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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:

גלה.
לפנים ממנו סורג גבוה עשרה טפחים.▀

ושלש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יון חזרו וגדרום וגזרו כנגדם שלש עשרה השתחויות.▀◊לה.

לפנים ממנו החיל עשר אמות ושתים עשרה מעלות היו שם רום המעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה.▀לה.

כל המעלות שהיו שם רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה חוץ משל אולם.▀◊לה.

כל הפתחים והשערים שהיו שם גבהן עשרים אמה ורחבן עשר אמות חוץ משל אולם.▀◊לה.

כל הפתחים שהיו שם היו להן דלתות חוץ משל אולם.▀◊לה.

כל השערים שהיו שם היו להן שקופות חוץ משער טדי שהיו שם שתי אבנים מוטות זו על גב זו.▀◊לה.

כל השערים שהיו שם נשתנו להיות של זהב חוץ משער ניקנור מפני שנעשה בהן נס.[ת"ק]♦▀◊לה.

מפני שנחושתן מצהיב:יש אומרים:♦▀◊לה.

לה.
ד

▀
כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מכותל המזרחי שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה 

ומתכון ורואה בפתחו של היכל בשעת הזית הדם:

לה.

ה

▀

עזרת הנשים היתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב מאה ושלשים וחמש וארבע לשכות היו בארבע 

מקצועותיה של ארבעים ארבעים אמה ולא היו מקורות וכך הם עתידים להיות שנאמר (יחזקאל מו) 

ויוציאני אל החצר החיצונה ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר והנה חצר במקצוע החצר חצר במקצוע 

החצר בארבעת מקצועות החצר חצרות קטורות ואין קטורות אלא שאינן מקורות.

ומה היו משמשות:▀לה.

▀◊לה.
דרומית מזרחית היא היתה לשכת הנזירים ששם הנזירין מבשלין את שלמיהן ומגלחין את שערן 

ומשלחים תחת הדור.

▀◊לה.
מזרחית צפונית היא היתה לשכת העצים ששם הכהנים בעלי מומין מתליעין העצים וכל עץ שנמצא בו 

תולעת פסול מעל גבי המזבח.

צפונית מערבית היא היתה לשכת מצורעים.▀◊לה.

מערבית דרומית - אמר רבי אליעזר בן יעקב שכחתי מה היתה משמשת.[רבי אליעזר בן יעקב]▀◊לה.

אבא שאול:▀◊לה.
שם היו נותנין יין ושמן היא היתה נקראת לשכת בית שמניה וחלקה היתה בראשונה והקיפוה כצוצרה 

שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהו מעורבין.

▀◊לה.
וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל כנגד חמש עשרה מעלות שבתהלים שעליהן הלוים 

אומרים בשיר.

לא היו טרוטות אלא מוקפות כחצי גורן עגולה:▀◊לה.

ולה:
▀

ולשכות היו תחת עזרת ישראל ופתוחות לעזרת הנשים ששם הלוים נותנים כנורות ונבלים ומצלתים וכל 

כלי שיר.

▀לה:
עזרת ישראל היתה אורך מאה אמה ושלשים וחמש על רוחב אחת עשרה וכן עזרת כהנים היתה אורך 

מאה ושלשים וחמש על רוחב אחת עשרה וראשי פספסין מבדילין בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים.

מעלה היתה שם וגבוהה אמה והדוכן נתון עליה ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה.רבי אליעזר בן יעקב:▀◊לה:

נמצאת עזרת הכהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה.▀◊לה:
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כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש.▀לה:

ושלש עשרה השתחויות היו שם.▀◊לה:

כנגד שלשה עשר שערים.אבא יוסי בן חנן:▀◊לה:

שערים דרומיים סמוכים למערב - שער העליון, שער הדלק, שער הבכורות, שער המים.▀◊לה:

ולמה נקרא שמו שער המים שבו מכניסין צלוחית של מים של נסוך בחג.▀◊לה:

ובו המים מפכים ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית.רבי אליעזר בן יעקב:▀◊לה:

ולעומתן בצפון סמוכים למערב - שער יכניה, שער הקרבן, שער הנשים, שער השיר.▀◊לה:

ולמה נקרא שמו שער יכניה שבו יצא יכניה בגלותו.▀◊לה:

שבמזרח - שער ניקנור.▀◊לה:

ושני פשפשים היו לו - אחד מימינו ואחד משמאלו.▀◊לה:

ושנים במערב לא היה להם שם:▀◊לה:

הדרן עלך הר הבית◊
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מדות-המזבח

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

לה:
א

▀
המזבח היה שלשים ושתים על שלשים ושתים עלה אמה וכנס אמה - זה היסוד - נמצא שלשים על 

שלשים.

עלה חמש וכנס אמה - זה הסובב - נמצא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה.▀לה:

מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה - נמצא עשרים ושש על עשרים ושש.▀לה:

מקום הלוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה - נמצא עשרים וארבע על עשרים וארבע.▀לה:

[רבי יוסי]▀לה:

מקום מערכה - אמר רבי יוסי מתחלה לא היה אלא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה, כונס ועולה 

במדה זו עד שנמצא מקום המערכה עשרים על עשרים וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו ארבע אמות מן 

הדרום וארבע אמות מן המערב כמין גמא שנאמר (יחזקאל מג). והאריאל שתים עשרה אורך בשתים 

עשרה רוחב רבוע.

▀◊לה:
יכול שאינו אלא שתים עשרה על שתים עשרה, כשהוא אומר אל ארבעת רבעיו מלמד שמן האמצע הוא 

מודד שתים עשרה אמה לכל רוח.

וחוט של סקרא חוגרו באמצע להבדיל בין הדמים העליונים לדמים התחתונים.▀לה:

והיסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב ואוכל בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת:▀לה:
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