
כפתור ופרח
הפרק הששי

בזכרון עיר אלוקים ירושלים, והר הבית, ובית המקדש, ושילה, ובית חניו, ובית פגי, וציון,
וחברון, והר סיני.

חסרשנהארבעיםשבמדברמועדאוהלימירבנןתנוב)(קי"ח,בתראפרקזבחיםבמסכתגרסינן
שבנובמועדאוהלימישחלקו,ושבעשכבשושבעשנהעשרהארבעשבגלגלמועדאוהלימיאחת,

י"דבגלגלהאהלעמדלארץמשנכנסוהיה,כךוהסדרלגבעון.ובאונובחרבהושבע,חמשיםוגבעון
אלא,ב)קי"ב(שםבמתניתיןוכדאיתאתקרהבלאאבניםביתלשםוהיהלשילה,באוומשםשנה

וכשנבנהלירושלם.באוומגבעוןשנה,נ"זוגבעוןנובביןהמשכןועמדהמשכן.יריעותעליושפרשו
ואיןקרבן.בהםולהקריביתברךלשםביתבהםלבנותכלןהמקומותכלנאסרובירושלםהמקדשבית
היהולאהבמותנאסרולירושלםבאושנאמרוזהוהמוריה,ובהרבלבדירושליםאלאלדורותבית
לעמידתנחלהירושלםנקראשם)(בפיה"מז"להר"םופירשנחלה.היתהוהיאהתר,עודלהם

כן,גםבושבחרההואבמקוםבובחראשרהזההעםישמורשהשםאמרועליהלעולם,קדושתה
צד,(שםלסגולתו,ישראלי-הלובחריעקבכיד)קלה,(שםבציון,ה'בחרכייג)קלב,(תהיליםשנאמר

זאת מנוחתי עדי עד.יב)(שם קלב,כי לא יטוש ה' עמו, ובאר גודל מעלתה ואמריד)

וגבעוןונובבשילהישראלעלשכינהשרתהמקומותבארבעהב)(קיח,בתראפרקזבחיםמסכתעוד
היום.כלעליוחופףיב)לג,(דבריםשנאמרבנימיןשלבחלקואלאשרתהלאוכלןעולמים,ובית

באהלוימאססז)שם(שםוכתיבבאדם,שכןאהלשילהמשכןויטושס)עח,(תהיליםוהכתיבומקשינן
בנימין,שללחלקויוסףשלמחלקויוצאההיתהרצועהנמיהכיומסיקבחר.לאאפריםובשבטיוסף

היהובובנימיןשללחלקוונכנסתיהודהשלמחלקויוצאההיתהרצועהחנינהברחמארביכדאמר
רוחבנמצאיד)(יח,יהושעבספררש"יכתבלבולעה.עליהמצטערהצדיקבנימיןוהיהבנוי,מזבח
יהודהשלצפוניגבולעםשלוהדרומיגבוללאפרים,יהודהשביןהארץרוחבכלנוטלבנימיןגבול
בנימיןשלצפוניוגבולבה.חלקשבטיםלשניהיולפיכךבענין,למטהשנאמרכמוירושלםהיתהושם

שילהמשכןויטוששנאמרכמואפריםבחלקשילההיתהושםבזה,זהנוגעיםאפריםשלודרומי
(פרשהרבתיאיכה.שם)(זבחים[קדשים](חולין)בשחיטתוכדאיתאבוחלקהיהלבנימיןואףוגומר,

עולמיםבביתבגבעון,בנוב,בשילה,בגלגל,מועד,באהלבהם,נועדתימקומותבכמהאעידך,מהב)
עביד.דקאהואבעלמאבאויראיסוד,לוהיהלאאמרתואיא)נד,(זבחיםמקומןזהואיפרקשנים.

(כו,העירבניפרקמגלהמסכתדיהודה.קרקעדבנימיןאויראהתנו,כךאמוריצחקברנחמןרבאמר
ירושלםנתחלקהסבריהודהורבילשבטים,ירושלםנתחלקהלאסברת"קמפלגי,קאבמאיא)

ומהוהעזרות,והלשכותהביתהריהודה,שלבחלקוהיהמהדתניאתנאי,דהניובפלוגתאלשבטים.



יהודהשלמחלקויוצאההיתהורצועההקדשים.קדשיוביתוהיכלאולםבנימין,שלבחלקוהיה
ונכנסה לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה.

אבניםשלביתאלאתקרהשםהיהלאהבמות.ונאסרולשילהבאוב)(קיב,בתראפרקזבחיםמסכת
ביתאלמאשילהה'ביתכד)א,א(שמואלמדכתיבא)קיח,(שםבגמראליהונפקאמלמעלן,ויריעות

שםהיהשלאמלמדהוא,אהלאלמאבאדםשכןאהלשילהמשכןויטושס)עח,(תהליםוכתיבהוא,
שלבנייןשילה(הי"ג)קמאפרקמגלהמסכתתוספתאמלמעלה,ויריעותאבניםשלביתאלאתקרה
זבחיםמסכתעודמלמעלה.ותקרהמלמטהאבניםשלבנייןירושלםמלמעלה,ויריעותמלמטהאבנים

המשכןמשהוקםבבכורותועבודהמותרותהבמותהיההמשכןהוקםשלאעדב)(קיב,בתראפרק
נאסרו הבמות ועבודה בכהנים.

הביתהרמפתחישראל,מחנההביתהרפתחעדירושלםמפתח(ה"י)קמאפרקכליםממכתתוספתא
ביתהלכותז"להר"מהביאוכןשכינה.מחנהולפניםניקנורמשערילויה,מחנהניקנורשעריעד

הביתהרומפתחישראל,כמחנההביתהרעדירושלםמפתחלדורות,וכנגדן:(הי"א)ז'פרקהבחירה
בספרכתובוכןשכינה.מחנהולפניםהעזרהומפתחלויה,מחנהניקנורשערשהואהעזרהפתחער

תחלתוהואישראל,עזרתתחלתשהואולפניםניקנורמשערהעזרהכללדורותעז)(מל"תהמצות
דיניןבתישלשהב)פו,(סנהדריןהנחנקיןהןאלופרקה'.בגזרתשנבארוכמומקפ"זהמוגבלתהעזרה

היו שם אחד על פתח הר הבית, ואחד על פתח העזרה, ואחד בלשכת הגזית.

בתורהעולם.קדושתשקדושתהכלומרהתר,אחריהאיןירושלםקדושתא)(י,פ"קמגלהמסכת
מןא)מט,(פסחיםחז"לשהזכירומה.ב)כב(בראשיתהמוריהארץהיאוארצההמוריההרא)ג,(דה"ב

הריםירושלםמאשרשהריירושלם,לראותאדםשיכולמהמקוםשהואמסתבראוכו',ולפניםהצופים
משםתראהואשרוהמקוםשעה,מכחצייותראליהשתבאצדזהמאימרחוקנראיתאינהלהסביב
וכיוןלירושלםעוליןהיואחתפעםספ"ה)רבה(איכהקינותבמגלתשאמרווזהוצופים.הנקראהוא

שהגיעו לצופים קרעו את בגדיהם.

ראהשלאמימעולם,נחמדכרךראהלאבתפארתהירושלםראהשלאמיב)נא,(סוכההחלילפרק
ירדויופיקביןעשרהב)מט,(קדושיןמקדשהאישפרקמעולם.יפהבניןראהלאבבנינוהמקדשבית

לירושלם.מעליןהכלב)(קי,כתובותממכתסוףכלו.העולםכלואחדירושלםנטלהתשעהלעולם,
עירבמדינותשרתירבתיאיכהבירושלם.יוצאותהיוהמטבעותכל(הי"ג)פ"בשקליםמסכתתוספתא
ושמוניםמאותד'הושעיארביבשםפנחסרביב)(פרשהשםעודסופו.ועדהעולםמסוףיוצאשטבעה

וכלןוהחריבן,נבוזראדןעלהוכלןמלאת"י,כמניןהמקדש,מביתחוץבירושלםהיוכנסיותבתיואחת
שנשאעירונייקרתן,היתהמההיקרים,ציוןבניד)(פרשהשםעודוהחריבן.אספסינוסעלה

ירושלמית היה נותן משקלה זהב, ירושלמי שנשא עירוניתה היתה נותנת משקלה זהב.



מאותד'שעמדראשוןמקדשזהימים,תוסיףה'יראתכז)י,(משלידכתיבמאיא)(ט,פ"קיומאממכת
ד'שעמדשנימקדשזהתקצרנהרשעיםושנותכהנים,עשרשמונהאלאבושמשוולאשניםועשר
חרבמהמפניראשוןמקדש(ע"ב)שםעודכהנים.מאותמשלשיותרבוושמשושנהועשריםמאות
ישפרקחנם.שנאתמפנישנימקדשדמים,ושפיכותעריותגלויזרהעבודהדבריםג'בושהיומפני
שלוזהבכסףמפנישבעולםוזהבכסףכללגנוזבקשואושעיהרביאמרא)נ,(בכורותלנחלהבכור

וחללוה.פריציםבהובאוכב)ז,(יחזקאלשנאמרשמותרהתורהמןמקראלהשמצאועדירושלם
שלטבעאמפנישיפאטרינאהדריאנאדינראלגנוזבקשואבייאמראלאדעלמא,רובאהויאירושלם
אמרב)(קיא,כתובותמסכתסוףפריצים.בהובאושנאמרהתורהמןמקראלהשמצאועדירושלם

מעירויציצוטז)עב,(תהיליםשנאמרבירושלםועוליןשמבצבציןצדיקיםעתידיןיוסיברביחייארבי
העיר בחרתי בה.לב)(מלכים א יא,כעשב הארץ, ואין עיר אלא ירושלם שנאמר

רביב)(קה,יוםטבולפרקסוףזבחיםומסכתא)(סח,הכפוריםיוםשעירישניפרקסוףיומאממכת
להלןאףמחנותלשלשחוץכאןמהלמחנה,מחוץלהלןונאמרלמחנהמחוץכאןנאמראומראליעזר

היכאלרבנןאלאירושלם.שלבמזרחהכאןאףירושלםשלבמזרחהלהלןומהמחנות,לשלשחוץ
נשרפין.הןהדשןאביתאומרהגלילייוסירביירושלםשללצפונהנשרפיןהיכןכדתניאלהו,שריף
לפריםהיההמקוםוזההדשן.ביתהנקראהואשריפתןדמקוםאלאאדרבנןפליגלאיוסיורבי

המצות,עלהבאופרהכפורים,יוםשלוהפרכמצותן,נשרפיןשהןבזמןהנשרפיםושעיריםהנשרפין
וכדאמרינןהמשחה,בהרנשרפתהיתההפרהאבלהכפורים.יוםושעיריצבור,שלדברהעלםופר

המשחהלהריוצאיןמסעדיהוכלפרההמשחה,להרמירושלםעושיןהיוכבש(מ"ו)פ"גפרהמסכת
קשתכמטחויחולדהלקבר1צפוניוהואההוא,המקוםמקובלהיוםעודירושלם.שלבמזרחהוהוא
ובביתהרבה.ונמוךקטןתלוהואהסוסכמרוצתירושלםלצפוןהדשןביתמקובלוכןמעט.ממנושפל

עולמים, חוץ לירושלם הוא חוץ לשלש מחנות.

אע"פשעותקדימתזולתו,אבלשעות,בירושלםכותביםהיווכךב)צג,(כתובותנשוישהיהמיפרק
בצפראחמאברדרמיאימיהב)צד,(שםוכדאמרינןקדימה,זהאיןתחלהכתבלמייודעשיהיה

לקמיהחמאבררמיאתאחמא.ברעוקבאלרבכתבתינהולאורחאחמא,ברלרמילנכסיהכתבתינהו
לקמיהששתרבאתאבנכסיה.אוקמיהנחמןדרבלקמיהעוקבארבאתאבנכסיהאוקמיהששתדרב
ליהאמרדקדים.ליהאמרהכי.עבדטעמאמאיומרליהאמרהכי.מרעבדטעמאמאיאמרנחמןדרב
ליהאמרדדיינישודאליהאמרהכי.עבדטעמאמאימראלאשעות,דכתבינןיתבינןבירושלםאטו
אתיתהכיבתורתלאומעיקראועודדיינא,לאוומרדיינאדאנאחדאליהאמרדדייני.שודאנמיאנא
שאיןמנהגםגלושעותלכתובהמקוםבניהקפידודלאוכיוןוכו'בירושלםאטו(שם)ז"לפרש"ילה.

לוומסרהוקדמהלהחביבשזהליונראהדדייני,שודאשוים.ושניהםביוםלבוהקודםאחרהולכין
אלעזרכרביקדימהאיכאבמסירהדאלוהמתנה,שטרתחלהמסרהלמינודעלאעובדאדהאיתחלה,

יש אומרים שצ"ל דרומי.1



חתימהעידידאמרהואמאירדרביקדימהליכאבחתימהאבלכרתי,מסירהעידיב)ג,(גיטיןדאמר
שניהםאלאביוםלבובכתיבהקדימהדיןדיהאיתבינןבירושלםלאודהאששתרבטעהובזהכרתי.
היוצאיןשטרותשניועלהישיבה.גלותראשפיעלדיינאאנאקדימה.מטעםאלאבאלאוהואשוין,
כשמואלדבמקרקעיולמסקנאדדייני.שודאאמרושמואלחולקיןאמררבא)צד,(שםאחדביום

ובהלואה כרב משום ממון המוטל בספק.

כא,(דבריםשנאמרומורה,סוררמשוםבהאיןאףאומרנתןרבי(ה"ב)ו'פרקנגעיםמסכתתוספתא
נזרעת,ולאנחרשת,ולאנטעת,ואיןישראל.שלשהואלירושלםפרטעירו,זקניאלאותווהוציאויט)

המת,אתבהמליניןואיןהראשונים.נביאיםמימותשהיתההורדיםמגנתחוץאילנותבהמקיימיןואין
הבחירהביתהלכותז"להר"מפסקוכןבתים.בתוכהמשכיריןואיןאדם,עצמותבתוכהמעביריןואין
נראהתסרח.שמאז"לופי'נחרשת.ולאנזרעתואינהופרדסים,גנותבהנוטעיןואין(הי"ד)ז'פרק

כעניןבעבירההבאהמצוהליהוהוהבזה,וכיוצאפסול,שלולבודקלהיוםבירושלםהיהשאםמכאן
לנטעוישראלנטעוביןחילוקישושמאמנאץ,אלאמברךזהאיןסאהשגזלהריא)צד,(ב"קשאמרו

נאמרודבריםעשרהב)(לב,ערכיןמסכתוסוףב)פב,(ב"קמרובהפרקבשביעית.שאמרוכעניןגוי
בתיםמשכיריןאיןא)(יב,קמאפרקיומאומסכתא)(כוהעירבניפרקמגלהמסכתבירושלם.
פרקשבארנווכמוהיוםשםנוהגותקצתםהקדושותשמאלוומסתבראשלהם.שאינןלפיבירושלם

לעולםוקדושתההעירקדושתמעיקרשהםדבריםאלושכןוכללירושלם,עולהרבעיכרםבעניןמ"א
ומגילה(יומאכדאמרינןהביתבזמןאלאשאינומסתבראבירושלםבתיםמשכיריןאיןאבלעומדת.

אותםנוטליןאושפיזכניןבעליקדשיםעורותלפיכךמטות,לאאףאומרצדוקב"ראלעזרר'שם)
כמוהואוגנאיהחומהשמשחירהעשןמפניבירושלם,כבשונותעושיןבאיןנמיהדיןוכןבזרוע.

לרשותוגזוזטראותזיזיןמוציאיןואיןהקדשים,מפניתרנגוליןמגדליןאיןוכןשם)(ב"קז"לשפרש"י
משכיריןאין(הי"א)קמאפרקשנימעשרמסכתתוספתאבהם.וכיוצאהניהטומאה,אהלמפניהרבים
דרביכת"קלשבטים,נחלקהלאירושלםהלכהפסקהואוכןשבטים,שלשהןמפניבירושלםבתים

יהודה דלעיל.

איןב)(מה,בחראפרקסוטהמסכתשני.מעשרבהפודיןאיןירושלםב)עה,(פסחיםצוליןכיצדפרק
דלתותיהאלמלאירושלםא)(קא,בתראופרקב)(ו,פ"קעירוביןמסכתערופה.עגלהמביאהירושלם
בהוישלשערמשערמכווןהרביםרשותפירושהרבים,רשותמשוםעליהחייביםבלילהננעלות
רשותמשוםעליהחייביןלילהבכלדלתותיהשנועליןואלמלאעשרה,ששורוחברבואששיםדריסת

הויאעירבושלאזמןוכלכולהאתומערביןרביםשלכחצרלהמשויאדלתותנעילתאבלהרבים,
כרמלית.

עםדאלובירושלם,לפניםהםכולםקדושות,עשרשהזכירו-ט)(משנהקמאפרקכליםמסכת
חולדהוקברידודביתקברי(ה"ז)פ"קסוףבחראבבאמסכתתוספתאנינהו.עשרעשתיהראשונה



והיתהלהםהיתהמחילהראיה,משםליהאמרמעולם.אדםבהםנגעלאבירושלםהיוהנביאה
מוציאה את הטומאה לנחל קדרון.

לאיוחנןרביאמררבהאמרד,ה)(ישעיהמקראיהכלמאיב)עה,(ב"בהספינהאתהמוכרפרק
שליעלה,לעלותשרוצהמיכלהזההעולםשלהבא,העולםשלירושלםהזהשבעולםכירושלם

לרבינחמןרבליהאמרא)(ה,קמאפרקתעניתמסכתלה.במזומניןאלהלהעוליןאיןהבאהעולם
הקב"האיןיוחנןרביאמרהכיליהאמרבעיר.אבאלאקדושבקרבךט)יא,(הושעדכתיבמאייצחק
ליהאמרלמעלה.ירושלםאיכאומיליהאמרמטה.שלירושלםשתבנהעדמעלהשלבירושלםנכנס
וביתוציוןשירושלםספקואיןיחדו.להשחברהכעירהבנויהירושלםג)קכב,(תהליםדכתיכאין

רביאמרה"ז)פ"ז(ב"קמרובהפרקירושלמיה'.ובתוכםקדושיןכלםכולהישראלוארץהמקדש
שבועותמסכתלזה.זהישראלאתמחברתשהיאעיריחדו,להשחברהכעירהבנויהירושלםיהושע

ביןאיןפרקבלילה.המקדשביתבוניןאיןאבייאמרי"ט.דוחההביתבניןאיןב)(טו,ידיעותפרק
עדן,גןותשובה,תורה,הן,ואלוהעולםשנבראקודםנבראודבריםשבעהב)לט,(נדריםהנאההמודר

א)ט(זכריהחדרךבארץפ"א)דברים(פרשתבספריגרסינןמשיח.שלושמוהמקדשוביתהכבוד,כסא
בריהודהרביליהאמרלישראל.ורךלאומותחדשהואמשיחזהואלעאיבר'יהודהרבידרש

שםוישמדמשקשאניוארץשמיםעליאנימעידהכתובים,אתעלינומעוותאתהמתיעדדרמסקית
מנוחהואיןדמשק,עדלהיותירושלםשעתידהמנוחתו,ודמשקמקייםאניומהחדרך,ששמומקום
יח)ל,(ירמיהמקייםאתהומהליהאמרעד.עדימנוחתיזאתיד)קלב,(תהליםדכתיבירושלםאלא

ונבנתה העיר על תלה. אמר ליה שאינה עתידה לזוז ממקומה.

חייב,אמריוחנןרביהזה,בזמןבחוץהמעלהאתמרב)(קז,בחוץוהמעלההשוחטפרקזבחיםמסכת
ראויהואכייוחנןכרביהלכהצ[מל"ת]עשה)(מצותהמצותספרז"להר"מכתבפטור.אמרור"ל

אמרמ"ו)(פ"חבתראפרקעדיותמסכתבית.שאיןפיעלאףמקריביןאצלנוהאמתישהשרשליקרב,
נביאיםג'יוחנןרביאמררבהאמרא)סב,(זבחיםבית.שאיןפיעלאףשמקריביןשמעתייהושערבי
אומריעקבבןאליעזררביתנאובמתניתאבית,שאיןפיעלאףשמקריביןמעידואחדהגולה,מןעלו

ר'משנתלןוקיימאיוחנן,כר'הלכהמקוםובכלז"להעטורה"בכתב[וכו'],הגולהמןעלונביאיםג'
שאין[אע"פששוחטיםשמעתייהושערביאמרה"ג)פ"ג(עדויותתוספתאונקי.קביעקבבןאליעזר

פתחים].

האבןעלאוהסלעעלהעלהאםאבלבחוץ,שיעשההמזבחלראששיעלהעדחייבהמעלהאיןומיהו
השוחטפרקיוסיוכדרבילה'מזבחנחויבןכ)ח,(בראשיתשנאמרבחוץ,שהואפיעלואףפטור,

במקומומזבחשבנהכגוןמייריבחוץהשוחטז"להתרומהה"בכתבב)קח,(זבחיםבחוץוהמעלה
עולהובשוגגכרתבמזידוקדשיומקדשטמאתעלשחייבומהבחוץ.חייבאינוהכילאודאיבפנים
מחוסרב)כז,(מנחויתרבההקומץפרקלמקדש.שנכנסהטומאהבאבטמאמקדש,טמאתפי'ויורד,

כלושאריוםטבוללומרצריךואיןכרתענושבמזידחטאתחייבבשוגגלעזרהשנכנסכפורים



אתיג)יט,(במדברעונשאזהרה,וכתובעונשכתובטמא,המקדשאלהבאב)(יד,מכותמסכתהטמאין.
הטומאהידיעותפרקרישמחניהם.את(עוד)יטמאוולאג)ה,(שםאזהרהונכרתה,טמאה'מקדש

הביתקדושתאלמאמקדשממנוונעלםישראללארץשעלהבבלבןירמיהר'בעיב)יד,(שבועות
לעולם.

גםז"ל.ברוךמה"רבזהוהסכיםכרת,חייבהביתבמקוםטמאיםשאנוהיוםהנכנסכן,שהעניןאחר
אמרז"לדפרישיחיאלשרבינוולהגיהו,עליולעבורהספרזהאליוכשהבאתיבירושלםאליאמרכי

מטרדתיואניהזה.בזמןקרבנותושיקריבהששי,לאלףעשרהשבעבשנתוהואלירושלם,לבא
שילהלפניבדרךאנכיהמיוחס.הכהןואנהמטומאתנו,נעשהמהשאלתיולאהמלאכהעמולהשלים

א)(יד,בקרבנותישפרקבתמורהכדאמרינןהטומאהעללחוששאיןהלכהנזכרתילמקומי,שב
הקרבנותמקריביןטמאיןהכהניםרובשיהיוכגוןוזההטומאה,ואתהשבתאתדוחיןצבורשקרבנות
והקהלטמאיןכהניםשהיואורובו,אוקהלנטמאא)(עט,צוליןכיצדפרקפסחיםמסכתוכןבטומאה.

והבינהווזכרהוהעיקרזהדעמ"ו)פ"זפסחים(פיהמ"שז"להר"מעליהםכתבבטומאה.יעשהטהור,
טומאתאיתמרב)(ו,פ"קיומאומסכתבטומאה.ויקריבובצבורשתדחההיאבלבדמתטומאתכיוהוא
פ"דמקדשביאתהלכותוכןבצבור.היאדחויהאמרששתרבבצבור,היאהתראמרנחמןרבמת,
הטמאיןאבלהמת.טומאתואתהשבתאתדוחיןלפיכךזמןלהםקבועצבורקרבנותכלוהי"ב)(ה"י

לעזרה,יכנסוולאבויתעסקולאבהםוכיוצאונבלהשרץוטמאינדותוזבותזביןכנוןאחרתבטומאה
טומאתאלאנדחיתשלאהעבודה,עלומיתההביאהעלכרתחייביןלעזרהנכנסואוועשועברוואם
זביןמסכתאדם.לנפשטמאיםהיואשראנשיםויהיו)ט,(במדברשנאמרהכתובגזרתוהואבלבד,מת

הזאהטעוןמתשטמאכלומרמטמא.הזבשאיןמהשבעה,טומאתומטמאבאהלמטמאהמת(מ"ו)פ"ד
לטומאההריבלבד.המיםביאתאלאטעוניןאינןבווכיוצאוהזבבזב,כןשאיןמהושביעישלישי
מחיצתדקדושתנראההילכךז"להתרומהה"בכתבתקנה.להםישטמאותולשארנקפיד,לאחמורה

והנהלא.מזבחבנהלאאבלמזבח,בנהאםבתוכהשנימעשרלאכולמותרלהיותלעולםקיימתהעיר
במקומו.מזבח שנעקר מקטירין קטורת(זבחים נט, א)כבר אמרו ז"ל

יכנסאליוםטבולואמרודבריםשחדשוחדשה,[חצר](עיר)מאיב)(ז,קמאפרקיבמותממכת
וכדאיתאלויה,מחנההואוהלאהמשםכיולפניםהביתהרמפתחלקרבלנואיןכןאםלויה.למחנה

אניולמה(הט"ז)ו'פרקהבחירהביתהלכותז"להר"מכתבבג"ה.בזהנאריךועדייןלעיל,בתוספתא
לעניןישראלארץשארובקדושתלבא,לעתידקדשהראשונהקדושהובירושלםבמקדשאומר

השכינהמפניוירושלםהמקדששקדושתלפילבאלעתידקדשהלאבהןוכיוצאומעשרותשביעית
פיעלאףחכמיםואמרומקדשיכם,אתוהשמותילא)כו,(ויקראאומרהואוהריבטלהאינהושכינה

כבוששהואמפניאלאאינוובמעשרותבשביעיתהארץחיובאבלעומדין.הןבקדושתןששוממין
שהריהשביעיתומןהמעשרותמןהתורהמןונפטרתהכבושבטלמידיהםהארץשנלקחהוכיוןרבים,
כלולפיכךבה,שהחזקובחזקהאלאבכבושקדשהלאוקדשהעזראשעלהוכיוןישראל.ארץאינה
פיעלואףהיום,מקודשהואהריהשנייה,עזראבקדושתונתקדשבבלעוליבושהחזיקומקום



פרקאיתאוהכיתרומה.בהלכותשבארנודרךעלובמעשרותבשביעיתוחייבממנו,הארץשנלקחה
ראשונהקדושהחייב,אמריוחנןרביהזהבזמןבחוץהמעלהב)קז,(זבחיםבחוץוהמעלההשוחט

קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא.

שהמקדשפיעלאףה"ז)הבחירה(מביתז'פרקז"לכתבא)נד,(ברכותהרואהדפרקההיאעלעוד
ליכנםשמותרבמקוםאלאיכנסלאבבנינו,בונוהגשהיהכמובמוראואדםחייבבעונותינוחרבהיום
תשמורושבתותיאתב)כו,(ויקראשנאמרהמזרחשערכנגדראשויקלולאבעזרה,ישבולאשם,
ב)(ו,קמאפרקיבמותמסכתלעולם.מקדשמוראתאףלעולםשבתשמירתמהתיראו,מקדשיואת
תשמורו.שבתותיואתת"למניין,קייםהמקדשביתשאיןבזמןקיים,המקדששביתבזמןאלאליאין

רביא"ללהתירםבקשורביבימיאמרינןגבעונים,אלונתיניםגביב)עט,(יבמותהערלפרקמיהו
יוחנןר'אמראבאברחייארבידאמראבא,ברחייאדרביופלוגתאיתיר.מימזבחחלקנתירחלקינו

חלק עדה לעולם אסור חלק מזבח כשהמקדש קיים אסור אינו קיים מותר.

שאיןמשכןומהק"ו,דרושומאיהכפוריםיוםעשולאשנהאותהא)(ט,פ"קסוףמשקיןממכת
וקרבןעולםקדושתדקדושתומקדשדוחה,סקילהדאיסורושבתיחידוקרבןעולםקדושתקדושתו

צבור ויום הכפורים דענוש כרת לא כל שכן.

ח,א(מלכיםשנאמרנגנז,במקומוארוןאומרלקישבןיהודהרביב)(נג,לוהוציאופרקיומאממכת
היוםעדשםויהיוהחוצהיראוולאהדבירפניאלהמקדשמןהבדיםראשיויראוהבדיםויאריכוח)

ארוןירדלאכןאםנגנז]העציםביתובלשכתנגנזארוןששםביחודוידעוומסיקוטרי[ושקילהזה,
לבבל.

[שלמגדיםמיניכלבונסעהמקדשביתאתשלמהשבנהבשעהב)לט,(יומאבקלפיטרףפרקריש
זהב] והם מוציאין פירותיהם בזמניהם.

דבזמןכלומרהזה,בזמןתהיהעולמיםלביתנוהגתהמצורעתורתא)פרשתאה(מצורעכהניםתורת
שלשהטהרתיבזהאומרטרפוןרבידהאקיים,המקדשביתדאיןאע"גהמצורעאתמטהריןנמיהזה

ב)(עב,דבריםאלופרקסוףפסחיםמסכתכדאיתאהוהובגבוליןהיהכהןטרפוןורבימצורעים.
אמשבאתלאמהמפניליהאמרר"גמצאולשחריתהמדרש,לביתאמשבאשלאטרפוןברבימעשה
הזהבזמןעבודהוכיתימה,אלאאינןדבריךכלליהאמרעבדתי.עבודהליהאמרהמדרש.לבית
המקדש.בביתכעבודהבגבוליןמתנהעבודתעשומתנהעבודתאומרהואהריליהאמרמניין.

אמרבביתו.טרפוןרביאחריוהלכתיהיתהשבתייהודהרביאמר(ה"ג)ח'פרקנגעיםמסכתתוספתא
טהרתיבזובנייהודהליאמרמקל.ממנהליונתןלחלוןידופשטלו,ונתתיסנדליליתןבנייהודהליה

ג' מצורעין, ולמדתי בה שבע הלכות וכו', ומטהרין בפני הבית ושלא בפני הבית, ומטהרין בגבולין.



דרבנן,חלהואוכליןטמאה,בתרומההנאהנוהגיןשהןרואיןאנושהריהכהן,עלראיהליישמזה
גםסלעים,חמשמפדיוןר"להבכורה,מןפטורבנהלכהנתהנשויוישראלכהנים,ברכתעלומברכין

(תו"כדתניאולנשיא,מצוהולמתלקרוביםאלאמטמאאינוהכהןגםאשתו.בשבילהמתנותאוכל
ב)יז,(עירוביןמצוה.למתהואמטמאאבלמטמא,אינושםשעמיובזמןבעמיו,א)פרשתאחאמור
אע"פלנשיאוכןמצוה.מתזהאיןאותועוניםואחריםקוראקוברים,לושאיןכלמצוהמתאיזהו
שמתהיוםאותוב)קג,(כתובותהאשה]את[הנושאניזונית)(אלמנהפרקכדאמרינןמצוה,מתשאינו

צבור.רובלהוואיטמאנשיאשמתכגוןב)(ע,פסחיםמסכתדאמרינןוהיינוכהונה,בטלהרבי
לרביבאברחייארבידחףנשיא,יודןדר'בריהברנשיאיודןרבימךכדה"א)פ"ג(ברכותירושלמי

זעירא בכנישתא דגופנא דצפורין וסאביה. ושואל הירושלמי תלמיד אצל רבו מאי, ולא איפשיטא.

קאידהוהלההואחזייהרביב)(ה,סנהדריןמסכתבחלוצה.איסורונוהגגרושתו,מחזירשאינוגם
בגרושהעיניונתןהיהעיניםגבהאבאליהאמראתה.כהןפלוניאישבןלאוליהאמרהקברות.בבית

פסולותשבתוכוכהנותכלכרכוםשכבשועירא)כז,(כתובותבסיפאשנתארמלההאשהפרקוחללו.
בשכונתו,תנשאלאאשתוהמגרשע"ב)(שםדידה.דלאושפחהאפילועבדאפילווזהבעדים,אלא
ה'גוביןוהםהבכורותמידןשפודיןגםדמי.כשכונהקטןוכפרבמבוי,עמותדורלאכהןהיהואם

סלעים, ומקפידין על הפרעון וכמו שזכרנו פרק י"ו, והרבה כיוצא בזה.

אוכליןואינןכהנים,הםבחזקההזהשבזמןהכהניםכלה"א)(פ"כביאהאיסוריהלכותז"להר"מכתב
אוכלאיןתורהשלוחלהתורהשלתרומהאבלדבריהם,שלתרומהשתהיהוהואהגבולבקדשיאלא

כהןפלוניבןכהןשהואעדיםשניעליושהעידוזהמיוחסכהןאיזהוה"ב)(שםמיוחס.כהןאלאאותה
ספרעלשהרינמצאהו,אנהוהיוםהמזבח.נביעלששמשהכהןוהואבדיקה,צריךשאינואישבן

וכהההחכמיםשלכחןתששיוחסיןמפרשנגנזמיוםב)(סב,תמידפרקפסחיםמסכתאמרויוחסין
מאור עיניהם.

אבלבלילותייןלשתותמותריןמשמראנשיאמרומהמפנית"רא)(יז,תעניותסדרפרקתעניתמסכת
אבביתאנשיאמרומהומפניאותן.ויסייעוויבואואבביתאנשיעלהעבודהתכבדשאםבימים,לא
(פירושהזהבזמןמשמרתוהמכירכהןאמרומכאןבעבודה.עסוקיםשהםמפניבלילהולאביוםלא

לואסורראשון,ביוםלעולםעצמושקבעושיודעכלומרקבועין,אבותיושבתיויודעשלו,שבוע
כלייןלשתותאמורהםקבועיםאבותיושבתיויודעשלואבביתומשמרתהיום)אותוכללשתות

אסורהםקבועיםאבותיושבתיויודעשלואבביתמשמרתמכירואינומשמרתומכירכלו,היוםאותו
הםקבועיםאבותיושבתיויודעשלואבביתומשמרתמשמרתומכיראינושבת,אותהכלייןלשתות

אעשהמהאבללעולם,ייןלשתותאסורכהןאניאומראומררביכולה.השנהכלייןלשתותאסור
ביאהזמןלהםאיןוהלאכלומרכרבי.כהני,חמראהאידנאשתוכמאןאבייאמרקלקלתו.שתקנתו

שלו,שבועפירושהזה,בזמןמשמרתוהמכירכהןאמרומכאןוכו'.העבודהתכבדשמאבימים,אלא
אותוכללשתותלואסורראשון,ביוםלעולםעצמןשקבעושיודעכלומרקבועים,אבותיושבתיויודע



אמרו,מכאןדקאמרוהאילדידיה.הואביאהזמןהכיאפילועבודהליכאדהאידנאגבעלדאףהיום,
נמיהאידנאהכיהם,ביומןשלאלהוואסרינןהעבודהתכבדשמאמשמרלאנשימדחיישינןה"ק

כהןאניאומראומר,ר'לעבודתו.ויצטרךהמקדשביתיבנהשמאעבודה,דליכאנבעלאףלהואסרינן
מהאסור,לעולםקבועיםשהםאבותיווביתמשמרתומכיראפילופירושלעולם,ייןלשתותאסור
שהיהמייזכהשלאנמיאיבו,שוותהמשמרותכליהיוהרגלבשעתהמקדשביתכשיבנהטעם

נמיאיאשתה,נמיעכשיוייןשתיתילאמיאשתקדויאמרהעבודה,עליוותחזורלשמשבמשמרתו
מהרהטעמאמאיאסירמיסרלרבנןע"ב)שם(תעניתלקמןכדאמרינןוליכאלעבודההראויכהןבעינן
שלאקלקלתותהיהלעבודהמתקנושאתהתקנתוכלומרקלקלתו,שתקנתואלאהמקדש.ביתיבנה
פירושבוישהי"א)פ"ב(שםהירושלמיאבלשוגג.ויהיהלושנתירומותבמזיד,ויהיהבהלעמודיוכל

מישימצאיתכןהזהשבזמןמקוםמכללךהריכרבי.כהניחמראהאידנאשתוכמאןאבייואמראחר.
ששומר יחוסו.

שחרבמיוםאלאבמקומו,מונחיהיהזקןכבודיוסירבילהםאמרב)ל,(בכורותכמהעדפרקסוףוכן
בית המקדש נהגו כהנים סלסול בעצמן שאין מוסרין טהרות לכל אדם. פי' סלסול, מעלה.

בביתשםהיוםליכנסוחייבהאסורמקוםוגבולגדרלדעתאנוצריכיןמקוםמכלהמקדש.לביתנחזור
טומאהמשוםחייביןאיןשמואלאמריהודהרבאמרב)נה,(זבחיםמקומןזהואיפרקגרסינןהקדוש.

כותלעדישראלעזרתתחלתשהואהמזרחיתהעזרהמכותלוזהוקל"ה,רוחבעלקפ"זאורךעלאלא
העזרה המערבי, ונבאר זה בג"ה הנה בקצרה ואם שהארכנו בו במקום זולתו.

הנביאיחזקאלובדבריאמה.מאותחמשעלאמהמאותחמשחומהמוקףרבועמרובעהואהביתהר
במזרחהאחדשערים,חמשהואליוהפנימית.חצרוהעזרההחיצונהחצרהביתהריקראיז-יט)(מ,

א)(צח,הלחםשתיפרקמנחותמסכתהבירה.שושןשעליומפנישושןשערונקראהזיתיםהרלצד
אמרחדאבדימיבריצחקורבחסדארבטעמאמאיצורה.הבירהשושןועליוהמזרחישערהתםתנן
חולדה,שעריונקראיםבדרוםשניםעליהם.מלכותאימתשתהאכדיאמרוחדבאו,מהיכןשידעוכדי

חוץויציאהכניסהמשמשיןוכלםהקיפונוס.שערונקראהמערבאלואחדטדי,ונקראהצפוןמןואחד
(מ"ג)ב'פרקמדותמסכתוכדאיתאדלתותלהםוישעשריםוגבהובאמהעשרשערכלרוחבהטדי.מן
היושםשהיוהשעריםכלאולם.משלחוץאמותעשרורחבןאמהעשריםגבהןשםשהיוהפתחיםכל

נשתנושםשהיוהשעריםכלזו.גבעלזומוטותאבניםשתישהיוהטדימשערחוץשקופותלהם
זהואיןמצהיב,שנחשתןמפניאומריםוישנס.בהםשנעשהמפניניקנורמשעריחוץזהבשללהיות

.(תענית יח, ב)ניקנור דסוף פרק סדר תעניות

מקיףטפחיםעשרהגבהומאדמה,ולאמאבניםלאונסרים,מכלונסאותכותלהיההחומהמזאתלפנים
סביב סביב ושמו סורג, וכשנכנסו יונים להיכל פרצו בו שלש עשרה פרצות וחזרו וגדרום.



מרובעמקיףשהואאלאוהסורג,הביתהרחומתשיעורכמולאמקיףוהואהחיל,הואמהסורגלפנים
ארוך שכ"ב על קל"ה לחוד, וזה כולל כל הבנין וכל הקנין.

שערהםשבדרוםבמערב.ואחדהצפוןמןושלשההדרוםמןשלשהשעריםשבעהבוישהחילבזה
הואמערבושלהניצוץ.שערהקרבן,שערהמוקד,שערהםושבצפוןהדלק.שערהקרבן,שערהמים,
שאמרוהואהפרברכלומרהשערזהועלבאמצע.הקדשיםקדשיביתכנגדמכווןוהואהפרבר,שער
וזהוהכפורת,ביתלאחריואחדהמקדששומריםשבהםמקומותבזכרםמ"א)(פ"אמדותמסכתריש

לאשהשומרבזהוהטעםהעזרה.לחומתמחוץהמשמרשהיהכלומרבר,כלפיא)כז,(תמידשאמרו
אלאבעזרהישיבהשאיןבפניםעומדהיהאםלישביכולהיהולאהלילה,כלבעמידהלהיותיוכל

שכןוכלהביתהרחומתבתוךוהואהעזרהלחומתמחוץשומרהיהולזהבלבד,דודביתלמלכי
דאמרת"שמאי,הפרוכתביתאחריב)נה,(זבחיםמקומןזהואיפרקז"לשהזכירומהזהואיןהסורג.

העזרה.להכשירכדיאמותשמונהגבוההפרוכתביתאחוריהיהפתוחקטןלולרבאמרחמאבררמי
(פ"ושקליםמסכתיוחנןבןיוסיולאבאהם,כמהלמעלהנגדריםוהפתחיםוהשעריםשעראינוולול
המערבית,החילבחומתהיהשהפרברנמצאלחוד.שבעהולחכמיםעשרה,שלשהשעריםהיומ"ג)

ולמערב.למזרחפתוחההיכליהיהכןואםחמא,בררמידברילפיהמערביתההיכלבכותלהיהוהלול
(פ"דמדותמסכתדגרסינןעצמו,הקדשיםקדשבכותלהנראהלפיהיהלאכיהלול,זהעללתמוהואין
מ'ותוכושש,ההיכלכותלעשרה,אחתוהאולםחמש,האולםכותלאמה,מאהלמערבהמזרםמןמ"ז)
נמצאחמש.התאוכותלששההיכלכותלהקדשים,קדשילביתאמהועשריםטרקסין,ואמהאמה

כלוההיכלגוףויהיההתא,בכותלהלולזהיהיהכןואםההיכל,מקיפיןוכותלווהתאההיכלשכותל
התאיםוביניהםלמערבכותליםשנילהיכלהיומ"מהשחי.אמתופשפשמפתחאלאלוואיןשלם

(והאחד עשרים) [ואחת עשרה] אמה שבין ההיכל וחומת החיל, הם מכותל התא ולחיל.

בשארכןגםהיוולזהסביב,לביתנתןמגרעותכיא)ו,א(מלכיםהכתובשאמרמההואוהתא
כותלג',והמסיבהחמש,המסיבהכותלאמה,שבעיםולדרוםהצפוןמןשם)(מדותוכדאמרינןהצדדים,

עודףוהאולםאמות,חמשוהכותלאמות,שלשהמיםהורדתוביתה',התאוכותלשש,והתאה',התא
עליו חמש עשרה אמה מן הצפון וחמש עשרה מן הדרום, והוא היה נקרא בית החליפות.

עלקפ"זלמערבנשארהנשים.עזרתשהואהמזרחייםקל"העלקל"המהםקל"ה,עלהשכ"בזה
השעריםשבעתכלכיודעקל"ה.עלקפ"זמרובעוביןהנשיםעזרתביןמפסקתחומהוהיהקל"ה.

היההמרובעובאותוקל"ה.עלמקפ"זכלומרלבדו,המרובעבאותוהםהחילבחומתשהםשהזכרנו
והחילפות,והאולםהמטבחיים,ביתומקוםהמזבח,ומקוםהכהנים,ועזרתוהדוכן,ישראל,עזרת

שערדרךהביתלהרנכנסאדםכיצדועולה.יורדאלאשוההיהלאהמקומותאלווקרקעכלו.וההיכל
ליכנסרוצהוכשהואובמישור.בשוהזהוכללחיל,שמגיעעדבסורגועוברשושן,שערשהואהמזרח
הי"באלווכשעלהאמה,חציורחבהאמהחציאחתכלרוםמדרגותי"בלעלותצריךהיהנשיםלעזרת

ואינווכדלקמן,התחתוןשעראואהקדיםשערושמועזרה,באותהליכנסכדישערמוצאמדרגות



שהואכותלזהלסוףשמוצאעדובמישור,בשוהנשיםעזרתרוחבכלהולךשהזכרנו.השעריםבכלל
ועליוהעזרה,חומתזהונקראלדרוםמצפוןהולךקל"העלקפ"זמרובעוביןנשיםעזרתביןמפסיק

מעלותט"ועולה.כה)ט,(דניאלוחרוץרחובוהיאוחומה,חילויאבלח)ב,(איכהשאמרהואהחילועל
קל"העלאמהי"אבמישורהולךניקנור.שערוהואאחדשערלמעלהומוצאכראשונה,מדרגותאו

חציורחבהאמהחציגבההמהםמעלהכלמעלות,שלשועליהאחתאמהגבוההמדרגהלפניוומוצא
ובמישורבשוהוהכלומטבחייםמזבחמקוםושםכהניםבעזרתוהואעולהדוכן.הנקראוהואאמה,
שוההכלוההיכלוהאולםכראשונות,מדרגותי"בלאולםמשםעולהוהמזבח.האולםשביןמהוהוא

ובמישור. נמצא גובה קרקע ההיכל על קרקע שער שושן כ"ב אמה, וסימניך ב"ך יברך ישראל.

שערהשניהבית,הרבחומתשושןשערהראשוןחמשה,הםלמזרחשהםשהשעריםבידינוהעולה
העזרה,בחומתשהואניקנורשערהשלישינשים,לעזרתלכנסכדיוהואהחילבחומתוהואהתחתון
השערובאמצעיתואמהמאהארכוההיכלשלפנישערכותלהואוהאולםהאולם.שערהואהרביעי

צדלכלאמהמאהאותםלסוףוכןאמה.י"אההיכלכותלוביןבינועשרים,רחבוארבעיםגבהו
ביתנקרארוחבואותואמות,עשרשביניהםוהרוחבהמערביתההיכלכותלעדכותלמהאולם
כתובשכןחליפותהסכיניםשנקראיםהמקראלשוןוהואשם.לגנזםהסכיניםמקוםוהואהחילפות
חמשצדדיושלשתבכלהאולםזהכותלועובי.ט)(א,עזראספרבתחלתועשריםתשעהמחלפים

ההיכל,שערהחמישיהשערהמערבית.חומתעדצדדיןמשלשהההיכלמקיףשהאולםהריאמות,
מכוונים זה לזה, וכל אלו הדברים יתבארו ממה ששנינו במסכת מדות.

האולםשערלפניהואשאםוזההאולם.לכותלימחוץההיכלכלולסבבלהקיףאדםשיוכלנמצא
פניומחזיראמה,מ'כדיערלדרוםופניולמזרחילךדרום,דרךלהקיףורוצהלמערבפניומבחוץ
הקרבןושערהמיםשערעלעוברשמאלוועלהדרומיהאולםכותלימינועלאמה,מאהוהולךלמערב
כותלביןעתהוהואכן,גםאמהמאהוהולךלצפוןפניומחזיראמהמאהאותםלסוףהדלק.ושער

שמאלוועלהלולימינוועלאמה,י"אשםשהרוחבהמערבית,החילחומתוכותלהמערביתההיכל
כותלוביןהצפוניתהאולםכותלביןומהלךלמזרחפניומחזיראמהמאהאותםלסוףהפרבר.שער
לדרוםפניומחזירהמוקד.שערהקרבן,שערהניצוץ,שערשמאלועלוהנההצפונית,החילחומת
לפניםשיכנסמיהאמנםהאולם.שערלפנישבהואואזהמזרחית,האולםלכותלוימינואמהמ'והולך
בחילפות,וזהוהצפוןהדרוםפניוכלהמזרחפניכלוהםצדדיו,משלשתאלאההיכליסבבלאבשער

ולאהמערביתההיכלכותלכנגדנגמריםהמערבייםהחילפותכותלישראשילפיכללהמערבלצדלא
מקודשתכהניםעזרת(מ"ח)קמאפרקכליםמסכתמדאמרינןהסיבוב,לזהראוייםהכלואיןיעברו.
משםשכןוכלולתנופה,לשחיטהלסמיכהצרכיהםבשעתאלאלשםנכנסיםישראלשאיןממנה

חייביבשוגגלעזרהשנכנסוכפרהמחוסריב)כז,(מנחותרבההקומץפרקתניאנמיוהכיולפנים.
לפניםשנכנסווטהוריןהטמאים.כלושאריוםטבוללומרצריךואיןכרת.ענושיבמזידחטאת,

וטהורין)ד"ה(שםז"לפרש"יבמיתה.הכפרתפניואללפרכתמביתבארבעים,כלובהיכלממחיצתם
ואל יבוא בכל עת.טז, ב)(ויקראממחיצת י"א אמה מקום דריסת רגלי ישראל דכתיב



הרוחות,מכליותרהביתהרשלהדרוםמןרחוקהאלאהבית,הרבאמצעמכוונתהיתהלאהעזרה
וביןובינההמערב,וביןשבינהממהיותרהצפוןוביןובינההרוחות,מכליותרלמערבווקרובה
אחריוהמזרח,אחריוהצפון,אחריוהמערב,קרובהיותרנמצאהצפון.וביןשבינהממהיותרהמזרח
הדרום.

הרמחומתכותליםשהםהאלה,העומדיםמהכותליםזהבזמננוהיוםרואיםשאנומהכייראהזהמכל
חלקיםלשלשההכותלזהתחלקואםגזית.אבניסגורוהואלמזרחשושןשערניכרהיוםעודהבית.
ניכרוכןלדרום,חולדהשערישניניכריםוכןדרומימזרחיקרןמצדהראשוןבחלקהפתחזהיהיה
זהלאמתצריכיןואנונחרב.צדשאותוניכראינוהטדישהואהצפוןשערלמערב,הקיפינוסשער

ואנחנולדרוםמצפוןלבדקל"ההיהקל"ה,עלשכ"במרובעחומותאלוהיושאםוזהחפושי,בהקש
נאמרואםהמזרח.חומתוהיאמקל"היותרמאדהרבהלדרוםמצפוןההולכתשהחומההיוםרואים
ועודהראשונה.הקושיאכןגםבזהיהיהקל"ה,עלקפ"זמרובעכלומרהעזרה,מרובעחומותשהם
שביןומהוהסורג,הביתהרחומתשביןמהגםנשים,מעזרתקל"הלמזרחורוחבשיהיהצריךשהיה
עמקהואתחתיומזרחושלהמוריההרכלומרההר,משפתשיהיהרואיםאנואיןוהנהוהחיל,הסורג

לנוישבהכרחא"ככך,כלההרמןשנאכללומרטעםואיןפחות,אואמהחמשיםכמואלאיהושפט
כמטחוישושןשערשהואעליושאמרנובמזרחאשרהסגורהפתחולצפוןהבית.הרכותלישהםלומר
לעולם,סגוריםוהםברזלודלתותיהםמחוץ,בכיפותמאדגבוהיםשעריםשניבכותלוישקשת,
ומסתבראאלרחמ״א.בא״בלהםוקוריןבזההורגלווהישמעאליםרחמים.שעריההמוןלהםוקורין
שנזכרכמוומנודיםלאבליםואחדלחתניםאחדחסדיםלגמולשלמהשעשהשעריםשניאותםשהם

חסדיםגומלישלכתשלמהראהאומרהורקנוסבןאליעזררבי(הי״ב)[פי״ט](פ״כ)סופריםמסכת
יושבימתקבציםהיובשבתומנודים,לאבליםואחדלחתניםאחדשעריםשנילישראללהםובנה

קוריןלזהושמאלזה.זהחסדיםלגמולכדיהללושעריםשניביןויושביןהביתלהרועוליןירושלים
להם קצת שערי רחמים.

עמאוכןהכתלים,אותםעדוהשתחויהתפלהלעניןלהתקרבנוכלמבחוץבחטאינושאנחנוהיוםכןאם
בקשוכברשהזכרנו.שעריםהשניאלולפנייתעלהלאלומתפלליםהכותליםאותםעדבאיםדבר

המקום ההוא.שתקובל תפלת(מלכים א ח, ט)מהאל יתברך שלמה בתפלתו

מתאפילואלאאמרובלבדמתטמאולאהבית,להרנכנסמתטמא(מ"ז)קמאפרקכליםמסכתומשנת
הפסחאתצוליןכיצדפרקלויה.במחנהעמויוסףעצמותאתמשהויקחיט)יג,(שמותשנאמרעצמו

כדייוסףרבאמרטעמאמאיהמזרח.שערעלהטמאיםאתמעמידהיההמעמדראשא)פב,(פסחים
ב)פה,(שםשישורא.גדלידקאנמיאימפנקיביניהואיכאביניהומאיהחשד.מפניאמררבאלביישן,

ומכניסיןשםעמדיןשהמצורעיןמפניניקנור,שערינתקדשולאמהמפנייצחקב"רשמואלר'אמר
ואמריחנינא,ר'ואיתימאאחארביאמרוחומה,חילויאבלא)פו,(שםהפרקבסוףעודידם.בהונות



קשהאומרשמעוןרביהיה(ה"ב)פ"קשבועותמסכתתוספתאשורא.וברשוראחנינארביאמרלה
מתכפרתוקדשיומקדשוטומאתאחתבשעהשמתכפרותשבתורהעברותמכלוקדשיומקדשטומאת

שנאמרוחדש,חדשבכלוזובשנהאחתפעםמתכפרותשבתורהעברותכלשעירים,ושניםבשלשים
טמא.לכן חי אני נאם ה' אלהים אם לא את מקדשי(יחזקאל ה, יא)

והחומהאחד.שהכלמזרח,שעראוניקנורשעראוהעזרהשערז"לשהזכירומקוםשכללדעתויש
נשיםועזרתהעזרהז"לחלקווכןכדלעיל.ישראללעזרתנשיםעזרתביןהמפסקתהואהשערשבזה

אליעזררביבעזרה,בו,קוריןהיכןב)(סט,גדולכהןלובאפרקיומאמסכתחלוקותלשלשהביתוהר
נשים.בעזרתחסדארבאמרהרחוב,לפניבוויקראוג)ח(נחמיהשנאמרהביתבהראומריעקבבן

פשפשיןושניניקנורשערושבמזרחמ"ג)(פ"ושופרותעשרשלשהפרקשקליםמסכתששנינוומה
שם)(בפיהמ"שז"להר"מאבלקטנים.שעריםשנימפרשיםישמשמאלו,ואחדמימינואחדלוהיו

נוחיןשיהיוכדיהגדוליםהשעריםדלתותבעצםהגדוליםבבתישעושיןקטנותדלתותפשפשין,פירש
המלבישפנחסלשכתימינועלניקנורשערשהרינראהיותרז"להר"םופי'שירצה.עתבכללפתוח

להםהיהולאבמערבושנים(שם)בשקליםהמשנהשהזכירהומהחביתין.עושילשכתשמאלוועל
ושערהאולםשערשעללפרשנראהשהזכיר,שבמערבשניםואותםשבמערב.שניםאלחוזרשם,

אלווזולתויציאה.לכניסהאלאנעשושלאמעשהידיעללהםיששהזכירשזולתםדקאמרהואההיכל
לכניסהעשויהיהלאהיה,המערביההיכלבכותלהלולשהרילהשתחות,למערבשעריםהיולא

שעראחורישיסבבצריךהיהבפנים,המשתחוההיהאםשבחילהפרברבו.לעמידהולאויציאה
ההיכלכותלשביןאמהי"אאותםבתוךוישתחוהההיכל,אחורישיגיעעדושיקיףוכותליו,האולם
ופניוכנגדולפרברחוץיותרזהשיעשהיתכןאבלרחוק.אינוזהלמזבח,ופניוהעזרהחומתוכותל

לזהשם,להםשישועודפתח.הלולשתקראלאאםבמערב,שניםפתחיםיהיולאזהכלועםלמזרח.
למצואהראשוניםנביאיםיגעוכמהסה"א)(פ"העירוביןמסכתירושלמיעיקר.נראההראשוןהפי'
טמאין,פורשיןהיושםשדרךהסורשערונקראבתמוז.באחדבומצומצמתחמהשתהאהמזרהשער
ששםחדששערההלכה,אתמיסדיםהיוששםהיסודשערטמא,סורוטו)ד(איכהדכתיבהואהדא

שערהשמש,זריחתהיהששםהחרסיתשערויציאה,כניסהמשמששהיההאיתוןשערסופרים,חדשו
לשערהםהשמותאלוכלשערים,שניביןשהיההתוךשערהנשים,לעזרתעליוןשהיההעליון
ניקנור.

לאכיתתמהאלהוזכר,שלאנשיםעזרתשערועלבתשובה,זק"לאליעזרמה"רקדשטהראליכתב
בשארשהיהובמקוםישראל.עזרתר"לשבתלמודסתםעזרהכלכיהעזרה,מזרחשלאותוהוזכר
להזכיר,הוצרךלאאחדשעראםכיהיהשלאנשיםעזרתאבלמשמשין,היומהלומרמזכיררוחות
היו(נא,ב)[בתרא](קמא)פרקסוכהמסכתדתנןהאוקדושהטהרהאחרהאריאתמשיביןאיןע"כ.

אותושקוראוהואנשים,עזרתשערהואהשערוזהלמזרח,היוצאלשערשמגיעיןעדוהולכיןתוקעין
היוצאוהואהתחתון,לשערשלשהעליוןלשערשלששאמרהתחתון,שערב)נג,(שםבסמוךהמשנה

להר הבית מעזרת נשים מכוון כנגד שער ניקנור.



עלי"אכהניםעזרתקל"ה,עלי"אישראלעזרתקל"ה,עלקל"הנשיםעזרתשכ"ב,חלקיונפרט
חומתכותלעדהמערביההיכלמכותלק',ההיכלכ"ב,והאולםהמזבחביןל"ב,העולהמזבחקל"ה,
לעזרתקל"העלקל"החסרשכ"ב.הריב)צז,(מנחותהלחםשתיפרקוכדאיתאי"א,המערביהעזרה
מוחלטת,העזרה(מ"ו)פ"במדותמסכתז"להר"מבטומאה.ליכנסהאסורוהואקפ"זנשארונשים
עדולמעלהישראלעזרתמתחלתהואקל"ה,רוחבעלקפ"זארךהיתההעזרהכאןעליהשאמרוהוא
כרתזדונועלשחייביןהואזהומקוםמ"א)(פ"הזומסכתבסוףשיתבארכמוההיכלאחוריאמהי"א
(ז,קמאפרקסוטהמסכתששנינושמהומסתבראע"כ.מוחלטמקדשהנקראוהואחטאתשגגתוועל
המזרחלשעראמרכאלושהואהסוטותאתמשקיןששםניקנורולשערהמזרחלשעריאותהמעליןא)

ניקנור.לשערובאההקדיםושערשושןשערשעוברתהמזרח,לשערינמיאיניקנור,שערשהוא
זהה'לפנישנאמרמקוםכלניקנור,שערזהה',לפניהאשהאתהכהןוהעמידא)ה,(במדברואמרינן

שער ניקנור.

עומדהיהא)ל,(ברכותהשחרתפלתפרקששנינווכמובו.פוניןשהכלתלהואהזההמקודשהמקום
עומדהיהארצם.דרךוהתפללומח)ח,א(מלכיםשנאמרישראל,ארץכנגדלבויכווןלארץבחוצה
עומדהיההזאת.העיראלוהתפללומד)שם,(שםשנאמרירושלם,כנגדלבויכווןישראלבארץ

בביתעומדהיההזה.הביתאלוהתפללומב)שם,(שםשנאמרהמקדשביתכנגדלבויכווןבירושלם
כלנמצאהזה,המקוםאלוהתפללוכט)שם,(שםשנאמרהקדשיםקדשיביתכנגדלבויכווןהמקדש
הקדשיםקדשיביתשניהםדבריאקייםאניפנחסרביאמרחזיתמדרשאחד.למקוםמכווניםישראל

הרזהה'פעלתלשבתךמכוןיז)טו,(שמותהה"דשלמטן,הקדשיםקדשיביתכנגדמכווןמעלןשל
שמיםמןשישמילעשרשמונהבגימטריאוז"היז)כח,(בראשיתהשמיםשערוזהמצאתי,המוריה.

למדאתהמכאןאלהים,ביתאםכיזהאין[ל"ה](כ"ח)פרקאליעזרדרביבפרקיהיכל.כלפילארץ
הואהשמיםששערכבודוכסאולפניהואברוךהקדושלפנימתפללכאלובירושלםהמתפללשכל
שמןלווירדהמקום,בתוךמצבהאותהושםאחת,אבןכלןומצאןהאבניםאתללקוטיעקבוישבשם,

ה'היכלושםהארץ,כלנצמחהומשםהארץטיבורששםשתיהאבןונקראתעליה.ויצקהשמיםמן
והאבן הזאת.(שם שם, כב)עומד שנאמר

ושתיההראשוניםהנביאיםמימותשםהיתהאבןהארוןמשניטלב)(נג,לוהוציאופרקיומאמסכת
שתיה,שם)(בפיהמ"שז"להר"םפי'נותן.היהועליהאצבעותשלשהארץמןגבוההנקראת,היתה

יסוד, ובאמת כי מקום העבודה יסוד עולם.

א)(יט,פסיןעושיןפרקעירוביןמסכתהמוריה.להרסמוךעדןגןששערכ'פרקאליעזרדר'פרקי
הואביםשהואשאותומסתבראבירושלם.ואחדביםואחדבמדבראחדלגיהנםלוישפתחיםשלשה

שלפניוהעפרמדושןהשבטיםשערהיוםשקוריןהשערבירושלם,מונטגביל.שמובהרסציליאהבאי
העירתוספתעלירמיהשהזכירמההואושמאהבית,להרצפוניתמזרחיתלקרןוהואלעיר,מחוץ



חוץשהיההדשןשפךמקוםפי'(שם)ורש"יהשדמות,וכלהדשןוכללט)(לא,השלישיהבגאלתינו
לירושלם.

ב)(נד,מקומןאיזהופרקזבחיםמסכתשאמרוררךעלונתגלהונתפרסםכסתו.התורהמקדשמקום
אלאברמהניותעניןמהוכיברמה,בניותוישבוושמואלדודוילךיח)יט,(ש"אדכתיבמאירבאדרש
מלמדהמקום,אלועליתוקמתח)יז,(דבריםאמריעולם.שלבנויועוסקיןוהיוברמהיושביןשהיו

מפראייתוהיכאדוכתיהאמריישראל.מארץגבוההמקדשוביתהארצותמכלגבוההישראלשארץ
לאהגבולותארהגבולועלהבנימיןובשבטהגבול,ותארהגבולועלהכתיבשבטיםבכלהויהושע,
יב)לג,(דבריםדכתיבפורתאביהלתתימוטבאמריעיטםבעיןלמיבנייהסברהוא.הכאש"מכתיב,

בשדהמצאנוהמאפרים,דאתייהושעספרזהבאפרתהשמענוההנהו)קלב,(תהיליםשכן.כתיפיוובין
ותארנמיכתיבבנימיןבשבטדהאתמהוישיטרף.זאבבנימיןכז)מט,(בראשיתדכתיבבנימיןזהיער

ראיהקצתוישהגבול.ותארהגבולוירדכתיבשבטיםבכלהולמימרליהוהדהכיודילמאהגבול.
וכאןהגבול,ותארהגבולוירדאומרהואהתחומיןבכלאומררבי(פי"ב)הברכהוזאתבפרשתבספרי
אמרא)(לא,הממונהלהםאמרפרקיומאמסכתנסמן.ותאר,פי'הגבול.ועלהיהודהשבטבתחום

קדשיפרק[זבחים](מנחות)מסכתוכןאמות.ושלשעשריםעזרהמקרקעגבוהעיטםעיןאביי
עיטם,מעיןלומושכתהמיםאמתלויבןיהושערביאמרשלמה.שעשהציוריםגביב)(סב,הקדשים

לאאלוחנינאברביאחארביאמרב)כב,(נדריםנדריםד'פרקכרמונים.פתוחיםהשווריםרגליוהיו
חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע מפני שערכה של ארץ ישראל הוא.

וירושלםהארצותמכלגבוההישראלשארץספקשאיןישרה,אמונהחכמינוודבריאמתותורתומשה
גבוההמקדששביתמלמדועליתא)פז,(סנהדריןהנחנקיןהןאלופרקוכדאיתאחלקיה,מכלגבוהה
גיטיןמסכתוכדאיתאבבל,ארץהואצפוןשלוזה,הארצות.מכלגבוההישראלוארץישראל,מארץ

עלהלאב)סט,(קדושיןוכןלבבל,יורדאחותיבןאמרינןא)(ה,סנהדריןומסכת.א)(ו,קמאפרק
לגורמצרימהוירדה)כו,(דבריםוכתיבמצריםארץהואהדרוםלצדוכו'.שעשאהעדמבבלעזרא
מןשיורדיםשמפרשיםולאותםבאניות.היםיורדיכג)קז,(תהיליםוכתיבהגדול,יםהואלמערבשם.
יא,(שופטיםכעניןהיםיורדילהםויהיההארץ,מןגבוההמיםולהםיפו)וירדכתיב(האליבשההים
בןאברהםרביכתבהערבה.הואמזרחלצדיפו].וירדג)א,(יונהכתיב[האההרים,עלוירדתילז)

מזרחיתופרסובבלישראל,לארץמערביתצפוניתוקסטנטינארומהכידעדניאלבפירושעזרא
הואהנגבמלךה)יא,(שםכתבעודדרומית.מזרחיתוהודוושבאדרומית,מערביתומצריםצפונית,

ועדאלימן,ישמעאלבלשוןוהואשבאמלכתהיאהנגבמלךובתרומא,מלךצפוןומלךמצרים,מלך
חזותעלח)ח,(שםכתבעודישראל.ארץבדרךהנגבנגדהיאשבאוזאתעליהם.מולכתאשההיום

שהמקוםספקואיןפרס.ארץישראלארץמצריםרומאחלקיםלארבעהמלכותושנחלקהקרנים
תלךלירושלם,שאןביתשלפניהירדןמןבלכתךלכןהירדן,הואישראלארץשבכלשפלהיותר

לדרום,ופניםבהריםלעלותתתחילכןאחרמעט.ועולההולךשעותשתיכמולמערבופניךבערבה
וכן תעלה תמיד עד ירושלם. ברוך גבוה מעל גבוה שבחר בו.



שלשלמעלהשתגבהירושלםעתידהיוחנןר'אמררבהאמרב)עה,(ב"בהספינהאתהמוכרפרק
דירושלםלןומנאכתחתיה.אלאתחתיהתקריאלתחתיה,וישבהורמהי)יד,(זכריהשנאמרפרסאות

ישתאמרושמאהוה,פרסיתלתאקמייתאירושליםסבא,ההואליאמררבהאמרהואיפרסיתלתא
שאמרוממהלתמוהאיןשמעתתאהאיולפוםתעופינה.כעבאלהמיח)ס,(ישעיהת"ללעלותצער

הרבראשהיוםאותורואיםואנושקדם,מהכפיבירושלםחולדהשקברה"ז)פ"אב"ב(תוספתא
טהרותמוכרישלחנויותארבעמהםאחתותחתהמשחהבהרהיוארזיםשתירבתי,איכההזיתים.

ותחת השני היה מוצא ארבעים סאין של גוזלות בכל חדש וחדש ומהם היו מספקין לכל ישראל קיניהן.

מעלותי"ועדומתרחבהשוההקומןמתחילהראשוןשהאקליםזהומופתהרביעי,בפלךהיאירושלם
לצפון.כ"דעדהשוהמהקוומתרחבהראשוןהאקליםמסוףמתחילהשני[האקליםלצפון.וחצי

הרביעיהאקליםלצפון.וחצימעלהל'עדהשוהמהקוומתרחבהשנימסוףמתחילהשלישיהאקלים
הארץ.צורתבספרשנתבארוכמולצפון]מעלותל"ועדהשוהמקוומתרחבהשלישימסוףמתחיל
היאאנטוכיאוגםהרביעי.באקליםהיאירושלםבהכרחכןאםמעלותל"בהואירושלםומרחב

קי"גהמזרחמתחלתרחוקהלצפון.ישראלארץסוףוהואפ"טמרחבהזכרנווכברהרביעיבאקלים
ואלשעה,ראשוניול"בז'קי"ג,אלהישרותשעותיוהאורך.והואמעלותס"זהמערבומסוףמעלות

שםהקוטבגובהלמערבמעלות2ל"גלחציין,האורךהחולקקווהואהקוטר,מןרחוקהנ"ח.ד'ס"ז,
נ"חוסימנהוןמעלות,נ"חהשוויבימיהשמיםבחציהשמשגובהמהור.ל"בלדברוסימןמעלות,ל"ב

מעלותרי"דהארוךהיוםקשתהראש.מנכחמעלותח'וקרובמעלות,פ"בהארוךביוםגבהומצא.
קמ"והלילהקשתישרה.שעהעושיםמהםשהששיםראשוניםוי"וי"דהישרותשעותיובקירוב,
ולעולםל'.מןזהחסרובלילהראשונים,ח'מעלותי"זההואליוםזמניתשעהחלקימ"ד.ט'שעותיו

יום קצר כליל הארוך.

יושבתשהיאאמרינןא)לז,(סנהדריןוחקירהדרישהופרקהארץ,באמצעלאהישובבאמצעירושלם
בעגולה.לסהרדומהעולםשלבאמצעוהמקדששביתבטיבורו)(ד"הז"לופרש"יעולם.שלבטיבורו

מסכתרישדאתונאלסבייהושערבישהשיבוכעניןאמצעוהואמקוםכלהכדוראלתעריךואם
שיתאא)צד,(פסחיםשאמרוע"הרבותינוהאמתחכמיעםהכוכביםחכמיהסכימווכן.ב)(ח,בכורות

אחתמעלהשלמיליןשהםס"ועלהגלגלחלקישהםש"סכפולאמרוואחריםעלמא.הויפרסיאלפי
עלכ"דחלקמיל,אלףכ"דאליעלהועודועםוס',מאותוז'אלפיםכ"גהכפלמןהעולהויהיהועוד,

עשרהיומאדחדסוגיא(שם)טמאשהיהמיפרקפרסי.אלפישיתאוהוואחתלפרסהמיליןשהםד'
צ'רחבוק"פארכוהיישוב,שבולבדוהצפוניוהואהארץמכדורהרביעישהחלקידעתוכברפרסי.

בזולתיוםישוהלאהמשםכימעלותס"ומרחבכדיעדאלאמתפשטאינוברוחבכלוהמיושבושיעור
מעלות.ל"ברחבהירושלםוהנהשם.אדםישבולאאישבהעברלאולזהיום,בזולתולילהלילה
וירושלםמעלות.ס"והשוההקומןכלומרממנו,רחוקהשוהמקושתחלתוהיישובשסוףנמצא

יש אומרים שצ"ל כ"ג2



מעלהואותהאחתמעלהפחותהיישובבאמצעשירושלםהרימעלותל"בהזההשוההקומןרחוקה
היא דרומית מן אמצע הישוב.

לומררוצההחלקיםחקרתאםא',פרקג'למודא'אופןבראשוןהקנון,בספרסינאאבןהרופאאמר
דברהארציותמהסבותלויקרהולאבישוב,היוםלמשוהנכחישיהיהשמהיתבארהעולםחלקי

השיוויאלשבמיניםקרוביםהיותבוהשוכניםשיהיויתחייבוהימים,ההריםמןלומררוצהמתחלף,
מחשבהשהיאהשמשקורבתבעבורהיושרמןיציאהששםשחשבושהמחשבהויתבארהאמתי.
עניניהםשכלועודהנה.מקורבתולאוירושינויברועפחותשםהשמששנכחיותלפינפסדת,

חברנווכברתמיד.למזגםדומהאבלמורגשחילוףכןגםהאוירעליהםיתחלףולאודומיםמשובחים
שבמיניםישריםהיותרהיום,משוהכנגדשוכניאחרלומררוצהאלו,ואחרמאמר.הזההדעתבביאור

רובשוכניכמוזמןראשםעלהשמשנכחיותבהתמדתישרפולאהםכיהרביעי,האקליםשוכני
בסוףהשוכניםכמומראשיהםהשמשהרחקתבהתמדתקרחמנייקררוולאוהשלישי,השניהאקלים
שתיביןאמצעיוהואהקוטב,בגובהלומררוצהברחבומהםרחוקיותרשהואומההחמישי,האקלים
קצוות.

השניוראשווחצי,שעותד'וארכווחציל"גרחבוהאחדראשוהלבנוןהרכיבטלמיוסבשםמצאתי
בערךירושלםישראל.ארץלצפוןוהואשעה,שלישיושנישעותד'וארכושלישפחותל"דרחבו
יג,(דבריםכתיבאורה.כצאתתורהתצאוממנההמשרתיםחלקילשארשבתאיכמוהעולםחלקישאר

שםלשבתעב)ראה(ספריחז"לואמרושם,לשבתלךנותןאלהיךה'אשרעריךבאחתתשמעכייג)
צוהכןכיזהכלאתבזההזכרתי(שם)אנכיראהפרשתזכרהורש"ילדירה.נתנהשלאלירושלםפרט

לי מה"ר ברוך ז"ל.

התבארלאואשרמ"ה,פרקהג'בחלק(מו"נ)ז"להר"מכתבהמקדשמקוםהקדושהבתורההעלםעל
האחתחכמות,ג'בהליישה',יבחראשרה)יב,(דבריםואמראליורמזאלאבפרטנזכרולאבתורה

תכליתהואהארץמןהמקוםשזהכשידעוחזקהמלחמהעליווילחמוהאומותבויחזיקושלאמהם
החזקהוהיאוהשלישיתיכלתם.בכלוישחיתוהועתהבידםשהואמייפסידוהושלאוהשניתהתורה.
שנפלכמווהקטטההמחלוקותמןנופלוהיהבוולמשולבנחלתוהיותושבטכליבקששלאשבהם

המצוהשתהיהעדמלךהקמתאחראלאהבחירהביתיבנהשלאהמצוהבאהולזההכהונה.בבקשת
פיעלתחלקוהרימחלוקתיפולהיאךהרבטעםעללתמוהואיןכאן.עדהמחלוקתוהסתלקלאחד

השםמשכןעבודתאתלעבודלוייםשהיוקרחובניהדיבורפיעלנחלקהולויהכהנהשהריהגורל,
בקשו גם כהנה.

שםלאדברשםשהואשלם,מלךצדקומלכייח)יד,(בראשיתכתיבשכןבתורההוזכרהירושלם
ויהיג)עו,(תהליםכתיבשכןירושלםהואושלם(שם)ז"לעזראבןאברהםרבישהזכירווכמוהפועל,
שמיהיונתןתרגוםשמה,ה'מיוםהעירושםלה)(מח,יחזקאלספרסוףהביאז"לורש"יסוכו.בשלם



מיוםלהשהיההראשוןהשםאלאלהיקראלאכלומרתמן,שכינתיהדאשרימיומאאיתפרשדקרתא
שנעקד יצחק שקרא אברהם יראה, והיא היתה שמה שלם, הרי ירושלם.

ואדניו.עמריובריחיוקרשיוקרסיומועדאהלנגנזראשוןמקדשמשנבנהא)(ט,פ"קסוטהמסכת
היכא, אמר רב חסדא אמר אבימי תחת מחילות של ההיכל.

עריאומרבחרבנןיהודהעריהרואהביראהעולאאמרחלבורביאמרא)כו,(מו"קמגלחיןאלופרק
שממהירושלםהיתהמדברציוןאומרבחרבנה,ירושלםוקורע.ט)סד,(ישעיהשממהמדברהיוקדשך
לשריפתהיהאבותינוהללוךאשרותפארתנוקדשנוביתאומרבחרבנו,המקדשביתוקורע.,(שם)

כשפגעירושלםעלומוסיףהמקדשעלוקורעוקורע.י)שם,(שםלחרבההיהמחמדינווכלאש
עריועל(שם)מגלחיןואלופרקעצמו.בפניירושלםעלקורעתחלהבירושלםפגעואיתחלה,במקדש

זקןמגולחיאיששמניםומשומרוןומשילהמשכםאנשיםובאוה)מא,(ירמיהדכתיבלןמנאיהודה
בידםהביאומביתםכשנסעוהפסוקפי'ה'.ביתלהביאבידםולבונהומנחהומתגודדיםבגדיםוקרועי
איןכןאםוהתגודדו.קרעוגלחוואזאותושמעוובדרךעדיין,הביתחרבןידעולאכיולבונהמנחה

לשוללןרשאיןוכלםת"ר(שם)בקריעה.חייביןשיהיוושומרוןשילהשכםעלראיהמזהלהביא
אלכסנרריה.ובאחויאחסדארבאמרלאחותן.לאאבלסולמות,כמיןלעשותןללקטןלמוללן

וכדאיתאלמחר,ושולללעולםמאחהשאינהרבוקרעבדרךלמחר,לשוללשרשאיומסתברא
שאינוחכםעלכקרעולאלמחר,לשולליוסירביהורהיהודה,ר'דמךכדה"ז)פ"ג(מו"קבירושלמי

אבל.הקריעה)שערסוףהאדם(תורתז"להרמב"ןכתבוכןביום,בואפילולאחוישרידההוארבו
למחרששוללשכתבנומהלמחר.ועלאלאמאחהאינוחכםשעלכתבהי"ב)מאבל(פ"טבמז"להר"מ

הרמב"ןכתבמטפח.פחותאינוהקריעהושיעורפ"ט.שופמיםספרז"להר"םבזההסכיםירושלםעל
והלאבחרבנהירושלםלומרצורךמהקורעבחורבנםיהודהערידקתניכיוןתימהשם)(תוה"אז"ל

קרעיהודהעריבשארשאלוירושלם,עלוקורעחוזריהודהעריעלקרעשאםלומרוישהיתה.בכלל
קרעעצמהבפניירושלםועלעצמןבפנייהודהעריעלוקורעהשנית,עלקורעאינומהןאחתעל

לקדושהקרעשכבריהורהערישארעלקורעאינושובתחלהירושלםעלקרעאםאבלאחר.
חמרדאנאבגיןברבאחייארבישאלקמטראשמעוןה"ב)פ"ט(ברכותהרואהפרקירושלמישבכלן.

שלשיםלאחרלקרוע,צריךאתהאיןשלשיםבתוךליהאמרשנקרע.מהושעהבכללירושלםוסליק
יום אתה צריך לקרוע.

עולאלהוקתניהדדיכידהאהמקדש,וביתירושלםכקרעדברלכלדינויהודהערישקרעומסתברא
רוצהאינוחורבנןכיונראהשלשתן.כלומרלשוללם,רשאיןוכולןא)כו,(מו"קאמרינןוכןביראה.

חרביםהיולאושומרוןשילהשכםשהריבישובן,ישראלשםשאיןאלאאדם,מאיןשיהיולומר
כלומרזהאחרבזהשלשתןשהרואהפעמיםכךהדיןיהיהכןואםאיש.השמוניםאותםכשבאולגמרי
שקורעופעמיםתחלה.במקדשכשפגעוהואלבד,אחתאלאקורעשאינויהודהועריוירושלםמקדש

אםאבלתחלה.ירושלםכשפגעוהואשתים,שקורעופעמיםתחילה.יהודהבעריכשפגעוהואשלשה,



בעריפגעואםלבד.אחתקורעתחלהבירושלםופגעיהודה,ועריירושלםכלומרשתים,אלאראהלא
לעולםמאחהואינוטפח,בשיעורשוהשלשתםודיןז"ל.הרמב"ןוכדברישתיםקורעתחלהיהורה

ושולל למחר, וקורע לאחר שלשים יום, ושמעון קמטרא הוא שאל דין העולה מזמן לזמן.

בתעניתלויבןיהושערביבשםלויבןיהושעדרביבריהחמאברזעיראה"א)פ"ח(יומאירושלמיעוד
מרחיץהכפוריםיוםפניו,עלומעבירןידיומרחיץבאבבתשעהכדרכו,ורגליוידיופניומרחיץצבור
איןדתניואיתבאנפליא,יוצאין(שם)ירושלמיהכפורים,ביוםאנפליאגביפניו.עלהמפהומעבירידיו

הואשכןדכלמסתבראכןאםע"כ.עורבשליוצאיןאיןדתנימאןבגד,בשליוצאיןדתנימאןיוצאין.
הנודרב)נד,(נדריםדאמרינןדגים,יאכלשלאבההמפסיקדבסעודהבאבבט'מסתבראוכןבאב.בט'
משוםא)לז,(חוליןהבשרכלפרקדנדריםאותהפסקז"לוהריא"ףדגים.בבשראסורהבשרמן

דגיםבבשרמותרדאמרההיאותירץבלבד.בחגביםאלאמותרואינושליחא,עליהודממליך
[כשהקיז].

לןמשמעקאאורחהאגבדמילתאא)כ,(שבועותשתיםשבועותפרקרישדגרסינןממאיומסתברא
נדראיסוראיזהודתניאויין.בבשרכלוהיוםאותושיאסורבחרבנהירושלםתחלהאדםשרואהשיום

בןגדליהבושנהרגכיוםאביו,בושמתכיוםייןאשתהושלאבשראוכלשלאעליהריבתורה,האמור
שאסרכלומרהיום,מאותוובאשנדרוהואשמואלואמראסור.בחרבנהירשלםשראהכיוםאחיקם,

והואלפניומוטלבעודואלאביוםבואסורהיהלאהדיןשמןאביו,בושמתיוםוייןבשרעצמועל
אביו,בושמתהיוםכאותויהאפלוניזמןאופלונייוםשיאמרבנדרמתפיסזהוכלו,היוםכלאסר

זהעשהאםוכןישן.נדרמפניעליוהאסורביוםאותותלהשהריהחדשהנדרומתפיסחלוהשתא
מיוםלעשותרוצהועכשיוויין,בבשרעליויוםאותואסרשאזבחרבנהירושלםתחלהשראהמיום
פשיטא,אביובושמתכיוםע"ב)(שםבגמראואמרינןומתפיס,הנדורבדברשהואהריכמוהוזולתו

ליה.איצטריכאאחיקםבןגדליהבושנהרגכיוםנדרו.מפניאלאלואסורהיהשלאנדורשהואכלומר
דעדקמ"לההוא,בנדרמתפיסלאונמינדרכיאסירנדרלאוכיהואילדתימאמהופשיטא,נמיהא

(פ"גהר"םולשוןיחל.דלאמלאודאוריתאבאיסוראליהקםהשתאדרבנןבאיסוראקאיהוההשתא
עליזהיוםהריאמרשניםולאחרהיום,אותושיצוםונדרהיוםרבואואביושמתהריה"ה)מנדרים

וכןלו,האסורכיוםואסרוזהיוםהתפיסשהריכלוםבולאכולאסורזההרירבי,אואבישמתכיום
בשרלאכולשלאעליהריהאומראסור,זהאי(ה"ט)קמאפרקנדריםמסכתתוספתאבזה.כיוצאכל

מסכתעוד.הזכירולאאסור,פלוניבושנהרגוכיוםחרבהירושלםאתשראיתיכיוםייןלשתותושלא
ייןאשתהושלאבשראוכלשלאהריניאמרבתורההאמוראיסורזהואיא)(יב,קמאפרקסוףנדרים
ירושלםשראיתיכיוםאחיקם,בןגדליהבושנהרגכיוםרבו,בושמתכיוםאביו,בושמתכיום

בחרבנה. ואמר שמואל והוא שנדר באותו היום.

כךאלאוכו',פרושיםרבובראשונההביתכשחרברבנןתנוב)ס,(ב"בהבתיםחזקתפרקסוףגרסינן
וכנגדאמהעלאמהיוסףרבאמרוכמה,מועט.דברבהומשיירבסידביתואתאדםסדחכמיםאמרו



דהרסנא.כסאחסדארבאמרהיא,מאימועט.דברבהומשיירסעודהצרכיכלאדםעושההפתח.
אשכחךאםה)קלז,(תהליםצידעאבירבאמרהיא,מאימועט.דברומשיירתתכשיטיהאשהעושה

ליהאמרחתנים.שבראשימקלהאפרזהיצחקרבאמרשמחתי,ראשעלמאיימיני.תשכחירושלם
פארלהםלתתציוןלאבלילשוםג)סא,(ישעיהשנאמרתפיליןבמקוםליה,מנחהיכאלאבייפפארב

כדיממנושיסתורעליואיןבבנינו,יפיבמשלםכלומסויידשהואביתשלקחמיאבלאפר.תחת
שישייר,אלאלהחזירועליואיןמאליוסיודאותונסתראםאבלאמה.עלאמהשיורמצותשיקיים

מסויידתחצרלקחהזה,בזמןמפייחיןואיןמכייריןואיןמסיידיןאיןה"ו)פ"בב"ב(תוספתאכדגרסינן
מכויירת מפוחמת הרי זו בחזקתה. וכן כתב רבינו האי ז"ל שער נ"א.

הארוס,ועלחתניםעטרותעלגזרואספסיינוסשלבפולמוסא-ב)מט,(סוטה,ערופהעגלהפרקגרמינן
רביאמרחנהברבררבהנינהו,מאיכלותעטרותוכו'.כלותעטרותעלגזרוטיטוסשלבפולמוס

שילוחפולמוס.בשעתכיזבובראשיתמימיכל(ה"א)ט'פרקפרהמסכתתוספתאזהב.שלעיריוחנן
פולמוס,פי'כשרין.בצרותובשניבפולמסיותהמכזבין(מ"ט)פ"חשםובמשנהבו.מהלכתנמלההיתה
סלעם,קרניכעיןדומהבתחלההקדשיםקדשימביתהיוצאמעיןב)(עז,בתראפרקיומאמסכתחיל.

המלךצוהבכאיסר,מיםמקלחשהיהשילוחאומררשב"גתניאב)י,(ערכיןנערכיןאיןפרקחגב.פי'
ט,(ירמיהשנאמרמהלקייםמיםמקלחוהיהומיעטוהוחזרוונתמעטו.מימיושיתרבוכדיוהרחיבוהו

שלבעירולאא)נז,(שבתכדתנןמותר,נשיםמשאראבללכלהודוקאבחכמתו.חכםיתהללאלכב)
אסורהאינהאלמאלדביתהו,עקיבארביכדעבדדדהבא,ירושלםזהב,שלעירמאיא)נט,(שםזהב.
בשעתאלאגזרולאבהם,מותריןאדםכלשאראבללחתניםדוקאחתנים,עטרותוכןלכלות.אלא

שמחה.

אלעזרסוע"א)נט,(ב"קלדירצאןהכונספרקירושלם.עלהואודינובאבתשעהשלעצמוכלוכן
מאיליהואמריגלותא,ראשדביביהנצודנהרדעא.בשוקאוקאיאוכמימסאנימסייםהוהזעירא
אירושלם.לאבוליחשיבתאתליהאמרואירושלם.מאבילנאקאלהםאמראוכמי.מסאניסיימתטעמא
בעואתואיאמרכך.אמרמאןליהאמרואנא,רבהגבראלהםאמרוחבשוה.אתיוההוא,יהיראסבור
רישליהאמרא)(ז,קמאפרקגיטיןמסכתשבקוה.וכו',מלתאמיניכואיבעיאנאאימלתאמינאי
והכלותכלן,עטרותבכלאסוריםשחתניםולמסקנאוכו'.דאסורלןמנאכלילאהונאלרבגלותא

מותרות בכלן חוץ מעיר של זהב, ושאר אנשים ונשים מותרין בכלן.

דפומאוזימראדמנאזימראומסקנאדאסור.לןמנאזימראעוקבא,למרליהשלחושם)(גיטיןהתםעוד
לחבירו,אדםאהבתשלנגינותכגוןאסור,דפומאב)כא,פ"ה(ברכותז"לאלפאסיהרבופירשאסור.

ישראלכלומנהגמזאת,נמנעמישראלאדםאיןהקב"השלשבחיווזכרוןתישבחותשירותאבל
סוףע"כ.בזאתשמיחהמיראינוולאשמחה,וקולנגינותבקולהמשתאותובביתחתונהבביתלאומרן

בכובדלסייעשאלוכלומראסור,דגרדאישריודבקרידנגריזימריהונארבאמרא)(מח,סוטהמסכת
חדלהוןדמשרומנהגןפירותמושכינגדי,פי'בתשובהז"להאייורבינובעלמא.לזמרואלומלאכתן



ורש"ינגידו.כא)יב,(שמותמשכושתרגוםגרסינןבדל"תנגדיוא"כבקר,רועהובקרי,בתריה,וענו
ישבבורסקישהדשיםהבורסיםשהםגלדאיגריסז"להאיורבינובחבל.ספינותמושכיפירשז"ל

ואסרהאי,הונארבשריטעמאמאיידענאלאואנאבגת.שדשיןבשעההידדשאומריםבמהזמרלהם
פריצות,דבריבוראהולאזהאתובדקפריצותדבריבווראהבימיוזהאתשבדקדומהכךאלאהאי,
פריצותא,נשיוענייןגברימשרןשם)(סוטהרבכדאמרממנו,למנועימוטבפריצותבושישדברוכל

לגזורפשוטהשידוומיהני.מקמיהנילבטולימינהנפקאלמאיבנעורת,כאשגבריענונשיןמשרין
ביה,זלזלבתריהחסדאורבזימראאסרהונארבדהאשעהצורךלפיכזאתעושהמתקיימתוגזרתו

פורעניותחמשמביאזמרמיניבארבעהייןהשותהכל(שם)יוחנןרביאמרז"ל.הגאוןדבריע"כ
וכתיבוגו'.תוףונבלכינורוהיהיב)שם,(שםוכתיבבבקר,משכימיהוייא)ה,(ישעיהשנאמרבעולם
לכן גלה עמי בבלי דעת וכו'.(שם שם, יג)בתריה

שימלאלאדםאסוריוחאיבןשמעוןרבימשוםיוחנןרביאמרא)לא,(ברכותלהתפללעומדיןאיןפרק
רנה,ולשוננופינושחוקימלאאזב)קכו(תהליםשנאמרהגלות,בזמןכלומרהזה,בעולםפיושחוק
לאפרקסוףאלה.עםלעשותה'הגדילבגויםשיאמרובזמןרנה,ולשוננופינושחוקימלאאימתי
יורדיןגשמיםאיןהמקדשביתשחרבמיוםחסדארבאמרפפאברנחמןרבאמרב)כה,(ב"ביחפור

שלרצונועושיןשישראלבזמןהטוב,אוצרואתלךה'יפתחיב)כח,(דבריםשנאמרטוב,אוצרמן
ירושלםעלהמתאבלכלב)(ל,תעניתמסכתסוףטוב.מאוצריורדיםגשמיםאדמתםעלושרוייןמקום
נוהגיןשאנוומהאוהביה.כלבהוגילוירושלםאתשמחוי)סו,(ישעיהשנאמרבשמחתה,ורואהזוכה

לעלותואסכנדריהמצריםצובה,דמשק,וחמתסין,כאנשיהארץיושביגאולתינואנשיאחינועם
שאמרווכדרךנפש.עגמתלהרבותלומררוצהנפש,עגמתמפניאלאאינומועדיםבחגיםלירושלם

ברימוניםומפרכיןבאגוזיםמפצעיןבחוללהיותשחלהכפוריםיוםא)קטו,(שבתקשריםאלופרקסוף
מוצאיטורחיהאשלאנפשעגמתמפניפירששם)(שבתוהר"זנפש.עגמתמפניולמעלההמנחהמן

לחולאנומתיריןוכיותמהלו.מודהז"לוהראב"דעליו,עגומהנפשוותהיבקניבתוהכפוריםיום
שמנהגועודאכילה,לעסקונחלקהולשם,וכלוותפלהענוישכלויוםהחמור,הכפוריםביוםלעשות

כדרךלמוצאוהכפוריםיוםמערבבשלובשלואשרואתאפואפואשראתמקוםבכלישראלכל
בסופו,מכפרהואהכפוריםשיוםמפניולמעלההמנחהמןזהוהתירולשבת.שבתותערבישעושין

המעשהזהועםיותר,הענוילהעריבהולךשהיוםעודוכלבסופה,אלאמשמטתשאינהשמטהכענין
שהתירמהגביא)(סא,בעירוביןשאמרווכמוהתקינו,התירו,ומאיאגרא.צעראולפוםויותר,יותר
וכלמגביהים,אינםובשרעושים,אינםמקולסגדיבזה,והרגיליםעשירי.בפרקוזכרנוהווכו',רבי

תינוקותבטולירושלם,לחרבןסבותכמההביאוב)קיט,(שבתכתביכלובפרקלאלהים.הלאכונתם
תלמידיבהשבזוזה,אתזההוכיחושלאפנים,בשתלהםשאיןכגדול,קטוןהשוורבן,ביתשל

חכמים, שפסקו ממנה אנשי אמנה.

מאתיםאלףימיםזהעלהוסיףקע"ב.לחשבוןתתכ"חאלפיםג'התמידהוסרקיצין,מחשבידברי
כתיבאומרים,וקצתםקי"ח.אלפיםחמשתוהואצורנו,במצותשרנומיכאליעמודואזותשעים,



ז)שם,(שםשאמרומהוחמשה.שלשיםמאותשלשאלףלימיםויגיעהמחכהאשרייב)יב(דניאל
אםכיאינומועדז"לגאוןסעדיהרבינופירשוחמשה,שלשיםמאותושלשאלףוחצי,מועדיםלמועד

מאותג'אלףכמויהיווחצימועדיםכןאם,טו)כא,(שמותהאביבחדשלמועדכמוהדבריםלשמוש
שכלוהואוחציים.מלכותםכשניהקץויהיהישראל,מלכיותשנימועדיםבאמרושהכונהשנה,ל"ה
ג'אלףהמקובץיהיהתמ"ה,חצייםבבית,ות"יהבית,בניןקודםת"פשנה,תת"ץהיההמלכותעת

מזההמקובץיהיהותתכ"ח,אלפיםג'אלבחטאינושהיההביתחרבןעלהוסיפהובכיוון.ול"המאות
ליצירההואמצריםיציאתכידעשלך,התאריךמתוךהתאריכיםלדעתתרצהואםקס"ג.אלפיםה'

תתקכ"ח,אלפיםראשוןביתובניןכה.עדהיצירהמןשהםתאריכיםזכרנונ"אופרקתמ"חאלפים
הסירםתתכ"ח.אלפיםשלשתחרבנות"ח,אלפיםשלשתשניביתבניןשל"ח.אלפיםשלשתחרבנו

שהואשטרותמניןכידעלזהלספרא.לישלייהתנאטעיואילחומריה,ליהומשכחתשלךמתאריך
וראשיתשניביתלבניןהארבעיםשנתשהואהחזוןחתימתוהואמוקדון,אלכסנדרוסמלכותתחלת
ביתשנה.שע"טשנילחרבןקדםהשטרותשמניןהריתמ"ט.אלפיםג'הואגדולה,כנסתלאנשי
פרסמלךכורשאמרכהב)(א,עזראספרבתחלתכתיבשכןלכורששניביתדוד,בןלשלמהראשון

תניאביהודה.אשרבירושלםביתלולבנותעליפקדהואהשמיםאלהיה'לינתןהארץממלכותכל
חשמונאיביתמלכותק"פ,יוןמלכותל"ד,הביתבפניפרסמלכותאומריוסירבי(פ"ל)עולםבסדר
כחיעצורומייח)ו,(בהימיםדבריבספרכתובהבית.שעמדת"כהריק"ג,הורדוסמלכותק"ג,

לבנות לו בית כי השמים ושמי השמים לא יכלכלהו, ומי אני אשר אבנה לו בית כי אם להקטיר לפניו.

אדון יחיד אל הבית הזה אורו של עולם,
זה עני קורא שופך שיח וזורק מרה,
צועק זועה פושט ידיו ופורש כפיו,

נגדך אל שם פניו,
מחכה צדקתך מקוה ישועתך,

עומד ברשות הרבים אשר קשתי שנאתם הם רבים,
והנכרי אשר לא מעמך ישראל גדול בבית,

ואין איש מאנשי הבית שם בבית,
בחסדיך הנאמנים אלהי בנה ביתך כבתחלה,

פוקד ישועה פקוד עם סגולה,
שבע רוגז הולך בגולה,

ואל עיר קדשך בדביר ארמון מהוללה,
הביאהו בחמד וברחמים ועל מזבחך יעלה עולה,

כי תתנהו לשם ולתהלה.

ב'לעולמו,להאירא'הבא,לעולםלחדשהקב"העתידדבריםעשרהכא)טו,(פ'רבהשמותבאלה
העריםכלשבוניםד'חדש,בכלפירותיתנושהאילנותג'בהם,ומרפאמירושלםחייםמיםשמוציא



כלשמביאז'תרעינה,ודובפרהו'ספיר,באבניירושלםשבונהה'ועמורה,סדוםואפילוהחרבות
י'עוד,מותשאיןט'בעולם,בכישאיןח'ישראל,וביןבינםבריתוכורתוהרמשיםוהעופותהחיות
שתפולפרסעתידהא)(י,פ"קיומאמסכתישובון.ה'ופדויייא)נא,(ישעיהשנאמרויגוןאנחהשאין
עדבאדודבןאיןרבאמריהודהרבדאמרסותרים,בידבוניםשיפלוהואמלךגזרתועודרומי,ביר

יולדהעתעדיתנםלכןב)ה,(מיכהשנאמרכלו,העולםבכלחדשיםתשעההרשעהמלכותשתתפשט
ילדה ויתר אחיו ישובון בני ישראל.

על בית חוניו

הקריבהואםהמקדש,בביתיקריבנהחוניו,בביתשאקריבנהעולהעליהריא)(קט,מנחותמסכתסוף
הצדיקשמעוןשמתשנהאותהדתניאהוא,ע"זביתלאוחוניוביתדאמרכמאןתנןיצא.חוניובבית
לשוםעליווהעלהמזבחובנהמצריםשללאכסנדריההלךוכו'.תחתיישמשבניחוניוליהאמרוכו'.

ז"לוהר"ממצרים.ארץבתוךצבאותלה'מזבחיהיהההואביוםוהיהיט)יט,(ישעיהשנאמרשמים
(דבריםבתורהשכתובמהעלשעבראלאע"ז,לאוחוניוביתואמרזהעלביאורהוסיףשם)(בפיהמ"ש

הנלויםכלעםמצרקבטשקוריןכתאליוונאספותראה.אשרמקוםבכלעולותיךתעלהפןיג)יב,
ובכיוצאההואבביתקרבנותומקריביןלשםבועובדיםהמצרייםוהיוהשם,לעבודתוקראםאליהם,

בביתהקרביםהקרבנותשכלמודיםוהכלשנה.מאתיםההואהביתועמדחוניו.שלמדםמהכפיבו
פרק(שםתוספתאנוחרים.אוחונקיםכאלושםהנשחטיםחייםובעליקרבן,שאינםבוובכיוצאההוא

במההתירבשעתאסור,במה,איסורבשעתאחריםבמקומותאםחוניובביתששמשוהכהניםה"ג)יג
יצדקרביאמרא)(י,קמאפרקמגלהמסכתהבמות.כהנייעלולאאךט)כג,ב(מלכיםשנאמרמותר

קדשהראשונהקדושהקסברהוא.ע"זלאוחוניוביתקסבריהזה,בזמןחוניובביתשמקריביןשמעתי
לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא.

על בית פגי

הפניםולחםהלחםשתילומררגילהוילעולםאומרשמעוןרביב)(צה,הלחםשתיפרקמנחותמסכת
פגישביתאצליוהנכוןז"להר"מפי'מ"ג)פ"ז(שםהתודהובפרקפגי.בביתוכשרותבעזרהכשרות

קרובוהיה,ח)א,(דניאלהמלךבגפתמגזרתפגיביתאותוקוריןולכןהמנחות,שאופיןמקוםהיה
שתיאפילובפניםאפייתןהמנחותכלשהריזהעלתמהוישספק.בליממנוחוץוהואהביתלהר

בפניםואפייתןבחוץועריכתןלישתןהפניםלחםואחדהלחםשתיאחדב)צה,(שםוכדאמרינןהלחם,
הנה,מ"ב)פי"א(שםז"לחזרכיוגםבפנים.מעשיהםכלאומריהודהרביהשבת,אתדוחיןואינן
ז"לשהרבהריהנראה,כפיהמנחותלבישולמוכןהיהלעזרהמחוץביתפגישביתבארנווכברואמר
סג,(מנחותז"לרש"יכתבהבית.בהרשהואאלאלעזרהחוץפעםהביתלהרחוץפעםפגיביתמשים

ובולטותבחומהשהיהמגדלאחרינאלישנאשמה.וכןאחתחומהלעזרהחוץפגיביתכשרות)ד"הא
גדרנוהעזרהסתםכשרות.היוהבליטהמקוםעדלחומהחוץועדתאנהפגיכמיןלחומהחוץהדפנות



שםפגי,ביתפירשפאגי)(ערךז"להערוךוה"בשמעון.כרביולאיהודהכרביהלכהואיןלמעלה.
לחומת בית פגי שוחטין עליו בפני עצמו.אבל(צא, א)מקום חוץ לירושלם. מסכת פסחים פרק האשה

על הר ציון

ועדהמלואמןמסביבהעירויבןח)יא,אהימים(דבריכתיבוהמלוא.המלכותוכסאדודעירהוא
מחוץ.המזבח,ירךעליא)א,(ויקראעזראבןאברהםרביכתבמ"א.פרקבזההארכנווכברהסביב,

והרבעצמוהואהם,ציוןוהרריירושלם.בתוךהיהציוןשמגדלואמרותעורביםכיצפון,ירכתיוכן
כים,גדולהוהיא3חזקיהמערתפתחהואלצפוןירושלםמחומתלפניםעיטם.ועיןהזיתיםוהרהמוריה
מערהז"לפרש"יהחומתים,ביןשערדרךד)כה,(במלכיםסוףוזולתו.ב)(סא,עירוביןמסכתוזכרוה

הולכת מביתו עד ערבות יריחו, וברח לו דרך המערה.

על חברון

ברקאי.אומרהרואההגיעאםשחיטה,זמןהגיעאםוראוצאוהממונהלהםאמרא)(כח,יומאמסכת
משוםלחברוןוההזכרההן.אומרוהואבחברוןשהואעדמזרחכלפניהאיראומרשמואלבןמתיה

דאית ליה זכות אבות. אלהינו ואלהי אבותינו יזכור לבניהם זכותם.

על הר סיני

אמרסיני.הרמאילךשמיעמיכהנאלרבמרבנןההואליהאמרא)פט,(שבתעקיבארביאמרפרק
והיינווכו'.לישראלטובסימןשנעשההרליה.מבעיניסאיהרלישראל.ניסיםבושנעשוהרליה

שנקדשוקדשמדברעליו,ישראלשנצטווציןמדברלו,יששמותחמשחנינאבר'יוסירבידאמר
שירדהסינימדברעליה,ורבושפרופארןמדברעליו,קדומהשניתנהקדימותמדברעליו,ישראל
ולמהשמוסיניהראבהור'דאמראבהודרביופליגאשמו.חורבשמוומהעליו,העולםלאומותשנאה
א)לח,(ב"קוה'ד'שנגחשורפרקאמרינןוהכיעליו.העולםלאומותחורבהשירדהחורבשמונקרא

התורהכשנתןמסיניכלומרלישראל,ממונןהופיעמפארןפארן,מהרהופיעמהכאאמריוחנןרבי
(פ"ב)הברכהוזאתפרשתבספריששנינומהלפיאבלהעולם.אומותשלממונםלהםהתירלישראל

לישראלהואברוךהקדושנגלהרוחותמארבעהתםאמרינןדהכיסיני,הרהיינולאודפארןנראה
שנאמררביעית,רוחאףמנייןפארן.מהרהופיעלמומשעירוזרחבאמסיניה'ח)לג,(שםשנאמר
קמאפרקזרהעבודהמסכתוכןנפשיה.באפירוחוחדחדדכלמשמעיבא,מתימןאלוהג)ג,(חבקוק

שהואלומרישופארןתימן.גריסולאפארןדגריסלמאיבפארן,בעיומאיבשעירבעימאיב)(ב,
ב)לג,(דבריםירושלמיתרגוםהואוכןפארן,במדברותשבכא)כא,(בראשיתכתיבשכןישמעאלארץ

לכאורה צ"ל מערת צדקיה, וכן הוא בהגמרא לפנינו.3



לפרש,מפארן)ד"הא,לח,(ב"קלרש"יהכריחוזהישמעאל.לבנידאיתגלימטוראפארןמהרהופיע
נגלהדבפארןמשמעקבלוה,ולאהאומותכלעלהתורהוהחזירכשסבבלישראלממונןהופיעמפארן

ובצדשמותיו,ושארפארןהרזהומצדסינינקראזהומצדגדולהואסינידמדברלומרוישלאומות.
פארן נגלה לישמעאל וכן תירצו בתוספות.


