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,é ÷ìç øæòéìà õéö ú"åù) íéùãå÷îä åéâìô

.(èî úåà ,à ïîéñ

åîë÷øô) äøéçáä úéá úåëìäá í"áîøä ïë
ùã÷îäù éô ìò óà :÷ñô (æ äëìä æ
åîë åàøåîá íãà áééç ,åðéúåðåòá áøç íåéä
íå÷îì àìà ñðëé àì ,åðééðáá åá âäåð äéäù
àìå äøæòá áùé àìå íùì ñðëäì øúåîù
úà" øîàðù çøæîä øòù ãâðë åùàø ì÷é
,èé àø÷éå) "åàøéú éùã÷îå åøåîùú éúåúáù



dyxtd ipeibd—dfd onfa ziad xdl dqipk xeqi``q
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ùã÷î àøåî óà íìåòì úáù úøéîù äî ,(ì
.ãîåò åúùåã÷á áøçù éô ìò óàù íìåòì

äðäåðéîéá øåñàù í"áîøä úèéùî øàåáî
,ùã÷îä ïîæáë ùã÷îä íå÷îì ñðëäì
äðåùàøä äùåã÷ä úà äá ùé ïééãòù ïåéë
ïéãë àìù íùì ñðëðù éîå ,ùã÷úð úéáäù
øåñéà ìò øáåò íâå úøë øåñéà ìò øáåò

.ùã÷î àøåî ìù äùò

ïéðòìïéãî íäá ñðëäì øåñàù úåîå÷îä
úåãéî úëñîá äðùîá åðéðù ,äøåú
êøåà äúéä äøæòä ìë (à äðùî ä ÷øô)
äàî áçåø ìò òáùå íéðåîùå äàî
äàî áøòîì çøæîä ïî ,ùîçå íéùìùå

íå÷î ,òáùå íéðåîùåúçà ìàøùé úñéøã
úçà íéðäëä úñéøã íå÷î ,äîà äøùò
ïéá ,íéúùå íéùìù çáæîä ,äîà äøùò
,äîà íéúùå íéøùò çáæîìå íìåàä
äîà äøùò úçàå ,äîà äàî ìëéää

.úøåôëä úéá éøåçàì

åîëäãåäé áø øîà à ,åð íéçáæá àøîâá ïë
äàîåè íåùî ïéáééç ïéà :ìàåîù øîà
ìò òáùå íéðåîùå äàî êøåà ìò àìà Á
äéî÷ àðú éðú .ùîçå íéùìùå äàî áçåø
áçåø ìò æ"ô÷ äúéä äøæòä ìë :ïîçð áøã
,äæ ïåâë :àáà éì øîà éëä ,äéì øîà .ä"ì÷
éùã÷ íù ïéìëåàå íùì ïéñðëð íéðäë
ïéáééçå ,íéì÷ íéùã÷ íù ïéèçåùå ,íéùã÷

.äàîåè íåùî

ùøéôåúéáä øäì àîè ñðëðäã (íù) é"ùø
ïë íà àìà äàîåè íåùî áééç åðéà
äéä àåäå äøæòä ììç ó÷éä êåúì ñðëð
úëñîá ïðúãë ä"ì÷ áçåø ìò æ"ô÷ êøåà

.(äì óã) úåãî

lkl qpkdl xeq`l gxte xeztkd zhiy
ziad xd

éáøäðåùàøä äàîá ãìåð éçøôä éøåúùà
ñðàáåøô øéòá éùùä óìàä ìù
.ù"àøä åðéáø ìù åãéîìú äéä ,úôøöáù
ïîæá åîöòá äéäù áúåë çøôå øåúôë ìòá
ùã÷î ïáøç øéëæà íâ :ì"æå úôøö ùåøéâ
úåéñðë éúáå úåùøãî éúá ïáøç àåäå èòî
ïîå éðîæá äöðåàåøô úö÷áå úôøöáù

.éúñð äëøòîä

úðùáìàøùé õøàì òñð â"ò íéôìà 'ä
øéòá øö÷ ïîæ áëòúäå íéøöî êøã
øéòä éìåãâ íò íù ùâôðå àøéé÷ äìåãâä
íìöà æçàäì åäåù÷áù ø÷éå ãåáë åðúðù
øéëæî ãåçéáå ,íäéìà òåîùì äáà àìå
äéäù ãéâðä ìàåîù éáø úà íäéðéá

.í"áîøä éàöàöî

íéøöîîìçäå ùãå÷ä øéò íéìùåøéì òñð
õøàä úðåëú úøé÷çá ÷ñòúäì
,äé÷ìçå ,äéúåìåáâ ,èøôá íéìùåøéå ììëá
íéðéãäå ,äéúåéðåîã÷ éø÷ç ,úåìå÷ùîä

.ãåòå ,ìàøùé õøàì íéëééùä

úàøúåéá íñøåôîä åøôñá äìòä åéúåøé÷ç
åúãåáò íùåø .çøôå øåúôë àø÷ðä
íéàøîù íéìùåøéá íåéä ãò øàùð
øäì äñéðëä øòù ãé ìò äéåìúä úìùìùä
ìåáâä úåøåäì éøåúùà éáø äìúù úéáä
àåä êìéàå ïàëîå úëìì ìàøùéì øúåîù
ñðëäì íéøåñà íéúî éàîèå ,úéáä øä ìåáâ
úîçî éë ,íéúî éàîè åðìåëå úéáä øäì
éãéî úàöì øùôà éà äøô øôà ïåøñç
éîëç úåãìåú øôñ éô ìò) .åæ äàîåè

.(øùò äòáù ÷øô ,úåøåãä



aqxacna zyxt—dyxtd ipeibd
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êëåá ÷øô) úåãî úëñîá äðùîá åðéðù
úåàî ùîç äéä úéáä øä (à äðùî
,íåøãä ïî åáåø ,äîà úåàî ùîç ìò äîà
,ïåôöä ïî åì éùéìù ,çøæîä ïî åì éðù
,åúãî áåø äéäù íå÷î .áøòîä ïî åèåòéî

.åùéîùú áåø äéä íù

úèéùøúåé àøîåçì çøôå øåúôëä
øä ìëì äñéðë øñàå ,í"áîøäî
äîà úåàî ùîç ìù çèù àåäù ,úéáäìò

çøôå øåúôëä áúëù éôë ,äîà úåàî ùîç
ñðëðä ("íìåòì úéáä úùåã÷" ä"ã å ÷øô)
,úøë áééç úéáä íå÷îá íéàîè åðàù íåéä

.ì"æ êåøá ø"äî äæá íéëñäå

,áúëåøãâ úòãì åðà ïéëéøö íå÷î ìëîã
ñðëéì áééçå ,øåñàä íå÷î ìåáâå
àøîâä úà àéáäå .ùåã÷ä úéáá íù íåéä
ìàåîù øîà äãåäé áø øîà á ,äð íéçáæá
æ"ô÷ êøåà ìò àìà äàîåè íåùî ïéáééç ïéà
äøæòä ìúåëî åäæå ,ä"ì÷ áçåø ìò
ãò ìàøùé úøæò úìçú àåäù úéçøæîä

.éáøòîä äøæòä ìúåë

ïééòåúåìåáâ éèøô úà åéøáã úåëéøàá íù
äàøé äæ ìëîã áúëå ,ùã÷îä íå÷î
äæ åððîæá íåéä íéàåø åðàù äî éë
íéìúåë íäù ,äìàä íéãîåòä íéìúåëäî
åðçðàù íåéä ïë íà .úéáä øä úîåçî
äìéôú ïéðòì áø÷úäì ìëåð õåçáî åðéàèçá
àîò ïëå ,íéìúëä íúåà ãò äéåçúùäå
íéììôúîå íéìúåëä íúåà ãò íéàá øáã
íéøòù éðùä åìà éðôì äìòúé ìàì
äîìù êøáúé ìàäî ù÷á øáëå .åðøëæäù
úìéôú ìáå÷úù (è ,ç à íéëìî) åúìôúá

.àåää íå÷îä

àéáäåéàî (á ,æ) úåîáéá àøîâäî íù
åøîàå íéøáã åùãçù ,äùãç øöç
ïéà ïë íà .äéåì äðçîì ñðëé ìà íåé ìåáè
íùî éë íéðôìå úéáä øä çúôî áø÷ì åðì

.ã"åúëò ,äéåì äðçî àåä äàìäå

éøäìëì ñðëäì íåé ìåáèì øåñà åúòãì
àîèì øåñàù ïëù ìëîå ,úéáä øä
áéáñ íéìúëäîù ïåéë úàæå ,ñðëäì úî
.úî àîèì äñéðëä äøñàð øáë úéáä øä
íåé ìåáè íàù çøôå øåúôëä ãîì äæîå
åðìåëù íåéä ñðëäì øåñàù éàãå øåñà

.íéúî éàîè

ú"åùáåáúë (à ïîéñ ä ÷ìç) ÷çöé úçðî
øä ìëá ñðëì øåñéàä ùøåôîã
ãöîã áúë (å"ô) çøôå øåúôë øôñáù ,úéáä
÷ø áø÷úäì àìù ,øáã àîò ïëå ,äëìää

.íéìúåëä ãò

äàøåúðùî) ì"öæ éèìå'æ á"øâä áúëù äî
ïîéñ áàá äòùú úåëìä ç"åà õáòé
ñðëäì øåñà í"áîøä úòãì óàã (ã úåà æî
,ùã÷îä íå÷îì ÷ø àìå úéáä øä çèù ìëì
áééç ùã÷îä íå÷îì íåéä ñðëðä :åéøáã äëå
íå÷îá ÷ø àìå ,íéúî éàîè åðìåëù úøë
ïîæá ñðëéäì øåîç ïååòå øåñéà ùé ùã÷îä
øåñéà ùé úéáä øä çèù ìëá íâ àìà ,äæä
úéá úåëìäá í"áîøä áúëã ,íù ñðëäì
ùãå÷î úéáä øä ,(åè äëìä æ ÷øô) äøéçáä
.íùì ïéñðëð úåãìåéå úåãð úåáæå ïéáæ ,äðîî
éø÷ ìòá íâù çéëåäù êìîì äðùîá ïééòå
.úéáä øä àåäù äéåì äðçîî çìúùî
,áúë (ç äëìä â ÷øô) ùã÷î úàéá úåëìäáå

çìåùîä àîèäøáåò ñðëð íà ,úéáä øäî
äæ "äðçîì õåçî àöéå" øîàðù ,äùòú àìá



dyxtd ipeibd—dfd onfa ziad xdl dqipk xeqi`bq
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äæ "äðçîä êåú ìà àáé àìå" ,äðéëù äðçî
.äéåì äðçî

oi` my dzr qpkpdc c"a`xd zhiy
zxk ea

óåâáñðëäì åðéîéá øñàù í"áîøä úèéù
ïééãò äøæòäù ïåéë ,ùã÷îä íå÷îì
ïúòùì äîìù äùã÷ù äðåùàø äùåã÷á
úåäéîú äîë ã"áàøä äîú ,àáì ãéúòìå
àøîâî ïëå ,éðù øùòî úëñîá äðùîî

.àòéöî àááá

äæåäøéçáä úéá úåëìä) ã"áàøä ïåùì
íäøáà øîà :äîúù (ãé äëìä å ÷øô
,åì ïéàî éúòãé àìå åæ àéä åîöò úøáñ
ùã÷î ïéà íà" äðùîá úåîå÷î äîëáå
àîìà ,úåöéçî ìåôðã åøîà àøîâáå ,"á÷øé
äùã÷ àì äðåùàø äùåã÷ øîàã ïàîì
íéìùåøéì ùã÷î ïéá ÷ìç àì àáì ãéúòì
éðàù àìà ãåò àìå .ìàøùé õøà øàùì
äééðù äùåã÷ øîàã éñåé éáøì åìéôàù øîåà
õøà øàùì àìà øîà àì àáì ãéúòì äùã÷
éôì øîà àì ùã÷îìå íéìùåøéì ìáà ìàøùé
íéìùåøéå ùã÷îäù àøæò òãåé äéäù
øçà ùåãé÷ ùã÷úäìå úåðúùäì íéãéúò
ãåñî éì äìâð êë ,íìåòì 'ä ãåáëá éîìåò
åá ïéà íù äúò ñðëðä êëéôì ,åéàøéì 'ä

.ì"ëò ,úøë

øåàéáúëñî äðùîáã ,ã"áàøä éøáã
(ä äðùî à ÷øô) éðù øùòî
íéîã åøæçé ââåù úåøéô ç÷åìäã ,åðéðù
ïéà íàå ,íå÷îá åìëàéå åìòé ãéæî ,ïîå÷îì

.åá÷øé ùã÷î

ùøéôå(íù) àøåðèøáî äéãáåò åðéáø
äéä àìù Á "ââåù úåøéô ç÷åìä"
åøæçé" ,äðå÷ àåä øùòî óñëîù òãåé

åéúåøéô ç÷åì øëåîä Á "ïîå÷îì íéîã
,úåòè ç÷îë éåäã íåùî ,íéîãä øéæçîå
øùòî éîã íäù ç÷åìä òãåé äéä íàù
íåùî ,åììä úåøéô íäá ç÷åì äéä àì
.ç÷î ìèá àåä ââåùã ïåéëå ,êøãä çøåè
óñëù òãéù Á "ãéæîá úàæ äùò íàå"
íàå" .íéìùåøéá åìëàéå åìòé ,àåä øùòî
óñëá éåð÷ä øáãäù ïåéë ,"åá÷øé ùã÷î ïéà
,íå÷î ÷åçéøá øåäè äãôð åðéà øùòî
íéìùåøé äùãé÷ íà ,àåä äåîúå .ì"ëò
íéìëåà àä ,åá÷øé éàîà ,àåáì ãéúòì
.äîåç ïéàù éô ìò óà éðù øùòî

ãåòåøîà á ,âð àòéöî àáá àøîâáã ,äîú
úîåç é"ùø øàéáå ,"úåöéçî ìåôðã"
ãò íù ìëàð øùòî ïéà áåùå ,íéìùåøé
"åðìëàú 'ä éðôì" ïðéòáã ,úåöéçî åãîòéù
à÷åã úåöéçî ïðéòáã øàåáî éøä .(áé íéøáã)

.éðù øùòî úìéëàì

ixi`nd zhiya dxe`kl dxizq
éáøäéä ,éøéàîä Á äîìù éáø ïá íçðî

éðôì íé÷äáåîä ìàøùé éîëçî ãçà
ñðàáåøô éîëç ìåãâ ,äðù úåàî òáùë
ìò íéøåáéç øáéç ,úôøö úåöøàáù
,äøåñî éðééðò ,äëìä é÷ñô ,ê"ðäå ãåîìúä
ïá äéä éøéàîä .äáùçîå øñåî íéâäðî

ëä ìù åøåãåðîî øâåáî êà ,çøôå øåúô
.äðù íéùåìùëá

éøéàîäéúù àéáä (à ,æè úåòåáù)
äøæòä úùåã÷ íà úåèéùä
åéøáã óåñáå ,àåáì ãéúòì äùãé÷ íéìùåøéå
åáúëá ã"áàøä úèéùë ÷ñô äøåàëì
,"åðòîùù äî éôì íù ñðëéì èåùô âäðîäå"
íäéúåäâäá åáúë íéùøôîä éìåãâå :ì"æå
øàùì àìà äøîàð àì äéðù äùåã÷á óàù
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äéä òãåé ùã÷îå íéìùåøé ìáà ìàøùé õøà
ãåáëá ùã÷úäìå úåðúùäì ïéãéúòù àøæò
,úøë åá ïéà íùì åéùëò ñðëðäå ,éîìåò
.åðòîùù äî éôì íù ñðëéì èåùô âäðîäå

ixi`nd zhiy xe`ia

ú"åùá(ð úåà à ïîéñ é ÷ìç) øæòéìà õéö
éøéàîä úèéùá øàáì áúë
âäðîäå" ïåùìá íù ãéòîù ,à ,æè úåòåáùá
åñôúðå "åðòîùù äî éôì íù ñðëéì èåùô
÷åô :åìéàë øîåìå ,ä÷åñô äëìä òåá÷ì äæá
úåòè äæá ùé íìåà .øáã àîò éàî éæç
úàæ äàéöî éðîéñá ïéàå .äëìäá úéãåñé
úòáèî ìò äðéò úòéáè òåáèì éãëá ììë
úåéçã äîë øæòéìà õéöä íù áúëå ,äëìää
ã"áàøä úèéùë ÷ñåô éøéàîäù äðòèì
,ùã÷îä íå÷îì ñðëäì úøë øåñéà ïéàù

.íù ïééò

áúëåéøéàîä áúëù äîî äéçãä ø÷éòã
ìò íé÷ìåçäã àáéìà ÷ø åéøáã úà
àáéìà ìáàù úåèéùôá äãåî äæå í"áîøä
,äæä ïîæá íù ñðëðä úøë áééç í"áîøäã
äéä åì åìéôàù ùîùë øåøá äàøð ïë ìò
ãåò íéöåøù éôë) íù ñðëéì äæë âäðî íòô
úåøå÷á äæá øôåñîù äîî çéëåäì íéøçà
ìáà ,(íéðåù íéîéä éøáã éøôñ äìà éà
âäðî ìèáìå øåæçì åøîâå åðîð ïëéî øçàì
úàæå ,äëìäá åì øëæ øéàùäì àìå ìëî äæ
í"áîøä øçàìù íéðåùàøä úåøåãáù éðôî
åøøåòúä úåøåãä ìë êùîá äàìäå íùîå
ïåëðì åàöîå äøåúä éøéãà úåøåãä éøåàî
åðéáø úèéùë äæá äëìää úà òåá÷ì
úéáá äæä ïîæá ñðëðä íâù ì"æ í"áîøä

.úøë áééç ùã÷îä

ïéòëïîéñ ä ÷ìç) ÷çöé úçðî ú"åùá äæ
äîåã åðéàã ,åðéãéá ììëã áúë (à
äéäù ,éøéàîä ïåàâä éøäå ,äéàøì äòéîù
,äòåîùä éô ìò ÷ø áúëå ,íéìùåøéî ÷åçø
éôì ñðëéì èåùô âäðîä"ã åéøáãá ùøåôîë
úåãò åðì ùé äæ úîåòìå ,"åðòîùù äî
íâ äéä øùà ,ì"æ çøôå øåúôë ìòáä ,äéàø
,ùãå÷ä øéò íéìùåøéá äéäå ,àéää ïîæá ïë
íéìúëä ãò ÷ø àåáì ,øáã àîòã ,ãéòäå
ïëå .ì"ðë íéðôìå íéìúëäî àìå ,ììôúäì
,íðîæì áåø÷ äéäã ,æ"áãøä éøáãî çëåî
ïîéñ á"çá) áúëå ,íéìùåøéá øã äéäå
øåñàã ,úéáä øäá úåîå÷îä øåøéáá ,(à"öøú

âäðîã äðéî òîù ,íù êìéìäéä èåùôä
íé÷ñåôä áåøå í"áîøä úèéùë ,æà íâ ,íù

.ã"ëò ,ì"ðë

úîàäåäðòèì äîéìà éëä äéçãäù
ã"áàøä úèéùë ÷ñô éøéàîäù
øçà íå÷îá åîöò éøéàîäù äîî àåä
,í"áîøä úòãë àðéãì ÷ñô (ç ÷øô úåéåãò)
,àáì ãéúòì íâ äùã÷ íéìùåøéå ùã÷îáã
òùåäé éáøë äëìä ÷ñô ïéðòì :ì"æå
íéçáæá òùåäé éáø úèéù) ùã÷îå íéìùåøéá
äùãé÷ äðåùàø äùåã÷ù úåîå÷î ãåòå á ,æ÷
éáøëå ,(àåáì ãéúòì äùãé÷å äúòùì

.õøàä øàùá øæòéìà

ixi`nd ixaca xteq zerh yiy xe`ia
úðùîäáúëù äîá ïòè (ã úåà íù) õáòé

âäðîä" ã"áàøä úòã éôì éøéàîä
äàøðã '"åðòîùù äî éôì íù ñðëéì èåùô
øîåì êéøöå éøéàîä éøáãá øôåñ úåòè ùéù
äî éôì íù ñðëéì 'àì' èåùô âäðîäå"
àéáäå .ãçà íëç åøéòä äæìå "åðòîùù
äéäù çøôå øåúôë ìòá éøäù ,äæì äéàø
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ïë íà ,å ÷øôá áúë éøéàîä ìù åðîæì áåø÷
áø÷úäì ìëåð õåçáî åðéàèçá åðçðàù íåéä
íéìúëä íúåà ãò äéåçúùäå äìéôú ïéðòì
íéìúåëä íúåà ãò íéàá øáã àîò ïëå"
àì àåä âäðîäù áúë éøä ,"íéììôúîå
íúåà ãò ÷ø íéàá àìà úéáä øäì ñðëéäì

.íéììôúîå íéìúåëä

íòèáå,íéðôåà éðùá ùøôì øùôà øáãä
í"áîøä úòãë àåä âäðîäù åà
åìéôàù åà úøë áééç äæä ïîæá íù ñðëðäù
ìáà äæä ïîæá ïéà úøë ÷ø ã"áàøä úòãì
èåùô âäðîä ïëìå ,äæä ïîæá ùé åàì øåñéà

.ã"ëò ,íùì ñðëäì àì

m"anxd zhiy lr c"a`xd zeiyew aeyii
äîëúäéîú úà áùééì åáúë íé÷ñåô

ïééò ,í"áîøä úèéù ìò ã"áàøä
÷"ñ àñ÷ú ïîéñ íééç çøåà) íäøáà ïâîá
úéá úåëìäî å"ô) í"áîøä ÷ñôù äî ìò (á
äùã÷ íéìùåøéå äøæòä úùåã÷ù (äøéçáä
äîëã äù÷ä ã"áàøäå ,àåáì ãéúòì
ùã÷î ïéà íàå" ïðéøîà äðùîá úåîå÷î
êëéôì äùã÷ àì êçøë ìò àìà ,'åëå "á÷øé
áúëå .ì"ëò ,úøë åá ïéà íùì äúò ñðëðä
éøäù àéä àéùå÷ éàãå åäæù äðùî óñëá
øùòî úåëìäî æ"ôá) ïë ÷ñô åîöò í"áîøä

.ì"ëò ,(éðù

áùééåúñøéâë øáñ í"áîøäã äàøðã
åìéôàã (è"é óã úåëîá) úåôñåúä
øåëá ,àåáì ãéúòì äùã÷ øîàã ïàîì
éøáã ïë íàå ,ù"ééò éìëàúî àì øùòîå
äúò ñðëðäå íéîé÷å ïéøéøù í"áîøä
éàîè åðìåëù úøë áééç ùã÷îä íå÷îì
úåôñåúá á ,ãé úåòåáùá òîùî ïëå ,íéúî

ïëå äîåøúä øôñá áúë ïëå ,'åëå íìòðå
.úåòåáùá äãåâàá áúë

äàøåí"áîøä ìò åøåáéçá æ"áãøá ãåò
éðà ,áúëù (äøéçáä úéá 'äî å"ôñ)
íäøáà øîà" ã"áàøä áúëù äî ìò äîú

å ,åæ àéä åîöò úøáñ"äéì àðî éúòãé àì
äéì àøéáñã àëéà éîúñ äîë àìäå ,'åëå
êëéôì .éëä äìåë (æè) úåòåáùã àéâåñå ,éëä
áúëù ïéãä ìò ïë øîà àìù øîåà éðà
àúâåìô éåäã ã"áàøäì àèéùôã ,í"áîøä
í"áîøä áúëù íòèä ìò àìà ,éàðúã
,äðéëùä íåùî íéìùåøéå ùã÷îä úùåã÷ù
äæ ìò íàå ,íìåòì äìèá äðéëùä ïéàå
éúåîùäå" áéúëãî ùøåôî åîòè éøä ,âéùä
ã"áàøä áúëù äî ïëå .'åëå "íëéùã÷î úà
ãåñî éìà äìâð äæ ìë ,'åëå àìà ãåò àìå"
'ä ãåñá åéìà øáãä äìâð íà ,"åéàøéì 'ä
ìò êîåñ éúééä àì ìáà ,ïéîàî éðà ,åéàøéì
äìâð äéä íà åìéôà ùã÷îì ñðëéì éîöò
,"àéä íéîùá àì" øîåà éúééä éë ,éìà
ãåò ïééòå .ã"úëò ,÷ôð àì àúâåìô éãéîå
,ä ÷øô ,à ÷ìç) ùã÷îäå ùãå÷ä øéò øôñá

.í"áîøä úèéù úà áùééù (â úåà

xdl qpkdl xzeny c"a`xd xaeq m`d
zxk oi`y wx xeq`y e` ziad

å÷ìçðáúëù ã"áàøä úèéùá íé÷ñåôä
íàä ,"úøë åá ïéà äúò ñðëðäã"
úéáä øäì ñðëäì øúåî íâ ã"áàøä úòãì

.úøë åá ïéàù ÷ø øåñàù åà

ú"åùáïúð (àöøú ïîéñ á ÷ìç) æ"áãø
íìåòä ìë åâäðù âäðîì íòè
úà íùî úåàøì úåéìò íúåàá úåìòì
äçéîù éî åðéàø àìå åðòîù àìå åìåë úéáä
àðãéàä éë øáåñ ì"æ ã"áàøä éë òã .íãéá
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àöîú ïëå ,ùã÷îì ñðëðù éîì úøë ïéà
,(äøéçáä úéá úåëìäî éùù ÷øô) äâùäá
øàåáî .ë"ò ,ú÷åìçî àåä ïéãä ø÷éòù éøä
øúåîù ã"áàøä úèéùá æ"áãøä úòãù

.úéáä øäì ñðëäì

êëåäøåé Á ä ÷ìç) øîåà òéáé ú"åùá áúë
,ã"áàøäì øáç åðéöîù (åë ïîéñ äòã
åúèéùì íéëñäù (æè) úåòåáùá éøéàîä àåä
,äæä ïîæá äìèá ùã÷îä úéá úùåã÷ù
éôì ùã÷îì ñðëéì èåùô âäðîä ïëù :íééñå
åðãîì åéøáã êåúîå .ù"ééò ,åðòîùù äî
äæä ïîæá äìéçúëì øéúäì øáåñ ã"áàøäù
ã"áàøä úòãá ïéáä ïëå .ùã÷îì ñðëéì
ïëå ,(àöøú ïîéñ á ÷ìç) æ"áãøä ú"åùá
.ù"ééò ,(èð ãö à"ç) ìåëùà ìçðá áúë

äæåíéòåøä àìî øôñá áúëù åîë àìù
ãéúòì äùã÷ äðåùàø äùåã÷ êøò)
ïéðòì í"áîøäì äãåî ã"áàøä óàù ,(àåáì
äùòîî è"éôá) åéìò âéùä àì ïëìå ,äùòî
õåçá äìòîä áééçì áúëù äîá (úåðáø÷ä
'éñ) ïåéö ïéðá ú"åùá íâ .ù"ééò ,äæä ïîæá
áúëù ã"áàøä ïåùìî ÷ééãì áúë (á
ìë ìòù òîùî ,úøë åá ïéà íùì ñðëðäù
äéì à÷ôñîã íåùîå ,øáãá øåñéà ùé íéðô
'ø ïåàâä áúë ïëå .ù"ééò ,'åëå àúìéî éàäá

á ïéìáåìî ïäëä ÷åãöéáö úøàôú ú"åù
ú"åùá íâ .ù"ééò ,(àé úåà æë 'éñ ã"åé)
àëéàã åäì àøéáñ (åö 'éñ) ïäë èôùî
øôñá áúë ïëå .ã"áàøäì óà éëäá àøåñéà
äãåîù (àò ãåîò áë ô"ñ) ìàøùé õøà
.ù"ééò ,åàì øåñéà äæá ùéù ã"áàøä

ãåòïîéñ é ÷ìç) øæòéìà õéö ú"åùá áúë
úà ã"áàøä íùù äæîã (èî úåà à
áåø åãîì úøë åá ïéàù äæ ìò ÷ø ùâãä

í"áîøä ìò ÷ìåç àåäù åúòãá íé÷ñåôä
äãåî ìáà ,úøë áåéç ìù úàæ äãå÷ðá ÷ø
éà ,äæä ïîæá íâ åðùé ìáà øåñéàù åì
.ïðáøãî øåñéà íéðô ìë ìò éàå äøåú øåñéà

ïééòåúðùî åøôñá éèìå'æ á"øâä áúëù äî
ïîéñ áàá äòùú úåëìä ç"åà) õáòé
ùéù øùôà ã"áàøä úòãì óàã (á úåà æî
åîòè øàéáå ,åðéîéá ñðëäì åàì øåñéà
úåùåã÷ éúùù ã"áàø úòãá øîåì äàøðã
,äðéëù äðçî àåäå íå÷îä úùåã÷ ,ïä
äøæòä úùåã÷ åðééä åîöò ùã÷îä úùåã÷å
øáåñ ïë íàå .íéùã÷ä ùãå÷å ìëéääå
,äéðùå äðåùàø äùåã÷ äìèáã àäã ã"áàøä
úùåã÷ã ïåéë ,ùã÷îä úùåã÷ äìèáã åðééä
äìèá úéáä áøçðùëå ,ïéðáá éåìú ùã÷îä
åîë äæá ùé øçà íòè ãåòå .ùã÷îä úùåã÷
äéäù éôì :íù åéúåâùäá ã"áàøä áúëù
íéãéúò íéìùåøéå ùã÷îäù àøæò òãåé
,éîìåò øçà ùåãé÷ ùã÷úäìå úåðúùäì
ùã÷îä úùåã÷ éáâì ÷ø åäæ íìåà .ë"ò
äðçî àåäù íå÷îä úùåã÷ éáâì ìáà ,åîöò
íå÷î éøäù ,äìèá àì åæ äùåã÷ ,äðéëù
.íéîìåò úéá úùåã÷á ùã÷úðå øçáð ùã÷îä

`eal cizrl ycwnd z` ycw `ly mrh
"dellige mivixt da e`a"y oeik

ãöääùãé÷ àì íéìùåøéå äøæòä úùåã÷ù
øîàðä éô ìò àåä àåáì ãéúòì
ãéá åéúúðå" (áë Á àë ,æ ìà÷æçé) àéáðá
,åäåììçå ììùì õøàä éòùøìå æáì íéøæä
äá åàáå éðåôö úà åììçå íäî éðô éúåáñäå

."äåììçå íéöéøô

ùøéôåäá åàáå" (áë ÷åñô íù) ÷"ãøá
ìò äá÷ð ïåùì Á "äåììçå íéöéøô
øîà åà ïåøàä ìò äðåçä ãåáëä úðéëù
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÷éìñàå íâøú ïúðåéå ,øéòä ìò "äåììçå"
éúðéëù úéá òøà åìéçàã ìò ïåäðî éúðéëù

.äðåìçéå àéòéùø äá ïåìòéå

àøîâáååæðâã øàåáî á ,áð äøæ äãåáòá
çáæîä éðáà úà éàðåîùç úéá
,ùøãå çëùà àø÷ ,'åëå ïåé éùðà åö÷ùù
é"ùøáå ."äåììçå íéöéøô äá åàáå" áéúëã
éãáåò åñðëðù ïåéëîã øàéá (áéúëã ä"ã íù)
é÷ôðã ïåéëå ïéìåçì åéìë åàöé ìëéäì íéáëåë
,åäãéã åäì ååäå àøé÷ôäá åäðéð÷ ïéìåçì
.åøñàð íéáëåë úãåáòì ïäá åùîúùðùëå

áúëåúñøâì åäéîå (à ,èé úåëî) ï"áîøä
ðéøîà éëéä äù÷ ì"æ é"ùøøáñã ï

øîàã àåä éñåé éáø àäå äùã÷ àì éñåé éáø
ùé äéðùå äðåùàø äùåã÷ (á ,áô úåîáé)
øîéîì àëéàå .íäì ïéà úéùéìù ,íäì
ìáà ,àáì ãéúòì äùã÷ õøàä úùåã÷
íéöéøô åàáùî åìèá úéáäå øéòä úùåã÷

.(á ,áð äøæ äãåáò) äåììçå

ú"åùáúåà à ïîéñ é ÷ìç) øæòéìà õéö
íé÷ìåçäã àáéìàã áúë (çîÁæî
ùã÷îå íéìùåøéì íâã åøáñå í"áîøä ìò
ãáìî) àåáì ãéúòì äùã÷ àìã ïðéøîà
íòè äøéçáä úéáî å"ôá øîåàù ã"áàøä
,åéàøéì 'ã ãåñî åì äìâðù äî éô ìò óñåð
åúúâåìôá ãáì äàãéçé øàùéù çéååøð ìáà
íâù éðôî àåä íîòèã øîåìå ,(í"áîøä ìò
"íéöéøô äá åàáå" ïðéøîà ùã÷îä ò÷ø÷ ìò
ï"áîøä úàæëá øéáñäì áúëù éôëå

.(ìàòîùé 'ø 'ô æ"òá úåîçìîá)

êàìàøùé øùàë ,øåîàä éôìã óéñåä
äîä íâ éæà íå÷îä íéùáåëå íéøæåç
íù ñðëðäå ,äéìàî úøæåç äùåã÷äã íéãåî
.åäãéã àáéìà íâ úøë àåôéà áééç

ecei xeqi` oi`y mixaeqdl s`y `xaq
xeqi` yiy epinia

ú"åùááúë (çî úåà íù) øæòéìà õéö
,æè úåòåáù) éøéàîá åðéöîù äîìã
éìåãâå í"áîøä úúâåìô àéáäù éøçà (à
,äæä ïîæá ùã÷îä úùåã÷ ïéðòì íéùøôîä
íù ñðëéì èåùô âäðîäå" ïåùìá áúëå íééñ
ìë à÷åã åäæ íå÷î ìëî ,"åðòîùù äî éôì
,í"åëòä éãéá õøàäå íå÷îä åàöîðù ãåò
àìã íòèä ø÷éòì íù øáñ éøéàîäù éôëå
ïéá ÷åìéç äæá ïéàù éðôî äæá í"áîøäë
øæçùë ìáà .õøàä øàùì ùã÷îå íéìùåøé
,åðéðîæáë ìàøùé úåùø úçú úåéäì ùã÷îä
,õøàä úùåã÷ äøæçù øîåì ùéù íùë ,éæà
íâ äøæçù øîåì ùéù ,ïëù ìëîá ãåòå ,êë
æà åøáñù äìà íâå ,ùã÷îä íå÷î úùåã÷
åãåé ,éøéàîä òîùù äî éôì ñðëéì øúåîù
íù ñðëéì øåñà äæä íåéäë ìáàù äîä íâ

.ã"ëò ,úøë íéáééçå

êààøáñ áúë øæòéìà õéöäù øéòäì ùé
ìù 'é ÷ìçá ñéôãäù äáåùúá åæ
úðùá äðåùàøì øåàì àöéù åéúåáåùú
ìúåëä ùáëðù øçàì íéðù ùåìùëå ,ì"ùú
,åðéðåèìù úçú äéä úîàáå ùã÷îä íå÷îå
.ãåò äæá êéøàäì ùéå ,åðéîéá ïë ïéàù äî

xdl zelrl xzen m` zehiyd zivnz
ziad

äèéùøàåáî í"áîøä úèéùî ,äðåùàø
íå÷îì ñðëäì åðéîéá øåñà åúòãìù
äá ùé ïééãòù ïåéë ,ùã÷îä ïîæáë ùã÷îä
.ùã÷úð úéáäù äðåùàøä äùåã÷ä úà

ïéðòìåðéðù ,íäá ñðëäì øåñàù úåîå÷îä
äðùî ä ÷øô) úåãéî úëñîá äðùîá

äúéä äøæòä ìë (àíéðåîùå äàî êøåà
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ïë .ùîçå íéùìùå äàî áçåø ìò òáùå
øîà äãåäé áø øîà à ,åð íéçáæá àøîâá
ìò àìà Á äàîåè íåùî ïéáééç ïéà :ìàåîù
äàî áçåø ìò òáùå íéðåîùå äàî êøåà

.ùîçå íéùìùå

ùøéôåúéáä øäì àîè ñðëðäã (íù) é"ùø
íà àìà äàîåè íåùî áééç åðéà
äéä àåäå äøæòä ììç ó÷éä êåúì ñðëð ïë
úëñîá ïðúãë ä"ì÷ áçåø ìò æ"ô÷ êøåà
àîèì åøñà ì"æç êà .ë"ò ,(äì óã) úåãî
÷ñô ïëå ,íéùð úøæòì íâ ñðëäì úî
â ÷øô) ùã÷î úàéá úåëìäá í"áîøä

.(è äëìä

äèéùàøîåçì çøôå øåúôëä úèéù ,äéðù
ìëì äñéðë øñàå ,í"áîøäî øúåé
äîà úåàî ùîç ìù çèù àåäù ,úéáä øä

.äîà úåàî ùîç ìò

äèéùñðëðäã ã"áàøä úèéù ,úéùéìù
å÷ìçð êà ,úøë åá ïéà íù äúò
øúåîù ã"áàøä úòã íà åúèéùá íé÷ñåôä
øåñéà äæá ùéù åà ,úéáä øä ìëá ñðëäì
äñéðëá ïéàù ÷ø (ïðáøã åà àúééøåàã)

.úøë ùðåò

miycwd ycewa dizyd oa`
éôìíå÷îì ñðëäì øåñàù í"áîøä úèéù

íå÷îä åäî ïåãì ùé ,åðéîéá ùã÷îä
íéã÷ð äæ ïéðòì .ùã÷îä íå÷î ìù ÷ééåãîä
äðùî ä ÷øô) àîåéá äðùîá åðéðùù äî úà
ùéå ,åìèð øöðãëåáðã) ïåøàä ìèéðùî (á
áéøçéù åì åàáðúäùë åæðâ äéùàéã íéøîåà
íù äúéä ïáà (ìàøùé úøàôú Á úéáä
äúéä äéúùå íéðåùàø íéàéáð úåîéî
úåòáöà ùìù õøàä ïî ääåáâ úàø÷ð
.(úøåè÷ä ìù äúçîä) ïúåð äéä äéìòå

úåôñåúáåäúéä ïáàã ,ùøéô (íù) áåè íåé
íéùã÷ä ùãå÷ úéá òöîàá
äùòù ïåøà àéðúã á ,é äìéâîá àúéàãë
ìò äîúå .çåø ìëì úåîà 'é åì ùé äùî
ã"ô ùéøá) í"áîøäù ,úåôñåúäå í"áîøä
,åáøòîá áúë (äøéçáä úéá úåëìäî
åáúë (àáöå ä"ã ä"ë óã á"á) úåôñåúäå
.íäì ïéðî åæ åøàéá àì íäéðù íâå ,çøæîá

äàøåïåùì ìò äù÷äù (íù) øéùò ïåäá
"íéðåùàø íéàéáð úåîéî" äðùîä
úúùåä äðîîã ïåéëã ,øîà÷ éàî àðòãé àìã
åøîàå "äéúù" úàø÷ð éëä íåùîù íìåòä
ñ"ùá àúéàãë àøáð ïåéöî íìåòäù ì"æç
úéùàøá éîé úùùî ïë íà ,(á ,ãð àîåé)
ïðú éàîà ïë íàå ,íù úåéäì äëéøö äúéä
ãåã ìàåîù íäù "íéðåùàø íéàéáð úåîéî"

.(á ,çî äèåñá àúéàãë) äîìùå

ìòåíéàéáð úåîéî"ã øîåì ùé èùôä éô
úåòáöà 'â õøàä ïî äåáâà "íéðåùàø
éîéî ïë äúéä àìù äî ,úäáâð æàã éà÷
,ìë éðéòî úéñëðå õøàá äðåîè äúéäù íã÷
ïáà" éðú÷ àìã à÷ééã éîð ïéúéðúîã àðùéìå
úåîéî úåòáöà 'â õøàä ïî äåáâ íù äúéä
íéàéáð úåîéî" åà "íéðåùàø íéàéáð
õøàä ïî äåáâ íù äúéä ïáà íéðåùàø'â

íéàéáð úåîéî"á ÷éñôä àìà ,"úåòáöà
ïî äåáâ"ì "íù äúéä ïáà" ïéá "íéðåùàø

.ïøîàã éàî úåøåäì ,"õøàä

ici lr aygl oileki - f"acxd zhiy
dizyd oa` mewn

æ"áãøìúåéø÷éò úåáåùú éúù ùé
òåãî ú÷ñåò äðåùàøä ,åðéðéðòì
äáåùúå .íéìùåøé ìëî øúåé êåîð úéáä øä
úåéìòì ñðëéì øúåî íà ú÷ñåò äéðù
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úåèìåá ïäù ùã÷îä úéáì áéáñ úåéåðáä
.ùã÷îä êåúì

äáåùúáá ÷ìç) æ"áãø ú"åùá äðåùàøä
éàø÷îã ,ìàùð (èìøú ïîéñ
,íéìùåøéî äåáâ ùã÷îäå úéáä øäã òîùî
åãéá æåçàì ìåëéù ïè÷ ìë éîð ïðéøîà éëäå
åéáà úéáä øäì íéìùåøéî úåìòìå åéáà ìù
úéáä øäù òîùî éðä ìëîå ,åúåìòäì áééç
äàåø éðà äúòå ,íéìùåøé ìëî äåáâ
úåáéáñ ìëî úéáä øäî ääåáâ íéìùåøéù
÷îò íù øùà íåøãä ãöî õåç úéáä

.ïéðá äéä àì íùå èôùåäé

åúáåùúáååîøâ íéøáã 'á éë òã :áúë
åùáë í"åëò úåéäá éë .à ,äæì
åøò åúåà íúàðùîå íéîòô äîë úéáä úà
äåáâ äéäé àìù éãë ãåòå ,åá ãåñéä ãò åøò
ïåøãî íå÷îäù éôìå ,íäìù íå÷îî
úà äðùá äðù éãéî ïéôèåù åéä íéîùâä
ìôùù ãò åúåà ïéëéìåîå çåçéú äéäù øôòä
åéä í"åëòä éëìî íâå ,úéáä øä úåò÷ø÷
úåðáì úéáä úåãåñé úåìâì éãë íéøôåç

.úéáä úîåç íäéìò

òãúïáà ïåøàä ìèéðùî ,àîåéá ïðúã
äéúùå íéàéáðä úåîéî íù äúéä
äéìòå úåòáöà 'â ò÷ø÷ä ïî äåáâ äîù
éúìàù äúòå ,úøåè÷ ìù äúçîä ïúåð äéä
'á äåáâ àéäù éì åøîàå í"åëòä éô úà
ìëàðù äøåîâ äéàø åæå ,øúåéå úåîå÷

.úéáä úåò÷ø÷

ãåòíéìùåøé íâ .á ,íøåâä øáã áúë
íéúáä úìåôîå íéîòô äîë äáøçð
àåää íå÷îä ùáëð íéîéä áåøáå ìú äùòð
äáøä ïëå ,íéúá äéìò åðáå ò÷ø÷ äùòðå
ãò àöîú ïëå ,äåáâ äùòðù ãò ,íéîòô

íà åìéôàå ,íéúáä úçú íéðéðá íåéä
ãòå .äìåúá ò÷ø÷ì åòéâé àì ÷îåòá åøôçé
ùã÷îä éçúôì íéëåîñä íéúáäî íåéä
éúá ìë åéä ïëå ùã÷îì úåâøãîá íéìåò
úéáá åìéôàå ùã÷îä ïî íéëåîð íéìùåøé
åðîî äåáâ ïéðá úåðáì øåñà åøîà úñðëä
úà íîåøì" áéúëã ùã÷îä úéá ïëù ìë

."åðéäìà úéá

äáåùúáïîéñ á ÷ìç) æ"áãø ú"åùá äéðùä
ñðëéì øúåî íà ,ìàùð (àöøú
ïäù ùã÷îä úéáì áéáñ úåéåðáä úåéìòì
ïéæéæ éáâ ìò ùã÷îä êåúì úåèìåá
øúéä äæá åâäðù úéàøù éôì úåàøèæåæâå

