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על פי נביא נאכלת ועל פי נביא נשרפת.אלא א"ר יוחנן:!◊טז.

כל שלא נעשית בכל אלו כו'.▀>טז.

בכל אלו תנןאיתמר, רב הונא:♦▀◊טז.

באחת מכל אלו תנן.רב נחמן:♦▀◊טז.

רב הונא:▀◊טז.
בכל אלו תנן, קסבר: קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא, ועזרא זכר בעלמא הוא 

 ֹ דעבד

רב נחמן:▀◊טז.
באחת מכל אלו תנן, קסבר: קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא, ועזרא קדושי 

קדיש אע"ג דלא הוו אורים ותומים.

כל שלא נעשית בכל אלו.איתיביה רבא לרב נחמן:▀¿טז.

תני: באחת מכל אלו.!טז.

תא שמע, אבא שאול:▀¿◊טז.

שני ביצעין היו בהר המשחה, תחתונה ועליונה, תחתונה נתקדשה בכל אלו, עליונה לא נתקדשה בכל 

אלו אלא בעולי גולה שלא במלך ושלא באורים ותומים, תחתונה שהיתה קדושתה גמורה ־ עמי הארץ 

נכנסין לשם ואוכלין שם קדשים קלים אבל לא מעשר שני, וחברים אוכלים שם קדשים קלים ומעשר 

שני, עליונה שלא היתה קדושתה גמורה ־ עמי הארץ היו נכנסין שם ואוכלין שם קדשים קלים אבל לא 

 ֹ מעשר שני, וחברים אין אוכלין שם לא קדשים קלים ולא מעשר שני

ומפני מה לא קידשוה?^¿טז.

!¿טז.
שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא, ואורים ותומים, ובסנהדרין של ע"א, ובשתי 

 ֹ תודות ובשיר

ולמה קידשוה?^¿טז.

למה קידשוה? הא אמרת: לא קידשוהִ ¿¿טז.

אלא למה הכניסוה?^¿◊טז.

מפני שתורפה של ירושלים היתה, ונוחה היא ליכבש משםִ !¿◊טז.

ֹ !◊טז. תנאי היא

דתניא, א"ר אליעזר:♦▀!◊טז.
שמעתי, כשהיו בונין בהיכל, עשו קלעים להיכל וקלעים לעזרות, אלא שבהיכל בונין מבחוץ, ובעזרות 

 ֹ בונין מבפנים

רבי יהושע:♦▀!◊טז.
שמעתי, שמקריבין אף על פי שאין בית, אוכלין קדשי קדשים אע"פ שאין קלעים, קדשים קלים ומעשר 

 ֹ שני ־ אע"פ שאין חומה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא

לאו מכלל דר' אליעזר סבר: לא קידשה לעתיד לבא.▀!◊טז.

רבינא לרב אשי:¿◊טז.
ממאי? דלמא דכולי עלמא ־ קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא, ומר מאי דשמיע ליה 

קאמר, ומר מאי דשמיע ליה קאמִר וכי תימא, קלעים לר' אליעזר למה לי? לצניעותא בעלמאִ 

ֹ !◊טז. אלא הני תנאי

▀!◊טז.
דתניא, א"ר ישמעאל 

ברבי יוסי:
למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום, אבל ראשונות בטלו משבטלה הארץ

▀!◊טז.
אלמא קסבר:[רבי 

ישמעאל ברבי יוסי]
 ֹ קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא

▀¿!◊טז.
ורמינהי, אמר ר' 

ישמעאל בר' יוסי:

וכי אלו בלבד היו? והלא כבר נאמר: (דברים ג') ששים עיר כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן כל אלה 

ערים בצורות חומה גבוהִה אלא למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה, מצאו אלו וקידשום.

קידשום השתא, הא אמרינן לקמן דלא צריכא לקדושיִ ¿¿!טז.

[רבי ישמעאל ברבי יוסי]■¿!◊טז.
אלא, מצאו אלו ומנאום. ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה בידך מסורת מאבותיך שמוקפת חומה מימות 

יהושע בן נון ־ כל מצות אלו נוהגות בה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא.

קשיא דר' ישמעאל בר יוסי אדרבי ישמעאל בר יוסיִ ¿!טז.

איבעית אימא: תרי תנאי אליבא דר' ישמעאל בר יוסי.!!◊טז.
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ֹ !!◊טז. איבעית אימא: חדא מינייהו ר' אלעזר בר יוסי אמרה

(ויקרא כ"ה) אשר לוא חומה ־ אע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן.דתניא, ר' אלעזר בר יוסי:▀!!◊טז.

טז:
נטמא בעזרה ונעלמה ממנו טומאה וכו'.▀>

טומאה בעזרה מנלן?^טז:

רבי אלעזר:!◊טז:
כתוב אחד ־ אומר: (במדבר י"ט) את משכן ה' טמא, וכתוב אחד אומר: (במדבר י"ט) כי את מקדש ה' 

טמא.

וקראי מיתרי? הא מיצרך צריכיִ ¿◊טז:

דתניא, ר' אלעזר:▀¿◊טז:

אם נאמר משכן, למה נאמר מקדש? ואם נאמר מקדש, למה נאמר משכן? אילו נאמר משכן ולא נאמר 

מקדש, הייתי אומר: על משכן יהא חייב שהרי משוח בשמן המשחה, ועל מקדש לא יהא חייבֹ ואם 

נאמר מקדש ולא נאמר משכן, הייתי אומר: על מקדש יהא חייב שהרי קדושתו קדושת עולם, ועל משכן 

לא יהא חייב, לכך נאמר משכן, לכך נאמר מקדשִ 

!◊טז:
רבי אלעזר הכי קא קשיא ליה: מכדי משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכן, נכתוב או אידי ואידי 

מקדש או אידי ואידי משכן, משכן ומקדש למה לי? שמע מינה תרתי.

¿◊טז:
בשלמא מקדש איקרי משכן, דכתיב: (ויקרא כ"ו) ונתתי משכני בתוככם, אלא משכן דאיקרי מקדש 

מנלן?

אילימא מדכתיב: (במדבר י') ונסעו הקהתים נושאי המקדש!טז:

ההוא בארון כתיבִ ¿טז:

!◊טז:
אלא מהכא: (שמות כ"ה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וכתיב: (שמות כ"ה) ככל אשר אני מראה 

אותך את תבנית המשכן.

והשתחוה או ששהה כדי השתחואה.▀>טז:

לא שנו אלא שהשתחוה כלפי פנים, אבל השתחוה כלפי חוץ ־ שהה אין, לא שהה לא.רבא:▀◊טז:

איכא דמתני לה אסיפא:▀◊טז:

ֹ [סיפא]▀▀טז: או ששהה בכדי השתחואה

מכלל דהשתחואה גופה בעיא שהייה▀▀טז:

רבא:▀טז:
לא שנו אלא שהשתחוה כלפי חוץ, אבל כלפי פנים ־ אע"ג דלא שהה, והכי קאמר: השתחוה כלפי פנים, 

או ששהה כדי השתחואה בהך השתחואה דכלפי חוץ ־ חייב.

היכי דמי השתחואה דאית בה שהייה, והיכי דמי השתחואה דלית בה שהייה?^טז:

דלית בה שהייה ־ זו כריעה בעלמא היא, דאית בה שהייה ־ פישוט ידים ורגלים.!◊טז:

וכמה שיעור שהייה?^◊טז:

פליגי בה ר' יצחק בר נחמני וחד דעימיה, ומנו? רבי שמעון בן פזי!טז:

ואמרי לה ר"ש בן פזי וחד דעימיה, ומנו? ר' יצחק בר נחמני!טז:

ואמרי לה ר"ש בר נחמני!טז:

כמימריה דהאי פסוקאחד:♦▀!◊טז:

וחד:♦▀!◊טז:
מויכרעו לסיפא, (דברי הימים ב' ז') וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד ה' על הבית ויכרעו אפים 

ארצה על הרצפה וישתחוו והודות לה' כי טוב כי לעולם חסדו.

ת"ר:▀◊טז:

ֹ , כריעה ־ על ברכים, וכן הוא  קידה ־ על אפים, וכן הוא אומר: (מלכים א' א') ותקד בת שבע אפים ארץ

אומר: (מלכים א' ח') מכרוע על ברכיֹו השתחואה ־ זו פישוט ידים ורגלים, וכן אומר (בראשית ל"ז) 

הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה.

בעי רבא:^◊טז:
צריך שהייה למלקות, או אין צריך שהייה למלקות? לקרבן גמירי שהייה, למלקות לא גמירי שהייה, או 

דלמא בפנים גמירי שהייה, לא שנא לקרבן ולא שנא למלקות?
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