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תמיד ד כה:

בית אבטינס ובית הניצו%
5
בית המוקד

מה החילוק בי הלשכות דלהל ?
מי היו השומרי?1
2
הרובי
4
כהני בני עבודה

כיצד היו בנויות?
3
על גבי עליות
על גבי כיפה

במה חלוק ובמה שוה די זקני בית אב ודי כהני בית אב 6לעני השינה בבית המוקד?7
זקני בית אב
כהני בית אב * פרחי כהונה

כיצד היו ישני
על אצטבאות בתו( עובי החומה
באר %על בגדי חול שלה

8

במה היו ישני
בבגדי חול שלה
בבגדי חול שלה

 1בג' מקומות אלו שומרי הכהני ,והלויי שומרי בעשרי ואחד מקומות אחרי וכדלהל.,
 2כהני צעירי פחות מבני י"ג שנה ,כ ,כתב המפרש .ובמשנה למל( )פ"ח מהלכות בית הבחירה
ה"ה( כתב לתמוה ,דאי( אפשר לקיי מצות שמירה בקטני ,ולכ ,פירש שה למעלה מי"ג אבל
קטני מבני כ' ,שלא היו רגילי עדיי ,בעבודה.
 3ולקמ) ,ד כו (:מיבעי הא תחת עליות הללו היה שימוש כמו בבתי שתחת העליות ,או שהיו
על גבי עמודי.
 4כ ,כתב הראב"ד שבבית המוקד היו שומרי כהני גדולי בני עבודה .והרא"ש כתב שהטע
שהיו הרובי שומרי בבית אבטינס ובבית הניצו ,%דכיו ,שהיו ע"ג עליות ,נתנו לילדי לשמור
ש שה זריזי לעלות בעליות.
 5היתה חציה בקודש וחציה בחול ,והיו קני על הריצפה המראי היכ ,קודש והיכ ,חול כדי שלא
ינהגו במקו קודש מנהג חול .והכיפה במקו הקודש היתה בגובה העזרה ,ולכ( היתה קדושה
הג שגגי ,ועליות לא נתקדשו.
 6ודוקא הכהני מאותו בית אב שצריכי לעבוד מחר ישני בבית המוקד ,אבל שאר כהני אפי'
מאותו משמר לא היו ישני ש.
 7והיו ישני בחלק של בית המוקד שהיה חול )היינו הצד הצפוני שלו( ,ולא היו ישני בחלק
המקודש.
 8היו ש רובדי של אב ,אחד קצרה מחברתה והיה נראה כמי ,מדרגות ועליה היו עולי אל
האצטבאות שהיו ישני עליה .אבל לא נתנו ש מיטות ,דאינו דר( אר.%