.íãéá äçåî ïéàå

úáåäáåùàìå úååù úåéìòä ìë àìù ,áúë
ãîåà êéøöå úååù úåçåøä ìë
äæå ,äøåñà åæ éàå úåøúåî åæ éà úåàøì äôé
ïáà íù äôéëä úçúù øåøá øáãä éë
.àøëñìà íìöà àø÷ðä ÷ôñ éìá äéúùä
úåîéî íù äúéä ïáà ïðú àäã øîàú íàå
ìòî ääåáâ äîù äéúùå íéðåùàøä íéàéáð
,ë"ò ïåúð ïåøàä äéìòå úåòáöà 'â õøàä
ääåáâ àéäù åøîàå íäéô úà åðìàù äúòå
ïéàåø åðàå ,úåîå÷ 'â äôéëä úéò÷ø÷î
øáë ,äáøä úåâøãîá äôéëì íéìåòù õåçáî
(èìøú 'éñ íù) äáåùúá äæ ìò éúáúë
íéîòô äîë åúåà åøôç úéáä úéò÷ø÷ù
äîî äáøä êåîð àåä ïëìå úåãåñéä úåìâì
éúëåã äîëá ïðú àäã òãú ,íãå÷î äéäù
àúùäå íéìùåøéî äåáâ äéä úéáä øäù

.êôäì àåä øáãä

ãåòäøòî äôéëä úçú ùéù í"åëòä åøîà
äî úòãì åöø íéðåùàøä íéëìîäùå
åúîå äëåúì íãà éðá åìùìùå íù äéä
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ïéà äæä íåéä ãò ,øôò äåàìîå äúåà åøâñå
øîàðù éìöà áåø÷å ,íù ùé äî òãåé íãà
åéä êëéôìå äîù æåðâ ïåøàäù åòîù åà íäì
ìôùåä ïëìå åúåà åàöîé éìåà íéøôåç
.äéúùä ïáà äìâúðå úéáä úéò÷ø÷

ãåòåøôç åøáòù íéëìîäù òîùù àéáä
àìå úàæä ïáàä ãåñé àåöîì íù
ïáàä éë ÷ôñ ïéà íå÷î ìëî ,åàöî
äéúùä ïáà àéä äôéëä úçú øùà úàæä
ùã÷ úéáá ïåøàä äéä äéìò øùà

.áøòî ãöì íéùã÷ä

êëìäáøòî çåøì øùà úåéìòá äìåòù éî
ãöì øùà çúôäî úåàøì ñðëðä åà
äôéëä ïéáì åðéá äéäéù øòùì êéøö áøòî
ìúåë ïéá äéä êëù äîà øùò ãçàî øúåé
éáåòå ìëéää ìúåëì äøæòä ìù éáøòî
ïéàù éúøòéù ,åùã÷úð íéìúåëä éë ,ìúåëä
åúåàî äôéëì áåø÷ øúåé íéçúôä ìëá
ïéðàè÷ ìàáàáì ìàîùî øùà ïè÷ä çúôä
ïî øäæéì êéøö ïëìå ,(äðúåëä éøëåî øòùì)
éúòîù øáëå ,çúô åúåà ìò øùà úåéìòä
÷åùá ñðëéì ïéöåø åéä àìù íéîëç úö÷ ìò
éúøòéù éðà éë äøéúé àøîåç åæå ïéðàè÷ ìà
äîà à"éî øúåé äôéëä ãò íùî ùéù
äëåùî àéäù éðôî àåä íòèäù øùôàå

.ïåôö ãöì úö÷

íàåøòùì êéøö ïåôö ãöá íä úåéìòä
êøåàá çøæîä ãöì éáøòî ìúåëî
äæ êøåàá úåéåðáä úåéìòä ìë úåîà æ"ô÷
áøòîì çøæîî äøæòä êøåà ìò úåéðá íä
ãöì äæ êøåàî õåç úåéðáä úåéìòä ìëå
.øåñéàä ììëá íðéà áøòî ãöì åà çøæî

ïéðòìåäøæòä áçåø éë úòãé øáë áçåøä
øáëå ,äîà ä"ì÷ íä íåøãì ïåôöî

ïåùàøä åîå÷îá íåøãä ìúåë ïéòì äàøðä
úéçøæî úéîåøã ïø÷á ãîåòä éøäù àåä
èôùåäé ÷îò àåä íåøã ãöì íùî éë äàåø
àìà íåøã ãöì úëùîð äøæòä äúéä àìå

íä àåää ãåñéä éðáà éë íâ ,íù ãòíéðáà
óåñ ïë íàå ïåîã÷ ïéðá àåäù äøåî úåìåãâ
àåä íåøãä ãöì äîìù ùøãî àø÷ðä ïéðá
äîà æ"ô÷î õåç àåäù àìà ,äøæòä óåñ
,úéáä øä ììëî àåäå áøòîì çøæîî øùà
ìëî .ïéôéë éáâ ìò ïéôéë éåðá íåéä ãòå
ìúåë äéä éîåøãä ìúåëä éë åðãîì íå÷î
øòùì êéøö ïë íàå íåøã ãöì øùà äøæòä
ïåôö ãöì äæ ìúåë ãâðë øùà úåéìòä íà
ììëá íðéà äîà ä"ì÷ äæ ìúåëî íé÷åçø
ìù äæ ìúåë ïéá ùéù éúøòéù éðàå ,äøæòä
úåéåðá øùà úåéìòäå íéúáä ãò íåøã ãö
ììëá íðéàå äîà ä"ì÷î øúåé ïåôö ãöì

.íäì ñðëéì øúåîå ùã÷ä

íàåøàáúð äðä çøæî ãöì úåéåðá úåéìòä
äúò éåðá àéä øùà éçøæîä ìúåëä éë
íùîù éôì éçøæîä úéáä øä ìúåë àåä
éøòù éë ãåòå .íéúéæä øä àåä äàìäå
øåúôë ìòá áúëå ìúåë åúåàá íä íéîçø
ïäá íéñðëð åéäù íéøòù íäù çøôå
úåéìòäå íéúáä ìëå íéðúçäå íéìáàä
éøäù íùì ñðëäì øúåî çøæî ãöá øùà
äøæòä ìúåë ãò éçøæîä úéáä øä ìúåëî
øúåî úî àîèå ,äîà â"éù ùé éçøæîä

.úéáä øäá ñðëäì

íàåæ"ô÷ êøåàá éîåøã ìúåëá úåéìò ùé
íä éøä çøæîä ìà áøòîä ïî úåîà
íéúáä éë øîåà éðà ììë êøãå .ùã÷ä ììëá
ïéà çøæî ãöå ïåôö ãöì øùà úåéìòä åà
àì íà íäì ñðëéì øúåîå éìöà ÷ôñ íäá
êéøö æàã ùã÷îä êåúì äáøä úèìåá äéäú
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ïéëéøö áøòîå íåøã ãö ìù íúåà ïëå ,ãîåà
.ã"åúëò ,ãîåà

,ïëàíöò ìò åøéòäù íé÷ñåô äîë íðùé
éôëå ,åéúåð÷ñî ìò íâå ,æ"áãøä éøáã

.øåòéùä êùîäá ïìäì øàåáéù

dxfrd xie`l dqipk
àøîâáäî ,÷ôúñä àáø à ,æé úåòåáùá

(äééäù éãë) åîöò äìúá ïéãä
.å÷éúá úàæ äçéðä àøîâäå ,äøæò øéåàá

ú"åùáàøîâá ÷ôñäã áúë (íù) æ"áãø
àøåñéà éåä å÷éúá åçéðäù
åúùåã÷áù øáñã í"áîøä úòãì àúééøåàã
úòãìå ,øåñàå àøîåçì ïðéìæàå ãîåò
,ùã÷úð äøæò øéåàã äéì àèéùô úåôñåúä
àîèå äàîåèä úåòéãéá àéðúã áâ ìò óàå
ìàå" øîàðù øåèô úåââ êøã ìëéäì ñðëðù
äàéá êøã (ã ,áé àø÷éå) "àáú àì ùã÷îä
àåä øåñà ìáà øåèô íå÷î ìëî ,äøåú äøñà
í"áîøä áúë ïëå ,úåãøî úëî åúåà ïéëîå
éô ìò óàå :ì"æå (ùã÷î úàéá úåëìäî â"ô)
,úåãøî úëî åúåà ïéëî úøëî øåèô àåäù
åá ñðëðù ïéá úåââ êøã ùã÷îì ñðëðù ïéá

.ìãâîå äáéú äãéùá íéçúô êøã

øéòäåå ïéââã ïåéë øîàú íàã äæ éôìúåéìò
ìëù äãåî úåôñåúäå åùã÷úð àì
ìò øùà äééìòäî õåç åùã÷úð àì úåéìòä
äúò ñðëéì øúåî äéäé àì äîì ,ìëéää
åùã÷úð àìã ïðéøîà àìã òã ,úåéìòä ìëá
ïîæá úåéåðá åéä øùà úåââäå úåéìòä àìà
úåéåðáä úåéìòäå ïéââä ìáà ,íéé÷ äéäù
äøæòä øéåà êåúá àîù ,ùã÷îì áéáñ äúò
,æà åéäù úåëùìä øéåàá åà úåéåðá íä
øøáúð íà êëìéä .÷éôð àì à÷éôñ éãéîå
úåéåðá íäù éúáúë øùà ïåáùçä éôì

äìòîì àîù øîåì äáåâì ùåçð àì ùãå÷á
úåéåðá ïä åùã÷úð àì øùà úåëùìä úåââî

.äøæòë äøæòä øéåàã ïåéë

ìëîååâäðù âäðîì íòè æ"áãøä ïúð íå÷î
úåéìò íúåàá úåìòì íìåòä ìë
àìå åðòîù àìå åìåë úéáä úà íùî úåàøì
ì"æ ã"áàøä éë .à :íãéá äçéîù éî åðéàø
,ùã÷îì ñðëðù éîì úøë ïéà àðãéàäù øáåñ
úéá úåëìäî éùù ÷øô) äâùäá àöîú ïëå
.á ,ú÷åìçî àåä ïéãä ø÷éòù éøä ,(äøéçáä
úåéåðá íä åìà úåéìò àîù ÷ôñ øáãäã
úåéåðáù øîåì éöîú íàå .â ,àì åà ùãå÷á
àäã ùã÷úð àì äøæòä øéåà àîù ,ùãå÷á
åîöò äìú ,àáø éòáã àäã ùøôîã àëéà
íà äéì àéòáéî à÷ éëä ,äøæòä øéåàá
úñøéâ éôì àì åà äøæòä øéåà ùã÷úð
øîàú íàã .ã ,äèéùôéà àìå íéøôñä
úåââ øéåà ìò àîù ,äøæòë äøæòä øéåàù
êëìéä .úåéåðá ïä åùã÷úð àì øùà úåëùìä
ì÷äì øáãä åìú é÷éôñ éðä ìë àëéàã ïåéë

.ùãå÷á úåæçì íú÷ùç áåøî

ìëî:åðåùì äæå æ"áãøä óéñåä íå÷î
ìáà ,âäðîä íòè êì éúáúë äðä
àì ñðëú àìå íéøäæðä ïî äéäú äúà
ä÷åçø äéäú àì íà äééìòì àìå úéáì

.äáøä äôéëäî

ãåòò÷ø÷ä úçú äìéçî ùéù òîùù àéáä
úçú ãò úëìåäù áøòîä ãöì äçúôå
äæ øáãå íùì ñðëðù íéãåäéäî ùéå äôéëä
äøæòì úåçåúôä úåìéçî ïì àîéé÷ã øåñà
ììëî åæ ïéàù ïì àîéì ïàîå ,åùã÷úð
àîéú åìéôàå .äøæòì úåçåúô åéäù úåìéçîä
ùã÷úð äøæòä úéò÷ø÷ ,úéùòð ùãçî úàæù
éúéàø áåù .à ,ãë íéçáæá àúéàãë íåäúä ãò
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êì ïéàù øòùì íéòãåéä íãà éðá éì åøîà ïëå
äôéëäî ä÷åçø äéäú àìù äééìò àìå çúô
øúåî êëìéä éúáúë øùà øåòéùä éôë
ìë úåéìòä ìà úåìòìå íéçúôä ìà áø÷úäì
.éúáúë øùà úå÷ôñä úåôøèöäá ïëù

mipey`xd miwqetd ly mlekk maex
m"anxd zhiyk exingd

øåèääøåé) úåøùòîå úåîåøú úåëìäá
ùøåôî áúë (àìù ïîéñ äòã
ìåëàì éåàø äéä :ì"æå ,í"áîøä úèéùë
ïéàù éô ìò óàù íéìùåøéá éðù øùòî
àìà ,åìèá àì úéáäå øéòä úùåã÷ äîåç
çáæî ïéàù ïåéë åìëåàì øùôà éàù

.äîäá øåëáì ù÷úéàã

äàøåà ïâîáïîéñ íééç çøåà) ì"ðä íäøá
÷ñôù äî àéáäù (á ÷"ñ àñ÷ú
(äøéçáä úéá úåëìäî å"ô) í"áîøä
ãéúòì äùã÷ íéìùåøéå äøæòä úùåã÷ù
ïéøéøù í"áîøä éøáãù ÷ñôå ,'åëå àåáì
áééç ùã÷îä íå÷îì äúò ñðëðäå íéîé÷å
òîùî ïëå ,íéúî éàîè åðìåëù úøë
.(íìòðå ä"ã) úåôñåúá á ,ãé úåòåáùá

äðùîäïâîäë ÷ñô (ä ÷"ñ íù) äøåøá
íå÷îì äúò ñðëðäã ,íäøáà
íéúî éàîè åðìåëù úøë áééç ùã÷î
äùã÷å äúòùì äùã÷ äðåùàøä äùåã÷å

.(íäøáà ïâî) àåáì ãéúòì

ú"åùá(åë ïîéñ ã"åé ä ÷ìç) øîåà òéáé
úèéùì úåéàø äîë àéáäå êéøàä
,ùã÷îä úéáî äðéëù ä÷ìúñð àìù í"áîøä
ãîåòäù (ì) úåëøáá ïì àîéé÷ãî ,íäéðéá
ùã÷îä úéá ãâðë åáì ïéåëì êéøö íéìùåøéá
øéù) áéúëãî ïì à÷ôðå ,íéùã÷ä éùã÷ úéáå

éåðá êøàåö ãåã ìãâîë" (ã ,ã íéøéùä
÷ñôð ïëå .åì íéðåô úåéô ìëù ìú ,"úåéôìúì
(â"ä äìéôú 'äî ä"ô) í"áîøá äëìäì
ïîæá íâù çëåî ,(á"ñ ãö 'éñ) êåøò ïçìåùáå
,ïëìå ,ùã÷îä úéáá äðéëù úøàùä ùé äæä

.åãâðë ììôúäì åùøãú åðëùì

àéáäåúèéùë íéøáåñä íéðåùàø äîë
äùò úåöî) â"îñä Á í"áîøä
åðéáø ,(é"à úåëìä) äîåøúä øôñ ,(âñ÷
ù"àøä úåôñåú ,(à"î úéòéáùã å"ô) ïåùîù
(ãî àîåé) úåôñåúä åáúë ïëå ,(á ,áô úåîáé)
ùã÷îì ñðëðù àîèù àåä ïéãã ,à"áéø íùá
éøäù ,áééç úåöéçî ìôðã øúá åìéôà
úåôñåúä åáúë ïëå ,íìåò øåñéà åøåñéà

.(á ,ãé) úåòåáù

ïëåíìùä íéàøé øôñá õéîî à"øä áúë
úøáñë øéîçäì ùéù (æòø 'éñ ,æ ãåîò)
ãéúòì äùã÷ äðåùàø äùåã÷ øîàã éñåé 'ø
äæä ïîæá íéìùåøéì ñðëðä êëìéä ,àåáì
ùã÷îä íå÷îá ñðëé àìù øäæéì êéøö
åðì ïéàå ,íéúî éàîè åðìåëù ,úåøæòäå
øôñá áúë ïëå .ù"ééò ,éòéáùå éùéìù úàæä

.(â"ñùå áñù äåöî) êåðéçä

õ"áùøäåêéøàä (àø 'éñ â"ç äáåùúá)
éøáãî í"áîøä úèéù úà ññáì
íìåòì úîéé÷ äðéëùäù íéùøãîäå àøîâä
êîñ ïë íâ ùéå :íééñå ,íéìùåøéå ùã÷îä úéáá
íéøöîî ìâøì íéìåò íä ïééãò éøäù ,äæì
ïééãòå ,'åëå íéùøãîäî æîø ùéå ,úåöøà øàùå
øîà àìù ,íéìùåøéá åéäù íéñðä ïî øàùð
úñðëä úéáá éë ,íå÷îä éì øö åøéáçì íãà
ìë íå÷îä éùðàì íä íéëéøö íéìùåøéáù
õá÷úä úòá äô ìà äô úàìîúîå ,äðùä
íìåëå ,úåòåáùä âçá úåàî 'âî øúåé íéââåçä
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äúùåã÷á ïééãò éë íéçååø íéáùåéå íéñðëð
éñ äæå ,àéä.ì"ëò ,úéùéìù äìåàâ ïî

íééñåéàãå àðéãìã ,íù åéøáã øîåà òéáéä
ì"ðä íé÷ñåôä áåø úòãë ïðéè÷ðã
äòåîùä ìò êåîñì ïéàå .øåñàì å÷ñôù
éë ,äæá ì÷äì åâäðù éøéàîä åðéáø òîùù
áåùé íéé÷ äéä àì éøéàîä ïîæáù òåãé
òéøëäì íééåàøä äøåú éìåãâ ìù íéìùåøéá
øåñéàá ã"áàøä ïéáì åúòéñå í"áîøä ïéá

.äæ ïåâë úøë

epinia exq` mipexg`d miwqetd ilecb
ziad xd ghy lkl qpkdl

å÷ñô,÷çöé úçðîä íäéðéá ,íé÷ñåôä éìåãâ
õéöä ,øîåà òéáéä ,éèìå'æ á"øâä
øä çèù ìëì ñðëäì ïéàù ,ãåòå ,øæòéìà
ùîçá ÷ø àìå ,íéìúëä ïéá åðéîé ìù úéáä
øä ìù äîà úåàî ùîç ìò äîà úåàî

.äëìää éô ìò øåñàù úéáä

úçðîä,øëæðä éôìã ,áúë (íù) ÷çöé
ìò êåîñì ïéàã ïë íâ òîùð
á"ô úåãî) äðùîá øàåáîù øùàá äðòèä
øäã (à"î ä"ô ç"áäéá 'ä) í"áîøáå (à"î
éãö íåéäëå ,äîà ÷"ú ìò äîà ÷"ú úéáä
òáøàë úéáä øää ìù úéçøæîäå úéáøòîä
úåàî ùìù úéðåôö ãöå ,øèî íéðåîùå úåàî
íééúàî úéîåøãäå ,øèî ãçàå íéøùò
éãéö ,äæ éôìù ,øèî äùìùå íéøùò
÷"úî øúåé äáøä äîä úéáøòîäå úéçøæîä
ãöì úö÷ ÷ìçù ,øîåì íðåöø ïë ìò ,äîà

.øåñéàä íåçúá éåä àì ,íåøã

éôìåíéòãåé åðà ïéàã ,àëøåá äæ ìë ,ì"ðä
èéìçäì éãë ,ùã÷îä íå÷î ÷åéãá
æ"áãøä éøáãî çëåî äæå ,ãåãîì ïëéäî
åúìàùá áúëù ,(è"ìøú ïîéñ) íù åîöò

äåáâ àéäù äàåø éðà äúòå ,ïåùìä äæá
ãöî õåç ,úéáä úåáéáñ ìëî ,úéáä øäî
äéä àì íùå ,èôùåäé ÷îò íù øùà ,íåøãä
ãöá úéáä øää ìë ÷éæçä éøä ,ì"ëò ïéðá
àåä íâã ,äðéî òîùå ,ùãå÷îä íå÷îì íåøã
äéúù ïáàì ì"ðä ïáàä íå÷î úà ÷éæçä àì

.ì"ðë éàãåá

ïëìëî ä"ã å"ô) çøôå øåúôë øôñá øàåáî
íéøëéð ïëå áúëù äîá ,('åëå äàøé äæ
áøäî) äâäáå ,'åëå íåøãì äãìåç éøòù éðù
íéøòùäî ãçàã ,áúë (ãìôðîåìá é"øäåî
øùà) ,õåçáî øéòä úîåçá íåéä íâ øëéð
,(ùã÷îä úîåç íò äæä íå÷îá úçà àéä
àåä éë ,øéëé ùéà ìëå ,íéðôî ÷ø øëéð éðùäå
çëåî éøä ,ïë íà ,íù ïééò ùã÷îä ãéøù
äîî çëåî ïëå ,íù ãò êùîð úéáä øäã
íåéä ïë íà ,äæ éøçà çøôå øåúôëä áúëù
ïéðòì áø÷úäì ìëåð õåçáî ,åðéàèçá åðçðàù
ïëå ,íéìúëä íúåà ãò äéåçúùäå äìéôú
íéìúëäî àä äðéî òîù ,ì"ðë 'åëå øáã àîò
çëåî ïëå ,íåìùå ñç äéîù øëã ïàî ,íéðôìå

.ì"ðä ùãå÷ä êøã øôñ éøáãî

úåáåùúáåìòá ìò áúë (ä"ë 'éñ) ò"îøä
:ïåùìä äæá ,çøôå øåúôë

æäåíå÷î ìëî ,'åëå àåä ìåãâ íãàù ,åá øä
úîàá íä ,ùã÷î úàéá éáâ åéøáã ìë
àéáä àìù äî äðäå) ,ì"ëò çøôå øåúôë
éðôî àåä ,éáøòî ìúåëî ,çøôå øåúôëä
äéä ïééãò ,éùéùä óìà úìéçúá åðîæáù
õåøôì ïéäé éî ïë íàå ,(òãåðë øôòá äñåëî
çøôå øåúôë ìòáä øùà ,íìåò ìù åøãâ

.ì"ðë äæ ìò åîúåç çéðä

íâäù÷ù àéáä (íù) øîåà òéáé ú"åùá
úåøæòä íå÷î úòãìå íöîöì ãàî
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'éñ á"ç) æ"áãøä ú"åùáù óàù ,ìéçäå
úàø÷ðä ïáàäù ÷ôñ ïéàù ,áúë (àöøú
,äéúùä ïáàä àéä (òìñä úôéë) àøëöìà
íéùã÷ä ùã÷ úéáá ïåøàä äéä äéìòù
,(åìø 'éñ ã"åé øôåñ íúç ú"åùá ãåò ïééòå)
øáëå ,äæ ìò ÷ô÷ôì áúë øçà íå÷îá ìáà

.êë ìò íéøøåò åðàöî

óàåøä úîåç àåä éáøòîä ìúåëäù òåãéù
áúëù åîë àìãå) úéáøòîä úéáä
íùîå ,(äøæòä ìúåë àåäù íù æ"áãøä
éøä íå÷î ìëî ,äîà ÷"ú úéçøæîä äîåçì
éáøòîä ìúåëä ïéáù ÷çøîä åðì òåãé ïéà
áúëù äîå ,íéùã÷ä ùã÷ úéá ìúåëì
äàîù (úåãîã á"ôø) áåè íåé úåôñåúá
,ìùî êøã àìà åðéà ,íäéðéá íéìéãáî úåîà
ìàøùé úøàôúáå ,íù åîöòá áúëù åîëå
ïééòå .úåîà â"ñ íäéðéá ÷çøîäù áúë íù
úùéøã ñøèðå÷á) ãåã úìéàù ú"åùá ãåò
éàù ,áúëù ,(â"òñ ã"éã íéìùåøéå ïåéö
,çáæîä íå÷î ïéåëì íéðô íåùá åðì øùôà

.úøë øåñéàá äæá ùåçì ùéå

ãåòåîéëñäå åøæâå åðîð øáë úòëã ,áúë
øãâ øåãâì ó÷åú ìëá øåãä éìåãâ
íãà íåù ïéäé ìáì äøåîç äøäæàá øéäæäìå
,äìéù àáé éë ãò ,úéáä øä çèùì ñðëäì
íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå" åðá íééå÷é æàù

.çèá ïåëùé åðì òîåùå ,"íúøäèå

daxd wifgn meik ghydy dprhl digc
ziad xd ghyn xzei

ú"åùáúåà à ïîéñ é ÷ìç) øæòéìà õéö
äøåîàä äòøëääã ,áúë (âðÁàð
áééç ùã÷îä íå÷îì äæä ïîæá ñðëðäù
íéðåùàøä úåøåãá êë äòøëåäù åðøîà úøë
÷éãöäì ùéù óéñåäå .íéðåøçàä úåøåãáå

('á ïîéñ) ïåéö ïéðá ú"åùá áúëù äî úà
íé÷ñåôä ìëå àéä úéãéçé ã"áàøä úòãù
íå÷îì äæä ïîæá ñðëðù éîù åîéëñä
äîë ãåò èøôî íùå ,úøë áééç ùã÷îä

.äæá íéáééçù íéáåéç

øçàåéìåãâ ìë úåòã äìîùë ùøôù
ãò íéðåùàøä éðåùàøî ,íé÷ñåôä
øåñéàá øåñàì àåäù ,íéðåøçàä éðåøçà
ùã÷îä íå÷îá äæä ïîæá äñéðëä øåîç
ïîæá ïéàù ì÷ð ïåáðì úòã :áúëå åéøáã íééñ
äáåâë àäé åìå àåäù éî íåùì èìçäá äæä

øàìò ÷åìçì ùàø ì÷äì àåáì åäáâ íéæ
íìòð àì äëìäá øáãù íé÷ñåôä éøéáà
úåðùì àåáì ,òåãéëå ,úåøéäáä íäéðéò ãâðî
ïåùàø éàðú êéøö úìáå÷îå äòåá÷ äëìä
äîëçá íäéîãå÷î íéìåãâ åéäé íéðùîäù

.åðøåã ÷ôåàî íìòðù øáã ,ïéðîáå

äðòèìå,äñéðëä øéúäì íéöåøä íéðòåèù
éôì ÷éæçî LíåéëN çèùäù
úéáä øä çèùî øúåé äáøä åðìù úåãéãîä
áéùä äæì ,äîà ÷"ú ìò äîà ÷"ú àåäù
åðúà ïéàã (ñ úåà íù) øæòéìà õéö ú"åùá
íéùã÷ä ùãå÷ íå÷î ÷åéãá äî ãò òåãé
ú"åùáù íâäå ,úåãéãîä úà ãåãîð íùîù
íå÷îù íéòáå÷ ,ãåòå (èìøú ïîéñ) æ"áãø
ãâñîä íåéë àöîðù àåôéà àåä äéúùä ïáà
,úåãéãîä ãåãîì àåôéà íéëéøö íùîå ,øîåò
,úàæä äçðää ìò íé÷ìåç íéøçà ìáà
åôåñá ùãå÷ä êøã øôñá àîâåãìå ,òåãéë
ïáà úåàéöî åðòãé àì íåéä äðäå :ì"æå áúë
íéåâä éë úãîåò àéä ãöéë úàæä äéúùä
äåáâ àéäù äëá øîåà äæ ,àåù øáéã íäéô
ãåîìúä êôä äæå øéåàá äéåìúå õøàä ïî
äàøúå äìâú íéîùî 'ä àøéå óé÷ùé ãò

.íù ïééò ,åðéìò åúåëìî
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ïëíéøòù úìéòðá äîú äãåáò øôñá ïééò
ïéðáá äðùéù äôéëä íàã .à ,äîúù
äéúùä ïáà àåäù òåãéå øåøá íéìàòîùéä
äìåãâä úñðë éùðà åòãé àì éàîà ïë íà
ïáà éãé ìò çáæîä íå÷î éðù úéá ïéðáá
éãë éàãåáã .á ,íéàéáðì åëøöåäå äéúùä
äùòîì äëìä äæ ìò êåîñì äùòî úåùòì
äøéñîå äðîàð úåãòå äøåøá äòéãé êéøö
ïáàä ìò åãéòéù ùéà éôî ùéà äøåîâ
úåàøäì åðééäã ,äæ àåä éë åîöò äéúùä
øåñîì ìëåéù éãëá åéðéòá ïáàä ìò òáöàá
íéðáà àìî åìåë øää éøäå ,'åëå ïáì áàä
ìëéää úà ñåôåøñåðøè ùøçùëå ,íéòìñå
íéñåëî åéäù íéðáà äîë åìâúðù éàãåá
íéìåâî åéäù íéëåîð íéðáà äîë åñëúðå
íéðéðá íù åðáùë êë øçà ïëù ìëîå ,íãå÷
íéðéðáäì êøåöä éôë úåøéôç äîë åøôçå
íéøáã äîëå äîë åðúùðù øåøáå éàãå íää
ìë äæ ìò ãéòéù åîë íãå÷î åéäù úåîëî

.íù ïééò ,øùé ìëù ìòá

íàåìëî øéîçäìå ùåùçì åðéìò ÷ôñî ïë
íå÷î ïéà éìåàù ãåãîì äöøðù íå÷î
éàåø íéáúåëù éôëå ,ïàë åãåáë ïëùî
çèùä ìëá íðùé éë íðîà íéøùàî íå÷îä
,úåðåù úåøåöá íéòìñ Á úåôéë äáøä
íéðôáîù ìë ÷ôñî øåñàì ùéù ,ïôåàá

.úéáä øä úîåç

zen`d z` cecnl cvik mircei ep` oi`
íòèíéìåëé åðà ïéàù ,åðéîéá øéîçäì óñåð

úðùîá àáåî ,úéáä øä úà ãåãîì
,ãåã úìéàù ú"åùî (ã úåà íù) õáòé
ïåùàø øîàî íéìùåøéå ïåéö úùéøã ñøèðå÷

ååëì :ì"æåéà (çáæîäå ùã÷îä ìù) åîå÷î ï
ãåãîì ìéçúäì òãð ïéðîù ,éúòãì øùôà

,úåîàä äúò ãåãîì ìëåð êéà 'åëå úéáä øä
'ãî òãéì ìëåð àìå äðúùðù øåøá øáãã
íéîéá äéäù çôè íä íà åðìù úåòáöà
èìçäá øîåì ìëåð èòîëå ,àì åà íää
øåøéáá åèòîúð íéùðàä ìãåâù ,äðúùðù
ïéåëì ìëåð àì íéðô ìë ìòå ,ïîæä êùîäá
ïéëìåä äøåú éøåòéù ìëáã óà ïë íàå ,äæ
éôë ìëä åøîàð ïéøåòéùäù ,åðéúåãéãî øçà
ìáà (à ,çî ïéáåøéò ïééò) íãà àåäù äî
êåúá 'åëå çáæîä íå÷î àåöîì íéöåøù åðà
øä éìåà ,'åëå äîà úåàî ùîç ìù áçøî
êøöð åéùëò úåðè÷ä åðéúåãî éôë úéáä
åá àöîð àì íàå ,äîà úåàî ùùî úåéäì
.ù"ééò ,úòä êøåàá åúåà åøö÷ àîù ïë

mb xaer dfd onfa ziad xda xwand
ycwn `xenc dyra

áúëäàøðã (ä úåà íù) õáòé úðùîä
äæ ,êøåöì àìù äøæòá íéðô úééàøù
àøåî äæ ïéàã ,ùã÷î àøåî íåùî øåñà
äæå .êøåöì àìù äøæòì ñðëð íà ùã÷î
úéá úåëìäá áúëã í"áîøä éøáãá ùøåôî
äùò úåöî :ì"æå (à äëìä æ ÷øô) äøéçáä
,"åàøéú éùã÷îå" øîàðù ùã÷îä ïî äàøéì
äåöù éîî àìà àøé äúà ùã÷îä ïî àìå
àéä åæ éàå ,áúë 'á äëìäáå .åúàøé ìò
åà åì÷îá úéáä øäì íãà ñðëé àì ,åúàøé
àìà åì ñðëé àìå ,'åëå åéìâøáù ìòðîá
òîùîå .íù äðùî óñëá ïééòå .äåöî øáãì
àåä äåöî øáãì àìù úéáä øäì ñðëð íàù
.ùã÷î àøåî ìù äùò øåñéà ìò øáåò

óéñåäåéî åìéôàù àöîð äæ éôìã íù
äàîåèî øäèðå ïéãë ìáèù
àìù úéáä øäì äìòå åôåâî úàöåéä
êøåö ïéàù äæä ïîæá ïåâëå ,äåöî êøåöì
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äùòá øáåòù ,úéáä øäì úåìòì äåöî
.ùã÷î àøåîã

bdep ycwn `xen oic c"a`xd zhiyl s`
dfd onfa mb

ú"åùááúë (àé úåà íù) øîåà òéáé
í"áîøä éøáãë ÷åñôì ïúåð ïéãäù
äùåã÷ù íéðåøçàäå íéðåùàøä áåøå
øåñà ïëìå ,àáì ãéúòì íâ äùã÷ äðåùàø
ììâá ,ùã÷îä íå÷îì äæä ïîæá ñðëäì
óçøìå ñåèì íâ øåñàå ,íéúî éàîè åðéúåéä
íå÷î øéåàá (øèôå÷éìä) ÷åñîá åà ñåèîá
øéåà ìò íâ äìç äùåã÷äù éðôî ,ùã÷îä

.òé÷øì ãò äøæòä

äåöîåíéáøì òéãåäìå øåñéàä íñøôì äáø
øåñéàá åìùëé àìå àåä úøë ïåòù
úåòåáùã ÷"ô) àúôñåúá àéðúå ,äæ øåîç
ùã÷î úàîåè äù÷ ,ïåòîù éáø øîà ,(á"ä
ìëù ,äøåúáù úåøéáò ìëî øúåé åéùã÷å
,äðùá úçà íòô úåøôëúî äøåúáù úåøéáò
ç ìëá úøôëúî åéùã÷å ùã÷î úàîåèåùã

.ù"ééò ,'åëå ùãçå

äðäåïéðòì (á ,å) úåîáéá àúééøáá åðéðù
úéáù ïîæá àìà éì ïéà :ùã÷î àøåî
íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàù ïîæá ,íéé÷ ùã÷îä
åøåîùú éúåúáù úà" øîåì ãåîìú ,ïéðî
úáùá äøåîàä äøéîù äî ,"åàøéú éùã÷îå
.íìåòì ùã÷îá äøåîàä àøåî óà ,íìåòì
øäì íãà ñðëé àì ?ùã÷î àøåî àéä åæéàå
ìòù ÷áàáå åúãðåôáå åìòðîáå åì÷îá úéáä
ì÷î ä÷é÷øå àéøãðô÷ åðùòé àìå åéìâø éáâ
úéá 'äî æ"ôá) í"áîøä ÷ñô ïëå ,øîåçå
ìò áúë àì úåâùäá ã"áàøäå .(æ"ä äøéçáä
éãåà ééåãåà ÷úùãî äøåàëìå ,íåìë àìå äæ
ùã÷î àøåî ïéã àîìò éìåëìã àîìà ,äéì

ãâðë ììôúäì äåöîù íùë ,äæä ïîæá âäåð
.äæä ïîæá íâ íéùã÷ä ùã÷ úéá

àéáäå(ãðø ïîéñ) êåðéç úçðîä áúë ïëù
åàéáäù êåðéçäå í"áîøä äøåàëìã
ãéúòì äùã÷ã åøáñã íúèéùì ,åæ àùøã
øáñã ã"áàøä óàù øîåì øùôà ìáà ,àåáì
úùåã÷ù ïåéë ,àåáì ãéúòì äùã÷ àìã
'ñåúáå é äìéâî) øúéä äéøçà ïéà íéìùåøé
úåðáäì ãéúò éùéìùä úéáäù íâå ,(íù
àîìò éìåëì ïëì ,åðéîéá äøäîá äæä íå÷îá
ïî ùã÷î àøåî ïéã âäåð äæä ïîæá íâ

.ù"ééò ,äøåúä

ïëåàøåî ïéãù (å úåîáé) øðì êåøòá áúë
,ã"áàøäì íâ äæä ïîæá âäåð ùã÷î
à÷éôñ ÷ôñ àëéàä íéðô ìë ìòå .ù"ééò
åúòéñå í"áîøë äëìä àîù ,àøîåçì
øîåì éöîú íàå ,àåáì ãéúòì äùã÷ã
äãåî àåä íâ ùã÷î àøåîá àîù ã"áàøäë

.äæä ïîæá íâ øåñàì ùéù

ïåéëåí"áîøäë äëìäì ø÷éòäù øàáúðù
äðåùàø äùåã÷ù íé÷ñåôä áåøå
ïîæá ñðëäì øåñà ïëì ,àáì ãéúòì äùã÷
åìòðîá äìéáè øçàì åìéôà úéáä øäì äæä
ñðëäì øåñà ïëå ,'åëå åéìâø éáâ ìòù ÷áàáå
éáâì óà éøäù ,àîìòá ìåéè êøã úéáä øäì
àúééøáá åðéðù ùøãîä úéáå úñðëä úéá
ïéñðëð ïéàå ,ïäá ïéìééèî ïéà ,(á ,çë äìéâî)
éðôî íéîùâáå äîçä éðôî äîçá ïäá
'äî æ"ô) í"áîøä ÷ñô ïëå .'åëå íéîùâä
àøåî úåöî ììëîù ,(á"ä äøéçáä úéá
øáãì àìà úéáä øäì ñðëäì àìù ,ùã÷î
øçàì óà øúåä àì äæ íâ äðäå .äåöî
,úåøæòä íå÷îì õåç àìà ,åéø÷ì ìáèù
øäæäì êéøö úî úàîåè íåùîù ,ìéçäå



dyxtd ipeibd—dfd onfa ziad xdl dqipk xeqi`fr
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ñðëéå ìùëé àìù ïôåàá ÷çøúäìå ãàî
íùàå òãé àì àåäå ,ìéçäå úåøæòä íå÷îì

.åðåò àùðå

mipexg`d iwqet ilecbn mitqep minrh
ghy lkl qpkdl exq`y epiptly xeca

ziad xd
éôëé÷ñåôî äáøä ,ìéòì åðøëæäù

å÷ñô åðéðôìù øåãá íéðåøçàä
,úéáä øä çèù ìëì åðéîéá ñðëäì øåñàù

å'æ á"øâä íäéðéáòéáéä ,÷çöé úçðîä ,éèì
ïåéëî íîòè ø÷éòå .øæòéìà õéöäå ,øîåà
ùîçä íå÷î ÷åéãá ïëéä åðì òåãé àìù
øä ìù äîà úåàî ùîç ìò äîà úåàî
øä çèù ìëì ñðëäì øåñà ïëì ,åðìù úéáä
íé÷ñåôä ,ïëà .åðéîéá íéìúëä ïéáù úéáä
ìëá ñðëäì øåñàì íéôñåð íéîòè åàéáä

.úéáä øä çèù

ú"åùáøáãá êéøàä (ì"ðä) ÷çöé úçðî
,äàøåðä øãâ úöéøôäî äòåîùä
äñéðëä øéúäì ,ãçà íëç úòã ìò äìòù
.íéìòð úöéìçáå äìéáè éøçà ,úéáä øäì
ìëî øåñàì íéîòè äîëå äîë íù àéáäå

.ìëå

íòèíéöøôúîä íéáøì ãé ïúé äæ ,ïåùàø
úöéìçå äìéáè àìá äøää úåìòì
øéñäì àáù ÷çöé úçðîä áúëù éôë ,íéìòð
øúéä äæéà äéä íà óàá øùà ,ìåùëî
úéáä øä úùåã÷ àìà éåä àìã àëéä ñðëäì
ìëî ,íéìòð úöéìçå äìéáè éãé ìò ,ãáì
,äæî úëùîðä äìéùëîä äìãâ äî íå÷î
äøää úåìòì ,íéöøôúîä íéáøì ãé ïúéì

.íåìë àìåá

íòèùã÷îä íå÷îì íâ åñðëé íäã ,éðù
äéä äæ ìë éøäå ,íéùã÷ä ùãå÷å

,åðúøàôúå åðéùã÷î úéá ïáøåç úîøâá
äæå (èø ïîéñ) íéãéñç øôñá àúéàã åîëå
ïåéæáå ùàø úåì÷ íéøëð åâäð àì :åðåùì
øîàðù ìàøùé åá åâäðù ãò 'ä úéáá
úéáä äéä íéöéøô úøòîä" (àé ,æ äéîøé)
,"êøã éøáåò ìë äåøàå" êë øçàå "äæä
ïë íà àìà äòø íéìøòä åùòé àì íìåòì
,äæì äæ íäéðéá äòø äìéçú ìàøùé åùòé
åæáé ïë íà àìà íéîëç éãéîìú åæáúé àìå
ïéàå äøåúä úà ïéæáîù åà äìéçú äæì äæ

.íãéá ïéçåî

ïëåíéîòèä úà àéáä (íù) øîåà òéáéä
ñðëäì øåñàì ùéù éðùäå ïåùàøä
ùéù éàãåáù :áúë êëå ,úéáä øäì
úéáä øäì ñðëäì àìù øîùäìå ÷çøúäì
åàáé éë ,äåöî êøåöìå äìéáè øçàì åìéôà
çèùì äàîåèá ñðëäìå õåøôì ïåîää
àúì÷ì÷î éùðéà éôìéã ,ìëéääå úåøæòä

.àúð÷úî àìå

íòèäéäéù ÷ã÷ãì íéëéøö ,éùéìù
úçðîä áúëù éôë ,äøéùë äìéáèä
ùé äðåùàø äô÷ùäá äøåàëìã (íù) ÷çöé
øäì äñéðë øéúäù ì"ðä íëçä éøáãì íå÷î
äðùîá úùøåôîä äëìää éô ìò ,úéáä
äøéçáä úéá 'äî å"ô) í"áîøáå (à"ô íéìë)
íéáæ ïéàù ,äðîî ùãå÷î úéáä øä ,(å"èä
ñéðëäì øúåîå ,íùì ïéñðëð ,úåãð úåáæå
àîè øîåì êéøö ïéàå ,úéáä øäì åîöò úîä

.ã"ëò íùì ñðëð àåäù ,úî

íàåéìåáâ òãéì ïéìåëéã øîàð íà ïë
ìåëé äéäå ,úéáä øäáù äùåã÷ä
úùåã÷á ÷ø ,ùåã÷ä íå÷îì ÷ø ñðëì íöîöì

úéáä øäïéà íãå÷î åéø÷ì ìåáèé íà ,ãáì
íéëéøö åéä äæ éôì óàù ,ïáåîëå ,øåñéà



grxacna zyxt—dyxtd ipeibd
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äøéùë äå÷îá äìéáèä äéäéù ÷ã÷ãì
êééù àìã ,äöéöç íåù àìáå ,íéùð úìéáèì
,àøæò úìéáèá ì÷äì åããöù äî ìë ïàë
àáá ïééò ,àåä àúééøåàã íéùã÷å äîåøúìã
,(úåàå÷î 'ìäî à"ô) í"áîøáå ,á ,áô àî÷
.íéùðá åîë ,äôéôç ïë íâ íéëéøö éìåàå

íòèéôì ,íéùðàá úåáæ ùùç ùéã ,éòéáø
å"øú ïîéñ) íäøáà ïâîá àúéàã äî
äðùä ùàø áøòá ìáè íà åìéôàã ,('ç ÷"ñ
äàø àîùã ,íéøåôë íåé áøò ìåáèéå øåæçé
ç"ô) äðùî ïééò ,íéøåëò åà íé÷åìç íéî
àîù ÷ôñì óà ïðéùééçã ,ì"ëò (úåàå÷îã
íéîé äæéà àëéàã àëéä ÷ø àìå ,äàø
úçà íòô íéî úìèäá óà àìà ,íééúðá
íäøáà ïâîä äæì ùùç ,äìéáèä øçà

.(õøàì õåç úìç ïéðòì)

äàøå(âì 'éñ å"ç) øôåñ íúçá äæá ãåò
,äæä ïîæá àáåëéòì éåäã øáñã
åðà ïéàù ïåéëî ,ùîî äìéáèì êåîñ êéøöã
áøòä êéøö íàå ,äøäè úøéîùá íéàé÷á
úìçá óà äæ ìëå ,áëòîå øùôà àì ,ùîù
øäì äñéðëá ïëù ìëîå ,ïðáøãîã õøàì õåç
êåîñ êéøö éàãåáã ,àúééøåàãî éåäã úéáä
àì ,ùîù áøòä êéøö íàå ,ùîî äìéáèì

