
  באר                           החייםה

 
 מלכים א פרק ו

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  

  

  
 

  בחסדי ה' יתברך עלי
  אברהם חיים 

  בלאאמו"ר הרה"ג רבי חנוך העניך שליט"א 
  אופמאן

  

 "ח כסלו ה'תשע"טרבית שמש, 

  

  ספר

  מראה היכל
  

  ביאור רחב צח וברור
  על תבנית

בית המקדש 
  השלישי

  

  נבואת יחזקאל
  

  על פי חז"ל ורבותינו המפרשים
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  יו"ל ע"י

  המרכז לבית המקדש והמשכן - 'באר החיים'
  

  בית שמש
  

ידוע מאמר החכם כשם שא"א לבר בלי תבן, כך א"א לספר בלי שגיאות, ע"כ 
  חידושים שיואיל בטובו לשלוח הארות והערות, נבקש מכל המעיין בספר

  ה, אל: וציונים ומ"מ, וכל דבר המתחדש ומתברר, או תיקונים, וכדומ
  בית שמש. 8031ת. ד.  'באר החיים'  

  
  להשיג את הספר

  בית שמש:
  אברהם חיים אופמאן

05041-94471 

  קרית ספר:
  ר' ישראל נאגר
08-9741760 

  
  

  כל הזכויות שמורות .
  
  

  . ותשוח"ח.למכון בחצרות בית ה' שמורות ציוריםחלק מהכל הזכויות של  .

  
  עיצוב כריכה
  א.י.ש. אשדוד

 0527627127טל: 
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  לתשומת לב
  

אופני  אופנים, עבור שני ניבשבא בזאת ספר זה 
  לימוד:

  

ביאור המופיע בחלק העליון של העמוד, נועד ה
  . ובמהירותבפשטות  ,בקלותולהבין למוד למבקשים ל

  

, המופיעים 'מהרה יבנה'ואילו העיונים והמ"מ נקראים 
בחלק התחתון של העמוד, נועדו עבור הלומדים 

  דברים והשיטות.המק ולהתעמק בעבקשים גם המ
  

, לא הבאנו על הלומד שלא להכבידכדי עם זאת, 
' מדי הרבה עיונים ושיטות, רק כפי באר ההיכלב'

  .ו'תן לחכם ויחכם עוד' – לפי העניןו הצורך
  

לעיתים הורחבה היריעה, ונכתבו עוד מובאות 
 וכן הבנת העניינים ע"פ דרוש ורמז. ביאורים ועיונים.

 .הספרבסוף ש, 'אוצר ההיכל'מדור נקבע מקומם ב
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חלק מההסכמות ניתנו לספרינו הקודמים, 'באר החיים' על בית המקדש הראשון, 
  ו'היכל ידיד' על בית המקדש השני.

  .לפי סדר קבלתןומסודרים 
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  תחלה היו ב' זה למעלה מזה   והוא עשה י"ב סביבות הכיור    ונטלו ב' ידיהם ורגליהם

  י היו מורידין בגלגל    ובבית ראשון לא הי' מוכניבב"א מעומד    והמוכנ

  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

 תשובות ומכתבים ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
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 רן גאב"ד ירושלים שליט"אכ"ק מ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  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

  ורה בכתב ובע"פספרו בהצלחה ולהמשיך להרביץ ת

  מתוך נחת והצלחה בכל דרכיו. והריני חותם באהבה

  יצחק טובי' ווייס          ידיד בית אבותיו               
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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, 

  ניכר עמלו בזה, והוא נחוץ מאוד.בטוב טעם ודעת ו
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                                                                                       

  

רבי אברהם חיים  הרה"חבא לפני האברך כמדרשו, חוב"ט, 
 ליט"א, בן ידידי הרב החסיד רבי חנוך העניך שליט"א,אפפמאן ש

מפק"ק בית שמש ת"ו, ובידו הספר העומד לצאת לאור בעניני 
ביהמ"ק הראשון, והספר מדבר בעד עצמו, בהיותו קילורין 

והוא מיוסד ע"פ  לק הביאור והן בחלק העיונים,לעיניים הן בח
ובוודאי ישמח לב מבקשי ה',  דברי חז"ל ורבותינו המפרשים,

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 
תינוקות של בית רבן, לבוא בשערי המקדש ולהבין  תורה ועד

רזיו וצפונותיו, ע"פ פשט וע"פ עמקות. כאשר תחזינה עיני כל 
  אשר נהורא נפיל בבי מדרשא.  –לומד 

  

, על שהנני ליט"אולא באתי, כי אם להעיד על הרב המחבר ש
מכירו ומכיר את המשפחות החשובות, תושבי קרייתנו המעטירה, 

ואשרי  –יראי ה' וחושבי שמו לתפארת ולתהילה אשר מדובר על 
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

  ך חכמה השלםומו"ל מש
  

  
  

  תשע"ג - אסרו חג  -יום ג, כג תשרי 
  

  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.

ומלאכת שלמה",  -"ומלאכה" שיש בה גם "חכמה" עשה, לבאר ולפרש "חכמת שלמה 
  עפ"י מדרשי חז"ל ומפרשי התנ"ך הראשונים והאחרונים.

פרחים (מלכים א' י, יח), להמחיש לכל  -ציורים, ו"פטורי ציצים"  -בתוספת "מקלעות" 
  לומד את תבנית ומעשה המקדש.

  "מי באר" מתוקים ומשיבי נפש. -"באר החיים" ובטוחני שכל מי שילמד בספרו ידלה מ

וכבר האריך הכהן הגדול מאחיו מרן ה"חפץ חיים" בגודל חיוב ולימוד סדר קדשים, 
  שבזה שירבו העוסקים תבוא במהרה הגאולה.

בנין שבנה שלמה כבר מפורש ולשון הרמב"ם בפ"א מהלכות בית הבחירה הלכה ד', "
''פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר במלכים. וכן בנין העתיד להבנות אע

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 

ד, כתב שעזרא בא -הוסיף שגם מפורש בספר דברי הימים. ובמלבי"ם דבה"י ב' ג ג
לפרש דברים הסתומים והחתומים שבספר מלכים, או להוסיף דברים שלא נזכרו שם, 

  שו לו, וכו', עי"ש].וכן בסיפור בנין הבית לא כתב רק דברים שנתחד
  

  

  

  

  

  
 08-9743291מודיעין עילית  טלפקס  7מען: רח' מרומי שדה 

  והנני לברכו שיזכה שיפוצו מעינותיו להגדיל תורה ולהאדירה
  הכותב למען עמלי התורה ושוקדיה

  ן על משפטו במהרהותחזינה עינינו ארמו
  

  שמואל חיים דומב
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  יצחק ישעי' ווייס
  רב ואב"ד "נוה אחיעזר"

  03-5706326בני ברק  46רח' עזרא 

  

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

כה ר ב ב  ת כ   מ
שני, , והוא חיבור מקיף על כל ענייני בנין בית המקדש ההיכל ידידשמח לבי בראותי את הספר הנפלא 

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 

 שליט"א, אשר ידעתיו מנעוריו שהיה לבו בוער לרדת אברהם חיים אופמאן בתורה ויראה, כמוהר"ר

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 

על תבנית בית המקדש הראשון, שנתבארה בספר מלכים ודברי  באר החייםקמיעא בספרו הקודם 

ימים. וכעת המשיך במלאכת הקודש, טרח ויגע כדי מידתו, בכפלים לתושיה, בענייני בנין בית ה

  המקדש השני.

והנה הרב הגאון המחבר שליט"א הרחיב והעמיק בספרו, ונכנס לפרד"ס כל ענייני בית המקדש, טרח 

ת קדשי ויגע ויצא בשלום, שליקט מלא הטנא ביכורי פירות הפרדס. דלה דלה מהנהר היוצא מבי

שמצא, עלה גרגיר או אשכול , וכל עומדת על פתחו של היכלשזהב ה גפןהקדשים, ושם בכליו מפירות 

  בהיכלו אומר כבוד, היכל עולמים. הפליא לעשות.ביא ותלה ה

והנה לאו אורח ארעא למי שלא ראה את החידוש, ולא השקיע עצמו במקצוע קשה זה, שיבוא ויעיד על 

ה שיצאה מתחת יד הרב הגאון המחבר שליט"א. אך זכרתי לו אהבת קדומים, החידוש,  היצירה הנפלא

כד הויה טליא, ולכן לא יכלתי לסרב ולהשיב פניו ריקם, לבקשתו שאהיה מהמברכים אותו בברכת 

'יהי רצון שתזכה להמשיך ולישב על התורה והעבודה החידוש. על כן אמינא אבוא בברכת הדיוט קלה: 

תוך בריאות ואושר, ויפוצו מעיינותיך חוצה, ותזכה לחבר חיבורים נוספים במקצוע מתוך נחת והרחבה, ומ

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 

  מינו אמן סלה'.שיבנה במהרה בי

  כעתירת המשתאה מיפי מלאכת הספר מתפלל להצלחתו כל הימים



  

  
  

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

 

  

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

ר ובר חביבי, טמון באהבה בין קירות לבבי. מזה בר מזה וחתן מזה, כדבריו יהיה האות הן אתא קמאי, אלופי ומיודעי. ידידי מ
הזה. הרב החסיד והותיק, שייף עייל ושייף נפיק. דקדקן כשמאי וענוותן כהלל, כל היודעו ומכירו גומר עליו את ההלל. הוצק 

ים מחוכמים, מפעימים דעת ולבות החכמים. ח"ן בשפתותיו בלשון בהירה, לו עשר ידות ולשונו ועטו מהירה. חובר חבור
שליט"א, בן ידידי הדגול מרבבה החסיד המופלג  אברהם חיים אופפמאןה"ה האבר"ך כפשוטו וכמדרשו, כמוהרה"ג ר' 

מפארי עיה"ת בית  שליט"א,רבי יצחק נאגר שליט"א, וחתן ידי"נ הגה"צ המקובל חכם הרזים  רבי חנוך העניך ועובד השי"ת
   שמש יע"א.

שכולו מוקדש מוקטר לבאר תבנית  'מראה ההיכל'אשרי לו שבא לכאן ותלמודו בידו ומגילת ספר כתוב עליו נקוב בשם 
לגבי אבהתנא, דעליהם אמרו ז"ל  חמרא בר חלא מלתא אשר כנודע הוא כספר החתום, ואנן להא ביחזקאל,בית שלישי 

גדול בנביאים", ובעוונותינו מתקשים  יחזקאל ראה שלא מה משה, בימי הפחות ראה הושעיא : "אמר רבי(דב"ר ז ח)במדרש 
 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 
נכפל ונשלש בו כי טוב מראה הוא, כאשר כבר היתה באמנה אתו, לחיבת כתבי הקודש דיליה עברתי בין בתרי הספר, והנה 

 רב אח"אואתמחי גברא וקמיע בספריו הקודמים על בית ראשון ובית שני, וניתן לדרוש עליו במליצה דהוא כדאמר 
מאמר אחרון". ועל שעתה באתי לברכו מה שקיים בלמודו  ואחרון ראשון, ראשון דורש : "ואניפ"ד ה"ה) (תעניתבירושלמי 

  : "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון".(חגי ב ט)הנביא 

ויפה עשה להביא לשונות הפסוקים כסדרם, וערך תחתם ביאור משולב בלשון צח ובהיר, כאשר הפסוקים והביאורים 
סביב לו. וצירף גם  חוברים איש אל אחיו ואור כברק מפיצים, כמו גם מדורי עיונים והרחבות להשלמת ביאור העניינים כנוגה

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.

שביאר האי דאמרינן בברכת ירושלים שבתפילת  צא ד"ה כי תבנה)(כי ת קודש ונודע מאמר הרה"ק מראפשיץ זיע"א בזרע
 קמז תהלים( ''ה ירושלים דלכאורה די שיאמר או בקרוב או בימינו, אלא ש'בונה, עולם' בנין בימינו בקרוב אותה עמידה 'ובנה

והנה  .השי"ת, עכת"ד כפי שאנו ממלאים אותם בלימוד התורה ועבודת, שלנו הימים ידי על 'בימינו', אותה בונה ובמה )ב
 כאילו חטאת בתורת העוסק כל האשם', תורת וזאת החטאת תורת 'זאת (ויקרא ו יח); דכתיב : "מאי).(קיגמרינן במנחות 

(סדר ארקים הנקרא החופה'  אשם". ובהרחבת הענין הביא בספר 'כבוד הקריב כאילו אשם בתורת העוסק וכל חטאת, הקריב
 וכל העולם. ביצירת נתעסק כאילו הכתוב עליו מעלה בראשית, ספר בנו המלמד ש: "כלבשם מדר )טובות מדות של סדור

 העוסק וכל כולן. הקרבנות כל הקריב כאילו ויקרא, בספר העוסק וכל סיני. הר על עמד כאילו שמות, אלה בספר העוסק
כולה".  התורה כל קיים כאילו ,הדברים ואלה בספר העוסק וכל במדבר. ישראל בני עם וחנה נסע הוא כאילו במדבר, בספר

  ואם כן כאשר עוסקים בתורת בית שלישי הרי זה כאילו בנה הבית, ובודאי ובבירור מקרבים בזה בנין העתיד. 

א קדישא הדין שהוא מגיש היום לפנינו יקל מאוד על כל על ידי ספרבואו ונחזיק טובה להרב המחבר שליט"א, שעל כן 
ה ההיכל, באופן הברור ביותר, ועל ידי זה לקרב הגאולה ובנין הבית המקווה במהרה בימינו החפץ להבין חזון יחזקאל ומרא

  ובתורתנו. 

לזכות את ישראל (מלבד שאר ספריו) וברכתי תעלה לראש משביר מחולל ומוליד זה הספר הכביר, שכשם שזכה 
לא במהרה ינתק, שיזכה עוד רבות  בשלושה ספרים העוסקים בתורת בית מקדשנו, ובשלוש הוי חזקה, כן חוט המשולש

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 

ת לבית הבחירה, ויעמדו כהנים להקריב ולהקטיר ולסדר המנורה, ולויים בדוכנם יעבדו ה' בגיל ומורא, כולנו יחדיו לעלו
  וישראל במעמדם יזכו להתכפר ולהטהר במקום הנורא, עם משיח צדקנו מהרה. 
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  סיון תשע"ח לפ"ק בעזהשי"ת                                                                           כ"ב
  
  

  מכתב הסכמה
  

אשר חיבר הרב הגאון המפורסם  "היכל ידיד"הן הובא לפני הספר הנפלא 

כמוהר"ר אברהם חיים ידידי ורב חביבי צנא מלא ספרי וחריפא טובא 

  אופמאן שליט"א.

על כל עניני בנין בית המקדש שנזכה לבניינו בב"א, ומבאר בו לעומקה 

ותיה בטוטו"ד, ובסייעתא דשמיא העלה בידו ולרוחבה את יסודותיה והלכ

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 

בקרוב בפועל ממש ולראות בישועתן ושמחתן של ישראל לקיימם 

  שיתגלה לעינינו.

  אשריכם שזכיתם להכניס בלבבות ישראל אמונה בבנין ביהמ"ק בב"א.

  
  
  

 
  

  

  זיידא א.ז. רוזנבוים
  בהרה"ק מהרצ"ה זיע"א

  מקרעטשניף סיגעט
  20ט רחוב רפפור

  פעיה"ק ירושלים תובב"א
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נדבה רוחו לעסוק  אברהם חיים אופמאן שליט"אהנה כבוד האברך החשוב היקר והנעלה הרה"ג ר' 

ועל בניין בית השלישי שיבנה במהרה, וזכה עתה לזכות  (ועתה בקניין חזקה משולש)בעניני בית המקדש 
זי"ע ועוד צדיקים וגם  החפץ חייםכ רבינו את הרבים בזה שכידוע גודל העניין לעסוק בלימוד זה כמוש"

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 

 (נד:)ה"דברי יואל" זי"ע מגמרא זבחים עליו, והמקור לזה הביא אדמו"ר הרה"ק מסאטמאר בעל 
שכשברח דוד המלך ע"ה משאול כשרצה להזיקו בא אצל שמואל הנביא ועסקו בעניין מידות המקדש, 

בדבריו הנוראים  (יב ה)מוכח מזה שזה יכול לשומרו ולהגן עליו מכל צרה, ועיין במלבי"ם דברים 
כנו תדרשו, בכל מקום קורא מקום המקדש והנלהבים וז"ל: כי אם אל המקום אשר יבחר ה' וגו' לש

מקום אשר יבחר ה'. כי נתוודע ע"י נביא שהוא מקום הנבחר, כמו שאמר ויבוא גד אל דוד וגו', וכן 
(תהלים אמר בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו, ובכ"ז מצאנו שדוד דרש אחרי המקום, כמו שנאמר 

ו נביא, ולמד ממה שנאמר לשכנו תדרשו, עד אמצא מקום לה'. ולא המתין עד שבא אלי קלב ה)
למד להם שלא יגלה ה' שהדרישה היא מה שחוקר בעצמו למצוא את הדבר, וזהו שאמר דרוש ומצוא, 

סודו ע"י נביאיו להודיעם מקום הנבחר רק אם ישתדלו בזה וידרשו אחריו, ואז יערה עליהם רוח ממרומים 

  . עכ"ל. אחרי ההכנה הראויה

ומוכרח לומר כי מאת ה'  (פרשת ראה שנת תרע"ה)לאדמו"ר מסוכטשוב  ם משמואלשוכתב בזה בספה"ק 

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 

אין אתנו יודע עד מה. וכן הי' בענין ציון וירושלים. עכ"ל. והיינו דהמציאה בתורה ועתה הוא סתום ו
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 

"תוכו רצוף אהבה", ואם כן הוא דבר חשוב  (שיר השירים ג י)ם טובים כמרומז בכתוב והשתוקקות לדברי
זיע"א  אא"ז הרה"ק בעל ה"דברי ישראל"וטוב הלימוד והעסק בלימוד ובירור דברים אלו, וכמו שפירש 

להביא לימות  (דברים טז ג)כל ימי חייך  (ברכות פ"א מ"ה)על המשנה  (הגש"פ אשי ישראל ד"ה כל ימי)
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 
ש במהרה בקרוב מתוך ברכה שיחשב כאילו נתעסקו בזה ויזרז לביאת המשיח ובנין בית המקד

  והצלחה. 

והרב בעל המחבר בדין הוא שיטול שכרו ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בכמות ואיכות ותרווה רוב נחת 

  דקדושה מכל יוצ"ח אמן ואמן.
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  אור ליום ג' שנכפל בו כי טוב לסדר 'ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח' תשע"ח             בעזהשי"ת

  
  מכתב ברכה

  
, והוא חיבור מקיף על כל מראה היכלשמח לבי בראותי את הספר הנפלא 

י, והוא מיוסד על יסודות ביאור רבינו רש"י ענייני בנין בית המקדש השליש

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, 

ליט"א, בן ידידי הרב פמאן שואברהם חיים א רבי הרה"חצנא מלא ספרא, 

 החסיד המופלג בתויר"ש וחסידות איש האשכולות רבי חנוך העניך שליט"א,

אשר ידעתיו מנעוריו לבו הבוער להני  .בית שמש ת"ומחשובי ויקירי תושבי 

ובוודאי ענייני קדשים. וכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בספריו הקודמים 

המחכים לבנין אריאל, ואשרי חלקו שזכה להעמיק בענין  דורשי ה' בישמח ל

 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 

והברוכים, מתוך בריות  והרחבה, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך הארוכים

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

  

  

  חיים אהרן מונדרר
וף   רב שכות יפה 

  העדה החרדית מו"צ
ש 2בן קיסמא רח'  שמ   בית 

 . 02טל -9917 187  

Rabbi Chaim Aahron Mondrer 

Rav of Yefeh Nof, 
Moreh Tzedek of the Eidah Hachareidis  

2 BEN KISMO St. Beit Shemesh 

Tel. 02-9917187  
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  ברכת אבי מורי שליט"א

  

  פה בית שמש עיר התורה זתשע"ה' אלול א'

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 

  ה על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן.שליט"א עול

מראה אשר בשם " בית המקדש השלישיעיינתי בחיבורך הגדול על 
" יקרא, ומה מאוד שמח ורחב לבבי בראותי אותך ב"ה מעלה על היכל

את הכתוב מנחת עשיר מלאכת מחשבת דבר דבור על אופניו לבאר 
לפי שיטות הראשונים נבואת יחזקאל על בית המקדש השלישי 

רונים בטוב טעם ודעת, וכאשר ידעתיך ביגיעתך הגדולה והאח
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 

הור בכל העניינים מדברי לברר וללבן כל דבר ודבור, ולהראות מקור ט
  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 
ולם עוד ספרים לעשות נחת רוח לבורא כל העולמים, ולהאיר עיניהם ע

  ולשמח את לבבם של כלל ישראל בהבנת התוה"ק בעזרת השי"ת.

  גמלני אשר הטובה כל על להשי"ת בהודאה

  ובברכת כתיבה וחתימה טובה

 אביך המאחל באהבה רבה
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  תוכן העניינים
 

  

 אל  ...................................................................................הקדמה

 גמ  ...................................................................................  פתיחה
 â האדר"ת â התוספות יום טוב â רבינו בחיי â םהרמב" â מדרש תנחומא

  מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א â העזרת כהנים â החפץ חיים

 טנ  ...............................................................  בית המקדש השלישי

 טנ  ........................................................................  מפרק  יחזקאל
מראות  âיום הכיפורים  âבעשרים וחמש שנה לגלות יכניה  âזמן הנבואה 

את כל אשר  âהמלאך הדובר בי  âפתיל פשתים  âקנה המידה  âאלהים 
  אתה רואה תאמר לבית ישראל 

  דס  ...............................................................................  הר הבית
 âקנה המידה הוא באורך שש אמות  âמידת הר הבית  âחומת הר הבית 

 âגובה החומה  âרוחב החומה  âבכל אמה מאמות אלו יש ששה טפחים 

כל ענייני  âשערי הר הבית  âההבדל בין החומה המזרחית לשאר החומות 

 âלשכת חשאים  âהלשכות בהר הבית  âרובו מן הדרום  âהר הבית 

 âלשכת הכלים ב'  âבית אבן  âלשכת בדק הבית  âלשכת הכלים א' 

 âלשכה הנקראת 'שושן הבירה'  âהלשכה לשקלים  âלשכת הפרוכת 

לשכת העצים  âלשכה לסולת ולבונה  âומעשרות  לשכות לתרומות ביכורים

â  לשכת הרפואותâ  לשכת פתחיהâ  לשכת הלולביםâ  לשכה למים עבור

שלשה בתי  âבית הכנסת בהר הבית  âלשכות נוספות  âניסוך המים 

 âסטיו לפנים מסטיו  âסדר ישיבת הסנהדרין  âדינים בבית המקדש 

הסורג  âפין על גבי כיפין כי âגג האיצטבא  âגב האיצטבא  âאיצטבא 

â  צורת הסורגâ  העמודים שכתוב עליהם בלשונות הגוים שאסור לגוים

  אפר פרה אדומה למשמרת    âמידת החיל  âהחיל  âלהיכנס לפנים מהסורג 

  גפ  ....................................................  עזרת נשים -החצר החיצונה 
המדרגות  âשערים  לעזרת נשים יהיו שלשה âשער עזרת נשים המזרחי 

הטעם שנקרא  âמספר המדרגות  âמידת המדרגות  âלשערי עזרת נשים 

מזוזות שער עזרת נשים  âשער האיתון  âהחצר החיצונה בשם עזרת נשים 

â  מידת מזוזת השערâ מידות חומת עזרת נשים, ומזוזת השער â  התאים
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דת מי âמקום התאים  âטעם השם 'תא'  âצורת התא  âשבצדדי השער 

מקום  âאולם השער  âהתאים ליד השער  âהכתלים בין התאים  âהתאים 

 âמידות מזוזות האולם  âקירות האולם  âלאולם יש תקרה  âאולם השער 

מידת הכתלים וכן מידת הסף של האולם  âמידת הכתלים של אולם השער 

â  מידות האולם עצמוâ  העמודים שבפתח האולםâ  איליםâ  מידת אולם

האולם הוא בצד הפנימי,  âמבפנים  âמקום האולם  âהעמודים  השער עם

ששה תאים לכל  âיש שלשה תאים בכל צד של השער  âם בתוך עזרת נשי

 âמידת העמודים שבפתח האולם  âמדה אחת לכל תאי השער  âשער 

שלש  âעשר אמות  âאורך  âרוחב  âמידת אולם השער  âמידת הפתח 

רווח אמה אחת  âגבול לפני התאות  âת רחבו על פני הבי âעשרה אמות 

מדידת  âמידות רוחב השער  âשש אמות מפה  âמקום פנוי  âנוספת 

הפתחים של  âעשרים וחמש אמות מגג התא לגגו  âהשער מגג לגג 

 âפתחי התאים הם באופן של פתח נגד פתח  âפתח נגד פתח  âהתאים 

גובה  âקרא איל עמוד הנ âאילים שישים אמה  âגובה העמודים שבפתחים 

חלונות  âהחלונות  âחמישים אמה  âועל פני  âשער האיתון  âהשער 

האילים והפתחים פונים לצד  âאיליהמה  âפתחי התאים  âשקופים אטומים 

 âביאור הפסוק  âצדדי פתח התא הם איליהמה  âהפנימי, אל תוך השער 

נות החלו âהחלונות של התאים  âמקומות החלונות  âצורת החלונות 

 âהחלונות בכותל עזרת נשים  âהחלונות באולם  âבצדדי פתח התאים 

 âאיל תימורים  âכותרות בצורת דקל  âהחלונות בכל המקומות יחד 

לשכות על  âהגזוזטרא שבעזרת נשים  âהעמוד עם כותרת בצורת דקל 

על  âחלקה היתה בראשונה והקיפוה כצוצרה  âרצפה  âהגזוזטרא 

 âאורך השערים הוא גבהם  âהרצפה היא בגובה  âהגזוזטרא יש לשכות 

מקום הגזוזטרא, ועליה  âהגזוזטרא גבוה כמו השער  âכתף השערים 

ארבעת הלשכות ללא גג  âחצרות קטורות  â שלשים לשכות, בעזרת נשים

מקום בישול  âמבשלות  âטורי אבנים ובהם נקבים  âשבעזרת נשים 

 âמדידת עזרת נשים  âשלים בית המב -חצרות קטורות  âקדשים קלים 

העזרה  âעזרת נשים  âמאה אמה  -רוחב חלל עזרת נשים במזרח ובצפון 

â  ההבדל בין עזרת נשים לעזרהâ  שער עזרת נשים בצפוןâ  התאים של

 âמידות השער הצפוני  âהאולם של השער הצפוני  âהשער הצפוני 

שערי  âפוני המדרגות לשער הצ âתימורים  âאילים  âאולם  âחלונותיו 

בין שערי עזרת  âמדידה משער לשער  âהעזרה שכנגד שער עזרת נשים 
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 âחלונות  âשער עזרת נשים בדרום  â מאה אמה -נשים לשערי העזרה 

המדרגות לשער  âמידות השער  âאילים  âאולם  âכהחלונות האלה 

השער הדרומי  âמקום השער הדרומי של עזרת נשים  âתימורים  âהדרומי 

מדידה בדרום משער  âהעמוד עם כותרת בצורת דקל  âזרת נשים של ע

  מידת רוחב עזרת נשים בדרום מאה אמה   âלשער 

  עהק  ...........................................................  העזרה - החצר הפנימי 
חלונות שקופים  âאולם  âאילים  âתאים  âהשער הדרומי של העזרה 

עזרה האולם והתאים ב âרוחב מגג התא לגגו  âגובה השער  âאטומים 

האולמות שבתוך כתלי  âבשער העזרה האולם והתאים מבחוץ  âמבחוץ 

יש שש  âאורך האולמות עשרים וחמש אמה ורחבם חמש אמות  âהעזרה 

מידת האולמות בתוך עובי חומת העזרה  âאולמות בתוך עובי כתלי העזרה 

â  המשך שער העזרה בדרוםâ  אולםâ  תימוריםâ עלות שמונה מדרגות ל

מקום שער  âהמים שיצאו לעתיד לבוא  âובו המים מפכים  âלעזרה 

כל פרטי  âשער העזרה במזרח  âשער העזרה בצד דרום  âהעזרה הדרומי 

 âשער העזרה בצפון  âמקום שער העזרה המזרחי  âשער העזרה המזרחי 

הלשכות בתוך  âמקום שער העזרה הצפוני  âכל פרטי שער העזרה הצפוני 

פתח לשכת המדיחין כנגד  âאילים השערים  âלשכת המדיחין  âהעזרה 

שולחנות העשויים משיש  âהדחת הכרס  âהדחת הקרביים  âצדדי השער 

â  בית המטבחיים  - לשכת המדיחיןâ  השולחנות שבתוך האולםâ  מקום

שולחנות נוספים בין  âהשולחנות באולם השער  âצפון  âשחיטת הקרבנות 

שולחנות  âשמונה שולחנות בשער  âנות שבשער סיכום השולח âהתאים 

מידת  âאבני גזית  âארבע שולחנות  âאחרים נוספים בלשכת המדיחין 

ארבע שולחנות בתוך  âצורת המזרק  âיניחו את הכלים  âהשולחנות 

צורת  âאונקליות של ברזל  âשפתיים  âעמודים ננסין  âלשכת המדיחין 

 âלשכת המלבוש  âשרים  âשיר  לשכות כלי âהפשט וניתוח  âהננסין 

 âהמשך לשכת כלי שיר  âמקום לשכות כלי השיר ומקום לשכת המלבוש 

השיר בשעת הקרבת  âלוים משוררים  âכהנים שומרי משמרת הבית 

צורת  âהמגריפה  âחצוצרות  âצורת הצלצל  âכלי השיר  âהקרבנות 

כלי השיר  הנחת âצורת החליל  âצורת הנבל  âצורת הכינור  âהמגריפה 

מקום לשכות כלי השיר  âלשון של זהורית  âמלבני בני לוי  âבלשכותם 

â  המשך לשכת המלבושâ  הכהניםâ  בני צדוקâ  חלונות לבגדי הכהונה

â  לכל בגד יש תיקâ  מקום לשכת המלבושâ  מידות החצר הפנימית- 
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אורך  âהעזרה באורך ורוחב מאה אמה והמזבח באמצע  âהמזבח  âהעזרה 

בין  âהמזבח  âעזרת כהנים  âעזרת ישראל  âעזרה ממזרח למערב ה

צורת  âמקום הכיור  âהכיור  âמידות העזרה  âהדוכן  âהאולם ולמזבח 

בור  âהמוכני  âדדי הכיור  âאופן קידוש ידים ורגלים  âכנו  âהכיור 

  העזרה ובנין ההיכל   âשלשה בתי הדשן  âשלשה עשר שופרות  âהגדול 

  סדר  ..................................................................................  האולם
רוחב פתח האולם  âעובי מזוזות פתח האולם  âאיל אולם  âאולם הבית 

â  בפתח האולם אין דלתותâ  יש פרוכת בפתח האולםâ  מידות פתח

 âהעמודים בפתח  âהמדרגות אל האולם  âמידות חלל האולם  âהאולם 

סדר המדרגות  âות מידות בית החליפ âבית החליפות  âהאולם וההיכל 

 âמיני מגדים  âגפן של זהב  âהשרשראות באולם  âלעלות אל האולם 

 âעמודי יכין ובועז  âהנברשת  âשתי שולחנות באולם  âפירות זהב 
  צורת עמודי יכין ובועז 

 אש  .....................................................................  מאפרק  יחזקאל
  אש  ..................................................................................  ההיכל
בפתח ההיכל יש  â מידת ההיכל â רוחב האוהל â אילים â ח ההיכלפת

מזבח  â שולחן â מנורה â מידות פתח ההיכל â גם דלתות וגם פרוכת

  כני הזהב  â טבלא של שיש â הזהב

  יש  ........................................................................  קודש הקדשים

של מידות הפתח  â עובי מזוזות פתח קודש הקדשים â פתח קודש הקדשים

הלוחות  â אבן השתיה â הארון â מידות קודש הקדשים â קודש הקדשים

השם וכל  â ספר תורה שכתב משה רבנו â הלוחות השבורות â השלמות

 שני עמודי כסף â שמן המשחה â מטה של אהרן â צנצנת המן â כינויו

â ארגז ששיגרו פלשתים â   ההיכל וקודש הקדשים והתאים מסביב  

  יחש  ................................................................................  התאים
מקום  â שלשים ושלש תאים â תא â צלע â יציע â שלש שמות לתאים

 צלע â קיר הבית שש אמות â אחד עשר תאים בכל קומה â וסדר התאים

â התאים סביב ההיכל וקודש הקדשים â  בקומה התחתונה כותל ההיכל

 â מגרעות â אופן בניית התאים â מבנה התאים â בעובי שש והתא ארבע

המגרעות  â להיות אחוזים â חיבור הגגות לכותל התא â מספר התאים
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פתחי  â מידות התאים â ולא יהיו אחוזים בקיר הבית â בכותל ההיכל

התא  â מדרגות בעיגול â לולים â המדרגות מקומה לקומה â התאים

 â לתא שבקרן מזרחית צפונית יש חמשה פתחים â בקרן מזרחית צפונית

 â ורחבה â המדרגות העגולות â המשך המגרעות â מבנה התאיםהמשך 

מידת יסוד  â גובה ההיכל â למעלה למעלה לצלעות â מסיבה â ונסבה

יסוד כותל התא בתוך הקרקע  â אצילה â מוסדות הצלעות â כותל התא

כותל התא ברוחב חמש  â מידת כותל התא החיצוני â ברוחב שש אמה

עשרים  â רווח בין התאים ללשכות â למונחפתח התאים  â המונח â אמה

 רווח עשרים אמה בין התאים ללשכות â מקום בישול קדשי קדשים â אמה

â המשך המונח â פתח התא פונה למונח â מידת המונח â המסיבה â 

מידות בנין  â פתחי התאים â הלולין בעליה â העליה â מקום המסיבה

אורך ההיכל  â מאה על מאה â ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו â ההיכל

בית הורדת  â רוחב ההיכל מצפון לדרום â מאה אמה â ממזרח למערב

 שבעים אמה â מידות הבית â דומה לארי â חלף â בית החליפות â המים

â גיזרה â בנין â צד מערב â רוחב שבעים אמה מאחור â  מידת כתלי

הכתלים שבין עובי  â אורך חלל כל תא â אורך כל התאים יחד â התאים

אורך התאים יחד עם  â שמונים וחמש אמה â תשעים אמה â התאים

 â אורך כל בנין ההיכל מאה אמה â המונח תשעים אמה, ממערב למזרח

 בצד הקדמי הרוחב מאה אמה â מאה אמה â הרוחב בצד מזרח â החשבון

â צר מאחריו ורחב מלפניו â המשך מידות אורך ההיכל â אתיקיהא â 

סיכום כל מידות האורך ממזרח  â סיכום מידות ההיכל â פותבית החלי

  סיכום כל מידות הרוחב מצפון לדרום â למערב

  גת  ..........................................................................  היכלה יניניע
בפנים יש  â אתיקים â חלונות â סיפים â ההיכל, קודש קדשים והאולמות

 â הציפוי על כתלי הבית â הציפוי על המזוזות â ציפוי עץ ועל זה זהב

ציורי  â הציורים על הכתלים â מידות â המשך הציפוי בכל הכתלים

כרובים  â פני אדם ופני אריה â לכרוב יש שני פנים â כרובים ודקלים

צורת המזוזות  â מזוזות ההיכל â ודקלים מצויירים וחקוקים בכל הכתלים

גילוי שכינה בקודש  â המזוזות בפתח ההיכל מרובעות â בפתח ההיכל

מידות  â רא מזבחהשולחן נק â השולחן â מראה המרכבה â הקדשים

 â מראה דלתות ההיכל â הדלתות כפולות â דלתות ההיכל â השולחן

הציורים על  â פותחות â נגר â שני פשפשין â פתיחת שער ההיכל
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ציורי  â חלונות האולם â אמלתראות â כלונסאות של ארז â הדלתות

 â צלעות הבית â גג הבית â דקלים בשני הצדדים של חלונות האולם

  מלטסין â מרישות â העובים

 מאת  ...................................................................  מבפרק  יחזקאל
  מאת  .............................................................................  הלשכות

הדרך דרך  â הלשכות התחתונות â הלשכות העליונות â מקום הלשכות

הלשכות הם  â הדרך שהמלאך הוליך את יחזקאל אל הלשכות â הצפון

בחצר החיצונה בין הלשכות לחומת החצר הרווח  â כנגד ההיכל והתאים

הרווח שבעזרת נשים כנגד  â הפתח העיקרי של הלשכות â החיצונה

הלשכות הם  â סימנים היכן מקום הלשכות â חלל עזרת נשים â הלשכות

 â אתיק אל פני אתיק â האתיקים â כנגד רווח העשרים, וכנגד הגזוזטרא

לכאורה  â וח העשריםהכניסה אל רו â מקום האתיקים â שלש פעמים

מהלך  â לכן יש שיפוע אמה אחת כדי להיכנס אל רווח העשרים â סתום

ביאור  â רווח באורך עשר אמה בין בית החליפות ללשכות â עשר אמות

פירוש מבעל  â הדרך להיכנס אל רווח העשרים â פתחי הלשכות â הפסוק

הטעם  â נהיוכלו אתיקים מה â קצורות â הלשכות העליונות â אשל גדול

האתיק בולט  â צורת העמוד הנקרא אתיק â כי משולשות הנה â לאתיקים

 â הקיר המזרחי של הלשכות â לחוץ לשני הצדדים בקומות התחתונות

יש  â מידות הלשכות â אורך ורוחב הלשכות עצמן â באורך חמישים אמה

מקום הלשכות  â המשך מקום הלשכות במזרח â לשכות גם במזרח

רווח חמישים אמה בין הלשכות  â הרווח בין הלשכות לכותל â התחתונות

מידות הלשכות התחתונות  â מראה הלשכות המזרחיות â לכותל עזרת נשים

עזרת  â הגדרת הגינה â הדוכן â לשכות בצד דרום â כמו העליונות

 â מקום אכילת קדשי קדשים â עוד פתח ללשכות המזרחיות â ישראל

  שיפוע אמה אחת  â ם בישול קדשי קדשיםמקו â קדושת בגדי כהונה

 בקת  .............................................................................  הר הבית

 â דרום הר הבית â צפון הר הבית â מזרח הר הבית â מדידת הר הבית

  מידת הר הבית  â חומת הר הבית â מערב הר הבית

  

 וקת  .....................................................................  מגפרק  יחזקאל
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לימוד  â ושכנתי בתוכם לעולם â ת בית המקדשקדוש â מראה המרכבה

צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו ואת  â צורת בית המקדש

זאת  âועשו אותם  âוישמרו את כל צורתו  âכל חוקותיו הודע אותם 

  הנה זאת תורת הבית  âכל גבולו סביב קודש קדשים  âתורת הבית 

  כבקת  ..............................................................................  המזבח
סדר  âסיד זפת וקוניא  â אבני המזבח â בניית המזבח â מהלכות המזבח

מקום הילוך  â מקום הקרנות â הסובב â יסוד המזבח â בניית המזבח

 חיק â אמה בת ששה â אמה בת חמשה â מידות המזבח â רגלי הכהנים

â הקרבנות â גב המזבח â מזבח הזהב â מזבח החיצון â היסוד â עזרה 

â מסתימתא â הסובב â מקום המערכה â ההראל â האריאל â  ארבע

אורך  â רבוע â אורך ורוחב מקום המערכה â גובה המזבח â קרנות

 â בניית הכבש â הכבש â אל ארבעת רבעיה â ורוחב כל גג המזבח

שלש  â המערכות והתפוח â חוט הסיקרא â פרטי המזבח â רבובה

 מערכה שניה â מערכה גדולה â עציםשני גזירי  â המערכות על המזבח

â מערכה לקיום האש â מערכה רביעית ביום הכיפורים â התפוח â  המלח

 â טבלא של שיש â אופן ניקוי רצפת העזרה â הנקבים ביסוד â בכבש

 אבני המזבח והכבש â לול â ניסוך המים â ניסוך היין â שיתין â שית

â  אבנים שלמותâ מלבנים שני פעמים בשנה â כפיס â  אינו בדין שיונף

מחתה  â שולחן שיש â שולחן כסף â שתי שולחנות â המקצר על המאריך

  מקום המזבח בעזרה  â לתרומת הדשן

  עגקת  ..................................................חנוכת בית המקדש השלישי
 â קרבנות מיוחדים בהוראת שעה â כ"ג אדר â שבעת ימי המילואים

 זריקת הדם â פר בן בקר לחטאת â תחיית המתים â יחזקאל בן בוזי הכהן

â מפקד הבית â פר המילואים â ביום השני â שעיר עיזים לחטאת â פר 

â איל â  והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם

  וארצה אתכם נאום ה'   â ואת שלמיכם

 פדקת  ..................................................................  מדפרק  יחזקאל
השי"ת ישוב לשכון בתוך בני ישראל בבית המקדש  â שפש הדרומיהפ

השער הזה סגור יהיה  â שני פשפשין âהשלישי, וישכון בתוכם לעולם ועד 

 â הנשיא ישב בו לאכול מהקדשים â מקום הפשפש הדרומי â לא יפתח

 כניסת ויציאת הנשיא באמצע השנה â כניסת ויציאת העם בשלשת הרגלים
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â צפונינכנס בפשפש ה â אופן הכניסה דרך הפשפש הצפוני להיכל â  שים
  לבך וראה בעיניך 

 חצקת  ..................................................................  מהפרק  יחזקאל
  צחקת  ................................................  תרומת הקודש מארץ ישראל

חלוקת ארץ ישראל  â תרומת הקודש â חלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא

הרצועה  â החלוקה בתוך תרומת הקודש â תלשלש עשרה שורות שוו

מידת הר  â מקום בית המקדש â מידות הרצועה של הכהנים â לכהנים

החלק לבית  â סביב הר הבית יש מגרש ברוחב חמישים אמה â הבית

 ללוים â מקום בית המקדש באמצע הרצועה של הכהנים â המקדש ולכהנים

â משרתי הבית â עשרים לשכות â של הלוים מידות הרצועה â  עשרים

 â לכל בית ישראל יהיה â אחוזת העיר â לשכות ברצועה של הלוים

לנשיא יש משני צדדי  â החלק של הנשיא â מידות הרצועה עבור העיר

  חלוקת ארץ ישראל      â תרומת הקודש â התרומה

  ורכת  ..................................................חנוכת בית המקדש השלישי

פר  â ראש חודש ניסן â הוראת שעה על פי הנבואה â קרבנות מיוחדים

 â המזבח â ההיכל והאולם ושלשת שערי העזרה â זריקת הדם â בן בקר

פר  â מצות יאכל â חג הפסח â ערב פסח â וכפרתם את הבית â ז' ניסן

קרבנות  â חג הסוכות â מנחה â שבעת ימי חג הפסח â הנשיא â חטאת

      â מיוחדים

 לחרת  ...................................................................  מופרק  יחזקאל
ביום השבת  â שער העזרה המזרחי â המשך חנוכת בית המקדש השלישי

 והיה מידי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו â וביום החודש יפתח â יפתח

â ובא הנשיא â והשער לא יסגר עד הערב â 'מצוות השתחוויה לפני ה â 

 â כניסת העם לעזרה â לעזרה כניסת הנשיא â ראש חודש â שבת קודש

 â כניסת ויציאת הנשיא באמצע השנה â כניסת הנשיא לעזרה במועדים

 ראש השנה â חג השבועות â כניסת ויציאת העם והנשיא בשלשת הרגלים

â יום הכיפורים â קרבנות נדבה שמביא הנשיא â  ימות החול  

  נדרת  ...................................................  נחלת הנשיא בארץ ישראל
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מתנת  â מתנת הנשיא לבנו â מקום החלק של הנשיא â נחלת הנשיא

ולא  â אך נחלתו בניו להם תהיה â יובל â שנת הדרור â הנשיא לעבדו

  למען אשר לא יפוצו עמי איש מאחוזתו  â יקח הנשיא מנחלת העם

  נטרת  .................................  מקומות בישול הקרבנות בבית המקדש

שיפוע אמה אחת  â ברווח בין התאים ללשכות â בישול קדשי קדשים מקום

דרך האמה נמצא בסוף כתף שער העזרה  â כדי להיכנס לרווח העשרים

המקום אשר יבשלו שם הכהנים את החלקים הנאכלים מקרבנות  â הצפוני

ארבע  â בישול קדשי קדשים ברווח העשרים סמוך למערב â קדשי קדשים

אורך  â רבע לשכות בארבע פינות החצר החיצונהא â חצרות קטורות

 מבשלות â טור â קיטור â קטורות â רוחב שלשים אמה â ארבעים אמה

â אופן הבישול â בישול קדשים קלים בארבע הלשכות הקטורות â  מקום
     הלשכות קטורות בתוך עזרת נשים

  

 רבעת...................................................................  יחזקאל פרק מז
  בערת  ............................................................  מעיין מבית ה' יצא

 â המעיין יצא מקודש הקדשים â המעיין שיצא מבית המקדש לעתיד לבוא

מים  â ומשם לדרום המזבח â לצד מזרח â מים יוצאים מתחת מפתן הבית

 â מי ברכיים â מי אפסיים â קדים â מהלך המים מבית המקדש â מפכים

ויוליכני וישיבני אל  â הראית בן אדם â ברנחל אשר לא יע â מי שחו

 â הגלילה הקדמונה â עצים רבים מאוד משני צדדי הנחל â שפת הנחל

 â המים ירפאו â ים אוקיינוס â ים המלח â כינרת â וירדו על הערבה

עין  â עמדו עליו דוגים â יהיה שם הרבה מאוד דגים â יחיה â נחליים

עץ  â על הנחל â מלח â רבה מאוד â למיני מינים â עין עגליים â גדי

כי מימיו מן המקדש המה  â לא יתום פריו â לא יבול עלהו â מאכל

  עלהו לתרופה  â פריו למאכל â יוצאים

  צארת  .......................................................................  ארץ הקודש
 כשורות הכרם â יוסף חבלים â זה הגבול â גבולות וחלוקת ארץ ישראל

â לש עשרה שורותחלוקת ארץ ישראל לש â גבול ארץ ישראל â  הגבול

 חמת â צדדה â חתלון â טורי אמנון â הור ההר â הים הגדול â הצפוני

â ברותה â סבריים â גבול דמשק â גבול חמת â חצר התיכון â  גבול

בין הגלעד  â בין חוורן ובין דמשק â הגבול המזרחי â חצר עינון â חורן
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מי  â תמר â הגבול הדרומי â ים המלח â נהר הירדן â ובין ארץ ישראל

 â הגבול המערבי â הים הגדול â נחל מצרים â מדבר צין - מריבות קדש

 חלוקת ארץ ישראל לשבטים â עד כנגד לבוא חמת â מנחל מצרים â הים

â  לכם ולגרים  

 יזשת  ..................................................................  יחזקאל פרק מח
ליד הדרך  â מקצה צפונה â בט דןנחלת ש â חלוקת ארץ ישראל לשבטים

דן  â צפונה ליד חמת â גבול דמשק â חצר עינן â לבוא חמת â לחתלון

נחלת  â נחלת שבט מנשה â נחלת שבט נפתלי â נחלת שבט אשר â אחד

 â תרומת הקודש â נחלת שבט יהודה â נחלת שבט ראובן â שבט אפרים

מקום  â הקודש בית המקדש יהיה בתוך תרומת â מידות תרומת הקודש

 â ריבוע התרומה מתוך התרומה הגדולה â תרומת הקודש בארץ ישראל

 â הכהנים בני צדוק â מידות רצועת הכהנים â לכהנים ומקום בית המקדש

מקום בית המקדש באמצע  â החלוקה בתוך תרומת הקודש â תרומיה

מידת הרצועה של  â ללוים â מידת הר הבית â הרצועה של הכהנים

 â חלוקת הרצועה של העיר â הרצועה של העיר â ירושלים â הלוים

 מגרש סביב לעיר â מקום העיר באמצע אחוזת העיר â המידות של העיר

â המגרש סביב העיר הוא ברוחב מאתים וחמישים קנים â  הנותר בשני

מידת  â המקום עבור עובדי העיר â ללחם לעובדי העיר â צדדי העיר

הרצועה  â לעומת חלקים â חלק של הנשיאה â מרובע â תרומת הקודש

 â נחלת שבט בנימין â של הנשיא הואא בין גבול יהודה ובין גבול בנימין

נחלת  â נחלת שבט זבולון â נחלת שבט יששכר â נחלת שבט שמעון

מי  â סמוך לים המלח â תמר â גבול ארץ ישראל בדרום â שבט גד

חלוקת ארץ ישראל  â נשפך לים הגדול â נחל מצרים â מריבת קדש

שנים עשר  â מידות העיר ירושלים â שערי העיר ירושלים â לשבטים

  השראת השכינה בירושלים  â שערי ירושלים

  עבשת  ..........................................................  אוצר ההיכל - נספח 
 â בענין כלי השרת â מצוות בנין בית הבחירה â מהלכות בית המקדש

לשכת  â קרבן העצים â ידות היבש והלחבענין כלי השרת שמודדים בהם מ

בענין  â עין סוכר â גגות צריפין â מרדכי בלשן â בן אחיה â הרפואות

 â מיד אחרי קבלת התורה כתוב ענייני בית המקדש â חמשה עשר בשבט

 שמחת בית השואבה â מדרגות הקדושה â תמונה מאחד העמודים שבסורג
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â המנורות בשמחת בית השואבה â ך מקודשישלח עזר â  האם בבית

 משוררים â ועבד הלוי הוא â עבודת הלוים â המקדש השלישי יהיו טבעות

â שוערים â המגריפה â שלטי הגיבורים על המגריפה â  מהבעש"ט הקדוש

 תורת המנחה â דברי הרה"ק מפיסצנא זצוק"ל על המגריפה â על המגריפה

â בן איש חי â עשר קדושות הן â סדר מעלות הקדושה â הכיור â 

שלשה עשר שופרות שבבית  â הלכות קידוש ידים ורגלים â ענייני הכיור

 ביאור שיטות המפרשים בענין י"ב המעלות שבין האולם והמזבח â המקדש

â שיטת הרע"ב â שיטת הרא"ש â שיטת הרמב"ם â  מאמר עמודי יכין

בענין גודל מעלת ויקרת בית המקדש השלישי, שהוא בנין  â ובועז
 הרמח"ל â הזוהר הקדוש â הקב"ה בעצמו, ולא מעשה ידי אדםמעשה 

â ספר משכני עליון לרמח"ל â ילקוט שמעוני â שעריך לאבני אקדח â 

אבן  â ויקרא אליו ה' מאהל מועד â מזבח הקטורת â השולחן â המנורה

הארגז ששיגרו  â המטה של אהרן הכהן â צנצנת המן â הארון â השתיה

 בענין עובי גג התאים â רני רני השיטה â ישראל פלישתים דורון לאלהי

â הצד השני של קורות התא â מאמר בסוגיא דתאים להרמב"ם â  ויקחו לי

בית המקדש השלישי יהיה בנוי  â ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם â תרומה

שכתלי בית המקדש בענין  â תיקוני הזוהר âמכסף וזהב ואבנים יקרות 
 â השולחן â בענין כרובים ודקלים â זהב מצופים בעץ ועליהם ציפוי

בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם, ועכשיו שאין בית המקדש 

 â וכן תעשו â אור החיים הקדוש âקיים, שולחנו של אדם מכפר עליו 

פתיחת  â פתח ההיכל לשיטת רבי יהודה, מפירוש המשניות להרמב"ם

בית  â כניסה להיכל בבוקרה â פנקסאות של עץ â רש"י â דלתות ההיכל

 â אתיק â אתיקים â תיבת נח â גג ההיכל â אמה כלה עורב â דילפא

 â תכלית הידיעה שלא נדע â רישא דלא איתיידע â לא ידעתי להבין בו

נעתק מבחינת  â עתיק יומין â ספיקות דעתיק â עיקר השגה שאין להשיג

מידות  â רהטעמי תו â למכסה עתיק â לא הבנתי בהם כלל â יומין

אינו בדין שיונף  â כפיס â מלבנים â אמת המים העוברת בעזרה â המזבח

 â שער המים â תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב â המקצר על המאריך

 â נהר פרת â בריכת עגבאי â חצר התיכון â המים שיצאו מבית המקדש

  שם העיר  â ושמתי כדכד שמשותיך

  

 יגתקת  ......................................................................  רש"י מכת"י
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לא  מראה היכל הקדמה

  בפתח היכל בית המקדש
  

אמר יחזקאל לפני הקב"ה, רבונו של "
עולם עד עכשיו אנו נתונים בגולה 
בארץ שונאינו, ואתה אומר לי לילך 

שראל צורת הבית וכתוב ולהודיע לי
אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו 
ואת כל חוקותיו, וכי יכולין הן לעשות, 
הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר 

מר להם. אמר לו וכך אני הולך וא
הקב"ה ליחזקאל, ובשביל שבני נתונין 
בגולה יהא בנין ביתי בטל, אמר לו 
הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה, 

מור להם ויתעסקו לקרות צורת לך א
הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו 
לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם 

  .נחומא צו י"ד)(ת" עוסקים בבנין הבית

  
ישמחו החכמים ויגילו הנבונים בהגלות נגלות הספר החשוב והנכבד 

אודה ה' מאוד 'מראה היכל', על תבנית צורת בית המקדש השלישי. 
הוציא לאור עולם להגדולה  ותבים אהללנו, על הזכבפי ובתוך ר

מה אשיב לה' כל . אהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי. זהיקר ספר 
לכתוב  ,לזמן הזה יוהגיענ יוקימנ ייניהחושזיכני על הי עלי ותגמול

, ללמוד וללמד את תבנית שלישיולערוך ספר זה על בית המקדש ה
(מלשון הכתוב  רתוובית הכפ ,ימיםוחדריו הפנ ,תיוובתיו וגנזכיו ועלי

. העסק בצורת הבית, הרי הוא כעסק בנין בדברי הימים א' כח יא)
ויהי רצון שנזכה בקרוב לבנין בית  - כדברי חז"ל דלעיל  - הבית 

  המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.

ולא  ,מודה אני לפניך ה' אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש
אשרינו מה טוב חלקנו, להגות בתורתו . שמת חלקי מיושבי קרנות



  הבאר                           החיים

 

 

 מראה היכל הקדמהלב

הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה. 
על כל החסד אשר עשית  ,מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי

  . ואשר אתה עתיד לעשות עמי ,עמדי

â â â  

בית  נבואת יחזקאל על על הבנתבעזרתו ית' הספר הזה יקל מאוד 
בספר זה יוכל כל אחד למצוא את מבוקשו, ללמוד השלישי.  המקדש

לפרטי  השלישי קל ובבהירות את כל צורת בית המקדשנולהבין ב
בית המקדש,  ענייניואף את עניניו הסבוכים ביותר.  - פרטיו 

, באים בזאת מבוארים בביאור נפלא, לצד נבואת יחזקאל הנביאב
בדיוק רב איורים מקוריים ומדויקים להפליא. הנושאים ערוכים 

ומסודרים דבר דבור על אופניו, מבלי להחסיר פרט ואף על ענין 
  ניתן דגש רחב ונתבאר דבר דבור על אופניו. 'התאים'

הסתום והעמום נעשה פתוח ובהיר, מפורש כשמלה מחוורת. מה 
שעד עתה דרש הכנה ועבודה גדולה, מוגש בזאת באופן ברור ללא 

נים, מידות נמדדות, אריח פסוקים מתבהרים, מושגים מתלב קושי.
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 

ואף ילדי ישראל עצמם, יוכלו להיכנס  -יקר למלאכת הקודש 
  בית המקדש. בשערי

â â â  

הפירוש לצורת בית המקדש הוא לפי שיטת רש"י, עם הוספות 
מספר 'צורת הבית' לתוספות יום טוב, ומספר 'משכני עליון' 



  הבאר                           החיים

 

 

לג  מראה היכל הקדמה

לרמח"ל. ועם תוספות ביאורים מהאברבנאל ומהמלבי"ם, ומשאר 
  המפרשים, במקומות שאין מנגד לפירוש רש"י.

לא היה לי לא רב ולא עוזר  וז"ל: ואני (יחזקאל מב ג)וכבר כתב רש"י 
 שהראוני מן השמים. ואלא כמ ,בכל הבנין הזה

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.

שהוא  וז"ל: נראה לי (אורח חיים סימן ג סעיף ו)כתב רבנו הבית יוסף 
בהלכות בית הבחירה אלא  מפני שאינם מעיינים בדברי הרמב"ם

והנכון ליזהר כדברי הרמב"ם ז"ל שהוא עמוד  ,חד או תרי בדרא
  ההוראה.

â â â  

הנקרא , בעסקו בבית המקדש, 'מראה היכל'שם הספר נאה לו 
  'היכל', שראה יחזקאל במראה הנבואה. 

, נקרא בשם 'מהרה דהעיונים המופיע בחלק התחתון של העמומדור 
יבנה', שבגימטריא כשמי אברהם חיים עה"כ. ויהי רצון שנזכה 
בקרוב במהרה לראות את בית המקדש בנוי ומשוכלל, בקרוב מאוד 

  במהרה בימינו אמן.

â â â  
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 מראה היכל הקדמהלד

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 
ן שליט"א ואמי מורתי ה', אבי מורי הרה"ג רבי חנוך העניך אופמא

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, 

נם הנאצל. דמותם ומידותיהם והליכותיהם וכל פרי תפארת באיל
מעשיהם הטובים, הם מקורותיו ומבועיו של באר החיים. על אדניהם 

להקים להשי"ת את המשך דורותיהם, לעשות  -ושרשיהם יזכנו ה' 
  נחת רוח לבורא ית"ש.

ישראל  הרבברכות שמים מעל, בהכרת הטוב מיוחדת, למוח"ז 
 ובים, ובפרט על עזרתו הגדולה, על כל מעשיו המרשליט"אנאגר 

כל העת עד שהגענו לברך על וחזקני עודדני , לספר והמרובה
המוגמר ב"ה בספר השלם. יעזור השי"ת ויזכה לחזות בשוב ה' את 
שיבת ציון, ויראה כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדם 

  .מאוד במהרה בקרוב

בעמ"ח הספר ברכת יישר כח להרה"ג רבי יצחק כהן שליט"א, 
  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, 
  בור חלק מהציורים שבספר. ע

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 

קדשך. שמרם לפניך ה' גלויים הם וידועים. יזכו לכל הברכות ממעון 
  ברכם טהרם רחמם, צדקתך תמיד גמלם.

â â â  

נבואת יחזקאל על בית המקדש השלישי, סתום וחתום מאוד מאוד, 
: (הלכות בית הבחירה א ד)יותר משאר נבואות. כפי שכתב הרמב"ם 

שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש  ף על פיא ,בנין העתיד להבנות
  .ומבואר

הב ד)(יוזה כעין מה שכתוב בדניאל  ָבִרים ְסֹתם ָדִנּיֵאל : ְוַאּתָ  ַהּדְ
ֶפר. ופירש המצודת דוד, שנאמר לדניאל שיכתוב בדברים  ַוֲחֹתם ַהּסֵ

  סתומים וברמזים.

ִנּיֵאל ֵלךְ  ועוד כתוב: ַוּיֹאֶמר י ּדָ ָבִרים  ַוֲחֻתִמים ְסֻתִמים ּכִ (דניאל יב ַהּדְ

  . כי ענייני הגאולה השלימה הם נעלמים ונסתרים.ט)

ה ָדָברקאל הוא בבחינת 'יחז , על כן סתם (משלי יא יג)' ֶנֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶ
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ן ָאָדם וחתם את הדברים, וכתבם בדרך חידה. ככתוב ביחזקאל:  ּבֶ
ָרֵאלוגו'  חּוד ִחיָדה ית ִיׂשְ   .(יחזקאל יז ב) ֶאל ּבֵ

אמנם רש"י, הוא ראש המפרשים, גילה את פירוש נבואת יחזקאל 
שהראו לו מן השמים. והוא בבחינת הכתוב  זו, עפ"י חז"ל, וכפי

ִלים ָיִבינוּ בדניאל ' ּכִ ׂשְ '. שעל אף שהדברים סתומים וברמזים, ְוַהּמַ
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 
ישי. ובודאי שמי שלומד את זה, הוא הראוי לזה, כמו שכתב השל

  האבן עזרא, והוא הראוי לגילוי האור הגדול הזה.

â â â  

על נבואת יחזקאל בהיות שרבים שאלוני איך זכיתי להבין את 
. למודעי אני וחתום אשר הוא סתום ,צורת בית המקדש השלישי

 ןביצריך, לספר חסדי השי"ת. שנים רבות לא הצלחתי ולא זכיתי לה
. עד אשר התפללתי והתחננתי את צורת בית המקדש השלישי

השי"ת בשריד בית מקדשנו אשר ממנו לא זזה שכינה מעולם, ל
, וזכיתי להבנת צורת בית ערי אורהשומאז זכיתי שנפתחו לפני 

 ועם ציורים ותרשימים, המקדש השלישי, ולכתבו ולבארו באר היטב
  ב כי לעולם חסדו.בחסדי השי"ת. הודו לה' כי טו, עפ"י המפרשים

â â â  
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רש"י תמך יסודותיו בפירושו, על דברי חז"ל. שזה משניות מסכת 
. וכן בכמה ב. וכן תרגום יונתן, מהתנא יונתן בן עוזיאלאמידות

נים אלו. על פי דברי מקומות בגמרא, וכן במדרש, שמבואר בעניי
  חז"ל אלו פירש רש"י את נבואת יחזקאל על בית שלישי. 

שהראו לו מן השמים. ומי שלומד את  (יחזקאל מב ג)וכן כתב רש"י 
פירוש רש"י על יחזקאל, רואה בחוש שפירוש כזה הוא רק על ידי 

  שמראים מן השמים.

ן רבינו יצחק אברבנאל פירש בהרבה מקומות את דברי רש"י. וכ
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.

 

W  ––––––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––––––  
  

במסכת מידות כתוב צורת בית המקדש השני, ובדומה לזה יהיה בית המקדש השלישי, עם  .א
  י נבואת יחזקאל.שינויים לפ

בבית המקדש. רבי בעצמו , שהיה (יומא טז:)מסכת מדות הוא מהתנא רבי אליעזר בן יעקב 
. ויש במסכת מידות עוד (גיטין סז.)אליעזר בן יעקב משנתו קב ונקי, בכל מקום הלכה כמותו 

רבי כמה עניינים מהתנאים: אבא שאול, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי יוסי, אבא יוסי בן חנן, 
  אליעזר ברבי צדוק.

, ואסור לשנות שום דבר, (דברי הימים א' כח יט)צורת בית המקדש הוא 'הכל בכתב מיד ה'' 
  .(עירובין קד. סוכה נא: זבחים לג. זבחים סב. חולין פג:)אפילו הפרט הקטן ביותר 

(סוכה כח. תרגום יונתן הוא מהתנא יונתן בן עוזיאל, שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו  .ב

אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף ואיתא: . בבא בתרא קלד.)
וכתב רש"י: שהיו מלאכי השרת מתקבצין  .קלד.) בבא בתרא(סוכה כח. שפורח עליו מיד נשרף 

  סביביו לשמוע דברי תורה מפיו. ע"כ. 
עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי,  : תרגום של נביאים יונתן בן(מגילה ג.)ואיתא בגמרא 

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 

אלא לכבודך עשיתי שלא אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא 
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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והמלבי"ם, כל חד וחד  ועוד זכינו לפירוש הרד"ק, והמצודות, והגר"א,
  לפי דרכו בקודש.

â â â  

ביחזקאל כתוב את צורת בית המקדש השלישי באופן של חידה, 
ן ָאָדם חּוד ִחיָדהכעין הכתוב: ' ָרֵאלוגו'  ּבֶ ית ִיׂשְ . א. (יחזקאל יז ב)' ֶאל ּבֵ

הרבה תיבות סתומות מאוד עד שקשה להבין אפילו את פירוש 
ה חצאי פסוקים שיחד הם מדברים המילות. ב. הרבה פעמים יש כמ

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. 
הכתיב. א. הלשון הסתום הזה בודאי שרמוזים בו סודות נוראים. ב. 

שלפעמים כתוב 'מפה' ולעיתים 'מפו', וכן רבים. ג. הקרי והכתיב, 
שיש שינויים מופלאים רבים. ד. הלשונות שונים שלעיתים פירוש 

, ולעיתים לשון אחד [כגון: 'אילי' ו'אולמי' (מ לז)]כמה לשונות אחד הוא 
 . כל זה מורה על גודל[כגון: 'אתיקהא' ו'אתיקים']יש לו כמה פירושים 

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 
, (מלבי"ם יחזקאל מג ג)העולמות של עולם, ומרומז בזה סדרי הנהגת 

ויחזקאל ראה בקודש הקדשים את מראה המרכבה, כמו שראה על 
, ובית המקדש השלישי הוא מסודות (רש"י יחזקאל מב כא)נהר כבר 

הגאולה השלימה אשר הוא סתום עד אשר יהיה קרוב לזמן הגאולה, 
  ככתוב בדניאל ובפירוש המלבי"ם שם.

י ֶקֶדם'הדברים בלשון חידה, ככתוב  יָעה ִחידֹות ִמּנִ , (תהילים עח ב)' ַאּבִ
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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 
(מג היטב הדק, בכל הפרטים, כמו שציוה הקב"ה ע"י יחזקאל נביאו 

ה ֶבן ָאָדם ַהגֵּ : יא)-י ְלמּו ַאּתָ ִית ְוִיּכָ ָרֵאל ֶאת ַהּבַ ית ִיׂשְ ד ֶאת ּבֵ
ְכִנית ר ָעׂשּו צּוַרת  .ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ּוָמְדדּו ֶאת ּתָ ְוִאם ִנְכְלמּו ִמּכֹל ֲאׁשֶ

ל ֻחּקָֹתיו ְוָכל  ִית ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָאיו ּומֹוָבָאיו ְוָכל צּורָֹתו ְוֵאת ּכָ ַהּבַ
ל צּורָֹתיו ְוָכל ּתֹורָֹתיו הֹוַדע  ְמרּו ֶאת ּכָ אֹוָתם ּוְכֹתב ְלֵעיֵניֶהם ְוִיׁשְ

ל ֻחּקָֹתיו ְוָעׂשּו אֹוָתם   .צּוָרתֹו ְוֶאת ּכָ

ן ָאָדם ְרֵאה ְבֵעיֶניָך : (יחזקאל מ ד)וכן כתוב  ר ֵאַלי ָהִאיׁש ּבֶ ַוְיַדּבֵ
י ְלַמעַ  ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוָתְך ּכִ ָך ְלֹכל ֲאׁשֶ ים ִלּבְ ָמע ְוׂשִ ְ ן ּוְבָאְזֶניָך ׁשּ
ָרֵאל ה רֶֹאה ְלֵבית ִיׂשְ ר ַאּתָ ל ֲאׁשֶ ד ֶאת ּכָ ה ַהּגֵ   .ַהְראֹוְתָכה ֻהָבאָתה ֵהּנָ

אמר יחזקאל לפני הקב"ה,  וז"ל: (צו יד)ואיתא במדרש תנחומא 
רבונו של עולם עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו, ואתה 

ם אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב אותו לעיניה
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 

בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני לקרות צורת הבית 
  ע"כ. מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין הבית.

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 

אור הגאולה מעט מעט, כמו שאמרו חז"ל על אילת להתגלות 
שאור הגאולה מתחיל להתגלות מעט  (שיר השירים רבה ו)השחר 
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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 
 (יחזקאל מ א)דש השלישי, שיקיים את עצת האברבנאל בית המק

 המתרגם לרגל לאטי אתנהלה הזאת הנבואה בפירוש ואני וז"ל:

 יתן' ה כי השמים, מן ויורוני דעתי על שיעלה מה וכפי והמפרשים,
  ע"כ.  .ותבונה דעת מפיו חכמה

דהיינו, שלא יבהל האדם ויאמר, מי אני שאוכל ללמוד את כל זה, 
ים ארוכים וסתומים, ואיך אוכל ללמוד את זה. על כן והלא הדבר

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 

  עז"ה.קצת ועוד קצת, עד אשר יעלה בידו ויצליח ב

רבי חנין  :ב) רבה יט (ויקראובאמת שזה כבר עצת חז"ל, שאמרו 
דצפורין פתר קרא בתלולית זו של עפר, מי שטפש מהו אומר מי 
יכול לקצות את זו, מי שפקח מהו אומר הריני קוצץ שתי משפלות 

לה. כך מי שטפש והיום, שתי משפלות למחר, עד שאני קוצץ את כ
רה, נזיקין שלשים פרקים, כלים שלשים ד את התוואומר מי יכול ללמ

פרקים. מי שפקח מהו אומר, הריני שונה שתי הלכות היום שתי 
לה. אמר רבי אמי והלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כ

אמר רבי יוחנן לככר תלוי באוירו  ',ראמות לאויל חכמות' (משלי כד ז)
קח אומר של בית, מי שטפש אומר מי יכול להוריד את זה, מי שפ

ולא אחר תלאו, אלא מביא שני קנים ומספקן זה לזה ומורידו. כך מי 
ד תורה שבלבו של חכם, מי שפקח אומר ושטפש אומר מי יכול ללמ

והוא לא מאחר למדה, אלא הריני לומד שתי הלכות היום ושתים 
 ע"כ.לה. ולמחר עד שאני לומד את כל התורה כ
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ולחזות בעיני בשר  יב לראותיהי רצון שנזכה בעגלא ובזמן קר
, יבנה בהר מרום הרים בנין בית מקדשנו ותפארתנוו בשוב ה' ציון,

לראות ועבודת הנסכים, ושירת הלוים, ונזכה להקרבת הקרבנות, 
נעלה  .כהנים בעבודתם, ולוים בשירם וזמרם, וישראל בנוויהם

בירושלים עיר הקודש, בבית וה לפני ה' אלקינו, חונראה ונשת
מקום אשר בחר, בחג המצות ובחג השבועות נו ותפארתינו, בקדשי

ובחג הסוכות, ובכל ראש חודש ובכל שבת, ככתוב על הגאולה 
והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו ': (ישעיה סו כג)העתידה 

, בביאת משיח צדקנו 'יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר ה'
  במהרה בימינו בקרוב מאוד.

נּו ֱאלֹ ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ ' נּו רּוֵחנּו הֵ ָפֶניָך ָאִבינּו ַמְלּכֵ ינּו ְיִדידּות אֹור ַנְפׁשֵ
ֵאיָנן חֹוְזרֹות  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ַרּתָ ִלׁשְ ר ּכָ ִריְתָך ֲאׁשֶ ָמֵתנּו ְלַמַען ּבְ ְוִנׁשְ

ִכיָנְתָך ְלֵבית ב ׁשְ ֵתנּו, ְוָהׁשֵ ָפֶניָך, ְזֹכר ַאֲהָבֵתנּו ְוִחּבָ נּו  ְלעֹוָלם ִמּלְ ָקְדׁשֵ
ְפִריַדת  ּנּו ּכִ ִריָדְתָך ִמּמֶ ה ּפְ י ָקׁשָ יֵמי ֶקֶדם, ּכִ נּו ּכִ ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ְוַהְחֵזר ְלִהׁשְ
ִכיָנְתָך, ְוֶאל  ֻאּלַת ׁשְ נּו ֶאל ּגְ נּו ִמּגּוֵפנּו, ָהמּו ֵמֵעינּו, ְוָכְלָתה ַנְפׁשֵ ַנְפׁשֵ

ָך, ְוִלְרצֹוְנָך  ִנים ּובֹוִכים ְלָפֶניָך ִנְכַסְפנּו, ִהנְּ  ה'ְמעֹון ָקְדׁשֶ ָאב  ה'נּו ִמְתַחּנְ
יָעה  ִכיָנה, הֹוׁשִ ְ לּות ַהׁשּ ַאֲהָבְתָך  ה'ָהַרֲחָמן ַעל ּגָ נּו ּבְ ק ַנְפׁשֵ ִכיָנְתָך ְוַדּבֵ ׁשְ

ֵהיָכָלּה  נּו ּבְ ָמֵתנּו, ְוֵייעּול ַמְלּכֵ נּו רּוֵחנּו ְוִנׁשְ ִעיָמה ְוָהֲעֵרָבה ַעל ַנְפׁשֵ ַהּנְ
ן ְיהִ  (לשון רבינו ה'אור החיים' הק' בתפילתו, הובא בסידור ' י ָרצֹוןָאֵמן ּכֵ

  .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. 

 !ת אל תפלת עבדך ואל תחנתו ה' אלהיופני

להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויומם, 

תיו והריסותיו תקומם. והבית להעמיד את חרבו

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, 

חסדך, ועינינו ברמים מקדשך, תראהו לנו ב

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. 
 ון המלבי"ם בהקדמתו ליחזקאל)(מלש
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  בפתח בית רם ונישא

  בית המקדש ורתצבענין גודל מעלת יקרת חשיבות לימוד פז וצרות א

אמר יחזקאל לפני הקב"ה, רבונו של עולם  :(צו י"ד) אמרו חז"ל במדרש תנחומא
עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו, ואתה אומר לי לילך ולהודיע 

הם וישמרו את כל צורותיו ואת כל לישראל צורת הבית וכתוב אותו לעיני
חוקותיו, וכי יכולין הן לעשות, הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר כך אני 

אמר לו הקב"ה ליחזקאל, ובשביל שבני נתונין בגולה יהא בנין הולך ואומר להם. 
ביתי בטל, אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו 

בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה  לקרות צורת הבית
  עליהם כאלו הם עוסקים בבנין הבית.

זאת  (ויקרא ו יח)מאי דכתיב  ,אמר רבי יצחק: (מנחות קי.)גמרא אמרו חז"ל ב
כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב  .וזאת תורת האשם ,תורת החטאת

  וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. ,חטאת

תלמידי חכמים העסוקין בהלכות אלו  ,רבי יוחנן אמר: (מנחות קי.) א בגמראואית
  .מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם ,עבודה

זאת התורה לעולה ולמנחה אמרו  :(מנחות יג יא)בפירוש המשניות להרמב"ם 
תלמידי וגו', כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה וחטאת, ואמרו 

מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה בית המקדש  ,קים בהלכות עבודהחכמים העוס
ולא  .ולשאת ולתת בהן ,ועל כן ראוי לאדם להתעסק בדברי הקרבנות .בימיהם

  כמו שאומרים רוב בני האדם. ,יאמר הרי הן דברים שאין צורך להן בזמן הזה

ירה ודע כי הספור בענין המשכן וכליו, והחק :(ויקהל לח ט) כתב רבינו בחיי
בתכונת צורותיו ומובאיו ושעור ארכן ורחבן וקומתן, אף על פי שאין בית 

ותורה היא וללמוד אנו מצוה גדולה היא, עד שמים יגיע שכרה, המקדש קיים 
צריכין, וכן הזכירו רז"ל בענין הקרבנות, כי כל המתעסק בלמוד פרשיות וישא 

כל  (מנחות ק:)ו, ויתן בלבו עניניהם כאלו הקריב הקרבן עצמו, הוא שאמר
העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה, בפרשת חטאת כאלו הקריב חטאת, 
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הא למדת מזה על הספור בפיו בלבד שכרו אתו ופעולותו לפניו כאלו וכן כלם. 
עשה המעשה והקריב קרבן על המזבח, והוא הדין בספור עניני המשכן והמקדש 

ונשתדל להבין פשוטן ונגליהם, שיש לנו זכות עצומה ועקב רב כאשר נהגה בהם 
והוא  על אחת כמה וכמה אם נזכה להשיג תוכם להשכיל אחד מרמזיהם,

'סבו ציון יד) -(תהלים מח יגשהזכיר דוד על הענין הזה על הנסתר והנגלה, 
והקיפוה ספרו מגדליה שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור 

בנסתר ישיב שכינתו לתוכו, שנאמר, אחרון', ובזכות הסבוב וההקף בנגלה ו
  'כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות'. (שם טו)

, בקנה ונמדד לעינים נראה שהוא הבית, וז"ל: תבנית (דברים לב מו)כתב רש"י 
  להבין. מכוונים ולבו ואזניו עיניו שיהיו אדם צריך

השם ב"ה אל הנביא אמר וז"ל:  (הקדמה לצורת הבית) כתב התוספות יום טוב
ִית : יא)-(יחזקאל מג ייחזקאל ע"ה  ָרֵאל ֶאת ַהּבַ ית ִיׂשְ ד ֶאת ּבֵ ה ֶבן ָאָדם ַהּגֵ ַאּתָ

ִית  ר ָעׂשּו, צּוַרת ַהּבַ ְכִנית. ְוִאם ִנְכְלמּו ִמּכֹל ֲאׁשֶ ְלמּו ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם, ּוָמְדדּו ֶאת ּתָ ְוִיּכָ
ל ֻחּקָֹתיו ְוָכל צּוֹרָתיו ְוָכל ּתֹוֹרָתיו הֹוַדע ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָאיו ּומֹוָבָאיו ְוָכל  צּוֹרָתו ְוֵאת ּכָ

ל ֻחּקָֹתיו ְוָעׂשּו אֹוָתם. ל צּוָרתֹו ְוֶאת ּכָ ְמרּו ֶאת ּכָ צוה  אֹוָתם, ּוְכתֹב ְלֵעיֵניֶהם, ְוִיׁשְ
שימדדו כל תוכן חשבון הבנין ושישמרו השם ב"ה אל הנביא שיגיד לישראל 

ום יבא משיח ואין כאן בונה פונה לבנין בית המקדש. הצורות בלבבם שמא הי
  ע"כ. וישמרו ילמדו עניני המדות לעשותם לעת קץ.וכך פירש רש"י: 

ויוכל להיות כי כל צורותיו בתרא שכתוב בפירוש רש"י שלא פורש שיהיה 
לעשות תמונה במדותיו כי הוא מבוא לקלות עניני הצורה המוחשת, רצה לומר 

  ההבנה.

רב רבי יצחק אברבנאל ז"ל נראה שהצווי היה אל הנביא לעשות גם מדברי ה
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 

וכל צורתיו' הנזכר בכתוב שני פעמים, שהאחד רומז על המוחש, פירש עוד '
והשני על המושכל הראשון, כי שניהם צורות מושגות לאדם בלי עיון. הרי יצא 

  שהנביא נצטוה להרבות הדברים בחוש. לנו מכלל דבריו
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וכיוצא בזה פירש הרד"ק במלת תכנית צורת הבית ימדדו ויכינו אותו לסימן כי 
שהרואים זאת  עתיד בבא הגואל ויחיו המתים יכינו אותו לסימןעוד יעשו כן ל

  ע"כ. הצורה יחיו בבנין העתיד.

הבטיח השם ב"ה שעל ידי  והנה נוסף על מה שבקשנו בדבריו, למדנו עוד כי
וכן כתב בפירושו ל'ועשו אותם'  הבנת תמונת צורת הבית יזכו לתחייה לעתיד.

  שהוא ראיה גדולה לתחיית המתים.

בטחה זו לא בלבד לדורו של יחזקאל נאמר כי למה נגרע אנחנו הבאים והנה ה
הבטחה כללית אל כל שומר ומודד הצורה כנזכר שיזכה אחריהם, אך היא 

שכן כל יעודי הנביאים ע"ה עם שהם מועדים לנוכח,  לתחייה לעשותה לעתיד.
ד עם כל זה מגמת פניהם כמו כן לעתידים בניהם אשר יקומו אחריהם ויספרו ע

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 
ת ותכונתו ומוצאיו, אמר הקב"ה הגד לבית ישראל והראה ליחזקאל צורת הבי

את הבית. אמר לו מרי וכי עכשיו הם בונין שאמרת וישמרו את כל צורתו ועשו 
יהו קורין בצורת הבית אותם. אמר לו לאו אף על פי שאינם עושים אותו עכשיו 

  ואני מעלה עליהם כאלו בבניינו עסוקים.

שר עשו צורת הבית, וכי יש צורת ובפסיקתא דשמואל: אמר ואם נכלמו מכל א
  ע"כ. הואיל ואתם מתעסקים בו, כאלו אתם בונים בו.הבית, אלא אמר הקב"ה 

  

הפטרת בספרו 'ברכת חיים' ( זיע"א 'בן איש חי'ה בעליוסף חיים כתב רבינו 
ָרֵאל ֶאת ) יא-יחזקאל מג י(, על הפסוקים )תצוה ית ִיׂשְ ד ֶאת ּבֵ ה ֶבן ָאָדם ַהּגֵ ַאּתָ

ְלמּו ֵמֲעֹונֹוֵתיֶה ַהּבַ  ְכִניתם ּוָמְדדּו ִית ְוִיּכָ ר ָעׂשוּ  .ֶאת ּתָ צּוַרת  ,ְוִאם ִנְכְלמּו ִמּכֹל ֲאׁשֶ
ל ֻחּקָֹתיו ְוָכל ִית ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָאיו ּומֹוָבָאיו ְוָכל צּורָֹתו ְוֵאת ּכָ  ו ְוָכלצּורָֹתי ַהּבַ

ל צּוָרתֹו ְוֶאת ,תֹב ְלֵעיֵניֶהםּתֹורָֹתיו הֹוַדע אֹוָתם ּוכְ  ְמרּו ֶאת ּכָ ל ֻחּקָֹתיו ְוָעׂשּו  ְוִיׁשְ ּכָ
אשר יהיה ערב לאדם, ומרגיש  כל דבר: בן איש חי''בעל הרבינו  וז"ל .אֹוָתם
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וחשק  ,וחשיבותו ומשתעשע בו, זה סימן ומבחן שיש לו רצון וחפץ בו בערכו
ן לו חשק ואין לו שעשוע בו, זה סימן ומבחן שאי ואם אינו ערב לו .מלב ונפש

בזמן החורבן אשר אבד מהם כלי חמדה של כאן ישראל הנה וחפץ ורצון בו. ו
בית המקדש, ונשארו ערומים מכל היקר והכבוד של בית המקדש, הא ודאי 
כאשר יבוא הנביא להגיד להם תכונת בית המקדש אשר עתיד להיות להם, 

ו צריך שישתעשעשהוא יקר ונחמד אלף פעמים יותר ממה שאבד מהם, 
בהגדתו זאת מאוד מאוד, ויערב להם הסיפור הזה כמה וכמה, וישישו וישמחו 

כי ודאי יש יען  הבית אשר מסר להם הנביא בדבר ה', מאד בקריאתם פרשת
אחר היה בידם  להם רצון חזק וחפץ אמיץ בבניינו של בית המקדש מאד מאד,

  יהיה כבוד ויופי האחרון אלף פעמים על הראשון.ואיבדו אותו, וכל שכן אשר 

ותכונתו ומוצאיו  ,פרשת צורת הבית אך אם באמת גם אחר שמסר להם הנביא
ומובאיו וכל צורותיו, והם רואין וקורין בהם בלא שעשוע ושמחה ועריבות, זה 
מבחן וסימן שנברר טומאת העוונות שלהם כל כך עד שדוחה מהם הרצון 

וונות טמטמו לבותם שאין וכל כך העוהחפץ הראוי להיות אתם על הבית הזה, 
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 

בית ישראל את הבית' ומן ההגדה הזאת יוולד שיכלמו מעוונותיהם, הגד את 
  כי מזו ההגדה יהיה מבחן וסימן כמה גברו העוונות.

והנה באמת זו היא תוכחת מוסר גדולה לנו, אנחנו היושבים בגלות המר הזה, 
יבנה במהרה בימינו אמן, וחפצים שאם מצפים באמת וצדק לבנין הבית ש

שיהיה לנו שעשוע גדול ועצום מקריאתנו ומשתוקקים לו מלב ונפש, היה ראוי 
הבית שיבנה במהרה בימינו בפרשת צורת  בספר יחזקאל הנביא עליו השלום

  אמן.

ומספר לפני שני בני אדם על ארמון אחד  ,משל לאחד שבא מעיר המלוכה
ד מן השניים היה מטה אזנו ומניח דעתו היטב מפואר העומד שם להימכר, ואח

על סיפור שלו אשר הוא מספר בפרטי שבחים של ארמון ההוא ומשתעשע 
ויאמר לאביו,  .בדבריו, והשני היה מתנמנם. ובנו של המספר היה יושב ורואה

אמר לו בני, מן הקונים שהוא  מתנמנם, וזה מתענג. ,למה זה לקולך אבי
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ולכך הוא משתעשע בסיפור שלי, כי מצייר בדעתו  משתדל לקנות זה ארמון,
עתה כאילו כבר קנה אותו והוא שלו. אבל זה אין לו חפץ בו לקנותו, לכך הוא 

פר. וכך הנמשל, הפארות אשר אני מסמתנמנם ואינו שם לב על השבחים ו
הנה תורת הבית אשר הגיד לנו הנביא עליו השלום, עושה מבחן גדול לישראל 

השעשוע והעריבות שצריך להיות בעת לימודם בדברי המראה הזאת, מצד 
ולכן מן ההגדה וסיפור הטוב הזה של צורת בית המקדש  להם בקריאתם בה.

ברו כמה ג בחן על תוקף עוונותיהםותכונותיו שתהיה לעתיד, יהיה סימן ומ
  לטמטם לבם כל כך, ודו"ק.

  

הנה הגם כי  וז"ל: (הקדמה) 'עזרת כהנים'הבעל  א"עיהכהן זיוסף יהושע רבי כתב 
. ואולי (עי' זוה"ק נשא קצ"ד.)אמרו חז"ל הכל תלוי במזל אפילו ס"ת שבהיכל 

זהו הדבר הסיבה למרבית וכו' אשר התרשלו מהגות ומלסלסל בתורת צורת 
לם הבית המבואר ביחזקאל ובמשנה דמסכת מדות. ומתת יגיעם בעומק שכ

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 

בית לכל וחורבן. אכן עכ"ז אין אנו פטורים מדרוש וחקור בכל תוצאי תבנית ה
מוצאיו ומובאיו. ובטח מובן לכל חכם לב, דודאי המסכת הזאת עומדת 
ומתחננת לפני כסא הכבוד, ושואלת ומבקשת תחנון על מזלה בערך חברותיה 

 (ר"ה ל.)בשבתה בקרן זויות. ואין צה למכביר דורש ומבקש. וכבר אמרו ז"ל 
אתמהא. ציון הוא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה. וכעת נהפך הדבר 

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 

תונים תנחומא פ' צו וז"ל: אמר יחזקאל לפני הקב"ה רבש"ע עכשיו אנו נ
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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ין. ע"כ. ועי' עוד בשער לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנ
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.

ורה. אולי כל המאורעות הקשות [ר"ל] נשא נא לבבינו ונשים עצה ונחק
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 

ליחות התוכחה אשר היתה בפי הנביאים בימי קדם עת בספרים הקדושים דש
הנבואה פרצה בישראל נמסרה כהיום בידי יסורים וחלאים רעים [ר''ל] 

. ואעיד עדים על בירור ואמיתות דברינו בזה, בעליל אמיץ (כמדומה הוא בזוה"ק)
  בדברי חוזינו הקדושים.

לב אבותינו בימי הלא ראו נא איך כמו אלה עוררו גם כן נביאינו הקדושים את 
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 

יכם, זרעתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב, שימו לבבכם על דרכ
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 

רים ומרמזים באצבע כל הפרטים האלו המבוארים בכתובים אלו המה מו
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 

, מהיותם בא אל ערימת עשרים הזה ומעלה מטרם שום אבן על אבן בהיכל ה'
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 
מספר כל ישראל [לבד משבט לוי ובנימין] עולה רק  י"ד שנה קודם הבנין הי'

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 

מן העת ההוא אברך. ובאמת אז לא לבד בגופניות לבד בימי בית שני שאמר 
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 

ורה. כל זה קדושת המקדש סבב. יעויין בספר פירקי ורק מציון שאלו ת
  היכלות מגורל מדרגתם.

וז"ל: כל האוכלוסין שנפלו וכו'  (שוח"ט שמואל רבתי פ' ל"א בסופו)הנה אמרו ז"ל 
ע"י שלא תבעו מבנין בית המקדש עי"ש. הרי דאפי' בימי דוד המלך ע"ה לא 

הכתוב מגודל הפלגת התנקו מזה. הגם דמי לנו גדול מדוד אשר ידוע עליו מ
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 

ל מ"ש הכתוב 'וכל שיח השדה טרם ישראל וצפויים. וכאמרם ז"ל בב"ר פי"ג ע
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 
ניו רבש"ע ומה וז"ל: מאי קיר, אמר לפ (ברכות י:)בזכות זה. וכאמרם ז"ל 

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 

  הגדולים.ההשענה היה בזכות בית המקדש. ולא בשארי זכיותיו 
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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'.

השוכן בבית הקדוש, דכשם הספר כן יהיה ה׳ בעזרי לגמור וכפי שטוחות לפני 
משגה ח"ו, ולחלקו בתוך עם  םבכי טוב עסק הספר והדפסתו על נכון בלי שו

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, 

  ב בו קרבנות כמצוה עלינו משמו יתברך אמן ואמן.ולהקרי

  

 וז"ל: (מתוך מאמר 'תורה אור' שהדפיס בראש ספר 'אסיפת זקנים') כתב החפץ חיים
בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אתו נשאת ונתת  (שבת לא)אמרו חז"ל 

באמונה קבעת עתים לתורה וכו' צפית לישועה. הורונו חז"ל בזה שמוטל על 
דברים ששואלין אותו בתחלת דינו. האדם לצפות תמיד לישועת ה' והיא מה

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 

ו, כי אם באמת מצפין אנו לישועה במהרה ומחכין בכל יום משפה ולחוץ ח"
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 

ת הוא כי אין צפיתינו לישועה במהרה אמיתית, שאלו כן, בודאי הקדשים, או
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, 

קוה לך ולהזכיר עוד שמו על זה, כמו שאנו אומרין ג' פעמים בכל יום, 'על כן נ
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 
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כגון אכילת  כל הדינים נוהגין למעשה, לא מיבעי לכהנים, אלא אף לישראלים
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 

לפני בוראנו יתברך, כי מחכים ומצפים אנחנו לישועה מהרה כמו שאנו אומרין 
  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 

שה של פניו. ואנו אומרין גם כן שמחכין אנו לו יתברך כמו שקבעו לנו בקדו
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 

כות אז למעשה לכל, בהלכות הקדשים שהוא חלק גדול מתורתו והן הנצר
ובפרט מהכהנים בודאי ישאלו על זה, וכמו שהיה בזמן בית שני כעין שאלות 

'שאל נא את הכהנים תורה',  (חגי ב)אלו, שהיה נבואה מהשי"ת לחגי הנביא 
עי"ש מה שגער הקב"ה על תשובת הכהנים בזה. ומזה נוכל לידע גם כעת 

שאול את הכהנים דברים בודאי כשנזכה כשיבא הקץ בודאי יצוה, הקכ"ה ל
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 

ו כל חלקי הספיקות וכמו ואז הלא יבוא משיח ואליהו ועתידים להגיד לנ
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 

ה שבעל פה המסורה לנו הפשוטים המבוארים בפסוק ובביאוריהן של תור
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 
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בעצמו ורק הספיקות אשר אי אפשר לברר יתגלו לנו ע"י אליהו, ועל 
שנות בעצמכם קודם הפשוטות המבוארות הלא יאמר כי היה לכם ללמוד ול

שבאתי לבשר הגאולה, וכמו שנאמר 'זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו 
בחורב על כל ישראל חקים ומשפטים', ובתריה כתיב 'הנה אנכי שולח לכם 

'ויאמר ה' פתאום אל  (סוף בהעלותך)את אליה הנביא' וגו']. והנה מצאנו בכתוב 
ל מועד וגו'', ופרש"י שהיו משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אה

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 

  אשר אתם מבקשים'.'ופתאום יבא אל היכלו האדון  (מלאכי ג)

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 

  ש.חולין, ובפרט לכהנים שצריך לידע כל עניני הקודש והמקד

ואם כן צריך להכין עצמם מקודם שכאשר בא יבא פתאום נהיה מוכנים 
דלרבנן אסור לכל כהן בארץ ישראל  (כב:)לעבודתו יתברך. ועיין סנהדרין 

האומר הריני  (מג:)לשתות יין תמיד שמא יבנה פתאום המקדש [וכן בעירובין 
רבי דפליג נזיר ביום שבן דוד בא, אסור לשתות יין כל ימי החול], ואפילו ל

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 

על הכהנים לעסוק בדיני  ויומים הוא כידוע, אם כן בודאי יש חיוב על כל פנים
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 
אמר ר"י בן זכאי, משל 'בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר', 

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]. 
א טורח [עדיין צריך טפשין שבהם הלכו למלאכתם אמרו כלום יש סעודה בל

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 

ם לעבודה ויהיו מקושטים נמי בעניננו הפקחים המזרזים עצמם להיות מוכני
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 

ה במשנה, ובסנהדרין צ"ז וצ"ח, בודאי חז"ל בעת קירוב הגאולה, עיין סוף סוט
  יש לקוות לגאולה, וצריך להזדרז להכין לעבודה ובהלכותיה.

לענין משיח, שראהו ריב"ל דהוי  (סנהדרין סח)ולך נא וראה מה שאמרו חז"ל 
שרי ואסר כל מכה בפני עצמה ולא הכל ביחד, והטעם כי פן יאמר לו הקב"ה 

עתה נוכל ללמוד בק"ו אם רגע אחד אינו שילך לגאול בניו ולא יצטרך לעכב. ו
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. 

חוצות למעשה הוא קודם לכל, אכן ידוע שכל מי [ואף שללמוד איזה הלכות הנ
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].

יוב להכין והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל ענין קדושת לימוד הזה, וגודל הח
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 

[ויקדשו לזה מחצית תורה שילמדו הסדר ההוא ויהיו בקיאים בכל הלכותיו 
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 
בבירור, וכמו כאלו מקיימין אותן בפועל ממש צריך להשתדל ולידע כל דבר 

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 

עוד זאת שת"ח  במהרה בימינו] על בורין, ולא יהיו הלכות אלו כמת מצוה,
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 

נו אומרין 'על כן נקוה לך ה' הלכות אלו, ולא נהיה שוב כדובר שקרים כשא
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 

  וכו' במהרה בימינו אמן.לראות כהנים בעבודתם 

  

וז"ל: היש חיך מתוק מזה, (בהסכמתו לספר אדרת הקודש) כתב הגאון האדר"ת 
שהקב"ה מבטיחנו על ידי נביאו הנאמן, שגם הלימוד בבנין המקדש נחשב לפניו 

  וכו'.נוי. יתברך שמו כאילו הבית ב

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 

י חז"ל בזה, לישועת כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם כדבר
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 

  ת בנין קדשינו. ע"כ.וכו', בודאי עלינו להזדרז חושים לדע
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יתברך הבורא  וז"ל: (דרך חכמה בהקדמה)כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 
ויוצר הכל אשר נתן תורה לעמו ישראל וציונו תרי"ג מצות להשלים בזה את 

, והנה דיני קדשים אין בידינו לקיים בעוה"ר (עי' בהקדמת המשנ"ב ח"א)נפשותינו 
 ,: לעולם זאת על ישראל(קי.)שחרב בית המקדש, אמנם אמרו במנחות מיום 

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 

: אמר לו הקב"ה ליחזקאל ובשביל שבני (צו סי' י"ד)אשם. ובתנחומא  מקריב
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 

שעוסק  לקרות בה אני מעלה עליהן כאילו הן עוסקין בבנין הבית כו'. ומי
  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 

ות, כי אחר שלשלמותינו צריכין אנו לעיון ולמעשה מהלימוד בהמצות הנוהג
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 

דלכך למדו גם סדר קדשים אף על פי שאין נוהג בזמן הזה משום  (קיד:)
ים העוסקים בהלכות עבודה בכ"מ מעלה עליהן הכתוב דאמרינן תלמידי חכמ

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 

כי מטית לשחיטת קדשים  (קט:)ים. ובבבא מציעא חכמת זה סדר קדש (לא:)
  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 
 

   

ִרים )א( ֶעׂשְ ָנה ְוָחֵמשׁ  ּבְ רֹאשׁ  ְלָגלּוֵתנּו, ׁשָ ָנה ּבְ ָ ָעׂשֹור ַהׁשּ  ּבֶ
ע חֶֹדׁש,לַ  ַאְרּבַ ֵרה ּבְ ָנה ֶעׂשְ ר ַאַחר ׁשָ ָתה ֲאׁשֶ ֶעֶצם ָהִעיר, ֻהּכְ  ּבְ

ֵבא ְיהָֹוה ַיד ָעַלי ָהְיָתה ַהזֶּה ַהּיֹום ה ֹאִתי ַוּיָ ּמָ    א:ׁשָ

ִרים ֶעׂשְ ָנה ְוָחֵמׁש  ּבְ עשרים וחמש שנה אחרי 'גלות  ְלָגלּוֵתנּו, ׁשָ

רֹאׁש , ביכניה' שבה גלה גם יחזקאל הנביא ָ  ּבְ ָעׂשֹור ָנהַהׁשּ  ַלחֶֹדׁש, ּבֶ
בראש השנה שחל ביום העשירי בחודש, דהיינו ביום כיפור. 

זו היא  ,דשוא בעשור לחואיזו היא שנה שראש השנה שלה ה
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איזו היא שנה שראש השנה שלה בעשור לחדש, הוי אומר זה  בראש השנה בעשור לחדש.רש"י:  .א
יובל, שחרב הבית בשנת שלשים ושש ביובל שהתחיל בשמונה עשרה שנה ליאשיהו, ולסוף ארבע עשרה 

גלה בעשרים ושש ביובל, י"ד של שנה היה ראוי היובל להיות, והוא שנת עשרים וחמש לגלות יכניה ש
חוזק תוקפו להוליכני על כרחי:  יד ה'.יאשיהו משמנה עשרה עד שלשים ואחד, ויהויקים אחת עשרה: 

  אל העיר ההוכתה, היא ירושלים, אותה שנה הראהו בניין הבית לעתיד לבא: ויבא אותי שמה.
מלך בבל את יהויקים מלך  הנה, שמונה עשרה שנה לפני חורבן בית ראשון כבש נבוכדנאצר .ב

לאחר שכבש נבוכדנצר את יהויקים, עבדו שלש שנים. ואח"כ מרד בו שלש שנים.  יהודה.
ובשנה השביעית נבוכדנצר עלה שוב לירושלים והגלה את יהויקים ונתקיים בו 'קבורת חמור 

דשים אח"כ , ושלש ח[הנקרא ג"כ יהויכין וכן כניהו]יקבר'. ואחר כך המליך נבוכדנצר את יכניה 
חזר והגלהו יחד עם קהל רב. ומוזכר במסכת מידות 'שער יכניה' שמשער זה יצא יכניה לגלותו 

. ואח"כ המליך נבוכדנצר את צדקיהו. ואחת עשרה שנים אח"כ הגלה אותו (פרק ב' משנה ו')
ש"י, (מלכים ב' פרק כד. דברי הימים ב' פרק לו. מגילה דף יא: וברוהחריב את בית המקדש הראשון 

  .ועי"ש)
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 בית המקדש השלישי זמן הנבואהס

תוקעים בשופר והעבדים  ם הכיפוריםשאז ביו ,גשנת היובל
  .דיוצאים לחירות

ע ַאְרּבַ ֵרה ּבְ ָנה ֶעׂשְ ר ַאַחר ׁשָ ָתה ֲאׁשֶ ארבע עשרה שנה  ָהִעיר, ֻהּכְ
  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 

  .הוחמש שנה לאחר גלות יכניה

ֶעֶצם ה  ַהּיֹום ּבְ  ָעַלי ָהְיָתה ,ובעיצומו של יום הכיפורים בשנה הזוַהּזֶ
היה עלי יחזקאל חוזק ותוקף מה' להוליך אותי בעל ְיהָֹוה,  ַיד

ֵבא ,זכרחי ה אִֹתי ַוּיָ ּמָ אל העיר שהוכתה, שהיא ירושלים. אז  ׁשָ
הראה ליחזקאל את בנין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה 

  .חבימינו

ַמְראֹות )ב( ָרֵאל, ֶאֶרץ ֶאל ֱהִביַאִני ֱאלִֹהים ּבְ  ַהר ֶאל ַוְיִניֵחִני ִיׂשְ
ֹבהַּ  ִמְבֵנה ְוָעָליו ְמֹאד, ּגָ ֶגב ִעיר ּכְ    ט:ִמּנֶ
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יובל ראש השנה שלה ביום הכפורים דתוקעין בית דין בשופר ונפטרים ערכין י"ב. רש"י.  .ג
   .ערכין יב.)רש"י (עבדים לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן ואז נראית שהיא יובל 

  מלבי"ם. .ד
  ערכין י"ב. רש"י. .ה
אמר  ,עו בהשגת המראה הזאתקדושת היום סייולהגיד שכתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל:  .ו
בעצם ' (ויקרא כג כח)שאמרה בו תורה  ,לרמוז ליום הכפורים ',בעצם היום הזה היתה עלי יד ה''

  '.היום הזה
שראה  ,כפשוטו 'היתה עליו יד ה''ואפשר לפרש רש"י. כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל:  .ז

  .ל ארץ ישראלכאילו יד שלוחה אליו ויקחהו בציצית ראשו ויביאהו מבבל א
  רש"י. .ח
אל הר גבוה לא הוליכני שם ממש, אלא הראני כאילו אני שם:  במראות אלהים הביאני.רש"י:  .ט

 מנגב.כבניין עיר:  כמבנה עיר.: (מיכה ד א)שכן הוא עתיד ליגבה, שנאמר 'ונשא הוא מגבעות'  מאד.
  בדרומו של הר:



  באר                           החייםה
 

סא  מראה היכל גפסוק  יחזקאל פרק מ 

ַמְראֹות מבאר שלא הייתי שם בפועל, רק כך ֱהִביַאִני,  ֱאלִֹהים ּבְ

ָרֵאל, ֶאֶרץ ֶאל , שהביא אותייראיתי במראה בֹהַּ  ַהר ֶאל ַוְיִניֵחִני ִיׂשְ  ּגָ
, שכך הוא יאוהניח אותי על הר גבוה מאוד, הוא הר הביתְמאֹד, 
ִמים' יבלהיות גבוה מאוד, כמו שכתוב עתיד ַאֲחִרית ַהּיָ  ְוָהָיה ּבְ

ָבעֹות א ִמּגְ ָ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנׂשּ ית ה' ּבְ  ְוָעָליו .יג'ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ
ִמְבֵנה  ,בית המקדשועל ראש ההר ראה כמו שבונים את  ִעיר, ּכְ

ֶגב בחומה, והבונים באו  בנין עיר מוקףמו כ ואשה ם, מירושליִמּנֶ
  .ידשהוא בצד דרום

ֵביא )ג( ה, אֹוִתי ַוּיָ ּמָ ה ׁשָ ַמְרֵאה ַמְרֵאהוּ  ִאישׁ  ְוִהּנֵ ת, ּכְ  ְנחֹׁשֶ
ים ּוְפִתיל ּתִ ׁשְ ָידוֹ  ּפִ ה, ּוְקֵנה ּבְ ּדָ ַער עֵֹמד ְוהּוא ַהּמִ ָ ׁשּ  טו:ּבַ

  

ֵביא בתחילה הביאו קרוב אל ההר, ועכשיו ה  אֹוִתי ַוּיָ ּמָ הביא ׁשָ

ה .טזההר אותי למקום הקודש שבראש כלומר  ִאיׁש יש שם  ְוִהּנֵ

ַמְרֵאה ַמְרֵאהוּ , יזמלאך ת, ּכְ ומראה המלאך כמראה נחושת  ְנחֹׁשֶ
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  מלבי"ם. .י
  מצודת דוד. .יא
  ישעיה ב' ב'. .יב
  רש"י. מלבי"ם. .יג
  עפ"י אברבנאל פירוש ראשון. .יד
 ופתיל פשתים בידו.: (לעיל א ז)כעין זיו החיות, 'ונוצצים כעין נחושת קלל'  כמראה נחושת.רש"י:  .טו

  למדוד בו עובי החומה ואורך ורוחב השערים:וקנה המדה. למדירת קרקע אין יפה מחבל פשתים: 
  מלבי"ם. .טז
'ַוּיֵָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו'  (בראשית לב כה) מקומות שמלאך נקרא איש. כמו שכן מצינו בהרבה .יז

ָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר' (בראשית לז טו) שנאמר ביעקב, וכמו ׁשְ ֶדה ַוּיִ ָ ׂשּ ה ֹתֶעה ּבַ ְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהּנֵ  'ַוּיִ
  ועוד.  ,שנאמר ביוסף



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי תאמר לבית ישראלסב

ת ' יחכמו דבר הזוהר ובהירות, כעין שנאמר ֵעין ְנחֹׁשֶ ְוֹנְצִצים ּכְ

 ּוְפִתיל , לכןכ. וזה המלאך הנורא הוא מודד את הבניןיט'ָקָלל
ים ּתִ ׁשְ ָידֹו  ּפִ ה  ּוְקֵנה , וכןכאקרקע כדי למדוד בו הרבהּבְ ּדָ כדי ַהּמִ

 עֵֹמדהמלאך, היה  ְוהּוא .כבלמדוד את החומה ומידות מועטות
ַער ָ ׁשּ   .כגשל חומת הר הבית ּבַ

לנחם את ישראל אשר כדי  ,שהראהו בנין הבית העתיד ,והענין
בית  את שעוד ישוב זרעם אל הארץ וישבו בה לבטח ויבנו ,גלו

וגילה לו בזה שלא  .חילהגדול ממה שהיה בת השלישי המקדש
 ,יהיה בנין הבית העתיד כבנין בית שני שהיה מרצון בני אדם

דמות ולכן הראהו  מהשמים,יהיה בית המקדש השלישי אבל 
לפי שהכל  ,שהיה עומד על הבונים ומודד האורך והרוחב מלאך

  .כדיהיה מאת ה' מן השמים

 
תאמר לבית ישראל 

 
   

ר )ד( ן ָהִאיׁש, ֵאַלי ַוְיַדּבֵ ָמע ּוְבָאְזֶניךָ  ְבֵעיֶניךָ  ְרֵאה ָאָדם ּבֶ ְ  ׁשּ
ים ךָ  ְוׂשִ ר ְלֹכל ִלּבְ י אֹוָתְך, ַמְרֶאה ֲאִני ֲאׁשֶ  ַהְראֹוְתָכה ְלַמַען ּכִ
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א אֶ  ו)-(י הוכן בדניאל יחזקאל א' ז'.  .יח ָ ים נאמר: ָוֶאׂשּ ּדִ ה ִאיׁש ֶאָחד ָלבּוׁש ּבַ ת ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהּנֵ
יֵדי ֵאׁש ּוְזֹרעֹ  ַלּפִ ַמְרֵאה ָבָרק ְוֵעיָניו ּכְ יׁש ּוָפָניו ּכְ תֹו ְכַתְרׁשִ ֶכֶתם אּוָפז. ּוְגִוּיָ ָתיו ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים ּבְ

ת ָקָלל ֵעין ְנֹחׁשֶ לָֹתיו ּכְ קֹול ָהמֹון ּוַמְרּגְ ָבָריו ּכְ   .ְוקֹול ּדְ
  רש"י. אברבנאל. מצודת דוד. .יט
  אברבנאל. .כ

  .(רש"י. ומקורו בעירובין נח.) יפה מחבל פשתים ]דבר[למדידת קרקע אין מלבי"ם.  .כא
  מלבי"ם. .כב
  מצודת דוד. .כג
  אברבנאל. .כד



  באר                           החייםה
 

סג  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מ 

ה, ֻהָבאָתה ד ֵהּנָ ל ֶאת ַהּגֵ ר ּכָ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלֵבית רֶֹאה ַאּתָ  כה:ִיׂשְ
  

ר ן המלאך:ָהִאיׁש  ֵאַלי ַוְיַדּבֵ את הדמות ְבֵעיֶניָך  ְרֵאה יחזקאל,ָאָדם  ּבֶ

ָמע  ּוְבָאְזֶניךָ  והצורות שתראה, ְ ים את הדברים שאומר לך,ׁשּ  ְוׂשִ
ָך לְ  ר כֹלהתבונן בִלּבְ כדי שתבין את הסודות אֹוָתְך,  ַמְרֶאה ֲאִני ֲאׁשֶ

  .כוהצפונים בכל מה שאראה לך

י ה,  ֻהָבאָתה ְראֹוְתָכהַה  ְלַמַען ּכִ כי התכלית מה שהובאת לכאן ֵהּנָ

דותכלית הראיה הוא כדי ש , הוא כדי להראות לך.כזמבבל  ַהּגֵ
ל ֶאת ר ּכָ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ְלֵבית ֹרֶאה ַאּתָ כדי שתגיד לבית ישראל ִיׂשְ

  .כחאת כל מה שאתה רואה, כדי לנחמם ולחזק ידים רפות
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  מבבל: הובאתה הנה.עיניין הביניין:  לכל אשר אני מראה אותך.רש"י:  .כה
  מלבי"ם. .כו
  רש"י. .כז

  מלבי"ם. .כח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי תאמר לבית ישראלסד

  
  

  

  

ה )ה( ִית ץִמחוּ  חֹוָמה ְוִהּנֵ  ְקֵנה ָהִאישׁ  ּוְבַיד ָסִביב, ָסִביב ַלּבַ
ה, ּדָ שׁ  ַהּמִ ה ַאּמֹות ׁשֵ ַאּמָ ָמד ָוטַֹפח, ּבָ ְנָין רַֹחב ֶאת ַוּיָ  ָקֶנה ַהּבִ
   כט:ֶאָחד ָקֶנה ְוקֹוָמה ֶאָחד,

, לא, ההר שבית המקדש בנוי עליולהר הבית, הוא הר המוריה ]א[
, לבפים אמהשלשת אלפים אמה על שלשת אליהיה ארכו ורחבו 

  .לגמרובע, ומוקף בחומה
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בניין בית אחד הראני בצפון ההר וחומה חוץ סביב, כך מפורש  והנה חומה מחוץ לבית.רש"י:  .כט
תירגם יונתן 'שית אמין באמתא  שש אמות באמה וטופח.בסוף הספר שהעיר בדרום והבית בצפון: 

 נין.רוחב הבדהיא אמתא ופשך', זו היא אמה בינונית בת ששה, שהיא אמה וטפח באמה בת חמשה: 
וזו היא חומה חיצונה שהיא סביב הר הבית, והיא היתה נמוכה, כמו  וקומה קנה אחד.עובי החומה: 

כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכותל מזרחי מפני שהכהן השורף את הפרה  (מדות ב ד)ששנינו 
  עומד בהר המשחה וכו':

) וז"ל: פרק מח(להלן סוף נאל אברברמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ה ה"א. כתב רבינו יצחק  .ל
ושניבא אותה  ,ואנחנו נלך בשם השם אלקינו לקיים ולהאמין שכל הנבואה הזאת היא כפשוטה

ושהראהו הקדוש ברוך הוא מה שיהיה באחרית הימים מהגאולה  ,יחזקאל לעתיד לבוא
אליו ונהרו  ,וירושלם כסא השם ,ושמשם והלאה יהיה ישראל עם קדוש לאלקיו ,והתשועה לעמו

ָמה ,כל הגוים (ישעיה ב ב)  .ושם העיר מיום השם ׁשָ

 תפארת ישראל.  .לא

 יחזקאל סוף פרק מ"ב, ובמפרשים. .לב

רע"ב, תפארת ישראל במדות ב' א'. הערה כללית: בכל מקום שכתוב משנה ולא כתוב  .לג
מקור, הרי מקור המשנה במסכת מדות. וכן בכל מקום שכתוב מפרשי המשנה ולא כתוב 

 קור, הרי המקור הוא מפרשי המשנה במסכת מדות.המ

  

 הר הבית



  באר                           החייםה
 

סה  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
חומת הר הבית 

 
   

ה הנביא יחזקאל ראה ִית ִמחּוץ חֹוָמה ְוִהּנֵ הנה ָסִביב,  ָסִביב ַלּבַ
  .לדחומת הר הבית מבחוץ, סביב סביב כל הר הבית

ה,  ְקֵנה ָהִאיׁש  ּוְבַיד ּדָ ידה שיש ביד המלאך, הוא וקנה המַהּמִ

ׁש  באורך ה  אורךּבָ היא  שכל אמה מהםַאּמֹות.  ׁשֵ של חמישה ַאּמָ

דהיינו הקנה הוא באורך שש אמות, שכל טַֹפח.  עודוָ טפחים, 
  .להאמה מהם באורך שישה טפחים

ָמד ְנָין,  רַֹחב ֶאת ַוּיָ ֶאָחד,  ָקֶנה ומדד את רוחב החומה, והואַהּבִ
וגובה החומה ֶאָחד,  ָקֶנה ְוקֹוָמה ומה.דהיינו שש אמה רוחב הח

  .לוהוא קנה אחד דהיינו שש אמה

ם,: לזככתוב במשנה ָהיּו ׁשָ ָתִלים ׁשֶ ל ַהּכְ כל הכתלים שיש  ּכָ
חּוץ , לחהם גבוהים הרבה מאוד ָהיּו ְגבֹוִהים, בבית המקדש,

ְזָרִחי, חוץ מהכותל המזרחי של הר הבית שהוא  ִמּכֶֹתל ַהּמִ
  .לטנמוך
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  מצודת דוד. .לד
  רש"י. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. .לה
רש"י. משמע ברש"י שרק החומה המזרחית נמוכה, אבל שאר החומות גבוהים, כפי שהיה  .לו

בבית שני ככתוב במשנה מסכת מדות. וכן כתוב בצורת הבית לתוספות יום טוב. אפשר 
(במדבר רבה נשא יא ב, שיר השירים רבה ב יה נוספת לדבריהם, שהרי כתוב במדרש להביא רא

שהכותל המערבי לא יחרב לעולם. והכותל המערבי הוא גבוה מאוד הרבה יותר משש  כו, ועוד)
  אמה. נמצא שמידת גובה החומה שש אמה נאמר רק על הכותל המזרחי.

 ,לנוינמוכה בכל הצדדים, והטעם הוא  אבל לשיטת האברבנאל והמלבי"ם בבית שלישי החומה
  .(מלבי"ם)ה המקדש מבחוץ ולא תעלימהו החומבית כדי שיראה את כל 

 מדות ב' א'. .לז

 רע"ב. תפארת ישראל. .לח

 תפארת ישראל. .לט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי שערי הר הביתסו

 
שערי הר הבית 

 
   

 דמזרח, אחחד בדרום, ואב, שנים להר הביתיהיו חמש שערים 
  .ממערבב דצפון, ואחב

. ויש מאאמה עשר כל פתח חבו, וראמה חמישים כל פתח בהוג
  .מבלהם דלתות

רֹום הר הבית בית של הר ה מדרוב המקום הפנוי ,מגֻרּבֹו ִמן ַהּדָ
הוא בצד דרום, דהיינו שהמרחק בין חומת העזרה לחומת הר 

ִני לֹו ִמן . מההבית, בצד דרום הוא המרחק היותר גדול ׁשֵ
ְזָרח, שבצד מזרח יש רווח פחות ממה שיש בצד דרום,  ַהּמִ

פֹון, .מוויותר מהרווח שיש בצד צפון י לֹו ִמן ַהּצָ ִליׁשִ שבצפון  ׁשְ
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 משכני עליון לרמח"ל. והוא עפ"י המשנה במדות א' ג'. .מ

 משכני עליון לרמח"ל. .מא

  ' ב'. רמב"ם הלכות בית הבחירה ה .מב
ַער וז"ל:  (ברכות ט ה)בענין שער הר הבית שבצד מזרח, במשנה  ֶנֶגד ׁשַ לֹא ָיֵקל ָאָדם ֶאת ֹראׁשֹו ּכְ

ים.  ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ֶנֶגד ּבֵ ן ּכְ הּוא ְמֻכּוָ ְזָרח, ׁשֶ   ַהּמִ
חוץ להר הבית אשר  כנגד שער המזרח.לא ינהג קלות ראש:  לא יקל אדם ראשו.וברע"ב: 

מוכה אשר לרגלי הבית למזרח, לפי שהוא מכוון, שכל השערים מכוונים זה, כנגד זה בחומה הנ
 . וכו'.שער מזרח שער עזרת נשים ושער עזרת ישראל ופתח האולם וההיכל ובית קדש הקדשים

 משכני עליון לרמח"ל, מתוך המשנה במדות ב' א'. .מג

ם הרבה לשכות, אלא הכוונה שלא ואין הכוונה פנוי ממש, כי להלן במשנה זו נלמד שהיה ש .מד
היה שם העזרה, ורוב הר הבית עצמו, דהיינו השטח הקדוש בקדושת הר הבית ולא יותר מזה, 

 הוא רובו בצד דרום, וכן הלאה בשאר הצדדים.

רע"ב. תפארת ישראל. והטעם שבצד זה הוא הרווח הכי גדול, הוא כי רוב הנכנסים הם מצד  .מה
(תוספות יום טוב, תפארת ישראל, דרך חכמה למרן הגר"ח נוי בדרום דרום, כי העיר ירושלים ב

 .קניבסקי שליט"א הלכות בית הבחירה פ"ה ה"ו, וראה לעיל פסוק ב)

 והטעם לרווח הוא, כי בצד זה נכנסים הרבה אנשים. .מו
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 .מזיותר ממה שיש במערביש רווח פחות ממה שיש במזרח, ו
ֲעָרב   .מחוהרווח המועט ביותר הוא בצד מערב ,ִמעּוטֹו ִמן ַהּמַ

ִמיׁשוֹ  ׁשְ ם ָהָיה ֹרב ּתַ תֹו, ׁשָ ָהָיה ֹרב ִמּדָ במקום שהוא  .ָמקֹום ׁשֶ
רוב המידה של הר הבית, דהיינו במקום ששם יש רווח יותר 

, שם הוא רוב התשמיש, שיש שם הרבה [כגון בצד דרום]גדול 
  .מטלשכות להשתמש שם מה שצריך לעבודת בית המקדש
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רע"ב. תפארת ישראל. הטעם לרווח המועט יותר הוא כי שם נכנסו אנשים מועטים יותר  .מז
 .הנים, דרך חכמה שם)(עזרת כ

(עפ"י עזרת כהנים, והטעם לרווח המועט הוא כי שם לא נכנסים משום כבוד קודש הקדשים  .מח
  .דרך חכמה שם)

כלומר, הרוחק שיש מחומת הר הבית רובו מן הדרום שני לו מן המזרח. זה לשון הרע"ב: 
שיש ביניהן מצד  לחומת העזרה לצד דרום, יותר מן הרוחק שיש ביניהן מצד מזרח. והרוחק

  .מזרח יותר מן הרוחק שיש ביניהן לצד צפון, והצפוני יותר מן המערב
אמר שהעזרה לא היתה באמצע הר הבית, אלא היה המרחק שבין חומת הר וזה לשון הרמב"ם: 

הבית ובין חומת העזרה מצד דרום יותר מן המרחק שביניהם מצד מזרח, והמרחק המזרחי יותר 
  .יותר מן המערבי מן הצפוני, והצפוני

שתוך חומת הר הבית היה סביב לחומת העזרה  רובו מן הדרום.זה לשון התפארת ישראל: 
הסורג, והוא היה רחוק מחומת העזרה י' אמות בכל צד בשוה וכלקמן, אבל המרחק מחומת הר 

 שני לו מן המזרח.הבית עד הסורג בצד דרום היה יותר מהמרחקים שבאחד משאר הצדדים. 
  .מרובה ממרחק שבמערב שלישי וכו' הצפון. .ה המרחק מרובה טפי מהמרחק שבצפוןששם הי

כלומר שהמקום הפנוי שמצד הדרום גדול  ,בו מן הדרוםורובבית הבחירה להמאירי כתב וז"ל: 
 ,ושלישי לו לענין זה הצפון ,ושני לו לענין זה המזרח ,יותר מן המקום הפנוי של שאר הרוחות

נמצא שהרוחק שבין חומת הר הבית והעזרה לצד דרום גדול מן הרוחק ו .ומיעוטו מן המערב
 .ורוחק שביניהם מצד המזרח גדול מן הרוחק שביניהם מצד המערב ,שביניהם מצד המזרח

ראה שלמה שמדת גמילות חסדים גדולה לפני הקב"ה, וכשבנה בית המקדש בנה שני  .מט
הולכים בשבתות ויושבים בין שני  וישראל שערים, אחד לחתנים ואחד לאבלים ולמנודים.

שערים הללו. והנכנס בשער חתנים, יודעים שהוא חתן, ואומרים לו: 'השוכן בבית הזה ישמחך 
והנכנס בשער האבלים, והיה שפמו מכוסה, היו יודעים שהוא אבל, והיו  בבנים ובבנות'.

ו מכוסה, היו יודעים אומרים לו: 'השוכן בבית זה ינחמך'. והנכנס בשער האבלים, ולא היה שפמ
שהוא מנודה, והיו אומרים לו: 'השוכן בבית הזה יתן בלבך לשמוע דברי חביריך, ויתן בלב 

פרקי דרבי ( חבריך לסלוח לך ויקרבוך אצלם'. כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים
  .)אליעזר פרק יז. מסכת סופרים יט יב

(ספר שבט ות לשער החתנים מזכוכית לבנה הדלתות לשער האבלים מישפה שחור. והדלת
  .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 

שם כניסה ויציאה ממקום אחד למקום אחר. וכמו שיש שאר לשכות בהר הבית, בלבד, ולא ל
  כך יש עוד שערים מיוחדים לקיום גמילות חסדים.

ֶות , ולא לאבלים, שהרי אז יתקיים '[ומנודים]נראה ששערים אלו יהיו רק עבור חתנים  ע ַהּמָ ּלַ ּבִ
ל ּפָ  ְמָעה ֵמַעל ּכָ  , ולא יהיו אבלים.(ישעיה כה ח)' ִניםָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאֹדָני יֱֹהִוה ּדִ
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 הציור אינו לפי קנה מידה מדויק. .נ
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 בית המקדש השלישי הלשכות בהר הביתע

 
הלשכות בהר הבית 

 
   

 :נאחלק מהלשכות שיש בהר הבית

שבה יראי חטא נותנים מעות בסתר, ועניים  לשכת חשאים:
  .נבה בסתרבני טובים מתפרנסים ממנ

את הכלי לתוך  זורק ,כל מי שמתנדב כלי :(א) לשכת הכלים
  .נגלשכה זו

  .נדכל קדשי בדק הבית אתנותנים זו לשכה ב לשכת בדק הבית:

לשכה הנקראת 'בית אבן'. ללשכה זו פורש הכהן  בית אבן:
השורף את הפרה, שבעה ימים קודם שריפת הפרה אדומה. 

  .נהחית של הר הביתמקום לשכה זו הוא בפינה צפונית מזר
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  רוב לשכות אלו הם בצד דרום של הר הבית. .נא
 אלו הלשכות שהיו בבית המקדש השני, ונראה שיהיו כן גם בבית המקדש השלישי.

ִאים, וז"ל המשנה: (פ"ה מ"ו)כדאיתא בשקלים  .נב ת ֲחׁשָ ּכַ אי, ִיְרֵאי חֵ  ,ִלׁשְ ֲחׁשַ ְטא נֹוְתִנים ְלתֹוָכה ּבַ
אי. ֲחׁשַ ְרְנִסים ִמתֹוָכּה ּבַ ֵני טֹוִבים ִמְתּפַ ים ּבְ על שם שהנותנים בתוכה  לשכת חשאים. וברע"ב: ַוֲעִנּיִ

 מעות נותנים בסתר, והמתפרנסים ממנה נוטלים בסתר.

ה, וכל כלי כל מי שמתנדב כלי זורקו לתוכה, ואחת לשלשים יום הגזברים פותחים אות .נג
וז"ל המשנה  שימצאו בו צורך לבדק הבית מניחים אותו בלשכה אחרת המוכנת לבדק הבית.

ים יֹום, : (פ"ה מ"ו)בשקלים  לׁשִ ִלי, זֹוְרקֹו ְלתֹוָכּה. ְוַאַחת ִלׁשְ ב ּכֶ הּוא ִמְתַנּדֵ ל ִמי ׁשֶ ִלים, ּכָ ת ַהּכֵ ּכַ ִלׁשְ
ִלי ׁשֶ  ִרין ּפֹוְתִחין אֹוָתּה. ְוָכל ּכְ ְזּבָ ִרין ּגִ ָאר ִנְמּכָ ְ יִחין אֹותֹו. ְוַהׁשּ ִית, ַמּנִ ּמֹוְצִאין ּבֹו ֹצֶרְך ְלֶבֶדק ַהּבַ

ִית. ֶדק ַהּבַ ת ּבֶ ּכַ ְדֵמיֶהן ְונֹוְפִלין ְלִלׁשְ   ּבִ
(כדאיתא  לשכה זו אינה לשכת הכלים שנוטלים ממנה תשעים ושלש כלי כסף וכלי זהב בכל יום

ה זו כים האלה פותחים אותה בכל יום, ואילו לש, כי הלשכה שהיו בה הכל)פ"ג מ"דבתמיד 
   .(שלטי הגבורים) פותחים אותה רק אחת לשלשים יום

בנוסף ללשכת הכלים זו, יש עוד לשכת הכלים שמשם מוציאים בכל יום תשעים ושלשה כלי 
 . וכדלהלן.(תמיד ג ד)כסף וכלי זהב לעבודה 

  .רע"ב שקלים ה' ו' .נד
. ויתכן (בכורות לז: וברש"י)י לקדוח את הצריך לבדק הבית באחת מהלשכות נמצא מקדח, כד

  שהמקדח מונח בלשכה זו.
(רמב"ם הלכות בית ופשוט שאינו עבור אבני הכתלים, שהרי בהם אסור לעשות שום נקב ופגימה 

 , אלא הוא עבור שאר צרכי בדק הבית, כגון לכלים וכדומה.טו)-הבחירה א יד
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בכל בוקר תשעים  םמלשכה זו מוציאי :(ב)לשכת הכלים  ]ב[
  .נוושלשה כלי כסף וכלי זהב

  .נזאורגים את הפרוכת בלשכה זו לשכת הפרוכת:

את כל המטבעות של 'מחצית השקל' שנותנים בכל  הלשכה:
שנה, מניחים בתוך לשכה אחת בבית המקדש. ושלש פעמים 

ם לתוך קופות, כדי לקנות בהם בשנה לוקחים משם, ונותני
  .נחקרבנות ציבור

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

ֹוֵרף ֶאת  :(פ"ג מ"א)במשנה במסכת פרה  .נה ין ּכֵֹהן ַהׂשּ ָרה ַמְפִריׁשִ ֵרַפת ַהּפָ ְבַעת ָיִמים ֹקֶדם ִלׂשְ ׁשִ
יָרה, ָצפֹוָנה ִמְזָרָחה, ּוֵביּת ֶאֶבן ָהְיָתה ִנְקֵראת. ֵני ַהּבִ ַעל ּפְ ה ׁשֶ ּכָ ׁשְ יתֹו ַלּלִ ָרה ִמּבֵ    ַהּפָ

. ואית דאמרי אית דאמרי מקום היה בהר הבית ובירה שמו הבירה.וזה חלק מלשון הרע"ב שם: 
טעמא  צפונה מזרחה.: כט) ברי הימים א'(ד 'כל המקדש קרוי בירה, כמו שנאמר אל הבירה וגו

דמפרישים הכהן השורף את הפרה ללשכה שהיא צפונית מזרחית, כיון דחטאת היא וחטאת 
 ובית אבן היתה נקראת.טעונה צפון, תקינו ליה רבנן בצפונה מזרחה כי היכי דלהוי לה הכירא: 

פי שכל מעשיה היו בכלי גללים כלי אבנים כלי אדמה שאינן מקבלין טומאה, ובהם בלבד היה ל
  משתמש כל שבעת ימי ההפרישה.

 .(כך משמע במאירי יומא ב. ועוד)לשכת האבן היא בקרן צפונית מזרחית של הר הבית 

ָ : (ג ד)כדאיתא בתמיד  .נו ִלים, ְוהֹוִציאּו ִמׁשּ ת ַהּכֵ ּכַ ה ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ִנְכְנסּו ְלִלׁשְ לׁשָ ִעים ּוׁשְ ׁשְ ם ּתִ
. כתב השלטי הגיבורים שלשכה זו היא בהר הבית. וכן כתב שלשכה זו סמוכה לבית ָזָהב

  המוקד. ונראה כוונתו שהיא סמוכה לבית המוקד מבחוץ בהר הבית.
תן לא ידעתי מקומה, ואפשר שהיתה באועל לשכה זו וז"ל:  (שם)אמנם התפארת ישראל כתב 

  . ע"כ.ל"ח לשכות שהיו סביב לכותלי ההיכל
שלשכה זו היא בתוך חומת העזרה, סמוך לצד מערב של  (מדות ה ג)אך העזרת כהנים כתב 

 המזבח.

(רא"ש מדות א  אורגים את הפרוכת תבנית היכל, הובא בעזרת כהנים מדות א' א'. בלשכה זו .נז
  . א)

ן ההיכל לקודש הקדשים. עובי כל פרוכת בכל שנה אורגים שתי פרוכות חדשות להבדיל בי
טפח, ארכה ארבעים אמה ורחבה עשרים אמה, ושמונים ושתים ריבוא נערות עובדות לארוג כל 

 .)שקלים פ"ח מ"ה. גמרא תמיד כט: חולין צ:( פרוכת, ושלש מאות כהנים מטבילים את הפרוכת

 רע"ב שקלים ג' א'. ועי"ש כל הענין. .נח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הלשכות בהר הביתעב

הנקראת  לשכה יש הר הבית המזרחימעל שער  שושן הבירה:
  .סבלשכה זו יש שתי אמות המידה .נט'שושן הבירה'

יש לשכות שמביאים לשם את התרומות והביכורים ואת 
המעשרות, ומשם מחלקים ביניהם, הכהנים נוטלים את הראוי 

  .סאהראוי להם להם, והלוים נוטלים את

יש לשכה גדולה שנמצא שם סולת למנחות, ולבונה עבור 
  .סבהמנחות ועבור לחם הפנים, וכלי בית המקדש
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על הכותל החיצוני של לשכה זו שזה מעל השער המזרחי, את ציירו  בבית המקדש השני, .נט
. ואולי צורת העיר שושן הבירה. ולכן נקראת הלשכה 'שושן הבירה', והשער נקרא 'שער שושן'

גם בבית המקדש השלישי יהיה מצוייר מעל שער הר הבית המזרחי את צורת העיר שושן, כדי 
  .(אסתר ט כח)' ְכָרם לֹא ָיסּוף ִמזְַּרָעםְוזִ לזכור את נס פורים, וכעין הכתוב '

כמו שמבואר במשנה במסכת כלים  ה,מידאמות השני  בלשכה זו יש .מסכת כלים י"ז ט' .ס
ן  :(מסכת כלים יז ט) וברע"ב, וז"ל המשנה י ַאּמֹות ָהיּו ְבׁשּוׁשַ ּתֵ ינֹוִנית, ּוׁשְ ה ַהּבֵ ַאּמָ ָאְמרּו, ּבָ ה ׁשֶ ָהַאּמָ

יָרה, ַאַחת עַ  ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ַהּבִ רֹוִמית. ׁשֶ ל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְוַאַחת ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ּדְ
ע,  רֹוִמית ָהְיָתה ְיֵתָרה ָעֶליָה ֲחִצי ֶאְצּבַ ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ּדְ ע. ׁשֶ ה ֲחִצי ֶאְצּבַ ל מׁשֶ ָהְיָתה ְיֵתָרה ַעל ׁשֶ

ל מׁשֶ  ִנין נֹוְטִלין ִנְמֵצאת ְיֵתָרה ַעל ׁשֶ ָהֻאּמָ א ׁשֶ ה, ֶאּלָ דֹוָלה ְוַאַחת ְקַטּנָ ה ָאְמרּו ַאַחת ּגְ ע. ְוָלּמָ ה ֶאְצּבַ
ּלֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ְמִעיָלה ֵדי ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ּגְ ה ּוַמֲחִזיִרין ּבַ ַטּנָ ּקְ   .ּבַ

היא  באמה בינונית.לענין שבת ועירובין וסוכה ומדות וכלאים:  האמה שאמרו.וז"ל הרע"ב: 
, ואיכא אמה גדולה בת ששה [קטנה ממנה]אמה בת ששה טפחים. דאיכא אמה בת חמשה 

שתי מדות שבהן מודדים האמות, וכל אחת שתי אמות. ואצבע, ואמה בת ששה היא הבינונית: 
חדר אחד בנוי על שער מזרחי של עזרה, ועליו שושן הבירה מצויירת,  בשושן הבירה.מהן אמה: 

שהאומנין נוטלים על אמה בת ששה טפחים:  על של משה.ת מלכות: כדי שתהא עליהם אימ
שהיה הגזבר מתנה עם האומנים, כך וכך אמות בנין תעשו לבדק הבית מאמות של  בקטנה.

משה, בכך וכך דמים, ומחזירים לו במדת האמה היתירה עליה אצבע, כדי שיוסיפו משלהם על 
מן ההקדש. ולמה שתים, חדא לכספא ודהבא,  תנאם, פן יפחתו ונמצאו באין לידי מעילה שנהנו

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

בפשטות לשכות אלו בהר הבית. וכן כתב מ'. נחמיה י"ב מ"ד וברש"י. -נחמיה י' ל"ח .סא
 השלטי הגיבורים.

 נחמיה י"ג ט'. ובמצודת דוד בנחמיה י"ג ה'. בפשטות לשכות אלו בהר הבית. .סב



  באר                           החייםה
 

עג  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מ 

. סגויש עוד לשכות לצורך חפצי בית המקדש ולצורך הקרבנות
. סולשכת פתחיה ]ה[, סהלשכת הרפואות ]ד[, סדלשכת העצים ]ג[כגון 

. וכן לכהן גדול ולשאר המשרתים בבית המקדש, יש סופתחיה
  .סזשכות בהר הבית, ויכולים ללון שם אם ירצול

 

W      הרה�יבנהמ�      X   
  

 עזרת כהנים. .סג

שנותנים שם את כל העצים שצריכים עבור שנה, שהיו מנדבים בני דוד בן יהודה וחבריהם  .סד
  נוספת בהר הבית, חוץ מלשכת העצים שיש בעזרת נשים.. ולשכה זו היא לשכה (שלטי הגיבורים)

 וביאור הרע"ב, בהרחבה בסוף הפרק. (פ"ד מ"ה)ראה את לשון המשנה בתענית 

שלטי הגיבורים. בלשכה זו יש את כל התרופות והרטיות שצריך בן אחיה, שהוא ממונה על  .סה
ן : (שם). וז"ל המשנה והרע"ב (שקלים פ"ה מ"א)רפואת הכהנים  ה ַעל חֹוֵלי ֵמַעִיםּבֶ לפי . ֲאִחּיָ

שהכהנים הולכים יחפים על הרצפה ואוכלין בשר הרבה ושותין מים היו מעיהן מתקלקלין 
 .וצריכין תמיד לרופא לומר להם זה הסם טוב למעים

ַתְחָיה, זֶה: (ה א)שלטי הגיבורים. לשכה זו היא לשכת הקינין. בשקלים  .סו ין. ּפְ ּנִ ַתְחָיה ַעל ַהּקִ  ּפְ
ְבִעים ָלׁשֹון ן, ְויֹוֵדַע ׁשִ ְדָבִרים ְודֹוְרׁשָ ָהָיה ּפֹוֵתַח ּבִ ַתְחָיה. ׁשֶ מֹו ּפְ ה ִנְקָרא ׁשְ ָכי. ָלּמָ   .ָמְרּדְ

מחוסרי כפרה כגון זב וזבה ויולדת שמביאים קיני חובה דהיינו תורים ובני על הקינים. וברע"ב: 
שופרות לוקחים המעות ומביאין בהן יונה, נותנין מעותיהן לשופרות שבמקדש, והממונים על ה

קינים ופתחי  (ג יח) הקינים. והיה צריך שיתמנה על זה חכם גדול ובקי, כדאמרינן במסכת אבות
והוא מרדכי בלשן שעלה מן הגולה. ונקרא כן, שהיה פותח דברים כו'. נדה הן הן גופי הלכות. 

  שהיה בולל לשונות הרבה.
נין שרגילין להתערב בהעזרה מדרבו מביאיהן, ודין דיני קובתפארת ישראל: על הקינין. 

  .התערובת עמוקים מאוד, והיה צריך חכם גדול להורות הדינין בכל מה שיארע בהן
הממונה שעל הקינים הוא שפוסקין עמו שימכור הקנים : (הלכות כלי המקדש ז ט)ברמב"ם 

יא דמיהם למקדש. וזה לקרבנות כך וכך בסלע וכל מי שהוא חייב תורים או שני בני יונה יב
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 

ר שפסקו עמו שיד הקדש על העליונה. וכן קן שנמצא פסול או שנפסל קודם שיקרב נותן אח
  .תחתיו

  . עזרת כהנים.(נראה שמקור הדברים בדברי הימים א' ט כז)שלטי הגיבורים  .סז
שלהם מערב שבת, כשחל יום טוב ראשון  לשכה שמניחין שם הזקנים את הלולביםיש גם כן 

[אמנם לא מוכרח שזה לשכה מיוחדת לזה בלבד, ויתכן שבשאר ימות השנה השתמשו להיות בשבת 
ל ָחג : (סוכה ד ד). ככתוב במשנה רים]בלשכה זו לדברים אח יַצד. יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִמְצַות לּוָלב ּכֵ

ִלין ֵמֶהן ְוסֹוְדִרין אֹוָתן ַעל ִית, ְוַהַחזִָּנין ְמַקּבְ ת, מֹוִליִכין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְלַהר ַהּבַ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ב  ׁשֶ ּגַ
א,  יִחין אֶ ָהִאְצַטּבָ ֵקִנים ַמּנִ ה. ְוַהזְּ ּכָ ׁשְ ּלִ ֶהן ּבַ ּלָ יַע לּוָלִבי ְבָידֹו, ת ׁשֶ ּגִ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ִדים אֹוָתם לֹוַמר, ּכָ ּוְמַלּמְ

ִפין ּוַמכִּ  יִמין ּוָבִאין, ְוַהַחזִָּנין זֹוְרִקין אֹוָתם ִלְפֵניֶהם. ְוֵהן ְמַחּטְ ּכִ ָנה. ְלָמָחר ַמׁשְ ין ִאיׁש ֲהֵרי הּוא לֹו ְבַמּתָ
ָראוּ  ֵביתוֹ  ֶאת ֲחֵברֹו. ּוְכׁשֶ ֵהא ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ּבְ ּיְ ָנה, ִהְתִקינּו ׁשֶ אּו ִליֵדי ַסּכָ ּבָ ין ׁשֶ   . ֵבית ּדִ

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הלשכות בהר הביתעד

בהר  ישחישב מנין מאה ואחת לשכות ש 'עזרת כהניםספר 'ב
  .סחהבית

  .סטיש בית הכנסת בהר הבית, סמוך לעזרה

סנהדריה קטנה של  א.יש בבית המקדש שלשה בתי דינים: 
 ב., ליד פתח הר הבית המזרחי מבפנים. עעשרים ושלשה דיינים

שרים ושלשה דיינים, ליד פתח עזרת סנהדריה קטנה של ע
סנהדריה גדולה של שבעים ואחד  ג.נשים המזרחי מבפנים. 

  .עאדיינים, בלשכת הגזית שבעזרה

בסנהדריה קטנה שבהר הבית, וכן בסנהדריה קטנה שבעזרת 
נשים, יושבים בכל אחת מהן עשרים ושלשה דיינים. בלשכת 

. עביניםהגזית יושבים סנהדרין גדולה של שבעים ואחד די
, ויושבים עגהסנהדרין יושבים ופניהם לדרום ואחוריהם לצפון
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[אמנם לא גם יש לשכה שמניחים שם מים מוכנים עבור ניסוך המים, בערב שבת שבתוך סוכות 
, חרים]מוכרח שזה לשכה מיוחדת לזה בלבד, ויתכן שבשאר ימות השנה השתמשו בלשכה זו לדברים א

ָהָיה : (ד י)ככתוב במשנה  א ׁשֶ ת, ֶאּלָ ּבָ הּו ְבׁשַ ְך ַמֲעׂשֵ הּו ְבֹחל ּכָ ַמֲעׂשֵ ת ָחִבית ּכְ ּבָ א ֵמֶעֶרב ׁשַ ְמַמּלֵ
ה.  ּכָ ׁשְ ּלִ יָחּה ּבַ ּלֹוַח, ּוַמּנִ ִ ת, ִמן ַהׁשּ ׁשֶ ֵאיָנּה ְמֻקּדֶ ל ָזָהב ׁשֶ א ִמן ׁשֶ ָתה, ָהָיה ְמַמּלֵ ּלְ ָכה אֹו ִנְתּגַ ּפְ ִנׁשְ

חַ ַהכִּ  ְזּבֵ י ַהּמִ סּוִלים ְלַגּבֵ ין, ּפְ ֻגּלִ ִים ַהּמְ ִין ְוַהּמַ ַהּיַ   .ּיֹור, ׁשֶ
שלא נתחנכה לעבודת מזבח. דאי הוי מייתי במקודשת אפסילו להו  שאינה מקודשת.רע"ב: 

, וכל הקדוש קדושת 'כל הנוגע בהם יקדש' )כט (שמות לבלינה שכלי שרת מקדשים כדכתיב 
ואף על פי שהכיור הוקדש לכלי שרת ומקדש את  ממלא מן הכיור.היה הגוף נפסל בלינה: 

אף  )י (גמימיו, לא היו נפסלים בלינה, לפי שהיו משקיעים אותו מבערב בבור כדאמר ביומא 
היינו טעמא  שהמים והיין המגולין.הוא עשה מוכני לכיור שלא יהו מימיו נפסלים בלינה: 

  המגולין פסולים לגבי המזבח. [והיין], שהמים ][מהןדנתגלה ממלא מן הכיור ולא היה מנסך 
  עיי"ש פירוט הלשכות. .סח
 יומא סח: וברש"י. .סט

  סנהדרין ב. .ע
  סנהדרין י"א ב' ובתפארת ישראל שם. .עא
  סנהדרין ג: .עב
תפארת ישראל בסימני הציור. והטעם הוא כדי שהסנהדרין והתלמידים ובעלי הדין, לא יפנו  .עג

  .(שם)ה' אחוריהם אל היכל 



  באר                           החייםה
 

עה  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מ 

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. 

 .עדוהבעלי דינים והעדים עומדים ברווח העיגול

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 

  .עהנקראים 'איצטבא'

בשבת שבסוכות, היו מביאים את הלולבים מערב שבת 
  .עוהאיצטבא' 'גבזה נקרא ומניחים אותם על הספסלים עצמם. ו

בערב פסח מונחים שתי חלות חמץ של תודה, עד זמן שריפת 
  .עזהאיצטבא'. דהיינו על הגג שמעל הספסלים 'גגחמץ, על 

  

 
כיפין על גבי כיפין 

 
   

ם . חוץ ממקועחתחת כל בית המקדש בנוי כיפין על גבי כיפין
  .עטהמזבח שאסור שיהיה תחתיו כיפין או מחילות
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  סנהדרין ל"ו: .עד
  עזרת כהנים. עפ"י ברכות ל"ג: פסחים י"ג: סוכה מ"ה. וברש"י. .עה
  סוכה מ"ה. ובעזרת כהנים. .עו
  פסחים י"ג: .עז

רמב"ם הלכות בית הבחירה ה' א'. והטעם הוא שמא היה מת קבור שם לכן היה כמו אוהל  .עח
(ר"ש פרה ן עליהם, כדי שיהיה חוצץ גם שם חוצץ. ובשביל מקום הכותל של הכיפין היו עוד כיפי

  .ג ה. דרך חכמה הלכות בית הבחירה ה א)
  רמב"ם הלכות בית הבחירה א' י"ג. .עט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי כיפין על גבי כיפיןעו

, אחד ליד השני, ואחר [מלשון כיפה]דהיינו שעושים הרבה כיפין 
כך עושים מעליהם עוד שורה של כיפין, והחלל בשורה היותר 

  .פגבוהה הוא מול החלק שהיה אטום בשורה הנמוכה

ובאופן זה, אם היה טומאה למטה, לא עולה הטומאה, כי מול 
  .פאהכיפין של השורה התחתונה, יש חלל בשורה שמעליה רגלי

  כזה:

  

Q  כיפין על גבי כיפיןR  
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 מסכת פרה פ"ג מ"ו, וברע"ב שם. .פ

 (הלכות טומאת מת פרק י"ב)מסכת פרה פ"ג מ"ו. וברע"ב שם. על עצם ענין זה, ראה ברמב"ם  .פא
ום טפח מביא את הטומאה וחוצץ בפני הטומאה דין תורה. שאין טפח על טפח מרובע על רוז"ל: 

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 

היו כלים אחרים על מביא את הטומאה לכלים וטמאין.  על טפח והיה גבוה מעל הארץ טפח ה"ז
 גבי אהל זה שיש בו טפח על טפח הרי הן טהורין. מפני שהאהל חוצץ בינם ובין הטומאה.

מציל כל שחוצה לו וחוצץ בין הטומאה ובין הנה למדת שכשם שהאהל מטמא כל שתחתיו 
לים טהורין. שהאהל חוצץ וכן אם היתה הטומאה על גביו וכלים תחתיו הכ כלים שעל גביו.

 בפני הטומאה.



  באר                           החייםה
 

עז  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
הסורג 

 
   

ּנוּ  שהוא  ,סֹוֵרג , ישפגיותר פנימי מחומת הר הבית ,פבִלְפִנים ִמּמֶ
עשויה מעצים דקים שמרכיבים אחד על מחיצה מלאה נקבים, ה

  .פדהשני באלכסון, מעשה רשת

  כעין זה:

  

  
  

ה'סורג' הוא מחיצה המקיפה סביב סביב את כל חומת עזרת 
. ויש בין הסורג לחומת עזרת נשים מרחק של עשר פהנשים
. הרווח הזה שבין הסורג לחומת עזרת נשים, נקרא פואמה
  .פז'חיל'

  .פחול כל שער ושער ליכנס לעזרת נשים, פתוח בסורגמ
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 משכני עליון לרמח"ל, מתוך המשנה במדות ב' ג'. .פב

  רא"ש. רע"ב. תפארת ישראל. .פג
  רא"ש. רע"ב. תפארת ישראל. .פד

ָבָכה' (מלכים ב' א ב)נקרא בשם 'סורג' כי עשוי כמו שבכה, והוא מלשון  ְ ַעד ַהׂשּ ', ותרגם יונתן ּבְ
  . (עזרת כהנים)' אּתָ גְ ַר סְ ן בן עוזיאל 'מִ 

  .(עזרת כהנים עפ"י שלטי גבורים)והיה עשוי באופן זה בשביל שיהיה דומה לקלעי המשכן 
  עזרת כהנים. .פה
  תפארת ישראל. עזרת כהנים. .פו
  תפארת ישראל. .פז

  תפארת ישראל. .פח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי ילהחעח

ָרה ְטָפִחיםהסורג  בֹוּהַ ֲעׂשָ   הסורג בגובה עשרה טפחים. .ּגָ

לגויים אסור להיכנס אחרי הסורג, והסורג הוא בשביל להבדיל 
בין המקום שעד שם מותר לגויים ליכנס, ובין המקום שמשם 

  .פטוהלאה אסור לגויים ליכנס

דים, שכתוב עליהם בכתב יווני ורומי שכל יש שם הרבה עמו ]ו[
  .צגוי שיעבור מהסורג והלאה, דמו בראשו

  

 
החיל 

 
   

ּנּו, ר ַאּמֹות. ברוחב ,ַהֵחיל לפנים מהסורג, הוא ִלְפִנים ִמּמֶ  ֶעׂשֶ
ת, בין הסורג לחומת עזרת נשים יש רווח ברוחב עשר אמו

  .צאורווח זה נקרא 'חיל'
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  תוספות יום טוב. .פט
ת המקדש השלישי יהיה זה תבנית היכל בשם יוסיפון, הובא בעזרת כהנים. ומסתמא בבי .צ

  כתוב באנגלית ובצרפתית ובספרדית וכדומה.
החיל הוא חומה  (הלכות בית הבחירה ה ג)רא"ש. רע"ב. תפארת ישראל. אך לשיטת הרמב"ם  .צא

  נמוכה נוספת, לפני חומת העזרה. החומה הנמוכה הוא נקרא 'חיל'. חומה זו בגובה עשר אמה.
 הרמב"ם]-[ ולפנים מן הסורג החיל. דעת רבנווז"ל:  רה ה ג)(הלכות בית הבחיכתוב בדרך חכמה 

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 

  . ע"כ.(מדות ב ג)וכן כתב הגר"א  (מב כ)חזקאל חיל, ולא היה שם חומה אחרת. וכן כתב רש"י בי
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.
דגם רבנו מודה דמחומת החיל עד חומת עזרת  וז"ל: ופשוט (שם)בביאור ההלכה  איתאעוד 

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 

ן בתוספתא פ"א לכלים 'החיל ועזרת מתים נכנסין לשם' ואין הכונה שמטפסין על הקירות, וכ
נשים מעלה היתה בבית עולמים', והעתיקו רבנו בפ"ז הי"א, ובפסחים ס"ד ב' 'שניה ישבה 

 



  באר                           החייםה
 

עט  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מ 

הרווח הזה של עשר אמות שבין הסורג לעזרת נשים, קדוש  ]ז[
  .צביותר מהר הבית ופחות מעזרת נשים, ונקרא 'חיל'

, מונח ומוצנע חלק מאפר פרה צד, ליד פתח עזרת נשיםצגבחיל
ָרֵאל ' צו. שנאמרצהאדומה, בתוך כד של אבן ֵני ִיׂשְ ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ּבְ

ֶמרֶ    .צז'תְלִמׁשְ
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ו בחיל', והעתיקו רבנו בפ"א מק"פ הי"ז, ופשיטא בבחיל', ובסנהדרין פ"ח ב' 'ובשבתות וי"ט יש
  שלא עלו לישב על החומה. וכ"ז פשוט, וכן מצאתי במעשה רוקח. ע"כ.

ר ט)-(כלים א חבמשנה  .צב ים ּוַמֲעׂשֵ ים ַקּלִ ם ָקָדׁשִ אֹוְכִלים ׁשָ ׁש ֵמֶהם, ׁשֶ : ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה ְמֻקּדָ
ּנוּ  ׁש ִמּמֶ ִית ְמֻקּדָ ִני. ַהר ַהּבַ ּנּו, ׁשֵ ׁש ִמּמֶ ם. ַהֵחיל ְמֻקּדָ ֵאין ָזִבים ְוָזבֹות, ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות ִנְכָנִסים ְלׁשָ , ׁשֶ

ם, ְואֵ  ֵאין ְטבּול יֹום ִנְכָנס ְלׁשָ ּנּו, ׁשֶ ת ִמּמֶ ׁשֶ ים ְמֻקּדֶ ם. ֶעְזַרת ָנׁשִ ֵאין ּגֹוִים ּוְטֵמא ֵמת ִנְכָנִסים ְלׁשָ ין ׁשֶ
את. ֶעְזַר  ִבים ָעֶליָה ַחּטָ ִבין ָעֶליָה ַחּיָ ם, ְוַחּיָ ּפּוִרים ִנְכָנס ְלׁשָ ר ּכִ ֵאין ְמֻחּסַ ה, ׁשֶ ּנָ ת ִמּמֶ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ת ִיׂשְ

ַעת ָצְרֵכיֶהם, ִלְסִמיכָ  א ִבׁשְ ם ֶאּלָ ָרֵאל ִנְכָנִסים ְלׁשָ ֵאין ִיׂשְ ה, ׁשֶ ּנָ ת ִמּמֶ ׁשֶ את. ֶעְזַרת ַהּכֲֹהִנים ְמֻקּדֶ ה ַחּטָ
ִחיָטה ְוִלְתנּוָפה.   ִלׁשְ

ֲעֵלי מּוִמין ּוְפרּוֵעי ֹראׁש בֵּ  ֵאין ּבַ ה, ׁשֶ ּנָ ׁש ִמּמֶ ַח ְמֻקּדָ ְזּבֵ ׁש  ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ם. ַהֵהיָכל ְמֻקּדָ ִנְכָנִסים ְלׁשָ
ֵאין ִנְכָנס לְ  ׁש ֵמֶהם, ׁשֶ ים ְמֻקּדָ ָדׁשִ ּלֹא ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגָלִים. ֹקֶדׁש ַהּקֳ ם ׁשֶ ֵאין ִנְכָנס ְלׁשָ ּנּו, ׁשֶ ם ׁשָ ִמּמֶ

ין ָהאּוָלם  ה ְדָבִרים ּבֵ ָ ֲחִמׁשּ י יֹוֵסי, ּבַ ַעת ָהֲעבֹוָדה. ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ּפּוִרים ּבִ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ א ֹכֵהן ּגָ ֶאּלָ
ּלֹא ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרגְ  תּוֵיי ַיִין, ְוׁשֶ ֲעֵלי מּוִמין, ּוְפרּוֵעי ֹראׁש, ּוׁשְ ֵאין ּבַ ֶוה ַלֵהיָכל, ׁשֶ ַח ׁשָ ְזּבֵ ם ִנְכָנִסים ַליִ ְוַלּמִ

ַעת ַהְקָטָרה. ׁשְ ַח ּבִ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ין ִמּבֵ ם, ּופֹוְרׁשִ  ְלׁשָ

  מסכת פרה ג' י"א. .צג
  תפארת ישראל במסכת פרה ג' י"א, ע"פ מסכת פרה ג' ג'. .צד
  תפארת ישראל במסכת פרה ג' י"א, ע"פ מסכת פרה ג' ג'. .צה
  במדבר י"ט ט'. .צו
את אפר -[ ְוחֹוְלִקים אֹותוֹ  רמב"ם הלכות פרה אדומה ג' ד'. וז"ל המשנה:מסכת פרה ג' י"א.  .צז

ק ְלָכל  פרה אדומה] ָחה, ְוֶאָחד ָהָיה ִמְתַחּלֵ ׁשְ ַהר ַהּמִ ן ּבְ ֵחיל, ְוֶאָחד ִנּתָ ן ּבַ ה ֲחָלִקים, ֶאָחד ִנּתָ לׁשָ ִלׁשְ
ָמרֹות. ׁשְ   ַהּמִ

כד אבן למשמרת, ומעמידין הכד וחולקים אותו. האפר הנכבר. נתן בחיל. בבתפארת ישראל: 
. בהר המשחה. ג"כ נשאר (כלעיל מ"ג)אצל פתח עזרת נשים וכלעיל, וממנו מזין על הכהן השוחט 

בכלי במקום סגור המיוחד לכך, וממנו לוקחין הכהנים שבירושלים לכשיצטרכו להתטהר. לכל 
כהנים ולויים, המשמרות. ר"ל לכל הראש של משמור ומשמור של כ"ד משמורות שיש בישראל 

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 

בעיירות ישראל, ורק לאותן כהנים שבירושלים, דמסתמא כשירצו להתטהר, ראשי המשמורות 
 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי החילפ
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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.

'והניח מחוץ  ט) ר יט(במדבאין מכניסין כלום מאפרה להניחו בעזרה שנאמר וז"ל הרמב"ם: 
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 

תה 'והי ט) (במדבר יטהמשחה היו ישראל מזין ממנו. וזה שניתן בחיל היה מוכן ומוצנע שנאמר 
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 

  .ר"המשיח מהרה יגלה אכי
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Q בית המקדש השני R  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי החילפב

Q בית המקדש השלישי R  

  



  באר                           החייםה
 

פג  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מ 

  
  

  

  

 
שער עזרת נשים המזרחי 

 
   

בֹוא )ו( ַער ֶאל ַוּיָ ר ׁשַ ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ ִדיָמה, ּדֶ ַעל ַהּקָ  במעלותו( ַוּיַ

ַמֲעלֹוָתיו,) כתיב ָמד ּבְ ַער ַסף ֶאת ַוּיָ ַ  ַסף ְוֵאת רַֹחב, ֶאָחד ָקֶנה ַהׁשּ
   צח:רַֹחב ֶאָחד ָקֶנה ֶאָחד

בֹואנכנס אל תוך הר הבית,  ַער,  ֶאל ַוּיָ ובא אל שער עזרת ׁשַ

ר נשים, ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ ִדיָמה,  ּדֶ   . צטהשער שבצד מזרחַהּקָ

לעזרת נשים יהיו שלשה שערים, אחד במזרח, ואחד בדרום, 
  . וכאן בא אל השער שבצד מזרח. קד בצפוןואח

ַעל ַמֲעלֹוָתיו,  ַוּיַ ועלה במדרגות העולות מהחיל אל שער הזה של ּבְ
  .קאעזרת נשים
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נכנס לתוך ההיקף ובא לו לשער עזרת נשים  ויבא אל שער אשר פניו דרך הקדימה.רש"י:  .צח
 ויעל במעלותיו.המזרחי. והיא נקראת 'חצר החיצונה' בכל העיניין הזה, לפי שהיא לפני עזרת ישראל: 

 מדות ב ג)(ששיפוע ההר הולך ועולה מן החיל התחתון עד עזרת נשים שתים עשרה מעלות, כאותה ששנינו 
קנה היא מזוזת השער: סף השער. לפנים הימנו החיל עשר אמות ושתים עשרה מעלות היו שם וכו': 

ואת : (פסוק ה)שש אמות. ומכסה את כל עובי החומה שהוא קנה אחד, כמו שאמר למעלה  אחד רחב.
  מזוזה השנית, אחד מצפון ואחד מדרום: סף אחד.

  רש"י. .צט
  כדלהלן.משכני עליון לרמח"ל ו .ק

  רש"י. .קא

  

 עזרת נשים �החצר החיצונה 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי שער עזרת נשים המזרחיפד

ֵתים  :קג, ככתוב במשנהקביש שם שתים עשרה מדרגות ּוׁשְ
ם ֵרה ַמֲעלֹות ָהיּו ׁשָ שתים עשרה מדרגות יש שם, כדי  ,ֶעׂשְ

  לעלות מהחיל לעזרת נשים.

הרּום ַהּמַ   הגובה של כל מדרגה הוא חצי אמה, ,קדֲעָלה ֲחִצי ַאּמָ
ה ָחּה ֲחִצי ַאּמָ ּלְ והרוחב של כל מדרגה, דהיינו המקום  ,ְוׁשִ

  .קהשמניחים שם את הרגל, הוא חצי אמה

  כזה:
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  רש"י. .קב
  מדות ב' ג'. .קג
  בצורת הבית לתוספות יום טוב העתיק גם את מידות המדרגות מהמשנה. .קד
ָחהּ רא"ש. רע"ב. כתב הרא"ש, 'וְ  .קה ּלְ  (ישעיה לב כ)', הוא המקום שדורך עליה, וכמו שכתוב ׁשִ

ֵחי ֶרֶגל' ּלְ   .אדם בינוני (עזרת כהנים)]-[אדם '. והרוחב הוא חצי אמה, כמו האורך של רגל ְמׁשַ
המדרגות שבחיל וז"ל: היה ד' אמות הראשונים קרקע שוה, מקום כתב התפארת ישראל בענין 

וששה אמות הנותרים היו מגביהים א"ע בשפוע, ובו' אמות אלה עשו הי"ב מעלות שזכרה 
  חצי אמה.המשנה, נמצא שהיו הי"ב מעלות תכופין זה אצל זה, רום מעלה חצי אמה ורחבה 



  באר                           החייםה

 
פה  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מ 

בצד מזרח יש שתים עשרה מדרגות. אבל בצד דרום ובצד 
ההר יותר מדרון בצד מזרח,  . כיקוצפון יש רק שבע מדרגות

  .קזלכן יש במזרח שתים עשרה מדרגות

עזרת נשים נקרא בבית המקדש השלישי 'החצר החיצונה', 
  .קחמפני שהוא לפני עזרת ישראל

לנשים להיכנס,  מותרעזרת נשים נקראת כן, מפני ששם עדיין 
אבל לעזרה אסור לנשים להיכנס. ורק לצורך תנופה ושחיטה 

  .קטלעזרה מותר להן להיכנס

ַער שער זה, שהוא שער עזרת נשים המזרחי, נקרא ' ַ ׁשּ
  .קי'ָהִאיתֹון

 
מזוזות שער עזרת נשים 

 
   

ַער:  ַסף ַ   .קיאמזוזת השערַהׁשּ

ָמד ַער, ַסף ֶאת ַוּיָ ַ המלאך מדד את מזוזת רַֹחב,  ֶאָחד ָקֶנה ַהׁשּ
ו הוא קנה אחד, שזה שש אמות. ומכסה את עובי השער, שעבי

  .קיבהחומה שהוא קנה אחד
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  להלן פסוק כ"ב ופסוק כ"ו. .קו
  צורת הבית לתוספות יום טוב. .קז

  נה'. כנגד עזרת ישראל הנקרא 'החצר הפנימית'.רש"י. עזרת נשים נקרא 'החצר החיצו .קח
 עזרת כהנים במדות, ועי"ש. ונראה שכך יהיה גם בבית המקדש השלישי. .קט

ַער ָהִאיתֹון' להלן פסוק ט"ו. .קי ַ ְרָעא ְמִציָעָאה', דהיינו השער האמצעי. )שם( 'ַהׁשּ , תרגם יונתן 'ּתַ
ש"י שער זה הוא שער עזרת נשים המזרחי, והרי כל השערים שבמזרח מכוונים זה מול זה עפ"י ר

, נמצא ששער עזרת נשים הוא אמצעי, כי מאחוריו הוא שער הר (רש"י ברכות נד. רש"י יומא טז.)
  ער עזרת נשים הוא האמצעי ביניהם.שוהבית, ומלפניו שער העזרה, 

   רש"י. .קיא
רש"י. כדלעיל בפסוק הקודם שעובי החומה קנה אחד שזה שש אמות, המזוזות מכסות את  .קיב

  .(רש"י)עובי החומה 
 



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי מזוזות שער עזרת נשיםפו

וכן מדד את המזוזה השנית, שעביו רַֹחב.  ֶאָחד ָקֶנה ֶאָחד, ַסף ְוֵאת
הוא קנה אחד, שזה שש אמות. מזוזה אחת בצפון ומזוזה אחת 

  .קיגבדרום
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 'משקוף'גדול שיש בשפת עברית המדוברת, ששיבשו את המילה  כאן יש לציין לשיבוש
, בעוד שבאמת רק העץ העליון שמעל 'משקוף'וקוראים למשקוף ולשני המזוזות גם יחד בשם 

הפתח נקרא משקוף, ושני העצים שבשני צידי הפתח, הם נקראים שני המזוזות. כמו שכתוב 
ם ְוָנְתנּו בתורה:  קֹוףַעל שְׁ ְוָלְקחּו ִמן ַהּדָ ׁשְ זּוֹזת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ֶהם ּתֵ ר ֹיאְכלּו ֹאתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ  ַעל ַהּבָ

ם . (שמות יב ז) ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ י ּוְלַקְחּתֶ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ֶאל ַהּמַ
זּוֹזת ם לֹא תֵ  ַהּמְ ף ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ יתֹו ַעד ּבֶֹקרִמן ַהּדָ ַתח ּבֵ ף ֶאת ִמְצַרִים  ה'ְוָעַבר  .ְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ִלְנּגֹ

ם  זּוֹזתְוָרָאה ֶאת ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ִחית ָלֹבא ֶאל  ה'ּוָפַסח  ַעל ַהּמַ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ ַעל ַהּפֶ
ף יֶכם ִלְנּגֹ ּתֵ   .כג)-(שם כב ּבָ

הוא העליון,  המשקוף.. הם הזקופות, אחת מכאן לפתח ואחת מכאן המזוזות.: (שמות יב ז)ברש"י 
קול ' (ויקרא כו לו) שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו, לינט"ל בלע"ז. ולשון שקיפה, חבטה, כמו

  . חבורה, משקופי.[התרגום של 'קול עלה נדף' הוא 'טרפא דשקיף']' טרפא דשקיף', 'עלה נדף
[ובזה יתורץ ענין ה'גבול אמה אחת'  סף הוא ברוחב אמה וחצייתכן שמצפון לדרום הרש"י.  .קיג

  .דלהלן (יב), שמתחיל לאחר אמה וחצי של הסף. ודו"ק]



  באר                           החייםה
 

פז  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מ 

Q מידות חומת עזרת נשים, ומזוזת השער R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 י"ב מדרגות

  עזרת נשים
  
  
  
  
  

 חלל השער

 החיל

  

 סף [מזוזה]סף 

 חומת עזרת נשים



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי התאים שבצדדי השערפח

 
התאים שבצדדי השער 

 
   

א )ז( ִאים ּוֵבין רַֹחב, ֶאָחד ְוָקֶנה ֹאֶרךְ  ֶאָחד ָקֶנה ְוַהּתָ  ָחֵמשׁ  ַהּתָ
ַער ְוַסף ַאּמֹות, ַ ַער אּוָלם ֵמֵאֶצל ַהׁשּ ַ ִית ַהׁשּ    קיד:ֶאָחד ָקֶנה ֵמַהּבַ

א: על , קיז'אתא'מלשון ן . התאים נקראים כקטז, לשכהקטוחדר ּתָ
  .קיחשהם משמשים להבא אל השער לעמוד שם קודם שיכנס

  .קיטלתאים יש שלש שמות: יציע. צלע. תא

ליד השער יש תאים, שלשה תאים מימין השער, ושלשה תאים 
  .קכמשמאל השער

התאים סמוכים לכותל עזרת נשים המזרחי מבחוץ, כלפי הר 
  .קכאהבית
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ְנִדי"ץ. ו והתא.רש"י:  .קיד היו שלשה מימין השער ושלשה מן השמאל כמו שאמור הוא יציע שקורין ַאּפַ
בעיניין. והתאין סמוכין לכותל מזרחי של עזרת נשים מבחוץ כלפי הר הבית. ומהיכן אני למד שהן מבחוץ, 

, מכאן אני למד שכל האמור למעלה (להלן מ יז)ממה שכתוב אחר כל הענין 'ויביאני אל החצר החיצונה' 
חללו של כל אחד ואחד שש אמות  והתא קנה אחר אורך.לתוכה:  היה חוצה לה שעדיין לא נכנס

כתלים המפסיקין בין התאין עוביין אמות חמש, וכן תירגם יונתן  ובין התאים חמש אמות.מרובע: 
וסף השער מאצל אולם 'כותל התא חמש':  (ד ז)'ובין תוויא כותלא חמש אמין', וכן שנינו במסכת מידות 

ער היה עשוי אולם מחובר לשער, כמו שמפורש בעיניין, בולט לתוך עזרת שלפנים מן הש השער וגו'.
 אצל אולם השער, מהבית,שהוא  וסף השערנשים עשר אמות, ובראשו דלתות ומזוזות. וזהו שאמר 

רחבו, לכסות עובי חומת האולם אחת מימין ואחת משמאל. שעובי החומה  קנה אחדכלומר לצד פנים, 
  כמו שמפרש והולך: ה אחדקנשל אולם לימין ולשמאל 

  מצודת ציון. .קטו
  רע"ב, תפארת ישראל במדות ד' ג'. .קטז
  .(ישעיה כא יב)' ָאָתא ֹבֶקרכמו ' .קיז

  מלבי"ם. .קיח
  בבא בתרא ס"א. .קיט
(צורת להלן פסוק י'. רש"י. תאים אלו שליד השערים לא נזכרו כלל בבית המקדש השני  .קכ

  .הבית לתוספות יום טוב)
  רש"י. .קכא



  באר                           החייםה
 

פט  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
התאים מידת 

 
   

א חלל כל אחד מהתאים, הוא רַֹחב,  ֶאָחד ְוָקֶנה אֶֹרךְ  ֶאָחד ָקֶנה ְוַהּתָ
  .קכבבאורך שש אמה, וברוחב שש אמה. מרובע

 
הקירות בין התאים 

 
   

ִאים ּוֵבין הכתלים שבין התאים הם בעובי חמש ַאּמֹות,  ָחֵמׁש  ַהּתָ
  .קכגאמות

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

  .קכדעבור התאים
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  רש"י. .קכב
ַוָיא ָכְתָלא ֲחֵמׁש ַאִמיןרש"י. וכן תרגם יונתן:  .קכג לגבי  (מדות ד ז). וכעי"ז כתוב במשנה ּוֵבין ּתְ

א ָחֵמׁש התאים שסביב ההיכל:    .(רש"י) ּכֶֹתל ַהּתָ
  מצודת דוד. .קכד



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הקירות בין התאיםצ

Q ליד השער  התאיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

 י"ב מדרגות

  עזרת נשים
  
  

 חומת עזרת נשים חלל השער



  באר                           החייםה
 

צא  מראה היכל זפסוק  פרק מ יחזקאל 

 
אולם השער 

 
   

עד כאן דיבר על התאים שמחוץ לשער. כעת ידבר מענין 
  האולם שבצד הפנימי של השער.

, בולט לתוך קכהבצד הפנימי של השער, יש אולם מחובר לשער
  .קכועזרת נשים עשר אמות, ובראשו דלתות ומזוזות

   

Q השער  מקום אולםR  
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א' ו  (מצודת ציון מלכיםובית שער  (רש"י מלכים א' ז ז)בלשון הקודש, 'אולם', פירושו פרוזדור  .קכה
  .ג)

  רש"י. וכדלהלן בפסוקים. .קכו



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת מזוזות האולםצב

  .קכזלאולם יש תקרה

  .קכחהוא שש אמותעובי כתלי האולם שנמשך לתוך עזרת נשים, 

 
מידת מזוזות האולם 

 
   

ַער,  ְוַסף ַ ַער  אּוָלם ֵמֵאֶצל מזוזת השער,ַהׁשּ ַ שהוא אצל אולם ַהׁשּ

ִית,  השער, רחבו שש ֶאָחד,  ָקֶנה כלומר בצד הפנימי. הואֵמַהּבַ
וך עזרת נשים, הוא דהיינו, שמזוזת האולם שבפנים בת .אמה

ברוחב שש אמה, ומכסה את עובי כותל האולם שהוא בעובי 
  .קל. וכן הוא גם בימין, וגם בשמאלקכטשש אמה

כי גם האולם שייך אל  ',סף השער'בשם  , נקראהסף של האולם
  .קלאהשער
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  צורת הבית לתוספות יום טוב. .קכז
  רש"י. וכדלהלן בפסוקים. .קכח
  רש"י. .קכט

  רש"י. .קל
  מלבי"ם. .קלא



  באר                           החייםה
 

צג  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  השער  אולםשל  [המזוזה]הסףR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 סף
  

 סף



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת קירות האולםצד

 
ירות האולםמידת ק 

 
   

ָמד )ח( ַער ֻאָלם ֶאת ַוּיָ ַ ִית, ַהׁשּ    קלב:ֶאָחד ָקֶנה ֵמַהּבַ

ָמד ַער,  ֻאָלם ֶאת ַוּיָ ַ ִית,  מדד את אולם השער,ַהׁשּ האולם ֵמַהּבַ

 ָקֶנה .קלד, בתוך חלל עזרת נשיםקלגנמצא בצד הפנימי לשער
קיים על ידי  כתלי ימין ושמאל של האולם, שהאולם, ֶאָחד

  .קלהכתלים אלו, עביים הוא קנה אחד, דהיינו שש אמות
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עובי חומת הימין והשמאל,  קנה אחד.לפנים מן השער:  וימד את אולם השער מהבית.רש"י:  .קלב
  שהאולם נכון עליהם:

  רש"י. .קלג
  מצודת דוד. .קלד
  רש"י. .קלה



  באר                           החייםה
 

צה  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  השער  אולםמידת הכתלים שלR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הכותל של 
 אולם השער

  

הכותל של 
 אולם השער



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת קירות האולםצו

Q  מידת הכתלים וכן מידת הסף של האולםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 סף
  

 סף
  

הכותל של 
  האולם

  

הכותל של 
 האולם 



  באר                           החייםה
 

צז  מראה היכל טפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
מידות האולם עצמו 

 
   

ָמד )ט( ַער םֻאלָ  ֶאת ַוּיָ ַ מֶֹנה ַהׁשּ  ְוֵאיָליו )כתיב ואילו( ַאּמֹות, ׁשְ
ִים ּתַ ַער ְוֻאָלם ַאּמֹות, ׁשְ ַ ִית ַהׁשּ    קלו:ֵמַהּבָ

ָמד ַער, ֻאָלם ֶאת ַוּיָ ַ מֶֹנהמדד את האולם,  ַהׁשּ האולם בולט ַאּמֹות,  ׁשְ
  .קלזשמונה אמות לתוך חלל עזרת נשים
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כל אילים  ואיליו.משך בליטתו לתוך עזרת נשים:  וימד את אולם השער שמונה אמות.רש"י:  .קלו
האמורים בעיניין זה כמין אילנות עגולין, עשויין מאבני גזית, ועומדין בפתח, אחד מימין ואחד משמאל, 

וות סיפייא'. וקרויין 'אילים' 'איל - 'וינועו אמות הסיפים'  (ישעיה ו ד)במקום סיפים ומזוזות. וכן תירגם 
עובי עיגולן. ועומדין בסוף חלל האולם,  ואיליו שתים אמות.: (ישעיה ו יג)על שם עיגולן, כאלה וכאלון 

דבוקים זה לכותל ימין וזה לכותל שמאל. נמצא בליטת האולם ואילים שלו עשר אמות, לתוך העזרה, 
ערי עזרת ישראל היו משוכין ובולטין לצד החוץ לפי שאולמי ש ואולם השער מהבית.לפנים מן השער: 

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:

  רש"י. .קלז



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידות האולם עצמוצח

Q  השער  אולםמידתR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הכותל של 
 אולם השער

  

הכותל של 
 אולם השער



  באר                           החייםה
 

צט  מראה היכל טפסוק  אל פרק מיחזק 

 
העמודים שבפתח האולם 

 
   

כל ה'ֵאיִלים' המוזכרים בבית המקדש השלישי, הם ֵאיָליו: 
עמודים עגולים עשויים מאבני גזית, ועומדים בפתח אחד מימין 

  .קלחואחד משמאל, כמו מזוזות

ִים ְוֵאיָליו ּתַ אמות. ועומדים  עובי עיגול האילים הוא שתיַאּמֹות,  ׁשְ
בסוף חלל האולם, דבוקים אחד לכותל הימני של האולם, ואחד 

  .קלטלכותל השמאלי של האולם

נמצא שהאולם יחד עם האילים, בולט לתוך עזרת נשים עשר 
. כי כותל האולם שמונה אמות, והאילים עוד שתי קמאמות

  אמות, יחד עשר אמות.
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  רש"י. .קלח
  רש"י. .קלט

  רש"י. .קמ



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי העמודים שבפתח האולםק

Q  השער עם העמודים  אולםמידתR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הכותל של 
 אולם השער

  

הכותל של 
 אולם השער



  באר                           החייםה
 

קא  מראה היכל טפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
מקום האולם 

 
   

ַער ְוֻאָלם ַ ִית, ַהׁשּ   .קמאהפנימיהאולם הוא בצד  ֵמַהּבָ

 החיצוני,בצד  ,חוץ לשערמ היההדרך הוא שהאולם ימכיוון ש
הודיע על כן  .לצד חוץ ואה קמבכמו שהאולם של עזרת ישראל

ִית', ואה םעזרת נשיאולם של שער הש  היינו בפנים,ד 'ֵמַהּבָ
לנוי כדי שיהיה אולם  ךכ זהו בצד הפנימי, בתוך עזרת נשים.

  .קמגכנגד אולם
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  רש"י. מלבי"ם. .קמא
רש"י מכנה את 'העזרה' בשם 'עזרת ישראל', כדי להבדילו מ'עזרת נשים'. אבל כוונתו לכל  .קמב

  העזרה, הכולל את עזרת ישראל ועזרת כהנים והמזבח ובין האולם ולמזבח. 
  רש"י. מלבי"ם. .קמג



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום האולםקב

Q אולם הוא בצד הפנימי, בתוך עזרת נשיםה R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

קג  מראה היכל יפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
יש שלשה תאים בכל צד 

 
   

ֶרךְ  ַערַהשַּׁ  ְוָתֵאי )י( ִדים, ּדֶ ה ַהּקָ לֹׁשָ ה ִמּפֹה ׁשְ לֹׁשָ ה ִמּפֹה, ּוׁשְ  ִמּדָ
ם, ַאַחת ּתָ ָלׁשְ ה ִלׁשְ    קמד:ּוִמּפוֹ  ִמּפֹה ָלֵאיִלם ַאַחת ּוִמּדָ

ַער,  ְוָתֵאי ַ ֶרךְ  והתאים שליד השער,ַהׁשּ ִדים,  ּדֶ  בצד מזרח,ַהּקָ

ה לֹׁשָ ה ִמּפֹה ׁשְ לֹׁשָ ום של יש שלשה תאים מצד דרִמּפֹה,  ּוׁשְ
  .קמההשער, ושלשה תאים מצד צפון של השער

התאים סמוכים לכותל עזרת נשים המזרחי מבחוץ, ופניהם להר 
  .קמוהבית

וראה שחללו שש על  ,השער לידהתא שאת אחר שכבר מדד 
חמש הוא ועובי הכותל המפסיק בין תא לתא  ,שש אמות

 .בפניםמהשער  ליד ם כןאמות, הלך למדוד את האולם שהוא ג

השוראה  .קמזהתאים תשלשאת יצא לחוץ ומדד  כךר ואח  ִמּדָ
ם,  ַאַחת ּתָ ָלׁשְ שכל שלשת התאים הם כמידת התא הראשון ִלׁשְ

 כל אחד ועובי ,שש על שש אמות םחללשכבר מדד. דהיינו ש
  .קמחחמש אמותהוא  בין תא לתא יםהמפסיק יםהכתלמ
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 מפההיו  שלשהשבכותל מזרחי של עזרת נשים,  דרך הקדים,הזה, אשר  ותאי השעררש"י:  .קמד
שלשה לדרום ושלשה לצפון, סמוכין לכותל עזרת נשים, ופניהם להר הבית. ומידת חללן  מפה,ו הי ושלשה

 מפההעשויין לסיפי האולם מבפנים:  ומידה אחת לאילים.וכותל המפסיק בין כל אחד פירש למעלה: 

  מימין ומשמאל, מדתן שתים אמות: ומפה.
  רש"י. .קמה
  רש"י. .קמו
  מלבי"ם. .קמז

  רש"י. מלבי"ם. .קמח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי יש שלשה תאים בכל צדקד

Q ליד השער  ששה תאיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

קה  מראה היכל יפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
מידת העמודים בפתח האולם 

 
   

  אחר כך, חזר למדוד את האילים שבמזוזות האולם מבפנים:

ה שני האילים שמימין ומשמאל הם ּוִמּפֹו,  ִמּפֹה ָלֵאיִלם ַאַחת ּוִמּדָ
  .קמטבאותה מידה, שתי אמות

  
  
  

Q מידת העמודים שבפתח האולם R  
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  רש"י. .קמט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת הפתח, ומידת האולםקו

 
מידת הפתח, ומידת האולם 

 
   

ָמד )יא( ַתח רַֹחב ֶאת ַוּיָ ַער ּפֶ ַ ר ַהׁשּ ַער ֹאֶרךְ  ַאּמֹות, ֶעׂשֶ ַ  ַהׁשּ
לֹושׁ  ֵרה ׁשְ    קנ:ַאּמֹות ֶעׂשְ

 
מידת הפתח 

 
   

ָמד ַתח ַחברֹ ֶאת ַוּיָ ַער ּפֶ ַ ר ַהׁשּ רוחב חלל הפתח עצמו ַאּמֹות,  ֶעׂשֶ
  .קנאמצפון לדרום, הוא עשר אמה

ם :קנבככתוב במשנה ָהיּו ׁשָ ָעִרים ׁשֶ ָתִחים ְוַהׁשְ ל ַהּפְ כל  ,וכו' ּכָ
ר ַאּמֹות, הפתחים והשערים שיש בבית המקדש, ן ֶעׂשֶ  ָרְחּבָ

  ברוחב עשר אמה.

 
ת אולם השערמיד 

 
   

ַער,  אֶֹרךְ  ַ לֹוׁש  מידת חלל אולם השער, הואַהׁשּ ֵרה ׁשְ ַאּמֹות,  ֶעׂשְ
  .קנגשלש עשרה אמה מצפון לדרום
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כל הפתחים רחבן עשר אמות:  (מדות ב ג)רוחב חלל הפתח. וכן שנינו  רוחב פתח השער.רש"י:  .קנ
עשר כנגד חלל הפתח,  שלש עשרה אמות.הוא חלל אולם השער מן הצפון לדרום:  אורך השער.

אורך, ואמה וחצי לכאן ואמה וחצי לכאן. ואל תתמה שאצל הפתח קורהו רוחב ואצל חלל האולם קורהו 
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 

על פני רוחב הבית', 'והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה ארכו  (א' ו ג)עדות לדבר במשכנא דמלכים 
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:
  רש"י. .קנא
  מדות ב' ג'. .קנב
  רש"י. .קנג



  באר                           החייםה
 

קז  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מ 

כתלי האולם אינם בולטים בהמשך ישר ממש מהפתח, אלא 
  מרוחקים מעט מהפתח אמה וחצי לצפון, ואמה וחצי לדרום.

ין שני כתליו, הוא שלש עשרה אמה. נמצא שרוחב האולם, ב
עשר אמה כנגד חלל הפתח, ועוד אמה וחצי בצפון ואמה וחצי 

  .קנדבדרום
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  רש"י. .קנד



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת אולם השערקח

Q  השער  הפתח, ומידת אולםמידת רוחבR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מזרח

  

  

  

  
  

  

  

  צפון                                                                                                    דרום

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מערב

  

  

  

  

  

  שערה אולם
  

  
 השער פתח חלל



  באר                           החייםה
 

קט  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מ 

אין לתמוה על שקורא לחלל הפתח בלשון רוחב ולחלל האולם 
כי כלפי שקורא  , אף ששניהם מצפון לדרום,קורא בלשון אורך

לחלל הפתח ראוי לקרוא  ,אורך שוןלגובה השער בלבהמשך 
אבל האולם הלא משך הבליטה  .בלשון רוחב ממזוזה למזוזה

שלש  ישובין הכתלים  ה,עשר אמ וא רקה לתוך עזרת נשים
עשרה אמה, על כן ראוי לקרוא לחלל שבין כתלי האולם בלשון 

 , והקטנהאורך שוןבל כי המידה הגדולה יותר נקראת אורך.
  .קנהיותר נקראת בלשון רוחב

וכן במלכים רואים ענין זה שהמידה היותר ארוכה נקראת 
ָנה ֲאׁשֶ  ִיתְוַהבַּ : קנואורך, ככתוב בבית המקדש הראשון ר ּבָ

ים־ ִ ׁשּ לֹֹמה ַליֹהָוה, ׁשִ ֶלְך ׁשְ ִרים ָרְחּבֹו, ַאּמָ ַהּמֶ ה ָאְרּכֹו ְוֶעׂשְ
ה קֹוָמתֹו.  ים ַאּמָ לֹׁשִ שלמה לה' ארכו  הבית אשר בנה המלךּוׁשְ

אורך קודש הקדשים עשרים אמה, ואורך  קנז. דהיינושישים אמה
. ורחבו של קנחההיכל ארבעים אמה, ויוצא יחד שישים אמה

הבית, דהיינו ההיכל וקודש הקדשים, עשרים אמה. וקומתו 
ִית־ְוָהאּוָלם ַעל שלשים אמה. ֵני ֵהיַכל ַהּבַ ה  ,ּפְ ִרים ַאּמָ ֶעׂשְ

ֵני־ָאְרּכֹו ַעל ִית ּפְ ה ָרְחּבֹו ַעל ,ֹרַחב ַהּבָ ַאּמָ ר ּבָ ִית־ֶעׂשֶ ֵני ַהּבָ  .ּפְ
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, 
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  רש"י. מצודת דוד. .קנה
  ג'.-מלכים א' ו' ב' .קנו
  מסכת מידות פ"ד מ"ז. .קנז

 רש"י מלכים א' פרק ו' פסוק ב'. .קנח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רווח אמה אחת נוספתקי

ההיכל שעל פני ארבעים אמה, ולאחר מכן מקום אחר כך ניצב 
  קודש הקדשים שעל פני עשרים אמה.

המידה היותר גדולה, נקראת אורך, והיותר קצרה נקראת 
  .קנטרוחב. ולכן ארכו של האולם הוא על פני רחבו של הבית

 מפני ,אורך נקראאולם בו ,רוחבנקרא היכל , במן הצפון לדרום
מצפון מידתו שעל  תירהידתו מן המזרח למערב יהיכל מבש

  .קסאורך נקראתשהמידה היתירה  נמצא להיפך.ובאולם  .לדרום

 
רווח אמה אחת נוספת 

 
   

אֹות ִלְפֵני ּוְגבּול )יב( ה ַהּתָ ה ֶאָחת, ַאּמָ בּול ַאַחת ְוַאּמָ  ִמּפֹה, ּגְ
א שׁ  ְוַהּתָ שׁ  ּפֹו,מִ  ַאּמֹות ׁשֵ    קסא:ִמּפוֹ  ַאּמֹות ְוׁשֵ

התאים מורחקים לצפון ולדרום אמה אחת יותר ממה שהאולם 
  מורחק לצדדים.
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  :הראשוןרש"י במלכים. הנה המידות בבית המקדש  .קנט
 

  אמה20

---------}  אמה40-}{-------- אמה20{-

קודש 
 הקדשים

ההיכל 

 ( קודש) 

 -}10{- ----------------} אמה60{--------------

 

 אולם

  
  רש"י. .קס

התאות שמכאן ומכאן לשער היו משוכין מן כנגד  וגבול לפני התאות אמה אחת וגו'.רש"י:  .קסא
מחלל רחב הפתח שתי אמות ומחצה לכאן  חלל האולם שלפנים אמה לצפון ואמה לדרום, נמצאו משוכים

ַאשּוַמְיְי"ל, מקום פנוי. וכותל התא עוביו חמש, נמצא עובי כותל  וגבול,ושתי אמות ומחצה לכאן. וזהו לשון 
צפוני של התא הצפוני, ועובי כותל צפוני של אולם, כלים זה כנגד זה. שכותל אולם עוביו שש, וכותל התא 

  וך כנגד עובי כותל האולם, וכן לדרום:חמש, והוא נמשך אמה אחת לת



  באר                           החייםה
 

קיא  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מ 

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 

  .קסבשהאולם מרוחק

  .קסדשלא בנוי שם ,קסגמקום פנוי ּוְגבּול:

אֹות ִלְפֵני ּוְגבּול ה ַהּתָ התאים שבצד השער, מורחקים  ֶאָחת, ַאּמָ
  .קסהאמה אחת יותר ממה שהאולם מורחק לצדדים

ה בּול ַאַחת ְוַאּמָ וכן גם בצד השני, התאים מורחקים אמה ִמּפֹה,  ּגְ
  .קסואחת יותר ממה שהאולם מורחק לצדדים

, התאים מרוחקים מהפתח רוחק אמה וחצימלבד האולם שמ
  עוד אמה נוספת.

  נמצא שהתאים מרוחקים שתיים וחצי אמה.
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  רש"י. .קסב
  רש"י. .קסג
  מצודת ציון. .קסד
  רש"י. .קסה
  רש"י. .קסו



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רווח אמה אחת נוספתקיב

Q  'מקום פנוי אמה  -'וגבולR  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מזרח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צפון                                                                                                      דרום 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 מערב

  

  

  

  

  

  השער אולם
  

  
 השער פתח חלל



  באר                           החייםה
 

קיג  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מ 

א ׁש  ְוַהּתָ חלל התא מרוחק שש אמה, מהתחלת ִמּפֹו,  ַאּמֹות ׁשֵ
  גבול האמה הנוספת.

נוספת, הרי דהיינו, כותל התא עביו חמש אמה, ועם האמה ה
התא מרוחק שש אמה ממקום התחלת  חללשש אמה. נמצא ש

  .קסזהאמה הנוספת

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 

כותל התא וכותל האולם אחת יותר מכותל האולם. נמצא ש
  .קסחמכוונים ומסתיימים אחד מול השני

ׁש    .קסטוכן הוא גם בצד השני ִמּפֹו, ַאּמֹות ְוׁשֵ
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ׁש ַאּמֹות ִמּפֹו'.מצודת דוד. רש"י לא פירש את התיבות  .קסז ׁש ַאּמֹות ִמּפֹו ְוׁשֵ א ׁשֵ אלמלא  'ְוַהּתָ
ככתוב לעיל. פירוש המצודת דוד, היה אפשר לפרש שחלל התא עצמו הוא ברוחב שש אמה, 

ומידה זו שהתא הוא שש אמה, זה גם בתא שבצד ימין של השער, וגם בתא שבצד שמאל של 
  השער.

  רש"י. .קסח
  מצודת דוד. .קסט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רווח אמה אחת נוספתקיד

Q  'שש אמות מפו'R  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מזרח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דרום                                                                                                  צפון      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 מערב

  

  

  

  

  

  השער אולם
  

  
 השער פתח חלל



  באר                           החייםה
 

קטו  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  מידות רוחב השערR  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מזרח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צפון                                                                                                      דרום 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 מערב

  

  
  

  

  השער אולם

  

  
  השער פתח חלל

  

  

  

  
 בין התאים



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מדידת השער מגג לגגקטז

 
מדידת השער מגג לגג 

 
   

ָמד )יג( ַער ֶאת ַוּיָ ַ ג ַהׁשּ א ִמּגַ ִרים רַֹחב ְלַגּגֹו, ַהּתָ  ְוָחֵמשׁ  ֶעׂשְ
ַתח ַאּמֹות, ַתח ֶנֶגד ּפֶ  קע:ּפָ

  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 

השער לתאים, משני הצדדים, הרי חמש אמה. סך הכל רווח בין 
  .קעאעשרים וחמש אמה

יש תקרה בין התאים, מגג התא לגג התא שכנגדו, ונראה כמו 
  .קעבשער

ָמד .קעגהתאים שמהצדדים שייכים לשער ג ֶאת ַוּיָ ַער ִמּגַ ַ א ַהׁשּ  ַהּתָ
מדד את השער, מגג התא שבצפון השער, עד גג התא ְלַגּגֹו, 

גג התא עד  ,הזה צדמגג התא שבהיינו , דקעדשבדרום השער
  .קעההשני צדשממולו ב
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עשרים מגג התא שבצפון השער לגג התא שבדרום השער:  וימד את השער מגג התא לגגו.רש"י:  .קע
השיני הרי עשר, ושתי אמות ומחצה עובי כותל התא חמש, וכן עובי כותל התא שמצד  וחמש אמות.

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 התא שאצל השער בצפון. שלא היה לכל  פתח התא שאצל השער בדרום, מכוון כנגדפתח נגד פתח. 
ששת התאים האלה פתח בכותל של צד החוץ, אלא שני התאין הסמוכין לשער היו להם פתחים פונים אל 

'ואל איליהמה לפנימה לשער', למדנו שפתחיהם פונים  (פסוק טז)אויר שבין שניהם. וכן הוא אומר למטן 
  לשער:

  רש"י. .קעא
  מצודת דוד. .קעב
  "ם.מלבי .קעג
פרש"י מגג התא  ,וימד את השער מגג התא לגגו רוחב כ"ה אמותרש"י. באברבנאל וז"ל:  .קעד

וכן עובי כותל התא  ,עובי כותל התא חמש ,שבצפון השער לגג התא שבדרום השער כ"ה אמות
 



  באר                           החייםה
 

קיז  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מ 

  ולא מכותל התא. חלל התא עצמו,מדד מגג 

מדד מגג חלל התא עצמו, בלי חלל התא, אלא רק משם והלאה. 

ִרים רַֹחב   הרוחב הוא עשרים וחמש אמה.ַאּמֹות,  ְוָחֵמׁש  ֶעׂשְ
 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, 

  .קעוחמש אמה. סך הכל עשרים וחמש אמה

  .קעזיש תקרה בין התאים, ונראה כעין שער
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הרי  ,וכן לכאן ,ושתי אמות ומחצה שהוא משוך מחלל הפתח לכאן ,הרי עשר ,שמהצד השני
וכולם מדת רוחב השער הן. והקשה עליו הרב רבי דוד  ,הרי כ"ה אמות ,שרוחלל הפתח ע ,ט"ו

 ,שהיה לו לומר וימד מגג התא האחד לגג התא האחר שכנגדו ,קמחי למה אמר וימד את השער
ולי נראה שאין בזה קושיא כי בהיותו מודד מגג התא לגג התא שכנגדו מבלי שיזכור השער. 

  .וכו'. ע"כ. היה מודד השער שביניהם
  מצודת דוד. .קעה
  רש"י. מצודת דוד.  .קעו
  מצודת דוד. .קעז



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מדידת השער מגג לגגקיח

Q  'רוחב עשרים וחמש אמה  -'מגג התא לגגוR  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  השער פתח חלל

  

  

  
  

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



  באר                           החייםה
 

קיט  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
הפתחים של התאים 

 
   

סדר פתחי התאים: התאים אין להם פתחים לחוץ, אלא אחד 
  .קעחפתוח לשני

כל הפתחים של התאים הם זה כנגד זה, שיש פתחים בין תא 
  פתוח אל השער.הלתא, ורק בתא הסמוך לשער יש פתח 

מהשער. נמצא כך הוא בצד ימין מהשער, וכך גם בצד שמאל 

ַתחשפתחי התאים הם:  ַתח.  ֶנֶגד ּפֶ כי פתח התא שבצד ימין ּפָ
הוא מול פתח התא שבצד שמאל, נמצא ששני פתחים אלו הם 

  .קעט'פתח נגד פתח'
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ה ְפָתִחים ָהיּו ְלָכל בענין התאים שסביבות ההיכל, כתוב:  (ד ג)במסכת מידות רש"י.  .קעח לׁשָ ּוׁשְ
ִמין,לכל אחד מהתאים יש שלשה פתחים,  ֶאָחד ְוֶאָחד, א ִמן ַהּיָ פתח אחד לתא שלידו  ֶאָחד ַלּתָ
ֹמאל,ְוֶאָחד בצד ימין,  א ִמן ַהׂשְּ יו,ופתח אחד לתא שלידו בצד שמאל,  ַלּתָ ּבָ ַעל ּגַ א ׁשֶ  ְוֶאָחד ַלּתָ

  ופתח אחד בתקרה, שהוא פתח לתא שבקומה מעליו. ועולים אליו במדרגות.
: התאים האלה אין להם פתחים אל החוץ, אלא זה פתוח לזה. (להלן פסוק טז)ועל זה כתב רש"י 

בתאים שסביבות ההיכל, שלשה פתחים לכל אחד ואחד, אחד  ג)(ד  וכן שנינו במסכת מידות
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 

היו שני פתחים, אחד פתוח לאמצעי, ואחד  הימין, ואחד לתא מן השמאל. ולחיצון של צד השער
  ע"כ. פתוח לצד השער. וכן לתא החיצון של כתף השיני מזה ומזה לשער.

פתח התא שאצל השער בדרום, מכוון כנגד פתח התא  פתח נגד פתח.וז"ל:  (כאן)וכן כתב רש"י 
 שאצל השער בצפון. שלא היה לכל ששת התאים האלה פתח בכותל של צד החוץ, אלא שני

(פסוק התאין הסמוכין לשער היו להם פתחים פונים אל אויר שבין שניהם. וכן הוא אומר למטן 
  . ע"כ.'ואל איליהמה לפנימה לשער', למדנו שפתחיהם פונים לשער טז)

  רש"י. .קעט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הפתחים של התאיםקכ

Q  'פתחי התאים 'פתח נגד פתחR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

פתח התא שבימין השער, הוא מול פתח התא שבשמאל 
כנגד השני, 'פתח נגד השער. נמצא ששני פתחים אלו הם אחד 

  פתח'.

  

  

  



  באר                           החייםה
 

קכא  מראה היכל ידפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
גובה העמודים שבפתחים 

 
   

ַעשׂ  )יד( ים ֵאיִלים ֶאת ַוּיַ ִ ׁשּ ה, ׁשִ ַער ֶהָחֵצר ֵאיל ְוֶאל ַאּמָ ַ  ַהׁשּ
   קפ:ָסִביב ָסִביב

ַעשׂ  ים ֵאיִלים ֶאת ַוּיַ ִ ׁשּ ה,  ׁשִ ת האולם, הם האילים שבמזוזוַאּמָ
  .קפאבגובה שישים אמה

ַער,ובמידת גובה זו, גם כל האילים שבחצר,  ֶהָחֵצר, ֵאיל ְוֶאל ַ  ַהׁשּ
  .קפבבכל הצדדים ָסִביב, ָסִביבשהם בכל אולמות השערים, 

אולם ל בגובה שישים אמה אילים יששכמו ש הפסוק הודיע,
השערים אולמות לכל אילים בגובה זה  יש ךכ ,שער המזרחיה

  .קפגסביב

. וגם שם קפדכי גם בדרום ובצפון יש שערים בתבנית השער הזה
  .קפההאילים הם בגובה שישים אמה
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ואל גובהן של אילים של סיפי האולם גבוהין ששים אמה:  ויעש את אילים ששים אמה.רש"י:  .קפ
וכן לכל אילי החצר שבכל אולמי שעריה סביב סביב. שאף בצפון ובדרום היו  יב.איל החצר השער סב

  לה שערים עשויין כתבנית השער הזה, כמו שמפורש בעניין:
  רש"י. .קפא
  רש"י. מצודת דוד. .קפב
  רש"י. עפ"י אברבנאל. .קפג
  כמפורש להלן. .קפד
  .סוק טז)(להלן פרש"י. מצודת דוד. בראש כל עמוד, יש כותרת בצורת דקל  .קפה



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי גובה העמודים שבפתחיםקכב

Q  איל'  -עמוד'R  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

קכג  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מ 

 
גובה השער 

 
   

ֵני ְוַעל )טו( ַער ּפְ ַ  ַערַהשַּׁ  ֻאָלם ִלְפֵני ַעל ָהִאיתֹון, )כתיב היאתון( ַהׁשּ
ִניִמי, ים ַהּפְ ִ ה ֲחִמׁשּ    קפו:ַאּמָ

ַער ַ השער הזה, שהוא שער עזרת נשים המזרחי, ָהִאיתֹון:  ׁשּ
ַער ַ שהוא משמש כניסה ויציאה ָהִאיתֹון'. מפני  נקרא בשם 'ׁשּ

  .קפזעזרההלכל באי 

  .קפט'ָאָתא ֹבֶקר' קפחכמו'ִאיתֹון', הוא לשון ביאה, 

  .קצואומר הכתוב, שגובה השער הוא חמישים אמה

ֵני:  ְוַעל   .קצאהוא בגובה הגוף שפני האדם ל שםע ,הוא ענין גובהּפְ

  .קצבםכמו ע ַעל:
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גובהו של שער הזה. והוא קרוי 'שער האיתון', לפי שהוא משמש  ועל פני השער האיתון.רש"י:  .קפו
עם גובהו של  על לפני אולם השער הפנימי.תרגום של ביאה:  איתון,כניסה ויציאה לכל באי העזרה. 

חמשים אמה אני אולם השער שהוא לפנים מן השער, חמשים אמה. ומגובה שאר השערים שבעיניין שהם 
  למד ש'על לפני' האמורים כאן הוא גובה:

וקרא השער הזה שער האתון לפי שהיה משמש בכניסה ויציאה  רש"י. באברבנאל וז"ל: .קפז
ויקרא כן לפי שהנכנסים . ע"כ. במצודת דוד וז"ל: ואיתון הוא תרגומו של ביאה ,לכל באי העיר

ודש הקדשים. ע"כ. במלבי"ם יכל ובית קשהוא מכוון מול פתח הה ,להשתחוות באים דרך בו
  .האיתון. מענין ביאה. ונקרא כן בצירוף התאים שנחשבו עם השערוז"ל: 
  ישעיה כ"א י"ב. .קפח
  מצודת ציון. .קפט

  רש"י. .קצ
אני למד  ,ומגובה שאר השערים שבעיניין שהם חמשים אמהמצודת ציון. ברש"י וז"ל:  .קצא

  "כ.. עש'על לפני' האמורים כאן הוא גובה
כי מגובה שאר השערים שבענין שהם  ,גובה השער 'ועל פני השער'פרש"י באברבנאל וז"ל: 

חמשים אמה 'וכן פירש למטה  .האמור כאן הוא לשון גובה 'על פני'אני למד ש ,חמשים אמה
בבנין שלמה במדת  ז טו) '(מלכים אומסייע לפירוש הרב שמצינו בספר מלכים  .גבהו - 'ארכו

  . וכו'. ע"כ.כתב במקומה אורך (דברי הימים ב' ג טו)ובדברי הימים  ,קומההעמודים לשון 
  מצודת ציון. .קצב



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי החלונותקכד

  .קצגענין גובה ִלְפֵני:

ֵני ְוַעל ַער ּפְ ַ  ֻאָלם ִלְפֵני ַעל גובה שער האיתון הזה,ָהִאיתֹון,  ַהׁשּ
ַער,  ַ ִניִמי,  עם גובה אולם השער,ַהׁשּ שהוא בולט בצד הפנימי ַהּפְ

י ,קצדשל השער ִ ה,  םֲחִמׁשּ גובה השער וכן גובה אולם השער, ַאּמָ
  .קצההוא חמישים אמה

ולפי זה, האילים בולטים עשר אמות יותר גבוה מהשער. כי 
האולם והשער בגובה חמישים אמה, אך ה'אילים' בגובה שישים 

  .קצואמה

 
החלונות 

 
   

ִאים, ֶאל ֻטמֹותאֲ  ְוַחּלֹנֹות )טז( ַער ִלְפִניָמה ֵאֵליֵהָמה ְוֶאל ַהּתָ ַ  ַלׁשּ
 ִלְפִניָמה, ָסִביב ָסִביב ְוַחּלֹונֹות ָלֵאַלּמֹות ְוֵכן ָסִביב, ָסִביב
מִֹרים ַאִיל ְוֶאל    קצז:ּתִ
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  מצודת ציון. .קצג
כמו כל שאר שערי עזרת נשים שבולטים בצד הפנימי של השער, ומשוכים לתוך פנים  .קצד

  עזרת נשים.
  רש"י. .קצה
  מצודת דוד. .קצו
ה אין להם פתחים אל החוץ, אלא זה פתוח התאים האל וחלונות אטומות אל התאים. רש"י: .קצז

שלשה פתחים לכל אחד ואחד, אחד לתא מן  (ד ג)לזה. וכן שנינו במסכת מידות בתאים שסביבות ההיכל 
הימין, ואחד לתא מן השמאל, ואחד לתא שעל גביו. ולתאים שבחצר שלא היו אלא שלשה תאים זה אצל 

נים פתחים, אחד לתא מן הימין, ואחד לתא מן השמאל. זה, ולא היו להם תאים על גביהם, היו לאמצעי ש
ולחיצון של צד השער היו שני פתחים, אחד פתוח לאמצעי, ואחד פתוח לצד השער. וכן לתא החיצון של 

שקופים אטומים, פתוחים לצד החוץ וסתומים לצד פנים,  חלונותכתף השיני מזה ומזה לשער. והיו להם 
ואל כתפות  ואל איליהמה לפנימה לשער.צד החוץ אל המזרח: כלומר קצרים לצד פנים ורחבים ל

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. 

ק רחב השער שהיה מפסיק בין התאים. ואותו אויר קורא 'לפנימה והיו בהם חלונות פתוחות לאויר הפס

 



  באר                           החייםה
 

קכה  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מ 

אין הכוונה שהחלונות הם אטומות לגמרי, כי לא ֲאֻטמֹות:  ַחּלֹנֹות
ת בבית המקדש הם , אלא החלונוקצחיקרא חלון אם אין שם פתח

ֻקִפים ֲאֻטִמים'  םפתוחי, שקופים מבחוץ ואטומים מבפנים, קצט'ׁשְ
 הפנימיקצרים לצד  דהיינו ,וסתומים לצד פנים ןלצד החיצו

  .ריצוניורחבים לצד הח

אין החלונות בבית המקדש כמו שלנו, אלא צר מבפנים ורחב 
, והעומד בפנים רואה ראמבחוץ, להראות שאינו צריך לאורה

, ומבית המקדש רבבכבודו מאיר 'ר השכינה זורח שם ואור השאו
  .רגיוצא האור לעולם
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וכן  וכן לאילמות.לשער', שמשנכנס לבין אויר בליטת התאים שמכאן ומכאן נראה שהוא נכנס לשער: 
בחומה לצד העזרה מבפנים: וחלונות סביב סביב לפנימה. היו חלונות לאילמות של כל שער ושער: 

ם 'כותרתא'. כותרת בראש האיל היה עשוי כמין כותרת דומה לדקל. כי יונתן תירג ואל איל תימורים.
  הן מתורגמות 'צורות דיקלין': (מלכים א' ו לב)במשכנא דשלמה 

אומרו וחלונות אטומות אל התאים אין הכוונה שהיו חלונות אברבנאל. וז"ל האברבנאל: ו .קצח
טומות הוא כפירוש שקופים סתומות בהחלט כי לא יקרא חלון אם אין שם פתח, אבל פירוש א

בבנין שלמה וכתבו המפרשים שם שהיו רחבות מבחוץ וצרות מבפנים  (מלכים א' ו, ד)אטומים 
להודיע שהמקדש היה מאיר לכל העולם ולא היה צריך לאורה, וכן אמרו בילמדנו לפי שנאמר 

כדי  ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן וגומר לא בשביל שאני צריך אורה אלא
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 

  , וכו'. ע"כ. ועי"ש עוד ב' פירושים בענין החלונות.לאורה
  כמו במלכים א' ו' ד'. .קצט

', היינו חלונות שקופים אטומים, צר ַחּלֹנֹות ֲאֻטמֹותרש רש"י שמה שכתוב כאן 'רש"י. כך מפ .ר
  מבפנים ורחב מבחוץ. אבל המלבי"ם מפרש שהחלונות אטומות בזכוכית.

 רש"י במלכים. .רא

  מלבי"ם במלכים. .רב
: ודע כי החלונות שהיו בבית המקדש היו צרות מבפנים וז"ל (במדבר ח ב)רבנו בחיי כתב  .רג

דרך העולם כשאדם בונה בית עושה לו  (תנחומא בהעלותך ב)רחבות מבחוץ, וזהו שדרשו חז"ל ו
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 

(מלכים א' ומאיר לחוץ, להודיעך שכולו אור ואינו צריך לאורה, וזהו שכתוב יוצא מבית המקדש 
ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, פירוש שקופים פתוחים לצד חוץ, אטומים סתומים לצד  ו ד)

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי החלונותקכו

Q צורת החלונות כעין זה R  
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וחלונים לו ולאילמיו סביב סביב  (מ כה)פנים, כלומר קצרים. ומזה אמר הכתוב ביחזקאל 
ונות אלא כהחלונות בתוספת ה"א, לרמוז כי חלונות המקדש היו כהחלונות האלה, לא אמר כחל

  א שהיא צרה מבפנים ורחבה מבחוץ כדי שתצא האורה משם לחוץ."בדמיון צורת ה
כהחלונות, כחלונות לא נאמר אלא כהחלונות לשון כהה,  (במדבר רבה טו ז)ועוד דרשו חז"ל 

לצד חיצון של מזרח, ועל כן נקרא כלומר חלונות כהות שהיו צרות מצד פנים ורחבות מבחוץ 
מלשון אריה, מה אריה צר מאחוריו ורחב מלפניו כך חלונות  (ישעיה כט א)בית המקדש אריאל 

  המקדש. ע"כ.
המאורות האלה עומדים כתוב במשכני עליון לרמח"ל בענין החלונות שקופים אטומים וז"ל: 

שם, בהתחזקו בתמורים האלה להאיר את כל ההיכל, ולמלאותו ברכה ורצון. והשפע הנאסף 
ובכרובים, מתגבר מאד מאד, ולא יחלש כוחו בצאתו מלפני אדוניו. ובהתחזק האור מבפנים, 

פניו לצאת. ואף על פי שמקום הבקיעה קצר  וכו', מלבד הפתח, בקע בחומות בקיעות רבות
 'אטומים חלונות'הוא, כאשר יצא משם נתפשט לצד זה ולצד זה, וכל אלה הבקיעות הם נקראים 

כי הם צרים מבפנים ומתרחבים חוצה. וזה נמצא בכל חומות ההיכל וקודש הקדשים והאולמות. 
כי השפע  ודרך אלו החלונות יוצאים אורות רבים תמיד, מלבד השפע היוצא דרך השערים.

נמשך בעתו, ואלה האורות יוצאים תמיד ולא נפסקים, ומהם מקבלים התחתונים כח ועצמה 
  ע"כ. רבה.

 פנים                                                                                                  חוץ



  באר                           החייםה
 

קכז  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
פתחי התאים 

 
   

כל הפתחים של התאים הם זה כנגד זה, שיש פתחי התאים: 
רק בתא אלא  ואין להם פתחים אל החוץ, ן תא לתא,פתחים בי

  .רדפתוח אל השערההסמוך לשער יש פתח 

כך הוא בימין השער, וכך גם בשמאל השער. ופתח התא 
שבצד ימין הוא מול פתח התא שבצד שמאל. נמצא שפתחי 

ַתח ַתח ֶנֶגד התאים הם אחד כנגד השני, ּפֶ . והם פתוחים רהּפָ
  .רולכיוון השער

 
איליהמה 

 
   

לשון האילים שלהם. דהיינו, צדדי פתח התאים ֵאֵליֵהָמה: 
  .רזהסמוכים לשער, הם האילים של התאים

ַער: ִלְפִניָמה ֵאֵליֵהָמה ַ האילים והפתחים הם לצד הפנימי, אל  ַלׁשּ
  .רחתוך השער

', כי מי שנכנס לבין האויר שבין התאים נקרא 'לפנימה לשער
  . רטהתאים נראה כמו שנכנס לתוך השער
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  רש"י. .רד
  לעיל פסוק י"ג. .רה
  רש"י. .רו
  רש"י. .רז

  רש"י. .רח
  רש"י. .רט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי איליהמהקכח

Q  'צדדי פתח התא, נקראים 'איליהמהR  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

צדדי פתח התא, הם ה'אילים' של הפתח. הם הנקראים 
  'איליהמה'.

  פתח התא, פונה אל השער הגדול.

, פונים אל השער 'איליהמה']- [וכן האילים של פתח התאים 
  הגדול.

  

  

  

  
  השער פתח חלל

  

  
  

  בין התאים
  'לפנימה לשער'מקום זה נקרא 

 וגם כאן זה כחלק מהשער

 פתח התא פתח התא

איליהמה
 

מה
איליה

מה
ליה

אי
 

מה
יה

יל
א

 



  באר                           החייםה
 

קכט  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
ביאור הפסוק 

 
   

ִאים,  ֶאל ֲאֻטמֹות ְוַחּלֹנֹות לתאים יש חלונות הפונים כלפי חוץ ַהּתָ
  .רילצד מזרח, קצרים מבפנים ורחבים מבחוץ

וכן יש חלונות שקופים אטומים ב'אילים' של ֵאֵליֵהָמה,  ְוֶאל

ַער,  ִלְפִניָמה פתח התאים.התאים, דהיינו בצדדי  ַ שזה פונה ַלׁשּ
  .ריאלצד הפנימי אל השער

כן הוא בכל התאים הפנימיים של כל שער ושער. ָסִביב,  ָסִביב
  .ריבגם בשערים שבדרום ובצפון

וכן יש חלונות באולמות הבולטים מכל שער ָלֵאַלּמֹות,  ְוֵכן
  .ריגושער

חלונות בחומת עזרת נשים, וכן יש ִלְפִניָמה,  ָסִביב ָסִביב ְוַחּלֹונֹות
אל תוך עזרת נשים, בכל כותל עזרת נשים,  רידפתוחים לפנים

  .רטולמעלה מן התאים

  
 העולה מזה:

החלונות הם 'שקופים אטומים', קצרים מבפנים ורחבים   .א
  מבחוץ.

  יש חלונות בתאים.  .ב
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  רש"י. .רי
  רש"י. .ריא
  מצודת דוד. .ריב
  רש"י. .ריג
  רש"י. .ריד
  מלבי"ם. .רטו



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי ביאור הפסוקקל

  וכן יש חלונות בצדדי פתח התאים, לכיוון השער.  .ג

  וכן יש חלונות באולמות.  .ד

 ת בחומת עזרת נשים.וכן יש חלונו  .ה

  

  

  

  

  

  

Q החלונות של התאים R  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

קלא  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q החלונות בצדדי פתח התאים R  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי ביאור הפסוקקלב

Q החלונות באולם R  

  

  



  באר                           החייםה
 

קלג  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q עזרת נשים כותלהחלונות ב R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Q רטזיחד בכל המקומות החלונות R  
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  .[לא נראה בציור]בחומת עזרת נשים, יש חלונות גם בגובה מעל התאים  .רטז

  עזרת נשים

  

  
  

  חומת עזרת נשים    

  

  

  
 הר הבית



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי כותרות בצורת דקלקלד

 
כותרות בצורת דקל 

 
   

ֹמִרים,  ַאִיל ְוֶאל א' תירגם יונתן:ּתִ '. דהיינו שעל ְוַעל ֵאיָלא ּכֹוַתְרּתָ
  .ריזכל האילים יש כותרת בצורת עץ דקל תמר, לנוי
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  רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. .ריז



  באר                           החייםה
 

קלה  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  העמוד עם כותרת בצורת דקלR  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי לשכות על הגזוזטראקלו

  
  

  

  מ פרק יחזקאל
ה ַהִחיצֹוָנה, ֶהָחֵצר ֶאל ַוְיִביֵאִני )יז( כֹות, ְוִהּנֵ  ָעׂשּוי ְוִרְצָפה ְלׁשָ

ים ָסִביב, ָסִביב ֶלָחֵצר לֹׁשִ כֹות ׁשְ    א:ָהִרְצָפה ֶאל ְלׁשָ

עד עכשיו פירש את התאים שמחוץ לשער, ואת השער 
  .בוהאולם. ורק עכשיו נכנס אל תוך עזרת נשים

כעת המלאך מכניסו אל תוך עזרת ַהִחיצֹוָנה,  ֶהָחֵצר ֶאל יַוְיִביֵאנִ 
  .גנשים

מפני שהוא לפני עזרת  עזרת נשים נקרא 'החצר החיצונה',
  .דישראל
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חלקה הייתה בראשונה  (מדות ב ה). אומר אני שהיא עלייה סביב. כאותה ששנינו ורצפהרש"י:  .א

'והרצפה אל כתף  (פסוק יח)תה עלייה היו הלשכות. וממה שאמור בעיניין והקיפוה כסוסטרא. ועל או

  השערים' ותחתיתה כנגד גובה השערים, אנו למידין שהרצפה הזו עלייה היא:
  רש"י לעיל פסוק ז'. ועי"ש. .ב
יאמר שהכניסו באותה עזרה שהיתה חיצונה  ',ויביאני אל החצר החיצונה' באברבנאל וז"ל: .ג

ויבא אל השער אשר פניו דרך ' 'ויבא אותי שמה', ועם היות שכבר אמר למעלה לעזרת ישראל
להגיד שראה בנבואתו ראשונה איך  ',ויביאני אל החצר החיצונה'הנה חזר לומר כאן  ',הקדימה

 ,הובא אל ההר הגבוה ההיא ושהאיש אשר ראה נכנס בשער המזרחי וכאילו הנביא נשאר מחוץ
  .זרהועתה יאמר שהכניסו באותה ע

רש"י לעיל פסוק ו'. עזרת נשים נקרא 'החצר החיצונה'. כנגד עזרת ישראל הנקרא 'החצר  .ד
  הפנימית'.

  

 רת נשיםהגזוזטרא שבעז



  באר                           החייםה
 

 

קלז  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
לשכות על הגזוזטרא 

 
   

ה כֹות,  ְוִהּנֵ הרצפה,  ראיתי שיש שם לשכות. והלשכות הם עלְלׁשָ
  .הכדלהלן

כֹות:   .וחדרים ְלׁשָ

 
הגזוזטרא בעזרת נשים 

 
   

ַעל ' זאבנים מסודרות שעליהם דורכים ברגליים. מלשון ִרְצָפה:
שׁ  ַהט ָוׁשֵ   .ח'ִרְצַפת ּבַ

דהיינו  יב,בחצר יש גזוזטרא גבוהה סביב סב ֶלָחֵצר, ָעׂשּוי ְוִרְצָפה
  .י. מרוצפת באבניםטמרפסת בולטת בגובה החומה

גזוזטרא זו, היא סביב כל עזרת נשים מבפנים, ָסִביב,  ָסִביב
  .יאמשלשה צדדים, מזרח דרום וצפון

, ככתוב יבבבית המקדש השני עשו בדומה לרצפה הכתובה כאן
ִראׁשֹוָנה,: יגבמשנה היתה חומתה  ידעזרת נשים ַוֲחָלָקה ָהְיָתה ּבָ
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וראה שם לשכות, ואחר זה יבאר  ,שהכניסו באותה עזרהמצודת דוד. באברבנאל וז"ל: יאמר  .ה
  .כי לא ספר עתה אלא שהיו בנויות על רצפה ,כמו שיזכור ,כמה היו הלשכות שהיו שלשים

  מצודת ציון. .ו
  אסתר א' ו'. .ז

  מצודת ציון. .ח
  רש"י. .ט
  מצודת דוד. .י

  משכני עליון לרמח"ל. .יא
 צורת הבית לתוספות יום טוב. .יב

 מדות ב' ה'. .יג

בבית המקדש הראשון היה עזרת נשים, והיה נקרא 'החצר החדשה'. ככתוב בדברי הימים  .יד
ֵבית אשון: באמצע ימי בית המקדש הר (ב' כ ה) ם ּבְ ַלִ ְקַהל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ָפט ּבִ ֲעֹמד ְיהֹוׁשָ ִלְפֵני  ה'ַוּיַ

 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי הגזוזטרא בעזרת נשיםקלח

, דהיינו שלא היה שום דבר טולקה בבית המקדש הראשוןח
יפּוָה ְכצֹוְצָרה, ,טזבאמצע גובה החומה ובבית המקדש  ְוִהּקִ

עשו גזוזטרא, דהיינו תקרה בולטת באמצע גובה  יזהשני
ֵדי  ,יחהחומה ן, ּכְ ַמּטָ ים ִמּלְ ים רֹואֹות ִמְלַמְעָלן, ְוָהֲאָנׁשִ ׁשִ ַהּנָ ׁשֶ

ּלֹא ְיהּו ְמֹעָרִבין שבשמחת בית השואבה הנשים עומדות  ]ח[ ,ׁשֶ
על הגזוזטרא ורואות בשמחה, והאנשים נמצאים למטה, כדי 

  .יטשלא יהיו מעורבים
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ה אמר ר'  ',חצר החדשה'מאי : (פסחים צב. זבחים לב: ועוד)ועל זה כתוב בגמרא  .ֶהָחֵצר ַהֲחָדׁשָ
  . ע"כ.ואמרו טבול יום אל יכנס למחנה לויה ,יוחנן שחידשו בה דברים

כדתנן  ,א יכנס במחנה לויה. לא בכל המחנה אלא מעזרת נשים ולפניםטבול יום לובתוס' וז"ל: 
אבל בהר  ',עזרת נשים מקודש הימנו שאין טבול יום נכנס לשם' א משנה ח)"(פבמסכת כלים 

 ,ה"ב דמדות עזרת נשים היתה אורך קל"כדתנן פ ,וקרי חצר לעזרת נשים ,הבית היה נכנס
וכן הם עתידות להיות  ,ולא היו מקורות ,' אמהוארבעה לשכות היו בארבעה מקצעותיה של מ

  .(א ח). ע"כ. וכן כתבו הר"ש והרע"ב במסכת כלים וגו' 'ויוציאני אל החצר החיצונה'כדכתיב 
נמצא שהעזרת נשים היה לפני יהושפט, ונראה ששלמה המלך בנה את העזרת נשים. שהרי אם 

נקרא החצר החדשה משום שבנו יהושפט היה בונה את עזרת נשים היה צריך לכתוב בגמרא ש
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 

ם אסור יהושפט המלך, ונקרא 'החצר החדשה' רק מפני שחז"ל עשו בה תקנה חדשה, שלטבול יו
  להיכנס לעזרת נשים. 

ונראה ששלמה המלך בנה את עזרת נשים, כפי שהוא בנה את כל בית המקדש הראשון. ונמצא 
ד : (דברי הימים א' כח יט)שהיה זה עפ"י הגבורה, ככתוב  ְכָתב ִמּיַ יל ה'ַהּכֹל ּבִ ּכִ . ובזה מובן ָעַלי ִהׂשְ

ם היו צריכים לדרוש את זה מפסוק, מדוע כשחז"ל רצו בבית שני לעשות את הגזוזטרא לנשי
 .(סוכה נא.)כמבואר בגמרא 

 הגר"א במדות. .טו

 תפארת ישראל. .טז

 הגר"א במדות. .יז

 .נתנו זיזין בכתלים בולטין מן הכותל סביב סביבוז"ל:  (סוכה נא:)תפארת ישראל. כתב רש"י  .יח
ים עומדות שם בשמחת בית כדי שיהו נש ,ק"וכל שנה מסדרין שם גזוזטראות לווחין שקורין בלנ

 . ע"כ.וזהו תיקון גדול דקתני מתניתין שמתקנין בכל שנה .השואבה ורואות

בדרום ומזרח  (תוספתא סוכה ד א)עשו רק שלש גזוזטראות בשלש צדדים תפארת ישראל.  .יט
חנוכת הבית לרבי מלכיאל (וצפון. אבל לא במערב, כדי שלא להפנות אחוריהם אל ההיכל 

  .רת כהנים)עזאשכנזי, 
 



  באר                           החייםה
 

 

קלט  מראה היכל יחפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
על הגזוזטרא יש לשכות 

 
   

ים לֹׁשִ כֹות ׁשְ . כעל הגזוזטרא יש שלשים לשכותָהִרְצָפה,  ֶאל ְלׁשָ
  .כאמזרח, עשרה בדרום, ועשרה בצפוןעשרה ב

 
הריצפה היא בגובה 

 
   

ֶתף ֶאל ְוָהִרְצָפה )יח( ָעִרים, ּכֶ ְ ת ַהׁשּ ָעִרים, ֹאֶרךְ  ְלֻעּמַ ְ  ָהִרְצָפה ַהׁשּ
ְחּתֹוָנה  כב:ַהּתַ

  

ָעִרים: אֶֹרךְ  ְ   . כגגובה השערים ַהׁשּ
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מאי תיקון גדול, אמר רבי אלעזר כאותה ששנינו חלקה : (פסקי הרי"ד סוכה נא:)זה לשון הרי"ד 
הכי  ,היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא, כדי שיהו נשים רואות מלמעלה ואנשים מלמטה. פירוש

כן תנן במידות, חלקה היתה בראשנה, עזרת נשים, ולא היו זיזין יוצאין מן הכותל, ואחרי 
הקיפוה גזוזטרא, שהוציאו בה זיזין בכותלי העזרה מבפנים סביב סביב, או בבנין או על ידי 

שיעמדו עליהן הנשים ויראו השמחה  ,חורין שעשו שם בכתלים, ושמו שם קורות ועליהם נסרים
שהיו לה מחיצות  ולא יוכלו האנשים להביט בנשים, .מלמעלה, והאנשים יעמדו למטה בעזרה

חוץ לא יוכלו לראות ם רואות מבחוץ, ושביות כמין סריגי החלונות, שהנשים בפנסביב ועשוי
  מבפנים. ע"כ.

וצריך עיון האם בבית המקדש השלישי גם כן יעמדו הנשים על הגזוזטרא, כמו שהיה בבית 
 המקדש השני.

 , שמשמע(בתרגום החדש)בפירוש המשניות  (מדות ב ה)רש"י. מהראוי לציין ללשון הרמב"ם  .כ
ומפני שחששו שם שגם בבית המקדש השני עשו לשכות בגזוזטרא שבעזרת נשים, וז"ל: 

שיסתכלו  תאים גבוהיםלהתערבות האנשים עם הנשים הקיפוה עמודים ועשו עליהם מסביב 
  ע"כ. מהן הנשים בזמן שמתקבצין ישראל שם לשמחת בית השואבה כמו שבארנו בסוף סוכה.

. ועיין שיטת תא ,צלע ,יציע :לתאים יש שלש שמותב שכתו (בבא בתרא סא.)אמנם בגמרא 
, ואולי זה שייך (ראה שיטת הרמב"ם במסכת מידות פרק ד' וב'היכל ידיד' שם)הרמב"ם בענין התאים 

  לסוגיא דידן, ויתכן שלא, ואכמ"ל.
  עפ"י מלבי"ם.  .כא
א היתה מסככת גובה שערי החצר היה מפסיק את העלייה, של והרצפה אל כתף השערים.רש"י:  .כב

נשתנית תיבה  הרצפה התחתונה.את כל החצר. והיא אל כתפות השער, מזה ומזה כנגד גובה השערים: 

זו מכל 'התחתונה' שבמקרא, שבכל מקום הטעם בנו"ן וזה בתי"ו, למדנו שאין 'התחתונה' זו רצפה שתחת 

"י של 'תחתונה', כה"י אחרת, אלא רצפה אחת היא, ותחתיתה של רצפה היתה לעומת גובה השערים. וה

  של 'ביתה', וכה"י של 'עזרתה', וכה"י של 'חלאתה', שהן יתירות:



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי הגזוזטרא גבוה כמו השערקמ

וא גובה השער. רוחב השער הוא ממזוזה אורך השער ה
  .כדלמזוזה

גובה שער החצר מפסיק את הגזוזטרא באמצע, דהיינו שאין 
הגזוזטרא מקיפה את כל החצר ממש, אלא היא משני צידי כל 

. יש חמש לשכות על הגזוזטרא כהשער, והשער מפסיקו באמצע
  .כומצד ימין השער, וחמש לשכות על הגזוזטרא משמאל השער

ֶתף ֶאל ָפהְוָהִרְצ  ָעִרים,  ּכֶ ְ הגזוזטרא, היא כמו כתף לשער משני  ַהׁשּ
  .כזהצדדים. דהיינו שהגזוזטרא היא משני צידי השער

 
הגזוזטרא גבוה כמו השער 

 
   

ת ָעִרים,  אֶֹרךְ  ְלֻעּמַ ְ  כנגד גובה השערים. דהיינו שהגזוזטראַהׁשּ
  .כחהיא בגובה, כנגד סוף גובה השערים
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  רש"י. .כג
כי מגובה שאר  ,גובה השער 'ועל פני השער'פרש"י וז"ל:  (לעיל פסוק טו)רש"י. באברבנאל  .כד

וכן פירש  .האמור כאן הוא לשון גובה 'על פני'אני למד ש ,השערים שבענין שהם חמשים אמה
 ז טו) '(מלכים אומסייע לפירוש הרב שמצינו בספר מלכים  .גבהו - 'חמשים אמה ארכו'למטה 

כתב במקומה  (דברי הימים ב' ג טו)ובדברי הימים  ,בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה
  . וכו'. ע"כ.אורך

כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית, שהטעם שגובה השער נקרא אורך, הוא מפני 
חילה מדד את גובה השער ע"י פתיל, ואח"כ השכיב את הפתיל לארץ כדי למדוד כמה שבת

  קנים ארכו. על כן יש בו לשון 'אורך'.
  רש"י.  .כה
  עפ"י מלבי"ם.  .כו
ה ְקָלִעים הוא כמו:  'כתףרש"י. לשון ' .כז ֵרה ַאּמָ ֵתף ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ ה ְוַאְדֵניֶהם ַלּכָ לֹׁשָ ֵדיֶהם ׁשְ ַעּמֻ

ה לֹׁשָ ִנית .ׁשְ ֵ ֵתף ַהׁשּ ה ְוַלּכָ לֹׁשָ ה ְוַאְדֵניֶהם ׁשְ לֹׁשָ ֵדיֶהם ׁשְ ֽ ֵרה ְקָלִעים ַעּמֻ  .טו)-(שמות כז יד ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
אוּ וכמו:  ָֽ ֵתף ִיׂשּ ּכָ   . (במדבר ז ט) ּבַ

  רש"י.  .כח



  באר                           החייםה
 

 

קמא  מראה היכל יחפסוק  יחזקאל פרק מ 

נמצא שהגזוזטרא בגובה חמישים אמה. כי השער בגובה 
  .כטחמישים אמה

ְחּתֹוָנה,  ָהִרְצָפה   .לתחתית הריצפה היא כנגד גובה השעריםַהּתַ

מפסוק זה ראיה שה'ִרְצָפה' היא גזוזטרא, דהיינו מרפסת. שהרי 
ת ָעִרים, ֹאֶרךְ  כתוב: 'ְלֻעּמַ ְ ְחּתֹוָנה', דהיינו  ְצָפהָהִר  ַהׁשּ ַהּתַ

שתחתית הריצפה היא כנגד גובה השער. נמצא שהריצפה היא 
  .לאגזוזטרא
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בפשטות חומת עזרת נשים גבוהה מאוד, הרבה יותר מחמישים אמה, וכמו שכתוב במשנה  .כט
ל  (מדות ב ד) ם ָהיּו ְגבֹוִהיםּכָ ָהיּו ׁשָ ָתִלים ׁשֶ . ופירש הרע"ב שגבוהים הרבה. ולמשל, אם ַהּכְ

הכתלים גבוהים מאה אמה, נמצא שבליטת הגזוזטרא הוא באמצע גובה חומת עזרת נשים. ואם 
  גבוהים מאה וחמישים אמה, הרי הגזוזטרא בשליש החומה. 

  רש"י.  .ל
  רש"י.  .לא



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי הגזוזטרא גבוה כמו השערקמב

Q  מקום הגזוזטרא, ועליה שלשים לשכות, בעזרת נשיםR  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עזרת נשים

  הגזוזטרא
 



  באר                           החייםה
 

 

קמג  מראה היכל יחפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
חצרות קטורות 

 
   

יש לשכות, וללשכות אין גג.  בארבע הפינות של עזרת נשים
ע ִמְקֹצעֹוֶתיָה, :לבככתוב במשנה כֹות ָהיּו ְבַאְרּבַ ע ְלׁשָ  ְוַאְרּבַ

 , יש ארבע לשכות,לגבארבעת הפינות של עזרת נשים מבפנים
ה ִעים ַאּמָ ִעים ַאְרּבָ ל ַאְרּבָ  .אורך כל לשכה ארבעים אמה ,ׁשֶ

  .לדאבל רוחב כל לשכה הוא שלשים אמה
ארבע לשכות אלו לא היה להם גג, בבית  ,רֹותְולֹא ָהיּו ְמקֹ 
וכך יהיו לשכות אלו  ,יֹותְוָכְך ֵהם ֲעִתיִדים ִלהְ  .המקדש השני

  בבית המקדש השלישי, ללא גג.

ֱאַמר ּנֶ  ,ַויֹוִציֵאִני :להבנבואת יחזקאל על בית המקדש השלישי ׁשֶ
היא  ,ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנהאת יחזקאל הנביא  לוהמלאך הוציא

ַעת ִמְקצֹוֵעי ֶהָחֵצר ,לזנשים עזרת ֲעִביֵרִני ֶאל ַאְרּבַ והעביר  ,ַוּיַ
ה ָחֵצר  אותי אל ארבעת זויות החצר, היא עזרת נשים, ְוִהּנֵ
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  מדות ב' ה'. .לב
 ת יום טוב. תפארת ישראל.תוספו .לג

 יחזקאל מ"ו כ"ב. חנוכת הבית לרבי משה חפץ. .לד

 כ"ב.-יחזקאל מ"ו כ"א .לה

ֵרה : ד)-(מ אביחזקאל  .לו ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ּבְ ָנה ּבֶ ָ ֹראׁש ַהׁשּ ָנה ְלָגלּוֵתנּו ּבְ ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ֶעׂשְ ּבְ
עֶ  ָתה ָהִעיר ּבְ ר ֻהּכְ ָנה ַאַחר ֲאׁשֶ ה: ׁשָ ּמָ ֵבא ֹאִתי ׁשָ ַמְראֹות ֱאלֹ ֶצם ַהּיֹום ַהזֶּה ָהְיָתה ָעַלי ַיד ה' ַוּיָ ים קִ ּבְ

מָּ  ֵביא אֹוִתי ׁשָ ִמְבֵנה ִעיר ִמּנֶֶגב: ַוּיָ ֹבּהַ ְמֹאד ְוָעָליו ּכְ ָרֵאל ַוְיִניֵחִני ֶאל ַהר ּגָ ה ֱהִביַאִני ֶאל ֶאֶרץ ִיׂשְ
ַמְרֵאה ְנֹחשֶׁ  ַער:ְוִהּנֵה ִאיׁש ַמְרֵאהּו ּכְ ָ ׁשּ ה ְוהּוא ֹעֵמד ּבַ ּדָ ָידֹו ּוְקֵנה ַהּמִ ים ּבְ ּתִ ׁשְ ר  ת ּוְפִתיל ּפִ ַוְיַדּבֵ

י ְלַמעַ  ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוָתְך ּכִ ָך ְלֹכל ֲאׁשֶ ים ִלּבְ ָמע ְוׂשִ ְ ן ָאָדם ְרֵאה ְבֵעיֶניָך ּוְבָאְזֶניָך ׁשּ ן ֵאַלי ָהִאיׁש ּבֶ
ד ֶאת כָּ  ה ַהּגֵ ָרֵאלַהְראֹוְתָכה ֻהָבאָתה ֵהּנָ ה ֹרֶאה ְלֵבית ִיׂשְ ר ַאּתָ   .ל ֲאׁשֶ

אל הר לא הוליכני שם ממש, אלא הראני כאילו אני שם:  במראות אלהים הביאני.וברש"י: 
כבניין  כמבנה עיר.שכן הוא עתיד ליגבה, שנאמר 'ונשא הוא מגבעות' (מיכה ד א):  גבוה מאד.

. מבבל הובאתה הנה.יין הביניין: עינ לכל אשר אני מראה אותך. בדרומו של הר: מנגב.עיר: 
 ע"כ.

