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)נב( בהר הבית אלא מפצלין אותן ומסתתין אותן * מבחוץ ואח״ב מכניסין אותן לבנין .שנאמר אבנים
גדולות )נג( אבנים יקרות ליסד הבית )נד( אבני גזית .ואומר ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע
בבית בהבנותו :ט)נה(ואין בונין בו)נו( עץ בולט כלל אלא )נז(או באבנים )נח( או בלבנים וסיד.
* ואין עושין)נט( אכסדרות של עץ בכל העזרה אלא של אבנים או לבנים  :י ) (0ומרצפין את כל
העזרה באבנים יקרות) .סא( * ואם נעקרה אבן אע״פ שהיא עומדת במקומה .הואיל ונתקלקלה פסולה
)סב( ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתקבע בארץ  :י א ומצוה מן המובחר

ביאור ההלכה

דרך חכמה

לקצצן בהר הרת אבל דעת הרמב״ן בחומש דנעזרות מותר כמש״כ בד״ח:
* מ ב חו ץ .טעמו שפסק כ ד נחמי׳ משוס דתוגיא דתמיד כ״ו ב׳ כר״נ
כמש״כ הכ״מ וכ״כ בחזו״א קדשים לקוטיס א׳ סי׳ ב׳ ע״ש ,ובמנ״ח מצוה
צ״ה כתב משוס דס״ל דלא הי׳ שמיר ברת שני כדמשמע בפ״ט מכה״מ ה״ז
וא״כ איך בנו את ר ת שני וע״כ כר׳ נחמי׳  * :ו אין עושין אכסדראות של
עץ .בתמיד כ״ח ב׳ מנין שאין עושין אכסדראות בעזרה ת״ל לא תטע כו׳
ודעת רבנו שהיא דרבנן וקרא אסמכתא .והקשה הראב״ד דהא היחה לשבת
העז ו פייז בסס״ג דע״ז דבנין היתה וצ״ע דמה בכך שבנין היתה דהא ב ספד
זוטח )מובא רלקוט ר״פ שופטים( אי׳ אפי׳ רת חפי׳ סוכה ד״ל דהראב״ד
לשיטתו שכ׳ בסס״ק דתמיד דאין אסור אלא באכסדרה שעומדת ע״ג עמודים
של עץ דדמי לנטיעה ודומיא דהכי מיי ד ב ס פ ד זוטא בסוכה שאיו לה מחיצות
רק עמודים וכן ר ת וזה אסור אבל ר ת ממש מותר דלא דמי לנטיעה וכאן
תי׳ דלא אסור אלא בעזרה וזה הי׳ מוץ לעזרה ]ועי׳ בנחמי׳ ס׳ ויעשו להם
סוכות בחצרות ר ת ה׳ ושמא בעזרת נשים היתה[ ואע״ג שלשכת כה״ג היחה
א חו ד שתיהן ורומא י״ ט א׳ קאמר דב׳ לשכוח הי׳ לכה״ג ומסופק איזה
ובתוס׳ שם ח׳ ב׳ ד״ה דאי כתבו דלשכת כה״ג בקדש היתה וי״ל דהתוס׳
כתבו ד מ״ מ היתה פתוחה לחול כדי שכה״ג יוכל גישב שס ולישן ה״נ י״ל
דלשכת העץ היתה פתוחה לתול וע״ז לא אסרת תורת וכ״כ המל״מ וצ״ע
והב״מ כתב דלשכת העץ לא היחה מעץ רק נחנו בו עצים וצ״ע דלשכה אחרת
היתה בפ״ב דמדות לשכת העצים שבה היו מתליעים בעצים ועוד למה קראו
לההוא לשכת העצים ולזו לשכת העץ משמע דמעץ ממש היחה ,ומש״כ רבנו
בפ״ד ה״ח חמש אמלחראות של מילא כו׳ וכן שם הי״ג היו שני כלונסאות
של ארז צ״ל כיון שלא היו קבועין בקרקע אין קפידא וכן במשנה דמדות פ״ג