.áëòîå øùôà

ïàúàãåïðéòá íà àéòáéî àìã ,äæî
äæä ïîæá øùôà àì ùîù áøòä
,éø÷ ìòá øåñéà íåùî ,úéáä øäì ñðëì
ìëî ,éøù íåé ìåáèã øîàð íà óà àìà
úìèä àìá ,ùîî äìéáèì êåîñ êéøö íå÷î
éøùôà éúìá øáã èòîë äæã ,íéúðéá íéî

.äæá øäæäì

íòèäãð ,úåãìåé ,úåáæ ùùç ùé ,éùéîç
,äæ éôìã óéñåäù éôë ,íéùðá 'åëå

àìà ,íéùðàá úåáæ ùùç ùé ÷ø àì éøä
ê"ùá ïééòå ,íéùðá úåáæ éàãå íéîòô äîë
,úåãìåé ïëù ìëîå ,(ã"÷ñ æ"ô÷ ïîéñ ã"åé)
ìù íéðéã äîë ïëå ,íéøåôë éøñåçî ååäã
åðà ïéàå ,äæá íéøùå÷îä äøäèå äàîåè
øàåáîä éôì øúåéáå .ì"ðë äìà ìëá íéàé÷á
íà åà ,úìòáðáã ,(ô"÷ äåöî) êåðéç úçðîá
úçìúùîå ,äàåøë òøæ úáëù úèìåô àéä
äæá øàùð à"ô÷ äåöîáå ,úåðçî 'áì õåçî
ùé äùâøä àìá äúàøá íâå ,ïåéò êéøöá
úåðçî 'áì õåç ïë íâ úçìúùîã øîåì
äøéòö äùàì òâåðá ïë íà ,(íù ïééò ÷"áë)
äéäúù úåàéöîá ïéà èòîë ,ìòá äì ùéù
äéîé äöçîù ,ãáì úéáä øäì íâ äøåäè
ïéàå ,úìòáð àéä êë øçàå ,äãð äàîè àéä

.äìòáì úìåæ ,äå÷îì êìéì äìéâø

zxk wtqa ziad xd lk
íòèëéø÷éòå ììåë íòè àåä úîàäå ,éùéù

áúë ,ìéòì åðëøàäù éôë øúåéá
÷åéãá íéòãåé åðà ïéàå ïåéëã ÷çöé úçðîä
áøç ìëä äæä ïîæá éøäù ,ùã÷îä íå÷î

ìëä àìéîî ,áøçðåíåùî óà ,úøë ÷ôñá
.ãåçì äàîåè øåñéà

äîåéàãåì è÷ðã æ"áãøä éøáãî ïî÷ã
íúìéôú úéáá ãîåòä òìñäù
íàå ,äéúùä ïáà àéä íéáøä åðéúåðååòá
ìë äæ éãé ìò áåùçì ïéìåëé éøä ïë
,úåãî úëñîá àúéàã äî éôë ,ïéìåáâä
äéðéî æ"áãøä åîöò øúåñã äîî õåç ìáà
éøçà áúëù äîá íù (àöøú 'éñá) äéáå
ìúåë äéä ,åîöòá àåää ìúåëä éë ,äæ
,ãåò ,ïáäå ,íù ïééò íåøã ãöì øùà äøæòä
æ"áãøä ìò àéãäì íéìåãâ äáøä å÷ìç éøä
äæ ìò êåîñì ïéàã åäì àøéáñå ,äæá



dyxtd ipeibd—dfd onfa ziad xdl dqipk xeqi`hr
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,úøë ÷ôñá éà÷ çèùä ìë àìà ,àìå÷ì
.ã"ëò ,ãáì äàîåè íåùî óà

åîëåìéôàã (ã úåà íù) õáòé úðùîä áúë ïë
úàöåéä äàîåèî øäèðå ïéãë ìáèù éî
ìëì ñðëéäì øåîç øåñéà ùé íå÷î ìëî ,åôåâî
åðúàî íìòð íéîéä úåáøá éë ,úéáä øä çèù
ñðëðä ìëå ,ùã÷îä ìù ÷ééåãîä íå÷îä
äòéãé éà êåú ñðëéäì ìåìò úéáä øä çèùì
ñç ìùëéå ,íéùã÷ä ùãå÷å ùã÷îä íå÷îì
.ã"ëò ,úøë ìù øåîç øåñéàá íåìùå

íùååðì òåãé àìù íåéëã ,áúë (ä úåà)
ì"ðë ùã÷îä ìù ÷ééåãîä åîå÷î
äàîåèî øäèðå ïéãë ìáèù éî íâ éøä
ãáìî ,úéáä øäì äìòå åôåâî úàöåéä
éë ,úøë øåñéà ÷ôñá åîöò úà ñéðëäù
ùãå÷å ùã÷îä íå÷î ìà ñðëð àîù
ìò éàãå úøåúá øáò íâ àåä ,íéùã÷ä

.ùã÷î àøåî ìù äùò øåñéà

äàøåøçà íå÷îá éèìå'æ á"øâä áúëù äî
(äî ãåîò 'é äô ìòáù äøåú õáå÷)
øäá íééåñî çèù òåá÷ì ìëåð íà åìéôàã
éôìù ,ùã÷îä íå÷î åððéà éàãåáù úéáä
ìåùëîä éøä ,ììë òåá÷ì ïúéð àì äæ øåîàä
åøéúä" åøîàéù øçàì éë ,íåöò àåä íéáøì
àìù äìà ãòá áëòé éî "øáãä úà íéùåøô
ìåëé éî ,ãåòå ?úéáä øäì ñðëéäì ïéãë åìáè
éîéá úéáä øäì åñðëé àìù íéùð ãòá áëòì
ìùëéäì íéìåìò úååöî éøîåù óàå ?ïúåãð
ïéãë äìéáè íéëéøö ïàëù åòãé àìù ,êëá
.äå÷îá äìéáè íúñ àìå ,äãð úìéáè

,íìåàúà øåñàì íéëéøö åðà ïéà øåîàë
úåùùçä íòèî úéáä øäì äñéðëä
ìëì ñðëéäì øåñà ïéãä ø÷éòî àìà ,ì"ðä
ïîæá íù ñðëðäù íåùî ,úéáä øä çèù

øåñéà ÷ôñá àåä ïéãë ìáè íà óà äæä
ìù äùò ìò éàãå úøåúá øáò íâå ,úøë

.øàáúðù åîë ùã÷î àøåî

åîëøçàã (íù) ÷çöé úçðîá äàø ïë
øåñàì íéîòèä ìë úà àéáäù
åéøáã íééñ úéáä øä çèù ìëì ñðëäì
äìá÷ì ,íé÷åîðå íéîòè äîë ùéã ,áúëå

ì ñðëäì øåîâ øåñéàì ìá÷úðùúéáä øä
àåáé ãò ,ãáì úçà äòéñô óà ,äæä ïîæá
.ì"ëò ,ïîà åðéîéá äøäîá åðé÷ãö çéùî

ïëàíééç çøåà) äùî úåøâàä éøáãî íâ
íåéëù åðà íéãîì (âé÷ ïîéñ á ÷ìç
,ùã÷îä íå÷î úà ÷åéãá íéòãåé åðà ïéà
ïîæá ÷å÷øì øåñéàä ïéðòá ìàåùì áéùäù
äæéà êë ìë øåøá åðéàã ,úéáä øäá äæä
àåäù äøåøá äìá÷ äéä íà àéä ìúåë
äøæòä ìúåë åà úéáä øä ìù éáøòî ìúåë
íùì øåñà ïëìù ,úøåôëä úéá éøåçàù
àúä ìúåë àåäù øùôà íâå íéúî éàîè

.øåñà ù"àøäì óàù

ãåòúìéàù øôñáù åì äîåãîëù àéáä
÷ôúñî ïéìø÷î ã"ø ïåàâäì ãåã
ïåàâä íòè åäæ éìåàå .àåä äæéà ìúåëäá
êìä àìù åéìò åøîàù ì"öæ ÷ñéøáî æ"éø
ìáà .äàîåè ùùçî éáøòîä ìúåë ìà
íù ïéììôúîù íå÷î éë äùî úåøâàä äîú
íéðåùàøä åðéúåáø úåøåãî äìá÷ éàãå àåä
÷åìçì êééù êéàå íùì êìéì øúåîù

.ã"ëò ,íäéìò

zece` awri zelidw lra oxnn fexk
ziad xdl dqipk xeqi`

úåçøàááúë (ãëù ãåîò à ÷ìç) åðéáø
á÷òé úåìéä÷ä ïøî ìò øáçîä
ä÷éúòä øéòä úà åùáëù øçàì ãéî :êë
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åñðëð íéãåäé äáøäå æ"ëùúá úéáä øä úàå
ø"åî éì øîà ,úéáä øäì åîåéá íåé éãéî
ìò æåøë íñøôì íéëéøöù ì"÷åöæ à"èéìù
æåøë çñðå ,úéáä øäì äñéðëä øåñéà úøîåç
ùãå÷á åëøãëå ,úåøå÷î ùôçì ïë íâ éðù÷áå
áúåë äéä åãé úçúî ï÷åúî øáã àöéù
äîåãîë êë êùîð äæå ï÷úîå äðùîå ÷çåîå
ñôãð øáëù øçàì íâå ,øúåéå íéîé òåáù
êë ,ñéôãä áåùå ï÷úå óéñåä äáéúë úðåëîá

.íéîòô äîë äéä äæ

ø"åîáúëá áúëå íéúçäì éî úà éì øîà
ìò íúîéúç øãñ úà åùã÷ ãé
úàå ,ì"öæ êù à"øâä ïøî úà ,æåøëä
ø"åîãàä úà ,ì"öæ õéðæéåî ø"åîãàä
,ì"öæ åðãéìåè á"øâä úàå ,ì"öæ áåøæåàî

.íéâåçä éùàø íäù

ïëåø"åîãàä úà íâ íéúçàù ø"åî éðù÷á
æà äéäù (ìàøùé úéáä) ì"öæ øåâî
úåòöîàá ïåôìèá åîò éúøáã ,äôéçá
äéä àì åîöòá éáøä) åãé ìò ãîòù åùîùî
êééù äæ æåøëù éì äðòå (ïåôìèá øáãî
.íúç àìå í"éøåîãàì àìå íéðáøì

øáëùëìù æåøë àöé ñåôãì ïëåî äéä
øåñéà øîåç ìò íéðééãäå úåðáøä
ïéà øáëù ø"åî éì øîàå ,úéáä øäì äñéðëä
øáëù øçàî åðìù æåøëä úà ñéôãäì êøåö
ø"åî ìù æåøëá .øîåçä úà éì ïúðå æåøë àöé
áúëá éúôñåäù úåîå÷î éàøî äîë íâ ùé
.ïåøçàä æåøëì å÷éúòä ø"åî êë øçàå ãé

äæïáøåç øçà íâù ïì àîéé÷ :æåøëä ïåùì
,íå÷îä úùåã÷ äìèá àì ùã÷îä úéá
äðäå ,äàîåèá íù ñðëéì àåä íåéàå àøåð ïåòå

ïîæáéàîè åðìåë (äøô øôà åðì ïéàù) äæä
àø÷ð äéäù íå÷îá úéáä øäá ñðëðäå íéúî

úåàîåè éâåñ ùéå .úøë áééç äðéëù äðçî
íäîå ,àúééøåàãî úéáä øä ìëá ïéøåñàù
íéé÷ð 'æ úøéôñá àìà íéøäèð íðéà øùà
åðà ïéàù åððîæáå) à÷åã íééç íéîá äìéáèáå
ãéâäì ìåëé äæ éî úå÷éãááå úåøäèá ïé÷åñò
ãö ãçà íòô óà òøéà àì åãìåä íåéîù
.(íééç íéîá äìéáèå íéé÷ð 'æ äðåòèù äàîåè

ïëàåïéãë äøäèä éëøã ìë äùòéù éî íâ
øäì äñéðëä åðà åðúôå÷úá ïä ,úãëå
øåøá éë ,àåä éìéìô ïåò äøäèá åìéôà úéáä
åðéçà ïåîäî íéáøä úà íéàéèçî äæá øùà
íéøåäèù) äæ êîñ ìò øùà ìàøùé úéá
àìá" åñðëé äîä íâ (úéáä øäì åñðëé
àöîðå "úåðçîä éìåáâ äøéîù àìá"å "äøäè
äøåúä éø÷éò ìò øåáòì ììçúî íéîù íù
.íìåò úåîéî ùãå÷îä íå÷îáå éìâ ùéøá

åðéðùåïåò äù÷ã úåòåáùã ÷"ô àúôñåúá
úåøéáò ìëî åéùã÷å ùã÷î úàîåè
.ù"ééò ,'ä ÷øô ìà÷æçéî íù åàéáäå äøåúáù

äáåçåíéâåçä ìëî ìàøùé úéá åðéçà ìò
,åäö÷á òåâðå øäá úåìòî øîùäì
øùà ,úåàøåðä øåãä úåöøô åðì èòî èòîä
ìàøùé ìò øáù ìò øáù óéñåäì åàåáé
øä ìò äàîåèä ïåòá ùôð èàùá àåèçì
÷øå êàå .åðøîùé 'ã ,ùã÷îä íå÷îå úéáä
äìéôúå äðø úàùì åùâé éáøòîî ìúåëä ìà
.ïîà åðéîéá äøäîá ìàåâä úàéá ãò

íéáúåëäìàéøà ïéðáì íéëçîå áì áàëá
.ïîà åðéîéá äøäîá

qpkpy ixeitihpen dyn 'xa dyrn
ycwnd mewnl

øôñáàéáä (âî ãåîò à"ç) ùãå÷á éëìî
áø ÷éãöä øùä ìò äùòîä úà
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àá øùàëù ,ì"æ éøåéôéèðåî äùî 'ø íéìòô
,ì"æ éåì ø"ã åáø íò ãçé ìàøùé õøàì
,ùã÷îä íå÷îì åñðëð ,æ"ëøúä úðùá
'ø íéìùåøéá äéä æàå ,íéáøá øáãä òãåðùëå
àñéìî ïåàâä ìù åðá) àñéìî äùî óñåé
ò÷úå øôåù ç÷ì (ç"äãå úòã úååç ìòá
úåéäáå ,øùä úà äãéðå íéìùåøé úåöåçá
éðáø ìà åáø íò ãçé äðô ,ãàî 'ä àøé øùä
ááì íåúá úàæ åùò éë åìöðúéå ,íéìùåøé
íéìùåøé éðáøå ,ì"æ ã"áàøä øúéä éô ìò
àåä äùî óñåé 'ø ìù åîøç éë ,íúåà åñééô
åððéà éë ,(äùî óñåé ú"ø) í"é ìù åîøçë
.ã"úëò ,åéåãðì åùåçé ìàå ,åéùòî ìò éàøçà

ú"åùáåïîéñ ,äòã äøåé ,ä ÷ìç) øîåà òéáé
éë ,äæ äùòî ìò áúë (ç úåà åë
øîåì íéìùåøé éðåàâ åðååéë àìù øåøá øáãä
ùã÷îä íå÷îá ø÷éáù øùä äùò ïéãëù,
,íé÷ñåôä áåøå ù"àøäå í"áîøä úòã êôéä
ïåéë ,êë ìò éåãéð áééç åðéàù øîåì åðåöø àìà
åîë ,ââåùë åðéã øúåî øîåàù ,äéä ââåùù
ï"áîøäå ,(à ,âë úåøåëá) úåôñåúä åáúëù
æ"èá ãåò ïééòå .(á ,åë) úåòåáùì åéùåãéçá
.(èö 'éñ ã"åé) íéðåøçà øàùå ùãç éøôå
,àìéù 'øã àãáåòá (àë÷) úåîáéá øàåáîå
éîì àìå ,ãéæîá äùåòì àìà éåãéð áåéç ïéàù
êåøò ïçìåùá ÷ñô ïëå .øúåî øîåàå äòåèù
ââåù äéä íàù ,(çì óéòñ ãìù ïîéñ ã"åé)
.ù"ééò ,åúåãðì øåñà ,øåñà äæù òãé àìå

ìëåì"ðä éøåéôéèðåî äùî 'ø øùä ïëù
ìàøùé ìéöîå ãàî áåùç íãà äéäù
úùøãá åçáù úö÷î äàøå .åðåäå åðåàá
øéàî ìàôø ø"øäî ïåéöì ïåùàøä ïåàâä

úðùá ,ã ,åè÷ óã) àôøî áì øôñá ,ìéæéðàô
.(ì"ðä øùäì äðù äàî úàìîá ,ä"îøúä

ycwnd mewn lrn dqih
ú"åùáòîùù àéáä (è úåà íù) øîåà òéáé

ì"æ éøåéôéèðåî äùî 'øù åúåãìéá
ìò ùã÷îä íå÷îì åñðëð ,ì"æ éåì ø"ã åáøå
,íéåâ íåàùðù ,ìãâîå äáéú äãéù éãé
ïéââ ïì àîéé÷ã íùëù øîåì åøáñù äàøðëå
äãéùá ñðëéì øúåî ïë ,åùã÷úð àì úåéìòå
úéòøà ãò äôöø ãåã ùéã÷ éëã ,ìãâîå äáéú
ìù øéåàä ìáà ,(ãë íéçáæ) ùéã÷ àîåäú
åàì äøæò øéåàã ïåéëîå ,ùã÷úð àì äøæòä
äáéú äãéù éãé ìò íùì ñðëéì øúåî ,äøæòë
øèôå÷éìäá ñåèì ïéãä àåä äæ éôìå ,ìãâîå
.øéúäì ùé äøåàëì ,ùã÷îä íå÷î øéåàá

íìåàúåôñåúá êôéäì øàåáî úîàá
øàáúî ïëå ,íù ïééò (æé) úåòåáù
ïéðòì ,(àöøú 'éñ á"ç) æ"áãøä ú"åùá
úåéåðáä úåéìòì äæä ïîæá ñðëéì øåñéàä
øéåà êåúì úåèìåáå ,ùã÷îä úéáì áéáñ
àì úåéìòå ïéââã áâ ìò óàã ùã÷îä
úéáù úòá åðáðù íúåà éìéî éðä ,åùã÷úð
äúò åðáðù úåéìòå ïéââ ìáà ,íéé÷ ùã÷îä
,íä äøæò øéåà êåúá àîù ùã÷îì áéáñ

.ù"ééò ,÷éôð àì à÷ôñ éãéîå

áâàåùã÷îä íå÷îì äñéðëáù øéòäì ùé
ùé ,éåâ éãé ìò ìãâîå äáéú äãéùá
ìëá éåäã ,úåáù éåâì äøéîà íåùî øåñàì
â"éôá) í"áîøä úòãì ,äøåúáù íéøåñéàä
ïëù äðùî ãéâîä áúëå ,(â"ä úåøéëù 'äî
î"åç) êåøò ïçìåùá ÷ñô ïëå ,ï"áîøä íéëñä

.(å"ñ çìù 'éñ

‘’
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oiprd mekiq
úèéùúéá 'äî å"ôá) ÷ñôù éôë ,úéáä áøçù óà ãîåò åúùåã÷á ùã÷îä íå÷îù í"áîøä

,äìèá äðéà äðéëùå äðéëùä éðôî íéìùåøéå ùã÷îä úùåã÷ù äëìäì (æè äëìä äøéçáä
íâ äàîåèá ùã÷îá ñðëðä åúèéùìù øáãä øåøá .íéãîåò ïä ïúùåã÷á ïéîîåùù éô ìò óàå

ä ìë íéìç ùã÷îä ïîæáëå ,úøë áééç äæä ïîæáìò ùåã÷ä çèùá äñéðëá åðì åìáâåäù úåìáâî
.íéùãå÷îä åéâìô

ïéðòìäãåäé áø øîà à ,åð íéçáæá àøîâá ,äøåú ïéãî íäá ñðëäì øåñàù úåîå÷îä
ìò òáùå íéðåîùå äàî êøåà ìò àìà Á äàîåè íåùî ïéáééç ïéà :ìàåîù øîà
áçåø ìò æ"ô÷ äúéä äøæòä ìë :ïîçð áøã äéî÷ àðú éðú .ùîçå íéùìùå äàî áçåø

.ä"ì÷

ùøéôåó÷éä êåúì ñðëð ïë íà àìà äàîåè íåùî áééç åðéà úéáä øäì àîè ñðëðäã (íù) é"ùø
ì"æç êà .(äì óã) úåãî úëñîá ïðúãë ä"ì÷ áçåø ìò æ"ô÷ êøåà äéä àåäå äøæòä ììç
.(è äëìä â ÷øô) ùã÷î úàéá úåëìäá í"áîøä ÷ñô ïëå ,íéùð úøæòì íâ ñðëäì úî àîèì åøñà

úèéùùîç ìù çèù àåäù ,úéáä øä ìëì äñéðë øñàå ,í"áîøäî øúåé àøîåçì çøôå øåúôëä
÷ø áø÷úäì àìù ,øáã àîò ïëå ,äëìää ãöîã áúëå ,äîà úåàî ùîç ìò äîà úåàî

.íéìúåëä ãò

úèéùã"áàøä úòã íà åúèéùá íé÷ñåôä å÷ìçð êà ,úøë åá ïéà íù äúò ñðëðäã ã"áàøä
äñéðëá ïéàù ÷ø (ïðáøã åà àúééøåàã) øåñéà äæá ùéù åà úéáä øä ìëá ñðëäì øúåîù

.úøë ùðåò

éôì÷ééåãîä íå÷îä åäî øéãâäì ùé ,åðéîéá ùã÷îä íå÷îì ñðëäì øåñàù í"áîøä úèéù
êåîð úéáä øä òåãî ú÷ñåò äðåùàøä ,øáãá úåáåùú éúù æ"áãøì .ùã÷îä íå÷î ìù
ïäù ùã÷îä úéáì áéáñ úåéåðáä úåéìòì ñðëéì øúåî íà ú÷ñåò äéðùäå ,íéìùåøé ìëî øúåé

.ùã÷îä êåúì úåèìåá

äáåùúáäôéëä úçú øùà ïáàä éë ÷ôñ ïéàã áúë (àöøú ïîéñ á ÷ìç) æ"áãø ú"åùá äéðùä
äçðä éô ìò .áøòî ãöì íéùã÷ä ùã÷ úéáá ïåøàä äéä äéìò øùà äéúùä ïáà àéä
äéä åðîæá éîåøãä ìúåëäù åúçðä éô ìò íâå ,ùã÷îä íå÷î àåä ïëéä úåðåáùç äîë áúë åæ
éçøæîä úéáä øä ìúåë äéä åðîæá éåðá äéä øùà éçøæîä ìúåëäå ,íåøã ãöì øùà äøæòä ìúåë

.íéúéæä øä àåä äàìäå íùîù éôì

íáåøé÷ñåô ïëàå ,ùã÷îä íå÷îì äñéðë åøñàå í"áîøä úèéùë åøéîçä íé÷ñåôä ìù íìåëë
ìò ì÷äì íå÷î ïéàùå úéáä øä ìëì íâ äñéðë øåñàì íéîòè äîë åàéáä åðéðôìù øåãä
äéä úéáä øäì äñéðë øúéä ,ïåùàø íòè :íéìòð úöéìçå äìéáè øçàì åìéôà ,æ"áãøä éøáã éô
íâ åñðëé íäã ,éðù íòè .íéìòð úöéìçå äìéáè àìá äøää úåìòì íéöøôúîä íéáøì ãé ïúåð
äøéùë äå÷îá äøéùë äìéáèä äéäéù ÷ã÷ãì íéëéøö ,éùéìù íòè .íéùã÷ä ùãå÷å ùã÷îä íå÷îì

úìéáèìùùç ùé ,éùéîç íòè .íéùðàá úåáæ ùùç ùéã ,éòéáø íòè .äöéöç íåù àìáå ,íéùð
.íéùðá 'åëå äãð ,úåãìåé ,úåáæ
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íòè÷åéãá íéòãåé åðà ïéà éë úåîåçä íéðôìî úéáä øä çèù ìëì äñéðë øåñàì ø÷éòäã ,éùéù
íåùî óà ,úøë ÷ôñá ìëä àìéîî ,áøçðå áøç ìëä äæä ïîæá éøäù ,ùã÷îä íå÷î ïëéä
íúìéôú úéáá ãîåòä òìñäù éàãåë è÷ðù æ"áãøä éøáãî òîùîã óàå .ãåçì äàîåè øåñéà
äî éôë ,ïéìåáâä ìë úà äæ éãé ìò áùçì ïéìåëé éøä ïë íàå ,äéúùä ïáà àéä íéáøä åðéúåðååòá
äæ ìò êåîñì ïéàù åøáñå ,äæá æ"áãøä ìò å÷ìç íéìåãâ äáøä íå÷î ìëî ,úåãî úëñîá àúéàã

.ãáì äàîåè íåùî óà ,úøë ÷ôñá àöîð çèùä ìë àìà ,àìå÷ì

åîëåìéôàã (ã úåà æî ïîéñ áàá äòùú úåëìä ç"åà) õáòé úðùî åøôñá éèìå'æ á"øâä áúë ïë
çèù ìëì ñðëéäì øåîç øåñéà ùé íå÷î ìëî ,åôåâî úàöåéä äàîåèî øäèðå ïéãë ìáèù éî
úéáä øä çèùì ñðëðä ìëå ,ùã÷îä ìù ÷ééåãîä íå÷îä åðúàî íìòð íéîéä úåáøá éë ,úéáä øä
ìù øåîç øåñéàá íåìùå ñç ìùëéå ,íéùã÷ä ùãå÷å ùã÷îä íå÷îì äòéãé éà êåú ñðëéäì ìåìò

.ã"ëò ,úøë

‘’



Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Thanks for the shiur about entering the har habayis, I found it very interesting. 

I think it is important to point out something which seems to be left out when discussing 

this topic: 

The Cheil is presumed to be the area within 10 amos of the azara and the ezras 

noshim. in fact this is not simple at all. Many meforshim understand that when 

the mishna says (midos 2, 3) that the cheil was 10 amos, this is only speaking about the 

east side of the azara. As R' Moshe Kazis points out, the Beis Hamoked which was a 

"Bayis Gadol" on the north side of the azara was open to the cheil. 

Furthermore: according to the Rambam the mishna which says that the Cheil was 10 

amos is referring to the height, the mishna does not tell us where the cheil was. In the 

diagram which the Rambam made in pirush hamishnayos (in the new prints based on 

the original manuscript) the Rambam draws the chei very close to the wall of the azara. 

Another point which is not discussed is that there are meforshim (see rashi yoma 16, 

rosh on midos) which understand that the soreg did not surround the beis hamikdash, 

rather it was one gate which went straight from the north wall of the har habayis to the 

southern wall. Wouldn't this bring us to the conclusion that the cheil also included the 

entire part of the har habayis which was behind the soreg?  

If this is the case, there may be no way that it would be halachicly permissible to enter 

the har habayis, being that the entrance is in the west. 

Another interesting topic related to this which was touched upon is the discussion where 

on the har habayis is the Mokom Hamikdash. This may not be the most practical 

halachic discussion for now since as discussed in the Shiur we are forbidden to go on 

the har habayis these days, but it is still an interesting Halachic discussion which could 

still be practical. For example: a soldier or police officer who must go on the Har 

Habayis for reasons of pikuach nefesh (which I believe there are), which areas should 



he lechatchila avoid? Or even just to discuss the Halacha as relevant to when moshiach 

comes. It would be interesting to have a shiur about this. 

It was mentioned in the shiur that there is an opinion that the rock under the dome is the 

place of the mizbeach. It is true that Rav Goren had such a theory, but I haven't yet 

seen a proper source for this. His theory is based upon the size of an amah which he 

concluded based on the length of the Temple Mount these days from east to west, but 

how can this be a proof when the temple mount is so much bigger from north to south. 

This leads to an obvious conclusion that the har habayis was also enlarged from east to 

west, especially since the east and west walls are not exactly going in the same angle.  

The only posek which I have seen which gives a clear place for the Mokom Hamikdash 

is the Radvaz. The other opinions which I have seen which are based on a true halacha 

source are based on where shaar shushan was. There may be room to say according to 

some rishonim that shaar shushan was not exactly opposite the heichal. 

What many achronim do say is that we cannot know for sure that the rock is the even 

hashesiya, but they will presumably agree that this is still the most likely option. 

Yossel Meijers 

Answers to the Questions 

I don't think the pasuk לשכנו תדרשו ובאת שמה is relevant, bc Chagiga 4a-b says its only 

on 3 regalim and only with a korban. Yiras hamikdash is maybe relevant, since gemara 

in beginning of yevamos says it's even without a bais hamikdash. But the quoted 

mishna (brachos 9, 5) says to also not use har habayis as a  'kapandurya' (shortcut), 

implying that yiras hamikdash can be fulfilled even without entering har habayis.  

By contrast, Rambam in beis habichira (7, 2) says to only go on har habayis litzorech 

mitzvah. However, in pirush hamishnayos (brachos ibid) he says that one should only 

go there for avodah or tefilah. That implies that at least, since it is the holiest place, it's a 

'better' place to daven and therefore considered litzorech mitzva. This is the mishna 

where the gemara derives that yiraas hamikdash is even without a bais hamikdash so 

presumably that would be true bizman haze as well. In fact, Ramban to Bereishis (28, 



17) writes about Yaakov realizing he was at the makom hamikdash " הוא בית המקדש שהוא

 even though the bais hamikdash had not yet ,"שער לעלות משם התפלות והקרבנות לשמים

been built.  He may have been talking only about the azara and beyond, but perhaps, 

based on the previous Rambam, it also refers to the har habayis. 

So basically it would be a mitzvah (although not in the minyan hamitzvos sense) to 

ascend to daven according to these rishonim. 

Thanks! 

Rafi Miller 

 

 



Rabbi Breitowitz 

 רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה יד

כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קדוש גמור וזה שעשה עזרא שתי תודות זכרון הוא שעשה לא 

שיו נתקדש המקום שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים, ובמה נתקדשה בקדושה ראשונה שקדשה במע

שלמה שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבא. +/השגת הראב"ד/ בקדושה ראשונה שקדשה 

גמ' אמרו דנפול שלמה. א"א סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו ובכמה מקומות במשנה אם אין מקדש ירקב וב

מחיצות אלמא למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבא לא חלק בין מקדש לירושלים לשאר א"י ולא עוד אלא 

שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא לא אמר אלא לשאר א"י אבל לירושלים 

להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד  ולמקדש לא אמר לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים

 ן בו כרת.לפיכך הנכנס עתה שם אי י"י לעולם כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו

 שו"ת משפט כהן )ענייני ארץ ישראל( סימן צו

 ו. שיטת הראב"ד 

חלק בזה על הדרשא של והשמותי  הראב"ד, כשהשיג על הרמב"ם בהלכה זו של קדושת מקום המקדש בזה"ז, לא

את מקדשיכם, שאע"פ ששוממין, בקדושתם הם עומדים, וקימת היא לענין קדושת המקום גם לדידי. שהרי כן דרכו 

בהשגותיו להשיב על כל פרט מההלכה, שעליה הוא משיג, ובמקום שהוא מביא ראי' מיוחדת לדברי' ודאי לא הוה 

ל ראי' זו. ואיך אפשר לומר, שהראב"ד אין לו דרשה זו לענין קדושת המקדש, שתיק מיני' אם הי' חולק על יסודה ש

והרי עיקרו של כתוב זה נאמר על המקדש, ומריבויא דמקדשיכם דרשינן בספרא לרבות בתי כנסיות ובתי מדרשות, 

של  כמובא לעיל. והיתכן להיות שיסוד כל הקדושות של מקום, שהוא בית המקדש, יהי' גרוע כחו מהקדושות

מקדשי מעט, שהם נטפלים לו, ולא מצינו בכל התורה כולה שיהא טפל חמור מן העיקר, כמבואר בזבחים מ"ח א' 

ובכורות י"ד ב' ועוד כ"מ. אלא ע"כ מדשתיק מיני' בודאי גם הוא מודה דשייכא דרשה זו לגבי קדושת המקדש, וי"ל 

יסור כרת דתלוי במקדש, אבל איסור לאו ועשה דס"ל נמי דאיסור תורה איכא, ולא פליג עלי' דרמב"ם אלא בא

)דקדושת מחנות( איכא בהא גם לדידי'. ושייכא לענין זה דרשא זו שעומד המקדש בקדושתו גם בחורבנו, ומה 

שהוא חולק על חיוב כרת אין בזה משום בטול לגוף הראי' של הדרשא דוהשמותי את מקדשיכם, שגם הוא מודה 

ין, והשכינה אינה בטלה, ואפי' אם ירד חומר הקדושה, לד' הראב"ד, מאי' כרת שהקדושה קימת, גם כשהן שוממ

לשאר איסור תורה, לא נפקעה בשביל כך ושפיר מתוקם קרא דוהשמותי את מקדשיכם, וכעין הא דאמרינן בעלמא 

איסור תורה, מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו, כיבמות פ"ד א', קי"ט א'. ואפי' אם יהא אסמכתא בעלמא ואין בו 

מ"מ מודה דאיסור דרבנן מיהא איכא, וכיון שלמדנו מקרא זה, שקדושת בתי כנסיות שבא"י נשארת גם בחורבנם, 

כמו שהם בבנינם, ה"נ מוכרחים אנו לומר בדין ק"ו, שקדושת ביהמ"ק נשארה בו בחורבנו כבבנינו, וכמו בבנינו כן 

היינו למדים מהמקרא, שיש בו עיקר קדושה גם בהיותו שמם, גם בחורבנו אסור להכנס בו בטומאה. וי"ל שאם לא 



לא היו חכמים משאירים בו קדושה מדבריהם, אבל כיון שלמדנו מכאן שנשארה קדושה גם בזמן החורבן, ואפי' אם 

נאמר שהקדושה שנשארה בחורבנו, אין בה בכדי להחזיק את איסור הכניסה בטומאה מה"ת, ולא באה אלא 

והכבוד לעולם גם בחורבנו, מ"מ סמכו ע"ז חז"ל להשאיר קדושת המקדש לכל מילי כעין להזהיר על המורא 

דאורייתא גם לגבי הכניסה בטומאה, שאין לך זלזול קדושה יותר מזה. וכפי מה שבארנו לעיל מיסודות הכתובים 

חורבנו לא תפקע ופירש"י שם, שהתנאי היה רק על קיום הבנין, אבל על עצם קדושת המקדש הי' תנאי, שאפילו ב

קדושתו, וכיון שאנו רואים שכן הוא רצון ד', שקדושה שחלה על מקום המקדש תשאר לעולם, אנו למדים ומדמים 

לזה ג"כ את קדושת מקדשי המעט בתי כנסיות ובמד"ר שבא"י, שלא יועיל בהם שום תנאי להפקיע קדושתם, והרי 

מרי הקדושה של בית המקדש גם בחורבנו, שלא הי' בודאי מסתברא מילתא, שגם הראב"ד מודה, דלא פקעה לג

בו שום תנאי לבטול הקדושה, ואילו הי' בו בזה תנאי של בנ"א ג"כ לא יועיל, כמו שאין התנאי מועיל בבהכ"נ 

ובהמ"ד, שהם רק ענפים מקדושת ביהמ"ק, ונשארה עכ"פ איזו קדושה, של תורה או של ד"ס, אליבא דכו"ע, ואפי' 

איסור כרת בזה"ז מ"מ איכא איסורא איזה שיהי', וגם כשהם שוממים יש מקום לקדושה להיות  אם לדעתו אין כאן

 בכל צדדי'. 

אמנם מלבד ענין הדרשא דהאי קרא, בהטעמתו ליסוד זה של קיום קדושת המקום מפני השכינה, הלא לגוף הדין 

דעתו, דדוקא כרת הוא דליכא, לשונו של הראב"ד בהשגתו, שאמר הנכנס לשם אין בו כרת, ברור משמיענו את 

אבל איסורא איכא. שהרי אפי' בלשון של התנאים ושל האמוראים בכל מקום שנאמר על איסור שאין בו כרת הלא 

ידוע הוא, שהכונה היא תמיד כרת אין בו אבל איסור יש בו. וק"ו בלשון של הפוסקים, שהם מפרשים את דבריהם 

ואפי' על האמוראים לעומת התנאים אמרו,  4שפוסק צריך לפרש את דבריו,ביתר בירור, כמו שכתבו בעלי הכללים, 

שאמורא דרכו לפרש דבריו והתנא סותם לפעמים את דבריו. ואם בדברי התנאים כשמוצאים הלשון אין בו כרת אין 

ה הלשון הזה מורה שאין בו איסור, עד שיפורש מפורש שאין בו איסור, הלא הראב"ד, בתור פוסק, אם הי' עול

בדעתו, שהיתר הוא, חלילה, להכנס בזה"ז בטומאה למקום המקדש, לא הי' כותב לשון שמבואר מדבריו שאיסורא 

איכא אלא שאין בו כרת, אלא הי' כותב פשוט שמותר להכנס בזה"ז, ואם הי' כונתו בלשון זה לומר שמותר בזה"ז 

ותר להכנס בזה"ז בטומאה גם לבית קדשי להכנס למקומות היותר חמורים שהם באיסור כרת הי' כותב מפורש שמ

הקדשים. וביחוד בפרק זה, הי' הראב"ד יותר נזהר בלשונו, ולא הי' כותב לשון אין בו כרת, דמשמע דאיכא איסורא, 

אם הי' לדעתו צד סברא של היתר להכנס למקום המקדש בזה"ז בטומאה חלילה. שהרי בו בפרק עסק הרמב"ם 

ין בהם כרת, והם אסורים בכ"ז עכ"פ מדרבנן, כמ"ש לעיל בהלכה ח' בלשכות הבנויות ג"כ בענין איסורי כניסה, שא

בחול ופתוחות לקודש, שאע"פ שתוכן קודש לאכילת קדשי קדשים, כדין העזרה, מ"מ הנכנס לשם בטומאה פטור, 

דרבנן להכנס כדאמרינן בזבחים ד' נ"ו, וכמ"ש הכס"מ במקומו, וא"כ כבר אנו דנים בענין מקום שיש בו איסור 

בטומאה אלא שהוא פטור, ואיך יניח אותנו הראב"ד בפרק זה עצמו בטעות ע"י הלשון של אין בו כרת. אלא ודאי 

לא היתה כונתו מעולם לומר שאין בו איסור, אלא כמו שמורגל ל' זה בכל מקום בדברי חז"ל להורות שכרת אין בו, 

ל תורה, או עכ"פ מדברי קבלה דזאת מנוחתי עדי עד והקדשתי אבל איסורא איכא, ויכול להיות איסור לאו ועשה ש

הבית לעולם שבכתובים שהובאו לעיל, ופשוט דעכ"פ לא נפקא מאיסורא דרבנן ודברי סופרים החמורים, כמו שהוא 



 נוהג בכל קדושות הארץ והמצות התלויות בה גם בזה"ז אליבא דכו"ע. 

חייבין עלי', הנה למ"ד בכל אלו תנן ודאי מסתבר הוא, שאם לא וכן במשנה שבועות כל שלא נעשית בכל אלו אין 

קדשו בכל אלו אלא באחת מכל אלו עכ"פ קדושה מדרבנן הויא, ואיסורא איכא להכנס בטומאה אל המקום הנוסף 

בקידוש זה. וראי' לדבר היא מהתוספתא דסנהדרין המובאה בגמ' דשבועות ד' ט"ז ע"א: אבא שאול אומר שני 

בהר המשחה, תחתונה ועליונה, תחתונה נתקדשה בכל אלו, עליונה לא נתקדשה בכל אלו, אלא בעולי בצעין היו 

גולה שלא במלך ושלא באורים ותומים, תחתונה שהיתה קדושתה גמורה, עמי הארץ נכנסים לתוכה ואוכלין שם 

א היתה קדושתה קדשים קלים אבל לא מעשר שני, וחברים אוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני, עליונה של

גמורה עמי הארץ היו נכנסים שם ואוכלים שם קדשים קלים אבל לא מעשר שני, וחברים אין אוכלים שם לא קדשים 

קלים ולא מעשר שני, ע"כ. מדאמר שלא היתה קדושתה גמורה משמע אבל איזו קדושה היתה גם בעליונה, אף על 

, אלא שלא היתה הקדושה גמורה, הוה בה קדושה פי שלא נתקדשה בכל אלו, ובודאי כיון שהיתה בה קדושה

לחומרא, למשל מחיצה לקלוט שלא לפדות מע"ש הנכנס בה, כדין קדושת ירושלים, וה"ה, אם היו מוסיפין באופן 

כזה על העזרות הי' נוהג בהוספה איסור להכנס בטומאה, אלא שלא היו חייבין עלי'. וכן מבואר מדברי התוס' 

ו וז"ל: אלא בבני גולה, אף על פי שהי' הדבר בא לידי תקלה הכניסוה כדי שימסרו עצמם בסוגיא ד"ה אלא, שכתב

עליהם יותר כשיש בה שום קדושה, ע"כ. הרי שיש בה קדושה, וכיון שיש בה קדושה נוהג בהוספה זו כל חומר של 

באחת מכל אלו אין קדושה בכל מקום כדינו. אמנם למ"ד באחת מכל אלו תנן משמע לכאורה, דאם לא נעשה אפי' 

בה קדושה כלל, ומ"מ אמר אין חייבין עלי', הנה חוץ ממה שאין לדון מלשון תנאים על לשון פוסק, שצריך לפרש את 

דבריו, וגם אין לדון מלשון אין חייבין על לשון אין בו כרת וכמשכ"ל, אבל באמת גם לדידי' אם הוסיפו על העיר 

אלו, י"ל שיש איסור עכ"פ מדרבנן להכנס שם בטומאה, אלא שאין והעזרות רק בקדושת פה, ולא באחת מכל 

חייבין עלי'. ומלשון הרמב"ם בפרק ו' הלכה י"ד, שכתב וכל שלא נעשה בכל אלו ובסדר הזה אינו קדוש גמור, 

משמע ג"כ שאם לא נעשה בכל אלו קדוש מיהא הוי בהוספה זו, אלא שאינה קדושה גמורה, וכלשון התוספתא, 

שלא נעשית בכל אלו, אין קדושתה גמורה. ונראה פשוט דה"ה אם נתקדשה רק ע"י מחיצה ובפה  שבעליונה,

בהסכמת בי"ד, אף על פי שלא נעשה אפי' באחת מכל אלו, ג"כ קדושה יש בה, אלא שאינה קדושה גמורה, ואסור 

 בל איסורא איכא. להכנס בה בטומאה, אף על פי שאין חייבין עלי', כדיוק לשון המשנה אין חייבין עלי' א

לפיכך פשוט הוא, שלא עלתה מעולם על דעתו של הראב"ד לומר, שבזה"ז אין שום איסור להכנס בטומאה למקום 

המקדש, ואפילו איסור דרבנן, ואם הי' מתכוין להשמיענו היתר גמור לא הי' סותם את דבריו לומר אין בו כרת, 

משמע, אלא שבא למעט, שכרת אין כאן, משום ביטול קדושת  דמשמע דאיסורא איכא, ואפילו איסור דאורייתא ג"כ

המחיצות שאין כאן מקדש ד', וגבי כרת כתיב כי את מקדש ד' טמא ונכרתה הנפש ההיא מעמי'. וזהו מה שמוכיח 

מהמשניות, שנאמר בהן ואם אין מקדש ירקבו, דמשמע שאין אנו קוראים מציאות של מקדש על המקום בחורבנו, 

 ך כרת, דכתיב בי' מפורש מקדש ד'. וע"כ אין שיי

ויש להסתיע לסברא זו, שזו היא שיטתם של הרמב"ם והראב"ד לכל מר כדאית לי', שהרמב"ם סובר שקדושת 



המקדש נשארה גם אחרי החורבן, ואפי' במקום שיש איזה לשון בכתוב שמשמעו המקדש ה"ז כולל ג"כ את המקום 

מהא דפ' י"א מה' מע"ש ונטע  -ש אינו כולל את המקום בחורבנו, בחורבנו, ולהראב"ד הלשון המורה על המקד

רבעי, שכתב הרמב"ם, דבין בפני הבית בין שלא בפני הבית חייב לבער ולהתודות, והראב"ד כתב ע"ז: זה שבוש, 

א ג"כ שהוידוי הוא לפני ד', ואין לפני ד' אלא בבית. והיינו לטעמי', דמקדש אינו נקרא כ"א כשהוא בבנינו, ואז נקר

לפני ד', שהשראת השכינה היא במלואה ובכבודה, והרמב"ם לטעמי', דס"ל שאין הפרש בדבר, ואפי' במקום 

דכתיב מקדש מפורש, כמו גבי כרת, דכתיב כי את מקדש ד' טמא, גם מקום המקדש נקרא מקדש, וה"נ נקרא לפני 

 ד' אפי' בחורבנו. 

