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ַ ַ יִ %בָ חֹ ֶר& י ְִהיֶה :זכריה יד ,ח
ִמ" הַ ָ1תֵ & הַ יְמָ נִית :יחזקאל מז ,ב

יר ִ ַל חֶ צְ ָי אֶ ל הַ ָ הַ ַ ְדמ ֹונִי וְ חֶ צְ ָי אֶ ל הַ ָ הָ $חֲ רוֹ"
וְ הָ יָה ַ  ֹו הַ הא יֵצְ א מַ ִי חַ ִי ִמ ָ
וַ ו ִֹצאֵ נִ י ֶ ֶ+ר* ַעַ ר צָ פ ֹונָה וַ ְי ִסֵ נִ י ֶ ֶ+ר* ח %אֶ ל ַעַ ר הַ חֶ ֶ+ %ר* הַ ֹ .ונֶה ָק ִדי וְ ִהֵ0ה מַ ִי ְמפַ  ִ1י
ְ צֵ את הָ ִאי ָק ִדי וְ ָקו ְ יָד ֹו וַ ָמָ ד אֶ לֶ& ָ אַ  ָ5ה וַ ַעֲ בִ ֵרנִ י בַ ִ ַ5י מֵ י 6פְ סָ ִי  :וַ ָמָ ד אֶ לֶ& וַ ַעֲ בִ ֵרנִ י בַ ִ ַ5י מַ ִי ִ ְר ִָ 1י וַ ָמָ ד אֶ לֶ& וַ ַעֲ בִ ֵרנִ י מֵ י מָ ְת ָנ ִי  :יחזקאל מז ,גד
וַ ָמָ ד אֶ לֶ& נַחַ ל אֲ ֶר 8א א ַכל לַעֲ בֹ ר  ִ1י גָא הַ ִ ַ5י מֵ י ָ9ח נַחַ ל אֲ ֶר 8א יֵעָ בֵ ר :יחזקאל מז ,ה
ָ אַ ִ+יר ה' לָנ ְמק ֹו נְ הָ ִרי יְאֹ ִרי ַרחֲ בֵ י י ָָד ִי ַ ל <ֵ לֶ*  ֹו אֳ נִ י ַ ִיט וְ ִצי אַ ִ+יר 8א יַעַ בְ ֶר :0ישעיהו לג ,כא
 ִ1י ִא
6רוֹת י ָָדיו :ישעיהו כה ,יא
ְ
פֵ ַר 9י ָָדיו ְ ִק ְר ֹו ַ1אֲ ֶר יְפָ ֵר 9הַ @ֹחֶ ה לִ ְ9חוֹת וְ ִה ְ ִ.יל ַAאֲ וָ ת ֹו ִע
ְר ִ ָל לְ חַ  ַCאת לְ נִ ָ+ה :זכריה יג ,א
ַ  ֹו הַ הא י ְִהיֶה מָ קוֹר נִ פְ ָ<ח לְ בֵ ית ָ+וִ יד לְ י ְֹבֵ י י ָ
וַ ֹאמֶ ר אֵ לַי הַ ִ ַ5י הָ אֵ ֶEה י ֹו ְצ ִאי אֶ ל הַ ְAלִ ילָה הַ ַ ְדמ ֹונָה וְ י ְָרד עַ ל הָ עֲ ָרבָ ה בָ א הַ ָ ָ5ה אֶ ל הַ ָ ָ5ה הַ 5צָ ִאי ונרפאו וְ נִ ְר .הַ ִ ָ5י  :יחזקאל מז ,ח
ָית ִ גְ אוֹ" ֶַEAי :Gאיוב לח ,יא
וָ אֹ מַ ר עַ ד  ֹ.ה ָתבוֹא וְ 8א ֹת ִסי& פֹ א י ִ
נִ<נ :יחזקאל מז ,ייא
ֹאתיו גְבָ 6יו וְ 8א י ֵָרפְ א לְ מֶ לַח ָ
יִהי לְ ִמינָה ִ< ְהיֶה ְדג ָָת ְ ִ1דגַת הַ ָ הַ ָAדוֹל ַרָ ה ְמאֹדָ Iִ :
וְ הָ יָה עָ ְמד עָ לָיו ַָ+גִי מֵ עֵ י" ִֶ Aדי וְ עַ ד עֵ י" עֶ גְ ַל ִי ִמ ְטוֹחַ לַחֲ ָר ִמי ְ
לִתרפָ ה :יחזקאל מז ,יב
< ְ ִ.רי ֹו לָחֳדָ ָיו יְבַ ֵ1ר ִ1י מֵ ימָ יו ִמ" הַ ְִ 5ק  ָ+הֵ  ָ5ה יו ְֹצ ִאי והיו וְ הָ יָה פִ ְרי ֹו לְמַ אֲ כָל וְ עָ לֵה ְ
מֶJה ָ1ל עֵ %מַ אֲ כָל 8א יִוֹל עָ לֵה וְ 8א ִי ֹ
וְ עַ ל הַ ַ0חַ ל יַעֲ לֶה עַ ל ְ9פָ ת ֹו ִמ ֶJה ִ
ֶ מו ֶֹרה מַ לְ קוֹ ָ ִראוֹ" :יואל ב ,כג
בְ נֵי ִצוֹ"  ִAיל וְ ְִ 9מח ַ ה' אֱ 8הֵ י ֶכ  ִ1י נ ַָת" ָל ֶכ אֶ ת הַ 5ו ֶֹרה לִ ְצ ָד ָקה וַ ו ֶֹרד ָל ֶכ ֶ A
ַ *ָE1לAַAוֹת :ישעיהו כב ,א
מַ ָ@א ֵAיא ִחָJיוֹ" מַ ה  *ָEאֵ פוֹא  ִ1י עָ לִ ית L
ח ְ י ֹו ִהְָ Eקח ֹו :שמו"א כא ,ז
וַ  ִֶ<" ל ֹו הַ ֹ1הֵ " קֹ דֶ   ִ1י 8א הָ יָה ָ לֶחֶ  ִ1י ִא לֶחֶ הַ  ָ.נִ י הַ 5סָ ִרי ִמ ִEפְ נֵי ה' לָ 9לֶחֶ ֹ
ָת ָ< עַ ל הַ  LNלְ חָ " לֶחֶ  ָ.נִ י לְ פָ נַי ָ< ִמיד :שמות כה ,ל
וְ נ ַ
מאול וַ ַעַ ִ 9מזְ ְרקֵ י זָהָ ב מֵ 6ה :דהי"ב ד ,ח
וַ ַעַ  L 9לְ חָ נוֹת עֲ ָָ 9רה וַ ַַ0ח ַ הֵ יכָל חֲ ִמ ָNה ִמ ִָמי" ַוחֲ ִמ ָNה ִמ ְ@ ֹ
וְ ְַ 9מ ָ< אֶ ת הַ  LNלְ חָ " ִמח %לַֹ ָ.רכֶת וְ אֶ ת הַ ְ5נֹ ָרה נֹ כַח הַ  LNלְ חָ " עַ ל צֶ לַע הַ ִ ֵ< "ָ1ְ 5ימָ נָה וְ הַ  LNלְ חָ " ִ<<ֵ " עַ ל צֶ לַע צָ פוֹ" :שמות כו ,לה
וַ ַעַ 8ְ 9מֹ ה אֵ ת ָ1ל הַ ֵ1לִ י אֲ ֶר ֵ ית ה' אֵ ת ִמזְ ַ ח הַ ָJהָ ב וְ אֶ ת הַ  LNלְ חָ " אֲ ֶר עָ לָיו לֶחֶ הַ  ָ.נִ י זָהָ ב :מל"א ז ,מח
8הי וְ אֵ ת ִמזְ ַ ח הַ ָJהָ ב וְ אֶ ת הַ  LNלְ חָ נוֹת וַ עֲ לֵיהֶ לֶחֶ הַ  ָ.נִ י  :דהי"ב ד ,יט
וַ ַעַ 8ְ 9מֹ ה אֵ ת ָ1ל הַ ֵ1לִ י אֲ ֶר ֵ ית הָ אֱ ִ
9ר ִ ְ1מ ְ ָ.טָ וַ ִ<ֵ " ַ הֵ יכָל חָ מֵ  ִמ ִָמי" וְ חָ מֵ  ִמ ְ@מֹ אול :דהי"ב ד ,ז
וַ ַעַ  9אֶ ת ְמנֹ רוֹת הַ ָJהָ ב עֶ ֶ
מנו ַֹרת הַ ָJהָ ב וְ ֵנרֹתֶ יהָ לְ בָ עֵ ר ָ עֶ ֶרב ָ עֶ ֶרב  ִ1י  ְֹמ ִרי אֲ נ ְַחנ אֶ ת ִמ ְמֶ ֶרת
קט ֶֹרת סַ ִ5י מַ עֲ ֶרכֶת לֶחֶ עַ ל הַ  LNלְ חָ " הַ  ָCהוֹר ְ
מַ ְק ִט ִרי ַלה' עֹלוֹת ַ  ֶֹקר ַ ֹ ֶקר בָ עֶ ֶרב ָ עֶ ֶרב ְ
ה' אֱ 8הֵ ינ וְ אַ ֶ< עֲ זַבְ ֶ< אֹ ת ֹו :דהי"ב יג ,יא
ַ ָ.ְ 5ט לִ פְ נֵי הַ ְ+בִ יר זָהָ ב סָ גר :דהי"ב ד ,כ
וְ אֶ ת הַ ְ5נֹ רוֹת וְ ֵנרֹתֵ יהֶ לְ בַ עֲ ָר ִ 1
וְ הַ ַ ֶ.רח וְ הַ ֵ0רוֹת וְ הַ  ֶ5לְ ַקחַ ִי זָהָ ב הא ִמכְ לוֹת זָהָ ב :דהי"ב ד ,כא
ֹת Oוְ אֵ ת ָ1ל ֵ1לֶיהָ  :שמות לז ,כד
ָ1 ִ1ר זָהָ ב טָ הוֹר עָ ָ9ה א ָ

משנה א  mentioned inהשתחויות )): locations of 13 (or 14משנה ב , marked asבבלי ; inמשנה ג , marked asמשניות  (in printedמשנה בג I.