(תפארת תפארת ישראל. החצר החיצונה היא עזרת נשים, כי היא חיצונה יותר מהעזרה  .לז
 .ישראל)



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי חצרות קטורותקמד

ִמְקֹצַע ֶהָחֵצר, ִמְקֹצַע ֶהָחֵצר, ָחֵצר ּבְ יש חצר קטנה, דהיינו  ּבְ
ַעת ִמְקֹצֹעת לשכה, בכל זוית וזוית של עזרת נשים,  ַאְרּבַ ּבְ

בארבע הפינות של עזרת נשים, יש לשכה בכל אחת  ,ֶהָחֵצר
  .לשכות אלו הם 'קטורות', ֲחֵצרֹות ְקטּורֹות .לחמהפינות

ֵאיָנן  מבארת המשנה מהו 'קטורות': א ׁשֶ ְוֵאין ְקטּורֹות ֶאּלָ
'קטורות', הכוונה שאינן מקורות, שהלשכות ללא גג.  ,ְמֹקרֹות

ה ָעָלה קִ ' 'קיטור' הוא עשן. מלשון . ו'לשכות לט'יטֹר ָהָאֶרץְוִהּנֵ
קטורות', הכוונה שהלשכות באופן שיוכל לצאת מהם עשן, 

  .מדהיינו שהם ללא גג

ֲעִביֵרִני ַהִחיֹצָנה, ֶהָחֵצר ֶאל ַוּיֹוִציֵאִני :מאוהרי הפסוקים  ֶאל ַוּיַ
ַעת ה ֶהָחֵצר, ִמְקצֹוֵעי ַאְרּבַ ִמְקֹצעַ  ָחֵצר ְוִהּנֵ  ָחֵצר ֶהָחֵצר, ּבְ
ִמְקֹצעַ  ַעת .ֵצרֶהחָ  ּבְ ַאְרּבַ  ְקֻטרֹות, ֲחֵצרֹות ֶהָחֵצר ִמְקֹצעֹות ּבְ

ִעים ים ֹאֶרךְ  ַאְרּבָ לֹׁשִ ה ֹרַחב, ּוׁשְ ם, ַאַחת ִמּדָ ְעּתָ  ְלַאְרּבַ
  הלשכות הם בזוויות מקצועות החצר. .ְמֻהְקָצעֹות

ֶהם, ָסִביב ְוטּור בולט מן החומה  רחבות אבנים של השור ּבָ
 ,קדרותשיעמידו בהם את ה נקבים, ובו נקבים ,סמוך לארץ

ם ָסִביב ְעּתָ  כך הוא בארבעת הלשכות סביב מבפנים, ,ְלַאְרּבַ
לֹות ְ ַחת ָעׂשּוי ּוְמַבׁשּ ירֹות ִמּתַ האבנים  טורמתחת  .ָסִביב ַהּטִ

, כדי והקדרות מלמעלה דליק שם את האש,להכדי  ,חלל יש
  .מבלבשל
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 מצודת דוד ביחזקאל מ"ו כ"א. מלבי"ם שם. .לח

 בראשית י"ט כ"ח. .לט

 רע"ב. .מ

 כ"ד.-יחזקאל מ"ו כ"א .מא

 עפ"י רש"י, מצודת דוד, מלבי"ם. .מב



  באר                           החייםה
 

 

קמה  מראה היכל יחפסוק  חזקאל פרק מי 

ה המלאך אמר אל יחזקאל הנביא,ֵאָלי,  ַוּיֹאֶמר ית ֵאּלֶ  ּבֵ
ִלים, ְ ר ַהְמַבׁשּ לוּ  ֲאׁשֶ ְ ם ְיַבׁשּ ְרֵתי ׁשָ ִית ְמׁשָ  .ָהָעם ֶזַבח ֶאת ַהּבַ

ארבע לשכות אלה, הם בית המבשלים, שהכהנים יבשלו שם 
  .מגקדשים קלים. שמותר לאכלם גם מחוץ לעזרה
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  עפ"י רש"י, מצודת דוד, מלבי"ם. .מג
ַהּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר, ח): -קדשים קלים אפשר לאכול מחוץ לעזרה, ככתוב במשנה (זבחים ה ו

כָ  ע, ְוֶנֱאָכִלים ּבְ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּון ׁשְ ָכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים, ׁשְ ים ַקּלִ ל ָקָדׁשִ
ַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ָהִעיר ְלָכל  א ׁשֶ ּיֹוֵצא ָבֶהם, ֶאּלָ ָכל ַמֲאָכל, ְליֹום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות. ַהּמּוָרם ֵמֶהם ּכַ ָאָדם, ּבְ

יֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:    ַלּכֲֹהִנים, ִלְנׁשֵ
ּתֵ  ֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּון ׁשְ ָכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים, ׁשְ ים ַקּלִ ָלִמים, ָקָדׁשִ ע, ְוֶנֱאָכִלין ׁשְ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ

ַהּמוּ  א ׁשֶ ּיֹוֵצא ָבֶהן, ֶאּלָ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ַהּמּוָרם ֵמֶהם ּכַ ָכל ַמֲאָכל, ִלׁשְ ָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם, ּבְ ָרם ּבְ
יֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:    ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים, ִלְנׁשֵ

עֲ  כֹור ְוַהּמַ ָנה ַאַחת, ַהּבְ ֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּון ַמּתָ ָכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים, ׁשְ ים ַקּלִ ַסח, ָקָדׁשִ ר ְוַהּפֶ ׂשֵ
ר ְלָכל ָאָדם, ְוֶנאֱ  ֲעׂשֵ כֹור ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים, ְוַהּמַ ה ַבֲאִכיָלָתן, ַהּבְ ּנָ ֶנֶגד ַהְיסֹוד. ׁשִ ן ּכְ ּתֵ ּיִ ָכִלין ּוִבְלָבד ׁשֶ

ָכל ָהִעיר, ְלכָ  ְיָלה, ְוֵאינֹו ּבְ א ַבּלַ ַסח ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ַהּפֶ ָכל ַמֲאָכל, ִלׁשְ ל ָאָדם, ּבְ
א ָצִלי: א ִלְמנּוָיו, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ א ַעד ֲחצֹות, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ   ֶנֱאָכל ֶאּלָ

התודה היא קרבן  .שחיטתן בכל כו'התודה ואיל נזיר קדשים קלים בפירוש המשניות להרמב"ם: 
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 

רו שתי מתנות שהן ד' כמו העולה, ואמר רחמנא בחטאת ואכלתם אותה במקום קדוש, ואמ
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 

והמורם הוא הדבר שהכהן נוטל מתודה ואיל נזיר והוא שנוטל . הקרבנות נאכלין בכל ירושלים
הלחם שמקריבין עמו אחד מכל קרבן שהן ד' חלות כמו שנבאר  מקרבן תודה חזה ושוק ונוטל מן

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 

ה בפי' ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא עליהן כי חקך וחק בניך וגו'. ונאמר בתוד
וכבר ידעת שכ"מ  .יניח ממנו עד בקר, ואיל נזיר הוקש לתודה שהוא ג"כ קרבן שלמים עם מנחה

שנאמר בו עד בוקר מצותו עד שיעלה עמוד השחר אבל מדרבנן אמרו עד חצות להרחיק האדם 
  .מן העבירה כמו שנזכר למעלה

אמר רחמנא על השלמים ושחטו אותו פתח  .ן בכל מקום בעזרה כו'שלמים קדשים קלים שחיטת
הרוחות לפי שלא ייחד בו צפונה, ואמר כל מיני שלמים מלבד  אהל מועד, ואמרו להכשיר כל

תודה ואיל נזיר שדומה לו אמר בו והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף, ואינן נאכלין 
ג'. ומה שנוטל הכהן מן השלמים והוא הנקרא מורם  אלא ביום השחיטה והלילה וממחרת עד ליל

  .מהם הוא חזה ושוק שנאמר בו כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה וגו'
 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי חצרות קטורותקמו
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אמר רחמנא בבכור את דמם תזרוק על  .הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים שחיטתן כו'
המה המזבח ולא אמר את דמו, שזה נאמר על הבכור שאינו צריך אלא זריקה אחת ומעשר ב

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 

הם, והשלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד, וג"כ הבכור אוכלין אותו הכהנים מהם כיוצא ב
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 

לו את דמם תזרוק על המזבח, לפיכך כמו שהעולה אי שנאמר בעולה וזרקו את הדם ואמר בא
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 

תמנה אלו השלשה מוסף על העולה החטאת והאשם והשלמים זה אינו אמרת במיני הקרבנות ו
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 

מר זאת תורת העולה למנחה ולחטאת לאשם המינים בלבד והם שנתן להם תורות שנא
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.



  באר                           החייםה
 

 

קמז  מראה היכל יחפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  בית המבשלים  -חצרות קטורותR  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עזרת נשים

  חצרות קטורות
  מקום בישול קדשים קלים

 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי מדידת עזרת נשיםקמח

 
עזרת נשים מדידת 

 
  

ָמד )יט( ְפֵני רַֹחב ַוּיָ ַער ִמּלִ ַ ְחּתֹוָנה ַהׁשּ ִניִמי ֶהָחֵצר ִלְפֵני ַהּתַ  ַהּפְ
ה, ֵמָאה ִמחּוץ ִדים ַאּמָ פֹון ַהּקָ   מד:ְוַהּצָ

ַער ַ ְחּתֹוָנה:  ַהׁשּ   .מהשער עזרת נשים נקראת 'השער התחתונה'ַהּתַ
שער עזרת נשים נקראת 'השער  ההר משופע ועולה, על כן

עולים  מוהתחתונה', מפני שהיא בתחתית ההר. ולעזרת ישראל
  .מזבמדרגות

ִניִמי:  ֶהָחֵצר   .מחעזרת ישראלַהּפְ
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לפני זה השער המפורש למעלה: ער התחתונה. מלפני השחלל עזרת נשים:  וימד רחב.רש"י:  .מד
 לשתי רוחותיה חללה מאה: הקדים והצפון.עד עזרת ישראל:  החצר הפנימי.

 רש"י. .מה

רש"י מכנה את 'העזרה' בשם 'עזרת ישראל', כדי להבדילו מ'עזרת נשים'. אבל כוונתו לכל  .מו
  ובין האולם ולמזבח.  , הכולל את עזרת ישראל ועזרת כהנים והמזבח[מחנה שכינה]העזרה 

אברבנאל. מלבי"ם. מצודת דוד. ואף שגם לשער עזרת נשים צריך לעלות במדרגות, מכל  .מז
מקום לעזרת ישראל צריך לעלות במדרגות נוספות, על כן שער עזרת נשים הוא תחתון כלפי 

  שער עזרת ישראל.
אים ממש ששער ועוד, שהרי בשעת המדידה עמד המלאך בפנים בתוך עזרת נשים, ושם רו

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'.

המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה ההר. וז"ל:  ב)-(הלכות בית הבחירה ו אברמב"ם 
מהלך עד סוף החיל בשוה. ועולה מן החיל לעזרת  ,חי של הר הביתכשאדם נכנס משער מזר

ומהלך כל עזרת הנשים  .רום כל מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה ,הנשים בשתים עשרה מעלות
[כך היה בבית שני,  בחמש עשרה מעלות ,שהוא תחלת העזרה ,בשוה. ועולה ממנה לעזרת ישראל

. וכו'. . רום כל מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמהמ לד)]ובבית שלישי יהיה שמונה מדרגות (יחזקאל 
  ע"כ.

 ,רוצה לומר שמדד האיש הנראה אליו ,וימד רוחב מלפני השער התחתונהבאברבנאל וז"ל: 
שהיתה תחתונה כנגד שער החצר הפנימית שהיא  ,שער החצר החיצונה שהיא עזרת הנשים

 .שים להיות ההר משופע ועולהעזרת ישראל, כי כמו שזכרתי עזרת ישראל גבוהה מעזרת הנ

 רש"י. השם 'החצר הפנימי' כולל את כל העזרה, שבו עזרת ישראל ועזרת כהנים וכו'. .מח



  באר                           החייםה
 

 

קמט  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מ 

ָמד ְפֵני מדד את רוחב חלל עזרת נשים.רַֹחב,  ַוּיָ ַער ִמּלִ ַ  ַהׁשּ
ְחּתֹוָנה,  ִניִמי ֶהָחֵצר ִלְפֵני מבפנים משער עזרת נשים,ַהּתַ חּוץ, ִמ  ַהּפְ

ה,  ֵמָאה עד החלל שלפני שער עזרת ישראל מבחוץ, הרוחב ַאּמָ
  .מטהוא מאה אמה

דהיינו שרוחב חלל עזרת נשים, משער עזרת נשים, עד שער 
  .נעזרת ישראל, הוא מאה אמה

ִדים פֹון.  ַהּקָ   .נאכך הוא בצד מזרח, וגם בצד צפוןְוַהּצָ

 שאחרי שמדד את הרוחב בצד מזרח, הלך ומדד בצד צפון,
  .נבומצא שגם בצפון הרוחב הוא מאה אמה

  .נגכי עזרת נשים מקפת את עזרת ישראל מכל ארבעת הצדדים

מדד את חלל עזרת נשים בצד מזרח, וגם את חלל עזרת נשים 
  .נדבצפון, שבשני הצדדים רוחב החלל הוא מאה אמה
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 רש"י. מצודת דוד. .מט

 רש"י. מצודת דוד. .נ

 רש"י. מצודת דוד. .נא

 מלבי"ם. .נב

  מצודת דוד. .נג
 רש"י. מצודת דוד. .נד



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי מדידת עזרת נשיםקנ

Q  מאה אמה  -  בצד מזרחרוחב חלל עזרת נשיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

 החצר הפנימית (העזרה)



  באר                           החייםה
 

 

קנא  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q מאה אמה  -  גם בצפון רוחב חלל עזרת נשיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי מדידת עזרת נשיםקנב

  .נהנקרא בשם 'החצר החיצונה' עזרת נשים,

. נומפני שהוא לפני העזרה הטעם שנקרא 'החצר החיצונה',
הטעם שנקרא 'עזרת נשים', מפני ששם עדיין מותר לנשים 
להיכנס, אבל לעזרה אסור לנשים להיכנס. ורק לצורך תנופה 

  .נזושחיטה מותר להן להיכנס לעזרה

  .נחנקרא בשם 'החצר הפנימית' העזרה,

מפני שהוא יותר פנימי  הטעם שנקרא 'החצר הפנימית',
', נקרא כן מלשון ֶעְזָרה, שמשם באה ֲעָזָרהמעזרת נשים. 'הָ 

ַלח ' נטכמו שכתוב ]ט[עזרה לעולם,  ּיֹון , ִמּקֶֹדשׁ  ֶעְזְרךָ ִיׁשְ ּוִמּצִ
ימית. בעזרה . 'העזרה' הוא הרווח שבתוך החומה הפנס'ִיְסָעֶדךָּ 

יש את 'עזרת ישראל', 'עזרת כהנים', המזבח באמצע העזרה, 
. והוא כנגד סאבין האולם והמזבח. 'העזרה' הוא 'מחנה שכינה'

. וטמא הנכנס לשם חייב סב'חצר אוהל מועד' שהיה במשכן
  .סגכרת
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  רש"י. .נה
שים נקרא 'החצר החיצונה'. כנגד עזרת ישראל הנקרא 'החצר רש"י לעיל פסוק ו'. עזרת נ .נו

  הפנימית'.
 עזרת כהנים במדות, ועי"ש. ונראה שכך יהיה גם בבית המקדש השלישי. .נז

רש"י. ובכמה מקומות כתב רש"י 'עזרת ישראל', אך כוונתו לכל העזרה, שכוללת את עזרת  .נח
  .ישראל, ועזרת כהנים, והמזבח, ובין האולם ולמזבח

 תהילים כ' ג'. .נט

 תוספות יום טוב מדות ב' ו', בשם ירושלמי פרק תפילת השחר. .ס

  רא"ש. רמב"ם הלכות בית הבחירה ז' י"א. .סא
  . (רמב"ם שם)ירושלים הוא מחנה ישראל. הר הבית הוא מחנה לויה. העזרה הוא מחנה שכינה 

  רמב"ם הלכות בית הבחירה א' ה'. .סב
קדושת מקום בית המקדש הוא קדושה לעולם. ולכן טמא הנכנס לעזרה,  רא"ש במדות ה' א'. .סג

  .(רמב"ם הלכות בית הבחירה ו' ט"ז, ז' י"ח)אפילו בזמן הזה, חייב כרת 



  באר                           החייםה
 

 

קנג  מראה היכל כפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
שער עזרת נשים בצפון 

 
  

ַער )כ( ַ ר ְוַהׁשּ ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ פֹון ּדֶ  ָמַדד ַהִחיצֹוָנה, ֶלָחֵצר ַהּצָ
 סד:ְוָרְחּבוֹ  ָאְרּכוֹ 

  

אחר שכבר עמד בצד צפון ומדד את חלל עזרת נשים, מדד 
  .סהעכשיו את אורך ורוחב השער

ַער ַ ר ְוַהׁשּ ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ פֹון, ֶלָחֵצר ּדֶ שער עזרת נשים ַהִחיצֹוָנה,  ַהּצָ

מדד את אורך ורוחב השער, ְוָרְחּבֹו,  ָאְרּכוֹ  ָמַדד ,סושבצד צפון
  .סזשהוא כמו מידת השער המזרחי

ה ְוָתָאיו )כתיב ותאו( )כא( לֹוׁשָ ה ִמּפוֹ  ׁשְ לֹׁשָ  )כתיב ואילו( ִמּפֹו, ּוׁשְ
יו )כתיב ואלמו( ְוֵאיָליו ת ָהָיה ְוֵאַלּמָ ִמּדַ ַער ּכְ ַ  ָהִראׁשֹון, ַהׁשּ

ים ִ ִרים ָחֵמשׁ  ְורַֹחב ָאְרּכֹו, הַאמָּ  ֲחִמׁשּ ה ְוֶעׂשְ ַאּמָ  סח:ּבָ
  

ה ְוָתָאיו לֹוׁשָ ה ִמּפֹו, ׁשְ לֹׁשָ ליד השער יש תאים, שלשה  ִמּפֹו, ּוׁשְ

ְוֵאיָליו,  .סטתאים מימין השער, ושלשה תאים משמאל השער
יו,  ,עוהאילים  ָהָיה שבולט לתוך עזרת נשים, עאוכתלי האולםְוֵאַלּמָ

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  כמידת שער הקדים. כך מפורש בעיניין:מדד ארכו ורחבו. רש"י:  .סד
  מלבי"ם. .סה
  עפ"י אברבנאל. מצודת דוד. .סו
  .רש"י. וכדלהלן בפסוק הבא .סז

  מגג התא לגגו: ורחב חמש ועשרים אמה.גובהו:  חמשים אמה ארכו.רש"י:  .סח
  מצודת דוד. .סט

נראה דלשיטת רש"י הכוונה גם לאילים שהם עמודים עגולים בראש האולם, וגם לאילים שהם  .ע
  צדדי פתחי התאים.

לתרץ מדוע  מצודת דוד. המצודת דוד פירש 'ואלמיו' היינו כתלי האולם. ונראה שבא בזה .עא
כתוב בלשון רבים, ולא בלשון יחיד, שהרי יש בכל שער רק אולם אחד. אלא שהכוונה שני 

  כתלי האולם, ובזה ראוי לשון רבים.



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער עזרת נשים בצפוןקנד

ת ִמּדַ ַ  ּכְ הכל הוא באותה המידה של השער ָהִראׁשֹון,  ַערַהׁשּ
  .עבהמזרחי שנמדד ראשון

ים ִ ה ֲחִמׁשּ   .עגגובה השער חמישים אמהָאְרּכֹו,  ַאּמָ

ִרים ָחֵמׁש  ְורַֹחב ה,  ְוֶעׂשְ ַאּמָ גּבָ א הרוחב ִמּגַ עשרים הוא  עדְלַגּגוֹ  ַהּתָ
  .עהוחמש אמה

והחשבון כך: חלל השער, עשר אמה. כותל התא מצד ימין, 
מש אמה. כותל התא מצד שמאל, חמש אמה. שני אמות וחצי ח

רווח בין השער לתאים, משני הצדדים, הרי חמש אמה. סך הכל 
  .עועשרים וחמש אמה
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  מצודת דוד. .עב
שמצינו בספר מלכים  [רש"י] ומסייע לפירוש הרבוז"ל:  (לעיל פסוק טו)רש"י. באברבנאל  .עג

כתב  (דברי הימים ב' ג טו)ובדברי הימים  ,דים לשון קומהבבנין שלמה במדת העמו ז טו) '(מלכים א
  . וכו'. ע"כ.במקומה אורך

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 

  ורך'.קנים ארכו. על כן יש בו לשון 'א
  כדלעיל פסוק י"ג. .עד
  רש"י. .עה
  רש"י לעיל פסוק י"ג. .עו



  באר                           החייםה
 

 

קנה  מראה היכל כאפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  'רוחב עשרים וחמש אמה  -'מגג התא לגגוR  
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  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך שער עזר"נ בצפוןקנו

 
המשך שער עזר"נ בצפון 

 
  

יו )כתיב ואלמו( ְוַחּלֹוָניו )כתיב וחלונו( )כב(  ְוִתמָֹריו, )כתיב ותמרו( ְוֵאַלּמָ
ת ִמּדַ ַער ּכְ ַ ר ַהׁשּ ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ ִדים, ּדֶ ַבע ּוְבַמֲעלֹות ַהּקָ  ַיֲעלוּ  ׁשֶ

יו )כתיב ואילמו( בֹו,  עז:ִלְפֵניֶהם ְוֵאיַלּמָ
  

יו, והחלונות,ְוַחּלֹוָניו,  והכותרות  ְוִתֹמָריו, וכתלי האולם, ְוֵאַלּמָ

ת בצורת דקל תמר שעל האילים, ִמּדַ ַער ּכְ ַ ר ַהׁשּ ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ  ּדֶ
ִדים,    .עחהמידה של השער המזרחי הכל הוא באותהַהּקָ

ַבע ּוְבַמֲעלֹות מהחיל עולים אל השער הזה בשבע בֹו,  ַיֲעלוּ  ׁשֶ
  .עטמדרגות

ות. אבל בצד מזרח יש בצד דרום ובצד צפון יש רק שבע מדרג
. כי ההר יותר מדרון בצד מזרח, לכן יש פשתים עשרה מדרגות
  .פאבמזרח יותר מדרגות

יו האולם הוא לפנים מהמדרגות, דהיינו שהאולם ִלְפֵניֶהם,  ְוֵאיַלּמָ
. פג. כי האולם הוא בתוך עזרת נשיםפביותר פנימי מהמדרגות

  .פדוצריך לעלות במדרגות לפני שמגיעים לאולם
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  ואולם השער לפני המעלות, קודם שיכנס לאולם היה עולה במעלות: ואילמיו לפניהם.רש"י:  .עז
  מצודת דוד. .עח
  מצודת דוד. .עט

  רש"י לעיל פסוק ו'. .פ
  צורת הבית לתוספות יום טוב. .פא
  עפ"י רש"י. מצודת דוד. .פב
  כדלעיל פסוק ז'. .פג
  רש"י. מצודת דוד. .פד



  באר                           החייםה
 

 

קנז  מראה היכל כבפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q של עזרת נשים הצפוניקום השער מ R  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך שער עזר"נ בצפוןקנח

Q  של עזרת נשים הצפוניהשער R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צפון     

  עזרת נשים                 הר הבית                                                              

(החצר החיצונה)



  באר                           החייםה
 

 

קנט  מראה היכל כגפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
שערי העזרה כנגדם 

 
  

ַער )כג( ִניִמי, ֶלָחֵצר ְוׁשַ ַער ֶנֶגד ַהּפְ ַ פֹון ַהׁשּ ִדים, ַלּצָ ָמד ְוַלּקָ  ַוּיָ
ַער ַ ַער לאֶ  ִמׁשּ ה ֵמָאה ׁשַ  פה:ַאּמָ

  

  לעזרה יש שערים כנגד שערי עזרת נשים.

ַער פוכעת נשא עיניו אל עזרת ישראל, וראה ִניִמי,  ֶלָחֵצר ְוׁשַ ַהּפְ
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התחתון, וימד משער של חיצונה, מכוונים:  נגד השערלעזרת ישראל. ושער לחצר הפנימי. רש"י:  .פה

  הוא רוחב חלל עזרת נשים: מאה אמה,עד העליון, 
כתוב לו רש"י וז"ל:  כתבירא, יבתשובות רש"י, במענה על שאלות ששאל רבי שמואל מאלצו

, והלא כבר מדד כל רוחב עזרת נשים מזרח (יחזקאל מ כג)ו, 'וימד משער אל שער מאה אמה' בשאילת

וימד רוחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי  (מ יט)מערב צפון דרום, כמו שכתוב למעלה 

כאן לא דקדק חביבי בשאילתו, והלא אין כתוב כאן 'הדרום והמערב' אלא  [תשובה:]. הקדים והצפון

דים והצפון'. וכך היה לאחי לשאול, והלא כבר מדד הקדים והצפון, ולמה כשהוא עוסק בשער הצפון 'הק

 (מ כג)חזר ומדד משער עזרת נשים אל שער עזרת הפנימית מאה אמה. ועוד תמיה חביבי על שכתוב 

הלא אף 'ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים', וכי לא היה שער לפנימית אלא לצפון ולקדים, ו

. ועוד תמיה, עומד בשער החיצונה ומונה שערי (מ כח)לדרום כתוב לו למטה בעניין 'שער הדרום' 

הפנימית. על זה אני משיב ראשון, כי אותה שאל ראשון. אין זה תמיה, עסוק היה בשערי החיצונה ופירש 

ם שער זה בולט בחצר את תפארת נוי שלהם, ואף זו תפארתם, שהוא שערי הפנימית מכוונים כנגדן, ואול

  כנגד שער אולם זה:

וששאל למה כפל 'וימד' 'וימד' בחלל הצפוני. ומהו ושער לחצר הפנימית לצפון ולקדים, והלא אף לדרום 

יבין אחי בעניין, כשהראהו המלאך, הכניסו בשער הקדים תחילה לתוך חצר החיצונה, והראה  [תשובה:]כן. 

לקדים, מאה אמה לחצר הפנימית, ומשם סובב לצפון, והראהו  לו שער הקדים, ומדד רחב חצר החיצונה

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 

והעיד על מדידת חלל רחב החצר, פירש עמו את רחב הצפון, והוסיף מעשה שער הקדים של חיצונה, 

, לפי שמדידת הצפון היתה עם מדידת הקדים מהלך (מ יט)תיבה אחת בסוף המקרא וכתב 'הקדים והצפון' 

אחד קודם שהחזירו על עקיביו. וכשחזר ופירש את מעשה הצפון, חזר והעיד על מדידת רחב חלל צפוני 

יא הייתה שעת מדידתו, ובמדידה ראשונה לא מדד אלא לקדים. ומה שכתוב במדידה של חצר החיצונה, שה

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. 

ום לא מדדם יחד, אלא כך היה הסדר, תחילה מדד שער הקדים ורחבו וגובהו, ואחר כך רחב ומכל מק

חלל החצר לקדים, ואחר כך מדות שער הצפון כארכו ורחבו וגובהו ואולמיו, ואחר כך חלל החצר לצפון. 

  'וימד משער אל שער': (מ כג)וזהו שחזר וכתב 
  מלבי"ם, ועי"ש.  .פו



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי מדידה משער לשערקס

ַער, ֶנֶגד ,פזשיש שער לעזרת ישראל ַ והוא מכוון מול שער  ַהׁשּ
  .פחעזרת נשים

דהיינו ששער עזרת ישראל ושער עזרת נשים מכוונים זה כנגד 
  .פטזה

פֹון,לַ  ִדים,  ּצָ   .צכך הוא בצד צפון, וכך הוא גם בצד מזרחְוַלּקָ

 
מדידה משער לשער 

 
   

ָמד ַער ַוּיָ ַ ַער ֶאל ִמׁשּ ה,  ֵמָאה ׁשַ מדד משער עזרת נשים עד שער ַאּמָ
  .צאעזרת ישראל, הרוחב הוא מאה אמה

עזרת נשים, משער אל שער, הוא מאה  דהיינו שרוחב חלל
  .צבאמה

.בתחילה מדד מקיר לקיר, ועכשיו מדד משער לשער.            
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העזרה' בשם 'עזרת ישראל', כדי להבדילו מ'עזרת נשים'. אבל כוונתו רש"י. רש"י מכנה את ' .פז
  לכל העזרה, הכולל את עזרת ישראל ועזרת כהנים והמזבח ובין האולם ולמזבח. 

  רש"י. אברבנאל. מלבי"ם. מצודת דוד. .פח
  רש"י. אברבנאל. מלבי"ם. מצודת דוד. .פט

  מצודת דוד. .צ
 רש"י. מצודת דוד. .צא

ודת דוד. ראה בתשובות רש"י וכן ראה במלבי"ם מדוע נכפל המדידה ב' פעמים רש"י. מצ .צב
 .(לעיל בפסוק י"ט וכאן בפסוק כ"ג)



  באר                           החייםה
 

 

קסא  מראה היכל כגפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  מאה אמה  -בין שערי עזרת נשים לשערי העזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  החצר החיצונה

 (עזרת נשים)



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער עזרת נשים בדרוםקסב

 
שער עזרת נשים בדרום 

 
  

רֹום, ֶרךְ דֶּ  ַוּיֹוִלֵכִני )כד( ה ַהּדָ ַער ְוִהּנֵ ֶרךְ  ׁשַ רֹום, ּדֶ  אילו( ּוָמַדד ַהּדָ

יו )כתיב ואילמו( ֵאיָליו )כתיב ּדֹות ְוֵאיַלּמָ ּמִ ה ּכַ  צג:ָהֵאּלֶ
  

ֶרךְ  ַוּיֹוִלֵכִני רֹום,  ּדֶ  עכשיו הלך בתוך עזרת נשים אל צד דרום,ַהּדָ
ה ַער ְוִהּנֵ ֶרךְ  ׁשַ רֹום,  ּדֶ   .צדרוםוראה שיש שער גם בצד דַהּדָ

יו,  ומדד את האילים,ֵאיָליו,  ּוָמַדד ּדֹות ואת האולם,ְוֵאיַלּמָ ּמִ  ּכַ
ה,    .צהוראה שזה באותה המידה של השערים הקודמיםָהֵאּלֶ

יו )כתיב ולאילמו( לוֹ  ְוַחּלֹוִנים )כה( ַהֲחּלֹנֹות ָסִביב, ָסִביב ּוְלֵאיַלּמָ  ּכְ
ה, ים ָהֵאּלֶ ִ ה ֲחִמׁשּ ִרים שׁ ָחמֵ  ְורַֹחב ֹאֶרְך, ַאּמָ ה ְוֶעׂשְ  צו:ַאּמָ

  

יו ,צזיש חלונות לכל תא ותא מתאי השערלֹו,  ְוַחּלֹוִנים  ּוְלֵאיַלּמָ
ַהֲחּלֹנֹות וכן החלונות שבכתלי האולם סביב סביב,ָסִביב,  ָסִביב  ּכְ

ה,  כל החלונות האלו הם כמו החלונות שיש בתאים ָהֵאּלֶ
 הם. דהיינו שהחלונות צחובאולמות של השערים הקודמים
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   לחצר החיצונה:ויוליכני דרך הדרום. רש"י:  .צג
 מלבי"ם. .צד

 עפ"י מצודת דוד. .צה

', רחבות מבחוץ דרש רבי תנחומא, ה"י זו יתירה לשון 'כהה', 'חלונות כהותכהחלונות האלה. רש"י:  .צו

וקצרות מבפנים, לומר לא לאורה אני צריך, שכל חלונות העשויות להכניס אורה קצרות מבחוץ ומרחיבות 

  מבפנים:
' היינו חלונות השער, ְוַחּלֹוִנים לוֹ ' מצודת דוד. לכאורה אפשר לפרש לפי רש"י שפירוש .צז

, ועליהם ראוי יותר הלשון דהיינו החלונות שבבכתלים בצידי פתח התאים, שפונים לצד השער
  '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.

 מצודת דוד. .צח



  באר                           החייםה
 

 

קסג  מראה היכל כהפסוק  יחזקאל פרק מ 

ֻקִפים ֲאֻטִמים'  , שקופים מבחוץ ואטומים מבפנים, דהיינוצט'ׁשְ
  .קיצוניצד החבורחבים  הפנימיצד בקצרים 

ַהֲחּלֹנֹות ה: ּכְ ֲחּלֹנֹות' אות ה"א יתירה. והוא הַ יש בתיבת 'כְּ  ָהֵאּלֶ
קצרות מבפנים דהיינו  .כהותשהחלונות  '.כהה חלונות' מלשון

רחבות  ,ויות להכניס אורהעש רגילות שחלונות. רחבות מבחוץו
קצרים . אבל חלונות בית המקדש הם קצרות מבחוץו םמבפני

לומר לא לאורה אני כדי  יצוני.צד החבורחבים  הפנימי,צד ב
  .קא, אלא מבית המקדש יוצא האור לעולםצריך
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  ו' ד'. כמו במלכים א' .צט
  רש"י. .ק

ְבַעת ַהּנֵרֹות (במדבר טו ז)במדרש רבה  .קא נֹוָרה ָיִאירּו ׁשִ ֵני ַהּמְ לֹא (במדבר ח ב): ֶאל מּול ּפְ , ׁשֶ
ַחּלֹונֹות ִתיב ּבַ הּוא ָצִריְך אֹוָרה, ְרֵאה ַמה ּכְ ִאים  ,ַיְטֶעה אֹוְתָך ִיְצְרָך לֹוַמר ׁשֶ ְוַחּלֹונֹות ֲאֻטמֹות ֶאל ַהּתָ

ה. יֵהָמה ִלְפִניָמה וגו' ְוֵכן ָלֵאַלּמֹות וגו' ְוֶאל ֵאלֵ  ַהַחּלֹונֹות ָהֵאּלֶ א ּכְ אן, ֶאּלָ ִתיב ּכָ ַחּלֹונֹות ֵאין ּכְ ּכַ
ַהַחּלֹונֹות, ְהיּו מֹוִציִאין אֹוָרה ַלחּוץ. ּכְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְפִנים, ּכְ חּוץ ְוָצרֹות ִמּבִ ְהיּו ְרָחבֹות ִמּבַ ּיִ   ׁשֶ

ְך : ׁשִ (בהעלותך ה)במדרש תנחומא  ָכל ָהָאֶרץ, ּכָ ׁשֹוְטִטים ּבְ ּמְ ָכִבים ׁשֶ ְבָעה ּכֹ ֶנֶגד ׁשִ ְבַעת ַהּנֵרֹות ּכְ
ְבַעת ַהנֵּ  נֹוָרה ָיִאירּו ׁשִ ֵני ַהּמְ ין ָעֶליָה. ְלָכְך ֶנֱאַמר: ֶאל מּול ּפְ ְהיּו ְמַבזִּ ּלֹא ּתִ רֹות, ֲחִביִבין ֵהם ְלָפַני, ׁשֶ

א ַיְטֶעה אֹוְתָך ִיְצְרָך לֹוַמר ּמָ ׁש, ְוַחּלֹונֹות ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ַחּלֹונֹות ּבֵ ִתיב ּבַ הּוא ָצִריְך אֹוָרּה. ַמה ּכְ , ׁשֶ
א  אן, ֶאּלָ ִתיב ּכָ ַחּלֹונֹות ֵאין ּכְ ַער ְוגֹו'. ּכַ ַ ה ִלְפִניָמה ַלׁשּ ִאים ְוֶאל ֵאֵליֵהּמָ ַהַחּלֹונֹות,ֲאֻטמֹות ֶאל ַהּתָ  ּכְ

חּוץ ְוָצרֹות ִמבִּ  ָהיּו ְרָחבֹות ִמּבַ הּו מֹוִציִאים אֹוָרּה ַלחּוץ.ׁשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ   ְפִנים, ּכְ
מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב"ה בית המקדש  ,: תני רבי חייא(כא ה)בפסיקתא דרב כהנא 

והארץ ' ,בנוי (בראשית א א) 'בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ' .ובנוי ,וחרב ,בנוי
הרי בנוי ומשוכלל  (שם ג) 'ים יהי אור ויהי אורויאמר אלה' ,הרי חרב (שם ב) 'היתה תהו ובהו

לפי שבעולם הזה מהלכין לאור החמה ביום ולאור  ,רבי שמואל בר נחמן [אמר] .לעתיד לבא
אבל לעתיד לבוא אינן עומדין להלוך לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה  ,הלבנה בלילה

 ,(ישעיה ס יט) 'ה הירח לא יאיר לךלא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוג' מא,ומה טע ,בלילה
א"ר  .(שם יט) ''ולאור עולם וג ה'והיה לך ' יבדכת א הואהד ,לאורו של הקב"ה ,לאור מי מהלכין

ויעש לבית חלוני ' אומה טעמ ,חלונות היו בבית המקדש ומהם היתה אורה יוצאת לעולם ,חנינה
מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ  ,שקופות היו אטומות היו (מלכים א' ו ד) 'שקופים אטומים

בנוהג שבעולם אדם בונה לו טרקלין ועושה לו  ,לוי מר רביא .כדי להוציא אורה לעולם
אבל חלונות בית  ,כדי להכניס אורה לתוכה ,חלונותיו מקטינות מבחוץ ומרחיבות מבפנים

רבי  .םאלא מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי להוציא אורה לעול ,המקדש לא היו כן
 ',כהחלונות'כן אלא  יבכחלונות אין כת ',וחלונות לו ולאילמיו' יבברכיה בשם רבי בצלה כת

כדי להוציא אורה  ,מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ ,אטומות היו ,חלונות כהות היו
 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער עזרת נשים בדרוםקסד

Q צורת החלונות כעין זה R  
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ליה לפי ששמעתי  מרא ,רבי שמעון בן יוצדק שלח שאל את רבי שמואל בר נחמן .לעולם
ליה נתעטף הקב"ה באיצטלית לבנה  מרא ,איכן היתה אורה יוצא לעולםשאתה בעל הגדה מ

עוטה 'ליה מקרא מלא הוא  מרא ,אמרה ליה בלחישה ,והיה כל העולם כולו מבהיק מזיו הדרו
ליה כשם שאמרו  מרא ,ואת אומרה לי בלחישה (תהלים קד ב) 'אור כשלמה נוטה שמים כיריעה

לי שדרשה רבי יצחק ברבים לא היה איפשר ואילו ,לי בלחישה כך אמרתי לך בלחישה
 ,ממקום בית המקדש היתה אורה יוצא לעולם מררבי ברכיה א ,קמיי כן מה הוון אמרין ,לאומרה

והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה 'ומה טעמא 
כבוד מרום מראשון מקום כסא יב 'ואין כבודו אלא בית המקדש דכת ,(יחזקאל מג ב) 'מכבודו

  .(ירמיה יז יב) 'מקדשינו

 פנים                                                                                                  חוץ



  באר                           החייםה
 

 

קסה  מראה היכל כהפסוק  יחזקאל פרק מ 

ים ִ ה ֲחִמׁשּ   .קבבה השער חמישים אמהגו ֹאֶרְך, ַאּמָ

ִרים ָחֵמׁש  ְורַֹחב ה,  ְוֶעׂשְ ַאּמָ גּבָ א הרוחב ִמּגַ עשרים הוא  קגְלַגּגוֹ  ַהּתָ
  .קדוחמש אמה

והחשבון כך: חלל השער, עשר אמה. כותל התא מצד ימין, 
חמש אמה. כותל התא מצד שמאל, חמש אמה. שני אמות וחצי 

. סך הכל רווח בין השער לתאים, משני הצדדים, הרי חמש אמה
  .קהעשרים וחמש אמה
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שמצינו בספר  [רש"י] ומסייע לפירוש הרבוז"ל:  (לעיל פסוק טו)רש"י לעיל. באברבנאל  .קב
(דברי הימים ב' ג ובדברי הימים  ,בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ז טו) '(מלכים אמלכים 

  . וכו'. ע"כ.כתב במקומה אורך טו)
ות יום טוב בספרו צורת הבית, שהטעם שגובה השער נקרא אורך, הוא מפני כתב התוספ

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'.

  כדלעיל פסוק י"ג. .קג
  רש"י לעיל פסוק כ"א. .קד
  רש"י לעיל פסוק י"ג. .קה



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער עזרת נשים בדרוםקסו

Q  'רוחב עשרים וחמש אמה  -'מגג התא לגגוR  
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קסז  מראה היכל כופסוק  יחזקאל פרק מ 

 
המשך שער עזר"נ בדרום 

 
  

ְבָעה ּוַמֲעלֹות )כו( יו )כתיב ואלמו( עֹלֹוָתיו, )כתיב עלותו( ׁשִ  ְוֵאַלּמָ
 )כתיב אילו( ֶאל ִמּפוֹ  ְוֶאָחד ִמּפוֹ  ֶאָחד לוֹ  ְוִתמִֹרים ִלְפֵניֶהם,

 קו:ֵאיָליו
  

  .קזכמו מעלותיועֹלֹוָתיו: 

ְבָעה ּוַמֲעלֹות המדרגות לעלות בהם אל השער הזה, הם עֹלֹוָתיו,  ׁשִ

יו .קחשבעה מדרגות האולם הוא לפנים מהמדרגות,  ִלְפֵניֶהם, ְוֵאַלּמָ
. כי האולם הוא בתוך קטותדהיינו שהאולם יותר פנימי מהמדרג

  .קיא. וצריך לעלות במדרגות לפני שמגיעים לאולםקיעזרת נשים

ִמּפֹו,  ְוֶאָחד ִמּפוֹ  ֶאָחד יש כותרות בצורת דקל תמר, לֹו, ְוִתמִֹרים
 ֶאל אחד בצד ימין של הפתח, ואחד בצד שמאל של הפתח,

  .קיבצורות הדקלים האלו, הם על האיליםֵאיָליו, 

, ועל כל איל יש בראשו קיגהפתח יש 'אילים'דהיינו שבשני צידי 
  .קידכותרת בצורת דקל
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  על ראש האיל היה דקל מצוייר: ל איליו.ארש"י:  .קו
ל לשבעה עלותיו היו "מספר שבעה בלשון זכר קאי על שם עולותיו, ר רש"י. במלבי"ם וז"ל: .קז

  .מעלות, שכל אמה שעלו בגובה היה שם מעלה שרחבה חצי אמה
  מצודת דוד. .קח
  עפ"י רש"י לעיל פסוק כ"ב. מצודת דוד. .קט
  כדלעיל פסוק ז'. .קי

  י לעיל פסוק כ"ב. מצודת דוד לעיל פסוק כ"ב.רש" .קיא
  עפ"י רש"י ומצודת דוד. .קיב
  .(רש"י לעיל)ה'איל' הוא עמוד עגול מאבן גזית  .קיג
  עפ"י רש"י ומצודת דוד. .קיד



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך שער עזר"נ בדרוםקסח

Q  של עזרת נשים הדרומימקום השער R  

  



  באר                           החייםה
 

 

קסט  מראה היכל כופסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  של עזרת נשים הדרומיהשער R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דרום               

  הר הבית                                                                                עזרת נשים

 (החצר החיצונה)



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך שער עזר"נ בדרוםקע

Q  העמוד עם כותרת בצורת דקלR  

  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

 

קעא  מראה היכל כזפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
מדידה בדרום משער לשער 

 
   

ַער )כז( ִניִמי ֶלָחֵצר ְוׁשַ ֶרךְ  ַהּפְ רֹום, ּדֶ ָמד ַהּדָ ַער ַוּיָ ַ ַער ֶאל ִמׁשּ ַ  ַהׁשּ
ֶרךְ  רֹום, ּדֶ   :ַאּמֹות ֵמָאה ַהּדָ

ַער ִניִמי ֶלָחֵצר ְוׁשַ ֶרךְ  ַהּפְ רֹום, ּדֶ בצד  קטויש שער לעזרת ישראל ַהּדָ
  דרום.

ָמד ַער ַוּיָ ַ ַער ֶאל ִמׁשּ ַ ֶרךְ  ַהׁשּ רוֹ  ּדֶ ומדד את החלל משער עזרת ם, ַהּדָ

החלל הוא  ַאּמֹות. ֵמָאה נשים לשער עזרת ישראל, בצד דרום,
  .קטזמאה אמה, גם בצד דרום
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רש"י מכנה את 'העזרה' בשם 'עזרת ישראל', כדי להבדילו מ'עזרת נשים'. אבל הכוונה לכל  .קטו
  רת כהנים והמזבח ובין האולם ולמזבח. העזרה, הכולל את עזרת ישראל ועז

 מצודת דוד. .קטז



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי ום משער לשערמדידה בדרקעב

Q  מאה אמה -מדידת רוחב עזרת נשים בדרום R  
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קעג  מראה היכל כזפסוק  יחזקאל פרק מ 

  .קיזנקרא בשם 'החצר החיצונה' עזרת נשים,

. קיחמפני שהוא לפני העזרה הטעם שנקרא 'החצר החיצונה',
רא 'עזרת נשים', מפני ששם עדיין מותר לנשים הטעם שנק

להיכנס, אבל לעזרה אסור לנשים להיכנס. ורק לצורך תנופה 
  .קיטושחיטה מותר להן להיכנס לעזרה

  .קכנקרא בשם 'החצר הפנימית' העזרה,

מפני שהוא יותר פנימי  הטעם שנקרא 'החצר הפנימית',
. מעזרת נשים. 'העזרה' הוא הרווח שבתוך החומה הפנימית

בעזרה יש את 'עזרת ישראל', 'עזרת כהנים', המזבח באמצע 
. קכאהעזרה, בין האולם והמזבח. 'העזרה' הוא 'מחנה שכינה'

. וטמא הנכנס קכבוהוא כנגד 'חצר אוהל מועד' שהיה במשכן
', נקרא כן מלשון ֶעְזָרה, שמשם באה ֲעָזָרה'הָ  .קכגלשם חייב כרת

ַלח ' קכדעזרה לעולם, כמו שכתוב ּיֹון , ִמּקֶֹדשׁ  ֶעְזְרךָ ִיׁשְ ּוִמּצִ
  .קכה'ִיְסָעֶדךָּ 
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  רש"י. .קיז
רש"י לעיל פסוק ו'. עזרת נשים נקרא 'החצר החיצונה'. כנגד עזרת ישראל הנקרא 'החצר  .קיח

  הפנימית'.
 עזרת כהנים במדות, ועי"ש. ונראה שכך יהיה גם בבית המקדש השלישי. .קיט

ישראל', אך כוונתו לכל העזרה, שכוללת את עזרת  רש"י. ובכמה מקומות כתב רש"י 'עזרת .קכ
  ישראל, ועזרת כהנים, והמזבח, ובין האולם ולמזבח.

  רא"ש. רמב"ם הלכות בית הבחירה ז' י"א. .קכא
  . (רמב"ם שם)ירושלים הוא מחנה ישראל. הר הבית הוא מחנה לויה. העזרה הוא מחנה שכינה 

  רמב"ם הלכות בית הבחירה א' ה'. .קכב
  .רא"ש .קכג

קדושת מקום בית המקדש הוא קדושה לעולם. ולכן טמא הנכנס לעזרה, אפילו בזמן הזה, חייב 
  .(רמב"ם הלכות בית הבחירה ו' ט"ז, ז' י"ח)כרת 

 תהילים כ' ג'. .קכד

 תוספות יום טוב מדות ב' ו', בשם ירושלמי פרק תפילת השחר. .קכה



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי מדידה בדרום משער לשערקעד

Q החצר הפנימי  - העזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

קעה  מראה היכל כחפסוק  יחזקאל פרק מ 

  
  

  

  

ִניִמי ָחֵצר ֶאל ַוְיִביֵאִני )כח( ַער ַהּפְ ׁשַ רֹום, ּבְ ָמד ַהּדָ  ֶאת ַוּיָ
ַער ַ רֹום, ַהׁשּ ּדֹות ַהּדָ ּמִ ה ּכַ  קכו:ָהֵאּלֶ

  

ִניִמי, ָחֵצר ֶאל ַוְיִביֵאִני ַער ַהּפְ ׁשַ רוֹ  ּבְ נכנס אל תוך עזרת ם, ַהּדָ
  .קכזישראל, דרך השער שבצד דרום

 
בדרום העזרהשער  

 
   

ָמד ַער ֶאת ַוּיָ ַ רֹום,  ַהׁשּ ומדד את השער הדרומי של עזרת ַהּדָ

ּדֹות , שהואקכחישראל ּמִ ה. ּכַ ששער עזרת ישראל הוא  ָהֵאּלֶ
  .קכטהשערים הקודמים שמדדבאותם מידות של 

יו )כתיב ואלמו( ְוֵאיָליו, )כתיב ואילו( ְוָתָאיו, )כתיב ותאו( )כט(  ְוֵאַלּמָ
ּדֹות ּמִ ה, ּכַ יו )כתיב ולאלמו( לוֹ  ְוַחּלֹונֹות ָהֵאּלֶ  ָסִביב, ָסִביב ּוְלֵאַלּמָ
ים ִ ה ֲחִמׁשּ ִרים ְורַֹחב ֹאֶרְך, ַאּמָ   :ַאּמֹות ְוָחֵמשׁ  ֶעׂשְ

יש תאים ואולם ואילים, והכל באותם  קלגם לשער העזרה
  .קלאהמידות של שערי עזרת נשים
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  של חצר הפנימי: וימד את השער הדרום.רש"י:  .קכו
 בי"ם.מל .קכז

 רש"י. .קכח

 מצודת דוד. .קכט

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

  

 העזרה �החצר הפנימי 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער העזרה בדרוםקעו

יו,  והאילים,ְוֵאיָליו,  והתאים שליד השער,ְוָתָאיו,   והאולם,ְוֵאַלּמָ
ּדֹות ּמִ ה,  ּכַ   .קלבהכל הוא באותה המידה של השערים הקודמיםָהֵאּלֶ

יו ,קלגיש חלונות לכל תא ותא מתאי השער לֹו, ְוַחּלֹונֹות  ּוְלֵאַלּמָ
  .קלדוכן יש חלונות לכתלי האולם סביב סביבָסִביב,  ָסִביב

ים ִ ה ֲחִמׁשּ   .קלהגובה השער חמישים אמה ֹאֶרְך, ַאּמָ

ִרים ְורַֹחב ג ַאּמֹות, ְוָחֵמׁש  ֶעׂשְ א הרוחב ִמּגַ עשרים הוא  קלוְלַגּגוֹ  ַהּתָ
  .קלזוחמש אמה

והחשבון כך: חלל השער, עשר אמה. כותל התא מצד ימין, 
א מצד שמאל, חמש אמה. שני אמות וחצי חמש אמה. כותל הת

רווח בין השער לתאים, משני הצדדים, הרי חמש אמה. סך הכל 
  .קלחעשרים וחמש אמה
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 מצודת דוד. .קלא

 מצודת דוד. .קלב

' היינו חלונות השער, ְוַחּלֹוִנים לוֹ ' ושמצודת דוד. לכאורה אפשר לפרש לפי רש"י שפיר .קלג
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.
שפירש תיבת 'לו' על תא. אבל המצודת דוד פירש חלונות כל תא ותא שליד השער. ונראה 

 ונראה שפירש כך מפני שהתאים הם כחלק מהשער.

 מצודת דוד. .קלד

שמצינו בספר  [רש"י] ומסייע לפירוש הרבוז"ל:  (לעיל פסוק טו)רש"י לעיל. באברבנאל  .קלה
(דברי הימים ב' ג ובדברי הימים  ,בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ז טו) '(מלכים אמלכים 

  . וכו'. ע"כ.במקומה אורך כתב טו)
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'.
  כדלעיל פסוק י"ג. .קלו
  רש"י לעיל פסוק כ"א. .קלז

  רש"י לעיל פסוק י"ג. .קלח



  באר                           החייםה

 

 

קעז  מראה היכל כטפסוק  יחזקאל פרק מ 

  .קלטחומת החצר הפנימית, בעובי שש אמה

  

 
בעזרה האולם ותאים מבחוץ 

 
   

  והתאים הם מבחוץ.בשערי עזרת נשים, האולם מבפנים, 

האולם מבחוץ, וגם התאים הם מבחוץ.  עזרה,אבל בשערי ה

  .קמבליטת האולם כלפי חוץ, מתחיל אחרי התאים

דהיינו שמחוץ לשער יש את התאים, שלשה מימין ושלשה 

. והאולם קמאמשמאל השער, יוצאים לחוץ אחד עשרה אמה

אחריהם באמצע, בולט עוד עשר אמה לחוץ. נמצא שבין 

  .קמבפתח יש אחד עשרה אמההאולם ל
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  .(ב ג). משכני עליון לרמח"ל (סימן יח)רש"י לקמן מ"ב ד'. צורת הבית לתוספות יום טוב  .קלט
התוספות . וכן נקטו (להלן פסוק ל)נוסח השני בעזרה גם התאים הם בחוץ. כך כתוב ברש"י ב .קמ

  .ב)(ב , והרמח"ל בספרו משכני עליון (סימן כ)יום טוב בספרו צורת הבית 
  רוחב התא שש אמה, ורוחב כתלו חמש אמה. סה"כ אחד עשרה אמה. .קמא
. כתב בצורת הבית (ב ב). משכני עליון לרמח"ל (סימן כ)צורת הבית לתוספות יום טוב  .קמב

וז"ל: ובאחת נשתנו בניני שערי הפנימית משערי החיצונה, והוא באולמות שלהם,  (סימן כ)
ובפנימית בולטין מחוץ לשער אל חצר החיצונה, כדי  שבחיצונה האולמות לפנים מן השער,

  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, 

לו שלחוץ ה', הרי בליטת התא עם כותלו אמה שכל משך בליטת האולם רק י', והתא ו', וכת
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 

ך מחלל השער אמה ומחצה מכאן כותלה. ויוצא אמה יתירה, שכותל אולם הוא ו', והרי הוא משו
וכן מכאן, שיהיה אם כן אורך האולם י"ג אמות כאותו של החיצונה. והנה האולמות בכיוון זה 

  מול זה, והוא נוי ביותר. ע"כ.



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי בעזרה האולם ותאים מבחוץקעח

Q האולם והתאים מבחוץ  -  בשער העזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  העזרהחלל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עזרת נשיםחלל 



  באר                           החייםה
 

 

קעט  מראה היכל כטפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  'רוחב עשרים וחמש אמה  -בעזרה 'מגג התא לגגוR  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי האולמות בעזרהקפ

 
האולמות בעזרה 

 
   

ִרים ָחֵמשׁ  ֹאֶרךְ  ָסִביב, ָסִביב ְוֵאַלּמֹות )ל( ה, ְוֶעׂשְ  ְורַֹחב ַאּמָ
 קמג:ַאּמֹות ָחֵמשׁ 

  

  פסוק זה מדבר על אולמות אחרים, שיש בתוך העזרה:

ָסִביב,  ָסִביב .קמדבתוך עובי כותל העזרה, יש אולמות ְוֵאַלּמֹות,
האולמות הם סביב סביב בשלשת הצדדים, דרום מזרח וצפון, 

  .קמהבתוך עובי כתלי העזרה

ה,  ִריםְוֶעׂשְ  ָחֵמׁש  אֶֹרךְ   אורך כל אולם עשרים וחמש אמה.ַאּמָ
  ורוחב כל אולם חמש אמות.ַאּמֹות,  ָחֵמׁש  ְורַֹחב

, ובתוכו האולם שרוחב קמומכיוון שעובי החומה הוא שש אמה
חללו חמש אמה, נמצא שנשאר עובי כותל האולם חצי אמה 

  מכל צד.

בכל צד יש שני אולמות, אולם אחד מימין השער ואולם אחד 
. אולמות אלו הם בכל שלשת חומות קמזל השערמשמא
 .קמט. נמצא שיש ששה אולמותקמחהעזרה
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 נוסח א' ברש"י:הכותל היה עשוי אולמים אולמים נכנסין בעוביו. ואילמות סביב סביב. רש"י:  .קמג

ואולמות הללו היו מבפנים למעלה מן התאים, כי התאים היו מבפנים בחצר הפנימי, שהרי אולם השער 

ו שאמור בעיניין, ואי איפשר שיהו התאים והאולם פונים למקום אחד, היה בולט אל החצר החיצונה כמ

להיות פתחי התאים נפתחים לתוך האולם שהרי השוה לה כל מדות עיניין השערים החיצונים והפנימיים 

ואילמות הללו היו מבפנים, כי התאים היו  נוסח ב' ברש"י:ולא חלק ביניהם אלא בליטת האולמות: 

ואחת לתשעים [צ"ל: כתליהם וט"ו אמות של רחב השער עולים לשמונים ואחת אמה מבחוץ, וששה תאים ו

  , וכל החצר הפנימי אינו אלא מאה על מאה, כמו שמפורש בעניין:אמה]
  רש"י.  .קמד
  . (סימן כא)צורת הבית לתוספות יום טוב  .קמה
  .(ב ג)לרמח"ל . משכני עליון (סימן יח)רש"י לקמן מ"ב ד'. צורת הבית לתוספות יום טוב  .קמו
  . (סימן כא)צורת הבית לתוספות יום טוב  .קמז



  באר                           החייםה
 

 

קפא  מראה היכל לפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  האולמות שבתוך העזרהR  
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  . (סימן כא)צורת הבית לתוספות יום טוב  .קמח
כֹות ָהיּו ָבֲעָזָרה: (מדות ה ג)כעין זה כתוב במשנה  .קמט ׁש ְלׁשָ . ע"כ. וגם בבית שלישי יש שש ׁשֵ

  אולמות בתוך העזרה, שהם כעין לשכות.

 האולמות



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי האולמות בעזרהקפב

Q  מידת האולמות בתוך עובי חומת העזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

קפג  מראה היכל לאפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
המשך שער העזרה בדרום 

 
   

 ֵאיָליו, )כתיב אילו( ֶאל ְוִתמִֹרים ַהִחצֹוָנה, ָחֵצר ֶאל וְוֵאַלמָּ  )לא(
מֹוֶנה ּוַמֲעלֹות  קנ:ַמֲעָליו )כתיב מעלו( ׁשְ

  

  בפסוק זה, חוזר הנביא לדבר בענין השער ואולם השער:

ו, האולם של שער החצר הפנימית, בולט ַהִחצֹוָנה,  ָחֵצר ֶאל ְוֵאַלּמָ
  .קנאפי פניםלחוץ אל תוך עזרת נשים. ואינו בולט כל

האולם של שער העזרה בולט כלפי חוץ. האולם של שער עזרת 
כדי שיהיה אולם כנגד אולם  ךכ זהו נשים בולט כלפי פנים.

  .קנבלנוי

יש כותרות בצורת דקל תמר, על האילים  ֵאיָליו, ֶאל ְוִתמִֹרים
  .קנגשבשני צידי הפתח

מֹוֶנה ּוַמֲעלֹות ער החצר יש שמונה מדרגות לעלות אל שַמֲעָליו.  ׁשְ
  .קנדהפנימית

  

ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר,  :קנהעל השער הזה כתוב במשנה י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ
ן  ַחת ִמְפּתַ ים, ַוֲעִתיִדין ִלְהיֹות יֹוְצִאין ִמּתַ ִים ְמַפּכִ ּובֹו ַהּמַ
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אולמו של שער הפנימי לא היה לצד פנים כמו שהיה אולמו של  ונה.ואילמיו אל חצר החיצרש"י:  .קנ

  שער החיצונה, אלא היה בולט לחוץ:
  רש"י. .קנא
  רש"י לעיל פסוק ט'. מלבי"ם לעיל פסוק ט'. .קנב
מצודת דוד. לפי שיטת רש"י נראה פירוש הפסוק שהתימורים הם על כל האילים, דהיינו גם  .קנג

  וגם על מזוזות התאים.על האילים שבצידי אולם השער, 
בבית המקדש השלישי יהיה שמונה מדרגות לעלות מעזרת נשים לעזרה. אבל בבית  .קנד

 :(מדות ב ה)המקדש השני היה חמש עשרה מדרגות, וכן מדרגות אלו היו עגולות, ככתוב במשנה 
ֶנֶגד חֲ  ָרֵאל, ּכְ ֵרה ַמֲעלֹות עֹולֹות ִמּתֹוָכּה ְלֶעְזַרת ִיׂשְ ֲעֵליֶהן ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ ים, ׁשֶ ִהּלִ ּתְ ּבַ ֵרה ַמֲעלֹות ׁשֶ ֵמׁש ֶעׂשְ

ה ֲחִצי ֹגֶרן ֲעֻגּלָ פֹות ּכַ א ֻמּקָ יר. לֹא ָהיּו ְטרּוטֹות, ֶאּלָ ִ ׁשּ ם אֹוְמִרים ּבַ   . ַהְלִוּיִ



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך שער העזרה בדרוםקפד

ִית. לעתיד לבוא יצא מעין מקודש הקדשים, ויתחיל דק  ַהּבָ
דרום סמוך כקרני חגבים, ויתרחב ויצא דרך שער העזרה שבצד 

. ובשער זה יהיה ברוחב פי פך קטן, ואחר כך יצא קנולמזבח
  .קנזלחוץ ויתרחב עוד ועוד

  
  

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  מדות ב' ו'. .קנה
  רש"י יחזקאל מ"ז א'. .קנו

המקדש  בבית המקדש השני נקרא השער בשם 'שער המים'. ואולי יקרא בשם זה גם בבית
  השלישי.

  יחזקאל פרק מ"ז. יומא דף ע"ח. שקלים דף י"ז. עזרת כהנים.  .קנז



  באר                           החייםה
 

 

קפה  מראה היכל לאפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  מקום שער העזרה הדרומיR  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך שער העזרה בדרוםקפו

Q  שער העזרה בצד דרוםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ;דרום  
  

  

  

 עזרת נשיםחלל                                                                               העזרהחלל 

 



  באר                           החייםה
 

 

קפז  מראה היכל לבפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
שער העזרה במזרח 

 
   

ִניִמי ֶהָחֵצר לאֶ  ַוְיִביֵאִני )לב(  ֶרךְ  ַהּפְ ִדים, ּדֶ ָמד ַהּקָ ַער ֶאת ַוּיָ ַ  ַהׁשּ
ּדֹות ּמִ ה ּכַ   :ָהֵאּלֶ

מכיוון שכבר יצא מהעזרה כדי למדוד את התאים והאולם 
שמחוץ לעזרה, על כן מכניסו כעת בחזרה לעזרה דרך השער 

  :קנחשבצד מזרח

ֶרךְ  ֶהָחֵצר ֶאל ַוְיִביֵאִני ִניִמי, ּדֶ ִדים, ַהּפְ כעת המלאך הכניס את  ַהּקָ

ָמד .קנטיחזקאל הנביא אל העזרה דרך השער שבצד מזרח  ֶאת ַוּיָ
ַער, ַ ּדֹותומדד את שער העזרה המזרחי,  ַהׁשּ ּמִ ה, ּכַ שהוא  ָהֵאּלֶ

  .קסבאותם המידות של השערים הקודמים

יו )כתיב ואלמו( ְוֵאָליו )כתיב ואלו( ְוָתָאיו )כתיב ותאו( )לג(  ְוֵאַלּמָ
ּדֹות ּמִ ה, ּכַ יו )כתיב ולאלמו( לוֹ  ְוַחּלֹונֹות ָהֵאּלֶ  ָסִביב, ָסִביב ּוְלֵאַלּמָ

ים ֹאֶרךְ  ִ ה, ֲחִמׁשּ ִרים ָחֵמשׁ  ְורַֹחב ַאּמָ ה ְוֶעׂשְ   :ַאּמָ

ליד השער יש תאים, שלשה תאים מימין השער, ושלשה  ְוָתָאיו,

יו, ,קסאוהאילים ְוֵאָליו, תאים משמאל השער,  קסבוהאולם ְוֵאַלּמָ
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  מלבי"ם. .קנח
  מלבי"ם. .קנט
  מצודת דוד. .קס

נראה דלשיטת רש"י הכוונה גם לאילים שהם עמודים עגולים בראש האולם, וגם לאילים  .קסא
  שהם צדדי פתחי התאים.

כתלי האולם. ונראה שבא בזה לתרץ מדוע כתוב פירש 'ואלמיו' היינו  (לעיל)המצודת דוד  .קסב
בלשון רבים, ולא בלשון יחיד, שהרי יש בכל שער רק אולם אחד. אלא שהכוונה שני כתלי 

  האולם, ובזה ראוי לשון רבים.



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער העזרה במזרחקפח

ּדֹות אל תוך עזרת נשים,שבולט לחוץ  ּמִ ה, ּכַ הכל הוא  ָהֵאּלֶ
  .קסגבאותם המידות של השערים הקודמים

יו ,קסדיש חלונות לכל תא ותא מתאי השער לֹו, ְוַחּלֹונֹות  ּוְלֵאַלּמָ
  .קסהוכן יש חלונות לכתלי האולם סביב סביב ָסִביב, ָסִביב

ים אֶֹרךְ  ִ ה, ֲחִמׁשּ   .קסוגובה השער חמישים אמה ַאּמָ

ִרים ָחֵמׁש  ְורַֹחב ה ְוֶעׂשְ ג .ַאּמָ א הרוחב ִמּגַ עשרים הוא  קסזְלַגּגוֹ  ַהּתָ
  .קסחוחמש 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 

  .קסטעשרים וחמש אמה
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  .(לעיל)מצודת דוד  .קסג
' היינו חלונות השער, ְוַחּלֹוִנים לוֹ ' מצודת דוד. לכאורה אפשר לפרש לפי רש"י שפירוש .קסד

היינו החלונות שבבכתלים בצידי פתח התאים, שפונים לצד השער, ועליהם ראוי יותר הלשון ד
  '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. 
 שהתאים הם כחלק מהשער. ונראה שפירש כך מפני

 מצודת דוד. .קסה

שמצינו  [רש"י] ומסייע לפירוש הרבוז"ל:  (לעיל פסוק טו). באברבנאל (לעיל פסוק כא)רש"י  .קסו
(דברי ובדברי הימים  ,בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ז טו) '(מלכים אבספר מלכים 

  . וכו'. ע"כ.כתב במקומה אורך הימים ב' ג טו)
ספות יום טוב בספרו צורת הבית, שהטעם שגובה השער נקרא אורך, הוא מפני כתב התו

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'.

  כדלעיל פסוק י"ג. .קסז
  רש"י לעיל פסוק כ"א. .קסח
  רש"י לעיל פסוק י"ג. .קסט



  באר                           החייםה
 

 

קפט  מראה היכל לדפסוק  יחזקאל פרק מ 

יו )כתיב ואלמו( )לד(  )כתיב אלו( ֶאל ְוִתמִֹרים ַהִחיצֹוָנה, ֶלָחֵצר ְוֵאַלּמָ
מֶֹנה ּוִמּפֹו, ִמּפוֹ  ֵאָליו   :ַמֲעָליו )כתיב מעלו( ַמֲעלֹות ּוׁשְ

יו האולם של שער החצר הפנימית, בולט ַהִחיצֹוָנה,  ֶלָחֵצר ְוֵאַלּמָ
  .קעלחוץ אל תוך עזרת נשים. ואינו בולט כלפי פנים

שער העזרה בולט כלפי חוץ. האולם של שער עזרת  האולם של
כדי שיהיה אולם כנגד אולם  ךכ זהו נשים בולט כלפי פנים.

  .קעאלנוי

יש כותרות בצורת דקל תמר, על  ּוִמּפֹו, ִמּפוֹ  ֵאָליו ֶאל ְוִתמִֹרים
  .קעבהאילים שבשני צידי הפתח

מֶֹנה חצר יש שמונה מדרגות לעלות אל שער ה ַמֲעָליו. ַמֲעלֹות ּוׁשְ
  .קעגהפנימית
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  רש"י. .קע
  רש"י לעיל פסוק ט'. מלבי"ם לעיל פסוק ט'. .קעא
מצודת דוד. לפי שיטת רש"י נראה פירוש הפסוק שהתימורים הם על כל האילים, דהיינו  .קעב

  גם על האילים שבצידי אולם השער, וגם על מזוזות התאים.
בבית המקדש השלישי יהיה שמונה מדרגות לעלות מעזרת נשים לעזרה. אבל בבית  .קעג

 :(מדות ב ה)השני היה חמש עשרה מדרגות, וכן מדרגות אלו היו עגולות, ככתוב במשנה המקדש 
עֲ  ים, ׁשֶ ִהּלִ ּתְ ּבַ ֵרה ַמֲעלֹות ׁשֶ ֶנֶגד ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ָרֵאל, ּכְ ֵרה ַמֲעלֹות עֹולֹות ִמּתֹוָכּה ְלֶעְזַרת ִיׂשְ ֵליֶהן ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ

יר. לֹא ָהיּו ְטרוּ  ִ ׁשּ ם אֹוְמִרים ּבַ הַהְלִוּיִ ֲחִצי ֹגֶרן ֲעֻגּלָ פֹות ּכַ א ֻמּקָ   . טֹות, ֶאּלָ



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער העזרה במזרחקצ

Q  המזרחימקום שער העזרה R  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

קצא  מראה היכל לדפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  מזרחשער העזרה בצד R  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       העזרהחלל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עזרת נשיםחלל 

  

  

  מזרח
 

 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער העזרה בצפוןקצב

 
שער העזרה בצפון 

 
   

ַער ֶאל ַוְיִביֵאִני )לה( פֹון, ׁשַ ּדֹות ּוָמַדד ַהּצָ ּמִ ה ּכַ   :ָהֵאּלֶ

ַע  ֶאל ַוְיִביֵאִני פֹון, רׁשַ כעת המלאך הכניס את יחזקאל הנביא  ַהּצָ

ּדֹות ּוָמַדד שבצד צפון, קעדאל שער העזרה ּמִ ה, ּכַ ומדד את  ָהֵאּלֶ
שער העזרה הצפוני שהוא באותם המידות של השערים 

  .קעההקודמים

ָאיו )כתיב תאו( )לו( יו, )כתיב ואלמו( ֵאָליו )כתיב אלו( ּתָ  ְוַחּלֹונֹות ְוֵאַלּמָ
ים ֹאֶרךְ  ָסִביב, ָסִביב לוֹ  ִ ה, ֲחִמׁשּ ִרים ָחֵמשׁ  ְורַֹחב ַאּמָ  ְוֶעׂשְ

ה  קעו:ַאּמָ
  

ָאיו, ליד השער יש תאים, שלשה תאים מימין השער, ושלשה  ּתָ

יו, ,קעזוהאילים ֵאָליו, תאים משמאל השער,  קעחוהאולם ְוֵאַלּמָ

ויש  ָסִביב, ָסִביב לוֹ  ְוַחּלֹונֹות שבולט לחוץ אל תוך עזרת נשים,
ת סביב סביב. הכל הוא באותם המידות של את החלונו

  .קעטהשערים הקודמים
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כי עתה לא יצא מן החצר  ',ויביאני אל החצר הפנימי'ולא אמר מצודת דוד. במלבי"ם וז"ל:  .קעד
  .כ יצא לחוץ"ומדד תחלה מבפנים ואח ,רק בא ממזרח לצפון בפנים ,הפנימי

  מצודת דוד לעיל. .קעה
  ם אמה:גובהו חמשי אורך חמשים אמה.רש"י:  .קעו
נראה דלשיטת רש"י הכוונה גם לאילים שהם עמודים עגולים בראש האולם, וגם לאילים  .קעז

  שהם צדדי פתחי התאים.
פירש 'ואלמיו' היינו כתלי האולם. ונראה שבא בזה לתרץ מדוע כתוב  (לעיל)המצודת דוד  .קעח

נה שני כתלי בלשון רבים, ולא בלשון יחיד, שהרי יש בכל שער רק אולם אחד. אלא שהכוו
  האולם, ובזה ראוי לשון רבים.

  מצודת דוד. .קעט



  באר                           החייםה
 

 

קצג  מראה היכל לזפסוק  יחזקאל פרק מ 

ּדֹות ּמִ ָהֵאּלֶה של השערים הקודמים,  ומוסב על הפסוק הקודם, שּכַ
ָאיו וֵאָליו של השער הזה.   מדד את ּתָ

ים אֶֹרךְ  ִ ה, ֲחִמׁשּ   .קפגובה השער חמישים אמה ַאּמָ

ִרים ָחֵמׁש  ְורַֹחב ה. ְוֶעׂשְ ג ַאּמָ אהַ  רוחב השער ִמּגַ הוא  קפאְלַגּגוֹ  ּתָ
  .קפבעשרים 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 

  .קפגעשרים וחמש אמה

 )כתיב אילו( ֶאל ְוִתמִֹרים ַהִחיצֹוָנה, ֶלָחֵצר ְוֵאיָליו )כתיב ואילו( )לז(
מֶֹנה ּוִמּפֹו, ִמּפוֹ  ֵאיָליו  קפד:ַמֲעָליו )כתיב מעלו( ַמֲעלֹות ּוׁשְ

  

  .קפההאולם נקרא כאן בשם 'אילים', 'איליו' ְוֵאיָליו:

האולם של שער החצר הפנימית, בולט ַהִחיצֹוָנה,  ֶלָחֵצר ְוֵאיָליו
  .קפולחוץ אל עזרת נשים
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שמצינו בספר מלכים  [רש"י] ומסייע לפירוש הרבוז"ל:  (לעיל פסוק טו)רש"י. באברבנאל  .קפ
כתב  (דברי הימים ב' ג טו)ובדברי הימים  ,בבנין שלמה במדת העמודים לשון קומה ז טו) '(מלכים א

  . וכו'. ע"כ.במקומה אורך
תוספות יום טוב בספרו צורת הבית, שהטעם שגובה השער נקרא אורך, הוא מפני כתב ה

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'.

  כדלעיל פסוק י"ג. .קפא
  רש"י לעיל פסוק כ"א. .קפב
  רש"י לעיל פסוק י"ג. .קפג
  אולם השער קרוי 'אילים' כאן: ואיליו לחצר החיצונה.י: רש" .קפד
לאויר חצר  [נדצ"ל: פונה] מזוזות האולם פנוי ואיליו. רש"י. אבל המצודת דוד פירש וז"ל: .קפה

  .וזכר המזוזות ולא האולם והיא היא ,ואל המקום שיפנו המזוזות יפנו כתלי האולם ,החיצונה
  רש"י לעיל פסוק ל"א. .קפו



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער העזרה בצפוןקצד

יש כותרות בצורת דקל תמר, על  ּוִמּפֹו, וֹ ִמּפ  ֵאיָליו ֶאל ְוִתמִֹרים
  .קפזהאילים שבשני צידי פתח האולם

מֶֹנה יש שמונה מדרגות לעלות אל שער החצר  ַמֲעָליו. ַמֲעלֹות ּוׁשְ
  הפנימית.
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  וד לעיל.מצודת ד .קפז



  באר                           החייםה
 

 

קצה  מראה היכל לזפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  הצפונימקום שער העזרה R  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שער העזרה בצפוןקצו

Q  צפוןשער העזרה בצד R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צפון .
  

  

  

                        העזרהחלל                                                                                    עזרת נשיםחלל 

 



  באר                           החייםה
 

 

קצז  מראה היכל לחפסוק  יחזקאל פרק מ 

  
  

  

  

 
לשכת המדיחין 

 
   

ה )לח( ּכָ ֵאיִלים ּוִפְתָחהּ  ְוִלׁשְ ָעִרים, ּבְ ְ ם ַהׁשּ  קפח:ָהעָֹלה ֶאת ָיִדיחוּ  ׁשָ
  

בפסוקים הבאים, ידבר הנביא בענין הלשכות והמקומות שיש 
  בתוך העזרה.

ָעִרים: ֵאיִלים ְ צדדי השער. דהיינו, הכתלים שמשני צידי  ַהׁשּ
  .קפטנקראים לעיתים 'אילים' השער, הם

ה,  ּכָ  ּוִפְתָחּה  בתוך העזרה, ליד השער הצפוני, יש לשכה,ְוִלׁשְ
ֵאיִלים ָעִרים,  ּבְ ְ   .קצפתח הלשכה הוא לכיוון צדדי השערַהׁשּ

ם  קצאבלשכה זו ירחצו את הקרביים ָהֹעָלה. ֶאת ָיִדיחוּ  ׁשָ
  .קצגשל קרבנות עולה קצבוהכרעיים
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לצד  אילי השער,של לשכה, אל  ופתחה,היתה אצל שער הצפוני בעזרת ישראל:  ולשכה.רש"י:  .קפח

  ירחצו את הקרביים: ידיחו את העולה.הנשחטת בצפון:  שם ידיחו את העולה,השער: 
  רש"י. .קפט

  רש"י. .קצ
  רש"י. .קצא
', ם ָיִדיחּו ֶאת ָהֹעָלהׁשָ מסתבר שבלשכה זו מדיחין גם את הכרעיים. כמו שכתוב בפסוק ' .קצב

משמע שידיחו את מה שצריך להדיח מהעולה, שזה הקרביים והכרעיים, כמו שכתוב בתורה 
ִים' ּמָ ָרַעִים ִיְרַחץ ּבַ ֶרב ְוַהּכְ   .'ְוַהּקֶ

ם ָיִדיחּו נראה שמה שכתוב ' .קצג דוקא, ולא כתוב שאר הקרבנות, מפני שאת ' ֶאת ָהֹעָלהׁשָ
מזבח, ועל כן צריך לרחוץ את הקרביים והכרעיים לפני שמקטירם. העולה מקטירים הכל על ה

ועל כן יש לזה מקום מיוחד בבית המקדש, כי זה צורך לקרבנות. והרחיצה זה מצוה מדאורייתא. 
 

  

 הלשכות בתוך העזרה



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי לשכת המדיחיןקצח

ִדילשכה זו היא  ת ַהּמְ ּכַ ַחִים. וגם ִחיןִלׁשְ ְטּבָ ית ַהּמִ   .קצדּבֵ

בלשכה זו רוחצים את הקרביים של קרבן העולה. הלשכה בתוך 
העזרה, סמוך לשער העזרה הצפוני. פתח הלשכה פונה לכיוון 

  .קצההשער הצפוני [מזוזות]צדדי 

לשכה זו היא בצד צפון, מכיוון שמקום שחיטת העולה בצד 
ַחט : 'קצזב בתורה. ככתוקצוצפון, כדין קרבנות 'קדשי קדשים' ְוׁשָ

ַח  ְזּבֵ   .קצחה''ִלְפֵני  ָצֹפָנהֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ
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אבל שאר הקרבנות, מקטירים על המזבח רק חלבים ואימורים, אך הקרביים והכרעיים נאכלים 
על כן לא משנה היכן ירחצו את הקרביים. לכן הוצרך יחד עם שאר הבשר לכהנים או לבעלים. 

  להיכתב בפסוק מקום מיוחד רק לרחיצת הקרביים של העולה ולא שאר הקרבנות.
מצודת דוד. צורת הבית לתוספות יום טוב. משכני עליון לרמח"ל. יסוד ושורש העבודה  .קצד

  .(בביאור בנין העתיד)
  רש"י. .קצה
  כן משמע ברש"י. .קצו
  .אברבנאל .קצז

  ויקרא א' י"א. .קצח



  באר                           החייםה
 

 

קצט  מראה היכל לחפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  כנגד צדדי השער  -פתח לשכת המדיחיןR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הפתח של לשכת המדיחין, פונה אל מזוזות שער העזרה.



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך לשכת המדיחיןר

 
המשך לשכת המדיחין 

 
   

ם ָהיּו ְמִדיִחין ִקְרֵבי  :קצטכתוב במשנה ָ ׁשּ ִדיִחין, ׁשֶ ת ַהּמְ ּכַ ִלׁשְ
ים. ָדׁשִ   קרביים.האת  בלשכת המדיחין רוחצים ומנקים ַהּקֳ

ֶרב , 'רצריך לרחוץ את הקרביים והכרעיים מהלכלוך. שנאמר ְוַהּקֶ
ִים ּמָ ָרַעִים ִיְרַחץ ּבַ   .רא'ְוַהּכְ

ֶרס :רבעוד כתוב במשנה ֵבית אֹוָתהּ  ִחיןְמִדי ְוַהּכֶ את  ְמִדיִחין, ּבְ
הכרס, מדיחים ורוחצים אותה בלשכת המדיחים, שהיא לשכה 

, כדי שלא להוציא את כל הלכלוך רגמיוחדת לזה בעזרה
ל. רדבעזרה ּה, ּכָ את הכרס רוחצים כמה שצריך עד שיהיה  ָצְרּכָ

נקי היטב. ולא נקבע בה שיעור כמה פעמים לרחוץ, אלא הכל 
  .רהלוך, אם מלוכלך הרבה ירחץ יותרלפי כמות הלכ

ָרַבִים,  שאינם כל כך מלוכלכים, רואך את הבני מעיים ְוַהּקְ
ה אֹוָתן ְמִדיִחין לׁשָ  רוחצים אותם רק שלשה פעמים, ְפָעִמים, ׁשְ

ִמעּוָטהּ    .רזלכל הפחות ,ּבְ

דהיינו רוחצים את הבני מעיים שלשה פעמים לכל הפחות, ואם 
  .רחלרחוץ עודרוצה להוסיף יכול להוסיף ו
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  מדות ה' ג'. .קצט
  ויקרא א' י"ג.  .ר

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



  באר                           החייםה
 

 

רא  מראה היכל לחפסוק  יחזקאל פרק מ 

ְלָחנֹות ַעל ל ׁשֻ ִיׁש  ׁשֶ ין ׁשַ ּבֵ את הבני מעיים  ָהַעּמּוִדים. ׁשֶ
רוחצים על השולחנות של שיש, שנמצאים ליד העמודים 

  .רטהננסין

השולחנות הם מאבן שיש, ולא מזהב, משום שאבן מקרר ומצנן 
  .ריאת הבשר שלא יסריח
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רע"ב. תפארת ישראל הפירוש הראשון. בבית המקדש השני היו רוחצים את הכרס רמב"ם.  .רח
בלשכת המדיחין, אבל את הבני מעיים רחצו על שולחנות של שיש שבעזרה. אבל בבית 

ם ָיִדיחּו ֶאת המקדש השלישי נראה שירחצו הכל בלשכת המדיחין, שהרי כתוב בפסוק ' ׁשָ
  רס.', ולא חילק בין הבני מעיים לכָהֹעָלה

ְרָבן ְוֶאל' (פסוק מג)אמנם המלבי"ם כתב שמה שכתוב להלן  ר ַהּקָ ׂשַ ְלָחנֹות ּבְ ֻ ', היינו שולחנות ַהׁשּ
אחרים שהם בין העמודים ננסין. ולפי זה אולי גם בבית המקדש השלישי יהיה הבדל בין מקום 

(ד יד רחיצת הבני מעיים למקום רחיצת הכרס, כמו שהיה בבית המקדש השני, כמבואר בתמ
  .ב)

  .מג)-(פסוקים מבוכפי שיבואר להלן  .רט
  תמיד לא:  .רי



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך לשכת המדיחיןרב

Q  בית המטבחיים  -לשכת המדיחיןR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רג  מראה היכל לטפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
השולחנות שבתוך האולם 

 
   

ַער, ּוְבֻאָלם )לט( ַ ַנִים ַהׁשּ ְלָחנֹות ׁשְ ַנִים ִמּפֹו, ׁשֻ ְלָחנֹות ּוׁשְ  ׁשֻ
חֹוט ִמּפֹה, את ָהעֹוָלה ֲאֵליֶהם ִלׁשְ ם ְוַהַחּטָ  ריא:ְוָהָאׁשָ

  

נשים, קדוש  האולם של השער הצפוני, שבולט לחוץ לעזרת
  .ריבבקדושת העזרה הפנימית, אף על פי שמשוך לחוץ

ַער,  ּוְבֻאָלם ַ בתוך חלל האולם של שער העזרה הצפוני, ַהׁשּ

ַנִים שבולט לחוץ, יש ְלָחנֹות ׁשְ ַנִים ִמּפֹו, ׁשֻ ְלָחנֹות ּוׁשְ שני ִמּפֹה,  ׁשֻ
שולחנות בצד אחד של האולם, וכן שני שולחנות בצד השני. 

  .ריגני שולחנות במזרח ושני שולחנות במערבדהיינו, יש ש

חֹוט] י[ את, ָהעֹוָלה, ֲאֵליֶהם ִלׁשְ ם.  ְוַהַחּטָ שליד השולחנות האלו ְוָהָאׁשָ
שוחטים את הקרבנות עולה וקרבנות חטאת וקרבנות אשם. כי 

. ככתוב רידהם קדשי קדשים שמקום שחיטתן הוא בצפון העזרה
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במזרחו, ושתים במערבו. ואע"פ שהיה משוך אל  שנים שולחנותהצפוני.  ובאולם השעררש"י:  .ריא

  תוך החצר החיצונה, קדושתו כלפנים:
  רש"י. מצודת דוד. .ריב
  רש"י. מצודת דוד. .ריג
קדשי קדשים. ואף שגם שלמי ציבור זה קדשי  מצודת דוד. העולה והחטאת והאשם הם .ריד

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.

: כל הקרבנות האלו נקראים זבחים. וכל העולות והחטאות (הלכות מעשה הקרבנות א יז)ברמב"ם 
אשמות ושני כבשי שלמים של עצרת נקראים קדשי קדשים. אבל שלמים של יחיד והבכור וה

  והמעשר והפסח נקראים קדשים קלים.
: א. כבר ביארנו ששחיטת הקדשים כשירה בזרים ד)-(הלכות מעשה הקרבנות ה אברמב"ם 

 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.

'ושחט אותו על  (ויקרא א יא)לה ומנין שאין שוחטין קדשי קדשים אלא בצפון. שהרי נאמר בעו .ג
'במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת'  (ויקרא ו יח)ירך המזבח צפונה' ובחטאת הוא אומר 

 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי השולחנות שבתוך האולםרד

ִחיָטָתן במשנה:  ים ׁשְ י ָקָדׁשִ פֹוןָקְדׁשֵ ּצָ   .רטוּבַ

אבל קדשים קלים, אפשר לשחוט בכל מקום בעזרה, ככתוב 
ֲעָזָרהבמשנה:  ָכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים ׁשְ ים ַקּלִ   .רטזָקָדׁשִ

  .ריזאצלם בסמוך להם ֲאֵליֶהם:
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(ויקרא ז וכשם שהחטאת נקראת קדש קדשים כך העולה נקראת קדש קדשים. ובאשם הוא אומר 
נאמר 'במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את האשם' ושלמי צבור הוקשו לחטאת ש ב)

'ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים' לפיכך הן  (ויקרא כג יט)
  קדשי קדשים כחטאת ונשחטין במקום שחיטתה. ומקום שחיטה הוא מקום הקבלה.

(ויקרא ג ד. ומנין ששוחטים קדשים קלים בכל העזרה אפילו אחורי ההיכל. שהרי נאמר בשלמים 
מועד' להכשיר כל הרוחות שהרי לא ייחד להם רוח. והוא הדין לשאר 'ושחטו פתח אוהל  ב)

הקדשים קלים ואם שחטם בהיכל כשרים. אבל אם שחטן בגגו של היכל פסולין שאין הגגות 
  ראויות לשחיטה כלל אלא בקרקע העזרה.

  זבחים ה' א'. .רטו
  זבחים ה' ז'. .רטז
  מצודת ציון. .ריז



  באר                           החייםה
 

 

רה  מראה היכל לטפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  השולחנות בתוך אולם השערR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי עוד שולחנות בין התאיםרו

 
עוד שולחנות בין התאים 

 
   

ֵתף ְוֶאל )מ( ַער ְלֶפַתח ָלעֹוֶלה ִמחּוָצה, ַהּכָ ַ פֹוָנה, ַהׁשּ ַנִים ַהּצָ  ׁשְ
ְלָחנֹות, ֵתף ְוֶאל ׁשֻ ר ָהַאֶחֶרת, ַהּכָ ַער, ְלֻאָלם ֲאׁשֶ ַ ַנִים ַהׁשּ  ׁשְ
ְלָחנֹות  ריח:ׁשֻ

  

ֵתף: ִנית' ריטצד. 'כתף' הוא לשון צד ועבר. כמו ּכָ ֵ ֵתף ַהׁשּ   .רכ'ְוַלּכָ

ֵתף,  לְוֶא   מחוץ האולם,ִמחּוָצה,  בכיוון של צד אחד מהאולם,ַהּכָ
ַער,  ְלֶפַתח כשעולים במדרגות,ָלעֹוֶלה,  ַ  אל פתח השער,ַהׁשּ
פֹוָנה,  ַנִים ומדובר כאן על השער שבצד צפון.ַהּצָ ְלָחנֹות,  ׁשְ יש ׁשֻ

  .רכאשם שני שולחנות

דהיינו, משער העזרה בולטים התאים אל תוך עזרת נשים, 
  .רכבני צדדי השער. ואחרי התאים בולט האולםמש

  .רכגויש שמונה מדרגות, כדי לעלות מעזרת נשים לשער העזרה

האולם הוא בגובה עזרת נשים. והמדרגות לעלות אל השער 
  .רכדהם בין התאים

  .רכהוביאר הכתוב, שבין התאים יש שני שולחנות
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לחלל האולם, לתוך חללו של פתח של צד  מחוצהפתח האולם, ואל עבר  ואל הכתף מחוצה.רש"י:  .ריח

שנים כשנכנס לתוך השער, ועולה במעלות פתח העזרה:  לעולה לפתח השער הצפונה.עזרת ישראל: 
  אשר לפתח האולם, שנים שולחנות: ואל הכתף האחרת,לכתף הפתח, למזרח או למערב:  שולחנות,

  שמות כ"ז ט"ו.  .ריט
  ק י"ח. מצודת ציון לעיל פסוק י"ח.אברבנאל לעיל פסו .רכ

  רש"י. מצודת דוד. .רכא
  מצודת דוד. .רכב
  לעיל פסוק ל"ז. .רכג
מצודת דוד. צורת הבית לתוספות יום טוב. משכני עליון לרמח"ל. יסוד ושורש העבודה  .רכד

  .(בביאור בנין העתיד)



  באר                           החייםה
 

 

רז  מראה היכל מפסוק  ק מיחזקאל פר 

דהיינו, שמחוץ לאולם, כאשר עולים במדרגות אל השער, שזה 
  .רכואים, שם יש שני שולחנותבין הת

  מקום שני השולחנות הוא ב'כתף', דהיינו בצד אחד מהאולם.

  .רכזואין השולחנות בתוך האולם, אלא מחוץ לאולם, בין התאים

כעת יבאר הכתוב, שיש גם בצד השני מהאולם עוד שני 
  שולחנות:

ֵתף ְוֶאל ר ַהּכָ ַער,  ְלֻאָלם ָהַאֶחֶרת, ֲאׁשֶ ַ ם ובצד השני של אולַהׁשּ

ַנִים השער, ְלָחנֹות.  ׁשְ   .רכחיש עוד שני שולחנותׁשֻ

סך הכל יש ארבע שולחנות באולם, וארבע שולחנות בין 
  התאים. וביחד שמונה שולחנות.
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ושורש העבודה מצודת דוד. צורת הבית לתוספות יום טוב. משכני עליון לרמח"ל. יסוד  .רכה
  .(בביאור בנין העתיד)

מצודת דוד. צורת הבית לתוספות יום טוב. משכני עליון לרמח"ל. יסוד ושורש העבודה  .רכו
  .(בביאור בנין העתיד)

מצודת דוד. צורת הבית לתוספות יום טוב. משכני עליון לרמח"ל. יסוד ושורש העבודה  .רכז
  .(בביאור בנין העתיד)

  רש"י. מצודת דוד. .רכח



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי עוד שולחנות בין התאיםרח

Q  השולחנות בין התאיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רט  מראה היכל מאפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
סיכום השולחנות שבשער 

 
   

ָעהַאְר  )מא( ְלָחנֹות ּבָ ָעה ִמּפֹה, ׁשֻ ְלָחנֹות ְוַאְרּבָ  ְלֶכֶתף ִמּפֹה, ׁשֻ
ַער, ָ מֹוָנה ַהׁשּ ְלָחנֹות ׁשְ ָחטוּ  ֲאֵליֶהם ׁשֻ   :ִיׁשְ

ָעה והפסוק מסכם: ְלָחנֹות ַאְרּבָ יש ארבע שולחנות בצד ִמּפֹה,  ׁשֻ
אחד מהשער, דהיינו שבצד אחד יש שני שולחנות באולם ושני 

ָעהם, שולחנות בין התאי ְלָחנֹות ְוַאְרּבָ וארבע שולחנות ִמּפֹה,  ׁשֻ
בצד השני של השער, דהיינו שגם בצד השני יש שני שולחנות 

  .רכטבאולם ושני שולחנות בין התאים

ַער,  ְלֶכֶתף ָ   .רלכך זה לכל צד משני צדדי השערַהׁשּ

מֹוָנה ְלָחנֹות,  ׁשְ סך הכל יש שמונה שולחנות. כי יש ארבע ׁשֻ
  .רלא, סך הכל ארבע שולחנותשולחנות בכל צד

ָחטּו. ֲאֵליֶהם   .רלבשליד השולחנות האלו שוחטים את הקרבנות ִיׁשְ

  .רלגאצלם בסמוך להם ֲאֵליֶהם:

שמונה שולחנות אלו, הם בתוך האולם וכן בין התאים של שער 
העזרה הצפוני, כדי שיוכלו לשחוט שם קרבנות קדשי קדשים 

ים ָקְדׁשֵ שמקום שחיטתם בצפון. ככתוב במשנה:  י ָקָדׁשִ
פֹון ּצָ ִחיָטָתן ּבַ   .רלדׁשְ
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  מצודת דוד. .רכט
  מצודת דוד. .רל

ר : (שקלים ו ד)מצודת דוד. כעין זה, כתוב מספר שמונה שולחנות במשנה  .רלא ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ
ׁש,  ְקּדָ ּמִ ְלָחנֹות ָהיּו ּבַ ַחִיםׁשֻ ְטּבְ ֵבית ַהּמִ ִיׁש ּבְ ל ׁשַ מֹוֶנה ׁשֶ    .ׁשְ

  עפ"י מצודת דוד לעיל פסוק ל"ט. .רלב
  "ט.מצודת ציון לעיל פסוק ל .רלג
  זבחים ה' א'. .רלד



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי סיכום השולחנות שבשעררי

Q  שמונה השולחנות שבשערR  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

ריא  מראה היכל מבפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
שולחנות אחרים במדיחין 

 
   

ָעה )מב( ְלָחנֹות ְוַאְרּבָ ה ֹאֶרךְ  ָגִזית, ַאְבֵני ָלעֹוָלה, ׁשֻ  ַאַחת ַאּמָ
ה ְורַֹחב ָוֵחִצי ה ְוֹגַבהּ  ָוֵחִצי, ַחתאַ  ַאּמָ  ֲאֵליֶהם, ֶאָחת, ַאּמָ

יחוּ  ִלים ֶאת ְוַיּנִ ר ַהּכֵ ֲחטוּ  ֲאׁשֶ ם ָהעֹוָלה ֶאת ִיׁשְ ַבח ּבָ  רלה:ְוַהזָּ
  

ִדיִחיןבשני הפסוקים הבאים יבואר, שבתוך  ת ַהּמְ ּכַ , שהוא רלוִלׁשְ
ַחִיםגם  ְטּבָ ית ַהּמִ   :רלז, יש ארבע שולחנות, וכן עמודים ננסיןּבֵ

ְלָחנֹות,  ָעהְוַאְרּבָ  בתוך הלשכה שלמדנו לעיל, היא 'לשכת ׁשֻ

השולחנות הם לצורך ָלעֹוָלה,  יש ארבע שולחנות, המדיחין',
  .רלחקרבן העולה. כמו שיבואר בהמשך הפסוקים

השולחנות הם גם לצורך שאר הקרבנות, אלא שאמר הפסוק 
'עולה', מפני שאת העולה מקריבים ראשון, ובתמידות כל יום, 

  .רלטם הכל על המזבחומקטירי
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עליהם מניחין את הסכינים והמזרקות שמקבלין בהם את הדם,  אליהם ויניחו את הכלים.רש"י:  .רלה

  שיהו מוכנים לשוחטין שם קדשי קדשים בצפון:
ם ָיִדיחּו ' :ח"לאת לשכת המדיחין למדנו לעיל בפסוק  .רלו ָעִרים, ׁשָ ְ ֵאיִלים ַהׁשּ ה ּוִפְתָחּה ּבְ ּכָ ְוִלׁשְ
'. וכעת נלמד שבתוך לשכה זו יש ארבע שולחנות וכן העמודים ננסין ולשכה זו הוא גם ָהֹעָלה ֶאת

(עפ"י מצודת דוד, צורת הבית לתוספות יום טוב, משכני עליון לרמח"ל, יסוד ושורש בית המטבחיים 
  . העבודה)

העבודה מצודת דוד. צורת הבית לתוספות יום טוב. משכני עליון לרמח"ל. יסוד ושורש  .רלז
  .(בביאור בנין העתיד)

במצודת דוד פירש את תיבת 'לעולה', היינו שמניחים על השולחנות את בשר העולה  .רלח
ושאר הקרבנות. ולכאורה נראה כוונתו שמניחים עליהם את הקרביים בשעת שמדיחין אותם, 

ה ְפעָ  :(תמיד ד ב)כעין המבואר במשנה  לׁשָ ָרַבִים ְמִדיִחין אֹוָתן ׁשְ ְלָחנֹות ְוַהּקְ ִמעּוָטּה, ַעל ׁשֻ ִמים ּבְ
ין ָהַעּמּוִדים ּבֵ ִיׁש ׁשֶ ל ׁשַ   . ׁשֶ

. ובפסוק [סכינים ומזרקות]בהמשך פסוק זה מבואר שמניחים על השולחנות את כלי השחיטה 
הבא מבואר שמניחים על השולחנות את בשר הקרבן. ונראה שאכן השולחנות משמשים גם 

שהשולחנות בבית המטבחיים  ד ג ה, תמיד ד ב, מדות ג ה)(תמילזה וגם לזה, וכעין המבואר 
  משמשים לכמה דברים. 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שולחנות אחרים במדיחיןריב

  .רמהשולחנות עשויים מאבן, חתוך ומסותת ישרָגִזית,  ַאְבֵני

  .רמאמלשון גזיזה. דהיינו אבנים חתוכות ישרָגִזית:  ַאְבֵני

השולחנות הם מאבן, ולא מזהב, משום שהאבן מקרר ומצנן 
  .רמבאת הבשר שלא יסריח

ה אֶֹרךְ   ְוֹרַחב אורך כל שולחן, אמה אחת וחצי,ָוֵחִצי,  ַאַחת ַאּמָ
ה   ורוחב כל שולחן אמה אחת וחצי.ָוֵחִצי,  ַאַחת ַאּמָ

ה ְוגַֹבּה    גובה השולחנות אמה אחת.ֶאָחת,  ַאּמָ

יחוּ  ֲאֵליֶהם ִלים,  ֶאת ְוַיּנִ על השולחנות מניחים את הסכינים ַהּכֵ

רשמקבלים בהם את הדם,  רמגלשחיטה, ואת המזרקות  ֲאׁשֶ
ֲחטוּ  ם ָהעֹוָלה ֶאת ִיׁשְ ַב  ּבָ שיהיו מוכנים שם עבור השוחטים  ח,ְוַהּזָ

  .רמדאת קרבנות קדשי קדשים בצפון
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  מצודת דוד. .רלט
  עפ"י מצודת דוד ומצודת ציון. .רמ

  מצודת ציון. .רמא
  תמיד ל"א: מצודת דוד. .רמב
נֹו ְוָיָעי: (כז ג)בכלי הנקרא מזרק מקבלים את דם הקרבנות. בשמות  .רמג ְ יֹרָתיו ְלַדׁשּ יָת ּסִ ו ְוָעׂשִ

ת ּוִמְזְרֹקָתיו ה ְנֹחׁשֶ ֲעׂשֶ ָליו ּתַ ָתיו ְלָכל ּכֵ לקבל בהם דם  ומזרקותיו. . ברש"י:ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחּתֹ
מוֹ : (ד ג, ה ד). ע"כ. ביומא הזבחים ְזָרק ֶאת ּדָ ּמִ ל ּבַ ָחטֹו ְוִקּבֵ (ה . ע"כ. בענין צורת המזרק, בפסחים ׁשְ

ֶסף, ַהּכֲֹהִנים עֹוְמִדים ׁשּורֹות ׁשּור: ה) ֶסף ּכֶ ּה ּכֶ ּלָ ּכֻ ִזיֵכי ֶכֶסף ּוָבִזיֵכי ָזָהב. ׁשּוָרה ׁשֶ ֹות, ּוִביֵדיֶהם ּבָ
יחּום ְוִיְקַרׁש הַ  א ַיּנִ ּמָ ִזיִכין ׁשּוַלִים, ׁשֶ ּה ָזָהב ָזָהב. לֹא ָהיּו ְמֹעָרִבין. ְולֹא ָהיּו ַלּבָ ּלָ ּכֻ םְוׁשּוָרה ׁשֶ . ּדָ

מלמעלה ותחתיהם חדים כדי שלא יוכלו לישב על  רחבים היו .ולא היו לבזיכים שוליםברע"ב: 
  :[הציור מכתי"ק הרמב"ם] והבזך מחודד כצורה זו. ע"כ. ברמב"ם וז"ל: הקרקע

  
  

  רש"י. .רמד



  באר                           החייםה
 

 

ריג  מראה היכל מבפסוק  יחזקאל פרק מ 

יחּו:  ֲאֵליֶהם יחּו', מיותר. ו' זו באה לומר, וְ אות ו' של 'ְוַיּנִ ַיּנִ
ארבעה שולחנות ' רצה לומרושתיבת 'ֲאֵליֶהם' מוסב למעלה, 

שולחנות נוספות על ה דהיינו, 'אבני גזית הם נוספות אליהם
על שולחנות ו .לשחיטה, והם שייכים אליהםהראשונות העשוים 

  .רמהיניחו את כלי השחיטהאלו 
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  מלבי"ם. .רמה



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי שולחנות אחרים במדיחיןריד

Q  ארבע שולחנות בתוך לשכת המדיחיןR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רטו  מראה היכל מגפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
העמודים ננסין 

 
   

ִים )מג( ַפּתַ ִית מּוָכִנים ֶאָחד, טַֹפח ְוַהׁשְ ּבַ  ְוֶאל ָסִביב, ָסִביב ּבַ
ְלָחנֹות ֻ ר ַהׁשּ ׂשַ ְרָבן ּבְ  רמו:ַהּקָ

  

, יש רמח, שהוא גם לשכת המדיחיןרמזבתוך בית המטבחיים
  .רמטעמודים נמוכים

ִים ַפּתַ ווים של ברזל, קבועים בעמודים שבבית ֶאָחד,  טַֹפח ְוַהׁשְ
  .רנבשל בית המטבחיים רנא. וכן גם בכתליםרנהמטבחיים

ִים: ַפּתַ , שהם רנד, דהיינו אונקליותרנג'ְוָעְנְקִלין' תרגם יונתן ְוַהׁשְ
  .רנהווים

ִים' הוא ַפּתַ ֹפת ' רנוכמו ',עריכת', מענין 'שפת' שורש תיבת 'ׁשְ ׁשְ
יר   .רנזעמודיםהעל ערוכים ות של ברזל יאונקלדהיינו  '.ַהּסִ

  .רנחהווים בולטים טפח אחדֶאָחד:  טַֹפח
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עונקליאות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים בצפון,  והשפתים טופח אחד.רש"י:  .רמו

אונקליאות של ברזל היו קבועין בעמודים  (ה ט)א ששנינו בפסחים לתלות ולהפשיט בהן את הקדשים. והי

קבועין בתוך  מוכנים בבית.ובכתלים שבהם תולין ומפשיטין. וכן תירגם יונתן 'ועונקלין נפקין פשך חד': 

  לגיו: בבית.חלל העזרה: 
  רש"י. .רמז

  כך ביאר ביסוד ושורש העבודה את דברי רש"י. מצודת דוד. .רמח
  רש"י. .רמט

  רש"י. .רנ
  רש"י. .רנא
  כך ביאר ביסוד ושורש העבודה את דברי רש"י. .רנב
  כתב הרד"ק שאפשר לקרוא 'עונקלין' בעי"ן או באל"ף 'אונקלין'. .רנג
  רש"י. .רנד
  מצודת ציון. .רנה
  מלכים ב' ד' ל"ח. יחזקאל כ"ד ג'. .רנו
  מלבי"ם. ועי"ש. .רנז



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי העמודים ננסיןרטז

ִית, מּוָכִנים ּבַ שבעזרה  רנטהווים קבועים בתוך בית המטבחיים ּבַ
  .רסמבפנים

העמודים שבהם קבועים הווים, הם סביב השולחנות. ָסִביב,  יבָסִב 
  .רסאכי יש שם שולחנות בין העמודים

ְלָחנֹות ְוֶאל ֻ ר ַהׁשּ ׂשַ ְרָבן.  ּבְ שולחנות אלו, הם ארבעת השולחנות ַהּקָ
. על שולחנות אלו רסבמאבני גזית הכתובות בפסוק הקודם

  .רסגמניחים את בשר הקרבנות
יַצד ּת  :רסדכמבואר במשנה יִטיןּכֵ ל  .ֹוִלין ּוַמְפׁשִ ֻאְנְקָליֹות ׁשֶ

ֶהן ּתֹוִלין  ּבָ ָתִלים ּוָבַעּמּוִדים, ׁשֶ ּכְ ְרֶזל ָהיּו ְקבּוִעים ּבַ ּבַ
יִטין   .ּוַמְפׁשִ

ַחִים :רסהוכן כתוב במשנה ְטּבָ ית ַהּמִ ַח, ּבֵ ל ִמְזּבֵ  ָהָיה ִלְצפֹונֹו ׁשֶ
  בצד צפון של המזבח, יש את 'בית המטבחים'.

מֹוָנה  , ישרסוותו המקום שנקרא 'בית המטבחים'ובא ,ְוָעָליו ׁשְ
ִסין, ּוְרִביִעין  ,רסחורחבים רסזשמונה עמודי אבן נמוכים ַעּמּוִדים ַנּנָ
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  תרגום יונתן. רש"י. .רנח
  דה את דברי רש"י. ועפ"י תרגום יונתן.כך ביאר ביסוד ושורש העבו .רנט
  .(רש"י)רש"י. 'בבית' פירושו מבפנים  .רס

  מלבי"ם. .רסא
מצודת דוד. אבל לשיטת המלבי"ם שולחנות אלו הם שולחנות אחרים חוץ מהנזכר  .רסב

  למעלה.
נראה שמניחים על השולחנות את בשר הקרבנות, דהיינו שמניחים על שולחנות אלו את  .רסג

. וגם רוחצים על (ג ה)ובתמיד  (ג ה)מהבהמה בשעת ההפשטה, כמבואר במידות  החלק התחתון
  .(ד ב)ובתמיד  (פסוק לח)שולחנות אלו את הקרביים של קרבנות עולה, כמבואר לעיל 

  פסחים ה' ט'. .רסד
  מדות ג' ה'. וכן בתמיד ג' ה'. .רסה
  רר"ש. תפארת ישראל. .רסו
  רע"ב. תפארת ישראל. .רסז

  .(רא"ש)שהוא נמוך ורחב  ננסדם רא"ש. וכמו א .רסח



  באר                           החייםה
 

 

ריז  מראה היכל מגפסוק  ק מיחזקאל פר 

יֶהן, ּבֵ ל ֶאֶרז ַעל ּגַ  ועליהם חתיכות מרובעות מעץ ארז. ׁשֶ
ֶהם, ְרֶזל ָהיּו ְקבּוִעין ּבָ ל ּבַ בריבועי העץ קבועים  ְואּוְנְקָליֹות ׁשֶ

  .רעדהיינו ברזל שראשו כפוף, רסטווים מברזל

ה ְסָדִרים ָהיּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, לׁשָ יש שלש שורות של  ּוׁשְ
'אונקליות', אחד יותר גבוה מהשני. הנמוך כדי לתלות עליו 
כבש שהוא קטן, האמצעי כדי לתלות איל שהוא בינוני, והגבוה 

  .רעאעבור פר שהוא גדול

ם, אבל לא בצד ה'אונקליות', הם בשלשת הצדדים של המרובעי
  .רעבמערב, כדי שלא יעמוד ואחוריו אל ההיכל

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  רמב"ם. .רסט
  . כתב הרע"ב שהאונקליות הם כעין מזלגות. (תמיד ל:)ראב"ד  .רע

  רר"ש. וכן פירש הרע"ב. .רעא
  ראבי"ה. וכדעתו נקטו התוספות יום טוב, והתפארת ישראל. .רעב

ה ולכאורה שני פירושים אלו חולקים, דלהרע"ב שלש סדרים, הכוונה שלש אחד יותר גבו
  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 

[ברר"ש איתא כן ות, ולא רק אחד בודד של אונקלי שורותפירוש זה על נכון, כי גם לדעתם יש 
. וכן כתוב במשנה 'סדרים' דהיינו שורות. ואם נאמר שהשורות של במפורש, וכן משמע גם ברע"ב]

האונקליות הם אחד ליד השני באותו צד של העמוד, מה התועלת בזה, הלא הבהמה גדולה 
העמוד, דהיינו שיש בכל  ואיך יוכלו להפישיט כמה יחד. על כן צריך לומר שהשורות הם בצדדי

שורה. וכך אפשר להפשיט כמה בהמות יחד בכל אחד מהצדדים אונקליות, ויחד הם נעשים 
. וודאי שגם הרר"ש והרע"ב יסכימו שבצד מערב אין אונקליות, כי אסור אחד מצדדי העמוד

  לעמוד ואחוריו אל ההיכל.
יותר גבוה מהשני בכל אחד  ומצד שני, גם הראבי"ה לשיטתו יסכים שיש כמה אונקליות אחד

  במשנה. שורותשפירושו  סדריםמהצדדים, דכן הוא הלשון 
ובדרך זה יתבאר שאין מחלוקת, והיו שלש אונקליות אחד יותר גבוה מהשני. והיה כן בכל אחד 

  משלשה צדדים של העמוד.
ה, ויתכן רק שחולקים מהו פירוש תיבת 'סדרים' במשנה, האם הכוונה על שורה מלמטה למעל

  או הכוונה על שורה מימין לשמאל.
  ואלו ואלו דברי אלקים חיים.

 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי העמודים ננסיןריח

האונקליות הם באורך שלשה טפחים. שני טפחים שקועים בתוך 
ִים רעגהעץ, וטפח אחד בולט לחוץ, ככתוב ַפּתַ   .רעדֶאָחד' טַֹפח 'ְוַהׁשְ

ֶהם ּתֹוִלין, ּבָ שלאחר השחיטה תולים את הבהמה על הווים  ׁשֶ
יִטין שב'ננסין',    מפשיטים את העור ממנה. וכך ּוַמְפׁשִ

כדי שלא תיגרר חלקה התחתון של הבהמה על הארץ, מניחים 
ִיׁש את חלקה התחתון  בשעת ההפשטה ל ׁשַ ְלָחנֹות ׁשֶ ַעל ׁשֻ
ין ָהַעּמּוִדים ּבֵ על שולחנות של שיש, שנמצאים ליד העמודים  ,ׁשֶ

. ונקראים 'בין העמודים' משום שהם מכוונים כנגד בין רעההננסין
  .רעוםהעמודי

, אין הבהמה רעזואף על פי שהשולחנות הם במרחק מהננסין
נגררת על הארץ, מכיוון שהבהמות של הקרבנות הם גדולים 

  .רעחמאוד
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 (בביאור בנין העתיד)אמנם בבית המקדש השלישי, ביארו המצודת דוד והיסוד ושורש העבודה 
. וא"כ אולי [וגם לשכת המדיחין]ועוד, שהעמודים ננסין הם בתוך לשכה שנקראת בית המטבחיים 

  ל לעמוד ואחוריו אל ההיכל. ויש להאריך ואכמ"ל. כשזה בתוך לשכה אין את האיסור ש
  יחזקאל מ' מ"ג. .רעג
  רא"ש, ועי"ש. .רעד
השולחנות הם במרחק ארבע אמות  (תמיד ל:)והראב"ד  (יומא ט"ז:)לשיטת תוספות  .רעה

  מהננסים.
, השולחנות הם ליד יד)-(הלכות בית הבחירה ה יגלשיטת הרמב"ם כפי שנתבאר בכסף משנה 

  .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.
 (מידות ה ב)יש אומרים שהיו שולחנות נוספים בין העמודים, חוץ מהשולחנות שנתבארו במשנה 

  להם מקום מיוחד לעצמם.שיש 
  ראב"ד תמיד ל: ואולי הוא כמו 'בין עיניך' בתפילין, שהכוונה כנגד בין העינים. .רעו
  . (מידות ה ב), ורא"ש יז.)-(יומא טז:לשיטת תוספות, והראב"ד, ורש"י  .רעז

כשמרכיבים כבשי ש (בראשית רבה סה)תוספות יומא ט"ז: וכתוב בתוספות בשם המדרש  .רעח
  .בארץ רגליהם גמלים היו נגרריםהתמיד על ה



  באר                           החייםה
 

 

ריט  מראה היכל מגפסוק  יחזקאל פרק מ 

  .רעטעל שולחנות אלו מדיחים את הקרביים גם כן

ם ָהיּו ְמִדיִחין ִקְרֵבי  :רפככתוב במשנה ָ ׁשּ ִדיִחין, ׁשֶ ת ַהּמְ ּכַ ִלׁשְ
ים. ָדׁשִ   קרביים.האת  ם ומנקיםבלשכת המדיחין רוחצי ַהּקֳ

, רפאצריך לרחוץ את הקרביים והכרעיים מהלכלוך. שנאמר
ִים' ּמָ ָרַעִים ִיְרַחץ ּבַ ֶרב ְוַהּכְ   .רפב'ְוַהּקֶ

ֶרס :רפגעוד כתוב במשנה ֵבית אֹוָתהּ  ְמִדיִחין ְוַהּכֶ את  ְמִדיִחין, ּבְ
הכרס, מדיחים ורוחצים אותה בלשכת המדיחים, שהיא לשכה 

ל. רפהיא את כל הלכלוך בעזרה, כדי שלא להוצרפדבעזרה  ּכָ
ּה, את הכרס רוחצים כמה שצריך עד שיהיה נקי היטב.  ָצְרּכָ

ולא נקבע בה שיעור כמה פעמים לרחוץ, אלא הכל לפי כמות 
  .רפוהלכלוך, אם מלוכלך הרבה ירחץ יותר

ָרַבִים,  שאינם כל כך מלוכלכים, רפזאך את הבני מעיים ְוַהּקְ
ה אֹוָתן ְמִדיִחין לׁשָ  רוחצים אותם רק שלשה פעמים, ִמים,ְפעָ  ׁשְ

ִמעּוָטהּ    .רפחלכל הפחות ,ּבְ

דהיינו רוחצים את הבני מעיים שלשה פעמים לכל הפחות, ואם 
  .רפטרוצה להוסיף יכול להוסיף ולרחוץ עוד
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  רע"ב. .רעט
  מדות ה' ג'. .רפ

  ויקרא א' י"ג.  .רפא
  רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ו' ו'.  .רפב
  תמיד ד' ב'. .רפג
  מדות ה' ג'. תפארת ישראל. .רפד
  רא"ש. .רפה
  תפארת ישראל. .רפו
  הבני מעים נקראים גם בשם 'דקין'. .רפז

  הראשון. רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל הפירוש  .רפח



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי העמודים ננסיןרכ

ְלָחנֹות ַעל ל ׁשֻ ִיׁש  ׁשֶ ין ׁשַ ּבֵ את הבני מעיים  ָהַעּמּוִדים. ׁשֶ
העמודים רוחצים על השולחנות של שיש, שנמצאים ליד 

  הננסין.
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רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל הפירוש הראשון. בבית המקדש השני היו רוחצים את  .רפט
הכרס בלשכת המדיחין, אבל את הבני מעיים רחצו על שולחנות של שיש שבעזרה. אבל בבית 

ם ָיִדיחּו ֶאת ' (לעיל לח)המקדש השלישי נראה שירחצו הכל במקום אחד, שהרי כתוב בפסוק  ׁשָ
  ולא חילק בין הבני מעיים לכרס.', ָהֹעָלה



  באר                           החייםה
 

 

רכא  מראה היכל מגפסוק  יחזקאל פרק מ 

  Q רצאחד מהננסין R  
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  התמונה לדוגמא להמחשה בלבד. .רצ



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי העמודים ננסיןרכב

Q  הננסין בתוך לשכת המדיחיןR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רכג  מראה היכל מגפסוק  יחזקאל פרק מ 
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  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי העמודים ננסיןרכד

Q  סדר החלקיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רכה  מראה היכל מדפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
לשכות כלי שיר 

 
   

ַער ּוִמחּוָצה )מד( ַ נִ  ַלׁשּ כֹות יִמי,ַהּפְ ִרים, ִלׁשְ ָחֵצר ׁשָ ִניִמי, ּבֶ  ַהּפְ
ר ֶתף ֶאל ֲאׁשֶ ַער ּכֶ פֹון, ׁשַ ֶרךְ  ּוְפֵניֶהם ַהּצָ רֹום, ּדֶ  ֶאל ֶאָחד ַהּדָ
ֶתף ַער ּכֶ ִדים, ׁשַ ֵני ַהּקָ ֶרךְ  ּפְ ֹפן ּדֶ  רצא:ַהּצָ

  

  :רצבבפסוק זה יבואר לשכות נוספות שבתוך העזרה

ַער ּוִמחּוָצה ַ ִניִמי,  ַלׁשּ לחלל אולם השער של החצר מחוץ ַהּפְ

כֹות הפנימית, דהיינו בתוך החצר הפנימית, יש ִרים,  ִלׁשְ ׁשָ
  .רצגלשכות לוים משוררים

ִרים:    .רצדבׁשי"ן ימנית, מלשון שיר. דהיינו משורריםׁשָ

ָחֵצר אין הלשכה בחוץ ממש, דהיינו בחצר החיצונה, אלא  ּבֶ
ִניִמי,  ר, בתוך . מחוץ לשערצההלשכה היא בתוך החצר הפנימיַהּפְ

  .רצוהחצר הפנימי

ר ֶתף ֶאל ֲאׁשֶ ַער ּכֶ פֹון,  ׁשַ לשכות השיר הם בצד השער ַהּצָ
  . רצח. והם בצד מזרח מהשעררצזהצפוני
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ומחוץ לחלל אולם השער לתוך אויר חצר הפנימי, כמו שמפורש ומחוצה לשער הפנימי.  רש"י: .רצא

אחד אל פתחם לצד דרום:  ופניהם דרך הדרום.לשכות לויים משוררים:  לשכות שרים.במקרא בסופו: 
  ופתחה לצד צפון:פני דרך הצפון. ל כתף שער הקדים: לשכה אחת א כתף שער הקדים.

ביאור סדר הפסוקים: בפסוק זה נתבאר הקדמה, שיש בעזרה עוד כמה לשכות. יש לשכה  .רצב
שפתחה פתוח לצד דרום, ויש לשכה שפתחה לצפון. בפסוק שאחריו מבואר שהלשכה שפתחה 

כך, נתבאר שהלשכה לדרום, הוא לשכה של הלוים עבור כלי השיר. ורק בפסוק שאחר 
  שפתחה לצפון זה עבור הכהנים, עבור בגדי הכהונה. 

ִריםרש"י. ' .רצג כֹות ׁשָ ת ֵליָוֵאי' תרגם יונתן 'ִלׁשְ ּכַ   '.ִלׁשְ
  מצודת ציון.  .רצד
  מלבי"ם.  .רצה
  רש"י. .רצו
  מצודת דוד.  .רצז



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי לשכת המלבושרכו

ֶרךְ  ּוְפֵניֶהם רֹום,  ּדֶ   .רצטהפתחים של לשכות השיר, הם לצד דרוםַהּדָ

  .שפתחיהם. הפתח הוא פני הבית ְפֵניֶהם:

תי לשכות השיר, זה לשכה אחת שמתחלקת בפנים לש
  .שאלשכות

 
לשכת המלבוש 

 
   

  בעזרת ישראל יש לשכה נוספת אחרת:

ֶתף ֶאל ויש לשכה אחת,ֶאָחד,  ַער ּכֶ ִדים,  ׁשַ בצד של השער ַהּקָ

ֵני המזרחי של העזרה, ֶרךְ  ּפְ פֹן, ּדֶ ופתח הלשכה הוא לצד  ַהּצָ
עבור בגדי הכהונה, ששם הכהנים  לשכה זו היא .שבצפון

  .שגמתלבשים בבגדיהם ויוצאים לעשות את העבודה
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השיר.  . מלבי"ם. בצד מזרח משער הוא לשכת(בביאור בנין העתיד)יסוד ושורש העבודה  .רצח
בצד מערב מהשער, אולי יש שם את לשכת המדיחין. או שלשכת המדיחין גדול והוא על פני 

ה ּוִפְתָחּה : '(לעיל פסוק לח)שני צדדי השער, וכן משמע קצת מהכתוב בלשכת המדיחין  ּכָ ְוִלׁשְ
ָעִרים ְ ֵאיִלים ַהׁשּ   ', משמע שהלשכה כנגד שני צדדי השער.ּבְ

  י"ם. רש"י. מצודת דוד. מלב .רצט
  מצודת ציון.  .ש

  . (ב ג)משכני עליון לרמח"ל  .שא
  רש"י. מצודת דוד.  .שב
  . (ב ג)משכני עליון לרמח"ל  .שג



  באר                           החייםה
 

 

רכז  מראה היכל מדפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  לשכות כלי שיר, ולשכת המלבושR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך לשכת כלי שיררכח

 
המשך לשכת כלי שיר 

 
   

ר )מה( ה זֹה ֵאָלי ַוְיַדּבֵ ּכָ ׁשְ ר ַהּלִ ֶניהָ  ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ רֹום, ּדֶ  ַלּכֲֹהִנים ַהּדָ
ֶמֶרת ׁשְֹמֵרי ִית ִמׁשְ   :ַהּבָ

  בפסוק זה יבואר עוד בענין לשכות השיר.

לשכות השיר, זה לשכה אחת שמתחלקת בפנים לשתי 
. על כן בפסוק הקודם כתוב בלשון רבים 'לשכות שדלשכות

  .שהׁשרים', ובפסוק זה כתוב בלשון יחיד 'זה הלשכה'

ר ה זֹה ר ליחזקאל:המלאך אמֵאָלי,  ַוְיַדּבֵ ּכָ ׁשְ ר ַהּלִ ֶניָה  ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ  ּדֶ
רֹום,   ׁשְֹמֵרי ַלּכֲֹהִניםזה הלשכה שפתחה לצד דרום, היא ַהּדָ
ֶמֶרת ִית,  ִמׁשְ היא עבור משרתי ה'. שהם שומרים את משמרת ַהּבָ

הבית בדבר שמוטל עליהם, שהוא עבודת השיר שמוטל על 
  .שוהלוים

. כי 'כהנים' שזסוק זה, הכוונה לוים'כהנים' הכתוב בפּכֲֹהִנים: 
. וכאן הלוים משרתים לפני ה' בעבודת שחפירושו 'משרתים'

  השיר.
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  . (ב ג)משכני עליון לרמח"ל  .שד
קבוצות  צה לומרר זה הלשכה.עפ"י המשכני עליון לרמח"ל. אבל במצודת דוד פירש וז"ל:  .שה

  . כלפי הדרום ל אחדהלשכות אשר פתח כ
  עפ"י רש"י. מצודת דוד.  .שו
  רש"י. אברבנאל. מצודת דוד. .שז

: כל לשון כהן, משרת לאלהות הוא, חוץ (בראשית מז כב)כתב רש"י אברבנאל. מצודת ציון.  .שח
כי אין : (בראשית מא מה)ע"כ. כתב האבן עזרא  מאותן שהם לשון גדולה, כמו כהן מדין, כהן און.

  . . ע"ככהן בכל המקרא כי אם משרת
מ"ד באר שלעתיד לא יכשרו לעבודה  מןהנה בסיאבל המלבי"ם פירש כאן באופן אחר, וז"ל: 

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 

 



  באר                           החייםה
 

 

רכט  מראה היכל מהפסוק  יחזקאל פרק מ 

כֹות ָהיּו  :שטכתוב במשנה ם נֹוְתִנים  וכו'ּוְלׁשָ ם ַהְלִוּיִ ָ ׁשּ ׁשֶ
יר. ֵלי ׁשִ ִים ְוֹכל ּכְ ּנֹורֹות ּוְנָבִלים ּוְמִצְלּתַ יש 'לשכות כלי שיר'.  ּכִ
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בית, להם יהיה הלשכה אשר פניה דרך הדרום שהיא לשכת שרים, ויהיו שומרי משמרת ה
ומשמע שיהיו משוררים במקדש, וזה קשה מאד, דהא הכהנים מוזהרים שלא יעשו עבודת 

הוא במיתה, ולדעת הרמב"ם שם עכ"פ הוא  (סוף פ"ג מהל' כלי המקדש)הלוים, ולדעת הראב"ד 
ל אחר שכהנים אלה ידחו מדין כהנים אמנם י"ל דזה רק בכהן המוכשר לעבודה אב .?באזהרה

יהיה ענינם כלוים דהא עכ"פ הם מבני לוי, וכן ראיתי למהר"י עייאיש בס' לחם יהודה שכתב 
וכשיגדל הכהן ויעשה איש הרי הוא כשר לעבודה ואינו  (פ"ה מה' כה"מ דין ט"ו)עמ"ש הרמב"ם 

שהוא גדול אינו עובד נכנס לעזרה לעבוד אלא בשעה שהלוים אומרים שירה, דקמ"ל דאע"ג 
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 

כת הראויה לו דאז אינו יכול להעתיק עצמו לעבודה של זולתו, אבל בתחלה רשאי לעבוד מלא
השיר דכהנים נמי היו לוים ושבט לוי אקרי, עכ"ד. ואם לא נקבל סברתו זאת, י"ל שיהיו 

והנה בפ"ב דמדות  (כמ"ש הרמב"ם שם פ"ג ה"ג)משוררים בכלי, שלזה הוכשרו גם ישראל מיוחסין 
אמר ראב"י מעלה היתה וגבוהה אמה והדוכן נתון עליה, ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה, 

כהנים גבוה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה, ומבואר שם שהדוכן היה עומד נמצא עזרת ה
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 

אמה לדריסת רגלי הכהנים וי"א אמה לעזרת ישראל,  המזבח למזרח כ"ב אמה, ונתחלקו י"א
אבל בבית השלישי שיבנה ב"ב שיהיה משער המזרחי עד האולם מאה אמה, ישאר מן המזבח 

, א"כ הדוכן שיהיה בסוף עזרת ישראל, (וכן מן המזבח אל האולם)עד הכותל המזרחי ל"ד אמה, 
ים המשוררים על ג' מעלות בכל יהיה רחוק מן הדוכן אל המזבח י"ז אמה, שעליו עמדו הלו

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 

ן עומדים ראב"י אומר אין עולים למנין ואי (פ"ב משנה ו')שתי אמות אל הדוכן, ומבואר בערכין 
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 

וים לשורר, יעמדו בלשכת שרים על הארץ סמוך אל הדוכן לשורר בפה או בכלי שיר, הל
ופניהם לצד דרום שהוא ג"כ נגד המזבח, ומצד שבכ"ז היו כהנים, עמדה לשכה שלהם בעזרת 

  ביאת המקדש ה"א וסוף פ"ט ואכמ"ל בזה. ע"כ. לכותכהנים, ועי' במ"ל פ"ו מה
  המשנה כאן. מדות ב' ו'. בצורת הבית העתיק את .שט



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך לשכת כלי שיררל

ם את כל כלי השיר שמנגנים בהם בלשכות אלו נותנים הלוי
  .שיבבית המקדש

עומדים ומשוררים הלוים  בכל יום, בשעת הקרבת הקרבן, ]יא[
, חלקם לוים וחלקם ואחרים עומדים שם ומנגנים בכלי שיר .בפה

  .שיאישראלים מיוחסים

  .שיבצוצרותחוחלילים וומצלתיים נבלים וכנורות כלי השיר, הם 

ִים . והוא כמו שתי חתיכות נקרא גם בשם 'צלצל' :ְמִצְלּתַ
. את קול הצלצל שומעים עד שיגרחבות מנחושת ומכים זו בזו

  .שידיריחו
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בלשכות אלו נותנים את כל כלי השיר ותשמישיהן, והספרים שמעתיקין בהם את הניגונים  .שי
של כל השירים שמזמרים בפה בבית המקדש על הדוכן, וכן לימוד נגינת הכלים שמנגנים בהם 

 (עזרתמלאכת השיר  [לימוד], והיו מתעסקים שם תמיד ב(עזרת כהנים בשם שלטי גבורים ועיי"ש)
  .כהנים בשם תבנית היכל)

  רמב"ם הלכות כלי המקדש ג' ג'. אין שירה אלא בפה. .שיא
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 

בשעה שצריך לנגן הם נותנים חלק מכלי השיר לישראלים מיוחסים כדי שיר', ועוסקים בזה. ורק 
 לנגן בהם.

ואין פוחתין משנים עשר לוים וז"ל:  ד)-(הלכות כלי המקדש ג גפרטי הדינים ברמב"ם  .שיב
עומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה על הקרבן ומוסיפין עד לעולם ואין אומרין שירה אלא 

שהיא עבודתה בפה. ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי  בפה בלא כלי שעיקר השירה
שיר. מהן לוים ומהן ישראלים מיוחסין המשיאין לכהונה. שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס. 

  ואין אלו המשוררים על פי הכלים עולין למנין השנים עשר.
י נבלים ולא ובמה הם מנגנין. בנבלים וחלילים וכנורות וחצוצרות והצלצל. ואין פוחתין משנ

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.

 רע"ב ערכין פ"ב מ"ה. .שיג

  תמיד ג' ח'. .שיד
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Q  צלצל  - מצלתיםR  

  

  

  
  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי גריפההמרלב

יר ֵלי ׁשִ   .שטוביניהם יש את החליל :ְוֹכל ּכְ

  .שטזוכן יש חצוצרות

  .שיזוכן יש כלי שיר הנקרא 'מגריפה'

  
 

המגריפה 
 
   

כלי השיר הנקרא מגריפה, היא אמה, וגבוה אמה, וידית  ]יב[
יוצא ממנה. יש במגריפה עשרה נקבים, ובכל נקב יש קנה, 
ובכל קנה יש עשרה נקבים. מכל נקב יוצא מין זמר, נמצא 

  .שיחשמכל המגריפה יוצא מאה מיני זמר

ויש אומרים שבכל קנה יש מאה נקבים, נמצא שמכל המגריפה 
  .שיטלף מיני זמריוצא א
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   ערכין י: .שטו
יש סדר מיוחד לכלי השיר, לכל זמן וזמן, באיזה כלי שיר,  ,שבכל ימות השנהבשיר הלויים 

  .יג:)-(י.וכמות הכלים מכל מין. כמבואר בערכין 
, ויש כלי שיר (סוכה ד ז)אבל בשמחת בית השואבה, מזמרין בכל כלי שיר. כמבואר בתוספתא 

וז"ל:  הלכות לולב ח יג)(. וכן כתב הרמב"ם (סוכה ה ד)רבים מאוד בלא מספר, כמבואר במשנה 
החליל מכה ומנגנין בכינור ובנבלים ובמצלתים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו. 

  בכלי שיר רבים מאוד נוספים. , מנגנים שם גם כןכלים שהוזכרומזה משמע שמלבד הגם ע"כ. 
 ערכין י"ג. .שטז

 ערכין י"א. ראה להלן בענין צורת המגריפה. .שיז

  י"א. וברש"י. ערכין .שיח
יש כאן מקום שאלה איך פעולת כלי השיר הזה הנקרא 'מגריפה', ואיך ערכין י"א. וברש"י.  .שיט

מנגנים בו. דהרי אם הוא כמו חליל, הרי צריך לסתום באצבעות חלק גדול מהנקבים בשעת 
עליו  כי מכים ,לפני המזבח מכההניגון, כדי שיצא הניגון טוב. וכמו שכתוב לגבי החליל, שהוא 

. ואיך אפשר להקיש על כל כך הרבה נקבים (רע"ב ערכין ב ג) באצבעות בשעה שמנגנים
  שבמגריפה בבת אחת.

ביאר אאמו"ר שליט"א, שיתכן שהקנים שבתוך המגריפה, אינם מחוברים וקבועים, אלא שהם 
ים יוצאים ונכנסים במקומם. דהיינו, שהקנים האלו שהם כמו חלילים, נמצאים רוב הזמן שקוע

בתוך חלל המגריפה, שהיא אמה וגבוה אמה, ובעת שמנגנים מוצאים כל קנה בזמנו לפי הניגון, 
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  .שכבבית המקדש יש שלשה כלים הנקראים בשם 'מגריפה'

. את קול כלי השיר הזה שכאכלי שיר הנקרא בשם 'מגריפה' .א
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ולעיתים מוציאים ומגלים רק נקב אחד, ולפעמים יותר, ולפעמים הכל, ולפי כמות הנקבים 
  שמוציאים, כך משתנה הקול, והתנועה היוצא ממנו.

אול בזה את להבחל"ח הגאון הגדול כ"ק מרן אדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א אמר לי, לש
  רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל.

ביאור הנ"ל, והוסיף עוד ביאור. ואמר שיתכן שיש על כל נקב מכסה שיתכן הושאלתיו, והסכים 
קטן, ואופן הניגון הוא על ידי שלוחצים עם האצבע בצידו של המכסה, ועל ידי כן מתגלה הנקב 

  . ע"כ.חצוצרות][כמו שיש במיני ויוצא ממנו קול 
ובענין מהיכן מגיע האוויר לתוך המגריפה. יתכן שמה שכתוב בגמרא 'וקתא יוצאה הימנה' 

לוחצים עליו ושהוא הידית, הכוונה שידית זו היא כעין נאד מלא אויר, ומנחים אותו תחת הזרוע, 
שכל נקב  .ואח"כ יוצא האויר דרך הנקבים ,המגריפהחלל על ידי הזרוע, והאויר יוצא משם אל 

הוא באופן שונה, ומוציא מין קול שונה, ונעשה מזה ניגון יפה ונשגב מאוד הנשמע עד יריחו. 
  כראוי לבית אלקינו.

'. וביאר התפארת ֵחֶמת ֲחִליִליןהנקרא ' (כ ב)נאד כזה, יש בכלי שיר המוזכר במסכת כלים 
מפוח שמחוברין בו כמה  והוא עשוי כעין ,שק חלילים]-[ זאקפייפעישראל מהו הכלי הזה וז"ל: 

חלילים, יש שנקביהן צרים ועי"ז קולן דק, ויש שנקביהן רחבים, ועי"ז קולן עב וגס, וכשדוחקין 
וכבר יש  .על המפוח במקומות ידועות, אז מנגן מאליו ע"י הרוח היוצא מהמפוח דרך החלילים

וכתב התוספות יום . ע"כ. בל"א 'האמניקא'אצלינו כלי קטן דומה לזה, לשחוק הקטנים ונקרא 
  טוב שבארץ רוסיא זה נמצא הרבה. בזמנינו נמצא הכלי הזה הרבה במדינת סקאטלאנד.

 ביאר בענין צורת המגריפהאח"כ כעת מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות, ו
שיתכן שהמגריפה היא תיבה סתומה,  השלטי הגיבורים . בכללות ביאר[ראה ב'אוצר ההיכל']

עשר קנים, ובכל קנה עשרה נקבים. ויש מפוחים שעל ידם נכנס רוח לתיבה.  פניםמב ובתוכה
לעשר הנקבים  מבפנים וסגור באופן שיצא הרוח רק דרך הקנים. וראשי הקנים סמוכים

כל אחד , ו[כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו]קלידים מאה שבתיבה. ולכל נקב יש כיסוי קטן. ויש 
למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים. ועל ידי  ברזל קצת ארוך, , ע"יהקלידים מחובר מבפניםמ

[כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו, ההקשה על הקלידים נפתחים ונסגרים הנקבים, ומשמיעים קול 
כאן הם מקישים על אך מקישים על מיתרים, מחוברים מבפנים לפטישים קטנים האלא ששם הקלידים 

בי ובאורך, וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם בקנה והקנים משונים זה מזה, בעו נקבים].
  ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו, עד שעולה למאה קולות. .אם רחוק אם קרוב

ולפי דרך זה, אפשר לבאר שיהיה כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים, שיהיה גם כן כנ"ל, אלף 
 קלידים, ויצאו מהמגריפה אלף קולות.

 פות יום טוב תמיד ה' ו'. וכעי"ז בתוס' ערכין י:תוס .שכ

 ערכין י"א. .שכא
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 בית המקדש השלישי המגריפהרלד

 .שכבשומעים עד יריחו

 .שכגמגריפה שגורפים בה את הדשן מהמזבח .ב

כלי שלישי הנקרא 'מגריפה', והוא בצורת מגריפה. את  .ג
 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 

. לוי ששומע שכדהכהנים נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא
את קול המגריפה יודע שאחיו הלוים נכנסים לומר שיר, 

. וראש המעמד מעמיד את המצורעים שכהוהוא רץ ובא
כנים להזות עליהם דם בשער המזרח כדי שיהיו מו

 .שכוהאשם

  

  :שכזהנקרא 'מגריפה' כלי השירלהלן ציור 
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 .(שם)תמיד ג' ח'. רמב"ם ורע"ב ותפארת ישראל  .שכב

 תמיד ב' א'. .שכג

 תמיד ה' ו'. .שכד

 תמיד ה' ו'. .שכה

 רמב"ם תמיד ה' ו'. .שכו

 ציור המגריפה להלן, הוא להמחשה בלבד. ואיננו יודעים את הצורה ממש. ורק ניסינו .שכז
[לא ציירנו את הביאורים שכתבנו בזה, אלא רק להבנת פשט להמחיש את הכתוב בגמרא בערכין 

. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לראות את המגריפה על מכונה ואת כל הכלים הגמרא]
 בבית המקדש במהרה בימינו אמן.
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 בית המקדש השלישי המגריפהרלו

Q  עם המדות  -המגריפהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נקבים 10
 ובכל אחד יש קנה

  בכל קנה
 נקבים 10יש 

 ידית

 נקבים] 100[ויש אומרים 
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הכינור 

 
   

ים שהוא כלי השיר הנקרא הכינור, כתב בספר שלטי הגבור
  בלע"ז 'הארפ'. וזה צורתו:

  

Q שכחכינור R  
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איטלקית נכתב: . ע"כ. בהנקרא בלשון לעז 'ארפה' הכנורבספר שלטי הגבורים כתב:  .שכח
arpa :באנגלית נכתב .harp.  כאן יש לציין להשיבושים שיש בשפת ה'עברית', אשר שובשו בו

  מילים רבות, וביניהם שיבשו גם את השמות של חלק מכלי הנגינה.
הכנור הנקרא בלשון לעז 'ארפה'. הוא כלי עץ נעשה : (פרק ט)זה לשון בעל שלטי הגבורים 

נור הנקרא בלשון לעז 'ארפה'. הוא כלי עץ נעשה כדמות פתח הכ כדמות פתח פתוח לרוחה
 



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי הכינוררלח
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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 

אשר כתבתי בפרק שלישי בפרקי אלו, ובמקומו משערי הר הבית שלא היה לו משקוף על גביו כ
  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 

תרים ימלמטה כדמות הארובות העליונות להכניס בכנור נעימת קול המ האחרות במזוזה ההיא
  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. 

כמו משקוף שאינו ועל המזוזה הזאת ועל המזוזה האחרת ששהיא הכנור עצמו, יש עץ על גביהן 
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 
[לרבנו בעל 'שלטי הגבורים' היה חסר ספרי הגמרא, עקב גזירת שריפת התלמוד רח"ל  שבעה וארבעים

רק שהיה במקום מגוריו איטליא. על כן לא ידע שבגמרא (ערכין יג:) נתבאר שלכינור של בית המקדש היה 
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 

ב במקום אחד על גמרות במקום מסויים, וכן מביא ממה שהעתיקו המפרשים את דברי הגמרא, וכן כות
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 

עצמי הוא על נגינת הקוראים אותן המשוררים הבקיאים מצד זה והאחרת מצד זה, והנגון שלו ה
  שלהם, חמישית, שישית, שמינית, היינו הדיאפינטי, האינסאקורדו, והדיאפאסון.

ואתה הקורא דע, כי נקרא הכלי הזה כנור על שם המיתרים הנתונים ביושר ולאורך הכלי, כמו 
שר. או נקרא כנור כאמור מפני , שרוצה לומר מעשה י(מלכים א' ז לא)'ופיה עגול מעשה ֵכן' 

שהמיתרים הם תחובים על ַכן הכלי, היינו מושב הכלי, כמו ויעש את הכיור נחושת ואת כנו 
  , שרוצה לומר מקום מושבו.(שמות לח ח)נחושת 

ואין להרהר עלי או על מי שיאמר היות הכנור הזה הכלי ההוא הנקרא בלשון לעז 'ארפה', כי 
  .וכו'י שיוכל לנגן מעצמו בנשיבת הרוח אלא זה. הנה אין בכל כלי השיר כל

על פסוק 'חצות לילה אקום להודות לך'  (ג:)אמרו רבותינו ז"ל במסכת ברכות פרק מאימתי 
, דוד סימנא הוה ליה, דאמר רב חנא בר בזנא אמר רבי שמעון חסידא, כנור (תהילים קיט סב)

רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן  היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה
  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 

הוא הצד אשר משם נושב הרוח הצפוני, והמזוזה האחרת שהיא הכנור עצמו לצד לצד צפון ש
 



  באר                           החייםה
 

 

רלט  מראה היכל מהפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
הנבל 

 
   

הנבל, נתבאר בספר שלטי הגבורים שהוא כלי השיר הנקרא 
  '. וזה צורתו:בלע"ז 'לאוטו 

  

Q שכטנבל R  
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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 

ה נס מוחלט אין צורך בו, וה' אלהינו יתברך שמו לא ישדד המקישים בו בדעת ומזמה, כי זה יהי
הטבע וירצה בניסים, אלא בעיתים מיוחדים לסיבה מה מהסיבות, לכבוד שמו תהלתו 

 ע"כ. ותפארתו.

. ע"כ. הוא מכלי הנגון ידוע אצלנו, נקרא בלע"ז 'ליאּוטו ֹ הנבלבספר שלטי הגבורים כתב:  .שכט
  . בעברית נקרא 'לאוטה'.luteנכתב: . באנגלית liutoבאיטלקית נכתב: 
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 בית המקדש השלישי הנבלרמ

Q  נבלR  
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', הוא מכלי הנגון ידוע אצלנו, נקרא בלע"ז 'ליאּוטו ֹ הנבל: (פרק ח)זה לשון בעל שלטי הגבורים 
ובלשוננו הקדש נקרא נבל. או מפני שמרוב נעימותו הוא מנבל כל מיני כלי זמרה, כמו שאמרו 

  ול מתוכו שיש לו כרס וצואר.במדרש תהילים. או מפני שבצורתו הוא כדמות נבל יין חל
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. 

ולה ביושר עד והצואר הוא שטוח וחלק מלגיו, ומלמעלה או חוצה לו עגול הוא הבית יד שלו הע
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 

ימשכום למעלה סביב ליתדות, וכשמסבבים היתדות האלה ההם יכניסו ויקשרו מתרי הכלי ו
  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 

ועושים שבנתינת אצבעות היד השמאלית  ,אותו עמם בקשר אמיץבהדרגה נאה וקושרים 
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 

 ע"כ.  כרס הכלי באורך כאשר אמרנו.
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רמא  מראה היכל מהפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
החליל 

 
   

. שלא. החליל עשוי מקנה קלוף ודקשלהחליל, נקרא גם בשם 'אבוב'
  .שלבאת קול החליל שומעים עד יריחו

  
  

Q  חלילR  
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  ערכין י: .של
 ערכין י: וברש"י.  .שלא

אמנם החלילין הם כלי נגון לזמר גם כן וז"ל:  (פרק ו)תמיד ג' ח'. בספר שלטי הגבורים  .שלב
עמהם, שהם חלולים עגולים וארוכים. והם של שלשה מינים. היינו הכלי הנקרא בלשוננו הקדוש 

יפירו, והאחר , ושני מינים אחרים הנקראים בלשון לעז, האחד פ)ה (דברי הימים א' כהקרן 
  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. 
שאר מיני החלילין האמורין, העץ שלו הוא מלא מתוכו כמו אך מצד הפה במקום האבוב שיש ל

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 
  בו כמו ארובה או חלון שקוף ואטום הבא תוך חלל הכלי.במקום סוף עשת העץ יש 

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 
רבינו והבירטאנורה ז"ל, דבגמרא מוכח דחליל גופיה קרוי אבוב, המין ההוא מהחליל שאמרו 

 ע"כ.  כי אבוב וחליל לבעלי הגמרא אולי דבר אחד הם.
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 בית המקדש השלישי הנחת כלי השיר בלשכותםרמב

 
הנחת כלי השיר בלשכותם 

 
   

  .שלגופים במטפחותכלי השיר נמצאים בלשכות כלי השיר, עט

ֵני ְבֵני ֵלִויבתוך לשכות כלי השיר יש ' '. שזה קרש מרובע ַמְלּבְ
, ועושים בו לשון של שלדמוארך המורכב על שני עמודים

, ובו תולים הלויים את מיני הכלים שאומרים עליהם שלהזהורית
  .שלואת השיר בכל יום

  וזה צורת המלבנים:

  

Q  מלבני בני לויR  
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מסכת כלים כ"ד י"ד. רמב"ם הלכות כלים כ"ז י"ג. שם כתוב לגבי הנבלים. ובעזרת כהנים  .שלג
 .(כד יד)משמע שכל כלי השיר עטופים במטפחות. וכ"כ ברע"ב במסכת כלים 

 פירוש המשניות להרמב"ם מסכת כלים י"ח ג'. רמב"ם הלכות כלים ד' ב'. .שלד

 הערוך ערך מלבן. ר"ש במסכת כלים י"ח ג' בשם הערוך. .שלה

 פירוש המשניות להרמב"ם מסכת כלים י"ח ג'. רמב"ם הלכות כלים ד' ב'. .שלו

  

 מלבן
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רמג  מראה היכל מהפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q לי שיר מקום לשכות כR  
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 בית המקדש השלישי המשך לשכת המלבושרמד

 
המשך לשכת המלבוש 

 
   

ה )מו( ּכָ ׁשְ ר ְוַהּלִ ֶניהָ  ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ פֹון, ּדֶ ֶמֶרת ׁשְֹמֵרי ַלּכֲֹהִנים ַהּצָ  ִמׁשְ
ַח, ְזּבֵ ה ַהּמִ ֵרִבים ָצדֹוק ְבֵני ֵהּמָ ֵני ַהּקְ ְרתוֹ  ְיהָֹוה ֶאל ֵלִוי ִמּבְ   :ְלׁשָ

שהיא בצד שער  שלזבפסוק זה יבואר הלשכה שהזכיר לעיל
  העזרה המזרחי, ופתחה לצד צפון.

ה ּכָ ׁשְ ר ְוַהּלִ ֶניָה  ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ פֹון,  ּדֶ  הלשכה שפתחה לצד צפון, היאַהּצָ
ֶמֶרת ׁשְֹמֵרי ַלּכֲֹהִנים ַח,  ִמׁשְ ְזּבֵ לשכה זו היא עבור הכהנים ַהּמִ

שמרת המזבח להקריב עליו ממש, שהם שומרים את מ
  .שלחקרבנות

, מזרע שלט'כהנים' הכתוב בפסוק הזה, הם כהנים ממש ּכֲֹהִנים:
  אהרן הכהן. שעושים את עבודת הקרבנות.

ה כהנים אלו הם בני צדוק, וכל הכהנים נקראים על ָצדֹוק,  ְבֵני ֵהּמָ

ֵרִבים שם צדוק, ֵני ַהּקְ  ָוהְיהֹ  ֶאל שנתקרבו מתוך שבט לוי,ֵלִוי,  ִמּבְ
ְרתֹו.    אל ה' לשרת לפניו בעבודת הקרבנות.ְלׁשָ

כל הכהנים נקראים על שם צדוק, שהוא היה הכהן ָצדֹוק:  ְבֵני
  .שמהגדול הראשון, בבית המקדש הראשון
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 סוף פסוק מ"ד. .שלז

 מצודת דוד. .שלח

 אברבנאל. .שלט

י להלן מ"ג י"ט. רש"י להלן מ"ד ט"ו. אבל המלבי"ם והמצודת דוד רד"ק. אברבנאל. רש" .שמ
פירשו שלעתיד לבוא יעבדו בבית המקדש רק הכהנים מזרע צדוק, שהם לא עבדו עבודה זרה. 

  ושאר הכהנים לא יוכלו לעשות את עבודת הכהונה.
. והרי עיין שם במפרשים טז)-(מד וענין זה תלוי במחלוקת המפרשים בפירוש הפסוקים להלן 

ית  הפסוקים: ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ּבֵ ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ַרב ָלֶכם ִמּכָ ית ִיׂשְ ְוָאַמְרּתָ ֶאל ֶמִרי ֶאל ּבֵ
ָרֵאל: ַהְקִריְבֶכם  ִיׂשְ יִתי ּבְ לֹו ֶאת ּבֵ י ְלַחּלְ ׁשִ ִמְקּדָ ר ִלְהיֹות ּבְ ֵני ֵנָכר ַעְרֵלי ֵלב ְוַעְרֵלי ָבׂשָ ֲהִביֲאֶכם ּבְ ּבַ
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רמה  מראה היכל מופסוק  יחזקאל פרק מ 

ִנית : שמאככתוב, כאשר המליכו את שלמה המלך ְמִליכּו ׁשֵ ַוּיַ
ִויד לֹֹמה ֶבן ּדָ  המליכו שנית את שלמה בן דוד המלך, ,ִלׁשְ

חּו ַליֹהָוה ְלָנִגידַויִּ  ּוְלָצדֹוק  ומשחו אותו שיהיה נגיד לה', ,ְמׁשְ
  .שמבואת צדוק משחו שיהיה כהן גדול ,ְלֹכֵהן

לשכה זו שהיא עבור הכהנים ממש, בה הכהנים מתלבשים 
  .שמגלעשות את העבודהבבגדי כהונה ויוצאים 

יׁש  כתוב במשנה: ְלּבִ ְנָחס ַהּמַ ת ּפִ ּכַ  בלשכה זו מונחים .שמדִלׁשְ
בגדי הכהונה, ויש שם ממונה מיוחד לשמור על הבגדים, ולעזור 

. ומפני שהממונה הראשון שמהלכהנים להלביש את בגדי הכהונה
  .שמונקרא פנחס, נקראו גם כולם אחריו בשם פנחס
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ימוּ  ׂשִ י ַוּתְ ֶמֶרת ָקָדׁשָ ם ִמׁשְ ַמְרּתֶ ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם: ְולֹא ׁשְ ִריִתי ֶאל ּכָ ֵפרּו ֶאת ּבְ ן ֶאת ַלְחִמי ֵחֶלב ָוָדם ַוּיָ
ר לֹא ָיבוֹ  ׂשָ ן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ּבָ ל ּבֶ י ָלֶכם: ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ּכָ ׁשִ ִמְקּדָ י ּבְ ַמְרּתִ ל א אֶ ְלׁשְֹמֵרי ִמׁשְ

ָראֵ  ְתעֹות ִיׂשְ ר ָרֲחקּו ֵמָעַלי ּבִ ם ֲאׁשֶ י ִאם ַהְלִוּיִ ָרֵאל: ּכִ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ר ּבְ ן ֵנָכר ֲאׁשֶ י ְלָכל ּבֶ ׁשִ ר ִמְקּדָ ל ֲאׁשֶ
ֲעֵרי ַהבַּ  ֻקּדֹות ֶאל ׁשַ ְרִתים ּפְ י ְמׁשָ ׁשִ אּו ֲעֹוָנם: ְוָהיּו ְבִמְקּדָ ּלּוֵליֶהם ְוָנׂשְ עּו ֵמָעַלי ַאֲחֵרי ּגִ ְרִתים ּתָ ִית ּוְמׁשָ

ְר  ר ְיׁשָ ְרָתם: ַיַען ֲאׁשֶ ה ַיַעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְלׁשָ ֲחטּו ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהזֶַּבח ָלָעם ְוֵהּמָ ה ִיׁשְ ִית ֵהּמָ תּו ֶאת ַהּבָ
אִתי ָיִדי ֲעֵליֶהם נְ  ן ָנׂשָ ָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעֹון ַעל ּכֵ ֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה אֹוָתם ִלְפֵני ִגּלּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית ִיׂשְ

לִ  אּו ּכְ ים ְוָנׂשְ ָדׁשִ י ַהּקְ י ֶאל ָקְדׁשֵ ל ָקָדׁשַ ת ַעל ּכָ ׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי ְוָלֶגׁשֶ אּו ֲעֹוָנם: ְולֹא ִיּגְ ָתם ְוָנׂשְ ּמָ
ִית ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו ּוְלֹכל ֲאׁשֶ  ֶמֶרת ַהּבָ י אֹוָתם ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ר ָעׂשּו: ְוָנַתּתִ ה ּבֹו: ְותֹוֲעבֹוָתם ֲאׁשֶ ר ֵיָעׂשֶ

ה  ָרֵאל ֵמָעַלי ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְתעֹות ּבְ י ּבִ ׁשִ ֶמֶרת ִמְקּדָ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ר ׁשָ ֵני ָצדֹוק ֲאׁשֶ ם ּבְ ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ
ְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה:  ה ָיֹבאּו ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלׁשָ י ֵהּמָ ׁשִ ֶאל ִמְקּדָ

י: ַמְרּתִ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ְרֵתִני ְוׁשָ ְלָחִני ְלׁשָ ה ִיְקְרבּו ֶאל ׁשֻ  ְוֵהּמָ

 דברי הימים א' כ"ט כ"ב. .שמא

 עפ"י רש"י ומלבי"ם בדברי הימים. .שמב

  . (ב ג)משכני עליון לרמח"ל  .שמג
 מדות א' ד'. .שמד

 רא"ש. רע"ב. תפארת ישראל. עזרת כהנים. .שמה

ְלּבּוׁש.: (ה א)לים רא"ש. בשק .שמו ׁש וכו', ּוִפְנָחס ַעל ַהּמַ ְקּדָ ּמִ ָהיּו ּבַ ין ׁשֶ  ֵאּלּו ֵהן ַהְמֻמּנִ



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המשך לשכת המלבושרמו

יש  שמח. בלשכהשמזעושים הרבה מאוד בגדי כהנים הדיוטים
תשעים וששה חלונות עבור בגדי הכהונה. לכל משמר ומשמר 

  .שמטוארבע המשמרות יש ארבע חלונותמעשרים 

בחלון אחד מונחים כל המכנסים, וכתוב עליו 'מכנסים'. בחלון 
אחד מונחים כל האבנטים, וכתוב עליו 'אבנט'. וכן כל 

  .שנאבחלון אחד. וכן כל הכתונות בחלון אחד שנהמגבעות

  .שנבהחלון אינו חלון מפולש, אלא הוא חלל מה בעובי הכותל

  .שנגלכל בגד ובגד יש תיק
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 רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'. .שמז

 . וכן בשם שלטי הגבורים.(הלכות כלי המקדש פרק ח הלכה ח)דרך חכמה בביאור הלכה  .שמח

 רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'. .שמט

 עפ"י רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ב'. .שנ

 רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ט'. .שנא

 תוספות יום טוב מעילה ו' א'. דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח'. .שנב

 דרך חכמה הלכות כלי המקדש פרק ח' הלכה ח', בשם בעל הטורים שמות ל"ט כ"ז. .שנג



  באר                           החייםה
 

 

רמז  מראה היכל מופסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  מקום לשכת המלבושR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי מידת העזרהרמח

  
  

  

  

 
מידת העזרה 

 
   

ָמד )מז( ה ֵמָאה ֹאֶרךְ  ֶהָחֵצר ֶאת ַוּיָ ה ֵמָאה ְורַֹחב ַאּמָ  ַאּמָ
ַעת, חַ  ְמֻרּבָ ְזּבֵ ִית ִלְפֵני ְוַהּמִ   שנד:ַהּבָ

ָמד  ,שנההעזרה, לפני האולם וההיכל מדד את חללֶהָחֵצר,  ֶאת ַוּיָ
ה,  ֵמָאה אֶֹרךְ  ה,  ֵמָאה ְורַֹחב אורך העזרה מאה אמה,ַאּמָ ורוחב ַאּמָ

ַעת,  העזרה מאה אמה,   .שנומרובעְמֻרּבָ

 
המזבח 

 
   

ַח  ְזּבֵ ִית.  ִלְפֵני ְוַהּמִ פני , לשנזהמזבח הוא באמצע העזרהַהּבָ
  .שנחההיכל

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 
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  חלל עזרת ישראל, לפני האולם וההיכל: ר.וימד את החצרש"י:  .שנד
 רש"י. .שנה

העזרה בבית המקדש השלישי שונה מהעזרה בבית המקדש השני. בבית המקדש השלישי  .שנו
יש לעזרה שלש חומות, בדרום וצפון ומזרח. אבל במערב, האולם הוא כעין החומה הרביעית 

 יכל. של העזרה. והעזרה מרובעת מאה על מאה אמה, לפני האולם והה

 צורת הבית לתוספות יום טוב. משכני עליון לרמח"ל. מלבי"ם. .שנז

 עפ"י מצודת ציון. .שנח

  

 העזרה � מידות החצר הפנימית 



  באר                           החייםה
 

 

רמט  מראה היכל מזפסוק  יחזקאל פרק מ 

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



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המזבחרנ

Q  העזרה באורך ורוחב מאה אמה, והמזבח באמצעR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רנא  מראה היכל מזפסוק  יחזקאל פרק מ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי המזבחרנב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  באר                           החייםה
 

 

רנג  מראה היכל מזפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
אורך העזרה ממזרח למערב 

 
   

  :שססדר המקומות בעזרה ממזרח למערב, הם באופן זה

 .אמה עשרה שבעחב ואמה על ררך מאה ואב ',עזרת ישראל'
'עזרת ישראל' שהוא השטח הראשון לאחר שער העזרה  ]יג[

המזרחי, הוא באורך מאה אמה מצפון לדרום, וברוחב שבע 
המידה היתירה נקראת  ,בכל מקום[עשרה אמה ממזרח למערב 

לעזרת ישראל אסורים נשים  .]שסאאורך, והפחותה נקראת רוחב
  .שסבליכנס, ומותר לישראלים ליכנס

', שהוא השטח שמיד אחרי עזרת ישראל, גם כן עזרת כהנים'
לעזרת כהנים  אמה. עשרה שבעחב ועל ר אמה,רך מאה ואב

  .שסגאסורים ישראלים ליכנס, מלבד בשעת סמיכה ותנופה
אמה,  שלשים ושתיםוהוא  ,המזבחלאחר עזרת כהנים, נמצא 

  .שסדממזרח למערב

ה יש את . במקום זאמה וארבע שלשיםבין האולם ולמזבח 
  .שסההכיור, ואת המדרגות לעלות אל האולם
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סדר זה הוא כפי שכתוב בצורת הבית לתוספות יום טוב, ובמשכני עליון לרמח"ל,  .שס
 ובמלבי"ם.

 רש"י מלכים א' ו' ג'. .שסא

העזרה הוא מחנה שכינה, ובמשכן היה נקרא 'חצר' והוא חצר המשכן, וכן במלכים נקרא  .שסב
ַתח . (עפ"י עזרת כהנים)חצר  ִכיָנה. ִמּפֶ ה, ּוַמֲחֵנה ׁשְ ָרֵאל, ּוַמֲחֵנה ְלִוּיָ לׁש ַמֲחנֹות ֵהן: ַמֲחֵנה ִיׂשְ ׁשָ

ַתח  ָרֵאל. ִמּפֶ ִית, ַמֲחֵנה ִיׂשְ ַלִים ְוַעד ַהר ַהּבַ ַתח ָהֲעָזָרה ְירּוׁשָ ה. ִמּפֶ ִית ְוַעד ָהֲעָזָרה, ַמֲחֵנה ְלִוּיָ ַהר ַהּבַ
ִכיָנה   .(במדבר רבה נשא ז, וכ"ה בזבחים קטז:)ְוִלְפִנים, ַמֲחֵנה ׁשְ

כתב התפארת ישראל וז"ל: מיהו נראה לי דאף על גב דהמשנה . (מדות ב ו)תפארת ישראל  .שסג
שהיה צורך היו ישראל מותרים לבוא שם,  שם לא הזכירה רק סמיכה ותנופה, הוא הדין כל

דהרי ברגלים כשהיתה עזרה מלאה מישראל, נמשכין משם לבין בית החליפות וכותל העזרה, 
ועמ"ש (, וכמו שכתבתי לעיל )כיומא דכ"א א' ורש"י שם(ומשם לי"א אמה שאחורי בית הכפורת 

 .)ט' 'לקמן פ"ה סי

 י"ז.-יחזקאל פרק מ"ג פסוקים י"גצורת המזבח ומדותיו, יבואר אי"ה להלן,  .שסד



  הבאר                           החיים

 

 

 בית המקדש השלישי הדוכןרנד

  .שסובעזרה אין תקרה. וכן מעל מקום המזבח אין תקרה

  

 
הדוכן 

 
   

ֶדֶרת 'הנקרא  ,בין עזרת כהנים לעזרת ישראל יש דוכן ַהּגְ
ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ַמֲעָלה  :כתוב במשנה. שסז'ֲהִגיָנה י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ

ה,הָ  ם, ּוְגבֹוָהה ַאּמָ יש מדרגה בין עזרת ישראל לעזרת  ְיָתה ׁשָ
על המדרגה הזו יש  ְוַהּדּוָכן ָנתּון ָעֶליָה, כהנים, גבוהה אמה.

ה דוכן, ל ֲחִצי ֲחִצי ַאּמָ לׁש ַמֲעלֹות ׁשֶ בדוכן יש שלש , ּוָבּה ׁשָ
ִנְמֵצאת ֶעְזַרת ַהּכֲהִנים . מדרגות שכל אחת בגובה חצי אמה

בֹוהָ  י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה.ּגְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ המדרגה  ה ֵמֶעְזַרת ִיׂשְ
הראשונה גבוהה אמה, ואחר כך עוד שלש מדרגות שכל אחת 
גבוהה חצי אמה, נמצא שעזרת כהנים יותר גבוה מעזרת 

  .שסחישראל בשתיים וחצי אמה

. ושומעים את שסטואומרים שיר כל יום,על הדוכן עומדים הלווים 
  .שעקול השיר עד יריחו
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 .(תפארת ישראל בסימני הציור) את הכיור בלילה בו לשקע ור מיםבהיש את  ,כיורהליד  .שסה
ששיקעו את הכיור כל לילה בים  (יומא לח.)ים ראה יומא ל"ז. וברש"י. אמנם עיין בתוספות ישנ

  של שלמה. ולפי"ז לא צריך בור מיוחד.
  רע"ב. וכ"כ בספר חנוכת הבית לרבי מלכיאל אשכנזי. .שסו
 מדות ב' ו'. .במשכני עליוןו צורת הביתבו )שם( י"שברו ,ב"ב י"מחזקאל י .שסז

התפארת ישראל שהמעלות האלו  כן משמע ברמב"ם הלכות בית הבחירה ו' ג'. כתב .שסח
 בשטח של עזרת כהנים.

 ערכין ב' ו'. רמב"ם הלכות כלי המקדש ג' ג'. .שסט

 תמיד ג' ח'. .שע



  באר                           החייםה
 

 

רנה  מראה היכל מזפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  מידות העזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי הכיוררנו

 
הכיור 

 
   

יָת : שעאבין האולם והמזבח יש את הכיור, ככתוב בתורה ְוָעׂשִ
ת ְלָרְחָצה ת ְוַכּנֹו ְנֹחׁשֶ ּיֹור ְנֹחׁשֶ ין ֹאֶהל מֹוֵעד  ,ּכִ ְוָנַתּתָ ֹאתֹו ּבֵ

חַ  ְזּבֵ ה ָמִיםְונָ  ,ּוֵבין ַהּמִ ּמָ   .ַתּתָ ׁשָ
ַח, ּוָמׁשּוְך  :שעבמבואר במשנה ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ּיֹור ָהָיה ּבֵ ַהּכִ
רֹום. י ַהּדָ ַלּפֵ מקום הכיור הוא בין האולם והמזבח, ואינו  ]יד[ ּכְ

עומד ממש בין האולם והמזבח, אלא הוא משוך לצד דרום כנגד 
  .שעגהמקום שבין האולם והמזבח

, ויש לו בסיס שעליו יושב הכיור, שעדיר גדולהכיור צורתו כמו ס
. הכיור וכנו עשויים שעו, והוא 'כנו'שעהוצורתו כמו סיר הפוך

  .שעזמנחושת
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שמות ל' י"ח. ואף שאין מוזכר הכיור בנביא, מכל מקום הרי 'דבר אחד מדבריך אחור לא  .שעא
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 

א בא לבאר ולגלות את השינויים שיהיו בבית המקדש השלישי, עפ"י הנבואה, מצוה. והנבי
 אבל לא לבטל שום דבר ממה שכתוב בתורה ח"ו.

 מדות ג' ו'. .שעב

ין  :(שמות ל יח)כתוב תפארת ישראל.  .שעג ת ְלָרְחָצה ְוָנַתּתָ ֹאתֹו ּבֵ ת ְוַכּנֹו ְנֹחׁשֶ ּיֹור ְנֹחׁשֶ יָת ּכִ ְוָעׂשִ
ה ָמִים. וכתב רש"י וז"ל: ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבי ּמָ ַח ְוָנַתּתָ ׁשָ ְזּבֵ מזבח העולה, שכתוב בו ובין המזבח. ן ַהּמִ

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 

, כלומר מזבח לפני אהל מועד, ואין כיור לפני אהל מועד, הא כיצד, משוך קמעא (שמות מ כט)
  ע"כ. .(נט.)כלפי הדרום, כך שנויה בזבחים 

  רש"י שמות ל' י"ח. .שעד
משמע שיש לו תוך, ועשוי כמין תיבה פרוצה פירוש שני בתוס' זבחים כ"ב. וז"ל התוס':  .שעה

  ע"כ. יורה כפוייה על פיה ונפחתו שוליה. למעלה והכיור יושב עליו. ורבינו פירש כעין
אין שום קערה וכדומה תחת הכיור, אלא המים שותתין על הריצפה. 'כנו' הוא בסיס ומושב  .שעו

עבור הכיור, וצורתו נתבאר, ואינו קערה וכדומה כלל. המים ששותתין על הריצפה לאחר 
ן שנשפכים לאמת המים הקידוש ידים ורגלים, יתכן שנשפכים ל'בור הגדול' שלידו, ויתכ

  העוברת בעזרה.
 



  באר                           החייםה
 

 

רנז  מראה היכל מזפסוק  יחזקאל פרק מ 

  .שעחלפני העבודה חייב כל כהן לקדש ידיו ורגליו מן הכיור ]טו[

אופן קידוש ידים ורגליים: מניח שני ידיו על שני רגליו, בבת 
  .שעטאחת, מעומד, ומתכופף ומקדש

 יור שני דדים ליציקת המים, אחד למעלה, ואחדבתחילה היו לכ
למטה. בבוקר כשהכיור מלא מקדשים ידים ורגלים מהדד 

ולפנות ערב כשיש כבר פחות מים בכיור, מקדשים ידים  העליון,
  .שפהתחתון ורגלים מהדד

שני, היה כהן גדול ששמו 'בן קטין', ה המקדש ביתימי באמצע 
ים עשר נור, כדי ששוהוא עשה שתים עשרה דדים סביבות הכי

תמיד של שחר יקדשו ידיהם ורגליהם קרבן העוסקים ב הכהנים
  .שפאבבת אחת

כל מים שנמצאים בכלי שרת בלילה, המים נפסלים. ולכן הכהן 
, שהוא שפבגדול הזה ששמו 'בן קטין', עשה 'מוכני' עבור הכיור

לבור מים  שעל ידו משקעים את הכיור בכל לילה ,שפגגלגל מעץ
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  .(כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א)בפשטות אין לכיור מכסה 
שקידוש ידים ורגלים הוא כמו עבודה ולכן צריך  (הלכות ביאת המקדש ה טז)פסק הרמב"ם 

(הלכות ביאת לעשותו מעומד, ובכל עבודה צריך לעמוד דוקא על הריצפה בלי שום חציצה 
  . ה יז) המקדש

ַמְרֹאת (שמות לח ח)כתוב שמות ל' י"ח. וכן  .שעז ת ּבְ ּנֹו ְנֹחׁשֶ ת ְוֵאת ּכַ ּיֹור ְנחׁשֶ ַעׂש ֵאת ַהּכִ : ַוּיַ
, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת וכו' וברש"י: בנות ישראל היו בידן מראות. ַהּצְֹבֹאת

בין עלי מן הכל, שעל ידיהם , אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביוכו' המשכן, והיה מואס משה בהן
  עי"ש. .העמידו הנשים צבאות רבות במצרים וכו'

  כ"א.-שמות ל' י"ט .שעח
  זבחים י"ט: רמב"ם הלכות ביאת המקדש ה' ט"ז. .שעט

  יומא ל"ז. לפי ביאור מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתי"ק. .שפ
  יומא ל"ז. לפי ביאור מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בכתי"ק. .שפא
  אה שמכיוון שכבר נתקן ה'מוכני', הרי לא יתבטל, ויהיה בבית המקדש השלישי.נר .שפב
  תמיד א' ד'. .שפג



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי הכיוררנח

. ובזה שפההכיור שם ליד מקוםשנמצא  ,שפדדול'הגבור ' הנקרא
  .שפוהמים מחוברים לקרקע ואינם נפסלים בלינה

בבוקר לפני כל העבודות, כשמעלים את הכיור מהבור על ידי 
  .שפז, שומעים את קולו עד יריחומוכניה

בבית המקדש הראשון היו עוד עשרה כיורות, על עשרה 
חמשה . והיו חמשה מימין הכיור של משה רבנו ושפחמכונות

  .שפטמשמאל הכיור של משה רבנו
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רבינו אליעזר בר נתן הראב"ן בסימן כ"ה. רבינו יהונתן עירובין ל"ה. תוספות יום טוב  .שפד
  עירובין י' י"ד. 

  תוספות יום טוב בסימני הציור. וכן משמע בתפארת ישראל בסימני הציור. .שפה
  יומא ל"ז. וברש"י. זבחים כ'. וברש"י. .שפו

[או שהוא כלי עגול כגלגל סביבות הכיור אך לשיטת הרמב"ם ה'מוכני' הוא כלי שנמצא מעל הכיור 
, והכלי הזה הוא חול ואינו כלי שרת, ובו נמצאים המים. (דרך חכמה הלכות בית הבחירה ד יח)]

ם נפסלים בלינה. וכשרוצה כהן לקדש ידיו ומפני שהכלי הזה אינו קדוש, המים שנמצאים בו אינ
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 

להרמב"ם תמיד א ד. רמב"ם הלכות בית  (פירוש המשניות להרמב"ם יומא ג יא. פירוש המשניותלשם 
  .הבחירה ג יח)

אין  ,כמה מים צריכין להיות בכיורוז"ל:  (הלכות ביאת המקדש ה יג)ולפי מה שכתב הרמב"ם 
. ע"כ. צריך לומר שבכל פעם מכניסים לכיור מים כדי שיעור פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים

אין מכניסים יותר מזה, כדי שלא יפסל  שיהיה שם מים עבור ד' כהנים. ואז מקדשים. אבל
  בלינה.

(פירוש המשניות להרמב"ם יומא ג יא. פירוש המשניות והנה שיטת הרמב"ם זו נתבארה בג' מקומות 
 (הלכות ביאת המקדש ה יד). אבל במקום אחד להרמב"ם תמיד א ד. רמב"ם הלכות בית הבחירה ג יח)

המים בלינה משקעין את הכיור בתוך מי כתב הרמב"ם כפי שיטת רש"י, שכדי שלא יפסלו 
  מקוה או מעין, ובבוקר מעלים אותו. ולכאורה יוקשה מהי שיטת הרמב"ם.

ששיטת הרמב"ם היא ששניהם נכונים, ואם לא  (הלכות בית הבחירה ד יח)ומתרץ בדרך חכמה 
  השתמשו במוכני למעלה צריך להשתמש במוכני למטה. ועי"ש.

  תמיד ג' ח'. .שפז
ל"ט. ראה בספרנו 'באר החיים' על בית המקדש הראשון, את ביאור -א' ז' כ"זמלכים  .שפח

	תבנית וצורת המכונות. 	

  רד"ק בפירוש השני במלכים א' ז' ל"ט, וכן מסקנת השלטי גיבורים, הובא בעזרת כהנים. .שפט



  באר                           החייםה
 

 

רנט  מראה היכל מזפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q הכיור וכנו, והמוכני R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         הבאר  
 

 

 בית המקדש השלישי הכיוררס

Q  מקום הכיורR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רסא  מראה היכל מזפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
שלשה עשר שופרות 

 
   

, שהם קופות רחבות שצאיש שלשה עשר 'שופרות' שצבעזרה ]טז[
. לתוך אחת שצבות כמין שופרלמטה, וצרות למעלה, ועקומ

מהקופות נותנים את מחצית השקל שמביאים בכל שנה, וכן 
לכל אחת מהקופות נותנים את מה שצריך לתת שם. ועל כל 

  .אקופה כתוב למה מיועדת

  .בהשופרות נמצאים אחד ליד השני בעיגול

  

 
שלשה בתי הדשן 

 
   

את  םשם שורפייש שלשה בתי הדשן: אחד מהם בתוך העזרה. 
כן ו שנפסלו. אימורי קדשים קליםכן ו שנפסלו. קדשי קדשים

, בין לפי זריקת הדם פרים ושעירים הנשרפים שאירע בהן פסול
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  תפארת ישראל שקלים ו' ה'. .שצ
  שקלים ו' א'. .שצא
ו' א'. והטעם לצורה זו הוא מפני הרמאים שלא  רע"ב שקלים ו' א'. תפארת ישראל שקלים .שצב

יוכלו להכניס ידם לתוך התיבה להראות כאילו נותנים לתוך התיבה ובאמת לוקחים מתוך 
  .(רע"ב שם)התיבה. לכן עשו בצורה זו כדי שלא יוכלו לעשות כך 

שרה ובמקדש היה לפניהם תמיד שלש ע: ג)-(הלכות שקלים ב בשקלים ו' ה'. וז"ל הרמב"ם  .א
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 

צים למערכה בהן. ששית למי שהתנדב מעות ללבונה. שביעית למי שהתנדב זהב לקנות ע
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 

מותר אשם מצורע. שלש עשרה למי שהתנדב מעות עשרה למותר קרבנות נזיר. שתים עשרה ל
  לעולת בהמה. ושם כל דבר שיהיו מעותיו בתוך התיבה כתוב על התיבה מבחוץ.

  גמרא ירושלמי שקלים י"ט. .ב



  הבאר                           החיים

 

 

 בית המקדש השלישי שלשה בתי הדשןרסב

בין לאחר זריקת הדם. כגון אם נטמאו, או שיצאו חוץ לעזרה 

ימוריהם כל קודם שהגיע זמנם לצאת, או אם לן בשרם או א

  הלילה.

פרים ושעירים  םשם שורפיבית הדשן שני בהר הבית. 

  לאחר שיצאו מן העזרה.שאירע בהן פסול  ם,הנשרפי

בית הדשן שלישי מחוץ לירושלים. שם שורפים פרים ושעירים 

  .גהנשרפים, בזמן שהם נשרפים כמצוותן ללא פסול

  

בבית המקדש הראשון, היה בפינה הדרומית מזרחית של 

  .דשלמה' שהעזרה, את ה'ים שהע
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  .(קד:)ד'. ופסק כשיטת לוי בזבחים -שה הקרבנות ז' ג'רמב"ם הלכות מע .ג
כ"ו. מלכים א' ז' ל"ט. ראה בספרנו 'באר החיים' על בית המקדש הראשון, -מלכים א' ז' כ"ג .ד

  את ביאור תבנית וצורת הים של שלמה.
ם ְלָרְחָצה ַלּכֲֹהִנים ּבֹו'  (פסחים  את השולחן מטבילים ביםכשצריך . כמו"כ (דברי הימים ב' ד ו)'ְוַהּיָ

. וממנו (תוס' ישנים יומא לח.). בכל לילה משקעים את הכיור לתוך הים שעשה שלמה קט:)
  .(רמב"ם הלכות ביאת המקדש ה טו)ממלאים את הכיור 

. המים נקב כשיעור שאפשר להוציא ממנו רימון]-[נקובים כמוציא רימון  בדרוםשרגלי השוורים 
נמשכים באמת המים ממעין הנקרא 'עין עיטם', ועולים אל הים דרך רגלי השוורים. ועל ידי זה 

  .(ירושלמי יומא ג ח)אין המים נעשים מים שאובים 



  באר                           החייםה
 

 

רסג  מראה היכל מזפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  העזרה ובנין ההיכלR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עובי מזוזות פתח האולםרסד

  
  

  

  מ פרק יחזקאל
ִית, ֻאָלם ֶאל ַוְיִבֵאִני )מח(  ָמד ַהּבַ  ִמּפֹה ַאּמֹות ָחֵמשׁ  ֻאָלם ֵאל ַוּיָ

ַער ְורַֹחב ִמּפֹה, ַאּמֹות ְוָחֵמשׁ  ַ לֹשׁ  ַהׁשּ לֹשׁ  ִמּפוֹ  ַאּמֹות ׁשָ  ְוׁשָ
   א:ִמּפוֹ  ַאּמֹות

ִית, ֻאָלם ֶאל המלאך הביא את יחזקאל,ַוְיִבֵאִני,  אל האולם  ַהּבַ
  .בפני ההיכלשל

כמו 'איל אולם'. דהיינו מזוזות הפתח. שהם כתלי ֻאָלם:  ֵאל
  .גהאולם שמשני צידי הפתח

  .דכותל האולם בעובי חמש אמה ממזרח למערב

 
עובי מזוזות פתח האולם 

 
   

ָמד  ַאּמֹות ָחֵמׁש  אולם,מדד את עובי מזוזת פתח הֻאָלם,  ֵאל ַוּיָ
עובי מזוזת פתח האולם הוא חמש אמה, כי עובי כותל ִמּפֹה, 
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כמו 'איל אולם'. עובי כתפות הפתח מן  וימד אל אולם.אולם ההיכל:  אל אולם הבית. רש"י: .א

כותל אולם חמש, ואולם אחת  (מדות ד ז)ואף של בית שיני היה כן, שכן שנינו  חמש אמות.המזרח למערב 

ו לו כתיפות לפתח לצפון ולדרום, שהיה רחב הפתח עשרים אמה עשרה. אלא שבאולם בית שיני לא הי

ואיני יודע לסדר פירושו אלא  ורוחב השער שלש אמות מפה ושלש אמות מפה,כרוחב האולם, וכאן כתוב 

  לרוחב, כתפות הפתח שלש אמות סותמין חלל הפתח מכאן ושלש אמות מכאן:
  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .ב
  ת דוד. עפ"י רש"י ומצוד .ג
  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .ד

  

 האולם



  באר                           החייםה
 

רסה  מראה היכל מחפסוק  יחזקאל פרק מ 

וכן ִמּפֹה,  ַאּמֹות ְוָחֵמׁש האולם ממזרח למערב הוא חמש אמה. 
גם בצד השני של הפתח, עובי המזוזה הוא חמש אמות, כי 

  .העובי הכותל הוא חמש אמות

ֲעָרב : וככתוב במשנה ְזָרח ַלּמַ התנא מפרט את  וכו',ֵמַהּמִ
כותל האולם  ּכֶֹתל ָהאּוָלם ָחֵמׁש,האורך ממזרח למערב: 

  .זהחיצוני הוא בעובי חמש אמות ממזרח למערב

 
רוחב פתח האולם 

 
   

  .חמידת האולם מצפון לדרום, הוא עשרים אמה

עשרה אמה. כי יש  פתח האולם מצפון לדרום, ברוחב ארבע
לאולם מכל צד כותל ברוחב שלש אמה, נמצא שרוחב חלל 

  .טהשער הוא ארבע עשרה אמה

ַער:  רַֹחב ַ על ידי שלש האמה שיש בכל צד נקרא שער האולם ַהׁשּ
בשם 'שער'. כי מבלעדי שלש אמה אלו היה האולם פרוץ 

  ופתוח במלואו.

ל ידם על כן קורא הפסוק לשלש אמה אלו בשם 'שער', כי ע
  .ינקרא בשם 'שער'

ַער ְורַֹחב ַ לֹׁש  ַהׁשּ רוחב כותל האולם שבצד השער, ִמּפֹו,  ַאּמֹות ׁשָ

לֹׁש  הוא שלש אמה, וכן רוחב כותל האולם שבצד ִמּפֹו,  ַאּמֹות ְוׁשָ
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  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .ה
  מדות ד' ז'. .ו
  תפארת ישראל. .ז

  בפסוק הבא. .ח
  עפ"י רש"י. מלבי"ם. מצודת דוד. .ט
  מלבי"ם.  .י



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רוחב פתח האולםרסו

. נמצא שרוחב הפתח הוא ארבע עשרה יאהשני הוא שלש אמה
  .יבאמה

היום במשך כל  .ידאלא רק פרוכת יגאין דלתות לפתח האולם
  .טוהפרוכת מוגבה ועומד פתוח, על ידי רצועות שקשור למעלה
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  רש"י. .יא
  עפ"י רש"י. מלבי"ם. מצודת דוד. .יב
ם שכך יהיה גם בבית המקדש מדות ב' ג'. כך היה בבית המקדש השני, וכתב המלבי" .יג

  השלישי, שלא יהיה דלתות בפתח האולם.
  גמרא יומא נ"ד.  .יד
  עפ"י תוספות יום טוב תמיד ז' א'. ועי"ש ברע"ב ובתפארת ישראל. .טו



  באר                           החייםה
 

רסז  מראה היכל מחפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  מידות פתח האולםR  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידות חלל האולםרסח

 
מידות חלל האולם 

 
   

ִרים ָהֻאָלם ֹאֶרךְ  )מט(  ה, ֶעׂשְ י ְורַֹחב ַאּמָ ּתֵ ֵרה ַעׁשְ ה, ֶעׂשְ  ַאּמָ
ֲעלֹות ר ּוַבּמַ ִדים ֵאָליו, ַיֲעלוּ  ֲאׁשֶ  ִמּפֹה ֶאָחד ָהֵאיִלים ֶאל ְוַעּמֻ

   טז:ִמּפֹה ְוֶאָחד

ִרים מצפון לדרום,ָהֻאָלם  אֶֹרךְ  ה,  ֶעׂשְ    כמידת רוחב ההיכל.ַאּמָ

י ּתֵ ֵרה ְורַֹחב ַעׁשְ ה,  ֶעׂשְ רוחב האולם ממזרח למערב, הוא אחת ַאּמָ
  עשרה אמה.

והפחותה נקראת  המידה היתירה נקראת אורך, ,בכל מקום
  .יזרוחב

ֲעָרב : יחכתוב במשנה ְזָרח ַלּמַ התנא מפרט את  וכו',ֵמַהּמִ
כותל האולם בצד  ּכֶֹתל ָהאּוָלם ָחֵמׁש,האורך ממזרח למערב: 

ֵרה, מזרח הוא בעובי חמש אמות. חלל  ְוָהאּוָלם ַאַחת ֶעׂשְ
  .יטהאולם עצמו אחת עשרה אמה ממזרח למערב
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מן המזרח למערב:  ורחב עשתי עשרה.כנגד רוחב ההיכל:  אורך האולם עשרים אמה.רש"י:  .טז

בין האולם  (מדות ג ה)יה הדרך אשר בהם יעלו אליו. כמו ששנינו ובמעלות ה ובמעלות אשר יעלו אליו.

 ועמודים אל האילים.ולמזבח עשרים ושתים אמה, ושתים עשרה מעלות היו שם, רום מעלה חצי אמה: 

  תחת יכין ובועז שהיו במקדש ראשון:
 רש"י יחזקאל מ' י"א. רש"י מלכים א' ו' ג'. .יז

  מדות ד' ז'. .יח
  תפארת ישראל. .יט



  באר                           החייםה
 

רסט  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  מידות האולםR  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המדרגות אל האולםער

 
המדרגות אל האולם 

 
   

ֲעלֹות ר ּוַבּמַ במדרגות הוא הדרך לעלות את ֵאָליו,  ַיֲעלוּ  ֲאׁשֶ
  .כהאולם. דהיינו שעולים מהעזרה אל האולם במדרגות

  .כאיש שתים עשרה מדרגות לעלות אל האולם

 
העמודים בפתח 

 
   

ִדים בחלל האולם, סמוך למזוזות האולם ָהֵאיִלים,  ֶאל ְוַעּמֻ

עמוד אחד ִמּפֹה,  ְוֶאָחד ִמּפֹה ֶאָחד ,כבהנקראים 'אילים', יש עמודים
מצד ימין ועמוד אחד מצד שמאל. ועמודים אלו הם במקום 

  .כגשוןעמודי יכין ובועז שהיו בבית המקדש הרא

בבית המקדש הראשון היו משני צדדי הפתח שני עמודים. 
. וגם כדהעמוד הימני נקרא 'יכין' והעמוד השמאלי נקרא 'בועז'

בבית המקדש השלישי יהיו עמודים במקום העמודי יכין ובועז 
  .כהשהיו בבית המקדש הראשון
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  רש"י. מצודת דוד. .כ
  .(ג א)רש"י. משכני עליון לרמח"ל  .כא
מצודת דוד. לפי המצודת דוד ה'אילים' הם מזוזות הפתח, ולידם יש עמודים במקום יכין  .כב

ובועז. אבל המלבי"ם מפרש שיש בפתח האולם גם אילים וגם עמודים. האילים הם עמודים 
, והעמודים הם עמודים נוספים יותר עבים, והם תו][בענין אילי החצר, לשיטבעובי שנתבאר לעיל 

  במקום יכין ובועז.
  רש"י. מצודת דוד. .כג
	כ"ב. ראה להלן את ביאור תבנית וצורת העמודים.-מלכים א' ז' ט"ו .כד 	

  רש"י. מצודת דוד. .כה



  באר                           החייםה
 

רעא  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  האולם וההיכלR  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי בית החליפותערב

 
החליפות בית 

 
   

משני צדדי האולם, בולטים לצפון ולדרום לשכות הנקראים 'בית 
  .כוהחליפות'

בית החליפות בצפון ובדרום, בולט חמש עשרה אמה יותר 
  .כזמרוחב ההיכל והתאים

רוחב בית החליפות ממזרח למערב, עשר אמה. הכותל המזרחי 
אמה. חלל בית החליפות,  של בית החליפות הוא ברוחב חמש

ממזרח למערב, יחד עם כותלו המערבי, שניהם יחד ברוחב 
  .כחחמש אמה. סך הכל עשר אמה

  
ה ִמן  :כטכתוב במשנה ֵרה ַאּמָ ָהאּוָלם עֹוֵדף ָעָליו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

פֹון, בית החליפות שזה כהמשך מהאולם, מתרחב בצד צפון  ַהּצָ
ה ַוחֲ  חמש עשרה אמה יותר מההיכל והתאים. ֵרה ַאּמָ ֵמׁש ֶעׂשְ

רֹום וכן בצד דרום מתרחב חמש עשרה אמה יותר  ,ִמן ַהּדָ
  .למההיכל והתאים
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  רש"י להלן מ"א ט"ו. .כו
[כי חלל האולם הוא רק ד מידות ד' ז'. אמנם כל בית החליפות הוא באורך ארבעים אמה מכל צ .כז

, ומה שכתוב במשנה 'חמש עשרה אמה' הכוונה לבליטה שבולט לצדדים באורך עשרים אמה]
  מההיכל והתאים, שזה רק חמש עשרה אמה. יותר

צורת הבית לתוספות יום טוב. מסתבר שעובי הקיר המערבי של בית החליפות הוא שני  .כח
, נמצא שחלל כול לעמוד בגובה כל כך (בבא בתרא ג.)][שהרי כותל שעביו רק אמה אחת אינו יאמה 

  בית החליפות ממזרח למערב יהיה שלש אמה.
  מידות ד' ז'. .כט

ה: (להלן מא טו)וכן כתוב בבית המקדש השלישי  .ל יֶקיָהא ִמּפֹו ּוִמּפֹו ֵמָאה ַאּמָ . ופירש רש"י: ְוַאּתִ
  .ות הביתכלומר עם משך בית החליפות שבזוי ,זויות "ית ואתיקיהא.



  באר                           החייםה
 

רעג  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

ית ַהֲחִליפֹות, החלק הזה שמתרחב בשני  ְוהּוא ָהָיה ִנְקָרא ּבֵ
ם ּגֹוְנִזים ֶאת , לאהצדדים, נקרא בשם 'בית החליפות' ָ ׁשּ ׁשֶ

יִנים ּכִ ות. ויש ששם גונזים את הסכינים לשחיטת הקרבנ ,ַהּסַ
שם עשרים וארבע חלונות לעשרים וארבע משמרות, לכל 

  .לבמשמר חלון מיוחד עבור הסכינים שלהם

ִרים ַמֲחָלִפים'סכין נקרא 'חלף', כמו שנאמר  ָעה ְוֶעׂשְ ׁשְ . ולכן לג'ּתִ
  .לדנקרא המקום שמניחים את הסכינים 'בית החליפות'

ה בזוויות של בית החליפות שני פתחים קטנים, בגובה שמונ
  .להאמות
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  תפארת ישראל. .לא
  רש"י סוכה נ"ו. רש"י יומא ל"ו. וראה בעזרת כהנים. .לב

[וראה מש"כ  גובה כמו האולם עצמואותו חלק מהאולם. ולכן פשוט שהוא בכבית החליפות הוא 
  .בזה בספר 'היכל ידיד']

  עזרא א' ט'. .לג
  רא"ש. וראה בעזרת כהנים עוד ביאורים. .לד
  זבחים נ"ה:  .לה



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי בית החליפותרעד

Q  מידות בית החליפותR  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

ערה  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
המדרגות אל האולם 

 
   

 :לז, ככתוב במשנהלויש שתים עשרה מדרגות כדי לעלות לאולם
ם ֵרה ַמֲעלֹות ָהיּו ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ שתים עשרה מדרגות יש  .ּוׁשְ

רּום ַמֲעָלה  ח, כדי לעלות אל האולם.ברווח שבין האולם והמזב
ה, ה .לחחצי אמהגובה כל מדרגה הוא  ֲחִצי ַאּמָ ְלָחּה ַאּמָ  ,לטְוׁשִ

ורוחב המדרגה, דהיינו המקום שמניחים שם את הרגל, הוא 
ובהמשך נלמד שרק רוב המדרגות האלה הם ברוחב  .מאמה

  אמה, אבל יש מדרגות יותר רחבות.

ף רֹוְבִדין  :מאכמוורה של רצפה. תיבת רובד, פירושו ש :דרֹובֶ  ֻמּקָ
ל ֶאֶבן ֲעָזָרה :מבוכן ,ׁשֶ ּבָ   .מגַעל ָהרֶֹבד ָהְרִביִעי ׁשֶ

ה כך הוא סדר המדרגות: ]יז[ ה מדרגה ברוחב אמה, ַאּמָ עוד  ַאּמָ
לׁש ְורֹובֶ  מדרגה ברוחב אמה, ומדרגה נוספת ברוחב שלש  ד ׁשָ

   .מדאמות
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ה.רש"י. ורש"י העתיק את לשון המשנה:  .לו ם, רּום ַמֲעָלה ֲחִצי ַאּמָ ֵרה ַמֲעלֹות ָהיּו ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ   ּוׁשְ
  מדות ג' ו'. .לז

רש"י לא העתיק את המשך לשון המשנה, אך יתכן שלדעתו יהיה סדר המדרגות בבית  .לח
חילת לשון שלישי ממש כמו בבית שני כמבואר במשנה. ומזה שרש"י העתיק כאן את ת

המשנה, נראה שיתכן שדעתו שגם מה שנתבאר בהמשך לשון המשנה, כן ממש יהיה בבית 
  שלישי. 

העתיק את לשון המשנה עד כאן, ואחר כך כתב  (סימן מו)בצורת הבית לתוספות יום טוב  .לט
'וכו''. נראה שמשמע מזה שלדעתו יהיה סדר המדרגות בבית שלישי ממש כמו בבית שני 

  שנה.כמבואר במ
  תפארת ישראל. .מ

  מדות א' ח'. .מא
  יומא ד' ג'. .מב
  רע"ב. .מג
  תפארת ישראל. הגר"א. .מד



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המדרגות אל האולםרעו

ה אחר כך ממשיך כסדר הזה:וְ  ה וחב אמה,מדרגה בר ַאּמָ  ַאּמָ
לׁש ְורֹובֶ  עוד מדרגה ברוחב אמה, ומדרגה נוספת ברוחב  ד ׁשָ

  .מהשלש אמות
ובסדר הזה ממשיכים המדרגות, עד שיושלמו כל שתים עשרה 

יש שינוי, ששם  ָהֶעְליֹוָנהרק בקבוצת המדרגות וְ המדרגות. 
ה הסדר הוא כך: ה מדרגה ברוחב אמה, ַאּמָ עוד מדרגה  ַאּמָ

ערֹובֶ וְ  ברוחב אמה,  ארבעוהמדרגה העליונה ברוחב  ד ַאְרּבַ
  .מואמות

נמצא, שכאשר נבוא לחשב את כל סדר שתים עשרה 
  המדרגות יצא כך: 
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  תפארת ישראל. הגר"א. .מה
(המשך תפארת ישראל. הגר"א. ולשיטת רבי יהודה המדרגה העליונה ברוחב חמש אמות  .מו

  .המשנה)
עוד מדרגות לפני זה שלא ביאר הגר"א שמכיוון שכתוב במשנה 'והעליונה' זה הראיה שיש כאן 

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.
, בשם זקנו הגר"א וז"ל: בשם אא"ז (בית אליהו, יחזקאל מא יב)כתב רבי יעקב משה נכד הגר"א 

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 

(כתובות יא תדון אל השלישי, אלא מסיים ברביעי שנתחדש בו דבר. וכן אתה מוצא  מן השנים
'היתה כתובתה ד' מאות זוז, ומכרה לזה במנה, ולזה במנה, ולאחרון יפה מנה ודינר במנה'. ד) 

הרי לפניך שהחסיר התנא במנה השלישי 'ולזה במנה' מפני שנשמע מן השנים הראשונים. וכן 
ג' פעמים 'אמה אמה ורובד שלש' ובפעם הרביעי נתוסף לו לאמור 'אמה כאן היה צריך לומר 

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 
העליונה אמה אמה ורובד חמש', רצה לומר שדעת רבי התחלת המעלות. ז"ש רבי יהודה אומר '

  יהודה כי לא היתה רצפה חלקה כלל בין המזבח ותחלת המעלות. ע"כ.



  באר                           החייםה
 

רעז  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

מדרגה  ג.מדרגה ברוחב אמה,  ב.מדרגה ברוחב אמה,  א.
  ברוחב שלש אמות.

מדרגה  ו.מדרגה ברוחב אמה,  ה.מדרגה ברוחב אמה,  ד.
  ברוחב שלש אמות.

מדרגה  ט.מדרגה ברוחב אמה,  ח.מה, מדרגה ברוחב א ז.
  ברוחב שלש אמות.

מדרגה  יב.מדרגה ברוחב אמה,  יא.מדרגה ברוחב אמה,  י.
  .מזאמות ארבעברוחב 

  רוחב כל המדרגות יחד, הוא עשרים ואחד אמה.

גובה כל המדרגות יחד הוא שש אמה, כי כל מדרגה גבוהה 
  .מחחצי אמה

  כזה:
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תפארת ישראל. הגר"א. כל ביאור זה הוא לשיטת התפארת ישראל והגר"א. אך ברע"ב  .מז
  טות.ובראשונים יש כמה שיטות נוספות בענין סדר המדרגות. ראה במדור הארוך ביאור השי

  כך עולה לפי כל השיטות. .מח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המדרגות אל האולםרעח

Q   מדרגות האולם R  
  
  

  



  באר                           החייםה
 

רעט  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
השרשרות בתוך האולם 

 
   

ִתְקַרת  :מטכתוב במשנה ל ָזָהב ָהיּו ְקבּוִעין ּבְ רֹות ׁשֶ ְרׁשְ ְוׁשַ
שרשרות מזהב קבועים בתקרת האולם ומשתלשלים  ָהאּוָלם,

ה עֹוִליןלמטה עד קרוב לקרקע האולם,  ְרֵחי ְכֻהּנָ ֶהן ּפִ ּבָ  ,ׁשֶ
ְורֹוִאין ֶאת נים הצעירים מטפסים ועולים בשרשרות אלו, שהכה

  .נכדי לראות את הכתרים ָהֲעָטרֹות,
בכותל שבין האולם וההיכל יש חלונות, ובתוך החלונות יש שני 

  .נאכתרים
ֱאַמר ּנֶ ה  :נבבפסוק בזכריה ׁשֶ ְהֶיה ְלֵחֶלם ּוְלטֹוִבּיָ ְוָהֲעָטֹרת ּתִ

ן ְצַפְנָיה ֵהיַכל ְיָי. ְוִליַדְעָיה ּוְלֵחן ּבֶ רֹון ּבְ הכתרים יהיו  ְלִזּכָ
עבור חלם וטוביה וידעיה וחן בן צפניה שהם הביאו את הנדבה 
עבור הכתרים, לזכרון טוב בהיכל ה', ושמותיהם כתובים 

  .נגומפותחים על הכתרים

שמות האנשים הוא לזכרון לרמז מה שהיה, ועל מה שיהיה 
חלימות וחיים  :ֵחֶלםבגאולה העתידה. וכך הרמז בשמותיהם: 
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מדות ג' ח'. אף שלא נתבאר כל זה בבית המקדש השלישי, מכל מקום נראה שיהיה גם  .מט
: (הקדמה לפירוש המשניות)בבית המקדש השלישי. ולא יתבטל שום דבר. וכפי שכתב הרמב"ם 

צורתו ובנינו הביא אחר תמיד מדות, ואין בו ענין אחר אלא ספור, שהוא זוכר מדת המקדש ו
כי כשיבנה במהרה בימינו, יש לשמור ולעשות התבנית וכל ענינו. והתועלת שיש בענין ההוא, 

, (דברי הימים א' כח)כמו שאמר  ההוא, והתבניות והצורות והערך, מפני שהוא ברוח הקדש.
  'הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל'.

  רר"ש. תפארת ישראל. .נ
  מבואר שיש שני כתרים. ו יא)(זכריה באברבנאל ובמלבי"ם  .נא
י ּוֵמֵאת  ,: ָלקֹוַח ֵמֵאת ַהּגֹוָלהיא)-(ו יזכריה ו' י"ד. בזכריה כתוב מעט לפני פסוק זה  .נב ֵמֶחְלּדַ

ה ּוֵמֵאת ְיַדְעָיה ּיֹום ַההּוא ,טֹוִבּיָ ה ּבַ ֶבל:  ,ּוָבאָת ַאּתָ אּו ִמּבָ ר ּבָ ה ֶבן ְצַפְנָיה ֲאׁשֶ ּיָ ית ֹיאׁשִ ּוָבאָת ּבֵ
יָת ֲעָטרֹותְולָ  דֹול ,ַקְחּתָ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוָעׂשִ ן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהּגָ ַע ּבֶ ֹראׁש ְיהֹוׁשֻ ְמּתָ ּבְ . ולהלן כתוב ְוׂשַ

ְהֶיה ְלֵחֶלם: (ו יד)הפסוק  ה ,ְוָהֲעָטֹרת ּתִ ן ְצַפְנָיה ,ְוִליַדְעָיה ,ּוְלטֹוִבּיָ ֵהיַכל ה' ,ּוְלֵחן ּבֶ רֹון ּבְ   .ְלִזּכָ
 ק בזכריה.עפ"י רד" .נג



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי גפן של זהברפ

ה: '.ְוַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחֵיִני' נדשיהיה לעתיד לבוא. מלשון מלשון  טֹוִבּיָ
ן  ֵחןמלשון ידיעת דעת עליון וסתרי תורה.  ְיַדְעָיה: טוב. ּבֶ

ן' נהשיתן ה' חן, מלשון ְצַפְנָיה: ה'', שהשי"ת הוא  ֵחן ְוָכבֹוד ִיּתֵ
  .נוהצופה האמיתי

בה. בכותל הזה יש חלונות, הכותל שבין ההיכל לאולם הוא ע
  .נזובתוך החלונות תלויים הכתרים האלו, לזיכרון טוב

לעיתים, פרחי כהונה מטפסים ועולים בשרשרות כדי לראות 
  .נחאת הכתרים, לבדוק אם הם צריכים איזה תיקון

  

 
גפן של זהב 

 
   

ל ָזָהב ֶפן ׁשֶ ל  עץ גפן עשוי מזהב, ,ּגֶ ְתחֹו ׁשֶ ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ַעל ּפִ
  .נטעומדת לפני פתח ההיכל ֵהיָכל,

הטעם שעשו גפן של זהב לפני ההיכל, מפני שכנסת ישראל 
  .סא. וכן התורה נמשלה לגפןסנמשלה לגפן
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  ישעיה ל"ח ט"ז. .נד
 תהילים פ"ד י"ב. .נה

 עפ"י אברבנאל. וראה ביאורנו על פסוקים אלו בזכריה, בהמשך הספר. .נו

 רש"י בזכריה. וכן ברע"ב. .נז

רא"ש. אמנם הרר"ש ביאר שפרחי כהונה מטפסים ועולים בהם כדי לראות את העטרות  .נח
[להרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל משנת עשיר' ולהנות מהדרם ויופים. ע"כ. וביאר ב'הון 

שדיבר התנא בהוה שדווקא פרחי הכהונה עולים, כי הזקנים כבר ראו את העטרות וכן  חסידים]
 אין להם כח לטפס על ידי שרשראות.

  תפארת ישראל. .נט
רמב"ם. תפארת ישראל. שישראל נמשלו לגפן מבואר בגמרא חולין צ"ב. וכן במדרש  .ס
  בזוה"ק בכמה מקומות.ו

  תפארת ישראל. .סא



  באר                           החייםה
 

רפא  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

י ְכלֹוָנסֹות ּבֵ עץ הגפן הזה העשוי מזהב, מושכב  ,ּוֻמְדָלה ַעל ּגַ
, כמו גפן ממש. כדי לרמז היטב את סבזעל גבי קרשים מעץ אר

  .סגמה שהוא מרמז

ב הּוא ִמְתַנּדֵ ל ִמי ׁשֶ כל מי שרוצה לנדב זהב עבור ההיכל,  ,ּכָ
ורוצה שאת הזהב עצמו שמנדב יתנו בהיכל, כי ההיכל כולו 

אֹו  ,של גפן ָעֶלה. עושה מהזהב שמנדב צורת סדמצופה בזהב
יר ּכֹול ,ענב אחד ַגְרּגִ  ,סהלכהן ֵמִביאענבים.  שלם של אֹו ֶאׁשְ

  .ותולה את מה שהתנדב בעץ הגפן מזהב ,ְותֹוֶלה ָבהּ 

וכשצריכים זהב עבור ההיכל, לוקחים מכאן, ומתיכים אותו 
  .סוועושים בו מה שצריך עבור ההיכל
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  .(תוספות יום טוב)הכלונסאות הם מעץ ארז  .סב
  תפארת ישראל. .סג
  רמב"ם. רע"ב. .סד
  תפארת ישראל. .סה
  תוספות יום טוב. .סו



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי גפן של זהברפב

  Q סזגפן מודלה על גבי כלונסאות R  
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  מזהב.התמונה של עץ הגפן היא להמחשה בלבד. בבית המקדש צורת הגפן הוא  .סז



  באר                           החייםה
 

רפג  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

  Q סחעלה R                                                          Q גרגיר R  
  

  

  

  

  

  

  

  

Q   אשכול R  
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  מזהב.ם התמונות הם להמחשה. בבית המקדש ה .סח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מיני מגדיםפדר

ה ָהָיה, ְוִנְמנּו ָעֶליָה  י ָצדֹוק, ַמֲעׂשֶ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ָאַמר ַרּבִ
לׁש ֵמאֹות ּכֲֹהִנים היה מעשה שמפני כובד הכמות העצומה  .ׁשְ

של הזהב שהיה בה, היו צריכים שלש מאות כהנים כדי 
  .סטהעלים והגרגירים והאשכולות שתלו בה לפנותה לפרק את

כאן הוא אחד משלשת המקומות שדיברו חכמים בלשון גוזמא, 
ואין הכוונה שהיו ממש שלש מאות כהנים, אלא שהיו כהנים 

. ולא ממתינים עד שיהיה כל כך הרבה כדי שלא ערבים ביותר
. ובא התנא להודיענו שהיה בה הרבה מאוד עאתישבר הגפן

  .עבזהב

  

 
מיני מגדים 

 
   

בבית המקדש הראשון, נטע בו שלמה המלך כל מיני עצי 
, והיו מוציאים פירות זהב בזמניהם. עגפירות מתוקים מזהב

  .עדוכשהרוח מנשבת נושרים הפירות, ומהם מתפרנסים הכהנים

הרה בימינו ויחזירם לנו השי"ת, בבית המקדש השלישי במ
  .עהאמן
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  רר"ש. תפארת ישראל. .סט
	גמרא תמיד כ"ט. רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .ע 	

	.[כתוב בפסקי תוספות שהמפרש לתמיד הוא ר"י בר ברוך]מפרש תמיד כ"ט.  .עא 	
  תפארת ישראל. .עב
	עפ"י רש"י סנהדרין ק'. .עג 	

	גמרא יומא ל"ט: .עד 	

	גמרא יומא ל"ט: .עה 	



  באר                           החייםה
 

רפה  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

 
שתי שולחנות באולם 

 
   

בתוך האולם סמוך לפתח ההיכל, יש שתי שולחנות אחד של 
 על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתושיש ואחד של זהב. 

, ועל של זהב לאחר שנאפה עד שיסדרוהו על השולחן בפנים
ומונח שם עד הזמן שמחלקים את לחם הפנים  ביציאתו
  .עולכהנים

 
הנברשת 

 
   

בפתח ההיכל יש נברשת של זהב, ובשעה שהשמש זורחת 
  .עזשהגיע זמן קריאת שמע םוהכל יודעי ,ממנה םניצוצות יוצאי
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ְפִנים ַעל במנחות משנהי"א ז'. וז"ל השקלים ו' ד' וברע"ב. מנחות  .עו ְלָחנֹות ָהיּו ָבאּוָלם ִמּבִ ֵני ׁשֻ : ׁשְ
ל  ְכִניָסתֹו, ְוַעל ׁשֶ ִנים ּבִ ִיׁש נֹוְתִנים ֶלֶחם ַהּפָ ל ׁשַ ל ָזָהב. ַעל ׁשֶ ִיׁש ְוֶאָחד ׁשֶ ל ׁשַ ִית, ֶאָחד ׁשֶ ַתח ַהּבַ ָזָהב ּפֶ

ּקֶֹדׁש ְולֹא מֹוִר  ֲעִלין ּבַ ּמַ יִציָאתֹו, ׁשֶ ָעה ּבִ ִמיד. ַאְרּבָ ִנים ּתָ ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ ְפִנים, ׁשֶ ל ָזָהב ִמּבִ יִדין. ְוֶאָחד ׁשֶ
יִמין ִלְפנֵ  ָעה ַמְקּדִ ֵני ְבִזיִכים. ְוַאְרּבָ ָיָדם ׁשְ ַנִים ּבְ ֵני ְסָדִרים, ּוׁשְ ָיָדם ׁשְ ַנִים ּבְ ַנִים ֹכֲהִנים ִנְכָנִסין, ׁשְ יֶהם, ׁשְ

ֵני ְסָדִרים, ּוׁשְ  רֹום. ַהּמֹוִציִאין ִלּטֹל ׁשְ פֹון, ּוְפֵניֶהם ַלּדָ ּצָ ְכִניִסים עֹוְמִדים ּבַ ֵני ְבִזיִכים. ַהּמַ ַנִים ִלּטֹל ׁשְ
ל זֶ  ל זֶה ְכֶנֶגד ִטְפחֹו ׁשֶ יִחין, ְוִטְפחֹו ׁשֶ ִכין ְוֵאּלּו ַמּנִ פֹון. ֵאּלּו מֹוׁשְ רֹום, ּוְפֵניֶהם ַלּצָ ּדָ ה, עֹוְמִדים ּבַ

ֱאַמר  ּנֶ ִמיד. , לְ (שמות כה)ׁשֶ יִחין, ַאף זֹו ָהְיָתה ּתָ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֵאּלּו נֹוְטִלין ְוֵאּלּו ַמּנִ ִמיד. ַרּבִ ָפַני ּתָ
ֲהִני קֹות ַלּכֹ ִזיִכין, ְוַהַחּלֹות ִמְתַחּלְ ָהָיה ָבאּוָלם. ִהְקִטירּו ַהּבְ ל ָזָהב ׁשֶ ְלָחן ׁשֶ ֻ   ם.ָיְצאּו ְוָנְתנּו ַעל ַהׁשּ

פתח הבית. באולם אצל פתח ההיכל: על של שיש נותנים לחם הפנים ובתפארת ישראל: 
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, 

בזיכין: שמעלין בקדש ולא מורידין. ולהכי מדהיו מניחן על שולחן הזהב שבאולם, עד שיקטירו ה
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 

: אלו מושכין. הלחם מהשולחן מעט המכניסין בצד צפון, שחשוב טפי, לשחיטת קדשי קדשים
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 

והחלות מתחלקות היתה תמיד. דתמיד, ר"ל שלא ילין השולחן ליל א' בלי לחם, וקיי"ל כת"ק: 
	.לכהנים. בין משמר היוצא והנכנס שוה בשוה 	

	גמרא יומא ל"ז: ועיי"ש. .עז 	



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עמודי יכין ובועזרפו

 
ן ובועזעמודי יכי 

 
   

ִדים כתוב בפסוק: בחלל האולם, סמוך למזוזות ָהֵאיִלים,  ֶאל ְוַעּמֻ

ִמּפֹה,  ְוֶאָחד ִמּפֹה ֶאָחד האולם הנקראים 'אילים', יש עמודים,
עמוד אחד מצד ימין ועמוד אחד מצד שמאל. וכתב רש"י 

ית המקדש שעמודים אלו הם תחת עמודי יכין ובועז שהיו בב
  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.

  

ַצר ֶאת :עחכתוב בפסוקים במלכים ]יח[ ת־ַוּיָ ֵני ָהַעּמּוִדים ְנֹחׁשֶ  ,ׁשְ
ֵרה ַאּמָ  ֹמֶנה ֶעׂשְ ְוחּוט  ,ה קֹוַמת ָהַעּמּוד ָהֶאָחדׁשְ

ים ּתֵ ה ָיֹסב ֶאת־ׁשְ ֵרה ַאּמָ ִני־ֶעׂשְ ֵ תחילה צייר את  .ָהַעּמּוד ַהׁשּ
, דהיינו חקק וצייר בקרקע את צורתם, עטצורת העמודים בדפוס

  .פואחר כך יצק לתוך הדפוס בקרקע את הנחושת

יצק את שני העמודים יחד חתיכה אחת באורך שלשים וחמש 
. ואחר כך חילקם, ונמצאו כל אחד מהעמודים שבע פאאמה

. ודפק בראש כל אחד מהעמודים בקורנס עשרה וחצי אמה
, עד שנתארך בחצי [כדלהלן]ועשה שם על שפתם מעשה שושן 
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  כ"ב.-מלכים א', פרק ז', פסוקים ט"ו .עח

  מלבי"ם. .עט
  מלבי"ם. .פ

בדברי הימים כתוב שלשים וחמש אמה קומתן, דהיינו שניהם כאחד. וכאן כתוב שמונה  .פא
ב' כתובים אלו מבואר, שיצק אותם יחד חתיכה אחת עשרה אמה קומת העמוד האחד. והישוב ל

  ואח"כ חילקם וכו'.



  באר                           החייםה
 

רפז  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

אמה נוספת ונמצא ארכו של כל אחד משני העמודים שמונה 
  .פבעשרה אמה

ידת אורך ורוחב שני העמודים בשווה, ולכן כשכתוב בפסוק מ
  .פגאורך או רוחב אחד מהעמודים, הרי שגם העמוד השני כך

היקף העמוד הוא שתים עשרה אמה, נמצא ארכו ורחבו 
  , כזה:[אם כי העמוד עגול]ארבעה על ארבעה אמה 

  

Q  וחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמודR  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .פדהעמוד חלול, ועובי הדופן ארבעה אצבעות
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בדברי הימים כתוב: שלשים וחמש אמה קומתן. שיצק שניהם כאחד, והאמה החסירה הקיש  .פב
בקורנס ועשה על שפת כל אחד מעשה שושן, ונתארך כל אחד בחצי אמה. רש"י. מלבי"ם. 

  ש."עי
 רש"י. מלבי"ם. .פג

 ם, כדכתיב בירמיה נ"ב כ"א.רש"י ומלבי" .פד

 אמה 12  

  

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



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עמודי יכין ובועזרפח

י ֹכָתֹרת עָ  ּתֵ ה ָלֵתת ַעלּוׁשְ י ָהַעּמּוִדים־ׂשָ ת ,ָראׁשֵ  ,ֻמַצק ְנֹחׁשֶ
ְוָחֵמׁש ַאּמֹות קֹוַמת  ,ָחֵמׁש ַאּמֹות קֹוַמת ַהּכֶֹתֶרת ָהֶאָחת

ִנית ֵ עשה שתי כותרות לתת על ראשי העמודים,  .ַהּכֶֹתֶרת ַהׁשּ
  כתר לכל עמוד.

  .פההכותרות נעשו ביציקת נחושת

. הגולה פוי גולותכל כותרת גבהה חמש אמות, ומורכבת משנ
  .פזהעליונה גבהה שלש אמות, והגולה התחתונה שתי אמות

  :פחכזה
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 מלבי"ם. מצודת דוד. .פה

 .(רש"י זכריה ד ב) ספל גדול עגול זה ',ָלהּ וּ ג' .פו

. ברש"י כתוב שהעמוד תחוב בכותרת שתי (כ"ה י"ז)עפ"י רש"י. מלבי"ם. עפ"י סוף מלכים ב'  .פז
 אמות.

, ופעם אחת בעמודים הבאים, הבאנו את הציור פעמיים, פעם אחת עם הכיתוב להסבר .פח
  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.



  באר                           החייםה
 

רפט  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עמודי יכין ובועזרצ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 אמה 3

  

 אמה 2

  

 אמה 18

  

 אמה 5



  באר                           החייםה
 

רצא  מראה היכל מטפסוק  פרק מיחזקאל  

ָבָכה ה ׂשְ ָבִכים ַמֲעׂשֵ רֹות ,ׂשְ ְרׁשְ ה ׁשַ ִדִלים ַמֲעׂשֵ ַלּכָֹתֹרת  ,ּגְ
ר ַעל ְבָעה ַלּכֶֹתֶרת ָהֶאחָ  ,ֹראׁש ָהַעּמּוִדים־ֲאׁשֶ ְבָעה  ,תׁשִ ְוׁשִ

ִנית ֵ . ונלמדם על הכותרות עשה כיסויים וקישוטים .ַלּכֶֹתֶרת ַהׁשּ
  עתה:

דהיינו לבוש מעשה  ה,כָ בָ שְׂ על הגולה העליונה מכסה ומקשטת 
על הגולה העליונה  צעשוי כמין כיפה פטרשת ארוג מנחושת

[דהיינו הגולה בת שלש אמות, אשר היא מעל הגולה התחתונה בת שתי 

  .]אמות

  :. כעין זהצאהשבכות הם כמו כיפה וכובע על הכותרות
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  מלבי"ם. .פט
  רש"י. .צ

 רש"י. .צא



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עמודי יכין ובועזרצב

יש שבעה  ת.רוֹ שְׁ ְר ה שַׁ שֵׂ עֲ ים מַ לִ דִ גְּ יותר נמוך מהשבכה, יש 
. צבשרשרות לכל כותרת, והם משתלשלים יותר נמוך מהשבכות

והם גם כן מכסים את ההפסק בין שני הגולות. תחילת 
. ומכסה את תחילת מקום שבכה, בסופההשרשרות על ה

  .צגההפסק בין שני הגולות

  :צדכזה

  

Q  הכותרת עם השרשרת הראשונהR  
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 .[נמצא שני שבכות לשני עמודים]לכל עמוד יש שבכה  .צב

 מלבי"ם. .צג

[ויש בזה כמה טעמים שכן בפשטות כן הוא, כמו בציור, שהשרשרות הם לרוחב, ולא לגובה  .צד
 .הוא, ויבואר להלן בעזהי"ת]



  באר                           החייםה
 

רצג  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

Q  הכותרת עם עוד שרשרותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .צהיש שבעה שרשרות

  

ַעׂש ֶאת ֵני טּוִרים ָסִביב ַעל ,ָהַעּמּוִדים־ַוּיַ ָבָכה ָהֶאָחת־ּוׁשְ ְ  ,ַהׂשּ
ר ַעלהַ ־ְלַכּסֹות ֶאת ה  ,ֹראׁש ָהִרּמִֹנים־ּכָֹתֹרת ֲאׁשֶ ְוֵכן ָעׂשָ

ִנית ֵ עד עתה דיבר איך צייר אותם בדפוס, ועתה  .ַלּכֶֹתֶרת ַהׁשּ
  .צומדבר מעשייתם

  .צח, ובסופה הם השרשרותמכסה שבכה צזעל הגולה העליונה
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 צויר כאן רק חלק מהשרשרות, ולהלן יש ציור עם כל השרשרות. .צה

 מלבי"ם. .צו

 שני חלקי הכותרת נקראים גולות. .צז

 מלבי"ם. .צח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עמודי יכין ובועזרצד

השרשרות מתחילות על השבכה בתחתיתה, לכסות את מקום 
  .צטההפסק בין שני הגולות

י השרשרות התחתונות יש רימונים, והרימונים מחוברים בשנ
. ובכל אחד מאלו שני השרשרות קלשרשרות בראשם

  .קאהתחתונות יש מאה רימונים

  .קבהרימונים תלויים בשרשרות בראשם, ולא באמצעם

  :קגכזה

  

  

  

  

  

  וכך ביאור הפסוק:

ַעׂש ֶאת עד עתה דיבר איך צייר אותם בדפוס,  :ָהַעּמּוִדים ַוּיַ
  .קדועתה מדבר מעשייתם
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 מלבי"ם. .צט

 בי"ם.מל .ק

כן עולה עפ"י המלבי"ם, שאומר שהיה בכל שרשרת מאה רימונים. וא"כ מדובר רק על שני  .קא
השרשרות התחתונות. כי אם היה כן בכל השרשרות, נמצא בכל עמוד שבע מאות רימונים, אך 

  בפסוק כתוב רק מאתים רימונים.
 לא יותר.סביב' ו [של רימונים (רש"י מלבי"ם)]וכן כתוב בפסוק 'ושני טורים 

 מלבי"ם. וכן כל ביאור העמודים עם הכותרות והכיסויים הוא עפ"י המלבי"ם. .קב

בפשטות כן הוא, כמו בציור, כי זהו הראש של הרימונים. וכן תמיד הרי הכתר הוא למעלה,  .קג
 ולא למטה.

 מלבי"ם. .קד



  באר                           החייםה
 

רצה  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

ֵני טּוִרים ָסִביב . על ידי קהיש שני טורי רימונים סביב העמוד :ּוׁשְ
  .קושהם תלויים בשני שרשרות

ָבָכה ָהֶאָחת ְ הכוונה לכותרת  :ָהֶאָחת[. קזבתחתית השבכה :ַעל ַהׂשּ

  .שבעמוד הראשון, ולהלן כתוב שגם השני כך]

  .קחאת הכותרותשהשבכה מכסה  :ַהּכָֹתֹרת ְלַכּסֹות ֶאת

ר ַעל ֹראׁש ָהִרּמִֹנים . כי קטהשרשרות הם בראש הרימונים :ֲאׁשֶ
  .קיהרימונים תלויים בשרשרות בראשם

ִנית: ֵ ה ַלּכֶֹתֶרת ַהׁשּ וכן עשה גם לכותרת שבעמוד  ְוֵכן ָעׂשָ
  .קיאהשני
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 מלבי"ם. .קה

 עפ"י מלבי"ם. .קו

 מלבי"ם. .קז

 מלבי"ם. .קח

 מלבי"ם. .קט

  מלבי"ם. .קי
[וקורא לגולה כן נלע"ד לבאר זה. אמנם אפשר לבאר שהכוונה על הגולה התחתונה  .קיא

, ששם היו הרימונים, וכפי שאומר המלבי"ם בביאור הפסוק להלן, אך התחתונה הכותרת השנית]
נראה יותר כאן בלשון הפסוק שהכוונה על העמוד השני ממש. והלשון שונה מלשון הפסוק 

  להלן.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עמודי יכין ובועזרצו

Q  כותרת העמוד עם כסוייהR  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

רצז  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

ר ַעל אּוָלם ,ַעּמּוִדיםֹראׁש הָ ־ְוֹכָתֹרת ֲאׁשֶ ן ּבָ ה ׁשּוׁשַ  ,ַמֲעׂשֵ
ע ַאּמֹות במקום שהגיעו  כותל האולם,עוד היה מצויר על  .ַאְרּבַ

  .קיבלשם ראשי העמודים, כותרת בצורת שושן

  .קיגוהיה ארכו ורחבו של זה הציור של השושן ארבע אמות

  

ם־ְוֹכָתֹרת ַעל ֵני ָהַעּמּוִדים ּגַ ת ַהבֶּ ־ׁשְ ֻעּמַ ַעל ִמּלְ ר ִמּמַ ֶטן ֲאׁשֶ
ָבָכה )כתיב (שבכהְלֵעֶבר  ְ ְוָהִרּמֹוִנים ָמאַתִים ֻטִרים ָסִביב  ,ַהׂשּ

ִנית ֵ   .ַעל ַהּכֶֹתֶרת ַהׁשּ
ם ְוֹכָתֹרת ַעל ֵני ָהַעּמּוִדים ּגַ ַעל ׁשְ הכתוב מבאר  :ִמּמַ

[כמו שהכותרות היו גם ממעל. דהיינו שיש גם גולה למעלה 

ה. שלא נחשוב שמלמעלה , והגולה הזו סגורה למעלשלמדנו לעיל]
  .קידהיה מגולה

ֶטן ת ַהּבֶ ֻעּמַ מבאר היכן מתחלת הגולה העליונה. דהיינו,  :ִמּלְ
מדמה את כל הכותרת לגוף אדם, וכמו שבגוף אדם הבטן 

, כך גם כאן מתחיל הגולה קטומתחיל קצת למטה מחצי הגוף
  .קטזהעליונה קצת למטה מחצי הכותרת

  כזה:
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 "ם.מלבי .קיב

 מלבי"ם. .קיג

 מלבי"ם. .קיד

  כי הטבור הוא באמצע הגוף, וקצת למטה ממנו מתחיל הבטן. .קטו
אמצעיתו של עולם היא  רץ ישראלוא: (בבא בתרא עד.)בענין שהטבור באמצע הגוף, ראה רש"י 

 '.יושבי על טבור הארץ' )יב (יחזקאל לחכדכתיב 

 מלבי"ם. .קטז



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי יכין ובועז עמודירחצ

Q ת למטה מחצי כל הכותרת הגולה העליונה, מתחלת קצR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ָבָכה ְ ר ְלֵעֶבר ַהׂשּ היה  [דהיינו בגולה העליונה]בצד הזה  :ֲאׁשֶ
  .קיזהשבכה

עתה מבאר את הרימונים שעל החצי התחתון של הכותרת, 
  דהיינו על הגולה התחתונה.

עשה מאתים רימונים בכל עמוד, ובשני  :ְוָהִרּמֹוִנים ָמאַתִים
  .קיחע מאות רימוניםהעמודים יחד ארב

  .קיטהרימונים הם בשתי שורות, מאה בכל שורה :ֻטִרים

  .קכהרימונים הם סביב הכותרת בארבע רוחות :ָסִביב
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 מלבי"ם. .קיז

 מלבי"ם. .קיח

 מלבי"ם. .קיט

  

 חצי הכותרת

  

מקום התחלת 
 הגולה העליונה



  באר                           החייםה
 

רצט  מראה היכל מטפסוק  יחזקאל פרק מ 

יש עשרים וארבעה רימונים בכל צד, ורימון אחד בכל פינה. 
  .קכאובסך הכל מאה רימונים

  וכך גם השורה שתחת זה.

ִנית: ֵ נים היו על הכותרת דהיינו, אלו הרימו ַעל ַהּכֶֹתֶרת ַהׁשּ
. כי העליונה כבר היה מכוסה בשבכה, ועכשיו קכבהתחתונה

  .קכגנתכסה התחתונה ברימונים

  

ֶקם ֶאת ִדים ְלֻאָלם ַהֵהיָכל־ַוּיָ ֶקם ֶאת ,ָהַעּמֻ ָהַעּמּוד ַהְיָמִני ־ַוּיָ
ְקָרא ֶאת מֹו ָיִכין־ַוּיִ ֶקם ֶאת ,ׁשְ ְקָרא ־ַוּיָ ָמאִלי ַוּיִ ְ ָהַעּמּוד ַהׂשּ

מ־ֶאת , קכדעתה מפרש הכתוב את הקמת העמודים .ֹו ּבַֹעזׁשְ
  .קכהשהקימם באולם שלפני ההיכל

לסימן טוב שיכון הבית  ין,כִ יָ וקרא את שם העמוד הימני 
ָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם קכזכמו שכתוב קכולעולם   .קכחּכְ

 וֹ והיא מילה מורכבת: 'בּ  ז,עַ וֹ בּ וקרא את שם העמוד השמאלי 
ר בו מקריבים את הקרבנות, ימצא ז'. דהיינו, שבבית הזה אשעַ 

  .קכטעוז וחוזק לישראל
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 מלבי"ם. .קכ

ה : (נב כג)מלבי"ם. ובזה מישב המלבי"ם את מה שכתוב בירמיה  .קכא ָ ׁשּ ִעים ְוׁשִ ׁשְ ְהיּו ָהִרּמִֹנים ּתִ ַוּיִ
ל [פירוש לד' רוחות] רּוָחה ָבָכה ָסִביב ָהִרּמֹוִנים ֵמָאה ַעל ּכָ ְ   .ַהׂשּ

 מלבי"ם. .קכב

 מלבי"ם. .קכג

 מלבי"ם. .קכד

 מצודת דוד. .קכה

 ד"ק.מצודת דוד. ר .קכו

 תהילים פ"ט ל"ח. .קכז

 רד"ק. .קכח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עמודי יכין ובועזש

ן ה ׁשֹוׁשָ ּתֹם ְמֶלאֶכת ָהַעּמּוִדים ,ְוַעל ֹראׁש ָהַעּמּוִדים ַמֲעׂשֵ  .ַוּתִ
בראש העמודים הקיש בקורנס, ועשה שיהיה ארוך יותר בחצי 

מלאכת  ושלםהובזה  .קלאמה, ובזה החצי אמה צייר שושנים
  .קלאהעמודים
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ל: והנה בשני העמודים רמז על שני ההנהגות שה' "מצודת דוד. רבינו המלבי"ם ביאר וז .קכט
מנהיג את עולמו, ההנהגה הטבעיית הקבועה מששת ימי בראשית היא מיוחסת תמיד ליד 

שיעשה ה' לפי הצורך שמאל ונקרא בועז, כי עוז ה' קבוע בו לא ישתנה לעולם, וההנהגה הנסיית 
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 

ם משפיע והשמאלי מקבל, והם לעומת יסוד ומלכות, שהנהגה הנסיית מושפע מיסוד העול
שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד, ורמזו בקומה כי  (בפסוק ט"ו)שנקרא חי העולמים, ועז"א 

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, 

וחוט  (שם)ון, והיא הים שעשה שלמה העומד על שנים עשר בקר, ועז"א ואחריו י"ב גבולי אלכס
  שתים עשרה אמה יסוב את העמוד השני, כי הוא הסובב מארבע רוחות. ע"כ.

ל: הענין שהאור מאיר ובא לעולם על ידי שני עמודי אור "ביאר וז (סוף מלכים א')ובביאור הגר"א 
ת דוד, כמו שנאמר וכסאו כשמש נגדי כירח שהן שמש וירח, שני מאורות, וכנגדן מלכות בי

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 

ה ולא תעשה, ימין ושמאל, והוא לשון פרצה וחסרון. וזרח הוא על שם השמש. והם נגד מצות עש
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 

ת השמש השמש נגד מצות לא תעשה לכן בו שס"ה ימים והוא בגבורה כמו שנאמר בצא
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 

בית  הימיני פטיש החזק, שהם נגד ג' עמודים שהעולם עומד עליהם, אך שבעונותינו הרבים אין
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 

רין ומנהר בוצינין, נגד פטיש החזק ונר ישראל, ועבודות המצות אין שם כי בזהר מעקר טו
במתים חפשי רק השגת טעמי המצות, והוא נכלל בשגת התורה, מנהיר בוצינין, כי נר מצוה 

  ותורה אור. ע"כ. 
 מלבי"ם. .קל

 מצודת ציון. .קלא



  באר                           החייםה

 
שא  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מא 

  
  

  

  
  

  מא פרק יחזקאל

  
  

  
  

ָמד ַהֵהיָכל, ֶאל ַוְיִביֵאִני )א( שׁ  ָהֵאיִלים ֶאת ַוּיָ  רַֹחב ַאּמֹות ׁשֵ
שׁ  ִמּפוֹ     א:ָהֹאֶהל רַֹחב ִמּפוֹ  רַֹחב ַאּמֹות ְוׁשֵ

 
פתח ההיכל 

 
   

ָמד המלאך הביא את יחזקאל אל ההיכל,ַהֵהיָכל,  ֶאל ַוְיִביֵאִני ]יט[  ַוּיָ
ׁש  מדד את מזוזות פתח ההיכל,ָהֵאיִלים,  ֶאת ִמּפֹו,  רַֹחב ַאּמֹות ׁשֵ

ׁש  עובי המזוזה הוא שש אמות, וכן המזוזה ִמּפֹו,  רַֹחב ַאּמֹות ְוׁשֵ

כותל ההיכל  שבצד השני של הפתח הוא בעובי שש אמות.

  .בשבין האולם להיכל, הוא בעובי שש אמה, ממזרח למערב

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

 רחב האהל.הוא עובי כותל ההיכל שבין ההיכל לאולם, ממזרח למערב:  שש אמות רחב.רש"י:  .א

   ברחבו של אולם ובאורכו של היכל: שהוא] נדצ"ל:[אהלו של פתח. רחב האולם, שהן 
  רש"י. מלבי"ם. ועפ"י מצודת דוד. .ב

  

 ההיכל



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי פתח ההיכלשב

הרוחב של חלל פתח ההיכל, ממזרח למערב, ָהאֶֹהל.  רַֹחבוכן 

  .גהוא שש אמה

לפתח ההיכל יש דלתות כפולות, גם בתחילת חלל הפתח, וגם 

. נמצא שחלל הפתח הוא כמו רשות בפני דבסוף חלל הפתח

  .ההל'עצמו, על כן נקרא בשם 'או
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  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .ג
אהלו  רחב האהל.בפירוש רש"י יש כמה גירסאות בכת"י, ונראה שהגירסא המדוייקת היא כך: 

  . ע"כ.של פתח. רחב האולם, שהן ברחבו של אולם ובאורכו של היכל
  נראה שבמקום 'רחב האולם' צריך לגרוס 'רחב האוהל'.

  ן הגירסא בדפוס ויניציאה.ונראה שבמקום 'שהן' צריך לגרוס 'שהוא'. וכ
רחב האהל. אהלו של פתח. רוחב האוהל, שהוא ברחבו של אולם ובאורכו של נמצא כך: 

  היכל.
כנגד הוא  הרוחב שלוה'אוהל' שהוא חלל הפתח, ביאור דברי רש"י, נראה שפירושו הוא: 

  ההיכל. של אורךהכנגד הוא האולם. וכן רחבו  הרוחב של
אורך, והמידה הקצרה נקראת רוחב. על כן ה'אוהל' שהוא חלל שהרי המידה היתירה נקראת 

. והרוחב הזה הוא כנגד רוחב [והאורך שלו זה מדרום לצפון]הפתח, הרוחב שלו זה ממזרח למערב 
  האולם עצמו, כי גם האולם רחבו הוא ממזרח למערב. 