י"ל דהראב"ד מודה, דלמ"ד דלא בטלה קדושה קימת היא  אמנם כ"ז לענין קדושת מחיצות, אבל קדושת מחנות

לכל פרטיה לגבי לאו דלא יטמאו את מחניהם, ולגבי עשה דשלוח טמאים, דנפקא לן מוישלחו מן המחנה כל צרוע 

וכל זב וכל טמא לנפש, דלגבי זה כל המחנות קימות הן. וא"א כלל לדחוק בדברי הראב"ד, שמ"ש אין בו כרת הוא 

וב כרת, אלא לאשמועינן דאפילו במקום שי"ב כרת בבנינו ג"כ בטלה הקדושה בזה"ז. שהרי הראב"ד לאו דוקא חי

עסיק במקדש ומביא ראי' שקדושת המקדש בטלה, ופשיטא שהמקדש כולל הכל אפי' קדשי קדשים, ואם הי' כותב 

שווי, שיש לדעתו, בין שבזה"ז אין איסור להכנס שמה הי' הכל בכלל. וחוץ מכל זה מאחר שהראב"ד עסיק כאן ב

קדושת הארץ לקדושת המקדש, ובקדושת הארץ פשוט הוא לכל, שאפילו למ"ד דבטלה הקדושה מה"ת מ"מ 

נוהגות כל המצות התלויות בארץ מדרבנן גם בזה"ז, א"כ אם הי' סובר שבזה משונה היא קדושת המקדש מקדושת 

רבנן לכל המצות והאיסורים התלויים בארץ, הארץ, דקדושת הארץ אפי' למ"ד דבטלה מ"מ נשארה הקדושה מד

וקדושת המקדש למ"ד דבטלה לא נשאר כלל שום איסור זכר למקדש, הלא הי' צריך להשמיענו בפירוש חדוש גדול 

כזה. וכשלא ביאר דבר זה, ועוד סתם וכתב אין בו כרת, הרי כונתו פשוטה שכרת אין בו, אבל איסורא מיהא איכא, 

בנן, ככל איסורי טבל ערלה, כלאים ושביעית, למ"ד בטלה קדושת הארץ בזה"ז. ומה דאורייתא או לפחות דר

שהורגלו לאמר, שלדעת הראב"ד רק איסור דרבנן יש בכניסה למקום המקדש בזה"ז, פשוט הוא שזה אמרו רק 

בדרך פשיטות, ולא לשלול שבודאי אין בזה איסור של תורה לדעת הראב"ד, דהא אדרבא מפשטם של דברי 

אב"ד נראה שבא לשלול רק מכרת, ולא מאיסור לאו ועשה, כמש"כ. אלא משום שע"ז יש מקום לדון ולומר שמא הר

כיון שאין כאן כרת אין גם לאו ועשה, וכמו גבי קדושת הארץ, דלמ"ד בטלה לע"ל אין בה מה"ת שום איסור, ולא 

בטלה קדושת הארץ פקע לי' כל איסור של אמרינן דטבל בזה"ז נפיק ממיתה ומ"מ אית בי' איסור לאו, אלא כיון ש

תורה, ולא נשאר כ"א איסור דרבנן המפורסם בכל הש"ס בתרומה בזה"ז דרבנן. אמנם יש חילוק גדול בין 

הנושאים, וי"ל דקדושת מחנות שאני, שנשארו המחנות בקדושתם אף על גב דבטלה קדושת הארץ מצד עניני 

י כרת מקדש כתיב, ע"כ צריך דוקא שיהי' המקדש קיים, או מטעם תרומ"ע ושביעית, והראב"ד לא אמר אלא דגב

אחר, דס"ל דעזרא לא קדש לע"ל את מקום המקדש וירושלים, מפני שהוא עתיד להתקדש בחידוש של קדושת 

עולם בכבוד ד' לעולם. ואולי שלב הראב"ד את שני הטעמים ביחד בכונתו, שלענין קדושת ירושלים, דס"ל ג"כ 

בזה"ז מה"ת, לענין הדברים המיוחדים בה, שמהם דבר הרמב"ם שם בהלכה זו, שעלי' מוסבה דבטלה קדושתה 

השגתו של הראב"ד, תלה עיקר הטעם בקדושת עזרא, שהיתה רק לשעתה, מפני שידע, שהכל עתיד להתקדש 



טעמו  קדושת עולם בכבוד ד', ולענין קדושת מקדש אין צורך לטעם של מחשבתו של עזרא, וי"ל באמת שגם בלא

של קדושת עזרא וכונתו ג"כ אין כרת לדעת הראב"ד כשאין מקדש, שהרי די לגבי מניעת הכרת מדכתיב בי' כי את 

מקדש ד' טמא, לאפוקי בזמן דליכא מקדש, וכמשכ"ל. אבל עכ"פ אין לנו לדון לדעת הראב"ד כ"א דליכא כרת, ולא 

בנן לפחות בודאי איכא בזה, ומאן ספין ומאן רקיע שאין שום איסור תורה דלאו ועשה, אלא שעכ"פ הרי איסור דר

 להתיר איסור דרבנן ולזלזל בקדושת מקום בית קדשנו ותפארתנו, שארית פליטת כל מחמדינו. 

ואמנם מצינו שגזרו חכמים שלא לכנוס טמאי מתים בחיל ובעזרת נשים. במקום שמדאורייתא שרי. אבל אם היתה 

טמאי מתים יכנסו למקום האיסור, אלא גם זבים וזבות יכנסו שמה, שע"ז  הרצועה ניתרת בזה בזה"ז הלא לא רק

ודאי יש איסור דאורייתא. ומלבד זה גם הגזירה דרבנן אפשר שתשאר לעולם למעלת קדושת בית עולמים עכ"פ 

 מדרבנן. אכן באמת גם איסור דרבנן זה, של כניסת נכרים וטמאי מתים לחיל ולעזרת נשים, הוא לא גזירה משום

סחור לכרמא שלא יכנסו לעזרת אנשים, כי לא מצינו גזירות כיוצא בזה במקום זריזים, אלא הוא כמו שמפורש 

בתוספתא דפ"ק דכלים: ר"ש אומר החיל ועזרת נשים מעלה יתרה היא בבית עולמים, והטמאים שנכנסו לשם 

עשו מעלה וכבוד, ומעלה כזו,  פטורים. ומעלה יתרה אינה גזירה משום סחור לכרמא, אלא שמשום קדושת המקום

שבאה מצד רוממות כבוד המקום, יכולה להיות נמשכת תמיד. וק"ו שיכולה להיות מעלה דרבנן נוהגת, משום כבוד 

קדושת המקום, שלא לבטל את כל קדושתו גם בחורבנו, מק"ו דקדושת הארץ בכללה, שאף למ"ד דבטלה מה"ת 

 מ"מ לא בטלה ממעלה דרבנן, כמשכ"ל. 

עצם יסוד מציאות הקדושה והאיסור מדרבנן למקום המקדש בזה"ז פשוט הוא, שכמו שנשארה קדושת הארץ והנה 

מדרבנן, לחיובי מצות התלויות בארץ, גם למ"ד קדושת הארץ, ראשונה או גם שני', לא קדשה לע"ל, ה"נ נשארה 

אמנם הטעם והצורך של קדושת ירושלים והמקדש לכה"פ מדרבנן, גם למ"ד דקדושה דידהו לא קדשה לע"ל. 

קביעת הקדושה והאיסור דרבנן בזה הוא בודאי משום זכר למקדש, שבשמירת הקדושה שלא להכנס בטומאה יש 

בה זכר גדול לשמירת המקדש וציון גדול לקדושתו, משא"כ אם לא הי' נשאר שום זכר לקדושתו, והיו טמאים 

יסה להתפלל שם שוה בנזק זלזול הקודש. והרי מצינו מורגלים להכנס שמה, ודאי יש בו חלול הקודש, ואין הכנ

שעשו חז"ל גזירה משום מהרה יבנה ביהמ"ק ויהיו רגילים באיזה מכשול גם בענינים בלתי תדיריים. וכפשטא דגמ' 

דר"ה ל' ע"א, אהא דמשחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהא יום הנף כולו אסור, מ"ט מהרה יבנה ביהמ"ק ויאמרו 

לנו בהאיר מזרח, השתא נמי ניכול. א"כ ק"ו שיש לגזור אם כל ישראל יתרגלו להכנס בטומאה אשתקד מי לא אכ

למקום המקדש, אפי' לצורך תפלה, שיטעו לומר שגם אחר שיבנה ביהמ"ק מותר להם להכנס לצורך תפלה ושירה. 

ה, וכבר סבלנו מענין וכמה קשה לעקור ההרגל של הכלל כולו, ביחוד כשמורגלים במנהג שהי' בא לשם מצוה ועבוד

הבמות, שלא סרו גם בימי רוב המלכים הצדיקים, שמפני שהורגלו בהן לשם מצוה ועבודה לא שמעו אח"כ בקול 

חכמי ונביאי הדורות לבטלן. וכן הוא תדיר בהמון העם, שבמה שהוא מתרגל בו לשם מצוה אינו שומע בו לקול 

ר נפשא ביום טוב ראשון של עצרת, דשמתינהו רב פפא מורים, כהא דסנהדרין כ"ו ב', בהנהו קבוראי דקבו

וכ"כ  5ופסלינהו לעדות, ואכשרינהו ר"ה ברי' דר"י, וא"ל רב פפא והא רשעים נינהו, והשיב לו סברי מצוה קא עבדי,

משתרש אצלם ההיתר ע"י ההרגל של מצוה לדעתם, עד שאע"ג דמשמתינן להו סברי כפרה עבדי לן רבנן, והם 



וחוזרים ועוברים, וכפירש"י שם. ואפי' לרנב"י, דאמר התם, בר"ה, דריב"ז בשיטת ר"י אמרה, דאמר שונים באולתם 

עד עצם היום הזה הוא עצומו של יום, ומאי התקין דרש והתקין, אין ראי' לומר, דלא ס"ל הסברא דראוי לגזור גזירה 

דכאן לא הי' צורך בגזירה, משום די"ל משום מהרה יבנה ביהמ"ק ויבואו לידי תקלה ע"י ההרגל, אלא די"ל דס"ל 

שיש כאן איסור תורה. וביותר משום דקשיא לי' הא דמקשה הגמ' התם על טיב הגזירה: היכי משכחת לה, אי 

דאיבני בשיתסר הרי האיר המזרח התיר, אלא דאיבני בחמיסר מחצות היום ולהלן לישתרי, דהא תנן הרחוקים 

התם ל"צ דאיבני בחמיסר סמוך לשקיעת החמה, או דאיבני בליליא, ס"ל  מותרין מחצות היום ולהלן, ומה דמשני

דהוא דוחק לתלות את הגזירה באופן רחוק המציאות כזה. )וביותר מסתבר לומר, דעיקר חילי' דרנב"י, דלא ניחא 

ר לי' לפרש התקין פשוטו כמשמעו, מגזירה דמהרה יבנה ביהמ"ק, הוא משום דאהא דמוקים הש"ס, דאיבני בחמיס

סמוך לשקיעת החמה או דאיבני בליליא, קשה מה שהקשו רש"י ותוס', דהא אין בנין ביהמ"ק ביום טוב ולא בלילה, 

והוצרכו לומר דלע"ל שיבנה בידי שמים שאני, וי"ל דרנב"י לא ס"ל דכשיבנה ביהמ"ק בידי שמים בכבוד ד' יהי' 

ץ ותמלא הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים, ואיך מקום לחוש לטעות ומכשול, דודאי אז ימלא כבוד ד' את כל האר

יטעו אז בטעות כזו. וגם י"ל דס"ל, דלא מסתבר לומר שהבנין שבידי שמים יופיע בשכלול בנינו באופן שבידי אדם 

יש איסור לבנותו אז, וביחוד בלילה, שאין בונים אותו, מפני שאין זה זמן בנינו, וראוי שגם מן השמים יסכימו ע"ז, 

סדרי הזמנים נמשכים והולכים אחרי קביעות התחתונים, כדאמרינן בירושלמי דר"ה לגבי יום הדין, וספרים שהרי 

הנפתחים, ע"כ מתרץ שמה"ת הוא אסור(. אבל בעצם הסברא, שראוי לגזור משום מהרה יבנה ביהמ"ק, ובינתיים 

כשההרגל יהי' בענין של מצוה,  יהיו מורגלים באיזה היתר, שקשה יהי' להפרישם אח"כ, גם הוא מודה. ובפרט

שקשה יותר לפרוש מהמנהג שנהגו, וכמש"כ מהא דסנהדרין, ודאי כו"ע מודים שראוי לגזור, ובודאי כשם שהניחו 

חכמים את קדושת הארץ, אליבא דמ"ד דבטלה קדושה ראשונה או שני' של הארץ, ק"ו הדברים שהניחו קדושת 

ו של מקדש, וכדי שלא יהיו טמאים מורגלים להכנס במקום הקודש, המקדש לחומרא, מפני קדושתו מוראו וכבוד

ולא יאמרו אשתקד מי לא נכנסנו שמה לצורך מצוה ותפלה, השתא נמי נכנס. וכשם שחששו על איסור פרטי של 

אכילת חדש יום אחד מפני ההרגל, כך וק"ו שהי' להם לחוש על הרגל תמידי באיסור כטומאת מקדש, שהתורה 

ון זה והרבתה בכפרותיו, וכמבואר במתני' דפר"ק דשבועות רבוי הקרבנות המכפרים על טומאת חששה כ"כ לע

 מקדש וקדשיו, ואיך יעלה על הדעת שנכין לנו תקלה כ"כ גדולה בידים. 

אכן חוץ מהטעם הפשוט הזה, דמהרה יבנה המקדש, ויהיו מורגלים להכנס שם בטומאה, י"ל שראו חז"ל לקיים 

שתתמיד בנו היראה העליונה של מורא מקדש, ולא מן המקדש אתה מתירא אלא ממי  קדושת המקדש, כדי

שהזהיר על המקדש, כיבמות ו' א. וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, וכשם שהתורה הרחיקה את האדם ברוב 

בפמ"ז  הפעמים מן המקדש, ודוקא ע"י הרחוק יכנס הגודל והמורא בלב, וכמ"ש הרמב"ם במו"נ באריכות דבריו

משלישי, וכן החנוך במצוה קפ"ד בענין ל"ת דואל יבא בכל עת אל הקודש. ומצינו יחש הקדושה והכבוד ע"י הרחקה 

ושלילת קירוב, כהא דתמורה ד' ד' ע"א, שרצה לומר אזהרה למוציא שם שמים לבטלה מאת ד' אלהיך תירא, או 

אומרים שתהי' היראה ע"י התקרבות הזכירה, להזכיר מליראה את שם הנכבד והנורא לגי' רש"י שם, ועכ"פ אין אנו 

וכ"כ גדול הוא כח הזכרון של הכבוד והמורא של הקדושה,  6את ד' בתדירות, אלא ע"י הזהירות מלהזכירו לבטלה.



שבא דוקא ע"י שלילת הקירוב וע"י ההרחקה, שמתוך יראת הרוממות והכבוד, עד שאת השם הקדוש בעצמו, שם 

להזכיר כלל חוץ למקדש, וזה שמי לעלם כתיב כפסחים ד' נ' ע"א, ובמתני' דסנהדרין צ' ע"א  העצם, הרי אסור לנו

אף ההוגה את השם באותיותיו, וכדאמרינן התם בגמ' ד' ק"א ע"ב: ובגבולין וכמ"ש רש"י שם ד"ה תנא, ולדעה 

וא"כ כל יסוד  7גבולין.הראשונה דתוס' סוכה ד' ה' ע"א ד"ה יוד, הוי האיסור להגות את שם העצם באותיותיו ב

ההזכרה, שזה מורה לנו שאין אנו מוכשרים למעלה עליונה זו  -המורא משתרש בלבבנו דוקא ע"י ההתרחקות ואי 

של הזכרת השם הקדוש, וה"נ ע"י מה שאנו נזהרים מלהתקרב בהיותנו טמאים אל המקום הקדוש הרינו מקיימים 

הבאה בדרך קירוב בעת שאין אנו מוכשרים לו. ואם הוא דבר מצות מורא מקדש, והוא יותר יקר מאותה היראה 

הגון ע"פ התורה, שלא נזכיר כלל את השם הנכבד, שם העצם ב"ה, כל ימי גלותנו, מפני חסרון המקדש, ודוקא ע"י 

זה אנו קונים את יראת השמים והיא חלה עלינו, כשאין אנו זכאים למקדש בעוננו כדי שנוכל להזכיר את השם 

כמו שהיו עושים במקדש כדאיתא בסוטה ל"ח ע"א, ה"נ אין פלא אם תחת להתנהג עם המקום הקדוש ככתבו, 

בדרך גסות וכניסה של טומאה, שהי' בלא ספק מתנהג כך אם לא הי' איסור להכנס בו בטומאה כבזה"ז, הרחיקו 

של גסות הלב במקום אותנו חז"ל מלהתקרב אליו, אפי' לשם רנה ותפלה, שאין הריוח הזה כלום לגבי ההפסד 

המקודש הזה, והננו עומדים ביראה מרחוק ומצפים לחסד ד' שישוב ירחמנו ויאר לנו באור גאולה שלמה, שנזכה 

 על ידה לטהרה גמורה, באופן שנוכל להתקרב לבית תפארתנו בכל מדת הקדושה הראוי' לו. 

ל הקדושה דבזה"ז הוא בטול גמור, והננו צריכים להעיר ממקום שיש לטעות בו ולומר, דהראב"ד ס"ל, דבטו

שאפילו איסור דרבנן לא נשאר בה. והוא מהא דכתב בספר תמים דעים להשיג על הרי"ף, שהביא דיני פרוזבול 

לחיובא בזה"ז, וס"ל להראב"ד, דכל החיובים של שמיטה אפי' מדרבנן לא היו נהוגים כ"א כ"ז שהי' ב"ד הגדול בא"י 

ובלות נוהגין מדרבנן עכ"פ לזכר לשביעית, אבל מזמן שבטל בי"ד הגדול אין לנו שום לקדש שנים והיו אז שמיטות וי

קדושת שנים ולא נהגא שמיטה אפי' מדרבנן, והאמוראים האחרונים, שעשו פרוזבול או שמסרו מילייהו להדדי, 

א בפרט אחד לקיים תקנת הלל הזקן, רק ממדת חסידות עשו כן לדעתו. א"כ מצינו עכ"פ, שדעתו של הראב"ד הי

של קדושת הארץ, שנתבטלה הקדושה לגמרי, ואפי' זכר מדרבנן ליכא, ויש מקום לבע"ד לומר, שכ"ה דעתו גם 

לענין קדושת המקדש. אבל באמת לא די שמדברי הראב"ד, בהשגתו זו על הרי"ף, אין שום סמך לומר, דס"ל שיש 

ן לא נשאר בהם, כ"א אדרבא מדבריו אלה מוכרח, עוד קדושות בארץ או במקדש, שבטלו לגמרי, ואפי' איסור דרבנ

שדעתו היא, דלכל יתר הקדושות התלויות בארץ ובמקדש, עכ"פ קדושה דרבנן נשארה בהם גם כשבטלה 

קדושתם. ומדהוצרך להאריך, ולהביא ברייתא, דפ"ק דר"ה ד' ט' ע"ב, דהלכתא כחכמים, דס"ל שלשתן מעכבות בו, 

כיון שאין לנו כח לקדש יובלות בג' דברים המעכבים בהם אין לנו יובל כלל, וכשאין דהיינו שמיטה, קריאה ותקיעה, ו

יובל אין שמיטה, א"כ לא אמר הראב"ד דקדושה בטלה אלא לגבי יובל ושמיטה התלוי' בו לדעתו, משום שחסרים 

ו נוהגים יובל לנו הדברים המעכבים את חלות קדושתו, וס"ל דמשום זה אינו חל אז כלל, ובאמת לא מצינו שיהי

אפי' מדרבנן, ולדעתו גם שמיטה ביובל היא תלוי'. אכן כ"ז שייך רק בקדושת זמנים, שצריכים בכל פרק לחדש את 

הקדושה, וכיון שהדברים המעכבים חסרים הם אין מקום לדעתו לחדש את הקדושה אפי' מדרבנן. אבל בענין 

א"צ לחדש קדושה כ"א לומר שנשאר עכ"פ זכר קדושת הארץ וקדושת המקדש, אפי' למ"ד בטלו מה"ת, הרי 



לקדושה של תורה, וא"צ שום פעולה מצדנו, לא קידוש פה ולא כל תנאי המעכב, ובודאי גם הראב"ד ז"ל הולך 

בשיטתייהו דכל חכמי ישראל, דס"ל שכל הקדושות כולן, בין של הארץ בין של המקדש, אפי' אם נאמר שבטלה 

דושה דרבנן, לכל האיסורים התלויים בהן, באין שום ספק. אמנם חוץ מכ"ז הנה קדושתן בזה"ז מ"מ נשארה בהן ק

כתב הרמב"ן )בס' הזכות על הרי"ף פ' השולח(, שהראב"ד חזר בו מהוראתו זו בענין פרוזבול, שאינו נוהג בזה"ז 

"ז העירונו בס' שבת לגמרי, וכתב בפירושיו לע"ז, דנוהג פרוזבול גם בזה"ז מדרבנן עכ"פ בין בארץ בין בחו"ל. אך ע

הארץ, שאין הדבר ברור כ"כ דהא דע"ז היא בתרייתא להראב"ד, ואולי הא דההשגה על הרי"ף היא בתרייתא, 

ומסתברא מילתא לומר שבתחילה עסק בגמ' עצמה וחדש בה ואח"כ עסק בהרי"ף ועשה עליו השגות. גם מסתברא 

הזכיר בחדושיו שבגמ', ולהשיב למקומו את כבודו של מילתא, שאלמלא הדר בי' מההשגה על הרי"ף הי' ראוי לו ל

הרי"ף, שבודאי הי' גדול אצלו, ולהודות שבשגגה השיג עליו, ומכ"ז משמע שההשגה על הרי"ף היא מאוחרת. אבל 

עכ"פ אין מכאן שום סמך לומר, דהראב"ד ס"ל שקדושת המקדש בטלה לגמרי, ואדרבה מדבריו בהשגה מתברר 

ארץ, חוץ מיובל, ושמיטה התלוי' בו, לדעתו, אפי' למ"ד שהן בטלות מה"ת בזה"ז, מ"מ יותר, שכל הקדושות שב

מדרבנן עומדות הן בתקפן לכל האיסורים התלויים בהן, וזה אפי' בקדושות הארץ בכללה, שהן רק באיסורי עשה 

קי סריקי ולאו או מיתה, דקילא מכרת, וק"ו לקדושת מקדש החמורה, דבכרת וכמשכ"ל. וחס לן למיתלי בו

בהראב"ד, לומר דס"ל שאין זכר כלל לקדושת מקדש בזה"ז, והותרה הרצועה לכל ערל וטמא לבא שמה, ומי שבא 

ורוב עניני' שהם נטפלים ושייכים  -לחדש ולומר שנתהפכה השורה, וקדושת הארץ, הקלה לגבי קדושת המקדש, 

, שהוא סוכם את הערלה, הוא משום קודש לקדושת המקדש, כתרומ"ע מפני הכהנים, שהם בשביל המקדש, ורבעי

תשאר בה קדושה ואיסור מדרבנן וזכר למקדש, גם למ"ד דבטלה  -הלולים לד', שיאכל בירושלים במקום הקודש, 

הקדושה מה"ת, ולמקדש עצמו לא ישאר שום זכר של קדושה ח"ו, הי' צריך להביא מקור לדבריו לחדוש גדול ומוזר 

 שמי שמיא, רחמנא ליצלן מהאי דעתא, ולא תעשה כזאת בישראל. כזה, יציבא בארעא וגיורא ב

וכן אין שום ראי' לומר, שכשבטלה הקדושה מה"ת בטלה ג"כ מדרבנן, מענין קדושת הארץ, מהא דחולין ו', דרבי 

התיר את בית שאן ע"י העדות, שהעיד לפניו ר' יהושע בן זירוז בן חמיו של ר"מ על ר"מ שאכל עלה של ירק בבית 

ד דבטלה קדושת הארץ ולא קדשה לע"ל מ"מ שאן. והרי בענין קדושת הארץ בכלל הדבר מפורסם הוא, שאפי' למ"

נשארה בה קדושה מדרבנן, ואם נדמה קדושת המקדש לקדושת הארץ, כאשר כך הוא בודאי, דלא גריעא קדושת 

המקדש מקדושת הארץ לענין זה, ועוד עדיפא היא מינה משום חומר כרת שיש ביסוד קדושת המקדש לגבי כניסת 

כלל יש הוכחה, שגם קדושת המקדש קימת היא עכ"פ מדרבנן גם לדעת הלא מעיקר מציאות הארץ ב -טמאים, 

הסוברים דבטלה קדושת המקדש, משום דלא קדשה לע"ל. ובגוף ענינו של רבי, שהתיר בית שאן, הרי ישנן כמה 

שיטות לרבותינו הראשונים ז"ל, ולשום אחת מהן אין להוכיח מזה לנ"ד, שבטלה קדושת המקדש בזה"ז אפי' 

א מבעי לשיטת הרמב"ם שבודאי אין להביא ראי' ממנה, שהקדושה שמתבטלת מה"ת מתבטלת היא מדרבנן. ל

לגמרי, עד שאפי' מדרבנן לא חלה עוד. שהרי שיטת הרמב"ם היא בכלל )פ"א מה' תרומות(, שכל חיוב תרומ"ע 

מאותם המקומות  שהיא 8מאותו הזמן שלא היו כל ישראל בארץ אינו כ"א מדרבנן, ובבית שאן הוא תרתי לקולא,

שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל, שמ"מ הניחום כשהיו ולא פטרום מן התרומה והמעשרות, 



וחיובם הי' נוהג גם שם עכ"פ מדרבנן, ורבי מאיר ראה בה טעם להתיר, וכמש"כ הרשב"א שהובא בכס"מ שם, 

הלא בזמן ר' מאיר כל חיובם אינו אלא מדרבנן, ואין  מפני שהיתה רחוקה מהישוב ולא היו ישראל מצויים שם. א"כ

שום שייכות לדון מזה, שמה שנעשה מותר מה"ת, בעניני קדושת א"י, נעשה מותר לגמרי, ולומר דה"ה לענין 

קדושת המקדש, דבטלה הקדושה אפי' מדרבנן, למ"ד ל"ק לע"ל. ולשיטת הראב"ד עצמו דמפרש כפירש"י, דרבי 

ק ופירות האילן, שהם מדרבנן, אבל לדגן תירוש ויצהר נשארה הקדושה גם בבית שאן, לא התיר כ"א במעשר יר

הלא מוכח מכאן בהפך, שמדת חכמים כך היא, שגם כשמתבטלת הקדושה לאיזה צד מ"מ משאירים חלקי קדושה 

את ואיסור, ולא בטלה לגמרי. וק"ו לשיטת התוס' שם ד"ה והתיר, שרבי התיר בבית שאן רק את הדמאי ולא 

הודאי, דלדידהו גם בחו"ל נוהג עכ"פ במקומות הקרובים לא"י, ודאי אין זה שייך לענין בטול של ענין קדושה 

דאורייתא, להביא מזה ראי' שלא נשאר אפי' חיוב מדרבנן, כיון שאין אנו עסוקים כאן כלל בדבר של תורה כ"א 

שהתיר רבי את בית שאן לגמרי מטעם בדמאי, שהוא בעיקרו מדרבנן. אלא לשיטת אותה הדעה שבתוספות, 

שהחליטה לחו"ל, מפני שלא היתה בכבוש עולי בבל, הי' מקום לדון שלאו דוקא בית שאן, שהי' לו טעם מיוחד 

להתיר, אלא שכל הכבוש של עולי מצרים שלא כבשו עולי בבל, נפטר לגמרי מתרומ"ע. וש"מ שיש מציאות לבטול 

בטלה בטלה לגמרי לפ"ז, וה"ה בקדושת המקדש בזה"ז. אבל שיטה זו, קדושה לגמרי, שהרי קדושה ראשונה ש

מלבד מה שהיא אינה מפורשת ביסודה בשום מקום, הרי היא נסתרת מצד עצמה מהיות יסוד לראי' לבטול 

הקדושה לגמרי גם מדרבנן, דמאי חזית דאזלת בתר קדושת עולי מצרים, שלא נשארה, זיל בתר קדושת עולי בבל, 

בטלה הקדושה השני' מ"מ נוהגת היא מדרבנן אליבא דכו"ע. ותו, די"ל דכל מה שהונהג בזה מדרבנן דגם למ"ד ד

לא הונהג כ"א מאנשי כנה"ג, שהיו בבית שני, שהם תקנו לישראל גדרים וסייגים וזכרונות למקדש. ובעיקר לא הי' 

איש ביהודה, ע"כ נתבטלה לגמרי  שייך להשאיר זכרון בגלות בבל, כיון שגלו כל ישראל מא"י ונ"ב שנה לא עבר

קדושה ראשונה. אבל בקדושה שני' כך היא המדה, שכיון שישראל עמדו ברוב הזמנים מעט או הרבה בא"י, וכד' 

הרמב"ם בס' המצ' לענין קביעות המועדים, שזוהי בכלל ההבטחה, שלא יבטלו אותות האומה, שלא הופסק ישוב 

וב הזמנים, וק"ו בזמנים הראשונים שאחר חורבן בית שני, שהי' הישוב גדול של ישראל, באיזה אופן שיהי', בא"י בר

בא"י כמה מאות שנים, לכן נשארה הקדושה מדרבנן לכל עניני קדושת הארץ, וה"ה לקדושת המקדש, ולא פסקה 

נהגו אז מאז מעולם. וא"כ לא שייך כלל לדון על שאלה בעניני דרבנן מאותם הזמנים, שאין אנו יודעים אם בכלל הו

עניני דרבנן ברובי עניני המצות בארץ. עכ"פ אין שום יסוד לבנות מענין זה שום צד ראי' שבזה"ז, שנשארה קדושת 

הארץ מדרבנן לכו"ע, אפי' למ"ד שהקדושה נתבטלה מה"ת, תהי' קדושת המקדש בטלה לגמרי אפי' מדרבנן. ואם 

א בטעמא לחידוש גדול כזה, להקל בקדושת המקדש הי' אחד מן הראשונים סובר כן הי' מפרש כן בדבריו מילת

 החמורה יותר מקדושת הארץ שהיא קלה ממנה. 

 ז. המשך בירור שיטת הראב"ד שלא נחלק בזה בעיקר ההלכה. 

 ביאור סוד ד' ליראיו שבהשגת הראב"ד. 

מקדש בזה"ז, אכן באמת לא זו בלבד שמידי איסור וקדושה דרבנן בודאי לא נפקא לדעת הראב"ד לנכנס למקום ה



ויותר על כן שלשונו אין בו כרת משמע שגם איסור דאורייתא, דלאו ועשה, יש בו, ועל דרשת והשמותי מקדשיכם, 

שהם בקדושתם אף על פי ששוממים, בודאי לא פליג גם לענין זה. אלא שגם בכל עיקרא דמילתא דחיובה הגמור 

בזה הראב"ד על הרמב"ם. שהרי זה לשונו בהשגתו: דבכרת, מטעם דקדושה ראשונה קדשה לע"ל, י"ל דלא פליג 

א"א סברת עצמו היא זו, ולא ידעתי מאין לו זה, ובכמה מקומות במשנה ואם אין מקדש ירקב, ובגמ' אמרו דנפול 

מחיצות. ואיך אפשר לומר, שכל עיקר המחלוקת של הראב"ד על הרמב"ם בזה הוא על מה שהרמב"ם פסק כרב 

תנן, וקדושה ראשונה קדשה לע"ל, ועזרא לא קדש בכל אלו ולא עשה אלא זכר בעלמא,  הונא בשבועות, דבכל אלו

 -והראב"ד פסק כרב נחמן, דבאחת מכל אלו תנן, ועזרא קדש קדושה גמורה, וקדושה ראשונה לא קדשה לע"ל, 

ת וברייתות שאם כן איך יאמר ע"ז סברת עצמו היא זו, והלא היא סברת רב הונא, וכמה תנאים ואמוראים ומשניו

וסוגיות שלמות, הסוברים דקדושה ראשונה קדשה לע"ל. ואם הי' הראב"ד מתכוין בהשגתו להכריע בעיקר הדין 

כמ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל, איך יקשה על הרמב"ם ממשניות ששנינו בהם ואם אין מקדש ירקב, והלא 

קדושה ראשונה קדשה לע"ל. אבל הדברים ברורים פלוגתא דתנאי היא וישנן כמה משניות וברייתות נגד זה, דס"ל 

שמעולם לא עלה על דעתו של הראב"ד להכריע כאן בעיקר המחלוקת, אם קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה 

לע"ל או לא קדשה לע"ל, ויכול הראב"ד ג"כ להסכים שקדושה ראשונה קדשה לע"ל, ולפ"ז הי' גם הוא מודה לדינא 

חייב כרת, ובזה אין הראב"ד דן כאן כלל. אלא שהוא עמד על הכרעתו של הרמב"ם  שהנכנס בזה"ז למקום המקדש

ועל חדושו, שחידש לחלק בין קדושת כללות ארץ ישראל, בחיוב המצות התלויות בה, לקדושת ירושלים והמקדש, 

מקדש שאע"פ שהכריע בענין קדושת הארץ כמ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל, מ"מ לענין קדושת ירושלים וה

הכריע כמ"ד קדושה ראשונה קדשה לע"ל, והכרעה זו היא מסברתו ולא נזכרה בפירוש בגמ'. ע"ז משיג הראב"ד 

ואומר: סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו, כלומר עצם הדין יוכל להיות שקדושה ראשונה קדשה לע"ל, ועפ"ז 

ר הכריע בענין קדושת הארץ דלא קדשה לע"ל יהי' חייב כרת הנכנס בזה"ז בטומאה למקום המקדש, אלא שאם כב

הי' צריך, לדעת הראב"ד, לפסוק ג"כ לענין קדושת המקדש וירושלים דלא קדשה לע"ל. ולפ"ד הרמב"ם הי' משמע 

לי' להראב"ד, דיסבור דליכא למ"ד בקדושת המקדש, דלא קדשה לע"ל, כיון דאפי' למ"ד דקדושת הארץ ל"ק לע"ל 

ם קדשה, וא"כ המשניות ששנינו בהן ואם אין מקדש ירקב הן דלא כמאן, וגם הסוגיא מ"מ קדושת המקדש וירושלי

דגמרא, העוסקת בענין קדושת ירושלים לאכילת מע"ש, ואומרת דנפול מחיצות, שבטלה אז הקדושה של ירושלים, 

לע"ל לא היא דלא כמאן. וכן מדויקים הם דבריו בהשגה, שכ' אחרי זה: אלמא למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה 

חלק בין מקדש וירושלים לשאר א"י, ע"כ. הרי שלא הכריע כלל אם הלכה כמ"ד קדושה ראשונה קדשה לע"ל או לא 

קדשה, רק אמר שאם נתפוס כמ"ד דקדושה ראשונה ל"ק לע"ל צריכין אנו לומר כן גם על קדושת המקדש, דלא 

יחוד לפי הבנתו בדהרמב"ם, דהא מסתבר לדעתו ז"ל לומר שקדושת הארץ בטלה וקדושת המקדש קימת, ב

דקדושת המקדש קימת אליבא דכו"ע היא גם למ"ד קדושת הארץ בטלה. וא"כ אין כל יסוד לומר, שהראב"ד הכריע 

לדינא, דאין כרת בזה"ז לנכנס למקום המקדש, ויוכל להיות לדעת הראב"ד הלכה כמ"ד קדושה ראשונה לא בטלה 

עפ"ז יהי' בכרת הנכנס בזה"ז בטומאה למקום המקדש. אלא שאח"כ בין בקדושת הארץ בין בקדושת המקדש, ו

חדש הראב"ד עוד, דלא מיבעי שאין סברא לומר, שקדושת הארץ תהי' בטלה וקדושת ירושלים והמקדש תהי' 

קימת, אלא דאיכא למימר נמי איפכא, והוא דלמ"ד קדושה ראשונה ל"ק לע"ל אלא דקדושה שני' קדשה לע"ל, והוא 



סדר עולם דס"ל הכי כמובא ביבמות פ"ב ובנדה מ"ו, מ"מ מודה הוא, דקדושת ירושלים והמקדש בטלה רבי יוסי ד

 בזה"ז, וקדושה שני' לגבי דידהו לא קדשה לע"ל, וזה נגלה לו מסוד ד' ליראיו. 

ה על סוד ד' זה, אף על פי שאין אנו כדאים לעמוד בסוד קדשו של הראב"ד ז"ל, מ"מ ברור הוא שאין כונתו כלל בז

סברא אנושית פשוטה, שלא קדש עזרא בקדושה שני' לע"ל את המקדש וירושלים, מפני שידע שהם עתידים 

להתקדש במין קדושה גדולה אחרת, ולכן הניחם בינתיים שיוכלו הכל להכנס בזה"ז למקום מקדשנו, ואשר באמת 

ל והקלת ראש ביסוד מכון בית חיינו היתר כניסה זה אינו לכבוד ולחשיבות לישראל כ"א לבושת ולכלימה של זלזו

ותפארת קדושתנו, ולא תהא כזאת בישראל. וכן מתבאר לשון זה עצמו של סוד ד' ליראיו גם בתוספתא דר"י בן 

דורמסקית ורבי אליעזר, בגמ' דחגיגה ד' ג' ע"ב, שהוא כמשמעו, שסוד ד' מתגלה ליראיו ברוה"ק להאיר עיניהם 

תא ידים פ"ב הוסיף ע"ז את הפסוק כי לא יעשה ד' אלהים דבר כ"א גלה סודו אל ובתוספ 9לכוין את האמת להלכה,

עבדיו הנביאים. הרי הדברים מכוונים לענין שמגלים מן השמים, כדאמרינן בב"ב ד' י"ב א', שאע"פ שנטלה נבואה 

ני כותי', מן הנביאים לא נטלה מן החכמים, ומסיק שם תדע דאמר גברא רבא מילתא ואיתאמרה הלכה למשה מסי

שבמה שמכוין להללמ"ס זהו סימן שיש כאן הופעה שמימית כעין נבואה, וה"נ כיון שהעיד שהם כוונו בדעתם את 

והלשון הזה עצמו של סוד ד' ליראיו, שנאמר  11, 10הדין להלכה למשה מסיני הרי זה כענין נבואה וסוד ד' ליראיו.

רר אח"כ מהלכה, נאמר ג"כ במקומות שונים בש"ס על בד' הגמ' דחגיגה על דבר שיש לו מקום בסברא ושמתב

ענינים אחרים, שאין להם יסוד בסברא אלא בהופעה שמימית בדרך נבואה שנתנה לחכמים, וכהא דסוטה ד' ד' 

ע"ב גבי בן עזאי מנא לי' כו' ואיבעית אימא סוד ד' ליראיו, וזה דבר שלא באה עליו הלכה מבוררת, ושם בד' י' ע"א 

וה"נ סוד ד' ליראיו של הראב"ד  12אסא מלך יהודה מנא ידע כו' א"ד סוד ד' ליראיו ובריתו להודיעם.גבי פדגרא ד

הוא מכוון לא לסברא בעלמא, שאינה מוכרעת כלל אליבא דדינא, אלא למה שנגלה ע"פ הופעה של קדושה 

ובית שני, כמו  שלמעלה מהשכל האנושי, שהשיג בה את הבדלי המצבים של מדרגות הקדושות של בית ראשון

שביארו גדולי הקבלה, שהי' הראב"ד ז"ל אחד מראשי אבות העולם, שהקבלה הנסתרת של סודות התורה 

אמנם לשונו זה של הראב"ד אינו דומה במובנו ללשון  13נשתלשלה על ידו, כמבואר בספרים המדברים מענין זה.

ו להלכה למשה מסיני שבידו, אבל הראב"ד זה שבדברי ר"א בחגיגה, ששם היתה הכונה על החלטת ההלכה שכיונ

לא החליט כלל את ההלכה, והדין נותן לכך, שלא להחליט ההלכה, ע"פ סוד ד', שהרי אין פוסקים הלכות ע"פ 

אלא שלגבי סברת הרמב"ם, שלא מצא לה מקור והיתה בעיניו כסברא בלא יסוד,  14רוה"ק, ולא בשמים היא

הארת רוה"ק שלו, שנגלתה לו ע"פ סוד ד' הבחינה של קדושת המקדש השתמש הוא לדחותה ולפקפק עליו ע"פ 

בבית השני בימי עזרא וערכו לגבי הבית הראשון ולגבי אור הקדושה של הבית השלישי והגאולה העתידה במהרה 

 בימינו. 

א מכוון גם וכן היסוד הזה, של סוד ד' ליראיו שבדברי ר"א בחגיגה, שהוא משום שכיונו להלכה למשה מסיני, הרי הו

בכל שאר המשך הלשון שם. שכן הלשון אל תחושו למנינכם, שאמר שם, נראה לפרשו פשוט ע"פ הא דתנן בעדיות 

פ"א מ"ה, ולמה מזכירים דברי היחיד בין המרובים, שאם יראה ב"ד דברי היחיד יסמוך עליו, ופי' המפרשים, שיכול 

דבר שנגמר ע"פ רוב דעות במנין, אף על פי שהמרובים ב"ד אחר לסמוך ולהכריע לפעמים כדעת היחיד. א"כ כל 



הכריעו את ההלכה כדעתם, מ"מ יש להם לחוש למנינם, שמא לא תהי' הלכה קבועה לדורות כמותם, אבל הלכות 

למשה מסיני הלא אין חולקים עליהן ואינן בטלות, ע"כ אמר אל תחושו להיות מפוקפקים במנינכם, שמא יכריע 

היחידים שלכם, כי ענין הכרעתכם לא ישתנה, כיון שכך מקובלני שהיא הלכה למשה מסיני, איזה ב"ד לסמוך על 

שעמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. ואין לומר, שהטעם הוא כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית, חדא 

עוד דבתוס' שהרי כל עיקר טעם זה אינו כ"א על פטור שלהם משביעית ולא על ההכרעה של חיוב מ"ע דוקא, ו

דידים הנ"ל לא נזכר כלל זה הטעם, כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית, ומ"מ אמר אל תחושו למנינכם. אלא 

העיקר הוא, כמש"כ, שאמר לו, שאין הדבר תלוי בהכרעת המנין, עד שיוכל להיות מתבטל ע"י ב"ד אחר, שיצטרף 

למשה מסיני ואינה תלוי' בשום הכרעה של דעות. וכן עם המועטים של עכשיו ויוכל להכריע כמותם, אבל היא הלכה 

מה שאמר לו פשוט ידיך וקבל עיניך, שאינו כ"א ענין של קללת חכם, כמו שאמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, 

בפסחים ס"ט ע"א, עקיבא בשחיטה השבתני בשחיטה תהא מיתתך, וכהא דשבת ק"ח א', בעובדא דרב ושמואל 

, יהא רעוא דתיפוק לי' קרנא בעיני', ונפק לי' קרנא בעיני'. וכן הי' דרכו של ר"א שלא וקרנא, שא"ל מה שמך קרנא

להעביר על מדותיו בהטלת מורא לשם קדושת כבוד שמים וכבוד התורה, כמבואר בתענית כ"ה ב', ובעירובין ס"ג 

מצד הדין אבל הלא א' בעובדא דאותו תלמיד שנענש מפני שהורה ברחוק שלש פרסאות ממנו, ואף על פי שנענש 

יש ביד הרב למחול ע"ז, כדמשמע מהא דברכות ל"א ע"ב בעובדא דשמואל ועלי, ומשמע נמי שנקרא זה עונש מצד 

הרב, שע"י מניעת מחילתו נחשב שהוא עשה העונש, ע"כ אמר התם, שבקי לי דאיענשי'. ואם בקללת הדיוט אמרו 

ואין זה פלא כלל שכהו עיני רבי יוסי מתוך קללתו של  שלא תהי' קלה, אצ"ל בקללת חכם, שדבריהם כגחלי אש,

ר"א, אם נפרש פשוט ידיך וקבל עיניך מראית עיניך, ואח"כ כשנתישבה דעתו ובקש עליו רחמים חזר אור עיניו 

למקומם, וכתיב בהו בצדיקיא ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור. ואם נרצה למעט קצת את הפליאה של הנס 

ה שהוא נראה ממשמעו שיצאו העינים מחוריהן וחזרו, שהוא נס נפלא מאד, שלא מצינו דוגמתו, ולא כאן מכפי מ

נדע צורך הדבר, י"ל שהכונה היא שיקבל הארת עיניו ע"י שנסתמאו או כהו ונעשה סומא, וכ"מ מדברי מוהרש"א 

שלא השיב לו תלמידיך אנו  בח"א. ומתוך שהי' זה כעין הוראת הלכה לפני הרב, אם נפרש שהיתה הקפידא על מה

ולסרב עד שיגזור עליו לומר דבר הלכה בפניו, והיא חשיבות של ענין ב"ד הקבוע לדון ולהורות בישראל, ע"כ ענשו 

בסמיות עינים, מדה כנגד מדה, שהסומא פסול לדון. אך ביותר ובעיקר זה מתפרש לפי פירש"י, שהקפידא היתה 

בדברים של הדורש מדעתו, והאומר דבר שמועה צריך לראות כאילו בעל על אשר תלו את מה שהיא הלכה לממ"ס 

שמועה עומד לנגדו, כדאמרי' בירושלמי שבת פ"א ה"ב, ואמר התם דבסומא קשה להיות כך כיון שלא ראה מעולם 

את פני בעל השמועה, ולכן לא אמר שמעתתא מפומי' דר"ש, משום דהוא גברא מפתחא, כלומר סגי נהור. וכיון 

דבריהם היו צריכין לומר דבר זה מפי שמועה, שיש לה מחדש בעל שמועה, וצריכים הציור שכאילו עומד  שלפי

לנגדו, שצריך לזה כח ראיית העינים, ובאמת הוא הלכה לממ"ס, שנאמרה מפי הגבורה, שאין שייך בזה ענין ראיית 

ל סוף הלא כיונו ממש להללמ"ס, והכבוד עינים, לכן ענש אותו בכהיית או סמיית עיניו, וכשנתישבה דעתו, שסוף כ

 יחזור למקומו, אמר יה"ר שיחזרו עיני יוסי למקומן, וחזרה לו ראות עיניו. 

