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יואל בן־נון מדע	בתורה	 	

אדריכלות	מהר	סיני
שיטת	מאיר	בן	אורי	ז"ל	בפירוש	פסוקי	התורה	בפרשיות	המשכן

הקדמה

לאבית קדעבת חבדת מימת ז"לת אעדית בןת האידת מארדיכל-מאהןת
העדיתר"דתיחיאלתבן-נעןתז"ל,תהנועדימם.תאביתהעדיתז"לתאףתניסחת
ב עדמ'ת בנימת 'לשעןת –ת אעדית בןת האידת שלת שיט עת כע ד ת א ת

)דאשית יבע ת'לבב'(.ת
ישיבמת בחעדת במיע ית מ שכ"ר(,ת )בשנ ת שנמת חהישיםת לפנית
)עבמהשךת לדאשענמת לשהעות זכי ית מדב',ת 'הדכזת בישיב ת צוידת
וערתפוהיםתאחרע (תהפיעתשלתהאידתבןתאעדי,תמסבדתיסעריתשמאידת
אע ת עכלת כלת יבמת –ת בפסעקיתמהשכןת מריעקת במבנ ת וינית א ת

הרעיק תעהרערמ.
מנרסיע ת השדטטיםת עכניע ת מיעת איךת לית מדאמת  חילמת
עבהצדים(,ת באשעדת בבבל,ת שנ גלעת מו יקיםת מציעדיםת )לפית קרםת ביהית
מצר,ת הןת עמהבטת מחזי ,ת הןת מהבטת כאשדת פדספקטיבמ,ת בלית

השעדטטיםתזמתלצרתזמתבקעעיםתישדים.ת
אזתביקשתההניתהאידתבןתאעדיתלספעדתא תמהיליםת–תבריעקת
בהקףת החעבדע ת היליםת שש ית כךת מטוהים,ת הסעד ת לפית
25ת יבע תבשנית נחשבע תל יבמתאח ת–תעשאלתאע יתהרעותישת
מפסעקיםתמדאשעניםתשלתושיי תמאדען,תעאילעתבשניתמפסעקיםת
לאת לועלםת 18ת יבע .ת 'דק'ת משעלחןת ושיי ת שלת מדאשעניםת
אשכחתא תמ שעבמת'מפשעטמ'תשלע,תשמאידמתליתכהעתבדקתא ת
ריעקםתשלתפסעקיתמ עדמת–ת"כיתמהירע תשלתשניתמכליםתשענע ,ת
מאדען,ת שלת מארדיכלי ת מ עכני ת וצהןת מןת מפסעקיםת ע יבע ת
–ת מכלים?ת בכלת זמת ככמת –ת ב רמהמת שאל ית משעלחן".ת עשלת
רףת ולת קעעיםת שדטטת דבמ,ת בסבלנע ת עישבת לי,ת ונמת "כהעבן",ת
מכליםת שלת מפסעקיםת א ת מקעעיםת לאעדךת עכ בת אהן,ת בירת נידת

משענים.תלועלםתלאתאשכחתליהערת עדמתהאידתזמ.
מקעשיתמויקדיתשוהרתלפניתהאידתבןתאעדי,תעוהעתמ העררת
בהשךתשנים,תמימת'קנמתמהירמ'תשלתכלת יבמתב עכני תמכליםת
–תאזתמדאמתלית)ענ ןתליתבה נמתמשהעדמתוהי(תא תשדטעטית' יב ת
נח'ת)בכ בתירע(תלפיתשיט ע,תעמסבידתש'קנמתמהירמ'תל יבמתשםת
–ת ב עדמת זעתמהירמתמקטנמתמהפעדש תשםת כית 30תאהמ,ת מעאת
אע ית מפ יות אזת טע(.ת ע',ת )בדאשי ת קעה ּמ"ת אהמת עשֹלשיםת "...ת
)הועלםתלאתשהו ית נחתא תפ חתמ יבמ?ת בשאלמת–תמיכןתושמת
בהקעםת –ת בפשטע ת עונמת –ת זע(ת בשאלמת שרןת מפדשניםת הןת הישמעת
שמהילמת"פ ח"תהעפיומתב עכני תמ יבמ,תשמפסעקיםתוצהםת

הערריםתאע מ.תת

לושיי ת מדאשית מהירמ'ת 'קנמת א ת גםת להרת רדךת באע מת
מדעחבת מאעדך,ת בפסעקית ל יבמת אהמת חצית –ת להשכןת מכליםת

עמגעבמ,תכיתזעתמהירמתמקטנמתשכ עבמתבפידעש.
ויקדת ביע ד,ת מגרעלת לקעשית אעדית בןת האידת ובדת הכאןת
מקערת פיצעחת עמעאת מהשכן,ת בפדשיע ת שלעת ממ העררע ת
מהעפלאתשלתהירע תמהנעדמ,תשאיןתבמתהירע תאעדךתעדעחב,תעלאת
ליתבפדטיתפדטים,תאיךתפסעקיתמהנעדמתהערריםת נלאמתלמסבידת

א ת עכני תמהנעדמ.
שאל יתשאלע תדבע ,תעמעאתאהדתליתבחיעך,תשלהר יתיפמת
א תמהפדשיםתעא תמהרדשים,תאבלת חילמתצדיךתלוייןתמיטבת
בפסעקיתמ עדמתוצהם,תעלספעדת יבע תעאע יע ת–תמלעאתכךתושעת

גםתחז"ל.
ו יקים,ת ציעדיםתהצדייםת אעדית בןת ליתהאידת מדאמת לבסעף,ת
ולת יעשביםת פסליםת מכ ףת ולת נשאעת במןת שהדאיםת מלעכע ת
כסאע ,תע ח תמכסאע תרהעיע תשלתכדעביםתהכענפים,תעמסבידת
ליתכיצרתנצטעעמתהשמתלחנךתא תבניתישדאלתעלמדגילםתבאיסעדת
מחהעדתשבפ חתמריבדע ת)שהע תכ',תג(,ת"לאת ושמתלךתפסלתעכלת

 הענמת..."ת–ת
אדעןת לושע ת עישדאלת נצטעעתהשמת מהשכןת ושיי ת בפ חת
לורע ,תמלעאתמעאתמרעםתמדגלייםת)דאמתרבדי-מיהים-אתכ"ח,תב(תשלת
כסאתמהלכע תמשהיהי,תשאיתאפשדתכללתלושע תרעגה ע,תשלאת
לרבדתולתגילעיתמכבערתשלתמ'תכהלךת)מנזכדתבקיצעדתבשהע תכ"ר,תי;ת
עבישוימעתע',תא(.תכלתהיתשמימתדגילתלדאע ת מלעכע תכאלמ,תמביןת
היר,תשהולתמאדעןתה דעהםתעה נשאתכסאתמהלכע תמשהיהי,ת
עמ'תשעכןתב עכםתכהלך,תעבכלתזא תלאתדאעתכלת הענמת–תלאתדקת
שאיןתס ידמתביןת"לאת ושמתלךתפסלתעכלת הענמ",תלביןתמכדעביםת
ולתאדעןתמורע ,תאלאתשמםתהשליהיםתלגהדיתזמתא תזמ,תעלועה ת
כלתאלמתשדאעתבויניתדעחם,תעבהדאמתמנבעאמ,תא תכבערתמ'תכהלךת
יעשבתולתכסאע,תנאהדמתבי דת עקףתמאזמדמתבספדתרבדיםת)ר',ת
טע(ת–ת"ענשהד םתהארתלנפשֹ יכםתכיתלאתדאי םתכלת הענמתביעםת
רבדתמ'תאליכםתבחֹדב,תה עךתמאש"ת–ת"קעלתרבדיםתא םתשֹהויםת

ע הענמתאינכםתדֹאים,תזעל יתקעל"ת)ר',תיב(.תת
דקתושיימתהלאמתשלתאדעןתמבדי ,תענשיא עתבכ ף,תיכעלמת
מהע ד ת מאהנע ת ביןת מהרעיקת מגבעלת א ת עועלםת וםת ללהרת

עמהקערש ,תלביןתמפסילע תמאסעדמתב עקף.
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חהישיםתשנמתאניתקעדאתבפדשיע תמהשכן,תנזכדתבהאידתבןת
אעדיתז"ל,תעלביתנחהץת–תשיט עתמהעפלאמ,תמיחירמתשהסבידמת
עכליע,ת מהשכןת ב יאעדת כךת כלת מ עדמת מאדיכמת הרעות בריעקת
עא ת אע מ,ת הכידיםת הוטת ה ית עדקת ח עהמ,ת כהוטת נשאדמת
ע עפס ת מאהנע ת חעזד ת במת ב קעפמת מהיעחר ת חשיבע מת

הקעםתחשעבתכלתכך.
וערתבטדםתמגונעתל'הקדאע 'תולתפדשיע תמהשכןתבהלעאן,ת
משדטעטיםת הןת כהמת אחרע ,ת רעגהאע ת כאןת ענביאת נולמת
שנע דעתב'העזיאעןתלאהנע תימערי 'ת)שמקיםתהאידתבןתאעדיתבקדי ת
לפנית עכליע.ת מהשכןת פסעקית א ת האידיםת עמםת שבחיפמ(,ת שהעאלת

אעדי,ת בןת יאידת מבן,ת קצדתשכ בת מקרהמת האהדת כאןת נביאת כן,ת
האהדתשובדתא תביקעד תאביע,תעבסעפעתגםתמפניע תלהאהדיםת

שמ פדסהעתבשו עת)עמםתהעפיויםתגםתבא דת'רו '(.תת
עא ת מהאהדת א ת אלית ששלחת אעדי,ת בןת ליאידת  ערמת
ז"ל,ת זכע עתשלתאביעתמארדיכלתמאהןת זעתדקת משדטעטיםת–תאיןת
הפולת עזכע עתשלת הקעם,ת בכלת מ עדמת לעהרית שלת זכע םת אלאת
בפדשיע ת מהרוית מליהערת א ת החרשת לפ עחת 'הקדאע ',ת
מהשכן,תבאעדתמהאידתשלת'לשעןתבנימתב עדמ',תכלבבעתעכשיט עת

שלתהאידתבןתאעדיתז"ל.תתת

ציעדיתמוגלע :תמחזי ת
עמצרתהעפיויםתזמת

לצרתזמ

כלתצרריתמהזבחת
הצעידיםתזמתלצרתזמת

כסאע תעפסליםתהולת
בריתנשיאמתבכ ף חזי תהזבחתעמצרת

השעדטטיםתבקעעיםת
ישדיםתזמתלצרתזמ
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אדריכלות	מהר	סיני
יאיר	בן	אורי

הקדמה
"שנמתבשנמ"ת שה"ג,תמעצא תמיכלתשלהמתידעשלים

"עימיתוםתלבבתרעירתאביתלבנע תבי תלשםתמ'תא-למיתישדאל"ת)רבדי-מיהים-ב'תע',תז(;
לביאעדתשיט תלב"בת-תלשעןתבנימתב עדמת-תשלתאביתהעדיתארדיכלתהאידתבןתאעדיתז"ל.ת

"ארדיכלע ת בי .ת בניי ת -ת מבנימת מיאתאהנע ת מארדיכלע ת
שנית קערש.ת לארדיכלע ת מהקצעוית מהענחת מעאת סאקדאלי "ת
הקעדע תדאשענייםתב נ"ךתלארדיכלע תקערש.תמאחרת-ת"עושעתלית
הקרשתעשכנ יתב עכם...")שהע תכ"מ,תח-ט(,תעמשנית-ת"עמנניתאֵֹהדת
מהקדיםת שנית יט(.ת מ',ת )הלכים-א'ת א-למי..."ת מ'ת לשםת בי ת לבנע ת
-ת"השכןת -תאמלתהעורת שעניםתהבחינ תהושמתמבנימ;תמהשכןת
עהקרשתשלהמת -ת נייר,ת אדוי,ת בניןת אענקלעס(תשמעאת )לפית זהנא"ת
וּעת ּסִ ַעּיַ שהושמתבניי עתהושמתבניןתקבו,תכרכ יב:ת"עיצעתמהלךת
רתמבי תאבניתגזי "ת)הלכים-א'ת אבניםתגרֹלע ,תאבניםתיקדע תלַיּסֵ
מנעבו ת מבנימ,ת המע ת מיאת מהקדיםת לשנית מהשע ףת לא(.ת מ',ת
היוערתמבנימת-תבניי תהקעםתלובער תמ'תלפיתהצעע יע.תמהמע ת
מבניימת חעהדית ירית ולת העגרד ת אינמת הקרשת שלת מארדיכלי ת
אעתטכניק תמבניימ,תאלאתולתיריתהטד תמבניימתעיוערתמהבנמ,ת

עמ אה תמבניימתלהטדע תאלע.ת
גרעלמת נביא,ת פית ולת מהקרשת בנמת מהלךת להדע תששלהמת
בירת מ'ת פית "ולת שנבנמת בכךת מהשכןת בבניןת מקרעשמת הול ת
השמ",תכהצעעמתהסיני.תאיתאפשדתלקדעאתפסעקיתמ עדמתעבמםת
ריעקת נרדשת אלאת בלבר,ת כפשעטםת עכליעת בניי תמהשכןת הצעע ת
ערקרעקתבכלתאע תע יבמ,תהרעותעלהמתנכ בעתכפיתשנכ בע,תעהמת
להרעתהשמתדבנעתעבצלאלתבןתאעדיתהכלתפסעק,ת יבמתעאע תכרית

לרו תלבנע תא תמהשכןתעכליעתבריעק.ת
)השמתלבצלאל(:ת "...אהדתלעת )נמתו"א(:ת נאהדתבהסכ תבדכע ת
דב,ת ימערמתאהדת בת דת עכן:ת"אהדת עירו ".ת בֵצלתא-לתמיי ת שהאת
יערותמימתבצלאלתלצדףתאע יע תשנבדאעתבמםתשהיםתעאדץ"ת-ת
רבדיםתאלעתמםתהפ חע תלמבנ תפשטתאהי יתברבדיתמ עדמ.ת)1( 

לשון בניה בתורה - אפיגרפיה טופולוגית 

כפית ב עדמ"ת בנימת "לשעןת שיט ת שלת האהין"ת מ"אנית
שבצעת מעא,ת אעדית בןת האידת מארדיכלת אבית ירית ולת שמעגרדמת
מפיסעקת מאע יע ,ת הספדת מ יבע ,ת הספדת ב עדמ,ת מושיימת
וםת עכןת יחרת מהקדא,ת טוהית ירית ולת מהבעטאת מהסעד ת לפית
מכ עב,תיעצדיםתשליהע תמהמעעמת כני תארדיכלי ת-תמנרסי ת
הפעדט תעהרעיק תלבניי תמהשכןתעכלתכליע.תפונעחתמצעפן,תגילעית

מסערתהמיתמ כני תלבניי תכליתזמתאעתאחדתלפיתשיטמתזע,תאינמת
לפ דעןת שמגונעת לאחדת בלבר.ת אחרת לפ דעןת במכדחת הביאמת
מפ דענע ת נשעעמת שני,ת לפ דעןת עמגונעת עניסינעת מהשכנעת אחר,ת
לבויע ת פ דענע ת העסיפמת רדךת איזעת יע ד,ת מנכעןת המעת ענשקעלת
עליהערת נעספע תשלאתמבחנעתבמןתבפ דעןתמדאשען.ת עדמתמיאת

מיאתצדיכמ.ת

לשון "ועשית" ולשון "ויעש" 

-ת הלךת הצעע ת שלת הצעייםת יאעדיםת קרעהע ,ת ב דבעיע ת
מבסיסי ת מהירמת נכלל ת עבמת כלים,ת אעת הבנמת לבניי ת שליט,ת
לגבית ב עדמת להצעית ברעהמת לכאעדמת מבניימ,ת פימת בעצות ולת
מהשכןתעכליע.תאעלםתלאתהצעיתבשעםתהקעםתבועלםתפדטתל עדמ,ת
מכלית אעת מהבנמת יעפיות יאעדת מושיימת צעת ללשעןת שבהקבילת
פדשיע ת ב עדמ"ת בנימת "לשעןת לפיתשיט ת ושיי ע.ת שמעשלהמת
"עושי ",ת לשעןת וםת אח ת חטיבמת מןת "עיוש"ת בלשעןת מ עדמת
אעליתבבחינ ת"שהעדתעזכעדת-תבריבעדתאחר".תדקתליהערתהשעלבת
שלתש יתמלשענע תושעיתל  תלנעתפ דעןתשלם,תעדאיימתגרעלמת
לרבדתההשמתדבנע,תשולתאףתשקיבלתהסיניתא תצעעתמושיימת-ת
כראי את בשלהע ם,ת מכליםת משהיםת הןת לעת מדאעת "עושי ",ת
אדעןתשלת אעהד,ת ימערמת ב"דת יעסית ד'ת " ניא,ת ו"א(:ת )כטת בהנחע ת
עדאמת משהיםת הןת ידרעת אשת שלת עהנעדמת אשת שלת עשעלחןת אשת
השמתעושמתכהע ן...".תני ןתלשודתשכשםתשמדאעתלהשמתדבנעת
כליםתאלעתמדאעתלעתכלתי דתמכלים,תמהשכןתעחצדתמהשכן,תאףת

ולתפיתשאיןתדאימתלרבד.ת

יחידות המידה וקנה המידה 

שמןת שלעשת בפידעש,ת ב עדמת מנזכדע ת מהירמת יחירע ת
ש יים.תמאהמ,תחציתאהמתעזד .תחציתאהמתעזד תזמע תמןתלרו ת
מהפדשיםת לרו ת )פדטת ב עדמת נזכדת לאת מטפחת מהפדשים.ת דעבת

ש"טעפח"תשלתהסגד תמשעלחןתהשהועתטפח(.ת
שלת אםת מכליםת באה ת דבע ינעת נחלקעת כךת בשלת גםת אעלית

חהשמתטפחיםתמי מתאעתשלתששמתטפחיםתמי מ.ת
במכדחת נרדשת מכליםת לבניי ת עבויקדת מהשכןת לבניי ת
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הכלים עצמם, במידות אורך ורוחב נמדדו  וירעןתמהירע ת–ת
בחצי אמה לתיבה שבפסוק, שכן חצי אמה היא המידה 

נדרשות  הכלים  בפרטי  אולם  בכתוב.  המפורשת  הקטנה 

גם יחידות מידה קטנות מאמה ומחצי אמה ואפילו קטנות 

מטפח.תלחלעק תמהשנמתשלתמאהמתשנרדשמתבכלתכליתמגונעת

לאחדתמגרד תקנמ-הירמתשלתהספדת יבע תאעתהספדתאע יע ת
לאהמ.תאםתנאהדתשמגרדנעתשבותאע יע תכאהמ,ת חעלקתמאהמת

באע עתהקדמתלשבותיחירע תהשנמתשלתשביוי תמאהמ.ת
למת איתאפשדת בירתהשמ",ת מ'ת פית "ולת עכליעת בניי תמהשכןת
ללאתמגרד תאעדךתמאהמתמהעחלט,תאעתבלשעןתאחד ת-תמגרד ת
"אה תמ קן".תהירמתזעתמעגרדמתולתיריתהשמתדבנעתענקדאמתולת
יריתחז"לת"אה תהשמ",תאעת"אהמתשלתקערש"ת)כליםתפדקתי"ז,תט-י(.ת
עאחדית מהשכןת בניי ת ב קעפ ת מיי מת הצעימת השמ"ת "אה ת
ברעהמת מהירע ,ת שלת ריעקםת ברקעת פימת עולת בהקעםתשהעד,ת כןת
מהקרשת בבי ת מבידמ"ת "שעשןת בחרדת קבעוע ת שמיעת לאהע ת
ועסק ת אינמת ב עדמ"ת בנימת "לשעןת שיט ת שני.ת בי ת בזהןת
שלת מבניימת בגילעית כני ת דקת אלאת מאהמ,ת אעדךת במגרד ת
)כחתו"ב(:ת"לאתיושמתארםתבי ת מהשכןתעכליע.תמאהעדתבהנחע ת

 בני תמיכל,תאכסרדאתכנגרתאעלם,תחצדתכנגרתוזדמ,תשלחןתכנגרת
שלחן,תהנעדמתכנגרתהנעדמ"ת-תאינעתאהעדתלגבית כניע תערגהים,ת

אלאתבהבניםתעכליםתההש.ת

וכן תעשו - לדורות 

כיתישאלתמקעדא:תהמתמובערמתמזא תלכם?,תכלעהד,ת עמימת
עכליעתביהינעת להמתממ והקע תעממ וסקע תבהושמתמהשכןת
אלע,תמדיתדחבמתמ עדמתהים,תהרעותלצלעלתרעעקאתבפדשיע תאלע,ת

פדשיע תמועסקע תעה אדע תרבדיםתשמיעתבובדתמדחעק?
 שעבע תשענע תישתלשאלע תאלע,תאךתמיסערתמאהי יתלכעלןת
עבשבעוע ת ו"ב(,ת )טזת בסנמרדיןת חייאת בדת שיהית דבת ברבדית מעאת
א ת אע ךת הדאמת אנית אשדת "ככלת קדא:ת "...ראהדת ו"ב(:ת )ירת
לרעדע !"ת ת –ת עכןת ושע"ת כליעת כלת עא ת בני ת מהשכןת  בני ת
בפדקת ח'-ט'ת פסעקיםת שכך,ת כיעןת מבאין"(.ת "לרעדע ת -ת )עבסנמרדיןת
כ"מתבספדתשהע תמםתמיסערתלליהערתרדךתושיי תמהשכןתעכליע,ת
מליהערת למ חילת ולינעת עשעהמת אלעת פדשיע ת מפע חיםת עמםת