ממזרח  [שהואחלל הפתח  רוחבהוא ממזרח למערב. על כן אמר ש אורך ההיכלאמנם בהיכל, 
  .[שגם הוא ממזרח למערב]של ההיכל  האורך, הוא כנגד למערב]

  כמו שיבואר להלן פסוק כ"ד, וכן במדות א' ד'. .ד
מפני שהדין הוא שמן אגף הפתח ולפנים כלפנים ומן  .רוחב האהל מלבי"ם. וז"ל המלבי"ם: .ה

ז בין ", ולפד)"ק כ(כמו שיבואר בפסוהאגף ולחוץ כלחוץ, אבל ההיכל היה לו פתחים כפולים 
ע ממוצע בין קדושת ההיכל ובין קדושת האולם, ולכן קראו בשם "הפתחים היה כרשות בפ

  '. ע"כ.אהל'
ִלְפִנים, ִמן ָהֲאַגף ְוַלחּוץ : (פסחים ז יב)הדין שהזכיר המלבי"ם, כתוב במשנה  ִמן ָהֲאַגף ְוִלְפִנים ּכְ

ַלחּוץ.    ּכְ
אגף קרי כל מקום הגפת הדלתות שהוא חופף ונוקש שם  .מן האגף ולפנים כלפניםברע"ב וז"ל: 

תוך העיר  [משפת הפנימי של עובי הפתח עד מקום הנקישה. מן האגף ולפנים, דהיינו]כשסוגרו דהיינו 
דהיינו ממקום הנקישה ולחוץ,  .מן האגף ולחוץ ואוכלים שם קדשים קלים: .כלפנים ממש:

  . ע"כ.כלחוץ
  .כ"כ הר"ב פ"ז דנדרים ,)ג (נחמיה זבעזרא  'יגיפו הדלתות'וגמתו ד .האגףבתוספות יום טוב וז"ל: 



  באר                           החייםה

 
שג  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  פתח ההיכלR  

  

  

  ההיכל

  

  
  

 

  

  

  

  האולם

  

  

  

 
המשך פתח ההיכל 

 
   

ַתח ְורַֹחב )ב( ר ַהּפֶ ַתח ְוִכְתפֹות ַאּמֹות, ֶעׂשֶ  ַאּמֹות ָחֵמשׁ  ַהּפֶ
ָמד ִמּפֹו, ַאּמֹות ְוָחֵמשׁ  ִמּפוֹ  ִעים ָאְרּכוֹ  ַוּיָ האַ  ַאְרּבָ  ְורַֹחב ּמָ

ִרים ה ֶעׂשְ    ו:ַאּמָ

אורך ההיכל הוא ארבעים אמה, ורוחב ההיכל הוא עשרים 

  אמה.
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שההיכל רחבו עשרים אמה, ורחב הפתח עשר, נמצאו כתיפותיו  וכתפות הפתח חמש אמות.רש"י:  .ו

   מפה ומפה של חמש חמש:

 חלל הפתח

  
  

 כותל ההיכל               

  
  

 .              כותל ההיכל



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי המשך פתח ההיכלדש

פתח ההיכל הוא באמצע רוחב ההיכל, ורחבו עשר אמה. נשאר 

  .זמכל צד כותל חמש אמה

נמצא, פתח ההיכל רחבו עשר אמה, ועוד חמש אמה מכל צד, 

  .חהרי עשרים אמה רוחב ההיכל

ל ֵהיָכל  :טוכן כתוב במשנה ְתחֹו ׁשֶ ר ַאּמֹות. כו'ּפִ   ָרְחּבֹו ֶעׂשֶ

ַתח ְורַֹחב ]כ[ ר ַהּפֶ  רוחב פתח ההיכל הוא עשר אמה,ַאּמֹות,  ֶעׂשֶ
ַתח, ְוִכְתפֹות חמש אמה ִמּפֹו,  ַאּמֹות ָחֵמׁש  וצדדי הפתח הם ַהּפֶ

וחמש אמה מהצד השני ִמּפֹו,  ַאּמֹות ְוָחֵמׁש  מצד אחד של הפתח,

  .יעשרים אמה רוחב ההיכל של הפתח. ביחד

  .יב, יש גם פרוכתיאבפתח ההיכל, מלבד הדלתות
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  רש"י. אברבנאל. מלבי"ם. .ז
  רש"י. אברבנאל. מלבי"ם. .ח
  מדות ד' א'. .ט
  מלבי"ם. רש"י. אברבנאל. .י

  כ"ה. -הדלתות שבפתח ההיכל יבוארו להלן פרק מ"א פסוקים כ"ג .יא
  גמרא יומא נ"ד.  .יב



  באר                           החייםה

 
שה  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  [ציור זה בלי התאים שמסביב]מידות פתח ההיכל R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי מידות ההיכלשו

 
מידות ההיכל 

 
   

ָמד ִעים ָאְרּכוֹ  ַוּיָ ה,  ַאְרּבָ מה, ממזרח אורך ההיכל ארבעים אַאּמָ

ִרים ְורַֹחב למערב. ה. ֶעׂשְ רוחב ההיכל עשרים אמה, מדרום  ַאּמָ

  .יגלצפון

 
מנורה שולחן מזבח הזהב 

 
   

ואת מזבח  ]כג[ואת השולחן,  ]כב[, ידאת המנורה ]כא[בהיכל יש 

  הזהב.
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  מצודת דוד. וכמבואר במשנה מדות ד' ז'. .יג
, וכן צייר הרמב"ם (שמות כה לב)קני המנורה הם באלכסון ולא בעיגול. כמו שכתב רש"י  .יד

וכ"כ  ,(סימן ת"י)יו, וכ"כ בתשובת הריב"ש בכתי"ק, וכן כתב רבינו אברהם בן הרמב"ם בשם אב
וכן ביאר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א, וכן  ,(שמות כה לד)רבינו יוסף בכור שור תלמיד ר"ת 
  .(דרך חכמה הלכות בית הבחירה ג י)כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 

ְמָנהּ  כתוב: (ד ט)בפסוק בבמדבר  כלי שמנה:בענין  ֵלי ׁשַ ל ּכְ ֶהם ְוֵאת ּכָ ְרתּו ָלּה ּבָ ר ְיׁשָ . כלי ֲאׁשֶ
השמן האלו, הם חוץ מהמלקחיים והמחתות הכתובים כבר בתחילת הפסוק. נראה שכלים 

לשים בו את השמן הישן שנשאר, כמבואר במשנה  א. כוז.השמן הנוספים של המנורה הם: 
ל ָזָהב.: (תמיד ג ו) דֹול ׁשֶ ָנן ּוַמְדִליָקן ִמן  :(שם ט)וכן  ְוַהּכּוז ּדֹוֶמה ְלִקיתֹון ּגָ ְ בּו, ְמַדׁשּ ּכָ ְמָצָאן ׁשֶ

ָעֶליָה הַ  לׁש ַמֲעלֹות, ׁשֶ נֹוָרה ּוָבּה ׁשָ ָאר. ְוֶאֶבן ָהְיָתה ִלְפֵני ַהּמְ ְ ן ֶאת ַהׁשּ ֵ ְך ְמַדׁשּ ֵהן ַהּדֹוְלִקים, ְוַאַחר ּכָ ּכֹ
ִניָּ  יַח ֶאת ַהּכּוז ַעל ַמֲעָלה ׁשְ רֹות. ְוִהּנִ הכוז הוא כלי קטן, פיו צר, רחב . ה ְוָיָצאעֹוֵמד ּוֵמִטיב ֶאת ַהּנֵ

ֶמן[אולי נרמז במשנה (סוכה ה ב):  ב. כד שמן .(רא"ש שם ו) מלמטה, ועגול ל ׁשֶ ים ׁשֶ ּדִ . ]ּוִביֵדיֶהם ּכַ
ולכאורה נמצא בכד לכל הפחות שלשה וחצי לוגין שמן, שזה השיעור שצריך בכל יום ויום 

שבו מודדין חצי לוג שמן, להכניס לכל נר  חצי לוג.ג. כלי שרת במידת לשבעת נרות המנורה. 
ׁש. ִהין, ַוֲחִצי ַהִהין, : (מנחות ט ב)מנרות המנורה. ככתוב במשנה  ְקּדָ ל ַלח ָהיּו ַבּמִ ַבע ִמּדֹות ׁשֶ ׁשֶ

ית ַהִהין, ּוְרִביִעית ַהִהין, לֹג,  ִליׁשִ ה(שם ג)ּוְרִביִעית לֹג. ואח"כ כתוב  ַוֲחִצי לֹג,ּוׁשְ לׁשָ ּוֶמֱחָצה  : ׁשְ
נֹוָרה, ֵמֲחִצי לֹג ְלָכל ֵנר. והטעם שעשינו חצי לוג לכל נר נתבאר בפירוש המשניות להרמב"ם:  ַלּמְ

מערב עד בקר, לפיכך צריך שיתן בכל נר מה שיספיק לו לכל הלילה בפתילה  אמרלפי שנ
ה כולו בינונית והוא חצי לוג. ודע שאם כבה אחד הנרות הרי הפתילה והשמן שבאותו הנר נעש

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 

שצריך שיתן בה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד ע"כ. וברע"ב וז"ל:  ראשונה ומדליקה.
חכמים חצי לוג שמן ללילי תקופת טבת הארוכים. וכן היה נותן בכל נר בכל לילה. בוקר ושיערו 

ואם כבתה נפסלה אותה פתילה והשמן מלהדליק בהן עוד, אלא מסירן ונותן חצי לוג שמן אחר 
 



  באר                           החייםה

 
שז  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מא 

מזבח הזהב באמצע המנורה בצד דרום, השולחן בצד צפון. ו

  .טומשוך כלפי חוץ. ושלשתם מונחים משליש ההיכל ולפנים

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 

לחן של משה עשרה שולחנות. ונתן חמש שולחנות מימין השו

  .טזרבינו, וחמש שולחנות משמאל השולחן של משה רבינו

כן אחת ו ,יזשולחנות חת עשרהאהשני היו  בבית המקדשגם 

  .יחמנורות עשרה
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וחצי לוג למדידת שמן לכל : (הלכות כלי המקדש א יז)ופסק הרמב"ם  . ע"כ.ופתילה חדשה ומדליק
דצריך : (בשם חזון איש מנחות סימן ל' סק"ז)ע"כ. ונתבאר בדרך חכמה נר מנרות המנורה. 

ולא סגי  ,צריך שיתן שמן שנתקדש כבר ,דכיון דמתן שמן בעי כהונה ,שיתקדש השמן בכלי
(ראה ה. צבתים. ו. מלקטאות גם כן:  (שמות כה לט). ע"כ. להרמב"ן במה שיתקדש עתה במנורה

שאם יטמאו  ,כלים שהיו במקדש היו להם שניים ושלישיםכל ה .ברייתא דמלאכת המשכן פרק ט)
  .(רמב"ם הלכות כלי המקדש ז יט) הראשונים יביאו השניים תחתיהם

  רמב"ם הלכות בית הבחירה ג' י"ז. .טו
ֵהיכָ וז"ל. , ובמפרשיםח-דברי הימים ב' א ז .טז ן ּבַ ּתֵ ָטם ַוּיִ ּפָ ִמׁשְ ר ּכְ ַעׂש ֶאת ְמֹנרֹות ַהזָָּהב ֶעׂשֶ ל : ַוּיַ

 ְ ה ִמׂשּ ָ ִמין ַוֲחִמׁשּ ה ִמּיָ ָ ֵהיָכל ֲחִמׁשּ ח ּבַ ּנַ ָרה ַוּיַ ְלָחנֹות ֲעׂשָ ַעׂש ׁשֻ ֹמאול. ַוּיַ ְ ִמין ְוָחֵמׁש ִמׂשּ  ֹמאול.ָחֵמׁש ִמּיָ
  מנחות צ"ח:

צורת בית המקדש  שבודאי כן נמסר לשלמה במגילת המקדש. )מדות ד ז(העזרת כהנים וכתב 
ְכָתב ִמּיַד ה''  . וניתן מהר סיני במגילת המקדש (דברי הימים א' כח יט)לפרטי פרטיו זה 'ַהּכֹל ּבִ

  .(מדרש שמואל טו ג)
   י אחת עשרה שולחנות.הר ,שעשה שלמה שולחנותר שע ליוונוסף ע השולחן של משה רבינו, .יז

העזרת כהנים כתב המקדש השני היו אחת עשרה שולחנות. שגם בבית מוכח  :ביומא נא .יח
ואמר לך  ירא ליהבראיתי במסכת יומא דף נ"א ע"ב דאמרינן שם וז"ל לעולם כר' יוסי ס :ל"וז

ולא מתעייל ליה ע"כ. מוכח מזה בהדיא דגם  ון ודרום מונחין ומפסקא ליה שלחןשולחנות צפ
בבית שני הוו הנהו שלחנות ועיין שם ברש"י. ואם כן יש לומר דוודאי גם הנך עשר מנורות היו 

וחק לומר דרק י' שלחנות הוו ולא עשר מנורות. ועיין שם ביד דוד בד"ה 'אמר לך' מוכח [ודבבית שני. 
. ובאמת בשבט יהודה כתב הטעם מלשונו דסבירא ליה דהוו עשר מנורות, מדאמר המנורות מסודרות]

לעשר מנורות ועשר שולחנות שהן לכבוד שלחן ומנורה של משה, וסבירא ליה שלא היו מסדרין 
על בא בשל משה לבדו. ואם כן האי סברא שייכא גם כן בבית שני. עד כאן לשון ומדליקין אל
ְלָחן' )שמות כו לה( פסוקהעל להוסיף, דאפשר ו עזרת כהנים. ֻ ֹנָרה ֹנַכח ַהׁשּ  בגמרא למדנ, 'ְוֶאת ַהּמְ

 



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי טבלא של שיששח

 
טבלא של שיש 

 
   

ליד פתח ההיכל בצד ימין, יש מקום אמה על אמה, מכוסה 

בטבלא של שיש, וקבוע בו טבעת. וכשצריך עפר עבור מי 

  .יטי הטבעת ולוקח משם עפרסוטה, מגביה את הטבלא על יד
   

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, 

  .כביום הכיפורים באמצע סדר העבודה
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א "א שולחנות יש גם י"יש י רשכאראיה נוספת שרי ה כ."ע .בעינן דחזו אהדדי :):יומא לג(
  ורות.נמ

ג "יהתוך ב )ו ד(במשנה בשקלים  שולחנות הנוספים לא נמנוה תוע עשרדמ יוקשהאמנם 
השולחנות ששם במשנה נמנו רק  ):לאדף (המפרש לתמיד  ץמתר .מקדשב היושולחנות 

פרק שתי  כדאמרינן במנחותעליהם  םאבל באותן של שלמה לא היו מסדריעליהם, חים ישמנ
  כ."ע עשר שולחנות עשה שלמה ולא היו מסדרים אלא על של משה. )ש"עיו (צט. הלחם
   .שהיו תקופות בבית שני שהיה רק שולחן אחד ומנורה אחתיתכן 

, נראה שלא היו בבית )מלכים א' ז(ועליהם עשרת הכיורות שעשה שלמה רת המכונות עשבענין 
 דדים לכיור ב"יבן קטין עשה הכהן הגדול הנקרא תבאר שנ )לז.(ביומא  שהרי קדש השני,מה

 ם עשרואם היו ש ,ליהם בבת אחתתמיד לקדש ידיהם ורגכדי שיוכלו כל הכהנים העוסקים ב
  .לים לקדש מהם ולא היו צריכים להוספת הדדים בכיורכיורות נוספים הרי היו יכו

זה שהוסיף כל דד יתכן שדדים,  עשרה ודע קטין הוסיףהיה רק שני דדים לכיור, ובן בתחילה 
  כנגד כיור אחד שעשה שלמה.

 במוכני שהיה בבית שניאולי , מכונה''מלשון  'מוכני'שיתכן עשה בן קטין מוכני לכיור. עוד 
  מוכני' גימטריא 'שלמה המלך'. - הכהן גדול יןבן קט'סימנך ו נרמז המכונות שהיו בבית ראשון.

ה, ְוַטבְ סוטה ב' ב'. וז"ל המשנה:  .יט ה ַעל ַאּמָ ם ַאּמָ ל ִנְכַנס ַלֵהיָכל ּוָפָנה ִליִמינֹו, ּוָמקֹום ָהָיה ׁשָ ָלא ׁשֶ
ָרֶאה עַ  ּיֵ ֵדי ׁשֶ יָה ְונֹוֵתן ּכְ ְחּתֶ יָהּה, נֹוֵטל ָעָפר ִמּתַ הּוא ַמְגּבִ ַעת ָהְיָתה ְקבּוָעה ָבּה. ּוְכׁשֶ ִיׁש, ְוַטּבַ ל ׁשַ

ֱאַמר  ּנֶ ִים, ׁשֶ ח ַהּכֵֹהן ְוָנַתן ֶאל ַהּמָ  (במדבר ה)ַהּמַ ן ִיּקַ ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ ר ִיְהֶיה ּבְ   .ִיםּוִמן ֶהָעָפר ֲאׁשֶ
ומקום היה שם אמה על אמה לימין הנכנס ובו טבלא של שיש וטבעת : (הלכות סוטה ג י)ברמב"ם 

קבועה בה. מגביה הטבלא ולוקח עפר מקרקע המשכן. ונותנו על גבי המים כדי שיראה על פני 
  המים.

  ד'. רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים ד' ב'.-יומא ה' ג' .כ



  באר                           החייםה

 
שט  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  ור זה בלי התאים שמסביב][צימידות ההיכל R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי פתח קודש הקדשיםשי

  

  

  

  

ָמד ִלְפִניָמה, ּוָבא )ג( ַתח ֵאיל ַוּיָ ִים ַהּפֶ ּתַ ַתח ַאּמֹות, ׁשְ שׁ  ְוַהּפֶ  ׁשֵ
ַתח ְורַֹחב ַאּמֹות, ַבע ַהּפֶ  יט:ַאּמֹות ׁשֶ

  

  .כהמלאך נכנס בפנים אל קודש הקדשיםִלְפִניָמה,  ּוָבא

קאל איתו אל תוך קודש המלאך נכנס לבד, ולא הביא את יחז

הקדשים, כי אסור להיכנס שם, רק הכהן גדול בעבודת יום 

  הכיפורים נכנס.

ואף שהיה זה במראה הנבואה, מכל מקום הראהו באופן הראוי 

  .כאבמוחש

  .כבהכותל שבין ההיכל וקודש הקדשים, עביו שתי אמות

 
פתח קודש הקדשים 

 
   

ָמד ַתח ֵאיל ַוּיָ ִים ַהּפֶ ּתַ מדד את מזוזות פתח קודש ַאּמֹות,  ׁשְ

הקדשים, שבכותל שבין ההיכל לקודש הקדשים, עביו שתים 

  .כגאמות
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שתים עוביו  וימד איל הפתח.אל מחיצה המפסקת בין ההיכל לקדש הקדשים:  ובא לפנימה.רש"י:  .יט

   . איני יכול לפרשו אלא לגובהו:והפתח שש אמותאין זה שוה לאמה טרקסין:  ות.אמ
  מצודת דוד.  .כ

  מצודת דוד.  .כא
  רש"י. מלבי"ם. .כב
  רש"י. בבית ראשון ושני היה רק אמה אחת 'אמה טרקסין'. ובבית שלישי יהיה שתי אמות. .כג
 

  

 קודש הקדשים



  באר                           החייםה

 
שיא  מראה היכל גפסוק  יחזקאל פרק מא 

  באמצע הכותל יש פתח.

ַתח ׁש  ְוַהּפֶ  ְורַֹחב .כדפתח קודש הקדשים, בגובה שש אמהַאּמֹות,  ׁשֵ
ַתח ַבע ַהּפֶ   ח שבע אמה.רוחב הפתַאּמֹות,  ׁשֶ

  .כהבפתח קודש הקדשים יש פרוכת
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ארמי סגירה, 'סין' מלשון סיני. דהיינו נקרא בשם 'ְטַרְקִסין', מלשון 'טרק סין'. 'טרק' בלשון 
(רא"ש במדות ד' ז'. תפארת  שסוגר על הדבר שניתן בסיני, דהיינו הלוחות שקיבלנו בהר סיני

. והפירוש הראשון בתפארת ישראל, שטרקסין הוא ישראל הפירוש השני. תוס' יומא נא: רע"ב)
אל. רש"י יומא נב. ירושלמי כלאים (תפארת ישרמלשון פנים וחוץ, דהיינו שמבדיל בין פנים לחוץ 

  .פרק ח הלכה ד)
  .והפתח שש אמות. איני יכול לפרשו אלא לגבהורש"י. מצודת דוד. וז"ל רש"י:  .כד
ים: (שמות כו לג)ככתוב בתורה  .כה ָדׁשִ ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ ֹרֶכת ָלֶכם ּבֵ יָלה ַהּפָ   .ְוִהְבּדִ

  ח קודש הקדשים יש דלתות. שבפת (להלן פסוק כג)משמע ברש"י 
כותל בין קודש הקדשים להיכל, ובו  שיש ,בבית ראשוןנראה שיהיה בבית שלישי כמו שהיה 

בדי הארון דוחקים ובולטים בפרוכת  פרוכת בשער. ישו דלתות פתוחים תמיד,הדלתות, ו יש
  .(מנחות צח:)



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי הקדשים פתח קודששיב

Q  ממידות פתח קודש הקדשיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  קודש

  הקדשים

  

  

  

 ההיכל



  באר                           החייםה

 
שיג  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
מידות קודש הקדשים 

 
   

ָמד )ד( ִרים ָאְרּכוֹ  ֶאת ַוּיָ ה, ֶעׂשְ ִרים ְורַֹחב ַאּמָ ה ֶעׂשְ ֵני ֶאל ַאּמָ  ּפְ
ים ֹקֶדשׁ  ֶזה ֵאַלי ּיֹאֶמרוַ  ַהֵהיָכל, ָדׁשִ  כו:ַהּקֳ

  

ָמד ִרים ָאְרּכוֹ  ֶאת ַוּיָ ה,  ֶעׂשְ מדד את קודש הקדשים, ארכו ַאּמָ

  עשרים אמה.

ִרים ְורַֹחב ה,  ֶעׂשְ ֵני ֶאל רוחב קודש הקדשים עשרים אמה,ַאּמָ  ּפְ
קודש הקדשים הוא , דהיינו שכזעל פני רחבו של ההיכלַהֵהיָכל, 

שגם קודש הקדשים ברוחב עשרים  כל,באותו רוחב של ההי

  .כחאמה

  .כטאבל אורך קודש הקדשים, אינו שווה להיכל

ים.  קֶֹדׁש  ֶזה :להמלאך אמר ליחזקאלֵאַלי,  ַוּיֹאֶמר ָדׁשִ זה המקום ַהּקֳ

שהוא באורך עשרים אמה וברוחב עשרים אמה, הוא קודש 

  הקדשים.

או אם שייך לפנים  'טרקסין'מפני שבבית שני היו מסופקים ב

 של אמותהאבל שתי  ודש הקדשים,לחוץ, הודיע לו כי רק זה ק

  .לאושייך לחוץ קודש הקדשים,הכותל אינו  עובי
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   על פני רחבו של היכל: אל פני ההיכל.רש"י:  .כו
  רש"י.  .כז

  מצודת דוד. מלבי"ם.  .כח
  ההיכל באורך ארבעים אמה, קודש הקדשים באורך עשרים אמה.  .כט

  מצודת דוד.  .ל
  מלבי"ם. .לא



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי מידות קודש הקדשיםשיד

Q  מידות קודש הקדשיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  קודש

  הקדשים

  

  

  

 ההיכל



  באר                           החייםה

 
שטו  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
הארון 

 
   

בקודש הקדשים יש את הארון. הארון מונח על אבן  ]כד[

. אבן השתיה, הוא אבן שבקודש הקדשים, ובולט לבתיההש

. לדמאבן זו הושתת העולם ]כה[. לגמהארץ לגובה שלש אצבעות

  .לההארון מכוסה בכפורת והכרובים מעליו ]כו[

בתוך הארון נמצאים הלוחות השלמות, ומתחתם הלוחות 

. וכן יש לז. לידם יש ספר תורה שכתב משה רבנולוהשבורות

  . לטעליו השם וכל כינויושכתוב  לחבתוך הארון קלף

 מוהמטה של אהרן הכהן ]כח[צנצנת המן,  ]כז[לפני הארון יש את 

  .מאעם השקדים והפרחים. ושמן המשחה
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אבן היתה בקדש הקדשים במערבו שעליה רמב"ם הלכות בית הבחירה ד' א'. וז"ל הרמב"ם:  .לב
קניבסקי שליט"א ע"כ. לבאר דברי הרמב"ם בענין 'במערבו', כתב מרן הגר"ח  היה הארון מונח.

האבן שתיה וז"ל:  (מידות ד ז), בשם העזרת כהנים (הלכות בית הבחירה ד א)בספרו דרך חכמה 
היתה במערבו ונמשכה עד האמצע והארון העמיד עליה באמצע הבית. ע"כ. ועי"ש שיטות 

  .(הלכות בית הבחירה ד א)וכן כתב בספרו קרית מלך  נוספות.
  יומא ה' ב'. .לג
(רע"ב  דומנה נשתת העולם, שבה יסד הקדוש ברוך הוא את עולמו. שתיה, יסעל שם שמ .לד

  .יומא ה ב)
  שמות כ"ה. .לה
  ירושלמי שקלים פרק ו' הלכה ב'. בבא בתרא צ"ט. .לו
בבא בתרא י"ד: זה לשיטת רבי מאיר. אבל לשיטת רבי יהודה הספר תורה מונח על מדף  .לז

  ת הארגז, הונח הספר תורה על הארגז.היוצא מן הארון, ולאחר ששיגרו הפלשתים א
ספר התורה הזה הוא בגובה שש טפחים, ובעובי שני טפחים. רובו מגולגל לצד אחד, ורק קצת 

. הספר תורה מונח בארון בשכיבה, וזה הקצת [כעין בשעה שקוראים פרשת נח]מגולגל על צד נוסף 
  . בתרא יד:)(בבא רוב הספר תורה, ולא בצידו  מעלשמגולגל לצד השני נמצא 

  דרך חכמה הלכות בית הבחירה ד' א'. .לח
  בבא בתרא י"ד: .לט

  רמב"ם הלכות בית הבחירה ד' א'. .מ
שהרמב"ם כתב שלפני הארון יש את צנצנת  (הלכות בית הבחירה ד א)כתב בדרך חכמה  .מא

  המן והמטה של אהרן, ולא כתב את השאר, מפני שהשאר אינם חיוב.



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי הארוןשטז

  .מבוכן יש מחוץ לארון שני עמודים מכסף

  .מגארגז ששיגרו פלשתים ]כט[וכן יש בצד הארון 

  

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

יטת רבי מאיר העמודים מונחים מחוץ לארון. ולשיטת רבי יהודה בבא בתרא י"ד. לש .מב
  העמודים מונחים בתוך הארון, משני צידי הלוחות.

לֹֹמה ֵמֲעֵצי : י)-(שיר השירים ג טשנאמר  [או בצידו]העמודים בארון  ֶלְך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ְריֹון ָעׂשָ ַאּפִ
ָבנֹון.  ה ֶכֶסףַהּלְ ם. ְרִפיָדתֹו ָזָהב ַעּמּוָדיו ָעׂשָ ָלִ נֹות ְירּוׁשָ ָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמּבְ בֹו ַאְרּגָ   ֶמְרּכָ
אפריון עשה לו. זה אהל מועד שנקבע במשכן שילה עשה לו אפריון חופת כתר לכבוד. ברש"י: 

רפידתו. משכבו ומשכנו על הכפרת שהוא זהב. מרכבו ארגמן. זה הפרכת שהיה תלוי ורוכב על 
ו רצוף. סדור ברצפת אהבה ארון וכפרת וכרובים ולוחות. מבנות כלונסות מעמוד לעמוד. תוכ

  ירושלם. אלו ישראל יריאים ושלמים להקב"ה.
בבא בתרא י"ד. לשיטת רבי יהודה בתחילה היה הספר תורה מונח על מדף היוצא מן  .מג

  הארון, ולאחר ששיגרו הפלישתים את הארגז, הניחו את ספר התורה על הארגז ששיגרו.
וז"ל: וארגז ששלחו פלשתים דורון לה' אלקי ישראל. הדבר  (בניהו יומא נב:)איש חי כתב הבן 

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 

ראה לי בס"ד דודאי אותם עכברים וטחורים הסירום תכף ומיד אך כשבא להם ארון הקודש. ונ
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 

סירו עכברי הזהב משם ונשאר ארגז הזהב עכברים וטחורים, ובעת שבא הארון אצל ישראל ה
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 

דורות עולם הדבר שרצה השם יתברך שישאר הארגז שעשו פלשתים שם כדי שיהיה זכר ל
אשר קרה לארון הקודש בהוציאם אותו למלחמה שאז מעתה ומעכשיו יהיו נזהרים בכך שלא 

  יוציאו עוד הארון ממקומו כלל. ע"כ.



  באר                           החייםה

 
שיז  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  ההיכל וקודש הקדשים, והתאים מסביבR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום וסדר התאיםשיח

  
  מא פרק יחזקאל

  

  

  

ָמד )ה( ִית ִקיר ַוּיָ שׁ  ַהּבַ ָלע ְורַֹחב ַאּמֹות, ׁשֵ ע ַהּצֵ  ַאּמֹות ַאְרּבַ
ִית ָסִביב ָסִביב    א:ָסִביב ַלּבַ

  :בכעת נלמד בעזהי"ת את ענין התאים

  .גלתאים יש שלש שמות: יציע. צלע. תא

, לשכות לששלשים ושסביב ההיכל וקודש הקדשים מבחוץ, יש 
  .תאים הנקראים

 
מקום וסדר התאים 

 
   

 'תאים' חמישה עשרוכן  בצד צפון, 'תאים' חמישה עשריש 
סך הכל שלשים ושלש  בצד מערב. לש 'תאים'בצד דרום, וש

  חדרים הנקראים 'תאים'.

  התאים בנויים בשלשה קומות.

ש חמשה תאים בקומה הראשונה, י בצד צפון וכן בצד דרום,
ומעליהם קומה שלישית  ועליהם קומה שניה עוד חמישה תאים,

  .של חמש תאים נוספים
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התא של אחריו, ארבע אמות חללו. ושל בית שיני היה  ורחב הצלע.כותל מערבי:  קיר הבית.רש"י:  .א
   שש. ועל כרחך בית זה לעתיד לבא, שהרי בבית שיני לא היתה חומה מפסקת לבית קדשי הקדשים:

י שיטת רש"י. אמנם שיטת הרמב"ם בענין התאים הוא באופן ביאור התאים דלהלן הוא לפ .ב
  אחר, וכבר נתבאר בארוכה בספר 'היכל ידיד' עי"ש.

  בבא בתרא ס"א. .ג

  

 התאים



  באר                           החייםה
 

שיט  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מא 

נמצא, חמש עשרה תאים בצפון. וגם בדרום חמש עשרה 
  תאים.

בקומה הראשונה יש תא אחד, ועליו תא אחד  אך בצד מערב,
  . דבקומה השניה, ובקומה השלישית יש גם כן תא אחד

  שלש תאים בצד מערב.נמצא, 

  .הבסך הכל יש בכל שלשת הצדדים יחד, שלשים ושלש תאים

  

. כי בצפון יש חמש ולפי זה יש בכל קומה אחת עשרה תאים
תאים, ובדרום חמש תאים, ובמערב תא אחד. סך הכל אחת 

  עשרה תאים בקומה הראשונה.

  וכן בקומה השניה אחת עשרה תאים, מעליהם, בסדר הזה. 

שלישית אחת עשרה תאים, מעליהם, באותו וכן בקומה ה
  הסדר. 

  .זסך הכל, כל התאים יחד, הם שלשים ושלש תאים
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  רש"י. .ד
ביאור ענין התאים הוא עפ"י רש"י, ועפ"י המשנה מדות ד' ג' לשיטת רש"י. בבית שני היה  .ה

  תאים. שלשים ושמונה תאים, ובבית שלישי יהיה שלשים ושלש
ִסיְדָרא :(פסוק ו)רש"י, עפ"י תרגום יונתן. וז"ל התרגום יונתן  .ו   . ֲחָדא ַעְסֵרי ּבְ
  רש"י. .ז



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום וסדר התאיםשכ

Q  אחת עשרה תאים בכל קומהR  
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  באר                           החייםה
 

שכא  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
ביאור הפסוק 

 
   

  עתה נבוא לביאור הפסוק:

ָמד ִית ִקיר ַוּיָ ׁש  ַהּבַ מדד את הקיר המערבי של קודש ּמֹות, ַא  ׁשֵ
  .חהקדשים, שהוא בעובי שש אמה

ָלע:   .טהוא תא. כי לתאים יש שלש שמות: יציע. צלע. תא ּצֵ

ָלע ְורַֹחב ע ַהּצֵ   רוחב התא שמבחוץ, הוא ארבע אמות.ַאּמֹות,  ַאְרּבַ

התאים מחוברים לכותל ההיכל וקודש הקדשים מבחוץ, על ידי 
  קדשים הוא גם כותל לתאים מצד אחד. שכותל ההיכל וקודש ה

ִית ָסִביב ָסִביב התאים מחוברים סביב ההיכל וקודש ָסִביב,  ַלּבַ
  .יהקדשים, משלשת הצדדים, צפון דרום ומערב

המידה הכתובה בפסוק הזה, שהתא ברוחב ארבע אמה, וכותל 
ההיכל הוא בעובי שש אמה, זה רק בקומה התחתונה. אבל 

  .יאה שונה, כפי שיבואר להלןבקומות העליונות המיד
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  רש"י. .ח
  בבא בתרא ס"א. .ט
  אברבנאל. .י

בפסוק הבא מבאר רש"י שבקומות העליונות התאים מתרחבים. היה אפשר לפרש שהמידה  .יא
תא בקומה תחתיו יותר צר, ובקומה מעל יותר הכתובה בפסוק זה הוא בקומה האמצעית, וה

(עיין תוס' יומא נב. רחב. וכפי שביארו המפרשים על המידה הכתובה במשנה לגבי בית שני 
. אבל נראה שהמידה הכתובה בפסוק מדובר על הקומה ובמפרשים במדות פרק ד משנה ג ד ז)

. ב. שלהלן (יומא נב.)' התחתונה, מפני שני טעמים. א. שבזה לא יהיה קשה מה שהקשו התוס
והצלעות היו הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשתי בפסוק ז' כתוב 'ורחבה', ופירש רש"י וז"ל: 

. ע"כ. משמע מזה, האמצעית רחבה מן התחתונה אמה וכן העליונה מן האמצעית אמה
שבתחילה כתוב בפסוק שהתא הוא ארבע אמה, ואח"כ ביאר הפסוק ש'ורחבה', דהיינו שזה 

הוא במידת רק התחתון מתרחב, שהתאים העליונים מתרחבים. נמצא כמעט מפורש בפסוק ש
  ארבע אמה, אבל התאים שמעליו מתרחבים, רחבים יותר מהתחתון.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי ביאור הפסוקשכב

Q  בקומה התחתונה, כותל ההיכל בעובי שש, והתא ארבעR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

שכג  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מא 

 
מבנה התאים 

 
   

ָלעֹות )ו( לֹושׁ  ֵצָלע ֶאל ֵצָלע ְוַהּצְ ים ׁשָ לֹׁשִ ָעִמים, ּוׁשְ  ּוָבאֹות ּפְ
יר ּקִ ר ּבַ ִית ֲאׁשֶ ָלעֹות ַלּבַ  ְולֹא ֲאחּוִזים, ִלְהיֹות ָסִביב ָסִביב ַלּצְ
ִקיר ֲאחּוִזים ִיְהיוּ  ִית ּבְ  יב:ַהּבָ

  

  :יגבפסוק זה נלמד את האופן שהתאים בנויים בו

ונקדים: התאים הם כעין בית קטן, הבנוי לצידו של הבית 
  הגדול, שהוא ההיכל.

קבים בבניה רגילה של סתם בית, כדי לעשות את הגג, מנ
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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אחד עשר על גבי אחד  שלש ושלשים פעמים.תא אצל תא ותא על תא:  צלע אל צלע.רש"י:  .יב
שרי בסידרא'. ובבית שיני היו שלשים ושמונה, ט"ו עשר, ואחד עשר על גביהם. וכן תרגם יונתן 'חדא ע

. הוא צלע הוא יציע (מדות ד ג)בצפון וט"ו בדרום, חמשה על חמשה וחמשה על גביהן, ושמונה במערב 
 אחד ואחד שכל סדרן, כך ובדרום שהתאים שבצפון ,ואומר אני פירוש רש"י הישן:[: (בבא בתרא סא.)הוא תא 

ורחב  וחמש. שמנים הרי, אמות חמש של כתלים וחמשה תאים. לחמשה אמה יםשש הרי, אמה עשרה שתים ארכו
, גביהן על ושלישי אחד גבי על אחד ושבמערב, לדרום. וכן הכותל. אורך של אמה תשעים פירנסת אמות, חמש המונח
ובאות : ]אחר כך רש"י עצמו הגיה (ומחק) קטע זההקדשים:  קדשי בית רחב כנגד אמה, עשרים ואורכן
קורות עליות היציעים, היו ראשיהן של צד מחיצת התאים החיצונה באות ר אשר לבית לצלעות. בקי

 להיות אחוזים,בצדו אשר לתוך התאים. וזהו  אשר לבית לצלעות,ונוקבות בקיר בצידו הפנימי. וזהו 
ת ראשיהם של צד ההיכל היו באות ומונחות על כניסו ולא יהיו אחוזים בקיר הבית.קבועים בחזקה: 

'כי מגרעות נתן לבית סביב  (מלכים א' ו ו)שהיה קיר ההיכל בולט לתוך התאים. כמו שאמור בביניין שלמה 
חללה, ועלייתה שש, שהיה כותל ההיכל כנוס מלמעלה  - חוצה', 'היציע התחתונה חמש באמה רחבה' 

שית שבע באמה אמה, לפיכך חלל התיכונה 'שש באמה רחבה' שהיא היתה על עלייה של תחתונה, 'והשלי
ולא יהיו אחוזים רחבה' שהיה כותל ההיכל כנוס לתוכו אמה למעלה. ואף אילו היו כמותן, וזהו שאמור 

ולא יהיו נוקבין בקיר ההיכל כשאר ראשי קורות נמוכין הקבועין בכותל גבוה שנוקבין הכותל  בקיר הבית,
   ותוקעין ראשי הקורות בנקבים:

  רש"י, ועפ"י המשנה מדות ד' ד' לפי שיטת רש"י. ביאור ענין התאים הוא עפ"י .יג



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מבנה התאיםשכד

אין מנקבים את הכותל, מפני שקלקול  אולם בבית המקדש
ואם כן איך ועל מה יאחזו גגות  .ידהחומה הוא ואינו דרך נוי

  התאים.

נים את התא בקומה התחתונה ברוחב ארבע אמה, על כן בו
, ועושים כעין מדריגה וכותל ההיכל שמול התא עביו שש אמה

ברוחב אמה אחת בכותל ההיכל מבחוץ, ונתקטן עובי הכותל 
משש לחמש אמה. ועל אותו השטח שנגרע בכותל ונעשה שם 

  .טוכעין מדריגה, מניחים את ראשי קורות גג התא

תאים בקומה השניה רחבם חמש אמה, לפי זה יוצא שה ]ל[
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.

  :טזכזה
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שכתבו  (במלכים א' ו, ובמדות, ובתוס' יומא נב. ועוד)רש"י מלכים א' ו' ו'. וראה במפרשים  .יד
  טעמים נוספים לזה.

כבר בהר חוצבים אבנים גדולות ואבנים קטנות, ומביאים אותם להר הבית מוכנים כבר.  .טו
[כן איתא בגמ' תמיד בתחילת המסכת לענין האבנים בבית המוקד, ולא צריך לחתוך את האבנים 

  .שהיו שם כעין 'מדרגות', וכן יש להסמיך תירוץ זה של הגמ' גם לענינינו]
. ומסתמא כן יהיה (מלכים א' ו י)גובה התאים בבית ראשון היה חמש אמות, חוץ מהתקרות  .טז

  גם בבית שלישי.
  ציור אינו לפי קנה מידה.ה



  באר                           החייםה
 

שכה  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מא 

  

  

  

  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 תא קומה א'

  

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

 תא קומה ב'
} -1 -{

  

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

  תא קומה ג'
} -1 -{

 

  
  

  גג התאים מלמעלה
} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 עשוי מעץ - גג התאים            

 גג התאים

 גג התאים

Q מבנה התאים R 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מספר התאיםשכו

י ִמְגָרעֹות : יזהתאים, כמו שכתוב בפסוק במלכים כך בנויים ּכִ
ִית ָסִביב חּוָצה ִית ,ָנַתן ַלּבַ ִקירֹות ַהּבָ י ֲאֹחז ּבְ ביאור . ְלִבְלּתִ

הפסוק: עשו את המגרעות האלה בכתלי ההיכל, בכדי שלא 
יצטרכו להאחיז את את גגות התאים בכתלי ההיכל על ידי 

  .יחנקבים בכותל

  

 
מספר התאים 

 
   

  .יטהתאים נקראים גם בשם 'צלעות', וגם בשם 'יציעים'
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  ם א' ו' ו'.מלכי .יז
רש"י במלכים א' ו' ו'. מידות ומספר התאים הכתובים שכתב רש"י במלכים, ותוס' ביומא  .יח

, הם בבית ראשון ובבית שני, אך בבית שלישי המידות יהיו שונות מעט. אבל אופן וצורת (נב.)
וקת [רק בענין כותל התא שבצד השני יתכן שיש הבדל, ולכאורה תלוי במחלהבניה שווה בכולם 

  .המפרשים ואכמ"ל]
שלשים ושמנה תאים היו, חמשה עשר בצפון, חמשה על גבי  ,ובמסכת מדות שנינווז"ל רש"י: 

חמשה, וחמשה על גביהן, וכן בדרום, ושמנה במערב, שלשה על גבי שלושה, ושנים על גביהם, 
, קומת התחתונה חמש, והאמצעות שש, והעליונות שבע, למה, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה

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 

. שלא לדבק לבלתי אחוז בקירות הבית .והעליונה רחבה מן התיכונה אמה מן התחתונה אמה,
  . ע"כ.ראשי הקורות דרך נקבים בקירות הבית, שקלקול החומה הוא, ואינו דרך נוי

שעובי כותל  ,פ דקרא"י דה"רירש ופל: "בפירוש הראשון וז (יומא נ"ב. ד"ה כותל ההיכל)וז"ל תוס' 
כן היו צריכות לנקב החומה לתחוב בה ראשי הקורות של  שאם ,ההיכל לא היה שוה בכל מקום

 ,אלא עשו את חומת ההיכל במערב למטה שבעה אמות ,וזה לא רצו לעשות פן ירקבו ,התא
 ,והוצרכו לגרוע ממנה אמה כנגד תקרת התא האמצעי להניח ראשי הקורות על אותה כניסה

 ,התחתונה חמש באמה רחבהלפיכך  ,ושוב הוצרכו לגרוע עוד אמה כנגד תקרת תא השלישי
 ,והיינו דתנן במס' מדות התחתונה רחבה חמש ,והג' ז' באמה רחבה ,והתיכונה ו' באמה רחבה

והאמצעית  ,רובד ששה היינו התקרה המפסקת בינה לתא התיכונה שעל גבה ,והרובד ששה
  . ע"כ.והרובד ז' ,שש

  בבא בתרא ס"א. .יט



  באר                           החייםה
 

שכז  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מא 

ָלעֹות,  תא ליד תא, ֵצָלע,  ֶאל ֵצָלע התאים בנויים באופן שהםְוַהּצְ
  .כותא על תא

לֹוׁש  ים ׁשָ לֹׁשִ ָעִמים,  ּוׁשְ   יש שלשים ושלש תאים.ּפְ

וקודש הקדשים, בשלשה קומות.  התאים בנויים מסביב להיכל
 'תאים' חמישה עשרוכן  בצד צפון, 'תאים' חמישה עשריש 

סך הכל שלשים ושלש  בצד מערב. לש 'תאים'בצד דרום, וש
  חדרים הנקראים 'תאים'.

  התאים בנויים בשלשה קומות.

יש חמשה תאים בקומה הראשונה,  בצד צפון וכן בצד דרום,
ומעליהם קומה שלישית  אים,ועליהם קומה שניה עוד חמישה ת

יוצא, חמש עשרה תאים בצפון. וגם  .של חמש תאים נוספים
  בדרום חמש עשרה תאים.

בקומה הראשונה יש תא אחד, ועליו תא אחד  בצד מערב,
בקומה השניה, ובקומה השלישית יש גם כן תא אחד. יוצא, 

  שלש תאים בצד מערב.

  .כאש תאיםבסך הכל יש בכל שלשת הצדדים יחד, שלשים ושל

  

 
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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  רש"י. .כ
י רש"י, ועפ"י המשנה מדות ד' ג' לשיטת רש"י. בבית שני היה ביאור ענין התאים הוא עפ" .כא

  שלשים ושמונה תאים, ובבית שלישי יהיה שלשים ושלש תאים.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המגרעות בכותל ההיכלשכח

בכותל החיצוני של התאים, אין מגרעות, אלא קורות הגג באות 
וך הקיר מבפנים, ועל ידי כן הם אחוזים וקבועים ונוקבות בת

  .כבחזק בתוך הקיר

ובאופן זה בנויים כל התאים סביב ההיכל וקודש הקדשים, 
  בצפון ודרום ומערב.

יר,  ּוָבאֹות ּקִ קורות גג התאים באות ונוקבות בתוך הקיר ּבַ

ר החיצוני של התאים. ִית ֲאׁשֶ ָלעֹות,  ַלּבַ והם נוקבים בצד ַלּצְ

באופן זה ָסִביב,  ָסִביב של הקיר שזה בתוך התאים. הפנימי

 ֲאחּוִזים, ִלְהיֹות בנויים כל התאים סביב ההיכל וקודש הקדשים.
  ועל ידי זה הקורות אחוזים וקבועים בחזקה.

עד כאן הוא אופן אחיזת קורות גג התאים בכותל החיצוני של 
  התאים.

  

 
ההיכלהמגרעות בכותל  

 
   

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.

ִקיר ֲאחּוִזים ִיְהיוּ  ְולֹאשכתוב:  זה מה ִית ּבְ שקורות גג התאים , ַהּבָ
אינם נוקבים בכותל ההיכל. אלא הם מונחים על המגרעות שיש 
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  רש"י. אבל הרד"ק חולק על זה, ומפרש באופן אחר, כדלהלן. .כב



  באר                           החייםה
 

שכט  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מא 

  בכותל.

בונים את התא בקומה התחתונה ברוחב ארבע אמה, וכותל 
, ועושים כעין מדריגה ברוחב ההיכל שמול התא עביו שש אמה

ונתקטן עובי הכותל משש  אמה אחת בכותל ההיכל מבחוץ,
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.

ליונה רחבו שש אמה, והכותל מולו עביו יוצא שהתא בקומה הע
  ארבע אמה.

י ִמְגָרעֹות ָנַתן : כגכך בנויים התאים, ככתוב בפסוק במלכים ּכִ
ִית ָסִביב חּוָצה ִית ,ַלּבַ ִקירֹות ַהּבָ י ֲאֹחז ּבְ ביאור הפסוק:  .ְלִבְלּתִ

שעשו את המגרעות האלה בכתלי ההיכל, בכדי שלא יצטרכו 
כתלי ההיכל על ידי נקבים להאחיז את את גגות התאים ב

  .כדבכותל

  :כהכזה
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  מלכים א' ו' ו'. .כג
  רש"י במלכים א' ו' ו'. .כד
  ציור אינו לפי קנה מידה.ה .כה



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המגרעות בכותל ההיכלשל

  

  

  

  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 תא קומה א'

  

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

 תא קומה ב'
} -1 -{

  

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

  תא קומה ג'
} -1 -{

 

  
  

  גג התאים מלמעלה
} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 עשוי מעץ - ג התאים ג           

 גג התאים

 גג התאים

Q מבנה התאים R 



  באר                           החייםה
 

שלא  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מא 

ָלעֹות ָסִביב מה שכתוב בפסוק ' ]לא[ ִית ַלּצְ ר ַלּבַ יר ֲאׁשֶ ּקִ ּוָבאֹות ּבַ
' מדבר על כותל התא החיצוני. שבכותל ָסִביב ִלְהיֹות ֲאחּוִזים

  הגג נכנסים לתוכו.התא החיצוני, קורות 

ִיתאבל ' ִקיר ַהּבָ ', מדבר על כותל ההיכל. ְולֹא ִיְהיּו ֲאחּוִזים ּבְ
שבכותל ההיכל יש את ה'מגרעות', שהם כמו מדרגות, והקורות 
מונחים שם, על המגרעות, ואינם אחוזים וקבועים בחזקה בתוך 

  .כוהקיר
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ָלעֹות ָסִביב ָסִביב ִלְהיֹות ֲאחּוִזים"י. רש"י פירש ש'זה לשיטת רש .כו ִית ַלּצְ ר ַלּבַ יר ֲאׁשֶ ּקִ ' ּוָבאֹות ּבַ
ִית' מדבר על כותל התא בצד השני, ִקיר ַהּבָ ', מדבר על כותל ההיכל. דהיינו ְולֹא ִיְהיּו ֲאחּוִזים ּבְ

כל יש שם את שבצד כותל התא החיצוני קורות הגג נכנסים לתוכו, ורק בצד כותל ההי
  המגרעות, שהם כמו מדרגות, והקורות מונחים שם.

  אבל הרד"ק פירש את הכל על כותל ההיכל, וכן פירש האברבנאל, וכן פירש במצודת דוד.
היו נכנסות ראשי הקורות בקיר  ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב. וז"ל הרד"ק:

  .'כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה'ים כמו שאמר במלכ ,במה שהיה מונח בו לצלעות ,ההיכל
 ,ולא בקיר ,להיות אחוזים במקום המונח בקיר להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית.

לבלתי אחוז 'כמו שאומר שם  ,יעשו בקיר הבית חורים להיות ראשי הקורות אחוזות בה [לא]ש
להיות ראשי  ,כנגד התאיםכי קיר הבית היה רחב מלמטה הולך ומצר כלפי חוץ  ',בקירות הבית

  ע"כ. הקורות אחוזים באותו מקום המונח להם.
רוצה לומר שהיו  ',ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב'ועל זה נאמר וז"ל האברבנאל: 

כמו שאמר במלכים  ,נכנסות ראשי קירות הצלעות בקיר ההיכל במה שהיה מונח בו בצלעות
, כי היה קיר הבית 'ת סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הביתכי מגרעות נתן לבי' (מלכים א' ו ו)

להיות ראשי הקורות אחוזים באותו מקום  ,רחב מלמטה והולך ומיצר כלפי חוץ כנגד התאים
  ע"כ. .המונח להם ולא יהיו אחוזים בקירות הבית

ראשי הקורות שתחת תקרות הצלעות היו באות ובאות בקיר אשר לבית.  וז"ל המצודת דוד:
 לצלעות סביב סביב. ודש הקדשים.ל בכותלי ההיכל ובית ק"ר ,נסות בקיר אשר אל הביתונכ

כי  ,ל כן היה לכל קורות תקרות הצלעות אשר היו מסביב להיות אחוזים אל הקיר באופן זה"ר
 תקורו םועל הבליטה שמתחת היו מונחי ,היה נפחת מעובי הקיר בכלות גובה צלע התחתונה

ועל  ,היה נפחת עוד מעובי הקיר הגובה התיכונ תובכלו ה,פת התיכונשהיא רצ התקרת התחתונ
וכן בכלות גובה  ה,שהיא רצפת העליונ התקרת התיכונ תקורו םהיו מונחי תיהשמתח ההבליט

ז היה להם "ועי ,ו) 'אלכים (מ 'כי מגרעות נתן לבית וכו''ש "כמ ,וכמו שעשה שלמה ,העליונה וכו'
ל לבל יהיו אחוזים בקיר הבית כדרך "ר אחוזים בקיר הבית. ולא יהיו .חוזק רב ולא ימוטו

והוא שעושים חורים ונקבים בקיר ובהם מכניסים  ,האחיזה שרגילים הבונים לעשות בבנין כזה
  .שאין בזה חזוק רב כי בקל ימוטו, ראשי קורות התקרה

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המגרעות בכותל ההיכלשלב
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  :ה][הציור אינו לפי קנה מידוהרי הציור לפי שיטת הרד"ק והאברבנאל והמצודת דוד 
  
  
  
 

 

-----------------}  אמה4{----------------

 תא קומה א'

 

 ------------------------}  אמה5{----------------

 תא קומה ב'

 

 ----} --------------------------- אמה6-------------{---

 תא קומה ג'

 

 

גג התאים מלמעלה 

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

            גג התאים - עשוי מעץ

 גג התאים

 גג התאים

Q התאים לשיטת הרד"ק R 

  



  באר                           החייםה
 

שלג  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מא 

 
מידות התאים 

 
   

. כזהתאים שבצפון ובדרום, אורך חלל כל תא, אחת עשרה אמה
  .כחרוחב חלל כל תא ארבע אמות, בקומה התחתונה

  .כטרוחב הכתלים שבין תא לתא, חמש אמה

, הרי שמונים ליש חמש תאים בצפון ובדרום, וששה כתלים
. סך הכל תשעים לאוחמש אמה. ועוד חמש אמות של ה'מונח'

  .אמה אורך

  וכך זה בשלשה קומות.

בצד מערב יש רק תא אחד, אורך חללו עשרים אמה, על פני 
  .לג. רוחב חללו ארבע אמות, בקומה התחתונהלבקודש הקדשים

  .לדומעליו עוד תא, ומעליו עוד תא. שלש קומות
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אמה. אבל הרב רבינו שמעיה תלמיד רש"י, כתב  י"בברש"י המודפס כתוב שאורך כל תא  .כז
  .(הרר"ש בפירושו למדות ד ג)אמה י"א שרבו רש"י הגיה, וכתב שאורכם 

  וכן כתוב בצורת הבית ובמשכני עליון שאורך חלל התא הוא י"א אמה.
  לעיל פסוק ה'. .כח
ים שבין תא לתא הם בעובי חמש אמות. יתכן שיסוד שיעור רש"י. ברש"י איתא שהכתל .כט

'כותל התא חמש'. ואף שבמשנה מדובר מענין כותל  (מדות ד ז)הכותל הוא מהכתוב במשנה 
  התא החיצוני, מכל מקום יתכן שרש"י לומד ששיעור זה הוא גם לענין הכתלים שבין תא לתא.

ְנָין ָחֵמׁש ְוִקיפירש את הפסוק ' (להלן פסוק יב)במצודת דוד  שכל  'ָסִביב ָסִביבַאּמֹות ֹרַחב  ר ַהּבִ
  כתלי התאים וגם הכתלים שבין תא לתא הם בעובי חמש אמה. עי"ש.

הכתלים שבין תא לתא עבים מאוד.  (תוס' יומא נב.)יש לציין שגם לשיטת רבינו יצחק הבחור 
  ועי"ש שיטתו כמה העובי. 

תב הרר"ש שרש"י הגיה. וראה בצורת הבית ברש"י המודפס כתוב חמש כתלים. וכבר כ .ל
  לתוספות יום טוב.

. מהו ה'מונח' יבואר להלן פסוק (הרב רבינו שמעיה תלמיד רש"י, בפירושו למסכת מדות)הרר"ש  .לא
  ט'.
  רש"י. .לב
  לעיל פסוק ה'. .לג
  רש"י. צורת הבית לתוספות יום טוב. .לד



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידות התאיםשלד

Q  מידות התאיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

שלה  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מא 

 
פתחי התאים 

 
   

ה ְפָתִחים ָהיּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, :להכתוב במשנה לׁשָ לכל  ּוׁשְ
ִמין, אחד מהתאים יש שלשה פתחים, א ִמן ַהּיָ פתח  ֶאָחד ַלּתָ

ֹמאל, אחד לתא שלידו בצד ימין, ְ א ִמן ַהׂשּ ופתח אחד  ְוֶאָחד ַלּתָ
יו לתא שלידו בצד שמאל, ּבָ ַעל ּגַ א ׁשֶ ח אחד ופת ,ְוֶאָחד ַלּתָ

  .בתקרה, שהוא פתח לתא שבקומה מעליו

 
המדרגות מקומה לקומה 

 
   

כמין לתא שבקומה מלמעלה, עולים במדרגות עגולות, שהם 
הולך ומקיף נדמה כמו שוהעולה בהם  ,עולות בו דרגותעמוד ומ

  .לוסביב עמוד אבנים

  . לח, וגם 'מסיבה'לזת בעיגול, נקראים בשם 'לולים'המדרגות העולו
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  מדות ד' ג'. .לה
ז של בנין "ץ בלע"ומוסבה מסיבה שקורין וי ונסבה למעלה למעלה. :(פסוק ז)רש"י. וז"ל רש"י  .לו

אבנים הוא כמין עמוד ומעלות עולות בו והעולה בהם דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד 
יעלו אל התיכונה  םבבנין שלמה ובלולי רל שטיין הוא שאמו"אבנים ובלשון אשכנז קרוי שווינד

וכן מסיבה עולה למעלה עד גג התא  הלמעל המעלאף הוא מתורגם ובמסיבת' כמו ונסבה ל
  . ע"כ.העליון כמו שהוא מפרש והולך שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון

כעין נתבאר שהמדרגות לעלות מתא אל התא שמעליו, הם  (שם)וברש"י  (א' ו' ח')וכן במלכים 
תרגם יונתן:  בלולים.וז"ל רש"י:  .)שטיג'(ונקרא 'שווינדל  עמוד וסביבו מסבבין המדרגות בעיגול
ושם המורגל  ן)"ל שטיי"(ווינדז, ובלשון אשכנז "ן בלע"מסיבתא, והוא שקורין בלשונינו וויי

, והוא בנין עמוד אבנים עשוי מעלות מעלות, וההולך בהן דומה כמקיף סביבות ג)"ל שטי"(שווינד
  לשפע כשאר סולם, כי הקיפו הוא שיפוע.עמוד, ועולין בו כמה וכמה אמות גבוה, ואין צריך 

  מלכים א' ו' ח'. .לז
  תרגום יונתן מלכים א' ו' ח'. רע"ב מדות ה' ג'. .לח

, אלא זה מדרגות עגולות, שהם נקראים בשם (מדות ד ה)אין זה המסיבה שבצד צפון מהתאים 
  מסיבה.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המדרגות מקומה לקומהשלו

Q  מדרגות עגולותR  

  

  



  באר                           החייםה
 

שלז  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מא 

 
התא בקרן מזרחית צפונית 

 
   

ה ְפָתִחים, ]לב[ ָ אבל התא  ּוְבֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ָהיּו ֲחִמׁשּ
א  פתחים., יש לו חמישה לטשבפינה מזרחית צפונית ֶאָחד ַלּתָ

ִמין ַעל , פתח אחד לתא שמצד ימין שלו ,ִמן ַהּיָ א ׁשֶ ְוֶאָחד ַלּתָ
יו, ּבָ ה, פתח אחד לתא שמעליו, ּגַ ִסּבָ פתח אחד למקום  ְוֶאָחד ַלּמְ

, ופתח זה הוא באלכסון, ופונה גם למסיבה וגם משנקרא 'מסיבה'
ׁש, .מאל'מונח' ּפָ ׁשְ שהוא הפתח ופתח אחד ל'פשפש'  ְוֶאָחד ַלּפִ

. כי מבופתח אחד אל ההיכל ,ְוֶאָחד ַלֵהיָכלמהאולם אל התא, 
  .מגדרך התא הזה נכנסים בבוקר מהאולם אל ההיכל

, ואחד לתא מדיוצא שיש לתא ארבעה פתחים לארבע צדדים
   .מהשמעליו
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  בקומה התחתונה. .לט
  להלן יתבאר מהו המסיבה. .מ

. מהו ה'מונח' יבואר להלן פסוק נו שמעיה תלמיד רש"י, בפירושו למסכת מדות)(הרב רביהרר"ש  .מא
  ט'.
ואותו פשפש וז"ל:  (בבא מציעא לג.)הפתח מהאולם אל התא הוא באלכסון. כדמשמע ברש"י  .מב

שאצל חמש אמות של כותל ההיכל שבצפון פתח ההיכל  שבזוית האולםשבצפון והוא לפתח 
  . . ע"כ. ועי"שודלת סובבת בו

  כמבואר במדות ד' ב'. ובתמיד ג' ז'. .מג
רֹום, לֹא וז"ל המשנה במדות:  ּדָ ּבַ רֹום. ׁשֶ ּדָ פֹון, ְוֶאָחד ּבַ ּצָ דֹול, ֶאָחד ּבַ ַער ַהּגָ ַ ין ָהיּו לֹו ַלׁשּ ׁשִ ּפָ ֵני ִפׁשְ ּוׁשְ

ֱאַמר, ּנֶ ַער ַהזֶּה ָסגּור  ִנְכַנס ּבֹו ָאָדם ֵמעֹוָלם, ְוָעָליו הּוא ְמֹפָרׁש ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל, ׁשֶ ַ ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ה' ַהׁשּ
א בֹו ְוָהָיה ָסגּור ָרֵאל ּבָ י ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֵתַח ְוִאיׁש לֹא ָיֹבא בֹו ּכִ ַח ּוָפַתח ִיְהֶיה לֹא ִיּפָ ְפּתֵ . ָנַטל ֶאת ַהּמַ

א ַלֵהיָכל. א, ּוֵמַהּתָ ׁש, ְוִנְכַנס ְלַהּתָ ּפָ ׁשְ   ֶאת ַהּפִ
  הם באלכסון. אמנם שנים מתוך הפתחים .מד
(בבא , תוס' בפירוש הראשון (מא ו)וביחזקאל  (א' ו ו)ביאור המשנה הוא עפ"י רש"י במלכים  .מה

  , הרר"ש, תפארת ישראל, מלבי"ם במלכים.בתרא סא. וכן יומא נב.)



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי התא בקרן מזרחית צפוניתשלח

Q  לתא שבקרן מזרחית צפונית יש חמשה פתחיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לתא הזה 
  יש 

חמשה 
  פתחים

 



  באר                           החייםה
 

שלט  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
המשך מבנה התאים 

 
   

ָלעֹות, ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְוָנְסָבה ְוָרֲחָבה, )ז( י ַלּצְ ִית מּוַסב ּכִ  ַהּבַ
ִית ָסִביב ָסִביב ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ן ַעל ַלּבַ ִית רַֹחב ּכֵ  ְלָמְעָלה, ַלּבַ

ְחּתֹוָנה ְוֵכן י ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַיֲעֶלה ַהּתַ  מו:כֹוָנהַלּתִ
  

 
המשך המגרעות 

 
   

  .מזהתאים מתרחבים למעלה ְוָרֲחָבה,

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

  

 
המדרגות בעיגול 

 
   

לכל אחד מהתאים, יש שלשה פתחים. פתח אחד לתא שמימינו, 
. מטפתח אחד לתא שמשמאלו, ופתח אחד לתא שבקומה מעליו

  .נלקומות העליונות עולים על ידי מדרגות העולות בעיגול
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והצלעות היו הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשתי, האמצעית רחבה מן התחתונה  ורחבה.רש"י:  .מו
ומוסבת מסיבה שקורין ווי"ץ של בניין  ונסבה למעלה למעלה.העליונה מן האמצעית אמה: אמה, וכן 

אבנים, הוא כמין עמוד ועולין בו במעלות, והעולה בו דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד אבנים, 
אל התיכונה', 'ובלולים יעלו  (מלכים א' ו ח)ובלשון אשכנז קרוי ֵוויְנְדְלְשֵטי"ן, והוא שאמור בביניין שלמה 

מסיבה עולה למעלה עד גג התא העליון,  ונסבה למעלה למעלה.אף הוא מתורגם 'ובמסיבתא' כמו זה: 
 כי מוסב הבית,כמו שהוא מפרש והולך, שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון: 

חבה למעלה ורעל כן שאמרנו  למעלה למעלה סביב סביב לבית, על כן רחב הבית למעלה.צלעות, 

תירגם יונתן 'וכן  וכן התחתונה.רחב בית תוך הצלעות למעלה, העליונה רחבה מכולם:  למעלה,
במסיבתא סלקין מארעיתא לעיליתא באורח מציעתא', וכן יעלו על ידי מסיבה מן התחתונה אל העליונה 

   דרך התיכונה:
  רש"י. .מז

  רש"י. .מח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מדרגות בעיגולהשמ

שעל  בתאים יש 'מסיבה', שזה מדרגות העולות בעיגול,ְוָנְסָבה, 

ָלעוֹ  ְלַמְעָלה, ְלַמְעָלהידם עולים  אל התאים שבקומות ת, ַלּצְ
  .נאהעליונות

על ידי המדרגות העולות בעיגול שנקראים 'מסיבה', עולים 
מהתא בקומה התחתונה אל התא בקומה האמצעית. ומהקומה 

  .נבהאמצעית אל הקומה העליונה

כי  , מלשון 'מסובב' ו'סיבוב','מסיבההמדרגות נקראים בשם '
  .נגתוהעולה במדרגות אלו מסבב את העמוד בדרך עליי
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  .(ד ב)מדות ד' ג'. משכני עליון לרמח"ל  .מט
  רש"י. .נ

  רש"י. .נא
  רש"י. .נב
  עפ"י רש"י. מצודת ציון. .נג



  באר                           החייםה
 

שמא  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  מדרגות עגולותR  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המשך המגרעותשמב

 
המשך המגרעות 

 
   

  כעת חוזר הפסוק לבאר על 'ורחבה':

י ִית מּוַסב ּכִ בתאים ומגרעות.  מסובב היכלבעבור שה, נדַהּבַ
ת קורות תקראת  םלהניח ששעובי הקיר נגרע מעביו, כדי 

דהיינו שבכל קומה  ְלַמְעָלה, ְלַמְעָלה רעות הם. ואלו המגנההתאים

ִית,  ָסִביב ָסִביביותר גבוהה נגרע יותר מעובי הקיר.  ומוסיף ַלּבַ
 שלשתבית מכל ומבאר, שהתאים ומגרעותיהם מסבבים את ה

ן ַעל, צפון דרום מערב. הרוחות ִית רַֹחב ּכֵ בגלל זה,  ְלָמְעָלה, נוַלּבַ
התאים מבפנים הוא יותר שיש מגרעות בעובי הקיר, רוחב 

  .נזרחב למעלה. והקומה העליונה של התאים רחבה מכולם

  :נחכזה
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'הבית' כאן, הכוונה להיכל וקודש הקדשים, והיינו שההיכל וקודש הקדשים מסובבים  .נד
אשר בנה המלך  הבית[השם 'בית' כולל את ההיכל וקודש הקדשים יחד, ככתוב בבית ראשון 'ובתאים 

  .ו ב)] שלמה לה' ששים אמה ארכו' (מלכים א'
  כמו שנתבאר בפסוק הקודם. .נה
. ומדבר על החלל [כדלעיל רש"י יחזקאל מ ח ועוד]'לבית' כאן, הכוונה מלשון 'פנים'. מקום פנימי  .נו

  הפנימי של התאים.
  רש"י. מצודת דוד. .נז

  ציור אינו לפי קנה מידה.ה .נח



  באר                           החייםה
 

שמג  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מא 

  

  

  

  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 ה א'תא קומ

  

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

 תא קומה ב'
} -1 -{

  

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

  תא קומה ג'
} -1 -{

 

  
  

  מעלהגג התאים מל
} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 עשוי מעץ - גג התאים            

 גג התאים

 גג התאים

Q התאים למעלה רחבים יותר מלמטה R 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המשך המדרגות בעיגולשדמ

 
המשך המדרגות בעיגול 

 
   

  :נטכעת חוזר הפסוק לבאר על 'ונסבה'

 על ידי המדרגות העולות בעיגול הנקראים 'מסיבה',ֵכן וְ 
ְחּתֹוָנה יכֹוָנה.  ָהֶעְליֹוָנה, ַעל ַיֲעֶלה ַהּתַ יעלו מהתא התחתונה אל ַלּתִ

  .סהתא העליונה, דרך התא האמצעית

יכֹוָנה:  א' סאהאות ל' הוא במקום אות ב'. כמוַלּתִ ְבּתָ ְלִכּסֵ '. ָיׁשַ
  .סבורצה לומר בדרך התיכונה

י יֹכן' סגלאמצעית. כמו כֹוָנה:ַלּתִ ִריַח ַהּתִ   .סד'ְוַהּבְ

  

 
גובה ההיכל 

 
   

ִית ְוָרִאיִתי )ח( ַבהּ  ַלּבַ  מּוְסדֹות )כתיב מיסדות( ָסִביב, ָסִביב ּגֹ
ָלעֹות ֶנה, ְמלוֹ  ַהּצְ שׁ  ַהּקָ יָלה ַאּמֹות ׁשֵ  סה:ַאּצִ

  

ִית יְוָרִאיִת  הוא גבוה מאוד, כמה מאות  סוראיתי שההיכל ּגַֹבּה, ַלּבַ
  .סזאמה

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

דברים אחד הוא יתכן שסדר הפסוק הוא כך: בתחילה אמר הפסוק הקדמה, שיש שני  .נט
  'ורחבה', ואחד הוא 'ונסבה'. ואחר כך מבאר הפסוק מהו 'ורחבה', ואחרי זה מבאר מהו 'ונסבה'.

  .(הפירוש הראשון)תרגום יונתן. רש"י. מצודת דוד  .ס
  תהילים ט' ה'. .סא
  מצודת ציון. .סב
  שמות כ"ו כ"ח. .סג
  מצודת ציון. .סד
עורו, אבל במסכת מידות שנינו, על רום מאה אמה: לא פירש שיוראיתי לבית גובה. רש"י:  .סה

תירגם יונתן רווח שש אמות אצילה. יסוד הצלעות היה מלא הקנה: מוסדות הצלעות מלו הקנה. 
יסוד מחיצת הצלע בתוך הארץ היה רחב שש אמות, אבל למעלה מן הארץ רחבו חמש אמות כמו שמפורש 

   במקרא של אחריו:



  באר                           החייםה
 

שמה  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מא 

  .סחההיכל גבוה יותר מהתאים בכל הצדדים ָסִביב, ָסִביב

  

 
מידת יסוד כותל התא 

 
   

. אבל יסוד כותל סטכותל התא החיצוני הוא בעובי חמש אמה
  .עהקרקע, הוא בעובי שש אמההתא, בתוך 

ָלעֹות, ְמלוֹ  מּוְסדֹות ֶנה,  ַהּצְ יסוד כתלי התאים, שבתוך הקרקע, ַהּקָ

ׁש  , שזהעאמלא הקנה הוא בעובי הקנה הוא באורך שש ַאּמֹות.  ׁשֵ
  .עבאמה
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, (כן משמע ברש"י להלן פסוק יא)יכל, שכולל עמו את קודש הקדשים 'בית' כאן, הוא בנין הה .סו
[שגם בבית שני גובה ההיכל וקודש הקדשים והאולם שווה (עם העליות), וי"א וכן כולל עמו את האולם 

  .שגם האולם קדוש בקדושת ההיכל (עירובין ב.)]
שת קומות התאים יחד . ונראה שגובה של(רש"י להלן פסוק יא, מצודת דוד)אבל התאים נמוכים 

גובה התאים חמש אמות, חוץ מהתקרות (מלכים א' ו י). ומסתמא כתוב שבבית ראשון [כי הוא י"ח אמה 
מכיוון שבמשנה במידות מוזכר הלשון 'תקרה' לגג  ,עובי גג התאיםומידת  .לישיהיה גם בבית שיכן 

ובי אמה. ולכן נראה שגם כאן, הלשון 'תקרה' כתוב שזה ע משנה מדותהתאים, ובמקום אחר כשמוזכר ב
אולם אין זה מוכרח. ויש שכתב שעובי גג התא הוא שני אמות, אמה תקרה . גג התאים הוא עובי אמה

  .]ואמה מעזיבה
שנינו על רום  (ד ו) אבל במסכת מדות ,לא פירש שיעורו וראיתי לבית גובה.ברש"י כתוב:  .סז

ת שני היה הגובה מאה אמה, אבל בבית שבבי (סימן נא). ע"כ. כתב בצורת הבית מאה אמה
 ,(פסוק ז)שלישי אין לנו הכרח כמה גובה ההיכל, וברוך היודע. עכת"ד. אמנם המלבי"ם כתב 

וכן כתב  .משמע שיגבה הרבה יותר מבתים הקודמים ,שראה לבית גובה סביב סביב
  ע"כ. .גבוה כמה מאות אמההוא ש וכו' ראה שהבית גבוה מאד: (פסוק ח)המלבי"ם 

  מצודת דוד. .סח
  ככתוב בפסוק הבא. .סט

  רש"י. מצודת דוד. .ע
  רש"י. מצודת דוד. .עא
ה ָוֹטַפח: (מ ה)ככתוב לעיל  .עב ַאּמָ ׁש ַאּמֹות ּבָ ה ׁשֵ ּדָ   .ּוְבַיד ָהִאיׁש ְקֵנה ַהּמִ

שכל אמה מהם היה  ,ל שהיה הקנה מחזיק שש אמות גדולות"שש אמות וגו'. רבמצודת דוד: 
כ היה מדת הקנה "וא ,חול שהיא אמה בת חמשה טפחים ועוד טפח יותרבמדת אמה של 

  .שלשים וששה טפחים



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת יסוד כותל התאשמו

יָלה.  ושש האמות האלה הם: אמות גדולות. שכל אמה היא ַאּצִ
  .עגבת ששה טפחים

יָלה:  ָרֵאלו '. כמעדמלשון גדולהַאּצִ ֵני ִיׂשְ   .עה'ֲאִציֵלי ּבְ
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  מצודת דוד. .עג
  שמות כ"ד י"א. .עד
  רד"ק. מצודת ציון. .עה



  באר                           החייםה
 

מזש  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  ברוחב שש אמה - בתוך הקרקע  -יסוד כותל התא R 
  

  

  

  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 תא קומה א'

  

  

 תא קומה ב'

  

  

  תא קומה ג'
 

  
  

 כותל ההיכל כותל התא התאים

 עשוי מעץ - גג התאים            

 גג התאים

 גג התאים



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת כותל התא החיצונישמח

 
מידת כותל התא החיצוני 

 
   

יר רַֹחב )ט( ר ַהּקִ ָלע ֲאׁשֶ ח רַוֲאשֶׁ  ַאּמֹות, ָחֵמשׁ  ַהחּוץ ֶאל ַלּצֵ  ֻמּנָ
ית ר ְצָלעֹות ּבֵ ִית ֲאׁשֶ  עו:ַלּבָ

  

יר רַֹחב ר ַהּקִ ָלע ֲאׁשֶ  כותל התא החיצוני, הוא ברוחבַהחּוץ,  ֶאל ַלּצֵ

  .עזַאּמֹות ָחֵמׁש 
א ָחֵמׁש,: עחוכן כתוב במשנה הכותל החיצוני של  ּכֶֹתל ַהּתָ

  .עטהתא, בעובי חמש אמה

וך כותל התא הוא בעובי חמש אמה. אבל יסוד כותל התא, בת
  .פהקרקע, הוא בעובי שש אמה
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מחיצת התאים הסמוכים אל החצר היא מחיצת מערבית  רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ.רש"י:  .עו
ומקום פנוי היה מונח  ואשר מונח.ל שהוא חמש אמות: וכן שנינו במסכת מידות באותו כות חמש אמות.

, שאין התאים מקיפין את (והמערב [יש למחוק תיבה זו. צורת הבית])במקצועות הצפון והדרום שאצל המזרח 
'ופתח הצלע  (פסוק יא)כל הבית. ולאותו מקום פנוי היו פתחי התאים שבמקצועות, כמו שמפרש בעיניין 

תחים לתאים לא לצד החצר ולא לצד ההיכל, אלא לאותן שבמקצוע מזרחית למונח'. כי לא היו להם פ
צפונית ובמזרחית דרומית היה פתח בכותל רחבו פתוח לאותו מקום המונח, ובאותו פתח נכנסין לו, וממנו 

שלשה פתחים לכל אחד ואחד,  (ד ג)לתא השיני ומן השיני לשלישי וכן סביב. שכן שנינו במסכת מידות 
 -  ואשר מונחהימין ואחד לתא מן השמאל ואחד לתא שעל גביו. ואף יונתן כן תירגמו,  אחד לתא מן

שכתוב במקום  סביב סביבנגד אויר רחב הצלעות בקרן זוית.  בית צלעות אשר לבית.'ואתר שביק'. 
ת , אינו בארבע פינות כמשמעו, אלא כלומר מכאן ומכאן, דרום וצפון, זוית דרומית מזרחי(פסוק יא)המונח 

   וזוית צפונית מזרחית:
  רש"י. מצודת דוד. .עז

  מדות ד' ז'. .עח
בצד הפנימי, כותל ההיכל הוא גם כותל התא. וכבר כתוב שכותל ההיכל הוא בעובי שש  .עט

. פסוק זה מדבר על הכותל החיצוני של התא, שהוא בעובי חמש אמה. (פסוק ה, וכן במשנה)אמה 
  . (מדות ד ז)וכן מבואר במשנה 

מחיצת התאים הסמוכה לחצר הוא מחיצת רוחב הקיר אשר לצלע אל החוץ. רש"י:  וז"ל
  .וכן שנינו במסכת מדות שאותו כותל הוא חמש חמש אמות. .מערבית

והיסוד מתחת  ,עובי כותל הצלע הפונה לחוץ היתה בת חמש אמות רחב.וז"ל המצודת דוד: 
  .בלטה להלן אמה אחת

  כמבואר בפסוק הקודם. .פ



  באר                           החייםה
 

שמט  מראה היכל טפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q כותל התא ברוחב חמש אמה R 
  

  

  

  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 תא קומה א'

  

  

 תא קומה ב'

  

  

  תא קומה ג'
 

  
  

 כותל ההיכל כותל התא התאים

 עשוי מעץ - התאים  גג           

 גג התאים

 גג התאים



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המונחשנ

 
המונח 

 
   

ר ח: ַוֲאׁשֶ   .פאמקום פנוי ֻמּנָ

התאים אינם מקיפים את כל הבית ממש, אלא יש מקום פנוי, 
  בין התאים לבית החליפות.

וף התאים שבצד צפון ובצד דרום, לצד מזרחם, יש רווח בס
  .פבחמש אמה

ר ח,  ַוֲאׁשֶ ית יש מקום פנוי,ֻמּנָ והמקום הפנוי הזה הוא ְצָלעֹות,  ּבֵ

ר ,פגכנגד אויר רוחב ה'צלעות' שהם התאים ִית,  ֲאׁשֶ שהתאים ַלּבָ
  .פדהם ליד הבית

 והרווח הוא בין התאים לבית החליפות. בפינה מזרחית צפונית,
  .פהובפינה מזרחית דרומית
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  י, עפ"י התרגום יונתן שתרגם 'ואתר שביק'.רש" .פא
הלשון הראשון ברש"י, וזה הלשון הנכון מרש"י. אבל הלשון השני אינו מרש"י. כן מוכח  .פב

משאר המקומות שמדבר רש"י בענין המונח, וכן מוכח מדברי הרר"ש תלמיד רש"י, וכן ברש"י 
  בכת"י כתוב רק הלשון הראשון.

  . (בבא בתרא סא.)גם בשם 'צלעות'. וגם בשם 'יציעים' רש"י. כי התאים נקראים  .פג
  רש"י. מצודת דוד. היינו, כנגד מקום רוחב התאים שליד הבית.  .פד
  רש"י. מצודת דוד. .פה



  באר                           החייםה
 

שנא  מראה היכל טפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  המונחR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רווח בין התאים ללשכותשנב

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 

  .פופתחים אל ה'מונח'

. ככתוב פזומהשני אל השלישי ומהתא הראשון נכנסים אל השני,
ה ְפָתִחים ָהיּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, :פחבמשנה לׁשָ לכל אחד  ּוׁשְ

ִמין, מהתאים יש שלשה פתחים, א ִמן ַהּיָ פתח אחד  ֶאָחד ַלּתָ
ֹמאל,לתא שלידו בצד ימין,  ְ א ִמן ַהׂשּ ופתח אחד  ְוֶאָחד ַלּתָ
י לתא שלידו בצד שמאל, ּבָ ַעל ּגַ א ׁשֶ ופתח אחד  ,וְוֶאָחד ַלּתָ

ועולים מקומה  .בתקרה, שהוא פתח לתא שבקומה מעליו
  לקומה במדרגות העולות בעיגול.

 
רווח בין התאים ללשכות 

 
   

כֹות ּוֵבין )י( ׁשָ ִרים רַֹחב ַהּלְ ה, ֶעׂשְ ִית, ָסִביב ַאּמָ  ָסִביב ַלּבַ
 פט:ָסִביב

  

  , והם מול התאים.צת נשים יש את ה'לשכות'בעזר

  .צאיש רווח עשרים אמה בין הלשכות אל התאים
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  רש"י. .פו
  רש"י. .פז

  מדות ד' ג'. .פח
לשכות היו בחצר החיצונה בצפונה של חצר הפנימית אצל  ובין הלשכות רחב עשרים אמה.רש"י:  .פט
מתה, והפסק עשרים אמה רוחב בין מחיצות הלשכות למחיצות התאים שסביב לבית. ולא היה כן בבית חו

   שיני אלא בביניין העתיד:
השלישי, עזרת נשים מקיף את כל העזרה וההיכל מכל כדלהלן פרק מ"ב. בבית המקדש  .צ

הצדדים. ולא כמו שהיה בבית המקדש השני. על כן הלשכות נמצאים בתוך חלל עזרת נשים 
  בצד מערבו, שזה מול התאים של ההיכל.
  . (רש"י)בבית המקדש השני לא היו לשכות אלו 



  באר                           החייםה
 

שנג  מראה היכל יפסוק  יחזקאל פרק מא 

כֹות ּוֵבין ׁשָ ִרים רַֹחב ַהּלְ ה,  ֶעׂשְ בין הלשכות והתאים, יש רווח ַאּמָ
  .צבעשרים אמה

ִית ָסִביב   .צגכך הוא בצד צפון וגם בצד דרוםָסִביב,  ָסִביב ַלּבַ

הכהנים את החלקים ברווח הזה של עשרים האמה, מבשלים 
  הנאכלים מקרבנות קדשי קדשים.

ַער: צדככתוב ַ ֶתף ַהׁשּ ר ַעל ּכֶ בֹוא ֲאׁשֶ כֹות  ,ַוְיִביֵאִני ַבּמָ ׁשְ ֶאל ַהּלִ
ְרָכַתִים  ,ַהּפֹנֹות ָצפֹוָנה ,ַהּקֶֹדׁש ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּיַ ם ָמקֹום ּבַ ה ׁשָ ְוִהּנֵ

ה ר ְיבַ  ,ַוּיֹאֶמר ֵאַלי .ָיּמָ קֹום ֲאׁשֶ ם ַהּכֲֹהִניםֶזה ַהּמָ לּו ׁשָ ְ ֶאת  ,ׁשּ
את ם ְוֶאת ַהַחּטָ ְנָחה ,ָהָאׁשָ ר ֹיאפּו ֶאת ַהּמִ י הֹוִציא ֶאל  ,ֲאׁשֶ ְלִבְלּתִ

ׁש ֶאת ָהָעם   .ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְלַקּדֵ

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

. כי התאים הם ההיכל (מדות ד ה)] [שעולים בה לגגרש"י. 'התאים' כוללים יחד גם את המסיבה  .צא
העיקר, על כן המסיבה נכלל גם כן תחת השם 'תאים' שזה שם כולל לתאים עם המסיבה יחד. 

  ובפרט שע"י המסיבה עולים לגג התאים.
 זרת נשיםובין הלשכות. לשכות היו בנויות בחלל ערש"י. מצודת דוד. במצודת דוד וז"ל:  .צב

ל "ר ,ולכן אמר החלל שבין הלשכות ,)א (לקמן מבוכו'  'אל הלשכהויביאני 'ש "כמ ,מול המסיבות
(כי שם כ בשם לשכה "הלשכות הבנויות מול בין המסיבה ובין יסוד כותל המסיבה הנקראת ג

  והחלל הזה היה רחב עשרים אמה וכו'. ,לשכה הוא שם כולל לכל החדרים)
  מצודת דוד. .צג
שנכנסין  תדרך האמה שבזוית בית החליפו ני במבוא.ויביאכ'. וז"ל רש"י: -יחזקאל מ"ו י"ט .צד

שער הצפוני  אשר על כתף השער.בו לאויר עשרים שבין הלשכות שבצפון לבין תאי ההיכל: 
שיש להם פתחים לצד חצר החיצונה לצפון הפינות צפונה. כתף השער אשר מן השער למערב: 
כמו  לבלתי הוציא.למערב: בסוף הלשכות  בירכתים ימה.ופתחים היו להם לאויר העשרים: 

  .י לאתערבא עם עמא"ת לקדש את העם.להוציא שקדשי קדשים נפסלין ביוצא: 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רווח בין התאים ללשכותשנד

Q  רווח עשרים אמה בין התאים ללשכותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

שנה  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
המשך המונח 

 
   

ָלע ּוֶפַתח )יא( ח, ַהּצֵ ּנָ ַתח ַלּמֻ ֶרךְ  ֶאָחד ּפֶ פֹון, ּדֶ  ֶאָחד ּוֶפַתח ַהּצָ
רֹום, ח ְמקֹום ְורַֹחב ַלּדָ ּנָ  צה:ָסִביב ָסִביב ַאּמֹות ָחֵמשׁ  ַהּמֻ

  

 
פתח התא פונה למונח 

 
   

ח,  ָלעַהּצֵ  ּוֶפַתח ּנָ פתח התא הוא אל ה'מונח'. שהוא המקום ַלּמֻ
הפנוי בין התאים לבית החליפות, בפינה מזרחית צפונית, 

  .צוובפינה מזרחית דרומית

ַתח ֶרךְ  ֶאָחד ּפֶ פֹון,  ּדֶ  פתח אחד יש בצד צפון מהמונח אל התא,ַהּצָ
רֹום,  ֶאָחד ּוֶפַתח   .צזוכן בצד דרום יש פתח אחד מהמונח לתאַלּדָ

תחי התאים פונים אל המקום הפנוי, ה'מונח'. כי אין לתאים פ
פתחים לא לצד העזרה ולא להיכל. אלא רק התאים הראשונים 
שבפינה מזרחית צפונית, ובפינה מזרחית דרומית, יש להם 

  .צחפתחים אל ה'מונח'

. צטומהתא הראשון נכנסים אל השני, ומהשני אל השלישי
ה ְפָתִחי :קככתוב במשנה לׁשָ לכל  ם ָהיּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד,ּוׁשְ

ִמין, אחד מהתאים יש שלשה פתחים, א ִמן ַהּיָ פתח  ֶאָחד ַלּתָ
ֹמאל,אחד לתא שלידו בצד ימין,  ְ א ִמן ַהׂשּ ופתח  ְוֶאָחד ַלּתָ
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ופתח התאים החיצונים פתוחים למקום המונח פנוי בקרן זוית, כמו  ופתח הצלע למונח.רש"י:  .צה
   שפירשתי:

  רש"י. מצודת דוד. .צו
  עפ"י רש"י לעיל פסוק ט'. .צז

  .רש"י לעיל פסוק ט' .צח
  רש"י. .צט

  מדות ד' ג'. .ק



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת המונחשנו

יו אחד לתא שלידו בצד שמאל, ּבָ ַעל ּגַ א ׁשֶ ופתח  ,ְוֶאָחד ַלּתָ
מקומה  ועולים .אחד בתקרה, שהוא פתח לתא שבקומה מעליו

  לקומה במדרגות העולות בעיגול.
 

מידת המונח 
 

   

ח ְמקֹום ְורַֹחב ּנָ רוחב מקום המונח הוא חמש ַאּמֹות,  ָחֵמׁש  ַהּמֻ
  .קאאמה, ממערב למזרח

  .קבהמונח הוא בצד צפון וכן בצד דרום של התאים ָסִביב. ָסִביב
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  מצודת דוד. עפ"י רש"י לעיל פסוק ט'. .קא
מצודת דוד. אבל המונח אינו מקיף את כל הבית, אלא רק בשני הצדדים. וכן יש כמה  .קב

פעמים שכתוב 'סביב סביב' והכוונה לשני צדדים, ולא מקיף וסובב מכל צד ממש. אלא רק 
  שנמצא בשני צדדים.



  באר                           החייםה
 

שנז  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  מהתא למונח, ומידת המונח פתחR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

פתח מהתא 
 למונח

פתח מהתא 
 למונח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המסיבהשנח

 
המסיבה 

 
   

   .קגמחוץ לתאים בצד צפון, נמצא ה'מסיבה'
אין זה המדרגות לעלות מתא תחתון לתא עליון, אלא זו מסיבה 

ה ָהְיָתה עֹוָלה ִמקֶּ : קדאחרת, ככתוב במשנה ֶרן ִמְזָרִחית ּוְמִסּבָ
ּה ָהיּו עֹוִלים ְלַגּגֹות  ּבָ ְצפֹוִנית ְלֶקֶרן ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ׁשֶ

ִאים הוא כעין כבש משופע, ומתחיל ועולה  קהה'מסיבה' .ַהּתָ
בצורה משופעת מהפינה הצפונית מזרחית, ומתרומם והולך עד 
שמגיע לפינה הצפונית מערבית. ושם נהיה שווה לגג התאים, 

  .קובו לגג התאיםועולים 
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, וכן בצד דרום יש את (מדות ד ה)שי יש את המסיבה הזו, בצד צפון של התאים גם בבית שלי .קג
רחב הבית ועובי הכתלים  וז"ל: (פסוק יב), כמו שכתב רש"י (מדות ד ז)'בית הורדת המים' 

 שבעיםהצפוניים והדרומיים עם התאים הצפונים והדרומים ועובי כתליהם לצפון ולדרום רחב 
כן שנינו במסכת מדות בקיר מערבי מן הצפון לדרום שבעים אמה ו ,וכן היה בבית שני ,אמה

. ע"כ. ובבית שני החשבון שבעים אמה הוא עם המסיבה ובית הורדת המים. ומונה החשבון
  נמצא שמשמע מלשון רש"י שגם בבית שלישי יהיה מסיבה ובית הורדת המים בצדדי התאים.

לחבירו שבבית שלישי רוחב המסיבה כתב הרר"ש שהוא תלמיד רש"י, שרבו רש"י השיב לו ו
מבבית שני, כדי להשלים חשבון  [סך הכל]ובית הורדת המים יהיה יותר רחב בארבע אמות 

. עי"ש. נמצא מפורש מדברי רש"י שהשיב לתלמידו, שבבית (הרר"ש מדות ד ו)שבעים אמה 
  שלישי יהיה מסיבה ובית הורדת המים.

משכני עליון, שבבית שלישי יש את המסיבה ובית וכן כתוב בצורת הבית וכן כתב הרמח"ל ב
  הורדת המים.

  מדות ד' ה'. .קד
המפרשים דברו בכמה אופנים מהו המסיבה ושמה וכו'. ויתכן לבאר שהמסיבה נקרא כן,  .קה

מלשון 'מסובב', ו'סיבוב', דהיינו שיוצא שעל ידה מסבבים את כל ההיכל משלש רוחות צפון 
  ומערב ודרום.

מש, כי המסיבה עצמה רק בצד צפון, אלא הכוונה שעל ידה ודרכה מגיעים ואף שלא בה מ
  לסבב את ההיכל משלש צדדיו.

  רא"ש. תפארת ישראל. .קו



  באר                           החייםה
 

שנט  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

הטעם שעולים לגג התאים: לראות אם צריך לתקן איזה דבר 
, או כדי להשתמש שם בדבר, או כדי להגיע משם קזבבדק הבית

  .קחל'עליה', כמו שיבואר להלן

להלן במשנה נלמד, שיש על גבי ההיכל וקודש הקדשים כעין 
  .קטקומה שניה, ונקרא 'עליה'

 
  :קיראה בציור את מקום המסיבה
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  רר"ש. תפארת ישראל. .קז
  תפארת ישראל. .קח
  בצורת הבית לתוספות יום טוב משמע שגם בבית שלישי יהיה עליה. .קט
  הציור בעמוד הבא. .קי



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המסיבהשס

Q ום המסיבה מקR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

שסא  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

ֲעָרב לאחר שנכנס למסיבה, ה ּוָפָניו ַלּמַ ִסּבָ ּמְ ְך  .ָהָיה עֹוֶלה ּבַ ִהּלֵ
ֲעָרב. יַע ַלּמַ הּוא ַמּגִ פֹון, ַעד ׁשֶ ֵני ַהּצָ ל ּפְ עולה ב'מסיבה'  ַעל ּכָ

ופניו לצד מערב. וכך הולך ועולה בכבש המשופע הזה, לאורך 
  מערב.כל צד צפון, עד שמגיע לצד 

ֲעָרב, יַע ַלּמַ ְוָהַפְך  וכשמגיע למערב עולה על גג התאים, ִהּגִ
רֹום, ָניו ַלּדָ ל ְפֵני ַמֲעָרב ַעד ומסובב פניו לכיוון דרום,  ּפָ ְך ּכָ ִהּלֵ

רֹום יַע ַלּדָ הּוא ַמּגִ ומהלך על גגות התאים את כל צד מערב,  ,ׁשֶ
  .קיאעד שמגיע לדרום

נָ  רֹום, ְוָהַפְך ּפָ יַע ַלּדָ ְזָרח,ִהּגִ וכשמגיע לדרום, מהפך פניו  יו ַלּמִ
רֹום, לצד מזרח, ּדָ ְך ּבַ ומהלך בצד דרום על גגות  ָהָיה ְמַהּלֵ

ל  התאים, ְתָחּה ׁשֶ ּפִ ה, ׁשֶ ל ֲעִלּיָ יַע ְלִפְתָחּה ׁשֶ הּוא ַמּגִ ַעד ׁשֶ
רֹום תּוַח ַלּדָ ה ּפָ עד שהוא מגיע לפתח להיכנס לעליה על  ,ֲעִלּיָ

  שים. כי הפתח לעליה הוא בצד דרום.גבי ההיכל וקודש הקד

  מגגות התאים אל פתח העליה עולים בסולם, דלהלן.

ֶהן ָהיּו  ּבָ ל ֶאֶרז, ׁשֶ ֵני ְכלֹוָנסֹות ׁשֶ ל ֲעִלָיה ָהיּו ׁשְ ּוְבִפְתָחה ׁשֶ
ה ל ֲעִלּיָ ה ׁשֶ יש שני  קיבבפתח של העליה מבחוץ ,עֹוִלים ְלַגּגָ

, קיגשל סולםכלונסאות גדולות מעץ ארז, וביניהם שליבות 
  שבהם עולים לגג של העליה.
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  ל.רא"ש. תפארת ישרא .קיא
  רא"ש. .קיב
ונ"ל דלהכי לא קאמר תנא לשון סולם, רר"ש. תפארת ישראל. כתב התפארת ישראל וז"ל:  .קיג

דאז הוה משמע ששליבותיו דקות, אבל הכא שהיה גבוה הרבה יותר ממ' אמה עד לגג היה 
(כב"ב צריך שתהיה עבה וחזקה, ולהכי נקט לשון כלונסאות שהן חזקות שמעמידין בהן התקרה 

אמנם להכי לא עשו לשם כבש כבושה כראוי, ה"ט כדי שלא להרגיל רגלי אדם לשם,  ,דס"ז)
  .)כפסחים דפ"ו א'(מדחמירה קדושת עלייה טפי מהקודש קדשים עצמה 

הרא"ש סובר שלא היו שליבות בין הכלונסאות, אלא היה חקוק בתוך הכלונסאות מקום עבור 
  הרגל.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הלולין בעליהשסב

הסולם הזה עומד על גגות התאים, ומתרומם עד גג העליה. 
באמצע גובהו הוא ליד פתח העליה, וכך נכנסים לעליה 

  .קידעצמה

קדושת העליה חמור יותר מקודש הקדשים עצמו, כי לעליה 
  . קטונכנסים רק פעם בשבע שנים

 
עליההלולין ב 

 
   

ה ְלֵבית ֹקֶדׁש  :קטזעוד כתוב במשנה ֲעִלּיָ ְולּוִלין ָהיּו ְפתּוִחין ּבָ
ים, ָדׁשִ בקרקע העליה שהיא גג קודש הקדשים, יש פתחים  ַהּקֳ

, דהיינו חורים, והם נקראים 'לולין', קיח, שהם ארובותקיזקטנים
ִלין ֶאת ָהאּומָ  ְלׁשְ ֶהן ָהיּו ְמׁשַ ּבָ ּלֹא ָיזּונּו ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ֵתבֹות, ּכְ ִנים ּבְ

ים ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ כאשר צריך לתקן איזה דבר  .ֵעיֵניֶהן ִמּבֵ
, או כדי לבדוק אם נעשה סדק בכותל כדי קיטבקודש הקדשים
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  ות מבחוץ.עזרת כהנים, לפי שיטת הרא"ש שהכלונסא .קיד
תוי"ט. תפארת ישראל. בעליה על גבי קודש הקדשים התחבא יואש במשך שש שנים.  .קטו

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 

בית דוד, הלכה יהושבע דודתו של יואש, וגנבה אותו מבין ההרוגים, את צאצאי מלכות 
על [נקרא כך והחביאה אותו יחד עם מינקתו ב'חדר המיטות' שהוא העליה על גבי קודש הקדשים 

. והיה שם במשך שש שנים. ובשנה השביעית, התחזק יהוידע ](שיר השירים א יג) שם: בין שדי ילין
  ושבע, ובבית המקדש המליך את יואש למלך יהודה.הכהן גדול שהוא בעלה של יה

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.

ית דוד, ומצאצאיו ובזאת התקיים השבועה שהשי"ת נשבע לדוד המלך שלא יכלה מלכות ב
  .(עפ"י מלכים ב' יא, דברי הימים ב' כב, כג, וברש"י)יהיה משיח צדקינו, שיבוא במהרה ויגאלנו 

  מדות ד' ה'. .קטז
  רמב"ם. .קיז

  רר"ש. רע"ב. תפארת ישראל. .קיח
  תפארת ישראל. .קיט



  באר                           החייםה
 

שסג  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

, האומנים בעלי המלאכה נכנסים לתוך תיבות, קכלתקנו
ומשלשלים אותם בחבל דרך החורים מהעליה אל קודש 

  .קכאהקדשים

התיבות האלה סגורים משלשה צדדים, ופתוחים רק מצד אחד, 
לכיוון הכותל ששם צריך לתקן, כדי שלא יהנו מראיית יופי 

  .קכבקודש הקדשים

  

 
פתחי התאים 

 
   

 :קכגכעת נוכל להבין את סדר פתחי התאים. כתוב במשנה
ה ְפָתחִ  לׁשָ לכל אחד מהתאים יש  ים ָהיּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד,ּוׁשְ

ִמין, שלשה פתחים, א ִמן ַהּיָ פתח אחד לתא שלידו  ֶאָחד ַלּתָ
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  הרר"ש. .קכ
  תפארת ישראל. .קכא
 אבל ישף שאין בהן מעילה, קול מראה וריח אתוי"ט בשם ראבי"ה. תפארת ישראל.  .קכב

  .(פסחים כו.)להנות מהן  איסור
והואיל וזכרנו האומנים נאמר כאן שאם נצטרך בנין בתוך וז"ל הרמב"ם בפירוש המשניות: 

 ,ואם אי אפשר שלא נמצא אלא ישראל ,ההיכל משתדלים ומכוונין שיהיה האומן כהן כשר
מצוה  ,ות ולתקן ולהוציא הטומאההכל נכנסין לבנ ,(פ"א)וכתבו התוספתא דכלים  .יכנס

אין טהורים נכנסין  ,מצוה בטהורים ,אין לוים נכנסין ישראלים ,אין כהנים נכנסין לוים ,בכהנים
אין שם תיבות  ,מצוה שיכנסו בתיבות ,אין תמימים נכנסין בעלי מומין ,מצוה בתמימים ,טמאים

  יכנסו דרך פתחים.
שהיה בעלייה מכוון על קדש הקדשים אין נכנסין לו מקום וז"ל:  (ז כג)ובהלכות בית הבחירה 

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 

ו לוים יכנסו ישראל. מצוה בטהורים. יכנסו בעלי מומין. ואם אין שם כהנים יכנסו לוים. לא מצא
לא מצאו טהורים יכנסו טמאים. טמא ובעל מום יכנס בעל מום ואל יכנס טמא שהטומאה דחויה 

להם שיעשו  י אפשרבציבור. וכל הנכנסין להיכל לתקן יכנסו בתיבות. אם אין שם תיבות או א
  בתיבות יכנסו דרך פתחים.

  מדות ד' ג'. .קכג



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי פתחי התאיםשסד

ֹמאל, בצד ימין, ְ א ִמן ַהׂשּ ופתח אחד לתא שלידו בצד  ְוֶאָחד ַלּתָ
יו שמאל, ּבָ ַעל ּגַ א ׁשֶ ופתח אחד בתקרה, שהוא פתח  ,ְוֶאָחד ַלּתָ

  .לתא שבקומה מעליו

כמין בקומה מלמעלה, עולים במדרגות עגולות, שהם לתא ש
הולך ומקיף נדמה כמו שוהעולה בהם  ,עולות בו דרגותעמוד ומ

  .קכדסביב עמוד אבנים

, וגם קכההמדרגות העולות בעיגול, נקראים בשם 'לולים'
  .קכו'מסיבה'

  כעין זה:
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ז של "ץ בלע"ומוסבה מסיבה שקורין וי ונסבה למעלה למעלה.: (פסוק ז) רש"י. וז"ל רש"י .קכד
בנין אבנים הוא כמין עמוד ומעלות עולות בו והעולה בהם דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד 

יעלו אל התיכונה  םבבנין שלמה ובלולי רל שטיין הוא שאמו"אבנים ובלשון אשכנז קרוי שווינד
וכן מסיבה עולה למעלה עד גג התא  הלמעל המו ונסבה למעלאף הוא מתורגם ובמסיבת' כ

  . ע"כ.העליון כמו שהוא מפרש והולך שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון
כעין נתבאר שהמדרגות לעלות מתא אל התא שמעליו, הם  (שם)וברש"י  (א' ו' ח')וכן במלכים 

תרגם יונתן:  בלולים.וז"ל רש"י:  .)'שווינדל שטיג' (ונקרא עמוד וסביבו מסבבין המדרגות בעיגול
ושם המורגל  ן)"ל שטיי"(ווינדז, ובלשון אשכנז "ן בלע"מסיבתא, והוא שקורין בלשונינו וויי

, והוא בנין עמוד אבנים עשוי מעלות מעלות, וההולך בהן דומה כמקיף סביבות ג)"ל שטי"(שווינד
  ואין צריך לשפע כשאר סולם, כי הקיפו הוא שיפוע.עמוד, ועולין בו כמה וכמה אמות גבוה, 

  מלכים א' ו' ח'. .קכה
  תרגום יונתן מלכים א' ו' ח'. רע"ב מדות ה' ג'. .קכו

, אלא זה מדרגות עגולות, שהם נקראים בשם (מדות ד ה)אין זה המסיבה שבצד צפון מהתאים 
  מסיבה.



  באר                           החייםה
 

שסה  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  מדרגות עגולותR  

  

  
  
  
  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי פתחי התאיםשסו

ה ָ אבל התא  ְפָתִחים, ּוְבֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ָהיּו ֲחִמׁשּ
  , יש לו חמישה פתחים:קכזשבפינה מזרחית צפונית

ִמין א ִמן ַהּיָ   פתח אחד לתא שמצד ימין שלו. ,ֶאָחד ַלּתָ

יו, ּבָ ַעל ּגַ א ׁשֶ פתח אחד לתא שמעליו. ועולים לשם  ְוֶאָחד ַלּתָ
  במדרגות העולות בעיגול.

ה, ִסּבָ אים. פתח אחד ל'מסיבה' שבצד צפון של מהת ְוֶאָחד ַלּמְ
פתח זה הוא גם הפתח הפונה אל ה'מונח'. הפתח הזה הוא 

  .קכחבאלכסון, פונה גם למסיבה וגם ל'מונח'
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  בקומה התחתונה. .קכז
זה האחרון, בצפונית  תא]-[ אומר אני, בקרן זוית של צלעו. וז"ל הרר"ש: (מדות ד ג)הרר"ש  .קכח

הרי התא הוא פתוח למונח שלפניו  .[קרן זוית, פינה]מזרחית שלו, עשו לו פתח במורשא דקרנתא 
פונה דרך הצפון, שהקרן זוית משמש שני צדדין, ורגל המסיבה שם הוא בקרן הצפון  ,במזרח

רן התא הזה, נמצא פתח הקרן ממנו עולין שמהלכת בצידי התאים כולם, ורגליה כלין בק
  ע"כ. למסיבה. הרי המשנה והמקרא מכוונים.

: בצד דרום יש את בית הורדת המים מבחוץ, דרומיתבענין התא שבצד השני, בקרן מזרחית 
באותו המקום כמו המסיבה בצד צפון. במשנה כתוב שהתא שבקרן מזרחית צפונית יש לו 

ה יש חמשה פתחים ואין תא נוסף שיש לו כן. וכן הרר"ש חמשה פתחים. נמצא שרק לתא הז
ביאר שיש פתח במורשא דקרנתא, והוא גם למונח וגם למסיבה, רק בתא שבקרן מזרחית 

  צפונית. משמע שבקרן מזרחית דרומית, הפתח אינו באלכסון.
 , הקשה על רבי יהונתן מראזנאי בעל הציור שבגמרא, שאם יש(מדות ד ג)וכן העזרת כהנים 

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 

  , ואינו כמו במזרחית צפונית.לתא הוא ישר
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 
צפונית הוא באלכסון, כדי שיגיע גם אל המסיבה, ככתוב במשנה,  שהפתח שבקרן מזרחית

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.



  באר                           החייםה
 

שסז  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

ׁש, ּפָ ׁשְ ופתח אחד ל'פשפש' שהוא הפתח מהאולם אל  ְוֶאָחד ַלּפִ
  .קכטהתא. פתח זה הוא באלכסון מהאולם אל התא

ופתח אחד אל ההיכל. כי דרך התא הזה נכנסים  ,ְוֶאָחד ַלֵהיָכל
  .קלא. נמצא שיש לתא חמשה פתחיםקלר מהאולם אל ההיכלבבוק
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ואותו וז"ל:  א לג.)(בבא מציעהפתח מהאולם אל התא הוא באלכסון. כדמשמע ברש"י  .קכט
שאצל חמש אמות של כותל ההיכל שבצפון פתח  שבזוית האולםפשפש שבצפון והוא לפתח 

  . ע"כ. ועי"ש. ההיכל ודלת סובבת בו
דֹול, כמבואר במדות ד' ב'. ובתמיד ג' ז'. וז"ל המשנה במדות:  .קל ַער ַהּגָ ַ ין ָהיּו לֹו ַלׁשּ ׁשִ ּפָ ֵני ִפׁשְ ּוׁשְ

פֹון, וְ  ּצָ רֹום, לֹא ִנְכַנס ּבֹו ָאָדם ֵמעֹוָלם, ְוָעָליו הּוא ְמֹפָרׁש ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל, ֶאָחד ּבַ ּדָ ּבַ רֹום. ׁשֶ ּדָ ֶאָחד ּבַ
ָראֵ  י ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֵתַח ְוִאיׁש לֹא ָיֹבא בֹו ּכִ ַער ַהזֶּה ָסגּור ִיְהֶיה לֹא ִיּפָ ַ ֱאַמר, ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ה' ַהׁשּ ּנֶ א ׁשֶ ל ּבָ

א ַלֵהיָכל.ָסגּורבֹו ְוָהָיה  א, ּוֵמַהּתָ ׁש, ְוִנְכַנס ְלַהּתָ ּפָ ׁשְ ַח ּוָפַתח ֶאת ַהּפִ ְפּתֵ   . ָנַטל ֶאת ַהּמַ
(בבא , תוס' בפירוש הראשון (מא ו)וביחזקאל  (א' ו ו)ביאור המשנה הוא עפ"י רש"י במלכים  .קלא

  , הרר"ש, תפארת ישראל, מלבי"ם במלכים.בתרא סא. וכן יומא נב.)
  שלישי יהיה גם כן חמש פתחים, באופן הזה, בתא שבקרן דרומית מזרחית.נראה שבבית 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי פתחי התאיםשסח

Q  לתא שבקרן מזרחית צפונית יש חמשה פתחיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לתא הזה 
  יש 

חמשה 
  פתחים

 



  באר                           החייםה
 

שסט  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
מידות בנין ההיכל 

 
   

כעת נלמד במשנה את מידות בנין ההיכל וקודש הקדשים 
  רו הפסוקים הבאים.והאולם והתאים, ובזה יתבא

כל בנין הבית הכולל  .ְוַהֵהיָכל ֵמָאה ַעל ֵמָאה: קלבכתוב במשנה
את ההיכל וקודש הקדשים והאולם והתאים והמסיבה ובית 

  .קלגהורדת המים, נקרא כאן בשם 'היכל'

  .קלדיש בבנין אורך של מאה אמה, ויש בו רוחב של מאה אמה

  אבל אין הבנין שווה בשווה מאה על מאה.

  זה: ממזרח למערב, אורך הבנין באמצעו, מאה אמה.ובאופן 

מצפון לדרום, רוחב הבנין בחלקו הקדמי, מאה אמה. אבל 
  בחלקו האחורי רחב רק שבעים אמה.

ְוַהֵהיָכל ַצר ֵמַאֲחָריו, ְוָרָחב ובזה יתבאר מה שכתוב במשנה: 
ָפָניו שרק בחלק הקדמי רחב מאה אמה, אבל בחלק האחורי  .ִמּלְ

  .קלהמהרחב שבעים א
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  מדות ד' ו'. .קלב
  תפארת ישראל. .קלג
תפארת ישראל. בבית שני היה גם הגובה מאה אמה. הרמח"ל כתב שגם בבית שלישי  .קלד

יהיה הגובה מאה אמה, אבל בצורת הבית לא כתב כך, וכן המלבי"ם כתב שהגובה הוא כמה 
  ת.מאות אמו

לפי השיטות שבבית שלישי יהיה הגובה הרבה יותר ממאה אמה, אולי יתכן שרק גובה התאים 
  יהיה מאה אמה, והבית עצמו הרבה יותר גבוה.

[שבבית ראשון כתוב מידה מפורשת מהו גובה ואולי יהיה זה באותו הערך שהיה בבית ראשון 
, (דברי הימים ב' ג ד)ם אמה . שהרי בבית ראשון היה גובה בנין ההיכל מאה ועשריהתאים]

. יתכן שבאותו הערך (מלכים א' ו י וברש"י)והתאים בגובה חמש עשרה אמה מלבד תקרותיהם 
  יהיה גם בבית שלישי.

  הרא"ש. הרר"ש. תפארת ישראל. .קלה



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידות בנין ההיכלשע

Q מאה על מאה R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

שעא  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
אורך ההיכל ממזרח למערב 

 
   

ה,: קלוכתוב במשנה ]לג[ ֲעָרב ֵמָאה ַאּמָ ְזָרח ַלּמַ התנא  ֵמַהּמִ
מפרט את מידות בנין ההיכל. האורך ממזרח למערב הוא מאה 

  .קלזאמה

כותל האולם בצד  ֶתל ָהאּוָלם ָחֵמׁש,כֹּ והתנא מתחיל לפרט: 
ֵרה, .קלחמזרח הוא בעובי חמש אמות האולם  ְוָהאּוָלם ַאַחת ֶעׂשְ

ׁש, .קלטעצמו אחת עשרה אמה ממזרח למערב  ּכֶֹתל ַהֵהיָכל ׁשֵ
ה,. קמכותל ההיכל שש אמה ִעים ַאּמָ אורך ההיכל  ְותֹוכֹו ַאְרּבָ

  .קמאעצמו ארבעים אמה

כותל היכל לקודש הקדשים בבית המקדש השלישי, יש בין ה
  .קמבבעובי שתי אמות

. בפתח קמגבכותל יש פתח בגובה שש אמה, וברוחב שבע אמה
  .קמדקודש הקדשים יש פרוכת
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  .(ה א)מדות ד' ז'. וראה במשכני עליון לרמח"ל  .קלו
ְנָיה ּוָמַדד ֶאת : (להלן מא יג)וכן כתוב בבית שלישי  .קלז ְזָרה ְוַהּבִ ה ְוַהּגִ ִית ֹאֶרְך ֵמָאה ַאּמָ ַהּבַ

ה   .ְוִקירֹוֶתיָה ֹאֶרְך ֵמָאה ַאּמָ
ָמד ֵאל ֻאָלם ָחֵמׁש ַאּמֹות: (לעיל מ מח)תפארת ישראל. וכן כתוב בבית שלישי  .קלח   .ַוּיָ
ּתֵ על מידות האולם:  (לעיל מ מט)תפארת ישראל. וכן כתוב בבית שלישי  .קלט ֵרה ְוֹרַחב ַעׁשְ י ֶעׂשְ
ה   .ַאּמָ

ׁש ַאּמֹות: (לעיל מא א)וכן כתוב בבית שלישי  .קמ ָמד ֶאת ָהֵאיִלים ׁשֵ   .ַוְיִביֵאִני ֶאל ַהֵהיָכל ַוּיָ
ה: (לעיל מא ב)וכן כתוב בבית שלישי  .קמא ִעים ַאּמָ ָמד ָאְרּכֹו ַאְרּבָ   .ַוּיָ
ָמד אֵ : (לעיל מא ג)ככתוב בבית שלישי  .קמב ִים ַאּמֹותּוָבא ִלְפִניָמה ַוּיָ ּתַ ַתח ׁשְ   .יל ַהּפֶ

  אבל בבית שני היה רק אמה אחת רווח בין ההיכל לקודש הקדשים, ובו שני פרוכות.
ַבע ַאּמֹות: (לעיל מא ג)ככתוב בבית שלישי  .קמג ַתח ׁשֶ ׁש ַאּמֹות ְוֹרַחב ַהּפֶ ַתח ׁשֵ   .ְוַהּפֶ
ֹרֶכת ָלכֶ : (שמות כו לג)ככתוב בתורה  .קמד יָלה ַהּפָ יםְוִהְבּדִ ָדׁשִ ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ   .ם ּבֵ

  שבפתח קודש הקדשים יש דלתות.  (להלן פסוק כג)משמע ברש"י 
 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי אורך ההיכל ממזרח למערבשעב

ים, :קמהבהמשך המשנה כתוב ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ה ּבֵ ִרים ַאּמָ  ְוֶעׂשְ
  .קמוקודש הקדשים באורך עשרים אמה

ׁש,   .קמזהכותל במערב בעובי שש אמה ּכֶֹתל ַהֵהיָכל ׁשֵ
, בקומה קמחהתא שמחוץ לכותל זה הוא בעובי ארבע אמה

  .קמטהתחתונה
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כותל בין קודש הקדשים להיכל, ובו  שיש ,בבית ראשוןנראה שיהיה בבית שלישי כמו שהיה 
כת בדי הארון דוחקים ובולטים בפרו פרוכת בשער. ישו דלתות פתוחים תמיד,הדלתות, ו יש

  .(מנחות צח:)
בבית ראשון ושני היה העובי רק אמה אחת 'אמה טרקסין'. ובבית שלישי יהיה עובי הכותל שתי 

  אמות.
נקרא בשם 'ְטַרְקִסין', מלשון 'טרק סין'. 'טרק' בלשון ארמי סגירה, 'סין' מלשון סיני. דהיינו 

ש במדות ד' ז'. תפארת (רא" שסוגר על הדבר שניתן בסיני, דהיינו הלוחות שקיבלנו בהר סיני
. והפירוש הראשון בתפארת ישראל, שטרקסין הוא ישראל הפירוש השני. תוס' יומא נא: רע"ב)

(תפארת ישראל. רש"י יומא נב. ירושלמי כלאים מלשון פנים וחוץ, דהיינו שמבדיל בין פנים לחוץ 
  .פרק ח הלכה ד)

  מדות ד' ז'. .קמה
ֵני  :(לעיל מא ד)וכן כתוב בבית שלישי  .קמו ה ֶאל ּפְ ִרים ַאּמָ ה ְוֹרַחב ֶעׂשְ ִרים ַאּמָ ָמד ֶאת ָאְרּכֹו ֶעׂשְ ַוּיָ

ים ָדׁשִ   .ַהֵהיָכל ַוּיֹאֶמר ֵאַלי זֶה ֹקֶדׁש ַהּקֳ
ׁש ַאּמֹות: (לעיל מא ה)וכן כתוב בבית שלישי  .קמז ִית ׁשֵ ָמד ִקיר ַהּבַ . מידה זו היא כנגד התאים ַוּיָ

עליונות של התאים, כותל ההיכל נעשה יותר צר, בקומה התחתונה, אבל כנגד הקומות ה
  .ז וברש"י)-(כדלעיל פסוקים ווהתאים מתרחבים 

ע ַאּמֹות: (לעיל מא ה)ככתוב בבית שלישי  .קמח ָלע ַאְרּבַ   .ְוֹרַחב ַהּצֵ
  אבל בבית שני היה עובי כותל זה שש אמה.

ה אפשר לפרש ביאר רש"י שבקומות העליונות התאים מתרחבים. הי (פסוק ו')לעיל  .קמט
הוא בקומה האמצעית, והתא בקומה  (הכתוב לעיל בפסוק ה')שמידת רוחב התאים ארבע אמה 

תחתיו יותר צר, ובקומה מעל יותר רחב. וכפי שביארו המפרשים על המידה הכתובה במשנה 
. אבל נראה שהמידה (עיין תוס' יומא נב. ובמפרשים במדות פרק ד משנה ג ד ז)לגבי בית שני 

ה בפסוק מדובר על הקומה התחתונה, מפני שני טעמים. א. שבזה לא יהיה קשה מה הכתוב
והצלעות היו . ב. שלהלן בפסוק ז' כתוב 'ורחבה', ופירש רש"י וז"ל: (יומא נב.)שהקשו התוס' 

הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשתי האמצעית רחבה מן התחתונה אמה וכן העליונה מן 
מזה, שבתחילה כתוב בפסוק שהתא הוא ארבע אמה, ואח"כ ביאר . ע"כ. משמע האמצעית אמה

הפסוק ש'ורחבה', דהיינו שזה מתרחב, שהתאים העליונים מתרחבים. נמצא כמעט מפורש 
הוא במידת ארבע אמה, אבל התאים שמעליו מתרחבים, רחבים יותר רק התחתון בפסוק ש
  מהתחתון.



  באר                           החייםה

 
שעג  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

א ָחֵמׁש  :קנבהמשך המשנה כתוב כותל התא החיצוני  ,ְוֹכֶתל ַהּתָ

  .קנאבעובי חמש אמה

הוא בולט לחוץ י כ, קנביסוד כותל התא הוא בעובי שש אמה

 גם כןנכלל עובי זה . הכותל עצמו]עובי [יותר מנוספת אחת אמה 

  .קנגבחשבון אורך הבית

  אורך כל הבית ממזרח למערב, מאה אמה.סך הכל 
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  מדות ד' ז'. .קנ
לָ : (לעיל מא ט)וכן כתוב בבית שלישי  .קנא ר ַלּצֵ יר ֲאׁשֶ   .ע ֶאל ַהחּוץ ָחֵמׁש ַאּמֹותֹרַחב ַהּקִ
יָלה: (מא ח)כדלעיל  .קנב ׁש ַאּמֹות ַאּצִ ֶנה ׁשֵ ָלעֹות ְמלֹו ַהּקָ   . אבל בבית שני לא היה כן.מּוְסדֹות ַהּצְ
עובי זה שבולט לחוץ עוד אמה, ונכלל בחשבון, הוא רק בצד מערב. אבל בדרום וצפון  .קנג

(עפ"י הלשון ברש"י  [ובית הורדת המים]האמה היתירה נבלעת בתוך חלל התא וחלל המסיבה 
  .בפסוק יב)



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי אורך ההיכל ממזרח למערבשעד

Q ממזרח למערב מאה אמה R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

שעה  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
רוחב ההיכל מצפון לדרום 

 
   

ה :קנדכתוב במשנה ְבִעים ַאּמָ רֹום ׁשִ פֹון ַלּדָ הרוחב  ,ִמן ַהּצָ
  .קנהמצפון לדרום שבעים אמה

ה ָחֵמׁש, ִסּבָ יבה בעובי חמש אמה מצפון כותל המס ּכֶֹתל ַהּמְ
  .קנולדרום

  .קנזהמסיבה עצמה ברוחב חמש אמה מצפון לדרום

  .קנחבמסיבה עולים לגגות התאים כמו שנתבאר לעיל

א ָחֵמׁש, :קנטבהמשך המשנה כתוב כותל התא בעובי  ּכֶֹתל ַהּתָ
  .קסחמש אמה

, בקומה קסאהתא שמחוץ לכותל זה הוא בעובי ארבע אמה
  .קסבהתחתונה
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  מדות ד' ז'. .קנד
ְבִעים : (פסוק יב)וכן כתוב בבית שלישי  .קנה ם ֹרַחב ׁשִ ֶרְך ַהּיָ ַאת ּדֶ ְזָרה ּפְ ֵני ַהּגִ ר ֶאל ּפְ ְנָין ֲאׁשֶ ְוַהּבִ

ה   .ַאּמָ
ְנָין ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ָסִביב ָסִביבוְ : (פסוק יב)בבית שלישי כתוב  .קנו וקיר . ופירש רש"י: ִקיר ַהּבִ

  . ע"כ. יתכן שגם הכותל החיצוני נכלל בזה.כותלי התאים הבנין.
  הרר"ש בשם רבו רש"י. אבל בבית המקדש השני היה המסיבה רק שלש אמה. .קנז

  ובמדות ד' ה'. .קנח
  מדות ד' ז'. .קנט
ָלע ֶאל ַהחּוץ ָחֵמׁש ַאּמֹות: ק ט)(פסווכן כתוב בבית שלישי  .קס ר ַלּצֵ יר ֲאׁשֶ . וכן כתוב ֹרַחב ַהּקִ

ְנָין ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ָסִביב ָסִביב: (פסוק יב)   .ְוִקיר ַהּבִ
ָלעֹות (מא ח)יסוד כותל התא הוא בעובי שש אמה, שבולט לחוץ עוד אמה. כדלעיל  : מּוְסדֹות ַהּצְ

ׁש ַאּמֹות אַ  ֶנה ׁשֵ יָלה.ְמלֹו ַהּקָ   ּצִ
ואינה  ,[ובית הורדת המים]בדרום וצפון האמה היתירה נבלעת בתוך חלל התא וחלל המסיבה 

  .(עפ"י הלשון ברש"י בפסוק יב)מהבנין לחוץ בולטת 
ע ַאּמֹות: (לעיל מא ה)ככתוב בבית שלישי  .קסא ָלע ַאְרּבַ   .ְוֹרַחב ַהּצֵ

  אבל בבית שני היה עובי כותל זה שש אמה.
  כדלעיל. .קסב



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רוחב ההיכל מצפון לדרוםשעו

ׁש, :קסגבהמשך המשנה כתוב כותל ההיכל  ּכֶֹתל ַהֵהיָכל ׁשֵ
  .קסדברוחב שש אמה

ה, ִרים ַאּמָ   .קסהרוחב ההיכל עשרים אמה ְותֹוכֹו ֶעׂשְ
ׁש,   .קסוכותל ההיכל רחב שש אמה ּכֶֹתל ַהֵהיָכל ׁשֵ

, בקומה קסזהתא שמחוץ לכותל זה הוא בעובי ארבע אמה
  .קסחהתחתונה

א ָחֵמׁש, :קסטבהמשך המשנה כתוב ש וכותל התא חמ ְוֹכֶתל ַהּתָ
  .קעאמה

ִים בצד דרום מהתאים יש את בית הורדת  ,ּוֵבית הֹוָרַדת ַהּמַ
המים. ל'בית הורדת המים' נוזלים דרך צינורות כל מי הגשמים 

  .קעאמגגות ההיכל. ולכן נקרא כך
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  מדות ד' ז'. .קסג
ׁש ַאּמֹות: (לעיל מא ה)וכן כתוב בבית שלישי  .קסד ִית ׁשֵ ָמד ִקיר ַהּבַ . מידה זו היא כנגד התאים ַוּיָ

בקומה התחתונה, אבל כנגד הקומות העליונות של התאים, כותל ההיכל נעשה יותר צר, 
  .ז וברש"י)-(כדלעיל פסוקים ווהתאים מתרחבים 

העל מידת רוחב ההיכל:  (לעיל מא ב)וכן כתוב בבית שלישי  .קסה ִרים ַאּמָ   . ְוֹרַחב ֶעׂשְ
ׁש ַאּמֹות: (לעיל מא ה)וכן כתוב בבית שלישי  .קסו ִית ׁשֵ ָמד ִקיר ַהּבַ . מידה זו היא כנגד התאים ַוּיָ

בקומה התחתונה, אבל כנגד הקומות העליונות של התאים, כותל ההיכל נעשה יותר צר, 
  .ז וברש"י)-סוקים ו(כדלעיל פוהתאים מתרחבים 

ע ַאּמֹות: (לעיל מא ה)ככתוב בבית שלישי  .קסז ָלע ַאְרּבַ   .ְוֹרַחב ַהּצֵ
  אבל בבית שני היה עובי כותל זה שש אמה.

  כדלעיל. .קסח
  מדות ד' ז'. .קסט

ָלע ֶאל ַהחּוץ ָחֵמׁש ַאּמֹות: (פסוק ט)וכן כתוב בבית שלישי  .קע ר ַלּצֵ יר ֲאׁשֶ . וכן כתוב ֹרַחב ַהּקִ
ְנָין ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ָסִביב ָסִביב: סוק יב)(פ   .ְוִקיר ַהּבִ

ָלעֹות (מא ח)יסוד כותל התא הוא בעובי שש אמה, שבולט לחוץ עוד אמה. כדלעיל  : מּוְסדֹות ַהּצְ
יָלה. ׁש ַאּמֹות ַאּצִ ֶנה ׁשֵ   ְמלֹו ַהּקָ

ואינה  ,דת המים][ובית הורבדרום וצפון האמה היתירה נבלעת בתוך חלל התא וחלל המסיבה 
  .(עפ"י הלשון ברש"י בפסוק יב)מהבנין לחוץ בולטת 



  באר                           החייםה

 
שעז  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

  .קעבבית הורדת המים הוא ברוחב חמש אמה מצפון לדרום

י והכותל החיצונ ,ְוַהּכֶֹתל ָחֵמׁש ַאּמֹות :בהמשך המשנה כתוב
  .קעגברוחב חמש אמה

  .קעדסך הכל הרוחב מצפון לדרום, שבעים אמה

 
בית החליפות 

 
   

פֹון, ה ִמן ַהּצָ ֵרה ַאּמָ האולם  ָהאּוָלם עֹוֵדף ָעָליו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
שהוא בקידמת ההיכל, מתרחב והולך עוד חמש עשרה אמה 

רֹוםוַ  לצד צפון. ה ִמן ַהּדָ ֵרה ַאּמָ וכן מתרחב עוד  ,ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
  .קעהחמש עשרה אמה לצד דרום
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עזרת כהנים, בשם מהר"י בעל ציור שבגמרא. אמנם הרא"ש כתב וז"ל: מקום שמי נפתוח  .קעא
  נמשכין דרך שמאל שם בצנורות, ועלו לים שעשה שלמה לבית הטבילה. ע"כ.

  ית הורדת המים רק שלש אמה.הרר"ש בשם רבו רש"י. אבל בבית המקדש השני היה ב .קעב
ְנָין ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב ָסִביב ָסִביב: (פסוק יב)בבית שלישי כתוב  .קעג וקיר . ופירש רש"י: ְוִקיר ַהּבִ

  . ע"כ. יתכן שגם הכותל החיצוני נכלל בזה.כותלי התאים הבנין.
ר: (פסוק יב)בבית שלישי  כתוב ןוכ .קעד ְנָין ֲאׁשֶ ְבִעים  ְוַהּבִ ם ֹרַחב ׁשִ ֶרְך ַהּיָ ַאת ּדֶ ְזָרה ּפְ ֵני ַהּגִ ֶאל ּפְ

ה   .ַאּמָ
ה: (להלן פסוק טו)תפארת ישראל. וכן כתוב בבית שלישי  .קעה יֶקיָהא ִמּפֹו ּוִמּפֹו ֵמָאה ַאּמָ . ְוַאּתִ

  .כ"ע .תירגם יונתן 'זויות', כלומר עם משך בית החילפות שבזויות הביתואתיקיהא. ופירש רש"י: 
וז"ל: והאולם עודף עליו כו'.  (ד ז)כתב הרב רבינו שמעיה, תלמיד רש"י, בפירושו למסכת מידות 

מלבד החליפות צריך להרחיב כותלי האולם לצפון כנגד התא והמסיבה והכותל, ולדרום כנגד 
וצורך היה לו כן לחזק ולתקף בנין גבוה  התא והורדת המים וכותלה, שהן י"ט אמות מזה ומזה.

, אע"פ שגובה הבית ל', כל שכן (ב' ג ד)כזה, שכן שלמה עשאו ק"כ גבוה, כדכתיב בדברי הימים 
בני הגולה שהרימו היכל ק'. והם עשו באולם ושוב נדבק בכותלי בית החליפות. הרי לך מאה 

  לפניו. ע"כ.
גדול, שהכותל שבין האולם לבין החליפות הוא בעובי עשרים וחמש אמה.  ביאורנמצא מדבריו 

, ועליו ]ןלהלדכל, וזה מוכרח מתוך דבריו כדומה לכותל ההי[ שהרי עצם הכותל הוא שש אמה
, נמצא עובי כל וכתליהם ]ובדרום בית הורדת המים[מתווסף י"ט אמה כנגד עובי התאים והמסיבה 

  הכותל עשרים וחמש אמה.
שאורך האולם מצפון לדרום הוא רש"י כן פירש וכים ביחזקאל ובמלנתבאר  ח לזה, שהרירכוהה

ורך כל ת החליפות הוא חמש עשרה אמה. אמנם ארק עשרים אמה. ובמסכת מידות מבואר שבי
 



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי בית החליפותשעח

  נמצא שבחלק הקדמי, הרוחב מצפון לדרום הוא מאה אמה.

ית ַהֲחִליפֹות, החלק הזה של האולם,  ְוהּוא ָהָיה ִנְקָרא ּבֵ
ם , שמתרחב בשני הצדדים, נקרא בשם 'בית החליפות' ָ ׁשּ ׁשֶ

יִניםּגֹוְנִזים ֶאת ַהסַּ  ששם גונזים את הסכינים לשחיטת  ,ּכִ
הקרבנות. ויש שם עשרים וארבע חלונות לעשרים וארבע 
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. על כן איך יתיישבו הדבריםהוא מאה אמה. ואם כן  יחד עם בית החליפות מבחוץ האולם
שהוא בעובי  שיש כותל עבה מאוד מאוד בין האולם לבית החליפות,מבאר רבינו שמעיה 

  ל כזה. וכן בדרום עוד כותעשרים וחמש אמה. כך בצפון, 
חמש עשרה אמה בית החליפות, כותל עשרים וחמש כך: מצפון לדרום האולם כל  נמצא אורך

מש עשרה אמה. ת החליפות חאמה, בי ים וחמשעשרהאולם עצמו עשרים אמה, כותל  אמה,
  אמה. הסה"כ מא

בבית ראשון מאה ועשרים [ הסיבה שצריך כותל כל כך עבה, הוא מפני שהאולם הוא גבוה מאוד
על כן הוצרכו לכתלים , ]לישי יתכן שיהיה כמה מאות אמותאמה, ובבית שני מאה אמה, ובבית ש
  העבים האלו כדי לתמוך את הגובה.

  לעבור מהאולם לבית החליפות. ]צר וארוך[נראה שהיה פתח 
 שניהמקדש ה יתשלישי וכן בבה המקדש בבית והרי ציור הכתלים שבין האולם לבית החליפות

  לשיטת הרר"ש: ,]בבית שני 'מונח'שלא היה  צדלפי ה[
  
  

    



  באר                           החייםה

 
שעט  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

  .קעומשמרות, לכל משמר חלון מיוחד עבור הסכינים שלהם

ִרים ַמֲחָלִפים'סכין נקרא 'חלף', כמו שנאמר  ָעה ְוֶעׂשְ ׁשְ . ולכן קעז'ּתִ
  .קעחנקרא המקום שמניחים את הסכינים 'בית החליפות'

 
צר מאחריו ורחב מלפניו 

 
   

שבחלק האחורי רחב  ַצר ֵמַאֲחָריו, ,קעטכל בנין ההיכל ְוַהֵהיָכל
ָפָניו,רק שבעים אמה.  שבחלק הקדמי רחב מאה  ְוָרָחב ִמּלְ

   .קפאמה

ֱאַמר. ודומה לצורת האריה ְודֹוֶמה ָלֲאִרי, ּנֶ הֹוי ' :קפאבפסוק ׁשֶ
בית המקדש שנבנה בעיר  ',ִקְרַית ָחָנה ָדִוד ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל
. לומדים מהפסוק שבית המקדש נקרא בשם קפבששכן שם דוד

ָפָניו, ַאף ַהֵהיָכל ַצר  'אריאל'. ָמה ָהֲאִרי ַצר ֵמַאֲחָריו ְוָרָחב ִמּלְ
ָפָניו כמו שהארי צר מאחוריו ורחב  ,ֵמַאֲחָריו ְוָרָחב ִמּלְ

  , אף בנין ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו.קפגמלפניו
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א חלק מהאולם. ולכן בית החליפות הו רש"י סוכה נ"ו. רש"י יומא ל"ו. וראה בעזרת כהנים. .קעו
  .[וראה מש"כ בזה בספר 'היכל ידיד'] גובה כמו האולם עצמואותו פשוט שהוא ב

  עזרא א' ט'. .קעז
  רא"ש. וראה בעזרת כהנים עוד ביאורים. .קעח
כל בנין הבית הכולל את ההיכל וקודש הקדשים והאולם והתאים תפארת ישראל.  .קעט

  .(תפארת ישראל) אן בשם 'היכל', נקרא כובית הורדת המים וכתליהם והמסיבה
  רא"ש. רר"ש. תפארת ישראל. .קפ

  ישעיה כ"ט א'. .קפא
 עפ"י רש"י בישעיה. .קפב

  והרי צורת הארי, צר מאחריו ורחב מלפניו: .קפג

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי צר מאחריו ורחב מלפניושפ

Q רוחב הבית מצפון לדרום R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

;



  באר                           החייםה
 

שפא  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q צר מאחריו ורחב מלפניו R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רוחב שבעים אמהשפב

 
רוחב שבעים אמה 

 
   

  מא פרק יחזקאל

ְנָין )יב( ר ְוַהּבִ ֵני ֶאל ֲאׁשֶ ְזָרה, ּפְ ַאת ַהּגִ ֶרךְ  ּפְ ם, ּדֶ  רַֹחב ַהּיָ
ְבִעים ה, ׁשִ ְנָין ְוִקיר ַאּמָ  ָסִביב, ָסִביב רַֹחב ַאּמֹות ָחֵמשׁ  ַהּבִ
שְׁ  ְוָאְרּכוֹ  ה ִעיםּתִ    א:ַאּמָ

ְזָרה:   .בהבית הגבוה נקרא כך ַהּגִ

ְנָין:   .גהתאים הנמוכים שמסביב נקראים כך ַהּבִ

ַאת ֶרךְ  ּפְ ם: ּדֶ   .דצד מערב ַהּיָ

ְנָין,  ר התאים,ְוַהּבִ ֵני ֶאל ֲאׁשֶ ְזָרה,  ּפְ ַאת שעל פני ההיכל,ַהּגִ ֶרךְ  ּפְ  ּדֶ
ם,  ְבִעים ֹרַחב בצד מערב,ַהּיָ ה.  ׁשִ ב שבעים אמה זה ברוחַאּמָ

  .המצפון לדרום
 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

רחב כל הבניין לרוח המערבית, רחב הבית ועובי כתלים  והבנין אשר על פני הגזרה וגו'.רש"י:  .א
הצפוניים והדרומיים עם התאים הצפוניים והדרומיים ועובי כתליהם לצפון ולדרום רחב שבעים אמה. וכן 

פון לדרום שבעים אמה, ומונה החשבון: היה בבית שיני. וכן שנינו במסכת מידות בקיר מערבי מן הצ
תירגם יונתן 'ביצורתא', ואומר אני שהבית נקרא כן, והוא הבית הגדול. והתאים הנמוכים אשר הגזרה. 

וארכו כותלי התאים:  וקיר הבנין.רוח מערבית:  פאת דרך הים. בניין:סביב, אותם הוא קורא 
הצפון והדרום, חוץ מבית החילפות, שאינו נמנה אורך ביניין התאים והמונח תשעים אמה,  תשעים אמה.

עמו לפי שהיה בולט אל החוץ לצפון ולדרום, ולא היה שוה לשאר הבניין, שהבית היה רחב מלפניו שלשים 
, האולם עודף על ההיכל ט"ו אמה לצפון וט"ו אמה לדרום (מדות ד ז)אמה יותר מלאחריו, כמו ששנינו 

נזין את הסכינים. ואורך אותו ביניין מן המזרח למערב עשר אמות, הוא היה נקרא בית החילפות ששם גו
נשארו תשעים אמה אורך ברוחב שבעים אמה, שכל הבית היה אורך מאה אמה, כמו שמפורש בעיניין 

   :ז)-(ד וובמסכת מידות 
 והאולם. [והעליה שעליהם]רש"י. הבית הגבוה כולל את ההיכל וקודש הקדשים  .ב

 התאים, נכלל גם המסיבה ובית הורדת המים וכתליהם.רש"י. יחד עם  .ג

בעבור הים הגדול  ,בלשון הקדש ',ים' - מערבנקרא : (שמות י יט)רש"י. כתב האבן עזרא  .ד
כי  ס,והוא לפאת מערב. ואיננו ים אוקינו ,היוצא מספרד ועובר על ארץ מצרים אל ארץ ישראל
ל בעבור שרחבו ג' מאות פרסאות ושאר ישראל לא ירשו כל כך. ונקרא ים ספרד הים הגדו

 .רחב שלשים פרסה האין בהם שיהי ,וים המלח ,וים כנרת ,הימים שבארץ ישראל כים סוף

 רש"י.  .ה



  החיים                           בארה
 

שפג  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מא 

דהיינו, כל בנין התאים עם המסיבה ובית הורדת המים 
  .ווכתליהם, הכל יחד ברוחב שבעים אמה, בצד מערב

אבל בצד מזרח בולט בית החליפות יותר, והרוחב במזרח הוא 
  .זמאה אמה

שבחלק האחורי רחב רק  ַצר ֵמַאֲחָריו, ַהֵהיָכל: חועל ידי כן
ָפָניו,ְוָרחָ שבעים אמה.   ,טשבחלק הקדמי רחב מאה אמה ב ִמּלְ
  ודומה לצורת האריה. ְודֹוֶמה ָלֲאִרי,
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 רש"י. וראה לעיל מש"כ בזה. .ו

 כדלהלן פסוק י"ד.  .ז

 מדות ד' ז'.  .ח

  רא"ש. רר"ש. תפארת ישראל. .ט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי רוחב שבעים אמהשפד

Q רוחב שבעים אמה מאחור R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                           בארה
 

שפה  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
מידת כותלי התאים 

 
   

ְנָין ְוִקיר   .יש אמותכתלי התאים בעובי חמַאּמֹות רַֹחב,  ָחֵמׁש  ַהּבִ

והכתלים  יאמידה אחת לכל כתלי התאים והמסיבהָסִביב,  ָסִביב
  .יבשבין התאים. כולם בעובי חמש אמה
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 רש"י.  .י

 יבות'. נראה שכוונתו לכלול בזה גם את בית הורדת המים.במצודת דוד כתוב 'והמס .יא

 מצודת דוד.  .יב



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מידת כותלי התאיםשפו

Q כתלי התאים בעובי חמש אמה R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                           בארה
 

שפז  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
אורך כל התאים יחד 

 
   

ִעים ְוָאְרּכוֹ  ׁשְ ה.  ּתִ   .יגרך בנין התאים והמונח תשעים אמהאוַאּמָ

התאים שבצפון ובדרום יחד עם ה'מונח', באורך תשעים אמה 
  ממזרח למערב.

  וזה החשבון:

  .ידהתאים שבצפון ובדרום, אורך חלל כל תא, אחת עשרה אמה

  .טורוחב הכתלים שבין תא לתא, חמש אמה

, הרי שמונים טזבצפון ובדרום, יש חמש תאים, וששה כתלים
  .וחמש אמה

  ועוד חמש אמות של ה'מונח'.

 .יזסך הכל תשעים אמה אורך

בצד מזרח, יש את בית החליפות, ורחבו ממזרח למערב עשר 
  .יט. והוא משלים למאה אמהיחאמה
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 רש"י.  .יג

אמה. אבל הרב רבינו שמעיה תלמיד  י"בכתוב שאורך כל תא  (פסוק ו)ברש"י המודפס  .יד
  .(הרר"ש בפירושו למדות ד ג)אמה י"א רש"י, כתב שרבו רש"י הגיה, וכתב שאורכם 

  י עליון שאורך חלל התא הוא י"א אמה.וכן כתוב בצורת הבית ובמשכנ
  רש"י לעיל פסוק ו'. מצודת דוד.  .טו
ברש"י המודפס כתוב חמש כתלים. וכבר כתב הרר"ש שרש"י הגיה. וראה בצורת הבית  .טז

  לתוספות יום טוב.
  רש"י. .יז

  רש"י. האולם רחב יותר. בית החליפות יותר צר מהאולם. .יח
[ולפי"ז ל בית החליפות, יחד עם כותלו המערבי, חמש אמה בית החליפות ברוחב עשר אמה: חל

. וכותל בית החליפות המזרחי חלל בית החליפות לערך שלש אמה, וכותלו המערבי לערך שני אמה]
  .(מצודת דוד)ברוחב חמש אמה, כמו כותל האולם 

  כמו שיבואר בפסוק הבא.  .יט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי אורך כל התאים יחדשפח

Q  תשעים אמה - אורך התאים יחד עם המונח R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                           בארה
 

שפט  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
אורך כל בנין ההיכל 

 
   

ִית ֶאת ּוָמַדד )יג( ה, ֵמָאה ֹאֶרךְ  ַהּבַ ְזָרה ַאּמָ ְנָיה ְוַהּגִ  ְוַהּבִ
ה ֵמָאה ֹאֶרךְ  ְוִקירֹוֶתיהָ     כ:ַאּמָ

ִית ֶאת ּוָמַדד ה,  ֵמָאה ֹאֶרךְ  ַהּבַ מדד את כל הבית, ממזרח ַאּמָ
  .כאלמערב, יחד עם בית החליפות, ארכו מאה אמה

  

  :כבקוסוף הפסוק מפרש את תחילת הפסו

ְזָרה,  ְנָיה, ,כגההיכל והאולםְוַהּגִ  ,כדוכתליהםְוִקירֹוֶתיָה,  והתאים, ְוַהּבִ
ה ֵמָאה אֶֹרךְ    .כההכל יחד באורך מאה אמה .ַאּמָ

  והחשבון כך, ממזרח למערב:

  כותל האולם חמש אמה.

  האולם אחת עשרה אמה.

  כותל ההיכל שש אמה.
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בית החילפות, וכן שנינו במסכת מידות סך הכל עם משך  ומדד את הבית ארך מאה אמה.רש"י:  .כ
ההיכל מאה על מאה ברום מאה, מן המזרח למערב מאה, כותל אולם חמש, ורחבו אחת עשרה,  (ד ו)

כותל ההיכל שש, וארכו ארבעים, ואמה טרקסין, ועשרים אמה בית קדשי הקדשים, וכותל שש, והתא שש, 
כולם, חוץ מאמה טרקסין שכתוב בו בעיניין זה וכותל התא חמש. ואף למעלה בעיניין כך מפורשת מידת 

שתים אמות, וכנגדן הוא ממעט רוחב התא אמה, שהתא שבמשנה רחבו שש וכותלו חמש, וכאן רחבו 
 והגזרה והבנייה וקירותיה.: מוסדות הצלעות מלא הקנה (פסוק ח)ארבע וכותלו שש למטה, שנאמר 

כמו 'בניין',  הבנייה, והתא שמאחריו הוא זרההגסוף המקרא מפרש את ראשו לומר סך הכל מאה אמה. 
   יתירה היא: והגזרהוי"ו של  מאה אמה.ועובי הכתלים, הכל 

  רש"י.  .כא
  רש"י.  .כב
 [והעליה שעליהם]מצודת דוד. הבית הגבוה הנקרא 'גזרה', כולל את ההיכל וקודש הקדשים  .כג

  והאולם.
  כתלים.  וקירותיה.כתוב במצודת ציון:  .כד
  י. רש" .כה



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי אורך כל בנין ההיכלשצ

  ההיכל ארבעים אמה.

  שני אמות.הכותל בין ההיכל לקודש הקדשים 

  קודש הקדשים עשרים אמה.

  הכותל שש אמה.

  חלל התא ארבע אמה.

  כותל התא חמש אמה.

  יסוד כותל התא בולט לחוץ עוד אמה.

  .כוסך הכל מאה אמה
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  רש"י.  .כו



  החיים                           בארה
 

שצא  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q ממזרח למערב מאה אמה R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הרוחב בצד מזרחשצב

 
הרוחב בצד מזרח 

 
   

ֵני רַֹחבוְ  )יד( ִית ּפְ ְזָרה, ַהּבַ ִדים ְוַהּגִ ה ֵמָאה ַלּקָ    כז:ַאּמָ

בצד מזרח רחב הבית מאה אמה. ובצד מערב רחב הבית רק 
שבעים אמה. כי בצד מזרח בולט בית החליפות חמש עשרה 

  .כחאמה מכל צד
כעת מודד את רוחב הבית מצפון לדרום. ומודד בחלק הבית 

  הקדמי, בצד מזרח.

ֵני ְורַֹחב ִית,  ּפְ ְזָרה,  ,כטרוחב בית החליפות שזה בפני הביתַהּבַ ְוַהּגִ
ִדים,  יחד עם האולם וההיכל. וכן יחד עם התאים וכתליהם. ַלּקָ

ה,  ֵמָאהבצד מזרח,    .לרחב כל הבית יחד מאה אמהַאּמָ

ה ִמן  :לאככתוב במשנה ֵרה ַאּמָ ָהאּוָלם עֹוֵדף ָעָליו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
פֹון, יכל והתאים ברוחב שבעים אמה לאחר שנתבאר שהה ַהּצָ

מצפון לדרום, יתבאר כעת שהאולם שהוא בקידמת ההיכל, 
ֵרה  מתרחב והולך עוד חמש עשרה אמה לצד צפון. ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ

רֹום ה ִמן ַהּדָ וכן מתרחב עוד חמש עשרה אמה לצד  ,ַאּמָ
  .לבדרום

  נמצא שבחלק הקדמי, הרוחב מצפון לדרום הוא מאה אמה.
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הוא שפירשתי למעלה שהבית עודף לפניו רחב  ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה.רש"י:  .כז
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:
  רש"י. .כח
  מצודת דוד. .כט

  רש"י. .ל
  מדות ד' ז'. .לא
  רש"י. תפארת ישראל. .לב



  החיים                           בארה
 

שצג  מראה היכל ידפסוק  רק מאיחזקאל פ 

ית ַהֲחִליפֹות,ְוהּוא ָהָיה נִ  החלק הזה של האולם,  ְקָרא ּבֵ
ם , לגשמתרחב בשני הצדדים, נקרא בשם 'בית החליפות' ָ ׁשּ ׁשֶ

יִנים ּכִ ששם גונזים את הסכינים לשחיטת  ,ּגֹוְנִזים ֶאת ַהּסַ
הקרבנות. ויש שם עשרים וארבע חלונות לעשרים וארבע 

  .לדמשמרות, לכל משמר חלון מיוחד עבור הסכינים שלהם

ִרים ַמֲחָלִפים'ין נקרא 'חלף', כמו שנאמר סכ ָעה ְוֶעׂשְ ׁשְ . ולכן לה'ּתִ
  .לונקרא המקום שמניחים את הסכינים 'בית החליפות'
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  תפארת ישראל. .לג
  רש"י סוכה נ"ו. רש"י יומא ל"ו. וראה בעזרת כהנים. .לד

[וראה מש"כ  גובה כמו האולם עצמואותו בית החליפות הוא חלק מהאולם. ולכן פשוט שהוא ב
  .בזה בספר 'היכל ידיד']

  עזרא א' ט'. .לה
  א"ש. וראה בעזרת כהנים עוד ביאורים.ר .לו



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הרוחב בצד מזרחשצד

Q בצד הקדמי, הרוחב מאה אמה R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                         באר  ה

 
שצה  מראה היכל ידפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
צר מאחריו ורחב מלפניו 

 
   

אחורי בנין ההיכל ברוחב שבעים אמה, ועל ידי כן, שבחלק ה

ובחלק הקדמי ברוחב מאה אמה, הרי ההיכל צר מאחוריו ורחב 

ַצר  ,לחכל בנין ההיכל ְוַהֵהיָכל :לזמלפניו. ככתוב במשנה
ָפָניו,שבחלק האחורי רחב רק שבעים אמה.  ֵמַאֲחָריו,  ְוָרָחב ִמּלְ

   .לטשבחלק הקדמי רחב מאה אמה

ֱאַמרצורת האריה. ודומה ל ְודֹוֶמה ָלֲאִרי, ּנֶ הֹוי ' :מבפסוק ׁשֶ
בית המקדש שנבנה בעיר  ',ִקְרַית ָחָנה ָדִוד ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל

פסוק שבית המקדש נקרא בשם ב ואיםר. מאששכן שם דוד

ָפָניו, ַאף ַהֵהיָכל ַצר  'אריאל'. ָמה ָהֲאִרי ַצר ֵמַאֲחָריו ְוָרָחב ִמּלְ
ָפָניו שהארי צר מאחוריו ורחב  כמו ,ֵמַאֲחָריו ְוָרָחב ִמּלְ

  , אף בנין ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו.מבמלפניו
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  מדות ד' ז'. .לז
 כל בנין הבית הכולל את ההיכל וקודש הקדשים והאולם והתאים והמסיבהתפארת ישראל.  .לח

  .(תפארת ישראל) , נקרא כאן בשם 'היכל'ובית הורדת המים וכתליהם
  רא"ש. רר"ש. תפארת ישראל. .לט

  ישעיה כ"ט א'. .מ
 עפ"י רש"י בישעיה. .מא

  והרי צורת הארי, צר מאחריו ורחב מלפניו: .מב

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי צר מאחריו ורחב מלפניושצו

Q ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  החיים                           בארה
 

שצז  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מא 

 
המשך מידות אורך ההיכל 

 
   

ְנָין ֹאֶרךְ  ּוָמַדד )טו( ֵני ֶאל ַהּבִ ְזָרה ּפְ ר ַהּגִ  ַאֲחֶריהָ  לעַ  ֲאׁשֶ
יֶקיָהא )כתיב ואתוקיהא( ה, ֵמָאה ּוִמּפוֹ  ִמּפוֹ  ְוַאּתִ  ְוַהֵהיָכל ַאּמָ

ִניִמי י ַהּפְ    מב:ֶהָחֵצר ְוֻאַלּמֵ

יֶקיָהא: תרגם יונתן 'זויות'. דהיינו בית החליפות שבזויות  ַאּתִ
  .מגהבית

בפסוק זה חוזר ומודד את אורך הבית בדרום, כמו שמדד 
  .מדבצפון

כדי הלך ממערב למזרח  ר כךואח ,מערב ת צדאתחילה מדד ב
חזר  . ועכשיומזרח את צדמדד  ר כךואח ,צפון את צד מדודל

  .מהדרוםאת צד  כדי למדודמערב  לכיווןללכת לאחור 
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עכשיו חוזר ומודד אורך  ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה. טז)-(טו רש"י: .מב
תירגם יונתן 'זויות', כלומר עם משך בית החילפות שבזויות  ואתיקיהא.הבית לדרום כמו שמדד לצפון: 

ראשו, אלא מחובר למקרא  סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפיוההיכל הפנימי ואולמי החצר. הבית: 
המפורשים למעלה  אולמי החצרשהוא בית קדש הקדשים, וכן  הפנימיוכן  וההיכל,של אחריו. וכן פירושו, 

 גזרהבין ל הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב לשלשתן,'ואילמות סביב', לכל אילו היו  (מ ל)
מזוזות לפתחיהם, ולשלשתן היו  סיפיםו ההוא ההיכל, בין לאולמות, בין לקדש הקדשים, לשלשתן הי

ולא ידעתי מה הם, ואומר אני שהם כמין עמודים מרובעים  אתיקים.ולשלשתן היו  חלונות אטומות,
יֵליְר"ש:  נסר של ארז, תירגם יונתן:  נגד הסף שחיף עץ.בולטים בחומה לחיזוק, וקורין להם בלע"ז ּפִ

ית החומה עשוי כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה וקרקע והארץ עד החלונות.לפתח:  סביב סביב.
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:
  רש"י. .מג
  רש"י. .מד
  מצודת דוד. .מה



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המשך מידות אורך ההיכלשצח

ְנָין אֶֹרךְ  ּוָמַדד ֵני ֶאל ַהּבִ ְזָרה,  ּפְ מדד את אורך התאים שעל פני ַהּגִ

ר ,מוההיכל ת, שעכשיו חוזר לאחור דהיינו אחורניַאֲחֶריָה,  ַעל ֲאׁשֶ
  .מזומודד כלפי מערב

יֶקיָהא,  מדד יחד עםוְ  שבולט משני ּוִמּפֹו,  ִמּפוֹ  בית החליפות,ַאּתִ

ה. ֵמָאה צדדי האולם,   ַאּמָ
התאים עם המונח ארכם תשעים אמה, ונוסף עליהם בית 

  .מחהחליפות שבולט יותר, סך הכל מאה אמה
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  י"ג.-עפ"י רש"י לעיל פסוקים י"ב .מו
  פ"י רש"י. מצודת דוד.ע .מז

  עפ"י רש"י ומצודת דוד. .מח



  החיים                           בארה
 

שצט  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  אמהמאה  - אורך התאים יחד עם בית החליפות R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ם
שי

קד
ה
ש 

וד
ק

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי סיכום מידות ההיכלת

 
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.

ית, יחד עם בית החליפות, ממזרח למערב מאה אורך כל הב
  אמה.



  החיים                           בארה
 

תא  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  ממזרח למערב -סיכום כל מידות האורך R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ם
שי

קד
ה
ש 

וד
ק

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי סיכום מידות ההיכלתב

Q  מצפון לדרום -סיכום כל מידות הרוחב R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 האולם

 תא



  החיים                           בארה
 

תג  מראה היכל טופסוק  מאיחזקאל פרק  

 
המשך הפסוק 

 
   

תחילת הפסוק, אלא הוא  סוף פסוק זה אינו מדבר בענין ]לד[
  .מטמחובר לפסוק הבא

 
היכל קודש הקדשים ואולמות 

 
   

ִניִמי,  ְוַהֵהיָכל   .נקודש הקדשיםַהּפְ

י : נב. ככתוב בפסוק לעילנאהאולמות שבעזרה ֶהָחֵצר. ְוֻאַלּמֵ
 ָסִביב, ָסִביב .נגאולמות בתוך עובי כותל העזרה, יש ְוֵאַלּמֹות,

האולמות הם סביב סביב בשלשת צדדי העזרה, דרום מזרח 
ִרים ָחֵמׁש  ֹאֶרךְ  .נדוצפון ה, ְוֶעׂשְ כל אולם  ַאּמֹות, ָחֵמׁש  ְורַֹחב ַאּמָ

  ארכו עשרים וחמש אמה, ורוחבו חמש אמה.
דהיינו שבשלשת מקומות אלו, שהם: ה'גזרה' שזה ההיכל, 

החצר. לשלשתם יש 'סיפים' וחלונות  וקודש הקדשים, ואולמות
  .נהאטומות ו'אתיקים', כמו שיבואר בפסוק הבא
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  רש"י. מצודת דוד. .מט
  רש"י. מצודת דוד. .נ

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



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי סיפים, חלונות, אתיקיםתד

 
סיפים, חלונות, אתיקים 

 
   

ים )טז( ּפִ יִקים ָהֲאֻטמֹות ְוַהַחּלֹוִנים ַהּסִ ם, ָסִביב ְוָהַאּתִ ּתָ ָלׁשְ  ִלׁשְ
ף ֶנֶגד ִחי ַהּסַ  ַהַחּלֹנֹות ַעד ְוָהָאֶרץ ָסִביב, ָסִביב ֵעץ ףׂשְ

   נו:ְמֻכּסֹות ְוַהַחּלֹנֹות

לכל שלשת הבניינים הכתובים בפסוק הקודם, שהם: ה'גזרה' 
  שזה ההיכל, וקודש הקדשים, ואולמות החצר. לשלשתם יש:

ים,  ּפִ   .נזמזוזות בפתחיםַהּסִ

  .נחחלונות שקופים אטומיםָהֲאֻטמֹות,  ְוַהַחּלֹוִנים

יִקים, וְ    .נטעמודים מרובעים בולטים בחומה לחיזוקָהַאּתִ

ם,  ָסִביב דברים אלו הם ּתָ ָלׁשְ סביב שלשת הבניינים. שהם, ִלׁשְ
  ההיכל, וקודש הקדשים, ואולמות החצר.
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עכשיו חוזר ומודד אורך הבית  אחריה.ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על  טז)-(טו רש"י: .נו
תירגם יונתן 'זויות', כלומר עם משך בית החילפות שבזויות הבית:  ואתיקיהא.לדרום כמו שמדד לצפון: 

סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו, אלא מחובר למקרא של וההיכל הפנימי ואולמי החצר. 
(מ המפורשים למעלה  אולמי החצרקדש הקדשים, וכן שהוא בית  הפנימיוכן  וההיכל,אחריו. וכן פירושו, 

הוא  גזרהבין ל הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב לשלשתן,'ואילמות סביב', לכל אילו היו  ל)
חלונות מזוזות לפתחיהם, ולשלשתן היו  סיפיםההיכל, בין לאולמות, בין לקדש הקדשים, לשלשתן היו ה

לא ידעתי מה הם, ואומר אני שהם כמין עמודים מרובעים בולטים ו אתיקים.ולשלשתן היו  אטומות,
יֵליְר"ש:  סביב נסר של ארז, תירגם יונתן:  נגד הסף שחיף עץ.בחומה לחיזוק, וקורין להם בלע"ז ּפִ

וקרקעית החומה עשוי כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה עד  והארץ עד החלונות.לפתח:  סביב.
סות בו, וכל זה מבפנים לפי שהיו טחין עליו ציפוי זהב, שכל הבית טוח בזהב, החלונות, וגם החלונות מכו

   ואין יכולין לטוח זהב על חומת אבנים:
  רש"י. מצודת ציון. .נז

  רש"י לעיל מ' ט"ז. .נח
  ברש"י. מצודת דוד. .נט



  החיים                           בארה
 

תה  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מא 

דהיינו, בשלשת בניינים אלו, יש מזוזות בפתחיהם. וכן יש 
לשלשתם חלונות שקופים אטומים. וכן יש לשלשתם עמודים 

  .סם בולטים בחומה לחיזוקמרובעי
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  רש"י.  .ס



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי סיפים, חלונות, אתיקיםתו

Q  האולמות שבתוך העזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 האולמות



  החיים                           בארה
 

תז  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q ההיכל וקודש הקדשים R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי סיפים, חלונות, אתיקיםתח

Q חלונות שקופים אטומים R  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

 בחוץ                                                                                בפנים               



  החיים                           בארה
 

תט  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
בפנים יש ציפוי עץ וזהב 

 
   

 למד את הציפוי הפנימי, שבהיכל ובקודש הקדשים:כעת נ

ִית טּוַח בְּ : סאכתוב במשנה ל ַהּבַ ָהב.ּכָ כל הבית מצופה זהב  זָּ
  מבפנים.

אי אפשר לצפות זהב על אבן. על כן צריך בתחילה לבנות 
  .סבציפוי עץ על האבנים, ורק על העץ לשים ציפוי זהב

זהב, עם וכך יוצא שהבית מבחוץ הוא אבן, ומבפנים מצופה 
  שכבה של עץ ביניהם.

  

ִחיף ]לה[   .סד. דהיינו לוחות של עץ ארזסגנסר של ארזֵעץ:  ׂשְ

 
הציפוי על המזוזות 

 
   

ף, ֶנֶגד ִחיףעל המזוזה יש  ַהּסַ ציפוי נסר של ארז. כדי ֵעץ,  ׂשְ
  .סהשיוכלו לצפות על זה זהב

דהיינו שכך זה בשני הצדדים, דהיינו  סביב הפתח.ִביב, ָס  ָסִביב
  .סובמזוזות שבשני צידי חלל הפתח

שהמזוזות שבשני צידי הפתח מצופים בלוחות עץ ארז, ועליהם 
  ציפוי זהב.
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  מדות ד' א'.  .סא
  כ"ב.-רש"י. מלבי"ם. וכן במלכים א' ו' י"ד .סב
  יונתן. רש"י. רד"ק. תרגום  .סג
  רד"ק. .סד
  מצודת דוד. .סה
  רש"י.  .סו



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הציפוי על כתלי הביתתי

 
הציפוי על כתלי הבית 

 
   

תל הבית, מהקרקע עד החלונות, מצופה כוַהַחּלֹנֹות,  ַעד ְוָהָאֶרץ
  .סזבנסרי ארז

  .סחוגם החלונות עצמם מכוסות בנסרי ארז ְמֻכּסֹות, ְוַהַחּלֹנֹות

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

  .סטזהב

 
ך הציפוי בכל הכתליםהמש 

 
   

ַתח ֵמַעל ַעל )יז( ִית ְוַעד ַהּפֶ ִניִמי ַהּבַ ל ְוֶאל ְוַלחּוץ ַהּפְ יר ּכָ  ַהּקִ
ִניִמי ָסִביב, ָסִביב ּפְ    ע:ִמּדֹות ּוַבִחיצֹון ּבַ

ַתח,  ֵמַעל ַעל פתח המעל שעצים על הקיר של  יוציפ וכן ישַהּפֶ
  .עאעד התקרה
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  רש"י.  .סז
שהחלונות הם 'שקופים אטומים', רחב מבחוץ וצר מבפנים.  (מ טז)רש"י. כבר למדנו לעיל  .סח

וכאן הוסיף לבאר שמבפנים החלונות מכוסות בעץ. נמצא לפי"ז שמבפנים החלונות אינם 
  א רק כלפי חוץ, כדי שיצא האור לעולם.נכרים כלל. וכל ענין החלונות הו

  כ"ב.-רש"י. וכן במלכים א' ו' י"ד .סט
לצד ולחוץ. כל בית קדש הקדשים עד כולו:  ועד הבית הפנימי.בגובה:  על מעל הפתח.רש"י:  .ע

מחופה  מדות.בבית קדשי הקדשים ובהיכל:  בפנימי ובחיצון.בכל כותליו:  סביב סביב.ההיכל: 
   יות במדה:נסרים גדולות עשו

  כן משמע ברש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .עא
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 

ה שכתב המלבי"ם שיחזקאל ראה שכל הקיר כולו מצופה, ולא רק חלקו. ונראה לתרץ על פי מ
כמו שעומדים באמצע לבנות את בית המקדש, ועדיין לא נשלם כולו, כי עדיין עוסקים בבניינו. 

  ובזה יובן.
 



  החיים                           בארה
 

תיא  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מא 

ִית ְוַעד ִניִמי,  ַהּבַ   .עבוכן כל בית קודש הקדשים, עד כולוַהּפְ

  .עגוכן ההיכל, שהוא מחוץ לקודש הקדשיםְוַלחּוץ, 

ל ְוֶאל יר,  ּכָ   .עדוכן בכל הקירַהּקִ

   .עהבכל הכתליםָסִביב,  ָסִביב

ִניִמי,  ּפְ   .עובהיכלּוַבִחיצֹון,  בקודש הקדשים.ּבַ

  .עזת במידההכל מצופה לוחות עץ גדולות, עשויוִמּדֹות. 

וכפל הדבר, כדי לומר שאין שום מקום פנוי בלי ציפוי לוחות 
העץ. כי כל הבית מצופה זהב, ומתחת הזהב צריך לצפות 

  .עחבעץ
ֶבן ֶאת: עטככתוב במלכים ַצְלעֹות  ַוּיִ ְיָתה ּבְ ִית ִמּבַ ִקירֹות ַהּבַ

ִית ַעד ,ֲאָרִזים ְרַקע ַהּבַ ה ֵעץ ִמבָּ  ִקירֹות ִמּקַ ן ִצּפָ ּפֻ דהיינו  .ִיתַהּסִ
שבנה בכותלי הבית מבפנים, ציפוי של לוחות עץ ארז. והציפוי 
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ועל פי זה אפשר להוסיף, שידוע שבמצוות ומעשים טובים שלנו בונים את בית המקדש, על כן 
  ראה יחזקאל שעומדים באמצע לבנות.

  רש"י.  .עב
  מצודת דוד.רש"י.  .עג
  מצודת דוד. .עד
  רש"י.  .עה
רש"י. אבל המלבי"ם ביאר שבנוסף למה שכתוב בתחילת הפסוק, גם 'בפנימי' זה בבית  .עו

  הפנימי, ו'בחיצון' זה העזרה החיצונה. היה מידות. 
ל שראה שעל העצים של כיסוי הקירות נרשמו "רמדות,  רש"י. אבל המלבי"ם ביאר וז"ל: .עז

שהבונה מדד שם ורשם במדה אל הפתוחים שעתיד לעשות שם בזהב,  מדות ומדידות,
משולשים מרובעים ועגולים ושטוחים אחרים שהכין במדה על העץ, במדות שונות לפי חכמת 

  .הציור
  מצודת דוד. .עח
  א' ו' ט"ו. .עט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המשך הציפוי בכל הכתליםתיב

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 

  .פזהב
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  רש"י.  .פ



  החיים                           בארה
 

תיג  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q מת הציפוייםדוג R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

 אבןקיר  - 1

 ציפוי עץ - 2

 ציפוי זהב - 3



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המשך הציפוי בכל הכתליםתיד

ל: פאעוד כתוב במלכים ]לו[ ִית ֵמַסב ָקַלע ְוֵאת ּכָ  ,ִקירֹות ַהּבַ
רּוִבים ְוִתמֹרֹת ּתּוֵחי ִמְקְלעֹות ּכְ וגו'. על ציפוי העץ של כל  ּפִ

ים כותלי הבית סביב סביב, חקק חקיקות ציורים של כרוב
  .פבודקלים וכו'

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 

  .פגשבעץ ניכרים בזהב

ֶרד ַעל: פדככתוב במלכים רּוִבים ְוַעל ַוּיָ מֹרֹות ֶאת ַהּכְ ָהבהַ  ַהּתִ  .זָּ
שרידד את ציפוי הזהב אל תוך הציורים. במקום שהציור שוקע, 
שיקע. ובמקום שבולט הציור, בולט עליו הזהב. כדי שלא יבטל 

  .פההזהב את הציורים, ושיהיו הציורים על העץ ניכרים בזהב
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  א' ו' כ"ט. .פא
וי מעץ, ובעץ יהיה חקיקות ובזה האופן יהיה גם בבית המקדש השלישי, שעל האבן יהיה צפ .פב

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.

  רש"י. וכן במלבי"ם. .פג
  א' ו' ל"ב. .פד
  רש"י. וכן במלבי"ם. .פה



  באר                           החייםה
 

 

תטו  מראה היכל יחפסוק  יחזקאל פרק מא 

  
  מא פרק יחזקאל

  

  

  

רּוִבים ְוָעׂשּוי )יח( ין ְוִתמָֹרה ְוִתמִֹרים, ּכְ רּוב ּבֵ  ִלְכרּוב, ּכְ
ַנִים ִנים ּוׁשְ רּוב ּפָ    א:ַלּכְ

על לוחות העץ של ציפוי הקירות, יש ציורים, שמצויירים על ידי 
  חקיקה בעץ. הציורים בולטים מהעץ.

  .בעל הציורים שבעץ מצופה זהב

 
ציורי כרובים ודקלים 

 
   

רּוִבים ְוָעׂשּוי ]לז[ בלוחות העץ של ציפוי הקירות, חקוק ְוִתמִֹרים,  ּכְ
  .גבהם ציורי כרובים וציורי דקלים

רּוִבים:    .דדמות תינוק, עם כנפייםּכְ
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אחד  ושנים פנים לכרוב.ואותו הארז מצוייר כרובים ודקלים:  ועשוי כרובים ותימורים.רש"י:  .א

פני כפיר ואחד פני אדם, זה פונה לכאן וזה פונה לכאן. וכשהיתה התימורה בין כרוב לכרוב היה פני 

   פיר לה מכאן ופני אדם מכאן, כמו שאמור בעיניין:הכ
  רש"י. .ב
  רש"י. .ג
וראוי לבאר תחילה מה הוא  וז"ל: (יחזקאל י יד)עפ"י סוכה ה': חגיגה י"ג: כתב האברבנאל  .ד

והוא הצעיר לימים  .כרביא ,פירשו כרוב ):(סוכה הכרוב ועל מה נאמר זה השם, והנה חכמים ז"ל 
לעולם כרוב [רש"י:  אפי רברבי ואפי זוטרי ,ותרצו ,כמים אדם וכרוב חד הואוהקשו ח ,מבני אדם

 .(פנים קטנות)] פני הכרוב אפי זוטרי (פנים גדולות), פני אדם אפי רברבי ,וזהו חילוקם ,נמי פני תינוק הוא
 'את כרוב ממשח הסוכך'כמו שאמר  ,פני הכרוב הם פני אדם נכבד מאד יפה אף נעים וכו'.

כאילו הכרוב הוא מלאך בעל זוהר מתהלך באש, וכן הוא ענין הכרובים אשר  ,כח יד) יחזקאל(
 כא יג) אשית רבה(ברוכן פירשו חכמים ז"ל  ,השכין האל מקדם לגן עדן עם להט החרב המתהפכת

שהיו מלאכים של אש לוהט, וידוע שאין יופי פנים בצורת האדם וכל שכן בעת הילדות לטוב 
 

  

 הציורים על הכתלים



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי לכרוב יש שני פניםתטז

  .העץ דקל ִתֹמִרים:

ין ְוִתמָֹרה רּוב ּבֵ   בין כרוב אחד לכרוב השני, יש עץ דקל.ִלְכרּוב,  ּכְ

 
לכרוב יש שני פנים 

 
   

ַנִים ִנים ּוׁשְ רּוב.  ּפָ   לכל כרוב יש שני פנים.ַלּכְ

הכרוב, שהוא צורת תינוק, יש לו שני פנים. בצד אחד יש לו 
  אריה. פנים של אדם, ובצד השני יש לו פנים של

  בין כרוב אחד לשני יש עץ דקל.

נמצא שכאשר הדקל באמצע, בצד אחד פונה אליו פנים של 
  .ואריה, ובצד השני פונה אליו פנים של אדם

 
פני אדם ופני אריה 

 
   

מָֹרה ֶאל ָאָדם ּוְפֵני )יט( מָֹרה ֶאל ירְכפִ  ּוְפֵני ִמּפֹו, ַהּתִ  ִמּפֹו, ַהּתִ
ל ֶאל ָעׂשּוי ִית ּכָ    ז:ָסִביב ָסִביב ַהּבַ
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ולכן היו הכרובים  ,המשחיתים אור יופיו ,רבים אשר האדם בגדלו מבקש מזגו ולמעוט חשבונות
כילדים אשר אין  ,ושהם נקיים מכל עון ,לרמוז שהם משכילים בטבעם ,שבמקדש בצורת ילדים

 ,אלא בשנתוספו בו כנפים ,האמנם לא מפני צורת הפנים בלבד נקרא כרוב .בהם כל מום
, ומפני זה תמצא שבמעשה המשכן צוה יתברך יא) (תהלים יח 'וירכב על כרוב ויעף'וכמ"ש 

ולמה  ,אבל צוה שיהיו כנפיהם פרושות למעלה ,ולא פירש שיעשה להם כנפים 'ועשית כרובים'
הנה אם כן  .אלא שהיה דבר ברור כי כל כרוב סתם יש לו כנפים ,זה לא צוה שיעשו להם כנפים

ים ובעל זוהר עם כנפים, ולכן היו שם כרוב הוא מורה על צורת הצעיר מבני אדם יפה אף נע
  וכו'. ע"כ.במראה הזאת רמז ומשל לשכלים נבדלים. 

  רש"י. .ה
  רש"י.  .ו
   לבית קדש הקדשים: עשוי אל כל הבית.רש"י:  .ז



  באר                           החייםה
 

 

תיז  מראה היכל כפסוק  יחזקאל פרק מא 

ֹמָרה ֶאל ָאָדם ּוְפֵני הוא ו ,פני אדםיש לכרוב מצד אחד ִמּפֹו,  ַהּתִ
  .חצד אחד של הדקלפונה אל 

ֹמָרה ֶאל ְכִפיר ּוְפֵני  אריה,פני  יש לכרובומהצד האחר  ִמּפֹו, ַהּתִ
  .טנימהצד הש דקלפונה אל הוהוא 

  .יאריה צעירְכִפיר: 
צורות אלו של הכרובים, שיש להם שני פנים, ובין כרוב לכרוב 

ל ֶאל ָעׂשּוי דקל, ִית,  ּכָ הצורות האלו עשויים מצויירים וחקוקים ַהּבַ

  ָסִביב. ָסִביב, יאעל כל כתלי בית קודש הקדשים

 
כרובים ודקלים בכל הכתלים 

 
   

ַתח ֵמַעל ַעד ֵמָהָאֶרץ )כ( רּוִבים ַהּפֶ מִֹרים ַהּכְ  ְוִקיר ֲעׂשּוִים, ְוַהּתִ
   יב:ַהֵהיָכל

ַתח, ֵמַעל ַעד ֵמָהָאֶרץ רּוִבים ַהּפֶ ֹמִרים ַהּכְ מקרקע הבית ֲעׂשּוִים,  ְוַהּתִ
  .יגעד הכותל שמעל הפתח, יש ציורים של כרובים ודקלים

ציורי הכרובים והדקלים הם גם על כל כותל  ַהֵהיָכל. ְוִקיר
  .ידההיכל

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  רש"י. מצודת דוד. .ח
  רש"י. מצודת דוד. .ט
  מצודת ציון יחזקאל ל"ב ב', ועוד. .י

והדקלים הם על כתלי קודש הקדשים, ובפסוק הבא רש"י. כאן כתוב שצורות הכרובים  .יא
  כתוב שהצורות האלו הם גם על כתלי ההיכל.

   וכן לקיר ההיכל: וקיר ההיכל.רש"י:  .יב
ומה שאמר עד מעל הפתח זהו בכותל מזרחי  מצודת דוד. כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל: .יג

  .אמר שהיו למעלה מן הפתחשהיה בו הפתח ובפתח לא היו ציורים במזוזות ובמשקוף ולכן 



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי מזוזות ההיכלתיח

 
מזוזות ההיכל 

 
   

ְרֶאה ַהּקֶֹדשׁ  ּוְפֵני ְרֻבָעה, ְמזּוַזת ַהֵהיָכל )כא( ְרֶאה ַהּמַ ּמַ    טו:ּכַ

. ואינן יז, הן מרובעותטזהמזוזות בפתח ההיכלְרֻבָעה,  ְמזּוַזת ַהֵהיָכל
  .יחעגולות

ה ְלֶפַתח ַהֵהיָכל ְמזּוזֹות : יטוכן כתוב במלכים ְוֵכן ָעׂשָ
ֶמן־ֲעֵצי בפתח ההיכל יש מזוזות העשויות  .ֵמֵאת ְרִבִעית ,ׁשָ

  .כמעצי שמן, והמזוזות בפתח ההיכל הם רבועות

ָעה ' וכן תרגם יונתן:. כאכמו 'מרביעית' ית:ִע בִ ת ְר אֵ מֵ  ִמן ַאְרּבְ
ִעיןִסְטֵריהֹון מְ    .כב'ַרּבְ
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ואומרו וקיר ההיכל פירשו בו שהיו  רש"י. מצודת דוד. כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל: .יד
אותם הציורים בקיר ההיכל ויהיה לפי זה אומרו אל כל הבית סביב סביב על בית קדש 

  .הקדשים
זוזות משני צדדין ומפתן שהיו לה מ מזוזת רבועהאני שמעתי בביניין שלמה  מזוזת רבועה.רש"י:  .טו

תירגם יונתן 'חיזויה כחיזו המראה כמראה. מתחת ומשקוף ממעל. ואני אומר שהמזוזות היו מרובעות: 

   יקרא', אור נוגה ראיתי לבית קדש הקדשים:
 'משקוף'כאן יש לציין לשיבוש גדול שיש בשפת עברית המדוברת, ששיבשו את המילה  .טז

, בעוד שבאמת רק העץ העליון שמעל 'משקוף'ת גם יחד בשם וקוראים למשקוף ולשני המזוזו
הפתח נקרא משקוף, ושני העצים שבשני צידי הפתח, הם נקראים שני המזוזות. כמו שכתוב 

ם ְוָנְתנּו בתורה:  קֹוףְוָלְקחּו ִמן ַהּדָ ׁשְ זּוֹזת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ֶהם ַעל ׁשְ ר ֹיאְכלּו ֹאתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ  ַעל ַהּבָ
ם . שמות יב ז)( ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ י ּוְלַקְחּתֶ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ֶאל ַהּמַ

זּוֹזת יתֹו ַעד ּבֶֹקר ַהּמְ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ף ֶאת ִמְצַרִים  ה'ְוָעַבר  .ִמן ַהּדָ ִלְנּגֹ
ם ְוָראָ  זּוֹזתה ֶאת ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ִחית ָלֹבא ֶאל  ה'ּוָפַסח  ַעל ַהּמַ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ ַעל ַהּפֶ

ף יֶכם ִלְנּגֹ ּתֵ   .כג)-(שם כב ּבָ
הוא העליון,  המשקוף.. הם הזקופות, אחת מכאן לפתח ואחת מכאןהמזוזות.  :(שמות יב ז)ברש"י 

קול ' (ויקרא כו לו) ן אותו, לינט"ל בלע"ז. ולשון שקיפה, חבטה, כמושהדלת שוקף עליו כשסוגרי
  . חבורה, משקופי.[התרגום של 'קול עלה נדף' הוא 'טרפא דשקיף']' טרפא דשקיף', 'עלה נדף

  רש"י בפירוש השני. מצודת דוד. .יז
  מצודת דוד. .יח
  מלכים א' ו' ל"ג. .יט
  רש"י. .כ



  באר                           החייםה
 

 

תיט  מראה היכל כאפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  צורת המזוזות בפתח ההיכלR 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Q  המזוזות בפתח ההיכל מרובעותR  
 

  
  ההיכל

  

  
  פתח ההיכל חלל

 

  

  

  
  האולם
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  מצודת דוד. .כא
  רש"י. .כב

  
  
 מזוזה מזוזה כותל ההיכל  

1  
  

2  
  

4 

3

  

1  
  
  
  

   2                             4  
  
  

3 



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי גילוי שכינה בקודש הקדשיםתכ

 
גילוי שכינה בקודש הקדשים 

 
   

ְרֶאה ַהּקֶֹדׁש, ּוְפֵני ְרֶאה.  ַהּמַ ּמַ קדשים, ראה יחזקאל את בקודש הּכַ
  .כגמראה המרכבה, כסא הכבוד, כמו שראה על נהר כבר

 
השולחן 

 
   

חַ  )כב( ְזּבֵ לֹושׁ  ֵעץ ַהּמִ , ַאּמֹות ׁשָ ֹבּהַ ִים ְוָאְרּכוֹ  ּגָ ּתַ  ַאּמֹות, ׁשְ
ר ֵעץ, ְוִקירָֹתיו ְוָאְרּכוֹ  לֹו, ּוִמְקצֹעֹוָתיו ְלָחן ֶזה ֵאַלי ַוְיַדּבֵ ֻ  ַהׁשּ

ר    כד:ְיהָֹוה ִלְפֵני ֲאׁשֶ

  .כהבפסוק זה יבואר השולחן ]לח[

  .כוהשולחן נקרא מזבח, משום שמכפר בזמן הזה כמו מזבח ]לט[

ַח,  ְזּבֵ . כחעשוי מעץ. ומצופה זהבֵעץ,  ,כזהשולחן שהוא כמזבחַהּמִ
י: 'כטככתוב בתורה ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ : ל'. ואחר כך כתובםְוָעׂשִ

יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור'   '.ְוִצּפִ
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ְרִביִעי : (א א)גום יונתן. רש"י. מלבי"ם. ככתוב בתחילת יחזקאל תר .כג ָנה ּבָ ים ׁשָ לֹׁשִ ׁשְ ַוְיִהי ּבִ
ה ַלֹחֶדׁש  ָ ֲחִמׁשּ ָבר ,ּבַ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאלִֹהים ,ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהּגֹוָלה ַעל ְנַהר ּכְ ָ חּו ַהׁשּ . כמו ִנְפּתְ

. וכן (רש"י, מלבי"ם)תה בקודש הקדשים מראה המרכבה שראה שם על נהר כבר, כן ראה ע
ֵחיזּו ְיָקֵרהּ תרגם יונתן:  ּפּוֵרי ֶחְזֵויּה ּכְ   .ְוַאֵפי ֵבית ּכִ

גוף השולחן:  וארכו.רגליו:  ומקצועותיו.תירגם יונתן 'פתורא דלקביל מדבחא':  המזבח עץ.רש"י:  .כד

   מסגרתו: וקירותיו.
  רש"י. וככתוב בהמשך הפסוק. .כה
תֹוָרארגום יונתן: ברש"י. בת .כו ָחא ּפְ   .ָלֳקֵבל ַמְדּבְ

המזבח 'שנאמר  ,דרחמנא קרייה עץ ,שולחן: (מנחות צז. וכן ברכות נה. וכן חגיגה כז.)כתוב בגמרא 
עץ שלש אמות גבוה ארכו שתים אמות ומקצעות לו וארכו וקירותיו עץ וידבר אלי זה השולחן 

בזמן שבית  ,נן ור' אלעזר דאמרי תרוייהור' יוח ,פתח במזבח וסיים בשולחן '.אשר לפני ה'
שולחנו של אדם מכפר  ,ועכשיו שאין בית המקדש קיים ,המקדש קיים מזבח מכפר על אדם

  . ע"כ.עליו
: (חגיגה כז.). ע"כ. בתוס' דנותן פרוסה לאורחים שולחנו של אדם מכפר עליו. :(מנחות צז.)רש"י 

  .(סנהדרין קו.)הגדת חלק דגדול כח הלגימא כדאיתא ב שלחנו של אדם מכפר.



  באר                           החייםה
 

 

תכא  מראה היכל כבפסוק  יחזקאל פרק מא 

לֹוׁש  ]מ[ ,  ַאּמֹות ׁשָ בֹהַּ השולחן בבית המקדש השלישי, בגובה ּגָ
  .לאשלש אמות

ִים ְוָאְרּכוֹ  ּתַ אורך השולחן הוא שתי אמות. ככתוב ַאּמֹות,  ׁשְ
ים: 'לבבתורה ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ַתִים ָאְרּכוֹ  ,ְוָעׂשִ ה ָרְחּבוֹ וְ  ,ַאּמָ   '.ַאּמָ

  .לגיש לשולחן רגליים בארבע פינותיולֹו,  ּוִמְקצֹעֹוָתיו

  .לדגג השולחן, שהוא השטח העליון של השולחןְוָאְרּכֹו, 

ֶרת ' :לו. ככתוב בתורהלהמסגרת השולחןְוִקירָֹתיו,  יָת ּלֹו ִמְסּגֶ ְוָעׂשִ
  .לז'. דהיינו, מרגל לרגל יש כותל קטן בגובה טפחטַֹפח ָסִביב

  .לטעשויים מעץ. ומצופים בזהב לחכל חלקי השולחןֵעץ, 

ר ְלָחן ֶזה ֵאַלי, ַוְיַדּבֵ ֻ ר ַהׁשּ המלאך אמר ליחזקאל: זה ְיהָֹוה.  ִלְפֵני ֲאׁשֶ
  .מהשולחן אשר לפני ה'
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  רש"י. .כז
  מצודת דוד. .כח
  שמות כ"ה כ"ג. .כט

  שמות כ"ה כ"ד. .ל
בפשטות משמע שגובה השולחן עצמו הוא שלש אמות, והוא כפול משל משה שהיה רק  .לא

מבואר שזה גובה הסניפים של  (מנחות צו:)אמה וחצי. וכן כתב בצורת הבית. אבל בתוס' 
ושמא זה היה  ,אין שיעור זה לא למזבח ולא לשולחן עץ שלש אמות. המזבח השולחן. וז"ל:

. ע"כ. נמצא שגובה השולחן עצמו הוא הוא רק אמה וחצי, והסניפים הם בגובה גובהן של סניפין
  שלש אמות.

  שמות כ"ה כ"ג. .לב
  עפ"י רש"י, ומצודת דוד בפירוש השני. .לג
  מצודת דוד. .לד
  רש"י. .לה
  שמות כ"ה כ"ה. .לו
  מצודת דוד. עיין מנחות צ"ו: .לז

  , והמסגרת.[דף השולחן]דהיינו רגלי השולחן, וגגו  .לח
  מצודת דוד. .לט



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי הדלתות כפולותתכב

  
  

  

  

ִים )כג( ּתַ ָלתֹות ּוׁשְ    מא:ְוַלּקֶֹדשׁ  ַלֵהיָכל ּדְ

  בפסוקים הבאים נלמד את דלתות ההיכל:

ָלתֹות  :מב. ככתוב במשנהדלתות ההיכל הם כפולות ע ּדְ ְוַאְרּבַ
ִים  לפתח ההיכל יש ארבע דלתות, ָהיּו לֹו, ּתַ ְפִנים ּוׁשְ ִים ּבִ ּתַ ׁשְ
חּוץ,   .מגשתי דלתות בצד הפנימי ושתי דלתות בצד החיצוני ּבַ

 
הדלתות כפולות 

 
   

ִים ּתַ ָלתֹות ּוׁשְ יש שתי דלתות, דלת אחת בצד ימין ודלת אחת , ּדְ
  .מדבצד שמאל של הפתח

יש דלתות גם 'להיכל' דהיינו לצד חוץ, וגם ְוַלּקֶֹדׁש.  ַלֵהיָכל
  .מה'לקודש' דהיינו לצד הפנימי
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ר"ל לא תחשוב , וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה' ביאר רבינו יצחק אברבנאל וז"ל: .מ
בל א ,כי אין הדבר הזה כן ,שהכרובים המצויירים בקירות ההיכל אוכלין ונהנין על השולחן הזה

ומורה ורומז שהעושר והכבוד והטובות הגשמיות בעולם הזה הם  זה השולחן אשר לפני ה',
, ולכך אמר יתברך (דברי הימים א' כט יב) 'והעושר והכבוד מלפניך'מאתו יתברך כמו שאמר 
לפי שפני ה'  'לחם פנים'שנקרא  ,(שמות כה ל) 'לחם פנים לפני תמיד'בצווי השולחן ולחם הפנים 

כי  'זה השולחן אשר לפני ה''וזה ענין אומרו חלקם בעולם הזה לאשר ישר בעיניו,  והשגחתו
  ע"כ. .ידו משביע לכל חי רצון

   לכל פתח, סוגרים זה לעומת זה אחד במזוזת צפונית ואחד במזוזת דרומית: ושתים דלתות.רש"י:  .מא
  מדות ד' א'. .מב
  הרר"ש. .מג
  רש"י. .מד

  

 דלתות ההיכל



  באר                           החייםה
 

 

תכג  מראה היכל כדפסוק  יחזקאל פרק מא 

נמצא, שיש ארבע דלתות. שתי דלתות בצד הפנימי ושתי 
  .מודלתות בצד החיצוני

תל ובי הכושל ע בצד החיצוני .תל ההיכל שש אמותוכ עובי
לשמאלו,  תלימין הפתח ואח תאח ,הדלתות החיצונותעומדות 

נוגעות זו  םנעולות ה םוכשה .כל דלת מהן רחבה חמש אמות
  .חב חלל הפתח שרחבו עשר אמותוראת בזו וסותמות 

 קבועות של הראשונות,מדות באותם ה נוספותשתי דלתות כן ו
  של עובי הכותל. יימפנהצד ב

 
מראה דלתות ההיכל 

 
   

ִים )כד( ּתַ ָלתֹות ּוׁשְ ָלתֹות, ּדְ ִים ַלּדְ ּתַ ָלתֹות, מּוַסּבֹות ׁשְ ִים ּדְ ּתַ  ׁשְ
י ֶאָחת, ְלֶדֶלת ּתֵ    מז:ָלַאֶחֶרת ְדָלתֹות ּוׁשְ
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  .תלמידו של רש"י] [הרר"ש הואהרר"ש במדות  .מה
סוגרים זה לעומת זה אחד במזוזת צפונית  לכל פתחושתים דלתות. ברש"י בפסוק זה כתוב: 

. ע"כ. אמנם רש"י לא ביאר מהו 'לכל פתח'. שהרי פשוט שמדובר על פתח ואחד במזוזת דרומית
אה פתח'. ונר כלההיכל, כמו שכתב רש"י בפסוק הבא, ואם כן איזה פתח בא לרבות באמרו 'ל

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 

האוהל', נמצא שמקום זה הוא כמו רשות בפני עצמו. ויתכן שעל כן כתב רש"י 'לכל בשם 'רוחב 
  פתח', דהיינו לכל אחד מפתחי ה'אוהל' הזה.

לפתח של ההיכל וכן לפתח של קדש הקדשים היה להם שתים אבל המלבי"ם ביאר וז"ל: 
  .דלתות, דלת אחת מבפנים ודלת אחת בחוץ

  עפ"י הרר"ש. .מו
(ד לפתח ההיכל היו שתי זוגות דלתות. כמו ששנינו במסכת מידות  לתות לדלתות.ושתים דרש"י:  .מז

ארבע דלתות היו לו שתים מבפנים ושתים מבחוץ, החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עוביו של , א)

שהיה שש אמות, והדלת רחבו חמש כשיעור חצי רוחב הפתח, וכנוס אמה לפנים מן המזוזות, נמצא  כותל

והפנימיות נפתחות לתוך תל חמש אמות מגולה, וכשהדלת החיצון נפתח לפנים היה מכסה אותה, עובי הכו

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, 

 



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי מראה דלתות ההיכלתכד

י ְיהּוָדה אֹוֵמר: מחכתוב במשנה ַתח ָהיּו עוֹ  :ַרּבִ תֹוְך ַהּפֶ  ְמדֹות,ּבְ
 ,ּוְכִמין ִאְצְטָרִמיָטה ָהיוּ  ארבעת הדלתות עומדות בתוך הפתח,

הדלתות הם כמו 'איצטרמיטה', דהיינו לוחות המחוברות על ידי 
צירים והם נפתחות, וכשרוצה הם נכפפות ומתקפלות זו על 

  .מטזו

וכך הדלתות: כל דלת ברוחב חמש אמה מורכב משתי לוחות, 
אמה, והלוחות מחוברים אחד לשני  כל לוח ברוחב שתיים וחצי

  .נעל ידי צירים
לֹות ַלֲאחֹוֵריֶהן, וכשרוצה לפתוח את הדלתות נכפפות  ְוִנְקּפָ

י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה,  ונקפלות שתי חצאי הדלת זו על זו, ּתֵ ֵאּלּו ׁשְ
י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה ּתֵ   .ְוֵאּלּו ׁשְ

ה ְמזּוָזה ונשאר משני צדדי עובי הפתח, אן, ַוֲחִצי  ֲחִצי ַאּמָ ִמּכָ
אן ה ְמזּוָזה ִמּכָ    .ַאּמָ

 תלובי הכועמסוף חצי אמה עובי הכותל הוא שש אמה. ב ]מא[
 הדלתות וכן בצד החיצוני קבועות הפנימיות.הדלתות  קבועות

 מהצד החיצון. תלובי הכוסוף חצי אמה של עהחיצוניות ב
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ו שתי אמות ומחצה, וחצי אמה מזוזה מכאן וחצי אמה מזוזה מכאן, שנאמר 'ושתים דלתות לדלתות, ואיל

וזהו פירושו, בין פנימיות בין חיצונות עומדות בתוך עובי הכותל, אילו ואילו  שתים מוסבות דלתות וגו'',

פנימיות, וכיצד, שתי כנוסות חצי אמה מזוזה לפנים, הפנימיות נפתחות לצד החיצונות, והחיצונות לצד ה

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 

, וכשנפתחות זו לעומת זו מכסות חמש שנקפלות זו אחורי זו, נמצאו כשנקפלו עמדו על שתי אמות ומחצה

   אמות של עובי הכותל:
  מדות ד' א'. .מח
  רע"ב. .מט

  רע"ב. .נ



  באר                           החייםה
 

 

תכה  מראה היכל כדפסוק  יחזקאל פרק מא 

תל מפסיקות בין הדלתות החיצונות ובי הכווחמש אמות של ע
  .נאות הפנימיותלדלת

כל  על ידי צירים. בר משתי לוחותוחמש אמות מח ואכל דלת ה
ם, פני כיווןל ניוכשנפתח הדלת החיצו חצי אמה.ום לוח שתי

 שתי אמהתל ובי הכוחציו נכפף ונכפל זה על זה, ומכסה מע
הוא נכפף  גם ,חוץ כיווןכשנפתח ל פנימיוכן הדלת ה .וחצי

  .נבתלובי הכושנשארו מע אמה וחציאת השתים ונכפל ומכסה 

  כזה:
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  רע"ב. .נא
  רע"ב. .נב



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי מראה דלתות ההיכלתכו

Q  דלתות ההיכלR  

Q  בעת שהן סגורותR  

  
  ההיכל

  

  
  הפתח חלל

  

  

  
 

  האולם

  

  

  

Q  הדלתות באמצע פתיחתןR  

  
  ההיכל

  

  
  

  

  

  
 

  האולם

 

  
  
  

 כותל ההיכל              



  באר                           החייםה
 

 

תכז  מראה היכל כדפסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  הדלתות פתוחותR  

  
  ההיכל

  

  
  הפתח חלל

  

  

  
 

  האולם

  

  

  

  

  ובזה נבוא לביאור הפסוק:

ִים ּתַ ָלתֹות ּוׁשְ ָלתֹות ּדְ שיש שתי דלתות לכל דלת ודלת,  דהיינו, ַלּדְ

ִים כי כל דלת מורכבת משתי דלתות. ּתַ ָלתֹות מּוַסּבֹות ׁשְ ושתי , ּדְ
ומוסיף  אלו הדלתות הם מסתובבות ומתקפלות אחד על השני.

ִים הפסוק ומבאר שוב, ּתַ דלת אחת מורכבת , ֶאָחת ְלֶדֶלת ׁשְ

י משתי דלתות, ּתֵ שניה גם כן וכן הדלת ה, ָלַאֶחֶרת ְדָלתֹות ּוׁשְ
  .נגמורכבת משתי דלתות
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כמו ששנינו במסכת  ,לפתח ההיכל היו שתי זוגות דלתותרש"י. מצודת דוד. וז"ל רש"י:  .נג
הפתח לכסות עוביו של החיצונות נפתחות לתוך  ,ד' דלתות היו לו ב' מבפנים וב' מבחוץ ,מדות

 

  
  
  

 כותל ההיכל              



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי פתיחת שער ההיכלתכח

 
פתיחת שער ההיכל 

 
   

א: נדכתוב במשנה ׁש  לוֹ  ּבָ ּפָ ׁשְ פֹוִני, ַלּפִ זה שהמפתחות בידו  ַהּצְ
  .נהבא אל הפתח הקטן שבצד צפון משער ההיכל

ֵני ין ּוׁשְ ׁשִ ּפָ ַער לוֹ  ָהיוּ  ִפׁשְ ַ דֹולהַ  ַלׁשּ שני פתחים קטנים יש  ,ּגָ
פֹון ֶאָחד. נוליד שער ההיכל, רחוקים קצת מהשער ּצָ  ְוֶאָחד ּבַ

רֹום ּדָ אחד בצד ימין של שער ההיכל ואחד בצד שמאל של  .ּבַ
  .נזשער ההיכל
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וכנוס אמה לפנים מן  ,והדלת רחבו חמש כשיעור חצי רוחב הפתח ,כותל שהיה שש אמה
 ,פתח לפנים היה מכסה אותהנוכשהדלת החיצון  ,נמצא עובי הכותל ה' אמות מגולה ,המזוזה

שכל הבית היה טוח בזהב חוץ מאחר  ,והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר הדלתות
 ,וכמין איסטרמיטא היו ,רבי יהודה אומר אף הפנימיות היו עומדות בתוך הפתח ,הדלתות

וחצי אמה מזוזה מכאן וחצי אמה  ,נקפלות לאחוריהן אלו ב' אמות ומחצה ואלו ב' אמות ומחצה
בין  ,וזהו פירושו .שנאמר ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות וגו' ,מזוזה מכאן

 ,ואלו ואלו כנוסות חצי אמה לפנים מן המזוזה ,דות בתוך עובי הכותלפנימיות בין חיצונות עומ
וכיצד ב' דלתות של חמש חמש  ,וחיצוניות לצד הפנימיות ת,הפנימיות נפתחות לצד החיצוניו

וכנגד חציין היו  ,היו תשל חוליו ,א רחב של עובי הכותל"בתוך ה ,אמות נפתחות זו כנגד זו
כמין פנקסאות של עץ שכותבין עליהם בעט ברזל  ,נקפלות לאחוריהן כשפותחין אותן

זו לעומת זו  תוכשנפתחו ה,נמצא כשנקפלות עמדו על שתי אמות ומחצ ,שנקפלות זו אחורי זו
  . ע"כ. מכסות חמש אמות של עובי הכותל

בענין מחלוקת זו של תנא קמא ורבי יהודה, פסק הרמב"ם כתנא קמא. כתב המלבי"ם שבבית 
כשיטת רבי יהודה, ועל אף שפסק הרמב"ם כתנא קמא, אבל בבית  המקדש השלישי יהיה

  המקדש השלישי יהיה כשיטת רבי יהודה כי כך הוא פשטות הכתוב. ועי"ש.
  אמנם יתכן לבאר את הפסוק גם לפי שיטת תנא קמא.

  תמיד ג' ז'. .נד
ככתוב . ל)(תפארת ישראראב"ד. היה זה לפי ציווי 'בן גבר' שהוא הממונה על נעילת שערים  .נה

ָעִרים.(ה א)בשקלים  ֶבר ַעל ְנִעיַלת ׁשְ ן ּגֶ   .קרוב ולפתחן בברל השערים בעווברע"ב: לנע : ּבֶ
על פיו  ,[הוא הנקרא בן גבר (דרך חכמה)] : זה שעל נעילת שערים(הלכות כלי המקדש ז ג)ברמב"ם 

  .נועלין ועל פיו פותחין
  רע"ב. .נו
  רע"ב. .נז



  באר                           החייםה
 

 

תכט  מראה היכל כדפסוק  יחזקאל פרק מא 

דֹול ַער ַהּגָ שער ההיכל נקרא 'שער הגדול'. ולא מפני גדלו,  :ׁשַ
חלוק כבוד שהרי שער האולם יותר גדול ממנו, אלא כדי ל

. וכן שער ההיכל נקרא 'שער הגדול' מפני גודל קדושתו, נחלהיכל
  .נטשהוא קדוש יותר מכל שאר שערי בית המקדש

רֹום ּדָ ּבַ בפתח הקטן שבצד דרום  ,ֵמעֹוָלם ָאָדם ּבוֹ  ִנְכַנס לֹא ׁשֶ
 ,ְיֶחְזֵקאל ְיֵדי ַעל ְמֹפָרׁש  הּוא ְוָעָליו לא נכנס בו אדם מעולם,

ַערְיֹהָוה,  ֵאַלי 'ַוּיֹאֶמר :סבנבואת יחזקאל ועל שער זה כתוב ַ  ַהׁשּ
ה ֵתַח, לֹא ִיְהֶיה ָסגּור ַהּזֶ י בֹו, ָיֹבא לֹא ְוִאיׁש  ִיּפָ  ֱאלֵֹהי ְיֹהָוה ּכִ

ָרֵאל א ִיׂשְ ואף על פי שהוא סגור יכול  .ָסגּור' ְוָהָיה בֹו, ּבָ
השי"ת להיכנס בו, והשי"ת אינו צריך שער כדי להיכנס, על כן 

  .סאר סגורנשא

שני הפתחים הקטנים הנקראים 'פשפשים', שבשני צידי השער 
הגדול, לא נכנסים בהם אל ההיכל עצמו, כי אם אל התא 

  .סבהראשון שבכל צד

הפשפש הדרומי לא נכנס בו אדם מעולם, ורק דרך הפשפש 
  .סגהצפוני נכנסים אל התא הראשון שבצד צפון

פותחים אותם , וסדלדלת של הפשפש הצפוני, יש שני מנעולים
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(פסיקתא זוטרתא בראשית ב יב, ועיין ץ. וכמו שאיתא בדברי חז"ל חנוכת הבית לרבי משה חפ .נח
ָהר ' דברים א ז)בראשית טו יח, (על נהר פרת שנקרא הנהר הגדול כמו שנאמר  שבועות מז:) ַהּנָ

ָרת ֹדל ְנַהר ּפְ   .(חנוכת הבית לרבי משה חפץ)נקרא בשם גדול  מפני כבוד ארץ ישראלש ',ַהּגָ
'. ואף על פי שפתח קודש הקדשים יותר קדוש ממנו, מכל מקום תפארת ישראל מדות ד' ב .נט

  .(תפארת ישראל מדות ד ב)לא היה שם שער אלא רק שני פרוכות 
 יחזקאל מ"ד ב'. .ס

  תפארת ישראל. .סא
  תפארת ישראל. .סב
  עפ"י תפארת ישראל. .סג
  רמב"ם, רע"ב בתמיד ג' ו'. .סד



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי פתיחת שער ההיכלתל

בשני מפתחות. מנעול אחד בצידו החיצוני של הדלת, כמו כל 
המנעולים. ומנעול אחד בצידו הפנימי של הדלת ואי אפשר 

  .סהלפותחו מבחוץ

ֵני :סוככתוב במשנה חֹות, ּוׁשְ הכהנים הראשונים הנכנסים  ַמְפּתְ
ת יֹוֵרד ֶאָחד להיכל בבוקר אוחזים שני מפתחות. מפתח  ְלַאּמַ

חִ  ֶ כדי לפתוח את המנעול הפנימי, יש חור בכותל ליד  י,ַהׁשּ
, ומכניס את כל אמת ידו עד בית השחי לתוך החור, עד סזהדלת

שהיד מגיעה לצד הפנימי של הדלת, וכך פותח במפתח את 
יָון, ּפֹוֵתחַ  ֶאָחד מפתחוְ . סחהמנעול הפנימי את המנעול  ּכֵ

עול החיצוני פותח במפתח ישר ומהר בלי טרחה, כמו כל מנ
  .סטרגיל

בלילה דלתות ההיכל סגורות ונעולות. ולפני שחיטת התמיד 
. ההיכל נעול מבפנים, ואי עצריך לפתוח את דלתות ההיכל

  .עאאפשר לפתחו מבחוץ
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  תמיד ג' ו'. .סה
  ראל, בתמיד ג' ו'.רמב"ם, רע"ב, תפארת יש .סו
לכאורה יוקשה שהרי בית המקדש נבנה מאבנים שלימות ואסור לפגום באבנים, ואם כן  .סז

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 

  ץ שעשו את החור הזה בחלק מהכותל שהוא מעץ. לתר
עוד יתכן לומר שהיה החור בדלת עצמו, ובזה לא יוקשה כלל, וכעת לא מצאתי מאן דאמר 

  שהחור בדלת עצמו.
  רמב"ם. רע"ב. תפארת ישראל. .סח
  רע"ב. .סט

אל ' (עירובין ב. ועוד)ראה בתוספות יום טוב ובתפארת ישראל שבקרבן שלמים למדין בגמרא  .ע
, שבשעת שחיטתן צריך לכל הקרבנות קרבן שלמים למדיןומ .עד שתהא פתוח 'פתח אהל מועד

  להיות פתח ההיכל פתוח.
  רמב"ם. .עא



  באר                           החייםה
 

 

תלא  מראה היכל כדפסוק  יחזקאל פרק מא 

כשבא בבוקר לפתוח את דלתות ההיכל, צריך מתחילה לפתוח 
את שני מנעולי הפשפש הצפוני, ולהיכנס דרכו אל התא 

יש פתח אל ההיכל, ונכנס אל  הצפוני הראשון, ומהתא הזה
  .עבתוך ההיכל עצמו, ופותח מבפנים את דלתות ההיכל

: בבוקר כשהולך לפתוח את שערי ההיכל, עגוזה יבואר במשנה
חַ  ֶאת ָנַטל ְפּתֵ ׁש  ֶאת ּוָפַתח לקח את המפתח ַהּמַ ּפָ ׁשְ  ,הצפוני ַהּפִ

א דרך הפשפש ִנְכַנס א ּוִמן הצפוני הראשון, ַלּתָ יש פתח  ַהּתָ
הּוא ַעד, ַהֵהיָכל ֶאל היכל, ונכנס בול יעַ  ׁשֶ ַער ַמּגִ ַ דֹול ַלׁשּ  ַהּגָ

  .עדמבפנים

שערי ההיכל נעולים מבפנים על ידי בריחים ומנעולים, 
יעַ וכש ַער ִהּגִ ַ דֹול  ַלׁשּ ֶגר, ֶאת ֶהֱעִביר ,מבפניםַהּגָ מעביר את  ַהּנֶ

ח את ופות ּוְפָתחֹו, ואת המנעולים, ַהּפֹוְתחֹות, ְוֶאת הבריח,
  .עהשער ההיכל הגדול מבפנים

  :עוכזה ]מב[
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  רע"ב. תפארת ישראל. .עב
  תמיד ג' ז'. .עג
  רע"ב. תפארת ישראל.  .עד

  כתוב שיש שני מפתחות. (תמיד ג ו)במשנה לעיל 
[הנקרא במשנה 'יורד ול רק על ידי מנעול פנימי אחד לשיטת התפארת ישראל הפשפש הצפוני נע

נמצא בדלת שבין התא  [הנקרא 'פותח כיון'], והמנעול השני שהוא מנעול רגיל לאמת השחי']
. ובזה יתורץ לשון המשנה שכתוב 'נטל את המפתח' משמע מפתח אחד. (תפארת ישראל)להיכל 

  מיועדת לדלת הבאה ולא לכאן.  שאכן לפשפש זה יש רק מנעול ומפתח אחד, והמפתח השני
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. 
  .(רא"ש)ם של דלתות ההיכל, הם מנעולים בלי מפתח רע"ב. תפארת ישראל. המנעולי .עה
[את הציור לפי שיטת הרמב"ם וסייעתו ראה ב'אוצר הציור דלהלן הוא לפי שיטת רש"י וסייעתו  .עו

  .ההיכל']



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי פתיחת שער ההיכלתלב

Q  פתיחת שערי ההיכלR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ֶגר: בריח שעושים מאחורי הדלת, ומבריח מקצה אחד לקצה  ּנֶ
  .עזהשני

  .עטבלי מפתח עחמנעולים ּפֹוְתחֹות:
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  שיטה לרבינו שמואל ב"ר יצחק. פירוש ראשון ברע"ב. התפארת ישראל תרגם: ריעגעל. .עז
  ל. התפארת ישראל תרגם: שלאסס.עפ"י רא"ש. עפ"י רע"ב. תפארת ישרא .עח
  עפ"י רא"ש. .עט

 

 



  באר                           החייםה
 

 

תלג  מראה היכל כהפסוק  יחזקאל פרק מא 

 
הציורים על הדלתות 

 
   

ְלתֹות ֶאל ֲאֵליֶהן ַוֲעׂשּוָיה )כה( רּוִבים ַהֵהיָכל ּדַ  ְוִתמִֹרים, ּכְ
ר ֲאׁשֶ ירֹות, ֲעׂשּוִים ּכַ ֵני ֶאל ֵעץ ְוָעב ַלּקִ    פ:ֵמַהחּוץ ָהאּוָלם ּפְ

  כעת יבאר, שעל דלתות ההיכל חקוקים כרובים ודקלים:

ְלתֹות ֶאל ועשוי עליהם, ומפרש: שעשויֲאֵליֶהן,  ַוֲעׂשּוָיה ָכל, ַהֵהי ּדַ
רּוִבים על דלתות ההיכל, על דלתות ההיכל מצויירים ְוִתמִֹרים.  ּכְ

רכרובים ודקלים,  ֲאׁשֶ ירֹות.  ֲעׂשּוִים ּכַ כמו שמצויירים על ַלּקִ
  .פאהקירות

  
 

כלונסאות של ארז 
 

   

  :פבכעת יבאר את ה'כלונסאות של ארז'

ל ֶאֶרז :פגבמשנהכתוב  קורות עגולים ועבים מעץ  ,ּוְכלֹוָנסֹות ׁשֶ
ל אּוָלם, ,פדארז ל ֵהיָכל ְלָכְתלֹו ׁשֶ ְתלֹו ׁשֶ היו  ָהיּו ְקבּוִעין ִמּכָ

קבועין בתוך האולם מכותל ההיכל אל כותל האולם, באמצע 
ּלֹא ִיְבַעט, פהגבהו ֵדי ׁשֶ כדי שלא יטו הכתלים ליפול מחמת  ,ּכְ
  .פוגבהם

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

כלונסות של ארז היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם כדי ועב עץ אל פני האולם. רש"י:  .פ

   מהחוץ: אל פני האולםיוצא מכותל הבית ובא ועב עץ . וזהו (ג ח)שלא יבעט, כך שנינו במסכת מידות 
  מצודת דוד. וכן במלבי"ם. .פא
  רש"י.  .פב
  מדות ג' ח'. .פג
  שהכלונסאות מצופים בזהב טהור. (הביאו העזרת כהנים)תפארת ישראל. כתב בתבנית היכל  .פד
  משמע ברר"ש שהכלונסאות הם בערך באמצע גובה האולם. .פה
  רא"ש. רע"ב. תפארת ישראל. .פו



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי כלונסאות של ארזתלד

בוה מאוד, וכדי שלא יטו הכתלים ליפול, צריכים כי האולם ג

  .פזכלונסאות עבות כדי לתמכם

  ובזה נבוא לביאור הפסוק:

ֵני ֶאל עץ עבה יוצא מכותל ההיכל,ֵעץ,  ְוָעב  ֵמַהחּוץ, ָהאּוָלם ּפְ

  .פחונמשך ובא אל פני כותל האולם מבחוץ, כלפי העזרה
  .פטוזה לחיזוק הכתלים, כדי שלא יטו ליפול מחמת הגובה

  .צכמו: ועץ עב ֵעץ: ְוָעב
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כי האולם רא"ש. תפארת ישראל. וז"ל הרא"ש: כדי שלא יבעט. כלומר שלא יטה הכותל,  .פז
היה גבוה ואין בו עליה שיהיו התקראות מחזיקות הכתלים, ולכך הוצרכו לקבוע כלונסאות של 

  ארז מכותל לכותל, להחזיק הכתלים. ע"כ. 
כדי שלא יטו הכותלים לפול מחמת גבהן, מדהיה גובה חלל האולם וז"ל התפארת ישראל: 

יע בגובה גם נגד חלל העלייה של הרבה יותר מגובה חלל ההיכל, והיינו משום דחללו היה מג
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 

   ע"כ. ד מהן בשני.ך כל אחוכדי שיתממתוחות מכותל האולם לכותל ההיכל 
  רש"י. מצודת דוד. .פח
  עפ"י רש"י. מצודת דוד. .פט

ֵני ָהאּוָלם ֵמַהחּוץמצודת ציון. אבל המלבי"ם מפרש את מה שנאמר ' .צ ', על ְוָעב ֵעץ ֶאל ּפְ
ל וז"ל:  (מדות ג ז)האמלתראות, שהם בולטים על פתח האולם מבחוץ. ככתוב במשנה  ְתחֹו ׁשֶ ּפִ

ְבהוֹ  יו, אּוָלם, ּגָ ּבָ ל ִמיָלת ָהיּו ַעל ּגַ ָראֹות ׁשֶ ה. ְוָחֵמׁש ַמְלּתְ ִרים ַאּמָ ה, ְוָרְחּבֹו ֶעׂשְ ִעים ַאּמָ על  ַאְרּבָ
  גבי השער יש חמש קורות מעץ מגולפים בציורים נאים.

. (רא"ש), והוא ממיני הארז (רע"ב)הקורות עשויים מעץ מילת, שהוא עץ שגדלים בו עפצים  ִמיָלת:
(מדות  יארבהרר"ש  .(עפ"י רמב"ם ותפארת ישראל ועי"ש)יורים האלה נקראים 'מילת' וכן צורות הצ

. לפי"ז נמצא שעל )ח דרך חכמה הלכות בית הבחירה דאה ר( כציורי המעיל יוריםצ'מילת'  ג ז)
  , כמו שיש במעיל.פעמון ורימון האמלתראות מצויירים פעמון ורימון

  .(רע"ב)ה'אמלתראות' מושכבים על גבי המשקוף של הפתח לרחבו 
ְחּתֹוָנה עוֹ  ה ִמזֶּה,ַהּתַ ה ִמזֶּה ְוַאּמָ ַתח ַאּמָ ה'אמלתרא' התחתונה, יותר רחבה מהפתח  ֶדֶפת ַעל ַהּפֶ

ה ִמזֶּה  אמה אחת מכל צד. נמצא רחבה עשרים ושתים אמה. ה עֹוֶדֶפת ָעֶליָה ַאּמָ ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ ׁשֶ
ה ִמזֶּה, ה עשרים ה'אמלתרא' שמעליה, רחבה יותר באמה נוספת מכל צד. נמצא רחב ְוַאּמָ

וכן כל אמלתרא מתרחבת באמה נוספת מכל צד. האמלתרא השלישית רחבה . וארבע אמה
ה,. עשרים ושש אמה. האמלתרא הרביעית עשרים ושמונה אמה ים ַאּמָ לׁשִ  ִנְמֵצאת ָהֶעְליֹוָנה ׁשְ

 



  באר                           החייםה
 

תלה  מראה היכל כופסוק  יחזקאל פרק מא 

 
חלונות האולם וציורי דקלים 

 
   

ְתפֹות ֶאל ּוִמּפֹו, ִמּפוֹ  ְוִתמִֹרים ֲאֻטמֹות ְוַחּלֹוִנים )כו(  ָהאּוָלם, ּכִ
ִית ְוַצְלעֹות ים ַהּבַ    צא:ְוָהֻעּבִ

 ְוִתֹמִרים ,צביש חלונות 'שקופים אטומים'באולם ֲאֻטמֹות,  ְוַחּלֹוִנים
בשני הצדדים של כל חלון יש צורות דקלים ּוִמּפֹו,  ִמּפוֹ 

  .צגמצויירים
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[ברמב"ם וז"ל:  תפארת ישראל) ,(רע"בנמצאת האמלתרא החמישית העליונה, רחבה שלשים אמה 
פי שכל אחת עודפת באורך כמו שנצייר עתה, הרי גם היתה כל אחת בולטת על השניה ולא היו ואף על 

  .כולם בשטח אחד, כדי שיהיו על פתח האולם כעין כיפה בולטת כפי שאנו רואין בבנינים הגדולים]
ל ַאַחת ְוֶאָחת, ין ּכָ ל ֲאָבִנים ָהָיה ּבֵ ְך ׁשֶ כל אמלתרא ושורה של אבנים מרובעות יש בין  ְוִנְדּבָ

  .(תפארת ישראל)לאמלתרא שעליה 
ְך: ָלל  (עזרא ו ד)פירושו שורה. כמו  ִנְדּבָ י ֶאֶבן ּגְ ִכין ּדִ . והתרגום, שורות של אבני שיש (רע"ב)ִנְדּבָ

  .(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 

 
  
  

והראני צלעות ואת וצלעות הבית והעבים. לשתי עברי הפתח: אל כתפות האולם. רש"י:  .צא

אילו המרישות. ומה הן  והעוביםאילו המלטסין,  צלעות הבית (בבא קמא סז.)ובים. ואמרו רבותינו הע

   המרישות, קורות. ומה הן המלטסין, ארזים שנותנין בראש הכתלים, להניח עליהן ראשי הקורות:



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי גג הביתתלו

ְתפֹות ֶאל החלונות האלו הם בשני צדדי פתח האולם, ָהאּוָלם,  ּכִ

  .צדבמזרח

  

 
גג הבית 

 
   

  הבית:כעת יבואר גג 

ִית ְוַצְלעֹות ים ַהּבַ המלאך הראה ליחזקאל את 'צלעות הבית'  .ְוָהֻעּבִ

  .צהואת ה'עובים'

ִית: ַצְלעֹות עצי ארז שמושכבים על ראש הכתלים, כדי להניח  ַהּבַ

  .צועליהם את ראשי הקורות של הגג

ים:   .צזקורות עבים של התקרה ְוָהֻעּבִ
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(פסוקים רש"י לעיל. אברבנאל בפירוש הראשון. כאן כתוב שיש חלונות גם באולם, ולעיל  .צב
  כבר כתוב שיש חלונות גם בהיכל ובקודש הקדשים. טז)-טו
  אברבנאל. מלבי"ם. .צג
  רש"י. מלבי"ם. .צד
  רש"י. .צה
הם הקירות השוכבים על  וצלעות. רש"י. מצודת דוד. וראה בבא קמא ס"ז. במצודת ציון וז"ל: .צו

כי המה בצדדי  ,והוא מלשון צלע וצד ,ראשי הכתלים ועליהם מניחין ראשי קורות התקרה
  .הבית

 ,הם קורות התקרה והעובים. רש"י. מצודת דוד. וראה בבא קמא ס"ז. במצודת ציון וז"ל: .צז
  .שהמה עבים קצת

ואמרו רבותינו צלעות הבית אלו המלטוסין, והעבים אילו המרישות. ומה הן וז"ל רש"י: 
להניח עליהן ראשי המרישות, קורות. ומה הן המלטוסין, ארזים שנותנין בראש הכתלים, 

  .הקורות



  באר                           החייםה
 

 

תלז  מראה היכל כופסוק  יחזקאל פרק מא 

Q  צלעות, ועוביםR  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ביתצלעות ה

  [מלטסין]
  

ארזים בראש 
 הכתלים

  עובים

  [מרישות]
 קורות התקרה



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי גג הביתתלח

ה  :צחם בבית המקדש השלישי, יהיה הגג באופן הזהיתכן שג ַאּמָ
ּיּור, השכבה התחתונה של התקרה זה קורות בעובי אמה,  ּכִ

ְלָפה, ]מג[ .צטמצוייר בציורים וכיורים נאים ית ּדִ ַתִים ּבֵ בין  ְוַאּמָ
שכבה זו של התקרה עד השכבה שמעליה, יש רווח של שתי 

מים דרך הגג אמות ונקרא 'בית דילפא', כדי שאם ידלוף 
ה  .קהעליון, יתקבצו המים ברווח הזה ולא יכנסו פנימה ְוַאּמָ

ְקָרה,  .קאמעל הרווח יש תקרה עשוי מקורות עץ בעובי אמה ּתִ
ה ַמֲעִזיָבה,   .קבומעל זה שכבה של סיד ואבנים בעובי אמה ְוַאּמָ

  

לׁש ַאּמֹות ַמֲעֶקה, :קגמעקה בגג הבית למעלה בשפת הגג  ְוׁשָ
  בגובה שלש אמות. מלמעלה יש מעקה
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  מדות ד' ו'. .צח
  .(לעיל ד א)בזהב' . וכדתנן 'כל הבית טוח (רע"ב)רע"ב. ועוד מפרשים. ה'כיור' מצופה בזהב  .צט

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.
במשנה,  יש כמה שיטות בפירוש משנה זו. לפי ביאור התפארת ישראל, עולה שה'כיור' שכתוב

זה ה'צלעות הבית' שכתוב בפסוק. וה'בית דילפא' שכתוב במשנה, זה ה'עובים' שכתוב בפסוק. 
  ומעליהם יש עוד אמה תקרה ואמה מעזיבה.

ר"ל פטורי ציצים של גיפס מוזהבים היו כמו שפה גבוה  אמה כיור. והרי לשון התפארת ישראל:
ר"ל קורות  ואמתים בית דלפה. .םאמה ממעל להמ' אמה הנ"ל סביב, נראה מבחוץ ומבפני

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 

ל המויער לאטטען הנסרים המונחים עואמה תקרה.  .יחד ומחזקים כל בניין הכותלים שתחתיהן
הטיט והסיד שמשימין על התקרה, ועליהן הניחו האבנים  ואמה מעזיבה.. הנ"ל, היה עוביין אמה

  . ע"כ.המרובעות לרצפה של עלייה
כתב הר"מ קזיס וז"ל: אין להקשות למה עשו בית דילפא למטה, הרי אין צורך לה רמב"ם.  .ק

  עשו גם להיכל בית דילפא כמו לעליה.אלא סמוך לגג, שכיון שכל בנין ההיכל הוא כפול 
  רמב"ם. ועוד מפרשים. .קא
  רמב"ם. ועוד מפרשים. .קב
  מסתבר שגם בבית המקדש השלישי יהיה מעקה, מפני כמה טעמים. .קג



  באר                           החייםה
 

 

תלט  מראה היכל כופסוק  יחזקאל פרק מא 

ֶלה עֹוֵרב ]מד[ ה ּכָ טס מברזל, חד כמו חרב, בגובה אמה,  .קדְוַאּמָ
מונח על המעקה, כדי להרחיק את העורבים וכן את שאר 
העופות שלא ישבו שם. ולכן נקרא 'כלה עורב' כי מכלה משם 

  .קהאת העורבים

, גג הבית למעלה מתרומם בצורה משופעת קובנוסף לזה ]מה[
, ונשאר למעלה ישר קזת, כמו גובה המעקהלגובה שלש אמו

. ומביאים טבלאות של ברזל באורך קחברוחב של אמה אחת
ורוחב אמה על אמה, ובהם קבועים מסמרות חדים מברזל 

את  קיא. כדי לגרשקיהגג קטבגובה אמה, ומכסים בהם את כל
  העורבים ושאר העופות שלא ישבו שם.
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. כתב הערוך שבבית (מדות ד ו)בבית המקדש השני היה כליא עורב כמבואר במשנה  .קד
ין כליא עורב, כי לא היו עופות פורחים עליו. המקדש הראשון ששכינה שרויה בו לא היו צריכ

משמע שהיה כליא עורב בבית המקדש  (מועד קטן ט.)שבגמרא  (מנחות קז.)והקשו התוס' 
הראשון. ומתרץ תוס' שבתחילה עשה שלמה כליא עורב, כי לא ידע, ואח"כ כשראה גודל 

  המקדש השלישי. קדושתו הסיר את הכליא עורב. ועפי"ז נראה שלא יהיה כליא עורב בבית
רמב"ם. רע"ב. יתכן שלשיטת רש"י יש גם על המעקה את הטבלאות עם המסמרים, שיבואר  .קה

  להלן.
  הרר"ש. .קו
  הרר"ש. .קז

  רש"י מועד קטן ט. .קח
  רא"ש. .קט
  רש"י ערכין ו. רש"י שבת צ. .קי

שגם  ד) (מידות גבענין נגיעת ברזל: הנה הברזל פוסל בנגיעה במזבח. וכתב התפארת ישראל 
נגיעת ברזל באבני ההיכל והעזרות פוסל. וההבדל  טז)-(הלכות בית הבחירה א ידלשיטת הרמב"ם 

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.

כתב שלשיטת הרמב"ם בהיכל ועזרות לא פוסל  טז)-(הלכות בית הבחירה א ידהכסף משנה אך 
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.
  פוסל נגיעה אף בהיכל ועזרות.וכתב העזרת כהנים שלשיטת הראב"ד 

 



  הבאר                           החיים
 

 

 בית המקדש השלישי גג הביתתמ

Q קיבשכבות גג הבית R 
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ועל פי זה הקשו התפארת ישראל והעזרת כהנים, איך עשו את הכליא עורב שעשוי מברזל, והרי 
. ועי"ש מה [לפי התפארת ישראל הקושיא גם לפי שיטת הרמב"ם]הברזל פוסל בנגיעה גם בהיכל 

  שתירץ התפארת ישראל.
 [כגון לוחות עץ או טס של נחושת וכדומה] נראה שאפשר לתרץ שהוצרכו לעשות הפסק באיזה דבר

  בין הגג לטבלאות של הכליא עורב.
  רש"י מועד קטן ט. .קיא
  בציור זה לא מפורט העליה ולא גובה הבית ולא האוטם וכו'. והיעבת"א. .קיב



  באר                           החייםה
 

תמא  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מב 

  
  

  

  
  

ב פרק יחזקאל   מ

  
  

  
  

ֶרךְ  ַהִחיצֹוָנה, ֶהָחֵצר ֶאל ַוּיֹוִצֵאִני )א( ֶרךְ  ַהּדֶ פֹון, ּדֶ  ַוְיִבֵאִני ַהּצָ
ה ֶאל ּכָ ׁשְ ר ַהּלִ ְזָרה ֶנֶגד ֲאׁשֶ ר ַהּגִ ְנָין ֶנֶגד ַוֲאׁשֶ פֹון ֶאל ַהּבִ    א:ַהּצָ
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'ושער לחצר  (מ כג)ל החיצונה, בשער הצפון שהוזכר למעלה מן החצר הפנימית, א ויוציאני.רש"י:  .א
ויביאני אל הפנימי נגד השער לצפון'. והוא היה נתון באמצע אורך עזרת ישראל שהוא מאה אמה: 

הן הלשכות העומדות בצפון הבית, המובדלות עשרים אמה מן התאים, כמו  הלשכה אשר נגד וגו'.
ואין אדם יכול  פירוש רש"י הישן:[עשרים אמה סביב לבית':  'ובין הלשכות רחב (מא י)שאמור למעלה 

(צורת החיצונה  צ"ל:ליכנס לאותן לשכות ולא לאויר רחב עשרים שביניהם ובין התאים, אלא דרך החצר הפנימית [
], כמו שאמור למטה בעניין, שהרי אמר שהחצר הפנימי מאה על מאה מרובע לפני הבית למזרח, ואמר על הבית)

ת 'לקדים מאה אמה' (מא יד), נמצא רחב הבית סותם את רחב החצר, ואינו יכול ליכנס לפנים מצידי רחב הבי
אח"כ רש"י עצמו החילפות לא לצפון ולא לדרום, לכך הוצרך לבא לאותן הלשכות דרך החצר החיצונה הצפונית: 

ורך הבית מן אותן הלשכות היו כנגד כל מאה אמה של א אשר נגד הגזרה. :]הגיה (ומחק) קטע זה
   'והנה על פני ההיכל מאה אמה': (פסוק ח)המזרח למערב, כמו שאמור בעניין בלשכות הללו 

וששאל,  ירא, ענה לו רש"י וז"ל:יבתשובות רש"י, במענה על שאלות ששאל רבי שמואל מאלצו
ולם למה כתבתי שאין אדם יכול ליכנס אלא דרך החיצונה. לא ידעתי מה שואל, שהרי פירשתי לו שהא

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 

כותל צפוני של עזרה מקום, אני טעיתי באותו פירוש, כי דרך מבוא עשו לו אמה רחב בין זוית החליפות ל
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 

ל היה להכניסו דרך הפנימית דרך דברי זה את זה, ועתה עסקתי בה עם אחינו שמעיה והגהתיה. ויכו

 

  

 הלשכות



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי מקום הלשכותתמב

  את ה'לשכות':כעת נלמד 

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 

ים'. כדי לחזק את הבנין. ואינם כמו עמודים רבים 'אתיק

פשוטים שיש בחצרות, אלא הם עמודים מיוחדים, שמשופעים 

  .בומתקצרים מלמעלה

בנין הלשכות קדוש בקדושת העזרה הפנימית, ושם אוכלים 

  הכהנים את הקרבנות קדשי קדשים.

 
מקום הלשכות 

 
   

בנין הלשכות נמצא בחצר החיצונה, כנגד בנין  מקום הלשכות:

  ומרוחק מההיכל עשרים אמה. בצד צפון.ההיכל. 

בצד השני, בין בנין הלשכות אל כותל החצר החיצונה, יש רווח 

  חמישים אמה.

  יש גם כן בנין לשכות, כמו בצפון. בצד דרום

שרים אמה נמצא שיש בשני צדדי ההיכל, בנייני לשכות. ויש ע

  רווח בין ההיכל לבין כל אחד מבנייני הלשכות.
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שביקש  ]אך :ל"נדצ[ אף .וליכנס מן האויר שבין התאים והלשכות אל אחת מן הלשכות ,אותו מבוא הקטן

ורוחב  ]מאהה :ל"נדצ[להראות לו פתחי הלשכות היאך הם פתוחים לחצר החיצונה, ואת אורך האמה 

  החמשים שלפניהם. אבל הגהתי:
  וד.פירוש בשם 'אשל גדול' שהודפס בתוך דברי רש"י. מצודת ד .ב



  באר                           החייםה
 

תמג  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מב 

 
הלשכות התחתונות 

 
   

כמו שיש לשכות כנגד ההיכל, יש גם בנייני  לשכות נוספות:
לשכות בצד מזרח של החצר החיצונה, והם באותה מידה של 

  הלשכות שכנגד ההיכל.

ון שההר משפע ועולה, עד שבמערב הוא המקום הכי גבוה מכיו
שבהר, לכן הלשכות שבצד מערב נקראים 'הלשכות העליונות', 

  והלשכות שבמזרח נקראים 'הלשכות התחתונות'.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הלשכות התחתונותתמד

Q  מקום הלשכותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

תמה  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  מקום הלשכותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי ביאור הפסוקתמו

 
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'.

 ֶהָחֵצר ֶאל המלאך הוציא את יחזקאל מהחצר הפנימיַוּיֹוִצֵאִני, 
  ַהִחיצֹוָנה.

ֶרךְ  ֶרךְ  ַהּדֶ פֹון,  ּדֶ   .גהדרך שהמלאך הוליכו, הוא דרך צד צפוןַהּצָ

והוציא אותו מהחצר הפנימי שזה העזרה, אל החצר החיצונה 
  .דשזה עזרת נשים, דרך שער העזרה שבצד צפון

ונתבאר כבר לעיל, שעזרת נשים מקיף את העזרה וההיכל מכל 
  ארבעת הצדדים.

ה,  ֶאל ַוְיִבֵאִני ּכָ ׁשְ ביא את יחזקאל אל ה'לשכה', שהוא המלאך הַהּלִ
  הבנין שיש בו הרבה לשכות.

 
מקום ומידת הלשכות 

 
   

ר ְזָרה ֶנֶגד ֲאׁשֶ ר ַהּגִ ְנָין,  ֶנֶגד ַוֲאׁשֶ מקום ה'לשכה' הוא מול ההיכל ַהּבִ
  והתאים.

גד כל בנין ההיכל אורך בנין הלשכה הוא מאה אמה. והוא כנ
  .הוקודש הקדשים והתאים שארכו מאה אמה, ממזרח למערב
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  מצודת דוד. .ג
  רש"י.  .ד
  רש"י.  .ה



  באר                           החייםה
 

תמז  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מב 

פֹון, ֶאל   הלשכה נמצאת בצד צפון. ַהּצָ

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

ְזָרה:   .וההיכל נקרא כך ַהּגִ

ְנָין:   .זהתאים נקראים כך ַהּבִ
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 והאולם. [והעליה שעליהם]. מצודת ציון. ונכלל בזה ההיכל וקודש הקדשים (לעיל מא יב)רש"י  .ו

. מצודת ציון. יחד עם התאים, נכלל גם המסיבה ובית הורדת המים (לעיל מא יב)רש"י  .ז
 וכתליהם.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום ומידת הלשכותתמח

Q אל הלשכות  -המלאך הוליך את יחזקאל הדרך שR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

תמט  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  כנגד ההיכל והתאים  -מקום הלשכותR  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הרווח מול הלשכותתנ

 
הרווח מול הלשכות 

 
   

ֵני ֶאל )ב( ָאה ַאּמֹות ֹאֶרךְ  ּפְ ַתח ַהּמֵ פֹון, ּפֶ ים ְוָהרַֹחב ַהּצָ ִ  ֲחִמׁשּ
   ח:ַאּמֹות

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 
  .טאמה, כנגד אורך הלשכה

אמנם ודאי שהרווח ממזרח למערב, הוא הרבה יותר ממאה 
ה שכתוב שהרווח הוא מאה אמה, בין במזרח ובין במערב. ומ

אמנם לפני ואחרי הלשכה שכנגד הלשכה. אמה, זה רק הרווח 
  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:

לשכה בצד צפון, שפונה אל פתח ה יהמלאך הביא את יחזקאל

ֵני ֶאל מול כותל החצר החיצונה. ָאה,  ַאּמֹות ֹאֶרךְ  ּפְ הרווח הזה ַהּמֵ
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אל פתח הלשכה שהיה פונה לצפון לחצר החיצונה,  ח הצפון.אל פני אורך אמות המאה פתרש"י:  .ח
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, 

'וימד משער אל שער מאה אמה', נמצא לפני  (מ כג)לה וחלל החצר החיצונה מאה אמה, כמו שאמור למע
   הלשכות חלל אויר אורך מאה אמה ורחב חמשים אמה:

  רש"י. מצודת דוד. .ט
  מצודת דוד.  .י



  באר                           החייםה
 

תנא  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מב 

הוא באורך מאה אמה, כנגד הלשכה, כי גם הלשכה באורך 
  .יאמאה אמה

ַתח פֹון,  ּפֶ   . יבהביאו אל הפתח הצפוני, שפונה אל הרווח הזהַהּצָ

  .יגבצד צפון הוא הפתח העיקרי

ִ  ְוָהרַֹחב והרוחב של הרווח הזה הוא חמישים אמה, ַאּמֹות,  יםֲחִמׁשּ
  .ידבין הלשכה וכותל החצר החיצונה
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  רש"י. מצודת דוד. .יא
  רש"י. מצודת דוד. .יב
  עפ"י מלבי"ם.  .יג
  רש"י. מצודת דוד. .יד



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הרווח מול הלשכותתנב

Q  הרווח שבעזרת נשים כנגד הלשכותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ר החיצונההחצ - עזרת נשים  החצר הפנימית -העזרה 



  באר                           החייםה
 

תנג  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מב 

 
חלל עזרת נשים 

 
   

ָמד: 'טולעיל כתוב בפסוק ַער ַוּיָ ַ ַער ֶאל ִמׁשּ ה'. מדד  ֵמָאה ׁשַ ַאּמָ
משער עזרת נשים עד שער עזרת ישראל, הרוחב הוא מאה 

מאה  הוא משער לשער,רוחב חלל עזרת נשים אמה. דהיינו ש
  .טזאמה

רוחב הלשכות מצפון לדרום הוא חמישים אמה. והרווח 
שבעזרת נשים, בין הלשכות עד כותל עזרת נשים, הוא 

  .יזחמישים אמה
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 יחזקאל מ' כ"ג. .טו

 רש"י. מצודת דוד. .טז

 רש"י. מצודת דוד. .יז



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי חלל עזרת נשיםתנד

Q  רוחב חלל עזרת נשיםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 החצר הפנימית -העזרה 

 החצר החיצונה - עזרת נשים 



  באר                           החייםה
 

תנה  מראה היכל גפסוק  יחזקאל פרק מב 

 
סימנים היכן מקום הלשכות 

 
   

ִרים ֶנֶגד )ג( ר ָהֶעׂשְ ִניִמי, ֶלָחֵצר ֲאׁשֶ ר ִרְצָפה ְוֶנֶגד ַהּפְ  ֲאׁשֶ
יק ַהִחיצֹוָנה, ֶלָחֵצר ֵני ֶאל ַאּתִ יק ּפְ ים ַאּתִ ִלׁשִ ְ ׁשּ  יח:ּבַ

  

  :יטאומר סימנים היכן מקום הלשכותוממשיך הפסוק, ו

ִרים ֶנֶגד ר ָהֶעׂשְ ִניִמי,  ֶלָחֵצר ֲאׁשֶ הצד הפנימי של הלשכה, פונה ַהּפְ
  .כלכיוון רווח העשרים אמה שיש בין הלשכה וההיכל

ר ִרְצָפה ְוֶנֶגד והצד החיצוני של הלשכה פונה ַהִחיצֹוָנה,  ֶלָחֵצר ֲאׁשֶ
  .כאלכיוון ה'רצפה' שיש בחצר החיצונה

  

בחצר יש גזוזטרא  ֶלָחֵצר, ָעׂשּוי ְוִרְצָפה: כבמו שכתוב לעילכ
. כגדהיינו מרפסת בולטת בגובה החומה גבוהה סביב סביב,

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

כל זה סימן מקום הלשכות אצל העשרים רוחב אויר אשר  נגד העשרים אשר לחצר הפנימי.רש"י:  .יח
ונגד רצפה 'ובין הלשכות רחב עשרים אמה':  (מא י)לחצר הפנימי סביב סביב לבית, כמו שאמור למעלה 

 אתיק אל פני אתיק.שאמרנו למעלה שעלייה היתה החצר מוקפת סביב לה: אשר לחצר החיצונה. 
תירגם יונתן 'ְמַתְלִתין', משמע שהיו אותן הלשכות משולשות שלש זו למעלה  בשלישים.לא ידעתי מהו: 

'והלשכות העליונות קצורות מהתחתונות  (פסוק ה)מזו, וגם המקראות מוכיחין כן, שהוא אומר 
מה הן אותן  י יוכלו אתיקים','כומהתיכונות'. ואני לא יכולתי להבין בשלש המקראות הללו כלל, מהו 

'אתיקים', והיאך אוכלות מן העליונות ואינן אוכלות מן התחתונות ומן התיכונות. וטעם שהוא נותן לדבר 
תירגם יונתן 'דחיקן'.  'על כן נאצל','כי משולשות הנה ואין להם עמודים', לא ידעתי להבין בו.  (פסוק ו)

   ניין הזה, אלא כמה שהראוני מן השמים:ואני לא היה לי לא רב ולא עוזר בכל הבי
 רש"י. מצודת דוד. .יט

 רש"י. מצודת דוד. .כ

 רש"י. מצודת דוד. .כא

  יחזקאל מ' י"ז. .כב
  רש"י. .כג



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי סימנים היכן מקום הלשכותתנו

גזוזטרא זו, היא סביב כל  ָסִביב, ָסִביב .כדמרוצפת באבנים
  .כהעזרת נשים מבפנים, משלשה צדדים, מזרח דרום וצפון

, ככתוב כובבית המקדש השני עשו בדומה לרצפה הכתובה כאן
ִראׁשֹוָנה,: כזבמשנה עזרת נשים היתה חומתה  ַוֲחָלָקה ָהְיָתה ּבָ

, דהיינו שלא היה שום דבר כחחלקה בבית המקדש הראשון
יפּוָה ְכצֹוְצָרה, ,כטבאמצע גובה החומה ובבית המקדש  ְוִהּקִ

עשו גזוזטרא, דהיינו תקרה בולטת באמצע גובה  להשני
ים רֹואֹות ִמלְ  ,לאהחומה ׁשִ ַהּנָ ֵדי ׁשֶ ן, ּכְ ַמּטָ ים ִמּלְ ַמְעָלן, ְוָהֲאָנׁשִ

ּלֹא ְיהּו ְמֹעָרִבין שבשמחת בית השואבה הנשים עומדות על  ,ׁשֶ
הגזוזטרא ורואות בשמחה, והאנשים נמצאים למטה, כדי שלא 

  .לביהיו מעורבים
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  מצודת דוד. .כד
  משכני עליון לרמח"ל. .כה
 צורת הבית לתוספות יום טוב. .כו

 מדות ב' ה'. .כז

 הגר"א במדות. .כח

 תפארת ישראל. .כט

 "א במדות.הגר .ל

 .נתנו זיזין בכתלים בולטין מן הכותל סביב סביבוז"ל:  (סוכה נא:)תפארת ישראל. כתב רש"י  .לא
כדי שיהו נשים עומדות שם בשמחת בית  ,ק"וכל שנה מסדרין שם גזוזטראות לווחין שקורין בלנ

 . ע"כ.וזהו תיקון גדול דקתני מתניתין שמתקנין בכל שנה .השואבה ורואות

מאי תיקון גדול, אמר רבי אלעזר : (פסקי הרי"ד סוכה נא:)ת ישראל. זה לשון הרי"ד תפאר .לב
כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא, כדי שיהו נשים רואות מלמעלה 

הכי תנן במידות, חלקה היתה בראשנה, עזרת נשים, ולא היו זיזין  ,ואנשים מלמטה. פירוש
הקיפוה גזוזטרא, שהוציאו בה זיזין בכותלי העזרה מבפנים סביב  יוצאין מן הכותל, ואחרי כן

שיעמדו  ,סביב, או בבנין או על ידי חורין שעשו שם בכתלים, ושמו שם קורות ועליהם נסרים
ולא יוכלו האנשים להביט  .עליהן הנשים ויראו השמחה מלמעלה, והאנשים יעמדו למטה בעזרה

ם רואות יכמין סריגי החלונות, שהנשים בפנ שהיו לה מחיצות סביב ועשויות בנשים,
 חוץ לא יוכלו לראות מבפנים. ע"כ.מבחוץ, ושב



  באר                           החייםה
 

תנז  מראה היכל גפסוק  יחזקאל פרק מב 

דברים אלו הם סימנים היכן הוא מקום הלשכות. דהיינו, שבצד 
לשכה וההיכל. ובצד הפנימי יש רווח עשרים אמה בין ה

החיצוני בנין הלשכה זה כנגד ה'רצפה', שהוא ה'גזוזטרא', 
  שבחצר החיצונה.