אכן עצם דברי הסוד הזה של הראב"ד נראים ומכוונים לסוד המקובלים, כמו שביאר הרמ"ק ז"ל בס' אילימה בחלק 



ראשון ובית שני ובית השלישי, שיבנה במהרה בימינו  עין כל תמר ה' פכ"ב ופכ"ה, בענין המדרגות של קדושת בית

בביאת גואל צדק, שהבית הראשון הי' מאיר הארת הבינה, שנקרא ג"כ עולם, אלא שהאירה החכמה העליונה ע"י 

אור הבינה במלכות, והיתה ההנהגה הנהגה ראוי' לקדושת עולם, כי מצד בינה היא בחינת חיי עולם, אלא שגורמים 

תגברו החיצונים וגרמו הגלות, אבל הבית השני הי' בהארת המלכות, אחר שירדו האורות אחרים גרמו שנ

ממעלתם ולא הי' בהם עצם הארת הבינה, וק"ו הארת החכמה, וזו המדה נקראת בחינת שעה ואינה בחינת עולם. 

הארה ולע"ל בזמן הגאולה תהי' ההנהגה מאור החכמה המאיר בבינה מאור הכתר, ותעלה בזה על הנהגת ה

שבימי שלמה, שהיתה במדרגות החכמה בהארתה בבינה, ולא היתה מוארה מהארת הכתר. עכ"פ הקדושה 

הראשונה, שהיתה מצד הארת החכמה בבינה, ראוי' היא להיות ג"כ קדושת עולם, ואם היתה הקדושה של שלמה 

אלא שאינה כ"כ מאירה כאור נמשכת גם על לע"ל הי' בה ממין הקדושה הנצחית, שהרי גם בינה היא בחינת עולם, 

החכמה המואר ע"י אור הכתר. וע"כ למ"ד קדושה ראשונה קדשה לע"ל יוכל להיות גם שעל המקדש וירושלים 

נמשכה קדושה ראשונה עד לע"ל, ומתחברת היא הקדושה של העולם, של הבינה, שהיא בחינה עולמית, עד עולם 

דשה לשעתה וקדשה לע"ל או לא קדשה לע"ל, שיוכל של הארת הכתר בחכמה ע"י הבינה, ע"כ יש ספק אם ק

להיות שלפי מדרגתה גרם פגם העוונות את סילוק הקדושה, אבל מצד עצם טבעיות הקדושה ההיא יכולה להיות 

קדושת עולם. וע"כ לא הכריע הראב"ד בדבר זה, והניח הענין בלא הכרעה, ויכול להיות שקדושה ראשונה של 

תיד לבוא, ועפ"ז יש גם דין כרת בנכנס שמה בזה"ז בטומאה. אלא דאליבא שלמה קדשה לשעתה וקדשה לע

דמ"ד, שקדושה ראשונה בטלה, א"כ צריכים אנו להמשיך את הקדושה מקדושה שני' של עזרא, וזה לא הי' אפשר 

שתהי' קדושת עולם, שהרי בחינתה של זו היתה בחינת חיי שעה, וכענין אהל מועד דמתרגמינן משכן זימנא, 

זרא הי' מכיר, שזו הקדושה שמקבלת שנוי, כי כל השנויים שבעולם באים מצד המלכות שנקראת עת, ונקראת וע

לבנה, שפעמים נפרצת ופעמים נבנית, וידע שרחוקה היא מעלת הקדושה של הארת אור השכינה בבית שני 

עצמה מבחינת שעה, מקדושת העולמים של הבית העתיד, עד שהן שונות זו מזו בערך, שהקדושה שלו היתה ב

וקדושת הבית שלע"ל היא מבחינת עולם, ע"כ לא הי' יכול להמשיך קדושתו לע"ל, וע"כ ודאי לא קדש את קדושת 

המקדש וירושלים קדושת עולם, שהיא צריכה לבוא דוקא מקדושה עולמית, שהיא לפחות מבחינת הארת הבינה 

ולהתקדש קדוש אחר עולמי, כלומר לא כקידוש זה  ע"י אור החכמה, ולע"ל המקדש וירושלים עתידים להשתנות

שמבחינת המלכות, שהוא קידוש של שעה, אלא עולמי מבחינת בינה שנקרא עולם, ובחינה זו תהי' בכבוד ד' 

לעולם, דהיינו מבחינת הארת החכמה, שהיא כבוד ד' לעולם, מאור הכתר שהוא העולם היותר עליון. אבל אם 

ה לע"ל, כרבי יוסי, אף על פי שקדושה שני' קדשה לע"ל אי אפשר שתהי' קדושה קדושה ראשונה בטלה ולא קדש

שני' זו נמשכת גם בקדושת ירושלים והמקדש לע"ל, כיון שאין בה הבחינה של קדושת עולם. וזהו מה שמתאים 

ירשו לסגנונו וטעמו של הראב"ד ולמהלך מחשבותיו הקדושות, מה שנגלה לו להראב"ד מסוד ד' ליראיו, כמו שפ

הדברים חכמי הרזים שנשתלשלה קבלתם עד הדורות המאוחרים. ודייק הראב"ד בלשונו ולא סיים את מאמר 

ההלכה לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת במאמר כך נגלה לי מסוד ד' ליראיו, שלא נטעה שנגלה לו מסוד ד' 

וכל להיות שההלכה היא כמ"ד קדושה להכריע, שהנכנס עתה שמה אין בו כרת, וזה לא הי' רצונו כלל להכריע, שי

ראשונה קדשה לע"ל על א"י ועל המקדש וירושלים, ואז ודאי חייב כרת הנכנס לשם, וזה אינו כלל נגד סוד ד' ליראיו 



שנגלה לו. אלא שתוכן הסוד הוא, שאם ההלכה היא כמ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לע"ל אז ודאי קדושה שני' גם 

היות פועלת על המקדש וירושלים, שקדושתם תהי' ג"כ לע"ל. וזה נגלה לו מסוד ד' אם קדשה לע"ל, לא יכלה ל

 ליראיו, ועפ"ז הגילוי, אליבא דר' יוסי, הנכנס שם עתה אין בו כרת, אבל לא אמר זה בדרך החלט אליבא דדינא. 

שם בד' פ"ב, ואף על פי שמדברי הראב"ד בהשגתו לפ"א מה' תרומות הכ"ו משמע, דס"ל כריו"ח דפרק הערל, ו

נראה דריו"ח כרבי יוסי ס"ל דקדושה ראשונה לא קדשה לע"ל, ורק קדושה שני' קדשה לע"ל, אין זה ראי' דהראב"ד 

יפרש דלגמרי רבי יוחנן ס"ל כרבי יוסי, וגם אין ראי', דס"ל כרבי יוחנן גם בטעמו, דס"ל כרבי יוסי, אלא דס"ל דבזה 

א. אבל את הטעם לא הכריע, ויוכל להיות או מטעם שקדושה שני' של הלכה כרבי יוחנן, דתרומה בזה"ז דאוריית

הארץ קדשה לע"ל, אף על גב דקדושת מקדש וירושלים לא קדשה לע"ל לשיטתו, או משום דס"ל דקדושה ראשונה 

קדשה לע"ל קדושת הארץ וקדושת מקדש וירושלים, ועכ"פ יכולים אנו לומר דתרומה בזה"ז דאורייתא. אבל מכל 

ראי' שהחליט הראב"ד לדינא, שאין דין כרת לנכנס למקום המקדש בזה"ז, כי כתב רק שלסברת הרמב"ם  זה אין

ולדבריו אין הנכנס שם עתה בכרת, אבל מצד עצמו יכול לפסוק שלא כהרמב"ם בקדושה ראשונה בענין קדושת 

חומר של כרת גם עכשיו בנכנס הארץ, וממילא תתקיים ג"כ קדושת המקדש וירושלים, גם ע"פ סוד ד' ליראיו, ויהי' 

לטומאה למקום המקדש בזה"ז. ואין לקחת מדברי הראב"ד הללו שום יסוד להקל באיסור חמור זה כלל וכלל, 

שהוא אמר רק שאם נאמר כהרמב"ם בקדושת הארץ אין לחלק בין קדושת הארץ לקדושת המקדש וירושלים, ואם 

לגבי מקדש וירושלים בטלה, וא"כ נהי' זקוקים לקדושה  נאמר שקדושה בטלה מוכרחים אנו לומר לדעתו, שגם

שני', והיא לדעתו, מסוד ד' שנגלה לו, בטלה גבי מקדש וירושלים ולא קדשה לע"ל אפילו לדעת רבי יוסי דלא בטלה 

אבל בעצם ההכרעה בכללה, אם ההלכה היא בזה כמ"ד קדושה ראשונה קדשה  -קדושה זו לגבי הארץ בכלל, 

 נחלק כלל הראב"ד על הרמב"ם.  לע"ל או לא, לא

אמנם גם בעצם חלוקו זה של הרמב"ם, בין קדושת הארץ לקדושת המקדש וירושלים, בטעם מוסבר, שקדושת 

הארץ תלוי' בכבוש, וזהו דבר המשתנה ע"י כבושם של הגוים, וקדושת המקדש וירושלים תלוי' בקדושת השכינה 

באמת לא נחלק ע"ז הראב"ד כלל ולא פקפק על  -משתנה ולא בטלה, ושם ד' שנקרא על ביתו ועל עירו, וזהו אינו 

סברא זו בעצמה. אלא שכתב ע"ז סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו, שלא מצא מקור לזה, ולא שהיתה לו 

פירכא והתנגדות על עצם הסברא הזאת. וכשהקשה אח"כ מהא דאם אין מקדש ירקב ומהא דנפול מחיצות, 

מי שסובר גבי קדושת מקדש וירושלם, דלא קדשה לע"ל, ג"כ לא החזיק זה לסתירה מפורשת, דמשמע שיש עכ"פ 

שאם הי' מחזיק זה לסתירה מפורשת למה הי' צריך להשיג עליו מטעם שהיא סברת עצמו ומטעם שאיננו יודע 

מפורשת  מאין לו זה, הי"ל לומר שדבריו נפרכים ממשנה וסוגיא מפורשות. אלא שידע הראב"ד שאין סתירה

לדהרמב"ם ממשניות אלו וסוגיא זו, ולא נעלם ממנו, שגם הרמב"ם יודע שיש מאן דסבירא להו קדושה ראשונה לא 

קדשה לע"ל גם גבי מקדש, אלא שלעומת זה הכריע ע"פ מה שנראה לו עיקר בתלמוד, ככמה משניות וסוגיות, שהן 

חלק בין קדושת הארץ לקדושת מקדש וירושלים. מסייעות לדעתו, ביסוד סברתו, שהראב"ד לא מצא לה מקור, ל

ופשוט הדבר, שאם ימצא מקור לסברת חלוקו זה של הרמב"ם, וימצא ג"כ ישוב להא דשנינו אם אין מקדש ירקב 

ולהסוגיא דנפול מחיצות, תהי' עצם הסברא מתקבלת ג"כ לדעת הראב"ד. ואפילו מה שהעלה אח"כ בהשגתו, 



שני' קדשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל אבל לא למקדש דאפילו לרבי יוסי, דאמר קדושה 

וירושלים, ע"כ אין הדברים הללו אמורים כ"א לשלול שלא להמשיך קדושת עזרא לע"ל, מהטעם המיוחד להראב"ד 

וכמו שהסברנו דבריו לעיל. אבל אם נמצא מקור לדברי הרמב"ם, להמשיך את קדושה ראשונה של שלמה למקדש 

ים לע"ל, ע"ז לא אמר הראב"ד את סודו, שלא קדשה לע"ל, שהרי לא אמר את דבריו רק דאליבא דרבי יוסי, וירושל

דקדושה שני' קדשה לע"ל, אם נאמר דקדושת המקדש הראשונה לא קדשה לע"ל, כמו שלא קדשה קדושת הארץ 

של עזרא לא קדשה לע"ל,  לדידי' לע"ל, נצטרך לומר, מטעם סוד ד' שנגלה לו להראב"ד, דקדושת המקדש השני'

אבל לא ר"ל שסוד ד' אשר נגלה לו יסתור את דברי התנאים, דס"ל קדושה ראשונה קדשה לע"ל גם במקדש 

וירושלים, שדבריהם מבוארים במשניות וברייתות וסוגיות מפורשות. ומש"כ אפי' לרבי יוסי כונתו היא, דלא מבעי 

שני' של המקדש וירושלים בטלה, דהא לגבי קדושה שני' יש למ"ד דקדושה שני' של הארץ בטלה ודאי שקדושה 

להראב"ד סברא ביותר לומר שבטלה לגבי מקדש וירושלים מאשר לגבי הארץ בכללה, אלא אפי' לר"י, דאמר 

דקדושת הארץ השני' לא בטלה מ"מ קדושת המקדש וירושלים השני' בטלה מטעם אותה הסברא. אבל אין 

מוכרחים לומר שקדושת ירושלים והמקדש הראשונה בטלה, ושיש לו ע"ז ראי' או הראב"ד אומר בזה כלל, שאנו 

סברא, אלא שאומר שאין לו ראי' ומקור לסברת הרמב"ם, שחילק בין מקדש וירושלים לכלל הארץ בקדושה 

ראשונה, ושיש לו קושיא ע"ז מהמשנה דאם אין מקדש ירקב, ומהסוגיא דנפול מחיצות. ואם ימצא לנו מקור לד' 

הרמב"ם וישוב למשנה ולסוגיא הנ"ל ולשאר הסוגיות, העוסקות בעניני הקדושות האלה, לא יתנגד הראב"ד מצד 

עצם סברת החלוק של הרמב"ם, שהוא חלוק המתקבל על הדעת, ולא נצטרך להכנס בדחוקים לדחות את 

ו התנגדות וסתירה לעצם המקורות שנראה מהם סיוע לדהרמב"ם, כמו שהיינו צריכים לזה לדעת הראב"ד אם הי' ל

סברת החלוק הזה של הרמב"ם. וכשהביא הראב"ד בהשגתו את המשנה דאם אין מקדש ירקב לא הביא זה לראי' 

לחדושו, שגם לר"י דס"ל קדושה שני' לא בטלה הוא רק בקדושת הארץ ולא בקדושת המקדש, דמנ"ל שמשנה זו 

ל קדושת המקדש וירושלים הכל מודים דקדשה לע"ל, היא כר"י, אלא בתחלת ההשגה, שהבין מדברי הרמב"ם, שע

הוא מביא משנה זו, דמשמע ממנה דעכ"פ קדושת ירושלים לא קדשה לע"ל, אבל לא שהביאה לראי' על חדושו 

שגם לרבי יוסי, דקדושה שני' של הארץ קימת, מ"מ קדושת המקדש השני' בטלה, דסמך לה ע"פ סוד ד' ליראיו, 

 . כמבואר בהמשך דברי ההשגה

 כג -רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז הלכה יא 

היו במדבר, מחנה ישראל והוא ארבע מחנות ומחנה לויה שנאמר בה וסביב למשכן יחנו, ומחנה שלש מחנות 

שכינה והוא מפתח חצר אהל מועד ולפנים, וכנגדן לדורות, מפתח ירושלים עד הר הבית כמחנה ישראל, ומפתח 

והחיל ועזרת  הר הבית עד פתח העזרה שהוא שער ניקנור כמחנה לויה, ומפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה,

 הנשים מעלה יתירה בבית עולמים. 

כל ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומה היא קדושתה שמביאין ממנה העומר ושתי הלחם והביכורים מה שאין 

 מביאין כן משאר ארצות. 



משלחין מתוכן את עשר קדושות הן בארץ ישראל וזו למעלה מזו, עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר הארץ ש

המצורעים ואין קוברין בתוכן מת עד שירצו שבעה טובי העיר או כל אנשי העיר, ואם יצא המת חוץ לעיר אין 

מחזירין אותו לתוכה אף על פי שרצו כולן להחזירו, רצו בני העיר להוציא הקבר מן המדינה מפנין אותו, וכל 

העיר בין מד' רוחותיו בין משתי רוחות זו כנגד זו אם היתה  הקברות מפנין חוץ מקבר נביא או מלך, קבר שהקיפתו

בינו ובין העיר יתר מחמשים אמה לכאן וחמשים לכאן אין מפנין אותו עד שירצו כולן, פחות מכאן מפנין אותו. 

+/השגת הראב"ד/ ואין קוברין מת בתוכן )עד שירצו יצא אין מחזירין אותו(. א"א לא שמעתי בכאן לא רצון טובי 

עיר ולא רצון אנשי העיר אלא לעולם אין קוברין בהן אבל אם רצו לסבבו בעיר כדי להרבות בהספדו ובכבודו עד ה

 שירצו קרוביו להוציאו מסבבין.+ 

ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה, שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני לפנים מחומתה, ואלו דברים 

לינין בה את המת, ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם ואין משכירין בתוכה בתים, ואין נותנין שנאמרו בירושלים: אין מ

בתוכה מקום לגר תושב, ואין מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה שהיו בה מימות נביאים 

יימין בה אילנות חוץ הראשונים, ואין נוטעין בה גנות ופרדסים, ואינה נזרעת ואינה נחרשת שמא תסרח, ואין מק

מגינת ורדים שהיתה שם מימות נביאים הראשונים, ואין מקיימין בה אשפה מפני השרצים, ואין מוציאין הימנה זיזין 

וגזוזטראות לר"ה מפני אהל הטומאה, ואין עושין בה כבשונות מפני העשן, ואין מגדלין בה תרנגולות מפני 

כל א"י מפני הטהרות, ואין הבית נחלט בה, ואינו מטמא בנגעים, ואינה הקדשים, וכן לא יגדלו הכהנים תרנגולים ב

 נעשית עיר הנדחת, ואינה מביאה עגלה ערופה לפי שלא נתחלקה לשבטים. 

הר הבית מקודש ממנה שאין זבין וזבות נדות ויולדות נכנסין לשם, ומותר להכניס המת עצמו להר הבית ואין צריך 

 נס לשם. לומר טמא מת שהוא נכ

החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת ובועל נדה נכנסים לשם. +/השגת הראב"ד/ החיל מקודש. א"א אף זה 

 מדבריהם.+ 

עזרת הנשים מקודשת מן החיל שאין טבול יום נכנס לשם, ואיסור זה מדבריהם אבל מן התורה מותר לטבול יום 

 להכנס למחנה לויה, וטמא מת שנכנס לעזרת הנשים אינו חייב חטאת. 

 עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים שאין מחוסר כפורים נכנס לשם, וטמא שנכנס לשם חייב כרת. 

 עזרת הכהנים מקודשת ממנה, שאין ישראל נכנסין לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה ולכפרה ולשחיטה ולתנופה. 

 בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש וקרועי בגדים נכנסין לשם. 

 . ההיכל מקודש מבין האולם ולמזבח, שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידים ורגלים

 בית קדש הקדשים מקודש ממנו שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביוה"כ בשעת העבודה. 



מקום שהיה בעלייה מכוון על קדש הקדשים אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע לידע מה הוא צריך לחזק בדקו, 

ה שיהיו הנכנסין כהנים תמימים, בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא משם את הטומאה, מצו

לא מצאו תמימים יכנסו בעלי מומין, ואם אין שם כהנים יכנסו לוים, לא מצאו לוים יכנסו ישראל, מצוה בטהורים, לא 

מצאו טהורים יכנסו טמאים, טמא ובעל מום יכנס בעל מום ואל יכנס טמא שהטומאה דחויה בציבור, וכל הנכנסין 

 , אם אין שם תיבות או א"א להם שיעשו בתיבות יכנסו דרך פתחים.להיכל לתקן יכנסו בתיבות

 ספר חרדים מצות התשובה פרק ג

מכתיבת יד הרב רבינו סוף שטה אחת שהעתיקה הנעלה רבי שמואל בר אברהם שקייל ז"ל בעכו וכן מצאתי ב

כך היה כתוב שם וגם זה מצאתי בסוף הספר מכתיבת הרב ומלשונו בליל אחת בשבת  משה מאור הגולה

ם בארבעה ימים לירח אייר נכנסתי לים וביום שבת עשירי לאייר שנת חמשה ועשרים עמד עלינו נחשול שבי

לטבענו והיה זעף גדול בים ונדרתי עלי ששני הימים האלה אצום בהן ואנהוג בהם תענית צבור שלם אני ואנשי 

ביתי וכל הנלוים עלי ואצוה על בני לעשות כן עד סוף הדורות שיצאו מחלצותם ויתנו צדקה כפי כחם ומנדר שאהא 

היום ביני לבין עצמי וכשם שלא מצאתי בים  אני יושב לבדי בעשירי באייר לא אראה אדם אלא מתפלל וקורא כל

אותו היום אלא הקדוש ברוך הוא כך לא אראה אדם ולא אשב עמו אלא א"כ לאנסי, וליל אחת בשבת שלשה ימים 

לירח סיון יצאתי מן הים בשלום ובאתי לעכו ונצלתי מן השמד והגענו לארץ ישראל ויום זה נדרתי שיהא יום ששון 

אביונים אני וביתי עד סוף כל הדורות וביום שלישי בשבת ארבעה ימים לירח מרחשון ושמחה ומשתה ומתנות ל

שנת ששה ועשרים ליצירה יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו 

 .וכו' ביום ה' ו' ימים לירח מרחשון

 שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תרצא

יכנס לעליות הבנויות סביב לבית המקדש שהן בולטות לתוך המקדש על גבי שאלת ממני אודיעך דעתי אם מותר ל

 זיזין וגיזוזטראות /וגזוזטראות/ לפי שראית שנהגו בזה היתר ואין מוחה בידם. 

תשובה דע שלא כל העליות שוות ולא כל הרוחות שוות וצריך אומד יפה לראות אי זו מותרות ואי זו אסורה וזה כי 

יפה שם אבן השתיה בלי ספק הנקרא אצלם אלסכרא וא"ת דהא תנן אבן היתה שם מימות הדבר ברור שתחת הכ

נביאים הראשונים ושתיה שמה גבוהה מעל הארץ ג' אצבעות ועליה הארון נתון ועתה שאלנו את פיהם ואמרו 

דרגות הרבה שהיא גבוהה מקרקעית הכיפה ג' /לעיל בסי' תרלט כ' ב'/ קומות ואנו רואין מבחוץ שעולים לכיפה במ

כבר כתבתי על זה בתשובה /לעיל סי' תרלט/ שקרקעית הבית חפרו אותו כמה פעמים לגלות היסודות ולכן הוא 

נמוך הרבה ממה שהיה מקודם תדע דהא תנן בכמה דוכתי שהר הבית היה גבוה מירושלם והשתא הדבר הוא 

ו לדעת מה היה שם ושלשלו בני אדם להפך. עוד אמרו העכו"ם שיש תחת הכיפה מערה ושהמלכים הראשונים רצ

לתוכה ומתו וסגרו אותה ומלאוה עפר עד היום הזה אין אדם יודע מה יש שם וקרוב אצלי שנאמר להם או שמעו 



שהארון גנוז שמה ולפיכך היו חופרים אלו /אולי/ ימצאו אותו ולכן הושפל קרקעית הבית ונתגלה אבן השתיה. גם 

למצוא יסוד האבן הזאת ולא מצאו מ"מ אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת שמעתי שהמלכים שעברו חפרו שם 

הכיפה היא אבן השתיה אשר עליה היה הארון בבית קדש הקדשים לצד מערב. הילכך מי שעולה בעליות אשר 

לרוח מערב או הנכנס לראות מהפתח אשר לצד מערב צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מאחד עשר אמה 

בין כותל מערבי של העזרה לכותל ההיכל ועובי הכותל כי הכותלים נתקדשו שיערתי שאין בכל הפתחים שכך היה 

יותר קרוב לכיפה מאותו הפתח הקטן אשר משמאל לבאבאל קטאנין /לשער מוכרי הכותנה/ ולכן צריך ליזהר מן 

אל קטאנין וזו חומרא יתירה העליות אשר על אותו פתח וכבר שמעתי על קצת חכמים שלא היו רוצין ליכנס בשוק 

כי אני שיערתי שיש משם עד הכיפה יותר מי"א אמה ואפשר שהטעם הוא מפני שהיא משוכה קצת לצד צפון כאשר 

נבאר בע"ה ואם העליות הם בצד צפון צריך לשער מכותל מערבי לצד המזרח באורך קפ"ז אמות כל העליות 

ח למערב וכל העליות הבניות חוץ מאורך זה לצד מזרח או לצד הבנויות באורך זה הם בניות על אורך העזרה ממזר

מערב אינם בכלל האיסור. ולענין הרוחב כבר ידעת כי רוחב העזרה מצפון לדרום הם קל"ה אמה וכבר הנראה לעין 

כותל הדרום במקומו הראשון הוא שהרי העומד בקרן דרומית מזרחית רואה כי משם לצד דרום הוא עמק יהושפט 

ה העזרה נמשכת לצד דרום אלא עד שם גם כי אבני היסוד ההוא הם אבנים גדולות מורה שהוא בנין ולא הית

קדמון וא"כ סוף בנין הנקרא מדרש שלימה /שלמה/ לצד הדרום הוא סוף העזרה אלא שהוא חוץ מקפ"ז אמה אשר 

הכותל ההוא בעצמו היה כותל  ממזרח למערב והוא מכלל הר הבית ועד היום בנוי כיפין על גבי כיפין מ"מ למדנו כי

העזרה אשר לצד דרום וא"כ צריך לשער אם העליות אשר כנגד כותל זה לצד צפון רחוקים מכותל זה קל"ה אמה 

אינם בכלל העזרה ואני שיערתי שיש בין כותל זה של צד דרום עד הבתים והעליות אשר בניות /בנויות/ לצד צפון 

תר ליכנס להם. עוד דרך אחרת רואין כאלו חוט מתוח מהכיפה לצד מזרח יותר מקל"ה אמה ואינם בכלל הקדש ומו

כל הבתים והעליות שהם בתוך מ' אמה לחוט זה הם בכלל הקדש וכל שהוא חוץ לזה השיעור הרי הוא חול וחשבון 

יך זה אינו מדוקדק לפי שההיכל היה צר מאחריו ורחב מלפניו כדכתיב הוי אריאל אריאל ומ"מ לצאת מידי ספק צר

להתרחק מהחוט המתוח מכותל הכיפה הצפונית ארבעים אמה ברוחב באורך קפ"ז אמות מן המערב למזרח. ואם 

העליות בנויות לצד מזרח הנה נתבאר כי הכותל המזרחי אשר היא בנוי עתה הוא כותל הר הבית המזרחי לפי 

כפתור ופרח שהם שערים שהיו  שמשם והלאה הוא הר הזיתים. ועוד כי שערי רחמים הם באותו כותל וכתב בעל

נכנסים בהן והאבלים /האבלים/ והחתנים וכל הבתים והעליות אשר בצד מזרח מותר להכנס לשם שהרי מכותל הר 

הבית המזרחי עד כותל העזרה המזרחי יש שי"ג אמה וטמא מת מותר להכנס בהר הבית. ואם יש עליות בכותל 

הרי הם בכלל הקדש ודרך כלל אני אומר כי הבתים או העליות דרומי באורך קפ"ז אמות מן המערב אל המזרח 

אשר לצד צפון וצד מזרח אין בהם ספק אצלי ומותר ליכנס להם אם לא תהיה בולטת הרבה לתוך המקדש דאז 

צריך אומד וכן אותם של צד דרום ומערב צריכין אומד. והוי יודע דאיבעיא לן בגמרא תלה עצמו באויר העזרה מהו 

קו והוי איסורא דאורייתא לדעת הרב דס"ל בקדושתו עומד ואזלינן לחומרא ואסור ולדעת התוספות וסלקא בתי

פשיטא ליה דאויר עזרה נתקדש ואף על גב דתניא בידיעות הטומאה וטמא שנכנס להיכל דרך גגות פטור שנאמר 

דות וכן כתב הרמב"ם ואל המקדש לא תבא דרך ביאה אסרה תורה מ"מ פטור אבל אסור הוא ומכין אותו מכת מר

פ"ג מהלכות ביאת מקדש וז"ל ואף על פי שהוא פטור מכרת מכין אותו מכת מרדות בין שנכנס למקדש דרך גגות 



בין שנכנס בו דרך פתחים בשידה תיבה ומגדל ע"כ. וא"ת כיון דגגין ועליות לא נתקדשו והתוספות מודה שכל 

לא יהיה מותר ליכנס עתה בכל העליות דע דלא אמרינן  העליות לא נתקדשו חוץ מהעלייה אשר על ההיכל למה

דלא נתקדשו אלא העליות והגגות אשר היו בנויות בזמן שהיה קיים אבל הגנין /הגגין/ והעליות הבנויות עתה סביב 

למקדש שמא בתוך אויר העזרה הם בנויות או באויר הלשכות שהיו אז ומידי ספיקא לא נפיק. הילכך אם נתברר 

ן אשר כתבתי שהם בנויות בקדש לא נחוש לגובה לומר שמא למעלה מגגות הלשכות אשר לא נתקדשו לפי החשבו

הן בנויות כיון דאויר העזרה כעזרה ומ"מ יש לי לתת טעם למנהג שנהגו כל העולם לעלות באותם עליות לראות 

האידנא אין כרת למי  משם את הבית כלו ולא שמענו ולא ראינו מי שמיחה בידם. דע כי הראב"ד ז"ל סובר כי

שנכנס למקדש וכן תמצא בהשגה פרק ששי מהלכות בית הבחירה הרי שעיקר הדין הוא מחלוקת והדבר ספק 

שמא עליות אלו הם בניות /בנויות/ בקדש או לא ואת"ל בנויות בקדש שמא אויר העזרה לא נתקדש דהא איכא 

ליה אם נתקדש אויר העזרה או לא לפי גרסת  דמפרש דהא דבעי רבא תלה עצמו באויר העזרה הכי קא מיבעיא

הספרים ולא איפשיטה ואת"ל דאויר העזרה כעזרה שמא על אויר גגות הלשכות אשר לא נתקדשו הן בנויות הילכך 

כיון דאיכא כל הני ספוקי /ספיקי/ תלו הדבר להקל מרוב חשקתם לחזות בקדש ואין לנו להקל מטעם דדרך ביאה 

ן בו איסור תורה דהא ניחא אם עולים ויורדים מיד ולא היו שוהין שם שיעור השתחויה אסרה תורה ודרך גגות אי

אבל אם הם בנויות בקדש נהי דפטור משום ואל המקדש לא תבא מ"מ חייב משום טמא ששהה במקדש הנה 

פה כתבתי לך טעם המנהג אבל אתה תהיה מן הנזהרים ולא תכנס לא לבית ולא לעלייה אם לא תהיה רחוקה מהכי

הרבה. גם שמעתי שיש מחילה תחת הקרקע ופתחה לצד המערב שהולכת עד תחת הכיפה ויש מהיהודים שנכנס 

לשם ודבר זה אסור דקי"ל מחילות הפתוחות לעזרה נתקדשו ומאן לימא לן שאין זו מכלל המחילות שהיו פתוחות 

א בזבחים. שוב ראיתי וכן לעזרה ואפי' תימא שזאת מחדש נעשית קרקעית העזרה נתקדש עד התהום כדאית

אמרו לי בני אדם היודעים לשער שאין לך פתח ולא עלייה שלא תהיה רחוקה מהכיפה כפי השיעור אשר כתבתי 

 הילכך מותר להתקרב אל הפתחים ולעלות אל העליות כ"ש בהצטרפות הספקות אשר כתבתי.

 ספר כפתור ופרח פרק ו

 קדושת הבית לעולם[]

מסכת זבחים פרק השוחט והמעלה בחוץ )קז, ב( אתמר המעלה בחוץ בזמן הזה, רבי יוחנן אמר חייב, ור"ל אמר 

פטור. כתב הר"ם ז"ל ספר המצות )מצות עשה( ]מל"ת[ )צ( הלכה כרבי יוחנן כי הוא ראוי ליקרב, שהשרש האמתי 

פרק בתרא )פ"ח מ"ו( אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין אף על אצלנו מקריבין אף על פי שאין בית. מסכת עדיות 

פי שאין בית. )זבחים סב, א( אמר רבה אמר רבי יוחנן ג' נביאים עלו מן הגולה, ואחד העיד שמקריבין אף על פי 

שאין בית, ובמתניתא תנא רבי אליעזר בן יעקב אומר ג' נביאים עלו מן הגולה ]וכו'[, כתב ה"ב העטור ז"ל ובכל 

מקום הלכה כר' יוחנן, וקיימא לן משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי. תוספתא )עדויות פ"ג ה"ג( אמר רבי יהושע 

 שמעתי ששוחטים ]אף על פי שאין פתחים[.



ומיהו אין המעלה חייב עד שיעלה לראש המזבח שיעשה בחוץ, אבל אם העלה על הסלע או על האבן פטור, ואף 

בראשית ח, כ( ויבן נח מזבח ליי' וכדרבי יוסי פרק השוחט והמעלה בחוץ )זבחים קח, על פי שהוא בחוץ, שנאמר )

ב(. כתב ה"ב התרומה ז"ל השוחט בחוץ מיירי כגון שבנה מזבח במקומו בפנים דאי לאו הכי אינו חייב בחוץ. ומה 

ומאה שנכנס שחייב על טמאת מקדש וקדשיו במזיד כרת ובשוגג עולה ויורד, פי' טמאת מקדש, טמא באב הט

למקדש. פרק הקומץ רבה )מנחות כז, ב( מחוסר כפורים שנכנס לעזרה בשוגג חייב חטאת במזיד ענוש כרת ואין 

צריך לומר טבול יום ושאר כל הטמאין. מסכת מכות )יד, ב( הבא אל המקדש טמא, כתוב עונש וכתוב אזהרה, 

, ג( ולא יטמאו )עוד( את מחניהם. ריש פרק עונש )במדבר יט, יג( את מקדש יי' טמא ונכרתה, אזהרה )שם ה

ידיעות הטומאה )שבועות יד, ב( בעי ר' ירמיה בן בבל שעלה לארץ ישראל ונעלם ממנו מקדש אלמא קדושת הבית 

 לעולם.

אחר שהענין כן, הנכנס היום שאנו טמאים במקום הבית חייב כרת, והסכים בזה מה"ר ברוך ז"ל. גם כי אמר אלי 

י אליו זה הספר לעבור עליו ולהגיהו, שרבינו יחיאל דפריש ז"ל אמר לבא לירושלם, והוא בשנת בירושלם כשהבאת

שבע עשרה לאלף הששי, ושיקריב קרבנות בזמן הזה. ואני מטרדתי להשלים עמו המלאכה לא שאלתיו מה נעשה 

וש על הטומאה מטומאתנו, ואנא הכהן המיוחס. אנכי בדרך לפני שילה שב למקומי, נזכרתי הלכה שאין לח

כדאמרינן בתמורה פרק יש בקרבנות )יד, א( שקרבנות צבור דוחין את השבת ואת הטומאה, וזה כגון שיהיו רוב 

הכהנים טמאין מקריבין הקרבנות בטומאה. וכן מסכת פסחים פרק כיצד צולין )עט, א( נטמא קהל או רובו, או שהיו 

ם הר"ם ז"ל )פיהמ"ש פסחים פ"ז מ"ו( דע זה העיקר וזכרהו כהנים טמאין והקהל טהור, יעשה בטומאה. כתב עליה

והבינהו והוא כי טומאת מת בלבד היא שתדחה בצבור ויקריבו בטומאה. ומסכת יומא פ"ק )ו, ב( איתמר טומאת 

מת, רב נחמן אמר התר היא בצבור, רב ששת אמר דחויה היא בצבור. וכן הלכות ביאת מקדש פ"ד )ה"י והי"ב( כל 

ור קבוע להם זמן לפיכך דוחין את השבת ואת טומאת המת. אבל הטמאין בטומאה אחרת כגון זבין קרבנות צב

וזבות נדות וטמאי שרץ ונבלה וכיוצא בהם לא יתעסקו בו ולא יכנסו לעזרה, ואם עברו ועשו או נכנסו לעזרה חייבין 

הכתוב שנאמר )במדבר ט, ו(  כרת על הביאה ומיתה על העבודה, שלא נדחית אלא טומאת מת בלבד, והוא גזרת

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. מסכת זבין פ"ד )מ"ו( המת מטמא באהל ומטמא טומאת שבעה, מה שאין 

הזב מטמא. כלומר שטמא מת טעון הזאה שלישי ושביעי מה שאין כן בזב, והזב וכיוצא בו אינן טעונין אלא ביאת 

, ולשאר טמאות יש להם תקנה. כתב ה"ב התרומה ז"ל הילכך נראה המים בלבד. הרי לטומאה חמורה לא נקפיד

דקדושת מחיצת העיר קיימת לעולם להיות מותר לאכול מעשר שני בתוכה אם בנה מזבח, אבל לא בנה מזבח לא. 

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

 שו"ת יחוה דעת חלק א סימן כה

  גת אלא בזמן שהיה בית המקדש קיים, או אינה נוהז"המצות עליה לרגל נוהגת גם בזשאלה: האם 

תשובה: אמנם עיקר המצוה של עליה לרגל היא להביא קרבן להקריבו בבית המקדש, וכמבואר בפסוק: שלש 



חג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני ה' פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך, ב

ריקם, מכל מקום גם בזמן הזה נהגו קהלות ישראל מכל הארץ ומחוץ לארץ לעלות לירושלים ולכותל המערבי, מפני 

שקדושתן מפני השכינה, ואין השכינה בטלה לעולם, שנאמר: והיו עיני ולבי שם כל הימים. וכן אמרו במדרש שיר 

ים )פרשה ב'(, מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. וכן כתב הרמב"ם )פרק ו' מהל' בית הבחירה הלכה השיר

ט"ז(, שקדושת בית המקדש וירושלים לא בטלה לעולם, שנאמר: והשימותי את מקדשכם, אף על פי שהם שוממים 

יפה רעייתי הנך יפה עיניך  בקדושתם הם עומדים. וכן אמרו במדרש שיר השירים רבה )פרשה ד' סימן ב'(: הנך

יונים, מה יונה זו אף על פי שחרב שובכה וקינה אינה מניחתו, אלא חוזרת ובאה אליו, כך ישראל אף על פי שחרב 

בית המקדש, לא ביטלו עלייתם לרגל בשלש פעמים בשנה. )וכן הוא בקהלת רבה פרשה י"א סימן ב'(. וכן כתב 

נוהגים להתאסף מכל סביבות ארץ ישראל לעלות לירושלים, ומשום כך נהגו הר"ן בתענית )דף ז' ע"א(, שגם כיום 

לדחות שאלת טל ומטר בתפלה עד ליום ז' במרחשון, כדי שיספיקו לחזור לבתיהם. ובספר חסידים )הוצאת מקיצי 

, והיה נרדמים( סימן תר"ל, מובא, שרבינו האי גאון היה רגיל לעלות מבבל לירושלים בחג הסוכות מידי שנה בשנה

מקיף את הר הזתים ביום הושענא רבה שבע פעמים. ובשו"ת התשב"ץ )חלק ג' סימן ר"א( האריך גם כן לתת טעם 

וסמך למנהג ישראל לעלות לרגל, על פי המבואר בדברי חז"ל שלא נתבטלה קדושת בית המקדש וירושלים. וכתב, 

והגים לעלות לרגל ממצרים ובבל ושאר ארצות, שיש סמך וראיה שקדושת ירושלים קיימת בזמן הזה, שהרי עדיין נ

ויש לזה רמז במדרש על הפסוק: אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבור בסך, אדדם עד בית אלקים בקול רינה 

ותודה המון חוגג. והעידו מגידי אמת כי עדיין נשאר מהנסים שהיו בבית המקדש ובירושלים, שלא אמר אדם 

ת הכנסת שבירושלים שצריכה לאנשי המקום הדרים בירושלים, מתמלאת מפה אל פה לחבירו צר לי המקום, כי בי

בעת התקבץ שם עולי הרגל החוגגים בחג השבועות יותר משלש מאות איש, וכולם נכנסים שם ויושבים רווחים, כי 

)חלק יורה  עדיין היא בקדושתה. וזהו סימן לגאולה השלישית. עד כאן לשון התשב"ץ. וראה עוד בשו"ת חתם סופר

דעה סימן רל"ג(. ובשו"ת מהר"ץ חיות )סימן ע"ו פרק ג'(. ובחידושי המהר"ץ חיות לגיטין )דף ד ע"ב(. ולנדרים )כג 

ע"א(. לפיכך אין ספק שמצוה לעלות לירושלים גם בזמן הזה לראות פני מלך חיים, להסתופף בחצרות ה' בבתי 

 כלו, ובפרט בכותל המערבי אשר לא זזה שכינה משם. כנסיות ובבתי מדרשות לחזות בנועם ה' ולבקר בהי

אולם העליה להר הבית ולבית המקדש, אסורה בהחלט, בזמן הזה שאנו טמאי מתים, שטמא מת שנכנס בבית 

המקדש חייב כרת, וכמו שנאמר: ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש ה' 

שבועות )פרק א' הלכה ב'(: חמורה טומאת מקדש וקדשיו מכל עבירות שבתורה,  טימא. ואמרו חז"ל בתוספתא

שכל עבירות שבתורה מתכפרות בשעיר אחד, ואילו טומאת מקדש אינה מתכפרת אלא בשלשים ושנים שעירים 

בשנה. וכן דעת הרמב"ם )בסוף פרק ו' מהל' בית הבחירה(, שגם בזמן הזה יש עונש כרת למי שנכנס לבית 

, הואיל ולא בטלה השכינה משם. ואף על פי שהראב"ד בהשגות סובר שאין בזה איסור כרת, העיקר המקדש

כדברי הרמב"ם, שכל רבותינו הראשונים מסכימים כדבריו. ומהם: התוספות בשבועות )יד ע"ב(. ובספר התרומה 

מקוצי בספר מצוות גדול בהלכות ארץ ישראל. ורבינו אליעזר ממיץ בספר יראים )יד ע"ב(. ובספר ורבינו משה 

)סמ"ג(, )מצוה קס"ג(. ורבינו שמשון )בפרק ו' דשביעית משנה א'(. ורבינו מאיר מרוטנבורג בתוספות )יומא מד 



ע"א(. והרא"ש בתוספותיו ליבמות )דף פב ע"ב(. ורבינו אהרן הלוי בספר החינוך )מצוה שס"ב ושס"ג(. והרשב"ץ 

בחידושי הרמב"ן שבועות )טז(. והרשב"א בחידושיו למגילה )י ע"א(. בתשובה )חלק ג' סימן ר"א(. וראה עוד 

והריטב"א בחידושין שם ועוד. וכן פסקו גדולי האחרונים. ומהם: המגן אברהם )סי' תקס"א(. והגאון רבי יצחק בכר 

בליקוטי הלכות  דוד בדברי אמת )קונטרס י'(. והאבני נזר )חיו"ד סי' ת"נ(. והבנין ציון )ח"א סי' ב'(. והמשנה ברורה

)זבחים פרק י"ג(. והגאון רידב"ז בתשובה )סי' ל"ח(. והרב הראשי לארץ ישראל הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק 

 משפט כהן )סי' צ"ו( ועוד. 

לפיכך צריך להזהיר את העולים לירושלים, לבל יהינו לעלות להר הבית, שהוא איסור חמור מאד. ולא יסתמכו על 

עצמו לדבר הלכה, ולהורות נגד רוב ככל הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים ומימיהם אנו שותים. מי שרוצה לתקוע 

+הנה המתיר לעלות ולהתפלל בתחלת שטח הר הבית, תלה עצמו באילן גדול, הוא הראב"ד בהשגות )סוף פרק ו' 

ניגוד לרוב ככל רבותינו מהל' בית הבחירה(, וגרם תקלה ומכשול לרבים מאחינו בית ישראל שנכנסו לפני ולפנים, ב

הפוסקים ראשונים ואחרונים אשר כל בית ישראל נשען עליהם. ואין כל חדש תחת השמש, כי בדור הקודם הורה 

חכם אחד להתיר הכניסה להר הבית, והגאון רבי יוסף ידיד הלוי בשו"ת ימי יוסף בתרא, בקונט' כבוד הלבנון )עמוד 

ו, והאריך בזה להכות על קדקדו, ושם )בעמוד רי"ב( כתב שהגאונים, קצ"א והלאה(, דרך קסתו להשיב על דברי

רבי שניאור זלמן מלובלין בעל תורת חסד, ורבי יוסף חיים זוננפלד, דחו דבריו בשתי ידים. ונכנסו לבית הספק אם 

הוסיף דינו כדין המתיר אשת איש שנטבע בעלה במים שאין להם סוף, וכמ"ש )ביבמות קכ"א ע"א( שחייב נידוי, ו

הרב המחבר, ולדעתי הוא בגדר חוטא ומחטיא את הרבים ע"ש. ונראה שנסתפקו בזה, לפי שהיה שוגג בהוראתו, 

דבכה"ג אין לנדותו, כמבואר ביבמות שם. וכן נפסק בטור ושלחן ערוך יו"ד )סי' של"ד סעיף ל"ח(. ובשו"ת המבי"ט 

בכלל שוגג הקרוב למזיד, מאחר שפשטה ההוראה  חלק ג' )ס"ס =סוף סימן= קמ"ט(. אלא שהיו מצדדים שמא הוא

לאיסור. ובזה שגגת תלמוד עולה זדון. )ועיין בשו"ת בשמים ראש )סי' שנ"ח(. ובכנסת הגדולה אה"ע סי' י"ג הגה"ט 

אות ז'(. ודע כי מה שסמך המתיר עוד על דברי הרמב"ם באגרתו )נדפסה בסוף ספר חי' הרמב"ם לר"ה דף כ"ה 

לים ונכנס לבית הגדול והקדוש והתפלל בו. )וכן הוא בספר חרדים שער התשובה פרק ג'(, הנה ע"א(, שעלה לירוש

ברור מאוד שהרמב"ם לא יעשה דבריו פלסתר להכנס בטומאה בבית המקדש, היפך מה שפסק בפרק ו' מהל' בית 

טבריה, בתשובה, והיא  הבחירה, ובודאי שלא נתכוון לבית המקדש עצמו. וכן ראיתי להגאון רבי יעקב זריהן, אב"ד

לו נדפסה בס' הלכות אישות להגר"א ילוז, )דף ע"ז ע"א והלאה(, שהביא דברי החכם שבדורו שהתיר כנ"ל, ותמה 

עליו למאוד, שהרי גדר גדול אצל עם ישראל לבל יקרב איש מישראל לדרוך כפות רגליו לפנים מן הכותל המערבי, 

וחלילה לעשות חדשה בארץ היפך המקובל והמוסכם בלב כל ישראל. ואף תינוקות של בית רבן יודעים דבר זה, 

והמורה להתיר בזה הוא גרוע ממ"ש מרן הבית יוסף או"ח )סי' תמ"ג(, שהמורה להקל כדברי הרז"ה ראוי לנזיפה, 

כיון שכל חכמי ישראל חלוקים עליו וכו'. ומה שסמך המתיר על מ"ש הרמב"ם באגרתו שהתפלל בבית הגדול 

הדבר ברור שהכוונה שהתפלל בבית הסמוך אל הר הבית, והוא מדרש שלמה, וגם אני נכנסתי בו בשנת והקדוש, 

סת"ר, והשקפתי דרך חלונותיו אל שטח הר הבית והעזרות והכפה הגדולה, אבל חלילה לומר שהרמב"ם נכנס 

לק ה' )חיו"ד סי' כ"ו(. ממש להר הבית, ישתקע הדבר ולא יאמר וכו' ע"ש. וע"ע במש"כ בס"ד בשו"ת יביע אומר ח



]ושם העלתי שאסור לנסוע במטוס או במסוק )הליקופטר( מעל הר הבית והעזרות, שגם אויר העזרה כעזרה לענין 

קדושה, שקדושה ראשונה של השכינה קידשה גם לעתיד לבוא. וכמאמר הכתוב: והיו עיני ולבי שם כל הימים 

 ע"ש[. ואכמ"ל יותר.+ 

במהרה הכתוב: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ונזכה כולנו לעלות לציון ברנה ושמחת ויהי רצון שיקויים בנו 

 עולם על ראשנו בבנין בית קדשנו ותפארתנו. אמן.

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סימן טו

יר לכתר"ה הערה קלה כמות שהיא, אבל תועלת רבה בה, והיא, על מה שמעתיק בספרו זאת אע בהזדמנות)ה( 

הדגול יביע אומר ח"ה חיו"ד סי' כ"ו הסיפור שמספר בס' מלכי בקודש )הירשנזאן( על אודות כניסת השר 

גאון מונטיפיורי ז"ל למקום המקדש, שכאילו רבני ירושלים לעגו על החרם של ר' יוסף משה מליסא )בנו של ה

מליסא ז"ל( ופייסו אותו באמרם כי חרמו של ר' יוסף משה הוא כחרמו של י"ם כי איננו אחראי על מעשיו ואל יחוש 

לנדויו. ובאשר שקשים כמובן לשמוע דברים כאלה שצורמים את האוזן, וכתר"ה מסתמך ובא ע"ז כשמועה מפי בעל 

דרכים שונים, על כן ברצוני להעיר לו שאין לשית לב סמכא, מיגע א"ע על כן למצוא סמוכים בהלכה להנהגה זאת ב

לסיפור מוזר זה וכבר מחי ליה אמוחא למחבר הס' הנ"ז על סיפורו זה הגר"י חי זריהן ז"ל בתשובה הנדפסת לו 

בספר שו"ת הלכות אישות להרב ילוז ז"ל בדיני ביאת מקדש סי' א', וכותב וז"ל: וכל בתר איפכא, אני שמעתי מפי 

ה רחמים אבולעפיא ז"ל בנו של הגאון הראש"ל רב חנא זצ"ל ששמע מאביו כי השר הנ"ז קיבל עליו הרה"ג שלמ

את הדין לפני הרבנים הגאונים ועשה כמה תיקוני כרת וכו' וכו' ובודאי על עדות זו יש לסמוך שהוא עד ראייה על 

ליצנים, ואין מה לדון בו ולא  המעשה בעצם עכ"ל, וא"כ אך סיפור בדים הוא מ"ש בזה הס' מל"ב הנ"ז שבדוהו

 לחפש כל מוצא לזה בנתיב ההלכה. 

אולם באשר בכל דבר שקר יש קצת אמת לכן נ"ל דמתאימה הגירסא שהובאה בס' לשד השמן בשם הרימ"ט 

שהובאה בספרי שם ח"י סי' א' אות נ"ב, והוא שמצד אחד אמנם הוכיחו הרבנים הגאונים את השר על עשותו 

התנצל בדמעות שלא ידע שיש ע"ז איסור תורה ]וממילא קיבל עליו תיקונים כעדות הגריח"ז  משגה גדולה, והוא

 הנ"ל[, ומצד שני גערו באלה שאמרו לנדותו באמרם שעשה זאת השר הצדיק בשגגה ובתמימות. 

נס )ו( כמו"כ מעניין מ"ש עוד הגר"י זריהן ז"ל שם בנוגע למה שנתפסו כמה בסיפורו של הרמב"ם באיגרתו שנכ

לבית הגדול והקדוש, וז"ל: זה פירושו ברור כי סמוך בהר הבית היה בית גדול לתפלה, וגם עתה יש בית גדול מאד 

וקוראים אותו מדרש שלמה, וגם אני נכנסתי בשנת סת"ר ושם חלונות פתוחים אל האויר ועמדתי שם בתוך החלון 

המערבי, וזהו הבית הגדול כי משם משקיף על כל  ובלתי כוונה ירדו רגלי מהחלון אל הקרקע היינו לפנים מכותל

שטח הקרקע של בית מקדשנו הר הבית והעזרות והכפה הגדולה, אבל לומר שאדוננו הרמב"ם נכנס ממש ישתקע 

נ"ז מ"ש בעניותי אמרים בזה לדחות דברי השוגים  -הדבר ולא יאמר עכ"ל, ויעוין בספרי שם סי' א' אותיות נ"ד 

 ם השערתו זאת של הגריח"ז ז"ל מתקבלת על הדעת. והמטעים בזה ע"ש, וג



)ז( מאלפים גם דברי מוסרו של הרב הישיש הנ"ל להרב בראווער בעל הדלתי לבנון בראשית חכמת תשובתו 

ביראת ד', וז"ל: טרם כל אמינא לדידי' אימא לי איזי, האם לא מסכים כת"ר שזאת ההוראה היא דבר התמוה 

יכנסו מטעם שזה גדר גדול אצל ישראל לבל יקרב איש ישראלי לדרוך כפות רגליו לרבים, שהרי הוא צועק להם ש

לפנים מן הכותל ושזה אף תשב"ר =תינוקות של בית רבן= ידוע הוא אצלם, וכת"ר בא לעשות חדשה בארץ 

דיליה ולהשוות את כל העולם טועין הפך המקובל והמוסכם בלבבו' כל ישראל וכו', ובכן אף אם לו יהיבנא ליה כל 

עליו נאמר מליצת הג' ח"ס החדש אסור מן התורה עכ"ל. ובסוף דברי תשובתו אחרי שכותב גם לסתור דברי הרב 

הנ"ז עפ"י מקוריות ההלכה מעיר למוסר אזנו כי ממהר להשיבו בו ביום כדי שיהא סיפק בידו לחזור בו מדבריו מיד 

 יש הרשות לזה עיין שם. כדי שלא יכשלו רבים להכנס אל הקדש פנימה ובפרט בזה"ז ש

וכמה הגיוני הוא גם מה שכותב שם לפקוח עיני שכלו של מחבר הספר הנ"ז שיואיל להתבונן על מהות ההכרח 

שאילץ אותו להכנס אל פרצה מסוכנת זו: אם מפני שיותר מתעורר ברגשי קודש כשדורכים רגליו על קרקע 

דם מתפעל יותר מן הראייה עם זכירת הדבר בשכלו, וגם המקדש ושם ישפוך שיחו אל שוכן עד הלא ידוע הוא שהא

עתה בעומדו ומביט אל המקום וזוכר והוזה ומחשב שזה הוא המקום אשר רבבות אלפי ישראל היו פה וכו' וכו' הוא 

יתעורר במסירת נפש בתפלה ובתחנונים וכל שהוא עיקר כשיהיה הרעיון שלו טהור רק על גלות השכינה, ועי' בשם 

 על ר' אברהם הלוי ברוכים שראה עין בעין השכינה בכותל המערבי עיין שם. הגדולים 

ואמנם כן, הכותל המערבי הוא הלוז שנשאר קיים ועומד מהגוף הקדוש הזה בית מקדשנו ותפארתנו, ואליו כל 

יעלו האש העתיד שיגלה ויופיע ממרום באורות עולמים, ודרך שם  -הפיות פונות, ומשם יגלה וירקם מחדש מקדש 

ויבואו ויגיעו גאולתנו ופדות נפשינו השלימים שאין אחריהם שיעבוד, וכדמצאתי בדרשות מרנא הח"ס ז"ל בדרוש 

לח' טבת )בהספדו על הגאון ר"מ איגרא ז"ל( שכותב לבאר דזה דלא זה /זזה/ שכינה מכותל מערבי יש לנו בזה 

ה הגאולה קשה מאד כי מה כחנו להמשיך קדושה תועלת גדול ורב, כי אם לא שיאר /ישאר/ שום רושם קדושה תהי

לא"י וכו' ואם תהי' עתה משוללת מכל קדושה מה כחנו להמשיך קדושה לא"י וכו' ואם תהי' עתה משוללת מכל 

 קדושה מה נעשה אנחנו בשובינו אליה בב"א עיין שם בדבריו המתוקים מדבש ונופת צופים. 

רבן השיב כביכול אחור ימינו ונתן רשות לאויבים ליכנס להיכל ויעו"ש בח"ס מ"ש עוד לבאר דאע"פ שבשעת החו

לשפוך חמתו על עצים ואבנים, אבל מיד אח"ז חזרה שכינה לכותל מערבי יעו"ש, ובנוגע לזה מצינו ביתר על כן 

בספר יערות דבש ח"א דרוש ד' שכותב לבאר דאין הכוונה שנסתלקה השכינה לרגעים ורק לאחר מיכן חזרה, אלא 

ילה נסתלקה רק עד שם ולא יותר, דמבאר שם ביאור הקרא של השיב אחור ימינו בכזאת, דכבר נודע כי דלכתח

אחור וקדם פירושו קדם מזרח ואחור מערב, וא"כ, זהו כוונת הקרא, כי ימין ה' שהוא חסדו והשפעתו נצב אחור 

שת כבודו. וכן כותב שם היע"ד גם היינו למערב, כי סליק שכינה מכל הבית אבל השיבו אל המערבי ושם עדיין קדו

לפני זה: דמ"מ השכינה נשארה והיא בכותל המערבי כי שם יתד נאמן ושריד שתשרה שם השכינה כדדרשינן הנה 

זה עומד אחר כתלנו זה כותל מערבי שלא זזה שכינה עיין שם, ומדברי יע"ד אלה ראי' וחיזוק למה שהבאתי בספרי 

 ושמש יעו"ש. שם סי' א' אות פ"ג בשם ספר מגן 



שהדותא והסימן והאות על דרך השארותינו הנפלאה  -עוד זאת. שריד מקדשנו הכותל המערבי הוא גם היגר 

באורך משך שנות גלותינו הארוכים עד הגיענו במהרה לגאולתינו הנצחית, וכפי שראיתי בספר הנפלא אמונה 

מקדשנו כשנתבונן בו נכיר ענין נצחיותו, שאף והשגחה לגה"צ מהר"ש מאלצאן ז"ל בסימן י"ב שכותב לבאר דמקום 

שזה זמן כביר ורב אשר הוא שומם בעוה"ר מ"מ נשארו ממנו שארית שהוא כותל מערבי אף כששלטו כמה ידים 

ורצו לעקרו ולא עלתה בידם ]עי' מדרש רבה פ' תרומה הובא בהגה לעיל סי' ח'[ וזהו סימן מובהק שלא זזה ממנו 

ות שמתפשט משם ע"פ כל הארץ וכמש"ל בשום /בשם/ הגר"א ע"פ ה' יראה[. כי צריך שכינה ]שהוא השגחה אלק

לתת מקום לקדושה העתידה לחול עליה, והוא כמו עצם לוז שנשאר באדם אחר מותו שהוא יהי' יסוד לבנין האדם 

פטי בתחה"מ =בתחית המתים=, והוא רמז לכלל ישראל שלא יכלה ממנו שארית הפליטה ]וכמ"ש יחזקאל ד' ש

הרעים חרב ורעב וכו' והנה נותרה פליטה כו'[ שנשאר משם הוי"ה חצי הראשון. יעו"ש באריכות דבריו הנפלאים 

 והמופלאים. 

כל הנז"ל מהוים מעין השלמה ומכה בפטיש לבנין הרוחני שבנה בניתי בזה בע"ה בספרי שם בקונטרסי הארוכים 

 בהבהרת ענין מקום המקדש ומהות כתלו המערבי. 

ויה"ר ובמהרה דידן תחזינה עינינו בשוב ד' לציון ברחמים גדולים למהר להחיש גאולתינו השלימה ולהשיב על כנו 

הבית הגדול והקדוש שנקרא שמו עליו, עוד ביתר שאת ויתר עז, כמובטח לנו ע"י נביאי האמת והצדק שדבר אחד 

ת דוד על כנה, ועל כסאו לא ישב זר ולא מדבריהם לא ישובו ריקם. ושמחת עולם על ראשינו בשיבת מלכות בי

ינחלו עוד אחרים את כבודו כאשר נשבע לו בשם קדשו שלא יכבה נרו לעולם ועד בב"א. ידידו עוז הדוש"ת באהבה 

 רבה אליעזר יהודא וולדינברג 

מופלא ב"ה. מוצש"ק ט"ו כסלו תשל"א. אל הוד כבוד יקרת ידידי נפשי וחביבי, אריה ולביא, הגאון המפורסם וה

וכבוד ה' מלא, בכתם פז לא יסולה, מוכתר בנימוסים גן של הדסים וכו' כמהר"ר אליעזר יהודא וולדינברג שליט"א 

 אב"ד בעיר עוז לנו ירושלים ת"ו. אחרי עתירת החיים והשלום וכט"ס בכל אותות החבה וההוקרה מקרב לב. 

להשתתף בועידת רבני אירופא בעיר אוסטיא  יקרת מכתבו ואגרתו המעולפת ספירים קבלתי ערב נסיעתי לחו"ל

 שבאיטליא, ולרוב הטירדא הנחתי תשובתי לאחר שובי בעזה"י. 

והנה מה מאד שמח לבי בקראי את מכתבו ויהי בפי כדבש למתוק ובפרט בעוררו את אהבתנו כמקדם, והאמת 

ית לישראל ולדאבון לבב אין אגיד להדר"ג שבועידה הנ"ל כמה רבנים קבלו על ששולחים שאלותיהם לרבנות הראש

מקיץ ואין משיב גם על שאלות של הלכה למעשה, ורק כשפונים לכת"ר שליט"א הוא עונה להם ברוחב לבב, 

והזכירו את כת"ר לשבח, אשרי חלקו ומה נעים גורלו בזה ובבא, ויהי רצון שיהי' ה' עמו עזרו ומגנו להוסיף מיא 

 צו מעינותיו חוצה ברוב אושר ועושר וכל טוב אמן. וקמחא, בבריאות איתנה ובשמחה, ועוד יפו

ובדבר הערותיו על מש"כ בעניותי ביבי"א ח"ה )סי' כ"ו( בענין ביאת המקדש, ואנהירנהו לעיינין ממ"ש הגר"ח זריהן 

ז"ל בדבר העדות הנכונה והאמיתית על המעשה של ר"מ מונטפיורי וכו'. איישר חיליה דמר נ"ר ותשואות חן חן לו, 



 תי בכל לב כל מ"ש בנידון, דברים כנים ואמתיים, וראויים למי שאמרם. וקרא

אך בזאת בענין עניית קדושה לאחר תפלת מעריב שכותב כת"ר שלד' הגרש"ק ג"כ אין איסור לענות אלא כשזה 

הרבה לאחר שקיעה"ח, הנה עיינתי שם ולא חזינא כהאי סימנא, והעיקר אצלו שאם התפלל ערבית אין לענות 

 ה, ואין חילוק בין רב למעט אחר שקיעה. אלא שלדינא נקטינן דלא כהגרש"ק. קדוש

וכסא כת"ר ירום ונשא וגבה מאד בגו"ר ויזכה לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח 

ן אהבתו כל הימים להגדיל תורה ולהאדירה, ויהיו צאצאי מעיך כמוך, ועיני קדשו רואות ושמחות. ידידו עוז נאמ

 דוש"ת באה"ר ביקרא דאורייתא עובדיה יוסף 

בשולי התשובה שמחתי שכתר"ה שליט"א משוי הדרנא ביה ממ"ש בנוגע לכניסת השר מונטיפיורי למקום המקדש, 

 ומודים דרבנן היינו שבחייהו. 

"ס לנכון להערת חותנו ובזה אזכיר שאודות מה שכתבתי בספרי שם בח"י סי' ז' אות ז' להוכיח שלמעשה חשש הח

הגרע"א ז"ל שא"א להקריב בזה"ז מכח בגדי כהונה. ממה שמצינו בס' דר"צ להגרצ"ה קלישר ז"ל שמעיר שכתב לו 

בכזאת הח"ס כיעו"ש, הנה מצאתי כעת בספר לקוטי תשובות חתם סופר )לנדון תשכ"ה( סי' ל"ט מכתב נדפס 

דיע לו דמו"ח הגאון מו"ה עקיבא זצ"ל הקשה לו דאיך יעשה מהגאון הח"ס ז"ל שכתב להבעל יריעות שלמה ז"ל ומו

באבנט דכהן הדיוט דפליגי אי הוא אבנטו של כה"ג או לא ולא איפסקא הילכתא. ולא הזכיר שמצא פורקן לזה, 

ומשמע דאודויי אודי ליה. יעו"ש. אלא שקיצר בדבריו כי שאלו עוד כמה בעיות בנוגע לבגדים והשיב לו שצדקו בכל 

כמובא בדר"צ ובספרי שם. ותורה היא מה שבתחילת דברי התשו' שם קספיק /קפסיק/ הח"ס בסכינא חריפא  דבריו

 וכותב: שהעולה לשם חייב כרת עד יתגלה לנו אפר פרה שנגנזה. 

לאור זה ולאור כל הבירורים שכתבתי בזה בספרי שם אפשר לסכם בקצרה ולומר שיש לסמוך בשתי ידים על 

ודת תמה להרב ר' חיים נאטהאנזאהן ז"ל שמסכם וז"ל: סיומא דהאי מילתא דזהו דבר ברור מסקנתו של הספר עב

כשמש בצהרים בלי שום ספק וספק ספיקא שבעולם שאי אפשר להקריב קרבנות בזה"ז בשום אופן שבעולם, ומי 

גדולים שמתיר העבודה בזה"ז עתיד ליתן את הדין שהוא מכשיל את ישראל והוא מתיר כמה וכמה איסורים 

וחמורים, איסור כריתות ומיתת בי"ד ומיתה בי"ש והרבה לאוין, ואין לנו בתורה איסורים גדולים וחמורים מאלה, 

וא"א לנו בשום אופן שבעולם להקריב קרבנות עד אשר ישיב ד' את שבותינו ונעלה בציון ברנה, ובית ד' יהי' נכון 

כה שתחזינו זאת עינינו במהרה בימינו בשוב ד' לציון בראש ההרים וארמון על משפטו ישב עכ"ל, ויה"ר שנז

ברחמים, ואז יבנה המקדש כמו רמים וטהרת מי חטאת אשר יזה, ונבואת חוזה יאמר במחזה כי הוא זה, לעבודה 

יקדש וירצה, ואז ישמע ממרום קול אמרים עמדו ישרים חדשים לבקרים לוים ומשוררים בני אהרן מובחרים )לשונו 

 וד לר' דוד אלכסנדר ב"ר נח, בסוף ספרו( ונעבדהו שם ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. של ס' מגדל ד

 



 שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן א

 בענין איסור כניסה להר הבית בזמן הזה. 

על דבר השמועה מהפריצת גדר הנוראה, שעלה על דעת ח"א, להתיר הכניסה להר הבית, אחרי טבילה ובחליצת 

 נעלים. 

והנה לא אאריך פה, בעיקר פלוגתת הרמב"ם והראב"ד, בנוגע לקדושת המקדש בזמן הזה, שכבר כתב המג"א 

ום המקדש חייב כרת, שכולנו טמאי )בסימן תקס"א ס"ק ב'(, דדברי הרמב"ם שרירים וקימים, והנכנס עתה למק

מתים, עיין שם, ובהגהת מהרש"ם, הנדפס בספר אורחת חיים שם, האריך בזה ואכמ"ל, ולא באתי בזה, אלא 

להסיר מכשול הנ"ל, אשר באף אם הי' איזה היתר, להיכא דל"ה אלא קדושת הר הבית לבד, על ידי תנאים 

ליתן יד לרבים המתפרצים, לעלות ההרה בולא כלום, וגם הנזכרים, מ"מ, מה גדלה המכשילה הנמשכת מזה, 

במקום המקדש וקודש הקדשים, יהרסו לעלות בעוה"ר, וכל זה הי' בגרמת חורבן בית מקדשינו ותפארתנו, וכמו 

דאיתא בספר חסידים )סי' ר"ט(, וז"ל, כי לא נהגו נכרים קלות ראש וביזיון בבית ד', עד שנהגו בו ישראל, שנאמר 

ז' י"א(, המערת פריצים הי' הבית הזה, ואח"כ, וארוה כל עוברי דרך וכו' עכ"ל, ומכל שכן שמעכב הגאולה )ירמי' 

שלימה, ע"י ביאת משיח צדקינו, בעוה"ר, אבל באמת אף מעיקרא דדינא אין היתר כלל, דאף דלכאורה, בהשקפה 

רמב"ם )פ"ו מה' בית הבחירה הט"ו(, ראשונה, יש מקום לדבריו, עפ"י ההלכה המפורשת )במתני' דכלים פ"א(, וב

הר הבית מקודש ממנה, שאין זבים וזבות נדות ויולדות, )והה"ד בעל קרי, כמבואר שם )פ"ז ה"ח(, ועיין מל"מ שם(, 

נכנסין לשם, ומותר להכניס המת עצמו להר הבית, ואין צריך לומר טמא מת, שהוא נכנס לשם עכ"ד, וא"כ אם 

הקדושה שבהר הבית, והי' יכול לצמצם, לכנס רק למקום הקדוש, רק בקדושת הר הבית נאמר, דיכולין לידע גבולי 

לבד, אם יטבול לקריו מקודם, אין איסור, וכמובן, שאף לפי זה, היו צריכים לדקדק, שיהי' הטבילה במקוה כשירה 

וקדשים דאו' הוא, לטבילת נשים, ובלא שום חציצה, דלא שייך כאן, כל מה שצדדו להקל בטבילת עזרא, דלתרומה 

עיין )ב"ק פ"ב ע"ב(, וברמב"ם )פ"א מהל' מקואות(, ואול', צריכים ג"כ חפיפה, כמו בנשים, עי' בהגהות חשק שלמה 

 )ב"ק( שם. 

)ב( אבל באמת, מפורש האיסור לכנס בכל הר הבית, בספר כפתור ופרח )פ"ו(, שהביא מה דאיתא )ביבמות ז' 

ואמרו, טבול יום, אל יכנס למחנה לוי', א"כ אין לנו, לקרב מפתח הר הבית  ע"ב(, מאי חדשה, שחדשו בה דברים,

ולפנים, כי משם והלאה מחנה לוי' וכו', אם כן היום שאנחנו בחטאנו מבחוץ נוכל להתקרב לענין תפילה והשתחוי' 

שלמה עד אותם הכותלים, וכן עמא דבר, באים עד אותם הכותלים ומתפללים וכו', וכבר ביקש מד' יתברך 

בתפילתו, שתקובל תפילת המקום ההוא עכ"ל, הרי דכתב מצד ההלכה, וכי דכן עמא דבר, שלא להתקרב רק עד 

הכותלים, והיינו דס"ל כרש"י )ביבמות שם /דף ז'/ ובכמ"ק, דחצר החדשה, היינו הר הבית, והרמב"ם ס"ל כמ"ש 

שיטת רש"י, מ"מ מהני הערב שמש, מ"מ התוס' שם ובכמ"ק, דחצר חדשה, היינו עזרת נשים, וצ"ל, דאף דגם ל

מחמת שקשה להזהר בזה, בצירוף מה דיש להזהר, בנוגע לטבילה במקוה כשירה וחציצה כנ"ל, על כן נהגו איסור, 

ועיין בספר פאת השלחן )ה' ארץ ישראל ג' סעי' י"ב, בית ישראל אות כ"ו(. ובתשו' הרמ"ע )סי' כ"ה( כתב על בעל 



הר בו, שאדם גדול הוא וכו', מ"מ כל דבריו גבי ביאת מקדש, הם באמת כפתור ופרח כפתור ופרח, בזה"ל, והז

עכ"ל, )והנה מה שלא הביא הכו"פ, מכותל מערבי, הוא מפני שבזמנו בתחילת אלף השישי, עדיין הי' מכוסה בעפר 

 כנודע(, וא"כ מי יהין לפרוץ גדרו של עולם, אשר הבעל כפתור ופרח הניח חותמו ע"ז כנ"ל. 

)ג( ועוד נראה, דאף לשיטת הרמב"ם, אין היתר בזה"ז, לפי מה דאיתא במג"א )סימן תר"ו ס"ק ח'(, דאפילו אם 

טבל בער"ה, =בערב ראש השנה= יחזור ויטבול, דשמא ראה מים חלוקים או עכורים. עיין משנה )פ"ה דמקואות( 

ב'(, ועי' רמב"ם )האה"ט פ"ה ה"ו(. ובאלי' עכ"ל, והיא ט"ס, =טעות סופר= וצ"ל )פ"ח דמקואות(, והיא שם )משנה 

רבה ומהש"ק שם כתבו, דאע"ג דלעיל )בסי' פ"ח( כתב המג"א, דהא דבמים חלוקים טמא משום קרי, זהו דוקא 

לענין תרומה, אבל עזרא לא גזר על זאת, לענין ד"ת ותפילה, מ"מ ערב יוהכ"פ חמיר טפי עיין שם, והיינו, דחיישינן 

ולא רק, היכא דאיכא איזה ימים בנתים, אלא אף בהטלת מים פ"א אחר הטבילה, חשש לזה אף לספק שמא ראה, 

מג"א, לענין חלת חו"ל, כמ"ש )בסי' תנ"ז סק"ח(, בכהן גדול שטבל לקריו, דיאכל תיכף אחר הטבילה, ולא יטיל מים 

סעיף ה'( כתב רמ"א,  בנתים, משום שמא ראה מים עכורים עיין שם, והמהש"ק שם, כתב, אך )ביור"ד סי' שכ"ב

די"א דבעינן גם הערב שמש עי"ש, ורצונו לומר, דלפי"ז, אי אפשר דיאכל תיכף אחר הטבילה, וצ"ע מה כוונתו, דאם 

 לפי"ז אי אפשר תיכף, ואינו מעכב, כנראה מהפמ"ג שם )אות ח'(, או דאי אפשר ומעכב. 

, בדברי התוס' )פסחים מ"ו ע"א ד"ה עד(, במה )ד( ומצאתי בחת"ס )ח"ו סי' ל"ג(, שכתב ליישב, מה דהוקשה לו

שכתבו, דאי איכא כהן קטן חזיא לי', ולא כתבו, דאפשר לתתן לכהן גדול שכבר הערב שמשו, וזה לא מיתרץ בדבר 

המלחמות והר"ן שם, וכגון שטבל לקריו מבעוד יום, ותי' עפי"ד המג"א )סי' תר"ו( הנ"ל, ועי' מתני' )ר"פ יוצא דופן(, 

אב"צ )נדה י"ג ע"ב(, ועי' רמב"ם )פ"ז מתרומות ה"ד ה'( ובכ"מ שם, והשתא אין אנו בקיאין בשמירת וסברת ר

טהרה, צריך שיהי' טבילה סמוך לאכילה ממש, ואי כבר טבל קודם אפי', לא עלתה לו טבילה, עד שיחזור ויטבול 

וצ"ע דלפי מה דאזל כעת, לשיטות סמוך לאכילה ממש, נמצא בשעת אפי', הוי מחוסר מעשה, ולא אמרינן הואיל, )

דבעינן ג"כ הערב שמש, לא הי' צריך לזה, אלא לומר, דלפי"ז, צריך עוד הפעם הערב שמש, ולא חזיא באותו יום, 

ועי' מלחמות ור"ן שם, הכותב(, ולא דמי, לבימי חכמי ש"ס, שהי' בקיאים בשמירת טהרה, ולא הי' צריך סמוך 

זה לדברי המג"א )בסימן תנ"ז( הנ"ל, וחידוש שלא הביאו, וס"ל דהוי לעיכובא לאכילה ממש עכת"ד, והרי כוון ב

בזמן הזה, דצריך סמוך לטבילה ממש, ואם צריך הערב שמש, לא אפשר ומעכב, וכ"ז, אף בחלת חו"ל דמדרבנן, 

ומכ"ש בכניסה להר הבית, דהוי מדאו', דבודאי צריך סמוך לטבילה ממש, ואם צריך הערב שמש, לא אפשר 

 ומעכב. 

)ה( ודאתאן מזה, דלא מיבעיא, אם בעינן הערב שמש, לא אפשר בזמן הזה, לכנס להר הבית, משום איסור בע"ק, 

=בעל קרי= אלא אף אם נאמר, דטבול יום שרי, מ"מ צריך סמוך לטבילה ממש, בלא הטלת מים בנתים, דזה כמעט 

 דבר בלתי אפשרי להזהר בזה. 

ראיתי בספר מעשה למלך )ה' בית הבחירה פ"ז הט"ו(, בשם ספר דרך הקודש, )ו( ועוד יש דברים בגו, כאשר 

ששמע מחרדים ואנשי מעשה, שהיו נמנעין ללכת דרך מסילה, שער קבוע הנקרא בלשון ערב אלבאטאנין, והוא 



שאם הי' חוט משוך מכותל מערבי, שלא זזה משם שכינה, מקרן דרומית שלה, עד הצפון ת"ק אמה, נכנס בתוכו, 

קום המסילה הזאת, לפנים בהר הבית, ואמרו שכן היתה קבלה בידם, אמנם העיר שם, דאם משום הר הבית מ

נהגו איסור, יש תקנה בדבר דאי משום בעל קרי, יטבול לקריו וטהר, אי משום זב, יטבול במים חיים של נהר, 

חום, כתב לתרץ, דטעם מה שהיו ובמעורבי שמש, אף על פי שהוא מחוסר כפורים, טהור לכנס לשם, ובספר חזון נ

נמנעים ללכת, כי אנו מחזיקים עצמינו כזבין, וצריכין לספור ז' נקיים ולטבול )במים חיים(, ולהערב שמש, ואין הכל 

בקיאין בכך, ואין לתמוה על כך, שהרי כתבו התוס' )פ"ק דשבת(, גבי ששה ספיקות הן, דגזרו על עמי הארץ, שיהיו 

יון שאנו בזה"ז, אין נזהרין בטומאה וטהרה, ואין אנו בקיאין בה, הרי אנו כע"ה =כעמי כזבין לכל דבריהם, וכ

הארץ= שלהם, ויש לנו דין זבים, )וכתב שם לחלק בין ע"ה לנכרים בזה(, ועוד חששו למ"ד דמחוסר כפורים דזב 

למ"ד דמחוסר כפורים כזב, וא"כ יש ספק דאו', אף אם יטבול ויעריב שמשו, עכת"ד המעשה למלך, ומש"כ דחששו 

דזב כזב דמי, כוונתו בזה, לפי מש"כ הר"ש )כלים פ"א מ"ח(, וז"ל, ומשמע הכא, אפילו טבול יום דזב וזבה ונדה 

ויולדת, שרי במחנה לוי', חוץ מעזרת נשים, ואפילו בעזרת נשים נמי, שרי הכא מחוסר כפורים, מדלא חשיב לי' 

משמע בההיא )דיבמות ז' ע"ב(, דבבעל קרי איירי דאתקש לזב, וצריך  אלא בעזרת ישראל, דחשיב לי' למעלה, וכך

לומר דקסבר האי תנא, טבול יום דזב לאו כזב דמי, ופלוגתא היא בפרק שני דזבחים )י"ז ע"ב(, דאיכא מאן דסבר, 

"ל, שהביא דאפילו מחוסר כפורים דזב כזב דמי, וכל שכן טבול יום עכ"ל, ולדברי הר"ש האלו נתכוון הר"י קורקוס ז

בכסף משנה )ה' ביאת מקדש ה"ט( עיין שם, ולפי"ז י"ל עוד ביותר, דהרי לא רק יש חשש זבות באנשים, אלא כמה 

פעמים ודאי זבות בנשים, ועיין בש"ך )יו"ד סימן קפ"ז סק"ד(, ומכל שכן יולדות, דהוו מחוסרי כפורים, וכן כמה 

קיאים בכל אלה כנ"ל, וביותר לפי המבואר במנ"ח )מצוה ק"פ(, דינים של טומאה וטהרה המקושרים בזה, ואין אנו ב

דבנבעלת, או אם היא פולטת ש"ז, =שכבת זרע= כרואה, ומשתלחת מחוץ לב' מחנות, ובמצוה )קפ"א( נשאר בזה 

בצ"ע, וגם בראתה בלא הרגשה, י"ל דמשתלחת גם כן חוץ לב' מחנות כב"ק עיין שם, א"כ בנוגע לאשה צעירה שיש 

כמעט אין במציאות שתהי' טהורה גם להר הבית לבד, שמחצה ימי' היא טמאה נדה, ואח"כ היא נבעלת,  לה בעל,

 ואין רגילה לילך למקוה, זולת לבעלה. 

)ז( וכל זה, אפילו היו ידועים לנו הגבולים, של מדרגות הקדושה, אבל באמת בעוה"ר, בזמן הזה, הכל חרב ונחרב, 

יסור טומאה לחוד ואף שמבואר בתשו' הרדב"ז )ח"ב סי' תרל"ט(, במש"כ ממילא הכל בספק כרת, אף משום א

ליישב, מה דמקראי משמע, דהר הבית והמקדש גבוה מירושלים, והכי איתא בש"ס, ועתה רואים שהיא גבוהה 

מהר הבית, מכל סביבות הבית, חוץ מצד הדרום, אשר שם עמק יהושפט, ושם לא הי' בנין, וע"ז כתב, דב' דברים 

ו זה, והוא, כי בהיות, כי עכו"ם כבשו את הבית כמה פעמים, ומשנאתם אותו ערו עד היסוד בו, ועוד כדי שלא גרמ

יהי' גבוה ממקום שלהם, ולפי שהמקום מדרון, הגשמים היו שוטפין מידי שנה בשנה, את העפר שהי' תיחוח, 

ים, כדי לגלות יסודות הבית, לבנות עליהם ומוליכין אותו, עד ששפל קרקעות הר הבית, וגם מלכי העכו"ם, היו חופר

חומת הבית, תדע דתנן )ביומא(, משניטל הארון, אבן היתה שם מימות הנביאים, ושתי' שמה, גבוה מן הקרקע ג' 

אצבעות, ועלי' הי' נותן, פי' המחתה של קטורת, ועתה שאלתי את פי העכו"ם, ואמרו לי, שהיא גבוה ב' קומות 

שנאכל קרקעות הבית וכו', וכן אמרו העכו"ם דשכונת היהודים היא מכלל ציון עכ"ל, וכן חזר  ויותר, וזו ראי' גמורה



על הדברים הנ"ל )בסי' תרצ"א( שם, והנה מה שכתב הרדב"ז, שמלכי עכו"ם היו חופרים, כדי לגלות יסודות הבית, 

אה כוונת השאילת יעב"ץ )ח"א כדי לבנות עליהם חומת הבית, בודאי כוונתו, לבית המשוקץ שלהם בעוה"ר, וכן נר

סימן פ"ז(, במה שכ' וגם הבית שוב נבנה, ע"י מלכי האומות השולטים אז עיין שם, אך צ"ע, מש"כ בשאילת יעב"ץ 

שם, גם נשרף ההיכל ביום חרון אף ד', מ"מ לא נהרסו יסודותיו מכל וכל, וכו', ואיך שיהיה, בודאי הר הבית 

שלטה בהם הריסת האויבים כלל וכו' עכ"ל, וזה היפוך ממש"כ הרדב"ז כנ"ל, אך  ומעלותיו, לא נשתנו כל עיקר, ולא

י"ל דכוונתו, רק על הזמן של אחרי החורבן מקרוב, דסובב על מה דאיתא )בסנהדרין י"א ע"ב(, בר"ג שישב על 

למוד, עדיין מעלה בהר הבית עיין שם, ולא על אריכות הזמן מאז ועד היום הזה, ועיין שם )סי' פ"ט(, דחכמי הת

היה להם מי חטאת, כדאמרינן חברייא מדכן בגלותא, ואגב צ"ע, מש"כ השאילת יעב"ץ שם )סי' פ"ט(, ויש קבלה 

מאבותינו שכותל מזרחי, עודנו עומד היום על מקומו, שאולי ט"ס, וצ"ל מערבי, כנראה ממה שבתוך כדי דיבור 

כתלינו, מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי, גם בזוהר במוסגר, כתב, וכך הוא במדרש, עה"פ, הנה זה עומד אחר 

 שמות )דה"ב(, יש שם כדברים האלה עכ"ל. 

)ח( ומה דקמן מדברי הרדב"ז, דנקט לודאי, שהסלע העומד בבית תפילתם בעוה"ר, היא אבן השתי', וא"כ הרי 

עצמו הרדב"ז, מיני' ובי' )בסי' יכולין לחשוב עי"ז כל הגבולין, כפי מה דאיתא )במס' מדות(, אבל חוץ ממה דסותר 

תרצ"א( שם, במש"כ אח"ז, כי הכותל ההוא בעצמו, הי' כותל העזרה אשר לצד דרום עיין שם, והבן, עוד, הרי חלקו 

הרבה גדולים להדיא על הרדב"ז בזה, וס"ל דאין לסמוך ע"ז לקולא, אלא כל השטח קאי בספק כרת, אף משום 

 טומאה לבד. 

מוקים, להקבלה שנתקבל, לאיסור גמור, לכנס להר הבית בזמן הזה, אף פסיעה אחת לבד, הרי יש כמה טעמים ונ

 עד יבוא משיח צדקינו בבי"א. 

)ט( ולפי הנזכר, נשמע ג"כ דאין לסמוך על הטענה, באשר שמבואר במתני' )מדות פ"ב מ"א(, וברמב"ם )ה' 

מערבית והמזרחית של ההר הבית, /כארבע ביהב"ח פ"ה מ"א(, דהר הבית ת"ק אמה על ת"ק אמה, וכהיום צדי ה

מאות ושמונים מטר/, וצד צפונית /שלש מאות עשרים ואחד מטר/ והדרומית /מאתיים עשרים ושלשה מטר/, שלפי 

זה, צדי המזרחית והמערבית, המה הרבה יותר מת"ק אמה, ע"כ רצונם לומר, שחלק קצת לצד דרום, ל"ה בתחום 

דאין אנו יודעים בדיוק מקום המקדש, כדי להחליט מהיכן למדוד, וזה מוכח מדברי  האיסור, ולפי הנ"ל, כ"ז בורכא,

הרדב"ז עצמו שם )סימן תרל"ט(, שכתב בשאלתו, בזה"ל, ועתה אני רואה שהיא גבוה מהר הבית, מכל סביבות 

דרום הבית, חוץ מצד הדרום, אשר שם עמק יהושפט, ושם לא הי' בנין עכ"ל, הרי החזיק כל ההר הבית בצד 

למקום המקודש, וש"מ, דגם הוא לא החזיק את מקום האבן הנ"ל, לאבן שתי' בודאי כנ"ל, וכן מבואר בספר כפתור 

ופרח )פ"ו ד"ה מכל זה יראה וכו'(, במש"כ וכן ניכרים שני שערי חולדה לדרום וכו', ובהגה )מהרב מוהר"י 

ץ, )אשר היא אחת במקום הזה עם חומת בלומנפלד( כתב, דאחד מהשערים ניכר גם היום בחומת העיר מבחו

המקדש(, והב' ניכר רק מפנים, וכל איש יכיר, כי הוא שריד המקדש עיין שם, א"כ, הרי מוכח דהר הבית נמשך עד 

שם, וכן מוכח ממה שכתב הכו"פ אח"ז, א"כ היום שאנחנו בחטאינו, מבחוץ נוכל להתקרב לענין תפלה והשתחוי' 



בר וכו' כנ"ל, ש"מ הא מהכתלים ולפנים, מאן דכר שמי' ח"ו, וכן מוכח מדברי ספר עד אותם הכתלים, וכן עמא ד

 דרך הקודש הנ"ל. 

