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שקלי ד יז.

היכ היו השערי ולמה נקראו כ ?

למה נקרא כ ?
ש השער?
דהוא במקו הגבוה והעליו במקדש
שער העליו
א.
שבו היו מכניסי את העצי למערכה
שער הדלק
ב.
2
שבו היו נכנסי בכורות בהמה טהורה להשחט בדרו
שער הבכורות
ג.
3
שבו מכניסי צלוחית של ניסו' המי בחג
שער המי
ד.
שבו יצא יכניה המל' בגלותו
שער יכניה
ה.
שבו היו נכסי קדשי קדשי שמקו שחיטת בצפו
שער הקרב
ו.
שבו היו נכנסות הנשי כדי לסמו' על קרבנותיה
שער הנשי
ז.
4
ח.
שבו היו מכניסי את כלי השיר
שער השיר
ניקנור הוא שתר את דלתות השער הזה ונעשה לו נס
שער ניקנור
ט.
י .פשפש אחד שהיה בשער ניקנור מימינו
5
יא .פשפש שני שהיה בשער ניקנור משמאלו
יב .לא היה לו ש
יג .לא היה לו ש
1

בדרו

בצפו

במזרח
במערב

הא הנחל היוצא מבית קדש הקדשי יהיה כשר למי חטאת ולטהרת נדה?

לנדה

במש הנחל שמבית מלכי בית דוד
עד מקו יושבי ירושלי
כשרי

לחטאת

כשרי

מש והלאה
לרשב"  :כשרי ,דה מי תערובות
לר' אלעזר :פסולי ,דה מי קטפריסות
פסולי
6

7

לאיזה כיוו היו מונחי השולחנות שעשה שלמה ,והא ראוי לשירות?
הא היו כול ראוי לשירות?
לאיזה כיוו היו מונחי?
מזרח למערב ) לאור' הבית היו ראוי )וכדעת ר' יוסי ב"י שסידרו עליה(
לרבי
לר' אליעזר בר"ש מצפו לדרו ) לרוחב הבית לא היו ראוי )וכת"ק שסידרו רק על של משה(
 1שער זה היה סמו לקיר המערבי ,והר הבית בשיפוע היה ממזרח למערב ,וככל שהיה מעריב יותר לכיוו
קודש הקדשי היה גבוה יותר.
 2ובאמת שהיו מכניסי דר ש ג שאר קדשי קלי.
 3זו היא דעת ת"ק .ור' אליעזר ב יעקב אומר שהטע שנקרא שער המי משו שבו המי מפכי
)נובעי וזורמי( לעתיד לבוא ומש יצאו מתחת מפת הבית ,וכמבואר דרכ בגמ'.
 4שער זה היה סמו למקו השחיטה שש היו הכהני תוקעי בחצוצרות בעת ניסו היי.
 5יש מחלוקת הא היו הפשפשי האלה תו השער הגדול עצמו ,או שהיו משני צדדיו.
 6דהיינו שמתערבי ש מי אחרי שאינ מי מעיי ,ופסולי לחטאת ! אבל כשרי לנדה.
 7דהיינו מי שיורדי ממדרו משופע ,ויוצאי מדי מעיי כיו שה מתערבי ע מי גשמי ומצד שני
ה זוחלי ובאשבור אי מטהרי א ה זוחלי.