מ״ח למאן דגריס כלונסות של ארז היו קבועין * :נע ק ר ה אבן כו׳ .עי׳ ד״ח
שהבאנו בשם מרן דרצפה מעכבת ,ומ״ש בסוף עדיות שמעתי כשהיו בונים
בהיכל עשו קלעים להיכל וקלעים לעזרות שיוכלו להקריב ולא קאמר שעשו
גם רצפה משוס שנ״ג הרשע לא החריב אלא התקרה אבל הכתלים נשארו
וכ״ש שהרצפה נשארה כדאי׳ ררו׳ פ״ק דיומא ה״א ובשו״ט מזמור קל״ז
וכ״כ הר״ש בפרה פ״ג מ״ג ונראה דאע״ג דהירו׳ שם קאמר אבותינו העררו
את התקרה אבל אגו פעפענו את הכתלים וגס הר״ש כתב כן וכשהחדב נ״נ

)ע( הרמב״ן דדוקא אמי היכל וק״ק אסור ולא בעזרה ) :נ ב ( בהר
הביס .דעת רבנו דבכל הר הבית דינו כבסניס אבל)עא( י״א לחוץ
לעזרה מותר) :נג( אבני ם יקרות .ובב״ב ד׳ א׳ איתא שהורדוס
בנה באבני שישא כותלא ומרמרא פירש״י שיש לבן ירוק וכתול:
) נ ד ( אבני גזית) .עב( היינו גזוזות כמש״ב לא תבנה אתהן גזית
וע״כ שגזזוהו מתון להר הבית ) :נ ה ( ואין בונין בו .כ׳ רבנו בפ״ו
מע״ז ה״ ט הנוטע אילן אצל המזבת או בכל העזרה בין אילן סרק
בין אילן מאכל אע״ג שעשאו לנוי למקדש יו פי לו ה״ז לוקה שנא׳
לא תמע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה׳ אלקיך מפני שהי׳ זה דרך
עובדי ע״ז נוטעין אילנות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו שס ודעת
)עג( הראב״ד ז״ל דלא אסרה תורה אלא בעזרת אנשים משער
ניקנור ולפנים אבל בעזרת נשים ובהר הבית מותר אבל שס בהשגות
הראב״ד כתב שגם בעזרת נשים א סו ר) עד( וי״א דדעת רבנו דבכל
הר ה ר ת א סו ר) ע ה( וכ׳ ר״ד ערמאה שס דאפי׳ בזה״ז בביהכ״נ
אסור מדרבנן והעתיקו רעק״א באו״ח ר״ס ק״נ וכן הורה מרן
החזון איש לאיסור ,וכתב עוד רבנו שם ה״י אסור לעשות אכסדראות
של עץ במקדש כדרך שעושין בחצרות אע״פ שהוא בבנין ואינו עץ
נטוע הרחקה יתירה היא שנא׳ כל עץ אלא כל האכסדראות והסככות
היוצאות מן הכתלים שהיו במקדש של אבן היו לא של עץ וכתב
הכ״מ דס״ל דזה אין אסור אלא מדרבנן וכתב הראב״ד שס שאס
זה לפי שעה מותר) :נו( עץ טלט) .עו( אבל אס אינו טלט מותר
דהא במקדש ראשון הי׳ שורה של עץ ששקעו בבנין כמ״ש בר״ה
ד׳ א׳ וגס ברת שני שלא שקעו בבנין כמ״ש שס עכ״פ לא הי׳ בולט
וי״ל דרבנו תלת מילי נקט דגס האבנים וגס הלבנים וגס בסיד
מותרין לבלוט) :נ ז ( א ו באבנים או בלבנים .והס מו ת ד ס לבלוט:
) נ ח ( או בלבנים וסיד .ובהלכה הקודמת כתב שרק אס אין אבנים
כונין כלכניס וכן כוונתו כאן ,ומשמע דכאכניס א״צ סיד רק כלבנים
