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6.1.3 

4b ( נו רבנ�ת ) � 5b (הילכתא גמירי לה) 

 

ִבי� ְ�ֵני ִמֵ�י� ַהַ ֹ�ֶרתַהַ ֹ�ֶרתַהַ ֹ�ֶרתַהַ ֹ�ֶרת    ֵמַעלֵמַעלֵמַעלֵמַעל ִאְ�� ְוִדַ�ְרִ�י ָ�� ְל� ְונֹוַעְדִ�י )1 ת ֲאֹר� ַעל ֲאֶ�ר ַהְ ר!   כב:ה, כ שמות :ִיְ%ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל אֹוְת� ֲאַצֶ#ה ֲאֶ�ר ָ ל ֵאת ָהֵעד!

  טז ,קטו תהלי� :-ָד� ִלְבֵני ָנַת� ְוָה-ֶר, ה'לַ  ָ�ַמִי� ַהָ*ַמִי� )2

  כ ,יט שמות :ֹמֶ�ה ַו2ַַעל ָהָהר ֹרא� ֶאל ְלֹמֶ�ה ְיֹקָוק ַו2ְִקָרא ָהָהר ֹרא� ֶאל ִסיַניִסיַניִסיַניִסיַני    ַהרַהרַהרַהר    ַעלַעלַעלַעל    ה'ה'ה'ה'    ַו2ֵֶרדַו2ֵֶרדַו2ֵֶרדַו2ֵֶרד )3

� ְ�ֵני ַעל ֲאֶ�ר ַה5ִֵתי� ַהר ַעל ַהה#א ַ�2ֹו� ַרְגָליו ְוָעְמד# )4  ְמֹאד 9ְדֹוָלה 9ֵיא ָוָי8ָה ִמְזָרָחה ֵמֶחְציוֹ  ַה5ֵיִתי� ַהר ְוִנְבַקע ִמ6ֶֶד� ְיר#ָ�ַלִ
  ד ,יד זכריה :ֶנ9ְָ�ה ְוֶחְציוֹ  ָצפֹוָנה ָהָהר ֲחִצי #ָמ�

  ג ,יט שמות :ִיְ%ָרֵאל ִלְבֵני ְוַת9ֵיד ַיֲעֹקב ְלֵבית ֹתאַמר ֹ ה ֵלאֹמר ָהָהר ִמ� ה' ֵאָליו ַו2ְִקָרא =ִהי�=ִהי�=ִהי�=ִהי�ָהאֱ ָהאֱ ָהאֱ ָהאֱ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָעָלהָעָלהָעָלהָעָלה    #ֹמֶ�ה#ֹמֶ�ה#ֹמֶ�ה#ֹמֶ�ה )5

  יא ,ב ב מלכי� :ִי�ִי�ִי�ִי�ַהָ*מָ ַהָ*מָ ַהָ*מָ ַהָ*מָ     ַ�ְסָעָרהַ�ְסָעָרהַ�ְסָעָרהַ�ְסָעָרה    ֵאִל2ָה#ֵאִל2ָה#ֵאִל2ָה#ֵאִל2ָה#    ַו2ַַעלַו2ַַעלַו2ַַעלַו2ַַעל ְ�ֵניֶה� ֵ�י� ַו2ְַפִרד# ֵא� ְוס#ֵסי ֵא� ֶרֶכב ְוִהֵ@ה ְוַדֵ�ר ָהלֹו? ֹהְלִכי� ֵה8ָה ַוְיִהי )6

  י ,כה שמות :ֹקָמתוֹ  ָוֵחִצי ְוַא8ָה ָרְח�וֹ  ָוֵחִצי ְוַא8ָה -ְר וֹ  ָוֵחִצי ַא8ַָתִי� Bִ�ִי� ֲעֵצי ֲארֹו� ְוָע%# )7

  כה ,כה שמות :ָסִביב ְלִמְס9ְַר�וֹ  ָזָהב ֵזר ְוָעִ%יתָ  ָסִביב ֹטַפחֹטַפחֹטַפחֹטַפח ִמְס9ֶֶרת Dוֹ  ְוָעִ%יתָ  )8

  יד ,טז ויקרא :ְ�ֶאְצָ�עוֹ  ַה�Fָ ִמ� ְ�ָעִמי� ֶ�ַבע ַי5ֶה ַהַ ֹ�ֶרת ְוִלְפֵני ֵקְדָמה ַהַ ֹ�ֶרת ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ַעל ְבֶאְצָ�עוֹ  ְוִה5ָה ַהָ�ר ִמ�Fַ ְוָלַקח )9

