זבחים נה

בס"ד

תנא קמא סבר:
תלתא קראי כתיבי
חד לגופיה דניבעי פתח אהל מועד
צפון

פתח האולם

אולם

מזבח החיצון

פתח ההיכל

מזרח

עובי פתח ההיכל
 10אמות

לשון פתח אינו אלא חלל
והפותח והנועל קרוי דלת

היכל

כבש

דרום

שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל
ובמשכן קודם שיעמידו לוים את המשכן
ולאחר שיפרקו לוים את המשכן
פסולים
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מערב

זבחים נה

בס"ד

תנא קמא סבר:
תלתא קראי כתיבי
חד להכשיר צדדין
צפון

פתח האולם

אולם

להכי הדר כתב לפני
ולא כתיב פתח
וכל האויר בכלל לפני
דלא כתיב כנגד

מזבח החיצון

פתח ההיכל

מזרח

עובי פתח ההיכל
 10אמות

דלא תימא כנגד
הפתח דוקא

להכי הדר כתב לפני
ולא כתיב פתח
וכל האויר בכלל לפני
דלא כתיב כנגד
וצפון לא איצטריך קרא

היכל

כבש

דרום

וחד לפסול צידי צדדין
רש"י :כגון לשכות ואפילו תוכן קודש...דלא תימא מדפתח לאו דוקא לפני נמי
לאו דוקא..להכי הדר כתיב לפני למימרא דדוקא הוא ולא לשכות
)עיין רש"י ד"ה להכשיר נה :את כל שאר העזרה שאינו בכלל לפני אוהל מועד ע"י פתח ראשון והוו צדי צדדין(
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מערב

זבחים נה

בס"ד

רבי אליעזר סבר:
תלתא קראי כתיבי
חד לגופיה דניבעי פתח אהל מועד
צפון

פתח האולם

אולם

מזבח החיצון

פתח ההיכל

מזרח

עובי פתח ההיכל
 10אמות

לשון פתח אינו אלא חלל
והפותח והנועל קרוי דלת

היכל

כבש

דרום

שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל
ובמשכן קודם שיעמידו לוים את המשכן
ולאחר שיפרקו לוים את המשכן
פסולים
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מערב

זבחים נה

בס"ד

רבי אליעזר סבר:
תלתא קראי כתיבי
חד להכשיר צפון
חד להכשיר צפון
ולא להשגיח בק"ו

פתח האולם

אולם

מזבח החיצון

פתח ההיכל

מזרח

דק"ו מעוטי ממעיט ליה:
ומה קדשים קלים שהוכשרו בכל הרוחות
לא הוכשר מקומן אצל קדשי קדשים
קדשי קדשים שלא הוכשרו אלא בצפון
אינו דין שלא הוכשר מקומן אצל קדשים קלים
ת"ל לפני אהל מועד

עובי פתח ההיכל
 10אמות

דלא תימא כנגד
הפתח דוקא

צפון

כבש

דרום
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היכל

מערב

זבחים נה

בס"ד

רבי אליעזר סבר:
תלתא קראי כתיבי
חד להכשיר צדדין
חד להכשיר צפון
ולא להשגיח בק"ו

פתח האולם

אולם

להכי הדר כתב לפני
ולא כתיב פתח
וכל האויר בכלל לפני
דלא כתיב כנגד

מזבח החיצון

פתח ההיכל

מזרח

דק"ו מעוטי ממעיט ליה:
ומה קדשים קלים שהוכשרו בכל הרוחות
לא הוכשר מקומן אצל קדשי קדשים
קדשי קדשים שלא הוכשרו אלא בצפון
אינו דין שלא הוכשר מקומן אצל קדשים קלים
ת"ל לפני אהל מועד

עובי פתח ההיכל
 10אמות

דלא תימא כנגד
הפתח דוקא

צפון

היכל

כבש

דרום

וצידי צדדין לא איצטריך
רש"י )ב"ח( :דלפני דכתיב בקרא קמא משמע צדדין ולא צידי צדדין
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מערב

זבחים נה

בס"ד

שני פשפשין היו בבית חליפות
כדי להכשיר את העזרה כולה לאכילת קדשי קדשים
ולשחיטת קדשים קלים
והאיכא צדדין
צפון

פתח האולם

אולם

מזבח החיצון

פתח ההיכל

מזרח

עובי פתח ההיכל
 10אמות

שני פשפשין היו
בבית החליפות
ופתוחין למערב

כבש

והאיכא צדדין

היכל

מערב

 15אמות שהאולם
עודף על רוחב
ההיכל לצפון ולדרום
דרום

רש"י
ובכותל המערבי של אותו עודף היו חלונות לגנוז סכינין מבחוץ
ולכן קרוי החצר כנגדו עד כותל מערבי של עזרה בית חליפות
וקסבר אולם נמי קרוי אהל מועד
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בס"ד

זבחים נה

שני פשפשין היו בבית חליפות
והאיכא צדדין
דמעייל להו בקרן זוית
והאיכא צדדין
צפון

פתח האולם

אולם

מזבח החיצון

פתח ההיכל

מזרח

עובי פתח ההיכל
 10אמות

דמעייל להו
בקרן זוית

היכל

מערב

אחורי בית
הכפורת מאי
כבש

והאיכא צדדין

 15אמות שהאולם
עודף על רוחב
ההיכל לצפון ולדרום
דרום

רש"י
ובכותל המערבי של אותו עודף היו חלונות לגנוז סכינין מבחוץ
ולכן קרוי החצר כנגדו עד כותל מערבי של עזרה בית חליפות
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זבחים נה

בס"ד

לול קטן היה אחורי בית הכפורת
כדי להכשיר את העזרה כולה לאכילת קדשי קדשים
ולשחיטת קדשים קלים
והאיכא צדדין
צפון

דמעייל להו
בקרן זוית

פתח האולם

אולם

מזבח החיצון

פתח ההיכל

מזרח

עובי פתח ההיכל
 10אמות

לול קטן היה אחורי
בית הכפורת

היכל

מערב

אחורי בית
הכפורת מאי
כבש

והאיכא צדדין

 15אמות שהאולם
עודף על רוחב
ההיכל לצפון ולדרום
דרום

רש"י
ובכותל המערבי של אותו עודף היו חלונות לגנוז סכינין מבחוץ
ולכן קרוי החצר כנגדו עד כותל מערבי של עזרה בית חליפות
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