  

  

Q  הלשכות הם כנגד רווח העשרים, וכנגד הגזוזטראR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי האתיקיםתנח

 
האתיקים 

 
   

  בנוי:כעת יתחיל הפסוק לבאר את האופן שהלשכה 

  בלשכות יש כמה פעמים 'אתיק'.

יק:  ]מו[ 'אתיק' הוא עמוד מרובע, רחב מלמטה, ולמעלה ַאּתִ
  .לגמתקצר. והוא עשוי לחיזוק

  העמוד שנקרא 'אתיק', בולט מהכותל לשני הצדדים.

יק ֵני ֶאל ַאּתִ יק,  ּפְ בלשכות יש 'אתיק' כנגד 'אתיק'. בכותל ַאּתִ
יק' בולט, וכנגדו בכותל הדרומי של בנין הלשכות יש עמוד 'את

  .לדהצפוני של בנין הלשכות יש עמוד 'אתיק' בולט

ים ִלׁשִ ְ ׁשּ כך זה שלש פעמים. דהיינו שיש שלש אתיקים בכותל  .ּבַ
  .לההדרומי, וכנגדו שלש אתיקים בכותל הצפוני

פירוש נוסף: הטעם שצריך את העמודים לחיזוק, הוא 

ים', ִלׁשִ ְ ׁשּ לש קומות, על כן הם מפני שבבנין הלשכות יש ש 'ּבַ
  .לוצריכים עמודים לחיזוק
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פירוש בשם 'אשל הבעז"ה לפי את זה נפרש  ,את ענין ה'אתיקים'מכיוון שרש"י לא פירש  .לג
  ובדרכו פירשו המצודת דוד, ועוד. .רש"יתוך דבריו ב הדפיסו אתש ,גדול'

  מצודת דוד. .לד
  יון לרמח"ל.משכני על .לה
  מצודת דוד. .לו



  באר                           החייםה
 

תנט  מראה היכל גפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  מקום האתיקיםR  

  

  

  

  

  

  

 דרום                                   צפון                                                                                                   

  

 אתיק

 

  

 אתיק

 

  

 אתיק

 

  

 אתיק

  

 אתיק

 

  

 אתיק

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הכניסה אל רווח העשריםתס

 
הכניסה אל רווח העשרים 

 
   

כֹות ְוִלְפֵני )ד( ׁשָ ר ַמֲהַלךְ  ַהּלְ ִניִמית, ֶאל רַֹחב ַאּמֹות ֶעׂשֶ  ַהּפְ
ֶרךְ  ה ּדֶ פֹון ֶהםּוִפְתֵחי ֶאָחת, ַאּמָ  לז:ַלּצָ

  

בפסוק זה יבואר הדרך איך נכנסים אל רווח העשרים אמה, 
  שבין הלשכות והתאים.

לכאורה, המקום להיכנס לשם הוא סתום, ואי אפשר להיכנס לא 
  .לחמהחצר הפנימית ולא מהחצר החיצונה
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נראה בעיני לפי  ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל הפנימית, דרך אמה אחת.רש"י:  .לז
שחלל החיצונה רחב מאה מצפון לדרום, ומהן הלשכות רחב חמשים, ולפניהם אויר חמשים לצד צפון, הרי 

ות לבין זויות בית החילפות כלום, כאן כל רוחב החצר, נמצא כל רחב החצר סתום שאין אויר בין הלשכ
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 

מפסיק בין חצר החיצונה ובין חצר הפנימית אמות בין זוית בית החילפות לזוית הלשכות, הרי עובי כותל ה
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 

שבין שתי החצירות, שיפע בתוך חצר הפנימית בעובי כן היה משפע וכונס. כשהיה מכלה סוף חומת 
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 

שהרי נכנס בו דרך פתח אמה אחת ששיפע  דרך אמה אחת,אל הפנימית  לבאמהלך עשר אמות רחב 
', אורך', והלא היה לו לומר 'מהלך עשר אמות רוחבוכנס בסוף החומה. ולמה קורהו 'מהלך עשר אמות 

לפי שלעיניין ביניין החילפות הוא רחב, לפי שביניין החילפות מן הצפון לדרום ט"ו אמה, ומן המזרח 
   ופתחי הלשכות הללו לצפון: חיהם לצפון.ופתלמערב אינו אלא עשר אמות: 

וששאל,  ירא, ענה לו רש"י וז"ל:יבתשובות רש"י, במענה על שאלות ששאל רבי שמואל מאלצו
שאינו יכול להבין מהו הכותל המפסיק בין חצר הפנימי לחצר החיצונה לצפון, והלא אינו בא מן המזרח 

שאילתו מאוד, וכי לא ראה לחצר הפנימי שער למערב אלא מן הצפון לדרום. בדבר זה יש להפליא על 
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 

מאה על מאה מרובע, והואיל ועוביו שש, נמצא סותם כנגד אויר החליפות, שהרי מדד חלל החצר הפנימי 
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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תסא  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מב 

 .מצפון לדרום כי חלל החצר החיצונה הוא ברוחב מאה אמה,

מחוצה להם ו אמה, שיםיחמב ברוח הלשכות בתוך החלל הזה,ו

 חב החצרוכל רשנמצא  .צד צפוןב אמה שיםיחמ יש רווח

  .סתום החיצונה

 ,פותיבין הלשכות לבין זויות בית החל שום רווחנמצא שאין 

שבין  ם אמההעשרי רווח שאפשר להיכנס דרכו אל קוםואין מ

  ם.הלשכות והתאי

אים בין התשעשרים ה רווח כי גם בצד הפנימי, לצד התאים,

 ,פותיאמות שאחורי בית החלה הם חמש עשרה ,והלשכות

  אמה. חמשעוד ונוסף עליהם 

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.

של חומת העזרה, סמוך לבית החליפות,  לטבזווית הפנימית לכן,

עושים שם שיפוע ברוחב אמה אחת, כדי שיוכלו לעבור דרך 

  .ממעבר זה, ולהיכנס אל רווח העשרים
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 צד מערב, כי שם סתום המקום, כיס אל הרווח העשרים מהחצר החיצונה מאי אפשר להיכנ .לח
  . מצודת דוד)לבושי שרד, (שם הוא מקום בישול קדשי קדשים 

, סמוך לבית של כותל העזרה בצד הפנימי שהשיפוע הוא פורשמי "רשת ובשובת .לט
   החליפות.

פֹון ,ַוּיֹוִצֵאִני ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה' :כתוב )פסוק א(לעיל  ֶרְך ַהּצָ ֶרְך ּדֶ ה ,ַהּדֶ ּכָ ׁשְ צריך ו '.ַוְיִבֵאִני ֶאל ַהּלִ
 )שם(מדוע הוציאו המלאך אל החצר החיצונה כדי להגיע ללשכות. הנה בפירוש רש"י  להבין

ביאור אחד, אבל אח"כ כתב רש"י בתשובות רש"י שחזר בו מזה, וכתב בתחילה כתב רש"י 
  טעם אחר.

וזה לשון רש"י בתשובותיו:  וששאל, למה כתבתי שאין אדם יכול ליכנס אלא דרך החיצונה. לא 
 



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי הכניסה אל רווח העשריםתסב
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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 

המזרח למערב משהוא מגיע לבית החליפות. ומכל מקום, אני טעיתי באותו פירוש, כי לילך מן 
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 

תאים הצפונים המחוברים להיכל. וכן פירשתי בסוף העינין, וסתרו שבין הלשכות החיצונות ל
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 

ת היאך הם פתוחים לחצר החיצונה, ואת אורך שביקש להראות לו פתחי הלשכו [נדצ"ל: אך]
  ורוחב החמשים שלפניהם. אבל הגהתי. ע"כ. [נדצ"ל: המאה]האמה 

נמצא מלשון זה של רש"י, מבואר מפורש ששיפוע האמה הוא בצד הפנימי, והוא כדי להיכנס 
  . [מהרווח אפשר להיכנס גם אל הלשכות]מהעזרה אל רווח העשרים שבין הלשכות לתאים 

כן חזרה הקושיא למקומה, מדוע לא הכניסו המלאך דרך השיפוע הזה, אלא הוציאו לחצר ואם 
  החיצונה ומשם הביאו ללשכות.

החיצונה, ואת  שביקש להראות לו פתחי הלשכות היאך הם פתוחים לחצר אך: יעל זה ענה רש"
ציאו דווקא אל החצר החיצונה, מפני דהיינו שהו ורוחב החמשים שלפניהם. ע"כ. המאהאורך 

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.

ם  ,ַוּיֹאֶמר ֵאַליכתוב:  (מו כ)להלן  :שהשיפוע הוא בצד הפנימיראיה  לּו ׁשָ ְ ר ְיַבׁשּ קֹום ֲאׁשֶ זֶה ַהּמָ
ְנָחה ר ֹיאפּו ֶאת ַהּמִ את ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ַהַחּטָ י הֹוִציא ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה  ,ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָאׁשָ ְלִבְלּתִ

ׁש ֶאת ָהָעם דהיינו שמבשלים את קרבנות הקדשי קדשים בתוך רווח העשרים אמה, כדי  .ְלַקּדֵ
  שלא יוציאו את הקדשי קדשים אל החצר החיצונה.

 החצר הפנימית.מכאן ראיה ששיפוע האמה שבו נכנסים אל רווח העשרים, הוא בצד של 
כדי שיוכלו להיכנס מהחצר הפנימית אל רווח העשרים. ואינו בצד של החצר  שהשיפוע הוא

  החיצונה. 
כדי שיוכלו להכניס דרכו את הקדשי קדשים לבשלם  בצד הפנימי,שיפוע האמה הוא דווקא 

  ברווח העשרים, ולא יוציאום אל החצר החיצונה. 
  רוש רש"י.בחלק מכתבי היד של פי תשובות רש"י. וכן כתובב תוב מפורשכוכן 

  רש"י. .מ
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Q  הכניסה אל רווח העשרים סתוםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הכניסה אל רווח העשרים, סתום בצד אחד על ידי הלשכות 
רווח העשרים. ומהצד השני סתום על עצמם, שסמוכים ממש ל

  ידי בית החליפות וכותל העזרה. על כן נעשה פירצה בשיפוע:

רווח 

 עשריםה

 בית החליפות

ה
זר

הע
ת 

מ
חו
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Q  שיפוע אמה אחת, כדי להיכנס אל רווח העשריםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יש בחומת העזרה פירצה בשיפוע, ברוחב אמה אחת. ודרך 
  השיפוע הזה אפשר להיכנס לתוך רווח העשרים.

רווח 

 העשרים

 בית החליפות

ה
זר

הע
ת 

מ
חו

 

  שיפוע אמה אחת
 כדי להיכנס לרווח 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, 
  .מאשהוא עשר אמה. ואז מגיעים לתוך רווח העשרים אמה
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  רש"י. .מא
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Q  ,בין בית החליפות ללשכות רווח באורך עשר אמהR  
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 העשרים

 בית החליפות
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  ובזאת נבוא לביאור הפסוק:

כֹות,  ְוִלְפֵני ׁשָ מי שנכנס לתוך עשרים אמה הרווח שלפני ַהּלְ

ר ַמֲהַלךְ הלשכות, צריך ללכת  לו ללכת רוחב  ישרַֹחב,  ַאּמֹות ֶעׂשֶ

ִניִמית, ֶאל כדי להגיע עשר אמות כנגד בית החליפות. אל  ַהּפְ
  רווח העשרים, שזה יותר פנימי מהלשכות. 

ֶרךְ  וכדי להגיע אל העשר אמות האלו, צריך ללכת לשם ה ּדֶ  ַאּמָ
  .מבדרך הפירצה בשיפוע, שברוחב אמה אחת ֶאָחת,

  

 
פתחי הלשכות 

 
   

פֹון. ּוִפְתֵחיֶהם הפתחים של הלשכות, הם בצד צפון, מול  ַלּצָ
  .מגריצפת החצר החיצונה
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  רש"י. מצודת דוד. .מב
  מצודת דוד. .מג
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Q  הדרך להיכנס אל רווח העשריםR  
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Q  הדרך להיכנס אל רווח העשריםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  העזרה -החצר הפנימית 
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 בית המקדש השלישי הלשכות העליונותתע

 
הלשכות העליונות 

 
   

כֹות )ה( ׁשָ י ְקֻצרֹות, ָהֶעְליֹוֹנת ְוַהּלְ יִקים יֹוְכלוּ  ּכִ  ֵמֵהָנה ַאּתִ
נֹות ְחּתֹ ֹכנֹות ֵמַהּתַ ְנָין ּוֵמַהּתִ   מד:ּבִ

  אנו עוסקים כעת בלשכות שכנגד ההיכל. 

כשם שיש לשכות כנגד ההיכל, כך יש גם בנייני לשכות בצד 
  מזרח של החצר החיצונה.

הבית משופע ועולה, עד שבמערב הוא המקום הכי גבוה הר 
שבהר. לכן הלשכות שבצד מערב נקראים 'הלשכות העליונות', 

  והלשכות שבמזרח נקראים 'הלשכות התחתונות'.

כֹות ׁשָ אנו עוסקים כעת בלימוד בנין הלשכות  ָהֶעְליֹונֹת: ַהּלְ
שכנגד ההיכל, שהם בחלק העליון של ההר, ולכן נקראים 

  .מהות העליונות''הלשכ
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כי יוכלו לא הבנתי בהם כלל:  והלשכות העליונות וגו', כי משולשות הנה וגו'. ו)-(הרש"י:  .מד
  כמו 'כי יאכלו', אוכלים וממעטים באויר הלשכות: אתיקים.

'אתיק' הוא  .אתיק אל פני אתיק :]יאין זה פירוש רש"[לפסוקים אלו  'אשל גדול'הנה פירוש 
'והאתיקים סביב לשלשתם' שהם עמודים:  טז)מא (לעיל עמוד, כמו שפירש רש"י נמי 

היינו הני לשכות עצמם שמדבר מהם, וקורא אותם 'עליונות' לפי שהם  והלשכות העליונות.
 .דררש"י גבי 'ומתחת הלשכות האלה': והכי פירושו על הסרש בגובהו של הר, כמו שפי

לפי  .כלומר אינם רווחות קצרות,מהם היו  שתים ,שהם בגובהו של הר והלשכות העליונות.
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 

ואין להם עמודים  :לפי שאין צריך חיזוק כמו מלמטה ,להם עמודיםכי משולשות הנה ואין 
ששאר עמודים מיושבים  ם,כלומר עמודי לשכות אלו אינם כשאר עמודי .כעמודי החצרות

לכך אוכלים מן הבנין:  ,אבל הני בעובי החומה בולטין לחוץ ולפנים ,אצל החומה לחיזוק
מחזקים  ,החומה בולטים לחוץ ולפניםלפי שהם בעובי  ',דחיקן'כתרגומו  על כן נאצל.

  לצד הארץ: מהתחתונות ומהתיכונות מהארץ.הלשכות: 
  אשל גדול. מצודת דוד. .מה



  באר                           החייםה
 

תעא  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מב 

מלשון 'קצרות'. דהיינו שהלשכות צרות ודחוקות  ְקֻצרֹות:
  .מומבפנים

. כעין לשון מזכמו 'יאכלו'. והוא מלשון שמתמעט מהחלל יֹוְכלּו:
  .מח'כמה לוחות אוכלות בארוןזה כתוב בגמרא: '

כֹנֹות.   האמצעיות. ַהּתִ

 
מראה הלשכות והאתיקים 

 
   

כֹות ׁשָ הלשכות שבחלק העליון של ההר, הם ְקֻצרֹות,  ָהֶעְליֹונֹת ְוַהּלְ

י. וזה מפני מטקצרות ודחוקות מפנים יִקים יֹוְכלוּ  ּכִ כי ֵמֵהָנה,  ַאּתִ
  .נהאתיקים אוכלים וממעטים מחלל הלשכות

יש בכתלים עמודים שנקראים 'אתיקים', והם בולטים לשני 
  ם, ועל ידי כן ממעטים את חלל הלשכות.הצדדי

ְחּתֹנֹות וחוזר הפסוק ומפרש: כֹנֹות ֵמַהּתַ ְנָין.  ּוֵמַהּתִ בלשכות ּבִ
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 
  .נאוהאמצעית
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  אשל גדול. מצודת ציון. .מו
  מצודת ציון. .מז

  בבא בתרא י"ד. .מח
  מצודת דוד. .מט

  רש"י. מצודת דוד. .נ
  אשל גדול. מצודת דוד. .נא



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הטעם לאתיקיםתעב

 
הטעם לאתיקים 

 
   

י )ו( ׁשֹות ּכִ ּלָ ה, ְמׁשֻ ַעּמּוֵדי ַעּמּוִדים ָלֶהן ְוֵאין ֵהּנָ  ַהֲחֵצרֹות, ּכְ
ן ַעל ְחּתֹונֹות ֶנֱאַצל ּכֵ יֹכנֹותוּ  ֵמַהּתַ  נב:ֵמָהָאֶרץ ֵמַהּתִ

  

  בפסוק זה נותן טעם מדוע יש אתיקים רק בקומות התחתונות:

י הטעם הוא: ׁשֹות ּכִ ּלָ ה,  ְמׁשֻ כי הלשכות הם משולשות, דהיינו ֵהּנָ
שיש להם שלש קומות. ומפני שבנין הלשכות גבוה ויש לו שלש 
קומות, לכן צריך לחזק את הבנין על ידי עמודים מיוחדים 

  .נגקראים 'אתיקים'הנ

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.

ַעּמּוֵדי ַעּמּוִדים ָלֶהן ְוֵאין כות עמודים ואין לבנין הלש ַהֲחֵצרֹות, ּכְ
פשוטים כמו עמודי החצרות, שהם בולטים רק לצד החיצוני, כי 

  . נדעמודים פשוטים כאלו לא יספיקו לחזק את הבנין

ן ַעל הוצרכו לעשות 'אתיקים' שהם עמודים מיוחדים, שבולטים  ּכֵ
לשני הצדדים, גם לבחוץ וגם לבפנים. ועל ידי עמודים אלו 

יכֹנֹות,  ְחּתֹונֹותֵמַהּתַ  ֶנֱאַצלשבולטים גם לפנים,  התמעט ּוֵמַהּתִ
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כי יוכלו לא הבנתי בהם כלל:  ת וגו', כי משולשות הנה וגו'.והלשכות העליונו ו)-(הרש"י:  .נב
   כמו 'כי יאכלו', אוכלים וממעטים באויר הלשכות: אתיקים.

  אשל גדול. מצודת דוד. .נג
  אשל גדול. מצודת דוד. .נד



  באר                           החייםה
 

תעג  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מב 

שהם ֵמָהָאֶרץ,  מחלל הלשכות בקומות התחתונות והאמצעיות,
  .נהקרובים יותר לארץ

אבל בקומה העליונה, שהיא רחוקה מן הארץ, אין אתיקים. כי 
עמודי האתיקים הולכים ומתקצרים בשיפוע בצד העליון, ואינם 

ליש מגובה מגיעים עד תקרת הלשכות, אלא רק עד שני ש
  .נוהלשכות

  .נזמלשון נפרש, הפרשהֶנֱאַצל: 
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  אשל גדול. מצודת דוד. .נה
  אשל גדול. מצודת דוד. .נו
  מצודת ציון. .נז



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הטעם לאתיקיםתעד

Q  'צורת העמוד הנקרא 'אתיקR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

תעה  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  האתיק, בולט לשני הצדדים, בקומות התחתונותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  קומה ג'

  

  

  

  

  קומה ב'

  

  

  

  

 קומה א'

  

 אתיק



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הקיר המזרחי של הלשכותתעו

 
הקיר המזרחי של הלשכות 

 
   

ר ְוָגֵדר )ז( ת ַלחּוץ ֲאׁשֶ כֹות, ְלֻעּמַ ׁשָ ֶרךְ  ַהּלְ  ֶאל ַהִחצֹוָנה ֶהָחֵצר ּדֶ
ֵני כֹות, ּפְ ׁשָ ים ָאְרּכוֹ  ַהּלְ ִ ה ֲחִמׁשּ  נח:ַאּמָ

  

בפסוק זה יבואר שהכותל החיצוני המזרחי של הלשכות, הוא 
  ברוחב חמישים אמה.

כותל זה הוא הכותל שמפסיק בין הלשכות והחצר החיצונה, 
  .נטבצד מזרח

רֲא  והכותל,ְוָגֵדר,  ת ַלחּוץ ׁשֶ כֹות,  ְלֻעּמַ ׁשָ שבצד החיצוני של ַהּלְ

ֶרךְ  הלשכות, שהכותל הזה פונה לכיוון עזרת ַהִחצֹוָנה,  ֶהָחֵצר ּדֶ

ֵני ֶאל נשים, כֹות,  ּפְ ׁשָ ים ָאְרּכוֹ  ,סוהוא בצד מזרחַהּלְ ִ ה.  ֲחִמׁשּ ַאּמָ
  .סאאורך הכותל הזה הוא חמישים אמה, מצפון לדרום
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ארכו חמשים המפסיק בין הלשכות והחצר החיצונה של צד המזרח:  וגדר אשר לחוץ וגו'.רש"י:  .נח
   מן הצפון לדרום:אמה. 

  רש"י. .נט
  מצודת דוד. .ס

וז"ל: 'וגדר אשר לחוץ  (סימן עא)רש"י. כתב רבינו התוספות יום טוב בספרו צורת הבית  .סא
ז"ל, וגדר לעמת הלשכות דרך החצר החיצונה אל פני הלשכות ארכו חמשים אמה', פירש רש"י 

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, 

א מכוון חמישים אמה, מה שאין כן במערב שלשם על כרחין הוא אמה אחת יותר. לפי שהו
שהתחלת הלשכות חמשה אמות מבית  (בספר צורת הבית)שהרי נתבאר למעלה סימן ע' 

החלפות, ואותן חמש אמות בסופן למזרח בנוי כותל חצר פנימי המפסיק בינה לחיצונה ברוחב 
אחת יתירה, ומהכותל הזאת ולהלן החצר החיצונה  שש אמות, חמש מהן כנגד אלו חמש, ואמה

. ומעתה קשיין קראי אהדדי, דכתוב אחד (בצורת הבית)מאה אמה כמו שנתבאר בסימן כ"ב 
'והרוחב חמשים אמות'  (מב ב)שהלשכות חמישים אמה ברוחב, וכתוב אחד אומר  (מב ח)אומר 

שלמעלה שהלשכות  שהוא רוחב החצר שלפני הלשכות כדפירשנו למעלה, ולפי החשבון
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 

 



  באר                           החייםה
 

תעז  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q באורך חמישים אמה  -שכות הקיר המזרחי של הלR  
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הזה 'וגדר אשר לחוץ' להכריע ביניהם, שפירש בהך קרא גדר שאל המזרח בלבד, לומר שאותו 
היה חמישים אמה כנגד חצר חיצונה, אבל הלשכות בעצמן הן חמישים ואחת אמות, אלא  גדר

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.
נו תדרשו' כתב תירוץ נוסף, שאפשר לפרש שבליטת עמוד האתיק הוא אמה אחת בספר 'לשכ

  נוספת לחוץ, והוא הוא האמה היתירה.

 החצר הפנימית -העזרה 
 החצר החיצונה - עזרת נשים 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי אורך ורוחב הלשכות עצמןתעח

 
אורך ורוחב הלשכות עצמן 

 
   

י )ח( כֹות ֹאֶרךְ  ּכִ ׁשָ ר ַהּלְ ים ַהִחצֹוָנה ֶלָחֵצר ֲאׁשֶ ִ ה, ֲחִמׁשּ  ַאּמָ
ה ֵני ַעל ְוִהּנֵ ה ֵמָאה ַהֵהיָכל ּפְ  סב:ַאּמָ

  

י כֹות, ךְ ֹאֶר  ּכִ ׁשָ ר ַהּלְ הלשכות שעומדים בחלל ַהִחצֹוָנה,  ֶלָחֵצר ֲאׁשֶ

ים החצר החיצונה, הם באורך ִ ה  ֲחִמׁשּ    .סגמצפון לדרוםַאּמָ

ה ֵני ַעל ְוִהּנֵ ה ֵמָאה ַהֵהיָכל ּפְ וממזרח למערב, אורך הלשכות  .ַאּמָ
  .סדהוא מאה אמה, כנגד ההיכל

וההיכל וקודש 'ההיכל' כולל את כל בנין ההיכל, שבו האולם 
  .סההקדשים והתאים וכתליהם
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מן המזרח  על פני ההיכל,הם והנה  חמשים אמה:מן הצפון לדרום  כי אורך הלשכות.רש"י:  .סב
   מאה אמה:למערב, כנגד האולם וההיכל ובית הכפורת והתא, 

  רש"י.  .סג
  .רש"י .סד
  ז', עי"ש.-עפ"י רש"י. מצודת דוד. וכן במסכת מדות פרק ד' משנה ו' .סה



  באר                           החייםה
 

תעט  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  מידות הלשכותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 החצר הפנימית -העזרה 

  עזרת נשים

 החצר החיצונה



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי יש לשכות גם במזרחתפ

 
יש לשכות גם במזרח 

 
   

ַחת )כתיב לשכות ומתחתה( )ט( כֹות ּוִמּתַ ׁשָ ה, ַהּלְ  )כתיב המבוא( ָהֵאּלֶ
ִביא ֹבאוֹ  ַהּמֵ ִדים, ּבְ  סו:ַהִחצָֹנה ֵמֶהָחֵצר ה,ָלֵהנָּ  ֵמַהּקָ

  

כמו שיש לשכות כנגד ההיכל, כך יש גם בנייני לשכות בצד 
מזרח של החצר החיצונה, והם באותה מידה של הלשכות 

  .סזשכנגד ההיכל

מכיוון שההר משופע ועולה, עד שבמערב הוא המקום הכי 
גבוה שבהר, לכן הלשכות שבצד מערב נקראים 'הלשכות 

  .סחשבמזרח נקראים 'הלשכות התחתונות'העליונות', והלשכות 

בחלק התחתון של ההר, דהיינו בצד מזרח, יש גם כן בנייני 
  .סטלשכות כמו שיש בצד מערב

ַחת כֹות ּוִמּתַ ׁשָ ה, ַהּלְ בחלק התחתון של ההר יש לשכות  ָהֵאּלֶ
נוספות, שזה במקום נמוך יותר מהלשכות שבחלק העליון של 

ִביאההר,  ִדים,  ַהּמֵ שכות שבחלק התחתון של ההר הם הלֵמַהּקָ
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איני יודע אם בא ללמד שהיו להם מחילות מתחתיהם, או בא  ומתחת הלשכות האלה. י)-(טרש"י:  .סו
 לומר שהיו לשכות במזרח החצר, ולפי שההר הולך ומשפע לצד המזרח קורא לו 'ומתחת הלשכות האלה',

מהקדים, בבאו להנה אשר  המביא ואילו בשיפולו. וכן הוא אומר, ובשיפולו של חצר אלשאילו בגובהו 
הבא מן הקדים של חצר החיצונה, וסובב אל הצפון דרך  מחצר החיצונה, ברחב גדר החצר וגו'.

 גדר החצר,מקצוע צפונית מזרחית של חומת הפנימית מבחוץ, לבא לאותן הלשכות שבצפון, מוצא על פני 
סמוכות  לשכותשבפנימית,  הבינייןו הגזרהח של חצר הפנימית, שהוא מערבי לחיצונה, כנגד כותל מזר

   לאותו הכותל ועומדות בחיצונה:
הלשכות שבצד מזרח הם נקראים 'הלשכות התחתונות', הלשכות שבצד מערב נקראים  .סז

  'הלשכות העליונות'. 
  רש"י הפירוש השני. אשל גדול. מצודת דוד. .סח
  הפירוש השני. מצודת דוד. רש"י .סט



  באר                           החייםה
 

תפא  מראה היכל יפסוק  יחזקאל פרק מב 

בֹאוֹ  בצד מזרח, ששם זה המבוא לבוא לעזרה, ה, ּבְ כשבאים  ָלֵהּנָ

  .עמעזרת נשיםַהִחצָֹנה,  ֵמֶהָחֵצר  לעזרה

 
המשך מקום הלשכות במזרח 

 
   

רַֹחב )י( ֶדר ּבְ ֶרךְ  ֶהָחֵצר, ּגֶ דִ  ּדֶ ֵני ֶאל ים,ַהּקָ ְזָרה ּפְ ֵני ְוֶאל ַהּגִ  ּפְ
ְנָין, כֹות ַהּבִ  עא:ְלׁשָ

  

ֶדר ֶרךְ  ֶהָחֵצר, ּגֶ ִדים:  ּדֶ 'גדר החצר' שבצד מזרח. הוא כותל ַהּקָ
  .עבהעזרה המזרחי, והוא מערבי לגבי החצר החיצונה

רַֹחב ֶדר ּבְ ֶרךְ  ֶהָחֵצר, ּגֶ ִדים,  ּדֶ הלשכות התחתונות נמצאים ליד ַהּקָ
  .עגהעזרה המזרחי רוחב כותל

ֵני ֶאל ְזָרה ּפְ ֵני ְוֶאל ַהּגִ ְנָין, ּפְ כֹות.  ַהּבִ כמו שהלשכות העליונות ְלׁשָ
עומדות כנגד ההיכל והתאים משני הצדדים, כך גם הלשכות 
התחתונות עומדות משני הצדדים, כעין כנגד ההיכל והתאים, 

  .עדמשוכים לצד מזרח
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  עפ"י רש"י הפירוש השני. .ע
איני יודע אם בא ללמד שהיו להם מחילות מתחתיהם, או  ומתחת הלשכות האלה. י)-(טרש"י:  .עא

בא לומר שהיו לשכות במזרח החצר, ולפי שההר הולך ומשפע לצד המזרח קורא לו 'ומתחת הלשכות 
מהקדים, בבאו אשר  המביא כן הוא אומר, ובשיפולו של חצר אלשאילו בגובהו ואילו בשיפולו. ו האלה',

הבא מן הקדים של חצר החיצונה, וסובב אל הצפון דרך  להנה מחצר החיצונה, ברחב גדר החצר וגו'.
 גדר החצר,מקצוע צפונית מזרחית של חומת הפנימית מבחוץ, לבא לאותן הלשכות שבצפון, מוצא על פני 

סמוכות  לשכותשבפנימית,  הבינייןו הגזרה, שהוא מערבי לחיצונה, כנגד כותל מזרח של חצר הפנימית
   לאותו הכותל ועומדות בחיצונה:

  רש"י. .עב
  עפ"י רש"י. .עג
  עפ"י רש"י. .עד



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי המשך מקום הלשכות במזרחתפב

Q  מקום הלשכות התחתונותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

תפג  מראה היכל יפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  מקום הלשכות התחתונותR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי הרווח בין הלשכות לכותלתפד

 
הרווח בין הלשכות לכותל 

 
   

ַמְרֵאה ִלְפֵניֶהם ְוֶדֶרךְ  )יא( כֹות ּכְ ׁשָ ר ַהּלְ ֶרךְ  ֲאׁשֶ פֹון, ּדֶ ן ַהּצָ ָאְרּכָ  ּכְ
ן ן, ּכֵ ֵטיהֶ  מֹוָצֵאיֶהן, ְוֹכל ָרְחּבָ ּפְ  עה:ּוְכִפְתֵחיֶהן ןּוְכִמׁשְ

  

לפני הלשכות התחתונות יש 'דרך', דהיינו רווח ִלְפֵניֶהם,  ְוֶדֶרךְ 

ַמְרֵאהחמישים אמה, בין הלשכות לכותל עזרת נשים.  כֹות ּכְ ׁשָ  ַהּלְ
ר ֶרךְ  ֲאׁשֶ פֹון,  ּדֶ כמו הרווח שיש ליד הלשכות העליונות, שבצד ַהּצָ
  .עוצפון

צפון, לכן גם כאן  לעיל למדנו את הלשכות העליונות שבצד
אמר הפסוק שהלשכות התחתונות זה כמו הלשכות העליונות 
שבצד צפון. ובפסוקים הבאים יתבאר שיש לשכות גם בדרום 

  .עזכמו שיש בצפון

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

הלשכות אשר  דרךכמראה לפני לשכות הללו יש דרך רחב אויר בחיצונה חמשים אמה,  ודרך לפניהם.[רש"י:  .עה

של לשכות הצפון, ארכן של כארכן,  זה הפסוק פירש רבי שמעיה וכתב מדעתינו]:הכתובות למעלה:  הצפון בצד
   של לשכות הצפון: וכמשפטיהן וכפתחיהן.כמוצא לשכות הצפון:  וכל מוצאיהן.אילו. וכן רחבן: 

  מצודת דוד. .עו
  מצודת דוד. .עז



  באר                           החייםה
 

תפה  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  רווח חמישים אמה בין הלשכות לכותל עזרת נשיםR  

  

  

  

  

   

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מראה הלשכות המזרחיותתפו

 
מראה הלשכות המזרחיות 

 
   

ן ָאְרּכָ של הלשכות העליונות, כך ארכן של הלשכות  ּכְ

ן התחתונות. וכרוחבן של הלשכות העליונות, ן  ּכֵ של ָרְחּבָ
  .עחהלשכות התחתונות

  .עטמקום המוצא שלהם. דהיינו הפתחים מֹוָצֵאיֶהן:

וכל הפתחים של הלשכות התחתונות, הם כמו  מֹוָצֵאיֶהן, ְוכֹל
  .פותהלשכות העליונ

ֵטיֶהן,  ּפְ וכמשפט הגובה והמראה של הלשכות העליונות, ּוְכִמׁשְ
  .פאכך הגובה והמראה של אלו

וכמספר הפתחים של העליונות, כך מספר הפתחים ּוְכִפְתֵחיֶהן, 
  .פבשל אלו
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  רש"י. מצודת דוד. .עח
  מצודת דוד. .עט

  מצודת דוד. .פ
  מצודת דוד. .פא
  פ"י רש"י. מצודת דוד.ע .פב



  באר                           החייםה
 

תפז  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  מידות הלשכות התחתונות כמו העליונותR  

  

  

  

  

   

  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי לשכות בצד דרוםתפח

 
לשכות בצד דרום 

 
   

כֹות ּוְכִפְתֵחי )יב( ׁשָ ר ַהּלְ ֶרךְ  ֲאׁשֶ רֹום, ּדֶ ַתח ַהּדָ רֹאשׁ  ּפֶ ֶרְך, ּבְ  ּדָ
ֶרךְ  ְפֵני ּדֶ ֶדֶרת ּבִ ֶרךְ  ֲהִגיָנה, ַהּגְ ִדים ּדֶ בֹוָאן ַהּקָ  פג:ּבְ

  

כֹות ּוְכִפְתֵחי ׁשָ ר ַהּלְ ֶרךְ  ֲאׁשֶ רֹום.  ּדֶ כמו מקום פתחי הלשכות ַהּדָ
שבצד דרום, כך גם מקום פתחי הלשכות התחתונות העליונות 

  .פדשבצד דרום

כֹות 'ּוֵבין :פהגם בדרום יש לשכות, ככתוב לעיל ׁשָ ִרים רַֹחב ַהּלְ  ֶעׂשְ
ה', ִית 'ָסִביבבין הלשכות והתאים, יש רווח עשרים אמה,  ַאּמָ  ַלּבַ
  .פוהוא בצד צפון וגם בצד דרום ָסִביב', כך ָסִביב

תחתונות עוד פתח, ככתוב בהמשך ומלבד זאת יש ללשכות ה
  .פזהפסוק

 
הדוכן 

 
   

ֶדֶרת . והוא מלשון גדר אבנים, עשוי פחדוכן הלויםֲהִגיָנה:  ַהּגְ
  .פטמדרגות, ועליו עומדים הלויים לשורר ולנגן
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פתחי לשכות הקדים. שאף בדרום היו לשכות מובדלות  וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום,רש"י:  .פג
'ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית  (מא י)מן התאים הדרומיים עשרים אמה, כמו שאמור בעיניין 

בפני הגדרת היה  דרך. והפתח היה להן ללשכות הקדים בראש דרך פתח בראש דרך.סביב סביב': 
תירגם יונתן 'דוכן ליואי'. ולשון 'הגדרת הגינה' ביניין גדר אבנים עשוי במעלות שהיו הלוים שרים  הגינה.

, (דה"י ב' פרק ה)שהדוכן היה במזרח כדכתיב בדברי הימים בפרשת 'ותשלם'  דרך הקדים.ונוגנים עליו: 
   :(שם פסוק יב)גו' עומדים מזרח למזבח' 'והלוים המשוררים לכולם לאסף להימן לידותון ו

  רש"י. מצודת דוד. .פד
  יחזקאל מ"א י'. .פה
  רש"י. מצודת דוד. .פו
  מצודת דוד. .פז

 תרגום יונתן. רש"י. מצודת דוד. .פח



  באר                           החייםה
 

תפט  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מב 

ם הַ : 'צהדוכן הוא בצד מזרח למזבח, ככתוב םְוַהְלִוּיִ  ,ְמׁשֲֹרִרים ְלֻכּלָ
ים ּבּוץ ,ְלָאָסף ְלֵהיָמן ִליֻדתּון ְוִלְבֵניֶהם ְוַלֲאֵחיֶהם ׁשִ ִים  ,ְמֻלּבָ ְמִצְלּתַ ּבִ

חַ  ,ּוִבְנָבִלים ְוִכּנֹרֹות ְזּבֵ    .צא'עְֹמִדים ִמְזָרח ַלּמִ

הדוכן הוא בעזרה, בין עזרת כהנים לעזרת ישראל. ככתוב 
ן יַ  :צבבמשנה י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ם, ַרּבִ ֲעֹקב אֹוֵמר, ַמֲעָלה ָהְיָתה ׁשָ

ה, יש מדרגה בין עזרת ישראל לעזרת כהנים,  ּוְגבֹוָהה ַאּמָ
ּוָבּה  על המדרגה הזו יש דוכן, ְוַהּדּוָכן ָנתּון ָעֶליָה, גבוהה אמה.

ה ל ֲחִצי ֲחִצי ַאּמָ לׁש ַמֲעלֹות ׁשֶ בדוכן יש שלש מדרגות , ׁשָ
בֹוָהה ִנְמֵצאת עֶ . שכל אחת בגובה חצי אמה ְזַרת ַהּכֲהִנים ּגְ

י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה. ּתֵ ָרֵאל ׁשְ המדרגה הראשונה  ֵמֶעְזַרת ִיׂשְ
גבוהה אמה, ואחר כך עוד שלש מדרגות שכל אחת גבוהה חצי 
אמה, נמצא שעזרת כהנים יותר גבוה מעזרת ישראל בשתיים 

  .צגוחצי אמה

את  . ושומעיםצדואומרים שיר כל יום,על הדוכן עומדים הלווים 
  .צהקול השיר עד יריחו

 
עזרת ישראל 

 
   

ֶרךְ  ְפֵני ּדֶ ֶדֶרת ּבִ   . צויש דרך לפני הדוכןֲהִגיָנה:  ַהּגְ
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 רש"י. ועיין מצודת ציון. .פט

 דברי הימים ב' ה' י"ב. .צ

 רש"י. .צא

 מדות ב' ו'. .צב

הבחירה ו' ג'. כתב התפארת ישראל שהמעלות האלו בשטח  כן משמע ברמב"ם הלכות בית .צג
 של עזרת כהנים.

 ערכין ב' ו'. רמב"ם הלכות כלי המקדש ג' ג'. .צד

 תמיד ג' ח'. .צה



  הבאר                           החיים

 
 בית המקדש השלישי עוד פתח ללשכות מזרחיותתצ

הדוכן הוא בתחילת עזרת כהנים, על כן כל עזרת ישראל נקרא 

  .צזדרך לבוא אל הדוכן

 
עוד פתח ללשכות מזרחיות 

 
   

ַתח  ללשכות התחתונות יש רֹאׁש  נוסף, והפתח הזה הואּפֶ ֶרְך,  ּבְ ּדָ
  .צחהפתח פונה אל ראש ותחילת המקום שנקרא 'דרך'

ֶרְך ה ְפֵני הזה, הואּדֶ ֶדֶרת ּבִ   .צטדוכן הלויים ֲהִגיָנה, ַהּגְ

דרך'. ה'דרך' הזה הוא דהיינו, ללשכות יש פתח שפונה אל '

  .קדרך להגיע אל 'הגדת הגינה' שזה דוכן הלויים

ה'דרך' הזה הוא עזרת ישראל, כי כל עזרת ישראל הוא דרך 

  .קאלהגיע אל הדוכן, שנמצא אחריו

ֶרךְ  ִדים ּדֶ בֹוָאן.  ַהּקָ הדוכן הוא בצד מזרח, וזה הוא הדרך לבוא ּבְ

וכן מצד אל הדוכן מצד מזרח. דהיינו שכאשר באים אל הד

מזרח, שם בראש הדרך, דהיינו בתחילת עזרת ישראל, יש את 

  .קבהפתח ללשכות
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 רש"י. מצודת דוד. .צו

 מצודת דוד. .צז

  רש"י. מצודת דוד. .צח
וראוי,  גדר הגוןלשון 'גדרת הגינה', רצה לומר בנין : במצודת ציוןכתוב  רש"י. מצודת דוד. .צט

ולשון 'הגון' הוא ידוע בדברי רז"ל. או יתכן שהוא מלשון 'נגון', ורצה לומר מקום שהלוים עומדים 
 בשיר. מנגניםו

 רש"י. מצודת דוד. .ק

 מצודת דוד. .קא

 מצודת דוד. .קב



  באר                           החייםה
 

תצא  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מב 

ם: 'קגהדוכן הוא בצד מזרח, ככתוב ם ַהְמׁשֲֹרִרים ְלֻכּלָ ְלָאָסף  ,ְוַהְלִוּיִ
ים ּבּוץ ,ְלֵהיָמן ִליֻדתּון ְוִלְבֵניֶהם ְוַלֲאֵחיֶהם ׁשִ ִים  ,ְמֻלּבָ ְמִצְלּתַ ּבִ

חַ  ,ּוִבְנָבִלים ְוִכּנֹרֹות ְזּבֵ   .קד'עְֹמִדים ִמְזָרח ַלּמִ
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 דברי הימים ב' ה' י"ב. .קג

וז"ל: לכן נראה שבמקום  (סימן עג)רש"י. כתב רבינו התוספות יום טוב בספרו צורת הבית  .קד
שבכתף השער למזרח, בכלותן מתחילין  [של העזרה]שכלים אותם התאים של השער הצפוני 

למעלה, הונה , וארכן עומד ממזרח למערב כאותן ש[של העזרה]אלו הלשכות, וכן בשער הדרומי 
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 

ן. ומשכחת נמי לפניהם רוחב חמישים אמה חצר כאותן שלמעלה. והם בנויים בגדר לאחור
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.
שהם בעצמן חמישים  (סימן עא)נסנו בלשכות שלמעלה, וכתבנו ואף אותה אמה היתירה שהכ

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 

הפנימית, אמה אחת אל החצר לצפון.  שבדרום בולטין אל החצר בכלותן למערב, מכנגד החצר
ונמצא שהם בעצמן נ"א אמות. והחצר לפניהם חמישים, לפני הלשכות שבצפון יהיה החצר 

לצפון, ולפני הלשכות שבדרום יהיה החצר לפניהם חמישים לדרום, כדוגמא  [חמישים]לפניהם 
  שלמעלה. ע"כ. ועי"ש.

יש רווח של י"א אמה. דהיינו מאחורי  כתב שאחורי בית הכפורת (סימן עד)בספר צורת הבית 
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. 

ים הפנימי ארכו מאה והרי חלק מלשון בעל צורת הבית: לפי שידעת שחצר החיצונה לפני קד
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 

שהתאים עם חלל השער שביניהם מחזיקים צ"א אמה מהחצר,  (מספר צורת הבית)בסימן כ"א 
על מאה, יושאר לך ט' אמות, תן המחצה מהן למזרח התאים והמחצה למערבן, יהיה שהוא מאה 

. ושש אמה עובי כותל [פנימית]אם כן במזרחן ששם התחלת הלשכות ד' אמות ומחצה חצר 
  המזרח לחצר הפנימית. וכנגד כל זה כלין הלשכות ורחוקין מהתחלת החצר החיצונה למזרח.

לאחורי בית הכפורת י"א אמה חצר, נאמר עכשיו שהלשכות ולפי שראינו בוני בית שני בנאו 
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 

כמו שבבית שני דומה סופו הלשכות י"א אמה בשוה, וכן יהיה לאחוריו, דומה סופו לראשו. 
 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי עוד פתח ללשכות מזרחיותתצב

Q  הפתח הנוסף של הלשכות התחתונותR  
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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.   

 להגיע אל הדוכןדרך 

  פתח 

  דרךהבראש 

  פתח 

  דרךהבראש 



  באר                           החייםה
 

תצג  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מב 

 
מקום אכילת קדשי קדשים 

 
   

כֹות ֵאַלי, ַוּיֹאֶמר )יג( פֹון ִלׁשְ כֹות ַהּצָ רֹום, ִלׁשְ ר ַהּדָ ֵני ֶאל ֲאׁשֶ  ּפְ
ְזרָ  ה ה,ַהּגִ כֹות ֵהּנָ ר ַהּקֶֹדׁש, ִלׁשְ ם יֹאְכלוּ  ֲאׁשֶ ר ַהּכֲֹהִנים ׁשָ  ֲאׁשֶ

י ַליהָֹוה ְקרֹוִבים ים, ָקְדׁשֵ ָדׁשִ ם ַהּקֳ יחוּ  ׁשָ י ַיּנִ ים ָקְדׁשֵ ָדׁשִ  ַהּקֳ
ְנָחה את ְוַהּמִ ם, ְוַהַחּטָ י ְוָהָאׁשָ קֹום ּכִ   :ָקדֹשׁ  ַהּמָ

כֹותלִ בנין ה :קההמלאך אמר ליחזקאלֵאַלי,  ַוּיֹאֶמר פֹון, שבצד ׁשְ  ַהּצָ
כֹותוכן בנין ה רֹום, שבצד ִלׁשְ ר ַהּדָ ֵני ֶאל ֲאׁשֶ ְזָרה,  ּפְ שלשכות אלו ַהּגִ

  הם כנגד ההיכל, בשני צדדיו.

ה,  כֹותהרי לשכות אלו הם ֵהּנָ קדושים בקדושת  ַהּקֶֹדׁש, ִלׁשְ
  העזרה הפנימית.

ר  ם יֹאְכלוּ  בלשכות אלוֲאׁשֶ ר ׁשָ ַליהָֹוה,  רֹוִביםְק  ַהּכֲֹהִנים, ֲאׁשֶ
שהם קרובים אל ה', אוכלים שם את  קוהכהנים מזרע צדוק

י קרבנות ים. ָקְדׁשֵ ָדׁשִ   ַהּקֳ
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  אברבנאל.  .קה
אשון פירש שכל הכהנים נקראים על שם צדוק, שהוא היה הכהן גדול הר (מ מו)רש"י לעיל  .קו

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.
שם במפרשים. והרי עיין  טז)-(מד וענין זה תלוי במחלוקת המפרשים בפירוש הפסוקים להלן 

ית  הפסוקים: ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ּבֵ ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ַרב ָלֶכם ִמּכָ ית ִיׂשְ ְוָאַמְרּתָ ֶאל ֶמִרי ֶאל ּבֵ
ָרֵאל: ַהְק  ִיׂשְ יִתי ּבְ לֹו ֶאת ּבֵ י ְלַחּלְ ׁשִ ִמְקּדָ ר ִלְהיֹות ּבְ ֵני ֵנָכר ַעְרֵלי ֵלב ְוַעְרֵלי ָבׂשָ ֲהִביֲאֶכם ּבְ ִריְבֶכם ּבַ

ימוּ  ׂשִ י ַוּתְ ֶמֶרת ָקָדׁשָ ם ִמׁשְ ַמְרּתֶ ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם: ְולֹא ׁשְ ִריִתי ֶאל ּכָ ֵפרּו ֶאת ּבְ ן ֶאת ַלְחִמי ֵחֶלב ָוָדם ַוּיָ
ר לֹא ׂשָ ן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ּבָ ל ּבֶ י ָלֶכם: ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ּכָ ׁשִ ִמְקּדָ י ּבְ ַמְרּתִ ָיבֹוא ֶאל  ְלׁשְֹמֵרי ִמׁשְ

ָראֵ  ְתעֹות ִיׂשְ ר ָרֲחקּו ֵמָעַלי ּבִ ם ֲאׁשֶ י ִאם ַהְלִוּיִ ָרֵאל: ּכִ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ר ּבְ ן ֵנָכר ֲאׁשֶ י ְלָכל ּבֶ ׁשִ ר ִמְקּדָ ל ֲאׁשֶ
ֻקּדֹות ֶאל ׁשַ  ְרִתים ּפְ י ְמׁשָ ׁשִ אּו ֲעֹוָנם: ְוָהיּו ְבִמְקּדָ ּלּוֵליֶהם ְוָנׂשְ עּו ֵמָעַלי ַאֲחֵרי ּגִ ְרִתים ּתָ ִית ּוְמׁשָ ֲעֵרי ַהּבַ

ְר  ר ְיׁשָ ְרָתם: ַיַען ֲאׁשֶ ה ַיַעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְלׁשָ ֲחטּו ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהזֶַּבח ָלָעם ְוֵהּמָ ה ִיׁשְ ִית ֵהּמָ תּו ֶאת ַהּבָ
אִתי ָיִדי  ן ָנׂשָ ָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעֹון ַעל ּכֵ ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה אֹוָתם ִלְפֵני ִגּלּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית ִיׂשְ

לִ  אּו ּכְ ים ְוָנׂשְ ָדׁשִ י ַהּקְ י ֶאל ָקְדׁשֵ ל ָקָדׁשַ ת ַעל ּכָ ׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי ְוָלֶגׁשֶ אּו ֲעֹוָנם: ְולֹא ִיּגְ ָתם ְוָנׂשְ ּמָ
 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום אכילת קדשי קדשיםתצד

ם יחוּ  ׁשָ י ַיּנִ ים,  ָקְדׁשֵ ָדׁשִ וכן יניחו בלשכות אלו את קרבנות ַהּקֳ
 קדשי הקדשים, שהם עולה ושלמי ציבור, כדי לאכלם אחר כך,

ְנָחהכן יניחו שם את וְ  אתַה  קרבןוְ  ַהּמִ ם, קרבן וְ  ַחּטָ שהם גם ָהָאׁשָ
  .קזכן קדשי קדשים, כדי לאכלם שם

י קֹום ּכִ כי הלשכות קדושים בקדושת העזרה. על כן  ָקדֹׁש, ַהּמָ
אפשר לאכול שם את קרבנות קדשי הקדשים שצריך לאכלם 

  .קחדווקא בעזרה
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ִית ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו וּ  ֶמֶרת ַהּבָ י אֹוָתם ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ר ָעׂשּו: ְוָנַתּתִ ה ּבֹו: ְותֹוֲעבֹוָתם ֲאׁשֶ ר ֵיָעׂשֶ ְלֹכל ֲאׁשֶ
ה  ָרֵאל ֵמָעַלי ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְתעֹות ּבְ י ּבִ ׁשִ ֶמֶרת ִמְקּדָ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ר ׁשָ ֵני ָצדֹוק ֲאׁשֶ ם ּבְ ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ

ְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה:  י ֵהמָּ ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלׁשָ ׁשִ ה ָיֹבאּו ֶאל ִמְקּדָ
י: ַמְרּתִ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ְרֵתִני ְוׁשָ ְלָחִני ְלׁשָ ה ִיְקְרבּו ֶאל ׁשֻ  ְוֵהּמָ

  עפ"י רד"ק. עפ"י אברבנאל. עפ"י מלבי"ם. .קז
: כל הקרבנות האלו נקראים זבחים. וכל העולות והחטאות (הלכות מעשה הקרבנות א יז)ברמב"ם 

צרת נקראים קדשי קדשים. אבל שלמים של יחיד והבכור והאשמות ושני כבשי שלמים של ע
  והמעשר והפסח נקראים קדשים קלים.

(שמות כט : א. אכילת החטאת והאשם מצות עשה שנאמר ג)-(הלכות מעשה הקרבנות י אברמב"ם 
'ואכלו אותם אשר כופר בהם' הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. והוא הדין לשאר הקדשים  לג)

  כהנים שאכילתן מצוה.שאוכלין אותן ה
  'והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו'. (ויקרא ו ט)ב. וכן אכילת שירי מנחות מצות עשה שנאמר 

ג. ואין חטאת ואשם ושירי מנחות נאכלין אלא לזכרי כהונה בעזרה, ואם נאכלו בהיכל, נאכלו, 
דש הקדשים 'בק (במדבר יח י)'לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם'  (במדבר יח ט)שנאמר 

  תאכלנו כל זכר יאכל אותו', וכן שלמי צבור הרי הן כחטאת וכאשם כמו שביארנו.
: ה. כל האוכל כזית מבשר קדשי קדשים חוץ לעזרה ו)-(הלכות מעשה הקרבנות יא הוכן ברמב"ם 

'לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות  (דברים יב יז)לוקה שנאמר 
מפי השמועה למדו שזו אזהרה לאוכל מבשר חטאות ואשמות חוץ לעזרה. והוא  בקרך וצאנך',

הדין לאוכל קדשים קלים חוץ לירושלים שהוא לוקה. שחומת ירושלים לקדשים קלים כחומת 
  העזרה לקדשי קדשים. ואחד בשר חטאת ואשם או שירי מנחות.

צא חוץ לחומת ירושלים ו. בשר קדשי קדשים שיצא חוץ לחומת העזרה. ובשר קדשים קלים שי
(שמות נפסל ונאסר לעולם. ואע"פ שחזר למקומו אסור לאוכלו והאוכל ממנו כזית לוקה. שנאמר 

'ובשר בשדה טריפה לא תאכלו', כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נעשה כטריפה, כמו  כב ל)
  שביארנו בהלכות מאכלות אסורות.

  עפ"י רד"ק. עפ"י אברבנאל. עפ"י מלבי"ם. .קח



  באר                           החייםה
 

תצה  מראה היכל ידפסוק  יחזקאל פרק מב 

 
קדושת בגדי כהונה 

 
   

ֹבָאם )יד(  ַהִחיצֹוָנה, ֶהָחֵצר ֶאל ֵמַהּקֶֹדשׁ  ֵיְצאוּ  ְולֹא ַהּכֲֹהִנים, ּבְ
ם יחוּ  ְוׁשָ ר ִבְגֵדיֶהם ַיּנִ ְרתוּ  ֲאׁשֶ י ָבֶהן ְיׁשָ ה, ֹקֶדשׁ  ּכִ  ילבשו( ֵהּנָ

ָגִדים ְוָלְבׁשוּ  )כתיב ר ֶאל ְוָקְרבוּ  ֲאֵחִרים, ּבְ  קט:ָלָעם ֲאׁשֶ
  

בָֹאם הכהנים באים לאכול קדשים בלשכות אלו,  כאשרַהּכֲֹהִנים,  ּבְ

 ֶהָחֵצר ֶאל ֵמַהּקֶֹדׁש  ֵיְצאוּ  ְולֹא כאשר הם לבושים בבגדי כהונה,
לא יצאו מהלשכות האלו שקדושות בקדושת העזרה, ַהִחיצֹוָנה, 

  . קיכאשר הם מלובשים בבגדי כהונה

םאלא,  יחוּ  ְוׁשָ ר ִבְגֵדיֶהם ַיּנִ ְרתוּ  ֲאׁשֶ ניחו וישאירו הכהנים י ָבֶהן, ְיׁשָ

י את בגדי הכהונה בלשכות, ה,  קֶֹדׁש  ּכִ כי בגדי הכהונה הם ֵהּנָ
  .קיאקדושים, ואין לגעת בהם בבגדי חול שהעם מלובשים בהם

ָגִדים ְוָלְבׁשוּ  ר ֶאל ְוָקְרבוּ  ואז ילבשו בגדי חול,ֲאֵחִרים,  ּבְ  ָלָעם, ֲאׁשֶ
ורק אחר כך יוכלו להתקרב אל העם ולגעת בבגדיהם, אם 

  .קיבוירצ
ֹבאֹו : 'קיגכעין זה כתוב בתורה ר ָלַבׁש ּבְ ד ֲאׁשֶ ְגֵדי ַהּבָ ט ֶאת ּבִ ּוָפׁשַ
ם יָחם ׁשָ   .קיד'ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנִ
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אל החצר  קדש,מהם, שהם ולא יצאו בבואם לאותן לשכות לאכול,  בבאם הכהנים וגו'.רש"י:  .קט
ויגשו ליגע בבגדי  בגדיהם וגו', וקרבו אל אשר לעם.את  ושם יניחובבגדי קודש שעליהם:  החיצונה

   העם אם ירצו. אבל בבגדי כהונה לא יגשו אל העם, שיש בהם מעלת טהרה, ובגדי החול מדרס להם:
  רש"י. מצודת דוד. .קי

  עפ"י רש"י ומצודת דוד. .קיא
ּוְבֵצאָתם ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֶאל ֶהָחֵצר : (מד יט)עפ"י רש"י ומצודת דוד. וכן כתוב גם להלן  .קיב

ֹכת הַ  ִלׁשְ יחּו אֹוָתם ּבְ ם ְוִהּנִ ְרִתם ּבָ ה ְמׁשָ ר ֵהּמָ ְגֵדיֶהם ֲאׁשֶ טּו ֶאת ּבִ ּקֶֹדׁש ַהִחיצֹוָנה ֶאל ָהָעם ִיְפׁשְ
ִבְגֵדיֶהם ׁשּו ֶאת ָהָעם ּבְ ָגִדים ֲאֵחִרים ְולֹא ְיַקּדְ   . ְוָלְבׁשּו ּבְ

  ויקרא ט"ז כ"ג. .קיג



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום בישול קדשי קדשיםתצו

 
מקום בישול קדשי קדשים 

 
   

בֹוא, ַוְיִביֵאִני :קטולהלן כתוב בפסוק  המלאך הביא את יחזקאל ַבּמָ
דרך האמה שבשיפוע שבזוית בית החליפות, שנכנסים דרכו 

   .קטזלאויר העשרים שבין הלשכות לתאים

ר ֶתף ַעל ֲאׁשֶ ַער, ּכֶ ַ מקום דרך האמה הזה, הוא בצד של  ַהׁשּ
  .קיזשער העזרה הצפוני, בצידו שפונה לצד מערב, בסוף הכותל
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הביא פסוק זה לעניינינו. ואף שבתורה כתוב פסוק זה בענין הכהן גדול  (מד יט)רש"י להלן  .קיד
אשר פשט  גדול הןשזה מפני חשיבותם שיעלו למדרגת הכביום הכיפורים. ביאר המלבי"ם וז"ל: 

גניזה רק  ין צריךאת בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקדש והניחם שם, רק הם יבדלו במה שא
ומפרש שמה  .אחר ם הכיפוריםיש פלוגתא אם כשרים ליו הן גדולשנית, וגם בכ ר כךלבשום אח

כי תתרבה לא יקדשו את העם בבגדיהם שלא יוכלו לצאת אל העם עם בגדי הקדש, הוא כדי ש
  .  שתם עד שלא יוכלו להתקרב בבגדים אל העםקדו
  כ'.-יחזקאל מ"ו י"ט .קטו
  רש"י. מצודת דוד. .קטז
  רש"י. מצודת דוד. .קיז



  באר                           החייםה
 

תצז  מראה היכל ידפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  שיפוע אמה אחת, כדי להיכנס אל רווח העשריםR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

רווח 

 העשרים

 בית החליפות

ה
זר

הע
ת 

מ
חו

 

  שיפוע אמה אחת
 כדי להיכנס לרווח העשרים



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום בישול קדשי קדשיםתצח

Q  דרך האמה, נמצא בסוף כתף השער הצפוניR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיפוע אמה אחת
 כדי להיכנס לרווח העשרים

 תף השערכ

  
 שער העזרה הצפוני

  
 העזרה (החצר הפנימית)



  באר                           החייםה
 

תצט  מראה היכל ידפסוק  יחזקאל פרק מב 

כֹות ֶאל דרך האמה הזה, הביא המלאך את יחזקאל ׁשְ  ַהּלִ
ששם בלשכות  ַהּכֲֹהִנים, ֶאל אל מקום בנין הלשכות, ַהּקֶֹדׁש,

והביאו אל  ָצפֹוָנה, ַהּפֹנֹות אוכלים הכהנים את קדשי הקדשים.
. ללשכות יש פתחים אל החצר החיצונה קיחוןהלשכות שבצד צפ

  .קיטלצד צפון, וכן פתחים אל אויר העשרים

ה ם ְוִהּנֵ , ברווח קכראיתי שיש שם מקום מובדל ומגודר ָמקֹום, ׁשָ
ְרָכַתִים העשרים אמה שבין הלשכות לתאים, ּיַ ה, ּבַ בסוף רווח  ָיּמָ

  .קכאהעשרים בצד מערב

קֹום ֶזה המלאך אמר ליחזקאל: ֵאַלי, ַוּיֹאֶמר ר ַהּמָ לוּ  ֲאׁשֶ ְ  ְיַבׁשּ
ם ם ֶאת ַהּכֲֹהִנים ׁשָ את, ְוֶאת ָהָאׁשָ בזה המקום, שהוא  ַהַחּטָ

ברווח העשרים סמוך לצד מערב, שם יבשלו הכהנים את 
רקרבנות קדשי הקדשים, וכן  ְנָחה, ֶאת ֹיאפוּ  ֲאׁשֶ ובזה  ַהּמִ

  .קכבהמקום יאפו את המנחות שהם קדשי קדשים

ש בקדושת העזרה, הוא מיוחד לבישול והמקום הזה שהוא קדו
י קדשי קדשים, מפני כדי  ַהִחיצֹוָנה, ֶהָחֵצר ֶאל הֹוִציא ְלִבְלּתִ

, שהרי קכגשלא יוציאו אל החצר החיצונה את הקדשי קדשים
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  רש"י. .קיח
  מצודת דוד. .קיט
  מצודת דוד. .קכ

  רש"י. מצודת דוד. .קכא
  אברבנאל. .קכב
. מכאן ראיה ששיפוע האמה שבו נכנסים אל רווח העשרים, הוא בצד של החצר הפנימית .קכג

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.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום בישול קדשי קדשיםתק

ׁש  ,קכדקדשי קדשים נפסלים אם יוצאים לחוץ אם  ָהָעם. ֶאת ְלַקּדֵ
יוציאו לחצר החיצונה את קדשי הקדשים, יהיה נראה שגם 

. קכההעם מקודשים כמו הכהנים, לאכול עמהם בקדשי הקדשים
  .קכואין להוציא את הקדשי קדשים שלא יתערבו עם העם
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  רש"י. .קכד
ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו שם דוד. המלבי"ם ביאר וז"ל:  עפ"י אברבנאל ומצודת .קכה

א והם "כי היה מקום לבישול השלמים בחצרות קטרות שיתבאר בפסוק כהכהנים את האשם, 
היו בחצר החיצונה במקצוע החצר ששם לא נתקדש בקדושת עזרה, והראהו שלבישול קדשי 

הוא  החצר החיצונה לקדש את העם, אלקדשים יש מקום מיוחד במקום מקודש כדי שלא יוציא 
על צד המליצה שיוציא הקדש ממחיצתו אל העם והחול כאילו תפקע הקדושה מן הקדש אל 

  .העם והחול, כמו ולא יקדש את העם בבגדיהם
  רש"י. .קכו



  באר                           החייםה
 

תקא  מראה היכל ידפסוק  יחזקאל פרק מב 

Q  בישול קדשי קדשים, ברווח העשרים סמוך למערבR  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  העזרה -החצר הפנימית 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מדידת הר הביתתקב

  
  

  

  
 

מדידת הר הבית 
 

   

ה )טו( ִית ִמּדֹות תאֶ  ְוִכּלָ ִניִמי, ַהּבַ ֶרךְ  ְוהֹוִציַאִני ַהּפְ ַער ּדֶ ַ  ַהׁשּ
ר ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ ִדים, ּדֶ  קכז:ָסִביב ָסִביב ּוְמָדדוֹ  ַהּקָ

  

ה ִית ִמּדֹות ֶאת ְוִכּלָ ִניִמי,  ַהּבַ המלאך גמר למדוד את מדות ַהּפְ

ֶרךְ  הֹוִציַאִניאחר כך וְ הבית הפנימי,  ַער ּדֶ ַ ר ַהׁשּ נָ  ֲאׁשֶ ֶרךְ  יוּפָ  ּדֶ
ִדים,  הוציא המלאך את יחזקאל דרך שער הר הבית המזרחי, ַהּקָ

  .קכחאל החוץ

 .קכטומדד את כל הר הבית סביב סביב מבחוץ ָסִביב, ָסִביב ּוְמָדדוֹ 
 

מזרח הר הבית 
 

   

ִדים רּוחַ  ָמַדד )טז( ְקֵנה ַהּקָ דָּ  ּבִ  ֵמאֹות )כתיב אמות( ֲחֵמשׁ  ה,ַהּמִ
ְקֵנה ָקִנים, ה ּבִ ּדָ   :ָסִביב ַהּמִ

  .קלבכל קנה יש שש אמות. ובכל אמה מהם יש שש טפחים
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   לכל היקף הר הבית מבחוץ: ומדדו סביב סביב.רש"י:  .קכז
  רד"ק. מצודת דוד. .קכח
  רש"י. .קכט

  צודת דוד.לעיל מ' ה'. מ .קל

  

 הר הבית



  באר                           החייםה
 

תקג  מראה היכל יזפסוק  ל פרק מביחזקא 

ִדים,  רּוַח  ָמַדד ְקֵנה מדד את צד מזרח של הר הבית,ַהּקָ ה,  ּבִ ּדָ ַהּמִ
וראה שצד מזרח של ָקִנים,  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  על ידי ה'קנה' שמודד בו.

ְקֵנהא באורך חמש מאות קנים. הר הבית הו ה,  ּבִ ּדָ שנמדד על ַהּמִ

  .קלא, מהקצה אל הקצהָסִביב ידי קנה המידה,
  .קלבנמצא שאורך הר הבית הוא שלשת אלפים אמה

 
צפון הר הבית 

 
   

פֹון, רּוחַ  ָמַדד )יז( ה ְקֵנהבִּ  ָקִנים ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ַהּצָ ּדָ   :ָסִביב ַהּמִ

פֹון,  רּוַח  ָמַדד ואחר כך  ֲחֵמׁש  מדד את צד צפון של הר הבית,ַהּצָ
ְקֵנה שהוא במדת חמש מאות קנים,ָקִנים,  ֵמאֹות ה ּבִ ּדָ ָסִביב.  ַהּמִ

  שזה שלשת אלפים אמה.

 
דרום הר הבית 

 
   

רֹום רּוחַ  תאֵ  )יח( ְקֵנה ָקִנים ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ָמָדד, ַהּדָ ה ּבִ ּדָ   :ַהּמִ

רֹום רּוַח  ֵאת ואחר כך  מדד את צד דרום של הר הבית, ָמָדד, ַהּדָ
ְקֵנה שהוא במדת חמש מאות קנים, ָקִנים, ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ה. ּבִ ּדָ  ַהּמִ

  שזה שלשת אלפים אמה.

 
תמערב הר הבי 

 
   

ם, רּוחַ  ֶאל ָסַבב )יט( ְקֵנה ָקִנים ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ָמַדד ַהּיָ ה ּבִ ּדָ   :ַהּמִ
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  מצודת דוד. .קלא
  כי בכל קנה יש שש אמה. נמצא שחמש מאות קנים הם שלשת אלפים אמה. .קלב



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי חומת הר הביתתקד

ם,  רּוַח  ֶאל ָסַבב ואחר כך אל צד מערב  קלגהמלאך סבב ופנהַהּיָ

ומדד שהוא במדת חמש ָקִנים,  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ָמַדד של הר הבית,

ְקֵנה  מאות קנים, ה ּבִ ּדָ   שזה שלשת אלפים אמה. .ַהּמִ

 
חומת הר הבית 

 
   

ע )כ(  ֲחֵמשׁ  ֹאֶרךְ  ָסִביב ָסִביב לוֹ  חֹוָמה ְמָדדוֹ  רּוחֹות ְלַאְרּבַ
יל ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ְורַֹחב ֵמאֹות ין ְלַהְבּדִ  קלד:ְלחֹל ַהּקֶֹדשׁ  ּבֵ

  

ע  לוֹ  חֹוָמה מדד את ארבע רוחות הר הבית, ,ְמָדדוֹ  רּוחֹות ְלַאְרּבַ
ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ֹאֶרךְ ב להר הבית יש חומה סביב סביב,ָסִביב,  ָסִביב
קנים. שזה שלשת אלפים אמה על ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  רַֹחבבוְ  קנים,

  .קלהשלשת אלפים אמה

  .קלועובי החומה נכלל בתוך מדה זו

שת נמצא שאורך ורוחב הר הבית יהיה שלשת אלפים על של
  .קלזאלפים אמה
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  מצודת דוד. .קלג
שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה, שהקנה שש אמות. וזו היא  לארבע רוחות מדדו. רש"י: .קלד

בה על שלשת אלפי אמות', 'דוד ינטה קו שלשת אלפי אמות קצו (יוצרות ליום שני של סוכות)שיסד הקלירי 
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 

   תכפלת':'שלשים וששה כמו שהיתה מ (שם)חמש מאות על חמש מאות, על כן אמר הפייט 
  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .קלה
  מצודת דוד. .קלו
בבית שני היה הר הבית רק חמש מאות על חמש מאות אמה. יתכן שבבית שלישי יתווספו  .קלז

חלקים מסביב ויתקדשו להיות הר הבית. אמנם יותר מסתבר שיתרחב הר הבית, כענין ארץ 
  ל שלשת אלפים אמה.הצבי שמתרחב, ויתרחב עד שיהיה במידת שלשת אלפים ע

 ארץ צבי: (גיטין נז.)ענין זה שארץ ישראל מתרחב, מקום קטן מתרחב לגדול, כתוב בגמרא 
 ,אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ,בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו ,כתיב

 



  באר                           החייםה
 

תקה  מראה היכל כפסוק  יחזקאל פרק מב 

יל ין ְלַהְבּדִ החומה היא מחיצה מבדלת בין הר  ְלחֹל. ַהּקֶֹדׁש  ּבֵ
  .קלחהבית שהוא קודש, אל החוץ שהוא חול

  

Q מידת הר הבית R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

ַגְוו: (תרומה קלו.). ע"כ. וכן איתא בזוהר הקדוש ובזמן שאין יושבין עליה גמדא ֶאֶרץ ּכְ ָרָזא ּדְ ָנא ּדְ
יּה ִא  ּכֵ י, ַמׁשְ ִאְתַרּבֵ ָכל ַמה ּדְ ְצִבי, ּדְ ַגְווָנא ּדִ ְך ְלָכל ִסְטִרין ְוָלא ִאְתְיַדע. ּכְ ַ ֲהָוה ִאְתְמׁשּ ִבי, ּדְ י ַהּצְ ְתַרּבֵ

ֶכת ְלָכל ַהצְּ תרגום:  ְלָכל ְסָטר, ְוָלא ִאְתְייָדע. ָהְיָתה ִנְמׁשֶ ִבי, ׁשֶ מֹו סֹוד ֶאֶרץ ַהּצְ ָדִדים ְולֹא נֹוָדע. ּכְ
ר. ֵדל, עֹורֹו ָגֵדל ְלָכל ַצד ְולֹא ִנּכָ ּגָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ִבי, ׁשֶ מֹו ַהּצְ   ּכְ

  מצודת דוד. .קלח
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 קדשבית המ השלישי מראה המרכבהתקו

  
 

  

  
  בית המקדש השלישי

ג פרק יחזקאל   מ

   
מראה המרכבה 

 
   

ַער, ֶאל ַוּיֹוִלֵכִני )א( ָ ַער ַהׁשּ ר ׁשַ ֶרךְ  ּפֶֹנה ֲאׁשֶ ִדים ּדֶ   :ַהּקָ

ַע  ֶאל ַוּיֹוִלֵכִני ָ  אהמלאך הכניס את יחזקאל בחזרה בשערר, ַהׁשּ

ַערומפרש ששער זה הוא  .בהידוע שנכנס בו בפעם הראשונה  ׁשַ

ר גהר הבית ֶרךְ  ּפֶֹנה ֲאׁשֶ ִדים, ּדֶ   .דבצד מזרח ַהּקָ

ה )ב( בֹוד ְוִהּנֵ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ּכְ א ִיׂשְ ֶרךְ  ּבָ ִדים, ִמּדֶ קֹול ְוקֹולוֹ  ַהּקָ  ּכְ
ים ַמִים ֹבדוֹ  יָרהֵהאִ  ְוָהָאֶרץ ַרּבִ   :ִמּכְ

ה בֹוד ְוִהּנֵ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ּכְ א ִיׂשְ ֶרךְ  ּבָ ִדים,  ִמּדֶ וראה את השכינה ַהּקָ
  .השבא לבית המקדש, לשכון בתוכו כימי עולם וכשנים קדמוניות
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 רש"י. .א

 מלבי"ם. .ב

 מצודת דוד. .ג

 מלבי"ם. .ד

ששם זה מורה  אלהי ישראל,ראה התגלות ה' בכבודו מצד שהוא אברבנאל. וכתב המלבי"ם:  .ה
 .ועל ההשגחה הפרטיית הדבקה עמהם להנהיגם בהנהגת נסיית ,עם ישראל ש לועל הקשר שי

 .ו עליהם וינוסס נס ליראיושראה שיחזור שכינת צה לומרר



  באר                           החייםה
 

תקז  מראה היכל גפסוק  יחזקאל פרק מג

קֹול ְוקֹולוֹ  ים, ַמִים ּכְ כדי לסבר מדמה קול השכינה לקול המים  ַרּבִ

בֹדוֹ  ֵהִאיָרה ְוָהָאֶרץ .ואת האוזן מזיו השכינה התמלאה הארץ . ִמּכְ
  .זאורה

ְרֶאה ּוְכַמְרֵאה )ג( ר ַהּמַ ְרֶאה ָרִאיִתי, ֲאׁשֶ ּמַ ר ּכַ  ָרִאיִתי ֲאׁשֶ
ֹבִאי ֵחת ּבְ ְרֶאה ּוַמְראֹות ָהִעיר, ֶאת ְלׁשַ ּמַ ר ּכַ  ֶאל ָרִאיִתי ֲאׁשֶ
ָבר, ְנַהר ָני ֶאל ָוֶאּפֹל ּכְ    ח:ּפָ

חינת שלשת יחזקאל ראה את המרכבה בשלש מיני מראות, בב
  :טמיני הנהגות
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  מצודת דוד. .ו
הנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים ווז"ל:  (רמז שפב)בילקוט שמעוני 

וכי מי נתן קול במים לא הוא, אלא הרי אנו מכנים אותו לבריותיו כדי לשכך את האזן  רבים.
וכי מי נתן כח בארי לא  'י לא ייראאריה שאג מ' (עמוס ג ח) מה שהיא יכולה לשמוע, כיוצא בו

 .הוא, אלא הרי אנו מכנים אותו לבריותיו כדי לשכך את האזן מה שהיא יכולה לשמוע

מראהו היה זוהר בלתי משוער, עד שלא יושג מפאת עצמו, מצודת דוד. וכתב האברבנאל: ו .ז
  ע"כ. אלא מפאת מה שראה שהארץ האירה מכבודו.

ר"ש בן יהוצדק  הנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים.וז"ל: ו (רמז שפב)בילקוט שמעוני 
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 

ואת אמר בלחישה, א"ל כשם  'כשלמה עוטה אור' (תהילים כד ב) בלחישה, א"ל מקרא מלא הוא
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 

ם והארץ ד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רביוכב' (יחזקאל מג ב)רה, הה"ד והא
כסא כבוד מרום מראשון ' (ירמיה יז יב) שנאמר ,, ואין כבוד אלא בית המקדש'האירה מכבודו
 '.מקום מקדשנו

תשע מראות כתובין במקרא זה ומתוכן היו רואים הנביאים, חוץ ממשה  וכמראה המראה.רש"י:  .ח

וזהו שיסד הפייט  רבינו שהיה רואה מתוך מראה אחת, לפיכך איספקלריא שלו מאירה ורואה ממש,

בפרשת 'והתוית  בבאי לשחת את העיר.'מחזות המצוחצחות בתשע מחזות':  (יוצרות ליום שני של סוכות)

   'קרבו פקודות העיר', ושם פירש דוגמת המרכבה: (ט א), שנאמר שם י)-(יחזקאל פרקים טתיו' 
 מלבי"ם. .ט
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 קדשבית המ השלישי מראה המרכבהתקח

, דהיינו ימראה המרכבה שראה בבואו לשחת את העיר  .א
להחריב את ירושלים בחורבן בית ראשון, שאז יצא 

 בחימה להחריב ולהשחית.

, על נהר כבר, יאמראה המרכבה שראה בפעם הראשון  .ב
שאז ראה כיוצא ממקומו ללכת עם הגולים לארבע רוחות 

 ם בגלות.השמים, בגודל רחמיו וחסדיו לשמר

המרכבה שראה כאן, שראה הנהגת ה' בזמן שיחזיר   .ג
 . יבשכינתו לציון, שאז ינהוג הנהגה ניסית מופלאת

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 

  .יגבית המקדש השלישי

ְרֶאה ְכַמְרֵאהוּ  ר ַהּמַ כמו המראה שראיתי עכשיו, כך ָרִאיִתי,  ֲאׁשֶ

ְרֶאה היה ּמַ ר ּכַ בִֹאי ָרִאיִתי ֲאׁשֶ ֵחת ּבְ המראה שראיתי ָהִעיר,  ֶאת ְלׁשַ

ְרֶאה ּוַמְראֹות בנבואה על השחתת העיר ירושלים בחורבן, ּמַ  ּכַ
ר ָבר,  ְנַהר ֶאל ָרִאיִתי ֲאׁשֶ מרכבה על וכמו המראה שראיתי את הּכְ

. כמו מראות אלו, כך ראיתי גם עתה את מראה ידנהר כבר
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 י'.-יחזקאל פרקים ט' .י

ה ַלֹחֶדׁש ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהּגֹוָלה ַעל וַ יחזקאל פרק א'. כדכתיב:  .יא ָ ֲחִמׁשּ ְרִביִעי ּבַ ָנה ּבָ ים ׁשָ לֹׁשִ ׁשְ ְיִהי ּבִ
ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאלִֹהים ָ חּו ַהׁשּ ָבר ִנְפּתְ  . וכו'.ְנַהר ּכְ

 מלבי"ם. .יב

 עפ"י אברבנאל. .יג

 מצודת דוד. .יד
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תקט  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מג

כבוד ה' החוזר לשכון בישראל בבית המקדש השלישי, 
  .טוושמלאכי אלקים חוזרים לחנות סביב ישראל לשמרם ולהגנתם

ָני. ֶאל ָוֶאּפֹל ונפל הנביא והשתחווה לה'. כי ידע ששב ה'  ּפָ
י שהסתלקו מחרון אפו, ושישובו הדברים כולם כמו לפנ

  .טזבחורבן

א ְיהָֹוה ּוְכבֹוד )ד( ִית, ֶאל ּבָ ֶרךְ  ַהּבָ ַער ּדֶ ר ׁשַ ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ  ּדֶ
ִדים   :ַהּקָ

א ְיהָֹוה ּוְכבֹוד ִית,  ֶאל ּבָ ראה שכבוד ה' בא לתוך בית המקדש ַהּבָ

ֶרךְ  ,יזהשלישי שיבנה במהרה בימינו ַער ּדֶ ר ׁשַ ָניו ֲאׁשֶ ֶרךְ  ּפָ ִדים,  ּדֶ ַהּקָ
  דרך השער שבצד מזרח.ובא 

ֵאִני )ה( ָ ׂשּ ִביֵאִני רּוחַ  ַוּתִ ִניִמי, ֶהָחֵצר ֶאל ַוּתְ ה ַהּפְ  ָמֵלא ְוִהּנֵ
ִית ְיהָֹוה ְכבֹוד   :ַהּבָ

ֵאִני ָ ׂשּ , יחולקחו הרוח ממקום עמדו ליד שערי הר הבית רּוַח, ַוּתִ

ִביֵאִני ִניִמי,  ֶהָחֵצר ֶאל ַוּתְ ה והביאו אל העזרה,ַהּפְ  ְכבֹוד אָמלֵ  ְוִהּנֵ
ִית. ְיהָֹוה   .יטוראה שכבוד ה' מלא את הבית ַהּבָ
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ת השכינה והחורבן, כך ראה אברבנאל. האברבנאל פירש שכשם שראה אז את הסתלקו .טו
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 

את ישראל לגלות המר את מראות אלו, על חורבן בית שני ועל יצי שובלגלות, כך ראה עכשיו 
והארוך. ואחר כך ראה שישוב ה' לבית המקדש השלישי וישכון בישראל לעולם, במהרה 

 בימינו אמן.

 ,ברש"י כתוב וז"ל: תשע מראות כתובין במקרא זה ומתוכן היו רואין הנביאיםאברבנאל.  .טז
 ,אה ממשלפיכך איספקלריא שלו מאירה ורו ,חוץ ממשה רבינו שהיה רואה מתוך מראה אחת

ע ַמֲחזֹות' ֵתׁשַ ֻצְחָצחֹות ּבְ  .(פיוט ליום ראשון של סוכות) וזהו שייסד הפייט 'ַמֲחזֹות ַהּמְ

 מלבי"ם. .יז
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 קדשבית המ השלישי קדושת בית המקדשתקי

ַמע )ו( ר ָוֶאׁשְ ּבֵ ִית, ֵאַלי ִמּדַ    כ:ֶאְצִלי עֵֹמד ָהָיה ְוִאישׁ  ֵמַהּבָ

ַמע ר ָוֶאׁשְ ּבֵ ִית,  ֵאַלי ִמּדַ שמע את קול ה' מדבר אליו מהבית, ֵמַהּבָ
ר ֵאָליו: 'כאכמו שכתוב ּבֵ ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמּדַ ׁשְ ר מֵ  ,ַוּיִ ּפֶֹרת ֲאׁשֶ ַעל ַהּכַ

ֻרִבים ,ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת ֵני ַהּכְ ין ׁשְ   .כב'ִמּבֵ

עד עכשיו קיבל את שפע הנבואה מה' ֶאְצִלי.  עֵֹמד ָהָיה ְוִאיׁש 
. אבל עכשיו המלאך לא כגבאמצעות המלאך שבידו קנה המידה

נכנס לקודש הקדשים, אלא עמד ליד יחזקאל, וקיבלו שניהם את 
  .כדינההדיבור בשווה מהשכ

 
קדושת בית המקדש 

 
   

ן ֵאַלי, ַוּיֹאֶמר )ז( ְסִאי ְמקֹום ֶאת ָאָדם ּבֶ ּפֹות ְמקֹום ְוֶאת ּכִ  ּכַ
ר ַרְגַלי ן ֲאׁשֶ ּכָ ם ֶאׁשְ תֹוךְ  ׁשָ ֵני ּבְ ָרֵאל ּבְ אוּ  ְולֹא ְלעֹוָלם, ִיׂשְ  ְיַטּמְ
ית עֹוד ם ָרֵאלִישְׂ  ּבֵ י ׁשֵ ה ָקְדׁשִ ְזנּוָתם ּוַמְלֵכיֶהם ֵהּמָ  ּוְבִפְגֵרי ּבִ

מֹוָתם ַמְלֵכיֶהם    כה:ּבָ
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 מצודות. .יח

 מלבי"ם. .יט

ררש"י:  .כ ּבֵ ר,מתמלל עמי. כבוד הוא לומר כלפי מעלה אלי.  ִמּדַ ּבֵ כמו 'מתדבר', כלומר בינו לבין  ִמּדַ

   עדי:כבודו מדבר, והקול בא 
 במדבר ז' פ"ט. .כא

ר' בחיריק, מלבי"ם.  .כב ּבֵ כבוד הוא לומר  .מתמלל עמי .מדבר אלי רש"י וז"ל:בעל הניקוד 'ִמּדַ
. ע"כ. וכן ברש"י כלומר בינו לבין כבודו מדבר והקול בא אלי ,כלפי מעלה מדבר כמו מתדבר

דבר בינו לבין עצמו כמו מתדבר, כבודו של מעלה לומר כן, מ מדבר.וז"ל:  (ז פט)בבמדבר 
 .ומשה שומע מאליו

 ד'.-כדלעיל פרק מ' פסוקים ג' .כג

 מלבי"ם. .כד

שהיו בתיהם סמוכין לביתי, כמו שמצינו במלכים, בשלמה, ובעתליהו,  ובפגרי מלכיהם.רש"י:  .כה

   :בתתם וגו'ופעמים שהיו קוברין אותם בגן ביתם כמו שמפרש והולך 



  באר                           החייםה
 

תקיא  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מג

לעתיד לבוא, בבית המקדש השלישי, יהיה רווח רחב סביב בית 
המקדש, והעיר ירושלים תהיה רחוקה מבית המקדש ארבעים 

  .כווחמש מיל

ןה' אמר ליחזקאל הנביא: ֵאַלי,  ַוּיֹאֶמר  ְמקֹום ֶאת דע: ָאָדם ּבֶ
ְסִאי, וכן בית המקדש  ְוֶאתבית המקדש הוא הנקרא 'כסא',  ּכִ

ּפֹותהנקרא  ר ְמקֹום ּכַ במקום הזה, שהוא בית המקדש,  ַרְגַלי, ֲאׁשֶ

ן ּכָ ם ֶאׁשְ תֹוךְ  ׁשָ ֵני ּבְ ָרֵאל ּבְ אשכון בבית המקדש השלישי ְלעֹוָלם.  ִיׂשְ
  .כזלעולם ועד. ולא יחרב

ָריּות ֵדין ֲאַתר 'תרגם יונתן:  ית ַאׁשְ ית ּכּוְרֵסי ְיָקִרי, ְוֵדין ֲאַתר ּבֵ ּבֵ
ָרֵאל ַלֲעָלם ֵני ִיׂשְ גֹו ּבְ י ַתָמן ּבְ ִכְנּתִ ֵרי ׁשְ י, ְדַאׁשְ ִכְנּתִ זה מקום  .'ׁשְ

בית כסא כבודי, וזה מקום בית השראת שכינתי, שאשרה את 
  שכינתי שם בתוך בני ישראל לעולם.

ְסִאי:  ְמקֹום א ָכבֹוד : 'כט, ככתובכח'כסא'בית המקדש נקרא ּכִ ּסֵ ּכִ
נוּ  ׁשֵ '. דהיינו שמקום בית המקדש הוא ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקּדָ

כסא כבודו של ה', ששם השכין שכינתו, ויושב ומנהיג שם את 
  . להנהגת ההשגחה
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 ם.להלן פרק מ"ח. וראה במלבי" .כו

 עפ"י רד"ק ואברבנאל.  .כז

 רד"ק. .כח

 ירמיה י"ז י"ב. .כט

 ח)"(לקמן סי' מהנה יבואר  ויאמר אלי, את מקום כסאי,מלבי"ם בירמיה. במלבי"ם כאן וז"ל:  .ל
ה מיל, וסביבות המקדש יהיה אחוזת הכהנים "כי ירושלים שלעתיד תהיה רחוקה מן המקדש מ

ה מיל רחוק מן המקדש, באר "ם ישכנו בעיר שתבנה מוהלוים, אבל המלך והעם אשר בירושלי
לו הטעם לזה כי לעתיד ישתנה הדבר ממה שהיה במקדש הקודם, שבזמן הקודם היה עקר 

ל שעקר ההנהגה היה ", ר'השמים כסאי והארץ הדום רגלי' (ישעיה סו א) ש"השכינה בשמים כמ
ה בבית המקדש ובארץ כפי הטבע והמערכה רק שסבב את המערכת לפי רצון ההשגחה שהית

שרגליו ומסובביו ותכלית הנהגתו היה בארץ, שלפי התכלית הזה אשר השגיח להרים קרן 
 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי קדושת בית המקדשתקיב

ּפֹות : לאבית המקדש נקרא כן, על דרך הכתובַרְגַלי:  ְמקֹום ּכַ
ְסִאי ְוָהאָ ' ַמִים ּכִ ָ ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים : 'לג. וכן כתובלב'ֶרץ ֲהדֹם ַרְגָליַהׁשּ

  .לד'ֶאת ַהֵהיָכל

אוּ  לֹאבבית המקדש השלישי וְ  ית עֹוד ְיַטּמְ ָרֵאל  ּבֵ ם אתִיׂשְ י, ׁשֵ  ָקְדׁשִ
ה הם והמלכים שלהם, כפי שטמאו אותו עד הנה, ּוַמְלֵכיֶהם,  ֵהּמָ

ְזנּוָתם,  על ידי ו זאת בביתם שהיו זונים אחרי עבודה זרה, ועשּבִ

זה שטמאוהו המלכים הרשעים על ּוְב  שהיה סמוך לבית המקדש.

פגרי המלכים הרשעים שנקברו בתוך העיר, ַמְלֵכיֶהם,  ִפְגֵרי ידי
כמנשה ואמון. וכן הרשעים החוטאים נקראים פגרים מתים גם 

וגם  בחייהם, וטמאו את הארץ כאשר יטמאו הפגרים המתים.

מֹוָתם, טמאוהו ב ו במות לעבודה זרה במקום קבורת שהעמידּבָ
  .לההמלכים הרשעים. וכל זה עשו בירושלים סמוך לבית המקדש

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

ישראל, משך את גלגל המערכת לסבבו ולהנהיגו לטובת ישראל ולמלא בית ה' חיים וברכה, 
שעיה ו (י , ואמר'הדום רגליו ביום אפו כרולא ז' (איכה ב א)ש "כמ 'הדום רגליו'ולכן נקרא המקדש 

, אבל לעתיד גם הכסא תהיה למטה במקדש, שישכון שם שכינת 'ושוליו מלאים את ההיכל' א)
, 'לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם' (ישעיה ס יט) ש"קבע והנהגת המערכה תחדל לגמרי, כמ

את מקום כסאי ש ", וז'וחפרה הלבנה וכו' כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים' (ישעיה כד כג)
שהכסא תהיה  בתוך בני ישראלבשכינת קבע, יהיה ת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם וא

שיתאספו שמה,  בני ישראלכ למטה, וגם אמר שעקר השכינה לא תהיה במקדש רק בתוך "ג
לא יחרב עוד, ולכן אצטרך להרחיק את העיר מן המקדש,  שלישיכי הבית ה לעולםולכן זה יהיה 

שלא יטמאו עוד בית השכינה בו תצטרך הרחקה ביותר כדי כי כפי גודל קדושתו וקביעת 
כמו שטמאו אותו עד הנה שהיו יושבים בעיר שהיתה קרובה  ישראל שם קדשי המה ומלכיהם,

 .אל המקדש ופגמו בקדושת המקדש

 ישעיה ס"ו א'. .לא

 אברבנאל. .לב

 ישעיה ו' א'. .לג

 מלבי"ם. .לד

 "ם, ועי"ש.עפ"י רד"ק, אברבנאל, מצודת דוד, מלבי .לה



  באר                           החייםה
 

תקיג  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מג

אבל עכשיו תהיה העיר רחוקה מבית המקדש ארבעים וחמש 
  מיל, ובעל כרחם יהיו רחוקים מבית המקדש.

ם )ח( ִתּתָ ם ּבְ י, ֶאת ִסּפָ יר ְמזּוָזִתי, ֵאֶצל ּוְמזּוָזָתם ִסּפִ יִני ְוַהּקִ  ּבֵ
אוּ  יֵניֶהם,ּובֵ  ם ֶאת ְוִטּמְ י ׁשֵ תֹוֲעבֹוָתם ָקְדׁשִ ר ּבְ  ָעׂשּו, ֲאׁשֶ

י ֹאָתם ָוֲאַכל ַאּפִ   :ּבְ

ם:    .לוהסף שלהם. עובי החומה במקום הפתח נקרא 'סף'ִסּפָ

ם ִתּתָ ם ּבְ י,  ֶאת ִסּפָ הם העמידו את הסף שלהם סמוך ממש ִסּפִ

 לזהעמידו את המזוזהוְמזּוָזִתי,  ֵאֶצל ּוְמזּוָזָתם לסף של בית המקדש,

יר שלהם סמוך ממש למזוזה של בית המקדש, יִני ְוַהּקִ ּוֵביֵניֶהם,  ּבֵ
ויש רק את כותל בית המקדש בין ביתם ובית המקדש. כי 

על ידי זה וְ  .לחהמלכים העמידו את ביתם סמוך לבית המקדש
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וידיה על 'בין בצדדים בין למטה, כמו  ',סף'עובי החומה במקום הפתח קרוי במלבי"ם וז"ל:  .לו
, 'מזוזה'שהוא האסקופא, ובמקום שמחברין הדלת ונותנין שם לוחות עץ קרוי  ט)"(שופטים י 'הסף

שש אמות  עוביו "אובשער החצר היה הסף נחלק לשנים כ .ואם אין שם מזוזה אין חייב במזוזה
(שמות , ובא תמיד המזוזה עם הדלת ו)"ל סי' מ' פ"(כנוהמזוזה בתוך עוביה אמה ששם היה הדלת 

שכשנפתחו  ,כ הוסיף שנתנו גם המזוזה שבו הדלת אצל מזוזתו"וע ,ז ה')"א שופטים ו' ג', ישעיה נ"כ
 .דלתי בית ה' נפתח גם פתחם שאצלו

 'משקוף'רית המדוברת, ששיבשו את המילה כאן יש לציין לשיבוש גדול שיש בשפת עב .לז
, בעוד שבאמת בלשון הקודש רק העץ 'משקוף'וקוראים למשקוף ולשני המזוזות גם יחד בשם 

העליון שמעל הפתח נקרא משקוף, ושני העצים שבשני צידי הפתח, הם נקראים שני המזוזות. 
ם ְוָנְתנּו כמו שכתוב בתורה:  י ְוָלְקחּו ִמן ַהּדָ ּתֵ קֹוףַעל ׁשְ ׁשְ זּוֹזת ְוַעל ַהּמַ ר ֹיאְכלּו  ַהּמְ ים ֲאׁשֶ ּתִ ַעל ַהּבָ

ֶהם ם . (שמות יב ז) ֹאתֹו ּבָ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ קֹוף ְוֶאל ּוְלַקְחּתֶ ׁשְ ֶאל ַהּמַ
זּוֹזת י ַהּמְ ּתֵ ם לֹא ֵתְצאוּ  ׁשְ ף ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ יתֹו ַעד ּבֶֹקר ִמן ַהּדָ ַתח ּבֵ ף ֶאת  ה'ְוָעַבר  .ִאיׁש ִמּפֶ ִלְנּגֹ

ם  זּוֹזתִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ִחית ָלֹבא  ה'ּוָפַסח  ַעל ַהּמַ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ ַעל ַהּפֶ
ף יֶכם ִלְנּגֹ ּתֵ   .כג)-(שם כב ֶאל ּבָ

הוא העליון,  המשקוף.. זקופות, אחת מכאן לפתח ואחת מכאןהם ההמזוזות.  :(שמות יב ז)ברש"י 
קול ' (ויקרא כו לו) שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו, לינט"ל בלע"ז. ולשון שקיפה, חבטה, כמו

  . חבורה, משקופי.[התרגום של 'קול עלה נדף' הוא 'טרפא דשקיף']' טרפא דשקיף', 'עלה נדף
  מלבי"ם, ועי"ש. עפ"י רד"ק, אברבנאל, מצודת דוד, .לח
 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי קדושת בית המקדשתקיד

אוּ  ם ֶאת ִטּמְ י ׁשֵ תֹוֲעבֹוָתם ָקְדׁשִ ר ּבְ בבתיהם שסמוכים ָעׂשּו  ֲאׁשֶ
  .לטלביתי. ובפרט שלפי קדושת המקום יגדל החטא והטומאה

י,  ֹאָתם ָוֲאַכל ַאּפִ , דהיינו שהיה חורבן מלכן כיליתי אותם בחמתיּבְ
  בתי המקדש והגלות.

אבל עכשיו יתרחק מושב הזרים מבית המקדש, וסביב בית 
המקדש ישבו רק הכהנים והלוים, כמו שהיה במשכן שבמדבר 

  :מא. וזה מה שכתוב בפסוק הבאשחנו הלוים סביב למשכן

ה )ט( י, ַמְלֵכיֶהם ּוִפְגֵרי ְזנּוָתם ֶאת ְיַרֲחקוּ  ַעּתָ ּנִ י ִמּמֶ ַכְנּתִ  ְוׁשָ
   מב:ְלעֹוָלם ְבתֹוָכם

ה,   בעל כרחם עכשיו כשיבנה בית המקדש השלישי,אבל ַעּתָ
י,  ַמְלֵכיֶהם ּוִפְגֵרי ְזנּוָתם ֶאת ְיַרֲחקוּ  ּנִ כי העיר תהיה רחוקה ִמּמֶ

, וינהגו מד. אז יהיה להם לב חדש ליראה את ה'מגית המקדשמב
. ובהיותם טהורים וטובים אשכון מהקדושה יתירה בבית המקדש
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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.

ב אל סף ביתי, שעד עתה היה בית המלכים קרוב לבית ה', וסף ביתם קרו במלבי"ם וז"ל: .לט
כי ורק קיר המקדש היה מפסיק ביני וביניהם ובזה טמאו את שם קדשי בתועבותם אשר עשו, 

לפי ערך קדושת המקום יגדל החטא והטומאה, שטומאה קלה אשר לא תטמא במקום החול 
כמו שהשלישי פוסל את התרומה והרביעי פוסל את הקדש הגם שאין  תטמא במקום הקדש,

 ., וכן יפגום החטא הקטן הנעשה קרוב אל המקדשמטמאין את החולין

 עפ"י רש"י ומצודת דוד. .מ

 מלבי"ם. .מא

   שהבדלתי לי היקף גבול גדול סביב: ירחקו את זנותם,על כרחם  עתה,רש"י:  .מב
 רש"י. מלבי"ם. .מג

 רד"ק. .מד

 מצודת דוד. .מה



  באר                           החייםה
 

תקטו  מראה היכל יפסוק  יחזקאל פרק מג

י . ויהיה:מובתוכם לעולם ַכְנּתִ שה' ישכון לעולם ְלעֹוָלם.  ְבתֹוָכם ְוׁשָ
ועד בבית המקדש השלישי, בתוך בני ישראל. ובית המקדש 

  .מזהשלישי יעמוד לעולם, ולא יחרב עוד

תֹוָכם ְלעֹוָלם' י ּבְ ׁשִ י ֶאת ִמְקּדָ ִני ֲעֵליֶהם .ְוָנַתּתִ ּכָ ְוָהִייִתי  ,ְוָהָיה ִמׁשְ
ה ִיְהיּו ִלי ְלָעם ,ָלֶהם ֵלאלִֹהים י ֲאִני ה .ְוֵהּמָ ׁש  'ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ּכִ ְמַקּדֵ

ָרֵאל תֹוָכם ְלעֹוָלם ,ֶאת ִיׂשְ י ּבְ ׁשִ ְהיֹות ִמְקּדָ   .מח'ּבִ

  

 
לימוד צורת בית המקדש 

 
   

ה )י( ד ָאָדם ֶבן ַאּתָ ית ֶאת ַהּגֵ ָרֵאל ּבֵ ִית, ֶאת ִיׂשְ ְלמוּ  ַהּבַ  ְוִיּכָ
ְכִנית ֶאת ּוָמְדדוּ  ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם,    מט:ּתָ

ה ה' אמר ליחזקאל הנביא: ד אתה יחזקאל,ָאָדם,  ֶבן ַאּתָ  ֶאת ַהּגֵ
ית ָרֵאל ּבֵ ִית,  ֶאת ִיׂשְ תאמר לבני ישראל את צורת בנין בית ַהּבַ

ְלמוּ  ,נהמקדש שראית ועל ידי זה יהיה להם בושה ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ְוִיּכָ
מעוונותיהם, כאשר הנני מראה להם חסדי שאינני מואס אותם 

  .נאבגלל העברות שלהם

ְכִנית. ֶאת ּוָמְדדוּ  דדו ימ ,תכנית צורת הבית שתראה להםאת  ּתָ
 כשיבוא הגואללעתיד  את זהעוד יעשו שלסימן  ,ויכינו אותו

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

 אברבנאל. .מו

 עפ"י המפרשים, גם לעיל ולקמן. .מז

 כ"ח.-כ"ו יחזקאל ל"ז .מח

   בהראותי למו חסדי, שאיני ממאס אותם בעוונם: ויכלמו מעוונותיהם.רש"י:  .מט
 מצודת דוד. .נ

 רש"י. .נא



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי בית המקדשלימוד צורת תקטז

 לומדיםלסימן שה צורת הבית, יכינו אתילמדו ו .ויחיו המתים
  .נביחיו בבנין הבית לעתיד את צורת בית המקדש השלישי

ר ִמּכֹל ִנְכְלמוּ  ְוִאם )יא( ִית, צּוַרת ָעׂשּו, ֲאׁשֶ  ּוְתכּוָנתֹו, ַהּבַ
ל ְוֵאת צּורָֹתו, ְוָכל ָאיו,ּומֹובָ  ּומֹוָצָאיו,  צורתי( ְוָכל ֻחּקָֹתיו, ּכָ

 ּוְכֹתב אֹוָתם, הֹוַדע ּתֹורָֹתיו, )כתיב תורתו( ְוָכל צּורָֹתיו, )כתיב
ְמרוּ  ְלֵעיֵניֶהם, ל ֶאת ְוִיׁשְ ל ְוֶאת צּוָרתֹו, ּכָ  ְוָעׂשוּ  ֻחּקָֹתיו, ּכָ

   נג:אֹוָתם
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ילמדו ענייני המדות מפיך שידעו לעשותם רד"ק. אברבנאל. וכן כתב רש"י בפסוק הבא:  .נב
   . ע"כ.לעת קץ

צורת  ',תכנית'רש הרד"ק במלת וכיוצא בזה פיכתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית וז"ל: 
יכינו אותו  ,הבית ימדדו ויכינו אותו לסימן כי עוד יעשו כן לעתיד בבא הגואל ויחיו המתים

והנה נוסף על מה שבקשנו בדבריו,  ע"כ. ,שהרואים זאת הצורה יחיו בבנין העתיד לסימן
וכן  ה לעתיד.הבטיח השם ב"ה שעל ידי הבנת תמונת צורת הבית יזכו לתחיי למדנו עוד כי

  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 

שכן כל  הבטחה כללית אל כל שומר ומודד הצורה כנזכר שיזכה לתחייה לעשותה לעתיד.
לנוכח, עם כל זה מגמת פניהם כמו כן לעתידים בניהם  יעודי הנביאים ע"ה עם שהם מועדים

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 

  וספות יום טוב.ע"כ לשון הת עבר במקום עתיד הבא בדברי הנביאים ע"ה.
שמרו י .וישמרו את כל צורתו ואת כל חקותיו ועשו אותםוכתב הרד"ק בפסוק הבא וז"ל: 

ואם לא ישמרו  ,ויעשו אותם הבניינים והצורות והתורות לעתיד ,אותם בלבם ויאמינו כי כן יהיה
 כי כן מדת הקדוש ברוך הוא ישלם לאדם מדה כנגד ,אותם בלבם ולא יאמינו לא יעשו אותם

וכן אם יאמין בתחיית  ,ואם לא יאמין לא יזכה ,כל המאמין בביאת גואל יזכה לגאולה ,מדה
ולא נוכל לפרש ועשו אותם בבית שני שעלו בני  .ואם לא יאמין לא יזכה ,המתים יזכה לתחייה

 ,ועל כרחך בנינה זו עתידה ,כי הרבה דברים יש בבנינה זו שלא היו כן בבית שני ,גולה של בבל
 . ע"כ.ראיה גדולה לתחיית המתים 'ועשו אותה'כן ואמר 

 ותכונתו.גבול הביניין היאך הוא מלפניו ועד אחוריו סדורין לארבע רוחות:  צורת הבית.רש"י:  .נג

   כרובים ותימורים ואילים ואילמים: וכל צורותיו.חשבון תאיו ולשכותיו: 
וששאל,  ענה לו רש"י וז"ל: ירא,יבתשובות רש"י, במענה על שאלות ששאל רבי שמואל מאלצו

, כלום צוה לעשות ביניין זה בימי יחזקאל. אמת אם היתה תשובתם (מג יא)'אם נכלמו וגו' ועשו אותם' 

הוגנת על מנת שלא לחטוא, היה ביניין זה להם כשעלו מן הגולה, וגאולת עולם בזרוע ולא על ידי רשות 

 



  באר                           החייםה
 

תקיז  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מג

ל, יגיע בית המקדש השלישי במידות ובצורות שראה יחזקא
זמנו להיבנות כאשר יגיע עת התיקון, שיטהרו מעוונותיהם. על 

ר ִמּכֹל ִנְכְלמוּ  ְוִאם כן נאמר: דהיינו שיתביישו מהעבירות ָעׂשּו,  ֲאׁשֶ
פי הכלל שהעושה דבר שעשו, וישובו בתשובה שלימה. ל

. ואז יזכו שיבנה נדמוחלין לו על כל עונותיו ,עבירה ומתבייש בה
  .נהשי, בצורות ובמידות שראה יחזקאלבית המקדש השלי

ִית,  צּוַרת תודיע לישראל את , נוצורת בית המקדש בכללוַהּבַ
איך מסודרים חדרי הבית ולשכותיו  ,נזמלפנים לחומת הר הבית
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זו ביאה ראשונה, 'עד  (שמות טו טז)ד יעבור עמך ה'' , 'ע(ד.)כורש, אלא שגרם החטא. וכן שנינו בברכות 

יעבור עם זו קנית' זו ביאה שניה, אמור מעתה, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך 

  שנעשה בימי יהושע, אלא שגרם החטא:
כל העושה דבר עבירה  ,ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרבברכות י"ב: וז"ל הגמרא:  .נד

ּתְ ' )סג יחזקאל טז(שנאמר  ,בו מוחלין לו על כל עונותיו ומתבייש ִרי ָוֹבׁשְ ְזּכְ ְך  ,ְלַמַען ּתִ ְולֹא ִיְהֶיה ּלָ
ֵתךְ  ִלּמָ ֵני ּכְ ה ִמּפְ ְתחֹון ּפֶ ית ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה ,עֹוד ּפִ ר ָעׂשִ ִרי ָלְך ְלָכל ֲאׁשֶ ַכּפְ  '.ּבְ

 עפ"י מלבי"ם. .נה

ר"ל באשר שיבנה הבית  ואם נכלמו מכל אשר עשו,"ל: מצודת דוד ועי"ש. במלבי"ם וז .נו
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 

ו, ואז צורת הבית הודע אותם, כי רק שהעושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עונותי
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 

ים להיות בכולם, ובבית השלישי, והוא שיהיה בו עזרה והיכל וקדש הקדשים וכן הכלים המוכרח
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 

הגם שהם מיוחדים רק למקדש השלישי שיגיע שעת התיקון ולא יכלו לעשות כמוהו בימי עזרא 
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 

כולם, על הבנין המיוחד רק לעתיד ואין יכולים לעשות כמוהו בזה"ז מפני המוכרחים להיות ב
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, 

ית שני שבנאו כבית ראשון וכדברים מעין העתיד כמ"ש אשר היו יכולים לעשותם בימי ב
הרמב"ם מפני שהדברים ההם אינם חקים נעלמים רק תורות שטעמם נודע, אמר וכל צורותיו 

 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי לימוד צורת בית המקדשתקיח

חשבון התאים והלשכות שבבית ּוְתכּוָנתֹו,  .נחלארבע הרוחות

ים ומידות הפתחים שיוצאים ובאּומֹוָבָאיו,  ּומֹוָצָאיו .נטהמקדש

ל ְוֵאת .סאוכל הצורות של כל חדר וחדרצּוֹרָתו,  ְוָכל .סדרכם  ּכָ
ואת כל מה שראוי להשתמש בכל מקום בכל חדר ובכל ֻחּקָֹתיו, 

וכל הצורות שמצויירים על כתלי ההיכל צּוֹרָתיו,  ְוָכל .סבלשכה
. וכן צורת האולמות סגוקודש הקדשים, שהם הכרובים והדקלים

וכל ּתֹוֹרָתיו,  ְוָכל .סדהנקראים 'אילים'שבפתחים, וצורת העמודים 
ההלכות עד היכן מותר לנשים להיכנס, ועד היכן לישראלים, 

  .סהועד היכן לכהנים
 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

וכל תורותיו הודע אותם. וכתב לעיניהם צוה שיכתוב צורת הבנין העתיד בספר למשמרת לדור 
חקתיו להתנהג כפיהם בקדושה אחרון, וישמרו ר"ל שאם ישמרו את כל צורותיו ואת כל 

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

 רד"ק. .נז

 רש"י. .נח

 רש"י. .נט

 מצודת דוד. .ס

 רד"ק. מצודת דוד. .סא

 מצודת דוד.רד"ק.  .סב

 רש"י. רד"ק. מצודת דוד. .סג

 רש"י. .סד

עד  ,: ועושין בתוך העזרה גבולין(הלכות בית הבחירה א ז)ברמב"ם  רד"ק. עפ"י מצודת דוד. .סה
  עד כאן לכהנים. ע"כ. ,כאן לישראל

ושזהו אומרו וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו שישמרו אותם בליבם באברבנאל וז"ל: 
כן יהיה לעתיד, ויותר נכון לפרש שמפני שבזמנו של יחזקאל היו תועים בני ישראל ויאמינו ש

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 

בניתו, ולפי שהדברים ההם יש להם רמיזות עליונות בדברים האלהיים בענין הבית וימדדו את ת
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 

מעונותיהם בראותם כי לא מעבר לים הוא אבל יורו עליו עניני הבית ומדותיו, ובזה יכלמו 
 



  באר                           החייםה
 

תקיט  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מג

תודיע לבית ישראל את כל זה, את כל צורות אֹוָתם,  הֹוַדע

ותכתוב את זה ְלֵעיֵניֶהם,  ּוְכתֹב וענייני בית המקדש השלישי,

ל ֶאת ְמרוּ ְוִיׁשְ  ,סועבורם, כדי שילמדו בזה ל ְוֶאת צּוָרתֹו, ּכָ ֻחּקָֹתיו,  ּכָ
 ,סזילמדו ממך את הצורות והמידות של בית המקדש השלישי

כדי שידעו לעשות אותם בעת הקץ כשיבוא אֹוָתם,  ְוָעׂשוּ 
וזו הבטחה שהשי"ת הבטיח שכל מי שילמד את  .סחהמשיח

צורת בית המקדש השלישי, שכתב יחזקאל הנביא, יזכה לקום 
  .סטהמתים ולבנות את בית המקדשבתחיית 
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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 

ואם במופת ואם בקבלה, מושגים אצלינו באחד מארבע אופנים אם בחוש ואם במושכל ראשון 
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 

כן צוה השם וכל צורותיו וכל חקתיו וכל תורותיו הודע אותם כי אמר בזה בדרך קבלה ול
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, 

לקיו יודיע וילמד להם כל זה כדי שישתלמו באמונותיהם אם והענין שמתכונת הבית וסדורו וח
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 

 ע"כ. בראיית העין כי אם בהבנת הנרמז והמכוון בבנין זה.

 מצודת דוד. .סו

: אמר יחזקאל לפני הקב"ה, רבונו של עולם עד עכשיו (צו י"ד)אמרו חז"ל במדרש תנחומא  .סז
אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו, ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב 

ניח להם עד אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו, וכי יכולין הן לעשות, ה
שיעלו מן הגולה ואחר כך אני הולך ואומר להם. אמר לו הקב"ה ליחזקאל, ובשביל שבני נתונין 

אמר לו הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם בגולה יהא בנין ביתי בטל, 
ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם 

  סקים בבנין הבית.כאלו הם עו
 רש"י. רד"ק. מצודת דוד. .סח

  צורת הבית לתוספות יום טוב. עפ"י רש"י ורד"ק. .סט
   . ע"כ.שידעו לעשותם לעת קץ ,ילמדו ענייני המדות מפיךוישמרו. כתב רש"י: 

 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי לימוד צורת בית המקדשתקכ

ִית, ּתֹוַרת זֹאת )יב( ל ָהָהר רֹאשׁ  ַעל ַהּבָ ֻבלוֹ  ּכָ  ָסִביב ָסִביב ּגְ
ים, ֹקֶדשׁ  ה ָקָדׁשִ ִית ּתֹוַרת זֹאת ִהּנֵ   :ַהּבָ

ִית,  ּתֹוַרת זֹאת   .עמה שכתוב למעלה, זה הוא ענין לימוד הביתַהּבָ

ַהר : 'עבכתוב. ועאבית המקדש יהיה בראש ההר ָהָהר, רֹאׁש  ַעל
ֶגב ִמְבֵנה ִעיר ִמּנֶ ֹבּהַ ְמֹאד ְוָעָליו ּכְ ַאֲחִרית ' :עג'. וכתובּגָ ְוָהָיה ּבְ

ִמים ית  ,ַהּיָ רֹאׁש ֶהָהִרים ה'ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ָבעֹות ,ּבְ א ִמּגְ ָ  ,ְוִנׂשּ
ל ַהּגֹוִים   '.ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ

ל ֻבלוֹ  ּכָ ים,  ֹקֶדׁש  ָסִביב ָסִביב ּגְ בית המקדש כולו הוא קדוש כל ָקָדׁשִ
מאוד מאוד, לא רק המקום שבו הארון, אלא גם ההיכל והאולם 
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צורת  ',תכנית'וכיוצא בזה פירש הרד"ק במלת כתב התוספות יום טוב בספרו צורת הבית וז"ל: 
יכינו אותו  ,ויכינו אותו לסימן כי עוד יעשו כן לעתיד בבא הגואל ויחיו המתיםהבית ימדדו 

והנה נוסף על מה שבקשנו בדבריו,  ע"כ. ,שהרואים זאת הצורה יחיו בבנין העתיד לסימן
וכן  הבטיח השם ב"ה שעל ידי הבנת תמונת צורת הבית יזכו לתחייה לעתיד. למדנו עוד כי

  הוא ראיה גדולה לתחיית המתים.כתב בפירושו ל'ועשו אותם' ש
והנה הבטחה זו לא בלבד לדורו של יחזקאל נאמר כי למה נגרע אנחנו הבאים אחריהם, אך היא 

שכן כל  הבטחה כללית אל כל שומר ומודד הצורה כנזכר שיזכה לתחייה לעשותה לעתיד.
לעתידים בניהם יעודי הנביאים ע"ה עם שהם מועדים לנוכח, עם כל זה מגמת פניהם כמו כן 

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 

  ע"כ לשון התוספות יום טוב. עבר במקום עתיד הבא בדברי הנביאים ע"ה.
שמרו אותם בלבם י .רו את כל צורתו ואת כל חקותיו ועשו אותםוישמכתב הרד"ק וז"ל: 
ואם לא ישמרו אותם בלבם  ,ויעשו אותם הבניינים והצורות והתורות לעתיד ,ויאמינו כי כן יהיה

כל  ,כי כן מדת הקדוש ברוך הוא ישלם לאדם מדה כנגד מדה ,ולא יאמינו לא יעשו אותם
וכן אם יאמין בתחיית המתים יזכה  ,יאמין לא יזכה ואם לא ,המאמין בביאת גואל יזכה לגאולה

ולא נוכל לפרש ועשו אותם בבית שני שעלו בני גולה של  .ואם לא יאמין לא יזכה ,לתחייה
ואמר כן  ,ועל כרחך בנינה זו עתידה ,כי הרבה דברים יש בבנינה זו שלא היו כן בבית שני ,בבל

 . ע"כ.ראיה גדולה לתחיית המתים 'ועשו אותה'

 רד"ק. מצודת דוד. .ע

 רד"ק. .עא

 יחזקאל מ' ב'. .עב

 ישעיה ב' ב'. .עג



  באר                           החייםה
 

תקכא  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מג

והעזרות וכל הר הבית הכל קדוש מאוד מאוד, ואין בזה שום 
  .עדדבר חולין

ה ִית,  ּתֹוַרת זֹאת ִהּנֵ זה הוא הלימוד, לדעת שכל בית המקדש, ַהּבָ
  .עהבכל חלקיו כולם, הכל הוא קדושה עליונה גבוה מאוד
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 עפ"י אברבנאל. .עד

 עפ"י אברבנאל. .עה



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי מהלכות המזבחתקכב

  
  יג

  

  

  בפסוקים הבאים נלמד את המזבח.

בעמדנו בפתח ביאור פסוקים אלו, נקדים מהלכות המזבח וסדר 
  בניית המזבח.

 
מהלכות המזבח 

 
   

 :עוכמה מהלכות המזבח

. עזמקום המזבח ומידות המזבח מדוייקים מאוד מאוד  .א
 .עחואסור לשנות

 .עטצריך לבנות את המזבח בבית המקדש מאבנים  .ב
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  שונים מהלכות שאר בית המקדש. המזבח, הלכותמהרבה  .עו
וגם כל המידות והמקומות והתבנית וכו' של בית המקדש הכל מדוייק מאוד מאוד, ואסור  .עז

 .(חולין פג: סוכה נא: ועוד)אה ורוח הקודש מיד ה' לשנות כלום. כי הכל בנבו

. וכשבנו את בית המקדש השני היו צריכים נביאים ד)-(הלכות בית הבחירה ב ארמב"ם  .עח
. גם כל צורת בית המקדש ולא (שם ובחידושי הגרי"ז בכורות יז:)שיאמרו את מקום ומידות המזבח 

ואסור לשנות, וגם בית שני נבנה ע"פ  רק המזבח, 'הכל בכתב מיד ה'', הכל מדויק מאוד
. ובית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן (דרך חכמה הלכות בית הבחירה שם, ועוד)הנביאים 

  .(רמב"ם הלכות מלכים יא א), ויש אומרים שיבנה ע"י משיח צדקנו (רש"י סוכה מא.)השמים 
(הלכות בית מקדש'  נפסק ברמב"ם שמצוות עשה לבנות את בית המקדש שנאמר 'ועשו לי

. (הלכות מלכים יא א). ונבנה את בית המקדש ע"י משיח צדקנו כנפסק ברמב"ם הבחירה א א)
. (סוכה מא.) בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמיםבית המקדש השלישי כתוב שאמנם ברש"י 

 ולכאו' יוקשה האם אנו נבנה ע"י משיח או שירד משמים. והישוב הוא, שזה יהיה כמו נשמה
ביאר שבית המקדש שלמעלה יתפשט וירד לתוך  (בתחילת ספרו משכני עליון)בגוף. וברמח"ל 

 בית המקדש שאנו נבנה למטה.

י (שמות כ כב)שנאמר  .עט ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָבִנים ּתַ , למדנו בתורה שבעל פה ש'ואם' כאן הוא ְוִאם ִמְזּבַ
 .ת בית הבחירה א' י"ג)(רמב"ם הלכוחובה, שחובה שיהיה המזבח בבית המקדש מאבנים 

  

 המזבח



  באר                           החייםה
 

תקכג   יגפסוק  יחזקאל פרק מג
 

 מראה היכל

 .פאסור שיהיה חלל תחת המזבח  .ג

 .פאהמזבח כולו אטום, ללא חלל  .ד

  .פבאבני המזבח צריכות להיות שלימות וחלקות לגמרי  .ה

 .פגכל אבן שנגע בו ברזל פסול למזבח  .ו

 .פדאסור לחתוך או לנתץ שום אבן מהמזבח  .ז

 .פההמזבח צריך להיות מרובע  .ח

רגות, וצריך לעשות כבׁש כדי אסור לעלות למזבח במד  .ט
 .פולעלות למזבח

 .פחצריך להיות בחלק של שבט בנימין פזהמזבח  .י
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י (שמות כ כא)שנאמר  .פ ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ (רמב"ם הלכות בית , דהיינו שיהיה מחובר באדמה ִמְזּבַ
 .הבחירה א' י"ג)

 רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ז.  .פא

אבני המזבח צריכות להיות שלימות וחלקות לגמרי בלי שום פגם, ואפילו פגם קטן כחגירת  .פב
ח ה' ֱאלֶֹקיךָ  (דברים כז ו)יפורן. שנאמר הצ ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות ּתִ . וכן אבני ההיכל ֲאָבִנים ׁשְ

(רמב"ם הלכות בית והעזרות שלימות וחלקות לגמרי ללא שום פגימה ואפילו כחגירת הציפורן 
ד . אלא שיש הבדל, שאבני המזבח צריכות להיות שלימות מלכתחילה שהיו תמיהבחירה א' י"ד)

שלימות וחלקות וכן לא נגע בהם ברזל מעולם, אבל אבני ההיכל והעזרות חותכים ומיישרים 
(כך פסק הרמב"ם מחוץ להר הבית ואח"כ מכניסים להר הבית. ורק בתוך הר הבית אסור לחתכם 

 .בהלכות בית הבחירה א ח)

לֹא ִתְבֶנה  )(שמות כ כבאבן שנגע בה ברזל פסול למזבח, גם אם לא עשה פגימה. ככתוב  .פג
ַחְלֶלהָ  ָך ֵהַנְפּתָ ָעֶליָה ַוּתְ י ַחְרּבְ ִזית ּכִ  .(רמב"ם הלכות בית הבחירה א טו) ֶאְתֶהן ּגָ

[אבל לצורך אסור לחתוך שום אבן מאבני המזבח, כמ"ש לעיל. אסור לנתץ דרך השחתה  .פד
ן  מהמזבח או מההיכל או מכל העזרות שנאמר תיקון, או לבנות יותר מפואר, מותר] לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ

 .(רמב"ם הלכות בית הבחירה א יז, ובדרך חכמה) ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם

 רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' י"ז. .פה

ִחי (שמות כ כג)שנאמר  .פו  .(רמב"ם הלכות בית הבחירה א יז) ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ

ן. אבל לשכת הגזית, שגם היא המזבח וכן ההיכל צריכים להיות בחלק של שבט בנימי .פז
 .(רש"י זבחים נד:)בעזרה, צריכה להיות בחלק של שבט יהודה 

  זבחים נ"ג: .פח
 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי מהלכות המזבחתקכד

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 
כל האורך, מפני ששם בצדדים מזרח ודרום למזבח ולא ל

כבר החלק של יהודה, אך המזבח צריך להיות בחלק של 
  .פטשבט בנימין
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שארץ ישראל יתחלק  מח)-(מזזה בבית ראשון ושני. אבל בבית שלישי, מבואר בסוף יחזקאל 
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 

 "ע.הגזית ליהודה. וצ

  זבחים נ"ג: .פט
רוחב היסוד לא סבב מכל צד והיה מהלך וז"ל:  (פסוק יג)המלבי"ם כתב בפירושו לבית שלישי 

. ע"כ. וכן כתב המלבי"ם שבבית שני עשו את רק על צפון ומערב ואמה במזרח ואמה בדרום
המזבח באותו תבנית כמו שיהיה בבית שלישי, חוץ משינוי קטן בגובה היסוד. נמצא 

 אמה אחתבמזרח ו אחת ואמה ,מערבבצפון וברק לבי"ם גם בבית שלישי היסוד הוא שלהמ
  .בדרום

ומזבח שבנו בני הגולה כעין וז"ל:  (הלכות בית הבחירה ב ג)וכן משמע לשיטת הרמב"ם שכתב 
  ע"כ.. ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע ממנה ,מזבח שעתיד להבנות עשוהו

, בבית שלישי יהיה היסוד סביב בכל הצדדים, כי אז מקום (פסוק יז)אבל לשיטת המצודת דוד 
 המקדש לא יהיה מיוחד לשום שבט.



  באר                           החייםה
 

תקכה   יגפסוק  יחזקאל פרק מג
 

 מראה היכל

 
בניית המזבח 

 
   

 איך בונים את המזבח:

בונים את המזבח מאבנים גדולות וקטנות, שהם שלמות 
ה אפילו קטנה מאוד, וכן שלא נגע בהם וחלקות בלי שום פגימ

  .צברזל מעולם

, שיש שם אבנים צאהולכים למקום שנקרא 'בקעת בית כרם'
, וחופרים שם בכלי חפירה צבשלימות חלקות בלי שום פגם

, ומשם צד, עמוק מאוד עד מקום שמעולם לא חפרו שםצגמעץ
  מוציאים אבנים אלו.

ת המזבח, ומביאים את האבנים למקום שהולכים לבנות שם א
שהוא בעזרה בבית המקדש, ובונים שם תבניות מעץ בגודל 

  שצריכים עבור המזבח, ומכניסים לתוך התבנית את האבנים. 

, ולוקחים צהולוקחים עופרת, ומחממים עד שנהיה מותך נוזלי
זפת וסיד, ומערבבים יחד היטב את הזפת ואת הסיד ואת 

המשנה  העופרת המותך. עד שנהיה כעין מה שנקרא בלשון
  .[וכעין הנקרא בלשון המדובר 'מלט']'מעזיבה' או 'טיט' 

  ושופכים תערובת זו על האבנים.
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 מדות ג' ד'. גמרא זבחים נ"ד. .צ

 מדות ג' ד'. .צא

. ובתוס' )הלכות בית הבחירה א יד(והרמב"ם כתב שאפשר לקחת את האבנים גם מים הגדול  .צב
הים נבראו האבנים חלקות מששת ימי איתא שלוקחים אבנים מנחל שבחול הים, ששם בחול 

 . ויתכן שבבקעת בית כרם יש נחל.(תוס' סוכה מט.)בראשית 

 רא"ש. .צג

 מדות ג' ד'. .צד

 רש"י זבחים נ"ד. .צה



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי בניית המזבחתקכו

אחרי שמתייבש היטב, מסירים את תבנית העץ, ונשאר המזבח 
  בצורה ובגודל שצריך.

  

 בונים את המזבח בשלשה 'קומות':

 ה'קומה' הראשונה באורך וברוחב ל"ב על ל"ב אמה.   .א

  וא נקרא 'יסוד'.. והצוגובהו שתי אמות

ה'קומה' השניה באורך וברוחב ל' על ל' אמה. יותר קצר   .ב
 וצר מה'קומה' הראשונה.

  . והוא נקרא 'סובב'.צזגובהו ארבע אמות

ה'קומה' השלישית באורך וברוחב כ"ח על כ"ח אמה. גם   .ג
 הוא יותר קצר וצר מה'קומה' הקודמת.

  .צחגובהו שלש אמות

בע קרנות בארבע פינות ה'קומה' השלישית יש אר
  באורך וברוחב אמה על אמה, חלול.

  גובה הקרנות אמה אחת.

  .צטסך הכל, גובה כל המזבח עשר אמות
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(פסוק יד בבית שני היה גובה היסוד אמה אחת. אבל בבית שלישי יהיה הגובה שתי אמות  .צו
 .וברש"י ומלבי"ם)

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

 גובהו ארבע אמות. (פסוק טו)מלבי"ם בפסוק ט"ו. אבל לשיטת רש"י  .צח

מלבי"ם בפסוק ט"ו. הרמב"ם כתב שגם המזבח בבית שלישי גבהו עשר אמה. וז"ל הרמב"ם  .צט
 ,ושעתיד להעשותשעשה שלמה ושעשו בני הגולה מזבח שעשה משה ו: (הלכות בית הבחירה ב ה)

  ע"כ. כולן עשר אמות גובה כל אחד מהן.
 אבל לשיטת רש"י, בבית שלישי, הקרנות בולטים יותר מעשר אמות.



  באר                           החייםה
 

תקכז   יגפסוק  יחזקאל פרק מג
 

 מראה היכל

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:

את המזבח עושים תבנית מעץ,  במקום שהולכים לבנותא. 
  .קארכו ורחבו ל"ב על ל"ב אמה, וגובהו שתי אמות

  כזה:

  
   

ומביאים שני קרשים, שכל אחד מהם בעובי אמה ובגובה שתי 
, ומחברים אותם אחד לשני כצורת קאאמות, ובאורך ל' אמה

האות ד'. ומניחים אותם כך מחוברים יחד, אחד בצד מזרח 
שכאשר ישפכו את הסיד המעורב יחד  ואחד בצד דרום. וזה כדי

עם זפת ועופרת מותך, לא יגיע הסיד המעורב למקומם של 
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(פסוק יד בבית שני היה גובה היסוד אמה אחת. אבל בבית שלישי יהיה הגובה שתי אמות  .ק
 .וברש"י ומלבי"ם)

 ואכמ"ל. וי"א ל"א אמה. ודו"ק .קא



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי בניית המזבחתקכח

הקרשים. וזאת כדי שלא יהיה בצד דרום ובצד מזרח יסוד, אלא 
  רק אמה אחת.

  כזה:

  
  

אחר כך מניחים בתוך התבנית אבנים גדולות וקטנות שלמות 
מעורבים  וחלקות. על האבנים שופכים סיד, זפת, ועופרת מותך,

  .קביחד. מיישרים מלמעלה עם קרש מעץ

אחרי שהתייבש היטב, מסירים את התבנית ואת הקורות 
שהניחו, ונשאר בנוי מקשה אחת החלק הראשון של המזבח, 

  הנקרא 'יסוד'.

  כזה:
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 רש"י יחזקאל מ"ג י"ד. עזרת כהנים. .קב



  באר                           החייםה
 

תקכט   יגפסוק  יחזקאל פרק מג
 

 מראה היכל

  
  

  

אחר כך בונים על זה תבנית נוספת, באורך וברוחב ל' על ב. 
  .קגל' אמה. ובגובה ארבע אמות

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



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי בניית המזבחתקל

  

ם בתוך התבנית אבנים גדולות וקטנות שלמות וחלקות. מניחי
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.

מקיף את כל המזבח, בשונה מהיסוד  ונקרא 'סובב' כי הוא
  .קדשהוא רק בשני צדדים

  כזה:

  
  

  

אחר כך עושים על הסובב במרכזו תבנית נוספת, באורך ג. 
  .קהוברוחב כ"ח על כ"ח אמה. ובגובה שלש אמות
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 מלבי"ם. .קד



  באר                           החייםה
 

תקלא   יגפסוק  יחזקאל פרק מג
 

 מראה היכל

  כזה:

  
  

מניחים בתוך התבנית אבנים גדולות וקטנות שלמות וחלקות. 
עורבים יחד. על האבנים שופכים סיד, זפת, ועופרת מותך, מ

  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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 . אך לשיטת רש"י, בבית שלישי, הוא בגובה ארבע אמות.[והרמב"ם]לשיטת המלבי"ם  .קה



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי בניית המזבחתקלב

  
  

אחר כך עושים ארבע תבניות באורך וברוחב אמה על ד. 
אמה, ובגובה אמה, ומעמידים אותם בארבעת הפינות של 

  המזבח, כדי לעשות את ה'קרנות' למזבח. החלק העליון של

באמצע כל תבנית מעמידים קורה קטנה מרובעת, בגובה אמה 
  .קואחת

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.

ייבש היטב, מסירים את התבנית, ואת הקורה מעץ אחרי שהת
שבמרכז, ונשאר בנוי קרן באורך וברוחב אמה על אמה ובגובה 

  אמה, חלול באמצע.

  כזה:
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 תפארת ישראל. .קו



  באר                           החייםה
 

תקלג   יגפסוק  פרק מגיחזקאל 
 

 מראה היכל

  
  

  

בפינה הדרומית מערבית של היסוד, יש שני נקבים ביסוד,  ה.
  אחד בצד מערב ואחד בצד דרום [עבור הדמים].

ידים במקומות בעת שמכינים את התבנית בעבור היסוד, מעמ
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 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי בניית המזבחתקלד

שצריכים להיות נקבים אלו, כדי שאחרי יציקת האבנים וכו', 
  .קזישארו נקבים במקומות הנכונים

  

בצד דרום של המזבח בונים מעלה משופע באורך ל"ב אמה  ו.
ֶבׁש. גם את  וברוחב ט"ז אמה, דרכו עולים למזבח. והוא נקרא ּכֶ

ונים על ידי תבנית מעץ, ומכניסים לתבנית אבנים הכבש ב
שלמות וחלקות ושופכים סיד וזפת ועופרת מותך, ממש כמו 

 .קחשבנו את המזבח

 

 .קטעד כאן סדר בניית המזבח
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 עזרת כהנים. .קז

 תפארת ישראל. .קח

המקורות לכל סדר בניית המזבח: מסכת מדות ג' א'. גמרא זבחים נ"ד. רש"י. רע"ב. רמב"ם.  .קט
 תפארת ישראל. עזרת כהנים.



  באר                           החייםה
 

תקלה   יגפסוק  יחזקאל פרק מג
 

 מראה היכל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי בניית המזבחתקלו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

תקלז   יגפסוק  יחזקאל פרק מג
 

 מראה היכל

Q    גובה המזבחR 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עלה ארבע

 שתיםעלה 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי בניית המזבחתקלח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  באר                           החייםה
 

תקלט  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מג

 
מידות המזבח 

 
   

  בזאת נבוא לביאור הפסוקים:

ה )יג( חַ  ִמּדֹות ְוֵאּלֶ ְזּבֵ ַאּמֹות ַהּמִ ה ּבָ ה ַאּמָ  ְוֵחיק ָוטַֹפח, ַאּמָ
ה, ה ָהַאּמָ ָפָתהּ  ֶאל ּוְגבּוָלהּ  רַֹחב, ְוַאּמָ  ָהֶאָחד, ֶזֶרת ָסִביב ׂשְ

ב ְוֶזה חַ הַ  ּגַ ְזּבֵ    קי:ּמִ

הם באמה בת חמשה טפחים, וחלק  קיאחלק ממידות המזבח
  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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באמות 'ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב':  (פסוק יז)שמפרש למטן  ואלה מדות המזבח.רש"י:  .קי
אבל היסוד שלו  וחיק האמה.א אמה וטופח באמה בת חמשה: באמה בת ששה, שהי אמה אמה וטופח.

אמת חול, ולא  האמה,לשון חיקוי וקביעות, והוא היסוד.  חיק,נמדד באמה של חול, שהיא בת חמשה. 

שהיסוד והסובב והקרנות נמדדין באמה בת חמשה:  (צז:)'אמה וטופח' שהיא בת ששה. וכן שנינו במנחות 

אילו הקרנות: וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד. זה הסובב:  רחב.ואמה זה היסוד: וחיק האמה. 

ובאמה זו היה נמדד  וזה גב המזבח.מאמצעיתו מודדו זרת לכל רוח, הרי אמה על אמה:  זרת האחד.

מפורש  (צז:). ובמנחות (ד.), כך מפורש בעירובין (שמות ל ב)גב מזבח הזהב, 'אמה ארכו ואמה רחבו רבוע' 

כנס כניסת הסובב באמה בת חמשה,  ואמה רחב,בגובהה עלה אמה.  חיק האמה, יותר לפי החשבון,

 וגבולה אל שפתה,'עלה חמש אמה וכנס אמה' אינו באמה בת חמשה.  (מדות ג א)אבל עלייתו ששנינו 

   הקרנות בין לרחבן בין לגובהן באמה בת חמשה:
ח היה עשר אמות והיה והנה גובה המזב הקדמה להבנת הפסוקים הבאים, במלבי"ם וז"ל: .קיא

וזה  ,(ובבבית שני היא אמה אחת)נחלק באופן זה, גובה היסוד יהיה בבית שלישי שתי אמות 
ב אמה. אחר גובה ב' אמות נתקצר המזבח אמה מכל צד, ולא היה רחבו רק "ורחבו ל ,נקרא חיק

קטן רק שלשים אמה, וכניסה זו נקרא בשם עזרה התחתונה או הקטנה, כי המקום שתחתיו היה 
(כי רוחב היסוד לא שתי אמות, משם עלה ארבע אמות ברוחב ל' על ל', ושטח זה נקרא סובב, 

, סבב מכל צד והיה מהלך רק על צפון ומערב ואמה במזרח ואמה בדרום, אבל רוחב הסובב סבב מכל צד)
ח אמה, וכניסה זו שכנס אמה נקרא "ח אמה על כ"ואז נתקצר שנית אמה מכל צד, ונעשה כ

[דהיינו מקום המערכה עולה ג'  ם העזרה הגדולה, משם עלה עוד ד' אמות עד ראש הקרנותבש
 ע"כ. ונקרא בשם הראל. אמות, והקרנות אמה אחת, יחד ארבע אמות]



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי מידות המזבחתקמ

ה ַח, ִמּדֹות ְוֵאּלֶ ְזּבֵ מדות המזבח שכתובים בפסוקים הבאים,  ַהּמִ
הם  כגון 'ארבע עשרה אורך בארבע עשרה רוחב' ועוד,

ה שכל  גדולות,ַאּמֹות  מידותּבָ  ה  מהם היאַאּמָ  עודוָ  בת חמשהַאּמָ
  .קיבשזה ששה טפחיםטַֹפח. 

דהיינו, מדות המזבח הכתובות בפסוקים הבאים, הם באמה של 
ששה טפחים. שיש בכל אמה מהם אמה וטפח, מאמה בת 

  חמשה טפחים.

דברים שהם במידת אמה של חמשה טפחים.  אבל, יש כמה
  :קיגשהם הדברים הכתובים כאן

ה  היסוד שהוא נקרא 'חיק', הוא רק במידתְוֵחיק,  בת חמשה ָהַאּמָ
  .קידטפחים

ככתוב 'אמה', שזה אמה בת חמשה, ולא 'אמה וטופח' שזה 
  אמה בת ששה.
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 רש"י כאן. תוס' מנחות צ"ז. מצודת דוד. .קיב

היה חיק' עם ו'. ואם היה זה המשך מתחילת הפסוק לא וטעם הדבר הוא, כי בפסוק כתוב ' .קיג
צריך להיות כתוב ו'. אלא הו' בא לחלק. וזה פירוש הפסוק, שמידות המזבח הכלליות הם באמה 

(עפ"י בת ששה, מלבד כמה יוצאים מן הכלל הכתובים בהמשך פסוק זה שהם באמה בת חמשה 
  .תוס' עירובין ד.)

(רש"י  רסבקונט רשפי ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטופח.: (עירובין ד.)וז"ל התוס' 
וקשה דלא הוה ליה למיכתב  .באמות קטנות שיש באמה בינונית אמה וטפח מאלו עירובין ד.)

דפירש באמות  (מג יג) י בפירוש יחזקאל"ונראה כמו שפירש .כיון דקאי אאמות ,ו"בוי 'וחיק'
וכן תרגם יונתן באמתא דהיא אמתא  ,אמה אמות גדולות שיהא אמה וטופח בשל אמה בת ה'

 . ע"כ.וחיק האמות הוו קטנות [אבל], י אשאר אמות המזבחוקא ,ופשך

באמה בת ששה שהיא אמה וטופח באמה בת  באמות אמה אמה וטופח.וז"ל:  (כאן)ברש"י  .קיד
פירוש מדת המזבח יהיה באותן  באמות אמה אמה וטופח.וז"ל:  (מנחות צז.). ע"כ. ובתוס' חמשה

  .אמות שאמה בינונית תחזיק מהן אמה וטפח
שהיה במדתו שני מיני  צה לומרר ,אמר שמדות המזבח היה באמותהמלבי"ם פירש וז"ל: אבל 

צה אמה, אמה וטפח, ר ה שאמראמות, מקצתם היו באמת בת חמש ומקצתם באמת בת שש, וז
 מקצתם אמה סתם בת חמש, ומקצתם אמת שש שמחזיק אמת חמש ועוד טפח. לומר



  באר                           החייםה
 

תקמא  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מג

. כי היסוד נקבע קטז. מלשון חקיקה וקביעהקטוזה היסודֵחיק: 
  בארץ.

  .קיזהכניסה של הסובב, זה ברוחב אמה בת חמשהרַֹחב:  הְוַאּמָ 

  .קיחזה הסובברַֹחב: 

ָפָתּה  ֶאל ּוְגבּוָלּה  הקרנות הם במדת אמה בת ָהֶאָחד.  ֶזֶרת ָסִביב, ׂשְ
  חמשה.

מודדים מאמצע הקרן חצי אמה לכל צד, נמצא אורך ורוחב 
  .קיטהקרן אמה על אמה

ָפָתּה:  ֶאל ּוְגבּוָלּה  ולה' הכוונה הקרנות שהם . 'וגבקכזה הקרנותׂשְ
  .קכאנמצאים בגבול המזבח, ולתוספת ביאור אמר 'אל שפתה'

  .קכבחצי אמהֶזֶרת: 

ב ְוֶזה ַח.  ּגַ ְזּבֵ ובאמה זו בת חמשה, הוא גם מזבח הזהב. ַהּמִ
  .קכגבאורך ורוחב אמה, באמה בת חמשה טפחים

ב ַח:  ּגַ ְזּבֵ   .קכדזה מזבח הזהבַהּמִ
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 מנחות צז: עירובין ד. .קטו

 ירובין ד. מצודת דוד.עפ"י רש"י ע .קטז

מנחות צז: עירובין ד. רש"י. מצודת דוד. רק הכניסה של הסובב ברוחב הוא באמה בת  .קיז
 .(מנחות צז:)חמשה, אבל הגובה באמה בת ששה 

מנחות צז: עירובין ד. אולי נקרא הסובב 'רוחב' מפני שהוא מסבב ברוחב את כל המזבח.  .קיח
ב הוא באמה בת חמשה, אבל הגובה באמה בת ששה וכן אולי מפני שרק הכניסה שלו ברוח

 .(מנחות צז:)

 רש"י כאן. רש"י מנחות צז: רש"י עירובין ד. תוס' מנחות צז: .קיט

 מנחות צז: עירובין ד. רש"י. מצודת ציון. .קכ

 מצודת ציון. .קכא

 רש"י מנחות צז: רש"י עירובין ד. .קכב

 רש"י כאן. רש"י מנחות צז:  .קכג



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי היסודתקמב

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

 
היסוד 

 
   

ְחּתֹוָנה ָהֲעָזָרה ַעד ָהָאֶרץ ּוֵמֵחיק )יד( ִים ַהּתַ ּתַ  ְורַֹחב ַאּמֹות ׁשְ
ה ה ּוֵמֳהֲעָזָרה ֶאָחת, ַאּמָ ַטּנָ דֹוָלה ָהֲעָזָרה ַעד ַהּקְ  עַאְרבַּ  ַהּגְ

ה ְורַֹחב ַאּמֹות    קכה:ָהַאּמָ

 ָהֲעָזָרה ַעד מתחילת היסוד למטה שהוא בקרקע,ָהָאֶרץ,  ּוֵמֵחיק
ְחּתֹוָנה,   עד סוף גובה הכניסה התחתונה שנכנס המזבח אמה,ַהּתַ

ִים ּתַ ה ְורַֹחב גובה היסוד הוא שתי אמה, ַאּמֹות, ׁשְ ורוחב ֶאָחת,  ַאּמָ
  .קכוכניסת היסוד אמה אחת

  .קכזהיסוד, רחב יותר מהסובב אמה אחת ה'חיק' שהוא

 יםממלא '. והוא מלשון רצפה. כיְמַסִתְמָתאבתרגום יונתן 'ֲעָזָרה: 
גדולות וקטנות שלמות וחלקות, ועל אבנים ב תבניתאת ה
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 ובין ד.מנחות צז: עיר .קכד

עד גג מלבן הראשון, עד העזרה התחתונה, מן היסוד מקרקע הארץ, ומחיק הארץ. רש"י:  .קכה

'מביא מלבן של שלשים ושתים על  (זבחים נד.)ולא היה כן בבית עולמים, ששם שנינו  שתים אמות.

מלבן  כשהניח מלבן השיני עליו היה ורחב אמה אחת.שלשים ושתים וגובהו אמה', וכאן גובהו שתים: 

השיני שלשים על שלשים, נמצאת כניסה לו סביב רחב אמה והוא היסוד. הרי עלה שתים וכנס אמה והוא 

'מסתמתא', לשון רצפה, שהיה ממלא את המלבן חלוקי אבנים וזפת וסיד  -היסוד. ויונתן תירגם 'עזרה' 

עד העזרה הגדולה  ומהעזרה הקטנהוקונייא, וממחה ושופך, ומחליקו למעלה, והרי הוא כמין רצפה: 
היא כניסת  ורחב האמה,גובה. ארבע אמות מגג מלבן התחתון עד גג מלבן שעליו  ארבע אמות.

הסובב. עלה ארבע וכנס אמה, ובבית עולמים עלה חמש וכנס אמה, זהו סובב. והתחתון קורא קטנה לפי 

   שאין גובהו אלא שתים, והעליון גובהו ארבע:
 .(מדות ג א. רש"י)המקדש השני היה גובה היסוד רק אמה אחת רש"י. מלבי"ם. אבל בבית  .קכו

 מלבי"ם. מדות ג' א'. .קכז



  באר                           החייםה
 

תקמג  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מג

האבנים שופכים סיד, זפת, ועופרת מותך, מעורבים יחד, 
  .קכחומיישרים מלמעלה עם קרש מעץ. והרי זה כמין רצפה

 
הסובב 

 
   

ה ּוֵמֳהֲעָזָרה ַטּנָ דֹוָלה,  ָהֲעָזָרה ַעד ַהּקְ מהכניסה התחתונה, עד ַהּגְ

ע הכניסה העליונה שנכנס שוב אמה, הוא גובה ַאּמֹות,  ַאְרּבַ

ה,  ְורַֹחב הסובב הוא ארבע אמות, ורוחב כניסת הסובב ָהַאּמָ
  .קכטאמה אחת

 
מקום המערכה 

 
   

ע ְוַהַהְרֵאל )טו(  ּוְלַמְעָלה ּוֵמָהֲאִריֵאל )כתיב ומהאראיל( ַאּמֹות, ַאְרּבַ
ָרנֹות ע ַהּקְ    קל:ַאְרּבַ

ע ְוַהַהְרֵאל כל החלק העליון של המזבח, שהוא ראש ַאּמֹות,  ַאְרּבַ
  המזבח, נקרא 'הראל'.

  ניסת הסובב עד ראש המזבח, הוא בגובה ארבע אמות.מכ

אבל מכניסת הסובב עד מקום המערכה הוא רק שלש אמות. 
ומפרש בהמשך הפסוק שמהאריאל ולמעלה יצאו הקרנות 
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 רש"י. .קכח

 .(מדות ג א)עפ"י רש"י. מלבי"ם. אבל בבית המקדש השני היה גובה הסובב חמש אמה  .קכט

הוא גובה גג המזבח מן הסובב ולמעלה. ובבית עולמים לא היה אלא שלש. ויונתן  וההראל.רש"י:  .קל

   אף הוא תירגם 'ומדבחא ארבע אמין':



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי הקרנותתקמד

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

 
הקרנות 

 
   

ּוְלַמְעָלה,  ּוֵמָהֲאִריֵאל מקום המערכה הוא בגובה שלש אמות.
ָרנֹות למעלה ממקום המערכה, יש ע,  ַהּקְ ארבע קרנות. וגובה ַאְרּבַ

  .קלבהקרנות אמה אחת. הרי גובה ראש המזבח ארבע אמות

  .קלגנמצא גובה כל המזבח עשר אמה

ו אש מקום המערכה נקרא 'אריאל', משום שבוער עלי: ָהֲאִריֵאל
  .קלדמהשמים בצורת אריה גדול
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שכתב שהמזבח בבית שלישי  (הלכות בית הבחירה ב ה)מלבי"ם. וכן הוא עפ"י הרמב"ם  .קלא
בגובה עשר אמות. אבל לשיטת רש"י גובה מקום המערכה בבית שלישי הוא ארבע אמות 

 והקרנות מעליו. נמצא גובה המזבח אחד עשרה אמה. 

ראה לבאר ש'ההראל' הוא ראש המזבח, מכניסת הסובב עד ראש מלבי"ם. לפי המלבי"ם נ .קלב
בלי הקרנות. ובזה יובן שכל  [כמבואר בפסוק הבא]הקרנות. ו'האריאל' זה מקום המערכה בלבד 

ראש המזבח שנקרא 'הראל' הוא באמת בגובה ארבע אמות עם הקרנות. אבל מקום המערכה 
ובה שלש אמות. ולפי זה יובן מה שכתוב שנקאא 'אריאל' שהוא בלי הקרנות, הוא באמת רק בג

בפסוק 'ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע', שמעל האריאל דוקא יוצאים ארבעת הקרנות, אבל 
  לא מעל ההראל. ובזה יהיה גובה כל המזבח עשר אמה.

 'והראל ארבע' ה שנאמרשמ רשו) פי(זבחים נג.) איזהו מקומן רק(בפל "וחזעוד כתב המלבי"ם וז"ל: 
ההראל, שאגב משמיענו שחשבינן ארבע מן ההראל שהוא מקום המערכה ולמטה,  ולא עד

שמן חוט הסקרא עד מקום הקרנות ניתנים דמים העליונים, ולמטה מהם  ,לענין רשות דמים
ניתנים דמים התחתונים, וזה הגיע עד אמה אחת למטה מן הסובב שהוא ד' אמות מן ההראל 

 .שהוא מקום המערכה

  .(הלכות בית הבחירה ב ה)עפ"י הרמב"ם  מלבי"ם. וכן .קלג
 מלבי"ם. רד"ק. מצודת ציון. תפארת ישראל מדות ג' א'. .קלד



  באר                           החייםה
 

תקמה  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מג

Q    גובה המזבחR 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עלה ארבע

 שתיםעלה 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי אורך ורוחב מקום המערכהתקמו

 
אורך ורוחב מקום המערכה 

 
   

ים ְוָהֲאִריֵאל )כתיב והאראיל( )טז( ּתֵ ֵרה ׁשְ ים ֹאֶרךְ  ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֵרה ּבִ  ֶעׂשְ
   קלה:ְרָבָעיו ַעתַאְרבַּ  ֶאל ָרבּוַע, רַֹחב,

ים מקום המערכה,ְוָהֲאִריֵאל,  ּתֵ ֵרה ׁשְ ים אֶֹרְך, אמה ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֵרה  ּבִ ֶעׂשְ
את מקום המערכה מודדים מהאמצע, שתים עשרה רַֹחב,  אמה

אמה לכל צד. נמצא שמקום המערכה הוא באורך עשרים 
  .קלווארבע על רוחב עשרים וארבע אמה

  .קלזמקום המערכה הוא מרובעָרבּוַע, 

ַעת ֶאל כל אחד מארבעת הרבעים של המזבח הוא  ְרָבָעיו, ַאְרּבַ
באורך ורוחב שתים עשרה על שתים עשרה אמה. נמצא 
שאורך ורוחב כל מקום המערכה הוא עשרים וארבע על 

  .קלחעשרים וארבע

וזה על ידי שמודדים מהאמצע, שתים עשרה אמה לכל צד. 
  אמה. נמצא מקום המערכה עשרים וארבע על עשרים וארבע
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מקום המערכה היה עשרים וארבע על עשרים וארבע, וזהו  והאריאל שתים עשרה ארך.רש"י:  .קלה

על שאמצעיתו הוא מודד שתים עשרה לכל רוח, הרי כ"ד  שתים עשרה בשתים עשרה, אל ארבעת רבעיו,

, המזבח היה שלשים ושתים על שלשים (ג א). וכן שנינו במסכת מידות (נט:)כ"ד, כך מפורש בזבחים 

ושתים, עלה אמה וכנס אמה זה היסוד, נמצא שלשים על שלשים, עלה חמש וכנס אמה זה הסובב, נמצא 

עשרים עשרים ושמונה על עשרים ושמונה, מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה, נמצא עשרים ושש על 

ושש, מקום הילוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה, נמצא עשרים וארבע על עשרים וארבע מקום 

   המערכה:
 משנה מדות ג' א'. זבחים נט: רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .קלו

 מצודת דוד. .קלז

 כנלע"ד לבאר דברי המשנה דלהלן, והיעבת"א. .קלח



  באר                           החייםה
 

תקמז  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

ֱאַמר: קלטככתוב במשנה ּנֶ שהוא מקום המערכה,  ,ְוָהֲאִריֵאל' :ׁשֶ
הנקרא כן משום שבוער עליו אש מהשמים בצורת אריה 

ֵרה ,קמגדול ים ֶעׂשְ ּתֵ ֵרה ,ֹאֶרךְ  אמה ׁשְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ  ,ֹרַחב אמה ּבִ
ֵרה ַעל  מבארת המשנה: .'ָרבּועַ  ים ֶעׂשְ ּתֵ א ׁשְ ֵאינֹו ֶאּלָ ָיכֹול ׁשֶ

ּתֵ  ֵרה,ׁשְ היינו יכולים לחשוב שביאור הפסוק הוא שמקום  ים ֶעׂשְ
 המערכה הוא רק שתים עשרה על שתים עשרה אמה, אלא

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ַעת ְרָבָעיו' כשנאמר בהמשך הפסוק ּכְ  ',ֶאל ַאְרּבַ
ד ּתֵ  לומדים מזה, ְמַלּמֵ ן ָהֶאְמַצע הּוא מֹוֵדד ׁשְ ּמִ ֵרה ׁשֶ ים ֶעׂשְ

ה ְלָכל רּוַח. מהאמצע של המזבח מודדים שתים עשרה ש ַאּמָ
אמה לכל צד. ולפי זה יוצא שכל מקום המערכה הוא עשרים 

  .קמאוארבע על עשרים וארבע אמה

 
אורך ורוחב כל גג המזבח 

 
   

ע ְוָהֲעָזָרה )יז( ֵרה ַאְרּבַ ע ֹאֶרךְ  ֶעׂשְ ַאְרּבַ ֵרה ּבְ  ֶאל רַֹחב ֶעׂשְ
ַעת בּול ְרָבֶעיָה, ַאְרּבַ ה, ֲחִצי אֹוָתהּ  ָסִביב ְוַהּגְ  ָלהּ  ְוַהֵחיק ָהַאּמָ

ה נֹות ּוַמֲעלֵֹתהוּ  ָסִביב, ַאּמָ    קמב:ָקִדים ּפְ

  מקום המערכה לבדו, הוא עשרים וארבע על עשרים וארבע.
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 מדות ג' א'. .קלט

 ן. תפארת ישראל מדות ג' א'.מלבי"ם. רד"ק. מצודת ציו .קמ

  רע"ב. תפארת ישראל. .קמא
גג המזבח עם מקום הקרנות ועם מקום רגלי הכהנים כ"ח  והעזרה ארבע עשרה ארך.רש"י:  .קמב

והגבול  אל ארבעת רבעיה:האמורים כאן מאמצעיתו הוא מודד, כמו שמפורש  ארבע עשרהעל כ"ח. ו
מאצעיתו מודד, נמצא  חצי האמה.פירשוהו על הקרנות: תירגם יונתן 'גדנפא', ורבותינו  סביב אותה.

וכבש שעולין לו בו  ומעלותיהו פנות קדים.זו כניסת היסוד:  והחיק לה אמה סביב.אמה על אמה: 

היה בדרום, כדי שיהא העולה בו פונה למזרח, שכל הפינות היו דרך ימין, כדנפקא לן בשחיטת קדשים 

'שלשה פונים צפונה וגו'', שמונה והולך דרך ימין, וכשאתה נותן  כה)(מלכים א' ז מהאי קרא  (זבחים סב:)

   הכבש בדרום העולה בו ופונה דרך ימין פונה למזרח:



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי אורך ורוחב כל גג המזבחתקמח

ויש עוד אמה מכל צד למקום הילוך רגלי הכהנים, ועוד אמה 
נות, הרי אורך ורוחב גג המזבח עשרים מכל צד למקום הקר

  .קמגושמונה על עשרים ושמונה

גג המזבח, עם מקום הילוך רגלי הכהנים ועם מקום ְוָהֲעָזָרה, 

ע הקרנות, הוא במידת ֵרה ַאְרּבַ ע ֹאֶרְך, אמה ֶעׂשְ ַאְרּבַ ֵרה ּבְ  אמה ֶעׂשְ
ומודדים מהאמצע ארבע עשרה אמה לכל צד, נמצא רַֹחב. 

מזבח עשרים ושמונה על עשרים ושמונה שאורך ורוחב גג ה
  .קמדאמה

ַעת ֶאל מודדים את גג המזבח מהאמצע ארבע ְרָבֶעיָה.  ַאְרּבַ
עשרה אמה לכל צד. נמצא מידת גג המזבח עשרים ושמונה על 

  .קמהעשרים ושמונה אמה

הסובב בולט אמה נוספת מכל צד, והוא במידת שלשים על 
  שלשים אמה.

והוא במידת שלשים ושתים  היסוד בולט אמה נוספת מכל צד,
  .קמועל שלשים ושתים אמה
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  רש"י. מצודת דוד. .קמג
  רש"י. מצודת דוד. .קמד
  רש"י. מצודת דוד. .קמה
 מדות ג' א'. .קמו



  באר                           החייםה
 

תקמט  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי הקרנותתקנ

 
הקרנות 

 
   

בּול:    .קמזזה הקרנותַהּגְ

בּול,  סביב בארבעת  אֹוָתּה, ָסִביב הקרנות הם בגבול המזבח,ְוַהּגְ
  .קמחפינות המזבח

ה,  ִציֲח  מידת הקרנות הוא ומודדים מאמצע הקרנות חצי ָהַאּמָ
  .קמטאמה לכל צד, נמצא שמידת הקרנות אמה על אמה

 
היסוד 

 
   

  .קנזה היסודֵחיק: 

ה ָלּה  ְוַהֵחיק   .קנאהיסוד בולט ברוחב אמהָסִביב,  ַאּמָ

 
הכבש 

 
   

נֹות ּוַמֲעלֵֹתהוּ  , קנבהכבש לעלות למזבח הוא בצד דרוםָקִדים.  ּפְ
  .קנגוהעולה בו פונה למזרח

, לכן קנד'ו אלא דרך ימיןילא יה מכיוון ש'כל פינות שאתה פונה
ָכל : קנו, ככתוב במשנהקנהעולים הכהנים בצד מזרח של הכבש ּבְ

ִמְזָרחֹו  ֶבׁש יֹום ּכֲֹהִנים עֹוִלים ּבְ ל ּכֶ   .ׁשֶ

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

 מנחות צז: עירובין ד. רש"י. מצודת דוד. .קמז

  מצודת דוד. .קמח
  מצודת דוד. רש"י. .קמט

 מנחות צז: עירובין ד. רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .קנ

 רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .קנא

 מדות ג' ג'. רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .קנב

 רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .קנג



  באר                           החייםה
 

תקנא  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

  .קנזזה הכבש שעולים בו למזבחַמֲעלֵֹתהּו: 

ונאמר בלשון רבים, מפני שיש עוד שני כבשים קטנים בצדדי 
  .קנחהכבש הגדול, כבש אחד לסובב, וכבש אחד ליסוד

חַ : קנטככתוב במשנה ל ִמְזּבֵ בצד דרום  ,ְוֶכֶבׁש ָהָיה ְלְדרֹומֹו ׁשֶ
ו מדרון, של המזבח, יש את הכבש, והוא עליה משופעת כמ

  .קסמקרקע העזרה עד כנגד מקום המערכה

: קסאמפני שאסור לעלות במדרגות למזבח, כמו שכתוב בתורה
ִחי'   .קסב'ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ

ִים אורך הכבש ּתַ ים ּוׁשְ לׁשִ ׁש  ַעל ֹרַחבאמה,  ׁשְ ֵרה ׁשֵ   אמה. ֶעׂשְ

שתיים מהאמות של הכבש הם מעל הסובב ומעל המקום 
יות יסוד, נמצא שבקרקע ארכו רק שלשים אמה, אבל שצריך לה

  .קסגלמעלה ארכו שלשים ושתיים אמה

. בניית הכבש היא באותו אופן קסדהכבש אטום כמו המזבח
ממש כמו שבנו את המזבח. מכינים לבניית הכבש תבניות 
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 יומא מה. .קנד

 רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .קנה

 יומא ד' ה'. .קנו

 רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .קנז

 ת דוד. מצוד .קנח

 מדות ג' ג'.  .קנט

 רע"ב.  .קס

 שמות כ' כ"ג. .קסא

 רע"ב.  .קסב

 זבחים ס"ב: .קסג

 תפארת ישראל. .קסד



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי הכבשתקנב

, ומניחים בתוך התבנית קסהמעץ במידות שהכבש צריך להיות
על האבנים שופכים סיד, אבנים גדולות וקטנות שלמות וחלקות. 

זפת, ועופרת מותך, מעורבים יחד. מיישרים מלמעלה עם קרש 
מעץ. אחרי שהתייבש היטב, מסירים את התבנית, ונשאר בנוי 

  .קסוהכבש

בצידי הכבש יוצאים ממנו שני כבשים קטנים. בצד מזרח יש 
  .קסזכבש קטן אל הסובב, ובצד מערב יש כבש קטן אל היסוד

  .קסח, יש רווח קטןבין הכבשים אל המזבח

בקיר המערבי של הכבש, למעלה  ּוְרבּוָבה ָהְיָתה לֹו ְבַמֲעָרבֹו,
ליד השפה העליונה של הכבש, יש 'רבובה', שהוא חור מרובע 

  .קסטאמה על אמה, ועמוק כאורך הושטת היד
  .קעב. דהיינו חלולקעא'ְנבּוב לּוחֹות' קעלשוןמכמו ְנבּוָבה,  :ְרבּוָבה

  .קעגלול, לכן נקרא כךמשום שה'רבובה' היא חור ח

סּוֵלי ַחַטאת ָהעֹוף ם ָהיּו נֹוְתִנים ּפְ ָ ׁשּ בתוך ה'רבובה' נותנים  .ׁשֶ
  .קעדאת חטאת העוף שנפסלו מפני ספק
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ומעמידים במקום שצריך להיות ה'רבובה' וכו', קרש מעץ. כדי שאחרי שיתייבשו הסיד  .קסה
 .(עזרת כהנים)והזפת והעופרת, ויסירו את התבניות, ישאר חלול במקום זה 

  ל. עזרת כהנים.תפארת ישרא .קסו
 זבחים ס"ב: רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' י"ד. .קסז

 זבחים ס"ב: .קסח

 תפארת ישראל בביאור המשנה, וכן בסימני צורת המזבח אות י"ז. .קסט

 שמות כ"ז ח'. .קע

 רע"ב. .קעא

 רש"י שמות כ"ז ח'. .קעב

 .(הלכות בית הבחירה ב יד)דרך חכמה  .קעג

 תפארת ישראל. .קעד



  באר                           החייםה
 

תקנג  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

ונשארים שם עד שתעובר צורתם, דהיינו שיעבור עליהם לילה 
ויעבור מהם צורת מראה בשר רטוב, ויהיו נותר. ואחר כך 

  .קעול המזבח, ולא עקעהשורפים בבית הדשן שבעזרה
 

המזבח 
 

   

ים : קעזכתוב במשנה ]מז[ לׁשִ ִים ַעל ׁשְ ּתַ ים ּוׁשְ לׁשִ ַח ָהָיה ׁשְ ְזּבֵ ַהּמִ
 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

- [ אחד בתוך העזרהוז"ל: שלשה מקומות לשריפה,  ד)-ות מעשה הקרבנות ז ג(הלכברמב"ם  .קעה
ובו שורפין פסולי המוקדשין ואימורים קדשים קלים שנפסלו ופרים ושעירים של  ,לא על המזבח]

חטאות הנשרפות, אם אירע בהם פסול בין לפני זריקה בין לאחר זריקה, כגון שנטמאו או 
  זמנן לצאת, או שלן הבשר או לנו האימורין שלהן.שיצאו חוץ לעזרה עד שלא הגיע 

ושמו בירה, ובו שורפין חטאות הנשרפות אם אירע בהן פסול אחר  והמקום השני בהר הבית
   .צאתן מן העזרה

והוא הנקרא בית הדשן, ושם שורפין חטאות הנשרפות בזמן  והמקום השלישי חוץ לירושלים
 ע"כ. .הנשרפים]כדין פרים ושעירים -[ שהן נשרפות כמצוותן

פסולי חטאת העוף. לפי שכל קרבן שנפסל תפארת ישראל. וזה לשון התפארת ישראל:  .קעו
וודאי בגופו, נשרף מיד בבית הדשן שבעזרה, אבל כשאין פסולו בגופו, רק מחמת הדם או 

, או שפסולו בגופו, אבל רק מחמת ספק, כהיסח )כפסחים דפ"ב ב'(מחמת הבעלים שנפסלו 
, או שנפסל מחמת שאר ספק, אז אינו נשרף מיד, )כפסחים דל"ד א'(שמא נטמא  הדעת שפוסל

רק צריך תחלה עיבור צורה, דהיינו שימתינו מלשרפו עד שיעבור מראית הבשר הרטוב, על ידי 
רמב"ם פסולי המוקדשין פי"ט (שילינוהו לילה אחת, ואחר כך ישרפוהו בבית השריפה שבעזרה 

ת העוף כה"ג הניחום שם עד שיבאו לידי נותר, ואחר כך ישרפוהו , ולהכי כל פסולי חטא)ה"ב
  במקום הנ"ל.

דלהכי רק לחטאת העוף שנפסלה קבעו לה  ראה ליונוז"ל:  (בועז)עוד כתב התפארת ישראל 
מקום לעיבור צורה. מפני שקרבנות יולדות שהן ב' עופות א' לעולה וא' לחטאת, מצויות ורבות 

ואינה יודעת אם מין חיוב או מין פטור, שדינה נמי שתביא עולה  בעזרה, ושכיח' נמי שהפיל'
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 

. ולהכי מדחיישי' שיתערב זה קרבן הפסול פ"א מ"ד)(ככריתות נאכל, רק תעובר צורתו וישרף 
בשאר קרבנות יולדות הכשרות שרבות בעזרה, להכי קבעו לה מקום שתהיה מונחת שם עד 

(כזבחים פ"ו שיהיה נותר. ומפני שחטאת העוף נעשה למטה אצל קרן מערבית דרומית של מזבח 
. ולאינך רש"י פסחים ל"ד א')(ל, להכי קבעו לה מקום זה להניחה סמוך למקום מליקתה מ"ב)

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 

וף, המזבח. וגם שיטעו בה להקריבה א"א, מדמנכר שחטאת היא, דבעולה הראש מובדל מהג
 ובחטאת נשאר מחובר מדכתיב בה לא יבדיל.



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי המזבחתקנד

ִים. ּתַ אורך ורוחב המזבח בחלקו התחתון, הוא שלשים  ּוׁשְ
  ושתים אמה על שלשים ושתים אמה.

ה ְוָכַנס אַ  ה, ֶזה ַהְיסֹוד.ָעָלה ַאּמָ עלה אמה ונכנס אמה, זה  ּמָ
  היסוד. 

כי לאחר בניית היסוד בונים את הסובב שהוא צר יותר מהיסוד 
באמה אחת מכל צד. ולכן מדרגה זו הבולטת מהסובב ברוחב 

  .קעחאמה מכל צד, נקראת 'יסוד'
בבית המקדש השלישי, היסוד עולה שתי אמות, ולא רק אמה 

  .קעטאחת

לֹׁשִ  ים.ִנְמָצא ׁשְ לׁשִ ונמצא שאחרי כניסה זו של היסוד,  ים ַעל ׁשְ
  .קפאמה מכל צד, ישאר שלשים על שלשים אמה

ה. ֶזה ַהּסֹוֵבב. עלה חמש אמות ונכנס  ָעָלה ָחֵמׁש ְוָכַנס ַאּמָ
  אמה אחת, זה הסובב.

אבל בבית המקדש השלישי, הסובב עולה ארבע אמות, במקום 
  .קפאחמש אמות

החלק העליון של המזבח, שהוא  לאחר בניית הסובב בונים את
צר יותר מהסובב באמה אחת מכל צד. ולכן מדרגה זו הבולטת 
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 מדות ג' א'.  .קעז

תפארת ישראל. וצריך לזכור שלשיטת המלבי"ם, בצדדים מזרח ודרום אין יסוד בכל  .קעח
  האורך, אלא יש שם רק אמה אחת של יסוד, כמו שיבואר להלן. 

  לעיל פסוק י"ד. .קעט
 תפארת ישראל. .קפ

  לעיל פסוק י"ד. .קפא



  באר                           החייםה
 

נהתק  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

מהחלק העליון של המזבח בגובה חמש אמות, וברוחב אמה 
  .קפבמכל צד, נקראת 'סובב'

ונקרא 'סובב' כי הוא מקיף את כל המזבח, בשונה מהיסוד 
  .קפגשהוא רק בשני צדדים

מֹוֶנה עַ  ִרים ּוׁשְ מֹוֶנה.ִנְמָצא ֶעׂשְ ִרים ּוׁשְ ונמצא שאחרי  ל ֶעׂשְ
כניסה זו של הסובב, אמה מכל צד, ישאר עשרים ושמונה על 

  .קפדעשרים ושמונה אמה
ה. ה ִמּזֶ ה ְוַאּמָ ה ִמּזֶ ָרנֹות ַאּמָ בראש המזבח מחסרים  ְמקֹום ַהּקְ

ִרים הקרנות אמה אחת מכל צד,  ׁש ַעל ֶעׂשְ ִרים ָוׁשֵ ִנְמָצא ֶעׂשְ
ׁש.   ורך והרוחב עשרים ושש על עשרים ושש אמה.נמצא הא ָוׁשֵ

ומכיוון שהכהנים צריך ללכת בצדדי המזבח כדי לעשות כמה 
, יש עוד אמה קפו, וכדי שלא יצטרכו ללכת בין הקרנותקפהעבודות

ה  ורחבו ,ְמקֹום ִהּלּוְך ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים אחת עבור ה ְוַאּמָ ה ִמּזֶ ַאּמָ
ה. יש עוד רוחב אמה אחת עבור מקום הילוך רגלי הכהנים  ִמּזֶ

  .קפזמכל צד
ע, ְמקֹום ַמֲעָרָכה. ִרים ְוַאְרּבַ ע ַעל ֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבַ  ִנְמָצא ֶעׂשְ

נשאר עשרים וארבע על עשרים וארבע מקום המערכה. ששם 
יכולים לעשות את מערכות העצים והאש עבור הקרבת 

  .קפחהקרבנות על המזבח
 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

 שראל.תפארת י .קפב

 מלבי"ם. תפארת ישראל. .קפג

 תפארת ישראל. .קפד

 .(רא"ש)כגון כדי להפך במזלגות את הקרבנות שעדיין לא נשרפו ועוד  .קפה

 רע"ב.  .קפו

 תפארת ישראל. .קפז

 תפארת ישראל. .קפח



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי המזבחתקנו

הכהנים, הם שני האמות של בין הקרנות ומקום הילוך רגלי 
משוקעים ונמוכים יותר מגג המזבח, ועל ידי זה נהיה כעין גדר 

  .קפטנמוך כדי שלא יחליקו הכהנים
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  זבחים ס"ב. תפארת ישראל. .קפט



  באר                           החייםה
 

תקנז  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי חוט הסיקראתקנח

 
חוט הסיקרא 

 
   

ל ִסְקָרא חֹוְגרֹו ָבֶאְמַצע, :קצכתוב במשנה יש קו אדום  ְוחּוט ׁשֶ
  .קצאב המזבח באמצע גובהוסבי

  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 

  .קצבהאדום

באמה זו שבין 'חוט הסיקרא' עד גג הסובב, מצויירים ציצים 
  .קצגופרחים לנוי

ין יל ּבֵ ְחּתֹוִנים. ְלַהְבּדִ ִמים ַהּתַ ִמים ָהֶעְליֹוִנים ַלּדָ יש  ַהּדָ
קרבנות שצריך לזרוק את דמם בחלק העליון של המזבח, שהם 
חטאת בהמה ועולת העוף. ויש קרבנות שצריך לזרוק את דמם 

  .קצדבחלק התחתון של המזבח, שהם שלמים וכל שאר הקרבנות

יל בין ולזה נעשה חוט הסיקרא באמצע גובה המזבח, כדי להבד
  .קצההדמים שצריך לזרוק למעלה, אל הדמים שצריך לזרוק למטה
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 מדות ג' א'. .קצ

 רע"ב. תפארת ישראל. .קצא

 רע"ב. תפארת ישראל. .קצב

 ים ס"ב. תפארת ישראל.זבח .קצג

 רע"ב. תפארת ישראל. .קצד

 רע"ב. תפארת ישראל. .קצה



  באר                           החייםה
 

תקנט  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

 
המערכות והתפוח 

 
   

מערכה גדולה. מקומה  א. :קצועל המזבח, יש שלש מערכות
, ועליה קצח. מערכה זו גדולה ורחבהקצזבמזרח המזבח, בצד דרום

  .קצטיד ושאר הקרבנותמקריבים את קרבן התמ

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 

ח. ברווח בין העצים מניחים העצים הפנימים נוגעים בתפו
  .רקיסמים דקים, שאותם מדליקים, ועל ידם נדלק כל המערכה

בנוסף לשאר העצים שבמערכה גדולה, מביאים גם כן בכל 
, ארכם ורחבם אמה על אמה, ראבוקר ובכל ערב שני גזירי עצים
  .רבועביים כמו מחק גדיש של סאה

די לשים מערכה שניה. ממערכה זו לוקחים גחלים במחתה כ ב.
. מקומה במערב המזבח, משוך רגעל מזבח הזהב עבור הקטורת

  .רדמן הקרן שבמערבית דרומית לצד צפון ארבע אמות
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  כך פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .קצו
היה תמיד ב' ד'. ועפ"י תפארת ישראל בסימני הציור. וז"ל התפארת ישראל: מערכה גדולה  .קצז

 כבש. בדרום המזבח, נגד חצי מזרחי של

 ד'. תפארת ישראל תמיד ב'  .קצח

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .קצט

 תמיד ב' ד'. .ר

 יומא כ"ו: רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ג'. .רא

 זבחים ס"ב: רמב"ם הלכות איסורי מזבח ז' ג'. .רב

רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. ובשבת מקטירין על מערכה זו את שני הבזיכי לבונה  .רג
 .מיד ב ה. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב ח)(תמשולחן לחם הפנים 

 תמיד ב' ה'. .רד



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי הנקבים ביסודתקס

, אלא רהמערכה לקיום האש. אין מקריבין במערכה זו כלום ג.
ה' רוהיא לקיום מצוות ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ   .רז'ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ

עית, שממנה לוקח הכהן גדול ביום הכיפורים יש מערכה רבי
  .רחגחלים כדי להקטיר קטורת בקודש הקדשים

. לשם רטבאמצע המזבח יש את התפוח. והוא גל גדול של אפר
גורפים את האפר בכל יום, ומעגלים את האפר הרב עד 

  .רישנראה כעין תפוח גדול

בכל יום לפני שמעלים את העצים כדי לסדר את המערכה, 
הכהנים. ומותר מפני  שלא יחליקו בוזקים מלח על הכבש כדי

שאין ההולכה הזו עבודה. אבל אחר כך אוספים משם את 
המלח, כדי שלא יהיה חציצה בין רגלי הכהנים לכבש, בשעת 

  .ריאעבודת הולכת הקרבנות למזבח

 
הנקבים ביסוד 

 
   

ל אחד לפי הלכותיו, שופכים את לאחר הזאת דם הקרבנות, כ
. את דם החטאות הפנימיות ריבהדם שנשאר ליסוד המזבח

  .ריגשופכים ליסוד המערבי, ואת דם שאר הקרבנות ליסוד דרומי
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 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. .רה

 ויקרא ו' ה'. .רו

 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ה'. .רז

 כך פסק הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים ב' ה'. והוא שיטת רבי יוסי ביומא ד' ו'. .רח

 ומוספין ב' ז'. תפארת ישראל בסימני הציור. רמב"ם הלכות תמידין .רט

פירוש המשניות להרמב"ם תמיד ב' ב'. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ב' ד'. רע"ב תמיד ב'  .רי
 ב'. תפארת ישראל תמיד ב' ב'. תפארת ישראל בסימני צורת המזבח.

 עירובין ק"ד. וברש"י. רמב"ם הלכות תמידין ומוספין ו' ג'. .ריא

 זבחים פרק ה'.רמב"ם.  .ריב

 רע"ב. תפארת ישראל. .ריג



  באר                           החייםה
 

תקסא  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

ֵני ְנָקִבים,  :רידכתוב במשנה רֹוִמית ָהיּו ׁשְ ּוְבֶקֶרן ַמֲעָרִבית ּדְ
ין, ּקִ ֵני ֳחָטִמין ּדַ ִמין ׁשְ המערבית בגג של יסוד המזבח, בפינה  ּכְ

  .רטודרומית שלו, היו שני נקבים דקים וארוכים עד הרצפה
ִנין ּתָ ִמים ַהּנִ ַהּדָ  ,ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ששיירי הדמים שניתנים ,ׁשֶ

רֹוִמי כן שיירי הדמים שניתניםוְ  ֶהן, ַעל ְיסֹוד ּדְ יורדים  ,יֹוְרִדין ּבָ
בנקבים האלו אל חלל שיש תחת המזבח הנקרא 'שית', ומשם 

הם הולכי ַאּמָ ומתערבים בתוך נחל המים העובר  ,ּוִמְתָעְרִבין ּבָ
 .ְויֹוְצִאין ְלַנַחל ִקְדרֹון באמצע העזרה, שהוא ברוחב אמה.

ויוצאים יחד עם המים האלו, אל 'נחל קדרון' שהוא בצד מזרח 
  .רטזשל הר הבית, בעמק שבין הר הבית והר הזיתים

די לזבל בהם בעלי שדות קונים את הדמים שיצאו מהגזברים, כ
  .ריזאת שדותיהם, והכסף להקדש

  

כשרוצים לנקות את העזרה, סותמים את נקב יציאת המים  ]מח[
של אמת המים העוברת באמצע העזרה, והמים עולים על 

, ואחר כך פותחים את הנקב ריחגדותיהם ומדיחים את כל העזרה
  .ריטוהמים יוצאים
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 מדות ג' ב'. .ריד

 עפ"י רא"ש, רע"ב, תפארת ישראל. .רטו

 תפארת ישראל. .רטז

 רע"ב. תפארת ישראל. .ריז

 . (רש"י פסחים סד. ועוד)כל רצפת העזרה כולה משיש  .ריח

  תפארת ישראל. פסחים ס"ד. וברש"י. פסחים ה' ח' וברע"ב.  .ריט
וכשהן רוצין  ,שאמת המים מהלכת בעזרהשהכהנים מדיחין העזרה.  "ל:וז (פסחים סד.)ברש"י 

ומדיחין את כל  ,והמים פושטין והולכין על גדותיה ,להדיח העזרה פוקקין את נקב יציאתה
 .ואחר כך פותחין הנקב והמים יוצאים ,שרצפה של שיש היתה כולה ,העזרה



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי טבלא של שישתקסב

 
טבלא של שיש 

 
   

ֶרן :רככתוב במשנה אֹותֹו ַהּקֶ ה ּבְ ה ָבִרְצּפָ למטה ברצפת  ,ְלַמּטָ
ָמקֹום  ,רכאהעזרה, ממש ליד קרן מערבית דרומית של המזבח

ה, ה ַעל ַאּמָ ם ַאּמָ ְוַטְבָלא  יש שם מקום אמה על אמה, ָהָיה ׁשָ
ִיׁש  ל ׁשַ של שיש מכסה על המקום הזה. לוח זה  רכבולוח ,ׁשֶ

שיש, לא מחובר לרצפה. תחת ה'טבלא של שיש' הזה, יש מ
  .רכגחלל כמחילה ומערה

ה, ַעת ָהְיָתה ְקבּוָעה ּבָ בטבלא של שיש הזה קבוע טבעת  ְוַטּבַ
ּבֹו יֹוְרִדין  מלמעלה, כדי שיוכלו להרים את הטבלא של שיש, ׁשֶ

ית ִ ודרך הפתח הזה יורדים בסולם אל החלל הקטן שלמטה,  ,ַלׁשּ
  .רכדהנקרא 'שית'
ין אֹותוֹ  מכיוון שלעיתים ה'שית' יכול להיסתם מפני  ,ּוְמַנּקִ

הדמים שיורדים אליו מהיסוד, וברבות הזמן נקרש שם הדם, 
  .רכהלכן לפעמים נכנסים לשית ומנקים אותו

 
'שית' ו'שיתין' 

 
   

יש למטה תחת פינה זו של בקרן מערבית דרומית של המזבח, 
'שית'. ובור שני  רכוהמזבח שני בורות. בור אחד לדמים, נקרא

  .רכח'שיתין' רכזלנסכים, נקרא
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 מדות ג' ג'. .רכ

 בצד דרומו.עולה שזה ליד הקרן הזה  יב)(הלכות בית הבחירה ב בדרך חכמה  .רכא

 ראה מצודת ציון ישעיה ל' ח'. .רכב

 עזרת כהנים. .רכג

 תפארת ישראל. .רכד

 עפ"י תפארת ישראל. .רכה



  באר                           החייםה
 

תקסג  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

בהם, אלא  שותתיםשניהם נקראים על שם שהדמים והנסכים 
  .רכטשלדמים נקרא 'שית' ולנסכים נקרא 'שיתין' לסימן

הבור שנקרא 'שית' אינו עמוק, הוא נמצא תחת היסוד, שית: 
יורדים הדמים ששופכים על היסוד, ומשם ממשיכים  לתוכו

  .רלומתערבים באמת המים העוברת בעזרה

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 

  .רלאל'שית'

שצריכים לנקותו מפני הדמים נכנסים לשית מפעם לפעם, כ
  .רלבשנקרשים שם ברבות הזמן
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צריך לומר שהשית שתחת המזבח, הוא אך רק תחת היסוד, ולא תחת הסובב ושאר חלקים  .רכו
 מהמזבח. ובנוסף לזה מתפשט עוד מחוץ למזבח.

ת המזבח, הוא רק תחת כמה אמות בקרן מערבית דרומית, ולא יותר. אבל השיתין תח .רכז
 .(ראה בדרך חכמה)מתפשט עוד קצת מחוץ למזבח 

תפארת ישראל. כן הוא שיטת התפארת ישראל שחילק בין 'שית' ל'שיתין', השית לדמים  .רכח
ורדין והשיתין לנסכים, ודרך הפתח של הטבלא של שיש יורדין לשית, ודרך הלול שבכבש י

  לשיתין. אמנם צריך לדעת שיש בזה הרבה שיטות.
[לכאורה זה אותו לשיטת הרמב"ם יש בור אחד לנסכים ולדמים, והוא נקרא גם שית וגם שיתין 

, ויורדים לשם בפתח של הטבלא של שיש. וכתב בדרך חכמה שם, רק זה ביחיד וזה ברבים]
ק אחד של הבור אינו עמוק, ולשם שהבור רחב חמש אמות, ובחל (הלכות בית הבחירה ב יב)

שותתים הדמים ויוצאים לאמת המים. ובהמשך רחבו של הבור, הוא עמוק מאוד עד התהום, 
 ולשם שותתים הנסכים.

 תפארת ישראל. .רכט

 תפארת ישראל. .רל

 תפארת ישראל. .רלא

 תפארת ישראל. .רלב



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי 'שית' ו'שיתין'תקסד

הבור שנקרא 'שיתין' עמוק מאוד, עד התהום, הוא  שיתין:
נמצא תחת כמה אמות בפינה של המזבח. לתוכו יורדים נסכי 

  .רלגהיין והמים שמנסכים בראש המזבח, ויורדים עד התהום

בראש המזבח, ליד קרן המערבי דרומי, יש שני ספלים מכסף, 
. המערבי הוא עבור ניסוך המים, רלדמחוברים בסיד למזבח

, רלהוהמזרחי הוא עבור ניסוך היין. בספלים יש חור בתחתיתם
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 סוכה מ"ט. .רלג

 תוספות סוכה מ"ח. .רלד

ֹמאלֹו, כתוב:  (סוכה ד ט). במשנה וכה מח:)(סעפ"י תוספות וריטב"א  .רלה ֶבׁש ּוָפָנה ִלׂשְ ָעָלה ַבּכֶ
נֵ  ֵניֶהם ִמּפְ ָחִרין ּפְ ָהיּו ֻמׁשְ א ׁשֶ ל ִסיד ָהיּו, ֶאּלָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ׁשֶ ם. ַרּבִ ֶסף ָהיּו ׁשָ ל ּכֶ ֵני ְסָפִלים ׁשֶ י ׁשְ

ין,  ּקִ ֵני ֳחָטִמין ּדַ ִמין ׁשְ ִבין ּכְ ִין. ּוְמֻנּקָ ַבת ַאַחת. ַהּיָ ִלין ּבְ ֵניֶהם ּכָ הּו ׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ק, ּכְ ה ְוֶאָחד ּדַ ֶאָחד ְמֻעּבֶ
ל ָיִין. ל ַמִים, ִמְזָרִחי ׁשֶ   ַמֲעָרִבי ׁשֶ

והכהן מערה  ,ונקב אחד בחוטמו ,חוטם אחד בספל .כמין שני חוטמין דקיםפירש רש"י וז"ל: 
ובמזבח היה נקב שבו המים  ,המזבחוהנסכים מקלחין ויורדין דרך החוטמין על גב  ,בפי הספלים

  .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 

  מזבח שהן חלולים ועמוקים מאד. לשיתין של
כמין חוטמין דקין. פירש בקונטרס חוטם אחד בספל אמנם בתוס' נתבאר באופן אחר, וז"ל: 

ונקב אחד בחוטמו והכהן מערה מים בפי הספלים והנסכים מקלחין דרך החוטמין ע"ג המזבח 
ועמוקין וזו תימה ובמזבח היה נקב שבו המים והיין יורדין לשיתין של מזבח שהיו חלולין מאד 

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 

י גבי דמים ובקרן מערבית דרומית היו שנ ב)"ג מ"(פכמין חוטם כי ההיא דתנן במסכת מדות 
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.
והא דתנן שהיו הספלים מנוקבין כמין שני חוטמין דקין. מכיון שביררנו כתב הריטב"א וז"ל: 

אלו מחוברין היו במזבח ודאי לא היו החוטמין בולטין מן הספלים לחוץ בשפתיהם שהספלים ה
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 

משפך, וכמין חוטמין שאמרו לומר שהנקבים דקים כנקבי החוטם, או  והיו הספלים נתונין כעין
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 

הן מערה המים בפי הספלים והנסכים חוטם אחד בספל ונקב אחד בחוטמו והכ רשזה ופי
 



  באר                           החייםה
 

תקסה  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

והנסכים שמנסכים לתוכם יורדים לנקב שבמזבח, ומשם 
  .רלונמשכים ויורדים לשיתין

. בחצי הכבש המזרחי הרווח רלזבין הכבש למזבח יש רווח לול:
ל הכבש הרווח הוא אמה הוא קטן ומועט. ובחציו המערבי ש

, רלחאחת. רווח זה של אמה אחת, שהוא באורך שמונה אמות
  .רלטלולנקרא 

ה'לול' הוא הכניסה ל'שיתין', שדרכו יכולים להיכנס ולרדת אל 
  .רמה'שיתין'

לפעמים נדבק יין בדפנות השיתין. ופעם בשבעים שנה יורדים 
 רמבדרך ה'לול', ומשתלשלים שם בחבל רמאכהנים בחורים צעירים

יורדים אל ה'שיתין'. ומלקטים משם את היין שנדבק לכתלים, ו
  .רמדעל גבי המזבח רמגוהוא קרוש כבר, ומעלים ושורפים
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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 

שפיכתן ואם כן לא  ומשם היה יורד על גבי המזבח אלא שהיה מטה אותן כנגד השיתין בשעת
 ע"כ. היו הספלים מחוברין, ומה שכתבנו יותר נכון וכן פי' בתוספות.

  סוכה מח:  .רלו
הנקב שבספל של המים דק יותר מהנקב שבספל של היין. כדי שהמים עם היין יכלו מספליהם 

  .(סוכה ד ט, רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י ז)יחד 
ים, שהמים ממהרין לצאת, יותר מהיין העב בטבעו יותר ליין, שעב מן המ ואה עבה יותרנקב הה

 .(תפארת ישראל סוכה ד ט) מהמים

הטעמים שיש רווח בין הכבש למזבח: א. כדי לקיים מצוות זריקת אברי הקרבנות מהכבש  .רלז
 .(זבחים סב:)למזבח דווקא. ב. כדי שמזבח יהיה מרובע 

 ת.כל רוחב הכבש הוא ט"ז אמות, וחציו הוא ח' אמו .רלח

 רש"י סוכה מ"ט. .רלט

 תפארת ישראל. .רמ

 שהם פרחי כהונה. .רמא

 עזרת כהנים. .רמב

כתוב ששורפים בקדושה. ופירש רש"י במקום קדוש בעזרה. וביאר  (סוכה מט.)בגמרא  .רמג
 .(סימני צורת המזבח אות טז)התפארת ישראל ששורפין על גבי המזבח 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי 'שית' ו'שיתין'ותקס

החשמונאים מצאו את פך השמן בחותמו של כהן גדול, בתוך 
  .רמההשיתין

  
  :רמוסיכום ממה שנתבאר

  בור לדמים. שית:

  בור לנסכים. שיתין:

  שם הכניסה לשית. טבלא של שיש:

  רב הכבש עצמו, והוא הכניסה לשיתין.פתח במע לול:

  חור בכבש, עבור פסולי חטאת העוף. רבובה:
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. ולפי"ז לא יהיה מחלוקת (סוכה מט:)עי"ש  עפ"י מלאכת שלמה, וכן נראה עפ"י השפת אמת .רמד
אפילו . ואולי זה הביאור בתיבות הגמרא '(סוכה מט)בין רבנן לרבי אלעזר בר צדוק בגמרא 

, שנקלט בצדדים. ויתכן שכתלי השיתין לא היו חלקים לגמרי. עי"ש 'בדאיקלט ,תימא רבנן
 בגמרא והבן.

  ה של חנוכה, בפיוט המתחיל 'אודך'.בשם הפייטן לשבת שניי (מדות ג)עזרת כהנים  .רמה
כתוב: ולא נשתייר אלא פך אחד שהיה חתום  (דרשה דחנוכה)ובשאילתות דרב אחאי גאון 

ח ע"כ. הנה תחת המזבח. בחותמו של כהן גדול  אסור שיהיה חלל תחת כל המזבח שנאמר ִמְזּבַ
י ה ּלִ ֲעׂשֶ , "ם הלכות בית הבחירה א יג)(רמב, דהיינו שיהיה מחובר באדמה (שמות כ כא) ֲאָדָמה ּתַ

ובתפארת (ראה מידות ג א  ומותר תחת חלק קטן מהמזבח חלל מלבד החלל של השיתין, שהוא
מצאו החשמונאים על כן צריך לומר שגם לפי דעת רב אחאי גאון  .שם) 'היכל ידיד'ובספר ישראל 

  תחת המזבח. את פך השמן בחותמו של כהן גדול, בתוך השיתין
וך השיתין במקום עמוק מאוד כעין חפירה בכותל, ובתוכו היה מונח פך השמן, נראה שהיה בת

ומחוץ לחפירה קטנה זו היה הפתח סגור, וחתום שם בחותמו של כהן גדול. וכך ידעו בודאי 
 .(כן נראה עפ"י תוס' שבת כא:)שהיוונים לא הסיטו את פך השמן 

 כמ"ל.לשיטת התפארת ישראל. אמנם יש בזה הרבה שיטות וא .רמו



  באר                           החייםה
 

תקסז  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

 
אבני המזבח והכבש 

 
   

חַ  :רמזכתוב במשנה ְזּבֵ ֶבׁש ְוֶאָחד ַאְבֵני ַהּמִ בין  ,ֶאָחד ַאְבֵני ַהּכֶ
ְקַעת ית המזבח, האבנים לבניית כבש ובין האבנים לבני ִמּבִ

ֶרם ית ּכָ מביאים את האבנים מבקעה שנקראת 'בית כרם'.  ,ּבֵ
  . רמחכך הוא שם המקום

מביאים אותם דוקא ממקום זה, כי שם יש אבנים חלקות בלי 
  .רמטשום פגם
תּוָלה, רנבכלי חפירה מעץ ְוחֹוְפִרין ה ֵמַהּבְ דהיינו יותר  ְלַמּטָ

ם, ולא נגע ברזל נמוך ממקום שיודעים שלא חפרו שם מעול
  .רנאבאבנים האלו מעולם

תּוָלה תּוָלהמקום שלא חפרו שם מעולם.  :ּבְ ה ֵמַהּבְ יותר  :ְלַמּטָ
  .רנבנמוך ממקום שלא חפרו שם מעולם

ֵלמֹות ם ֲאָבִנים ׁשְ ָ ּלֹא הּוַנף ֲעֵליֶהם  ,רנגוחלקות ּוְמִביִאים ִמׁשּ ׁשֶ
ְרֶזל, ַהבַּ  , משוםרנדדהיינו שלא נגע בהם ברזל מעולם ּבַ ְרֶזל ׁשֶ
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 מדות ג' ד'. .רמז

ֵאת: (ו א)רא"ש. מקום זה מוזכר בירמיה  .רמח אּו ַמׂשְ ֶרם ׂשְ ית ַהּכֶ . (רא"ש ועפ"י רש"י בירמיה) ְוַעל ּבֵ
ֶרם: (ג יד)ומוזכר גם בנחמיה  ית ַהּכָ ֶלְך ּבֵ ר ּפֶ ית  ֲאָדָמה: (נדה ב ז). וכן מוזכר במשנה ׂשַ ְקַעת ּבֵ ִמּבִ

ֶרם  .ּכֶ

 אל.רא"ש. תפארת ישר .רמט

רא"ש. חופרים בקרדומות מעץ כדי שלא יפסלו האבנים מנגיעת ברזל בשעת החפירה. נראה  .רנ
 שאף כשחפרו בעץ, חפרו בעדינות ובזהירות כדי שלא יפגמו האבנים.

 רא"ש. תפארת ישראל. .רנא

 עפ"י תפארת ישראל. .רנב

 תפארת ישראל. .רנג

 תפארת ישראל. .רנד



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי אבני המזבח והכבשתקסח

ְנִגיָעה בהם  נגעהאבנים למזבח ולכבש נפסלים אם , ּפֹוֵסל ּבִ
  .רנהברזל, אפילו אם לא עשה בהם פגימה

ְרֶזל' רנושנאמר   .רנז'. משמע אפילו רק נגיעהלֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ּבַ

משום כך חופרים מאוד עמוק, מתחת למקום שיודעים שלא 
ים אלו חפרו שם מעולם, וממילא יודעים שלא נגע ברזל באבנ

  מעולם, ומשם מביאים את האבנים לכבש ולמזבח.

ָבר וכן האבנים למזבח ולכבש נפסלים אם  ,רנחּוִבְפִגיָמה ְלָכל ּדָ
יש בהם פגימה. ולא משנה ממה נהיה הפגימה, אם מעץ או 
מנחושת או מאצבע או משאר דברים, אלא כל פגימה שהיא 

  .רנטשיש באבן, היא נפסלת למזבח ולכבש

ח ֲאָבנִ ' רסשנאמר ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות ּתִ '. דהיינו יךָ קֶ ֱאלֹ  ה'ים ׁשְ
שהאבנים צריכות להיות שלימות בלי שום פגם, אפילו מדבר 

  .רסאאחר

כחגירת שיעור הפגם שאם יש פגם כזה נפסלים האבנים, הוא 
שאם יעבירו את . דהיינו פגם קטן מאוד מאוד, רסבהציפורן
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 רא"ש. תפארת ישראל. .רנה

 כ"ז ה'. דברים .רנו

 רא"ש. .רנז

ִגיָמה הַ וְ בנוסח המשנה בכתי"ק הרמב"ם, וכן ברע"ב, הגירסא היא:  .רנח ָברבְ ּפְ ע"כ. ונראה  .ָכל ּדָ
 שגירסא זו היא המדוייקת.

 רע"ב. תפארת ישראל. .רנט

 דברים כ"ז ו'. .רס

 רא"ש. .רסא

 חולין י"ח. .רסב



  באר                           החייםה
 

תקסט  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

. וכמו בבדיקת רסגהצפורן על האבן היא תתעכב על ידי הפגימה
  .רסדסכין של שחיטה

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 
  .רסהכן נפסל

ָמה ַאַחת ֵמֶהן, נפגמה אחת מהאבנים, אפילו לאחר אם  ִנְפּגְ
רֹות ,רסושנבנתה במזבח ׁשֵ ן ּכְ אבן זו פסולה,  ,ִהיא ְפסּוָלה ְוֻכּלָ

  .רסזוכל שאר האבנים כשרות, וצריך להחליף את האבן

ָנה, ָ ׁשּ ֲעַמִים ּבַ ִנים אֹוָתן ּפַ שני פעמים בשנה צובעים את  ּוְמַלּבְ
ַסח ְוַאחַ  המזבח בצבע לבן על ידי סיד, ּפֶ ָחגַאַחת ּבַ פעם  ,ת ּבֶ

  .רסחאחת לפני פסח ופעם אחת לפני סוכות
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 רש"י בכורות ל"ז: .רסג

  חולין י"ז:  .רסד
ה פגם כחגירת הציפורן פסולה, הוא רק באבנים של המזבח. אבל אם חסר דין זה שאבן שיש ב

[ויש אומרים אם חסר מהסיד כזית. מהסיד של המזבח, נפסל המזבח רק אם חסר מהסיד טפח 
 .מחלוקת בגמרא (חולין יח.) והרמב"ם פסק טפח (הלכות בית הבחירה ב יח)]

 תפארת ישראל. .רסה

 תפארת ישראל. .רסו

 רא"ש. .רסז

  תפארת ישראל. .רסח
, (דברי הימים א' כח יט)הרא"ש מקשה שהרי אסור להוסיף על הבנין שנאמר 'הכל בכתב מיד ה'' 

וא"כ איך סדין את המזבח בסיד, הרי מוסיפים עליו. ואם ירצו לתרץ שתוספת מועטת כל כך לא 
קטנה  שאפילו תוספת (חולין פג:)נקרא מוסיף על הבנין, אי אפשר לומר כך, כי כתוב בגמרא 

מאוד כמו מעט עפר גם כן אסור להוסיף. ומתרץ שמקלפים מן הסיד הישן, ואחר כך סדין את 
 .[זה התירוץ השני ברא"ש, ועי"ש את התירוץ הראשון]המזבח בסיד חדש 



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי אבני המזבח והכבשתקע

ַסח ּפָ ַעם ַאַחת ּבַ ואת ההיכל צובעים רק פעם אחת  ,ְוַהֵהיָכל, ּפַ
  .רסטבשנה, לפני פסח

י אֹוֵמר,  :רערבי אינו חולק על תנא קמא, אלא מוסיף ואומר ַרּבִ
ִמים ֵני ַהּדָ ַמָפה ִמּפְ ִנים אֹוָתן ּבְ ת ְמַלּבְ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ בכל ערב  ,ּכָ

, רעבבמפה ספוגה בסיד רעאשבת מלבנים את המזבח לכבוד שבת
  .רעגמפני הדמים שיש בזויות ובקרנות המזבח ]מט[

המשנה חוזרת לבאר את דברי תנא קמא לגבי צביעת המזבח 
ְרֶזל,: רעדפעמיים בשנה ל ּבַ ָכִפיס ׁשֶ כאשר  לֹא ָהיּו ָסִדין אֹוָתן ּבְ

שים זאת על ידי מסיידים את המזבח והכבש בסיד לבן, לא עו
ע ְוִיְפסֹול כלי הנקרא 'כפיס' העשוי מברזל, ָמא ִיּגַ שמא יגע  ,ׁשֶ

באבן מהמזבח ויפסול אותו. אלא מסיידים את המזבח על ידי 
  .רעהכף העשוי מעץ

  .רעוהוא כף של הבנאים, שעל ידו מסיידים :ָכִפיס ]נ[
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כתב התוי"ט שכל בית המקדש נקרא 'היכל'. ולפני פסח צובעים בסיד את כל העזרות והר  .רסט
 הבית והלשכות.

  רע"ב.  .רע
 תפארת ישראל. .רעא

עזרת כהנים. ועי"ש. וראה בתפארת ישראל. אמנם עיין ברא"ש שאינו בסיד אלא במפה  .רעב
 מדיחין אותו. ומשמע במים. וראה עוד שיטת הרמב"ם.

עזרת כהנים. יש גורסין במשנה 'אותו'. אמנם הנוסח שלפנינו 'אותן'. ונראה דתיבת 'אותן'  .רעג
 מזבח, שבכל מקום שיש דם מקנחים שם במפה. במשנה, הכוונה לזויות וקרנות ה

  רע"ב. .רעד
  עפ"י רא"ש ורמב"ם ורע"ב. .רעה
רא"ש. רע"ב. הרע"ב גורס 'כפים' במ"ם. והוא 'כף' בלשון רבים. כן יש לפעמים בלשון  .רעו

. ויש גורסים 'כפות'. (תוי"ט)הקודש שתיבה שהיא בלשון נקבה נעשית בלשון רבים ללשון זכר 
ביאור תיבה זו הוא 'כף'  [וכן לפי חלק מהגורסים 'כפיס']ין'. ולפי כל גירסאות אלו ויש גורסים 'כפ

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.



  באר                           החייםה
 

תקעא  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מג

 המשנה תבאר את הטעם של איסור נגיעת ברזל במזבח: ]נא[
ְרזֶ  ַהּבַ ל ָאָדם, לׁשֶ ר ָיָמיו ׁשֶ הברזל נברא לקצר את  ִנְבָרא ְלַקּצֵ

ַח ִנְבָרא  ימי האדם, וכל המלחמות נקראו על שם חרב. ְזּבֵ ְוַהּמִ
ל ָאָדם, אבל המזבח נברא כדי להאריך ימיו  ְלַהֲאִריְך ָיָמיו ׁשֶ

ם ה' : 'רעזשל אדם, שאדם חוטא ומקריב קרבן וקול ה' קורא ּגַ
אְתָך  ר ַעל  .רעח'לֹא ָתמּותֶהֱעִביר ַחּטָ ּיּוַנף ַהְמַקּצֵ ֵאינֹו ַבִדין ׁשֶ

ֲאִריךְ    לכן אינו בדין שיונף המקצר על המאריך. ,ַהּמַ
  

 
שתי שולחנות 

 
   

 ,אחד של שישליד הכבש בצד מערב יש שתי שולחנות. 
 ]נב[עליו  םשנותני ,כסף ואחד של ,עליו את האיברים םשנותני

  .רעטתשעים ושלשה כלי שרת שמוציאים בכל בוקר

 
מחתה לתרומת הדשן 

 
   

בצד מערב של הכבש, בזווית שבין הכבש למזבח, מונח על 
  .רפהרצפה מחתה מכסף, שבה עושים בכל יום את תרומת הדשן
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  שמואל ב' י"ב ס'. .רעז
  ארת ישראל.עפ"י תפ .רעח
 שקלים ו' ד', וברע"ב. רמב"ם הלכות בית הבחירה ב' ט"ו. .רעט

  תמיד א' ד'. תפארת ישראל בסימני צורת המזבח. .רפ



  חייםהבאר                           ה
 

 קדשבית המ השלישי מחתה לתרומת הדשןתקעב

Q עזרה מקום המזבח בR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  באר                           החייםה
 

תקעג  מראה היכל יחפסוק  יחזקאל פרק מג

  חנוכת בית המקדש 

  

  

  
 

שבעת ימי המילואים 
 

   

ן ֵאַלי ַוּיֹאֶמר )יח( ה ֱיהִֹוה, ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה ָאָדם ּבֶ  ֻחּקֹות ֵאּלֶ
חַ  ְזּבֵ יֹום ַהּמִ ם ָעָליו ְוִלְזרֹק ֹוָלהע ָעָליו ְלַהֲעלֹות ֵהָעׂשֹותֹו, ּבְ   :ּדָ

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, 

יבו קרבנות מיוחדים . וכן בימי עזרא הקראשהיה הוראת שעה
, והיה הוראת שעה על פי בלחנוכת בית המקדש השני

  .גהנביאים

וכן יהיה חנוכת בית המקדש השלישי, ויקריבו קרבנות 
  .ה. ויהיה שבעת ימי המילואיםדמיוחדים
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  שמות כ"ט. ויקרא ח'. במדבר ז'. וברש"י. .א
 . עזרא ו' י"ז. עזרא ח' ל"ה.(מנחות מה.). רבינו גרשום (מנחות מה.)חידושי הרשב"א  .ב

 . הוריות ו'. תמורה ט"ו: (שם)ידושי הרשב"א ורבינו גרשום מנחות מ"ה. ובח .ג

וז"ל: כל שיעורי הנסכים האמורין בספר  (הלכות מעשה הקרבנות ב יד)ברמב"ם מנחות מ"ה.  .ד
ואין נוהגין  ,כולם מלואים הן ,וסדרי העבודה הכתובים שם ,ומנין אותן הקרבנות ,יחזקאל
ו מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח בימי המלך אלא הנביא צוה ופירש כיצד יהי ,לדורות

 המשיח כשיבנה בית שלישי.

 מלבי"ם. .ה

  

 חנוכת בית המקדש השלישי



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש שבעת ימי המילואיםתקעד

ועתה נלמד את סדר הקרבנות המיוחדים שיהיה בשבעת ימי 
  המילואים לחנוכת בית המקדש השלישי.

אים יתחילו ביום כ"ג אדר, כמו שהיה בימי שבעת ימי המילו
  .ומשה רבינו

ן ֵאַלי, ַוּיֹאֶמר ה ֱיהִֹוה: ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה ָאָדם, ּבֶ ַח  ֻחּקֹות ֵאּלֶ ְזּבֵ יֹום ַהּמִ  ּבְ
, תעשה זאלה הם הלכות המזבח ביום שיושלם עשייתוֵהָעׂשֹותֹו, 

 ותאברי קרבנ ָעָליו ְלַהֲעלֹות חנוכת המזבח כדי שיהיה ראוי
ם ָעָליו ְוִלְזֹרק עֹוָלה, קרבנות עולה, וקדשי קדשים, וקדשים  ּדָ
  .חקלים

ה )יט( ם ַהּכֲֹהִנים ֶאל ְוָנַתּתָ ר ַהְלִוּיִ רִֹבים ָצדֹוק, ִמזֶַּרע ֵהם ֲאׁשֶ  ַהּקְ
ר ֱיהִֹוה ֲאדָֹני ְנֻאם ֵאַלי ְרֵתִני, ּפַ ן ְלׁשָ ָקר ּבֶ את ּבָ    ט:ְלַחּטָ

ה:  שהוא יקום בתחיית המתים, ויהיה  כאן בישר ליחזקאלְוָנַתּתָ
  החינוך נעשה על ידו.

ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהןיחזקאל הוא כהן, ככתוב: '   .י'ְיֶחְזֵקאל ּבֶ

ה,  ם,  ַהּכֲֹהִנים ֶאל אתה יחזקאל תיתןְוָנַתּתָ לכהנים שהם באים ַהְלִוּיִ

ר ,יאמשבט לוי ַרע ֵהם ֲאׁשֶ  ,יבלכהנים שהם מזרע צדוקָצדֹוק,  ִמּזֶ
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 יתבאר שיום השמיני למילואים יהיה ראש חודש ניסן. (מ"ה י"ח)מלבי"ם להלן פסוק כ"ז. ולהלן  .ו

 מצודת דוד. .ז

 מלבי"ם. .ח

גדול ששימש ראשון במקדש בימי  לפי שהיה כהן מזרע צדוק.אשר משבט לוי:  הכהנים הלוים.רש"י:  .ט

   שלמה, נקראו על שמו:
 יחזקאל א' ג'. .י

 רש"י. מצודת דוד. .יא

רש"י פירש שכל הכהנים נקראים על שם צדוק, שהוא היה הכהן גדול הראשון בבית ראשון.  .יב
אבל המלבי"ם והמצודת דוד פירשו שלעתיד לבוא יעבדו בבית המקדש רק הכהנים מזרע 

 



  באר                           החייםה
 

תקעה  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מג

רִֹבים ְרֵתִני, ֲאדָֹני ְנֻאם ֵאַלי ַהּקְ שהם קרובים אל ה',  ֱיהִֹוה, ְלׁשָ
  לעשות את העבודה בבית המקדש.

ר אתה יחזקאל תתן לכהנים האלו ן ּפַ ָקר ּבֶ את ּבָ   .יגְלַחּטָ
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א עבדו עבודה זרה, ורק הם יוכלו לאכול מהקדשים. ושאר הכהנים לא יוכלו צדוק, שהם ל
  לעשות את עבודת הכהונה.

עיין שם במפרשים. והרי  טז)-(מד וענין זה תלוי במחלוקת המפרשים בפירוש הפסוקים להלן 
ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ַרב לָ  הפסוקים: ית ִיׂשְ ית ְוָאַמְרּתָ ֶאל ֶמִרי ֶאל ּבֵ ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ּבֵ ֶכם ִמּכָ

ָרֵאל: ַהְקִריְבֶכם  ִיׂשְ יִתי ּבְ לֹו ֶאת ּבֵ י ְלַחּלְ ׁשִ ִמְקּדָ ר ִלְהיֹות ּבְ ֵני ֵנָכר ַעְרֵלי ֵלב ְוַעְרֵלי ָבׂשָ ֲהִביֲאֶכם ּבְ ּבַ
ם ַמְרּתֶ ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם: ְולֹא ׁשְ ִריִתי ֶאל ּכָ ֵפרּו ֶאת ּבְ ימּון  ֶאת ַלְחִמי ֵחֶלב ָוָדם ַוּיָ ׂשִ י ַוּתְ ֶמֶרת ָקָדׁשָ ִמׁשְ

ר לֹא ָיבוֹ  ׂשָ ן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ּבָ ל ּבֶ י ָלֶכם: ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ּכָ ׁשִ ִמְקּדָ י ּבְ ַמְרּתִ א ֶאל ְלׁשְֹמֵרי ִמׁשְ
ר ם ֲאׁשֶ י ִאם ַהְלִוּיִ ָרֵאל: ּכִ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ר ּבְ ן ֵנָכר ֲאׁשֶ י ְלָכל ּבֶ ׁשִ ר  ִמְקּדָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְתעֹות ִיׂשְ ָרֲחקּו ֵמָעַלי ּבִ

ִית וּ  ֲעֵרי ַהּבַ ֻקּדֹות ֶאל ׁשַ ְרִתים ּפְ י ְמׁשָ ׁשִ אּו ֲעֹוָנם: ְוָהיּו ְבִמְקּדָ ּלּוֵליֶהם ְוָנׂשְ עּו ֵמָעַלי ַאֲחֵרי ּגִ ְרִתים ּתָ ְמׁשָ
ה  ֲחטּו ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהזֶַּבח ָלָעם ְוֵהּמָ ה ִיׁשְ ִית ֵהּמָ ְרתּו ֶאת ַהּבָ ר ְיׁשָ ְרָתם: ַיַען ֲאׁשֶ ַיַעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְלׁשָ

אִתי ָיִדי ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהוִ  ן ָנׂשָ ָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעֹון ַעל ּכֵ ה אֹוָתם ִלְפֵני ִגּלּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית ִיׂשְ
ת ַעל כָּ  ׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי ְוָלֶגׁשֶ אּו ֲעֹוָנם: ְולֹא ִיּגְ ָתם ְוָנׂשְ ִלּמָ אּו ּכְ ים ְוָנׂשְ ָדׁשִ י ַהּקְ י ֶאל ָקְדׁשֵ ל ָקָדׁשַ

ה ּבֹו:  ר ֵיָעׂשֶ ִית ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו ּוְלֹכל ֲאׁשֶ ֶמֶרת ַהּבָ י אֹוָתם ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ר ָעׂשּו: ְוָנַתּתִ ְותֹוֲעבֹוָתם ֲאׁשֶ
ֶמֶרת ִמקְ  ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ר ׁשָ ֵני ָצדֹוק ֲאׁשֶ ם ּבְ ה ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ָרֵאל ֵמָעַלי ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְתעֹות ּבְ י ּבִ ׁשִ ּדָ

ְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה:  י ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלׁשָ ׁשִ ה ָיֹבאּו ֶאל ִמְקּדָ ֵהּמָ
י: ַמְרּתִ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ְרֵתִני ְוׁשָ ְלָחִני ְלׁשָ ה ִיְקְרבּו ֶאל ׁשֻ   ְוֵהּמָ

צוה ליחזקאל הנביא שהיה כהן שיתן  ',ונתת אל הכהנים הלוים'ואומרו כתב האברבנאל וז"ל: 
ובזה הודיע לנביא שתי הודעות לעתיד לבוא, האחת שבבית  .הקרבן הזה לכהנים להקריבו

כי לפי שנמשח צדוק לכהן גדול כאשר  ,עולמים לא ישרתו כי אם הכהנים שהם מזרע צדוק
והוא שכאשר פרקו  ,לו ולזרעו בכהונתו מה שקרה לזרע דוד במלכותו קרה ,נמשח שלמה למלך

ועשה  ,ישראל מעליהם עול מלכות שמים פרקו גם כן מעליהם מלכות בית דוד וכהונת בני צדוק
אמנם לעתיד לבוא ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם  .ירבעם כהנים מקצה העם כלבבו

 ,הות ומלכות בית דוד כן תשוב הכהונה לזרע צדוקוכמו שישוב ביניהם האל ,את דוד מלכם
וכבר ביאר  ,ולכן צוה בזה שיתן הקרבן הזה לעשותו אל הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק

  .שבימים ההם השם יתברך יצרוף ויזקק את בני לוי (מלאכי ג ג) הנביא
כן אמר ול .היא מתחיית המתים שיהיה בזמן קיבוץ הגליות ,וההודעה השנית שבאה בכאן

ושהוא יהיה  ,כי הנה בשרו שיקום בתחייה ',ולקחת מדמו ונתת על ארבע קרנותיו'ליחזקאל 
 ,וזה ממה שיוכיח שלא היה זה מזבח של בית שני .והוא יזה את דם פר החטאת ,בחנוכת המזבח

כמו שביארתי בהקדמת פירוש זה  ,והוא מת בארץ בבל ושם נקבר ,כי יחזקאל לא עלה שמה
. והם עשו המזבח קודם ההיכל ,י סדר הקרבנות שעשו אנשי הגולה אינו כסדר הזהגם כ .הספר

 ע"כ.

 מצודת דוד. מלבי"ם. .יג



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש שבעת ימי המילואיםתקעו

כאן יהיה פר בן בקר לחטאת, כמו שעשה משה רבינו בשבעת 
  .ידימי המילואים למשכן

מֹו, ְוָלַקְחתָּ  )כ( ה ִמּדָ ע לעַ  ְוָנַתּתָ ע ְוֶאל ַקְרֹנָתיו ַאְרּבַ ּנֹות ַאְרּבַ  ּפִ
בּול ְוֶאל ָהֲעָזָרה, אתָ  ָסִביב, ַהּגְ הוּ  אֹותוֹ  ְוִחּטֵ ְרּתָ    טו:ְוִכּפַ

 , מֹו,  אתה יחזקאל בעצמך תיקחְוָלַקְחּתָ ה מדם הפר,ִמּדָ  ַעל ְוָנַתּתָ
ע ע ְוֶאל ,טזותיתן על ארבע קרנות המזבחַקְרֹנָתיו,  ַאְרּבַ נּ  ַאְרּבַ  ֹותּפִ

בּול ְוֶאל ,יזעל ארבע פינות גג המזבחָהֲעָזָרה,  ואת הדם ָסִביב,  ַהּגְ
  .יחהנשאר תיתן על היסוד
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 י"ד, ויקרא ח' ב'.-אברבנאל. וככתוב בשמות כ"ט א' .יד

   גג המזבח: פנות העזרה.של מזבח:  על ארבע קרנותיו.רש"י:  .טו
 רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .טז

ר דלפי רש"י הוא כפילות הלשון לתוספת ביאור, כמו שיש כמה פעמים רש"י. יתכן לבא .יז
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.
ארבע קרנותיו', יכול לתת על ארבעת הקרנות גם למטה או יתכן שבתיבות 'ונתתה על 

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', 

לתת גם וגם, גם על הפינות  שצריך לתת דווקא למלעלה על הקרנות ממש. או אפשר שצריך
  כמו בקרבן חטאת, וגם על ארבע פינות גג המזבח ממש.

(לעיל פסוק אבל המלבי"ם פירש 'ארבע פינות העזרה', על הסובב שהוא נקרא 'עזרה הגדולה' 
. ויתכן לבאר לפי המלבי"ם שזהו קרבן מיוחד כהוראת שעה לחנוכת המזבח, שנותנים את י"ד)

יקרא ארבע מתנות על ארבע קרנות, וגם למטה מחוט הסיקרא שתיים הדם גם למעלה מחוט הס
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.

שיריים ליסוד, כמו שעושים בשאר הקרבנות שאת הדם עפ"י מצודת דוד. יתכן שזה שפיכת  .יח
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.  



  באר                           החייםה
 

תקעז  מראה היכל כפסוק  יחזקאל פרק מג

  .יטהיסוד נקרא 'גבול סביב', כי הוא בגבול המזבח סביב

אָת  הּו,במתן דם באצבע, אֹותֹו,  ְוִחּטֵ ְרּתָ בשפיכת שיריים  ְוִכּפַ
 ,דרך חול להעביר ממנו ,בזה תטהר את המזבח ותקנחוו .כליסוד

  .כאלהכניסו בקדושה ,חול

כל סדר קרבנות אלו, הוא סדר מיוחד שיהיה רק בחנוכת בית 
  .כבהמקדש השלישי

  ת המתים: כמה פנות יקרות בענין תחי ,הנה הודיע ה' בזה

, כי ת המתיםהמקדש כבר תתחיל תחי בית שבעת חינוך א.
  .א ויחנך את המקדשוהה זמןב היההבטיח ליחזקאל שהוא י

יה בגוף ובנפש, ושיקום בתחיה בלבוש בשר חתהיה השת ב.
ועצמות, ושיהיה שלם בגופו כל מום לא יהיה בו, כי  םוגידי

המלאך לא יכשר לעבודה, וכשלא יהיה שלם בגופו כאחד האדם 
  .ל מוםהרי הוא בע

איך יקיים  ם לא כןשא .ת כיתר בני אדםושיתחייב אז במצו ג.
נות, שזה לא יצוייר ות הקרבות לבישת בגדי כהונה וכל מצומצו

  .כגרק אם יקום בתחיה כאחד האדם
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. ע"כ. שהוא בגבול המזבחיתכן שעל היסוד נאמר  ואל הגבול סביב.במצודת דוד כתב:  .יט
וברש"י לא כתוב פירוש על זה. והמלבי"ם ביאר לשיטתו שהגבול הוא במקום חוט הסיקרא 

 עי"ש.

 מלבי"ם. .כ

 מצודת דוד. .כא

וז"ל: כל שיעורי הנסכים האמורין בספר  (הלכות מעשה הקרבנות ב יד)ברמב"ם מנחות מ"ה.  .כב
ואין נוהגין  ,כולם מלואים הן ,ה הכתובים שםוסדרי העבוד ,ומנין אותן הקרבנות ,יחזקאל
אלא הנביא צוה ופירש כיצד יהיו מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח בימי המלך  ,לדורות

 המשיח כשיבנה בית שלישי.

 מלבי"ם. .כג



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש שבעת ימי המילואיםתקעח

Q    גובה המזבחR 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עלה ארבע

 שתיםעלה 



  באר                           החייםה
 

תקעט  מראה היכל כפסוק  ק מגיחזקאל פר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש שבעת ימי המילואיםתקפ

ר ֵאת ְוָלַקְחתָּ  )כא(  את, ַהּפָ ָרפוֹ  ַהַחּטָ ִמְפַקד ּוׂשְ ִית ּבְ  ִמחּוץ ַהּבַ
שׁ  ְקּדָ    כד:ַלּמִ

ר ְוָלַקְחּתָ ֵאת את,  ַהּפָ ָר  ותקח את פר החטאת,ַהַחּטָ ִמְפַקד פוֹ ּוׂשְ  ּבְ
ִית, ִמחּוץ ׁש,  ַהּבַ ְקּדָ מחוץ לבית  ותשרוף את פר החטאתַלּמִ

המקדש, במקום המופקד ומוכן לצורך הבית, לשרוף שם את 
  .כההנשרפים

והוא כמו פר המילואים שעשה משה רבינו בחנוכת המשכן, 
, כושנתן את הדם על המזבח, ואת הפר שרף מחוץ למחנה

ׁש ֵאת' :כזככתוב ּגֵ את ַוּיַ ר ַהַחּטָ ְסמְֹך ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם  ,ּפַ ַוּיִ
את ר ַהַחּטָ ָחט .ַעל רֹאׁש ּפַ ׁשְ ן ַעל  ,ַוּיִ ּתֵ ם ַוּיִ ה ֶאת ַהּדָ ח ֹמׁשֶ ּקַ ַוּיִ

עוֹ  ֶאְצּבָ ַח ָסִביב ּבְ ְזּבֵ חַ  ,ַקְרנֹות ַהּמִ ְזּבֵ א ֶאת ַהּמִ ם ָיַצק  ,ַוְיַחּטֵ ְוֶאת ַהּדָ
חַ  ְזּבֵ ר ָעָליו ,ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ הּו ְלַכּפֵ ׁשֵ    '.ַוְיַקּדְ
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, מקום מפקד הביתתירגם יונתן 'בדחזי לביתא', כלומר במקום קדוש. ולשון  במפקד הבית.רש"י:  .כד

. והוא פר המילואים כדרך שעשו במשכן, ונשרף (במדבר לא מט)כמו 'לא נפקד ממנו איש'  שהבית כלה,

, מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו (מה.)אותו פר ולא נאכל. וכן דרשו רבותינו במסכת מנחות 

   בימי משה:
ד בתוך אחוז"ל: שלשה מקומות לשריפה,  ד)-(הלכות מעשה הקרבנות ז גברמב"ם מלבי"ם.  .כה

ובו שורפין פסולי המוקדשין ואימורים קדשים קלים שנפסלו ופרים  ,[לא על המזבח] העזרה
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.
ושמו בירה, ובו שורפין חטאות הנשרפות אם אירע בהן פסול אחר  השני בהר הביתוהמקום 

   .צאתן מן העזרה
והוא הנקרא בית הדשן, ושם שורפין חטאות הנשרפות בזמן  והמקום השלישי חוץ לירושלים

  ע"כ. .כדין פרים ושעירים הנשרפים]-[ שהן נשרפות כמצוותן
השלישי, שהוא בית הדשן שמחוץ לירושלים.  לפי המלבי"ם משמע ששורפים את הפר במקום

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 

 .בית הבחירה א ה)][כי עיקר שם 'מקדש' הוא על העזרה (הלכות למקדש' דהיינו מחוץ לעזרה 

 מלבי"ם. .כו

 ט"ו.-ויקרא ח' י"ד .כז



  באר                           החייםה
 

תקפא  מראה היכל כבפסוק  יחזקאל פרק מג

ְרׁשֹו ' :כחואחר כך כתוב רֹו ְוֶאת ּפִ ׂשָ ר ְוֶאת עֹרֹו ְוֶאת ּבְ ְוֶאת ַהּפָ
ֲחֶנה ֵאׁש ִמחּוץ ַלּמַ ַרף ּבָ ה ,ׂשָ ה ֶאת מֹׁשֶ ה ְיהֹוָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ   '.ּכַ

ִני, ּוַבּיֹום )כב( ֵ ְקִריב ַהׁשּ ִעיר ּתַ ים ׂשְ ִמים ִעזִּ את, ּתָ אוּ ְוחִ  ְלַחּטָ  ּטְ
ַח, ֶאת ְזּבֵ ר ַהּמִ ֲאׁשֶ אוּ  ּכַ ר ִחּטְ ּפָ    כט:ּבַ

ִני  ּוַבּיֹום ֵ ְקִריב משבעת ימי המילואים,ַהׁשּ ִעיר ּתַ ים ׂשְ ִמים ִעּזִ  ּתָ
את.   ְלַחּטָ

אוּ  ַח,  ֶאת ְוִחּטְ ְזּבֵ  ויטהרו את המזבח על ידי זריקת דם השעיר,ַהּמִ
ר ֲאׁשֶ אוּ  ּכַ ר,  ִחּטְ ּפָ הראשון על ידי דם כמו שטהרו אותו ביום ּבַ
  .להפר

לואים של לעתיד לבא כך הם על פי יובמ ,זה לא היה במשכן
  .לאהדבור

ַכּלֹוְתךָ  )כג( א, ּבְ ְקִריב ֵמַחּטֵ ר ּתַ ן ּפַ ָקר ּבֶ ִמים, ּבָ  ִמן ְוַאִיל ּתָ
ִמים ַהּצֹאן   :ּתָ

  :לבהמשך הקרבנות ביום השני משבעת ימי המילואים

ַכּלֹוְתךָ  א,  ּבְ את המזבח על ידי דם  לגרכשתגמור לטהֵמַחּטֵ

ְקִריב  השעיר, ר תביא לעזרהּתַ ן ּפַ ָקר ּבֶ ִמים  ּבָ  ַאִיל גםוְ  בלי מום,ּתָ
ִמים  ַהּצֹאן ִמן   .לדעולה בלי מום, לקרבןּתָ
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 ויקרא ח' י"ז. .כח

   זה לא היה במשכן, ומלואים של לעתיד לבא כך הם על פי הדיבר:תקריב שעיר עזים, רש"י:  .כט
 מצודת דוד. .ל

 רש"י. .לא

 אברבנאל. מלבי"ם. .לב

 רש"י. .לג

 עפ"י מצודת דוד ומלבי"ם. .לד



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש שבעת ימי המילואיםתקפב

ם )כד( ִליכוּ  ְיהָֹוה, ִלְפֵני ְוִהְקַרְבּתָ  ֶמַלח, ֲעֵליֶהם ַהּכֲֹהִנים ְוִהׁשְ
  :ַליהָֹוה עָֹלה אֹוָתם ְוֶהֱעלוּ 

םְוִהְקַר    .להותקטירם על המזבחְיהָֹוה,  ִלְפֵני ְבּתָ

ִליכוּ  והכהנים ישימו עליהם מלח, כמו ֶמַלח,  ֲעֵליֶהם ַהּכֲֹהִנים ְוִהׁשְ
ְקִריב ֶמַלח: 'לושכתוב בתורה ְנָך ּתַ ל ָקְרּבָ   .לז'ַעל ּכָ

  ויעלו אותם לקרבן עולה לה'.ַליהָֹוה.  עָֹלה אֹוָתם ְוֶהֱעלוּ 

ְבַעת )כה( עֲ  ָיִמים ׁשִ הּתַ ִעיר ׂשֶ את ׂשְ ן ּוַפר ַלּיֹום, ַחּטָ ָקר ּבֶ  ּבָ
ִמיִמים ַהּצֹאן ִמן ְוַאִיל    לח:ַיֲעׂשוּ  ּתְ

ְבַעת ה ָיִמים ׁשִ ֲעׂשֶ ִעיר ּתַ את ׂשְ ן ּוַפר ַלּיֹום ַחּטָ ָקר ּבֶ ַהּצֹאן,  ִמן ְוַאִיל ּבָ
שבעה ימים תקריב בכל יום: שעיר לחטאת, ופר אחד, ואיל 

  אחד.

ִמיִמים   הפר והאיל הם קרבנות עולה. ַיֲעׂשּו. ּתְ

ְבַעת )כו( רוּ  ָיִמים ׁשִ ַח, ֶאת ְיַכּפְ ְזּבֵ  ידו( ּוִמְלאוּ  ֹאתֹו, ְוִטֲהרוּ  ַהּמִ

  :ָיָדיו )כתיב

ְבַעת רוּ  ָיִמים ׁשִ ַח,  ֶאת ְיַכּפְ ְזּבֵ בשבעה ימים אלו יקנחו את ַהּמִ

להכניסו ֹאתֹו,  ְוִטֲהרוּ  ,משנטמא על ידי הגויים לטהמזבח מדרך חול
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 מצודת דוד. .לה

 אברבנאל. רד"ק. מצודת דוד. .לו

 ויקרא ב' י"ג. .לז

   לעולה: תמימים יעשו.רש"י:  .לח
 אברבנאל.  .לט

 עפ"י רד"ק. .מ



  באר                           החייםה
 

תקפג  מראה היכל כזפסוק  יחזקאל פרק מג

נקרא החנוך  ךכ .מבובזה יחנכו את המזבח ָיָדיו. ּוִמְלאוּ  .מאקדושהב
  .מד'ּוִמּלֵאָת ַיד ַאֲהרֹן' מגבלשון המקרא כמו

ִמים, ֶאת ִויַכּלוּ  )כז( ִמיִני ַבּיֹום ְוָהָיה ַהּיָ ְ  ַיֲעׂשוּ  ָוָהְלָאה ַהׁשּ
חַ  ַעל ַהּכֲֹהִנים ְזּבֵ ְלֵמיֶכם, ְוֶאת עֹולֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּמִ  ִתיְוָרִצא ׁשַ
  :ֱיהִֹוה ֲאדָֹני ְנֻאם ֶאְתֶכם

שבעת ימי המילואים יתחילו ביום כ"ג אדר. והיום השמיני יהיה 
  .מהראש חודש ניסן

ִמים.  ֶאת ִויַכּלוּ    .מוהכהנים יגמרו ויעשו סדר זה שבעה ימיםַהּיָ

ִמיִני ַבּיֹום ְוָהָיה ְ  ַהּכֲֹהִנים ַיֲעׂשוּ  ומהיום השמיני והלאה,ָוָהְלָאה,  ַהׁשּ
ַח  ַעל ְזּבֵ ְלֵמיֶכם,  ְוֶאת עֹולֹוֵתיֶכם ֶאת ַהּמִ יקריבו הכהנים על ׁשַ

המזבח, את קרבנות העולה והשלמים שלכם, כמו שכתוב 

  ֱיהִֹוה. ֲאדָֹני ְנֻאםוארצה אתכם, ֶאְתֶכם,  ְוָרִצאִתי ,מזבתורה

  .מחלשון רצוןְוָרִצאִתי: 
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 אברבנאל.  .מא

 מצודת דוד.  .מב

 שמות כ"ט ט'.  .מג

 מצודת ציון.  .מד

 .(מ"ה י"ח)מלבי"ם. וראה להלן  .מה

 אברבנאל.  .מו

 אברבנאל.  .מז

ַרֲעָוארש"י. בתרגום יונתן:  .מח ֵניכֹון ּבְ לּון קּוְרּבָ  .ְוִיְתַקּבְ



  החיים               הבאר            
 

 בית המקדש השלישי הפשפש הדרומיתקפד

  
 

 

  

  מד פרק יחזקאל
  

 
הפשפש הדרומי 

 
   

ב )א( ׁשֶ ֶרךְ  ֹאִתי ַוּיָ ַער ּדֶ שׁ  ׁשַ ְקּדָ  ְוהּוא ָקִדים, ַהּפֶֹנה ַהִחיצֹון, ַהּמִ
  :ָסגּור

ל שהשי"ת ישוב לשכון בתוך בפסוקים אלו יבואר, שראה יחזקא
בני ישראל בבית המקדש השלישי, וישכון בתוכם לעולם ועד. 

  .אבמהרה בימינו אמן

ב ׁשֶ ֶרךְ  אִֹתי ַוּיָ ַער ּדֶ ׁש,  ׁשַ ְקּדָ המלאך השיב והביא את יחזקאל ַהּמִ

הביאו אל השער החיצוני של ַהִחיצֹון,  הנביא אל שער ההיכל

מזרח אל האולם, ולא אל השער  שפונה לצדָקִדים,  ַהּפֶֹנה ההיכל
  .בהפנימי שפונה לקודש הקדשים

ליד שער ההיכל הגדול, יש משני הצדדים עוד שני שערים 
  .גקטנים, הנקראים 'פשפשים'

המלאך הביא את יחזקאל אל השער הקטן שבצד דרום, שפונה 
  .דלצד מזרח
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  עפ"י אברבנאל ומלבי"ם. .א
  מצודת דוד. .ב
  תמיד ג' ז'. מדות ד' ב'. .ג



  באר                           החייםה
 

תקפה  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מד 

  .הוהשער הזה, שהוא הפשפש הדרומי, סגורָסגּור,  ְוהּוא

ֵני: והככתוב במשנ ין ּוׁשְ ׁשִ ּפָ ַער לוֹ  ָהיוּ  ִפׁשְ ַ דֹול ַלׁשּ שני  ,ַהּגָ
פתחים קטנים יש ליד שער ההיכל הגדול, רחוקים קצת 

פֹון ֶאָחד. זמהשער ּצָ רֹום ְוֶאָחד ּבַ ּדָ אחד בצד ימין של שער  .ּבַ
  .חההיכל ואחד בצד שמאל של שער ההיכל

רֹום ּדָ ּבַ בפתח הקטן שבצד דרום  ,ֵמעֹוָלם ָאָדם ּבוֹ  ִנְכַנס לֹא ׁשֶ
 ,ְיֶחְזֵקאל ְיֵדי ַעל ְמֹפָרׁש  הּוא ְוָעָליו לא נכנס בו אדם מעולם,

ַערְיֹהָוה,  ֵאַלי 'ַוּיֹאֶמר ועל שער זה כתוב בנבואת יחזקאל: ַ  ַהׁשּ
ה ֵתַח, לֹא ִיְהֶיה ָסגּור ַהּזֶ י בֹו, ָיֹבא לֹא ְוִאיׁש  ִיּפָ  ֱאלֵֹהי ְיֹהָוה ּכִ

ָרֵאל א ִיׂשְ ואף על פי שהוא סגור יכול  .ָסגּור' ְוָהָיה בֹו, ּבָ
השי"ת להיכנס בו, והשי"ת אינו צריך שער כדי להיכנס, על כן 

  .טנשאר סגור

שני הפתחים הקטנים הנקראים 'פשפשים', שבשני צידי השער 
הגדול, לא נכנסים בהם מיד אל ההיכל עצמו, כי אם אל התא 

  .ילהראשון שבכל צד ומשם פונים ונכנסים אל ההיכ

ַער ְיהָֹוה, ֵאַלי ַוּיֹאֶמר )ב( ַ ֵתַח, לֹא ִיְהֶיה ָסגּור ַהזֶּה ַהׁשּ  ְוִאישׁ  ִיּפָ
י בֹו, ָיֹבא לֹא ָרֵאל ֱאלֵֹהי ְיהָֹוה ּכִ א ִיׂשְ   :ָסגּור ְוָהָיה בֹו, ּבָ
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  רש"י. מצודת דוד. .ד
  מצודת דוד. רש"י. .ה
  תמיד ג' ז'. וכן במדות ד' ב'. .ו
  רע"ב. .ז

  רע"ב. .ח
  תפארת ישראל. .ט
  תפארת ישראל. .י



  החיים               הבאר            
 

 בית המקדש השלישי הפשפש הדרומיתקפו

ַער ה' אמר ליחזקאל, לא על ידי המלאך:ְיהָֹוה,  ֵאַלי ַוּיֹאֶמר ַ  ַהׁשּ
ה,  ֵתַח, לֹא ִיְהֶיה ָסגּור ,יאהוא הפשפש הדרומיַהּזֶ  בֹו, ָיבֹא לֹא ְוִאיׁש  ִיּפָ

י ָרֵאל ֱאלֵֹהי ְיהָֹוה ּכִ א ִיׂשְ וזה בא להורות שהשכינה  ָסגּור. ְוָהָיה בֹו, ּבָ
מקדש דרך בית הלא תצא עוד משם לעולם, ואחר שבא ונכנס ל

בית נסגר השער שלא יצא משם עוד חוץ ל ,השער הזה
  .יבכי ישכון שם לעולם ,מקדשה
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  תמיד ג' ז'. מדות ד' ב'. רש"י. מצודת דוד. .יא
 ,רוצה לומר שלא אמר לו זה האיש הנראה אליו ,מר ה'מלבי"ם. באברבנאל וז"ל: ולכן א .יב

כלומר אל תתמה יחזקאל ממה שמצאת  ,יהיה סגור השער הזה ,אלא שהשם הנכבד אמר לו
 ,אלא לפי שהשער הזה סגור יהיה תמיד לא יפתח עוד ,כי לא לחנם הוא ,עתה השער הזה סגור

שבזמן בית  ,וענין זה אצלי כך הוא .ושום איש לא יבוא בו, והיה זה לפי שה' אלהי ישראל בא בו
לו היה מורה ומתרה שבאותו דרך יצא כאי ,ראשון ובזמן בית שני השער המזרחי פתוח היה

לפי שבא הכבוד  ,אמנם בבית עולמים .וישב אל מקומו ויעלה מעל ישראל ,כבוד השכינה
לכן לרמוז  ,(לעיל מג ט) 'ושכנתי בתוכם לעולם'כמו שאמר  ,לשכון בתוך ישראל עדי עד לנצח

ראהו מיד וה ,אל ההבטחה הנפלאה הזאת הראהו השם השער פתוח וכבוד השכינה בא בו
וזהו אומרו כי ה' אלהי  ,להגיד שהשכינה והכבוד לא יצא משם עוד לעולם ,הפתח סגור

  ע"כ. .כלומר לשלא יצא עוד משם ,ישראל בא בו והיה סגור



  באר                           החייםה
 

תקפז  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מד 

Q  הפשפש הדרומיR  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

 שער הגדול

  

  פשפש
 צפוני

  

  פשפש
 דרומי



  החיים               הבאר            
 

 בית המקדש השלישי המשך הפשפש הדרומיתקפח

 
המשך הפשפש הדרומי 

 
   

יא ֶאת )ג( ׂשִ יא ַהּנָ ב הּוא ָנׂשִ  ֶלֶחם ֶלֱאָכל )כתיב לאכול( ּבוֹ  ֵיׁשֶ
ֶרךְ  ְיהָֹוה, ִלְפֵני ַער ֻאָלם ִמּדֶ ַ ְרּכוֹ  ָיבֹוא ַהׁשּ   :ֵיֵצא ּוִמּדַ

יא: ַהנָּ  . ויש אומרים שהוא מלך יגהנשיא הוא הכהן גדולׂשִ
  .ידהמשיח

יא,  ֶאת ׂשִ יא לנשיא הנני נותן רשות,ַהּנָ כי הוא נשיא הּוא,  ָנׂשִ
וחשוב, ואין דרכו לשבת עם שאר העם לאכול עימהם, על כן 

ב הוא הנשיא ישב בחלל השער הזה, ְיהָֹוה,  ִלְפֵני ֶלֶחם ֶלֱאָכל ּבוֹ  ֵיׁשֶ
  .טודשיםלאכול מהק
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  רש"י. .יג
  רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם.  .יד

ט יהודה, לפי השיטות שהנשיא הוא המלך המשיח, הרי מלך המשיח הוא מבית דוד, והוא משב
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 

ה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד' (במדבר ז פט)יכל. וככתוב לה ושם  משה בא אל אהל מועד[וברש"י וז"ל: ' ּוְבֹבא ֹמׁשֶ
שומע את הקול הבא מעל הכפרת מבין שני הכרובים, הקול יוצא מן השמים לבין שני הכרובים ומשם יצא 

שנדבר עמו בסיני, וישמע את הקול. יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול, הוא הקול  .לאהל מועד
  .]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. 
  ד.רש"י. מצודת דו .טו

  צריך עיון איך יאכל שם הנשיא, הרי השער סגור, והיכן יכנס לאכול.
ע"כ. דהיינו בתוך חלל השער. וצריך לדעת מה  .בתוך חללו .ישב בו לאכל לחםכתב רש"י: הוא 

  כוונת רש"י, היכן הוא החלל הזה שהנשיא יכול לשבת שם לאכול. ואפשר לבאר בכמה אופנים:
תא הדרומי הראשון, שמגיעים לשם דרך הפשפש הדרומי. יתכן לפרש שהכוונה בתוך ה א.

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, 

 



  באר                           החייםה
 

תקפט  מראה היכל גפסוק  יחזקאל פרק מד 
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סגור לעולם ועד, ולא יפתח  יהיה [שהוא הפשפש הדרומי]שמשמעות פסוק ב' הוא שהשער הזה 
  כלל.

יש שיטות שיש לפשפש עצמו חלל לפני התא. דהיינו שיש בעובי הכותל לפני התא הראשון,  ב.
. אמנם קשה על שיטה זו שאם (עיין עזרת כהנים על מידות פרק ד)עוד חדר קטן, והוא חלל הפשפש 

תאים, אלא הוא דבר בפני כן מתווסף עוד תא על מנין התאים. ואפשר לתרץ שאינו תא מה
[שמדובר עצמו, ויש לו מידות בפני עצמו. ועוד יוקשה על זה כל מה שנאמר על הפירוש הראשון 

  .על חלל התא הראשון מהתאים]
יתכן שהכוונה שיושב בחלל האולם, לפני הפשפש הדרומי כדי לאכול. אמנם אין זה מסתבר  ג.

בתוך חלל הפשפש הדרומי עצמו ולא באולם, לאכול לחם', משמע  בושהרי כתוב בפסוק 'ישב 
  וכן פירש רש"י 'בתוך חללו', משמע ג"כ בתוך חלל הפשפש הדרומי עצמו, ולא באולם.

אמנם אפשר לפרש פירוש אחר, ונראה שהוא יותר מסתבר. והוא, שכתב האברבנאל  ד.
וץ הוא שהשער נשאר סגור לעולם, והנשיא יושב באיסקופת השער, בצידו החיצוני, ושם בח

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. 
הכותל עד שמגיע אל התא. ואפשר לבאר  שהרי בפשפש יש מהלך של כמה וכמה אמות בעובי

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.
כותל, הוא קצת רחב, כך שיש שם מקום לנשיא לשבת ויתכן שהמהלך הזה שבתוך עובי ה

  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

  



  החיים               הבאר            
 

 בית המקדש השלישי המשך הפשפש הדרומיתקצ

ּמֹוֲעִדים: 'טזלהלן כתוב ֶרְך  ,ּוְבבֹוא ַעם ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיֹהָוה ּבַ א ּדֶ ַהּבָ
ַער ֶנֶגב ֶרְך ׁשַ ֲחֹות ֵיֵצא ּדֶ ּתַ ַער ָצפֹון ְלִהׁשְ ַער ֶנֶגב  ,ׁשַ ֶרְך ׁשַ א ּדֶ ְוַהּבָ

ַער ָצפֹוָנה ֶרְך ׁשַ י ,ֵיֵצא ּדֶ א בֹו ּכִ ר ּבָ ַער ֲאׁשֶ ַ ֶרְך ַהׁשּ  לֹא ָיׁשּוב ּדֶ
'. דהיינו שכאשר באים כולם לעלות לרגל לעזרה, ִנְכחֹו ֵיֵצא

, על כן יח, צריך להיראות יפה יפה בעזרהיזשלש פעמים בשנה
צריך להיכנס משער אחד ולצאת משער אחר שכנגדו, ולא 

  להיכנס ולצאת מאותו שער.

אבל כאשר הנשיא נכנס בשאר ימות השנה, הוא נכנס דרך 
רך אותו השער, ואינו יוצא שער העזרה המזרחי, ויוצא ד

  משער אחר. 

ֶרךְ  וזה מה שכתוב: ַער ֻאָלם ִמּדֶ ַ באמצע השנה הנשיא ָיבֹוא,  ַהׁשּ
, והולך משם יטנכנס לעזרה דרך אולם השער המזרחי של העזרה

ְרּכוֹ ואחר כך  אל הפשפש הדרומי כדי לאכול, כשרוצה ֵיֵצא,  ּוִמּדַ
ואינו צריך לצאת, יוצא הנשיא דרך שער העזרה המזרחי, 

  .כלצאת משער אחר
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  מ"ו ט'. .טז
ָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ככתוב בתורה:  .יז ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹוׁש ּפְ ר ִיְבָחרׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֵני ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבַ  ,ּפְ

ּכֹות ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ   .(דברים טז טז) ּבְ
  רש"י יחזקאל מ"ו ט'. .יח
  לכל שער משערי העזרה יש אולם בולט לפניו, ככתוב לעיל פרק מ'. .יט
תו השער, אבל בשלשת הרגלים צריך הנשיא רש"י. רק באמצע השנה הנשיא נכנס ויוצא מאו .כ

  ללכת יחד עם העם, ככתוב להלן מ"ו י'.



  באר                           החייםה
 

תקצא  מראה היכל גפסוק  דיחזקאל פרק מ 

Q  כניסת ויציאת העם בשלשת הרגליםR  
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  החיים               הבאר            
 

 בית המקדש השלישי המשך הפשפש הדרומיתקצב

Q  כניסת ויציאת הנשיא באמצע השנהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מזרח



  באר                           החייםה
 

תקצג  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מד 

 
נכנס בפשפש הצפוני 

 
   

ֶרךְ  ַוְיִביֵאִני )ד( ַער ּדֶ פֹון ׁשַ ֵני ֶאל ַהּצָ יִ  ּפְ ה ָוֵאֶרא ת,ַהּבַ  ְוִהּנֵ
ית ֶאת ְיהָֹוה ְכבֹוד ָמֵלא ָני ֶאל ָוֶאּפֹל ְיהָֹוה, ּבֵ   :ּפָ

בתחילה הביא המלאך את יחזקאל אל לפני הפשפש הדרומי, 

ֶרךְ  ַוְיִביֵאִני וראה שהוא סגור, ועכשיו הזיזו משם, ַער ּדֶ פֹון ׁשַ  ֶאל ַהּצָ
ֵני ִית,  ּפְ   .כאלוהביאו דרך הפשפש הצפוני אל ההיכַהּבַ

ה ָוֵאֶרא ית ֶאת ְיהָֹוה ְכבֹוד ָמֵלא ְוִהּנֵ וראה יחזקאל שמלא ְיהָֹוה.  ּבֵ
יחשוב שמה  כדי שלא לו וזה הראהכבוד ה' את בית ה'. 

הוא מפני שהשכינה יצאה משם ולא  השער הסגורשנסגר 

ָני. ֶאל ָוֶאּפֹל .תשוב עוד, לכן הראהו שנשאר הכבוד בפנים ואז   ּפָ
חווה, להודות לה' על החסד והטוב אשר נפל על פניו, כמשת

  .כבעשה עם עמו לשכון בתוכם
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  מצודת דוד. .כא
  אברבנאל. מלבי"ם. .כב



  החיים               הבאר            
 

 בית המקדש השלישי נכנס בפשפש הצפוניתקצד

Q  הכניסה דרך הפשפש הצפוניR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

תקצה  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מד 

 
שים לבך וראה בעיניך 

 
   

ה, ֵאַלי ַוּיֹאֶמר )ה( ן ְיהֹוָ ים ָאָדם ּבֶ ךָ  ׂשִ  ְבֵעיֶניךָ  ּוְרֵאה ִלּבְ
ָמע ּוְבָאְזֶניךָ  ְ ל ֵאת ׁשּ ר ּכָ ר ֲאִני ֲאׁשֶ  ֻחּקֹות ְלָכל ֹאָתְך, ְמַדּבֵ

ית ְמתָּ  ּתֹורָֹתיו, )כתיב תורתו( ּוְלָכל ְיהָֹוה ּבֵ ךָ  ְוׂשַ  ִלְמבֹוא ִלּבְ
ִית ֹכל ַהּבַ שׁ  מֹוָצֵאי ּבְ ְקּדָ   :ַהּמִ

ה: ֵאַלי ַוּיֹאֶמר ן ְיהֹוָ ים ָאָדם, ּבֶ ָך  ׂשִ את תשים ליבך להבין ִלּבְ

ָמע, ּוְבָאְזֶניךָ  את מידת כל דבר ודבר,ְבֵעיֶניָך  ּוְרֵאה הדברים, ְ  ֵאת ׁשּ
ל ר ּכָ ר ֲאִני ֲאׁשֶ ית ֻחּקֹות ְלָכל שהוא ֹאָתְך, ְמַדּבֵ מה שראוי ְיהָֹוה,  ּבֵ

היינו החיל והעזרות ּתֹוֹרָתיו,  ּוְלָכל ,כגלהשתמש בכל חדר מחדריו
כל מה שהנני אומר דהיינו שתשים ליבך ל .כדוחלקי בית המקדש

ְמּתָ  ומראה לך, ָך,  ְוׂשַ ִית,  ִלְמבֹוא שתשים ליבך כהוזה כדיִלּבְ ַהּבַ
כֹל ,כולפשפש הדרומי שהוא סגור ואין להיכנס שם  מֹוָצֵאי ּבְ

ׁש,  ְקּדָ שאף על פי שהם וכן לכל הפתחים של בית המקדש. ַהּמִ
לא יכנס בהם אדם אלא הראוי בכל  ,פתוחים ואינם סגורים

שהם מקודשים אחד יותר  ,כמו שהם המקומות ,מקוםמקום ו
  .כזמחברו
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  מצודת דוד ועי"ש. .כג
אברבנאל ועי"ש. משמע מפסוק זה שנמסרו ליחזקאל סודות רבות רזין דרזין, עניינים  .כד

  נשגבים של בית המקדש השלישי, שלא נכתבו בפירוש.
  אברבנאל. .כה
  מצודת דוד. .כו
  אברבנאל. .כז

הר הבית מקודש ממנה שאין זבין וזבות נדות  טו.וז"ל:  (הלכות בית הבחירה פרק ז)ברמב"ם 
ויולדות נכנסין לשם. ומותר להכניס המת עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס 

  לשם.
  דה נכנסים לשם. החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת ובועל נ טז.

 



  החיים               הבאר            
 

 בית המקדש השלישי שים לבך וראה בעיניךתקצו
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עזרת הנשים מקודשת מן החיל שאין טבול יום נכנס לשם. ואיסור זה מדבריהם אבל מן  יז.
  התורה מותר לטבול יום להכנס למחנה לויה. וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו חייב חטאת. 

עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים שאין מחוסר כפורים נכנס לשם. וטמא שנכנס לשם  יח.
  ב כרת. חיי
עזרת הכהנים מקודשת ממנה. שאין ישראל נכנסין לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה  יט.

  ולכפרה ולשחיטה ולתנופה. 
  בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש וקרועי בגדים נכנסין לשם.  כ.

  גלים. ההיכל מקודש מבין האולם ולמזבח. שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידים ור כא.

  בית קדש הקדשים מקודש ממנו שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביוה"כ בשעת העבודה.  כב.
מקום שהיה בעלייה מכוון על קדש הקדשים אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע לידע מה  כג.

הוא צריך לחזק בדקו. בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא משם את 
היו הנכנסין כהנים תמימים. לא מצאו תמימים יכנסו בעלי מומין. ואם אין שם הטומאה. מצוה שי

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 

 אין שם תיבות או א"א להם שיעשו בתיבות יכנסו דרך פתחים. להיכל לתקן יכנסו בתיבות. אם
  ע"כ.

ל  (ו) המשך הפסוקים: ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ַרב ָלֶכם ִמּכָ ית ִיׂשְ ְוָאַמְרּתָ ֶאל ֶמִרי ֶאל ּבֵ
ָרֵאל:  ית ִיׂשְ ֵני ֵנָכר ַעְרֵלי ֵלב ְוַעְרֵלי ָבשָׂ  (ז)ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ּבֵ ֲהִביֲאֶכם ּבְ לֹו ֶאת ּבַ י ְלַחּלְ ׁשִ ִמְקּדָ ר ִלְהיֹות ּבְ

ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם:  ִריִתי ֶאל ּכָ ֵפרּו ֶאת ּבְ ַהְקִריְבֶכם ֶאת ַלְחִמי ֵחֶלב ָוָדם ַוּיָ יִתי ּבְ ם  (ח)ּבֵ ַמְרּתֶ ְולֹא ׁשְ
י ָלֶכם:  ׁשִ ִמְקּדָ י ּבְ ַמְרּתִ ימּון ְלׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ׂשִ י ַוּתְ ֶמֶרת ָקָדׁשָ ן ֵנָכר ֶעֶרל ּכֹה ָאמַ  (ט)ִמׁשְ ל ּבֶ ר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ּכָ

ָרֵאל:  ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ר ּבְ ן ֵנָכר ֲאׁשֶ י ְלָכל ּבֶ ׁשִ ר לֹא ָיבֹוא ֶאל ִמְקּדָ ׂשָ ר  (י)ֵלב ְוֶעֶרל ּבָ ם ֲאׁשֶ י ִאם ַהְלִוּיִ ּכִ
ּלּוֵליֶהם ְונָ  עּו ֵמָעַלי ַאֲחֵרי ּגִ ר ּתָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְתעֹות ִיׂשְ אּו ֲעֹוָנם: ָרֲחקּו ֵמָעַלי ּבִ י  (יא)ׂשְ ׁשִ ְוָהיּו ְבִמְקּדָ

ֲחטּו ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהזֶַּבח ָלָעם  ה ִיׁשְ ִית ֵהּמָ ְרִתים ֶאת ַהּבָ ִית ּוְמׁשָ ֲעֵרי ַהּבַ ֻקּדֹות ֶאל ׁשַ ְרִתים ּפְ ְמׁשָ
ְרָתם:  ה ַיַעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְלׁשָ ְרתּו אֹוָתם ִלְפֵני ִגלּ  (יב)ְוֵהּמָ ר ְיׁשָ ָרֵאל ַיַען ֲאׁשֶ ּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית ִיׂשְ

אּו ֲעֹוָנם:  אִתי ָיִדי ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה ְוָנׂשְ ן ָנׂשָ ׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי  (יג)ְלִמְכׁשֹול ָעֹון ַעל ּכֵ ְולֹא ִיּגְ
ָתם ְותֹוֲעבוֹ  ִלּמָ אּו ּכְ ים ְוָנׂשְ ָדׁשִ י ַהּקְ י ֶאל ָקְדׁשֵ ל ָקָדׁשַ ת ַעל ּכָ ר ָעׂשּו: ְוָלֶגׁשֶ י אֹוָתם  (יד)ָתם ֲאׁשֶ ְוָנַתּתִ

ה ּבֹו:  ר ֵיָעׂשֶ ִית ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו ּוְלֹכל ֲאׁשֶ ֶמֶרת ַהּבָ ְמרּו  (טו)ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ר ׁשָ ֵני ָצדֹוק ֲאׁשֶ ם ּבְ ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ
ה ִיְקְרבוּ  ָרֵאל ֵמָעַלי ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְתעֹות ּבְ י ּבִ ׁשִ ֶמֶרת ִמְקּדָ ְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי  ֶאת ִמׁשְ ֵאַלי ְלׁשָ

ְמרּו ֶאת  (טז)ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה:  ְרֵתִני ְוׁשָ ְלָחִני ְלׁשָ ה ִיְקְרבּו ֶאל ׁשֻ י ְוֵהּמָ ׁשִ ה ָיֹבאּו ֶאל ִמְקּדָ ֵהּמָ
י:  ַמְרּתִ ִניִמי (יז)ִמׁשְ ֲעֵרי ֶהָחֵצר ַהּפְ בֹוָאם ֶאל ׁשַ ׁשּו ְולֹא ַיֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶצֶמר ְוָהָיה ּבְ ים ִיְלּבָ ּתִ ְגֵדי ִפׁשְ ת ּבִ

ִניִמית ָוָבְיָתה:  ֲעֵרי ֶהָחֵצר ַהּפְ ׁשַ ְרָתם ּבְ ׁשָ ים ִיְהיּו  (יח)ּבְ ּתִ ם ּוִמְכְנֵסי ִפׁשְ ים ִיְהיּו ַעל ֹראׁשָ ּתִ ֲאֵרי ִפׁשְ ּפַ
ַזע:  ּיָ רּו ּבַ טּו ּוְבֵצאָתם ֶאל  (יט)ַעל ָמְתֵניֶהם לֹא ַיְחּגְ ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֶאל ָהָעם ִיְפׁשְ

ָגִדים ֲאֵחִרים ְולֹא  ֹכת ַהּקֶֹדׁש ְוָלְבׁשּו ּבְ ִלׁשְ יחּו אֹוָתם ּבְ ם ְוִהּנִ ְרִתם ּבָ ה ְמׁשָ ר ֵהּמָ ְגֵדיֶהם ֲאׁשֶ ֶאת ּבִ
ִבְגֵדיֶהם:  ׁשּו ֶאת ָהָעם ּבְ חּו וּ  (כ)ְיַקּדְ ם לֹא ְיַגּלֵ יֶהם: ְוֹראׁשָ סֹום ִיְכְסמּו ֶאת ָראׁשֵ חּו ּכָ ּלֵ  (כא)ֶפַרע לֹא ְיׁשַ

ִניִמית:  בֹוָאם ֶאל ֶהָחֵצר ַהּפְ ל ּכֵֹהן ּבְ ּתּו ּכָ י  (כב)ְוַיִין לֹא ִיׁשְ ים ּכִ ה לֹא ִיְקחּו ָלֶהם ְלָנׁשִ ְוַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
ר ּתִ  ָרֵאל ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ית ִיׂשְ תּולֹת ִמזֶַּרע ּבֵ חּו: ִאם ּבְ ין  (כג)ְהֶיה ַאְלָמָנה ִמּכֵֹהן ִיּקָ י יֹורּו ּבֵ ְוֶאת ַעּמִ

ה ַיַעְמדּו  (כד)ֹקֶדׁש ְלֹחל ּוֵבין ָטֵמא ְלָטהֹור יֹוִדֻעם:  ַטי  כתיב) לשפט(ְוַעל ִריב ֵהּמָ ּפָ ִמׁשְ ט ּבְ ּפָ ְלִמׁשְ
 



  באר                           החייםה
 

תקצז  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מד 
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ָכל מֹועֲ  (ושפטהו כתיב) טּוהּו ְוֶאת ּתֹוֹרַתי ְוֶאת ֻחּקַֹתי ּבְ ּפְ ׁשּו: ִיׁשְ תֹוַתי ְיַקּדֵ ּבְ ֹמרּו ְוֶאת ׁשַ ְוֶאל  (כה)ַדי ִיׁשְ
ר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש  י ִאם ְלָאב ּוְלֵאם ּוְלֵבן ּוְלַבת ְלָאח ּוְלָאחֹות ֲאׁשֶ ֵמת ָאָדם לֹא ָיבֹוא ְלָטְמָאה ּכִ

אּו:  ּמָ רּו לֹו:  (כו)ִיּטַ ְבַעת ָיִמים ִיְסּפְ ִניִמית ּוְביֹום  (כז)ְוַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו ׁשִ ּבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֶאל ֶהָחֵצר ַהּפְ
אתֹו ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה:  ּקֶֹדׁש ַיְקִריב ַחּטָ ֵרת ּבַ ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלַנֲחָלה ֲאִני ַנֲחָלָתם ַוֲאֻחזָּה לֹא  (כח)ְלׁשָ

ָרֵאל ֲאִני ֲאֻחזָָּתם:  ִיׂשְ נּו ָלֶהם ּבְ ם  (כט)ִתּתְ את ְוָהָאׁשָ ְנָחה ְוַהַחּטָ ָרֵאל ַהּמִ ִיׂשְ ה ֹיאְכלּום ְוָכל ֵחֶרם ּבְ ֵהּמָ
ית  (ל)ָלֶהם ִיְהֶיה:  רּומֹוֵתיֶכם ַלּכֲֹהִנים ִיְהֶיה ְוֵראׁשִ רּוַמת ּכֹל ִמּכֹל ּתְ ּכּוֵרי ֹכל ְוָכל ּתְ ל ּבִ ית ּכָ ְוֵראׁשִ

יֶתָך:  ָרָכה ֶאל ּבֵ נּו ַלּכֵֹהן ְלָהִניַח ּבְ ּתְ ל ְנֵבָלה ּוטְ  (לא)ֲעִרסֹוֵתיֶכם ּתִ ֵהָמה לֹא ּכָ ֵרָפה ִמן ָהעֹוף ּוִמן ַהּבְ
  ֹיאְכלּו ַהּכֲֹהִנים:



  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש תרומת הקודשתקצח

  
 

 

  

  מה פרק יחזקאל
  

 

 
תרומת הקודש 

 
   

יְלֶכם )א( ַנֲחָלה, ָהָאֶרץ ֶאת ּוְבַהּפִ ִרימוּ  ּבְ  ֹקֶדשׁ  ַליהָֹוה ְתרּוָמה ּתָ
ִרים הֲחִמשָּׁ  ֹאֶרךְ  ָהָאֶרץ, ִמן ָרה ְורַֹחב ֹאֶרְך, ֶאֶלף ְוֶעׂשְ  ֲעׂשָ

בּוָלהּ  ְבָכל הּוא ֹקֶדשׁ  ָאֶלף,   :ָסִביב ּגְ

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 

וים, וכל שבט ושבט ינחל שורה שלימה ממזרח למערב, ואין שו
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. 

מזרח למערב, כל שורה ארוכה בכל האורך מהגבול המזרחי ומ
  עד הים הגדול.

כל שורה ושורה הוא מצפון לדרום ברוחב עשרים וחמש אלף 



  באר                           החייםה
 

תקצט  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מה 

קנים, שזה שבעים וחמש מיל. וממערב למזרח השורה ארוכה 
  .אושלימה, באורך מהים הגדול עד הגבול המזרחי

השורה של תרומת הקודש, תתחלק בתוכה לשלשה שורות. 
חלק אחד לכהנים, חלק אחד ללויים, וחלק אחד שבו יהיה העיר 

  ירושלים.
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לא  איש כאחיו.: (להלן מז יד)וז"ל רש"י רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם.  .א
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
תהיה כמו שהיתה בימי  והייעוד השני הוא בענין הנחלה שלא: (להלן מז יד)וז"ל האברבנאל 

יהושע לגולגלותם והשבט שהיה רב אוכלוסין היה חלקו רב ואשר היה מעט אוכלוסין היה חלקו 
לרב תרבו נחלתו וגומר אבל לעתיד לבוא לא יהיה כן אלא שכל  (במדבר לג נד)קטון כמ"ש 

שבטים השבטים ינחלו חלקים שוים בארץ ועל זה נאמר כאן ונחלתם אותם איש כאחיו כי זה ב
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 

ליוצאי מצרים איש לפי פקודיו ואם היתה בזמן קבוץ הגליות נעשות ככה  שעשה יהושע נעשה
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 

יתברך שינתן לעולי הגולה חלקים שוים בנחלתם וכל שבט  תכילן אותם הארץ ומפני זה ראה
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 

לאותם שנחלוה בראשונה אבל  לא נשבע לתת את הארץ ברךהחלוקה הראשונה כי הוא ית
נשא את ידו לתתה לאבותיהם רוצה לומר אברהם יצחק ויעקב ויחס אחד יש לכל שבט ושבט 

  עם האבות ההם.



  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש תרומת הקודשתר

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

|-
25

,0
00

-|
 |-

25
,0

00
-|

 |-
25

,0
00

-|
 |-

25
,0

00
-|

 



  באר                           החייםה
 

תרא  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מה 

Q החלוקה בתוך תרומת הקודש R  
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  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש ניםהרצועה לכהתרב

 
הרצועה לכהנים 

 
   

יְלכֶ  ַנֲחָלה,  ָהָאֶרץ ֶאת םּוְבַהּפִ כאשר תחלקו את ארץ ישראל ּבְ

ִרימוּ  להנחילה לכל השבטים, ָהָאֶרץ,  ִמן ַליהָֹוה, קֶֹדׁש  ְתרּוָמה ּתָ
תפרישו חלק אחד מן הארץ שיהיה קודש לה', כדי לבנות 

  .בבתוכו את בית המקדש

ה אֶֹרךְ  ָ ִרים ֲחִמׁשּ השורה תהיה באורך עשרים ֹאֶרְך,  ֶאֶלף ְוֶעׂשְ
  .דממזרח למערב .גוחמשה אלף קנים

ָרה ְורַֹחב   מצפון לדרום. וברוחב עשר אלף קנים.ָאֶלף,  ֲעׂשָ

בּוָלּה  ְבָכל הּוא קֶֹדׁש  חלק זה יהיה מקודש יותר מכל שאר ָסִביב.  ּגְ
  .החלקי הארץ

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  רש"י. .ב
  .(לעיל מ ה)כל קנה הוא שש אמות  .ג
ר"ל שהאורך תחשב בארוך, היינו ממזרח  ארך חמשה ועשרים אלף ארך,במלבי"ם וז"ל:  .ד

  .הוא ממזרח למערב שם תהיה האורך, ומצפון לדרום יהיה הרוחב למערב, שסתם אורך
שבחלוקת הארץ  (בסי' מ"ח)הנה יבאר  ובהפילכם את הארץ בנחלה,זה לשון המלבי"ם:  .ה

לעתיד לבא יקחו י"ב שבטים כ"א רצועה שרחבה מצפון לדרום יהיה כ"ה אלף קנים שהם ע"ה 
עד גבול המערבי, ובין חלק של יהודה וחלק של מיל, ואורך הרצועה תהיה מן גבול א"י המזרחי 

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 

מת הקדש, ורצועה זו תתחלק שתהיה כ"ה אלף קנים באורך וכ"ה אלף קנים ברוחב שתהיה תרו
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, 

בנין ורצועה הנותרת שהיא חמשת אלפים קנים ברוחב וכ"ה אלף קנים באורך יהיה שייך אל 
ובהפילכם תרימו תרומה לה' קדש מן ירושלים שלעתיד שיהיה לכל ישראל ולמגרשיה. וז"ש 

ר"ל שהאורך  ארך חמשה ועשרים אלף ארך,כי תרומת הכהנים הוא הקדוש מכולם, הארץ, 
תחשב בארוך, היינו ממזרח למערב, שסתם אורך הוא ממזרח למערב שם תהיה האורך, ומצפון 

  .ר"ל הוא הקדש מיתר החלקיםדש הוא, קלדרום יהיה הרוחב, 



  באר                           החייםה
 

תרג  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מה 

Q מידות הרצועה של הכהנים R  
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  רצועה ללוים

  

  

 רצועה לעיר
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  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש מקום בית המקדשתרד

 
המקדש מקום בית 

 
   

ֲחֵמשׁ  ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ַהּקֶֹדשׁ  ֶאל ִמזֶּה ִיְהֶיה )ב( ע ֵמאֹות ּבַ  ְמֻרּבָ
ים ָסִביב, ִ ה ַוֲחִמׁשּ   :ָסִביב לוֹ  ִמְגָרשׁ  ַאּמָ

ה ִיְהֶיה  מתוך החלק הזה, יהיה עבור הר הבית,ַהּקֶֹדׁש,  ֶאל ִמּזֶ
ֲחֵמׁש  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  מש מאות קנים אורך, על חמש חֵמאֹות,  ּבַ

ע ,ומאות קנים רוחב   הר הבית יהיה מרובע.ָסִביב.  ְמֻרּבָ

דהיינו, שבאמצע החלק הכתוב בפסוק הקודם, יהיה מקום קדוש 
במידת חמש מאות על חמש מאות קנים, שהוא מידת הר 

  הבית, ושם יבנה בית המקדש.

זה כן יהיה מידת הר הבית, חמש מאות על חמש מאות קנים, ש
  .זשלשת אלפים על שלשת אלפים אמה

ים ִ ה ַוֲחִמׁשּ סביב הר הבית יהיה 'מגרש', ָסִביב.  לוֹ  ִמְגָרׁש  ַאּמָ
  .חדהיינו מקום פנוי, ברוחב חמישים אמה

  .טובשטח שנשאר מסביב לבית המקדש, יהיה בתים לכהנים
 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .ו
ָניו : כ)-(מב טוכמו שכתוב לעיל  .ז ר ּפָ ַער ֲאׁשֶ ַ ֶרְך ַהׁשּ ִניִמי ְוהֹוִציַאִני ּדֶ ִית ַהּפְ ה ֶאת ִמּדֹות ַהּבַ ְוִכּלָ

ְקֵנה  ִדים ּבִ ִדים ּוְמָדדֹו ָסִביב ָסִביב: ָמַדד רּוַח ַהּקָ ֶרְך ַהּקָ ה ֲחֵמׁש ּדֶ ּדָ ֵמאֹות ָקִנים  ). כתיב(אמותַהּמִ
רֹום ָמָדד  ה ָסִביב: ֵאת רּוַח ַהּדָ ּדָ ְקֵנה ַהּמִ פֹון ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָקִנים ּבִ ה ָסִביב: ָמַדד רּוַח ַהּצָ ּדָ ְקֵנה ַהּמִ ּבִ

ם ָמַדד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָקִני ה: ָסַבב ֶאל רּוַח ַהּיָ ּדָ ְקֵנה ַהּמִ ע ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָקִנים ּבִ ה: ְלַאְרּבַ ּדָ ְקֵנה ַהּמִ ם ּבִ
ין ַהּקֶֹדׁש ְלֹחל: יל ּבֵ   רּוחֹות ְמָדדֹו חֹוָמה לֹו ָסִביב ָסִביב ֹאֶרְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוֹרַחב ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְלַהְבּדִ

שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה, שהקנה שש אמות. וזו  לארבע רוחות מדדו. וז"ל רש"י:
'דוד ינטה קו שלשת אלפי אמות קצובה על שלשת  ום שני של סוכות)(יוצרות ליהיא שיסד הקלירי 

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, 

 (שם)ות, על כן אמר הפייט ותמצא שם שלשים וששה רבעים של חמש מאות על חמש מא
  .'שלשים וששה כמו שהיתה מתכפלת'

  מלבי"ם. .ח



  באר                           החייםה
 

תרה  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מה 

Q ימידת הר הבית R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

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

 ארץ הקודש מקום בית המקדשתרו

Q ישים אמהסביב להר הבית יש מגרש, ברוחב חמ R  
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תרז  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מה 
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  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש החלק לבית המקדש ולכהניםתרח

 
החלק לבית המקדש ולכהנים 

 
   

ה ּוִמן )ג( ּדָ מֹוד, ַהזֹּאת ַהּמִ ה )כתיב חמש( ֹאֶרךְ  ּתָ ָ  ִריםְוֶעשְׂ  ֲחִמׁשּ
ֶרת ְורַֹחב ֶאֶלף שׁ  ִיְהֶיה ּובוֹ  ֲאָלִפים, ֲעׂשֶ ְקּדָ ים ֹקֶדשׁ  ַהּמִ   :ָקָדׁשִ

: יאמידת הר הבית נמדד בקנים, כמו שכתוב על מידת הר הבית
ְקֵנה ָקִנים ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ה ּבִ ּדָ   ָסִביב. ַהּמִ

בפסוק א', כתוב מידת חלק הארץ המקודש, אבל לא נתבאר 
ד, האם בקנים או באמות. על כן כתוב באיזה מידה צריך למדו

. כל קנה יבבפסוק הזה שצריך למדוד את הארץ במידת הקנים
  .יגהוא שש אמות

ה ּוִמן ּדָ במידה הזאת שבו נמדד הר הבית, שהוא ַהּזֹאת,  ַהּמִ

מֹוד, מידת ה'קנה',  ה אֶֹרךְ  בזה המידה תמדוד אתּתָ ָ ִרים ֲחִמׁשּ  ְוֶעׂשְ
ֶרת ְורַֹחב ֶאֶלף אורך החלק הקדוש מן הארץ, הוא ים, ֲאָלִפ  ֲעׂשֶ

  .ידעשרים וחמשה אלף קנים, ורוחב עשר אלף קנים

ׁש,  ִיְהֶיה ּובוֹ  ְקּדָ   באמצע החלק הזה יהיה בית המקדש.ַהּמִ

ים,  קֶֹדׁש    .מקום בית המקדש הוא קודש קדשיםָקָדׁשִ

ְרֵתי ַלּכֲֹהִנים הּוא ָהָאֶרץ ִמן ֹקֶדשׁ  )ד( שׁ  ְמׁשָ ְקּדָ  ִיְהֶיה ַהּמִ
ֵרִבים ֵרת ַהּקְ ים ָמקֹום ָלֶהם ְוָהָיה ְיהָֹוה, ֶאת ְלׁשָ שׁ  ְלָבּתִ  ּוִמְקּדָ
שׁ  ְקּדָ   :ַלּמִ
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  י"ט.-לעיל מ"ב ט"ז .יא
  רש"י. .יב
  לעיל מ' ה'.  .יג
  רש"י. .יד



  באר                           החייםה
 

תרט  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מה 

קדוש הּוא,  ָהָאֶרץ ִמן קֶֹדׁש  זה החלק הכתוב בפסוק הקודם, הוא
   .טויותר משאר חלקי הארץ

ְרֵתי ַלּכֲֹהִנים חלק זה ׁש  ְמׁשָ ְקּדָ  יהיה עבור הכהנים, ִיְהֶיה, ַהּמִ
ֵרִבי ֵרת םַהּקְ שהם מתקרבים לעשות את העבודה  ְיהָֹוה, ֶאת ְלׁשָ

  .טזבבית המקדש

ים,  ָמקֹום ָלֶהם ְוָהָיה המקום שמסביב לבית המקדש, יהיה ְלָבּתִ
   .יזלכהנים כדי לבנות שם בתים

ׁש  ׁש.  ּוִמְקּדָ ְקּדָ שלשת אלפים על שלשת אלפים אמה ַלּמִ
  .יחשבאמצע, יהיה מקודש עבור בית המקדש
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  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש החלק לבית המקדש ולכהניםתרי

Q ת המקדש באמצע הרצועה של הכהניםמקום בי R  
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  כהניםה תרצוע   
  

  

  

  הר הבית                                                                                           

  

  

  

  

  הלוים תרצוע    

  

  
  

  אחוזת העיר    
 

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

|-
4,750

-| 
|-

4,750
-| 



  באר                           החייםה
 

תריא  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מה 

 
ללוים 

 
   

ה )ה( ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶרת ֹאֶרךְ  ֶאֶלף ְוֶעׂשְ  )כתיב יהיה( רַֹחב, ֲאָלִפים ַוֲעׂשֶ
ם ְוָהָיה ְרֵתי ַלְלִוּיִ ִית ְמׁשָ ה ָלֶהם ַהּבַ ִרים ַלֲאֻחזָּ ֹכת ֶעׂשְ   :ְלׁשָ

ליד החלק של הכהנים, יהיה בדרומו רצועה נוספת עבור 
  .יטהלוים

ה ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ יש רצועה נוספת באורך עשרים אֶֹרְך,  ֶאֶלף ְוֶעׂשְ

ֶרת וחמש אלף קנים, ממזרח למערב, וברוחב רַֹחב,  ֲאָלִפים ַוֲעׂשֶ
  .כעשרת אלפים קנים, מצפון לדרום

ם ְוָהָיה ְרֵתיְמ  ַלְלִוּיִ ִית ׁשָ ה,  ָלֶהם ַהּבַ   רצועה זו היא עבור הלוים.ַלֲאֻחּזָ

ְרֵתי ִית', כי הם משוררים ושוערים  הלוים הם גם כן 'ְמׁשָ ַהּבַ
  .כאבבית המקדש

ִרים כֹת,  ֶעׂשְ בתוך חלק הלוים, סמוך לחלק הכהנים, יהיה ְלׁשָ
שישבו שם הלוים השוערים, כדי שיהיו קרובים  כבעשרים לשכות

  .כד. ושאר המקום יהיה לצרכיהם ולבתיהםכגשלבית המקד

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  רש"י. .יט
  רש"י. מצודת דוד. .כ

  אברבנאל. .כא
נראה שעשרים לשכות אלו, כל אחד מהם הוא בנין גדול, שבו כמה קומות, וחדרים רבים.  .כב

  שהלשכות שם הם בניינים גדולים.  (פרק מ"ב)כעין מה שמבואר לעיל 
נים ומוזמנים מיד כשיצטרכו נראה שבעשרים הלשכות ישבו הלוים השוערים, כדי שיהיו מוכ .כג

  לבוא לבית המקדש.
וז"ל: כשם ששבט לוי לא נטל חלק בראשונה כך לא  (בבא בתרא קכב.)כתב הר"ן אברבנאל.  .כד

יטול בשנייה, אלא שנתנו לו ערים לשבת סמוך לירושלם והם מכלל תרומת הקדש המפורשות 
  בפרשה.



  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש ללויםתריב

Q מידות הרצועה של הלוים R  
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  באר                           החייםה
 

תריג  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מה 

Q עשרים לשכות ברצועה של הלוים R  
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  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש אחוזת העירתריד

 
אחוזת העיר 

 
   

נוּ  ָהִעיר ַוֲאֻחזַּת )ו( ּתְ ת ּתִ ה ְוֹאֶרךְ  רַֹחב יםֲאָלפִ  ֲחֵמׁשֶ ָ  ֲחִמׁשּ
ִרים ת ֶאֶלף, ְוֶעׂשְ רּוַמת ְלֻעּמַ ית ְלָכל ַהּקֶֹדׁש, ּתְ ָרֵאל ּבֵ   :ִיְהֶיה ִיׂשְ

מדרום לחלק הלוים, יהיה מקום עבור העיר, למושב החול שלה, 
  .כהשבה יבנו ישראל בתים

ת החלק של העיר. באמצע יהיה העיר, ומסביב יהיה  ָהִעיר: ֲאֻחּזַ
  .כות תבואה למאכל תושבי העירמקום זריע

ת נוּ  החלק עבור העיר,ָהִעיר,  ַוֲאֻחּזַ ּתְ ת רצועה של ּתִ ֲאָלִפים  ֲחֵמׁשֶ
ה אֶֹרךְ בוְ  מצפון לדרום.רַֹחב,  קנים ָ ִרים ֲחִמׁשּ קנים, ֶאֶלף  ְוֶעׂשְ

  .כזממזרח למערב

ת רּוַמת ְלֻעּמַ הרצועה של העיר תהיה במידת אורך  ַהּקֶֹדׁש, ּתְ
  .כחשל הכהנים ושל הלוים רצועות הקודש,
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  רש"י. .כה
  י"ח. מצודת דוד.-כדלהלן מ"ח ט"ו .כו
  רש"י. מצודת דוד. .כז

רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. פשוט וברור שבית המקדש לא יזוז ממקומו, אלא יבנה בית  .כח
המקדש השלישי בהר הבית, באותו מקום שהיו בית ראשון ובית שני. וכל סדר התרומה 

[ועוד וחלוקת ארץ ישראל לנחלות, יהיה מסביב לבית המקדש. ובית המקדש לא יזוז ממקומו 
רחב ויתווסף על מידת בית המקדש, עד שיהיה באורך ורוחב שלשת אלפים אמה על שלשת אלפים ית

. וכן כתב הרמב"ם שקדושת מקום בית המקדש הוא מפני השכינה, כ)]-אמה (יחזקאל מב טו
הקדושה ראשונה קדשה וז"ל:  טז)-(הלכות בית הבחירה ו טוולפיכך הקדושה לעולם ואינו בטל 

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד  .ד לבאלשעתה וקדשה לעתי
 לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא. רץ ישראללבוא. ובקדושת שאר א

 לא) (ויקרא כווהרי הוא אומר לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה אינה בטלה. 
אבל חיוב הארץ  ,שוממין בקדושתן הן עומדים'והשמותי את מקדשיכם' ואמרו חכמים אע"פ ש

וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל  ,בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים
הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל. וכיון שעלה עזרא 

זיקו בה עולי בבל ולפיכך כל מקום שהח ,וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה
 



  באר                           החייםה
 

תרטו  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מה 

ית ְלָכל ָרֵאל ּבֵ . כטזה הרצועה השלישית תהיה לישראליםִיְהֶיה.  ִיׂשְ
  . ללכל בית ישראל, כי לכל השבטים יהיה חלק בירושלים
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ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית  ,ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום
  . ע"כ.ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות תרומה

ארץ : (גיטין נז.)ארץ ישראל הוא 'ארץ הצבי' ומתרחב, מקום קטן מתרחב לגדול, ככתוב בגמרא 
אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה  ,חזיק את בשרובה מה צבי זה אין עורו מ ,כתיב צבי

ָרָזא : (תרומה קלו.). ע"כ. וכן איתא בזוהר הקדוש ובזמן שאין יושבין עליה גמדא ,רווחא ַגְווָנא ּדְ ּכְ
ִאְתַר  ָכל ַמה ּדְ ְצִבי, ּדְ ַגְווָנא ּדִ ְך ְלָכל ִסְטִרין ְוָלא ִאְתְיַדע. ּכְ ַ ֲהָוה ִאְתְמׁשּ ִבי, ּדְ ֶאֶרץ ַהּצְ יּה ּדְ ּכֵ י, ַמׁשְ ּבֵ

י ְלָכל ְסָטר, ְוָלא ִאְתְייָדע. ָדִדים ְולֹא תרגום:  ִאְתַרּבֵ ֶכת ְלָכל ַהּצְ ָהְיָתה ִנְמׁשֶ ִבי, ׁשֶ מֹו סֹוד ֶאֶרץ ַהּצְ ּכְ
ר. ֵדל, עֹורֹו ָגֵדל ְלָכל ַצד ְולֹא ִנּכָ ּגָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ִבי, ׁשֶ מֹו ַהּצְ   נֹוָדע. ּכְ

ה רחוקה מבית המקדש מ"ה מיל, ביאר המלבי"ם, על הפסוקים רש"י. בענין שירושלים תהי .כט
ֶדם ְוִנְבַקע ַהר : ה)-(יד דבזכריה  ם ִמּקֶ ַלִ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ ּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהזִֵּתים ֲאׁשֶ ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ

דֹוָלה ְמֹאד ּוָמׁש ֲחִצי ָההָ  יא ּגְ ה ּגֵ י ַהזֵּיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיּמָ יא ָהַרי ּכִ ם ּגֵ ה: ְוַנְסּתֶ ר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְגּבָ
ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוָבא ְיֹהוָ  ּיָ יֵמי ֻעזִּ ֵני ָהַרַעׁש ּבִ ם ִמּפְ ר ַנְסּתֶ ֲאׁשֶ ם ּכַ י ָהִרים ֶאל ָאַצל ְוַנְסּתֶ יַע ּגֵ ל ַיּגִ ה ֱאלַֹהי ּכָ

ְך:  ים ִעּמָ ל ָהאָ  :יא)-(שם יולהלן נאמר ְקֹדׁשִ ם ְוָרֲאָמה ִיּסֹוב ּכָ ָלִ ַבע ְלִרּמֹון ֶנֶגב ְירּוׁשָ ֲעָרָבה ִמּגֶ ֶרץ ּכָ
ל ֲחַנְנֵאל ַעד ִיְק  ים ּוִמְגּדַ ּנִ ַער ַהּפִ ַער ָהִראׁשֹון ַעד ׁשַ ְנָיִמן ַעד ְמקֹום ׁשַ ַער ּבִ ַ יָה ְלִמׁשּ ָבה ַתְחּתֶ ֵבי ְוָיׁשְ

בּו ָבּה ְוֵחֶרם לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְוָיׁשְ  ֶלְך: ְוָיׁשְ ם ָלֶבַטח:ַהּמֶ ַלִ ּיֹום ַההּוא : כא)-(שם כולהלן כתוב  ָבה ְירּוׁשָ ּבַ
ַח: ְוָהָיה ְזּבֵ ְזָרִקים ִלְפֵני ַהּמִ ּמִ ֵבית ְיֹהָוה ּכַ ירֹות ּבְ ל ִסיר  ִיְהֶיה ַעל ְמִצּלֹות ַהּסּוס ֹקֶדׁש ַליֹהָוה ְוָהָיה ַהּסִ ּכָ

ם ּוִביהּוָדה ֹקֶדׁש ַליהָוה ְצָבאֹות ּוָבא ַלִ ירּוׁשָ לּו ָבֶהם ְולֹא ִיְהֶיה ְכַנֲעִני ּבִ ְ ל ַהזְֹּבִחים ְוָלְקחּו ֵמֶהם ּוִבׁשּ ּו ּכָ
ּיֹום ַההּוא ֵבית ְיֹהָוה ְצָבאֹות ּבַ   : עֹוד ּבְ

ועמדו רגליו. אז יהיה רעש הארץ, ומצייר כאילו רגלי  (ד)על הפסוקים האלו כתב המלבי"ם וז"ל: 
על הר הזיתים שהוא במזרח ירושלים, והר הזיתים יעמדו  ]שזה גדר רגל ברוחנים[ה' ר"ל מסובביו 

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, 

שירושלים  (שם סי' מ"ח)לו ליחזקאל  ואם הענין הוא כפשוטו, יהיה זה מתאחד עם מה שהראו
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 

תיד ר ירושלים לעשהם ט"ו מיל שכן יהיה גודל עי[סביבותיו באורך וברוחב חמשת אלפים קנים 
, וזה יהיה רחוק מחצי ההר הצפוני מ"ה מיל, ועליו תבנה ותתכונן ירושלים ]כמבואר שם לבוא

  שלעתיד שראה יחזקאל, ובזה יתקיימו דברי הנביאים כולם בלי סתירה.
ונסתם גיא הרי. יש נוסחאות שכתוב בהן וִנסַתם, ור"ל כי הגיא שבאמצע ההר שיפתח עד  (ה)

א הרעש הגדול הזה המפרק הרים, יסתם תיכף ויהיה שם בקעה, ולנוסח התהום שמשם יצ
שכתוב וַנְסֶתם, 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 

ל אצל, שהגיא ימשך בדרום עד מקום ששמו אצל שהוא שבין ההרים, ואמר שיגיע גיא הרים א
רחוק מ"ה מיל מירושלים של עתה, ועד שם יתמוטט ההר ויהיה משך הגיא, כי במקום הנקרא 

 



  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש אחוזת העירתרטז

נמצא שכל תרומת הקודש הוא מרובע, באורך עשרים וחמש 
  אלף קנים, וברוחב עשרים וחמש אלף קנים.

עשרים וחמש אלף קנים כי כל אחד משלשת הרצועות באורך 
ממזרח למערב. והרוחב מצפון לדרום הוא עשר אלף קנים 
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אצל יעמוד חצי ההר ועליו תבנה ירושלים שלעתיד, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה 
ק עם כהונתו של אהרן, וכן יקנא ה' מלך יהודה, שאז היה הרעש מפני שקנא ה' לכבודו ולחול

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' 

ה', אבל אז וכל  יושב על כסא רם ונשא ושרפים עומדים ממעל לו והבית ימלא עשן מקצף
  קדושים שלו יבואו עמך לשמרך ולעזרך, לא להסתלק על כסאו בשמים ולהענישך כמקדם.

יסוב כל הארץ כערבה. אחר שיתחלק הר הזיתים לשנים יהיה הגיא שבין שני הרים כערבה  (י)
ומישור, וזה ימשך מן גבע שהיא בדרומית ירושלים של עכשיו עד רמון שאצל רמון תעמוד 

ם החדשה שראה יחזקאל שתהיה מנגב ירושלים של עכשיו, וראמה, וירושלים עצמה בין ירושלי
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 

מקום שער הראשון ששם עמדה מקדם, עד שער הפנים ומגדל חננאל  יהיה למשער בנימין עד
  עד יקבי המלך שם תעמוד ירושלים החדשה.

וישבו בה. לא כמו בעת הגולה שלא היה בה ישוב, וחרם לא יהיה עוד, לא כמו בבית ראשון  (יא)
שנחרבה אחר ישובה, וישבה ירושלים לבטח, לא כמו בזמנים הקודמים שהיו בה תמיד 

  ות.מלחמ
ביום ההוא. ר"ל אחר שירושלים שלעתיד תהיה רחוקה מן המקדש מ"ה מיל שהם יותר  (כ)

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 

  הזבח לזרקו על המזבח.הקרבנות ישימו בהם דם 
והיה, וכל סיר שיהיה בירושלים וביהודה. יהיה קדש כי יבשלו בהם שלמים וקדשים קלים,  (כא)

וכל הזובחים יבשלו בהם, כי ירבו הזובחים מרוב הגרים העולים, ולא יהיה עוד סוחר ומוכר 
לא יעשו  כבשים ותורים ובני יונה לקדשים כמו שהיה תחלה שהיו מעלים אותם בדמים, כי

  סחורה וריוח בזה כי כולם ינדבו בהמותיהם לקדש.
אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. לכל שבט יהיה אחיזה בירושלים, ושער בירושלים, כמו  .ל

ַער : לד)-(מח לאשכתוב להלן  ה ָצפֹוָנה ׁשַ לֹוׁשָ ָעִרים ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ מֹות ׁשִ ֲעֵרי ָהִעיר ַעל ׁשְ ְוׁשַ
ַעת ֲאָלִפים ְראּוֵבן ֶאחָ  ַאת ָקִדיָמה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרּבַ ַער ֵלִוי ֶאָחד: ְוֶאל ּפְ ַער ְיהּוָדה ֶאָחד ׁשַ ד ׁשַ

ה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרבַּ  ן ֶאָחד: ּוְפַאת ֶנְגּבָ ַער ּדָ ְנָיִמן ֶאָחד ׁשַ ַער ּבִ ַער יֹוֵסף ֶאָחד ׁשַ ה ְוׁשַ לֹׁשָ ָעִרים ׁשְ ַעת ּוׁשְ
עָ  ה ּוׁשְ ה ֲאָלִפים ִמּדָ ַאת ָיּמָ ַער ְזבּוֻלן ֶאָחד: ּפְ שָכר ֶאָחד ׁשַ ָ ַער ִיׂשּ ְמעֹון ֶאָחד ׁשַ ַער ׁשִ ה ׁשַ לֹׁשָ ִרים ׁשְ

ִלי ֶאָחד: ַער ַנְפּתָ ר ֶאָחד ׁשַ ַער ָאׁשֵ ד ֶאָחד ׁשַ ַער ּגָ ה ׁשַ לֹׁשָ ֲעֵריֶהם ׁשְ ַעת ֲאָלִפים ׁשַ   ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרּבַ



  באר                           החייםה
 

תריז  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מה 

לכהנים, עשר אלף קנים ללוים, וחמש אלף קנים לאחוזת העיר. 
  .לאסך הכל עשרים וחמש אלף קנים
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  רש"י. רד"ק. .לא



  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש אחוזת העירתריח
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  באר                           החייםה
 

תריט  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מה 

 
הנשיאהחלק של  

 
   

יא )ז( ׂשִ ֵני ֶאל ָהִעיר, ְוַלֲאֻחזַּת ַהּקֶֹדשׁ  ִלְתרּוַמת ּוִמזֶּה ִמזֶּה ְוַלּנָ  ּפְ
ֵני ְוֶאל ַהּקֶֹדשׁ  ְתרּוַמת ַאת ָהִעיר, ֲאֻחזַּת ּפְ ה ָים ִמּפְ ַאת ָיּמָ  ּוִמּפְ
בּול ַהֲחָלִקים ַאַחד ְלֻעּמֹות ְוֹאֶרךְ  ָקִדיָמה, ֵקְדָמה  ֶאל ָים ִמּגְ
בּול   :ָקִדיָמה ּגְ

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 

  .לבהנשיא

יא, ְוַלנָּ  ה יקבל נחלה לגהנשיאׂשִ ה ִמּזֶ ת ַהּקֶֹדׁש, ִלְתרּוַמת ּוִמּזֶ  ְוַלֲאֻחּזַ
משני הצדדים של תרומת הקודש ואחוזת העיר. דהיינו  ָהִעיר,
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  רש"י. .לב
  מפרשים פירשו שהנשיא הוא מלך המשיח.רוב ה .לג



  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש החלק של הנשיאתרכ

מה שנשאר בשני הצדדים של תרומת הקודש, יקבל הנשיא 
  לנחלה.

ֵני ֶאל ֵני ְוֶאל ַהּקֶֹדׁש, ְתרּוַמת ּפְ ת ּפְ וחב שלשת כנגד כל רָהִעיר.  ֲאֻחּזַ
הרצועות של 'תרומת הקודש', שהם הרצועה של הכהנים, 

ַאת .לדהרצועה של הלוים, והרצועה של אחוזת העיר ה. ָים, ִמּפְ  ָיּמָ
מסוף תרומת הקודש במערב, עד גבול ארץ ישראל המערבי 

ַאת שהוא הים הגדול. וכן מסוף תרומת ָקִדיָמה.  ֵקְדָמה, ּוִמּפְ
שראל המזרחי שהוא הירדן וים הקודש במזרח, עד גבול ארץ י

המלח. שני שטחים אלו, שמשני צדדי תרומת הקודש, יהיו 
  .לההחלק של הנשיא

החלק של הנשיא, יהיה ארוך מערב  ַהֲחָלִקים, ַאַחד ְלֻעּמֹות ְואֶֹרךְ 
למזרח כמו האורך של הנחלה של כל אחד מהשבטים, דהיינו 

בּולשיהיה  בוּ  ֶאל מהגבול המערבי,ָים,  ִמּגְ עד הגבול ָקִדיָמה,  לּגְ
  .לוהמזרחי, בכל האורך

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 

עות. והנותר משני הצדדים של 'תרומת הקודש' לשלש רצו
  .לזמבחוץ, יהיה החלק של הנשיא
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  רש"י. .לד
  רש"י. .לה
  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .לו
  רש"י. .לז



  באר                           החייםה
 

תרכא  מראה היכל זפסוק  יחזקאל פרק מה 

Q החלק של הנשיא משני צדדי התרומה R  
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  החיים                        באר   ה
 

 ארץ הקודש החלק של הנשיאתרכב

ה ּלוֹ  ִיְהֶיה ָלָאֶרץ )ח( ָרֵאל, ַלֲאֻחזָּ ִיׂשְ יַאי עֹוד יֹונוּ  ְולֹא ּבְ  ֶאת ְנׂשִ
י, נוּ  ְוָהָאֶרץ ַעּמִ ָרֵאל ְלֵבית ִיּתְ ְבֵטיֶהםלְ  ִיׂשְ   :ׁשִ

ה ּלוֹ  ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ָרֵאל, ַלֲאֻחּזָ ִיׂשְ זה החלק של הארץ, יהיה נחלה  ּבְ
  .לחלנשיא בארץ ישראל

היו מלכים שהיו גוזלים ואונסים וחומסים שדות וכרמים מאת 

 ְולֹא. אבל לעתיד לבוא לטהעם בחזקה, והיו מצערים את העם
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  תרגום יונתן. רש"י. רד"ק. .לח
דֹות ְוָגָזלוּ : (מיכה ב ב)ככתוב  .לט אוּ  ,ְוָחְמדּו ׂשָ ים ְוָנׂשָ ֶבר ּוֵביתוֹ  ,ּוָבּתִ קּו ּגֶ   .ְוִאיׁש ְוַנֲחָלתוֹ  ,ְוָעׁשְ

ֶרם ָהָיה ְלָנבֹות  (א): (מלכים א' כא)אחאב, ככתוב  וכן היה אצל ה ּכֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ִיְזְרֶעאל ֵאֶצל ֵהיַכל ַאְחָאב ֶמֶלְך ׁשְֹמרֹון:  ר ּבְ ְזְרֵעאִלי ֲאׁשֶ י  (ב)ַהּיִ ָנה ּלִ ר ַאְחָאב ֶאל ָנבֹות ֵלאֹמר ּתְ ַוְיַדּבֵ

ְרְמָך ִויִהי ִלי ְלַגן ָיָרק כִּ  ּנּו ִאם טֹוב ֶאת ּכַ ֶרם טֹוב ִמּמֶ יו ּכֶ ְחּתָ ָנה ְלָך ּתַ יִתי ְוֶאּתְ י הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל ּבֵ
ָנה ְלָך ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה:  ֵעיֶניָך ֶאּתְ י ֶאת ַנֲחַלת  (ג)ּבְ ּתִ י ֵמיֹהָוה ִמּתִ ַוּיֹאֶמר ָנבֹות ֶאל ַאְחָאב ָחִליָלה ּלִ

יתוֹ  (ד)ֲאֹבַתי ָלְך:  ֹבא ַאְחָאב ֶאל ּבֵ ְזְרֵעאִלי ַוּיֹאֶמר לֹא  ַוּיָ ר ֵאָליו ָנבֹות ַהּיִ ּבֶ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ ַסר ְוָזֵעף ַעל ַהּדָ
ָניו ְולֹא ָאַכל ָלֶחם:  ב ֶאת ּפָ ּסֵ תֹו ַוּיַ ב ַעל ִמּטָ ּכַ ׁשְ ן ְלָך ֶאת ַנֲחַלת ֲאבֹוָתי ַוּיִ ֹבא ֵאָליו ִאיזֶֶבל  (ה)ֶאּתֵ ַוּתָ

ר ֵאָליו ַמה זֶּה רּוחֲ  ַדּבֵ ּתֹו ַוּתְ ר ֶאל ָנבֹות  (ו)ָך ָסָרה ְוֵאיְנָך ֹאֵכל ָלֶחם: ִאׁשְ י ֲאַדּבֵ ר ֵאֶליָה ּכִ ַוְיַדּבֵ
יו ַוּיֹאֶמר  ְחּתָ ָנה ְלָך ֶכֶרם ּתַ ה ֶאּתְ ֶכֶסף אֹו ִאם ָחֵפץ ַאּתָ ְרְמָך ּבְ י ֶאת ּכַ ָנה ּלִ ְזְרֵעאִלי ָוֹאַמר לֹו ּתְ לֹא ַהּיִ

ְרִמי:  ן ְלָך ֶאת ּכַ ָרֵאל קּום ֱאָכל  ַוּתֹאֶמר ֵאָליו (ז)ֶאּתֵ ה ְמלּוָכה ַעל ִיׂשְ ֲעׂשֶ ה ּתַ ה ַעּתָ ּתֹו ַאּתָ ִאיזֶֶבל ִאׁשְ
ְזְרֵעאִלי:  ֶרם ָנבֹות ַהּיִ ן ְלָך ֶאת ּכֶ ָך ֲאִני ֶאּתֵ ְחּתֹם  (ח)ֶלֶחם ְוִיַטב ִלּבֶ ם ַאְחָאב ַוּתַ ׁשֵ ְכּתֹב ְסָפִרים ּבְ ַוּתִ

ַלח  ׁשְ ֹחָתמֹו ַוּתִ ִבים ֶאת ָנבֹות: ְסָפִרים ֶאל ַהזְ  (הספרים)ּבְ ִעירֹו ַהּיֹׁשְ ר ּבְ  (ט)ֵקִנים ְוֶאל ַהֹחִרים ֲאׁשֶ
ֹראׁש ָהָעם:  יבּו ֶאת ָנבֹות ּבְ ָפִרים ֵלאֹמר ִקְראּו צֹום ְוהֹוׁשִ ּסְ ְכּתֹב ּבַ ֵני  (י)ַוּתִ ים ּבְ ַנִים ֲאָנׁשִ יבּו ׁשְ ְוהֹוׁשִ

ַרְכּתָ ֱאלִֹהים וָ  ַעל ֶנְגּדֹו ִויִעֻדהּו ֵלאֹמר ּבֵ י ִעירֹו  (יא)ֶמֶלְך ְוהֹוִציֻאהּו ְוִסְקֻלהּו ְוָיֹמת: ְבִלּיַ ֲעׂשּו ַאְנׁשֵ ַוּיַ
ָפִרים ֲאׁשֶ  ּסְ תּוב ּבַ ר ּכָ ֲאׁשֶ ְלָחה ֲאֵליֶהם ִאיָזֶבל ּכַ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ִעירֹו ּכַ ִבים ּבְ ר ַהּיֹׁשְ ֵקִנים ְוַהֹחִרים ֲאׁשֶ ר ַהזְּ

ְלָחה ֲאֵליֶהם:  יבּו ֶאת  (יב)ׁשָ ֹראׁש ָהָעם: ָקְראּו צֹום ְוֹהׁשִ ַעל  (יג)ָנבֹות ּבְ ֵני ְבִלּיַ ים ּבְ ֵני ָהֲאָנׁשִ ֹבאּו ׁשְ ַוּיָ
ַרְך ָנבֹות ֱאלִֹהים ָוֶמֶלְך ַוּיֹצִ  ַעל ֶאת ָנבֹות ֶנֶגד ָהָעם ֵלאֹמר ּבֵ ִלּיַ י ַהּבְ בּו ֶנְגּדֹו ַוְיִעֻדהּו ַאְנׁשֵ ׁשְ ֻאהּו ִמחּוץ ַוּיֵ

ֹמת ְסְקֻלהּו ָבֲאָבִנים ַוּיָ ֹמת:  (יד): ָלִעיר ַוּיִ ל ָנבֹות ַוּיָ ְלחּו ֶאל ִאיזֶֶבל ֵלאֹמר ֻסּקַ ׁשְ ֹמַע  (טו)ַוּיִ ׁשְ ַוְיִהי ּכִ
ר ֵמֵאן  ְזְרֵעאִלי ֲאׁשֶ ֶרם ָנבֹות ַהּיִ ֹמת ַוּתֹאֶמר ִאיזֶֶבל ֶאל ַאְחָאב קּום ֵרׁש ֶאת ּכֶ ל ָנבֹות ַוּיָ י ֻסּקַ ִאיזֶֶבל ּכִ

י ֵאין ָנבֹות ַחי כִּ  ָקם ַאְחָאב ָלֶרֶדת ֶאל  (טז)י ֵמת: ָלֶתת ְלָך ְבֶכֶסף ּכִ י ֵמת ָנבֹות ַוּיָ ֹמַע ַאְחָאב ּכִ ׁשְ ַוְיִהי ּכִ
ּתֹו:  ְזְרֵעאִלי ְלִרׁשְ ֶרם ָנבֹות ַהּיִ ַבר ְיה ֹ (יז)ּכֶ י ֵלאֹמר: ַוְיִהי ּדְ ּבִ ׁשְ הּו ַהּתִ קּום ֵרד ִלְקַראת  (יח)ָוה ֶאל ֵאִלּיָ
ׁשֹמְ  ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּתֹו: ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיׂשְ ם ְלִרׁשְ ר ָיַרד ׁשָ ֶכֶרם ָנבֹות ֲאׁשֶ ה ּבְ ְרּתָ ֵאָליו ֵלאֹמר  (יט)רֹון ִהּנֵ ְוִדּבַ

ְרּתָ ֵאָליו ֵלאֹמר ּכֹה ָאַמר ְיה ֹּכֹה ָאַמר ְיה ֹ ּתָ ְוִדּבַ ָלִבים ָוה ֲהָרַצְחּתָ ְוַגם ָיָרׁשְ ר ָלְקקּו ַהּכְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ָוה ּבִ
לָ  ם ָנבֹות ָילֹּקּו ַהּכְ ה: ֶאת ּדַ ם ָאּתָ ְמָך ּגַ הּו ַהְמָצאַתִני ֹאְיִבי ַוּיֹאֶמר  (כ)ִבים ֶאת ּדָ ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ֶאל ֵאִלּיָ

ֵעיֵני ְיה ֹ ְרָך ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ י ַאֲחֶריָך  (מבי)ִהְנִני  (כא)ָוה: ָמָצאִתי ַיַען ִהְתַמּכֶ ֵמִביא ֵאֶליָך ָרָעה ּוִבַעְרּתִ
ּתִ  י ְלַאְחָאב ַמׁשְ ָרֵאל: ְוִהְכַרּתִ ִיׂשְ ִקיר ְוָעצּור ְוָעזּוב ּבְ ן ְנָבט  (כב)ין ּבְ ֵבית ָיָרְבָעם ּבֶ יְתָך ּכְ י ֶאת ּבֵ ְוָנַתּתִ

 



  באר                           החייםה
 

תרכג  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מה 

יַאי עֹוד יֹונוּ  י, ֶאת ְנׂשִ א שיקבל המלך נחלה גדולה לעתיד לבו ַעּמִ
מאוד, לא יעשקו הנשיאים את העם לקחת מהם דבר, כי יהיה 

  . מלהם מספיק בנחלתם הגדולה

  .מאמלשון אונאת ממון. שגזלו את נחלתםיֹונּו: 

נוּ  ְוָהָאֶרץ ָרֵאל ְלֵבית ִיּתְ ְבֵטיֶהם. ִיׂשְ ואת שאר הארץ יתנו  ְלׁשִ
  .מבלישראל, חלק שווה לכל שבט ושבט
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ָרֵאל:  ֲחִטא ֶאת ִיׂשְ ר ִהְכַעְסּתָ ַוּתַ ַעס ֲאׁשֶ ה ֶאל ַהּכַ א ֶבן ֲאִחּיָ ְעׁשָ ר ְיה ֹ (כג)ּוְכֵבית ּבַ ּבֶ ָוה ְוַגם ְלִאיזֶֶבל ּדִ
ָלִבים ֹיא ֵחל ִיְזְרֶעאל: ֵלאֹמר ַהּכְ ת  (כד)ְכלּו ֶאת ִאיֶזֶבל ּבְ ָלִבים ְוַהּמֵ ִעיר ֹיאְכלּו ַהּכְ ת ְלַאְחָאב ּבָ ַהּמֵ

ָמִים:  ָ ֶדה ֹיאְכלּו עֹוף ַהׁשּ ָ ׂשּ ֵעיֵני ְיה ֹ (כה)ּבַ ר ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ ר ִהְתַמּכֵ ר ַרק לֹא ָהָיה ְכַאְחָאב ֲאׁשֶ ָוה ֲאׁשֶ
ּת  ה ֹאתֹו ִאיזֶֶבל ִאׁשְ ר  (כו)ֹו: ֵהַסּתָ ר ָעׂשּו ָהֱאֹמִרי ֲאׁשֶ ֹכל ֲאׁשֶ ִלים ּכְ ּלֻ ְתֵעב ְמֹאד ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהּגִ ַוּיַ

ָרֵאל: הֹוִריׁש ְיה ֹ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ק  (כז)ָוה ִמּפְ ם ׂשַ ׂשֶ ָגָדיו ַוּיָ ְקַרע ּבְ ה ַוּיִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֹמַע ַאְחָאב ֶאת ַהּדְ ַוְיִהי ִכׁשְ
צֹום וַ  רֹו ַוּיָ ׂשָ ְך ַאט: ַעל ּבְ ק ַוְיַהּלֵ ָ ׂשּ ב ּבַ ּכַ ׁשְ י ֵלאֹמר:  (כח)ּיִ ּבִ ׁשְ הּו ַהּתִ ַבר ְיֹהָוה ֶאל ֵאִלּיָ  (כט)ַוְיִהי ּדְ

ַני לֹא  י ִנְכַנע ִמּפָ ָפָני ַיַען ּכִ י ִנְכַנע ַאְחָאב ִמּלְ יֵמי ְבנֹו ָאִביא  (אבי)ֲהָרִאיָת ּכִ ָיָמיו ּבִ ָאִביא ָהָרָעה ּבְ
יתֹו:   ָהָרָעה ַעל ּבֵ

, (רד"ק)רד"ק. מצודת דוד. מלבי"ם. וכן שיהיה להם לב חדש לירא את ה' ולשמור מצוותיו  .מ
ֶכם ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב  (כו): ל)-(יחזקאל לו כוככתוב  ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ְוָנַתּתִ

ר:  ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ֵלכּו וְ  (כז)ָהֶאֶבן ִמּבְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֵאת ֲאׁשֶ ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ֶאת רּוִחי ֶאּתֵ
יֶתם:  ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ י ַלֲאֹבֵתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה  (כח)ּוִמׁשְ ר ָנַתּתִ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ם ּבָ ְבּתֶ ִויׁשַ

י ֶאְתֶכם ִמכֹּ  (כט)ָלֶכם ֵלאלִֹהים:  ְעּתִ ן ְוהֹוׁשַ יִתי ֹאתֹו ְולֹא ֶאּתֵ ָגן ְוִהְרּבֵ ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראִתי ֶאל ַהּדָ
ת ָרָעב  (ל)ֲעֵליֶכם ָרָעב:  ר לֹא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרּפַ ֶדה ְלַמַען ֲאׁשֶ ָ ִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהׂשּ יִתי ֶאת ּפְ ְוִהְרּבֵ

ּגֹוִים:   ּבַ
  רש"י. .מא
ָרֵאל, ָחָמס ָוׁשֹד ּכֹה אָ  (ט) המשך הפסוקים:מצודת דוד.  .מב יֵאי ִיׂשְ ַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה, ַרב ָלֶכם ְנׂשִ

י, ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה:  ט ּוְצָדָקה ֲעׂשּו, ָהִרימּו ְגֻרׁשֵֹתיֶכם ֵמַעל ַעּמִ ּפָ ֹמאְזֵני ֶצֶדק ְוֵאיַפת  (י)ָהִסירּו, ּוִמׁשְ
ֶכן אֶ  (יא)ֶצֶדק ּוַבת ֶצֶדק ְיִהי ָלֶכם:  ת ּתֹ יִרת ָהֵאיָפה ְוַהּבַ ת ַוֲעׂשִ ר ַהֹחֶמר ַהּבָ את ַמְעׂשַ ָחד ִיְהֶיה ָלׂשֵ

ְנּתֹו:  ִרים  (יב)ַהֹחֶמר ָהֵאיָפה ֶאל ַהֹחֶמר ִיְהֶיה ַמְתּכֻ ה ְוֶעׂשְ ָ ָקִלים ֲחִמׁשּ ִרים ׁשְ ָרה ֶעׂשְ ִרים ּגֵ ֶקל ֶעׂשְ ֶ ְוַהׁשּ
ֶנה ִיְהֶיה ָלֶכם:  ֶקל ַהּמָ ה ׁשֶ ָ ָרה ַוֲחִמׁשּ ָקִלים ֲעׂשָ ית ָהֵאיָפה ֵמֹחֶמר  ֹזאת (יג)ׁשְ ִ ׁשּ ִרימּו ׁשִ ר ּתָ רּוָמה ֲאׁשֶ ַהּתְ

ֹעִרים:  ְ יֶתם ָהֵאיָפה ֵמֹחֶמר ַהׂשּ ִ ׁשּ ים ְוׁשִ ֶרת  (יד)ַהִחּטִ ת ִמן ַהּכֹר ֲעׂשֶ ר ַהּבַ ֶמן ַמְעׂשַ ֶ ת ַהׁשּ ֶמן ַהּבַ ֶ ְוֹחק ַהׁשּ
ים ֹחֶמר:  ּתִ ֶרת ַהּבַ י ֲעׂשֶ ים ֹחֶמר ּכִ ּתִ ה ַאַחת ִמן (טו)ַהּבַ ָרֵאל ְלִמְנָחה  ְוׂשֶ ֵקה ִיׂשְ ׁשְ אַתִים ִמּמַ ַהּצֹאן ִמן ַהּמָ

ר ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה:  ָלִמים ְלַכּפֵ רּוָמה ַהזֹּאת  (טז)ּוְלעֹוָלה ְוִלׁשְ ּכֹל ָהָעם ָהָאֶרץ ִיְהיּו ֶאל ַהּתְ
ָרֵאל:  ִיׂשְ יא ּבְ ׂשִ ְנחָ  (יז)ַלּנָ יא ִיְהֶיה ָהעֹולֹות ְוַהּמִ ׂשִ ָכל ְוַעל ַהּנָ תֹות ּבְ ּבָ ַ ים ּוַבׁשּ ים ּוֶבֳחָדׁשִ ַחּגִ ֶסְך ּבַ ה ְוַהּנֵ

ַעד  ר ּבְ ָלִמים ְלַכּפֵ ְ ְנָחה ְוֶאת ָהעֹוָלה ְוֶאת ַהׁשּ את ְוֶאת ַהּמִ ה ֶאת ַהַחּטָ ָרֵאל הּוא ַיֲעׂשֶ ית ִיׂשְ מֹוֲעֵדי ּבֵ
ָרֵאל: ית ִיׂשְ   ּבֵ
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 חנוכת בית המקדש קרבנות מיוחדיםתרכו

  חנוכת בית המקדש 

  

  

  
 

קרבנות מיוחדים 
 

   

 ,כל שיעורי הנסכים האמורין בספר יחזקאל: אכתב הרמב"ם
כולם  ,כתובים שםוסדרי העבודה ה ,ומנין אותן הקרבנות

הנביא צוה ופירש כיצד אלא  ,ואין נוהגין לדורות ,מלואים הן
יהיו מקריבין המלואין עם חנוכת המזבח בימי המלך המשיח 

 .כשיבנה בית שלישי

וכשם שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח דברים שאין כמותן 
כך הנשיא מקריב חנוכתו בשבת  ,והקריבו בשבת ,לדורות

וכן קרבנות שהקריבו בימי עזרא  רש שם.לעתיד כאשר מפו
ואינן נוהגין לדורות. אבל דברים  ,מלואים היו ,הבאים מהשבי

כמו שהעתיקום מפי  ,הנוהגים לדורות הם דברי תורה שפירשנו
  . ע"כ.אין להוסיף עליהם ואין לגרוע ,משה רבינו

הרי נתבאר שהקרבנות והנסכים וסדרי העבודה הכתובים 
ת מיוחדים שיקריבו כאשר יבוא משיח ביחזקאל, הם קרבנו

צדקנו, בזמן חנוכת בית המקדש השלישי. כפי שהקריבו 
  קרבנות מיוחדים לחנוכת המשכן ולחנוכת בית המקדש השני.
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 מרא מנחות מ"ה.ט"ו. מקור דברי הרמב"ם בג-הלכות מעשה הקרבנות ב' י"ד .א

  

 חנוכת בית המקדש השלישי



  באר                           החייםה
 

תרכז  מראה היכל חפסוק  קאל פרק מהיחז 

ומלבד הקרבנות המיוחדים לחנוכת בית המקדש, עוד צריך 
להקריב את כל הקרבנות הכתובים בתורה, כל אחד בזמנו 

  וכסדר עבודתו.

המיוחדים לחנוכת הבית, יקריבו רק בימים של  את הקרבנות
, מניסן בחנוכת בית המקדש, שזה יהיה במשך מאה ותשעים יום

  עד תשרי.

ואת הקרבנות הכתובים בתורה, צריך להקריב תמיד, בסדריהם 
  .גבזמניהם ובשיעוריהם, וימשיכו להקריבם לדורי דורות

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

קרבנות אלה שחשב פה יהיו קרבנות מלואים, וקרבנות מלבי"ם. והרי חלק מדברי המלבי"ם:  .ב
ולפ"ז  .מלואים יהיו משונים, שכן היו משונים גם בימי עזרא ובימי משה, והיו הוראות שעה

התחלת  הימשכו ימי המלואים והחנוכה מן חג המצות עד חג הסוכות, כי בחג המצות תהי
ור"א ור"י שפליגי אם יגאלו בניסן או [ ג ומגוגהגאולה ובסוכות יהיה הסוף, כי אז תהיה מלחמת גו

ואחרי ההשקפה  .ולנגד משך הימים האלה יהיה משך זמן החנוכה ,]בתשרי שניהם יש להם מקום
מן ובקצב הראוי, כי בימי משה היו המלואים זהנכונה ראיתי, כי הימים האלה נזכרים ונעשים ב

ימים, ובימי שלמה היו י"ד ימים, שבעה ושבעה, ובימי עזרא נמשכו כ"א יום כמו שנזכר  ז'
הוסיף על מלואים הקודמים לו ז' ימים עם ימי הקודמים, וממילא ראוי לפ"ז  חדרא, הרי כל אזבע

שמלואים של לעתיד יהיו כ"ח יום, אולם באשר המלואים הקודמים לא נתקיימו ראוי לעשות 
ם הקודמים, בענין שיעשה ז' ימים וי"ד ימים וכ"א ימים נגד הקודמים שנבטלו, שנית גם הימי

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 

עתיד ד' פעמים י"ב יום, והגם שלא נעשו בימי שלמה ועזרא מפני שלא ובימי עזרא ג"פ י"ב, ול
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, 

 . ע"כ.וימשיכו עד שמיני עצרת שהם ק"ץ יום בכיון רב פסחחילו בעוסימנך לק"ץ הימין, ולכן ית

כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל: הכוונה הכוללת בנבואה זאת היא שאחרי שהראה השם  .ג
לנביא יחזקאל צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו ותבנית מזבח העולה והקרבנות אשר יעשו 

בנות שיעשו תמידיות בבית כי זה כבר נזכרו לחנך את המזבח, הראהו הקרבנות לא הקר
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 

ואים, ולכן רב אשי באותו בקרבנות מיוחדים לימים ההם ככה בימי עזרא כשעלו מבבל עשו מל
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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 חנוכת בית המקדש ראש חודש ניסןתרכח

 
ראש חודש ניסן 

 
   

ִראׁשֹון ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה )יח( ֶאָחד ֱיהִֹוה, ּבָ ח ַלחֶֹדׁש, ּבְ ּקַ ר ּתִ ן ּפַ  ּבֶ
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כתוב ויקם ישוע בן יהוצדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו ויבנו את  (עזרא ג ב)
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 

אמרה, ועוד כי הנה כתוב בכאן שהקרבנות האלה יתחילו לעשותם מורים שלעתיד לבא נ
בראשון באחד לחדש והחודש הראשון הוא חדש ניסן כמו שאמרה תורה ראשון הוא לכם 

וכן מפרש בראשון בארבעה עשר יום יהיה לכם הפסח, אמנם בספר  (שמות יב ב)לחדשי השנה 
ת להשם ושם כתוב שהיה בחג עזרא כתוב שמיום אחד לחדש השביעי החלו להעלות עולו

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 

בהם לא על הקרבנות המסודרים והתמידיים כפי התורה כי בהמה לא יהיה  מהקרבנות שיקריבו
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 

ים שבעת ימים ושלמה שבנה הבית עשה כפל ממה שעשה בבית שני כי הנה משה עשה מלוא
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 

ה מאד לכן הראה הש"י וקדושתו מהמשכן שעשה משה ומהבית שבנה שלמה ומבית שני הרב
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 

בנות ובחג ולכן יתחילו המלואים מר"ח ניסן ויתוספו בו הקר ).(ר"ה יאלהגאל כדברי ר' יהושע 
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 

שיער בתחילת הגאולה שתהיה בניסן ורבי אליעזר שיער בתכליתה שתהיה בתשרי יהושע 
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 

ומפני שעניני המקדש היו רומזים לענינים גדולים זכר הנביא ומשלמות בית המקדש ולשכותיו, 
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 

"ב שבטי ישראל בחלקים שוים וזכר המקדש ראה איך תתחלק הארץ לעתיד לבוא לי
 .גבולותיהם ומי ומי יהיו הזוכים בירושה ובנחלה ושהגרים גם כן ינחלו בה



  באר                           החייםה
 

תרכט  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מה 

ָקר ִמים, ּבָ אתָ  ּתָ שׁ  ֶאת ְוִחּטֵ ְקּדָ   :ַהּמִ

כאן אמר ה' יתברך ליחזקאל את סדר חנוכת בית המקדש 
השלישי, כאשר יבוא משיח. וכבר אמר לו איך יכפר על 

שזה יהיה מכ"ג אדר עד א' ניסן, כמו שהיה במילואים  ,דהמזבח
שכבר  מראש חודש ניסן, ויודיע לו מה שיעששל משה. ועכשיו 

 .ד ניסן"נרצה המזבח, ויתחיל לכפר על הבית וזה ימשך עד י
ימשכו עד שמיני ו ת בית המקדש השלישי,ואז יתחילו ימי חנוכ

  .העצרת

ֶאָחד ִראׁשֹון,חודש הֱיהִֹוה: ּבָ  ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה דהיינו ביום א' ַלחֶֹדׁש,  ּבְ

ח  ניסן, ּקַ ר עודּתִ ן ּפַ ָקר ּבֶ ִמים, ּבָ אָת  ּתָ ׁש,  ֶאת ְוִחּטֵ ְקּדָ ובזה תטהר ַהּמִ
  .ואת בית המקדש

ם ַהּכֵֹהן ְוָלַקח )יט( את ִמּדַ ִית, ְמזּוַזת ֶאל ְוָנַתן ַהַחּטָ  ְוֶאל ַהּבַ
ע ּנֹות ַאְרּבַ ְזבֵּ  ָהֲעָזָרה ּפִ ַער ְמזּוַזת ְוַעל ַח,ַלּמִ  ֶהָחֵצר ׁשַ

ִניִמית   :ַהּפְ

ם ַהּכֵֹהן ְוָלַקח את,  ִמּדַ והכהן יקח מדם הפר שהוא חטאת, ַהַחּטָ
  ויתן ממנו על שלש מקומות:

ִית,  ְמזּוַזת ֶאל ְוָנַתן   .זהכהן יתן מהדם על מזוזת ההיכל והאולםַהּבַ
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 כ"ז.-לעיל פרק מ"ג פסוקים י"ח .ד

 מלבי"ם. .ה

 מלבי"ם. .ו

  מלבי"ם. יתכן שיתן על מזוזות ההיכל וגם על מזוזות האולם. .ז
 'משקוף'מדוברת, ששיבשו את המילה כאן יש לציין לשיבוש גדול שיש בשפת עברית ה

, בעוד שבאמת רק העץ העליון שמעל 'משקוף'וקוראים למשקוף ולשני המזוזות גם יחד בשם 
הפתח נקרא משקוף, ושני העצים שבשני צידי הפתח, הם נקראים שני המזוזות. כמו שכתוב 

ם ְוָנְתנּו בתורה:  זּוֹזת ְוַעלְוָלְקחּו ִמן ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ַעל ׁשְ ׁשְ ֶהם ַהּמַ ר ֹיאְכלּו ֹאתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ  ַעל ַהּבָ
ם . (שמות יב ז) ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ י ּוְלַקְחּתֶ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ֶאל ַהּמַ

 



  הבאר                           החייםה
 

 חנוכת בית המקדש ראש חודש ניסןתרל

ע ְוֶאל ּנֹות ַאְרּבַ ַח,  ָהֲעָזָרה ּפִ ְזּבֵ ן יתן מהדם על ה'סובב' של וכַלּמִ
  .חהמזבח

  . ט[לעיל פרק מ"ג פסוק י"ד]הסובב של המזבח נקרא בשם 'עזרה' 

ַער ְמזּוַזת ְוַעל ִניִמית, ֶהָחֵצר ׁשַ וכן יתן מהדם על מזוזות שערי  ַהּפְ
החצר הפנימית שזה עזרת ישראל. ויתן על כל שלשת השערים 

  .ישלו

  

ים, שיהיה רק בחנוכת וכל ענין זה הם קרבנות וסדרים מיוחד
  בית המקדש השלישי. 
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זּוֹזת ַתח בֵּ  ַהּמְ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ף ֶאת ִמְצַרִים  ה'ְוָעַבר  .יתֹו ַעד ּבֶֹקרִמן ַהּדָ ִלְנּגֹ
ם  זּוֹזתְוָרָאה ֶאת ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ִחית ָלֹבא ֶאל  ה'ּוָפַסח  ַעל ַהּמַ ׁשְ ן ַהּמַ ַתח ְולֹא ִיּתֵ ַעל ַהּפֶ

ף יֶכם ִלְנּגֹ ּתֵ   .כג)-(שם כב ּבָ
הוא העליון,  המשקוף.. לפתח ואחת מכאןהם הזקופות, אחת מכאן המזוזות.  :(שמות יב ז)ברש"י 

קול ' (ויקרא כו לו) שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו, לינט"ל בלע"ז. ולשון שקיפה, חבטה, כמו
  . חבורה, משקופי.[התרגום של 'קול עלה נדף' הוא 'טרפא דשקיף']' טרפא דשקיף', 'עלה נדף

 מלבי"ם. .ח

לכן  ד)"ג י"ל מ"(כנעזרת ישראל, ועל חלקי המזבח שם משותף על  'עזרה'כי  ,העזרה למזבח .ט
 .(מלבי"ם) העזרה של המזבח צה לומראמר שר

 מלבי"ם. .י



  באר                           החייםה
 

תרלא  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מה 

Q  ההיכל והאולם, ושלשת שערי העזרהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החייםה
 

 חנוכת בית המקדש ראש חודש ניסןתרלב

Q    גובה המזבחR 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עלה ארבע

 שתיםעלה 



  באר                           החייםה
 

תרלג  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הבאר                           החייםה
 

 חנוכת בית המקדש ז' ניסןתרלד

 
ז' ניסן 

 
   

ה ְוֵכן )כ( ֲעׂשֶ ְבָעה ּתַ ׁשִ ִתי, ׁשֶֹגה ישׁ ֵמאִ  ַבחֶֹדׁש, ּבְ ם ּוִמּפֶ ְרּתֶ  ְוִכּפַ
ִית ֶאת   :ַהּבָ

ה ְוֵכן ֲעׂשֶ ְבָעה ּתַ ׁשִ וביום ז' ניסן, גם כן יקריב פר חטאת, ַבחֶֹדׁש,  ּבְ
  .יאויתן מדמו כמו שנתן את דם הפר הראשון

ִתי,  ׁשֶֹגה ֵמִאיׁש  הקרבנות האלו יבואו כדי לכפר על העוון של ּוִמּפֶ
שחטא איש על ידי שגיאת העיון . היינו מה יבאיש שוגה ופתי

  .יגכגון שטעה בהוראה, או שחטא על ידי פתיות

ם ְרּתֶ ִית, ֶאת ְוִכּפַ כי  הבית.על ידי שני פרים אלו תכפרו את  ַהּבָ
הקרבנות שהקריבו מכ"ג אדר עד א' ניסן היו כדי לכפר על 

  .ידהמזבח
 

ערב פסח וחג המצות 
 

   

ִראׁשֹון )כא(  ָעה ּבָ ַאְרּבָ ר ּבְ ַסח, ָלֶכם ִיְהֶיה ַלחֶֹדשׁ  יֹום ָעׂשָ  ָחג ַהּפָ
ֻבעֹות   :ֵיָאֵכל ַמּצֹות ָיִמים ׁשְ

ִראׁשֹון ָעה ּבָ ַאְרּבָ ר ּבְ ַסח,  ָלֶכם ִיְהֶיה ביום י"ד ניסן,ַלחֶֹדׁש,  יֹום ָעׂשָ ַהּפָ
 וכן יהיה אחר כך יקריבו את קרבן הפסח כמו שכתוב בתורה.
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 מלבי"ם. .יא

. ועי"ש. וכפרתם את הבית מאיש שוגה ומפתי ,הרי זה מקרא מסורסמצודת דוד. ברש"י:  .יב
 ,שוגג ופתי שכן יעשו בשבעה לחדש שיקריבו פר שני לחטאת לכפר על איש באברבנאל וז"ל:

וכפרתם  ,ויהיה המקרא מסורס .אם מתוך השמחה נכנס במקום שלא היה לו רשות ליכנס שם
אם לזכרון נס ודבר רשום  ,והנה צוה שיעשו זה בשבעה לחדש .את הבית מאיש שוגה ומפתי

כי הנה זכר  ,או להגיד שמשבעה לשבעה ימים יחדשו בקרבנות המלואים ,בגאולה שיעשה אז
 .ן יעשו פר חטאת וכן ביום השביעישביום הראשו

 מלבי"ם ועי"ש. .יג

 מלבי"ם. .יד



  באר                           החייםה
 

תרלה  מראה היכל כבפסוק  יחזקאל פרק מה 

ֻבעֹות ָחג חג הפסח יהיה שבעת ימים, ויקריבו את כל , טוָיִמים ׁשְ

 ַמּצֹות הקרבנות שצריך להקריב בכל יום ויום ככתוב בתורה,
   .ויאכלו מצותֵיָאֵכל, 

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 

מיוחדים ממצוות היום. ומלבד כל זאת יהיו עוד קרבנות נוספים 
  . טזלחנוכת בית המקדש, כמו שכתוב בפסוקים הבאים

ה )כב( יא ְוָעׂשָ ׂשִ ּיֹום ַהּנָ ֲעדוֹ  ַההּוא, ּבַ ל ּוְבַעד ּבַ ר ָהָאֶרץ, ַעם ּכָ  ּפַ
את   :ַחּטָ

חוץ מקרבנות התמידים והמוספים שיקריבו הכל ככתוב בתורה, 
עוד יקריבו קרבנות מיוחדים שיהיו הוראת שעה עבור חנוכת 

ה מקדש, והם:בית ה יא ְוָעׂשָ ׂשִ ּיֹום ַהּנָ ֲעדוֹ  ַההּוא, ּבַ ל ּוְבַעד ּבַ  ַעם ּכָ
ר ָהָאֶרץ, את,  ּפַ ביום ערב פסח, יביא הנשיא פר לקרבן ַחּטָ

  .יזחטאת, כדי לכפר בעדו ובעד כל העם
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   על שם שמתחילין ממנו לספור שבעה שבועות. ע"כ. שבועות ימים.ברש"י וז"ל:  .טו
וכן למעלה לעמות אחד החלקים והוא  ,ו"כמו שבעת בלא וישבעות. וז"ל: אמנם במצודת ציון 

 .ו"כמו לעמת בלא וי

  מלבי"ם. .טז
  "ם.מלבי .יז



  הבאר                           החייםה
 

 חנוכת בית המקדש ערב פסח וחג המצותתרלו

יא:  ׂשִ . ויש אומרים שהוא מלך יחהנשיא הוא הכהן גדולַהּנָ
  .יטהמשיח

ְבַעת )כג( היַ  ֶהָחג ְיֵמי ְוׁשִ ְבַעת ַליהָֹוה עֹוָלה ֲעׂשֶ ִרים ׁשִ  ּפָ
ְבַעת ִמיִמם ֵאיִלים ְוׁשִ ְבַעת ַלּיֹום ּתְ ִמים, ׁשִ את ַהּיָ ִעיר ְוַחּטָ  ׂשְ

ים   :ַלּיֹום ִעזִּ

ְבַעת בשבעת ימי חג הפסח, מלבד קרבנות החג ֶהָחג,  ְיֵמי ְוׁשִ

ה הכתובים בתורה, גם  עֹוָלה , קרבנותכיביא הנשיא משלו ַיֲעׂשֶ
ְבַעת עבור חנוכת בית המקדש,ָוה, ַליהֹ ִרים, ׁשִ ְבַעת ּפָ  ֵאיִלים, ְוׁשִ

ִמיִמם  שבע פרים ושבע אילים, שאין בהם מום, כל יום,ַלּיֹום,  ּתְ

ְבַעת בכל ִמים ׁשִ   .כאַהּיָ
דהיינו שבכל יום ויום משבעת ימי החג, יביא שבע פרים ושבע 

  .כבאילים לעולה

את ִעיר ְוַחּטָ ים ׂשְ   .כגוכן יביא בכל יום שעיר עיזים לחטאת ַלּיֹום, ִעּזִ

ר ֵאיָפה ּוִמְנָחה )כד( ה, ָלַאִיל ְוֵאיָפה ַלּפָ ֶמן ַיֲעׂשֶ   :ָלֵאיָפה ִהין ְוׁשֶ

מנחת הנסכים שיביא לחנוכת בית המקדש, יהיה במידה  ּוִמְנָחה,

ר, ֵאיָפה מיוחדת, ה,  ָלַאִיל ֵאיָפה כןוְ  ַלּפָ שיהיה הסולת במידת ַיֲעׂשֶ
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  רש"י. .יח
  רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. .יט
 מצודת דוד. .כ

 מלבי"ם. .כא

 מלבי"ם. .כב

מלבי"ם. סך הכל ארבעים ותשע פרים, וארבעים ותשע אילים, ושבע עיזים. ועוד פר שהוקרב  .כג
 בערב פסח. הרי מאה ושש קרבנות.



  באר                           החייםה
 

תרלז  מראה היכל כהפסוק  יחזקאל פרק מה 

ֶמן הוְ  לפר בין לאיל.'איפה' בין  . כדָלֵאיָפה ִהין יהיה במידתׁשֶ
לקרבנות המיוחדים לחנוכת בית המקדש.  ומידות אלו הם רק

אבל את נסכי קרבנות היום יעשו כמצוותם במידותיהם ככתוב 
  .כהבתורה

 
חג הסוכות 

 
   

ִביִעי )כה( ְ ׁשּ הבַּ  ּבַ ָ ר ֲחִמׁשּ ָחג, ַלחֶֹדשׁ  יֹום ָעׂשָ ה ּבֶ ה ַיֲעׂשֶ  ָכֵאּלֶ
ְבַעת ִמים, ׁשִ את ַהּיָ ַחּטָ עָֹלה ּכַ ְנָחה ּכָ ֶמן ְוַכּמִ ָ   :ְוַכׁשּ

ִביִעי חודש הּבַ חנוכת בית המקדש ימשך עד חג הסוכות. ו ְ ׁשּ
השהוא חודש תשרי,  ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ  ביום ט"ו תשרי,ַלחֶֹדׁש,  יֹום ָעׂשָ

ָחג,  ה כות,בסוּבֶ ה ַיֲעׂשֶ ְבַעת ָכֵאּלֶ ִמים,  ׁשִ במשך שבעת ימי חג ַהּיָ
הסוכות יקריב את הקרבנות לחנוכת בית המקדש, כמו 

את, שהקריב בחג הפסח, ַחּטָ עָֹלה,  ּכַ יקריב את קרבנות החטאת ּכָ

ְנָחה,והעולה בסוכות כמו שעשו בחג הפסח,  ֶמן,  ְוַכּמִ ָ וכן ְוַכׁשּ
אלו הם הקרבנות  .כל כמו בפסחהמנחה והשמן יהיה בסוכות ה

לחנוכת בית המקדש. אבל את קרבנות היום של חג הסוכות 
ונסכיהם, יעשו הכל כמצוותם במידותיהם ובמניינם ככתוב 

  .כובתורה

  
  

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

שר 'איפה' של סולת, וארבע עשר מלבי"ם. נמצא שבכל יום מימי חג הפסח, יביא ארבע ע .כד
 'הין' של שמן. 

 מלבי"ם. .כה

 מלבי"ם. .כו



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש שער העזרה המזרחיתרלח

  
  

  

  

  מו פרק יחזקאל
  

  

  
 

שער העזרה המזרחי 
 

   

ַער ֱיהִֹוה, ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה )א( ִניִמית ֶהָחֵצר ׁשַ  ָקִדים ַהּפֶֹנה ַהּפְ
ת ָסגּור ִיְהֶיה ׁשֶ ה, ֵמייְ  ׁשֵ ֲעׂשֶ ת ּוְביֹום ַהּמַ ּבָ ַ ֵתחַ  ַהׁשּ  ּוְביֹום ִיּפָ

ֵתחַ  ַהחֶֹדשׁ    :ִיּפָ

בפסוקים הבאים יתחיל ביאור הקרבנות שיקריב במאה ותשעים 
ימי חנוכת בית המקדש, ובתחילה יבואר באיזה אופן יבוא 

  . אהנשיא לבית המקדש להקרבת הקרבנות

ַער ֱיהִֹוה: ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה ִניִמית,  רֶהָחֵצ  ׁשַ  ַהּפֶֹנה שער העזרה,ַהּפְ
ת ָסגּור ִיְהֶיה שבצד מזרח,ָקִדים,  ׁשֶ ה,  ְיֵמי ׁשֵ ֲעׂשֶ יהיה סגור ַהּמַ

ת ּוְביֹום במשך ששת ימות החול, ּבָ ַ ֵתַח, ַהׁשּ ֵתַח.  ַהחֶֹדׁש  ּוְביֹום ִיּפָ ִיּפָ
ורק בשבת קודש ובראש חודש יהיה שער העזרה המזרחי 

  .בפתוח
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  מלבי"ם. .א
  מצודת דוד. מלבי"ם. .ב

  

 המשך חנוכת בית המקדש השלישי



  באר                           החייםה
 

תרלט  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מו 

חודש יבואו קהל גדול ועצום לבית המקדש, כי בשבת ובראש 
ּתֹו ָיבֹוא ָכל ' גכמו שכתוב ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ְוָהָיה ִמּדֵ

ֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְיֹהָוה ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ '. לכן יהיה פתוח גם השער ּבָ
  .דהמזרחי
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  ישעיה ס"ו כ"ג. .ג
  מלבי"ם להלן פסוק ג'. .ד



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש שער העזרה המזרחיתרמ

Q  שער העזרה שבצד מזרחR  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

תרמא  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מו 

יא ּוָבא )ב( ׂשִ ֶרךְ  ַהּנָ ַער אּוָלם ּדֶ ַ  ְמזּוַזת ַעל ְוָעַמד ִמחּוץ, ַהׁשּ
ַער, ַ ָלָמיו, ְוֶאת עֹוָלתוֹ  ֶאת ַהּכֲֹהִנים ְוָעׂשוּ  ַהׁשּ ֲחָוה ׁשְ ּתַ  ַעל ְוִהׁשְ
ן ַער ִמְפּתַ ַ ַער ְוָיָצא, ַהׁשּ ַ ֵגר לֹא ְוַהׁשּ   :ָהָעֶרב ַעד ִיּסָ

יא,  ּוָבא ׂשִ חי בשבת קודש ובראש חודש כאשר השער המזרַהּנָ

ֶרךְ  פתוח, יבוא הנשיא לעזרה, ַער אּוָלם ּדֶ ַ דרך אולם ִמחּוץ,  ַהׁשּ
  השער מהצד החיצוני. 

כי לשערים יש אולם, ובשערי העזרה האולם בולט לחוץ. לכן 
  נאמר שיכנס דרך האולם שבצד החיצוני.

 ְמזּוַזת ַעל ְוָעַמד לאחר שהנשיא נכנס דרך שער העזרה המזרחי.
ַער, ַ ועומד ליד מזוזת השער, שהוא הפשפש  הנשיא בא ַהׁשּ

  .ה(מ"ד ב')הדרומי של ההיכל שסגור תמיד, כמו שכתוב לעיל 

אי אפשר וצריך לעמוד שם בשעה שמקריבים את קרבנותיו, כי 
  .ושיהיה קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו

ָלָמיו,  ְוֶאת עֹוָלתוֹ  ֶאת ַהּכֲֹהִנים ְוָעׂשוּ  ת והכהנים יקריבו אׁשְ
  הקרבנות בעבור הנשיא.

ֲחָוה ּתַ ן ַעל ְוִהׁשְ ַער,  ִמְפּתַ ַ לאחר שיקריבו את קרבנותיו, ַהׁשּ

  ְוָיָצא. השער, זישתחווה הנשיא על איסקופת

ַער ַ ֵגר לֹא ְוַהׁשּ ושער העזרה המזרחי ישאר פתוח כל ָהָעֶרב,  ַעד ִיּסָ
  .חובערב יסגר .אותו היום, ולא יסגר עד הערב
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  רש"י. אברבנאל פירוש שני. .ה
  תענית כ"ו. רש"י. רמב"ם הלכות כלי המקדש ו' א'. .ו
  דת ציון.מצו .ז

  רש"י. .ח



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש שבת קודשתרמב

חֲ  )ג( ּתַ ַתח ָהָאֶרץ ַעם ווּ ְוִהׁשְ ַער ּפֶ ַ תֹות ַההּוא, ַהׁשּ ּבָ ַ ׁשּ  ּבַ
ים,   :ְיהָֹוה ִלְפֵני ּוֶבֳחָדׁשִ

ֲחווּ שער העזרה המזרחי נשאר פתוח כל אותו היום, כדי:  ּתַ  ְוִהׁשְ
ַתח ָהָאֶרץ ַעם ַער ּפֶ ַ העם ישתחוו מול ההיכל דרך פתח ַההּוא,  ַהׁשּ

תֹות ,טהשער הזה ּבָ ַ ׁשּ ים ּבַ כי בשבת ובראש ְיהָֹוה.  ִלְפֵני ּוֶבֳחָדׁשִ
י חֶֹדׁש ' יחודש יבואו ליראות לפני ה'. כמו שכתוב ְוָהָיה ִמּדֵ

ֲחֹות ְלָפַני ָאַמר  ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ ּבְ
  .יא'. לכן יהיה פתוח גם השער המזרחיְיֹהָוה

 
שבת קודש 

 
   

ר ְוָהעָֹלה )ד( יא ַיְקִרב ֲאׁשֶ ׂשִ יֹום ַליהָֹוה, ַהּנָ ת ּבְ ּבָ ַ ה ַהׁשּ ָ ׁשּ  ׁשִ
ים ִמיִמם ְכָבׂשִ ִמים ְוַאִיל ּתְ   :ּתָ

  כעת חזר לבאר את הקרבנות שיקריבו לחנוכת בית המקדש:

ר ְוָהעָֹלה יא ַיְקִרב ֲאׁשֶ ׂשִ יֹום ַליהָֹוה ַהּנָ ת,  ּבְ ּבָ ַ בשבתות של מאה ַהׁשּ
 ותשעים ימי חנוכת בית המקדש, יקריב הנשיא קרבן עולה לה'

ה ָ ׁשּ ים ׁשִ ִמיִמם ְכָבׂשִ ִמים,  ְוַאִיל ּתְ שש כבשים ואיל אחד, שאין ּתָ
בהם מום. והם קרבנות מיוחדים לחנוכת בית המקדש. חוץ 
מהם יקריבו את קרבנות התמידין והמוספין של שבת קודש 

  .יבבתורה ככתוב
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  אברבנאל. מצודת דוד. .ט
  ישעיה ס"ו כ"ג. .י

  מלבי"ם. .יא
  מלבי"ם. .יב



  באר                           החייםה
 

תרמג  מראה היכל הפסוק  יחזקאל פרק מו 

ים ָלַאִיל, ֵאיָפה ּוִמְנָחה )ה( ָבׂשִ ת ִמְנָחה ְוַלּכְ ֶמן ָידֹו, ַמּתַ  ִהין ְוׁשֶ
  :ָלֵאיָפה

לאיל יביא מנחה איפה. כי כך הוא שיעור ָלַאִיל,  ֵאיָפה ּוִמְנָחה
  .יגלאיל בימי החינוך המנחה

ים ָבׂשִ ת ִמְנָחה ְוַלּכְ י לכבשים יביא מנחה שישית האיפה. כָידֹו,  ַמּתַ
, וכן כתוב ידזהו שיעור התרומה שנותנים לנשיא מן החומר

  .טזשהמנחה לכבש זה שישית האיפה טולהלן

ֶמן   ָלֵאיָפה. ויביא שמן בשיעור הין ִהין, ְוׁשֶ
לקרבנות המיוחדים לחנוכת בית המקדש.  ומידות אלו הם רק

אבל את נסכי שאר הקרבנות יעשו כמצוותם במידותיהם 
  .יזככתוב בתורה

 
ראש חודש 

 
   

ר ַהחֶֹדׁש, ּוְביֹום )ו( ן ּפַ ָקר ּבֶ ִמיִמם, ּבָ ת ּתְ ׁשֶ ם ְוׁשֵ ָבׂשִ  ָוַאִיל ּכְ
ִמיִמם   :ִיְהיוּ  ּתְ

ר בראש חודש יביא הנשיא:ַהחֶֹדׁש,  ּוְביֹום ן ּפַ ָקר ּבֶ ִמיִמם,  ּבָ פר ּתְ

ת ,יחבלי מום ׁשֶ ָבׂשִ  ְוׁשֵ ִמיִמם ָוַאִיל םּכְ ושש כבשים, ואיל, בלי ִיְהיּו,  ּתְ
  מום.
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  מלבי"ם. ככתוב לעיל מ"ה כ"ד. .יג
  לעיל מ"ה י"ג. .יד
  להלן פסוק י"ד. .טו
  מלבי"ם. .טז
 מלבי"ם. .יז

שי או אמר לשון רבים על כל הפרים של כל רא ,כמו תמים תמימים.במצודת ציון וז"ל:  .יח
 . ע"כ.ל"ויש בזה דרוש לחז ,כמו תמים תמימים. . ע"כ. במלבי"ם וז"ל:החדשים



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש כניסת הנשיא לעזרהתרמד

קרבנות אלו הם מיוחדים לראשי החדשים שבימי חנוכת בית 
המקדש. חוץ מהם יקריבו את קרבנות היום של ראש חודש 

  .יטככתוב בתורה

ר ְוֵאיָפה )ז( ה ָלַאִיל ְוֵאיָפה ַלּפָ ים ִמְנָחה, ַיֲעׂשֶ ָבׂשִ ר ְוַלּכְ ֲאׁשֶ  ּכַ
שִּׂ  ֶמן ָידֹו, יגּתַ   :ָלֵאיָפה ִהין ְוׁשֶ

ר, ְוֵאיָפה ה ָלַאִיל, ְוֵאיָפה ַלּפָ מנחת הנסכים שיביא  ִמְנָחה, ַיֲעׂשֶ
 לחנוכת בית המקדש, יהיה במידת 'איפה' בין לפר בין לאיל.

ים ָבׂשִ ר ְוַלּכְ ֲאׁשֶ יג ּכַ ִ ׂשּ  . כלכבשים יביא מנחה שישית האיפה ָידֹו, ּתַ
ֶמן   .כאוהשמן יהיה במידת הין על כל איפה ה,ָלֵאיָפ  ִהין ְוׁשֶ

לקרבנות המיוחדים לחנוכת בית המקדש.  ומידות אלו הם רק
אבל את שאר הנסכים יעשו כמצוותם במידותיהם ככתוב 

  בתורה.

 
כניסת הנשיא לעזרה 

 
   

יא, ּוְבבֹוא )ח( ׂשִ ֶרךְ  ַהּנָ ַער ָלםאוּ  ּדֶ ַ   :ֵיֵצא ּוְבַדְרּכוֹ  ָיבֹוא, ַהׁשּ

מכיוון שדיבר בענין הקרבנות בשבת קודש ובראש חודש, 
יאמר כעת את אופן כניסת הנשיא לבית המקדש בימים 

  :כבקדושים אלו
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 אברבנאל. מלבי"ם. .יט

 כמו שכתב המלבי"ם בפסוק ה'. .כ

עבור כל פר ועבור כל איל צריך להביא איפה מנחה, וצריך להביא כנגדם הין עבור כל  .כא
נמצא איפה אחת לכל שש  איפה. אמנם, הנה לשש כבשים, מביא ששית האיפה לכל אחד,

הכבשים יחד. לא גילה לנו המלבי"ם האם צריך להביא הין שמן גם עבור איפה זו שנעשית 
 בצירוף ששת הכבשים. 

  אברבנאל. .כב



  באר                           החייםה
 

תרמה  מראה היכל טפסוק  יחזקאל פרק מו 

יא, ּוְבבֹוא ׂשִ בשבת קודש ובראש חודש, כאשר יבוא הנשיא  ַהּנָ

ֶרךְ  לבית המקדש, ַער אּוָלם ּדֶ ַ כנס דרך שער העזרה יָיבֹוא,  ַהׁשּ

  וכן יצא דרך אותו השער שנכנס בו.ֵיֵצא,  ּוְבַדְרּכוֹ  המזרחי,

 
כניסת העם לעזרה 

 
   

ּמֹוֲעִדים ְיהָֹוה ִלְפֵני ָהָאֶרץ ַעם ּוְבבֹוא )ט( א ּבַ ֶרךְ  ַהּבָ ַער ּדֶ  ׁשַ
ֲחֹות ָצפֹון ּתַ ֶרךְ  ֵצאיֵ  ְלִהׁשְ ַער ּדֶ א ֶנֶגב ׁשַ ֶרךְ  ְוַהּבָ ַער ּדֶ  ֶנֶגב ׁשַ
ֶרךְ  ֵיֵצא ַער ּדֶ ֶרךְ  ָיׁשּוב לֹא ָצפֹוָנה ׁשַ ַער ּדֶ ַ ר ַהׁשּ א ֲאׁשֶ י בוֹ  ּבָ  ּכִ
  :ֵיֵצא )כתיב יצאו( ִנְכחוֹ 

כאשר יבואו העם לבית המקדש ְיהָֹוה,  ִלְפֵני ָהָאֶרץ ַעם ּוְבבֹוא אבל

ּמֹוֲעִד  ליראות לפני ה' שאז החובה על כל ישראל ליראות ים, ּבַ
ָנה ֵיָרֶאה ָכל : 'כגבעזרה, כמו שכתוב בתורה ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹוׁש ּפְ ׁשָ

ר ִיְבָחר קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֵני ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבַ ּצֹות  ,ְזכּוְרָך ֶאת ּפְ ַחג ַהּמַ ּבְ
ּכֹות ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ   .כד'ּוְבַחג ַהׁשּ

א ֶרךְ  ַהּבָ ַער ּדֶ ֲחֹות,  ןָצפוֹ  ׁשַ ּתַ מי שיכנס דרך שער העזרה ְלִהׁשְ

ֶרךְ  ֵיֵצא הצפוני כדי להשתחוות, ַער ּדֶ יצא דרך השער ֶנֶגב,  ׁשַ
   הדרומי.

א ֶרךְ  ְוַהּבָ ַער ּדֶ  ֵיֵצא ומי שיכנס דרך שער העזרה הדרומי,ֶנֶגב,  ׁשַ
ֶרךְ  ַער ּדֶ   יצא דרך השער הצפוני.ָצפֹוָנה,  ׁשַ

ֶרךְ  ָיׁשּוב לֹא ַע  ּדֶ ַ ר רַהׁשּ א ֲאׁשֶ לא יצא באותו השער שנכנס בֹו,  ּבָ

י בו,   אלא יצא מהשער שכנגדו.ֵיֵצא,  ִנְכחוֹ  ּכִ
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  דברים ט"ז ט"ז. .כג
  מצודת דוד. .כד



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש כניסת הנשיא לעזרה במועדיםתרמו

  .כהוזה מפני שצריך להיראות יפה יפה בעזרה

כאשר באים כולם לעלות לרגל, שלש פעמים בשנה, צריך 
, על כן צריך להיכנס משער אחד כולהיראות יפה יפה בעזרה

  יכנס ולצאת מאותו שער.ולצאת משער אחר שכנגדו, ולא לה

 
כניסת הנשיא לעזרה במועדים 

 
   

יא )י( ׂשִ תֹוָכם ְוַהּנָ בֹוָאם ּבְ   :ֵיֵצאוּ  ּוְבֵצאָתם ָיבֹוא ּבְ

אמנם בשבת ובראש חודש הנשיא נכנס ויוצא דרך השער 
  יחד עם כל העם.המזרחי, אבל במועדים הנשיא נכנס ויוצא 

יא במועדים: ׂשִ תֹוָכם,  ְוַהּנָ  הנשיא נכנס ויוצא יחד עם העם,ּבְ
בֹוָאם ויוצא יחד עם ֵיֵצאּו,  ּוְבֵצאָתם נכנס יחד עם העם,ָיבֹוא,  ּבְ

נכנס דרך השער הצפוני ויוצא דרך השער הדרומי  .העם
שכנגדו, או שיכנס בדרום ויצא בצפון. אבל לא יכנס ויצא 

. וזה מפני שברוב עם כזאין שער במערב כנגדו במזרח, שהרי
  .כחהדרת מלך
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  רש"י. .כה
  רש"י. .כו
  רש"י. .כז

  אברבנאל. .כח



  באר                           החייםה
 

תרמז  מראה היכל יפסוק  יחזקאל פרק מו 

Q  כניסת ויציאת הנשיא באמצע השנהR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מזרח



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש כניסת הנשיא לעזרה במועדיםתרמח

Q  כניסת ויציאת העם והנשיא בשלשת הרגליםR  
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  באר                           החייםה
 

תרמט  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מו 

 
שבועות ראש השנה יום כיפור 

 
   

ים )יא( ְהֶיה ַבּמֹוֲעִדיםוּ  ּוַבַחּגִ ְנָחה ּתִ ר ֵאיָפה ַהּמִ  ָלַאִיל ְוֵאיָפה ַלּפָ
ים ָבׂשִ ת ְוַלּכְ ֶמן ָידוֹ  ַמּתַ   :ָלֵאיָפה ִהין ְוׁשֶ

כעת ממשיך לבאר את הקרבנות שיקריבו בימי חנוכת בית 
  המקדש השלישי:

בפסוק זה יתבארו הקרבנות שיקריבו בחג השבועות ובראש 
תוך מאה ותשעים ימי חנוכת בי השנה וביום הכיפורים שיהיו ב

  המקדש השלישי.

ים,  זה חג השבועות שנקרא 'חג' מפני שמביאין בו שלמי ּוַבַחּגִ

ְהֶיה זה ראש השנה ויום הכיפורים.ּוַבּמֹוֲעִדים,  חגיגה, ְנָחה ּתִ  ַהּמִ
ר,  ֵאיָפה וכן ָלַאִיל,  ְוֵאיָפה יביא פר אחד, ויביא מנחה איפה,ַלּפָ

ים א מנחה איפה,יביא איל אחד, ויבי ָבׂשִ ת ְוַלּכְ וכן יביא  ָידֹו, ַמּתַ
[כדלעיל שש כבשים, ויביא שישית האיפה מנחה עבור כל כבש 

ֶמן .כטפסוק ה']   .לויביא שמן במידת הין על כל איפהָלֵאיָפה,  ִהין ְוׁשֶ

מספר הקרבנות כתוב באופן סתום, מכיוון שראש השנה הוא 
  .לאשגם כן ראש חודש, ולא יגרע מראש חוד
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 מלבי"ם. .כט

הביא איפה מנחה, וצריך להביא כנגדם הין עבור כל איפה. עבור כל פר ועבור כל איל צריך ל .ל
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. 

 מלבי"ם. .לא



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש קרבנות נדבה שמביא הנשיאתרנ

 
קרבנות נדבה שמביא הנשיא 

 
   

ה ְוִכי )יב( יא ַיֲעׂשֶ ׂשִ ָלִמים אוֹ  עֹוָלה ְנָדָבה ַהּנָ  ַליהָֹוה, ְנָדָבה ׁשְ
ַער ֶאת לוֹ  ּוָפַתח ַ ה ָקִדים, ַהּפֶֹנה ַהׁשּ  ְוֶאת עָֹלתוֹ  ֶאת ְוָעׂשָ

ָלָמיו ר ׁשְ ֲאׁשֶ ה ּכַ יֹום ַיֲעׂשֶ ת, ּבְ ּבָ ַ ַער ֶאת ְוָסַגר ְוָיָצא ַהׁשּ ַ  ַהׁשּ
  :ֵצאתוֹ  ַאֲחֵרי

ה ְוִכי יא ַיֲעׂשֶ ׂשִ ָלִמים אוֹ  עֹוָלה ְנָדָבה, ַהּנָ אם יביא ַליהָֹוה,  ְנָדָבה ׁשְ

ַער ֶאת לוֹ  ּוָפַתח הנשיא בימות החול קרבנות נדבה, ַ  ַהּפֶֹנה ַהׁשּ
את שער העזרה  לגםהשוערי לביפתח לו אחד מהלויםָקִדים, 

המזרחי, והנשיא יעמוד שם ליד מזוזת הפתח בכל משך זמן 

ה .לדהקרבת קרבנותיו ָלָמיו,  ְוֶאת עָֹלתוֹ  ֶאת ְוָעׂשָ והכהן יקריב ׁשְ

ר עבור הנשיא את הקרבנות נדבה שהביא. ֲאׁשֶ ה ּכַ יֹום ַיֲעׂשֶ  ּבְ
ת,  ּבָ ַ וזה כדי לכבד את הקרבן, שיהיה מכובד כמו הקרבן ַהׁשּ

  .להיב בשבת קודששמקר

ַער ֶאת ְוָסַגר ְוָיָצא, ַ ואחר שיצא הנשיא יסגור ֵצאתֹו,  ַאֲחֵרי ַהׁשּ
השוער את השער, ולא ישאיר את השער פתוח כמו בשבת 
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 ח) (דברים יזרע לוי מובדל לעבודת המקדש שנאמר : ב)-ג א (הלכות כלי המקדשברמב"ם  .לב
ומצות עשה להיות הלוים פנויין ומוכנין לעבודת המקדש  ,'בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי'

ובן לוי  ,'ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד' כג) (במדבר יחשנאמר  ,בין רצו בין שלא רצו
עבודה שלהן  .אין מקבלין אותו עד שיקבל את כולן שקבל עליו כל מצות לויה חוץ מדבר אחד

ויהיו  ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקדש ולהניף דלתותיו.היא שיהיו שומרין את המקדש. 
'ושרת בשם ה' אלהיו ככל אחיו  ז) (דברים יחמהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום. שנאמר 

 שירה. אי זהו שירות שהוא בשם ה' הוי אומר זו ,הלוים'

 רד"ק. .לג

 רש"י. מצודת דוד. .לד

 אברבנאל. .לה



  באר                           החייםה
 

תרנא  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מו 

מפני שבימות החול העם טרודים במלאכתם ואין  .ובראש חודש
  .לודרכם לבוא ולהשתחוות

 
ימות החול 

 
   

ן ְוֶכֶבשׂ  )יג( ָנתוֹ  ּבֶ ִמים ׁשְ ה ּתָ ֲעׂשֶ ּבֶֹקר ַליהָֹוה ַלּיֹום עֹוָלה ּתַ  ּבַ
ּבֶֹקר ה ּבַ ֲעׂשֶ   :ֹאתוֹ  ּתַ

כעת יבאר את תורת החינוך לימות החול של מאה ותשעים 
  : לזימי חנוכת בית המקדש

ן ְוֶכֶבשׂ  ָנתוֹ  ּבֶ ִמים ׁשְ ה ּתָ ֲעׂשֶ בכל יום יקריב כבש יהָֹוה, לַ  ַלּיֹום עֹוָלה ּתַ

ּבֶֹקר לעולה. ּבֶֹקר ּבַ ה ּבַ ֲעׂשֶ ויקריב את הכבש הזה בבוקר. ֹאתֹו,  ּתַ
  .לחוהוא קרבן מיוחד לחנוכת בית המקדש

ומלבד זאת, יקריב בכל יום קרבן תמיד של שחר, וקרבן תמיד 
  .לטשל בין הערביים, ככתוב בתורה

ה ּוִמְנָחה )יד( ּבֶֹקר ָעָליו ַתֲעׂשֶ ּבֶֹקר ּבַ ית ּבַ ִ ׁשּ ֶמן ָהֵאיָפה, ׁשִ  ְוׁשֶ
ית ִליׁשִ  עֹוָלם ֻחּקֹות ַליהָֹוה, ִמְנָחה ַהּסֶֹלת, ֶאת ָלרֹס ַהִהין ׁשְ

ִמיד   :ּתָ

ה ּוִמְנָחה ּבֶֹקר ָעָליו ַתֲעׂשֶ ּבֶֹקר, ּבַ ית ּבַ ִ ׁשּ בכל יום בבוקר ָהֵאיָפה,  ׁשִ
יביא שישית האיפה סולת למנחה, יחד עם הכבש. וזהו שיעור 

  .ממנחה לכבש בימי החינוךה
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 רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. .לו

 מלבי"ם. .לז

 אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. .לח

 אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. .לט

 מלבי"ם. .מ



  הבאר                           החיים
 

 חנוכת בית המקדש ימות החולתרנב

ֶמן ית ְוׁשֶ ִליׁשִ ויביא שמן שלישית ההין. ואף שלפי ַהִהין,  ׁשְ
החשבון לכאורה היה צריך להביא שישית ההין, מכל מקום 

לזלף ַהּסֶֹלת  ֶאת ָלרֹס ביאר שיביא כאן שלישית ההין שמן כדי
   .מאעל הסולת ולרככה בהרבה שמן

מי חנוכת בית המקדש עד כאן הקרבנות הנוספים שיקריבו בי
  השלישי.

יקריבו ש אלוה קרבנותלהזהיר שלא יחשבו שבעבור הוכדי 
 שכתוביםהתמידין  את הקריבלמ חדלובבקר בימי המלואים י

  :מב, לכן אמרבתורת משה

 ֻחּקֹות אשר היאַליהָֹוה,  המיוחדתִמְנָחה שחוץ מזה יביא את ה
ִמיד,  עֹוָלם כהלכתו ככתוב דהיינו שיביא מנחת תמידין בבוקר ּתָ

וקרבנות התמידין הכתובים בתורה, הם חוקת עולם  .מגבתורה
  .מדתמיד

ֶבשׂ  ֶאת ַיֲעׂשוּ  )כתיב ועשו( )טו( ְנָחה ְוֶאת ַהּכֶ ֶמן ְוֶאת ַהּמִ ֶ  ַהׁשּ
ּבֶֹקר ּבֶֹקר ּבַ ִמיד עֹוַלת ּבַ   :ּתָ

ולא יבוטל הקרבת קרבן התמיד מפני הכבש שיביא לחינוך, 

ֶבׂש,  ֶאת ַיֲעׂשוּ  אלא בכל זאת יקריבו את קרבן התמיד ככתוב ַהּכֶ

ְנָחה, ְוֶאת בתורה, ֶמן,  ְוֶאת ַהּמִ ֶ ויביאו את המנחה ואת השמן ַהׁשּ
ֶמן ' מהככתוב בתורה ׁשֶ לּוָלה ּבְ יִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת ְלִמְנָחה ּבְ ֲעׂשִ
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 מלבי"ם. .מא

 אברבנאל. .מב

 מלבי"ם. עפ"י אברבנאל. .מג

 אברבנאל. .מד

 במדבר כ"ח ד'. .מה



  באר                           החייםה
 

תרנג  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מו 

ִתית ְרִביִעת ַהִהין ּבֶֹקר '.ּכָ ּבֶֹקר ּבַ ִמיד,  עֹוַלת ּבַ יביא את קרבן ּתָ
בכל בוקר ככתוב בתורה, וכל שכן שלא יתבטל תמיד  התמיד

  .מושל בין הערבים

יהיו  כל הקרבנות דלעילש ,הנביא עצמו פירש דבריושהרי 
  .מזוקרבנות חובת היום לא יתבטלו ,לואיםילמ
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 אברבנאל. מלבי"ם. .מו

 מלבי"ם. .מז



  באר                           החייםה
 

 ארץ קודשה נחלת הנשיאתרנד

  
  

  
 

 
נחלת הנשיא 

 
   

י ֱיהִֹוה, ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה )טז( ן ּכִ יא ִיּתֵ ׂשִ ָנה ַהּנָ ָניו, ְלִאישׁ  ַמּתָ  ִמּבָ
ְהֶיה, ְלָבָניו ִהיא ַנֲחָלתוֹ  ָתם ּתִ ַנֲחָלה ִהיא ֲאֻחזָּ   :ּבְ

  שהנשיא יקבל נחלה גדולה בארץ ישראל.  אכבר התבאר

בפסוקים אלו יבוארו הפרטים בענין אם יתן הנשיא מתנה 
  מנחלתו.
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  ח'.-לעיל מ"ה ז' .א

  

 נחלת הנשיא בארץ ישראל



  באר                           החייםה
 

תרנה  מראה היכל טזפסוק  רק מויחזקאל פ 

Q מקום החלק של הנשיא R  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הר הבית

  

ל 
א

שר
ץ י

אר
ל 

בו
ג

רב
מע

ב
 

ל]
דו

הג
ם 

הי
]

 

                                                      
ל 

א
שר

ץ י
אר

ל 
בו

ג
רח

מז
ב

 
ח]

מל
 ה

ים
ן, 

רד
הי

ק, 
ש

דמ
 ל

רן
חוו

ין 
[ב

  

  

 צפון

  

 דרום
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  הנשיא                             הנשיא
  

  
  

  בנימין

  
  כהנים

  

  לוים
  

 עירעובדי ה עיר     עירעובדי ה 
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  באר                           החייםה
 

 ארץ קודשה נחלת הנשיאתרנו

Q מקום הנחלה של הנשיא R  
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  לוים         

  

 עובדי העיר  רעי  עירעובדי ה 
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  נפתלי

  

  מנשה

  

  אפרים
  

  ראובן
  

  יהודה

  

  נשיא                    נשיא

  

  בנימין

  

  שמעון
  

  יששכר

  

  זבולון
  

 גד

  

 צפון

  

 דרום



  באר                           החייםה
 

תרנז  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מו 

 
מתנת הנשיא לבנו 

 
   

י ֱיהִֹוה: ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה ן ּכִ יא ִיּתֵ ׂשִ ָנה ַהּנָ ָניו,  ְלִאיׁש  ַמּתָ אם יתן ִמּבָ

המתנה ִהיא,  ַנֲחָלתוֹ  ו,הנשיא חלק מנחלתו מתנה לאחד מבני

ְהֶיה, קיימת והנחלה שייכת לבן הזה, והבן הזה יוריש  ְלָבָניו ּתִ
  .באותה לבנים שלו. ולא תחזור לאחיו ביובל

ָתם והטעם הוא, כי ַנֲחָלה,  ִהיא ֲאֻחּזָ מכיוון שבין כך הבן יירש ּבְ
  .גאותה, לכן אינה חוזרת ביובל

 
הנשיא לעבדו מתנת 

 
   

ן ְוִכי )יז( ָנה ִיּתֵ ֲחָלתוֹ  ַמּתָ  ַעד ּלוֹ  ְוָהְיָתה ֵמֲעָבָדיו, ְלַאַחד ִמּנַ
ַנת רֹור, ׁשְ ַבת ַהּדְ יא, ְוׁשָ ׂשִ ָניו ַנֲחָלתוֹ  ַאךְ  ַלּנָ ְהֶיה ָלֶהם ּבָ   :ּתִ

ן ְוִכי אבל ָנה ִיּתֵ ֲחָלתוֹ  ַמּתָ אם יתן הנשיא מתנה ו, ֵמֲעָבָדי ְלַאַחד ִמּנַ

ַנת ַעד ּלוֹ  ְוָהְיָתה חלק מנחלתו לאחד מהעבדים שלו, רֹור,  ׁשְ זה ַהּדְ

ַבת יהיה לעבד רק עד שנת היובל, יא,  ְוׁשָ ׂשִ וביובל יחזור וישוב ַלּנָ
  .דלנשיא

ָניו ָלֶהם ַנֲחָלתֹו, ַאךְ  ְהֶיה.  ּבָ אבל נחלת הנשיא, תהיה לבניו, ולא ּתִ
  .התינתן לצמיתות לאחר
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  מלבי"ם. עפ"י רד"ק, אברבנאל, מצודת דוד. .ב
  מלבי"ם. עפ"י רד"ק, אברבנאל, מצודת דוד. .ג
  רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. .ד
  רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. .ה



  באר                           החייםה
 

 ארץ קודשה מתנת הנשיא לעבדותרנח

ַנת רֹור:  ׁשְ ַנת : 'והיובל נקרא דרור. ככתובַהּדְ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ ְוִקּדַ
ָנה  ים ׁשָ ִ ָאֶרץַהֲחִמׁשּ רֹור ּבָ ֶביהָ  ּוְקָראֶתם ּדְ יֹוֵבל ִהוא  ,ְלָכל יׁשְ

ְהֶיה ָלֶכם בוּ  ,ּתִ ׁשֻ ְחּתֹו ּתָ ּפַ תֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחזָּ ְבּתֶ   '.ְוׁשַ

ח ְולֹא )יח( יאהַ  ִיּקַ ׂשִ ֲחַלת ּנָ ָתם, ְלהֹוֹנָתם ָהָעם ִמּנַ  ֵמֲאֻחזָּתוֹ  ֵמֲאֻחזָּ
ָניו, ֶאת ַיְנִחל ר ְלַמַען ּבָ י ָיֻפצוּ  לֹא ֲאׁשֶ   :ֵמֲאֻחזָּתוֹ  ִאישׁ  ַעּמִ

ח ְולֹא יא ִיּקַ ׂשִ ֲחַלת ַהּנָ ָתם,  ְלהֹונָֹתם ָהָעם ִמּנַ הנשיא לא יקח ֵמֲאֻחּזָ
מהאחוזה שלהם, מהנחלה של העם, ולא יעשוק מהם שום דבר 

תוֹ  אלא ָניו,  ֶאת ַיְנִחל ֵמֲאֻחּזָ הנשיא ינחיל לבניו רק מהאחוזה ּבָ
   שלו, ולא מהאחוזה של העם.

ר ְלַמַען י ָיֻפצוּ  לֹא ֲאׁשֶ תֹו,  ִאיׁש  ַעּמִ כדי שלא יפוזרו העם ֵמֲאֻחּזָ
  .זמאחוזתם, אלא כל אחד יהיה באחוזתו
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  ויקרא כ"ה י'. .ו
ולא יקח, כדי שלא יקח הנשיא מנחלת העם, שאם יועיל מתנותיו ותוסב נחלתו ם וז"ל: במלבי" .ז

שלכן  ח)"ה פ"(בסי' מלזרים יצטרך להונות את העם ולקחת נחלתם כדי להוריש לבניו, וכבר באר 
נתנו לו חלק בארץ כאחד השבטים שלא יצטרך להונות את העם ולקחת נחלתם, וע''י שלא יוכל 

ה עולמית עי''כ מאחוזתו ינחיל את בניו למען אשר לא יפוצו עמי כמו שהיו לתת מנחלתו מתנ
במלים הקודמים שלקחו שדום העם, והעם נפוצו מאחוזתם מפני פחד ומגור, אבל כשיהיה לו 

  .נחלת הארץ לא יבא לידי כך



  החיים                       באר    ה
 

תרנט  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מו 

  
  

  
 

 
בישול קדשי קדשים מקום 

 
   

בֹוא ַוְיִביֵאִני )יט( ר ַבּמָ ֶתף ַעל ֲאׁשֶ ַער, ּכֶ ַ כֹות ֶאל ַהׁשּ ׁשְ  ַהּלִ
ה ָצפֹוָנה, ַהּפֹנֹות ַהּכֲֹהִנים, ֶאל ַהּקֶֹדשׁ  ם ְוִהּנֵ  בירכתם( ָמקֹום ׁשָ

ְרָכַתִים )כתיב ּיַ ה ּבַ   :ָיּמָ

בֹוא,  ַוְיִביֵאִני ך הביא את יחזקאל דרך האמה שבשיפוע המלאַבּמָ
שבזוית בית החליפות, שנכנסים דרכו לאויר העשרים שבין 

   .אהלשכות לתאים

ר ֶתף ַעל ֲאׁשֶ ַער,  ּכֶ ַ מקום דרך האמה הזה, הוא בצד של שער ַהׁשּ
  .בהעזרה הצפוני, בצידו שפונה לצד מערב, בסוף הכותל
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  רש"י. מצודת דוד. .א
  רש"י. מצודת דוד. .ב

  

 ית המקדשמקומות הבישול בב



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום בישול קדשי קדשיםתרס

Q שיפוע אמה אחת, כדי להיכנס אל רווח העשרים R  
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  שיפוע אמה אחת
 כדי להיכנס לרווח העשרים



  החיים                       באר    ה
 

תרסא  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מו 

Q  דרך האמה, נמצא בסוף כתף השער הצפוניR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיפוע אמה אחת
 כדי להיכנס לרווח העשרים

 כתף השער

  
 שער העזרה הצפוני

  
 העזרה (החצר הפנימית)



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום בישול קדשי קדשיםתרסב

כֹות ֶאל דרך האמה הזה, הביא המלאך את יחזקאל ׁשְ ַהּקֶֹדׁש,  ַהּלִ
ששם בלשכות אוכלים ַהּכֲֹהִנים,  ֶאל אל מקום בנין הלשכות,

ל הלשכות והביאו אָצפֹוָנה,  ַהּפֹנֹות הכהנים את קדשי הקדשים.
. ללשכות יש פתחים אל החצר החיצונה לצד צפון, גשבצד צפון

  .דוכן פתחים אל אויר העשרים

ה ם ְוִהּנֵ , ברווח הראיתי שיש שם מקום מובדל ומגודרָמקֹום,  ׁשָ

ְרָכַתִים העשרים אמה שבין הלשכות לתאים, ּיַ ה,  ּבַ בסוף רווח ָיּמָ
  .והעשרים בצד מערב

קֹום הזֶ  ֵאַלי, ַוּיֹאֶמר )כ( ר ַהּמָ לוּ  ֲאׁשֶ ְ ם ְיַבׁשּ  ֶאת ַהּכֲֹהִנים ׁשָ
ם את, ְוֶאת ָהָאׁשָ ר ַהַחּטָ ְנָחה, ֶאת יֹאפוּ  ֲאׁשֶ י ַהּמִ  הֹוִציא ְלִבְלּתִ

שׁ  ַהִחיצֹוָנה ֶהָחֵצר ֶאל   :ָהָעם ֶאת ְלַקּדֵ

קֹום ֶזה המלאך אמר ליחזקאל:ֵאַלי,  ַוּיֹאֶמר ר ַהּמָ לוּ  ֲאׁשֶ ְ ם ְיַבׁשּ  ׁשָ
ם ֶאת םַהּכֲֹהִני את, ְוֶאת ָהָאׁשָ בזה המקום, שהוא ברווח  ַהַחּטָ

העשרים סמוך לצד מערב, שם יבשלו הכהנים את קרבנות 

רקדשי הקדשים, וכן  ְנָחה,  ֶאת ֹיאפוּ  ֲאׁשֶ ובזה המקום יאפו את ַהּמִ
  .זהמנחות שהם קדשי קדשים

הכהנים מבשלים שם את החלקים המסויימים שהם צריכים 
  לאכול מהקרבנות.
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  רש"י. .ג
  מצודת דוד. .ד
  מצודת דוד. .ה
  רש"י. מצודת דוד. .ו
  אברבנאל. .ז



  החיים                       באר    ה
 

תרסג  מראה היכל כפסוק  יחזקאל פרק מו 

והמקום הזה שהוא קדוש בקדושת העזרה, הוא מיוחד לבישול 

י קדשי קדשים, מפני כדי שלא ַהִחיצֹוָנה,  ֶהָחֵצר ֶאל הֹוִציא ְלִבְלּתִ
, שהרי קדשי חיוציאו אל החצר החיצונה את הקדשי קדשים

ׁש  ,טקדשים נפסלים אם יוצאים לחוץ אם יוציאו ָהָעם.  ֶאת ְלַקּדֵ
שים, יהיה נראה שגם העם לחצר החיצונה את קדשי הקד

. אין ימקודשים כמו הכהנים, לאכול עמהם בקדשי הקדשים
  .יאלהוציא את הקדשי קדשים שלא יתערבו עם העם
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מכאן ראיה ששיפוע האמה שבו נכנסים אל רווח העשרים, הוא בצד של החצר הפנימית.  .ח
שהשיפוע הוא כדי שיוכלו להיכנס מהחצר הפנימית אל רווח העשרים. ואינו בצד של החצר 

  החיצונה. 
ת הקדשי קדשים לבשלם שיפוע האמה הוא דווקא בצד הפנימי, כדי שיוכלו להכניס דרכו א

  ברווח העשרים, ולא יוציאום אל החצר החיצונה, ככתוב בפסוק.
  רש"י. .ט
ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו שם עפ"י אברבנאל ומצודת דוד. המלבי"ם ביאר וז"ל:  .י

א והם "כי היה מקום לבישול השלמים בחצרות קטרות שיתבאר בפסוק כהכהנים את האשם, 
נה במקצוע החצר ששם לא נתקדש בקדושת עזרה, והראהו שלבישול קדשי היו בחצר החיצו

הוא  אל החצר החיצונה לקדש את העם,קדשים יש מקום מיוחד במקום מקודש כדי שלא יוציא 
על צד המליצה שיוציא הקדש ממחיצתו אל העם והחול כאילו תפקע הקדושה מן הקדש אל 

  .העם והחול, כמו ולא יקדש את העם בבגדיהם
  רש"י. .יא



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מקום בישול קדשי קדשיםתרסד

Q  בישול קדשי קדשים, ברווח העשרים סמוך למערבR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  העזרה -החצר הפנימית 



  החיים                       באר    ה
 

תרסה  מראה היכל כאפסוק  יחזקאל פרק מו 

 
ארבע לשכות קטורות 

 
   

ֲעִביֵרִני ַהִחיצָֹנה, ֶהָחֵצר ֶאל ַוּיֹוִציֵאִני )כא( ַעת ֶאל ַוּיַ  ַאְרּבַ
ה ֶהָחֵצר, ִמְקצֹוֵעי ִמְקצֹעַ  ָחֵצר ְוִהּנֵ ִמְקצֹעַ  ָחֵצר ֶהָחֵצר ּבְ  ּבְ
  :ֶהָחֵצר

המלאך מוציא את יחזקאל הנביא אל עזרת נשים, ומראה לו 
  שבארבע הפינות של עזרת נשים יש לשכות, וללשכות אין גג. 

ע ִמְקֹצעֹוֶתיָה, :יבכתוב במשנה כֹות ָהיּו ְבַאְרּבַ ע ְלׁשָ  ְוַאְרּבַ
 , יש ארבע לשכות,יגבארבעת הפינות של עזרת נשים מבפנים

ה ִעים ַאּמָ ִעים ַאְרּבָ ל ַאְרּבָ  .אורך כל לשכה ארבעים אמה ,ׁשֶ
  אבל רוחב כל לשכה הוא שלשים אמה.

להם גג, בבית  ארבע לשכות אלו לא היה ,ְולֹא ָהיּו ְמֹקרֹות
וכך יהיו לשכות אלו  ,יֹותְוָכְך ֵהם ֲעִתיִדים ִלהְ  .המקדש השני

ֱאַמרבבית המקדש השלישי, ללא גג.  ּנֶ   :ׁשֶ

 ַהִחיצָֹנה, ֶהָחֵצר ֶאל המלאך הוציא את יחזקאל הנביאַוּיֹוִציֵאִני, 

ֲעִביֵרִני היא עזרת נשים, ַעת ֶאל ַוּיַ ויעבירני אל  ֶהָחֵצר, ִמְקצֹוֵעי ַאְרּבַ

ה ארבעת זויות החצר, היא עזרת נשים, ִמְקצַֹע  ָחֵצר ְוִהּנֵ  ֶהָחֵצר ּבְ
ִמְקצַֹע  ָחֵצר יש חצר קטנה, דהיינו לשכה, בכל זוית וזוית ֶהָחֵצר.  ּבְ

  .ידשל עזרת נשים

ַעת )כב( ַאְרּבַ ִעים ְקֻטרֹות, ֲחֵצרֹות ֶהָחֵצר ִמְקצֹעֹות ּבְ  ֹאֶרךְ  ַאְרּבָ
ים לֹׁשִ ה ב,רֹחַ  ּוׁשְ ם ַאַחת ִמּדָ ְעּתָ   :ְמֻהְקָצעֹות ְלַאְרּבַ
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 מדות ב' ה'. .יב

 תוספות יום טוב. תפארת ישראל. .יג

 מצודת דוד. מלבי"ם. .יד



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי ארבע לשכות קטורותתרסו

ַעת ַאְרּבַ בארבע הפינות של עזרת נשים, יש  ֶהָחֵצר, ִמְקצֹעֹות ּבְ

לשכות אלו הם ְקֻטרֹות,  ֲחֵצרֹות .טולשכה בכל אחת מהפינות
  'קטורות', דהיינו שאין להם גג.

ֵאיָנן ְמֹקרֹות :טזכמבואר במשנה א ׁשֶ  ,ְוֵאין ְקטּורֹות ֶאּלָ
קטורות', הכוונה שאינן מקורות, שהלשכות ללא גג. 'קיטור' '

ה ָעָלה ִקיטֹר ָהָאֶרץ' הוא עשן. מלשון . ו'לשכות קטורות', יז'ְוִהּנֵ
הכוונה שהלשכות באופן שיוכל לצאת מהם עשן, דהיינו שהם 

  .יחללא גג
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 מצודת דוד ביחזקאל מ"ו כ"א. מלבי"ם שם. .טו

 מדות ב' ה'. .טז

 בראשית י"ט כ"ח. .יז

  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. רע"ב במידות. .יח
ושם מפרש מה היו  ',רותאלא שאינן מקו תאין קטורו' ,שנינו במסכת מדותברש"י כתוב: 

ע"כ. משמע מלשון רש"י שאותו השימוש שהיה בלשכות אלו בבית שני כך יהיה גם  .משמשות
  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.
תרץ, שיהיה שם בארבע לשכות אלו, את מה שהיה בהם בבית שני, ככתוב במשנה, אפשר ל

  וגם יבשלו בארבעתן קדשים קלים, ככתוב בהמשך הפסוקים. שיהיה גם וגם, ואין זה סתירה.
זִ  :(מדות ב ה)והרי לשון המשנה  ת ַהּנְ ּכַ רֹוִמית ִמְזָרִחית, ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ ׁשֹות. ּדְ ּמְ יִרים, ּוֶמה ָהיּו ְמׁשַ

ַחת ַהּדּוד. ִמְזָרִחית ְצפ ִחים ּתַ ּלְ ָעָרן, ּוְמׁשַ ִחין ֶאת ׂשְ ְלֵמיֶהן, ּוְמַגּלְ ִלין ֶאת ׁשַ ְ ִזיִרים ְמַבׁשּ ם ַהּנְ ָ ׁשּ ֹוִנית, ׁשֶ
ְמָצא  ּנִ ֲעֵלי מּוִמין ַמְתִליִעין ָהֵעִצים. ְוָכל ֵעץ ׁשֶ ם ַהּכֲֹהִנים ּבַ ָ ׁשּ ת ָהֵעִצים, ׁשֶ ּכַ בֹו תֹוַלַעת, ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ

רֹוִמית, ָאַמר ַרבִּ  ת ְמֹצָרִעים. ַמֲעָרִבית ּדְ ּכַ ַח. ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ סּול ֵמַעל ּגַ י ּפָ
ם ָהיּו נֹוְתִנין ַיִין  אּול אֹוֵמר, ׁשָ א ׁשָ ת. ַאּבָ ׁשֶ ּמֶ י ֶמה ָהְיָתה ְמׁשַ ַכְחּתִ ן ַיֲעֹקב, ׁשָ ֶמן, ִהיא ֱאִליֶעזֶר ּבֶ ָוׁשֶ

ַמְנָיה. ית ׁשְ ת ּבֵ ּכַ   ָהְיָתה ִנְקֵראת ִלׁשְ
ׁשֹות,והרי לשון המשנה עם ביאור:  ּמְ מה היה השימוש של ארבעת לשכות אלו:  ּוֶמה ָהיּו ְמׁשַ

רֹוִמית ִמְזָרִחית, ִזיִרין הלשכה בזוית דרומית מזרחית,  ּדְ ם ַהּנְ ָ ׁשּ ִזיִרים, ׁשֶ ת ַהּנְ ּכַ ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ
ַחת ַהּדּור. ִחים ּתַ ּלְ ְעָרן, ּוְמׁשַ ִחין ֶאת ׂשַ ְלֵמיֶהן, ּוְמַגּלְ ִלין ֶאת ׁשַ ְ בלשכה זו הנזירים גוזזים את  ְמַבׁשּ

שערם, ומשליכים את שערם הגזוז לשרפו באש שתחת הקדירה שמתבשל בו השלמים שלהם, 
ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאת רֹ (במדבר ו יח)כדכתיב  ִזיר ּפֶ ח ַהּנָ ַער ֹראׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן , 'ְוִגּלַ אׁש ִנְזרֹו, ְוָלַקח ֶאת ׂשְ

ָלִמים'  ְ ַחת זֶַבח ַהׁשּ ר ּתַ   .(רע"ב תפא"י)ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ
ֲעֵלי מּוִמין ַמְתִליִעין הלשכה בזוית  ם ַהּכֲֹהִנים ּבַ ָ ׁשּ ת ָהֵעִצים, ׁשֶ ּכַ ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ

נִּ  ַח.ָהֵעִצים, ְוָכל ֵעץ ׁשֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ סּול ֵמַעל ּגַ בלשכה זו הכהנים שיש להם מום,  ְמָצא בֹו תֹוַלַעת, ּפָ
 



  החיים                       באר    ה
 

תרסז  מראה היכל כגפסוק  יחזקאל פרק מו 

ִעים  מידת כל לשכה: ים  ממזרח למערב.ֹאֶרְך,  אמהַאְרּבָ לֹׁשִ ּוׁשְ
ה .יטצפון לדרוםמרַֹחב  אמה ם,  ַאַחת ִמּדָ ְעּתָ כל ארבעת ְלַאְרּבַ

 הלשכות הם באותה המידה, ארבעים אורך ושלשים רוחב.
  .כהלשכות הם בזוויות מקצועות החצר ְמֻהְקָצעֹות,

ֶהם ָסִביב ְוטּור )כג( ם, ָסִביב ּבָ ְעּתָ לֹות ְלַאְרּבַ ְ  ָעׂשּוי ּוְמַבׁשּ
ַחת ירֹות ִמּתַ   :ָסִביב ַהּטִ

ֶהם, ִביבָס  ְוטּור בולט מן החומה סמוך  רחבות אבנים של השור ּבָ

 ָסִביב ,קדרותנקבים, שיעמידו בהם את ה ובו נקבים ,לארץ
ם, ְעּתָ לֹות כך הוא בארבעת הלשכות סביב מבפנים, ְלַאְרּבַ ְ  ּוְמַבׁשּ
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ואינם יכולים לעשות את העבודה, בודקים את העצים מתולעים, ומסירים משם כל עץ עם 
[רע"ב. ועיין תפארת ישראל. והטעם שעץ שנמצא בו תולעת, כי עץ שיש בו תולעת פסול למזבח 

  .על גבי המזבח, כי העצים נקראו קרבן, כדכתיב (נחמיה י לה): 'על קרבן העצים' (רא"ש)]תולעת פסול מ
  .(רמב"ם)על הסרת אבנים מהדרך  (שביעית ב ג)ַמְתִליִעין: כמו שכתוב 'מסקלין' 

ת ְמצֹוָרִעים. ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית,הלשכה בזוית  ּכַ בלשכה זו המצורע טובל בשמיני  ִהיא ָהְיָתה ִלׁשְ
  .(רע"ב)רתו לפני שבא להכניס ידו בפנים למתן בהונות לטה

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 

יו לעזרת ישראל בשביל מתן דם האשם קרבנותיו ביום השמיני. אבל כשצריך להכניס בהונות
  .(עפ"י לשון התפארת ישראל)והשמן ביום השמיני, טובל לפני כן בלשכה זו 

ת. הלשכה בזוית  ׁשֶ ּמֶ י ֶמה ָהְיָתה ְמׁשַ ַכְחּתִ ן ַיֲעֹקב, ׁשָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ רֹוִמית, ָאַמר ַרּבִ ַמֲעָרִבית ּדְ
(גמרא יומא ט"ז. רמב"ם. יעזר בן יעקב ומכאן ראיה שכל הדברים במשנה עד כאן אמר רבי אל

ַמְנָיה. . רע"ב) ית ׁשְ ת ּבֵ ּכַ ֶמן, ִהיא ָהְיָתה ִנְקֵראת ִלׁשְ ם ָהיּו נֹוְתִנין ַיִין ְוׁשֶ אּול אֹוֵמר, ׁשָ א ׁשָ ַאּבָ
[שלטי הגיבורים. בלשכה זו מניחים את היינות לנסכים, ואת השמנים לנסכים למנורה ולמנחות 

. ולשכה זו נקראת 'לשכת בית פתחים אחד מול השני (תוספתא יומא א ג)]ללשכת השמנים יש שני 
 שמניה'.

 מצודת דוד. מלבי"ם. .יט

 עפ"י רש"י. .כ



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי ארבע לשכות קטורותתרסח

ַחת ָעׂשּוי ירֹות ִמּתַ כדי  ,חלל האבנים יש טורמתחת  ָסִביב. ַהּטִ
  .כא, כדי לבשלקדרות מלמעלהוה דליק שם את האש,לה

ה ֵאָלי, ַוּיֹאֶמר )כד( ית ֵאּלֶ ִלים, ּבֵ ְ ר ַהְמַבׁשּ לוּ  ֲאׁשֶ ְ ם ְיַבׁשּ  ׁשָ
ְרֵתי ִית ְמׁשָ   :ָהָעם ֶזַבח ֶאת ַהּבַ

ה המלאך אמר אל יחזקאל הנביא, ֵאָלי, ַוּיֹאֶמר ית ֵאּלֶ ִלים ּבֵ ְ  ַהְמַבׁשּ
ר לוּ  ֲאׁשֶ ְ ם ְיַבׁשּ ְרֵתי ׁשָ ִית ְמׁשָ ארבע לשכות אלה,  ָהָעם. ֶזַבח ֶאת ַהּבַ

הם 'בית המבשלים', שהכהנים יבשלו שם קדשים קלים. שמותר 
  .כבלאכלם גם מחוץ לעזרה

הכהנים מבשלים שם את החלקים המסויימים שצריכים לאכול 
  .כגמהקרבנות
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 עפ"י רש"י, מצודת דוד, מלבי"ם. .כא

 עפ"י רש"י, מצודת דוד, מלבי"ם. .כב

יל ָנִזיר, ַהּתֹוָדה ְואֵ : ח)-(זבחים ה וקדשים קלים אפשר לאכול מחוץ לעזרה, ככתוב במשנה  .כג
כָ  ע, ְוֶנֱאָכִלים ּבְ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּון ׁשְ ָכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים, ׁשְ ים ַקּלִ ל ָקָדׁשִ

ַהּמּוָר  א ׁשֶ ּיֹוֵצא ָבֶהם, ֶאּלָ ָכל ַמֲאָכל, ְליֹום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות. ַהּמּוָרם ֵמֶהם ּכַ ם ֶנֱאָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם, ּבְ
יֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:    ַלּכֲֹהִנים, ִלְנׁשֵ

ע, ְוֶנֱאכָ  ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּון ׁשְ ָכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים, ׁשְ ים ַקּלִ ָלִמים, ָקָדׁשִ ִלין ׁשְ
ֵני ָיִמים וְ  ָכל ַמֲאָכל, ִלׁשְ ָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם, ּבְ ַהּמּוָרם ּבְ א ׁשֶ ּיֹוֵצא ָבֶהן, ֶאּלָ ַלְיָלה ֶאָחד. ַהּמּוָרם ֵמֶהם ּכַ

יֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:    ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים, ִלְנׁשֵ
ָנה ַאַחת, ֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּון ַמּתָ ָכל ָמקֹום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים, ׁשְ ים ַקּלִ ַסח, ָקָדׁשִ ר ְוַהּפֶ ֲעׂשֵ כֹור ְוַהּמַ  ַהּבְ

ר ְלָכל ָאָדם, ְוֶנאֱ  ֲעׂשֵ כֹור ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים, ְוַהּמַ ה ַבֲאִכיָלָתן, ַהּבְ ּנָ ֶנֶגד ַהְיסֹוד. ׁשִ ן ּכְ ּתֵ ּיִ ָכִלין ּוִבְלָבד ׁשֶ
ְיָלה, וְ  א ַבּלַ ַסח ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ַהּפֶ ָכל ַמֲאָכל, ִלׁשְ ָכל ָהִעיר, ְלָכל ָאָדם, ּבְ ֵאינֹו ּבְ

א ָצִלי: א ִלְמנּוָיו, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ א ַעד ֲחצֹות, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ   ֶנֱאָכל ֶאּלָ
התודה היא קרבן  .התודה ואיל נזיר קדשים קלים שחיטתן בכל כו'בפירוש המשניות להרמב"ם: 

ה שלמים עם מנחה, ועוד נבאר אותה במנחות שנאמר וזאת תורת זבח השלמים אם על תוד
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 

שם היא שאינה נאכלת אלא בעזרה אבל זולתם מן כמשפטם שנאמר בתורה כחטאת כא
והמורם הוא הדבר שהכהן נוטל מתודה ואיל נזיר והוא שנוטל . הקרבנות נאכלין בכל ירושלים

 



  החיים                       באר    ה
 

תרסט  מראה היכל כדפסוק  יחזקאל פרק מו 
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מקרבן תודה חזה ושוק ונוטל מן הלחם שמקריבין עמו אחד מכל קרבן שהן ד' חלות כמו שנבאר 
ק ג"כ וחלת מצה ורקיק מצה מן הלחם בשביעי ממנחות, ונוטל מאיל נזיר הזרוע בשלה וחזה ושו

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 

וכבר ידעת שכ"מ  .עם מנחה יניח ממנו עד בקר, ואיל נזיר הוקש לתודה שהוא ג"כ קרבן שלמים
שנאמר בו עד בוקר מצותו עד שיעלה עמוד השחר אבל מדרבנן אמרו עד חצות להרחיק האדם 

  .מן העבירה כמו שנזכר למעלה
אמר רחמנא על השלמים ושחטו אותו פתח  .שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה כו'

ו צפונה, ואמר כל מיני שלמים מלבד הרוחות לפי שלא ייחד ב אהל מועד, ואמרו להכשיר כל
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 

  .וגו'מהם הוא חזה ושוק שנאמר בו כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה 
אמר רחמנא בבכור את דמם תזרוק על  .הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים שחיטתן כו'

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 

והוא מה שאמר לכל אדם, והבכור אוכלים אותו הכהנים וכן כתוב בו דבר אפי' חזה ושוק, 
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 

אכל כמו שאוכלין חזה ושוק, וכל מה שנאמר בפסח לשני ימים ולילה אחד בכל העיר בכל מ
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 

ר לך שפנות המזבח יש אפשר בלא יסוד שנאמר אל יסוד מזבח העולה כך אלו. ובמדות יתבא
  .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 

קומות האכילה והיות האוכלים זכרים ונקבות ועבדים ובהיותן השחיטה ובהקטרת אימורים ובמ
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 

חייב היחיד בכל אחד מהם כפי שינוי ראוי מצד החלוק לפי שאותן ד' מינים פעמים רבות ית
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 

המילואים לא זכרנו  ולמילואים ואמר אח"כ אשר צוה ה' וגו', הרי אין שם קרבן זולתי אלו. אמנם
 אותו לפי שאינו זוכר אלא קרבן הנוהג לדורות, והמנחה עוד יתפרשו דיניה במסכתא שאחרי

  זאת. ע"כ.



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי ארבע לשכות קטורותעתר

Q  בית המבשלים  -חצרות קטורותR  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עזרת נשים

  חצרות קטורות
  מקום בישול קדשים קלים

 



  החיים                       באר    ה
 

תרעא  מראה היכל כדפסוק  יחזקאל פרק מו 

Q מקום הלשכות קטורות בתוך עזרת נשים R  

  

  
  
  
  
  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתערב

  
 

  

  

  מז פרק יחזקאל
  

 
מעיין מבית ה' יצא 

 
   

ֵבִני )א( ַתח ֶאל ַוְיׁשִ ִית, ּפֶ ה ַהּבַ ַחת יְֹצִאים ַמִים ְוִהּנֵ ן ִמּתַ  ִמְפּתַ
ִית י ָקִדיָמה, ַהּבַ ִית יְפנֵ  ּכִ ִים ָקִדים, ַהּבַ ַחת יְֹרִדים ְוַהּמַ  ִמּתַ
ֶתף ִית ִמּכֶ ֶגב ַהְיָמִנית ַהּבַ חַ  ִמּנֶ ְזּבֵ   :ַלּמִ

ּוַמְעָין כתוב בנבואת יואל הנביא, על זמן הגאולה השלימה: ' ]נג[
ית ְיֹהָוה ֵיֵצא ָקה ֶאת, ִמּבֵ ים ְוִהׁשְ ּטִ ִ . וכן כתוב בנבואת א'ַנַחל ַהׁשּ
ּיוֹ זכריה הנביא: ' ֵבי ּבַ ִויד ּוְלֹיׁשְ ח ְלֵבית ּדָ ם ַההּוא ִיְהֶיה ָמקֹור ִנְפּתָ
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והשקה זהו כמשמעו כמו שכתוב בנבואת יחזקאל:  .ומעין מבית ה' יצאד"ק: יואל ד' י"ח. בר .א
כתרגומו מישר שיטין, כי העמק יקרא נחל בין יש בו מים בין אין בו מים, כמו . את נחל השטים

והגאון רב סעדיה ז"ל פירש נחל השטים  .ויחפרו עבדי יצחק בנחל, ובדברי רז"ל היושבת בנחל
  .לפיכך סמכו אליוקרוב למקום הנקרא שטים  הוא הירדן כי הירדן הוא

הוא הנחל האמור בנבואת יחזקאל והוא המקור האמור בנבואת זכריה:  ומעיין.במצודת דוד: 
  .מי המעיין הזה ישקה את עמק השיטים להיות נמשך כנהר והשקה.

תתרבה השפע והברכה ביתר שאת עד שההרים יטפו עסיס מרוב  ,והיה ביום ההוא: מלבי"םב
ירות המתוקים, והגבעות תלכנה חלב מרוב הבקר והצאן, וכל אפיקי יהודה ילכו מים שעד הפ

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 

דעת ר' סעדיה הוא הירדן שהוא קרוב לשטים, ולרש"י הוא כמשמעו, ועל את נחל השטים, ול
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, 

ר התחלה בנחל השטים ויעביר הרעות הזרות מציין שהמעין הקדוש יטהר את הטומאה אש
  .והתאוות



  באר                           החייםה
 

תרעג  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מז 

ם ָלִ ה ,ְירּוׁשָ את ּוְלִנּדָ ּיֹום ַההּוא . ועוד כתוב בזכריה: 'ב'ְלַחּטַ ְוָהָיה ּבַ
ם ַלִ ים ִמירּוׁשָ ם  ,ֵיְצאּו ַמִים ַחּיִ ְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהּיָ ם ַהּקַ ֶחְצָים ֶאל ַהּיָ

ִיץ  ,ָהַאֲחרֹון ּקַ . דהיינו שבזמן הגאולה השלימה ג'ּוָבחֶֹרף ִיְהֶיהּבַ
יצא מעין מבית המקדש בדרך נס. וכן כתוב כאן בנבואת 

ֵבִנייחזקאל:  ַתח ֶאל ַוְיׁשִ ִית,  ּפֶ המלאך החזיר את יחזקאל אל ַהּבַ

ה, דפתח ההיכל ַחת יְֹצִאים ַמִים ְוִהּנֵ ן ִמּתַ ִית, ִמְפּתַ יחזקאל ראה  ַהּבַ
שם מעיין בדרך נס, ויצאו מים מתחת שלעתיד לבוא יפתח 

י .ווהמים ימשכו וילכו לצד מזרח ָקִדיָמה,. המפתן ההיכל  ְפֵני ּכִ
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יהיה נובע מים מתחת מפתן הבית והוא הנחל  יהיה מקור נפתח.זכריה י"ג א'. במצודת דוד:  .ב
האמור בנבואת יחזקאל והוא המעיין האמור בנבואת יואל והוא מים החיים האמור בסוף הספר: 

לקחת ממנו מי חטאת להזות על טמאי  טאת.לחלצורך בית דוד ויושבי ירושלים:  לבית דוד.
  .מתים כי מי חטאת צריכים שיהיו מים חיים ונובעים

יפתח מקור מים חיים שיהיה מיוחד לבית דויד וליושבי ירושלם לחטאת להתחטא בו, במלבי"ם: 
ולהיות למי נדה לאפר חטאת, וכבר נבא יחזקאל שראה נחל גדול יוצא מבית קה"ק שיתפשט 

והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים  )ח (ידוהמערבי, וכן נבא זכריה  עד ים המזרחי
  .אל הים הקדמוני וכו'

הוא המקור המוזכר למעלה היוצא  .יצאו מים חיים מירושלים: מצודת דודב זכריה י"ד ח'. .ג
חצי המים היוצאים ילכו דרך . חצים מתחת מפתן הבית אל ירושלים ומשם תתפשט בעולם:

לא יתייבש בחום הקיץ ולא יגלד להקפות  .בקיץ ובחורף יהיה ע ההר אל הים הקדמוני וגומר:בק
  .בקור החורף

 ,המערבי .האחרון המזרחי: .הקדמוני :(ויקרא יד) 'אל מים חיים'נובעים כמו  .חיים: מצודת ציוןב
  .(דברים יא) 'ועד הים האחרון'וכן 

ו עד ים המזרחי והמערבי, ומלבד שיהיה כן יתרבו המים עד שיצאו לחוץ ויתפשט: מלבי"םב
מרמז גם כן על התפשטות המים המדעים ונחל האמונה  (יג א)כפשוטו כמו שבארתי למעלה 

  .האמתיית מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ
ועוד סימן אחר ליום הטוב ההוא, והוא, כי והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם, באלשיך: 

קדמוני נזחלים וחצים אל הים האחרון. ולא יהיה חסר בקיץ כדרך המעיינות חצים יהיו אל הים ה
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
  עפ"י מצודת דוד. .ד
ולכן בזמן הגאולה כדי שתהיה ירושלם ברכה בארץ שישלימה השם יתברך : באברבנאל .ה

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 

 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרעד

ִית כי פתח ההיכל הוא לצד מזרח, והמים היוצאים ָקִדים,  ַהּבַ
  מתחת מפתן ההיכל הולכים לכיוון מזרח.

ִים ַחת,  ֹיְרִדים ְוַהּמַ ֶתף, זוהמים יורדים מתחת הארץִמּתַ ִיתַה  ִמּכֶ  ּבַ
המים פונים והולכים באלכסון לצד ימין של הבית, ַהְיָמִנית, 

ֶגב דהיינו לצד דרום, ַח,  ִמּנֶ ְזּבֵ והולכים בצד דרום מהמזבח, ַלּמִ
  .חופונים ויוצאים מהעזרה דרך שער העזרה הדרומי

המעיין יוצא מבית קודש הקדשים. ובתחילה הוא דק מאוד כמו 
כל נעשה כעובי חוט של שתי, קרני חגבים, וכשמגיע לפתח ההי

וכשמגיע לפתח האולם נעשה יותר עבה כמו חוט של ערב, 
 :י. ככתוב במשנהטוכשמגיע לפתח העזרה נעשה כמו פי פך קטן
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ם, ושבזכות בית ה' יהיה אותו הנס גם שיהיה ושהחלמיש שיבש היה כעץ הפכו השם למעינו מי
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 

שזה הנס כולו נמשך התחתונים ההמה רמז למים העליונים שאלו ואלו יצאו מירושלם, ולפי 
מקדושת בית ה' לכן זכר הנביא פה שראה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה רוצה לומר 

  .מאמצע שער ההיכל
  מצודת דוד. .ו
מצודת דוד. אלמלא פירוש המצודת דוד, היה אפשר לפרש ש'מתחת' הכוונה שהמים ירדו  .ז

, על מ' מ"ט, שיש מדרגות לעלות מהעזרה] [כדלעילמההיכל לעזרה, והעזרה הוא נמוך יותר מההיכל 
  כן כאשר המים ירדו לעזרה זה נקרא 'מתחת' כי זה מקום נמוך, אבל אין זה ממש מתחת לארץ.

  רש"י. .ח
  יומא ע"ז: .ט

נראה ש'פי פך קטן' הוא סוד הפך קטן של שמן שמצאו החשמונאים, ובו הדליקו את המנורה 
  אורו של משיח.והוא הענין של חנוכה שהוא  בדרום.ש

  וזה ענין ה'פכים קטנים' שחזר עליהם יעקב אבינו, שהוא ה'פך קטן' של חנוכה, כידוע.
  מדות ב' ו'. .י



  באר                           החייםה
 

תרעה  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מז 

ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ּובוֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ים,  בשער ַרּבִ ִים ְמַפּכִ ַהּמַ
ִית ן ַהּבָ ַחת ִמְפּתַ    .יאַוֲעִתיִדין ִלְהיֹות יֹוְצִאין ִמּתַ

ֶרךְ  ַוּיֹוִצֵאִני )ב( ַער ּדֶ ִני ָצפֹוָנה, ׁשַ ֶרךְ  ַוְיִסּבֵ ַער ֶאל חּוץ ּדֶ  ׁשַ
ֶרךְ  ַהחּוץ ה ָקִדים, ַהּפֹוֶנה ּדֶ ים ַמִים ְוִהּנֵ ֵתף ִמן ְמַפּכִ  ַהּכָ

  :ַהְיָמִנית

עכשיו פנה המלאך להראות ליחזקאל את המשך המים, להיכן 

ֶרךְ  ִצֵאִניַוּיוֹ  הולכים לאחר שיצאו מהעזרה, על כן: ַער ּדֶ ָצפֹוָנה,  ׁשַ
המלאך הוציא את יחזקאל מהעזרה דרך השער הצפוני, והביאו 

ִני לעזרת נשים, ֶרךְ  ַוְיִסּבֵ והמלאך הוליך את יחזקאל מחוץ חּוץ,  ּדֶ

 ֶאל לעזרה, בתוך עזרת נשים, סביב לחומת העזרה מבחוץ,
ַער ֶרךְ  ַהחּוץ, ׁשַ שער עזרת נשים שבצד והביאו אל  ָקִדים, ַהּפֹוֶנה ּדֶ

המזרח. וכאשר עמד שם ראה  ים ַמִים ְוִהּנֵ ֵתף ִמן ְמַפּכִ ַהְיָמִנית,  ַהּכָ
, ואחר כך יבהמים מפכים ויוצאים משער העזרה הדרומי

ממשיכים בתוך עזרת נשים ויוצאים משער עזרת נשים 
  .יגהמזרחי
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מעין היוצא מבית קדשי  ,אמר ר' פנחס משום רב הונא צפוראהוז"ל:  (יומא עז:)בגמרא  .יא
כיון  ,שתיכיון שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של  ,בתחילה דומה לקרני חגבים ,הקדשים

והיינו דתנן  ,כיון שהגיע אל פתח עזרה נעשה כפי פך קטן ,שהגיע לאולם נעשה כחוט של ערב
מכאן ואילך היה מתגבר  ,י אומר מים מפכין עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית"ראב

כיון שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף שבו רוחצין זבין  ,ועולה עד שמגיע לפתח בית דוד
ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ' )א זכריה יג(שנאמר  ,בות נדות ויולדותוז

  '.ירושלם לחטאת ולנדה
  רש"י. .יב
  כך משמע עפ"י רש"י. .יג



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרעו

ים: . דהיינו שכאשר המים ידמלשון 'פך'. כמו 'פך השמן' ְמַפּכִ
  .טוהעזרה, הם ברוחב פי פך קטןבשער 
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  שמואל א' י' א'. מלכים ב' ט' א', ג'. .יד
  יומא ע"ז: מצודת ציון. .טו



  באר                           החייםה
 

תרעז  מראה היכל בפסוק  יחזקאל פרק מז 

Q מהלך המים מבית המקדש R  

 
 
  



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרעח

ֵצאת )ג( ָידֹו, ְוָקו ָקִדים ָהִאישׁ  ּבְ ָמד ּבְ ה ֶאֶלף ַוּיָ ַאּמָ ֲעִבֵרִני ּבָ  ַוּיַ
ִים   :ָאְפָסִים ֵמי ַבּמַ

ֵצאת והמשיך  ָקִדים,כאשר המלאך יצא מבית המקדש,  ָהִאיׁש, ּבְ

ָידֹו,  ְוָקו לצד מזרח, ָמד בידו את חבל המידה.ואחז ּבְ ה,  ֶאֶלף ַוּיָ ַאּמָ ּבָ
ֲעִבֵרִני, טזמדד אלף אמה מחוץ לחומה ִים, ַוּיַ והעביר את  ַבּמַ

, יזיחזקאל בתוך המים שבאלף אמה הראשונות מחוץ לחומה

מים נמוכים שמכסים רק את הקרסולים,  ָאְפָסִים, ֵמימים אלו הם 
  .יחדהיינו כפות הרגליים

'. דהיינו פסות הרגליים, שהם כפות מלשון 'פסָאְפָסִים: 
  .יטהרגליים
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  רש"י. .טז
  רש"י. .יז

  רש"י. מצודות. מלבי"ם. .יח
והיה ביום  ח) (זכריה ידכתיב וז"ל:  (שקלים יז.). מצודת ציון. כתוב בגמרא ירושלמי מלבי"ם .יט

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 

והנה מים מפכים מן הכתף הימנית  ב) (יחזקאל מזכן ואילך כמפי הפך כתיב כחוט של ערב מי
 ד) (יחזקאל מזבצאת האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסים עד קרסולה 

וימד אלף ויעבירני במים מי ברכים עד ברכייה וימד אלף ויעבירני מי מתנים עד מתנייא מכאן 
שר לא אוכל לעבור אפי' לבירנין גדולה אינה יכולה לעבור בו מ"ט ואילך וימד אלף נחל א

וצי אדיר לא יעברנו מפני מה כי גאו המים מי שחו מהו מי שחו מלשוט אמר רב  כא) (ישעיה לג
ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה  (ישעיה כה יא)באתרין קרו לשייטא שחונא  (הונא)חונה 

 א) (זכריה יגמיין דמתמללין בעלמא כתיב  (ביבן)י ר' בון לשחות מהו לשחות אמר רבי יוסי ב
ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד וליושבי ירושלם לחטאת ולנידה ר' שמואל בר נחמן 

יונתן מבית דוד ועד יושבי ירושלם כשרים לנדה ולחטאת מכאן ואילך מי  (נתן)בשם ר' 
מבית דוד ועד יושבי ירושלם  ר"מ אומר)(תערובות הם כשרים לנדה ופסולים למי חטאת אר"א 

 (יחזקאל מז ח)כשרים לנידה ולחטאת מכאן ואילך מי קטפריסות הן פסולין לנדה ולחטאת כתיב 
וירדו אל הערבה  (סיבוכא)ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה זה ים של סמכו 

הים הגדול ולמה נקרא שמו  זה ים של טבריא ובאו הימה זה ים המלח אל הימה המוצאים זה
מוצאים כנגד שתי פעמים שיצא אחד בדור אנוש ואחד בדור הפלגה רבי לעזר בשם רבי חנינה 

 



  באר                           החייםה
 

תרעט  מראה היכל דפסוק  יחזקאל פרק מז 

ָמד )ד( ֲעִבֵרִני ֶאֶלף ַוּיָ ִים ַוּיַ ִים, ַמִים ַבּמַ ְרּכָ ָמד ּבִ ֲעִבֵרִני ֶאֶלף ַוּיָ  ַוּיַ
  :ָמְתָנִים ֵמי

ָמד משם מדד המלאך עוד אלף אמה של המשך המעיין, ֶאֶלף,  ַוּיָ

ֲעִבֵרִני ִים,  ַוּיַ ִים,  ַמִים מים,והעביר את יחזקאל בתוך הַבּמַ ְרּכָ ּבִ
  .כוהמים הגיעו עד הברכיים

ָמד ֲעִבֵרִני, ומדד עוד אלף אמה,ֶאֶלף,  ַוּיָ והעביר את יחזקאל  ַוּיַ

  .כאוהמים הגיעו עד המתנייםָמְתָנִים,  ֵמי בתוך המים,

ָמד )ה( ר ַנַחל ֶאֶלף, ַוּיָ י ַלֲעֹבר, אּוַכל לֹא ֲאׁשֶ ִים ָגאוּ  ּכִ  ֵמי ַהּמַ
חּו, ר לַנחַ  ׂשָ   :ֵיָעֵבר לֹא ֲאׁשֶ
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בראשונה יצא עד קלבריאה ובשניה יצא עד כיפי ברבריאה רבי אחא בשם ר' חנינה בראשונה 
תוסיף עד עכו  עד פה תבא ולא (איוב לח יא)יצא עד כיפי ברבריאה ובשניה יצא עד עכו ועד יפו 

תבא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך עד יפו אשית גאון גליך ניחא ימא רבא וימא דמילחא 
למינה תהיה  (יחזקאל מז י)בשביל למיתקן ימא דטבריא ימא דסמכו לרבות דגתם דכתיב ביה 

דגתם למיני מינים תהיה דגתם תני אמר רשב"ג מעשה שהלכתי לציידן והביאו לפני יותר 
ונרפאו המים בצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח  (יחזקאל מז ח)מאות מיני דגים בתמחוי א'  משלש

(יחזקאל ניתנו כתיב ונרפאו המים ואת אמרת ולא ירפאו המים מקום הוא ושמו ולא ירפאו כתיב 
ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו  מז יב)

אמר רבי יהודה לפי שבעולם הזה תבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לשנים יבכר תני 
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 

ואילן עושה לחדש אחד שכן מצינו שעשת התבואה אבל לעתיד לבא התבואה עושה לט"ו יום 
ובני ציון גילו ושמחו בה'  (יואל ב כג)בימי יואל לחמשה עשר יום וקרב ממנה העומר מ"ט 

אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון ומה מקיים רבי 
ועלהו לתרופה רבי יוחנן אמר  יב)(יחזקאל מז יוסי לחדשיו יבכר בכל חודש וחודש יהיה מבכר 

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

  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .כ
  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .כא



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרפ

ָמד ]נד[ ר ַנַחל ונהיה ומדד עוד אלף אמה,ֶאֶלף,  ַוּיָ  אּוַכל לֹא ֲאׁשֶ
י נחל עמוק שלא יכל לעבור בו,ַלֲעבֹר,  ִים ָגאוּ  ּכִ חּו,  ֵמי ַהּמַ כי ׂשָ

גבהו המים עד שהיו מי שחייה, דהיינו שאפשר לעבור בהם רק 

ר ַנַחל על ידי ששוחים בהם, ואי אפשר לעבור ר, ֵיָעֵב  לֹא ֲאׁשֶ
  .כבבתוך הנחל ברגל

חּו:  ֶֹחה : 'כגלשחות ולשוט במים. מלשוןׂשָ ר ְיָפֵרׂש ַהׂשּ ֲאׁשֶ ּכַ
חֹות   .כד'ִלׂשְ
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  ודת דוד.רש"י. רד"ק. מצ .כב
  ישעיה כ"ה י"א. .כג
שיהיה וימד אלף הרביעית, ראה כי גאו המים מאד. והנה מלבד שקלים י"ז. במלבי"ם וז"ל:  .כד

ומעין יצא מבית ה' והשקה את  (יואל ד')הנס כפשוטו, שיצא מקור נפתח מבית ה', כמ"ש 
בירושלים לא היה והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, כי  (וזכריה י"ד)נחל השטים, 

חוץ מזה בא לרמז ג"כ על מי הדעת  מעין מעולם ואז תתרבה הברכה ממקור מים חיים.
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 

י קדשים שרובם באו לכפר פשע ולהתם חטאת, כמו חטאת ואשם שבאו לכפר, לשחיטת קדש
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 

שמורה על עבודת ה' מצד הכרת טובו וחסדו ואמתתו. אולם מקריבים זבחי רצון ושלמים ותודה, 
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 

תנועה. ומי מתנים הוא השגת עולם ההבל והאפס. ומי ברכים הוא השגת עולם הגלגלים בעלי ה
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 

מות הארץ דעת את ה' כמים יכסו על ים, בכ"ז יהיו דומים כמים המכסים את הים שיש מקו
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 

אנשי הודו, והם יקבלו מעט מידיעת האל ויהיו המים מי אפסים, ב. אומות שאינם עובדי ויאפאן ו
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 

מצות האלהות הם ירוו יותר ממקור מים חיים ויהיה להם מי הדעת מי שלא קבלו דת האמיתית ו
מתנים, ד. האומה שקבלה תורת ה' וחקיו ומצותיו הם ישיגו ההשגות הגדולות ויהיה להם נחל 

 



  באר                           החייםה
 

תרפא  מראה היכל ופסוק  יחזקאל פרק מז 

ֵבִני ַוּיֹוִלֵכִני ָאָדם, ֶבן ֲהָרִאיתָ  ֵאַלי ַוּיֹאֶמר )ו( ַפת ַוְיׁשִ ַחל ׂשְ   :ַהּנָ

בך לראות האם אתה נותן לָאָדם,  ֶבן ֲהָרִאיָת  המלאך:ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר
  . כהכמה הנחל הזה מתגבר יותר ויותר

  .כוכך תהיה טובת ישראל מתגברת יותר ויותר

   .כזאחר כך הוליך את יחזקאל למרחק מן הנחלַוּיֹוִלֵכִני, 

ֵבִני ַפת ַוְיׁשִ ַחל,  ׂשְ אחר כך החזיר והביא את יחזקאל אל שפת ַהּנָ
  .כחהנחל

ׁשּוֵבִני, )ז( ה ּבְ ַפת ֶאל ְוִהּנֵ ַחל ׂשְ   :ּוִמזֶּה ִמזֶּה ְמֹאד, ַרב ֵעץ ַהּנַ
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נובע מקור חכמה מי שחו, כי גאו מי הדעת בנפשם בשפע רב. והראה שהמי אפסים קרובים 
כולם ישקדו על דלתותיו לבקש אותו ולהכירו יותר אל המקדש ממי ברכים, ללמד שבכ"ז 

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 

ותיהם חוצה, עד שהמים מי שחו כבר אלה שכבר למדו וידעו את ה' שיצאו לחוץ להפיץ מעינ
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 

לפתח  בתחלה דומה לקרני חגבים, כין שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של שתי, וכיון שהגיע
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 

לם הכסא, יוכר יותר כחוט של שתי. ובפתח האולם, שמרמז על שמרמז על ההשגה בעו
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 

ה המליץ שמדד האלף הא' נגד ומעיינים בחכמת תכונת השמים ובסדר העולם השפל, ובז
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 

שם גאו  בעולם המלאכים עד מתנים, ובאלף ולימוד האחרון שהוא בעולם הגלגלים בעלי חומר,
  המים כי רבו החוקרים ועצמה הידיעה בתכונה ובטבע ובכל מיני המדעים. ע"כ.

  רש"י. רד"ק. מצודת דוד. .כה
  רד"ק. ועיין מה שנתבאר באברבנאל ובמלבי"ם. .כו
  מצודת דוד. .כז

  מצודת דוד. מלבי"ם. .כח



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרפב

ׁשּוֵבִני,  ה כאשר חזר יחזקאל לשפת הנחל, ראהּבְ ַפת ֶאל ְוִהּנֵ  ׂשְ
ַחל ה על שפת הנחל גדלו עצים רבים מאוד,ְמאֹד,  ַרב ֵעץ ַהּנַ  ִמּזֶ
ה,    .כטבשני צדדי הנחלּוִמּזֶ

ִים ֵאַלי, ַוּיֹאֶמר )ח( ה ַהּמַ ִליָלה ֶאל יֹוְצִאים ָהֵאּלֶ  ְדמֹוָנה,ַהקַּ  ַהּגְ
ה, ּוָבאוּ  ָהֲעָרָבה, ַעל ְוָיְרדוּ  ּמָ ה ֶאל ַהּיָ ּמָ  ונרפאו( ַהּמּוָצִאים, ַהּיָ

ִים ְוִנְרּפוּ  )כתיב   :ַהּמָ

הנחל הזה מתחלק, חציו הולך לצד מזרח וחציו לצד מערב. 
  .לוהנחל מתחלק לכמה נחלים

ִים המלאך:ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר ה  ַהּמַ  ֶאל כיםוהול יֹוְצִאים שבנחלָהֵאּלֶ
ִליָלה ְדמֹוָנה,  ַהּגְ ומשם יורדים ָהֲעָרָבה,  ַעל ְוָיְרדוּ . לאאל צד מזרחַהּקַ

  .לג, דהיינו לים של טבריה שזה הכינרתלבהמים אל המישור

ה,  ּוָבאוּ  ּמָ   .לדוכן הולכים המים גם אל ים המלחַהּיָ

ה ֶאל להוכן המים הולכים גם לצד מערב ּמָ אל ים  ַהּמּוָצִאים, ַהּיָ
  .לוס, שהוא יוצא מן הישוב להקיף את העולםאוקיינו
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  מצודת דוד. מלבי"ם. .כט
, חצים הולך לצד מזרח, וחצים לצד רד"ק. המים האלה היוצאים מבית המקדש מתחלקים .ל

ם : (זכריה יד ח)מערב, כמו שכתוב  ם, ֶחְצָים ֶאל ַהּיָ ַלִ ים ִמירּוׁשָ ּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחּיִ 'ְוָהָיה ּבַ
ם ָהַאֲחרֹון ְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהּיָ . הנחל הזה המתחלק לכמה נחלים: (פסוק ט)'. וכתב רש"י כאן ַהּקַ

  ע"כ.
  . רד"ק. מצודת דוד. מלבי"ם.רש"י .לא
  תרגום יונתן. מצודת ציון. .לב
תוספתא סוכה ג' ג'. רש"י. מצודת דוד. ים כינרת הוא במזרח ארץ ישראל, כמו שכתוב  .לג

  י"א.-בבמדבר ל"ד י'
תוספתא סוכה ג' ג'. רש"י. מצודת דוד. ים המלח הוא במזרח ארץ ישראל, כמבואר  .לד

  י"ב.-בבמדבר ל"ד י'
  "ק.רד .לה



  באר                           החייםה
 

תרפג  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מז 

ִים, ְוִנְרּפוּ  כדי לרפאות את המים ממליחתם. דהיינו שהימים  ַהּמָ
שיבואו לשם המים מבית המקדש, ימתקו המים שבים, ולא יהיו 

  .לזמלוחים

ים המלח וים אוקיינוס הם מלוחים, וכאשר יבואו אליהם המים 
ל ים כינרת שאיננו האלה, ירפאו הימים ממליחתם וימתקו. אב

מלוח, כאשר יגיע אליו המים האלה, יתרבו בו דגים הרבה 
מאוד, ויהיה בו הרבה מאוד מיני דגים, שלא היו שם לפני כן. 

ה : 'לחכמו שכתוב דֹול ַרּבָ ם ַהּגָ ְדַגת ַהּיָ ְהֶיה ְדָגָתם ּכִ ְלִמיָנה ּתִ
  .לט'ְמֹאד
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  תוספתא סוכה ג' ג'. רש"י. מצודת דוד.  .לו
  תוספתא סוכה ג' ג'. רש"י. רד"ק. מצודת דוד. מלבי"ם. .לז

  להלן פסוק י'. .לח
: למה נקרא שמו שער המים שבו (סוכה ג ג)בתוספתא גמרא ירושלמי שקלים י"ז. ועי"ש.  .לט

מים מפכים [מלמד  קאל מז)(יחזראב"י אומר [בו]  ,מכניסין צלוחית של מים [של ניסוך] בחג
[בצאת  (שם)וכה"א  ,שמפכפכין ויוצאין כמו הפך הזה] ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית

האיש קדים וקו בידו] וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסים [מלמד שאדם עובר במים עד 
ד"א מי ברכים  .יווימד אלף ויעבירני במים מי ברכים מלמד שאדם עובר במים עד ברכ .קרסוליו

וימד אלף ויעבירני [במים] מי מתנים [מלמד שאדם עובר בו עד  .[מים] שמתברכין והולכין]
ת"ל כי  ,יכול לא יעברנו ברגל אבל יעברנו [בסחו] ,וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור .מתניו]

המים מי שחו  [ת"ל כי גאו ,יכול לא יעברנו בסחו אבל יעברנו בספינה קטנה .גאו המים מי שחו
בל תלך בו  (ישעיה לג)ת"ל  ,יכול לא יעברנו בספינה קטנה אבל יעברנו בספינה גדולה] .מלשוט

וצי אדיר לא  (שם)ת"ל  ,יכול לא יעברנו בספינה גדולה אבל יעברנו בבורני גדולה .אני שיט
ערבו בם מעיינות יכול ית .והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וגו' (זכריה יד)יעברנו ואומר 

 ,[לאן] הולכין .ביום ההוא יהיה מקור נפתח וגו' [מקום] אחד לחטאת ולנדה (שם יג)ת"ל  ,[אחרים]
 (יחזקאל מז)שנאמר  ,לים הגדול [לימה] של טבריא [לימה] של סדום כדי לרפאות את מימן

 ,ל הימה וגו'ויאמר אלי המים האלה יוצאין אל הגלילה הקדמונה [וירדו אל הערבה ובאו הימה א
וירדו אל הערבה זהו ימה של  ,המים האלה יוצאין אל הגלילה הקדמונה] זה ימה של סדום

כל נפש חיה  (שם)ואומר  ,ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים זה הים הגדול ,טבריא
אשר ישרוץ אל כל אשר יבא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאוד כי באו שמה המים האלה 

ואומר  ,ואומר בצאתיו וגבאיו ,ואומר [והיה] ועמדו עליו דוגים ,וחי כל אשר יבא שמה וירפאו
 ,מלמד שכל מימי בראשית עתידין להיות יוצאין כמפי הפך הזה ,ועל הנחל יעלה על שפתו וגו'

וכך היתה הבאר שהיתה עם ישראל במדבר דומה לסלע מלא [כברה] מפרפרת ועולה כמפי 
 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרפד

ה ֶנֶפשׁ  ָכל ְוָהָיה )ט( ר ַחּיָ רֹץ ֲאׁשֶ ל ֶאל ִיׁשְ ר ּכָ ם ָיבֹוא ֲאׁשֶ  ׁשָ
ָגה ְוָהָיה ִיְחֶיה, ַנֲחַלִים ה ַהּדָ י ְמֹאד, ַרּבָ ה ָבאוּ  ּכִ ּמָ ִים ׁשָ  ַהּמַ
ה ר ּכֹל ָוָחי ְוֵיָרְפאוּ  ָהֵאּלֶ ה ָיבֹוא ֲאׁשֶ ּמָ ַחל ׁשָ   :ַהּנָ

  .מהנחל הזה מתחלק לכמה נחלים ַנֲחַלִים:

ה ֶנֶפׁש  ָכל ְוָהָיה ר ַחּיָ ֹרץ,  ֲאׁשֶ ל ֶאלי אשר יוליד, כל בעל חִיׁשְ ר ּכָ  ֲאׁשֶ
ם ָיבֹוא במקום שיבוא לשם ממי הנחלים שמגיעים ַנֲחַלִים,  ׁשָ

  ולא ימות. ִיְחֶיה  מבית המקדש,
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מקום שישראל שורין הוא שורה כנגדן  ,הרים ויורדת עמהן לגאיותעולה עמהן ל ,הפך הזה
נשיאי ישראל באין וסובבין אותה במקלותיהן  ,במקום גבוהה כנגד פתחו של אהל מועד

עלי באר ענו לה עלי באר והמים מבעבעין ועולין כעמוד  (במדבר כא)ואומרים עליה את השירה 
באר חפרוה  (שם)[שנא'  ,ואיש למשפחתולמעלה וכל אחד ואחד מושך במקלו איש לשבטו 

ונשקפה  (שם)וגם היא סובבת את כל מחנה ישראל ומשקה את כל הישימון] שנאמר  ,שרים וגו'
הן יושבין באיספקאות  ,ונחלים ישטפו (תהלים עח)והיא נעשה נחלים שנאמר  ,על פני הישימון

מין [עולה] דרך ימין [העולה] העולה דרך י .הלכו בציות נהר (שם קה)ובאין זה אצל זה שנאמר 
דרך שמאל [עולה] דרך שמאל [כן מים מתמצין הימנה היא] נעשית נחל גדול והולכין לים הגדול 

זה ארבעים שנה [ה' אלהיך עמך] לא חסרת  (דברים ב)שנאמר  ,ומביאין [משם] כל חמדת העולם
  ע"כ. דבר.

ולים סדום, ולים אוקינוס, לרפאות  ואמרו חז"ל להיכן הם יוצאים, לים טבריה,במלבי"ם וז"ל: 
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 

(זכריה רב, כמ"ש האומות אדום וישמעאל, שישמעאל הם יושבי המזרח, ואדום הם יושבי המע
והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון  י"ד)

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 

אות גם תחלואי נפשם וכולם ישתו מן המים המדעיים ותבא חכמה כמים בקרבם במי שחו, לרפ
  .איש לפי הכנתו

  רש"י. .מ



  באר                           החייםה
 

תרפה  מראה היכל יפסוק  יחזקאל פרק מז 

לדוגמא: בים המלח, עד עכשיו לא היו יכולים להתקיים בו דגים 
ושום סוג בעל חי, מפני גודל מרירות המים מרוב מליחותם. 

נסו גם לים המלח, וירפאו אבל עכשיו המים מבית המקדש יכ
אותו וימתיקוהו, ועל ידי כן יוכל להתקיים בו חיים, וכל מין דג 

  .מאשיוליד שם יתקיים ויחיה

ָגה ְוָהָיה ה ַהּדָ ויהיה הרבה מאוד דגים, כי יגדלו הדגים ְמאֹד,  ַרּבָ

י בכל הימים שהתרפאו, ה ָבאוּ  ּכִ ּמָ ִים ׁשָ ה ַהּמַ כי המים ְוֵיָרְפאּו,  ָהֵאּלֶ

וכל בעל חי שיהיה ָוָחי,  ו מבית המקדש וריפאו את הימים,בא

ר ּכֹל במקום שבא לשם הנחל המקודש יחיה ויתקיים,  ָיבֹוא ֲאׁשֶ
ה ּמָ ַחל, ׁשָ בכל מקום שיבוא לשם הנחל הזה כך יהיה, ולא  ַהּנָ

  .מבימות שם שום בעל חי

ִגים ָעָליו ָעְמדוּ  )כתיב יעמדו( ְוָהָיה )י( ּוָ דִ  ֵמֵעין ּדַ  ֵעין ְוַעד יּגֶ
טֹוחַ  ֶעְגַלִים ְהֶיה ְלִמיָנה ִיְהיּו, ַלֲחָרִמים ִמׁשְ ְדַגת ְדָגָתם ּתִ ם ּכִ  ַהּיָ
דֹול ה ַהּגָ   :ְמֹאד ַרּבָ

ִגים,  ָעָליו ָעְמדוּ  ְוָהָיה ּוָ ואז מרוב ריבוי הדגים, יעמדו ליד הנחל ּדַ
  .מגדייגים, כדי לצוד דגים
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והיה כל נפש חיה אשר ישרץ במקום שיבואו שם נחלים המקודשים, רד"ק. במלבי"ם וז"ל:  .מא
ח, ולכן "יחיה, וגם ירבה מאד, כי המים האלה ירפאו מליחת המים המרים הממיתים את הבע

וירבו מאד, והמליצה בזה שבני אדם אשר יחיו בימים האלה וישתו מן המים המדעיים מי  יחיו
י המים האלה "התורה והאמונה יחיו חיים הנפשיים, וכן יתרבו המקבלים האמונה האמיתית, שע

ירפאו מחלי הנפש באמונות זרות, וממילא כן יוסף הנחל להגיר שם מימיו וכן יוסיפו לשאוב 
ישועה, שכפי שירבו לקבל כן יוסיף ה' להשפיע מבועי השכל והדעת וישאבו בששון ממעיני ה

  .למודים חדשים והשגות עיוניות
  מצודת דוד.  .מב
  אברבנאל. רד"ק. עפ"י מצודת דוד. עפ"י מלבי"ם. .מג



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרפו

ִד  ֵעיןהמקום שנקרא ֵמ בכל השטח העצום, ש המקום  ְוַעד י,ּגֶ

טֹוַח  יהיה שם ֶעְגַלִים, ֵעין שנקרא דהיינו שם ִיְהיּו,  ַלֲחָרִמים ִמׁשְ
כדי ליבשם מול  מדישטחו ויפרשו הדייגים את הרשתות שלהם

  .מההשמש

  .מורשתותֲחָרִמים: 

ְהֶיה ְלִמיָנה , כל מזיהיה שם מינים רבים מאוד של דגיםְדָגָתם,  ּתִ

ְדַגת ים גדולים, ויהיו דגמחמיני הדגים יהיו שם ם ּכִ דֹול,  ַהּיָ כמו ַהּגָ

הוגם  ,מטדגי הים הגדול יהיו דגים רבים מאוד מאוד ְמֹאד,  ַרּבָ
  .נבמספר

ּצֹאָתיו )כתיב בצאתו( )יא( נוּ  ְלֶמַלח ֵיָרְפאוּ  ְולֹא ּוְגָבָאיו ּבִ   :ִנּתָ
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  אברבנאל. רד"ק. מצודת דוד. מלבי"ם. .מד
כדי בכל השטח הזה על היבשה מצודת דוד. במצודת דוד נתבאר שפורשים את הרשתות  .מה

של בתוך המים אבל לפי שאר המפרשים יתכן שפורשים את הרשתות  שיתייבשו מול השמש.
  ועיין יחזקאל כ"ו ה'.כדי לצוד דגים. הנחל שנמשך בכל השטח הזה 

  אברבנאל. רד"ק. מצודת ציון. מלבי"ם. .מו
  שקלים י"ז. רש"י. רד"ק. .מז

  "ם.מצודת דוד. עפ"י אברבנאל. עפ"י מלבי .מח
  מלבי"ם. .מט

והמליצה שיעמדו אז נביאים רבים ומורים מלבי"ם. מלבד הפשט, עוד ביאר המלבי"ם וז"ל:  .נ
ח "ומלמדים הצדים את הדגים, היינו שיקחו את הנפשות שהיו במדרגות דגים, שהוא הבע

הפחות, ויעלום לרשותם שיהיו במדרגת האדם המדבר והמשכיל והיודע, ובמקום שהוא מעין 
ל מקום שעבדו לכוכבים ומזלות, ויערכו לגדי שלחן וימירו את כבודם "עד עין עגלים, ר גדי

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 

מכל מין, מכן אומה ולשון, וגם שרים וגדולים מכל כת ירבו מאד לדעת  לרשות הקדושה יהיו
  .את ה' ולחסות בצל כנפיו



  באר                           החייםה
 

תרפז  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מז 

ּצֹאָתיו: ה' נאמקום טיט לח. כמו ּבִ לֹא ִבּצָ ֶמא ּבְ   .נב'ֲהִיְגֶאה ּגֹ

ְוַלְחׂשֹף ' נגבורות שליד הים שנאספים בהם מעט מים. כמוו: ְגָבָאי
ֶבא   .נד'ַמִים ִמּגֶ

אמנם המים ירפאו ויתמתקו, ולא יהיו יותר מלוחים, על ידי 
  שהנחל המקודש יגיע אליהם.

, נה', ששם לא יתרפאְולֹא ֵיָרְפאוּ אבל יהיה מקום הנקרא בשם '
ח כל כדי שישאר שם מלח כדי להטעים את התבשילים ולמלו

  .נודבר

ּצֹאָתיו,  וכן ּוְגָבָאיו,  הטיט הלח הסמוך לים, נזהמים שיש מעלּבִ

מקומות אלו ֵיָרְפאּו,  ְולֹא המים שיש בבורות הסמוכים אל הים,

נּו. ְלֶמַלח , אלא ישארו מלוחים, כינחלא יתרפאו כדי שישאר  ִנּתָ
  .סלהטעים את התבשילים ולמלוח כל דבר נטשם מלח
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זאת יאמרו אין הגומא גדל  היגאה גומא.: (שם)איוב ח' י"א. פירוש רש"י על הפסוק באיוב  .נא
ה . ע"כ. ובמצודת דוד וז"ל: ז"ק בלע"מריש אלא בעוד שהביצה לחה במימיה ובליחלוחיה, ִבּצָ

והנה כה יאמרו לך וכי יגדל עץ גומא בלא טיט הלח וכי יגדל צמח האחו בלי מים הלא  היגאה.
. ע"כ. ברלב"ג אין דרכם לגדל אלא במקום המים לבוא בהם מרבית הלחלוחית ושפע הרטיבות

ה.היגדל:  היגאה.וז"ל:    .הוא טיט ִבּצָ
  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .נב
  ישעיה ל' י"ד. .נג
  מצודת דוד. מלבי"ם.רש"י.  .נד
  שקלים י"ז. .נה
רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. נראה עוד טעמים שצריך שיהיו מקומות שישאר שם  .נו

. וכן עבור הסגולות הפלאיות שהכניס (ויקרא ב יג)מלח, כדי שיהיה מלח למלוח את הקרבנות 
  הקב"ה במלח ובפרט בים המלח.

  מצודת דוד. .נז
  . (ראה שקלים יז.)ת שלא יתמתקו, הם הנקראים בשם 'ולא ירפאו' הביצות והבורו .נח
  רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. .נט



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרפח

חַ  ְוַעל )יב( ָפתוֹ  ַעל ַיֲעֶלה לַהּנַ ל ּוִמזֶּה ִמזֶּה ׂשְ  לֹא ַמֲאָכל ֵעץ ּכָ
ְריֹו, ִיּתֹם ְולֹא ָעֵלהוּ  ִיּבֹול יו ּפִ ר, ָלֳחָדׁשָ י ְיַבּכֵ  ִמן ֵמיָמיו ּכִ

שׁ  ְקּדָ ה ַהּמִ  ְוָעֵלהוּ  ְלַמֲאָכל ִפְריוֹ  ְוָהָיה )כתיב והיו( יֹוְצִאים, ֵהּמָ
  :ִלְתרּוָפה

ַחל,  ְוַעל ָפתוֹ  ַעל ַיֲעֶלה קודש,ליד הנחל המַהּנַ ה ׂשְ ה, י ִמּזֶ גדל על ּוִמּזֶ

ל שפת הנחל משני הצדדים כל מיני עצי פרי, מכל ַמֲאָכל,  ֵעץ ּכָ
  .סאהפירות שבעולם

לא בקיץ ולא  סגולא יכמשו סבוהעלים לא ינבלוָעֵלהּו,  ִיּבֹול לֹא
  .סדבחורף

ְריֹו,  ִיּתֹם ְולֹא   .סהולא יגמר פרי האילןּפִ

יו ר, ְיַב  ָלֳחָדׁשָ בכל חודש וחודש יתנו העצים פירות חדשים ּכֵ
  .סובשלים

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. נראה עוד טעמים שצריך שיהיו מקומות שישאר שם  .ס
ות שהכניס . וכן עבור הסגולות הפלאי(ויקרא ב יג)מלח, כדי שיהיה מלח למלוח את הקרבנות 

  הקב"ה במלח ובפרט בים המלח.
בצאתיו וגבאיו, אמנם ימצאו עוד מקומות לחים וגבאים של מים אשר לא ירפאו במלבי"ם וז"ל: 

כי ישארו  ,והמליצה .כי לא יבא הנחל שמה, והם נתנו למלח להטעים התבשיל ולמלוח כל דבר
המדעיי, ויהיו מועטים בלתי  עוד אנשים פראיים בהמיים אשר יהיו נתקים ומפורדים מן הנחל

מתקיימים זמן רב, כמקומת בצה ורפש וגבים שאצל הנחל שמתיבשים ונשאר מקומם מלח, כן 
  .בעשן יכלו ויהיו נציב מלח

  רד"ק. .סא
  עיין מלבי"ם. .סב
  מצודת דוד. .סג
  רד"ק. אברבנאל. .סד
  אברבנאל. מצודת דוד ועי"ש. .סה
  ק. אברבנאל. מצודת דוד.רבי יוסי בשקלים י"ז. רש"י. רד" .סו



  באר                           החייםה
 

תרפט  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מז 

י ׁש  ִמן ֵמיָמיו ּכִ ְקּדָ ה ַהּמִ כי המים של הנחל הזה הם יֹוְצִאים,  ֵהּמָ
   .סזיוצאים מבית המקדש, לכן יהיו בהם הפלאות האלו

   .סחבים וטובים לאכלםהפירות האלו יהיו ערֵ ְלַמֲאָכל,  ִפְריוֹ  ְוָהָיה

. לרפאות בהם כל מחלה סטוהעלים יהיו לרפואהה, ִלְתרּוָפ  ְוָעֵלהוּ 
. עא. לרפא כל שבר שיניחו עליו מעלי העצים האלהעוכל מכה

  .עג. לרפא כל עקרותעבלרפא כל אילם, שיוכל לדבר
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  עפ"י רד"ק, אברבנאל, מצודת דוד. .סז
רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. אולי נרמז כאן שעתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל ליתן  .סח

[כגון חושחש . או נרמז כאן שגם הפירות אשר לא היו ראוים לאכילה (כתובות קיב:)פירות 
  יהיו ראויים לאכילה., כאשר יגדלו ליד הנחל המקודש וכדומה]

רב ושמואל ור' חנינה ור' יהושע בן לוי בשקלים י"ז. רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת ציון.  .סט
  מלבי"ם.

  מצודת דוד. .ע
  רד"ק. אברבנאל. .עא
  שקלים י"ז. רש"י. רד"ק. .עב
יב וית ,: יתיב רבי ירמיה קמיה דרבי זירא(סנהדרין ק.)בגמרא שקלים י"ז. רש"י. רד"ק.  .עג

 (יחזקאל מזעתיד הקב"ה להוציא נחל מבית קדשי הקדשים ועליו כל מיני מגדים שנאמר  ,וקאמר
ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר  יב)

א"ל ההוא סבא יישר וכן  .יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה [המה]כי מימיו מן המקדש 
דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות . וכו'. (יישר)ר' יוחנן  אמר

ומרגליות שהן שלשים על שלשים אמות וחוקק בהם עשר ברום עשרים ומעמידן בשערי 
לגלג עליו  .ושמתי כדכוד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וגו' יב) (ישעיה נדשנאמר  ,ירושלים

לימים הפליגה  .עתא דצילצלא לא משכחינן כולי האי משכחינןאותו תלמיד אמר השתא כבי
 ,אמר להו הני למאן ,ספינתו בים חזינהו למלאכי השרת דקא מנסרי אבנים טובות ומרגליות

א"ל  ,כי הדר אשכחיה לר' יוחנן דיתיב וקא דריש .אמרי עתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים
 ,אמר לו ריקה אם לא ראית לא האמנת .תירבי דרוש ולך נאה לדרוש כשם שאמרת כך ראי

ואולך  יג) (ויקרא כומיתבי  .יהב ביה עיניה ועשאו גל של עצמות ,מלגלג על דברי חכמים אתה
אתכם קוממיות ר"מ אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון רבי יהודה אומר ק' אמה 

ם מגודלים בנעוריהם בנותינו אשר בנינו כנטיעי יב) (תהילים קמדכנגד היכל וכותליו שנאמר 
ר'  ,מאי ועלהו לתרופה .כי קאמר ר' יוחנן לכוי דבי זיקא ,כזויות מחוטבות תבנית היכל וגו'

 .יצחק בר אבודימי ורב חסדא חד אמר להתיר פה של מעלה וחד אמר להתיר פה של מטה
יוחנן אמר ר'  .בר קפרא אמר להתיר פה עקרות ,חזקיה אמר להתיר פה אילמין (נמי)איתמר 

דרש ר'  .מאי לתרופה ר' שמואל בר נחמני אמר לתואר פנים של בעלי הפה .לתרופה ממש
 



  הבאר                           החיים
 

 בית המקדש השלישי מעיין מבית ה' יצאתרצ
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 ,יהודה ברבי סימון כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה הקב"ה מבהיק זיויו לעולם הבא
אמר ר' תנחום בר' חנילאי כל המרעיב  .מראהו כלבנון בחור כארזים טו) (שיר השירים השנאמר 

ירויון מדשן  ט) (תהילים לושנאמר  ,מו על דברי תורה בעולם הזה הקב"ה משביעו לעולם הבאעצ
כי אתא רב דימי אמר עתיד הקב"ה ליתן לכל צדיק וצדיק מלא  .ביתך ונחל עדניך תשקם

  ברוך ה' יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה. כ) (תהילים סחשנאמר  ,עומסו



  באר                           החייםה
 

צאתר  מראה היכל יגפסוק  יחזקאל פרק מז 

  
  

  

  י
 

גבולות ארץ ישראל 
 

   

ה ֱיהִֹוה, ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה )יג( ר ְגבּול ּגֵ ְתַנֲחלוּ  ֲאׁשֶ  ָהָאֶרץ ֶאת ּתִ
ֵני ר ִלׁשְ ְבֵטי ָעׂשָ ָרֵאל, ׁשִ   :ֲחָבִלים יֹוֵסף ִיׂשְ

ה ֱיהִֹוה: ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה ר ְגבּול ּגֵ ְתַנֲחלוּ  ֲאׁשֶ זה הגבול של ָהָאֶרץ,  ֶאת ּתִ

ֵני ארץ ישראל, שתנחילו אותה ר ִלׁשְ ְבֵטי ָעׂשָ ָרֵאל,  ׁשִ לשנים ִיׂשְ
  .אבטיםעשר הש

ה . וכן בזה גבול. הגימ"ל מתחלף בזי"ן, לפי סדר אטב"חְגבּול:  ּגֵ
  .ד', היינו 'לבז'ַלּגֹוִים גְלבַ ' :גכתוב

  .היוסף יקבל שני חלקים, עבור מנשה ועבור אפריםֲחָבִלים,  יֹוֵסף
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  ת דוד. מלבי"ם.רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצוד .א
י"צ  ,הרי עשיריות ,אלפא ביתא הוא א"ט ב"ח ג"ז ד"ו באטב"ח.וז"ל:  (סוכה נב:)כתב רש"י  .ב

שלא היה לה"א בן זוג  ,ונשארו הנ"ך ,הרי אלפים ,ק"ץ ר"ף ש"ן ת"ם ,הרי מאות ,כ"פ ל"ע מ"ס
 ,וחברם יחד ,םולא לכ"ף בן זוג באלפי ,ולא לנו"ן בן זוג במאות לפי סדר האותיות ,בעשיריות

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 
  . ע"כ. ד"ו במקום וי"ו ועוד ה' במקום נו"ן

  יחזקאל כ"ה ז'. .ג
  רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת ציון. מלבי"ם. .ד
נבואה הזאת ייעד נאל וז"ל: בתרגום יונתן. רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. באברב .ה

הנביא ה' ייעודים עתידים להיות בזמן התשועה וקבוץ הגליות הייעוד. הא' שיבואו כל י"ב שבטי 
כה אמר השם גה גבול ישראל בגאולה העתידה ויזכו כולם להתנחל על אדמת הקדש וע"ז אמר 

תחומא ושמש  וגה פירושו זה וכן ת"י דיןאשר תתנחלו את הארץ לשני עשר שבטי ישראל 
הגימ"ל במקום זי"ן וכמוהו בדברי זה הנביא לבג שהוא כמו לבז, ומאשר אמר שינחלו את הארץ 

 

  

 גבולות וחלוקת ארץ ישראל



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש גבולות ארץ ישראלתרצב

ם )יד( ָאִחיו ִאישׁ  אֹוָתהּ  ּוְנַחְלּתֶ ר ּכְ אִתי ֲאׁשֶ הּ  ָיִדי ֶאת ָנׂשָ  ְלִתּתָ
ַנֲחָלה ָלֶכם ַהזֹּאת ָהָאֶרץ ְוָנְפָלה ֵתיֶכם,ַלֲאבֹ    :ּבְ

ם ָאִחיו,  ִאיׁש  אֹוָתּה  ּוְנַחְלּתֶ תנחלו את הארץ, כל שבט כמו ּכְ
חבירו. לא כמו החלוקה הראשונה, אלא כל השבטים שווים, וכל 
שבט ושבט ינחל שורה שלימה ממזרח למערב, ואין שני 

  שבטים בשורה אחת.

יד לבוא, יתחלק ארץ ישראל לשורות בחלוקה הזאת שיהיה לעת
שוות ברוחב, כל שורה ברוחב שבעים וחמשה מיל, מצפון 
לדרום. וממזרח למערב בכל האורך מהגבול המזרחי עד הים 

  .והגדול. ואין שני שבטים בשורה אחת
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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 

וראובן אחריו ויהודה אחריו ואחר כך זכר בנימין ושמעון אחריו ויששכר אחריו וזבולון  אחריו
אחריו וגד באחרונה, ומפני שלא ינחל שבט לוי דבר בחלוקת הארץ לכן הוצרך לזכור יוסף 

לשני עשר שבטי  בשני שבטים מנשה ואפרים להשלים מנין השנים עשר שבטים וע"ז אמר
ומר שיוסף יקח שני חלקים לשני שבטים כמו שהיה מקדם וכן תרגם רוצה ל ישראל יוסף חבלים

  ע"כ. יונתן יוסף יקבל תרין חולקין.
הבטיח שימצאו  אשר תתנחלו לשנים עשר שבטי ישראל יוסף חבלים,אבל המלבי"ם פירש: 

שמה כל השבטים ולא יכלה שבט אחד בזמן הפיזור הרב, והבטיח שיהיו רבים ממה שהיו בזמן 
שיוסיף וירבה חבלים יותר ממה שלקחו בחלוקה הראשונה, וכמו שנבאר שגבול הקודם עד 

  .הארץ תתפשט בארך וברחב לעתיד יותר ממה שהיו בזמן הקודם
לא כהראשונה איש לפי  איש כאחיו.רש"י. רד"ק. אברבנאל. מצודת דוד. מלבי"ם. וז"ל רש"י:  .ו

ל חלק וחלק מן הגבול המזרחי עד ים פקודיו אלא עכשיו כל השבטים שוין וכמין שורת הכרם כ
  .אוקיינוס למערב כמו שמפורש בענין ואין שני שבטים ברצועה אחת

והייעוד השני הוא בענין הנחלה שלא תהיה כמו שהיתה בימי יהושע וז"ל האברבנאל: 
לגולגלותם והשבט שהיה רב אוכלוסין היה חלקו רב ואשר היה מעט אוכלוסין היה חלקו קטון 

לרב תרבו נחלתו וגומר אבל לעתיד לבוא לא יהיה כן אלא שכל השבטים  בר לג נד)(במדכמ"ש 
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 

מהם יטול רצועה אחת בשוה, כי הנה החלוקה אשר עשה ולרחבן כמספר השבטים וכל אחד 
יהושע צוה עליה משה לפי שעה ולא היתה מצוה לדורות, והיה זה כן לפי שבחלוקת הארץ 

 



  באר                           החייםה
 

תרצג  מראה היכל ידפסוק  יחזקאל פרק מז 

ר אִתי ֲאׁשֶ ּה  ָיִדי ֶאת ָנׂשָ כי נשבעתי לתת את ארץ ַלֲאבֵֹתיֶכם,  ְלִתּתָ
אברהם יצחק ויעקב, ויש לכל השבטים  ישראל לאבותיכם, הם

את אותו היחס עם האבות, על כן כל השבטים יקבלו חלק 
  .זכחלק בשווה

ַנֲחָלה,  ָלֶכם ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ְוָנְפָלה   ותנחלו את ארץ ישראל.ּבְ
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שעשה יהושע נעשה ליוצאי מצרים איש לפי פקודיו ואם היתה בזמן קבוץ הגליות נעשות ככה 
זמן ההוא ישובו איש אל אחוזתו לגולגלות העולים מן הגלות בהיות המתים עתידין להחיות ב

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 

ון נחלת שבט יעמוד לגורלו מהקמים בתחייה ממנו אם מעט ואם הרבה באופן שלא ישאר עלב
האחד על האחר ועל זה אמר ונחלתם אותה איש כאחיו, ואמר שאין ראוי שיתלוננו מזה מפני 

לא נשבע לתת את הארץ לאותם שנחלוה בראשונה אבל  ברךהחלוקה הראשונה כי הוא ית
נשא את ידו לתתה לאבותיהם רוצה לומר אברהם יצחק ויעקב ויחס אחד יש לכל שבט ושבט 

  עם האבות ההם.
  אברבנאל. מצודת דוד. .ז



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש גבולות ארץ ישראלתרצד

Q חלוקת ארץ ישראל לשלש עשרה שורות R  
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 בצפוןגבול ארץ ישראל 

  

 בדרוםגבול ארץ ישראל 



  באר                           החייםה
 

תרצה  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מז 

 
הגבול הצפוני 

 
   

בּול ְוֶזה )טו( ם ִמן ָצפֹוָנה ִלְפַאת ָהָאֶרץ, ּגְ דֹול ַהּיָ ֶרךְ  ַהּגָ  ַהּדֶ
  :ְצָדָדה ְלבֹוא ֶחְתלֹן

  .חכאן מתחיל הנביא לבאר את גבולות ארץ ישראל

בּול ְוֶזה   :טזה הגבול של ארץ ישראלָהָאֶרץ,  ּגְ

  בול של צד צפון:ומתחיל לבאר את הגָצפֹוָנה,  ִלְפַאת

ם ִמןהגבול הצפוני מתחיל  דֹול,  ַהּיָ מהים הגדול. ומתחיל בהר ַהּגָ
הסמוך לים, וחלק מההר נמצא בתוך הים. ההר הזה נקרא בשם 

  .יא, ונקרא גם בשם 'טורי אמנון'י'הור ההר'
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  בעזהשי"ת יתבארו גבולות ארץ ישראל הכתובים בפסוקים אלו, עפ"י דברי רש"י. .ח
(רש"י. מצודת בפסוקים אלו כתוב רק הגבול של ארץ ישראל ממש, בלי עבר הירדן המזרחי  .ט

  .דוד)
, אלא רץ ישראל][בדרום מזרח אאין זה הור ההר שבו נטמן אהרן הכהן שהוא בקצה ארץ אדום  .י

  זה 'הור ההר' אחר שבצד צפון לארץ ישראל, בפינה הצפונית מערבית.
ָתאּו ָלֶכם ֹהר : (במדבר לד ז)רש"י. ככתוב בתורה  .יא ֹדל ּתְ ם ַהּגָ בּול ָצפֹון ִמן ַהּיָ ְוזֶה ִיְהֶיה ָלֶכם ּגְ

  . ָהָהר
חּום ִצּפּוָנא ִמן ַימָ  בתרגום יונתן: ַכְוונּון ְלכֹון לְ ְוֵדין ֶיֱהֵוי ְלכֹון ּתְ א ּתְ   .ַטְוורֹוס אּוָמנֹוסא ַרּבָ

דתניא איזהו : (גיטין ח.)הור ההר שבצד צפון נקרא גם בשם טורי אמנון, ככתוב בתרגום ובגמרא 
ארץ ואיזהו חוצה לארץ כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל מטורי אמנון ולחוץ 

מקצוע צפונית מערבית של ארץ ישראל הר  והי ארץ.איז. ע"כ. פירש רש"י וז"ל: חוצה לארץ
זה יהיה לכם גבול צפון  )ז (במדבר לדההר ובתרגום ירושלמי מתרגם הר ההר טורי אמנון וכתיב 

מ הר ההר תקוע בים וההר גבול צפוני לארץ ישראל הוא "מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר ש
או יומים וקאמר תנא מהיכן היא הארץ  וסתם הרים משופעים הם ויש ששיפועו רחב כמהלך יום

לצד ארץ ישראל דהיינו לצד  כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים. מרגל ההר או מראשו:
  . ע"כ.לצד צפון חוצה לארץ מטורי אמנון ולחוץ.דרום הוי ארץ ישראל דגובה ההר הוא הגבול: 

, כתב שההר הזה (פרק יא)יש כמה דעות איזה הר זה. בספר כפתור ופרח לרבי אשתורי הפרחי 
הקצה הצפוני מערבי והוא הר ההר, שכן הוא הנקרא בלשון ערבי בשם 'גבל אלאקרע', וז"ל: 

, וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר, וכן תרגם רבינו (במדבר לד ז)כתוב 
  שלש קצוות.  סעדיה ז"ל אלי גבל אל הור. ויהיה הים הגדול מצד המערב. עתה הם בידינו

ואין זה הר ההר של  ,טורי סמנוס ).(חזה ההר נקרא בלשון חכמים ז"ל מסכת גיטין פרק קמא 
 



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הגבול הצפוניתרצו

ֶרךְ  אחר כך ממשיך הגבול הצפוני, וממשיך ממערב  ֶחְתלֹן, ַהּדֶ
  .יבלך למקום שנקרא 'חתלון'לכיוון מזרח, אל הדרך ההו

   .יגמשם ממשיך הגבול, אל הדרך שהולכים ל'צדדה' ְצָדָדה, ְלבֹוא
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אהרן, וכמו שכתב רש"י ז"ל שאותו של אהרן ע"ה הוא בחוצה לארץ מזרחי דרומי לארץ ישראל 
לו וזה ההר הוא מארץ ישראל בקצהו והוא צפוני מערבי בקטרו. וחרמון עם ארבעת שמותיו אין 

  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 

לו ראס הארץ כמו צור וצידון ובירות. וראש קורין לו בערבי וג' אל חגר כלומר פני האבן, וסמוך 
כלומר הר החלק. וזה  גבל אלאקרע,אל באסיט, וסמוך לו הר גבוה מאד מאד ושמו בלשון ערבי 

ההר הוא יחידי ונכנס חרטומו בים, ועליו עצי ארזים גבוהים עד לב השמים ועצי בטנים, ושם 
עיר מעיינות מים וכפרים ליתרון ברכתו, והוא מקיף כמו יום או יומים. ואל דרומו כחצי יום היא 

וזולתם, ושמה לודקיא וקורין לה  ):(פהומסכת מנחות  ).(קיטהנזכרת מסכת שבת פרק כל כתבי 
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 

שאר הראשים אינם הרים, עוד שהעיירות הנזכרות בגבולי השבטים נמצאים עד המקום הזה, כי 
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 

צא לדרום זה ההר כשני ימים עיר חלבה שהוא לאשר גם כן ולא שנו שמה, ורחוב עום, וכן תמ
  ע"כ. .וכו' וקורין לו רחב, וכן חמון וקורין לו חמס, וכן קבותיא שזכרנו

כתב רש"י שחמת הוא  (פסוק יז)מצודת דוד. חתלון הוא סמוך ממש להור ההר. כי להלן  .יב
א מקום קטן שברווח בין חמת להור ההר. ולפי מה במקצוע דרומית מערבית, נמצא ש'חתלון' הו

שחמת זה אנטוכיא, וכתב בספר הארץ  )במדבר לד ח, יחזקאל יא י, עמוס ו ב(שכתב רש"י 
לגבולותיה ש'אנטוכיא' נקראת כיום 'אנטקיא', הרי רואים בבירור שיש רק רווח מועט בין חמת 

  ון'.לים הגדול. נמצא שבאותו הרווח נמצא המקום שנקרא 'חתל
מדברי רש"י שקרא לחמת בשם 'ארץ חמת', נראה ש'חמת' הוא מחוז גדול, ולא רק עיר אחת. 

והיא רבלה  ,על גבול ישראל. בסוף הגבול: (יחזקאל יא י)ונקרא גם בשם רבלה. והרי לשון רש"י 
 כה) '(מלכים בבספר  מרשם נשפט צדקיהו ביד נבוכדנצר כמו שנא ,היא אנטוכיא ,ארץ חמת
במרגלים ובכמה מקומות עד לבא  מרוהיא סוף הגבול שנא ,את בניו שם נקר את עיניושם שחט 

  .)כא (במדבר יגחמת 
 - את תיבת 'לבוא'  (במדבר לד ח)צדדה', פירושו הדרך לצדדה. כמו שתרגם אונקלוס 'לבוא  .יג
  ', דהיינו שהוא הדרך ללכת למקום.ִלְמֵטי'

עצמו הוא נמצא יותר רחוק, ונמצא אחרי שהולכים לצדדה. אבל צדדה  דרךהגבול הוא ב
ֻבל ְצָדָד 'חמת', כמו שכתוב בתורה  ָתאּו ְלֹבא ֲחָמת ְוָהיּו ּתֹוְצֹאת ַהּגְ ה. נמצא שחמת ֵמֹהר ָהָהר ּתְ

הוא  לפני צדדה. על כן צריך לפרש שמה שכתוב ביחזקאל 'לבוא צדדה' לפני 'חמת', הוא רק 
 



  באר                           החייםה
 

תרצז  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מז 

רֹוָתה ֲחָמת, )טז( ר ִסְבַרִים, ּבֵ ין ֲאׁשֶ בּול ּבֵ ק ּגְ ׂשֶ ּמֶ בּול ּוֵבין ּדַ  ּגְ
יכֹון ָחֵצר ֲחָמת, ר ַהּתִ בּול ֶאל ֲאׁשֶ   :ַחְוָרן ּגְ

  .ידם 'חמת'משם ממשיך הגבול אל מקום הנקרא בשֲחָמת, 

רֹוָתה,  ִסְבַרִים,  משם ממשיך הגבול אל מקום הנקרא 'ברותה'.ּבֵ
  .טוומשם ממשיך אל המקום הנקרא 'סברים'

ר ין ֲאׁשֶ בּול ּבֵ ק, ּגְ ׂשֶ ּמֶ בּול ּוֵבין ּדַ 'ברותה' ו'סברים', נמצאים ֲחָמת,  ּגְ
  .יזובין הגבול של חמת טזבין הגבול של דמשק

מערב, ודמשק בצד מזרח, כי בגבול הצפוני, חמת נמצא בצד 
  וביניהם נמצאים 'ברותה' וכן 'סברים'.

  
יכֹון ָחֵצרממחוז דמשק ממשיך הגבול עד שמגיע אל  ר ַהּתִ  ֶאל ֲאׁשֶ
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פני חמת, אבל צדדה עצמו נמצא אחרי חמת. ובזה צדדה', הוא ל 'לבואהדרך לצדדה, דהיינו 
[אבל יש מפרשים שיש שני מקומות בשם 'חמת'. ולכאורה קצת קשה, כי בפסוקים יתיישבו הפסוקים 

משמע שמדובר על מקום ידוע שנקרא בשם חמת. נמצא שאחד הוא ולא שניים. אמנם בעמוס (ו ב) מוזכר 
  . נוסף גדול שהוא 'חמת רבה']'חמת רבה', אפשר לפרש שיש 'חמת' ויש מקום 

. ויש (רש"י במדבר לד ח, רש"י יחזקאל יא י, רש"י עמוס ו ב)מצודת דוד. 'חמת' הוא אנטוכיא  .יד
(עיין כפתור ופרח פרק יא, ועיין 'הארץ אומרים שהוא מקום שנקרא עד היום בשם 'חמת' או 'חמה' 

  .לגבולותיה' עמוד יא)
  מצודת דוד. .טו
, (המוזכר בשמואל ב' ח ו, ועוד)גבולותיה', כתב שמדובר כאן על 'ארם דמשק' בספר 'הארץ ל .טז

  שהוא מחוז גדול. ובזה מובן שיש לו גבול.
מצודת דוד. לפי הדעה שחמת הוא מחוז גדול הכולל כמה וכמה עיירות, מובן שיש לו גבול  .יז

שיש אומרים שכאן מדובר על [ואף לפי הדעה שזה עיר גם אפשר להבין שיש גבול לעיר. ובפרט לפי מה 
  .'חמת רבה' הכתוב בעמוס (ו ב). עיין ספר 'קצוי ארץ']

  הערים 'ברותה' ו'סבריים', נמצאים בין הגבול של מחוז 'דמשק', ובין גבול מחוז 'חמת'.
, כמו שכתוב בזכריה [וגם צור וגם צידון]לעתיד לבוא, גם דמשק וגם חמת יהיו בתוך ארץ ישראל 

ק ְמֻנָחתוֹ ְוַדמֶּ : (ט א) י ָחְכָמה ְמֹאד: (שם ב)וכתוב  .ׂשֶ ּה ֹצר ְוִצידֹון ּכִ ל ּבָ ְגּבָ (רד"ק. מצודת  ְוַגם ֲחָמת ּתִ
  .דוד. מלבי"ם)
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 ארץ הקודש הגבול הצפוניתרחצ

בּול . ומקום זה יח'חצר התיכון'] נה[יש מקום שנקרא בשם  ַחְוָרן. ּגְ
. והגבול של ארץ יטנמצא בגבול של מחוז הנקרא בשם 'ַחְוָרן'

צר התיכון' שנמצא בקצה של 'ַחְוָרן', ולא ישראל נמשך עד 'ח
  .כא, כי חורן הוא מחוץ לארץ ישראלכעד בכלל

  .כבהמקום הנקרא בשם 'ַחְוָרן', נמצא בצד מזרח לדמשקַחְוָרן: 
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ֵרַכת ַעְגָבֵאירד"ק. רש"י כתב שתרגם יונתן ' .יח '. ונראה שזהו שם המקום בארמית. וראה ּבְ
  ב'אוצר ההיכל'.

