
 

 

 

 

   

 י'פרק  | עירובין  .יד

 נגר הנגרר נועלים בו במקדש אבל יא. 

ר רבי יהודה לא במדינה והמונח כאן וכאן אסו
 אומר המונח מותר במקדש והנגרר במדינה: 

 מחזירין ציר התחתון במקדש אבל יב. 

לא במדינה והעליון כאן וכאן אסור רבי יהודה 
 אומר העליון במקדש והתחתון במדינה:

 
כגון שצריכין לו לדבר קרבן, כגון  - במקדש מחזירין

שהיה שם מלח או לבונה או קטורת, ואין שבות 
 במקדש.

מחזירין רטיה במקדש אבל לא במדינה אם יג. 

בתחלה כאן וכאן אסור קושרין נימא במקדש 
אבל לא במדינה אם בתחילה כאן וכאן אסור 

יבלת במקדש אבל לא במדינה ואם בכלי  חותכין
 כאן וכאן אסור:

 
כהן שלקה בידו, ונתן עליה רטיה  - מחזירין רטיה

מבעוד יום, והוצרך לעבוד עבודה בשבת או ביום טוב 
ונטל רטיה מעל ידו שלא תהא חוצצת בינו ובין ידו 

הכהן וכיון לעבודה, דחציצה פוסלת בה, דבעינן ולקח 
מחזירה במקדש, דאי לא  -דחייץ לא הוי לקיחה בכהן 

לא שקיל ליה מידיה, וממנע ולא  -שרית ליה להחזירה 
עביד עבודה, וזה אחד משלשה דברים האמורים במסכת 

 ביצה שהותרו סופן משום תחילתן.

 י'פרק  | מנחות  .טו

העומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם ו. 

במקדש אין מביאין מנחות ובכורים ומנחת 
בהמה קודם לעומר ואם הביא פסול קודם לשתי 

 הלחם לא יביא ואם הביא כשר:

.  

 

 

 ג'פרק  | מעשר שני  .י

פירות בירושלם ומעות במדינה אומר המעות ד. 

ההם מחוללין על פירות האלו מעות בירושלים 
על  ופירות במדינה אומר הרי המעות האלו מחוללין

 פירות ההם ובלבד שיעלו הפירות ויאכלו בירושלם:

קום מערי ארץ ישראל חוץ מדינה, נקרא כל מ
 .מירושלם

 א'פרק  | יםשקל  .יא

במדינה  בחמשה עשר בו שולחנות היו יושביןג. 

בעשרים וחמשה ישבו במקדש משישבו במקדש 
התחילו למשכן את מי ממשכנין לוים וישראלים 
גרים ועבדים משוחררים אבל לא נשים ועבדים 
וקטנים כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב 
אינו פוסק ואין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי 

 שלום:

ומדינה, שם לשאר ערי ארץ ישראל מלבד ירושלם, 
 וכבר ביארנו את זה במסכת מעשר שני.

 ג'פרק  | סוכה  .יב

בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה  יב.

נה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן ובמדי
יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר 

 למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור:

 
מדינה, היא שאר ארץ ישראל חוץ מירושלם, וכבר 

 ביארנו זה במסכת מעשר שני. 

 ד'פרק  | ראש השנה  .יג

יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת א. 

ינה משחרב בית במקדש היו תוקעים אבל לא במד
המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל 
מקום שיש בו בית דין אמר רבי אלעזר לא התקין 
רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד אמרו לו אחד 

 יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין:

כבר ביארנו לך כמה פעמים כי מקדש נקראת 
 ירושלם כולה. ומדינה, שאר ארץ ישראל. 

 סוכה מא.  .א
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 הלכות לולב, פרק ח' |רמב"ם   .ג

 

 הלכות יום טוב, פרק ו' |רמב"ם   .ד

 

 הלכות חמץ ומצה, פרק ו' |רמב"ם   .ה

  

 הלכות שופר, פרק א' |רמב"ם   .ח

 

 הלכות בית הבחירה, פרק ו' |רמב"ם   .ט

 

 ישיבת כרם ביבנה

 המאור הקטן  .ו
 כא. בדפי הריף 

 


