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 פרק ח | עדויות א. 

אמר רבי אליעזר שמעתי כשהיו בונים בהיכל עושים קלעים להיכל וקלעים ו. 

אמר רבי יהושע לעזרות אלא שבהיכל בונים מבחוץ ובעזרה בונים מבפנים 

אף על פי שאין בית ואוכלים קדשי קדשים אף על פי שאין שמעתי שמקריבין 

קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה שקדושה ראשונה  קלעים קדשים

 קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא:

 

 זבחים קז: ב. 

דתנן, א"ר אליעזר: כשהיו בונין בהיכל, היו עושים קלעים בהיכל קלעים 

א"ר יהושע: שמעתי בעזרות, אלא שבהיכל בונין מבחוץ ובעזרה בונין מבפנים; 

, ואוכלים קדשי קדשים אף על פי שאין אף על פי שאין בית שהיו מקריבין

קלעים, קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה, מפני שקדושה 

 ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא

 

 פסחים עב: ג. 

דתניא: מעשה ברבי טרפון שלא בא אמש לבית המדרש. לשחרית מצאו רבן 

מר לו: עבודה גמליאל, אמר לו: מפני מה לא באת אמש לבית המדרש? א

 עבדתי. אמר לו: כל דבריך אינן אלא דברי תימה, וכי עבודה בזמן הזה מנין?

 הל' בית הבחירה פרק ו' | רמב"ם ד. 

כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קדוש גמור וזה שעשה  יד.

הוא שעשה לא במעשיו נתקדש המקום שלא היה שם  עזרא שתי תודות זכרון

לא מלך ולא אורים ותומים, ובמה נתקדשה בקדושה ראשונה שקדשה שלמה 

בקדושה ראשונה שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבא. 

א"א סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו ובכמה מקומות במשנה אם אין  שקדשה שלמה.

בגמ' אמרו דנפול מחיצות אלמא למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבא לא מקדש ירקב ו

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 ולמקדש לא אמר לפי שהיה 

ם להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד י"י יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידי

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

לפיכך מקריבין הקרבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלין קדשי  טו.

קדשים בכל העזרה אף על פי שהיא חריבה ואינה מוקפת במחיצה ואוכלין 

שר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות שהקדושה קדשים קלים ומע

 ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא. 

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא,  טז.

ובקדושת שאר א"י לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד 

שכינה אינה בטלה, לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ו

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 

עלה עזרא התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל, וכיון ש

וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום 

שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואף 

על פי שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו 

 בהלכות תרומה.