, דמשק הוא בתוך ארץ (רש"י פסוק יח)ל ארץ ישראל דמשק וגם חורן הם בצפונית מזרחית ש .יט
. נמצא שחורן הוא (כמבואר בפסוק יח)ישראל, וחורן מחוץ לארץ ישראל, והגבול עובר ביניהם 

  יותר מזרחי מדמשק.
  הוא מחוז הנמצא מזרחי לדמשק.  'ַחְוָרן'

ק ְמֻנָחתוֹ לעתיד לבוא דמשק יהיה בארץ ישראל, ככתוב  ׂשֶ , אבל חורן יהיה א)(זכריה ט  ְוַדּמֶ
מחוץ לארץ ישראל. והגבול של ארץ ישראל יהיה בין דמשק לחורן, כמו שכתוב להלן בפסוק 

  י"ח. וחורן ישאר מעבר הירדן.
ּוֵמַאִין : (ראש השנה ב ד)מוזכר גם במשנה, שהוא אחד המקומות שהשיאו משואות ממנו  'ַחְוָרן'

ׁשְ  ּואֹות, ֵמַהר ַהּמִ יִאין ַמׂשּ ִ רֹוִפיָנא ָהיּו ַמׂשּ ְרְטָבא ִלְגרֹוִפיָנא, ּוִמּגְ  ּוֵמַחְוָרן, ְלַחְוָרןָחה ְלַסְרְטָבא, ּוִמּסַ
ָהָיה רֹוֶאה כָ  א מֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד ַעד ׁשֶ ם, ֶאּלָ ָ ין לֹא ָזזּו ִמׁשּ ְלּתִ ית ּבִ ין, ּוִמּבֵ ְלּתִ ל ְלֵבית ּבִ

ְמדּוַרת ָהֵאׁש    .ַהּגֹוָלה ְלָפָניו ּכִ
(שביעית א ה, מעשר שני ה בירושלמי מוזכר הרבה פעמים אמורא מחוורן, רבי חוניא דבית חוורן 

. וכן מוזכר בנו רבי עוזיאל. כאשר א, שבת א ז, ביה ג ב, סוכה ד א, שקלים א א, מועד קטן א ב, ועוד)
. רבי ג א)(ירושלמי ע"ז הלך רבי חוניא דבית חוורן לקדש את החודש, היה הים כנרת נקרע לפניו 

  .(ירושלמי נדה ג ד)יהושע בן לוי מסר עדות בשמו 
הוא מחוז גדול, ובו ערים רבות. ואחד מהערים שנמצא בקצה גבולו הוא 'חצר התיכון'.  'ַחְוָרן' .כ

  נמצא שהגבול מגיע עד 'חצר התיכון' שהוא בקצה של 'חורן'.
א בצד המערבי של 'חורן' בתוכו, ומכיוון ש'חורן' הוא  ממזרח לדמשק, נמצא ש'חצר התיכון' הו

  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 

ל של חוורן, או מבפנים או מבחוץ. אבל יותר ועכ"פ 'חצר התיכון' נמצא בגבו מבחוץ.חוורן במערבו 
מסתבר ש'חצר התיכון' הוא בתוך גבול חוורן מבפנים, ונמצא שהוא מחוץ לארץ ישראל, ולפי זה יתיישבו 

ם דברי רש"י ש'חצר עינון' הוא הקצה של גבול ארץ ישראל הצפוני (להלן פסוק יז). כי אכן 'חצר התיכון' ג
  . כן סמוך ל'חצר עינון' אבל הוא כבר מחוץ לארץ ישראל]

  רש"י לא ביאר היכן הוא 'חצר התיכון'. אמנם כן נראה לבאר לפי שיטת רש"י. .כא
  כמבואר להלן בפסוק י"ח. .כב
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Q הגבול הצפוני R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.
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 ארץ הקודש הגבול הצפוניתש

ם ִמן ְגבּול ְוָהָיה )יז( בּול ֵעינֹון ֲחַצר ַהּיָ מֶּ  ּגְ ק,ּדַ  ָצפֹוָנה ְוָצפֹון ׂשֶ
ַאת ְוֵאת ֲחָמת, ּוְגבּול   :ָצפֹון ּפְ

  :כגכעת חוזר הפסוק לבאר באופן כללי את גבול צפון

ם  ִמן הצפוני:ְגבּול ה ְוָהָיה ֵעינֹון,  ֲחַצר עד מקום שנקרא הגדול,ַהּיָ
בּולשהוא נמצא ב ק. ּגְ ׂשֶ ּמֶ   ּדַ

'חצר הגבול הצפוני, נמשך ממערב למזרח, מהים הגדול, עד 
  .כדעינון'

'חצר עינון' הוא בפינה בצפונית מזרחית של ארץ ישראל, ועד 
ֲחַצר ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו : 'כהשם מגיע הגבול. כמו שכתוב בתורה

בּול ָצפֹון ,ֵעיָנן   .כו'ֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם ּגְ

. ועד 'חצר עינון' כז'חצר עינון' נמצא בגבול של מחוז דמשק
  .כחמגיע ארץ ישראל
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  מצודת דוד. .כג
רש"י. 'חצר עינון' הכתוב כאן הוא 'חצר עינן' הכתוב בתורה, רק שזה בחולם וזה בקמץ  .כד

. ואולי נקרא כאן בתוספת ו' להורות על היחוד השלם שיהיה לעתיד לבוא, בהמשכת אות )(רד"ק
  הו' לארץ ישראל.

  במדבר ל"ד ט'. .כה
רש"י כתב שהגבול הצפוני יהיה כמו שכתוב בפרשת מסעי. והקשו על זה המפרשים שהרי  .כו

. אפשר לתרץ כתוב שארץ ישראל יהיה יותר גדול, וגם דמשק יהיה בתוך גבול ארץ ישראל
שאכן רש"י כתב שהגבול הצפוני יהיה ככתוב בפרשת מסעי, אבל הגבול המזרחי אכן יהיה 

[אמנם עד עתה היה הגבול מתעקם ומשאיר את יותר גדול, וגם דמשק יכנס לתוך גבול ארץ ישראל 
  .דמשק מחוץ לארץ ישראל]

ראל, לפי מה שכתב רבי וצור וצידון בלאו הכי נכנסים לתוך גבול הצפון, והם חלק מארץ יש
  .(פרק יא)אשתורי הפרחי בספרו כפתור ופרח 

(המוזכר בשמואל ב' דמשק' -לפי מה שכתב בספר 'הארץ לגבולותיה', שמדובר כאן על 'ארם .כז
, שהוא מחוז גדול, מובן בזה שיש לו גבול. וכן מובן בזה ש'חצר עינון' נמצא בגבול של ח ו, ועוד)

  מחוז דמשק.
עינון' הוא עיר בתוך גבול מחוז דמשק מבפנים, והוא סוף גבול מחוז דמשק. וגם ונראה ש'חצר 

  שם גבול ארץ ישראל, שהרי דמשק בתוך ארץ ישראל.
 



  באר                           החייםה
 

תשא  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מז 

הוא הגבול של ָצפֹוָנה, הוא  בול של צפון ארץ ישראל,הגְוָצפֹון, 
בּול ָצפֹון: ל. ככתובכטצפון הכתוב בתורה ִמן  ,ְוֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם ּגְ

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  ונראה ש'חצר התיכון' הוא עיר בתוך גבול מחוז 'חוורן' מבפנים במערבו, והוא סוף גבול 'חוורן'.
(להלן רץ ישראל וזה מחוץ לארץ ישראל מחוז 'חוורן' ומחוז 'דמשק' סמוכים זה לזה, זה בתוך א

  .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. 
ין 'חצר עינון' ו'חצר התיכון' בתוך המחוזות, אלא אפשר לבאר גם באופן אחר אבל דומה: שא

דמשק  בתוךהם מחוצה להם, נוטים יותר לצפון, אבל עדיין סמוכים להם. דהיינו שאמנם אינם 
ובתוך חוורן, אבל הם בגבול שלהם מבחוץ, בצד צפון. ובזה יבואר שהפסוק נקט בגבול הצפוני 

כי הם ערים צפוניות שאחת בתוך הגבול ואחת שהגבול הוא דוקא ב'חצר עינן' וב'חצר התיכון', 
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 

יניהם, ולא הגבול הצפוני. ומה בחוורן ובדמשק שייך יותר לומר שהגבול המזרחי עובר ב
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. 
ץ אבל על ביאור זה יוקשה, שרש"י כתב בפירוש שדמשק וחוורן הם בצפונית מזרחית של אר

. ואפשר לתרץ בדוחק שמכל מקום אין זה ממש בקצה, ויש אחרי [זה מבפנים וזה מבחוץ]ישראל 
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.
  דרך אפשר לבאר את דברי רש"י, וה' יאיר עינינו בתורתו אמן.כל זה ב

בספר 'הארץ לגבולותיה' כתב שנראה ש'חצר עינן' הוא ליד נהר פרת, ככתוב בפסוק  .כח
ת: (בראשית טו יח) ָרֽ ֹדל ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ַהר ִמְצַרִים ַעד ַהּנָ י ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ִמּנְ . וכן כתוב ְלַזְרֲעָך ָנַתּתִ

ָהר: מות כג לא)(ש ר ַעד ַהּנָ ְדּבָ ים ּוִמּמִ ּתִ ִלׁשְ ֻבְלָך ִמּיַם סּוף ְוַעד ָים ּפְ י ֶאת ּגְ ּתִ : (יהושע א ד). וכן כתוב ְוׁשַ
דֹול ְמבֹוא הַ  ם ַהּגָ ים ְוַעד ַהּיָ ָרת ּכֹל ֶאֶרץ ַהִחּתִ דֹול ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ָבנֹון ַהזֶּה ְוַעד ַהּנָ ר ְוַהּלְ ְדּבָ ֶמׁש ֵמַהּמִ ָ  ׁשּ

בּוְלֶכם   .ִיְהֶיה ּגְ
נהר פרת, ולא  כנגדאמנם אפשר לפרש את הפסוקים האלו באופנים נוספים. יתכן שהכוונה 

  ממש עד נהר פרת. 
שבעתיד כאשר יתרבו יותר ירחיבו גבולם, ויגיע עד נהר פרת ועד  (במדבר לד)המלבי"ם פירש 

עת עתה שהיה מספרם מעט ולא ומוכרח שהגבולים הנאמרים פה הוגבלו רק לים סוף וכו', וז"ל: 
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 

  . ע"כ.ושתי את גבולך מים סוף וכו' ר"ל בעתיד בעת שתפרה
  רש"י. .כט

  .ט)-(במדבר לד זי בפרשת מסע .ל



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הגבול הצפוניתשב

ָתאּו ָלֶכם ֹהר ָהָהר דֹל ּתְ ם ַהּגָ ָתאּו ְלֹבא ֲחָמת .לאַהּיָ  ,ֵמֹהר ָהָהר ּתְ
ֻבל ְצָדָדה ֻבל ִזְפרֹנָ . לבְוָהיּו ּתֹוְצֹאת ַהּגְ ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו  ,הְוָיָצא ַהּגְ

בּול ָצפֹון ,ֲחַצר ֵעיָנן   .לגֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם ּגְ

המקום שנקרא 'חמת', הוא גם כן בגבול הצפוני של ֲחָמת,  ּוְגבּול
  .לדארץ ישראל

  

'חמת', כתוב גם כאן וגם בתורה שהוא בגבול הצפוני. 'צדדה' 
הוא 'צדדה' שכתוב בתורה. 'חצר עינון' הכתוב  לההכתוב כאן

ן הוא 'חצר עינן' הכתוב בתורה. נמצא שהגבול הוא כמו כא
  .לושכתוב בתורה, ונתוספו שמות של ערים נוספות בגבול

נמצא סדר הגבול הצפוני כך: מהים הגדול פונה אל 'הור ההר', 
משם ממשיך אל 'חתלון', משם ממשיך אל 'חמת', ומשם 
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שהוא  מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר.מצר צפון:  גבול צפון.: (במדבר לד ז)רש"י  .לא
במקצוע צפונית מערבית, וראשו משפיע ונכנס לתוך הים, ויש מרוחב הים לפנים הימנו וחוצה 

תא לשון סיבה, כמו אל  תתאו.תשפעו לכם, לנטות ממערב לצפון אל הר ההר:  תתאו.הימנו: 
, היציע, שקורין אפנדי"ץ, שהוא מוסב (יחזקאל מ י)ותאי השער  יב יא)' ב (דברי הימיםהרצים 
  .ומשופע

תסבו ותלכו אל מצר הצפון לצד המזרח, ותפגעו בלבוא  מהר ההר.: (במדבר לד ח)רש"י  .לב
לה סופי הגבול, כל מקום שנאמר תוצאות הגבול, או המצר כ תוצאות הגבול.חמת, זו אנטוכיא: 

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
הוא היה סוף המצר הצפוני, ונמצאת חצר עינן  והיו תוצאותיו חצר עינן.: (במדבר לד ט)רש"י  .לג

  .צוע צפונית מזרחית, ומשם והתאויתם לכם אל מצר המזרחיבמק
  רש"י. .לד
  בפסוק ט"ו. .לה
  רש"י. .לו



  באר                           החייםה
 

תשג  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מז 

, ומשם לח, ומשם ממשיך הגבול ל'זפרון'לזממשיך אל 'צדדה'
יך הגבול אל 'ברותה', ומשם ממשיך ל'סבריים', ומשם ממש

  . מ, ומשם ל'חצר עינן'לטממשיך ל'דמשק'

ושם ליד חצר עינן, אבל מחוץ לארץ ישראל, נמצא 'חצר 
  .מאהתיכון', והוא נמצא בגבול של מחוז 'חוורן'

'חצר עינן' הוא בזווית. הוא סוף גבול הצפון, ותחילת גבול 
  .מבהמזרח

ַאת ְוֵאת   .מגוהרי לך הגבול של צד צפוןן. ָצפוֹ  ּפְ

  .מדעד כאן נתבאר הגבול הצפוני של ארץ ישראל
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אמנם כאן ביחזקאל כתוב 'לבוא צדדה' לפני 'חמת'. יתכן לתרץ, שכבר נתבאר ש'לבוא  .לז
צדדה' פירושו הדרך לצדדה. נמצא שהדרך לצדדה, הוא לפני חמת, אבל צדדה עצמו הוא 

  אחרי חמת.
  מנם לא נתבאר אם 'זפרון' הוא לפני ברותה וסבריים או אחריהם.א .לח
וכבר נתבאר שנראה ש'חצר עינון' הוא בתוך דמשק. אבל עכ"פ הוא בסוף דמשק בצד  .לט

  מזרח שלו.
  רש"י. .מ

וכבר נתבאר דיתכן שחצר התיכון הוא ליד חורן. אמנם נראה ש'חצר התיכון' הוא בתוך  .מא
  בצד מערב שלו. חוורן. ועכ"פ הוא בסופו

נמצא ש'חצר עינן' ו'חצר התיכון' סמוכים זה לזה, זה בתוך ארץ ישראל וזה מחוץ לארץ ישראל, 
  וביניהם הגבול. 

  י'.-במדבר ל"ד ט' .מב
  רש"י. .מג
 ולמה נקרא שמה טבריא, שיושבת בטבורה של ארץ ישראל.כתוב:  (ו.)בגמרא מגילה  .מד

[ולא ממזרח למערב, צע אורך ארץ ישראל מצפון לדרום ע"כ. ופשוט הוא שהכוונה שטבריא באמ
. והרי אורך ארץ ישראל הוא מהר ההר בצפון שהרי טבריה על שפת ים כינרת שהוא בגבול המזרחי]

עד נחל מצרים בדרום, נמצא טבריא באמצע האורך מצפון לדרום. וכן כתב בספר כפתור ופרח 
ולמה נקרא שמה טבריה שיושבת  ).(ומגלה כן הורו בזה באמרם ז"ל מסכת וז"ל: ו (פרק יא)

. שהרי מטבריה אל נחל מצרים הוא כמו מטבריה אל הר ההר בקירוב ,בטבורה של ארץ ישראל
  ע"כ.



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הגבול הצפוניתשד

  צפון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מערב                            מזרח                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Q הגבול הצפוני R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.

  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

תשה  מראה היכל יחפסוק  יחזקאל פרק מז 

 
הגבול המזרחי 

 
   

ין ָקִדים ּוְפַאת )יח( ין ַחְוָרן ִמּבֵ מֶּ  ּוִמּבֵ קּדַ ין ׂשֶ ְלָעד ּוִמּבֵ  ַהּגִ
ין ָרֵאל ֶאֶרץ ּוִמּבֵ ן ִיׂשְ ְרּדֵ בּול ַהּיַ ם ַעל ִמּגְ ְדמֹוִני ַהּיָ מֹּדוּ  ַהּקַ  ּתָ
ַאת ְוֵאת   :ָקִדיָמה ּפְ

  בפסוק זה יבואר הגבול המזרחי של ארץ ישראל:

ין הגבול של צד מזרח הוא,ָקִדים,  ּוְפַאת ין ַחְוָרן, ִמּבֵ ק,  ּוִמּבֵ ׂשֶ ּמֶ ּדַ
  .מההגבול עובר באמצע בין חורן לדמשק חורן ובין דמשק. בין

ין וכן המשך הגבול המזרחי הוא, ְלָעד, ּוִמּבֵ ין ַהּגִ ָרֵאל,  ֶאֶרץ ּוִמּבֵ ִיׂשְ
ן נהר  בין הגלעד שהוא בעבר הירדן, לארץ ישראל. ְרּדֵ הוא ַהּיַ

  .מוהגבול ביניהם

ם ְדמֹוִני: ַהּיָ   .מזים המלח. שהוא בצד מזרח ַהּקַ

בוּ  ם ַעל מהגבול שהוא הירדן, ממשיך הגבולל, ִמּגְ ְדמֹוִני,  ַהּיָ עד ַהּקַ

מֹּדּו,  ים המלח,   .מחתמדדו את הגבול המזרחיּתָ

דהיינו, הגבול המזרחי של ארץ ישראל, הוא הירדן, עד סוף ים 
  .מטהמלח

ַאת ְוֵאת   .נוהרי לך הגבול של צד מזרחָקִדיָמה.  ּפְ

  ראל.עד כאן נתבאר הגבול המזרחי של ארץ יש
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  רש"י. מצודת דוד. .מה
  רש"י. מצודת דוד. .מו
  עפ"י רש"י ומצודת דוד. .מז

  רש"י. מצודת דוד. .מח
בּול (במדבר לד יב)ארץ ישראל וכן כתוב בתורה בגבול המזרחי של מצודת דוד.  .מט : 'ְוָיַרד ַהּגְ

ַלח'. ָנה, ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ָים ַהּמֶ ְרּדֵ   ַהּיַ
  רש"י. מצודת דוד. .נ



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הגבול המזרחיתשו

Q הגבול המזרחי R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.
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תשז  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מז 

 
הגבול הדרומי 

 
   

יָמָנה, ֶנֶגב ּוְפַאת )יט( ָמר ּתֵ  ֶאל ַנֲחָלה ָקֵדשׁ  ְמִריבֹות ֵמי ַעד ִמּתָ
ם דֹול, ַהּיָ ַאת ְוֵאת ַהּגָ ימָ  ּפְ ה ָנהּתֵ   :ֶנְגּבָ

  בפסוק זה יבואר הגבול הדרומי של ארץ ישראל:

יָמָנה,  ֶנֶגב ּוְפַאת ָמר, הגבול הדרומי הוא,ּתֵ מתחיל ממקום  ִמּתָ
  .נאשנקרא 'תמר', שהוא סמוך לים המלח

הוא 'מדבר צין'. ָקֵדׁש,  ְמִריבֹות ֵמי ַעדוהגבול הדרומי ממשיך 
ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש מִ : 'נבככתוב בתורה ר ִצןּבְ   .נג'ְדּבַ
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רש"י כתב ש'תמר' כאן זה יריחו שנקרא עיר התמרים. והקשו על זה שהרי יריחו זה באמצע  .נא
  יריחו.כנגד  ים המלח] [בקצהארץ ישראל. ואפשר לתרץ שכוונת רש"י שהגבול מתחיל בדרום 

ויש מי שתירץ שהכוונה למחוז יריחו, בקעת יריחו, שנמשך עד הקצה הדרומי של ים המלח, 
  ומשם מתחיל הגבול. 

 :(בראשית יד ז)פירשו ש'תמר' זה 'חצצון תמר', הכתוב בתורה  [והמצודת דוד]אמנם המלבי"ם 
ָמר ַחֲצֹצן ּתָ ב ּבְ ַחְצצֹון : (ב' כ ב)', ככתוב מפורש בדברי הימים . ו'חצצון תמר' הוא 'עין גדיַהּיׁשֵ ּבְ
ִדי ָמר ִהיא ֵעין ּגֶ . ע"כ. ומובן שמקומו שהיה במדבר הנגב לפני ארץ שעיר . וכתב המלבי"םּתָ

בקצה הדרומי של ים המלח, כי ארץ שעיר הוא מדרום לארץ ישראל, וכן מובן מפשטות הלשון, 
  עי"ש.

  י"ד. דברים ל"ב נ"א. וכן בבמדבר כ"ז .נב
רש"י. מצודת דוד. יתכן שכאן נכנס בתוך הגבול גם ארץ אדום, שהוא דרומי לארץ ישראל,  .נג

ו: (עובדיה א יט)כמו שכתוב  ֶגב ֶאת ַהר ֵעׂשָ   .ְוָיְרׁשּו ַהּנֶ
י : (שמות כג לא)וכן יתכן שהגבול כאן שממשיך עד המדבר, מגיע עד ים סוף, ככתוב בפסוק  ּתִ ְוׁשַ

ֻבְלָך ִמיַּ  ָהרֶאת ּגְ ר ַעד ַהּנָ ְדּבָ ים ּוִמּמִ ּתִ ִלׁשְ   .ם סּוף ְוַעד ָים ּפְ
ים סוף, ולא ממש עד  כנגדאמנם אפשר לפרש את הפסוק הזה באופנים נוספים. יתכן שהכוונה 

  ים סוף. 
שבעתיד כאשר יתרבו יותר ירחיבו גבולם, ויגיע עד נהר פרת ועד  (במדבר לד)המלבי"ם פירש 

רח שהגבולים הנאמרים פה הוגבלו רק לעת עתה שהיה מספרם מעט ולא ומוכים סוף וכו', וז"ל: 
עקב ומשפטים  רשתעתה, ובפ צה לומראשר תפול לכם בנחלה ר ה שנאמריכלו לנחול יותר וז

משפטים עד אשר  רשתבפ ו שנאמרדבר על עת שיתרבו יותר ויצטרכו להרחיב את גבולם כמ
  . ע"כ.בעתיד בעת שתפרה צה לומרכו' רתפרה ונחלת את הארץ ושתי את גבולך מים סוף ו

  ועיין במלבי"ם כאן.
 



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הגבול הדרומיתשח

   .נדוהגבול ממשיך עד שמגיע ל'נחל מצרים'ַנֲחָלה, 
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ר ַעד (שמות כג לא)פסוק ה בענין עצם ביאור ְדּבָ ים ּוִמּמִ ּתִ ִלׁשְ ם סּוף ְוַעד ָים ּפְ ֻבְלָך ִמּיַ י ֶאת ּגְ ּתִ : ְוׁשַ
ָהר.  ֲהפֹ (שמות י יט)בביאור הגבולות הכתובים בפסוק הזה, כתב רש"י על הפסוק הנה ַהּנָ ְך : ַוּיַ

בוּ  ֹכל ּגְ ה ֶאָחד ּבְ ַאר ַאְרּבֶ ה ּסּוף לֹא ִנׁשְ ְתָקֵעהּו ָיּמָ ה ַוּיִ א ֶאת ָהַאְרּבֶ ָ ׂשּ ה רּוַח ָים ָחָזק ְמֹאד ַוּיִ ל ְיהֹוָ
 ,אומר אני, שים סוף היה מקצתו במערב ימה סוף.רוח מערבי:  רוח ים.ִמְצָרִים. וז"ל רש"י שם: 

שראל, לפיכך רוח ים תקעו לארבה בימה סוף כנגד כל רוח דרומית, וגם במזרח של ארץ י
ים'  .כנגדו ּתִ ִלׁשְ (שמות וכן מצינו לענין תחומין שהוא פונה לצד מזרח, שנאמר 'ִמּיַם סּוף ְוַעד ָים ּפְ

ם ּגֹוי כג לא) ֵבי ֶחֶבל ַהּיָ , ממזרח למערב, שים פלשתים במערב היה, שנאמר בפלשתים 'ֹיׁשְ
ֵרִתים'  יינו, רש"י מבאר שים סוף הוא כנגד כל צד דרום של ארץ ישראל, דה . ע"כ.(צפניה ב ה)ּכְ

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 

ם, היינו שים פלישתים הוא הים הגדול, כי בצד מזרח. וזה מה שנאמר מים סוף עד ים פלישתי
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 

מדובר על כל ה'זרוע' המזרחית של ים סוף. ואם נאמר לפי האופן השני, של ים סוף. ואופן שני ש
, יהיה בתוך [הנקרא 'חצי היא סיני']הרי שחלק גדול או אולי כל המקום שבין שני חלקי ים סוף 

  ארץ ישראל.
מה שכתוב בפסוק כאן ביחזקאל שהגבול מגיע עד מי מריבות קדש, שזה מדבר צין, יתכן 

של המדבר, דהיינו שכל המדבר יכנס בתוך גבול ארץ ישראל, נמצא שהכוונה לצד הדרומי 
לכאורה לפי זה שכל המקום הנקרא 'חצי היא סיני' יהיה בתוך ארץ ישראל, ויגיע עד החלק 

  הפנימי של ים סוף.
ָהר' (שמות כג לא)ומה שכתוב בפסוק  ר ַעד ַהּנָ ְדּבָ שהנהר הוא פרת. יתכן  (שם)', פירש רש"י ּוִמּמִ

'ממדבר' הכוונה מדבר צין בדרום. ונהר פרת הלא הוא בצפון. נמצא שמבואר בפסוק לבאר ש
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.
  ה, וה' יאיר עינינו בתורתו אמן.כל זה בדרך אפשר, לא להכרעה ולא למעש

ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: (עב ח)בתהילים  ם ַעד ָים ּוִמּנָ רץ כל א וירד מים עד ים.. פירש רש"י: ְוֵיְרּדְ ִמּיָ
 כי הוא רודה בכל עבר הנהר וגומר ומנהר עד אפסי ארץ.מים סוף ועד ים פלשתים:  ישראל

משול מים עד ים כמ"ש ושתי את גבולך מים סוף עד ים ירד וי. ע"כ. במלבי"ם וז"ל: (מלכים א' ה ד)
  .פלשתים וממדבר עד הנהר, ולפניו יכרעו ציים שהם יושבי המדבר

. ויש אומרים שזה נחל הנקרא 'ואדי אל (רש"י יהושע יג ג)יש אומרים שנחל מצרים זה הנילוס  .נד
. כן תרגם רב סעדיה גאון [הוא נחל בקצה דרומי מערבי של ארץ ישראל, הנשפך לים הגדול]עריש' 

  שנחל מצרים זה ואד אל עריש. וכן כתב בספר כפתור ופרח.



  באר                           החייםה
 

תשט  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מז 

ם ֶאל דֹול, ַהּיָ : נו. כמו שכתובנהנחל מצרים נופל אל הים הגדול ַהּגָ
ם' ָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ   '.ּכָ

ַנְחָלה : 'נזוכן כתוב בתורה שהגבול הדרומי הוא עד נחל מצרים
הִמְצָרִים ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ַהיָּ    '.ּמָ

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.

ַאת ְוֵאת יָמָנה ּפְ ה. ּתֵ   .נחוהרי לך הגבול של צד דרום ֶנְגּבָ

  שראל.עד כאן נתבאר הגבול הדרומי של ארץ י
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  רש"י. .נה
  קהלת א' ז'. .נו
  במדבר ל"ד ה'. .נז

  מצודת דוד. .נח



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הגבול הדרומיתשי

Q הגבול הדרומי R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.
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  באר                           החייםה
 

תשיא  מראה היכל כפסוק  יחזקאל פרק מז 

 
הגבול המערבי 

 
   

ם ָים, ּוְפַאת )כ( דֹול, ַהּיָ בּול ַהּגָ  זֹאת ֲחָמת, ְלבֹוא ֹנַכח ַעד ִמּגְ
ַאת   :ָים ּפְ

  ל ארץ ישראל:בפסוק זה יבואר הגבול המערבי ש

ם בצד מערב:ָים,  ּוְפַאת דֹול,  ַהּיָ הים הגדול הוא הגבול של ארץ ַהּגָ

בּול,  ישראל.  ְלבֹוא נַֹכח ַעד מהגבול הדרומי שהוא נחל מצרים,ִמּגְ
עד 'הר ההר' שהוא כנגד הדרך ל'חמת', שזה בזווית ֲחָמת, 

   .נטצפונית מערבית

ַאת זֹאת   .סישראלזה הגבול המערבי של ארץ  ָים. ּפְ
עד כאן נתבארו הגבולות של ארץ ישראל, בכל ארבעת 

  הצדדים.
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  רש"י. .נט
  רד"ק. מצודת דוד. .ס



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הגבול המערביתשיב

Q הגבול המערבי R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.
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  באר                           החייםה
 

תשיג  מראה היכל כפסוק  יחזקאל פרק מז 

Q מפת ארץ ישראל R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  צפון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מערב                                                                                   מזרח                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 דרום



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הגבול המערביתשיד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

תשטו  מראה היכל כאפסוק  יחזקאל פרק מז 

 
לשבטיםחלוקת ארץ ישראל  

 
   

ם )כא( ְקּתֶ ְבֵטי ָלֶכם ַהזֹּאת ָהָאֶרץ ֶאת ְוִחּלַ ָרֵאל ְלׁשִ   :ִיׂשְ

ם ְקּתֶ  תחלקו את ארץ ישראל לחלקים שוים,ַהּזֹאת,  ָהָאֶרץ ֶאת ְוִחּלַ
ְבֵטי ָרֵאל,  ָלֶכם ְלׁשִ   .סאעבור כל השבטיםִיׂשְ

לוּ  ְוָהָיה )כב( ּפִ ַנחֲ  אֹוָתהּ  ּתַ ִרים ָלֶכם ָלהּבְ ִרים ּוְלַהּגֵ תֹוְכֶכם, ַהּגָ  ּבְ
ר תֹוְכֶכם, ָבִנים הֹוִלדוּ  ֲאׁשֶ ֶאְזָרח ָלֶכם ְוָהיוּ  ּבְ ְבֵני ּכְ ָרֵאל, ּבִ  ִיׂשְ

ֶכם לוּ  ִאּתְ תֹוךְ  ְבַנֲחָלה, ִיּפְ ְבֵטי ּבְ ָרֵאל ׁשִ   :ִיׂשְ

לוּ  ְוָהָיה ּפִ ַנֲחָלה, אֹוָתּה  ּתַ כאשר תחלקו את הארץ להנחיל חלק  ּבְ

ִריםאז תחלקו  לכל אחד ואחד, ִרים ָלֶכם, ּוְלַהּגֵ תֹוְכֶכם,  ַהּגָ לכם, ּבְ
וגם לגרים שגרים בתוך היהודים, דהיינו שהתגיירו בזמן הגלות, 

ר ,סבכי אין מקבלים גרים בימות המשיח תֹוְכֶכם  ָבִנים הֹוִלדוּ  ֲאׁשֶ ּבְ
 סגלאחר שהתגיירו, וגם הבנים של הגרים יקבלו כל אחד נחלה

ֶאְזָרח ָלֶכם וּ ְוָהי ְבֵני ּכְ ָרֵאל, ּבִ ֶכם ִיׂשְ לוּ  ִאּתְ תֹוךְ  ְבַנֲחָלה ִיּפְ ְבֵטי ּבְ  ׁשִ
ָרֵאל,    .סדהגרים יקבלו נחלה בארץ ישראל כמו בני ישראלִיׂשְ
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  אברבנאל. .סא
  רד"ק. מלבי"ם. .סב
  מלבי"ם. .סג
והיה תפילו וד השלישי הוא באומרו והייעאברבנאל. כתב רבינו יצחק אברבנאל וז"ל:  .סד

רוצה לומר שעם היות שבחלוקת הארץ שנעשה בימי  ,אותה לכם ולהגרים הגרים בתוככם
יהושע לא נתחלקה כי אם לשבטי ישראל ואמנם הגרים הגרים אתם צותה תורה לאהוב אותם 

חלו ושלא להונותם אבל לא שיתנו להם נחלה בארץ, הנה כאן זכר הנביא שלעתיד לבוא ינ
הגרים בחלוקת הארץ כאזרח בבני ישראל כי הנה תתחלק הארץ לשבטים והשבטים יחלקו 

והיו לכם כאזרח בבני ישראל אתכם חלקם לבתי אבות ובכולם יהיה כגר כאזרח והוא אומרו 
ואמנם  .יפלו בנחלה בתוך שבטי ישראל יהיה בשבט אשר גר הגר אתו שם תהיה נחלתו

הוא לפי שהערב רב שעלו עם ישראל ממצרים לא נלוו  ,ושעלמה לא היה זה כן בחלוקת יה
אבל כשראהו הצלחתם וגאולתם התערבו עמהם וכמו  ,אליהם בגלותם ולא סבלו בסבלותם

 



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש חלוקת ארץ ישראל לשבטיםתשטז

ֶבט ְוָהָיה )כג( ֵ ר ַבׁשּ ר ֲאׁשֶ ר ּגָ ם ִאּתֹו, ַהּגֵ נוּ  ׁשָ ּתְ  ְנֻאם ַנֲחָלתֹו, ּתִ
  :ֱיהִֹוה ֲאדָֹני

ֵ  ְוָהָיה ר ֶבטַבׁשּ ר ֲאׁשֶ ר ּגָ בתוך החלק של השבט ששם ִאּתֹו,  ַהּגֵ

ם התגייר הגר בעודו בגלות, נוּ  ׁשָ ּתְ שם תתנו לגר נחלה ַנֲחָלתֹו,  ּתִ

  ֱיהִֹוה. ֲאדָֹני ְנֻאם ,סהבזמן הגאולה
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וגם ערב רב עלה אתם, כי בזמן העלייה נלוו אליהם לא קודם לכן וגם הם  (שמות יב לח)שאמר 
ולכן  ,בשאר הפעמים שחטאו במדברהיו לצור מכשול ולאבן נגף לבני ישראל במעשה העגל ו

לא היה ראוי שיזכו להתנחל עמהם, אמנם לעתיד לבוא לא אמר הנביא פה שינחלו עם בני 
שאין מקבלים גרים  ):(יבמות כדכי כבר אחז"ל  ,ישראל הגרים אשר ילוו אליהם בזמן הגאולה

ברית קדש אבל צוה זה על הגרים שבהיות ישראל בגלות גרו עמהם וקבלו  ,לימות המשיח
וזה  ,וסבלו צרות הגלות שהם ראוי שכמו שנעשו ישראל לקבול הצרות כן יהיו בנחלת בארץ

והיה תפילו אותם לכם ולהגרים הגרים בתוככם אשר הולידו בנים בתוככם והיו שאמר כאן 
כי מאלה אשר נאחזו אתם ובכל צרתם להם צר  ,לכם כאזרח כבני ישראל אתכם יפלו בנחלה

  .קום הזה שמהטוב אשר יטיב השם לישראל יקחו חלקםדיבר הנביא במ
  תרגום יונתן. מצודת דוד. מלבי"ם. .סה



  באר                           החייםה
 

תשיז  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מח 

 

  
 

 

  
  

  מח פרק יחזקאל
 

נחלת שבט דן 
 

   

ה )א( מֹות ְוֵאּלֶ ָבִטים, ׁשְ ְ ֶרךְ  ַיד ֶאל ָצפֹוָנה ִמְקֵצה ַהׁשּ  ֶחְתלֹן ּדֶ
בּול ֵעיָנן ֲחַצר ֲחָמת ְלבֹוא שֶׂ  ּגְ ּמֶ  ְוָהיוּ  ֲחָמת, ַיד ֶאל ָצפֹוָנה קּדַ

ם ָקִדים ְפַאת לוֹ  ן ַהּיָ   :ֶאָחד ּדָ

ה מֹות ְוֵאּלֶ ָבִטים,  ׁשְ ְ זה סדר החלקים שינחלו כל שבט ושבט ַהׁשּ
  חלק מארץ ישראל:

כל שבט יקבל רצועה אחת, מצפון לדרום ברוחב עשרים וחמש 
  אלף קנים, שזה שבעים וחמש מיל.

ארוכה ושלימה, באורך מהים  וממערב למזרח יקבל רצועה
  .אהגדול עד הגבול המזרחי
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ְלֵעת ִחּלּוק וז"ל:  (יום שני של סוכות)רש"י. רש"י הביא את הפיוט של רבי אלעזר הקליר  .א
ה מִ  ָ ְבִעים ַוֲחִמׁשּ רֹוַחב ׁשִ ַאת ָקִדים ִלְקצֹוֶתיָה, ְוַעד ָים אֹוְקָינֹוס ְלִמְצֹוֶתיָה, ּבְ ֹאֶרְך ִמּפְ יל ַאְרצֹוֶתיָה, ּבְ

ָר  ֶרם ְלַחּבְ ׁשּורֹות ַהּכֶ ְנִפיצֹוֶתיָה. ֲחִריצֹוֶתיָה, ּכְ ְך ַיֲעלּו ּבִ ֶבט ּכָ ֶבט ְוׁשֵ ל ׁשֵ בּול ּכָ   ם ְלתֹוְצאֹוֶתיָה, ּגְ
סדר חלקים שיחלקוה ביניהם, מקום כל אחד ואחד:  ואלה שמות השבטים.וזה לשון רש"י: 

והיו לו  :דן יטול מצר צפוני מחצר עינן שבמקצוע מזרח, שהיא עד גבול דמשק מקצה צפונה.
הרי פירש האורך ולא פירש הרוחב. דן אחד.  :מפאת קדים ועד ים ,מרכלו .פאת קדים הים

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 

 



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש נחלת שבט דןתשיח

בתחילה יבואר הנחלה של שבט דן, שהוא סמוך לגבול הצפוני 
  של ארץ ישראל:

 מהקצה של צד צפון,ָצפֹוָנה,  ִמְקֵצה הנחלה של שבט דן, יתחיל
ֶרךְ  ַיד ֶאל ליד הדרך לחתלון, שזה סמוך לים הגדול ֶחְתלֹן,  ּדֶ

לדרך שהולכים משם ֲחָמת,  ְלבֹוא ל אל. וימשיך הגבובבמערב
  .גל'חמת'
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מן התרומה שהיא כאחד מן החלקים הללו, כמו וחמשה מילין. ומהיכן למדו השיעור הזה, 
  שמפורש בענין, והוא רחב עשרים חמש אלף קנים, ואורך מפאת ים עד פאת קדים.

ק"ן אלף אמה. שהקנה שש אמה. וכל אלפים אמה מיל, כמו שאנו למדין  -כ"ה אלף קנים 
עים וחמש נ אלף אמה, עולין לשב"במסכת יומא אצל עשר סוכות שמירושלים ועד צוק, הרי ק

, לעת חלוק ארצותיה, (ליום שני של סוכות)מיל. וזהו שיסד רבי אלעזר בפיוט 'כי אקח מועד' 
כשורת הכרם לחוצותיה, באורך מפאת קדים לקצותיה, עד ים אוקיינוס למצותיה, ברחב 

  ע"כ. שבעים וחמשה מיל חריצותיה.
ָאֶרץ ַהזֹּוהרי המשך לשון הפיוט:  ֵצא ּבָ ת קֹול ּתֵ ֹשֹוָרה ֹזאת, ּכֹל ְוָאז ּבַ ר ּבְ בֹוּהַ ְלַבּשֵ את, ַעל ַהר ּגָ

יט ְוָלׁשּור ֵנס  מֹור ְמזּוזֹות, ְלַהּבִ ָלתֹות ְוִלׁשְ קֹוד ּדְ נֹוַעם צּורֹו ַלֲחזֹות, ִלׁשְ ּיֵם ִמְצָוה ֹזאת, ָיֹבא ּבְ ּקִ ַעל ׁשֶ
בֹוד ֻחּפֹות ְמזּוזֹות, ֻחּפֹות  ל ּכָ א ָכבֹוד ֹזאת, ְיׁשּועֹות ֲעִליזֹות, ַעל ּכָ ּסֵ ָחְליֹות ֲאחּוזֹות ַעד ּכִ ֻחּפֹות, ּבְ ּבְ

ִדיר  ר ּתָ ע ַמֲחזֹות, ְוָכל ֲאׁשֶ ֵתׁשַ ֻצְחָצחֹות, ּבְ ַמֲחזֹות ַהּמְ ָיְפיֹו ַלֲחזֹות ּבְ א ּבְ ּסֵ ב ַעל ּכִ ָמֳאָחזֹות, ְויֹוׁשֵ
ה ֹזאת, ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֹשֶ ֹזאת. ַאׁשְ ה ְלֵהָאֵמר לֹו ּכָ ל ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת,  ַלֲעֹשֹות ֹזאת, ִיְזּכֶ ַמר ּכָ ׁשָ ב לֹו ּכְ ֵיָחׁשֶ

ֵעיַני ֹזאת, ַעד ָאֹבא  ָבה ָלַדַעת ֹזאת, ְוִהיא ִנְפָלאת ּבְ ְ ֹזאת, ּוֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה זֹּאת, ָוֲאַחׁשּ ַמע ּכָ ּוִמי ׁשָ
ֲאָלה ְלִזְקֵני ִמי ֹזאת, ָמה ֶאְתַנן ַעם ׁשֹוְמֵרי ִמצְ  ֵבי ְפָרזֹות, ְוֶאׁשְ יבּוִני ְליֹוׁשְ ה ֹזאת, ְוֵהם ְיׁשִ ַות ֻסּכָ

ה ְיהּו ִנְבזָ  ָנזֹות, ְלַבֲעֵלי ֻסּכָ ֵבית ּגְ פּון ּבְ נּוזֹות, ַרב טּוב ַהּצָ ׁשּובֹות ַעזֹּות, ְוַיְראּוִני ַמְצּפּונֹות ּגְ זֹות. ּתְ
ה ְיַוֲעדּו, ּוֵמֹאֶהל ְלֹאֶהל יּוָעדוּ  ה ְלֻסּכָ ּכָ ֵלם ּוֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ִיְצָעדּו, ּוִמּסֻ ת ׁשָ ֻסּכַ ֵמדּו, ּבְ ר ִיּצָ ה ֲאׁשֶ ֻסּכָ , ּבְ

ם יִ  ת ַמְלּכָ ֻסּכַ דּו, ּבְ ת ְסִביָביו ְיֻחּדָ ֻסּכַ דּו, ּבְ ת ִצְלֵצל ְיֻעּדָ ֻסּכַ דּו, ּבְ ת ֲעָמִקים ֻיְמּדָ ֻסּכַ ְתַוֲעדּו, ֻיְצָמדּו, ּבְ
סֻ  דּו, ּבְ א ֻיְבּדָ ׁשֶ ת ְנאֹות ּדֶ ֻסּכַ ת ְצפּונֹו ֻיֲאָחדּו, ּבְ ֻסּכַ ים ִיְתַיְסדּו, ּבְ ת ֵעץ ַחּיִ ֻסּכַ דּו, ּבְ ת ֵמי ְמנּוחֹות ְיֻכּבָ ּכַ

ַמֲעָרבֹוָתיו  ַמֲעלֹוָתיו ֵאל ְיַיֲחדּו, ּבְ דּו, ּבְ ַחִיל ְיַסּלְ ת ִצְללֹוָתיו ּבְ ֻסּכַ יו ֻיְסָעדּו, ּבְ ְחּתָ ּתַ ת ׁשֶ ֻסּכַ דּו, ּבְ זֵר ְיַאּפְ
ִפישֹ  עּור ּתְ דּו, ְוׁשִ ְרחֹובֹוָתיו ִיְתַרּפְ דּו.ּבִ   ֹוָתיו ֻיְמּדָ

. ומסתמא הוא סמוך ממש (מז טו)חתלון נמצא בקצה צפוני מערבי, סמוך לים, ככתוב לעיל  .ב
  ל'הור ההר'.

ש'חמת' זה  (במדבר לד ח, עמוס ו ב)גם חמת סמוך למערב. ובפרט לפי מה שכתב רש"י  .ג
אנטקיא', הרי עיר זו 'אנטוכיא', וכתב בספר 'הארץ לגבולותיה' שזה עיר הנקראת כיום בשם '

  סמוכה לקצה צפוני מערבי.



  באר                           החייםה
 

תשיט  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מח 

ומשם ממשיך הגבול באורך כל צד צפון, ממערב למזרח, עד 

בּולב שנמצאֵעיָנן,  ֲחַצרל שמגיע ק.  ּגְ ׂשֶ ּמֶ שהוא הקצה הצפוני ּדַ
  .דמזרחי של ארץ ישראל

כל הגבול הצפוני ליד חמת, וכן שאר הערים ֲחָמת,  ַיד ֶאל ָצפֹוָנה
  .הני, כולם יהיו בתוך ארץ ישראל, ויהיו לשבט דןשבגבול הצפו

מצד ָקִדים,  ְפַאתהנחלה של שבט דן, יהיה בכל האורך, מלֹו,  ְוָהיוּ 

ם  עד מזרח, ןהגדול. ַהּיָ כל האורך הזה יהיה הנחלה של ֶאָחד,  ּדָ
  .ושבט דן

כל שבט יקבלו נחלה בכל האורך ממזרח למערב, מהגבול 
  המזרחי, עד הים הגדול.

חב, יקבל כל שבט רוחב עשרים וחמש אלף קנים, שזה וברו
  .זשבעים וחמש מיל
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  מצודת דוד. .ד
  . (מז יח)מצודת דוד. אמנם פשוט ש'חוורן' הוא מחוץ לארץ ישראל, ככתוב לעיל  .ה
  רש"י. .ו
  רש"י. .ז



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש נחלת שבט דןתשכ

Q חלוקת ארץ ישראל לשלש עשרה שורות R  
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 גבול ארץ ישראל בדרום [תמר, מדבר צין, נחל מצרים]

  

 צר עינן]גבול ארץ ישראל בצפון [מהור ההר עד ח

|-
25

,0
00

-|
 |-

25
,0

00
-|

 |-
25

,0
00

-|
 |-

25
,0

00
-|

 



  באר                           החייםה
 

תשכא  מראה היכל אפסוק  יחזקאל פרק מח 

  צפון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מערב                            מזרח                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Q הגבול הצפוני R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.

  
  
  
  



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש ת שבט אשרנחלתשכב

 
נחלת שבט אשר 

 
   

בּול ְוַעל )ב( ן, ּגְ ַאת ּדָ ַאת ַעד ָקִדים ִמּפְ ה, ּפְ ר ָיּמָ   :ֶאָחד ָאׁשֵ

בּול ְוַעל ן,  ּגְ ַאת ליד הגבול של דן, בדרומו,ּדָ ַאת ַעד ָקִדים, ִמּפְ  ּפְ
ה,  ר בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הים,ָיּמָ הוא ֶאָחד,  ָאׁשֵ

   .חנחלת שבט אשר

ורה שלימה ממזרח כל שבט ושבט יקבל נחלה, כל אחד ינחל ש
. ויהיה טלמערב. ויהיו השבטים אחד ליד השני, שורה ליד שורה

  שורה אחת ל'תרומת הקודש', ובו יהיה בית המקדש.
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  רש"י. מצודת דוד. .ח
ל ר" ,ועל גבול דן מפאת קדים עד גבול ימה אשר אחדרש"י. מצודת דוד. במלבי"ם וז"ל:  .ט

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 

, עד שירושלים וגם מקום המקדש היו קצתו ליהודה וקצתו לבנימין. ועתה שהמקום ה אצל זהז
יה לשבט לוי ולכהנים, יקחו יהודה ובנימין חלקם אצל ירושלים יהודה מצד ההוא המקודש יה

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 

ויוסף. ואחריו יהיה מנשה ואפרים כמו בתחלה. ודן לקח תחלה במצר ג"כ יקח ראובן בין יהודה 
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 

תחלה היה נחלת שמעון מעורב בנחלת יהודה, ויששכר ושמעון אצלו שכן גם  ,כמשפטו כנ"ל
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 

י לשבט יחשבו מנשה וזה מטעם שעתה יקח גם לוי חלקו בתרומת הקדש וכ"מ שנחשב לו
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



  באר                           החייםה
 

תשכג  מראה היכל גפסוק  יחזקאל פרק מח 

 
נחלת שבט נפתלי 

 
   

בּול ְוַעל )ג( ר, ּגְ ַאת ָאׁשֵ ַאת ְוַעד ָקִדיָמה ִמּפְ ה, ּפְ ִלי ָיּמָ  ַנְפּתָ
  :ֶאָחד

בּול ְוַעל ר, ּגְ ַאת ליד הגבול של אשר, בדרומו, ָאׁשֵ  ְוַעד ָקִדיָמה ִמּפְ
ַאת ה, ּפְ ִלי בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הים, ָיּמָ ֶאָחד,  ַנְפּתָ

  .ייהיה חלק אחד לנחלת שבט נפתלי

 
נחלת שבט מנשה 

 
   

בּול ְוַעל )ד( ִלי, ּגְ ַאת ַנְפּתָ ַאת ַעד ָקִדָמה ִמּפְ ה, ּפְ ה ָיּמָ ֶ  ְמַנׁשּ
  :ֶאָחד

בּול ְוַעל ִלי, ּגְ ַאת ליד הגבול של נפתלי, בדרומו, ַנְפּתָ  ַעד ָקִדָמה ִמּפְ
ַאת ה, ּפְ ה בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הים, ָיּמָ ֶ  ֶאָחד. ְמַנׁשּ

  .יהיה חלק אחד לנחלת שבט מנשה

 
נחלת שבט אפרים 

 
   

בּול ְוַעל )ה( ה, ּגְ ֶ ַאת ְמַנׁשּ ַאת ַעד ָקִדָמה ִמּפְ ה, ּפְ  ֶאְפַרִים ָיּמָ
  :ֶאָחד

בּול ְוַעל ה, ּגְ ֶ ַאת ליד הגבול של מנשה, בדרומו, ְמַנׁשּ  ַעד ָקִדָמה ִמּפְ
ַאת ה, ּפְ  , מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,בכל האורך ָיּמָ

  .יהיה חלק אחד לנחלת שבט אפרים ֶאָחד. ֶאְפַרִים
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  ודת דוד.מצ .י



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש נחלת שבט ראובןתשכד

 
נחלת שבט ראובן 

 
   

בּול ְוַעל )ו( ַאת ֶאְפַרִים, ּגְ ַאת ְוַעד ָקִדים ִמּפְ ה, ּפְ  ְראּוֵבן ָיּמָ
  :ֶאָחד

בּול ְוַעל ַאת ליד הגבול של אפרים, בדרומו, ִים,ֶאְפַר  ּגְ  ְוַעד ָקִדים ִמּפְ
ַאת ה, ּפְ  בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי, ָיּמָ

  .יהיה חלק אחד לנחלת שבט ראובן ֶאָחד. ְראּוֵבן

 
נחלת שבט יהודה 

 
   

בּול ְוַעל )ז( ַאת ֵבן,ְראוּ  ּגְ ַאת ַעד ָקִדים ִמּפְ ה, ּפְ   :ֶאָחד ְיהּוָדה ָיּמָ

בּול ְוַעל ַאת ליד הגבול של ראובן, בדרומו, ְראּוֵבן, ּגְ  ַעד ָקִדים ִמּפְ
ַאת ה, ּפְ בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,  ָיּמָ

  .יהיה חלק אחד לנחלת שבט יהודה ֶאָחד. ְיהּוָדה

 
תרומת הקודש 

 
   

בּול ְוַעל )ח( ַאת ְיהּוָדה, ּגְ ַאת ַעד ָקִדים ִמּפְ ה, ּפְ ְהֶיה ָיּמָ  ּתִ
רּוָמה ר ַהּתְ ִרימוּ  ֲאׁשֶ ה ּתָ ָ ִרים ֲחִמׁשּ  ְוֹאֶרךְ  רַֹחב ֶאֶלף ְוֶעׂשְ

ַאַחד ַאת ַהֲחָלִקים ּכְ ַאת ַעד ָקִדיָמה ִמּפְ ה, ּפְ שׁ  ְוָהָיה ָיּמָ ְקּדָ  ַהּמִ
תֹוכוֹ    :ּבְ

בּול ְוַעל ַאת ליד הגבול של יהודה, בדרומו, ְיהּוָדה, ּגְ  ַעד ָקִדים ִמּפְ
ַאת ה, ּפְ ְהֶיה בכל האורך ממזרח למערב, ָיּמָ רּוָמה ּתִ ר ַהּתְ  ֲאׁשֶ

ִרימּו,  תהיה חלק הארץ תרומה לה', ובו יהיה בית המקדש, ּתָ
   והעיר ירושלים, ואחוזת הכהנים והלוים.



  באר                           החייםה
 

תשכה  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מח 

ה ָ ִרים ֲחִמׁשּ רוחב התרומה מצפון לדרום יהיה רַֹחב,  ֶאֶלף ְוֶעׂשְ
עשרים וחמש אלף קנים. שזה מאה וחמישים אלף אמה. שזה 

  .יאשבעים וחמש מיל

ַאַחד התרומה ממזרח למערב זהְואֶֹרְך  כמו אחד ַהֲחָלִקים,  ּכְ

ַאתהחלקים של השבטים, שזה  ַאת ַעד ָקִדיָמה ִמּפְ ה,  ּפְ בכל ָיּמָ
  אורך, מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי.ה

ׁש  ְוָהָיה ְקּדָ תֹוכֹו.  ַהּמִ   .יבבית המקדש יהיה בתוך התרומה הגדולהּבְ
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  קנה זה שש אמה. נמצא שעשרים וחמש אלף קנים, זה מאה וחמישים אלף אמה. .יא
  .(רש"י)כל אלפיים אמה זה מיל. נמצא שמאה וחמישים אלף אמה, זה שבעים וחמש מיל 

פשוט וברור שבית המקדש לא יזוז ממקומו, אלא יבנה בית המקדש השלישי בהר הבית,  .יב
ן ובית שני. וכל סדר התרומה וחלוקת ארץ ישראל לנחלות, יהיה באותו מקום שהיו בית ראשו

[ועוד יתרחב ויתווסף על מידת בית המקדש, עד מסביב לבית המקדש. ובית המקדש לא יזוז ממקומו 
. וכן כתב הרמב"ם כ)]-שיהיה באורך ורוחב שלשת אלפים אמה על שלשת אלפים אמה (יחזקאל מב טו

(הלכות בית ני השכינה, ולפיכך הקדושה לעולם ואינו בטל שקדושת מקום בית המקדש הוא מפ
ולמה אני אומר  .הקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבאוז"ל:  טז)-הבחירה ו טו

לענין  רץ ישראלבמקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא. ובקדושת שאר א
ושת המקדש וירושלים מפני לפי שקד שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא.

'והשמותי את מקדשיכם' ואמרו חכמים  לא) (ויקרא כווהרי הוא אומר השכינה אינה בטלה. 
אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני  ,אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדים

וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות  ,שהוא כבוש רבים
משביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל. וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא ו

ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה  ,בחזקה שהחזיקו בה
ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו  ,הוא מקודש היום

  . ע"כ.בהלכות תרומה
ארץ : (גיטין נז.)ל הוא 'ארץ הצבי' ומתרחב, מקום קטן מתרחב לגדול, ככתוב בגמרא ארץ ישרא

אף ארץ ישראל בזמן שיושבין עליה  ,בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו ,כתיב צבי
ָרָזא : (תרומה קלו.). ע"כ. וכן איתא בזוהר הקדוש ובזמן שאין יושבין עליה גמדא ,רווחא ַגְווָנא ּדְ ּכְ

אֶ  יּדְ ּכֵ י, ַמׁשְ ִאְתַרּבֵ ָכל ַמה ּדְ ְצִבי, ּדְ ַגְווָנא ּדִ ְך ְלָכל ִסְטִרין ְוָלא ִאְתְיַדע. ּכְ ַ ֲהָוה ִאְתְמׁשּ ִבי, ּדְ ּה ֶרץ ַהּצְ
י ְלָכל ְסָטר, ְוָלא ִאְתְייָדע. ָדִדים ְולֹא תרגום:  ִאְתַרּבֵ ֶכת ְלָכל ַהּצְ ָהְיָתה ִנְמׁשֶ ִבי, ׁשֶ מֹו סֹוד ֶאֶרץ ַהּצְ ּכְ

ר.נֹוָד  ֵדל, עֹורֹו ָגֵדל ְלָכל ַצד ְולֹא ִנּכָ ּגָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ִבי, ׁשֶ מֹו ַהּצְ   ע. ּכְ



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש תרומת הקודשתשכו

Q מקום תרומת הקודש בארץ ישראל R  
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  באר                           החייםה
 

תשכז  מראה היכל חפסוק  יחזקאל פרק מח 

Q ריבוע התרומה מתוך התרומה הגדולה R  
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  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש לכהנים, ומקום המקדשתשכח

 
שלכהנים, ומקום המקד 

 
   

רּוָמה )ט( ר ַהּתְ ִרימוּ  ֲאׁשֶ ה ֹאֶרךְ  ַליהָֹוה, ּתָ ָ ִרים ֲחִמׁשּ  ֶאֶלף ְוֶעׂשְ
ֶרת ְורַֹחב   :ֲאָלִפים ֲעׂשֶ

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.

רּוָמה ר ַהּתְ ִרימוּ  ֲאׁשֶ מתוך זה החלק שהופרש ליד שבט ַליהָֹוה,  ּתָ
יהודה, תפירוש מתוכו תרומה לה', שבו יבנה בית המקדש, 

ה אֶֹרךְ  מקום זה יהיה במידת .יגועבור בתים לכהנים ָ ִרים ֲחִמׁשּ  ְוֶעׂשְ
ֶרת רַֹחבבוְ  למערב, קנים ממזרחֶאֶלף  קנים מצפון ֲאָלִפים  ֲעׂשֶ
  .ידלדרום

ה )י( ְהֶיה ּוְלֵאּלֶ ה ָצפֹוָנה ַלּכֲֹהִנים, ַהּקֶֹדשׁ  ְתרּוַמת ּתִ ָ  ֲחִמׁשּ
ִרים ה ֶאֶלף, ְוֶעׂשְ ֶרת רַֹחב ְוָיּמָ  רַֹחב ְוָקִדיָמה ֲאָלִפים, ֲעׂשֶ
ֶרת ה ֲאָלִפים, ֲעׂשֶ ה ֹאֶרךְ  ְוֶנְגּבָ ָ ִרי ֲחִמׁשּ  ְוָהָיה ָאֶלף, םְוֶעׂשְ
שׁ  תֹוכוֹ  ְיהָֹוה ִמְקּדַ   :ּבְ

  בפסוק זה יבואר המידות של הרצועה של הכהנים:

ה ְהֶיה ּוְלֵאּלֶ החלק הזה שהוא במידות ַלּכֲֹהִנים,  ַהּקֶֹדׁש  ְתרּוַמת ּתִ
  .טוהכתובות בהמשך הפסוק, זה יהיה לכהנים
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  רש"י. .יג
  רש"י. .יד
  רש"י. .טו



  באר                           החייםה
 

תשכט  מראה היכל יאפסוק  יחזקאל פרק מח 

ה ָצפֹוָנה ָ ִרים ֲחִמׁשּ ועת הכהנים, הגבול הצפוני של רצֶאֶלף,  ְוֶעׂשְ
  .טזהוא ממזרח למערב באורך עשרים וחמש אלף קנים

ה ֶרת רַֹחב ְוָיּמָ הגבול המערבי של רצועת הכהנים,  ֲאָלִפים, ֲעׂשֶ
  .יזהוא מצפון לדרום ברוחב עשר אלף קנים

ֶרת רַֹחב ְוָקִדיָמה הגבול המזרחי של רצועת הכהנים, ֲאָלִפים,  ֲעׂשֶ
  .יחםהוא מצפון לדרום ברוחב עשר אלף קני

ה ה אֶֹרךְ  ְוֶנְגּבָ ָ ִרים ֲחִמׁשּ הגבול הדרומי של רצועת ָאֶלף,  ְוֶעׂשְ
  .יטהכהנים, הוא ממזרח למערב באורך עשרים וחמש אלף קנים

ׁש  ְוָהָיה תֹוכֹו.  ְיהָֹוה ִמְקּדַ באמצע החלק של הכהנים, יהיה בית ּבְ
המקדש, שהוא באורך ורוחב חמש מאות קנים על חמש מאות 

  .כקנים

טח מסביב לבית המקדש יהיה לכהנים, שיבנו שם בתים וכל הש
  . כאלמגוריהם

השטח שנשאר עבור הכהנים, בצד מזרח הוא באורך שתים 
עשרה אלף ומאתיים וחמישים קנים. וכן בצד מערב. ובצד צפון 

  .כבארבעת אלפים ושבע מאות וחמישים קנים. וכן בדרום

שׁ  ַלּכֲֹהִנים )יא( ֵני ַהְמֻקּדָ ר ָצדֹוק, ִמּבְ ְמרוּ  ֲאׁשֶ י, ׁשָ ַמְרּתִ  ִמׁשְ
ר ְתעֹות ָתעוּ  לֹא ֲאׁשֶ ֵני ּבִ ָרֵאל ּבְ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ עוּ  ּכַ ם ּתָ   :ַהְלִוּיִ
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  רש"י. .יח
  רש"י. .יט
  רש"י. .כ

  רש"י. .כא
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  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש לכהנים, ומקום המקדשתשל

ׁש  ַלּכֲֹהִנים החלק הזה מהארץ יהיה  לכהנים המקודשיםַהְמֻקּדָ
ֵני מצאצאי צדוק הכהן, שהוא היה הכהן הגדול  ָצדֹוק ִמּבְ

ר . כגהראשון בבית המקדש הראשון ְמרוּ  הםֲאׁשֶ י,  ׁשָ ַמְרּתִ שהם ִמׁשְ

ר שמרו את משמרת ה' ולא זזו ממנו, ְתעֹות ָתעוּ  לֹא ֲאׁשֶ ֵני ּבִ  ּבְ
ָרֵאל,  ר ,כדשהם לא תעו בעבודת עבודה זרהִיׂשְ ֲאׁשֶ עוּ  ּכַ ם. ּתָ   ַהְלִוּיִ

צדוק הכהן, היה הכהן הגדול הראשון, בבית המקדש הראשון. 
ִנית ַויַּ : כהככתוב, כאשר המליכו את שלמה המלך ְמִליכּו ׁשֵ

ִויד לֹֹמה ֶבן ּדָ  המליכו שנית את שלמה בן דוד המלך, ,ִלׁשְ
חּו ַליֹהָוה ְלָנִגיד ְמׁשְ ּוְלָצדֹוק  ומשחו אותו שיהיה נגיד לה', ,ַוּיִ

  .כוואת צדוק משחו שיהיה כהן גדול ,ְלֹכֵהן
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ם שכל הכהנים נקראים על שם צדוק. אבל שאר מהמפרשי (לעיל)חלק מהמפרשים פירשו  .כג
פירשו שלעתיד לבוא יעבדו בבית המקדש רק הכהנים מזרע צדוק, שהם לא עבדו עבודה זרה. 

  ושאר הכהנים לא יוכלו לעשות את עבודת הכהונה.
עיין שם במפרשים. והרי  טז)-(מד וענין זה תלוי במחלוקת המפרשים בפירוש הפסוקים לעיל 

ָראֵ  הפסוקים: ית ִיׂשְ ית ְוָאַמְרּתָ ֶאל ֶמִרי ֶאל ּבֵ ל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם ּבֵ ל ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ַרב ָלֶכם ִמּכָ
ָרֵאל: ַהְקִריְבֶכם  ִיׂשְ יִתי ּבְ לֹו ֶאת ּבֵ י ְלַחּלְ ׁשִ ִמְקּדָ ר ִלְהיֹות ּבְ ֵני ֵנָכר ַעְרֵלי ֵלב ְוַעְרֵלי ָבׂשָ ֲהִביֲאֶכם ּבְ ּבַ

ל ִריִתי ֶאל ּכָ ֵפרּו ֶאת ּבְ ימּון  ֶאת ַלְחִמי ֵחֶלב ָוָדם ַוּיָ ׂשִ י ַוּתְ ֶמֶרת ָקָדׁשָ ם ִמׁשְ ַמְרּתֶ ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם: ְולֹא ׁשְ
ר לֹא ָיבוֹ  ׂשָ ן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ּבָ ל ּבֶ י ָלֶכם: ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ּכָ ׁשִ ִמְקּדָ י ּבְ ַמְרּתִ א ֶאל ְלׁשְֹמֵרי ִמׁשְ

ֵני ִיׂשְ  תֹוְך ּבְ ר ּבְ ן ֵנָכר ֲאׁשֶ י ְלָכל ּבֶ ׁשִ ר ִמְקּדָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְתעֹות ִיׂשְ ר ָרֲחקּו ֵמָעַלי ּבִ ם ֲאׁשֶ י ִאם ַהְלִוּיִ ָרֵאל: ּכִ
ִית וּ  ֲעֵרי ַהּבַ ֻקּדֹות ֶאל ׁשַ ְרִתים ּפְ י ְמׁשָ ׁשִ אּו ֲעֹוָנם: ְוָהיּו ְבִמְקּדָ ּלּוֵליֶהם ְוָנׂשְ עּו ֵמָעַלי ַאֲחֵרי ּגִ ְרִתים ּתָ ְמׁשָ

ֲחטוּ  ה ִיׁשְ ִית ֵהּמָ ְרתּו  ֶאת ַהּבָ ר ְיׁשָ ְרָתם: ַיַען ֲאׁשֶ ה ַיַעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְלׁשָ ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהזֶַּבח ָלָעם ְוֵהּמָ
אִתי ָיִדי ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהוִ  ן ָנׂשָ ָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעֹון ַעל ּכֵ ה אֹוָתם ִלְפֵני ִגּלּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית ִיׂשְ

אּו ֲעֹוָנם: ְולֹא יִ  ָתם ְוָנׂשְ ִלּמָ אּו ּכְ ים ְוָנׂשְ ָדׁשִ י ַהּקְ י ֶאל ָקְדׁשֵ ל ָקָדׁשַ ת ַעל ּכָ ׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי ְוָלֶגׁשֶ ּגְ
ה ּבֹו:  ר ֵיָעׂשֶ ִית ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו ּוְלֹכל ֲאׁשֶ ֶמֶרת ַהּבָ י אֹוָתם ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ר ָעׂשּו: ְוָנַתּתִ ְותֹוֲעבֹוָתם ֲאׁשֶ

נֵ  ם ּבְ ה ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ָרֵאל ֵמָעַלי ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְתעֹות ּבְ י ּבִ ׁשִ ֶמֶרת ִמְקּדָ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ר ׁשָ י ָצדֹוק ֲאׁשֶ
ְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה:  י ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלׁשָ ׁשִ ה ָיֹבאּו ֶאל ִמְקּדָ ֵהּמָ

ְלָחִני ה ִיְקְרבּו ֶאל ׁשֻ י: ְוֵהּמָ ַמְרּתִ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ְרֵתִני ְוׁשָ  ְלׁשָ

  רד"ק. מצודת דוד. .כד
 דברי הימים א' כ"ט כ"ב. .כה

 עפ"י רש"י ומלבי"ם בדברי הימים. .כו



  באר                           החייםה
 

תשלא  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מח 

ה ָלֶהם ְוָהְיָתה )יב( רּוִמּיָ רּוַמת ּתְ ים ֹקֶדשׁ  ָהָאֶרץ, ִמּתְ  ֶאל ,ָקָדׁשִ
בּול ם ּגְ   :ַהְלִוּיִ

רּוַמת היא 'תרומת הקודש' הגדולה, שברוחב עשרים ָהָאֶרץ:  ּתְ
וחמש אלף קנים מצפון לדרום, ובאורך מהים הגדול עד הגבול 

  .כזהמזרחי של ארץ ישראל

ה,  ָלֶהם ְוָהְיָתה רּוִמּיָ  הרצועה של הכהנים תהיה תרומה עבורםּתְ
רּוַמת   . כחהקודש הגדולהמתוך תרומת ָהָאֶרץ,  ִמּתְ

דהיינו, שמתוך תרומת הקודש הגדולה, תהיה תרומה רצועה 
  .כטעבור הכהנים

ים,  קֶֹדׁש  רצועה זו שהיא עבור הכהנים ובית המקדש, היא ָקָדׁשִ
  .לקודש קדשים

בּול ֶאל ם,  ּגְ הרצועה של הכהנים הוא ליד הרצועה של ַהְלִוּיִ
  .לאהלוים
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  רש"י. מצודת דוד. .כז
  רש"י. מצודת דוד. .כח
  רש"י. מצודת דוד. .כט

  רש"י. רד"ק. מלבי"ם. מצודת דוד. .ל
  רש"י. מלבי"ם. מצודת דוד. .לא



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש נים, ומקום המקדשלכהתשלב

Q החלוקה בתוך תרומת הקודש R  
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  באר                           החייםה
 

תשלג  מראה היכל יבפסוק  יחזקאל פרק מח 

Q מידות הרצועה של הכהנים R  
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  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש לכהנים, ומקום המקדשתשלד

Q מקום בית המקדש באמצע הרצועה של הכהנים R  
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  באר                           החייםה
 

תשלה  מראה היכל יבפסוק  חיחזקאל פרק מ 

Q מידת הר הבית R  
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  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש ללויםתשלו

 
ללוים 

 
   

ם )יג( ת ְוַהְלִוּיִ בוּ  ְלֻעּמַ ה ַהּכֲֹהִנים, לּגְ ָ ִרים ֲחִמׁשּ  ֹאֶרךְ  ֶאֶלף ְוֶעׂשְ
ֶרת ְורַֹחב ל ֲאָלִפים, ֲעׂשֶ ה ֹאֶרךְ  ּכָ ָ ִרים ֲחִמׁשּ  ְורַֹחב ֶאֶלף ְוֶעׂשְ

ֶרת   :ֲאָלִפים ֲעׂשֶ

ללוים יש רצועה סמוך לרצועה של הכהנים, באורך עשרים 
  וחמש אלף קנים, וברוחב עשר אלף קנים.

ם ת ְוַהְלִוּיִ ב ְלֻעּמַ הרצועה של הלוים הוא סמוך ַהּכֲֹהִנים,  ּולּגְ

ה במידת לרצועה של הכהנים, ָ ִרים ֲחִמׁשּ ֹאֶרְך ב קניםֶאֶלף  ְוֶעׂשְ
ֶרת רַֹחבבוְ  ממזרח למערב,   .לבקנים מצפון לדרום ֲאָלִפים ֲעׂשֶ

ל הלוים יקבלו את ה רצועתם, במידת אֶֹרךְ  ּכָ ָ ִרים ֲחִמׁשּ ֶאֶלף  ְוֶעׂשְ
ֶר  רַֹחבבוְ  קנים, קנים. אבל הכהנים לא קיבלו את כל ֲאָלִפים  תֲעׂשֶ

  .לגהאורך, כי חלק ממנו הוא לבית המקדש

רוּ  ְולֹא )יד( ּנּו, ִיְמּכְ  ַיֲעִביר )כתיב יעבור( ְולֹא ָיֵמר ְולֹא ִמּמֶ
ית י ָהָאֶרץ, ֵראׁשִ   :ַליהָֹוה ֹקֶדשׁ  ּכִ

רוּ  ְולֹא ּנּו,  ִיְמּכְ תם הלוים וכל שכן הכהנים לא ימכרו מאחוזִמּמֶ

ַיֲעִביר,  ְולֹא .להוכן לא יחליפנו באחוזה אחרתָיֵמר,  ְולֹא .לדלישראל
ית הכהן או הלוי לא יעביר לאחר מחלקו הנקרא ָהָאֶרץ.  ֵראׁשִ

ָגְנךָ ' לוהתרומה נקראת 'ראשית', כמו ית ּדְ   .לז'ֵראׁשִ
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  רש"י. מלבי"ם. מצודת דוד. .לב
  מלבי"ם. מצודת דוד. .לג
  רד"ק. מצודת דוד. .לד
  רד"ק. .לה
  דברים י"ח ד'. .לו



  באר                           החייםה
 

תשלז  מראה היכל ידפסוק  יחזקאל פרק מח 

י ואף על פי  ,דשווא קהכהנים והלוים הכי אחוזת  ַליהָֹוה. קֶֹדׁש  ּכִ
כי הוא  ,הכל הוא קדש לה' ,תר מחבירושהאחד מקודש יו
  . לחאחוזת משרתי ה'
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  מצודת דוד. .לז
  רד"ק. .לח



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש ללויםתשלח
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  באר                           החייםה
 

תשלט  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מח 

 
הרצועה של העיר 

 
   

ת )טו( רַֹחב ַהּנֹוָתר ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁשֶ ֵני ַעל ּבָ ה ּפְ ָ ִרים ֲחִמׁשּ  ְוֶעׂשְ
ב ָלִעיר הּוא חֹל ף,ֶאלֶ   בתוכה( ָהִעיר ְוָהְיָתה ּוְלִמְגָרׁש, ְלמֹוׁשָ

תֹוכוֹ  )כתיב   :ּבְ

כל תרומת הקודש הוא ברוחב עשרים וחמש אלף קנים. ומתוך 
זה יצא עשר אלף לכהנים, ועשר אלף ללוים. נשאר חמש אלף 

  .לטקנים לצורך העיר

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

רש"י. בענין שירושלים תהיה רחוקה מבית המקדש מ"ה מיל, ביאר המלבי"ם, על הפסוקים  .לט
ּיֹום ַההּוא: ה)-(יד דבזכריה  ֶדם ְוִנְבַקע ַהר  ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ ם ִמּקֶ ַלִ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ ַעל ַהר ַהזִֵּתים ֲאׁשֶ

י ם ּגֵ ה: ְוַנְסּתֶ דֹוָלה ְמֹאד ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְגּבָ יא ּגְ ה ּגֵ י ַהזֵּיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיּמָ א ָהַרי ּכִ
ם כַּ  י ָהִרים ֶאל ָאַצל ְוַנְסּתֶ יַע ּגֵ ל ַיּגִ ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוָבא ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ּכָ ּיָ יֵמי ֻעזִּ ֵני ָהַרַעׁש ּבִ ם ִמּפְ ר ַנְסּתֶ ֲאׁשֶ

ְך:  ים ִעּמָ ם ְוָרֲאָמה  :יא)-(שם יולהלן נאמר ְקֹדׁשִ ָלִ ַבע ְלִרּמֹון ֶנֶגב ְירּוׁשָ ֲעָרָבה ִמּגֶ ל ָהָאֶרץ ּכָ ִיּסֹוב ּכָ
ְניָ  ַער ּבִ ַ יָה ְלִמׁשּ ָבה ַתְחּתֶ ל ֲחַנְנֵאל ַעד ִיְקֵבי ְוָיׁשְ ים ּוִמְגּדַ ּנִ ַער ַהּפִ ַער ָהִראׁשֹון ַעד ׁשַ ִמן ַעד ְמקֹום ׁשַ

ם ָלֶבַטח: ַלִ ָבה ְירּוׁשָ בּו ָבּה ְוֵחֶרם לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְוָיׁשְ ֶלְך: ְוָיׁשְ ּיֹום ַההּוא : כא)-(שם כולהלן כתוב  ַהּמֶ ּבַ
ל ִסיר ִיְהֶיה ַעל ְמִצּלֹות ַהּסּוס ֹקֶדׁש ַליֹהוָ  ַח: ְוָהָיה ּכָ ְזּבֵ ְזָרִקים ִלְפֵני ַהּמִ ּמִ ֵבית ְיֹהָוה ּכַ ירֹות ּבְ ה ְוָהָיה ַהּסִ

לּו ָבֶהם ְולֹא ִיְהֶיה כְ  ְ ל ַהזְֹּבִחים ְוָלְקחּו ֵמֶהם ּוִבׁשּ ם ּוִביהּוָדה ֹקֶדׁש ַליהָוה ְצָבאֹות ּוָבאּו ּכָ ַלִ ירּוׁשָ ַנֲעִני ּבִ
ֵבית ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ּיֹום ַההּואעֹוד ּבְ   : ּבַ

ועמדו רגליו. אז יהיה רעש הארץ, ומצייר כאילו רגלי  (ד)על הפסוקים האלו כתב המלבי"ם וז"ל: 
יעמדו על הר הזיתים שהוא במזרח ירושלים, והר הזיתים  ]שזה גדר רגל ברוחנים[ה' ר"ל מסובביו 

זרח למערב, ועי"ז יבקע באמצעו בין בצד מזרח בין בצד מערב, ר"ל שתהיה הבקיעה נמשכת ממ
ימוש ההר ממקומו חציו לצד צפון וחציו לצד דרום, ובין שתי חציי ההר ישאר גיא גדולה מאד, 

שירושלים  (שם סי' מ"ח)ואם הענין הוא כפשוטו, יהיה זה מתאחד עם מה שהראו לו ליחזקאל 
ם שלעתיד תהיה רחוקה ממקום המקדש מ"ה מיל, ובאשר כבר נראו נביאים אחרים שירושלי

תשב במקומה, באר נביאנו שזה יהיה ע"י שהר הזיתים שהוא מירושלים יעתק ממקומו עם כל 
תיד שהם ט"ו מיל שכן יהיה גודל עיר ירושלים לע[סביבותיו באורך וברוחב חמשת אלפים קנים 

, וזה יהיה רחוק מחצי ההר הצפוני מ"ה מיל, ועליו תבנה ותתכונן ירושלים ]כמבואר שם לבוא
  אה יחזקאל, ובזה יתקיימו דברי הנביאים כולם בלי סתירה.שלעתיד שר

ונסתם גיא הרי. יש נוסחאות שכתוב בהן וִנסַתם, ור"ל כי הגיא שבאמצע ההר שיפתח עד  (ה)
התהום שמשם יצא הרעש הגדול הזה המפרק הרים, יסתם תיכף ויהיה שם בקעה, ולנוסח 

י ההרים שיתפרדו עתה, כי במקום שכבר שכתוב וַנְסֶתם, ר"ל שכולם ינוסו אל הגיא שבין שנ
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 

 



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הרצועה של העירתשמ

ת רַֹחב,  ַהּנֹוָתר ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁשֶ נשארו מתוך רוחב חמש אלף שּבָ

ֵני ַעל תרומת הקודש, ה ּפְ ָ ִרים ֲחִמׁשּ באורך עשרים ֶאֶלף,  ְוֶעׂשְ

אל מול קדושת החלק של הכהנים הּוא,  חֹל ,מוחמש אלף אמה
. ומכל מקום קדוש הוא מאוהלוים הרי חלק זה הוא חול כנגדם

עבור העיר ָלִעיר  רצועה זו תהיה .מביותר משאר ארץ ישראל
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, כי במקום הנקרא רחוק מ"ה מיל מירושלים של עתה, ועד שם יתמוטט ההר ויהיה משך הגיא
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' 

עמך,  לכבודו בעת ההיא ועל החולקים על כבוד דת ישראל וקדושתם, ובא ה' אלהי כל קדושים
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.
כערבה. אחר שיתחלק הר הזיתים לשנים יהיה הגיא שבין שני הרים כערבה יסוב כל הארץ  (י)

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 

הצפוני ובין החדשה שעליה תעמוד העיר, יהיו רמים הישנה שעליה יעמד המקדש על חצי ההר 
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.
לא כמו בעת הגולה שלא היה בה ישוב, וחרם לא יהיה עוד, לא כמו בבית ראשון  וישבו בה. (יא)

שנחרבה אחר ישובה, וישבה ירושלים לבטח, לא כמו בזמנים הקודמים שהיו בה תמיד 
  מלחמות.

ביום ההוא. ר"ל אחר שירושלים שלעתיד תהיה רחוקה מן המקדש מ"ה מיל שהם יותר  (כ)
ר פרסאות, ע"כ תתפשט הקדושה עד מקום שיכול לילך ביום ממהלך אדם ברגליו ביום שהם עש

אחד כשהוא רוכב על הסוס במרוצה. והסירות שימצאו אז בבהמ"ק יהיו כמזרקים, שמרוב 
  הקרבנות ישימו בהם דם הזבח לזרקו על המזבח.

והיה, וכל סיר שיהיה בירושלים וביהודה. יהיה קדש כי יבשלו בהם שלמים וקדשים קלים,  (כא)
הזובחים יבשלו בהם, כי ירבו הזובחים מרוב הגרים העולים, ולא יהיה עוד סוחר ומוכר  וכל

כבשים ותורים ובני יונה לקדשים כמו שהיה תחלה שהיו מעלים אותם בדמים, כי לא יעשו 
  סחורה וריוח בזה כי כולם ינדבו בהמותיהם לקדש.

  מצודת דוד. .מ
  מצודת דוד. .מא
  רד"ק. .מב



  באר                           החייםה
 

תשמא  מראה היכל טופסוק  יחזקאל פרק מח 

. רצועה זו שהיא מדשישראלים ישבו בה בְלמֹוׁשָ  ,מגירושלים
ברוחב חמש אלף קנים מצפון לדרום, וברוחב עשרים וחמש 
אלף קנים ממזרח למערב, תהיה לצורך מושב העיר לשדות 

סביב העיר יהיה ּוְלִמְגָרׁש  .מהולכרמים ולכלכל את יושבי העיר
  .מומגרש, והוא מקום פנוי בלי זריעה ונטיעה, והוא נוי לעיר

תֹוכֹו,  ָהִעיר ָתהְוָהיְ    .מחתהיה באמצע החלק הזה מזהעיר ירושליםּבְ
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  מלבי"ם. .מג
  רש"י. .מד
  מצודת דוד. .מה
  מצודת דוד. .מו
  מלבי"ם. .מז

  רש"י. מצודת דוד. .מח
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  באר                           החייםה
 

תשמג  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מח 

 
מידות העיר 

 
   

ה )טז( ַאת ִמּדֹוֶתיָה, ְוֵאּלֶ  ֲאָלִפים, ַעתְוַאְרבַּ  ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ָצפֹון ּפְ
ולא קרי כתיב חמש( ֲחֵמשׁ  ֶנֶגב ּוְפַאת

ַעת ֵמאֹות )מט  ֲאָלִפים, ְוַאְרּבַ
ַאת ַעת ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ָקִדים ּוִמּפְ ה ּוְפַאת ֲאָלִפים, ְוַאְרּבַ  ָיּמָ

ַעת ֵמאֹות ֲחֵמשׁ    :ֲאָלִפים ְוַאְרּבַ

ה  :נאלה המידות של העיר ירושלים שלעתיד לבואִמּדֹוֶתיָה,  ְוֵאּלֶ
ַאת ַעת ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ָצפֹון ּפְ צד צפון ארבע אלף ֲאָלִפים,  ְוַאְרּבַ

ַעת ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ֶנֶגב ּוְפַאת וחמש מאות קנים, צד ֲאָלִפים,  ְוַאְרּבַ

ַאת דרום ארבע אלף וחמש מאות קנים,  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ָקִדים ּוִמּפְ
ַעת  ּוְפַאת צד מזרח ארבע אלף וחמש מאות קנים,ֲאָלִפים,  ְוַאְרּבַ

ה ַעת ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ָיּמָ צד מערב ארבע אלף וחמש  ֲאָלִפים, ְוַאְרּבַ
העיר תהיה מרובעת, באורך ארבע אלף וחמש  .מאות קנים

  .נאמאות קנים, וברוחב ארבע אלף וחמש מאות קנים

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

הכתיב הוא פעמים 'חמש', והקרי הוא רק פעם אחת 'חמש'. והוא אחד משמונה דכתיבין  .מט
  .(רד"ק)ולא קריין 

  מלבי"ם. .נ
  רד"ק. .נא



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש מידות העירתשדמ

Q  המידות של העירR  
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  באר                           החייםה
 

תשמה  מראה היכל טזפסוק  יחזקאל פרק מח 

  צפון

  
  יהודה

  
  
  

  רצועה לכהנים
  

  

  

  

  

  

  מערב                             מזרח                                                                                                                         

  רצועה ללוים
  

  

  העיר         אחוזת העיר                                              
  

  

  בנימין

  
  

 דרום

Q מקום העיר באמצע אחוזת העיר R  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

|-4,500-| 

 



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש מגרש סביב לעירתשמו

 
מגרש סביב לעיר 

 
   

ים ָצפֹוָנה ָלִעיר, ִמְגָרשׁ  ְוָהָיה )יז( ִ ה ּוָמאַתִים, ֲחִמׁשּ  ְוֶנְגּבָ
ים ִ ים ְוָקִדיָמה ּוָמאָתִים, ֲחִמׁשּ ִ ה ּוָמאַתִים, ֲחִמׁשּ ים ְוָיּמָ ִ  ֲחִמׁשּ
  :ּוָמאָתִים

 :נבמסביב לעיר יהיה מקום פנוי, במידות האלור, ָלִעי ִמְגָרׁש  ְוָהָיה
ים ָצפֹוָנה ִ ה בצד צפון מאתיים וחמישים קנים,ּוָמאַתִים,  ֲחִמׁשּ  ְוֶנְגּבָ

ים ִ  ְוָקִדיָמה בצד דרום מאתיים וחמישים קנים,ּוָמאָתִים,  ֲחִמׁשּ
ים ִ ה בצד מזרח מאתיים וחמישים קנים,ּוָמאַתִים,  ֲחִמׁשּ  ְוָיּמָ
ים ִ   בצד מערב מאתיים וחמישים קנים.ָמאָתִים, וּ  ֲחִמׁשּ

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 

  .נגהרצועה מלאהרוחב של 

ונשאר ממזרח לעיר עשר אלף קנים, וממערב לעיר עשר אלף 
  .נדקנים
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  מצודת דוד. .נב
  רש"י. .נג
  רש"י. .נד



  באר                           החייםה
 

תשמז  מראה היכל יזפסוק  יחזקאל פרק מח 

Q  סביב העיר יש מגרש, ברוחב מאתים וחמישים קניםR  
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  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש מגרש סביב לעירתשמח

Q המגרש סביב לעיר R  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  צפון

  
  
  

  רצועה לכהנים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רצועה ללוים
  

  

  

  
     אחוזת העיר

  העיר
  

  
 דרום

|----4,500----| 

| -----5,000 -----| 

|
----

4,500
----
| 

|
 -----

5,000
 -----
| 

  מגרש
 קנים 250

  מגרש
 קנים 250



  באר                           החייםה
 

תשמט  מראה היכל יחפסוק  יחזקאל פרק מח 

 
הנותר בשני צדדי העיר 

 
   

ֹאֶרךְ  ְוַהּנֹוָתר )יח( ת ּבָ רּוַמת ְלֻעּמַ ֶרת ַהּקֶֹדשׁ  ּתְ  ֲאָלִפים ֲעׂשֶ
ֶרת ָקִדיָמה ה ֲאָלִפים ַוֲעׂשֶ ת ְוָהָיה ָיּמָ רּוַמת ְלֻעּמַ  ַהּקֶֹדשׁ  ּתְ
  :ָהִעיר ְלעְֹבֵדי ְלֶלֶחם ְתבּוָאתוֹ  )כתיב תבואתה( ְוָהְיָתה

ֹאֶרְך,  ְוַהּנֹוָתר ת ,מה שנותר באורך הרצועה של העירּבָ  ְלֻעּמַ
רּוַמת ֶרת ,נהכנגד החלק של הכהנים והלוים שבצידוַהּקֶֹדׁש,  ּתְ  ֲעׂשֶ
ֶרת ָקִדיָמה ֲאָלִפים ה,  ֲאָלִפים ַוֲעׂשֶ העיר ממלא שטח של חמש ָיּמָ

אלף על חמש אלף אמה, נמצא שנשאר עשר אלף קנים בצד 

ת ְוָהָיה .נומזרח, ועשר אלף קנים בצד מערב רּוַמת ְלֻעּמַ ׁש, ַהּקֶֹד  ּתְ
 ְוָהְיָתה וזה יהיה מול החלק של הכהנים והלוים, ושווה לו באורך.

במקום הזה יהיה שדות וכרמים ָהִעיר,  ְלעְֹבֵדי ְלֶלֶחם ְתבּוָאתוֹ 
, נחומתעסקים בעבודת העיר נזלעובדי העיר היושבים בעיר

  .נטעבורםבשטח הזה תהיה למאכל  גודלתהתבואה הו

ְבֵטי ִמּכֹל ,ַיַעְבדּוהוּ  ָהִעיר ְוָהעֵֹבד )יט( ָרֵאל ׁשִ   :ִיׂשְ

 ִמּכֹל סכל אחד מעובדי העיר יעבדו אותוַיַעְבדּוהּו,  ָהִעיר ְוָהעֵֹבד
ְבֵטי ָרֵאל, ׁשִ עובדי  צרכיאת כל שבטי ישראל יצטרכו לתת  ִיׂשְ

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

  מלבי"ם. .נה
  רש"י. .נו
  מצודת דוד. רד"ק. .נז

  מלבי"ם. .נח
  מצודת דוד. .נט
  מצודת דוד ועי"ש. .ס



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש הנותר בשני צדדי העירתשנ

כל ישראל יש חלק לש ,לכן יתנו להם רצועה זו ,העיר ומחייתם
  .סאשדות וכרמים , עבורבה
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  מלבי"ם. .סא



  באר                           החייםה
 

תשנא  מראה היכל יטפסוק  יחזקאל פרק מח 

Q די העירהמקום עבור עוב R  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  צפון

  
  יהודה

  
  
  

  כהנים
  

  

  

  

  

  

  מערב                                                                                                                                      מזרח                

  לוים
  

  
  עובדי העיר      העיר      עובדי העיר                                                

  
  

|-----10,000-----|| --5,000 --||-----10,000-----|  
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 דרום



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש מידת תרומת הקודשתשנב

 
מידת תרומת הקודש 

 
   

ל )כ( רּוָמה ּכָ ה ַהּתְ ָ ִרים ֲחִמׁשּ ה ֶאֶלף ְוֶעׂשְ ָ ֲחִמׁשּ ִרים ּבַ  ָאֶלף, ְוֶעׂשְ
ִרימוּ  ְרִביִעית, רּוַמת ֶאת ּתָ   :ָהִעיר ֲאֻחזַּת ֶאל ַהּקֶֹדשׁ  ּתְ

ל כל התרומה המקודשת, המורמת מתוך רצועת רּוָמה, ַהּתְ  ּכָ

ה התרומה הגדולה, היא במידת ָ ִרים ֲחִמׁשּ ה ֶאֶלף ְוֶעׂשְ ָ ֲחִמׁשּ  ּבַ
ִרים עשרים וחמש אלף קנים על עשרים וחמש אלף ָאֶלף,  ְוֶעׂשְ

  . סבמרובעְרִביִעית, קנים. 

דהיינו, תרומת הקודש, הכולל את שלשת הרצועות של הכהנים 
ושל אחוזת העיר, הוא מרובע עשרים וחמש אלף  ושל הלוים

  .סגקנים על עשרים וחמש אלף קנים

ִרימוּ  רּוַמת ֶאת ּתָ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ּתְ תפרישו את תרומת  ָהִעיר, ֲאֻחּזַ
הקודש יחד עם 'אחוזת העיר'. דהיינו שאחוזת העיר גם היא 

  .סדחלק מתרומת הקודש
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  רש"י. .סב
  עפ"י רש"י ורד"ק. .סג
  רד"ק. .סד



  באר                           החייםה
 

תשנג  מראה היכל כפסוק  יחזקאל פרק מח 
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Q מידות תרומת הקודש R  
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|------25,000------| 



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש החלק של הנשיאתשנד

 
החלק של הנשיא 

 
   

יא ְוַהּנֹוָתר )כא( ׂשִ  ָהִעיר ְוַלֲאֻחזַּת ַהּקֶֹדשׁ  ִלְתרּוַמת ּוִמזֶּה ִמזֶּה ַלּנָ
ֵני ֶאל ה ּפְ ָ ִרים ֲחִמׁשּ רּוָמה ֶאֶלף ְוֶעׂשְ בּול ַעד ּתְ ה ָקִדיָמה ּגְ  ְוָיּמָ
ֵני ַעל ה ּפְ ָ ִרים ֲחִמׁשּ בּול ַעל ֶאֶלף ְוֶעׂשְ ה ּגְ ת ָיּמָ  ֲחָלִקים ְלֻעּמַ

יא, ׂשִ רּוַמת ְוָהְיָתה ַלּנָ שׁ  ַהּקֶֹדשׁ  ּתְ ִית ּוִמְקּדַ  )כתיב בתוכה( ַהּבַ
תֹוכוֹ    :ּבְ

מה שנשאר באורך הרצועה, משני הצדדים של תרומת הקודש 
  .סההמרובעת, הוא עבור הנשיא

יא,  שנשאר באורך הרצועה,מה ְוַהּנֹוָתר,  ׂשִ זה יהיה החלק של ַלּנָ

ה הנשיא, ה ִמּזֶ ת ַהּקֶֹדׁש  ִלְתרּוַמת ּוִמּזֶ משני הצדדים ָהִעיר,  ְוַלֲאֻחּזַ
של תרומת הקודש ואחוזת העיר, דהיינו גם במזרח וגם במערב 

  .סולתרומת הקודש ואחוזת העיר, שניהם יהיו לנשיא

ֵני ֶאל ה ּפְ ָ ִרים ֲחִמׁשּ רּוָמה, ֶאֶלף ְוֶעׂשְ בּול ַעד ּתְ ברוחב ָקִדיָמה,  ּגְ
עשרים וחמש אלף קנים של התרומה, עד הגבול המזרחי של 

  .סזארץ ישראל

ה, ֵני ַעל ְוָיּמָ ה ּפְ ָ ִרים ֲחִמׁשּ בּול ַעל ֶאֶלף, ְוֶעׂשְ ה,  ּגְ וכן בצד מערב, ָיּמָ
ברוחב עשרים וחמש אלף קנים של התרומה, עד הגבל המערבי 

  .סחשהוא הים הגדול של ארץ ישראל

ת כנגד אורך של כל חלק מחלקי השבטים, ושווה ֲחָלִקים,  ְלֻעּמַ
  . סטלהם
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  רש"י. מלבי"ם. מצודת דוד. .סה
  רש"י. .סו
  רש"י. .סז

  רש"י. .סח



  באר                           החייםה
 

תשנה  מראה היכל כבפסוק  יחזקאל פרק מח 

יא. ׂשִ זה יהיה לנשיא. דהיינו, שברצועה של התרומה הגדולה,  ַלּנָ
מה שנשאר בשני הצדדים מחוץ למרובע של תרומת הקודש, 

  .עזה יהיה לנשיא

רּוַמת ְוָהְיָתה ׁש  ַהּקֶֹדׁש, ּתְ תֹוכֹו. ִית,ַהּבַ  ּוִמְקּדַ ה'תרומת הקודש'  ּבְ
שהוא החלק של הכהנים, שבו בית המקדש, יהיה בתוך החלק 

  .עאשל הנשיא באמצעו

ם ּוֵמֲאֻחזַּת )כב( תֹוךְ  ָהִעיר ּוֵמֲאֻחזַּת ַהְלִוּיִ ר ּבְ יא ֲאׁשֶ ׂשִ  ִיְהֶיה, ַלּנָ
ין בּול ּבֵ בּול ּוֵבין ְיהּוָדה ּגְ ְנָיִמן ּגְ יא ּבִ ׂשִ   :ִיְהֶיה ַלּנָ

ת ם ּוֵמֲאֻחּזַ ת ַהְלִוּיִ וכן החלק של הלוים והחלק של ָהִעיר,  ּוֵמֲאֻחּזַ

תֹוךְ  יהיו אחוזת העיר, ר ּבְ יא ֲאׁשֶ ׂשִ באמצע החלק של ִיְהֶיה  ַלּנָ
  . עבהנשיא

ין בּול ּבֵ בּול ּוֵבין ְיהּוָדה ּגְ ְנָיִמן ּגְ יא ּבִ ׂשִ הרצועה של הנשיא, ִיְהֶיה,  ַלּנָ
שבצפונו, ובין הרצועה של בנימין זה בין הרצועה של יהודה 

שבדרומו. באמצע הרצועה של הנשיא, זה התרומה עבור 
פרש באמצע הווכאילו תרומת הקדש ש .עגהכהנים והלוים והעיר

  .עדהרים הנשיא מחלקו
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  רש"י. מצודת דוד. .סט
  רש"י. .ע

  רש"י. מצודת דוד. מלבי"ם. .עא
  י"ם.רש"י. מצודת דוד. מלב .עב
  עפ"י רש"י, מצודת דוד, מלבי"ם. .עג
  מלבי"ם. .עד



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש החלק של הנשיאתשנו

Q החלק של הנשיא משני צדדי התרומה R  
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  באר                           החייםה
 

תשנז  מראה היכל כבפסוק  יחזקאל פרק מח 

Q תרומת הקודש R  
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  יהודה
  

  
  

  הנשיא                             הנשיא
  

  
  

  בנימין

  
  כהנים

  
  לוים

  

 עירעובדי ה עיר     עירעובדי ה 
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  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש נחלת שבט בנימיןתשנח

 
נחלת שבט בנימין 

 
   

ָבִטים, ְוֶיֶתר )כג( ְ ַאת ַהׁשּ ַאת ַעד ָקִדיָמה ִמּפְ ה, ּפְ ְנָיִמן ָיּמָ  ּבִ
  :ֶאָחד

ָבִטים,  ְוֶיֶתר ְ שאר השבטים ינחלו את חלקם אחרי התרומה ַהׁשּ

ַאת ,עההגדולה, בדרום ארץ ישראל ה, ַאתּפְ  ַעד ָקִדיָמה ִמּפְ בכל  ָיּמָ

ְנָיִמן האורך, מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי, יהיה  ֶאָחד. ּבִ
  .חלק אחד לנחלת שבט בנימין

 
נחלת שבט שמעון 

 
   

בּול ְוַעל )כד( ְנָיִמן, ּגְ ַאת ּבִ ַאת ַעד ָקִדיָמה ִמּפְ ה, ּפְ ְמעֹון ָיּמָ  ׁשִ
  :ֶאָחד

בּול ְוַעל ְנָיִמן, ּגְ ַאת ליד הגבול של בנימין, בדרומו, ּבִ  ַעד ָקִדיָמה ִמּפְ
ַאת ה, ּפְ בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי,  ָיּמָ

ְמעֹון   .יהיה חלק אחד לנחלת שבט שמעון ֶאָחד. ׁשִ

 
נחלת שבט יששכר 

 
   

בּול ְוַעל )כה( ְמעֹון, ּגְ ַאת ׁשִ ַאת ַעד ָקִדיָמה ִמּפְ ה, ּפְ שָכר ָיּמָ  ִיׂשָ
  :ֶאָחד

בּול ְוַעל ְמעֹון, ּגְ ַאת ליד הגבול של שמעון, בדרומו, ׁשִ  ָקִדיָמה ִמּפְ
ַאת ַעד ה, ּפְ  בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי, ָיּמָ

שָכר   .לת שבט יששכריהיה חלק אחד לנח ֶאָחד. ִיׂשָ
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  רש"י. .עה



  באר                           החייםה
 

תשנט  מראה היכל כופסוק  יחזקאל פרק מח 

 
נחלת שבט זבולון 

 
   

בּול ְוַעל )כו( שָכר, ּגְ ַאת ִיׂשָ ַאת ַעד ָקִדיָמה ִמּפְ ה, ּפְ  ְזבּוֻלן ָיּמָ
  :ֶאָחד

בּול ְוַעל שָכר, ּגְ ַאת ליד הגבול של יששכר, בדרומו, ִיׂשָ  ָקִדיָמה ִמּפְ
ַאת ַעד ה,יָ  ּפְ  בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי, ּמָ

  .יהיה חלק אחד לנחלת שבט זבולון ֶאָחד. ְזבּוֻלן

 
נחלת שבט גד 

 
   

בּול ְוַעל )כז( ַאת ְזבּוֻלן, ּגְ ַאת ַעד ָקִדָמה ִמּפְ ה, ּפְ ד ָיּמָ   :ֶאָחד ּגָ

בוּ  ְוַעל ַאת ליד הגבול של זבולון, בדרומו, ְזבּוֻלן, לּגְ  ַעד ָקִדָמה ִמּפְ
ַאת ה, ּפְ ד בכל האורך, מהגבול המזרחי עד הגבול המערבי, ָיּמָ  ּגָ
  .יהיה חלק אחד לנחלת שבט גד ֶאָחד.

 
גבול ארץ ישראל בדרום 

 
   

בוּ  ְוַעל )כח( ד לּגְ ַאת ֶאל ּגָ יָמָנה, ֶנֶגב ּפְ ָמר ְגבּול ְוָהָיה ּתֵ  ֵמי ִמּתָ
ם ַעל ַנֲחָלה ָקֵדשׁ  ְמִריַבת דֹול ַהּיָ   :ַהּגָ

בּול ְוַעל ד, ּגְ ַאת ֶאל ּגָ יָמָנה,  ֶנֶגב ּפְ סמוך לגבול גד, שהוא בדרום ּתֵ
  .עוארץ ישראל, יהיה הגבול הדרומי של הארץ

ָמר,המקום שנקרא ִמ  רומי: יתחילוזה יהיה הגבול הדְגבּול,  ְוָהָיה  ּתָ

 ְמִריַבת ֵמי . וימשיך הגבול הדרומי עדעזשהוא סמוך לים המלח
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  .(רש"י)מצודת דוד. הגבול יהיה בדרומו של גד  .עו



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש גבול ארץ ישראל בדרוםתשס

ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש : 'עחהוא 'מדבר צין'. ככתוב בתורהָקֵדׁש,  ּבְ

ר ִצן  ַעל ,פוהגבול ימשיך עד שיגיע ל'נחל מצרים' ַנֲחָלה .עט'ִמְדּבַ
 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

רש"י כתב ש'תמר' כאן זה יריחו שנקרא עיר התמרים. והקשו על זה שהרי יריחו זה באמצע  .עז
  יריחו.כנגד  ח][בקצה ים המלארץ ישראל. ואפשר לתרץ שכוונת רש"י שהגבול מתחיל בדרום 

ב  :(בראשית יד ז)פירשו ש'תמר' זה 'חצצון תמר', הכתוב בתורה  [והמצודת דוד]המלבי"ם  ַהּיׁשֵ
ָמר ַחֲצֹצן ּתָ ָמר : (ב' כ ב). ו'חצצון תמר' הוא 'עין גדי', ככתוב מפורש בדברי הימים ּבְ ַחְצצֹון ּתָ ּבְ
ִדי   .ִהיא ֵעין ּגֶ

  ד.דברים ל"ב נ"א. וכן בבמדבר כ"ז י" .עח
וז"ל: מדבר צין. קשה לר"י דע"כ מדבר צין לאו היינו  (פט.)תוס' שבת רש"י. מצודת דוד.  .עט

סעי והיה לכם פאת מדבר פארן דמדבר צין בתחילת דרומה של ארץ ישראל כדכתיב באלה מ
נגב ממדבר צין על ידי אדום וכתיב ונסב לכם הגבול מנגב וגו' והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע 

(יהושע וקדש ברנע היינו פארן דכתיב בשילוח מרגלים וישלח אותם משה ממדבר פארן ובספר 
תיב כתיב שאמר כלב בשלוח אותי משה מקדש ברנע לרגל את הארץ וכן באלה הדברים כ יד)

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 

הלך י"א יום דכתיב אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע א"כ בין פארן לסיני מ
מדבר צין ופארן וסיני לאו הכל אחד. ואור"י דהכל מדבר אחד וגדול היה דע"כ סיני היינו פארן 

דרשינן מפארן הופיע ממונן  (בבא קמא לח.)דכתיב הופיע מהר פארן ובפרק שור שנגח ד' וה' 
 (דף ב:)שנגח שור של עובד כוכבים פטור ול"ג בריש מסכת ע"ז לישראל גבי שור של ישראל 

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 

יל מדבר יחיל ה' מדבר קדש משמע דהיינו קול ה' יח (תהלים כט)איקרי קדש דכתיב בספר 
בשעת מתן תורה. ומיהו קשה לר''י דהא מדבר קדמות היה מזרחה של ארץ ישראל כדכתיב 

ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון וגו' שהיתה במזרח של א"י  (דברים ב)
ו שמשמע בפסוקים בעבר הירדן מזרחה שמש ומדבר צין ופארן היינו בדרומה כמ (שם ד)דכתיב 

  שהבאתי ואיך יתכן דמדבר קדמות היינו מדבר סיני. ע"כ.
וז"ל: מפארן הופיע ממונן לישראל. פי' הקונטרס שסיבב והחזיר התורה  (לח.)ובתוס' בבא קמא 

בכל האומות ולא קבלוה משמע שר''ל דבפארן נגלה לאומות וכן משמע בתרגום ירושלמי 
ישמעאל ופארן ארץ ישמעאל היא כדכתיב בהגר ותשב דמתרגם מטורא דגבלא אתגלי לבני 

אית דגרסי מאי בעי בשעיר מאי בעי בפארן וקשה דבשבת  (ב:)במדבר פארן ובריש מסכת ע"ז 
משמע דפארן הוא סיני דקחשיב ה' שמות שנקרא לו מדבר צין מדבר קדש מדבר  (פט.)פ' ר"ע 

ל ומצד אחד נקרא סיני ומצד אחר פארן מדבר סיני מדבר קדמות ונראה דמדבר סיני מדבר גדו
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 

  כ."ע ישמעאל.



  באר                           החייםה
 

תשסא  מראה היכל כטפסוק  יחזקאל פרק מח 

ם דֹול. ַהּיָ ל : 'פב. כמו שכתובפאהים הגדולנחל מצרים נופל אל  ַהּגָ ּכָ
ם ָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהּיָ   '.ַהּנְ

ַנְחָלה : 'פגוכן כתוב בתורה שהגבול הדרומי הוא עד נחל מצרים
ה ּמָ   '.ִמְצָרִים ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ַהּיָ

לסיכום: הגבול הדרומי מתחיל ממזרחית דרומית, מקצה ים 
משם ממשיך המלח במקום שנקרא 'תמר', ופונה למדבר צין, ו

  עד נחל מצרים שנשפך לים הגדול, בקצה מערבית דרומית.

ר ָהָאֶרץ זֹאת )כט( ילוּ  ֲאׁשֶ ּפִ ֲחָלה ּתַ ְבֵטי ִמּנַ ָרֵאל, ְלׁשִ ה ִיׂשְ  ְוֵאּלֶ
  :ֱיהִֹוה ֲאדָֹני ְנֻאם ַמְחְלקֹוָתם,

ר ,פדהנה התבאר גבולות נחלת הארץָהָאֶרץ,  זֹאת ילוּ  ֲאׁשֶ ּפִ  ּתַ
ֲחָלה ְבֵט  ִמּנַ ָרֵאל,  יְלׁשִ אשר תורישו מן הנחלה הזו לכל אחד ִיׂשְ

ה מהשבטים,  .פהונתבאר איך יחלקו את הארץַמְחְלקֹוָתם,  ְוֵאּלֶ
  ֱיהִֹוה. ֲאֹדָני ְנֻאם
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. ויש אומרים שנחל מצרים הוא נחל הנקרא 'ואדי אל (רש"י יהושע יג ג)נחל מצרים הוא הנילוס  .פ
  .(רב סעדיה גאון)עריש' 

  רש"י. .פא
  קהלת א' ז'. .פב
  במדבר ל"ד ה'. .פג
  עפ"י מלבי"ם. .פד
  מצודת דוד. .פה



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש גבול ארץ ישראל בדרוםתשסב

Q חלוקת ארץ ישראל לשבטים R  
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 גבול ארץ ישראל בדרום [תמר, מדבר צין, נחל מצרים]

  

 הור ההר עד חצר עינן]גבול ארץ ישראל בצפון [מ



  באר                           החייםה
 

תשסג  מראה היכל כטפסוק  יחזקאל פרק מח 

Q הגבול הדרומי של ארץ ישראל R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.

  
  
  
  
  

  צפון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 דרום



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש גבול ארץ ישראל בדרוםתשסד

Q ארץ ישראל מפת R  
  המפות לא מדוייקות, והם להמחשה בלבד.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  צפון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מערב                        מזרח                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 דרום



  באר                           החייםה
 

תשסה  מראה היכל כטפסוק  יחזקאל פרק מח 

Q חלוקת ארץ ישראל R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כהנים 

  
  לוים         

  

 עובדי העיר  עיר  עירעובדי ה 
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  דן

  

  אשר

  

  נפתלי

  

  מנשה

  

  אפרים
  

  ראובן
  

  יהודה

  

  נשיא                    נשיא

  

  בנימין

  

  שמעון
  

  יששכר

  

  זבולון
  

 גד

  

 צפון

  

 דרום



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש שערי העירותשס

 
שערי העיר 

 
   

ה )ל( ַאת ָהִעיר, ּתֹוְצֹאת ְוֵאּלֶ ַעת ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ָצפֹון ִמּפְ  ְוַאְרּבַ
ה ֲאָלִפים   :ִמּדָ

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.

ה    .פואלה יהיו שערי העיר ירושליםָהִעיר,  ּתֹוְצאֹת ְוֵאּלֶ

ַאת את השערים: מתחיל הנביא לפרט השערים שיהיו ָצפֹון,  ִמּפְ

ַעת ֵמאֹות ֲחֵמׁש בצד צפון, ששם רוחב העיר הוא  ֲאָלִפים  ְוַאְרּבַ
  .פזקנים

ה,    .פחבמידה הידועה, שהיא הקנהִמּדָ

דהיינו, מידת ירושלים בצד צפון, יהיה ארבע אלף וחמש מאות 
  אמה. 

  .פטומספר השערים עצמם, כתוב בפסוק הבא

  .צשערים שיוצאים בהםהּתֹוְצֹאת: 

ֲעֵרי )לא( מֹות ַעל ָהִעיר ְוׁשַ ְבֵטי ׁשְ ָרֵאל, ׁשִ ָעִרים ִיׂשְ ה ׁשְ לֹוׁשָ  ׁשְ
ַער ָצפֹוָנה, ַער ֶאָחד, ְראּוֵבן ׁשַ ַער ֶאָחד, ְיהּוָדה ׁשַ   :ֶאָחד ֵלִוי ׁשַ
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  רש"י. מצודת דוד. .פו
  מצודת דוד. .פז

  י מלבי"ם ומצודת דוד.עפ" .פח
  מצודת דוד. .פט

  מצודת ציון. .צ



  באר                           החייםה
 

תשסז  מראה היכל לאפסוק  יחזקאל פרק מח 

ֲעֵרי ]נו[ מֹות ַעל ָהִעיר ְוׁשַ ְבֵטי ׁשְ ָרֵאל,  ׁשִ שערי העיר ירושלים ִיׂשְ
מות שנים עשר השבטים. לאות שיהיה לכל יקראו על ש

  .צאהשבטים חלק בעיר בשווה

ָעִרים ה ׁשְ לֹוׁשָ   :צבשלשה שערים יהיו בצד צפוןָצפֹוָנה,  ׁשְ

ַער ַער אחד יהיה נקרא שער ראובן.ֶאָחד,  ְראּוֵבן ׁשַ ֶאָחד,  ְיהּוָדה ׁשַ
ַער אחד יהיה נקרא שער יהודה. אחד יהיה נקרא ֶאָחד,  ֵלִוי ׁשַ

  .צגשער לוי
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  מצודת דוד. .צא
  מצודת דוד. .צב
יהיה בכל צד ג' שערים, כל שער לשבט אחד, ואמר תחלה מצודת דוד. במלבי"ם וז"ל:  .צג

מפאת צפון, ואח"כ ואל פאת קדימה, ואח"כ פאת נגבה. מבואר שהתחיל הסדר ממקצוע 
ן יהודה לוי ממזרח למערב, ובצד מזרח היה שער יוסף קרוב אל צפונית מערבית והיה ראוב

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 

שהם יהודה יששכר זבולון טור השני, לשם שבו  ראובן שמעון לוי טור אחד. נופך ספיר ויהלום
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 

כר זבולון מטור השני מטור האחד ושמעון מטור הזה הקבע בצד דרום כנגדן. ובדרום ישש
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 

  . ע"כ.לי בזה טעם שאכ"מ
י ירושלם על שמות שבטי ישראל י"ב כר הנביא בסוף הספר שיהיו שערוז"ל: זאברבנאל כתב ה

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, 

ום שנמנה שבט לוי כי בשום מקום לא נמנו השבטים יותר מי"ב ולא פחות מהם ולכן בכל מק
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 

ומר שתהיה ירושלם לכל השבטים לעתיד לבא כדי שיהיה לכל אחד מהם חלק שוה רצוני ל
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 

שמה, לכן רצה ה' יתעלה שלעתיד לבא יהיה כל הקהל כאחד שוה בעיר לא היו נמנעים מלעלות 
 



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש שערי העירתשסח

ַאת ְוֶאל )לב( ַעת ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ָקִדיָמה, ּפְ ָעִרים ֲאָלִפים, ְוַאְרּבַ  ּוׁשְ
ה, לֹׁשָ ַער ׁשְ ַער ֶאָחד, יֹוֵסף ְוׁשַ ְנָיִמן ׁשַ ַער ֶאָחד, ּבִ ן ׁשַ   :ֶאָחד ּדָ

ַאת ְוֶאל  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  אורך העיר הוא בצד מזרח,ָקִדיָמה,  ּפְ
ַעת    קנים.ֲאָלִפים  ְוַאְרּבַ

ָעִר  ה,  יםּוׁשְ לֹׁשָ   ויש שלשה שערים במזרח:ׁשְ

ַער ַער .צדשער אחד נקרא שער יוסףֶאָחד,  יֹוֵסף ְוׁשַ ְנָיִמן ׁשַ ֶאָחד,  ּבִ
ַער שער אחד נקרא שער בנימין. ן ׁשַ שער אחד נקרא ֶאָחד,  ּדָ

  .שער דן

ה, ּוְפַאת )לג( ַעת ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ֶנְגּבָ ה, ֲאָלִפים ְוַאְרּבַ ָעִרים ִמּדָ  ּוׁשְ
לֹ  ה,ׁשְ ַער ׁשָ ְמעֹון ׁשַ ַער ֶאָחד, ׁשִ שָכר ׁשַ ָ ַער ֶאָחד, ִיׂשּ  ְזבּוֻלן ׁשַ

  :ֶאָחד

ה,  ּוְפַאת ַעת ֵמאֹות ֲחֵמׁש  בצד דרום, רוחב העיר הואֶנְגּבָ  ְוַאְרּבַ
ה. ֲאָלִפים   .צהבמידה הידועה, שהיא הקנה ִמּדָ

ָעִרים ה,  ּוׁשְ לֹׁשָ ַער יש שלשה שערים בצד דרום:ׁשְ ְמעֹון ֶא  ׁשַ ָחד, ׁשִ
ַער אחד נקרא שער בנימין. שָכר ׁשַ ָ אחד נקרא שער ֶאָחד,  ִיׂשּ

ַער יששכר.   .אחד נקרא שער זבולוןֶאָחד,  ְזבּוֻלן ׁשַ

ַאת )לד( ה, ּפְ ַעת ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ָיּמָ ֲעֵריֶהם ֲאָלִפים, ְוַאְרּבַ  ׁשַ
ה, לֹׁשָ ַער ׁשְ ד ׁשַ ַער ֶאָחד, ּגָ ר ׁשַ ַער ֶאָחד, ָאׁשֵ ִלי ׁשַ   :ָחדאֶ  ַנְפּתָ

 

W      מהרה�יבנה�      X   
  

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 

  .שמו שםיהושע לפי שעדיין לא היה נודע במקום אשר יבחר ה' לשכן 
  מצודת דוד. .צד
  עפ"י מלבי"ם ומצודת דוד. .צה



  באר                           החייםה
 

תשסט  מראה היכל לדפסוק  יחזקאל פרק מח 

ַאת ה, ּפְ ַעת ֵמאֹות ֲחֵמׁש  בצד מערב, אורך העיר הוא ָיּמָ  ְוַאְרּבַ
   קנים.ֲאָלִפים 

ֲעֵריֶהם ה, ׁשַ לֹׁשָ השערים שיהיו במשך אורך ארבע אלף וחמש  ׁשְ
  : צומאות הקנים של צד מזרח, הם שלשה

ַער ד ׁשַ ַער שער אחד נקרא שער גד. ֶאָחד, ּגָ ר ׁשַ שער  ֶאָחד, ָאׁשֵ

ַער ער אשר.אחד נקרא ש ִלי ׁשַ שער אחד נקרא שער  ֶאָחד, ַנְפּתָ
  .נפתלי
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  מצודת דוד. .צו



  באר                           החייםה
 

 ארץ הקודש שערי העירתשע

Q  שנים עשר שערי העירR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  העיר ירושלים

 ה' ָׁשָמה

  צפון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מערב                                                                                                                          מזרח      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 דרום

 גד

 

 אשר

 

 נפתלי

 
 יוסף

 

 בנימין

 

 ןד

 

  

 שמעון

  

 יששכר
  

 זבולון

  

 ראובן
  

 יהודה

 

  

 לוי

 

 |-------------קנים  4,500 -------------|

|
-------------
 

4,500
 

קנים 
-------------
| 



  באר                           החייםה
 

תשעא  מראה היכל להפסוק  יחזקאל פרק מח 

 
השראת השכינה בעיר 

 
   

מָֹנה ָסִביב )לה( ר ׁשְ ם ָאֶלף, ָעׂשָ ה ְיהָֹוה ִמּיֹום ָהִעיר ְוׁשֵ ּמָ   :ׁשָ

ֹמָנה ִביבָס  ]נז[ ר ׁשְ כל היקף העיר, מארבעת הצדדים, יחד ָאֶלף,  ָעׂשָ
  .צזעולה שמונה עשר אלף קנים

ם  :צטוהלאה יהיה צחהשם של העיר מהיום ההואִמּיֹום,  ָהִעיר ְוׁשֵ
ה.  ְיהָֹוה ּמָ ולעולם לא  .קם שכינת כבודוה' נמצא בעיר. שָׁ ׁשָ

  .קאתפסיק השראת השכינה בעיר
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י אלף קנים יהיו מדת סביב העיר, שרומז למרכבת ה' "חרש"י. מצודת דוד. כתב המלבי"ם:  .צז
  .י מחנות הסובבים כבוד ה'"רבותים אלפי שנאן ח

נביאים, הוא יום ה' יתכן שהיום ההוא, הכוונה היום הידוע הכתוב הרבה פעמים בדברי ה .צח
ה', כי מָ הגדול והנורא. יום התגלות כבוד שמים לעיני כל חי. ומאז והלאה יהיה שם העיר 'ה' ׁשָ 

  יהיה השראת השכינה באיתגליא בעיר.
ה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ויהי רצון שנזכה במהרה בימינו בקרוב מאוד לראות בעיני בשר את ' ִהּנֵ

ִביא ִלפְ  ה ַהּנָ דֹול ְוַהּנֹוָראֵאִלּיָ ִנים ַעל ֲאבֹוָתם .ֵני ּבֹוא יֹום ְיֹהָוה ַהּגָ ִנים ְוֵלב ּבָ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ ' ְוֵהׁשִ
ֶאֶרץ , 'כד)-(מלאכי ג כג ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאׁשּ דֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ְוָהָיה ּבַ

ּתַ  םִמְצָרִים ְוִהׁשְ ָלִ ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ . בשוב ה' את שיבת ציון בגאולה (ישעיה כז יג)' ֲחוּו ַליהָוה ּבְ
  השלימה ברחמים רבים אמן.

  מצודת דוד.  .צט
  מלבי"ם. .ק

  מצודת דוד.  .קא



  היכל       â   אוצר�ההיכל�� â       מראה

 
תשעב

  

ות עשה לעשות בית לה' . א. מצ(ליקוט מהלכות בית הבחירה פרק א)מהלכות בית המקדש  .א

 ח) (שמות כהמוכן להיות מקריבים בו הקרבנות. וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר 

  'ועשו לי מקדש'. וכו'.

ח. כשבונין ההיכל והעזרה בונין באבנים גדולות. ואם לא מצאו אבנים בונין בלבנים ואין 

כ מכניסין "ותן מבחוץ ואחמפצלין את אבני הבנין בהר הבית אלא מפצלין אותן ומסתתין א

'אבנים גדולות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית'  (מלכים א' ה לא)אותן לבנין. שנאמר 
  'ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו'.  (מלכים א ו ז)ואומר 

 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. 

פ שהיא עומדת במקומה. "י. ומרצפין את כל העזרה באבנים יקרות. ואם נעקרה אבן אע
  הואיל ונתקלקלה פסולה ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתקבע בארץ. 

 רא ט ט)(עזיא. ומצוה מן המובחר לחזק את הבנין ולהגביהו כפי כח הציבור שנאמר 

'ולרומם את בית אלהינו' ומפארין אותו ומייפין כפי כחן אם יכולין לטוח אותו בזהב 
  ז מצוה. "ולהגדיל במעשיו ה

'וביום הקים את המשכן' ביום מקימין  (במדבר ט טו)יב. אין בונין את המקדש בלילה שנאמר 

לבנות ולסעד לא בלילה. ועוסקין בבנין מעלות השחר עד צאת הכוכבים. והכל חייבין 

בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר. ואין מבטלין תינוקות של בית רבן לבנין. 
  ה דוחה יום טוב. "ואין בנין ב

יח. המנורה וכליה והשולחן וכליו ומזבח הקטורת וכל כלי שרת אין עושין אותן אלא מן 
  ן. המתכת בלבד. ואם עשאום של עץ או עצם או אבן או של זכוכית פסולי

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. 

נעשו מתחילתן להדיוט אין עושין כ. אין עושין כל הכלים מתחילתן אלא לשם הקודש. ואם 

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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עשה ליראה מן . א. מצות (ליקוט מהלכות בית הבחירה פרק ז)מהלכות הר הבית והעזרה 

'ומקדשי תיראו' ולא מן המקדש אתה ירא אלא  (ויקרא כו ב) (ויקרא יט ל)המקדש שנאמר 

  ממי שצוה על יראתו. 

ב. ואי זו היא יראתו לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או באפונדתו או 

הר הבית אלא ל שאסור לרוק בכל "באבק שעל רגליו או במעות הצרורין לו בסדינו ואין צ

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 

לפיכך היו שואלין לו מה לך מקיף על השמאל. שאני אבל דבר שהוא מקיף על השמאל 

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 

שי משמר ואנשי מעמד ולוים מדוכנן כך. ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן העזרה. וכן אנ
  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 

 טז) ז '(דברי הימים ב ג) ט '(מלכים אויראה עצמו שהוא עומד לפני ה' כמו שנאמר  לשם.

'בבית  (תהילים נה טו)'והיו עיני ולבי שם כל הימים' ומהלך באימה וביראה ורעדה שנאמר 
  אלהים נהלך ברגש'. 

ו. ואסור לכל אדם לישב בכל העזרה ואין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד 

'ויבא המלך דוד וישב לפני ה'' והסנהדרין  (דברי הימים א' יז טז) מואל ב' ז יח)(ששנאמר 
  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 
  יק בינו ובין המקדש. ולפנים. והוא שיהיה רואה את המקדש. ולא יהיה גדר מפס

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 

וברין בתוכן מת עד שירצו שבעה טובי העיר הארץ שמשלחין מתוכן את המצורעים ואין ק

פ שרצו כולן "או כל אנשי העיר. ואם יצא המת חוץ לעיר אין מחזירין אותו לתוכה אע

להחזירו. רצו בני העיר להוציא הקבר מן המדינה מפנין אותו. וכל הקברות מפנין חוץ 
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ת זו כנגד זו אם מקבר נביא או מלך. קבר שהקיפתו העיר בין מד' רוחותיו בין משתי רוחו

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 

מת. ואין מעבירין לפנים מחומתה. ואלו דברים שנאמרו בירושלים. אין מלינין בה את ה

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. 

שת שמא תסרח. ואין מקיימין בה חרואין נוטעין בה גנות ופרדסים. ואינה נזרעת ואינה נ

ות חוץ מגינת ורדים שהיתה שם מימות נביאים הראשונים. ואין מקיימין בה אשפה אילנ

ה מפני אהל הטומאה. ואין עושין "מפני השרצים. ואין מוציאין הימנה זיזין וגזוזטראות לר

בה כבשונות מפני העשן. ואין מגדלין בה תרנגולות מפני הקדשים. וכן לא יגדלו הכהנים 

טהרות. ואין הבית נחלט בה. ואינו מטמא בנגעים. ואינה נעשית י מפני ה"תרנגולים בכל א
  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. 

  ם וטמא מת ובועל נדה נכנסים לשם. "מקודש ממנו שאין עכו החיל .טז

יז. עזרת הנשים מקודשת מן החיל שאין טבול יום נכנס לשם. ואיסור זה מדבריהם אבל מן 

ייב חהתורה מותר לטבול יום להכנס למחנה לויה. וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו 
  חטאת. 

סר כפורים נכנס לשם. וטמא שנכנס לשם יח. עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים שאין מחו
  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. 

  ולמזבח. שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידים ורגלים. כא. ההיכל מקודש מבין האולם 

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 

בהיכל או להוציא לידע מה הוא צריך לחזק בדקו. בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן 

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 

א להם שיעשו "כל הנכנסין להיכל לתקן יכנסו בתיבות. אם אין שם תיבות או אבציבור. ו
  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 

ועשו לי מקדש. וזאת המצוה כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה,  ח)(שמות כה 
  ע"כ. כגון המנורה והשלחן והמזבח וכל שאר הכלים כולם.

 

מענין כלי השרת, וכן בענין כלי השרת שמודדים בהם מידות היבש והלח, שיתכן שגם  .ב

כל כלי  .יב: וז"ל יט)- (הלכות כלי המקדש א יבברמב"ם הם מונחים בלשכת הכלים הזו, ראה 

 א) (במדבר זהמקדש שעשה משה במדבר לא נתקדשו אלא במשיחתן בשמן המשחה שנאמר 

'וימשחם ויקדש אותם' ודבר זה אינו נוהג לדורות. אלא הכלים כולן כיון שנשתמשו בהן 

'אשר ישרתו בם בקודש' בשירות הם  יב) (במדבר דבמקדש במלאכתן נתקדשו שנאמר 
  .מתקדשין

הכפות והקערות שמקבלין בהם המנחות וכן המזרקות שמקבלין בהן הדם ושאר כלי  .יג

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

  .סדקו אין סותמין אותן אלא מתיכין אותן ועושין אותן חדשיםכלי הקדש שנקבו או שנ .יד

סכין שנשמט מן הנצב או שנפגם אין מחזירין אותו ואין משחיזין אותו. אלא גונזין  .טו

  .אותו בצד ההיכל בין הקודש והאולם לדרום ועושין אחרים. שאין עניות במקום עשירות

שרון. העשרון למנחות. וחצי העשרון שתי מדות של יבש היו במקדש. עשרון. וחצי ע .טז

  .שבכל יום הן גדוללחלק בו מנחת כ

ושבע מדות של לח היו שם. הין. וחצי ההין. ושלישית ההין. ורביעית ההין. ולוג. וחצי  .יז

למדידת הנסכים של  ,לוג. ורביעית. ולמה היו חצי ההין ושלישית ההין ורביעית ההין
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חצי לוג למדידת שמן לכל נר מנרות המנורה. ורביעית זבחים. ולוג למדידת שמן המנחות. ו
  .לחלק בה השמן לחביתין

הואיל והיה במקדש מימי משה שמדד בו  ,ואין לנו דבר למדוד בו הין ולמה היה שם .יח

שמן לשמן המשחה. ובחצי לוג שיהיה במקדש היו מודדין מים למי סוטה ושמן לתודה. 

ם הנזיר. ומים לטהרת מצורע. ולא מפני מעשים וברביעית שהיתה שם היו מודדין שמן לח
  .אלו נתקדשו אלא מפני המלאכות של מקדש שאמרנו

כל המדות האלו קודש ומכלי השרת. אלא שמדות הלח נמשחו מבפנים ומבחוץ. וכלי  .יט

. היבש לא נמשחו אלא בפנים. לפיכך בירוצי מדות הלח קודש. ובירוצי מדות היבש חול
  ע"כ.

היינו מה שנופל מן הכלי לאחר  ',בירוצי'ופירוש י' כתב הכסף משנה וז"ל: על תיבת 'בירוצ
  . ע"כ.שנתמלא

  

ֵני ָאַרח : (פ"ד מ"ה)זה לשון המשנה בתענית  .ג ִניָסן, ּבְ ֶאָחד ּבְ ָעה. ּבְ ׁשְ ְזַמן ֲעֵצי ֹכֲהִנים ְוָהָעם, ּתִ

ן ְיהּודָ  ֵני ָדִוד ּבֶ ַתּמּוז, ּבְ ִרים ּבְ ֶעׂשְ ן ְיהּוָדה. ּבְ ְבָעה ּבֶ ׁשִ ן ְיהּוָדה. ּבְ ֵני ַפְרעׁש ּבֶ ּה ְבָאב, ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ה. ּבַ

ֵני ַזּתּוא בֶ  ר ּבֹו, ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ְנָיִמין. ּבַ ֵני ְסָנָאה ֶבן ּבִ ָרּה בֹו, ּבְ ֲעׂשָ ן ֵרָכב. ּבַ ֵני יֹוָנָדב ּבֶ ן בֹו, ּבְ

ָעה  ּטָ ם ְוָכל ִמי ׁשֶ ֶהם ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ֵני קֹוְצֵעי ְקִציעֹות. ְיהּוָדה, ְוִעּמָ ְבטֹו, ּוְבֵני גֹוְנֵבי ֱעִלי ּבְ ְבׁשִ

ֵטֵבת  ֶאָחד ּבְ ן ְיהּוָדה. ּבְ ֵני ָעִדין ּבֶ ֱאלּול, ּבְ ִרים ּבֶ ֶעׂשְ ן ְיהּוָדה. ּבְ ֵני ַפַחת מֹוָאב ּבֶ ִרים ּבֹו, ּבְ ֶעׂשְ ּבְ

ֵטֵבת ֹלא ָהָיה בֹו ַמֲעמָ  ֶאָחד ּבְ ה. ּבְ ִנּיָ בּו ְבֵני ַפְרעׁש ׁשְ ן ׁשָ ן מּוָסף ְוֻקְרּבַ ל ְוָקְרּבַ ָהָיה בֹו ַהּלֵ ד, ׁשֶ
  .ֵעִצים

כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו  זמן עצי הכהנים והעם.וז"ל הרע"ב: 

והתנדבו משלהם, והתנו נביאים שביניהם שאפילו לשכה מלאה עצים יהיו אלו מתנדבים 

ן נדבה ועושים אותו היום יום טוב, וכן משלהם. וביום שמביאים העצים מביאים עמהם קרב

והגורלות הפלנו על קרבן העצים וגו' להביא לבית אלהינו  (נחמיה ו)כתוב בספר עזרא 

ולא היה יודע עם מי ילך, ילך עם בני זתוא:  וכל מי שטעה שבטו.בעתים מזומנים לשנה: 

לא יביאו בכורים מפרש בגמרא שפעם אחת גזרו האויבים שמד על ישראל שובני גונבי עלי. 

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 

כשהיו פוגעים בשומרים אומרים להם אנו הולכים לעשות שני עגולי דבילה דבילה, ו

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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אלו האנשים הכשרים עצמן עמדו פעם אחרת שגזרו שם שחותכין עגולי הדבלה במקצועות. ו

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 

ן עצים למערכה. הנתוצתי, שהיו נותצים הסולמות אחר שעברו מן השומרים, ומביאין מה

שלאחר שסיימו מטילין פייסות  שבו בני פרעוש שניה.וכל אלו מביאין עצים עם בני זתוא: 

לפי שאחד בטבת  שהיה בו הלל.איזה באחרונה, כדכתיב והגורלות הפלנו על קרבן העצים: 

חל בחנוכה לעולם, ובחנוכה גומרים את ההלל. אבל הלל דר"ח שאין קריאת ההלל בו אלא 

עלמא, לא דחי מעמד. ומהאי טעמא לא חשיב ר"ח ניסן דאית ביה נמי הלל וקרבן מנהג ב

  .מוסף וקרבן עצים

  

בלשכת הרפואות יש את כל התרופות והרטיות שצריך בן אחיה, שהוא ממונה על  .ד

ה ַעל חֹוֵלי ֵמַעִים.ה. וז"ל המשנ(שקלים פ"ה מ"א)רפואת הכהנים  ן ֲאִחּיָ וראה מה שביאר  : ּבֶ
  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 

(רוח חיים אבות ג שיהיה על ידי זה חולי מעיים. ובפרט שכתב רבי חיים מוולאזין זצוק"ל 

מן, ונבלע באברים, ואין בו פסולת כלל. והוכיח כן מהגמרא  , שבשר הקרבנות היה כמוג)

  עיי"ש. (יומא עה:)

בשם מרן הגר"ח קניבסקי  (ומתוק האור בהעלותך)ותירץ רבי שלמה לווינשטיין שליט"א 

שליט"א, שאמנם הכהנים שאכלו לשם שמיים היה בהם כך, שהיה עבורם כמו מן, ולא היה 

א לשם שמיים, גרמו לעצמם, והיה עבורם כמו סתם שום פסולת כלל. אבל אלו שאכלו של
  בשר, והם היו צריכים רופא, מחמת האכילה המרובה.

בענין הכהנים הצדיקים שאכלו  (פסחים נז. יומא לט. ועוד)ויש לציין לגמרא בכמה מקומות 
  לשם שמים, ומצד שני בגנות אלו שלא אכלו לשם שמים.

  

  א מרדכי בלשן, והוא נקרא פתחיה.מרדכי הצדיק ממגילת אסתר, שהוא נקר .ה

ַלִים, ְמִביִאים אֹותֹו : (מנחות י ב)במשנה  רֹוב ִלירּוׁשָ ר ַהּקָ רֹוב. ֹלא ִבּכֵ ִמְצַות ָהֹעֶמר ָלֹבא ִמן ַהּקָ
ְקַעת ֵעין סֹוֵכר. ֶחם ִמּבִ י ַהּלֶ ּתֵ ּגֹות ְצִריִפין, ּוׁשְ א ִמּגַ ּבָ ה ׁשֶ ל ָמקֹום. ַמֲעׂשֶ   ִמּכָ

כי מטא  .מעשה שבא עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר :(מנחות סד:)בגמרא 

אותיב חדא ידא אאיגרא  ,אתא ההוא חרשא ,אכרזו ,לא הוו ידעי מהיכא אייתי עומר ,עומר
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 ,אמר להו מרדכי מי איכא דוכתא דשמה גגות צריפין או צריפין גגות ,וחדא ידיה אצריפא

אתא ההוא  ,אכרזו ,לא הוו ידעי מהיכא לאתויי ,כי בעי לאתוי שתי הלחם .בדקו ואשכחוה

אמר להו מרדכי ומי איכא דוכתא  ,אותיב ידיה אעיניה וחדא ידא אסיכרא ,גברא חרשא

חדא  ,הנהו שלש נשים דאייתו שלש קינין .בדקו ואשכחו ,דשמה עין סוכר או סוכר עין

לימתי  ,זבה ממש סבור מינה זיבתי ,וחדא אמרה לעונתי ,וחדא אמרה לימתי ,אמרה לזיבתי

אמר להו מרדכי שמא בזוב  ,דכולהו חדא חטאת וחדא עולה ,לעונתי לעונתה ,לימתי ממש

והיינו  .בדוק ואשכח ,דכולהו עולות נינהו ,שמא בעינה סיכנה ,שמא בים סיכנה ,סיכנה

למה נקרא שמו פתחיה שפותח דברים  ,פתחיה על הקינין זה מרדכי (שקלים ה א) דתנן

דאמר רבי יוחנן אין  ,כולהו סנהדרין נמי ידעי שבעים לשון .בשבעים לשון ודורשן ויודע

מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמה בעלי מראה בעלי קומה בעלי זקנה בעלי כשפים 

אלא דהוה בייל לישני  ,ויודעים שבעים לשון שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן
  .)(נחמיה ז ז והיינו דכתיב במרדכי בלשן ,ודריש

 ההוא חרשא. .הכריזו כל מי שיודע תבואה שיודיענה אכרוז. .זמן עומרמטא עומר. וברש"י: 

ל שאין לו גג אלא חד מלמעלה ומן "בורזי צריפא. .גגאאיגרא.  .חרש שומע ואינו מדבר

חור  סיכרא. .בעינו אעינא. .של חטין שתי הלחם. .שהיה בימי אחשורוש מרדכי.ערבה הוא: 

 [וכן]אני מביא הקן זה  לזיבתי. .שני עופותקן.  .ו תוחבים הבריח לנעולשבמזוזת הדלת שב

היינו  לימתי ממש.דזבה מביאה לאחר ימי ספירה קן א':  לזיבתה ממש. .לעונתי [וכן]לימתי 

 דכולהו. .היינו נמי לעונת קרבן זיבתה ליום שמיני שלה לעונתה ממש. .זבה ששופעת כים

בזוב  .דא עולה דקן יולדת וזבה אחד חטאת ואחד עולהתלתא קינין חדא פרידה חטאת וח

שהיתה שופעת דם יותר ונסתכנה למות ונדבה לקינה להביא דהויין תרוייהו עולת  סיכנה.

במסכת  והיינו דתנן. .נדבה וזו שאמרה לימתי בים סיכנה וזו שאמרה לעונתי בעינה סיכנה

ב קן מביא מעות ונותן לתוכו על השופר ששמו קינין שהמתנד פתחיה על הקינין. .שקלים

שפותח  .די''ג שופרות היו במקדש ויש בהם שנים ששמן תורים וגוזלי עולה במסכת שקלים

בעלי  .שירתתו מהן בעלי דינים ולא ישקרובעלי קומה.  .כגון לימתי לעונתי דברים ודורשן.

כל מיתה שאם יהא הנדון מכשף והאור לא ישלוט בו יעשו הן מכשפות וימיתוהו בכשפים. 

 .בולל ומערבב הלשונות דהוה בייל לישני. .שלא יחליף טענותיו ויחייבוהוהתורגמן.  .שיוכלו

  .כגון עין סוכר וגגות צריפין והיינו דקרו ליה מרדכי בלשןודורשן. 

ולא ידעו מהיכן להביא  ,י"ר חסדא פעם אחת יבשה א"א: (יג:)בגמרא ירושלמי שקלים 

אייתוניה  ,יהיב חד ידיה על גגות וחד ידיה על צריפים והוה תמן חד אלם דהוה ,עומר

אזלין לתמן  ,אמר להו אית אתר דמתקריא גגות צריפין או צריפין גגות ,קמיה דפתחיה

בי רבי בון פעם אחת נשדף כל העולם כולו ולא היו יודעין  (ביבן)ר יוסה "א .ואשכחן

 ,ל עיניה וידיה על סוכראוהוה תמן חד אילם דהוה יהיב ידיה ע ,מהיכן להביא העומר

ואזלון תמן  ,אמר לון אית אתר דמיתקריא עין סוכר או סוכר עין ,אייתוניה לגבי פתחיה
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ואחת אומרת  ,ואחת אומרת לימתי ,אחת אומרת לעינתי ,ג' נשים הביאו קיניהן .ואשכחון

ומרת זו שא .אמר לון בעיינא סכנת ,זו שאומרת לעינתי סברין מימר שופעת כמעין .לזיבתי

סברין מימר  ,זו שאומרת לזיבתי .אמר לון בימה סכנת ,סברין מימר שופעת כים ,לימתי
  .[וניצל. קרבן העדה] אמר לון זאב בא ליטול את בנה ,זבה ממש

 .שם .והוה תמן .שלא ירדו הגשמים ולא ידעו מאין להביא העומר י."יבשה אבקרבן העדה: 

הוא סוכה שאין לה גג אלא חדה מלמעלה  צריפין. .שאינו שומע ואינו מדבר חד אלם.

מי  ל."א .הביאוהו לפני פתחיה להבין ממנו באיזה מקום הוא אייתוני' וכו'. .ועשויה מערבה

נלקה  נשדף. .אוצומ םי ששמו גגות צריפין או צריפין גגות והלכו לש"איכא מקום בא

ומביאה  דמים כמעיין.שופעת  .חור שבמזוזת הדלת שבו תוחבים הבריח לנעול .סוכרא .בשדפון

בים  .וזו קן נדבה וכולן עולות בעינה סיכנה. .קן אחד חובה א' חטאת ואחד עולה כדין זבה

ונדרה קן זאב בא ליטול את בנה.  .בעברה תוך הים היתה בסכנה וזו לנדרה ועולות הן סכנה.

  .אחד להצלת בנה

ד פתחיה זה מרדכי וז"ל: מצאתי כתוב על ספר אח (פורים)בספה"ק אוהב ישראל  איתא

. ופי' על פי פשוטו (איוב ח ז)וסימן והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגא מאוד ) שקלים ה א(

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 

ין איזה דבר. שהוא בינה. והוא עלמא דקיימא לשאלה. על דרך משל כשאדם לומד ואינו מב

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 

. וזהו ג"כ כוונתינו בכל הברכות. בתיבת ברו"ך. והוא ממקור בחי' חכמה במקום אחר

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 

שביל דקיק הוא ראשית. ואחריתך ישגא מאוד  אב"א. וזהו והיה ראשיתך מצער. ר"ל הוא
  ע"כ. כי מזה בא שפע רב טוב לכל העולמות כיה"ר אמן והבן מאוד.

â 
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בענין חמשה עשר בשבט: א. ט"ו בשבט הוא ענין של יו"ט, ונהגו ישראל לברך שהחיינו 

ם ביום הזה, ואפשר לכוון גם על היום עצמו, שהרי כתוב בראשונים שלא אומרים תחנון ביו

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 

וקת אם בניסן נברא העולם או הכנה לפירות. ובעצם הוא זמן של הכנה לפסח. כי יש מחל

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 

לה בני יששכר להתפלל ביום זה על האתרוג, שיהיה נקי ומהודר. והבן איש חי יסד תפי
  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 

. אפשר לבאר, שכאשר אדם אוכל אתרוג בט"ו בשבט, הרי שמתעורר בו שישלים שנתו

השתוקקות עצומה לקיים מצוות ארבעת המינים בחג הסוכות, ועל ידי זה מקבל חיים 

  חדשים, ויזכה להשלים שנתו ולקיים מצוות אתרוג בחג הסוכות כראוי.

השתוקקות. ומלשון ו. ואפשר להוסיף שהענין של אתרוג הוא השתוקקות, מלשון 'תירוג', 
  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. 

מיוחדים, ועל ידי מצוות ארבעת וכגון על ידי מצוות מצה מתקיימים עולמות נוראים 

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 

יכול  ליהודי ההשתוקקות עצומה לקיים מצוות ארבעת המינים ומצוות מצה וכו', אלא שאינו

לקיים כעת בפועל כי עדיין לא הגיע הזמן, אבל מכל מקום הוא מוכן ומזומן בהשתוקקות 

 



  היכל       â   אוצר�ההיכל�� â       מראה

 
תשפא

  

עצומה לקיים בכל רגע ורגע את מצוות לולב ואתרוג וכו'. על ידי זה מתקיימים העולמות 
  הנוראים הנפלאים האלו גם במשך כל השנה.

â  

כו' בחודש הראשון לאמר  וז"ל: וידבר ה' (פרשת בהעלותך)איתא בספה"ק נועם אלימלך 

* וידבר  ,ויעשו כו' את הפסח במועדו בארבעה עשר כו' בין הערבים כו' ככל חוקתיו כו'

* ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום בין  ,משה אל בני ישראל לעשות הפסח

ולכאורה יש לדקדק מה טעם בציוו השם  .הערבים כו' ככל אשר צוה כו' כן עשו כו'

ל הסימנים הללו באיזה זמן יעשו הפסח בחודש הראשון בי"ד בין הערבים יתברך נאמר כ

* ואחר כך  ,ובדבר משה לבני ישראל לא נאמר רק וידבר משה כו' לעשות הפסח ,כו'

ממה נפשך אם אין מן הצורך  ,בעשיה נאמר גם כן כל הסימנים כמו בצוו השם יתברך

 ,ציוה אותם כאשר ציוה ה' אותו לפרש בצוואת משה לבני ישראל כל העיתים כי בוודאי

* וגם כן עשו הוא מיותר  ,אם כן גם בעשיה אין צורך לפרש כי עשו בוודאי כאשר נצטוו

* אך הענין הוא דכל מצות זמניות כגון פסח סוכה  .שכבר התחיל הכתוב ויעשו בני ישראל

כדי  ,וןשופר ולולב צריך האדם לעשות המצוה הזאת בבחינה גדולה בשמחה ובדביקות העלי

ולא אמר  'במועדו'ולזה רמז מלת  ,שעל ידי זה יתקשר בקדושה בלי שום הפסק לכל זמן

ומועדו סובל שני פרושים  ,בזמנו לרמז להנ"ל גם כן שיעשה המצוה בשמחה ודביקות כנ"ל

ונמצא עשיית המצוה זמניות היא בפועל בזמן  ,דהיינו שמחה ודביקות ,ויום טוב ,לשון זמן

* ולזה כיון משה רבינו עליו  ,דהיינו הערת קדושה שתשאר בו ,זמןובכח לאחר  ,ההוא

דהיינו בזמנו  ,השלום שאמר סתם לבני ישראל לעשות הפסח לרמז הנ"ל שיעשו תמיד הפסח

ולכן בעשיה  ,ולאחר זמן בכח קדושה שנתקשר בה ומעוררן תמיד לעבודתו יתברך ,בפועל

ולזה כפל כן  ,"ל בשמחה ובדביקות העליוןדהיינו שעשו באופן הנ ,נאמר ויעשו כו' במועדו
  והבן. ע"כ. ,ובכח לעתיד לאחר זמן ,בפועל בזמנו ,עשו להורות שהיה עשיה כפולה

: (שמחת תורת ה'תשע"ט)מתוך דברות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א 

, שהשי"ת אומר (פרשת בהעלותך)הרה"ק הרבי רבי אלימלך זיע"א אומר בחומש במדבר 

פורט כל הפרטים. ובבוא משה בארבעה עשר בחודש הראשון יעשו את הקרבן פסח, ושם מ

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 

שה רבינו את כל הסדר, ואם לא צריך לאומרה, מדוע כתוב אחר כך את כל לא אמר מ

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 

המצוה כל הזמן, האור של המצוה הוא  הוא עושה את המצוה רק בזמנה, אמנם הוא עושה

כל הזמן, כך אומר הרה"ק. והוא מפרט אכן שופר וסוכה וכל המצוות. כשיהודי עושה מצוה 
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שיעשו הפסח, ווען? וואס  כל השנה. וזהו מה שאמר משה רבינובשמחה, הריהו עושה אותה 

יעשו הקרבן פסח , שאם מתי? מה הפירוש 'מתי'?! כל השנה!]-[הייסט ווען, א גאנץ יאר! 

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 

י הוא עושה את המצוה תמיד. לא רק בשעתה הוא עושה המצוה, מצוה בשמחה גדולה, הר

אתם -[אדרבה, יעשו את הפסח, איהר זאלט מאכן דעם פסח, דאס האט משה רבינו געזאגט 

, משה רבינו רצה שיהודים יעשו מתוך שמחה את הקרבן תעשו את הפסח, זה אמר משה רבינו]

רט המצוות, שופר, סוכה, לולב, פסח, ממילא יעשו את הקרבן פסח כל השנה. והרה"ק מפ

כל המצוות, על ידי שמחה מקיימים המצוה כל הזמן. נישט דער טייטש אז מ'האט 

, אלא אפשר ]בזמן מסויים עשו את המצוהכבר אין הפירוש ש-[דעמאלטס געמאכט די מצוה 

איז ס עלקיים שופר כל הזמן, ואפשר לקיים לולב כל הזמן, ואפשר לקיים סוכה כל הזמן, 

, ענין זה אומר הרה"ק הרבי רבי אלימלך זה כל הזמן המצוה]- [ע צייט די מצוה א גאנצ
  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 

ת וכו'' ושאר י"ד, ואח"כ בפסוקים ט"ו י"ח כתוב 'וכל העם רואים את הקולו- כ' פסוקים ב'

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', 

[זה לשון רש"י: אלהי ופירש רש"י שהוא אזהרה שלא לשנות מהכרובים שבקודש הקדשים 

זהיר על הכרובים, שאתה עושה לעמוד אתי, שלא יהיו של כסף, שאם שניתם לעשותם כסף. בא לה

של כסף, הרי הן לפני כאלהות: ואלהי זהב. בא להזהיר שלא יוסיף על ב', שאם עשית ד', הרי הן 

. ואח"כ כתוב 'מזבח אדמה תעשה לי וכו'', 'ואם מזבח אבנים תעשה לי לפני כאלהי זהב]

זבח. הרי שמיד אחרי קבלת התורה כתוב ענייני בית המקדש. והדבר וכו'', ושאר הלכות המ
  הראשון שציווה השי"ת מיד אחרי מתן תורה, הוא ענייני בית המקדש.

  

  בבית המקדש השני:  תמונה מהנכתב באחד מהעמודים שבסורג הלןל .ו
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שׁ ט)-(כלים א חבמשנה מדרגות הקדושה מבואר  .ז אֹוְכִלים  : ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה ְמֻקּדָ ֵמֶהם, ׁשֶ

ֵאין ָזִבים ְוָזבֹות, ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות  ּנּו, ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ִית ְמֻקּדָ ִני. ַהר ַהּבַ ר ׁשֵ ים ּוַמֲעׂשֵ ים ַקּלִ ם ָקָדׁשִ ׁשָ

ים ְמקֻ  ם. ֶעְזַרת ָנׁשִ ֵאין ּגֹוִים ּוְטֵמא ֵמת ִנְכָנִסים ְלׁשָ ּנּו, ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ם. ַהֵחיל ְמֻקּדָ ת ִנְכָנִסים ְלׁשָ ׁשֶ ּדֶ

ה,  ּנָ ת ִמּמֶ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ את. ֶעְזַרת ִיׂשְ ִבים ָעֶליָה ַחּטָ ם, ְוֵאין ַחּיָ ֵאין ְטבּול יֹום ִנְכָנס ְלׁשָ ּנּו, ׁשֶ ִמּמֶ

ֵאין ה, ׁשֶ ּנָ ת ִמּמֶ ׁשֶ את. ֶעְזַרת ַהּכֲֹהִנים ְמֻקּדֶ ִבין ָעֶליָה ַחּטָ ם, ְוַחּיָ ּפּוִרים ִנְכָנס ְלׁשָ ר ּכִ ֵאין ְמֻחּסַ  ׁשֶ
ִחיָטה ְוִלְתנּוָפה. ַעת ָצְרֵכיֶהם, ִלְסִמיָכה ִלׁשְ א ִבׁשְ ם ֶאּלָ ָרֵאל ִנְכָנִסים ְלׁשָ   ִיׂשְ
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ם. ַהֵהיָכל ְמקֻ  ֲעֵלי מּוִמין ּוְפרּוֵעי ֹראׁש ִנְכָנִסים ְלׁשָ ֵאין ּבַ ה, ׁשֶ ּנָ ׁש ִמּמֶ ַח ְמֻקּדָ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ׁש ּבֵ ּדָ

ֵאין ִנְכָנס ְלשָׁ  ּנּו, ׁשֶ ֵאין ִנְכָנס ִמּמֶ ׁש ֵמֶהם, ׁשֶ ים ְמֻקּדָ ָדׁשִ ּלֹא ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגָלִים. ֹקֶדׁש ַהּקֳ ם ׁשֶ

ין  ה ְדָבִרים ּבֵ ָ ֲחִמׁשּ י יֹוֵסי, ּבַ ַעת ָהֲעבֹוָדה. ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ּפּוִרים ּבִ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ א ֹכֵהן ּגָ ם ֶאּלָ ְלׁשָ

ֶוה ַלֵהיָכל, שֶׁ  ַח ׁשָ ְזּבֵ ּלֹא ְרחּוץ ָיַדִים ָהאּוָלם ְוַלּמִ תּוֵיי ַיִין, ְוׁשֶ ֲעֵלי מּוִמין, ּוְפרּוֵעי ֹראׁש, ּוׁשְ ֵאין ּבַ
ַעת ַהְקָטָרה. ׁשְ ַח ּבִ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ין ִמּבֵ ם, ּופֹוְרׁשִ   ְוַרְגַלִים ִנְכָנִסים ְלׁשָ

  

ל ַחג,: ד)-(ה בבמסכת סוכה  .ח מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ם ָיְרד ּבְ ִנין ׁשָ ים, ּוְמַתּקְ ּו ְלֶעְזַרת ָנׁשִ

דֹול. ּקּון ּגָ מֹות ְלָכל  ּתִ ָעה ֻסּלָ יֶהן ְוַאְרּבָ ָראׁשֵ ל ָזָהב ּבְ ָעה ְסָפִלים ׁשֶ ם, ְוַאְרּבָ ל ָזָהב ָהיּו ׁשָ ּוְמנֹורֹות ׁשֶ

ל שֶׁ  ים ׁשֶ ּדִ ה ּוִביֵדיֶהם ּכַ ְרֵחי ְכֻהּנָ ָעה ְיָלִדים ִמּפִ ֵהן ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוַאְרּבָ ִרים ֹלג, ׁשֶ ל ֵמָאה ְוֶעׂשְ ֶמן ׁשֶ

ָלֵאי ִמְכְנֵסי ֹכֲהִנים ּוֵמֶהְמָיֵניֶהן ֵמֶהן ָהיּו ַמְפִקיִעין, ּוָבֶהן ָהיּו  יִלין ְלָכל ֵסֶפל ָוֵסֶפל: ִמּבְ ַמּטִ

ֹוֵאָבה: ֲחסִ  ית ַהׁשּ ֵאיָנּה ְמִאיָרה ֵמאֹור ּבֵ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ה ַמְדִליִקין, ְוֹלא ָהְיָתה ָחֵצר ּבִ י ַמֲעׂשֶ יִדים ְוַאְנׁשֵ

חֹות.  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ יֵדיֶהן, ְואֹוְמִרים ִלְפֵניֶהן ּדִ ּבִ ל אֹור ׁשֶ ֲאבּוקֹות ׁשֶ ִדים ִלְפֵניֶהם ּבַ ָהיּו ְמַרּקְ

ר, ֹלא ִמְסּפָ יר ּבְ ִים ּוַבֲחצֹוְצרֹות ּוִבְכֵלי ׁשִ ִכּנֹורֹות ּוִבְנָבִלים ּוִבְמִצְלּתַ ם ּבְ ֵרה  ְוַהְלִוּיִ ַעל ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ים,  ִהּלִ ּתְ ּבַ ֶ ֲעלֹות ׁשּ יר ַהּמַ ר ׁשִ ה ָעׂשָ ָ ֶנֶגד ֲחִמׁשּ ים, ּכְ ָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנׁשִ ַמֲעלֹות ַהּיֹוְרדֹות ֵמֶעְזַרת ִיׂשְ

ַער ָהֶעלְ  ׁשַ ֵני ֹכֲהִנים ּבְ יָרה. ְוָעְמדּו ׁשְ יר ְואֹוְמִרים ׁשִ ְכֵלי ׁשִ ים עֹוְמִדין ּבִ ֲעֵליֶהן ְלִוּיִ ּיֹוֵרד ׁשֶ יֹון ׁשֶ

ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ִהגִּ  ֶבר, ּתָ יֵדיֶהן. ָקָרא ַהּגֶ י ֲחצֹוְצרֹות ּבִ ּתֵ ים, ּוׁשְ ָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנׁשִ יעּו ֵמֶעְזַרת ִיׂשְ

ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ָהיוּ  יעּו ָלֲעָזָרה, ּתָ ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ִהּגִ יִרית, ּתָ תֹוְקִעין  ְלַמְעָלה ֲעׂשִ

עֲ  ְזָרח, ָהְפכּו ְפֵניֶהן ַלּמַ ַער ַהּיֹוֵצא ִמּמִ יעּו ְלׁשַ ַער ַהּיֹוֵצא ִמְזָרח. ִהּגִ יִעין ְלׁשַ ּגִ ּמַ ָרב, ְוהֹוְלִכין, ַעד ׁשֶ

חֲ  ּתַ ה ִמׁשְ ה ֲאחֹוֵריֶהם ֶאל ֵהיַכל ה' ּוְפֵניֶהם ֵקְדָמה, ְוֵהּמָ קֹום ַהּזֶ ָהיּו ַבּמָ ִוים ְוָאְמרּו, ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָהיּו ׁשֹוִנין ְואֹוְמִרין, ָאנּו ְלָיּה, ּוְלָיּה ֵעינֵ  ֶמׁש, ְוָאנּו ְלָיּה ֵעיֵנינּו. ַרּבִ ָ   ינּו:ֵקְדָמה ַלׁשּ

  

י וז"ל:  (במדבר רבה קדושים כד ד)כעין ענין זה ראה במדרש  .ט ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש, ָאַמר ַרּבִ ִיׁשְ

ל טֹובֹות  ּיֹון, ֵלִוי, ּכָ א ִמּצִ ָרֵאל ֵאיָנן ֶאּלָ ן ְלִיׂשְ רּוְך הּוא ָעִתיד ִלּתֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּוְבָרכֹות ְוֶנָחמֹות ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ּיֹון, ׁשֶ ֱאַמר (תהלים יד ז)ְיׁשּוָעה ִמּצִ ּנֶ ּיֹון, ׁשֶ ָרֵאל. ֹעז ִמּצִ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ (תהלים : ִמי ִיּתֵ

ה ֻעְזָך ִישְׁ קי ב) ֱאַמר : ַמּטֵ ּנֶ ּיֹון, ׁשֶ ָרָכה ִמּצִ ּיֹון. ּבְ ּיֹון. (תהלים קלד ג)ַלח ה' ִמּצִ : ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ

ֱאַמר  ּנֶ ּיֹון, ׁשֶ ֱאַמר (יואל ב א)ׁשֹוָפר ִמּצִ ּנֶ ּיֹון, ׁשֶ ים ִמּצִ ִצּיֹון, ַטל ּוְבָרָכה ְוַחּיִ ְקעּו ׁשֹוָפר ּבְ (תהלים : ּתִ

ּיֵֹרד עַ קלג ג) ַטל ֶחְרמֹון ׁשֶ ים ַעד ָהעֹוָלם. ּתֹוָרה : ּכְ ָרָכה ַחּיִ ה ה' ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ ל ַהְרֵרי ִצּיֹון ּכִ

ֱאַמר  ּנֶ ּיֹון, ׁשֶ ֱאַמר (ישעיה ב ג)ִמּצִ ּנֶ ּיֹון, ׁשֶ ֵצא תֹוָרה. ֶעְזָרה ְוִסּיּוַע ִמּצִ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ : (תהלים כ ב): ּכִ

ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש, ּדּוׁש ַמֲעשִׂ  ִיׁשְ ָיְדָך, ִמּקִ ׁש ּבְ ּיֵ ׁש (תהלים כ ב)ים ׁשֶ ּיֵ ים ׁשֶ ּיּון ַמֲעׂשִ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ִמּצִ : ּוִמּצִ

ְהיּו  ְך ּתִ רּוׁש ּכָ ֲאִני ּפָ ם ׁשֶ ׁשֵ ַני ּכְ ָרֵאל, ּבָ ה ֵלְך ֱאֹמר ְלִיׂשְ רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָיֶדָך. ָאַמר ַהּקָ ּבְ
ךְ  ֲאִני ָקדֹוׁש ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ים, ּכְ רּוׁשִ ְהיּו. ּפְ ים ּתִ ים, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: ְקדֹוׁשִ ְהיּו ְקדֹוׁשִ  ּתִ
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בשמות רבה בבית שני התקין יוחנן כהן גדול שיהיו טבעות לשחיטת הקרבנות. ביאר  .י

הגרד"ל שבמשכן לא היו צריכים טבעות, כי הבהמות מסרו עצמם לשחיטה ברצון, ולא היו 

(תניא  אפילו קל שבקלים מוכן להישחט לכבוד השי"ת[ובאמת גם כל יהודי צריכים כלל לטבעות 

. אבל בבית שני שהיה השראת השכינה במדריגה נמוכה יותר, הוצרכו כבר ]פרק יח)
  לטבעות.

ועפי"ז אפשר להוסיף, שהרי בבית המקדש השלישי כתוב בנביא שישחטו את הקרבנות אל 

ונראה שבבית המקדש שולחנות שנמצאים בתוך השער, ולא מוזכר כלל מענין הטבעות. 
  השלישי כאשר יחזור השראת השכינה כראוי, אכן כבר לא יצטרכו לטבעות, כמו במשכן.

 

א. זרע לוי מובדל וז"ל:  )יא-יא, ד א-הלכות כלי המקדש ג א(עבודת הלוים, ברמב"ם  .יא

'בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי' ומצות עשה  (דברים י ח)לעבודת המקדש שנאמר 

 (במדבר יח כג)ם פנויין ומוכנין לעבודת המקדש בין רצו בין שלא רצו שנאמר להיות הלוי

'ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד' ובן לוי שקבל עליו כל מצות לויה חוץ מדבר אחד 
  אין מקבלין אותו עד שיקבל את כולן. 

ש ב. עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקדש. ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי המקד

'ושרת  (דברים יח ז)ולהניף דלתותיו. ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יום. שנאמר 

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 

ר לקיץ למזבח. וכן הנסכין הבאין בפני עצמן אין אומרין עליהן נדבה שמקריבין הציבו
  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 

ו עומדים שם מנגנין בכלי שיר. מהן לוים שעיקר השירה שהיא עבודתה בפה. ואחרים הי

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 

ששה. ואין פוחתין משני חלילים ולא מוסיפין על שנים עשר. ואין פוחתין ולא מוסיפין על 

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 

'וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם  (במדבר י י)רה שנאמר אומרין שי
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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. 

  די מפני שהוא מחלק יפה. מפני שקולו ערב ולא היה מחלק אלא באבוב יחי

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. 

 (במדבר ח כד)לוי נכנס לעזרה לעבודתו עד שילמדוהו חמש שנים תחלה. שנאמר  ז. אין בן

'מבן שלשים שנה'  (במדבר ד ג)'זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה' וכתוב אחד אומר 

(במדבר ד יט, הא כיצד חמש ללמוד. ואינו נכנס לעבודה עד שיגדיל ויהיה איש שנאמר 

   'איש איש על עבודתו'. במדבר ד מט)

'ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה' אינו אלא  (במדבר ח כה)ח. זה שנאמר בתורה בלוים 

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. 
  ל אלא לומר שירה אבל יהיה מן השוערים. ויראה לי שאינו נפס

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 

בודתו. בו אנשים ידועים. וראשי האבות מחלקין אלו העובדים ביום שלהן איש איש על ע

'אך אל כלי הקדש ואל המזבח  (במדבר יח ג)וכל הלוים מוזהרין על עבודת המזבח שנאמר 
  לא יקרבו ולא ימותו' 'לא יקרבו' לעבודה אבל ליגע מותרין. 

י. וכשם שהלוים מוזהרין שלא לעבוד עבודת הכהנים. כך הכהנים מוזהרין שלא לעבוד 

'גם אתם' וכן הלוים עצמם  במדבר יח ג)('גם הם'  (במדבר יח ג)עבודת הלוים שנאמר 

מוזהרים שלא יעשה אחד מלאכת חבירו. שלא יסייע המשורר לשוער ולא השוער למשורר 
  'איש איש על עבודתו ואל משאו'.  (במדבר ד יט)שנאמר 

יא. לוים שעבדו עבודת הכהנים או שסייע לוי במלאכה שאינה מלאכתו חייבין מיתה בידי 

'ולא ימותו' אבל כהן שעבד עבודת לוי אינו במיתה אלא בלא  יח ג)(במדבר שמים שנאמר 
  תעשה. 

'ויבדל  כג יג) '(דברי הימים אא. הכהנים הובדלו מכלל הלוים לעבודת הקרבנות שנאמר 

אהרן להקדישו קדש קדשים' ומצות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקרבן 
  להיך הוא מקריב'. 'וקדשתו כי את לחם א (ויקרא כא ח)שנאמר 
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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 

ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר. ועל כל משמר שמואל הנביא. ובימי שמואל חלקם הוא 

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. 

ל ורצה ד. ומצות עשה להיות כל המשמרות שוים ברגלים. וכל שיבא מן הכהנים ברג

'וכי  (דברים יח ו)לעבוד עובד וחולק עמהם. ואין אומרין לו לך עד שיגיע משמרך שנאמר 
  יבא הלוי מאחד שעריך' וגו'. 

ה. בד"א בקרבנות הרגלים ובחילוק לחם הפנים ובחילוק שתי הלחם של עצרת. אבל נדרים 

(דברים יח שנאמר  ונדבות ותמידין אין מקריבין אותן אלא משמר שזמנו קבוע ואפילו ברגל.

'חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות' כלומר חלק כחלק יאכלו בקרבנות הצבור.  ח)

  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. 

'מאחד שעריך מכל ישראל' בשעה  (דברים יח ו)דבר אלא ברגלים שנאמר ומניין שאינו מ

'חלק  (דברים יח ח)שכל ישראל באין בשער אחד. ומניין שאינו מדבר אלא בכהנים שנאמר 

  כחלק יאכלו' ואין שם מתנות במקדש להאכל אלא לכהנים בלבד. 

 (דברים יח ו)נאמר ז. וכן כהן שהיה לו קרבן ה"ז בא למקדש ומקריבו בכל יום שירצה ש

'ושרת' ואפילו חטאתו ואשמו הוא מקריב ומכפר ע"י  (דברים יח ז)'ובא בכל אות נפשו' 

עצמו והעור של קרבנו ואכילתו שלו. ואם רצה ליתן את קרבנו לכל כהן שירצה להקריבו 
  נותן ועור הקרבן ועבודתו לאותו הכהן בלבד שנתן לו. 

ן קרבנו לאנשי משמר והעור שלהם. היה זקן או ח. היה הכהן בעל הקרבן בעל מום נות

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 

  ועבודתו לאנשי משמר הטמאים. משמר. ועורו 

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. 

 



  היכל       â   אוצר�ההיכל�� â       מראה

 
תשפח

  

יא. כל ראש משמר ומשמר מחלק משמרו לבתי אבות. עד שיהיה כל בית אב ואנשיו עובד 

השבת. והאחר ביום של אחריו. והאחר ביום של אחריו. ולכל בית אב ואב ביום אחד מימות 

  ראש אחד ממונה עליו.

 

אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל, : יא.)-(ערכין י:זה לשון הגמרא  .יב

מגריפה היתה במקדש, עשרה נקבים היו בה, כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר, נמצאת 

מר. במתניתא תנא, היא אמה, וגבוה אמה, וקתא יוצא הימנה, כולה מוציאה מאה מיני ז

  ועשרה נקבים היו בה, כל אחד מוציא מאה מיני זמר, נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר.

ובכל קנה וקנה היו בו י'  ,ובכל נקב היה קנה אחד ' וז"ל:עשרה נקבים היו בהברש"י ד"ה '
  .את כולה מוציאה מאה מיני זמרנמצ ,ובכל נקב של קנה הוציא מין זמר ,נקבים

 ,עשרה נקבים היו בה ,חד אמר ,רב ושמואל ,מגריפהוז"ל:  (סוכה ה ו)ובתלמוד ירושלמי 

כל אחד ואחד  ,מאה נקבים היו בה ,וחורנה אמר .כל אחד ואחד היה מוציא מאה מיני זמר
  .מדברי שניהם היתה מוציאה אלף מיני זמר .היה מוציא עשרה מיני זמר

נקבים וכל  מאהובכל נקב היה קנה אחד שהיו בו  עשרה נקבים היו בה.: וז"ל עדהקרבן הב

ובכל נקב קנה שהיו בו עשרה  מאה נקבים היו בה.נקב שבקנה היה מוציא זמר בפני עצמו. 

  כלומר בזה שניהם שוים.דברי שניהם. נקבים. 

  

ת המגריפה. ביאר בענין צוראח"כ מצאתי בספר שלטי הגיבורים שהקשה כמה קושיות, ו

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 
  ם אנחנו לעשות מהעולם ועד העולם.הוא מוטל עלינו וחייבי

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'.

ת מהקנים ובתוכה היו מסוגרים ותלויים באוירה העזרה קנים עם העשרה נקבים שבם. קצ

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. 

יו ראשיתן של עשרה קנים מחוברים לו, ומסוגרים בו רחוק מתחתית ובמזרח התיבה, ה

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.

את ממנו רוח המפוחים, אלא מה שצריך והנסר הסוגר שבמערב לא היה מניח מקום ריק לצ

  לו בלבד, כדי שילך דרך חללן של קנים ולא ממקום אחר נפרד ממנו.

ובמזרח [במזרח של המגריפה יש קלידים, כמו שיש בפסנתר, כדי לנגן בזה, ומבאר איך שהיו] 

כמו שכתבנו בפרק ז' [והיה זה באותו אופן כפי שהיה בכלי אחר] התיבה היה סרח עודף. 

לטי הגבורים זה, בכלי ההוא הנקרא מינים, שעליו ינוחו חמישים יתידות. ובכלי הזה מש

ינוחו מאה יתידות. עשר מהם לכל קנה, יתד אחד לכל מגריפה, יש יותר יתידות, כי כאן] ב[
  נקב. 

ובסוף היתידות מבפנים היו ברזלים זקופים, עם נסר קטן בראשם. באופן שיגיעו להקיש 

נקבי הקנים כולם, במעיכת היתידות שעל סרח העודף [את] ם הקטנים ולסתום בנסרים הה

הזה. עד כי בהקשת הנסרים בנקבים ובדחיפת הרוח בקנים בחזקה יתהוו בהם הקולות שונות 
  ונאות, כמו שיתהוו בחלילין בנקישת אצבעות האדם עליהם כשיפיחו בם.

רבותינו ז"ל, מובדלים זה ולכן תוציא המגריפה כולה בדרך נכון כל המאה קולות שאמרו 

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' 

עת אחרת שתהיה יותר אמיתית ומיושרת מזאת, ושתעלה יפה בה. ואם לאו, ברו לכם ד

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.

טי הגיבורים, אשר ביאר בגודל ענוותנותו. ובכללות מלשונו של בעל של נעתק עד כאן

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. 

כיסוי קטן. ויש מאה  וראשי הקנים סמוכים מבפנים לעשר הנקבים שבתיבה. ולכל נקב יש

 [הנקרא בלע"ז קיבאר"ד] וכל אחד מהקלידים ,]ופיאנ"בלע"ז [כמו שיש בפסנתר הנקרא קלידים 

מחובר מבפנים, ע"י ברזל קצת ארוך, למכסה אחד שיש על אחד מהנקבים. ועל ידי ההקשה 

אלא  [כמו שיש בפסנתר הנקרא פיאנ"ו,נפתחים ונסגרים הנקבים, ומשמיעים קול  על הקלידים

ששם הקלידים מחוברים מבפנים לפטישים קטנים המקישים על מיתרים, אך כאן הם מקישים על 
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. והקנים משונים זה מזה, בעובי ובאורך, וכן הנקבים שונים זה מזה בגדלם ובמקומם נקבים]

בקנה אם רחוק אם קרוב. ובזה עולה שכל נקב משמיע קול שונה מחבירו, עד שעולה 

  למאה קולות.

דרך זה, אפשר לבאר שיהיה כך גם לפי השיטה שיש אלף נקבים, שיהיה גם כן ולפי 
  כנ"ל, אלף קלידים, ויצאו מהמגריפה אלף קולות.

  

: (ספר בעש"ט על התורה לראש השנה ויום כפור)איתא מהבעש"ט הק' בענין המגריפה וז"ל 

תעו הבנים משל נפלא לפני התקיעות, מלך גדול מלך מפואר ששלח את בניו לצוד ציד, ו

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 

אותנו להעלות ניצוצות הקדושות, ותעינו מאבינו, ואולי מפני ששכחנו ברוך הוא שלח 

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.

רק כמגריפה ההוא שיש בה נקבים נקבים, ודרך  ואף על פי כן יחזיק עצמו לאין, כי הוא

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 

והוא ח"ו מביא את  בו רק מדות רעות, והוא מחוייב לעלות אותם אל הקדוש ברוך הוא,

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.

  

המגריפה שהוא כלי השיר, הוא אותו המגריפה ששימש עבור הדשן.  (ערכין י:)לשיטת רש"י 

  ומרים שאלו שני כלים שונים, וכפי שנתבאר.והתוס' חולקים וא

אש קודש (וז"ל  , באמצע שנות השואה,כתב הרה"ק מפיאסנצא זיע"אלבאר שיטת רש"י, 

: וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ד'. וארא אל אברהם אל יצחק ואל פרשת וארא)

אתי אתכם יעקב באל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם. לכן אמר לבני ישראל אני ד' והוצ

מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים 
  .ו)-(שמות ו ב

מגריפה היתה  ,'אמר רבא בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל (י:)כי איתא בגמרא ערכין 

נמצאת כולה  ,בבית המקדש י' נקבים היו בה, כל אחד ואחד מוציא עשרה מיני זמר
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ועשרה  ,במתניתא תנא היא אמה וגבוה אמה וקתא יוצא הימנה .מיני זמרמוציאה מאה 

 .נקבים היו בה, כל אחד מוציא מאה מיני זמר, נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר'

  שבה גורפין את דשן המזבח., מגריפה ,ופרש"י

וצריכין להבין למה הוצרכה כלי הדשן לזמר, ודוקא זמר רב של אלף בני אדם, יותר מכל 

שביריחו היו שומעין את קול המגריפה, והתוס'  (ל:)כלי השיר, עד שאיתא במסכת תמיד 
  פירשו בשביל זה פירוש אחר, וצריכים להבין לפירוש רש"י מה ענינו לפי מצבנו.

בענין הרמת הדשן איתא: 'וברגל לא היו מדשנין אותו מפני שהוא  (כח:)והנה במסכת תמיד 

ריבו עליו הרבה קרבנות, ונבין מה זה מרמז שהראו על ריבוי נוי למזבח', היינו שניכר שהק
  הקרבנות דוקא בהדשן, כי בטח הכל בכוונה היה.

אבל כל הקרבנות שהיו מקריבין היו בחינת 'ויעלהו לעולה תחת בנו' שנאמר באברהם אבינו 

, שהחוטא וכן המביא דורון לעולה היה צריך ליתן את נפשו קרבן לד', (בראשית כב יג)

נתנה התורה עצה שיקריב קרבן בהמה, לכן קרבנות של בהמות מראות לנו רמז שאחר ו

  שהקריבו ונעשו דשן רואים יותר מה רבו הקרבנות שהקריבו.

וכשאנשים מישראל נעדרים מפני רצונו יתברך שכך עלה במחשבה לפניו יתברך שהם יעלו 

, רב בכמות ורב באיכות, לקרבן אליו יתברך, אז רק אחר שנעדרו רואים יותר כי רב הוא

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 

הם לנו, הלב מתגעגע וכואב ואין במה להתנחם בלתי בדברי הקדוש ברוך הוא חסרים 
  'כך עלה במחשבה לפני'. (מנחות כט:)למשה רבינו 

והמגריפה הנעשה לאפר הקרבנות, היתה מוציאה קול זמר כל כך גדול, כי כל מיני זמר 

שמחתכם 'וביום  (במדבר י י)בבית המקדש היו להשמיע במרום קולם, כמו שאמר הכתוב 

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 

ום מבתחילה, רק כן גם במרום, ואת אשר לא יכלו לפעל בחיותם, פועלים הם עתה במר
  לעורר רחמים רבים וישועת ישראל תיכף ומיד.

וזהו הענין שרבי יוסי כשהתפלל בחורבה אחת מחורבות ירושלים, כמו שאמרו בריש מס' 

'שמע בת קול אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין  (ג.)ברכות 

ל נכנסין לבתי האומות, ולמה לא שמע עד עתה, דהא אליהו אמר לו שבכל יום כשישרא

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.

איתא, שיצר הרע של חמימות לעבירה יכולים להכניס  (תולדות)ובספר הקדוש אמרי אלימלך 

להתעורר בחמימות למצוה, משא"כ יצר הרע של קרירות עמלק אי לקדושה ולשמש בו 

אפשר להכניס לקדושה, עיין שם, כי היצר הרע משמש בהד' יסודות לרע, וביסוד העפר 

(בראשית ג , ונאמר לו (ישעיהו סה כה)משמש יצר הרע של עמלק בחינת 'והנחש עפר לחמו' 

  לך ועפר תאכל כל ימי חייך'.'ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך ת יד)

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 

יים לקדושה, אבל כיון שפוגם את האיש לקררו חס וחלילה באמונה, אז אינו משמש גופנ
  החמימות לעבירה רחמנא ליצלן. [עם]העצלות לעבירה, רק למצוה, ולהיפך את  [עם]את 

ולכאורה מה ענין עצלות ויסוד העפר לקרר באמונה, ואיך זה משמש בו יצר הרע של 
  עמלק לפגום אמונה חס וחלילה.

דברנו שאמונה שבאיש ישראלי הוא מרוח של קדושה אשר בו שעל ידי זה מאמין  אבל כבר

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.

ם צרות רבות הבאות חס וחלילה על האיש המשברות אותו ומפילתו, ג"כ פוגמות לכן ג

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 
  בו רחמנא ליצלן. מעט גם מחשבות פסולות נפגמות עולות

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, 

הורא, אבל ברגלים לא היו מדשנין אותו, כי הרגלים הם עצמן זמן ולהפוך מחשוכא לנ
  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 

לכן כשהיא נפרדת  הויה, ויסוד העפר נמשך מאות ה' אחרונה שבשם שהיא בחינת מלכות,

לגמרי חס וחלילה ונופלת אז נעשה בחינת 'מפריד אלוף' לא יראה מאורות ופגם הלבנה 
  שעצמה חשכה, וכשמתעוררת להתיחד עם דודה שרה שירה כנודע.

'פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן  (ישעיה לה ב)וכמו שאמרי' לעורר את חבצלת השרון לשיר 

השרון המה יראו כבוד ד' הדר אלהינו', ואז אדרבה כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל ו

  ההתרחקות שמקודם מעוררת תשוקתה ושירתה כדי להתיחד.

(שיר השירים ה והוא הענין בשיר השירים שנאמר בה התקרבות והתרחקות, 'דודי חמק עבר' 

כנודע, היינו שעל ידי ההתרחקות נתעוררה  (שם)ואז נעשה בחינת 'נפשי יצאה בדברו'  ו)

רה שמתעוררת בתשוקה יתירה, כמו שרואים גם באב ובן שכשמתרחקים זה מזה השי

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.

יל, בחורבה שמע רב יוסי יותר מפני שאז נתעורר יותר הרחמנות מצער נחזור להנזכר לע

ישראל, 'וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה', אחר בחינת אלקים שהוא דין, 

(ד"ה ולא קיימתי, כמו שפירש רש"י  (שמות ו ג)מתגלה 'הוי"ה' רחמים, וארא אל האבות 

ועל ידי התעוררות  (סנהדרין קיא.)משתכחין' , ועתה נתעורר ה'חבל על דאבדין ולא ויאמר)
  ע"כ. .(שמות ו ו)ה'חבל', הגאולה מתעוררת, 'והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים' 

  

וז"ל: וגם שבט לוי  (דרשה נו)כתוב בספר 'תורת המנחה' לרבי יעקב סקילי תלמיד הרשב"א 

(במדבר ח , וכתיב חנכם וטהרם לשמו ית' וקדשם לו ולעבודתו, הה"ד 'קח את הלוים' וגו'

 (סוכה נ:)'כי נתונים נתונים המה לי', נתונים למשא נתונים לשיר. ושיר זה יש אומרים  טז)

שעיקרו בפה, ויש אומרים שעיקרו בכלי. ואפילו למאן דאמר עיקרו בפה, היה צריך כלי 

'הללוהו בתקע שופר הללוהו בתוף  (תהלים קנ)לבסומי קלא. וכלי השיר היו תשעה דכתיב 

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, 

, נמצא שזו המגרפה היתה מוציאה (ערכין יא.)וכל נקב ונקב היה מוציא עשרה מיני קולות 
  נקרא א"ל מוסיק"ה.מאה מיני קולות של זמר, ו

הוא תיקן כלי של ק' 'נאם הגבר הוקם על',  (שמואל ב' כג א)דכתיב  וכלי זה דוד המלך תקנו,

ק' ברכות בכל יום, ועיקר התיקון של דוד  (מנחות מג:)וכנגדם תקנו רז"ל קולות כמנין 'על', 

  ונעים זמירות ישראל. ע"כ. (שמואל ב' כג א)לא היה אלא לכלי השיר, הה"ד 
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וז"ל: מגרפה היתה בבית המקדש. י"ל למה הוצרך  (בן יהוידע ערכין יא.)כתב הבן איש חי 

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 

ומע שהוא מרגיש בשמע של מאה קולות, אף על פי שיוצאין מיני זמר, וכלהו משתמעי להש
  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 

ינו האר"י ז"ל, אך ודאי אין הבירור נעשה קדושה מן הדומם צומח חי ומדבר, וכמ"ש רב

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 

דש אין אם הקריב האדם קרבנות כהלכתן חוץ למקדש עביד איסורא, כי חוץ למשכן ולמק

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 

ל ניצוצי קדושה, ולזה האור השוכן בבית המקדש שעל ידו הוא עושה מלאכת הבירור ש
  ובכוחו נעשה הבירור קורא בשם מגריפה שבו נגרפים ניצוצי הקדושה ועולים.

והנה נודע שכל אור קדושה הנעתק ונמשך ממקום העליון למקום תחתון כלול מעשר 

דמיון לאור ספירות, וכל אחת מעשר הרי מאה, ולכן במגריפה של בית המקדש עשו ציור ו

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 

ניצוצי קדושה, גם בזה יש מאה זמר, כי הזמר הזה של האור  ספירות שמהם יהיה בירור

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 

מאה מיני זמר, כלומר נמצאת זו  הגשמית שיש בבית המקדש סיים נמצאת כולה מוציאה

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 

שבכוחו נעשה הבירור, המגרפה הרוחנית שהוא האור העליון השוכן וחונה בבית המקדש 

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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ל אחיזת אור יצירה ועשיה, ועשרה נקבים היו בה כל אחת מוציא מאה יוצא ממנה משל ע
  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 

עת עבודה צריך לעשות שירה כדי ליחד עבד ו"ה, נמצא השם נשלם בשניהם, ולכך בש

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.

בודה שצריכה עבודה. נ"ל בס"ד הכונה דיליף מהכא על שירה שם לעבוד עבודה, איזהו ע

בפה שצריכה עבודה אחרת שהיא שירה בכנור שהוא בידים, ולזה אמר לעבוד עבודה תרתי. 

  ע"כ.

  

ל ָהֲאָרצֹות. ּוַמה ִהיא : ט)-(א ובמסכת כלים  .יג ת ִמּכָ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ֹות ֵהן, ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ְקֻדׁשּ ֶעׂשֶ

ָתּה, שֶׁ  ָ ל ָהֲאָרצֹות: ְקֻדׁשּ ן ִמּכָ ֵאין ְמִביִאין ּכֵ ֶ ֶחם, ַמה ׁשּ י ַהּלֶ ּתֵ ּכּוִרים ּוׁשְ ה ָהֹעֶמר ְוַהּבִ ּנָ ִביִאים ִמּמֶ ּמְ

ִבין ְלתֹוָכן מֵ  צֹוָרִעים, ּוְמַסּבְ ִחין ִמּתֹוָכן ֶאת ַהּמְ ּלְ ׁשַ ּמְ ה, ׁשֶ ּנָ ׁשֹות ִמּמֶ פֹות חֹוָמה ְמֻקּדָ ּקָ ת ֲעָירֹות ַהּמֻ

ְרצוּ  ּיִ ים ַעד ׁשֶ ם ָקָדׁשִ אֹוְכִלים ׁשָ ׁש ֵמֶהם, ׁשֶ . ָיָצא, ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו: ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה ְמֻקּדָ

ם.  ֵאין ָזִבים ְוָזבֹות ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות ִנְכָנִסים ְלׁשָ ּנּו, ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ִית ְמֻקּדָ ִני. ַהר ַהּבַ ר ׁשֵ ים ּוַמֲעׂשֵ ַקּלִ

ּנּו, שֶׁ  ׁש ִמּמֶ ֵאין ַהֵחיל ְמֻקּדָ ּנּו, ׁשֶ ת ִמּמֶ ׁשֶ ים ְמֻקּדֶ ם. ֶעְזַרת ָנׁשִ ֵאין ּגֹוִים ּוְטֵמא ֵמת ִנְכָנִסים ְלׁשָ

את.  ִבים ָעֶליָה ַחּטָ ם, ְוֵאין ַחּיָ ּפּוִרים ְטבּול יֹום ִנְכָנס ְלׁשָ ר ּכִ ֵאין ְמֻחּסַ ה, ׁשֶ ּנָ ת ִמּמֶ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ֶעְזַרת ִיׂשְ

ִבין ָעלֶ  ם, ְוַחיָּ ַעת ִנְכָנס ְלׁשָ א ִבׁשְ ם ֶאּלָ ָרֵאל ִנְכָנִסים ְלׁשָ ֵאין ִיׂשְ ה, ׁשֶ ּנָ ת ִמּמֶ ׁשֶ את. ֶעְזַרת ַהּכֲֹהִנים ְמֻקּדֶ יָה ַחּטָ

ִחיָטה ְוִלְתנּוָפה: ֲעֵלי מּוִמין ּוְפרּוֵעי  ָצְרֵכיֶהם, ִלְסִמיָכה ִלׁשְ ֵאין ּבַ ה, ׁשֶ ּנָ ׁש ִמּמֶ ַח ְמְקּדָ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ּבֵ

ּלֹא ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגָלִים. ֹקֶדׁש ֹראׁש ִנְכנָ  ם ׁשֶ ֵאין ִנְכָנס ְלׁשָ ּנּו, ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ם. ַהֵהיָכל ְמֻקּדָ ִסים ְלׁשָ

ַעת ָהֲעבֹוָדה. ָאַמר  ׁשְ ּפּוִרים ּבִ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ א ֹכֵהן ּגָ ם ֶאּלָ ֵאין ִנְכָנס ְלׁשָ ׁש ֵמֶהם, ׁשֶ ים ְמֻקּדָ ָדׁשִ ַהּקֳ

ֲחמִ  י יֹוֵסי, ּבַ ֲעֵלי מּוִמין, ּוְפרּוֵעי ֹראׁש, ַרּבִ ֵאין ּבַ ֶוה ַלֵהיָכל, ׁשֶ ַח ׁשָ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ה ְדָבִרים ּבֵ ָ ׁשּ

שְׁ  ַח ּבִ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ין ִמּבֵ ם, ּופֹוְרׁשִ ּלֹא ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִנְכָנִסין ְלׁשָ תּוֵיי ַיִין, ְוׁשֶ ַעת ּוׁשְ
  ַהְקָטָרה.

שלש מחנות היו במדבר. מחנה  .יא: כג)-(רמב"ם הלכות בית הבחירה ז יאהקדושה  סדר מעלות

'וסביב למשכן יחנו' ומחנה  (במדבר א נ)ישראל והוא ארבע מחנות ומחנה לויה שנאמר בה 

שכינה והוא מפתח חצר אהל מועד ולפנים. וכנגדן לדורות. מפתח ירושלים עד הר הבית 

פתח העזרה שהוא שער ניקנור כמחנה לויה. ומפתח  כמחנה ישראל. ומפתח הר הבית עד
  העזרה ולפנים מחנה שכינה. והחיל ועזרת הנשים מעלה יתירה בבית עולמים. 
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כל ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומה היא קדושתה שמביאין ממנה העומר ושתי  .יב

  הלחם והביכורים מה שאין מביאין כן משאר ארצות. 

ישראל וזו למעלה מזו. עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר  עשר קדושות הן בארץ .יג

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 

אותו. וכל הקברות מפנין חוץ  להחזירו. רצו בני העיר להוציא הקבר מן המדינה מפנין

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. 

ה. שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומ .יד

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 

ראשונים. מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה שהיו בה מימות נביאים ה

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 

ה כבשונות מפני העשן. ואין מגדלין בה תרנגולות מפני הקדשים. וכן לא יגדלו עושין ב

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. 

זבות נדות ויולדות נכנסין לשם. ומותר להכניס המת הר הבית מקודש ממנה שאין זבין ו .טו

  עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס לשם. 

  החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת ובועל נדה נכנסים לשם.  .טז

עזרת הנשים מקודשת מן החיל שאין טבול יום נכנס לשם. ואיסור זה מדבריהם אבל מן  .יז

יום להכנס למחנה לויה. וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו חייב  התורה מותר לטבול
  חטאת. 

עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים שאין מחוסר כפורים נכנס לשם. וטמא שנכנס לשם חייב  .יח

  כרת. 

עזרת הכהנים מקודשת ממנה. שאין ישראל נכנסין לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה ולכפרה  .יט

  ולשחיטה ולתנופה. 

  ין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש וקרועי בגדים נכנסין לשם. ב .כ
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  ההיכל מקודש מבין האולם ולמזבח. שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידים ורגלים.  .כא

  בית קדש הקדשים מקודש ממנו שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביוה"כ בשעת העבודה.  .כב

על קדש הקדשים אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע לידע  מקום שהיה בעלייה מכוון .כג

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 

ל. מצוה בטהורים. לא מצאו טהורים אין שם כהנים יכנסו לוים. לא מצאו לוים יכנסו ישרא

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. 

  

ר ְיֹהָוה אֶ כא)-(שמות ל יזהכיור פרשת  .יד ת ְוַכּנֹו : ַוְיַדּבֵ ּיֹור ְנֹחׁשֶ יָת ּכִ אֹמר: ְוָעׂשִ ה ּלֵ ל ֹמׁשֶ

ה ָמִים: ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ּמָ ַח ְוָנַתּתָ ׁשָ ְזּבֵ ין ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהּמִ ת ְלָרְחָצה ְוָנַתּתָ ֹאתֹו ּבֵ  ְנֹחׁשֶ

ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרחֲ  ּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם: ּבְ ם ֶאל ִמּמֶ ּתָ צּו ַמִים ְוֹלא ָיֻמתּו אֹו ְבִגׁשְ

ה: ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְוֹלא ָיֻמתּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק עֹוָלם  ה ַליהֹוָ ֶ ֵרת ְלַהְקִטיר ִאׁשּ ַח ְלׁשָ ְזּבֵ ַהּמִ
  לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֹדֹרָתם:

כתרגומו ובסיסיה, מושב  וכנו.כמין דוד גדולה ולה דדים המריקים בפיהם מים:  כיור.רש"י: 

מזבח העולה שכתוב בו, שהוא לפני פתח  ובין המזבח.מוסב על הכיור: לרחצה. מתקן לכיור: 

משכן אהל מועד, והיה הכיור משוך קמעא ועומד כנגד אויר שבין המזבח והמשכן, ואינו 

ואת מזבח העולה שם פתח משכן אהל  (שמות מ כט)מפסיק כלל בנתים, משום שנאמר 

כלומר מזבח לפני אהל מועד ואין כיור לפני אהל מועד, הא כיצד, משוך קמעא  מועד,

בבת אחת היה מקדש ידיו  את ידיהם ואת רגליהם.: (נט.)כלפי הדרום, כך שנויה בזבחים 

כיצד קדוש ידים ורגלים, מניח ידו הימנית על גבי רגלו  (יט:)ורגליו, וכך שנינו בזבחים 

להקטיר  בבאם אל אהל מועד.י רגלו השמאלית, ומקדש: הימנית, וידו השמאלית על גב

 ולא ימותו.קטרת שחרית ובין הערבים, או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה: 

אל המזבח. הא אם לא ירחצו ימותו, שבתורה נאמרו כללות, ומכלל לאו אתה שומע הן: 

ייב מיתה על המשמש במזבח לחולא ימותו. החיצון, שאין כאן ביאת אהל מועד אלא בחצר: 

  ואינו רחוץ ידים ורגלים, שממיתה הראשונה לא שמענו אלא על הנכנס להיכל.

  

מצות עשה לקדש  א.: (הלכות ביאת המקדש פרק ה)הלכות קידוש ידים ורגלים, ברמב"ם  .טו

'ורחצו אהרן ובניו ממנו את (שמות ל יט) כהן העובד ידיו ורגליו ואח"כ יעבוד שנאמר 
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את רגליהם' וכהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו שחרית חייב מיתה בידי שמים ידיהם ו
  'ירחצו מים ולא ימותו' ועבודתו פסולה בין כ"ג בין כהן הדיוט.(שמות ל כ) שנאמר 

'חוקת עולם לו ולזרעו' ובבגדי כהונה הוא (שמות כח מג) ומניין שעבודתו פסולה שנאמר  ב.

מה מחוסר בגדים מחלל עבודה כמו שביארנו. אף מי שלא 'חוקת עולם' (שמות כח מג) אומר 

  רחץ ידיו ורגליו מחלל עבודה.

אין הכהן צריך לקדש בין כל עבודה ועבודה. אלא פעם אחת מקדש בבקר ועובד והולך  ג.

כל היום כולו וכל הלילה. והוא שלא יצא מן המקדש ולא יישן ולא יטיל מים ולא יסיח 
  צריך לחזור ולקדש. דעתו. ואם עשה אחד מארבעתן

יצא מן המקדש וחזר ועבד ולא קידש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשירה. וזה הכלל היה  ד.

  במקדש אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אע"פ שהוא טהור עד שהוא טובל.

וכל המסיך את רגליו טעון טבילה. וכל המטיל מים טעון קידוש ידים ורגלים. יצא חוץ  ה.

כשחוזר טעון [כשחוזר טעון טבילה ואם לחזור מיד יצא] ות בחוץ יצא לחומת העזרה אם לשה

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.

ואינו צריך לחזור ולקדש. נטמא גופו באכילת אוכלין נטמאו ידיו מטבילן והן טהורות.  ו.

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.

ים לבגדים ובין עבודה לעבודה כהן גדול שלא טבל ולא קידש ידיו ורגליו בין בגד ז.

ביוה"כ ועבד עבודתו כשירה. הואיל ואותן הטבילות והקידושין אינן שוים באהרן ובניו 

'ורחצו אהרן ובניו ממנו' דבר השוה בכל הכהנים מעכב שהוא קידוש (שמות ל יט) ונאמר 
  ראשון.

ידים נפסלות קידש ידיו היום צריך לחזור ולקדש למחר אע"פ שלא ישן כל הלילה. שה ח.

  בלינה. קידש בלילה והקטיר החלבים כל הלילה צריך לחזור ולקדש ביום לעבודת היום.

קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן אף ע"פ שהוא מקדש קודם שתעלה השמש אינו צריך  ט.

  לחזור ולקדש אחר שהאיר היום שהרי בתחלת עבודה קידש.

שרת ה"ז כשר. אבל כלי החול אינם מצוה לקדש ממי הכיור ואם קידש מאחד מכלי ה י.

מקדשין. קידש בכלי שרת בחוץ או בכלי חול בפנים ועבד עבודתו פסולה. ואין מקדשין 
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'ורחצו אהרן ובניו ממנו' (שמות ל יט) בתוך הכיור או בתוך כלי השרת אלא מהן שנאמר 
  ולא בתוכו. ואם קידש בתוכו ועבד לא חילל.

אפילו במעיין אין זה קידוש כלל עד שירחץ בכלי. ובכל הטביל ידיו ורגליו במי מקוה  יא.

  כלי הקדש מקדשין בין שיש בהן רביעית בין שאין בהן רביעית.

כל המימות כשרים לקידוש בין מים חיים בין מי מקוה. ובלבד שלא ישתנה מראיהן.  יב.

ור. אלא יהיו כמים הכשרים לטבילה. טיט הנרוק שהפרה שוחה ושותה ממנו משלים למי כי
  זה הכלל כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור.

(שמות ל כמה מים צריכין להיות בכיור אין פחות מכדי לקדש ממנו ד' כהנים שנאמר  יג.

  'אהרן ובניו' והיו אלעזר ואיתמר. ופינחס עמהם הרי ארבעה.יט) 

וה או מי כיור נפסלין בלינה במו שביארנו. וכיצד היו עושין משקעים אותו במי מק יד.

  במעיין ולמחר מעלין אותו או ממלאין אותו בכל יום בבקר.

הים שעשה שלמה כמקוה היה. מפני שאמה של מים היתה עוברת בתוכו מעין עיטם.  טו.

  לפיכך לא היו מימיו נפסלין בלינה כמי הכיור וממנו היו ממלאין הכיור.

דו השמאלית על גבי רגלו כיצד מצות קידוש מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וי טז.

השמאלית ושוחה ומקדש. וכל החוצץ בטבילה חוצץ בקידוש ידים. ואינו מקדש כשהוא יושב 
  'לעמוד לשרת'.(דברים יח ה) מפני שהוא כעבודה. ואין עבודה אלא מעומד שנאמר 

וכל העובד והוא יושב חילל ועבודתו פסולה ואינו לוקה. מפני שאזהרה שלו מכלל עשה  יז.

. וכן כל העוסק בעבודה מעבודת המקדש צריך שיהיה עומד על הרצפה. ואם היה דבר היא

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.

רגלו אחת על הכלי ואין עבודה אלא בימין. ואם עבד בשמאל פסולה ואינו לוקה.  יח.

רואין כל שאילו ינטל הכלי  [רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה]ורגלו אחת על הרצפה 

או האבן יכול לעמוד על רגלו אחת עבודתו כשירה. ואם לאו עבודתו פסולה. קבל בימין 

  ושמאל מסייעתו עבודתו כשירה. שהמסייע אין משגיחין עליו.

לא. יעמוד עליה בשעת עבודה עד שתחובר בארץ. ואם עבד  נתנדדה אבן מאבני העזרה יט.

  עבודתו כשרה הואיל ובמקומה עומדת.
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ְקִלין ַחְדִתין (שקלים ו ה)במשנה  .טז ׁש, ְוָכתּוב ֲעֵליֶהם, ּתִ ְקּדָ ּמִ ר ׁשֹוָפרֹות ָהיּו ּבַ ה ָעׂשָ לׁשָ : ׁשְ

ין ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֵעִצים, ּוְלב יִקין, ִקּנִ ין, ְוִתְקִלין ַעּתִ ְקִלין ַחְדּתִ ה, ִלְנָדָבה. ּתִ ָ ׁשּ ּפֶֹרת. ׁשִ ֹוָנה, ָזָהב ַלּכַ

ין, ֵהם ּתֹוִרים.  ָאה. ִקּנִ ָנה ַהּבָ ַקד, ׁשֹוֵקל ְלׁשָ ּתָ ַקל ֶאׁשְ ּלֹא ׁשָ יִקין, ִמי ׁשֶ ָנה. ַעּתִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ְבֵרי רַ  ן עֹולֹות, ּדִ ֵני יֹוָנה. ְוֻכּלָ ין, ֶאָחד ַחָטאת ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֵהן ּבְ י ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִקּנִ ּבִ
ן עֹולֹות ּלָ   .ְוֶאָחד עֹוָלה. ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ּכֻ

כדמפרש במתניתין, שבו נותנין שקלי שנה זו, וכשמגיע זמן  .תקלין חדתיןוז"ל הרע"ב: 

שני כתוב התרומה, הגזבר מוציא כל שקלים שבשופר ונותנם ללשכה כדי שיתרמו מהם. וה

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 

ת ליד הכהן ולא היו נותנים מעות לשופר. ומפרש טעמא בירושלמי, מפני המעות או העופו

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 

את ואחד עולה, והשני כולן נדבה וקרבים ובכל המעות הנמצאים בו מקריבין קן אחד חט

המתנדב  .לבונה. והמתנדב עצים למערכה נותן דמיהן לתוכו .עצים. עולות. והלכה כחכמים

לבונה נותן דמים לתוכו, והגזברים לוקחים המעות שבשופר וקונים מהן לבונה ומקטירים 

לומר לכלי שרת. המתנדב זהב נותנו שם או דמי שויו, והוא לכפורת, כ .זהב .על המזבח

שהמזרקות נקראו כפורי זהב בעזרא ובדברי הימים, לפי שהכהן מקנח אצבעו בהם בין הזאה 

ששה שופרות  .ששה לנדבה .להזאה, ובין מתנות של חטאת, שהשיריים שבאצבע פסולים

הנותרות הן לנדבה, האחד כתוב עליו מותר חטאת, השני מותר אשם, השלישי מותר קיני 

ולדות. והרביעי מותר קרבנות נזיר, החמישי מותר אשם מצורע, הששי נדבה זבים וזבות וי

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. 
 .למזבח נותן לתוכוושופר שכתוב בו נדבה סתם, כל מי שמתנדב דבר 

  

  ביאור שיטות המפרשים בענין י"ב מעלות בין האולם והמזבח: .יז

  כבר נתבאר במקומו בגוף הספר. שיטת הגר"א והתפארת ישראל:

ה,ביאור המשנה כך:  שיטת הרע"ב: ְלָחּה ַאּמָ ה, ְוׁשִ זוהי המדרגה הראשונה.  רּום ַמֲעָלה ֲחִצי ַאּמָ

ה, ה ַאּמָ לׁש,גות שכל אחת רחבה אמהכאן עוד שתי מדר ַאּמָ ומדרגה ברוחב שלש  , ְורֹוֶבד ׁשָ

האמות ה ַאּמָ לׁש,עוד שני מדרגות כל אחת ברוחב אמה ,. ְוַאּמָ ומדרגה ברוחב שלש  , ְורֹוֶבד ׁשָ

מפני שהמשנה אומרת 'העליונה' משמע שיש כאן עוד כמה מדרגות כדי  ְוָהֶעְליֹוָנה,אמות. 
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ה,מדרגה העליונה, להשלים למספר י"ב מדרגות עד ה ה ַאּמָ ודהיינו יש כאן ארבע  ַאּמָ

ע,מדרגות כל אחת ברוחב אמה.    והמדרגה העליונה ברוחב ארבע. ְורֹוֶבד ַאְרּבַ

מדרגה ברוחב  ג.מדרגה ברוחב אמה.  ב.מדרגה ברוחב אמה.  א.ויוצא סדר המדרגות כך: 

 ז.ה ברוחב אמה. מדרג ו.מדרגה ברוחב אמה.  ה.מדרגה ברוחב שלש אמות.  ד.אמה. 

מדרגה ברוחב  י.מדרגה ברוחב אמה.  ט.מדרגה ברוחב אמה.  ח.מדרגה ברוחב שלש אמות. 

 חמשאמות. ולרבי יהודה האחרונה  ארבעמדרגה ברוחב  יב.מדרגה ברוחב אמה.  יא.אמה. 

  אמות.

  

ִר ביאור המשנה כך:  שיטת הרא"ש בפירוש ראשון: ַח, ֶעׂשְ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ים ּבֵ ּתֵ ה, ּוׁשְ ִים ַאּמָ ּתַ ים ּוׁשְ

ם, ֵרה ַמֲעלֹות ָהיּו ׁשָ בין האולם ולמזבח יש עשרים ושתים אמה, ואת כל החלל הזה  ֶעׂשְ

ה,ממלאים שתים עשרה המדרגות.  ְלָחּה ַאּמָ ה, ְוׁשִ גובה כל אחת מהמדרגות  רּום ַמֲעָלה ֲחִצי ַאּמָ

רוב המדרגות, אלא כל המדרגות ממש  [ולא רקחצי אמה והרוחב של כל אחת מהמדרגות אמה 

לׁש,. גבוהות חצי אמה ורחבות אמה] ה ְורֹוֶבד ׁשָ ה ַאּמָ כאן מבאר הרא"ש שתיבות 'אמה אמה'  ַאּמָ

הכוונה בגובה ולא ברוחב, דהיינו שגובה כל מדרגה חצי אמה, וא"כ 'אמה' פירושו שתי 

פירוש התיבות 'אמה אמה' מדרגות שכל אחת גבוהה חצי אמה, ויחדיו הם אמה שלימה. וכך 

הם ארבע מדרגות שיחדיו הם בגובה שני אמות. ואח"כ 'רובד שלש' אין זה מדרגה נוספת, 

[ונמצא שהמדרגה הרביעית הזו רחבה ארבע אלא מקום פנוי ללא מדרגות ברוחב שלש אמות 

א נקרא אמות. אמה אחת מצד עצמה ככל המדרגות, ועוד שלש אמות הנקראים 'רובד'. אמנם הרובד ל

לׁש,. חלק מהמדרגה, אלא הוא מקום פנוי שאחר המדרגה] ה ְורֹוֶבד ׁשָ ה ַאּמָ ואח"כ שוב ארבע  ְוַאּמָ

מדרגות שיחדיו הם בגובה שני אמות, ואח"כ מקום פנוי שאינו מדרגה נוספת, ברוחב שלש 

ע,אמות.  ה ְורֹוֶבד ַאְרּבַ ה ַאּמָ יחדיו הם בגובה שני ואח"כ עוד ארבע מדרגות ש ְוָהֶעְליֹוָנה, ַאּמָ

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. 

מדרגה  ג.ברוחב אמה. מדרגה  ב.מדרגה ברוחב אמה.  א.נמצא סדר גובה המדרגות כך: 

מדרגה ברוחב אמה. וכאן יש מקום פנוי ללא מדרגה נוספת ברוחב שלש  ד.ברוחב אמה. 

מדרגה  ח.מדרגה ברוחב אמה.  ז.מדרגה ברוחב אמה.  ו.מדרגה ברוחב אמה.  ה.אמות. 

מדרגה ברוחב  ט.ברוחב אמה. וכאן יש מקום פנוי ללא מדרגה נוספת ברוחב שלש אמות. 

מדרגה ברוחב אמה. וכאן יש  יב.מדרגה ברוחב אמה.  יא.רגה ברוחב אמה. מד י.אמה. 

אמות. ולרבי יהודה ברוחב חמש אמות, ואחד  ארבעמקום פנוי ללא מדרגה נוספת ברוחב 

  מהרובדים הקודמים הוא רק שתי אמות.
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  נמצא שהמדרגות ממלאים את כל הרוחב של עשרים ושתים אמה שבין האולם והמזבח.

זה הקשה הרא"ש עצמו מדוע כתוב במשנה 'אמה אמה', הרי לפי פירוש זה היה ועל פירוש 
  צריך להיות כתוב 'שתי אמות'.

[אולי אפשר לתרץ דיש סוד בדבר, והתנא רצה ליחד את שניהם יחד ולומר בלשון 'אמה' 'אמה', שהוא 

  .ושלימות] לשון שלימות, ולא לשון של 'חצי אמה' או 'שתי אמות', ורצה לנקוט לשון של יחוד

  

רּום ַמֲעָלה , וביאר הרא"ש ביאור נוסף ושונה, שיש גורסים במשנה שיטת הרא"ש בפירוש שני:

ְלָחּה  ה, ְוׁשִ ה. ולפי גירסא זו ביאור המשנה כך:  ֲחִציֲחִצי ַאּמָ ְלָחּה ַאּמָ ה, ְוׁשִ רּום ַמֲעָלה ֲחִצי ַאּמָ

ה, לׁש, גובה כל מדרגה חצי אמה, ורחבה חצי אמה. ֲחִצי ַאּמָ ה ְורֹוֶבד ׁשָ ה ַאּמָ דהיינו שעל  ַאּמָ

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 

המדרגה השלישית  המדרגות יחד ברוחב הם שלש וחצי אמה. ואח"כ שוב אמה לגובה, יהיה

ברוחב חצי אמה והמדרגה הרביעית יהיה 'רובד שלש' דהיינו שיהיה ברוחב שלש אמות. 

ה נמצא רוחב ארבעת המדרגות הראשונות יחד שבע אמות. וגבהם שתי אמות.  ה ַאּמָ ְוַאּמָ

לׁש, וכאן יהיה ג"כ כך, נמצא רוחב שמונת המדרגות הראשונות ארבע עשרה אמה.  ְורֹוֶבד ׁשָ

ע,הם ארבע אמות. וגב ה ְורֹוֶבד ַאְרּבַ ה ַאּמָ ואח"כ שוב שתי מדרגות שכל אחת  ְוָהֶעְליֹוָנה, ַאּמָ

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 

וא שבע עשרה וחצי אמות. ואח"כ שתי המדרגות האחרונות, שהמדרגה שעד כאן הרוחב ה

הראשונה מהם ברוחב חצי אמה והמדרגה השניה מהם ברוחב ארבע אמות. והם משלימים 

  לרוחב עשרים ושתים אמות. וגובה שש אמות.

 ג.מדרגה ברוחב שלש אמות.  ב.מדרגה ברוחב חצי אמה.  א.נמצא סדר המדרגות כך: 

 ו.מדרגה ברוחב חצי אמה.  ה.מדרגה ברוחב שלש אמות.  ד.חצי אמה. מדרגה ברוחב 

 ט.מדרגה ברוחב שלש אמות.  ח.מדרגה ברוחב חצי אמה.  ז. מדרגה ברוחב שלש אמות.

 יב.מדרגה ברוחב חצי אמה.  יא.מדרגה ברוחב שלש אמות.  י.מדרגה ברוחב חצי אמה. 

  אמות. ארבעמדרגה ברוחב 

זה היה צריך להיות כתוב במשנה כך: 'והעליונה אמה ורובד  ומציין הרא"ש שלפי פירוש

[תיבת 'אמה' הראשונה שאחרי תיבת 'והעליונה', היה צריך להיות כתוב לפני תיבת ארבע' 

  . אלא שכתוב במשנה בלשון הזה, אגב הלשונות הקודמים שבמשנה.'והעליונה']
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ו בפירוש הראשון גם כאן לפי פירוש זו לא ביאר הרא"ש את שיטת רבי יהודה. ויתכן שכמ

לפי רבי יהודה הרובד העליון הוא חמש אמות, ואחד מהרובדים הקודמים יהיה רק ברוחב 

  . (וכ"כ בעזרת כהנים) שתי אמות

  

להעיר שבנוסח פירוש הרא"ש שלפנינו יש כמה טעויות הדפוס. וצריך לגרוס כך: הרי לב' 

(וכן הגיה  אמותלח' מעלות י"ד  ת,ז' אמואמות בשטח הקרקע, לד' מעלות  וחצימעלות ג' 

  .העזרת כהנים)

  

ְלָחּה על הפירוש השני של הרא"ש הגורס במשנתינו ' ה ְוׁשִ ה ֲחִצירּום ַמֲעָלה ֲחִצי ַאּמָ ', ַאּמָ

םשכתוב: ' (מדות ב ג)הקשה הרא"ש מהמשנה  ָהיּו ׁשָ ֲעלֹות ׁשֶ ל ַהּמַ רּום  ,בבית המקדש]- [ ּכָ

לְ  ה ְוׁשִ ל אּוָלםַמֲעָלה ֲחִצי ַאּמָ ֶ ה, חּוץ ִמׁשּ '. רואים שכל שאר המדרגות בבית ָחּה ֲחִצי ַאּמָ

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 
  הם ברוחב ג' אמות, וכפי שנתבאר.שבבית המקדש, שהרי חלק גדול מהמדרגות כאן 

  

  עיין שם בפירושו למשנה ביאורו. וראה עזרת כהנים. שיטת הרר"ש:

  

הרמב"ם חולק על כל השיטות האלו, ומפרש את המשנה כך: מה שנאמר  שיטת הרמב"ם:

ְלָחּה ַאמָּ  ה, ְוׁשִ ם. רּום ַמֲעָלה ֲחִצי ַאּמָ ֵרה ַמֲעלֹות ָהיּו ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ה. עד כאן מדברת במשנה, ּוׁשְ

גות וכל אחת מהם בגובה חצי אמה רהמשנה על מדרגות האולם, שיש שתים עשרה מד

[יש גירסאות שגירסת וברוחב אמה. וכך היו כל המדרגות בלי שום שינוי והבדל בין המדרגות 

) הלכות בית הבחירה ו ד( בכסף משנה. וראה הרמב"ם היא שגם רוחב כל מדרגה היא חצי אמה

כתב שהגירסא הנכונה היא אמה (עפ"י כת"י ועוד ראשונים דרך חכמה בו גירסא זו. שהקשה על

  .]אמהובכתי"ק של הרמב"ם הגירסא  שגורסים כן).

ומכאן והלאה לא מדובר כלל על המדרגות, אלא מדובר על כותל האולם, שהוא לא היה 

לׁש,  ה ְורֹוֶבד ׁשָ ה ַאּמָ לׁש. כותל ישר כמו כל כותל. וכך הפירוש, ַאּמָ ה ְורֹוֶבד ׁשָ ה ַאּמָ ְוַאּמָ

ע. שאמה אחת מהכותל ישר רגיל כמו כל כותל, ואחר כך  ה ְורֹוֶבד ַאְרּבַ ה ַאּמָ ְוָהֶעְליֹוָנה, ַאּמָ

שלש אמות. ואחר כך שוב אמה ישר כמו כל כותל, ואחר כך  רוחבבנין בולט מהכותל ב

לכל גובה הכותל. ורק שלש אמות. וכן הוא בסדר הזה  רוחבשוב בנין בולט מהכותל ב
  ארבע אמות, ולשיטת רבי יהודה חמש אמות. רוחבהבליטה העליונה היא ב
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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'.

 (בבא בתרא ד. סוכה נא:)ה שכתוב בגמרא ונראה שאפשר להסמיך לשיטת הרמב"ם את מ

כמו  המראה הואשבנו את כתלי בנין בית המקדש בצורה של שורה נכנסת ושורה יוצאת, ו
  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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ביא בכאן מאמר סיכום כוונת התקיעות בקצרה, ונקווה שלא למנוע טוב מבעליו, נ .יח

  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 

סירה, ואח"כ אח' באח', וצריך לבנותם, ושיהיה הדורמיטא והנ [דא"ק ואבי"ע דגבורה, דשנה זו]
  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, 
  בכתר דרחל.  דת"ת][כחב"ד ח"ג וש"ע וצלם דאימא נכנס בתוך הנוק', וניתנו שבע גבורות 

  

  תקיעה ראשונה דתשר"ת:

 להעלות הבל השופר, לעורר כלים דחב"ד דמ"ה דז"א.  .א

 להעלות עוד הבל השופר, לעורר צלם דאבא שעל גבי רישא דז"א.  .ב

 להעלות צלם דאימא מתוך הנוק', ולהעלותו על גבי רישא דז"א.  .ג

ם על גבי רישא מכתר דרחל, ולהעלות [כחב"ד ח"ג וש"ע דת"ת]להוציא שבע גבורות   .ד

 דז"א.

להעלות צלמים דאבא ואימא, עם שבע גבורות, ועם בירורי רפ"ח, למ"ן לאבא   .ה

 ואימא.

 ומשם להעלות מ"ן ממדרגה למדרגה עד רום המעלות.  .ו

 לייחד ע"ב וס"ג דא"ק.  .ז

 להמשיך משם מוחין חדשים דאבא ואימא ולהחזיר מוחין ישנים דאבא ואימא.  .ח

[ועד וחין בכל המדרגות עד אבא ואימא לייחד את כל המדרגות ולהמשיך המ  .ט

 .בכלל]

להמשיך מאבא ואימא שני צלמים חדשים ושני צלמים ישנים ושני מנצפ"ך, על   .י

  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:

  על גבי רישא דז"א.להעלות דת"י דגבורות חזרה 
  

  תקיעה אחרונה דתשר"ת:

  , לתוך חב"ד דז"א.[חוץ מבג"ה ישנים]להמשיך את כל המוחין שהם ארבע צלמים 
  

  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'. 

  ם לכתר דנוק'.להמשיך שבע גבורות ישנים וחדשי
  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
  ר"ת תש"ת תר"ת בפעם השלישית: פנימיות דפנימיותתש

  

  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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בענין גודל מעלת ויקרת בית המקדש השלישי, שהוא בנין מעשה הקב"ה בעצמו, ולא  .יט

וז"ל עם תרגום משולב ומשובץ: ָאַמר  (במדבר דף ר"כ:)מעשה ידי אדם, איתא בזוהר הקדוש 

י ַאבָּ  י ֱאִליֶעֶזר. יֹוָמא ִרּבִ ִרּבִ ֵמיּה ּדְ ְ ַמע ִמׁשּ ׁשָ א, ּדְ יׁשָ ַמְעָנא ִמּבּוִציָנא ַקּדִ ׁשָ ה ֲחָדא, ּדְ ְרָנא ִמּלָ א, ִאְדּכַ

ע ִמָנְך. ַחד,  ֵעיָנא ְלִמְתּבַ ְעָיין ּבָ ַלת ּבַ ים ּגֹוי, ָאַמר ֵליּה ָסָבא ָסָבא, ּתְ יּה ַחד ַחּכִ ַחד, ָאָתא ְלַקּמֵ

ַאּתּון ַאְמִרין ִית ִראׁשֹון  ּדְ ֵרי ִזְמִנין, ּבַ א ּתְ א ָאֳחָרא, ְוָהא ָלא ֲהוֹו ְלִמְבֵני ֶאּלָ ׁשָ י ַמְקּדְ ֵני ְלכּו ּבֵ ִיְתּבְ ּדְ

נּון,  ַבר ִאְתּבָ ֲהָוה ֵליּה ְלִמְבֵני, ּכְ אֹוַרְייָתא, ְוָהא ַמה ּדְ ח ּבְ ּכַ ׁשְ י ָלא ּתִ ִליׁשִ ִית ׁשְ ִני, ּבַ ּוַבִית ׁשֵ

יהּ  ָרֵאל ָקָרא לֹון ְקָרא. ּוְכִתיב,  ּוְלעֹוָלם ֵלית ּבֵ י ִיׂשְ ּתֵ ֵרי ּבָ ָהא ּתְ יר, ּדְ דֹול ִיְהֶיה  (חגי ב)ַיּתִ ּגָ
ה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון.  ִית ַהּזֶ בֹוד ַהּבַ   ּכְ

מַ תרגום:  ָ ׁשּ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ י ֵמַהּמְ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ָדָבר ֶאָחד ׁשֶ י ּבְ ְרּתִ א, ִנְזּכַ י ַאּבָ ל ָאַמר ַרּבִ מֹו ׁשֶ ְ ע ִמׁשּ

ָעיֹות ֲאִני רֹוֶצה ִלְתּבַֹע  ֹלׁש ּבְ א ְלָפָניו ּגֹוי ֶאָחד ְוָאַמר לֹו: ָזֵקן ָזֵקן, ׁשָ י ֱאִליֶעֶזר. יֹום ֶאָחד ּבָ ַרּבִ

א  נֹות ֶאּלָ ׁש ַאֵחר, ַוֲהֵרי ֹלא ָהיּו ְלִהּבָ ית ִמְקּדָ ֶנה ָלֶכם ּבֵ ּבָ ּיִ ם אֹוְמרִים ׁשֶ ַאּתֶ ְך. ַאַחת, ׁשֶ ַרק ִמּמְ

ֲעַמִים  נֹות  -ּפַ ָהָיה לֹו ְלִהּבָ ֶ ּתֹוָרה, ַוֲהֵרי ַמה ׁשּ י ֹלא ִתְמָצא ּבַ ִליׁשִ ִית ׁשְ ִני. ּבַ ִית ִראׁשֹון ּוַבִית ׁשֵ ּבַ

סּוק, ְוָכתּוב  ָרֵאל ָקָרא ָלֶהם ַהּפָ י ִיׂשְ ּתֵ ֵני ּבָ ֲהֵרי ׁשְ ָבר ִנְבנּו, ּוְלעֹוָלם ֵאין ּבֹו יֹוֵתר, ׁשֶ  (חגי ב)ּכְ
דֹול ה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון.  ּגָ ִית ַהּזֶ בֹוד ַהּבַ   ִיְהֶיה ּכְ

ִמְתְקִריב  ין, ַמאן ּדְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ָאה, ַיּתִ א ִעּלָ ַאּתּון ְקֵרִבין ְלַמְלּכָ ַאּתּון ַאְמִרין, ּדְ ְותּו, ּדְ

י  א, ִאיהּו ַחּדֵ ִחילּו,  (יתיר)ְלַמְלּכָ ָלא ּדְ ָלא ַצֲעָרא, ּבְ ִדיר, ּבְ ַצֲעָרא ּתָ ִחיקּו. ְוָהא ַאּתּון ּבְ ּוְבָלא ּדְ

ֵני ָעְלָמא. ַוֲאָנן ָלא ִאְתְקִריב ָלן ַצֲעָרא ְוֹדֲחָקא ִויגֹוָנא  ל ּבְ יר ִמּכָ ִדיר, ַיּתִ ּוְבֹדֲחָקא ּוִביגֹוָנא ּתָ

א ִאית לְ  יּה, ְוַעל ּדָ ָאה, ְוַאּתּון ְרִחיִקין ִמּנֵ א ִעּלָ ָלל. ֲאָנן ְקִריִבין ְלַמְלּכָ כּו ַצֲעָרא ְוֹדֲחָקא ֶאְבָלא ּכְ

ָלא ִאית ָלן.    ִויגֹוָנא, ַמה ּדְ

ים. ִמי תרגום:  ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ֶלְך ָהֶעְליֹון יֹוֵתר ִמּכָ ם ְקרֹוִבים ַלּמֶ ַאּתֶ ם אֹוְמִרים ׁשֶ ַאּתֶ ְועֹוד, ׁשֶ

ֵמַח  ֶלְך הּוא ׂשָ רֹוב ַלּמֶ ּקָ ִלי ַפַחד, בְּ  (יותר)ׁשֶ ִלי ַצַער, ּבְ ִמיד, ּבְ ַצַער ּתָ ם ּבְ ִלי דַחק, ַוֲהֵרי ַאּתֶ

ָלל. ָאנּו  ֵני ָהעֹוָלם, ְוָלנּו ֹלא ִהְתָקֵרב ַצַער ְודַחק ְוָיגֹון ּכְ ל ּבְ ִמיד יֹוֵתר ִמּכָ ּוְבדַחק ּוְבָיגֹון ּתָ

ּנּו, ְוָלֵכן ֵיׁש ָלֶכם ַצַער ְודַחק, ֵאֶבל ְויָ  ם ְרחֹוִקים ִמּמֶ ֶלְך ָהֶעְליֹון, ְוַאּתֶ ֵאין ְקרֹוִבים ַלּמֶ ֶ גֹון, ַמה ׁשּ
  ָלנּו. 

