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יז.
בו המים מפכים ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הביתרבי אליעזר בן יעקב:!◊

לעומתן בצפון: סמוכים במערב שער יכניה שער הקרבן שער הנשים שער השיר▀◊יז.

ולמה נקרא שמו שער יכניה^◊יז.

שבו יצא יכניה בגלותו!◊יז.

שבמזרח: שער נקנור ושני פשפשין היו לו אחד מימינו ואחד משמאלו▀◊יז.

ושנים במערב ולא היה להן שם:▀◊יז.

יז.
ג

מתניתין אבא יוסה בן יוחנן היא▀

כנגד י"ג שעריםדאמר:[אבא יוסה בן יוחנן]♦▀▀◊יז.

שבעה שערים היו בעזרהברם כרבנן:♦▀◊יז.

ע"ד דרבנן היכן היו השתחוואות הללו^◊יז.

י"ג פרצות היו בו שפרצום מלכי יון וחזרו וגדרום בני חשמונאי וגזרו כנגדן י"ג השחוואותכי ההיא דתנינן תמן:▀!◊יז.

כתיב והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וגו'▀◊יז.

תני:▀◊יז.
מבית ק"ק עד הפרוכת כקרני סילי וכיליי מן פרוכת עד מזבח הזהב כקרני חגבים ממזבח הזהב למפתן 

הבית כחוט של שתי ממפתן הבית לעזרה חוט של ערב מיכן ואילך כמפי הפך

▀◊יז.

כתיב: והנה מים מפכים מן הכתף הימנית בצאת האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעבירני במים מי 

אפסים - עד קרסולה. וימד אלף ויעבירני במים מי ברכים - עד ברכייא. וימד אלף ויעבירני מי מתנים - עד 

מתנייא. מכאן ואילך - וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור - אפי' לבירנין גדולה אינה יכולה לעבור בו 

מ"ט "וצי אדיר לא יעברנו" מפני מה - כי גאו המים מי שחו

מהו מי שחו^◊יז.

מלשוט[גמרא]♦!◊יז.

באתרין קרו לשייטא שחונא שנאמר ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה לשהותרב חונה:Оיז.

מאי מי שחו^יז.

מיא דמתמללין בעלמארבי יוסי בי ר' בון:♦!◊יז.

כתיב: ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה▀◊יז.

♦▀◊יז.
רבי ישמואל בר נחמן 

בשם רבי יונתן:

מבית דוד ועד יושבי ירושלים כשרים לנדה ולחטאת מכאן ואילך מי תערובות הם כשרים לנדה ופסולים 

למי חטאת

מבית דוד ועד יושבי ירושלים כשרים לנדה ולחטאת מכאן ואילך מי קטפריסות הן פסולין לנדה ולחטאתרבי אלעזר:♦▀◊יז.

כתיב: ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה▀◊יז.

זה ים של סמכו (סיבוכא)▀◊יז.

וירדו אל הערבה▀יז.

זה ים של טבריא▀◊יז.

ובאו הימה▀יז.

זה ים המלח▀◊יז.

אל הימה המוצאים▀יז.

זה הים הגדול▀◊יז.
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ולמה נקרא שמו מוצאים^יז.

כנגד שני פעמים שיצא אחד בדור אנוש וא' בדור הפלגה!◊יז.

בראשונה יצא עד קלבריאה ובשנייה יצא עד כיפי ברבריאהרבי לעזר בשם רבי חנינה:♦▀◊יז.

בראשונה יצא עד כיפי ברבריאה ובשנייה יצא עד עכו ועד יפורבי אחא בשם ר' חנינה:♦▀◊יז.

עד פה תבא ולא תוסיף▀◊יז.

עד עכו תבא ולא תוסיף▀יז.

ופה ישית בגאון גליך▀◊יז.

עד יפו אשית גאון גליך▀יז.

ניחא ימא רבא וימא דמילחא בשביל למיתקן [אבל] ימא דטבריא וימא של סיבוכא¿◊יז.

לרבות דגתם דכתיב ביה למינה תהיה דגתם למיני מינים תהיה דגתם!◊יז.

מעשה שהלכתי לציידן והביאו לפני יותר משלש מאות מיני דגים בתמחוי אחדתני אמר רשב"ג:Оיז.

ונרפאו המים. בצאתיו ונבאיו ולא ירפאו למלח ניתנו▀◊יז.

כתיב: ונרפאו המים, ואת אמרת: ולא ירפאו המים¿יז.

מקום הוא ששמו ולא ירפאו!◊יז.

כתיב: ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר▀◊יז.

תני אמר רבי יהודה:♦▀◊יז.
לפי שבעולם הזה תבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לי"ב חודש אבל לעתיד לבוא התבואה עושה 

לחדש אחד ואילן עושה לשני חדשים מ"ט לחדשיו יבכר

רבי יוסי:♦▀◊יז.

