
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

מדות-בשלשה מקומות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

אלד.
בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. בבית אבטינס. ובבית הניצוץ. ובבית המוקד.▀

והלוים בעשרים ואחד מקום.▀לד.

חמשה - על חמשה שערי הר הבית.▀◊לד.

ארבעה - על ארבע פנותיו מתוכו.▀◊לד.

חמשה - על חמשה שערי העזרה.▀◊לד.

ארבעה - על ארבע פנותיה מבחוץ.▀◊לד.

ואחד בלשכת הקרבן.▀◊לד.

ואחד בלשכת הפרוכת.▀◊לד.

ואחד לאחורי בית הכפורת:▀◊לד.

לד.
ב

▀
איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר ואבוקות דולקין לפניו וכל משמר שאינו עומד אומר לו 

איש הר הבית שלום עליך.

▀לד.
נכר שהוא ישן חובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסותו והם אומרים מה קול בעזרה קול בן לוי 

לוקה ובגדיו נשרפין שישן לו על משמרו.

רבי אליעזר בן יעקב אומר פעם אחת מצאו את אחי אמא ישן ושרפו את כסותו:[רבי אליעזר בן יעקב]Оלד.

לד.
ג

חמשה שערים היו להר הבית.▀

שני שערי חולדה מן הדרום - משמשין כניסה ויציאה.▀◊לד.

קיפונוס מן המערב - משמש כניסה ויציאה.▀◊לד.

טדי מן הצפון - לא היה משמש כלום.▀◊לד.

▀◊לד.
שער המזרחי - עליו שושן הבירה צורה שבו כהן גדול השורף את הפרה ופרה וכל מסעדיה יוצאים להר 

המשחה:

לד.
ד

שבעה שערים היו בעזרה - שלשה בצפון ושלשה בדרום ואחד במזרח▀

שבדרום שער הדלק.▀◊לד.

שני לו שער הבכורות.▀◊לד.

שלישי לו שער המים▀◊לד.

▀◊לד.
שבמזרח שער נקנור ושתי לשכות היו לו אחת מימינו ואחת משמאלו - אחת לשכת פנחס המלביש ואחת 

לשכת עושי חבתין:

לד.
ה

◊▀
ושבצפון שער הניצוץ וכמין אכסדרה היה ועליה בנויה על גביו שהכהנים שומרים מלמעלן והלוים 

מלמטן ופתח היה לו לחיל.

שני לו שער הקרבן.▀◊לד.

שלישי לו בית המוקד:▀◊לד.

לד.
ו

▀
וארבע לשכות היו בבית המוקד כקיטונות פתוחות לטרקלין שתים בקודש ושתים בחול וראשי פספסין 

מבדילין בין קודש לחול.

ומה היו משמשות:▀לד.

מערבית דרומית היא היתה לשכת טלאי קרבן.▀◊לד.

דרומית מזרחית היא היתה לשכת עושי לחם הפנים▀◊לד.

מזרחית צפונית בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יון.▀◊לד.
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צפונית מערבית בה יורדים לבית הטבילה:▀◊לד.

זלד:
שנים שערים היו לבית המוקד אחד פתוח לחיל ואחד פתוח לעזרה.▀

זה שהיה פתוח לעזרה פשפש קטן היה לו שבו נכנסין לבלוש את העזרה:רבי יהודה:▀◊לד.

לד.
ח

▀
בית המוקד כפה ובית גדול היה מוקף רובדין של אבן וזקני בית אב ישנים שם ומפתחות העזרה בידם 

ופרחי כהונה איש כסתו בארץ:

לד.
ט

▀
ומקום היה שם אמה על אמה וטבלא של שיש וטבעת היתה קבועה בה ושלשלת שהמפתחות היו תלויות 

בה.

▀לד.
הגיע זמן הנעילה הגביה את הטבלא בטבעת ונטל את המפתחות מן השלשלת ונעל הכהן מבפנים ובן לוי 

ישן לו מבחוץ. גמר מלנעול החזיר את המפתחות לשלשלת ואת הטבלא למקומה נתן כסותו עליה ישן לו.

[ת"ק]♦▀לד.
ארע קרי באחד מהם יוצא והולך לו במסבה ההולכת תחת הבירה והנרות דולקים מכאן ומכאן עד שהוא 

מגיע לבית הטבילה.

במסבה ההולכת תחת החיל יוצא והולך לו בטדי:רבי אליעזר בן יעקב:♦▀לד.

הדרן עלך בשלשה מקומות◊
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מדות-הר הבית

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

לד:
א

▀
הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה רובו מן הדרום, שני לו מן המזרח, שלישי לו מן 

הצפון, מעוטו מן המערב.

מקום שהיה רוב מדתו שם היה רוב תשמישו:▀לד:

לד:
ב

▀
כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל חוץ ממי שארעו דבר שהוא מקיף 

לשמאל

מה לך מקיף לשמאל? שאני אבל - השוכן בבית הזה ינחמך.▀◊לד:

שאני מנודה - השוכן בבית הזה יתן בלבם ויקרבוך דברי רבי מאיר.[רבי מאיר]♦▀◊לד:

עשיתן כאלו עברו עליו את הדין, אלא השוכן בבית הזה יתן בלבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך:אמר לו רבי יוסי:♦▀◊לד:
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