)ואגב, הנה בפאת השלחן )ה' א"י ג'(, פקפק אם יכולין לילך לצד מזרח, עד החומה, דאומרים דאנשי' שפניא 

ופ"ק דיומא ט"ז ע"א( וברש"י /ספרד/ קיצרו ועשו החומה במקום חדש, דהמשמעות ממה דאיתא )במדות פ"ב מ"ג 

 שם, שחומת הר הבית הי' בסוף שיפועו, וכעת משוך קצת למעלה, עיין שם(. 

)י( וכן מוכח ממה דאיתא בספר המנהיג )דין טבילת בעלי קריין(, בשם תשובת הגאונים, וז"ל, בזמן הבית היו 

טומאת מת חמורה, שאין שום טבילה טובלין בעלי קריין, שלא להכנס במקדש בטומאה, ועכשיו שכולנו טמאים ב

מועלת לה, בלא הזאת מי חטאת שלישי ושביעי, אין לבעלי קריין ומשמש אלא רחיצה בלבד )בודאי כוונתו לט' 

קבין(, עכ"ל, ואם הי' מותר אחרי טבילה לו יהי' עם הערב שמש לכנס להר הבית, הרי נפ"מ בטבילת קריין כהלכתן, 

 הבית, אלא עכ"ח דאסור בכל אופן.  גם בזמן הזה, בשביל לכנס להר

)יא( ואולי יש ליישב בזה, את דברי החינוך )מצוה קע"ח(, שכתב בזה"ל, אבל עכשיו בעוונותינו, שאין לנו מקדש 

ולא טהרות, אין לנו לחשוב טומאת הזב וכו' עכ"ל, והעיר ע"ז במנ"ח שם, דגם היום נפ"מ, לשיטת הרמב"ם, 

ק לא בטלה, א"כ אסור הזב לכנס למקום הר הבית, ולמקום העזרה חייב כרת, דקדושת מחיצות ירושלים ובהמ"

עיין שם, וכן העיר שם )מצוה ק"פ(, על מש"כ החנוך שם, ונוהגת טומאת ש"ז בכ"מ ובכ"ז, אבל עכשיו בעוונותינו, 

המנ"ח, כבר כתבתי,  שאין לנו מקדש ולא קדשים, ואין אנו צריכין להזהן /להזהר/ בעניני הטומאה וכו' עכ"ל, וכ' ע"ז

דנ"מ גם היום, שאסור לכנוס למקום הר הבית, כי ב"ק משולח משני מחנות עי"ש, והקושיא ישגה מאד, על החינוך 

לשיטתו, שכתב להדיא )במצוה תקס"ה(, בזה"ל, ונוהגת מצוה זו, שלא להכנס טמא, בין זכר בין נקיבה, בהר 

' עכ"ל, והיינו שסובר כהרמב"ם הנ"ל, וכמ"ש להדיא )במצו' קפ"ד הבית, אפילו בזמן הזה, וכענין שאמר הכתוב וכו

 רנ"ד ש"ז שס"ב ושס"ג(, ואיך כתב לעיל )בקע"ח וק"פ(, שאין לנו מקדש וכו' כנ"ל. 

)יב( ולהנ"ל יש לדחוק ולומר, מה שאמר שאין לנו מקדש, כוונתו לומר, דאין לנו רשות הכניסה למקדש, אף בלתי 

ו טמאי מתים, ואין לנו מי חטאת, ועכ"ח, אף דבהר הבית, מותר לטמא מת לכנס, מ"מ זיבה וש"ז, משום דכולנ

 למעשה אסור, משום שאין הגבולים ידועים, וגם מחמת חששות אחרות כנ"ל. 

)יג( וכן משמע מדברי השאילת יעב"ץ )ח"א סימן קל"ו(, שכתב על דברי הרמב"ם, דמצורע נוהג בין בפני הבית, בין 

ה אמור, אלא כשיש מי חטאת בא"י, כמו שהי' עדיין בימי חכמי התלמוד, כמ"ש חברייא מדכן בגלילא, בחו"ל, דאין ז

וכן מש"כ, דנוהג בחו"ל, היינו, קודם שגזרו טומאה על ארץ העמים דוקא, אבל לאחר שבטלו מי חטאת, וגזרו 

אצלינו בזה"ז, אפילו בא"י,  טומאה על ארץ העמים, מה צורך בטהרה זו, ודין שילוח טמאים, בלא"ה אינו נוהג

כמ"ש תוס' ריש ברכות )ה' ע"ב(, ואצ"ל בחו"ל, שעכשיו, אינו מועיל לו כלום לטהרתו, שהרי מ"מ נשאר טמא 

בטומאת ארץ העמים עיין שם, והנה בנוגע לדברי התוס' הנ"ל, הנה מדברי רש"י שם /ברכות דף ה'/ משמע, דאף 

, והרשב"א בחידושיו, קיים דברי רש"י, כמ"ש המל"מ )פ"י מה' בזמן הזה, משתלח המצורע מבתי ערי חומה



שמיטה ויובל ה"ט(, ובמנ"ח )מצוה קס"ט אות י"ד ומצוה שס"ב בסופו( כתב, דאף לשיטת התוס', דקדושת בתי 

חומה בטל, מ"מ קדושת ירושלים לא בטלה, לשיטת הרמב"ם )פ"ו מה' בהב"ח(, וכ"כ בצל"ח )ברכות( שם, אמנם 

מעות התוס', דגם בירושלים אינו נוהג, אבל עכ"פ בודאי אסור למצורע לכנס להר הבית, לפי שיטת אף לפי המש

הרמב"ם, דלא בטלה קדושתה, א"כ אם הי' מותר לכנס להר הבית, אחרי הטבילה, אף יהי' עם הערב שמש, הרי 

 וני בזמן הזה כנ"ל. יש נפ"מ לטהרה מטומאת מצורע, גם בזה"ז, אלא עכ"ח, דאסור לכנס להר הבית, בכל גו

)יד( והנה לפי מש"כ השאילת יעב"ץ שם, דבסימני טומאה מובהקין, אפשר דלא בעינן כהן, אלא ממילא טמא הוא 

עיין שם, א"כ הרי נוסף עוד על הטומאות, שאסורים לכנס להר הבית, השייכים גם בזמן הזה, ועיין מנ"ח )מצוה 

 ית לוקה פ'. שס"ג( בדברי הש"ס, והרמב"ם, דס"ל, דבהר הב

)טו( וממוצא הדברים הנ"ל, אתה למד, דמה שאית' במאירי )שבועות ט"ז ע"א(, דלאחר שמביא פלוגתת הרמב"ם 

וש"פ, לענין קדושת המקדש בזה"ז, סיים, והמנהג פשוט לכנס לשם לפי מה ששמענו, דחוץ מה, שאף אם נהגו אז 

ורוב הפוסקים, דנוהג גם בזה"ז, עוד הרי כלל כן, מ"מ מאז ועד עתה, כבר נתחזק ההלכה למעשה כהרמב"ם 

בידינו, דאינו דומה שמיעה לראי', והרי הגאון המאירי ז"ל, שהי' רחוק מירושלים, וכתב רק על פי השמועה, 

כמפורש בדבריו כנ"ל, ולעומת זה יש לנו עדות ראי', הבעל כפתור ופרח ז"ל, אשר הי' ג"כ בזמן ההיא, והיה 

ד, דעמא דבר, לבוא רק עד הכתלים להתפלל, ולא מהכתלים ולפנים כנ"ל, וכן מוכח מדברי בירושלים עיה"ק, והעי

הרדב"ז, דהיה קרוב לזמנם, והיה דר בירושלים, וכתב )בח"ב סימן תרצ"א(, בבירור המקומות בהר הבית, דאסור 

ש בירושלים, לדעת לילך שם, ועיין ג"כ בתשובתו שם )סי' תרל"ג(, שהעיר על שאינם נזהרים בעשר קדושות שי

הרמב"ם ז"ל, דקדשן לעתיד לבוא, והביא מש"כ בספר כפתור ופרח שם, ורק בנוגע לשכונת ישראל, דקבלת 

עכו"ם, שקורין לכל שכונת ישראל, ציון, ולא ירושלים, כתב לצרף פלוגתא דרבבתא, של הרמב"ם והראב"ד עיין 

 ב הפוסקים כנ"ל. שם, ש"מ דמנהג הפשוט הי' שם, גם אז, כשיטת הרמב"ם ורו

)טז( ומידי דברי בו, זכור אזכרנו, מה שרוצים איזה מתחדשים, לתלות בוקרי /בוקי/ סרוקי בהרמב"ם, דהי' בימיו 

ביהכ"נ בהר הבית, והוא נכנס להתפלל בו, דהנה אף לו יהא כדבריהם, הרי לא אפשר לומר, רק שהיו נודעים 

ת, אשר טמא מת מותר לכנס בו, דאל"כ, הרי ל"ה להם מי חטאת הגבולים, והי' בחלק שאין בו רק קדושת הר הבי

לטהר מטומאת מת, אבל כל הענין על בוהו יסודו, והיא בנוי' על המובא בחרדים )מצות התשובה פ"ג(, מכתיבת יד 

 הרמב"ם ז"ל, שהי' בצער גדול מאוד בים, וכשניצל קיבל תענית בכל שנה, ואח"כ ביום אחר שמחה ויו"ט, ועיין בזה

בתשו' חיים שאל )ח"ב סי' י"א(, ובשם הגדולים )מע' מ' אות ק"נ(, מש"כ בזה, ובשע"ת )או"ח סי' רי"ח סק"ה( מזה, 

ושם, כתב הרמב"ם בזה"ל, וביום שלישי בשבת ארבעה ימים לירח מרחשון שנת )ארבעה אלפים ותשע מאות, 

ושלים תחת סכנה, ונכנסתי לבית הגדול כצ"ל, עיין שה"ג שם( וששה ועשרים ליצירה, יצאנו מעכו לעלות ליר

והקדוש, והתפללתי בו וכו', ושני הימים האלו, שהם ששי ותשיעי במרחשון, נדרתי שיהי' לי כמו יום טוב וכו', א' 

יעזרנו על הכל, ויקוים לי נדרי לד' אשלם, אמן, וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כך אראה אני וכל ישראל 

"ל, ומהו ואיזהו הבית הגדול והקדוש, שלתוכו נכנס הרמב"ם להתפלל, ע"ז כתב, א' בנחמתה במהרה אמן, עכ



מהמתחדשים, שיש לשער, שאותו בית תפילה, שהי' בימיו ליהודים בהר הבית, לפי שיטתו, והנה לא הי' אפילו 

לשונו, כדאי להשיב על דברים בדותים כאלה, זולת מה שהראו לי, שרב אחד, חיזק זאת במסמרים, שמטבעות 

כשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה, מורים כי הבית הגדול והקדוש ההוא, הוא 

זה, שאנו מתפללים על בניינו בכל יום עכת"ד, והמה דברים של מה בכך, דאף לפי דבריו, הרי לא התפלל, על 

ל בנין ביהמ"ק בבי"א, ועוד אדרבה טבעות הבית הגדול והקדוש שהתפלל בו, שזה הי' רק בית תפילה, אלא ע

הלשון מורה להיפוך, דהרי על הבית הגדול והקדוש, שייך לשון זכר, כמו שאנו אומרים ועל הבית הגדול והקדוש 

שנקרא שמך עליו, והוא אמר בה בחורבנה בנחמתה לשון נקיבה, אלא תיבות אלו, מורים, שסובב על ירושלים 

ן נקיבה, כמו שאנו אומרים ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה וכו', ומה עיה"ק בכלל, שבזה שייך לשו

חסר לנו, אם כוון בלשון על הבית הגדול והקדוש, על ביהכ"נ שהי' בעיר שם, סמוך למקום המקודש, וכמו שמצינו 

ש צר על ב"ה לשון זה במהרי"ק )שורש ה'(, שכתב בזה"ל, ויהי כהיום, אשר קרא מקרה, כי בעוה"ר ידו פר

שבירושלים, ונתץ את הבית הגדול והקדוש וכו', נשא לבם אותם לקרבה אל המלאכה מלאכת הקודש, לסייע בבנין 

בית הכנסת שבירושלים תוב"ב וכו', שאין לך מצוה גדולה מזו, כבנין ב"ה של ירושלים עיה"ק, מקום מוכן לעלות 

סובב על ביהכ"נ שבירושלים, אבל בהר הבית מאן דכר תפילה השמימה וכו' עיין שם, דנראה מגוף התשובה, ד

שמי', וזה בלבד מה דהי' בירושלים, מקום מוכן לעלות תפילה השמימה, )ועיין בזה בתשו' חת"ס חיו"ד סי' רל"ג 

ורל"ד(, סגי להיות נקרא הבית הגדול והקדוש, אבל לא שהי' בהר הבית, ואם ניתן לנו לשער, נאמר דזה הבית 

שהתפלל בו הרמב"ם, עמד עד זמן המהרי"ק, שהי' הרבה פחות מב' מאות שנה ביניהם, ורק אז  הגדול והקדוש

 נחרב ע"י צר הצורר כנ"ל. 

)יז( ואין צריך ראי' ברורה יותר, להכחיש דבריהם, מדברי הכפתור ופרח עצמו הנ"ל, דהרי הבעל כפתור ופרח ז"ל, 

אות נ"ז(, שהביא בשם הרדב"ז, שהכפתור ופרח הי' תלמיד חי בדור הקרוב אחרי הרמב"ם, ועיין בשה"ג )מע' כ' 

הרמב"ם, והשיגו בס' קורא הדורות, שמזכיר הרשב"א, ומזכיר הגירוש משנת ס"ו, וכ"כ בסדר הדורות, דהי' בשנת 

ה' אלפים ס"ו, ויראה דכוונת הרדב"ז אינו שהוא תלמידו ממש, רק דהולך בעקבות הרמב"ם עכת"ד, והיינו משום 

נח נפשי', בשנת ד' אלפים תתקס"ג, כמבואר בשה"ג )מע' מ' אות ק"נ( שם, אבל על כל פנים, הי' קרוב דהרמב"ם 

לזמנו, ואיך יתכן מה שכתב להלכה למעשה, וכן עמא דבר, להתקרב לענין תפלה והשתחוי', רק לאותם הכתלים, 

פילה על הר הבית, ושהרמב"ם לפני השערים, ולא משם ולפנים כנ"ל, אם הי' איזה ממש בדבריהם, שהי' בית ת

התפלל שם, אלא על כרחך לא דובים ולא יער, וכל דבריהם תלוים על בלי מה, ובטלים ומבוטלים, לא שרירין ולא 

 קיימין. 

ט"ו(, ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם  -)חי( ובהיותי בזה, אזכיר, מה שאמרתי, במה דאיתא )בנחמי' ח' 

והביאו וגו' לעשות סכת ככתוב, ודייקו המפרשים על תיבת ככתוב, וראיתי בספר ובירושלים לאמר צאו ההר 

משמרת אלעזר )מאמר סכת שלם אות א'(, שהביא בשם ספר ברית שלו', שכתב לפרש, עפ"י הגמ' )סנהדרין ד' 

' דפנות וסוכה דף ו'(, דלמ"ד יש אם למקרא, צריך לעשות הסוכה בת ד' דפנות, ולמ"ד יש אם למסורת, סוכה בת ג

כשרה, דשתי פעמים כתיב סכת חסר, וז"ש לעשות סכת ככתוב, היינו ולא כמו שנקרא, שעשו סוכה שלש שלש 



דפנות עכ"ד, וכיוצא בזה, כתב לפרש, בספר תורת משה מהחת"ס ז"ל על התורה )האזינו ד"ה עשו סוכות( עיין 

והו, סוכה נאה, וכמבואר בשל"ה וקיצור( מ"מ שם, ואף דבודאי סוכה של ד' דפנות הוי מן המובחר, ובכלל ז"א ואנ

 עשו כן עפ"י טעמם ונימוקם, המבואר בספרים הנ"ל, עפ"י דרוש. 

)יט( ואפשר לומר, דהי' מן המובחר לעשות כן, עפ"י הלכה, דאיתא שם בפסוק שאח"ז, ויצאו העם ויביאו, ויעשו 

הרוקח )בה' סוכה(, הקשה אקרא, דבחצרות בית להם סכות איש על גגו ובחצרתיהם, ובחצרות בית הא' וגו', והנה 

א', והלא אין ישיבה בעזרה, ושם כתיב וישבו בסוכות, ותירץ בעזרת נשים, והביא דבריו בתשו' בית יצחק )חא"ע 

ח"ב סי' קכ"ה אות ד'(, והביא ע"ז, פלוגתת רבנן וראב"י )בספרי פ' שופטים(, דלרבנן, הבונה בית בהר הבית, עובר 

הראב"ד )פ"ו מה' עכו"ם ה"י(, כתב, לענין בימה של עץ, שעושין למלך בשעת הקהל, וכן גזוזטרא, בל"ת, אלא ש

שהקיפו בעזרת נשים, בשמחת בית השואבה, ל"ה איסור, משום דלשעתה היתה עיין שם, וסותר עצמו בזה, למה 

עשות סוכה, לרבנן דראב"י, שכתב )בפ"א מה' בית הבחירה ה"ט(, ועיין בכ"מ שם, ובזה צ"ל, דגם הא דהי' מותר ל

 היא מטעם דבנין לשעתה מותר, עכת"ד. 

)כ( ובזה נראה, כיון דההיתר הוי, רק משום דהוי רק לשעתה, היינו בנין עראי, בזה כל מה שיכול לעשות יותר 

עראי, הוי מצוה מן המובחר, ולהיפוך מבחוץ, דאלו בחוץ הוי מן המובחר, כל מה שעושה דפנות בשלימות, אבל 

בעזרה, כיון דההיתר לעשות סוכה, הוי, רק משום דהוי, רק בנין עראי, על כן, כל מה דעושה יותר עראי, ויוכל 

 לצאת בה, הוי מן המובחר, ובזה עשו רק ככתוב, היינו ב' דפנות וג' אפילו טפח, למצוה מן המובחר, וק"ל.

 ב -רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז הלכה א 

 מצות עשה ליראה מן המקדש שנאמר ומקדשי תיראו, ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו. 

או באפונדתו או באבק שעל רגליו או במעות ואי זו היא יראתו לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו 

הצרורין לו בסדינו ואין צ"ל שאסור לרוק בכל הר הבית אלא אם נזדמן לו רוק מבליעו בכסותו, ולא יעשה הר הבית 

 דרך שיכנס מפתח זו ויצא מפתח שכנגדה כדי לקצר הדרך אלא יקיפו מבחוץ, ולא יכנס לו אלא לדבר מצוה.

 



Rabbi Yehuda Glick  

 ט -משנה מסכת כלים פרק א משנה ו 

עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי 

 הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות: 

עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעים ומסבבין לתוכן מת עד שירצו יצא אין 

 מחזירין אותו: 

לפנים מן החומה מקודש מהם שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות 

ם וטמא מת נכנסים לשם עזרת נשים מקודשת נדות ויולדות נכנסים לשם החיל מקודש ממנו שאין עובדי כוכבי

ממנו שאין טבול יום נכנס לשם ואין חייבין עליה חטאת עזרת ישראל מקודשת ממנה שאין מחוסר כפורים נכנס 

לשם וחייבין עליה חטאת עזרת הכהנים מקודשת ממנה שאין ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה 

 לשחיטה לתנופה: 

ח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש נכנסים לשם ההיכל מקודש ממנו שאין נכנס לשם בין האולם ולמזב

שלא רחוץ ידים ורגלים קדש הקדשים מקודש מהם שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכפורים בשעת העבודה 

שתויי יין ושלא רחוץ אמר רבי יוסי בחמשה דברים בין האולם ולמזבח שוה להיכל שאין בעלי מומין ופרועי ראש ו

 ידים ורגלים נכנסים לשם ופורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה:

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סז עמוד ב

 .לרבות בעל קרי -זב וכל זב 



Rabbi Menachem Glick  

 

 





 שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תרצא

שאלת ממני אודיעך דעתי אם מותר ליכנס לעליות הבנויות סביב לבית המקדש שהן בולטות לתוך המקדש על גבי 
 אות/ לפי שראית שנהגו בזה היתר ואין מוחה בידם. זיזין וגיזוזטראות /וגזוזטר

תשובה דע שלא כל העליות שוות ולא כל הרוחות שוות וצריך אומד יפה לראות אי זו מותרות ואי זו אסורה וזה כי 
הדבר ברור שתחת הכיפה שם אבן השתיה בלי ספק הנקרא אצלם אלסכרא וא"ת דהא תנן אבן היתה שם מימות 

שתיה שמה גבוהה מעל הארץ ג' אצבעות ועליה הארון נתון ועתה שאלנו את פיהם ואמרו נביאים הראשונים ו
שהיא גבוהה מקרקעית הכיפה ג' /לעיל בסי' תרלט כ' ב'/ קומות ואנו רואין מבחוץ שעולים לכיפה במדרגות הרבה 

סודות ולכן הוא כבר כתבתי על זה בתשובה /לעיל סי' תרלט/ שקרקעית הבית חפרו אותו כמה פעמים לגלות הי
נמוך הרבה ממה שהיה מקודם תדע דהא תנן בכמה דוכתי שהר הבית היה גבוה מירושלם והשתא הדבר הוא 
להפך. עוד אמרו העכו"ם שיש תחת הכיפה מערה ושהמלכים הראשונים רצו לדעת מה היה שם ושלשלו בני אדם 

ה יש שם וקרוב אצלי שנאמר להם או שמעו לתוכה ומתו וסגרו אותה ומלאוה עפר עד היום הזה אין אדם יודע מ
שהארון גנוז שמה ולפיכך היו חופרים אלו /אולי/ ימצאו אותו ולכן הושפל קרקעית הבית ונתגלה אבן השתיה. גם 
שמעתי שהמלכים שעברו חפרו שם למצוא יסוד האבן הזאת ולא מצאו מ"מ אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת 

היה הארון בבית קדש הקדשים לצד מערב. הילכך מי שעולה בעליות אשר  הכיפה היא אבן השתיה אשר עליה
לרוח מערב או הנכנס לראות מהפתח אשר לצד מערב צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מאחד עשר אמה 
שכך היה בין כותל מערבי של העזרה לכותל ההיכל ועובי הכותל כי הכותלים נתקדשו שיערתי שאין בכל הפתחים 

תר קרוב לכיפה מאותו הפתח הקטן אשר משמאל לבאבאל קטאנין /לשער מוכרי הכותנה/ ולכן צריך ליזהר מן יו
העליות אשר על אותו פתח וכבר שמעתי על קצת חכמים שלא היו רוצין ליכנס בשוק אל קטאנין וזו חומרא יתירה 

שהיא משוכה קצת לצד צפון כאשר  כי אני שיערתי שיש משם עד הכיפה יותר מי"א אמה ואפשר שהטעם הוא מפני
נבאר בע"ה ואם העליות הם בצד צפון צריך לשער מכותל מערבי לצד המזרח באורך קפ"ז אמות כל העליות 
הבנויות באורך זה הם בניות על אורך העזרה ממזרח למערב וכל העליות הבניות חוץ מאורך זה לצד מזרח או לצד 

כבר ידעת כי רוחב העזרה מצפון לדרום הם קל"ה אמה וכבר הנראה לעין מערב אינם בכלל האיסור. ולענין הרוחב 
כותל הדרום במקומו הראשון הוא שהרי העומד בקרן דרומית מזרחית רואה כי משם לצד דרום הוא עמק יהושפט 
ולא היתה העזרה נמשכת לצד דרום אלא עד שם גם כי אבני היסוד ההוא הם אבנים גדולות מורה שהוא בנין 

וא"כ סוף בנין הנקרא מדרש שלימה /שלמה/ לצד הדרום הוא סוף העזרה אלא שהוא חוץ מקפ"ז אמה אשר  קדמון
ממזרח למערב והוא מכלל הר הבית ועד היום בנוי כיפין על גבי כיפין מ"מ למדנו כי הכותל ההוא בעצמו היה כותל 

צפון רחוקים מכותל זה קל"ה אמה  העזרה אשר לצד דרום וא"כ צריך לשער אם העליות אשר כנגד כותל זה לצד
אינם בכלל העזרה ואני שיערתי שיש בין כותל זה של צד דרום עד הבתים והעליות אשר בניות /בנויות/ לצד צפון 
יותר מקל"ה אמה ואינם בכלל הקדש ומותר ליכנס להם. עוד דרך אחרת רואין כאלו חוט מתוח מהכיפה לצד מזרח 

אמה לחוט זה הם בכלל הקדש וכל שהוא חוץ לזה השיעור הרי הוא חול וחשבון  כל הבתים והעליות שהם בתוך מ'
זה אינו מדוקדק לפי שההיכל היה צר מאחריו ורחב מלפניו כדכתיב הוי אריאל אריאל ומ"מ לצאת מידי ספק צריך 



ואם להתרחק מהחוט המתוח מכותל הכיפה הצפונית ארבעים אמה ברוחב באורך קפ"ז אמות מן המערב למזרח. 
העליות בנויות לצד מזרח הנה נתבאר כי הכותל המזרחי אשר היא בנוי עתה הוא כותל הר הבית המזרחי לפי 
שמשם והלאה הוא הר הזיתים. ועוד כי שערי רחמים הם באותו כותל וכתב בעל כפתור ופרח שהם שערים שהיו 

רח מותר להכנס לשם שהרי מכותל הר נכנסים בהן והאבלים /האבלים/ והחתנים וכל הבתים והעליות אשר בצד מז
הבית המזרחי עד כותל העזרה המזרחי יש שי"ג אמה וטמא מת מותר להכנס בהר הבית. ואם יש עליות בכותל 
דרומי באורך קפ"ז אמות מן המערב אל המזרח הרי הם בכלל הקדש ודרך כלל אני אומר כי הבתים או העליות 

י ומותר ליכנס להם אם לא תהיה בולטת הרבה לתוך המקדש דאז אשר לצד צפון וצד מזרח אין בהם ספק אצל
צריך אומד וכן אותם של צד דרום ומערב צריכין אומד. והוי יודע דאיבעיא לן בגמרא תלה עצמו באויר העזרה מהו 
וסלקא בתיקו והוי איסורא דאורייתא לדעת הרב דס"ל בקדושתו עומד ואזלינן לחומרא ואסור ולדעת התוספות 

ליה דאויר עזרה נתקדש ואף על גב דתניא בידיעות הטומאה וטמא שנכנס להיכל דרך גגות פטור שנאמר  פשיטא
ואל המקדש לא תבא דרך ביאה אסרה תורה מ"מ פטור אבל אסור הוא ומכין אותו מכת מרדות וכן כתב הרמב"ם 

ין שנכנס למקדש דרך גגות פ"ג מהלכות ביאת מקדש וז"ל ואף על פי שהוא פטור מכרת מכין אותו מכת מרדות ב
בין שנכנס בו דרך פתחים בשידה תיבה ומגדל ע"כ. וא"ת כיון דגגין ועליות לא נתקדשו והתוספות מודה שכל 
העליות לא נתקדשו חוץ מהעלייה אשר על ההיכל למה לא יהיה מותר ליכנס עתה בכל העליות דע דלא אמרינן 

ת בזמן שהיה קיים אבל הגנין /הגגין/ והעליות הבנויות עתה סביב דלא נתקדשו אלא העליות והגגות אשר היו בנויו
למקדש שמא בתוך אויר העזרה הם בנויות או באויר הלשכות שהיו אז ומידי ספיקא לא נפיק. הילכך אם נתברר 
לפי החשבון אשר כתבתי שהם בנויות בקדש לא נחוש לגובה לומר שמא למעלה מגגות הלשכות אשר לא נתקדשו 

ות כיון דאויר העזרה כעזרה ומ"מ יש לי לתת טעם למנהג שנהגו כל העולם לעלות באותם עליות לראות הן בנוי
משם את הבית כלו ולא שמענו ולא ראינו מי שמיחה בידם. דע כי הראב"ד ז"ל סובר כי האידנא אין כרת למי 

מחלוקת והדבר ספק  שנכנס למקדש וכן תמצא בהשגה פרק ששי מהלכות בית הבחירה הרי שעיקר הדין הוא
שמא עליות אלו הם בניות /בנויות/ בקדש או לא ואת"ל בנויות בקדש שמא אויר העזרה לא נתקדש דהא איכא 
דמפרש דהא דבעי רבא תלה עצמו באויר העזרה הכי קא מיבעיא ליה אם נתקדש אויר העזרה או לא לפי גרסת 

ויר גגות הלשכות אשר לא נתקדשו הן בנויות הילכך הספרים ולא איפשיטה ואת"ל דאויר העזרה כעזרה שמא על א
כיון דאיכא כל הני ספוקי /ספיקי/ תלו הדבר להקל מרוב חשקתם לחזות בקדש ואין לנו להקל מטעם דדרך ביאה 
אסרה תורה ודרך גגות אין בו איסור תורה דהא ניחא אם עולים ויורדים מיד ולא היו שוהין שם שיעור השתחויה 

ות בקדש נהי דפטור משום ואל המקדש לא תבא מ"מ חייב משום טמא ששהה במקדש הנה אבל אם הם בנוי
כתבתי לך טעם המנהג אבל אתה תהיה מן הנזהרים ולא תכנס לא לבית ולא לעלייה אם לא תהיה רחוקה מהכיפה 

ס הרבה. גם שמעתי שיש מחילה תחת הקרקע ופתחה לצד המערב שהולכת עד תחת הכיפה ויש מהיהודים שנכנ
לשם ודבר זה אסור דקי"ל מחילות הפתוחות לעזרה נתקדשו ומאן לימא לן שאין זו מכלל המחילות שהיו פתוחות 
לעזרה ואפי' תימא שזאת מחדש נעשית קרקעית העזרה נתקדש עד התהום כדאיתא בזבחים. שוב ראיתי וכן 

הכיפה כפי השיעור אשר כתבתי אמרו לי בני אדם היודעים לשער שאין לך פתח ולא עלייה שלא תהיה רחוקה מ
 הילכך מותר להתקרב אל הפתחים ולעלות אל העליות כ"ש בהצטרפות הספקות אשר כתבתי.



 שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן א

 איסור כניסה להר הבית בזמן הזה בענין

על דבר השמועה מהפריצת גדר הנוראה, שעלה על דעת ח"א, להתיר הכניסה להר הבית, אחרי טבילה ובחליצת 
 נעלים. 

הזה, שכבר כתב המג"א  והנה לא אאריך פה, בעיקר פלוגתת הרמב"ם והראב"ד, בנוגע לקדושת המקדש בזמן
(בסימן תקס"א ס"ק ב'), דדברי הרמב"ם שרירים וקימים, והנכנס עתה למקום המקדש חייב כרת, שכולנו טמאי 
מתים, עיין שם, ובהגהת מהרש"ם, הנדפס בספר אורחת חיים שם, האריך בזה ואכמ"ל, ולא באתי בזה, אלא 

א דל"ה אלא קדושת הר הבית לבד, על ידי תנאים להסיר מכשול הנ"ל, אשר באף אם הי' איזה היתר, להיכ
הנזכרים, מ"מ, מה גדלה המכשילה הנמשכת מזה, ליתן יד לרבים המתפרצים, לעלות ההרה בולא כלום, וגם 
במקום המקדש וקודש הקדשים, יהרסו לעלות בעוה"ר, וכל זה הי' בגרמת חורבן בית מקדשינו ותפארתנו, וכמו 

ט), וז"ל, כי לא נהגו נכרים קלות ראש וביזיון בבית ד', עד שנהגו בו ישראל, שנאמר דאיתא בספר חסידים (סי' ר"
(ירמי' ז' י"א), המערת פריצים הי' הבית הזה, ואח"כ, וארוה כל עוברי דרך וכו' עכ"ל, ומכל שכן שמעכב הגאולה 

דאף דלכאורה, בהשקפה שלימה, ע"י ביאת משיח צדקינו, בעוה"ר, אבל באמת אף מעיקרא דדינא אין היתר כלל, 
ראשונה, יש מקום לדבריו, עפ"י ההלכה המפורשת (במתני' דכלים פ"א), וברמב"ם (פ"ו מה' בית הבחירה הט"ו), 
הר הבית מקודש ממנה, שאין זבים וזבות נדות ויולדות, (והה"ד בעל קרי, כמבואר שם (פ"ז ה"ח), ועיין מל"מ שם), 

הר הבית, ואין צריך לומר טמא מת, שהוא נכנס לשם עכ"ד, וא"כ אם נכנסין לשם, ומותר להכניס המת עצמו ל
נאמר, דיכולין לידע גבולי הקדושה שבהר הבית, והי' יכול לצמצם, לכנס רק למקום הקדוש, רק בקדושת הר הבית 

ירה לבד, אם יטבול לקריו מקודם, אין איסור, וכמובן, שאף לפי זה, היו צריכים לדקדק, שיהי' הטבילה במקוה כש
לטבילת נשים, ובלא שום חציצה, דלא שייך כאן, כל מה שצדדו להקל בטבילת עזרא, דלתרומה וקדשים דאו' הוא, 
עיין (ב"ק פ"ב ע"ב), וברמב"ם (פ"א מהל' מקואות), ואול', צריכים ג"כ חפיפה, כמו בנשים, עי' בהגהות חשק שלמה 

 (ב"ק) שם. 

בית, בספר כפתור ופרח (פ"ו), שהביא מה דאיתא (ביבמות ז' (ב) אבל באמת, מפורש האיסור לכנס בכל הר ה
ע"ב), מאי חדשה, שחדשו בה דברים, ואמרו, טבול יום, אל יכנס למחנה לוי', א"כ אין לנו, לקרב מפתח הר הבית 
ולפנים, כי משם והלאה מחנה לוי' וכו', אם כן היום שאנחנו בחטאנו מבחוץ נוכל להתקרב לענין תפילה והשתחוי' 

ד אותם הכותלים, וכן עמא דבר, באים עד אותם הכותלים ומתפללים וכו', וכבר ביקש מד' יתברך שלמה ע
בתפילתו, שתקובל תפילת המקום ההוא עכ"ל, הרי דכתב מצד ההלכה, וכי דכן עמא דבר, שלא להתקרב רק עד 

ר הבית, והרמב"ם ס"ל כמ"ש הכותלים, והיינו דס"ל כרש"י (ביבמות שם /דף ז'/ ובכמ"ק, דחצר החדשה, היינו ה
התוס' שם ובכמ"ק, דחצר חדשה, היינו עזרת נשים, וצ"ל, דאף דגם לשיטת רש"י, מ"מ מהני הערב שמש, מ"מ 
מחמת שקשה להזהר בזה, בצירוף מה דיש להזהר, בנוגע לטבילה במקוה כשירה וחציצה כנ"ל, על כן נהגו איסור, 

עי' י"ב, בית ישראל אות כ"ו). ובתשו' הרמ"ע (סי' כ"ה) כתב על בעל ועיין בספר פאת השלחן (ה' ארץ ישראל ג' ס



כפתור ופרח, בזה"ל, והזהר בו, שאדם גדול הוא וכו', מ"מ כל דבריו גבי ביאת מקדש, הם באמת כפתור ופרח 
ר עכ"ל, (והנה מה שלא הביא הכו"פ, מכותל מערבי, הוא מפני שבזמנו בתחילת אלף השישי, עדיין הי' מכוסה בעפ

 כנודע), וא"כ מי יהין לפרוץ גדרו של עולם, אשר הבעל כפתור ופרח הניח חותמו ע"ז כנ"ל. 

(ג) ועוד נראה, דאף לשיטת הרמב"ם, אין היתר בזה"ז, לפי מה דאיתא במג"א (סימן תר"ו ס"ק ח'), דאפילו אם 
יין משנה (פ"ה דמקואות) טבל בער"ה, =בערב ראש השנה= יחזור ויטבול, דשמא ראה מים חלוקים או עכורים. ע

עכ"ל, והיא ט"ס, =טעות סופר= וצ"ל (פ"ח דמקואות), והיא שם (משנה ב'), ועי' רמב"ם (האה"ט פ"ה ה"ו). ובאלי' 
רבה ומהש"ק שם כתבו, דאע"ג דלעיל (בסי' פ"ח) כתב המג"א, דהא דבמים חלוקים טמא משום קרי, זהו דוקא 

לענין ד"ת ותפילה, מ"מ ערב יוהכ"פ חמיר טפי עיין שם, והיינו, דחיישינן לענין תרומה, אבל עזרא לא גזר על זאת, 
אף לספק שמא ראה, ולא רק, היכא דאיכא איזה ימים בנתים, אלא אף בהטלת מים פ"א אחר הטבילה, חשש לזה 

יטיל מים מג"א, לענין חלת חו"ל, כמ"ש (בסי' תנ"ז סק"ח), בכהן גדול שטבל לקריו, דיאכל תיכף אחר הטבילה, ולא 
בנתים, משום שמא ראה מים עכורים עיין שם, והמהש"ק שם, כתב, אך (ביור"ד סי' שכ"ב סעיף ה') כתב רמ"א, 
די"א דבעינן גם הערב שמש עי"ש, ורצונו לומר, דלפי"ז, אי אפשר דיאכל תיכף אחר הטבילה, וצ"ע מה כוונתו, דאם 

 אות ח'), או דאי אפשר ומעכב. לפי"ז אי אפשר תיכף, ואינו מעכב, כנראה מהפמ"ג שם (

(ד) ומצאתי בחת"ס (ח"ו סי' ל"ג), שכתב ליישב, מה דהוקשה לו, בדברי התוס' (פסחים מ"ו ע"א ד"ה עד), במה 
שכתבו, דאי איכא כהן קטן חזיא לי', ולא כתבו, דאפשר לתתן לכהן גדול שכבר הערב שמשו, וזה לא מיתרץ בדבר 

קריו מבעוד יום, ותי' עפי"ד המג"א (סי' תר"ו) הנ"ל, ועי' מתני' (ר"פ יוצא דופן), המלחמות והר"ן שם, וכגון שטבל ל
וסברת ראב"צ (נדה י"ג ע"ב), ועי' רמב"ם (פ"ז מתרומות ה"ד ה') ובכ"מ שם, והשתא אין אנו בקיאין בשמירת 

עד שיחזור ויטבול טהרה, צריך שיהי' טבילה סמוך לאכילה ממש, ואי כבר טבל קודם אפי', לא עלתה לו טבילה, 
סמוך לאכילה ממש, נמצא בשעת אפי', הוי מחוסר מעשה, ולא אמרינן הואיל, (וצ"ע דלפי מה דאזל כעת, לשיטות 
דבעינן ג"כ הערב שמש, לא הי' צריך לזה, אלא לומר, דלפי"ז, צריך עוד הפעם הערב שמש, ולא חזיא באותו יום, 

מי חכמי ש"ס, שהי' בקיאים בשמירת טהרה, ולא הי' צריך סמוך ועי' מלחמות ור"ן שם, הכותב), ולא דמי, לבי
לאכילה ממש עכת"ד, והרי כוון בזה לדברי המג"א (בסימן תנ"ז) הנ"ל, וחידוש שלא הביאו, וס"ל דהוי לעיכובא 
בזמן הזה, דצריך סמוך לטבילה ממש, ואם צריך הערב שמש, לא אפשר ומעכב, וכ"ז, אף בחלת חו"ל דמדרבנן, 

בכניסה להר הבית, דהוי מדאו', דבודאי צריך סמוך לטבילה ממש, ואם צריך הערב שמש, לא אפשר ומכ"ש 
 ומעכב. 

(ה) ודאתאן מזה, דלא מיבעיא, אם בעינן הערב שמש, לא אפשר בזמן הזה, לכנס להר הבית, משום איסור בע"ק, 
בלא הטלת מים בנתים, דזה כמעט  =בעל קרי= אלא אף אם נאמר, דטבול יום שרי, מ"מ צריך סמוך לטבילה ממש,

 דבר בלתי אפשרי להזהר בזה. 

(ו) ועוד יש דברים בגו, כאשר ראיתי בספר מעשה למלך (ה' בית הבחירה פ"ז הט"ו), בשם ספר דרך הקודש, 
ששמע מחרדים ואנשי מעשה, שהיו נמנעין ללכת דרך מסילה, שער קבוע הנקרא בלשון ערב אלבאטאנין, והוא 



שאם הי' חוט משוך מכותל מערבי, שלא זזה משם שכינה, מקרן דרומית שלה, עד הצפון ת"ק אמה, נכנס בתוכו, 
מקום המסילה הזאת, לפנים בהר הבית, ואמרו שכן היתה קבלה בידם, אמנם העיר שם, דאם משום הר הבית 

זב, יטבול במים חיים של נהר, נהגו איסור, יש תקנה בדבר דאי משום בעל קרי, יטבול לקריו וטהר, אי משום 
ובמעורבי שמש, אף על פי שהוא מחוסר כפורים, טהור לכנס לשם, ובספר חזון נחום, כתב לתרץ, דטעם מה שהיו 
נמנעים ללכת, כי אנו מחזיקים עצמינו כזבין, וצריכין לספור ז' נקיים ולטבול (במים חיים), ולהערב שמש, ואין הכל 

כך, שהרי כתבו התוס' (פ"ק דשבת), גבי ששה ספיקות הן, דגזרו על עמי הארץ, שיהיו  בקיאין בכך, ואין לתמוה על
כזבין לכל דבריהם, וכיון שאנו בזה"ז, אין נזהרין בטומאה וטהרה, ואין אנו בקיאין בה, הרי אנו כע"ה =כעמי 

דמחוסר כפורים דזב  הארץ= שלהם, ויש לנו דין זבים, (וכתב שם לחלק בין ע"ה לנכרים בזה), ועוד חששו למ"ד
כזב, וא"כ יש ספק דאו', אף אם יטבול ויעריב שמשו, עכת"ד המעשה למלך, ומש"כ דחששו למ"ד דמחוסר כפורים 
דזב כזב דמי, כוונתו בזה, לפי מש"כ הר"ש (כלים פ"א מ"ח), וז"ל, ומשמע הכא, אפילו טבול יום דזב וזבה ונדה 

ואפילו בעזרת נשים נמי, שרי הכא מחוסר כפורים, מדלא חשיב לי'  ויולדת, שרי במחנה לוי', חוץ מעזרת נשים,
אלא בעזרת ישראל, דחשיב לי' למעלה, וכך משמע בההיא (דיבמות ז' ע"ב), דבבעל קרי איירי דאתקש לזב, וצריך 

בר, לומר דקסבר האי תנא, טבול יום דזב לאו כזב דמי, ופלוגתא היא בפרק שני דזבחים (י"ז ע"ב), דאיכא מאן דס
דאפילו מחוסר כפורים דזב כזב דמי, וכל שכן טבול יום עכ"ל, ולדברי הר"ש האלו נתכוון הר"י קורקוס ז"ל, שהביא 
בכסף משנה (ה' ביאת מקדש ה"ט) עיין שם, ולפי"ז י"ל עוד ביותר, דהרי לא רק יש חשש זבות באנשים, אלא כמה 

סק"ד), ומכל שכן יולדות, דהוו מחוסרי כפורים, וכן כמה פעמים ודאי זבות בנשים, ועיין בש"ך (יו"ד סימן קפ"ז 
דינים של טומאה וטהרה המקושרים בזה, ואין אנו בקיאים בכל אלה כנ"ל, וביותר לפי המבואר במנ"ח (מצוה ק"פ), 
דבנבעלת, או אם היא פולטת ש"ז, =שכבת זרע= כרואה, ומשתלחת מחוץ לב' מחנות, ובמצוה (קפ"א) נשאר בזה 

ם בראתה בלא הרגשה, י"ל דמשתלחת גם כן חוץ לב' מחנות כב"ק עיין שם, א"כ בנוגע לאשה צעירה שיש בצ"ע, וג
לה בעל, כמעט אין במציאות שתהי' טהורה גם להר הבית לבד, שמחצה ימי' היא טמאה נדה, ואח"כ היא נבעלת, 

 ואין רגילה לילך למקוה, זולת לבעלה. 

