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דף י.

מצות עשה 1לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות ,וחוגגין
שכַ נְ ִּתי
אליו שלש פעמים בשנה שנאמר (שמות כה פסוק ח) וְ עָ שׂ ּו לִ י ִמ ְקדָּ ׁש וְ ׁ ָ
ְּבתוֹ כָ ם ,וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו ,והיה לפי שעה
אתם עַ ד עָ ּ ָתה ֶאל הַ ְּמנוּחָ ה וְ ֶאל הַ ּנַחֲ לָ ה
שנאמר (דברים יב פסוק ט) ִּכי לֹא בָ ֶ
וגו'.
וכיון שנכנסו לארץ העמידו המשכן בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו
ושחלקו ,ומשם באו לשילה ובנו שם בית של אבנים ופרשו יריעות המשכן
עליו ולא היתה שם תקרה ,ושס"ט שנה עמד משכן שילה וכשמת עלי חרב
ובאו לנוב ובנו שם מקדש כלומר הקימו את המשכן ,2וכשמת שמואל חרב
ובאו לגבעון ובנו שם מקדש כלומר הקימו את המשכן ,3ומגבעון באו לבית
העולמים ,וימי נוב וגבעון שבע וחמשים שנה.
כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות כולן ,לבנות בהן בית
לה' ולהקריב בהן קרבן ,ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד,

 1רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה א  -ג
 2ערוך השולחן העתיד הלכות בית המקדש סימן א סעיף יד
 3שהרי ודאי לא בנו מקדש שהרי כתוב מפורש בדברי הימים ב פרק א פסוק ג ,ה ַו ּיֵּלְ כ ּו ְשלֹמֹה וְ כָ ל הַ ָּקהָ ל ִע ּמוֹ
שר
ֹשת אֲ ֶׁ
ְבח הַ ְּנח ֶׁ
ֹשה עֶׁ בֶׁ ד ה' ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר  ...ו ִּמז ּ ַ
שר עָ ָשה מ ֶׁ
שר ְּבגִ ְבעוֹ ן ִּכי ָשם הָ יָה אֹהֶׁ ל מוֹ עֵּ ד הָ אֱ ל ִֹהים אֲ ֶׁ
לַ ּ ָבמָ ה אֲ ֶׁ
עָ ָשה ְּבצַ לְ ֵּאל ּ ֶׁבן או ִּרי בֶׁ ן חוּר ָשם
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ובהר המוריה ,4שבה נאמר (דברי הימים א פרק כב פסוק א) וַ ּיֹאמֶ ר דָּ וִ יד
ש ָר ֵּאל ואומר (תהלים קלב
ְבחַ לְ עֹלָ ה לְ יִ ְ ׂ
זֶה הוּא ּ ֵּבית יְ קֹוָק הָ אֱ ל ִֹהים וְ זֶה ִּמז ּ ֵּ
שב
שב לוֹ  ,זֹאת ְמנוּחָ ִתי ע ֲֵּדי עַ ד ּפֹה ֵּא ׁ ֵּ
פסוק יג – יד) ִּכי בָ חַ ר ה' ְּב ִציּוֹ ן ִא ּו ָּה לְ מוֹ ׁ ָ
ִּכי ִא ִּו ִתיהָ .

י"א 5שירושלים והמקדש קדושים בקדושתם לעולם ,ובמה נתקדשו בקדושה
ראשונה שקדשה שלמה שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד
לבא .וי"א 6שקדושת המקדש וירושלים בטלה .והעיקר כדעה ראשונה.
לפיכך אם בונים מזבח 7ומעמידים אותו בדיוק במקומו ,8מקריבין הקרבנות
כולן אף על פי שאין שם בית בנוי ,ואוכלין קדשי קדשים בכל העזרה אף על
פי שהיא חריבה ואינה מוקפת במחיצה ,ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני
בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות ,שהקדושה ראשונה קדשה לשעתה
וקדשה לעתיד לבא .9לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה
 4המזבח מקומו מכוון ביותר ,ואין משנין אותו ממקומו לעולם ,שנאמר זה מזבח לעולה לישראל ,ובמקדש
נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי'
בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי .ומסורת ביד הכל
שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק,
והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה ,והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל ,ובו הקריב אדם הראשון
קרבן כשנברא ומשם נברא ,אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא .רמב"ם שם פרק ב הלכה א  -ב
 5רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה יד  -טז
 6השגת הראב"ד שם שכתב על הרמב"ם סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו ובכמה מקומות במשנה אם
אין מקדש ירקב ובגמ' אמרו דנפול 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 לש אר א"י אבל לירושלים ולמקדש לא אמר לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים
עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד י"י לעולם כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו לפיכך הנכנס
עתה שם אין בו כרת".
 7לקוטי הלכות זבחים ם' השוחט ומעלה סו :בתורת הקדשים ו
 8שהרי המזבח מקומו מכוון ביותר ,ואין משנין אותו ממקומו לעולם כמבואר ברמב"ם שם פרק ב הלכה א
 9ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא ,ובקדושת שאר א"י לענין שביעית
ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא ,לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה
בטלה ,והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אף על פי ששוממין בקדושתן הן עומדים אבל
חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש
ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל ,וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה
בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום ש החזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה
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שיכֶ ם
ֲש ּמוֹ ִתי ֶאת ִמ ְקדְּ ׁ ֵּ
אינה בטלה ,והרי הוא אומר (ויקרא כו פסוק לא) וַ ה ִׁ
ואמרו חכמים (מגילה דף כח ).אף על פי ששוממין בקדושתן הן עומדים.
והנכנס עתה למקום מקדש חייב כרת ,שכולנו טמאי מתים וקדושה הראשונה קדשה לשעתה
וקדשה לעתיד לבוא.10
אמנם מכיון שצריך שיהא מזבח בנוי שיוכלו להקריב עליו בכורות ואם אין מזבח בנוי אי אפשר
להקריב בכורות אין לאכול מעשר שני כיון שהוקש לבכור ,אבל אם בנו מזבח אף בזה"ז אפשר
לאכול מעשר שני.11

דף י:

בימי חול המועד 12פסח ובשביעי של פסח ובחו"ל גם בשמיני של פסח ,אין
גומרים את ההלל אלא אומרים בדילוג ,מפני שבז' של פסח נטבעו המצריים
אמר הקדוש ברוך הוא מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה ,וכיון
שבז' אין גומרין אותו ע"כ גם בחה"מ אין גומרין אותו שלא יהא עדיף מי"ט
האחרון.13

הוא מקודש היום ואף על פי שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות
תרומה .רמב"ם שם טז
 10משנה ברורה סימן תקסא ס"ק ה ,וכ"כ עברוך השולחן העתיד הלכות בית המקדש סימן יג סעיף יח "דרוב
רבותינו עומדים בשיט ת הרמב"ם ,ולפ"ז הנכנס למקדש בזמה"ז חייב כרת והלכה כרבים"
 11משניה למלך שם הי"ד
 12שו"ע תצ ד
 13מ"ב שם ז בשם הט"ז
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