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3a ( קום שנהגו לבנותמ )  4a (ניהוי אידך המוציא מהברו עליו הראיה קמ"ל)  

 ט פסוק ז פרק א מלכים: ַהְּגדֹוָלה ֶהָחֵצר ַעד ּוִמחּוץ ַהְּטָפחֹות ַעד ּוִמַּמָּסד ּוִמחּוץ ִמַּבִית ַּבְּמֵגָרה ְמֹגָררֹות ָּגִזית ְּכִמֹּדת ְיָקֹרת ֲאָבִנים ֵאֶּלה ָּכל . 1

 ט פסוק ב פרק חגי: ְצָבאֹות ה' ְנֻאם ָׁשלֹום ֶאֵּתן ַהֶּזה ּוַבָּמקֹום ְצָבאֹות ה' ָאַמר ָהִראׁשֹון ִמן ָהַאֲחרֹון ַהֶּזה ַהַּבִית ֹודְּכב ִיְהֶיה ָּגדֹול . 2

 טו פסוק יז פרק דברים: הּוא ָאִחי� �א ֲאֶׁשר ָנְכִרי ִאיׁש ֶלי�עָ  ָלֵתת תּוַכל �א ֶמֶל� ָעֶלי� ָּתִׂשים ַאֶחי� ִמֶּקֶרב ּבוֹ  ֱא�ֶהי� ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ֶמֶל� ָעֶלי� ָּתִׂשים ׂשֹום . 3

 כ פסוק י פרק קהלת: ָּדָבר ַיֵּגיד ְּכָנַפִים ּוַבַעל ַהּקֹול ֶאת יֹוִלי� ַהָּׁשַמִים עֹוף ִּכי ָעִׁשיר ְּתַקֵּלל ַאל ִמְׁשָּכְב� ּוְבַחְדֵרי ְּתַקֵּלל ַאל ֶמֶל� ְּבַמָּדֲע� ַּגם . 4

 כז פסוק כב פרק שמות :ָתֹאר �א ְבַעְּמ� ְוָנִׂשיא ְתַקֵּלל �א םֱא�ִהי . 5

 כג פסוק ו פרק משלי: מּוָסר ּתֹוְכחֹות ַחִּיים ְוֶדֶר� אֹור ְותֹוָרה ִמְצָוה ֵנר ִּכי . 6

 ב פסוק ב פרק ישעיהו: ַהּגֹוִים ָּכל ֵאָליו רּוְוָנהֲ  ִמְּגָבעֹות ְוִנָּׂשא ֶהָהִרים ְּבֹראׁש ה' ֵּבית ַהר ִיְהֶיה ָנכֹון ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְוָהָיה . 7

 כד:טו במדבר: ְלַחָּטת ֶאָחד ִעִּזים ּוְׂשִעיר ַּכִּמְׁשָּפט ְוִנְסּכוֹ  ּוִמְנָחתוֹ  ה'לַ  ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ְלֹעָלה ֶאָחד ָּבָקר ֶּבן ַּפר ָהֵעָדה ָכל ְוָעׂשּו ִלְׁשָגָגה ֶנֶעְׂשָתה ָהֵעָדה ֵמֵעיֵני ִאם ְוָהָיה . 8

 כא:כד יחזקאל: ִיֹּפלּו ַּבֶחֶרב ֲעַזְבֶּתם ֲאֶׁשר ּוְבנֹוֵתיֶכם ּוְבֵניֶכם ַנְפְׁשֶכם ּוַמְחַמל ֵעיֵניֶכם ַמְחַמד ֻעְּזֶכם ְּגאֹון ִמְקָּדִׁשי ֶאת ְמַחֵּלל ִהְנִני ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֹמראֱ  . 9

 לט פסוק ג פרק ב שמואל: ְּכָרָעתוֹ  ָהָרָעה ְלֹעֵׂשה ה' ְיַׁשֵּלם ִמֶּמִּני ָקִׁשים ְצרּוָיה ְּבֵני ָהֵאֶּלה ִׁשיםְוָהֲאנָ  ֶמֶל� ּוָמׁשּוחַ  ַר� ַהּיֹום ְוָאֹנִכי . 10

