
בס"ד 
 
 

כהני� גדולי� 
 1.1

מסכת יומא  ד� ב.  
שבעת ימי� קוד� יו� הכפורי� מפרישי� כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי� ומתקיני� לו כה� 
שנאמר וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתו אמרו לו א� כ� אי� לדבר סו�:  אחר תחתיו שמא יארע בו פסול ר' יהודה אומר א� אשה אחרת מתקיני� לו שמא תמות אשתו 

 
 1.2

יומא ט. 
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנ� מאי דכתיב יראת ה' תוסי� ימי� ושנות רשעי� תקצרנה יראת 
ה' תוסי� ימי� זה מקדש ראשו� שעמד ארבע מאות ועשר שני� ולא שמשו בו אלא י"ח כהני� 
גדולי� ושנות רשעי� תקצרנה זה מקדש שני שעמד ד' מאות ועשרי� שנה ושמשו בו יותר 
משלש מאות כהני� צא מה� מ' שנה ששמש שמעו� הצדיק ושמוני� ששמש יוחנ� כה� גדול 
וחשוב כל אחד ואחד לא הוציא שנתו  עשר ששמש ישמעאל ב� פאבי ואמרי לה י"א ששמש ר' אלעזר ב� חרסו� מכא� ואיל  צא 

 
 

 1.3
פסחי� נ"ז. 

עליה� ועל כיוצא בה� אמר אבא שאול ב� בטנית משו� אבא יוס� ב� חני� אוי לי מבית 
בייתוס אוי לי מאלת� אוי לי מבית חני� אוי לי מלחישת� אוי לי מבית קתרוס אוי לי 
מקולמוס� אוי לי מבית ישמעאל ב� פיאכי אוי לי מאגרופ� שה� כהני� גדולי� ובניה� גיזברי� 

וחתניה� אמרכלי� ועבדיה� חובטי� את הע� במקלות 
 
 

אמת המי� לעזרה 
 2.1

מדות פ"ה 
[,ג] שש לשכות היו בעזרה$$שלוש בצפו�, ושלוש בדרו�:  שבדרו�$$לשכת המלח, לשכת 
הפרווה, ולשכת המדיחי�.  לשכת המלח, ש� היו נותני� מלח לקרב�.  לשכת הפרווה$$ש� היו 
מולחי� עורות הקודשי�, ועל גגה היה בית טבילה לכוה� גדול ביו� הכיפורי�.  לשכת 

המדיחי�$$ש� היו מדיחי� קרבי קודשי�, ומש� מסיבה עולה לגג בית הפרווה.   
 

 2.2
[,ד] שבצפו�$$לשכת הע), ולשכת הגזית, ולשכת הגולה.  לשכת הע)$$אמר רבי אליעזר ב� 
יעקוב, שכחתי מה הייתה משמשת; אבא שאול אומר, לשכת כוה� גדול הייתה אחר שתיה�, 
וגג שלושת� שווה.  לשכת הגולה$$ש� היה בור הגולה, והגלגל נתו� עליו, ומש� מספקי� מי� 

לכל העזרה.  לשכת הגזית$$ש� הייתה סנהדרי� גדולה של ישראל יושבת, ודנה את הכהונה:  
 

 2.3
יומא י"ט 

ותניא חמש טבילות ועשרה קדושי� טובל כ"ג ומקדש בו ביו� וכול� בקודש [על גג] בית הפרוה 
חו) מזו שהיתה בחול על גבי שער המי� ובצד לשכתו היתה  

 
 2.4

יומא ל"א. 
 היתה אמר אביי שמע מיניה עי� עיט� גבוה מקרקע עזרה עשרי� ושלש אמות דתנ� כל 
הפתחי� שהיו ש� גובה� עשרי� אמה ורחב� עשר אמות חו) משל אול� ותניא ורח) בשרו 
במי� במי מקוה כל בשרו מי� שכל גופו עולה בה� וכמה ה� אמה על אמה ברו� ג' אמות 

ושיערו חכמי� מי מקוה ארבעי� סאה  
 



בית הדש� 
 3.1

זבחי� ק"ו. 
לרבנ� היכא שרי� להו כדתניא היכ� נשרפי� לצפו� ירושלי� חו) לשלש מחנות רבי יוסי הגלילי 

אומר אבית הדש� נשרפי�  
 

 3.2
ירמיהו ל 

לז הנה ימי� () [באי�] נא�$ה' ונבנתה העיר לה' ממגדל חננאל עד$שער הפנה:   
לח ויצא עוד (קוה) [קו] המדה נגדו על גבעת גרב ונסב געתה:   

לט וכל$העמק הפגרי� והדש� וכל$(השרמות$) [השדמות$] עד$נחל קדרו� עד$פנת שער הסוסי� 
מזרחה קדש לה' לא$ינתש ולא$יהרס עוד לעול�:   

 3.3
 

רש"י ש� 
והדש�. מקו� שפ  הדש� שהיה חו) לירושלי� יוסיפו על העיר ויכניסו כל זה לתו  חומותיה 

ונבואה זו עתידה לבא בגאולה אחרונה שהרי לא היתה בבית שני:  
 

שופר במקדש 
 4.1

ר"ה כ"ו: 
מתני' שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מ� הצדדי� שופר 
מארי  וחצוצרות מקצרות שמצות היו� בשופר ובתעניות בשל זכרי� כפופי� ופיה� מצופה 

כס� ושתי חצוצרות באמצע שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היו� בחצוצרות 