בפסעקיםתאלע,תעזעתלשענם:ת
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)71(תאע יע .ת  1+70 ע-ת 18ת יבע ,ת =ת ח"ית בשניתפסעקיםתאלעת
להקדאת החעבדת מזמת מהקדאת -ת תעשות וכן  "ת דש"י:ת עהפדשת
שלהולמתמיהנעת-תעושעתליתהקרשתככלתאשדתאניתהדאמתאע ך...ת
עאםתלאתמימתמהקדאתהחעבדתלהולמתמיהנעתלאתמימתלעתלכ עבת
"עכןת ושע"תאלאת"כןת ושע"...".תברקנעתעהצאנעתבשיט ת"לשעןת
מהשכןת בניי ת להצעע ת אלעת פ יחמת שבפסעקית ב עדמ"ת בנימת
עלהשכן,תכאשדת לחצדתמהשכןת מכללי ת עכליעתהצעימתמ כני ת
עעת מאחדענמת באע ת עדעאמת דש"ית רבדית ולת נשונ ת מ כני ת
חיבעדתעחיזעקתולתיריתחפיפמתבהקעםתסגיד תמהסגד ,תב"ו"תשלת

"ושכנ י".ת
חצדתמהשכןתמיי מתדיבעותכפעלת)כהעתשנאהדתבחעשןתמהשפט(,ת
חִהשיםת עדֹחבת באהמת האמת מחצדת "אֹדךת מפסעק:ת עבלשעןת
בחִהשים..."ת)שהע תכ"ז,תיח(,תכלעהדתשניתדיבעויםתשלתחהישיםתולת
חהישים,תעפ חתמהשכןתבגבעלתמחהישים,תבאהצותאעדךתחצדת
4תצלוע תחצדתמהשכןת 2(.תכיעןתשאעדךת מהשכן.ת)דאמתשדטעטתהס'ת
)100+100 50+50+ = 300(,תב עספ תאעדךתמקעתמהפדירתביןתשניתחצאית

מאע יע ת עהספדת 350תאהמ,ת לסךת הגיות )50+(,ת מדבעויםת מחצדת
70,תמדיתשמהסקנמתמה בקש תמיאתשקנמת בפסעקיםתאלעתמעאת
5תאהע תלאע .תלכאעדמ,תאםתנ חילת מהירמתבהקדמתרירןתמעאת
חצדת צלות באהצות ה חיליםת מםת כאשדת מפסעקיםת לסרדת
מהשכןתמצפעני תאעתמרדעהי ,תאיןתמסרדתהשנמ,תאעלם,תלאתכןת
מרבד.תלאחדתשניסינעתכלתמרדכיםתמאפשדיע תמגונעתלהסקנמת
עמעא:תה חיליםתהאהצותצלותחצדת בלברת שישנעתפ דעןתאחרת
מהשכןתמצפעני תלכעעןתרדעםתלאעדךתקעתאהצותחצדתמהשכן,תורת
לאהצותמצלותמרדעהי תשלתמחצד,תהשםתלכעעןתהודב,תהמפינמת
לפינמת ורת מצפעני תשלתמחצדת לאעדךתמצלות מרדעם-הודבי ת
מצפען-הזדחי ,תעההשיכיםתלאעדךתמצלותמהזדחי ,ורתמפינמת
מרדעם-הודבי ,תעההנמתההשיכיםתלכעעןתהודב,תלאעדךתמצלות
מרדעהי ,תורתלאהצותמצלותמרדעהי ,תכאשדתאנעתועבדיםתא ת
71תמ-"ע"תמאחדענמ,תמחעפפ תא ת מאהצותדקתוםתמאע תהספדת
מ"ע"תמדאשענמתבהילמת"עשכנ י".תבפ דעןתזמתבלברתאנעתפע דיםת
-ת זימעייםת לשנית עהגיויםת לכאעדמ,ת מוערפ ת מ"ע"ת בוי ת א ת