 מג סוקפ מא פרק בראשית: ִמְצָרִים ֶאֶרץ ָּכל ַעל ֹאתוֹ  ְוָנתֹון ַאְבֵר� ְלָפָניו ַוִּיְקְראּו לוֹ  ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶנה ְּבִמְרֶּכֶבת ֹאתוֹ  ַוַּיְרֵּכב . 11

 כד פסוק ד פרק דניאל: ִלְׁשֵלְוָת� ַאְרָכה ֶּתֱהֵוא ֵהן ֲעָנִין ְּבִמַחן ַוֲעָוָיָת� ְפֻרק ְּבִצְדָקה ַוֲחָטָא� ֲעָל� ִיְׁשַּפר ִמְלִּכי ַמְלָּכא ָלֵהן . 12

 כה פסוק ד פרק דניאל: ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ַעל ְּמָטא ֹּכָּלא . 13

 ה פסוק ד פרק אסתר :ֶּזה ַמה ְוַעל ֶּזה ַמה ָלַדַעת ָמְרֳּדָכי ַעל ַוְּתַצֵּוהּו ְלָפֶניהָ  ֶהֱעִמיד ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ִמָּסִריֵסי ַלֲהָת� ֶאְסֵּתר ַוִּתְקָרא . 14

I Definitions: of גויל, גזית, כפיסין, לבינין (v. 1)  

a Based on tradition 

i גויל is unhewn stones (extra טפח for uncropped טפח) 

ii גזית is hewn stones of 5 טפחים 

iii כפיסין are 1.5 width bricks, with 1 טפח of mortar between them 

iv לבינן are 3 wide bricks  

1 Conclusion (אביי): טפח 1 of mortar is needed to cement bricks 

(a) Suggestion: perhaps this only applies to cement, but filling rocks demands more 

(b) Alternatively: perhaps this only applies to filling rocks, but cement demands less 

II Tangential discussion:  

a Inference: with hewn stones, 5 טפחים wide are necessary to hold up a ד"א-high wall (as per 'משנה ד)  

b Challenge: in מקדש שלמה, there was a 30-אמה high wall (אמה טרקסין) with only a 6 טפח width 

i Answer: 6 טפחים are wide enough to support a much higher wall 

c Question: why was there no אמה טרקסין in מקדש שני?  

i Answer: it was higher (as per v. 2) and the wall wouldn’t stand 

ii Challenge: why not build it higher 

1 Answer: it only holds if there is a roof to connect it to 

iii Challenge: why not build part טרקסין and part פרוכת 

1 Answer: tradition dictates that it be either all פרוכת ( a la משכן) or all wall (a la מקדש שלמה)  

III Question about the measurements: do they include the plaster or not 

a רנב"י: must include plaster, else, why not mention that as well 

i Rejection: perhaps, since the amount of plaster is <טפח, no need to mention  

1 Attempted challenges: from other משניות that seem to make mention of smaller שעורים (rejected)  

IV ר' חסדא’s ruling: may not destroy a בית כנסת until they’ve built the replacement 

a Possible reason: they may neglect to build 

b Alternatively: to maintain proper תפילה in the meantime  

i Split the difference: if there is a set place for תפילה 

ii Case: ראמרימר ומר זוט  would tear down summer-shul and build winter-shul and vice-versa 

c Question: what if they collected money for the new ביכ"נ?   

i Answer: they may have a sudden need for money (for פדיון שבויים)  

d Question: what if they prepared the building materials? (answer as before – they may have to sell them for פד"ש)  

e Caveat: only if there was not rot (e.g.) in old ביכ"נ; if there was, they may tear down immediately story with ר' אשי)  

f Tangential story: Herod’s rebuilding (and בבא בן בוטא’s role in advising him to do so in light of ר"ח’s ruling) – vv. 3-14 

V Analysis of end of 'משנה א: 

a הכל כמנהג המדינה: extends to simple reed wall  

b If wall fell, belongs to both:  

i Challenge: this is obvious 

1 Answer: case where it fell to one side or one partner moved the stones to his side 

(a) סד"א  the other should be considered קמ"ל – המע"ה that it is split 


