
 

  בניומא 
 צפון         
            
  קודש     שולחן                                

  
  הקודשים          מזבח      
    

 מנורה                            
  

  דרום         
  

  יש אומרים  רבי מאיר  רבי יהודה  
אזה מסלול 

  ?לקח
  בין שלחן לכותל  בין שלחן למזבח  בין המזבח למנורה

לפי איזה 
  שיטה? 

  פיתחא בדרום קאי
  

דה ורבי יהו: קושי
נמי, ניעול בין 
 מנורה לכותל! 

משחרי : תירוץ
  מאניה.

לעולם כרבי יוסי סבירא ליה, 
ואמר לך: שולחנות צפון ודרום 
מונחין ומפסקא ליה שלחן, ולא 

מתעייל ליה. ואיבעית אימא: 
לעולם מזרח ומערב מונחין. 

 ומשום שכינה לאו אורח ארעא
    למיעל להדיא

דאמר:  רבי יוסי היא
   פיתחא בצפון קאי

  
: תגובה לדברי ר' מאיר

ורבי יוסי אמר לך: 
חביבין ישראל שלא 

  הצריכן הכתוב לשליח

  
  אמר רבי נתן: אמה טרקסין לא הכריעו בו חכמים אי כלפנים אי כלחוץ. : אמירה

  מתקיף לה רבינא: מאי טעמא? : האמירקושי על ה

  בנה המלך שלמה לה' ששים אמה ארכו  והבית אשראילימא משום דכתיב
וארבעים באמה היה הבית הוא וכתיב  ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו

ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב וכתיב ההיכל לפני 
ולא ידעינן אמה טרקסין אי מהני עשרים, ואי מהני ארבעים. ועשרים אמה קומתו 

בעין, וחללא קא חשיב, כותלים לא קא חשיב! ודילמא, לא מהני עשרין ולא מהני אר
ההיכל מאה על מאה תדע, דכל היכא דקא חשיב כותלים חשיב ליה לדידיה, דתנן: 

ברום מאה, כותל אולם חמש, והאולם אחת עשרה, כותל ההיכל שש, וארכו ארבעים אמה 
תא ואמה טרקסין, ועשרים אמה בית קדשי הקדשים, כותל ההיכל שש, והתא שש, וכותל ה

  . חמש

  
  

  .אלא: קדושתיה, אי כלפנים אי כלחוץ 
  



 

ודביר בתוך הבית והיינו דאמר רבי יוחנן, בעי יוסף איש הוצל: : חיזוק לדברי רבינא
  איבעיא להו: היכי קאמר קרא?  מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית ה'.

  יט פסוק ו פרק א מלכים
   ִמְּפִניָמה ַהַּבִית ְּבתֹו ּוְדִביר
  :ה' ְּבִרית ֲארֹון ֶאת ָׁשם ְלִתֵּתן ֵהִכין

  
   ַהַּבִית ְּבתֹו ּוְדִביר

  :ה' ְּבִרית ֲארֹון ֶאת ָׁשם ְלִתֵּתן ֵהִכין ִמְּפִניָמה(ו)
  

  הכרע: חמש מקראות בתורה אין להן והתניא, איסי בן יהודה אומר ומי מספקא ליה?: קושי
הוא יוסף איש הוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גור אריה, הוא והתניא: 

 !איסי בן עקיבא שמו -איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מהללאל. ומה שמו 
  

  ז פסוק ד פרק בראשית
   ְׂשֵאת ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא
  :ּבֹו ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתֹו ְוֵאֶלי ֹרֵבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב לֹא ְוִאם

 

   ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא
  :ּבֹו ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתֹו ְוֵאֶלי ֹרֵבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב לֹא ְוִאם ְׂשֵאת

  
  לד פסוק כה פרק שמות

  ְמֻׁשָּקִדים ְגִבִעים ַאְרָּבָעה ּוַבְּמֹנָרה
  :ּוְפָרֶחיהָ  ַּכְפֹּתֶריהָ 

  

   ְגִבִעים ַאְרָּבָעה ּוַבְּמֹנָרה
  :ּוְפָרֶחיהָ  ַּכְפֹּתֶריהָ  ְמֻׁשָּקִדים

  
  ט פסוק יז פרק שמות
   ָמָחר ַּבֲעָמֵלק ִהָּלֵחם ְוֵצא ֲאָנִׁשים ָלנּו ְּבַחר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר

ִהים ּוַמֵּטה ַהִּגְבָעה רֹאׁש ַעל ִנָּצב ָאֹנִכי   :ְּבָיִדי ָהֱא
  

   ַּבֲעָמֵלק ִהָּלֵחם ְוֵצא ֲאָנִׁשים ָלנּו ְּבַחר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר
ִהים ּוַמֵּטה הַהִּגְבעָ  רֹאׁש ַעל ִנָּצב ָאֹנִכי ָמָחר   :ְּבָיִדי ָהֱא

 
  מט פרק בראשית

  :ׁשֹור ִעְּקרּו ּוִבְרֹצָנם ִאיׁש ָהְרגּו ְבַאָּפם ִּכי ְּכֹבִדי ֵּתַחד ַאל ִּבְקָהָלם ַנְפִׁשי ָּתבֹא ַאל ְּבֹסָדם) ו(
  :ְּבִיְׂשָרֵאל ַוֲאִפיֵצם ְּבַיֲעֹקב ֲאַחְּלֵקם ָקָׁשָתה ִּכי ְוֶעְבָרָתם ָעז ִּכי ַאָּפם ָארּור) ז(
  

  :ָארּורׁשֹור  ִעְּקרּו ּוִבְרֹצָנם ִאיׁש ָהְרגּו ְבַאָּפם ִּכי ְּכֹבִדי ֵּתַחד ַאל ִּבְקָהָלם ַנְפִׁשי ָּתבֹא ַאל ְּבֹסָדם) ו(
  :ְּבִיְׂשָרֵאל ַוֲאִפיֵצם ְּבַיֲעֹקב ֲאַחְּלֵקם ָקָׁשָתה ִּכי ְוֶעְבָרָתם ָעז ִּכי ַאָּפם) ז(
  

  טז פסוק לא פרק דברים
   ְוָקם ֲאֹבֶתי ִעם ֹׁשֵכב ִהְּנ ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוּיֹאֶמר

ֵהי ַאֲחֵרי ְוָזָנה ַהֶּזה ָהָעם  ְּבִריִתי ֶאת ְוֵהֵפר ַוֲעָזַבִני ְּבִקְרּבֹו ָׁשָּמה ָבא הּוא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵנַכר ֱא
  :ִאּתֹו ָּכַרִּתי ֲאֶׁשר

  

   ֲאֹבֶתי ִעם ֹׁשֵכב ִהְּנ ֹמֶׁשה ֶאלה'  ַוּיֹאֶמר
ֵהי ַאֲחֵרי ְוָזָנה ַהֶּזה ָהָעם ְוָקם   ...ַוֲעָזַבִני ְּבִקְרּבֹו ָׁשָּמה ָבא הּוא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵנַכר ֱא

  
  בדאורייתא ליכא, בדנביאי איכא. : תירוץ

וישלח את נערי בני ישראל אורייתא ליכא? והא איכא דבעי רב חסדא: ובד :קושי
  , או דילמא אידי ואידי פרים? ויעלו עלת, כבשים, ויזבחו זבחים שלמים פרים

  ה פסוק כד פרק שמות
ת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח    ֹע
  :ָּפִרים ה'לַ  ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו

  

ת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח   :ָּפִרים ה'לַ  ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו ֹע
  

 פשיטא ליה.  -לרב חסדא מספקא ליה, לאיסי בן יהודה  :תירוץ



 

צפון, הגיע החיצונה היתה פרופה מן הדרום, ופנימית מן הצפון, מהלך ביניהן עד שמגיע ל. משנה
לצפון הופך פניו לדרום, מהלך לשמאלו עם הפרוכת עד שהוא מגיע לארון. הגיע לארון, נותן את המחתה 

בין שני הבדים. צבר את הקטרת על גבי גחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן. יצא ובא לו בדרך בית 
 עית את ישראל. כניסתו, ומתפלל תפלה קצרה בבית החיצון. ולא היה מאריך בתפלתו, שלא להב

  במאי עסקינן? : קושי

  פרוכת?  מי הוו -אילימא במקדש ראשון 
  משנגנז ארון נגנזה עמו צנצנת המן, וצלוחית מי הוה ארון? והתניא:  -אלא במקדש שני

שמן המשחה, ומקלו של אהרן ושקדיה ופרחיה, וארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי 
ם תשימו בארגז מצדו ושלחתם וכלי הזהב אשר השבתם לו אש ישראל, שנאמר

 . אתו והלך
יולך ה' ראה שכתוב  -יאשיהו גנזו. מה ראה שגנזו  -ומי גנזו : פרטים לגבי הגניזה

ויאמר ללוים המבינים עמד וגנזו, שנאמר  אתך ואת מלכך אשר תקים עליך
לכל ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקדש בבית אשר בנה שלמה בן 

ו את ה' אלהיכם ואת דויד מלך ישראל אין לכם משא בכתף עתה עבד
, ואתיא דרת דרת, ואתיא שמה שמה. ואמר רבי אלעזר: אתיא עמו ישראל

  . משמרת משמרת
  מקום ארון.  - הגיע לארוןלעולם במקדש שני, ומאי : תירוץ

  ! נתן את המחתה לבין שני הבדיםוהא קתני  :קושי
 אימא: כבין שני הבדים.  :תירוץ

  
  .צבר את הקטרת על גבי גחלים

  תנן כמאן דאמר צוברה. ים: שיוך לדעת תנא
  

צוברה חוצה, שהיא . ותניא אידך: צוברה פנימה, שהיא חוצה לוני חדא: ת :מחלוקת –שתי ברייתות 
  אמר אביי: תנאי היא. פנימה לו

ואמר אביי: מסתברא כמאן דאמר פנימה שהיא חוצה לו, דתנן: מלמדין  :חיזוק לדעה אחת
 שלא תתחיל מפניך שמא תכוה. אותו: הזהר

 
 