לפי שבעולם הזה התבואה עושה לששה חדשים ואילן עושה לי"ב חדש אבל לעתיד לבא התבואה עושה 

לט"ו יום ואילן עושה לחדש אחד שכן מצינו שעשת התבואה בימי יואל לחמשה עשר יום וקרב ממנה 

העומר

מ"ט^יז.

ובני ציון גילו ושמחו בה' אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון!יז.

ומה מקיים רבי יוסי לחדשיו יבכר¿◊יז.

בכל חודש וחוד יהיה מבכר!◊יז.

ועלהו לתרופה▀◊יז.

תרפיה מציץ עליה ותרף מזונהרבי יוחנן:▀◊יז.

להתיר פה שלמעלןרב/שמואל - חד:♦▀◊יז.

להתיר פה שלמטןוחד[רב/שמואל]♦▀◊יז.

♦▀יז.
רבי חנינא/רבי יהושע בן 

לוי - חד:
להתיר פה עקרות

♦▀יז.
וחד[רבי חנינא/רבי 

יהושע]
להתיר פה אלמים:

ולעמתן בצפון וכו'▀◊>יז.

О◊יז.

את מוצא בשעה שעלה נבוכדנאצר לכאן בא וישב לו בדופני של אנטוכיה ויצאה סנהדרין גדולה לקראתו 

ואמרה לו הגיע זמן הבית הזה ליחרב? אמר להן אותו שהמלכתי עליכם תנוהי לי ואני הולך. באו ואמרו 

ליהויכין מלך יהודה נבוכדנאצר בעי לך. כיון ששמע מהן כך נטל מפתחות של ב"ה עלה לגגו של היכל 

אמר לפניו רבש"ע לשעבר היינו נאמנים לך והיו מפתחותיך מסורין לנו עכשיו שאין אנו נאמנים הרי 

מפתחותיך מסורין לך
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זרקן ועוד לא ירדו תרין אמוראין - חד:О◊יז.

באה כמין יד ונוטלתן מידווחד[תרין אמוראין]О◊יז.

О◊יז.
כיון שראו כל חורי יהודה כן עלו לראש גגותיהן ונפלו ומתו הדא הוא דכתיב משא גיא חזיון מה לך איפא 

כי עלית כולך לגגות תשואות מלאה עיר הומיה וגו':

מיז:
י"ג שלחנות היו במקדש:▀

ח' של שייש בבית המטבחיים שעליהן מדיחין את הקרביים▀▀יז:

וב' במערב הכבש אחד של שייש וא' של כסף על של שייש נותנין את האיברים ועל של כסף כלי שרת▀▀יז:

▀▀יז:
וב' באולם מבפנים על פתח הבית א' של שייש וא' של זהב על של שייש נותנין לחם הפנים בכניסתו ועל 

של זהב ביציאתו שמעלין בקודש ולא מורידין

אחד של זהב מבפנים שעליו לחם הפנים תמיד:▀▀יז:

יז:
ג

על של כסףתני▀◊

▀◊יז:

רבי יוסי בשם רבי שמואל 

בר רב יצחק רבי חנניה 

מטי בה בשם רבי יוחנן:

לית כאן של שיש מפני שהוא מקרר

לא כן תני:▀¿◊יז:
זה אחד מן הניסים שנעשו בבית המקדש שכשם שהיו מניחין אותו חום כך היו מוציאין אותו חום שנאמר 

לשום לחם חם ביום הלקחו

אין מזכירין מעשה ניסיםרבי יהושע בן לוי:!◊יז:

לא היה שם לחם מהו להניחו לשבת הבאהבעון קומי רבי אילא:^◊יז:

כתיב ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד לחם פנים אפילו הוא כמה ימיםאמר לון:[רבי אילא]!◊יז:

עשרה שלחנות עשה שלמה דכתיב ויעש שולחנות עשרה וינח בהיכל חמשה מימין וה' משמאל▀יז:

אין תימר חמשה בדרום וה' בצפון והלא אין השלחן כשר אלא בצפון שנאמר ואת השלחן תתן על צלע צפון¿יז:

מה ת"ל חמשה מימין וחמשה משמאל, אלא חמשה מימין שלחנו של משה וחמשה משמאלו.!◊יז:

אף על פי כן לא היה מסדר אלא בשל משה בלבד שנאמר את השלחן אשר עליו לחם הפנים[ת"ק]♦▀◊יז:

על כולן היה מסדר שנאמר את השולחנות ועליהם לחם הפנים:רבי יוסי בי רבי יהודה:♦▀◊יז:

מזרח ומערב היו נתונין דברי רביתני:[רבי]♦▀◊יז:

צפון ודרום היו נתוניןר"א בי רבי שמעון:♦▀◊יז:

מ"ד מזרח ומערב ניחא כולהן ראויין לשירות▀יז:

מ"ד צפון ודרום נמצא שלחן בדרום¿◊יז:
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