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י ָבא ְושָ  ְננִּ י הִּ ּיֹון כִּ ת צִּ י בַּ ְמחִּ י ְושִּ י ְבתֹוֵכְך ְנֻאם )יד( ָרנִּ ְנתִּ ים ֶאל)טו( ְונִּ  :ה'כַּ בִּ ם רַּ הּוא   ה' ְלוּו גֹויִּ ּיֹום הַּ בַּ
י בְ  ְנתִּ י ְלָעם ְוָשכַּ י ְוָהיּו לִּ ְת כִּ עַּ ְך: אֹות-ְצבָ  ה'תֹוֵכְך ְוָידַּ י ֵאָליִּ נִּ ל )טז(  ְשָלחַּ ל   ה'ְוָנחַּ ֶאת ְיהּוָדה ֶחְלקֹו עַּ

ם: ירּוָשָלִּ ר עֹוד בִּ ֹקֶדש ּוָבחַּ ת הַּ ס ַאְדמַּ ְפֵני   )יז( הַּ ְמעֹון ָקְדשֹו:  ה'ָכל ָבָשר מִּ י ֵנעֹור מִּ  כִּ
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ָגדוֹ  ֹכֵהן הַּ י ֶאת ְיהֹוֻשעַּ הַּ ְרֵאנִּ ּיַּ ְפֵני)א( וַּ ְך  ל ֹעֵמד לִּ ְלאַּ ְטנֹו: ה'מַּ ינֹו ְלשִּ ל ְימִּ ָשָטן ֹעֵמד עַּ ֹּיאֶמר )ב(  ְוהַּ  ה'וַּ
ר  ְגעַּ ָשָטן יִּ ר בְ  ה'ֶאל הַּ ְגעַּ ָשָטן ְויִּ ם ֲהלֹוא ֶזה אּוד ֻמָצל ֵמֵאש: ה'ָך הַּ ירּוָשָלִּ ֹבֵחר בִּ יהֹוֻשעַּ ָהָיה   ְבָך הַּ )ג( וִּ

ים  ים צֹואִּ מַּ  ָלֻבש ְבָגדִּ ְפֵני הַּ ים ְלָפָניו ֵלאֹמר  ְלָאְך:ְוֹעֵמד לִּ ֹּיאֶמר ֶאל ָהֹעְמדִּ ן וַּ ּיַּעַּ ים  )ד( וַּ ְבָגדִּ ירּו הַּ ָהסִּ
ים ֵמָעָליו  ֹצאִּ ֲחָלצֹות:הַּ ְלֵבש ֹאְתָך מַּ י ֵמָעֶליָך ֲעֹוֶנָך ְוהַּ ְרתִּ ֹּיאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעבַּ יף   וַּ ימּו ָצנִּ ר ָישִּ )ה( ָוֹאמַּ

ָצנִּ  ימּו הַּ ָּישִּ ל ֹראשֹו וַּ שֻ ָטהֹור עַּ ְלבִּ ּיַּ ל ֹראשֹו וַּ ָטהֹור עַּ ְך יף הַּ ְלאַּ ים ּומַּ ְלאַּ  ֹעֵמד: ה'הּו ְבָגדִּ ד מַּ ָּיעַּ  ה'ְך )ו( וַּ
יהֹוֻשעַּ ֵלאֹמר: ר )ז(  בִּ ין ֶאת   -ְצבָ  ה'ֹכה ָאמַּ ָתה ָתדִּ ְשֹמר ְוגַּם אַּ י תִּ ְרתִּ ְשמַּ ם ֶאת מִּ י ֵתֵלְך ְואִּ ְדָרכַּ ם בִּ אֹות אִּ

ְשֹמר ֶאת י ְוגַּם תִּ ים ָהֵאֶלה:  ֵביתִּ ים ֵבין ָהֹעְמדִּ ְהְלכִּ י ְלָך מַּ תִּ ָגדֹול   ֲחֵצָרי ְוָנתַּ ֹכֵהן הַּ ע ָנא ְיהֹוֻשעַּ הַּ )ח( ְשמַּ
ח: י ֶצמַּ ְבדִּ יא ֶאת עַּ י ֵמבִּ ְננִּ י הִּ י ַאְנֵשי מֹוֵפת ֵהָמה כִּ ים ְלָפֶניָך כִּ ֹּיְשבִּ ָתה ְוֵרֶעיָך הַּ ֵנה ָהֶאֶבן   אַּ י הִּ )ט( כִּ

י  תִּ ֻתָחּה ֲאֶשר ָנתַּ ֵתחַּ פִּ י ְמפַּ ְננִּ ם הִּ ְבָעה ֵעיָניִּ ת שִּ ל ֶאֶבן ַאחַּ ְפֵני ְיהֹוֻשעַּ עַּ י ֶאת -ְצבָ  ה'ְנֻאם לִּ ְשתִּ אֹות ּומַּ
יא ְביֹום ֶאָחד: הִּ הּוא ְנֻאם )י(  ֲעֹון ָהָאֶרץ הַּ ּיֹום הַּ ת ֶגֶפן ְוֶאל  ה'בַּ חַּ יש ְלֵרֵעהּו ֶאל תַּ ְקְראּו אִּ ְצָבאֹות תִּ

ת ְתֵאנָ  חַּ  ה:תַּ
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ְשָנתֹו: יש ֲאֶשר ֵיעֹור מִּ י ְכאִּ יֵרנִּ ְיעִּ י וַּ ֹדֵבר בִּ ְלָאְך הַּ מַּ ָּיָשב הַּ י  )א( וַּ ֹּיאֶמר ֵאלַּ ָתה ֹרֶאה )ב( וַּ ויאמר   ָמה אַּ
י  יתִּ ר ָראִּ ת ָזָהב ֻכָלּה ָוֹאמַּ ֵנה ְמנֹורַּ ְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה שִּ  ְוהִּ ל ֹראָשּה ְושִּ ְבָעה מּוָצקֹות  ְוגָֻלּה עַּ ְבָעה ְושִּ

ל ֹראָשּה: ֵנרֹות ֲאֶשר עַּ ל ְשֹמאָלּה: לַּ גָֻלה ְוֶאָחד עַּ ין הַּ ימִּ ים ָעֶליָה ֶאָחד מִּ ם ֵזיתִּ יִּ ר  )ג( ּוְשנַּ ן ָוֹאמַּ )ד( ָוַאעַּ
י: י ֵלאֹמר ָמה ֵאֶלה ֲאֹדנִּ ֹדֵבר בִּ ְלָאְך הַּ מַּ ּיַּ  ֶאל הַּ ְעָת ָמה )ה( וַּ י ֲהלֹוא ָידַּ ֹּיאֶמר ֵאלַּ י וַּ ֹדֵבר בִּ ְלָאְך הַּ מַּ ן הַּ עַּ

י: ר ֹלא ֲאֹדנִּ ֹּיאֶמר ֵהָמה ֵאֶלה ָוֹאמַּ ן וַּ עַּ ּיַּ ר  )ו( וַּ י ֵלאֹמר ֶזה ְדבַּ ל ְוֹלא ְבֹכחַּ  ֶאל ְזֻרָבֶבל ֵלאֹמר  ה'ֵאלַּ יִּ ֹלא ְבחַּ
י  ם ְברּוחִּ י אִּ ר כִּ ר אֹות:-ְצבָ  ה'ָאמַּ ָתה הַּ י אַּ יא ֶאת ָהֶאֶבן ָהֹראָשה   )ז( מִּ יֹשר ְוהֹוצִּ ְפֵני ְזֻרָבֶבל ְלמִּ ָגדֹול לִּ הַּ

 ְתֻשאֹות ֵחן ֵחן ָלּה: 
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תנו רבנן: ויהי בנסע הארן ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה 
שספר חשוב הוא בפני   ה. רבי אומר: לא מן השם הוא זה, אלא מפנישאין זה מקומ ולמטה, לומר

 . עצמו
 
 , הלכה טז רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו .  5

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר א"י לענין 
לים מפני  לפי שקדושת המקדש וירוש שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא, 

אף על פי   , והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמיםהשכינה ושכינה אינה בטלה 
אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש  ששוממין בקדושתן הן עומדים 

רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי  
רץ ישראל, וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה  אינה מן א

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. 
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ְהיֶ  ֶזה )ט( ָגדֹול יִּ ת הַּ יִּ בַּ ר  ָהַאֲחרֹון ה ְכבֹוד הַּ אשֹון ָאמַּ ן ָהרִּ ֶזה ֶאֵתן ָשלֹום ְנֻאם -ְצבָ  ה'מִּ ָמקֹום הַּ אֹות ּובַּ
 אֹות: -ְצבָ  ה'
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ולפי"ז הביאור כך, דהמלאך אמר הלא ידעת, ובאמת הבין שמראה לו הקדושה השניה, אלא דהוא 
ניה ג"כ יצטרכו כיבוש, שלא היה עדיין נבואה לזה שלא יצטרכו כיבוש  היה סבור דלהקדושה הש

להקידוש, וא"כ גם הקדושה השניה תתבטל כמו הקדושה הראשונה, דכיון שיתבטל הכיבוש  
תתבטל הקדושה. ועל זה השיב כי אינו מבין מה הם שני הזיתים, דבקדושה שניה לא יהיה שמן  

לא בכח כי אם ברוחי, כלומר שלא יצטרכו כיבוש המשחה. וע"ז השיב המלאך לו לא בחיל ו
 ע"כ מהגר"ח זצ"ל. ....ותהי' קדושה אחת לעתיד לבאלקדושה שניה  

 