ְבִריאּוָתא.  ְלכֹון ִלֱהִוי ּבִ ִריִאין, ְוגּוָפא ּדִ ֱהוֹון ּבְ ּתְ ִגין ּדִ ַאּתּון ָלא ָאְכֵלי ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה, ּבְ ֲאָנן ְותּו, ּדְ

ְייפֹון דִּ  ְבִריאּוָתא, ְוָכל ׁשַ ֵחיָלא ּבִ יִפין ּבְ ּקִ ָבֵעיָנן, ַוֲאָנן ּתַ ל ַמה ּדְ ִקּיּוַמְייהּו. ְוַאּתּון ָאְכֵליָנן ּכָ יָלן ּבְ

ָסֵני ְלכוֹ  א ּדְ ין. ַעּמָ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ין, ּוִבְתִבירּו ַיּתִ יׁשִ ַמְרִעין ּבִ ְלכּו ּבְ ין ּכֻ ׁשִ ָלא ַאְכִלין, ַחּלָ ן ּדְ

ְמִעיָנְך, ְוָלא ֲאַקבֵּ  ָלא ַאׁשְ י, ּדְ יָמא ִלי ִמּדִ א. ָסָבא ָסָבא, ָלא ּתֵ ֹכּלָ ל ִמָנְך. ָזִקיף ֵעינֹוי ֱאָלֲהכֹון ּבְ
ַגְרֵמי.  א ּדְ ּלָ יּה, ְוִאְתָעִביד ּתִ ח ּבֵ ּגַ י ֱאִליֶעֶזר, ְוַאׁשְ   ִרּבִ

ְבִריאּות. תרגום:  ְהיּו ְבִריִאים ְוגּוְפֶכם ִיְהֶיה ּבִ ּתִ ֵדי ׁשֶ ם ֹלא אֹוְכִלים ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּכְ ַאּתֶ ְועֹוד, ׁשֶ

רֹוִצים ֶ ל ַמה ׁשּ ּלֹא ָאנּו אֹוְכִלים ּכָ ם ׁשֶ ָעְמָדם. ְוַאּתֶ ְבִריאּות, ְוָכל ֵאיָבֵרינּו ּבְ ֹכַח ּבִ , ְוָאנּו ֲחָזִקים ּבְ

ֹוֵנא ֶאְתֶכם  ׂשּ ים. ַעם ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ֶבר יֹוֵתר ִמּכָ ֳחָלִאים ָרִעים ּוְבׁשֶ ֶכם ּבֶ ּלְ ים ּכֻ ׁשִ אֹוְכִלים, ַחּלָ
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ּכֹל. ָזֵקן ָזֵקן, ַאל ּתֹאַמר ִלי דָ  י ֱאֹלֵהיֶכם ּבַ ְך. ֵהִרים ַרּבִ ל ִמּמְ ַמע אֹוְתְך ְוֹלא ֲאַקּבֵ ּלֹא ֶאׁשְ ָבר, ׁשֶ
ל ֲעָצמֹות.  ה ַגל ׁשֶ יַח ּבֹו, ְוַנֲעׂשָ ּגִ   ֶאְלָעָזר ֵעיָניו ְוִהׁשְ

יּה ּוָבָכה, ְוָאַמר,  ר ֵריׁשֵ ָנח רּוְגֵזיּה, ַאְהּדָ יָון ּדְ ָכל הָ  (תהלים ח)ּכֵ ְמָך ּבְ יר ׁשִ ָאֶרץ. ְיָי ֲאדֹוֵננּו ָמה ַאּדִ

ֵלית ָלךְ  אֹוַרְייָתא, ּדְ י ּדְ ה ֲחִביִבין ִמּלֵ ָכל ַאְרָעא, ְוַכּמָ יָפא ּבְ ּקִ א, ּתַ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ יף ֵחיָלא ּדִ ּקִ ָמה ּתַ  ּכַ

ָלא ַנְפַקת  אֹוַרְייָתא, ּדְ ַאְתָיא ּבְ ה ְזֵעיָרא ּדְ אֹוַרְייָתא, ְוֵלית ִמּלָ ח ָלּה ּבְ ּכַ ׁשְ ָלא ּתִ ה ְזֵעיָרא ּדְ ִמּלָ

הּו, מִ  ַאְלָנא יֹוָמא ַחד ְלֵאִלּיָ ע, ֲאָנא ׁשָ ַאל ַההּוא ָרׁשָ ׁשָ ין ּדְ ין ִאּלֵ ִריְך הּוא. ִמּלִ א ּבְ ּפּוֵמיּה ְדקּוְדׁשָ

ִריְך הּוא, ְוָהִכי הּוא.  א ּבְ יּה ְדקּוְדׁשָ רּו ַקּמֵ ְרִקיָעא, ִאְתְסּדָ א ּדִ ְמִתיְבּתָ ָהא ּבִ   ְוָאַמר ּדְ

ח ָרְגזתרגום:  ּנָ יָון ׁשֶ ָכל  (תהלים ח)ֹו, ֶהֱחִזיר ֹראׁשֹו ּוָבָכה, ְוָאַמר, ּכֵ ְמְך ּבְ יר ׁשִ ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ

ֵאין ְלְך  ְבֵרי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ה ֲחִביִבים ּדִ ָכל ָהָאֶרץ, ְוַכּמָ דֹוׁש, ָחָזק ּבְ ם ַהּקָ ֵ ה ָחָזק ּכַֹח ַהׁשּ ּמָ ָהָאֶרץ. ּכַ

ּלֹא ִתְמָצא ַבּתֹוָרה, ְואֵ  ָבר ָקָטן ׁשֶ רּוְך ּדָ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ּלֹא ָיָצא ִמּפִ א ַבּתֹוָרה ׁשֶ ּבָ ָבר ָקָטן ׁשֶ ין ְלְך ּדָ

יַבת  יׁשִ ֲהֵרי ּבִ הּו, ְוָאַמר ׁשֶ י יֹום ֶאָחד ֶאת ֵאִלּיָ ַאְלּתִ ע, ֲאִני ׁשָ ַאל אֹותֹו ָרׁשָ ָ ׁשּ ָבִרים ֵאּלּו ׁשֶ הּוא. ּדְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ רּו ִלְפֵני ַהּקָ ּדְ   הּוא. ְוָכְך ֶזה: ָהָרִקיַע ִהְסּתַ

ין  יׁשִ ַמְלָאִכין ַקּדִ ַאְרָעא, ּכְ ד לֹון ּבְ ִריְך הּוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ְצַרִים, ּבָ ָרֵאל ִמּמִ ַכד ַנְפקּו ִיׂשְ ּדְ

ָעא ל ֵמי ְרִקיִעין, ּוְלַנּטְ א ֵליּה ִמּגֹו ׁשְ א, ּוְלַנְחּתָ יׁשָ יָתא ַקּדִ א, ּוָבָעא ְלִמְבֵני לֹון ּבֵ ָרֵאל, ְלֵעיּלָ ֹון ְלִיׂשְ

א. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ְלֵעיּלָ ִדּיּוְקָנא ּדִ ַגְווָנא ּדְ א, ּכְ יׁשָ ַהר  (שמות טו)ְנִציָבא ַקּדִ ֵעמֹו ּבְ ִביֵאמֹו ְוִתּטָ ּתְ

ָפַעְלּתָ ַאְנּתְ ְיָי, ְוָלא ַאֲחרָ  ַההּוא ּדְ ַעְלּתָ ְיָי. ּבְ ָך ּפָ ְבּתְ ָמכֹון ְלׁשִ ָאן ֲאָתר ּבְ ָך ַנֲחָלְתָך. ּבְ ְבּתְ א. ָמכֹון ְלׁשִ

ִני. ְוַתְרַווְייהּו, אּוָמנּוָתא דְ  ִית ׁשֵ א ּבַ ׁש ְיָי ּכֹוְננּו ָיֶדיָך, ּדָ ּדָ ִית ִראׁשֹון. ִמּקְ א ּבַ ַעְלּתָ ְיָי, ּדָ א ּפָ קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא ִאיּנּון.    ּבְ

רוּ תרגום:  דֹוׁש ּבָ ְצַרִים ָרָצה ַהּקָ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ּכְ ים ׁשֶ ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ָאֶרץ ּכְ ְך הּוא ַלֲעׂשֹוָתם ּבָ

ָרֵאל,  ֵמי ָהְרִקיִעים ְוִלְנֹטַע ֶאת ִיׂשְ ִית ָקדֹוׁש ּוְלהֹוִרידֹו ִמּתֹוְך ׁשְ ל ַמְעָלה, ְוָרָצה ִלְבנֹות ָלֶהם ּבַ ׁשֶ

תּוב  ּכָ ַמְעָלה. ֶזהּו ׁשֶ ּלְ מּות ׁשֶ מֹו ַהּדְ ִבאֵ  (שמות טו)ְנִציב ָקדֹוׁש, ּכְ ַהר ַנֲחָלְתְך. ּתְ ֵעמֹו ּבְ מֹו ְוִתּטָ

ְך  ְבּתְ ה ה', ְוֹלא ַאֵחר. ָמכֹון ְלׁשִ ַעְלּתָ ַאּתָ ּפָ אֹותֹו ׁשֶ ַעְלּתָ ה'. ּבְ ְך ּפָ ְבּתְ ָמכֹון ְלׁשִ ֵאיֶזה ָמקֹום. ּבְ ּבְ

ַעְלּתָ ה'  ָדׁש ה' ּכֹוֲננּו ָיֶדיְך  -ּפָ ִית ִראׁשֹון. ִמּקְ נֵ  -ֶזה ּבַ ִני. ּוׁשְ ִית ׁשֵ דֹוׁש ֶזה ּבַ נּות ַהּקָ יֶהם ֻאּמָ
רּוְך הּוא ֵהם.    ּבָ

ַאְרָעא.  ִריְך הּוא ִלְבַנְייהּו ּבְ א ּבְ ָרא, ִמיתּו, ְוַאְכָנס לֹון קּוְדׁשָ ַמְדּבְ יּה ּבְ יזּו ַקּמֵ ַאְרּגִ (אוליפו ּוִמּדְ

ים. וּ  עובדיהון) ְך ָלא ִאְתְקּיָ ַבר ָנׁש, ּוְבִגין ּכַ ֵני ַעל ְיָדא ּדְ ְבִגין ּוֵביָתא ִאְתּבְ ֹלֹמה ֲהָוה ָיַדע, ּדִ ׁשְ

א ָאַמר,  ים, ְוַעל ּדָ ַבר ָנׁש ָלא ִיְתָקּיָ ַהאי עֹוָבָדא ּדְ ְוא  (תהלים קכז)ּדְ ִאם ְיָי ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ

ָאה, ְוִאְצָטְרכּון אִ  ַרם ֲחּטָ ֶעְזָרא, ּגָ יֹומֹוי ּדְ יּה ִקיּוָמא. ּבְ ָהא ֵלית ֵליּה ּבֵ יּנּון ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו, ּדְ

ָעְלָמא,  ִריְך הּוא, ָלא ֲהָוה ּבְ א ּבְ ְנָייָנא ַקְדָמָאה ְדקּוְדׁשָ ַען, ּבִ יּה ִקיּוָמא. ְוַעד ּכְ ְלִמְבֵני, ְוָלא ֲהָוה ּבֵ

ִתיב,  ָאֵתי ּכְ א (תהלים קמז)ּוְלִזְמָנא ּדְ א ֲאָנן ְמַחּכָ ם ְיָי, ִאיהּו ְוָלא ָאֳחָרא. ּוִבְנָייָנא ּדָ ַלִ ן, ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
ַלל.  יּה ִקּיּוָמא ּכְ ֵלית ּבֵ ַבר ָנׁש, ּדְ ְנָייָנא ּדְ   ְוָלא ּבִ
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ר תרגום:  ְדּבָ ּמִ יזּו ְלָפָניו ּבַ ִהְרּגִ ֶ ֵניֶהם ָלָאֶרץ,  -ּוִמׁשּ רּוְך הּוא ֶאת ּבְ דֹוׁש ּבָ (למדו ֵמתּו, ְוִהְכִניס ַהּקָ

ִית ִנְבָנה ַעל ְיֵדי ָאָדם, ְוָלֵכן ֹלא ָעַמד. וּ  מעשיהם) ל ְוַהּבַ ה ֶזה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּמַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ ֹלֹמה ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשְ

ֲהֵרי  (תהלים קכז)ָאָדם ֹלא ַיֲעֹמד, ְוַעל ֶזה ָאַמר,  ְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו, ׁשֶ ִאם ה' ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ

ַרם ַהֵחְטא, ְוִהְצָטְרכּו ֵהם ִלְבנֹות, ְולֹ  יֵמי ֶעְזָרא ּגָ א ָהְיָתה ּבֹו ֲעִמיָדה. ְוַעד ֵאין לֹו ּבֹו ֲעִמיָדה. ּבִ

תּוב  עֹוָלם, ְוֶלָעִתיד ָלבא ּכָ רּוְך הּוא ֹלא ָהָיה ּבָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְנַין ָהִראׁשֹון ׁשֶ ו ּבִ ּבֹוֵנה  (שם קמז)ַעְכׁשָ
ֵאין לֹו עֲ  ְנַין ָאָדם, ׁשֶ ים, ְוֹלא ּבִ ם ה'. הּוא ְוֹלא ַאֵחר. ּוְלִבְנָין ֶזה ָאנּו ְמַחּכִ ַלִ ָלל. ְירּוׁשָ   ִמיָדה ּכְ

ְסָיא,  ִאְתּכַ ִית ִראׁשֹון ּבְ א. ּבַ ֵעיּלָ ֲחָדא ִמּלְ ִריְך הּוא ּכַ א ּבְ ִני, ָיִחית לֹון קּוְדׁשָ ִית ִראׁשֹון, ּוַבִית ׁשֵ ּבַ

ִיְתֲחֵזי ְלכָ  ִני, ּדְ ִית ׁשֵ ִאְתְקֵרי ּבַ ְלָיא, ּדְ ִאְתּגַ ִית ֶלֱהִוי ּבְ ְלָיא. ַההּוא ּבַ ִאְתּגַ ִני ּבְ ל ָעְלָמא ּוַבִית ׁשֵ
ָכל ִקּיּוָמא.  א ּבְ ִלּבָ ִלים, ּוְרעּוָתא ּדְ ִריְך הּוא. ֶחְדָוה ׁשְ א ּבְ   אּוָמנּוָתא ְדקּוְדׁשָ

ִית ִראׁשֹון תרגום:  ֶאָחד ִמְלַמְעָלה. ּבַ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ִני יֹוִריד אֹוָתם ַהּקָ ִית ִראׁשֹון ּוַבִית ׁשֵ ּבַ

ִגלּ  ִני ּבְ ִכּסּוי, ּוַבִית ׁשֵ ָרֶאה ְלָכל ָהעֹוָלם ּבְ ּיֵ ִני, ׁשֶ ִית ׁשֵ ְקָרא ּבַ ּנִ ִית ִיְהֶיה ְבִגּלּוי, ׁשֶ ּוי. אֹותֹו ּבַ
ָכל ֲעִמיָדה.  ב ּבְ ֵלָמה ּוְרצֹון ַהּלֵ רּוְך הּוא, ֶחְדָוה ׁשְ דֹוׁש ּבָ נּות ַהּקָ   ֻאּמָ

ּבֹוי  א, ַעל ּגַ ק ְלֵעיּלָ ּלַ ְסָיא, ִאְסּתְ ִאְתּכַ ִית ִראׁשֹון ּבְ ְלָיא. ְוָכל ָעְלָמא ֶיחמּון, ַההּוא ּבַ ִאְתּגַ ַההּוא ּדְ ּדְ

עֹובָ  ִית ִראׁשֹון, ּבְ ִאיּנּון ֲעָנִנין, ֲהִוי ּבַ ְלָייא, ּוְבגֹו ּדְ ִאְתּגַ ַההּוא ּדְ י ּדְ ּבֵ ָסֲחָרן ַעל ּגַ ָדא ֲעָנֵני ְיָקר ּדְ
א ֲאָנן ְמַחכָּ  יא, ּוִבְנָייָנא ּדָ ַמּיָ ָסִליק ַעד רּום ְיַקר ׁשְ   אן. ְטִמיָרא, ּדְ

ִגּלּוי. ְוָכל ָהעֹוָלם ִיְראּו ַעְנֵני תרגום:  ּבְ ב אֹותֹו ׁשֶ ִכּסּוי ָעָלה ְלַמְעָלה, ַעל ּגַ ִית ִראׁשֹון ּבְ אֹותֹו ּבַ

ה ָטִמיר  ַמֲעׂשֶ ִית ִראׁשֹון ּבְ ִגּלּוי. ּוְבתֹוְך אֹוָתם ֲעָנִנים ִיְהֶיה ּבַ ּבְ ב אֹותֹו ׁשֶ ּסֹוְבִבים ַעל ּגַ ָכבֹוד ׁשֶ
עֹולֶ  ים. ׁשֶ ַמִים, ּוְלִבְנָין ֶזה ָאנּו ְמַחּכִ ָ בֹוד ַהׁשּ   ה ַעד רּום ּכְ

ִתי ָהא ּכְ ר ָנׁש, ּדְ ּבַ ַלם ָלא ִליֱהִוי אּוָמנּוָתא ּדְ ְירּוׁשָ א ּדִ ֲאִפיּלּו ַקְרּתָ ָעְלָמא, ּדְ ַען, ָלא ֲהָוה ּבְ ב, ְוַעד ּכְ

יָתא, וֲאִני ֶאְהֶיה ָלּה ְנֻאם ְיָי חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב וְ  (זכריה ב) ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ִתיב ָהִכי, ּכָ א ּכְ גֹו'. ִאי ְלַקְרּתָ

ְצַרִים,  ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקּו ִיׂשְ א, ּכַ ֵריׁשָ א, ֲהִוי ִאְתֲחֵזי ְלֶמֱהִוי ּבְ יֵליּה. ְועֹוָבָדא ּדָ ּיּוָרא ּדִ ִאיהּו ּדִ ּדְ
ְתָרָאה.  פּוְרָקָנא ּבַ ק ַעד ְלסֹוף יֹוִמין, ּבְ ּלַ   ְוִאְסּתְ

ֲהֵרי  ְוַעדתרגום:  נּות ָאָדם, ׁשֶ ַלִים ֹלא ִתְהֶיה ֻאּמָ ל ְירּוׁשָ ֲאִפּלּו ִעיר ׁשֶ ו ֹלא ָהָיה ָבעֹוָלם, ׁשֶ ַעְכׁשָ

תּוב  ְך  (זכריה ב)ּכָ תּוב ּכָ ּה ְנֻאם ה' חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ְוגֹו'. ִאם ְלִעיר ּכָ ן  -ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ּלֹו.  ּיּור ׁשֶ הּוא ּדִ ִית, ׁשֶ ק ַהּבַ ּלֵ ְצַרִים, ְוִהְסּתַ ָרֵאל ִמּמִ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ֹראׁש ּכְ ה ֶזה ֲהֵרי ָראּוי ִלְהיֹות ּבָ ּוַמֲעׂשֶ
ה ָהַאֲחרֹוָנה.  ֻאּלָ ּגְ ִמים ּבַ   ַעד ְלסֹוף ַהּיָ

אי הָ  ין. וּדַ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ָאה, ַיּתִ א ִעּלָ אי ֲאָנן ְקֵרִבין ְלַמְלּכָ וּדַ א ַאֲחָרא, ּדְ ֶאְלּתָ ִכי הּוא, ׁשְ

ין,  ַאר ַעּמִ ין ׁשְ ָרֵאל ּבֵ ָכל ָעְלָמא. ְוָהִכי ִאיּנּון ִיׂשְ א ּדְ ִריְך הּוא ִלּבָ א ּבְ ָרֵאל ֲעַבד לֹון קּוְדׁשָ ִיׂשְ ּדְ

א, ָהכִ  ָלא ִלּבָ ָעְלָמא ֲאִפיּלּו ִרְגָעא ֲחָדא ּבְ ְייִפין ָלא ַיְכֵלי ְלֵמיָקם ּבְ ׁשַ ָמה ּדְ ְייִפין, ּכְ ין ׁשַ א ּבֵ ִלּבָ י ּכְ

ַאר ַאְרָעאן,  גֹו ׁשְ ַלם ּבְ ָרֵאל. ְואֹוף ָהִכי ְירּוׁשָ ָלא ִיׂשְ ָעְלָמא, ּבְ הּו, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּבְ ּלְ ין ּכֻ ַעּמִ
ְייִפין.  א ּגֹו ׁשַ ִלּבָ כּוֵלי ָעְלָמא. ּכְ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ א ִאיִהי ּבְ ְייִפין. ְוַעל ּדָ גֹו ׁשַ א ּבְ ִלּבָ   ּכְ
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ֵאָלה ַאֶחֶרתתרגום:  ים ׁשְ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ֶלְך ָהֶעְליֹון יֹוֵתר ִמּכָ אי ָאנּו ְקרֹוִבים ַלּמֶ ּדַ ּוַ ְך  -, ׁשֶ אי ּכָ ַוּדַ

ים,  ָאר ָהַעּמִ ין ׁשְ ָרֵאל ּבֵ ל ָהעֹוָלם. ְוָכְך ֵהם ִיׂשְ רּוְך הּוא ֵלב ּכָ דֹוׁש ּבָ ה אֹוָתם ַהּקָ ָרֵאל ָעׂשָ ׂשְ ּיִ ֶזה, ׁשֶ

מ ין ָהֵאיָבִרים. ּכְ מֹו ֵלב ּבֵ ְך ּכְ ִלי ֵלב, ּכָ עֹוָלם ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד ּבְ ָהֵאיָבִרים ֹלא ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ּבָ ֹו ׁשֶ

ָאר ָהֲאָרצֹות כְּ  תֹוְך ׁשְ ַלִים ּבְ ם ְירּוׁשָ ָרֵאל. ְוָכְך ּגַ ִלי ִיׂשְ עֹוָלם ּבְ ם ֹלא ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ּבָ ּלָ ים ּכֻ מֹו ָהַעּמִ
ְך  תֹוְך ָהֵאיָבִרים, ְוַעל ּכָ תֹוְך ָהֵאיָבִרים. ֵלב ּבְ מֹו ֵלב ּבְ ל ָהעֹוָלם, ּכְ ֶאְמַצע ּכָ   ִהיא ּבְ

א ִאיִהי ָרִכיְך ְוָחָלׁש, ְוִאיהוּ  ְייִפין. ִלּבָ א ּגֹו ׁשַ ִלּבָ ַגְווָנא ּדְ ין, ּכְ ַאר ַעּמִ ָרֵאל ִמְתַנֲהָגן ּגֹו ׁשְ  ְוִיׂשְ

ֲעָרא ְוָעָקא ִויגֹונָ  ְייִפין, ָלא ָיַדע ִמּצַ ָכל ׁשַ ֵביּה ִקּיּוָמא ּדְ ֵביּה ִקיּוָמא, ּדְ א, ּדְ א ִלּבָ ָלל ֶאּלָ א ּכְ

ל  הּו ִקּיּוָמא, ְוָלא ַיְדִעין ִמִדי. ּכָ ָהא ֵלית ּבְ ָלל, ּדְ הּו ּכְ ְייִפין ָלא ִאְתְקִריב ּבְ ַאר ׁשַ סּוְכְלָתנּו, ׁשְ

שַׁ  ִאיהּו ָחְכְמָתא ְוסּוְכְלָתנּו, ּדְ א, ּדְ ְייִפין ָלא ְקִריִבין ְלַמְלּכָ ַאר ׁשַ ַאר ׁשְ א. ּוׁשְ א ִלּבָ מֹוָחא, ֶאּלָ ְרָיא ּבְ

ַאר עַ  א ְקִריִבין, ּוׁשְ יׁשָ א ַקּדִ ָרֵאל, ְלַמְלּכָ ְך ִיׂשְ ָלל. ּכַ יּה ּכְ יּה, ְוָלא ַיְדִעין ִמּנֵ ְייִפין, ְרִחיִקין ִמּנֵ ין ׁשַ ּמִ
יּה.    ְרִחיִקין ִמּנֵ

ים כְּ תרגום:  ָאר ָהַעּמִ תֹוְך ׁשְ ָרֵאל ִמְתַנֲהִגים ּבְ ׁש, ְוִיׂשְ ב הּוא ַרְך ְוַחּלָ תֹוְך ָהֵאיָבִרים. ַהּלֵ ב ּבְ מֹו ַהּלֵ

ּבֹו ַהשֵּׂ  ּיּום, ׁשֶ ּבֹו ַהּקִ ב, ׁשֶ ָלל, ַרק ַהּלֵ ַער ְוָצָרה ְוָיגֹון ּכְ ל ָהֵאיָבִרים. ֹלא יֹוֵדַע ִמּצַ ֶכל. ְוהּוא ִקּיּום ּכָ

ֲהֵרי ֵאין בָּ  ָלל, ׁשֶ ֶהם ּכְ ָאר ָהֵאיָבִרים ֹלא ִהְתָקֵרב ּבָ ָאר ׁשְ ל ׁשְ ָבר. ּכָ ֶהם ִקּיּום ְוֹלא יֹוְדִעים ּדָ

ָאר ָהֵאיָבִרים  ב. ּוׁשְ א ַרק ַהּלֵ ּמַֹח, ֶאּלָ רּוי ּבַ ָ ׁשּ ֶכל, ׁשֶ הּוא ָחְכָמה ְוׂשֵ ֶלְך, ׁשֶ ָהֵאיָבִרים ֹלא ְקרֹוִבים ַלּמֶ

ֶלְך  ָרֵאל ְקרֹוִבים ַלּמֶ ְך ִיׂשְ ָלל. ּכָ ּנּו ְוֹלא יֹוְדִעים ּכְ ים ְרחֹוִקים ְרחֹוִקים ִמּמֶ ָאר ָהַעּמִ דֹוׁש, ּוׁשְ ַהּקָ
ּנּו.    ִמּמֶ

אַ  ׁשְ ים ּכִ ָקִצים ּוְרָמׂשִ ׁשְ ָרֵאל ָלא ָאְכֵלי ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ְוִטּנּוָפא ְוִלְכלּוָכא ּדִ ִיׂשְ א ַאֲחָרא, ּדְ ֶאְלּתָ ר ׁשְ

א וְ  ִאיהּו ָרִכיְך ְוָחַלׁש, ּוַמְלּכָ א ּדְ ָהא ִלּבָ ין, ָהִכי הּוא, ּדְ ְייִפין, ָלא ָנִטיל ַעּמִ ַאר ׁשַ ָכל ׁשְ ִקּיּוָמא ּדְ

א,  ָמא, ּוְמזֹוֵניּה ָנִקי ּוְבִריָרא, ְוִאיהּו ָרִכיְך ְוָחִלׁש ִמּכֹּלָ ָכל ּדָ ִרירּו ְוָצחּוָתא ּדְ א ּבְ ִלְמזֹוֵניּה, ֶאּלָ

ִחין ּגִ ְייִפין ָלא ַמׁשְ ַאר ׁשַ ְייִפין, ְוָכל ׁשְ סֹוֶלת ֲאָנח ְלָכל ׁשַ ַאר ּפְ סֹוֶלת ּוִביׁש  ּוׁשְ ל ּפְ א ּכָ ַהאי, ֶאּלָ ּבְ
ִאְתֲחֵזי לֹון.  ָמה ּדְ ְתִקיפּו ּכְ א ַנְטִלין, ְוִאיּנּון ּבִ ֹכּלָ   ּדְ

ים תרגום:  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָרֵאל ֹלא אֹוְכִלים ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ְוִטּנּוף ְוִלְכלּוְך ּוׁשְ ׂשְ ּיִ ֵאָלה ַאֶחֶרת, ׁשֶ ׁשְ

ים  ָאר ָהַעּמִ ׁשְ ךְ  -ּכִ ָאר ָהֵאיָבִרים. ֹלא  ּכָ ל ׁשְ ׁש, ּוֶמֶלְך ַוֲעִמיַדת ּכָ ב הּוא ַרְך ְוַחּלָ ֲהֵרי ַהּלֵ הּוא, ׁשֶ

ָאר  ׁש ֵמַהּכֹל, ּוׁשְ ם, ּוְמזֹונֹו ָנִקי ּוָברּור, ְוהּוא ַרְך ְוַחּלָ ל ַהּדָ רּור ְוַצחּות ּכָ לֹוֵקַח ִלְמזֹונֹו, ַרק ּבֵ

יַח ְלָכל ָהֵאיָבִרים, וְ  ֹסֶלת ַמּנִ ל ַהּפְ ֹסֶלת ְוַרע ׁשֶ ל ּפְ א ּכָ ֶזה, ֶאּלָ יִחים ּבָ ּגִ ָאר ָהֵאיָבִרים ֹלא ַמׁשְ ָכל ׁשְ
ָראּוי ָלֶהם.  מֹו ׁשֶ ֹחֶזק ּכְ   ַהּכֹל לֹוְקִחים, ְוֵהם ּבְ

א, ָלאו מִ  ָצַרַעת. ְלִלּבָ ַחת, ְסִגירּו ּדְ ֵאת אֹו ַסּפַ ְייִפין ִאית ֲאַבְעּבּוִעין, ׂשְ ַאר ׁשַ ָכל ׁשְ א ּבְ ל ְוַעל ּדָ ּכָ

ִריְך הּוא ָנִטיל  א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ָלל. ּכַ יּה מּוָמא ּכְ א, ֵלית ּבֵ ִריָרא ִמּכֹּלָ א ִאיהּו ָנִקי ּבְ לּום, ֶאּלָ ָהֵני ּכְ

ִתיב,  א ּכְ יּה מּוָמא ַעל ּדָ ֵלית ּבֵ ִאיהּו ָנִקי ּוְבִרירּו ּדְ ָרֵאל ּדְ ְך ָיָפה  (שיר השירים ד)ֵליּה ְלִיׂשְ ּלָ ּכֻ

א ַרְעָיִתי ּומוּ  יק ְידֹוי, ָאַמר, ִאיּלּו ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא, ֶאּלָ י יֹוֵסי, ָנׁשִ ם ֵאין ָבְך. ָאָתא ִרּבִ

י.  ּיִ א, ּדַ ַמע ּדָ י ִיְצָחק, ַהאי ְקָרא ָהִכי  (במדבר כ"ב)ְלִמׁשְ ה ְוגֹו'. ָאַמר ִרּבִ ּכֶ ָרֵאל ַהּמֻ ם ִאיׁש ִיׂשְ ְוׁשֵ
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ם ִאיׁש ִישְׂ  ב, ְוׁשֵ א ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכּתַ ה, ָלא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ר ֻהּכָ ה ֲאׁשֶ ּכֶ ְנָחס, ְוֹלא ַהּמֻ ה ּפִ ר ִהּכָ ָרֵאל ֲאׁשֶ
ֹאַרח ָסִתים.    ּבְ

ב תרגום:  ַרַעת. ַלּלֵ ַחת, ְסִגירּות ַהּצָ ֵאת אֹו ַסּפַ ָאר ָהֵאיָבִרים ֵיׁש ֲאַבְעּבּועֹות, ׂשְ ָכל ׁשְ ְוַעל ֶזה ּבְ

א הּוא ָנקִ  ה, ֶאּלָ ל ֵאּלֶ לּום ִמּכָ רּוְך הּוא ֵאין ּכְ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ָלל. ּכָ י ּוָברּור ֵמַהּכֹל, ֵאין ּבֹו מּום ּכְ

תּוב  ֵאין ּבֹו מּום, ְוָעָליו ּכָ הּוא ָנִקי ּוָברּור ׁשֶ ָרֵאל, ׁשֶ ְך ָיָפה  (שיר השירים ד)ָלַקח ֶאת ִיׂשְ ּלָ ּכֻ

ק ָידֹו ְוָאַמר י יֹוֵסי, ָנׁשַ א ַרּבִ ְך. ּבָ ֹמַע ֶאת ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ּבָ ֵדי ִלׁשְ , ִאּלּו ֹלא ָבאִתי ָלעֹוָלם ַרק ּכְ

ם  -ֶזה  ֵתב: ְוׁשֵ סּוק ֶזה ָהָיה ָצִריְך ְלִהּכָ י ִיְצָחק, ּפָ ה ְוגֹו'. ָאַמר ַרּבִ ּכֶ ָרֵאל ַהּמֻ ם ִאיׁש ִיׂשְ י ִלי. ְוׁשֵ ּדַ
ה. ֹלא נֶ  ר ֻהּכָ ה ֲאׁשֶ ּכֶ ְנָחס, ְוֹלא ַהּמֻ ה ּפִ ר ִהּכָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר. ִאיׁש ִיׂשְ ֶדֶרְך ִנְסּתָ א ּבְ   ֱאַמר ֶאּלָ

י ֶאְלָעָזר  א ָהִכי ָאַמר ִרּבִ ִריְך הּוא ְלִפְנָחס ְלַכֲהָנא (נ"א רבי שמעון)ֶאּלָ א ּבְ ַסְלֵקיּה קּוְדׁשָ יָון ּדְ , ּכֵ

ָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַכהֲ  ַבר ָנׁש. ּדְ ַקְטָלנּוָתא ּדְ ָרא ֵליּה ְלִפְנָחס ּבְ ָעא ְלַאְדּכְ א, ָלא ּבָ א. ַעד ַרּבָ ָנא ַרּבָ

ֵניֶהם  ְדקֹור ֶאת ׁשְ ח ֹרַמח ְוגֹו', ַוּיִ ּקַ ְנָחס ַוּיִ ְרא ּפִ ר ֵליּה, ְוָאַמר ַוּיַ א, ַאְדּכַ ָלא ַסְלֵקיּה ְלַכֲהָנא ַרּבָ

ָלא ִאְתֲחֵזי ֵליּה, ְוָחס  ַקְטָלנּוָתא, ּדְ ֵמיּה ּבְ ר ׁשְ א ָלא ַאְדּכַ ַסְלֵקיּה ְלַכֲהָנא ַרּבָ יָון ּדְ ָעֵליּה ְוגֹו'. ּכֵ

ה, ה ַהּמּוּכָ ָ ם ָהִאׁשּ ַקְטָלנּוָתא. ְוׁשֵ ָרא ּבְ א ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְדּכְ ַכֲהָנא ַרּבָ ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ  ְיָקָרא ְדקּוְדׁשָ
  אּוף ָהִכי. 

י ֶאְלָעָזר תרגום:  ְך ָאַמר ַרּבִ א ּכָ נְ (רבי שמעון)ֶאּלָ רּוְך הּוא ֶאת ּפִ דֹוׁש ּבָ ֶהֱעָלה ַהּקָ יָון ׁשֶ ָחס , ּכֵ

דֹול. ֶטֶרם  ֲהֵרי ֹלא ָראּוי ְלֹכֵהן ּגָ יר ְלִפְנָחס ֶאת ֶהֶרג ָהָאָדם, ׁשֶ ה ְגדֹוָלה, ֹלא ָרָצה ְלַהְזּכִ ִלְכֻהּנָ

יְנָחס  ְרא ּפִ יר לֹו, ְוָאַמר, ַוּיַ ה ְגדֹוָלה ִהְזּכִ ֵניֶהם  [וגו']ֶהֱעָלהּו ִלְכֻהּנָ ְדֹקר ֶאת ׁשְ ח ֹרַמח ְוגֹו', ַוּיִ ּקַ ַוּיִ

בֹוד ְוגֹו'.  ּלֹא ָראּוי לֹו, ְוָחס ָעָליו ּכְ ֶהֶרג, ׁשֶ מֹו ּבַ יר ׁשְ ה ְגדֹוָלה, ֹלא ִהְזּכִ ֶהֱעָלהּו ִלְכֻהּנָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ְך.  ם ּכָ ה, ּגַ ּכָ ה ַהּמֻ ָ ם ָהִאׁשּ ֶהֶרג. ְוׁשֵ יר ּבְ דֹול ֹלא ָראּוי ְלַהְזּכִ ּכֵֹהן ּגָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

ְמעֹון ֲהָוה אָ  י ׁשִ י ִרּבִ הּו ִרּבִ ַגע ּבְ ֲהוֹו ָאְזֵלי ּפָ יּה, ַעד ּדַ י ְיהּוָדה ָאִזיל ִעּמֵ א ְללּוד, וִרּבִ ּפּוְטִקּיָ ִזיל ִמּקַ

ְנָחס. ָטִעינּו ֵליּה, ְוָלא י ּפִ ִרּבִ ִכיְך ֲחָמֵריּה ּדְ ן ָיִאיר, ּוְתֵרין ּגּוְבִרין טֹוֲעִנין ֲאַבְתֵריּה. ׁשָ ְנָחס ּבֶ  ּפִ

י פִּ  א ִאְתָעִביד ָלן ָאִזיל. ָאַמר ִרּבִ ין ָקא ָאַרח, אֹו ִנּסָ ין ַחְדּתִ ַאְנּפִ ָהא ֵריָחא ּדְ ִביקּו ֵליּה, ּדְ ְנָחס, ׁשְ

י  ַתר ַחד ִטָנָרא. ָנַטל ֲחָמָרא ְוָאִזיל, ָאַמר ִרּבִ ְמעֹון ִמּבָ י ׁשִ ן, ָנַפק ִרּבִ ּמָ ִאיּנּון ּתַ א. ַעד ּדְ ּתָ ַהׁשְ
ָהא ְנָחס, ְוָלא ֲאָמִרית ְלכּו, ּדְ ין ָקא ָאַרח.  ּפִ ין ַחְדּתִ ַאְנּפִ   ֵריָחא ּדְ

ָהיּו הֹוְלִכים, תרגום:  י ְיהּוָדה ָהַלְך ִעּמֹו. ַעד ׁשֶ א ְללֹוד, ְוַרּבִ ּפּוְטִקּיָ ְמעֹון ָהָיה הֹוֵלְך ִמּקַ י ׁשִ ַרּבִ

ִרים ַאֲחָריו. ָעַמד חֲ  ים ְמַחּמְ ֵני ֲאָנׁשִ ן ָיִאיר, ּוׁשְ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ֶהם ַרּבִ ַגע ּבָ ְנָחס. ָטֲענּו ּפָ י ּפִ ל ַרּבִ מֹורֹו ׁשֶ

ס  ּנֵ ִנים ֲחָדׁשֹות ֵהִריַח, אֹו ׁשֶ ל ּפָ ֲהֵרי ֵריַח ׁשֶ ִאירּו אֹותֹו, ׁשֶ ְנָחס, ַהׁשְ י ּפִ אֹותֹו, ְוֹלא ָהַלְך. ָאַמר ַרּבִ

ְמעֹון ֵמַאֲחֵרי ֶסַלע ֶאָחד, ָנַטל ֲחמוֹ  י ׁשִ ם, ָיָצא ַרּבִ ֵהם ׁשָ אן. ַעד ׁשֶ ה ָלנּו ּכָ י ֵיָעׂשֶ ר ְוָהַלְך. ָאַמר ַרּבִ
ִנים ֲחָדׁשֹות ֵהִריַח. ל ּפָ ֲהֵרי ֵריַח ׁשֶ י ָלֶכם ׁשֶ ְנָחס, ְוֹלא ָאַמְרּתִ   ּפִ

י, ְוָיָהַבת  א ְלַגּבִ ִכיְנּתָ ַאְתָיא ׁשְ ֶחְלִמי, ּדְ ְנָחס, ּוָבָכה, ָאַמר ֵליּה, ֲחֵמיָנא ּבְ י ּפִ ִלי ָנַחת ְוָגִפיף ֵליּה ִרּבִ

ָזן ַרְבְרבָ  ֲחָמָרְך, ְיַדְעָנא ְנִבְזּבְ ְרֵסי ּדַ ל ּפַ ְמעֹון, ִמּקָ י ׁשִ ֲחֵמיָנא. ָאַמר ִרּבִ ָמה ּדַ א ּכְ ּתָ ּה. ַהׁשְ יָנא ּבָ ן, ְוַחּדִ
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אֹוַרְייָתא ִאְצְטִריְך  י ּדְ ִמּלֵ דּוְך ַחד, ּדְ ְנָחס, ֵנִתיב ּבְ י ּפִ ִלים. ָאַמר ִרּבִ א ֶחְדָוה ׁשְ ּתָ ַאְנּתְ הּוא. ַהׁשְ ּדְ
כָּ  ַמָייא, ְוִאיָלָנא, ָיְתבּו. ָצחּוָתא. ַאׁשְ   חּו ֵעיָנא ּדְ

ִכיָנה ֵאַלי ְוָנְתָנה תרגום:  ָאה ׁשְ ּבָ ְנָחס ּוָבָכה. ָאַמר לֹו, ָרִאיִתי ַבֲחלֹוִמי ׁשֶ י ּפִ ף אֹותֹו ַרּבִ ָיַרד ְוִגּפֵ

י ָרִאיִתי. ָאַמר ַרּבִ ִפי ׁשֶ ו ּכְ י ָבּה. ְוַעְכׁשָ ַמְחּתִ דֹוִלים, ְוׂשָ ְרסֹות ֲחמֹוְרְך  ִלי אֹוָצרֹות ּגְ ְמעֹון, ִמּקֹול ּפַ ׁשִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ּדִ ָמקֹום ֶאָחד, ׁשֶ ב ּבְ ְנָחס, ֵנׁשֵ י ּפִ ֵלָמה. ָאַמר ַרּבִ ֵעת ֶחְדָוה ׁשְ ה. ּכָ ה ַאּתָ ּזֶ י ׁשֶ ָיַדְעּתִ
בּו.    ְצִריִכים ַצחּות. ָמְצאּו ַמְעַין ַמִים ְוֵעץ, ְוָיׁשְ

ל  ּכַ ְנָחס, ִמְסּתָ י ּפִ ִריְך ָאַמר ִרּבִ א ּבְ יד לֹון קּוְדׁשָ ָאְרָחא ָאֳחָרא ַיְעּבִ ִתים, ּבְ ית ַהּמֵ ָהא ִלְתִחּיַ ֲהִויָנא ּדְ

ְרִמין  ְתָרָאה. ְמָנָלן. ֵמִאיּנּון ֲעָצמֹות, ַהְנהּו ּגַ ֵדין ּבַ א ַקְדָמָאה, ִליֱהִוי ּכְ ּתָ ֲהָוה ַהׁשְ הּוא, ּוַמה ּדְ

ִריְך הּוא ַעל יְ  א ּבְ ַאֲחָיא לֹון קּוְדׁשָ יב, ּדְ ְכּתִ ְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל  (יחזקאל לז)ֵדי ְיֶחְזֵקאל, ּדִ ַוּתִ

ְקַרם ֲעֵליֶהם עוֹ  ר ָעָלה ְוגֹו'. ַוּיִ יִדים ּוָבׂשָ ה ֲעֵליֶהם ּגִ ִתיב ְוָרִאיִתי ְוִהּנֵ ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ּכְ ר ַעְצמֹו ּבְ

יט ַאְפׁשִ ָהא ַמה ּדְ ֶהם. ּדְ ַקְדִמיָתא  ִמְלָמְעָלה ְורּוַח ֵאין ּבָ ְתָרָאה. ּבְ ַקְדִמיָתא, ִליֱהֵוי ּבַ (אפשיט ּבְ

ר,  מרוחא, ולבתר) ׂשָ יט ֵמרּוָחא, ּוְלָבַתר עֹור, ּוְלָבַתר ּבָ ַקְדִמיָתא ַאְפׁשִ ר, ּבְ ׂשָ עֹור, ּוְלָבַתר ּבָ
  ּוְלָבַתר ֲעָצמֹות. 

תתרגום:  ה ִלְתִחּיַ ּזֶ ל ָהִייִתי ׁשֶ ּכֵ ְנָחס, ִמְסּתַ י ּפִ דֹוׁש  ָאַמר ַרּבִ ה ָלֶהם ַהּקָ ֶדֶרְך ַאֵחר ַיֲעׂשֶ ִתים ּבְ ַהּמֵ

ִין ָלנּו, ֵמאֹוָתן ֲעָצמֹות, אֹוָתן ֲעָצמֹות  ֵעת ִראׁשֹון, ִיְהֶיה ָאז ַאֲחרֹון. ִמּנַ ָהָיה ּבְ ֶ רּוְך הּוא, ּוַמה ׁשּ ּבָ

תּוב  ּכָ רּוְך הּוא ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֶהֱחָיה ַהּקָ ְקְרבּו ָהֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל וַ  (יחזקאל לז)ׁשֶ ּתִ

ְקַרם ֲעֵליֶהם  -ַעְצמֹו  ר ָעָלה ְוגֹו'. ַוּיִ יִדים ּוָבׂשָ ה ֲעֵליֶהם ּגִ תּוב, ְוָרִאיִתי ְוִהּנֵ ְך ּכָ ַהְתָחָלה, ְוַאַחר ּכָ ּבַ

ֶהם  ה, ִיְהֶיה ַאֲחרוֹ  -עֹור ִמְלָמְעָלה ְורּוַח ֵאין ּבָ ִחּלָ ּתְ יט ּבַ ִהְפׁשִ ֶ ֲהֵרי ַמה ׁשּ ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ (הפשיט ן. ּבַ

ר,  מרוח, ואחר כך) ׂשָ ְך ּבָ ְך עֹור, ְוַאַחר ּכָ יט ֵמרּוַח, ְוַאַחר ּכָ ה ִהְפׁשִ ִחּלָ ּתְ ר. ּבַ ׂשָ ְך ּבָ עֹור, ְוַאַחר ּכָ
ְך ֲעָצמֹות.    ְוַאַחר ּכָ

ַאֲחָיא קוּ  ין ּדְ ְרִמין ִאּלֵ ן ַקְדָמֵאי, ֲאָבל ּגַ ָדא ַאְקׁשָ ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ ין ְוָאִתין ָאַמר ַרּבִ ִריְך הּוא, ִנּסִ א ּבְ ְדׁשָ

ִתיב,  א ֲחֵזי ַמה ּכְ ִריְך הּוא. ּתָ א ּבְ הּו קּוְדׁשָ ְנָיין, ֲעַבד ּבְ יָתִני  (איוב י)ְמׁשַ י ַכחֹוֶמר ֲעׂשִ ְזָכר ָנא ּכִ

ְקפִּ  ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ ְתֵריּה, ֲהֹלא ֶכָחָלב ּתַ ִתיב ּבַ יֵבִני. ַמה ּכְ ׁשִ ר ְוֶאל ָעָפר ּתְ יֵאִני, עֹור ּוָבׂשָ

ַעפְ  ר ָנׁש ּבְ ֵלי ּבַ ִיְתּבְ ִריְך הּוא, ְלָבַתר ּדְ א ּבְ ין קּוְדׁשָ סֹוְכֵכִני. ַזּמִ ִני ּוַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ ָרא, ּתַ

ִעָסה דָּ  ד ֵליּה ּכְ ַאר. ְלֶמְעּבַ ּתְ ִיׁשְ ְרָמא ּדְ ַההּוא ּגַ ִתים, ּדְ ְתִחַיית ַהּמֵ ָחָלב, ּוָמֵטי ִזְמָנא ּדִ ִביָנה ּדְ א, ְוַכּגְ

ְרָמא ְוִיְתְמֵחי ד ִיְתֲעָרב ַההּוא ּגַ ְרָמא. ּכַ ָצחּוָתא ַההּוא ּגַ הּוא ְנִביעּו ָנִקי ְמצּוְחַצח ּבְ ָחָלב, ּדְ  ּוְנִביַע ּכְ

יאּוָתא, ּולְ  ְקּפִ ִביָנה ּבִ ּגְ ִציּיּוָרא ּכַ יר ּבְ יא ֵליּה, ְוִיְתַצּיֵ ָחָלָבא, ּוְלָבַתר ַיְקּפִ ְך ָעֵליּה עֹור ּכְ ָבַתר ִיְתְמׁשַ
ר ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים.    ּוָבׂשָ

רּוְך תרגום:  דֹוׁש ּבָ ֶהֱחָיה ַהּקָ ה ׁשֶ ּו ָהַאֲחרֹוִנים, ֲאָבל ֲעָצמֹות ֵאּלֶ ֶזה ִהְתַקׁשּ ְמעֹון, ּבָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

רּוְך הּוא. ּבֹ דֹוׁש ּבָ ה ָבֶהם ַהּקָ ים ָעׂשָ ּנִ ים ְואֹותֹות ְמׁשֻ תּוב, הּוא, ִנּסִ ְזָכר ָנא  (איוב י)א ּוְרֵאה ַמה ּכָ

יאֵ  ְקּפִ ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ תּוב ַאֲחָריו, ֲהֹלא ֶכָחָלב ּתַ יֵבִני. ַמה ּכָ ׁשִ יָתִני ְוֶאל ָעָפר ּתְ י ַכֹחֶמר ֲעׂשִ ִני. ּכִ

דוֹ  ּשְכֵכִני. ָעִתיד ַהּקָ ִני ּוַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ְבֶלה ָהָאָדם עֹור ּוָבׂשָ ּיִ רּוְך הּוא, ְלַאַחר ׁשֶ ׁש ּבָ
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ה זֹו, ּוכְ  מֹו ִעּסָ ֵאר, ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ּכְ ָ ׁשּ ּתִ אֹוָתּה ֶעֶצם ׁשֶ ִתים, ׁשֶ ת ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ יַע ְזַמן ׁשֶ ָעָפר ְוַיּגִ מֹו ּבֶ

ה ּוְמֻצְחַצחַ  אֹוָתּה ְנִביָעה ְנִקּיָ ל ָחָלב ּוְנִביַעת ֶהָחָלב, ׁשֶ ִביָנה ׁשֶ ְתָעֵרב ּגְ ַצחּות אֹוָתּה ֶעֶצם. ּתִ ת ּבְ

אוֹ  ִקּפָ ִביָנה ּבְ מֹו ּגְ ִצּיּור ּכְ ר ּבְ יא אֹוָתּה, ְוִתְצַטּיֵ ְך ַיְקּפִ מֹו ָחָלב, ְוַאַחר ּכָ ֶחה ּכְ ן, אֹוָתּה ָהֶעֶצם ְוִתּמָ
ר ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים.  ְך ָעֶליָה עֹור ּוָבׂשָ ׁשֵ ְך ִיּמָ   ְוַאַחר ּכָ

יֵכִני. ֲהָדא הּוא ִדְכִתי ּתִ א ּתַ ִתיב, ֶאּלָ ִני ָלא ּכְ ְכּתָ יֵאִני. ִהּתַ ְקּפִ ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ ב ֲהֹלא ֶכָחָלב ּתַ

ִני ָלא כְּ  ִני. סֹוַכְכּתָ יׁשֵ ְלּבִ א ּתַ ִתיב, ֶאּלָ ִני ָלא ּכְ ּתָ ׁשְ יֵאִני. ִהְלּבַ ְקּפִ א ּתַ ִתיב, ֶאּלָ יָתִני ָלא ּכְ ִתיב, ִהְקּפִ

סֹוְכֵכנִ  א ּתְ ַמע. ֶאּלָ הּו ְלָבַתר ִזְמָנא ַמׁשְ ּלְ   י. ּכֻ

יֵכִני. תרגום:  ּתִ א ּתַ ִני ֹלא ָכתּוב, ֶאּלָ ְכּתַ יֵאִני. ִהּתַ ְקּפִ ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ תּוב ֲהֹלא ֶכָחָלב ּתַ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

א תַּ  ִני ֹלא ָכתּוב, ֶאּלָ ּתַ ׁשְ יֵאִני. ִהְלּבַ ְקּפִ א ּתַ יַתִני ֹלא ָכתּוב, ֶאּלָ ִני ֹלא ָכתּוב, ִהְקּפִ ִני. סֹוַכְכּתַ יׁשֵ ְלּבִ

ַאַחר ְזַמן.  ּלְ ָמע ׁשֶ ם ַמׁשְ ּלָ סֹוְכֵכִני. ּכֻ א ּתְ   ֶאּלָ

י.  ַחּיֵ א רּוָחא ּדְ ִדי, ּדָ יָת ִעּמָ ִתיב, ַחִיים ָוֶחֶסד ָעׂשִ ִדי  (ס"א ואי תימא)ּוְלָבַתר ַמה ּכְ יָת ִעּמָ ָעׂשִ

א הָ  ה. ֶאּלָ ֲעׂשֶ ִתיב ּתַ ִתיב, ְוָלא ּכְ י ּכְ ִדית ּבִ ַההּוא ָעְלָמא ׁשָ ִדי. ּבְ יָת ִעּמָ ִכי ָאַמר, ַחִיים ָוֶחֶסד ָעׂשִ

ַההּוא  ְמָרה רּוִחי, ִאיִהי ַנְטַרת ְלרּוִחי, ּבְ א, ׁשָ ַמְלּכָ ַמְטרֹוִניָתא ּדְ ְתָך, ּדְ ים, ֲאָבל ּוְפקּוּדָ ַחּיִ רּוָחא ּדְ

ין ְלַפְקָדא  ַאּתְ ַזּמִ ְתָך, ּדְ ַקְדִמיָתא. ָעְלָמא. ַמאי ּוְפקּוּדָ ל  (שמרה רוחי)ָלּה ּבְ א, ּכָ ה ּדָ ִמּלָ ְוָרָזא ּדְ

א, ְוִאיִהי ַנְטָרא לֹון, ְלָאָתָבא לֹון  ַמְלּכָ ְרְסָייא ּדְ חֹות ּכֻ ִניִזין ּוְטִמיִרין ּתְ יא, ּגְ ַצִדיַקּיָ ין ּדְ ַנְפׁשִ

ְמָרה רּוִחי. ַמאי  ְתָך ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלדּוְכַתְייהּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּוְפקּוּדָ ְתָך. ּכְ (תהלים ּוְפקּוּדָ

יָדָהא,  קט) ְקדֹוִנין ּבִ ָכל רּוִחין ִאיּנּון ּפִ א, ּדְ ַמְלּכָ א ַמְטרֹוִניָתא ּדְ ְתָך, ּדָ קּוּדָ ח ַאֵחר. ּפְ תֹו ִיּקַ קּוּדָ ּפְ

ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ְוגֹו', ְוִאיִהי ַנְטָרא לוֹ  (תהלים לא)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ְמָרה רּוִחי, ּבְ א ׁשָ ִגין ּדָ ן, ּבְ
  ְוִאיִהי ַנְטַרת ָלּה. 

ִדי תרגום:  יָת ִעּמָ ים ָוֶחֶסד ָעׂשִ תּוב. ַחּיִ ְך ַמה ּכָ ים.  - ְוַאַחר ּכָ תּוב (ואם תאמר)זֹו רּוַח ַהַחּיִ , ֲהֵרי ּכָ

ים ָוֶחֶסד עָ  ְך ָאַמר, ַחּיִ א ּכָ ה. ֶאּלָ ֲעׂשֶ ִדי, ְוֹלא ָכתּוב ּתַ יָת ִעּמָ אֹותֹו עֹוָלם ָזַרְקּתָ ָעׂשִ ִדי. ּבְ יָת ִעּמָ ׂשִ

ְתְך  ים, ֲאָבל ּוְפֻקּדָ י רּוַח ַחּיִ ֶלְך  -ּבִ ת ַהּמֶ ְלּכַ ּמַ אֹותֹו  - ׁשֶ ְמָרה ֶאת רּוִחי ּבְ ְמָרה רּוִחי, ִהיא ׁשָ ׁשָ

ה.  ִחּלָ ּתְ ה ָעִתיד ִלְפֹקד אֹוָתּה ּבַ ַאּתָ ְתְך. ׁשֶ ה ּוְפֻקּדָ ָבר ֶזה וְ  (שמרה רוחי)עֹוָלם. ַמה ּזֶ ל  -סֹוד ּדָ ּכָ

יָבן ִלְמקֹומֹוֵתיֶהן ֶלְך, ְוִהיא ׁשֹוֶמֶרת אֹוָתם ַלֲהׁשִ א ַהּמֶ ּסֵ ַחת ּכִ נּוזֹות ּוְטִמירֹות ּתַ יִקים ּגְ ּדִ . ַנְפׁשֹות ַהּצַ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְתְך. ּכְ ה ּוְפֻקּדָ ְמָרה רּוִחי. ַמה ּזֶ ְתְך ׁשָ תּוב ּוְפֻקּדָ ּכָ קֻ  (תהלים קט)ֶזהּו ׁשֶ ח ַאֵחר. ּפְ תֹו ִיּקַ ּדָ

ְתְך  ֻקּדָ תּוב  -ּפְ ּכָ ָיֶדיָה. ֶזהּו ׁשֶ ְקדֹונֹות ּבְ ל ָהרּוחֹות ֵהם ּפִ ּכָ ֶלְך, ׁשֶ ת ַהּמֶ ָיְדְך  (שם לא)זֹוִהי ַמְלּכַ ּבְ
ְמָרה רּוִחי, ְוִהיא ׁשֹוֶמֶרת אֹוָתּה.  ְגַלל ֶזה ׁשָ   ַאְפִקיד רּוִחי ְוגֹו', ְוִהיא ׁשֹוֶמֶרת אֹוָתם, ּבִ

גַ  ִוד ּכְ א ָאַמר ּדָ ְמָרה (תהלים פו)ְווָנא ּדָ י ָחִסיד ָאִני. ׁשָ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ א.  ,ׁשָ ַמְלּכָ א ַמְטרֹוִניָתא ּדְ ּדָ

ָמה ְדַאּתְ  א ַמְטרֹוִניָתא. ּכְ ְכִתיב ְסָתם, ּדָ י ָחִסיד ֲאִני. ּוְבָכל ֲאָתר ּדִ ִגין ּכִ י, ּבְ ִאיִהי ַנְטָרא ַנְפׁשִ ּדְ

ה. וַ  (שמות כד)ָאֵמר,  ְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ קֹול ְיָי ֱאֹלֶהיָך.  (שמות טו)ּיִ ַמע ּבְ ׁשְ ֹמַע ּתִ   ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ
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ִוד תרגום:  מֹו ֶזה ָאַמר ּדָ ְמָרה  (שם פו)ּכְ י ָחִסיד ָאִני. ׁשָ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ֶלְך,  -ׁשָ ת ַהּמֶ זֹו ַמְלּכַ

י ָחִסיד ָאִני. וּ  ְגַלל ּכִ י, ּבִ ְמָרה ַנְפׁשִ ִהיא ׁשָ תּוב ְסָתם ׁשֶ ּכָ ֱאַמר  -ְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְלּכָ זֹו ַהּמַ

ה,  ְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ קֹול ה' ֱאֹלֶהיְך.  (שמות טו)ַוּיִ ַמע ּבְ ׁשְ ֹמַע ּתִ   ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ

ָזן ּוַמתְ  א ָיָהַבת ִלי ְנִבְזּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ְנָחס, ְוָאַמר, ְוָלאו ֲאָמִרית ָלְך ּדִ י ּפִ ָכה ִרּבִ ָאה חּוָלִקי ּבָ ָנן, ַזּכָ

ְרִמין  ַאר ּגַ ְרָמא, ׁשְ יַנח ַההּוא ּגַ ַההּוא ִזְמָנא, ּתִ א. ָאַמר ֵליּה, ּבְ ַמְעָנא ּדָ ָזֵכיָנא ְלֵמחֵמי ָלְך, ְוׁשָ ּדְ

רְ  ַהאי ּגַ ַההּוא ְנִביעּו ּדְ ִלילּו ּבְ הּו ִיְתּכְ ּלְ הֹון. ָאַמר ֵליּה, ּכֻ ְכחּון ַמה ִיְתֲעִביד ִמּנְ ּתַ ִיׁשְ ִלילּו ּדְ ָמא, ְוִיְתּכְ

ַמר. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ִאּתְ ָמה ּדְ יר ִצּיּוָרא, ּכְ ן ִיְתַצּיֵ ּמָ ה ֲחָדא, ְוּתַ א ִעּסָ ֲהֵדיּה, ְוִיְתֲעִביד ּכֹּלָ (ישעיה ּבַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  נח) הּו ִיְתַעבְּ  (הושע ה)ְוַעְצמֹוֶתיָך ַיֲחִליץ. ַמאי ַיֲחִליץ. ּכְ ּלְ רּון ָחַלץ ֵמֶהם. ּכֻ

ה ֲחָדא. ּוְכֵדין  ְרָמא, ְלֶמֱהִוי ִעּסָ ַהאי ּגַ ִלילּו ּבְ יּוַמְייהּו, ְוִיְתּכְ ַגן ָרְוה ּוְכמֹוָצא  (ישעיה נח)ִמּקִ ְוָהִייָת ּכְ
  ַמִים ְוגֹו'.

נתרגום:  ִכיָנה ָנְתָנה ִלי אֹוָצרֹות ּוַמּתָ ְ ַהׁשּ י ְלְך ׁשֶ ְנָחס ְוָאַמר, ְוֹלא ָאַמְרּתִ י ּפִ ָכה ַרּבִ ֵרי ּבָ ֹות. ַאׁשְ

ה  ֲעׂשֶ אֹותֹו ְזַמן ֵמיָלא אֹוָתּה ֶעֶצם, ַמה ּיַ י ֶאת ֶזה. ָאַמר לֹו, ּבְ ַמְעּתִ ִכיִתי ִלְראֹוְתְך ְוׁשָ ּזָ ֶחְלִקי ׁשֶ

ְללּו ַיַחד אִ  ל ֶעֶצם זֹו, ְוִיּכָ אֹוָתּה ְנִביָעה ׁשֶ ְללּו ּבְ ן ִיּכָ ּלָ ְצאּו. ָאַמר לֹו, ּכֻ ּמָ ּיִ ָאר ָהֲעָצמֹות ׁשֶ ְ ּה, ִמׁשּ ּתָ

תּוב  ּכָ ֱאַמר. ֶזהּו ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ר ִצּיּור, ּכְ ם ִיְצַטּיֵ ה ַאַחת, ְוׁשָ ה ִעּסָ ְוַעְצֹמֶתיְך  (ישעיה נח)ְוַהּכֹל ֵיָעׂשֶ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה ַיֲחִליץ. ּכְ ְללּו ָבֶעֶצם  (הושע ה)ַיֲחִליץ. ַמה ּזֶ ּיּוָמם ְוִיּכָ ם ָיָעְברּו ִמּקִ ּלָ ָחַלץ ֵמֶהם. ּכֻ
ה ַאַחת, ְוָאז ַהּזֹ ַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ְוגֹו'. ע"כ. (ישעיה שם)את ִלְהיֹות ִעּסָ   ְוָהִייָת ּכְ

  

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, 

בר ריק הוא, על כן שמע והבן מאד, כי הקדמות גדולות אתה צריך לדבר זה, כי לא ד

והבן היטב. והנה כתוב, 'בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ', ואמרו החכמים ז"ל, 

ב' ראשית, וזה עיקר גדול ורב בסתרי הבריאה, לדעת את הדברים על בורים,  -בראשית 

צון המאציל ב"ה לברוא העולם הזה, היה מעמיד ותיקון העולם מה תיקון. וכאשר עלה בר

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.

ו, הוא הנותן לה כח וממעל לחכמה נמצא ראשית אחר נעלם מאד, עמוק עמוק מי ימצאנ

לעשות חיל. ומפני עוצם קדושתו נסתר בתוך החכמה, ולא נראה ממנו החוצה. ובראות כל 

הלא זאת  -השרים וכל הממונים המקבלים מאת המלך, כי מן החכמה כולם מקבלים, אמרו 

היא ראשית הכל, והמקור שאין לו הפסק, ומזה הטעם נקראת החכמה ראשית. אך הראשית 

בה, והיא לא נבדלת ממנו כלל, וכל מעשיה ממנו, וכל סדריה ממנו נתנו לה.  האחר נכלל

ולא נמצא דבר בעולם שתעשה החכמה, שלא הגיע אליה מן הראשית הזה, הוא הנרמז 

 



  היכל       â   אוצר�ההיכל�� â       מראה

 
תתטז

  

בקוצה של יו"ד. ולא תמצא שנבדל הקוץ מן היו"ד ולא היו"ד מן הקוץ לעולם. ונמצא לכל 
  , וזהו ב' ראשית שאמרתי למעלה.ראשית לראשית -הדברים ראשית אחד, ועוד 

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, 

מדריגות, ונסו יגון ואנחה. כי על הימים ההם נאמר, 'ביום והשלום והמנוחה יתגבר בכל ה

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 

ק מן הדרך, ורק הקדמות אניח האנשים להכיל כל הפרטים עד תומם, על כן לא ארח

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 

הנעלם, ויעלו כל הדברים  המדריגות רק בסוד החכמה. ולזמן העתיד עוד יתגלה הראשית

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, 

, כי אז נתפשטה החכמה ברוב יפיה והדר כבודה, וכל המאורות 'וה' נתן חכמה לשלמה'

זקו בשמחה רבה. ולא נמצא באותם הימים רק עוז וחדוה בכל המדריגות ובכל העולמות נתח

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.

יותר מאד,  הנעלם אשר דברתי, תהיה השלוה רבה -אבל לעתיד בהגלות הראשית 

ושאחריה לא יהיה עוד הפסק כלל. ונמצא שכל הדברים הולכים אחר מקורם. ובהיות המקור 

הליכותיהם, מסעיהם ומוצאיהם, עמידתם וישיבתם, כולם  -אחד, כל משפטי המאורות 

הולכים על פי המקור ההוא. ובהיות המקור נשגב יותר, ישתנו על פיו כל הדברים כולם. 

ים יהיו בעולם בזמן ההוא. וכל שכן הבית הקדוש אשר כבר שמעת כי על כן שינויים רב

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 

נעלם שלא נגלה עדיין עד היום שפרשתי, ובה בנה הבית הזה. והעתיד בסוד הראשית ה
  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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אבל חידוש. וזה עיקר גדול, ואני לא אאריך בו עתה, ואינני אומר רק כמו ראשי פרקים. 

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 
  חדשה'. ישעיה, 'השמים החדשים והארץ ה

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 

תגברם להאיר ממדרגה למדרגה, ויגיעו אל העולם הזה, וגם רק ברוב חוזק המאורות, וה

חסר הכוח הזה, לא היה עוד זה הבית למטה, אך לא  [וכאשר] (כבר)עשו הבית אשר עשו. 

מפני זה חרב למעלה, רק הוחשך ולא האיר כבראשונה. אבל הסוד הגדול הנודע בזה הענין 

יודע אורחותיו, הוא כי כאשר למי שהוא מורגל ללכת בדרכי החכמה, והעומד בסוד ה' ו

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 

בוגקונים הראשונים חרב. ואז אותו הבנין לא עמד עוד למעלה, רק ברגע אחד עבר שנתקן 

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. 

כן היה, וכן הוא. ועל כן ראה אותו יחזקאל, שכבר בנוי  אך למעלה, מהיום ההוא והלאה

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.

טיבו דרכיהם, היתה הגאולה בחשאי, ולא עצרו כח לעשות כבית ההוא. ואז וכאשר לא ה

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, 

תחתון מכוונים, על כן מצאה השכינה בו מנוח העליון וה - שבזמן שלמה היו שני הבתים 
  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 

יע למטה, ואז יבנה סביבותיו בנין חמרי כאשר לעולם הזה, ויתחבר בנין בבנין להיות ויג

אחד, לא יתפרדו זה מזה. והכבוד יהיה שורה בו בגילוי גמור, והוא הענין שנאמר עליו, 

וכו', ואז תהיה השלוה גמורה בלא הפסק כלל. והנה על פי הסוד הזה  'ונגלה כבוד ה' וראו'

נו ידיך', כי השכינה כפי קבלתה, כן נראו בה תיקוני איברים כתוב, 'מקדש ה' כונ
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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 

ם מאד, ונשרשים בחכמה יותר ממה אדנ"י המאיר בכתר הזה. וכל אלה הדברים הם עמוקי
 שהם נראים הרבה. ע"כ.

  

רבי ירמיה בשם  ,(ישעיה נד יב)' ושעריך לאבני אקדח' :(ישעיה רמז תעח)ילקוט שמעוני ב .כ

רבי שמואל בר רב יצחק עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שער המזרח של בית המקדש הוא 

יב ודריש גבי כנישתא בצפורי עתיד ושני פשפשין אבן אחת של מרגליות, ר' יוחנן הוה ית

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 

ראה יתיב ואמר הכדין. עם כשהוא מפרש בים הגדול שקעה ספינתו בים וירד לעמקי תהום ו

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 

ילי דאוריתא תלא עינוי ואסתכל ביה מיד נעשה גל של חמון עינך לא הויתא מהימנא למ

מעשה בחסיד אחד דהוה מטייל בשוניתא דימא דחיפא והרהר בלבו ואמר תאמר  .עצמות

שהקב"ה עתיד לעשות שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני פשפשיו אבן אחת של 

דין פוגעת מרגליות, מיד יצתה בת קול ואמרה אלולא שאתה חסיד גמור כבר היתה מדת ה

כי ששת ימים עשה ה' את השמים 'באותו האיש, העולם כלו בראתי בששה ימים דכתיב 

ושער המזרח של בית המקדש אי אפשר לעשות הוא ושני פשפשים אבן אחת  'ואת הארץ

של מרגליות, מיד בקש רחמים על עצמו ואמר רבון העולמים אף על פי שבלבי הרהרתי 

נס ונבקע הים לו וראה מלאכי השרת מסתתין בו מגלפין  בשפתי לא דברתי, מיד נעשה לו

בו מסרגין בו, ואמר להם מה הוא זה, אמרו לו זה שער המזרחי של בית המקדש הוא ושני 
  .פשפשין אבן אחת של מרגלית

 

נֹוָרה  (לא): מ)-(שמות כה לאפרשת המנורה  .כא ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה ּתֵ יָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ ְוָעׂשִ

ה ִיְהיּו: יְ  ּנָ ֶריָה ּוְפָרֶחיָה ִמּמֶ ְפּתֹ ִביֶעיָה ּכַ ה ְקֵני  (לב)ֵרָכּה ְוָקָנּה ּגְ ֹלׁשָ יָה ׁשְ ּדֶ ה ָקִנים ֹיְצִאים ִמּצִ ָ ׁשּ ְוׁשִ

ִני:  ֵ ּה ַהׁשּ ּדָ ה ְקֵני ְמֹנָרה ִמּצִ ֹלׁשָ ּה ָהֶאָחד ּוׁשְ ּדָ ֶנה  (לג)ְמֹנָרה ִמּצִ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹלׁשָ ָהֶאָחד ׁשְ

ִנים ַהּיְֹצִאים  ת ַהּקָ ׁשֶ ן ְלׁשֵ ְפּתֹר ָוָפַרח ּכֵ ֶנה ָהֶאָחד ּכַ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹלׁשָ ְפּתֹר ָוֶפַרח ּוׁשְ ִמן ּכַ

ֹנָרה:  ֶריָה ּוְפָרֶחיָה:  (לד)ַהּמְ ְפּתֹ ִדים ּכַ ּקָ ָעה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹנָרה ַאְרּבָ ֵני (לה)ּוַבּמְ ַחת ׁשְ ִנים  ְוַכְפּתֹר ּתַ ַהּקָ

ִנים ַהּיֹ ת ַהּקָ ׁשֶ ה ְלׁשֵ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ה ְוַכְפּתֹר ּתַ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ה ְוַכְפּתֹר ּתַ ּנָ ְצִאים ִמן ִמּמֶ

ֹנָרה:  ה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור:  (לו)ַהּמְ ּה ִמְקׁשָ ּלָ ה ִיְהיּו ּכֻ ּנָ ֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמּמֶ ְפּתֹ יָת ֶאת ֵנֹרֶתיָה ְוָעשִׂ  (לז)ּכַ
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ֶניָה:  ְבָעה ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנֹרֶתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ּפָ ֶתיָה ָזָהב ָטהֹור:  (לח)ׁשִ ר  (לט)ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹ ּכַ ּכִ

ה:  ִלים ָהֵאּלֶ ל ַהּכֵ ה ֹאָתּה ֵאת ּכָ ה ָמְרֶאה (מ)ָזָהב ָטהֹור ַיֲעׂשֶ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ  ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ

ָהר:   ּבָ

מקשה תעשה המנורה. שלא יעשנה חוליות, ולא יעשה קניה ונרותיה איברים  (לא)רש"י: 

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, 

את האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת הקרנס, ולשון מקשה  לשון המשכה שממשיך

דא לדא נקשן: תעשה המנורה. מאליה, לפי  (דניאל ה ו)מכת קרנס, בטידי"ץ בלע"ז כמו 

שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך את הככר לאור והיא נעשית 

מין תבה, ושלשה רגלים מאליה, לכך לא נכתב תעשה: ירכה. הוא הרגל של מטה העשוי כ

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 

ויוצאין מכל קנה וקנה כמנין שנתן בהם הכתוב, ולא היו בה אלא לנוי: כפתריה.  ובולטין

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 

: ופרחיה. ציורין עשויין בה כמין פרחים: ממנה יהיו. ממנה, וכמה חלק בין כפתור לכפתור

יצאים מצדיה. לכאן  (לב)הכל מקשה יוצא מתוך חתכת העשת, ולא יעשם לבדם וידביקם: 

ולכאן באלכסון נמשכים ועולין עד כנגד גבהה של מנורה, שהוא קנה האמצעי, ויוצאין 

ר המנו והעליון קצר מתוך קנה האמצעי זה למעלה מזה, התחתון ארוך, ושל מעלה קצ

המנו, לפי שהיה גובה ראשיהן שוה לגבהו של קנה האמצעי השביעי, שממנו יוצאים ששת 

משקדים. כתרגומו, מצוירים היו כדרך שעושין לכלי כסף וזהב שקורין ניילי"ר:  (לג)הקנים: 

ובמנרה  (לד)ושלשה גבעים. בולטין מכל קנה וקנה: כפתר ופרח. היה לכל קנה וקנה: 

עה גבעים. בגופה של מנורה היו ארבעה גביעים אחד בולט בה למטה מן הקנים, ארב

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 

תור היו הקנים נמשכים משני צדיה אלך וכפתר תחת שני הקנים. מתוך הכפ (לה)ופרחיה: 

גבהה של מנורה שמונה עשר טפחים, הרגלים  (פרק י)ואלך. כך שנינו במלאכת המשכן 

עד ירכה עד פרחה,  (במדבר ח ד)והפרח שלשה טפחים, הוא הפרח האמור בירך, שנאמר 

פרחים וטפחיים חלק, וטפח שבו גביע מהארבעה גביעים, וכפתור ופרח משני כפתורים ושני 

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 

ה, וטפחיים חלק, וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו, וטפחיים חלק כנגד גבהה של מנור
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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 

חד, וארבעה בגופה של מנורה, הרי ושנים שמונה עשר לששה קנים, שלשה לכל אחד וא

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 

בקנה האחד כפתור ופרח, ושלשה למנורה,  (פסוק לג)לה ששה לששת הקנים, שנאמר 

שנאמר משקדים כפתוריה ופרחיה, ומיעוט פרחים שנים, ואחד האמור בפרשת בהעלותך 

עד ירכה עד פרחה. ואם תדקדק במשנה זו הכתובה למעלה, תמצאם כמנינם  (במדבר ח ד)

זכין שנותנין בתוכם השמן והפתילות: והאיר על את נרתיה. כמין ב (לז)איש איש במקומו: 

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, 

מתוך השמן  ומלקחיה. הם הצבתים העשויין לקח בהם הפתילה (לח)שהוא גוף המנורה: 

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, 

ככר זהב טהור.  (לט)לחתות אש מיקוד:  (ישעיה ל יד)לע"ז, כמו ולשון מחתה פוישידויר"א ב

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 

וראה ועשה.  (מ)ה זהובים: קולוני"א והם מאה זהובים, עשרים וחמשה סלעים והסלע ארבע

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 
  .זי, שאחרים מראים לך, שהנקוד מפריד בין עשה לנעשהדאת מתח

  

המנורה מפורשת צורתה בתורה. וארבעה גביעים  א.: יא)-(הלכות בית הבחירה ג אברמב"ם 

'ובמנורה ארבעה גביעים  (שמות כה לד)ושני כפתורים ושני פרחים היו בקנה המנורה שנאמר 

(במדבר ח ליריכה של מנורה שנאמר  משוקדים כפתוריה ופרחיה' ועוד פרח שלישי היה סמוך

  'עד ירכה עד פרחה'. ד)

ושלש רגלים היו לה. ושלשה כפתורים אחרים היו בקנה המנורה שמהן יוצאים ששת  ב.

הקנים. שלשה מצד זה ושלשה מצד זה. ובכל קנה וקנה מהן שלשה גביעים וכפתור ופרח. 
  והכל משוקדים כמו שקדים בעשייתן. 

 



  היכל       â   אוצר�ההיכל�� â       מראה

 
תתכא

  

שנים ועשרים. והפרחים תשעה. והכפתורים אחד עשר. וכולן מעכבין  נמצאת כל הגביעים ג.

  זה את זה ואפילו חסר אחד מן השנים וארבעים מעכב את כולן.

בד"א בשעשאוה זהב אבל שאר מיני מתכות אין עושין בה גביעים כפתורים ופרחי'. וכן  ד.

ות. ושל שאר מנורה הבאה זהב תהיה כולה ככר עם נרותיה ותהיה כולה מקשה מן העשת
  מיני מתכות אין מקפידין על משקלה. ואם היתה חלולה כשירה. 

ואין עושין אותה לעולם מן הגרוטאות בין שהיתה של זהב בין שהיתה של שאר מיני  ה.

  מתכות.

'זהב  (שמות כה לא)המלקחים והמחתות וכלי השמן אינן מכלל הככר שהרי נאמר במנורה  ו.

'ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור' ולא נאמר נרותיה זהב טהור  ח)(שמות כה לטהור' וחזר ואמר 
  מפני שהנרות קבועין במנורה והם מכלל הככר. 

שבעת קני המנורה מעכבין זה את זה. ושבעת נרותיה מעכבין זה את זה בין שהיתה של  ז.

  זהב בין שהיתה של שאר מיני מתכות. וכל הנרות קבועים בקנים.

שת הקנים היוצאים מן המנורה כולן פניהם לנר האמצעי שעל ששת הנרות הקבועים בש ח.

  קני המנורה וזה הנר האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי. 

הגביעים דומין לכוסות אלכסנדריאה שפיהן רחב ושוליהן קצר. והכפתורים כמין תפוחים  ט.

כמו פרחי העמודים שהן כרותיים שהן ארוכין מעט כביצה ששני ראשיה כדין. והפרחים 
  כמין קערה ושפתה כפולה לחוץ.

גובה המנורה היה שמונה עשר טפח. הרגלים והפרח שלשה טפחים. ושני טפחים חלק.  י.

וטפח שבו גביע כפתור ופרח. וטפחיים חלק. וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו אחד 

. וטפח כפתור ושני קנים הילך ואחד הילך ונמשכים ועולין כנגד גובה המנורה. וטפח חלק

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.

לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות ומניח  ואבן היתה יא.

  עליה כלי שמנה ומלקחיה ומחתותיה בשעת הטבה.

  

ה  (כג): כט)-(שמות כה כגפרשת השולחן  .כב ַתִים ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ים ַאּמָ ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ְוָעׂשִ

ה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:  יתָ  (כד)ָרְחּבֹו ְוַאּמָ יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  ְוִצּפִ יָת ּלֹו  (כה)ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעׂשִ ְוָעׂשִ

ְרּתֹו ָסִביב:  יָת ֵזר ָזָהב ְלִמְסּגַ ֶרת ֹטַפח ָסִביב ְוָעׂשִ ֹעת ָזָהב ְוָנַתּתָ ֶאת  (כו)ִמְסּגֶ ע ַטּבְ יָת ּלֹו ַאְרּבַ ְוָעׂשִ
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ע  ר ְלַאְרּבַ ֹאת ֲאׁשֶ ע ַהּפֵ ֹעת ַעל ַאְרּבַ ּבָ ים  (כז)ַרְגָליו: ַהּטַ ֹעת ְלָבּתִ ּבָ ְהֶייןָ◌ ַהּטַ ֶרת ּתִ ְסּגֶ ת ַהּמִ ְלֻעּמַ

ְלָחן:  ֻ את ֶאת ַהׁשּ ים ָלׂשֵ א ָבם ֶאת  (כח)ְלַבּדִ ָ יָת ֹאָתם ָזָהב ְוִנׂשּ ים ְוִצּפִ ּטִ ים ֲעֵצי ׁשִ ּדִ יָת ֶאת ַהּבַ ְוָעׂשִ

ְלָחן:  ֻ ָעֹרָתיו ְוַכּפָֹתיו ּוְקׂשֹותָ  (כט)ַהׁשּ יָת ּקְ ה ֹאָתם: ְוָעׂשִ ֲעׂשֶ ֵהן ָזָהב ָטהֹור ּתַ ְך ּבָ ר ֻיּסַ ּיָֹתיו ֲאׁשֶ יו ּוְמַנּקִ
ִמיד: (ל) ִנים ְלָפַני ּתָ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ   ְוָנַתּתָ ַעל ַהׁשּ

זר זהב. סימן לכתר מלכות, שהשלחן  (כד)קמתו. גובה רגליו עם עובי השלחן:  (כג)רש"י: 

מסגרת. כתרגומו גדנפא, ונחלקו חכמי  (כה)שם עושר וגדלה, כמו שאומרים שלחן מלכים: 

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 

סגרת אותה מסגרת: ועשית זר זהב למסגרתו. הוא זר האמור למעלה, ופרש לך כאן שעל המ

לעמת המסגרת תהיין הטבעות. ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת: לבתים  (כז)היתה: 

לבדים. אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים: לבתים. לצורך בתים: לבדים. 

 (כט)ונשא בם. לשון נפעל, יהיה נשא בם את השלחן:  (כח)כתרגומו אתרא לאריחיא: 

זה הדפוס שהיה עשוי כדפוס הלחם, והלחם היה עשוי כמין ועשית קערתיו וכפתיו. קערותיו 

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 

יה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל, לרחבו של שלחן, וכתליו זקופים כנגד שפת השלחן, וה

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 

נה ונתת על המערכת לבו (ויקרא כד ז)קמצי לבונה שנותנין על שתי המערכות, שנאמר 

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. 

פים, כמין יתדות זהב עומדין בארץ וגבוהים עד למעלה מן השלחן תרגומו ומכילתיה, הן סני

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 

נלאיתי הכיל, אבל לשון מנקיות איני  א)(ירמיה ו יוישברו ולשון מכילתיה, סובלותיו, כמו 

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 

ך בהן. אשר יכסה שתרגם ומכילתיה היה שונה כדברי האומר מנקיות הן סניפין: אשר יס

בהן, ועל קשותיו הוא אומר אשר יסך, שהיו עליו כמין סכך וכסוי, וכן במקום אחר הוא 

לחם  (ל)ואת קשות הנסך וזה וזה, יסך והנסך, לשון סכך וכסוי הם:  (במדבר ד ז)אומר 

פנים. שיש לו פנים כמו שפרשתי, ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל 
  .הכהנים
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השלחן היה ארכו שנים עשר טפח ורחבו ששה  יב.: טו)-(הלכות בית הבחירה ג יבב"ם ברמ

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 
  הצפון ובין הדרום. נרות המנורה כנגד רוחב הבית בין

ארבעה סניפין של זהב היו לשלחן מפוצלין בראשיהן שהיו סומכין בהן שתי המערכות  יג.

 כט)-(שמות כהשל לחם הפנים. שנים מסדר זה. ושנים מסדר זה. והם הנאמרים בתורה 
  'וקשותיו'.

וכ"ח קנים של זהב כל אחד מהן כחצי קנה חלול היו לו. ארבעה עשר לסדר זה  יד.

'מנקיותיו'. ושני הבזיכין שמניחין בהן  (שמות כה כט)רבעה עשר לסדר זה. והם הנקראים וא

'כפותיו'. והדפוסין שעושין  (שמות כה כט)הלבונה על השולחן בצד המערכות הן הנקראין 
  'קערותיו'.  (שמות כה כט)בהם להם הפנים הם הנקראים 

מו של שולחן ונותן בין ראשונה אלו הארבעה עשר קנים נותן החלה הראשונה על עצ טו.

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.

  

י (א): י)- (שמות ל אפרשת מזבח הקטורת  .כג ּטִ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי ׁשִ יָת ִמְזּבֵ ה ְוָעׂשִ ֲעׂשֶ ם ּתַ

ּנּו ַקְרֹנָתיו:  (ב)ֹאתֹו:  ַתִים ֹקָמתֹו ִמּמֶ ה ָרְחּבֹו ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאּמָ ה ָאְרּכֹו ְוַאּמָ יָת ֹאתֹו ָזָהב  (ג)ַאּמָ ְוִצּפִ

יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  ּגֹו ְוֶאת ִקיֹרָתיו ָסִביב ְוֶאת ַקְרֹנָתיו ְוָעׂשִ עֹ  (ד)ָטהֹור ֶאת ּגַ י ַטּבְ ּתֵ ת ָזָהב ּוׁשְ

את ֹאתוֹ  ים ָלׂשֵ ים ְלַבּדִ יו ְוָהָיה ְלָבּתִ ֵני ִצּדָ ה ַעל ׁשְ ֲעׂשֶ י ַצְלֹעָתיו ּתַ ּתֵ ַחת ְלֵזרֹו ַעל ׁשְ ה ּלֹו ִמּתַ ֲעׂשֶ  ּתַ

ה:  ֵהּמָ יָת ֹאָתם ָזָהב:  (ה)ּבָ ים ְוִצּפִ ּטִ ים ֲעֵצי ׁשִ ּדִ יָת ֶאת ַהּבַ ֹרֶכת אֲ  (ו)ְוָעׂשִ ה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהּפָ ר ְוָנַתּתָ ׁשֶ

ה:  ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ ר ַעל ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּפֶֹרת ֲאׁשֶ ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן  (ז)ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהּכַ

ה:  ֹרת ַיְקִטיֶרּנָ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵ ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ין  (ח)ְקֹטֶרת ַסּמִ ֹרת ּבֵ ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ

ִים  ה ְלֹדֹרֵתיֶכם: ָהַעְרּבַ ִמיד ִלְפֵני ְיהֹוָ ה ְקֹטֶרת ּתָ ֹלא ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה ְוֹעָלה  (ט)ַיְקִטיֶרּנָ

כּו ָעָליו:  ִרים ַאַחת  (י)ּוִמְנָחה ְוֵנֶסְך ֹלא ִתּסְ ּפֻ את ַהּכִ ם ַחּטַ ָנה ִמּדַ ָ ׁשּ ר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו ַאַחת ּבַ ְוִכּפֶ
ר ָעלָ  ָנה ְיַכּפֵ ָ ׁשּ ה:ּבַ ים הּוא ַליהֹוָ   יו ְלֹדֹרֵתיֶכם ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ

את גגו. זה היה לו גג, אבל  (ג)מקטר קטרת. להעלות עליו קיטור עשן סמים:  (א)רש"י: 

מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חניתן: זר זהב. סימן הוא 

י שנאמר על שני צדיו, על צלעותיו. כאן הוא לשון זויות, כתרגומו, לפ (ד)לכתר כהנה: 

שתי זויותיו שבשני צדיו: והיה. מעשה הטבעות האלה: לבתים לבדים. לכל בית תהיה 

לפני הפרכת. שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום, תלמוד  (ו)הטבעת לבד: 

בהיטיבו. לשון נקוי הבזכין של מנורה  (ז)לומר לפני הכפרת, מכון כנגד הארון מבחוץ: 
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הפתילות שנשרפו בלילה, והיה מטיבן בכל בקר ובקר: הנרות. לוצי"ש בלע"ז וכן כל  מדשן

ובהעלות.  (ח)נרות האמורות במנורה, חוץ ממקום שנאמר שם העלאה, שהוא לשון הדלקה: 

כשידליקם להעלות להבתן: יקטירנה. בכל יום פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין 

זה: קטרת זרה. שום קטורת של נדבה. כלן זרות לו  לא תעלו עליו. על מזבח (ט)הערבים: 

חוץ מזו: ועולה ומנחה. ולא עולה ומנחה, עולה של בהמה ועוף, ומנחה היא של מין לחם: 

(ויקרא טז וכפר אהרן. מתן דמים: אחת בשנה. ביום הכפורים, הוא שנאמר באחרי מות  (י)

ם. הם פר ושעיר של יום ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו: חטאת הכפורי יח)

הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו: קדש קדשים. המזבח מקדש לדברים הללו 
  .בלבד ולא לעבודה אחרת

והוא נתון בהיכל : מזבח הקטרת היה מרובע אמה על אמה. (הלכות בית הבחירה ג יז)ברמב"ם 

יו מונחין משליש ההיכל ולפנים מכוון בין הצפון לדרום משוך בין השלחן והמנורה לחוץ. ושלשתן ה

  כנגד הפרוכת המבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים.

  

וז"ל: כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת  (שמות כה א)כתב הרמב"ן  .כד

הדברות, וצוה אותם על ידי משה קצת מצות שהם כמו אבות למצותיה של תורה, כאשר 

, וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה יבמות מז:)(הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתיהד 

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 

, (שם יט ו)' , ואמר 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש(שמות יט ה)והייתם לי סגולה' 

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.

 (להלן כה כב)והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, כמו שאמר 

ודברתי אתך מעל הכפרת', על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא 'ונועדתי לך שם 

מוקדם במעלה, וסמך לארון השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו, ויורו על ענין המשכן 

(להלן שבעבורם נעשה. אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן את אהלו ואת מכסהו 

  לקדם במעשה. , לפי שהוא הראוי(להלן לו ח), וכן עשה בצלאל לה יא)

וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר. וכמו שנאמר שם 

'הן הראנו ה' אלהינו את  (דברים ה כא)'וישכן כבוד ה' על הר סיני', וכתיב  (לעיל כד טז)

. והזכיר במשכן (להלן מ לד)כבודו ואת גדלו', כן כתוב במשכן 'וכבוד ה' מלא את המשכן' 

ני פעמים 'וכבוד ה' מלא את המשכן', כנגד 'את כבודו ואת גדלו', והיה במשכן תמיד עם ש

היה אליו הדבור אשר נדבר  (להלן לד לד)ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובבא משה 

'מן השמים השמיעך את קולו ליסרך  (דברים ד לו)לו בהר סיני. וכמו שאמר במתן תורה 
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'וישמע את הקול מדבר  (במדבר ז פט)גדולה', כך במשכן כתיב ועל הארץ הראך את אשו ה
  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 

, ועל כן היו שניהם זהב. וכן אמר (דברים ד לו)רך 'ודבריו שמעת מתוך האש' הכרובים, כד

'אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם ונקדש בכבודי', כי שם יהיה בית  (שמות כט)הכתוב 

  מועד לדבור ונקדש בכבודי.

והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם, יבין סוד המשכן ובית 

, ויוכל להתבונן בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפלתו בבית המקדש 'ה' אלהי המקדש

, והוסיף (לעיל כד י)כמו שאמר בהר סיני 'ויראו את אלהי ישראל'  (מלכים א' ח כג)ישראל' 

, (מלכים א' ח כג)שם לפרש 'ה'' לענין שרמזנו שם למעלה כי אלהי ישראל יושב הכרובים 

עליהם מלמעלה היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל כמו שאמר 'וכבוד אלהי ישראל 

. ואמר דוד 'ולתבנית המרכבה הכרובים (יחזקאל י יט כ)בנהר כבר ואדע כי כרובים המה' 

, וכן יזכיר תמיד בבית (דברי הימים א' כח יח)זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה'' 

ויאמר בכל פעם ופעם 'ואתה תשמע , (שם ח מד), 'לשמך' (מלכים א' ה יט)המקדש 'לשם ה'' 

'והתפללו אל ה' דרך העיר אשר  (שם ח מד מה)במדת רחמים, וכתיב  (שם ח לב)השמים' 

בחרת בה והבית אשר בניתי לשמך ושמעת השמים', ובביאור אמר 'כי האמנם ישב אלהים 

על  . וכתיב(דברי הימים ב' ו יח)את האדם על הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך' 

הארון 'להעלות משם את ארון האלהים אשר נקרא שם שם ה' צבאות יושב הכרובים עליו' 

'להעלות משם את ארון האלהים ה' יושב הכרובים  (א' יג ו). ובדברי הימים (שמואל ב' ו ב)
  אשר נקרא שם', כי השם יושב הכרובים. ע"כ.

  

ות בספר השלישי, התחיל וז"ל: אחר שביאר תורת הקרבנ (במדבר א א)עוד כתב הרמב"ן 

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 

. (שמות יט יג), כאשר אמר 'כי סקול יסקל' (במדבר א נא)הכבוד שם. צוה 'והזר הקרב יומת' 

, כאשר הזהיר שם 'פן יהרסו אל (במדבר ד כ)ה 'ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו' וצו

(במדבר . וצוה 'ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח' (שמות יט כא)ה' לראות' וגו' 

, 'והכהנים (שמות יט כב), כאשר אמר שם 'וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו' וגו' יח ה)

. והנה צוה איך תהיה משמרת המשכן וכליו, ואיך יחנו סביב כד) (שמות יטוהעם' וגו' 

'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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פר הזה כולו במצוות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובניסים הנעשים להם, לספר והס

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 

ולא נשלם שם, והשלימן בספר הזה. במדבר סיני. הקרבנות שהתחיל בהן בספר הכהנים, 

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 

מדבר לו אלא משם.  'באהל מועד', כי מעת שהוקם המשכן 'ויקרא אליו ה' מאהל מועד' לא
 ע"כ.

  

ִאיהּו ָרָזא ֲעִמיָקא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיָמן. ְוַעְלָמא (פרשת ויחי דף רלא.)בזוהר הקדוש  .כה ִגין ּדְ : ּבְ

ִריְך  א ּבְ ה, ְוָנַטל ָלּה קּוְדׁשָ ִתּיָ ִאְתְקֵרי ֶאֶבן ׁשְ ָנַטל ַאְבָנא ָחָדא, ְוִאיהּו ַאְבָנא ּדְ ֵרי, ַעד ּדְ ָלא ִאְתּבְ

יל ַעְלָמא. ְוִאיִהי ְנקּוָדה  הּוא, ּתִ יּה ִאׁשְ א, ּוִמּנֵ ְוָזַרק ָלּה ְלגֹו ְתהֹוָמא, ְוִאְתְנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ

ים. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ָדׁשִ אֹו ִמי  (איוב לח)ֶאְמָצִעיָתא ְדַעְלָמא, ּוְבַהאי ְנקּוָדה ָקְייָמא ֹקֶדׁש ַהּקֳ

ָמא ְדאַ  ָתּה. ּכְ ּנָ ַנת ִיְקַרת. ּוְכִתיב,  (ישעיה כח)ּתְ ָאֵמר, ָיָרה ֶאֶבן ּפִ ֶאֶבן  (תהלים קיח)ֶאֶבן ּבַֹחן ּפִ
ָנה.    ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ

ַטל ֶאֶבן ַאַחת,  ּנָ ִרים, ְוָהעֹוָלם ֹלא ִנְבָרא ַעד ׁשֶ ְסּתָ ל ַהּנִ ר ּכָ הּוא סֹוד ָעֹמק, ִנְסּתַ ּום ׁשֶ תרגום: ִמׁשּ

הֹום, ְוִהיא ֶאֶבן שֶׁ  רּוְך הּוא ְוָזַרק אֹוָתּה ְלתֹוְך ַהּתְ דֹוׁש ּבָ ה, ְוָלַקח אֹוָתּה ַהּקָ ִתּיָ ְקֵראת ֶאֶבן ׁשְ ּנִ

ה זֹו עֹומֵ  ֶאְמַצע ָהעֹוָלם, ּוִבְנֻקּדָ ה ּבְ ל ָהעֹוָלם, ְוִהיא ְנֻקּדָ ּתַ ה ִנׁשְ ּנָ ה, ּוִמּמֶ ד ְוִנְנֲעָצה ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ

ים. ֶזהוּ  ָדׁשִ תּוב  ֹקֶדׁש ַהּקְ ּכָ ֱאַמר  (איוב לח)ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָתּה, ּכְ ּנָ ֶאֶבן ּבַחן  (ישעיה כח)אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ּפִ
ת ִיְקַרת, ְוָכתּוב  ּנַ ה.  (תהלים קיח)ּפִ ּנָ   ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ

ָיא, ְואִ  א ּוֵמרּוָחא ּוִמּמַ ָ ֵרי ֵמֶאׁשּ א ֲחֵזי, ַהאי ֶאֶבן ִאְתּכָ הּו, ְוִאְתֲעִביד ַאְבָנא ָחָדא, ּתָ ּלְ ִליד ִמּכֻ ְתּגְ

הֹוֵמי. ְוַהאי ַאְבָנא ָקְייָמא ְלָאת  יּה ַמָיא, ְוִאְתַמְלָיין ּתְ הֹוֵמי, ּוְלִזְמִנין ָנְבִעין ִמּנֵ ְוָקְייָמא ַעל ּתְ

תִ  יל ַיֲעֹקב, ׁשְ ּתִ ים ְוַאׁשְ ִקּיֵ ֶאְמָצִעיָתא ְדַעְלָמא, ְוַהאי ִאיהּו ֶאֶבן ּדְ ילּו ְוִקּיּוָמא ְדַעְלָמא. ֲהָדא הּוא ּבְ
ָבה.  (בראשית לא)ִדְכִתיב,  ח ַיֲעֹקב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ַמּצֵ ּקַ   ַוּיִ

ָתה ֶאֶבן ַאַחת,  ם, ְוֶנֶעׂשְ ּלָ ִים, ְוִנְגְלָדה ִמּכֻ תרגום: ּבֹא ְרֵאה, ֶאֶבן זֹו ִנְכְרָתה ֵמֵאׁש ּוֵמרּוַח ּוִמּמַ

הֹומֹות, וְ  הֹומֹות, ְוֶאֶבן זֹו עֹוֶמֶדת ְועֹוֶמֶדת ַעל ַהּתְ ִאים ַהּתְ ּנּו ַמִים ּוִמְתַמּלְ ִלְפָעִמים נֹוְבִעים ִמּמֶ

תּוב  ּכָ ִתיַלת ְוִקּיּום ָהעֹוָלם. ֶזהּו ׁשֶ יל ַיֲעֹקב ׁשְ ּתִ ֶהֱעִמיד ְוִהׁשְ ֶאְמַצע ָהעֹוָלם, ְוזֹוִהי ֶאֶבן ׁשֶ ְלאֹות ּבְ
ח ַיֲעֹקב ָאֶבן ַוְיִרימֶ  (בראשית לא) ּקַ ָבה. ַוּיִ   ָה ַמּצֵ

ָבה ְוגו',  י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ י ֵליּה ַיֲעֹקב. ְוָהא ַהאי  (בראשית כח כב)ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ּוֵ ְוִכי ַהאי ֶאֶבן ׁשַ

י ָלּה  ּוֵ ׁשַ א ּדְ ִריְך הּוא ַעְלָמא. ֶאּלָ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ ַקְדִמיָתא, ּכַ ֵרי ּבְ [נ"א וכי השתא שוי ֶאֶבן ִאְתּבְ

א  ב. והא עד לא אתברי עלמא הוות, אלא דיעקב שוי לה]ליה יעק א, ְוַעל ּדָ ִקּיּוָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ
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י ְמדֹוָרא ִדְלֵעיָלא  ּוֵ ׁשַ ית ֱאֹלִהים, ּדְ ְכִתיב, ִיְהֶיה ּבֵ י, ּדִ ְמּתִ ר ׂשַ ִתיב. ַמאי ֲאׁשֶ ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ֲאׁשֶ
  ָהָכא. 

ר שַׂ  ם לֹו ַיֲעֹקב, ַוֲהֵרי ֶאֶבן ַה את תרגום: ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ָבה ְוגֹו'. ְוִכי ֶאֶבן זאת ׂשָ י ַמּצֵ ְמּתִ

ם אֹוָתּה  ָ ׂשּ א ׁשֶ רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ה, ּכְ ִחּלָ ּתְ [נ"א וכי כעת שם ִנְבְרָאה ּבַ

ה, ְוַעל קִ  אותה יעקב, והרי עד שלא נברא העולם היתה, אלא שיעקב שם אותה] ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ּיּום ׁשֶ

ם ָמדֹור  ָ ׂשּ ית ֱאֹלִהים, ׁשֶ תּוב ִיְהֶיה ּבֵ ּכָ י, ׁשֶ ְמּתִ ר ׂשַ ה ֲאׁשֶ תּוב. ַמה ּזֶ ָבה ּכָ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ֶזה ֲאׁשֶ

אן.  ַמְעָלה ּכָ ּלְ   ׁשֶ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ְבָעה ֵעיַנִים. ּכְ א ֲחֵזי, ַהאי ֶאֶבן ִאית ֲעָלּה ׁשִ ְבָעה  ריה ג)(זכּתָ ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ

י  ּוֵ ׁשַ ת ָיה, ּדְ ִתָייה. ׁשָ יל ַעְלָמא. ְוַחד, ׁשְ ּתִ ּה ִאׁשְ ִמּנָ ִתָייה. ַחד ּדְ ֵעיַנִים, ַעל ָמה ִאְתְקִריַאת ׁשְ

ְרָכא.  ּה ִמְתּבָ ַעְלָמא ִמּנָ ִגין ּדְ ּה ַעְלָמא, ּבְ ְרָכא ִמּנָ ִריְך הּוא ָלּה, ְלִאְתּבָ א ּבְ   קּוְדׁשָ

ֱאַמר תרגו ּנֶ מֹו ׁשֶ ְבָעה ֵעיַנִים, ּכְ ְבָעה  (זכריה ג)ם: ּבֹא ְרֵאה, ַעל ֶאֶבן זֹו ֵיׁש ׁשִ ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ

ה, ֶאָחד  ִתּיָ ְקֵראת ׁשְ ה  -ֵעיָנִים. ַעל ַמה ּנִ ִתּיָ ל ָהעֹוָלם, ְוֶאָחד ׁשְ ּתַ ה ֻהׁשְ ּנָ ּמֶ ּמִ ם  -ׁשֶ ָ ׂשּ ת ָיּה, ׁשֶ ׁשָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֵרְך ָהעֹוָלם. אֹוָתּה ַהּקָ ה ִמְתּבָ ּנָ ּמֶ ּמִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ה ָהעֹוָלם, ּבִ ּנָ ֵרְך ִמּמֶ   הּוא ְלִהְתּבָ

ָאת, ֲהווּ  א, ְוֲהוּו ָיְתֵבי ּבְ ַהאי דּוְכּתָ ָקְייִמין ּבְ רּוִבים ּדְ י ּכְ א, ַהּנֵ ְמׁשָ ָעאל ׁשִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ  ְוּתָ

י ל ְדַפְייהּו ְלֵעיל, ּוָפְרׂשֵ ן ּגַ ָראן ְלַנְגָנא ַאְקׁשָ ַגְדַפְייהּו ְלֵעיָלא, ּוְכֵדין ׁשָ ַמע קֹול ִנּגּוָנא ּדְ ּתְ ֹון, ְוִאׁשְ

ִריְך הּוא,  א ּבְ קּוְדׁשָ ק ְיָקֵריּה ּדְ יַסּלַ ִגין ּדִ ירּוָתא ְדֵליְלָיא, ּבְ ׁשֵ יָרָתא ּבְ ָאְמֵרי ׁשִ ִאינּון ַמְלָאִכין, ּדְ

יָרָתא ֲהוּו אָ  א ְלֵעיָלא. ּוַמאי ׁשִ ּתָ ְכרּוִבים, ִמּתַ ַגְדַפְייהּו ּדִ ה  (תהלים קלד)ְמרּו, ַההּוא ִנּגּוָנא ּדְ ִהּנֵ

אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש ְוגו', ּוְכֵדין  י ה' ְוגו', ׂשְ ל ַעְבּדֵ ְרכּו ֶאת ה' ּכָ יָרָתא ְלִאינּון  (אינון)ּבָ ִאיהּו ׁשִ
ָרא.  ֵאי ְלַזּמָ   ַמְלֲאֵכי ִעּלָ

נִּ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ִבים תרגום: ּוֹבא ּוְרֵאה, ּבְ ה ְוָהיּו יֹוׁשְ קֹום ַהּזֶ ּמָ עֹוְמִדים ּבַ לּו ׁשֶ רּוִבים ַהּלָ ֶמׁש, ַהּכְ ֶ ְכָנס ַהׁשּ

ָנַפִים ְלַמְעָלה, ְוָאז  ָמע קֹול ִנּגּון ַהּכְ ים אֹוָתם, ְוִנׁשְ ְנֵפיֶהם ְלַמְעָלה ּופֹוְרׂשִ ים ּכַ יׁשִ אֹות, ָהיּו ַמּקִ ּבָ

ְלָאִכים ן אֹוָתם ַהּמַ דֹוׁש  ַמְתִחיִלים ְלַנּגֵ בֹוד ַהּקָ ֲעֶלה ּכְ ּיַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְיָלה, ּבִ ית ַהּלַ ֵראׁשִ יָרה ּבְ אֹוְמִרים ׁשִ ׁשֶ

רּוִבים,  ְנֵפי ַהּכְ יָרה ָהיּו אֹוְמִרים, אֹותֹו ִנּגּון ּכַ ה ְלַמְעָלה. ְוֵאיזֹו ׁשִ ַמּטָ רּוְך הּוא ִמּלְ  (תהלים קלד)ּבָ

ל ַעְבֵדי ה' ְוגֹו',  ְרכּו ֶאת ה' ּכָ ה ּבָ אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש ְוגֹו', ְוָאז ִהּנֵ יָרה ְלאֹוָתם  [הם]ׂשְ ִהיא ׁשִ
ר.    ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְלַזּמֵ

ְלהֹון, ּוְכדֵ  ַמע קֹול ִנּגּוָנא ּדִ ּתְ י ַגְדַפְייהּו ְלֵעיָלא, ְוִאׁשְ רּוִבים ַאְקׁשֵ י ּכְ ְנָייָנא, ַהּנֵ א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ ין ּבְ

ָראן ְלַנְגָנא ִאינּון ַמלְ  א, ׁשָ ְעּתָ ַהאי ׁשַ יָרָתא ֲהוּו ָאְמֵרי ּבְ ְנָייָנא. ּוַמאי ׁשִ א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ ָאִכין ְדָקְייִמין ּבְ

ַפְייהּו ִדְכרּוִבים,  ַגּדְ ַהר ִצּיֹון לא ִיּמֹוט ְוגו'. ּוְכֵדין  (תהלים קכה)ִנּגּוָנא ּדְ ה' ּכְ  [ההוא]ַהּבֹוְטִחים ּבַ
ירּוָתא ְלִאינּון  [שירתא]ִאיהּו  ְנָייָנא ְלַנְגָנא. ׁשֵ ָמָרה ּתִ ַהאי ִמׁשְ ָקְייֵמי ּבְ   ּדְ

ָמע קֹול ִנּגּוָנם, ְוָאז  ְנֵפיֶהם ְלַמְעָלה, ְוִנׁשְ ים ּכַ יׁשִ לּו ַמּקִ רּוִבים ַהּלָ ה ַהּכְ ִנּיָ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ׁשְ ּמִ תרגום: ּבַ

ֶמֶרת ַהשְּׁ  ׁשְ ּמִ עֹוְמִדים ּבַ ְלָאִכים ׁשֶ ן אֹוָתם ַהּמַ ָעה ַמְתִחיִלים ְלַנּגֵ ָ ׁשּ יָרה ָהיּו אֹוְמִרים ּבַ ה. ְוֵאיזֹו ׁשִ ִנּיָ
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רּוִבים,  ְנֵפי ַהּכְ ַהר ִצּיֹון ֹלא ִיּמֹוט ְוגֹו'. ְוָאז  (תהלים קכה)ַהּזֹו, ִנּגּון ּכַ ה' ּכְ ִהיא  [אותה]ַהּבְטִחים ּבַ
ן.  [שירה] ה ַהּזֹו ְלַנּגֵ ִנּיָ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ְ ׁשּ ּמִ ה ְלאֹוָתם ָהעֹוְמִדים ּבַ ִחּלָ   ּתְ

יָרָתא, ּוַמאי ִהיא.  רּוִבים ַאְקׁשּו ַגְדַפְייהּו ְוָאְמֵרי ׁשִ י ּכְ ִליָתָאה, ַהּנֵ ָמָרה ּתְ ִמׁשְ ַהְללּוָיה  (תהלים קיג)ּבְ

ם ה' ְמבֹוָרְך וְ  י ה' ְוגו', ְיִהי ׁשֵ לּו ַעְבּדֵ ָקְייֵמי ַהּלְ ֵדין ִאינּון ַמְלָאִכין ּדְ ֶמׁש ְוגו'. ּכְ ְזַרח ׁשֶ גו', ִמּמִ
יָרָתא.  הּו ָאְמֵרי ׁשִ ּלְ ִליָתָאה, ּכֻ ָמָרה ּתְ ִמׁשְ   ּבְ

יָרה, ּוַמה ִהיא,  ַכְנֵפיֶהם ְואֹוְמִרים ׁשִ ים ּבְ יׁשִ לּו ַמּקִ רּוִבים ַהּלָ ית ַהּכְ ִליׁשִ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ׁשְ ּמִ (שם תרגום: ּבַ

ֶמׁש ְוגֹו'. ָאז אֹוָתם ַמְלָאִכים הַ  קיג) ְזַרח ׁשֶ ם ה' ְמֹבָרְך ְוגֹו', ִמּמִ ְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ה' ְוגֹו', ְיִהי ׁשֵ
יָרה.  ם אֹוְמִרים ׁשִ ּלָ ית, ּכֻ ִליׁשִ ְ ֶמֶרת ַהׁשּ ׁשְ ּמִ עֹוְמִדים ּבַ   ׁשֶ

יָרָתא.  ְתֵחי ׁשִ ִבְרִקיָעא ּפָ ֵלי ּדְ הּו ּכֹוָכֵבי ּוַמּזָ ָמה ִדְכִתיב, ְוֻכּלְ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר  (איוב לח)ּכְ ּבְ

ֵני ֱאֹלִהים. ּוְכִתיב,  ל ּבְ ִריעּו ּכָ ָהא ִאינּון ּכְֹכֵבי  (תהלים קמח)ַוּיָ ל ּכֹוְכֵבי אֹור, ּדְ לּוהּו ּכָ ַהּלְ
  . (ס"א דממנן על שירתא)ִדְנהֹוָרא, ְמַנְגָנן ַעל ְנהֹוָרא 

תּוב תרגום: ְוָכל ַהּכֹוָכִבים ּומַ  ּכָ מֹו ׁשֶ יָרה, ּכְ ׁשִ לֹות ָהָרִקיַע ּפֹוְתִחים ּבְ ברן יחד כוכבי  (איוב לח)ּזְ

הללוהו כל כוכבי אור, שהרי אותם כוכבי  (תהלים קמח)בקר ויריעו כל בני אלהים, וכתוב 
  . [שממנים על השירה]האור מנגנים על אור 

תְ  יָרָתא ֲאּבַ ד ָאֵתי ַצְפָרא, ּוְכֵדין ָנְטֵלי ׁשִ ָרֵאל ּכַ א, ְוָסְלָקא ְיָקֵריּה  (ס"א ישראל)ַרְייהּו ְדִיׂשְ ְלַתּתָ

ֵליְלָיא ֵאי ְלֵעיָלא ּבְ יָמָמא, ּוַמְלֲאֵכי ִעּלָ א ּבִ ָרֵאל ְלַתּתָ ֵעיָלא. ִיׂשְ א ּוִמּלְ ּתָ ִריְך הּוא, ִמּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ , ּדְ
ָכל ִסְטִרין.  א ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ִלים ׁשְ ּתְ   ּוְכֵדין ִאׁשְ

רּוְך  תרגום: דֹוׁש ּבָ בֹוד ַהּקָ ה, ְועֹוֶלה ּכְ ָרֵאל ְלַמּטָ יָרה ַאֲחֵרי ִיׂשְ יַע ַהּבֶֹקר, ְוָאז לֹוְקִחים ׁשִ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

לֵּ  ּתַ ְיָלה, ְוָאז ִנׁשְ ּלַ ּיֹום, ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה ּבַ ה ּבַ ָרֵאל ְלַמּטָ ה ּוִמְלַמְעָלה. ִיׂשְ ַמּטָ ם הּוא ִמּלְ
ם הַ  ֵ ָדִדים.ַהׁשּ ָכל ַהּצְ דֹוׁש ּבְ   ּקָ

  

ה ָוֵחִצי  (י): כב)- (שמות כה יפרשת הארון  .כו ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ים ַאּמָ ּטִ ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ

ה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:  יָת ָעלָ  (יא)ָרְחּבֹו ְוַאּמָ ּנּו ְוָעׂשִ ַצּפֶ ִית ּוִמחּוץ ּתְ יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ יו ֵזר ָזָהב ְוִצּפִ

ֹעת ַעל ַצְלעֹו  (יב)ָסִביב:  י ַטּבָ ּתֵ ֲעֹמָתיו ּוׁשְ ע ּפַ ה ַעל ַאְרּבַ ֹעת ָזָהב ְוָנַתּתָ ע ַטּבְ ְוָיַצְקּתָ ּלֹו ַאְרּבַ

ִנית:  ֵ ֹעת ַעל ַצְלעֹו ַהׁשּ י ַטּבָ ּתֵ יָת ֹאָתם ָזָהב:  (יג)ָהֶאָחת ּוׁשְ ים ְוִצּפִ ּטִ י ֲעֵצי ׁשִ יָת ַבּדֵ  (יד)ְוָעׂשִ

ֶהם: ְוהֵ  את ֶאת ָהָאֹרן ּבָ ֹעת ַעל ַצְלֹעת ָהָאֹרן ָלׂשֵ ּבָ ּטַ ים ּבַ ּדִ ֹעת ָהָאֹרן ִיְהיּו  (טו)ֵבאָת ֶאת ַהּבַ ַטּבְ ּבְ

ּנּו:  ים ֹלא ָיֻסרּו ִמּמֶ ּדִ ן ֵאֶליָך:  (טז)ַהּבַ ר ֶאּתֵ יָת ַכּפֶֹרת ָזָהב  (יז)ְוָנַתּתָ ֶאל ָהָאֹרן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ְוָעׂשִ

תַ  ּה: ָטהֹור ַאּמָ ה ָוֵחִצי ָרְחּבָ ּה ְוַאּמָ ה ֹאָתם  (יח)ִים ָוֵחִצי ָאְרּכָ ֲעׂשֶ ה ּתַ ֻרִבים ָזָהב ִמְקׁשָ ַנִים ּכְ יָת ׁשְ ְוָעׂשִ

ּפֶֹרת:  ֵני ְקצֹות ַהּכַ ְ ּפֶֹרת  (יט)ִמׁשּ ה ִמן ַהּכַ ָצה ִמּזֶ ה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמּקָ ָצה ִמּזֶ רּוב ֶאָחד ִמּקָ ה ּכְ ַוֲעׂשֵ

ֲעׂשּו ֶאת ַהכְּ  ֵני ְקצֹוָתיו: ּתַ ַכְנֵפיֶהם  (כ)ֻרִבים ַעל ׁשְ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ּבְ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ ְוָהיּו ַהּכְ
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ֻרִבים:  ֵני ַהּכְ ּפֶֹרת ִיְהיּו ּפְ ּפֶֹרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל ַהּכַ ּפֶֹרת ַעל  (כא)ַעל ַהּכַ ְוָנַתּתָ ֶאת ַהּכַ

ן ֵאֶליָך: ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל הָ  ר ֶאּתֵ ן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּתֵ ָך  (כב)ָאֹרן ּתִ י ִאּתְ ְרּתִ ם ְוִדּבַ י ְלָך ׁשָ ְונֹוַעְדּתִ

ֵני  ה אֹוְתָך ֶאל ּבְ ר ֲאַצּוֶ ל ֲאׁשֶ ר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ֵאת ּכָ ֻרִבים ֲאׁשֶ ֵני ַהּכְ ין ׁשְ ּפֶֹרת ִמּבֵ ֵמַעל ַהּכַ
ָרֵאל:   ִיׂשְ

ונות שעושים בלא רגלים, עשוים כמין ארגז שקורין ועשו ארון. כמין אר (י)רש"י: 

מבית ומחוץ תצפנו. שלשה ארונות עשה בצלאל,  (יא)אישקרי"ן בלע"ז, יושב על שוליו: 

שתים של זהב ואחד של עץ, וארבע כתלים ושולים לכל אחד ופתוחים מלמעלה, נתן של 

נמצא מצפה מבית עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ, וחפה שפתו העליונה בזהב, 

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 

 (יב)הכתלים, עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כל שהוא, והוא סימן לכתר תורה: 

תרגומו: פעמתיו. כתרגומו זויתיה. ובזויות העליונות סמוך לכפרת היו ויצקת. לשון התכה כ

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, 

ושתי טבעות על צלעו האחת.  (צח:)י הלחם מהלכין ביניהם, וכן מפורש במנחות בפרק שת

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: 

ו בארון: העדות. ונתת אל הארן. כמ (טז)לא יסרו ממנו. לעולם:  (טו)בדי. מוטות:  (יג)

כפרת. כסוי על  (יז)התורה שהיא לעדות ביני וביניכם, שצויתי אתכם מצות הכתובות בה: 

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 

כרבים. דמות פרצוף תינוק להם: מקשה תעשה  (יח)רבותינו שהיה עביה טפח: לעביה, פרשו 

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, 

(דניאל : מקשה. בטידי"ץ בלע"ז. כמו וראשין בולטין למעלה וצייר הכרובים בבליטת קצותיו

ועשה כרוב אחד מקצה. שלא תאמר  (יט)דא לדא נקשן: קצות הכפורת. ראשי הכפרת:  ה ו)

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

פרשי כנפים. שלא תעשה כנפיהם שוכבים, אלא פרושים וגבוהים למעלה אצל  (כ)לכפרת: 

ואל הארן  (כא): (ה:)ראשיהם, שיהא עשרה טפחים בחלל בין הכנפים לכפרת, כדאיתא בסכה 

ונתת אל הארון את  (פסוק טז)תתן את העדות. לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר 

שבעודו ארון לבדו בלא כפרת, יתן תחלה העדות לתוכו, העדות. ויש לומר שבא ללמד, 

ויתן את  (שמות מ כ)ואחר כך יתן את הכפרת עליו. וכן מצינו כשהקים את המשכן נאמר 

ונועדתי. כשאקבע  (כב)העדות אל הארון, ואחר כך ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה: 
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ליך: ודברתי אתך מעל מועד לך לדבר עמך, אותו מקום אקבע למועד שאבא שם לדבר א

וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר, זה המשכן  (ויקרא א א)הכפורת. ובמקום אחר הוא אומר 

מחוץ לפרכת, נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם 

ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת וגו', משה  (במדבר ז פט)

ה נכנס למשכן וכיון שבא בתוך הפתח, קול יורד מן השמים לבין הכרובים, ומשם יוצא הי

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.

  

ה ְיֹהָוה ְמֹלא ָהֹעֶמר  (לב): לד)-(שמות טז לבן צנצנת המ .כז ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ה ֶזה ַהּדָ ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ

הֹוִציִאי ֶאְתכֶ  ר ּבְ ְדּבָ ּמִ י ֶאְתֶכם ּבַ ר ֶהֱאַכְלּתִ ֶחם ֲאׁשֶ ֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהּלֶ ּנּו ְלִמׁשְ ם ִמּמֶ

ח ֹאתֹו ַוּיֹאֶמר ֹמשֶׁ  (לג)ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ה ְמֹלא ָהֹעֶמר ָמן ְוַהּנַ ּמָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ

ֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם:  יֵחהּו ַאֲהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת  (לד)ִלְפֵני ְיֹהָוה ְלִמׁשְ ּנִ ה ַוּיַ ה ֶאל ֹמׁשֶ ה ְיהֹוָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ
ָמֶרת:   ְלִמׁשְ

מי ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם, למה אין אתם למשמרת. לגניזה: לדרתיכם. בי (לב)רש"י: 

עוסקים בתורה והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס, הוציא להם 

הדור אתם ראו דבר ה', שמעו לא נאמר אלא ראו, בזה  (ירמיה ב לא)צנצנת המן ואמר להם 

צנצנת. צלוחית של  (לג) נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו:

חרס, כתרגומו: והנח אתו לפני ה'. לפני הארון, ולא נאמר מקרא זה עד שנבנה אהל מועד, 
  אלא שנכתב כאן בפרשת המן.

  

אֹמר:  (טז): כו)-(במדבר יז טזאהרן הכהן של מטה ה .כח ה ּלֵ ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמׁשֶ ר ֶאל  (יז)ַוְיַדּבֵ ּבֵ ּדַ

ָרֵאל ְוַקח ֵמאִ  ֵני ִיׂשְ ר ַמּטֹות ּבְ ֵנים ָעׂשָ יֵאֶהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ׁשְ ל ְנׂשִ ה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ּכָ ה ַמּטֶ ם ַמּטֶ ּתָ

הּו:  ְכּתֹב ַעל ַמּטֵ מֹו ּתִ ה ֶאָחד ְלֹראׁש  (יח)ִאיׁש ֶאת ׁשְ י ַמּטֶ ה ֵלִוי ּכִ ְכּתֹב ַעל ַמּטֵ ם ַאֲהֹרן ּתִ ְוֵאת ׁשֵ

ית ֲאבֹוָתם:  ֹאֶהל מוֹ  (יט)ּבֵ ם ּבְ ְחּתָ ה: ְוִהּנַ ּמָ ֵעד ָלֶכם ׁשָ ר ִאּוָ ְוָהָיה ָהִאיׁש  (כ)ֵעד ִלְפֵני ָהֵעדּות ֲאׁשֶ

יִנם ֲעֵליֶכם:  ר ֵהם ַמּלִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֻלּנֹות ּבְ ּכִֹתי ֵמָעַלי ֶאת ּתְ הּו ִיְפָרח ַוֲהׁשִ ר ֶאְבַחר ּבֹו ַמּטֵ ֲאׁשֶ

נּו ֵאלָ  (כא) ּתְ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ ר ֹמׁשֶ יא ֶאָחד ַוְיַדּבֵ ה ְלָנׂשִ יא ֶאָחד ַמּטֶ ה ְלָנׂשִ יֵאיֶהם ַמּטֶ ל ְנׂשִ יו ּכָ

תֹוְך ַמּטֹוָתם:  ה ַאֲהֹרן ּבְ ר ַמּטֹות ּוַמּטֵ ֵנים ָעׂשָ ּטֹת ִלְפֵני  (כב)ְלֵבית ֲאֹבָתם ׁשְ ה ֶאת ַהּמַ ח ֹמׁשֶ ּנַ ַוּיַ

ֹאֶהל ָהֵעֻדת:  ה ֶאל (כג)ְיֹהָוה ּבְ ֹבא ֹמׁשֶ ֳחָרת ַוּיָ ה ַאֲהֹרן ְלֵבית  ַוְיִהי ִמּמָ ַרח ַמּטֵ ה ּפָ ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוִהּנֵ

ֵקִדים:  ְגֹמל ׁשְ ֵצץ ִציץ ַוּיִ ל  (כד)ֵלִוי ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוּיָ ְפֵני ְיֹהָוה ֶאל ּכָ ּטֹת ִמּלִ ל ַהּמַ ה ֶאת ּכָ ַוּיֵֹצא ֹמׁשֶ

הּו:  ְקחּו ִאיׁש ַמּטֵ ְראּו ַוּיִ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ה ַאֲהֹרן ִלְפֵני ַוּיֹאֶמר ְיֹהוָ  (כה)ּבְ ב ֶאת ַמּטֵ ה ָהׁשֵ ה ֶאל ֹמׁשֶ
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לּוּנָֹתם ֵמָעַלי ְוֹלא ָיֻמתּו:  ֶמֶרת ְלאֹות ִלְבֵני ֶמִרי ּוְתַכל ּתְ ה  (כו)ָהֵעדּות ְלִמׁשְ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ַעׂש ֹמׁשֶ ַוּיַ
ה: ן ָעׂשָ   ְיֹהָוה ֹאתֹו ּכֵ

  

ים  (ב) :יח)-(שמואל א' ו בהארגז ששיגרו פלישתים דורון לאלהי ישראל  .כט ּתִ ְקְראּו ְפִלׁשְ ַוּיִ

ֶחּנּו ִלְמקֹומֹו:  ּלְ ה ְנׁשַ ּמֶ ה ַלֲארֹון ְיֹהָוה הֹוִדֻענּו ּבַ ֲעׂשֶ ַוּיֹאְמרּו ִאם  (ג)ַלּכֲֹהִנים ְוַלּקְֹסִמים ֵלאֹמר ַמה ּנַ

שִׁ  ב ּתָ י ָהׁשֵ חּו ֹאתֹו ֵריָקם ּכִ ּלְ ׁשַ ָרֵאל ַאל ּתְ ִחים ֶאת ֲארֹון ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּלְ ָרְפאּו ְמׁשַ ם ָאז ּתֵ יבּו לֹו ָאׁשָ

ם:  ה ֹלא ָתסּור ָידֹו ִמּכֶ ר ַסְרֵני  (ד)ְונֹוַדע ָלֶכם ָלּמָ יב לֹו ַוּיֹאְמרּו ִמְסּפַ ר ָנׁשִ ם ֲאׁשֶ ַוּיֹאְמרּו ָמה ָהָאׁשָ

ה  ָ ים ֲחִמׁשּ ּתִ ָפה ַאַחת ְלֻכלָּ  (עפלי)ְפִלׁשְ י ַמּגֵ ֵרי ָזָהב ּכִ ה ַעְכּבְ ָ  (ה)ם ּוְלַסְרֵניֶכם: ְטֹחֵרי ָזָהב ַוֲחִמׁשּ

יֶתם ַצְלֵמי  ָרֵאל  (עפליכם)ַוֲעׂשִ ם ֵלאֹלֵהי ִיׂשְ ִחיִתם ֶאת ָהָאֶרץ ּוְנַתּתֶ ׁשְ ֵריֶכם ַהּמַ ְטֹחֵריֶכם ְוַצְלֵמי ַעְכּבְ

בֹוד אּוַלי ָיֵקל ֶאת ָידֹו ֵמֲעֵליֶכם ּוֵמַעל ֱאֹלֵהיֶכם ּוֵמַעל ַאְרְצֶכם:  דּו ֶאת ְלבַ  (ו)ּכָ ה ְתַכּבְ ְבֶכם ְוָלּמָ

ֵלכּו:  חּום ַוּיֵ ּלְ ֶהם ַוְיׁשַ ל ּבָ ר ִהְתַעּלֵ ֲאׁשֶ ם ֲהלֹוא ּכַ דּו ִמְצַרִים ּוַפְרֹעה ֶאת ִלּבָ ּבְ ר ּכִ ֲאׁשֶ ה ְקחּו  (ז)ּכַ ְוַעּתָ

רֹות  ם ֶאת ַהּפָ ר ֹלא ָעָלה ֲעֵליֶהם ֹעל ַוֲאַסְרּתֶ י ָפרֹות ָעלֹות ֲאׁשֶ ּתֵ ה ֶאָחת ּוׁשְ ַוֲעׂשּו ֲעָגָלה ֲחָדׁשָ

עֲ  ְיָתה: ּבָ ֵניֶהם ֵמַאֲחֵריֶהם ַהּבָ יֹבֶתם ּבְ ם ֹאתֹו ֶאל ָהֲעָגָלה  (ח)ָגָלה ַוֲהׁשֵ ם ֶאת ֲארֹון ְיהָוה ּוְנַתּתֶ ּוְלַקְחּתֶ

ם ֹאתֹו ְוָהָלְך:  ְחּתֶ ּלַ ּדֹו ְוׁשִ ז ִמּצִ ימּו ָבַאְרּגַ ׂשִ ם ּתָ ֹבֶתם לֹו ָאׁשָ ר ֲהׁשֵ ָהב ֲאׁשֶ ֵלי ַהּזָ ּוְרִאיֶתם  (ט)ְוֵאת ּכְ

י ִאם דֶּ  דֹוָלה ַהּזֹאת ְוִאם ֹלא ְוָיַדְענּו ּכִ ה ָלנּו ֶאת ָהָרָעה ַהּגְ ֶמׁש הּוא ָעׂשָ ית ׁשֶ בּולֹו ַיֲעֶלה ּבֵ ֶרְך ּגְ

נּו ִמְקֶרה הּוא ָהָיה ָלנּו:  ַאְסרּום  (י)ֹלא ָידֹו ָנְגָעה ּבָ י ָפרֹות ָעלֹות ַוּיַ ּתֵ ְקחּו ׁשְ ן ַוּיִ ים ּכֵ ֲעׂשּו ָהֲאָנׁשִ ַוּיַ

ֲעָגָלה ִית:  ּבָ לּו ַבּבָ ֵניֶהם ּכָ מּו ֶאת ֲארֹון ְיהֹ  (יא)ְוֶאת ּבְ ׂשִ ֵרי ַוּיָ ז ְוֵאת ַעְכּבְ ָוה ֶאל ָהֲעָגָלה ְוֵאת ָהַאְרּגַ

ָהב ְוֵאת ַצְלֵמי ְטֹחֵריֶהם:  ה ַאַחת ָהְלכּו  (יב)ַהּזָ ְמִסּלָ ֶמׁש ּבִ ית ׁשֶ ֶרְך ּבֵ ֶרְך ַעל ּדֶ ּדֶ רֹות ּבַ ְרָנה ַהּפָ ַ ַוִיׁשּ

ֶמׁש: ָהֹלְך ְוגָ  ית ׁשָ בּול ּבֵ ים ֹהְלִכים ַאֲחֵריֶהם ַעד ּגְ ּתִ ֹמאול ְוַסְרֵני ְפִלׁשְ  (יג)עֹו ְוֹלא ָסרּו ָיִמין ּוׂשְ

ְמחּו ִלְראֹות:  ׂשְ ְראּו ֶאת ָהָארֹון ַוּיִ אּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ַוּיִ ׂשְ ֵעֶמק ַוּיִ ים ּבָ ֶמׁש ֹקְצִרים ְקִציר ִחּטִ  (יד)ּוֵבית ׁשֶ

ָאה אֶ  עּו ֶאת ֲעֵצי ְוָהֲעָגָלה ּבָ דֹוָלה ַוְיַבּקְ ם ֶאֶבן ּגְ ם ְוׁשָ ֲעֹמד ׁשָ י ַוּתַ ְמׁשִ ִ ית ַהׁשּ ַע ּבֵ ֵדה ְיהֹוׁשֻ ל ׂשְ

רֹות ֶהֱעלּו ֹעָלה ַליֹהָוה:  ם הֹוִרידּו ֶאת ֲארֹון ְיהֹ  (טו)ָהֲעָגָלה ְוֶאת ַהּפָ ר ְוַהְלִוּיִ ז ֲאׁשֶ ָוה ְוֶאת ָהַאְרּגַ

ר ּבֹו ְכֵלי ָזָהב וַ  חּו ְזָבִחים ִאּתֹו ֲאׁשֶ ְזּבְ ֶמׁש ֶהֱעלּו ֹעלֹות ַוּיִ י ֵבית ׁשֶ דֹוָלה ְוַאְנׁשֵ מּו ֶאל ָהֶאֶבן ַהּגְ ׂשִ ּיָ

ּיֹום ַההּוא ַליֹהָוה:  ּיֹום ַההּוא:  (טז)ּבַ בּו ֶעְקרֹון ּבַ ׁשֻ ים ָראּו ַוּיָ ּתִ ה ַסְרֵני ְפִלׁשְ ָ ה ְטֹחֵרי  (יז)ַוֲחִמׁשּ ְוֵאּלֶ

יבּו ְפלִ  ר ֵהׁשִ ָהב ֲאׁשֶ ם ַליהֹ ַהּזָ ים ָאׁשָ ּתִ ְקלֹון ֶאָחד ְלַגת ֶאָחד ׁשְ ה ֶאָחד ְלַאׁשְ ּדֹוד ֶאָחד ְלַעּזָ ָוה ְלַאׁשְ

ָרִנים ֵמִעיר ִמְבָצר ְוַעד  (יח)ְלֶעְקרֹון ֶאָחד:  ת ַהּסְ ים ַלֲחֵמׁשֶ ּתִ ל ָעֵרי ְפִלׁשְ ר ּכָ ָהב ִמְסּפַ ֵרי ַהּזָ ְוַעְכּבְ

דֹוָלה אֲ  ָרִזי ְוַעד ָאֵבל ַהּגְ יחּו ָעֶליָה ֵאת ֲארֹון ְיהֹ ּכֶֹפר ַהּפְ ר ִהּנִ ַע ׁשֶ ֵדה ְיהֹוׁשֻ ׂשְ ה ּבִ ָוה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ
י: ְמׁשִ ִ ית ַהׁשּ   ּבֵ

: וכשהיו הפרות מהלכין בדרך היו הפרות נושאין את קולן (פרק יא)בתנא דבי אליהו רבה 

ואמרו שירה, וכך אמרו, רני רני השיטה התנופפי ברוב הדרך המחושקה ברקמי הזהב 

וישרנה הפרות בדרך על דרך בית 'מהוללה בדביר ארמון המפואר בעדי עדיים. שנאמר ה

  איזה שירה אמרו. כמה דעותיש  (ע"ז כד:). ע"כ. ובגמרא 'שמש
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השיטה. ארון עצי שטים: התנופפי. התרוממי: המחושקת. קשורה כמו : (ע"ז כד:)ברש"י 

מבית ומחוץ: המהוללה בדביר  : בריקמי זהב. מצופה זהב טהור(שמות כז)וחשוקיהם כסף 

של משה בתוכו וארון מהולל ומפואר במה שבתוכו: בעדי עדיים. ואין  פר תורהארמון. שס
  .לך עדי גדול מזה

במהרש"א: רני רני השטה התנופפי וכו' כל כנוי השבחות שבענין זה על השטה נאמר כי 

במצרים לשם משכן עצי השטים שבו הם היו עיקר הארון שהשטה נתקדשה מתחלת נטיעתה 

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' 

ו כן שהרי שלחן של עצי שטים היה ומצופה זהב ואפ"ה תורת כלי עליו ובעצי שטים אינ

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 

ענינו ע"ש ה' עכברי ועפולי זהב  מעשה הזה המחושקה ברקמי זהב ע' פרש"י. ועי"ל לפי

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.

רני רני השטה. נ"ל בס"ד כפל הלשון רני רני כלומר  :ע"ז כד:) ,(בניהוב הבן איש חי וכת

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 

ב הדרך הוא חלק הנסתר שהוא הדרה של תורה. ועוד י"ל נמי פה הרמוזה בה. התנופפי ברו

והדרך צלח רכב, אל תקרי  [תהלים מ"ה ה']הדרך ר"ל חדרך כמו שאמרו רז"ל על פסוק 

הדרך אלא חדרך, שהסוד נעלם בחדרי חדרים של תורה המונחת בארון. המחושקת ברקמי 

המהוללה בדביר ארמון רמז זהב הוא חלק הנגלה שהוא לבוש החיצון שמלובש בתוכו הסוד. 

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 

סוד דחכמה. ועוד י"ל עדי עדיים על פנימיות הסוד והוא חלק חמישי שעולה על ד' חלקים י

שהם פרד"ס כמ"ש רבינו מה"ר חיים ויטל ז"ל בסוד כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים 
  .(אבות פ"ו)הרבה 

  

בענין עובי גג התאים: מכיוון שבמשנה במידות מוזכר הלשון 'תקרה' לגג התאים,  .ל

 [לגבי גג ההיכל והעליה של ההיכל (מידות ד ו)]אחר כשמוזכר במשנה הלשון 'תקרה' ובמקום 
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[אולם אין זה מוכרח. שגם כאן, גג התאים הוא עובי אמה  נראהכתוב שזה עובי אמה. ולכן 

  .ויש שכתב שעובי גג התא הוא שני אמות, אמה תקרה ואמה מעזיבה]

א, כתב בהקדמה לפרק ד', דעובי גג ובספר 'בית השם' להגאון רבי מיכל שטרן שליט"

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 

היה של קומת התאים התחתונה היה חמש אמות, ובהכרח איפה דהגג של קומת התאים הזו 

כנגד האוטם,  [עם הגג שלה]בעובי של אמה אחת, שהרי קומת התאים התחתונה עמדה כולה 

והאוטם היה גבהו שש אמות. ומזה אפשר ללמוד לב' הקומות העליונות שגם עובי הגג 
  שלהן היה בעובי של אמה אחת. ע"כ.

י שיטת רבינו , וכפבבית שני [מה שכתב שקומת התאים התחתונה עמדה כנגד האוטם, זה לשיטתו

התפארת ישראל, ועוד הרבה מהמפרשים. אמנם יש מפרשים שאין דעתם כן, וכמו שכבר הארכנו בזה 

  .במ"א]

  

לפי שיטת הרד"ק, יש כאן מקום שאלה, מה היה עם הצד השני של קורות גג התא.  .לא

ויבואר יותר השאלה, דהרי למדנו דבכדי שלא יצטרכו לנקוב את כותל ההיכל, עשו את 

רעות, והניחו על זה את ראשי קורות גג התא, וא"כ תשאל השאלה, על מה נסמך המג

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 

חת, מכמה טעמים וראיות. וא"כ כאשר מניחים קורה דבפשטות גג התאים היה עבה אמה א

על המגרעת מצד אחד, ומהצד השני יש כתלים, אי אפשר בשום  [אמה שלימה]עבה מאוד 

[אם כי, אם יניחו על זה משא צורה שבעולם שיפול זה הקורה ואפילו אם ילכו עליה אנשים 

, כי אף קורות שהרבה פחות עבים כבד מאוד מאוד, יכול לישבר, אבל לא ליפול. וגם זה רחוק מאוד

  . 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.

  
  רוץ הנכון ביותר איך עומד גג התא בצד השני, לפי שיטת הרד"ק. ונראה דזהו התי

  

התאים והמצטרף להם, יש בזה בכלליות ב' שיטות. א. שיטת רש"י  סוגיא שלב .לב

ובעזהשי"ת כבר נתבארו על והתפארת ישראל ורוב המפרשים. ב. שיטת הרמב"ם וסייעתו. 
  .מתכונתם בספר 'היכל ידיד'

מאת הרה"ג רבי יהושע ישראלי שליט"א, בעמח"ס  להרמב"ם''בסוגיא דתאים להלן מאמר 

  מכון שבתך:

  ביאור סתימת לשון התנא -פרק א' 

  בשלשת בתי המקדש

הנה בשלשת בתי המקדשות הוזכרו התאים העומדים סביב לבנין המקדש, הן בספר מלכים 

את בביאור ותיאור של בנין הבית הראשון שבנה שלמה המלך, והן במסכת מידות המתאר 

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

דש לכל שלשת רוחותיו שהם הנה התאים המה חדרים חדרים המקיפים את כל בנין בית המק

צפון דרום ומערב, חוץ מבצד המזרחי ששם עומד האולם בפתח ההיכל, וביאר הרמ"א 

 מקיפים היו ויציעים )ט"ה( רביעי פרק ם"הרמב בזה"ל "כתב (ח"א פ"ט)בספרו תורת העולה 

והאריך שם לדרכו איך . אלו" דברים המקיפים החכמה חדרי חלקי על והרמז כולו הבית
  ים האלו מרמזים על כל חלקי הבריאה הנכללים בשמו יתברך ומונהגים בהנהגתו.שהחדר

  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 

יה נכנס אל תוך דלת הנקראת פשפש שהיתה קבועה בכותל ההיכל עצמו, ומשם נכנס אל ה

(בספרינו מכון שבתך ח"ב ההיכל וכבר הבאנו בזה ההיכל עצמו, וכך פתח מבפנים את דלתות 

מדברי המקובלים שהכל נעשה בכדי שלא יבלוט כניסת הכהן להיכל בכדי  מאמר פתח ההיכל)

, ולכן פותחים אותו ופתיחת שעריו ת השפע של כניסת ההיכלשלא יינקו החיצונים מהשפע

, 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

 [כמין כבש]ישנה מסיבה, והיא עליה  ][צפוןוהנה מבואר במשנה שסביב ההיכל מצד ימין 

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 

ועולים משם בסולם אל עליית ההיכל,  [שהוא צד דרום]ובבים אל שמאל ההיכל מסת

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

 צפונית מזרחית מקרן עולה היתה "ומסיבה (פ"ד מ"ה)וכמבואר להדיא בלשון המשנה במידות 

. למערב ופניו במסיבה עולה היה. התאים לגגות עולים היו שבה, מערבית צפונית לקרן

 כל הלך, לדרום פניו והפך, למערב הגיע. למערב מגיע שהוא עד, הצפון פני כל על הלך

 עד, בדרום מהלך היה, למזרח פניו והפך, לדרום הגיע. דרוםל מגיע שהוא עד מערב פני

 שני היו עליה של ובפתחה. לדרום פתוח עליה של שפתחה, עליה של לפתחה מגיע שהוא
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 בין בעליה מבדילים פספסין וראשי. עליה של לגגה עולים היו שבהן, ארז של כלונסות

 היו שבהן, הקדשים קדש לבית בעליה פתוחין היו ולולין. הקדשים קודש לבין הקדש

  הקדשים". עכ"ל המשנה. קדשי מבית עיניהן יזונו שלא כדי, בתיבות האומנים את משלשלין

  שיטת הרמב"ם שהמסיבה הינה אחד מהתאים

הינה חלק מהתאים, כי  [דהיינו הכבש המשופע]והנה שיטת הרמב"ם היא שהמסיבה הזו 

פרוזדורים שהם חדרים ארוכים לכל סביבות [דהיינו הרמב"ם סבירא ליה שהתאים הינם מסדרונות 

ארוכים הבנויים לכל אורך קירות ההיכל, באופן זה: שהתא  ההיכל, והינם צרים ברחבם]

הראשון הינו המסדרון הנקרא "כותל ההיכל" והשני נקרא "תא" והשלישי הינו ג"כ מסדרון 

רא "כותל המסיבה" הנקרא "כותל התא" ואחריו מסדרון הנקרא "מסיבה" ואחריו מסדרון הנק

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

שהמסדרון הנקרא  ב]"י' ד הבחירה בית בהלכות י לשונו"[עפועוד סבירא ליה להרמב"ם 

"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, 

הנ"ל שלשה קומות  וחוץ מזה היו בו שלש קומות זה על גב זה כמו שהיה בכל המסדרונות
  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

(פ"ד בשם רבותיו את פירוש המשנה במידות  [לרבי מלכיאל אשכנזי]ובזה ביאר החנוכת הבית 

, בדרום עשר חמשה, בצפון עשר חמשה, שם היו תאים ושמונה דלהלן "ושלשים מ"ג)

, ושבמערב. גביהם על וחמשה, חמשה גבי על חמשה, ושבדרום שבצפון. במערב ושמונה

 מן לתא אחד, ואחד אחד לכל היו פתחים ושלשה. גביהם על ושנים, שלשה גבי על שלשה

 חמשה היו צפונית מזרחית ובקרן. גביו שעל לתא ואחד, השמאל מן לתא ואחד, הימין

 ואחד, לפשפש ואחד, למסיבה ואחד, גביו שעל לתא ואחד, הימין מן לתא אחד, פתחים
  להיכל".

  ל"ח התאים

חמשה מסדרונים בצפון וכן בדרום שבכל אחד מהם יש שלש קומות נמצא  דהנה כיון שישנם

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 
  וד שמנה במערב.הם ל"ח תאים, חמש עשרה מצפון, וחמש עשרה מדרום, וע

  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 

יש חמשה פתחים, והם: פתח  , שלתא הזה[שכן כתב הרמב"ם מפורש בפירוש המשניות]שבו 

[והוא לכיוון , ופתח שני לשמאלו [שהוא המסדרון הנקרא "כותל המסיבה"]אחד אל התא שבימינו 

 לכיווןהתא שמעל התא הנקרא בשם "תא" שבו הפשפש, וזה כוונת המשנה "ואחד לפשפש", שזה 

וך התא הנקרא [בת, ופתח שלישי אל התא שמעליו הפשפש, אלא שמשנתינו מדברת בקומה שמעל]

[ג"כ כי בכל תא היו מדרגות עגולות אל התא שמעליו, ורביעי אל התא שמתחתיו  "מסיבה"]

, והפתח החמישי הינו אל הדלת הנמצאת לכיוון מערב כשהכבש בתא זה הנקרא "מסיבה"]

עולה בשיפועו מכיוון מזרח לכיוון מערב, ששם יש ג"כ עוד פתח מעבר אל הקומה העליונה 
  אל גג התאים. [המסיבה]ו לעלות על ידי הכבש בכדי שיוכל

  הפירוש בלשון המשנה

 ואחד, הימין מן לתא אחד, ואחד אחד לכל היו פתחים וזה פירוש המשנה הנ"ל, "ושלשה

 לתא אחד, פתחים חמשה היו צפונית מזרחית ובקרן. גביו שעל לתא ואחד, השמאל מן לתא
  להיכל". ואחד, לפשפש ואחד, למסיבה ואחד, גביו שעל לתא ואחד, הימין מן

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 

היה עולה בתוך התא מהקומה הראשונה לשניה ומהשניה לשלישית,  [היינו המסיבה]כבש כשה
  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 

פתחים באופן לא מפורש ומפורט, שהרי לא פירש את צורת התא הנקרא ונקט את חמשת ה

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 

תנא הינה אל התא הנקרא "תא" ולא אל [אלא פירשו שכוונת החלק מהמפרשים לא הבינו כך 

התא הנקרא "מסיבה", ופירשו שעל ידי התא נכנסים אל כותל ההיכל ומשם ישנו פתח אל ההיכל 

ולכאורה הדברים תמוהים מאד בסתימת לשון  עצמו, ועוד כמה פירושים שכולם דחוקים ביותר]
  התנא כל כך.
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  התנא סתם לשונו להסתיר כבוד אלקים

בזה, שבדווקא סתם התנא את ענין הפתח אל עליית קדשי הקדשים בכדי  אולם באמת נראה

כבוד אלקים 'ש (משלי כה ב)שלא תהיה יניקה ואחיזה לחיצונים מזה, כי כבר אמר הכתוב 

, וכמו שהכניסה אל ההיכל בכל בוקר היה מדרך צדדית ונסתרת, על ידי התא 'הסתר דבר

ם, היתה ג"כ בדרך צנועה ונסתרת על ידי והפשפש, כמו"כ הכניסה אל עליית קדשי הקדשי
  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, 

י אחד, והוא: שממנו נכנסים הן אל ולפי זה אנו רואים שכל ענין התאים יש בהם ענין מרכז

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

, דהיינו לשון כניסה וביאה, כי על ידם נכנסים אל 'אתא בוקר'מלשון  'תאים'לכן שמם ו

  .(יחזקאל מ)ואל קדשי הקדשים, וכן איתא במלבי"ם ההיכל 

  צורת סדר המשניות ומשמעותם

ולכן נראה שרמז התנא כל ענין זה בסדר המשניות של פרק ד' דמסכת מידות, דבתחילה 

ביארה המשנה את הפשפשים  (משנה ב')ביארה המשנה את פתחו של ההיכל, ושוב  (משנה א')

 [דרך הפשפש שהיה בימין מצד צפון]שדייקא דרך שם  שהיו בצידי הפתחים של שערי ההיכל

היו נכנסים בבוקר ולא דרך שערי ההיכל, והמשנה כותבת שם שהיה פשפש אחד בדרום 

 ידי על מפורש הוא ועליו, מעולם אדם בו נכנס לא שהיה סגור, וזה לשונה "שבדרום

 בו יבא לא ואיש חיפת לא יהיה סגור הזה השער ה' אלי 'ויאמר, )מד שם( שנאמר, יחזקאל

, להתא ונכנס, הפשפש את ופתח המפתח את נטל. סגור' והיה בו בא ישראל אלהי ה' כי
  .להיכל", והיינו דרך התא הצפוני ומהתא

ומתחילה לפרט את סדר הל"ח תאים וחשבונן,  (משנה ג' ד')ומיד אחר כך ממשיכה המשנה 

שהיה בקרן מזרחית צפונית, את חמשת הפתחים של התא  (משנה ה')ושוב ממשיכה המשנה 

את תפקיד המסיבה ואיך שהיו עולין על ידה אל עליית ההיכל אל קודש  (במשנה ו')ושוב 
  הקדשים.

ומכל זה אנו רואים שתפקיד פרק זה הינו לבאר את סדר הכניסה אל ההיכל וקה"ק, ולכן 

מזרחית מבואר היטב ומסתברא מילתא למימר שמה שכיוון התנא בחמשת פתחי התא שבקרן 

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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  סוד חמשת הפתחים ומקורן  -פרק ב' 

  מאת רביעית

ועתה נבוא בזה ונבאר עוד שורש ומקור לפירוש המשנה הזו, והוא על פי הפסוק במלכים 

שם כתוב "וכן עשה לפתח שששם מתואר בנין בית הראשון שבנה שלמה המלך.  ג)ו ל א(

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

בפסוק ל"א ששם מתואר הפתח של קודש הקדשים כתיב "ואת פתח הדביר עשה שם ו ואיל

[דהיינו  דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמישית" והיינו שלא היו הצלעות מרובעות כפי הרגיל

או שהמשקוף לא היה , אלא היו מחומשות והיינו מפתן שעליו דורכים, ומשקוף ושני מזוזות]

סון זה לעומת זה, וממילא היו בו חמש צלעות שהם המפתן בקו ישר אלא בשני קוי אלכ

שעמודי הצלעות, כלומר ב' המזוזות שמשני צידי ושני המזוזות ושני צלעות המשקוף, או 

כך פי' ופתח הק"ק היו מחומשות, כל אחד מהם, והיינו שזה נגמר עם חוד משני הצדדים, 
  .ד)(וע"ע במצו" נשאר בפירוש זה. (שם) המצו"ד, וגם רש"י

פירשו שהיה במקדש חמשה שערים, לעזרה הגדולה, ולחצר  (שם)והמלבי"ם וכן הרלב"ג 

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 

ות חמישית" ומעתה יש לומר שזוהי כוונת התנא דמסכת מידות, ברמיזתו שישנו תא "מזוז

[וגם שיש לו חמשה פתחים, ולכאורה אינו מובן רצונו בזה, דמה בזה שיש לו חמשה פתחים 

למה לא מנה את התאים שיש להם ד' פתחים, כגון בקומה האמצעית, ולמה לא מנה את אלו שיש 

, אולם לפי דברינו הנ"ל שכוונת התנא לרמוז שמהתא הזה הפינות]להם ב' פתחים כגון בחלק מ

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 

המספר חמשה, ולכן התא  ישנו מזוזות חמישית, הרי שיש שייכות מיוחדת לפתח קה"ק עם
  שיש חמשה פתחים דייקא הוא זה שמוביל אל בית קדשי הקדשים.

  הרמז ברביעית ובחמישית שבדלתות

, שהם: ד' עולמות ידוע דיש חמשה עולמותויש אולי ליגע קצת בזה בסודן של דברים: ד

 הוא העולםו, עולם א"ק שהוא כנגד הקוצו של יו"דה, ו"כנגד ד' אותיות הוי אבי"ע

כתר ועטרה על  בהיותושורש כל האותיות והעולמות,  הואהחמישי, המרמז לספירת הכתר ש
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כי הק"ק הינו , גביהם, וכוללם יחד, וכמו"כ הקודש קדשים הינו בבחינה זו של עולם א"ק
  .המקום הקדוש והנעלה ביותר

וממילא בזה יש להבין הא דפתח הדביר שהוא הק"ק נקרא חמישית הן לפי המלבי"ם 

רלב"ג שזה השער החמישי, המסמל את הקוצו של יוד. והן לפי ב' הפירושים שזה על וה
  חמש זויות. שהיה בהם  ,צורת המשקוף או על צורת המזוזות

  דברים נפלאים בשיטת הרמב"ם –פרק ג' 

  א. כל ענין התאים הינה לשמירה מהחיצונים

  המגרעות שסביב קירות הבית

אנו מרויחים לפי שיטת הרמב"ם בענין התאים, והוא והנה יש עוד כמה נקודות נפלאות ש

מיד לאחר המשנה של הל"ח תאים, את ענין  (פ"ד)דהנה התנא נקט שם במסכת מידות 

היציעים שהיו ג"כ מסביב לקירות התאים, כמבואר בפסוקי ספר מלכים בתיאור בנין הבית 

מין מדפים הבולטים שבנה שלמה, ששם מבואר שסביב לקירות הבית היו "מגרעות" דהיינו כ
  מן קירות הבית לחוץ. ונעשו כדי שלא יוכלו להיאחז ולטפס על קירות הבית.

 שום כתליםב לתחוב יצטרכו לאש היתה המטרה והמלבי"ם ודעימם, "ירש לשיטתאך 

גרעו מהכותל ועשו בו כעין  לכן .ברזל כלי בשום בהם לעבוד יצטרכו ושלא ,מסמרים

 קירונמשכים עד ה הבית קירותמונחים על הגרעונות ב והייש מדפים מדרגות, והתקינו

  אבל דעת הרמב"ם אינו כן. .חזק בלחץ בין שני הקירות עומדים והיו ,שמנגד

  פסוקי ספר מלכים

 רחבה באמה חמש התחתונה "היציע (א' ו, פסוקים ו ז)וכמו שמפורש בפסוקים שבספר מלכים 

 חוצה סביב לבית נתן מגרעות כי הרחב באמה שבע והשלישית רחבה באמה שש והתיכונה

 כלי כל והגרזן ומקבות נבנה מסע שלמה אבן בהבנותו הבית. והבית בקירות אחוז לבלתי
  בהבנותו". בבית נשמע לא ברזל

  פירוש היציעים לפי שאר הראשונים

ועכ"פ להרמב"ם זהו ענין נוסף על התאים, שמחוץ לתאים היו מגרעות אלו גם בבית שני, 

ראשונים סבירא להו שצורת בנין התאים היתה באופן זה שהתאים שבקומה ואילו רוב ה

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 

ורך לנקוב בכלי ברזל בקירות הכותל היה מונח הרצפה של קומת התא שמעליו, לבלי צ
  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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סביב  מענין התאים אלא שאחרי כל התאים עדיין היו מגרעות ויציעים בולטים מבחוץ
  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 

ית ואינם יכולים לאחוז שזה השמירה מהכוחות של היפך הקדושה השומרים את קדושת הב
  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

בואר שכל ענין התנא כאן בפרק זה הוא להשמיענו עד כמה היה לההיכל ובית ומעתה י

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 

ה"ק שלא מדרך הרגילה אלא דרך לולים ענין התא שממנו נכנסים אל עליית ההיכל אל ק

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

  ל החיצוני גבוה יותרבמקיפים העיגו

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 

, בזה"ל (שער א' ענף ב')הגדול ביותר, והמעולה ביותר וכמ"ש להדיא בעץ חיים  העיגול

 שהוא כולם על הסובב שעיגול הוא פשוט וזו זה תוך זה עגולים בציור ס"הי' בחי' "הא

 הנקרא' הב גלגל אמנם. משובח ולכן מכולם יותר ס"הא עם דבוק הוא הנה הכתר גלגל

 וכן. הכתר ממעלת למטה מעלתו לכן הכתר גלגל והוא. ס"הא ובין בינו הפסק יש חכמה

 כל ז"ועד החכמה ממעלת למטה ומעלתו עיגולים' ב שיעור ס"הא מן רחוק הוא הבינה גלגל

 עליון הוא מחבירו יותר ס"א אור אל הקרוב כל החלל בתוך אשר כולם העולמות מכל ועיגול עיגול

 תוך תיכונה האמצעי נקודה הוא החומרי הארציי ז"העוה כי שנמצא עד מחבירו ומשובח מאד

 ס"הא מן מרוחק הוא וגם ל"הנ הפנוי ואויר החלל המקום כל בתוך כולם העיגולים כל
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 עם הגשמיות בתכלית וחומרי גשמי כ"כ הוא כ"וע כולם העולמות מכל יותר גמורה הרחקה
  .היטב". עכל"ק זה והבן העיגולים כל בתוך אמצעית נקודה היותו

  להיכל והחיצון מוביל אל קודש הקדשיםהתא הפנימי מוביל 

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 

יבה" משם אל ההיכל בכל בוקר קודם פתיחת שערי ההיכל, אולם מהתא החיצון הנקרא "מס

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

בכדי יש בענין התאים העלמה והסתרה לכניסת ההיכל וקה"ק, כמו שהארכנו בזה בפרק ולא 
  א', כי דייקא בכוחות המקיפים שם נמצא כח השמירה, והבן.

  

ַתח (לג ד)בשמות רבה  .לג ֶרְכָיה ּפָ י ּבֶ רּוָמה, ַרּבִ : ְלָך ה' (דברי הימים א' כט יא): ְוִיְקחּו ִלי ּתְ

בּוָרה  ה ְוַהּגְ ֻדּלָ רּוְך הּוא ַהּגְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ה מֹוֵצא ּכָ ַמִים ּוָבָאֶרץ, ַאּתָ ָ ׁשּ י ֹכל ּבַ וגו' ּכִ

ֱאַמר  ּנֶ ן. ְלַמְעָלן ְזבּול ַוֲעָרֶפל, ׁשֶ ָרא ְלַמּטָ ָך, ֲעָרֶפל (ישעיה סג טו)ְלַמְעָלן ּבָ ֻבל ָקְדׁשְ : ּוְרֵאה ִמּזְ

ׁש ֶאל ָהֲעָרפֶ (שמות כ יח) ה ִנּגַ ן (איוב כב יג)ל, ּוְכִתיב : ּומׁשֶ ּפֹוט. ְלַמּטָ (מלכים : ַהְבַעד ֲעָרֶפל ִיׁשְ

ֲעָרֶפל, ּוְכִתיב א' ח יב) ּכֹן ּבָ ֹלֹמה ה' ָאַמר ִלׁשְ ית ְזֻבל (מלכים א' ח יג): ָאז ָאַמר ׁשְ ִניִתי ּבֵ ֹנה ּבָ : ּבָ

ן (ישעיה ו ב)ָלְך. ְלַמְעָלן  ַעל לֹו. ְלַמּטָ ָרִפים ֹעְמִדים ִמּמַ ים ֹעְמִדים. (שמות כו טו): ׂשְ ּטִ : ֲעֵצי ׁשִ

ֱאַמר  ּנֶ רּוִבים, ׁשֶ ן (ישעיה לז טז)ְלַמְעָלן ּכְ ֻרִבים, ְלַמּטָ ב ַהּכְ רּוִבים. (שמות כה כ): יׁשֵ : ְוָהיּו ַהּכְ

ן (יחזקאל א כ)ְלַמְעָלן  ָתם. ְלַמּטָ אּו ְלֻעּמָ ְֹ ׂשּ ים ִיּנָ ה ָהא(מלכים א' ז לג): ְוָהאֹוַפּנִ ים : ּוַמֲעׂשֵ ֹוַפּנִ

ָבה, ְוֵכן  ְרּכָ ה אֹוַפן ַהּמֶ ַמֲעׂשֵ ָאֶרץ. ְלַמְעָלן (יחזקאל א טו)ּכְ ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ : ה' (תהלים יא ד): ְוִהּנֵ

ן  ֵהיַכל ָקְדׁשֹו. ְלַמּטָ : ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹדּון (תהלים סח יג): ֵהיַכל ה'. ְלַמְעָלן (שמואל א' א ט)ּבְ

ן  ל ִצְבאֹות ה'. ְלַמְעָלן ת יב מא)(שמוִיּדֹדּון. ְלַמּטָ ִים. (בראשית א ו): ָיְצאּו ּכָ תֹוְך ַהּמָ : ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

ן  ֹרֶכת ָלֶכם. ְלַמְעָלן (שמות כו לג)ְלַמּטָ יָלה ַהּפָ ן (דברי הימים א' כט כג): ְוִהְבּדִ א ה'. ְלַמּטָ ּסֵ : ּכִ

א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום(ירמיה יז יב) ּסֵ נּו. ְלַמְעָלן  , ּכִ ׁשֵ ר (איוב כה ג)ִמְקּדָ : ֲהֵיׁש ִמְסּפָ

ן  ֵרי ְגדּוִדים. ְלַמְעָלן (שמואל ב' ד ב)ִלְגדּוָדיו. ְלַמּטָ ים ׂשָ ֵני ֲאָנׁשִ : ּוְסֹפר (בראשית טו ה): ּוׁשְ

ן  ַמִים ָלֹרב. ְלַמְעלָ (דברים א י)ַהּכֹוָכִבים. ְלַמּטָ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה (יחזקאל ט יא)ן : ְוִהְנֶכם ַהּיֹום ּכְ : ְוִהּנֵ

ן  ים. ְלַמּטָ ּדִ ׁש. ְלַמְעָלן (ויקרא טז ד)ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהּבַ ד ֹקֶדׁש ִיְלּבָ ֹתֶנת ּבַ : ֹחֶנה (תהלים לד ח): ּכְ

ן  י ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות הּוא. ְלַמְעָלן (מלאכי ב ז)ַמְלַאְך ה', ּוְלַמּטָ ֶמְלָקַחִים ָלַקח (ישעיה ו ז): ּכִ : ּבְ

ן ֵמעַ  ַח, ּוְלַמּטָ ְזּבֵ ה ִלי. ְלַמְעָלן (שמות כ כד)ל ַהּמִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ֵחם (ישעיה מ כב): ִמְזּבַ ְמּתָ : ַוּיִ

ן  ֶבת. ְלַמּטָ ָ ֹאֶהל ָלׁשּ ַמִים (תהלים קד ב): ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב. ְלַמְעָלן (במדבר כד ה)ּכָ : נֹוֶטה ׁשָ
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ן  ְיִריָעה, ּוְלַמּטָ ר ְיִריֹעת. ְלַמְעָלן א)(שמות כו ּכַ ן (דניאל ב כב): ֶעׂשֶ ֵרא. ְלַמּטָ ּה ׁשְ : ּוְנהֹוָרא ִעּמֵ

ל ְלַמְעָלן, (שמות כז כ) ֶ ן ִמׁשּ ַמּטָ ּלְ ֶ ל ַמה ׁשּ ֲחִביִבין ּכָ א ׁשֶ אֹור, ְוֹלא עֹוד ֶאּלָ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ : ׁשֶ

ַמְעָלן ְוָיַרד בְּ  ּלְ ֶ יַח ַמה ׁשּ ִהּנִ ַדע ָלְך ׁשֶ ֱאַמר ּתֵ ּנֶ ן, ׁשֶ ַמּטָ ּלְ י (שמות כה ח)ׁשֶ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ : ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ
ַמִים ּוָבָאֶרץ, ְואֹוֵמר  ָ ׁשּ י ֹכל ּבַ תֹוָכם, ֱהֵוי ּכִ ָהב ָאַמר ה' ְצָבאֹות.(חגי ב ח)ּבְ ֶסף ְוִלי ַהּזָ   : ִלי ַהּכֶ

  

בתיקוני הזוהר ככתוב , בית המקדש השלישי יהיה בנוי מכסף וזהב ואבנים יקרות .לד

ִחיָרה ַעל ְיָדא  (דף ס:)הקדוש  ית ַהּבְ א ְדִאיִהי ּבֵ ִכיְנּתָ יָתא ִדׁשְ ִני ּבֵ ַההּוא ִזְמָנא ִאְתּבְ וז"ל: ּבְ

ּה  ַמר ּבָ ִריְך הּוא, ְדִאּתְ א ּבְ ּה ְנֻאם יהו"ה חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב, ַוֲאִני  (זכריה ב ט)ְדקּוְדׁשָ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ

ִני ִמיָנּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ֶאְבֶנה ִאינּון ִאְתּבְ ה,  (בראשית ל ג)ֲאָבִנין ָטִבין ּדְ ּנָ ֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמּמֶ ְוִאּבָ

ין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  יׁשִ ֵאר,  (ישעיה ס כא)ְנִטיִעין ַקּדִ ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ּוִבְנָייָנא ְדֵבי ֵנֶצר ַמּטָ

נּוָיה מִ  א ְתֵהא ּבְ ׁשָ ית, ַמְקּדְ ֵראׁשִ עֹוָבָדא ִדּבְ ל ִציּּוָרא ּדְ ָמא ִמּכָ יִרין, ּוְתֵהא ְמַרּקְ א ְוַדֲהָבא ְוַאְבִנין ַיּקִ ְסּפָ ּכַ

ְנהֹוָרא, וִנין ּדִ ל ִמיֵני ַגּוָ ָמא ִמּכָ ְלִעיָלא, ְלִעיָלא ְמַרּקְ ֵלם ּדִ נּוָיה  ַוֲעָלּה ַנֲהָרא ְירּוׁשָ ם ַהּבְ ַלִ ה ְירּוׁשָ ְוָרָזא ְדִמּלָ

ִעיר  יו ּכְ ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ּבֹוי. (תהלים קכב ג)ׁשְ ַאְנָהָרא ַעל ּגַ   , ּדְ

ֱאַמר  ּנֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִחיָרה, ַעל ַיד ַהּקָ ית ַהּבְ ִהיא ּבֵ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ית ַהׁשּ אֹותֹו ְזַמן ִנְבֶנה ּבֵ תרגום: ּבְ

ּה ְנֻאם יהו"ה חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב, וַ  ּה ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ ה. ּבָ ּנָ ְבֶנה ִמּמֶ ּנִ ֲאִני ֶאְבֶנה אֹוָתן ֲאָבִנים טֹובֹות ׁשֶ

ה ָיַדי  ַעי ַמֲעׂשֵ תּוב ֵנֶצר ַמּטָ ּכָ ה, ְנִטיעֹות ְקדֹוׁשֹות, ֶזהּו ׁשֶ ּנָ ֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמּמֶ תּוב ְוִאּבָ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ֵאר.  ֶסף ְוָזָהבְלִהְתּפָ ׁש ִיְהֶיה ָבנּוי ִמּכֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ל  ּוִבְנַין ּבֵ ל ִציּּור ׁשֶ ֶמת ִמּכָ ַוֲאָבִנים ְיָקרֹות, ְוִתְהֶיה ְמֻרּקֶ

ל אֹור, ל ִמיֵני ְגָוִנים ׁשֶ ֶמת ִמּכָ ל ַמְעָלה, ְלַמְעָלה ְמֻרּקֶ ַלִים ׁשֶ ית, ְוָעֶליָה ְמִאיָרה ְירּוׁשָ ה ְבֵראׁשִ ְוסֹוד  ַמֲעׂשֵ

ּה יַ  ָרה ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ם ַהּבְ ַלִ ָבר, ְירּוׁשָ ּבֹו. ַהּדָ ו, ְלָהִאיר ַעל ּגַ   ְחּדָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ים ּבְ ַההּוא ִזְמָנא ִאְתַקּיַ ְך, ִויֵרֵחְך ֹלא ֵיָאֵסף ְוגֹוֵמר,  (ישעיה ס כ)ּבְ ְמׁשֵ ֹלא ָיֹבא עֹוד ׁשִ

תִ  ָרֵאל ִאינּון ּפְ א, ְדִיׂשְ ַרּגָ ָעְלָמא, ְוַאְדִליק ְנהֹוָרא ַעל ֵזיָתא ּוׁשְ יִרים ּבְ ִ יר ַהׁשּ יָלה, ְוִאְתַער ׁשִ

א, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ַרּגָ א ׁשְ ִכיְנּתָ ָחא, ׁשְ ַההּוא  (איוב כט ג)אֹוַרְייָתא ִמׁשְ י, ּבְ ִהּלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי ֹראׁשִ ּבְ

א, ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו  ִכיְנּתָ ׁשְ ַמר ּבִ ל (דברים כח ט)ִזְמָנא ִאּתְ יּה ׁשַ ים ּבֵ ִריְך הּוא, ְלַקּיֵ א ּבְ , ַנֲעלֹו ְדקּוְדׁשָ

ַעל, ְוָלא ְצִריִכין (שמות ג ה) ְנָעֶלךָ  ִאְתְקִריַאת ֲחִליָצה, ְוִאיהּו ֲחלּוץ ַהּנָ יּה, ּדְ ִכיְנּתֵ ׁשְ , ְוִאְתַייֵחד ּבִ

ּה  ַמר ּבָ ִאּתְ ָרא ְבֹאַרח ִיּבּום ְלעֹוָלם, ּדְ ַלף ִאיׁש  (רות ד ז)ְלִאְתַחּבְ ָרֵאל ְוגֹוֵמר, ׁשָ ִיׂשְ ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ

יּה ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרעִ  ַמר ּבֵ ּנּו"י, ַההּוא ְדִאּתְ ח  (שיר ד יב)הּו, ַמאי ַנֲעלֹו ָדא ּכִ ּתַ ן ָנעּול, ִאְתּפַ ּגַ

את רֹוֵבץ  ַתח ַחּטָ ַלּפֶ ִגין ּדְ ָחא, ּבְ ח (בראשית ד ז)ַההּוא ָנעּול ַמְפּתְ ּתַ את ְוִאְתּפַ ר ַההּוא ַחּטָ , ִאְתַעּבַ

ְרָעא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ּה זֶ  (תהלים קיח כ)ּתַ ַמר ּבָ א, ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ ַער ַליהו"ה, ְוֶיחזּון ּתַ ַ ה ַהׁשּ
ָרֵאל.  ִיׂשְ   ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ

ְך ִויֵרֵחְך ֹלא ֵיָאֵסף ְוגֹוֵמר, ּוִמְתעֹוֵרר  ְמׁשֵ ָרֵאל ֹלא ָיבא עֹוד ׁשִ ִיׂשְ ם ּבְ אֹותֹו ְזַמן ִיְתַקּיֵ תרגום: ּבְ

עֹוָלם, ּוַמְדלִ  יִרים ּבָ ִ יר ַהׁשּ ִכיָנה ׁשִ ְ ֶמן, ְוַהׁשּ ִתיָלה, ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל ֵהם ּפְ ׂשְ ּיִ יק אֹור ַעל ַזִית ְוֵנר, ׁשֶ

ל  ִכיָנה ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו, ַנֲעלֹו ׁשֶ ְ ׁשּ אֹותֹו ְזַמן ֶנֱאַמר ּבַ י. ּבְ ִהּלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי ֹראׁשִ תּוב ּבְ ּכָ ֵנר, ֶזהּו ׁשֶ
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ל ם ּבֹו ׁשַ רּוְך הּוא, ְלַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ְקֵראת ֲחִליָצה, ְוהּוא  ַהּקָ ּנִ ּלֹו, ׁשֶ ִכיָנה ׁשֶ ְ ְנָעֶליְך, ּוִמְתַיֵחד ִעם ַהׁשּ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּה ְוּזֹאת ְלָפִנים ּבְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ֶדֶרְך ִיּבּום ְלעֹוָלם, ׁשֶ ר ּבְ ַעל, ְוֹלא ְצִריִכים ְלִהְתַחּבֵ ֲחלּוץ ַהּנָ

ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו. ַמה ן ָנעּול,  ְוגֹוֵמר, ׁשָ ֱאַמר ּבֹו ּגַ ּנֶ ּנּו"י, אֹותֹו ׁשֶ ה ַנֲעלֹו, ֶזה ּכִ ּזֶ

ַער, ֶזהּו  ַ ח ַהׁשּ את ְוִנְפּתָ את ֹרֵבץ, ֶנֱעָבר אֹותֹו ַחּטָ ַתח ַחּטָ ּפֶ ּלַ ּום ׁשֶ ַח, ִמׁשּ ְפּתֵ ח אֹותֹו ְנעּול ַהּמַ ִנְפּתָ
נֶּ  ִכיָנה, ׁשֶ ם ׁשְ ַער ַליהו"ה, ְוִיְראּו ׁשָ ַ תּוב ֶזה ַהׁשּ ּכָ ָרֵאל.ׁשֶ ִיׂשְ ּה ְוּזֹאת ְלָפִנים ּבְ  ֱאַמר ּבָ

  

שכתלי בית המקדש מצופים בעץ, ועליהם ציפוי זהב, כתב הרמח"ל בספרו בענין  .לה

וכאשר עמד ההיכל בחומותיו ובמדותיו הכל כראוי, נראה מבפנים משכני עליון וז"ל: 

מכסה אחר. כדמות מכסה אחד גדול מאד המכסה את החומה מראשה ועד רגליה, ועליו 

והבן סוד הכיסויים האלה, כי החומה נבנית מאבנים, והיו יוצאים מן המלכות, ועליהם חופף 

 'עץ החיים'כבוד המלך ומכסה עליהם, עד שלא נראה מהם דבר, והכיסוי הזה הוא עץ, כי מ

הוא יוצא. ועל הכיסוי הזה כיסוי אחר נכבד משניהם מאד. והוא כיסוי יוצא מן הבינה 

ת בניה בכנפיה, ועל כן נקרא הכיסוי הזה זהב טהור. ועתה אודיעך סוד גדול המסתרת א

ואמת, כי כאשר המדריגות עומדות בתיקון, והמנוחה מתחזקת בחיבור הקדוש, לא נראה מן 

 'כנשר יעיר קנו'התפארת ומן המלכות, כי הבינה חופפת עליהם תמיד, כמו שאמר הכתוב, 

תרו מעיני כל חי, ולא נראו עוד. וכן ראוי הדבר ודאי וגו'. וברוב ההדר החופף עליהן נס

ולפי הטעם הזה, אסרה התורה שלא  'והצנע לכת עם ה' אלקיך'להיות, ועל כן כתיב, 

להניח במקדש שלמטה, עץ שלא יהא מכוסה בזהב. והבן דרכי אלקינו, לראות כמה הם 

  . ע"כ.עמוקים, וכמה רחוקים מחכמת בני האדם

  

ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם,  (בראשית יח:)דקלים, איתא בזוהר הקדוש בענין כרובים ו .לו וז"ל: ְוֵעׂשֶ

ְקָנא בְּ  יִמין ְלִאְתּתַ ּקּוַנְייהּו ְוַקּיָ ֻכְלהּו ְמַתְקָנן ּגֹו ּתִ ין ְוַחּיֹות ּוְכרּוִבים. ּדְ ין אֹוַפּנִ א ִאּלֵ ב ּדָ ֲעָתא ֵעׂשֶ ׁשַ

ָמאֵריה א ַאְתָיין ְלפּוְלָחָנא ּדְ ְבֵני ְנׁשָ א ּדִ ב ּדָ ָדא ִאיהּו ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. ְוֵעׂשֶ ֵניהֹון ּוִבְצלֹוָתא ּדְ ָקְרּבְ ֹון ּבְ

ַההִ  ְקָנן ּבְ ְדָקא ְיאּות. ְוַכד ִאּנּון ִמְתּתַ ִתּקּוֵניּה ּכְ ָנא ּבְ ּקְ ד ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְלִאְתּתַ ן ְוִאְתַעּתַ ּמַ יא ִאְזּדַ

ְייהּו ָנְפֵקי  ְכִתיב ֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ְלָבַתר ִמּנַ ין ְלָעְלָמא ּדִ ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן  (תהלים קד)ְמזֹוֵני ְוָטְרּפִ

ן ְלֵמיְכָלא  ּמַ א ִאְזּדַ ָהא ָחִציר ָלא ַמְזִריַע ֶזַרע ִאיהּו ֶאּלָ ב ַמְזִריַע ֶזַרע, ּדְ ָהָאֶרץ. ְוָדא ִאיהּו ֵעׂשֶ
ָעְלָמא.  ב ְלִתּקּוָנא ּדְ א. ְוֵעׂשֶ יׁשָ א ַקּדִ   ְדֶאׁשָ

ם ְמַתְקִנים ּתֹוְך תרגום: ְוֵעשֶׂ  ּלָ ּכֻ ה ְוַחּיֹות ּוְכרּוִבים, ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ ב ֶזה ָהאֹוַפּנִ ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ֵעׂשֶ

ה, ֵניֶהם ּוִבְתִפּלָ ָקְרּבְ ִאים ַלֲעבֹוַדת ִרּבֹוָנם ּבְ ֵני ָאָדם ּבָ ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ּבְ ּקֵ ּקּוֵניֶהם ְועֹוְמִדים ְלִהְתּתַ ּזֹוִהי  ּתִ ׁשֶ

ִנים ֲעבֹוַדת הָ  ּקְ ֵהם ִמְתּתַ ָראּוי. ּוְכׁשֶ ִתּקּונֹו ּכָ ן ּבְ ּקֵ ן ּומּוָכן ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְלִהְתּתַ ב ֶזה ְמֻזּמָ ָאָדם. ְוֵעׂשֶ

תּוב  ּכָ ְך יֹוְצִאים ֵמֶהם ְמזֹונֹות ְוֶטֶרף ָלעֹוָלם, ׁשֶ אֹוָתּה ֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ַאַחר ּכָ ְלהֹוִציא ֶלֶחם  (שם)ּבְ
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ל ֵאׁש ִמן ָהָאֶרץ. ְוזֶ  ן ְלַמֲאָכל ׁשֶ ּמֵ א ִמְזּדַ ֲהֵרי ָחִציר ֹלא ַמְזִריַע ֶזַרע, ֶאּלָ ב ַמְזִריַע ֶזַרע, ׁשֶ הּו ֵעׂשֶ
ב ְלִתּקּון ָהעֹוָלם.  ה, ְוֵעׂשֶ   ְקדֹוׁשָ

ב ֶאֶרץ. ָנא ְלַהאי ֵעׂשֶ ָקא ְמַתּקְ א ּדְ ְבֵני ְנׁשָ ּקּוִנין ּדִ ל ּתִ א ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. ּכָ  ְוָכל ּדָ

י ּוְמזֹוִני ְלַהאי ָעְלָמא  ָקא ַעל ְיֵדיהֹון ֵמַהִהיא ֶאֶרץ ַטְרּפֵ ְלהֹון ְלָמאֵריהֹון ְלַסּפְ פּוְלָחָנא ּדִ ּדְ

ְלֵעיל  ְרָכן ּדִ א ִמּבִ ֵני ְנׁשָ ְרָכא ּבְ ַכר (דלעילא)ּוְלִאְתּבָ א ּדְ ְרּגָ א ַעל ּדַ ְרּגָ ִרי. ּדַ ה ּפְ ִרי עֹוׂשֶ . ֵעץ ּפְ

עֵ  ָמה ּדְ ין ְונּוְקָבא. ּכְ יק ִאיהּו. ּוָמאן ִאיהּו ִאּלֵ ִרי, אּוף ָהָכא ַאּפִ ה ּפְ ֵעץ עֹוׂשֶ יק ֵחיָלא ּדְ ִרי ַאּפִ ץ ּפְ

רּוִבים ְוִתֹמרֹות  ָנא, (מלכים א' ו לה)ִאּנּון ּכְ ְתָנָנא ְדָקְרּבָ ָסְלֵקי ּבִ ין ִאּנּון ּדְ . ַמאי ִתֹמרֹות. ִאּלֵ

ֲהֵדיּה ְוַאְקָמן  ֵני ּבַ ּקְ ִתּקּוַנְייהּו ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם,  רון)א ואק"(נּוִמְתּתַ יִמין ּבְ ן. ְוֻכְלהּו ַקּיָ ְמרֹות ָעׁשָ ּתִ

ְכִתיב,  ד ְלֵמיַכל ּדִ ָהא ִאְתַעּתַ ן ָחִציר ּדְ ָלא ַקְייָמא ּכֵ יִתי  (איוב מ)ַמה ּדְ ר ָעׂשִ ֵהמֹות ֲאׁשֶ ה ָנא ּבְ ִהּנֵ

ִרי ה ּפְ ִרי עֹוׂשֶ ָבָקר ֹיאַכל. ֵעץ ּפְ ְך ָחִציר ּכְ ֵני ָאָדם.  ִעּמָ ֵניֶהם ּפְ ַכר ְונּוְקָבא. ּוְדמּות ּפְ יּוְקָנא ּדְ ּדִ

ַרבְ  י זּוְטֵרי ּכְ רּוִבים ַאּפֵ ִדיְקָנא ֲחִתיָמא. ּכְ י ַרְבְרָבן ּבְ ין ַאּפֵ רּוִבים. ִאּלֵ ִאּנּון ּכְ ין ָלאו ִאּנּון ּכְ ָיין. ִאּלֵ

ל  ִני ָאָדם ּכָ גִ  (דין)ּפְ הּו. ּבְ ִליָלן ּבְ יּוְקִנין ּכְ ִליִפין ּדִ הּו ִצּיּוִרין ּגְ ין ַרְבְרִבין ּוִמְצַטְייִרין ּבְ ִאּנּון ַאּפִ ין ּדְ
ָעְלָמא ִמְזָר"ח ַמֲעָר"ב ָצפֹו"ן ְוָדרֹו"ם.  ע ִסְטֵרי ּדְ ַאְרּבַ ָמא ְמֹפַרׁש ּבְ ִגּלּוֵפי ׁשְ   ּכְ

ֵני ָהאָ  ל ּבְ ּקּוִנים ׁשֶ ל ַהּתִ ב תרגום: ְוָכל ֶזה ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. ּכָ ַתְקִנים ֶאת ֵעׂשֶ ּמְ ָדם ׁשֶ

ֵרךְ  ה ּוְלִהְתּבָ ק ַעל ָיָדם ֵמאֹוָתּה ֶאֶרץ ֶטֶרף ּוְמזֹונֹות ָלעֹוָלם ַהּזֶ ֲעבֹוָדָתם ְלִרּבֹוָנם ְלַסּפֵ ה, ׁשֶ  ָהָאֶרץ ַהּזֶ

ה, ָזָכר וּ  ְרּגָ ה ַעל ּדַ ְרּגָ ִרי, ּדַ ה ּפְ ִרי ֹעׂשֶ ל ַמְעָלה. ֵעץ ּפְ ָרכֹות ׁשֶ ֵני ָאָדם ִמּבְ ֵעץ ּבְ מֹו ׁשֶ ְנֵקָבה. ּכְ

רּוִבים ְוִתֹמרֹות  ה אֹוָתם ּכְ אן הּוא מֹוִציא, ּוִמיהּו, ֵאּלֶ ם ּכָ ִרי, ּגַ ה ּפְ ל ֵעץ ֹעׂשֶ ִרי מֹוִציא ּכַֹח ׁשֶ ּפְ

ִנים ַיַחד ִעּמֹו (מלכים א' ו לה) ּקְ ן ּוִמְתּתַ ְרּבָ ן ַהּקָ ֲעׁשַ עֹוִלים ּבַ ה אֹוָתם ׁשֶ ה ִתֹמרֹות. ֵאּלֶ . ַמה ּזֶ

ם  ונקראים]נ"א [ֲעִמיִדים ּומַ  ּלֹא ַקּיָ ֶ ִתּקּוֵניֶהם ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ַמה ׁשּ ִמים ּבְ ם ַקּיָ ן, ְוֻכּלָ ְמרֹות ָעׁשָ ּתִ

תּוב  ּכָ ֲהֵרי מּוָכן ְלַמֲאָכל, ׁשֶ ן ֶהָחִציר, ׁשֶ ְך ָחִציר  (איוב מ)ּכֵ יִתי ִעּמָ ר ָעׂשִ ֵהמֹות ֲאׁשֶ ה ָנא ּבְ ִהּנֵ

ָבָקר ֹיאַכל. ֵעץ פְּ  ה ֵאיָנם ּכְ ֵני ָאָדם, ֵאּלֶ ֵניֶהם ּפְ מּות ָזָכר ּוְנֵקָבה. ּוְדמּות ּפְ ִרי, ּדְ ה ּפְ ִרי ֹעׂשֶ

ֵני  מֹו ִתינֹוקֹות. ּפְ ִנים ְקַטּנֹות ּכְ רּוִבים, ּפָ ְדמּות ֲחתּוָמה. ּכְ דֹולֹות ּבִ ִנים ּגְ ה ּפָ רּוִבים. ֵאּלֶ אֹוָתם ּכְ ּכְ

הֶ  לּולֹות ּבָ ֻמּיֹות ּכְ ל ַהּדְ מֹו ָאָדם, ּכָ ֶהם ִצּיּוִרים ֲחקּוִקים ּכְ ִרים ּבָ דֹולֹות ּוִמְצַטּיְ ִנים ּגְ ֵהם ּפָ ְגַלל ׁשֶ ם. ּבִ
ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ִמְזָר"ח ַמֲעָר"ב ָצפֹו"ן ְוָדרֹו"ם. ַאְרּבַ ם ַהְמֹפָרׁש ּבְ   ֲחִקיקֹות ׁשֵ

  

ה אל כל מבפנים להיכל הז כתב הרמח"ל במשכני עליון וז"ל:דקלים, הכרובים והבענין  .לז

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 

, היא העולה זכר ונקבה, ועל הסוד הזה 'תמורה'האלה וחשיבותם. ואומר לך מה היא ה
  , והם צדיק ובת זוגו.'רחצדיק כתמר יפ'נאמר, 

ולכרוב נמצאו שני פנים, פני אדם מצד אחד, ופני אריה מצד אחד. ותדע שהבית הזה בנינו 

. והימין 'נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים'ברחמים. והוא סוד הפסוק,  -נמשך מן הימין 
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האדם  . והוא מתחבר עם'ופני אריה אל הימין'הוא ראש ההרים והוא האריה, שנאמר בו, 

שהוא התפארת, ומאור שניהם נכלל החיבור הקדוש הנרמז בתמורה. ועל כן נמצאו פני 

  ע"כ. הכרובים אל התמורה, פני אריה מצד אחד ופני אדם מצד אחד, והתמורה בין שניהם.

  

ַתִים ָאְרּכֹו ְוַאמָּ  (כג): כט)-(שמות כה כגפרשת השולחן  .לח ים ַאּמָ ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ה ְוָעׂשִ

ה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו:  יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:  (כד)ָרְחּבֹו ְוַאּמָ יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעׂשִ יָת ּלֹו  (כה)ְוִצּפִ ְוָעׂשִ

ְרּתֹו ָסִביב:  יָת ֵזר ָזָהב ְלִמְסּגַ ֶרת ֹטַפח ָסִביב ְוָעׂשִ ֹעת ָזָהב ְוָנַתּתָ ֶאת (כו)ִמְסּגֶ ע ַטּבְ יָת ּלֹו ַאְרּבַ  ְוָעׂשִ

ע ַרְגָליו:  ר ְלַאְרּבַ ֹאת ֲאׁשֶ ע ַהּפֵ ֹעת ַעל ַאְרּבַ ּבָ ים  (כז)ַהּטַ ֹעת ְלָבּתִ ּבָ ְהֶייןָ◌ ַהּטַ ֶרת ּתִ ְסּגֶ ת ַהּמִ ְלֻעּמַ

ְלָחן:  ֻ את ֶאת ַהׁשּ ים ָלׂשֵ א ָבם ֶאת  (כח)ְלַבּדִ ָ יָת ֹאָתם ָזָהב ְוִנׂשּ ים ְוִצּפִ ּטִ ים ֲעֵצי ׁשִ ּדִ יָת ֶאת ַהּבַ ְוָעׂשִ

ְלחָ  ֻ ה ֹאָתם:  (כט)ן: ַהׁשּ ֲעׂשֶ ֵהן ָזָהב ָטהֹור ּתַ ְך ּבָ ר ֻיּסַ ּיָֹתיו ֲאׁשֶ ָעֹרָתיו ְוַכּפָֹתיו ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנּקִ יָת ּקְ ְוָעׂשִ
ִמיד: (ל) ִנים ְלָפַני ּתָ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ   ְוָנַתּתָ ַעל ַהׁשּ

ת, שהשלחן זר זהב. סימן לכתר מלכו (כד)קמתו. גובה רגליו עם עובי השלחן:  (כג)רש"י: 

מסגרת. כתרגומו גדנפא, ונחלקו חכמי  (כה)שם עושר וגדלה, כמו שאומרים שלחן מלכים: 

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 

ר זהב למסגרתו. הוא זר האמור למעלה, ופרש לך כאן שעל המסגרת אותה מסגרת: ועשית ז

לעמת המסגרת תהיין הטבעות. ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת: לבתים  (כז)היתה: 

לבדים. אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים: לבתים. לצורך בתים: לבדים. 

 (כט)ה נשא בם את השלחן: ונשא בם. לשון נפעל, יהי (כח)כתרגומו אתרא לאריחיא: 

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, 

ארכו  ולכך קרוי לחם הפנים, שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה, ונותן

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 

ונתת על המערכת לבונה  (ויקרא כד ז)על שתי המערכות, שנאמר קמצי לבונה שנותנין 

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 

בר חלול קרוי קסו"ה: ומנקיתיו. כדי שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו, ובלשון ערבי כל ד

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 

חתונים לחם ללחם סמוכין על אותן פצולין, כדי שלא יכבד משא הלחם העליונים על הת

נלאיתי הכיל, אבל לשון מנקיות איני  (ירמיה ו יא)וישברו ולשון מכילתיה, סובלותיו, כמו 
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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 

מכילתיה היה שונה כדברי האומר מנקיות הן סניפין: אשר יסך בהן. אשר יכסה שתרגם ו

בהן, ועל קשותיו הוא אומר אשר יסך, שהיו עליו כמין סכך וכסוי, וכן במקום אחר הוא 

לחם  (ל)ואת קשות הנסך וזה וזה, יסך והנסך, לשון סכך וכסוי הם:  (במדבר ד ז)אומר 

מנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל פנים. שיש לו פנים כמו שפרשתי, ו
  .הכהנים

  

השלחן היה ארכו שנים עשר טפח ורחבו ששה  יב.: טו)-(הלכות בית הבחירה ג יבברמב"ם 

טפחים. והיה מונח ארכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית וכן שאר כל הכלים שבמקדש 

אורכו לרוחב הבית. וכן  אורכן לאורכו של בית ורחבן לרוחב הבית חוץ מן הארון שהיה
  נרות המנורה כנגד רוחב הבית בין הצפון ובין הדרום.

ארבעה סניפין של זהב היו לשלחן מפוצלין בראשיהן שהיו סומכין בהן שתי המערכות  יג.

 כט)-(שמות כהשל לחם הפנים. שנים מסדר זה. ושנים מסדר זה. והם הנאמרים בתורה 
  'וקשותיו'.

כל אחד מהן כחצי קנה חלול היו לו. ארבעה עשר לסדר זה וכ"ח קנים של זהב  יד.

'מנקיותיו'. ושני הבזיכין שמניחין בהן  (שמות כה כט)וארבעה עשר לסדר זה. והם הנקראים 

'כפותיו'. והדפוסין שעושין  (שמות כה כט)הלבונה על השולחן בצד המערכות הן הנקראין 
  יו'. 'קערות (שמות כה כט)בהם להם הפנים הם הנקראים 

אלו הארבעה עשר קנים נותן החלה הראשונה על עצמו של שולחן ונותן בין ראשונה  טו.

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.

  

רחמנא קרייה עץ, שנאמר 'המזבח עץ שלש אמות : שולחן, ד(מנחות צז.) כתוב בגמרא .לט

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 

 של אדם מכפר עליו.קיים מזבח מכפר על אדם, ועכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו 
  ע"כ.

(חלק ראשון שורש בענין זה שהשולחן מכפר כמו מזבח, כתוב בספה"ק סידורו של שבת 

ן העובד העבודה על המזבח. ומכוין הוהוא נעשה בזה כדוגמת הכ וז"ל: החמישי ענף א)
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להעלות חיות הקדושה שבתוך הבעל חי הזה שמקריב אותו לה' האל מקום מחצבתו אשר 

ומקשר עי"ז כל העולמות זה בזה כדברי הזוה"ק רזא דקרבנא עד אין סוף. לוקח משם. 

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 

 (ברמב"ם פ"ג מהלכות מעשי הקרבנות הלכה י"ד)ש להיות סומך שתי ידיו עליו ומתודה כמ"

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 

דם לשבור לבו בקרבו. אלהים רוח נשברה כשרוצה להקריב קרבנו לפני ה' צריך מקו

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 

באמת לפני בוראו  הדוגמת הקרבן כמו שכתבנו. צריך מקודם לשבירת הלב ולהכנע

טאיו מה שחטא לפניו ית'. ואח"כ כשיושב לאכול הנה צדיק אוכל רק ולהתוודות על ח

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 

הנפש בגוף ע"י אכילה וכי הנשמה האדם. וז"ל כבר חקרו הפילוסופים לידע סיבת חיבור 

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 

כה אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה ברקיע המ (מ"ר בראשית פ' יו"ד)

נאום ה'  (הושע ב')אותו ואומר לו גדל. והכוונה הוא כח ההשפעה הבאה מלמעלה כמ"ש 

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. 

גוף ונפש שלו מחוברים. כי הנפש נהנה מהנפש של וכשהאוכל אוכלו אז ע"י אכילה נשאר 

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 

"ז יחיה האדם ע"כ. הלחם פי ה' דהיינו ההשפעה שמכה בו ואומר לו שיצא לחוץ ויגדל עי

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 

מה שהגביה ע"י טוב כוונתו בכוונות הרצויין לפני מי שאמר והיה העולם. ואז נעשה ההם. 

המזבח עץ 'כתיב  ).(מנחות צוכמאמר רז"ל  ,אצלו זה השולחן אשר לפני ה' ושלחנו מכפר עליו

פתח במזבח וסיים בשולחן. רבי  '.אשר לפני ה' וידבר אלי זה השולחן'ומסיים  'שלש אמות גובהו

אמרי תרוויהו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על האדם. ועכשיו שאין בית המקדש יוחנן ור"א ד

והכל כי נעשה ממש כדוגמת הקרבן שהיה מכפר. וכן  קיים שלחנו של אדם מכפר עליו ע"כ.

  :(בחלק השני דרוש השביעי)הוא בכל מעשי הגופניות. ואי"ה נאריך מזו הבחינה 
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ובכוונות המבוארין בדברי האר"י זלה"ה עכ"ז חלילה  ואולם אף מי שאין לו חלק בחכמה זו

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 

רכיך בבית ובחוץ הן שלמה המלך ע"ה בכל דרכיך דעהו. שבכל ד מרדרך ומקום לה' כמא

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 

היא למטה לארץ לדברי ארציות לבד. ואוחז במחשבת אדם להיות עולה  הבהמה היורדת

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 

דעתו יהא צלולה בהרחבת לב ולשמוח ולעסוק בתורת ה' ולעשות מצותיו ולתפלה בכוונה ו

עי"ז בה' ובתורתו ולעבוד את ה' בכל עוז ותעצומות וע"ד שכתב הקדוש הרמב"ם זללה"ה 

ושאר חכמי המחקר. אשר בהתחזקות כוחות  (פ' תולדות בענין מטעמי יצחק ע"ש)ורבינו בחיי 

ד לא שתינא אנא ע ).(עירובין סדהגופניות יתחזקו כוחות הנפשות וע"ד שאמר רב נחמן 

(ברמב"ם פ"ג מהלכות י. וכן בכל צרכי ועניני הגוף. וכמ"ש ארביעתא דחמרא לא צילאי דעת

וז"ל וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוון  דיעות הלכה ב' ג' ובטור ובש"ע א"ח סימן רל"א)

להנאתו אלא לעבודת בוראו יתברך. כדכתיב בכל דרכיך דעהו ואמרו חכמים כל מעשיך 

 השינה וההליכה והישיב השם שמים. שאפי' דברים של רשות כגון האכילה ושתייהיו ל

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 

שינה אין צריך לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה חיותו לעבוד את בוראו וכו'. וכן ב

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 

ש אפילו בעונה לצורך הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכן בתשמי

או להנאת גופו הרי זה מגונה וכו' אלא יתכוין ו האמורה בתורה אם עשה להשלים תאות

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 

עשהו ואם לאו לא יעשהו. ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד ע"כ. והנה הבורא יתברך י

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 

מר רב שלשה דברים מאריכין ימיו ושנותיו של אדם אמר רב יהודה א (ברכות נ"ה ע"א)רז"ל 

להאריך וסיים הגמרא  (פרש"י שמתוך כך עניים באים ומתפרנסין)וכו' עד והמאריך על שולחנו 

על שולחנו דילמא אתי עניא ויהיב ליה דכתיב המזבח עץ ג' אמות גבוה וכתיב וידבר אלי זה השולחן 
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ור"א דאמרי תרוייהו כל זמן שבית המקדש קיים מזבח אשר לפני ה' פתח במזבח וסיים בשולחן ר"י 

ומבואר מדבריהם שהמאכיל עניים על מכפר על ישראל. ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו. 

  .שלחנו נחשב לו כהקרבת קרבנות במזבח

ואך הכל אחר כוונת הלב הטוב אם לבו יפה עליו ומאכילו בשמחה וטוב לבב מרוב כל 

חר והטוב והיפה שבמאכלו ומביא בכורים לה' שהמובחר והביכור ומכוין לתת לו מנה המוב

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' 

והטוב שבהונו ורכושו לכן וישע  וע"כ עשהו בדרך הנאה והיפה. ובחר לכבוד קונו המובחר

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 

ה צריך לתת לו בשמחה ובנ"ר. ומהטוב והמובחר שבמאכליו ומשתיו. להראות שעושה המצו

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 

מהפחיתות שבמאכליו ונותן עיניו בו ומצפה מתי יאכל לו וילך רע עין וגו'. וע"כ יאכילנו 

לו מעל השולחן כי לא יעכב לו אכילתו בעוד שזה יושב לנגדו. ולעבודה ולמשא כבד 

בלב  נחשב אצלו מצוה זו עם שעושה אותה כי יודע בנפשו שצריך לעשות מצוה. אך לא

ח בעבודתו. הנה על זה אמר טוב באהבה כראוי למלך הכבוד למי שירצה לעשות לו נחת רו

גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. ואף שעושה המצוה כי חק הוא  (יחזקאל כ"ו)הקרא 

מאת ה'. אך לא טוב בעיניו דבר הזה. ולבו בל עמו ועושה בעל כרחו שלא בטובתו. והוא 

 (בתנחומא ע"פ ויבא קיןדוגמת קין שהביא מן הגרוע שבפרי האדמה וזרע פשתן היה כמ"ש 

ועל כן אל קין ואל מנחתו לא שעה וע"כ אמר לו הקב"ה למה חרה לך וגו'  מפרי האדמה)

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 

זו לבד שלא תזכה לשאת שיהיה נישא אלי. תטיב שלא תעשה בדרך הטובה הזו. אז לא 

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 

(סוף הלכות איסורי לה'. ואתה תחזה מה שכתב רבינו הרמב"ם ז"ל והיפה ובזה יהיה קודש 

אחר שמנה שם תשעה מינים בשמן המובא למנורה ולמנחות כתב וז"ל אין כשר  המזבח)

למנורה אלא ראשון ורביעי וכו'. אבל למנחות כולן כשרין. ומאחר שכולן כשרין למנחות 

הפחות שהרוצה לזכות עצמו יכוף למה נמנו כדי לידע היפה שאין למעלה ממנו. והשוה ו

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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לה יהי' והוא הדין בכל דבר שהוא לשם האל הטוב שיהא מן הנאה והטוב. אם בנה בית תפ

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' 

ראוי לנו  (בסתרי הברכות)עכ"ל. והרב הגדול המקובל בעל תולעת יעקב כתב בז"ה וז"ל 

ור לו האדם בהיותו על שולחנו ואז יהיה לו מזבח כפרה כדבריהם להודיע הדרך ישרה שיב

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 

. וכתיב בהרימכם את חלבו ממנו להאכילם המשובח שעל השולחן שכל חלב ודם קרב לגבוה

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 

וכן שהיו עוסקים במעשה בראשית וכו'. וברכת המזון דוגמת שהיו הלוים אומרים על הד

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 

על שלחנו הם אמות כל המצות כו'. עד עתה הראת השלשה דברים שצריך האדם לקיים 

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 

ודה שנקרא על שם כנזכר. וגם לחמו לחם הפנים לפני ה' תמיד שאין אכילתו וכל הסע

כי אם שיהיה לפני ה' ולפני עשיית מצותיו  (בדניאל ה')הלחם ע"ד עבד לחם רב הנאמר 

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 

. ולהתעלס באהביו. להיות חיך אוכל יטעם למו למלאות בטנו וכל הנאתו. בתענוגי הזמן

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

ונשמתו שהמה ישבעו כל טוב. להיות עי"ז  אוכל לשובע נפשו שנותן שביעה לנפשו ורוחו

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 

השכל  וראשו ומחשבתו מגיע השמימה לעשות בהם תורת ה' ומצותיו הניתן מן השמים. וזה

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' 

כאורה יש להעיר מאין יצא להרשב"ם שהוא סל של לחם ולא סל הרשב"ם סל של לחם. ול

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 

רך האמת שיהיה נצמח ויולד מזה הלחם כידוע. להיות כוחו יפה להתבונן בו להתכוין בד
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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 

 רזכרים. ומה שאמר איכא גנבי הכא עד נטרינא עד למחר כי השתא אי"ה יבואבחינות הנ

. וזה שאמר דוד אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה וגו'. כלומר (בחלק שני שם)לדרך זה 

שהשכיל ושקל בפלס המשכל שלא ליתן לעיניו אף שינה ותנומה אחת. כי אם שיהיה יכול 

או שירומם הדבר להיות נקרא תרומת ה' או למצוא בו דרך ומקום שיעשה לכבוד ה'. 
  ע"כ. להיות נטפל למצות ה'.

  

וכן תעשו. הנה לפי מה שפי' שהראהו וז"ל:  (שמות כה ט)כתב האור החיים הקדוש  .מ

תבנית המשכן לומר כזה תעשו לא פחות ולא יותר אל יקשה לך אם כן לא היה צריך 

י"ד וזה לשונם אחד הנכנם לעזרה  לומר לומר וכן תעשו, כי תמצא שאמרו בשבועות דף

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 
  . וכו' עי"ש.לדורות. הנה כי באה וכן תעשו לצוות שיעשו כסדר הזה לדורות

והנה בהשכלה מועטת בענין אין שום קושיא כלל, כי יש לדעת כי כל ובהמשך כתב וז"ל: 

בנין הבית והכלים לא עשאם שלמה כפי אשר נראה בעין שכלו לפאר אלא על פי נביא 

 (א' כח)וגם הנביא הגיד כי לא דברי נבואתו הגיד אלא דברי קבלתו דכתיב בדברי הימים 

אולם וגו' ותבנית כל אשר היה ברוח עמו וגו' הכל בכתב ויתן דוד לשלמה בנו תבנית ה

אשר היה ברוח עמו  (רש"י שם)מיד ה' עלי השכיל כל מלאכת התבנית וגו', וכתיב עוד 

רבי ירמיה בשם  (מדרש שמואל פט"ו)כאשר הראהו שמואל הרואה, ואמרו ז"ל באגדת שמואל 

משה מסדה ליהושע בעמידה ר"ש כו' בית המקדש מסרה הקדוש ברוך הוא בעמידה למשה ו

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 

 א' כח(בספר גלוי לדורשי תורה ברוח הקודש, וכן תמצא שכתב רש"י בפירוש דברי הימים 

וזה לשונו והכל דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש כמו ששנינו הר הבית היה ה'  יט)

ך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים וגו' יהיו מאות אמה על ה' מאות אמה דרש אור

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 

האמור במשכן ההפכיות בתורה כמושכל למביני מדע ברוח הקודש בזה יתנהגו על פי מעשה 
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מדבר אבל דברים שנאמרו בתורה במשפט מקדש עולמים לא תהיה להם סתירה מפסוק וכן 
  . ע"כ.תעשו כיון שיש לו מקום לעמוד בו בשאר הפרטים שלא באה עליהם ההלכה והבן

  

הרמב"ם בכתי"ק צייר את הדלתות לפי שיטת רבי יהודה. וזה הוא הציור בכתי"ק  .מא

  :להרמב"ם מדות ד א)(פירוש המשניות הרמב"ם 

  

  

  והנה פענוח הציור והכתב בתוך הציור:
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 מזוזה               מזוזה

 
 רוחב עשר

 
   מזוזה               מזוזה

  

  

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.
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  והציור כך:

 
 ההיכל

 

 

 

 
 

  הפתח  חלל
 
 
 
 
 

  האולם

 כותל ההיכל

  

  

  

  :(ציורים אלו אינם מדוייקים לגמרי)נמצא לפי זה סדר פתיחת הדלתות כך 

 

הדלתות בעת שהן סגורות 
  

 
 ההיכל

 

 

 

 
 

  הפתח  חלל
 
 
 
 
 

  האולם

 כותל ההיכל
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הדלתות בתחילת הפתיחה 
  

 
 ההיכל

 

 

 

 
 

  הפתח  חלל
 
 
 
 
 

  האולם

 כותל ההיכל

  

  

 

הדלתות בסוף הפתיחה 
  

 
 ההיכל

 

 

 

 
 

  הפתח  חלל
 
 
 
 
 

  האולם

 כותל ההיכל
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הדלתות פתוחות 
  

 
 ההיכל

 

 

 

 
 

  הפתח  חלל
 
 
 
 
 

  האולם

 כותל ההיכל

  

  

  

ואמר ר' יהודה שכל דלת מהן היתה חלוקה ונכפלת לשתים כמו דבר פלוני, וז"ל הרמב"ם: 

ציור [הוהדגים בדבר המפורסם אצלם, והיו ארבע הדלתות נפתחות לחלל הפתח כצורה זו 

. ולפי שכל דלת מהן נכפלת לשתים כמו הדלתות הללו הידועות אצלינו היום הובא לעיל]

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 

הפתח. ואחר כך הביא ראיה שכל דלת מן הארבע היתה חלוקה מבחוץ, והכל בעובי כותל 

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 
  ע"כ. המחולקות.

 של עץ כמין פנקסאותיל. שכתב בלשונו 'נראה שגם לרש"י הביאור הוא כמו הציורים דלע

ובזה משמע גם כן כפי הציורים דלעיל. ובזה מיושב יותר לשון  ',שנקפלות זו אחורי זו וכו'

  המשנה 'ונקפלות לאחוריהן'.

', משמע ואלו ואלו כנוסות חצי אמה לפנים מן המזוזה הפנימיותאך על מה שכתב רש"י '

בפנים. ודלא כהציור של הרמב"ם. דהרי הרמב"ם שמפרש שהדלתות נמצאות חצי אמה יותר 
  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 

פנקסאות ה בציורים שבגוף הספר. דיתכן שכך נראים 'שהקיפול הוא באופן אחר, וכפי הנרא
  ' דוקא, ולא של נייר או קלף וכדומה. ויעבת"א.של עץ

  

דלשיטתו התאים הם באופן הנה הציור איך נכנסים להיכל בבוקר, לפי שיטת הרמב"ם,  .מב

ייק של [הציור הוא לפי בית שני, ועדיין צריך לעיין איך יהיה הסדר המדואחר משיטת רש"י 

  :התאים בבית שלישי לפי שיטת הרמב"ם]

  

 
 מערב

 מזרח

 דרום צפון

  

פתח האולם 

 

 

 
  

 קודש הקדשים
 

 
אמה טרקסין 

 

 

 

 ההיכל

 

 

  פתח

  ההיכל
  

 

 האולם
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הרמב"ם כתב שכך היו עושים בזמנם, שעשו שתי תקרות וביניהם רווח 'בית דילפא'.  .מג

ונראה שגם בזמנינו עושים כך בהרבה מקומות, שעושים תקרה תחתונה יפה ומהודרת, 
  ו'.ומעליו רווח ויש שם צינורות וכדו', ומעליו תקרה של אבנים וכד

  

שהכליא עורב הוא טס דק וחד כמו ועוד מפרשים  הרמב"ם אמה כלה עורב. ביאר .מד

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 

בו העופות על הגג. ולהבין מדוע נקרא בשם 'כליא טפח או פחות מזה, בשביל שלא יש

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 

ן עשו על גג בית המקדש העורב הוא עוף שחור אכזרי, ובו מרומזים שונאי ישראל. ועל כ

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.

כליא עורב הוא [בפרט אם נאמר שהועוד יתכן שהגובה אמה הוא מרמז על היסוד הנקרא אמה 

, וזהו הענין שע"י במידת שש טפחים כאמת הבנין, מכיון שהוא נכלל בחשבון מאה אמה של הבנין]

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.

  

ר שגג ההיכל משפע ועולה עד שנשאר אמה למעלה ישר, נמצא שהצורה לפי המבוא .מה

וכפירוש . (בראשית ו טז)דומה לצורה של תיבת נח, כמו שכתוב 'ואל אמה תכלנה מלמעלה' 
  : כסויה משופע ועולה, עד שהוא קצר מלמעלה ועומד על אמה.)שם(רש"י 

  

ל' שהובא דבריו ברש"י, נפרש בעז"ה לפי פירוש בשם 'אשל גדואת ענין ה'אתיקים'  .מו

  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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הבין בנין הלשכות האלה איך ראה אותן הנביא', ואח"כ כתב וכן הרד"ק כתב 'ואיני יכול ל
  'ואומר אני פרשה זו עתיד אליהו לפרשה'.

אמנם צריך להבין מהו זה שאמר כאן רש"י שאינו יודע, וכן הרד"ק כתב שאינו יודע. 
  צריך להבין מהו הענין הזה, שכתב רש"י שאינו יודע. וצריך להבין מה פנימיות הענין בזה.

  א' וע' מתחלפים. הריאמנם 

(אדרא זוטא דף . וכמבואר בזוהר , שיש ענין ספקות דעתיק(עץ חיים שער יב)ואיתא באריז"ל 

א,וז"ל:  רפח:) ָכל ֵריׁשָ א ּדְ ָכל ְסִתיִמין. ֵריׁשָ א, ְסִתיָמא ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ָאה, ַעּתִ א ִעּלָ א  ֵריׁשָ ֵריׁשָ

א. ְוֹלא ָיַדע, ְוָלא ִאְתְיַדע, ָלאו ֵריׁשָ א ּדְ א ּדָ ֵריׁשָ ֲהֵוי ּבְ וכו'. ע"כ. והיינו שאין יודעים ואין  ַמה ּדַ
  משיגים במקום גבוה הזה.

ענין ספקות דהיינו ש .היינו ש'עתיק' הוא ענין שאין יודעים, שלא יודעים ולא משיגיםד
  , הוא מציאות שלא יודעים ולא משיגים כלל.דעתיק

כי הדברים הרמים רי הארץ וז"ל: וכענין תכלית הידיעה שלא נדע. כדאיתא בספה"ק פ

כי זה עיקר  ,(קהלת ז כד)המעיין בהם יותר רחוק ממנו הדבר ביותר ועמוק עמוק מי ימצאנו 

  ע"כ.. ותכלית הידיעה שלא נדע ,השגה שאין להשיג

וזהו הענין שבחינת 'אתיק' שבבית המקדש השלישי, הוא בחינה של 'לא ידעתי מהו', ובחינה 

לל', כמו שכתב רש"י. כי הם דברים סתומים וחתומים, ואף כמו של 'לא הבנתי בהם כ

, הרי זהו (עץ חיים שער יב)ספקות דעתיק, שאף שנתבאר סדר הספיקות דעתיק היאך הם 
  גופא הענין שעתיק הוא ממש שלא יודעים.

וזהו הענין והטעם שכתב רש"י 'לא ידעתי מהו', 'לא הבנתי בהם כלל' ועוד, שזה גופא 

תיק, שאין מציאות שלא משיגים ולא יודעים. וזה עצמו הפירוש של עתיק. הענין של ע
  שעתיק הוא 'נעתק מבחינת יומין', היינו שלא יודעים ולא משיגים כלל.

והוא סוד  וז"ל: (סדר הפרצופים ט)וכן ביאר הרי"א חבר זצוק"ל בספרו 'פתחי שערים' 

סדר חיבורי ב"ן עם מ"ה  ן יודעיםיהספקות שאנו אומרים בעתיק בענין חיבור מ"ה וב"ן, שא

ולכן אנו אומרים וכו'.  ,בבחינת אורות מקיפים ופנימיים של מ"ה וב"ן כמ"ש הרב ז"ל

שעומק הנהגה זו אינו מושג כלל והוא דבר למעלה שחיבור מ"ה וב"ן דבעתיק לא אתיידע כלל, 

בז"ת שהוא תלוי בטעם המושרש בג"ר של עתיק ששם יש טעם לכל מה שנסדר מהשגה, 

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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אך סדר העליה אינו מושג אם הוא ברישא דכתר וז"ל:  פים יא)(סדר הפרצועוד כתב שם 

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 

השינוי של ההנהגה הוא בב"ן, ורק שהוא ההנהגה מענין צדיק וטוב לו כו'. שבאמת עיקר 

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 

ות הנולדים ברדל"א, שלפי שאנו מסתפקים שם מוכרח ג"כ מ"ה, אבל הכל בא מצד הספק

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 

עיקר הספק הוא בנוקבא המושרש לצורך התיקון שהוא בג"ר דרדל"א. ולכן אנו אומרים ש

דעתיק בסוד ב"ן שבו. הרי נתבאר לך היאך כאן ברדל"א הוא סוד הידיעה של כל דבר, 
  . ע"כ.ושם הוא הטעם של כל ההנהגה הכללית

ה ָעִתיק' (כג יח)כתוב בפסוק בישעיה  : מאי 'למכסה (פסחים קיט.)בגמרא  איתאו'. ְוִלְמַכּסֶ

[פירש"י: מעשה מרכבה  ומאי נינהו, סתרי תורה .מיןעתיק', זה המכסה דברים שכיסה עתיק יו

. ואיכא דאמרי, זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין, מאי נינהו, טעמי ומעשה בראשית]
  תורה. ע"כ.

  

א ֲחֵזי, (בראשית מז.) סודות נפלאים בענין מידות המזבח וז"ל בזוהר הקדושאיתא  .מז : ּתָ

ית עֹוָלִמים הּוא תְּ  ל ּבֵ ח ׁשֶ ה ִמְזּבַ ָלִתין ּוְתֵרין ַאּמָ ְתֵרין  (והיא)ָלִתין ּוְתֵרין ַעל ּתְ ִהיא ְרִמיָזא ּבִ

ה, ְזהּו ְיסֹו''ד  ָנס ַאּמָ ה ְוּכָ ָאה ִאְקֵרי, ָעָלּה ַאּמָ ּתָ ָהא ָחְכָמה ּתַ ִליאֹות ָחְכָמה. ּדְ ּוְתָלִתין ְנִתיבֹות ּפְ

גַ  (צדיק)ְלֳקֵבל  ָהא ּכְ ְלֵעיָלא ּדְ כוְ ֶצֶד''ק ּדִ ָהא וָנא ּדְ ּה ּדְ הּו ִאְתַחְזָיין ּבָ ּה ְוֻכּלְ ין ִאית ּבָ ְרּגִ ּוְלהּו ּדַ
  ַמְרָאה ִאְקֵרי.

ה, ְוִהיא  ִים ַאּמָ ּתַ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ ִים ַעל ׁשְ ּתַ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ ית עֹוָלִמים ָהָיה ׁשְ ל ּבֵ ַח ׁשֶ תרגום: ּבֹא ְרֵאה, ִמְזּבֵ

ִליא ַנִים ְנִתיבֹות ּפְ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ ׁשְ ה ִנְכַנס ְרמּוָזה ּבִ ֲהֵרי ָחְכָמה ַתְחּתֹוָנה ִנְקֵראת. ָעָלה ַאּמָ ֹות ָחְכָמה, ׁשֶ

ה  ֶנֶגד  -ַאּמָ ם  [צדיק]ֶזהּו ְיסֹוד, ּכְ ָרגֹות ְוֻכּלָ ל ַהּדְ ּה ֶאת ּכָ ׁש ּבָ ּיֵ מֹו ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ַמְעָלה, ׁשֶ ּלְ ֶצֶדק ׁשֶ
ֲהֵרי ִנְקֵראת ַמְרָאה. ּה, ׁשֶ   ִנְרִאים ּבָ
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ַח ֲעָלּה ֲחֵמׁש ְוכָּ  ִאיהּו סֹוֵבב ְלַההּוא ִמְזּבֵ ּה ּדְ ק ּבָ ְרָגא ְדִאְתַדּבָ ה, ְזהּו סֹוֵבב ְלֳקֵבל ַההּוא ּדַ ָנס ַאּמָ

ין  (שיר השירים ב)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ְרּגִ ה ּדַ ְרָגא ֲחִמׁשָ ָהא ִמְיסֹו''ד ַעד ַההּוא ּדַ ֵקִני ּדְ ַחּבְ ִויִמינֹו ּתְ

  ִאינּון.

ִהיא סֹוֶבֶבת ֶאת תרגום: ָעָלה ָחֵמׁש ְוָכנַ  ּה, ׁשֶ ק ּבָ ְדּבָ ּנִ ה ׁשֶ ְרּגָ ֶנֶגד אֹוָתּה ּדַ ה, ֶזהּו סֹוֵבב, ּכְ ס ַאּמָ

תּוב  ּכָ ַח. ֶזהּו ׁשֶ ְזּבֵ ָרגֹות  (שיר ב)אֹותֹו ַהּמִ ה ָחֵמׁש ּדְ ְרּגָ ֲהֵרי ִמיסֹוד ַעד אֹוָתּה ּדַ ֵקִני, ׁשֶ ַחּבְ ִויִמינֹו ּתְ
  ֵהן. 

ה, ָנס ַאּמָ לׁש ְוּכָ ָאה  ָעָלּה ׁשָ ִקיפּו ִעּלָ ְייהּו ּתְ ין ְדַאְתָיין ָלה ִמּנַ ְרּגִ ֵאּלּו ְקָרנֹות ְלֳקֵבל ִאינּון ְתָלָתא ּדַ

ַח  ְזּבֵ ִאינּון ְקָרנֹות ַהּמִ ִאיהּו ּבְ ִגין ּדְ ָכה ַמְלכּותֹו ּבְ ֶקֶרן ִנְמׁשְ ח ּבְ ִנְמׁשָ ְך ָדִוד ׁשְ ַפע. ּוְבִגין ּכָ ִקיפּו ְוׁשֶ ּתְ
ָאה. ָחא ִעּלָ   ְדַמְדּבְ

ָראּו ָלּה ֵמֶהם ַהּתֶֹקף  ָרגֹות ׁשֶ ֹלׁש ּדְ ֶנֶגד אֹוָתן ׁשָ ה, ֵאּלּו ְקָרנֹות, ּכְ ֹלׁש ְוָכַנס ַאּמָ תרגום: ָעָלה ׁשָ

אֹוָתן ַקְרנוֹ  הּוא ּבְ ּום ׁשֶ ָכה ַמְלכּותֹו, ִמׁשּ ֶקֶרן, ִנְמׁשְ ח ּבְ ְמׁשַ ּנִ ִוד ׁשֶ ְך ּדָ ּום ּכָ ַפע, ּוִמׁשּ ת ָהֶעְליֹון ְוׁשֶ
חַ  ְזּבֵ ַח ָהֶעְליֹון.ַהּמִ ְזּבֵ   , ּתֶֹקף ַהּמִ

א ָדִוד יֹום ְרִביָעִאי  ּסֵ ִאיהּו ּכִ ִגין ּדְ ַח, ּבְ ִמְזּבֵ יּה ּבַ ה ִאית ּבֵ ה ַעל ַאּמָ ע ְקָרנֹות, ַאּמָ א ֲחֵזי, ַאְרּבַ ּתָ

ע ְקָרנֹות. ְוַכד ֲהוּו ַמְקִריִבין כְּ  ֹלׁש ַאּמֹות ְלִאינּון ַאְרּבַ ַפע ֵמִאינּון ׁשְ ְטָרא ָלֵתת ָלה ׁשֶ ָהֵני ִמּסִ

ַח. ְוַכד ֲהוּו ַעְבִדי ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ַח ֲהוּו ַמְקִריִבין ֵליּה ַההּוא ַאְתָרא ּדְ י ִמְזּבֵ ִמיד ְלַגּבֵ ן ְדֶחֶס''ד ֹעַלת ַהּתָ

ְרָגא ִדיְדהּו ְוחּוָלקֵ  ִאיהּו ּדַ ַההּוא סֹוֵבב ּדְ ָמא ְדעֹוָלה ֲהוּו ָסְלִקין ַוֲהוּו ַאְזִלין ּבְ יּה ַדֲאבּוהֹון ָמָתנֹות ִמּדָ

ִאְקֵרי עֹוָלה. ע ְלֳקֵבל ַההּוא ַאְתָרא ּדְ ֵהן ַאְרּבַ י ָמָתנֹות ׁשְ ּתֵ   ְדַיֲהִבין ׁשְ

א ָדִוד, יֹום ָהְרִביִעי  ּסֵ ִהיא ּכִ ּום ׁשֶ ַח, ִמׁשּ ְזּבֵ ּמִ ה ֵיׁש ּבַ ה ַעל ַאּמָ ע ְקָרנֹות ַאּמָ תרגום: ּבֹא ְרֵאה, ַאְרּבַ

ַפע ֵמאֹוָתן שָׁ  ל ָלֵתת ָלּה ׁשֶ ד ׁשֶ ָהיּו ַמְקִריִבים ַהּכֲֹהִנים ֵמַהּצַ ע ְקָרנֹות. ּוְכׁשֶ ֹלׁש ַאּמֹות ְלאֹוָתן ַאְרּבַ

ָהיּו  ַח. ּוְכׁשֶ ְקָרא ִמְזּבֵ ּנִ קֹום ׁשֶ ַח, ָהיּו ַמְקִריִבים אֹותֹו ְלאֹותֹו ַהּמָ ְזּבֵ ִמיד ֵאֶצל ַהּמִ ֶחֶסד עֹוַלת ַהּתָ

ם ָהעֹוָלה, ָהיוּ  נֹות ִמּדַ ים ַמּתָ ֶהם ְוֵחֶלק  עֹוׂשִ ּלָ ה ׁשֶ ְרּגָ הּוא ַהּדַ אֹותֹו ַהּסֹוֵבב ׁשֶ עֹוִלים ְוָהיּו הֹוְלִכים ּבְ
ְקָרא עֹוָלה.  ּנִ ֶנֶגד אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ע ּכְ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ   ֲאִביֶהם, ְונֹוְתִנים ׁשְ

ֵרין חּוָלקִ  ַההּוא בּוְכָרא ְדָנִטיל ּתְ נֹות ּדְ י ָמּתָ ּתֵ ְוַיֲעֹקב  (בראשית כה)ין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוָלֳקֵבל ׁשְ

יֵדיּה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ֵרין חּוָלִקין ּדִ יק ּתְ ב ֹאָהִלים ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ְוָנִסיב ַההּוא ַצּדִ ם יֹוׁשֵ ִאיׁש ּתָ

א ַהא (דברי הימים א ה) ֹכָרתֹו ְליֹוֵסף ּוְתֵרין חּוָלִקין ְדָאבֹוי ְוָנִסיב ּכֹּלָ ָנה ּבְ ''ל ְוַאְמֵלי ְלַההּוא ִנּתָ י ּכָ
ֵרי ַים. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ם.  (קהלת א)ַאְתָרא ְדִאּקְ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ   ּכָ

תּוב  ּכָ ֵני ֲחָלִקים. ֶזהּו ׁשֶ ּנֹוֵטל ׁשְ כֹור ׁשֶ ל אֹותֹו ּבְ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ  (בראשית כה)תרגום: ּוְכֶנֶגד ׁשְ

ם יֹ  תּוב ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ּכָ ּלֹו. ֶזהּו ׁשֶ ֵני ֲחָלִקים ׁשֶ יק ׁשְ ב ֹאָהִלים, ַרֲחִמים ְוִדין, ְוָלַקח אֹותֹו ַצּדִ ׁשֵ

ל ָאִביו, ְוָלְקָחה ַהּכֹל ּכֹל ַהּזֹאת,  (דברי הימים א ה) ֵני ֲחָלִקים ׁשֶ ֹכָרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף, ּוׁשְ ָנה ּבְ ִנּתְ
ְקָרא ָים. זֶ  ּנִ א אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ תּוב ּוְמַמּלֵ ּכָ ם.  (קהלת א)הּו ׁשֶ ָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ   ּכָ
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יּה, ַהא  ּבֵ ח ָהעֹוָלה ֲהָוה ּגַ יָעָאה  (האי)ַהאי ִמְזּבַ יק ְתׁשִ א ַעד ַצּדִ ין ְדִאיּכָ ְרּגִ ט' ַאּמֹות ְלֳקֵבל ט' ּדַ

ה ּוקְ  ְנַין אֹוָצר ְרַחָבה ִמְלַמּטָ אי. ְוִאיהּו ְכּבִ ֶבן ְיָי ְדכֹוָלא טֹו''ב ַוּדַ ָצָרה ִמְלַמְעָלה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיִ

ְלֵעיָלא  ָאָדם ּדִ ּתֹו ּדְ ָאה ִהיא ִאׁשְ ַח ִעּלָ ה. ְוַהאי ִמְזּבֵ ר ָלַקח ִמן ַהָאָדם ְלִאׁשָ ָלע ֲאׁשֶ ֱאלִהים ֶאת ַהּצֵ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַח עֹוָלה ּכְ ְך ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ִרי (יהושע ג)ּוְבִגין ּכָ ָרֵאל ְוִאְקֵרי ֲארֹון ַהּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ת ְוָדא ּכְ

ָרן עֹוַבָדְייהּו ִאיִהי ַדְבָחא לֹון ֲהָדא  ֵני ַעְלָמא ָלא ַמְכׁשְ ַכד ּבְ ִגין ּדְ ַח ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ֲהִכי ּבְ ִמְזּבֵ

א בִּ  (ויקרא כו)הּוא ִדְכִתיב  ל ָמאֵני ְקָרָבא ְדַמְלּכָ ָהא ּכָ ִתי ֶאְתֶכם ַאף ֲאִני. ּדְ יֵדיּה ִאְתְמָסרּו ְוִהּכְ

ְך  (שיר השירים ג)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ּבֹוִרים ָסִביב ָלה. ּוְבִגין ּכָ ים ּגִ ִ ׁשּ ֹלֹמה ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ִהּנֵ

ָזבָ  ּתֵ י ַעְלָמא ְלִאׁשְ ּה ְלַחּיֵ י ּבָ ָרֵאל ְלִמְזּכֵ ִריְך הּוא ַיֲהָבה לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ֵליָמָתא קּוְדׁשָ א אֹוַרְייָתא ׁשְ
ּה.  ֵלית ֵרׁשּו ְלַגְבָרא ַאֲחָרא ְלָקְרָבא ְלַגּבָ ַח. ָמה ּדְ ַההּוא ִמְזּבֵ   ִמִדינֹוי ּדְ

יק  ּדִ ׁש ַעד ַהּצַ ּיֵ ָרגֹות ׁשֶ ע ּדְ ׁשַ ֶנֶגד ּתֵ לּו ּכְ ע ַאּמֹות ַהּלָ ׁשַ ח ָהעֹוָלה ָהָיה ֶאְצלֹו. ּתֵ תרגום: ֶזה ִמְזּבַ

אי, ְוהִ  ל ַהּכֹל, טֹוב ַוּדַ יִעי ׁשֶ ׁשִ תּוב ַהּתְ ּכָ ה ּוְקָצָרה ִמְלַמְעָלה. ֶזהּו ׁשֶ ַמּטָ ִבְנַין אֹוָצר, ְרָחָבה ִמּלְ יא ּכְ

ה הּוא  (בראשית ב) ַח ָהֶעְליֹון ַהּזֶ ְזּבֵ ה. ְוַהּמִ ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאׁשּ ָלע ֲאׁשֶ ֶבן ה' ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ ַוּיִ

ַמְעָלה, ְוָלֵכן ִנְקָרא ִמזְ  ּלְ ל ָאָדם ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ ֱאַמר ִאׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ח ָהעֹוָלה, ּכְ ִרית, ְוזֹו  (יהושע ג)ּבַ ֲארֹון ַהּבְ

ךְ  ַעם ִנְקֵראת ּכָ ַח. ָמה ַהּטַ ָרֵאל, ְוִנְקֵראת ִמְזּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ יֶהם  .ּכְ ֵני ָהעֹוָלם ֵאין ַמֲעׂשֵ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

תּוב  ּכָ ִרים, ִהיא זֹוַבַחת אֹוָתם. ֶזהּו ׁשֶ ׁשֵ יִתי ֶאְתֶכם ַאף  )(ויקרא כוּכְ ֵלי  [גם]ְוִהּכֵ ל ּכְ ֲהֵרי ּכָ ֲאִני, ׁשֶ

תּוב  ּכָ ֶלְך ִנְמְסרּו ְבָיָדּה. ֶזהּו ׁשֶ ל ַהּמֶ ָרב ׁשֶ ּבִֹרים  א) השירים (שירַהּקְ ים ּגִ ִ ׁשּ ֹלֹמה ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ִהּנֵ

ָרֵאל ּתוֹ  רּוְך הּוא ָנַתן ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ֵצל ָסִביב ָלּה. ְוָלֵכן ַהּקָ י עֹוָלם ּוְלִהּנָ ּה ְלַחּיֵ ֵלָמה ִלְזּכֹות ּבָ ָרה ׁשְ
ֵאין ְרׁשּות ְלִאיׁש ַאֵחר ִלְקַרב ֵאֶליָה. ֶ ַח, ַמה ׁשּ ְזּבֵ ין אֹותֹו ַהּמִ   ע"כ. ִמּדִ

  

 ,ועשית את המזבח כו' חמש אמות כו' ושלש אמות קומתווז"ל:  (תרומה)בספה"ק נועם אלימלך 

בפנימי רבוע מה להלן גבהו פי שנים כארכו כו' ומה  פרש"י ז"ל נאמר כאן רבוע ונאמר

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 

דרכי ה' אשר נלך הקומה מהסובב. ונ"ל דהתורה הקדושה רמזה לנו בדברים האלה לדעת 

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 

את עצמו בכל מעשיו להיות בהם הצנע לכת עם ה' שלא להראות בהם בפני  שצריך לצמצם

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 

ת עם ה' ועל ידי זה יכול להיות רב טוב פקדת על הארץ להיות מצפין את עצמו בהצנע לכ
  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 

ך האדם לצמצם עצמו. וזהו דרשו ה' עצמו כדי לפנות מקום להמציא את ברואיו כמו כן צרי

בהמצאו רוצה לומר באופן זה בהמצאו כמו שהמציאך על ידי צמצום כן תצמצם עצמך 

וזה רמז אמה יסוד צדיק יסוד עולם ואחר שעלה המזבח בגבהו לדרוש אותו יתברך שמו כנ"ל. 

אתו רמז דהנה האדם מיד בקומו ממטתו צריך להתלבש עצמו ביר חמשה אמות היה הסובב.

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 

דהיינו לחשוב שניהם יחד רוממות אל ברוך הוא וגדולתו  הגשמיות וצריך להיות זה מול זה

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 

"ל שצריך האדם במנהגו הישר לסבבו והולך אל מקומו שב וסובב. וזה היה רמז המזבח כנ

וזהו רמז שלש אמות בכל יום תמיד ואחרי שיתנהג כן ימים רבים יזכה להיות קומה שלימה. 

וזהו דאמרינן בגמרא שלשה דברים נתקשה משה רבינו עליו  קומתו זהו סובב של המזבח.

ג בהם השלום שרצים ומנורה וקידוש החודש רמז לשלש דברים הנ"ל שחייב האדם להתנה

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 

כנ"ל וקידוש החודש רמז שצריך האדם לחדש בכל יום הקדושה רמז לרוממות אל יתברך 

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 

אש והתלהבות ביחידי כנ"ל. עד שהראהו השם יתברך מתוך האש רוצה לומר שעם ה

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 

לחשוב רוממות אל יתברך ושפלות עצמו כנ"ל. ושליש בתלמוד  לכפול הנהגות כנ"ל דהיינו

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 

ך הוא בשירות ותשבחות גמר זמורתא תהא פירוש תזכה למדרגה להלל להשם יתברך ברו

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 

אמה ורוחב ארבע באמה ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן עשתי עשרה יריעות כ"ח ב

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 

שר יריעות רמז להקדושה העליונה הנקרא בשם מנעוריו וממשיך תמיד חסדים. וזה רמז ע

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 

להמתיק שגם  הוי' ברוך הוא הוא כולו רחמים והמלוי הוא קצת דין והצדיק הזה צריך
  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 

שתי עשרה יריעות חטאת נעוריו ועל ידי זה הוא משבר כח הדינים וממתיקם. ולזה רמז ע

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 

וזהו רמז לאוהל אל המשכן שעושה לבושים להשכינה להעלותה אל  הזה נקראת דלה.

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 

יריעות ורוחב כל יריעה הוא ארבע רמז להצדיק הממשיך תמיד חסדים ע"ד הנ"ל עשר 

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 

עם זה אסור להסתכל בידי הכהנים שהשכינה שורה בידיהם ולכן אנו אומרים רבונו של שמט

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 

וסמ"ך רמז להצדיק הממתיק הדינים כנ"ל. בנם היו  הוא הצדיק הממשיך כולו חסדים.

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 

ן הרע נתחלקו הלוחות להמתיק הדינים ואחר חטא העגל שאותיות עגל הוא עריות גזל לשו

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 

ם והשני שקלקל ח"ו ועובד בגבורה להמתיק הדינים כנ"ל וזהו מ"ם וסמ"ך הממשיך חסדי

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 

חמשה שבלוחות הנ"ל שכל דבר הוא מחמשים שהוא כלול מחמשים דהיינו ב' מדריגות ה

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 

נקרא חי  בריה פירוש כשאתה בינוני ואתה ממתיק הדינים ולא שביק להם חי' כלל דהס"א

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 

רמז שצריך האדם לעשות לעצמו יסוד כנ"ל.  ות מיסוד לסובבוזה רמז חמש אמהקדושה * 

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.

מדריגת הנ"ל קרן הוא לשון שררה וגדלות דהיינו לאחר שתזכה לכל ה ,ועשית קרנותיו כו'

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 

היית מקודם כן עתה יסוד ואמה סובב רק שתתגלה מדתך וישאו חן בעיני אחר רק כמו ש

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 

י כבר שזה רמז שאנחנו צריכין לעבוד * וזהו תחתים שנים ושלשים תעשיה כאשר פירשת
  ולתקן השלש עולמות ולהביאם אל עולם הד'.

ואל אמה תכלינה מלמעלה פירוש כנ"ל שאחר כך תזכה לאמה העליונה כנ"ל דהיינו 

רמז להצדיק המקדש עצמו  וזה רמז שדרומית מזרחית לא היה לה יסודלאחדות העליונה. 

רומית הרוצה להחכים ידרים מזרחית פירוש מנעוריו והולך בדרך חכמה * שזהו רמז ד

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 

ומרם ולעשותם מכל פניה ומכשול ורגלי חסידיו ישמור והבן להכניס הדברים הנ"ל בלב לש

  כל הימים אמן. ע"כ.

 

ִמי כתוב דבר נוסף שעושים באמת המים זו, וזה לשון המשנה:  (ה ה)במשנה בתמיד  .מח

ָחִלים ֵהיָלְך ְוֵהיָלְך ְוחָ  ה ֶאת ַהּגֶ ַח, ּוִפּנָ ְזּבֵ ֶסף, ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהּמִ ת ַהּכֶ ה, ָנַטל ַמְחּתַ ְחּתָ ָכה ַבּמַ ּזָ ָתה. ׁשֶ

ת ָהָיה כֹוֶפה ָיַרד ְוֵעָרן ְלת ּבָ ה. ּוְבׁשַ ָדן ָלַאּמָ ָחִלים, ְוָהָיה ְמַכּבְ ַקב ּגֶ ה ּכְ ּנָ ר ִמּמֶ ּזֵ ל ָזָהב. ִנְתּפַ ֹוְך ׁשֶ

ר. ַסְכּתֵ   ֲעֵליֶהן ּפְ

להוליך הגחלים למזבח הזהב. ולא היה בזה פייס, אלא מי שזכה  .מי שזכה במחתהוברע"ב: 

מן המאוכלות הפנימיות לא  .וחתה. תהבקטורת על ידי פייס אומר לזה שעמו זכה עמי במח

 .ועירן בשל זהב. גרסינן הכא, שהן קרובים לדשן, דאדרבה גחלים גסות ובוערות היה חותה
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. אבל לא היה חותה בשל זהב, כדי שלא תתקלקל, והתורה חסה על ממונן של ישראל

ב שהיה חותה במחתה של כסף בת ארבעה קבים ומערה בשל זה .נתפזר ממנו כקב גחלים

 .שהיא של שלשה. וכדי להוליכה מלאה היה מערה באחרונה, שזהו דרך כבוד של מעלה

כופה . שאסור לכבות .ובשבת. לאמת המים שבעזרה. שלא יכוו בהן הכהנים .מכבדן לאמה

  .כלי אחד גדול. תרגום סירותיו, פסכתרוותיה .עליהן פסכתר

 

נים אותו הוא משום לשכך וז"ל: ואפשר לומר דהטעם שהיו מלבכתב העזרת כהנים  .מט

. וע"י (שמות כ.)מידת הדין הקשה אשר מראה האודם מורה עליו וכדאיתא שם הזוה"ק הנ"ל 
  הליבון נהפך ללבן.

  

פירושו 'כף' שבו סדין את הסיד. ויש  [או 'כפים' וכדו']להרא"ש והרע"ב תיבת 'כפיס'  .נ

  יגע. שמאיגע, ולא רק  ודאילהקשות, דבמשנה כתוב 'שמא יגע ויפסול', ולכאורה הרי 

 (כאן במשנה ובהלכות בית הבחירה א טז), דכתב הרמב"ם (הובא בעזרת כהנים)ותירץ הבית דוד 

של המזבח, אבל לא בסיד וזפת ועופרת של המזבח. ועל כן  אבניםשפסול הנגיעה הוא רק ב

שמא  שייך הלשון 'שמא' שכתוב במשנה, כי בין ה'כפיס' לאבנים חוצץ הסיד, ורק חוששים
  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 

ש שיש אבנים 'נפגמה אחת מהן', הרי רואים שיכול להתפגם אבן מהמזבח, ואם כן ודאי שי

  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 

. ואם כן, כמו שפוסל פגימה בסיד וזפת (שם)ובכסף משנה  )(הלכות בית הבחירה א טזהרמב"ם 
  ועופרת, כך פוסל גם נגיעת ברזל בסיד וזפת ועופרת.

  יגע. שמאועתה חזרה הקושיא למקומה ביתר שאת, דודאי יגע ויפסול, ולא רק 

שלא ילבנוהו וז"ל:  )מצוה מ(יתרו  ותירץ העזרת כהנים על פי מה שכתוב בספר החינוך

ומלשונו נראה שלא רק בכלי של  כדי שלא יגע הברזל באבן. ע"כ. ,בו ברזלבכלי שיהא 
  ברזל אסור, אלא אפילו בכלי עץ שיש בו מעט ברזל, כגון מסמר, גם כן אסור.
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במשנה, שהרי אינו ודאי שיגע במזבח, כי זה כלי עץ שרק יש  שמאולפי זה מיושב הלשון 

כלי כזה שרובו מעץ אפשר לשמור שלא בו מסמר וכדומה באיזה קצה או מקום ממנו, ועל 

יגע הברזל שבו במזבח. אבל מכל מקום גם בכלי כזה אסור, מפני החשש שמא יגע, 

חוששים גם לספק ספיקא. ע"כ מהעזרת  [שנפסלים הקרבנות ח"ו]ולגודל חומר האיסור הזה 
  כהנים.

ל ה'כפיס' אכן אפשר להקשות שעדיין לא מיושב לשון המשנה 'כפיס של ברזל', דמשמע שכ
  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:  

 

  

  

מהקיר  הכלי הזה יכולים להכניס לתוכו את הסיד, ואח"כ מחזיקים את הכלי הזה רחוק קצת

שרוצים לצבעו, ומסובבים את הידית שלו, ויוצא הסיד דרך הנקבים, ונזרק בחוזק על 

  הקיר. וכך מסיידים הכל.

שנמצא רחוק קצת מהמזבח, ואינו נוגע. אבל יש חשש ואולי ה'כפיס' שבמשנה הוא כלי זה, 

  ובזה יבוא הכל על מקומו כראוי. שמא יגע.

מברזל, אלא רק בכלי כזה מעץ. מפני החשש שמא ואכן אסור לסוד את המזבח בכלי כזה 
  ולכן צריך להיות מעץ. שמא יגע.שיגע, אלא רק  ודאייגע. ואין 

  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 

ציון, ונזכה ללבן את המזבח ולקיים את כל העבודות בבית המקדש בפועל ה' את שיבת 
  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.

  

לא תבנה אתהן גזית כי : ואם מזבח אבנים תעשה לי לוז" (משפטים)במאור ושמש  .נא

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 

על המזבח ויתכפר לו כי בלא תשובה זבח רשעים תועבה, רק על ידי שעושה קרבנו 

תשובה קודם ומקריב אחר כך את הקרבן על גבי המזבח אז מתכפר, ועל ידי זה הוא 
  מאריך ימיו ושנותיו. ע"כ.

וז"ל: ויאמר יעקב מכרה וגו' את בכורתך. הנה נודע אשר אין  (תולדות)בבאר מים חיים 

ץ בשל אחרים אף במצוות ה' כי למה זה יחטפנו מאחר והלא אין עיקר דרך הצדיקים לחפו

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 

שובת עשו הנה אנכי הולך למות שאין לה הבכורה שהוא העבודה מעשו אחיו וגם להבין ת
  פירוש לפי פשוטו ודרשת חז"ל ידוע.

בפסוק  (מדות פרק ג' משנה ד' ועיין מכילתא סוף פרשת יתרו)ואמנם הנה ידוע מאמר חז"ל 

כי חרבך הנפת עליה  (שמות כ כה)אבנים שלימות תבנה את מזבח ה' וגו' עד  (דברים כז ו)

ימיו של אדם והברזל נברא לקצר ימיו של אדם אינו כדאי ותחלליה. המזבח נברא להאריך 

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, 

עצמו המחשיך אנפי בריין ונוטל וכנודע מדברי האר"י ז"ל אשר שרו של עשו הוא הס"מ ב

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 

שר כי הוא אינו כדאי לעבוד העבודה בשום אופן. ואמנם עשו הרשע הוא הס"מ בעצמו א

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 

כורה לעבוד העבודה על המזבח לכפר על העם ולהאריך ימיהם אותו ואם כן למה זה לי ב

הלא איני חפץ בחיים כי אם במות המת ולמה זה לי בכורה. ועליו אמר דוד המלך ע"ה 

יען אשר לא זכר עשות חסד וירדוף איש עני ואביון ונכאה לבב למותת.  (תהלים קט טז)

יותיו של הקב"ה וירדוף איש כאמור, שלא חפץ לעשות חסד לעבוד העבודה להאריך ימי בר
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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 

קללה כמדו ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו כן יאבדו כל אויבך ה' ואוהביו  וילבש
  כצאת השמש בגבורתו. ע"כ.

  

(תמיד בספרו 'הון עשיר'  ,כתב הרה"ק רבי עימנואל חי ריקי זיע"א בעל 'משנת חסידים' .נב

יגה (חגוז"ל: תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב. הואיל והאירו עינינו רז"ל בירושלמי  ג ד)

שמנין זה הוא כנגד מנין האזכרות, אענה חלקי אף אני על פי דרכם, באמור כי עוד  ג ח)

טעם אחר יש ליתן על מנין זה מלבד טעמם המקובל, והוא כי הכסף הלבן מורה חסד 

ה ב"ה, והזהב הוא שרש הדין השורה על שם אדנות יתברך ויתעלה "ורחמים שהוא שם הוי

ולם והרי הם עולים כמנין אמן, ועם שני השמות עצמם הם שמו, ושניהם כאחד טובים לע

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.

  

ִים,  ב ו)מדות (במשנה  .נג ַער ַהּמַ מֹו ׁשַ ה ִנְקָרא ׁשְ ל וז"ל: ְוָלּמָ ל ַמִים ׁשֶ ּבֹו ַמְכִניִסין ְצלֹוִחית ׁשֶ ׁשֶ

ַחת  ים, ַוֲעִתיִדין ִלְהיֹות יֹוְצִאין ִמּתַ ִים ְמַפּכִ ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ּובֹו ַהּמַ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָחג. ַרּבִ ִנּסּוְך ּבֶ
ִית. ן ַהּבָ   ִמְפּתַ

ת קדשי : אמר ר' פנחס משום רב הונא צפוראה, מעין היוצא מביעח.)-(עז:בגמרא יומא 

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 

ע לפתח בית דוד, כיון שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף מתגבר ועולה עד שמגי

ביום ההוא יהיה מקור נפתח  (זכריה יג א)שבו רוחצין זבין וזבות נדות ויולדות, שנאמר 
  לבית דוד וליושבי ירושלם לחטאת ולנדה.

לא קאמר הכא דלא יכול לעבור כדקאמר לעיל  אף מלאך המות אין לו רשות כו'.במהרש"א: 

מלאך המות יוכל לעבור אלא שלא ניתן לו רשות לעבור והיינו דהמים אלו באו דודאי 

ממקום קדוש וכבר סיפר ביחזקאל ג"כ במעלות אלו המים שמרפאין הימים המלוחים ודריש 

דומה לקרני  ליה מדכתיב אני שיט דהלשון כפול דהיינו אני היינו שיט שהוא בורני קטנה:

דול ונתרבו המים במקומות שזכר והיינו מדכתיב והנה נראה דמשמע ליה מקרא דבר ג כו'.

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 

תרבות בפתח היכל ואמר מנגב מתחת מפתן הבית דהיינו ק"ק ואמר שוב המים יורדין לה

למזבח היינו מנג' למזבח החיצון דהיינו באולם נתרבה עוד ואמר והנה מים מפכים וגו' 
  היינו על פתח העזרה שנעשה ונתרבה כפי פך קטן:

  

והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וגו' תני  (זכריה יד ח): כתיב (יז.)בגמרא שקלים 

י סילי וכיליי מן פרוכת עד מזבח הזהב כקרני חגבים ממזבח מבית ק"ק עד הפרוכת כקרנ

הזהב עד עזרות כחוט של שתי מן העזרות עד מפתן הבית כחוט של ערב מיכן ואילך כמפי 

והנה מים מפכים מן הכתף הימנית בצאת האיש קדים וקו בידו  (יחזקאל מז ב)הפך כתיב 

וימד אלף ויעבירני  יחזקאל מז ד)(וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסים עד קרסולה 

במים מי ברכים עד ברכייה וימד אלף ויעבירני מי מתנים עד מתנייא מכאן ואילך וימד 

(ישעיה לג אלף נחל אשר לא אוכל לעבור אפי' לבירנין גדולה אינה יכולה לעבור בו מ"ט 

ר רב חונה וצי אדיר לא יעברנו מפני מה כי גאו המים מי שחו מהו מי שחו מלשוט אמ כא)

ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה  (ישעיה כה יא)באתרין קרו לשייטא שחונא  (הונא)

(זכריה יג מיין דמתמללין בעלמא כתיב  (ביבן)לשחות מהו לשחות אמר רבי יוסי בי ר' בון 

ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד וליושבי ירושלם לחטאת ולנידה ר' שמואל בר  א)

יונתן מבית דוד ועד יושבי ירושלם כשרים לנדה ולחטאת מכאן ואילך  (נתן)' נחמן בשם ר

מבית דוד ועד יושבי  (ר"מ אומר)מי תערובות הם כשרים לנדה ופסולים למי חטאת אר"א 

ירושלם כשרים לנידה ולחטאת מכאן ואילך מי קטפריסות הן פסולין לנדה ולחטאת כתיב 

 (סיבוכא)יוצאים אל הגלילה הקדמונה זה ים של סמכו ויאמר אלי המים האלה  (יחזקאל מז ח)

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 

עד כיפי ברבריאה רבי רבי לעזר בשם רבי חנינה בראשונה יצא עד קלבריאה ובשניה יצא 

(איוב לח אחא בשם ר' חנינה בראשונה יצא עד כיפי ברבריאה ובשניה יצא עד עכו ועד יפו 

עד פה תבא ולא תוסיף עד עכו תבא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך עד יפו אשית  יא)

גאון גליך ניחא ימא רבא וימא דמילחא בשביל למיתקן ימא דטבריא ימא דסמכו לרבות 

למינה תהיה דגתם למיני מינים תהיה דגתם תני אמר  (יחזקאל מז י)דכתיב ביה  דגתם

(יחזקאל רשב"ג מעשה שהלכתי לציידן והביאו לפני יותר משלש מאות מיני דגים בתמחוי א' 

ונרפאו המים בצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח ניתנו כתיב ונרפאו המים ואת אמרת  מז ח)

ועל הנחל יעלה על שפתו  (יחזקאל מז יב)מו ולא ירפאו כתיב ולא ירפאו המים מקום הוא וש

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 

חדשיו יבכר אמר רבי יוסי לבא התבואה עושה לחדש אחד ואילן עושה לשני חדשים מ"ט ל

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 

ובני ציון גילו ושמחו בה' אלהיכם כי  (יואל ב כג)לחמשה עשר יום וקרב ממנה העומר מ"ט 

ם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון ומה מקיים רבי יוסי נתן לכ

ועלהו לתרופה רבי יוחנן אמר  (יחזקאל מז יב)לחדשיו יבכר בכל חודש וחודש יהיה מבכר 

תרפיה מציץ עליה ותרף מזונה רב ושמואל חד אמר להתיר פה שלמעלן וחד אמר להתיר 
  ח"א להתיר פה עקרות וח"א להתיר פה אלמים. פה שלמטן ר' חנינה ור' יהושע בן לוי

כקרני כיילי וסיילי מיני שבלול הם במסכת מדות:  ומשני כהאי דתנינן תמן.ובקרבן העדה וז"ל: 

מאוד וקרני חגבים עבים מהם וחוט של שתי עב מהם וחוט של ערב עב  וקרניהם דקים.

 וימד אלף באמה.מצד דרום:  מן הכתף הימנית.מתגבר והולך כמפי הפך:  מכאן ואילך.ממנו: 

המלאך הראה ליחזקאל נחל היוצא מבית קדשי קדשים תחלתו דק נאד והולך וגדל מאד 

שהגיעו עד קרסולים:  מי אפסים.וכל אלף אמה אורך משיצא חוץ לירושלים לא היה עמוק: 

באמה שנית והעמיקו עד הברכים מכאן ואילך וימד אלף אשר לא יוכל לעבור בו  וימד אלף.

דאפי' בדרך שייטא לא יכול  מלשוט.לספינה גדולה:  לבירנין גדולה.שהיו מימיו רדופים: 

מייתי ראיה  ופרש ידיו וכו'.במקומנו קורין לשייט שחונא:  באתרין.לעבור בו דרדיפו מיא: 

שידברו העולם בו ויראו אותו ל"א שידברו  מיין דמתמללין בעלמא.דלשחות היינו לשוט: 

קשיא ליה אטו לשאר ישראל אינן  מבית דוד ועד יושבי ירושלים.גדולתן: העולם בהן מחמת 

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 

ע שמדרונו מחודד מאד והעבירו המים דרך דף הר משופ מי קטפריסות הן.בעינן מים חיים: 

דשבע  זה ים של סמכו.הנתון במדרון ופסולין גם לנדה לטבול בהן א"נ לנדה היינו זבה: 

ימים סובבים לא"י וד' מהם ים של סמכו ושל טבריא וים המלח וים הגדול ומפרש דגלילה 

 בראשונה.איספניא:  הוא הים ההולך מא"י למדינת ים הגדול.הקדמונה הוא ים של סמכו: 

בדור אנוש יצא עד מדינה ששמה קלבריאה והיא במדינת צרפת ובדור הפלגה יצא עד 

 ניחא ימא רבא וימא דמלחא.דריש פה כמו כה:  עד עכו תבוא.הסלעים שבמדינת ברבריאה: 

שהוצרך המעין לבא לשם כדי למתקן שמימיהם מלוחים וסרוחים אלא ימא דטבריא וימא 

שע"י מים אלו יתברכו מימיהם לגדל דגים  ומשני לרבות דגתם.לשם:  דסמכו למה באו

קרא יתירא הוא דפשיטא דלמינה תהיה אלא ללמד דמיני מינים  למינה תהיה דגתם.הרבה: 

וה"פ ביצאתיו וגבאיו מקום הוא ששמו ולא ירפאו. משונים שלא היו בתוכם מקדם יגדלו בהם: 

פי'  תבואה עושה.יבואו לכם המים הקדושים: ומקום ששמו ולא ירפאו למלח ניתנו ולא 

האילן יוציא פירותיו לשני חדשים וכיון דמשנים  לחדשיו יבכר.תבואה גדילה לששה חדשים: 

עשר חדשים נעשו שני חדשים ה"ה מה שנעשה בתבואה בעוה"ז בששה חדשים נעשה לעתיד 

יום כפל מהתבואה: א"כ אילנות לשלשים  שהתבואה עשתה בימי יואל לט"ו יום.בחודש א': 

היינו בר"ח ניסן ירדו הגשמים וכתיב ובני ציון גילו ושמחו בה' אלהיכם היינו  בראשון.
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תרפיה האילן ולחדשיו היינו חדשים דעלמא:  ומשני בכל חדש וחדש יהא מבכר.הקרבת העומר: 

הוא  וכי תרף מזון ופריך ותרף מזונה.הפירות נראים יותר מן העלין שבאילנות:  מציץ עליה.

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 

היינו פה  פה שלמטן.היינו פה אלמים:  להתיר פה שלמעלן.העלים ימים רבים והראשון נ"ל: 

  עקרות.

: מים מפכין עתידין להיות יוצאין מבית קדש הקדשים כדאיתא ביומא פרק לים)(שקובריבב"ן 

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 

גיע לפתח העזרה כפי פך קטן היינו דתנן שמגיע לפתח האולם נעשה כחוט של ערב עד שמ

ר' אליעזר בן יעקב אומר מים מפכין עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית מפכים לשון 
  פך.

  

ַלְכָנה ָחָלב ְוָכל ֲאִפיֵקי ְיהּוָדה (ד יח) ביואל ָבעֹות ּתֵ פּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוַהּגְ : ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ִיּטְ
ים:ֵיְלכּו ָמִים ּומַ  ּטִ ִ ָקה ֶאת ַנַחל ַהׁשּ ית ה' ֵיֵצא ְוִהׁשְ   ְעָין ִמּבֵ

ר"ל הרבה ענבים יגדלו בהרים והיין יהיה נוטף מהם והוא  יטפו ההרים עסיס.ובמצודת דוד: 

שם יהיה מרעה שמן ותתרבה חלב הצאן וכאלו הגבעות מוליכות  תלכנה חלב.ענין גוזמא: 

ת שביהודה שהיו מדרכם למשוך את המים המקומו וכל אפיקי יהודה.ומזילות את החלב: 

הוא הנחל האמור בנבואת יחזקאל והוא המקור האמור בנבואת  ומעיין.יחזרו להמשיך כמאז: 

  מי המעיין הזה ישקה את עמק השיטים להיות נמשך כנהר. והשקה.זכריה: 

  

ם חֶ (יד ח)בזכריה  ַלִ ים ִמירּוׁשָ ּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחּיִ ְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל : ְוָהָיה ּבַ ם ַהּקַ ְצָים ֶאל ַהּיָ
ִיץ ּוָבֹחֶרף ִיְהֶיה: ּקַ ם ָהַאֲחרֹון ּבַ   ַהּיָ

הוא המקור המוזכר למעלה היוצא מתחת מפתן  יצאו מים חיים מירושלים.ובמצודת דוד שם: 

חצי המים היוצאים ילכו דרך בקע ההר אל  חצים.הבית אל ירושלים ומשם תתפשט בעולם: 

לא יתייבש בחום הקיץ ולא יגלד להקפות בקור  בקיץ ובחורף יהיה.מוני וגומר: הים הקד

  החורף.

ה:(יג א)וכן בזכריה  את ּוְלִנּדָ ם ְלַחּטַ ָלִ ֵבי ְירּוׁשָ ִויד ּוְלֹיׁשְ ח ְלֵבית ּדָ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָמקֹור ִנְפּתָ   : ּבַ
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ת והוא הנחל האמור יהיה נובע מים מתחת מפתן הבי יהיה מקור נפתח.ובמצודת דוד: 

בנבואת יחזקאל והוא המעיין האמור בנבואת יואל והוא מים החיים האמור בסוף הספר: 

לקחת ממנו מי חטאת להזות על טמאי  לחטאת.לצורך בית דוד ויושבי ירושלים:  לבית דוד.

ר"ל לצורך טבילת הנדה ואף  ולנדה.מתים כי מי חטאת צריכים שיהיו מים חיים ונובעים: 

וכפל  (במדבר יט) ה צריכה דוקא ביאת מים חיים או הוא מענין הזיה כמו מי נדהשאינ
  בשמות נרדפים.

  

ְכִתיב (בא, פרשה טו אות כא)במדרש רבה  ה ָלֶכם, ֲהָדא הּוא ּדִ : (ישעיה מב ט): ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ

יד, ְוִכי ֵיׁש ֶלָעִתיד ָלבֹוא ה ָבאּו ַוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמּגִ : (קהלת א ט)ֲחָדׁשֹות, ְוָהא ְכִתיב  ָהִראׁשֹנֹות ִהּנֵ

ׁש ֶלָעִתיד  רּוְך הּוא ְלַחּדֵ דֹוׁש ּבָ ָרה ְדָבִרים ָעִתיד ַהּקָ א מֹוְצִאין ָאנּו ֲעׂשָ ְהֶיה, ֶאּלָ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ ַמה ׁשּ

ֱאַמר ּנֶ הּוא ָעִתיד ְלָהִאיר ָלעֹוָלם, ׁשֶ ֶמׁש : ֹלא ִיְהֶיה לָּ (ישעיה ס יט) ָלבֹוא, ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ֶ ְך עֹוד ַהׁשּ

ה  רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ א ָמה ַהּקָ רּוְך הּוא, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יט ּבְ ְלאֹור יֹוָמם, ְוִכי ָיכֹול ָאָדם ְלַהּבִ

ֱאַמר  ּנֶ ָעה ֶחְלֵקי אֹור, ׁשֶ ִעים ְוִתׁשְ ֶמׁש, ֵמִאיר ַאְרּבָ ֶ אֹור (ישעיה ל כו)ַלׁשּ ָבָנה ּכְ : ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

א, ַהַחמָּ  ֶמׁש ּוְמַרּפֵ ֶ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר ַלׁשּ דֹוׁש ּבָ ְבָעַתִים, ַוֲאִפּלּו ָאָדם חֹוֶלה ַהּקָ ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ

ֱאַמר  ּנֶ ְכָנֶפיָה. (מלאכי ג כ)ׁשֶ א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ ה, מֹוִציא ַמִים : ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ִניָּ ְ ַהׁשּ

ים מִ  ֱאַמר ַחיִּ ּנֶ יֵּׁש לֹו ַמֲחָלה, ׁשֶ ל ׁשֶ ֶהם ּכָ א ּבָ ַלִים ּוְמַרּפֵ ֹרץ ֶאל (יחזקאל מז ט)ירּוׁשָ ר ִיׁשְ ה ֲאׁשֶ ל ֶנֶפׁש ַחיָּ : ּכָ

ָכל ֹחֶדׁש ְוֹחֶדשׁ  רֹוֵתיֶהן ּבְ ן ּפֵ ה ָהִאיָלנֹות ִלּתֵ ית, עֹוׂשֶ ִליׁשִ ְ ם ַנֲחַלִים ִיְחֶיה וגו'. ַהׁשּ ר ָיבֹוא ׁשָ ל ֲאׁשֶ ְהֶיה , ְויִ ּכָ

ֱאַמר  ּנֶ א, ׁשֶ יו (יחזקאל מז יב)ָאָדם אֹוֵכל ֵמֶהם ּוִמְתַרּפֵ ָפתֹו ִמזֶּה ּוִמזֶּה וגו' ֶלֳחָדׁשָ ַחל ַיֲעֶלה ַעל ׂשְ : ְוַעל ַהּנַ

ה יֹוְצִאים ׁש ֵהּמָ ְקּדָ י ֵמיָמיו ִמן ַהּמִ ר ּכִ ל ָעִרים ֶהֳחָרבֹות, ְוֵאין מָ ְיַבּכֵ ֵהם ּבֹוִנים ּכָ קֹום . ָהְרִביִעית, ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ : ַוֲאחֹוַתִיְך ְסֹדם (יחזקאל טז נה)ָחֵרב ְלעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ִנְבנֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ יר, ׁשֶ ֶאֶבן ַסּפִ ַלִים ּבְ הּוא ּבֹוֶנה ֶאת ְירּוׁשָ ית, ׁשֶ ׁשְֹבָנה ְלַקְדָמָתן. ַהֲחִמיׁשִ (ישעיה נד ּוְבנֹוֶתיָה ּתָ

ּפּוְך ֲאָבַנִיְך, ּוְכִתיב : הִ יא) יץ ּבַ ה ָאֹנִכי ַמְרּבִ ְמׁשַֹתִיְך, ְואֹוָתן (ישעיה נד יב)ּנֵ ְדֹכד ׁשִ י ּכַ ְמּתִ : ְוׂשַ

ֱאַמר  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ְכבֹוָדן ׁשֶ ִאין ְורֹוִאין ּבִ ֶמׁש, ְועֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּבָ ֶ ׁשּ : (ישעיה ס ג)ֲאָבִנים ְמִאירֹות ּכַ

ית ְוָהְלכּו ּגוֹ  ִ ׁשּ ִ ל (ישעיה יא ז)ִים ְלֹאֵרְך. ַהׁשּ הּוא ֵמִביא ּכָ ִביִעית, ׁשֶ ְ ְרֶעיָנה. ַהׁשּ : ּוָפָרה ָוֹדב ּתִ

ֱאַמר  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ִרית ְוִעם ּכָ ם ּבְ ים ְוכֹוֵרת ִעּמָ : (הושע ב כ)ַהַחּיֹות ְוָכל ָהעֹופֹות ְוָכל ָהְרָמׂשִ

ּיֹום ַההוּ  ִרית ּבַ י ָלֶהם ּבְ ִכי ְוָכַרּתִ ֵאין עֹוד ּבְ ִמיִנית, ׁשֶ ְ ַמִים. ַהׁשּ ָ ֶדה ְוִעם עֹוף ַהׁשּ ָֹ ת ַהׂשּ א ִעם ַחּיַ

ֱאַמר  ּנֶ עֹוָלם, ׁשֶ יִעית, (ישעיה סה יט)ִויָלָלה ּבָ ׁשִ ִכי ְוקֹול ְזָעָקה. ַהּתְ ּה עֹוד קֹול ּבְ ַמע ּבָ ָ : ְוֹלא ִיׁשּ

ֱאַמר  ּנֶ עֹוָלם, ׁשֶ ְמָעה ֵמַעל : בִּ (ישעיה כה ח)ֵאין עֹוד ָמֶות ּבָ ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' ֱאֹלִהים ּדִ ע ַהּמָ ּלַ

א ַהּכֹל  ֵאין עֹוד ֹלא ֲאָנָחה ֹלא ֲאָנָקה ְוֹלא ָיגֹון, ֶאּלָ יִרית, ׁשֶ ת ַעּמֹו ָיִסיר. ָהֲעׂשִ ִנים ְוֶחְרּפַ ל ּפָ ּכָ
ֱאַמר  ּנֶ ֵמִחים, ׁשֶ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון בְּ (ישעיה לה י)ׂשְ ה.: ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשֻ   ִרּנָ
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א. וז"ל (שלח קסה:)בזוה"ק  יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ָרֵאל, ְוִיְתֲחזּון ַקּמֵ הּו ִיׂשְ ּלְ ֲעָזָרה, ְיקּומּון ּכֻ ֶאְמָצעּו ּדַ : ּבְ

ל ָעְלָמא.  א ּכָ ְטפּון ַמּיָ ָקא ִיׁשְ א, ְוִאְתְדֵמי ּדְ ַמּיָ א, ִאְתְייִליד ַחד ַמְעָייָנא ּדְ ֲעָזָרה ּדָ רֹום ּבַ ְסָטר ּדָ ּבִ

ר מַ  ינֹוק ּבַ ִים, ִאי ּתִ ְרּכַ הּו ַעד ּבִ ר ַרב ֵייעּול ּבְ יּבָ הּו ּגִ ִים, ֵייעּול ּבְ ְרּכַ הּו, ְיהֹון ַעד ּבִ ֵייעּול ּבְ אן ּדְ
ָחְכְמָתא.  ַקח ּבְ ם, ְוִיְתּפְ ְייהּו ִיְתַחּכָ ֵתי ִמּנַ ׁשָ ִים. ַמאן ּדְ ְרּכַ   יֹוָמא ַעד ּבִ

ֶאְמַצע ָהֲעָזָרה ָיקּומּו כָּ  תרגום: ֲעָזָרה זֹו ּבְ רֹום ּבַ ַצד ּדָ דֹוׁש. ּבְ ֶלְך ַהּקָ ָרֵאל ְוֵיָראּו ִלְפֵני ַהּמֶ ל ִיׂשְ

ֶהם, ִיְהיּו ַעד  ֵנס ּבָ ּכָ ּיִ ל ָהעֹוָלם. ִמי ׁשֶ ִים ֶאת ּכָ ְטפּו ַהּמַ ׁשְ ּיִ נֹוַלד ַמְעָין ַמִים ֶאָחד, ְוִנְדָמה ׁשֶ

נֵ  דֹול, ִיּכָ ּבֹור ּגָ ֶהם ּגִ ֵנס ּבָ ִים. ִיּכָ ְרּכַ ִים. ִמי ַהּבִ ְרּכַ ן יֹום, ַעד ַהּבִ ינֹוק ּבֶ ִים. ִאם ּתִ ְרּכַ ֶהם ַעד ַהּבִ ס ּבָ
ָחְכָמה.  ח ּבְ ּקַ ם, ְוִיְתּפַ ֹוֶתה ֵמֶהם ִיִתַחּכֵ ׁשּ   ׁשֶ

ל ז"לולהלן ו א ּכָ א ּדָ ׁשָ ָאה, ּגֹו ַמְקּדְ א ִעּלָ ַמְלּכָ ין ְסִתיִמין ּדְ ע ִמּלִ ְקחּון ְלִמְנּדַ ָהא ִיְתּפַ : ּתּו, ּדְ
א. ִהְרהוּ  יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ֶחְדָוה ּדְ ר ִהְרהּוָרא ּדְ חּון, ּבַ ּכְ ּתַ   ִרין ִיׁשְ

ל  תרגום: ה ּכָ ׁש ַהּזֶ ְקּדָ ֶלְך ָהֶעְליֹון, ּתֹוְך ַהּמִ ל ַהּמֶ ָבִרים ְסתּוִמים ׁשֶ חּו ָלַדַעת ּדְ ּקְ ֲהֵרי ִיְתּפַ ְועֹוד, ׁשֶ

ל ֶחְדוַ  ָרט ַלִהְרהּור ׁשֶ חּו, ּפְ ּכְ דֹוׁש.ַהִהְרהּוִרים ִנׁשְ ֶלְך ַהּקָ   ת ַהּמֶ

 

אברבנאל וז"ל: ואמנם אומרו וישביני אל פתח הבית והנה מים יוצאים כתב רבינו יצחק  .נד

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 

רא את המים הא' מי אפסים ומי האלף הב' קרא מי ברכים לא פחות ולא יותר, ואם למה ק

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 

יבול עלהו ולא יתום  שיצא מן המים עץ רב מאד מזה וזכר בסוף שהוא כל עץ מאכל לא

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 

בענינם. ואומר שנביאים הרבה נבאו על המים שיצאו מבית המקדש בזמן הגאולה אם  קשים

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה ואמר הוי כל צמא לכו  (ישעיה יב ג)ישעיהו שאמר 

ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים, ואם זכריה  (יואל ד יח)למים, ואם יואל אמר 

 (שם יד ח)מקור נפתח לבית דוד לחטאת ולנדה ועוד שאמר ביום ההוא יהיה  (זכריה יג א)

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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ם שנקרא שטים כי יצא כל כך רב סעדיה ופירש נחל השטים על הירדן כי הוא קרוב למקו

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.

שתי הדעות רוצה לומר אם כמשמעו ואם בדרך וראוי לישב הייעוד הזה כפי כל אחד מ

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 

תהיה אל קצה תעלת הברכה העליונה ולכן בזמן הגאולה כדי ש (ישעיה ז ג)בספר ישעיהו 

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 

ותו הנס גם שיהיה זה אות ומופת כי מציון תצא תורה למעינו מים, ושבזכות בית ה' יהיה א

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 

בית ה' לכן זכר הנביא פה  שאלו ואלו יצאו מירושלם, ולפי שזה הנס כולו נמשך מקדושת

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 

ושאחר כך הוציאו חוץ אל שער  (ב)כי בסבת עבודת המזבח תהיה הברכה והשפע ההוא, 

הגיד שגם חוץ מהמקדש היו המים ההם יוצאים ומשקים כמ"ש והנה מים מפכים מן החוץ ל

המעין הזה תחלתו מבית קדש הקדשים א"ר  ):(יומא עזהכתף הימנית, וכן בדברי חכמים ז"ל 

פנחס משום רבי הונא המעין היוצא מבית קדש הקדשים בתחילה דומה לקרני חגבים כיון 

שתי כיון שהגיע לפתח האולם נעשה כחוט של ערב שהגיע לפתח ההיכל נעשה כחוט של 

וכיון שהגיע לפתח העזרה נעשה כפי פך קטן היינו דתנן שער המים שבו נכנסים צלוחית 

ראב"י אומר מים מפכים שמפכפכין ועולין  (ג ג)של מים של נסוך בחג, ובתוספתא דסוכה 
  זהו דרך הפשט בענין המים האלה. ,כמו פי הפך

בדרך רמז נמשל הנה הוא אצלי לאחד משני דברים, הראשון הוא  אבל אם היה ענינם

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 

, ומפני (שם יז יג)מים חיים את ה' כי עזבו מקור  (ירמיה ב יג)אותי עזבו מקור מים חיים 

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 

צאים מהשער שהיה סגור שה' אלהי ישראל בא בו להגיד שמשם היתה התחלת הקדושה יו

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 

נגדו, וראה עוד המים יוצאים חוץ לעזרה הרעה ומשם היה חרבן הבית אלא מהדרום שהוא כ

רומז שגם לאומות העולם כשיקראו בשם ה' ירדו גם כן המים הקדושים ההם להשפיע בם 

ובעבור שהיו במקדש ד' קדושות גדולות זו למעלה מזו הראשונה בעזרות  (ג)ולהטיבם, 

יא שהיה והשנית באולם ובמזבח והשלישית בהיכל והרביעית בקדש הקדשים, לכן ראה הנב

מודד האיש הנראה אליו במים היוצאים במי המקדש אלף באמה באורך ושהעבירו בהם 

שהיה אדם נכנס בהן עד  ):(יומא עזוקראם מי אפסים ות"י מי קרסולין, וכן פירשו רז"ל 

קרסוליו שהן יתדות הרגל והיה זה לרמוז אל העזרות שיוכל אדם ללכת בהן ברגליו אם 

ושמדד עוד באותן המים אלף אמה גם כן באורך והעבירהו בהם  (ד)היותן מקום קדושה, 

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 

הכהן בשעת עבודה אבל מפני  הקדש שהיה מקום קדושה יתירה שלא היה נכנס שם אלא

ואמנם המדה הרביעית  (ה)שלא נמנעה הביאה והכניסה שמה לכהני ה' אמר שהעבירו בהן. 

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 

לשחות ואמר זה כנגד קדש הקדשים שלא יעבור בו רגל אדם אלא בדרך שחייה השוחה 
  שהוא רמז לכהן גדול ביום הכפורים.

ושאמר לו האיש הנראה אליו הראית בן אדם ופי' הרד"ק הראית איך הנחל הזה הולך  (ו)

וגדל כן תהיה טובת ישראל הולכת וגדלה ושתהיה טובה פתאומית וע"ז אמר ויוליכני 

י שפת הנחל בשובני וגו' ר"ל שהוליכו והשיבו אל שפת הנחל למקום שיצא משם וישיבנ

ובשובי ראה על שפת הנחל עץ רב מאד מה שלא היה בו מתחילה  (ז)כשנכנס בנחל, 

כשנכנס מהשפה אל הנחל כן תהיה בית ישראל והארץ הקדושה שהיו בזמן הגלות ערבה 

ועל הנחל יעלה על שפתו כל עץ מאכל ושוחה ועתה בזמן הגאולה יצאו ממנה מים חיים, 

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 

הפלא בסבת שפע המים וברכתם לפי שהמים ההם מן המקדש יוצאים ולפיכך יהיה בהם זה 

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 

וזכר שלא די שהשפע והברכה  (ח)ועלהו יהיה לתרופה לרפאת כל שבר שיניחו אותם עליו, 

ישראל אבל גם על כל בני אדם שבכל הגלילות ההולכים תצא מבית המקדש אל כל 

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 

 (זכריה יד ח)ת זכריה יחלק הנחל הזה אחד ילך לים מזרח ואחד לים מערבי וכמ"ש בנבוא

חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון, והוא אומרו ובאו הימה ר"ל שילכו אל 
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(תוספתא סוכה המזרח ומשם יבואו לים מזרחי וילכו למערב ומשם יבאו לים מערבי, ואחז"ל 

 להיכן היו יוצאין לים טבריא ולים סדום ולים אוקיינוס לרפאת המים המלוחים ומתקן ג ג)

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 

עוד אמר  (ט)שמירושלם יצא שפע וברכה וטובה לכל בני אדם ממזרח שמש ועד מבואו, 

כל אשר יבא שם נחלים יחיה וגו' רוצה לומר שהמים והיה כל נפש חיה אשר ישרץ אל 

הקדושים ההמה שיכנסו בימים ובנחלים יחיו וירפאו כל חיה שישרץ בהם וגם יברכו את 

עד שמפני זה יעמדו עליו הדייגים אשר הם לא יעמדו אלא  (י)הדגה שתפרוץ לרוב, 

ב כל הארץ ההיא במקומות שירבו שם הדגים עד שמעין גדי ועד עין עגלים שהוא מרחק ר

יהיה משטוח לחרמים שישטחו שם הציידים רשתותיהם לפי שלמינה תהיה דגתם רוצה לומר 

 (יא)שתתרבה שם הדגה לכל מיניה ובנחלים הקטנים תרבה כמו שתרבה הדגה בים הגדול, 

ואמר בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח ניתנו מלת בצאתו היא מלשון בצים וכתוב באל"ף 

ירושו מקום הביצה, וגבאיו מלשון לחשוף מים מגבא והיא חפירה שמתאספים במקום וא"ו ופ

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 

ולמלוח כל דבר, וגם זה מיופי המליצה שכל  וצריך העולם המלח כדי להטעים התבשילים

ותעשה אדם כדגי הים  (חבקוק א יד)בני אדם שהם בעולם כדגים בימים וכמאמר חבקוק 

בזמן הגאולה העתידה כשיבא עליהם מי המקדש והיא האמונה השלימה לקרא כולם בשם ה' 

גים מלכיהם ולעבדו שכם אחד הנה ירפאו מחלאי אמונותיהם הנפסדות ויעמדו עליהם דיי

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

מנם הפן השני מהרמז הוא שהמים האלו הם משל ורמז לתורה ולאמונה שלעתיד לבוא וא

תצא מירושלם לא לבד לישראל כי אם גם לכל העמים והאומות שיקבלו אותה וכמו שאמר 

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות  (ישעיה ב ב)ישעיהו 

ם רבים ואמרו לכו ונעלה אל בית אלהי יעקב ויורנו ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמי

מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם, כי תמיד הנביאים יכנו 

הוי כל צמא לכו למים וקרא את  (שם נה א)הדעות האמתיות בשם מים כמ"ש ישעיהו 

כאיל תערוג על  ב)(תהלים מב המשתוקק ללימוד התורה ואמונותיה צמא וכמ"ש המשורר 

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 

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה, וכן הוא דעת השלם יב"ע  (ישעיה יב ג)ישעיהו עצמו 

תקבלון אולפן הדת מבחירי צדיקיא הנה ביאר שהמים הוא לימוד התורה באמת שתרגמו ו
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למה  ).(זומעייני הישועה הם המלמדים למועיל, וכבר ביארו חכמים ז"ל במסכת תעניות 

נמשלה תורה למים ועשו עליו דמויים שזכרו שם, ובספרי עשו דמויים אחרים ובפסיקתא 

ים אחרים וירבו שם מהחכמה ויופי המליצה רבתי עשו דמויים אחרים ובשוחר טוב עשו דמוי

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 

מבית  והשקה את נחל השטים כאילו אמר שהאמת האלהי והדעות האמתיות יצאו מירושלם

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 

דוד לחטאת ולנדה והמקור הוא מעין המתגבר מהמים הקדושים  ההוא יהיה מקור נפתח לבית
  .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 

כי בית דוד לחטאת ולנדה כדבר הטמא , יאמר שבמקום שהיתה ירושלם למל(בראשית יא ג)

חטא חטאה ירושלם על כן לנדה היתה  (איכה א ח)והגרוע בקרב העמים כמו שאמר המקונן 

תמורת זה תהיה בזמן תשועתם מקור ומעין נפתח לטהר את כל העולם בתורתה ואמונותיה 

ו גם כן לפי שמן הזמן ההוא והלאה יכרית את שמות העצבים מן הארץ, ועל זה הדרך פירש

וזהו גם כן מה שאמר  .יונתן בעידנא ההיא יהא אולפן אוריתא כמבוען דמיא לבית דוד

והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם שהוא רמז  (זכריה יד ח)זכריה בסוף נבואותיו 

והיה ה' למלך על כל  (שם ט)לתורה האלהית ולאמונות האמונות ולכן אמר מיד אחריו 

ה ה' אחד ושמו אחד רוצה לומר כי בראות העמים ואומות העולם את הארץ ביום ההוא יהי

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 

ראל אבל גם על כל הארץ ועל כל כרצונו, ומשם והלאה לא תהיה מלכותו לבד על יש

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 

 לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד כי משפטי לאסוף גוים ט)-(צפניה ג חהנביא צפניה 

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 

כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם  (ירמיה לא לג)פה אחד כמו שאמר ירמיהו  ישראל

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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ימנית מנגב למזבח לרמוז שהחכמה והמדע בו, וראה עוד המים ההם יורדים מכתף הבית ה

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 

מאל לאומות העולם בשלימות האמונות ועל זה אמר ויוציאני דרך שער צפונה שהוא צד ש

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 

 (זכריה ח כג)האומות באמונותיהם יקבלו באמצעות ישראל ומידיהם כמו שאמר זכריה הנביא 

עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר בימים ההמה אשר יחזיקו 

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 

ה והלמוד לאומות, והדעת שמאל מן הכתף הימנית המיוחדת לישראל כי מהם תבא הידיע

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 

העברה הזאת לעצמו שיעברו אלפים מהשנים שהוא מת כאשר יתקיים הייעוד הזה, אלא ה

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 

ידיעת הדברים הטבעיים על שלמותם, ואם מעניני הגרמים אם בלבד מעניני עולם השפל ו

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 

אלה מהנבראים בשלשת הבורא יתברך ועצמותו כי אין לנו יותר מארבעת סוגי ההשגות ה

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 

ואפסים הוא מלשון אפיסה והעדר, רמז בזה שהראהו האיש  (איוב לג לג)ואאלפך חכמה 

עולם השפל שהוא מי אפסים שהוא עולם ההויה וההפסד יעבור בו וישיגו שהלימוד בעניני 

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 

רמים השמימיים, והעבירהו בהם שבישרו שיזכה אוריתא כדברי יונתן בסוג השני מידיעות הג

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 

זכו אליו בימים רמז לסוג השלישית מהשגות השכלים הנבדלים כי הלימוד והאולפן ההוא י

ההמה וקראם מי מתנים לפי שהמלאכים הם גבורי כח עושי דברו והכח יוחס למתנים כמו 

, וגם בהשגת השכלים (איוב מ טז)וישנס מתניו, הנה נא כחו במתניו  (מלכים א' יח מו)שאמר 
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הנבדלים אמר הנביא הזה עצמו ממראה מתניו ולמטה הנה ביאר ששלשת סוגי ההשגות 

וצה לומר השגת האפסים שהם הנפסדים והשגת הברכים שהם המתנועעים והשגת והלמודים ר

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 

ופני לא יראו, ועל  (שמות לג כג)רא כמו שאמר בשום זמן כי הוא דבר בלתי מושג לשום נב

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 

מר מים שלא שגבהו המים ואותו המושג הוא עמוק עמוק מי ימצאנו, והוא מי שחו רוצה לו

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 

מר הלא הודעתיך אמתת מה שיהיה ואיך יהיה, ואמנם אומרו ויוליכני בן אדם רוצה לו

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 

ץ רב מאד שהוא רמז לעושר ולכבוד ובגשמיות ועל זה אמר וישיבני אל שפת הנחל והנה ע
  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 

לילה הקדמונה ישקו את הארץ אבל גם על הימים הגדולים ממנו ישפך כי הם ילכו אל הג

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 

והיה ביום ההוא יצאו מים חיים  (זכריה יד ח)מתקו המים, וכן אמר זכריה והלאה ירפאו וי

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 

מרירותם ומליחותם מהפסד דעותיהם, ואמר  ואמונותיהם ירפאו מחלאי שבושיהם וימתקו

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 

הש"י  ביניהם ריב ומדון מכת חרב והרג ואבדן, אמנם לעתיד לבוא כשיכירו האומות אלהות

לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד  (ישעיה ב ד)יהיה שלום בארץ כמו שאמר ישעיהו 

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 

כי יהיה ביניהם שלום ולא מלחמה, ותהיה הדגה רבה מאד רומז  רמז לגוים והעמים יחיה

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 

נו בני נכר חומותיך ומלכיהם וב (ישעיה ס י)האומות יכנעו לדת השם כמו שאמר ישעיהו 

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 

מדם על נחל מי המקדש ישטחו חרמים שהם הרשתות לקבל מן העמים מסי פרנסותיהם בע

ויהיה צידתם רבה מאד למינה רוצה לומר לכל מיני הדגה יצודו כדגת הים הגדול כי לא 

האמנם כבר ישארו חלקי יישוב שיהיו שם גם  .יחסר עשרם וטובם בהכנעם לתורת אלקים

א עליהם יהיו מי המקדש ואלו לא יקבלו רפואה ועל כן ביצי הדגים וגבים מים מלוחים של

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 

חוזר אל הים שזכר כמו  והיא חפירה שמאספים בה המים והכנוי (מלכים ב' ג טז)גבים 

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 

ואחרי שאמר כל זה בענין המים דיבר מענין העץ אשר על שפת  (יב) .המקדש ואמונתיו

הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה רוצה לומר שבזכות התורה והאמונות  הנחל ואמר ועל

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 

מהפלא שלא יבול עלהו ולא הגשמיות, ולהיות העץ ההוא שתול על פלגי מים קדושים יהיה 

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.

 

שהגבול הצפוני של ארץ ישראל מגיע עד 'חצר התיכון'. ותירגם יונתן  יםכתוב בפסוק .נה

'בריכת עגבאי'. וכן כתב רש"י שתירגם יונתן כך. ויפלא מהו 'בריכת עגבאי', ואיך הוא 

  של 'חצר התיכון', ומה כוונת רש"י שכתב שיונתן תירגם 'בריכת עגבאי'. התרגום 

 [בקרן צפונית מזרחית]ואפשר לבאר באופן זה: בספר 'הארץ לגבולותיה' כתב שהגבול הצפוני 

ים  (שמות כג לא)מגיע עד נהר פרת. כמו שכתוב  ּתִ ִלׁשְ ם סּוף ְוַעד ָים ּפְ ֻבְלָך ִמּיַ י ֶאת ּגְ ּתִ 'ְוׁשַ

ר ּוִממִּ  ָהרְדּבָ ִרית ֵלאֹמר (בראשית טו יח)[וכתוב ' ַעד ַהּנָ ַרת ְיֹהָוה ֶאת ַאְבָרם ּבְ ּיֹום ַההּוא ּכָ : ּבַ

ַהר ִמְצַרִים  י ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמּנְ ָרת.ְלַזְרֲעָך ָנַתּתִ ֹדל ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ל (דברים יא כד)וכתוב  ַעד ַהּנָ : ּכָ

ף רַ  ְדֹרְך ּכַ ר ּתִ קֹום ֲאׁשֶ ָבנֹון ַהּמָ ר ְוַהּלְ ְדּבָ ָרתְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ִיְהֶיה ִמן ַהּמִ ָהר ְנַהר ּפְ ם  ִמן ַהּנָ ְוַעד ַהּיָ
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ֻבְלֶכם. וכתוב  ה (יהושע א ד)ָהַאֲחרֹון ִיְהֶיה ּגְ ָבנֹון ַהּזֶ ר ְוַהּלְ ְדּבָ ָרת: ֵמַהּמִ דֹול ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ּכֹל  ְוַעד ַהּנָ

ם הַ  ים ְוַעד ַהּיָ בּוְלֶכם. וכן כתוב ֶאֶרץ ַהִחּתִ ֶמׁש ִיְהֶיה ּגְ ָ דֹול ְמבֹוא ַהׁשּ ֹלֹמה (מלכים א' ה א)ּגָ : ּוׁשְ

ְמָלכֹות  ָכל ַהּמַ ל ּבְ ָהרָהָיה מֹוׁשֵ בּול ִמְצָרִים. וכתוב  ִמן ַהּנָ ים ְוַעד ּגְ ּתִ ִלׁשְ (דברי הימים ב' ט ֶאֶרץ ּפְ

ָלִכים כו) ָכל ַהּמְ ל ּבְ ָהר: ַוְיִהי מֹוׁשֵ בּול ִמְצָרִים]ְועַ  ִמן ַהּנָ ים ְוַעד ּגְ ּתִ ִלׁשְ   .ד ֶאֶרץ ּפְ

והנה, הגבול הצפוני, בקרן צפונית מערבית, מתחיל מהור ההר, שהוא ג'בל אל אקרע 

. וכן הגבול הצפוני מערבי הוא ליד חמת, (הארץ לגבולותיה), או הר סמוך לו (כפתור ופרח)
  ., עמוס ו ב)(במדבר לד ח, יחזקאל יא ישהוא אנטוכיא, כמו שכתב רש"י 

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'. 

ֻבל ִזְפֹרָנה',  [ואף אם הגבול יתפתל ולא ילך בקו ישר, שהרי כתוב בפסוק (במדבר לד ט) 'ְוָיָצא ַהּגְ

ופונה החוצה, מכל מקום לא מסתבר שהגבול יוצא מידי הרבה, שהרי הוא  והיינו שקו הגבול יוצא

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']

שעשו סכר בנהר פרת, כדי לעצור  'אגם אסאד', הוא אגם שנעשה בשנת ה'תשל"ד, על ידי

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 
  'אגם אסאד'. 'חצר התיכון', ותירגם יונתן שהוא 'בריכת עגבאי', שזה

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 

: כדרך (יורה דעה קצ יא)שאינם טובים, וכן ענין הישמעאלים. וברמז כתוב בשולחן ערוך 

ימין רגליהם תחת עגבותיהם. ע"כ. על כן נקרא 'אגם אסאד' בשם 'בריכת הישמעאלים שמש
  כה שנעשתה על ידי הישמעאלים.יעגבאי', דהיינו הבר

האגם הזה הוא באמצע נהר פרת,  ,ובנביא נקרא בשם 'חצר התיכון'. 'תיכון' פירושו אמצע

שם 'חצר כי הנהר בא מלפניו, וממשיך אחריו, והאגם הזה הוא באמצע, על כן נקרא ב
  והוא הוא 'בריכת עגבאי' כמו שכתב התנא יונתן בן עוזיאל. כי הוא באמצע הנהר. התיכון'

וכבר נתבאר ש'חצר התיכון' עצמו הוא מחוץ לגבול, דהיינו שהגבול הצפוני מגיע עד אליו, 
  ולא עד בכלל.

  דרך אפשר, וה' יאיר עינינו בתורתו אמן.בכל זה נתבאר 
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, א"ר שמואל בר נחמני (ישעיה נד יב): 'ושמתי כדכד שמשותיך' .)(בבא בתרא עהבגמרא  .נו

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 

כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש, עתיד  .(ישעיה נד יב)וכדין, 'ושעריך לאבני אקדח' 

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 

קא משכחינן, כולי האי משכחינן. לימים הפליגה ספינתו בים, חזא מלאכי השרת דיתבי ו

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, 

 ]לא[אמר ליה דרוש רבי לך נאה לדרוש כאשר אמרת כן ראיתי. אמר לו ריקא אלמלא 

י חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. ראית לא האמנת, מלגלג על דבר

, רבי מאיר אומר מאתים אמה כשתי קומות של (ויקרא כו יג)מיתיבי 'ואולך אתכם קוממיות' 

אדם הראשון, רבי יהודה אומר מאה אמה כנגד היכל וכתליו, שנאמר 'אשר בנינו כנטיעים 

, כי קאמר ר' (תהילים קמד יב)מגודלים בנעוריהם בנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל' 

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 

רוך הוא , מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ב(ישעיה ד ה)לילה כי על כל כבוד חופה' 
  ע"כ. חופה לפי כבודו.

באבנים של חומות ירושלים ממה יהיו אלו אבנים  פליגי בה.חומותיך:  שמשותיך.ברשב"ם: 

פ "כדברי זה וכדברי זה והיינו כדכוד משהם וישפה תבנה ואע כדין וכדין.שעתידים להיות: 

פרשים שמקרא זה קדם לבני ר' חייא טובא יש לומר שכך נתנבא ישעיה שכדברי כל המ

של רוחב ברום עשרים והיינו אקדח לשון קודח שחוקק בהם  וחוקק עשר.עתידה להבנות: 

א "קרבונקל אקדח.: (ישעיה נ)ומשמע נמי אבן טובה שמאירה כאש קודחת כמו קודחי אש 

ביצת עוף קטן ששמו תאציל:  כביעתא דצוצילתא.ז ובתרגום יונתן אבני גומרא: "בלע

שמיעטו עד ק' אמה  כשתי קומות של אדם הראשון.ן דריש: "מישתי קומות שני מ קוממיות.

של בית שני שהיה רום מאה אמה ולפי קומתן צריך שערים  ההיכל.: (דף יב.)במסכת חגיגה 

לחלונות העשויין לאויר והיינו  לכווי דבי זיקא.גבוהים וקשיא לר' יוחנן דאמר רום עשרים: 

  .שעריך דקרא חלונות החומה

כהדין כחלא כמה דאת  ',הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך' :(ישעיה רמז תעח)בילקוט שמעוני 

סנפירינון, רבי יהודה ורבי פנחס, רבי יהודה  'ויסדתיך בספירים'. 'ותשם בפוך עיניה'אמר 

אומר כל גזירה וגזירה שעתידה להנתן בירושלים תהא נאה כסנפירינון הזה. א"ר פנחס 

ה באחד שירד לרומי למכור סנפירינון אמר לו הלוקח תאמר שהסנפירינון הזה רך הוא, מעש

על מנת לבדוק אמר לו על מנת כן, מה עשה נטלו והניחו על הסדן והיה מכה עליו 
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, רבי אבא בר כהנא אמר 'ושמתי כדכד'בפטיש נבקע הסדן ונחלק הפטיש והספיר לא חסר. 

די, רבי יהודה בן לוי קם כדין וכדין, רבי לוי אמר כדכדיינון, רבי יהושע בן לוי אמר כדכו

מי לי הדין כדכודי א"ל אין והראה לו ע"י נס. מעשה חעם אליהו ז"ל א"ל לית מרי מ

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 

בן לוי ומחמי ליה אינון כדכורי ואנא משזיב להדא אלפא בזכותך, א"ל רבי יהושע 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 

בשלום, אזל ההוא ינוקא לגבי רבי יהושע בן לוי ואשכחיה  תמן, מיד נעשה נס ויצא משם

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 

בני כדכודי, וכד חמי יתהון ליה את בעי. וכיון דמטון למערתא א"ל מרי אילין אינון א

 ',ושעריך לאבני אקדח', שורותיך. 'שמשותיך'הבהיקה כל לוד מאורו והשליכן לארץ ונגנזו. 

רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שער המזרח של 

גבי בית המקדש הוא ושני פשפשין אבן אחת של מרגליות, ר' יוחנן הוה יתיב ודריש 

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 

השרת מסתתין בו מגלפים בו מסרגין בו, אמר להם מהו  וירד לעמקי תהום וראה מלאכי

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 

תא תלא עינוי ואסתכל מהימנא, א"ל ואילו לא חמון עינך לא הויתא מהימנא למילי דאורי

מעשה בחסיד אחד דהוה מטייל בשוניתא דימא דחיפא  .ביה מיד נעשה גל של עצמות

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 

כי ששת ימים 'באותו האיש, העולם כלו בראתי בששה ימים דכתיב  היתה מדת הדין פוגעת

ושער המזרח של בית המקדש אי אפשר לעשות הוא ושני  'עשה ה' את השמים ואת הארץ

פשפשים אבן אחת של מרגליות, מיד בקש רחמים על עצמו ואמר רבון העולמים אף על פי 

הים לו וראה מלאכי השרת  שבלבי הרהרתי בשפתי לא דברתי, מיד נעשה לו נס ונבקע

מסתתין בו מגלפין בו מסרגין בו, ואמר להם מה הוא זה, אמרו לו זה שער המזרחי של 

, א"ר שמואל 'ושמתי כדכד שמשותיך' .בית המקדש הוא ושני פשפשין אבן אחת של מרגלית

י בר נחמני אמר ר' יונתן פליגי בה תרין מלאכי ברקיעא ומאן אינון מיכאל וגבריאל, ואמר

לה תרין אמוראי במערבא ומאן אינון יהודה וחזקיה בני ר' חייא, חד אמר של שוהם, וחד 

, 'ושעריך לאבני אקדח'אמר של ישפה, אמר להם הקדוש ברוך הוא יהון כדין וכדין. מאי 

כי הא דר' יוחנן הוה יתיב וקא דריש עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות 
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ם וחוקק בהן עשר ברום עשרים ומעמידם בשערי ירושלים. ומרגליות של שלשים על שלשי

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' 

אמרו ליה שעתיד הקב''ה  על ל', וחקוק בהן עשר ברום עשרים, אמר להו הני למאן,

להעמידן בשערי ירושלים. אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה דרוש רבי לך נאה לדרוש 

ראית לא האמנת, מלגלג על דברי  ]לא[כאשר אמרת כן ראיתי. אמר לו ריקא אלמלא 

, ר"מ 'ואולך אתכם קוממיות'חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. מיתיבי 

אמה כשתי קומות של אדם הראשון, ר' יהודה אומר מאה אמה כתבנית היכל  אומר מאתים

אשר בנינו כנטיעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזויות מחוטבות תבנית 'וכותליו שנאמר 

, אמר רבי בנימין לוי עתידין תחומי 'וכל גבולך לאבני חפץ', הנך לכוי דבי זיקי. 'היכל

ומרגליות וכל ישראל באים ונוטלים חפציהם מהם, ירושלים להיות מלאים אבנים טובות 

לפי שישראל בעולם הזה מתחמים באבנים ובצרורות, אבל לעתיד לבא מתחמין באבנים 

אמר ר' לוי עתידין תחומי ירושלים  '.וכל גבולך לאבני חפץ'טובות ובמרגליות, הה"ד 

ם הזה אדם חייב להיות מלאים י"ב מיל על י"ח מיל אבנים טובות ומרגליות, לפי שבעול

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 

אים אבנים טובות ומרגליות והוא נסיב תרתין מנהון, וא"ל יתר מאלין אני חייב אותם מל
  '. ע"כ.השם גבולך שלום'לך והוא אומר לו אף לא כדין יהא שרי לך יהא שביק לך, הה"ד 

מנלן דעבדינן  (ל.)בראש השנה  תאלשכנו תדרשו וגו'. דאיוז"ל:  )ראה( תי צדיקבספה"ק שפ

מכלל דבעיא דרישה, והכתוב מבטיח שעל ידי  'א דורש אין להציון הי'זכר למקדש שנאמר 

הדרישה ותשוקה למקום שכינתו יבואו לשם, על כן גם עתה נוכל לקיים הדרישה בצמאון 

שהתלמיד  (עה.)בבבא בתרא  תארב עד מתי נשכבה בבשתנו, הלא בשמים הכל מוכן כדאי

ושלים, ע"כ החסרון ראה בעיניו שפסלו מלאכי השרת שערי כדכד שיהיו בשערי יר

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 

לשם שמים בכל עניניו ובכל מעשיו אזי נקרא משלח ידו היינו כוחו שבקדושה  מכניס כוונה

שמתפשט בכל מעשיו על ידי כוונה לשם שמים, שזה היה רצון הבורא יתב"ש בעוה"ז 

גנוז ניצוץ קדושה, ועל ידי יגיעה יושג הניצוץ, לא יגעתי ומצאתי  השתתראה מרוחק ויהי
  . ע"כ.אל תאמין

עפ"י הדברים האלה נבין מאמר רז"ל בבא וז"ל:  )לו טבת מאמר הכס(יששכר  בספה"ק בני

, פליגי בה תרין מלאכי 'כדכד', מהו )ישעיה נד יב( 'ושמתי כדכד שמשותיך' .)עה(בתרא 

ברקיע ותרין אמוראי בארעא, חד אמר שהם וחד אמר ישפה, אמר הקדוש ברוך הוא ליהוי 
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הנה כל הרואה משתומם, הנה  .ין וכדיןעיין שם ברשב"ם דזהו לשון כדכד כד .כדין וכדין

, ובדורות האחרונים איפלגו תרין אמוראי 'ושמתי כדכד וכו''הש"י אמר לישעיה בהבטחה 

וגם  .מהו כדכד שהבטיח הש"י, הנה נאמר שזהו לשון כדכד לשון כדין וכדין והוא לפלא

לבבי, דהנה  אבל אגיד לך את אשר עם .יש להתבונן באיזה סברא וראיה איפלגו האמוראים

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 

כמו שאמר דוד הנה [כ"ד טפחים על כ"ד טפחים  ]ולתפלה[הטפחים של קביעות מקום לתורה 

וכמו [, וכן בכוונות עתות השעה שהוא גם כן כ"ד פעמים כ"ד ])לים לט ויתה(טפחות נתת ימי 

, ובכוונה הזאת הוא ]שם לא טז)(בידך עתותי וכו'  )ט י(תהילים שאמר הכתוב משגב לעתות וכו' 

ושמתי 'למען היחוד השלם יסוד מלכות כנ"ל, הוא הבשורה שבישר הש"י על ידי ישעיה 

רצ"ל בזכות אשר עסקו בגלות בכוונת היחוד להשלים בצד , רצ"ל אורך, 'כדכד שמשותיך

מה ענין עבודת המזבח בכוונות קביעות מקום וכוונת עתותי השעה שהכל הוא בכוונה כ"ד 

ונזכה לראות שערי ירושלים שיהיו מאירים לכל [פעמים כ"ד, מזה יבא לך אורך לעתיד ב"ב 

  בשם כדכד מטעם הנ"ל. בבנין אבנים טובות אשר יקראו ל]העולם כפנס כמשארז"

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 

, על כן איפלגו ]תיב ושמתי כדכד שמשותיך וכו' להורות דתחת השמש הוא במציאותועל כן כ[

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 

ם, יוסף בסוד צדיק עליון יסוד דדכורא, ובנימין צדיק תחתון ובנימין הם בסוד תרין צדיקי

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 

אבן הטוב שהם שהוא אבן של יוסף, ומר סבר הנרמזים ביוסף ובנימין, מר סבר ודאי יהיה ה

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.

וכל ', הוא פסוק ']וכו' ושמתי כדכד['ועפי"ז תבין מה שדרשו חז"ל בפסוק שאחר זה הפסוק 

תלמידי חכמים  .)ברכות סד(, הנה דרשו חז"ל )ישעיה נד יג( 'בניך לימודי י"י ורב שלום בניך

אל תקרי בניך אלא  'וכל בניך לימודי י"י ורב שלום בניך'מרבים שלום בעולם שנאמר 

וגם על הנה מהראוי להתבונן למה הוציאו המקרא מידי פשוטו ודרשוהו באל תקרי,  .בוניך

, וגם דרשת חז"ל מרבים שלום לא נדע דהוה 'וכל בניך לימודי י"י'פי פשוטו לא נדע מהו 

והנה רוח י"י דיבר בו בהרב הגדול החסיד מהר"ש אלגאזי בספרו  .ליה למימר עושים שלום

ושמתי ['הנכבד אהבת עולם כתב שיצא לרז"ל דרשתם זה מן סמיכות הפסוק לפסוק שלמעלה 

ואמר הקדוש ברוך הוא ליהוי כדין  ,שפירשו בו דפליגי תרין אמוראי מהו כדכד, ']כדכד וכו'

 



  היכל       â   אוצר�ההיכל�� â       מראה

 
תתפז

  

, רצ"ל בניך המה כביכול 'וכל בניך לימודי י"י'וכדין, וזה קאמר הנביא תיכף בסמוך 

, 'ורב שלום בניך'לומדים את הש"י לעשות כדין וכדין, שמסכים הש"י לעשות ככל הדיעות, 

דרשו בו בוניך, שהן המה הבונים עם המלך במלאכתו השני מיותר, על כן  'בניך'הנה 

שיעשה הקדוש ברוך הוא הבנין כדין וכדין ותהיה הריבוי בשלום לבל יהיה מחלוקת 

אם כן הן המה הבונים בשלום, עיין שם עוד בדברי קדשו של הרב  ,ופלוגתות ביניהם
  הגדול הנ"ל.

תוכן פלוגתתם הוא אם שהם ולדרכינו הנ"ל ימתקו מאד הדברים, דלפי מה שכתבתי הנה 

אבנו של יוסף הרומז ליסוד דדכורא, אם ישפה אבנו של בנימין הרומז לצדיק תחתון יסוד 

שלמא עילאה ושלמא  ]סוד המשים שלום בבית[דנוקבא מלכות, והנה שניהם נקראים שלום 

תתאה כנודע, והנה הקדוש ברוך הוא מסכים על ידם לעשות כדין וכדין הנה הם מרבים 

ום כי על ידם בא הבנין בריבוי שלום, והמה נקראו בונים בשהם וישפה בריבוי שלום של
  תרין שלומין, הבן הדבר.

ואגב אודיעך עוד, לפי קבלת חז"ל אל תקרי בניך אלא בוניך הנה נחסרה אות הו' מן דברי 

כעין כל קרי [ונמסרה בתורה שבעל פה  ]שניתן לכתוב[נבואה שהוא בחינת תורה שבכתב 

, הבן ברמז אות הו' הוא דרגא דיסוד, והנה הו' נמסרה לתורה שבע"פ מלכות פה ]תיבוכ

דאחיד 'מתרגמינן  'בשמים ובארץ ]בגימטריא יסו"ד[כ"י כ"ל 'ותורה שבעל פה קרינן לה, 

, והנה הם השהם וישפה שרמזנו, וכבוד אלקים הסתר )כט יא ברי הימים א'ד( 'בשמיא וארעא
  דנו ולא יאמר פינו דבר שלא כרצונו.דבר, והשם הטוב יכפר בע

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 

וכן בהכנה דרבה [קביעות ד' אמות של הלכה בבחינת כדכ"ד גם כן כנ"ל כ"ד פעמים כ"ד 

, והנה היונים הרשעים רצו לבטל ]כ בבחינת כדכ"ד כנ"לשל החסידים לתפלה שעה דייקא ג"

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 

ר עבור מן ימי החדש כ"ד כמה פעמים, הנה נתהווה הנס בביאת יום כ"ה לחדש הזה אח

ושמתי כדכ"ד ['ימים כל אחד מן כ"ד שעות, לרמז לישראל ענין היחוד כ"ד פעמים כ"ד 

תקע"ו יסו"ד מלכו"ת, וחזרה עבודת בני לוי למקומה למזבח אשר לפני י"י שהוא  ']שמשותיך

בחינת כדכ"ד, ותורת יששכר בישיבת הסנהדרין אל מקום קביעותם ללמד הלכות לבני 

אל שהוא גם כן בבחינת כדכ"ד כנ"ל, והשם הטוב יאר פניו אתנו סלה, ונזכה במהרה ישר

 לראות בנין שערי ירושלים בכדכד ואבני אקדח במהרה בימינו אמן.

 



  היכל       â   אוצר�ההיכל�� â       מראה

 
תתפח

  

וז"ל: סביב שמונה עשר אלף ושם  (יחזקאל מח)בספר הליקוטים בכתבי האריז"ל איתא  .נז

בא השפע והזיווג לאדנו"ת, בשם  העיר מיום ה' שמה. דע, כי מצד הצדיק הנקרא ח"י,

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.

 



  באר                           החייםה
 

 

א  נבואת יחזקאל אפסוק  פרק מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  רש�י מכת�י
  

  
  לשון רש�י מתוך כתבי יד עתיקים

  
  
  

  מ"ג-ליחזקאל פרקים מ'
  

  

  





  באר                           החייםה
 

 

תתצא  נבואת יחזקאל אפסוק  פרק מ

  פתיחה

  
מעיינים, בהגלות נגלות פירוש רש"י על היגילו ולומדים השמחו י

  צורת בית המקדש השלישי ביחזקאל, מתוך כתבי יד עתיקים.

הנה בפירוש רש"י הנדפס על יחזקאל, נפלו בו הרבה שיבושים, 

נוספים שאינם מרש"י אשר טעויות הדפוס. וכן הוספות ופירושים 

  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.

דו בעל התוספות יום טוב בספרו בענין שיבושי הדפוס, כבר עמ

'צורת הבית', ובעל ה'יסוד ושורש העבודה' בסוף ספרו. ועמלו בזה 

  להגיה לברר ולהורות את הנוסח הנכון ברש"י.

פירוש רש"י מתוך כתבי יד אשר על כן, הננו מדפיסים בזה מחדש, 

ללא ההוספות, על תבנית בית המקדש השלישי  עתיקים מדויקים,

  ביחזקאל.

וז"ל: ואני לא היה לי לא רב ולא עוזר בכל  (יחזקאל מב ג)רש"י כתב 

 שהראוני מן השמים. האלא כמ ,הבנין הזה

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 

שוב ה' את שיבת ציון, בבנין בית המקדש לראות בקרוב מאוד ב

 השלישי בהר מרום הרים, בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן.





  באר                           החייםה
 

 

תתצג  נבואת יחזקאל אפסוק  פרק מ

  

  

  

  

  
  מ פרק

  

ּבְעֶׂשְרִ֣ים וְחָמֵׁ֣ש ׁשָנָ֣ה לְ֠גָלּותֵנּו ּבְרֹ֨אׁש  )א(
רֵה֙ הַׁשָּנָ֜ה ּבֶעָׂשֹ֣ור לַחֹ֗דֶׁש ּבְַארְּבַ֤ע עֶׂשְ

ׁשָנָ֔ה ַאחַ֕ר אֲׁשֶ֥ר הֻּכְתָ֖ה הָעִ֑יר ּבְעֶ֣צֶם | 
וָ֔ה וַּיָבֵ֥א אֹתִ֖י הַּיֹ֣ום הַּזֶ֗ה הָיְתָ֤ה עַָלי֙ יַד־יְהֹ

   ׁשָּֽמָה:

ִנין    ִרין ַוֲחֵמׁש ׁשְ ַעׂשְ ּבְ
א  ּתָ א ְדׁשַ ֵריׁשָ ְלָגלּוָתָנא ּבְ
ע  ַאְרּבַ ָרא ְלַיְרָחא ּבְ ַעׂשְ ּבְ

ַת  ִנין ּבָ ר ַעְסֵרי ׁשְ
ְכַרן  א ּבִ ָרַעת ַקְרּתָ ְדִאּתְ
ַרת ָעַלי רּוַח  יֹוָמא ָהֵדין ׁשְ
ְנבּוָאה ִמן ֳקָדם ְיָי ְוָאֵעיל 

  ָיִתי ְלַתָמן:

איזו היא שנה שראש השנה שלה בעשור  בראש השנה בעשור לחדש. (א)
לחדש, הוי אומר זה יובל, שחרב הבית בשנת שלשים ושש ביובל שהתחיל 

יהו, ולסוף ארבע עשרה שנה היה ראוי היובל בשמונה עשרה שנה ליאש
להיות, והוא שנת עשרים וחמש לגלות יכניה שגלה בעשרים ושש ביובל, י"ד 

 יד ה'.של יאשיהו משמנה עשרה עד שלשים ואחד, ויהויקים אחת עשרה: 
אל העיר ההוכתה, היא  ויבא אותי שמה.חוזק תוקפו להוליכני על כרחי: 

  בניין הבית לעתיד לבא:ירושלים, אותה שנה הראהו 

ּבְמַרְאֹ֣ות אֱלֹהִ֔ים הֱבִיַא֖נִי אֶל־אֶ֣רֶץ  )ב(
יִׂשְרָאֵ֑ל וַיְנִיחֵ֗נִי אֶל־הַ֤ר ּגָבֹּ֙הַ֙ מְאֹ֔ד וְעָלָ֥יו 

  ּכְמִבְנֵה־עִ֖יר מִּנֶֽגֶב: 

ַרת ֲעֵלי    רּוַח ְנבּוָאה ִדׁשְ ּבְ
ִמן ֳקָדם ָאֵעַלִני ְלַאְרָעא 

ַריַ  ָרֵאל ְוַאׁשְ ִני ַעל ְדִיׂשְ
טּור ָרם ַלֲחָדא ַוֲעלֹוִהי 

א ִמָדרֹוָמא: ִבְנָין ַקְרּתָ   ּכְ
      

לא הוליכני שם ממש, אלא הראני כאילו אני  במראות אלהים הביאני. (ב)



  באר                           החייםה
 

 

 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתצד

שכן הוא עתיד ליגבה, שנאמר 'ונשא הוא  אל הר גבוה מאד.שם: 
  בדרומו של הר: מנגב.כבניין עיר:  כמבנה עיר.: (מיכה ד א)מגבעות' 

וַּיָבֵ֨יא אֹותִ֜י ׁשָּ֗מָה וְהִּנֵה־אִיׁש֙ מַרְאֵ֙הּו֙  )ג(
ּכְמַרְאֵ֣ה נְחֹׁ֔שֶת ּופְתִיל־ּפִׁשְּתִ֥ים ּבְיָדֹ֖ו ּוקְנֵ֣ה 

  הַּמִּדָ֑ה וְהּ֥וא עֹמֵ֖ד ּבַׁשָּֽעַר: 

ְוָאֵעיל ָיִתי ְלַתָמן ְוָהא   
א  ֲחזּו ְנָחׁשָ ַגְבָרא ֶחְזֵויּה ּכַ

יֵדיּה ּוְקֵני ְוחּוט ְדִכיְתָנא ּבִ 
א ְוָהא ָקֵאים  ְחּתָ ְמׁשַ

ַתְרָעא:   ּבְ

: (לעיל א ז)כעין זיו החיות, 'ונוצצים כעין נחושת קלל'  כמראה נחושת. (ג)
וקנה המדה. למדירת קרקע אין יפה מחבל פשתים:  ופתיל פשתים בידו.

  למדוד בו עובי החומה ואורך ורוחב השערים:
  

ׁש ּבֶן־ָאדָ֡ם רְאֵ֣ה וַיְדַּבֵ֨ר אֵלַ֜י הָאִ֗י )ד(
בְעֵינֶיךָ֩ ּובְָאזְנֶ֨יךָ ׁשְּמָ֜ע וְׂשִ֣ים ִלּבְךָ֗ לְכֹ֤ל 
אֲׁשֶר־אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אֹותָ֔ךְ ּכִ֛י ְלמַ֥עַן 
הַרְאֹותְכָ֖ה הֻבָ֣אתָה הֵּ֑נָה הַּגֵ֛ד 

  אֶת־ּכָל־אֲׁשֶר־ַאּתָ֥ה רֹאֶ֖ה לְבֵ֥ית יִׂשְרָאֵֽל: 

ר    ּוַמֵליל ִעִמי ַגְבָרא ּבַ
ָאָדם ֲחֵזי ְבֵעיָנְך ּוְבאּוְדָנְך 
ְך ְלָכל ִדי  ֵוי ִלּבָ ַמע ְוׁשַ ׁשְ
ִדיל  ֲאָנא ַמֲחֵזי ָיָתְך ֲאֵרי ּבְ
ְלַאְחָזיּוָתְך ִאּתֹוַתְבָתא 
ל ְדַאּתְ  ַהִלָכא ַחֵוי ַית ּכָ

ָרֵאל:   ָחֵזי ְלֵבית ִיׂשְ

  מבבל: הובאתה הנה.עיניין הביניין:  לכל אשר אני מראה אותך. (ד)
  

וְהִּנֵ֥ה חֹומָ֛ה מִחּ֥וץ ַלּבַ֖יִת סָבִ֣יב | סָבִ֑יב  )ה(
ּובְיַ֨ד הָאִ֜יׁש קְנֵ֣ה הַּמִּדָ֗ה ׁשֵׁש־ַאּמֹ֤ות 
ּבַָֽאּמָה֙ וָטֹ֔פַח וַּיָ֜מָד אֶת־רֹ֤חַב הַּבִנְיָן֙ קָנֶ֣ה 

  אֶחָ֔ד וְקֹומָ֖ה קָנֶ֥ה ֶאחָֽד: 

ָרא ְלֵביָתא    ְוָהא ׁשּוָרא ִמּבָ
ְבַיד ַגְבָרא ְסחֹור ְסחֹור וּ 

א ְדַחד ִמְנהֹון  ְחּתָ ְקֵני ְמׁשַ
ַאְמָתא ְדִהיא  ית ַאִמין ּבְ ׁשִ
ח ַית  ְך ּוְמׁשַ ַאָמה ּוְפׁשַ
ּפּוְתָיא ְדִבְנָיָנא ַקְנָיא ַחד 

  ְורּוָמא ַקְנָיא ַחד:

בניין בית אחד הראני בצפון ההר וחומה חוץ  והנה חומה מחוץ לבית. (ה)
שש אמות עיר בדרום והבית בצפון: סביב, כך מפורש בסוף הספר שה

תירגם יונתן 'שית אמין באמתא דהיא אמתא ופשך', זו היא  באמה וטופח.
 רוחב הבנין.אמה בינונית בת ששה, שהיא אמה וטפח באמה בת חמשה: 

וזו היא חומה חיצונה שהיא סביב הר  וקומה קנה אחד.עובי החומה: 
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, כל הכתלים שהיו שם היו ד) (מדות בהבית, והיא היתה נמוכה, כמו ששנינו 
גבוהים חוץ מכותל מזרחי מפני שהכהן השורף את הפרה עומד בהר 

  המשחה וכו':

  

וַּיָבֹ֗וא אֶל־ׁשַ֙עַר֙ אֲׁשֶ֤ר ּפָנָיו֙ ּדֶ֣רֶךְ  )ו(
ּבְמַֽעֲלֹותָ֑יו  )כתיב(במעלותו הַּקָדִ֔ימָה וַּיַ֖עַל 

חַב וַּיָ֣מָד | אֶת־סַ֣ף הַׁשַּ֗עַר קָנֶ֤ה אֶחָד֙ רֹ֔ 
  וְאֵת֙ סַ֣ף אֶחָ֔ד קָנֶ֥ה אֶחָ֖ד רֹֽחַב: 

ְוַעל ְלַתְרָעא ִדְפִתיַח   
ְלאֹוַרח ַמִדיְנָחא ּוְסִליק 
א  ח ַית ִסּפָ ַדְרגֹוִהי ּוְמׁשַ ּבְ
ְדַתְרָעא ַקְנָיא ַחד פּוְתָיא 
א ַחד ַקְנָיא ַחד  ְוַית ִסּפָ

  ּפּוְתָיא:

תוך ההיקף ובא לו נכנס ל ויבא אל שער אשר פניו דרך הקדימה. (ו)
לשער עזרת נשים המזרחי. והיא נקראת 'חצר החיצונה' בכל העיניין הזה, 

ששיפוע ההר הולך ועולה  ויעל במעלותיו.לפי שהיא לפני עזרת ישראל: 
(מדות מן החיל התחתון עד עזרת נשים שתים עשרה מעלות, כאותה ששנינו 

סף ת היו שם וכו': , לפנים הימנו החיל עשר אמות ושתים עשרה מעלוב ג)

שש אמות. ומכסה את כל עובי  קנה אחד רחב.היא מזוזת השער: השער. 
מזוזה  ואת סף אחד.: (פסוק ה)החומה שהוא קנה אחד, כמו שאמר למעלה 

  השנית, אחד מצפון ואחד מדרום:

  

וְהַּתָ֗א קָנֶ֨ה אֶחָ֥ד אֹ֙רֶךְ֙ וְקָנֶ֤ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב  )ז(
ׁש ַאּמֹ֑ות וְסַ֣ף הַׁ֠שַּעַר ּובֵ֥ין הַּתָאִ֖ים חָמֵ֣ 

  מֵאֵ֨צֶל אּולָ֥ם הַׁשַּ֛עַר מֵֽהַּבַ֖יִת קָנֶ֥ה אֶחָֽד: 

א    ּוְתָוא ַקְנָיא ַחד אּוְרּכָ
ְוַקְנָיא ַחד ּפּוְתָיא ּוֵבין 
ַוָיא ָכְתָלא ֲחֵמׁש ַאִמין  ּתְ
א ְדַתְרָעא ִמֳקֵביל  ְוִסּפָ
אּוַלָמא ְדַתְרָעא ִמְלָגיו 

  ַקְנָיא ָחד:

ְנִדי"ץ. והיו שלשה מימין השער ושלשה מן  והתא. (ז) הוא יציע שקורין ַאּפַ
השמאל כמו שאמור בעיניין. והתאין סמוכין לכותל מזרחי של עזרת נשים 
מבחוץ כלפי הר הבית. ומהיכן אני למד שהן מבחוץ, ממה שכתוב אחר כל 

כל האמור , מכאן אני למד ש(להלן מ יז)הענין 'ויביאני אל החצר החיצונה' 
 והתא קנה אחר אורך.למעלה היה חוצה לה שעדיין לא נכנס לתוכה: 

 ובין התאים חמש אמות.חללו של כל אחד ואחד שש אמות מרובע: 
כתלים המפסיקין בין התאין עוביין אמות חמש, וכן תירגם יונתן 'ובין תוויא 
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סף ו'כותל התא חמש':  (ד ז)כותלא חמש אמין', וכן שנינו במסכת מידות 

שלפנים מן השער היה עשוי אולם  השער מאצל אולם השער וגו'.
מחובר לשער, כמו שמפורש בעיניין, בולט לתוך עזרת נשים עשר אמות, 

אצל אולם השער, שהוא  וסף השערובראשו דלתות ומזוזות. וזהו שאמר 

רחבו, לכסות עובי חומת האולם  קנה אחדכלומר לצד פנים,  מהבית,
קנה שמאל. שעובי החומה של אולם לימין ולשמאל אחת מימין ואחת מ

  כמו שמפרש והולך: אחד

  

וַּיָ֜מָד אֶת־אֻלָ֥ם הַׁשַּ֛עַר מֵהַּבַ֖יִת קָנֶ֥ה  )ח(
  אֶחָֽד: 

ח ַית אּוַלָמא    ּוְמׁשַ
  ְדַתְרָעא ִמְלָגיו ַקְנָיא ָחד:

עובי  קנה אחד.לפנים מן השער:  וימד את אולם השער מהבית. (ח)
  מין והשמאל, שהאולם נכון עליהם:חומת הי

  

וַּיָ֜מָד אֶת־אֻלָ֤ם הַׁשַּ֙עַר֙ ׁשְמֹנֶ֣ה ַאּמֹ֔ות  )ט(
וְאֵילָ֖יו ׁשְּתַ֣יִם ַאּמֹ֑ות וְאֻלָ֥ם  )כתיב(ואילו 

  הַׁשַּ֖עַר מֵהַּבָֽיִת: 

ח ֵית אּוַלָמא    ּוְמׁשַ
ְמֵני ַאִמין  ְדַתְרָעא ּתַ
ין ַאִמין  ְרּתֵ ְוֵאלֹוִהי ּתַ

  ָמא ְדַתְרָעא ִמְלָגיו:ְואּולָ 

משך בליטתו לתוך עזרת  וימד את אולם השער שמונה אמות. (ט)
כל אילים האמורים בעיניין זה כמין אילנות עגולין, עשויין  ואיליו.נשים: 

מאבני גזית, ועומדין בפתח, אחד מימין ואחד משמאל, במקום סיפים 
'אילוות סיפייא'.  -יפים' 'וינועו אמות הס (ישעיה ו ד)ומזוזות. וכן תירגם 

ואיליו שתים : (ישעיה ו יג)וקרויין 'אילים' על שם עיגולן, כאלה וכאלון 

עובי עיגולן. ועומדין בסוף חלל האולם, דבוקים זה לכותל ימין וזה  אמות.
לכותל שמאל. נמצא בליטת האולם ואילים שלו עשר אמות, לתוך העזרה, 

לפי שאולמי שערי עזרת ישראל  ואולם השער מהבית.לפנים מן השער: 
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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ם ׁשְלֹׁשָ֤ה מִּפֹה֙ וְתָאֵ֨י הַׁשַּ֜עַר ּדֶ֣רֶךְ הַּקָדִ֗י )י(
ּוׁשְלֹׁשָ֣ה מִּפֹ֔ה מִּדָ֥ה ַאחַ֖ת ִלׁשְָלׁשְּתָ֑ם ּומִּדָ֥ה 

  ַאחַ֛ת לָאֵילִ֖ם מִּפֹ֥ה ּומִּפֹֽו: 

אֹוַרח    ְוָתֵוי ַתְרָעא ּבְ
א  ָלָתא ִמּכָ ַמִדיְנָחא ּתְ
א  ְחּתָ א ְמׁשַ ּוְתָלָתא ִמּכָ
ֲחָדא ִלְתָלֵתיהֹון 

א ֲחָדא ְלֵאיַליָ  ְחּתָ א ּוְמׁשַ
א: א ּוִמּכָ   ִמּכָ

שבכותל מזרחי של עזרת נשים,  דרך הקדים,הזה, אשר  ותאי השער (י)
שלשה לדרום ושלשה לצפון, סמוכין  מפה,היו  ושלשה מפההיו  שלשה

לכותל עזרת נשים, ופניהם להר הבית. ומידת חללן וכותל המפסיק בין כל 
לם מבפנים: העשויין לסיפי האו ומידה אחת לאילים.אחד פירש למעלה: 

  מימין ומשמאל, מדתן שתים אמות: ומפה. מפה

  

וַּיָ֛מָד אֶת־רֹ֥חַב ּפֶֽתַח־הַׁשַּ֖עַר עֶׂ֣שֶר  )יא(
  ַאּמֹ֑ות אֹ֣רֶךְ הַׁשַּ֔עַר ׁשְלֹ֥וׁש עֶׂשְרֵ֖ה ַאּמֹֽות: 

ח ַית ּפּוְתָיא    ּוְמׁשַ
ְדַמֲעָלָנא ְדַתְרָעא ֲעַסר 
א ְדַתְרָעא  ַאִמין אּוְרּכָ

ַלת   ַעְסֵרי ַאִמין: ּתְ

, כל הפתחים (מדות ב ג)רוחב חלל הפתח. וכן שנינו  רוחב פתח השער. (יא)
הוא חלל אולם השער מן הצפון לדרום:  אורך השער.רחבן עשר אמות: 

עשר כנגד חלל הפתח, ואמה וחצי לכאן ואמה וחצי  שלש עשרה אמות.
ורהו אורך, לכאן. ואל תתמה שאצל הפתח קורהו רוחב ואצל חלל האולם ק

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 

ארכו על 'והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה  (א' ו ג)במשכנא דמלכים 
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:

  

ּוגְבּ֞ול ִלפְנֵ֤י הַּתָאֹות֙ ַאּמָ֣ה אֶחָ֔ת  )יב(
ּפֹ֑ה וְהַּתָ֕א ׁשֵׁש־ַאּמֹ֣ות וְַאּמָה־ַאחַ֥ת ּגְבּ֖ול מִ

  מִּפֹ֔ו וְׁשֵׁ֥ש ַאּמֹ֖ות מִּפֹֽו: 

ַוָיא    ּוְתחּוָמא ִדי ֳקָדם ּתְ
ַאְמָתא ֲחָדא ְוַאְמָתא 
א ּוְתָוא  ֲחָדא ְתחּוָמא ִמּכָ
ית  א ְוׁשִ ית ַאִמין ִמּכָ ׁשִ

א:   ַאִמין ִמּכָ
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שער היו התאות שמכאן ומכאן ל וגבול לפני התאות אמה אחת וגו'. (יב)
משוכין מן כנגד חלל האולם שלפנים אמה לצפון ואמה לדרום, נמצאו 
משוכים מחלל רחב הפתח שתי אמות ומחצה לכאן ושתי אמות ומחצה לכאן. 

ַאשּוַמְיְי"ל, מקום פנוי. וכותל התא עוביו חמש, נמצא עובי  וגבול,וזהו לשון 
, כלים זה כנגד זה. של התא הצפוני, ועובי כותל צפוני של אולם אכותל צפוני

שכותל אולם עוביו שש, וכותל התא חמש, והוא נמשך אמה אחת לתוך כנגד 
  עובי כותל האולם, וכן לדרום:

  

וַּיָ֣מָד אֶת־הַׁשַּ֗עַר מִּגַ֤ג הַּתָא֙ ְלגַּגֹ֔ו רֹ֕חַב  )יג(
  עֶׂשְרִ֥ים וְחָמֵׁ֖ש ַאּמֹ֑ות ּפֶ֖תַח נֶ֥גֶד ּפָֽתַח: 

ְר    ח ַית ּתַ ָעא ֵמִאיַגר ּוְמׁשַ
ָוא ְלִאיְגֵריּה ּפּוְתָיא  ּתְ
ַרע  ַעְסִרין ַוֲחֵמׁש ַאִמין ּתְ

ַרע:   ֶלֳקֵביל ּתְ

מגג התא שבצפון השער לגג התא  וימד את השער מגג התא לגגו. (יג)
עובי כותל התא חמש, וכן עובי  עשרים וחמש אמות.שבדרום השער: 

שהתא משוך מחלל כותל התא שמצד השיני הרי עשר, ושתי אמות ומחצה 
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 

פתח התא שאצל פתח נגד פתח. כתליו קנה מכאן וקנה מכאן, הרי כ"ה: 
יה לכל השער בדרום, מכוון כנגד פתח התא שאצל השער בצפון. שלא ה

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 

  'ואל איליהמה לפנימה לשער', למדנו שפתחיהם פונים לשער: (פסוק טז)

  

וַּיַ֥עַׂש אֶת־אֵילִ֖ים ׁשִׁשִּ֣ים ַאּמָ֑ה  )יד(
  חָצֵ֔ר הַׁשַּ֖עַר סָבִ֥יב | סָבִֽיב: וְאֶל־אֵיל֙ הֶֽ

ין    ּתִ ַוֲעַבד ַית ֵאַלָיא ׁשִ
ַאִמין רּוְמהֹון ְוַעל ֵאיָלא 
א ְדַתְרָעא ְסחֹור  ְדַדְרּתָ

  ְסחֹור:

 

W  –––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––– 
  

  . דרומיה שצריך לומר בספר צורת הבית הגי א
אמנם אפשר לפרש את הגירסא הקיימת, שהכוונה הכותל הצפוני מהשער, שהוא כותל התא 

  הצפוני. והכוונה לכותל שבין התא הצפוני והשער.
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גובהן של אילים של סיפי האולם  ויעש את אילים ששים אמה. (יד)
צר וכן לכל אילי הח ואל איל החצר השער סביב.גבוהין ששים אמה: 

שבכל אולמי שעריה סביב סביב. שאף בצפון ובדרום היו לה שערים עשויין 
  כתבנית השער הזה, כמו שמפורש בעניין:

  

הָֽאִיתֹ֔ון  )כתיב(היאתון וְעַ֗ל ּפְנֵי֙ הַׁשַּ֣עַר  )טו(
עַל־ִלפְנֵ֕י אֻלָ֥ם הַׁשַּ֖עַר הַּפְנִימִ֑י חֲמִׁשִּ֖ים 

  ַאּמָֽה: 

ְרָעא ְמִצ    יָעָאה ִדי ְוָקָדם ּתַ
ֳקָדם אּוַלָמא ְדַתְרָעא 

ין ַאִמין:   ַגָוָאה ַחְמׁשִ

גובהו של שער הזה. והוא קרוי 'שער  ועל פני השער האיתון. (טו)
תרגום  איתון,האיתון', לפי שהוא משמש כניסה ויציאה לכל באי העזרה. 

עם גובהו של אולם השער  על לפני אולם השער הפנימי.של ביאה: 
ן השער, חמשים אמה. ומגובה שאר השערים שבעיניין שהם שהוא לפנים מ

  חמשים אמה, אני למד ש'על לפני' האמורים כאן הוא גובה:

  

וְחַּלֹנֹ֣ות אֲטֻ֣מֹות אֶֽל־הַּתָאִ֡ים וְאֶל֩  )טז(
אֵֵליהֵ֨מָה ִלפְנִ֤ימָה ַלׁשַּ֙עַר֙ סָבִ֣יב | סָבִ֔יב 

בִיב֙ וְכֵ֖ן ָלאֵַֽלּמֹ֑ות וְחַּלֹונֹ֞ות סָבִ֤יב | סָ
  ִלפְנִ֔ימָה וְאֶל־ַא֖יִל ּתִמֹרִֽים: 

יָמן ְלָתַוָיא וִ ְוכַ    ין ְסּתִ
ּוְלֵאיֵליֶהן ִמָגיו ְלַתְרָעא 
ְסחֹור ְסחֹור ְוֵכן ְלאּוַלַמָיא 
ְוַכִוין ְסחֹור ְסחֹור ְלָגיו ְוַעל 

א:   ֵאיָלא ּכֹוַתְרּתָ

אל  התאים האלה אין להם פתחים וחלונות אטומות אל התאים. (טז)
החוץ, אלא זה פתוח לזה. וכן שנינו במסכת מידות בתאים שסביבות ההיכל 

, שלשה פתחים לכל אחד ואחד, אחד לתא מן הימין, ואחד לתא מן (ד ג)
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 

שקופים אטומים, פתוחים  חלונותכתף השיני מזה ומזה לשער. והיו להם 
לצד החוץ וסתומים לצד פנים, כלומר קצרים לצד פנים ורחבים לצד החוץ 

ואל כתפות פתחיהם, של שני  ואל איליהמה לפנימה לשער.רח: אל המז



  באר                           החייםה
 

 

 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתק

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 

ה מפסיק בין התאים. ואותו אויר קורא 'לפנימה הפסק רחב השער שהי
לשער', שמשנכנס לבין אויר בליטת התאים שמכאן ומכאן נראה שהוא נכנס 

וכן היו חלונות לאילמות של כל שער ושער:  וכן לאילמות.לשער: 
ואל איל בחומה לצד העזרה מבפנים: וחלונות סביב סביב לפנימה. 

תרת בראש האיל היה עשוי כמין יונתן תירגם 'כותרתא'. כו תימורים.
הן מתורגמות 'צורות  (מלכים א' ו לב)כותרת דומה לדקל. כי במשכנא דשלמה 

  דיקלין':

  

וַיְבִיאֵ֗נִי אֶל־הֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצֹונָ֔ה וְהִּנֵ֤ה  )יז(
ְלׁשָכֹות֙ וְרִֽצְפָ֔ה עָׂשּ֥וי לֶחָצֵ֖ר סָבִ֣יב | 

  צְפָֽה: סָבִ֑יב ׁשְלֹׁשִ֥ים ְלׁשָכֹ֖ות אֶל־הָרִֽ

ַרְיָתא    א ּבָ ְוָאֲעַלִני ְלַדְרּתָ
ָתא ֲעֵביד  ן ְוִרְצּפְ ּכָ ְוָהא ִלׁשְ
א ְסחֹור ְסחֹור  ְלַדְרּתָ
ל ַעל  ּכָ ָלִתין ִלׁשְ ּתְ

ָתא:   ִרְצּפְ

, חלקה (מדות ב ה). אומר אני שהיא עלייה סביב. כאותה ששנינו ורצפה (יז)
לייה היו הלשכות. וממה הייתה בראשונה והקיפוה כסוסטרא. ועל אותה ע

'והרצפה אל כתף השערים' ותחתיתה כנגד גובה  (פסוק יח)שאמור בעיניין 
  השערים, אנו למידין שהרצפה הזו עלייה היא:

  

וְהָרִֽצְפָה֙ אֶל־ּכֶ֣תֶף הַׁשְּעָרִ֔ים לְעֻּמַ֖ת  )יח(
  אֹ֣רֶךְ הַׁשְּעָרִ֑ים הָרִֽצְפָ֖ה הַּתַחְּתֹונָֽה: 

ָתא   ְלֶעְבָרא  ְוִרְצּפְ
א  ְדַתְרַעָיא ָלֳקֵביל אּוְדּכָ
ָתא  ְרַעיָא ִרְצּפָ ְדּתַ

  ַאְרִעיָתא:

גובה שערי החצר היה מפסיק את  והרצפה אל כתף השערים. (יח)
העלייה, שלא היתה מסככת את כל החצר. והיא אל כתפות השער, מזה 

נשתנית תיבה זו מכל  הרצפה התחתונה.ומזה כנגד גובה השערים: 
נה' שבמקרא, שבכל מקום הטעם בנו"ן וזה בתי"ו, למדנו שאין 'התחתו

'התחתונה' זו רצפה שתחת אחרת, אלא רצפה אחת היא, ותחתיתה של רצפה 
  
  



  באר                           החייםה
 

 

תתקא  נבואת יחזקאל יטפסוק  פרק מ

היתה לעומת גובה השערים. וה"י של 'תחתונה', כה"י של 'ביתה', וכה"י של 
  'עזרתה', וכה"י של 'חלאתה', שהן יתירות:

  

פְנֵי֩ הַׁשַּ֨עַר הַּתַחְּתֹ֜ונָה וַּיָ֣מָד רֹ֡חַב מִִּל )יט(
ִלפְנֵ֨י הֶחָצֵ֧ר הַּפְנִימִ֛י מִחּ֖וץ מֵָא֣ה ַאּמָ֑ה 

  הַּקָדִ֖ים וְהַּצָפֹֽון: 

ח ּפּוְתָיא ִמן ֳקָדם    ּוְמׁשַ
ְרָעא ִמִציֲעָאה ִדְקָדם  ּתַ
ָרא ְמָאה  א ַגְוָיָתא ִמּבָ ַדְרּתָ
  ַאִמין ְלַמִדיְנָחא ּוְלִצּפּוָנא:

זה השער מלפני השער התחתונה. חלל עזרת נשים:  ד רחב.וימ (יט)
 הקדים והצפון.עד עזרת ישראל:  לפני החצר הפנימי.המפורש למעלה: 

  לשתי רוחותיה חללה מאה:

  

וְהַׁשַּ֗עַר אֲׁשֶ֤ר ּפָנָיו֙ ּדֶ֣רֶךְ הַּצָפֹ֔ון ֶלחָצֵ֖ר  )כ(
  הַחִֽיצֹונָ֑ה מָדַ֥ד ָארְּכֹ֖ו וְרָחְּבֹֽו: 

ָעא ְדְפִתיַח ְלאֹוַרח ְוַתְר   
ַרְיָתא  א ּבָ ִצּפּוָנא ְלַדְרּתָ

יּה ּופּוְתֵיּה: ח אּוְרּכֵ   ְמׁשַ

  כמידת שער הקדים. כך מפורש בעיניין:מדד ארכו ורחבו.  (כ)

  

וְתָָא֗יו ׁשְלֹוׁשָ֤ה מִּפֹו֙ ּוׁשְלֹׁשָ֣ה  )כתיב(ותאו  )כא(
לַּמָיו֙ וְאֵֽ )כתיב(ואלמו וְאֵילָ֤יו  )כתיב(ואילו מִּפֹ֔ו 

הָיָ֔ה ּכְמִּדַ֖ת הַׁשַּ֣עַר הָרִאׁשֹ֑ון חֲמִׁשִּ֤ים ַאּמָה֙ 
  ָארְּכֹ֔ו וְרֹ֕חַב חָמֵׁ֥ש וְעֶׂשְרִ֖ים ּבַָאּמָֽה: 

א    ְוָתוֹוִהי ְתָלָתא ִמּכָ
א ְוֵאילֹוִהי  ּוְתָלָתא ִמּכָ
ַחת  ִמׁשְ ְואּוֵלמֹוִהי ֲהָות ּכְ
ין  ְרָעא ַקְדָמָאה ַחְמׁשִ ּתַ

יּה ּופּוְתָיא ַאִמין אּוְר  ּכֵ
  ַעְסִרין ַוֲחֵמׁש ַאִמין:

מגג התא  ורחב חמש ועשרים אמה.גובהו:  חמשים אמה ארכו. (כא)
  לגגו:

  

וְאֵֽלַּמָיו֙  )כתיב(ואלמו וְחַּלֹונָ֤יו  )כתיב(וחלונו  )כב(
וְתִ֣מֹרָ֔יו ּכְמִּדַ֣ת הַׁשַּ֔עַר אֲׁשֶ֥ר  )כתיב(ותמרו 

ּובְמַעֲלֹ֥ות ׁשֶ֙בַע֙ יַֽעֲלּו־בֹ֔ו  ּפָנָ֖יו ּדֶ֣רֶךְ הַּקָדִ֑ים
  וְאֵֽיַלּמָ֖יו ִלפְנֵיהֶֽם:  )כתיב(ואילמו 

ְוַכוֹוִהי ְואּוֵלמֹוִהי   
ַחת  ִמׁשְ יּה ּכְ ִוכּוַתְרּתֵ
ְרָעא ִדְפִתיַח ְלאֹוַרח  ּתַ
ְבָעה  ַמִדיְנָחא ּוְבַדְרִגין ׁשַ
יּה ְואּוַלמֹוִהי  ַסְלִקין ּבֵ

  ֳקָדֵמיּהֹון:

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתקב

ואולם השער לפני המעלות, קודם שיכנס לאולם  ילמיו לפניהם.וא (כב)
  היה עולה במעלות:

  

וְׁשַ֙עַר֙ לֶחָצֵ֣ר הַּפְנִימִ֔י נֶ֣גֶד הַׁשַּ֔עַר  )כג(
ַלּצָפֹ֖ון וְלַּקָדִ֑ים וַּיָ֧מָד מִׁשַּ֛עַר אֶל־ׁשַ֖עַר 

  מֵָא֥ה ַאּמָֽה: 

א ַגַוְיָתא    ְוַתְרָעא ְלַדְרּתָ
ְר  ָעא ִדְפִתיַח ָלֳקֵביל ּתַ

ְלִצּפּוָנא ּוְלַמִדיְנָחא 
ַרע ִלְתַרע ְמָאה  ח ִמּתְ ּוְמׁשַ

  ַאִמין:

של חיצונה, מכוונים:  נגד השערלעזרת ישראל. ושער לחצר הפנימי.  (כג)
  הוא רוחב חלל עזרת נשים: מאה אמה,התחתון, עד העליון, וימד משער 

  

ּנֵה־ׁשַ֖עַר ּדֶ֣רְֶך וַּיֹולִכֵ֙נִי֙ ּדֶ֣רֶךְ הַּדָרֹ֔ום וְהִ )כד(
 )כתיב(ואילמו אֵיָליו֙  )כתיב(אילו הַּדָרֹ֑ום ּומָדַ֤ד 

  וְאֵ֣יַלּמָ֔יו ּכַּמִּדֹ֖ות הָאֵֶּֽלה: 

אֹוַרח ָדרֹוָמא    ְואֹוִביֵלִני ּבְ
ִתיַח  ְוָהא ַתְרָעא ַחד ּפְ
ח  ְלאֹוַרח ָדרֹוָמא ּוְמׁשַ
ֵאילֹוִהי ְואּוֵלמֹוִהי 

א ָהִאלֵ  ְחּתָ ְמׁשַ   ין:ּכִ

  לחצר החיצונה:ויוליכני דרך הדרום.  (כד)

  

ּוְלאֵֽילַּמָיו֙  )כתיב(ולאילמו וְחַּלֹונִ֨ים לֹ֤ו  )כה(
סָבִ֣יב | סָבִ֔יב ּכְהַחֲּלֹנֹ֖ות הָאֵֶּ֑לה חֲמִׁשִּ֤ים 

  ַאּמָה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב חָמֵׁ֥ש וְעֶׂשְרִ֖ים ַאּמָֽה: 

ְוַכֵוין ֵליּה ּוְלאּוַלמֹוִהי   
ַכַוָיא ָהִאֵלין ְסחוֹ  ר ְסחֹור ּכְ

א  ין ַאִמין אֹוְרּכָ ַחְמׁשִ
ּופּוְתָיא ַעְסִרין ַוֲחֵמׁש 

  ַאִמין:

דרש רבי תנחומא, ה"י זו יתירה לשון 'כהה', כהחלונות האלה.  (כה)
'חלונות כהות', רחבות מבחוץ וקצרות מבפנים, לומר לא לאורה אני צריך, 

  ות מבחוץ ומרחיבות מבפנים:שכל חלונות העשויות להכניס אורה קצר

  

עֹֽלֹותָ֔יו  )כתיב(עלותו ּומַעֲלֹ֤ות ׁשִבְעָה֙  )כו(
וְאֵַֽלּמָ֖יו ִלפְנֵיהֶ֑ם וְתִמֹרִ֣ים לֹ֗ו  )כתיב(ואלמו 

אֵילָֽיו:  )כתיב(אילו אֶחָ֥ד מִּפֹ֛ו וְאֶחָ֥ד ִמּפֹ֖ו אֶל־

ְבָעא ַדְרגֹוִהי    ְוַדְרִגין ׁשִ
ן ְואּוַלמֹוִהי ֳקָדֵמיהוֹ 

א  ְוכּוְתָרן ֵליּה ֲחָדא ִמּכָ
א ַעל ֵאילֹוִהי:   ַוֲחָדא ִמּכָ

  על ראש האיל היה דקל מצוייר: אל איליו. (כו)

  
      

  



  באר                           החייםה
 

 

תתקג  נבואת יחזקאל כזפסוק  פרק מ

וְׁשַ֛עַר לֶחָצֵ֥ר הַּפְנִימִ֖י ּדֶ֣רֶךְ הַּדָרֹ֑ום  )כז(
וַּיָ֨מָד מִׁשַּ֧עַר אֶל־הַׁשַּ֛עַר ּדֶ֥רֶךְ הַּדָרֹ֖ום מֵָא֥ה 

  ַאּמֹֽות: 

א ַגִויָתא ְוַתְר  ָעא ְדַדְרּתָ
ח  אֹוַרח ְדרֹוָמא ּוְמׁשַ ּבְ
אֹוַרח  ַרע ִלְתַרע ּבְ ִמּתְ

  ָדרֹוָמא ְמָאה ַאִמין:

    

וַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־חָצֵ֥ר הַּפְנִימִ֖י ּבְׁשַ֣עַר  )כח(
הַּדָרֹ֑ום וַּיָ֙מָד֙ אֶת־הַׁשַּ֣עַר הַּדָרֹ֔ום ּכַּמִּדֹ֖ות 

  הָאֵֶּֽלה: 

א ַגֵויָתא ְוָאֵעיְלִני ְלַד    ְרּתָ
ח ַית  ְתַרע ָדרֹוָמא ּוְמׁשַ ּבִ
ֲחָתא  ִמׁשְ ַרע ָדרֹוָמא ּכְ ּתְ

  ָהִאֵלין:

  של חצר הפנימי: וימד את השער הדרום. (כח)

  

ְואֵילָ֤יו  )כתיב(ואילו וְתָָא֞יו  )כתיב(ותאו  )כט(
וְאֵֽלַּמָיו֙ ּכַּמִּדֹ֣ות הָאֵֶּ֔לה וְחַּלֹונֹ֥ות  )כתיב(ואלמו 

ּולְאֵַלּמָ֖יו סָבִ֣יב | סָבִ֑יב  )כתיבלמו (ולאלֹ֛ו 
חֲמִׁשִּ֤ים ַאּמָה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב עֶׂשְרִ֥ים וְחָמֵׁ֖ש 

  ַאּמֹֽות: 

ְוָתוֹוִהי ְוֵאילֹוִהי ְואּוֵלמֹוִהי   
א ָהִאֵלין ְוַכִוין  ְחּתָ ְמׁשַ ּכִ
ֵליּה ּוְלאּוֵלמֹוִהי ְסחֹור 
ין ַאִמין  ְסחֹור ַחְמׁשִ

א ּופוּ  ְתָיא ַעְסִרין אּוְרּכָ
  ַוֲחֵמׁש ַאִמין:

וְאֵַֽלּמֹ֖ות סָבִ֣יב | סָבִ֑יב אֹ֗רֶךְ חָמֵׁ֤ש  )ל(
  וְעֶׂשְרִים֙ ַאּמָ֔ה וְרֹ֖חַב חָמֵׁ֥ש ַאּמֹֽות: 

ְואּוַלַמָיא ְסחֹור ְסחֹור   
א ַעְסִרין ַוֲחֵמׁש  אּוְרּכָ
ַאִמין ּופּוְתָיא ֲחֵמׁש 

  ַאִמין:

היה עשוי אולמים אולמים נכנסין  הכותלואילמות סביב סביב.  (ל)
ואולמות הללו היו מבפנים למעלה מן התאים,  נוסח א' ברש"י:בעוביו. 

כי התאים היו מבפנים בחצר הפנימי, שהרי אולם השער היה בולט אל 
החצר החיצונה כמו שאמור בעיניין, ואי איפשר שיהו התאים והאולם פונים 

תוך האולם שהרי השוה לה כל למקום אחד, להיות פתחי התאים נפתחים ל
מדות עיניין השערים החיצונים והפנימיים ולא חלק ביניהם אלא בליטת 

ואילמות הללו היו מבפנים, כי התאים היו  נוסח ב' ברש"י:האולמות: 
מבחוץ, וששה תאים וכתליהם וט"ו אמות של רחב השער עולים לשמונים 
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פנימי אינו אלא מאה על , וכל החצר ה]בואחת אמהלתשעים  צ"ל:[ואחת אמה 
  מאה, כמו שמפורש בעניין:

  

וְאֵַלּמָ֗ו אֶל־ָחצֵר֙ הַחִ֣צֹונָ֔ה וְתִמֹרִ֖ים  )לא(
(מעלו אֵילָ֑יו ּומַעֲלֹ֥ות ׁשְמֹונֶ֖ה  )כתיב(אילו אֶל־

  מַעֲלָֽיו:  )כתיב

ַרְיָתא    א ּבַ ְואּוַלמֹוִהי ְלַדְרּתָ
ְוכּוְתָרן ַעל ֵאילֹוִהי ְוַדְרָגן 

ַמ    ִנָיא ַדְרגֹוִהי:ּתְ

אולמו של שער הפנימי לא היה לצד  ואילמיו אל חצר החיצונה. (לא)
  פנים כמו שהיה אולמו של שער החיצונה, אלא היה בולט לחוץ:

  

וַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־הֶחָצֵ֥ר הַּפְנִימִ֖י ּדֶ֣רֶךְ  )לב(
  הַּקָדִ֑ים וַּיָ֣מָד אֶת־הַׁשַּ֔עַר ּכַּמִּדֹ֖ות הָאֵּֽלֶה: 

א ַגַוְיָתא    ְוָאֲעַלִני ְלַדְרּתָ
ח  אֹוַרח ַמִדיְנָחא ּוְמׁשַ ּבְ
ָחָתא  ִמׁשְ ְרָעא ּכְ ַית ּתַ

  ָהִאֵלין:

(ואלמו וְאֵלָ֤יו  )כתיב(ואלו וְתָָא֞יו  )כתיב(ותאו  )לג(

וְאֵֽלַּמָיו֙ ּכִַּמּדֹ֣ות הָאֵֶּ֔לה וְחַּלֹונֹ֥ות לֹ֛ו  )כתיב
ב | סָבִ֑יב אֹ֚רֶךְ ּולְאֵַלּמָ֖יו סָבִ֣י )כתיב(ולאלמו 

  חֲמִׁשִּ֣ים ַאּמָ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵׁ֥ש וְעֶׂשְרִ֖ים ַאּמָֽה: 

ְוָתוֹוִהי ְוֵאילֹוִהי ְואּוֵלמֹוִהי   
ָחָתא ָהִאיֵלן ְוַכִוין  ִמׁשְ ּכְ
ֵליּה ּוְלאּוַלמֹוִהי ְסחֹור 
ין  א ַחְמׁשִ ְסחֹור אֹוְרּכָ
ַאִמין ּופּוְתָיא ַעְסִרין 

  ַוֲחֵמׁש ַאִמין:

וְאֵַלּמָ֗יו לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצֹונָ֔ה  )כתיב(ואלמו  )לד(
אֵלָ֖יו מִּפֹ֣ו ּומִּפֹ֑ו  )כתיב(אלו וְתִמֹרִ֥ים אֶל־

  מַעֲלָֽיו:  )כתיב(מעלו ּוׁשְמֹנֶ֥ה מַעֲלֹ֖ות 

ַרְיָתא    א ּבַ ְואּוַלמֹוִהי ְלַדְרּתָ
א  ְוכֹוְתָרן ַעל ֵאילֹוִהי ִמּכָ

א ּוְתַמְנָיא ַדְרִגי ן ּוִמּכָ
  ַדְרגֹוִהי:

וַיְבִיאֵ֖נִי אֶל־ׁשַ֣עַר הַּצָפֹ֑ון ּומָדַ֖ד ּכִַּמּדֹ֥ות  )לה(
  הָאֵֶּֽלה: 

  

ְוַאֲעַלִני ִלְתַרע ִצּפּוָנא   
ָחָתא ָהִאֵלין: ִמׁשְ ח ּכְ   ּוְמׁשַ

 )כתיב(ואלמו אֵלָ֣יו  )כתיב(אלו ּתָָאיו֙  )כתיב(תאו  )לו(
יב | סָבִ֑יב אֹ֚רֶךְ וְאֵַֽלּמָ֔יו וְחַּלֹונֹ֥ות לֹ֖ו סָבִ֣

וֹוִהי ֵאילֹוִהי ְואּוַלמֹוִהי    ּתָ
ְוַכִוין ֵליּה ְסחֹור ְסחֹור 
ין ַאִמין  א ַחְמׁשִ אּוְרּכָ

 

W  –––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––– 
  

  הגהה מספר צורת הבית. ב
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  חֲמִׁשִּ֣ים ַאּמָ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵׁ֥ש וְעֶׂשְרִ֖ים ַאּמָֽה: 
ּופּוְתָיא ַעְסִרין ַוֲחֵמׁש 

  ַאִמין:

  גובהו חמשים אמה:  אורך חמשים אמה. (לו)

  

וְאֵילָ֗יו לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצֹונָ֔ה  )כתיב(ואילו  )לז(
אֵילָ֖יו מִּפֹ֣ו ּומִּפֹ֑ו  )כתיב(אילו וְתִמֹרִ֥ים אֶל־

  מַעֲלָֽיו:  )כתיב(מעלו ּוׁשְמֹנֶ֥ה מַעֲלֹ֖ות 

ַרְיָתא    א ּבַ ְוֵאילֹוִהי ְלַדְרּתָ
א  ְוכֹוְתִרין ַעל ֵאילֹוִהי ִמּכָ

א ּוְתַמְניָא ַדְרגִ  ין ּוִמּכָ
  ַדְרגֹוִהי:

  אולם השער קרוי 'אילים' כאן: ואיליו לחצר החיצונה. (לז)

  

וְִלׁשְּכָ֣ה ּופִתְחָּ֔ה ּבְאֵילִ֖ים הַׁשְּעָרִ֑ים ׁשָ֖ם  )לח(
  יָדִ֥יחּו אֶת־הָעֹלָֽה: 

ָתא ּוִפְתָחא    ּכָ ְוִלׁשְ
ָמן  ֵאיַלָיא ְדַתְרַעָיא ּתַ ּבְ

  ְמַתְקִנין ַית ֲעָלָתא:

של לשכה, אל  ופתחה,היתה אצל שער הצפוני בעזרת ישראל:  .ולשכה (לח)
ידיחו הנשחטת בצפון:  שם ידיחו את העולה,לצד השער:  אילי השער,

  ירחצו את הקרביים: את העולה.

  

ּובְאֻלָ֣ם הַׁשַּ֗עַר ׁשְנַ֤יִם ׁשֻלְחָנֹות֙ מִּפֹ֔ו  )לט(
 ּוׁשְנַ֥יִם ׁשֻלְחָנֹ֖ות מִּפֹ֑ה ִלׁשְחֹ֤וט אֲֵליהֶם֙ 

  הָעֹולָ֔ה וְהַחַּטָ֖את וְהָָאׁשָֽם: 

ֵרין    ּוְבאּוַלָמא ְדַתְרָעא ּתָ
א ּוְתֵרין  תֹוִרין ִמּכָ ּפָ
ס  א ְלִמּכַ תֹוִרין ִמּכָ ּפָ
ֲעֵליהֹון ֲעָלָתא ְוַחָטאָתא 

ָמא:   ְוַאׁשָ

במזרחו, ושתים במערבו.  שנים שולחנותהצפוני.  ובאולם השער (לט)
  צר החיצונה, קדושתו כלפנים:ואע"פ שהיה משוך אל תוך הח

  

וְאֶל־הַּכָתֵ֣ף ִמחּ֗וצָה ָלעֹוֶלה֙ לְפֶ֙תַח֙  )מ(
הַׁשַּ֣עַר הַּצָפֹ֔ונָה ׁשְנַ֖יִם ׁשֻלְחָנֹ֑ות 
וְאֶל־הַּכָתֵ֣ף הַָאחֶ֗רֶת אֲׁשֶר֙ לְאֻלָ֣ם הַׁשַּ֔עַר 

  ׁשְנַ֖יִם ׁשֻלְחָנֹֽות: 

ָרא    ּוְלֶעְבָרא ְדִמּבָ
ַמֲעלָ  ָנא ִדְתַרע ְלַמְסָקָנא ּבְ

תֹוִרין  ֵרין ּפְ ִצּפּוָנא ּתְ
ּוְלֶעְבָרא אֹוֲחָרָנא 
ֵרין  ִדְלאּוַלָמא ְדַתְרָעא ּתְ

תֹוִרין:   ּפְ

לחלל האולם, לתוך  מחוצהואל עבר פתח האולם,  ואל הכתף מחוצה. (מ)
 לעולה לפתח השער הצפונה.חללו של פתח של צד עזרת ישראל: 
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לכתף  שנים שולחנות,תח העזרה: כשנכנס לתוך השער, ועולה במעלות פ
אשר לפתח האולם, שנים  ואל הכתף האחרת,הפתח, למזרח או למערב: 

  שולחנות:

  

ַארְּבָעָ֨ה ׁשֻלְחָנֹ֜ות מִּפֹ֗ה וְַארְּבָעָ֧ה  )מא(
ׁשֻלְחָנֹ֛ות מִּפֹ֖ה לְכֶ֣תֶף הַׁשָּ֑עַר ׁשְמֹונָ֥ה 

  ׁשֻלְחָנֹ֖ות אֲלֵיהֶ֥ם יִׁשְחָֽטּו: 

ָע    א ַאְרּבְ תֹוִרין ִמּכָ א ּפְ
א  תֹוִרין ִמּכָ ָעה ּפְ ְוַאְרּבָ
ְלֶעְבָרא ְדַתְרָעא ְתַמְנָיא 

יֵניהֹון ִנְכִסין: תֹוִרין ּבֵ   ּפָ

וְַארְּבָעָה֩ ׁשֻלְחָנֹ֨ות ָלעֹולָ֜ה ַאבְנֵ֣י גָזִ֗ית  )מב(
אֹרֶךְ֩ ַאּמָ֨ה ַאחַ֤ת וָחֵ֙צִי֙ וְרֹ֨חַב ַאּמָ֤ה ַאחַת֙ 

ה אֶחָ֑ת אֲֵליהֶ֗ם וְיַּנִ֤יחּו וָחֵ֔צִי וְגֹ֖בַּה ַאּמָ֣
אֶת־הַּכִֵלים֙ אֲׁשֶ֨ר יִׁשְחֲטּ֧ו אֶת־הָעֹולָ֛ה ּבָ֖ם 

  וְהַּזָֽבַח: 

תֹוִרין ַלֲעָלָתא    ָעא ּפָ ְוַאְרּבְ
א  ַאְבֵני ָגִזית אּוְרּכָ ּבְ
ַאְמָתא ֲחָדא ּוַפְלָגא 
ּופּוְתָיא ַאְמָתא ֲחָדא 
ּוַפְלָגא ְורּוֵמיּה ַאְמָתא 

יהֹון ְוַיֲחתּון ַית ֲחָדא ֲעלֵ 
ָמַנָיא ְדִיְכסּון ַית ֲעָלָתה 

ָיא: הֹון ְוִנְכַסת קּוְדׁשַ   ּבְ

עליהם מניחין את הסכינים והמזרקות  אליהם ויניחו את הכלים. (מב)
  שמקבלין בהם את הדם, שיהו מוכנים לשוחטין שם קדשי קדשים בצפון:

  

ם ּבַּבַ֖יִת וְהַֽׁשְפַּתַ֗יִם טֹ֧פַח אֶחָ֛ד מּוכָנִ֥י )מג(
סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְאֶל־הַׁשֻּלְחָנֹ֖ות ּבְׂשַ֥ר 

  הַּקָרְבָֽן: 

ְוָעְנְקִלין ְוָעְנְקִלין ַנְפִקין   
ַעמּוֵדי  ח ָחד ְקִביִעין ּבְ ׁשַ ּפְ
ַחָיא ִמָגיו  ית ַמְטּבְ ּבֵ
ְלאּוַלַמָיא ְסחֹור ְסחֹור 
ר  ׂשַ תֹוַרָיא ּבְ ְוַעל ּפָ

ַנָיא:   קּוְרּבְ

עונקליאות של ברזל קבועין בעמודי ננסין  ים טופח אחד.והשפת (מג)
שבבית המטבחים בצפון, לתלות ולהפשיט בהן את הקדשים. והיא ששנינו 

, אונקליאות של ברזל היו קבועין בעמודים ובכתלים שבהם (ה ט)בפסחים 
 מוכנים בבית.תולין ומפשיטין. וכן תירגם יונתן 'ועונקלין נפקין פשך חד': 

  לגיו: בבית.וך חלל העזרה: קבועין בת

  

ּומִחּוצָה֩ ַלׁשַּ֨עַר הַּפְנִימִ֜י לִֽׁשְכֹ֣ות ׁשָרִ֗ים  )מד(
ּבֶחָצֵ֤ר הַּפְנִימִי֙ אֲׁשֶ֗ר אֶל־ּכֶ֙תֶף֙ ׁשַ֣עַר 

ָרא ְלַתְרָעא ַגָוָאה    ּוִמּבָ
א  ַדְרּתָ ת ֵליָוֵאי ּבְ ּכַ ִלׁשְ
ַרע  ר ּתְ ַגַוְיָתא ִרי ְלִעּבַ



  באר                           החייםה
 

 

תתקז  נבואת יחזקאל מהפסוק  פרק מ

הַּצָפֹ֔ון ּופְנֵיהֶ֖ם ּדֶ֣רֶךְ הַּדָרֹ֑ום אֶחָ֗ד אֶל־ּכֶ֙תֶף֙ 
  ׁשַ֣עַר הַּקָדִ֔ים ּפְנֵ֖י ּדֶ֥רֶךְ הַּצָפֹֽן: 

יהֹון ְלאֹוַרח  ִצּפּוָנא ְוַאּפֵ
ַרע  ר ּתְ ָדרֹוָמא ַחד ְלִעיּבַ
י אֹוַרח  ַמִדיְנָחא ַאּפֵ

  ִצּפֹוָנא:

ומחוץ לחלל אולם השער לתוך אויר חצר ומחוצה לשער הפנימי.  (מד)
לשכות לויים  לשכות שרים.ימי, כמו שמפורש במקרא בסופו: הפנ

אחד אל כתף שער פתחם לצד דרום:  ופניהם דרך הדרום.משוררים: 

ופתחה לצד פני דרך הצפון. לשכה אחת אל כתף שער הקדים:  הקדים.
  צפון:

  

וַיְדַּבֵ֖ר אֵלָ֑י זֹ֣ה הִַּלׁשְּכָ֗ה אֲׁשֶ֤ר ּפָנֶ֙יהָ֙  )מה(
ֹום לַּכֹ֣הֲנִ֔ים ׁשֹמְרֵ֖י מִׁשְמֶ֥רֶת ּדֶ֣רֶךְ הַּדָר֔

  הַּבָֽיִת: 

ָתא    ּכְ ּוַמֵליל ִעִמי ָדא ִלׁשְ
ִדְפִתיָחא ְלאֹוַרח ָדרֹוָמא 
ְלַכֲהַנָיא ָנְטֵרי ַמְטַרת 

יָתא:   ּבֵ

וְהִַּלׁשְּכָ֗ה אֲׁשֶ֤ר ּפָנֶ֙יהָ֙ ּדֶ֣רֶךְ הַּצָפֹ֔ון  )מו(
זְּבֵ֑חַ הֵּ֣מָה לַּכֹ֣הֲנִ֔ים ׁשֹמְרֵ֖י מִׁשְמֶ֣רֶת הַּמִ

בְנֵֽי־צָדֹ֗וק הַּקְרֵבִ֧ים מִּבְנֵֽי־ֵלוִ֛י אֶל־יְהֹוָ֖ה 
  ְלׁשָרְתֹֽו: 

ָתא ִדְפִתיַח ְלאֹוַרח    ּכְ ְוִלׁשְ
ִצּפּוָנא ְלַכֲהַנָיא ַנְטֵרי 
ֵני  ָחא ִאינּון ּבְ ַמְטַרת ַמְדּבְ
ֵני ֵלִוי  ָצדֹוק ְדָקְרִבין ִמּבְ
א ָמׁשָ  ְלפּוְלָחָנא ַדָיי ְלׁשַ

  ֳקָדמֹוִהי:

וַּיָ֨מָד אֶת־הֶחָצֵ֜ר אֹ֣רֶךְ | מֵָא֣ה ַאּמָ֗ה  )מז(
וְרֹ֛חַב מֵָא֥ה ַאּמָ֖ה מְרֻּבָ֑עַת וְהַּמִזְּבֵ֖חַ לִפְנֵ֥י 

  הַּבָֽיִת: 

א    א אּוְרּכָ ח ַית ַדְרּתָ ּוְמׁשַ
ְמָאה ַאִמין ּופּוְתָיא ְמָאה 
ָחא ִדי  ע ּוַמְדּבְ ַאִמין ְמֻרּבַ

יָתא:   ֳקָדם ּבֵ

  חלל עזרת ישראל, לפני האולם וההיכל: וימד את החצר. (מז)

  

וַיְבִאֵנִי֮ אֶל־אֻלָ֣ם הַּבַיִת֒ וַּיָ֙מָד֙ אֵ֣ל אֻלָ֔ם  )מח(
חָמֵׁ֤ש ַאּמֹות֙ מִּפֹ֔ה וְחָמֵׁ֥ש ַאּמֹ֖ות ִמּפֹ֑ה 
וְרֹ֣חַב הַׁשַּ֔עַר ׁשָלֹׁ֤ש ַאּמֹות֙ מִּפֹ֔ו וְׁשָלֹׁ֥ש 

  ַאּמֹ֖ות מִּפֹֽו: 

ָאֲעַלִני ְלאּוַלָמא ְדֵביָתא וְ   
ח ֵאיָלא ְדאּוַלָמא  ּוְמׁשַ
א ַוֲחֵמׁש  ֲחֵמׁש ַאִמין ִמּכָ
א ּופּוְתָיא  ַאִמין ִמּכָ
א  ַלת ַאִמין ִמּכָ ְדַתְרָעא ּתְ

א:   ּוְתַלת ַאִמין ִמּכָ

כמו 'איל אולם'.  וימד אל אולם.אולם ההיכל:  אל אולם הבית. (מח)
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ואף של בית שיני היה  חמש אמות.רב עובי כתפות הפתח מן המזרח למע
, כותל אולם חמש, ואולם אחת עשרה. אלא שבאולם (מדות ד ז)כן, שכן שנינו 

בית שיני לא היו לו כתיפות לפתח לצפון ולדרום, שהיה רחב הפתח עשרים 
ורוחב השער שלש אמות מפה ושלש אמות אמה כרוחב האולם, וכאן כתוב 

לא לרוחב, כתפות הפתח שלש אמות ואיני יודע לסדר פירושו א מפה,
  סותמין חלל הפתח מכאן ושלש אמות מכאן:

  

אֹ֣רֶךְ הָאֻלָ֞ם עֶׂשְרִ֣ים ַאּמָ֗ה וְרֹ֙חַב֙  )מט(
עַׁשְּתֵ֣י עֶׂשְרֵ֣ה ַאּמָ֔ה ּובַּֽמַעֲלֹ֔ות אֲׁשֶ֥ר יַעֲלּ֖ו 
אֵלָ֑יו וְעַּמֻדִים֙ אֶל־הָ֣אֵילִ֔ים אֶחָ֥ד מִּפֹ֖ה 

  וְאֶחָ֥ד מִּפֹֽה: 

א ְדאּוַלָמא ַעְסִרין    אּוְרּכָ
ַאִמין ּוְבַדְרִגין ְדַסְלִקין 
ֵליּה ְוַעמּוַדָיא ַעל ֵאיַלָיא 

א: א ְוַחד ִמּכָ  ַחד ִמּכָ

 ורחב עשתי עשרה.כנגד רוחב ההיכל:  אורך האולם עשרים אמה. (מט)
ובמעלות היה הדרך אשר  ובמעלות אשר יעלו אליו.מן המזרח למערב: 

, בין האולם ולמזבח עשרים ושתים (מדות ג ה). כמו ששנינו בהם יעלו אליו
ועמודים אל אמה, ושתים עשרה מעלות היו שם, רום מעלה חצי אמה: 

  תחת יכין ובועז שהיו במקדש ראשון:  האילים.
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א פרק   מ

  

אֵילִ֗ים וַיְבִיאֵ֖נִי אֶל־הַהֵיכָ֑ל וַּיָ֣מָד אֶת־הָ )א(
ׁשֵׁש־ַאּמֹ֨ות רֹ֧חַב־מִּפֹ֛ו וְׁשֵׁש־ַאּמֹֽות־רֹ֥חַב 

  מִּפֹ֖ו רֹ֥חַב הָאֹֽהֶל: 

ח    ְוַאֲעַלִני ְלֵהיָכָלא ּוְמׁשַ
ית ַאִמין  ַית ֵאיֵלָיא ׁשִ
ית ַאִמין  א ְוׁשִ ּפּוְתָיא ִמּכָ
א ּפּוְתָיא  ּפּוְתָיא ִמּכָ

ָנא: ּכְ   ְדַמׁשְ

תל ההיכל שבין ההיכל לאולם, ממזרח הוא עובי כו שש אמות רחב. (א)
ברחבו של אולם  גאהלו של פתח. רחב האולם, שהן רחב האהל.למערב: 

  ובאורכו של היכל: 

וְרֹ֣חַב הַּפֶתַח֮ עֶׂ֣שֶר ַאּמֹות֒ וְכִתְפֹ֣ות  )ב(
הַּפֶ֔תַח חָמֵׁ֤ש ַאּמֹות֙ מִּפֹ֔ו וְחָמֵׁ֥ש ַאּמֹ֖ות מִּפֹ֑ו 

ים ַאּמָ֔ה וְרֹ֖חַב עֶׂשְרִ֥ים וַּיָ֤מָד ָארְּכֹו֙ ַארְּבָעִ֣
  ַאּמָֽה: 

ּופּוְתָיא ְדַתְרָעא ֲעַסר   
ַאִמין ְוִכְתֵפי ַתְרָעא ֲחֵמׁש 
א ַוֲחֵמׁש ַאִמין  ַאִמין ִמּכָ
יּה  ח אּוְרּכֵ א ּוְמׁשַ ִמּכָ
ִעין ַאִמין ּופּוְתָיא  ַאְרּבְ

  ַעְסִרין ַאִמין:

מה, ורחב הפתח שההיכל רחבו עשרים א וכתפות הפתח חמש אמות. (ב)
  עשר, נמצאו כתיפותיו מפה ומפה של חמש חמש:

ּובָ֣א ִלפְנִ֔ימָה וַּיָ֥מָד אֵֽיל־הַּפֶ֖תַח ׁשְּתַ֣יִם  )ג(
ַאּמֹ֑ות וְהַּפֶ֙תַח֙ ׁשֵׁ֣ש ַאּמֹ֔ות וְרֹ֥חַב הַּפֶ֖תַח 

  ׁשֶ֥בַע ַאּמֹֽות: 

ח ֵאיָלא    ְוַעל ְלָגיו ּוְמׁשַ
ין ַאִמין  ְרּתֵ ְדַתְרָעא ּתַ

ית ַאִמין וְ  ַתְרָעא ׁשִ
ַבע  ּופּוְתָיא ְדַתְרָעא ׁשְ

  ַאִמין:
 

W  –––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––– 
  

  נראה דצריך לומר 'שהוא'. וכן בדפוס ויניציאה. ג
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וימד אל מחיצה המפסקת בין ההיכל לקדש הקדשים:  ובא לפנימה. (ג)

והפתח שש אין זה שוה לאמה טרקסין:  שתים אמות.עוביו  איל הפתח.

  . איני יכול לפרשו אלא לגובהו:אמות

ה וְרֹ֛חַב וַּיָ֨מָד אֶת־ָארְּכֹ֜ו עֶׂשְרִ֣ים ַאּמָ֗ )ד(
עֶׂשְרִ֥ים ַאּמָ֖ה אֶל־ּפְנֵ֣י הַֽהֵיכָ֑ל וַּיֹ֣אמֶר אֵלַ֔י 

  זֶ֖ה קֹ֥דֶׁש הַּקֳדָׁשִֽים: 

יּה ַעְסִרין    ח ַית אּוְרּכֵ ּוְמׁשַ
ֵאִמין ּופּוְתָיא ַעְסִרין ַאִמין 
ִדי ֳקָדם ֵהיָכָלא ַוֲאַמר ִלי 

ָיא: ית קֹוֶדׁש קּוְדׁשַ   ֵדין ּבֵ

  על פני רחבו של היכל: אל פני ההיכל. (ד)

וַּיָ֥מָד קִֽיר־הַּבַ֖יִת ׁשֵׁ֣ש ַאּמֹ֑ות וְרֹ֣חַב  )ה(
הַּצֵָלע֩ ַארְּבַ֨ע ַאּמֹ֜ות סָבִ֧יב | סָבִ֛יב לַּבַ֖יִת 

  סָבִֽיב: 

ח ּכֹוְתָלא ְדֵביָתא    ּוְמׁשַ
ית ַאִמין ּופּוְתָיא  ׁשִ
ע ַאִמין  א ַאְרּבַ ִדְמִחיְצּתָ

יָתא ְסחֹור ְסחֹור ַמַקף ְלֵב 
  ְסחֹור ְסחֹור:

התא של אחריו, ארבע אמות  ורחב הצלע.כותל מערבי:  קיר הבית. (ה)
חללו. ושל בית שיני היה שש. ועל כרחך בית זה לעתיד לבא, שהרי בבית 

  שיני לא היתה חומה מפסקת לבית קדשי הקדשים:

וְהַּצְָלעֹות֩ צֵלָ֨ע אֶל־צֵלָ֜ע ׁשָלֹ֧וׁש  )ו(
ים ּו֠בָאֹות ּבַּקִ֨יר ּוׁשְלֹׁשִ֣ים ּפְעָמִ֗ 

אֲׁשֶר־לַּבַ֧יִת ַלּצְלָעֹ֛ות סָבִ֥יב | סָבִ֖יב 
ִלהְיֹ֣ות אֲחּוזִ֑ים וְלֹֽא־יִהְיּ֥ו אֲחּוזִ֖ים ּבְקִ֥יר 

  הַּבָֽיִת: 

ּוְמִחיַצָיא ְמִחיָצא ַעל   
ָלִתין ּוְתַלת  ְמִחיָצא ּתְ
ִסיְדָרא  ֲחָדא ַעְסֵרי ּבְ
ִכְתָלא ְדִמָגיו  ְקִביִעין ּבְ
ִלְמִחיָצא ְסחֹור ְסחֹור 
ְרָיָתא  י ׁשַ ְלֶמֱהֵוי ֵריׁשֵ
ָנְיִחין ַעל ִזיָזא ְוָלא ֶיֶהְוָין 
ָכְתֵלי  ָרן ּבְ ְרָיָתא ְמַעּבְ ׁשַ

יָתא:   ּבֵ

אחד  שלש ושלשים פעמים.תא אצל תא ותא על תא:  צלע אל צלע. (ו)
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 

. הוא צלע הוא יציע (מדות ד ג)על חמשה וחמשה על גביהן, ושמונה במערב 
 כך ובדרום שהתאים שבצפון ,ואומר אני פירוש רש"י הישן:[: (בבא בתרא סא.)הוא תא 
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 כתלים וחמשה תאים. לחמשה מהא ששים הרי, אמה עשרה שתים ארכו אחד ואחד שכל סדרן,
 אורך של אמה תשעים פירנסת אמות, חמש ורחב המונח וחמש. שמנים הרי, אמות חמש של

 כנגד אמה, עשרים ואורכן, גביהן על ושלישי אחד גבי על אחד ושבמערב, לדרום. וכן הכותל.

ובאות בקיר : ]דאחר כך רש"י עצמו הגיה (ומחק) קטע זההקדשים:  קדשי בית רחב

קורות עליות היציעים, היו ראשיהן של צד מחיצת שר לבית לצלעות. א
אשר לבית התאים החיצונה באות ונוקבות בקיר בצידו הפנימי. וזהו 

ולא קבועים בחזקה:  להיות אחוזים,בצדו אשר לתוך התאים. וזהו  לצלעות,

ראשיהם של צד ההיכל היו באות ומונחות על  יהיו אחוזים בקיר הבית.
היה קיר ההיכל בולט לתוך התאים. כמו שאמור בביניין שלמה כניסות ש

'כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה', 'היציע התחתונה חמש  (מלכים א' ו ו)
חללה, ועלייתה שש, שהיה כותל ההיכל כנוס מלמעלה  -באמה רחבה' 

אמה, לפיכך חלל התיכונה 'שש באמה רחבה' שהיא היתה על עלייה של 
שבע באמה רחבה' שהיה כותל ההיכל כנוס לתוכו  תחתונה, 'והשלישית

ולא יהיו אחוזים בקיר אמה למעלה. ואף אילו היו כמותן, וזהו שאמור 

ולא יהיו נוקבין בקיר ההיכל כשאר ראשי קורות נמוכין הקבועין  הבית,
  בכותל גבוה שנוקבין הכותל ותוקעין ראשי הקורות בנקבים:

עְָלה ְלמַ֜עְָלה ַלּצְלָעֹ֗ות וְֽרָחֲבָ֡ה וְֽנָסְבָה֩ ְלמַ֨ )ז(
ּכִ֣י מּֽוסַב־הַּ֠בַיִת לְמַ֨עְָלה ְלמַ֜עְָלה סָבִ֤יב | 
סָבִיב֙ לַּבַ֔יִת עַל־ּכֵ֥ן רֹֽחַב־לַּבַ֖יִת ְלמָ֑עְלָה וְכֵ֧ן 

  הַּתַחְּתֹונָ֛ה יַעֲלֶ֥ה עַל־הָעְֶליֹונָ֖ה לַּתִיכֹונָֽה: 

ָתא ְוַסְלָקא    ּוּפּוְתָיא ְמִסּבָ
ֵעָלא ִמן ְמִחיַצָיא ְלֵעָלא לְ 

ֲאֵרי ַמְקָפא ֵביָתא 
ְלַסָלָקא ְלֵעָלא ְלֵעָלא 
ן  ְסחֹור ְסחֹור ְלָגיו ַעל ּכֵ
ֵתי ֵביָתא ִמְלֲעָלא ְוֵכן  ּפָ
ָתא ַסְלִקין ִמן  ְמִסּבָ ּבִ
אֹוַרח  ַאְרִעיָתא ְלֵעַליָתא ּבְ

  ְמִציֲעָתא:

י, האמצעית והצלעות היו הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשת ורחבה. (ז)
ונסבה למעלה רחבה מן התחתונה אמה, וכן העליונה מן האמצעית אמה: 

 

W  –––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––– 
  

כל תא הוא י"א אמה. כך כתב תלמידו אח"כ רש"י הגיה את הקטע הזה. וכתב רש"י שאורך  ד
. וברוב הכת"י חסר כל הקטע, ונראה שרש"י מחק את (ד ג)הרב רבינו שמעיה בפירושו למדות 

  כל הקטע הזה. לפי מסקנת רש"י, יש ששה כתלים. 



  באר                           החייםה
 

 

 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתקיב

ומוסבת מסיבה שקורין ווי"ץ של בניין אבנים, הוא כמין עמוד  למעלה.
ועולין בו במעלות, והעולה בו דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד אבנים, 

 (מלכים א' ו ח)ן שלמה ובלשון אשכנז קרוי ֵוויְנְדְלְשֵטי"ן, והוא שאמור בביניי
ונסבה 'ובלולים יעלו אל התיכונה', אף הוא מתורגם 'ובמסיבתא' כמו זה: 

מסיבה עולה למעלה עד גג התא העליון, כמו שהוא  למעלה למעלה.
כי מפרש והולך, שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון: 

ל כן רחב למעלה למעלה סביב סביב לבית, עצלעות,  מוסב הבית,

רחב בית תוך  ורחבה למעלה למעלה,על כן שאמרנו  הבית למעלה.
תירגם יונתן 'וכן  וכן התחתונה.הצלעות למעלה, העליונה רחבה מכולם: 

במסיבתא סלקין מארעיתא לעיליתא באורח מציעתא', וכן יעלו על ידי 
  מסיבה מן התחתונה אל העליונה דרך התיכונה:

ת ּגֹ֖בַּה סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְרָאִ֧יתִי לַּבַ֛יִ  )ח(
מּוסְדֹ֤ות הַּצְָלעֹות֙ מְלֹ֣ו הַּקָנֶ֔ה  )כתיב(מיסדות 

  ׁשֵׁ֥ש ַאּמֹ֖ות ַאּצִֽילָה: 

ַוֲחֵזית ְלֵביָתא רּוָמא   
ְכְלָלן  ְסחֹור ְסחֹור ְמׁשַ
ַחת ָקַנָיא  ְמִחיַצָיא ִמׁשְ

ית ַאִמין ֶרַוח:   ׁשִ

אבל במסכת מידות שנינו, על  לא פירש שיעורו,וראיתי לבית גובה.  (ח)
יסוד הצלעות היה מלא מוסדות הצלעות מלו הקנה. רום מאה אמה: 

תירגם יונתן רווח יסוד מחיצת הצלע בתוך שש אמות אצילה. הקנה: 
הארץ היה רחב שש אמות, אבל למעלה מן הארץ רחבו חמש אמות כמו 

  שמפורש במקרא של אחריו:

לָ֛ע אֶל־הַחּ֖וץ רֹ֣חַב הַּקִ֧יר אֲֽׁשֶר־ַלּצֵ )ט(
חָמֵׁ֣ש ַאּמֹ֑ות וַאֲׁשֶ֣ר מֻּנָ֔ח ּבֵ֥ית צְלָעֹ֖ות 

  אֲׁשֶ֥ר לַּבָֽיִת: 

ּפּוְתָיא ְדִכְתָלא   
א ִדְלָבָרא ֲחֵמׁש  ִדְמִחיְצּתָ
ית  ִביק ּבֵ ַאִמין ַוֲאַתר ׁשְ

  ְמִחיַצָיא ִדְלָגיו:

 מחיצת התאים הסמוכים אל החצר רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ. (ט)
וכן שנינו במסכת מידות באותו כותל  חמש אמות.היא מחיצת מערבית 



  באר                           החייםה
 

 

תתקיג  נבואת יחזקאל יפסוק  פרק מא

ומקום פנוי היה מונח במקצועות הצפון  ואשר מונח.שהוא חמש אמות: 
, שאין התאים מקיפין את כל הבית. ולאותו )ה(והמערבוהדרום שאצל המזרח 

 (פסוק יא)מקום פנוי היו פתחי התאים שבמקצועות, כמו שמפרש בעיניין 
ח הצלע למונח'. כי לא היו להם פתחים לתאים לא לצד החצר ולא לצד 'ופת

ההיכל, אלא לאותן שבמקצוע מזרחית צפונית ובמזרחית דרומית היה פתח 
בכותל רחבו פתוח לאותו מקום המונח, ובאותו פתח נכנסין לו, וממנו לתא 

שלשה  (ד ג)השיני ומן השיני לשלישי וכן סביב. שכן שנינו במסכת מידות 
פתחים לכל אחד ואחד, אחד לתא מן הימין ואחד לתא מן השמאל ואחד 

בית 'ואתר שביק'.  - ואשר מונחלתא שעל גביו. ואף יונתן כן תירגמו, 

שכתוב  סביב סביבנגד אויר רחב הצלעות בקרן זוית.  צלעות אשר לבית.
, אינו בארבע פינות כמשמעו, אלא כלומר מכאן (פסוק יא)במקום המונח 

   דרום וצפון, זוית דרומית מזרחית וזוית צפונית מזרחית: ומכאן,

ּובֵ֨ין הְַּלׁשָכֹ֜ות רֹ֣חַב עֶׂשְרִ֥ים ַאּמָ֛ה סָבִ֥יב  )י(
  ַלּבַ֖יִת סָבִ֥יב | סָבִֽיב: 

ָתא ּפּוְתָיא    ּכָ ּוֵבין ִלׁשְ
ַעְסִרין ַאִמין ְסחֹור ְסחֹור 
ַמִקיף ְלֵביָתא ְסחֹור 

  ְסחֹור:

לשכות היו בחצר החיצונה בצפונה  רחב עשרים אמה. ובין הלשכות (י)
של חצר הפנימית אצל חומתה, והפסק עשרים אמה רוחב בין מחיצות 
הלשכות למחיצות התאים שסביב לבית. ולא היה כן בבית שיני אלא בביניין 

  העתיד:

ּופֶ֤תַח הַּצֵָלע֙ לַּמֻּנָ֔ח ּפֶ֤תַח אֶחָד֙ ּדֶ֣רֶךְ  )יא(
אֶחָ֖ד לַּדָרֹ֑ום וְרֹ֙חַב֙ מְקֹ֣ום  הַּצָפֹ֔ון ּופֶ֥תַח

  הַּמֻּנָ֔ח חָמֵׁ֥ש ַאּמֹ֖ות סָבִ֥יב | סָבִֽיב: 

א ַלֲאַתר    ְוַתְרָעא ִדְמִחיְצּתָ
ִתיַח  ְרָעא ַחד ּפְ ִביק ּתַ ׁשְ
ְלאֹוַרח ִצּפּוָנא ְוַתְרָעא ַחד 
ִתיַח ְלָדרֹוָמא ּוּפּוְתָיא  ּפְ
ִביק ֲחֵמׁש ַאִמין  ַדֲאַתר ׁשְ

  חֹור:ְסחֹור ְס 
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  .(צורת הבית)יש למחוק תיבה זו  ה



  באר                           החייםה
 

 

 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתקיד

ופתח התאים החיצונים פתוחים למקום המונח  ופתח הצלע למונח. (יא)
  פנוי בקרן זוית, כמו שפירשתי: 

וְהַּבִנְיָ֡ן אֲׁשֶר֩ אֶל־ּפְנֵ֨י הַּגִזְרָ֜ה ּפְַא֣ת  )יב(
ּדֶֽרֶךְ־הַּיָ֗ם רֹ֚חַב ׁשִבְעִ֣ים ַאּמָ֔ה וְקִ֧יר הַּבִנְיָ֛ן 

| סָבִ֑יב וְָארְּכֹ֖ו חָֽמֵׁש־ַאּמֹ֥ות רֹ֖חַב סָבִ֣יב 
  ּתִׁשְעִ֥ים ַאּמָֽה: 

א    צּוְרּתָ ּוִבְנָיָנא ִדֳקָדם ּבְ
רּוַח אֹוַרח ַמַעְרָבא ּפּוְתָיא 
ְבִעין ַאִמין ְוָכְתָלא  ׁשַ
ְדִבְנָיָנא ֲחֵמׁש ַאִמין 
ּפּוְתָיא ְסחֹור ְסחֹור 

ִעין ַאִמין: ׁשְ ּה ּתִ   ְואּוְרּכֵ

רחב כל הבניין לרוח המערבית,  גו'.והבנין אשר על פני הגזרה ו (יב)
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, 

צורתא', ואומר אני שהבית נקרא כן, תירגם יונתן 'ביהגזרה. ומונה החשבון: 
 בניין:והוא הבית הגדול. והתאים הנמוכים אשר סביב, אותם הוא קורא 

וארכו כותלי התאים:  וקיר הבנין.רוח מערבית:  פאת דרך הים.

אורך ביניין התאים והמונח תשעים אמה, הצפון והדרום,  תשעים אמה.
ולט אל החוץ לצפון חוץ מבית החילפות, שאינו נמנה עמו לפי שהיה ב

ולדרום, ולא היה שוה לשאר הבניין, שהבית היה רחב מלפניו שלשים אמה 
, האולם עודף על ההיכל ט"ו אמה (מדות ד ז)יותר מלאחריו, כמו ששנינו 

לצפון וט"ו אמה לדרום הוא היה נקרא בית החילפות ששם גונזין את 
ת, נשארו תשעים הסכינים. ואורך אותו ביניין מן המזרח למערב עשר אמו

אמה אורך ברוחב שבעים אמה, שכל הבית היה אורך מאה אמה, כמו 
  :ז)-(ד ושמפורש בעיניין ובמסכת מידות 

ּומָדַ֣ד אֶת־הַּבַ֔יִת אֹ֖רֶךְ מֵָא֣ה ַאּמָ֑ה  )יג(
וְהַּגִזְרָ֤ה וְהַּבִנְיָה֙ וְקִ֣ירֹותֶ֔יהָ אֹ֖רֶךְ מֵָא֥ה 

  ַאּמָֽה: 

יָתא   ח ַית ּבֵ א  ּוְמׁשַ אּוְרּכָ
ְמָאה ַאִמין ּוְבצּוְרָתא 
א  ּוִבְנָיָנא ְוָכְתַלָיא אּוְרּכָ

  ְמָאה ַאִמין:

סך הכל עם משך בית החילפות,  ומדד את הבית ארך מאה אמה. (יג)
ההיכל מאה על מאה ברום מאה, מן המזרח  (ד ו)וכן שנינו במסכת מידות 



  באר                           החייםה
 

 

תתקטו  נבואת יחזקאל ידפסוק  פרק מא

היכל שש, וארכו למערב מאה, כותל אולם חמש, ורחבו אחת עשרה, כותל ה
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 

ארבע רוחב התא אמה, שהתא שבמשנה רחבו שש וכותלו חמש, וכאן רחבו 
והגזרה : מוסדות הצלעות מלא הקנה (פסוק ח)וכותלו שש למטה, שנאמר 

סוף המקרא מפרש את ראשו לומר סך הכל מאה  והבנייה וקירותיה.
כמו 'בניין', ועובי הכתלים, הכל  הבנייה, והתא שמאחריו הוא הגזרהאמה. 

  יתירה היא: והגזרהוי"ו של  מאה אמה.

ת וְהַּגִזְרָ֛ה לַּקָדִ֖ים מֵָא֥ה וְרֹחַב֩ ּפְנֵ֨י הַּבַ֧יִ  )יד(
  ַאּמָֽה: 

יָתא    ּופּוְתָיא ִדֳקָדם ּבֵ
ּוְבצּוְרָתא ְלַמִדיְנָחא ְמָאה 

  ַאִמין:

הוא שפירשתי למעלה  ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה. (יד)
שהבית עודף לפניו רחב שלשים אמה, שהאולם מרחיב מן ההיכל ומן 

וט"ו אמה לדרום. ולא שחלל האולם רחב מחלל התאים ט"ו אמה לצפון 
  ההיכל, אלא בית החילפות מחובר לאולם מכאן ומכאן:

ּומָדַ֣ד אֹֽרֶךְ־ַהּ֠בִנְיָן אֶל־ּפְנֵ֨י הַּגִזְרָ֜ה  )טו(
 )כתיב(ואתוקיהא אֲׁשֶ֨ר עַל־ַאחֲרֶ֧יהָ 

וְַאּתִיקֶ֛יהָא מִּפֹ֥ו ּומִּפֹ֖ו מֵָא֣ה ַאּמָ֑ה וְהַֽהֵיכָל֙ 
  י וְאַֻֽלּמֵ֖י הֶחָצֵֽר: הַּפְנִימִ֔

א ְדִבְנָיָנא    ח אּוְרּכָ ּוְמׁשַ
צּוְרָתא  ִדֳקָדם ּבְ
ְדַלֲאחֹוָרָאה ְוִזיְוָיָתָהא 
א ְמָאה ַאִמין  א ּוִמּכָ ִמּכָ
ְוֵהיְכָלא ַגָוָאה ְואּוַלֵמי 

א:   ַדְרּתָ

עכשיו חוזר  ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה. טז)-(טו
תירגם יונתן  ואתיקיהא.ך הבית לדרום כמו שמדד לצפון: ומודד אור

וההיכל הפנימי 'זויות', כלומר עם משך בית החילפות שבזויות הבית: 

סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו, אלא מחובר ואולמי החצר. 
שהוא בית קדש  הפנימיוכן  וההיכל,למקרא של אחריו. וכן פירושו, 

'ואילמות סביב', לכל  (מ ל)המפורשים למעלה  אולמי החצרהקדשים, וכן 
 גזרהבין ל הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב לשלשתן,אילו היו 
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מזוזות  סיפיםהוא ההיכל, בין לאולמות, בין לקדש הקדשים, לשלשתן היו ה
ולא ידעתי  אתיקים.ולשלשתן היו  חלונות אטומות,לפתחיהם, ולשלשתן היו 

שהם כמין עמודים מרובעים בולטים בחומה לחיזוק, מה הם, ואומר אני 
יֵליְר"ש נסר של ארז, תירגם  נגד הסף שחיף עץ.: ווקורין להם בלע"ז ּפִ

וקרקעית החומה עשוי  והארץ עד החלונות.לפתח:  סביב סביב.יונתן: 
כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה עד החלונות, וגם החלונות מכוסות בו, 

שהיו טחין עליו ציפוי זהב, שכל הבית טוח בזהב, ואין וכל זה מבפנים לפי 
  יכולין לטוח זהב על חומת אבנים:

הַּסִּפִ֡ים וְהַחַּלֹונִ֣ים הָ֠אֲטֻמֹות וְהַָאּתִיקִ֤ים  )טז(
| סָבִיב֙ ִלׁשְלָׁשְּתָ֔ם נֶ֧גֶד הַּסַ֛ף ׂשְחִ֥יף עֵ֖ץ 
סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְהָָא֙רֶץ֙ עַד־הַֽחַּלֹנֹ֔ות 

  נֹ֖ות מְכֻּסֹֽות: וְהַֽחַּלֹ

יָמן    ָיא ְוַכִוין ְסּתִ ִסּפַ
יַקָיא ְסחֹור ְסחֹור  ְוַעּתִ
א  ִלְתָלֵתיהֹון ָלֳקֵביל ִסּפָ
ְדָחֵפי ִניְסִרין ְדַאְרָזא 
ְסחֹור ְסחֹור ְוַאְרָעא ַעד 

ַוָיא ְוַכִוין ְסִתיָמן:   ּכַ

ר עכשיו חוז ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה. טז)-(טו
תירגם יונתן  ואתיקיהא.ומודד אורך הבית לדרום כמו שמדד לצפון: 

וההיכל הפנימי 'זויות', כלומר עם משך בית החילפות שבזויות הבית: 

סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו, אלא מחובר ואולמי החצר. 
שהוא בית קדש  הפנימיוכן  וההיכל,למקרא של אחריו. וכן פירושו, 

'ואילמות סביב', לכל  (מ ל)המפורשים למעלה  אולמי החצרהקדשים, וכן 
 גזרהבין ל הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב לשלשתן,אילו היו 

מזוזות  סיפיםהוא ההיכל, בין לאולמות, בין לקדש הקדשים, לשלשתן היו ה
ולא ידעתי  אתיקים.ולשלשתן היו  חלונות אטומות,לפתחיהם, ולשלשתן היו 

ואומר אני שהם כמין עמודים מרובעים בולטים בחומה לחיזוק, מה הם, 
יֵליְר"ש:  נסר של ארז, תירגם  נגד הסף שחיף עץ.וקורין להם בלע"ז ּפִ

וקרקעית החומה עשוי  והארץ עד החלונות.לפתח:  סביב סביב.יונתן: 
כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה עד החלונות, וגם החלונות מכוסות בו. 

 

W  –––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––– 
  

  תווך.מודי ע ו
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בפנים, לפי שהיו טחין עליו ציפוי זהב, שכל הבית טוח בזהב, ואין וכל זה מ
  יכולין לטוח זהב על חומת אבנים:

עַל־מֵעַ֣ל הַּפֶ֡תַח וְעַד־הַּבַיִת֩ הַּפְנִימִ֨י  )יז(
וְַלחּ֜וץ וְאֶל־ּכָל־ַהּקִ֨יר סָבִ֧יב | סָבִ֛יב 

  ּבַּפְנִימִ֥י ּובַחִיצֹ֖ון מִּדֹֽות: 

ְרָעא ּוִמן ַעד ְלֵעָלא ִמן    ּתַ
יָתא ַגְוָאה ּוְלָבָרא ְוַעל  ּבֵ
ל ּכֹוְתָלא ְסחֹור ְסחֹור  ּכָ

ָחן:   ִמְלָגיו ּוִמְלָבָרא ִמׁשְ

כל בית קדש הקדשים עד  ועד הבית הפנימי.בגובה:  על מעל הפתח. (יז)
 בפנימי ובחיצון.בכל כותליו:  סביב סביב.לצד ההיכל: ולחוץ. כולו: 

  מחופה נסרים גדולות עשויות במדה: מדות.ל: בבית קדשי הקדשים ובהיכ

וְעָׂשּ֥וי ּכְרּובִ֖ים וְתִֽמֹרִ֑ים וְתִֽמֹרָה֙  )יח(
  ּבֵין־ּכְרּ֣וב לִכְרּ֔וב ּוׁשְנַ֥יִם ּפָנִ֖ים לַּכְרּֽוב: 

רּוִבין ְוכֹוְתָרן    ּוְגִליף ּכְ
רּוָבא  ין ּכְ א ּבֵ ְוכֹוַתְרּתָ
ין  ִלְכרּוָבא ּוְתֵרין ַאּפִ

רוּ    ָבא:ִלּכְ

ואותו הארז מצוייר כרובים ודקלים:  ועשוי כרובים ותימורים. (יח)
אחד פני כפיר ואחד פני אדם, זה פונה לכאן וזה  ושנים פנים לכרוב.

פונה לכאן. וכשהיתה התימורה בין כרוב לכרוב היה פני הכפיר לה מכאן 
  ופני אדם מכאן, כמו שאמור בעיניין:

ּתִֽמֹרָה֙ מִּפֹ֔ו ּופְנֵֽי־כְפִ֥יר ּופְנֵ֨י ָאדָ֤ם אֶל־הַ )יט(
אֶל־הַּתִֽמֹרָ֖ה מִּפֹ֑ו עָׂשּ֥וי אֶל־ּכָל־הַּבַ֖יִת 

  סָבִ֥יב | סָבִֽיב: 

א ְעִביד    י ֱאָנׁשָ ְוַאּפֵ
י  א ְוַאּפֵ א ִמּכָ ְלכֹוַתְרּתָ
א  ַאְרָיא ֲעִביד ְלכֹוַתְרּתָ
יָתא  ל ּבֵ א ְגִליף ַעל ּכָ ִמּכָ

  ְסחֹור ְסחֹור:

  לבית קדש הקדשים: אל כל הבית.עשוי  (יט)

מֵהָָא֙רֶץ֙ עַד־ֵמעַ֣ל הַּפֶ֔תַח הַּכְרּובִ֥ים  )כ(
  וְהַּתִֽמֹרִ֖ים עֲׂשּויִ֑ם וְקִ֖יר הַׄהֵׄיׄכָֽׄלׄ: 

ֵמַאְרָעא ַעד ְלֵעָלא   
רּוִבין ְוכּוְתָרן  ְרָעא ּכְ ִמּתַ
ְגִליָפן ְוֵכן ְלָכְתָלא 

  ְדֵהיָכָלא:

  ההיכל:וכן לקיר  וקיר ההיכל. (כ)
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הַֽהֵיכָ֖ל מְזּוזַ֣ת רְבֻעָ֑ה ּופְנֵ֣י הַּקֹ֔דֶׁש  )כא(
  הַּמַרְאֶ֖ה ּכַּמַרְאֶֽה: 

ִעין    ֵהיָכָלא ְדִסּפֹוִהי ְמֻרּבָ
ּפּוֵרי ֶחְזֵויּה  ְוַאֵפי ֵבית ּכִ

ֵחיזּו ְיָקֵרּה:   ּכְ

שהיו לה  מזוזת רבועהאני שמעתי בביניין שלמה  מזוזת רבועה. (כא)
צדדין ומפתן מתחת ומשקוף ממעל. ואני אומר שהמזוזות היו  מזוזות משני
תירגם יונתן 'חיזויה כחיזו יקרא', אור נוגה המראה כמראה. מרובעות: 

  ראיתי לבית קדש הקדשים: 

הַּמִזְּבֵ֡חַ עֵ֣ץ ׁשָלֹוׁש֩ ַאּמֹ֨ות ּגָבֹּ֜הַ וְָארְּכֹ֣ו  )כב(
ּכֹ֥ו ׁשְּתַֽיִם־ַאּמֹ֗ות ּומִקְצֹֽעֹותָיו֙ לֹ֔ו וְָארְ

וְקִֽירֹתָ֖יו עֵ֑ץ וַיְדַּבֵ֣ר אֵלַ֔י זֶ֚ה הַׁשְֻּלחָ֔ן אֲׁשֶ֖ר 
  וָֽה: ִלפְנֵ֥י יְהֹ

תֹוָרא    ָחא ּפְ ָלֳקֵבל ַמְדּבְ
ַלת ַאִמין רּוָמה  ְדָאָעא ּתְ
ין ַאִמין ְוִזיְוָין  ְרּתִ ּה ּתַ ְואּוְרּכֵ
יּה ְוָכְתלֹוִהי  ֵליּה ְואּוְרּכֵ

ן ְדָאָעא ּוַמֵליל ִעִמי ֵדי
תֹוָרא ִדֳקָדם ְיָי:   ּפָ

 ומקצועותיו.תירגם יונתן 'פתורא דלקביל מדבחא':  המזבח עץ. (כב)
  מסגרתו: וקירותיו.גוף השולחן:  וארכו.רגליו: 

  ּוׁשְּתַ֧יִם ּדְלָתֹ֛ות לַֽהֵיכָ֖ל וְלַּקֹֽדֶׁש:  )כג(
ין ְלֵהיָכָלא    ין ָדׁשִ ְוַתְרּתֵ

ּפֹוֵרי:   ּוְלֵבית ּכִ

לכל פתח, סוגרים זה לעומת זה אחד במזוזת צפונית  ם דלתות.ושתי (כג)
  ואחד במזוזת דרומית:

ּוׁשְּתַ֥יִם ּדְלָתֹ֖ות לַּדְָלתֹ֑ות ׁשְּ֚תַיִם  )כד(
מּוסַּבֹ֣ות ּדְָלתֹ֔ות ׁשְּ֚תַיִם לְדֶ֣לֶת אֶחָ֔ת ּוׁשְּתֵ֥י 

  דְָלתֹ֖ות לַָאחֶֽרֶת: 

ין ִאיְמָהן    ין ָדׁשִ ְוַתְרּתֵ
יָ  ין ַמְקָפן ְלָדׁשַ ְרּתֵ א ּתַ

א ַחד  ין ְלָדׁשָ ְרּתֵ ין ּתַ ָדׁשִ
א: ין ְלאֹוֲחַרְנּתָ ין ָדׁשִ   ְוַתְרּתֵ

לפתח ההיכל היו שתי זוגות דלתות. כמו  ושתים דלתות לדלתות. (כד)
ארבע דלתות היו לו שתים מבפנים ושתים , (ד א)ששנינו במסכת מידות 

שהיה שש  ביו של כותלמבחוץ, החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עו
אמות, והדלת רחבו חמש כשיעור חצי רוחב הפתח, וכנוס אמה לפנים מן 
המזוזות, נמצא עובי הכותל חמש אמות מגולה, וכשהדלת החיצון נפתח 

והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר לפנים היה מכסה אותה, 
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דה אומר הדלתות, שכל הבית היה טוח בזהב, חוץ מאחר הדלתות. רבי יהו

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 

ות בתוך וזהו פירושו, בין פנימיות בין חיצונות עומד מוסבות דלתות וגו'',
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 

תם, כמין חליות היו, וכנגד חציין היו נקפלות לאחוריהן כשפותחין או
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:

וַעֲׂשּויָ֨ה אֲֵליהֶ֜ן אֶל־ּדְַלתֹ֤ות הַֽהֵיכָל֙  )כה(
ם לַּקִירֹ֑ות ּכְרּובִ֣ים וְתִֽמֹרִ֔ים ּכַאֲׁשֶ֥ר עֲׂשּויִ֖

  וְעָ֥ב עֵ֛ץ אֶל־ּפְנֵ֥י הָאּולָ֖ם מֵהַחּֽוץ: 

י    ּוְגִליף ֲעֵליהֹון ַעל ָדׁשֵ
רּוִבין ְוכֹוְתָרן  ֵהיָכָלא ּכְ
ָמא ִדְגִליף ַעל ּכֹוְתַלָיא  ּכְ
ּוְסִקיָפָתא ְדָאָעא ַעל ַאֵפי 

  אּוַלָמא ִמְלָבָרא:

ו קבועים מכותלו של כלונסות של ארז היועב עץ אל פני האולם.  (כה)
. וזהו (ג ח)היכל לכותלו של אולם כדי שלא יבעט, כך שנינו במסכת מידות 

  מהחוץ:  אל פני האולםיוצא מכותל הבית ובא ועב עץ 

וְחַּלֹונִ֨ים אֲטֻמֹ֤ות וְתִֽמֹרִים֙ מִּפֹ֣ו ּומִּפֹ֔ו  )כו(
אֶל־ּכִתְפֹ֖ות הָֽאּולָ֑ם וְצְַלעֹ֥ות הַּבַ֖יִת 

   וְהָעֻּבִֽים:

א    ְוַכִוין ְסִתיָמן ְוכֹוַתְרּתָ
ְתֵפי  א ַעל ּכִ א ּוִמּכָ ִמּכָ
יָתא  אּוַלָמא ּוְמִחיַצת ּבֵ

  ּוְסקּוְפָתא:

וצלעות הבית והעבים. לשתי עברי הפתח: אל כתפות האולם.  (כו)

אילו  צלעות הבית (בבא קמא סז.)והראני צלעות ואת העובים. ואמרו רבותינו 
ילו המרישות. ומה הן המרישות, קורות. ומה הן א והעוביםהמלטסין, 

  המלטסין, ארזים שנותנין בראש הכתלים, להניח עליהן ראשי הקורות:
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ב פרק   מ

  

וַּיֹוצִאֵ֗נִי אֶל־הֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצֹונָ֔ה הַּדֶ֖רֶךְ  )א(
ׁשְּכָ֗ה אֲׁשֶ֨ר ּדֶ֣רֶךְ הַּצָפֹ֑ון וַיְבִאֵ֣נִי אֶל־הִַּל

  נֶ֧גֶד הַּגִזְרָ֛ה וַאֲׁשֶֽר־נֶ֥גֶד הַּבִנְיָ֖ן אֶל־הַּצָפֹֽון: 

ַרְיָתא    א ּבְ ְוַאְפַקִני ְלַדְרּתָ
ְרָעא ִדְפִתיַח  אֹוַרח ּתַ ּבְ
ְלאֹוַרח ִצּפּוָנא ְוָאֲעַלִני 
ָתא ִדֳקָדם  ּכָ ְלִלׁשְ
א ְוִדֳקָדם ִבְנָיָנא  צּוְרּתָ ּבְ

  ְלִצּפּוָנא:

מן החצר הפנימית, אל החיצונה, בשער הצפון שהוזכר למעלה  ויוציאני. (א)
'ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון'. והוא היה נתון באמצע אורך  (מ כג)

הן  ויביאני אל הלשכה אשר נגד וגו'.עזרת ישראל שהוא מאה אמה: 
הלשכות העומדות בצפון הבית, המובדלות עשרים אמה מן התאים, כמו 

פירוש ['ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית':  (מא י)מעלה שאמור ל

ואין אדם יכול ליכנס לאותן לשכות ולא לאויר רחב עשרים שביניהם ובין התאים,  רש"י הישן:
], כמו שאמור למטה בעניין, שהרי אמר שהחצר הפנימי זהחיצונה צ"ל:אלא דרך החצר הפנימית [

, ואמר על רחב הבית 'לקדים מאה אמה' (מא יד), מאה על מאה מרובע לפני הבית למזרח
נמצא רחב הבית סותם את רחב החצר, ואינו יכול ליכנס לפנים מצידי החילפות לא לצפון ולא 

אח"כ רש"י עצמו הגיה לדרום, לכך הוצרך לבא לאותן הלשכות דרך החצר החיצונה הצפונית: 

גד כל מאה אמה אותן הלשכות היו כנ אשר נגד הגזרה. :]ח(ומחק) קטע זה

 

W  –––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––– 
  

מנם אח"כ רש"י חזר [אהגהה מספר צורת הבית. ומהלשון להלן מובן שזהו הגירסא הנכונה כאן  ז
  .בו מכל קטע זה]

, [כי הם הועתקו לפני שרש"י הגיה]כך כתוב בתשובות רש"י. בחלק מכתבי היד מופיע קטע זה  ח
  .[כי הם הועתקו לאחר שרש"י הגיה]ובחלק מכתבי היד חסר קטע זה 
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(פסוק של אורך הבית מן המזרח למערב, כמו שאמור בעניין בלשכות הללו 

  'והנה על פני ההיכל מאה אמה': ח)

  

אֶל־ּפְנֵי־אֹ֙רֶךְ֙ ַאּמֹ֣ות הַּמֵָא֔ה ּפֶ֖תַח  )ב(
  הַּצָפֹ֑ון וְהָרֹ֖חַב חֲמִׁשִּ֥ים ַאּמֹֽות: 

א ְדַאִמין    ָלֳקֵבל אּוְרּכָ
ְרָעא  ַחד ִדְפִתיַח ְמָאה ּתַ

ין  ְלִצּפּוָנא ּופּוְתָיא ַחְמׁשִ
  ַאִמין:

אל פתח הלשכה שהיה  אל פני אורך אמות המאה פתח הצפון. (ב)
פונה לצפון לחצר החיצונה, ורואה כנגדו חמישים אמה רוחב עד כותל צפוני 
של חצר החיצונה, ואורך מאה אמה. שהרי הלשכות מחזיקות מן המזרח 

בן מן הצפון לדרום חמשים אמה כמו שאמור למטה למערב מאה אמה, ורח
'וימד  (מ כג)בעיניין, וחלל החצר החיצונה מאה אמה, כמו שאמור למעלה 

משער אל שער מאה אמה', נמצא לפני הלשכות חלל אויר אורך מאה אמה 
  ורחב חמשים אמה:

  

  

נֶ֣גֶד הָֽעֶׂשְרִ֗ים אֲׁשֶר֙ לֶחָצֵ֣ר הַּפְנִימִ֔י וְנֶ֣גֶד  )ג(
צְפָ֔ה אֲׁשֶ֖ר לֶחָצֵ֣ר הַחִֽיצֹונָ֑ה ַאּתִ֥יק רִֽ

  אֶל־ּפְנֵֽי־ַאּתִ֖יק ּבַׁשְִּלׁשִֽים: 

א    ָלֳקֵבל ַעְסִרין ִדְלַדְרּתָ
ֵגַוְיָתא ּוְקֵבל ִדְלִצּפּוָנא 
ָתא ִדְפִתיָחא  ִרְצּפָ
א ְבַרְיָתא ָזֵוי ָלֳקֵבל  ְלַדְרּתָ

  ָזֵוי ְמַתְלִתין:

כל זה סימן מקום הלשכות אצל  ימי.נגד העשרים אשר לחצר הפנ (ג)
העשרים רוחב אויר אשר לחצר הפנימי סביב סביב לבית, כמו שאמור 

ונגד רצפה אשר לחצר 'ובין הלשכות רחב עשרים אמה':  (מא י)למעלה 

אתיק שאמרנו למעלה שעלייה היתה החצר מוקפת סביב לה: החיצונה. 

תן 'ְמַתְלִתין', משמע תירגם יונ בשלישים.לא ידעתי מהו:  אל פני אתיק.
שהיו אותן הלשכות משולשות שלש זו למעלה מזו, וגם המקראות מוכיחין 

'והלשכות העליונות קצורות מהתחתונות  (פסוק ה)כן, שהוא אומר 
'כי ומהתיכונות'. ואני לא יכולתי להבין בשלש המקראות הללו כלל, מהו 

מן העליונות ואינן  מה הן אותן 'אתיקים', והיאך אוכלות יוכלו אתיקים',
'כי  (פסוק ו)אוכלות מן התחתונות ומן התיכונות. וטעם שהוא נותן לדבר 

 'על כן נאצל',משולשות הנה ואין להם עמודים', לא ידעתי להבין בו. 
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תירגם יונתן 'דחיקן'. ואני לא היה לי לא רב ולא עוזר בכל הביניין הזה, 
  אלא כמה שהראוני מן השמים: 

  

נֵ֨י הְַּלׁשָכֹ֜ות מַהֲלַךְ֩ עֶׂ֨שֶר ַאּמֹ֥ות וְִלפְ )ד(
רֹ֙חַב֙ אֶל־הַּפְנִימִ֔ית ּדֶ֖רֶךְ ַאּמָ֣ה אֶחָ֑ת 

  ּופִתְחֵיהֶ֖ם ַלּצָפֹֽון: 

ָתא ַמֲהַלְך    ּכָ ְוָקָדם ִלׁשְ
ֲעַסר ַאִמין ּפּוְתָיא ְלָגיו 
אֹוַרח ַאְמָתא ֲחָדא 
ִתיִחין  ְוַתְרֵעיֶהן ּפְ

  ְלִצּפּוָנא:

הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל הפנימית, דרך אמה ולפני  (ד)

נראה בעיני לפי שחלל החיצונה רחב מאה מצפון לדרום, ומהן  אחת.
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 

יכנס בו לאויר העשרים שבין הלשכות והתאים, החילפות כלום, ואין מבוא ל
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 

מן המזרח למערב סותמו, שהרי עוביו שש החיצונה ובין חצר הפנימית הבא 
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 

בי החומה אמה כדי כניסת אדם, החצירות, שיפע בתוך חצר הפנימית בעו
ונכנס לתוך אויר חמש אמות שבין כותל החילפות לכותל הלשכה, והילך 
באותו אויר לצד מערב עשר אמות, ושם כלה משך בית החילפות ונכנס 

אל  לבאמהלך עשר אמות רחב לתוך אויר רחב עשרים. וזה שאמר 

שיפע וכנס שהרי נכנס בו דרך פתח אמה אחת ש הפנימית דרך אמה אחת,
', והלא היה לו לומר רוחבבסוף החומה. ולמה קורהו 'מהלך עשר אמות 

', לפי שלעיניין ביניין החילפות הוא רחב, לפי אורך'מהלך עשר אמות 
שביניין החילפות מן הצפון לדרום ט"ו אמה, ומן המזרח למערב אינו אלא 

  ופתחי הלשכות הללו לצפון:  ופתחיהם לצפון.עשר אמות: 

  

ָתא ִעְלָיָתא ְדִחיָקן   וְהְַּלׁשָכֹ֥ות הָעֶלְיֹונֹ֖ת קְצֻרֹ֑ות ּכִֽי־יֹוכְלּ֨ו  )ה( ּכָ ְוִלׁשְ
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ַאּתִיקִ֜ים מֵהֵ֗נָה מֵֽהַּתַחְּתֹנֹ֛ות ּומֵהַּתִֽכֹנֹ֖ות 
   ּבִנְיָֽן:

ֲאֵרי ְנִסיָבן ֵזיַוָיא ִמְנֵהין 
ֵמַאְרֲעָיָתא ּוִמְמִציָעָתא 

ְנָיָנא:   ּבִ

לא הבנתי בהם  עליונות וגו', כי משולשות הנה וגו'.והלשכות ה ו)-(ה
כמו 'כי יאכלו', אוכלים וממעטים באויר  כי יוכלו אתיקים.כלל: 

  הלשכות: 

  

ּכִ֤י מְׁשָֻּלׁשֹות֙ הֵּ֔נָה וְאֵ֤ין ָלהֶן֙ עַּמּודִ֔ים  )ו(
ּכְעַּמּודֵ֖י הַחֲצֵרֹ֑ות עַל־ּכֵ֣ן ֶנאֱצַ֗ל 

  נֹ֖ות מֵהָָאֽרֶץ: מֵהַּתַחְּתֹונֹ֛ות ּומֵהַּתִֽיכֹ

ן ִאינּון ְוֵלית    ְלּתָ ֲאֵרי ִמּתַ
ַעמּוֵדי  ְלהֹון ַעמּוִדין ּכְ
ן ְדִחיָקן  ָדָרָתא ַעל ּכֵ
ֵמַאְרֲעָיָתא ּוִמְמִציָעָתא 

  ֵמַאְרָעא:

וְגָדֵ֤ר אֲׁשֶר־לַחּוץ֙ ְלעֻּמַ֣ת הְַּלׁשָכֹ֔ות ּדֶ֛רֶךְ  )ז(
כֹ֑ות ָארְּכֹ֖ו הֶחָצֵ֥ר הַחִֽצֹונָ֖ה אֶל־ּפְנֵ֣י הְַּלׁשָ

  חֲמִׁשִּ֥ים ַאּמָֽה: 

ְוָכְתָלא ִדְלָבָרא ָלֳקַבל   
א  ָתא אֹוַרח ַדְרּתָ ּכָ ִלׁשְ
ָתא  ּכָ ָבַרְיָתא ִדֳקָדם ִלׁשְ

ין ַאִמין: ּה ַחְמׁשִ   אּוְרּכֵ

המפסיק בין הלשכות והחצר החיצונה של צד  וגדר אשר לחוץ וגו'. (ז)
  דרום: מן הצפון לארכו חמשים אמה. המזרח: 

  

ּכִֽי־אֹ֣רֶךְ הְַּלׁשָכֹ֗ות אֲׁשֶ֛ר לֶחָצֵ֥ר הַחִֽצֹונָ֖ה  )ח(
חֲמִׁשִּ֣ים ַאּמָ֑ה וְהִּנֵ֛ה עַל־ּפְנֵ֥י הַהֵיכָ֖ל מֵָא֥ה 

  ַאּמָֽה: 

ָתא    ּכָ א ְדִלׁשְ ֲאֵרי אּוְרּכָ
ין  א ָבַרְיָתא ַחְמׁשִ ִדְלַדְרּתָ
י  ַאִמין ְוַהְוָין ַעל ַאּפִ

  ין:ֵהיְכָלא ְמָאה ַאִמ 

על פני הם והנה  חמשים אמה:מן הצפון לדרום  כי אורך הלשכות. (ח)

מאה מן המזרח למערב, כנגד האולם וההיכל ובית הכפורת והתא,  ההיכל,

  אמה:

  

ּומִּתַ֖חַת הְַּלׁשָכֹ֣ות  )כתיבלשכות  (ומתחתה )ט(
הַּמֵבִיא֙ מֵֽהַּקָדִ֔ים ּבְבֹאֹ֣ו  )כתיב(המבוא הָאֵֶּ֑לה 
  הֶחָצֵ֖ר הַחִצֹנָֽה: ָלהֵּ֔נָה מֵֽ

ָתא ָהִאֵלין    ּכָ ּוִמְלַרע ְלִלׁשְ
ַמֲעָלָנא ִמַמִדיְנָחא ְדָעִלין 

ַרְיָתא: א ּבָ   ְלֵהין ִמַדְרּתָ

איני יודע אם בא ללמד שהיו להם מחילות  ומתחת הלשכות האלה. י)-(ט
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מתחתיהם, או בא לומר שהיו לשכות במזרח החצר, ולפי שההר הולך 
שאילו בגובהו ואילו  מזרח קורא לו 'ומתחת הלשכות האלה',ומשפע לצד ה

מהקדים, אשר  המביא בשיפולו. וכן הוא אומר, ובשיפולו של חצר אל

הבא מן הקדים  בבאו להנה מחצר החיצונה, ברחב גדר החצר וגו'.
של חצר החיצונה, וסובב אל הצפון דרך מקצוע צפונית מזרחית של חומת 

 גדר החצר,ן הלשכות שבצפון, מוצא על פני הפנימית מבחוץ, לבא לאות
 הבינייןו הגזרהכותל מזרח של חצר הפנימית, שהוא מערבי לחיצונה, כנגד 

  סמוכות לאותו הכותל ועומדות בחיצונה: לשכותשבפנימית, 

  

  

ּבְרֹ֣חַב | ּגֶ֣דֶר הֶחָצֵ֗ר ּדֶ֧רֶךְ הַּקָדִ֛ים  )י(
  נְיָ֖ן ְלׁשָכֹֽות: אֶל־ּפְנֵ֧י הַּגִזְרָ֛ה וְאֶל־ּפְנֵ֥י הַּבִ

א    פּוְתָיא ְדָכְתלָא ְדַדְרּתָ ּבְ
אֹוַרח ַמִדיְנחָא ִדֳקָדם  ּבְ
ְנָיָנא  צּוְרָתא ְוִדֳקָדם ּבִ ּבְ

ן: ּכָ   ִלׁשְ

איני יודע אם בא ללמד שהיו להם מחילות  ומתחת הלשכות האלה. י)-(ט
מתחתיהם, או בא לומר שהיו לשכות במזרח החצר, ולפי שההר הולך 

שאילו בגובהו ואילו  פע לצד המזרח קורא לו 'ומתחת הלשכות האלה',ומש
מהקדים, אשר  המביא בשיפולו. וכן הוא אומר, ובשיפולו של חצר אל

הבא מן הקדים  בבאו להנה מחצר החיצונה, ברחב גדר החצר וגו'.
של חצר החיצונה, וסובב אל הצפון דרך מקצוע צפונית מזרחית של חומת 

 גדר החצר,לבא לאותן הלשכות שבצפון, מוצא על פני הפנימית מבחוץ, 
 הבינייןו הגזרהכותל מזרח של חצר הפנימית, שהוא מערבי לחיצונה, כנגד 

  סמוכות לאותו הכותל ועומדות בחיצונה: לשכותשבפנימית, 

  

  

וְדֶ֙רְֶך֙ ִלפְנֵיהֶ֔ם ְּכמַרְאֵ֣ה הְַּלׁשָכֹ֗ות אֲׁשֶר֙  )יא(
רְּכָ֖ן ּכֵ֣ן רָחְּבָ֑ן וְכֹל֙ ּדֶ֣רֶךְ הַּצָפֹ֔ון ּכְָא

  מֹוצָ֣אֵיהֶ֔ן ּוכְמִׁשְּפְטֵיהֶ֖ן ּוכְפִתְחֵיהֶֽן: 

ֵחיזּו    ְואֹוַרח ֳקָדֵמיהֹון ּכְ
ָתא ִדְפִתיָחן ְלאֹוַרח  ּכְ ִלׁשְ
ן  יֶהן ּכֵ אּוְרּכֵ ִצּפּוָנא ּכְ
ּפּוְתֶהן ְוָכל ַמְפָקֵניֶהן 

  ְוִכִדֲהֵזי ְלֶהן ּוְכַתְרֵעיֶהן:
 דרךכמראה לפני לשכות הללו יש דרך רחב אויר בחיצונה חמשים אמה,  ך לפניהם.ודר[ (יא)

 :הכתובות למעלה: זה הפסוק פירש רבי שמעיה וכתב מדעתינו] הצפון בצדהלשכות אשר 
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כמוצא  וכל מוצאיהן.של לשכות הצפון, ארכן של אילו. וכן רחבן: כארכן, 
  פון:של לשכות הצ וכמשפטיהן וכפתחיהן.לשכות הצפון: 

  

ּוכְפִתְחֵ֣י הְַּלׁשָכֹ֗ות אֲׁשֶר֙ ּדֶ֣רֶךְ הַָּדרֹ֔ום  )יב(
ּפֶ֖תַח ּבְרֹ֣אׁש ּדָ֑רֶךְ ּדֶ֗רְֶך ּבִפְנֵי֙ הַּגְדֶ֣רֶת 

  הֲגִינָ֔ה ּדֶ֥רֶךְ הַּקָדִ֖ים ּבְבֹוָאֽן: 

ָתא ִדְפִתיַח    ּכָ ּוְכַתְרֵעי ִלׁשְ
ַרע  ְלאֹוַרח ָדרֹוָמא ּתְ

ֵריׁש אֹוַרח אֹוַרח ֳקָדם  ּבְ
דּוַכן ֵליָוַאי אֹוַרח ַמִדיְנָחא 

ַמֲעָלָנָהן:   ּבְ

פתחי לשכות הקדים. שאף  וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום, (יב)
בדרום היו לשכות מובדלות מן התאים הדרומיים עשרים אמה, כמו שאמור 

'ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב':  (מא י)בעיניין 
היה  דרךתח היה להן ללשכות הקדים בראש דרך. והפ פתח בראש דרך.

תירגם יונתן 'דוכן ליואי'. ולשון 'הגדרת הגינה' ביניין  בפני הגדרת הגינה.
 דרך הקדים.גדר אבנים עשוי במעלות שהיו הלוים שרים ונוגנים עליו: 
, (דה"י ב' פרק ה)שהדוכן היה במזרח כדכתיב בדברי הימים בפרשת 'ותשלם' 

וררים לכולם לאסף להימן לידותון וגו' עומדים מזרח למזבח' 'והלוים המש
  :(שם פסוק יב)

  

וַּיֹ֣אמֶר אֵלַ֗י לִֽׁשְכֹ֨ות הַּצָפֹ֜ון לִֽׁשְכֹ֣ות  )יג(
הַּדָרֹום֮ אֲׁשֶ֣ר אֶל־ּפְנֵ֣י הַּגִזְרָה֒ הֵּ֣נָה | 
לִֽׁשְכֹ֣ות הַּקֹ֗דֶׁש אֲׁשֶ֨ר יֹאכְלּו־ׁשָ֧ם הַּכֹהֲנִ֛ים 

וָ֖ה קָדְׁשֵ֣י הַּקֳדָׁשִ֑ים ׁשָ֞ם ים לַֽיהֹאֲׁשֶר־קְרֹובִ֥
יַּנִ֣יחּו | קָדְׁשֵ֣י הַּקֳדָׁשִ֗ים וְהַּמִנְחָה֙ 

  וְהַחַּטָ֣את וְהָָאׁשָ֔ם ּכִ֥י הַּמָקֹ֖ום קָדֹֽׁש: 

  

ת ִצּפּוָנא    ּכַ ַוֲאַמר ִלי ִלׁשְ
ת ְדרֹוָמא ִדֳקָדם  ּכַ ִלׁשְ
ת  ּכָ א ִאיּנּון ִלׁשְ צּוְרּתָ ּבְ

א  ָמן קּוְדׁשָ ְדֵיְכלּון ּתַ
א  ְמׁשָ ֲהַנָיא ְדָקִריִבין ְלׁשַ ּכַ
ָיא  ֳקָדם ְיָי קֹוֶדׁש קּוְדׁשַ
ָמן ֵייֲחתּון קֹוֶדׁש  ּתַ
ָיא ּוִמְנָחָתא  קּוְדׁשַ
ָמא ֲאֵרי  ְוַחָטאָתא ַוֲאׁשָ

  ַאְתָרא ַקִדיׁש:

ּבְבָֹא֣ם הַּכֹהֲנִ֗ים וְלֹֽא־יֵצְאּ֤ו מֵהַּקֹ֙דֶׁש֙  )יד(
יצֹונָ֔ה וְׁשָ֞ם יַּנִ֧יחּו בִגְדֵיהֶ֛ם אֶל־הֶחָצֵ֣ר הַחִ

(ילבשו אֲׁשֶר־יְׁשָרְתּ֥ו בָהֶ֖ן ּכִֽי־קֹ֣דֶׁש הֵּ֑נָה 

ֲהַנָיא ְוָלא    ֵמיַעְלהֹון ּכַ ּבְ
א  א ְלַדְרּתָ ִיְפקּון ִמקּוְדׁשָ

יֲחתּון ְבַרְיָתא ְוַתָמן יֵ 
הֹון  ְמׁשּון ּבְ יהֹון ִדיׁשַ ְלבּוׁשֵ
א ִאינּון  ֲאֵרי קּוְדׁשָ
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 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתקכו

וְָלבְׁשּו֙ ּבְגָדִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְקָרְבּ֖ו  )כתיב
  אֶל־אֲׁשֶ֥ר ָלעָֽם: 

ין אֹוֲחָרִנין  ׁשּון ְלבּוׁשִ ְוִיְלּבְ
  ְוִיְתַעְרבּון ִעם ַעָמא:

מהם, ולא יצאו בבואם לאותן לשכות לאכול,  בבאם הכהנים וגו'. (יד)
את  ושם יניחובבגדי קודש שעליהם:  אל החצר החיצונה קדש,שהם 
ויגשו ליגע בבגדי העם אם ירצו.  הם וגו', וקרבו אל אשר לעם.בגדי

אבל בבגדי כהונה לא יגשו אל העם, שיש בהם מעלת טהרה, ובגדי החול 
  מדרס להם:

  

וְכִּלָ֗ה אֶת־מִּדֹות֙ הַּבַ֣יִת הַּפְנִימִ֔י  )טו(
וְהֹוצִיַא֙נִי֙ ּדֶ֣רֶךְ הַׁשַּ֔עַר אֲׁשֶ֥ר ּפָנָ֖יו ּדֶ֣רֶךְ 

  ּומְדָדֹ֖ו סָבִ֥יב | סָבִֽיב: הַּקָדִ֑ים 

יָתא    ַחת ּבֵ יֵצי ַית ִמׁשְ ְוׁשֵ
אֹוַרח  ַגָוָאה ְוַאְפַקִני ּבְ
ְרָעא ִדְפִתיַח ְלאֹוַרח  ּתַ
ֵחּה ְסחֹור  ַמִדיְנָחא ּוַמׁשְ

  ְסחֹור:

  לכל היקף הר הבית מבחוץ: ומדדו סביב סביב. (טו)

  

ּמִּדָ֑ה מָדַ֛ד רּ֥וחַ הַּקָדִ֖ים ּבִקְנֵ֣ה הַ )טז(
מֵאֹ֥ות קָנִ֛ים ּבִקְנֵ֥ה הַּמִּדָ֖ה  )כתיב(אמות חֲמֵׁש־
  סָבִֽיב: 

ְקֵני    ח רּוַח ִקידּוָמא ּבִ ּוְמׁשַ
ֲחָתא ֲחֵמׁש ְמָאה ְקִנין  ִמׁשְ
ֲחָתא ְסחֹור  ְקֵני ִמׁשְ ּבִ

  ְסחֹור:

מַָד֖ד רּ֣וחַ הַָּצפֹ֑ון חֲמֵׁש־מֵאֹ֥ות קָנִ֛ים  )יז(
  ה סָבִֽיב: ּבִקְנֵ֥ה הַּמִּדָ֖

ח רּוַח ִצּפּוָנא ֲחֵמׁש    ְמׁשַ
ֲחָתא  ְקֵני ִמׁשְ ְמָאה ְקִנין ּבִ

  ְסחֹור ְסחֹור:

אֵ֛ת רּ֥וחַ הַּדָרֹ֖ום מָדָ֑ד חֲמֵׁש־מֵאֹ֥ות  )יח(
  קָנִ֖ים ּבִקְנֵ֥ה הַּמִּדָֽה: 

ח    ַית רּוַח ָדרֹוָמא ְמׁשַ
ְקֵני  ֲמֵמׁש ְמָאה ָקִנין ּבִ

ֲחָתא:   ְמׁשִ

סָבַ֖ב אֶל־רּ֣וחַ הַּיָ֑ם מָדַ֛ד חֲמֵׁש־ֵמאֹ֥ות  )יט(
  קָנִ֖ים ּבִקְנֵ֥ה הַּמִּדָֽה: 

ַחר ְלרּוַח ַמַעְרָבא    ִאְסּתְ
ח ֲחֵמׁש ְמָאה ְקִנין  ְמׁשַ

ֲחָתא: ְקִני ִמׁשְ   ּבִ

לְַארְּבַ֨ע רּוחֹ֜ות מְדָדֹ֗ו חֹ֤ומָה לֹו֙ סָבִ֣יב |  )כ(
ת וְרֹ֖חַב חֲמֵׁ֣ש סָבִ֔יב אֹ֚רֶךְ חֲמֵׁ֣ש מֵאֹ֔ו

  מֵאֹ֑ות ְלהַבְּדִ֕יל ּבֵ֥ין הַּקֹ֖דֶׁש ְלחֹֽל: 

ֵחּה    א רּוַחָיא ַמׁשְ ְלַאְרּבָ
ׁשּוָרא ֵליּה ְסחֹור ְסחֹור 
א ֲחֵמׁש ְמָאה  אּוְרּכָ
ּופּוְתָיא ֲחֵמׁש ְמָאה 
א  ין קּוְדׁשָ א ּבֵ ְלַאְפָרׁשָ

  ְלחֹוָלא:
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שת אלפים אמה, שהקנה שלשת אלפים על של לארבע רוחות מדדו. (כ)
'דוד ינטה קו שלשת  (יוצרות ליום שני של סוכות)שש אמות. וזו היא שיסד הקלירי 

אלפי אמות קצובה על שלשת אלפי אמות', והיא שלשים וששה במידה 
הראשונה, שהיה הר הבית חמש מאות אמה על חמש מאות אמה, חלוק 

ה שתי וערב, שלשת אלפים על שלשת אלפים ברצועות של חמש מאות אמ
ותמצא שם שלשים וששה רבעים של חמש מאות על חמש מאות, על כן 

  'שלשים וששה כמו שהיתה מתכפלת': (שם)אמר הפייט 
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ג פרק   מ

  

וַּיֹולִכֵ֖נִי אֶל־ַהׁשָּ֑עַר ׁשַ֕עַר אֲׁשֶ֥ר ּפֹנֶ֖ה  )א(
  ּדֶ֥רֶךְ הַּקָדִֽים: 

ְרָעא וְ    אֹוִביַלִני ְלַתְרָעא ּתַ
  ִדְפִתיַח ְלאֹוַרח ְמִדיְנָחא:

וְהִּנֵ֗ה ּכְבֹוד֙ אֱלֹהֵ֣י יִׂשְרָאֵ֔ל ּבָ֖א מִּדֶ֣רֶךְ  )ב(
הַּקָדִ֑ים וְקֹולֹ֗ו ּכְקֹול֙ מַ֣יִם רַּבִ֔ים וְהָָא֖רֶץ 

  הֵאִ֥ירָה מִּכְבֹדֹֽו: 

ָרֵאל  רְוָהא ְיָק    ֱאָלָהא ְדִיׂשְ
אֹוַרח ַמִדיְנָחא ִאְתְגֵלי ֵמ 

ַקל  ֵמּה ּכְ ְוַקל ְמָבְרֵכי ׁשְ
ַמִיין ַסִגיִאין ְוַאְרָעא ַנֲהַרת 

  ִמִזיו ְיָקֵרּה:

ּוכְמַרְאֵ֨ה הַּמַרְאֶ֜ה אֲׁשֶ֣ר רָאִ֗יתִי ּכַּמַרְאֶ֤ה  )ג(
אֲׁשֶר־רָאִ֙יתִי֙ ּבְבֹאִי֙ ְלׁשַחֵ֣ת אֶת־הָעִ֔יר 
י ּומַרְאֹ֕ות ּכַּמַרְאֶ֕ה אֲׁשֶ֥ר רָאִ֖יתִ 

  אֶל־נְהַר־ּכְבָ֑ר וָאֶּפֹ֖ל אֶל־ּפָנָֽי: 

ָוא ַדֲחֵזיִתי זְ ּוְכֵחיזּו ֶח   
ֶחְזָוא ַדֲחֵזיִתי  ּכְ
ָלא ַית  יּוִתי ְלַחּבָ ִאְתַנּבְ ּבְ
ֵחיזּו  א ְוֶחְזָוא ּכְ ַקְרּתָ
ַבר  ַדֲחִזיִתי ַעל ְנַהר ּכְ

י: ְטֵחית ַעל ַאּפָ ּתַ   ְוִאׁשְ

במקרא זה ומתוכן היו רואים  תשע מראות כתובין וכמראה המראה. (ג)
הנביאים, חוץ ממשה רבינו שהיה רואה מתוך מראה אחת, לפיכך 

(יוצרות ליום שני של איספקלריא שלו מאירה ורואה ממש, וזהו שיסד הפייט 

בפרשת  בבאי לשחת את העיר.'מחזות המצוחצחות בתשע מחזות':  סוכות)
'קרבו פקודות העיר', ושם  א)(ט , שנאמר שם י)-(יחזקאל פרקים ט'והתוית תיו' 

  פירש דוגמת המרכבה:
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וָ֖ה ּבָ֣א אֶל־הַּבָ֑יִת ּדֶ֣רֶךְ ׁשַ֔עַר ּוכְבֹ֥וד יְהֹ )ד(
  אֲׁשֶ֥ר ּפָנָ֖יו ּדֶ֥רֶךְ הַּקָדִֽים: 

ֵביָתא    ִויָקָרא ַדָיי ִאְתְגֵלי ּבְ
ְרָעא ִדְפִתיַח  אֹוַרח ּתַ ּבְ

  ְלאֹוַרח ַמִדיְנָחא:

נִי רּ֔וחַ וַּתְבִיאֵ֕נִי אֶל־הֶֽחָצֵ֖ר וַּתִׂשָּאֵ֣ )ה(
  וָ֖ה הַּבָֽיִת: הַּפְנִימִ֑י וְהִּנֵ֛ה מָלֵ֥א כְבֹוד־יְהֹ

ִני רּוָחא ְוַאֲעַלְתִני    ּוְנַטְלּתַ
א ַגַוְיָתא ְוָהא  ְלַדְרּתָ

יָתא:   ִאְתְמֵלי ְיָקָרא ַדָיי ּבֵ

ׁש הָיָ֥ה וָאֶׁשְמַ֛ע מִּדַּבֵ֥ר אֵלַ֖י מֵהַּבָ֑יִת וְאִ֕י )ו(
  עֹמֵ֖ד אֶצְלִֽי: 

ָמֵעית ִדי ְמַמֵלל ִעִמי    ּוׁשְ
ִמְלָגיו ְוַגְבָרא ֲהָוה ָקִאים 

  ְלִקְבִלי:

ר (ו) ּבֵ ר,מתמלל עמי. כבוד הוא לומר כלפי מעלה אלי.  ִמּדַ ּבֵ כמו  ִמּדַ
  'מתדבר', כלומר בינו לבין כבודו מדבר, והקול בא עדי:

  

־ָאדָם֙ אֶת־מְקֹ֣ום ּכִסְאִ֗י וַּיֹ֣אמֶר אֵלַ֗י ּבֶן )ז(
וְאֶת־מְקֹום֙ ּכַּפֹ֣ות רַגְלַ֔י אֲׁשֶ֧ר אֶׁשְּכָן־ׁשָ֛ם 
ּבְתֹ֥וךְ ּבְנֵֽי־יִׂשְרָאֵ֖ל ְלעֹולָ֑ם וְלֹ֣א יְטַּמְאּ֣ו 
עֹ֣וד ּבֵֽית־יִׂ֠שְרָאֵל ׁשֵ֣ם קָדְׁשִ֞י הֵּ֤מָה 
ּומַלְכֵיהֶם֙ ּבִזְנּותָ֔ם ּובְפִגְרֵ֥י מַלְכֵיהֶ֖ם 

  ם: ּבָמֹותָֽ

ר ָאָדם ֵדין    ַוֲאַמר ִלי ּבַ
ית ּכּוְרֵסי ְיָקִרי ְוֵדין  ֲאַתר ּבֵ
ָריּות  ית ַאׁשְ ֲאַתר ּבֵ
י  ִכְנּתִ ֵרי ׁשְ י ְדַאׁשְ ִכְנּתִ ׁשְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ גֹו ּבְ ַתָמן ּבְ
ַלֲעָלם ְוָלא ִיְסֲאּבּון עֹוד 
ָמא  ָרֵאל ׁשְ ית ִיׂשְ ּבֵ
י ִאינּון ּוַמְלֵכיהֹון  ְדקּוְדׁשִ

ַטֲעַוְתהֹון ּוְבִפְגֵרי ּבְ 
מֹוֵתיהֹון:   ַמְלֵכיהֹון ּבָ

שהיו בתיהם סמוכין לביתי, כמו שמצינו במלכים,  ובפגרי מלכיהם. (ז)
בשלמה, ובעתליהו, ופעמים שהיו קוברין אותם בגן ביתם כמו שמפרש 

  :בתתם וגו'והולך 
  

ּבְתִּתָ֨ם סִּפָ֜ם אֶת־סִּפִ֗י ּומְזּֽוזָתָם֙ אֵ֣צֶל  )ח(
ּוזָתִ֔י וְהַּקִ֖יר ּבֵינִ֣י ּובֵֽינֵיהֶ֑ם וְטִּמְאּ֣ו | מְז

אֶת־ׁשֵ֣ם קָדְׁשִ֗י ּבְתֹֽועֲבֹותָם֙ אֲׁשֶ֣ר עָׂשּ֔ו 
  וָאֲכַ֥ל אֹתָ֖ם ּבְַאּפִֽי: 

  
  
  

יהֹון ָלֳקֵביל    ְנהֹון ִסּפֵ ִמּתַ ּבְ
י  ִסֵפי ֵבית ַמְקְדׁשִ
ְסַטר ֲעָזָרִתי  ּוִבְנָיֵניהֹון ּבִ

ית ַמ  ין ְוכֹוֶתל ּבֵ י ּבֵ ְקָדׁשִ
ֵמיְמִרי ּוֵביֵניהֹון ּוְסִאיבּו 
י  ָמא ְדקּוְדׁשִ ַית ׁשְ
תֹוֲעַבְתהֹון ַדֲעָבדּו  ּבְ

רּוְגִזי: יֵצִתי ַיְתהֹון ּבְ   ְוׁשֵ
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עַּתָ֞ה יְרַחֲקּ֧ו אֶת־זְנּותָ֛ם ּופִגְרֵ֥י מַלְכֵיהֶ֖ם  )ט(
   (ס)מִּמֶּ֑נִי וְׁשָכַנְּתִ֥י בְתֹוכָ֖ם ְלעֹולָֽם: 

ַע    ן ְיַרֲחקּון ַית ַטֲעָוְתהֹון ּכְ
ּוִפְגֵרי ַמְלֵכיהֹון ִמְלֶמֱחֵטי 
י  ִכְנּתִ ֵרי ׁשְ ֳקָדַמי ְוַאׁשְ

  ֵביֵניהֹון ַלֲעָלם:

  שהבדלתי לי היקף גבול גדול סביב: ירחקו את זנותם,על כרחם  עתה, (ט)

  

ַאּתָ֣ה בֶן־ָאדָ֗ם הַּגֵ֤ד אֶת־ּבֵֽית־יִׂשְרָאֵל֙  )י(
ּכְָלמּ֖ו מֵעֲֹונֹֽותֵיהֶ֑ם ּומָדְדּ֖ו אֶת־הַּבַ֔יִת וְיִ
  אֶת־ּתָכְנִֽית: 

ית    ר ָאָדם ַחִוי ַית ּבֵ ַאּתְ ּבַ
יָתא  ָרֵאל ַית ּבֵ ִיׂשְ
ְנעּון ֵמחֹוֵביהֹון  ְוִיְתּכַ

חּון ַית ִטקּוֵסיּה:   ְוִיְמׁשְ

בהראותי למו חסדי, שאיני ממאס אותם בעוונם:  ויכלמו מעוונותיהם. (י)
  

ם־ִנכְְלמּ֞ו ִמּכֹ֣ל אֲׁשֶר־עָׂשּ֗ו צּורַ֣ת וְאִֽ )יא(
הַּבַ֡יִת ּותְכּונָתֹ֡ו ּומֹוצָָא֡יו ּומֹובָָא֣יו 

 )כתיב(צורתי וְֽכָל־צּֽורֹתָ֡ו וְאֵ֣ת ּכָל־חֻּקֹתָיו֩ וְכָל־
ּתֹורֹתָיו֙ הֹודַ֣ע  )כתיב(תורתו צּ֨ורֹתָ֤יו וְכָל־

אֹותָ֔ם ּוכְתֹ֖ב ְלעֵֽינֵיהֶ֑ם וְיִׁשְמְרּ֞ו 
ל־צּורָתֹ֛ו וְאֶת־ּכָל־חֻּקֹתָ֖יו וְעָׂשּ֥ו אֶת־ּכָ

  אֹותָֽם: 

ָנעּון ִמָכל ַדֲעֵבדּו    ְוִאם ִיְתּכַ
יָתא  ְבֶמְחֵזיהֹון צּוַרת ּבֵ
ְוִטקּוֵסיּה ּוַמְפָקנֹוִהי 
ּוַמֲעָלנֹוִהי ְוָכל צּוָרֵתּה ְוַית 
ל ְגֵזיָרֵתּה ְוָכל צּוָרֵתּה  ּכָ

הֹון ְוָכל ַדֲחֵזי ֵליּה הֹוַדע ַיְת 
ּוְכתֹוב ְלֵעיֵניהֹון ְוִיְטרּון ַית 
ל  ל צּוָרֵתּה ְוַית ּכָ ּכָ

דּון ַיְתהֹון:   ְגֵזיָרֵתּה ְוַיְעּבְ

גבול הביניין היאך הוא מלפניו ועד אחוריו סדורין  צורת הבית. (יא)
כרובים  וכל צורותיו.חשבון תאיו ולשכותיו:  ותכונתו.לארבע רוחות: 

  ותימורים ואילים ואילמים: 

  

זֹ֖את ּתֹורַ֣ת הַּבָ֑יִת עַל־רֹ֣אׁש הָ֠הָר  )יב(
ּכָל־ּגְבֻלֹ֞ו סָבִ֤יב | סָבִיב֙ קֹ֣דֶׁש קָדָׁשִ֔ים 

  הִּנֵה־זֹ֖את ּתֹורַ֥ת הַּבָֽיִת: 

ָדא אֹוַרְיָתא ְדֵביָתא ַעל   
חּוֵמּה  ל ּתְ ֵריׁש טּוָרא ּכָ
ְסחֹור ְסחֹור קֹוֶדׁש 
ָיא ָהא ָדא אֹוַרְיָתא  קֹוְדׁשַ

  ֵביָתא:ְד 

וְאֵֶּ֨לה מִּדֹ֤ות הַּמִזְּבֵ֙חַ֙ ּבַָֽאּמֹ֔ות ַאּמָ֥ה ַאּמָ֖ה  )יג(
וָטֹ֑פַח וְחֵ֨יק הַָאָּמ֜ה וְַאּמָה־רֹ֗חַב ּוגְבּולָּ֨ה 

ָחא    ַחת ַמְדּבְ ְוִאֵלין ִמׁשְ
ַאְמ  ַאַמָיא ּבְ ָתא ְדִהיא ּבְ

ִויָתא  ְך ְוַתׁשְ ַאָמה ּוְפׁשָ
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אֶל־ׂשְפָתָּ֤ה סָבִיב֙ זֶ֣רֶת הָאֶחָ֔ד וְזֶ֖ה ּגַ֥ב 
  הַּמִזְּבֵֽחַ: 

ִאְמָתא ְוַאְמָתא פּוְתָיא 
ּוְגַדְנָפא ַמַקף ָלּה ַעל 
ִסְפֵתּה ְסחֹור ְסחֹור 
ֵזיְרָתא ֲחָדא ְוֵדין ִטקּוס 

ָחא:   ַמְדּבְ

'ארבע עשרה ארך בארבע  (פסוק יז)שמפרש למטן  ואלה מדות המזבח. (יג)
באמה בת ששה, שהיא אמה  באמות אמה אמה וטופח.עשרה רחב': 

אבל היסוד שלו נמדד באמה של  וחיק האמה.וטופח באמה בת חמשה: 
אמת  האמה,לשון חיקוי וקביעות, והוא היסוד.  חיק,חול, שהיא בת חמשה. 

שהיסוד  (צז:)חול, ולא 'אמה וטופח' שהיא בת ששה. וכן שנינו במנחות 
ואמה זה היסוד:  וחיק האמה.והסובב והקרנות נמדדין באמה בת חמשה: 

אילו הקרנות: וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד. זה הסובב:  רחב.
וזה גב מאמצעיתו מודדו זרת לכל רוח, הרי אמה על אמה:  זרת האחד.

ובאמה זו היה נמדד גב מזבח הזהב, 'אמה ארכו ואמה רחבו  המזבח.
יותר לפי מפורש  (צז:). ובמנחות (ד.), כך מפורש בעירובין (שמות ל ב)רבוע' 

כנס כניסת הסובב  ואמה רחב,בגובהה עלה אמה.  חיק האמה,החשבון, 
'עלה חמש אמה וכנס אמה'  (מדות ג א)באמה בת חמשה, אבל עלייתו ששנינו 

הקרנות בין לרחבן בין לגובהן  וגבולה אל שפתה,אינו באמה בת חמשה. 
  באמה בת חמשה: 

  

ּתַחְּתֹונָה֙ ּומֵחֵ֨יק הָָא֜רֶץ עַד־הָעֲזָרָ֤ה הַ  )יד(
ׁשְּתַ֣יִם ַאּמֹ֔ות וְרֹ֖חַב ַאּמָ֣ה אֶחָ֑ת ּומֵהֳעֲזָרָ֨ה 
הַּקְטַּנָ֜ה עַד־הָעֲזָרָ֤ה הַּגְדֹוָלה֙ ַארְּבַ֣ע ַאּמֹ֔ות 

  וְרֹ֖חַב הַָאּמָֽה: 

ֵוית ַאְרָעא ַעד    ׁשְ ּוִמּתַ
ְמַסִתְמָתא ַאְרִעיָתא 
ין ַאִמין ּופּוְתָיא  ְרּתֵ ּתַ

ִמְמַסְתָמא ַאְמָתא ֲחָדא וּ 
א  א ַעד ְמַסְמּתָ ְזֶעְרּתָ
ע ַאִמין  ָתא ַאְרּבַ ַרּבְ

  ּופּוְתָיא ַאְמָתא:

עד גג עד העזרה התחתונה, מן היסוד מקרקע הארץ, ומחיק הארץ.  (יד)
(זבחים ולא היה כן בבית עולמים, ששם שנינו  שתים אמות.מלבן הראשון, 

וגובהו אמה', וכאן  'מביא מלבן של שלשים ושתים על שלשים ושתים נד.)
כשהניח מלבן השיני עליו היה מלבן השיני  ורחב אמה אחת.גובהו שתים: 

שלשים על שלשים, נמצאת כניסה לו סביב רחב אמה והוא היסוד. הרי עלה 
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'מסתמתא', לשון  -שתים וכנס אמה והוא היסוד. ויונתן תירגם 'עזרה' 
וקונייא, וממחה  רצפה, שהיה ממלא את המלבן חלוקי אבנים וזפת וסיד

ומהעזרה הקטנה עד ושופך, ומחליקו למעלה, והרי הוא כמין רצפה: 

מגג מלבן התחתון עד גג מלבן שעליו  העזרה הגדולה ארבע אמות.
היא כניסת הסובב. עלה ארבע וכנס  ורחב האמה,גובה. ארבע אמות 

אמה, ובבית עולמים עלה חמש וכנס אמה, זהו סובב. והתחתון קורא קטנה 
  י שאין גובהו אלא שתים, והעליון גובהו ארבע: לפ

  

 )כתיב(ומהאראיל וְהַֽהַרְאֵ֖ל ַארְּבַ֣ע ַאּמֹ֑ות  )טו(
  ּומֵהָאֲרִיאֵ֣ל ּוְלמַ֔עְלָה הַּקְרָנֹ֖ות ַארְּבַֽע: 

ע ַאִמין    ָחא ַאְרּבַ ּוַמְדּבְ
ָחא ּוְלֵעָלא  ּוִמַמְדּבְ

ע:   ַקְרָנָתא ַאְרּבַ

ה גג המזבח מן הסובב ולמעלה. ובבית עולמים לא הוא גוב וההראל. (טו)
  היה אלא שלש. ויונתן אף הוא תירגם 'ומדבחא ארבע אמין':

  

וְהָאֲרִיאֵ֗ל ׁשְּתֵ֤ים עֶׂשְרֵה֙  )כתיב(והאראיל  )טז(
אֹ֔רֶךְ ּבִׁשְּתֵ֥ים עֶׂשְרֵ֖ה רֹ֑חַב רָבּ֕ועַ אֶ֖ל 

  ַארְּבַ֥עַת רְבָעָֽיו: 

ְרּתָ    ָחא ּתַ א ַעְסֵרי ּוַמְדּבְ
א ַעְסֵרי  ַתְרּתָ א ּבְ אּוְרּכָ
ָעא  ע ַעל ַאְרּבְ ּפּוְתָיא ְמֻרּבַ

  ִסיְטרֹוִהי:

מקום המערכה היה עשרים וארבע על  והאריאל שתים עשרה ארך. (טז)
 שתים עשרה בשתים עשרה, אל ארבעת רבעיו,עשרים וארבע, וזהו 

כך מפורש  שאמצעיתו הוא מודד שתים עשרה לכל רוח, הרי כ"ד על כ"ד,
, המזבח היה שלשים ושתים על (ג א). וכן שנינו במסכת מידות (נט:)בזבחים 

שלשים ושתים, עלה אמה וכנס אמה זה היסוד, נמצא שלשים על שלשים, 
עלה חמש וכנס אמה זה הסובב, נמצא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה, 

שש, מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה, נמצא עשרים ושש על עשרים ו
מקום הילוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה, נמצא עשרים וארבע על 

  עשרים וארבע מקום המערכה:

  

וְהָעֲזָרָ֞ה ַארְּבַ֧ע עֶׂשְרֵ֣ה אֹ֗רֶךְ ּבְַארְּבַ֤ע  )יז(
עֶׂשְרֵה֙ רֹ֔חַב אֶ֖ל ַארְּבַ֣עַת רְבָעֶ֑יהָ וְהַּגְבּול 

ע ַאְסֵרי    א ַאְרּבַ ּוִמַסְמּתָ
ע  פּוְתָיא ַעל ַאְרּבַ
ִסיְטָרָהא ּוְגַדְנָפא ַמַקף 
ְלגּות  ָלּה ְסחֹור ְסחֹור ּפַ



  באר                           החייםה
 

 

תתקלג  נבואת יחזקאל יחפסוק  פרק מג

ּה ַאּמָה֙ סָבִ֨יב אֹותָּ֜ה חֲצִ֣י הַָאּמָ֗ה וְהַֽחֵיק־לָ֤
  סָבִ֔יב ּומַעֲלֹתֵ֖הּו ּפְנֹ֥ות קָדִֽים: 

ִויָתא ָלה  ַאְמָתא ְוַתׁשְ
ַאְמָתא ְסחֹור ְסחֹור ְוַדְרָגן 
ָנן  ְדָסְלִקין ָלה ִמְתּפַ

  ִדיְנָחא:ְלַמ 

גג המזבח עם מקום הקרנות ועם מקום  והעזרה ארבע עשרה ארך. (יז)
האמורים כאן מאמצעיתו הוא  ארבע עשרהרגלי הכהנים כ"ח על כ"ח. ו

תירגם  והגבול סביב אותה. אל ארבעת רבעיה:מודד, כמו שמפורש 
מאצעיתו מודד,  חצי האמה.יונתן 'גדנפא'. ורבותינו פירשוהו על הקרנות: 

ומעלותיהו זו כניסת היסוד:  והחיק לה אמה סביב.נמצא אמה על אמה: 

וכבש שעולין לו בו היה בדרום, כדי שיהא העולה בו פונה  פנות קדים.
 (זבחים סב:)למזרח, שכל הפינות היו דרך ימין, כדנפקא לן בשחיטת קדשים 

ך ימין, 'שלשה פונים צפונה וגו'', שמונה והולך דר (מלכים א' ז כה)מהאי קרא 
  וכשאתה נותן הכבש בדרום העולה בו ופונה דרך ימין פונה למזרח:

  

וַּיֹ֣אמֶר אֵלַ֗י ּבֶן־ָאדָם֙ ּכֹ֤ה ָאמַר֙ אֲדֹנָ֣י  )יח(
ה אֵּ֚לֶה חֻּקֹ֣ות הַּמִזְּבֵ֔חַ ּבְיֹ֖ום הֵעָֽׂשֹותֹ֑ו יֱהֹוִ֔

  ְלהַעֲלֹ֤ות עָָליו֙ עֹולָ֔ה וְִלזְרֹ֥ק עָלָ֖יו ּדָֽם: 

  
  
  
  

ְדַנן וַ    ר ָאָדם ּכִ ֲאַמר ִלי ּבַ
ֲאַמר ְיָי ֱאלִֹהים ִאֵלין 
יֹום  ָחא ּבְ ְגֵזיַרת ַמְדּבְ
דּוֵתּה ְלַאָסָקא  ִאיְתַעּבְ
ֲעלֹוִהי ֲעָלָתא ּוְלִמְזָרק 
ֲעלֹוִהי ָדם ִנְכַסת 

ָיא:   קּוְדׁשַ

וְנָתַּתָ֣ה אֶל־הַּכֹהֲנִ֣ים הַלְוִּיִ֡ם אֲׁשֶ֣ר הֵם֩  )יט(
ה יֱהֹוִ֖הַּקְרֹבִ֣ים אֵלַ֗י נְאֻ֛ם אֲדֹנָ֥י  מִּזֶ֨רַע צָדֹ֜וק

  ְלׁשָֽרְתֵ֑נִי ּפַ֥ר ּבֶן־ּבָקָ֖ר לְחַּטָֽאת: 

ן ְלַכֲהַנָיא ֵליָוֵאי ִדי    ְוִתּתֵ
ִאינּון ִמַזְרָעא ְדָצדֹוק 
ְדָקִריִבין ְלפּוְלָחִני ֲאַמר ְיָי 
א ֳקָדַמי  ָמׁשָ ֱאלִֹהים ְלׁשַ

ר ּתֹוֵרי ְלַחָטאָתא:   ּתֹור ּבַ

לפי שהיה כהן גדול  מזרע צדוק.אשר משבט לוי:  הכהנים הלוים. (יט)
  ששימש ראשון במקדש בימי שלמה, נקראו על שמו: 

  

  

ן ַעל   וְלָקַחְּתָ֣ מִּדָמֹ֗ו וְָנ֨תַּתָ֜ה עַל־ַארְּבַ֤ע קַרְנֹתָיו֙  )כ( ְוִתיַסב ִמְדֵמיּה ְוִתּתֵ
ע  ע ַקְרָנֵתיּה ְוַעל ַאְרּבַ ַאְרּבַ
ִזְוַית ְמַסְמָתא ְוַעל 



  באר                           החייםה
 

 

 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתקלד

וְאֶל־ַארְּבַע֙ ּפִּנֹ֣ות הָעֲזָרָ֔ה וְאֶֽל־הַּגְבּ֖ול 
  ֹו וְכִּפַרְּתָֽהּו: סָבִ֑יב וְחִּטֵאתָ֥ אֹות֖

חּוָמה ְסחֹור ְסחֹור  ּתְ
ר  י ָיֵתיּה ּוְתַכּפֵ ּוְתַדּכֵ

  ֲעלֹוִהי:

  גג המזבח:  פנות העזרה.של מזבח:  על ארבע קרנותיו. (כ)

  

אֵ֖ת הַּפָ֣ר הַֽחַּטָ֑את ּוׂשְרָפֹו֙  וְלָ֣קַחְּתָ֔ )כא(
  ּבְמִפְקַ֣ד הַּבַ֔יִת מִחּ֖וץ לַּמִקְּדָֽׁש: 

ְוִתַסב ַית ּתֹוָרא   
ְדַחָטאָתא ְויֹוְקִדיֵניּה 
ֲאַתר ַדֲחִזי ְלֵביָתא  ּבַ

א: ָרא ְלַמְקְדׁשָ   ִמּבָ

תירגם יונתן 'בדחזי לביתא', כלומר במקום קדוש.  במפקד הבית. (כא)
(במדבר לא , מקום שהבית כלה, כמו 'לא נפקד ממנו איש' מפקד הביתן ולשו

. והוא פר המילואים כדרך שעשו במשכן, ונשרף אותו פר ולא נאכל. וכן מט)
, מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך (מה.)דרשו רבותינו במסכת מנחות 

  שהקריבו בימי משה:

  

ר־עִּזִ֥ים ּתָמִ֖ים ּובַּיֹום֙ הַׁשֵּנִ֔י ּתַקְרִ֛יב ׂשְעִי )כב(
לְחַּטָ֑את וְחִּטְאּו֙ אֶת־הַּמִזְּבֵ֔חַ ּכַאֲׁשֶ֥ר חִּטְאּ֖ו 

  ּבַּפָֽר: 

ּוְביֹוָמא ִתְנָיָנא ַתְקִריב   
ִלים  ר ִעַזי ׁשְ ְצִפיר ּבַ
י ַית  ְלַחָטאָתא ְוִתְדּכֵ
יאּו  ָמא ְדַדּכִ ָחא ּכְ ַמְדּבְ

תֹוָרא:   ּבְ

משכן, ומלואים של לעתיד לבא כך זה לא היה בתקריב שעיר עזים,  (כב)
  הם על פי הדיבר: 

  

ּבְכַּלֹותְךָ֖ מֵֽחֵַּט֑א ּתַקְרִיב֙ ּפַ֣ר ּבֶן־ּבָקָ֣ר  )כג(
  ּתָמִ֔ים וְַא֥יִל מִן־הַּצֹ֖אן ּתָמִֽים: 

  

ָאה    יָציּוָתְך ִמְלַדּכָ ׁשֵ ּבְ
ר ּתֹוֵרי  ְקִריב ּתֹור ּבַ ּתַ
ִלים ּוְדַכר ִמן ָעָנא  ׁשְ

ִלים:   ׁשְ

וָ֑ה וְהִׁשְלִ֨יכּו וְהִקְרַבְּתָ֖ם לִפְנֵ֣י יְהֹ )כד(
הַּכֹהֲנִ֤ים עֲלֵיהֶם֙ מֶ֔לַח וְהֶעֱלּ֥ו אֹותָ֛ם עֹלָ֖ה 

  וָֽה: לַֽיהֹ

  

נּון    ְוִתְקְרִבינּון ֳקָדם ְיָי ְוִיּתְ
ֲהַנָיא ֲעֵליהֹון ִמיְלָחא  ּכַ
ְוִיְסקּון ַיְתהֹון ֲעָלָתא ֳקָדם 

  ְיָי:

יד   ת יָמִ֔ים ּתַעֲׂשֶ֥ה ׂשְעִיר־חַּטָ֖את ׁשִבְעַ֣ )כה( ֲעּבֵ ְבָעא יֹוִמין ּתַ ׁשַ
ְצִפיָרא ְדַחָטאָתא ְליֹוָמא 
ר ּתֹוֵרי ּוִדַכר ִמן  ְותֹור ּבַ



  באר                           החייםה
 

 

תתקלה  נבואת יחזקאל כופסוק  פרק מג

ַלּיֹ֑ום ּופַ֧ר ּבֶן־ּבָקָ֛ר וְַא֥יִל מִן־ַהּצֹ֖אן 
  ּתְמִימִ֥ים יַעֲׂשּֽו: 

ֵליִמין ַיַעְבדּון:   ָעָנא ׁשְ

  לעולה: תמימים יעשו. (כה)

  

ׁשִבְעַ֣ת יָמִ֗ים יְכַּפְרּו֙ אֶת־הַּמִזְּבֵ֔חַ וְטִֽהֲרּ֖ו  )כו(
  יָדָֽיו:  )כתיב(ידו אֹתֹ֑ו ּומְִלאּ֖ו 

רּון ַעל    ְבָעה יֹוִמין ְיַכּפְ ׁשַ
ָחא ְוִיְדּכּון ָיֵתיּה  ַמְדּבְ

ֵניּה:   ְוַיְקִריבּון קּוְרּבָ

יָה֩ בַּיֹ֨ום וְהָ (ס)וִֽיכַּלּ֖ו אֶת הַּיָמִ֑ים   )כז(
הַׁשְּמִינִ֜י וָהָ֗לְָאה יַעֲׂשּ֨ו הַּכֹהֲנִ֤ים עַל הַּמִזְּבֵ֙חַ֙ 
אֶת עֹולֹֽותֵיכֶם֙ וְאֶת ׁשַלְמֵיכֶ֔ם וְרָצִ֣אתִי 

   (ס)ה: יֱהֹוִֽאֶתְכֶ֔ם נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י 

ְלמּון ַית יֹוַמָיא ִויֵהי    ְוִיׁשְ
יֹוָמא ְתִמיָנָאה ּוְלָהָלא  ּבְ

ֲהַנָיא ַעל ַיַעְבדּון כַּ 
ָחא ַית ַעְלָוְתכֹון ְוַית  ַמְדּבְ
יכֹון  ִנְכַסת קּוְדׁשֵ
ֵניכֹון  לּון קּוְרּבָ ְוִיְתַקּבְ

ַרֲעָוא ֲאַמר ְיָי ֱאלִֹהים:   ּבְ
  



  באר                           החייםה
 

 

 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתקלו

  

  

  

  

  
י רש� ות    תשוב

  

  תשובות שהשיב רש"י לרבי שמואל מאלצויירא

, והלא כבר (יחזקאל מ כג)אל שער מאה אמה'  כתוב בשאילתו, 'וימד משער
(מ מדד כל רוחב עזרת נשים מזרח מערב צפון דרום, כמו שכתוב למעלה 

. וימד רוחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי הקדים והצפון יט)
כאן לא דקדק חביבי בשאילתו, והלא אין כתוב כאן 'הדרום  [תשובה:]

וכך היה לאחי לשאול, והלא כבר מדד והמערב' אלא 'הקדים והצפון'. 
הקדים והצפון, ולמה כשהוא עוסק בשער הצפון חזר ומדד משער עזרת 

(מ נשים אל שער עזרת הפנימית מאה אמה. ועוד תמיה חביבי על שכתוב 

'ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים', וכי לא היה שער  כג)
כתוב לו למטה בעניין 'שער לפנימית אלא לצפון ולקדים, והלא אף לדרום 

. ועוד תמיה, עומד בשער החיצונה ומונה שערי הפנימית. על (מ כח)הדרום' 
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 

  בחצר כנגד שער אולם זה: הפנימית מכוונים כנגדן, ואולם שער זה בולט

וששאל למה כפל 'וימד' 'וימד' בחלל הצפוני. ומהו ושער לחצר הפנימית 
יבין אחי בעניין, כשהראהו  [תשובה:]לצפון ולקדים, והלא אף לדרום כן. 

המלאך, הכניסו בשער הקדים תחילה לתוך חצר החיצונה, והראה לו שער 
מה לחצר הפנימית, ומשם הקדים, ומדד רחב חצר החיצונה לקדים, מאה א

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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תתקלז  נבואת יחזקאל תשובות רש"י

החזירו על עקיביו כל רוח הצפון והקדים אל דרך הדרום. לפיכך כשפירש 
ת חלל רחב החצר, הנביא מעשה שער הקדים של חיצונה, והעיד על מדיד

פירש עמו את רחב הצפון, והוסיף תיבה אחת בסוף המקרא וכתב 'הקדים 
, לפי שמדידת הצפון היתה עם מדידת הקדים מהלך אחד (מ יט)והצפון' 

קודם שהחזירו על עקיביו. וכשחזר ופירש את מעשה הצפון, חזר והעיד על 
מדידתו, מדידת רחב חלל צפוני של חצר החיצונה, שהיא הייתה שעת 

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 

ד, אלא כך היה הסדר, תחילה מדד שער הקדים ורחבו וגובהו, מדדם יח
ואחר כך רחב חלל החצר לקדים, ואחר כך מדות שער הצפון כארכו ורחבו 

'וימד  (מ כג)וגובהו ואולמיו, ואחר כך חלל החצר לצפון. וזהו שחזר וכתב 
  משער אל שער':

ין היכן ושכתב בשאילתו, על לשכות החיצונות הצפוניות, שאינו יכול להב
מתחילות למערב, וכמה אוכלות למזרח, והיכן מתחילות לצד פנים, וכמה 
אוכלות לחוץ. איני יודע להוסיף על מה שפירשתי בקונטריס, אך צורתם 

  :אאצור ואשלח לו

וששאל, למה כתבתי שאין אדם יכול ליכנס אלא דרך החיצונה. לא ידעתי 
עומדים עליו ט"ו  מה שואל, שהרי פירשתי לו שהאולם ובית החליפות

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 

, כי דרך מבוא עשו בלבית החליפות. ומכל מקום, אני טעיתי באותו פירוש
זרה ששיפעו בעובי כותל לו אמה רחב בין זוית החליפות לכותל צפוני של ע

 

W  –––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––– 
  

  ד.רש"י כתב שישלח לו ציור. רואים מכאן את החשיבות הגדולה לעשות ציורים להבנת הלימו א
 רואים מכאן את גודל הענוה של רש"י. ב



  באר                           החייםה

 

 

 נבואת יחזקאל רש"י מכת"יתתקלח

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 

דרך הפנימית דרך אותו  והגהתיה. ויכול היה להכניסו געם אחינו שמעיה

 .וליכנס מן האויר שבין התאים והלשכות אל אחת מן הלשכות ,מבוא הקטן

שביקש להראות לו פתחי הלשכות היאך הם פתוחים לחצר החיצונה,  דאף

  ורוחב החמשים שלפניהם. אבל הגהתי: הואת אורך האמה

וששאל, שאינו יכול להבין מהו הכותל המפסיק בין חצר הפנימי לחצר 

צונה לצפון, והלא אינו בא מן המזרח למערב אלא מן הצפון לדרום. החי

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 

למערב, וסופו כלה למאה אמה, וזהו סמוך לזוית בית החליפות, ממזרח 

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 

ור אמה רוחב בעוביו של כותל בסופו אצל בית החליפות, ששיפועו כשיע

  ליכנס בו אדם:

, כלום צוה לעשות ביניין זה בימי (מג יא)וששאל, 'אם נכלמו וגו' ועשו אותם' 

יחזקאל. אמת אם היתה תשובתם הוגנת על מנת שלא לחטוא, היה ביניין 

ורש, זה להם כשעלו מן הגולה, וגאולת עולם בזרוע ולא על ידי רשות כ

זו  (שמות טו טז)'עד יעבור עמך ה''  (ד.)אלא שגרם החטא. וכן שנינו בברכות 

ביאה ראשונה, 'עד יעבור עם זו קנית' זו ביאה שניה, אמור מעתה, ראויים 

 

W  –––––––––––––––––   â  X  ––––––––––––––––– 
  

  הוא הרב רבי שמעיה, תלמידו של רש"י. וחיבר פירוש למסכת מידות. ג
  .אך :ל"דצנ ד
  .המאה :ל"דצנ ה
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תתקלט  נבואת יחזקאל תשובות רש"י

היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה בימי יהושע, אלא 

  שגרם החטא:

מקראות לכפול לשונם, כמו, כי , שניהם שוין, ודרך ה(מד כח)'נחלה' ו'אחזה' 

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 

צונה, ובכל רחבן הימינה חמשים אמה, ועוד נשאר לפניהם סמוך לחצר החי

  :אויר חמשים אמה

וששאלתם, היכן הלשכות מתחילות למערב וכלות למזרח. והלא רואה 

  :מקצוע מערבית דרומית שלהם כנגד זוית בית החליפות

 :חמשים אמה ,וששאל, כמה אוכלת בחצר החיצונה לרחבן. הלא מפורש

  



íé Än Çò Èä ï Äî íé Äúà ÅöÉåäÀå ,úÉåö Èø Âà Èä ï Äî íé Äz Àö Ça Ä÷Àå , íé Äú Éàé Äá ÂäÇå

í Èú Èî Àã Çà ì Æà ,ì Åà Èø ÀNÄé é Åø Èä ì Æà íé Äúé Äò Àøe , ì Éë Àáe íé Ä÷é Äô Âà Èa

õ Æø Èà Èä é Åá ÀLÉåî:   

 )ג"ד י"יחזקאל ל(

N â w  

ï Æä Àú Æà ä Èò ÈøÀå ã Èç Æà ä Æò Éø í Æäé Åì Âò é Äú Éî Ä÷ ÂäÇå ,ãéÄå Èã é Äc Àá Çò ú Åà, 

í Èú Éà ä Æò ÀøÄé àeä ,ä Æò Éø Àì ï Æä Èì äÆé ÀäÄé àeäÀå : äÆé Àä Æà äÈå ÉäÀé éÄð ÂàÇå

íé Ää Éìà Åì í Æä Èì ,í ÈëÉåú Àá àé ÄNÈð ãÄå Èã é Äc Àá ÇòÀå , äÈå ÉäÀé éÄð Âà

é Äz Àø Ça Äc :  

  )ד"כ-ג"שם כ(

N â w  

íÄéÉåb Çä ï Äî í Æë Àú Æà é Äz Àç Ç÷ ÈìÀå ,úÉåö Èø Âà Èä ì Èk Äî í Æë Àú Æà é Äz Àö Ça Ä÷Àå ,

ÅäÀåí Æë Àú Çî Àã Çà ì Æà í Æë Àú Æà é Äúà Åá :  

  )ד"ו כ"שם ל(

N â w  

äÄå ÉäÁé éÈð Éã Âà ø Çî Èà ä Ék í Æäé Åì Âà ø Åa ÇãÀå , éÅð Àa ú Æà Çç Å÷ Éì éÄð Âà äÅp Ää

í ÈL eë Àì Èä ø ÆL Âà íÄéÉåb Çä ïé Åa Äî ì Åà Èø ÀNÄé , í Èú Éà é Äz Àö Ça Ä÷Àå



áé Äá Èq Äî ,í Èú Èî Àã Çà ì Æà í ÈúÉåà é Äúà Åá ÅäÀå: Éà é Äúé ÄN ÈòÀå éÉåâ Àì í Èú

ì Åà Èø ÀNÄé é Åø Èä Àa õ Æø Èà Èa ã Èç Æà ,Àê Æì Æî Àì í Èl Ëë Àì äÆé ÀäÄé ã Èç Æà Àê Æì Æîe ,

íÄéÉåâ éÅð ÀL Äì ãÉåò eé ÀäÄé à ÉìÀå , úÉåë Èì Àî Çî é Åz ÀL Äì ãÉåò eö ÈçÅé à ÉìÀå

ãÉåò :  

  )ב"כ-א"ז כ"שם ל(

N â w  

í Æäé Åì Âò Àê Æì Æî ãÄå Èã é Äc Àá ÇòÀå ,Ëë Àì äÆé ÀäÄé ã Èç Æà ä ÆòÉåøÀåí Èl ,

eë ÅìÅé é Çè Èt ÀL Äî Àáe ,í ÈúÉåà eN ÈòÀå eø Àî ÀLÄé é Çú Éw ËçÀå:  ì Çò eá ÀLÈéÀå

á É÷ ÂòÇé Àì é Äc Àá Çò Àì é Äz ÇúÈð ø ÆL Âà õ Æø Èà Èä , d Èá eá ÀLÈé ø ÆL Âà

í Æëé ÅúÉåá Âà ,í ÈìÉåò ã Çò í ÆäéÅð Àá éÅð Àáe í ÆäéÅð Àáe ä Èn Åä Èäé Æì Èò eá ÀLÈéÀå ,

í ÈìÉåò Àì í Æä Èì àé ÄNÈð é Äc Àá Çò ãÄå ÈãÀå:  íÉåì ÈL úé Äø Àa í Æä Èì é Äz Çø ÈëÀå ,

Æé ÀäÄé í ÈìÉåò úé Äø Àaí ÈúÉåà ä , é Äúé Åa Àø ÄäÀå íé Äz ÇúÀðeí ÈúÉåà , é Äz ÇúÈðÀå

í ÈìÉåò Àì í ÈëÉåú Àa é ÄL Èc À÷ Äî ú Æà: í Æäé Åì Âò éÄð Èk ÀL Äî äÈé ÈäÀå ,

íé Ää Éìà Åì í Æä Èì é ÄúéÄé ÈäÀå ,í Èò Àì é Äì eé ÀäÄé ä Èn ÅäÀå:  é Äk íÄéÉåb Çä eò ÀãÈéÀå



ì Åà Èø ÀNÄé ú Æà L Åc Ç÷ Àî äÈå ÉäÀé éÄð Âà ,À÷ Äî úÉåé Àä Äa é ÄL Èc

í ÈìÉåò Àì í ÈëÉåú Àa:   
  )ח"כ-ד"שם כ(

N â w  

äÄå ÉäÁé éÈð Éã Âà ø Çî Èà ä Ék ï Åë Èì ,á É÷ ÂòÇé úeá ÀL ú Æà áé ÄL Èà ä Èz Çò ,

ì Åà Èø ÀNÄé úé Åa ì Èk é Äz Àî Çç ÄøÀå ,é ÄL Àã È÷ í ÅL Àì é ÄúàÅp Ä÷Àå :  

  )ה"ט כ"שם ל(

N â w  

úÄé Èa Çä ú ÇøÉåz úàÉæ ,Éåì ËáÀb ì Èk ø Èä Èä Là Éø ì Çò áé Äá Èñ áé Äá Èñ 

íé ÄL Èã È÷ L Æã É÷ ,úÄé Èa Çä ú ÇøÉåz úàÉæ äÅp Ää :  

  )ב"ג י"משם (

N â w  

 ø ÅO Çá Àî íÉåì ÈL Çòé Äî ÀL Çî ø ÅO Çá Àî é ÅìÀâ Çø íé Äø Èä Æä ì Çò eåàÈp ä Çî

äÈòeLÀé Çòé Äî ÀL Çî áÉåè ,ÀêÄé Èä Éì Áà Àê Çì Èî ïÉåi Äö Àì ø Åî Éà :  

  )'ב ז"ישעיה נ(

  



  

  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 

קיו מקובלים גם בחוגים שלהם, על ידי זה להסיר הזה, ובהיות שפס
  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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 זקני נשמת לעילוי

 רבי יעקב צבי גהרה"
 רבי אברהם חיים גבן הרה"

 זצוק"ל
  אפפמאן

 'יעקב יגל' ס"בעמח

 להיטיב ומרבה חסד רב חסיד איש

 לעד עומדת צדקתו מרבים שמים ירא

 וישר תם וקדוש  צדיק עצום  מתמיד

 מאוד חפץ ובמצוותיו' ה אוהב

 בחסידות ומתהלך לצדיקים מקושר
נאוואהרדאק בארה"ק  'בית יוסף'הרביץ תורה בישיבת 

  באנטווערפן 'יסודי התורה'ובת"ת 

 ח"ה'תשנ טבת' ז ע"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 זקני נשמת לעילוי

 יהרבי גדל גהרה"
 רבי משה גבן הרה"

  זצוק"ל
 מנדל

 'מדרש של אוצר' ס"בעמח

 להטיב מרבה' ה ירא צדיק איש

 הקדושה התורה בדברי עצום מתמיד

  תלמיד חכם מופלג

  ונפש לב בכל יתברך' ה את אוהב

  מרביץ תורה ברבים

  התמסר בכל נפשו ללימוד התורה ולקיום המצוות

 ישראל כלל למען שנה חמישים צם

  סדרודף צדקה וח
 

  ט"ה'תשס אב ה"כ ע"נלב
  .ה.ב.צ.נ.ת



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 זקנתי נשמת לעילוי

  ולדה ע"הג מרת
 מנדל

  נחם מנדלרבי מ גהרה"ת ב
 שוחט זצוק"ל

  

  הייתה צדקת

  קיבלה יסורים באהבה

  קיימה מצוות כיבוד אב ואם בהידור

  אמא מסורה מאוד לצאצאיה

  רודפת צדקה וחסד
  

 טבת ה'תשע"ו ה"כ ע"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 לעי"נ

 הר"ר יצחק בן הר"ר ברוך נאגער זצ"לי מורי אב
 מק"ק נורדלינגען בארץ אשכנז

 מחנות וסטערבורג-אמשטערדאם-ברלין -מינכן

 ובערגען בעלזען

 נפטר לבית עולמו בדמי ימיו בק"ק אמסטערדאם

 ביום כ"ב כסלו שנת תש"י לפ"ק
  

 לעי"נ

 האשה הצדקנית מרת בתיה ע"האמי מורתי זוגתו 

 גולדשמידט זצ"לבת החבר ר' שלום 
 נלב"ע ט' מרחשון תשמ"ה לפ"ק

  

 לעי"נ ילדם

 מנחם בן ר' יצחק זצ"ל נאגעראחי היקר 
 נספה באסון ביום י"א תמוז תש"ז לפ"ק

ע"י אמשטערדאם  muiderbergמנוחתם כבוד בבית החיים 
  

 לעי"נ בנם

 החבר הר"ר שלמה בן ר' יצחק נאגער זצ"לאחי היקר והחשוב 
 חת תורה בעיה"ק ירושלים תשס"זנלב"ע בליל שמ"ע שמ

 ומנוחתו כבוד בהר המנוחות, ירושלים
  

  הוקדש ע"י
  הרב ישראל בן יצחק נאגער שליט"א



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 לעי"נ

 הר"ר שמשון רפאל זצ"לחמי 

 מוה"ר אברהם ערלנגר זצ"לבן 

 שוייץ-נפטר לבית עולמו בלוצערן

 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

 החבר ר' שלום בן ר' שלמה גולדשמידט זצ"לזקני אב אמי 
 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
  

ב ישראל נאגער שליט"א הוקדש ע"י נכדם הר
  קרית ספר ארץ ישראל



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  לזכר עולם יהיה צדיק
  

  מורינו ורבינו

כ"ק מרן אדמו"ר 
  מראדושיץ

  צבי שלמההרה"ק רבי דוד 
  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
  

  (מגילה דף טו.)צדיק אבד לדורו אבד 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 לעילוי נשמת

 אפרים ברוךהרה"ח רבי 

 מנחםחיים בן הרה"ח רבי 

  זצוק"ל
  

  עובד ה' במסירות נפש ממש

  לא פסק פומיה מגירסא

  אוהב ה' ומקושר במצוותיו

 עניו ונחבא אל הכלים
  

 ז' טבת ה'תשע"ה ע"נלב

h  

  ע"ה נחמה זוגתו הצדקנית 

  המבורגר זצוק"ל הלויאלתר חיים יעקב קאפיל בת רבי 

  נלב"ע ח' תמוז ה'תשע"ז
 

  .ה.ב.צ.נ.ת
  



 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 לעילוי נשמת

  אברהם חיים בן משה אריה זצוק"ל הי"דהרה"ח רבי 
 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

  

  צוק"ל הי"דהרה"ח רבי חנוך העניך בן הרה"ח רבי יעקב ז
 קעניג מלינטשיץ

  זוגתו האשה הצדקנית שרה רבקה בת הרה"ח רבי ישעיה
 ע"ה הי"ד

  

 נספו בשואה

  .(יואל ד' כ"א)ונקיתי דמם לא נקיתי וה' שוכן בציון 

 

 האשה הצדקנית הענדל בת הרה"ח רבי חנוך העניך ע"ה

  

 יהי זכרם ברוך

 ת.נ.צ.ב.ה.

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 לעילוי נשמת

  

  ר' ירחמיאל שמשון זצ"להרה"ח ר' משה בן הרה"ח 
 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
 וןלבית ביג

 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
 בני ברק -ווארשא 

  
 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
 ב זצ"ל ומרת חיה שרה ליבא ע"הר' אברהם דו

  

 

 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  
  

יישר כח ברכת , תשואות חן חן
יתן ה'  .על התרומה הנכבדהגדול 

להגדיל תורה ויזכו יתברך 
ולהאדירה, ויזכו לכל הברכות 
האמורות בתורה ובדברי 
 הנביאים, באושר ובעושר כל

  הימים. 



 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  לעילוי נשמת
 

  בן  זצוק"ל אלימלך בירהרה"ג 
  שו"ב זצוק"לשלום רבי הרה"ג 

 נלב"ע כ"ו טבת

 

  ע"ה פריידא טעמאמרת הרבנית 
 זצוק"ל שאול יעקברבי בת 

  נלב"ע ב' אב
  

 ת.נ.צ.ב.ה.

  

h  
  

  הרה"ג יבדלחט"א בנם ע"י קדשהו

  שליט"א יעקב שאול לרנר רבי



 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  עטרה שית לראשות
  

האי גברא , קדם ושפע ברכה רוב עיטורים
, עוסק בצרכי ציבור באמונה, רבא ויקירא

רחים ומוקיר רבנן  ,ראויהבכל מידה  סולאמ
תדיר ורייתא אבועסיק גריס  ,בחדוהעוז וב

  יומם ולילה
  

 שליט"אאליהו ענגלענדער  גהרה"
  

מעל, בברכות רבות עד יבורך בברכות שמים 
בהוצאה  ולסייעזכה להקים ש אין חקר, על

  על בנין בית המקדש זה ספר לאור של
  

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 

לו הקב"ה ליחזקאל, ובשביל הולך ואומר להם. אמר 
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 

  .(תנחומא צו י"ד)הבית  

  



 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  אפריון נמטיה
  

, קדם האי רוב עיטוריםו שפע ברכות רבות
גברא יקירא, עוסק בצרכי ציבור באמונה, 
מסולא בכל מידה חשובה, רחים ומוקיר 

ובחדוה, גריס ועסיק באורייתא רבנן בעוז 
  תדיר יומם ולילה

  

  שליט"א דוב בער ווייס הרה"ג
 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 

א בנין ביתי בטל, אמר לו הקב"ה שבני נתונין בגולה יה
גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו 
לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו 
לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין 

  .(תנחומא צו י"ד)הבית  

  



 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  להדפסת הספר נתנדב סכום לזכות

  

  תמר בת אברהם 

  לזיווג הגון במהרה

  משורש נשמתה 
  

m  

  

  ימהרפואה של

  ציונה בת אברהםל
  

m  

  

  להצלחה בכל הענינים

  רועי בן אמנה

  יעקב דוד רפאל בן חנה מינדל
  

   את שמיםדורון בן שושנה להצלחה בתורה ויר

  הוא וכל משפחתו

  

  



 

  

  

 

 

 

 
  
  

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 

  וכל העוסק בתורת אשם כאילו , חטאת

  ..)מנחות קי( הקריב אשם 
  

  

  עמוד לעזרתנולמצוה רבה 

  הנוספים יםלהדפסת הספר
  

  נ וכדומה"ניתן להקדיש לע
  

  

  

, ה גדול קרייתה בתורה כבנינה"אמר לו הקב

לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית 

ה שיתעסקו לקרות בה בתורה ובשכר קריית

  אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין 

  .)ד"תנחומא צו י( הבית 

  
  05041-94471: אפשר לתרום בטלפון

   בית שמש8031. ד.או בת

  

  
  

  



 

  
  

  כתב החפץ חיים זיע�א�
  

והנה לפי מה שביארנו עד כה גודל 
 [לימוד ענין קדושת לימוד הזה

בית ול נותההלכות השייכות לקרב
, וגודל החיוב להכין עצמנו ]מקדשה

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 

שילמדו הסדר ההוא  ...מנכסיהן לקבוע
ללמוד  ...ויהיו בקיאים בכל הלכותיו

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 

(מתוך  שכתב השל"ה בספר 'יש נוחלין'

  .דברי החפץ חיים זיע"א במאמר 'תורה אור')



  ספרים שיצאו לאור בס"ד 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  

  

  
 

  

  פרס

  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
  ים, עזרא, נחמיהדברי הימ

  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

  

  פסקי הרמב"ם חז"ל ו "פע
  'הלכות חמץ ומצה פרק חב

  
  

â  מפוארתוחדשה שניה, מהדורה â  
  

 



 דיין לא יצא לאורע 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  

  
 

  

  
  

   הלכות

  בית הבחירה
  רמב"םלה

 

  המבואר

  
 

  
  

  