i.
)עזרה  (who maintained that there were 13 gates to theאבא יוסי ב" חנ" note: this explantion is per
 (who held that there were only 7 gates) –the 13 correspond to:רבנ" 1. however: according to
) made by the Greeks (under Antiochus IVסורג a. 13: breaches in the
עזרה b. Directions: 4 in each of north and south; 3 in east and 2 in west – which were the gates of the
i.
שער המי  andשער העליו" ,שער הדלק ,שער הבכורות South (on west side):
סוכות  onניסו Pהמי : was the gate through which they brought the water forשער המי 1.
): this is where the water is destined to follow in the future (per v. 1ראב"י a.
i.
) and others (vv. 2-11ירושלי Aggadic excurses: on the waters of
ii.
) (that’s where he left when exiledשער יכניה ,שער הקרב" ,שער נשי  ,שער השיר North (on west side):
)’s exile (vv. 12-13יהויכי" a. Aggadic excursus: on
iii.
), with 2 small gates (one on each sideשער ניקנור East:
iv.
West: 2 gates with no name
משנה א  mentioned inשלחנות ): details of 13משנה ג , marked asבבלי  (inמשנה ד II.
קרבנות a. In slaughterhouse: 8 marble tables, on which they clean the innards of the
: 2 – 1 marble, 1 silverמזבח b. West of ramp to
i.
מזבח Marble: they place the limbs that are about to go up to
ii.
 are keptכלי שרת Silver: the
לח הפני : 1 marble, 1 gold forאול c. Inside of
i.
מקדש  on the way in before bringing it intoלח הפני Marble: they place the
1. Note:
ii.
Gold: they place it on the way out
מעלי" בקודש ואי" מורידי" 1. Reason:
 sitsלח הפני  – whereמקדש : insideהשלח" d.
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III. Discussion regarding לח הפני
a. Note: in ברייתא, “marble” replaced with silver
i.
Rejection: silver heats up the bread ”marble” (per ’משנהs version) is correct
ii.
Challenge: that was one of the miracles – that it remained warm all week (v. 14)
1. Rejection: can’t bring proof from miracles
b. Question: if there was no new bread, what would they do?
i.
Answer ()ר' אילא: they’d leave old bread, per v. 15 – must always be there, even if פסול
c. 10 שלחנות: built by  שלמהand placed in the ( קודשv. 16)
i.
Must have been: all on north side, per v. 175 on each side (not 5 north and 5 south)
ii.
Bread: was only placed on the "שלח, per v. 18
1. Dissent:  – ר' יוסי בירבי יהודהplaced on each of them, per v. 19
iii.
Orientation: direction of the tables
1. רבי: east-west - lengthwise to length of היכל
2. ראב"ש: north-south – widthwise to length of היכל
a. Challenge: ( רביworks fine –all 11 could be valid for שירות, as all are on north side) to ראב"ש
i.
If: north-south, half of them are in north and are invalid (per  ברייתאabout placement)
IV. Tangential discussion regarding the 10  מנורותset up by ( שלמהv. 20)
a. Location: (similar to  – )שלחנות5 on each side, not 5 on the north – would be invalid (v. 17)
b. Flame: only lit on the  – מנורהper v. 21
i.
Dissent:  – ר' יוסי בירבי יהודהlit on each of them, per v. 22
c. Tangential:  אגדותabout ( מנורהvv. 23-24)
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