)עז( וצ״ע)עת( ודעת הראב״ד דדוקא עשוי להאהיל אסור ו כ״נ) ע ט( דעת רש״י ) :נ ט ( אכסדראות .אכסדרה נקרא שהיא פרוצה כמלואה
כמ״ש רכנו כה׳ מזוזה פ״ו ה ״ ג ) פ ( וה״נ סוכה או ט ת שפרוציס כמלואס א סו ר)פ א( והראכ״ד כתה דאכסדרה היינו שבנד׳ ע״ג עמודים
דדמיא לנטיעה )פכ( וה״נ ט ת וסוכה העשוי כ ה ״ג ) פ ג( מיהו טרו׳ משמע שגס ט מ ה אסורה ומה שעשו להקהל תי׳ הראכ״ד דכעזרת
נשים מותר וכ״נ דעת רכנו ואולי)פד( הירו׳ ס״ל שהיתה כעזרה וטרו׳ שם תי׳ שהיתה לפי שעה וכ״כ הראכ״ד ופה( ושיעור לפי שעה
שכאותו יום יסתרו אותה ) :ס( ומרצפין את כל העזרה כאכניס יקרות) .פו( כדכתיכ)כמ״א ה( ויסיעו אכניס גדולות אכניס יקרות ליסד
הט ת אכני גזית ומשמע דהרצפה היתה אכן יקרה יותר מכתלי הט ת דכרצפה יש יותר כ טד וחשיטת כאכניס יקרות וצ״ע ) :ס א ( ואס
נעקרה אכן) .פז( אפי׳ דעתו לסכרה  ) :ס ב ( ותסור לכהן העוכד כו׳) .פח( כדיעכד אס עכד עכודתו כשרה כדלקמן פ״ ה מ ט ״ מ הי״ט
אס דעתו להחזירה אכל אס הוציאוה לג מ ד ועמד כמקומה פסול דרצפה מ ע ככ ת) פ ט( ואע״ג דכמשכן לא הי׳ רצפה ועכדו ע טד ה מ״ מ

ציון ההלכה
)ע( ס״ פ יתרו) :עא(המפרש בתמיד כ״ו ב׳) :עב(עי׳ חזו״א שם ס ק״ג) :עג(כאן בהשגות ומש״כ שם עזרת כהניס ט״ ס וצ״ל עזרת אנשים כמש״כ בק״מ:
)עד( ס׳ המפתח שם בשם צרור החיים ובספרי שופטים פ׳ זה אי׳ דגם בבמה בזמן הימר הבמות אסור לנטוע סמוך לו וכדפי׳ בהר המורי׳ כאן אות כ״א,
ועי׳ בדבר אברהם ח״א סי׳ כ״ה ס ק״ ט בהגה״ה שנסתפק אס נתן שם עציץ אס עובר) :עה( הר ה מו ד׳) :עו( ק ד ת מלך) :עז( דבחולין י״ח א׳ ל״מ כן וכן
בב״ב ד׳ א׳ מוכח דגם את האבנים סדו בסיד) :ע ס(בפ״ק דתמיד )ובדפוס דלנא נדפס בדף ל״א א׳() :עט(בעירוטן ג׳ א׳ ד״ה קיני שט דהקיגיס שג
האמלחרות של עץ היו בולטות וע״ל פ״ ד ה״ח והי״ג ומש״ש) :פ( ספרי זוטא ומובא טלקוט פ׳ שופטים) :פא( ספ״ק דחמיד) :פב( עי׳ בה״ל) :פג( מגילה
פ״א ה״ ד) :פד( וכן משמע טרו׳ סוטה פ״ז ה״ז דפריך מישיבה בעזרה) :פה(ירו׳ שם וס״ל להראב״ד שגס הגזוזטרא סחרו בו טוס אבל במשנה בסוכה
משמע שעשאוהו במוצאי יו״ ט הראשון והי׳ קייס כל ימי הסוכות ושמא כל ימי הצורך נקרא לפי שעה ובלבד שלא יקדים אבל לק׳ פ״ ה ה״ ט משמע שהיתה
קבועה תמיד ושמא ממתכת היתה או מאבנים ולא מעץ וצ״ע) :פו( והא דכמיב במ״א ו׳ רצף את קרקע ה טת בצלעות ברושים זה נתן ע ״ג האבנים כדי שיקבל
הזהב שמורת עליהן כדכתיב שם ואת קרקע ה טת ציפה זהב לפנימה ולחיצון כ״כ הר ה מו ד׳ כאן ואולי קמ׳׳ל רבנו כאן דאע״ג דברצפה אינו נראה האבנים
מ׳׳מ צדך אבן יקרה משא״כ בכתלים שהי׳ נראה כמש״כ הג׳ מלט׳׳ס ז״ל בדה״ב ג׳ ו׳ ע״ ש) :פז( חזו״א זבחים סי׳ ה׳ סק״ב) :פח( עי׳ בהגהות חזו׳׳א על
הגר״ח ) :פט( תזו״א זבחים שם ומ״ש בזבחים נ״ח א׳ וכ״ת ד ע ט ד מחילות ושחיט צ׳׳ל שיעשה שם רצפה במקום שעומד דהא רצפה מעכבת וכעין זה מצאתי
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)סג( לחזק את הבניץ ולהגביהו כפי כח הציבור שנאמר )סד( ולרומם את בית אלהינו) .סה( ומפאריץ
אותו ומייפין כפי כחץ אם יכולין)סו( * לטוח אותו בזהב)סז( ולהגדיל במעשיו ה״ז מצוה ; יב)ס ח( איץ
בונין)סט( את המקדש בלילה שנאמר וביום הקים את המשכן ביום מקימין לא בלילה .ועוסקין בבנין
)ע( מעלות השחר )עא(*עד צאת הכוכבים .והכל חייבין לבנות )עב( ולסעד בעצמן ובממונם
)עג( אנשים ונשים)עד( כמקדש המדבר) .עה( ואין מבטלין)עו( תינוקות של בית רבן לבנין) .עז( ואין

דרך חכמה

ביאור ההלכה

לא ה חד ב אלא התקרה אבל הכתלים הניח מ״ מ החריב גס הכתלים קצח
בטפ עולמים מעכגח )צ( ואע״ג דמקריכין גזה״ז אע״ס שאין 3יח
שאל״כ למה הוצרכו קלעים לר״א אך צ״ע אס נשארו כתלים בני י׳ טפחים
אס בנו מזבח במקומה כדלקמן פ״ו ה ט״ו מ״ מ צריך ג״כ רצפה
סגי להקדב שהרי אין שיעור לכתלים ושמא ס״ל לר״א דבעי גס גג מקלעים,
שמעכבח אבל א״צ ע״ פ כל שטח העזרה שאין מדס העזרה מעכבח
ומש״כ מרן דהא דמקריבין אע״ס שאין בית מ״ מ צריך לעשות רצפה שרצפה
ודעח הראב״ד שזה ספח אס רצפה מעכבח ואפי׳ אינה מעכבח
מעכבת צ״ע כמה רצפה צריכין לעשות ושמא סגי לעשות רצפה במקום שעומד
י״ל דפסולה אבן שנדלדלה ודעפו לחברה ועמד עלי׳ ועבד דכ״ז
הכהן אבל מל׳ מרן שכ׳ שאין מדת העזרה מעכבת משמע דעכ״פ צ דן שיעור
שלא חיברה אין דרך שירוח בכך ואס אין דעפו לחברה ודאי פסולה
עזרה ואולי צדך ד׳ על ד׳ כשיעור בית בכל מקום וצ״ע ; * ל טו ח אותו בזהג
נ׳ דהא דתנן במדות פ״ד מ״א שכל הבית הי׳ טוח בזהב היינו מבפנים אבל
)צא( והא דרצפה מעכבח לדעח רבנו היינו דוקא לעניו עמידח הכהן
מבחוץ לא הי׳ טוח בזהב כמ״ש בב״ב ד׳ א׳ סבר למישעי׳ בדהבא א״ל רבנן
אבל אין אדרו של מקוס הנעקר פוסל משוס יוצא וחפשר שאוכלין
שבקי׳ דהכי שפיר טפי דמיחזי כי אידוותי׳ ד מ א ,דל״ע איך מיחזי כי אידוותי׳
שס ק ״ ק) :סג( לחזק אח הבנין .כמ״ש במ״א י״ב הכהניס יחזקו
דימא הרי היו שדין אותו בסיד כמ״ש שם אפיק שפה ועייל שפה כי היכא
אח בדק ה ט ח ובמדוח פ ״ ג מ״ח כלונסאוח של ארז היו קבועין
דנקרל שידא ובמדות פ״ג מ״ד היו מלבנין המזבח פעמים בשנה וההיכל פעם
מכחלו של היכל לכחלו של אולס כדי שלא יבעט) :סד( ולח מס אח
א׳ בפסח ולא היו סדין אותו בכסיש של ברזל ומבואר שהיו סדין אותו בשיד
ו ק פי׳ הרא״ש שם בהדיא וכבר הקשה שם הרא״ש איך היו שדן אח המזבח
ט ח אלקינו) .צב( האי קרא כפיב בעזרא ט׳ על ט ה מ״ ק דליף מינה
הח מוסיף על המזבח ותי׳ ד הוד דו הסיד הישן שהי׳ על המזבח ושמו החדש
בשבח י״א א׳ ד ט הכ״נ צדך שיהי׳ גבוה מכל הבפיס וכ״ש
עכ״פ מבואר שסדוהו בסיד ואיך ההיכל מחזי כי אדוותא דימא אחר שסדוהו
ה ט ה מ ״ ק) :סה( ו מ פ א דן אופו ומייפין .כדיליף)צג( במטלחא זה
בסיד ושמא רק דן אבן לאבן סדוהו ולא על כל האבנים וצ״ע אבל אין לומר
קלי ואנוהו אעשה לפניו מקדש נאה) :סר( לטוח אופו מהב .כדאי׳
שהיו מלבנין אומו מבפנים שהרי בפנים הי׳ טוח כולו מהב ולא בסיד אמנם
)צד(במדוח שכל ה ט ח טוח בזהב חוץ מאחורי הדלחוח
מ״ש בפסחים כ״ז א׳ לא הי׳ ימים מועטים עד שחיפו את ההיכל כולו בטבלאות
של זהב שהן אמה על אמה בעוד דינר זהב נראה דזהו מבחוץ דבפניס בלא״ה
)צה( ובשהש״ר אי׳ דבמקדש ראשון הי׳ טוח אפי׳ אחורי הדלחוח:
הי׳ טוח בזהב ואע״ג דאז לא הי׳ מימחזי ד אידוותא דימא ה ד ברגל היו
)סז( ולהגדיל במעשיו .כדכחיב בחגי ב׳ גדול יהי׳ ה ט ח האחרון
מקפלין אותן ומנימין ע״ג מעלה בהר ה ד ת כמ״ש שם ואז הי׳ מתחזי ההיכל
מן הראשון ועי׳ בב״ב ג׳ א׳ ובדבד הימיס ב׳ ג׳ כחיב ויצף אח
ד אידוותא דימא ובתוספתא סוף מנחות הגירסא שחיפו את האולם כמו
ה ט ח אבן יקרה לחפארח והזהב זהב פרויס) :סח( אין בונין אח
שהעיר האו״ש ולכאו׳ גי׳ זו נכונה יותר * :ע ד צה״כ .עי׳ בד״ח שהבאנו
המקדש בלינה .וכ׳)צו( המנ״ח בדיעבד אס בנוהו בלילה אין נפסל
בשם אהל יהושע שדה״ש מותר ואין הספר תח״י ואין מובן הטעם ד דון
אבל)צז( במקדש דוד הטא דטרושלמי)צח( יומא מפורש דפסול:
דמדאורייתא פסולה אס בנו בלילה והו״ל ספק דאודיחא ,ומלשון צאת הכוכדס
אין מוכרח שהד אמרו בשבח ל״ה ב׳ כוכב א׳ יום שנים דה״ ש שלשה לילה
) ס ט ( אח המקדש) .צט(ודוקא בעזרה אבל בהר ה ט ח מוחר
וכאן צה״כ אין ידוע כמה כוכדס כונתו ורבנו כתב בפ״ד מקה״ח ה״ ט שאם
)ק( וכן המזבח שהוא מחובר לקרקע אסור לבטחו בלילה אבל שאר
כבר יצאו ב׳ כוכדס ד נו כלילה והיינו לחומרא ומד׳ רבנו בפ״ה משבת ה״ד
הכליס מופר וכן כל העבודוח שהן בחלוש  ) :ע( מעלוח השחר.
נראה דמשתשקע החמה הוא הזמן של ב׳ כוכדם וכ״כ שם הכ״מ בשם הרמ״ך
משמע דאפי׳ מדרבנן מוחר מעה״ ש ואע״פ דבכל מילי ד ו ס גזרו
ע״ש ,שוב הגיע לידי הס׳ אהל יהושע וראיתי שטעמו משוס שבונין בחול
רבנן שלא יעשו עד הנץ החמה )קא( אפשר דבדבר המסור לצבור
ואח״כ מקדישין ובחול אין איסורו אלא מדרבנן וספיקו למולא ולענ״ד דוחק
גדול הוא דהא רבנו עיקר דינא נקט ועוד דגם בחול צריך לבנותו לשם מקדש
לא גזרו  ) :ע א ( עד צאח הכוכטס) .קב( משמע ד טן השמשוח מופר
כדלקמן ה״כ ואם יבנו בלילה יפסל ולא יוכלו להקדישו וגס לא ה ד א רבנו שיש
ועי׳ בבה״ל שפקפקנו ע״ז ) :ע ב ( ולסעד בעצמן ובממונס .וכ״ז
בכלל המצוה דועשו לי מקדש כמפורש בחורה) קג( ולכן גס נשים
חייבוח א ע״ג שאין בגין ט ה מ ״ ק בלילה והוי מצוח עשה שהזמן גרמא שהמצוה גס על הסיוע ) :עג( אנ שי ס ונשיס) .קד( וכן עבדיס:
) ע ד ( כמקדש המדבר .שכ׳ דבוחו האנשים על הנשיס וכל אשה חכמח לב טדי׳ טוו אח העזיס) .קה( ואע״ג דכ״ז אינו נוהג בשבח ויו״ט
אין זה זמן גרמא כיון שאס עשה כן בשבח ויו״ט אינו פסול ואינו אלא איסור גררא כמו שמעקה אין נחשבח זמן גרמא א ע״ג שאסור
לעשוחו בשבח ) :ע ה ( ואין מבטלין חינוקוח של ט ח רבן .א ע״ג שגם קטניס נשחחפו בסיוע המשכן כמ״ש באדר״נ פי״א מ״ מ אינן חייטן
ואולי אפי׳ חינוקוח גדולים אין מבטלין)קו( ולא אח רבם)קז( אבל חרש ושוטה פטורין ל ג מ ד ) ק ח( ובנין ט ה מ״ ק א״א ע״י קטן וכ״ש
ע״י גוי כיון שצריך לבנותו לשמה כדלקמן ה״ כ ) :ע ו ( חינוקוח של ט ח רבן) .קט( משמע אבל גדולים מבטלין אם צדכים להס כמו בכל
מצוה כמ״ש רבנו בפ״ג מ ח״ ח ה ״ ד ) :עז ( ואין בנין ט ה מ״ ק דוחה יו״ט) .קי( שאין עשה דוחה ל״ת וע שה)קיא( וכ״ש שבח)קיב( ואס
בנו טו ״ ט י״א שאינו לוקה דהל״ת מיהא נדחיח)קיג( וכ״ז בטח ראשון ושני אבל ט ה מ״ ק דלעתיד שירד מן השמים יכול לירד גס בלילה
וגס בשבת דו ״ ט) קי ד( דאין פסול בלילה אלא כשצדך לבנות אין זמן בגי׳ בלילה והד כגבגה מאליו פסול אבל לעת״ל שלא יצטרכו לבנות

ציון ההלכה
בכלילא מרדא בשם מרן ז״ל; )צ( שם וכ״ז דלא כהמנ״ת מצוה צ״ה דרצסה אץ מעכבת; )צא(חזו״א שם) :צ (3רדב״ז) :צג( פ׳ בשלח ס׳ ואנוהו) :צד( ס״ד
מ״א ) :צה( פ״ג סי׳ ח׳ ) :צו( מצוה צ״ה ) :צז( סי׳ א׳ ) :צח( פ״ א ה״א ) :צע( רדב״ז ) :ק( עה״ש סי׳ ג׳ סי״ ט  :וקא( עה״ש חו״מ סי׳ תכ״ב ס ק ע״ ע וטארנו
בנחל איתן סי׳ י״ב ס״א סק״ד ע״ ש) :קב( ספר המפתח בשם אהל יהושע ) :קג( ק ה ט ת יעקב לאאמו״ר ז״ל שבועות סי׳ י׳) :קד(ב״ב ד׳ א׳ ועי׳ ציוני
מהר״נ ) :קה( קה״י שס ) :קו( עה״ש סוף סי׳ ג׳ ; )קז( מנ״ח מצוה צ״ה ושם כתב דחש״ו פ טו דן והיינו מחיוב ) :קח( מעשי למלך אות ל״א ) :קנס ומה שלא
רטל עזרא ת׳׳ת כ׳׳ז שברוך בן נ ד׳ רבו הי׳ קיים כמ׳׳ש במגילה ט״ז ב׳ היינו משוס שאפשר ע״י א ח ד ס ) :קי( מנ״ח מצוה צ״ה) :קיא( יבמות ו׳ א׳ מיהו
שבות דרבנן אפשר דלא גזרו במקדש) :קיב(מנ״ח שם מתוס׳ קדושין ל׳׳ד א׳ ד״ ה מ עקה) :קיג( רש״י ותוס׳ סוכה מ״א א׳) :קיד(קה״י שבועות סי׳ י׳:

