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  .פרק ב. להד�  מדות
  ].' ד'משנה ג[? ובמי היה שונה, מה היה הדי� השוה בכל המעלות ובכל הפתחי�

  
  ...חו� מ  כיצד היה הדי� בכול�  

בעני� 
  המעלות

היה רו� מעלה חצי אמה 
  ושלחה חצי אמה

ועוד  (שהיה רו� חצי אמה ושלחה אמה, משל אול�
  )אמות'  ד'' ורובד ד, אמות'  ג'רובדי� ' היה ג

בעני� כל   'אמה ורחבו כ' שהיה גובהו מ, משל אול�  אמה' אמה ורחב* י' גובה* כ
  שלא היה לו דלתות אלא פרוכת, משל אול�  היו לה� דלתות   הפתחי�

בעני� כל   אבני� כמי* משולש'  שהיה לו ב,חו+ משל טדי  היה לה� משקו�
   1חושתשהיו דלתותיו נ, חו+ משער ניקנור  נשתנו להיות זהב  השערי�
בעני� כל 
  הכתלי�

היו גבוהי� הרבה מהשערי� 
  )אמה' כהשערי� היו  ('

  אמה' שהיה מעט מעל כ, חו+ מהכותל המזרחי

  
  

  ].'משנה ד [?מקרקע הר הביתממה שתחתיה� ו גבוהי� מקומות דלהל� וכמה הי
  

  וכמה מרצפת הר הבית  כמה היה גבוה ממה שתחתיו  
  ששה אמות  )2מעלות מהחלב "דהיינו י(ששה אמות   עזרת נשי�

  ג אמות וחצי"י  )ו מעלות מעזרת ישראל"דהיינו ט(אמות וחצי ' ז  עזרת ישראל
  ז אמות "ט  )מעלות' הדוכ* אמה אחת ועוד ג (3אמות וחצי' ב  עזרת כהני�

  4ב אמות"כ  )ב מעלות האול�"דהיינו י(אמות ' ו  האול� וההיכל
  

                                                           
ומה שלא נשתנו ). בי* עזרת ישראל לעזרת נשי�(ה� היו דלתות השער המזרחי של העזרה ו 1

 אמרו .)ד� לח(וכדאיתא ביומא , או משו� שנעשה בה� נס, טעמי�' בבזה נאמרו להיות של זהב 
 ,בחזירתו עמד עליו נחשול שבי� לטבעו ,כשהל. ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרי�

עמד הוא  ' בקשו להטיל את חברתה , ועדיי* לא נח הי� מזעפו' נטלו אחת מה* והטילוה לי�
 כיו* שהגיע לנמלה , והיה מצטער על חברתה,מיד נח הי� מזעפו '  אמר לה� הטילוני עמה,וכרכה

 ויש אומרי� בריה שבי� בלעתה והקיאתה ,של עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה
 .והיתה יפה יותר מזהב, א משו� שנחשת* מצהיב"וי. כ"ע, ליבשה

 .כבר נתבאר שכל המעלות שהיו ש� היה גובה* חצי אמה 2
שסובר שהיתה עזרת כהני� גבוהה מעזרת ) 'לקמ* משנה ו(אליעזר ב* יעקב ' וזה כדברי ר 3

 .אלא רק ראשי פספסי* מבדילי� ביניה�, ובה ביניה�שאי* הבדל בג) ש�(ק "ולא כת. ישראל
דכותל המזרחי , והיה הכה* השור� את הפרה מסתכל מעל שער שוש* המזרחי ורואה את ההיכל 4

דהשער היה מגיע עד , אבל לא היה יכול להסתכל דר. השער עצמו. אמה' היה מעט יותר מכ
  .למעלה השמינית של מעלות האול�
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  : ד� להמדות
  ].'ו' משנה ה [?העזרותכמה היה אור! ורוחב 

  
  )ממזרח למערב(רוחב   )מצפו� לדרו�(אור!   

  ה אמה"קל  ה אמה"קל  עזרת נשי�
  א אמה"י  ה אמה"קל  עזרת ישראל
  א אמה"י  ה אמה"קל  עזרת כהני�
  )אור. (2ז אמה"קפ  )רוחב (1ה אמה"קל  כל העזרה

  
  

  ].'משנה א' פרק ג [?3המזבחאור! ורוחב מה היה שיעור 
  

  המזבח שבנה שלמה  ני הגולהשהגדילו אותו בכ  
  ח אמה"ח על כ"כ  ב אמה"ב על ל"ל  בגובה אמת יסוד

  ו אמה"ו על כ"כ  אמה' על ל' ל  בגובה חמש אמות עד הסובב
  ד"ד על כ"כ  ח אמה"ח על כ"כ  אמות עד הקרנות' בגובה ג

  ב אמה"ב על כ"כ  ו אמה"ו על כ"כ   הילו! הכהני�%תו! מקו� הקרנות 
  אמה' על כ' כ  4ד אמה"ד על כ"כ  ו� הילו! הכהני�מקו� המערכה אחר מק

  

                                                           
 .דהוא השיעור הקט*,  בש� רוחבכא* קראה המשנה לזה 1
וזה כולל ג� לעזרת ישראל ועזרת . דהוא השיעור הגדול, כא* קוראת לזה המשנה בש� אור. 2

א אמה עזרת כהני� "א אמה עזרת ישראל וי"י: כיצד, )א"ה מ"פ(כמבואר לקמ* , כהני� שבתוכה
. ו אמה" הרי ע'זבח ב אמה בי* האול� למ"כ. ד אמה" הרי נ'ב אמה המזבח " ל.ב אמה" הרי כ'

א אמה שאחרי בית הכפורת עד הכותל "י. ו אמה" הרי קע' אמה' האול� ההיכל וקדש הקדשי� ק
 .ז אמה" הרי קפ'המערבי של העזרה 

בי* במזבח שעשה משה , שהיהאמות ' דלא נשתנה מי, אול� את שיעור גובהו לא פירש התנא 3
 .ובי* אצל שלמה ובי* בבית שני

דלא כל אמות המזבח היו , וטע� הדבר. טפחי�' ח וד"טפחי� על כ' ח וד"יה כאכ* באמיתות ה 4
� היה גובה אמת " ולפירוש הרמב.טפחי�' אלא חלק� היו באמות של ה, טפחי�' באמות של ו

' אמה של גובה ה' על ל'  נתווס� לנו על שיעור לובזה(טפחי� ' יסוד וכניסת אמת יסוד באמה של ה
' וה� ל(אמות של סובב היו באמות של ששה ' וה, )טפחי�'  שה� ב'ד  טפח מכל צ,אמות הסובב

וג� (טפחי� ' וכניסת אמת סובב היתה באמה בת ה). ה טפחי�"וס. הכל עד עתה ה� ל, טפחי�
 טפח מכל 'טפחי� ' אמות עד הקרנות עוד ב' ח אמה של ג"ח על כ"מזה ממתווס� לנו על שיעור כ

ג "וס. הכל עד עתה ה� נ, ח טפחי�"וה� י(ה באמה בת ששה  הי,אמות עד הקרנות' גובה ג. )צד
ד "ד על כ"ועתה נמצא מקו� המערכה כ. רוחב אמת הקר* היה באמה בת ששה טפחי�. )טפחי�
' טפחי� שהרווחנו ממה שהיו כניסת אמת יסוד ואמת סובב רק באמה בת ה' ועוד ד, אמות

:) ז"ד� צ(במנחות ' וע). ח טפחי�"בח ננמצא גובה המז(, טפחי�'  היה ה,וגובה הקרנות. טפחי�
  .שש� יש פירושי� אחרי�


