
פרק ו׳
הלכה א-ב

ַעדְמַהֵּל�ַהַּביִתַהרֶׁשלִמזְָרִחיִמַּׁשַערנְִכנָסְּכֶׁשָאָדםָהָהר.ְּבַמֲעֵלהֶאָּלאְּבִמיׁשֹורָהיָה�אֻּכּלֹוַהִּמְקָדׁשא.
ְוִׁשְלָחּהַאָּמהֲחִציַמֲעָלהָּכלרּוםַמֲעלֹותֶעְׂשֵרהִּבְׁשֵּתיםַהּנִָׁשיםְלֶעזְַרתַהֵחילִמןְועֹוֶלהְּבָׁשֶוה.ַהֵחילסֹוף

ֲחִצי ַאָּמה:

ַמֲעלֹות.ֶעְׂשֵרהַּבֲחֵמׁשָהֲעזָָרהְּתִחַּלתֶׁשהּואיְִׂשָרֵאלְלֶעזְַרתִמֶּמּנָהְועֹוֶלהְּבָׁשֶוה.ַהּנִָׁשיםֶעזְַרתָּכלּוְמַהֵּל�ב.
רּום ָּכל ַמֲעָלה ֲחִצי ַאָּמה ְוִׁשְלָחּה ֲחִצי ַאָּמה:

כסף משנה

דמדותבפ"בוכו'.במישורהיהלאכולוהמקדש
מעלותוי"באמותי'החילממנולפניםג')(משנה

אמהחציושלחהאמהחצימעלהרוםשםהיו
רוחבמשךשלחהט"ו)(דףדיומאבפ"קופירש"י
לצפוןההררוחבבכלוארכהאמהחציהמעלה

ולדרום:

שהואישראללעזרתממנהועולהומ"שב.
דמדותבפ"בוכו'.מעלותבט"והעזרהתחלת

ושנינוישראללעזרת[מתוכה]1עולותמעלותוט"ו
חצימעלהרוםשםשהיוהמעלותכלפרקבאותו

אמה ושלחה חצי אמה:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

מוהרר"יכתבכו'.במישורהיהלאכולוהמקדש
שםהיומעלותוי"בדמדותפ"בז"לקורקוס
כלרוםנשיםלעזרתוממנוהחילממנולפנים
נתבארשםגםאמה.חציושלחהאמהחצימעלה
כנגדישראללעזרתנשיםמעזרתהיומעלותשט"ו

אותםשעלתליםבספרדודשאמרמעלותט"ו
רוחבשלחהופי'ע"כ.השיראומריםהלויםמעלות

המעלה מקום דריסת הרגל ממזרח למערב:

[ר"ל מעזרת נשים]:1

עזרתשלגובההנמצאכתבז"לזמראן'ומהר"ד
ט"וישראללעזרתממנהועולהאמותששנשים

וחציאמותי"גגבוהישראלעזרתנמצאמעלות
נמצאוחציאמותשתיכהניםלעזרתממנהועולה
משםועולהאמהעשרששהגבוהכהניםעזרת

אמות.כ"בגבוההאולםנמצאמעלותבי"בלאולם
ההיכלקרקעגובהנמצאבשוהוההיכלוהאולם

יותר על שער הר הבית שתי אמות:

הר המוריה

כ"ה יומא ט"ז א' מדות פ"ג.בשתים עשרה וכו'.

ב'נ"אוסוכהשםיומאוכו'.עשרבחמשהב.
ובמדות שם מ"ה.

קרית ספר

אותולישררצוולאבמישורהיהלאכלוהמקדש
הרדאיקרימשוםהשפלולהגביההגבוהלהנמיך

עשוזהומפנידקדישהואהרדבעודומשמעה'
כדינמוךהביתהרשלהמזרחישערשע"גכותל
ההיכלפתחרואההמשחהבהרהעומדשיהא

אלוהזהדכתיבההיכלנוכחהפרהמדםכשמזה
נוכח פני אהל מועד וגו'.



הלכה ג-ד

ּבֹויֵׁשּדּוָכןְוָעֶליָהַאָּמהְּגבֹוָההְּבַמֲעָלהַהּכֲֹהנִיםְלֶעזְַרתִמֶּמּנּוְועֹוֶלהְּבָׁשֶוהיְִׂשָרֵאלֶעזְַרתָּכלּוְמַהֵּל�ג.
ְׁשֵּתייְִׂשָרֵאלֶׁשלַעלְּגבֹוָההַהּכֲֹהנִיםֶעזְַרתנְִמֵצאתַאָּמה.ֲחִציְוִׁשְלָחּהַאָּמהֲחִציַמְעָלהָּכלרּוםַמֲעלֹות.ָׁש�ׁש

ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה:

ֶעְׂשֵרהִּבְׁשֵּתיםָלאּוָלםִמָּׁשםְועֹוֶלהְּבָׁשֶוה.ְוַלִּמזְֵּבַחָהאּוָלםּוֵביןְוַהִּמזְֵּבַח.ַהּכֲֹהנִיםֶעזְַרתָּכלּוְמַהֵּל�ד.
ַמֲעלֹות. רּום ָּכל ַמְעָלה ֲחִצי ַאָּמה ְוִׁשְלָחּה ֲחִצי ַאָּמה ְוָהאּוָלם ְוַהֵהיָכל ֻּכּלֹו ְּבָׁשֶוה:

כסף משנה

גבוההבמעלההכהניםלעזרתממנוועולהומ"ש
גבישםוכו'.מעלותג'בוישדוכןועליהאמה
מעלהאומרראב"יהכהניםועזרתישראלעזרת
ג'ובועליהנתוןוהדוכןאמהוגבהה[שם]היתה

הכהניםעזרתנמצאתאמהחציחצישלמעלות
ופירש"יומחצהאמותשתיישראלמעזרתגבוהה
אמהחצישלמעלותשלשובודיומאבפ"ק

שעולים בה לדוכן:

וכו'.מעלותבי"בלאולםמשםועולהומ"שד.
שנינושהריזהעללגמגםויש(מ"ו)דמדותבפ"ג
חצימעלהרוםשםשהיוהמעלותכלדמדותבפ"ב
הריאולםמשלחוץאמהחציושלחהאמה

כתבעובדיהוה"רזובמדההיולאהאולםשמעלות
אמה][חצימעלהרוםה"גהאולםמעלותגבי

ולגירסתשמעיהה"רגריסוכךוכו'אמהושלחה
וי"באמהכ"בולמזבחהאולםביןקשהרבינו

חציושלחהאמהחצימעלהרוםשםהיומעלות
אמה וצ"ע:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

קורקוסמוהרר"יכתבכו'.לאולםמשםועולה
שלנו.בספריםשנוייההיארבינוכדבריבפ"גז"ל

כלרוםשםשהיוהמעלותכלאמרושבפ"באלא
ממעלותחוץאמהחציושלחהאמהחצימעלה

במדההיולאהאולםשמעלותמוכחע"כ.האולם

עלרבינושכתבמצאתיבערביהמשנהובפי'זו.
האולםשמעלותפ"גונתבארלשונוזהזו.משנה
רבינוגםוכו'.אמהושלחהאמהחציגובהה

שמעלותאולםמשלחוץבפ"בכתבז"לעובדיה
נתבארכאשרכןהיולאלמזבחהאולםשבין

אמהחצימעלהכלרוםה"גכתבופ"גרפ"ג.
להיותצריךשכןנראהולכךע"כ,אמהושלחה
מוכרחוזהדפ"בההיאקשיאלאדאירבינובספרי

אעפ"י שלא מצאתי כן בספר כתיבת יד:

הר המוריה

(ועי'מ"ושםובמדותשםיומאוכו'.גבוהבמעלה
מש"כ לעיל סי' א' ס"ק י"ז במש"כ שם).

הקרקעהיהוהאולםהמזבחדביןמש"כבשוה.ד.
בשוה עי' לעיל פ"ד ה"ט מש"כ מזה יעו"ש היטיב.

וישוז"למר"ןכתבאמה.חציושלחהאמהחצי
המעלותכלדמדותבפ"בשנינושהריע"זלגמגם
אמהחציושלחהאמהחצימעלהרוםשםשהיו
במדההיולאהאולםשמעלותהריאולםמשלחוץ

ושלחהאמהחצימעלהרוםכתבעובדיהוה"רזו
רבינוולגירסתשמעיהה"רגריסוכךוכו'.אמה

מעלותוי"באמהכ"בולמזבחהאולםביןקשיא
אמהחציושלחהאמהחצימעלהרוםשםהיו

שפיראתיהר"שלפי'בשלמאוכוונתועכ"ל
מחזיקהיהמשכווהאולםהמזבחשביןדהמקום

אמהכ"במקוםאותובשיעורהיוולכןאמהכ"ב



א"כמרןכוונתהואכןואםקשיא.רבינולפי'אבל
מ"ובפ"גשםדאיתאדמהמפרשדרבינולק"מ

רקכללהמעלותעלקאילאמהרובדיםהחשבון
בפ"דבזהשהארכתיוכמומבחוץהאולםכותלעל

היוולמזבחהאולםדביןבמש"כהכארמזוכןה"ט
בשוהבד"הלעילוכמש"כהמזבחלקרקעשוה

האולםביןכךאיתאא'ט"זביומאוהנהוהבן.
מעלהרוםשםהיהמעלותוי"באמהכ"בולמזבח

רבינו.כדעתוהיינואמהחציושילחהאמהחצי
ושילחהוצ"להואדט"סשםכתבוישניםוהתוס'

עלאבלהיטיביעו"שפ"במ"גמהךוראייתםאמה
דהאאולםמשלחוץהךל"גדרבינוצ"לכרחך

ועודוז"לבפי'רבינוכתבגופהמשנהבאותה
מעלהרוםהאולםשמעלותהשלישיבפרקיתבאר

דקאיוכיוןעכ"לאמהחציושילחהאמהחצי
באותו משנה וכותב כן מסתמא ל"ג לה.

פ"דלעילמש"כועי'יהודהשבטבס'וכ"כבשוה.
ה"ג יעו"ש.

לחם שמים

מעלהכלרוםמעלותבי"בלאולםמשםועולה
ז"לכ"מהר"בכתבאמה.חציושלחהאמהחצי
שהיוהמעלותכלשנינושהריזהעללגמגםויש
חוץאמהחציושלחהאמהחצימעלהרוםשם

ולגרסתוכו'אמהושלחהה"גוהרע"באולםמשל
וי"באמהכ"בולמזבחהאולםביןקשיארבינו

חציושלחהאמהחצימעלהרוםשםהיומעלות
אמה וצ"ע עכ"ל:

והלאניחאמילהרע"באטוקושיאמאיידענאולא
ומחצהאמותב'נמצאוולפירושולגרסתוגם

מהבהןלפרנסוצריךהמעלותחשבוןעלמעדיפות
ברצפתשלמטהראשונהלמעלההמזבחשבין

א"כבמשנה,כללנזכרשלאדברשהואהעזרה
האולםמעלותבביאוררבינוששנהזוכעורה
המזבחביןהואהמעלותשלחיעלהעודףכןשכמו

שלאאחרשיהיהמהיהיההתחתונה,והמעלה
נתבאר הפכו:

ויעידיגידהרע"בבפי'יראהאשרהישרוהמעיין
ורחוקדחוקורובדיהןבמעלתשפירושובאמת

לפיהרגלדפוסהיאוגרסתובלשון,משיובן
בומסכימותוהגרסאותהפירושיםואיןהמנעל,

שזכינוהרא"שבפי'עודשנראהכמואחת,לדעת
לו, והוא גורס ומבאר בדרך אחרת רחוקה מאד:

המשנהלשוןשדחקםהדחקהואהזההלחץוכל
משלחוץוכו'המעלותכלשאמרודמדות,דפ"ב
מעלהרוםגירסתעםלהשוותולויכלושלאאולם,

שביןמעלותדגבידפ"גחציושלחהאמהחצי
ולשנותגירסאלשינוישהביאםזהולמזבח,האולם
איןרבינוולדעתאמה,חציבמקוםאמהושלחה

נכונהישנהוהגירסאוהגההתיקוןלשוםצורך
שגם שם שנינו רום חצי ושלחה חצי אמה:

דההיאאולם,משלדחוץדלעילמהאקשיאולא
אולם,שלודאישהיאקאילחודהעליונהאמעלה
אלאבהחלטאולםשלקרויןאינןשלמטהוהשאר

הסמוכהאותהורקנקראין,ולמזבחאולםשבין
שלחהברוחבנשתניתודאיהיאבלבדלאולם
שלהעליוןהרובדכנגדאמות,ד'ספקבלישהוא
באותןרבינושלפירושולפימבחוץ,אולםכותל

כצוצטראותשהןדלעיל,בפ"דשביארםרובדין
והואד',רובדהואוהעליוןהכותלמןיוצאות
ולמזבח,אולםשביןאמהכ"בבחשבוןהנכנס

הרובדתחתשהיאהאולםאצלהעליונהשהמעלה
הרובדמשךכרוחבשלחהרוחבממש,כנגדוהלז

שעליה:

אותהעלהכוונהאולםמשלחוץששנינווזוהי
דומהואינהאולםשלודאישהיאכנזכר,מעלה
הללוואףאמהחציבשלחשהןהמעלותכללשאר
אלאיצאהולאבכללן,הןולמזבחהאולםשבין
שוםבלימאדמבוארדברוהואד',ששלחהאחת
א"כנשארואלו,במעלותרבינושלבפירושודוחק



שמעלותמהעלמותראמהי"גרבינולשטת
מזבחביןהעזרהרצפתבהםופרנסצאאוכלות,

להתחלת המעלות, וזה ברור בלי שום מונע:

מעשה רקח

ז"למרןמ"שעייןוכו'.לאולםמשםועולה
ע"כ.וצ"עוכו'אולםמשלחוץקתנידמתני'

וז"לכתובמצאתיידכתבמפאנוהרמ"עבהגהות
בסמ"גוכ"כאמהושלחהכתובכת"יבהרמב"ם

ושלחהמעלהרוםגרסינןהכיז"למרןומ"שע"כ.
אמהחצימעלהרוםהגיההנ"לבהגהותאמה

ושלחה אמה ע"כ ופשוט הוא:

מרכבת המשנה

והנראהבצ"עהניחהכ"מוכו'.אמהחציושלחה
מעלהרוםה"גדמדותבפ"גלהגיההוצרךדהרע"ב

הפוכהגירסאלפניודהיהאמה,ושלחהאמהחצי
דתנןהאולפ"זאמהחציושלחהאמהמעלהרום
איוזהגובהלעניןהואהאולםמןחוץדמדותפ"ב

לגירסתאבלה',הל'דבסמוךהחשבוןמכחאפשר
החשבוןלעניןבשלחהקפידאדאיןניחאהרע"ב
וז"למ"גדמדותפ"בהמשנהבפי'ורבנוה'.שבהל'

חצימעלהרוםהאולםשמעלותבפ"גיתבארועוד
מ'גבהואולםשלפתחווכןאמהחציושלחהאמה

הגירסאלמחוקכוונתונראהע"כ.עשריםורחבו
פתחווכןמדסייםאמנםמעלות.גבימאולםחוץ
ביןאולםמשלחוץדגריסמשמעאולםשל

בפ"גיתבארועודשכ'וזהובפתחים,ביןבמעלות
וכןלשוןוזהוופתחים,במעלותבאולםשינוישיש
הואבמעלותשינוישישהיכיכיר"לוכו',פתחו
חצימעלהרוםרבנומ"שולפ"זבפתחים,הדין
ליכאדא"כט"סבהכרחאמהחציושלחהאמה

קשהותוהאולם.למעלותמעלותשארביןשינוי
שלנמיהאיכאאולםמשלחוץתנןהאיךטובא

לכןה"ג.כנ"לאמהגבוהאחתדמעלהכהניםעזרת
אמהמעלהרוםהמשנהפי'בלשוןלהגיהנראה

בפנישהיתההגירסא(כפיאמהחציושלחה
קאמרדהכירבנוומפרשלהגיה)ידושלחהרע"ב

ואחתאמהגבהההאולםממעלותאחתמעלהדרק
והיינואמה,חציאחתכלגובההנשאריןעשרה
עזרתדמעלותדס"ליעקבבןאליעזרדר'כרבנן
אמהחציבגובהארבעהמעלותכלהיוכהנים

ב'רקישראלשלעלגבוההכהניםעזרתדנמצאת
אולםמשלחוץדמדותדפ"בסתמאדניחאאמות

כהנים.עזרתושלאולםמשלחוץנקיטולא
דמדותפ"בהמשנהבפי'רבנולשון(וכדמשמע

יעקבבןאליעזרר'זומסכתומכללשכ'מ"ד
עלגבוהההיתהכהניםשעזרתזהבפרקשאמר
פליגידרבנןאלמאומחצהאמותב'ישראלעזרת

גבוהההיכלקרקעדלכו"ערבנווסובראדראב"י,
שיהיהלמ"דוליכאאמותכ"בהביתהרמקרקע

אלא)כהניםעזרתבשלוגםאולםבשלשינוי
גבוהההאולםממעלותאחתהיתהדראב"ידלרבנן

אמה.חציגבהןכולןכהניםעזרתשלאבלאמה
ושלחהאמהמעלהרוםדלקמןסתמאהךולפ"ז

אבלאולםמשלחוץדס"ללרבנןאתאןאמהחצי
אמנםאמה.חציבגובהארבעתןכהניםעזרתשל

במעלותאיןוא"ככראב"יה"גלעילפסקרבנו
דנראהט"זדףביומאועייןכלל.שינויהאולם
ישראלמשלגבוההכהניםעזרתדראב"ידלרבנן

ותנן,ד"הישניםבתוס'ועי"שוחצי,אמהרק
חצימעלהרוםדמדותפ"גגירסתםדהיתהדמבואר

ואולירבנו,גירסתהיתהוזואמהחציושלחהאמה
מעלהשםהיהשלאאולםמשלחוץקאמרהכי

מדרגההיאהאולםקרקעאלאבבניןהעליונה
העליונה דלא שייך ושלחה חצי אמה.



הלכה ה

ַהַּביִתַהרַׁשַערְוגַֹבּהַאּמֹות.ְוֶעְׂשִריםְׁשַּתיִםַהַּביִתַהרֶׁשלַהִּמזְָרחַׁשַערַקְרַקעַעלַהֵהיָכלַקְרַקעּגַֹבּהנְִמָצא
ַׁשַערַּגֵּביֶׁשַעלּכֶֹתלָעׂשּוזֶהּוִמְּפנֵיַהֵהיָכל.ֶּפַתחרֹוֶאהֵאינֹוַהִּמזְָרחַׁשַערְּכנֶגֶדָהעֹוֵמדְלִפיָכ�ַאָּמה.ֶעְׂשִרים

זֶה נָמּו�. ְּכֵדי ֶׁשּיְֵהא ּכֵֹהן ָהעֹוֵמד ְּבַהר ַהִּמְׁשָחה רֹוֶאה ֶּפַתח ַהֵהיָכל ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמּזֶה ִמַּדם ַהָּפָרה נַֹכח ַהֵהיָכל:

כסף משנה

שערקרקעעלההיכלקרקעגובהנמצאומ"ש
שערוגובהאמותכ"בהביתהרשלהמזרח

שערכנגדהעומדלפיכךאמהעשריםהבית
עשוזהומפניההיכלפתחרואהאינוהמזרח

שניבפרקוכו'.נמוךזהשערגבישעלכותל
חוץגבוהיםהיושםשהיוהכתליםוכלדמדות
עומדהפרהאתהשורףשהכהןהמזרחימכותל
היכלשלבפתחוורואהומתכווןהמשחההרבראש
כל(ט"ז)דיומאבפ"קופירש"יהדםהזייתבשעת

גבוהיםהיוהביתהרבנייניבכלשםשהיוהכתלים
עשריםגבוהיםשבהםפתחיםכלשהיומאדהרבה
חוץמאד.הרבההפתחיםשעלממהלבדאמה

שבוהביתהרלרגליהתחתוןוהואמזרחימכותל
נכנסיםהחילומןהנשיםעזרתשלפנילחילנכנסים
שכהןהגדולה.לעזרהנשיםומעזרתהנשיםלעזרת
הרהואהמשחהבהרעומדהפרהאתהשורף
הכהןופנימקדםירושליםפניעלאשרהזיתים
דרךהכותלראשגובהמעלורואהומתכויןלמערב

מזהכשהואהיכלשלפתחוממנושלפניםהשערים
היהואםמועדאהלפנינכחאלוהזהכדכתיבבדם

זהכנגדזהמכווניםשהשעריםאע"פגבוההכותל
עזרתושערהנשיםעזרתשערכנגדהביתהרשער

העזרהושערהגדולההעזרהשערכנגדהנשים
פתחאתלראותיכולהיהלאההיכלפתחכנגד

ועולהומגביההולךשההרלפיפתחיםדרךההיכל
יותראמותעשריםגבוהההיכלפתחשקרקעעד

ההיכלאסקופתונמצאתהביתהררגלימקרקעי
לראותיוכלולאהביתהרפתחממשקוףגבוהה

ורבינועכ"ל.פתחאותודרךההיכלפתחחלל

הכתליםדכלאמתני'דמדותפ"בהמשנהבפירוש
זהבפרקשכתבמהככלכתבגבוהיםהיושםשהיו

באר היטב:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ביאורז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.גובהנמצא
כשארעשריםהפתחעושיןהיושאםהענין

הפתחשלהעליוןמשקוףנמצאהיההפתחים
שהםאמותשתיהיכלשלהתחתוןממשקוףלמטה

עשוכךומפניהי"ב.מןהנשארותמעלותהד'רום
כדינמוךהפתחשע"גוהכותלנמוךיותראותו

שלהעליוןמשקוףמעלההיכלפתחלראותשיוכל
אהלפנינוכחוהזהבזהויתקייםהמזרחפתח

הביתמהרממנושנכנסיםפתחהואזהופתחמועד.

שיעוריותריראהנמוךיותרשיהיהמהוכללחיל.
מפתח ההיכל. וזה ברור:

זמראן'מהר"דכתבכו'.זהכותלעשומהומפני
גבוהיםהיושםשהיוהכתליםוכלבמשנהשםז"ל
עומדהפרהאתהשורףשהכהןמזרחימכותלחוץ
בשעתהיכלשלפתחוורואהומתכויןהמשחהבהר

שאנילידקשיאאלאמבואר.זהוכלהדם.הזאת
כותלשיהיהשאפילומאדגבוההמשחההררואה

יכולהי'הביתהרכותליכשארגבוההמזרח
הרבראשהיוםהעומדשהריההיכלפתחלראות

מאד.עמוקהתחתיוהביתכלאתרואההמשחה
בראשהפרהאתשורפיןהיושלאצ"לזהולתרץ

שהואממההרבהגבוההי'הביתוגםהמשחההר
כשארגבוההמזרחכותלעשולאולפיכךעתה,

שהיהממהעתהנמוךוהביתוהיותהכתלים.



אבןמעניןלעילאותוהוכחתיכברבתחילה
השתייה:

הר המוריה

ובפי'שםביומאמבוארכ"זוכו'.ועשריםשתים
רבינו למשניות מדות פ"ב מ"ד ה'.

מעשה רקח

אלונמחקוידכתבאחרבנוסחההיכל.פתחרואה
ג' תיבות:



הלכה ו

ְוַהּנְָבִליםַהִּכּנֹורֹותנֹוְתנִיןַהְלִוּיִםֶׁשָּׁשםַהּנִָׁשים.ְלֶעזְַרתְּפתּוחֹותיְִׂשָרֵאלֶעזְַרתַּתַחתָׁשםָהיּוּוְלָׁשכֹות
ְּבָׁשָעהעֹוְמִדיםַהְלִוּיִםָהיּוַהּכֲֹהנִיםְלֶעזְַרתיְִׂשָרֵאלֵמֶעזְַרתָהעֹוֶלהַהּדּוָכןְוַעלַהִּׁשיר.ְּכֵליְוָכלְוַהְּמִצְלַּתיִם

ֶׁשאֹוְמִרים ִׁשיָרה ַעל ַהָּקְרָּבן:

כסף משנה

וכו'.ישראלעזרתתחתשםהיוולשכותומ"ש
הדוכןועלשכתבומהמדות.דמסכתב'בפרק

הלויםהיוהכהניםלעזרתישראלמעזרתהעולה
הקרבן.עלשירהשאומריםבשעהעומדים

בס"פ ב' דערכין (דף י"ג) :

ארץ יהודה

לעזרתישראלמעזרתהעולההדוכןועל
וכו'.הדוכןועלומ"שמרןכתבוכו'.הכהנים

דמתני'מבוארתוכוונתועיי"שדערכיןפ"בבסוף
להוכיחאיןאבלדוכן.הלויםשירלמקוםקורא
עזרתשביןבדוכןבשירעומדיםדלויםמשם

מעלותדט"ודאפשרכהניםלעזרתישראל
שםישראללעזרתמתוכןשעוליןנשיםשבעזרת

ששםלפידוכןונקראהקרבןבשירעומדיםהיו
והואדכליםבפ"זרבינווכמ"שאצטבאהואדוכן

ס"לדמדותבפ"בהר"שוהריפלןדוךמלשון
מעלותט"ועלהקרבןשיראומריםשהלוים
קורהובערכיןוכאןנשיםלעזרתמתוכןהעולות

מאותהדינוהוציאשרבינולענ"דנראהלכןדוכן.
אומריעקבבןאליעזרר'דמדותפ"בבסוףששנינו

וכו'עליהנתוןוהדוכןאמהגבוהההיתהמעלה
הלויםעומדיםעליוזהשדוכןרבינוומפרשעיי"ש
לעזרתמתוכןהעולותמעלותוט"והקרבןבשיר

שירזהושירבכליהלויםעומדיםשעליהםישראל
עלהיתהכהניםוברכתהשואבהביתשמחתשל

מ"שועייןשםהר"שכפי'ושלאהאולםמעלות
רש"י בפ' החליל דף נ"א עיי"ש.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"לזמראן'מהר"דכתבכו'.העולההדוכןועל
לאישראלאתשמברכיןבשעהשהכהניםמשמע

אולם.שלבמעלותאלאזה,הדוכןעלעומדיןהיו
תפלהבהלכותרבינושכתבע"זנשאלתיוכבר
הכהניםבמקדשכיצדכהניםברכתה"ט][פי"ד
כתב[הי"ד]בעצמופרקובאותולדוכן.עולים
והעליתיכו',האולםמעלותעלועומדיםבאים

שישפ"ד]סי'ח"ההרדב"ז[שו"תתשובהבאותה
ולמזבחהאולםביןלהכנסראויםהיושלאכהנים
ואותם.2תברכודכהבעשהחייביןהיוכןואע"פ

ע"אל"טוסוטהדאיד"הע"אכ"זתעניתתוס'ע'2
ובמתני'יעו"שכפיונושאדבע"משכתבוכי.ד"ה

ביןליכנסאסורבע"מדכהןמבוארדכליםספ"ק
א"רתניאע"אע"אקידושיןוע'ולמזבח.אולם

והטיתילדוכןאמיאחיאחרעליתיאחתפעםטרפון
אחיובנעימתשםשהבליעושמעתיכ"גאצלאזני

הי'ור"טכהןשהי'אמיאחיאחרופרש"יהכהנים.
וכ"היעו"ש.כהניםברכתלברךלדוכןכו'כהן

עםעליתיפ"אהגירסאושםפי"אפ"גקהלתבמד"ר
כמ"שומבוארכו'.הדוכןעלאמאאחישמעון

ומצאתי-כהנים.ברכתהי'הדוכןעלדגםהרדב"ז
עלדכשהי'הכוונהשכתבמ"ודמדותפ"בבתפא"י
שארעמדוכהניםמהרבהדחוקהאולםמעלות

רצהלאהכ"גוגםבר"כ,בשעתהדוכןעלהכהנים
עמדהאולם,שבמעלותהכהניםביןצפוףלעמוד

עכ"דלכ"גאזנור"טוהטהבריוחהמועטיםביןכאן
מ"שבפרטודחויםדחוקיםדבריוובמחכת"השם.

במעלותבדוחקלעמודרצהשלאהכ"געללומר
ומקודשלבר"כהמיוחדמקוםעיקרששםהאולם,

ע'כהניםעזרתבתחלתשהי'הדוכןממקוםיותר
הדברכאןהרדב"זבכוונתלמ"שאמנםדכלים.ספ"ק
ובניהי"אפ"אמגילהבירושלמיאמרי'דהנהנכון,
בעליולאתמימיןבחצוצרותיתקעוהכהניםאהרן



ושאר3הדוכןעלהעםאתלברךעומדיםהיו
קבעולפיכךהאולםמעלותעלעומדיןהיוהכהנים

להם רבינו שני מקומות:

ודוכןוז"למ"ודמדותפ"בבר"שמצאתיכדבריו3
שלהןעזרהבתחלתבהקבועהעםאתלברךהכהנים

וע'יעו"ש.כו'עזרתםבראשכהניםברכתנאהוכן
כו'ברכוהממונהלהםאמרמ"אפ"הבתמידמתני'

בר"כד"הע"בי"אברכותובתוס'כהניםוברכת
קודםגםכהניםברכתשםשהי'מזהדמשמעהעירו

מעלותעלההקטרהשאחרמבר"כחוץההקטרה
ולמ"שבזה.ע"אל"חסוטהובתוס'יעו"שהאולם
מיירידתמידדמתני'אפ"לאוליוהרדב"זהר"ש
ששםהגזיתבלשכת[ולאבעזרההדוכןשעלבבר"כ

ה"דמתומ"סבפ"והרמב"םאמנםמתפללים]רקהיו
שיםרקכהניםברכתגריסלאבתמידשםובפה"מ

בהגהותובמ"ששםוב"שובתיו"טיעו"ששלום
הגר"א תמיד פ"ו מ"א יעוש"ה.

סעי'קכ"חסי'או"חהשלחןערוךבס'כעתראיתי
הרדב"זמש"כממנונעלםובמחכת"הבזה.מ"שכ"ו

שםבעה"שמ"שגםבחידושיו.ובכאןבתשובה
תמוהכהנים.בשבילהי'שהדוכןהרע"בשדעת

בשבילהי'שהדוכןמ"ודמדותפ"בברע"בדמפורש
צ"עהרדב"זדבריעיקראמנםלשיר.הלוים

בשעהאלוכהניםברכתוז"לפ"זסוטהמהתוספתא
כשריןהכלהאולםמעלותעלעומדיןשהכהנים

מומיןבעליביןתמימיםביןהאולםבמעלותלעלות
א"ל.ד"השםובתוס'ע"אמ"דסוכהבש"סוע'כו'.

כו'מומיןובעליתניה"גפ"דסוכהירושלמיוע"ע
א"ל כשרים היו יעו"ש בפ"מ בזה ודו"ק.

אתראיתילאאםכו'ר"טא"לר"ע,דברמומין
בעזרהעומדמרגליובאחתחיגראימאאחישמעון

אמודאחיומבואריעו"ש.כו'ותוקעבידוחצוצרתו
אבלולמזבחאולםביןליכנסשאסורבע"מ,כהןהי'

עלעמדולכךהרדב"ז.וכמ"שכהניםבברכתחייב
שהכ"גומפנישם.עמדר"טגםכבודוומפניהדוכן

לכךלבפנים,רחוקשהואהאולםמעלותעלעמד
שאמרופ"אמרחוק.לשמועאזנולהטותר"טהוצרך
כתובותתוס'וע"עודו"ק.אזאזנושהטהעלהכוונה

כהניםבדוכןנמילהמוקיכו'חדד"הע"בכ"ד
הי'לאשבעזרהדבדוכןומשמעיעו"ש.שבגבולין

בר"כ, וצ"ע.

הר המוריה

כ"ה פ"ב דמדות מ"ו יעו"ש.לעזרת הנשים וכו'.

תוס'(ועי'ב'י"גב'י"אערכיןעי'וכו'.הלויםהיו
א'ד'שםוע"עוכו')שעליהןד"הא'נ"אסוכה

ובחגיגהא'נ"גוביומאהיטיביעו"שא'ג'ומגילה
פתיחתאובמ"רב'ל"אובר"הב'כ'ויומאא'ט"ז

וכו'חזיוןגיאמשאר"יפתחבד"הרבתידאיכה
פ"זנשאובמ"רקט"זפיסקאקרחבספריוע"ע

ה"אפ"זובנזירדהוריותפ"גירושלמיועי'ופט"ו
שנקראמקומותתמצאוהנהה"א.פ"הושקלים

מקוםשנקראופעמיםעומדיםשהכהניםמקום
הואדוכןכידברפשרנ"לולכןעומדים.שהלוים

הדוכןעלהונחועיקרהעליהשעומדיןהאיצטבא
שהלויםמקוםכהניםלעזרתישראלעזרתשבין

למקוםג"כהושאלולכןשירבכליעליועומדים
הושאלוכןהעםאתלברךעליועומדיםשהכהנים

שהכהניםלמהשקוריןלהפוסקיםזהשםאח"כ
מהבזהומיושבדוכןבשםהעםאתלברךעומדים
בר"שועי'היטיביעו"שדכןשרשהתשבישתמה
הכהניםודוכןמ"ו)דמדות(בפ"בוז"לשכתב
וכןשלהןעזרהבתחלתבהקבועהעםאתלברך

בראשלויםושלעזרתםבראשכהניםברכתנאה
וכיתמוהוהדבריעו"שוביניביניוישראלעזרתם

הרשערבהתחלתואוליללויםעזרההיתההיכן
פ"זלקמןכדאיתאלויהמחנהמתחילששםהבית
הלויםיגרעוולמהדחוקהדברכמהאבלהי"א

ישראללמחנהחוץיהיהשמחיצתםמישראל
ועודללויםכהניםביןהאמצעיםיהיהדישראל
האולםמעלותעלכהניםברכתברכודהכהנים
ה"הומוספיןתמידיןמהל'בפ"ולקמןכדאיתא

יעו"ש.ה"גהמקדשכלימהל'פ"גלקמןוע"ע
לקמןועי'כרבינומבוארז'נשאבמ"רכיובפרט

קצתדשםמהתוספתאה"גהמקדשכלימהל'פ"ג
ראיה לר"ש וע"ע במ"ר בהעלותך פט"ו.



הלכה ז

קֶֹדׁשְוגַּגֹוֵתיֶהןחֹלּתֹוָכןָהֲעזָָרהַקְרַקעִעםָׁשִויןַּגּגֹוֵתיֶהןָהיּוִאםַלחלּוְפתּוחֹותַּבּקֶֹדׁשַהְּבנּויֹותַהְּלָׁשכֹות
ָקְדֵׁשיָׁשםאֹוְכִליןֵאיןֵאּלּוַּגִּגיםְלִפיָכ�נְִתַקְּדׁשּו.�אְוָהֲעִלּיֹותֶׁשַהַּגּגֹותחֹלַּגּגֹוֵתיֶהןַאףָׁשִויןֵאינָןְוִאם

ָקָדִׁשים ְו�א ׁשֹוֲחִטין ָקָדִׁשים ַקִּלים:

כסף משנה

וכו'.לחולופתוחותבקדשהבנויותהלשכות
הלשכותתנןח)(משנהשנידמעשרג'בפרק
וגגותיהןחולתוכןלחולופתוחותבקדשבנויות

קודשתוכןלקדשופתוחותבחולבנויותקדש
אמרפ"ה:)(דףצוליןכיצדובס"פחולוגגותיהן

הלשכותת"שוכו'נתקדשולאועליותגגיןרב
וגגותיהןחולתוכןלחולופתוחותבקדשהבנויות

לקרקעשויןבשגגותיהןחסדארבתרגמהקדש
ופתוחותבחולבנויותסיפאאימאא"ההעזרה
ס"דואיחולוגגותיהןקדשתוכןלקדש

ואמרמחילהה"לעזרהלקרקעשויןבשגגותיהם
יוחנןר'קאמרכינתקדשולאמחילותיוחנןרבי

בפתוחותההיאתניאכיהביתלהרבפתוחות
מתחתמחילותאומריהודהרביוהתניאלעזרה
ת"שלחול.שפתוחותההיאתניאכיחולההיכל

אוכליןאיןהללווגגיןקתניוהאותסבראקדשוגגן
קליםקדשיםשםשוחטיןואיןקדשיםקדשישם

גוריאברחמארבאמרקדשגגןקשיאואלא
בשושןהיהאמותשתידתנןאמותשתילאותן
ביןנתקדשולאועליותגגיןופירש"יוכו'הבירה

ביןקליםלקדשיםירושליםבקדושתירושליםגגי
קדשילקדושתעזרהבקדושתהעזרהלשכותגגי

אלאלעזרהפתחלהםשאיןלחולפתוחותקדשים.
ולאהביתהרכקדושתחולתוכןהבית.להר

שויםבשגגותיהםאזלינןפתחאדבתרכעזרה
הקרקעתחתמחילותבנויותשהלשכותלקרקע
רביאמרהכיארעא.כיה"לדידהוגגיםהילכך

להרבפתוחותנתקדשולאדמחילותלהאיוחנן
להרחוץהמשתלחקריבעלשילוחדגביהבית
ההיאתניאוכיוכו'.דבריםאלובפרקאמרההבית
פתוחותנקטלהכילעזרהבפתוחותקדשדתוכן
שתחתמחילו'והתניאאזלינן.פתיחתןדבתר
ומשנינןקאמרלעזרהבפתוחותוקס"דחולההיכל

מקומןאיזהוובפרקהבית].[להרלחולבפתוחו'
היתההעזרהכלנחמןדרבקמיהתנאתנינ"ו)(דף

זהכגוןאבאליאמרהכיא"לקל"הרחבעלקפ"ז
קדשיםקדשישםואוכליםלשםנכנסיםכהנים

טומאהמשוםוחייביםקליםקדשיםשםושוחטין
בחולבנויותואילשכותלמעוטיוכו'מאילמעוטי

מדרבנןקדשתוכןתנןוהאלקדשופתוחות
בחולבנויותלשכותתניאוהאלאודאורייתא

לשםנכנסיםשהכהניםמניןלקדשופתוחות
בחצרת"למנחהושיריקדשיםקדשישםואוכלים

הרבהחצרותרבתההתורהיאכלוהמועדאהל
אבלשאנילאכילהרבאאמראחתאכילהאצל

בחולהבנויותלשכותוהתניאלאטומאהלענין
שםואוכליםלשםנכנסיםכהניםלקדשופתוחות

קליםקדשיםשםשוחטיןואיןקדשיםקדשי
תנישוחטיןאיןאמרתלאוטומאהמשוםוחייבים

קדשתוכןתנןאנןהאופירש"יחייבין.איןנמי
מצותמדרבנןטומאה.משוםעלייהווליחייב
כרתאבלבטומאהלהםיכנסושלאהיאחכמים
ומדמרבינןוכו'ללשכותמניןוהתניאליכא.וקרבן

התורהמןהןקדושםמינהשמעאכילהלעניןלהו
הקילוהיאךהואאסמכתאוקראמדרבנןדאי

לאכילתחולמקוםולהכשירדברלעקורחכמים
בחצרקדושבמקוםהרבהחצרותקדשים.קדשי



חצרותקראבהדרבישאנילאכילהמועד.אהל
בעינןדהאקליםקדשיםשםשוחטיןואיןהרבה.

אמרתלאוצדדין.צידילמעוטימועדאהללפני
נמיתניקדישילאאלמאשוחטיןאיןבה[דקתני]

אין חייבין משום טומאה עכ"ל:

משנה למלך

צוליןכיצדדס"פמהסוגיאנתקדשו.לאוהעליות
דטעמאונראהנתקדשודהיכלדעליותמוכח

התוספותמדברינראהוכןכרתחייבלשםשהנכנס
בפ"ב דשבועות (דף י"ז) ד"ה וטמא:

אבן ישראל

היהאםלחולופתוחותבקודשהבנויותהלשכות
חולתוכןהעזרהקרקעעםשויםגגותיהן

חולגגותיהןאףשויםאינםואםקודשוגגותיהן
אלוגגיןלפיכךנתקדשו,לאוהעליותשהגגים

שוחטיןולאקדשיםקדשישםאוכליןאין
דףדפסחיםמסוגיאמקורועכ"ל.קלים}קדשים

נתקדשולאועליותגגיןרבדאמרע"בפ"ה
בקודשהבנויותהלשכותדתנןמהאופרכינן

רבתרגמאקודשוגגותיהןחולתוכןלחולופתוחות
אלאעיי"ש.עזרהלקרקעשויםבשגגותיהןחסדא
שוחטיןדאיןאלאהזכירלאדהרמב"םמהדצ"ע

שפירקליםקדשיםדאכילתומשמעקליםקדשים
בעזרהמייריכאןדהרמב"םואףהגגות,עלאוכלין

קדשיםאוכליןבעזרהגםהאמ"מבירושלים,ולא
מעשהמהלכותי'בפרקהרמב"םשכתבוכמוקלים

העירבכלנאכליןוכולןוז"לה'הלכההקרבנות
בהןנאמרלאטהור,במקוםתאכלווכו'שנאמר
כלשהואטהוראלאהעזרהשהיאקדושבמקום
וכןעיי"ש,ירושליםלדורותשכנגדוישראלמחנה

תודהלחמיאטודפרכינןט"ודףבשבועותמפורש
קליםדקדשיםמבוארהרימתאכלילאבעזרה

נאכלים גם בעזרה.

הביאוע"בי"זדףשבועותדבגמראאמתהן
קדשים,קדשישםאוכליןאיןהללודגגיןברייתא

בתוס'שםוכתבוקליםקדשיםשםשוחטיןואין
דגגיןאוכליןדאיןוה"הוז"לשוחטיןואיןד"ה

אלאצולין,כיצדבפרקכדאמרנתקדשולאועליות
שייכאלאבעזרהדאכילהמשוםשחיטה,נקט

קליםקדשיםלאכולדאסורכונתםולכאורהעכ"ל,
ע"אט"ודףבשבועותמבוארדהריותמוהבעזרה,
להגיהצריךובודאיבעזרה,נאכליןתודהדלחמי

שכיחא"."לאדצ"לשייכאלאבמקוםבדבריהם
הרידכאןדנימאאףצ"ע,הרמב"םדבריאולם
לאבעזרהקליםקדשיםואכילתבעזרהמיירי

האילאשמועינןלהרמב"םלוהיהמ"משכיחא,
לאכילתנתקדשולאועליותגגיןדבירושליםדינא

דינאהאיכללנזכרולאומעש"ש,קליםקדשים
גגיןדבאמתהרמב"םדדעתלומרואיןברמב"ם,

ס"לוכןקלים,קדשיםלאכילתנתקדשוועליות
דהריעיי"ש,ל"דסימןבתשובהלהרשב"אבאמת

דגגיןדרבדדינאלהדיאמבוארפ"ודףבפסחים
שםדפריךבירושליםגםמיירינתקדשולאועליות

להס"דוס"לאיגרא,פקעדהלילאמהארבעל
אוכליןהיוהגגעלהללאומריםדהיודכיוןדגמרא

מבוארהריעיי"ש,הגגעלנמיפסחהקרבןאת
גםנתקדשו,לאועליותדגגיןדס"לדלרבלהדיא

מאידאיל"הנתקדשולאירושליםשלועליותגגין
ונאכלקליםקדשיםדהואפסחמקרבןפריך

מצוהחינוךבמנחתבזהתמהוכברבירושלים,
אכילתדשאניי"לולכאורהוצ"ע.עיי"ששס"ב
קדשיםדשארקלים,קדשיםמשארפסחקרבן
ישראל,מחנהדיןאלאלאכילתן,בעינןלאקלים

דיןלאכילתוסגידלאפסח,קרבןאכילתמשא"כ
ישראלמחנהקדושתגםבעינןאלאישראלמחנה

ואכלתובשלתפסחגביראהבפרשתוכדכתיב
פרכינןשפירולכןאלוקיךה'יבחראשרבמקום

אתאכלואיךנתקדשו,לאועליותדגגיןדס"ללרב
קליםקדשיםדלאכילתדאףהגגין,עלפסחהקרבן

בעינןלאדלאכילתןמשוםהואלן,איכפתלא



ישראל,מחנהדיןאלאישראל,מחנהקדושת
קדושתלאכילתודבעינןפסחקרבןגבימשא"כ

מקרבןרבעלפריךשפירולכןישראל,מחנה
בדעתאבלהרשב"א,בדעתי"לכ"זאכןפסח,

עלנאכלפסחקרבןדגםדס"לנראההרמב"ם
ט'בפרקהרמב"םכתבדהריירושליםשלהגגין

קרבןאכילתלעניןא'הלכהפסחקרבןמהלכות
שםכתבאחד,במקוםאלאנאכלדאינופסח

ס"לואיהבית,בכללאינןוהעליותדהגגין
הגגיןעלפסחקרבןלאכולדאסורלהרמב"ם
וע"כשם,לאכולאיןדבלא"הליהתיפוקוהעליות,

לשארפסחקרבןאכילתביןמחלקאינודהרמב"ם
הגגין,עלנאכלפסחקרבןדגםוס"לקליםקדשים

בפסחיםדמבוארמהאהרמב"ם,דעתצ"עוא"כ
וצ"ע.הגגיןעלנאכליןאינןקליםקדשיםדגםשם

הוכיחדהרמב"םליישבכתבשםחינוךובמנחת
משנהג'פרקשניבמעשרערוכהממשנהכשיטתו

כןירושליםשלועליותדגגיןשםדמבוארי'
שעומדדאילןבמעש"שהתםדקתנינתקדשו,

ולפניםהחומהמכנגדוכו'לחוץנוטהונופובפנים
זומשנההביאוי"בדףמכותובגמראכלפנים,

אמרינןצוליןכיצדדבפרקתימהבתוס'שםוהקשו
י"לועודוז"להב'בתי'ותרצונתקדשו,לאדגגות

ואוירמרוביםשענפיובאילןאפילודמיירי
ביארשםובמהרש"אע"כ.כירושליםירושלים
רקוהעליותהגגיןנתקדשודלאדכונתםדבריהם
נתקדשוכןדבירושליםבירושלים,ולאבעזרה
שגגותמהלכותי"אפרקובמל"מעיי"ש,הגגות
דהאע"זותמהוהמהרש"א,התוס'דבריהביא

דירושליםגגיןדגםלהדיאמבוארדפסחיםבסוגיא
כתבולכןפסח,מקרבןרבעלמדפרכי'נתקדשולא

עלפליגאמתני'דבאמתהתוס'דכונתחינוךהמנחת
עלפליגורבנתקדשו,כןירושליםדגגיוס"לרב

תנאדרבבגמראפעמיםכמהמצינודכןהמשנה
מכמהבפסחיםשםרבעלדפרכינןומהופליג,הוא

דרב,סתרילאמתני'דהנילברוריהיינומשניות
האיהשמיטולכןהתוס',כדעתדעתונמיוהרמב"ם

דירושליםגגותעלקליםקדשיםאוכליןדאיןדינא
דרבמעצמנולומרגדולדוחקזהובודאיעיי"ש,

גםאילברורירקלרבפריךוהגמראופליגתנא
דבדעתצ"עועודלדרב,סתרימשניותהני

דמעש"ש,אמתני'דסמיךלומרכללא"אהרמב"ם
הלכהשנימעשרמהלכותב'בפרקהרמב"םדהרי
ונופוהחומהמןלפניםשעומדאילןוז"לכתבט"ו

מעשרנופו"תחת"אוכליןאיןלחומהחוץנוטה
פודיןאיןנופו"תחת"שנכנסשניומעשרשני,

כללמפרשאינודהרמב"םהריעכ"ל,כירושלים
אכילתבעניןאיירידמעש"שדמתני'התוס',כפי'

האילןתחתאכילהלעניןאלאהאילן,עלמעש"ש
המשניותבפירוששםהרמב"םפי'וכןהנוף,ותחת

כללנזכרלאהרמב"םלדעתהריא"כלהדיא,
מינהדנדייקהאילןעלמעש"שדאוכליןבמתני'

ואזדאכרב,דלאועליותגגיןנתקדשודבירושלים
תי' המנחת חינוך ודברי הרמב"ם צ"ע.

ו'בפרקהרמב"םכתבדהנהבזהיראהואשר
המחילותוז"לט'הלכההבחירהביתמהלכות

חול,הביתלהרוהפתוחותקודשלעזרההפתוחות
קדשילאכילתביןכלפניםהחומהועוביהחלונות
אלואךא"אובהשגותעכ"ל,לטומאהביןקדשים

שוראברלהומשכחתהעזרהלקרקעבששוים
עלפרכינןפ"ודףדבפסחיםהראב"דוכונתעכ"ל,

דתנןמהאנתקדשולאועליותגגיןרבדאמרמה
בשלמאואמרינןכלפניםהחומהועוביהחלונות
עוביאלאעזרה,לקרקעדשוולהמשכחתחלונות
שורא,בברומשנילה,משכחתהיכיהחומה

הגדולה,החומהמןלפניםקטנהחומהופרש"י
שקרקעהעזרהגובהלקרקעושוהנמוכהוהיא

והיינועכ"ל,במעלותועולהוגובההולךהעזרה
לפימשערינןלעזרההשוהמקוםקידושדלענין
דהשיגמהוזהוהעזרה,ברצפתהגבוהמקום

ועובידהחלונותהרמב"םשסתםמהעלהראב"ד
במנחתוהנהצ"ע.הרמב"םודבריכלפניםהחומה
מהפיעלהרמב"םדעתליישבכתבשםחינוך
שםשאמרמהעלנ"ודףדזבחיםהש"סעלדתמה



טומאהמשוםחייביןדאיןשמואלאמריהודארב
ופרכינןקל"ה,רוחבעלאמהקפ"זאורךעלאלא

החומהועוביחלונותלמעוטיאילימאמאילמעוטי
תמהוע"זכלפנים,החומהועוביהחלונותתנינא

עובידתנןדמהבפסחיםאמרוהריחינוךהמנחת
החומההיינושורא,בברמייריכלפניםהחומה
פריךמהוא"כהחומהמןלפניםשהיתההקטנה

היהשוראדהברכיוןשמואלאמריהודאארב
רבגםובזהאמה,הקפ"זבתוךהיההרילפנים
החומהממעטיהודארבאלאדחייב,מודהיהודה

ברמב"םכמבואראמהלקפ"זחוץשהיההחיצונה
דרבי"לשפירהריוא"כהבחירה,ביתהלכות
שהיאהחיצונההחומהממעטשמואלאמריהודא
דע"כחינוךהמנחתכתבוע"כאמהמקפ"זיותר

דאוקימנאדפסחיםאסוגיאחולקתדזבחיםסוגיא
ועוביהחלונותדתנןומהשורא,בברדמיירי
פרכינןולזההחיצונהבחומהמייריכלפניםהחומה
דממעטלומראפשרדאישמואלאמריהודאאדרב

מוכחע"כדזבחיםלסוגיאולפי"זהחיצונה,החומה
ועוביהחלונותמ"מנתקדשו,לאועליותדגגיןדאף

הקידוש,בשעתדעתםהיהדכןנתקדשוכןהחומה
צ"עודבריועיי"ש,דזבחיםכסוגיאהרמב"םופסק
בברלתרוצידפסחיםבגמ'הוצרכואמאידא"כ
דשאניבזבחיםלהגמראכדס"לתרצוולאשורא

קידושבשעתהיהדדעתםהחומהועוביחלונות
לקדש אותם, וכל הגגות לא נתקדשו.

הצל"חבשםהביאחינוךבמנחתדהנהלומרונראה
מעוביפריךדמאידפסחיםהסוגיאעללהקשות

לשכותגבישםאמרינןהאוהחלונותהחומה
א"כקודש,דהםלקודשופתוחותבחולהבנויות

משוםכלפניםהחומהועוביהחלונותדלכךי"ל
המנחתוכתבקודש,הםולזהלקודשדפתוחות

דכלנ"ודףבזבחיםמבוארדהריטעותדזהחינוך
אכילהלעניןדוקאזהולקודשפתוחותדמהנימה

טומאהלעניןאבלהרבה,חצרותרבתהדהתורה
במתני'וכאןקודש,אינןקליםקדשיםולשחיטת

משמעכלפניםהחומהועובידהחלונותדקתני

לעניןוגםק"קשחיטתלעניןגםממשכלפנים
כתבעודלקודש,פתוחותלןמהנילאולזהטומאה,

שנימעשרבמסכתמבוארדהריחינוךהמנחתשם
לקודשופתוחותובחולבקודשהבנויותדלשכות

אםוא"כחול,החולונגדקודשהקודשכנגדולחול
לקודשאחדפתחיםשנילהוישבחולכולהבנויה
מ"מבקודשחציהאםדמהחול,כולהלחולואחד
רקבחולבנויהכולהאםכש"כחול,החולחלק

כולהלחולפתחגםדאיכאכיוןלקודשפתחאיכא
דנימאהצל"חקושייתקשהלאנמיולפי"זחול,

דפתוחמשוםכלפניםהחומהועוביהחלונותדלכך
הרילחול,פתוחגםהואהשנידמצדדכיוןלקודש

המנחתשלהתירוציםב'אולםעיי"ש,חולכולו
מבוארדהריכפשוטוהואהצל"חדכונתצ"עחינוך
דאףלהכי,אמטוד"הע"בט"ודףשבועותבתוס'

היהמ"מלילךלהםאפשרהיהדלאבמקום
דתמהמהוזהולקדש,היהשבלבםמהכלמתקדש
החומהועובידהחלונותמהאפרכינןדמאיהצל"ח

מקוםגםלקדשהיהב"דדדעתנימאכלפנים,
ועוביהחלונותשפירולכןלחומה,מתחתהחומה
הוהוגםלקודש,דפתוחותמצדקדושיםהחומה

דאמרינןמהוכללפנים,ופתוחבפניםעומד
לאכילהאלאקדושאינולפניםדפתוחבזבחים

לפנים,ופתחיהןבחוץהבנויותבלשכותדוקאהיינו
הוהבודאילפניםופתוחותבפניםעומדיןאבל

וכןעצמו,עזרהדיןזהודהרידברלכלקודש
ב'לוישדהריחינוךהמנחתמש"כבזהנסתר

בעומדדוקאדזהולחול,ואחדלקודשאחדפתחים
הוהאדרבהקודשבמקוםבעומדאבלחול,במקום

פרכינןדמאיהצל"ח,תמהשפירוא"כקודש,כולו
מקוםגםדקדשונימאהחומה,ועובימהחלונות

ועוביהחלונותגםקדיששפירואזמלמטה,החומה
דפתוחותמצדנתקדשו,לאדגגיןאףהחומה
נימאדאיתמוהיןהצל"חדבריבאמתאולםלפנים,
לאדגגיןדינאכלא"כלגגיןמהנילפניםדפתוח

פתוחותהגגיןכלדהרילה,משכחתלאנתקדשו
נתקדשולאדגגיןדרבדינאעיקרכלוע"כלפנים,



אוהעזרה,מחומתיותרהגבוהיןגגיןדוקאהיינו
העזרה,מרצפתיותרנמוכיןאוירושליםחומת
נימאאיגראדפקעמהלילאלרבפרכינןמאיוא"כ

דנימאואףירושלים,מחומתנמוכותהיודהגגין
יותרגבוהותהיוהבתיםדגגותלהםידועדהיה

הבנויותמהלשכותפריךמאימ"מירושליםמחומת
קודשוגגותיהןחולדתוכןלחולופתוחותבקודש

והנראההעזרה,מחומתנמוכותבהיודמיירינימא
שהלשכותמשוםהואמהלשכותהגמראדקושיית

הלשכותגגיוא"כחול,ותוכןלחולפתוחותהיו
דהגגיןמהכללמהניולאחולבמקוםהואמקומן
דאה"נרב,עלדתמהוהואולזהלקודש,פתוחין

עלהכונהנתקדשולאועליותגגיןרבדאמרמה
הלשכותמ"מהעזרה,מחומתיותרהגבוהיןגגין

הגגיןמקוםא"כחולדתוכןכיוןלחולהפתוחות
הואהגגיןמקוםא"כחול,הואאשרתוכןדתחתיהן

לתמוה[ואיןלטומאהאפילוקודשגגןואמאיחול
הואדאמאיהיכל,שלמגגוהתםפרכינןמאיא"כ

וא"כקודש,הואהגגשתחתהעליותהאקודש.
הגגאיןהרידהתםקודש,הואהיכלשלהגגמקום
בגגאיתדאמאיהיאהגמראוקו'להיכלפתוח

תמהשפירולפי"זופשוט],היכלקדושתההיכל
נימאהחומהועובימהחלונותפריךמאיהצל"ח

דהם קודש משום דפתוחות לקודש וצ"ע.

דפתוחותדינאהאיבעיקרדהנהלומרונראה
אלאמהנידלאנ"ודףבזבחיםדאמרינןלקודש
לעניןולאק"קשחיטתלעניןלאאבלאכילהלענין

וכןק"קשחיטתדלעניןמשוםהביאורע"כטמאין,
משא"כשכינה,מחנהבעינןטמאיםשילוחלענין
מחנהקדושתרקבעינןקליםקדשיםאכילתלדין

המקוםלקדשרקמהנילקודשופתוחשכינה,
אףבחול,דבנויותכיוןאבלשכינהמחנהבקדושת

"מחנה"דיןמ"משכינהמחנהקדושתדאיכא
אידמהנילקודשפתוחבדיןלעייןישולפי"זליכא,
נמידמהניאועזרה,לקרקעפתוחדוקאבעינן
לחקורדישבמהתלויוכ"זעזרה,לאוירפתוח
עזרהדאוירי"זדףבשבועותחז"לדאמרובהא

אלאנתקדש,העזרהרצפתרקאידמי,כעזרה
דיןביהחלהמקודשמקוםדאוירהלכתאדאיכא
בעצמותודהאוירדנימאאועצמו,המקודשמקום

בודאינתקדשבעצמותודהאוירנימאדאינתקדש,
לקרקעפתוחותאיןאפילולקודשפתוחותלןמהני

אלאנתקדשלאדהאוירנימאאימשא"כעזרה,
דמי,כעזרהעזרהדאוירהואדדינאאלאהרצפה,

דוקאהיינולקודש,פתוחותבעינןבודאיא"כ
העברתדאיכאי"לואזעזרה,לקרקעפתוחות
פתוחותאבלהפתוח,למקוםעזרהמקרקעקדושה
נמידאיכאונראהכלל,לןיהנילאעזרהלאויר
הואאינתקדשו,שלאועליותגגיןלדיןנפק"מ
אוהעזרהקידושלפנישהיוועליותבגגיןדוקא

שכבראחרשנעשוועליותגגיןאפילואוירושלים,
דרקנימאדאיירושלים,אוהעזרהנתקדשה
ועליותגגיןדגםי"לשפירנתקדשוהקרקעהרצפה
קדושין,אינןנמיהעזרהשנתקדשהאחרשנבנו
מצדהואקדושעזרהדאוירדינאדכלמשוםוהוא

דנעשוכיוןוא"כדמיכעזרהעזרהדאוירהלכתא
אוירלאוהעזרה,קרקעביןהחוצציןועליותגגין

האוירדגםנימאאימשא"כמקריא,עזרה
גגיןדאמרינןמהע"כא"כנתקדשבעצמותו

לקדש,בדעתןהיהדלאהיינונתקדשולאועליות
בודאיאח"כשנבנוועליותגגיןבודאיוא"כ

גםוממילאקדושבעצמותודהאוירכיוןהןקדושין
תוך העליה ועל הגג איכא אויר קדוש.

מההביאשםהראב"דבפי'ע"בל'דףבתמידוהנה
ע"במ"אדףבסוטהדפרכינןמהעלבתוס'דתמהו

בימהלועושיןשביעיתבמוצאידקתנימתני'על
בעזרהישיבהאיןמרוהאמרעליה,ויושבעץשל

הבימההאפריךדמאיבלבד,ב"דלמלכיאלא
ותי'נתקדשו,לאדגגיןרבואמרגגכעיןעשויה

קבעשלדברבניןההואחשיבדלאר"יבשם
חלוקההיתהלאולכןשעהלפישנעשיתמשום
וכו'ל"קדבלא"הול"נהעזרה,קדושתמשאר
היינונתקדשולאוגגיןדעליותלמ"דאפילושהרי
אבלהעזרהשנתקדשהשעהבאותהשהיואותן



שוםהעזרהבאוירשנעשהמהכלואילךמכאן
בנינוע"יכמיניהכלדלאוקדוש,הכלדבר

דבשלמאשנתקדשה,העזרהקדושתלהפקיע
י"להעזרהשנתקדשהבשעהבנוייםשהיוהלשכות
שהפסיקהמפנינתקדשלאע"גשלמעלהשהאויר
קידשולאשלמעלההאוירביןהלשכהשלהתקרה

שעהבאותהבעזרהחלקשהיהמקוםבאותואבל
עיי"ש,וכו'רקיערוםעדנתקדשאויראותו

דס"להתוס'מקו'וכןהראב"דמדבריומבואר
ס"להוהדאינתקדש,לאבעצמותועזרהדאויר

דאזכלל,מקשיםהיולאנתקדשבעצמותודהאויר
הםקדושיםבודאיאח"כשנעשוועליותגגיןבודאי

מתירוצומוכחוכןקדוש,מעלהשלשהאוירכיון
שנעשהמהדלכןלומרשהוצרךהראב"דשל

כמיניהכלדלאומשוםקדוש,עזרהבאויראח"כ
מהדהעיקרמשמעהעזרה,קדושתלהפקיע
הואדדינאאלאהעזרה,רצפתרקהואדנתקדש

דיןלהפקיעכמיניהכלולאו"כעזרה"עזרהדאויר
היטבמיושבולפי"זבנינו,ע"יכעזרהעזרהאויר

מהחלונותפרכינןמאידתמהבמההצל"חקושיית
דהוהמשוםקודשדהםנימאכלפנים,החומהועובי

לאבעצמותודהאוירדכיוןלקודש,פתוחות
עזרהדאוירהואדדינאאלאהרצפה,אלאנתקדש
היינולקודשפתוחותמהניאיבודאידמי,כעזרה
העברתדאיכאהעזרהלקרקעבפתוחותדוקא

אבלהפתוח,למקוםהעזרהמקרקעקדושה
פתוחות לאויר העזרה לא מהני לן כלל וכמש"נ.

דודקדישכידאמרינןע"אכ"דדףזבחיםועיין
המלךדדודומבוארעיי"ש,קדישעליונהרצפה
ע"אנ"טדףזבחיםובגמראהרצפה,אתקדש
ביוםדכתיבהריצפה,אתקידשדשלמהקראמביא
וכ"כהפנימית,החצרתוךאתהמלךקדשההוא

י"דהלכההבחירהביתמהלכותו'בפרקהרמב"ם
בספרבזהתמהוכברוצ"ע,העזרהקדשדשלמה
ליישבוכתבשם,בזבחיםהקודשטהרות

דהיינוהרצפהאתקידשדדודאמתדתרווייהו
העזרהאויראתקידשהמלךושלמההקרקע

דאוירוהראב"דהתוס'מדבריולפמש"נעיי"ש,
ונראההסוגיות,סתירתצ"עא"כנתקדש,לאעזרה
דףבשבועותדפרכינןבהאלעייןישדהנהלומר

דמבוארבעזרה,מתאכלילאתודהלחמיאטוט"ו
גווניבתרידי"לקלים,קדשיםנאכליםבעזרהדגם
דבקדושתמשוםקליםקדשיםשםנאכליןדלכךא)

קדושתגםביהנכללגבוהההיותרהעזרה
קדושותב'בוהיודבעזרהי"לב)באופןירושלים,

משוםוהואהעזרה,קדושתוגםירושלים,קדושת
שטחוגםהעירשטחכלאתקדשודמעיקרא

נתקדשואח"כירושלים,בקדושתבתוכההעזרה
בזבחיםרש"יוהנההעזרה,בקדושתהעזרהשטח

הרצפהקדשדדודכתבקדישכיבד"הכ"דדף
האע"זתמהוהואילד"השםובתוס'תודותבשתי

אלאהעזרהמקדשיןדאיןבשבועותאמרינן
בזבחיםבעצמורש"יובאמתעיי"ש,מנחהבשיירי

דעזרההכינמיכתבבשלמאד"הע"אס'דף
דס"לרש"יבדעתונראהמנחה,בשיירימתקדשת
עזרהקדושתביןביהאיתתרתיעזרהדקדושת

דמעיקראמשוםוהואירושלים,קדושתובין
בקדושתהעזרהשטחוגםהעירכלנתקדש

עזרה,בקדושתהעזרהנתקדשואח"כירושלים,
וגםהעירכלאתקדשהמלךדדודלרש"יוס"ל
שלמהקדשואח"כירושליםבקדושתהעזרהשטח

דאמרוהואולזהעזרהבקדושתהעזרהשטחאת
אמרונ"טובדףקידש,דדודכ"דדףבזבחים
אתקידשדדודאמתדתרווייהוקידשדשלמה
בקדושתקדשוושלמהירושליםבקדושתהעזרה
בשתידודדקידשרש"ידכתבמהוזהוהעזרה,
בשתימתקדשתירושליםקדושתדהריתודות
בשתיהיהע"כדודדקידשדאמרווכאןתודות,
בקדושתשקידשהמלךשלמהמשא"כתודות,

לנואיןולפי"זמנחה,בשייריקידשבודאיעזרה
קידשדשלמההקודשבטהרותכמש"כלומרהכרח

בעצמותועזרהדאוירי"לושפירהעזרהאויראת
לא נתקדש.



יהושער'אמרע"אט"זדףבשבועותאמרינןוהנה
יכוליןבזה"זדגםדהיינוביתשאיןאע"פמקריבין
שםהרשב"אובחידושיקרבנות,להקריב

דףביומאשמואלאמרהאדצ"עתמהבשבועות
ההיכלדלתותפתיחתקודםששחטןדשלמיםס"ב

ותי'מועד,אוהלפתחאותוושחטושנאמרפסולין
בליכאאבלמועד,אוהלבאיכאדוקאהואדכ"ז
עיי"ש,ההיכלדלתותלפתיחתל"צמועדאוהל

נ"הדףבזבחיםדאמרינןמהאצ"עדבריוולכאורה
המשכןאתשהעמידוקודםששחטןדשלמיםע"ב
ההיכל,דלתותפתיחתחסרוןמשוםפסוליןנמי
האיאיכאכללהיכלליכאדאפילומבוארהרי

לומרונראהוצ"ע.דלתותדפתיחתוחסרוןפסול
דלתותפתיחתמעכבדלאהרשב"אכונתדאין

דס"לאלאהיכל,דאיכאבמקוםאלאההיכל
קדשיםשחיטתגבידבעינןדינאהאידכללרשב"א

לדיןדבעינןמשוםהואההיכלדלתותפתיחתקלים
היכל,קדושתגםבושיהיהבעזרהשחיטה

קדושתבפניחוצציןסגוריןההיכלוכשדלתות
דבעינןדינאיסודוזהובעזרה,יתערבשלאההיכל
הרשב"אכתבשפירולכןפתוחות,ההיכלדלתות

וקדושהביתשאיןאע"פמקריביןדקיי"לדלפי"מ
א"כלבוא,לעתידוקדשהלשעתהקדשהראשונה
עלהחוצצותמחיצותוליכאהיכל,בליכאאדרבה
ההיכלדלתותכללבעינןלאבודאיההיכל,קדושת

בקודםזבחיםבגמראשדנומהמשא"כפתוחות,
קדושהיהלאהקרקעהריהמשכןאתשהעמידו

בודאיהמשכןעמידתידיעלהיהקדושתווכלכלל,
ליכאהמשכןאתשהעמידוקודםששחטןשלמים

כלל קדושת היכל ובודאי הם פסולים וכמש"נ.

דוקאדלאואמרינןע"בנ"הדףבזבחיםוהנה
הפתוחלולגםאלאמהני,ההיכלדלתותפתיחת
מהניהכפורתביתאחוריהקדשיםמקודש

קדשיםלשחיטתהכפורתאחורימקוםלאכשורי
קטןחלוןרקדהיהשניםד"השםתוס'ועי'קלים,

ההיכלפתיחתבעינןדלאלכאורהומבוארעיי"ש,
העזרהלאוירפתוחגםאלאהעזרה,לקרקעדוקא

דבעינןמהדכלהרשב"אולשיטתמהני,נמי
משוםהואק"קלשחיטתההיכלדלתותפתיחת
דאוירנימאואיהיכל,קדושתבעזרהגםדיהיה
היכלפתיחתמהניאיךנתקדשלאבעצמותועזרה
עזרהאוירהלאהעזרה,לקרקעולאעזרהלאויר

מהניעזרהואוירהקרקע,אלאכלל,נתקדשלא
והיהדמיכעזרהעזרהדאוירהלכתאמצדרק

וע"כעזרה,לקרקעדוקאההיכלפתיחתצריך
ולכןנתקדשעצמועזרהדאוירלגמראדס"למוכח
להכשירועזרהלאוירההיכלפתיחתמהנישפיר

כרשב"אדלאנימאאימשא"כק"ק,לשחיטת
פתיחתקודםששחטןשלמיםדאמרדשמואלונימא

דס"ליוחנןאר'פליגפסוליןההיכלדלתות
עזרהדאוירי"לשפירביתשאיןאע"פמקריבין

משוםאינוההיכלפתיחתדיןוכלנתקדש,לא
גזה"כסתםאלאלעזרה,ההיכלקדושתהעברת
אףפסולהיהנמיהזהבזמןהיכלליכאכיואפילו

ולעתידלשעתהקדשהראשונהדקדושהס"לאי
במההרמב"םדבריהיטביתיישבוולפי"זלבוא.
החומהועובידהחלונותדינאלהאיסתמאשכתב

וכדמסקינןשוראבברדוקאהתנהולאכלפנים
דסוגייתהרמב"םדדעתמשוםדפסחים,בסוגיא
לאעצמועזרהדאוירס"לבפסחיםכאןהגמרא
ועליותדגגיןדס"ללרבדהקשוהואולכןנתקדש

החומהועוביהחלונותדתנןמהאנתקדשולא
חלונותדשאניהצל"חכדהקשהתרצוולאכלפנים,

לקודש,ופתוחיםלפניםדפתוחיםהחומהועובי
עזרהלאויררקהואלפניםפתיחתןדכלמשום
דוקאובעי'נתקדש,לאבעצמותועזרהואויר

בגמראהוצרכוולכןעזרה,לקרקעפתוחות
הגמראסוגייתמשא"כשורא,בברדמיירילתרוצי
שמואלדאמראמהשםדתמהוע"אנ"ודףבזבחים

קפ"זאורךעלאלאטומאהמשוםחייביןדאין
ועוביחלונותלמעוטיאימאילמעוטיואמרואמה,

כלפניםהחומהועוביהחלונותתנןהאהחומה,
בפסחיםלהמוקמינןהאליהקשהמאיוצ"ע

מהקפ"זלפניםהואהריוא"כשורא,בברדמיירי



דהיינואמה,מקפ"זחוץרקממעטולאאמה,
וע"כאמה,מקפ"זיותרשהיאהחיצונההחומה

אליבאאזלאבזבחיםהתםדהגמראמשוםהיינו
קודםששחטןדשלמיםס"לשמואלוהרידשמואל,

קושייתצ"עולדידיהפסוליןההיכלדלתותפתיחת
אע"פמקריביןיוחנןר'אמראיךדא"כהרשב"א

דכלהרשב"אשלכתירוצוצ"לוע"כבית,שאין
להעבירכדיהואההיכלדלתותדפתיחתדינא

שאוירס"לע"כולפי"זלעזרה,ההיכלקדושת
כללל"קולפי"זוכמש"נ.נתקדשבעצמותועזרה

ועליותגגיןדאמררבעלבפסחיםהגמראקושיית
החומהועוביהחלונותדתנןמהאנתקדשולא

פתוחותדהוההחומהועוביחלונותדשאניכלפנים
ושפירנתקדשעצמווהאוירהעזרהלאוירלפנים
לאוקימתאכללצריכיןולאלקודש,פתוחותמקרי

דגמרא פסחים דמיירי בבר שורא וכמש"נ.

ביתבהלכותדפסקלטעמיההרמב"םמעתה
כלדמקריביןיוחנןכר'ט"והלכהו'פרקהבחירה

קדשיואוכליןבנויביתשאיןאע"פכולןהקרבנות
ואינהחריבהשהיאאע"פהעזרהבכלקדשים
דשמואללההיאנמיופסקעיי"ש,מחיצותמוקפת

ההיכלדלתותפתיחתקודםששחטןדשלמים
קרבנותמעשהמהלכותי"חפרקעייןפסולין
דכלדרשב"אכתירוצאדס"לוע"כי"ח,הלכה

קדושתלהעבירכדיהואההיכלדלתותפתיחת
בעינןלאהיכלדליכאעתהולכןבעזרהההיכל
דס"לע"כולפי"זוכמש"נ,ההיכלדלתותפתיחת
משוםוהיינוכמש"נ,נתקדשבעצמותועזרהדאויר
השמיטשפירולכןדזבחים,כסוגיאלהלכהדס"ל

משא"כשורא,בברדמיירידפסחיםאוקימתא
דאוירתמידבמסכתדס"לאזיללטעמיההראב"ד

שמואלע"כולפי"זבעצמותו,נתקדשלאעזרה
ההיכלדלתותפתיחתקודםששחטןשלמיםדאמר

שאיןאע"פמקריביןדאמריוחנןאר'פליגפסולין
יוחנןכר'דלאלהלכהנמילהראב"דס"לוכןבית,
י"לשפירולפי"זבית,כשאיןלהקריבאפשרואי

משוםאינוההיכל,דלתותדפתיחתדינאדכל

גזירתסתםאלאלהעזרההיכלקדושתהעברת
עצמועזרהדאוירהוכחהלפי"זלנוואיןהכתוב,
דהחלונותדפסחיםכסוגיאפסקשפירלכןנתקדש

שוראבבראלאכלפניםאינןהחומהועובי
וכמש"נ.

בעינןדלאדס"להרמב"םבדעתשביארנוולפי"מ
לאוירבפתוחותאלאעזרהלקרקעפתוחותדוקא
דרבדינאהאידכליוצאולפי"זמהני,נמיעזרה
אלאמזהלןנפק"מלאנתקדשולאועליותדגגין
העזרה,מחומתיותרהגבוהיםועליותבגגין

מצדקדושיםבודאיהעזרהמחומתדנמוכים
בלשכותנפק"מוכןהעזרה,לאוירדפתוחות
שויםגגיהןואיןלחולופתוחותבקודשהבנויות
פתוחותגגיןלןמהנילאדשםעזרה,לקרקע
דהיינומקומן,איןוא"כחול,דתוכןכיוןלקודש
הרמב"םדעתהיטבלנויתבארלפי"זקודש,תוכן,
נתקדשולאועליותדגגיןדינאלהאישהשמיטבמה

לדיןשוהדירושליםבגמראדמבואראףבירושלים
עלמדפרכינןנתקדשולאועליותדגגיןלעזרהזה
לנואיןהרמב"םדלדעתדכיוןפסח,מקרבןרב

מחומתלמעלההגבוהיםועליותבגגיןאלאנפק"מ
בירושליםהבנוייםבתיםאוללשכותאוירושלים,
הבנויותבלשכותוהנהלירושלים,לחוץופתחיהן

ב'בפרקהרמב"םפסקהרילירושליםלחוץ
שבצדבתיםוז"לט"זהלכהשנימעשרמהלכות
לחוץ,ופתחיהםלפניםחללןהיהוכו'החומה
אוכליןואיןבופודיןכלחוץולחוץהחומהמכנגד

פודיןואיןשםאוכליןאיןולפניםהחומהומכנגד
במסכתובירושלמיבמשנהומקורועכ"ל,להחמיר
שניממעשרג'פרקיו"טתוספותועי'מעש"ש,

ירושליםדיןדחלוקבמתני'שםדמבוארז'משנה
ובירושליםלפניםאולחוץפתיחהבדיןמעזרה

החומהמכנגדאפילואוכליןאיןלחוץכשפתוח
הדבריםוביאורשם,פודיןאיןמקוםובכלולפנים

בקדושתחסרוןהוהלחוץדפתוחדאףמשוםנראה
עלה,ישראלמחנהודיןמחיצהדיןמ"מירושלים

דהתםשכינהלמחנהדמיולאשם,פודיןאיןולכן



פקע,שכינהמחנהדיןגםשכינהקדושתפקעאי
דיןמ"מנפקע,דקדושהאףבירושליםמשא"כ

מחנהדדיןמשוםוהואנפקע,לאישראלמחנה
העיירותכלאלאבירושליםדוקאלאוהואישראל

אשרישראלמחנהדיןלהואיתחומההמוקפות
קמאבפרקכדאיתאמשםמשתלחיםהמצורעים

ביתמהלכותז'בפרקהרמב"םפסקוכןדכלים
ע"בה'דףברכותרשב"אועייןי"ג,הלכההבחירה

נוהגיןחומהעריבתידאיןדאףאלחנןרבינובשם
שילוחלעניןמ"מנוהג,שהיובלבזמןאלא

לבואלעתידקדשהלמ"דנוהגעתהגםמצורעים
בירושליםהלשכותשלהגגיןגםולפי"זעיי"ש,

מעש"ש,לאכילתחולדתוכןאףלחוץהפתוחות
יכוליןשפירולכןעלה,ישראלמחנהדיןמ"מ

כיוןלקודש,פתוחדהגגיןמצדהגגיןעללאכול
דגם מקומן קודש לענין דין מחנה ישראל.

דגגיןדינאהרמב"םהשמיטאמאיצ"עדאכתיאלא
מחומתיותרהגבוהיןבגגיןבירושליםועליות

ונראהירושלים.לאוירפתוחותדאינןירושלים
ט"ודףשבועותבתו'דהנההרמב"םבדעתלומר
קדשהדלאזמןדכלוז"לכתבודקדשהד"הע"ב

קליםקדשיםנאכליםהעזרהדקדשהאע"פהעיר
עיי"ש,קדשההעירחומתשאיןלפיהרואהבכל

קדשיםדאכילתדינאדעיקרבדבריהםומבואר
שנתקדשהדאחראלאהרואה,בכלהואקלים

חוץלהוציאןדאסורמגרעתהמחיצהירושלים,
הגבוהותועליותגגיןלפי"זוא"כירושלים,לחומת

שפירמ"מנתקדשו,דלאאףירושליםמחומתיותר
מדיןשניומעשרקליםקדשיםבהלאכוליכולין

למחיצותחוץהוצאהכאןדאיןכיוןהרואה,כל
תלהד"הע"אי"זשבועותדמתוס'ואףירושלים,

נתקדש,לאעשרהאוירדאידס"למבוארעצמו
דלאאףעיי"שלמזבחדםכשמוליךביוצאנפסלין

משגגותפי"אבמל"מעייןהעזרה,ממחיצתיצאו
י"להתוס'לדעתאפי'ובאמתבזה,שתמהמהה"ד

קדושתמצדאלאהמחיצהדיןדאיןעזרהדשאני
קדושהבואיןאיעזרהבאוירדגםכתבואזעזרה

ירושליםבאוירמשא"כלמחיצתו,חוץיצאהוה
בכלישדקדושהקדושהמדיןשלוהמחיצהדיןאין

כלמדיןונאכליוצאמדיןנפסלאינושפירהרואה
שלאבמהכללנפק"מלנואיןהריוא"כהרואה,
קדשוכןבודאיירושלים,שלועליותגגיןיקדשו
דגגיןדינאהאיהרמב"םהשמיטולכןאותם,
דגםבפסחיםדמבוארמהדכלבירושלים,ועליות

לסוגיארקהואועליותגגיןנתקדשולאבירושלים
אלאמהנילאעזרהלאוירדפתוחדס"לדפסחים

בירושליםוהה"דעזרה,לקרקעבפתוחדוקא
לןאיתואזירושליםלקרקעפתוחדוקאבעינן

מחומתהנמוכותאפילוועליותבגגיןנפקותא
הרואה,מדיןשםלאכוליכוליםשאיןירושלים
דגםדזבחיםבסוגיאהרמב"םדפסקלפי"ממשא"כ

בעצמותודהאוירומשוםמהניעזרהלאוירפתוח
לאועליותדגגיןדינאהאידכלס"לבודאינתקדש,

נתקדשו לא נאמר כלל בירושלים וכמש"נ.

דאפילולהלכהדס"להרמב"םבדעתולפמש"נ
דוקאבעינןולאמהנינמיעזרהלאוירפתוחות
דהאוירדס"לומשוםעזרהלקרקעפתוחות

גגיןדאמרינןמהלפי"זוא"כנתקדש,בעצמותו
לקדששלאבדעתןדהיההיינונתקדשולאועליות
בודאיאח"כשנבנוועליותגגיןבודאיוא"כאותן,

וממילאנתקדשבעצמותודהאוירכיוןהןקדושין
אוירהואהגגשלוהאוירהעליהתוךשלהאויר
ועייןשם,ליכנסטמאיםאסוריןובודאיקדוש
שםלדוןמש"כל"חסימןרידב"זביתבספר

נימאאיאפילוהמערביהכותלע"ילעמודלהתיר
חומתאיננוהמערבידהכותלז"להרידב"זכסברת

כמהלפי"זואיכאהעזרה,כותלאלאהביתהר
דיןלהןשישהביתהרלחומתעדמהכותלאמות

שם,ליכנסאסוריןוזבותשזביןלויהמחנהקדושת
עפרשנשלךשידועמכיוןלהתירהרידב"זוכתב

שעתידעפרוהוההביתהרשטחכלעלוצרורות
כגגיןוהוההמקדשביתכשיבנהלפנותוהקב"ה
שםוכתבשם,ליכנסומותרנתקדשודלאועליות
אמרינןדהריזההיתראיןההיכלמקוםעלדמ"מ



עיי"ש,נתקדשוכןההיכלדעליותפ"ודףבפסחים
דהרישביעי,חלקראובןבלפלגותע"זתמהוכבר

נתקדשההיכלעלייתדרקמבוארשםבפסחים
הזהההיתרלפיוא"כנתקדש,לאההיכלגגאבל

שחולקאלאליכנס,היתריהיהההיכלבמקוםגם
לןיאמרדמאןהרידב"זדבריעיקרעלשם

עתידדהקב"הנימאואפילולפנותו,עתידדהקב"ה
אוהלדהוהועליותגגיןדדוקאמהנילאנמילפנותו
עלשמונחבכה"גאבלנתקדשדלאאמרינןמפסיק
אלאזהאיןמפסיקאוהלכאןואיןממשהקרקע
מרבדיםאיזהיניחושבאםלומרהיתכןכחציצה

דעתםאיןשבודאיירושליםקרקעעלמשישל
קדשיםשםלאכולמותריםיהיולאשםלבטלם

דבעתידהרידב"זדבריעיקרובאמתעיי"ש,קלים
מפורשועליותכגגיןוהוהנתבטללאאזלפנותו
לעילהבאתיולתמידבפירושוהראב"דבדברי
דלכךהתוס'בשםלתרץשםכתבדהריכןדאינו

ועליותדגגיןאףהבימהעללשבתלמלךהותרלא
ועתידעראיבניןהיתהדהבימהמשוםנתקדשו,לא

גגיןדדיןדאדרבהמבוארהריוא"כעיי"ש,לפנותו
נדוןואילפנותועתידבאיןאלאהוהלאועליות

ביתכשיבנהשיפנהמשוםלפנותוכעתידהעפראת
באמתאבלועליותגגיןשלהיתרכאןאיןהמקדש

לעתידלפנותושעתידדמהלומרכללמסתברלא
יהיהלפי"זוא"כלפנותו,כעתידעתהידוןלבוא,
מוטלשאינוכיוןהביתהרלשטחלהכנסמותר
למש"נאולםועליות,כגגיןוהוהארעיבאופן

מהניעזרהלאוירפתוחותדאפילולהלכהדקיי"ל
גגיןולכןנתקדשבעצמותודהאוירדס"לומשום
העפרה"נקדושין,בודאיאח"כשנבנוועליות

ובודאיאח"כשנבנוועליותכגגיןהוהוהצרורות
דקיי"ללפי"משםליכנסואסורקדוששע"גהאויר

בטלהלאהמקדשדקדושתהרמב"םכדעתלהלכה
כמש"כ במג"א סימן תקס"א עיי"ש.

הכותלאצללעמודבעניןלהעירדישאלא
ובעניןהבית,הרחומתדהואדנתקבלאףהמערבי,

אילדוןישהביתבהרוזבותלזביןבמקצתביאה

כמדתלהתרחקדצריךנראהמ"מביאה,שמיה
דכלחזינןדהריהמערבימהכותלאדםשלרגליו
יותראגודלכשיעורבולטתאבניםשלשורה

עודשאיכאחזינןוהריממנו,שלמעלהמשורה
למטהאבניםשלשורותעשרהאחתעודלמטה
לידעומדיםואםשם,עומדיםשאנוהקרקעתחת

הביתבהרכולוביאתכאןאיכאהריממשהכותל
צריךוע"כשם,ליכנסולזבותלזביןשאסור

מהכותלאגודליםעשרהאחתשיעורלהתרחק
המערבי.

אור הישר

היואםלחולופתוחותבקדשהבנויותהלשכות
וכו'.חולתוכןהעזרהקרקעעםשויןגגותיהן

בחידושיובמש"כה"טסוףפ"אלעילבמל"מעיין
לירושלמי פסחים פ"ז הי"ב.

אור שמח

שהגגות והעליות לא נתקדשו כו'.

המשל"משצייןרבינובדבריהמקומותבכלראה
הךמביאדאינוקליםקדשיםולעניןמע"שלענין
דנאכליןמדבריודמשמענתקדשולאועליותדגגין

דברייתאוכפשטאועליותבגגיןקליםקדשים
האלובגגותנאכליןאינןקדשיםדקדשידמבואר

ובעליותירושליםבגגינאכליןקליםקדשיםאבל
וישההשגותדעתנראהוכןתמן,נאכלמע"שוכן

מ"עחנוךמנחתבספרשקדמניאלאבזהלהאריך
שס"ב באורך גדול:

דרמיפ"ה)(דףדפסחיםמסוגיאטובאתמוהאמנם
בפסחדגםדמפורשכו'איגראפקעמהלילארבעל

תוס'כתבולזהאשריעו"שבגגיןנאכלאינו
קדשישםאוכליןאיןדתנידהאי"ז)(דףבשבועות

אינןקליםדקדשיםהדיןדהואדוקאלאוקדשים
לשוןל"דסימןהרשב"אבשו"תאולםנאכלין,



שםאוכליןואיןלפניומוטעתגירסאשהי'השואל
גגיןלמ"דאפילוותמיהניוז"לקלים,קדשים
שנאכליןהעירמשארגריעימינתקדשולאועליות

אלאשאלתגדולהשאלהוהשיבקליםקדשיםבה
ולהרשב"אלהשואלדפסיקאהריכו',שט"ס

נגדפלאוזהירושליםבגגיקליםקדשיםדנאכלין
סוגיא ערוכה:

בתראבפרקדתנןלכאורהלפרשנראהלכן
בכלקליםוקדשיםכו'המשכןומשהוקםדזבחים

קליםקדשיםכו'וגבעוןלנובבאוכו'ישראלמחנה
עושהשםשהואמקוםבכלדהאישראלעריבכל
במהלהיותשראוימקוםבכלנמצאומקריבו,במה

וכילהיאכלהואראויקליםקדשיםלהקרבת
קדשיםיאכלשלאבשלילההואירושליםנתקדשה

עריבכלנאכליןהיוואםירושליםלבדקלים
לבמהראויואוירהישראלארץכלהלאישראל

ובירושלמיחטאתדפרתבתוספתאשאמרווכמו
היוג"כהגגיןא"כגגו,בראשבמתופ"אמגילה
הנקרביםקליםקדשיםולהיאכללבמהראוים
ג"כירושליםלבדאח"זנשללכיכןצבור,בבמת

וגםקליםקדשיםלאכילתראויירושליםתוךכל
להיותראוישאינופסחאבלנתקדשו.ועליותגגין
היתרבשעתאףיחידובבמתצבורבבמתרקקרב

באחדהפסחתזבחדלאלאועלעוברהבמות
ראויהיהלאהבמותהיתרבעתדגםנמצאשעריך,
לבמתהקרובבמקוםרקישראלעריבכללהיאכל

לאירושליםכלנתקדשהכייתכןלכןצבור
בגגפסחנאכלאינוותוועליותגגיןנתקדשו
דלשוןובפרטכזה,דברלחדשתמיהאמנםועליה.
קדשיםושארפסחדכולןממעשה"קבפ"ירבינו
עזרהאוירדבאמתיתכןלכןהם,שוויםקלים

רקבזהאורךבמשל"ממשגגותפ"הויעויןכעזרה
מידבכתבוהכלביתלבנותשמצוהוהיכלבעזרה

קידוש,בלאהבניןעללהוסיףואסורהשכילד'
נתקדש,לאוגגהשבתוכהואוירהעזרהרקנתקדש

ישוכלוםאוירהנתקדשלאאטוירושליםאבל
רוםעדהבתיםיגביהוואםהבתיםלגובהשיעור

מההביתשבתוךהאוירכלקדושלאמירקיע
מאוירהאעליהוכןנתקדשלאדגגלומרישמקום

קליםקדשיםלאכילתצריךוכלוםהואירושלים
שייךואיךלאכול,מצילאמיבשוקאטובית

דרקולאמורנתקדשלאהגגשלדהאוירלאמר
המעיין,מפליאזהקדשוהביתשבתוךהאויר
קדשיםלאכולשיתכןכיוןה"נדאיןלאמרוצריך
ירושליםשבתוךהאוירוכלכללביתבלאקלים

דאוירהוה"דבביתלאכולכללמצוהואיןנתקדש
בגגיןלאכולומותרנתקדשירושליםגגישעל

מןיצאאםביוצאשיפסלכללנזכרולאובעליות,
ביוצאשיפסללעליהאולגגקליםקדשיםהבית
וכןירושליםלחוצותביוצאנפסלשאינוכמו

ירושליםבשוקיהחומהמןלפניםנפדהאינומע"ש
אםנפדהדאינווהוה"דהעירחומתמןלפנים

באילןויעויןופשוט,לירושליםגגיןדרךהעלוהו
במכות,שםובתוס'יעו"שלפניםנוטהשנופו
פשיטאדדאמקשה,דהכיבשמועהלדחוקוצריך

ביתדרשובכ"זרקכללביתבלאנאכלפסחדגם
רבינוופירשחוצהתןחוצהודרשוקאיחבורהעל

כלצריכהאחדבביתאוכלותשהיוחבורותששתי
אחד,בביתחבורהכלוהויהיקףלעשותחבורה

א"כביתבכללגגאיןוכיו"בדבעזרהתאמראם
בגגפסחיםאוכלותהרבהחבורותשהיופסחגבי

איגראפקעהלילאאמרוזהמפניאשראחד
בגגהרבהחבורותאוכליםהיופסחיםשהרבה

בחבורהיאכלאחדבביתמתקייםאיןא"כאחד,
הויותואוירכמורקוהויביתאינוועליהשגגחדא

מועילאינודההיקףכאחדאוכליןחבורותכשתי
לאאםאחדבביתנאכלהפסחשיהי'להקרא

הוילהיקףשחוץההיקףמועילאזבביתשאוכלים
רקועליהבגגגםנאכלהפסחאבללביתחוץ

ולשוןודוק,הרבהחבורותשםאוכליםשאינם
הביתבכללוהעליותהגגיםשאיןבק"פרבינו

לאאמאיהעולםשמקשיםמהבזהומתרצאיעו"ש.
אותושורפיןוהנותרדתניממשנתינורמי

מקוםהלאעצמןמעציגגיהןעלאובחצירותיהן



מפסוהמ"קפי"טמש"כיעויןשריפתושםאכילתו
כתבמק"פבפ"דרבינואמנםודוק.א"שולפ"ז

וצ"ע,בגגיהןוהשמיטבחברותיהןאותושורפין
פ"הויעויןבס"ד.חזוןועודבזהעודלנוויש

ובירושלמישם.ובכס"מה"דמעשה"קמהלכות
יעו"שנתקדשואםירושליםבגגיאמוראיפליגי

סותרואינוהפלפולכליעו"שעליותנזכרולא
אמרהחומהועוביבחלונותוהנהודוק.דברינו

שםומזכירקאיעזרהעלדגםנ"ו)(דףזבחיםבגמ'
בעזרהגםקאיולפניםהאגףדמןהיינודלתות
ודוק:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

כיצדפ'ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'הלשכות
לאועליותגגיןרבאמרע"ב]פ"ה[פסחיםצולין

לשכותדתניאמברייתאעלהומקשהנתקדשו
וגגותיהןחולתוכןלחולופתוחותבקדשבנויות

העזרה.לקרקעשויםכשגגותיהםלהומשניקדש
ששויםכיוןובגגיןפתחיןבתראזלינןדבחללפי'

לקרקע העזרה הרי הן כעזרה:

כיוןחולתוכןכתב.ז"לזמראן'ומוהרר"ד
קדשוגגותיהןאזלינןפתחאדרךלחולדפתוחות

דנימאגגזהאיןהעזרהלקרקעשוהשהואכיון
דאיתהעזרהכשארהואהריאלאנתקדשולאגגין
שוהדגגיןותובקדש.דבנויותחדאתרתיבהו

לאדגגיןחולגגיןאףשויןאינםואםלעזרה
נתקדשו אפילו בגגין שלפנים ואפילו בעליות:

ן'מהר"דכתבכו'.אוכליםאיןאלוגגיןלפיכך
והנכנסהעזרהכקדושתקדושתןשאיןז"לזמרא
בהלכותיתבארכאשרלגמריפטורבטומאהלשם

4ביהמ"ק:

ר"אבשםע"אל"בזבחיםובתוס'הי"טפ"ג4
יעו"ש.

הר המוריה

א'פ"וב'פ"הפסחיםעי'וכו'.ופתוחותבקדש
ובמע"ש פ"ג מ"ח ובפי' רבינו שם.

לאהיכלשלהגגואפי'וכו'.והעליותשהגגות
בפסחיםכמבוארקדשכליעליולהניחרקנתקדש

בקדושתדדווקאא'י"בבמכותהרש"אוכתבשם.
נתקדשוירושליםבקדושתאבלנתקדשולאעזרה

וצ"עוכו'.אילןד"השםתוס'עלהיטיביעו"ש
שםדפריךבפסחיםשםשמבוארמההיפךשזה
פיסחאכזיתאחייאר'משוםרבוהאמראיני

ואמריבאיגראדאכלילאומאיאיגראפקעוהלולא
עכ"לבאיגראואמריבארעאדאכלילאבאיגרא

וצ"ענתקדשהלאירושליםבקדושתדגםאלמא
ה"דשגגותמהל'פי"אבמל"ממצאתי(שובבזה

לאדאילןהתוס'דכוונתנ"ללכןבזה)עליושהשיג
היאאחרתורשותהואמפסיקדהגגלגגדמי

בטלהואמ"ממרוביןדענפיםאע"גאילןמשא"כ
(שובוצ"עדמיכירושליםירושליםואוירלאויר
י"לא"נכן)שפי'לובליןבמהר"םכןראיתי

דבמע"שלמע"שקליםקדשיםביןלחלקשכוונתם
(ובזהיעו"שבשמםשםהריטב"אוכמש"כהקילו
עלמע"שמהל'בספ"במרןשתמהמהמיושב
ותמהכלפניםהחומהועובידהחלונותרבינומש"כ

אמנםיעו"ששוראבברלהמוקמינןדהאמרן
והבןלמע"ש)קדשיםביןלחלקדישלק"מלפי"ז
יעו"שנתקדשהההיכלדעלייתא'פ"ופסחים(ועי'

ועי' לקמן פ"ח הכ"ג.

ויקח אברהם

צ"וס'שםנ"בוכו'.בקדשהבנויותהלשכות
די"ט ע"א.



קרית ספר

ירושלםגגיביןנתקדשולאוהעליותהגגות
לקדשיהעזרהגגיביןקליםלקדשיםבקדושתה

תוכןלקדשופתוחותבחולבנויותהיוקדשים.
רבתהדהתורהקדשיםקדשיאכילתלעניןקודש

אהלבחצרדכתיבאחתאכילהאצלהרבהחצרות
הדראמאיקדושבמקוםדכתיבדכיוןיאכלוהמועד
אהלחצרדהיינויאכלוהמועדאהלבחצרכתב

הרבהחצרותלרבותאלאקדושבמקוםהיינומועד
דהאקליםקדשיםשםלשחוטלאאבלכדאמ'
והנכנסצדדיםצדילמעוטימועדאהללפניבעינן
דאיתרבוהואלאכילהדדוקאפטורבטומאהלשם

עלקפ"זבאורךאלאחיובאליכאדלטומאהכדאמ'
קדשלעזרההפתוחותהמחילותקל"ה.רוחב

קדשיםקדשילאכילתביןהחומותועוביהחלונות
בשיירימבפניםשהלכופיעלדאףלטומאהבין

מנחה ובשיר של פגעים בקדושת עזרה.



הלכה ח-ט

ַקִּליםָקָדִׁשיםָׁשםׁשֹוֲחִטיןֵאיןֲאָבלָקָדִׁשיםָקְדֵׁשיַלֲאִכיַלתקֶֹדׁשּתֹוָכןַלּקֶֹדׁשּוְפתּוחֹותַלחלְּבנּויֹותָהיּוח.
ְוַהּנְִכנָס ְלָׁשם ְּבֻטְמָאה ָּפטּור. ְוגַּגֹוֵתיֶהן חֹל ְלָכל ָּדָבר.

ַלֲאִכיַלתֵּביןִּכְלָפנִיםַהחֹוָמהָוֳעִביַהַחּלֹונֹותחֹל.ַהַּביִתְלַהרְוַהְּפתּוחֹותקֶֹדׁשָלֲעזָָרהַהְּפתּוחֹותַהְּמִחּלֹותט.
ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֵּבין ְלֻטְמָאה:

בברלהוומשכחתהעזרהלקרקעבששויםאלואךא"א.כלפניםהחומהועוביהראב"דהשגות
שורא:

כסף משנה

וכו'.כלפניםהחומהועוביהחלונותרבינוומ"ש
ועוביהחלונותתנןפ"ה:)(דףצוליןכיצדבפרק

דביןמשמעמקומןאיזהוובפרקכלפניםהחומה
כלפנים.היולטומאהביןקדשיםקדשילאכילת
חללעוביהחלונותמקומן)(באיזהוופירש"י
ועובימבפניםסביבהעזרהשבחומותהחלונות

החומה בראשה מלמעלה:

רבדמוקיאהאפ"ו)(דףצוליןכיצדדבפרקודע
ופתוחותבקדשבנויותבלשכותמתניתיןחסדא
לקרקעשויםבשגגותיהןקדשגגותיהןלחול

כלפניםהחומהועוביהחלונותמדתנןמתיבהעזרה
העזרהלקרקעדשוולהומשכחתהחלונותבשלמא

להמשכחתלהמשכחתהיכיהחומהעוביאלא
ראשאלמאהחומהעוביופירש"ישורא.בבר

חומהשוראברועליות.לגגיןדדמונתקדשהחומה
ושוהנמוכהוהיאגדולהמחומהלפניםקטנה

וגבוההולךהעזרהשקרקעהעזרהגובהלקרקע
למהרבינועללתמוהוישעכ"ל.במעלותועולה
החומהועובידהחלונותדהאפירשולאדבריוסתם

אםאבלהעזרהלקרקעבששוויםדוקאכלפנים
השיגוכברכלפניםאינוהעזרהלקרקעשוהאינו
א"אכלפניםהחומהועוביוכתבבזההראב"דעליו
בברלהוומשכחתהעזרהלקרקעבששויםאלואף

עלרבינושסמךולומרלדחוקוצריךעכ"ל.שורא

היואםלשכותגביבסמוךלעילשכתבמה
משמעדממילאהעזרהקרקעעםשויםגגותיהם

דהוא הדין לחלונות ועובי החומה:

משנה למלך

בספ"העייןכלפנים.החומהועוביהחלונות
מעשהמהלכותובפ"ישנימעשרמהלכות

הקרבנות דין ה' וברפ"ט מהלכות קרבן פסח:

אבן האזל

להרוהפתוחותקודשלעזרההפתוחותהמחילות
ביןכלפניםהחומהועוביהחלונותחול,הבית

לאכילת קדשי קדשים בין לטומאה.

אלואךא"אכלפניםהחומהועוביהראב"ד,השגת
בששוים לקרקע העזרה ומשכחת לה בבר שורא.

דהחלונותממתני'בגמ'פריךפ"ודףבפסחים
חלונותבשלמאואמרכלפניםהחומהועובי

החומהעוביאלאהעזרהלקרקעדשוולהמשכחת
הראב"דשהשיגוזהושורא,בברלהמשכחתהיכי

העזרה,לקרקעבששויםדדוקאבגמ'דמבואר
מהעלהרמב"םשסמךלדחוקדישכתבוהכ"מ
ונראהדוחק,הואובודאילשכות,גביכברשכתב

הואשוראדברכפירש"ימפרשאינודהרמב"ם



שהחומהכפירש"יוהיינוהעזרהלקרקעשוהנמי
גבוההבודאיהיאנמוכהשהעזרהבמקוםהקטנה
כהניםלעזרתשוהשהיאאלאהעזרה,מקרקע

ומחצה,אמהשתיישראלעזרתעלגבוההשהיא
ואינושוראבברדכדמתרץמפרשהרמב"םאבל

לזהדא"צסברהעזרהלקרקעשוהדהואמפרש
הגגיןדהתםנתקדשולאועליותמגגיןקשהולא

דלאאמרינןושפיראחר,רשותהםועליות
הגדולההחומהבפניםקטנהחומהאבלנתקדשו

כיוןקדשהובודאיאחדרשותהואהעזרהשל
בקודשהבנויותדלשכותומההעזרה,באוירשהוא

דמוקמינןקודשדגגותיהןלקדשופתוחות
הרמב"םפסקוכןהעזרה,לקרקעשוותכשגגותיהן

לחול,דפתוחותכיוןחולדתוכןמשוםזהוז'בהל'
דאףבפ"עלרשותנחשבגגותיהןגםולכן

מ"מקודש,דתוכןלקודשופתוחותבחולדבבנויות
כמוהוודהגגיןאמרינןולאנתקדשולאהגגין
דלאאמרינןשפירלהתקדשדלעניןדמי,לאתוכן,

חול.שלבאוירהםדהגגיןכיוןתוכןאגבנתקדשו
באוירהםדהגגיןאףחולתוכןאםלהיפוךאבל

כמוהגגיןלעשותחולדתוכןהאמהנימ"מקודש,
דגגיןוכיוןעזרה,קדושתעליהםתחולשלאתוכן

דהואבמהזהכלאבלחול,הוונתקדשולאועליות
רשותשםזהעלשאיןמהאבלאחרת,רשותעכ"פ
סביבקטנהחומהוכמועזרהבאוירוהואבפ"ע

הואודאיהחומהלחיזוקשנעשהבפניםהחומה
נתקדשו,לאועליותגגיןבכללואינואחדרשות

בשלמאמעיקראדאמראףחלונותגםולפי"ז
אלאאינועזרהלקרקעדשוותלהמשכחתחלונות

בחלונותגםשוראבברדמשנילמסקנאאבלהו"א
ושפירעזרהלקרקעשוותשיהיולזהצריךלא

סתם הרמב"ם דהחלונות ועובי החומה כלפנים.

אור הישר

קדשתוכןלקדשופתוחותלחולבנויותהיו
שםשוחטיןאיןאבלקדשיםקדשילאכילת
פטורבטומאהלשםוהנכנסקליםקדשים

ירושלמינועםעייןדבר.לכלחולוגגותיהן
כלאים פ"ג.

והפתוחותקודשלעזרההפתוחותהמחילותט.
כ"דלזבחיםבחידושימש"כעייןחול.הביתלהר
ע"א.

אור שמח

היו בנויות לחול ופתוחות לקודש כו'.

והויקליםקדשיםשםשוחטיםדאיןכיוןהנה
צ"ב.לזריקהנפסלאםשםהדםיצאאםכחוץ,

משכחתתוא"כביוצאנפסלדהדםנאמרכהואם
התדירכלפרקברישור"ליוחנןר'דפליגיהא

מיפסליאידמיםזריקתלפנישיצאוקליםבקדשים
זריקהאחרבירושליםלצאתוסופןהואילביוצא

קדשיבבשרגםמשכחתפלוגתאהךא"כיעו"ש,
הלישכותלאותןשיצאוזריקהלפניקדשים

זריקהדלאחרלקודשופתוחותלחולהבנויות
איןלצאתוסופןהואילאמרואםשם,נאכלין
במנחהדנחלקובזהכןנאמרואםביוצא,נפסלין
הואילכשירהאםעזרהלחומתחוץשבללה
דעשרוןדכיוןבתוספותרבנןדהקשובזר,וכשרה
נאמרולפ"זביוצא,ונפסליםנתקדשוהרימקדש

ופתוחותבחולהבנויותבלשכותדבללדפירוש
מדהקשוומוכחביוצא,נפסלותאינןדאזלקודש
ביוצאנפסלתאינהכלידקדושתוהוכיחוכןהתוס'
יוצאפסולהויבחולהבנויותדבלשכותדסברי
למקוםד"הבתוס'כ"ט)(דףזבחיםויעויןוצ"ע,
לזרוקמחשבכו'פי'והריו"טמשולששיהא

ולפ"זכו'אפילוקדשיםוקדשיכו'לאבירושלים
הבנויותבלשכותכגוןמשכחתקדשיםבקדשיגם

הדםשםלזרוקמחשבאםלקודשופתוחותבחול
והובאבגמ'הואמפורשהלאאךפיגול,אינו

שמבשליןובמקוםהכ"בפי"במעשה"קבהלכות
זהשנאמרהמנחותאתאופיןשםקדשיםקדשי

המנחה,אתיאפושםכו'שםיבשלואשרהמקום



אףוזהבכלישנתקדשוהמנחותנאפיןדשםחזינן
לקדשדפתוחותכיוןבחולהבנויותבלשכות

שם,דנאכלתכיוןחטאתבשרשםשמבשלים
בהו,קרינאבפניםואפייתןשםמתקדשיםוהמנחות
שתיוגביבכליקדשובמנחותתנןבמעילהובמשנה

אע"גהיינובתנור,קרמוהפניםולחםהלחם
כיוןמקוםמכליבש,כלידנמשחמקדשדעשרון

שרתכליאיןבחוץועריכתןלישתןהלחםדשתי
יעויןמקדשיןאינןלהיפסלואףבעזרהאלאמקדש

מקדשבפניםדנעשיןמנחותאכןדפסוהמ"ק,פ"ג
סוכהתוס'ויעויןובלינהביוצאלפסולעשרוןלהו
בפניםדאפייתןדכתיבדמנחותנתבררבזה,נ')(דף

תוךובללקרינאפניםבחולהבנויותלשכותבהנך
ואיןשוחטיןדאיןאע"גבהוקרינאהעזרהחומת

חייב משום טומאה ע"ז ולענין דם צ"ב עוד:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.בחולבנויותהיו
לשכותברייתאע"א][נ"ומקומןאיזהופ'זבחים

שםאוכליםכהניםלקדשופתוחותבחולהבנויות
קליםקדשיםשםשוחטיןואיןקדשיםקדשי

דתנןהיכאכיהתםומסיקטומאה.משוםוחייבין
פי'טומאהמשוםחייביןאיןנמיתנישוחטין.אין

מדכתיבהתםלהויליףנתקדשולאכילהדדוקא
התורהמועד.אהלבחצרקדושבמקוםאותוואכלו

רבתה חצרות הרבה לאכילה אחת:

מקומןאיזהובפ'תניאכתבז"לזמראן'ומהר"ד
קדש.תוכןלקדשופתוחותבחולבנויות[שם]

והנכנסז"להרבשכתבוזהמדרבנן.להומוקמינן
התםתניאועודמדרבנן.אסורומשמעפטור,לשם
לקדש.ופתוחותבחולבנויותללשכתמנין

ת"לקדשיםשםואוכליםלשםנכנסיםשהכהנים
רבתההתורהמועד.אהלבחצרקדושבמקום
תוכןשכתבוזהוקדשים.לאכילתהרבהחצרות

לשכותהתםתניאוכןקדשים.לאכילתקדש
שםשוחטיןואיןקד"קשםאוכליםכו'הבנויות

איןתנילהומגיהיןטומאה.משוםוחייביןקדק"ל.
אלארבינו.דבריונתבארוטומאה.משוםחייבין

ובמע"שמאיולכאןלכאןפתוחותלימבעיאדקא
ופתוחותולחול,בקדשבנויותתנןמ"ח][פ"ג

ולקדשהקדשמכנגדוגגותיהןתוכןולחול.לקדש
לאלמהוא"תחול,ולחול,החולמכנגדקדש.

מצינושלאלפיוי"ל5ז"ל,רבינובדבריזהנתבאר
6המוקדביתאלאפתחיםשנילהשהיהלשכה

הגזיתלשכתבהם.מפורשהואוכברהגזיתולשכת
שתינמיהמוקדובית7חול.וחציהקדשחציה

יתחדשאםולעניןחול.ושתיםקדש,שבהלשכות
ואחדלקדשאחדפתחיםשנילהשיהיהלשכה
לכאןהפתוחותמחילותלעניןוכןמתניא.לחול

ליוקשיאנתקדשו.לאמחילותיוחנןר'אמרולכאן
8התהום.קרקעעדקדשודודבגמראדאמרינן

ארעאכלהתהוםעדקדששדודבזהוהנכון
אםנתקדשושלאמחילותבהיעשוואםסמיכתא

פתוחותיהיוואםחול.יהיולחולפתוחותיהיו
לקדש הרי הם קדש כדינם:

פ'ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.המחילותט.
מפרשיםע"א]פ"ובפסחים[שםצוליןכיצד

נתקדשו,לאמחילותשאמריוחנןדר'מימרא
שאמרהוברייתאהבית.להרבפתוחותדמיירי
קדש.תוכןלקדש,ופתוחותלחולבנויותלשכות
דומיאעזרהלקרקעשויםכשגגותיהםומיירי
מחילותלהוהויוא"כנתבאר.כאשרדרישא
קדש.תוכןהכיומשוםלעזרה.בפתוחותדמיירי

ול"ק אדר' יוחנן:

גז"שז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.החלונות
כלפנים.החומהועוביהחלונותצוליןבכיצד

ששוהלהמשכחתחלונותבשלמאעלהואמרינן

כן הקשו בתוס' פסחים ס"ז ע"ב ד"ה מחילות.8
כ"ה ביומא כ"ה ע"א וע' תוס' ישנים שם.7

דמע"שפ"גשםבר"שמובאהתוספתאלשוןכ"ה6
בנויה בקודש ובחול כו' כגון לשכות בית המוקד.

גם השעה"מ העיר בזה.5



להמשכחתהיכיהחומהעוביאלאעזרה,לקרקע
בברלהמשכחתומשניהוא.ועליותכגגיןוהלא
חומהדאותהפי'וחומה,חילויאבלדכתיבשורא
שוהטפחיםעשרהנמוךשהיה9הסורגדהיינו
במעלותוגבוההולכתשהיתהעזרה,קרקעלגובה
אףא"אבהשגותכאןכתבולכךנתבאר.כאשר

אפשרשרבינואלאעמושהדיןובודאיכו'אלו
בשויםדדוקאגגיןגבילמעלהמ"שעלשסמך

היהראויומ"מהחומה.לעוביוה"ההעזרהלקרקע
לפרש:

דעתוכו'א"אבהשגותכתבז"לזמראן'ומהר"ד
שויםהיולאאםהלשכותדגגותהיכידכיז"ל

וכשדחקכן,אלואףנתקדשולאהעזרהלקרקע
אמרלקרקעשוהחומהמשכחתהיכאאותו

החומהלחוזקשעושיןכלומרשוראבברדמשכחת
עלהליוקשיאלקרקע.שוהאחרתחומהמבפנים
תנאתניע"א]נ"ו[שםמקומןאיזהובפ'דאמרינן

עלקפ"זאורךהיתההעזרהכלנחמןדרבקמי'
כהניםזהכגוןאבאליאמרהכיא"לקל"ה.רחב

קק"לשםושוחטיןקדק"דואוכליןשםנכנסים
אלימאמאי,למעוטיטומאה.משוםוחייבין

החלונותתנינאהחומה.ועוביחלונותלמיעוטא
לעולםלימאאיתאואםע"כ.כלפניםהחומהועובי

שויןשאינםוכגוןהחומותועוביחלונותלמיעוטא

מקיףסורגממנולפניםה"גפ"הלעילברמב"םע'9
ועליוכו'החילהסורגמןולפניםטפחיםי'גובהו

עזרהחומתזווחומהחילויאבלבקינותאומרהוא
בתו"דמ"גדמדותפ"בבתיו"טוע'וצ"ע.יעו"ש

מה'ברפ"וועודכו'הרמב"םדעתשזוא"לוז"לכתב
חוצהיששמקוםשסוברמדבריוג"כנראהבהב"ח
חומהע"שכןנקראשלדבריואלאחילונקראלעזרה
שצייןהכ"מעלשהקשהיעו"שכו'שלפניונמוכה

אמרי'שםדהאע"אפ"ומפסחיםשםהרמב"םע"ד
נמוכהחומההואשורה.בברוחומהחילדקרא

מצוהבמנ"חבזהוע'עזרהמחומתלפניםשהיתה
קורקוסלמהר"יקשהיותרעודוזהיעו"ששס"ב

בהרוע'כלפנים.החומהעוביבדיןדמייריכאן
המריה שם פ"ה אות י' י"א אריכות בענין זה.

ותוכלפנים.הםהריגונאבכלודאיאלא10לקרקע,
החומותועוביהחלונותסתםתנאתניהוהדלא

לאדגגיןלגגין.דמיולאלקרקע,שויןשהםלאותם
גגנקראלאלקרקעשוההואואםכלל.נתקדשו

החומותועוביהחלונותאבלהעזרה.קרקעאלא
כלנמצאנתקדשהכותלעליובנואשרהמקום
החומהעוביאופניםלצדבכותלשימצאחללות

דברייתאכסתמאכפניםהואוהרי11נתקדשהכל
וכלשון רבינו:

הר המוריה

א'.נ"ובזבחיםהש"סמסקנתכ"הוכו'.איןאבל
המשניותבפי'רבינומש"כעלתמהאניזהומטעם

קדשהיותםותועלת(במ"ח)וז"לדמע"שבפ"ג
קדשיםקדשיבהםלאכולמותרשיהיהכדי

טמאשםשנכנסומיקליםקדשיםבהםולשחוט
חולהיוואילובשבועותשיתבארכמוקרבןחייב
חייבותהםהיוולאשוהירושליםודיןדינםהיה
דאיןכאןאסיקנאוהאעכ"להדיניןמאילובדין

עליהםחייביםואיןקליםקדשיםבהםשוחטין
שםקאידהואלדחוקאפשרואוליטומאהמשום

מגגותיהןומייריבקדשובנוייןלחולפתוחותעל

לקידשהחומה,מקוםשנתקדשזהמהנימהצ"ע11
הי'האעזרהדקדושתעזרה,בקדושתעצמהחומה
התוס'מ"שהביאשלאותמוההבנין.גמראחר

ע"בפ"הובפסחיםאמטוד"הע"בט"ושבועות
החלונותמ"מבפנים,הלכושהב"דדאףשכתבו

שהי'מהכלמתקדשדהי'כלפנים.החומהועובי
יעו"ש,ב"דבדעתתלויהי'דהקידשלקדשבלבם

ולתי' ב' שכתבו שם לא א"ש.

לאדהאיותרומבארשס"במצוהבמנ"חלזהכוון10
אמהקל"העלקפ"זאחרשהואמהרקממעטינן

חוץשהיוהחומהועוביחלונותלמעטהס"דוסברת
דפסחיםממתני'מקשהמהא"כזה.לשיעור

קטנהחומהדפרש"ישורהבברהתםלהדמוקמינן
אמההקפ"זבתוךהואוא"כעזרהמחומתלפנים

דמייריס"לדלאשמעינןוע"כנתקדש.לכ"עושם
חומתהיינוכלפניםהחומהדעוביומתני'שורה.בבר

עזרה שהיתה חוץ להשיעור זה ושפיר מקשה.



כללליישבןא"אשםברטנוראהר"עדבריאבל
הגר"אגי'לפידמע"שפ"בתוספתאועי'וצע"ג.

חולתוכהלחולופתחהבקדשבנויהלשכהוז"ל
ואיןקדשיםקדשיבהאוכליםאיןקדשוגגה

משוםעליהחייביןואיןקליםקדשיםבהשוחטין
שאיןאע"פלקדשופתחהלחולבנויהטומאה.
קדשיבהאוכליםחולוגגהקדשתוכהכןמקיימין
חייביןואיןקליםקדשיםבהשוחטיןואיןקדשים

לחולופתוחהבקדשבנויהטומאה.משוםעליה
לקדשופתוחהלחולבנויהקדש.כלהולקדש
לקדשופתוחהובחולבקדשבנויהחולכלהולחול
הקדשמכנגדוגגותיהןתוכןהמוקדביתכגוןולחול
דקאמרוהאעכ"לחולולחולהחולומכנגדקדש
בשגגותיהןכרחךעלמייריקדשוגגותיהןתוכן
המוקדביתכגוןדקאמרוהאעזרהלקרקעשוים

בקדשפתוחהחציהדהיתהנקטיהבעלמאלדוגמא
מכולהעדיףוכיהכילאודאילחולפתוחהוחציה
נתקדשולאדגגיםלקדשופתוחהבקדשבנויה
שרתכליעליומונחיםשיהי'לעניןמייריואולי

שהביאבר"שועיי"ששהגגות)בד"ה(וכנ"ל
(ולפענ"דעליוומש"כשלוגי'יעו"שזותוספתא

קדשיבהאוכליםדכצ"לבתוספתאמגיההייתי
וחייביןקליםקדשיםשםשוחטיםואיןקדשים

מייתידהכיבזבחיםועיי"שטומאהמשוםעליה
ובירושלמיוהבן)שםמגיהדלבסוףרקזוברייתא
כיניאחאבריעקבא"רוז"לכךאיתאשםבמע"ש
הקדשמכנגדחולוגגותיהןקדשתוכןמתניתין
בקדשבנויותחולולחולהחולמכנגדקדשולקדש

בחולבנויותקדשתוכןולחוללקדשופתוחות
שםוהגיהעכ"לחולתוכןולחוללקדשופתוחות
ופתוחהלחולבנויותמתניתיןכינידכצ"להמפרש

ופתוחהבקדשבנויותחולכולהולחוללקדש
ובחולבקדשבנויותלקודשכולהולחוללקדש

קדשולקדשהקדשמכנגדולחוללקדשופתוחות
פיעלזווהגיהעכ"לחולולחולהחולמכנגד

התוספתא.

תניירושלמיוז"לכתבאליהובשנותהגר"אאמנם
קדשתוכןלקדשופתוחותובחולבקדשבנויות

החולמכנגדקדשולקדשהקדשמכנגדוגגותיהן
ולחוללקדשופתוחותבקדשבנויותחולולחול
כולוולחוללקדשופתוחותלחולבנויותקדשכולו
וד'במתניתיןג'בבותז'הרישםכצ"לחול

בבותג'רקבברייתאאיןובאמתעכ"לבברייתא
חולולחולהחולומכנגדשכצ"ללהגיהנ"ללכן

חולתוכןלחולופתוחותובחולבקדשבנויות
החולמכנגדקדשולקדשהקדשמכנגדוגגותיהן

לעניןדברשלוכללווכו'בקדשבנויותחולולחול
לחולפתוחאםקדשלקדשפתוחאםתלויתוכן
הריבקדשבנויאםתלויולחוללקדשובפתוחחול

ולעניןחול.תוכןהריבחולבנויואםקדשתוכן
קדשה"זבקדשבנויאםבקדשבבנויתלויגגות
אע"גחולה"זבחולבנויואםלחולדפתוחאע"ג

בקדשבנויאםולזהלזהבפתוחוכןלקדש.שפתוח
ובבנויותחולגגןהריבחולבנויואםקדשגגןהרי
החולשכנגדומהקדשהקדששכנגדמהובזהבזה
לזהאולזהבפתוחביןולזהלזהבפתוחביןחול

בשנותומצאתיעיניה'פקח(שובהיטיבודוק
השמטותבלוחבסופולבובד'הראשוןאליהו

המדפיסיםעשויפהולאונהניתיוהגהתיכמש"כ
החדשים שהשמיטו זאת).

וה"פהג"השוםבירושלמיא"צהקצרהולפענ"ד
ופתוחותבקדשבבנויותבבות.ג'קתנידבמשנה

בחולובנויותקדש.וגגותיהןחולתוכןלחול
ובבנויותחול.וגגותיהןקדשתוכןלקדשופתוחות

קדשהקדששכנגדמהולזהלזהופתוחותולזהלזה
הלךדבתוכןשמעינןומינהחול.החולשכנגדומה
הבניןאחרהולכיןובגגותיהןהפתיחהאחר

ולזהלזהופתוחותבקדשבנויותאםעודוקמוסיף
זההריולזהלזהופתוחותבחולובנויותקדשתוכן
דיןתניבמתניתיןדהירושלמיוה"פחולתוכן

הקדשדמכנגדודיןחולוגגותיהןקדשדתוכן
עודוצריךחולולחולהחולומכנגדקדשולקדש
בקדשבנויותדתוספתאהנךדיניןשנילהוסיף



בחולובנויותקדשדתוכןולחוללקדשופתוחות
לא(ואיחולדתוכןולחוללקדשופתוחות
מתניתיןכיניבירושלמישכצ"לאמינאמסתפינא

חולוגגותיהןקדשתוכןקדשוגגותיהןחולתוכן
רבינועלותמהתיודו"ק)וכו'ולקדשהקדשמכנגד
המלךבשערראיתישובכלוםמזהכתבשלא

הי"זפ"המלעילנלמדדזהוכתבבזהשהרגיש
הפתוחותדבלשכותכאןדמסקינןמאילפיוהנה

האא"כקליםקדשיםבהןשוחטיןאיןלקדש
מחילותדעבידוכ"תא'נ"חבזבחיםדקאמר
דבפתוחותתימאאפי'והאוכו'בהוושחיטבקרקע
נ"ובזבחיםוכדמסקינןשפיראתילאמ"מלעזרה

וצ"להנ"לבהלכהדמע"שפ"גובירושלמיא'
קרקעעלדמייריל"ג)ס"קא'(בסי'לעילכמש"כ
י"לאבלהיטיב.יעו"שהמזבחתחתהעזרה

לעבודהנמיכשרלקדשהפתוחותדמחילות
וכו'מחילותבד"הב'ס"זדפסחיםבתוס'כדמוכח

יעו"ש היטיב ודו"ק.

בחולהבנויותבלשכותלישבמותראםולענין
ר"חדאיד"הב'ח'יומאתוס'עי'לקדשופתוחות

לאיסורדכתבווכו'איןד"הא'כ"הוביומאוכו'
כ"כראיהאיןדמהתםשכתבשםברש"אועי'

בקדש.בנויההיתהשחציהלפידדילמאיעו"ש
דהיתההוכיחמאידא"כעליוהשיגהמלךוהשער

בחולבנויההיתהדילמאבקדשחציהבנויה
בס'עליומש"כועי'היטיביעו"שלקדשופתוחה

איןכיבזהלהאריךרציתיולאשם.ביומאדודיד
נפק"מ לדינא.

ועי'א'פ"וב'ס"זפסחיםוכו'.חולהביתלהרט.
דלאא'כ"ושםוכןהמפרשפי'ושםב'כ"זתמיד

וכןהיטיביעו"שהביתהרבקדושתאפי'נתקדש
וע"עהיטיביעו"שא'פ"ופסחיםברש"ימוכח
ועי'היטיביעו"שמביתוד"הא'ו'יומאבתוס'

בשער המלך מש"כ בזה יעו"ש היטיב.

אלואףא"אוז"לע"זהראב"דכתבוכו'.כלפנים
בברלהוומשכחתהעזרהלקרקעשויםבעשויים

פ"ופסחיםהש"סמסקנתכ"הובאמתעכ"לשורא
פ"טלקמןועי'יעו"ש.הי"בשםובירושלמיא'

נ"וזבחיםוע"עבזה.מש"כה"אפסחקרבןמהל'
א'. (וע"ע לקמן הי"ב מש"כ בזה).

מעשה רקח

דהראב"דידועכלפנים.החומהועוביהחלונות
לקרקעבששויןלפרשלודהיהרבינועלהשיגז"ל

הקדושומרןע"כ.שוראבברלהומשכחתהעזרה
לעילמ"שעלשסמךולומרלדחוקשצריךכתב

כאןהדוחקומלבדע"כוכו'לשכותגביבסמוך
וברפ"טה'הל'הקרבנותדמעשהדבפ"יעודנוסף

ושםכאןכמ"שסתמארבינוהעתיקפסחדקרבן
שלאז"לממרןומהתימהוכו'דסמךלומרשייךאין

תירץולאנרגששנידמעשרבספ"גאךשםנרגש
בדוחקשםלענ"דהנראהכתבתיוכברכלום

ולאהמקומותבאותםלוששתקז"לולהראב"ד
דהאמשוםדהטעםנראהכאןאלאעליוהשיג

דגגיןהתםדקאמרלרבהיינושויןגגותיהםדבעינן
שויןבעינןהוהלאהכילאוהאנתקדשולאועליות

כדירבשלדינורבינוביארלאהמקומותובאותם
הקודםבדיןשביארוכאןאךשויןדבעינןשנכריח

מוכרחמעתהנתקדשולאוהעליותשהגגותז'הל'
קאמרדוקאבשויןהחומהועובידחלונותדבהא

החומותועובישהעתיקראיתיספרקריתובהרב
שהםונראהעוזמגדלבדפוסהגירסאמצאתיוכן

טעות סופר ע"פ ההיא דכיצד צולין.

לקדשבנויותלשכותדתנןההיאהשמיטורבינו
ולקדשהקדשמכנגדולחוללקדשופתוחותולחול
והרבחולולחולהחולמכנגדקדשוגגותיהםתוכן
בצ"עהניחוי"טדףצופרשתז"לאבועלפיהחיים

ואפשר דמשום דמילתא דפשיטא היא לא הזכירה:



מרכבת המשנה

הכ"מודבריהשגות,עייןוכו'.החומהועובי
סוףזהדיןרבנולמ"שמספיקיןאיןוגםדחוקים

ועי'ועליות,גגיןנזכרלאושםשנידמעשרפ"ב
ועי'המל"מ.שלמקומותובמראהשםשכתבתימה

ירושליםדאוירהט"ושנימעשרמהל'פ"במ"ש
אילן,ד"הי"בדףמכותהתוס'וכדעתכירושלים

לעניןועליותגגיןדיןרבנוהזכירלאמשו"ה
עזרה.לעניןכאןדוקאאלאשנימעשראכילת
אינןועליותדגגיןכ'פסחקרבןמהל'פ"טובריש
הפסחלאכולמותרודאילכתחלהאבלהביתבכלל
שצדדנוכמוודלאברורלענ"דוזהוועליותבגגין
הראב"דולהשגתהט"ו.שנימעשרמהל'פ"ב

עייןרש"י,כפי'מפרשאינודרבנוברורנראה
דוחקדודאי[שורא],(שושא)ברערךבערוך
דכה"געזרהלקרקעששוהמהמקרידחיללומר
דרבנואלאשוראברולאויסודעזרהקרקעמקרי

וכו'שוראבברליהמשכחתהש"סדמסקנתמפרש
נתקדשולאועליותגגיןרבאמרדלאקאמרהכי
החומהשעוביאה"נוכה"געליונהבדיוטאאלא

חומהעוביאלאעלייהמקריתחתונהדיוטאשע"ג
עדייןשהואשוראדברדומיאהואמתני'דנקיט

דיוטאחללדכלהיכיוכיתחתונה,בדיוטא
שורא.ברה"העזרהקדושתלוישהתחתונה

לאוקיםא"צהחלונותגםזומסקנאלפיונמצא
מעוביבחללוחלוןגרעדלאהעזרהלקרקעדשוה

דשאניבמתני'רש"יפי'(וכןשורא.דברהחומה
הגםתחתיהןמגיניןשמצורעיםמפנישעריםעובי

ראשעוביבמתני'רש"יפי'האיךטובאדתמוה
שורא.בברדאייריהש"סכמסקנתודלאהחומה

החומהעובידמפרשאלא)רבנודעתכןואין
עוביאבלהתחתונהדיוטאבתוךשהואכלדמתני'

ומשו"ההש"ס,כדמסיקגגיןהיינוהחומהראש
מןודוקאכלפניםלפניםהאגףשמןהפתחחללנמי

רישרבנווכמ"שכלחוץעצמווהאגףולחוץהאגף
הארבנודחההנראהדכפיפסח,קרבןמהל'פ"ט

בשעריכאןעזרהבשעריכאןהש"סדמתרץ
פ"זמל"מעי'זהחילוקרבנווהשמיטירושלים

באגףפסקדמשו"ההי"גהבחירהביתמהל'
ועייןאהדדי.דמתני'דיוקידקשייןהואיללחומרא

דאפשרנתקדשו.לאד"הע"בפ"הדףפסחיםתוס'
ביןחילוקאיןדודאיהואספקדדרךמפרשדרבנו
קאמרהכיאלאעזרהשערילשאריניקנורשער

ירושליםבשעריכאןעזרהבשעריכאןהש"ס
להיפךלמימרואיכאהכילמימרדאיכאומסיק
שערינתקדשודלאיצחקרבברשמואלרבדאמר

דנתקדשהואעזרהדשעריי"לולפ"זירושלים
יצחקרבברשמואלדרבאחריתאוממימראהאגף,

דבשערילהיפךי"לניקנורשערינתקדשודלא
הספקשנשארוכיוןהאגף,דנתקדשהואירושלים

וביןירושליםבשערידביןלחומרארבנופסק
לדעתמוכרחכןהאגףנתקדשלאעזרהבשערי
רבנו.

שער המלך

קדשתוכןלקדשופתוחותלחולבנויותהיו
שכתברבינודבריממשמעותהנהק"ק.לאכילת
ק"קאכילתלעניןדדוקאדס"לנראהק"קלאכילת

דלאבהולישןבהלישבמותרמיהאקדשתוכן
פ"קהתוספותוכ"כעזרהכקדושתלגמריקדישא
וכתבוי"ממשםחנינאר'דאיד"הע"בד"חדיומא

פ"בבשלהילקמןכדמשמעול"נוז"לבס"דשם
בלשכותישיבהואיןבמערבאויושבזקןגבי

ח"הלהרבוראיתילקדשופתוחותבחולהבנויות
פתחס"דואידקאמרממאיוהיינווז"לשכתבשם
כו'ישיבהאיןוהתנןבמערבאויושבזקןכו'א'

בפתוחותדהכאדאימאליכאגמורהראיהמיהו
חציהנמידאיכאמשוםהיינולישבדאסורלקדש
לאכולביושבלאוקומאדאיכאהתםמשא"כבקדש
לדקדקוישעכ"דלקדשפתוחותואפי'בחולוכולה
בהישלקדשופתוחהבחולדבכולהכןדאםעליו

לאכילתדוקאהיינוקדשתוכןדתנןואע"גישיבה
הגזיתלישכתש"מאבייקאמרהיכיכןאםקדשים



לההיופתחיםשניוש"מלחולוחציהלקדשחציה
כולההיתההגזיתדלשכתנימאכו'לקדשפתוחא'

ישיבהבהוישקדשדתוכןלקדשופתוחהבחול
חשיבהלאושחיטהטומאהדלעניןדכיוןי"לושמא

דוקאאכילהלעניןאלאישיבהלעניןוכןכעזרה
קרינןלאהרבהחצירותרבתהדהתורהמשום
ביתמיקרילאדהאברגשנהלךאלהיםבבית

בס'עייןבזהי"לועודוישיבהטומאהלעניןאלהים
ז"למוהרימ"טמשםמ"שע"דדי"חהקדשדרך
המופלאהרבלמורינוחייםעץבספרועייןודוק
שהשמיטז"לרבינועלשתמהע"אדי"טצוס'ז"ל
לקדשופתוחותולחוללקדשהבנויותלשכותדין

החולמכנגדקדשולקדשהקדשמכנגדולחול
נראהולידמ"שבפ"בהאמורחולתוכןולחול

דיןאלומה'בפ"האמ"שסמךז"לשרבינודלק"מ
יושבתגדולהסנהדרישבההגזיתהלשכתוז"לי"ז

א'פתחיםב'ולהחולהיהוחציהקדשהיהוחציה
של קדש וא' של חול ע"כ וזה פשוט:

הפתוחותקדשלעזרההפתוחותהמחילותט.
פירשלאז"לרבינובדבריהנהחול.הביתלהר
הרקדושתאפילובהםואיןלגמריכחולדינםאם

אבלעזרהקדושתלהןשאיןאלאדינןאיןאוהבית
שפתוחותמכיוןבהןישמיהאהביתהרקדושת

דיומאפ"אז"להתוספותמדבריואולםהביתלהר
אלאוז"לשכתבופי'למהמביתוד"הע"אד"ו

לומרהו"לפירשלמהמביתולפרשנראה
לאדמחילותכו'הביתבהרא'למחילהשיפרישוהו

הפתוחותדמחילותדס"לבהדיאנראהנתקדשו
הביתכהרשדינםס"לדאיכחולדינםהביתלהר

והכילשםנכנסקריבעלדאיןלהותקשיאכתי
וראיתיהביתשבהרלמחילהדנפרישינהופריך
חנוכתספרמשםהביאע"בדי"זהקדשדרךלהרב
כהרדינןהביתלהרפתחלהםשישדמחילותהבית
ורש"יהתוספותמדבריכןשהכריחוכתבהבית

בהדיאמוכחהללוהתוספותמדבריולע"דז"ל
דאמרי'מאיע"כז"לדעתולפישהריכדעתושלא

והולךיוצאקרילודאירעאמתני'דתמידבפ"ק

לאמחילותאומרתזאתהבירהשתחתבמסיבה
במחילותליכנסליהדמדשרינןלומרהיינונתקדשו
וא"תעזרהקדושתלהםדאיןעכ"להעזרהשתחת
חוץמשתלחקריבעלהאליהשרינןהיכיאכתי

מאיקריבעלהאיהביתבהרואסורמחנותלב'
אםאמנםהביתבהרשםנטמאע"כלמיעבדהו"ל
עזרהקדושתלהןוישנתקדשודמחילותאיתא
עזרהלקדושתהביתמהרליכנסליהשרינןהיכי
הביתהרדרךהטבילהלביתשילךלומרהי"ל
בגמ'פריךמאיהכילהתוספותס"לאיוא"כ

לכתחילההאהביתשבהרלמחילהשיפרישוהו
כהרשדינהכיוןשםמטתולשמשליהשרינןהיכי

הכידס"לז"לרש"ימדברישהכריחמהגםהבית
דס"זא"דפ'בפסחיםממ"שמוכחשכןאמתהן

כקדושתנתקדשולאוז"לשכתבמחילותד"הע"ב
דפ"וצוליןכיצדפרקז"לרש"ימדברימיהועזרה
ליכנסמותרקריבעלשכתבאמרהכיד"הע"א

כחולשדינןדס"למשמעהביתשבהרבמחילות
דמותררש"ידמ"שלמימרדאיכאאלאגמור

כרחועלשנטמאקריבבעלמייריבמחילותליכנס
קרילודאירעוכמתני'למיעבדליההוהדמאישם

לראותבינינומצויאינוזהוספרדתמידדפ"ק
עלדתמידפ"קהמפרשומדבריככתבןדברים
מדבריומבוארקרילודאירעמתניתיןההיא

הרקדושתאפילוהביתלהרהפותחותדמחילות
דאמרינןדהאשםמדבריונראהועודלהןאיןהבית

דוקאהיינונתקדשולאהפתוחותדמחילות
לחולפתוחותהןשלהןהפתחיםשנידכלבמחילות

והרבכקדשהןהריולקדשלחולפתוחיןאםאבל
מאיאיתאדאםליתאדהאעליותמההקדשדרך

הבנויותלשכותאפי'האדמחילותרבותייהו
כדאיתאחולתוכןלחולפתוחותאםבעזרהלמעלה
ממחילותטפיאולמייהוומאיצוליןכיצדבפרק
לעזרהפתחלהןישאםאפילודמחילותודאיאלא
כאןאיןולע"דיע"שבלשכותמשא"כנתקדשלא

דאפי'דס"להמפרשלדעתשהריתמיהאמקום
רבותייהוהיינווכמ"שלהםאיןהביתהרקדושת



הבנויותלשכותדאלומלשכותטפידמחילות
להםדישודאיפשיטאלחולופתוחותבקדש

כיצדפרקז"לרש"יוכמ"שהביתהרקדושת
דברייתאלישנאוכדמשמעופתוחותד"הצולין

חולתוכןהביתלהרדהיינולחולופתוחותדקתני
הביתהרקדושתואפי'טפיגריעיבמחילותואלו
הרבראיהעודשהביאומהפשוט:וזהלהםאין

אלופרקבתוספותעייןדזבחיםמההיאהנזכר
המפרששכדברינראהולע"דומחילותד"הדברים
למתניתיןדמוקמינןצוליןכיצדדפרקמההיאמוכח

תוכןלחולופתוחותבקדשהבנויותהלשכותדקתני
העזרהלקרקעשויןכשגגותיהןקדשוגגותיהןחול

ופתוחותבחולבנויותסיפאאימאא"העלהופריך
שויןבשגגותיהןדעתךסלקאואיקדשתוכןלקדש

קאמרכיומשניכו'מחילההו"להעזרהלקרקע
איתאאםוהשתאהביתלהרבפתוחותר"י

כןאםכחולדינןולקדשלחולהפתוחותדמחילות
מתניתיןדההיאסיפאלתלמודאליהתקשיאכתי

ופתוחותובחולבקדשבנויותדמ"שפ"גדקתני
ולקודשהקודשמכנגדוגגותיהןתוכןולחוללקדש
בשגגותיהןמייריאיחולולחולהחולמכנגדקודש
בנויההיאואפילומחילההו"להעזרהלקרקעשוין
לדעתחולתוכןלחולפתחלושישכלבקדשכולה
הןדאםהמפרשכדעתודאימשמעאלאז"להרב

פתוחות לקדש ולחול תוכן קדש כנ"ל ודוק:

לושהוקשהדתמידפ"קב"שלהרבראיתישוב
נראהולע"דשהקשינוכמואהדדיז"לרש"ידברי

התוספותדברישםלוהוקשהועודכמ"שליישב
דאמרינןמההיאשהקשהומחילותד"הא"דדפרק

תהומאארעיתעדרצפהדודקדישכיבזבחים
ר"יאמרדכימסקינןצוליןדבכיצדותי'קדיש

והקשהקודשלקדשפתוחותאבללחולבפתוחות
אמרלאכיליתאמעיקראוקושיאוז"לז"להרב
מחילותעלאלאהעזרהשתחתמחילותעלר"י

עלקאידזבחיםדפ"בההיאאבלהביתהרשתחת
זכיתיולאעכ"דוצ"עהתםכדמוכחעצמההעזרה
בהדיאמוכחצוליןכיצדבפרקשהרידבריולהבין

כדתניאנתקדשולאנמיהעזרהשתחתדמחילות
חולההיכלשתחתמחילותאומרר"יבהדיאהתם
הוכרחוהכיומשוםהעזרהשתחתכ"שוא"כ

בפתוחותאיירידזבחיםדההיאלומרהתוספות
ספרלידיה'אנהרבזמןאחרפשוטוזהלקדש
ליישבשכתבע"אדי"גשםלווראיתיהביתחנוכת
במחילותליכנסמותרקריובעלשמ"שרש"ידברי

הביתהרתחתשהןבמחילותר"להביתשבהר
לפרשהי"לדאל"כהביתלהרחוץפתוחותהןאבל

א"דהביתלהרהפתוחותבמחילותליכנסומותר
כתבדבריובתחלתשהרידקדוקזהואיןיע"ש
נתקדשולאדמחילותלהאר"יאמרהכירש"י

ודאימשמעאדרבאוא"כהביתלהרבפתוחות
הרבמחילותליכנסמותרקריובעלאח"כשמ"ש
פתוחותדהיינוקאימיניהדלעילאמחילותהבית
לדבריומ"ממ"שנכוןהיותרולכןהביתלהר

שיפרישוהושמ"שליאמרניתןדיומאדפ"קהתוס'
שהמחילהלומרכונתםהביתשבהרא'למחילה

להרחוץפתוחההיאאבלהביתהרתחתהיא
הבית ולעולם דס"ל כדעת רש"י ז"ל:



הלכה י-יא

ַהָּמקֹוםַעדָהֲעזָָרהִלְמׁשֹ�ָלֶהםְויֵׁשמֹוִסיִפין.ָהֲעזָָרהַעלְלהֹוִסיףאֹויְרּוָׁשַליִםַעלְלהֹוִסיףֶׁשָרצּוִּדיןֵּביתי.
ֶׁשּיְִרצּו ֵמַהר ַהַּביִת ְוִלְמׁשֹ� חֹוַמת יְרּוָׁשַליִם ַעד ָמקֹום ֶׁשּיְִרצּו:

ַסנְֶהְדִריןִּפיְוַעלְוֻתִּמיםּוְבאּוִריםנִָביאִּפיְוַעלַהֶּמֶל�ִּפיַעלֶאָּלאָהֲעזָרֹותַעלאֹוָהִעירַעלמֹוִסיִפיןֵאיןיא.
ּומֶׁשהְלדֹורֹות.ַּתֲעׂשּוְוֵכןאֹוְת�"ַמְרֶאהֲאנִיֲאֶׁשר"ְּככלט)כה(שמותֶׁשּנֱֶאַמרזְֵקנִיםְוֶאָחדִׁשְבִעיםֶׁשל

ַרֵּבנּו ֶמֶל� ָהיָה:

כסף משנה

בפ"קוכו'.ירושליםעללהוסיףשרצוב"ד
דסנהדרין (דף ב') ובפ"ב דשבועות (דף י"ד) :

וכו'.העזרותעלאוהעירעלמוסיפיןאיןיא.
העירעלמוסיפיןשאיןתנןדשבועותשניבפרק

ותומיםובאוריםונביאבמלךאלאהעזרותועל
וב"דובשירתודותובשתיע"אשלובסנהדרין

נעשהשלאוכלוכו'אחריהםתודותושתימהלכים
מנאובגמראעליה.חייבאיןלשםהנכנסאלובכל
אשרככלקראדאמרחייאברשימירבאמרה"מ
כלתבניתואתהמשכןתבניתאתאותךמראהאני

דבעינןה"ממנאופירש"ילדורותתעשווכןכליו
יתיראקראתעשווכןעזרה.לתוספתהניכל

ואחיוונביאמלךדהואמשהוכימילדורותלמדרש
מנחמיהתודותשתיזקנים.וע'ותומיםואוריםכ"ג
שאמרותודותשתיתניובגמ'גמרינןחכליהבן

נינהודמאימקראלהויליףבבשרןולאבלחמן
תודותושתימהלכיןוב"דבגמראתוואמרינןחמץ.

והכתיבאזליתודהקמידב"דלמימראאחריהם
ב"דה"קיהודהשריוחציהושעיהאחריהםוילך

אחריהםוב"דמהלכותתודותושתימהלכין
ור'חייארבימהלכותכיצדבגמראתוואמרינן
זואחרזואמרוחדזוכנגדזואמרחדברבישמעון

ומ"דלחומהדמקרבאהךהפנימיתזוכנגדזומ"ד
יודעואינילב"ד.דמקרבאהךהפנימיתזואחרזו

ואפשרזואחרזוכמ"דלפסוקלרבינולומניין

זודמהלכותטפימשמעדמילתאדפשטאדמשום
הכי:12אחר זו מש"ה נקט

אור שמח

שירצוהמקוםעדהעזרהאתלמשוךלהםויש
מהר הבית.

ב"דבידאיןהביתמהרדיותרלרבינוזהיצאאולי
כלאומריםוב"החגיגהרישדתנןמהאלהוסיף
כו'הביתלהרמירושליםכו'לאחוזיכולשאינו

אובעזרהפניםמראיןהיואיכןבעיובירושלמי
שאינופטורדטמאדאמרומהאופשיטהביתבהר
דבעזרהוע"כלכנוסיכולהביתולהרלעלותיכול
קטןלעניןמודדהואמהיכןובעיפניםמראיןהיו

ירושלים,באמצעמהלךשהיההשילוחדמןופשיט
להרסמוךשדרלמיביןשוהדהשיעורחזינאא"כ

תנאדתניהאנראהכןמרחוק,שדרלמיביןהבית
היוששםלעזרהתניולאהביתלהרמירושלים

סוףעדלהוסיףלב"דדרשותמשוםפניםמראין
להרהשיעורלכןשוהבכולםוהשיעורהביתהר

צ"באתייאמאןהכאעדהגמ'ודבריהבית,
ד'בהרמלאמקראלזהגדולורמזודוק.ואכמ"ל

(נ"ב.להוסיף.רשותאיןההרדלבדבהרזהויראה
הואוזההמוריהובהרלבדבירושלמיאלא

ירושליםנבחרהשלאעדוז"לבראשהממכילתא
עדכו'ישראלארץיצאהירושליםשנבחרהכו'

זושתהאטפימשמעהפנימיתדלשון[כוונתו12
מהלכת אחר זו]:



לשכינהראויירושליםהי'עולמיםביתנבחרשלא
בחרכישנא'ירושליםיצאתעולמיםביתמשנבחר

כו'ויבחרשכתובכמוההרהואוציוןכו'בציוןה'
עלובתרגוםברור.)וזהאהבאשרציוןהראת

בטוראידיךכוננוד'מקדשכו'נחלתךבהרפסוק
ומפורשכו'שכינתךלביתמתקןאתרדאחסנתך

אתהאיןאםא"לט"ופ'בארבהבשמותוכןכנ"ל,
לינתתלאאמהת"קעלאמהת"קבהמ"קלינותן

כלום כו' ועיין בפ"א ה"ג ודוק:

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.שרצוב"ד
[ט"זפ"קובסנהדריןע"א][ט"ופ"בשבועות

ואעפ"ירבינו.כדבריתעשווכןמדכתיביליףע"ב]
ואחדשבעיםשלב"דאלאהזכירולאשבסנהדרין

איירילאהתםאו"תולאמלךלאשםהוזכרולא
ומיהוע"אאוכ"גבעיאידסנהדריןבמיליאלא

ואי13כלהו.למילףאיכאהתםדמייתימקרא
העמדתשהריקראצריךלאלחודואחדלשבעים
דלאאע"גע"א,דבעיממשהלהיליףסנהדרין

נביאלהצריךדקראודאיאלאתעשווכןבהוכתיב
ומלך ואורים ותומים:

הר המוריה

פ"גשםותוספתאסנהדריןרישוכו'.מוסיפין
ושבועות י"ד א' וט"ז א'.

שםבשבועותמבוארכ"זוכו'.המלךפיעליא.
ובסוטהב'וי"דשםבסנהדריןלהחשיבדלאוהא

מ"ה א' עי' תוס' שבועות ט"ו א' ד"ה שאין וכו'.

שהקשובתוס'עי'וכו'.ותומיםובאורים
במשכןדהאוכו'תעשווכןד"הא'ט"ובשבועות

הלאמשכןלעשותבאו"תנשאלווכיאו"תהוולא
המשכןנעשההמילואיםע"יאהרןשנתכהןקודם

כ"כ התוס' שם בשבועות.13

היודלאליישבוישבתימה.שנשארויעו"ש
העזרהלקדשרקמשכןולעשותלהמלךצריכים

אהרןנמשחלמילואיםהשמיניביוםבאמתואולי
דבמילואיםאףהעזרה.קדשוואח"כמתחלה
אשרכלואתהמשכןאתדמשחכתיבח')(ויקרא

בעינןדלאי"למ"מאהרןאתמשחואח"כבו
יאשיהומזמןגדוליםדהכהניםדווקאמשיחה
ומ"מכללמשיחהבהןהיהשלאיוכיחוואילך

ואהרןבגדיםריבויהפחותלכלדבעינןרקנתקדשו
י"לועודהמשכןמשיחתקודםבבגדיםנתרבה
וכו'עזרהאיןבד"השםבשבועותהתוס'כמש"כ

בהדיהויוה"נבהלןליתקאתוהדדידבהדיכיון
דא"אדכיוןדתוס'בתראבתירוץעודועיי"שהדדי

לית לן בה יעו"ש.

במקוםהיהוכןהיה.מלךדמשהרבינוומש"כ
כןד"הב'ט"זסנהדריןברש"יכדאיתאזקניםע"א

בחי'וע"עוכו'תבניתאתד"הובתוס'וכו'תעשו
בשםמש"כשםהר"ןובחי'בשבועותהרשב"א

ר"י אבן מיגאש יעו"ש היטיב.

קרית ספר

רצואםהעזרותעלאוהעירעלמוסיפיןאין
שירצומקוםעדירושלםחומתאוהעזרהלמשוך

ותומיםואוריםנביאפיועלמלךפיעלאלא
מראהאניאשרככלדכתיבע"אשלוסנהדרין

וכןכליוכלתבניתואתהמשכןתבניתאתאותך
משהובימילדורותלמדרשיתיראקראתעשו
ותומיםואוריםגדולכהןואחיוונביאמלךשהוא

כללרבויידאתאמשמעתעשודוכןזקניםושבעים
שתידיןביתעושיןהעירובתוספתלדורות.הנך

דיןביתוהולכיןשבהםחמץלחםולוקחיםתודות
ועומדיןזואחרזושהולכותהתודותשתיאחר
ואבןאבןכלועלופנהפנהכלעלהשירבכלי

חומתכשנבניתנחמיהדקאמרעזראבספרדכתיב
תודותשתיואעמידההעיראתלקדשובאירושלם
מעללימיןותהלוכותמבחוץהחומהאצלגדולות



דרךשהלכובתהלוכותהעיראתלהקיףהחומה
ימינםלצדתמידהלכוהעירלחללכשפניהםימין
משמעגדולותומדקאמרכולהאתשהקיפועד

היוחמץדשלואשמועינןשבתודהגדולותדהיינו
לחםחלותעלדכתיבתודהשבלחמיגדולותשהן
סלתשיהאחמץהבאמצהכנגדוגו'יקריבחמץ
ובמצהשבמצהמיניןשלשהכנגדהחמץבמין

מצותחלותהתודהזבחעלכדכתיבמיניןשלשה
סלתמיניןשניהרימצותורקיקיאחדמיןהריוגו'

עשרמיןובכלמיניןשלשההריחלותמורבכת
גדולותהחמץחלותאלמאהתםכדילפינןחלות

דכתיבאחריהםדיןביתוהליכתמצהשלכשלש

ואוכליןיהודהשריוחציהושעיאאחריהםוילך
ושורפיןזואתאוכליןנביאפיועלאחדלחםשם

ברוחפיהםועלשםהיוומלאכיזכריהדחגיזו
השתאדעדונראהבדברטעםואיןעשוהקדש
הוסיפוואםנחמיה.דאתאעדהכילהגמיריגמרא

בירושלםמנחהבשייריאותהמקדשיןירושלםעל
אףנפסלממנהויוצאבההנאכלדברירושלםמה

שיירידהיינונפסלממנהויוצאבההנאכלבדבר
במצהאלאאיפשרלאכתודהובחמץמנחה

דהכיבירושלםשקדשוהמקוםבסוףאותןואוכלין
גמירי לה כדאמ'.



הלכה יב

ְׁשֵּתיַאַחרִּדיןֵּביתְוהֹוְלִכיםֶׁשָּבֶהםָחֵמץֶלֶחםְולֹוְקִחיןּתֹודֹותְׁשֵּתיִּדיןֵּביתעֹוִׂשיןָהִעיר.ַעלמֹוִסיִפיןְוֵכיַצד
(ְוֶאֶבן)ֶאֶבןָּכלְוַעלּוִפּנָהִּפּנָהָּכלַעלּוְבִצְלָצלּוִבנְָבִליםְּבִכּנֹורֹותְועֹוְמִדיןזֹוַאַחרזֹוַהּתֹודֹותּוְׁשֵּתיַהּתֹודֹות

ֶׁשְּמַקְּדִׁשיןַהָּמקֹוםְלסֹוףֶׁשַּמִּגיִעיןַעדְוגֹו'.ִדִּליָתנִי"ִּכיה'"ֲארֹוִמְמ�ב)ל(תהיליםְואֹוֵמרֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
ׂשֹוְרִפיןַהּנִָביאִּפיְוַעלנְִׂשֶרֶפת.ְוַהְּׁשנִּיָהַהּתֹודֹותִמְּׁשֵתיַאַחתּתֹוָדהֶלֶחםָׁשםְואֹוְכִליםָׁשם.ְועֹוְמִדיןאֹותֹו

ֶאת זֹו ְואֹוְכִלין ֶאת זֹו:

כסף משנה

אהאשםוכו'.ובנבליםבכנורותועומדיםומ"ש
בכנורותתודהשלשיררבנןתנוובשירדתנן

אבןכלועלופינהפינהכלעלובצלצליםובנבלים
וגו'דליתניכיה'ארוממךאומרשבירושליםגדולה
וגו'עליוןבסתריושבואומרוכו'פגעיםשלושיר

וגו'בברחולדודמזמורואומרמחסיה'אתהכיעד
לכךהביתחנוכתמזמורהואה'ארוממךופירש"י

לפיעליוןבסתריושבפגעיםשלשיראותו.אומר
צרירבומהואומרהמשכן.בהקמתמשהשאמרו

איןלנפשיאומריםרביםבושנאמרלפיוגו'
צרימתלוצציםשהיוסלהבאלהיםלוישועתה

בוניםהגולהבניישראלבניכשהיוובנימיןיהודה
דליתניכיה'ארוממךאלאכתבלאורבינוהחומה
איכאצרירבומהובשלמאלמהטעםוצריך
הצריםשהיוזמןבאותואלאנאמרדלאלמימר

מתלוצציםצריםדאיןהיכאאבלעליהםמתלוצצים
עליוןבסתריושבאבלליהאמרינןלאעליהם
יושבדמזמורוי"לליהאמרינןדלעולםמשמע
כשישאלאלאומרועניןאינונמיעליוןבסתר
וגו'יומםיעוףמחץדכתיבבהםהנלחמיםצרים

יפול מצדך אלף וגו':

שםוכו'.אחתתודהלחםשםואוכליםומ"ש
תנןתודותהשתימהלכותדכיצדאפלוגתא
זולמ"דבשלמאנשרפתוהחיצונהנאכלתהפנימית

למ"דאלאוכו'נאכלתפנימיתלהכיאמטוזואחר
וליטעמיךמיקדשיהדדיבהדיתרוייהוזוכנגדזו

ר'אמראלאוכו'מיקדשאמיחדאזואחרזולמ"ד
ומפרשנשרפתנביאוע"פנאכלתנביאפיעליוחנן
לאלומרהיינויוחנןא"ראלאמסיקדכירבינו
האחתאלאנשרפתוחיצונהנאכלתפנימיתתיתני

זואילהםאמרוהנביאנשרפתוהאחתנאכלת
יאכלנו ואי זו ישרפו:

משנה למלך

בסתרדיושבמרןכתבכו'.בכנורותועומדין
רש"יומדבריליהאמרינןדלעולםמשמעעליון

המזמורלזהטעםשנתןליהאמרינןדלעולםמשמע
שםהתוספותאךהמשכןבהקמתמשהשאמרולפי

מיניהלעילדכתיבמחסיה'אתהכיעדכתבו
שהיובאויביםדמשתעיתראהרשעיםושלומת
לאואילךמשםאבלהבניןבשעתלהםמיצרין
אלאנאמרלאזהדמזמורדס"להריבהכי.משתעי
כיעדדקאמרשמעתתאדייקאוהכיזמןבאותו

לאלמהטעםצריךרש"יולדברימחסי.ה'אתה
דברימרןהביאלאלמהידעתיולאהמזמורסיימו
שלשירת"ראמרינןדבגמראודעהללו.התוס'
היותודהשלשירופירש"יכו'בכנורותתודה

מזמורתודהשלשירומהובכנורותשםאומרים
דרבינוונראהזהמזמורכתבלאורבינולתודה.
תודהשלשירכלומרתודהשלשירהכילהמפרש

ובנבליםבכנורותהיההעירלקדשמביאיןשהיוזו
כו' והיה אומר ארוממך ה' וגו':



ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"לקורקוסמוהרר"יכתבכו'.מוסיפיןוכיצד
בנחמיהמדכתיבאותוולמדודשבועותפ"בגז"ש

מהשםופי'כו'גדולותתודותשתיואעמידה
כלכישבה.חמץדהיינושבתודהגדולותגדולות

אסיקובגמראמצה.שלכשלשגדולהשבחמץחלה
האחת.ונאכלתהאחתנשרפתנביאדע"פיוחנןר'

פגעיםשלשירשאומריםבברייתאהזכירוושם
ונראהכו'בנואבשלוםמפניבברחולדודומזמור

14שגם כן צריך להיות בספרי רבינו:

ן'מהר"דכתבכו'.זואתשורפיןנביאפיועל
בשבועות[שםבגמראדאמרינןהיינוז"לזמרא

נשרפת.נביאוע"פנאכלתנביאע"פע"א]ט"ז
וי"לנשרפתוהחיצונהנאכלתהפנימיותדתנןוא"ת
ולשרוףהפנימיותלאכולהנביאמצוההיהשכך

15החיצונה:

הר המוריה

דמנחמיהא'ט"ובשבועותרש"יכתבתודות.שתי
הסוגיאבכלכ"הובאמתעכ"לגמרינןחכליהבן

במקוםתודותשתיוז"לשםכתבוהרשב"אשם
במילואיםוהלאתמיהואניז"לר"חוכ"כמילואים

מחמץחוץמצהבאותהמנחותשכלחמץהיהלא
חמץהעמידאיךתמיהוא"כהלחםושתישבתודה
התודההאתמוהיותרולענ"דעכ"לוצ"עשבתודה

והתםהעזרהולאהעיראלאמקדשתאינה
כדלקמןמנחהשיריובעינןעזרההויבמילואים

וצ"ע.

א'י"דדבשבועותדעוכו'.אחרבי"דוהולכים
תודותוב'מהלכיןובי"דוז"לכךאיתאשםבמשנה

ב'ט"וושםעכ"לאחריהםישראלוכלאחריהם

ע' כ"מ וברש"ש שם בשבועות.15

ע' בכ"מ ובמל"מ כאן ובתיו"ט פ"ב דשבועות בזה.14

וילךוהכתיבאזליתודהקמידבי"דלמימראאיתא
בי"דה"קיהודהשריוחציהושעיהאחריהם
עכ"לאחריהםובי"דמהלכותתודותושתימהלכין
עלבהגהותיוהגר"אאמנםרבינוכדברימבואר
ונ"בנמחקובי"דנמחקאחריהןוז"לכתבהש"ס

נמחקאחריהןמש"כוהנהעכ"לישראלוכל
דהג"הוצ"לקאימאיעלכוונתונעלםלכאורה

לשוןקשהדבאמתהמשנהעלקאיהראשונה
תודותוב'מהלכיןובי"דבהדיאתנידהאהמשנה
דתודותלהיפךהיהדבאמתמשניובגמראאחריהן

תיבתומחקהגיהלכןאחריהןאזליובי"דקדמי
תודותוב'מהלכיןובי"דוכצ"לבמשנהאחריהן

למימראהש"סדמקשהומאיאחריהםישראלוכל
דהכיי"לוכו'והכתיבאזליתודהקמידבי"ד
נקיטואח"כמקודםמהלכיןובי"דמדתנימקשה

דקדמימשמעאחריהםישראלוכלתודותוב'ומני
נראהכןוגו'אחריהםוילךכתיבוהאואזליבי"ד

תיבותמחקלמהלעייןישלפי"זאךלכאורה.
לפיכיאמת(הןישראלוכלבמקומווהגיהובי"ד
וא"כמפרשהרקהמשנהמגיהאינושהש"סמש"כ

הגיהלכןאחריהםישראלוכלאיתאבמשנההא
ישכילזההכרחקצתלכאורהישוהנהכן.הגר"א
והאוכו'הושעיהאחריהםוילךדכתיבבקראלדייק
שתיואעמידהכדכתיבהואנקבהלשוןתודות
אחריהןוילךלמיכתבוהו"לוגו'גדולותתודות

ואעלההתםוה"קקאיאבי"דדאחריהםודאיאלא
תודותשתיואעמידהלחומהמעליהודהשריאת

שריאתשלקחהיינווכו'לימיןותהלוכותגדולות
אמרושובלחומהמעלוהעלוםהבי"דוהםיהודה
הםיהודה.שריוחציהושעיההלכוהבי"דדאחר
עםבשוההלכושהבי"דאחריהםישראלכלמכלל

נתחלקומבי"דהיושלאהשריםויתרהתודות
הבי"דאחרהושעיהעםהלכומהםומחצהלשנים

שהיהלפיאולילפניהםהסופרועזראכתובושם
שהואאמרכולםבראשהלךוהואבי"דראש

התודהעםהלכווהםהשריםחצילפניהלכוובי"ד
ואניוגו'השניתוהתודהאמרושובבשוה.האחת



אחריהםהלכודהעםאלמאוגו'העםוחציאחריהם
אתיועכשוהתודותעםבשוההלכוהבי"דאבל

וכןמהלכיןהיודהב"דוה"קכפשוטההמשנה
ישראלכלאבלהבי"דעםבשוהמהלכיןהתודות

היודהבי"דמתחלהכס"ד(ודלאאחריהםהלכו
אחריאחריהםישראלוכלוהתודותתחלהמהלכין
אםהקדושיםדבריוליישבלענ"דנראהכןהבי"ד)

נוסחאבתראזילרבינואבלט"ס.בהןנפללא
דידן.

אחריהןישראלדכלהאהשמיטלמהלעייןישאך
לפידס"לי"לואוליבהדיא.במשנההנשנה

ישראלוכלאחריהםובי"דדצ"לדש"סהמסקנא
לדעתצ"לוהנהבזה.וצ"עכללכאןנזכרולא

הפנימיתזואחרזומ"דהש"סדקאמרהאהגר"א
ישראל.לכלדמקרבאהךצ"ללבי"דדמקרבאהך

לעילדאייתיתבקראהאקצתלעייןישאבל
וחציהראשונהאחרהלכוהעםדחצימבואר
לומרשייךאיךוא"כהשנייהאחרהלכוהשנית

(ולפי"זהעםאלאוהבי"דאלדמקרבאהפנימית
וילךדכתיבהאלהגר"אלוקשהדהיהי"ל

אחתאחרור"ללמיכתבהו"לאחריהוכו'אחריהם
היתהא"כהלכוזהאחרזהלמ"דהאמהנה)
ואח"כהעםחציואחריהתחלההאחתהולכת
זואצלזוולמ"דהעםחציואחריההשניההלכה
אוישראלוכלהבי"דואחריהםהתודותהלכוא"כ

כלואחריהםבשוההתודותעםהלכוהבי"ד
הךוה"קז"לרש"יכתבאיךוא"כישראל

העםביןממוצעתפנימיתשהיאלחומהדמקרבא
עכ"לאחרונהההולכתלבי"דדמקרבאהךלחומה.
הסוגייאבפשטהפי'ז"לרש"ידברילוליובאמת

אלדמקרבאהפנימיתדקאמרבהאשפיראתי
לעייןישלבי"דדמקרבאדקאמרהךאבלהחומה

אצלזוהלכואםשםדנחלקובמהלעייןישגםבזה
והאזואחרזוכמ"דפסקורבינוזואחרזואוזו

ההולכתהשניתוהתודהבהדיאכתיבשםבנחמיה
תודהוז"לרש"ישםוכתבאחריהםואנילמואל
נגדהולכתאותהלחברתהשניתשהיתהאחרת

כיי"לואוליעכ"לזואחרזוולאבשוהחברתה
זהלאחרבזהוכןחבירונגדשהואכלנופלמול
אנידברסוףמולנקראאחתבשורהשהםכיון

נבוך בזה וה' יאיר עיני.

ושבועותב'פ"הפסחיםתוס'עי'ההילוךהיהואיך
מבחוץאולחומהמבפניםהיואםבתוס'שם

החומהעוביעלשהלכומשמעובמקראלחומה
דלפיבמסקנתםושםשםהתוס'וכ"כממש

עוביעלדהלכואה"נשוראבברשמייריהמסקנא
בחומהדמייריההו"אולפילעייןישובאמתהחומה
שיהיורחבהחומהלהיותיתכןלאוכיגבוהה
מאיעללכאורהלתמוהישכןובהיותעליההולכין

גגותמ"דעלבפסחיםבפשיטותהש"סדמקשה
כלפניםהחומהדעובימהאנתקדשולאועליות

ובחומתוקדשוהעליהדהלכוכיוןקושיאומאי
מזהלעילהש"סדמשניכמודלק"מפשיטאהעזרה
בכתבהכלדכתיבהכאשאניאינישלותיבמהיכל

כיוןישראלעזרתוה"ניעו"שהשכילעליה'מיד
פ"אכמש"כלמקדשחצרלעשותצריךדמה"ת

(ולפי"זמקודשיםעזרהדכותליוודאיא"כה"ה
דמייריט'בסעי'רבינוכתבדלאמאיהיטיבמיושב

ובעזרהעזרהבדיניכאןדמיירימשוםשוראבבר
מחומתגםאבלהכותלים)מקודשותבאמת

דקדשומאיאה"נקושיאמאילעייןישירושלים
דמשמעמהאמקשהרקדאה"ני"לואוליקדשו

דינםדירושליםהבתיםשלהחומותדהעובישם
בפ"טלקמןרבינועללפי"זוצ"עונתקדשוכלפנים

עליישובה"זלעילכתבתיוכברפסחקרבןמהל'
אנידברסוףדמע"ש.בספ"בלעילרבינומש"כ
נ"להיהלכאורהכיהללובענייניםמאדנבוך

אוועלייהגגכמותחתיוחללשישמקוםביןלחלק
משמעלאמהש"סאבלועמודכותלכמואטוםדבר

כן וצע"ג.

שלשירת"רוז"לב'ט"ובשבועותשםוע"ע
פינהכלעלובצלצליםובנבליםבכנורותתודה
אומרשבירושליםגדולהאבןכלועלופינה



וי"אפגעיםשלושירוכו'דליתניכיה'ארוממך
בצלעליוןבסתריושבואומרוכו'נגעיםשלשיר
מעונךשמתעליוןמחסיה'אתהכיעדיתלונןשדי

בנואבשלוםמפניבברחולדודמזמורואומרוחוזר
ברכתךעמךעלהישועהלה'עדצרירבומהה'

שלשירת"רוז"לרש"יוכתבהגמ'עכ"לסלה
תודהשלשירומהובכנורותשםאומריםהיותודה

שירמזמורהיאוגו'ה'ארוממךלתודה.מזמור
פגעיםשלושיראותו.אומרלכךהביתחנוכת
בהקמתמשהשאמרוולפיעליוןבסתריושב

וכו'.בירכןומהמשהאותםויברךדכתיבהמשכן
רביםבושנאמרלפיצרירבומהה'ואומר

שהיוסלהבאלהיםלוישועתהאיןלנפשיאומרים
היטיב.יעו"שוכו'ובנימיןיהודהבשרימתלוצצים

שלדשירהאוכןלתודהדמזמורהאהשמיטורבינו
וכמש"כהואפשוטצרירבודמההאוהנהפגעים.

שםשהיונחמיהבזמןרקשייךהיהלאדזהמר"ן
שייךזהוכןמרן.וכ"כרש"יוכמש"כרביםצרים

הטעםשכתבכרש"יודלאפגעיםשלבשירג"כ
תוס'כמש"כהטעםעיקררקאמרודמשהמשום

הניחכבררש"ידבריובאמתוכו'אתהכיעדד"ה
בצ"עבהגהותיוהב"חוכןשלמהבחכמתהרש"ל
(וכמונועםויהילומרהו"לדא"כהיטיביעו"ש
פרשתובתו"כפ"זדמנחותבתוספתאדאיתא
ג"כ.במל"מועי'יו"טהתוס'וכ"כיעו"ש)שמיני

שכתבבמל"מעי'לתודהמזמורדהשמיטוהא
קאילאתודהשלשירדקאמרדהאמפרשדרבינו

אומריםשהי'דהשירה"קרקלתודהאמזמורכלל
השירומהווכו'בכנורותאומריםהיוהתודהעלאז

ראיהונ"ליעו"שוגו'ה'ארוממךוקאמרמפרש
ציבורקרבןעלכ"אשירהאומריםאיןדהא

המקדשכלימהל'פ"גלקמןכדאיתאזמןלוהקבוע
על(ורקה"חומוספיןתמידיןמהל'ופ"וה"ב

בכוריםמהל'בפ"דכדאיתאשירהאומריםבכורים
ד"הב'כ"דבע"זשהתוס'ואףיעו"ש)הי"ז

ואףהואותמוהכרש"יכתבווכו'יתמאמזמורא
לומרצריךהתודהעלסמיכהדבשעתלדחוקדיש

איסורימהל'פ"ולקמןכדאיתאוהודיהשבחדברי
כןמשמעלאלרבינומ"מיעו"שהט"ומזבח

מאיעלליהמשמעלאתודהשלשירמדקאמר
דברכותפ"קברי"ףכיודעסמיכה.בשעתדאומר

תודהשלדשירלהךכללליתאשםו'סי'וברא"ש
יעו"ש היטיב וי"ל דכך היתה גירסת רבינו וק"ל.

שמתעליוןוז"לבהגהותיושםכתבדהגר"אודע
בנואבשלוםמפניבברחולדודמזמורנמחקמעונך
כיוטעמועכ"לנמחקסלהברכתךעמךעלנמחק

ואומרד"הברש"יוכ"משםורא"שברי"ףהואכן
מחסיה'אתהכיעדד"הובתוס'וכו'רבומהה'

וכו' ועי' בטור ושו"ע או"ח סי' רל"ט יעו"ש היטיב.

שםמבוארובמשנהוכו'.אחתתודהלחם
מרןכתביפהנשרפת.והחיצונהנאכלתדהפנימית

ועלנאכלתנביאפיעלדמסקינןהמסקנאדלפיז"ל
פנימיתביןלחלקליכאתונשרפתנביאפי

רבינופי'בלשוןמבוארוהכייעו"שלחיצונה
מורהוכןבושמדקדקלמישםכמבוארלמשניות

הדיןדתמידבינוניבלשוןונשרפתנאכלתהלשון
ואיןנשרפתנביאפיועלנאכלתנביאפידעלכן

ליתן בה חק קבוע ולא יעבור.

מעשה נסים

ז"למרןשהקשהמהעייןוכו'.ארוממךואומר
מהיעו"שפגעיםשלשירשיאמרכתבלאלמה

ע"הרבינומשהשהרימחוורתירוצוואיןשתירץ
[עייןצריםשםהיהולאהמשכןבהקמתאמרו
כ"מ]:

מעשה רקח

ז"למרןמ"שעלוכו'.ה'ארוממךואומרים
להתוס'עייןוכו'פגעיםשלשירהעתיקלאדלמה
ארוממךהעתיקקס"געשיןסוףובסמ"גז"ליו"ט



דבריראהשלאנראהז"לוהמל"מעליועייןלבד
התוס' יו"ט ז"ל עיי"ש:



הלכה יג-יד

ְמַקַּדְׁשָּתּהָּבּהֶׁשּנֱֶאֶכֶלתַהּתֹוָדהּיְרּוָׁשַליִםַמהַהִּמנְָחה.ִּבְׁשיֵָריאֹוָתּהְמַקְּדִׁשיןָהֲעזָָרהַעלהֹוִסיפּוִאםְוֵכןיג.
ַהָּמקֹוםְּבסֹוףאֹוָתןְואֹוְכִליןָּבֶהן.אֹוָתּהֶׁשְּמַקְּדִׁשיןֵהןָּבּהֶאָּלאנֱֶאָכִליןֶׁשֵאיןַהְּמנָחֹותְׁשיֵָריָהֲעזָָרהַאף

ֶׁשִּקְּדׁשּו.

הּואזִָּכרֹוןּתֹודֹותְׁשֵּתיֶעזְָראֶׁשָעָׂשהְוזֶהָּגמּור.ָקדֹוׁשֵאיןַהּזֶהְוַכֵּסֶדרֵאּלּוְּבָכלנֲַעָׂשהֶׁש�אָמקֹוםָּכליד.
ִּבְקֻדָּׁשהּנְִתַקְּדָׁשהּוְבַמהְוֻתִּמים.אּוִריםְו�אֶמֶל��אָׁשםָהיָהֶׁש�אַהָּמקֹוםנְִתַקֵּדׁשְּבַמֲעָׂשיו�אֶׁשָעָׂשה

ִראׁשֹונָה ֶׁשִּקְּדָׁשּה ְׁש�מֹה ֶׁשהּוא ִקֵּדׁש ָהֲעזָָרה ִוירּוָׁשַליִם ִלְׁשָעָתן ְוִקְּדָׁשן ֶלָעִתיד ָלבֹוא:

לומאיןידעתיולאזוהיאעצמוסברתא"אשלמה.שקדשהראשונהבקדושההראב"דהשגות
לאראשונהקדושהלמ"דאלמאמחיצותדנפולאמרוובגמ'ירקבמקדשאיןאםבמשנהמקומותובכמה
יוסילרבישאפילואומרשאניאלאעודולאא"ילשארלירושליםמקדשביןחלקלאלבאלעתידקדשה
לפיאמרלאולמקדשלירושליםאבלא"ילשאראלאאמרלאלבאלעתידקדשהשנייהקדושהדאמר
לעולםי"יבכבודעולמיאחרקידושולהתקדשלהשתנותעתידיםוירושליםשהמקדשעזראיודעשהיה

כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת:

כסף משנה

חמאבררמיאמרוכו'.העזרהעלהוסיפואםוכן
וכו'מ"טמנחהבשייריאלאמתקדשתהעזרהאין

ויוצאבההנאכלדברירושליםמהכירושלים
ממנהויוצאבההנאכלדברעזרהאףנפסלממנה
נפסל:

אהאט"ז)(דףשםוכו'.נעשהשלאמקוםכליד.
איןלשםהנכנסאלובכלנעשהשלאכלדתנן

רבתנןאלובכלאמרהונארבאיתמרעליהחייבין
בכלאמרהונארבתנןאלומכלבאחתאמרנחמן
לשעתהקדשהראשונהקדושהקסברתנןאלו

דעבדהואבעלמאזכרועזראלבאלעתידוקידשה
קדושהסברתנןאלומכלבאחתאמרנחמןרב

לבאלעתידקדשהולאלשעתהקדשהראשונה
ותומיםאוריםהיודלאואע"גקדישקדושיועזרא

קדושהסברמרמילתאבהאיפליגידתנאיואמרינן
לבאלעתידקדשהולאלשעתהקדשהראשונה

ופסקלבאלעתידוקדשהלשעתהקדשהסברומר

לבאלעתידוקדשהלשעתהקדשהכמ"דרבינו
א"רדתנןהיאתנאיבגמראהתםומדאמרינן

קלעיםעושיםבהיכלבוניםכשהיושמעתיאליעזר
שמעתייהושעא"רוכו'לעזרותוקלעיםלהיכל

קדשיםקדשיאוכליםביתשאיןאע"פשמקריבין
אע"פשניומעשרקליםקדשיםקלעיםשאיןאע"פ
לשעתהקדשהראשונהשקדושהמפניחומהשאין

לעתידקדשהסבריהושעמדר'לבאלעתידוקדשה
לבאלעתידקדשהלאסבראליעזרדר'מכלללבא
יהושעכר'הלכהיהושעור'אליעזרדר'קי"לוהא

לעתידקדשהדכ"עדילמאהתםדדחילמאיוכ"ש
דשמיעמאיומרקאמרליהדשמיעמאיומרלבא
בעלמאלצניעותאלילמהקלעיםוכ"תקאמרליה

לבא.לעתידדקדשהסבראליעזרר'אףדהשתא
גרסי'ק"ז:)דף(זבחיםומעלההשוחטדבפרקועוד

ר"לחייבאמריוחנןרביהזהבזמןהמעלהאיתמר
קדשהראשונהקדושהחייבאמרר"יפטוראמר

לעתידקדשהלאוכו'פטוראמרר"ללבאלעתיד
דילמאודחייהושעור'אליעזרדר'ובפלוגתאלבא

ליהדשמיעמאיומרלבאלעתידקדשהדכ"ע



קי"לוא"כר"ללגביכר"ידהלכהוידועוכו'קאמר
דכ"עדדחילמאישכןוכללבאלעתידדקדשה
סברתא"אבהשגותוכתובלבא.לעתידקדשה
ידעולאעצמוסברתשזוומ"שוכו'.זוהיאעצמו
במקדשכןלומרלומאיןהוכחתיכברלומאין

וירושלים:

משנה למלך

מרןכתבכו'.ראשונהבקדושהנתקדשהובמה
קשוירקבמקדשאיןאםדקתנימקומותהנךאך
מעשרמהלכותרפ"בלעילרבינובמ"שועייןכו'

בירושליםהיוםנאכלאינושנידמעשרשכתבשני
וכ"כדבכורדומיאבנויהביתשיהיהדבעינןמשום
בירושליםלאוכלוראוידהיהשל"אסי'הטי"ד
בטלולאוהביתהעירדקדושתחומהשאיןאע"פ
דאתקשמזבחשאיןכיוןלאוכלואפשרשאיאלא

ששנינוממהלרבינוכללקשיאלאוא"כלבכור
דנפולהזהבדפרקוההיאירקבומקדשאיןבמשנה
מהלכותספ"ורבינובדבריהיטבהמעייןמחיצות
זוקושיאלויתיישבזהדיןשהביאשנימעשר
ודוק:

אבן האזל

איןהזהוכסדראלובכלנעשהשלאמקוםכל
זכרוןתודותשתיעזראשעשהוזהגמור,קדוש

שלאהמקוםנתקדשבמעשיולאשעשה,הוא
ובמהותומים,אוריםולאמלךלאשםהי'

שלמהשקדשהראשונהבקדושהנתקדשה
וקידשהלשעתןוירושליםהעזרהקידששהוא

לעתיד לבוא.

שלמהשקידשהראשונהבקדושההראב"דהשגת
לו,מאיןידעתיולאזוהיאעצמוסברתא"א

ובגמ'ירקבמקדשאיןאםבמשנהמקומותובכמה
ראשונהקדושהדמ"דאלמאמחיצותדנפילאמרו

מקדשביןחילקלאלבואלעתידקדשהלא

אומרשאניאלאעודולאא"י,לשארוירושלים
לעתידקדשהשני'קדושהדאמריוסילר'שאפי'
לירושליםאבלא"י,לשאראלאאמרלאלבוא

שהמקדשעזראיודעשהי'לפיאמרלאולמקדש
אחרקידושולהתקדשלהשתנותעתידיםוירושלים

ד'מסודלינגלהכךלעולם,ד'בכבודעולמי
ליריאיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת,

כברירקבומקדשאיןמאםהראב"דשהקשהבמה
שפסקכמוכןסוברג"כדהרמב"םהמל"מכתב

דבישמזבח,ישאםתלויוהעיקרמע"ש,מה'בפ"ב
לאכולמותרבעזרהבכורלשחוטדמותרמזבח

מזבחדגםהיינומקדשאיןאםדתנןומהמעשר,
דנפולדאמרינןמהאהראב"דשהקשהומהאין,

לדבריהמל"מצייןמתירין,לואיןחשובמחיצות
ב'סי'ציוןבניןובס'מע"שמה'פ"ובסוףהרמב"ם

וכברלירושליםשנכנסהתםדדוקאכונתוביאר
יוכלשלאזהלעניןמחיצותקלטובמחיצותהיו

בסבראמובןואינומחיצות,בלאאח"כלאכול
קדושתאלאמעכבותאינםדמחיצותדנימאדכיון

איןהאבהמחיצותשהיובכךמהא"כהמקום,
המחיצות עיקר אלא המקום שהוקדש במחיצות.

מע"שאכילתמצותא'דיניםשניכאןדישונראה
לאכלואיסורב'לירושלים,הבאתווגםבירושלים

חוץלאכלוהאיסורוהנהמירושלים,חוץ
בשעריך,לאכולתוכלדלאמקראהואמירושלים

נתקדשכברדהמקוםדכיוןלומרישזהועל
אבלבשעריך,זהנקראלאלבואלעתידוקידשה

דאזלירושליםוהבאתומע"שאכילתמצותעיקר
תלמדלמעןבוושייךד'לפנימיוחדמקוםהוא

ירושליםואיןהמחיצותחרבואםאבלליראה,
כיוןיבחראשרבמקוםבי'קרינןלאמיוחדמקום
שאיןזמןדכלדאמרינןואףמיוחד,מקוםדאינו

דהוקשמהדלעניןדמי,לאכלל,נאכלאינובית
כללנאכלאינובכורדמהכבכור,ממשהוילבכור

מזבחכשאיןוהיינוביתדבלאבית,כשישאלא
אלאכללנאכלאינומע"שה"נלהקריבו,א"א



דרשינןלאירושליםמחיצותאבלבית,כשיש
הבאהומצותאכילהמצותדליכארקמקרא,

אכילהאיסוראבלמחיצות,כשישאלאלירושלים
אלאאינובשעריךלאכולתוכלדלאמקראדנלמד

ונקראמקוםקדושתדליכאלירושלים,חוץעל
בשעריך, אבל בירושלים לא נקרא בשעריך.

לירושליםהבאהשמצותשנתבארכיוןולפי"ז
אמרינןשפירלכןמחיצותכשישאלאאינו

דבאמתמתיריןלואיןנקראהמחיצותדכשנפלו
נקראלאומ"מגדול,טורחהוילירושליםהעלאה

הי'שנתבטלדקודםכיוןזהבשבילמתיריןלואין
המע"שולהביאלירושליםלעלותהמצוהעליו
שפירולכןשנתבטל,בשביללהרויחצריךואינו

לירושליםדיעלהמתיריןלוישדהויאמרינן
לעלותמצוהכשישכ"זאבלקודם,כמוויאכלנו

גםרשותלווהי'מצוהליכאכיאבללירושלים,
א"כשירקב,עדהמע"שלהניחשנתבטלקודם

ושפירבהיתראיסורממשהואשנתבטלועכשיו
בטל.

מלואים והשמטות

שפיראאברהםמו"ההנעלההג'הרבלידידי
שי' ממצוייני ישיבת חברון

חרבואםאבלבמש"כונראה,בד"הי"דהל'בפ"ו
יתיישבווממילאדבריבזהאבארוכו'המחיצות
שהביתמיירידהגמ'לפרשצריךודאיהערותיו,

השגתוליישבנפלו,ירושליםשמחיצותרקקיים
חילקתימחיצותדנפלובגמ'דאמרמהאהראב"ד

העלאהמצותוביןבירושליםאכילההיתרבין
דכברהמקוםקדושתרקצריךאכילההיתרדלדין

דוקאצריךהעלאהלמצותאבלבשעריך,הוילא
בי'וקרינןהמקום,נתייחדהמחיצותשע"ימחיצות,

שמהוגו'המקוםוהי'ראהבפ'כתיבוע"זד',לפני
דואכלתבקראשםבספרישאמרווזהוגו',תבואו

זהוהחומה,מןלפניםאלאנאכלדאינווגו'ד'לפני

שלאאסורדיןאבלוהעלאה,אכילהמצותלדין
המקוםבקדושתרקתלוילחומהבחוץלאכול

במכותוהתוס'בשעריך,לאכולתוכללאכדכתיב
דנלמדהכסףמוצרתהואדהעשהכתבוי"טדף

זהואבללירושלים,חוץלאכולאסורפדיוןדבלא
הדרךממךירבהוכיכדכתיבממשלירושליםחוץ
אלאמכאן,ללמודנוכללאהמחיצותכשנפלואבל

אשרבמקוםאלאואכילההעלאהמצותדליכא
יבחר ד' וכמו שנתבאר שם.

איןהויהמחיצותדמשנפלומש"כולפי"ז,בד"ה
התוס'דלד'כתבהעלאה,טורחמשוםמתיריןלו

נכנסבלאדגםמוכחליהדרבד"הנ"גדףבב"מ
דפריךומהטורח,משוםאל"מהוילירושלים

ושיטתאחתפסיעהאפי'משמעדויצאמשום
הוילירושליםדחוץמע"שמהל'בפ"והרמב"ם

א"אהתוס'דלשיטתודאיזהוהנהאל"מתמיד
ע"כדלדבריהםהרמב"םבשיטתכמש"כליישב
אינוהרמב"םאבללאכול,אסורמחיצותבנפול
בגמ'פריךדלאממהדקושייתםהתוס'לד'מוכרח

אחרבאופןליישביששו"פבושאיןמעשרעל
לפיכזיתבואיןשו"פבושאיןמע"שדסתם
ועייןבפ"חבפאהכדתנןבפונדיוןככרחשבון
שיעורבושאיןובמהט',ד'ובב"בקי"חד'בשבת
מוכרחיםודברינוהעלאה,מצותליכאודאיאכילה

הוילירושליםנכנסדבלאאומריםהיינואםאפי'
החילוקליישבצריךדעכ"פמתיריןלואיןתמיד

דלשיטתיותרועודנפלו,לאוביןמחיצותנפלובין
זומסוגיאדוקאשיטתומוכחמע"שבהל'הרמב"ם

שםדהאמע"ש,לאכולמותרמחיצותבנפולדגם
מחיצות,דנפוליצאומאימעיקראאמרבסוגיא
רבאמריהודהברהונאדרבבשינוייאואח"כ
וניהדרופריךקתני,דחדאאלאכןמשנילאששת

יצאוהיינוופירש"ימחיצות,דנפולומשניוניעיילה
מע"שכתבט"זהל'בפ"והרמב"םאבלדקתני,

שנכנסבמעשראמרומעשרבאיזהברובבטל
דוקאדצריךומוכחמחיצותונפלוויצאלירושלים

מותרבירושליםשהםדכ"זמשוםוע"כונפלו,יצא



כפשטהב"ידר"ההאומפרשבנפלו,גםלאכול
מחיצות,כשאיןאףדאוכליןכהלכהוסבר

קתנידחדאבזהגםב"יכר"השםפסקוהרמב"ם
כשינוייאסברולאשו"פבושאיןואע"פשכתב

קמא דבפחות משו"פ לחוד סגי.

שעמדובמהיישבשהרמב"ןראיתיאח"כוהנה
בואיןעלוניעייליהוניהדרפריךדלאבמהבתוס'
בירושלים,הכלויאכלויעלהקשייאאיוז"לשו"פ

מיקרידשיל"מלאופדיוןלודאיןדכיוןקשיאולא
להעלותועשויואינומעשרכלקאידלפדות

וניעייליהונהדרדאקשינןוהאבעצמו,בירושלים
שםלהאכלשנכנסדמשעהלירושלים,בשנכנס

דלהכיולעייליהלמיהדרחזיוהאוה"קעומדהוא
גםדהאמבואריןדבריוואיןעכ"ל,מעיקראקאי

לפדיון,עומדאינוכברשו"פבושאיןמע"ש
דבריוולפימש"כבירושלים,להאכלעומדוממילא

עומדאינושו"פבושאיןדמע"שמבוארים
בשבילולעלותמחוייבשאינובירושליםלהעלותו

שלמע"שלושיזדמןעדלהמתיןויוכללירושלים
עםשנתערבועכשיוביחד,ויפדםויצרפםאחרים
לפדותיוכלדלאאףלאכלםאיןחוליןהרבה

מעיקראקאילהכידלאוכיוןמ"מדהאהמע"ש
טורחומשוםדשיל"מהוילאהתערובותקודם

התערובותקודםלירושליםמשנכנסאבלהעלאה,
כבר עמד להעלותו ולכן הוי דשיל"מ.

לירושליםדחוץהואהרמב"םדדעתשכתבובמה
י"דבהל'שםמדבריווהואמתיריןלואיןתמידהוי

דהוימשוםבכ"שאסוריםבירושליםנתערבודאם
למש"כסותרדזההמל"משםכתבכברדשיל"מ,

כשנכנסאלאדשיל"מחשיבדלאהפרקבסוף
בזהעמדוכברמחיצותונפלוויצאלירושלים

שניכתבדהרמב"םוהחליטק"בסי'ביו"דהפר"ח
בירושליםהדיןכתבמקודםעצמם,בפניהדינים
בנכנסדוקאלירושליםבחוץדגםכתבואח"כ

מיושבזהאבלמחיצות,ונפלוויצאלירושלים
נפלומהנילאעצמהדבירושליםלשיטתודוקא

לאכולתוכלדלאדקראובמש"כוכנ"ל,מחיצות,
בהכיהאהחומה,פניכשראהאלאאינובשעריך

מיירי שם כשנכנס לירושלים ויצא. [ע"כ].

אור הישר

שקדשהראשונהבקדושהנתקדשהובמה
לשעתןוירושליםהעזרהקידששהואשלמה
שביעיתירושלמינועםעייןלבא.לעתידוקדשן

פי"טהקרבנותמעשההל'לקמןעודועייןפ"א
הט"ו ובמל"מ שם ובכ"מ תרומות פ"א ה"ה.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

קורקוסמוהרר"יכתבכו'.נעשהשלאמקוםכל
ור"נ.ר"הנחלקו[שם]ובגמראבמשנהגז"שז"ל

אמרור"נכולם,שצריךתנןאלובכלאמרדר"ה
מאלו.אחתאלאצריךשאיןתנןאלומכלבאחת
ושםמוכחא.כוותי'וסוגיאבאיסורו.כר"הוהלכה
ובמהאו"תשםהיהלאעזראכשקדשלר"האמרו

קדשהראשונהקדושהדקסברותירצונתקדש,
זכראלאלקדשצריךהיהלאועזראלעתיד
במחלוקתזהלהעמידורצודעביד.הואבעלמא

בהיכלבוניןכשהיושמעתיאר"אדתניאור"יר"א
ביתשאיןאע"פשמקריביןשמעתיאר"יוכו'

קליםקדשיםקלעים,שאיןאעפ"יקדק"דואוכלין
קדשהראשונהשקדושהחומהשאיןאעפ"יומע"ש
רבינאודחיקדשה.לאסברדר"אמכלללעתיד.

ומרקאמר,לי'דשמעמהומרלעתיד.קדשהדכ"ע
דכ"ע]ד"ה[שםהתוס'והקשוקאמר.לידשמעמה

לר"אלי'דאיתע"ב][ג'דחגיגהבפ"קאשכחןדהא
תרומהלעניןדהתםותירצולעתידקדשהדלא

קדושתאבלבטלה,קדושהואותהמייריומעשרות
וכןנחלה.דאקריכיוןבטלהדלאאפשרמחיצות
קדושתהואגםשהזכירוחומהעריבתיקדושת

א"אובהשגותרבינו.כדבריוהםעכ"ל,מחיצות,
לדבריראיהכתבתיוכברכו'.זוהואעצמוסברת



מהארבינוכדבריהכריע16התרומהבעלגםרבינו.
ומעלה.השוחטבפ'יוחנןורביר"לדאיפלגי
בזה"זדמעלהסבריוחנןדר'ע"ב]ק"ז[זבחים

ואוקידפטור.סברור"לכרתחייבבחוץ
אולעתידקדשהאיראשונהבקדושהפלוגתייהו

כר'קי"לדוכתאובכלקדשה.סבריוחנןדר'לא.
כר'יוחנןלר'אוקמוהשםכיגםר"ל.לגבייוחנן

כר"יקי"לדוכתאובכלאליעזר,כר'ור"ליהושע
ביןלחלקאנוצריכיםכרחנועלוא"כר"א.לגבי

תרומותלעניןהארץלקדושתמחיצותקדושת
ג'17יוחנןר'דאמרמהאהכריעעודומעשרות,

שמקריביןלהםהעידואחדוכו'עמהםעלונביאים
לכ"ע.בטלהלאדקדושהמוכחבית,שאיןאעפ"י

הטומאהידועותבפ'דאמרינןמהאכןהכריחעוד
לארץשעלהבבלבןע"ב]י"דבשבועות[שם

ומייריוכו'המקדשמקוםממנוונעלםישראל
הביתבזמןדאי18בתוס'הכריחווכאשרבזה"ז
בזה"זאבללישאל.לושהיהכיוןחשובהידועה

גםבטלה,לאדקדושהמוכחלישאל,מצויאין
קדושתקדושתושאיןמשכןומהאמרו19פ'באותו
כ"ש.לאעולםקדושתשקדשתומקדשוכו'עולם
[פ"חבעדיותגםבטלה.לאמקדשדקדושתמוכח
ביתשאיןאעפ"ישמקריביןשמעתיאר"יתנןה"ו]

ואוכליןמחיצהשאיןאעפ"יבעזרהקדק"דואוכלין

אבלשםלפרש"ירקדכ"הצע"קאמנםע"ב.ט"ז19
והמהר"יזוראיהנדחהקדושתוד"השםהתוס'לפי'

ס"לדהרמב"םה"גפ"אלעילהוכיחבעצמוקורקוס
כפי' התוס'.

תקס"אסי'או"חהמג"אוגםונעלם.ד"השם18
פי"אהרמב"םלמ"שובאמתיעו"ש.זוראיההביא

יעו"שכו'המקדשראהשלאמיוז"לה"במשגגות
דמיירירקהתוס'.כמ"שפי'דלאמדבריוומשמע

העירווכברראיהאיןלשיטתוא"כהביתבזמןאפי'
בזה.

זו.ראיהכתבואחדד"הובתוס'ע"אס"בזבחים17
שםמהברייתאגםזוראי'הביאשלאצ"עוקצת
קל"חב"ברשב"םוע'ונקיקבדמשנתוראב"יבשם

ע"א דגם בברייתא שייך כלל זה.

קל"ומ"עבסמ"גהובארנ"גסי'א"יבהלכות16
ובר"ן פ"ק דשבועות.

שקדושהחומהשאיןאעפ"יבירושליםמע"ש
בסמוך.הזכרתיאשרוהואלעתידקדשהראשונה

ומההיא.דהלכתאודאיבעדיותלהדמייתיוכיון
הזהבופ'ע"א]קי"ג[סנהדריןחלקסו"פשאמר
התרומהבעלכתבמחיצותדנפלע"ב]נ"ג[ב"מ

הכיקי"לולאלעתידקדשהלאוסבראדפליגיז"ל
ירושליםוקדושתביתלעניןלעתידדקדשהאלא

והנכנסמחיצותשנפלואעפ"ימע"שבתוכהלאכול
כרתחייבבזה"זבחוץומעלהכרתחייבבזה"זשם
רבינו.וכדברימעשרותלעניןאלאבטלהדלא

הכיילפינןחומה.לודמאשר20ז"להואוכתב
וטעם21מחיצותלקדושתהארץקדושתביןלחלק
כ"ח[מגילהז"לדרשווכאשרומקובלנכוןרבינו
שוממיןשהםאעפ"ימקדשיכםאתוהשימותיע"ב]

למיכתבלי'דהויפי'עומדין,הםבקדושתן
הכיובתרוהשימותיומדכתיבאשומם.ומקדשיכם

יהיושישומואחרשגםמוכחמקדשיכםכתב
שלא23אמרווכברמקדשיכםויקראו22בקדושתן

זזה שכינה מכותל מערבי לעולם:

ן'מהר"דכתבכו'.תודותשתיעזראשעשהוזה
ע"א][ט"זדשבועותבגמראאמרינןהכיז"לזמרא

התםדאמרינןדעביד,הואלזכרחכליהבןדנחמיה
קדושהדקסברתנןאלובכלאמרר"האיתמר.
ומותיבכו'.לזכרועזראלבא,ולעתידכו'ראשונה

תניודחיקתנן,אלובכלנעשהשלאכללר"נרבא

-כותלנואחרעומדזההנהעה"כשה"שמד"ר23
וע' שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרמ"ח.

שםרע"אובתוס'מ"גפ"גשםהתיו"טגםכ"כ22
בשם מהרי"ט ח"א סי' קכ"ג כתב עוד טעם.

פ"וובר"שע"בפ"ביבמותהתוס'גםכ"כ21
משביעית מ"א.

משם.ילפינןהתרומהבעללדעתדרקי"לכוונתו20
דנתבטלההט"זמשמיטהבפי"בדס"להרמב"םאבל

שםדס"לוהאהבית.בחורבןחומהעריבתיקדושת
רקהיינוחומהלואשרדדרישיוסיבר'כר"אבהט"ו

שם.הכ"מוכמ"שחומתהחרבההביתשבזמןכגון
קדושתבטלהדלאמשםשמעינןלאלשיטתוא"כ

מחיצות.



אלודבכלדמתני'דפשטאמשמעמאלו,באחת
לבוא.לעתידוקדשהכו'ראשונהקדושהוקסבר
תרווייהוור"ידר"אאמרינןנמידעדיותומשנה

קאמרלי'דשמעמהומרלבא,לעתידקדשהס"ל
אליעזררביא"נישמעאל.דר'אליבאחדותניכו'
לעתידוקדשהכו'קדושהנמיסבריוסףרביבר

ופ'ע"א][י'דמגילהדפ"קמתני'וסתםלבוא.
נאסרוירושליםבאוע"ב][קי"בדזבחיםבתרא

נחלה.היתהוהיאהיתרעודלהםהיהולאהבמות
קדושתהלקייםנחלהירושליםנקראתולהכי

לאונחלתוהנביאאמרוע"זלעולם.ועמידתה
[פ"חבעדיותהמשניותבפי'רבינווכתבוגו'.יעזוב
ראשונהדקדושההברוריםהעיקריםמןמ"ו]

לומרורצונילבוא.לעתידוקידשהלשעתהקדשה
ע"ה,המלךשלמהשקידשההראשונהבקדושתה
שארבקדושתאבלבו.מודיםהכלבלבדובמקדש

עלבזהסומכיםואנומחלוקת.בוישישראלארץ
דוקאלאובלבד,ובמקדשומ"שוכו'.עזראקדושת

אוכליםשהי'לפיאלאירושלים,לכלה"האלא
האוא"ת24מקדש.לי'קרישניומעשרקדשיםשם
דלאוס"לדשבועותבפ"בדר"העליהדפליגר"נ

נפשי'מוקיקדיש,קדושיועזראלע"לקידשה
אמרואיךיוסי.רביברישמעאלרבידביכתנא
לאאנןאבלהכי,אמרדר"נוי"לבו.מודיםהכל
לאיוסיב"רישמעאלדרביאמרינןאלאהכיס"ל

למהמדקתנימשמעוהכיעירות,בשאראלאאמרה
אתמצאוהגולהבניכשעלואלו,אתחכמיםמנו
הארץ.משבטלהבטלוראשונותאבלוקדשים,אלו

בשאריוסיב"רדר"ילמימרמצידהויואע"ג
ר"נדקאיתנאלאשכוחילי'ניחאמ"מאייריעירות
סוברדרבינוכיוןוא"תהכיס"ללאאבלכוותי',

ולמההכא,כתבמאיירושלים,בקדושתפליגידלא
ראשונהקדושהוירושליםדמקדשאומראני

כתבכאשרבומודיםהכלוהלאלעתיד,קדשה

פ"דר"הבפה"מהרמב"םשכ"כהביאשלאצ"ע24
בתיו"טבזהוע'כולה.ירושליםתקראדמקדשמ"א

פ"א דשקלים מ"ג.

דפסקנוכיוןדה"קבזה.והנכוןהמשנה,בפי'
למיפסקלךהוילע"ל.קדשהלאעירותדבשאר

נמי הכי כר"נ וכתנא דקאי כוותיה:

ז"לזמראן'מהר"דכתבכו'.נתקדשהובמה
דאמרינןקדשהדדודאמרינן25דבגמראוא"ת
דודקדישכילי'מבעי'קאמאידזבחיםבפ"ב
לארעותעדדילמאאוקדיש,העליונהרצפה

דודשבועותבירושלמיאמרינןוהכיקדיש.תהומא
הויבנאודשלמהדכיוןוי"לנביא.זהגדמלךזה

ושלמההמקוםקדישדודא"נקדשו.הואכאלו
קדש הבנין ואת ירושלים:

המאיר לארץ

נ"בוכו'.לומאיןידעתיולאהראב"ד,השגות
ישובסי"ד,טבלבעניןדוד,לבכראמתדבריעי'

היטב על זה.

הר המוריה

דילמאדנאכלתמנ"ללכאורהוכו'.אותןואוכלין
וכמש"כנעשיתנביאפיעלדהכלכיוןנשרפת
מביאיןאיןדהאלק"מבאמתאבלי"ב.בסעי'

לשרוףהותרהאיךוא"כהפסוללביתקדשים
נשרףנביאפידעלדכיוןמשוםרקכשרקרבן
והיכאאתמרדאתמרהיכאדווקאוהיינודמישפיר
מש"כה"יפ"אלעיל(ועי'אתמרלאאתמרדלא

דעזרהשכתבא'כ"דבזבחיםרש"ידבריליישב
ברש"יועי'היטיביעו"שתודותבב'מקדשין
סברוז"לשכתבוכו'מכלללאובד"הא'י'במגילה

קלעיםפירסוולפיכךחורבןלאחרקידשהלא
כדאיתאובשירבתודותוקידשווחזרובניןבמקום

ושםכןליישבא"אושםעכ"לשבועותבמס'
כתירוץע"כוצ"לדשבועותהתוס'קושייתיקשה

לומרנ"לויותרהיטיביעו"ששםשבתוס'הראשון

שםתוס'ע'הרדב"זובקושיתע"אכ"דזבחים25
ד"ה הואיל מ"ש ע"ז.



הביתבמקוםנקטמילידמילישםרש"ידמש"כ
בתודותלקדשהוצרכוהעירוגםקלעיםפירסו
והיינולקדשהוצרכודלאממ"דולאפוקיובשיר
דעבידהואבעלמאזכרועזראתנןאלובכללמ"ד
אינהשאכילהשכתבבשבועותברשב"אועי'והבן

ג"כמנחהשיריאכלולאאפי'ולכןמעכבת
בעינןדכאןי"אבסעי'ועי'היטיב.יעו"שמתקדשת

שבעינןהדבריםוכלואו"תוכה"גמלךנמי
התודותבמקוםדנפק"מרקהעירבקידוש

שבקדוש העיר בעינן הכא שירי מנחות ופשוט.

ט"זדשבועותהונאכרבפסקוכו'.קדושאיןיד.
דקדושהדס"למשוםכןפסקדלכןמרןוכתבא'

זהאיןולכאורהיעו"שלע"לקדשהראשונה
לע"לקדשהראשונהדקדושהאףדאכתימספיק

בהכיתלידהש"סואףדימאלודבאחתי"למ"מ
קסברתנןאלובכלאמרר"השםאיתאדהכי

בעלמאזכרועזראלע"לקדשהראשונהקדושה
קסברתנןאלומכלבאחתאמרנחמןרבדעבדהוא

קדושיועזראלע"לקדשהלאראשונהקדושה
מוכרחאיןמ"מעכ"לאו"תהוודלאאע"גקדיש

דר"האליבאלמיתליהש"סהוכרחדהתםמזה
ואמטועזראקדשההיךדאל"כלע"לקדשהדס"ל
לע"ל.קדשהדלאדאה"נס"לדר"נקאמרלהכי

לומרכרחךעלמוכחלע"לקדשהלאלמ"דונמצא
דקדשהדס"ללמאןאבלתנןאלומכלדבאחת

דמאןאמתהןאלובכלדבעינןמוכרחאינולע"ל
ראשונהדקדושהלסבורמוכרחאלובכלדס"ל
דס"לדמאןאיפכאמוכרחלאאבללע"לקדשה

לאחראבלתנן.אלודבכליסבורלע"לדקדשה
מהאלר"נאקשינןדשםמרןדברישפיראתיהעיון
עליונההמשחהבהרהיוביצעיןדשנישאולדאבא

שלאבלבדגולהבעוליאלאאלובכלנתקדשהלא
לאשםאוכליםאיןוחבריםבאו"תולאבמלך

תנאיומשנייעו"שוכו'מע"שולאקליםקדשים
ואבאלע"לקדשהאיפלוגתאבהךופליגיהיא

דמאןחזינןוא"כיעו"שלע"לדקדשהס"לשאול
ורבינובעינןאלודכלס"ללע"לדקדשהדס"ל

שאולדאבאכברייתאופוסקלע"לדקדשהס"ל
הוכרחור"נדר"הכוותיהאתימתניתיןדסתםועוד

פשוטיםוהדבריםאלומכלבא'תנילהגיה
וברורים.

וכ"כשםהמשניותבפי'רבינווכ"כוכו'.מלךלא
מ"מזהנזכרלאדבש"סואףוכו'ר"הבד"הרש"י
שהובאוכו'ביצעיןדשניבברייתאשםהוזכר
פחתדהויזרובבלשםדהוהואע"גכ"בבס"ק
ולאמלכותבכתרהוכתרדלאמשוםואייהודא
וי"לכןהיהמרע"הגםהאהמשחהבשמןנמשח
ויהיכדכתיבמלךבשםרבינומשהאיקרידמ"מ

בשםכללנקראלאזרובבלמשא"כמלךבישורן
עלאחריהאשלאנשיאשיהאדבעינןי"לועודזה

יעו"שא'וי'א'ט'בהוריותדאיתאע"דגביו
מלךידתחתונכנעמשועבדהיהזרובבלמשא"כ
פרס אז.

ויקח אברהם

זרענ"בוכו'.אלובכלנעשהשלאמקוםכל
אברהם דע"ה ע"א אות לישועה דקס"ב ע"ג.

זרע אברהם

קדושאיןוכו'אלובכלנעשהשלאמקוםכל
בהשגותעייןוכו'.נתקדשהובמהוכו'גמור

דעדיותפ"חז"ליו"טובתוס'ז"להכ"מובמרן
עץבס'ז"לאבולעפיהמהר"חוכתבו'.משנה
שערוהרבוז"לג')י"ח(דףויצאפרשתהחיים
שנימעשרמהל'בפ"ברבינומ"שעלתירץאפרים

דטומאהלומרואיןוכו'נוהגשנימעשרדאין
אףא"נהואיחידקרבןדבכורוכו'בצבורהותרה

בעלוכ"כמעכבהמזבחמקוםאפ"הוכו'מקריביה
וסתוםסגורהשערהנהעכ"לאליעזרדמשק
אליעזרדמשקס'גםמקומואיהידענולאבפנינו

כוונתממשהואכוונתםאבלאתינמצאלא
שתירץנ"ה)(ד'חגיגהקרבןבס'גאלאנטימוהר"ם



דאיןדאה"נהא'התירוץרבינועלתירוציםב'
שאיןאע"פהזהבזמןלהקריבדיכוליןמעכבהבית
שאיןאע"פקדשיםקדשיונאכליןמחיצותולאבית

אע"פבירושלמיומ"שקליםוקדשיםמחיצות
אנושאיןהטהרהעלינומעכבומיחומהשאין

מטומאתשנטהרכדישכיחלאפרהואפרטהורים
ביתאפי'וכה"גאדםלנפשטמאיםשאנחנומת

יכוליםאנואיןטמאיםואנחנומכונועלהמקדש
יכוליםצבורקרבןדבשלמאיחידקרבןלהקריב
דטומאהמשוםביתשאיןואע"פהזהבזמןלהקריב
דאיןלהקריבואפשראיהבכוראבלבצבורהותרה
פרהואפרהואיחידדקרבןלגביההותרהטומאה

אלוואה"נהזהבזמןנוהגאינוולכךשכיחלא
הבכורמקריביםהיינובזה"זפרהאפרשכיח
דקדושהחומהשאיןאע"פירושליםבכלונאכל

היאהטומאהאלאלבאלעתידקדשהראשונה
נאכליםקליםדקדשיםכאןפסקולכךהמעכבת

דכךחומהשםשאיןאע"פירושליםבכלבזה"ז
בפ"ברבינוומ"שמעכבהמקוםשאיןהדיןהוא

אלאנאכלאינודהבכורא'הל'שנימעשרמהל'
אפשרדאיטומאהמשוםטעמאהיינוהביתבפני

שוםולאבכורמקריביםאיןולכךבזה"זליטהר
אינוהמקוםמצדג"כוהמעשרבזה"זיחידקרבן
שאיןאע"פבירושליםבזה"זלאוכלוויכולמעכב
שנימעשרלאכולדיכולכאןפסקולכךחומה
דאתקששנימעשרבהל'ומ"שבירושליםבזה"ז
היינובזה"זולאהביתבפניאלאנאכלואינולבכור

מטעם טומאה ג"כ בבכור.

מקריביםאומריםשאנומהדכלהואהב'והתירוץ
מצדר"לממשביתדוקאהיינוביתשאיןאפי'

לעתידקדשהראשונהדקדושהמעכבאינוהמקום
ותבניתווצורתוומקומוהמזבחמעכבמיאבללבא

ואפי'מזבחשםואיןמכונועלהמקדשביתדאפי'
קרבןשוםלהקריביכוליםאיןצפורןבחגירתנפגם
בזה"זנאכליןקליםדקדשיםכאןפסקשפירולכן

מע"שבהל'רבינוומ"שחומה.שאיןואע"פ
טעמאהיינוהביתבפניאלאנאכלאינודהבכור

שאינואע"פג"כוהמעשרמזבחשםשאיןמשום
אלאתלוישאינוכללבבהמ"קולאבמזבחתלוי

ירושליםבכלבזה"זלאוכלוויכולבירושלים
מצדלאוכלונוכללאזהכלעםחומהשאיןואע"פ
הרבדבריתורףע"כלבכורדאתקשהמזבחעכוב
ברכתבס'לזהקרובראהשכןוכתבחגיגהקרבן
והרבאפריםשערהרבדבריממשוזהוהזבח

מהר"חשהביאאלאספקבליאליעזרדמשק
והקשהז"לכדרכובקיצורדבריהםז"לאבולעפיה

רבינופסקאיךהכידאיהב'לתירוץדבריהםעל
חייבבזה"זבחוץהמעלההקרבנותמעשההל'סוף

המזבחמקוםמכיריןשאיןלפניםראויאינווהלא
א')(ס"גביומאהתוס'דבריאישתמטתיהעכ"ל
א'מעמודבד"הב')(נ"טובזבחיםשלמיםבד"ה

ר'עלבעצמהזוקושיאדהקשווכו'נבנהשלאעד
איירידר"יתירוצאלחדותירצועצמויוחנן

קדשהדס"לבחוץוהעלהבמקומוהמזבחכשבנה
נמירבינודברימתרצאובהאעכ"ללבאלעתיד
בחוץוהעלהושחטבמקומוהמזבחשבנהדמיירי

אםאפ"הבנויהביתדאיןבזה"זדאפי'לומרובא
בהמ"קהיהשאםאופןאותועלבחוץוהעלהשחט
נמיבזה"זבנויהמזבחשהיהכגוןחייבהיהקיים

חייב משום דקדושה ראשונה קדשה לעת"ל:

קדשיבפ'סוגיאומצאתיחפשתיהחיפושואחר
מסייעתהתוס'גירסתלפוםע"ב)(ס'קדשים
ספקבלירבינוגירסתוהיארבוואתאהנךלדברי
שניומעשרקליםקדשיםדאוכליןכאןפסקושפיר

בכורלאנאכליםדאיןמע"שבהל'ופסקבירושלים
דאתקשמשוםמע"שולאקליםקדשיםשהוא
אומרישמעאלרבינוסחהוזההזהבזמןלבכור

בזה"זויאכלנולירושליםמע"שאדםיעלהיכול
עולותיכםשמהוהבאתםת"לוכו'בכורמהוכו'
לפניאלאאינובכורמהלבכורמעשרמקישוכו'

מאיוכו'הביתבפניאלאאינומעשראףהבית
לשעתהקדשהראשונהקדושהקסבראיקסבר

לאקסברואינמיבכוראפי'לבאלעתידוקדשה
קסברלעולםרבינאאמרנמימעשראפי'קדשה



בבכורעסקינןבמאיוהכאלעת"לוקדשהוכו'
ועדיןהביתוחרבהביתחרבןקודםדמושנזרק
אףבמזבחדמומהלדמובשרוואתקשקייםבשרו
היאכךמבכורולילףמעשרואתיבמזבחבשרו
נמיבכוראפי'פריךדהכיופירשוהתוס'.גירסת

חומתובלאירושליםחומתבלאלהמשכחת
שאיןאע"פשמקריביםבקונטרסשפי'כמוהעזרה

הבשרויאכלהדםויזרוקהמזבחיבנהכלומרבית
להקריביכולדאינוליהפשיטאמזבחבלאאבל

שהביתאע"פבדמיםרבמודהלעילכדאמרינן
חומתבכורגבידנקטוהאעכ"לבזה"זוכ"שקיים

צריכהדלהקרבהמשוםהעזרהוחומתירושלים
לבואלעתידקדשהלאאמרינןאיעזרהחומת

ולהכיירושליםחומתצריךהבכורולאכילת
חומתבלאלהמשכחתנמיבכוראפי'קאמרי

לע"לקדשהאמרינןאיעזרהחומתובלאירושלים
דמקריביםלזהולאלזהלאצריכיםאנודאיןר"ל

בירושליםקליםקדשיםואוכליןביתשאיןאע"פ
ויזרוקהמזבחשיבנהבתנאיאבלחומהשאיןאע"פ
מזבחבלאאבלבירושליםהבשרויאכלעליוהדם

שמקריביםאע"פלהקריביכולדאינוליהפשיטא
איןאםאפ"הלע"לדקדשהביתשאיןאע"פבזה"ז

הביתבזמןדאפי'להקריביכולאינומזבחשם
פסולקרבןאותוהדםאתעליושיזרקמזבחוליכא

לעילאמרדרבר"לבדמיםרבמודהלעילכדאמר
מודהואפ"הבמקומוקטרתמקטיריןשנעקרמזבח

ואיוסיימוהזה.בזמןוכ"שמזבחבעינןבדמיםרב
וכ"שהמזבחלבנותהביתקדושתקדשהלאקסבר

קיימתהארץקדושתאבלירושליםקדושת
אפי'וגבעוןבנובכמוומעשרבתרומהלהתחייב

בירושליםהיתרלודאיןפשיטאפסוליהאמעשר
עכ"ל.

קדושתקדשהלאדאיר"למזבחלבנותדנקטוהאי
כדיהמזבחבניןיועיללאאזלבואלעתידהבית

אלאהמזבחבניןיועילדלאבשבילובכורלשחוט
יוכלחרבהביתאפי'ואזלעת"לקדשהאמרינןאי

וכ"שדאמרימאיבשבילוולהקריבהמזבחלבנות

שכתברבינוכסברתדסברינ"לירושליםקדושת
שאינההשכינהמפניהואלע"לקדושתןדטעם
במקדשהיאהשכינהדעיקרידועודברבטילה

והיהוכתיבבתוכםושכנתימקדשליועשוכדכתיב
נמשכתהמקדשומןשםשמולשכןוגו'המקום

לעילשכתבווזהובירושליםומתפשטתהקדושה
לאירושליםדהאלומרתימאזהווז"למזה

שקדושתיתכןואיךהביתבשבילאלאנתקדשה
וא"כעכ"לקיימתירושליםוקדושתתבטלהבית

ולאלעתידקדושתובטלהבמקדשדאפי'אמרתאי
בירושליםכ"ששםהשכינהשמקורבמהלוהועיל
ודאיוא"כההתפשטותמחמתהקדושהלהשבאה

קדושתשבטלהמכ"שהביתקדושתבטלהאי
השכינהמחמתאינוהארץקדושתאבלירושלים

ולכךרבינוכדכתבבהשהחזיקוחזקהמחמתאלא
בתרומהלהתחייבקיימההארץקדושתאבלכתבו

בטלהוירושליםהביתשקדושתאע"פר"לומעשר
בהאהאדלאוהארץקדושתבטלהזהבשביללא

מעשרבהפרשתוא"כאחדמטעםשאינהתליא
הארץקדושתבטלהדלאמטעםהזמןבזהחייב
היתרלודאיןפסוללירושליםבהעלאהאבל

תיתימהיכאוא"כקדושתהדבטלהכיוןבירושלים
ישראלעריבכלנאכלהואהרילירושליםדיעלהו

לבאלעתידקדשהקסברלעולםרבינאאמרוכו'
חייבדודאיר"להעלאהבחובתכללמייריולא

כיוןאחרבמקוםהיתרדאיןלירושליםלהעלותו
ישראלעריכלנאסרובטלהלאירושליםדקדושת
לאוכלויכולאםשלוהספקאלאלמעשר

בירושלים בזמן הזה או לא.

מאכילתמעשראכילתדילפינןהמסקנאובאה
קודםדמושנזרקבבכורעסקינןבמאידהכאבכור
הבכורונשחטקייםהמזבחהיהשאזהביתחרבן
אתלאכולהספיקולאכראויהמזבחעלדמוונזרק
לאוכלודיכולתימאלאהביתשחרבעדבשרו
הדםדהיינובמזבחהתלוידדברמזבחשאיןאע"פ
אינוהבשראבלכהלכתוהמזבחעלנזרקכבר
שאיןאע"פונאכלבירושליםאלאבמזבחתלוי



תקטירחלבםואתתזרוקדמםואתת"למזבח
ראוישאתהבשעהמינהויליףלךיהיהובשרם
אחרולאהבשראתאוכלאתההדםאתלזרוק

מאכילתמעשראכילתיליףוהשתאהמזבחשנהרס
דאתקשמשוםמזבחבעיאבכוראכילתדמהבכור
שוםואיןמזבחבעיאמעשראכילתאףלדמובשרו
ופירושההגמ'סוגייתע"כהזהבזמןנאכלמעשר

לפי גירסת התוס' ופירושם.

פסקדכאןנכוןעלרבינודבריבאווהשתא
הזהבזמןנאכליםשניומעשרקליםדקדשים

הביתבניןואיןבמקומוהמזבחבנהאידהיינו
ומהעולם.קדושתדקדושתומעכבוירושלים

נאכליםבכורולאשנימעשרדלאברפ"בשפסק
הבכורדדיןהמזבחשםשאיןמצדהיינוהזהבזמן

מזבחשישבזמןאלאנאכלדאינודינוהואכך
אלאנאכלאינוהמעשרואףלדמודאתקשמשום
לבכורהכתובדהקישוהכתובמגזירתהמזבחבזמן

[ירקב](יקרב)שנידמעשרבפ"ופסקזהומטעם
מצדבירושליםלאוכלואפשרדלאמשוםבזה"ז
קדשהירושליםקדושתאפי'לכךהמזבחעכוב

לאוכלויכולאינומעכבתחומתהואיןלבאלעתיד
רבוואתאהנהוקאמריושפירהמזבחמצד

ותורבינוכוונתספקבליודאישזהוהב'בתירוצם
לא מידי:

הראב"דקשהעודוז"להנזכרהרבהקשהעוד
הודהאיךלעת"לקדשהלאעזרהדקדושתדס"ל

דכוונתועכ"לוכו'כרתדחייבהזהבזמןבמעלה
עודלו.דהודהמכללשםרבינועלהשיגמדלא
בימיהקריבואיךז"להראב"דלסברתהקשה
מלךוחסרורבינוכפסקתנןאלודבכלעזרא

עלהשיגמדלאנמידכוונתועכ"לותומיםאורים
בכלנעשהשלאמקוםכלשפסקבמהז"לרבינו

עליודחולקאיתאאםוכו'גמורקדושאיןוכו'אלו
לאלמהתנןמאלודבאחדנחמןכרבוס"לבזה

אלאתנןמאלובאחדא"אויאמרשםעליוהשיג
עלבהדיאלקמןעצמוהואוכ"כלוהודהודאי

דבאחדכר"נס"לדהראב"דז"ליו"טהתוס'מ"ש
וכו'לחלוקדהו"לודוחקעליווכתבתנןמאלו

בימיהקריבואיךדלהראב"דהקשהזוולשיטתו
עזרא והרי חסרו וכו':

מלקדשעזראיניחדלמהמרןמ"שעלהקשהעוד
לאעזראבימידגםתמוהוכו'רשותיותןשמא
ונראהעכ"לבגלותכ"שכדכתיבלהקריביוכל
דאלוהללוקושיותמכלקושיאשוםכאןדאין

הםהזהבזמןבחוץוהמעלהאלודבכלהדינין
לשעתהקדשהראשונהדקדושהבפלוגתאתלויים
אמרינןדאילבאלעתידקדשהלאאולבאולעתיד
תנןאלודבכלמזהנמשךלבואלעתידקדשה

הונארבעלט"ז)(דףדשבועותהש"סוכדאמר
אמרינןואיחייבבזה"זבחוץדהמעלהמזהונמשך

תנןמאלודבאחדמזהנמשךלע"לקדשהלא
מזהונמשךנחמןרבעלהתםהש"סוכדאמר
עליוהשיגשכברוכיוןפטורבזה"זבחוץדהמעלה

לאראשונהדקדושהואמרהדיןושורשבעיקר
מזהדימשךמשמעממילאא"כלעת"לקדשה

ולכךפטורבזה"זבחוץוהמעלהתנןמאלודבאחד
ופרטפרטבכלעליווישיגעצמולהטריחרצהלא

קושיותיומתרצןשכןוכיוןלילמהמיליואהדורי
הללו:

קדושהלמ"דאלמאוז"לז"להראב"דכתבעוד
מרןע"זוכתבעכ"לוכו'א"ילשארוכו'ראשונה

דחזינןדכיוןראיהמשםדאיןי"לוז"לז"להכ"מ
לעתידדקדשהסברכוותיהדהלכתאיהושעדר'

לאקאמרידוקאדבהנימשמעממילאוכו'לבא
ס"לרבינואףאמינאואנאעכ"לוכו'א"יבשאר

ולאנגעולאבא"יאלאקמיירילאנמייוסידר'
ר'דקדרישדקראחדאכללוירושליםבמקדשפגע
אלהיךה'והביאךה"קדקראמייריבא"יהואיוסי
וקדרישוירשתהאבותיךירשואשרהארץאל

להםאיןשלישיתלהםישושניהראשונהירושה
הויאיהושעדבימיראשונהירושהז"לופירש"י

גלותדכשגלועזראדבימישניהוכןירושה



הזכירלאהריעכ"להארץקדושתבטלהראשונה
וירושליםמקדשקדושתולאהארץקדושתאלא

כתבזהשאחרבדבורוכןיוסיר'איירילאדבהנך
למהדרבעילאכלומרלהםאיןשלישיתוז"ל

בטלהדלאקראהאיואשמעינןוכו'ומירתא
בהדיאלךהריעכ"לטיטוסבגלותהארץקדושת
במקדשולאהארץבקדושתאלאאיירילאדקרא

הש"סהביאהברייתאדההיאועודוירושלים.
דהואהזהבזמןתרומהגביב')פ"ב(דףביבמות

פסקרבינושכןוכיוןהארץבקדושתהתלוידבר
ר'שהזכירבמהיוסיוכר'שהזכירבמהיהושעכר'

וירושליםמקדשקדושתאלאהזכירלאיהושע
קדשהדקדושתןליהושמעינןז"למרןכדכתב
לאהארץמקדושתאבללע"לוקדשהלשעתה

הארץקדושתאלאהזכירלאיוסיור'כלוםהזכיר
ראשונהדקדושהבהדיאדקאמרליהושמעינן

קדשהדעזראשניהאבלבטלהדיהושעדהיינו
המקדשמקדושתאבללע"לוקדשהלשעתה

כוותייהופסקורבינוכלוםהזכירלאוירושלים
במה שפירשו בדבריהם.

כתרוייהוס"ליוחנןדר'כיוןהוארבינושלוטעמו
דקדושתיהושעכר'סברדזבחיםסוגיאבהךדהא

המעלהאמרינןולכךבטלהלאוירושליםהמקדש
דיבמותסוגיאובהךכרתחייבבזה"זבחוץ

דאמריוחנןלר'כשהקשההש"סקאמרשהבאתי
אמרהתםכדאיתאוכו'חוליןרבושלאאע"פ

סבריוחנןדר'בהדיאלךהרייוסיכר'דאמרינן
וירושליםמקדשבקדושתיהושעכר'כתרוייהו

קדשידבכולהוא"ישלשניהבקדושהיוסיוכר'
וז"לרבינומ"שממשוזהולבאולעתידלשעתם

לע"לוקדשםלשעתןוירושליםהעזרהקדששלא
וכו'אומראניולמהכתבואח"כיהושער'דבריזה

א"ישארובקדושתלע"לקדשהראשונהקדושה
א"יובקדושתר"לעכ"ללע"לקדשהלאוכו'

וירושליםהעזרהדקדושתדומיאהראשונה
יוסיר'שאמרזהוהראשונהקדושהדהיאשהזכיר
שלראשונהדירושהר"ללהםישוב'א'קדושה

לירושהוהוצרכוראשוןבחרבןלהבטלהא"י
עזראשעלהוכיוןכתבולבסוףדעזראדהיינושניה
וכו'בבלעוליבהשהחזיקומקוםכלולפיכךוכו'
ממנוהארץשנלקחהואע"פהיוםמקודשהוא

שאמרזהועכ"לוכו'ובמעשרותבשביעיתוחייב
שנתקדשהכיוןדר"ללהםאיןשלישיתיוסיר'

ליקדשתצטרךולאעולםקדושתהיאהרישניה
הארץקדושתלמהלזהטעםונתןאחרתפעם

המקדשכקדושתהויאולאלהבטלההראשונה
נשארההשניהעזרהדקדושתשנאומאיוירושלים

דהשתאכהוגןרבינודבריעלוובזהלהבטלהולא
פסק כר' יוחנן לגמרי דהלכה כוותיה לגבי ר"ל:

ומ"שוז"לז"להראב"דעלז"להכ"ממרןומ"ש
למהדאעפ"כתשובהישלדיןואםוכו'עודולא
בזמןשמאלבאלעתידמלקדשעזראמניחהיה

ידענאלאעכ"ללהקריברשותלנויותןהחרבן
טעםנתןגופיההראב"דדהאלמרליהקשיאמאי

שהמקדשעזראיודעשהיהלפיואמרלדבר
אחרקידושולהתקדשלהשתנותעתידיןוירושלים

שידעכיוןוא"כעכ"ללעולםה'בכבודעולמי
עליומוכרחהקב"הע"ילהתקדששעתידעזרא
אלאקדשולאלבאלעתידמקדושתועצמולסלק

להקריבהגולהלבנירשותיותןלאוממילאלשעתו
ואין כאן תפיסה להראב"ד ז"ל:

הנכנסלפיכךשכתבומהוז"לז"למרןעודומ"ש
אמרהדכמסתפקמשמעדמעיקראתמיהאניוכו'

הואגדולוחידושליהדפשיטאנראהדבריוובסוף
דקאמרדהאנראהעכ"לראיהלהביאצריךוהיה

אלאאמרהכמסתפקלאואומרואנימעיקרא
ה'מסודאלינגלהזהודברלבסוףדקאמרמטעם

ולאגמ'משםאמרולאזהדדברומשוםליריאיו
ר"לאומראניאמרלכךאחרמשםולאמסברא

אלינגלהזהדדברזולתיולאאומרואניזהדדבר
מסוד ה' ליראיו:



אמרוובגמ'וז"לז"להראב"דמ"שגבןפשואכתי
שהשיגמחברשוםראיתילאעכ"למחיצותדנפול
וז"לכאןשרמזהז"ללהמל"מראיתיאבלעליה

היטבהמעייןמחיצותדנפולהזהבדפרקוההיא
וז"לט"זהל'שנימעשרמהל'ספ"ורבינובדברי
במעשראמרומעשרבאיזהברובבטלמע"ש
איןשהרימחיצותונפלוויצאלירושליםשנכנס

לפדותואפשרואילשםלהחזירומחיצותשם
מתיריןלושאיןדברונמצאוכו'שנכנסמאחר
(דףהזהבבפ'דגרסינןדעעכ"לוכו'ברובובטל
מעשרובאיזהברובאבטלשנימעשרתניאנ"ג)
ושנכנספרוטהשוהבושאיןבמעשראמרושני

ויצאלירושליםושנכנסופריךוכו'ויצאלירושלים
תערובתועםר"לוליעייליהוליהדרואמאי

מחיצותדנפוליצאמאיואסיקבירושליםויאכלנו
מחיצותדאורייתאלאכולמחיצהרבאוהאמר
כילמחיצותאיתנהוכירבנןגזרווכידרבנןלקלוט
ביןרבנןפלוגלארבנןגזרולאלמחיצותליתנהו
ופרש"יע"כלמחיצותליתנהוביןלמחיצותאיתנהו

מחיצותדנפולדקאמרנמייצאמאיוז"לז"ל
עדשםנאכלמעשראיןושובירושליםחומות

תאכלנואלהיךה'לפנידבעינןמחיצותשיעמדו
עודמלפדותומחיצותדקלטיהלאנמיובפדייה
דנפוליצאמאישפירשבעניןעכ"ללתוכומשנכנס
חוץממשיצאלאהש"סדקאמרמחיצות

ההואמחיצותדנפולפירשואלאקאמרלירושלים
מצילאולהכיבירושליםדעודןאע"גיצאמקרי

ולאקיימילירושליםחוץהםכאלודהוילמיכלינהו
לירושליםנכנסוכאלודהוילפדותםנמימצי

חוץאח"כויצאווקלטוםקיימותוהמחיצות
לירושלים דשוב אין יכול לפדותם.

פלוגלאוז"לומשניבד"הלקמןמשמענמיוכן
עכ"לוכו'דקליטתלנפלומתוכםיוציאביןרבנן

דכיוןמקשהקאדהמקשההכיהש"סדכוונת
עודלפדותםיכולאיןושובלקלוטדמחיצות
אלאאינומחיצותוקלטולירושליםמשנכנסו
איתנהוכיהיינורבנןגזרודכינימאמדרבנן

כיאבליצאואח"כוקלטוםונכנסולמחיצות
נפולואח"כהמחיצותוקלטוםשנכנסוכגוןליתנהו

נמימקריגוונאדהאיאע"גלפדותםויכולגזורלא
ממשמתוכםיוצאביןרבנןפלוגלאומשנייצא

נפולדהיינויצאביןקיימותהמחיצותועדיין
שקלטוםכגוןבתרוייהויצאנמידמקרימחיצות

לקמןוכןעוד.לפדותםיכולאיןשובהמחיצות
מחיצותדנפולוז"לכתבמחיצותדנפולבד"ה
מפרשז"לדרש"יהריעכ"לדקתנייצאוהיינו

יצאדלאאע"גיצאמקרימחיצותדנפולהסוגיא
יצאמקריבתוכםדעדייןאע"גאלאקאמרממש

דקדושהמשוםוטעמאהמחיצותנפילתידיעל
סברתהיאזולבאלעתידקדשהלאראשונה
יצאומאילהמפרשז"לרבינואבלז"ל.הראב"ד

ומאיממשיצאהיינוהש"סדקאמרמחיצותדנפול
ויאכלנותערובתועםוליעייליהוליהדרדפרכת

תרתידאיכאכיוןר"למחיצותדנפולבירושלים
קדשהירושליםדקדושתאע"גמחיצותונפוליצא

ולאגרעמיגרעתרתידאיכאכיוןאפ"הלעת"ל
נכנסושכברכיוןלפדותםאולמהדרינהומצי

שנכנסומעשרשנידמעשרבפ"וכתבומשו"ה
אלואה"נאבלוכו'מחיצותונפלוויצאלירושלים

כיוןנאכלמחיצותונפולבירושליםשםעדיןהיה
לישנראהמהזהולעת"לקדשהראשונהשקדושה

ודו"ק:

לחם יהודה

קדושהוירושלםמקדשדקדושתהרבשחילקמה
אבללבואלעתידוקדשהלשעתהקדשהראשונה
ומעשרותשביעיתלעניןישראלארץקדושת
יעו"שלבואלעתידקדשהלאראשונהקדושה
ועייןז"לכ"ממרןובפירושז"להראב"דבהשגת

בתוס' יו"ט סוף מס' עדיות:

דשבועותדפ"במהסוגיאהזההחילוקעלליוקשה
שהיאהעירבקדושתנחמןורבהונארבדאיפליגו
לאואולבואלעתידקדשיאיוהעזרותירושלם



נחמןכרבדס"לתנאלאשכוחיתלמודאומהדר
א"רדתניאומסיקלבואלעתידקדשהדלא

אבלוכו'חכמיםמנולמהיוסיבר'ישמעאל
קסבראלמאהארץמשבטלהבטלוראשונות

לעתידקדשהולאלשעתהקדשהראשונהקדושה
דאייריחומהערידבתימהךמייתיומאיע"כ,לבוא
דלאקאמרלאכאןעדודילמאישראלבארץ
וירושלםבמקדשאבלישראלבארץאלאקדשה

דהתוספותואע"גקדשה.דלאדסברלןמנא
וכתבוכטעמוולאהרמב"םכחילוקשםמחלקים

קדושתהויאנמיחומהעריבתיוקדושתוז"ל
מקוםמכלע"כ,בטלהארץדקדושתואע"גמחיצה

התלוידדברזהחילוקס"לאיז"להרמב"ם
בפלוגתאותלויוירושלםכמקדשדינובמחיצה

כמ"דוירושלםבמקדשדפסקכיוןא"כדאמוראי
לוהיהלבואלעתידקדשהראשונהדקדושה

להרבואשכחןחומהעריבתיבדיןגםכןלפסוק
לאכמ"דדפסקויובלשמיטהמהלכותבפי"בז"ל

ליהמשמעדלאמשוםוהיינולבואלעתידקדשה
במחיצההתלוידברביןגופהישראלבארץלפלוגי

ומעשרותשביעיתכדיןאלאדינוואיןתלויאינואו
הדרןוא"כבטלהראשונהדקדושהכמ"דדפסק

מקדשביןשחילקהחילוקעניןעללדוכתאקושיין
נראיתסוגיאדהאיישראלארץוביןוירושלם

לכאורה תיובתיה דרבינו ז"ל:

מחלקתאינההסוגיאדגוףדאע"גלומרואפשר
אליביהדאמרינןאליעזרדר'מהךמ"מביניהם
בטלהלאראשונהדקדושהיהושעכר'דסבר

דס"לומעשרותתרומותגביבעלמאלר"אואשכחן
זהבחילוקדבריוליישבאנומוכרחיםקדשהלא

וכמ"ש התוס':

ליקוטי חבר בן חיים

תימא:וכיוכ"תצ"לקלעים.וכתבכ"מ,
סי'מג"אע'הבית.שיהי'דבעי'למלך,במשנה

תקס"א:

מעשה רקח

זבחכתובעוזמגדלבדפוסשעשה.הואזכרון
זכרגריסשהסמ"גהדפיסושםובגליוןשעשההוא

ודו"ק:

מרכבת המשנה

יחזקאלובכנסתהשגות,עייןוכו'.נתקדשהובמה
מלאומקראהמל"מכמ"שוהנכוןהאריך.קט"וסי'

ה'והיכללה'עולותלהעלותהחלוו'ג'עזראהוא
ועי'ודוק.ע"אי'דףמגילהועייןעיי"ש,יוסדלא

מה שכתבתי פ"ו מהל' מעשר שני הט"ז.

קרית ספר

איןהזהכסדראלובכלנתקדששלאמקוםכל
בלישהיתהעזראקדושתמשוםואיגמורקידוש

בעלמאזכראלאהיתהלאותומיםואוריםמלך
וירושלםלעזרהשלמהשקדשהראשונהדקדושה

מפנידקדושתןלבאולעתידלשעתהקדשה
אתוהשמותיכדכתיבבטלהאינהושכינההשכינה

עומדיםהןבקדושתןששוממיןפיעלאףמקדשכם
ושביעיתומעשרותלתרומההארץקדושתאבל
בחזקהועזראנתבטלוהרירביםכיבוששהואמפני

הוא שקדש כל המקומות שהחזיקו בהם עולי בבל:



הלכה טו

ִּפיַעלַאףָהֲעזָָרהְּבָכלָקָדִׁשיםָקְדֵׁשיְואֹוְכִליןָּבנּוי.ַּביִתָׁשםֶׁשֵאיןִּפיַעלַאףֻּכָּלןַהָּקְרָּבנֹותַמְקִריִביןְלִפיָכ�
ָׁשםֶׁשֵאיןִּפיַעלַאףיְרּוָׁשַליִםְּבָכלֵׁשנִיּוַמֲעֵׂשרַקִּליםָקָדִׁשיםְואֹוְכִליןִּבְמִחָּצהֻמֶּקֶפתְוֵאינָּהֲחֵרָבהֶׁשִהיא

חֹומֹות ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ִראׁשֹונָה ָקְדָׁשה ִלְׁשָעָתּה ְוָקְדָׁשה ֶלָעִתיד ָלבֹוא:

אבן ישראל

בדבריהיטבוהמעייןשכתבמל"מעייןובהשגות,
ט"זהלכהשנימעשרמהלכותו'פרקרבינו

עכ"ל,ודו"קזוקו'לויתיישבזהדיןשהביא
דקשהכתבי"דאותג'סימןשביעיתובחזו"א

ו'בפרקמש"כועייןעיי"ש,ז"לסודועללעמוד
מהלכות מעש"ש הלכה ט"ז ביאור כונת המל"מ.

אור הישר

שםשאיןאע"פכולןהקרבנותמקריביןלפיכך
ה"זפ"אמקדשביאתבכ"מעייןוכו'.בנויבית

ס'דףושםע"אמ"הלזבחיםבחידושיובמש"כ
ע"אב'דףולתמורהע"בל"בולערכיןבגמראע"ב

ד"ה אמנם.

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

ז"לזמראן'מהר"דכתבכו'.מקריביןלפיכך
היינו מתני' דעדיות דמייתינן לעיל:

הר המוריה

שבועותא'י'מגילהעי'וכו'.שםשאיןאע"פ
ובעדיותהיטיביעו"שב'ק"זא'ס"בזבחיםא'ט"ז
וז"להראב"דוכתבבזה.מש"כמרןועי'מ"ופ"ח
ובכמהלומאיןידעתיולאזוהיאעצמוסברתא"א

אמרוובגמ'ירקבמקדשאיןאםבמשנהמקומות
לאראשונהקדושהלמ"דאלמאמחיצותדנפיל
לשארוירושליםמקדשביןחילקלאלע"לקדשה

יוסילר'שאפי'אומרשאניאלאעודולאא"י

אלאאמרלאלע"לקדשהשניהקדושהדאמר
לפיאמרלאולמקדשלירושליםאבלא"ילשאר
עתידיםוירושליםשהמקדשעזראיודעשהיה

ה'בכבודעולמיתאחרקדושולהתקדשלהשתנות
הנכנסולפיכךליראיוה'מסודלינגלהוכךלעולם

הראב"דסברתוהנהעכ"ל.כרתבואיןשםעתה
י"טבמכותהתוס'וכ"כרחוקהולאהיאנפלאתלא
מאיבד"הב'ס'בזבחיםוכ"כוכו'סברואיד"הא'

תוס'א'י'מגילהוע"עהיטיב.יעו"שוכו'קסבר
ראיההביאובזבחיםהתוס'והנהוכו'.למהד"ה

ולאהביתקדושתבטלהשחרבולאחרונובדשילה
דלאס"לרבינואבליעו"שהארץקדושתבטלה

משא"כבטללאא"יאבלבטלהביתדהתםדמי
והנהבטלה.א"יקדושתלכןא"ידבטלהאידנא

דקדושתרבינוסברתג"ככתבובזבחיםשםהתוס'
ס"בעודועיי"שבטלהא"יוקדושתבטללאהבית

ר'דהאראיהואייתוהיטיביעו"שוכו'וא'ד"הא'
משוםוה"טעולהבעגוליםדעגולס"ליהושע

לע"ל.דקדשהס"לאיהווהאדרבנןבזה"זדתרומה
רקמקדשדאינודס"למשוםלחלקהתםומש"כ

וכו'ר"מד"הא'ע"גשםוכ"כבלבדדבריםששה
ד"הא'פ"אביבמותהתוס'כתבוכברהיטיביעו"ש
דאורייתאמילילמינקטהו"לדא"כוכו'אניוהלא

וכו'ירושהד"הפ"בשםביבמותוע"עיעו"ש
דאיתאמהךלןדנפקאשםומוכחהיטיביעו"ש
קודםוהיהעכשיולושאיןאע"פחומהעריבבתי

יעו"שרבינולסברתהוכחותשםכתבוועודלכן
דלאמשמעוכו'עמוןד"הא'ט"זשםאבלהיטיב

יעו"שמידימוכיחיםהיולאדאל"כזהחלוקס"ל
וכו'עמוןד"הב'ג'בחגיגהעודוכ"כודו"קהיטיב
א'ובמכותדכו"עד"הא'י'ובמגילההיטיביעו"ש



יעו"שר"מד"הא'ע"גוזבחיםוכו'סברואיד"ה
א'ט"זשבועותבתוס'וע"עהמקומותבכלהיטיב

יעו"שרבינוכחילוקג"ככתבווכו'דכו"עד"ה
הט"זויובלשמיטהמהל'פי"בבראב"ד(וע"ע

יעו"ש.

בטלההביתדקדושתדס"להראב"דלדעתוהנה
ד'הלכהא'פרקלעילארבינוהשיגלאומ"מ

דס"למזהמוכחא"כהבמותאסוריםדעכשו
וביותרוכו'ומ"טד"הא'י'במגילההר"חכשיטת

יעו"שב'ס'זבחיםבתוספותזושיטהמבוארת
וכו'ר"לבד"הב'ק"זזבחיםבתוס'ועי'היטיב

משנהמהךאר"להקשהלאאמאיבתימהשהניחו
לפיאמנםהיטיביעו"שבמגילהמינהדמקשה

התוס'שהקשומהוגםלק"מהר"חשיטת
סתםהאשהקשהוכו'תניד"הא'ט"זבשבועות

ראשונהדקדושהבתראפ'ובזבחיםבמגילהמשנה
והאניחאהר"חולשיטתיעו"שלע"לקדשה
ס"ליוחנןדר'ב'ק"זבזבחיםהש"סדמסיק

הר"חלשיטתוהאלע"לקדשהראשונהדקדושה
א'ס"אזבחיםבתוס'זהביארוכברבזהמודוכו"ע

מזה)מש"כה"בפ"אלעילועי'היטיב.יעו"ש
ולקמןה"דפ"בלעילהראב"דשתקאמאיוצ"ע
דכללאי"לוהנההט"והקרבנותמעשהמהל'פי"ט
י"ל(א"כהמקומותכלעלוכוונתוכאןומשיגכייל
מביאדהאוצ"עאחומראולאאקולארקפליגלא

דמייתימאיוהנהחוץ)שחוטילגביבעזרהחולין
קדשהלאבירושליםדאףדס"לדישהראב"ד

דהאבהאדפליגמאןדליכאפשיטאלע"ל.
במקדשדפליגיכךהואהסוגייאכלשםבשבועות

(וכןרבינודשיטתרקטוביבדוכתיוכןובירושלים
בטלהא"ידבקדושתדס"ללמאןאפי'התוס')דעת

לאוירושליםהמקדשבקדושתמ"מהקדושה
רבינודהאעקאדארקהשגתואזדאוא"כבטלה
ירקבומקדשאיןדאםדמע"שבפ"זבעצמוכתב

כ'דהאלק"מזהגםבאמתאולםמר"ןוכמש"כ
רבינאאמרדגרסינןב'ס'שםבזבחיםהתוס'
וכו'עסקינןבמאיוהכאלע"לקדשהקסברלעולם

נאכלאיןמ"מלע"לקדשהלמ"דדאףשםדמוכח
בתמורהוכ"כלבכורדאיתקשמשוםבזה"זמע"ש

סי'במג"אראיתיוכןיעו"שא'י"טובמכותא'כ"א
ה"אדמע"שבפ"בבפי'רבינווכ"כיעו"שתקס"א
של"אסי'יו"דושו"עבטורוכ"ההיטיביעו"ש

קל"ומ"עסמ"ג(וע"עהיטיביעו"שקל"בסעי'
בה'התרומהובס'וז"לעודוכתבכךג"כשכתב

שמותרהוכשרולאהפירותשאםשםשפי'א"י
עכ"ללומנייןידעתילאבירושליםלאוכלםבזה"ז
בזמןרקנאכלואינודבכורדומיאבעינןהאור"ל
ובאמתשםהכ"מתמהמהידעתיולאוהבןהבית

בכורדהוקשהיקישאהךמייתיגופאהתרומהבס'
היטיבמתוקנתהלשוןשםיו"דבטוראולםלמעשר
קשהמאייודעואניוצ"לבכ"מט"סואולייעו"ש

כאןועי'הלשון)במשמעכןאיןאבליעו"שלו
דנפילמהאעודהראב"דשהשיגומהבמל"מ.
קי"גוסנהדריןב'נ"גדב"מהךעלכוונתומחיצות
רבינואוליהט"זדמע"שבפ"וועי'א'כ"אומכות
ודו"קהביתשנחרבהיינומחיצותדנפלמפרש
ד"השםדב"מהתוס'מש"כליהאזדאובהכי
הריקיימותהמחיצותרובדאםשהוכיחוכו'דנפיל

ומע"שקליםקדשיםבהלאכולבקדושתההיא
באיזהשםרבינושכתבוזהודו"קהיטיביעו"ש
ונפלוויצאלירושליםשנכנסבמעשראמרומעשר

שנכנסקודםמתחלהור"ליעו"שוכו'מחיצות
וע"עהמל"מ.כיוןלזהואוליוהבןלירושלים

בריטב"א במכות שם.

דלכןלמעלהשהבאתימהתוס'שמבוארמהוהנה
דקדושתמשוםוירושליםהמקדשקדושתנשאר

בר'אלעזרדר'מהאלהםויצאבטלהלאהמחיצה
לכן.מקודםלושהיהכלעכשולושאיןאע"פיוסי
דהאהואהכימשוםלאוכרחךעלרבינודעת

הט"זויובלשמיטהמהל'בפי"בפסקבעצמו
הביתבחורבןנתבטלהחומהעריבתידקדושת

יוסיבר'אלעזרכר'הט"ושםשפסקואףיעו"ש
הביתשבזמןהיינויוסיבר'דאר"אלהאלהומפרש

השגתשםלתרץמרןוכמש"כחומתהחרב



שדבריאףיעו"שבהט"ושםשהשיגהראב"ד
מדתירץשםבמש"כשםמוכרחיםאינםמר"ן

דר'אליבאתנאידתריהראשוןבתירוץהש"ס
ב'שניכתירוץלתרץרצהולאיוסיבר'ישמעאל

יוסיבר'דר"אלומרמוכרחדאינודס"לאלמא
די"ליעו"שלע"לקדשהראשונהדקדושהס"ל
בר'דלר"אס"לדלעולםדי"לאירייאלאמהאדאי
ר"אתירץדלאוהאלע"לדקדשההואמוכרחיוסי
לשבושיליהניחאדלאמשוםי"להואיוסיבר'

מ"מוהבןישמעאלר'במקוםר"אולגרוסברייתא
שלא(וזהבהאהאתלידלארבינודבריחזינן

מהולעניןיעו"ש)לשבועותבחי'הר"ןכדברי
חומהדעריפסקומ"מיוסיבר'כר"ארבינושפסק

תוס'קושייתליהדקשיאי"ללע"לקדשולא
הש"סדמייתיוהאוכו'והתניאד"הב'ג'במגילה

רקמייתידלאי"ללע"לדקדשולראיהמיניה
דאמרכדתניאחומהדערידיניםבהךמיירידהוא

וה"נעכשיולושאיןדאע"פחומהדעריבהךדין
משמעוהכילאאוקדשואםזהלעניןדאמרי"ל

אמרהראב"ימינייהוחדדקאמרדש"סלישנא
ר"אלע"לדקדשהדהךבהדיאקאמרלאואמאי

י"לא"נבש"סטובימצינווכה"גאמרהיוסיבר'
עכשולושאיןאע"פלהכיקראמדאיצטריךלהיפך

י"לוהכילע"לקדשהלאאלמאלכןקודםלווהיו
לר'ליהסביראהיכיליהמיבעיגופיהדלהש"ס

איךיהיהבזה.עודעיוןוצריךיוסיבר'אלעזר
וביותרמקדשיכםאתמהשימותירבינודעתשיהיה
שםהיטיביעו"שא"יהלכותהתרומהס'עי'ביאור
ממש"כדבריםוהרבהראיותבכמהמבוארהדבר

וביבמותה"ז.פ"זלקמןוע"עהיטיביעו"שלמעלה
באתיולאיביןוהמביןבזהקצרתיהרבהוהנהב'ו'

לימיןעומדיםראשוניםהרבהכילגלותכ"א
ו'ס"קשל"אסי'יו"דהגר"אביאורועי'רבינו.
ט"זשבועותרש"יעי'ישראלערינתקדשוובמה

ליהנתפרשודלאשכתבוכו'וקידשוםד"הא'
ד"הב'ל"בערכיןתוס'ועי'קידשוםבמאי

ויובלשמיטהמהל'פ"במל"מועי'וכו'וקידשום
הט"ו.

חיים ומלך

אותבית.שםשאיןאע"פוכו'מקריביןלפיכך
היא לעולם ח"ב אות ע"ט.

לחם שמים

מ"שעייןבית.שאיןאע"פמקריביןלפיכך
עצמוסברתא"אובהשגותפ"ד,רישלעילבעזה"י
ובגמ'ירקבמקדשאיןאםבמשנהמקומותובכמה
לבאלעתידקדשהלאלמ"דאלמאמחיצותדנפול

ישראלארץלשארוירושלםמקדשביןחלקלא
לטענתתשובהבידועלתהשלאבכ"מעייןעכ"ל
מקדשאיןאםדקתנימקומותהנךאךוז"להר"א
שהריכהילכתאדלאדאתולומרואיןקשו,ירקב

רבינו פסק כן בפ"ז דמעשר שני וצ"ע:

זהעלשכתבדעדויותפ"חיו"טבתוס'גםועיין
דהתםכתנאיאמרינןוכו'דבשבועותתמיהואני

שנידמעשרתנאהאיאשכחלאואמאילהודחינן
תלמודאדמייתימקומותמשארעודהביאוכן

לבאלעתידקדשהאידאיפליגודתנאיפלוגתא
הרבכתבלפיכךמשנה,סתםמייתיולאלהודחי

אע"גדדילמאלמשמע,ליכאדמההיאשנ"להנזכר
שאיןאע"פאוכליןהדיןומןלבאלעתידדקדשה

ואוליוירקבליאכלשלאחכמיםאמרואפ"החומה
שי"ל(אףמלבודברשבדהעיי"שוכו',מטעם

סימניות מצא לו דוק ותשכח) שאין לו עיקר:

דנפלורברביגבריתריהניעלטובאותמהנא
דבריואףערוךתלמודלהוואשתמיטברברבתא

מעשרדהל'בפ"בכתבשהריראולאעצמוהר"מ
וגמראבירושלם,הזהבזמןנאכלמ"ששאיןשני

ותמורה)ס'דףוזבחיםי"טדף(מכותהיאערוכה
פדיוןבליונאכלעולהמ"שדאיןמקראלהוילפינן



בידיההיאבדותאבהדיאהאהבית,בזמןאלא
אלאאסרוהו,דרבנןדסבריו"טתוס'דהר"ב

והשתאעצמו,הר"מוכ"כודאיהיאדאורייתא
מקדשאיןדתנןמהאהקושיאנמילהאזדאממילא
כתיבקראדהאבצ"ע,כ"מהר"בשהניחהירקב

וטפיהאידנא,מ"שליכולדלארחמנאדגליוטעמא
גוונאבהאיאהדדירבינודברילאקשוייהו"ל

נאכלואינולירושליםעולהאינודמ"שכתבדהתם
הזהבזמןמאכילהמ"שממעטינןכידהאותושם,

בזמןיקרבגופיהבכורוהאדגמרינן,הואמבכור
הזה לדעת רבינו כאן:

בפיהו,היתהאמתותורתנקיוכסאורבינואבל
כמולדבריומקוםוישעליוחלוקדהראב"דדאע"ג

רש"י,דגירסתאליבאוהיינוסוגיאמההיאכן
שהתוס'רברביבאשלידתליאמילתאהיאאיברא
שהגירסאבמישורס')דףבזבחים(שםהוכיחו
ואפ"הלבאלעתידקדשהלעולםדמסקינןאיפכא,

ודוק,עיי"שלדמובשרודמקישיקרבלאבכור
דקאמר,מאיבכלרבינוקאמרשפירגירסאדלהך

כ"מבעלהרבוכבודתליד,כוותיהאמיהודילידא
במקומו מונח:

שחשבהתימהמןפהנמלטלאז"להר"אגם
זכותלוראהולאבפשיטותבכךרבינואתלתפוס

ז"ל,ממנואףסוגיאאותהשנתעלמהוכמדומה
אלאוק"ל,ממנהלהסתייעלוהיהלפחותשאל"כ

שבאמת היא עזר כנגדו:

דלאיו"טהתוס'לתמיהתמקוםשאיןלמדתוהא
מהךלבאלעתידקדשהלאלמ"דתלמודאמסייע
מינהלאוכוחימילתאלאוודאידהאדלעיל,סתמא
בזמןמ"שמעליןדאיןמשוםאלאטעמאהואדמידי

תלמודאלהאייתיוהארבה,צריכאגופהוהיאהזה
ותלי לה בההיא פלוגתא, ועיין היטב:

מלך שלם

שםשאיןאע"פכולןהקרבנותמקריביןלפיכך
העזרהבכלקדשיםקדשיואוכליםבנויבית

במחיצותמוקפתואינהחרבהשהיאאע"פ
ירושליםבכלשניומעשרקליםקדשיםואוכלין

ראשונהשהקדושהחומותשםשאיןאע"פ
תוס'(ועייןלבא.לעתידוקדשהלשעתהקדשה
קושיאמשוםביההדרומ"טד"הע"אי'דףמגילה

במקומודאףסברקדשהלאדמ"דוכו'מרידרב
קדשהומ"דעכשיולהקריביכוליןאיןמזבחשל

בבמהלאאבללהקריבמותרמזבחדבמקוםסובר
דףוביבמותי'דףבנדהועייןע"אשםבגמ'ועיין
ע"האבינומאברהםהיינוראשונהדקדושהפ"ב
ע"חדףויגשסדרז"לכסףטירתבספרועיין

ע"א).

לומאיןידעתיולאוז"לעליוהשיגוהראב"ד
יקרבמקדשאיןאםבמשנהמקומותובכמה

חייסםבס'עייןמחיצותדנפולאמרוובגמרא
שםנ"גדףהזהבבפ'עייןע"בב'דףבלקוטים

הדייןהשלםהחכםוהקשהמחיצותדנפולתירצו
דאמרינןמהאה"יקאזישבנימיןכמוה"רהמצויין
ברבררבהאמרוז"לע"אס"בדףפ"ובזבחים

אחדהגולהמןעמהםעלונביאיםג'יוחנןא"רחנה
עלעליהםשהעידואחדהמזבחעלעליהםשהעיד
אע"פשמקריביןעליהםשהעידואחדהמזבחמקום
אומריעקבבןאליעזרר'תנאבמתניתאביתשאין

להםשהעידאחדהגולהמןעמהםעלונביאיםג'
להםשהעידואחדהמזבחמקוםועלהמזבחעל

עללהםשהעידואחדביתשאיןאע"פשמקריבין
עזראמספרמוכחוכןאשוריתשתכתבהתורה

החלוהשביעילחודשאחדמיוםוז"לג'פרק
הרמב"םוכ"כיסדלאה'והיכללה'עולותלהעלות

מיוז"לט"זדיןהקרבנותמעשהמהל'בפי"טז"ל
חייבלעזרהחוץוהעלההזהבזמןקדשיםששחט

מותרשהריבפניםליקרבראוישהואמפני
ראשונהשקדושהמפניביתשאיןאע"פלהקריב



בזבחיםועייןלבאלעתידוקדשהלשעתהקדשה
ע"אס'דףפ"ובזבחיםועייןיעו"שע"בק"זדף
מ"אדףפ"גסוכהבתוס'ועייןשנפגםמזבחגבי

ועייןהמקדשביתהוהלאדאשתקדד"הע"א
האיקסברמאיבד"הע"בס'דףזבחיםבתוספות

בפי"טשםלמלךמשנההרבמ"שועייןוכו'תנא
מהל' מעשה הקרבנות דין ט"ו יעו"ש.

משנההרבובמ"ששנימעשרמהל'בפ"בועיין
ז"להראב"דשהקשהומהא'בדיןשםלמלך

ופסקומחיצותדנפולע"בנ"גדףדהזהבמההיא
מייריט"זדיןשנימעשרמהל'בפ"וז"להרמב"ם

אחראבלמחיצותדנפולקייםהמקדששביתבזמן
הרבבמ"שועייןבמחיצותקפידהאיןהחורבן

משנה למלך שם ובפ"ו מהל' בית הבחירה דין י"ד.

פי"טהרמב"םבדברילדקדקישלענ"דאך
ששחטמיט"ודיןהקרבנותמעשהמהלכות
אמרינןדהלאוכו'חייבוכו'הזהבזמןקדשים
שביתבזמןה"מוז"לע"בי"גדףדע"זבגמרא
חזידלאהשתאלהקרבהדחזיקייםהמקדש

מהל'בפ"אהרמב"םופסקובהלןליתלהקרבה
בעלהרבשכתבבמהועייןז'דיןמזבחאיסורי

ד"הע"בי"גדףע"זבתוספותועייןמשנהלחם
דאפילוקשהועודיעו"שוכו'משחטונשחטיה

הזאהצריךאכתיביתשאיןאע"פדמקריביןלמ"ד
ג' וז' וליכא וצ"ע.

סוףט"זדףחוליןממס'ראיהשהביאשמעתיעוד
שוחטיןלעולםהאייוסףרבילהמתקיףוז"לע"ב

מעיקראועודליהמבעיואוכליןשוחטיןלעולם
ולבסוףלמשכןמקרבידהוומשוםאיתסרמ"ט
השתאוכ"שממשכןמרחקידהוהאישתרומ"ט

השתאוכ"שז"לופרש"יטפילהודאירחיקו
מקריביןדאיןהואדהדיןאיתאואםעכ"לכשגלו
אלאהמקדשביתישדלאליהתיפוקביתכשאין

ודאי דהדין הוא דמקריבין אע"פ שאין בית ודוק.

בפי"טהרמב"םשכתבמההיאליקשיאאך
ששחטמיט"ודיןהקרבנותמעשהמהלכות
הרמב"םשכתבההיאעםוכו'הזהבזמןקדשים
אותופודיןאיןהבכורוז"לי"זדיןדבכורותבפ"א

עומדוהואהואילביתשאיןהזהובזמןוכו'
תמיםשהואואע"פלמוכרומותרזההרילאכילה

דףבב"קדאמרכר"ןופסקלישראלביןלכהןבין
חזידלאדכיוןהזהבזמןבכוראלאשנולאי"ב

בזמןאבלבגווייהוזכייהלכהניםלהואיתלהקרבה
שבהמ"ק קיים דחזי להקרבה לא יעו"ש וצ"ע.

מעשה רקח

שםשאיןאע"פכולןהקרבנותמקריביםלפיכך
ט"והל'הקרבנותדמעשהבפי"טוכו'.בנויבית
חוץוהעלההזהבזמןקדשיםששחטמירבינוכתב

שהריבפניםליקרבראוישהואמפניחייבלעזרה
שקדושהמפניביתשאיןאע"פלהקריבמותר

ע"כ.לבאלעתידוקדשהלשעתהקדשהראשונה
מצאתיוכןוהמעלההשוחטדפ'יוחנןכר'והיינו
רבינולדבריהראיהוז"לקדמוןידבכתב

המעלהסברדר"יומעלההשוחטבפרקמדאמרינן
ראשונהדקדושהכלומרחייבהזהבזמןבחוץ

אהלאללבאראויביהקרינןהילכךלעת"לקדשה
ס"לדנפשיהאליבאדלר"ידאע"גאלמאמועד

בביתלעילכדכתבינןלעת"לקדשהלאדבארץ
ובביתדבירושליםדמילתאוטעמאדקדשהס"ל

שאיןאע"פחומהלאאשרמדכתיבדקדשהגמרינן
בס'נתפרשכךלכאןקודםלווהיהעכשיולו

פ"קלשבועותבחידושיוהר"ןעכ"להתרומה
עכ"ל.

בצ"עשהניחז"למרןודבריהראב"דהשגתולענין
ז"ליו"טהתוס'ע"כירקבמקדשאיןדאםההיא
קרבןובס'היאמדרבנןדההיאכתבדעדיותפ"ח

דאיןהיאטומאהמטעםדההיאכתבנ"הדףחגיגה
כיוןנראהולענ"דע"כ.ליטהרפרהאפרלנו

הזהבזמןהריקאמרהזהדבזמןשםביארשרבינו



וכןהעיקרשהואהרביםבעוונותינומזבחלנואין
כפותבס'חביבבןוהרבהמל"ממדברינראה

שהקשההקושיותיפלוולפ"זכ"אדףתמרים
בשבועותתלמודאמייתילאדאמאייו"טהתוס'

להרמ"זעודועייןוכו'דירקבשנידמעשרמההיא
סי'יחזקאלכנסתושו"תיהודהלחםוהרבז"ל

עדיפאמידאטוז"למרןדהקשהולההיאקט"ו

כברע"ככיבושעםמחזקהכיבושבלאחזקה
תירצה התוס' יו"ט ז"ל שם עיין עליו:



הלכה טז

ְלִענְיַןיְִׂשָרֵאלֶאֶרץְׁשָארּוִבְקֻדַּׁשתָלבֹוא.ֶלָעִתידָקְדָׁשהִראׁשֹונָהְקֻדָּׁשהִוירּוָׁשַליִםַּבִּמְקָּדׁשאֹוֵמרֲאנִיְוָלָּמה
ַהְּׁשִכינָהִמְּפנֵיִוירּוָׁשַליִםַהִּמְקָּדׁשֶׁשְּקֻדַּׁשתְלִפיָלבֹוא.ֶלָעִתידָקְדָׁשה�אָּבֶהןְוַכּיֹוֵצאּוַמַעְׂשרֹותְׁשִביִעית
ִּפיַעלַאףֲחָכִמיםְוָאְמרּוִמְקְּדֵׁשיֶכם"ֶאת"ַוֲהִׁשּמֹוִתילא)כו(ויקראאֹוֵמרהּואַוֲהֵריְּבֵטָלה.ֵאינָּהּוְׁשִכינָה

ַרִּביםִּכּבּוׁשֶׁשהּואִמְּפנֵיֶאָּלאֵאינֹוּוְבַמַעְׂשרֹותִּבְׁשִביִעיתָהָאֶרץִחּיּובֲאָבלעֹוְמִדים:ֵהןִּבְקֻדָּׁשָתןֶׁשּׁשֹוְמִמין
ֶאֶרץִמןֵאינָּהֶׁשֲהֵריּוִמְּׁשִביִעיתִמַּמַעְׂשרֹותַהּתֹוָרהִמןְונְִפְטָרהַהִּכּבּוׁשָּבַטלִמיֵדיֶהםָהָאֶרץֶׁשּנְִלְקָחהְוֵכיָון

ָמקֹוםָּכלּוְלִפיָכ�ָּבּהֶׁשֶהְחזִיקּוַּבֲחזָָקהֶאָּלאְּבִכּבּוׁשִקְּדָׁשּה�אְוִקְּדָׁשּהֶעזְָראֶׁשָעָלהְוֵכיָוןיְִׂשָרֵאל.
ִמֶּמּנּוָהָאֶרץֶׁשּנְִלַקחִּפיַעלְוַאףַהּיֹוםְמֻקָּדׁשהּואַהְּׁשנִּיָהֶעזְָראִּבְקֻדַּׁשתְונְִתַקֵּדׁשָּבֶבלעֹוֵליָּבּהֶׁשֶהְחזִיקּו

ְוַחּיָב ִּבְׁשִביִעית ּוְבַמַעְׂשרֹות ַעל ַהֶּדֶר� ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות ְּתרּוָמה:

כסף משנה

לבאלעתידקדשהשלאא"יבשארומ"ש
ומ"שבס"ד.תרומותהלכותבראשנתבאר

מקדשאיןאםבמשנהמקומותובכמההראב"ד
למ"דאלמאמחיצותדנפולאמרוובגמראירקב

חילקלאלבאלעתידקדשהלאראשונהקדושה
משםאיןי"לא"ילשארוירושליםמקדשבין

כוותיהדהלכתאיהושעדרבידחזינןדכיוןראיה
ירושליםאלאהזכירולאלבאלעתידדקדשהסבר

קאמרידוקאדבהנילמשמעלןאיתממילאומקדש
הנךאךלדברטעםרבינוונתןא"יבשארלא

לומרואיןקשוירקבמקדשאיןאםדקתנימקומות
בפ"זכןפסקרבינושהריכהלכתאדלאדאתו

אלאעודולאומ"שוצ"ע.שנימעשרמהלכות
שניהקדושהדאמריוסילרבישאפילואומרשאני

וכו'א"ילשאראלאאמרלאלבאלעתידקדשה
תשובהישלדיןואםנקבלקבלהאםאומראני

לבאלעתידמלקדשעזראמניחהיהלמהדאעפ"כ
ומ"שלהקריב.רשותלנויותןהחרבןבזמןשמא

תמהאניכרתבואיןשםעתההנכנסלפיכך
דבריוובסוףאמרהדכמספקמשמעדמעיקרא

צריךוהיההואגדולוחידושליהדפשיטאנראה
הארץחיובאבלרבינומ"שומ"מראיה.להביא

כיבוששהואמפניאלאאינוובמעשרותבשביעית
הכיבושבטלמידיהםהארץשנלקחהוכיוןרבים

בכיבושקדשהלאוקדשהעזראשעלהוכיוןוכו'
כחמהיודעאיניוכו'בהשהחזיקובחזקהאלא

גםבחזקהנאמרלאולמהכיבושמכחגדולחזקה
ותוחזקהבטלהמידנוהארץמשנלקחהכן

שםהיהלאוכיבכיבוששנתקדשהבראשונה
עםמחזקהכיבושבלאחזקהעדיפאמיאטוחזקה

כיבוש וצל"ע:

אבן האזל

קדושהוירושליםבמקדשאומראניולמה
שארובקדושתלבואלעתידקדשהראשונה

לאבהןוכיוצאומעשרותשביעיתלעניןא"י
המקדששקדושתלפילבוא,לעתידקדשה

והריבטלה,ושכינההשכינהמפניוירושלים
ואמרומקדשיכםאתוהשמותיאומרהוא

עומדים,הןבקדושתןששמומיןאע"פחכמים
אלאאינוובמעשרותבשביעיתהארץחיובאבל
הארץשנלקחהוכיוןרביםכבוששהואמפני

התורהמןונפטרההכיבושבטלמידיהם
ארץמןאינהשהריומשביעיתממעשרות

קדשהלאוקדשהעזראשעלהוכיוןישראל,
כלולפיכךבהשהחזיקובחזקהאלאבכיבוש

בקדושתונתקדשבבלעוליבהשהחזיקומקום
ואע"פהיום,מקודשתהיאהשניהעזרא



בשביעיתוחייבממנוהארץשנלקחה
ובמעשרות על הדרך שבארנו בהלכות תרומה.

וכיוןשכתבבמההרמב"םדבריעלתמההכ"מ
בחזקהאלאקדשהלאוקדשהעזראשעלה

חזקהכחמהיודעאיניוז"לוכתבבהשהחזיקו
ג"כבחזקהנאמרלאולמהכיבוש,מכחגדול

ותוהחזקהבטלהמידינוהארץמשנלקחה
חזקהשםהי'לאוכיבכיבוששנתקדשהבראשונה

כיבושעםמחזקהכיבושבלאחזקהעדיפאמיאטו
זכי'מהל'בפ"אכתבתיכברוהנהעכ"ל,וצ"ע

כיוןיהושעדבכיבושהכ"מתמיהתליישבומתנה
נתחלקואח"ככיבושע"יבהארץישראלשזכו

אחדכלזכהכברא"כותומיםואוריםבגורלהארץ
חזקתםמהנילאוהחזיקוכשנתיישבוואח"כבשלו

שהואוכסבורהגרבנכסיעודרמדיןהואדכש"כ
ולכןשלהםבאמתשהי'הכאוכ"שקנה,דלאשלו
וכשנכבשההכיבושרקונשארחזקתםהועילהלא

הי'עזראקדושתאבלהכיבוש,בטלמידיהםהארץ
צוהדכורשכלל,כיבוששםהי'שלאחזקהע"י

הפקר,הארץמצאווהםלארץישראלשיעלו
שפירוא"כבהזכולאבהשנתיישבוקודםועכ"פ

מוכחדזהאלאחזקה,ע"יבהוזכואותהקנו
זהלעניןמכיבושעדיףדחזקההרמב"םמדברי

להוציאכיבושמהניכיבושע"יישראלשזכודמה
מהנילאהפקרמשלישראלשזכומהאבלמידם,
מהועייןישראל,מידילהוציאמלחמהכיבוש

דברבס'מלחמהדכיבושדינאבהךשהאריך
אברהם סי' י"א ומבאר כל דברי הראשונים בזה.

העירנינ"יפינקלדודמ'הנעלההרבחביביוהנה
להםשישדנכסיםדתנןהאדעלכ"ודףמקדושין
ישמעאלר'דביהתםאמרבחזקה,נקניןאחריות

ירשתםבמהבהוישבתםאותהוירשתםתנא
נקניתראשונהירושהדגםלהדיאומבוארבישיבה,

דאה"נלומרישאכןנכונה,הערהוהיאבחזקה
ירושהדגםמכאןמוכחישמעאלר'דבידלתנא
קראלןדאיתדכיוןלבואלעתידקידשהלאשניה

כדיליףלבואלעתידקידשהלאראשונהדירושה
דגםישמעאלר'דביולתנאל"בדףבערכין
במהדגםמוכחבחזקה,קנוראשונהבירושה

בכיבוש,נפקעחזקהע"יוקנוישראלשהחזיקו
ונתבטלהבכיבושנפקעתשניהירושהגםוא"כ

דףביבמותיוסיכר'פסקהרמב"םאבלהקדושה,
איןשלישיתלהםישושניהראשונהדירושהפ"ב
לעניןורקלבוא,לעתידקדשהשניהדקדושהלהם

ביאתדחסרמשוםיוסיכר'קיי"ללאתרומה
מקראהתםדיליףדחזקי'עודלומרוישכולכם,
במהתפשתםאשרבעריכםושבודכתיבדירמי'

ר'דביתנאעלפליגע"כבישיבה,תפשתם
וע"כתורהדדבריקראמייתימדלאישמעאל

אלאבחזקהקנולאראשונהדבירושהדסבר
לירושהראשונהירושהביןהנ"מוזהובכיבוש,

שני' וכדעת הרמב"ם וכנ"ל.

דאיןהרמב"םדברילבארנראהאחרבאופןאכן
דלאחזקהלקניןכיבושקניןביןלחלקכונתו
שעזראאלאחזקהע"ישקנוהרמב"םהזכיר
דקדושהוכונתובה,שהחזיקובחזקהקדשה

שלהםהארץשנעשהכיבושע"יקדשוהראשונה
ולכןישראל,ארץשהיאבתורתאותהוקדשו

וכמוהכיבוש,בטלמידיהםהארץכשנכבשה
ישראל",ארץמןאינה"שהריהרמב"םשכתב

בשבילקידשהלאוקידשהעזראשעלהכיוןאבל
כורשמלוכתתחתהיושהרישלהםארץשהיא
ארצםשהיאבשביללאוקידשובהשהחזיקואלא
אחרגםולכןישראל,בהשישבובשבילאלא

אופןועלישראל,מקצתבהשנשארוכיוןהחורבן
שתתבטלטעםאיןאותהקידשוזהומטעםזה

קדושתה.

דסוברמשמעהי'כאןהרמב"םדברילפיוהנהב)
שלישיתלהםישושני'ראשונהדקדושהיוסיכר'
זהודרבנןבזה"זדתרומהדפוסקומהלהם,אין

דפשיטאומהכולכםביאתדחסראחרינאמטעמא
דתרומהסובריוסידר'פ"בדףביבמותיוחנןלר'



ירושהיוסיר'דאמרדכיוןהיינודאורייתאבזה"ז
קידוששוםצריךיהי'דלאאלמאלהםאיןשלישית

כתבפי"בויובלשמיטהבהל'אבללתרומה,אפי'
קדושהעלקאידוירשתהלהדיאהרמב"ם
עזראדקדושתכתבכאןדהאוקשהשלישית,

כאןשכתבדמהלומרוצריךלבואלעתידקדשה
אלאיוסידר'מטעמאאינולבואלעתידדקדשה
מספקאלאבסוגיאשםדביבמותמהאהואהוכחתו

ומוכחדרבנן,אידאורייתאאיבתרומהאלאלגמ'
דהתוס'איבראדאורייתא,הויודאיוכלאיםדערלה
בדיןנמיתלוידכלאיםכתבופ"אדףביבמות
הל'י'פ'אסורותמאכלותבהל'המל"מוכןתרומה,

דעתדכןמדבריוומשמעהתוס'לד'ג"כהביאי"א
בהל'דהרמב"םתמוהיםדבריואבלהרמב"ם

זרעיםמינישניהזורעכתבא'הל'פ"אכלאים
החילוקכללהזכירולאלוקה,ישראלבארץכאחד

ספיקות,דינילעניןונ"ממדבריהםהואשבזה"ז
וכןוכתבתרומה,רקכתבתרומותמה'ובפ"א
אלאבזה"זחייביןשאיןבמעשרותשה"הלייראה

וכלאים,ערלההזכירולאכתרומה,מדבריהם
דגםבסוגיאשםדמוכחכמוהואהרמב"םודעת
שדרכוכלסברמ"מדרבנןבזה"זדתרומהלר"ל

התוס'כתי'סוברואינוהכרם,כלאילעניןלימנות
הוכיחומזהדרבנן,לתרידרבנןחדביןלחלק

קדשהעזראקדושתיוסידר'לרבנןדגםהרמב"ם
מדבריהםהויולשמיטהלתרומהורקלבוא,לעתיד
דחסרדמהמוכחולפי"זכולכם,ביאתדחסרמשום
הארץ,קדושתחסרזהדלעניןהיינוכולכםביאת
שלאבמהגםלחייבשלישיתקדושהצריךולכן

אבליוסידר'לרבנןוכ"זעזרא,בקדושתנתחייבו
מוכיחלהםאיןשלישיתדירושהדסבריוסיר'

דאורייתאבזה"זדתרומהדסברבגמ'שפיר
דאלא"ה הי' צריך לקדש קדושה שלישית וכנ"ל.

הערות רבנו בגיליון ספרו

כמוהואהרמב"םודעתבתו"דבמש"כב'באות
בזה"זדתרומהלר"לדגםבסוגיאשםדמוכח

כלאילעניןלימנותשדרכוכלסברמ"מדרבנן
דרבנןחדביןלחלקהתוס'כתי'סוברואינוהכרם
דהתוס'כןא"אדלהרמב"םונ"בדרבנן,לתרי
דהויפוסקוהרמב"םדרבנןתאניםדתרומתכתבו

דאורייתא. ע"כ.

נהגולאודאייובלותדהאקשהדלכאורהאלא
עלי'יושבי'כלהיודלאהרמב"םלשיטתשניבבית
נוהג,שהיובלבזמןאלאנוהגיןחומהעריבתיואין

שלישיתקדושהלקדשצריךהאיוסילר'גםוא"כ
לומרישיובלדלעניןדאףחומה,עריבתילקדש

האחומהעריבתיאבללקדושה,זהשייךדלא
לאעזראדבקדושתוכיוןלקדשן,צריךודאי

שלישית,בביאהלקדשןצריךהאא"כנתקדשו
ולקדשלחזורצריךדיהי'דאה"נלומרישואולי

ומההארץ,בקדושתתלויזהאיןאבלע"ח,בתי
היינולהםאיןשלישיתירושהיוסיר'דאמר

יותראכןולקדש,לחזורצריךדאיןהארץבקדושת
בזמןאלאנוהגיןחומהעריבתידאיןדמהנראה

קדושתאבלגאולה,לעניןאלאאינונוהגשהיובל
עזרא,בקדושתנתקדשומחנותשילוחלעניןבע"ח
אלאאינובע"חודיןיובללגביעלי'יושבי'כלדדין
הארץבקדושתחסרוןאיןאבלהיובל,בדיןתנאי

פ"יבמל"מכןשמבוארוראיתיבע"ח,ובקדושת
רש"ימחלוקתבזהשהביאויובלשמיטהמהל'
מצורעיםשילוחנוהגבזה"זאםבברכותותוס'
הקשוותוס'דנוהג,שםסוברדרש"יע"ח,מבתי
נוהג,שהיובלבזמןאלאנוהגיןע"חבתיאיןדהא

לדיןדוקאדזהרש"יכד'כתבשםוהרשב"א
תליאלאמחנותשילוחדיןאבלע"ח,בתיגאולת

בדין יובל.

דערכיןמברייתאכןמוכחהרמב"םלשיטתוהנה
שמיטהמהל'בפי"בהרמב"םכןוכתבל"ב,דף

דהאוקשהע"ח,בתיקדשועזראדבקדושתויובל
ומהשני,בביתיובלנהוגלאהרמב"םלשיטת
שמיטיןדמנוברמב"םוכןבברייתאדאיתא

לקדשיובלותדמנובגמ'שםאוקמוהאויובלות



אפשרהיכיביובלדתלויע"חבתיאבלשמיטין,
הואשמיטיןדמנודמפרשיםמהלפיואפי'דקדשו
לאע"חבתיאבלכן,הסובריםלשיטותמדרבנן

מבוארוכןמדרבנן,אפי'יובלבלאדנהוגמצינו
שכתבט'הל'ויובלשמיטהמהל'פ"יהרמב"םבד'

בע"חודיןעבריעבדדיןנוהגנוהג,שהיובלדבזמן
מכלאחדנוהגאינונוהגהיובלשאיןובזמןוכו'
בכלכספיםוהשמטתבארץמשביעיתחוץאלו

מדבריהםאפי'בע"חדדיןומוכחמדבריהם,מקום
וע"כע"ח,בתיוקדשוקתנימהוא"כנהוג,לא

תלוידאינומחנותשילוחלעניןדזהולפרשצריך
ר"תבשיטתאזליכןסובריםדאינםוהתוס'ביובל,
למסקנאיובלנהוגשנידבביתל"ודףבגיטין
כדמשניולדבריהםהשבטים,עשרתהחזירדירמי'

מהאלמיפרךמציהוישמיטיןלקדשיובלותמנו
ומסיקע"זפריךדבלא"האלאבע"ח,וקדשודתני

דסוברהרמב"םלשיטתאבלהחזירן,דירמי'
בע"חדקדשודהאע"כיובלנהוגלאשנידבבית

היינו לענין שילוח מחנות וכנ"ל.

כולכםביאתחסרוןדדיןכתבנולמעלהוהנה
וצריךהארץבקדושתחסרוןהואיוסידר'לרבנן

דיןבזהדתליאעליהיושביהכלדיןדגםלהוסיף
בתיבקדושתחסרוןג"כהואע"חבתיודיןיובל
תניאבערכיןבברייתאדהאגאולה,דיןלעניןע"ח

פסקוכןע"ח.בתייקדשושלישיתדבירושה
ע"זוכתבויובל,שמיטהמהל'פי"בהרמב"ם
שלאבמקומותאלאיוסיכר'דלאהאהראב"ד

דהרמב"םליהדמשמעהראב"דוכונתעזרא,קידש
עזראדקדושתכאןכתבדהאיוסיכר'סובר

למקומותדהואע"כולכןלבוא,לעתידקידשה
מוכחלאשכתבנולפי"מאבלעזרא,קידששלא

דתרומהסבריוסיר'דהאיוסיכר'סוברדהרמב"ם
דלאהואדערכיןדברייתאויסבורדאורייתאבזה"ז

בירושהע"חבתיולקדשלחזורוצריךיוסיכר'
לאמחנותשילוחדלעניןשכתבנוואףשלישית,
גםיובל,בדיןתליאדלאמשוםהקדושהנתבטלה

וכיוןקדושה,מדיןג"כהואבע"חגאולתדין

נהגוולאעלי'יושביהכלהיולאעזראדבביאת
כלכשיהיוגםגאולהלעניןע"חבתיודיןיובל

צריךיהי'מ"משלישיתבירושהעלי'יושביה
כלדיןתליאלאיוסילר'ודוקאולקדש,לחזור

דירושהסברולכןקדושה,בדיןעלי'יושביה
שלישית אין להם.

גאוןאדמו"רדברישללאורןזכינועתהאכןג)
בהל'וכתבהלוי,חייםרבנוחדושיבספרוישראל
ההלכהכלשםשבארזהבעניןפי"בויובלשמיטה

תנאידהואכולכםביאתדיןביןלחלקוכתב
אינועליהיושביהכלדיןאבלהארץבקדושת

דיןשלבקיומותנאיאלאהארץ,בקדושתתנאי
האכולכםביאתדגבימזהוהוכיחבע"ח,ודיןיובל
הקדושה,בזמןכולכםביאתשיהיודוקאצריך

סליק,כולהולאועזראאסקינהווכיוכדאמרינן
דכשגלושםמבוארעליהיושביהכלבדיןאבל

חזרווכשחזרוהיובלותבטלווגדראובןשבטי
תלויואינויובלבדיןתנאידהואאלמאהיובלות,

בתיויקדשודאמרדמהכתבולפי"זהקדושה,בזמן
שקידשבמקומותגםדהואהרמב"םדעתאםע"ח

לאדלזהעלי'יושבי'כלחסרוןמשוםלאזהועזרא
ביאתחסרוןמשוםדהואאלאמחדש,קידושצריך

יובלדיןדגםוסוברעזרא,בימיהוידלאכולכם
הוא כדין שמיטה דתליא בביאת כולכם.

בביאתתלוייובלדגםדבריולפיקשהוהנה
בערכיןבגמ'פריךלמהדא"כשמיטה,כמוכולכם

ראובןשבטמשגלוהשתאויובלותשמיטיןמנוומי
עזראיובלותבטלומנשהשבטוחציגדושבט

עלי'יושבי'כלמדיןפריךדלמהוכו'ביהדכתיב
ונראהכולכם,ביאתחסרדהאלמיפרךוהו"ל

דמנוהרמב"םלדעתדע"כדכיוןלומרדאפשר
אלאאדמו"רשםכתבוכןמדרבנןהואשמיטין
צ"לולכןמדרבנןנהוגדלאמיובלותדפריך

בקדושתחסרוןדהואכולכםביאתחסרוןדמשום
חסרשלאכמונוהגיןשיהיוחז"לתיקנובזהא"י,

ומעשרות,תרומותחיובשתיקנוכמוא"י,מקדושת



דהואעלי'יושבי'כלבדיןדתלוייובלדיןאבל
הארץ,בקדושתתנאיואינוהמצוהבקיוםתנאי
דמידלאיובלנוהגשיהי'חכמיםתיקנולאבזה

הארץ,בקדושתרקדתליאומעשרותלתרומות
ולאעלי'יושבי'כלמדיןדפריךמהשפירולכן
וגדראובןשבטדמשגלומשוםכולכם,ביאתמדין

ומיפריךשפירולכןמדרבנן,אפי'יובלותנהוגלא
מנו שמיטין ויובלות.

דדבריראיתיענינאבהךעודעכשיוובעייניד)
במהזהדרךלפימיושביםאינםעדייןהרמב"ם
ובפ"אשלפנינובהלכהבכאןבדבריועצמושסותר

דכאןויובל,שמיטהמהל'ובפי"אתרומותמהל'
בבלעוליבהשהחזיקומקוםכלולפיכךכתב

היום,מקודשהואהשניהעזראבקדושתונתקדש
בשביעיתוחייבממנוהארץשנלקחהואע"פ

תרומה,בהלכותשבארנוהדרךעלובמעשרות
בזמןהתרומהכתבכ"והל'תרומותמהל'ובפ"א

בימיואפי'בבלעולישהחזיקובמקוםואפי'הזה
לךשאיןמדבריהםאלאהתורה,מןאינהעזרא

שכלובזמןבלבדבא"יאלאתורהשלתרומה
כשהי'כולכםביאתתבואוכישנאמרשםישראל

בירושהלחזורעתידיןשהןוכמוראשונהבירושה
בימישהיתהשני'בירושהכשהיולאשלישית,

אותןחייבהלאולפיכךמקצתן,ביאתשהיתהעזרא
שאיןבמעשרותשה"הלייראהוכןהתורה,מן

עכ"ל,כתרומהמדבריהםאלאהזהבזמןחייבין
ביאתדדיןנפרשאםתרומותבהל'דבריוולפי

הי'דלאדכיוןעזראקדושתבעיקרדיןהואכולכם
הארץנתקדשהלאעזראבביאתכולכםביאת
שכתבזהמהא"כומעשרות,תרומותחיובלענין

הדרךעלובמעשרותבשביעיתוחייבכאןהרמב"ם
רקחיובשישדמוכחתרומהבהלכותשבארנו

א"כהארץבקדושתחסרואםהחיוב,תנאישחסר
ליכא חיוב כלל.

שכתבממהתרומותבהלכותדבריועלקשהעוד
כיוןוז"לשכתבט"והל'ויובלשמיטהמהל'בפי"א

העריםכלנתקדשוהשניהבביאהעזראשעלה
בימישביאתןמפניהעתבאותוחומההמוקפות

מהיהושעבימיכביאתןשניהביאהשהיאעזרא
בתיוקדשוויובלותשמיטיןמנויהושעבימיביאתן

מנועזראבימיאףבמעשר,ונתחייבוחומהערי
ונתחייבוחומהעריבתיוקדשוויובלותשמיטין
בעתשלישיתבביאהלבואלעתידוכןבמעשר
ויובלותשמיטיןלמנותיתחילולארץשיכנסו
שנאמרבמעשרותשיכבשוהומקוםכלויתחייב
מקישוירשתהאבותיךירשואשרוכו'והביאך
אתהאבותיךירושתמהאבותיך,לירושתירושתך

ירושתךאףהאלוהדבריםכלבחידושבהנוהג
עכ"ל,האלוהדבריםכלבחידושבהנוהגאתה

עזראדבקדושתהרמב"םבדברילהדיאומבואר
בהל'שכתבממהלהיפוךוזהובמעשרנתחייבו

תרומות דלא נתחייבו כלל.

כולכםביאתדדיןהרמב"םמדברינראהולכןה)
כולםביאתהי'דלאדכיוןעזראבקדושתדיןאינו
נתקדשההארץדקדושתאלאהארץ,נתקדשהלא

תרומותחיובלעניןגםעזראבקדושתבשלימותה
בחיובתנאירקהואכולכםביאתודיןומעשרות

ויהי'זמןאחריבואודאפי'ונ"מומעשרות,תרומות
ומהומעשרותבתרומותיתחייבוכולכםביאת
סליקכולהולאועזראאסקינהווכיבגמ'דאמר
כלחזרולאהזמןדכללגמ'דפשוטמשוםהיינו

הכונהואיןבבבל,מישראלהרבההיודהאישראל,
אלאעזרא,בימיישראלשלביאתןזמןעלדוקא

מהוזהוואילך,עזראמקדושתישראלביאתכלעל
ובמעשרותבשביעיתוחייבכאןהרמב"םשכתב

שמדיןוהיינותרומה,בהלכותשביארנוהדרךעל
רקובמעשרות,בשביעיתחייבהארץקדושת
בהל'שכתבמהוזהוכולם,דביאתהתנאידחסר

שמיטיןמנועזראבימיביאתןאףויובלשמיטה
במעשרונתחייבוחומהעריבתיוקדשוויובלות
אלאהארץ,קדושתמצדבמעשרדנתחייבודכונתו
כולםיבואוואםכולכם,דביאתהתנאישחסר

תרומותבהל'שכתבומהבמעשר,בפועליתחייבו



שבפועלהיינוומעשרות,בתרומותנתחייבודלא
ביאתחסרנתקדשהשהארץדאףנתחייבולא

כולכם.

ויובלשמיטהבהל'הרמב"םשכתבמהולפי"ז
למנותיתחילושלישיתבביאהלבואשלעתיד
כלויתחייבע"חבתיויקדשוויובלותשמיטין

צריךשיהי'הכונהאיןבמעשרותשיכבשוהומקום
עזראדקדושתסברבאמתדהאמחדש,קדושה
לכןכולכםביאתדחסראלאלבוא,לעתידקידשה

שהיאוהיינוע"חבתייקדשושממילאכונתוע"כ
ביאתבהיהי'השלישיתשהגאולהמד'הבטחה

דיןנוהגויהי'ומעשרותבתרומותויתחייבוכולם
עזראדבימישכתבדמהלומרוישויובל,ע"חבתי

בקדושהשקידשוהכונהאיןג"כע"חבתיקדשו
פי'דרש"יבזהאדמו"רהעירדכברע"ח,הבתי

לאברמב"םאבלתודות,בשתיע"חבתידקדשו
הארץדנתקדשהדכיוןדסוברמוכחולכןזההוזכר
קתנידלאלזהוראי'ע"חהבתינתקדשוממילא
קדושהחלהדממילאדהיינוקדשואלאקידשו
לשוןלפרשישוממילאהארץ,קדושתע"יעליהם
הכונהדאיןשלישיתבביאהע"חבתיויקדשו

מאליהם,שיקדשואלאבקידושאותםשיקדשו
דמ"מאלאלבוא,לעתידקידשהשני'דקדושהכיון
שניהשבירושהע"חבתידקדשונ"מישע"כ

יקדשואבלכמש"כ,מחנותשילוחלעניןהכונה
לעניןהכונהדאיןע"כשלישיתבירושההאמור
לשיטתבזה"זגםבטלולאדהאמחנותשילוח

הרמב"ם כנ"ל אלא לדיני גאולה שבבתי ע"ח.

מלואים והשמטות

ביתמהל'בפ"ושכתבתימהעלהעירניעוד
ביאתדדיןהרמב"םלדעתה'אותט"זהל'הבחירה

רקדהואאלאהארץבקדושתתנאיאינוכולכם
מנ"לדא"כוהקשהומעשרות,תרומותבחיובתנאי
בזה"זדתרומהסבריוסידר'ביבמותלגמ'

להם,איןשלישיתדקדושהדסברמשוםדאורייתא

בזה"זמדרבנןאלאאינויוסילר'דגםאפשרדהא
שלישיתירושהומ"מכולכםביאתדחסרמשום

ונ"מחסרוןליכאהארץדבקדושתמשוםלהם,אין
בלאבתרומ'יתחייבוכולםביאתאח"כיבואדאם

והנההרמב"ם,לדעתוכמש"כמחדש,קידוש
אלאמיושבאינושכתבתישכפי"מהואהאמת

בזה"זתרומההרמב"םדסוברדמהלומרשצריך
ולעתידלשעתהקידשהדעזראדסובראףדרבנן
שצריךהקידושדיןתנאילפישקידשההיינולבוא,

שתלויכיוןומעשרותתרומותולעניןדבר,לכל
קודםלזההארץנתקדשהלאבאמתכולםבביאת
קידושצריךדלאהואדהחידושאלאכולם,שיבואו

ממהמוכחוזהשכתבתי,וכמוכולםכשיבואוחדש
עוליבהשהחזיקומקוםדכלכאןהרמב"םשכתב

וחייבהיוםמקודשתעזראבקדושתונתקדשבבל
בהלכותשביארנוהדרךעלובמעשרותבשביעית
אףשמיטהבהל'שכתבממהמבוארוכןתרומות,

במעשרונתחייבושמיטיןמנועזראבימיביאתן
דכונתווע"ככולם,ביאתהיהלאעזראבימיוהא

היתהאילולהתחייבאפשרהי'עזראקדושדמצד
זהאופןעלעזראבימינתקדשולכןכולם,ביאת

לתרומותגםהארץקדושתתחולכולםשכשיבואו
סבריוסידר'בגמ'דמוכיחדמהומבוארומעשרות,

דרבנןדלמ"דמשוםהואדאורייתאבזה"זתרומה
כשיבואומאליהחדשהקדושהשתחולעכ"פצריך

יוסיר'ומדאמרשלישית,ירושהג"כוזהוכולם,
ר'דסבריוחנןר'מוכיחלהם,איןשלישיתירושה

יוסי דתרומה בזה"ז דאורייתא.

אור הישר

קדושהוירושליםבמקדשאומראניולמה
א"ישארובקדושתלבאלעתידקדשהראשונה

שקדושתלפילבאלעתידקדשהלאוכו'
אינהושכינההשכינהמפניוירושליםהמקדש

ודרושי"גדרושח"ביהושעעמקעייןוכו'.בטלה
סי'יחזקאלכנסתבתשובותעודועייןוט"זי"ד

קט"ו ובחידושי לזבחים דף ס' ע"ב בתוד"ה מאי.



ואמרומקדשיכםאתוהשמותיאומרהואוהרי
עומדים.הןבקדושתןששוממיןאע"פחכמים

בפסוקבחקותיפרשתבחידושימש"כעיין
לנ"ךבחידושיובמש"כמקדשיכםאתוהשמותי

מלכים א' ט' בפסוק והיו עיני ולבי.

אלאאינוובמעשרותבשביעיתהארץחיובאבל
בתשובותעייןוכו'.רביםכבוששהואמפני

בתשובותעודועייןהשביעיתקונטרסדודשאילת
מקום שמואל סי' ל"ז.

אור שמח

ושכינה אינה בטילה.

הביתאתוהקדשתיז'ק'ב'בד"הכתובוכןנ"ב
הקדישאשרלמקדשול'ק'ושםעולםעדכו'הזה

לעולם כו':

ביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז

השכינהמפניוירושליםהמקדששקדושתלפי
ז"לזמראן'מהר"דכתבכו'.בטלהאינהושכינה

סברתאברהםאמרבהשגותמ"שעלתמהואני
כמהוהלאוכו'.לומאיןידעתיולאזוהואעצמו

הכי,כולהדשבועותוסוגיאהכידס"לאיכאסתמא
שכתבהדיןעלכןאמרשלאאומראניולפיכך

דתנאי,פלוגתאדהויז"ללהראב"דדפשיטארבינו
וכו'המקדששקדושתלפישכתבהטעםעלאלא
ז"לטעמוהשיג.ע"זואםהוא.עצמוסברתכיאמר

וגו'.מקדשיכםאתוהשימותידכתיבמפורש
לפסוקלודמניןהשיגו,עצמוהדיןשעלואפשר

לי'איתנמיור"נבתלמוד,נתפרשדלאכיוןהכי
ממ"שמבוארז"לרבינושלוטעמואיפכא.
אםאיכא,משניותדכמהז"לשהקשהומהלמעלה,

ז"להרבבדברישהביןמהולפיירקב.מקדשאין
דמעשרבפ"בממ"שעליוהשיגלאלמהתמהני

בפניושלאהביתבפניונוהגוז"ל[ה"א]שני

הביתבפניאלאבירושליםנאכלאינואבלהבית,
כו'למדוהשמועהמפיוגו'דגנךמעשרשנאמר

ומע"שקדק"לואוכליןהכאמ"שעניןאלאע"כ.
הביתאבלירושלים,מחיצותדנפלכגוןבירושלים

היינוחומה,שםשאיןאעפ"ישכתבוזהקיים.
לעניןירקבו.שתמצאמקוםכלהילכךהעיר.חומת
היינוהמעשר,בדינירבעינטעלעניןאומע"ש
קיים,הביתהי'אםאבלבית,שםשאיןמשום
שםמעליןבמקומה,העירחומתשאיןאעפ"י
ברורנ"לוזה26שם.ואוכליןרבעיונטעמע"ש
אלאעודולאז"להראב"דומ"שז"ל.רבינובדעת
אליונגלהאםוכו',יוסילר'שאפילואומרשאני
הייתילאאבלמאמין,אניליראיוה'בסודהדבר
נגלההיהואפילולמקדשליכנסעצמיעלסומך

פלוגתאומידיהוא,בשמיםלאאומרהייתיכיאלי
יודעשהיהז"להואשכתבהטעםכינפיק,לא

לעניןזהמעכבהיהמהלסודו.ירדתילאוכו'עזרא
לעתידוהלאירושלים,ואתהביתאתיקדששלא

והלאשירצו,מהכפיהעזרותועלהעירעליוסיפו
לכבודקדושהעלקדושהשתחולהואטוב

ז"ללדעתוכיליקשיאותועולמים.ולתפארת
וגםובטלה,לעתידקדשהלאראשונהקדושה
הקרבנותכלנמצאקדשה,לאעזראקדושת

אלאביתכקדושתהיולאשניבביתשהקריבו
בטלההמקוםשהריבעלמא,ציבורכבמות

שעשהומהתנן.אלובכלס"לאיותוקדושתו.
קדשהראשונהקדושהא"כבעלמא.לזכרעזרא

הרב.עלהשיגואמאיכר"הוהיינוולעתידלשעתה
אמרינןהאלעתיד,קדשהלאדאמרכר"נס"לואי

או"ת.הוידלאאע"גקדישקדושידעזראבהדיא
זכרדאפילוהיהבטלמעשהעזראשעשהמהותו
לדעתלתרץוצריךקדושה.שםשאיןכיוןהיה,לא

כדאמרקדישקדושיעזראדלעולםז"להראב"ד
שכלאלאוהמקדש,ירושליםואתא"יכלאתר"נ.
ירושליםאבללבוא,ולעתידלשעתהקדשא"י

וכמויותרולאשיעמדוזמןכלאותםקדישומקדש

במג"א שם סי' תקס"א סק"ב ובמל"מ כאן כ"כ.26



שנתקדשהכמוהסתםמןדאי27בפירוש.כןשאמרו
בפי'אלאוהמקדש,ירושליםכ"שלעתידא"י

והשתא28לעתיד.והמקדשהעירתקדששלאאמרו
להשיגיכולוהיהבית,בקדושתשהקריבוניחא
בימישהריותומים.באוריםבשאמרלמעלהעליו

עלדוחקזהוכללבסוף.עדנטראלאהיולאעזרא
כר'ונפסוקסתמיותמשניותכמהשנניחדוחק

אחריםתנאיםדתשכחואע"גיוסי.ב"רישמעאל
ובסוגיתעליהם.נסמוךלאישמעאלכר'דס"ל

אלאכר"נדקאיתנאתלמודאמשכחלאשבועות
כלעזרא.שיקדשאחר.דוחקועודישמעאל.ר'

טעם.מבליוהמקדשירושליםאתולאלעתיד,א"י
שנגלההסודעלאלאסמךלאז"להראב"דגםכי

עלסמכנוולפיכךלפתרונו.זכינולאואנואליו.
שיטת רבינו שהוא הנכונה ותו לא מידי:

ס"קקנ"אסי'או"חהמג"אלמ"שראי'י"למזה28
י"ב וע' ח"ס או"ח סי' ל' בזה.

בהאע"בכ"חמגילהוהרא"שהתוס'ממ"שצ"ע27
מהניולאעשויןהןתנאיעלבבלשלכנסיותדבתי
כללתנאיל"מא"יובשלבחורבנן.רקתנאי

או"חוב"חובב"ייעו"שלעולםקיימתשקדושתן
לזמן.רקשיוקדשבהכ"נעלתנאידל"מקנ"גסי'

מהה"אפ"ושביעיתירושלמיעפ"דאפ"לוקצת
פטוריןעזראבימיביאתןאףכו'יהושעבימיביאתן

כו'מד"תאמרב"חר"ינתחייבוממהונתחייבוהיו
יעו"שכו'המעשרותאתעליהןקבלומאיליהןאר"א

שםובר"שירושה.ד"הע"בפ"ביבמותובתוס'
הקב"הבמצותדקדושהדלר"יונפ"מוז"לבשביעית

לר"אאבלהביתשחרבאע"פבזה"זאףקיימת
הארץקדושתעכשיובטלהקבלומאליהןדאמר

הואילקייםשהביתבזמןאלאבלבןהי'לאדמסתמא
שםאמרי'האוא"כיעו"ש,בהןתלויוהדבר

מכיוןוגו'בכורותואתר"אמקייםמהבירושלמי
אףעליהןמחויביןהיושלאדבריםעליהןשקבלו
כאלועליהןהעלהעליהןמחויביןשהיודברים

דאףומבואריעוש"ה.כו'עליהןקבלומאליהן
כאלוחשובהשי"תבמצותמחויביןשהי'דברים

כיוןולהר"שבהם.מחויביןולאמאליהןקבלו
שיחוללהתנותיכוליןשפירבהןתלוישהדבר

הקדושה רק לזמן שהבית קיים. וא"ש דברי הרדב"ז.

ז"לזמראן'מהר"דכתבכו'.עזראשעלהוכיון
וירושליםמקדשדאלוהארץשאראתוקדשפי'

דעביד,הואבעלמאוזכרקיימי,קמייתאבקדושה
קדושהדאמרע"ב]פ"ב[יבמותיוסיכר'ופסק
ישדירושליםנמצאולעתיד.לשעתהקדשהשני'

עזראוקדושתשלמהקדושתקדושתשתיבו
בחזקה:

בן ידיד

וקדשהעזראשעלהוכיוןוכו'אומראניולמה
ראיתיוכו'.בחזקהאלאבכבושקדשהלא

דקדושהרביםכיבושאותויבטללמהמקשים
דוקאישראלהאמידיהםשנלקחהמפניראשונה

כמ"שכיבושבניאינםגויםאבלכיבושבניהם
תואריפתוהרינ"טדף[בסנהדרין](בספ"ד)
בנידלאומשוםהתםשריולישראללגוישאסורה

כילכבושארץניתנהלארש"יופירשנינהוכיבוש
תואריפתהותרהלאלישראלדאףלישראלאם

כחאיןוא"כיעו"שכיבושע"יבמלחמהאלא
דישראלכיבושאותולבטלשלקחוהגויםבכיבוש

ומואבעמוןז"לאמרודהאקשהסוגייאההיאגם
נינהוכיבושבנידלאואיתאואםבסיחוןטהרו
הואכיבושלאוסיחוןדכיבושמאחרטהרוהיאך
בניהםשישראלדמהליישבונ"לדבריהםאלו

תדרוךאשרמקוםכלה'אמרכהכיהיינוכיבוש
וא"מלארץחוץואפילונתתיולכםבורגלכםכף

ישראלשעושיםהרשותמלחמתדגםנמצאכנודע
העולםאומותמשא"כוברשותוהדיבורע"פהוא

ארץלכבושהגבורהמפירשותלהםניתןשלא
עיירותוכובשיםמלחמהוכשעושיםאחרתאומה

ועי"שהשולחבפרקכמ"שבחזקהאלאקוניםאין
עמוןארץשקנההואבחזקהוסיחוןותוס'רש"יפי'

שקנאוהראשונהבקדושהישראלארץולכןומואב
נבוכדנאצרשיבאהקב"הכשגזרה'ע"פבכיבוש
כיוןירמיהבנבואותכמבוארהארץאתלרשת

זהכיבושבאהדיבורע"פמידםהארץשנלקחה
וכלדיהושעראשונהכיבושובטלדנבוכדנאצר



שיהאמלפניוהיתהוגזרההארץלה'כיישראל
לעצמוישראלארץליקחכיבושבןנבוכדנאצר

החזקהעםדישראלראשונהכיבושויבטל
יתברךשלושהארץלפימצריםעוליבהשהחזיקו

בחזקהאלאבכיבושקנאוהשלאעזראבימיאבל
לארץהרומיםשיכבשונביאע"פגזרלאוהקב"ה
והםישראלארץאתלכבושבאוומאליהםישראל

שהחזיקואע"גנינהוכיבושבנידלאוקנאוהלא
בבלעולידישראללחזקהחזקתםביטלהלאבה

הקודמת וקדשה לשעתא וקדשה לעתיד לבא.

וז"לבכ"ממרןשהקשהמהלענ"דנמיניחאובזה
לאולמהכיבושמכחגדולחזקהכחמהיודעאיני

בטלהמידינוהארץמשנלקחהנמיבחזקהנאמר
היהלאוכיבכיבוששנתקדשהבראשונהותוחזקה

מחזקהכיבושבלאחזקהעדיפאמיאטוחזקהשם
עדיףכיבושדודאיע"כעיוןליוצריךכיבושעם

היההדיבורע"פנבוכדנאצרכיבושורקאךמחזקה
דישראלוחזקהכיבושלבטלכיבושואהניולכן
רביאמררבתידאיכהבפתיחתאנמיאיתאוהכי
שלבפלטיןיוצאהקולבתהיתהשנהי"ח

ביתאחרבזילבישאעבדאואומרתנבוכדנאצר
ברומיםאבליעו"שליהשמעיןלאדבניהדמרך

ויכבשושיבאולהםלומרה'מאתשנגזרמצינולא
ואםקנאוהולאנינהוכיבושבניולאוהארץאת

וה'מאליהםאותהכובשיםהיושניבביתישראל
שכבשודרומייםכיבושאתידהוהאה"נצוהלא

לאישראלאבלדישראללכיבושומבטלמאליהם
חגימפיהדיבורע"פקנאוהבחזקהאלאכבשוה
ולכןבהוהחזיקועלולהםשאמרוומלאכיזכריה
לעתידוקדשהבטלהלאה'וע"פהקודמתזוחזקה
נ"לכןאמןבימינובמהרהשילהיבאכיעדלבא

ודוק.

בנין הלכה

פוסקהט"ופ"והבחירהביתבהל'הרמב"ם
לשעתהקדשהראשונהקדושהקרבנותדלענין

ומעשרותתרומותולעניןלבוא,לעתידוקדשה
כתבזהועללשעתה,ורקלבואלעתידקדשהלא
דקדושהוירושליםבמקדשאומראניולמהשם

לבואלעתידוקדשהלשעתהקדשהראשונה
ומעשרותשביעיתלעניןהארץשארובקדושת

לפילבואלעתידקדשהלאבהןוכיוצא
השכינהמּפניהיאוירושליםהמקדששקדושת

ושכינה אינה בטלה וכו'.

מגמראהרמב"םעלהקשהציוןבניןבשו"תוהנה
ביןשחסרודבריםחמשהכ"אדףביומאמפורשת

וכרוביםוכּפורתארוןהןואלולשני,ראשוןמקדש
הריותומים,ואוריםהקודשורוחושכינהאש

להדיא דשכינה לא הוי בבית שני.

צייןשםהש"סבגליוןוהנהעצומה,הערהוהיא
נקטולאמנורהנקטבהעלותךרבהדבמדרש

ואםהגמרא,עלפליגהמד"רהריזהולפישכינה,
מהבזהניחאהיהכהמד"רפוסקדהרמב"םנימא

בביתשהיוותומיםאוריםואףמבה"חבפ"זשכתב
נשאליןהיוולאהקודשברוחמשיביןהיולאשני
ולאותומיםלאוריםהכהןעמודעדשנאמרבהן
בגדיםשמונהלהשליםכדיאלאאותםעושיןהיו

והראב"דבגדים,מחוסריהאשלאכדיגדוללכהן
ותומיםאוריםוהלאהנ"לדיומאמהגמראהשיג
שני,בביתשחסרודבריםמחמשההןהקודשורוח

אינושאמרבגדיםוחיסראחדאלאאינוולדבריו
ורבינוהכ"מוכתבהבגדים,מחשבוןשאינוכלום
בתלתאוכרוביםוכּפורתארוןדחשיבנראה

ולאבחדאותומיםואוריםהקודשורוחושכינה
לחדא,וכרוביםוכּפורתארוןדחשיבכפירש"י

וע"ש מה שהאריך.

וכרוביםוהמנורהארוןדחשיבהמד"רלדבריאכן
דבריניחאהיהותומיםואוריםשכינהחשיבולא

דהרמב"םלומרגדולדוחקהואאבלהרמב"ם,
הואדוחקוגםערוכה,גמראנגדאמד"רסמיך



ואףבקבלההואשהכלפלוגתאבזהלהעמיד
שסמכו אקרא.

חמשהדחשיבה"אפ"בתעניתירושלמיועיין
ושמןותומיםואוריםארוןאשהןואלודברים

ושםשכינה,חשיבולאהקודשורוחהמשחה
זהוא"ככ"אדיומאהמ"דאותוהואבירושלמי

סותר לגמרא דילן, ודוחק למחוק הגירסא.

בכמהקיי"לדהריאמתדשניהםנראהבאמתוהנה
ועודביומא,כמבוארהמשחהשמןדנגנזדוכתי

רוחקחשיבדהירושלמילומרוצריךבמקומות,
בשניםקחשיבדידןוהגמראבחדאושכינההקודש
קמיירי,לאהמשחהובשמןהקודשורוחשכינה

דאינונראהרבהוהמדרשבזה,חלוקיםאינםאבל
דהרישנגנזוהדבריםקחשיבדשםכלללכאןענין

ובגמראשנגנזו,דבריםמחמשהאחדוזהשםאומר
ראשוןביתביןשחסרודבריםחמשההגירסא

וא"כנגנזלאותומיםהאוריםהריובאמתלשני,
אין שום סתירה מהמד"ר להגמרא.

ותומיםאוריםדלהרמב"םהראב"דקושיתועל
דברים,לשניקחשיבוהגמראחדאהקודשורוח
משיביןהיוולאהרמב"םשכתבמהדבאמתנראה

רוחשחסרומההקודש,ברוחותומיםהאורים
נבואההיאדרוה"קאחרים,עניניםשניהםהקודש

ותומיםהאוריםדהיהומהור"ח,שפירש"יכמו
עצםפעולתבאמתהואדזהנראהברוה"קמשיבין
פ"יבהי"אהרמב"םשכתבכמוותומיםאורים
הכהןאתלובשהקודשרוחומידהמקדשמכלי

לאאועלההנבואהבמראהורואהבחושןומביט
ותומיםהאוריםפעולתעצםשזהוהיינו-תעלה.

שייךואינוברוה"קהכהןאתלובשיםשהם
לרוה"ק שהיא נבואה בלא אורים ותומים.

לאמהמּפניי'בהלכההרמב"םשםשכותבומה
שםהיתהשלאמפנישניבביתבהםשואליןהיו
ברוחמדברשאיןכהןשם,וז"להקודש,רוח

בו,נשאליןאיןעליושורהשכינהואיןהקודש

היינוהקודשברוחמדברשאינוהכוונהג"כנראה
רוחעליועולהואינוותומיםהאוריםידיעל

שכתבומהותומים.האוריםידיעלהקודש
נשאליןהיוולאלעיל,דבריווהבאתיהרמב"ם,

וקשהותומים,לאוריםהכהןעמודעדשנאמרבהם
א"כברוה"קמשיביןדאיןמקודםשנקטכיון

י"בדבהלכהלינראהבהם,נשאליןשאיןּפשיטא
דבריםשניעלשואליןואיןכתבהמקדשמכליפ"י

ואינובלבד.הראשוןעלמשיביןשאלואםכאחד
דברעלרקמשיביןדאיןלומרלודהיהמדוקדק

הראשון,עלמשיביןדבריםשניעלשאלואםאחד
מהוכןוכו',שואליןואיןולומרלהאריךלוולמה

דיןלביתאולמלךאלאלהדיוטנשאליןואיןשכתב
זהמכלאשרוכו',הכהןאלעזרולבנישנאמרכו'

באוריםלהשתמשאיסורהיהדבאמתנראה
לצורךרקלשאולמותרוהיהלצורךשלאותומים

דבריםשניעלמשיבאינואםוכןבי"ד,אומלך
שנידבביתכיוןולכןדברים,שניבולשאולאסור

בהם,לשאולשלאההלכההיתהבאמתמשיביןאין
ובזה ניחא גם דבריו בה"י שם ואכ"מ להאריך.

שכתבמהלהביןצריךבאמתדהנהלינראהולכן
השכינה,מּפניהיאומקדשירושליםשקדושת

דהאתמוהוזהשם,שורהשהשכינההכוונהוהיינו
שעצםעצמיתקדושהעליוהיההמקדשעלבאמת
מקוםוכןהגוףקדושתקדושהואדהמקדשחפצא

נראהולכןהמלך,שלמהזהוקדשההמקדש,
בעצםהמקדששנתקדשידידעלכךהואדהענין

שרתההמקדשעלעצמיתקדושהונעשיתהקדושה
להשראתסיבהאךהיאוהקדושהשכינהבו

גםשובבמקדששכינהששרתהכיוןאלאהשכינה
לבטלגםצריךשהרילבטליכולהאינההקדושה
קדושתהגםממילאבטילהאינהושכינההשכינה

לא בטלה.

נראהשכינהדבטלהיומאבגמראדאמרינןומה
שהיהנביאכלעלדבאמתלגמרי.אחרעניןשהוא
וזומקודםעליושורההשכינההיתהברוה"קמנבא



הרמב"םשכתבכמורוה"קלידישיבואהסבה
מדברשאינוכהןוכלהמקדשמכליפ"יבה"י

דאמרינןמהוכןעליושורהשכינהואיןברוה"ק
שמחה,מתוךאלאשורההשכינהאיןל"אבשבת

איןפל"וח"בנבוכיםבמורהכתבוהרמב"ם
הרמב"םכתבשכינהדבמקוםהריוכו',הנבואה
עליושורההשכינהשהיתהדמתוךוהיינונבואה

דבטלהבגמראאמרינןזהועלרוה"ק,לידיבאהיה
הנביאיםעלעודשרתהשלאהיינושכינה

במקדשאבלרוה"ק,לידילבואסבההיאוהשכינה
זמןכלא"כהשכינהלהשראתגורםדקדושתו

סבההיאדקדושההשכינה,שורהישנהשהקדושה
שהשכינהמשא"כבמקדש,השכינהלהשראת

בזהלהשראתההגורמתסיבהבלאהשרהבעצמה
והיינושחסרה,בגמראהלשוןובאמתבאמת,בטלה
ולפי"זהנביאים,עללשרותעודהתחילהשלא

בירושלמיולכןאחר,לדברנחשובושכינהרוה"ק
ורוה"קדשכינהמּפנירוה"ק,רקהביאלאתענית

נבוכיםמורהועייןאחד.לדברלהווחשבהןאחת
בכלופלפלתישכינה.בעניןשכתבמהפע"גח"א

זה במקום אחר וכעת קצרתי.

המאיר לארץ

כנסתעי'נ"בוכו'.תשובהישלדיןואםכ"מ
יחזקאל תשובה קט"ו, ישוב היטב על זה.

תוס'עי'נ"בוכו'.כחמהיודעאיניכ"מ,בא"ד
ל"ז,תשובהשמואלמקוםמ"ו,פ"חעדיותיו"ט

כנסת יחזקאל תשובה קט"ז, ישוב נכון על זה.

הר המוריה

מגילה כ"ח א' יעו"ש.אע"פ ששוממין וכו'.

א'ז'וחוליןב'ג'חגיגהעי'וכו'.בהשהחזיקו
עוליכבשוולאמצריםעוליכבשוכרכיםהרבה

וי"לכבוש.ע"יהיועזראדבימימשמעיעו"שבבל

עליהםשתמהכמורבינודבריתמוהיםדלכאורה
מכחגדולחזקהכחמהיודעאיניוז"לז"למרן

הארץמשנלקחהג"כבחזקהנאמרלאולמהכבוש
וכיבכבוששנתקדשהבראשונהותוחזקהבטלה

כבושבלאחזקהעדיפאמיאטוחזקהשםהיהלא
לבלשיתישובאמתעכ"לוצ"עכבושעםמחזקה
יהושעבימיכיבזהלענ"דוהנראהרבינולדברי
להםשיהיוובקשתםבחרבםהארץאתכבשו

לאחוזתלישראלשיהיוקדשוםזהובאופןלחלוטין
ולכןממנהשיגלולבםעלעלהלאכיעולם

שנה(ונ"בהארץמהםונטלהוגלוםכשחזרו
אישבהעברלאפרסמלךרשיוןעדבבלמגלות

משא"כהקדושבטלוש"נ)ב'קמ"השבתכדאיתא
רשיוןע"יכ"אארץירשובחרבםלאעזראבימי
היווארצםהםועדייןלתוכהעלופרסמלך

היוםאנחנוהנהט')(נחמי'כדכתיבמשועבדים
פריהאתלאכוללאבותינונתתאשרוהארץעבדים

מרבהותבואתהעליהעבדיםאנחנוהנהטובהואת
כליעו"שבחטאתינועלינונתתהאשרלמלכים

גםסרלאזהוהנהאזנתקדשהזהובאופןהענין
בתוכהלדוררשיוןלנונותניםהמלכיםכיהיום
ואףאזהיהמאשרעכשוהעניןנשתנהלאולכן

ממלכהלהיותםידםגברההחשמונאיםשבימי
כשקדשהמ"מאחרלעםמשועבדתבלתיחפשית

לפענ"דזהכהיום.בושאנחנובאופןהיהעזרא
בש"סדהלשוןאףוהנהומבוארפשוטרבינוכוונת
הושיעהלאזרועםכיידועמ"מכבשועזראדבימי

למו ובזה ניחא הכל בס"ד.

בס'וע"עבפ"א.יעו"שתרומה.בהל'שבארנו
שהאריכואלובדיניםוע"עופ"ופ"גופרחכפתור

הראשונים והאחרונים ואין כאן מקומם בזה.

ויקח אברהם

וכו'.המקדששקדושתלפיוכו'אומראניולמה
נ"ב טירת כסף דע"ח ע"א.



זכר ישעיהו

קדושהוירושליםבמקדשאומראניולמה
שארובקדושתלבוא,לעתידקידשהראשונה

וכיוצאומעשרותשביעיתלעניןישראלארץ
שקדושתלפילבא,לעתידקידשהלאבהן

אינהושכינההשכינהמפניוירושליםהמקדש
אתוהשימותיאומרהואוהריבטלה,

ששוממיןאע"פחכמיםאמרומקדשיכם,
בשביעיתהארץחיובאבלעומדין,הןבקדושתן
רבים,כבוששהואמפניאלאאינוומעשרות

הכבושבטלמידיהםהארץשנלקחהוכיון
שהריומשביעיתממעשרותהתורהמןונפטרה

עזראשעלהוכיוןישראל,ארץמןאינה
בחזקהאלאבכבושקידשהלאוקידשה

עולישהחזיקומקוםכלולפיכךבה,שהחזיקו
מקודשהואהשניהעזראבקדושתונתקדשבבל

וחייבממנוהארץשנלקחהואע"פהיום,
וסוברעליוהשיגוהראב"דובשביעית.במעשרות

לעתידקדושיםאינםוירושליםדמקדשאיפכא
חייבאינוהמקדשבמקוםעתההנכנסולפיכךלבא,
ליראיו,ד'מסודלינגלהכךזה,עלוסייםכרת,
נתפלאמשנההכסףואמנםנקבל,היאקבלהואם
גדולחזקהכחמהיודעואיניוכתברבינודבריעל

משנלקחהג"כבחזקהנאמרלאולמהכבוש,מכח
בראשונהותוחזקה,בטלהמידינוהארץ

מיאטוחזקה,שםהיהלאוכיבכבוששנתקדשה
וצ"עכבושעםחזקהמןכבושבלאחזקהעדיפא

עכ"ל הכ"מ, ונשארו דברי רבינו במסגר הקושיא:

אמרינתוןלבלתיאמרתיאומנםהאףהמחבר,אמר
התורהספרבקריתכבואיהחקירהדרכיע"פשפר
עשיתיוכןעמי,כלשוןמדברלהיותואבחרהזה,

אניושנאתילבדם,טהרהחבוריגפ"תחידושיכל
ויעשוההגיון,בעזרתתורהבדבריהפלפוליםאת

איטוןעםדרבנןחילוקאיחדלהלבישזרההרכבה
אתאחדללארבינוכבודלמעןזהכלעלמצרים,
בקונטרסיאצליהכתובמןפהואעתיקתנובתי

מהלהראותזקנים)טעםקראתיו(במאמרהחכמה
עמקו מחשבותיו ולא ירדו לסוף דעתו וכן כתבתי:

לנויאירושהערנוהרכושיבמשפטהעיוןובהעמיק
פ"וסוףהבחירהביתבהל'הנאמריםהדברים

שם,דבריוכההלאבתמיה,עליונתעוררוורבים
והכ"מהפרק,סוףעדוכו'וכו'אומראניולמה
איפוא,בינהאכןוכו',יודעואיניוכתבתמהקרא
עדאורהשבילילעצמולעשותההואהאריעזמה

והנניומשפט,חוקהוסדבטרםמלפניםמראשית
טבעיסידורכלאשרמתבונןכליראהזאתמבאר

שלם,מיןאיזהעלאףאונמצאאיזהעלהשולט
אבלהווייתו,מראשיתאחתבתמונהעליויחוללא

לידיויבואההואהדבריתברראשרכפיישתנה
להםשישהנמצאיםטבעמןלהקישאיןלכןגמרו,
וכאשרבהריון,בעודןתכונתםעלהולדםאחרי
בכחהרסבקדמות,היונינגדהמורהרבינונלחם

כלאללנסויהישבמופתיוהחזקאתזוחקירה
במלאכתהואוא"כלהמעיינים,כמפורסםלבחקרי

הנעשהוסדרחוקבכלגםכןיהיהכיואףהטבע,
קנייתעניןאיפואונבחיןאדם,בניבהסכמת

בראותינועתההנההישוב,בכלהמוסכםהרכוש
הגיעאיךונשאלהולבטח,גפנותחתשוכןאיש
כיישיבהלאהזאת,השדהחלקתעלהזכותאליו
ואםהיא,אבותיואחוזתאורעהומאתזאתקנה

אשראומאתו,קנהאשרהאישעלהשאלהתסוב
תלךהאםאולםככה,יענההואגםהנחילו,

אבלכן,לאשת,בניכלאביעדההיאהשלשלת
השופטים,שפוטבטרםקדמוניותשניםעדנבוא
לואשרוהאישיצמח,טרםושלךשלישיחוכל

והגדרתחתיו,וישבהמחזיקאתגרשהגבורה
שכןכיבעלטהאזהיהוהכחהזכותביןהמבדיל

בניהתיישבוכןהשניםרבותכפיאךהענן,עליו
זכותהיושר,חוקיתחתהרכושדברלהביאהאדם
משלה,בכלהיושרוטענתבפיו,צידכינחלשהכח
ממנוונעלםחפץ,איזהעלספקשישבמקוםאפס

אלונגשוהצדדיםינצוכיהנההבעלים,המהמי
הספקקולהכריחידילאלאיןיענההלאהמשפט,



לוואשרהראשון,מקומועלהדיןחזרלכןהשוה,
כלזה,בכגוןחכמיםאמרווכןהזוכה,הואהכח

דאלים גבר, ומה יקר משפט חרוץ הזה:

ספקבאיןפרטייםיחידיםאנשיםביןכיאםואולם
החוקנקבעכברהמדינותהתייסדומראשיתעוד

כיואיש,אישרכושישמורהישרהזכותאשר
עכ"פהנהמתאחד,קיבוץיצויירלאזאתבלעדי

אםיאמץ,מלאוםאוםאךשלמיםעמיםבמלחמת
התקומםבחורעםמזוקן,כבדווהממלכההגויידי

שנאמר,הדברהואצעיר,יעבודורבויכנע,עליו
כיגוים,נחלתלהםלתתלעמוהגידמעשיוכח

ידםאתמילאלעמו,עוזנתןאשרלבדבזאת
עמיםגבולותויצבילכודו,אשראתבצדקלתפוש

למספר בני ישראל:

עללרובהאדםהחלכאשרויהיבתחלה,היהכן
גםלאטלאטהנהבא,ודורהולךודורהאדמה,פני
המוסרשבטתחתראשהכניעהממשלהנזר

בנימלךאלמלאכיםיפתחובשלוחהצדק,וממלכת
מואבארץאתישראללקחלאלאמר,התנצלעמון
עםביןגםומשפטחוקהושםכבראזמניוכןוגו',

ובהסתבכותתביעה,בלתימלחמהואיןעם,לעומת
שלבחודהנחתךהדיןאזרקשופטואיןהטענות

חרב:

לאמר,הואפינהלאבןירואשרהראשיוהיסוד
מריבותולשטףלעולם,נפלטיםהםיחידנכסי

מלחמהתרועתובמקוםיגיענו,לאעליוהממלכות
כאזרחכגרהנההארץ,ותשקוטזהאתזהוינצחו
אתלהורישלאכיממנו,נגרעואיןבנחלתו,ישאר

נגדגוילקרבעלומלפניםלהלחם,יצאוהתושבים
שדהלקחתהגוףקניןהיתההמריבהוסיבתגוי,

לעבדים,להיותורגליוידיוואףובקרו,צאנווכרם
ויאמרוויבוזושללוהצליחואשראלהכןעל

היאבממשלה,ממשלהתתחרהלאועתההשמד,
רעיוןבדברלבדויריבווזהב,כסףתחמודלא

לטובכולוהגויעלאמלוךאנילאמרומחשבה

כןועלבם,אימוןוישטובים,משפטיאךלהם,
קריתגםדבר,מכליםואיןבחזקתוהםיחידנכסי

אשרהואכספומקנתאךאםכפריםעםיערים
עלהמנצחשבטעודיפוללאהמלך,מאתלוקנה

גורלם, ויקומו לו לאחוזת עולם:

היוהםהןועריה,ציוןאלהומהבלבבנשובהעתה
בחרבםלקחוםבאשרלאחוזהלישראלבתחלה

כיקניןהשטרהיההואלבדוהכבושובקשתם
גוי,אלמגויאזכמשפטםלמווילכדולחמורבים

וגםהעטרה,ונפלהפלאיםירדנוכאשרכןועל
גבר,אשראויבבידינפלהתחתיהאשרהאדמה

פרחהולכןקנין,השטרונקרעהכבושבטלהנה
ההיא,בעתישראלארץשאינהלפיקדושתה,

לאעמו,קדושיווכלעזראבעלייתאולםכןואחרי
אלאבכבושקידשהולאובחנית,בחרבארצםלקח

מצאאשרכורשהמלךמאתהקניןכחע"פבחזקה,
וכאשרלשבת,עריםישראללבניויתןבעיניו,חן

כליהיושובכןעלשדהו,חלקתלעמיתואישיתן
הקונהבידיעמדואשריחידכנכסיהאלהמקומות
ושריה,מלכיהארץבהמירייראולאלצמיתות,

הואעזראע"יהמקודשכלנאמר,בצדקהלאלכן
מקודש עד היום:

אמתדברוהכררבינו,בדבריעיניךנאשיםעתה
הדבור,בהרחבהערנואשרההיא,נפלאהבנקודה

ויהי נועם חכמתו עלינו:

יד איתן

בכיבוששנתקדשהבראשונהותובסופו:בכ"מ,
וכי לא היה שם חזקה כו'. עיין תוי"ט סוף עדיות:

ליקוטי חבר בן חיים

עי' חתם סופר חלק יו"ד סי' רל"ה:בכ"מ, וצל"ע.



מרכבת המשנה

שהניחכ"מעי'בחזקה.אלאבכבושקדשהלא
שלדחזקהקאמרדהכיפשוטהרבנווכוונתבצ"ע,
זובחזקהונתקדשההכבושביטולהפקיעעזרא
כיבושבדרךשלאזובחזקהקידשהשעזראהואיל

קדושהחשיבלאומשו"הפרסמלךברשיוןאלא
מידםשילקחלאחרשתתבטלכיבושמחמתשנייה

יוסיכר'חזקהע"ילעתידשניהקדושהוקדשה
שהרימראשונהשניהקדושהאלימאומשו"ה

טעמאוהיינוחזקהע"ישניתלקדשהנתכווןעזרא
דרבי יוסי שביאר רבנו.

פרי האדמה

עזראשעשהומהוכו'מקוםכליד-טזהלכה
במעשיולאשעשההואזכרוןתודותשתי

אוריםולאמלךשםהיהשלאהמקוםנתקדש
שקדשהראשונהבקדושהנתקדשהובמה

לשעתהוירושליםהעזרהקדששהואשלמה
ביתשאיןאע"פמקריביןלפיכךלבא.ולעתיד

וכו'מחיצותשאיןאע"פקדשיםואוכלים
שאיןאע"פשניומעשרקליםקדשיםואוכלים

לשעתהקדשהראשונהשקדושהחומותשם
קדושהוירושלםבמקדשולמהלבא.ולעתיד

לעניןא"יובקדושתלבאלעתידקדשהראשונה
מפנילבאלעתידקדשהלאומעשרותשביעית

השכינהמפניוירושליםמקדששקדושת
אומרהכתובוהריבטלהאינהושכינה

חיובאבלעומדיםהםבקדושתםוכו'והשימותי
וכיוןרביםשהואהכיבושמפניאלאאינוא"י

ונפטרההכיבושבטלמידיהםהארץשנלקחה
עזראשעלהוכיוןתרומותמדיןהתורהמן

שהחזיקובחזקהאלאבכיבושקדשהלאוקדשה
היוםמקודשבהשהחזיקומקוםכלולפיכךבה

בתרומותמחויב[ממנו]הארץשנלקחהואע"פ
ומעשרות וכו'.

ז"להראב"דהשגתכתבז"להכ"ממרןהנה
ומקדשירושליםביןלחלקלודמאיןשהשיגו

איןאםדתנןמתני'מכמהלווהקשהישראללארץ
לאהשגותיוכלתירץז"למרןוהואירקבומקדש

דקתנימקומותהנךאךז"לכתבאמנםהאריךעת
דאתולמימרוליכאקשוירקבומקדשאיןאם

קדשהלאכמ"דדהיינוכהלכתאדלאאליבא
מהלכותבפ"זפסקהז"לרבינושהרילבאלעתיד
ז"ללמלךמשנהבעלוהרבעכ"דוצ"עשנימעשר
שנימעשרמהלכותבפ"ברבינובמ"שתירץ

משוםבירושליםהיוםנאכלאינושנידמעשר
יו"דהטורוכ"כדבכורדומיאבנויהביתדבעינן

והביתירושליםדקדושתמשוםלאוכלוראוידהיה
מזבחשאיןכיוןלאוכלואפשרשאיאלאבטלולא

ההיאז"ללהר"מקשיאלאכןואםלבכורדאיתקש
דהיינומשוםירקבומקדשאיןאםדקתנימתני'

טעמא משום דליכא מזבח עכ"ד.

יו"טהתוס'שהקשהמתני'תרילתרץנ"לולענ"ד
יהושער'דקאמראהאו'משנהמעדויותבפ"ח

קודשיואוכליןביתשאיןאע"פשמקריביןשמעתי
ומעשרקליםקדשיםקלעיםשאיןאע"פקדשים

קדשהראשונהשקדושהחומהשאיןאע"פשני
יו"טתוס'הר"בהקשהוכו'לבאולעתידלשעתה

ואםדתנןשנימעשרמהלכותדפ"אמההיאז"ל
קדושהכמ"דדאתיותירץירקבומקדשאין

מסוגיאאח"כותמהלבאלעתידקדשהלאראשונה
דשקילדזבחיםוסוגיאדמגילהוסוגיאדשבועות

אוקדשהראשונהדקדושהבהאכתנאילומרוטרי
דמעשרתנאהאיאשכחלאואמאילהודחיוכו'לא

דאיןלומרהוכרחזוקושיאשמכחעדיעו"ששני
קדושהכמ"דדאתידלעולםמשוםראיהמשם

שלאהחמירווחכמיםלבאלעתידקדשהראשונה
העםאיןמקדשדכשאיןמטעםואוליוירקבלאכול
ז"לרבינובעדתירץובזהוכו'בטהרהרגילים

עלוסמךהתורהלדיןקאיהבחירהביתדבהלכות
בעדותירץשהחמירושנימעשרבהלכותמ"ש

ביןלחלקמ"שעםיתורץולענ"דז"להראב"ד



אע"פדקאמרלהכאמקדשאיןאםשנימעשר
תפסמיניהלעילשהרינקטיהדלדיוקאחומהשאין
דזבחיםבסוגיאהביאלאולכןוכו'ביתשאיןאע"פ

וכו'מקדשאיןדאםמתני'האיומגילהושבועות
לעתידקדשהראשונהקדושהכמ"דדאתימשום

אלאדירקבוקאמרדטומאהמטעמאולאולבא
וגםמזבחדבעינןדבכורהקישאמשוםטעמאהיינו

התוס'שלז"לתירוצובעינןלאז"ללהראב"ד
כמ"דאתיאדההיאהראב"דפליגדלאמשוםיו"ט

טעמאוהיינולבאלעתידקדשהראשונהקדושה
אלובפ'ערוכהגמראשהואדבכורהקישאמשום

יו"טהתוס'עלהתימהומןי"טדףהלוקיןהן
חומראמשוםאולידרךלתרץהרבהשנדחק

דילןהש"סדיהיבטעמאקאמרולאדטומאה
שנידמעשרפ"בז"לרבינוופסקובהדיאמפורש
לאז"ללמרןאבלשל"אסימןז"לומרןוהטור
הכאכתבאמאיהיתהקושיתודכלמשוםקשה

וכו'שנימעשרדאוכליןהבחירהביתבהלכות
שכתבמהאבלוכו'חומהשאיןשכתבבמהויתורץ

וקושיתהראב"דבהשגתלמלךמשנהבעלהרב
בצ"עמרןשהניחהמחיצותדנפולמההואז"למרן
בסוףהיטבדהמעייןלמלךמשנהבעלהרבכתב
שחילקתיזהולפייתורץשנימעשרמהלכותפ"ו
דומיאמזבחשםכשאיןאיירידההיאברורהוא

איךבהכי.דאייריירקבומקדשדכשאיןדההיא
תמוהים.ז"ליו"טהתוס'ודבריצ"עדבריושיהיה

בהרבמצאתיוזהחילוקכותביאחריכי(ובאמת
שתירץס'דףזבחיםעלבשיטתוהזבחברכתבעל

מעשרחילוקכיובפרטיעו"שמרןוקושיתההשגה
כתבודבכורהקישאמשוםמעשרותמשארשני

הוא עצמו מתוס' יו"ט ז"ל בפ"ב מבכורים יעו"ש).

ז"לכרבינוקל"וסי'שפסקהסמ"געלתמהניאכן
וכו'לבכורדאיתקשמשוםנאכלאינושניומעשר

הביתבפניושלאהביתבפניונוהגפסקאיךא"כ
הביתבפנידנוהגדבכוריםבפ"בששנינומהשהרי
יו"טהתוס'וכמ"שראשוןמעשרהיינווכו'ושלא

דהיקשאמטעמאלאשנימעשראבלבפי'ז"ל

מפרשדאיהולישבאפשראכןיעו"שכאמור
לעניןהיינודקתניונוהגשנילמעשרגםלמתניתין

אחר ולפדיון אבל לא לאכילה.

שלאכלרבינומ"שעלז"לכ"ממרןמ"שוכן
והביאוכו'גמורקדושאינואלובכלנעשה

ורבאלובכלדס"לנחמןורבהונארבמחלוקת
בכלאמרינןדאיונפק"מאלומכלבאחדס"לנחמן
היהולאתודותבב'הקדישעזראכןאםצריךאלו
ראשונהקדושהאמרינןאלאקדישלאאלובכל

דעזראסברנחמןורבלבאולעתידלשעתהקדשה
וכו'לבאלעתידקדשהלאראשונהוקדושהקדיש
רבבמקוםנחמןרבוצ"למרןבדברינפלט"ס
וכו'עזראקדישלאדס"לצ"להונאדרבהונא

משום דבעי בכל אלו.

התרומותספרבעלהרבעללתמוהשישמהאכן
טמאיםשהכלהזהבזמןאףשנידמעשרשכתבז"ל
בירושליםלאוכלומותרהוכשרולאהפירותאם
ביןבטמאממנוביערתיולאשנינושהריוכו'

טמאשהאוכלביןטהורוהאוכלטמאשהמעשר
של"אסי'ב"חבס'הקשהוכןטהורוהמעשר

יעו"ש.

רבינועלשניתקושיאז"למרןשהקשהמהאמנם
שללחזקהראשוןכיבושביןשחילקבמהז"ל

ומעשרותשביעיתלעניןא"ישארלעניןעזרא
גדולחזקהכחמהיודעאיניוז"לז"למרןוהקשה
משנלקחהכןגםבחזקהנאמרלאולמהמכיבוש

שנתקדשהבראשונהותובטלהמידינוהארץ
חזקהעדיפאמיאטוחזקהשםהיהלאוכיבכיבוש

והנהבצ"ע.והניחהוחזקהמכיבושכיבושבלא
דכיבושלזהתירץמעדויותבפ"חשםיו"טהתוס'
בחזקהמשא"כישראלכיבושומבטלאתאהגוים

להחזיקרשותלהםשנתןפרסמלךמידשהחזיקו
לחזקהומבטלהכידבתרכיבושאתילאבה

כןגםשהשי"תתאמרואםהנותןמדעתשהיתה
כברשנתנהכמוכברבראשונהלישראלנתנה



נבאווכןמהםשיטלוההנביאיםעבדיוע"ישלח
שנבאומצינולאאבלשיחזירהפרסמלךעל

נטלוהכדיןשלאולפיכךבפי'מידינושיטלוה
עכ"ד.

דאתיתינחדאברהםמאריהקשהלכאורהולענ"ד
מיהחזקהאבלדידןלכיבושומבטלדגויםכיבוש

שהחזקהבעזראשמצינוכמוכיבושע"ימיבטלה
דישראלהחזקהואםשלהםכיבושמשוםבטלהלא
עבדיוידיעלשלחשהקב"הכיוןחזקהמיקרילא

היההחילוקזהאףשיטלוהלאמרכתובהנביאים
ע"יראשונהבקדושהדגםדלעולםלומרלרבינולו

נתנהדלאמשוםנטלהשהקב"האלאחזקה
אבלוכו'חוקיוישמרובעבוראםכימעיקרא

התוס'שאמרכמווכו'דנטלהמצינודלאבשניה
גדולדודאילומרלינראהלענ"דולכןז"ליו"ט

ומבטלכיבושאתידכיבושמשוםמכיבושחזקה
ולגוייםומבטלהכיבושאתילאחזקהאבלכיבוש

קדשהדלאטעמאוהיינוחזקהבהםלומרשייךלא
ולאבכיבושנתקדשהדכברכיוןבחזקהבראשונה

עזראבימיאבלכיבושבאותואםכילקדשהכיונו
אתילאכיבושהיהדלאמשוםבחזקהשקדשוה

לשוןכןגםדייקאוהכילחזקהומבטלדגויםכיבוש
כלוז"לה'הל'תרומותמהלכותבפ"אז"לרבינו

ראשונהקדושהונתקדשמצריםעולישהחזיקו
ע"יאלאקדשוהשלאכיוןקדושהבטלהשגלוכיון

הרייעו"שוכו'עזראשעלהכיוןאבלבלבדכיבוש
בלבדבכיבושאלאקדשוהשלאדכיוןבהדיאלך

בכיבושאלאלקדשכיוונושלאדוקאטעמאהיינו
דקדושהדס"לרבינולסברתלמדיםנמצינובלבד

ירושליםדוקאוהיינולבאלעתידקדשהראשונה
הכיבושכחדבטלמטעםא"ילאאבלומקדש
דס"ליהושעדלר'לומרמרןדקדקוכןכאמור.

היינולבאלעתידקדשהראשונהדקדושה
נראה[א"ה.הזכיר[לא](דלא)ומקדשבירושלים

עץהר"בעלליקשיאכןדאםאלאכאן]דחסר
למאןדאפי'לומרלרבינואדעתיהתיסקהיכיחיים

וכו'ירושליםאבללבאלעתידקדשהלאדאמר

אפילוהראב"דשהשיגכמוזהדיןלובאדמהיכא
לבאלעתידקדשהדאמרלמאןדקאינאמראם

יהושעדר'מההיאמרןוהשיבלהראב"דלוהוקשה
הכיירושליםדגםקדשהלאדאמרלמאןשכןכל

והנראהבספרנפלט"סודאישיהיהאיך
ס"ללאומרןרבינובעדס"להכיז"לשהראב"ד
הכי ודוק.

ציוני מהר"ן

השכינהמפניוירושליםהמקדששקדושתלפי
שוםהראהשלאבכ"מעי'בטלה.אינהושכינה

שהריתמוהיםרבינודבריולכאורהלזהמוצא
שחסרודבריםחמשהחשבוע"בכ"אדףביומא

לאדשכינההרישכינהג"כוחשבושניבמקדש
בירושלמימצאתיאולםשני.במקדשעודהיתה

פ"גובהוריותה"ופ"בומכותה"אפ"בדתענית
דיומאהמימראשםדהובאפ"חשה"שובמ"רה"ב

שםחשיבולאהמשחהשמןהנוסחאושםהנ"ל
במ"רוכןשם.להמעייןמוכרחוהואשכינה

דבריםהחמשהשםחשיבבהעלותךפ'ובתנחומא
שכינהתחתמנורהשםונקטשכינהג"כחשיבולא

שני,בביתשכינההשראתהיתהדבאמתי"לולפ"ז
עלאםשםובתנחומאפ"כאחריבמ"רבאמתוכ"ה
פיךמימרעללאהרןהקב"האמרנשריגביהפיך

פיךמימרעלאוהארוןע"גשכינתימשרההייתי
ישכוןסלעהארון.מע"גשכינתימסלקהייתי
עלהשניבמקדשאחתלינהויתלונןראשוןמקדש

סלעהגי'פמ"זרבתיובפסיקתאומצודה,סלעשן
בבניןואפי'ארוןשםשהיהראשוןבבניןישכון

היהשםהיהאבןאלאארוןשםהיהשלאשני
מבוארמכ"זע"ש,ומצודההסלעשןעלכבודי

מ"מאבלשני,בביתגםהיתהשכינהדהשראת
כו'אמרולאע"ב,דס"אמברכותרבינודבריצ"ע

קייםשבהמ"קופירש"ישורה,שהשכינהובזמן
מהד"אשםותנחומאפ"אבמדברובמ"רע"ש.
שכינתךוסלקתבהמ"קאתלנונתצתא"לכו'רדנו
לאשובהחורבןאחרדעכ"פומשמעכו'.ממנו



שמותבמ"רמצאתישובשכינה.השראתהיתה
רמזא'מלכיםובילקוטי"אמזמורובשוח"טפ"ב

שכינההיתהבהמ"קחרבשלאעדארשב"נקצ"ה
ומשחרבקדשובהיכלה'שנאמרבתוכושורה

ה'שנאמרלשמיםהשכינהנסתלקהבהמ"ק
אינוחרבלאביןחרבביןאומרר"אכסאובשמים

הימיםכלשםולביעיניוהיושנאמרממקומוזז
סלהקדשומהרויענניאקראה'אלקוליוכה"א
כורשמהוראהבואבקדושתוהואהריהרשאפי'
אע"פלהןאמרבירושליםאשרהאלהיםהואאומר
לעולםאחאא"רמשם,זזאינוהאלהיםחרבשהוא

שנאמרבהמ"קשלמערבימכותלזזההשכינהאין
פי"אבמדברבמ"רוכ"הכתלנו,אחרעומדזההנה

זהכתלנואחרעומדזההנהפ"ארבתיובאיכה
למהלעולםחרבשאינובהמ"קשלמערביכותל

תרנ"גרמזתהליםבילקוטועודבמערב,שהשכינה
(בשוח"טסימוןא"רקדשובהיכלה'שםובשוח"ט
תצאיעתהכיכתיבמהראהאלעזר)ר'הגירסא
שחרבאע"פכתיבושכנתיבשדהושכנתמקריה
ולפ"זע"כשםשכינתיאעפ"כשדהונעשהבהמ"ק

דהשראתדס"להרביםהמ"דכדעתהוארבינודעת
נובעיןומכאןממקומה,זזהאינהלעולםשכינה
יהודהכר'הואה"חבפ"זלקמןרבינו(ומ"שדבריו

שםרבינובדבריגםועי'ותבין,ע"שבברכותשם
עשיןבסמ"גומצאתיעיניאתה'והאירבה"ז).

הביאבטלהאינהדשכינהשםשכתבאחרקס"ג
שמותמהמ"רלעילשהבאתיאחאור'ר"אדברי
מקוםמצאתילאאבלמאוד.והנאניתנחומאבשם

התנחומא:

הוהר"לע"ב.ט'מיומאכןהוציאדרבינוי"לעוד
לכוסנינאאלהאא"לכו'רבב"חאתאבירדנאסחי

ומנעועזראבימיעלושלאבבלבנילכל(ופירש"י
אםכו'דכתיבשני)בביתולשרותמלשובשכינה

עזראבימיכלכםועליתםכחומהעצמכםעשיתם
כך(ופירש"יבושולטהרקבשאיןככסףנמשלתם

כארזנמשלתםעכשיושכינה)חסריםהייתםלא
אוכלתותולעתמקצתו(ופירש"יבושולטשהרקב

שםהיהשכינהחזוןקצתכךקייםומקצתומתוכו
מאיססמגרעולאאמרארזמההיה)לאוכלו

נביאיםמשמתוכדתניאקולבתאר"אססמגר
היהועדייןמישראלרוה"קנסתלקהאחרונים

כלומרססמגרמאיופירש"יבב"ק.משתמשים
שרייתלעניןלססמגרשניבביתנמשלולמה

מןנשארכאשרלהונשתיירב"קאר"אשכינה
תצוהפ'עה"תרמב"ןועי'ע"כ.מועטמקצתהארז

רוה"קמעלתממנולמטההנבואהמעלותשחושב
לאחרשניבביתבהששמשוב"קממנוולמטה

דבריומעתהע"ש.רוה"קופסקההנבואהשפסקה
כלומרבטלהלאשהשכינהשכתבמדוקדקיםרבינו
ראשון.בביתכמוהעליונהבמדרגההיתהדלא
הימנולמטהבמדרגהוהואבטלהלאגםאבל

היהשכינהחזוןקצתשפירש"יוכמוב"קכמדרגת
שניביתשחרבלאחרואףהיה,לאוכולושם

ג'דףברכותועי'בטלה.לאהזאתדהמדרגהמצינו
ב"קשמעתיכו'אחתלחורבהנכנסתיפ"אאר"י
די"חובע"זדנ"טובב"קדע"דבב"במצינווכןכו',

באוה"חועי'בכ"מ.ועודע"בדק"גובכתובות
שםשכתבעמך,ארדאנכיבפ'ויגשפרשתעה"ת

דבריוע"שהמהרביםהשכינהאורהדרגותכי
שכינהנסעהמסעותעשרדל"אר"הועי'הנעימים.

החמשהביןבגמ'שחשבוומהשם.ובמהרש"א
וא"שעליונהבמדרגההיינושכינהשחסרודברים

הכל, מא"א:

החמשהבעניןנוסחאותשינוילעילשהבאתיובמה
הרמב"ןבפי'כעתראיתישניבביתשחסרודברים

הסוגיאשהביאעברחמקודודיבפסוקשה"שעל
המשחהושמןואו"תארוןשםוחשבהנ"לדיומא

ע"ש.נכונההיאהגירסאדזאתוכתבושכינהואש
גםעכ"פאבלבגמ'לפנינושכתובכמודלאוהוא
(חגייונתןבתרגוםאכןשכינה.חסרהגירסתולפי
שםתרגםואכבדהבווארצההפסוקעלא')

הריע"שביקרביהשכינתילאשראהואתרעי
מאכבדדייקושהגמ'מהגמרא,ממשלהיפךשדעתו
מצאתידברפשראמנםשכינה.דחסרהה'דחסר



ביתשחרבומיוםוז"לויגשפ'בחייברבינוכעת
שניבביתכיבישראלשכינהשרתהלאהראשון

שרתהשלאלומרהכוונהואיןשכינהשרתהלא
מעידשהכתובועודכו'כללשניבביתשכינה
שהיאהכבודבואשרהכלומרואכבדהבווארצה

בביתכמותדירבושרתהשלאאלאהשכינה
ואכבדהבווארצהרז"לשדרשווהואכו',ראשון

כו'ארוןדבריםה'משםשחסרולפיה'חסר
הכבודכילבארואכבדהאמרזהומפניושכינה

הה"אוחסרוןהתפארתלאהשכינהשהואשםהיה
דבריםמה'היאשהרישכינהמשםשחסרהעל

אלאואכבדהאומרוהכתובחסרהוהיאךשחסרו
ועי'ע"ש.ראשוןבביתכמותדירשםשרתהשלא

תרחקאלה'ואתהר"שפתחתצוהר"פבזוה"ק
נהוראסליקלמהוימינילאסתלקאתרחקאלכו'

עלאהנהוראאסתלקכדדהאמתתאהעלאה
כללאשתכחולאנהוראכלאתחשךכדיןמתתאה
דירמי',ביומוימקדשאביאתחרבדאועלבעלמא.

לאתריהנהוראאהדרלאלבתרדאתבניואע"ג
וישלח.פרשתבתנחומאגםועי'ע"ש.יאותכדקא

בהרבהליישבגדולמפתחהםהללווהדברים
בהשקפההנראיםומדרשיםבש"סמקומות

היתהשנישביתנמצאשפעםכסותריםהראשונה
היתהשכינהדהשראתנראהובמק"אשכינהחסרה

יחדיו,צדקוכולםדבריהנ"לוע"פשני,בביתגם
אינהדשכינהשכ'רבינודברימדוקדקיםוגם

בטלה:

צרור הכסף

מעשרמה'בפ"זכןפסקר'שהריז"להכ"מ
ול"נז"למ"אהר"בוז"לנ"בע"כ.וצ"עשני

דאפילודי"טבמכותהתוס'כגי'ס"לז"לדהר"ם
יע"שמתאכלילאומעשרבכורלע"לקדשהלמ"ד
טמאישכולהוכרתחייבלב"העתההנכנסכןואם

בשלחןי"שונשלםד"הדי"דבשבועותוכ"כמתים
א"ח סי' ב' ועיין ביבמות דפ"ב בתוס' יע"ש.