גבולים, של מדרגות הקדושה, אבל באמת בעוה"ר, בזמן הזה, הכל חרב ונחרב, (ז) וכל זה, אפילו היו ידועים לנו ה
ממילא הכל בספק כרת, אף משום איסור טומאה לחוד ואף שמבואר בתשו' הרדב"ז (ח"ב סי' תרל"ט), במש"כ 
ליישב, מה דמקראי משמע, דהר הבית והמקדש גבוה מירושלים, והכי איתא בש"ס, ועתה רואים שהיא גבוהה 

הבית, מכל סביבות הבית, חוץ מצד הדרום, אשר שם עמק יהושפט, ושם לא הי' בנין, וע"ז כתב, דב' דברים מהר 
גרמו זה, והוא, כי בהיות, כי עכו"ם כבשו את הבית כמה פעמים, ומשנאתם אותו ערו עד היסוד בו, ועוד כדי שלא 

די שנה בשנה, את העפר שהי' תיחוח, יהי' גבוה ממקום שלהם, ולפי שהמקום מדרון, הגשמים היו שוטפין מי
ומוליכין אותו, עד ששפל קרקעות הר הבית, וגם מלכי העכו"ם, היו חופרים, כדי לגלות יסודות הבית, לבנות עליהם 
חומת הבית, תדע דתנן (ביומא), משניטל הארון, אבן היתה שם מימות הנביאים, ושתי' שמה, גבוה מן הקרקע ג' 

, פי' המחתה של קטורת, ועתה שאלתי את פי העכו"ם, ואמרו לי, שהיא גבוה ב' קומות אצבעות, ועלי' הי' נותן
ויותר, וזו ראי' גמורה שנאכל קרקעות הבית וכו', וכן אמרו העכו"ם דשכונת היהודים היא מכלל ציון עכ"ל, וכן חזר 



, כדי לגלות יסודות הבית, על הדברים הנ"ל (בסי' תרצ"א) שם, והנה מה שכתב הרדב"ז, שמלכי עכו"ם היו חופרים
כדי לבנות עליהם חומת הבית, בודאי כוונתו, לבית המשוקץ שלהם בעוה"ר, וכן נראה כוונת השאילת יעב"ץ (ח"א 
סימן פ"ז), במה שכ' וגם הבית שוב נבנה, ע"י מלכי האומות השולטים אז עיין שם, אך צ"ע, מש"כ בשאילת יעב"ץ 

', מ"מ לא נהרסו יסודותיו מכל וכל, וכו', ואיך שיהיה, בודאי הר הבית שם, גם נשרף ההיכל ביום חרון אף ד
ומעלותיו, לא נשתנו כל עיקר, ולא שלטה בהם הריסת האויבים כלל וכו' עכ"ל, וזה היפוך ממש"כ הרדב"ז כנ"ל, אך 

שישב על  י"ל דכוונתו, רק על הזמן של אחרי החורבן מקרוב, דסובב על מה דאיתא (בסנהדרין י"א ע"ב), בר"ג
מעלה בהר הבית עיין שם, ולא על אריכות הזמן מאז ועד היום הזה, ועיין שם (סי' פ"ט), דחכמי התלמוד, עדיין 
היה להם מי חטאת, כדאמרינן חברייא מדכן בגלותא, ואגב צ"ע, מש"כ השאילת יעב"ץ שם (סי' פ"ט), ויש קבלה 

ולי ט"ס, וצ"ל מערבי, כנראה ממה שבתוך כדי דיבור מאבותינו שכותל מזרחי, עודנו עומד היום על מקומו, שא
במוסגר, כתב, וכך הוא במדרש, עה"פ, הנה זה עומד אחר כתלינו, מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי, גם בזוהר 

 שמות (דה"ב), יש שם כדברים האלה עכ"ל. 

יא אבן השתי', וא"כ הרי (ח) ומה דקמן מדברי הרדב"ז, דנקט לודאי, שהסלע העומד בבית תפילתם בעוה"ר, ה
יכולין לחשוב עי"ז כל הגבולין, כפי מה דאיתא (במס' מדות), אבל חוץ ממה דסותר עצמו הרדב"ז, מיני' ובי' (בסי' 
תרצ"א) שם, במש"כ אח"ז, כי הכותל ההוא בעצמו, הי' כותל העזרה אשר לצד דרום עיין שם, והבן, עוד, הרי חלקו 

בזה, וס"ל דאין לסמוך ע"ז לקולא, אלא כל השטח קאי בספק כרת, אף משום הרבה גדולים להדיא על הרדב"ז 
 טומאה לבד. 

הרי יש כמה טעמים ונמוקים, להקבלה שנתקבל, לאיסור גמור, לכנס להר הבית בזמן הזה, אף פסיעה אחת לבד, 
 עד יבוא משיח צדקינו בבי"א. 

ואר במתני' (מדות פ"ב מ"א), וברמב"ם (ה' (ט) ולפי הנזכר, נשמע ג"כ דאין לסמוך על הטענה, באשר שמב
ביהב"ח פ"ה מ"א), דהר הבית ת"ק אמה על ת"ק אמה, וכהיום צדי המערבית והמזרחית של ההר הבית, /כארבע 
מאות ושמונים מטר/, וצד צפונית /שלש מאות עשרים ואחד מטר/ והדרומית /מאתיים עשרים ושלשה מטר/, שלפי 

מה הרבה יותר מת"ק אמה, ע"כ רצונם לומר, שחלק קצת לצד דרום, ל"ה בתחום זה, צדי המזרחית והמערבית, ה
האיסור, ולפי הנ"ל, כ"ז בורכא, דאין אנו יודעים בדיוק מקום המקדש, כדי להחליט מהיכן למדוד, וזה מוכח מדברי 

ל סביבות הרדב"ז עצמו שם (סימן תרל"ט), שכתב בשאלתו, בזה"ל, ועתה אני רואה שהיא גבוה מהר הבית, מכ
הבית, חוץ מצד הדרום, אשר שם עמק יהושפט, ושם לא הי' בנין עכ"ל, הרי החזיק כל ההר הבית בצד דרום 
למקום המקודש, וש"מ, דגם הוא לא החזיק את מקום האבן הנ"ל, לאבן שתי' בודאי כנ"ל, וכן מבואר בספר כפתור 

ערי חולדה לדרום וכו', ובהגה (מהרב מוהר"י ופרח (פ"ו ד"ה מכל זה יראה וכו'), במש"כ וכן ניכרים שני ש
בלומנפלד) כתב, דאחד מהשערים ניכר גם היום בחומת העיר מבחוץ, (אשר היא אחת במקום הזה עם חומת 
המקדש), והב' ניכר רק מפנים, וכל איש יכיר, כי הוא שריד המקדש עיין שם, א"כ, הרי מוכח דהר הבית נמשך עד 

"פ אח"ז, א"כ היום שאנחנו בחטאינו, מבחוץ נוכל להתקרב לענין תפלה והשתחוי' שם, וכן מוכח ממה שכתב הכו



עד אותם הכתלים, וכן עמא דבר וכו' כנ"ל, ש"מ הא מהכתלים ולפנים, מאן דכר שמי' ח"ו, וכן מוכח מדברי ספר 
 דרך הקודש הנ"ל. 

החומה, דאומרים דאנשי' שפניא (ואגב, הנה בפאת השלחן (ה' א"י ג'), פקפק אם יכולין לילך לצד מזרח, עד 
/ספרד/ קיצרו ועשו החומה במקום חדש, דהמשמעות ממה דאיתא (במדות פ"ב מ"ג ופ"ק דיומא ט"ז ע"א) וברש"י 

 שם, שחומת הר הבית הי' בסוף שיפועו, וכעת משוך קצת למעלה, עיין שם). 

ובת הגאונים, וז"ל, בזמן הבית היו (י) וכן מוכח ממה דאיתא בספר המנהיג (דין טבילת בעלי קריין), בשם תש
טובלין בעלי קריין, שלא להכנס במקדש בטומאה, ועכשיו שכולנו טמאים בטומאת מת חמורה, שאין שום טבילה 
מועלת לה, בלא הזאת מי חטאת שלישי ושביעי, אין לבעלי קריין ומשמש אלא רחיצה בלבד (בודאי כוונתו לט' 

בילה לו יהי' עם הערב שמש לכנס להר הבית, הרי נפ"מ בטבילת קריין כהלכתן, קבין), עכ"ל, ואם הי' מותר אחרי ט
 גם בזמן הזה, בשביל לכנס להר הבית, אלא עכ"ח דאסור בכל אופן. 

(יא) ואולי יש ליישב בזה, את דברי החינוך (מצוה קע"ח), שכתב בזה"ל, אבל עכשיו בעוונותינו, שאין לנו מקדש 
טומאת הזב וכו' עכ"ל, והעיר ע"ז במנ"ח שם, דגם היום נפ"מ, לשיטת הרמב"ם, ולא טהרות, אין לנו לחשוב 

דקדושת מחיצות ירושלים ובהמ"ק לא בטלה, א"כ אסור הזב לכנס למקום הר הבית, ולמקום העזרה חייב כרת, 
וונותינו, עיין שם, וכן העיר שם (מצוה ק"פ), על מש"כ החנוך שם, ונוהגת טומאת ש"ז בכ"מ ובכ"ז, אבל עכשיו בע

שאין לנו מקדש ולא קדשים, ואין אנו צריכין להזהן /להזהר/ בעניני הטומאה וכו' עכ"ל, וכ' ע"ז המנ"ח, כבר כתבתי, 
דנ"מ גם היום, שאסור לכנוס למקום הר הבית, כי ב"ק משולח משני מחנות עי"ש, והקושיא ישגה מאד, על החינוך 

ונוהגת מצוה זו, שלא להכנס טמא, בין זכר בין נקיבה, בהר לשיטתו, שכתב להדיא (במצוה תקס"ה), בזה"ל, 
הבית, אפילו בזמן הזה, וכענין שאמר הכתוב וכו' עכ"ל, והיינו שסובר כהרמב"ם הנ"ל, וכמ"ש להדיא (במצו' קפ"ד 

 רנ"ד ש"ז שס"ב ושס"ג), ואיך כתב לעיל (בקע"ח וק"פ), שאין לנו מקדש וכו' כנ"ל. 

מר, מה שאמר שאין לנו מקדש, כוונתו לומר, דאין לנו רשות הכניסה למקדש, אף בלתי (יב) ולהנ"ל יש לדחוק ולו
זיבה וש"ז, משום דכולנו טמאי מתים, ואין לנו מי חטאת, ועכ"ח, אף דבהר הבית, מותר לטמא מת לכנס, מ"מ 

 למעשה אסור, משום שאין הגבולים ידועים, וגם מחמת חששות אחרות כנ"ל. 

(יג) וכן משמע מדברי השאילת יעב"ץ (ח"א סימן קל"ו), שכתב על דברי הרמב"ם, דמצורע נוהג בין בפני הבית, בין 
בחו"ל, דאין זה אמור, אלא כשיש מי חטאת בא"י, כמו שהי' עדיין בימי חכמי התלמוד, כמ"ש חברייא מדכן בגלילא, 

ץ העמים דוקא, אבל לאחר שבטלו מי חטאת, וגזרו וכן מש"כ, דנוהג בחו"ל, היינו, קודם שגזרו טומאה על אר
טומאה על ארץ העמים, מה צורך בטהרה זו, ודין שילוח טמאים, בלא"ה אינו נוהג אצלינו בזה"ז, אפילו בא"י, 
כמ"ש תוס' ריש ברכות (ה' ע"ב), ואצ"ל בחו"ל, שעכשיו, אינו מועיל לו כלום לטהרתו, שהרי מ"מ נשאר טמא 

יין שם, והנה בנוגע לדברי התוס' הנ"ל, הנה מדברי רש"י שם /ברכות דף ה'/ משמע, דאף בטומאת ארץ העמים ע
בזמן הזה, משתלח המצורע מבתי ערי חומה, והרשב"א בחידושיו, קיים דברי רש"י, כמ"ש המל"מ (פ"י מה' 



קדושת בתי שמיטה ויובל ה"ט), ובמנ"ח (מצוה קס"ט אות י"ד ומצוה שס"ב בסופו) כתב, דאף לשיטת התוס', ד
חומה בטל, מ"מ קדושת ירושלים לא בטלה, לשיטת הרמב"ם (פ"ו מה' בהב"ח), וכ"כ בצל"ח (ברכות) שם, אמנם 
אף לפי המשמעות התוס', דגם בירושלים אינו נוהג, אבל עכ"פ בודאי אסור למצורע לכנס להר הבית, לפי שיטת 

, אחרי הטבילה, אף יהי' עם הערב שמש, הרי הרמב"ם, דלא בטלה קדושתה, א"כ אם הי' מותר לכנס להר הבית
 יש נפ"מ לטהרה מטומאת מצורע, גם בזה"ז, אלא עכ"ח, דאסור לכנס להר הבית, בכל גווני בזמן הזה כנ"ל. 

(יד) והנה לפי מש"כ השאילת יעב"ץ שם, דבסימני טומאה מובהקין, אפשר דלא בעינן כהן, אלא ממילא טמא הוא 
ד על הטומאות, שאסורים לכנס להר הבית, השייכים גם בזמן הזה, ועיין מנ"ח (מצוה עיין שם, א"כ הרי נוסף עו

 שס"ג) בדברי הש"ס, והרמב"ם, דס"ל, דבהר הבית לוקה פ'. 

(טו) וממוצא הדברים הנ"ל, אתה למד, דמה שאית' במאירי (שבועות ט"ז ע"א), דלאחר שמביא פלוגתת הרמב"ם 
ים, והמנהג פשוט לכנס לשם לפי מה ששמענו, דחוץ מה, שאף אם נהגו אז וש"פ, לענין קדושת המקדש בזה"ז, סי

כן, מ"מ מאז ועד עתה, כבר נתחזק ההלכה למעשה כהרמב"ם ורוב הפוסקים, דנוהג גם בזה"ז, עוד הרי כלל 
בידינו, דאינו דומה שמיעה לראי', והרי הגאון המאירי ז"ל, שהי' רחוק מירושלים, וכתב רק על פי השמועה, 

פורש בדבריו כנ"ל, ולעומת זה יש לנו עדות ראי', הבעל כפתור ופרח ז"ל, אשר הי' ג"כ בזמן ההיא, והיה כמ
בירושלים עיה"ק, והעיד, דעמא דבר, לבוא רק עד הכתלים להתפלל, ולא מהכתלים ולפנים כנ"ל, וכן מוכח מדברי 

"א), בבירור המקומות בהר הבית, דאסור הרדב"ז, דהיה קרוב לזמנם, והיה דר בירושלים, וכתב (בח"ב סימן תרצ
לילך שם, ועיין ג"כ בתשובתו שם (סי' תרל"ג), שהעיר על שאינם נזהרים בעשר קדושות שיש בירושלים, לדעת 
הרמב"ם ז"ל, דקדשן לעתיד לבוא, והביא מש"כ בספר כפתור ופרח שם, ורק בנוגע לשכונת ישראל, דקבלת 

ון, ולא ירושלים, כתב לצרף פלוגתא דרבבתא, של הרמב"ם והראב"ד עיין עכו"ם, שקורין לכל שכונת ישראל, צי
 שם, ש"מ דמנהג הפשוט הי' שם, גם אז, כשיטת הרמב"ם ורוב הפוסקים כנ"ל. 

(טז) ומידי דברי בו, זכור אזכרנו, מה שרוצים איזה מתחדשים, לתלות בוקרי /בוקי/ סרוקי בהרמב"ם, דהי' בימיו 
נכנס להתפלל בו, דהנה אף לו יהא כדבריהם, הרי לא אפשר לומר, רק שהיו נודעים ביהכ"נ בהר הבית, והוא 

הגבולים, והי' בחלק שאין בו רק קדושת הר הבית, אשר טמא מת מותר לכנס בו, דאל"כ, הרי ל"ה להם מי חטאת 
ג), מכתיבת יד לטהר מטומאת מת, אבל כל הענין על בוהו יסודו, והיא בנוי' על המובא בחרדים (מצות התשובה פ"

הרמב"ם ז"ל, שהי' בצער גדול מאוד בים, וכשניצל קיבל תענית בכל שנה, ואח"כ ביום אחר שמחה ויו"ט, ועיין בזה 
בתשו' חיים שאל (ח"ב סי' י"א), ובשם הגדולים (מע' מ' אות ק"נ), מש"כ בזה, ובשע"ת (או"ח סי' רי"ח סק"ה) מזה, 

שבת ארבעה ימים לירח מרחשון שנת (ארבעה אלפים ותשע מאות, ושם, כתב הרמב"ם בזה"ל, וביום שלישי ב
כצ"ל, עיין שה"ג שם) וששה ועשרים ליצירה, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה, ונכנסתי לבית הגדול 
והקדוש, והתפללתי בו וכו', ושני הימים האלו, שהם ששי ותשיעי במרחשון, נדרתי שיהי' לי כמו יום טוב וכו', א' 

רנו על הכל, ויקוים לי נדרי לד' אשלם, אמן, וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כך אראה אני וכל ישראל יעז
בנחמתה במהרה אמן, עכ"ל, ומהו ואיזהו הבית הגדול והקדוש, שלתוכו נכנס הרמב"ם להתפלל, ע"ז כתב, א' 



לפי שיטתו, והנה לא הי' אפילו מהמתחדשים, שיש לשער, שאותו בית תפילה, שהי' בימיו ליהודים בהר הבית, 
כדאי להשיב על דברים בדותים כאלה, זולת מה שהראו לי, שרב אחד, חיזק זאת במסמרים, שמטבעות לשונו, 
כשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה, מורים כי הבית הגדול והקדוש ההוא, הוא 

ת"ד, והמה דברים של מה בכך, דאף לפי דבריו, הרי לא התפלל, על זה, שאנו מתפללים על בניינו בכל יום עכ
הבית הגדול והקדוש שהתפלל בו, שזה הי' רק בית תפילה, אלא על בנין ביהמ"ק בבי"א, ועוד אדרבה טבעות 
הלשון מורה להיפוך, דהרי על הבית הגדול והקדוש, שייך לשון זכר, כמו שאנו אומרים ועל הבית הגדול והקדוש 

א שמך עליו, והוא אמר בה בחורבנה בנחמתה לשון נקיבה, אלא תיבות אלו, מורים, שסובב על ירושלים שנקר
עיה"ק בכלל, שבזה שייך לשון נקיבה, כמו שאנו אומרים ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה וכו', ומה 

ם, סמוך למקום המקודש, וכמו שמצינו חסר לנו, אם כוון בלשון על הבית הגדול והקדוש, על ביהכ"נ שהי' בעיר ש
לשון זה במהרי"ק (שורש ה'), שכתב בזה"ל, ויהי כהיום, אשר קרא מקרה, כי בעוה"ר ידו פרש צר על ב"ה 
שבירושלים, ונתץ את הבית הגדול והקדוש וכו', נשא לבם אותם לקרבה אל המלאכה מלאכת הקודש, לסייע בבנין 

שאין לך מצוה גדולה מזו, כבנין ב"ה של ירושלים עיה"ק, מקום מוכן לעלות בית הכנסת שבירושלים תוב"ב וכו', 
תפילה השמימה וכו' עיין שם, דנראה מגוף התשובה, דסובב על ביהכ"נ שבירושלים, אבל בהר הבית מאן דכר 

רל"ג  שמי', וזה בלבד מה דהי' בירושלים, מקום מוכן לעלות תפילה השמימה, (ועיין בזה בתשו' חת"ס חיו"ד סי'
ורל"ד), סגי להיות נקרא הבית הגדול והקדוש, אבל לא שהי' בהר הבית, ואם ניתן לנו לשער, נאמר דזה הבית 
הגדול והקדוש שהתפלל בו הרמב"ם, עמד עד זמן המהרי"ק, שהי' הרבה פחות מב' מאות שנה ביניהם, ורק אז 

 נחרב ע"י צר הצורר כנ"ל. 

כחיש דבריהם, מדברי הכפתור ופרח עצמו הנ"ל, דהרי הבעל כפתור ופרח ז"ל, (יז) ואין צריך ראי' ברורה יותר, לה
חי בדור הקרוב אחרי הרמב"ם, ועיין בשה"ג (מע' כ' אות נ"ז), שהביא בשם הרדב"ז, שהכפתור ופרח הי' תלמיד 

הי' בשנת הרמב"ם, והשיגו בס' קורא הדורות, שמזכיר הרשב"א, ומזכיר הגירוש משנת ס"ו, וכ"כ בסדר הדורות, ד
ה' אלפים ס"ו, ויראה דכוונת הרדב"ז אינו שהוא תלמידו ממש, רק דהולך בעקבות הרמב"ם עכת"ד, והיינו משום 
דהרמב"ם נח נפשי', בשנת ד' אלפים תתקס"ג, כמבואר בשה"ג (מע' מ' אות ק"נ) שם, אבל על כל פנים, הי' קרוב 

להתקרב לענין תפלה והשתחוי', רק לאותם הכתלים,  לזמנו, ואיך יתכן מה שכתב להלכה למעשה, וכן עמא דבר,
לפני השערים, ולא משם ולפנים כנ"ל, אם הי' איזה ממש בדבריהם, שהי' בית תפילה על הר הבית, ושהרמב"ם 
התפלל שם, אלא על כרחך לא דובים ולא יער, וכל דבריהם תלוים על בלי מה, ובטלים ומבוטלים, לא שרירין ולא 

 קיימין. 

ט"ו), ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם  -היותי בזה, אזכיר, מה שאמרתי, במה דאיתא (בנחמי' ח' (חי) וב
ובירושלים לאמר צאו ההר והביאו וגו' לעשות סכת ככתוב, ודייקו המפרשים על תיבת ככתוב, וראיתי בספר 

עפ"י הגמ' (סנהדרין ד'  משמרת אלעזר (מאמר סכת שלם אות א'), שהביא בשם ספר ברית שלו', שכתב לפרש,
וסוכה דף ו'), דלמ"ד יש אם למקרא, צריך לעשות הסוכה בת ד' דפנות, ולמ"ד יש אם למסורת, סוכה בת ג' דפנות 
כשרה, דשתי פעמים כתיב סכת חסר, וז"ש לעשות סכת ככתוב, היינו ולא כמו שנקרא, שעשו סוכה שלש שלש 



רת משה מהחת"ס ז"ל על התורה (האזינו ד"ה עשו סוכות) עיין דפנות עכ"ד, וכיוצא בזה, כתב לפרש, בספר תו
שם, ואף דבודאי סוכה של ד' דפנות הוי מן המובחר, ובכלל ז"א ואנוהו, סוכה נאה, וכמבואר בשל"ה וקיצור) מ"מ 

 עשו כן עפ"י טעמם ונימוקם, המבואר בספרים הנ"ל, עפ"י דרוש. 

עפ"י הלכה, דאיתא שם בפסוק שאח"ז, ויצאו העם ויביאו, ויעשו (יט) ואפשר לומר, דהי' מן המובחר לעשות כן, 
להם סכות איש על גגו ובחצרתיהם, ובחצרות בית הא' וגו', והנה הרוקח (בה' סוכה), הקשה אקרא, דבחצרות בית 
א', והלא אין ישיבה בעזרה, ושם כתיב וישבו בסוכות, ותירץ בעזרת נשים, והביא דבריו בתשו' בית יצחק (חא"ע 
ח"ב סי' קכ"ה אות ד'), והביא ע"ז, פלוגתת רבנן וראב"י (בספרי פ' שופטים), דלרבנן, הבונה בית בהר הבית, עובר 
בל"ת, אלא שהראב"ד (פ"ו מה' עכו"ם ה"י), כתב, לענין בימה של עץ, שעושין למלך בשעת הקהל, וכן גזוזטרא, 

לשעתה היתה עיין שם, וסותר עצמו בזה, למה שהקיפו בעזרת נשים, בשמחת בית השואבה, ל"ה איסור, משום ד
שכתב (בפ"א מה' בית הבחירה ה"ט), ועיין בכ"מ שם, ובזה צ"ל, דגם הא דהי' מותר לעשות סוכה, לרבנן דראב"י, 

 היא מטעם דבנין לשעתה מותר, עכת"ד. 

שיכול לעשות יותר  (כ) ובזה נראה, כיון דההיתר הוי, רק משום דהוי רק לשעתה, היינו בנין עראי, בזה כל מה
עראי, הוי מצוה מן המובחר, ולהיפוך מבחוץ, דאלו בחוץ הוי מן המובחר, כל מה שעושה דפנות בשלימות, אבל 
בעזרה, כיון דההיתר לעשות סוכה, הוי, רק משום דהוי, רק בנין עראי, על כן, כל מה דעושה יותר עראי, ויוכל 

 , היינו ב' דפנות וג' אפילו טפח, למצוה מן המובחר, וק"ל.לצאת בה, הוי מן המובחר, ובזה עשו רק ככתוב

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סימן טו

זאת אעיר לכתר"ה הערה קלה כמות שהיא, אבל תועלת רבה בה, והיא, על מה שמעתיק בספרו  (ה) בהזדמנות
הדגול יביע אומר ח"ה חיו"ד סי' כ"ו הסיפור שמספר בס' מלכי בקודש (הירשנזאן) על אודות כניסת השר 

נו של הגאון מונטיפיורי ז"ל למקום המקדש, שכאילו רבני ירושלים לעגו על החרם של ר' יוסף משה מליסא (ב
מליסא ז"ל) ופייסו אותו באמרם כי חרמו של ר' יוסף משה הוא כחרמו של י"ם כי איננו אחראי על מעשיו ואל יחוש 
לנדויו. ובאשר שקשים כמובן לשמוע דברים כאלה שצורמים את האוזן, וכתר"ה מסתמך ובא ע"ז כשמועה מפי בעל 

ה זאת בדרכים שונים, על כן ברצוני להעיר לו שאין לשית לב סמכא, מיגע א"ע על כן למצוא סמוכים בהלכה להנהג
לסיפור מוזר זה וכבר מחי ליה אמוחא למחבר הס' הנ"ז על סיפורו זה הגר"י חי זריהן ז"ל בתשובה הנדפסת לו 
בספר שו"ת הלכות אישות להרב ילוז ז"ל בדיני ביאת מקדש סי' א', וכותב וז"ל: וכל בתר איפכא, אני שמעתי מפי 

ה"ג שלמה רחמים אבולעפיא ז"ל בנו של הגאון הראש"ל רב חנא זצ"ל ששמע מאביו כי השר הנ"ז קיבל עליו הר
את הדין לפני הרבנים הגאונים ועשה כמה תיקוני כרת וכו' וכו' ובודאי על עדות זו יש לסמוך שהוא עד ראייה על 

שבדוהו ליצנים, ואין מה לדון בו ולא  המעשה בעצם עכ"ל, וא"כ אך סיפור בדים הוא מ"ש בזה הס' מל"ב הנ"ז
 לחפש כל מוצא לזה בנתיב ההלכה. 

אולם באשר בכל דבר שקר יש קצת אמת לכן נ"ל דמתאימה הגירסא שהובאה בס' לשד השמן בשם הרימ"ט 



שהובאה בספרי שם ח"י סי' א' אות נ"ב, והוא שמצד אחד אמנם הוכיחו הרבנים הגאונים את השר על עשותו 
ה, והוא התנצל בדמעות שלא ידע שיש ע"ז איסור תורה [וממילא קיבל עליו תיקונים כעדות הגריח"ז משגה גדול

 הנ"ל], ומצד שני גערו באלה שאמרו לנדותו באמרם שעשה זאת השר הצדיק בשגגה ובתמימות. 

רתו שנכנס (ו) כמו"כ מעניין מ"ש עוד הגר"י זריהן ז"ל שם בנוגע למה שנתפסו כמה בסיפורו של הרמב"ם באיג
לבית הגדול והקדוש, וז"ל: זה פירושו ברור כי סמוך בהר הבית היה בית גדול לתפלה, וגם עתה יש בית גדול מאד 
וקוראים אותו מדרש שלמה, וגם אני נכנסתי בשנת סת"ר ושם חלונות פתוחים אל האויר ועמדתי שם בתוך החלון 

ם מכותל המערבי, וזהו הבית הגדול כי משם משקיף על כל ובלתי כוונה ירדו רגלי מהחלון אל הקרקע היינו לפני
שטח הקרקע של בית מקדשנו הר הבית והעזרות והכפה הגדולה, אבל לומר שאדוננו הרמב"ם נכנס ממש ישתקע 

נ"ז מ"ש בעניותי אמרים בזה לדחות דברי השוגים  -הדבר ולא יאמר עכ"ל, ויעוין בספרי שם סי' א' אותיות נ"ד 
 ע"ש, וגם השערתו זאת של הגריח"ז ז"ל מתקבלת על הדעת. והמטעים בזה 

(ז) מאלפים גם דברי מוסרו של הרב הישיש הנ"ל להרב בראווער בעל הדלתי לבנון בראשית חכמת תשובתו 
ביראת ד', וז"ל: טרם כל אמינא לדידי' אימא לי איזי, האם לא מסכים כת"ר שזאת ההוראה היא דבר התמוה 

ק להם שיכנסו מטעם שזה גדר גדול אצל ישראל לבל יקרב איש ישראלי לדרוך כפות רגליו לרבים, שהרי הוא צוע
לפנים מן הכותל ושזה אף תשב"ר =תינוקות של בית רבן= ידוע הוא אצלם, וכת"ר בא לעשות חדשה בארץ 

ליה כל דיליה ולהשוות את כל העולם טועין הפך המקובל והמוסכם בלבבו' כל ישראל וכו', ובכן אף אם לו יהיבנא 
עליו נאמר מליצת הג' ח"ס החדש אסור מן התורה עכ"ל. ובסוף דברי תשובתו אחרי שכותב גם לסתור דברי הרב 
הנ"ז עפ"י מקוריות ההלכה מעיר למוסר אזנו כי ממהר להשיבו בו ביום כדי שיהא סיפק בידו לחזור בו מדבריו מיד 

 בזה"ז שיש הרשות לזה עיין שם. כדי שלא יכשלו רבים להכנס אל הקדש פנימה ובפרט 

וכמה הגיוני הוא גם מה שכותב שם לפקוח עיני שכלו של מחבר הספר הנ"ז שיואיל להתבונן על מהות ההכרח 
שאילץ אותו להכנס אל פרצה מסוכנת זו: אם מפני שיותר מתעורר ברגשי קודש כשדורכים רגליו על קרקע 

הוא שהאדם מתפעל יותר מן הראייה עם זכירת הדבר בשכלו, וגם המקדש ושם ישפוך שיחו אל שוכן עד הלא ידוע 
עתה בעומדו ומביט אל המקום וזוכר והוזה ומחשב שזה הוא המקום אשר רבבות אלפי ישראל היו פה וכו' וכו' הוא 
יתעורר במסירת נפש בתפלה ובתחנונים וכל שהוא עיקר כשיהיה הרעיון שלו טהור רק על גלות השכינה, ועי' בשם 

 גדולים על ר' אברהם הלוי ברוכים שראה עין בעין השכינה בכותל המערבי עיין שם. ה

ואמנם כן, הכותל המערבי הוא הלוז שנשאר קיים ועומד מהגוף הקדוש הזה בית מקדשנו ותפארתנו, ואליו כל 
דרך שם יעלו האש העתיד שיגלה ויופיע ממרום באורות עולמים, ו -הפיות פונות, ומשם יגלה וירקם מחדש מקדש 

ויבואו ויגיעו גאולתנו ופדות נפשינו השלימים שאין אחריהם שיעבוד, וכדמצאתי בדרשות מרנא הח"ס ז"ל בדרוש 
לח' טבת (בהספדו על הגאון ר"מ איגרא ז"ל) שכותב לבאר דזה דלא זה /זזה/ שכינה מכותל מערבי יש לנו בזה 

ושה תהיה הגאולה קשה מאד כי מה כחנו להמשיך קדושה תועלת גדול ורב, כי אם לא שיאר /ישאר/ שום רושם קד
לא"י וכו' ואם תהי' עתה משוללת מכל קדושה מה כחנו להמשיך קדושה לא"י וכו' ואם תהי' עתה משוללת מכל 



 קדושה מה נעשה אנחנו בשובינו אליה בב"א עיין שם בדבריו המתוקים מדבש ונופת צופים. 

שעת החורבן השיב כביכול אחור ימינו ונתן רשות לאויבים ליכנס להיכל ויעו"ש בח"ס מ"ש עוד לבאר דאע"פ שב
לשפוך חמתו על עצים ואבנים, אבל מיד אח"ז חזרה שכינה לכותל מערבי יעו"ש, ובנוגע לזה מצינו ביתר על כן 

א בספר יערות דבש ח"א דרוש ד' שכותב לבאר דאין הכוונה שנסתלקה השכינה לרגעים ורק לאחר מיכן חזרה, אל
דלכתחילה נסתלקה רק עד שם ולא יותר, דמבאר שם ביאור הקרא של השיב אחור ימינו בכזאת, דכבר נודע כי 
אחור וקדם פירושו קדם מזרח ואחור מערב, וא"כ, זהו כוונת הקרא, כי ימין ה' שהוא חסדו והשפעתו נצב אחור 

יין קדושת כבודו. וכן כותב שם היע"ד גם היינו למערב, כי סליק שכינה מכל הבית אבל השיבו אל המערבי ושם עד
לפני זה: דמ"מ השכינה נשארה והיא בכותל המערבי כי שם יתד נאמן ושריד שתשרה שם השכינה כדדרשינן הנה 
זה עומד אחר כתלנו זה כותל מערבי שלא זזה שכינה עיין שם, ומדברי יע"ד אלה ראי' וחיזוק למה שהבאתי בספרי 

 פר מגן ושמש יעו"ש. שם סי' א' אות פ"ג בשם ס

שהדותא והסימן והאות על דרך השארותינו הנפלאה  -עוד זאת. שריד מקדשנו הכותל המערבי הוא גם היגר 
באורך משך שנות גלותינו הארוכים עד הגיענו במהרה לגאולתינו הנצחית, וכפי שראיתי בספר הנפלא אמונה 

דמקום מקדשנו כשנתבונן בו נכיר ענין נצחיותו, שאף  והשגחה לגה"צ מהר"ש מאלצאן ז"ל בסימן י"ב שכותב לבאר
שזה זמן כביר ורב אשר הוא שומם בעוה"ר מ"מ נשארו ממנו שארית שהוא כותל מערבי אף כששלטו כמה ידים 
ורצו לעקרו ולא עלתה בידם [עי' מדרש רבה פ' תרומה הובא בהגה לעיל סי' ח'] וזהו סימן מובהק שלא זזה ממנו 

גחה אלקות שמתפשט משם ע"פ כל הארץ וכמש"ל בשום /בשם/ הגר"א ע"פ ה' יראה]. כי צריך שכינה [שהוא הש
לתת מקום לקדושה העתידה לחול עליה, והוא כמו עצם לוז שנשאר באדם אחר מותו שהוא יהי' יסוד לבנין האדם 

אל ד' שפטי בתחה"מ =בתחית המתים=, והוא רמז לכלל ישראל שלא יכלה ממנו שארית הפליטה [וכמ"ש יחזק
הרעים חרב ורעב וכו' והנה נותרה פליטה כו'] שנשאר משם הוי"ה חצי הראשון. יעו"ש באריכות דבריו הנפלאים 

 והמופלאים. 

כל הנז"ל מהוים מעין השלמה ומכה בפטיש לבנין הרוחני שבנה בניתי בזה בע"ה בספרי שם בקונטרסי הארוכים 
 י. בהבהרת ענין מקום המקדש ומהות כתלו המערב

ויה"ר ובמהרה דידן תחזינה עינינו בשוב ד' לציון ברחמים גדולים למהר להחיש גאולתינו השלימה ולהשיב על כנו 
הבית הגדול והקדוש שנקרא שמו עליו, עוד ביתר שאת ויתר עז, כמובטח לנו ע"י נביאי האמת והצדק שדבר אחד 

ת בית דוד על כנה, ועל כסאו לא ישב זר ולא מדבריהם לא ישובו ריקם. ושמחת עולם על ראשינו בשיבת מלכו
ינחלו עוד אחרים את כבודו כאשר נשבע לו בשם קדשו שלא יכבה נרו לעולם ועד בב"א. ידידו עוז הדוש"ת באהבה 

 רבה אליעזר יהודא וולדינברג 

ם והמופלא ב"ה. מוצש"ק ט"ו כסלו תשל"א. אל הוד כבוד יקרת ידידי נפשי וחביבי, אריה ולביא, הגאון המפורס
וכבוד ה' מלא, בכתם פז לא יסולה, מוכתר בנימוסים גן של הדסים וכו' כמהר"ר אליעזר יהודא וולדינברג שליט"א 



 אב"ד בעיר עוז לנו ירושלים ת"ו. אחרי עתירת החיים והשלום וכט"ס בכל אותות החבה וההוקרה מקרב לב. 

חו"ל להשתתף בועידת רבני אירופא בעיר אוסטיא יקרת מכתבו ואגרתו המעולפת ספירים קבלתי ערב נסיעתי ל
 שבאיטליא, ולרוב הטירדא הנחתי תשובתי לאחר שובי בעזה"י. 

והנה מה מאד שמח לבי בקראי את מכתבו ויהי בפי כדבש למתוק ובפרט בעוררו את אהבתנו כמקדם, והאמת 
הראשית לישראל ולדאבון לבב אין אגיד להדר"ג שבועידה הנ"ל כמה רבנים קבלו על ששולחים שאלותיהם לרבנות 

מקיץ ואין משיב גם על שאלות של הלכה למעשה, ורק כשפונים לכת"ר שליט"א הוא עונה להם ברוחב לבב, 
והזכירו את כת"ר לשבח, אשרי חלקו ומה נעים גורלו בזה ובבא, ויהי רצון שיהי' ה' עמו עזרו ומגנו להוסיף מיא 

 יפוצו מעינותיו חוצה ברוב אושר ועושר וכל טוב אמן.  וקמחא, בבריאות איתנה ובשמחה, ועוד

ובדבר הערותיו על מש"כ בעניותי ביבי"א ח"ה (סי' כ"ו) בענין ביאת המקדש, ואנהירנהו לעיינין ממ"ש הגר"ח זריהן 
ז"ל בדבר העדות הנכונה והאמיתית על המעשה של ר"מ מונטפיורי וכו'. איישר חיליה דמר נ"ר ותשואות חן חן לו, 

 וקראתי בכל לב כל מ"ש בנידון, דברים כנים ואמתיים, וראויים למי שאמרם. 

אך בזאת בענין עניית קדושה לאחר תפלת מעריב שכותב כת"ר שלד' הגרש"ק ג"כ אין איסור לענות אלא כשזה 
הרבה לאחר שקיעה"ח, הנה עיינתי שם ולא חזינא כהאי סימנא, והעיקר אצלו שאם התפלל ערבית אין לענות 

 ק. קדושה, ואין חילוק בין רב למעט אחר שקיעה. אלא שלדינא נקטינן דלא כהגרש"

וכסא כת"ר ירום ונשא וגבה מאד בגו"ר ויזכה לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח 
להגדיל תורה ולהאדירה, ויהיו צאצאי מעיך כמוך, ועיני קדשו רואות ושמחות. ידידו עוז נאמן אהבתו כל הימים 

 דוש"ת באה"ר ביקרא דאורייתא עובדיה יוסף 

שובה שמחתי שכתר"ה שליט"א משוי הדרנא ביה ממ"ש בנוגע לכניסת השר מונטיפיורי למקום המקדש, בשולי הת
 ומודים דרבנן היינו שבחייהו. 

ובזה אזכיר שאודות מה שכתבתי בספרי שם בח"י סי' ז' אות ז' להוכיח שלמעשה חשש הח"ס לנכון להערת חותנו 
ממה שמצינו בס' דר"צ להגרצ"ה קלישר ז"ל שמעיר שכתב לו  הגרע"א ז"ל שא"א להקריב בזה"ז מכח בגדי כהונה.

בכזאת הח"ס כיעו"ש, הנה מצאתי כעת בספר לקוטי תשובות חתם סופר (לנדון תשכ"ה) סי' ל"ט מכתב נדפס 
מהגאון הח"ס ז"ל שכתב להבעל יריעות שלמה ז"ל ומודיע לו דמו"ח הגאון מו"ה עקיבא זצ"ל הקשה לו דאיך יעשה 

דיוט דפליגי אי הוא אבנטו של כה"ג או לא ולא איפסקא הילכתא. ולא הזכיר שמצא פורקן לזה, באבנט דכהן ה
ומשמע דאודויי אודי ליה. יעו"ש. אלא שקיצר בדבריו כי שאלו עוד כמה בעיות בנוגע לבגדים והשיב לו שצדקו בכל 

/קפסיק/ הח"ס בסכינא חריפא דבריו כמובא בדר"צ ובספרי שם. ותורה היא מה שבתחילת דברי התשו' שם קספיק 
 וכותב: שהעולה לשם חייב כרת עד יתגלה לנו אפר פרה שנגנזה. 

לאור זה ולאור כל הבירורים שכתבתי בזה בספרי שם אפשר לסכם בקצרה ולומר שיש לסמוך בשתי ידים על 



דזהו דבר ברור מסקנתו של הספר עבודת תמה להרב ר' חיים נאטהאנזאהן ז"ל שמסכם וז"ל: סיומא דהאי מילתא 
כשמש בצהרים בלי שום ספק וספק ספיקא שבעולם שאי אפשר להקריב קרבנות בזה"ז בשום אופן שבעולם, ומי 
שמתיר העבודה בזה"ז עתיד ליתן את הדין שהוא מכשיל את ישראל והוא מתיר כמה וכמה איסורים גדולים 

אין לנו בתורה איסורים גדולים וחמורים מאלה, וחמורים, איסור כריתות ומיתת בי"ד ומיתה בי"ש והרבה לאוין, ו
וא"א לנו בשום אופן שבעולם להקריב קרבנות עד אשר ישיב ד' את שבותינו ונעלה בציון ברנה, ובית ד' יהי' נכון 
בראש ההרים וארמון על משפטו ישב עכ"ל, ויה"ר שנזכה שתחזינו זאת עינינו במהרה בימינו בשוב ד' לציון 

המקדש כמו רמים וטהרת מי חטאת אשר יזה, ונבואת חוזה יאמר במחזה כי הוא זה, לעבודה  ברחמים, ואז יבנה
יקדש וירצה, ואז ישמע ממרום קול אמרים עמדו ישרים חדשים לבקרים לוים ומשוררים בני אהרן מובחרים (לשונו 

 וכשנים קדמוניות. של ס' מגדל דוד לר' דוד אלכסנדר ב"ר נח, בסוף ספרו) ונעבדהו שם ביראה כימי עולם 

 רמב"ם הלכות תרומות פרק ו הלכה ב

ן מיוחס, אבל כהני חזקה אוכלין בתרומה של דבריהן בלבד ותרומה תרומה של תורה אין אוכל אותה אלא כה
טהורה בין תרומה גדולה בין תרומת מעשר בין של תורה בין של דבריהן אינה ניתנת אלא לכהן תלמיד חכם, מפני 

 שאסור לאכול תרומה טמאה, וכל עמי הארץ בחזקת טומאה לפיכך נותנין תרומה טמאה לכל כהן שירצה.

 בפרק א הלכה  שבועות תוספתא מסכת

היה ר' שמעון אומ' קשה טומאת מקדש וקדשיו מכל עבירות שבתורה שכל עבירות שבתורה מתכפרת בשעיר אחד 
וטומאת מקדש וקדשיו מתכפרת בשלשים ושנים שעירים כל עבירות שבתורה מתכפרות פעם אחת בשנה וטומאת 

חודש וחודש שנ' לכן חי אני נאום י"י אלדים אם לא את מקדשי טימאת בכל שיקוציך  מקדש וקדשיו מתכפרות בכל
ובכל תועבותיך וגם אני אגדע ולא תחוס עיני וגם אני לא אחמול קשים היו שיקוציים שעשיתה והתועבות וטומאת 

 מקדש קשה מכולן:

 

 