  ל:, כז בראשית :ִמHֵידוֹ  ָ�א -ִחיו ְוֵעָ%ו -ִביו ִיְצָחק ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ֵמֵאת ַיֲעֹקב ָיָצא ָיֹצא ַא? ַוְיִהי ַיֲעֹקב ֶאת ְלָבֵר? ִיְצָחק ִ Dָה ַ ֲאֶ�ר ַוְיִהי )10

  י ’לג בראשית :ַוִ�ְרֵצִני ֱא=ִהי�ֱא=ִהי�ֱא=ִהי�ֱא=ִהי�    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ִ ְרֹאת ָפֶני� ָרִאיִתי ֵ � ַעל ִ י ִמ2ִָדי ִמְנָחִתי ְוָלַקְח�ָ  ְ�ֵעיֶני� ֵח� ָמָצאִתי ָנא ִא� ָנא Iל ַיֲעֹקב ַו2ֹאֶמר )11

ִבי� ְוָהי# )12 ִבי�    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    ִיְהי#ִיְהי#ִיְהי#ִיְהי# ַהַ ֹ�ֶרת ֶאל -ִחיו ֶאל ִאי� #ְפֵניֶה� ַהַ ֹ�ֶרת ַעל ְ�ַכְנֵפיֶה� ֹסְכִכי�ֹסְכִכי�ֹסְכִכי�ֹסְכִכי�    ְלַמְעָלהְלַמְעָלהְלַמְעָלהְלַמְעָלה    ְכָנַפִי�ְכָנַפִי�ְכָנַפִי�ְכָנַפִי�    ייייֹ�ְר%ֵ ֹ�ְר%ֵ ֹ�ְר%ֵ ֹ�ְר%ֵ  ַהְ ר! ִבי�ַהְ ר! ִבי�ַהְ ר! ִבי�ַהְ ר!   , ככה שמות: ַהְ ר!

  יד ,י יחזקאל: ָנֶ�ר ְ�ֵני ְוָהְרִביִעי Iְרֵיה יְ�נֵ  ְוַהְ*ִליִ�י -ָד�-ָד�-ָד�-ָד�    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ַהֵ*ִני #ְפֵני ַהְ ר#בַהְ ר#בַהְ ר#בַהְ ר#ב    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ָהֶאָחד ְ�ֵני ְלֶאָחד ָפִני� ְוIְרָ�ָעה )13

  ב ,ו א מלכי�: קֹוָמתוֹ  ַא8ָה #ְ�=ִ�י� ָרְח�וֹ  ְוֶעְ%ִרי� -ְר וֹ  ַא8ָה ִ�ִ*י� ה'לַ  ְ�=ֹמה ַה8ֶֶל? ָ�ָנה ֲאֶ�ר ְוַהַ�ִית )14

  כו ,ו א מלכי� :ִניַה*ֵ  ַהְ ר#ב ְוֵכ� ָ�ַא8ָה ֶעֶ%ר ָהֶאָחד ַהְ ר#ב קֹוַמת )15

  טז ,כו שמות: ָהֶאָחד ַה6ֶֶר� ֹרַחב ָהַא8ָה ַוֲחִצי ְוַא8ָה ַה6ֶָר� ֹאֶר? ַא8ֹות ֶעֶ%ר )16

 

I. 4 Pillars on the roof w/proper Jסכ (no walls): יעקב' ר  validates and חכמי� 

a. ר' הונא: dispute only if pillars are aligned with walls – revolves around applicability of גוד אסיק 

i. ברייתא: pplies same dispute if pillars directly on ground – rejection of ר' הונא 

1. Perhaps from ברייתא:� they all agree if aligned with walls (double rejection of ר' הונא) 

 קולא s’ר' יעקב they dispute both, used middle to highlight :ר' הונא .2

b. ר' נחמ�: dispute if pillars are inside of walls (unclear if dispute extends to ר' הונא’s case) 

c. ר' יעקב  :ברייתא requires that the pillars can be carved into דיומדי� 

II. Source of “low” parameter (10 טפחי�) 

a. בארב, ר' חנינא, ר' יוחנ�/יונת�, ר' חבי : the שכינה never descended below י"ט  

i. And: no man ever ascended above י"ט (v. 2)  

ii. And: the טפחי� 10 = ארו�+כפורת 

 v. 1 :ארו� .1

 (מסגרת) whose measurement is given כלי from smallest :כפורת .2

a. ר' הונא: from פני הכרובי� and פני הכפורת (vv. 9, 12) 

3. Challenge: perhaps this includes the Jסכ (טפחי� 10 incl. Jסכ) 

b. ר' מאיר: from ביהמ"ק – where כרובי� were 2/3 up in טפחי� 10 = 2/3 משכ�::קדה"ק (vv. 14-16) 

c. ר' יהודה: cannot accept the figures, since he holds that אמות in the מקדש were 5 טפחי� when used for כלי� 

i. ר' יהודה: maintains that the measure was הלמ"מ 