אי עדיםתנעספים,תעמם:ת
א. 2תמאע יע תמההעקהע תבפ חתאמלתהעור,תב-10תמאהע ת
ל=30,ת "לי",ת הילמתאח תשלהמ,ת מןת הזדחתשלתמהשכןת צרת שלת
י=10,תהילמתזעתהיצג תא תהירע תמהשכןתכעלע,תמקערשתעקערשת
מקערשיםתשגערלםתיחרתמעאת30תאהמתאעדך,תע-ת10תאהע תדעחב.ת

מהשכןת שלת אעדכעת כנגרת מחצד,ת שלת מרדעהי ת בצלות ב.ת
6תאע יע ,תמהייצג ת 30תאהמ,תהעפיומתהילמתב ת שמעאתכאהעדת
30תאהע .תמהילמתמיאת"עשכנ י",ת לפיתקנמתמצהירמתשמגרדנעת
ענדאמתשאיןתצעדךתלמעסיףתעלמסבידתהמעתמקשדתביןת"עשכנ י"ת

עביןתמהשכןתעייוערע.ת
עמבאנעת ב עדמ",ת בנימת "לשעןת שיט ת יסערע ת א ת ביאדנעת
גםתובערע תהקיפע ת קייהע ת ליישעהמ.ת רעגהאע תקצדע ת ש ית
עהאהדיםתהסכהיםתשלתאע"התהאידתבןתאעדיתולתמהנעדמ,תאדעןת
נחת עמהשכן,ת יב ת מהשכןת חצדת מכיעד,ת מכדעבים,ת ,ת מורע ת

עוער.ת)2( 
כשעהדיתהצעע תולינעתלוסעקתגםתבפדשיע תאלעתב עדמ,ת עךת
 פלמתשמקב"מתיאידתוינינעתעי גלעתלנעתסערע תאלע,תכריתשנמימת
קערש",ת "אה ת עקבל ת צרק,ת געאלת שלת בקדעבת לבעאעת העכניםת
מ'ת "...אערמת ענסיים:ת ביהינע,ת בהמדמת עכליעת מבי ת לבניןת למגיות

בכל-לבב,תבסערתישדיםתעורמ"ת) מיליםתקי"א,תא(.ת

הערות: 

ארדיכלע "ת פדש ת -ת פדש ת דעהמת "ת בשםת בהאהדת  .1

השנ ת שי"ז,תמולמתארדיכלתהאידתבןתאעדי,תגםתא תמקשדתביןת
חערשתאדרתשבעתנקדאע תבר"כתפדשע ת דעהמ-עיקמל,תפדשיע ת
מה כנןת שלת עביןת עאדעת מהשכן,ת בני ת שלת עמביצעות מצעעיםת

עמועסקתבבנימת"מאדריכל".ת
ב עדמ"ת בנימת "לשעןת בנעשאת האהדיםת דשיה ת  .2

שמ פדסהעתו"יתהאידתבןתאעדית)מהאהדיםתהעפיויםתגםתבאתר דעת(:ת
סערתהושמתמהנעדמתהקשמתאח ,תרבדיתמיהים,ת שי"רת •ת

לשעןת יב תנחתעבניןתבי תמהקרש,תמיעם,ת שכ"חת •ת
•ת יב תנחתסהלימתעדהזימ,תמצעפמ,ת שכ"חת

•ת יב תנח,תרעגהאתללשעןתבנימתב עדמ,תבי תהקדא,תה"ח,תוה'ת
31-24,ת של"בת

מהנעדמתמהשעקר ,תבי תהקדא,תנ"מ,תוה'ת487-482,ת של"ג,ת •ת
דבעותימימתכפעל...,תבי תהקדא,תס"א,תוה'ת222-219,ת של"מת •ת
443-436,ת וה'ת ו"מ,ת הקדא,ת בי ת מכפעד ,ת ולת מכדעביםת •ת

 של"חת
מוהעריםתשלתחצדתמהשכן,תבי תהקדא,תפ"מ,תוה'ת158-148,ת •ת

 שה"את
221-214,ת וה'ת פ"ט-צ',ת הקדא,ת בי ת עבריע,ת מורע ת אדעןת •ת

 שה"בת
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שדטעטיתהאידתבןתאעדיתז"ל
 כניע תמאדעןתעמשעלחןת

וםתמפסעקיםתמה אדיםתאע םתת
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