זבחים נג

בס"ד

רבי שמעון בן יוחאי אומר:
זה וזה יסוד דרומי
אמר רב אסי קסבר האי תנא כוליה בצפון קאי
צפון

צפון
פתח האולם

אולם

כבש

פתח ההיכל

מזרח

עובי פתח ההיכל
 10אמות

מזבח החיצון

היכל

דרום

ואין המזבח לפני הפתח כלום
אלא אמה של יסוד דרומי

דרום

שיטה ראשונה ברש"י
ואין המזבח לפני הפתח כלום
אלא אמה של יסוד דרומי
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מערב

זבחים נג

בס"ד

רבי שמעון בן יוחאי אומר:
זה וזה יסוד דרומי
אמר רב אסי קסבר האי תנא כוליה בצפון קאי
צפון

צפון
פתח האולם

אולם

היכל

מערב

דרום

דכי נפיק מן הפתח רואה יסוד
דרומי לפניו מכוון באמצא הפתח

כבש

פתח ההיכל

מזרח

עובי פתח ההיכל
 10אמות

מזבח החיצון

דרום

שיטה שנייה ברש"י )תוס'(
והוי חמש אמות מהן כנגד הפתח
ואמה אחת מהן יסוד דרומי
דכי נפיק מן הפתח רואה יסוד דרומי לפניו מכוון באמצא הפתח
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זבחים נג

בס"ד

וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד
אמר רבי אלעזר
לפי שלא היתה בחלקו של טורף
צפון
יהודה

בנימין

מזבח אוכל בחלקו
של יהודה אמה

פתח האולם

כבש

אולם

רצועה היתה
יוצאה מחלקו
של יהודה
ונכנסה בחלקו
של בנימין

פתח ההיכל

מזרח

מזבח החיצון
עובי פתח ההיכל
 10אמות

רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה
ונכנסה בחלקו של בנימין
ובה מזבח בנוי ,והיה בנימין הצדיק
מצטער עליה בכל יום לבולעה

היכל

מזבח אוכל בחלקו
של יהודה אמה

דרום

לפיכך זכה בנימין הצדיק
ונעשה אושפיזכן להקב"ה
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מערב

זבחים נג

בס"ד

וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד

רמב"ם פיה"מ

תפארת ישראל

שיטת רש"י

צפון

צפון

צפון

 1אמה

 30אמות

מזבח החיצון

מזרח

4

 2אמות

31
מערב

מזבח החיצון

32

מזרח

31
מערב

מזבח החיצון

32

מזרח

מערב

כבש

כבש

כבש

דרום

דרום

דרום

פיה"מ לרמב"ם מידות ג,ב
שבונים את היסוד מקיף
מארבע הרוחות כמו שנזכר
לעיל חוזרים וחותכים אותו
משני צדדים כדי שיהא הקף
היסוד למזבח כצורה זו וזו
צורתו) .עיין צורה ט לט (:ומן
הציור הזה יתבאר לך מה
שנזכר כאן ,ויתבאר לך
שקרן דרומית מזרחית לא
היה לה יסוד

תפא"י הקדמה לפ"ג מדות
מסיר את הדפוס...ונמצא
שנשאר בנוי כולו מקשה א'
שארכו בצפון ובמערב ל"ב
ל"ב אמה ואורך מזרח ודרום
רק ל' אמה )וב' טפחים( ל'
אמה )וב' טפחים( וגובה כל
הבניין ה' טפחים כנראה
בתמונה ב' כזה...
)עיין בציורים שם ובמאירות
פנים זבחים נג(:

רש"י זבחים נד.
רב אמר בבנין  -בקרן
דרומית מערבית בנו היסוד
אמה באורך הדרום וחדלו
להם כל הדרום וכל המזרח
עד אמה סמוך לקרן צפונית
מזרחית כדאמרן אוכל
במזרח אמה ובדרום אמה
)עיין בציור ברש"י ד"ה
רצועה היתה זבחים נג(:

www.swdaf.com

