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מדות ד לו .פרק ג.
כמה פעמי היו מלבני את המזבח ואת ההיכל? ]משנה ד'[.
בסיד
ב' פעמי בשנה בפסח ובסוכות
פע אחת בשנה בפסח

המזבח
ההיכל

במפה
כל ערב שבת
%%%%

1

מה היו מדות י"ב מעלות האול] ?2משנה ו'[.
ג' מעלות סדר א'
ג' מעלות סדר ב'
ג' מעלות סדר ג'
ג' מעלות סדר ד'

3

כמה היה שלחה
אמה כל אחת )%ב' אמות(
אמה כל אחת )%ב' אמות(
אמה כל אחת )%ב' אמות(
אמה כל אחת )%ב' אמות(

כמה היה הרובד
ג' אמות
ג' אמות
ג' אמות
לת"ק :ד' אמות
לר' יהודה :ה' אמות

כמה ס הכל
ה' אמות
ה' אמות
ה' אמות
4
לת"ק :ו' אמות
5
לר' יהודה :ז' אמות

מדות ד לו :פרק ד.
מה ה החילוקי בי ר' יהודה לרבנ  ,בעני דלתות ההיכל  ,והכניסה אליו? ]משניות א' ב'[.
6

להיכ נפתחות
מה היתה צורת הדלתות
היכ היתה אמה לא מכוסה
בדלתות
כיצד היו פותחי את הדלתות

לרבנ
החיצוניות :על עובי הכותל
הפנימיות :לתו -הבית
רגילות
האמה הסמוכה לצירי הדלת
הפנימית
8
מבפני

לר' יהודה
על עובי הכותל
7

מתקפלות באמצעית.
האמה האמצעית שבי.
הדלתות
9
החיצוניות :מבפני
הפנימיות :מבחו/

 1ע' בפי' הרע"ב ,דרבי לא פליג את"ק אלא מוסי על דבריו.
 2כל החילוקי ה בשטח ,אבל בגובה  כל המעלות שהיו ש היה גובה חצי אמה.
 3פי' ,ב' מעלות היה שלחה אמה כל אחת ,ואח"כ המעלה השלישית היא היתה הרובד.
 4נמצא לת"ק ס הכל היה מש מדרגות האול כ"א אמות ,ובי האול למזבח יש כ"ב אמות ,וא"כ יש
אמה אחת בי המזבח לתחילת המעלות.
 5לר' יהודה מש המעלות הוא כ"ב אמה ,ואי בי המזבח לבי המעלות ולא כלו.
 6להיכל היו ד' דלתות ,ובאופ זה :עובי הכותל היה שש אמות ,בזויותיו החיצוניות היו צירי לב' דלתות,
ובזויותיו הפנימיות היו ב' צירי לב' דלתות .ורוחב הפתח י' אמות ,נמצא שכל דלת רחבה הוא ה' אמות.
 7לר"י היו הדלתות ע צירי אמצעי באמצע הדלת ,באופ שהדלת היתה מתקפלת על עצמה ,ואחר
הקיפול כל דלת היא ב' אמות ומחצה .וס"ל שכל הדלתות היו נפתחות אל פני עובי הכותל ומכסות אותו.
 8היו שני פשפשי )פתחי קטני( משני צדדי פתח ההיכל ,ולרבנ נכנסי מה עד ההיכל ,ואז פותח
את הדלתות הפנימיות מהצד הפנימי שלה ,וכ את החיצוניות מהצד הפנימי שלה.
 9לר' יהודה הכניסה מהפשפשי לא היתה אל תו ההיכל אלא לבי הדלתות ,וכשהוא בי הדלתות ,הוא
פותח את הדלתות החיצוניות מהצד הפנימי שלה ,ואת הפנימיות מהצד החיצוני שלה.

