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  ז"תשס ' אדר ה- יגמעלין בקודש 

   

 ‰Ó„˜‰  
חלקה הראשו� של  .את מסכת חגיגהבית הבחירה בכרמי צור השנה למדנו בכולל 

מי שאינו יכול לעלות " % "ה לרגליעלי"המצווה היא . עלייה לרגלבמצַות המסכת עוסק 

 ומהר הבית ,ע� ישראל עולה מירושלי� להר הבית .)משנה ריש חגיגה (" פטור%ברגליו 

 העלייה .נכנס לעזרהובחמש עשרה מעלות עולה  ומש� ,זרת נשי�יל לעבמעלות הֵח

 כ0 הוא עולמו של .מציאותה ממשית בי לידי ביטוי בעליהמדרגות הקדושה באב

  . הקדושה באה לידי ביטוי ג� בעול� הגשמי% המקדש

  :היחס שבי� הקדושה למציאות משתק� היטב במצַות הראייה

  ). ב"חגיגה ו ע(   חגיגה ושמחהו, אייהר: שלש מצות נצטוו ישראל בעלות� לרגל

, סומא באחת מעיניו פטור מ� הראייה: יוחנ� ב� דהבאי אומר משו� רבי יהודה

 �מה לראות בשתי עיניו , כדר+ שבא לראות כ+ בא ליראות. 'ֵיָרֶאה' � "ִיְרֶאה ":שנאמר

  . )א"חגיגה ב ע(   א, ליראות בשתי עיניו

לראות הדר קדשו ובית " % למדרגה מיוחדת  ע� ישראל כולו זוכה בשלושת הרגלי�

ה שאנו מכירי� יראיהה זו אינה אותה יראי ).א"ב ה"פחגיגה הלכות  ,Ó¯"Ì·" (שכינתו

ההלכה קובעת כי .  ומי שאינו מוכשר לכ0 פטור,ית הקדושהיאלא רא, מחו1 למקדש

אולי טעמה של הלכה זו קשור לעובדה . הסומא באחת מעיניו פטור מ� הראייה

הראייה .  העומקממדואי� הוא יכול להבחי� ב, יתממד% ואה בעי� אחת ראייתו דושהר

 החודרת לשורשי הדברי� ומבחינה ,הנדרשת מ� העולה למקדש היא ראייה מעמיקה

  . הקדושה המצוי בעול� החומריממדב

 צעד במעלות  אחרשא תפילה שנזכה כולנו לעלות צעדי נ, חג הפסחסבפרו

נו בשוב0 יתחזינה עינ"כדי ש, יק את מבטנו בעול� הקדושהללמוד להעמו ,הקדושה

  ."לציו� ברחמי�

*       *       *  

, ·	Ó‰ ˙ÈÈ˜„˘ העוסק ב,המדור הראשו�. נסקור בקצרה את המאמרי� בגיליו�, כדרכנו

המחבר ד� .  על בניית לשכת הגזית תחת המזבח‰¯· ÔÓ„È¯Ù Ú˘Â‰Èפותח במאמרו של 

. ובאיסור לבנות את המזבח על גבי כיפי� ומחילות" מזבח אדמה"במצווה לבנות 

ואי� , מסקנתו מצדדת בהבנה שהמצווה היא שהמזבח יהיה מקובע היטב לקרקע

 ד� בעניי� מקומו של הארו� בקודש „ÈÂ ÏÏ‰ „Â	¯. איסור מהותי שיהיו חללי� תחתיו

 לא Ó¯"Ì·השלדעת , המחבר מעלה השערה נועזת. הקודשי� ביחס לאב� השתייה
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המחבר ד� בסוגיות , כדי לבסס את דעתו. הארו� על אב� השתייה אלא ממערב להעמד 

' ÙÂ¯Ùחות� את המדור מאמרו של . העוסקות בנס הארכת בדי הארו� ובגניזת הארו�

ÈÏˆ	·	 ‰ÈÚ˘המאמר ד� במחלוקת .  על מידות המזבח˘¯"È וה·Ó¯"Ì , ומנסה לבאר

  . את הדעות השונות וא� להעלות מסקנות מעשיות

מעביר אותנו מבניי� המקדש אל עבודת , ‰‰ÂÎ	Ì˙„Â·ÚÂ ÌÈ, דור השניהמ

המחבר מברר את .  ד� בעניי� כלאיי� בבגדי כהונהÈ˜ˆÂÏ Ï‡ÎÈÓ. הכוהני� בתוכו

, שיטות הראשוני� בשאלה א� איסור כלאיי� חל בבגדי כהונה למרות קשיות�

  .ובגבולות היתר לבישת� לדעת הסוברי� שנדרש לכ0 היתר מיוחד

‰¯· מאמרו של . יליו� יוצא לאור בחודש אדר שהיו משמיעי� בו על השקלי�הג

Ô‰Î Ï‡ÈÓ¯Î , הפותח את מדור˘„˜Ó· ÌÈ„ÚÂÓ‰ , ד� ביחס שבי� ציווי התורה על

נראה שרק גברי� " כי תשא"מפשט הפסוקי� בסדרת . ל"מחצית השקל ובי� דרשות חז

מר שכבר בני שלוש אול� בירושלמי נא, בני עשרי� שנה חייבי� במחצית השקל

‚ "‰¯Ï·המחבר מנסה ליישב את הסתירה על פי פירוש . עשרה שנה חייבי� בכ0

ומציע ,  עוסק בדי� אכילת שובע בקרב� הפסח‰¯· Ô„ÏÂÊ ‰„Â‰È %ומאדר לניס� . לתורה

סייג לאיסור שבירת עצ� ומצווה מ� , חובת אכילה כבני מלכי�: שלוש הבנות לדי� זה

 ד� בדי� הבאת ‰¯· ÔÈ¯ÙÏ‰ ÈÎ„¯Ó %מפסח לעצרת .  גבוה לאכול משולח�%המובחר 

יש בידינו הגהות של , על סוגיה זו שבירושלמי. ביכורי� על ידי בעל מנכסי אשתו

א "המחבר מנסה להראות את עומק דרכו של הגר.  וביאור של תלמידיו‡"‰‚¯

גל אל הר. ומטיל ספק במהימנותו, ומאיד0 תמה על הביאור המיוחס לו, בהגהותיו

 על חטיפת מצוות ˘ÔÈ˜ÒÈÈ¯ ÈÓÂÏמעביר אותנו מאמרו של , חג הסוכות, האחרו�

היו ישראל מביאי� את לולביה� , כשחל יו� טוב ראשו� של סוכות בשבת. במקדש

וכל אחד היה , ולמחרת היו השמשי� זורקי� אות� לפניה�, בערב יו� טוב להר הבית

ועומד , � היו חוטפי� בבית המקדשהמחבר קיב1 את כל המצוות שאות. חוט� לו לולב

  .ועל סכנותיו על מעלותיו של מנהג החטיפה

במדור על . ואנו לומדי� את דיני המקדש להלכה ועדיי� לא למעשה, לא זכינו

˘„˜Ó‰ ˙˘È¯„ נוכל למצוא את מאמרו המקי� של  ·¯‰ÔÓ„¯ È¯Â‡ל " על תקנות חז

מה ה� המצוות שיש ל "המחבר מנסה לקבוע כיצד קבעו חז. לעשות זכר למקדש

  . ולפי מה החליטו על אלו מה� לתק� ברכה עובר לעשיית�, לעשות לה� זכר

 פותח במאמר המבוסס על סיכו� שניי� משיעוריו של Â¯‰Ë˙המדור על ענייני 

ÔÈÈË˘	ËÎÈÏ Ô¯‰‡ ·¯‰פסול שאובי� במקווה יכול לנבוע מאחת .  על הגדרת כלי�

השיעורי� עוסקי� בבירור הפסול .  שאיבהפסול בהגדרת הכלי או פסול: משתי סיבות
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ועומדי� על מאפייניו בהלכות מקוואות בהשוואה לתחומי� , הגדרת הכלי, הראשו�

מרחיב אחת מ� הנקודות , ˘ÂÚÓ	ÈË¯‚ È, תלמידו של הרב ליכטנשטיי�. אחרי� בהלכה

המחבר מציע לפצל בי� שני .  היחס בי� די� מושב הזב ודי� משכבו% שעלו בשיעורי� 

המשכב הוא כל מצע שאד� מייחד , וטוע� שבעוד שהמושב הוא דווקא כלי, דיני�ה

בי� שני ' נפקא מינה'המחבר ג� מציע מקרי . ובלבד שיהיה קניינו האישי, לשינה

  . הדיני�

·ÔÎ˘Ó È··Ï הספר . ‰¯· ‡ÔÈÈ·ÓÂ¯˜ ÌÈ˜ÈÏהגיליו� נחת� בביקורת הספרי� של 

ני הקודשי� במבט עיוני המשלב הגות מנסה לפרוש את די, ‰¯· Ò„Â‡ ‰˘Ó של ‡·	‰

הביקורת מנסה להתרש� מהמשימה המורכבת שמחבר הספר . מחשבתית%רעיונית

  .נטל על כתפיו

*       *       *  

איור משולב המראה את מקדש  "˜‡ÙÂ¯Ù 'ÔÓÙÂ פרסמנו את מאמרו של א" יבגיליו�

בית :  וסימנו,טלגל קו"המחבר הביא לידיעתנו כי האיור הנ. "יחזקאל והמקדש השני

ונית� , מדובר בפריט נדיר. L84, 2006, הספרי� הלאומי והאוניברסיטאי ירושלי�

 .ת שלו� בבית הספרי�ילהזמינו לקריאה בספרי

˙Î¯ÚÓ‰  

 





   





ז"תשס 'אדר ה - גיקודש מעלין ב  

 

   

ÔÓ„È¯Ù Ú˘Â‰È ·¯‰  

‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ ˙Á˙ ˙ÈÊ‚‰ ˙Î˘Ï ˙ÈÈ	·  
‡ .‰ÁÈ˙Ù  

· ." Á·ÊÓ‰Ó„‡"  

‚ .ÓÂ ÔÈÙÈÎ Á·ÊÓ‰ ˙Á˙ ˙ÂÏÈÁ-ÂÁ ¯ÂÒÈ‡ Â‡ ‰·  

„ .·Ó¯‰ ˙ËÈ˘"Ì  

‰ .Á·ÊÓ‰ ˙Á˙ ÔÈ˙È˘  

Â  .·Ó¯‰ ˙Ú„· ÌÈ	Â¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁÓ"Ì  

Ê  .ÌÂÎÈÒ  

‡ .‰ÁÈ˙Ù  

. שוקדי� שני� רבות על תכנונ� ועשיית� של כלי המקדש,  בירושלי�'מכו� המקדש'ב

דבר הנעשה בעזרת� של , שוקדי� במכו� על תכנונו של מבנה המקדש, בנוס�

התכניות שהוכנו במכו� היא תכנית אדריכלית אחת מ. 'וכואנשי מקצוע , אדריכלי�

שלשכה זו תבנה , התכנו� המוצע הוא.  מקו� מושב הסנהדרי�% של לשכת הגזית

 הסיבה המרכזית לרעיו� זה 1.קרקעי%מפלס תתכלומר ב, מתחת לפני רצפת המקדש

ה וישנה מצו.  מעל פני הקרקעמקומהא� יהיה , לשכה זוהוא מקומה המצומצ� של 

 ו� מושב הסנהדרי� יהיה מקו� גדול ולכ� מ� הראוי שמק2',לפאר ולרומ� את מקדש ה

שאפשרות בנייתה של לשכת הגזית , כמוב�. וב כסנהדרי�ה למוסד גדול וחשֶא3ַ5ָ, ורחב

ואי� ברצוני לעסוק בשאלה זו במאמר ,  הלכתיתה ונבדקנהקרקעית נידו%כלשכה תת

  . זה

                                                 

. קפז' בעמ, )ו"ס� תשרושליי( על מסכת יומא ˘ÏÎÈ‰ È¯Úראה ב, תכניתו של האדריכל שמואל בלז�על    1

 .הערת המערכת – 203' עמ ,ב" יÂ˜· ÔÈÏÚÓ„˘, וראה במאמרו של הרב אליקי� קרומביי�
2   ·Ó¯"Ì,  א"יהא "פ ת הבחירהביהלכות. 
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העולה כתוצאה מתכנית זו של בניית לשכת , תעסוק בשאלה אחמאמר זה בא ל

, ת הגזיתלשכובמקרה זה את ,  מותר לבנות מבנההא�: והיא,  מתחת לעזרההגזית

  ? באופ� שהבניי� יהיה ג� תחת מזבח העולה

  : שאלה זו מתעוררת בעקבות דברי הגמרא

ג כיפי� "שלא יבננו לא ע,  שיהא מחובר באדמה� "מזבח אדמה תעשה לי" :תניא

  ). א" עזבחי� נח(  ג מחילות"ולא ע, )שתותק(

  : Ó¯"Ì·וכ� פוסק ה

" לי תעשה אדמה מזבח" בתורה שנאמר וזה .אבני� בני� אלא אותו עושי� אי� המזבח

   מחילותמחילותמחילותמחילות    גביגביגביגבי    עלעלעלעל    ולאולאולאולא    כיפי�כיפי�כיפי�כיפי�    גביגביגביגבי    עלעלעלעל    לאלאלאלא    יבנוהויבנוהויבנוהויבנוהו        שלאשלאשלאשלא באדמה מחובר שיהיה �

  ).ג"א הי"הלכות בית הבחירה פ(  

קו� שתחת מזבח העולה צרי0 להיות אטו� שהמ,  לכאורהממקורות אלו משתמע

 יכולה להיבנות מתחת לפני שלשכת הגזית, לכאורה, מכא�. לא כל חלללו, באדמה

0 שצרי, בתנאי שלא תהיה במקו� שתחת מזבח העולה, הקרקע בכל שטח העזרה

  . להיות אטו� ללא כל חלל פנימי בתוכו

� "ונת הגמרא והרמבהא� אכ� כו, ובא לברר, המאמר שלפנינו עוסק בשאלה זו

לשלול כל מחילה וחלל תחת המזבח או שישנ� כיפי� ומחילות שבתנאי� מסויימי� 

  .       יהיו מותרי� להיעשות תחת המזבח

· " .‰Ó„‡ Á·ÊÓ"  

תי0 ואת בח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עֹלֹמז): "כא, 'שמות כ(נאמר בתורה 

מדבח קביעא " % "ח אדמהמזב"מפרש את המילי� הירושלמי התרגו� ". שלמי0

 שהיה , בניגוד למזבח הנחושתזאת. על המזבח להיות קבוע בקרקע, כלומר, "בארעא

מזבח הקבוע בקרקע יכול להיות קבוע ג� כשאינו נוגע . כלי נייד שאינו קבוע בקרקע

יתרו ( Ï‡ÚÓ˘È È·¯„ ‡˙ÏÈÎÓב, לעומת זאת. וכגו� כשהוא עומד על עמודי�, בקרקע

 על תבנהו שלא, לי תעשה באדמה מחובר מזבח, אומר ישמעאל' ר: "נאמר)  א,פרשה י

יטלטל צרי0 ישחיבור המזבח לקרקע כדי שלא ,  ומכא�ÏÂ ÏÚ È·‚ ÌÈ„ÂÓÚ",3‡ כיפי� גבי

                                                 

ו הכללית להתאי� כל גרסה שיטתא0 זה כ, 'עמודי�' במקו� 'מחילות' גרס במכילתא ‡"‰‚¯   3

  .ו� זהואי� להסיק מכא� על שיטתו בדי, ראשהיא לגרסת הגמ
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ולא כשהוא עומד על עמודי� המחברי� אותו , להיעשות באופ� שהמזבח יגע בקרקע

  . השהמזבח צרי0 להיות על האדמ, )ש� (‚"¯Òכ� פירש . לקרקע

‚ . Á·ÊÓ‰ ˙Á˙ ˙ÂÏÈÁÓÂ ÔÈÙÈÎ- Â‡ ‰·ÂÁ ¯ÂÒÈ‡  

 התפרשו "מזבח אדמה"שהמילי� , שמעו� ב� פזי' אומר ר) ב" עסא(במסכת זבחי� 

ואסור לו להיות ) כתליו מלאי� אדמה(בבית ראשו� שהמזבח צרי0 להיות אטו� 

,  אדרבה%שלא רק שמותר שהמזבח יהיה חלול ,  ואילו בבית שני למדו חכמי�4;חלול

ולא על , והמי� יהיו לתו0 המזבחכדי שניסו0 היי� , צרי0 להיות למזבח חלל בתוכו

המזבח צרי0 להיות : מתפרשי� בבית שני באופ� שונה" מזבח אדמה"המילי� . דוִצ

ועל גבי , ) כלומר קשתות5,אולמי�(ואסור לבנותו על גבי כיפי� , מחובר באדמה

   Ó¯·"Ì.7 הג�, כאמור,  פסק0 כ6).בורות(מחילות 

שהמקו� שתחת מקו� המזבח צרי0 להיות אטו� ,  לכאורהמדברי הגמרא משתמע

 וכל שכ� מבנה גדול כלשכת %וא עד התהו� ואסור שיהיה בו חלל כלשה, לחלוטי�

  .הגזית

המתארת את תהלי0 הכנת אפר פרה ) ג" מג"פ(במשנה במסכת פרה , מאיד0

, וח להכנת אפר פרה אדומה שתינוקות טהורי� שהביאו מי� מהשילמתואר, אדומה

רכבו למעיי� השילוח על שוורי� שעליה� דלתות מחשש שמא יעברו על עצ� מת או 

 חלול תחתיה� Â¯ÊÚ‰Â˙ הבית הר"א0 בהגיע� להר הבית ה� ירדו מהשוורי� כי , קבר

דברי המשנה משמע שג� מ, וא� כ�. ואי� חשש טומאה במקו� זה, "התהו� קבר מפני

  .  בי� מקו� המזבח לשאר הר הביתהיות והמשנה אינה מחלקת, תחת המזבח יש חלל

 ÏÈÎÓ˙‡הוא ה, וממנו נראה שתנאי� חולקי� בשאלה זו, מקור נוס� הד� בעניי�

·˘¯„"È )ר. יהודה' ר דברי ,באדמה המחובר מזבח לי עשה לאר1 כשתכנס): "כא ,'כ '

' לדעת ר, כ�וא� ". באדמה מחובר היה והמזבח ,חלול היה עזרות תחת :אומר מאיר

ואילו חללי� , פירושו שהמזבח צרי0 להיות מחובר לאדמה" מזבח אדמה"יהודה 

                                                 

בסוגיה מובא שרב יוס� אומר שהחידוש של עולי בית שני במזבח היה שהגדילו אותו כדי    4

, מסתבר לומר. מפני שלא ירדה עליה� אש מהשמי� וסייעה בשרפת�, שיספיק לקרבנותיה�

ג� , ולכ�, "מזבח אדמה"לא הייתה מחלוקת בי� בית ראשו� לבית שני בהבנת המילי� , שלדעתו

   .ומותר שיהיה חלול, פירשו שהמזבח צרי0 להיות מחובר לאדמהבבית ראשו� 

5   ˘¯"È ,ה כיפי�"א ד"זבחי� נח ע. 
6   ˙ÂÙÒÂ˙ ,ה ולא על גבי מחילות"א ד"זבחי� סב ע .  

 .ג"י הא"פ ת הבחירהביהלכות    7
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 % שאינ� נוגעי� במזבח ואינ� מפרידי� אותו מחיבורו לאדמה , ומחילות מתחתיו

וכיפי� , די� מקו� המזבח שונה משאר העזרה, ולדעתו, מאיר חולק' ר. מותרי�

שהאדמה תחתיו צריכה ,  תחת המזבחומחילות מותר שיהיו רק תחת העזרה א0 לא

  .להיות אטומה

 מותר,  וא� כ�8;יהודה'  הלכה כר%מאיר ' יהודה לר' במחלוקות בי� ר, כידוע

הגמרא , ובכל זאת.  תחת המזבחלעשות כיפי� ומחילות וכ� מבנה כלשכת הגזית

ובניגוד למשנה , מאיר' כר, לכאורה, סותמת פעמיי�) ב"סא ע; א"נח ע(בזבחי� 

  ).ג" מג"פ(ת פרה במסכ

    .   וכדלהל�, הא� אכ� הגמרא חולקת על המשנה בפרה, יש מקו� לברר

„ .·Ó¯‰ ˙ËÈ˘"  Ì  

 ב"פ(בהלכות פרה אדומה , )ג" מג"פ(� מביא להלכה את דברי המשנה בפרה "הרמב

 הבית הר שכל מפני רגליה� על ומהלכי� יורדי� הבית להר הגיעו: " הוא פסק)ז"ה

 ה"פ( כ0 ג� כתב בהלכות בית הבחירה". התהו� קבר מפני חלול ההי תחתיה� והעזרות

 וכיפי� ...אמה מאות חמש על אמה מאות חמש היה המוריה הר והוא הבית הר" ):א"ה

 .  "הטומאה אהל מפני, מתחתיו  בנויות היו כיפי� גבי על

 אותו עושי� אי� המזבח: "�"הרמב פוסק, ג"א הי"בהלכות בית הבחירה פ, מאיד0

 באדמה מחובר שיהיה ,'לי תעשה אדמה מזבח' בתורה שנאמר וזה ,אבני� בני� אלא

הלכות אלו אינ� , לדעתוש, ומכא�, "מחילות גבי על ולא כיפי� גבי על לא יבנוהו שלא

א0 מתחת המזבח יש , ונית� לבנות מזבח מחובר לאדמה, סותרות אחת את השניה

  . 'ור0 טהרה וכדלצ. לי� כשהדבר נדרשמקו� לקיומ� של כיפי� וחל

ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ˙ ה� דבריו ב, המבהיר את שיטתו בעניי�, �"מקור נוס� בדברי הרמב

שציוה לבנות מזבח שיהיה מחובר באר1 ושלא יהיה נעתק ): "'מצוות עשה כ(

ישמעאל בפירוש זה הפסוק ' והוא אמר� במכילתא דר. ומיטלטל כמו שהיה במדבר

  ".כשתכנס לאר1 עשה לי מזבח המחובר באדמה

עיקר עניינו המיוחד של המזבח הנבנה באר1 הוא שהוא , �"וא� כ� לדעת הרמב

ניגוד למזבח הנחושת בזאת  ;"מזבח אדמה: "ככתוב, צרי0 להיות מחובר לאדמה

                                                 

  .ב" עעירובי� מו   8
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' � מפרש את דברי ר"משתמע שהרמב,  כמו כ�9.טלטל ככליי שהיה מ,שבמשכ�

 שהבעיה בכיפי� ועמודי� באופ�,  כיפי� ועמודי�ביגל ישמעאל האוסר לבנות המזבח ע

� "דברי הגמרא והרמב, לפיכ0. אלו היא שה� מנתקי� את המזבח מחיבורו לאדמה

השוללי� עשיית כיפי� ומחילות תחת המזבח אי� כוונת� לשלול את קיומו של חלל 

, קא כאלו שנמצאי� על פני הקרקע ונוגעי� במזבחואלא דו, ובור תחת המזבח לגמרי

מה שאי� כ� ביחס למחילות ובורות . ל המזבח לקרקע רופ�וכתוצאה מכ0 חיבורו ש

  .� לא אוסרי�"אות� הגמרא והרמבש, עמוקי� שאינ� נוגעי� במזבח

מזבח "שכיוו� שפירוש� של המילי� ,  האומרÓÏ˘ ˙ÂÚÈ¯È10‰כ0 סובר בעל , אכ�

 אי� שו� סיבה שחכמי� יאסרו %הוא שעל המזבח להיות מחובר באדמה " אדמה

הוא .  לא פוגעות בחיבורו לאדמהכל עוד ה�, עמוקות תחת המזבחילות לחפור מח

שהוא ? ומאי מזבח אדמה: "האומרת) ב"ע זבחי� סא(מסביר שזו כוונת הגמרא 

הגמרא , כלומר, " מחילותביגל ולא ע,  כיפי�ביגל שלא יבננו לא ע, מחובר באדמה

ל ולא ע,  כיפי�יל גב שלא יבננו לא ע%כיצד על המזבח להיות מחובר באדמה , מפרשת

ביחס לכיפי� ומחילות עמוקי�  ה שאי� כ�מ. שמנתקות אותו מהאדמה,  מחילותגבי

 סיבה לגביה� אי�,  אותו מלהתחבר לאדמהי� מונעואינ�, שאינ� נוגעי� במזבח

  .� יאסרו זאת"שהגמרא והרמב

שאינ� חייבי� להתפרש , דומה, י"מאיר במכילתא דרשב' א� באשר לדברי ר

נכו� יותר לומר , אדרבה.  מאיר אוסר כל כיפי� ומחילות תחת המזבח'שר, בהכרח

ה  מ11. במזבחוויר העזרה והנוגעי� לאי�שכוונתו לאסור רק כיפי� ומחילות החשופ

  .  שעליה� לא דיבר, למזבחואינ� קרובי�, שאי� כ� כאלו שנמצאי� עמוק באדמה

                                                 

 שמות, תרומה(המסביר  ]ב"ירושלי� תש, שמעו� משה דיסקי�' ר[ Ó‰ÍÏÓ˘‡˙ כ� סובר ג� ה   9

מדוע מזבח הנחושת שהיה מטלטל ) ' כמצוות עשה(ספר המצוות � ב"רמבלפי דברי ה) ח, ז"כ

ושלמה היה צרי0 לבנות מזבח אבני� אשר יהיה מחובר , נפסל ביו� חנוכת המקדש בירושלי�

 .יטלטליולא , לאדמה
  .פירושו לסוגיה בזבחי�על דובר  מ.ג"מונקאטש תרע, ז אולמ�"ס לרש"על השפירוש    10

ונראה שכוונתו לכיפי� שנבנו בהר , "תחת העזרות היה חלול: "מאיר אומר' כי ר, כ0 מסתבר   11

כחלק מפרוייקט בנייה הבא למנוע מכל טומאת , כיפי� אלו נבנו בחלקו העליו� של ההר. ביתה

מאיר שולל דווקא חלל ' ר, וא� כ�. לטמא את השוהי� בהר, מת שהיא הנמצאת בהר הבית

מה שאי� כ� כיפי� ומחילות , כשאר הכיפי� בהר הבית הצמודי� לרצפה, הצמוד ונוגע במזבח

  . עמוקות שמותרי�
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‰ .‰ÔÈ˙È˘Á·ÊÓ‰ ˙Á˙˘   

שהיו בבית ) בור לתוכו שפכו את הנסכי�( 'תי�שי'שה, מובא) ב" עזבחי� סא(בגמרא 

 %על ידי הגדלת המזבח , זאת. הוכנסו בבית שני אל מתחת המזבח, ראשו� בצד במזבח

  .שיתי� באופ� שהוא מכסה את ה%וארבע אמות למערב , ארבע אמות לדרו�

˙ÂÙÒÂ˙12הרי עשיית כיפי� ומחילות תחת המזבח, כיצד הדבר מותר, י� מתקש 

ה� אינ� נחשבי� ,  אלו ה� לצור0 המזבחשיתי�שכיוו� ש, צי�תר מ�ה? הנאסר

  .מחילה

  :מעורר מספר שאלותפות תוסה של �תירוצ

א� האיסור לבנות כיפי� ומחילות מתייחס ג� לכאלו הנוגעות במזבח  .1

. בטל בגלל בור הנצר0 למזבח, כיצד איסור זה שהינו איסור תורה, )כשיתי�(

 אשר %  13'ה כאכילהישתי' % צאה מסברה כתו, וכי אפשר לבטל איסור תורה

  . אל מתחת למזבחשיתי�כתוצאה ממנה הכניסו את ה

הרי נית� היה , )א" עזבחי� נח(מדוע שחיטה במחילה תחת המזבח נאסרה  .2

  ? כשצפו� בעזרה שוחטי� בה% ג� היא לצור0 המזבח לומר שמחילה זו

,  המזבח ה� חלק מהמבנה הכולל שלשיתי�שה,  היאשכוונת תוספות, נדמה

 אמות 16 ( מאד המזבח קט�ששטח� תחת,  אלושיתי�. פיכ0 עשיית� מותרתול

� מי גוראינ� ,) אמות מרובעות1024(ביחס לשטחו הכולל של המזבח ) מרובעות

˙Ù‡¯˙ כ� משתמע ג� מדברי ה. ולכ� עשיית� מותרת, לניתוקו של המזבח מהקרקע

Ï‡¯˘È.14  

א� , המזבחלבנות מבנה תחת שמותר יהיה , תוספות היאההמסקנה מדברי  

 תחת המזבח שיתי�בדיוק כפי שחפירת , חיבורו של המזבח לקרקעמבנה זה לא יפגע ב

  .מותרת

                                                 

  .ג מחילות"ה ולא ע"ד, ש�   12

בכ0 , את קרבנותיו, כביכול, כפי שהמזבח אוכל, כלומר, "שתייה כאכילה"בבית שני סברו    13

ולכ� הניסו0 צרי0 להיות , את נסכיו" לשתות"המזבח צרי0 ג� , כ0. שהקרב� מונח על גג המזבח

 .ולא על צדו, לתו0 המזבח
 .ג אות יג"מידות פ   14
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Â .·Ó¯‰ ˙Ú„· ÌÈ	Â¯Á‡ ˙˜ÂÏÁÓ"Ì  

 פירש את דברי ˘Ó	ÍÏÓÏ ‰ה, )' כמצוות עשה (ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ˙� ב"רות דברי הרמבלמ

עומד על שנה למל0  המ:בצורה שונה, )ג"י הא"פ(� בהלכות בית הבחירה "הרמב

הוא . � עצמ�"ובי� דברי הרמב, תנויילסוג) ג" מג"פ(הסתירה כביכול בי� המשנה בפרה 

, שאמנ� תחת המזבח ישנ� כיפי� ומחילות, מסתפק שמא כוונת המשנה בפרה לומר

כ0 שהמזבח עצמו , מתחת למזבח) בשיעור גובה המזבח(אלא שה� נמצאי� עמוק 

  . ובכ0 מתקיימת חובתו להיות מחובר לאדמה, מחובר לאדמה ואינו נוגע בה�

אומרת שאסור ) א" ענח( בזבחי� ראהגממאחר ש, הוא דוחה הסבר זה, בר�

הוא מפרש . לשחוט תחת המזבח כיוו� שלא נית� לבנות כיפי� ומחילות תחת המזבח

י� ג� א� ה� עמוק,  באופ� כזה שהיא שוללת כל עשיית כיפי� ומחילותראאת הגמ

האומרת שתחת הר ) ג" מג"פ(המשנה בפרה , לדעתו, לכ�. במזבח כלל ולא נוגעי�

ואינה כוללת בדבריה ג� את , מדברת באופ� כללי, הבית והעזרות ישנ� כיפי� ומחילות

 ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Úכ� פסק ג� ב. שדינו שונה ואי� תחתיו כיפי� ומחילות כלל, מקו� המזבח

„È˙Ú‰) ב ,' בית המקדש דכותהל.(  

 האומר )ב"א ה"פסנהדרי�  (ÈÓÏ˘Â¯Èהדברי  מ לדבריונה למל0 מביא ראיההמש

נה היבוסי ולתו של ארוולגוהטומאה הייתה גו, י הטומאהשחזקיה עיבר את השנה מפנ

אפילו ו, יה שמתחת למזבח לא היה שו� חללימכא� רא ,לדעתו. שנמצאה תחת המזבח

 והחלל הזה היה מונע מהטומאה, הני� לא היו נטמאי�ו שא� לא כ� הכ% טפח

   15.לעלות

לא יתכ� שלכל , לדעתו. מביא ממקור זה ראייה הפוכה)  כא,'שמות כ (È·ÏÓ"Ìה

תה גולגולת שטימאה את המזבח ושו� נביא לא הרגיש יאור0 תקופת בית ראשו� הי

שמנעו מהטומאה לעלות ולטמא את , שהיו תחת המזבח מחילות, ומכא�. בזאת

ולכ�  % ג� מחילות אלו נהרסו, בימי אחז שהרס את המזבח. הני� והקרבנותוהכ

.  ה� מצאו גולגולת זו ונטמאו על ידה,לתק� את המזבחבימי חזקיהו הני� וכשבאו הכ

הוא . � סובר שמותר לחפור כיפי� ומחילות עמוקות תחת המזבח"המלבי, למעשה

 מתפרשת בכל התורה כשכבת העפר העליונה הנמצאת מעל 'אדמה'מסביר שהמילה 

                                                 

, מובא שגולגלתו של ארנ� היבוסי נמצאה בתחילת תקופת בית שני) ב"ה ה"סוטה פ (ÈÓÏ˘Â¯Èב   15

, יש שהסבירו שהדבר נתו� במחלוקת בירושלמי עצמו. בשעה שעולי הגולה הגדילו את המזבח

ובכל אופ� אי� הדבר סותר לדיו� שיש סביב המסקנות , ויש שתירצו את הסוגיות השונות

  . וכדלהל�, העולות מירושלמי זה
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שהתורה מדברת על , ומכא�. פר עמוקה יותר ואינה נראית לעי� שהינה שכבת ע'אר1'ה

  . בה מחילות מותרות, גופה'אר1'חיבור קרקעית המזבח אל האדמה ולא עוסקת ב

 %כשהוא מוסי� עוד סיבה , נה למל0 מסכי� ע� דברי המשÚÓÁ˜16˘‰ ¯בספר 

כזה היות וחלל ש, מפאת גודלו ומשקלו של המזבח לא נית� לבנות שו� חלל תחתיו

שג� תחת ההיכל לא נית� יהיה לחפור , מדבריו עולה. יגרו� להתמוטטות המזבח

היכ� נחפרו , קשהוא� כ� , שכ� משקלו של ההיכל גדול יותר מאשר המזבח, מחילות

מעשה ה ומשנה למל0יש לתמוה שהעוד ? המחילות שהמשנה בפרה מדברת עליה�

ממנו משתמע שלא , ת המצוו� בספר"רוקח אינ� מזכירי� בדבריה� את הרמב

   .כדבריה�

על כ0 , נה למל0 מסכי� ע� הסברו הראשו� של המשÈ¯ÂÓ‰ ¯‰17‰בספר , מאיד0

.  נוגעות במזבח�ואינ,  עמוקות�בתנאי שה, שמותר שיהיו מחילות תחת המזבח

אמרה שלא נית� ) א" עזבחי� נח (ראהגמו דחה אפשרות זו מאחר נה למל0המש

דעתו מדובר על מחילות עמוקות שאינ� נוגעות ול, לשחוט במחילות שתחת המזבח

וה  אי� שו� הו,שכיוו� שמחילות לא נתקדשו, א0 בעל הר המוריה סובר. במזבח

ודאי הגמרא ו ,ולכ� .הגמרא דיברה על מחילות עמוקות שאי� בה� קדושה שאמינא

חילות אלו היא אוסרת  ובמ,פתוחות לעזרההתקדשו וה�  על מחילות שמדברת

שאינ� , פי� ומחילות עמוקות כיה שאי� כ�מ. אוסרות את המזבחמחילות כי ה, לשחוט

   18. לבנות תחת המזבח אינה אוסרת אות� הגמרא%רה  לעזפתוחי�

יתרו פרשה ( Ï‡ÚÓ˘È È·¯„ ‡˙ÏÈÎÓיא בעל הר המוריה מלשו� היה לדבריו מבירא

 יפי�כ גבי על תבנהו שלא, לי תעשה באדמה מחובר מזבח, אומר ישמעאל' ר): " א,י

שאסור שתחת המזבח יהיו עמודי� המציבי� את המזבח , ומכא�, "עמודי� גבי על ולא

והמחילות שתחתיו עמוקות ואינ� נוגעות בו אי� , א0 במזבח שמחובר לאדמה, ירובאו

    19.איסור

                                                 

ת ביות הלכל בפירושודובר  מ.ו"ירושלי� תשל, מסעוד חי הכה� רקח' � לר"על הרמבפירוש    16

  .ג"י הא"פ הבחירה

  .בהלכות בית הבחירה ש� .נ"ורשה תר, מאיר יונה ברנצקי 'לר   17

 .והיריעות שלמה, אב� האזל, �" ג� המלביאת דברי הגמרא כשיטתו הסבירו   18
 של אשר פסק להתיר חפירת�) ג"סימ� י' חלק ט (ˆÊÚÈÏ‡ ıÈ¯ה זו הובאה ג� על ידי היראי   19

 .מחילות עמוקות תחת המזבח
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א0 , לחפור מחילות עמוקות שאינ� נוגעות במזבחלדעתו ותר מ, אשר על כ�

  . נה למל0 האוסר זאת המשלהלכה הוא אינו רוצה להקל כנגד

 � מתיר לחפור"שהרמב,  סוברנה למל0 הד� בדברי המשÏÊ‡‰ Ô·‡20בעל , לעומתו

.  לשאר המחילות שתחת המקדש והר הביתולחבר�, מחילות עמוקות תחת המזבח

כיוו� שאז האדמה , שאסור שהכיפי� והמחילות יהיו ישירות תחת המזבח, הוא מסביר

מה טבעית אלא אדמה ששמו לאחר שחפרו את שהמזבח מחובר אליה אינה אד

אזי המזבח מחובר לאדמה הטבעית ,  כשהמחילות עמוקותה שאי� כ�מ. המחילות

  .'מזבח אדמה'ובכ0 הוא , שבשכבה העליונה של פני הקרקע

בנה ירק א� הוא י, תבנייתו של מבנה תחת המזבח אפשרי, לפי דברי אב� האזל

ולא , שאר במקומוי הטבעי שתחת המזבח יכ0 שהעפר, לאחר שהמזבח עומד במקומו

 ורק לאחר מכ�, ובניית מבנה ש�, חחפירת יסודות בכל שטח המזב, ה שאי� כ�מ. יזוז

  .אסורהתהיה  %ובניית המזבח על אדמה זו , הוספת אדמה על גג המבנה

Ê .ÌÂÎÈÒ  

הפרשני� פירשו שהכוונה היא שהמזבח צרי0 . בתורה נאמר שצרי0 לבנות מזבח אדמה

� מובא שהמזבח צרי0 "בגמרא וברמב. כשהוא נוגע בקרקע, יות מחובר לאדמהלה

נה מש(יש מהאחרוני� .  כיפי� ומחילותל גביואסור לבנותו ע, להיות מחובר באדמה

שישנו איסור לחפור תחת המזבח , שהבינו)  העתיד0 השולח�וערו, קחמעשה ר, למל0

ות קשתות ומחיל, קדשוכדי למנוע מטומאת מת לטמא את באי המ, כל מחילה ובור

 לדעת רוב האחרוני� אול�. א0 לא תחת המזבח, כאלו נחפרו בהר הבית ובעזרה

� לאסור "כוונת הגמרא והרמב, )ועוד, צי1 אליעזר, יריעות שלמה, אב� האזל, �"מלבי(

ה שאי� כ� א� קשתות ומחילות אלו מ. כיפי� ומחילות אשר נוגעות בקרקעית המזבח

 פוגעות בחיבורו של המזבח ואינ�,  שאינ� נוגעות במזבחכ0,  בקרקע עמוקנבנות

,  הכותב)'ות עשה כמצו(� בספר המצוות "כ� משתמע מהרמב.  הדבר מותר% לאדמה

  21.כדי שלא יטלטל כמזבח במשכ�, שעניינו של מזבח אדמה הוא חיבורו לאדמה

                                                 

  .ג"י הא"פבית הבחירה הלכות    20

שכתב כמילתא דפשיטא שיש , 111'  ועמ105'  ג עמÔÈÏÚÓ ·˜„˘, עיי� במאמרו של הרב משה אודס   21

 105' וש� בעמ. ה ארו�" דו"ט מט" על אהלות פ˘"¯ פירוש הועל, ל" הנÓ¯"Ì·בהתבססו על ה, לאסור

זו גויה שגרסה  ;ש"הראולא  (˘"¯הכותב בש� ) 'לח� משנה'ולא ה (˘Ó	ÍÏÓÏ ‰ה"ל "וצ, נפלה טעות

  .הערת המערכת –"  שאפילו חלל טפח פוסל )וילנה%ורשה' במהד ג� המפיע
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 לבנות את לשכת הגזית' מכו� המקדש'ת על ידי שבתוכנית המוצע,  נדמהלפיכ0

 יש מקו� להתיר את בנייתה של לשכה זו ג� תחת % קרקעי תחת העזרה%במפלס תת

ואי� להחמיר ולהצרי0 שהאדמה שתחת המזבח תהא אטומה לחלוטי� , מזבח העולה

  . עד התהו�

 



ז"תשס 'אדר ה - גי בקודש מעלין  

   

¯	ÈÂ ÏÏ‰ „Â„  

ÔÂ¯‡‰ ÌÂ˜ÓÂ ‰ÈÈ˙˘‰ Ô·‡  
‡ .ÔÂ¯‡‰ ÌÂ˜Ó ÔÈÈ	Ú· ÌÈ	Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ„ÌÈ˘„Â˜‰ ˘„Â˜·     

· .‰ ‰ÈÏÚ˘ Ô·‡‰ ÈÂ‰ÈÊÁ	ÂÓ ÔÂ¯‡‰ ‰È    

‚ .·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ÔÂ¯‡‰ ˙ÊÈ	‚ ÌÂ˜Ó"Ì    

„ .·Ó¯‰ ˙ËÈ˘Ï ¯Â˜Ó"·¯ÚÓ· „ÓÚ ÔÂ¯‡‰˘ Ì    

‰ .·ˆÈ¯‰ ˙ËÈ˘ ¯Â‡È·"‡    

‡ . ÔÂ¯‡‰ ÌÂ˜Ó ÔÈÈ	Ú· ÌÈ	Â˘‡¯‰ ˙ÂÚ„ÌÈ˘„Â˜‰ ˘„Â˜·  

  ):א"ד ה"הלכות בית הבחירה פ (Ó¯"Ì·כתב ה

   1. אב� היתה בקדש הקדשי� במערבו שעליה היה הארו� מונח

 ,הגמרא בבבא בתרא מחפשת מקור לכ0 ששכינה במערב:  שיטה הפוכה‡"¯Èˆ·ל

שהרי ( הקשו מדוע לא לומדי� זאת מכ0 שהשכינה במקדש הייתה במערב ˙ÂÙÒÂ˙ה

  :א" וכ0 מתר1 הריצב,)קודש הקודשי� היה במערב המקדש

דמש� אי� ללמוד דשכינה במערב דנהי דבית קדשי הקדשי� היה : א אומר"וריצב

כל מקו� הארו� שהשכינה ש� כדכתיב ונועדתי ל+ ש� היה במזרח בית במערב מ

  ). ה וצבא" תוספות ד,א"ה ע"בבא בתרא כ(  קדשי הקדשי� 

שביאר את דברי הגמרא , )ב"מגילה י ע (È"¯˘שיטות שניה� עומדות בניגוד לשיטת 

שעשר אמות לכל רוח היינו לארבעת , "יש לו עשר אמות לכל רוח"ביחס לארו� 

  . שכ� הארו� היה במרכז קודש הקודשי�,�הצדדי

                                                 

 Ì"¯˘·ונראה שזו ג� שיטת ה ".ד"מצאתי כתוב דאיתיה במלאכת המשכ� פ: "Ó ÛÒÎ˘	‰כתב ה   1

כשנית� בבית קדשי הקדשי� ): "ה ארו� שעשה משה"א ד"בבא בתרא צט ע(שכתב על הארו� 

יש לו עשר אמות לכל רוח ורוח לימינו ולשמאלו הרי עשרי� ' על כ' שעשה שלמה שהוא כ

שכ� נראה , מ� הדביר' הרי שהארו� היה בצד המערבי הרחוק כ". בירעד הד' בלא ארו� ולפניו כ

א0 , אמנ� כל קודש הקודשי� קרוי דביר. אמה' שכוונתו לפרוכת שממנה היה רחוק הארו� כ

וכ� ביאר את , ) ש�י"רשכג וב, כ%פסוקי� יט', א ז"ראה מל(א� הפרוכת בפני עצמה קרויה דביר 

  .�"כשיטת הרמב במצוה צה Ó	ÈÁ ˙Á	�ÍÂ ה"דעת הרשב
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א ארו� הברית לא היה במרכז קודש "� וה� לדעת הריצב"ה� לדעת הרמב

  : וכתב ביחס לאב� השתיה, ÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙"Ëועל שניה� הקשה ה; הקודשי�

ארו� שעשה " דתניא ,ק דמגילה ד, י" כדאיתא בהדיא פ,באמצע בית קדש הקדשי�

 ,� והתוספות דבבא בתרא"ואני תמה על הרמב. 'כו ו"אמות לכל רוח' משה יש לו י

ב "ב דב" והתוספות פ"במערבו"ד מהלכות בית הבחירה כתב "� בריש פ"שהרמב

וזה שמצא לה� הכס, משנה כתוב . וג� שניה� לא ביארו זו מני� לה�, "במזרח"כתבו 

לא  כ" ע,ד"ד מהלכות בית הבחירה דאיתא הכי במלאכת המשכ� פ"על פיסקא דריש פ

אלא קאי . שדקדקתי באותה ברייתא ולא מצאתי בה כלל מזה, זה שכתב במערבו קאיל

ועוד שאילו לזה . דהיא היא דאיתא הת�'  וכו"ולפניו צנצנת המ�"על מה שנאמר 

 למה לו לפסוק כברייתא חיצונה ודלא ,� מידי קושיא"נתכוו� עדיי� לא יצא הרמב

, משנה להעיר על כ+ וצרי+ עיו�ו� הכס, נתכו אלא שמעול� לא ?כברייתא שבגמרא

 �  2).ב"ה מ"יומא פ(  ג� על דברי התוספות צרי+ עיו

� הוא שדבריה� מבוססי� על "והנראה לעניות דעתי בביאור שיטות התוספות והרמב

  .לגמרא במסכת בבא בתרא, שציטט התוספות יו� טוב, היחס שבי� הגמרא במגילה

  : בגמרא במגילה מובא

תניא נמי . מקו� ארו� אינו מ� המידה,  מסורת בידינו מאבותינודבר זה: ואמר רבי לוי

ולפני הדביר עשרי� אמה : "וכתיב, ארו� שעשה משה יש לו עשר אמות לכל רוח: הכי

ארו� ". כנ, כרוב האחד עשר אמות וכנ, כרוב האחד עשר אמות: "וכתיב, "אור+

  ). ב"י ע(  אלא לאו שמע מינה בנס היה עומד ? גופיה היכא הוה קאי

  : בשינוי קל מובאת הדרשה במסכת בבא בתרא בזו הלשו�

�מקו� ארו� , דבר זה מסורת בידינו מאבותינו: דאמר רבי לוי ואיתימא רבי יוחנ

ארו� שעשה משה יש לו ריוח עשר אמות לכל : תניא נמי הכי. וכרובי� אינו מ� המידה

וחמש אמות : "שנאמר, כרובי� בנס היו עומדי�: אמר שמואל, אמר רבנאי. רוח ורוח

עשר אמות מקצות כנפיו עד קצות , כנ, הכרוב האחת וחמש אמות כנ, הכרוב השנית

  ).א"צט ע(  אלא שמע מינה בנס היו עומדי� ? גופייהו היכא הוו קיימי". כנפיו

                                                 

 הבית וחילק את הבית בתו0הארו� היה נתו� : "מר נא·¯ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓ„ ‡˙ÈÈמ' אמנ� בפרק ז   2

, משמעו שעמד קרוב יותר לצד מערב" בתו0"ושמא , "עשר אמות מכא� ועשר אמות מכא�

צאנו את המקור בברייתא נית� לומר שמ, וא� כ�. ימי יותר בקודש הקודשי�דהיינו הצד הפנ

בגלל הדמיו� , ז היא טעות העתקה מסתברת"ד לפ"החלפה בי� פ( כיוו� הכס� משנה שאליו

  ).'זו' בצורת האותיות ד
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וציטטה את הפסוק העוסק באור0 כנפי , הגמרא במגילה לא הזכירה נס בכרובי�

 ,א בבבא בתרא הזכירה ג� את הנס שבכרובי�בעוד הגמר; הכרובי� שעל הארו�

מהי משמעות . וציטטה את הפסוק המתייחס לכרובי� שעמדו על האר1 בבית המקדש

  ?ההבדל

לעומת . מתייחסת לכל צדי הארו�) בגמרא במגילה(ההתמקדות בנס שהיה בארו� 

, שהיו בי� צפו� לדרו�, ההתמקדות בנס שהיה בכרובי� שעמדו על הקרקע, זאת

נראה שהגמרא במגילה מתאימה . מתייחסת רק לרוחב המקדש) א בבבא בתראבגמר(

א0 בגמרא . היינו שהארו� היה במרכז" עשר אמות לכל רוח"ש, י"יותר לשיטת רש

מפני שהיא דנה רק ביחס למרחק מהצפו� , י"בבבא בתרא אי� יתרו� לשיטת רש

א בבבא בתרא כל אי� בגמר, וא� כ�. שהיה ש� הנס בכרובי� שעל הרצפה, ומהדרו�

  . התייחסות למרחק עשר אמות מהמזרח ומהמערב

עשר אמות לכל "א ביארו את המונח "� והריצב"נית� לומר שהרמב, לאור זאת

 ובהתאמה לדברי שמואל שמדגיש דווקא את הנס 3,כמתייחס רק לצפו� ולדרו�" רוח

במרכזו של  בבבא בתרא שהארו� היה  לפי פירוש זה אי� כל ראיה בגמרא4.שבכרובי�

אמנ� . ונית� לפרש שרק עמד במרחק שווה מ� הצפו� ומ� הדרו�, קודש הקודשי�

� שיש להסיט את הארו� ממרכז קודש "עדיי� יש לברר מניי� לתוספות ולרמב

  .הקודשי� דווקא למערבו או דווקא למזרחו

· .Á	ÂÓ ÔÂ¯‡‰ ‰È‰ ‰ÈÏÚ˘ Ô·‡‰ ÈÂ‰ÈÊ  

". שי� במערבו שעליה היה הארו� מונחאב� הייתה בקדש הקד"� "פתחנו בדברי הרמב

 הייתה במערבו של קדש הקדשי� ˘˙ÈÈ‰אב� "כתב , �" בצטטו את הרמב‚"ÓÒה

 הוסי� על ˜¯ÙÒ ˙È¯ט בספרו "וכ� המבי, )מצוות עשה קסג ("ועליה היה הארו� מונח

והאב� הזאת אשר 'אב� הייתה בקדש הקדשי� במערבו דכתיב "� וכתב "לשו� הרמב

ט "בפשטות רמז המבי". ועליה היה הארו� מונח', להי�% בית אשמתי מצבה יהיה

                                                 

 .1שהובא לעיל בהערה ,  בבבא בתראÌ"¯˘·כפירוש ה   3
היינו רק ביחס לצדדי " לכל צד"ש� "בביאור דעת הרמב) מצווה צה (Ó	ÈÁ ˙Á	ÍÂוכ� כתב ב   4

גמרא בבבא בתרא אכ� משמע יותר כהבנה הזו ולא כהבנה לדברינו יש לומר שמה. מזרח ומערב

המקור שהבאנו לעיל מברייתא דמלאכת המשכ� ג�  .היינו לארבע רוחות השמיי�" לכל צד"ש

וא� כ� זהו חיזוק נוס� , הוא מתייחס לכרובי� שעמדו על הרצפה כמו הגמרא בבבא בתרא

  .Ó ÛÒÎ˘	‰להשערתנו כי זה המקור שאליו כיו� ה
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 שהאב� שש� אותה יעקב אבינו מצבה היא אב� השתייה שטבעה 5לדברי המדרש

  . ה ועשאה סני� לתהומות ועליה ההיכל עומד"הקב

על . � היא אב� השתייה"ט הבינו שהאב� שדיבר עליה הרמב"ג והמבי"הסמ, א� כ�  

ד "אב(א "רוזנטל שליט יעקב ניס� הרבאב� השתיה תמה ההבנה הפשוטה שזו אכ� 

, Ó	ÈÁ ˙Á	ÍÂ הרב רוזנטל מתייחס לדברי ה.�"על הרמב˘Ó	ÚÈ ˙˜· בספרו  )חיפה

  :שכתב

ומסתמא על האב� הזו היה מונח הארו� בבית ... ואפשר דאותה אב� היא אב� השתיה

  ).מצוה צה(  כ� נראה , ראשו� ולמה לנו לומר שאב� זו היתה אב� אחרת

  : ותמה עליה� בזו הלשו�

הלא במשנה , דאי+ אפשר לומר שאב� אחרת היתה בבית ראשו�, ודבריו צריכי� ביאור

ה "יומא פ ("אב� היתה ש� מימות נביאי� ראשוני� ושתיה היתה נקראת: "נאמר

, כ ודאי אותה האב� היתה תמיד ש�"וא... ונביאי� הראשוני� ה� דוד ושלמה, )ב"מ

  . והיא אב� השתיה

� לא כתב במפורש שזאת האב� היתה אב� השתיה כדתנ� "א+ צרי+ ביאור למה הרמב

א שכתב הגיע לארו� נות� "פ ה"ד מעבודת יוהכ"� פ"וראה ברמב. וכאמור' במתני

הנה . ובבית שני שלא היה ארו� היה מניחה על אב� השתיה, המנחה בי� שני הבדי�

הבחירה לא כתב שזה אב� וקשה למה כא� בהלכות בית , כתב שזה אב� השתיה

  .השתיה

  :הרב רוזנטל מקשה שתי קושיות

, כיצד מציע המנחת חינו0 את האפשרות שהארו� היה מונח על אב� אחרת  .א

, והלא אב� השתייה עמדה מימות נביאי� הראשוני�, ולא על אב� השתייה

  .וא� כ� ברור שזו האב� בקודש הקודשי� שמדובר בה, קוד� בניי� המקדש

� מציי� במפורש בהלכות בית הבחירה שמדובר באב� "רמבמדוע אי� ה  .ב

  .כפי שפירש בהלכות עבודת יו� הכיפורי�, השתייה

  : ˙ÙÒÂ˙‡הנה מובא ב. לשאלותיו יש להוסי� קושי נוס�

אצבעות ' אב� היתה מימות הנביאי� הראשוני� ושתיה היתה נקראת גבוהה מ� האר� ג

 �מעליה היו מקטירי� קטורת שלפני שמתחילה היה עליה ארו� נתו� משניטל הארו

  ). ב"ב הי"יומא פ(  ולפני� 

                                                 

  .ה"רבי אליעזר פרק לפרקי ד   5
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א0 הוסיפה שהארו� היה מונח , )ב"נג ע(התוספתא דומה מאוד למשנה במסכת יומא 

הנחת כ� הקטרת בבית הראשו� הייתה בי� בדי הארו� . בבית ראשו� על אב� השתייה

והנה א� . אב�ובבית שני ביארה המשנה שהכ� הונחה על ה, )ב"משנה יומא נב ע(

כי לא ניתנה הקטורת בבית שני , א� כ�, מסתבר, הארו� היה על האב� בבית ראשו�

  . באותו המקו� שניתנה בו בבית הראשו� אלא בסמו0 לו

" אימא כבי� שני הבדי�: "מובא שזהו אותו המקו�) ב"יומא נב ע(א0 בגמרא   

  6 ? הדברי� יחדיוכיצד יתיישבו". כאילו היו ש� ונותנה ביניה�: "È"¯˘ופירש 

‚ .·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ÔÂ¯‡‰ ˙ÊÈ	‚ ÌÂ˜Ó"Ì  

והנה בברייתא דמלאכת . מהתוספתא למדנו כי הארו� היה מונח על גבי אב� השתייה

  : המשכ� מובא

, במקומו בבית קדשי הקדשי�: יהודה ב� לקיש אומר' ר? והיכ� ארו� היה גנוז

 בלשכת בית : אומרי�וחכמי�) ח', א ח"מל(" ויהיו ש� עד היו� הזה: "שנאמר

  ).פרק ז(  העצי� 

                                                 

שכיוו� שישנה מסורת שאב� האלצקארא המצויה בכיפת הסלע היא , לכאורה נית� היה לומר  6

' א� כ� מאחר שאב� זו גדולה הרבה יותר מג, ) תשובה תרצאÊ"¯„·ת ה"ראה שו(אב� השתייה 

היה א0 מידות אורכה ורוחבה שלא צויינו , נית� לומר שהמשנה ציינה רק את גובהה, אצבעות

ל "ינסקי זצ'מ טיקוצ"אמנ� הגרי. בה� מקו� ה� לארו� וה� לשטח שבי� בדיו כבר בזמ� הבית

הוכיח כי א� בשטח אור0 ורוחב האב� רק ) 'סימ� ה' פרק א'  חלק דÓ‰Â ˘„Â˜‰ ¯ÈÚ˜„˘בספרו (

ולכ� אי� להסתמ0 על , קצה קט� בפינה המערבית של האב� בלט מעל פני הקרקע בזמ� הבית

  . ובהמש0 המאמר נראה שלא סביר ליישב באופ� זה מסיבה נוספת. מינו בעניי� זההממצאי� בי

אכ� משתמע שמקו� הנחת המחתה לא היה זהה ) תשובה תרמא(ז "מתשובה אחרת של הרדב  

וכי : "וכותב, ז משווה בי� הקטרת הקטורת למת� הדמי� בקודש הקודשי�"הרדב. בשני הבתי�

נות� את המחתה בי� שני הבדי� 'לעיל ' כדתנ� בה0 מתני, �היכי דקטורת בעינ� בי� בדי הארו

כ0 מת� דמי� בזמ� דאיכא ארו� מזה בי� ', וכשניטל הארו� היה נות� את המחתה על אב� השתיה

שלא היו הדמי� נופלי� בארו� אלא , ולא עליו ממש אלא סמו0 לו טפח, הבדי� על הכפורת

,  שיהיה מכוו� בי� הבדי� שהיו ש� הבדי�כ0 ג� כ� אחר שניטל הארו� מזה באוויר, בקרקע

הרי שבבית ראשו� נפלו הדמי� על הקרקע ולא על אב� ". והדמי� נופלי� על אב� השתיה

שהרי (וההזייה על אב� השתייה התרחשה רק בבית שני כשלא היה הארו� על האב� , השתיה

ז נית� "וב הרדבלצור0 ייש). ז בתשובה תרצא שהארו� היה על האב�"בבית ראשו� מבאר הרדב

לומר כי ג� הנתינה בבית שני נחשבת כבי� הבדי� שכ� הארו� עצמו היה בי� בדי הארו� שהיו 

אמנ� לעניות דעתי פשט המשנה והגמרא מורה כי ההזייה הייתה בשני הבתי� . לאחור ולפני�

  .ז כפי שיתבאר בהמש0 דברינו"ועל כ� נפסע בדר0 שונה מהבנת הרדב, באותו המקו� בדיוק
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  : במשנה בשקלי� הובאה מחלוקת אגב מספר ההשתחוויות שבמקדש

של בית רב� גמליאל ושל בית רבי חנינא סג� . שלוש עשרה השתחויות היו במקדש

שכ� מסורת , כנגד דיר העצי�? והיכ� היתה יתרה. הכהני� היו משתחוי� ארבע עשרה

וראה הרצפה שהיא , מעשה בכה� אחד שהיה מתעסק. גנזביד� מאבות� שש� הארו� נ

, ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתו, בא ואמר לחברו. משונה מחברותיה

  ). א"ו מ"פ(  וידעו בבירור שש� הארו� נגנז 

ואכ� תנא . לא הוסכ� על כל התנאי�, המוכיח כי הארו� נגנז בלשכת העצי�, סיפור זה

א ב� "וכ� נחת� במסכת מידות לר, ארבע עשרהוייה הקמא לא קיבל את ההשתחו

ומשמע ; )ו"ו מ"מידות פ( השתחויות היו שלוש עשרה כי ,יעקב שמשנתו קב ונקי

  . נתקבלה, שארו� במקומו נגנז, שדעת רבי יהודה ב� לקיש

שהביאה שתי ברייתות התומכות ) ב"נג ע(נראה שזו ג� הכרעת הסוגיה ביומא 

ורק לבסו� הובאה הדעה שנגנז בלשכת דיר , מו ולא גלהבדעה שהארו� נגנז במקו

  . העצי�

כי , � כתב בהלכה הנזכרת"הרמבשהרי  Ó¯"Ì.7·פסק ג� הכ0 , לעניות דעתי

מוכיחה " בית"� כי המקו� נמצא ב"הדגשת הרמב. שלמה בנה מקו� בבית לגניזה

ר לשכה זו קשה לומ. � פסק שארו� במקומו נגנז ולא בלשכת דיר העצי�"שהרמב

� הגדיר את מה " וה� מפני שהרמב8, ה� מפני שלא הייתה מקורה% שהינה חלק מהבית

  : שהוא מכנה במונח בית באמרו

עושי� בו קדש וקדש הקדשי� ויהיה לפני . ואלו ה� הדברי� שה� עיקר בבני� הבית

ועושי� מחיצה אחרת . הקודש מקו� אחד והוא הנקרא אול� ושלושת� נקראי� היכל

וכל המוק, במחיצה זו שהוא . רחוקה ממנו כעי� קלעי החצר במדברסביב להיכל 

  והכל נקרא מקדש , כעי� חצר אוהל מועד הוא הנקרא עזרה

  ). ה"א ה"הלכות בית הבחירה פ(  

אמנ� עזרת הנשי� . ומקדש הינו רק עד העזרה, הרי לנו שעד האול� בלבד נקרא בית

 10, ונחשבת רק כמחנה לווייה9שאיננה אפילו בעזרה, שבה מצויה לשכת דיר העצי�

                                                 

 . שפסק במצוות עשה קסג שהארו� נגנז בלשכת דיר העצי�‚"ÓÒבניגוד ל   7
 .ה"ב מ"מידות פ   8
 .ז"ה ה"ובהלכות בית הבחירה פ, עיי� במידות ש�. עזרת ישראל   9
 .א"ה הי"הלכות בית הבחירה פ   10
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וא� כ� ,  בודאי שאיננה מ� הבית11,ואיסורה לטמאי מת רק מדרבנ� כמעלה למקדש

כ� ציטט . יהודה ב� לקיש שארו� במקומו נגנז' הגניזה בבית מתייחסת לשיטת ר

� על גניזת הארו� וביאר שמדובר בגניזה "את דברי הרמב) ב"יומא נג ע (È¯È‡Óה

   12.בעומק מקו� הארו�

א� כ� משמע לכאורה שנגנז , � ארו� במקומו נגנז"כיוו� שהוכחנו כי לדעת הרמב

מטרת ההטמנה היא להסתיר את הארו� על מנת . והדבר מתמיה, תחת אב� השתייה

יסוד ההסתרה בולט בשיטה הטוענת כי נגנז בלשכת (שלא יתגלה על ידי האויבי� 

מדוע להטמי� תחת המקו� ,  כ�וא�). ורק כוה� אחד זיהה את שינוי הרצפה, העצי�

כ� נראה תמוה כי שלמה יסיר את אב� .  תחת אב� השתייה%הבולט בקודש הקודשי� 

השתיה ויבנה תחתיה מחילה ויכסה בחזרה את המחילה על ידי האב� הזו כאשר אב� 

ואיננה אב� קטנה התלושה מ� הקרקע כפי , השתייה יורדת עד קרקעית היקו�

  .בא לעילקי דרבי אליעזר שהופרל במדרש "שתיארוה חז

„ .·Ó¯‰ ˙ËÈ˘Ï ¯Â˜Ó"·¯ÚÓ· „ÓÚ ÔÂ¯‡‰˘ Ì  

 רבי שמעו� בר יוחאי לכ0מביא עולא את הוכחתו של ) א"נד ע(בגמרא במסכת יומא 

ויאריכו הבדי� ויראו 'שנאמר , שאני אומר ארו� במקומו נגנז: "שהארו� גנוז במקומו

הגניזה שאל את עולא לפשר רבה שלא ראה מכא� הוכחה למקו� ". 'ראשי הבדי�

כראיית " (ויהיו ש� עד היו� הזה"ועולא השיב לו שבסו� בפסוק כתוב . הדבר

  ?י ציטט רק את החלק הראשו� של הפסוק"מדוע רשב). הברייתא דמלאכת המשכ�

.  במיקו� הארו� במערב קודש הקודשי�Ó¯"Ì·נראה כי זהו המקור לשיטת ה

 כ� על מנת שבדיו יבלטו מבעד לפרוכת היה ועל, הארו� היה במערב קודש הקודשי�

                                                 

 .ז"ש� הי   11
ת המ� אב� היתה בקודש הקודשי� במערבו שעליה היה מונח ולפניה צנצנ: "�"רמבלשו� ה  12

בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב בנה בו מקו� לגנוז בו הארו� ו. אהר�ומטה 

הא� הכוונה לקדש הקודשי� ". ובנה בו מקו�"נותנת שתי אפשרויות להבנת המילה , "למטה

מתייחסת לבית הכוונה לקודש " בו"אנו הוכחנו כי א� א� המשמעות של המילה . או לבית

את הסיבה . כפי שמסתבר לבאר על פי דברינו שהכוונה לקודש הקודשי�וכל שכ� , הקודשי�

ד הרב מנח� "ר האחרו� מחב"כלשו� הגמרא ביאר האדמו" נגנז במקומו"� "מדוע לא כתב הרמב

שמראה הדבר שזהו , )' סימ� יÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ¯‰(ל "מנדל שניאורסו� זצ

  . עיי� ש� בדבריו%ארו� די� בבית ובקודש הקודשי� ולא די� ב



 

30 

י ציטט את חלקו הראשו� של " רשב13.צור0 בנס שיאריכו הבדי� ויגיעו עד לפרוכת

וממילא , מפני שחלק זה הוא המציי� את מיקומו של הארו� בקודש הקודשי�, הפסוק

  ). להל� נבסס הסבר זה לדבריו(ג� את מקו� גניזתו 

אב� השתייה . מונח הארו� עד עצ� היו� הזהוש� , מקו� הגניזה הוא במערב

כיוו� שבמערב קודש . והארו� היה במערבה וש� גניזתו, הייתה במרכז קודש הקודשי�

אב� זו שבה . כיסו אותה באב� ועליה היה מונח הארו�, הקודשי� הייתה מחילה

, � בהלכות בית הבחירה"ועליה דיבר הרמב, כוסתה המחילה אינה אב� השתייה

בהלכות עבודת יו� , לעומת זאת". שתייה"0 לא כינה אותה ש� בש� ומשו� כ

מפני שהוא מציי� , � מציי� שהכוה� הניח את הכ� על אב� השתייה"הכיפורי� הרמב

שאכ� ביניה� היתה אב� השתייה ולא את האב� " בי� הבדי�"ש� את מקומ� של 

  .  שעליה הונח הארו�

זאת בהנחה שאב� (ת אב� השתייה לפי הבנה זו אי� צור0 לומר ששלמה הסיר א

וכ� נראה שאב� זו לא , )שא� כ� היה צרי0 להסירה, השתיה לא נמשכה עד למערב

דברינו סותרי� . היתה בולטת כאב� השתייה ולכ� יכלו להטמי� את הארו� תחתיה

א0 נראה שסתירה זו , אמנ� לתוספתא שביארה שהארו� היה מונח על אב� השתיה

ואב� שתיה לפני : "מובא) 'י,  קדושי�˙	ÓÂÁ‡(הנה במדרש . מקורה במחלוקת קדומה

. � פסק כמדרש ולא כתוספתא"והרמב, ל בכ0"וא� כ� ישנה מחלוקת בחז, "הארו�

  . נראה שיסוד המחלוקת נובע מהמחלוקת הא� הארו� גלה או נגנז

ולכ� , )�"כפי שפסק הרמב(דברינו מתאימי� דווקא לשיטה שהארו� נגנז במקומו 

לכ� היה צור0 בנס הארכת . מערבו של קודש הקודשי� ולא על אב� השתייההונח ב

יישאר , כדי שא� כשייגנז, הבדי� בזמ� העמדת הארו� במערבו של קודש הקודשי�

ויאריכו "י מחלקו הראשו� של הפסוק "זו היא אפוא הוכחת רשב. הארו� במקומו

מוכיחה שמיקו� הארו� ההזדקקות לנס הארכת הבדי� . שהארו� נגנז במקומו, "הבדי�

  . נקבע מתו0 התחשבות בצור0 לגנזו במקומו

שכ� לא היתה מחילה (אי� צור0 להעמידו במערב , אמנ� לפי השיטה שהארו� גלה

. וא� כ� לשיטה זו הארו� עמד במרכז קודש הקודשי� על אב� השתייה, )תחתיו

כפי ,  גלהומשמעות הדבר שהארו�, "משניטל הארו� מעליה: "ל נאמר"בתוספתא הנ

משנגנז לא : "וכתבה, "משניטל הארו�: "מלשו� המשנה) ב"יומא נג ע(שדייקה הגמרא 

                                                 

  .ג,  יא·Ó„·¯ ¯·‰וראה    13
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לכ� מוב� שלפי התוספתא אי� ".  כמא� דאמר ארו� גלה לבבל% קתני אלא משניטל תנ� 

נראה שמדרש תנחומא שלא , מאיד0. כל עניי� לא למק� את הארו� על אב� השתייה

  . �"וכ� פסק הרמב,  סובר שהארו� נגנז במקומוהעמיד את הארו� על אב� השתייה

. נראה שהסוגיות במגילה ובבא בתרא נחלקו א� ה� לגבי מקו� גניזת הארו�

, הגמרא במגילה שסוברת שהארו� עמד במרכז קודש הקודשי� סוברת שהארו� גלה

, נגנזסוברת שהארו� , בעוד שהגמרא בבבא בתרא הסוברת שהארו� לא היה במרכז

  .ד על אב� השתייה כדי שאפשר יהיה לכרות תחתיו מחילה לגניזהולכ� לא עמ

ל יכול להוות תימוכי� לפירוש המצמצ� של דברי "נראה שמדרש תנחומא הנ

ולפיו הברייתא מתייחסת , הברייתא האומרת שלארו� היה רווח עשר אמות לכל רוח

  : ל נאמר"במדרש הנ. רק לרוחות צפו� ודרו� ולא למזרח ולמערב

ובית , וירושלי� באמצעיתה של אר� ישראל, אל יושבת באמצעיתו של עול�אר� ישר

ואב� , והארו� באמצע ההיכל, וההיכל באמצע בית המקדש, המקדש באמצע ירושלי�

�  . השתיה לפני הארו

, באמצע בית המקדש תמוהה) שמשמעו במדרש זה קודש הקודשי�(העמדת ההיכל 

 כ� תמוה להעמיד את בית המקדש .שכ� קודש הקודשי� היה במערב בית המקדש

 שאל ג� על ההעמדה של ÛÒÂÈ ıÚה. מאחר שהוא בצפונה של העיר, באמצע ירושלי�

 כי ירושלי� היא לדרומה של אר1 14 כתבÈ"¯˘מאחר ש, ירושלי� באמצע אר1 ישראל

  . ישראל

אלא שביחס לשתי , אמנ� א� נפרש כי אמצע איננו דווקא בתוו0 מכל הכיווני�

כפי שבארנו בגמרא שהארו� היה באמצע קודש , ה השלישית היא המרכזקצוות הנקוד

קודש הקודשי� ביחס .  המדרש יבואר כפשוטו%הקודשי� רק ביחס אל הצפו� והדרו� 

ובית המקדש ביחס שבי� מזרח , שבי� צפו� לדרו� הינו אכ� באמצע בית המקדש

מפני שהיא , אלוירושלי� הינה במרכז אר1 ישר. למערב הוא כנגד אמצע ירושלי�

על א� שגבול היישוב ,  לבי� הי�, דהיינו הירד�,ביחס שבי� הגבול המזרחיבמרכז 

  .הדרומי היה קרוב לירושלי� הרבה יותר מגבול היישוב הצפוני

                                                 

  .ט, ב"בראשית יבפירושו ל   14
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‰ .·ˆÈ¯‰ ˙ËÈ˘ ¯Â‡È·"‡  

,  שהעמיד את הארו� במזרח קודש הקודשי� נבעה מגישה זו‡"¯Èˆ·נראה שא� שיטת 

  . שהעדי� את המזרח על המערבאלא שמשתי סיבות נראה

,  " הארו�לפניואב� השתיה : "אפשר לפרש שלשו� מדרש תנחומא .1

כדי להגיע לאב� השתייה . משמעה שהאב� הייתה פנימית יותר מ� הארו�

מכיוו� ההיכל היה צור0 להיכנס עוד פנימה בקודש הקודשי� לכיוו� 

 . מערב

 בקודש הקודשי� עד שבבית שני הל0 הכוה� הגדול, )ב"יומא נב ע(נאמר  .2

א� הארו� היה . ומש� היזה על מקו� בי� הבדי�, שהגיע למקו� הארו�

יכול היה לעמוד ; לא היה הכוה� הגדול צרי0 ללכת למקו� הארו�, במערב

, וכיוו� שנאמר שהל0 עד שעמד במקו� הארו�. בכניסה ולהזות על המרכז

   15.א� כ� משמע שהארו� היה במזרח

˙ÂÙÒÂ˙ עיי� ב %  � מהנס שבהארכת בדי הארו�"לדברי הרמבביחס להוכחה שהצענו 

·ÂË ÌÂÈ,16  וא� כ� הארו� , ארכת הבדי� לא הייתה בנסא ה"הריצבשביאר כי לדעת

  .היה בהכרח במזרח

ההקטרה הייתה על אב� השתייה , א"� וה� לריצב"� ולרשב"ה� לרמב, בכל אופ�

לפי .  והמקו� לא השתנה% מקו� בי� הבדי� %שהיה מקו� ההקטרה ג� בבית ראשו� 

יש לומר שההקטרה , עמד על אב� השתייה) ולא בי� הבדי�( שהארו� עצמו È"¯˘שיטת 

ועל כ� , אלא מצד היות המקו� בי� בדי הארו�, בי� הבדי� לא נבעה מקדושת המקו�

  .באי� ארו� ההקטרה תהיה במקו� הארו� עצמו

 לא הונח על אב� א הארו�"� והריצב"הרשב, �"כיוו� שההבנה שלדעת הרמב

� בהלכות בית הבחירה דיבר על אב� כיסוי הגניזה ולא על אב� "והרמב, השתייה

ולהעיר , על כ� אבקש מבעלי התריסי� לבדוק זאת, ה היא הבנה מחודשתיהשתי

  .ולהאיר על כ0

  

                                                 

וההליכה למקומו באה לבטא , � מהארכת הבדי� שהארו� היה במערב"דייק הרמב, לעומתו   15

  . חשיבות המקו� שעמד בו הארו�

  .ט"ב מ"בבא בתרא פ   16
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  : '� בהלכות בית הבחירה פרק ב"כתב הרמב

  ... המזבח מקומו מכוו� ביותרא א א א 

  ... מדות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאישג ג ג ג 

 ואחד העיד .אחד העיד לה� על מקו� המזבח.  ושלושה נביאי� עלו עמה� מ� הגולהדדדד

 יפל ע, ואחד העיד לה� שמקריבי� על המזבח הזה כל הקרבנות א. לה� על מידותיו

            .שאי� ש� בית

מידת ... כול� עשר אמות גובה כל אחד מה�, ושעתיד להיעשות... מזבח שעשה משהה ה ה ה 

  . ארכו ורחבו שלושי� ושתי� אמות על שלושי� ושתי� אמות

ומה� באמה בת ששה .  בת חמישה טפחי�מה� באמה,  עשר אמות של גובה המזבחוווו

וגובה כל המזבח שמונה . ושאר כל אמות הבני� באמה בת ששה טפחי�. טפחי�

            .וחמישי� טפחי�

נמצא  1.חי� וכנס חמשה טפחי� וזהו יסוד עלה חמשה טפ: וכ+ היתה מידתו וצורתוזזזז

� עלה שלושי. רוחב שלושי� אמה ושני טפחי� על רוחב שלושי� אמה ושני טפחי�

] עלה שמונה עשר טפחי� זהו מקו� המערכה[טפח וכנס חמשה טפחי� זהו סובב 

נמצא רחבו שמונה ועשרי� אמה וארבעה טפחי� על שמונה ועשרי� אמה וארבעה 

בני� חלול מרובע לכל ארבע , ח"ח טפחי� וכונס לקר� זוית של הי"עלה י[טפחי� 
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. קו� רגלי הכהני� אמה סביבוכ� מ. ומקו� הקרנות אמה מזה ואמה מזה סביב]. קרנות

נמצא מקו� המערכה רוחבו עשרי� וארבע אמות וארבעה טפחי� על עשרי� וארבע 

  .אמות וארבעה טפחי�

נשי� לב להבדלי גרסאות בעניי� ? מדוע נוספו שני המשפטי� שבסוגריי� המרובעי�

וס מצויות שתי ההוספות כבר בדפ, )וילנא%דפוס ורשה(בנוס� על הגרסה שהבאנו . זה

שבסו� מהדורת פרנקל נאמר שהמשפט " ילקוט שינויי נוסחאות"ב). ד"של(ונציה 

המשפט השני מובא . בהיותו חזרה בלבד על הנאמר במשפט השני, הראשו� הוא טעות

 נכתב שאינו מופיע בכתבי ¯Ù	Ï˜א0 בשינויי הנוסחאות במהדורת ,  כא�˘Ó	ÛÒÎ ‰ב

   2.מופיעותשתי ההוספות אינ� , ‰¯· ˜‡ÁÙג� בגרסת . היד

 טפחי� 30הסובב גבוה .  טפחי�58נאמר שגובה המזבח כולו הוא ' בהלכה ו

גובה הקרנות מעל מקו� המערכה הוא חמישה .  טפחי� מהרצפה35שה� , מהיסוד

 שה� גובה מקו� 3,חשבו� פשוט יותיר אותנו ע� שמונה עשר טפחי�. טפחי�

ברור א� כ�  .בסוגריי� אות� הטפחי� הנזכרי� בהוספות ש%המערכה מעל הסובב 

והואיל ; כיוו� שאחרת נחרוג מגובה המזבח כולו, שרק אחת משתי ההוספות נכונה

מסתבר להותיר אותה ולמחוק את ,  על אתרכס� משנהורק ההוספה השנייה נזכרת ב

  . הראשונה

  :�"נעיי� בהלכה הבאה שהביא הרמב

וארבע הקרנות . אמהוריבוע כל קר� אמה על .  גובה כל קר� וקר� חמישה טפחי�חחחח

�  .וגובה מקו� המערכה שמונה עשר טפח. חלולות היו מתוכ

עשר הטפחי�   שמונההיינו, את גובה מקו� המערכהבמפורש � הביא " הרמב,כא�

 ההוספות ˘˙Èו, � לא חסר דבר" שברמבלכ� נראה. שהיו חסרי� בהלכה הקודמת

  ? תוספת המיותרתמשנה את ה הוסי� הכס�, א� כ� ,מדוע .שבסוגריי� מיותרות

משנה לציי� מקורות לפסקי   שדרכו של הכס�, להסבירראה לעניות דעתינ

ישנה השגה ' בהלכה ח.  ולנסות ליישב אות�„"¯‡· ולדו� בכל קושיות ה,�"הרמב

  :הבנויה משני חלקי�, ד"ארוכה של הראב

                                                 

דבר המעיד על כ0 שראה , "שרא להו מרייהו: "וציי� ליד הציטוט, יג%הוא הזכיר אות� בהערות יב   2

 .חמורה את ההוספות כשגיאה
 ).א, ח"ש� ל; א, ז"שמות כ(שהתורה ציוותה עליה� , אלו שלש האמות של גובה המזבח   3
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א� אמר על התפוח . הא לא ידעתי מהו גובה המערכ"א � וגובה מקו� המערכהוגובה מקו� המערכהוגובה מקו� המערכהוגובה מקו� המערכה

שהוא קורא מ� הסובב ולמעלה , אחר כל זה התבוננתי מדבריו... ע המזבחשבאמצ

וגובה מקו� המערכה שמונה עשר טפחי� שה� שלוש : " וזהו שכתב,'מקו� המערכה'

כי בלשו� אחרת ידבר אל . ולמעלה במזבח של משה כתב כמו כ� בזה הלשו�, "אמות

  .ומשנה לשו� חכמינו, הע� הזה

ערמת הדש� ( לגובה התפוח � התכוו�"השערה שהרמב עלההד " הראב,בשלב ראשו�

ודחה , משנה ד� בהרחבה באפשרות זאת הכס�. קשה עליההו, )שנצברה על המזבח

שכ� קשה להניח שבכל יו� נצבר אפר עד לגובה של , היא זרה קצתאמנ�  ו% אותה

  .שמונה עשר טפחי�

. מעל לסובבלמה ש' מקו� המערכה'� קורא כא� "ד שהרמב"אחר כ0 מסביר הראב

אלא רק תלונה על כ0 , �"ד קושיה הלכתית על הרמב"שוב אי� לראב, לאור זאת

  4.ששינה מלשו� חכמי�

� את מידות המזבח "רט הרמביד היא מדוע פ" הבי� שתלונת הראבÓ ÛÒÎ˘	‰ה

אמות ה� שיש בגובה המזבח , לפיכ0 תיר1 '; שבה� פתח בהלכה ה,בטפחי� ולא באמות

� לנקוט בלשו� "ועל כ� העדי� הרמב,  טפחי�בנות ששה� הוטפחי� בנות חמישה 

  .שאינה משתמעת לשתי פני�

 :אלא ג� בסדר, במעבר מאמות לטפחי� רק אינו� "א0 הקושי בדברי הרמב

 ;ומש� דילג עד מקו� המערכה, עלה עד הסובב, � התחיל מ� היסוד"הרמב' בהלכה ז

ד "בר זה לא היה מוב� לראבד. התחיל ממקו� המערכה וירד חזרה לסובב' ובהלכה ח

  5. הלי�כ0ועל , אלא לאחר שהתבונ�

לא היה , משנהאת התוספת שבכס� ' ד בהלכה ז"הראבשאילו גרס , לפי זה מוב�

ר וא0 לא. משנה להוסי� את ההוספה שבסוגריי� ומשו� כ0 הציע הכס�, מתקשה

  .ג� תוספת זו אינה דרושה', הלכה ח

                                                 

בכל . ב"נ ע, ו"ירושלמי שקלי� פ; א"מנחות צז ע; א"זבחי� נד ע; א"ג מ"ראה משנה מידות פ   4

  .ולא שיי0 לייחס לו גובה, לתיאור שטח' מקו� מערכה' הללו משמש המונח המקורות

� אינו השטח על גב המזבח "אצל הרמב' מקו� המערכה'ש, ו"הרב אביגדור נר, הסביר לי אחי   5

וזה מה שהבי� , אלא הנפח של המזבח מ� הסובב ולמעלה שלוש אמות, שבו הובערה המערכה

 .ד אחר שהתבונ�"הראב
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· . ‰ÎÏ‰‰ ¯Â˜Ó-˙ÂÁ	Ó· ‰È‚ÂÒ‰   

הגמרא ש� . �"רמבפסק הב כמקור להלכה ש"מנחות צז עגמרא ב ציי� ל˘Ó	ÛÒÎ‰ ה

%לא נפרט כא� את כל השקלא. ומביאה ראיות מכמה מקורות, דנה במבנה המזבח

  :המקורות ה�.  לענייננונחו1אלא רק את ה, וטריא

 :  יג,ג"יחזקאל מ  .א

ַפח ְוֵחיק ָה1ָ2ה ְו1ָ2ה רַֹחב :ְגב:ָל8 ֶאל 9ְָפָת8 ְוֵא7ֶה ִמ36ת ַה1ְִז4ֵַח 3124ָת 1ָ2ה 1ָ2ה ָוטֹ

 .ָסִביב ֶזֶרת ָהֶאָחד ְוֶזה ַ;ב ַה1ְִז4ֵַח

  :È"¯˘ופירש 

  .שהיא אמה וטופח באמה בת חמישה.  באמה בת ששה� באמות אמה וטופחבאמות אמה וטופחבאמות אמה וטופחבאמות אמה וטופח

 חיק לשו� .'שהיא בת ה,  באמה של חול�שלא נמדד ,  אבל היסוד� וחיק האמהוחיק האמהוחיק האמהוחיק האמה

ולא אמה וטופח שהיא אמה בת , אמת חול �האמה . והוא היסוד, קביעות, חיקויו

  .שההסובב והקרנות נמדדי� באמה בת חמשהיסוד ו, וכ� שנינו במנחות. ששה

  : יוחנ� את הפסוק כ0' סביר רה ,שנזכרה לעילמנחות בבגמרא 

וגבולה אל שפתה סביב זרת ".  זה סובב�" אמה רוחב". זה יסוד � "חיק האמה"

כל אלו באמות של חמישה .  זה מזבח הזהב�" זה גב המזבח".  אלו קרנות�" האחד

  . טפחי�

  : יוחנ�' והגמרא מבארת את דברי ר

). באמה בת חמש, אותה אמה שמ� הרצפה ועד היסוד: יייי""""רשרשרשרש( בגובהה � "חיק האמה"

אבל כניסה דיסוד באמה , כניסה דסובב באמה בת חמש: יייי""""רשרשרשרש( כניסה � "אמה רוחב"

   6).בינוני

  .  לא שנא הכי ולא שנא הכי� "גבולה אל שפתה סביב"

צרי0 להבי� את פירוש , "לא שנא הכי ולא שנא הכי"את דברי הגמרא להבי� כדי 

  .הגמרא למקור הבא

 : זט, ג"יחזקאל מ  .ב

   .ְרָבָעיו 2ְר4ַַעת ֶאל ָרב:ַע רַֹחב ֶע9ְֵרה 4ְִ<ֵ=י� אֶֹרְ+ ֶע9ְֵרה ְ<ֵ=י� ְוָהֲאִריֵאל

                                                 

� כתב שג� הכניסה של היסוד וג� של הסובב ה� "ראינו שהרמב, לעיל; ששה טפחי�אמה של    6

  .שה טפחי�יבנות חמ
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 12ומידתו מ� המרכז לכל ארבע הרוחות היא , הוא רבוע, האריאל, מקו� המערכה

 במהל0 הגמרא מתברר 7. אמות24בוע שצלעו יכלומר מקו� המערכה הוא ר, אמות

  ואורכה יותר  ,וייתכ� שצלע הריבוע ארוכה בעוד כמה טפחי�, שהפסוק לא דק

  . אמה שלמהיאות� הטפחי� הנוספי� אינ� מגיעי� לכדאבל ,  אמה%24מ

  :י מפרש אות�"רש. יוחנ� שהבאנו לעיל' כעת נחזור לדברי ר

אי בעי למימר נמי באמה בת חמש ,  כלומר כניסת� דקרנות� לא שנא הכי ולא שנא הכילא שנא הכי ולא שנא הכילא שנא הכי ולא שנא הכילא שנא הכי ולא שנא הכי

�ו "� קר� לקר� אלא כלא פש ליה בי, כיו� דכניסת יסוד באמה בת שש, לא אכפת ל

, וכיו� דלא הוי אמה, ה דקרנות שתי� מכניסה דסובב ושתי� מכניס,וארבעה טפחי�

 .לא חשיב לה

הרוחב מעל ). 'מקור גראה להל� ב( טפחי� 6 אמה בנות 32רוחב בסיס המזבח הוא 

כי הסובב ( אמות ושני טפחי� 28מעל לסובב הוא הרוחב .  אמות30ליסוד הוא 

שה� שתי אמות פחות , ועל כ� הרוחב יורד רק בעשרה טפחי�,  טפחי�5נכנס רק 

 מקו� הילו0 טפחי� 6ועוד ,  טפחי�5כנס יא� נ, כשנגיע לקרנות). י�שני טפח

 וא� נכנס בקרנות ;טפחי� %4 ואמות 24שארו למקו� המערכה י י% הני�ורגלי הכ

 'מקור ב, בי� כ0 ובי� כ0. טפחי� %2 ואמות 24ישארו למקו� המערכה , טפחי� 6

 שנא הכי ולא לא"לכ� הגמרא אומרת . ולא דק" שתי� עשרה אמות"קורא לזה 

  . טפחי�6 או 5כלומר אי� הכרע הא� הקרנות ה� ברוחב , "שנא הכי

, טפחי� 5לשיטתו ביסוד נכנסי� : � אי אפשר להבי� ביטוי זה"א0 לפי הרמב

 6כנס יהרי שבקרנות מוכרחי� לה, טפחי� 5ובסובב לכל הדעות נכנסי� עוד 

עיו� בשרטוט . ' אמות בניגוד למקור ב25אחרת יהיה מקו� המערכה . טפחי�

 אמות היה מקו� המערכה 5מראה שאילו היה רוחב הקר� שבסו� המאמר 

� "לכ� לפי הרמב.  אמות25דהיינו ,  אמות וששה טפחי�24) �"בשיטת הרמב(

  . אינו מוב�" לא שנא הכי"והביטוי ,  טפחי�6כניסת הקרנות היא בהכרח 

הגמרא במנחות ו� את לש 8י” רשמפרשוש� , א"בעירובי� ד עהפסוק מובא ג� 

י ”רש.  טפחי�5 שג� גובה הקר� וג� רוחבה ה� בני ,"לא שנא הכי ולא שנא הכי"

אינו  א0 ג� פירוש זה ,נות� לביטוי פירוש שונה ממה שפירש במנחותבעירובי� 

  .�"מתאי� לשיטת הרמב

                                                 

 ב"י וזהו ,וארבע עשרי� על וארבע עשרי� היה המערכה מקו� % אור0 עשרה שתי� והאריאל"   7

 ).י ש�"רש" (ב"בי
 .ה וזה גב המזבח"ד   8
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  9:א"ג מ"משנה מידות פ  .ג

נמצא ,  יסודעלה אמה וכנס אמה זהו. מזבח היה שלשי� ושתי� על שלשי� ושתי�

נמצא עשרי� ושמונה על עשרי� , עלה חמש וכנס אמה זהו סובב. שלשי� על שלשי�

מקו� . נמצא עשרי� ושש על עשרי� ושש, מקו� קרנות אמה מזה ואמה מזה. ושמונה

נמצא עשרי� וארבע על עשרי� וארבע , הילו+ רגלי הכהני� אמה מזה ואמה מזה

  .מקו� המערכה

 : א"ברייתא בזבחי� סה ע  .ד

שיש למצות את , של עולת העו,(=ומוצה את דמה ' היה עולה בכבש ופנה לסובב וכו

וא� עשאה מתחת לרגליו אפילו אמה , על קיר המזבח) דמה בחציו העליו� של המזבח

  .כשירה �אחת 

, לומדת הגמרא שאמצע גבהו של המזבח היה אמה אחת מתחת לסובב' ממקור ד

" קצרות"פרט לארבע אמות , טפחי�שישה שכל מידות האמה היו של ' וממקור א

  . במזבח העולה ואחת במזבח הזהבמה� שלוש , טפחי�בנות חמישה 

 הא� שלוש האמות הקצרות שבמזבח העולה היו אנכיות או ,אחר כ0 דנה הגמרא

נאמר שאמה קצרה אחת היתה אופקית ואחת ' בסיפא של מקור א. אופקיות

מוכיחה הגמרא , )'מקור ד(המזבח ומהדרישה לגבי אמצע גובהו של . אנכית

לכ� בהכרח היא זו . ומקומה מעל לסובב, שהאמה הקצרה השלישית היתה אנכית

שלוש האמות הקצרות ה� א� . כי רק היא מידה בת אמה אחת, של גובה הקרנות

מצירו� מקורות אלו מגיעה הגמרא . גובה הקרנות ורוחב הסובב, כ� גובה היסוד

  .� את ההלכה"לומד הרמבשמה� , לכל מידות המזבח

‚ .˘¯ ˙˜ÂÏÁÓ"·Ó¯‰Â È"Ì  

הגמרא מסכמת את הדיו� במבנה . ב"המחלוקת נעוצה בהבנת פרט אחד במנחות צז ע

.  כניסה%אמה רוחב .  בגובהה%חיק האמה ": 'יוחנ� למקור א' המזבח בהבנת פירוש ר

 שהמילי� פירשי ”רש. וברור שהכוונה לקרנות, "' לא שנא וכו%גבולה אל שפתה סביב 

                                                 

 .א"ובזבחי� נד ע, א"הובאה ג� בגמרא בסוכה מה ע   9
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 שזו ג� הכניסה שביסוד וג� הבי�� "הרמב. מתייחסות לסובב"  כניסה%אמה רוחב "

  10.לכל הדעות הכניסה שבסובב היא בת חמישה טפחי�. איננו יודעי�? מדוע. בסובב

� "לרמב. נובע בהכרח ההבדל בפירוש רוחב הקרנות, "כניסה"מ� ההבדל בפירוש ה

 6שהכניסה שביסוד היא של , י במנחות”שלר. כמו שראינו,  טפחי�6הוא בהכרח 

וכ0 , 6 או 5בי� א� רוחב הקר� הוא , לא מצטברת אמה, טפחי� 5 ובסובב היא טפחי�

 טפחי� 5רוחב הקרנות הוא , י בעירובי�”לרש. 'וכו" לא שנא"יוב� הביטוי של הגמרא 

  ".לא שנא"וכ0 הוא פירוש הביטוי , כמו גובה�

„ .‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰  

. היו מתעוררות שאלות רבות. צרת אפשרות לבנות את המזבח מיידתה נוינניח שהי

, Ó¯"Ì· או הÈ11"¯˘הא� ללכת בשיטת : נדו� כא� רק באלו הנוגעות למידות המזבח

  .מידות המקובלות בימינו טפח בשיעור ומהו

א� . )לפי הגרסה שבידינו (מנחותב י מובנת יותר בגמרא"שיטת רש, ראינוכפי ש  .א

. מפני שהוא פוסק מובהק, י"ד רש� ג� נג" הרמבכשיטתוק מקובל לפס, על פי כ�

ראה , ז"ב הי"בית הבחירה פהלכות (י בדיעבד "� יודה לשיטת רש"הרמב, מאיד0

 .י"ולכ� אפשר שיש להעדי� את שיטת רש, )'לקמ� סעי� ג

מבלי להתיימר . שנויה במחלוקת בי� פוסקי זמנינומידת הטפח בסנטימטרי�   .ב

של אד� בוגר מתקבל  מדידה ישירה של רוחב אגרו� קמו1 בנעיר כי, להכריע זה

.  מ� הטפח5שהוא אכ� פי , מ" ס40מ ושל אמת היד ע� אגרו� קמו1 " ס8בממוצע 

צרי0 לבנות לפי , ו שבמקרה של ספק" נר הרב אביגדורהעיר אחי, פרט לזאת

 נבנה ,על כ� 12. שמא במידה הגדולה נחרוג ממקו� המזבח,)מ"ס 8(המידה הקטנה 

                                                 

‡ÙÈÒ˙  שנדפס בספר  ˜Á	Ô˙ וה,˜¯Â‡ Ô¯‰ה(והיו שהציעו , �"האחרוני� ניסו ליישב את דעת הרמב   10

ÌÈ	˜Ê (הצעה זו נתמכת בכ0 שהרמב. � גירסה אחרת בגמרא"שהייתה לרמב" �) בפירוש המשנה למידות

, ופי�לחיל. טפחי�' כתב שמסקנת הגמרא במנחות היא שג� כניסת היסוד הייתה באמה בת ה) ד"ג מ"פ

� כתב שרוחב "הרי הרמב(נאמר קוד� שהגמרא הכריעה " לא שנא הכי ולא שנא הכי"נית� היה להציע ש

ואי� חוששי� , ) במידות ש�˙ÂË ÌÂÈ ˙ÂÙÒÂ·וראה ב, טפחי�' ד אמה וד"טפחי� על כ' ד אמה וד"המזבח כ

  .הערת המערכת %לזה למסקנה 
  .ואינו בעל שיטה שלישית, י" רש הסכי� ע� שיטת„"¯‡·רוב האחרוני� הבינו שג� ה   11

שהרי בשני הספרי� המרכזיי� בפוסקי דורנו שעסקו . אמנ� רבי� מ� האחרוני� אינ� מקבלי� סברה זו   12

 Ó‰Â ˘„Â˜‰ ¯ÈÚ˜„˘ו, )קכה ואיל0' עמ( לרב צבי פסח פרנק ÍÏÓ ˘„˜Ó, בשאלת בניי� המקדש בזמ� הזה
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  טפחי�6ושל , מ" ס40 טפחי� תהיה 5אמה של .  סנטימטרי�8פי טפח של ל

     .מ" ס48תהיה 

לדייק לחלוטי� כלומר ,  לצמצ�נית� הא� הב דנה בשאל"הגמרא בבכורות יז ע

  : במידות

ועשית ") כג, ה"שמות כ(דאמר רחמנא : יייי""""רשרשרשרש (ממידת כלי� ממידת מזבח, תא שמע

�אלמא צמצמו יפה ועשאהו באמותיו  �] אמתיי� ארכו ואמה רחבו ["שלח

   13. ובכל היכי דמצית למיעבד ניחא ליה,דרחמנא אמר עביד, שאני הת� !)מצומצמות

, למרות שהתורה מציינת מידות מדויקות של הכלי� שנבנו לצור0 המשכ�, דהיינו

ואינה , ודורשת ממנו לדייק רק לפי יכולתו, היא מודעת למגבלותיו של האד�

  . לבנות בדיוק מושל�% " צמצ�ל"תובעת ממנו 

כותב , י� המזבחידיני הכבש ובנאחרי , ירההבחית מהלכות ב' בסיו� פרק ב  .ג

  : �"הרמב

אבל . מעכבי�) שיהיה ארכו שווה לרחבו(וריבועו , ויסודו,  ארבע קרנות של מזבחיזיזיזיז

�והוא שלא יפחות מאמה על אמה . מדת ארכו ומידת רחבו ומדת קומתו אינ� מעכבי

  .  אמות כשיעור מקו� המערכה של מזבח במדברברו� שלש

   .א"זבחי� סב עב � הוא בגמרא"ו של הרמב מקור,כס� משנהכפי שמציי� ה

קרנות , הדברי� המעכבי� במבנה המזבח ה� ריבועש � כותב במפורש"הרמב

י "מחלוקת רשב הפסיקהו,  מידת הטפח%א0 במידות אי� שו� מניעה . ויסוד

  .א0 לא במידותיו, ש כמוב� עיכוב במקו� המזבחי. ותאינ� מעכב, �"והרמב

                                                                                                                      

הצעה לבנות מזבח גדול מששי� אמה כדי שוודאי מועלית ה, )סז%סג' ו עמ"ה פ"ח(ינסקי 'מ טוקצ"לרי

  . וזאת כדי לפתור את הספק במיקו� המזבח, שחלקו יהיה במקו� הנכו�

הובאו , ש סופר"וכ� מהר(ינסקי אימ1 אותו 'מ טוקצ"והרי, „¯ÔÂÈˆ ˙˘Èה קלישר ב"פתרו� זה העלה הרצ  

) צב%צא'  סיÔ‰Î ËÙ˘Ó(ה קוק "הראיפ פרנק ו"הרצ; ) יורה דעה יחÈ„·Ú ÏÈÎ˘Èת "ובשו, דבריו במקדש מל0

אמנ� . ולא משו� האיסור לחרוג ממקומו, א0 משו� הספק שמא מיקו� המזבח מעכב, דחו את הפתרו�

בגלל , סובר שיש איסור לחרוג ממקו� המזבח, )ה עוד לא" ד„¯ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ÔÂÈˆ ˙˘Èקונטרס  (˘‡Â„ ˙ÏÈ„ה

על ידי שימוש באמות במידה , לפתור ג� בעיה זוא0 נית� יהיה , האיסור שהסובב יהיה בחלקו של יהודה

  .הערת המערכת %המזבח צפונה ' משיכת'ו, הגדולה ביותר

  .    אני מודה לאחי הרב אביגדור שציי� לי מקור זה   13
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‰ .	˘ ˙ÂÏ‡˘˙ÂÂ¯ ÓÂ˙Ò˙Â   

ה� העומד ו לכ, וא� מסוכ�,נראה מעט מפחידבלבד  טפחי� חמישה ורוחבסובב ש .1

הוא בי� חמישה רוחב כתפי אד� ( מעל רצפת העזרה י� מטרשלושהכשל בגובה 

למזבח להוסי� ) ?א� חובהאולי ו(הגמרא אומרת שמותר ). לששה טפחי�

הני� יחליקו וא0 ג� למנוע שהכ, היינו רשת נחושת שתפקידה כתכשיט, "כרכוב"

א0 אינה , הגמרא מזכירה שהיה כרכוב נוס�. ל המשטח העליו� של המזבחמע

 : אומרת בפירוש שהיה מתחת לסובב

: יייי""""רשרשרשרש(חד לנוי וחד לכהני� דלא נשתרקו , הוו) כרכובי�(אמר רב נחמ� בר יצחק תרי 

להיות לה� שפתו , אש המזבח העמיקו סביב כמי� חרי� עמוק דבר מועטולמעלה בר

 ).א"זבחי� סב ע(   )ט� סביב שלא יחליקוהיק, מעקה ק

 ,לעניות דעתי. גמרא לא הזכירה מעקה לסובבעדיי� נשאלת השאלה מדוע ה

 ג� הגנה שמששי,  מתחת לסובב לא ייפסל א� נוסי� כרכוב מעוצבהמזבח

  ).                דעת רב נחמ� בר יצחקאת  מביא ינו אÓ¯"Ì·א� כי ה(הני� ולכ

הא� יש לו מקור ?  במנחות בעניי� רוחב היסודÈ”¯˘� כ"מדוע לא פוסק הרמב .2

הוא מפני שיש לו , י"� אינו מתאי� לגמרא כמו רש"בהלכות רבות שרמב? נוס�

 . מקור נוס� או גרסה שונה בגמרא

ז "בהלכה יא0  ," מכוונות הרבהמדות המזבח"' � בהלכה ג" הרמבמדגישמדוע  .3

  ? ות מעכבה� אי�שפוסק 

  ?הא� יש דר0 לקבוע בודאות את מידת הטפח .4

 שהוא המזבח וערישויש ש ,אד� זרטל מזבח קדו�' י פרופל ידבהר עיבל נתגלה ע .5

אינו מזבח זה  14.ושהוא דומה למזבח שבירושלי�, י יהושעל ידאשר נבנה ע

ואולי ? הא� הדבר מטיל ספק בנכונות הזיהוי. אי� לו קרנות ואי� לו יסוד, מרובע

 למנוע נתמעל , ל ידי אנשי� היודעי� את ההלכהע, נעשו השינויי� בכוונה

במקו� אשר יבחר "שמזבח זה יהיה תחלי� למזבח שהיה עתיד להבנות אפשרות 

  ?"' ה

                                                 

, "המבנה בהר עיבל וזיהויו כמזבח", נו�% ב�יואל .2000תל אביב ,  ÌÚ	ÏÂ„ ,זרטלאד� : ראה   14

, גרוסברגאשר . 137%162, ה"עפרה תשמ, ÙÏ	·Â ÌÈ¯Ù‡ È	ÓÂ ÔÈÓÈ	˘‰) עור0(ארלי0 . זאב ח: בתו0

עפרה ', א, ˘·Â ÔÂ¯ÓÂ	ÔÈÓÈ) עור0(ארלי0 . זאב ח: בתו0, "המבנה בהר עיבל והלכות מזבח"

   .148%152 ' עמז"תשמ
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ז"תשס'  אדר ה-בקודש יג מעלין   

   

        È˜ˆÂÏ Ï‡ÎÈÓ  

‰	Â‰Î È„‚·· ÌÈÈ‡ÏÎ  
‰ÁÈ˙Ù    

‡ .‰	Â‰Î È„‚·· ÌÈÈ‡ÏÎ‰ ˙Â‡ÈˆÓ    

· .ÌÈÈ‡ÏÎ ÌÂ˘Ó ¯ÂÒÈ‡ Â· ˘È˘ ÔÙÂ‡· Â˘Ú	 ‰	Â‰Î È„‚· Ì‡‰   

‡ . ˙ËÈ˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙-‰˘˜ „‚·· ÌÈÈ‡ÏÎ ˘È     

· .˙ËÈ˘·Ó¯‰ "Ì    

‚ .·‡¯‰ ˙ËÈ˘" „-	È‡ ‰	Â‰Î È„‚· Ô	·¯„ È	È„Ï ‡Ï‡ ÌÈ˘˜ ÌÈ„‚·Î ÌÈ·˘Á	 Ì  

„ . ¯Â‡Ó‰ ÏÚ· ˙ËÈ˘-„ÂÙ‡·Â Ô˘ÂÁ· ˜¯ Â¯˙Â‰ ÌÈÈ‡ÏÎ     

‰ .‰	Â‰Î‰ È„‚· Ï˘ Ì˙ÈÈ˘Ú ÔÙÂ‡ „ˆÓ ÌÈÈ‡ÏÎ ÔÈÈ	Ú· ˙ÂËÈ˘‰ ÌÂÎÈÒ  

‚ .‰	Â‰Î È„‚·· ¯˙È‰‰ ˙ÂÏÂ·‚    

‡ .·¯ ıÂ¯È˙È Ì˙ Â	-ÏÂÁ È„‚·· ˜¯ ÌÈÈ‡ÏÎ ˙¯ÒÂ‡ ÔÈÎ¯Ú· ‡¯Ó‚‰     

· .·Ó¯‰ ıÂ¯È˙" Ì-· ‰„Â·Ú ˙Ú˘· ‡Ï˘ Â¯˙Â‰ ÌÈ„‚ ,¯˙Â‰ ‡Ï Ë	·‡    

‚ .˙ÂÙÒÂ	 ˙ÂÏ·‚Ó  

ÌÂÎÈÒ  

‰ÁÈ˙Ù  

שנעסוק , הדבר מעורר כמה דיוני�. חלק מבגדי הכהונה היו עשויי� מצמר ופשתי�

  .בה� במאמר שלפנינו

יש לבחו� , שנית. יש לבחו� מה� הבגדי� שביצירת� שימשו צמר ופשתי�, ראשית

בפרט מצד , אי� הרגילי� של הלכות כלאיי�הא� בבגדי� שכאלה קיימי� התנ

ג� א� . דיו� שלישי הוא שאלת ההיתר של לבישת בגדי כהונה. קושיי� של הבגדי�

, הרי התורה התירה את לבישת�, הגענו למסקנה שבגדי כהונה אסורי� משו� כלאיי�

  .ויש לעמוד על משמעותו ועל היקפו של היתר זה
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‡ .‰	Â‰Î È„‚·· ÌÈÈ‡ÏÎ‰ ˙Â‡ÈˆÓ  

 של 3 ובאבנט של כוה� גדול2, ובחוש�1באפוד: לושה מבגדי הכהונה מצאנו כלאיי�בש

  .כל ימות השנה

לדעה שהיה עשוי כשל , � הדיוטהוכבגד רביעי שמצאנו בו כלאיי� הוא אבנטו של 

  Ó¯"Ì.5· וכפי שנפסק להלכה בדברי ה4,כוה� גדול בכל ימות השנה

תכלת וארגמ� ותולעת " ו6,פשת�והוא " שש"בי� המרכיבי� של בגדי� אלו נזכר 

 כאשר מעצ� יכולת הצביעה נית� להבי� 7,וה� צמר צבוע בצבעי� שוני�" שני

בבגדי� אלו ,  וא� כ�8;"שהפשת� קשה לקבל הצבע יותר מ� הצמר", שהמדובר בצמר

  .היו צמר ופשתי� יחדיו

וג� , לולי שהתירה התורה ללבש�, להל� נבדוק הא� היה בה� איסור כלאיי�

  .כאשר לובש אות� מחו1 למסגרת ההיתר, � קיי� האיסור אחרי ההיתר ללבש�הא

· .ÌÈÈ‡ÏÎ ÌÂ˘Ó ¯ÂÒÈ‡ Â· ˘È˘ ÔÙÂ‡· Â˘Ú	 ‰	Â‰Î È„‚· Ì‡‰  

, יש לבחו� הא� בבגדי� שכאלה קיימי� התנאי� הרגילי� של הלכות כלאיי�, כאמור

  .ובפרט מצד האפשרות להגדיר� כבגדי� קשי�

שמצינו בה� מחד שבגדי כהונה ,  מקורות בגמראכא� נכנסי� אנו לדיו� בכמה

ומצד שלישי מצינו שהותר איסור , מאיד0 שבבגד קשה אי� משו� כלאיי�, קשי� ה�

הראשוני� הציעו כמה אפשרויות לביאור כל . כלאיי� לכוהני� בלבישת בגדי הכהונה

  .וננסה לעמוד על כוונת�, המקורות האלה יחד

                                                 

 .ו, ח"כ שמות   1
 .טו, ח"כ ש�   2
 עוסק שהפסוק מדנול מהיכ� המסבירי�, אמר ה"ד א"ע ו יומא ˙ÂÙÒÂ˙ב וראה, כט, ט"ל ש�   3

 .גדול כוה� של באבנטו
 .ב"ע יב ביומא רבי דעת   4
 .ב"הי ח"פ בו והעובדי� המקדש כלי הלכות   5
6   ‡˙ÙÒÂ˙ ב"ע עא יומא; ז"ה ט"פ מנחות. 
 .ג"הי ח"פ בו והעובדי� המקדש כלי בהלכות �"ורמב, הניחא ה"ד א"ע יב יומא על È"¯˘ ראה   7
 שזו לומר קשה א0, להבי� נית� כ0 שאמנ�, להעיר יש. בעוצו ה"ד ב"ע סא מנחות על י"רש   8

 ברמת להסתפק שנית� לומר היה אפשר שכ�, מפשת� תכלת לעשות שאי� מוחלטת יהירא

, ב"ע ד יבמות ראה, שונה הוא צמר היא שתכלת לכ0 הגמרא בדברי המקור לכ�. פחותה צביעה

 .עמרא ותכלת ה"ד ש� י"וברש
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  :שת בגדי הכהונה כלבישת כלאיי� אחת מגדירה בברור את לביהסוגי

סלקא ,  כהני� איצטרי+ ליה!פשיטא. כוהני� לוי� וישראלי�, הכל חייבי� בציצית

 מא� דלא � "גדילי� תעשה ל+... לא תלבש שעטנז"דעת+ אמינא הואיל וכתיב 

והני כהני� הואיל ואשתרי , אישתרי כלאי� לגביה בלבישה הוא דמחייב במצות ציצית

בלא עיד� , נהי דאישתרי בעיד� עבודה,  קא משמע ל��  לא לחייבוכלאי� לגבייהו

 ).ב"ערכי� ג ע(  עבודה לא אישתרי 

  :מוש הכוהני� בבגדי הכהונה בשעת שינהיסוגיה שניה עוסקת בש

�דהא איכא , ותיפוק לי משו� כלאי�... פושטי� ומקפלי� ומניחי� אות� תחת ראשיה

בגדי כהונה ... רב אשי אמר... א מתהני מכלאי� ה�ונהי נמי דניתנו ליהנות בה� , אבנט

�  האי נמטא גמדא דנרש שריא : כי הא דאמר רב הונא בריה דרבי יהושע, קשי� ה

  ).א"יומא סט ע(  

. אלא שיש בה� היתר משו� קשיות�, ג� סוגיה זו רואה את בגדי הכהונה ככלאיי�

דברי� . הונה בלבדכבר בסוגיה זו נראה שההיתר בבגדי� קשי� אינו מוגבל לבגדי כ

הדנה בהיתר לשלוח ביו� טוב אריג ובגד כלאיי� , אלו עולי� ג� מסוגיה נוספת

  :לחברו

? כלאי� למאי חזו... וה� לצור+ המועד, וא, על פי שיש בה� כלאי�... משלחי� כלי�

...�  האי נמטא גמדא דנרש שריא : וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע, אלא בקשי

  ).א"טו ע�ב"ביצה יד ע(  

ובבגדי� קשי� אי� משו� , השאלה העולה מהסוגיות היא שא� בגדי כהונה קשי� ה�

מה , וא� כ�, הרי שלא הותר כלל איסור כלאיי� מדאורייתא אצל הכוהני�, כלאיי�

  ?הצור0 בדגש מיוחד לחייב� בציצית

  .וכדלהל�, והלכו בכמה דרכי�, הראשוני� עסקו ביישוב שלש סוגיות אלה

‡ .ËÈ˘ ˙‰ ˙ÂÙÒÂ˙-‰˘˜ „‚·· ÌÈÈ‡ÏÎ ˘È   

והוא הגבלת ההיתר של כלאיי� בבגדי� , אופ� ראשו� לישוב הסוגיות מופיע בתוספות

, א� שקשי� ה�, כוה� הלובש בגדי כהונה, לדבריה�. קשי� לדיני� מדרבנ� בלבד

וא� כ� מצאנו שהתורה התירה , עושה מעשה שמתקיימי� בו התנאי� לאיסור כלאיי�

יש בלבישת בגד כלאיי� קשה משו� איסור , וא� שבגדי כהונה קשי�. הלו איסור ז

משו� שהצעה תחתיו , ההיתר בעניי� כלאיי� קשי� מוגבל לישיבה עליה�. כלאיי�

  .הוא איסור דרבנ�
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  :כ0 תרצו התוספות את הקושיא דלעיל

לכ� נראה דדוקא להציע תחתיה� דהואיל דברכי� ליכא אלא איסור דרבנ� להציע 

 �  9.)ה אלא בקשי�"א ד"ביצה טו ע(   לא גזורבקשי

א0 דבר זה . ואילו לבישת בגד קשה אסורה, הצעת בגד קשה מותרת, לדבריה�, א� כ�

שמשמע לה� שהותרו ג� , אינו מספיק לדעת� לבאר את ההיתר בנמטא גמדא

  : לכ� הוסיפו ואמרו10.בלבישה

ז יש בו איסור כלאי� מיירי שהוא שוע טווי ונוז וא] בגדי כהונה[ויש לומר דגבי 

א� כ� אפילו קשי� אסורי� בלבישה , וכיו� שה� אסורי� מ� התורה, מדאורייתא

דמדאורייתא בעינ� ) ב"סא ע(כדאמרינ� בנדה , אבל גמדא אינו אלא דרבנ�, ובהעלאה

וכיו� דרכי� , מיירי דוקא דרבנ�, והא דקאמר הלבדי� אסורי�. שיהא שוע טווי ונוז

  .בקשי� לא גזור, נ� אפילו בלבישהליכא אסורא אלא דרב

ואילו דיני כלאיי� , הכלל לשיטת התוספות הוא שאיסורי דרבנ� הותרו בבגדי� קשי�

איסור הצעה תחתיו . שאיסור� מהתורה נוהגי� בבגדי� קשי� ובבגדי� רכי� בשווה

ג� איסור הלבישה של בגד שאינו שוע טווי . שהוא איסור דרבנ� אינו נוהג בבגד קשה

  .אינו נוהג בבגד קשה, שהוא איסור דרבנ�, כגו� לבד, ונוז

 ומשו� כ0 מותרת 11,ייתכ� שלבישת בגד קשה אינה נחשבת כל כ0 דר0 לבישה

וזאת למרות העובדה שמ� התורה , היא בבגד שאילו היה ר0 היה איסורו מדרבנ�

  .לבישת בגד קשה נחשבת כלבישה לכל דבר

· .˙ËÈ˘·Ó¯‰ "Ì  

� עולה שיש איסור גמור מדאורייתא "ג� מדברי הרמב, ˙ÂÙÒÂ˙בדומה לשיטת ה

, מהלכות כלאיי�' � בפרק י"כשסוקרי� את דברי הרמב. בלבישת בגד כלאיי� קשה

                                                 

 בעניי� בגד שאינו המש0הא0 בלא  ,ה קשי�" ד,א"יומא סט עת בשיטה זו הובאה ג� בתוספו   9

 .בש� יש מי שפירש) �"א בדפי הרי"ביצה ז ע (·Â‡Ó‰ ÏÚ¯ וכשיטת� הביא .שוע טווי ונוז
וכתב שמהעובדה שדווקא נמטא , שהבי� בנקודה זו בדיוק להיפ0, „"¯‡·וראה להל� בדברי ה   10

. נראה שתלוי הדבר בפרשנות המילולית. תרגמדא הותרה משמע שבגד שנועד ללבישה לא הו

˘¯"È) מפרש ) ה גמדא"ה נמטא וד"א ד"ביצה טו ע‡ËÓ	 %לבד  ,‡„Ó‚ %ומכ0 נית� להבי� ; קשה 

 .ד נראה שהבי� שנמטא הוא מנעל"ואילו הראב, שהותרו ג� בלבישה, כהבנת התוספות
 שאי�, לבישה בדר0 �א מותרת שאינה, קשי� אריגי� הוצאת בעניי� ב"ע קמו בשבת ג� ראה   11

 .בה� להתחמ� דר0
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שאיסור� , את החילוק בי� בגד קשה לבגד ר0 רק בשני מקרי�שהזכיר אנו מוצאי� 

  :כ0 כתב בקשר לישיבה על בגד כלאיי� קשה. מדרבנ�

�� כרי� וכסתותכגו, בקשי� שאינ� נכרכי ,�והוא שלא יהיה , מותר לישב ולהסב עליה

  ).ג"י הי"פ(  בשרו נוגע בה� 

  : וכ0 כתב ביחס לפרוכת

וכ� הפרוכת שהיא כלאי� א� היתה רכה אסורה שמא יסמ+ לה השמש ותעלה על 

  ).ד"ש� הי(  בשרו וא� היתה קשה שאינה נכרכת מותרת 

 להיתר בבגד קשה עולה שלדעתו � שו� אזכור נוס�"מכ0 שלא מצאנו בדברי הרמב

שכל , היוצאי� מהכלל ה� מצבי� שאינ� לבישה. האיסור מתקיי� ג� בבגדי� קשי�

חשש שאינו קיי� בבגד קשה שאינו , איסור� מדרבנ� הוא שמא ייכר0 הבגד על בשרו

  .ולכ� איסור זה אינו קיי� בה�, נכר0

  : הדברי� מתבררי� ביותר בהקשר של בגדי כהונה

מפני האבנט , לבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה אפילו במקדש לוקי�כוהני� ש

  ).ב"ש� הל(  שהוא כלאי� ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה שהיא מצות עשה כציצית

ברור שאי� היתר , א0 לענייננו, בנושא גדרי וגבולות ההיתר בבגדי כהונה נעסוק להל�

ג� בגד שאיסור לבישתו . לא מדאורייתא ולא מדרבנ�, לבישת בגדי� קשי� כלל

  12.אי� בכ0 בכדי להתיר את לבישתו, ובנוס� לכ0 הוא קשה, מדרבנ�

� שונה מההיתר לדעת התוספות בטעמו "ההיתר של בגדי� קשי� לדעת הרמב

  :ובגדרו

ומשו� כ0 ,  טע� הקולא בבגד קשה הוא שאי� הדר0 ללבשולשיטת התוספות

כ0 בכל איסורי דרבנ� נוהגת הקולא של ולפי, איסורי כלאיי� שמדרבנ� אינ� נוהגי� בו

  .בגד קשה

 הקולא ממוקדת לדיני דרבנ� שנובעי� מחשש כריכה �"לדעת הרמבלעומת זאת 

  .שאי� בה� חשש זה, ודיני� אלו אינ� נוהגי� בבגדי� קשי�, על בשרו

                                                 

שהדגיש את מחלוקת� של התוספות , ד שא ב" ביו‡"¯Óהדברי� מבוארי� ג� בדברי ה   12

, אמנ� הנדו� ש� הוא לבישת לבדי� קשי�. � קשי�י� בעניי� לבישת בגדי כלאי"והרמב

עתו  א0 ג� לולי ד% ב"י ה"כמו שכתב בפ, � הוא מדאורייתא"ואיסור לבדי� קשי� לרמב

, י� קשהישלא מצאנו כלל היתר בלבישת בגד כלא, בנקודה זו היה אוסר לבדי� קשי� בלבישה

 .ג� כשמדובר על בגד שאיסור לבישתו מדרבנ�
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ואי� שו� , לבישת בגדי כהונה אסורה מ� התורה, לשתי השיטות הללו, ומכל מקו�

הקולא הנובעת מהיות� קשי� נוגעת . א� על פי שה� קשי�קולא בלבישת� 

  .להצעת� תחת ראשי הכוהני� בלבד

‚ .·‡¯‰ ˙ËÈ˘" „- Ô	·¯„ È	È„Ï ‡Ï‡ ÌÈ˘˜ ÌÈ„‚·Î ÌÈ·˘Á	 Ì	È‡ ‰	Â‰Î È„‚·   

לדעתו נמטא אינו , ראשית. ד הקשה על שיטת התוספות שתי קושיות"הראב

 זה נכו� שלבישת לבד קשה  ומכ0 שהותר דווקא נמטא מוכיח הוא שאי�13,מלבוש

  .ברור לדעתו שבגד קשה הותר מהתורה ג� בלבישה,  שנית14.הותרה

  :ד"כ0 כתב הראב

, אפילו בלבישה נמי מותרי� מ� התורה ואפילו ה� שוע טווי ונוז, כי מעיינת ביה שפיר

�ובגד כלאי� "מדקאמר , דמהיכא נפקא ל� דקשי� מותרי� ה�. הואיל וה� קשי

  אלמא בלבישה והעלאה נמי בעינ� רכי�, אי אינו אלא של חמו�ובגד וד, "שעטנז

  ).ב"סק, ,"א בדפי הרי"ביצה ז ע, בעל המאורהשגות על (  

הקושי המתעורר לשיטתו הוא . לדעתו אי� איסור תורה בלבישת בגד קשה, א� כ�

כמבואר , שא� בגדי כהונה קשי� ה�, ביחס בי� הסוגיה בערכי� לבי� הסוגיה ביומא

ומה הצור0 בהדגשה , לא מצאנו שהקלה התורה לגבי הכוהני� בעניני כלאיי�, ביומא

  :ד"על כ0 כתב הראב. שכוהני� חייבי� בציצית

�במסכת יומא . מעתה קשה לנו מימרא דערכי� דאמרינ� כהני� אשתרי כלאי� לגביה

�ונראה לי . ואי קשי� ה� היכ� אשתרי כלאי� לגביהו, אמר רב אשי בגדי כהונה קשי� ה

  .)ש�(  בגדי כהונה א, על גב דקשי� ה� יש הנאה בלבישת�ד

, מו� והנאהיכיו� שיסוד ההיתר של בגדי� רכי� הוא שאינ� בגדי� של ח, לדבריו

שא� שקשי� ה� קיימת הנאה , בבגדי כהונה לא קיי� ההיתר של בגדי� קשי�

  .בלבישת�

הני� שהתירה את קיפול הבגדי� והנחת� מתחת ראשי הכו, את הסוגיה ביומא

והיא שאיסור הצעה של , ד בנקודה אחרת"משו� שבגדי כהונה קשי� ה� תולה הראב

                                                 

 .10כדלעיל בהערה    13
והיא , ד באמירה שאינה נוגעת כל כ0 לענייננו" מכ0 שרק נמטא הותר מתר1 הראבהאת הקושי   14

, חכמי� אסרו לבישה של כל בגד קשה, תר בלבישהא� שמהתורה בגד קשה מו, שלדעתו

ג� לדעת , שכאמור לעיל, יש להעיר. כל ההיתר הוא דווקא בהצעה תחתיו. ואפילו של לבד

 .� לבד קשה לא הותר בלבישה"הרמב
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, כיו� שהצעתו אינה שכיחה, ובגד קשה, כלאיי� תחת האד� הוא כולו איסור דרבנ�

  15.ולא גזרו חכמי� לאסר

„ . ¯Â‡Ó‰ ÏÚ· ˙ËÈ˘-„ÂÙ‡·Â Ô˘ÂÁ· ˜¯ Â¯˙Â‰ ÌÈÈ‡ÏÎ   

לדעתו אי� . ניי� כלאיי� בבגדי הכהונהלבעל המאור שיטה שונה ליישוב הסוגיות בע

כדר0 (כיוו� שהאבנט נועד לחגור והיה קשה , ה� הדיוטואיסור כלאיי� בלבישת בגדי כ

והסוגיה בערכי� שאמרה שהותרו כלאיי� לכוהני� מתייחסת ללבישת החש� , )חגורות

   .ה� הגדולועל ידי הכ, שנועדו ללבישה והיו רכי�, והאפוד

  :כ0 כתב בעל המאור  

�אבל , מפני שהיו חוגרי� בה� מתניה�, האבנטי� של כה� גדול ושל כה� הדיוט היו קשי

בחש� ואפוד של , זה שאמרו במסכת ערכי� דאשתרי כלאיי� לכוהני� בבגדי כהונה

�   לפי שהיו עשויי� ללבישה, כה� גדול שהיה בה� כלאיי� והיו רכי� ולא קשי

  .),"א בדפי הרי"ביצה ז ע(  

 שבגדי� קשי� שאינ� מחממי� È,16"¯˘ שיש להסביר במה שכתב כשיטה זו יתכ�

, לפי דבריו; � העלאה דומיא דלבישה� בה שאי,כלאיי�איסור  משו� נ� אסורי�אי

  .בבגדי כוה� הדיוט אי� כלל משו� כלאיי�

וג� , אינה אסורה מהתורה, נעיר שלשיטה זו לבישת בגד קשה מותרת לכתחילה

  .חכמי� לא אסרוה

                                                 

י� קשה אי� איסור ללבשו יד לכ0 שבגד כלא"יש מקו� לכאורה לדו� בשאלת מקורו של הראב   15

ד בעניי� הצעה "סוגיות המזכירות קולא בבגדי� קשי� מסביר הראבשלכאורה את ה. מדי� תורה

 קשה אי� כלאיי� מפורשת האומרת שבגד סוגיהוא� כ� לא מצאנו , או בעניי� נעליי�, תחתיו

 נעו1 בקושי ולא כלאיי�ואולי לדעתו היתר לבישת נעליי� קשות מ. לוקי� על לבישתו

 "שאינו שוע"שהוא איסור דרבנ� , מלבדברה על נעליי� יאלא שהגמרא ד, בהיות� נעליי�

, ואולי לדעתו היתר נעליי� מלבד קשה. שייתכ� שהקלו בו משו� שאינו שכיח, ד"כלשו� הראב

, אלא בהיות� עשויות מבד קשה, ולא בהיות� עשויות מלבד, אינו נעו1 לא בכ0 שאלו נעליי�

תכ� ג� שהדבר יוי. ווחכמי� לא גזרו בו אלא לאסור את לבישת, שמ� התורה מותר בלבישה

הרי בו לכאורה יש רגילות להשתמש , כמו כ� יש לשאול מדוע הותר נמטא. פשוט לו מסברא

 .ויש לעיי� עוד בדבר. בבגד קשה
ולכאורה , י נכתבו בהקשר של בגדי כהונה"דברי רש. ה שרי"ה קשי� וד"א ד"סט עיומא     16

:  יורה דעה סימ� שא שכתב·ÛÒÂÈ ˙È בועיי�.  בבגדי כוה� הדיוטכלאיי�משמעות� שאי� איסור 

דגבי , כתב בהיפ0) ה שריא"ה בקשי� וד"א ד"טו ע(י עצמו בסו� פרק קמא דיו� טוב "ורש"

 ".י ידוע לנו"ולכ� אי� דעתו של רש, נמטא דנרש שריא כתב דהיינו דווקא לישיבה
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‰ .˘‰ ÌÂÎÈÒ‰	Â‰Î‰ È„‚· Ï˘ Ì˙ÈÈ˘Ú ÔÙÂ‡ „ˆÓ ÌÈÈ‡ÏÎ ÔÈÈ	Ú· ˙ÂËÈ  

ולכ� ג� ,  בלבישת בגדי כלאיי� קשי� יש איסור מהתורה˙ÂÙÒÂ˙לדעת ה .1

  .בלבישת בגדי כוה� הדיוט היה איסור כלאיי� שהותר לכוהני�

שחייב מלקות בלבישת בגדי כוה� הדיוט , Ó¯"Ì·הדברי� בולטי� בדברי ה .2

  .ללבש�במצבי� שבה� לא קיי� ההיתר 

א0 בבגדי ,  אי� כלל איסור מהתורה בלבישת בגדי� קשי�„"¯‡·לדעת ה .3

כיו� שיש , שאינ� בכלל בגדי� קשי� לעניי� זה, כהונה יש איסור מהתורה

  .הנאה בלבישת�

ומה שמצינו ,  אי� איסור כלל בלבישת בגדי כוה� הדיוט·Â‡Ó‰ ÏÚ¯ולדעת  .4

  . בלבדמדובר הוא לגבי כוה� גדול, שאיסור כלאיי� הותר

‚ .‰	Â‰Î È„‚·· ¯˙È‰‰ ˙ÂÏÂ·‚  

שהדיו� , בעניי� גבולות ההיתר שהתירה התורה לכוהני� מצאנו שתי סוגיות בגמרא

שפרט , יש להעיר. בה� הוא בלבישה של בגדי הכהונה שאינה נצרכת לעבודת המקדש

שנית� , לאיסור כלאיי� יש לדו� בכ0 מצד שימוש בבגדי הכהונה לצרכי� פרטיי�

ונית� לראותו כדבר לא רצוי שאינו ראוי לכבוד� , וכעי� מעילה,  איסור גמורלראות בו

  .של בגדי� אלה

ה� הדיוט שו� איסור מטע� ו אי� בלבישת בגדי כ·Â‡Ó‰ ÏÚ¯לשיטתו של , כאמור

 בבגדי כוה� הדיוט יש „"¯‡· והÓ¯"Ì·ה, ˙ÂÙÒÂ˙ה ולעומת זאת לפי שיטות, �יכלאי

  .וכמו שנראה להל�,  משליכי� על פירוש הסוגיותהדברי�. איסור כלאיי� מדאורייתא

הנובעות בי� היתר , כמו כ� קיימות מחלוקות בהבנת גבולות ההיתר למסקנה

  .וג� בכ0 נעסוק בהמש0, מלשונות שוני� בי� הסוגיות

כ0 . שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ראשית יש לציי� שאי� מעילה בבגדי כהונה

 ה"פ מעילה הלכות ( להלכה�"וכ� פסק הרמב, )א" ענד(עולה מדברי הגמרא בקדושי� 

  .)ד"הי

. ולא בשאלה של מעילה, בשאלה של איסור והיתר, א� כ�, הדיו� שלפנינו מתמקד

חיוב מלקות ללובש שלא על פי ההיתר ייתכ� רק לאוסרי� לבישת בגדי כהונה משו� 

  .כלאיי�

  :כ0 נאמר בגמרא בערכי�  
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  ).ב"ג ע(  בלא עיד� עבודה לא אשתרי , הבעיד� עבוד) כלאיי�(=נהי דאשתרי 

  :ובגמרא ביומא נאמר

ובמקדש בי� בשעת עבודה בי� שלא בשעת , היוצא בה� למדינה אסור, בגדי כהונה

  ).א"סט ע(  שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בה� , עבודה מותר

והוא חל , לפי הגמרא ביומא ההיתר נרחב יותר: ישנה סתירה בי� הסוגיות, לכאורה

ולעומת זאת לפי הגמרא בערכי� ההיתר מוגבל רק ,  ג� שלא בשעת עבודהבמקדש

  .בראשוני� מצאנו שני תירוצי� לשאלה זו. לשעת עבודה בלבד

‡ .·¯ ıÂ¯È˙È Ì˙ Â	-ÏÂÁ È„‚·· ˜¯ ÌÈÈ‡ÏÎ ˙¯ÒÂ‡ ÔÈÎ¯Ú· ‡¯Ó‚‰   

  :˙ÂÙÒÂ˙כתבו ה

�אמרינ� כד, אפילו שלא בעיד� עבודה, ואומר רבנו ת� דהת� נמי אישתרו בכל עניי

ש לא היו ישני� בבגדי "ת: "גבי בגדי כהונה ניתנו ליהנות בה� או לא, בפרק בא לו

ועוד תניא הת� גבי בגדי ).  ב"יומא סח ע" (כהונה שינה הוא דלא הא הלוכי מהלכי

ובמקדש מותר בי� , משו� איסור הקדשמשו� איסור הקדשמשו� איסור הקדשמשו� איסור הקדשפירוש , כהונה דלצאת בה� במדינה אסור

כלומר , הא דקאמר נהי דאשתרו בשעת עבודהו. בשעת עבודה בי� שלא בשעת עבודה

מי אישתרו , בגדי חולבגדי חולבגדי חולבגדי חולפירוש , שלא בשעת עבודה, בגדי� שלובשי� בשעת עבודהבגדי� שלובשי� בשעת עבודהבגדי� שלובשי� בשעת עבודהבגדי� שלובשי� בשעת עבודה

  ).ה טלית"ב ד"חולי� קי ע(  בכלאי� 

 וכ� יש ראשוני� נוספי� 17,הדברי� הללו מופיעי� בתוספות ג� במקומות נוספי�

  18.שסוברי� כשיטה זו

בי� לבישה בשעת עבודה ללבישה שלא בשעת עיקרו של התירו1 בכ0 שהחלוקה 

  .אינה זהה, שמופיעה בשתי הסוגיות, עבודה

עיד� 'המושג , שאוסרת לבישה שלא בשעת עבודה משו� כלאיי�, בגמרא בערכי�

עיד� '; והכוונה היא ללבישת בגדי� שאינ� בגדי כהונה,  מציי� את סוג הבגד'עבודה

לעומת זאת בגמרא . 'בגדי חול'משמעו  'בודהלא עיד� ע'ו', בגדי כהונה' משמעו 'עבודה

                                                 

 .ה תיפוק"א ד" יומא סט ע˙˘È ˙ÂÙÒÂ	ÌÈ, א דבור ראשו� בעמוד"מנחות מא ע   17
 „"¯‡·בהסבר שיטת ה, )ב"י%א"ח הי"הלכות כלי המקדש פ (Ó ÛÒÎ˘	‰ראה כעי� זה בדברי ה   18

, אמנ� לפי דבריו החילוק הוא במקומות. שנזכר בגמרא בערכי� הוא במקדש' בשעת עבודה'ש

שלכאורה דברי� , א0 קשה. ושלא במקדש נאסרו, כלאיי�הותרו , דהיינו במקדש, בשעת עבודה

 .שיובאו להל�, ·Â‡Ó‰ ÏÚ¯ד בהשגות על "קנה אחד ע� דברי הראבאלה אינ� עולי� ב
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ביומא שמתירה לבישה של בגדי כהונה במקדש שלא בשעת עבודה מתפרש המושג 

  .דהיינו זמ� העבודה במקדש,  באופ� מילולי'עיד� עבודה'

נו ת� הוא שההיתר משו� כלאיי� כולל ג� את יעניי� נוס� העולה בדבריו של רב

  .עתו רק משו� איסור הקדששאסורה לד, הלבישה מחו1 למקדש

שלדעתו אי� בבגדי כוה� , ·Â‡Ó‰ ÏÚ¯בנקודה זו נפגשי� הדברי� ע� שיטתו של 

וג� הוא מסביר את דברי הגמרא ביומא שאוסרת לצאת , הדיוט משו� כלאיי� כלל

  .משו� מעלה מדרבנ� שעשו בבגדי קדש, בבגדי כהונה למדינה

) כולל האבנט(ה� הדיוט ובבגדי כשג� האיסור לצאת במדינה , לשיטת� בנקודה זו

 שהאיסור לצאת בבגדי כהונה למדינה 19 שכתב„"¯‡·שות� ג� ה, אינו משו� כלאיי�

  20.הוא משו� דר0 חול

בגדי "בהקשר להלכות כלאיי� בה נאמר ש ˙ÙÒÂ˙‡שמה, יש להעיר על שיטה זו

ש שילכאורה משמע , )ה"פ סו� כלאיי� הלכות ("כה� גדול היוצא בה� למדינה חייב

דברי התוספתא הביאו את .  בגדי כוה� גדול מחו1 למקדשתבלבישאיסור כלאיי� 

 איסור כלאיי� קיי� %  שאי� בה היתר כלל, לומר שבמדינה21התוספות במנחות

ד "ובדברי הראב, ומכל מקו� בדברי התוספות בחולי�. מדרבנ� הפחותכל ל, במלואו

  .שו� כלאיי�המאור מבואר שיסוד האיסור איננו מבעל בהשגות על 

· .·Ó¯‰ ıÂ¯È˙" Ì-‰„Â·Ú ˙Ú˘· ‡Ï˘ Â¯˙Â‰ ÌÈ„‚·  , ¯˙Â‰ ‡Ï Ë	·‡  

  :�"כ0 כתב הרמב

�לפיכ+ לובש� ביו� עבודתו ואפילו שלא בשעת עבודה , בגדי כהונה מותר ליהנות בה

  . מפני שהוא שעטנז אסור לכה� הדיוט ללובשו אלא בשעת עבודה, חו� מ� האבנט

                                                 

 שהקשה מה 'ל סימ� ‡¯È‰ ˘‡‚˙ב וראה. דבריו בראש, ב"ע ח ביצה, ‰ÏÚ· ¯Â‡Ó על בהשגותיו   19

; והוהמצ לתחו� תריהה מוגבל שבציצית, )ט"ה ג"פ (ציצית הלכות על בהשגות „"‰¯‡· מדברי

 שמצוות� כהונה שבבגדי לתר1 שכתב) א אות ט �סימ יבמות (‰ı·Â˜ ˙Â¯Úה בדברי ג� וראה

 בלא צמר בבגד ג� לקיימה שנית�, בציצית כ� שאי� מה, יותר רחב יהא תרישהה מוב� בכלאיי�

 .כלאיי� איסור
 אלא, הבגדי� קדושת משו� הוא במדינה לצאת האיסור Ó¯‰"Ì· לדעת ג�, להל� שנראה כפי   20

 .כלאיי� משו� ג� נאסר הדבר כלאיי� בה� שיש בבגדי� שלדעתו
 .בעמוד ראשו� בוריד א"ע מא   21
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  22).ב"י�א"ח הי"הלכות כלי המקדש פ(  

שאוסרת לבישת בגדי כהונה שלא בשעת ,  בערכי�ה� עולה שהסוגי"מדברי הרמב

שעוסקת ,  ביומאהלעומת זאת הסוגי. עוסקת בלבישת האבנט, עבודה משו� כלאיי�

 ומדובר בה, יחסת לאיסור כלאיי�יאינה מת, בשאלה הא� מותר ליהנות מבגדי כהונה

ואסורה , דש ג� שלא בשעת עבודהשמותרת במק, על לבישת הבגדי� ללא האבנט

  23.במדינה

ולוקי� על , לבישת האבנט שלא בשעת עבודה אסורה מ� התורה, לאור הבנה זו  

  24.)ב"י הל"פ (� בהלכות כלאיי�"כמו שכתב הרמב, כ0

‚ .˙ÂÙÒÂ	 ˙ÂÏ·‚Ó  

ונמנה , שלשה נושאי� נוספי� נדונו בדברי הראשוני� בהקשר של גבולות ההיתר

ולא בהיתר , וב דיוני� אלה עוסק בשאלת ההיתר לכתחילהאמנ� ר. אות� להל�

  :וזאת בהתא� לשיטות השונות, משו� כלאיי�

הדיו� מוגבל מראש , שכלאיי� הותרו רק בשעת עבודה, Ó¯"Ì·לשיטת ה .1

  .לבגדי� שאי� בה� כלאיי�

הדיו� ,  שאי� מציאות של כלאיי� בבגדי כוה� הדיוט·Â‡Ó‰ ÏÚ¯לשיטת  .2

  .ות כלאיי�בלבישה אינו עוסק בהלכ

ההיתר משו� כלאיי� כולל ג� ) ˙"¯שהיא לכאורה כ („"¯‡·ולשיטת ה .3

והדיו� במגבלות אינו מטע� איסור , מצבי� שמחו1 למסגרת היתר הלבישה

  .כלאיי�

כגו� מה שמצאנו לשיטת , ההשלכה להלכות כלאיי� משמעותית בנקודות מסוימות

ה מבגדי כהונה שלא בדר0 נו ת� אפשרות של איסור משו� כלאיי� בעניי� הנאירב

ה� גדול ווכ� תיתכ� השלכה לשיטתו של בעל המאור לעניי� כ. שלא הותרה, לבישה

  .ש� והאפוד מעבר לגבולות ההיתרושלבש את הח

  :אלה הנושאי� שנדונו

                                                 

ראה , כ� הוא ג� בכתבי יד. וכפי שעולה מהתוכ�, הלכה יב היא המש0 רצו� של הלכה יא   22

 .¯Ù	�Ï˜ בהוצאת " שבסו� הרמב˘È	 ÈÈÂ	Â‡ÁÒÂ˙ב
 .�"הרמב בלשו� מפורש אינו במדינה לבישה של שהאיסור, להעיר יש   23
 .עיי� ש�,  בדיו� בשיטתולעיל הובא   24
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 הא� מותר לכוהני� רק להישאר ע� בגדי כהונה לאחר %לבישה לכתחילה  .1

� זמ� רב לפני העבודה או שג� מותר לה� ללבש, שלבשו אות� לעבודה

  .וכדומה

 הא� ההיתר ללבוש בגדי כהונה שלא בשעת העבודה הוא רק בשעות %בלילה  .2

  .או שמותרי� ה� ללבש� ג� משחשכה, היו�

 הא� ההיתר כולל ג� שימוש בבגדי כהונה שלא בדר0 %שלא כדר0 לבישה  .3

  .כגו� להניח� מראשותיו, לבישה

  .בנושאי� אלהלהל� נביא בקצרה מתו0 דברי הראשוני� 

‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‰˘È·Ï  

בה נאמר שאי� מעילה בבגדי כהונה , א"נא ע  מהגמרא בקדושי�25 הוכיחו˙ÂÙÒÂ˙ה

שכל ההיתר הוא משו� שקשה לצמצ� , משו� שלא נתנה תורה למלאכי השרת

  .א0 אסור ללבש� לפני שמתוכננת עבודה, יד בסיו� העבודהיולפשוט את הבגדי� מ

לפיכ0 לובש� ביו� עבודתו , מותר ליהנות בה�בגדי כהונה " פסק Ó¯"Ì·א0 ה

מדבריו משמע שביו� . )א"ח הי"הלכות כלי המקדש פ( "ואפילו שלא בשעת עבודה

  :Ó"ÒÂ˜¯Â˜ È‰¯ פירשוכ0 . העבודה מותרת הלבישה לפני שעת העבודה

א, על גב דבהא לא , נראה שדעת רבינו שביו� עבודה מותר אפילו ללבש� לכתחילה

כיו� שהותר אפילו ישב שלש או ארבע , יתנה תורה למלאכי השרתשיי+ טעמא דלא נ

פ שיכול כל אד� ליזהר בזה ויכול "שעות בה� אחר עבודה והוא לבוש בה� אע

מעתה אותו יו� , לא חלקו בי� מעט להרבה, להפשיט� שעה או שתי� אחר עבודה

  .רבנ�דלא פלוג , אפילו הפשיט� וחזר ללבש� לכתחילה שלא לעבודה, הותר לגמרי

‰ÏÈÏ·  

א0 ; כיו� שאינו זמ� עבודה,  הביא דעה שאסור ללבוש בגדי כהונה בלילה26„"¯‡·ה

 משו� %סיבה . והביא לכ0 סיבה והוכחה, כתב שמותר ללבוש בגדי כהונה ג� בלילה

,  ממה שכתוב שלא היו ישני� בבגדי קדש%והוכחה , שאיברי� ופדרי� קריבי� בלילה

  .טה נעשתה סמו0 לשינהמשמע שהפשי, אלא פושטי� אות�

                                                 

 .ה בגדי"א ד"סט עיומא    25
 .�"ב בדפי הרי" ביצה ז ע,·Â‡Ó‰ ÏÚ¯בהשגותיו על    26
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, ד שההיתר הוא ביו� בלבד" שרצה לדייק מדברי הראבÓ‰ ˙·Î¯Ó27˘	‰וראה ב

 נראה שאי� זו 28,המאור יצאו מידיו של אותו מחברבעל א0 בהנחה שההשגות על 

  ".ביו� עבודתו"שכתב , Ó¯"Ì·דיוק שכזה ייתכ� בדברי ה, מכל מקו�. דעתו

‰˘È·Ï Í¯„  

. ותרו בגדי כהונה משו� כלאיי� שלא בדר0 לבישה רצו להוכיח שלא הÂÙÒÂ˙29˙ה

 בה נזקקה הגמרא לתר1 את א" סט עהתוספות הוכיחו דבריה� מהגמרא ביומא

הני� בכ0 שאי� זה תחת ראשיה� ממש או ותר להניח בגדי כהונה תחת ראשי הכיהה

תר הכלאיי� מתיר ג� ישג� לשיטה שה, מכ0 מוכח לדעת�. בכ0 שבגדי כהונה קשי�

  .הוא אינו מתיר כי א� לבישה בדר0 לבישה בלבד, עת העבודה בפועלמעבר לש

ÌÂÎÈÒ  

,  האפוד, החוש�% ארבעה בגדי כהונה שהיו עשויי� מצמר ופשתי�עסקנו בבמאמר זה 

  . גדול בשאר ימות השנה ואבנטו של כוה� הדיוטה�וכהאבנט של 

 קשי� לבי� ראינו את הסברי הראשוני� ליחס בי� הסוגיה המתירה לבישת בגדי�

וביחס בי� שתיה� לסוגיה שנאמר בה , הסוגיה שנאמר בה שבגדי כהונה קשי� ה�

  :בזה ראינו ארבע שיטות .שכלאיי� הותרו לכוהני� בבגדי כהונה

  . כתבו שהיתר בגדי� קשי� שיי0 רק באיסורי דרבנ� שבכלאיי�˙ÂÙÒÂ˙ה .1

שש שטעמ� ח,  הזכיר את היתר בגדי� קשי� רק באיסורי דרבנ�Ó¯"Ì·ה .2

  .שמא ייכר0 הבד על בשרו

יש צור0 בדרגת קושי גבוהה כדי שיהא הבגד מותר בלבישה , „"¯‡·לשיטת ה .3

  .דרגה שאינה קיימת בבגדי כהונה, מ� התורה

והיתר , מחמת קשיותו,  באבנט אכ� אי� משו� כלאיי�·Â‡Ó‰ ÏÚ¯ולדעת  .4

  .כלאיי� לכוהני� נמצא רק בחש� ובאפוד

תחילה בחנו את דברי הראשוני� ביישוב סתירת . יתרלאחר מכ� ראינו את גבולות הה

  .הסוגיות בעניי� היתר לבישת הבגדי� במקדש מעבר ללבישת� לצור0 העבודה

                                                 

 .ב"הי ח"פ המקדש כלי הלכות על   27
 .ד"הראב בערÌ˘ ÌÈÏÂ„‚‰ 0מ שמשמע כפי   28
 .ה טלית"ב ד"חולי� קי ע   29
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,  ההיתר משו� כלאיי� הוא רחב ביותר„"¯‡·ה ו	ÈÌ˙ Â¯·ראינו שלשיטת 

אלא מחמת קדושת� של , והאיסור ללבוש בגדי כהונה במדינה אינו משו� כלאיי�

עשוי ה, האבנט  אתשויש איסור ללב % Ó¯"Ì·הלדעת , לעומת� .בגדי הכהונה

   .א� במקדש מחו1 לזמ� העבודה, �ימכלאי

שלחלק� ייתכ� שיש השפעה ג� , הלבישההיתר על לבסו� בחנו מגבלות נוספות 

ובעניי� , ראינו מחלוקת בעניי� לבישה לפני הצור0 לתחילת העבודה .על איסור כלאיי�

ו את דברי התוספות המגבילי� את ההיתר משו� כלאיי� וכ� ראינ, לבישה בלילה

  .ללבישה בלבד



  ז"תשס' דר ה א-יג מעלין בקודש 

   





  ז"תשס' דר ה א-יג מעלין בקודש 

   

Ô‰Î Ï‡ÈÓ¯Î ·¯‰  

ÂˆÓ· ÌÈ˘	Â ÌÈ	Ë˜ ÔÈ„ÂÌÈÏ˜˘ ˙  

 ‰¯Â˙‰ ¯Â‡È· ÈÙ ÏÚ ÔÂÈÚל·Ï¯" ‚  

‡ .‰ÁÈ˙Ù  

· .«ÂˆÓÂ ‰ÏÚÓÂ ‰	˘ ÌÈ¯˘Ú Ô·Ó Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ˙- ‡¯Â	Ë¯·Ó ‰È„·ÂÚ È·¯ ˙Ú„ 

ÍÂ	ÈÁ‰ ¯ÙÒÂ  

‚ .ˆÓ«ÂÂÁÓ ˙ ˙ÂÂˆÓ ÏÈ‚Ó Ï˜˘‰ ˙Èˆ-ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙Ú„  ,·Ó¯‰"·Ó¯‰Â Ì" Ô  

„ . Â‰ÈÏ‡ ˙	˘Ó ÏÚ· ˙‰ÈÓ˙  

‰ .·Ï¯‰ Ï˘ Â¯Â‡È·"‰‰ÈÓ˙‰ ÔÓ ËÏÓ	‰ ‚  

Â .«ÂˆÓ· ÌÈ˘	 ÔÈ„ÌÈÏ˜˘ ˙  

‡ .‰ÁÈ˙Ù  

  :תשאכי בתחילת פרשת כתוב בתורה 

ֵדיֶה� ְוָנְתנ: ִאי< Bֶֹפר ַנְפ<Bִ 3י ִתAָא ֶאת רֹא< 4ְֵני ִי9ְָרֵאל ִלְפ.  ֶאל מֶֹ<ה 7ֵאמֹר'הַוְיַד4ֵר  Cק

ִדי� ַמֲחִצית .  4ְִפקֹד אָֹת� ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶה� ֶנֶג, 4ְִפקֹד אָֹת�'הַל CקDְל ָהעֵֹבר ַעל ַהBָ :ֶזה ִיְ=נ

ֵבר ַעל ֵבר ַעל ֵבר ַעל ֵבר ַעל Bֹל ָהעBֹֹל ָהעBֹֹל ָהעBֹֹל ָהעֹ. 'הַהEֶֶקל 4ְֶ<ֶקל ַהFֶֹד< ֶע9ְִרי� ֵ;ָרה ַהEֶֶקל ַמֲחִצית ַהEֶֶקל ְ=ר:ָמה ַל

ִדי� ִמ4ֶ� ֶע9ְִרי� ָ<ָנה ָוָמְעָלה ִיֵ=� ְ=ר:ַמת  CקDְר:ַמת ַה=ְ �ִדי� ִמ4ֶ� ֶע9ְִרי� ָ<ָנה ָוָמְעָלה ִיֵ= CקDְר:ַמת ַה=ְ �ִדי� ִמ4ֶ� ֶע9ְִרי� ָ<ָנה ָוָמְעָלה ִיֵ= CקDְר:ַמת ַה=ְ �ִדי� ִמ4ֶ� ֶע9ְִרי� ָ<ָנה ָוָמְעָלה ִיֵ= CקDְֶהָעִ<יר לֹא ַיְר4ֶה ְוַה6ַל לֹא ַיְמִעיט  ....''''ההההַה

ִרי� ֵמֵאת .  ְלַכDֵר ַעל ַנְפ<ֵֹתיֶכ�'הִמ1ֲַחִצית ַהEֶָקל ָלֵתת ֶאת ְ=ר:ַמת  CDBִֶס, ַהBֶ ְוָלַקְחָ= ֶאת

 ְלַכDֵר ַעל 'הַתָ= אֹת3 ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מ3ֵעד ְוָהָיה ִלְבֵני ִי9ְָרֵאל ְלִזBָר3� ִלְפֵני 4ְֵני ִי9ְָרֵאל ְוָנ

  ).טז�יא', שמות ל(   ַנְפ<ֵֹתיֶכ�

  .הוא עשרי� שנה" 'תרומת ה"הגיל המינימלי כדי להתחייב ב

  :די� הקטני� מופיע במשנה

 בעשרי� וחמשה ישבו .השולחנות היו יושבי� במדינ) באדר(=בחמשה עשר בו 

 גרי� , וישראלי�לוי� ? את מי ממשכני�. משישבו במקדש התחילו למשכ�.במקדש
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 כל קט� שהתחיל אביו לשקול על ....אבל לא נשי� ועבדי� וקטני�אבל לא נשי� ועבדי� וקטני�אבל לא נשי� ועבדי� וקטני�אבל לא נשי� ועבדי� וקטני� ,ועבדי� משוחררי�

  .)ג"א מ"שקלי� פ(    ואי� ממשכני� את הכהני� מפני דרכי שלו�.ידו שוב אינו פוסק

  :Ó¯"Ì·הוכ0 פסק 

,  חייבי� לית� מחצית השקל כהני� לויי� וישראלי� וגרי� ועבדי� משוחררי�הכל

אבל הגוי� שנתנו , וא� נתנו מקבלי� מה�, אבל לא נשי� ולא עבדי� ולא קטני�אבל לא נשי� ולא עבדי� ולא קטני�אבל לא נשי� ולא עבדי� ולא קטני�אבל לא נשי� ולא עבדי� ולא קטני�

 קט� שהתחיל אביו לית� עליו מחצית השקל שוב אינו .מחצית השקל אי� מקבלי� מה�

� על עצמופוסק אלא נות� עליו בכל שנה ושנה עד שיגדיל וית   

  . )ז"א ה"הלכות שקלי� פ(  

אול� .  א0 לכאורה הכוונה לפחות מגיל מצוות,גילו של הקט� צויי�מאמנ� לא 

  . בפסוקי� מופיע כאמור גיל עשרי�

· .ˆÓÂÂ ‰ÏÚÓÂ ‰	˘ ÌÈ¯˘Ú Ô·Ó Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ˙- ‰È„·ÂÚ È·¯ ˙Ú„ 
ÍÂ	ÈÁ‰ ¯ÙÒÂ ‡¯Â	Ë¯·Ó  

 שכוונת המשנה לקטני� פחות מגיל ש בפירושו למשנה פיר¯·Ë¯·Ó ‰È„·ÂÚ È	Â¯‡אכ� 

  :עשרי�

  . אפילו הביא שתי שערות והוא פחות מב� עשרי�� וקטני�וקטני�וקטני�וקטני�

  :דעתואת ) בביאורו למשנה ד(ÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙" Ëהוביאר 

  .בקרבנות) השנייה(=מיירי באדני� ותני� ) הראשונה(=ל דקמא "ס

  :ונבאר דבריו

  :ל ביארו ששלוש תרומות אמורות בפרשה"חז

  תרומת: שלש תרומות נאמרו בפרשה הזאת: רבי שמואל בר נחמ�רבי חגי בש�

� זו �" דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" .אדני� ותרומת שקלי� ותרומת המשכ

 ; זו תרומת שקלי��" מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" ;תרומת אדני�

 מה ,� למשכ� תרומת המשכ. זו תרומת המשכ��" וזאת התרומה אשר תקחו מאת�"

 ; מה שירצו יעשו כדי שתהא יד כול� שווה, תרומת שקלי� לקרב�;שירצו יעשו

 א,  א,  א,  א, ::::אמר רבי אבו�אמר רבי אבו�אמר רבי אבו�אמר רבי אבו� ."העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" ,תרומת אדני� לאדני�

  1.)א"א ה"ירושלמי שקלי� פ(  בפרשה הזאת נאמר בה שלש תרומותבפרשה הזאת נאמר בה שלש תרומותבפרשה הזאת נאמר בה שלש תרומותבפרשה הזאת נאמר בה שלש תרומות

                                                 

 .ב" ע מגילה כט,וראה ג� בבלי   1
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  : בביאורו לפסוק טוÈ"¯˘וכ0 כתב 

, תרומת אדני�תרומת אדני�תרומת אדני�תרומת אדני� אחת .שלוש פעמי�שלוש פעמי�שלוש פעמי�שלוש פעמי�' ' ' ' שנכתב כא� תרומת השנכתב כא� תרומת השנכתב כא� תרומת השנכתב כא� תרומת ה, תרמז לה� כא� שלש תרומו

ועלה למאת , שמנא� כשהתחילו בנדבת המשכ� ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל

, ומה� נעשו האדני�, "וכס, פקודי העדה מאת ככר") כה, ח"שמות ל(שנאמר , ככר

, י� שמנא�והשנית א, היא על ידי מנ. ' וגו"ויהי מאת ככר הכס,") כז, ש� ש�(שנאמר 

�באחד ") א, 'במדבר א( הוא המני� האמור בתחלת חומש הפקודי� � משהוק� המשכ

לקנות מה� קרבנות לקנות מה� קרבנות לקנות מה� קרבנות לקנות מה� קרבנות וה� , ונתנו כל אחד מחצית השקל, "לחדש השני בשנה השנית

לכפר "ועל אותה תרומה נאמר ,  והושוו בה� עניי� ועשירי�;צבור של כל שנה ושנהצבור של כל שנה ושנהצבור של כל שנה ושנהצבור של כל שנה ושנה

כמו , תרומת המשכ�תרומת המשכ�תרומת המשכ�תרומת המשכ�והשלישית היא . י�שהקרבנות לכפרה ה� בא, "על נפשותיכ�

,  ולא היתה יד כול� שוה בה;"כל מרי� תרומת כס, ונחשת")  כד,ה"שמות ל(שנאמר 

  .אלא איש איש מה שנדבו לבו

ומכא� למדו על , טטנו לעילי בפסוקי� שצ"' תרומת ה"שלוש פעמי� מופיע הביטוי 

ו ישראל בתחילת ל שנתנ מחצית השק%תרומת אדני� : קיומ� של שלוש תרומות

 באותה עת %תרומת המשכ� .  מחצית שקל זו ניתנה כשמנו את הע�;הקמת המשכ�

 מחצית השקל %תרומת קרבנות ציבור . התנדבו ישראל למשכ� איש כנדבת ליבו

   2. מחצית שקל זו ג� היא ניתנה כשמנו את הע�;שנתנו ישראל לאחר הקמת המשכ�

  .קרבנות הציבורה לדורות היא כמוב� רק התרומה לוהמצו

זה יתנו (" פסוק יג בי עובדיה מברטנורא לדעת ר% ט "יוספות  מבאר התו%כלומר 

כל העבר על הפקדי� מחצית השקל בשקל הקדש עשרי� גרה השקל מחצית השקל 

כל העבר על הפקדי� מב� ("ואילו פסוק יד ; אדני�העוסק בתרומת ") 'תרומה לה

וכיו� שבפסוק יד ,  בתרומת הקרבנותעוסק") 'עשרי� שנה ומעלה ית� תרומת ה

ה לדורות ומבואר שתרומת הקרבנות שהיא המצו" מב� עשרי� שנה ומעלה"מפורש 

  .היא דווקא מגיל זה

  :ÈÁ‰ ¯ÙÒ	ÍÂוכ� כתוב ג� ב

                                                 

עמדו הפרשני� ולא , י�יועל הזהות במנ, י�ני� בהפרש של חודשי� אחדיעל הצור0 בשני מני   2

מיוחדת היא ). פסוק יב(Ó¯" Ô· ו)י,  פרשה א·Ó„·¯ ¯·‰ על פי פסוק טז (È"¯˘ראה . נארי0 בזה

והוא , הסבור שהיה מניי� אחד בלבד) א, במדבר א; כה, שמות לח (Â˘ ¯ÂÎ· È¯"¯דעתו של 

מ� . פרק לח אות נ,  לפרשת פקודי˙ÓÏ˘ ‰¯Â‰ראה ג� . הכתוב בתחילת פרשת במדבר

  .  329%328' עמ, ח"תשמ, ירושלי�, ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ˙, ד קאסוטו"מ: החדשי� ראה
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, מב� עשרי� שנה ומעלהמב� עשרי� שנה ומעלהמב� עשרי� שנה ומעלהמב� עשרי� שנה ומעלה שית� כל אחד מישראל �מצות נתינת מחצית השקל בשנה 

, כס, בכל שנה ליד הכהני�ה גרה מחצית השקל שהוא משקל עשר, בי� עני בי� עשיר

  .3)ה"וה קומצ(  " זה יתנו כל העובר על הפקודי�): "יג', שמות ל(שנאמר 

‚ .ˆÓÂ«Â ˙ÂÂˆÓ ÏÈ‚Ó Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ˙-ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙Ú„  ,·Ó¯‰ ÔÎÂ"·Ó¯‰Â Ì" Ô  

  4:אבל בירושלמי כתוב

 אבל  אבל  אבל  אבל ....בשהביא שתי שערותבשהביא שתי שערותבשהביא שתי שערותבשהביא שתי שערות ''''הדא דתימהדא דתימהדא דתימהדא דתימ . הא לתבוע תובעי�.'ל כו"בחמשה עשר בו"

 כיני .5 ולמשכ� אי� ממשכני� עד שיביא שתי שערות.... לא הביא שתי שערות לא בדא לא הביא שתי שערות לא בדא לא הביא שתי שערות לא בדא לא הביא שתי שערות לא בדאא�א�א�א�

  .)ג"א ה"שקלי� פ(    אי� ממשכני� את הכהני� מפני דר+ הכבוד.'מתנית

 זמ� %הבאת שתי שערות ע�  שחיוב הבאת שקלי� חל ,נמצאנו למדי� מהירושלמי

  . לגיל מצוות) פחות או יותר(המקביל 

  :ל"רושו למשנה הנ בפי�"רמבהוכ0 כתב 

 �וקט� שלא הביא שתי שערות אי� ממשכני� אותו אלא מניחי� אותו א� שקל מקבלי

  .אמרו אי� ממשכני� עד שיביא שתי שערות, ממנו

  ):סו� פסוק יב( בפירושו לתורה �"רמבהוכ0 כתב 

אלא משהביא שתי שערות חייב אלא משהביא שתי שערות חייב אלא משהביא שתי שערות חייב אלא משהביא שתי שערות חייב , , , , השקלי� לקרבנות אינ� מב� עשרי� שנה ומעלההשקלי� לקרבנות אינ� מב� עשרי� שנה ומעלההשקלי� לקרבנות אינ� מב� עשרי� שנה ומעלההשקלי� לקרבנות אינ� מב� עשרי� שנה ומעלה

וה הכתוב שיביאו למלאכת המשכ� תרומת חצי השקל לכל העובר על  אבל צ...לשקוללשקוללשקוללשקול

 �ת העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצי"ורמז ,  שנה ומעלהעשרי�הפקודי� מב

  חיוב המצות חיוב המצות חיוב המצות חיוב המצותללללשכל הצרי+ כפרה שהגיע לכלשכל הצרי+ כפרה שהגיע לכלשכל הצרי+ כפרה שהגיע לכלשכל הצרי+ כפרה שהגיע לכל, )ופסוק ט ("השקל לכפר על נפשותיכ�

  .יביא מחצית השקל אחר לקרבנות

הוא מזמ� הבאת שתי שערות ולא מגיל עשרי� � מבאר שחיוב מחצית השקל "הרמב

 מגיל מצוות זקוק האד� %" לכפר על נפשותיכ�"רמז הוא מוצא לכ0 בביטוי . שנה

  . לכפרה ולכ� הוא מתחייב במחצית השקל

גיל זה אינו משמעותי ?  עשרי� שנה ומעלה%ומה בדבר הגיל המפורש בכתוב 

ת השקל שהביאו ישראל  אלא רק למחצי,ת הבאת מחצית השקל בכל שנהַולמצ

  . במדבר

                                                 

 .ד שעוועל"מהדורת רח   3
  ). א"תשס, ירושלי�, כפי שמופיע בהוצאת האקדמיה ללשו� העברית( לייד� על פי כתב יד   4

א מה שכתב "ראה הגהות הגרו; "ולמשכ� אי� ממשכני� עד שיהא ב� עשרי�" היא ‡"‰‚¯גירסת    5

  .  שנצטט להל�˘Ó	Â‰ÈÏ‡ ˙א היא שעומדת ברקע דברי ה"בכל אופ� גירסת הגר. בטע� גירסתו
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לא נאמרה על התרומה " מב� עשרי� שנה ומעלה" שההגבלה ,פואיוצא א

ת מחצית השקל והחיוב במצַו;  לדורות וממילא אי� לה ביטוי הלכתי,לקרבנות הציבור

  6.לדורות הוא ככל המצוות שחיוב� מגיל מצוות

  : היא,˙ÂË ÌÂÈ ˙ÂÙÒÂ· בלשונו של ה,מסקנת הדברי�

  .מיירי בתרומת הקרבנות' ניי� בתרומת אדני� וקרא קמא דלא כתיב ביה מב� כקרא ת

זה יתנו כל העבר על הפקדי� מחצית השקל בשקל הקדש עשרי� ("פסוק יג , כלומר

כל (" ואילו פסוק יד ,עוסק בתרומת הקרבנות ") 'גרה השקל מחצית השקל תרומה לה

 ;עוסק בתרומת האדני� ") ' ההעבר על הפקדי� מב� עשרי� שנה ומעלה ית� תרומת

ה ו מבואר שתרומת הקרבנות שהיא המצו, שבפסוק יג לא כתובה הגבלת גילמכ0ו

  . אינה דווקא מגיל עשרי�,לדורות

„ . Â‰ÈÏ‡ ˙	˘Ó ÏÚ· ˙‰ÈÓ˙  

) רבי ישראל משקלאב א"תלמיד הגר (˘Ó	Â‰ÈÏ‡ ˙בעל על כ0 אול� כבר תמה 

  :בביאורו לירושלמי שקלי�

איירי בתרומת ' ניי� בתרומת אדני� וקרא קמא דלא כתיב מב� כז קרא ת"ש ולפ"ומ

ש " כמשקלי�שקלי�שקלי�שקלי�' ' ' ' תרומות בפתרומות בפתרומות בפתרומות בפ' ' ' ' ורמיז גורמיז גורמיז גורמיז ג' ' ' ' וכי בשביל דדריש גמוכי בשביל דדריש גמוכי בשביל דדריש גמוכי בשביל דדריש גמוליטעמיה , הקרבנות תמוה

 דכל נעקור למקרא המפורש גבי שקלי� מב� עשרי�נעקור למקרא המפורש גבי שקלי� מב� עשרי�נעקור למקרא המפורש גבי שקלי� מב� עשרי�נעקור למקרא המפורש גבי שקלי� מב� עשרי�', תרומות כו' זו נאמרו ג' א, בפ

'? צ ב� כ"דשקלי� אשקלי� היא ונוקי� על אדני� לחוד ולמימר ' ההיא פרשתא פ

תרומות וג� אסמכתא בעלמא ' אלא אגב שהזכיר לעיל מינה ג' ק בגמ"ההיא דרשתא ל

  . הוא אבל עיקר דינא בשקלי� הוא

רבי ישראל משקלאב רואה בפרשת שקלי� פרשה אחידה מבחינת הנושא 

שהרי אי� סיבה הנובעת מ� הפסוקי� עצמ� לחלק  (ומבחינת ההלכות המפורטות בה

מטרתה של . והלימוד ששלוש תרומות נאמרו בפרשה הוא אסמכתא בלבד, )אותה

א0 אי� , אסמכתא היא למצוא בדר0 רמז ענייני� נוספי� שאינ� כתובי� במפורש

 .שדי� שקלי� הוא מב� עשרי� שנה ומעלה, בכוחה של אסמכתא לעקור מקרא מפורש

ק זה נאמר ופסו, פסוק זה נאמר בתרומה זו(כל חלוקת הפסוקי� שתוארה לעיל 

היא אינה תואמת : ויתירה מזו, נראית בעיניו שרירותית לחלוטי�) בתרומה אחרת

   .  ל"למטרתה של האסמכתא שכתבו חז

                                                 

משו� דתרומת " הבי� הפוË¯·Ó ‰È„·ÂÚ È· 0	Â¯‡¯ט כתב שיתכ� ש"יוספות יש לציי� שהתו   6

  ". אדני� קדמה בזמ� לתרומת הקרבנות
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‰ .·Ï¯‰ Ï˘ Â¯Â‡È·"‰‰ÈÓ˙‰ ÔÓ ËÏÓ	‰ ‚  

דר0 זו של ביאור . ל" שביאר על פי פשוטו של מקרא נמלט מהבעיות הנ,ג"הרלבאול� 

ושה נושאי� שוני� היא דר0 דרש מובהקת על פי מילי� חוזרות המלמדות על של

  7.ג"המתעלמת מהקשר הפסוקי� ואי� זו דרכו של הרלב

  8:ג"הרלבכ0 כתב 

 לא � רוצה לומר שיתנו מחצית השקל כשימנה אות� �וראוי שתדע שזאת המצוה 

  .' וגו"כי תשא את ראש בני ישראל"וזה הוא אומרו , היתה אלא לפי שעה

  9:ובביאורו לפסוק טו כתב

,  כבר ביארנו שזאת המצוה לא היתה אלא לפי שעה� עשיר לא ירבה והדל לא ימעיטעשיר לא ירבה והדל לא ימעיטעשיר לא ירבה והדל לא ימעיטעשיר לא ירבה והדל לא ימעיטהההה

  10.ולזה לא ימנו הלאוי� הנופלי� בה במספר המצוות

                                                 

ונסתפק בציטוט מדבריו בהקדמה לביאור , באופ� כוללג "אי� כא� המקו� לדו� בדרכו של הרלב   7

והנה בָבֲאֵרנ@ המצוות והשורשי� אשר מה� יצאו כל דיניה� אשר התבארו ): "5' עמ(התורה 

לא יהיה מנהגנו בכל המקומות לסמו0 אות� השורשי� אל המקומות אשר , בחכמה התלמודיית

שה� סמכו אלו , וזה. הג�סמכו אות� חכמי התלמוד באחת משלש עשרה מידות לפי מנ

להיות� כדמות רמז , הדברי� האמיתיי� המקובלי� לה� במצוות התורה לפסוקי� הה�

כי כבר . לא שיהיה דעת� שיהיה מוצא אלו הדיני� מאלו המקומות, ואסמכתא לדברי� הה�

עד שאפשר בה� לטהר את השר1 כמו , יוכל האד� להפ0 כל דיני התורה בכמו אלו ההיקשי�

‡· Ï	È„‰ Â‡ˆÈ˘ ¯˘Ù‡ ¯˘‡ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÈËÂ˘Ù Ï‡ Ì˙Â‡ ÍÂÓÒ	ÔÈ ). ב"עעירובי� יג (ל "שזכרו ז

Ì‰Ó ÂÏ‡‰ ,¯˙ÂÈ ˘Ù	‰ ·˘È˙˙ ‰Ê· ÈÎ .Ê Â	È˙Â·¯ ÈÎ¯„Ó ‰‡ÈˆÈ ‰Ê· ÔÈ‡Â"Ï , כי ה� לא כיונו

אבל , כמו שאמרנו שיהיה על כל פני� מוצא הדיני� הה� מהמקומות אשר סמכו אות� לה�

כמו , וביקשו לה� רמז מהכתוב, י איש עד משה רבינו עליו השלו�ה� אצל� מקובלי� איש מפ

: וראה לעת עתה מאמַרי". ובפירוש המשנה) השורש השני(שזכר הרב המורה בספר המצוות 

 יד ˆ‰¯, "חשיפת מקורות בפשט המקרא להלכות מקובלות, ג בביאורו לתורה"לדרכו של הרלב"

סיו� (  כדÂÈÏÚÓ˙, "ג לתורה"בביאור הרלבשני ענייני� "; 175%169' עמ, )ג"אביב התשס(

הלכתי %עיו� פרשני, כפל משמעות בלשו� המקרא כמקור להלכה"; 7 הערה 168' עמ, )ד"התשס

 .ה"ועוד חזו� למועד בע. ועוד; 121%112' עמ, )ו"אדר התשס( כו ÂÈÏÚÓ˙, "ג לתורה"בביאור הרלב
ג ה� על "יות והציטוטי� מביאור הרלבההפנ. [367'  עמ%יב , בביאור ל, חלק א, פרשת כי תשא   8

 ]. א"התשס, מעלה אדומי�, שמות ב, פי מהדורת ברו0 ברנר וכרמיאל כה�
 .368' עמש�    9
). השורש השלישי, Ó¯‰Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ"Ì·" (אי� ראוי למנות מצוות שאינ� נוהגות לדורות"   10

  .  אות פא˙ÓÏ˘ ‰¯Â‰ו,  כא�Ó¯"Ô·וראה 
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עוסקי� במחצית השקל שנתנו ישראל בתחילת ) טו%יב(ג פסוקי� אלו "לדעת הרלב

 נוס� על תשלו� אחיד זה. מהנ� וה� לאדני� וכדויהקמת המשכ� ושימשו ה� למני

  .נה של פרשתנויהתנדבו ישראל איש כנדבת ליבו א0 נדבה זו אינה עני

  11: עני� חדשדובר עלפסוק טז מב

ר מתרומה אחרת זולת 4ֵַד ראוי שתדע שזה הפסוק הוא ְמ� י�י�י�י�רִרִרִִרBִִBִBִBCDCDCDCDולקחת את כס, ַהולקחת את כס, ַהולקחת את כס, ַהולקחת את כס, ַה

הקודמת לא ניתנה על עבודת שהתרומה , וזה.  בזאת הפרשה8ָרְכהתרומה שקד� ִז

, ועוד. עשו ממנה האדני� ושאר הדברי� שנזכרו בפרשת אלה פקודיאבל נ, אהל מועד

ולזה .  בזה הפסוק כפל ומ3תר"לכפר על נפשתיכ�"שא� היה הדבר כ� היה אומרו 

הוא מבואר שזה העני� הוא מדבר מתרומה אחרת יעשו ממנה התמידי� וכל קרבנות 

שות, יעשו ממנו ויתחייב שיהיה ש� כס, מ, כי זה חובה על ישראל לעשותו, ציבור

ולפי שעבודת אהל מועד תשוב בסיבוב . כל אלו העניני� אשר חיוב� על כלל ישראל

ולפי שכבר נאמר ... הנה ראוי שיוקח כס, הכיפורי� הזה בכל שנה, בכל שנה ושנה

וכבר , )פסוק טו( כמו שנאמר זה בתרומה הקודמת "לכפר על נפשתיכ�"בזה הפסוק 

הנה זה הכס, ג� כ� יהיה מחצית השקל , חצית השקלנתבאר כי הכפרה ההיא תהיה מ

  .לכל אחד ואחד

ג "שתי ראיות כותב הרלב. ה הנוהגת ג� לדורותופסוק טז בלבד מבאר את המצו

  : לחלוקה זו

וזאת לא נית� לומר על , "עבדת אהל מועד"בפסוק טז מבואר שהכס� נית� ל  .א

  . תרומת האדני� אלא על הקרבנות הקרבי� בכל שנה

ולכ� חזרתו בפסוק טז היא , נכתב בפסוק טו" לכפר על נפשתיכ�"הביטוי   .ב

  .מיותרת אלא א� כ� עוסק פסוק טז בעני� אחר

  .י�יל היה צרי0 לומר בדר0 הפשט שכל הקטע עוסק באותו ענ"לולא הנ

לכפר על "ג מהביטוי החוזר "סכו� התרומה לדורות מתבאר לדעת הרלב

כפרה על הנפש היא במחצית השקל ולכ� בעני� תרומת האדני� מבואר שה". נפשתיכ�

  .ג� בתרומת הקרבנות הכפרה על הנפש תהיה במחצית השקל

  12:ג מבואר מה שכתב בחלק התועלות"לאור דעתו זו של הרלב

                                                 

 .370%369' עמש�    11
 .432%431' עמש�    12
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התועלת השני הוא במצוות והוא מה שצוה לבני ישראל לתת מחצית השקל בכל שנה 

מו התמידי� והמוספי�  כ�וה� הדברי� הבאי� ש� משל ציבור , לעבודת אהל מועד

והנה . והקטורת והעלאת הנרות ועצי המערכה ובגדי כהונה ומה שינהג מנהג�

  ...13ֵ=ָע9ֶה בו עבודת אהל מועד תמידהתועלת בזאת המצוה הוא להמציא מה ֶ<

: שנאמר, ואפילו כהני� ולוי�, השורש הראשו� הוא שהכל חייבי� במחצית השקל

ומזה . והנה שבט לוי הוא מבני ישראל', ני ישראלולקחת את כס, הכCDרי� מאת ב'

ואינה נוהגת ג� ; כי אינ� מבני ישראל, המקו� יתבאר שאי� זאת המצוה נוהגת בנשי�

  .כי אינ� בני מצוותכי אינ� בני מצוותכי אינ� בני מצוותכי אינ� בני מצוות, , , , ולא בקטני�ולא בקטני�ולא בקטני�ולא בקטני�; כי אינ� מבני ישראל, כ� בעבדי�

, ל"ולא דרכ� של חז(ג על דר0 הפשט "נמצאנו למדי� שדווקא ביאורו של הרלב

הוא אשר מבאר בצורה ברורה יותר את די� , )תרומות אמורות בפרשהששלוש 

  .ת שקלי�הקטני� במצַו

Â .«ÂˆÓ· ÌÈ˘	 ÔÈ„ÂÌÈÏ˜˘ ˙  

וכ0 פסק , ת שקלי� מופיע במשנה שציטטנו לעיל בסמו0 לדי� קטני�פטור נשי� ממצַו

  .  שציטטנו לעילÓ¯"Ì·ה

  :פסוקי�מ� הוסי� מקור "הרמב ,ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ˙אול� ב

, חת ושבעי� ומאה הוא הצווי שנצטוינו לית� מחצית השקל בכל שנהוהמצוה הא

וברור הוא שאי� הנשי� וברור הוא שאי� הנשי� וברור הוא שאי� הנשי� וברור הוא שאי� הנשי� . "זה יתנו"ואמר , "ונתנו איש כפר נפשו"והוא אמרו יתעלה 

   .)עשה קעא(            "כל העובר על הפקודי�כל העובר על הפקודי�כל העובר על הפקודי�כל העובר על הפקודי�"לפי שהכתוב לפי שהכתוב לפי שהכתוב לפי שהכתוב , , , , חייבות במצוה זוחייבות במצוה זוחייבות במצוה זוחייבות במצוה זו

ת מחצית מצַו שפסוק טז בלבד הוא אשר עוסק ב, שציטטנו לעיל‚"¯Ï·לאור דברי ה

  14.� יכול להתקבל על דעתו" הרמבהמקור שהביאברור שאי� , השקל הנוהגת לדורות

                                                 

להודיע שישראל חויבו : "ג"כתב הרלב, ב בתועלת השלושה עשר שבסו� הספר"היבביאורו לד   13

) ט, ד"ב כ"היד(ולזה סיפר . לתת כל אחד מה� מחצית השקל בכל שנה על עבודת אהל מועד

ולזאת הסיבה ג� כ� זכר ; להי�%משאת משה עבד הא' שנתנו קול ביהודה ובירושלי� להביא לה

נחמיה (כמו שביארנו ש� , ר עזרא שהעמידו עליה� מצוות לתת שלישית השקל בכל שנהבספ

Î¯ˆÂ‰ ÌÏÂ‡Â , ‡˘˙ ÈÎ ˙˘¯Ù· ‰Ê· ‰¯Â˙‰ È¯·„ ÔÂ˘Ï ÈÎ	ÂÓÂ˜Ó‰ ÂÏ‡Ó ‰Ê ¯‡·Ï Â˙). לג, 'י

„‡Ó ˜ÂÓÚ ‡Â‰    ."  

 וכ� בתחילת ,י קאפח בהערותיו לספר המצוות" רכתבשה ראה מ, �"בעני� דעתו של הרמב   14

 מה שסבר תחילה יפל � בספר המצוות ה� ע"דברי הרמב, ולדעת. ות שקלי� במהדורתוהלכ

כל דעבר על "מתפרש " כל העובר על הפקודי�"והפסוק , )כדעת ב� בוכרי(שכהני� פטורי� 

, )כדעת רב� יוחנ� ב� זכאי(א0 לבסו� סבר שכהני� חייבי� . למעוטי כהני� וכ� נשי�" פקודיא
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  15:ג בביאורו לפסוק טז"כ0 כותב הרלב

וראוי שתדע כי הכהני� והלויי� ה� נכללי� בבני ישראל ולזה יתחייבו בשקלי� 

  . ולא בנות ישראל ולא בנות ישראל ולא בנות ישראל ולא בנות ישראל����    "בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל"שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר  ,ואול� הנשי� פטורות

ולקחת את כס� הכפרי� מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל : "בפסוק טז נאמר

" בני ישראל"מהביטוי . "לכפר על נפשתיכ�' מועד והיה לבני ישראל לזכרו� לפני ה

וממילא יצאו נשי� וכ� " בני ישראל"ת שקלי� נוהגת רק לגבי צַוג שמ"לומד הרלב

 16.גויי� ועבדי�

 

                                                                                                                      

, ח העליר"מהדורת ר, וראה ג� בספר המצוות.  עיי� ש�," דעבר בימאכל"ל מתפרש "נוהפסוק ה

    .3עח הערה ' עמ

 .370' עמ   15
שקלי� איש ' א דמס"איש כפר נפשו שנינו פ: " לרבי דב בער מוילנא כתב¯·Ê‰ „È‰·אמנ� ב   16

בחנ� השיג : " אות נד˙ÓÏ˘ ‰¯Â‰אבל כבר העיר הרב כשר ב". ג שכח המשנה"ורלב, ולא אשה

 ונראה ברור שרבי דב בער הקשה מ� ".כי הדרש איש ולא אשה לא מבואר כלל במשנהעליו 

ע מברטנורא "כ0 כתב ר; ע מברטנורא בחדא מחתא"כרו� וזכר את המשנה ע� פירוש ריהז

". ולא אשה,  כתיב'ונתנו איש כופר נפשו' %אבל לא נשי� : "ג"מא "פבפירושו למשנה שקלי� 

לאור ביאורו של , אבל בכל אופ�, ג" לאחר פטירת הרלבע מברטנורא נולד כמאה שנה"ר(

  ).ג� לימוד זה אינו יכול להתקבל על דעתו, ג"הרלב





  ז"תשס' דר ה א-יג מעלין בקודש 

   

Ô„ÏÂÊ ‰„Â‰È ·¯‰  

· Ú·Â˘ ˙ÏÈÎ‡ÒÙ Ô·¯˜Á  
‡ . ·ÂÈÁÚ·Â˘ ˙ÏÈÎ‡ÁÒÙ‰ Ô·¯˜·   

· .ÌÈ˘„Â˜· ÈÏÏÎ ÔÈ„ ,ÌÈÎÏÓ Ï˘ ÌÎ¯„Î  

‚ . ÌˆÚ ˙¯È·˘Ï ‚ÈÈÒ  

„ .ÂˆÓÂ‰ ÔÓ ¯Á·ÂÓ‰  

‰ÁÈ˙Ù  

המוזכר בדברי , לחיוב זה. במאמר זה נדו� בחובה לאכול את הפסח אכילת שובע

בפרק הראשו� נביא את המקורות . לא מצאנו נימוק בתלמוד הבבלי, תנאי� ואמוראי�

ובשלושת הפרקי� הבאי� אחריו נציג שלוש שיטות , ל שבה� נלמד חיוב זה"דברי חזב

  .שיטה אחת בכל פרק, ראשוני� להסבר החיוב

‡ . ·ÂÈÁÚ·Â˘ ˙ÏÈÎ‡ÁÒÙ‰ Ô·¯˜·   

  : אכל על השובעיקרב� הפסח צרי0 לה

 ומרור מצה ואי� ,שבע אכילת נאכל הפסח :אמרו מכא� ,"יאכלוהו ומרורי� מצות על"

   ). ו פרשה דפסחא כתאמס ,בא ,ישמעאל דרבי מכילתא(   שבע כילתא נאכלי�

והמצה ,  קרב� הפסח היא שהאכילה המרכזית בליל הסדרלמדו חכמי�מלשו� הפסוק 

כ0 . וה נוספת לאכול מצה בפני עצמה בלילה זהוא� כי יש מצ, והמרור טפלי� לו

נה כמצוות כשהוא מנמק מדוע לא מ, ÏÈÎÓ˙‡ את הÓ‰ ¯ÙÒÂ˙Âˆ ב�"רמבהסביר ה

  : את אכילת המרור ואכילת המצה בהקשר לקרב� פסח עצמאיות

� מצה צלי הפסח שמצות הכתוב מגיד � 1'מרורי� על ומצות אש צלי'" :מכילתא ולשו

 חכמי� אמרו מכא� ,"יאכלוהו" אמרו וש� ...אלה קבו� היא שהמצוה כלומר ,"ומרור

 המצוה שעיקר לפי. שובע תאכיל נאכלי� ומרור מצה ואי� שובע אכילת נאכל הפסח

                                                 

� הביא את המכילתא כדורשת "ואילו הרמב, פסוק העוסק בפסח שניהמכילתא דורשת את ה   1

ראה על כ0 . ג"ח ה"� ג� בהלכות קרב� פסח פ"כ0 כתב הרמב.  הפסוק שבפסח ראשו�את

 .ח, ב" שמות י˙ÓÈÓ˙ ‰¯Â‰וב ,ו'  סי˘‰ 	ÚÓÌÈÒת "שוב



 

72 

 בשר אחר מהנגרר והמרור ,"הזה בלילה הבשר את ואכלו" שאמר כמו הבשר אכילת

   .)נו עשה ותומצ(  שיבינ� למי אלו מלשונות שיתבאר כמו וחיוביו הפסח

  : ד בניס�" שהוקרב ביו� י, קרב� חגיגה מיוחדהיו אוכלי� קוד� לקרב� הפסחא� 

   השובע על נאכל פסח שיהא כדי ,להיתח נאכלת היא עמו הבאה חגיגה

  .)ג"ה ה"פ פסחי� תוספתא(  

  : לא בכל שנה היו מביאי� קרב� חגיגה, אמנ�

 ובזמ�. ובמועט, בטהרה, בחול בא שהוא בזמ� ?עמו חגיגה מביא אימתי ]משנה[

  . חגיגה עמו מביאי� אי� � ובטומאה, במרובה, בשבת בא שהוא

 סלקא דאי .היא חובה לאו עשר ארבעה חגיגת: מינה שמע: אשי רב אמר ...] גמרא[

 מאי מיהו ובמועט. בטומאה ותיתי, במרובה ותיתי, בשבת תיתי � היא חובה דעת+

 נאכל פסח שיהא כדי, תחילה נאכלת הפסח ע� הבאה חגיגה: כדתניא? אתיא טעמא

   .)א" ע ע� ב"ע סט פסחי�(   השבע על

 2.יאכל על השובעי0 שקרב� הפסח נועד לסייע לכ, קרב� החגיגה הבא ע� קרב� הפסח

בפסח שעשה על פי המדרש נמצא , מביאי� קרב� חגיגה ע� קרב� הפסחש, תיאור כזה

  : המל0 יאשיהו

ַוJִָסיר: ָהעָֹלה ְלִתָ=� ְלִמְפַל;3ת . ַוJְִ<ֲחט: ַהDַָסח ַוJְִזְרק: ַהBֲֹהִני� ִמJָָד� ְוַהְלִו�Jִ ַמְפִ<יִטי�

ַוְיַבEְל: ַהDֶַסח 4ֵָא< .  BָBַת:ב 4ְֵסֶפר מֶֹ<ה ְוֵכ� ַל4ָָקר'הִלְבֵני ָהָע� ְלַהְקִריב ַלְלֵבית Kב3ת 

  .Dָ>ְ1ִBַט ְוַהFֳָדִ<י� Eְ4ִל: Mִ4ַיר3ת :ַב6ְָוִדי� :ַבLֵָלח3ת ַוJִָריצ: ְלָכל 4ְֵני ָהָע�

   .)יג�יא, ה"ל ב"דהי(  

  : על כ0 נאמר במדרש

  חגיגת והיינו � הע�הע�הע�הע�    בניבניבניבני    לכללכללכללכל    ויריצוויריצוויריצוויריצו    ובצלחותובצלחותובצלחותובצלחות    ובדודי�ובדודי�ובדודי�ובדודי�    בסירותבסירותבסירותבסירות    בשלובשלובשלובשלו    הקדשי�הקדשי�הקדשי�הקדשי�וווו

   השובע על נאכל הפסח שיהא כדי ,הפסח ע� הבאות

   3.)ט ,ב"י שמות ,מהדורת בובר, טוב שכל(  

                                                 

 . אכל על השובעהי ד� הא� ג� פסח שני צרי0 ל,א,  מח% א, מו'  עמ,במדבר, ÓÁ ÈÏÎ„‰ב   2
 לאכול הע� לפני להרי1 בסירות אשר קדשי� היווי: ")ב ,ז"ט דברי�( Ó¯"Ô·כ0 פירש ג� ה   3

   . )א"ע ע פסחי� ("רבותינו שקבלו החגיגה כעני�, לשבעה
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· .ÌÈ˘„Â˜· ÈÏÏÎ ÔÈ„  ,ÌÈÎÏÓ Ï˘ ÌÎ¯„Î  

 מקרבנות זאת בשונה. לא נא ולא מבושל, התורה מזהירה שיש לאכול קרב� פסח צלי

א0 ). כמבואר להל�( סדרי עדיפות שאי� חיוב גמור לאוכל� צלויי� אלא רק, אחרי�

  . הפסח שווה לקרבנות אחרי� בכ0 שיש לאוכלו על השובע

כדי� כללי באכילת ,  שנימקו את האכילה על השובע בקרב� פסחיש ראשוני�

לאכילת� יש עדיפות ו, שהואטיבול בכל , שג� ה� נאכלי� על השובע, קודשי�

  : אוכלי� על השובע, הני� האוכלי� קרבנות אחרי�וכ. י�יוצל

ְמצ3 .  ֶאל Dְֵני ַה1ְִז4ֵַח'הְוזֹאת =3ַרת ַה1ְִנָחה ַהְקֵרב אָֹת8 4ְֵני 2ֲהרֹ� ִלְפֵני  C4ְק :O1ְֶוֵהִרי� ִמ

ְנָחה ְוִהְקִטיר ַה1ְִז4ֵַח ֵריַח ִניחַֹח ִמMֶֹלת ַה1ְִנָחה :ִמEְַמָנ8 ְוֵאת Bָל ַה7ְבָֹנה ֲאֶ<ר ַעל ַה1ִ

 2ֲהרֹ� :ָבָניו ַמ3Lת ֵ=Kֵכל 4ְָמק�3 ָקדֹ< 4ֲַחַצר אֶֹהל יֹאְכל:יֹאְכל:יֹאְכל:יֹאְכל:ְוַה3Oֶתֶרת ִמOָ1ֶה . 'ה2ְזBָָרָת8 ַל

   .)ט�ז, 'ו ויקרא(  יֹאְכל:ָהיֹאְכל:ָהיֹאְכל:ָהיֹאְכל:ָהמ3ֵעד 

  :  ל כ0 דרשו חכמי�ע. הני� לאכול את המנחהושעל הכ,  נזכר בפסוק האחרו�פעמיי�

 עמה אוכלי� ,מועטת אכילה היתה שא� מלמד ?מוד לומרתל מה". יאכלו": והתניא

� היתה שא� ?מוד לומרתל מה, "יאכלוה". השבע על נאכלת שתהא כדי, ותרומה חולי

   הגסה על נאכלת תהא שלא כדי ,ותרומה חולי� עמה אוכלי� אי�, מרובה אכילה

   .)א"ע כג תמורה(  

   . יש לאכול את הקרבנות על השובעמדוע לא מוסבר

  : הני�וכהמנחה על ידי האכילת די� אחר קשור ל

�   ודבש שמ� יי� מנחות בשיירי לית� כהני� רשאי

   4.)ט"א ה" פסוטה ש�; ז"ה הי"פ מנחות תוספתא(

  : לומדת הגמרא מפסוק שנאמר על מתנות כהונה, את טע� הדבר

ִהOֵה ָנַתִ=י ְלָ+ ֶאת ִמְ<ֶמֶרת ְ=ר:מָֹתי ְלָכל ָקְדֵ<י ְבֵני ִי9ְָרֵאל ְלָ+  ֶאל 2ֲהרֹ� ַוֲאִני 'הַוְיַד4ֵר 

   )ח ,ח"י במדבר(  :  :ְלָבֶניָ+ ְלָחק ע3ָל�ְלָמְ<ָחהְלָמְ<ָחהְלָמְ<ָחהְלָמְ<ָחהְנַתִ=י� 

� �" למשחה": קרא אמר? טעמא מאי. דבש ושמ� יי� לתוכו לית� הכהני� ורשאי

   .)א"ע טו סוטה(   5אוכלי� שהמלכי� כדר+, לגדולה

                                                 

 שתהא כדי ותרומה חולי� עמה שיאכלו %  יאכלו: "נאמר) ב"ע כא מנחות (ראבגמ, ע� זאת   4

הני� ואי� מולחי� את הבשר שהכ". להו יהבינ� לא דקדשי� מלח הכי אפילו, השובע על נאכלת

 .   העושה כ� מועל. במלח של קדשי�, אוכלי�
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 דר0 כלנאמר שה� יכולי� לאכול אות� ב, הני� אוכלי� אות�ועל קרבנות אחרי� שכ

  : ובאופ� כללי). א"מו "פ; ח%משניות גה "פמשנה זבחי� " (בכל מאכל: "שיבחרו

 לתת, ומבושלי� ושלוקי� צלוי� לאכל�, באכילת� לשנות רשאי� הכהני� � כול�בו

 תבלי לתוכו ית� לא: אומר מאיר' ר. שמעו�' ר ידבר, תרומה ותבלי חולי� תבלי לתוכו

  .)ז"הי "פמשנה זבחי� (   פסול לידי התרומה יביא שלא, תרומה

  : נימוקהאותו נאמר ג� ש� 

� שהמלכי� כדר+, לגדולה � "למשחה": קרא אמר? טעמא מאי. רשאי� כהני� ובכול

�   .)א"ע צא זבחי�(   אוכלי

  :   ובחרדלצליכשהוא קרב� הרב חסדא נות� בכל זאת עדיפות לאכילת 

 מאי, בחרדל אלא נאכלות ואי�, צלי אלא נאכלות אי� כהונה מתנות: חסדא רב אמר

      ....)ב"ע קלב חולי�(  אוכלי� שהמלכי� כדר+, לגדולה � "למשחה" :קרא אמר ?טעמא

קרב�  את ההכי�הני� יכולי� לושבמשנה ובגמרא בזבחי� נאמר שהכ, העירו ראשוני�

ואילו לפי רב , מפני שכ0 דרכ� של מלכי�, שטעי� וערב לה� אופ� כל בלאכילה

שאכ� יכול , יש המסבירי�.  דרכ� של מלכי� היאוקא אכילת צלי ובחרדלוד, חסדא

 ויש המוסיפי� שא� אי� לו 6,וקא לצליוונה דוה� לאכול בכל דר0 שירצה ואי� הכוהכ

שיש לאכל� , דאאזי קובע רב חס, עדיפות מיוחדת בי� אכילת צלי שלוק או מבושל

    7.צלי

                                                                                                                      

 ה"פ תרומות( ÈÓÏ˘Â¯Èב  ג�נמצאת, מתנות כהונה לשבהקשר ,  לגדולה% "למשחה"הדרשה    5

הביטוי . "כדר0 שהמלכי� אוכלי�"א0 ש� לא מופיעה התוספת , )א"ה ב"פ ביכורי� ;א"ה

 אחריו לבניו יהיו לאהר� אשר הקדש ובגדי: "מופיע ג� בפסוק, במשמעות של גדולה, "למשחה"

 היאש משיחה שיש, בה� להתגדל % משחהל: "È"¯˘ש� מפרש ). כט, ט"כ שמות" (�בה למשחה

". )טו ,ה"ק לי�יתה(' במשיחי תגעו אל', )ח ,ח"י במדבר ('למשחה נתתי� ל0' :כמו, שררה לשו�

  . ש�Ó¯"Ô·ב וÌ"¯˘·בראה עוד 

6   ·Ó¯"Ô ,¯˘·"‡ ,¯ËÈ·"‡ )חולי� ש�(;ה ¯"Ô)  ועוד,)דפי האלפסב ב"מה עחולי�  . 
7   ˙ÂÙÒÂ˙ )ו ,י חולי�( ˘"¯‡; )ה אי� נאכלי�" ד,חולי� ש�( ,0 פסק ג� בוכ. ועודÔÁÏÂ˘ ÍÂ¯Ú )יורה 

 אלא המתנות אוכלי� הכהני� אי� "):ב"כ הט"פ( ביכורי� כותהל בכותב Ó¯"Ì·ה. )יב, סא דעה

 )י"הי "פ( מעשה הקרבנות כותהלבואילו , "המלכי� שאוכלי� כדר0 למשחה שנאמר בחרדל צלי

את הסתירה יישב ) ק" מעהכותהלש� ב( ˘Ó	ÍÏÓÏ ‰ה. פסק שיכולי� לאכל� בכל דר0 שירצו

 נח מנחותוב לשנותה " דא"ע עו זבחי�ב È"¯˘ראה עוד ו. � כדרכ� של הראשוני� לעיל"ברמב

  .ה כי" דב"חולי� לז עובה אלא " דא"ע כ פסחי�ב פותתוסו ,ה דבש" דא"ע
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,  החפצא%אובייקטיבי : נראה שיש שתי הבנות למהות דרכ� של מלכי�

הוא מפני שההתייחסות , הסוברי� שישנה עדיפות למאכל צלי.  הגברא%סובייקטיבי 

 מאכל משובח שמלכי� נוהגי� לאכלוהוא ) החפצא(וצלי , היא למאכל עצמו

זהו ג� כ� ביטוי למאכל� של ,  דר0 שהיאהסוברי� שנית� לאכול בכל. )אובייקטיבי(=

   ).סובייקטיבי(=לבחור את המאכל האהוב עליו ) הגברא(ו של כל מל0 ביכולת, מלכי�

אי� בדברי תנאי� או אמוראי� הנמקה מדוע על כוהני� לאכול , כאמור לעיל

מדוע  ,יש ראשוני� המנמקי� זאת באותו אופ� שבו נימקה הגמרא. קרבנות על השובע

כדרכ� , א� זוהי גדולה. � יכולי� לסדר את נאכל הקרבנות בדר0 הרצויה לה�כוהני

  8.של מלכי�

 ÌÈÈ	È· ÌÂÎÈÒ  

מצינו שתי הלכות מרכזיות כיצד יש לאכול את , בקרבנות אחרי� מלבד קרב� פסח

  : הקרב� או שיירי המנחה

ועל , י תרומהכשהאמצעי לכ0 ה� חולי� או א� על יד, על השובעאכילת�  .1

   .כדרכ� של מלכי�,  לגדולה%" למשחה" ראשוני� הנימוק הוא פי מספר

ה� ו טעמו של הכיפל ע, מותר לאכול את הקרבנות בכל תוספת שהיא .2

וכא� הנימוק , א� כי ישנה עדיפות שיאכל אותה צלי ובחרדל, האוכל

  . כדרכ� של מלכי� %מפורש 

*  *  *  

 השובע בשאר יש ראשוני� שזיהו את אכילת השובע בפסח ע� אכילת, כאמור

  :  È"¯˘0 כותב כ. הקרבנות

 חולי� (ל� כדקיימא, הקרבנות כל חובת שכ�, השבע על באחרונה נאכל שהוא הפסח

 שהמלכי� כדר+, לגדולה � "למשחה"]: א"ע טו סוטה :ס"הש מסורת[) ב"ע קלב

�   9.)ה אי� מפטירי�"ד א"ע פו פסחי�(   אוכלי

  :  ˘	È„‡ÏÓ ÔÓÏÊ ¯Â‡È¯·‰ את זבירסהכ0 

                                                 

8   ‡¯‰ ˙ÂÙÒÂ˙"˘) ב"הוריות י ע( ;ÈÎ„¯Ó) א"לח ע,  של פסחרסד, פסחי�( .   

י "ראה ג� רש. )ב"פסחי� קיד ע( È¯È‡Óה; )ב"פסחי� קיט ע( „	ÈÂ„ Â¯· וÌ"¯˘·הכ0 סוברי� ג�    9

 ".  שיהיו נהני� באכילתו ותיחשב לה�% Ú·˘‰ ÏÚ: "א"פסחי� ע ע
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 נאכל שיהיה כדי הסעודה כל בסו, הפסח אוכלי� היו קיי� היה המקדש שבית מ�בז

 ותחשב באכילתו נהני� שיהיו כדי השביעה כל גמר יהא שהפסח דהיינו ,השובע על

 בני קדשי" :שנאמר ,וגדולה חשיבות דר+ להיות צרי+ הקדשי� כל שאכילת .לה�

 והגדולי� שהמלכי� +כדר וחשיבות לגדולה כלומר ,"למשחה נתתי� ל+ ישראל

    .)א סעי, תעז חיי� אורח, ע הרב"שו(   אוכלי�

 מוסבר מדוע נית� לאכול ולהטעי� את מתנות הכהונה ," לגדולה%למשחה "בנימוק 

הני� אוכלי� ומדוע כלא הנימוק  זהא0 , כשיש עדיפות לצלי, ה�ולפי רצונו של הכ

:  מרחיבי� את הלימוד� נוספי�אשוניי ור"רשנראה ש 10.קרבנות אחרי� על השובע

 ג� על מנת להסביר הלכות ומנהגי� אחרי�, "כדרכ� של מלכי�,  לגדולה% למשחה"

במקו� , כ0 למשל. ולא רק באשר לאופ� הכנת המאכלי�, הקשורי� לאכילת הקרב�

וא� א� , דשי� כשה� אונני�והני� אינ� יכולי� לאכול קומדוע כ י"רשמסביר , אחר

יש לו אסור לו לאכול כי בכל זאת , )ב"יומא יג ע(תו קוד� ה� הגדול גירש את אשוהכ

  :  צער כאונ�

 שהמלכי� כדר+ � "למשחה נתתי� ל+" דכתיב, וגדולה שמחה בעינ� ובקדשי�

   .)ה מי לא מיטרד"ד, א"ע יד יומא(   11אוכלי�

   12.שכ0 דרכ� של מלכי�, מנומקת בנימוק זה, ג� החובה לאכול שלמי� בשמחה, לפיו

אוכלי� ה� הני� לישב בעזרה כשו מדוע מותר לכי�מסביר, משלל ˙ÂÙÒÂ˙ה

   :אי� ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבדלמרות ש, דשי� קלי�וק

 � "למשחה" בהו כתיב קדשי� דבאכילת ,קדשי� ולאכול לישב דמותר טעמא היינו

   מיושב והיינו ,אוכלי� שהמלכי� כדר+ לגדולה

  .)א"כה עש� ו, א"ע ו יומא דדדד""""רירירירי    תוספותתוספותתוספותתוספות; ה אי�"ד א"ע כה יומא(  

הני� וי הכל ידדשי� עו שאכילת ק, וראשוני� נוספי� סבורי�התוספות, י"ומכא� שרש

שנית� להסביר דרכו ג� מספר הלכות , הוא עיקרו� רחב, בגדלות כדרכ� של מלכי�

  . שקשורות לקרב� פסח

                                                 

   .א"פסחי� קכ ע „·¯ ˘Ï‡ÂÓ, הרב שמואל אליעזרובכ0 הקשה    10

  .ב" עקלב חולי�   11

, י" על רש שואל)ש�( ˙˘È ˙ÂÙÒÂ	ÌÈא0 ; )ש� (‡"¯ËÈ·וה ¯·È	ÌÈ˜ÈÏ‡ Â  ג�כ0 הסבירו   12

אלא הא אי� ,  דלא אשכח� האי דרשא על כי האי גוונא,ותימה: "שהדרשה נאמרה על עני� אחר

  . אחרת  ש�ומסביר את הגמרא" ?)ב"� קלב עחולי(נאכלי� על צלי וחרדל 
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שכ0 דרכ�  %בנימוק זה , צוות בהלכות קרב� פסח מנמק מספר מ‰ÈÁ	ÙÒ ÍÂ¯ ,אכ�

      13:של מלכי�

 בשר לאכול ושרי� מלכי� בני דר+ שכ+ לפי, דוקא צלי לאכלו שנצטוינו � אכילת צליאכילת צליאכילת צליאכילת צלי

 בשר מעט לאכול יכולי� אינ� הע� שאר אבל, ומוטע� טוב מאכל שהוא לפי, צלי

 שיצאנו לזכרו� הפסח שאוכלי� ואנו. בטנ� למלא כדי, מבושל א� כי יד� שתשיג

 חירות דר+ באכילתו להתנהג לנו ראוי ודאי קדוש וע� הני�וכ ממלכת להיות לחירות

   .)ז מצוה(   ושרות

 מלכי� כדר+ הוא העני�, ממנו להותיר שלא שנצטוינו    � לא להותיר מבשר הפסחלא להותיר מבשר הפסחלא להותיר מבשר הפסחלא להותיר מבשר הפסח

 ממנו יותר שא� אמר כ� ועל, יו� אל מיו� מתבשיל� להותיר צריכי� שאינ� ושרי�

 שבאותו בלב ולקבוע לזכור זה לוכ. אדמה מלכי כדר+, בו חפ� שאי� כדבר שישר,

�  ולגדולה למלכות וזכינו, חורי� בני ונעשינו, מעבדות יתבר+ הש� גאלנו זמ

  .)ח מצוה(  

 העצמות לגרר אר� ויועצי מלכי� לבני כבוד שאי�    � הפסחהפסחהפסחהפסח    קרב�קרב�קרב�קרב�ממממ    עצ�עצ�עצ�עצ�    לשבורלשבורלשבורלשבור    שלאשלאשלאשלא

 בתחלת כ� ועל. הרעבי� הע� לעניי א� כי ככה לעשות יאות לא, ככלבי� ולשבר�

 באותו ושנה שנה ובכל, קדוש וע� הני�וכ ממלכת העמי� כל סגולת להיות בואנו

�. שעה באותה לה שעלינו הגדולה המעלה בנו המראי� מעשי� לעשות לנו ראוי, הזמ

   14.)טז מצוה(   לעול� הדבר בנפשותינו נקבע עושי� שאנחנו והדמיו� המעשה ומתו+

מת רק לאופ� אכילת  איננה מצטמצ, לגדולה% "למשחה"הדרשה , לפרשנות זו

  .  הנוהגות בקרב� פסח, אלא ג� למצווות והלכות הנוהגות אחרות, הקדשי�

 È¯‚‰"Ê ˆÈ·ÂÏÂÒ'˜È, מעבר לעובדה שמדובר על הלכות הקשורות לאכילת הפסח

  : בקרב� פסח" למשחה"עמד על חידוש משמעותי בהחלת הביטוי 

                                                 

 .ב"ירושלי� תשנ, מכו� ירושלי�ממהדורת  כל הציטוטי�   13
 אמנ�: "ת את טעמי המצוות הללומנמק אחר, )מו פרק שלישי חלק 	·ÂÓ ÌÈÎÂ¯‰(� "רמבה  14

 אלו כל % בו תשברו לא ועצ�, אחד ובבית, לבד אש צלי שיאכל והוא, בפסח המיוחדי� החקי�

, מאכלי� ולתק� תבשיל לעשות פנאי ש� היה שלא החפזו� מפני שהמצה כמו כי, מבואר טעמ�

, אלו בכל ני�הע עקר זכר כבר כי, נאסר שבה� מה ולהוציא עצמותיו לשבור להתאחר ואפילו

 ממנו לשלוח ולא, העצמות לשבר פנאי החפזו� ע� ואי�, "בחפזו� אותו ואכלת�" ואמר והוא

 היתה והכונה, והפנאי ההתרשלות מעשה ל�וכ שאלו, שישוב עד השליח ולהמתי� לבית מבית

 ויוכלו הע� המו� ע� לצאת יוכל ולא מה� אחד יתאחר שלא כדי והמהירות החפזו� להראות

 שאמר כמו, העני� היה אי0 לזכרו�, לנצח הה� העניני� לעשות וצוה .לו והתנכל ,להזיקו

 ."'וגו למועדה הזאת החקה את ושמרת
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�ה+ דינא שתהיה ל ד"וצ? הלא בכל הקדשי� הדי� דנאכלי� על השובע, צרי+ מוב

 ובאכילת פסח הוא .ולא באכילת בעלי�, נאכלת על השובע הוא דוקא באכילת כהני�

 15." בלילה הזהאכלו את הבשרו"י� מיוחד מקרא דד

מה שלא נמצא , החידוש בקרב� פסח הוא שג� אכילת בעלי� היא על השובע, לפיו

ננו מסביר מדוע כא�  א0 הוא אי16. אוכלי�לעתי� ג� הבעלי�בה� שבקרבנות אחרי� 

   .אכ� הבעלי� אוכלי� על השובע, קאובקרב� פסח דו

כשהוא נעזר בדברי ספר ,  מסביר את הרעיו� הגלו� בדברÈÏ‡¯˘È ÏÂ‡˘17הרב 

  :  החינו0 המסביר מדוע הקרבנות נאכלי� על ידי הכוהני�

 אל נאכל להיותו, בו תלויה שהכפרה הקרב� אל הכבוד הנהגת מ� כי ובאמת

 מ� וכ�, קונה לכל ימכרוהו או ולכלב� לעבדיה� שיתנוהו ולא בעצמ� המשרתי�

 ויהיה יסריח שלא כדי הרבה אכילתו ישהו שלא וכ�, קדוש במקו� שיאכל הוא הכבוד

   וחשיבות גדולה י�יבענ מראה זה כל הלא, בו קצה הנפש

   .])דמצוה קלו [קב מצוה החינו+ ספר(  

  : מכא� למד הרב ישראלי

�, הרי הוא כבוד וגדולה לכהני�, י אכילת הכהני�ל יד מתכבד עזה גופא שהקרב

� נוס,  על הגדולה הכללית יוזהו עני,  חשובה שמתכבד בה� הקרב�+כל שאכילת� כ

ולכ� בכל ... למשחהוג� זה נכלל במה שנאמר , של הכהני� שישנה בכל מתנות כהונה

... את הגדולה הכלליתי אכילתה בצלי וחרדל יש בזה כדי להדגיש מתנות כהונה על יד

י הבעלי� כמו ל ידות עשה מצד הקרב� שיאכל עוומאחר וג� בקרב� פסח ישנה מצ

צרי+ לומר שבפסח ישנו ג� כלפי כל ישראל ההתכבדות של , בקדשי� בחלק הכהני�

                                                 

בדי� אכילת פסח על ", ]סטנסיל [ÏÚ ÌÈ˘Â„ÈÁ"Ò ‰˘, יק'הרב חיי� הלוי סולוביצמובא אצל    15

  ."השובע

כותב שאכ� , )רה 'סי ח"או ,È¯·„ ·ÈˆÈ ת"שו(, ר מצאנז"האדמו, הלברשט� יהודה יקותיאל הרב   16

 את ולכ� מסיבה זו לא קיבל תוספות, שראלהני� ולא באכילת יודי� למשחה שיי0 רק באכילת כ

 . ראה ש� באריכות בדיונו בסוגיה זו. י"הסבר רש
 קעג %קעב' עמ,  פסחי�˘ÏÂ‡˘ È¯Ú, "במצות אכילת קרב� פסח על השובע", הרב שאול ישראלי   17

 בחידושיו למנחות ז"בתחילת דבריו ש� הוא ד� בדברי הגרי). נא'  סי	ÈÓÈ‰ „ÂÓÚÈב מופיע ג�(

א� יש , �"י ורמב"העוסק במחלוקת רש, ) קיז%קטז' עמ, ו"מישור תשנהוצאת בני ברק (ב "כא ע

, ש ישראלי"דברי� דומי� לר. הני�ואו שזה רק בחלק הכ, מצות אכילת קדשי� בחלק הבעלי�

' עמ, ı¯‡‰ ˘Â˘Ó, " קרב� ציבור או קרב� יחיד%קרב� פסח", הרב יהושע וייצמ�: כותב בקצרה

יא , ÔÈÏÚÓ ·˜„˘, "קרב� פסח שחל בשבת: "ראה מאמרי, על קרב� פסח כקרב� ציבור. קכ%קיט

  . 152%139' עמ, )ו"תשס(
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וחוזר מעתה ג� למשחה שנאמר בקרבנות , י שישראל יאכלוהול ידקרב� פסח ע

י "ואתי שפיר מה שכתב רש. �כולישראלי� י לגבבקרב� פסח ג� , בהלכות הכהני�

, שישנו בכל הקרבנות, "למשחה"שאכילה על השובע היא מדי� , ש"� והרא"ורשב

שבקרב� פסח הישראל משתווי� למצות עשה . שהכוונה על חלק הכהני� בקרבנות

, "למשחה"וג� בישראל יש בקרב� פסח די� , שישנה לכהני� בחלק� בשאר הקרבנות

  . צות עשה דאכילת הקרב�שבא על ידי מ

כל אחד הא . דשי�ו ה� כבני מלכי� באכילת בשר הקג� הישראלי�בלילה זה , לפיו

ישנה התפרצות החוצה .  שהוא אוכל את הקרב�במקו� ,קט� בביתו ה� גדולומעי� כ

   .וממילא עליו להתנהג כמל0, של המקדש לכל אחד בביתו

‚ .˙¯È·˘Ï ‚ÈÈÒÌˆÚ   

ומוסבר , שיש לאכול קרב� פסח על השובע, בה נאמר מובאת תוספתא ÈÓÏ˘Â¯Èב

  : מדוע יש לאכול קרב� פסח על השובע

 יאכל ולא .לשבע הפסח שיאכל כדי תחילה נאכלת היתה הפסח ע� הבאה חגיגה תני

     עצ� שבירת לידי יבא שלא :דסיי בר יעקב' ר בש� בו�' ר בי יוסי' ר ?לשבע הפסח

  .)ד"ה ו"פ פסחי� ירושלמי(  

  : ˙ÂÙÒÂ˙ כותבי� העל כ0

 גזירה מדרבנ� היינו השבע על נאכל דפסח דהא בירושלמי דמשמע א"ריב ואומר

 הבשר לאכול רעב שהוא מתו+ השבע על באה יתהיה לא שא� ,עצ� שבירת משו�

   .)לאוה " דא"ע ע פסחי� תוספות(  שבירת�  לידי בא היה העצמות שסביב

: ה למנוע מלעבור על איסור תורהשמגמת, מדובר על גזרה של חכמי�, ‡"¯È·לפי 

 % אי� מדובר על תקנה שיש לה מגמה חיובית ). ח, ב"שמות י" (ועצ� לא תשברו בו"

במקו� אחר מרחיבי� התוספות . אלא סייג למניעת עבירה, גדולה בדרכ� של מלכי�

  : מדוע דווקא בקרב� פסח חוששי� לשבירת עצ�, עוד

 :וכתיב ,עצ� שבירת לידי יבא שלא ,עהשוב על נאכל הכי דמשו� בירושלמי מפרש

 ובמנחות) א" עכג ד, (בתמורה נ�אמרי נמי במנחה הא ת"וא... "בו תשברו לא ועצ�"

יינו טעמא ה דהת� ל"י ?טעמא האי למימר וליכא ,השובע על דנאכלת) ב" עכא ד,(

 הויא רבו משלח� דלאו טעמא האי שיי+ לא במצה אבל ,רעב רבו משלח� יצא שלא
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 שבירת משו� בה דאית ד"למ דאיכא ג"אע ,הפסח ע� הבאה וחגיגה 18...האי כולי

 וחיישינ� ורכי+ הוא שנתו ב� דפסח משו� היינו ,השובע על נאכלת אינה ה"ואפ עצ�

   .)א"ע קכ פסחי�(            לא חגיגה אבל ,עצ� לשבירת

יש ללמוד שאי� ג� לאכול , מכ0 שאכילת קרב� פסח היא על השובע, לפי התוספות

משו� שהקרב� הוא מכבש ב� , דווקא בקרב� פסח חוששי� לשבירת עצ�. ראחריה דב

: מנחות וקרבנות אחרי� נאכלי� על השובע מנימוק אחר, לפיו. שנה שעצמותיו רכות

� י וישאר עדי%שולח� גבוה ,  משולח� רבו%אי� זה כבוד שכוה� יאכל מבשר קדשי� 

   19.רעב

, חות קרבנות אחרי� על השובעאי� הנמקה זהה לסיבת אכילת מנ, לפי התוספות

,  כדי שלא יצא משולח� רבו רעב%קרבנות אחרי� . לבי� אכילת קרב� פסח על השובע

ההנמקה לאכילת ,  כאמור לעיל20.כדי שלא יבוא לידי שבירת עצ�, ואילו קרב� פסח

לא מופיעה , כדרכ� של מלכי�,  לגדולה%" למשחה"מטע� של , קרב� פסח על השובע

שמקורו , אלא חלק מהראשוני� נימקו זאת בטע� זה, ו אמוראי�בדברי תנאי� א

כשיש , לסדר את המאכל באיזה צורה שהוא רוצה,  הכוה�יכולבהסברת ההלכה מדוע 

שאי� בהכרח מחלוקת בי� הבבלי והירושלמי בטע� אכילת קרב� , מכא�. עדיפות לצלי

ל קרב� פסח על א� כי בבבלי לא מופיע א� פע� הנימוק שיש לאכו, פסח על השובע

  . השובע כדי שלא לשבור עצ�

                                                 

מצת  מה שקרוי כיו�(אוכלי� מצה באחרונה לשובע , )ה באחרונה" דש� (התוספותלשיטת    18

כמוהו סבורי� ראשוני� . כדי לשמר את טע� המצה בפה, אחריה דברואי� אוכלי� , )אפיקומ�

מנהג אכילת אפיקומ� בשיעור שני כזיתי� לאחר ", Ï‡¯˘ÈÂ ‰„Â‰È È„ÚÂÓי ראה בספִר.  נוספי�

  . 467%460' עמ, "החורב�

 שהרי אינו אוכל חגיגה ,תמה על כ0 )ה והנה"ד,  כלל ב‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÂÂ˙‡(, הרב יוס� אנגל   19

רק בקדשי� , לפיו. מדוע בחגיגה לא חוששי� שיצא משולח� רבו שהוא רעב, � כ�וא, לשובע

א0 . אבל כא� הישראלי� אוכלי�,  גבוה יש לומר כ�משולח�הני� אוכלי� ושעליה� נאמר שהכ

מה ג� שכא� . באכילת החגיגה וקרב� הפסח שאחריו, שכא� סו� סו� יוצא שבע, נראה לומר

פ� כללי יש להעיר באו.  כדי לסייע לאכילת קרב� הפסחוהיא רק, חגיגת הפסח היא רשות

זה , שיש לאכול קרבנות אחרי� לשובע שלא יצא משולח� רבו רעב, שנימוקו של תוספות

  .   ל"ולא נמצא בחז, התוספותכנראה חידוש של 

,  דברי הירושלמייפעל , חובת אכילת קרב� פסח על השובעראשוני� נוספי� מנמקי� את    20

לבי� ההלכה שאי� מפטירי� אחר , ודני� ביחס שבי� נימוק זה, עת איסור שבירת עצ�כסייג למני

הרב זרחיה : ראה: אי� ה� מזכירי� את ההנמקה של לגדולה כדרכ� של מלכי�. הפסח אפיקומ�

 חמ1 הלכות, ¯·	Ó Â	ÁÂ; )�"רידפי הב ב" כו עפסחי� ('˙ ‰�ÓÁÏÓ ב"רמב, ‰ÔË˜‰ ¯Â‡Ó % הלוי

 .ועוד, רלו סימ� פסחי� הלכות % ב"ח Â‡ ¯ÊÚÂ¯; ט"הח "פומצה 
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הפסח מלשבור נית� להסביר שאי� כוונת הירושלמי לסייג את אכילת קרב� , אמנ�

התורה הקפידה על שבירת אלא ש, ולש� כ0 קבעו לאכול אותו על השובע, בו עצ�

   21.ולכ� יש לאכול על השובע וזה למשחה, כדי שהאכילה תהיה דר0 כבוד, עצ�

ולא מספיק לומר , למה צרי0 את הטע� משו� שבירת עצ�, � שואל אכÈÎ„¯Óה

  : שיש לאכול קרב� פסח על השובע

כדי , היה קשה אמאי לא היה הפסח נאכל קוד�, ל אי לאו טעמא משו� שבירת עצ�"וי

,  דהא הוי חגיגה כמו פסח וקדשי� נאכלי� על השובע, שיהיה חגיגה נאכל על השובע

להכי איצטרי+ טעמא , � אוכלי� דהיינו על השובעדכתיב למשחה כדר+ שהמלכי

, משו� שיהיה הפסח נאכל על השובע, דחגיגה באה קוד� הפסח, דמפרש בירושלמי

  22).סדר ליל פסח(  .   ועוד טעמא אחרינא משו� שלא יבוא לידי שבירת עצ�

אלא , מדוע קרב� פסח נאכל על השובע, הירושלמי אינו עוסק בשאלה, לפי המרדכי

הסיבה שבגללה יש לאכול . מדוע מקדימי� את קרב� החגיגה לקרב� הפסחבשאלה 

א� כי , וכמו בקרבנות אחרי�, קרב� פסח על השובע הוא שזה דרכ� של מלכי�

  .  כאמור זה לא מופיע בדברי התנאי� או האמוראי�

נראה שתוספות רואי� הבדל מהותי בי� ההנמקה לאכילת שובע , מכל מקו�

לבי� גזרה שנועדה למנוע איסור שבירת , דולה כדר0 המלכי� לג%" למשחה"מהטע� 

  .  עצ�

„ .ÂˆÓÂ‰ ÔÓ ¯Á·ÂÓ‰  

  :  כותב שיש לאכול קרב� פסח אכילת שובע באופ� הבאÓ¯"Ì·ה

 חגיגה שלמי הקריב א� לפיכ+, שובע אכילת הפסח בשר לאכול המובחר מ� והומצ

 לא וא�, ממנו שבועל כדי הפסח בשר אוכל כ+ ואחר תחילה מה� אוכל, עשר בארבעה

   .)ג"ה ח"פ פסח קרב� כותהל(    חובתו ידי יצא כזית אלא אכל

, � איננו מנמק את חובת האכילה על השובע מפני שכ0 דרכ� של מלכי�"הרמב

כ� הוא ו, שכאמור מקורה בהנמקה ליכולת הכוה� לסדר את מאכל הקרב� לפי טעמו

  . וה זו באיסור שבירת עצ�ואיננו תולה מצ

                                                 

 ושוב ה"ד תקכה 'סי פסחי� ב"ח ‰"¯‡·È ראה עוד .ח, ב"שמות י, ˙ÌÏ˘‰ ˙ÂÙÒÂכ0 כתוב ב   21

  . אוכלי�

 . שורות מלמעלה16, שמאלית' עמ, א בדפי האלפס"לח עפסחי�    22
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וכ� באשר לאכילת הקרב� לפי טעמו , כילה על השובע בקרבנות אחרי�ביחס לא

  : �"כותב הרמב, ורצונו של הכוה�

 בי� חלק� לאכול מותרי� הכהני� אפילו, מאכל בכל הקדשי� את לאכול ומותר

 צלויי� ולאוכל� באכילת� ולשנות, מאכל בכל קדשי� מקדשי בי� קלי� מקדשי�

 שלא תרומה של תבלי� לא אבל ,חולי� של י�תבל לתוכ� ולתת ומבושלי� שלוקי�

 כלי� כל מה� אד� ועושה מותרות הנשארות והעצמות .פיסול לידי התרומה את יביאו

  . שירצה

 .השבע ע� נאכלת שתהיה כדי ותרומות חולי� עמה אוכלי� ,מועטת אכילה לה� תהיהי

 נאכלת התהי שלא כדי ,ותרומה חולי� עמה אוכלי� אי� ,מרובה אכילה לה� תהיהי

   ). יא�י" הי"פ הקרבנות מעשה כותהל(   המנחות בשירי וכ�, גסה אכילה

ולא , � את חובת האכילה על השובע כמצוה מ� המובחר"בקרב� פסח מגדיר הרמב

כותבי� שמקור ) ש� (Ó"ÒÂ˜¯Â˜ È‰¯ והÓ ÛÒÎ˘	‰ה. כתב כ0 ביחס לקרבנות אחרי�

  : ÏÈÎÓ˙‡� ה� דברי ה"הרמב

 ומרור מצה ואי� ,שבע אכילת נאכל הפסח :אמרו מכא� ,"והויאכל ומרורי� מצות על"

  ).ו פרשה דפסחא כתאמס ,בא ישמעאל דרבי מכילתא(   שבע אכילת נאכלי�

. א0 במכילתא לא נאמר שאכילה על השובע בקרב� פסח היא מצווה מ� המובחר

א0 נימוק זה איננו ,  לגדולה%ג� הזכיר את הנימוק למשחה , )ש�(י קורקוס "המהר

     23.�"זכר ברמבנ

  : הוא בגמרא לקמ� �"שמקור דברי הרמב, נראה להציע

 ילכו וצדיקי�' ה דרכי ישרי� כי": דכתיב מאי :יוחנ� רבי אמר חנה בר בר רבה מרא

 לשו� אכלו אחד .פסחיה� את שצלו אד� בני לשני, משל? "ב� יכשלו ופושעי� ב�

, "ב� ילכו וצדיקי�" � והמצ לשו� שאכלו זה .גסה אכילה לשו� אכלו ואחד ,הומצ

 רשע האי: יש לקישר ליה אמר. "ב� יכשלו ופושעי�" � גסה אכילה לשו� שאכלו וזה

   ?אכילאכילאכילאכיל    קאקאקאקאלא לא לא לא     מיהאמיהאמיהאמיהא    פסחפסחפסחפסח, , , , המובחרהמובחרהמובחרהמובחר    מ�מ�מ�מ�    מצוהמצוהמצוהמצוה עביד קא דלא נהי? ליה קרית

  24).ב"הוריות י ע(  

                                                 

� הדבר לא "רמבא0 ב, פ נימוק זה"� ע"הסביר את הרמב, )14'  לעיל הע(ג� הרב שאול ישראלי    23

. � ג� איננו סובר כירושלמי" כותב שהרמב,ו, קצב' סי, קרב� פסח'  הלÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú. נזכר כלל

  .) במנחות ש�È¯‚"Êוכ� כותב ה

הגרסה בסו� ש� , א" זו מופיעה ג� בנזיר כג עראגמ. דפוס וילנא, הוריותבגמרא הגרסה כ0    24

). כתבי יד של מסכת הוריות ונזירג� בכ0 הגירסה ו" (פסח מיהא קעביד: "המשפט אחרת
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אכילה גסה ואכילה למצווה , אכילת קרב� פסח למצווה: שלושה מצבי� מתוארי� כא�

קיי� אמנ� ,  האוכל קרב� פסח באכילה גסה25.שהיא אכילה על השובע, ובחרמ� המ

, מכא�.  דהיינו אכילה על השובע, א0 לא קיי� מצווה מ� המובחר, את מצוות האכילה

  .�"וזה מקור דברי הרמב, היא מצווה מ� המובחר, שאכילה על השובע בקרב� פסח

ולא חובה כמו , המובחרמדוע אכילה על השובע בקרב� פסח היא רק מצווה מ� 

נראה שיש שוני מהותי בי� אכילת שובע בקרבנות אחרי� לבי� ? בקרבנות אחרי�

 הלכות ("‰˘·ÌÚ Ú נאכלת שתהיה": �"כתב הרמב, בקרבנות אחרי�. קרב� פסח

 המובחר מ� הומצו": �" ואילו בקרב� פסח כתב הרמב,)א"יהי "פמעשה הקרבנות 

 אכל לא וא�, ÓÓ	È„Î ÚÂ·˘Ï Â הפסח בשר כלאו ...˘ÏÈÎ‡ Ú·Â˙ הפסח בשר לאכול

 "ע� השובע": � כתב"הרמב. )ג"הח "פ קרב� פסח הלכות ("חובתו ידי יצא ÈÊÎ˙ אלא

בקרב� , כמו כ�.  בקרב� פסח"כדי לשבוע ממנו"ו, "אכילת שובע: "עומתל, בקרבנות

  . פסחהקרב� מ לאכול לפחות כזית � את החובה האישית"מדגיש הרמב, חפס

,  הפסח שעל אוכל קרב�לומר� "שכונת הרמבכותב , Â¯È ‡Ï¯ÚÙ Ï˘ÈÙ ÌÁהרב

והמינימו� של אכילתו על מנת לקיי� , ה מ� המובחרווזו המצו, לשבוע ממנו עצמו

הני� וה על הכוואי� מצ,  בו בזמ� שבקרבנות אחרי�.ה היא אכילת כזיתואת המצו

אלא שיהיו , לא כזיתה� לאכול א� וואי� מוטל על כל כ, קא מהקרב� עצמוולשבוע דו

ושהקרב� יאכל , הני� שבעי� באופ� כללי מאכילת הקרב� ע� הדברי� האחרי�והכ

  26.בסיכומו של דבר

ביטא , את החובה האישית המוטלת על כל אחד ואחד לאכול כזית מקרב� הפסח

  : � מונה בקרב� פסח שתי מצוות"הרמב. המצוות בספר המצוות� ג� במניי� "הרמב

                                                                                                                      

ה יות שחיטה וצליואבל סו� סו� קיי� מצ, משמעות הדבר היא שאמנ� לא יצא ידי אכילה כלל

 ˙ÂÙÒÂ˙; )ש�נזיר והוריות ( È"¯˘: ראה. תו רשע אואוולכ� אומר ריש לקיש שאי� לקר, כראוי

, )א"יבמות מ ע (È ˙ÂÙÒÂ˙ÌÈ˘	; )ה אכילה"א ד" בבא קמא קי ע;ה דילמא"ב ד"פסחי� קז ע(

 . ועוד
 . )א"נזיר כג ע(  ,¯‰Ó"˙ÂÈÁ ı	ÂÙÒÂ˙‰‡¯"˘, ·¯ ˙ÂÙÒÂ˙ÈÔ‰Î‰ ı¯Ù Â˙ ראה    25
 , הרב צבי פסח פרנק:�"עוד דנו בדברי הרמב. )מט%עשה מז, ‚"Ò¯Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ( פ פערלא"הרי   26

˘„˜ È‡¯˜Óמליובאוויטשמ "הרמ ;כח' חלק א סי,  פסח ,ÌÈ¯Â‡È·Â ÌÈ˘Â„ÈÁ ˘·"Ò ,עמ,  אחלק '

הרב מאיר ; טרכ%ברכ' עמ, ‡‰Ï ¯·˜‰, "אכילת קרב� פסח על השובע", הרב יצחק סנדר; קכז% קכ

' עמ, ˘Â‡ È¯Ú¯‰ובספרו , ז"הח "פ חמ1 ומצה הלכות, ‡·È¯ÊÚ È ,� ש0"הראאצל חותנו , ברגמ�

  . קכב, קכא ני�סימ ט חלקו, קנח 'סי א חלק ‰Ë·˘ ÈÂÏ ת"שו, הרב שמואל וואזנר; צט%צח
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 אותו ושחטו" :יתעלה אמרו והוא מניס� עשר ארבעה ביו� הפסח שה לשחוט ונויושצ

   "הערבי� בי� ישראל עדת קהל כל

  .)]א, קרב� פסח א' � הל"רמב[  ;נה עשה מצות �"לרמב המצוות ספר(  

 צלי שיהיה והוא הנזכרי� בתנאיו מניס� עשר חמשה ליל הפסח כבש לאכול ונויושצ

 הבשר את ואכלו: "בר+ית אמרו והוא רורומ מצה ע� ושייאכל אחד בבית ושייאכל

   "יאכלוהו מרורי� על ומצות אש צלי הזה בלילה

  27.)]א, קרב� פסח ח' � הל"רמב[; נו עשה מצות �"לרמב המצוות ספר(  

, את קרב� הפסחה נוספת לאכול וומצו,  קרב� פסחת עשה לשחוטו� מנה מצו"הרמב

על .  והשחיטה באותה מצוההאכילה� מונה את "הרמב, בו בזמ� שבקרבנות אחרי�

  : יק'הרב יוס� דב הלוי סולוביצכ0 כתב 

ובחטאת , מנה שחיטתו ואכילתו לשתי מצוות, � במני� המצוות בקרב� פסח"הרמב

. ובדברינו יוב� היטב? והקשה במעיני החכמה דמה בי� זה לזה. מנה הכל במצוה אחת

ומשו� הכי הוי ,  האד�דבכל הקרבנות לא הוי המצוה רק שיהיה הקרב� נאכל ולא על

�וכמו הקטרת אימורי� דאינו נחשב למצוה , אכילתו פרט אחד ממצוות שבאותו קרב

, הוי החיוב על האד� ולא שיי+ כלל לעשית הקרב�, אבל בפסח. אחרת בפני עצמו

דבפסח  ... ומשו� הכי בכל הקרבנות לא בעינ� כזית28.ומשו� הכי הוי שתי מצוות

ומשו� הכי א� אכל פחות , דהוא מחוייב לאכול פסחומצה הוי החיוב על האד� 

הא לא הוי , אבל מצות אכילת קדשי�. והוי כלא אכל פסח, מכזית לא שמיה אכילה

דהא לא הוי חיובא אקרקפתא דגברא רק המצוה דבשר , המצוה כלל על אד� מיוחד

 �   29).ב אות ז' חלק א סי, ת בית הלוי"שו(  קדשי� יהיו נאכלי

 עדת קהל כל אותו ושחטו: "דגישה התורה את החובה הציבוריתמ, באשר לשחיטה

: הפניה היא אישית, ובאשר לחובת האכילה. ישראל, עדה,  קהל%" הערבי� בי� ישראל

וא� אד� אכ� שבע , לאכול לפחות כזית, חובה אישית". יאכלוה... ואכלו את הבשר"

                                                 

 מצוה לשחוט ומצוה % ביחס לפסח שני) ונח, מצוה נז(� מיד בהמש0 "ותו דבר כותב הרמבא   27

  . לאכול

 . )ה לכ�"ד, א"הו "פ חמ1 ומצה הלכות( ‡ÁÓ˘ ¯Âכ0 כותב ג� ה   28
 שאכילת קרב� כותב) ב"פסחי� קז ע( ˘"¯˘האמנ� . )ק ג"נא ס' חלק ג סי( ·ÈÂÏ‰ ˙È ראה עוד   29

  . רב�ות הקוהפסח היא פרט אחד ממצ
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השביעה מקרב� הפסח א0 בדר0 כלל . וה מ� המובחרושקיי� ג� מצבודאי , משיעור זה

   30.וה מהמובחרווזו היא אכ� מצ, בעצמו היא ביותר משיעור כזית

וה מ� המובחר לשבוע ביותר וומצ, לאכול כזית לפחותאישית מדוע ישנה חובה 

   :‡·	 È	Ê¯ת "שועל כ0 עונה בעל ? מזה מקרב� הפסח

 כילתבא יש עבדות מה להבי� צריכי� א+. "הזאת העבודה את ועבדת" :כתיב פסחב

 מזונותיה� והי במצרי� עבדי� ווכשהי... רבו משל מזונותיו דעבד, העני� א+ ?הפסח

 שאכילת. עבודה וזה ,גבוה משלח� פסח אכלו' ה עבדי ונעשו וכשיצאו ,מצרי� משל

  .)ק יב"ס תנד סימ� ד"יו חלק(  ' ה עבדי שה� מורה ,הוגב משלח� הפסח

  . 'וי להיותנו עבדי ההיא ביט, האכילה והשביעה מגופו של קרב� פסח

ÌÂÎÈÒ  

ובכ0 ג� , כדרכ� של מלכי�, ולפחות בכזית ממנו, יש לשבוע באכילת קרב� הפסח

אכילת קרב� פסח על ידי ישראלי� כמוה כאכילת . למנוע את החשש של שבירת עצ�

ביו� שהחילונו , בפסח. דשי שמי�ושולח� גבוה מקהאוכלי� מ, קודשי� על ידי כוהני�

והיותנו עבדי , נורותיחאת  � בדר0 זוגליאנו מ, ת כוהני� וגוי קדושאת דרכנו כממלכ

   .'ה

                                                 

È˘Â„ÈÁ מובא ג� ב; ה והנה בתמורה"ב ד"חידושי� למנחות כא ע (È¯‚"Êבכ0 מיושבת תמיהת ה   30

ˆÈ·ÂÏÂÒ ÈÂÏ‰ ÌÈÈÁ ·¯‰'˜È ,שמשמע , )"בדי� אכילת פסח על השובע", ]סטנסיל [ס"על הש

 . �"ונת הרמבואי� זו כ, לדברינו. וקא בכזית הראשו�וד, � שיש לאכול אכילת שובע"מהרמב





  ז"תשס' דר ה א-יג מעלין בקודש 

   

 ·¯‰¯ÓÎ„ÔÈ¯ÙÏ‰ È              

 ˙‡·‰Â˙˘‡ ÈÒÎ	Ó ÌÈ¯ÂÎÈ· 

 ¯Â‡È·È‚ÂÒ‰‰ Ú ÏÙÈ ˙Â‰‚‰ ¯‚‰"‡  

‡Â·Ó    

‡ .ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙	·‰ ÈÙ ÏÚ ‡˙ÈÈ¯·‰   

· .ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰    

‚ .·˘¯‰ ˙ËÈ˘"ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙	·‰Ï Á˙ÙÓÎ Ì   

„ .„ÈÁ ˙˘¯„· ‰¯Â˙‰ ˘Â"Í˙È·ÏÂ"    

‰ .ÂÈ·‡ ˙ÓÂ ÂÈ·‡ È¯ÂÎÈ· ‡È·‰˘ ˘¯ÂÈ    

Â .¯‚‰ ˙Ò¯È‚ ÈÙÏ ÈÓÏ˘Â¯È‰ ¯Â‡È·"‡    

ÁÙÒ	 :¯‚‰ ¯Â‡È· ÏÚ ˙Â‰ÈÓ˙‰" ‡È‚ÂÒ·‰    

‡Â·Ó  

יוחנ� ' כבר חלקו בה ר. פשוטה הסוגיידי בעלה איננה על שה יסוגיית הבאת ביכורי א

, )ה"ח ה"כתובות פ; ה"א ה"ביכורי� פ(ובירושלמי ) ב"גיטי� מז ע(וריש לקיש בבבלי 

 א� קניי� פירות % במחלוקת בסיסית ידועה תלויהכשלדעת הבבלי המחלוקת ביניה� 

� יי� פירות לאו כקניי מחלוקת בה הוכרעה הלכה כריש לקיש שקנ%כקניי� הגו� דמי 

  ).ל בהני תלת"שהלכה כר, ב"ע%א"יבמות לו ע(הגו� דמי 

. מודי� הבבלי והירושלמי בהבנת דברי ריש לקישהתל, כנראה, כמו כ� חלוקי�  

 כפשט הבבלי וכפסק %הא� לדעתו בעל מביא ביכורי� מנכסי אשתו וקורא ג� בחייה 

או שבעל מביא ביכורי� מנכסי אשתו וקורא רק , )ו"ד ה"הלכות ביכורי� פ (Ó¯"Ì·ה

   .כמבואר בירושלמי, לאחר מות אשתו

כתב על סוגיית הבבלי בגיטי� ) ה"א מ"פ( בפירושו למשנה ביכורי� ˘"¯אמנ� ה

ומסיק הת� מתו0 ברייתא אחרת דלא איירי בחיי אשתו לריש לקיש אלא לאחר "

 הווי אומר שלמסקנה אי� מחלוקת בי� הירושלמי לבבלי בהבנת דברי ריש % "מיתה

  .�"שלא כרמב, לקיש
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בכ0 ו , טעונה הסבר)ש מוסכמת ג� על הבבלי"אשר לדעת הר (שיטה זו של הירושלמי  

במהל0 הדיו� ובנספחו בולט מאד ההבדל בי� שיטתו הנפלאה . עוסקי� הפרקי� הבאי�

י תלמידיו " לבי� דברי� המובאי� ע1, כפי שהיא נלמדת מהגהותיו לירושלמי‡"‰‚¯של 

  . דברי� שלעיתי� התמיהות עליה� קשות במיוחד, א"בביאור הגר

‡ .ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙	·‰ ÈÙ ÏÚ ‡˙ÈÈ¯·‰  

   : שיש צור0 בפסוק מיוחד כדי ללמד שאד� מביא את ביכורי אשתו,מבואר בברייתא

  ).ב"גיטי� מז ע(   וקוראשאד� מביא ביכורי אשתו ,  מלמד� "ולבית+"

יוחנ� ' מובאת בהקשר זה מחלוקת� של ר, ג� בתלמוד הבבלי וג� בתלמוד הירושלמי

ורק לאחר ,  הבעל איננו קורא%בחיי אשתו , לדעת ריש לקיש בירושלמי. וריש לקיש

אפילו בחיי אשתו ג� ריש , בעוד שעל פי פשט סוגיית הבבלי. מיתתה מביא וקורא

  .לקיש מודה שקורא משו� גזירת הכתוב

תולה , את הדיו� בשאלה הא� בעל מביא ביכורי� מנכסי אשתו בחייה וקורא

 הסובר, לדעת ריש לקיש. הבבלי בשאלה הא� קניי� פירות כקניי� הגו� דמי או לא

אילולא גזירת הכתוב המיוחדת לא היה הבעל קורא ,  הגו�קניי� פירות איננו כ�שקניי

ג� לאחר גזירת ,  לדעת הירושלמי. פירותקניי�אי� לו אלא  שהרי אז %בחיי אשתו 

שרק , לדעת ריש לקיש, וגזירת הכתוב מלמדת, הכתוב איננו מביא וקורא בחיי אשתו

  . א� שבחייה אינו קורא, שתו וקוראלאחר מות אשתו הבעל מביא ביכורי� מנכסי א

ועל פי גרסת  , על פי הנוסח המקובל מימי�, להקלת הדיו� מובא כא� הירושלמי

 סוגיההא מתחילת "י הגר" עעברהקטע המובא על רקע אפור הו. א משמאל"הגר

 אד� יורש את אי�ל אמר "דרשב"א מהמשפט "י הגר"נמחקה ע" אי�"והמילה , לסופה

  "אשתו דבר תורה

                                                 

עד  עלו� כתב היד המקורי שהיה בחזקת .א"דשו של הגרקד יתב הגהות מכ במדובר   1

המהדירו על מנת להוציאו ,  מירושלי�א" פרנקל שליט הלויידי הרב ידידיהל הגיע, לאחרונה

 .לאור
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 ))))עעעע""""אמסטרד� תאמסטרד� תאמסטרד� תאמסטרד� תדפוס דפוס דפוס דפוס ((((א א א א """"הגהות הגרהגהות הגרהגהות הגרהגהות הגר  ))))הההה""""א הא הא הא ה""""פפפפ((((ג ג ג ג """"דפוס ונציה רפדפוס ונציה רפדפוס ונציה רפדפוס ונציה רפ

�: רבי אבהו בש� רבי יוחנ

  . היורש מביא ואינו קורא

�  ? מה נ� קיימי

  ,  שלוחו�א� יורשה בחיי אביו 

  !  שלו ה��וא� לאחר מיתת אביו 

אלא כי נ� קיימי� בשהיה אביו 

�   .חולה או מסוכ

ושמחת בכל הטוב אשר : "כתיב

� "להי+ ולבית+�א' + הנת� ל

מלמד שמביא בכורי� מנכסי 

  .אשתו וקורא

  : רבי שמעו� ב� לקיש אמר

  .  הא בחיי� לא.לאחר מיתה

היא , לא שנייא: יוחנ� אמר' ר

  . היא לאחר מיתה�בחיי

  ,רבי שמעו� ב� לקיש כדעתיה

  : דרבי שמעו� ב� לקיש אמר

  .ת" את אשתו מדאד� יורש

ושמחת בכל הטוב אשר : "כתיב

  �" להי+ ולבית+�א' נת� ל+ ה

מלמד שאד� מביא ביכורי� 

  . מניכסי אשתו וקורא

לאחר : רבי שמעו� ב� לקיש אמר

  .  הא בחיי� לא.מיתה

היא , לא שנייא: רבי יוחנ� אמר

  .  היא לאחר מיתה�בחיי

  , רבי שמעו� ב� לקיש כדעתיה

  : דרבי שמעו� ב� לקיש אמר

 את אשתו דבר אי� אד� יורש

  .תורה

היורש : בהו בש� רבי יוחנ�א' ר

  .מביא ואינו קורא

�  ? מה נ� קיימי

  ,  שלוחו�א� יורשה בחיי אביו 

  !  שלו ה��וא� לאחר מיתת אביו 

ימי� בשהיה אביו אלא כי נ� קי

�  . חולה או מסוכ

  

 שירושת הבעל בכ0ריש לקיש את דברי הירושלמי מסביר , א כא�"לפי גרסת הגר

  . ולכ� מביא וקורא3,קניי� מלא יש לו בנכסיה %שתו לכ� לאחר מות א  2,דאורייתא

                                                 

 קד� .מדאורייתא יורש אינו בעלש היא לקיש ריש דעת פיה עלש, ונציה דפוס לנוסחת בניגוד   2

 לכתובות בפירושו, ‰Ô·¯˜ ‰„Ú בעל) ב"תקכ% ז"תס (פרנקל הירש נפתלי ר"ב דוד' ר זו בגרסא

, התורה מ� אינה הבעל ירושת א� שהרי %  להבנה קשה ונציה דפוס גרסת ואכ�). ש� ה"ה ח"פ(



 

90 

· .ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰  

מדוע יש צור0 בלימוד מיוחד לכ0 .  טעוני� הסבר‡"‰‚¯רסת י גיפל דברי הירושלמי ע

דהיינו לאחר שירש , לאחר מותה, הרי אז? שהבעל מביא וקורא לאחר מיתת אשתו

� אינו שונה מכל בעל קרקע שמביא וא� כ, נעשה האלמ� בעלי� לכל דבר, אותה

  ! ולש� כ0 אי� שו� צור0 בלימוד מיוחד4,וקורא

  :התשובה לכ0 מצויה בדברי ברייתא נוספת המובאת בבבלי

  ).גיטי� ש�(    מביא וקורא�ושמע שמתה אשתו , היה בא בדר+ וביכורי אשתו בידו

 הבעלי� % בדר0 שכ� השולח ביכוריו בידי שליח ומת השליח. פה יש כבר חידוש הלכתי

  :יוסי בר חנינא' כמבואר בדברי ר, לא רשאי� להשלי� ההבאה ולקרוא מקרא ביכורי�

... ולקחת": שנאמר , מביא ואינו קורא�ומת שליח בדר+ , בצר� ושגר� ביד שליח

  7. והבאה באחד6 עד שתהא לקיחה5,"והבאת

נוע את יכול למ, שינוי שחל במצבו של השליח במהל0 ההבאה, במילי� אחרות

, מאחר שג� בבעל שנתאלמ� במהל0 הבאת ביכורי אשתו, וא� כ�. אפשרות הקריאה

                                                                                                                      

 בנכסי זכויות שו� התורה מ� לו שאי�, אשתו מות לאחר הבעל של שמעמדו להיות יכול אי0

? בנכסיה פירות קניי� לו כשהיה, בחייה ממעמדו ורי�ביכ מקרא לעניי� יותר טוב יהיה, אשתו

 דווקא אשתו מנכסי ביכורי� מביא זאת בכל שהבעל הכתוב גזירת שיש מאוד לומר ודחוק

). וש� בכתובות כא� Ù ‰˘Ó	Èה רושכפי (בנכסיה כלו� לו אי� שמדאורייתא א�, מותה לאחר

 ירושת( Ï„ ÔÁÎ˘‡ ˙È‡„ ‰ÈÏ‡ ":ונמצא ה"ד א"ע קט א בתראבב ,‡"¯˘·ה בחידושי וראה

 לרב מצינו ס ונציהופד שלגרסת בעוד, "הכותב פרק בריש הכי� דאמר ¯· ‡·¯„ ‡Ï	Ô )הבעל

 .לכתובות הירושלמי את הראשוני� הכירו, וכידוע! לקיש ריש % חבר
 .לקמ� נדו� % הפסקאות סדר שינוי % א"הגר שבהגהות השני בשינוי   3
 .קורי� שאינ� )א"פ יכורי�ב (במשנה מהמנויי� אחד איננו א�   4
". הבאתי "נאמר' י ובפסוק" תביא "נאמר' ב, ו"דברי� כב; בפסוק אמורה אינה" והבאת "המילה   5

 .והבאת ולקחת ה"ד, ב"ע פא בתרא בבא, Ì"¯˘· וראה
 מביא שלוחו ביד להביא� מנת על הביכורי� את קטיל השדה בעל א�, כא� הירושלמי לדעת   6

 הנדרשת 'לקיחה'ה כי לומר חייבי� % זו בנקודה חולקי� אינ� למודי�הת א�ש ומכא� .וקורא

 הבעלי� מרשות הלקיחה רק אלא, ל"הנ �"רשבה דעתכ הלקיטה אינה המביא ידי על עשותילה

 בצר� ה"ד סו� א"ע פב בתרא אבב בתוספות הובאו (˙"¯ וכדברי, לירושלי� להביא� מנת על

 .ש� ‡"¯˘·וה) ב"ע פאב מתחיל(
 .זו ארייתב פי על כא� בירושלמי לקיש ריש דברי את פירש משנתנו על ˘"¯ה כברו. ש� גיטי�   7
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יש לבדוק את הדמיו� וההבדלי� בי� השינוי שחל בבעל המביא לבי� , חל שינוי במצבו

  .השינוי שחל בשליח המביא

לבי� , וכא� יש הבדל ברור בי� טיב השינוי הנוצר במות השליח במהל0 ההבאה

  .י בעלהל ידבמות האישה במהל0 הבאת הביכורי� עהשינוי הנוצר 

בהכרח נעשית הלקיחה וההבאה על ידי , השליחכתוצאה ממות , במקרה הראשו�

  . יוסי בר חנינא' עובדה המונעת את הקריאה כדרשתו של ר, שני אנשי�

על ידי אד� , מתחילתה ועד סופה, הבאת הביכורי� נעשית כולה, במקרה האחרו�

  . הבעל%אחד 

בתחילת ההבאה היה הוא . זהותוולא ב,  של המביאבמעמדוינוי הוא א0 ורק הש

היה הוא בעל השדה , כיורש, ובגמר ההבאה, במעמד של בעל האישה בעלת השדה

איננו  % עד שתהא לקיחה והבאה באחד" והבאת... ולקחת"לכ� המיעוט של . הבלעדי

  .י אד� אחדל יד כשהלקיחה וההבאה נעשו ע,חל כא�

‚ .ËÈ˘·˘¯‰ ˙"ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙	·‰Ï Á˙ÙÓÎ Ì  

שעל פיה בעל שדה , והנה הירושלמי מוב� להפליא א� נקבל את שיטת הראשוני�

אלא שלקראת סיו� הבאת� בידי השליח הגיע הבעלי� , ששלח ביכוריו בידי שליח

 בכהאי גוונא בעל השדה קורא %להר הבית על מנת לקרוא על ביכוריו מקרא ביכורי� 

לפי שיטה זו קל מאוד .  שהובאו בשמו על ידי שלוחו9ל ביכורי שדהו ע8מקרא ביכורי�

                                                 

8   ·˘¯"Ì והבעלי� .)ה"ה א"פ ביכורי� ˘"¯ב ג� הובא (והבאת ולקחת ה"ד ב"ע פא בתרא בבא 

  . ש� �"ברשב כמבואר, כמותו אד� לש שלוחו כי... "הבאתי הנה ועתה" לומר יכולי�

 את לגמור יכול איננו השדה שבעל, חנינא בר יוסי' ר דברי צ�מע מוכרחי� דבריה� כאורהל  

 שא� ,מכא�. באחד איננה וההבאה שהלקיחה משו� רק % ולקרוא השליח מות לאחר ההבאה

  . ולקרוא לבוא רשאי� הבעלי�, באחד נעשי� וההבאה הלקיחה

 את מאפשר כמותו אד� של שלוחו שגדר �"הרשב סברת את נקבל א� רק ,מוכח זה כל אכ�  

 רשאי יהיה הביכורי� את בפועל שהביא מי רק, סברא זו נקבל לא א� אמנ�. הבעלי� קריאת

 אינ� הבאה מקצת אפילו עשו שלא ובעלי� ,"הבאתי הנה ועתה" אומר הוא שהרי. לקרוא

' ר של חידושו הרי, כ� וא�. כמותו אד� של שלוחו די� זה לעניי� מהני ולא, כ� לומר יכולי�

 אינ� זאת בכל, הלוקח השליח מות לאחר הבאה עשו כ� הבעלי� א� שא� הוא חנינא בר יוסי

) עד ה"ד א"ע פב ש�( ‰˙ÂÙÒÂ˙ שיטת מיושבת ובכ0 .באחד אינה וההבאה הלקיחה כי קורי�

 נראי� מדבריו חלק א0, כדעת� משנתנו על ˘"‰¯ דעת ג� ולכאורה .ש� ‡"¯˘·ב מבואר וכ�

 .כמשובשי� לכאורה
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היה בא : באה ללמד את די� הברייתא" ולבית0"לדעתו דרשת . להבי� את ריש לקיש

ולמרות שבעת לקיחת .  מביא וקורא%ושמע שמתה אשתו , בדר0 וביכורי אשתו בידו

חר שמתה אשתו במהל0 א0 לא, הביכורי� הבעל לא היה אמור לקרוא כי איננו בעלי�

בדיוק כמו  מ� הדי� שהוא יקרא, ובהר הבית הוא מצא את עצמו כבעל השדה, ההבאה

  . ולקרוא מקרא ביכורי� על ביכוריו שהובאו בידי שלוחו, מי שבחר להגיע להר הבית

‰ . ˙˘¯„· ‰¯Â˙‰ ˘Â„ÈÁ"Í˙È·ÏÂ"  

 הרי אי� ?"ולבית0"צרכה דרשת נלמה ,  פשוט0כל א� ההסבר כ: וכא� הב� שואל

ג� א� , חידוש שהבעל ההופ0 ליורש במהל0 הבאת הביכורי� דינו כבעלי� שקורא

מהו הצור0 , וא� כ� שוב קשה; הלקיחה וההבאה נעשתה על ידי מי שאינו בעלי�

  10!כדי לאפשר קריאה לבעל שמתה אשתו במהל0 ההבאה" ולבית0"בדרשת הפסוק 

קורי� על ביכוריה� שהובאו ונראה שיש הבדל בי� בעלי� המגיעי� לירושלי� ו

במקרה . לבי� בעל שירש את אשתו בדרכו לירושלי� ע� ביכוריה, בידי שלוח�

ולכ� היה מותר להביא� ,  להיות ניתרי� בקריאה	Â„ÚÂהביכורי� אמנ� לא , הראשו�

א� וכאשר יחליט ,  להיות נקראי�¯‡ÌÈÈÂא0 מתחילה ועד סו� ה� היו , בידי שליח

  . לירושלי�הבעלי� לעלות אחר כ0

אי� הביכורי� ראויי� , בביכורי אישה המובאי� לירושלי� בידי בעלה, לעומת זאת

, האישה אינה יכולה לקרות כי אינה בנחלת האר1. כלל לקרייה כל עוד חיה האישה

                                                                                                                      

 רקו א0, קורא ואינו מביא ששליח ,משנתנו דברי את מעמיד הירושלמי כי, כא� להזכיר חשוב   9

 מקרא ללא מובאי� ולהיות שליח ייד לע להישלח מנת על מראש נלקטו הפירותש במצב

 נמל0 כ0 ואחר, בעליה� בידי ונקראי� מובאי� להיות מנת על מראש נלקטו א� א0. ביכורי�

 אלא, עליה� קורי� שלא רק לא וונאג בכהאי, וראק שאינו שליח בידי לשלח� והחליט הבעלי�

 ליתור שנראו הביכורי� שכל", ירקבו אלא היתר לה� אי� אינ� ולכ�, כלל מובאי� שאינ�

" נראו "בי� לחלק צרי0 למעלה האמור ולפי .)ה"ה א"פ( "בקרייה אלא ניתורי� אינ� בקרייה

 להיות' ראויי� היו 'לבי�, בהבאה ניתרי� אינ� שוב התוכנית שונתה א�, שאז', נועדו 'במוב�

 בלא יובאו % השני ובמקרה. יירקבו %  הראשו� במקרה. לכ0' נועדו לא'ש אלא, בקריאה ניתרי�

 למרות, קורא ואינו שמביא, שליח בידי לשלח� מנת על שנלקטו בביכורי� כמו בדיוק. קריאה

 מקרא ולקרוא הבית להר לעלות יחליט הבעלי� א�, לקריאה' ראויי� 'הזמ� כל היו שהביכורי�

 .שלוחו בידי שהובאו לאחר ביכוריו על ביכורי�
 גזרו לא חכמי�ש לכ0 אסמכתא אלא אינה השהדרש לומרו, מפשוט� ל"חז דברי להוציא אפשר   10

 ראה (ההבאה במהל0 שלוחו שמת במי החלפה חשש משו� הבאה במהל0 אשתו שמתה מי על

 .הכרח לכ0 אי� עוד כל מפשוט� התלמוד דברי את להוציא ראוי לא ,כ� יפל ע� א ).ש� גיטי�
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רק ע� מות האישה נשתנה המצב ונעשו . והאיש אינו יכול לקרות כי איננו בעלי�

שייתכ� שאי� לקרות על , יכולנו להעלות סברה, כזהובמצב . הביכורי� ראויי� לקריאה

  . ביכורי� שמעול� לא היו ראויי� לקריאה

 מכא� שהבעל מביא ביכורי� מנכסי %' ולבית0': "ולכ� נצרכנו לדרשת הברייתא

החידוש הוא שזיקתו הקודמת לנכסי אשתו בצירו� הפיכתו לבעלי� אחרי ". אשתו

למרות שבעת הלקיחה ה� לא היו ראויי� , דיי� כדי לאפשר כא� את הקריאה, מותה

  .כלל לקריאה

‰ . ÂÈ·‡ ˙ÓÂ ÂÈ·‡ È¯ÂÎÈ· ‡È·‰˘ ˘¯ÂÈ  

.  מביא וקורא%ומת אביו בהיותו בדר0 , כי יורש שהביא את ביכורי אביו, ומכא� מוכח

מצד ). א� שנשתנה מעמדו במהל0 ההבאה(לקיחה והבאה נעשו באחד , כי מצד אחד

שהרי האב המוריש יכול היה תמיד , זמ� ראויי� לקריאההפירות הללו היו כל ה, שני

ולכ� אי� צור0 בחידוש המיוחד . להגיע לירושלי� ולקרות על ביכוריו שנשלחו ביד בנו

  .הנדרש לדי� בעל בנכסי אשתו

Â .¯‚‰ ˙Ò¯È‚ ÈÙÏ ÈÓÏ˘Â¯È‰ ¯Â‡È·"‡  

  .נחזור לתלמוד הירושלמי

שעל פיה מועברת ,  כא�א"הגרלאור האמור מקבלת משמעות נפלאה הגהת 

  .הִפסקה על די� יורש לאחר דברי ריש לקיש לגבי בעל

   ":היורש מביא ואינו קורא: "בש� רבי יוחנ�אבהו ' הירושלמי שואל כא� על דברי ר

�  ?מה נ� קיימי

 �מביא בחיי אביו " יורש"א� מדובר במקרה שה ( שלוחו� א� יורשה בחיי אביו

  ).נ� שאינו קוראיוח' הריהו שלוחו ואי� חידוש בדברי ר

וא� מדובר במקרה שהאב מת במהל+ ההבאה של  ( שלו ה�� וא� לאחר מיתת אביו

ופשוט שיוכל לקרוא כמו כל בעלי� ,  הרי כשמגיע לירושלי� הפירות כבר שלו�בנו 

  ).המגיעי� לירושלי� לאחר שביכוריה� הובאו בידי עצמ� או בידי שלוח�

  :ועל כ0 עונה הירושלמי

  . בשהיה אביו חולה או מסוכ�� מי�אלא כי נ� קיי
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יוחנ� שיורש אינו קורא מתייחס א0 ורק למצב שבו האב המוריש ' דינו של ר, כלומר

הרעיו� הטמו� בתשובת הירושלמי הוא . היה חולה או מסוכ� בזמ� הלקיחה וההבאה

  :פשוט

 11,למעשה הביכורי� הללו אינ� ראויי� לקריאה, במצב של אב חולה ומסוכ�

למרות , משו� כ0. מבחינה דינית שאינ� ראויי� לקריאה בחייה, יכורי אישהבדומה לב

בניגוד לבעל ,  בכל זאת בב� יורש%שמעמדו של הב� המביא השתנה משליח לבעלי� 

  . אי� לנו לימוד המתיר את הקריאה, יורש

או בלשו� ,  איננו קוראÊÎ‰שיורש , יוחנ�' אבהו בש� ר' משו� כ0 אמר ר

  12". בשהיה אביו חולה או מסוכ�– כי נ� קיימי�אלא : "הירושלמי

ÁÙÒ	 : ÏÚ ˙Â‰ÈÓ˙‰¯Â‡È·¯‚‰ " ‡·‰È‚ÂÒ  

‡  

, א נכתב"ביאור הגר, א על הירושלמי שהועתקו מעצ� כתב ידו"בניגוד להגהות הגר

ג� . משו� כ0 לעיתי� דברי הביאור צריכי� עיו� גדול. על ידי תלמידי�, לפחות בחלקו

  :0 לשו� הביאור כא�וכ.  לכ0הסוגייתנו היא דוגמ

 והא ,לאחר מיתתה) מביא וקורא=(ק "ל דאמר מו"אבהו לכאורה על רשב' ומקשי ר

  .)ואינו קורא=(ק "תני היורש מביא וא

כמשמעות , יוחנ�' אבהו בש� ר' קושיית הירושלמי איננה על עצ� דברי ר, כלומר

  . אלא על דברי ריש לקיש בפסקה הקודמת שאד� יורש את אשתו, הירושלמי

שבה� מפורש , )"והא תני"(יוחנ� אלא מדברי תנאי� ' הקושיא איננה מדברי ר

  ?יכול לקרוא, שאינו אלא יורש, כיצד הבעל, וא� כ�, שיורש איננו קורא

                                                 

. לירושלי� להגיע אמור לא מסוכ� או חולה כי, מציאותית מבחינה לקריאה ראויי� אינ�   11

 שהרי. מציאות לגדרי ג� הלכתית משמעות יש ביכורי� היתר בדיני כי למדנו מהירושלמי(

 מציאותי גדר הוא" בקרייה אלא ניתורי� אינ� בקרייה ליתור נראו "של בירושלמי האמור הגדר

 בעלי� בידי וקריאה מהבאה המציאותית התכנית מבחינת שנשתנה מה פיו על, דיני ולא

 ).ירקבו ה� ולכ� קריאה בלא הביכורי� היתר את מונע, שליח בידי קריאה בלא להבאה
 אבהו' ר של החידוש לשיטתו. הירושלמי בהבנת אחרת דר0 )ח"ה ד"פ ביכורי� הלכות( Ó¯"Ì·ל   12

 שליח מאשר יותר איננו, רשוולי הראוי בנו % מסוכ� חולה אביו א� שג�, הוא יוחנ�' ר בש�

 .)ש� Ê"¯„·ו ˘	‰ÒÎÛ Ó וראה( קורא ואינו שמביא
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לא רק מפני השינוי . ולכאורה כבר עצ� הצגת ריש לקיש כיעד הקושיה צרי0 עיו�

רי תנאי� שלא מצאתי� אלא ג� בגלל המצאת דב, בפשט הדברי� לגבי יעד הקושיה

, א כא�"כמו כ� הדבר איננו מתאי� לגרסת הגר. לא במשנה ולא בברייתות הידועות

ולא , בר פלוגתיה דריש לקיש, יוחנ�' שעל פיה די� היורש שאינו קורא הוא מדברי ר

  !מדברי תנאי�

·  

  :א בביאורו"וממשי0 תלמיד הגר

אינו (=ק "אביו והב� מביא אז א כגו� שהפריש �] שאינו מביא [היורש דקתני: ותיר�

  .אבל יורש שהפריש עצמו כאביו דמיא). קורא

והב� מביא א0 , דברי התנא שיורש אינו קורא ה� רק א� האב היה זה שהפריש, כלומר

היורש הוא ג� /כשהבעל השליח, ומצב זה אינו דומה לדינו של ריש לקיש; ורק כשליח

  . ולכ� הוא מביא וקורא, היה המפריש

ולכ� , כגו� שהיה אביו חולה או מסוכ�, י גוונא שהב� היורש הפריש בעצמוובכהא

בדיוק כדינו של , בכהאי גוונא אכ� ג� הב� היורש המביא קורא, היה צרי0 בנו להפריש

  .ריש לקיש

 ‰¯Ú‰  

סברת ', בצירה'או ' לקיטה'א כא� זהה למושג "בביאור הגר' הפרשה'א� נלמד שהמושג 

, 5 שהובא לעיל בהערה Ì"¯˘·היא בעצ� סברת ה, זההירושלמי על פי ביאור 

� עומדת בסתירה "כשסברת הרשב, צריכות להיות באחד' הבאה'ו' בצירה'ש

  .למשמעות הירושלמי שהובא בהערה ש�

 הקדשת הביכורי� %כא� משמעותה כפירושה המילולי ' הפרשה'א� נלמד שהמושג 

שלא רק , �"ידושו של הרשביצא מכא� חידוש גדול הרבה יותר מח, בעוד� מחוברי�

 והבאה % קריאת ש� %אלא ג� הפרשה , בצירה והבאה צריכי� להיות באחד/לקיטה

  .מוב� שהדברי� תמוהי�. צריכי� להיות באחד

שהרי ההגדרה ההלכתית . ג� כ0 וג� כ0 הדברי� תמוהי� מצד אחר, על כל פני�

וא� .  הביכורי�Ó˘È¯Ù אלא זהותו של ÏÂÁ‰ ·‡‰ Ï˘ Â„ÓÚÓ‰איננה , כא� לפי הביאור

שהרי די� זה יהיה נכו� ג� בבריא שמינה שליח להפרשה . כ� עיקר חסר מ� הספר
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'  ואיננו מיוחד דווקא לחולה ומסוכ� כפי שהעמיד הירושלמי את דברי ר13,ולהבאה

  .יוחנ�

‚  

, אלא מי שולט, א בכ0 שהנקודה איננה מי מפריש"ג� ניסיו� להסביר את ביאור הגר

שכ� היכ� מצינו דיני  .אינו סביר, איננה אלא סימ� לזהות בעל השליטהוזהות המפריש 

ומה ג� ? למא� דאמר קניי� פירות לאו כקניי� הגו� דמי, "בעל שליטה"בעלות ב

וכל כולה איננו אלא מכוחו של , ששליטת הב� פחותה אפילו מזו של בעל קניי� פירות

  .האב החולה ומשליחותו

כי דיני שליטת ב� , )א"בבא מציעא טז ע(רא לאור המבואר בגמקשה במיוחד 

ולכ� הנכסי� אינ� ; אינ� דיני בעלות, בנכסי אביו החולה או המסוכ� ואפילו הגוסס

ורק , אלא מדרבנ�, ניתני� למכירה למא� דאמר אי� אד� מקנה דבר שלא בא לעול�

 14וכ� מבואר בגמרא). לצור0 קבורתו העתידית(משו� כבוד אביו , ביו� מות אביו

הרי ערכו ער0 עני שהרי לא , שמערי0 עני ב� עשיר שאביו גוסס בשעה שהכוה� מעריכו

  . הוער0 לאחר מות מורישו

  . 'וכל זה בנוס� לתמיהות המובאות למעלה בפסקה ב

ÌÂÎÈÒÏ ,מובנת להפליא כמבואר למעלהסוגיהה, א שבכתב ידו"על פי גירסת הגר  .

  . צריכי� עיו� גדול,א"שנדפסו בביאור הגר, בעוד שדברי התלמיד

                                                 

 .ובביכורי� בתרומה המועיל דבר   13
 מבוארת, "למיתה גוססי� רוב דתימא מהו "ש� בגמרא המובאת אמינא וההוה. א"ע יח ערכי�   14

 .ש� המשנה חידוש את המסביר, ו"מ א"פ אהלות ‰¯· ‡Â‰ÈÏב א"הגר יפ על היטב



  ז"תשס' דר ה א-יג מעלין בקודש 

   

ÔÈ˜ÒÈÈ≈̄ ÈÓÂÏ˘  

˘„˜Ó‰ ˙È·· ˙ÂÂˆÓ ˙ÙÈËÁ  
‰ÁÈ˙Ù  

‡ .˘„˜Ó· ÌÈ·ÏÂÏ ˙ÙÈËÁ  

· . ‰·¯ ‡	Ú˘Â‰-ÌÈ	Ë˜‰ ÔÓ ÌÈ‚Â¯˙‡‰ ˙ÙÈËÁ   

‚ .Á·ÊÓ· ˙ÂÂˆÓ ˙ÙÈËÁ  

„ .ÌÈ	Ù‰ ÌÁÏ ˙ÙÈËÁ  

‰ .‰	Â‰Î ˙Â	˙Ó  

˘„˜Ó· ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÙÈËÁÏ ÌÚË  

‰ÁÈ˙Ù  

מתאר , )כז, ט"בראשית מ" (בנימי� זאב יטר�"על הפסוק , המדרש בבראשית רבה

בי� הדמויות . 'חטיפה'אנשי� משבט בנימי� ואתרי� מארצו הקשורי� לפעולת זריזות ו

 1. נחלת בנימי� והמזבח%ובי� המקומות ; אסתר המלכה, שאול, מופיעי� אהוד ב� גרא

  : וכ0 נאמר ש� לגבי המזבח

. וט, את הקרבנותכ+ היה המזבח ח ,חוט, הזאב הזה מה. במזבח פנחס פתר קריא' ר

ואת " �" ולערב יחלק שלל" ;"את הכבש האחד תעשה בבקר" �" בבקר יאכל עד"

  ).פרשה צט ג, ווילנה' בראשית רבה מהד(  " הכבש השני תעשה בי� הערבי�

  .לא רק המזבח היה חוט�, בר�. את הקרבנות' חוט�, 'לפי זה, המזבח

 על מצוות וחטיפת� בבית המקדש התקיימו מנהגי� שוני� הקשורי� בתחרות

המקור הראשו� העלול לעורר אסוציאציות בי� מקו� המקדש לפעולת . בזריזות

 חטיפת בנות ישראל על ידי בני בנימי� %חטיפה הוא כנראה סו� פרשת פילגש בגבעה 

  :בעיצומו של חג, מקו� המשכ� בימי� הה�, בשילה

                                                 

ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ": כמובא בגמרא, רוב המזבח עמד בנחלת בנימי�   1

ונכנסת לתו0 חלקו של בנימי� ובה היה מזבח בנוי ובנימי� הצדיק היה מצטער עליה לבולעה כל 

  ).א"יומא יב ע ("יו�
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ה ֲאֶ<ר ִמLְפ3ָנה ְלֵבית ֵאל ִמְזְרָחה ַהEֶֶמ< ִלְמִס7ָה 4ְִ<ל3 ִמJִָמי� ָיִמיָמ' ַוJֹאְמר: ִהOֵה ַחג ה

ַוְיַצ:: ֶאת 4ְֵני ִבְנָיִמ� ֵלאמֹר ְלכ: ַוֲאַרְבֶ=� . ָהעָֹלה ִמ4ֵית ֵאל ְ<ֶכָמה :ִמOֶֶגב ִלְלב3ָנה

יָצאֶת� ִמ� ַהBְָרִמי� :ְרִאיֶת� ְוִהOֵה ִא� ֵיְצא: ְבנ3ת ִ<יל3 ָלח:ל 1ְ4ַחֹל3ת ִו. Bְ4ַָרִמי�

 �  ).כא�יט, א"שופטי� כ(  ַוֲחַטְפֶ=� ָלֶכ� ִאי< ִאְ<=3 ִמ4ְנ3ת ִ<יל3 ַוֲהַלְכֶ=� ֶאֶר� 4ְִנָיִמ

‡ .˘„˜Ó· ÌÈ·ÏÂÏ ˙ÙÈËÁ  

ד "סוכה פ(המשנה . בסוכות היו מספר מנהגי� הקשורי� בחטיפת ארבעת המיני�

כאשר חל יו� טוב הראשו� של . מקדשמתארת את חגיגת חג הסוכות בבית ה) ד"מ

ובהר הבית היו שמשי� , היו הע� מוליכי� את לולביה� להר הבית, סוכות בשבת

והיו מלמדי� את האנשי� , שהיו מסדרי� את הלולבי� על גבי איצטבאות") חזני�("

כדי שלא  ",È"¯˘ על פי ביאור ,זאת". הרי הוא לו במתנה %מי שמגיע לולבי לידו "לומר 

 לא %על מנת שא� יוחלפו לולביה� באחרי� : כלומר, "אצלו לא גזול ולא שאוליהא 

השמשי� זרקו , בבוקר יו� המחרת. יהיה הלולב בגדר לולב הגזול או לולב השאול

מנהג . וכל הקוד� זכה במצווה,  וה� היו חוטפי� אות�%לפני האנשי� את הלולבי� 

ובאי� לידי , י� איש את חברו שהאנשי� מכי�דת כאשר ראו בי, נה לבסו�זה ש@

             ".התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל בביתו"ועל כ� , סכנה

· . ‰·¯ ‡	Ú˘Â‰-ÌÈ	Ë˜‰ ÔÓ ÌÈ‚Â¯˙‡‰ ˙ÙÈËÁ   

ובי� השאר , המשנה מתארת את המראות והקולות של יו� הושענא רבה בזמ� הבית

. )ז"ד מ"וכה פס ("מיד התינוקות שומטי� את לולביה� ואוכלי� אתרוגיה�: "מובא

  ). ג� מיהו השומט מידי מי%ובעצ� (? השאלה היא מי אוכל את האתרוגי�

בשאלה א� מותר לאכול אתרוג , יוחנ� וריש לקיש' הגמרא מביאה מחלוקת בי� ר

; לפי שהוא מוקצה למש0 כל היו�, יוחנ� אוסר' ר). הושענא רבה(בשביעי של סוכות 

לאחר קיו� המצווה פקעה , וא� כ�(וותו מכיוו� שהוקצה רק למצ, ריש לקיש מתיר

הגמרא מקשה ממשנתנו המתארת אכילת אתרוגי� ). והותר שוב לאכילה, הקצאתו

  :בעצ� יו� הושענא רבה

�. מיד תינוקות שומטי� את לולביה� ואוכלי� אתרוגיה�: איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנ

  . תינוקות דוקא,  לא�!  הוא הדי� לגדולי��מאי לאו 

מיד התינוקות שומטי� את לולביה� : איתיביה רבי יוחנ� לריש לקיש, אמריאיכא ד

�והאי ,  הוא הדי� דאפילו גדולי��!  לא�גדולי� ,  אי��תינוקות . ואוכלי� אתרוגיה

  ). ב"סוכה מו ע(   אורחא דמלתא קתני �דקתני תינוקות 
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שו וכ� פיר(לאכול את האתרוגי�  נראה שהתינוקות היו אלו שנהגו, בפשטות

אלא , ולשיטת ריש לקיש מותר היה ג� לגדולי� לאכל�, )È¯È‡Ó והÓ¯"Ì2·ה

 מפרש שדווקא הגדולי� ה� שחטפו È"¯˘, בר�. שהקטני� ה� אלו שנהגו לעשות זאת

  : ואכלו את אתרוגי הקטני�

� הגדולי� שומטי� את לולבי הקטני� מיד� � מיד תינוקות שומטי� את לולביה�מיד תינוקות שומטי� את לולביה�מיד תינוקות שומטי� את לולביה�מיד תינוקות שומטי� את לולביה

        . בשביעי

�ואוכלי� אתרוגיהואוכלי� אתרוגיהואוכלי� אתרוגיהואוכלי� אתרוגיה���, ולא משו� דרכי שלו�, ואי� בדבר לא משו� גזל,  של תינוקות� 

   3).א"סוכה מה ע(  שכ+ נהגו מחמת שמחה

, "לאלתר"איננה מלשו� " מיד"י מדקדק במשנה ומבאר שהכוונה במילה "כנראה שרש

" מיד תינוקות שומטי� את לולביה�" כאשר הכוונה במילי� 4,"מ� היד"אלא מלשו� 

. ואוכלי� הגדולי� את אתרוגיה�,  את לולביה�5 התינוקות„ÈÈשהגדולי� שומטי� מ

  : י ראיה מדברי המדרש"בהמש0 מביא רש

                                                 

  .ואי� הלכה כמוהו, יוחנ� בו ברוקה בלבד' תב שמשנה זו היא דברי ר� א� כ"הרמב  2
מרדכי גיפטר כתב בעניי� זה את הדברי� ' א0 ר, י כתב כי אי� בדבר משו� גזל"אמנ� רש    3

לאתרוג '  אפי–היינו לא גזל גמור , י לא משו� גזל ולא משו� דרכי שלו�"ועיי� רש: "הבאי�

ומה , כ היא0 בטל די� גזל"דאל, ד"ל שכ0 היתה תקנת בי"וצ... ת"מה' שיש לו לקט� בו זכי

י "אלא תקנה כללית לכל היזק הבא ע, ל דלא היתה תקנה פרטית"היינו דס', שלמדו מכא� התוס

 ˜Â˙ ÏÂ¯‰, "לקט הערות לפרק לולב וערבה", מרדכי גיפטר' ר" ('ועי, ריבוי שמחה של מצוה

דקט� : לקמ� מו' י פי"ק דרש"צע: "ת העירה ש�המערכ). סט' בעמ, ]ד"תשס'תשרי ה[חוברת נה 

י היא גזל גמור מדבריה� בזכיית "ואולי כוונת רש, ת אפילו בדעת אחרת מקנה"אי� לו זכייה מה

' תוס' י ירושה או בשכר פעולתו עי"ת ע"מ יש לו זכייה מה"ל דמ"וי. קט� בדעת אחרת מקנה

          :".סנהדרי� סח

וע� זאת , י"שהביאו את שיטת רש,  על המשנהÏ‡¯˘È ˙¯‡Ù˙ ובÓÏ˘ ˙Î‡ÏÓ‰ראה ב, אמנ�  4

  .'לאלתר'פירשו שמדובר ב

: יש לתמוה על המש0 דברי הגמרא, י שחוטפי� מידי התינוקות"לפי פירוש זה של רש, ולכאורה   5

משו� דאתי , לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא ל0 מידי ולא יהיב ליה: ואמר רבי זירא"

שהרי א� , לכאורה לא מוב�)". ד', ירמיהו ט(' למדו לשונ� דבר שקר 'שנאמר, לאגמוריה שיקרא

קל וחומר שאסור לשמש דוגמה רעה ולהרגיל� , אסור לשמש כדוגמא רעה בעניי� דברי שקר

וכי חטיפה מ� הקט� מהווה דוגמא חינוכית טובה יותר מלהמנע מלתת דבר שנאמר ! ?לגזול

  ?  לקט� שינת�
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 � מעשה בחסיד אחד 6]:בויקרא רבה סדר בחוקותי פרשה לז) [בבראשית רבה(דאמרינ

בשביעי של , ולא היה לו במה להתפרנס, והקניטתו אשתו וברח, שנת� דינר לעני

', כו" מיד התינוקות שומטי�: "כדתנ� תמ�,  התינוקותערבה הל+ ושמט אתרוגי� מיד

והוצרכו לבית המל+ לאתרוגי� דמצוה , והיה אותו חסיד עובר בספינה דר+ כר+ אחד

... דגדולי� שמטי ליה מיד התינוקות: אלמא, וחזר לביתו, ומכר� ביוקר גדול, לרפואה

  שאי� דר+ לשמוט מיד הגדולי� את אתרוגיה�     ���� אורחא דמילתאאורחא דמילתאאורחא דמילתאאורחא דמילתא

  ).ה מיד תינוקות שומטי�"ב ד"מו ע(  

, "נסב"שבו מופיעה המילה , י איננה מתיישבת ע� נוסח המדרש שבידינו"ראיית רש

. י"ואולי גירסה אחרת היתה בידי רש, ולכאורה לא משמע שחט� בכוח מידי התינוקות

י שיש לפטור מתשלומי נזק את הבחורי� " אמנ� לומדי� מדברי רשÂÙÒÂ˙7˙ה

או , ונלחמי� זה ע� זה וקורעי� בגדו של חבירו, י� לקראת חת�שרוכבי� בסוס"

ומשמע שהשמחה של המצווה , "שכ0 נהגו מחמת שמחת חת�... מקלקל לו סוסו

אומרי� התוספות כי אי� המשנה עוסקת בחטיפת , מכל מקו�! מתירה מעשה גזל

, לאלתרכלומר , אלא מיד: "'לאלתר'משמעה ' מיד'והמילה , הגדולי� מידי התינוקות

 ÔÓˆÚ È·ÏÂÏ ÔÈËÓÂ˘ ˙Â˜Â	È˙‰0ושוחקי� בו ואתרוגיה� , מתו0 הערבה לפי שהלולב ארו

ואת , התינוקות היו משליכי� את לולביה� ומשחקי� עמ�: כלומר". היו אוכלי�

  . אתרוגיה� היו אוכלי�

 הביא את הדברי� המופיעי� 8האור זרוע. ˘"¯‡ה ו‡ÚÂ¯Ê ¯Â   בדר0 זו פירשו ג� ה

שלאלתר , 	˙Â‰È 'Ô„‰ ·¯' ¯והוסי� שכ0 ג� פירש , ¯·È	ÔÂ˘Ó˘ Âש� בתוספות ב

לא  ":ÈÓÏ˘Â¯Èעוד הביא האור זרוע ראיה מדברי ה. התינוקות שומטי� את לולבי עצמ�

לא אמרו שהיו אוכלי� האתרוגי� אלא : "וביאר, 9"הא גדולי� לא, אמרו אלא קטני�

                                                 

נ חמא תמ� מ� אלי� "הל0 לו לבהכ: "פרשה לז) וילנא' מהד(רבה זה לשו� המדרש בויקרא    6

אתרוגייא דמינוקייא מקלקלי ביו� הושענא ותנינ� תמ� מיד התינוקות שומטי� לולביה� 

". ואוכלי� אתרוגיה� נסב מנהו� ומלא ית סקא והל0 לפרש בי� הגדול עד שהגיע למדינת המל0

לי� תורגייא יוחמא תמ� מ� א ":נכתב) תתנח' ש� עמ(במהדורת מרגליות למדרש ויקרא רבה 

אלא חלק ) דטעני� מ� ינוקיא(=השימוש ' � אינה מ" המ א0, "דטעני� מינוקיא ביו� הושענא

% ניו, חורב' מהד, Â¯ËÒ‡È·ראה מילונו של , תינוקות= ' מינוקיא, 'תינוק= ' מינוק'(מהמילה 

  .ואי� אפוא מכא� ראיה, ")ְמַיFGק, אְמַיFGָק', ְמַיי"בער0 , 776' עמ, 1926,  ברלי�%יורק 

 ".מיד תינוקות שומטי� לולביה�"ה "ד, א"סוכה מה ע   7
  .שטו' הלכות סוכה סי, ב"ח   8

ירושלמי ): "א בדפוס המקובל"ד� פט ע(הלכות לולב ,  עשרת הדיברות% ‰ÂËÈÚ¯וראה בספר      9

  ".קט� הא גדול לא כ�לא אמרו אלא . מיד תינוקת שומטי� לולביה� ואוכלי� אתרוגיה�
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לא היו אוכלי� כלל אתרוג ] גדולי�) [קטני�(קטני� שהיו אוכלי� אתרוגי עצמ� הא 

י אתרוגיה� של קטני� "והסביר שלפי רש, ש תיאר את מעשי הקטני�"הרא". בשביעי

  : בניגוד לאתרוגיה� של גדולי�, אינ� מוקצי� למצווה גמורה

 �התינוקות שומטי� לולביה� של עצמ� מתו+ הערבה שהלולב ארו+ ושוחקי� בה

ות וחפצי� לשחוק בה� ואתרוגיה� היו התינוקות וג� עושי� מ� ההוצי� כמי� טבע

אוכלי� והשתא ניחא הא דפרי+ בגמרא למא� דאמר אתרוג בשביעי מותר דהכא משמע 

י דחק לפרש דהכי פרי+ דתינוקות דוקא שלא הוקצה "תינוקות אי� גדולי� לא ורש

כ הוה ליה "למצוה גמורה אבל של גדולי� שהוקצה למצוה גמורה לא וקשה לי א

  10).ד' ד סי"סוכה פ(  ות אי� גדולי� לא ועוד לולבי� גדולי� למה להו למימר דתינוק

י אי� חשש גזל בחטיפת הגדולי� מידי "מבאר מדוע לשיטת רש‡‚¯Ó ˙Â˘‰ ת "שובעל 

  : הקטני�

וכל אד� , כיו� ששו� אד� אינו מקפיד מחמת שנהגו מצד שמחה שחוט, מי שיכול

קפידי� שהרי ג� הגדולי� מפקירי� שלכ� ג� הקטני� מתייאשי� ואי� מ, מתייאש מזה

    ). ה לא ניחא"קפד ד, א"אורח חיי� ח(  הוי זה כאבוד ממנו ונפקע השלו

‚ .Á·ÊÓ· ˙ÂÂˆÓ ˙ÙÈËÁ  

  : המשנה מספרת שבהתחלה הייתה חלוקת המצוות במקדש נעשית בצורה של תחרות

ולי�  רצי� וע�ובזמ� שה� מרובי� .  תור��כל מי שרוצה לתרו� את המזבח , בראשונה

 הממונה אומר �וא� היו שניה� שוי� .  זכה�כל הקוד� את חבירו בארבע אמות , בכבש

�  ואי� מוציאי� אגודל במקדש .  אחת או שתי��ומה ה� מוציאי� . הצביעו: לה

    11).א"ב מ"יומא פ(  

Gָההמשנה ממשיכה ואומרת שהמצב  HI בעקבות מעשה קשה שאירע :  

                                                 

  .אות כג, כח' ח סי"או, ג"ח,  לרב עובדיה יוס�ÓÂ‡ ÚÈ·È¯ת "ראה ג� בשו   10

והא מעיקרא : "הדנה בשאלה מדוע לא תוק� הפייס מלכתחילה, א"ראה בגמרא ביומא כב ע    11

 לא חשיבא %כיו� דעבודת לילה היא :  מעיקרא סבור%? מאי טעמא לא תקינו לה רבנ� פייסא

שתי : אמר רב אשי....  תקינו לה פייסא%כיו� דחזו דקאתו ואתו לידי סכנה . א אתוול, להו

,  תקינו לה פייסא%ואתו נמי לידי סכנה , כיו� דחזו דקאתו, מעיקרא סבור לא אתו; תקנות הוו

מי שזכה : הדר תקינו להו? מי יימר דמתרמי ל�: אמרי.  לא אתו%כיו� דתקינו לה פייסא 

 ".כי היכי דניתו וניפייסו, ובשני גזירי עצי�, בסידור מערכהבתרומת הדש� יזכה 
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ודח, אחד מה� את חבירו ונפל ונשברה , ולי� בכבשמעשה שהיו שניה� שוי� ורצי� וע

 התקינו שלא יהו תורמי� את המזבח �וכיו� שראו בית די� שבאי� לידי סכנה . רגלו

  ).ב"ב מ"יומא פ(  אלא בפיס

  : שבו הגיעו הדברי� לידי שפיכות דמי� ממJ, הגמרא מביאה מעשה חמור יותר

�קד� אחד מה� , רצי� ועולי� בכבשמעשה בשני כהני� שהיו שניה� שוי� ו: תנו רבנ

עמד רבי צדוק על מעלות .  נטל סכי� ותקע לו בלבו�לתו+ ארבע אמות של חבירו 

כי ימצא ) "א, א"דברי� כ(הרי הוא אומר ! אחינו בית ישראל שמעו: ואמר, האול�

על העיר או על ? אנו על מי להביא עגלה ערופה, "חלל באדמה ויצאו זקני+ ושפטי+

הרי : אמר. בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר. ו כל הע� בבכיהגע? העזרות

ללמד+ שקשה עליה� טהרת כלי� . ולא נטמאה סכי�, ועדיי� בני מפרפר, הוא כפרתכ�

  ). א"יומא כג ע(  יותר משפיכות דמי� 

ומעשה שני בו , המקרה הראשו� שבו נשברה רגלו של כוה�: היו שני מקרי�, א� כ�

המעשה של שבירת רגל או מעשה , הגמרא שואלת איזה מעשה קד�. כוה� נדקר בליבו

אלא שתחילה , לאחר שקלא וטריא מסיקה הגמרא שמעשה הדקירה קד�. הדקירה

כיו� . שאי� לפסול בעקבותיו את התחרותיות במקדש, סברו שזהו מקרה יחידאי ונדיר

קרה חמור של ולא צרי0 להגיע לידי מ, שראו שאפילו בשוגג ישנ� מקרי� של אסונות

? כיצד היה נעשה הפיס.  תיקנו שהדברי� יתנהלו בפיס%מזיד על מנת שייפגעו כוהני� 

  : מתאר זאת כדלהל�Ó¯"Ì·ה

, עומדי� בהיק, ומסכימי� על מניי� שמוני� מאה או אל, או כל מניי� שיסכימו עליו

שלש וא� הוציא , והממונה אומר לה� הצביעו וה� מוציאי� אצבעותיה� אחת או שתי�

ומתחיל ... במקדש מפני הרמאי�] אגודל: כלומר[ואי� מוציאי� גודל , מוני� לו שלש

ומונה על אצבעותיה� וחוזר , הממונה למנות מ� האיש הידוע שהסיר מצנפתו תחילה

חלילה עד שישלי� המניי� שהסכימו עליו והאיש ששל� המניי� אצל אצבעו הוא 

  ). ג"ד ה" ומוספי� פהלכות תמידי�(  שיצא בפיס ראשו� לעבודה 

כוה� , ÈÁ‰ ¯ÙÒ	ÍÂעל פי .  הייתה הזכיה קבועה וסופית%אחר שנעשתה הבחירה בפיס 

החטיפה בוטלה לגמרי אחרי ,  א� כ�12!חייב מיתה, שזכה בפיס ובא אחר וחט� ממנו

  .תקנת הפיס

                                                 

ירושלי� , מהדורת אשכול" ( ג� כ� במיתה%ומ� הדומה כי הכה� שסיע במלאכת חברו הכה� "   12

˘¯È„È ת "וראה שו). ו מצווה שצג"ירושלי� תשמ, מהדורת מוסד הרב קוק; ח מצווה שפט"תשי

  ).קלז' עמ(נב ' יס', חלק א, יחיאל יעקב וויינברג'  לר‡˘
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„ .ÌÈ	Ù‰ ÌÁÏ ˙ÙÈËÁ    

ת הסרתו היה ובע, לח� הפני� היה מונח על שולח� לח� הפני� משבת אחת לחברתה

. שהיו מצווי� לאכלו, הלח� היש� היה מחולק בי� הכוהני�. מוחל� בלח� חדש

  :בגמרא מבואר כי חלו שינויי� בסדרי חלוקת לח� הפני� ע� מותו של שמעו� הצדיק

�ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלח� ... ארבעי� שנה ששמש שמעו� הצדיק: תנו רבנ

מכא� ואיל+ . ויש אוכלו ומותיר,  יש אוכלו ושבעוכל כה� שמגיעו כזית, ובלח� הפני�

הצנועי� , וכל כה� מגיעו כפול, נשתלחה מאירה בעומר ובשתי הלח� ובלח� הפני�

�, ומעשה באחד שנטל חלקו וחלק חבירו. מושכי� את ידיה� והגרגרני� נוטלי� ואוכלי

  13).ב"ע�א"יומא לט ע(  והיו קורי� אותו ב� חמצ� עד יו� מותו 

  :יאה ברייתא האומרת שדר0 החלוקה היתה חטיפההגמרא מב

, חוטפי�? מאי חולקי�! והגרגרני� חולקי�, הצנועי� מושכי� את ידיה�: והתניא

והיו קוראי� אותו ב� חמצ� עד , מעשה באחד שחט, חלקו וחלק חברו: כדקתני סיפא

להי פלטני מיד רשע מכ, מעול �א"? מאי קראה: אמר רבה בר רב שילא. יו� מותו

  "למדו היטב דרשו משפט אשרו חמו�: "מהכא, רבה אמר". חומ�ו

  ) �  14).א"נג עקידושי

  : שהכוהני� הגיעו לידי חטיפה, בחידושיו כותב אי0 השתלשלו הדברי�‡ "¯ËÈ·ה

�שהיו מתקוטטי� וחוטפי� חלק חבריה� בזרוע מלשו� , חוטפי�? דמאי חולקי

 שכל כ+ הורגלו גרגרני� לחלוק ,ונראה לי דהכי קאמר... 'מחלוקת כדקתני סיפא וכו

  ).ה מאי חולקי� חוטפי�"א ד"קידושי� נג ע(  בעילוי עד שבאו לידי חטיפה 

  :ולא במקדש, ל היה בציפורי" נאמר כי המעשה הנÈÓÏ˘Â¯Èיש לשי� לב כי ב

                                                 

כל זמ� שהיה שמעו� קיי� ברכה נכנסת בשתי : "ז"ג ה"פי, )ליברמ�' מהד( סוטה ˙ÙÒÂ˙‡וראה ב    13

ולח� הפני� ברגל לכל המשמרות , שתי הלח� מתחלקות בעצרת לכהני�. הלח� ובלח� הפני�

ל אחד ולא עלה ביד כ, ויש מה� שאוכלי� ומותירי�, יש מה� שאוכלי� ושובעי�. לאנשי משמר

משמת שמעו� הצדיק לא היתה ברכה נכנסת לא בשתי הלח� ולא בלח� . ואחד אלא כזית

ולא עלה ביד כל אחד ואחד אלא , והגרגרני� חולקי� ביניה�, הצנועי� מושכי� ידיה�. הפני�

  ".כפול

˘	‰ , " לאור ההלכה–יחסי דתיי� וחילוניי� ", וראה את מאמרו של הרב נת� צבי פרידמ�    14

ומוזכרת ש� , הד� ש� הא� יש עניי� להתקוטט בשביל מצווה, 120–110' עמ, ח"תשכ, ·˘	‰

  . סוגיה זאת
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... כל ימי� שהיה שמעו� הצדיק קיי� היה ברכה משולחת בשתי הלח� ובלח� הפני�

ברכה משתי הלח� ומלח� הפני� והיה נופל לכל אחד משמת שמעו� הצדיק ניטלה 

�. הצנועי� היו מושכי� את ידיה� והגרגרני� היו פושטי� את ידיה�; ואחד מה� עד כאפו

שנטל חלקו וחלק חבירו והוא היה נקרא ב� האפו� עד ציפורי� ציפורי� ציפורי� ציפורי� מעשה בכה� אחד ב

   15).ג"ו ה"פיומא (  להי פלטיני מיד רשע מכ, מעוול וחומ� �א' הוא שדוד אמ, היו�

הרי שיש להסיק כי אי� מדובר כא� , היה בציפורי" ב� חמצ�"או " ב� האפו�"א� אותו 

  . אלא בחטיפת מתנות כהונה, בחטיפת לח� הפני�

‰ .‰	Â‰Î ˙Â	˙Ó  

  :כמתואר בגמרא, משו� חיבוב מצווה, ג� את מתנות הכהונה נהוג היה לחטו�

או , חבובי קא מחבב מצוה, תאהאי כהנא דחטי, מתנ: בדק ל� רב יוס,, אמר רבא

  .  ולא שיטול מעצמו�" ונת�: "ופשטנא ליה? זלזולי קא מזלזל במצוה

כיו� ,  חבובי קא מחביבנא מצוה�אמינא , מריש הוה חטיפנא מתנתא: אמר אביי

 �'; הבו לי'מימר אמרי , מיחט, לא חטיפנא,  ולא שיטול מעצמו�דשמענא להא ונת

בני שמואל חלק� : מאיר אומר' ר, "יטו אחרי הבצעו: "וכיו� דשמענא להא דתניא

: כיו� דשמענא להא דתניא; ואי יהבו לי שקילנא, מימר נמי לא אמינא, שאלו בפיה�

לבר ממעלי , משקל נמי לא שקילנא" והגרגרני� חולקי�, הצנועי� מושכי� את ידיה�"

ת ליה צורבא האי כהנא דאי: אמר רב יוס,...  לאחזוקי נפשאי בכהני�יומא דכיפורי 

וא, על גב דלא אתי לידיה ,  ליזכי ליה מתנתא�מרבנ� בשבבותיה ודחיקא ליה מילתא 

  ). א"חולי� קלג ע(  במכרי כהונה ולויה 

  : כפי שמספרת הגמרא, ג� לויי� היו חוטפי� מתנות, ואמנ�

 כשהיו התינוקות מוליכי� � חטי, מתנתאחטי, מתנתאחטי, מתנתאחטי, מתנתא: י"רש[ההוא ליואה דהוה חט, מתנתא 

לא : אמר להו, אתו אמרו ליה לרב, ]יי� והקבה לכה� חוטפ� מידיה�הזרוע והלח

 לא די � לא מסתייהלא מסתייהלא מסתייהלא מסתייה: י"רש[? מסתייה דלא שקלינ� מיניה אלא מיחט, נמי חטי,

  ] דכשהוא שוחט את בהמתו אי� אנו כופי� אותו לתת מתנות לכה� אחר

    16).א"ש� קלא ע(  

                                                 

  .ד� מג טור ג   15

. ב"א וע"ד� יח ע, א,  בבא מציעאÓÎÁ‰ ÔÈÈÚÓ‰, משה יוס� שאר�' ר: עיי�, בעניי� ב� לוי שחט�   16

 ‡‚¯Ó ˙Â˘‰ת "וכ� בשו, ה והא הכא"ד, ב" בבבא מציעא ו ע˙ÂÙÒÂ˙עיי� בגירסה המופיעה ב

 %שמשמע� , �"ע� האות מ" מב� לוי דחט�"הגורס " ז"א0 שלפ"ה "ד, רכ' סי, א"יורה דעה ח
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ות מריבות בי� הכוהני� על אוד, אייל דודסו� מביא את דבריו של יוס� ב� מתתיהו

ג� מריבות אלו הסתיימו לעתי� . ומזכיר את הנוהג לחטו� מתנות, מתנות הכהונה

  :באלימות

. ולא רק כלפי יתר בני הע�, הופנתה אפילו כלפי עצמ� ואול� גאוות� של הכוהני�

וכ� בימי חנניה הכה� , ישמעאל ב� פיאבי כה� גדול כי בימי, יוס, ב� מתתיהו מספר

ההתכתשות החלה בהתנגשויות . מתנות הכהונה התכתשו הכוהני� ביניה� על, ולהגד

לכ+ יש לצר, את הנוהג ! העניי� והסתיימה במות� ברעב של הכוהני�, אלימות

יכול להוות דוגמה חיובית  איננו, נוהג כזה. לחטו, מתנות, המקובל בי� הכוהני�

לשרו, את בגדי  ,כוהני�כ+ ג� הנוהג המקובל בי� ה. ליחסי� שבי� אד� לחברו

נוכל להבי� את הצור+ , רקע האמור כא� על ...17חבריה� המתרשלי� במלאכת�

אהבה "שתשכו� ביניה� : הנכנס המשמר בברכה שביר+ משמר הכוהני� היוצא את

   18".ורעות שלו�, ואחווה

˘„˜Ó· ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÙÈËÁÏ ÌÚË 

מחד מ� הצור0 בזריזות שעניי� זה של חטיפת מצוות במקדש נובע , נראה לעניות דעתי

 כפעולת שמחה לביטוי %ומאיד0 ; ובתחו� המקדש בפרט, ובזהירות במצוות בכלל

:  ישנ� מספר הגדרות שונות בעלות דמיו� חיצוני מסוי� בעניי� זה. חיבוב מצוות

˙ÂÂˆÓÏ ÔÈÓÈ„˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê,19 Ô	È‰˘Ó ‡Ï ‰ÂˆÓ ÈÈÂ‰˘,20‰˙Ú˘· ‰ÂˆÓ ‰·È·Á ,21  ÔÈ‡

˙ÂÂˆÓ‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ,22ÔÈ‡ ‰ÂˆÓ‰ ˙‡ ÔÈˆÈÓÁÓ .23 וזה לשו� המאירי בהוריות :  

                                                                                                                      

וא� , מכל מקו� גירסת הגמרא אצלנו איננה דומה לגירסה המופיעה בתוספות. כוה� חט� מלוי

  ").ההוא ליואה דחט�("� אינו יכול להתאי� לגרסתנו "יישוב זה של אות מ

א0 הראשוני� ראו , מדברי� אלו משתמעת ביקורת על מנהג זה. ב"א מ"ת פראה במשנה במדו   17

 בהלכות בית Ó¯"Ì·ובפסק ה,  על המשנה˘"¯‡ ראה בפירוש ה%אותו כמנהג נכו� וראוי 

 ..י"ח ה"הבחירה פ
 .193–169' עמ, )ס"תש ( טÂ¯Â‡ ÈÏÏË˙, "מייעוד וער0 לאיבוד הדר0: הכהונה בישראל לדורותיה"   18
 .ב"יומא כח ע, ב"ראש השנה לב ע, א"פסחי� ד ע   19
 .ב"ש� מז ע, א"יבמות לט ע   20
שא� שכשרי� להקרבה , בעניי� הקטר חלבי� ואיברי�, א"ב ומנחות עב ע"ראה פסחי� סח ע   21

, אלא הקריבו בשבת,  לא היו ממתיני� להקריב איברי תמידי� ומוספי� של שבת%כל הלילה 

  .משו� שחביבה מצוה בשעתה

  .ב"מנחות סד ע, ב"מגילה ו ע, א"ש� ע ע, ב"ש� נח ע, א"יומא לג ע, ב" עפסחי� סד   22

23   Ï‡ÚÓ˘È È·¯„ ‡˙ÏÈÎÓמשה אהר� צבי ' ר: ובעניי� זה ראה. 'מסכתא דפסחא פרשה ט,  בא

גליו� ד  , )ז"תשס'ח כסלו ה"ר(פ תולדות " שÈ‰·‰ ÌÂÈ¯, "מצוה הבא ליד0 אל תחמיצנה", ווייס
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ולא יתאחר , וכל שכ� שתבא דבר מצוה לידו שיהא מכלל זריזי� מקדימי� למצות

בעשיית מצוה שאי� זה אלא דר+ מי שאינו עושה המצוה דר+ כונה מעולה אלא כמי 

    24.שעושה אותה דר+ פירוק עול ומצוה מלמדה

י� לערער ולפגו� בשלו� בי� איש לרעהו ובי� הזריזות וחיבוב המצוה עלול, בר�

בחטיפת לח� , בריצה במעלה הכבש, כ0 ארע בחטיפת הלולבי� במקדש. הכוהני�

 % כאשר ראו חכמי� שמצב קשה נוצר בעקבות נוהגי� אלו . הפני� ובמתנות כהונה

  : או מחו נגד העניי�, תיקנו תקנות למנוע מנהגי� אלו

ובאי� לידי ,  שהאנשי� מכי� איש את חברוד"כאשר ראו בי: חטיפת הלולבי�

כאשר ראו : ריצה במעלה הכבש". התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל בביתו "%סכנה 

חטיפת ". התקינו שלא יהו תורמי� את המזבח אלא בפיס "%ד שבאי� לידי סכנה "בי

כאשר נשתלחה מֵארה בעומר ובשתי הלח� ובלח� ): ומתנות כהונה(לח� הפני� 

 ".גרגרני�" כונו החוטפי� % ) בשל הכמות המועטת, על כ� יש חשש למריבותו(הפני� 

, שומרי משמרת המקדש, ויהי רצו� שבזכות השלו� בי� בני אהר� הכוה� והלויי�

מל0 המשיח "אשר הוא , "˘ÏÈ‰עד כי יבוא ) "י, ט"בראשית מ(נזכה לקיו� הכתוב 

,  יחטו� את המלוכה%בכרמי� החולות ˘ÏÈ‰ וכעניי� בנות , ) ש�È"¯˘" (שהמלוכה שלו

"Â ÌÂ‡˙Ùומלא0 הברית אשר את� חפצי� האדו� אשר את� מבקשי� יבוא אל היכלו 

 ).א', מלאכי ג(" צבאות' הנה בא אמר ה

                                                                                                                      

שונה " מצווה הבא ליד0 אל תחמיצנה" מבאר ש� שזמנה של  המחבר.74–65' עמ, ]תתקכח[

מצווה "ו,  המצוהÂÈÁ·אלא משעת " זריזי� מקדימי�"שאי� ; "זריזי� מקדימי� למצוות"מזמ� קיו� 

מוטל עליו החיוב לעשותה , בכל מצוה שתבא לידו בכל זמ�"הוא " הבאה ליד0 אל תחמיצנה

 זמ� חיובה היינו שפשע ועוד ‡È¯Áואפילו ... זריזי� זמ� חיובה או אחרי זמ� דÈÚ˜¯ או קוד� מייד

  ".לא קיי� המצוה

  .273' עמ, ט"ירושלי� תשכ,  על מסכת הוריות·ÈÁ·‰ ˙È¯‰, ר שלמה המאירי"רבנו מנח� ב   24



  ז"תשס'  אדר ה-יג מעלין בקודש 

  





  ז"תשס'  אדר ה-יג מעלין בקודש 

  

 ·¯‰ÔÓ„¯ È¯Â‡  

„˜ÓÏ ¯ÎÊ˘

‰ÁÈ˙Ù    

‡ .˘„˜Ó‰ ˙È·Ï ¯ÎÊ    

Ô·¯ÂÁÏ ¯ÎÊ    

ËÚÓ ˘„˜Ó    

· . ¯ÎÊÏ˘„˜Ó‰ ˙„Â·Ú -˙ÂÎÂÒ     

·˘ ÏÎ ·ÏÂÏ‰Ú    

‰·È˙‰ ˙ÂÙ˜‰    

‰·¯Ú    

‚ . ¯ÎÊÏ˘„˜Ó‰ ˙„Â·Ú -ÁÒÙ     

¯Â¯Ó  

Í¯ÂÎ    

ÔÓÂ˜ÈÙ‡    

ÔÈÏÈ˘·˙ È	˘    

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ    

ÌÂÎÈÒ    

 ÁÙÒ	-Ï‰˜‰     

È˙Ù‰Á  

כי אעלה ארכה ל+ " :דאמר קרא: אמר רבי יוחנ�? מנא ל� דעבדינ� זכר למקדש

 � "ש אי� להדר" ". כי נדחה קראו ל+ ציו� היא דרש אי� לה,'וממכותי+ ארפא+ נא� ה

  . )א"ע סוכה מא(   דרישהמכלל דבעיא 

 רק למעטות מה� תיקנו חכמי� פעולות המהוות % על א� שעבודות רבות היו במקדש

מדוע , והדברי� צריכי� ביאור. פעולות אלו תוקנו בעיקר סביב המועדי�; זכר לדורות

לו לעבודות  ואפי, ואילו לעבודות אחרות, זיכרו� רק לחלק מעבודות המועדי�תיקנו

 בכ0 , השאלה מתחדדת1?מרכזיות כעבודת יו� הכיפורי� לא תיקנו תקנה מעי� זו

ספירת , לולב( חכמי� ג� ברכת המצוות או ברכת הזמ� תיקנושלחלק מהתקנות 

                                                 

, כדי שישמע כה� גדול קול הברה, מיקירי ירושלי� לא היו ישני� כל הלילה: "ב"ט ע"עיי� יומא י   1

אלא , א� בגבולי� היו עושי� כ� זכר למקדש: אבא שאול אמר, תניא. ולא תהא שינה חוטפתו

 È¯È‡Óהא0 בחידושי , ובאופ� פשוט נראה שתקנה זו הייתה ג� בזמ� המקדש". שהיו חוטאי�

, ובכל אופ� הדברי� צריכי� עיו�.  שהתקנה היא לאחר החורב�, פירש)ה מה שביארנו"ד (ש�

 להלכה זו שנראית פרטזכר למקדש בגבולי�  לא עשו חכמי� י�שמכל עבודות יו� הכיפור

    .119' עמ,  וÂ˜· ÔÈÏÚÓ„˘, ועיי� במאמרו של הרב יהודה זולד�. שולית
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הקפות , שקילת השקלי�: כמו למשל (מהתקנותואילו לחלק ) אכילת מרורו העומר

   .לא תיקנו ברכה) דומהקערת הסדר וכ, התיבה

".  מכלל דבעיא דרישה%דורש אי� לה "צרי0 להבי� את עצ� דרשת חכמי� , כמו כ�

ובכ0 היא מסבירה את ,  שכבר תוקנו˜˙Ï	ÌÚË ˙Âהא� דרשה זו מהווה יש לדו� 

 או שחכמי� למדו מפסוק זה את ;מקדשזכר לתקנות המוגדרות כבמגמת� של חכמי� 

ÔÂÈˆÏ ˘Â¯„Ï ˘È˘ ‰ÎÏ‰‰ ÌˆÚ ,ציו� במספר  את דרישתחכמי� קבעולמרות שו 

 וכל אד� או חכמי כל דור יכולי� או , מכל מקו� חיוב הדרישה הוא עצמי% תחומי�

  .חייבי� לקבוע לה� תחומי� נוספי� בה� ידרשו לציו�

 או חרב הא� דרישת ציו� היא רק בזמ� שהמקדש ,השאלהמשאלה זו נגזרת 

 ,הלכה של דרישת ציו� שהרי א� הדרשה מגדירה את עצ� ה% ינויבבנכשהוא אפילו 

  .ינוי ג� בזמ� שהמקדש בבננהוגלהלכה זו יכולה , ואי� כא� טע� למה שכבר תוק�

, הא� כוונת הזיכרו� היא טקסית. מהו הזיכרו� ומהו מטרתו, ובכלל צרי0 להבי�

 או שכוונת ;כרו� העברי כלומר ז,לעבודתוו לבניי� המקדש 'אנדרטה'מעי� הצבת 

זיכרו� שמטרתו לא לשכוח כלומר  ,עי� עבודות המקדשכה הזיכרו� היא ביצוע עבוד

הסבר הפי ל 3. זיכרו� שמטרתו העתיד2,"הציבי ל0 ציוני�"בבחינת , את עבודת המקדש

שנומקו  ,חנ� ב� זכאיקנות רב� יו לתעומדות בניגוד' זכר למקדש'האחרו� תקנות 

ואילו , איסורא לאפרושי מנועדו' מהרה יבנה' כאשר תקנות 4',מהרה יבנה המקדש'ב

מלשו� ' זיכרו�'  ואפשר להבי� את המילה5.עשייה חיוביתורשות ד' זכר למקדש'נות תק

ל הרחיבו לגבולי� " כלומר חז% הווהלא בעבר ולא בעתיד אלא ב המתמקדת', הזכרה'

                                                 

  .מג ק" סעקב, פינקלשטיי� 'מהד È¯ÙÒ וראה;  כ,א"ירמיהו ל   2

על , ה ונראה"רט ד' עמ( יק'ד סולוביצ"מובאי� דברי הגרי, ט" נוא יארק תשמ,˘ÂÓÈ˘¯ÌÈ¯ÂÚ˙ ב   3

והוא ... ש הלכות אבילות זכר למקד)א: יני�שבזכר המקדש יש שני ד: ")א" ע מאכהסוהגמרא ב

  המצוות הקשורות למקדש את לזכורדי�) ב. תה ולהתאבל על חורבנהלזכור ירושלי� כפי שהי
אלא , לות על העבריאי� בכ0 חלות אב... היינו להעלות על לבנו את המקדש כשיהיה בבנינו  -

תל , רב שלמה גור�ל ˙ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙¯Âוראה ג� ב".  כשיבנה המקדשקיו� על ש� העתיד לבא

ל שלושה סוגי תגובה המכווני� "מלחמה וחרב� אלו קבעו חז, כנגד נוראות שמד: "ד"אביב תשכ

', הליכות החורב�'במאמר " (ה"כלפי העתיד וכלפי הקב, כלפי העבר: למטרות וציוני דר0 שוני�

  . )443' עמ

 .ועוד; ב" עה ביצה; א" עמא סוכהלדוגמא  ראה   4
והחשש . בלשו� סגי נהור" בנהימהרה י"אז צרי0 להבי� את הביטוי , א� צודקי� דברינו אלו   5

  . הוא שבגלל אריכות החורב� ישכחו ה� את מצוות עשה וה� את מצוות לא תעשה
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 וחיוב זה ; ישירות לעבודת המקדשות קשור�בדר0 כלל אינש, חלק מעבודות המקדש

  . י� שהוא חרב בי� שהמקדש קיי� ובתק�

ופתרונ� הוא בעל משמעות הלכתית , התשובות לשאלות הללו שזורות אלו באלו

  : במספר נקודות

או " הציבי ל0 ציוני�" א� משמעות הדרישה לציו� היא בבחינת %פרטי המצוות  .1

יש להקפיד שהפרטי� בזמ� הזה יהיו כפרטי , שעתה מקיימי� את עבודת המקדש

 ההקפדה על פרטי % י�  אחר� גדרי הדרישה הא0 א�. ה בזמ� המקדשוהמצו

  . וה לא צריכה להיות זהה לתקופת המקדשוהמצ

 הא� נית� או צרי0 לחדש תקנות חדשות %ל " בחזנזכרלהוספת תקנות מעבר  .2

  ?ל לא תיקנו"זכר למקדש במקו� שחזכ

, ה הזאתוההבנות השונות של גדרי המצו נובע מ'זכר להקהל'שהפולמוס בעניי� , נראה

 פולמוס זה מחדד את , כמו כ�6.נושא זההקשורות בת בנוס� לשאלות החברתיות וזא

 שהרי ג� המצדדי� בקביעת המעמד ,'זכר למקדש'מדו ההלכתי של מצוות שאלת מע

 :וכדברי הרב הרצוג.  במש0 הדורותנהגוקו את דבריה� בכ0 שמעמדי� מעי� אלו יצדה

ו נוהגי� לפני� לשלוח את שבחול המועד של מוצאי שביעית הי, שמעתי ג� כ�"

אל הכותל המערבי לקרוא , ת ע1 חיי�"ת, ת הגדול שבאר1 ישראל"התלמידי� של הת

' זכר להקהל'ת שיז� את עשיית "האדר ג� 7".'על ידו את הפרשות שבמשנה תורה וכו

.  שמקור מנהג קריאת משנה תורה בליל הושענא רבה הוא עשיית זכר להקהל8כתב

 או מנהגי� של קהילות שונות בליל , שתהלוכה מעי� זווג� לשיטות אלו ברור

 משמעות הלכתית כנטילת לולב או אכילת כור0 וספירת �אי� לה %הושענא רבה 

.                                                                                מה המשמעות ההלכתית של עשייה זו, השאלה וא� כ� מתחדדת. העומר

                                                 

ורה תהמכו� , Ï‰˜‰ ¯ÙÒ, עיי� במאמרו של הרב יהודה זולד�' זכר להקהל'על הפולמוס לקיו�    6

‡Ì‰ ‰Ï , הרב אליהו שלזינגר; ובמקורות ש�, 678%676' עמ) להל� ספר הקהל(, א"תשס, והאר1

È„ÚÂÓ ,ארפ%רפ' עמ, ט"ירושלי� תשנ, סוכות  .  

7   Ï‰˜‰ ,ונ' עמ) 'קוב1 הקהל' :להל�(ג "ירושלי� תשל, קוב1 למצוות הקהל ובירור הלכותיה.  

8   Ï‰˜‰ ı·Â˜מירסקי' רופפבדברי ועיי� על כ0 ג� ; וכ'  עמ ,Ï‰˜‰ ¯ÙÒ640%639'  עמ .  
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‡.  Ï ¯ÎÊ˘„˜Ó‰ ˙È·  

Ô·¯ÂÁÏ ¯ÎÊ  

. רבו פרושי� בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יי�, כשחרב הבית בשניה: ר"ת

מפני מה אי את� אוכלי� בשר ואי� את� שותי� , בני: אמר לה�, יהושע' נטפל לה� ר

�נשתה יי� ? ועכשיו בטל,  שממנו מקריבי� על גבי מזבחנאכל בשר: אמרו לו? יי

שכבר בטלו , לח� לא נאכל, �כ� א: אמר לה�? ועכשיו בטל, שמנסכי� על גבי המזבח

. אפשר בפירות אחרי�! שכבר בטלו בכורי�, פירות לא נאכל. אפשר בפירות! מנחות

שלא : מר לכ�בואו ואו, בני: אמר לה�. שתקו! שכבר בטל ניסו+ המי�, מי� לא נשתה

 �ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר ,  שכבר נגזרה גזרה�להתאבל כל עיקר אי אפשר 

: דכתיב,  רוב צבור יכולי� לעמוד בה�כ א� אלשאי� גוזרי� גזירה על הצבור א

סד אד� : אלא כ+ אמרו חכמי�, "במארה את� נארי� ואותי את� קובעי� הגוי כולו"

אמר רב . אמה על אמה: אמר רב יוס,? וכמה. ומשייר בו דבר מועט, את ביתו בסיד

אמר ? מאי היא. ומשייר דבר מועט, עושה אד� כל צרכי סעודה. כנגד הפתח: חסדא

? מאי היא. ומשיירת דבר מועט, עושה אשה כל תכשיטיה. כסא דהרסנא: רב פפא

 "תשכח ימיני תדבק לשוני לחכיא� אשכח+ ירושלי� ": שנאמר, בת צדעא: אמר רב

  .)ב" עבבא בתרא ס(    'וגו

  :יהושע נית� להסביר בשני אופני�' את דבריו של ר

, הלכות אבלות אלו מבטאות את המציאות העכשווית של חורב� בית המקדש .1

מעשי� אלו של שיור אמה על . וזכירת המצב האידיאלי בו הבית היה בתפארתו

רגע ומזכירי� לאד� בכל ,  סמל למציאות העכשווית ה�דומהאמה ללא סיד וכ

. וצא בביתו נזכר שבית המקדש חרב אד� הנכנס וי;ורגע את חורב� בית המקדש

א� ", מנגד ה� מבטאי� את השאיפה למציאות האידיאלית בו בית המקדש יבנה

  ." ירושלי�0אשכח

, הפרושי� רצו לנהוג אבלות שלמה.  לדברי הפרושי�נאמרו כניגודיהושע ' דברי ר .2

 אי� לבנות בתי� ולכ�.  כל הזמ�%ופ� מוחלט לות באולדעת� יש לנהוג מנהגי אב

 אבלותיהושע שעקרונות מנהגי ה' כנגד זה אומר ר. דומהולא לאכול בשר וכ

לא . א0 לדעתו יש לנהוג כדבריה� רק בצורה חלקית ולא מלאה, שלה� נכוני�

בשר ויי� אלא מ התנזרותלא ,  חרבממנו חלק השארת אלא ו של אד�חורב� בית

לפי דעתו אי� . וכ� ענידת תכשיטי� באופ� חלקי,  מהמאכלי�רק אי אכילת חלק

 אלא יש כא� התנהגות ,טקסי למצב החורב� וזיכרו� המקדש%מלי סהכא� רק מעש

א0 מנהג זה ,  כמו שרצו הפרושי� וכמו שצרי0 להיותאבלותאמיתית של חורב� ו
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 ,הוא שארית" זכר"לפי זה משמעות המושג . מבוטא רק באופ� חלקי ולא של�

    . שצרי0 היה לנהוגאבלותשריד ממנהגי 

 המושג משפיע על פירוש, יהושע' רושי� הללו בהבנת תקנתו של ריההבדל בי� שני הפ

לקח חצר מסוידת הרי : " והוא בעל השלכה הלכתית להסבר המש0 דברי הגמרא,"זכר"

  ".זו בחזקתה

אי� צור0 הא� בכל מקרה שכבר סויד הבית הרי הוא בחזקתו ו, הראשוני� נחלקו

 ‡"¯ËÈ· וה)ה נפלה"ד (˙ÂÙÒÂ˙מדברי ה.  או שרק במקרי� מסוימי� אי� לקלו�,לקלו�

שהבונה בית ולא השאיר אמה על אמה חייב לחזור , נראה) ה איסורא שאני"ד(

. או מי בנה את הביתנבנה הבית רק לוקח שאינו יודע מתי פטור מלקלו� ו, ולקלו�

יהושע חלה ' ואי� תקנת ר, ב� או על ידי גויד לפני החורי שהבית סויאחר שייתכ�מ

הבנת דבריה� .  החורב� חייב לקלו�ד אחרי א0 כל בית שברור שסוי; לכ� פטור,עליו

ולכ� לא אכפת ל� א� , 'אנדרטה' והזיכרו� הוא לבית שנחרב כעי� ,היא שזהו די� בחפ1

 Ó‰¯·‡ ÔÌ9‚הוכ� פסק . שיור אמה על אמה נעשה בזמ� הבניה או אחר זמ� זה

  .יש לקלו�במקרה זה ש

נראה , )ב"ה הי"הלכות תעניות פ( שהביא את ההלכה כפשוטה Ó¯"Ì·הא0 מדברי 

 ונראה שלדעתו 10.אינו צרי0 לקלו�, ד אחרי התקנהיסויקנה בית שואפילו , שכל קונה

פעולת על והתקנה היא , הדי� הוא שרק בבניה עצמה יש להשאיר חלק שאינו מסויד

 הוא מגדרי התנהגות עכשווית של חיובהו,  ולא על החפ1גבראההבניה וחלה על 

  Ê.11"¯„·הוכ� פסק . אבלות

ËÚÓ ˘„˜Ó  

  לו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלא:  אמר רבי יצחק�" ואהי לה� למקדש מעט"

.                                                                        )א"ע מגילה כט(  

ניית בית הכנסת לא הוגדרו כהלכות הנובעות מחיוב דרישת ציו� על א� שהלכות ב

 �ה % ויותר מכ0 , משקפות את המקדש ואת זכרו�מכל מקו� ה', זכר למקדש'ועשיית 

 בית % 'מקדש מעט'בדרשה על וזו היא אולי כוונת חכמי� . נראות כחיקוי למקדש

  . מקדש קט�הכנסת הוא מעי� בית

                                                 

  .ד"קס ס" סימ� תקרח חיי�או   9

  . ש�ˆÙ	ÚÙ ˙	Áוכ0 הבי� את דבריו ב   10

  .מ"ב סימ� תר"ת ח"שו   11
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שכ� , אי� פותחי� פתחי בית כנסיות אלא למזרח ": במגילה˙ÙÒÂ˙‡ אומרת הולכ�

� בוני� אות� אלא בגבוה אי: " וכ� ש� בהמש120".'מצינו בהיכל שהיה פתוח למזרח וכו

ומגביהי�  ": הביא הלכה זו והוסי�Ó¯"Ì·ה". 'מיות תקראבראש הֹ': אמר שנ,שבעיר

   13".'ונהיל%בית אאת לרומ� ו ': שנאמר,אותה עד שתהא גבוהה מכל חצרות העיר

לא כחיקוי של בית המקדש אלא ' מקדש מעט'ואמנ� יש שהבינו את המונח 

' בית המקדש הוא בית ה"לדעת� הדמיו� בי� בית הכנסת ובי� בית המקדש הוא ש

אבל בית הכנסת שהוא . שיי0 יותר הדי� של מורא מקדש) ולכ�(, ואנחנו אורחי� אצלו

את מקדשי 'א0 לא נוהג בו די� , ד איתנוֵעָ@ִהְל, ת מתארח אצלנו"על פי די� ביתנו והשי

 ולא בית מקדש ,קדושה מועטתהוא ' מקדש מעט'פירוש  כלומר 14." בכל תוקפו'תיראו

א0 נראה שהסבר זה מבאר רק את דיני הקדושה של בית כנסת המקבילי� לבית . קט�

  . א0 איננו מסביר את ההלכות של בניית בית הכנסת בצורת בית המקדש,המקדש

Á" Ì˙נראה מדברי ה' זכר למקדש'ל שדיני מקדש מעט ה� מגדרי "רינו הנוכדב

¯ÙÂÒ ,על "ק ררוש הפיועל פ, ו על איסור העמדת עוגב וכינור בבית הכנסתיבדבר

   ):ז"תהלי� קל ("נהרות בבל

' וכאלו מודי� לה, שנראה שהיו צריכי� להראות לפני המל+ ייאוש מלחזור לירושלי�

מקו� לא רצו בתפלת� כדר+ שעשו בבית המקדש כאלו ומכל . שזכו לחסות בצלו

כי אפילו א� הותר לשמחת חת� וכלה לשמח לב עגומי בגלות אבל ... שכחו ירושלי�

   ' שמחה לפניו כעי� שמחת ציו� וכובמקדש מעט אי� נכו� להראות

  ).ה לנג�"ד, קצב' ה סי"ת ח"שו(  

   : בי� שירה בפה לכלי זמרחילקובתשובה אחרת 

י� ולבסומי קלא בעלמא מוסיפ. הוא בפומא והוא מעכב) במקדש(יוב שעיקר הח

וא� כ� אחר החורב� די לנו לשמש זכר למקדש . ..לשורר בכלי שיר שהוא יותר ערב

                                                 

  . ג"כג ה"פ, מהדורת ליברמ�   12

שהרחיב בהקבלה בי� , 300' א עמ"ח, ÂÈÚ	ÌÈ¯˜ÁÓÂ ÌÈ,  קוקח"שוראה ; ב"א ה"הלכות תפלה פי   13

 מה שכתב הרב צבי שכטר וראה; )א"א הי"פ(� בהלכות בית הבחירה "רמבדי� זה ובי� דברי ה

שסיכ� ומנה את דברי הפוסקי� המשווי� בי� בניית בית כנסת ובי� , ב" סימ� י‡¯È·ˆ‰ ıב

שלא רק בצורת בית הכנסת השוו הפוסקי� את בית הכנסת , והוסי� ש�. צורת בית המקדש

ולכ� כתבו האחרוני� שאי� לבנות . שוו אות�לבית המקדש אלא א� בהנהגות הבנייה עצמה ה

  . איל� אצל בית הכנסתנטועבית כנסת מאתנ� זונה או אי� ל

  .יק'ציי בש� הרב סולב)פט' עמ ( ש�אר1 הצבי, הרב צבי שכטר   14
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אבל זמרה דמנא שאיננו . בשירא דפומא שהיה מעכב ואי� בו יותרת שמחה כל כ+

  . )ה הנה" פו ד'ו סי"ש� ח(  מעכב במקדש ואית ביה שמחה יתירה אפשר דלא הותר

זכר 'ברור הדבר ש.  מעי� הנהגות של בית המקדש� ה� הנהגות בית הכנסת עצמ,כלומר

ואי� כא� ,  שהרי אי� כא� חפיפה מדויקת"הציבי ל0 ציוני�"כא� אינו בבחינת ' למקדש

 ג� בבית קדושת בית המקדש נשמרתאלא ש, זיכרו� טקסי לבית המקדש עצמו

 או שסדרי עבודת בית , חלקית מהקדושה העיקריתוהזכר הוא שארית, המקדש מעט

  .  חכמי� העתיקו לבית הכנסתש ,הכנסת ה� מעי� עבודת המקדש

 הא� קדושת בית ÓÁ È„˘15„ המצוטטת בעל פי הדברי� הללו מובנת המחלוקת

 והא� החיוב לבנות בית הכנסת הוא בכלל מצוות ,כנסת היא דאורייתא או דרבנ�

וכופי� בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת ,  המקדשעשה של תורה לבנות את בית

  .'כופי� על המצוות'אלא מדי� ' כופי� על צרכי רבי�'לא רק מדי� 

·.   ¯ÎÊÏ˘„˜Ó‰ ˙„Â·Ú -˙ÂÎÂÒ   

יל עוסקות וכאמור לע, מעטות 'למקדש זכר' הוגדר בתלמוד כ�תקנות חכמי� שטעמ

  :  וה�,  כ0 במפורשחלק מתקנות אלו הוגדרו בתלמוד. בענייני עבודות המועדי�

  ).א"סוכה מא ע (נטילת לולב כל שבעה .1

  ).א"ש� מד ע (נטילת ערבה בשביעי של חג .2

  ).א"פסחי� קטו ע (כריכת מצה ומרור בליל הפסח .3

  ).א"מנחות סו ע (ספירת העומר .4

 Ó¯"Ì· ה.'זכר למקדש' כ�הראשוני� ה� שהגדירו אותש , אחרותהלכותלעומת� יש 

כ�  וכמ ;ה ע� הלולב בימי החג הוא זכר למקדש שטע� מנהג הקפות התיב16כתב

 יש שכתבו טע� זה ג� למנהג קריאת ; אכילת אפיקומ�בעניי� 17נחלקו הראשוני�

 19, ויש שהסבירו את טע� תקנת אכילת מרור בזמ� הזה כזכר למקדש18;פרשת שקלי�

  ?אלהתקנות מה יחוד� של , השאלהעולה ו. והדברי� יבוארו בהמש0

                                                 

  .ד"מ%ג"אות מ' מערכת ב, מערכת הכללי�   15

  .ג"ז הכ"הלכות לולב פ   16

  .ב" ע פסחי� קיט,ש"� כנגד הרא"י ורשב"רש   17

18   ÍÂ	ÈÁ‰ ¯ÙÒה"מצווה ק , מהדורת אשכול.  
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‰Ú·˘ ÏÎ ·ÏÂÏ   

משחרב בית המקדש , שונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יו� אחדברא

 מנא ל� ...התקי� רב� יוחנ� ב� זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש

כי אעלה ארכה ל+ וממכותי+ " :דאמר קרא: אמר רבי יוחנ�? דעבדינ� זכר למקדש

 מכלל � 'רש אי� להוד', " כי נדחה קראו ל+ ציו� היא דרש אי� לה,'ארפא+ נא� ה

  .              )א" עסוכה מא(  דבעיא דרישה

"  מכלל דבעיא דרישה%ציו� היא דרש אי� לה "ל "ודרשת חז, ל"סוגיית הגמרא הנ

ואולי . 'זכר המקדש' את המקור למכלול תקנותיה� של חכמי� המוגדרות כתמהוו

  . תקנות עצמ�הבנת תקנת חכמי� בנטילת לולב תהווה ג� בסיס להבנת גדרי ה

חכמי� א0 , )'פרי החג וכו, ניסו0 המי� (�ות חג הסוכות במקדש מרובות הומצ

 וא� ציו� . נטילת לולב וערבה% מהלכות החג בשתיי�ות המקדש רק ו זכר למצעשו

 א� נבי� את .ליתר המצוותלניסו0 המי� וג� ביחס תקנה היינו מצפי� ל ,בעיא דרישה

  .אולי נבי� את גדרי התקנות כול�, ייחוד� של נטילת לולב וערבה

דבמקדש היה מצוה מ� התורה ... ובגדר נענועי� בלולב ":ובר'גאו� הרוגצ הכתב

שאפיו� זה של מצוות נטילת לולב במקדש הוא הבסיס להציע  ונראה 20".פרטית

מקדש חכמי� דרשו זיכרו� למצוות ה. 'זכר למקדש'להבנת כל התקנות הכלולות בגדרי 

 והציבור שאינו זריז בנה המקדשיחשש� היה שמהרה י. יחיד ויחידכל  אות� מקיי�

בבחינת זכר לכ� דרשו לעשות ו, והובמצות ובהלכות המקדש ישכח את דיני המצ

 להמוטלות עות המקדש מצולא מצינו שחכמי� תיקנו זכר לא0  ;'הציבי ל0 ציוני�'

    21.ציבור בכללותו הלעכוהני� או ה

, הני�ולפעולות הנלוות לעבודות הכנוגעות ' דשזכר למק'כל תקנות , משו� כ0

 בי� עבודות המוטלות כחובה חלק נראה שיש למכא�ו. חלק כפרטי�נוטל הציבור בה� 

ת וובי� מצו) קודשאשר אינ� ( יש להשתמש בחפצי הפרט �ולצור0 קיומ, על הפרט

בעוד .  ולצור0 קיומ� יש להשתמש בחפצי המקדש עצמו,המוטלות על הפרט במקדש

נית� לקיי� בזמ� הזה ככל הלכות ) 'מרור וכו, מצה, לולב(עבודות בחפצי הפרט ש

 הקדשה חייבי� להשתמש בחפצי ות אשר לצור0 קיו� המצוובמצו, המקדש עצמו

                                                                                                                      

  .טו, ה"תערח חיי�  או,ע הרב"שו;  סדר ההגדה,א"ריטב   19

20   ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ ,סימ� קנד.  

חובה שניה היא להציב : "445' עמ) ד"הוצאת ציוני תשכ( ˙ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙¯Â, וראה בדברי הרב גור�   21

  . "'מעי� נטילת לולב וכו, ראלעל כל ישזכרו� למצוות שהיו נוהגות בבית המקדש ואשר חלו 
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יתירה . לא תיקנו חכמי� לעשות ככל ההלכות שהיו במקדש עצמו) מזבח, קרב� פסח(

זמ� הזה יהיה באופ� שונה ה בובחלק מהמקרי� הקפידו חכמי� שקיו� המצו % מזאת

בבחינת ' זכר למקדש' מוגדרות � וא� כ� תקנות אלו אינ22.מחשש תקלה, מזמ� המקדש

  .   ו בהמש0נודוהדברי� י,  אלא ה� זכר למקדש שהיה,'הציבי ל0 ציוני�'

במצות המועדי� ' מקדשלזכר 'חכמי� תיקנו ש, וא� כ� נית� לסכ� ולומר

בה� לצור0 שחכמי� במצות אלו בי� המקרי� וחילקו . המוטלות על הפרט במקדש

וה בזמ� ובה� נית� לקיי� המצש ובי� מקרי� ,הקודשמחפצי� ה חייבי� לקחת והמצו

     . תיקנו ברכהחכמי�  עליה�אדווקשג� ונראה , הזה בגבולי� ככל הפרטי� שבמקדש

שהבינו את תקנת נטילת לולב כל שבעה ועשיית ג� כאלה  23אחרוני�ב יש א0

' זכר למקדש'לדעת� נטילת לולב כל שבעה אינה מגדרי . באופ� שונה' קדשזכר למ'

 ותקיו� מצויש צור0 לבר0 על ולכ� , אלא תקנה מדברי סופרי� ליטול לולב כל שבעה

 הטע� מדוע תיקנו ה�" זכר למקדש... ז"התקי� ריב"דברי הגמרא , לשיטת�. חכמי� זו

ה ושש� קיו� המצו' זכר למקדש'ת כ בניגוד לתקנות חכמי� המוגדרו, זוחכמי� תקנה

משו� .  חכמי� לא תיקנו ברכהה�וב, על ידי האד� נובע מהחיוב לזכור את המקדש

      24. ללא ברכהנעשית אכילת כור0 ,כ0

‰·È˙‰ ˙Ù˜‰  

ומקיפי� אותה ,  ישראל בכל המקומות להניח התיבה באמצע בית הכנסתוכבר נהגו

  .)ג"ז הכ"הלכות לולב פ(   זכר למקדשבכל יו� כדר+ שהיו מקיפי� את המזבח

שונה  הייתה לו גירסה ונראה ש25, מקור בתלמודאי� לכאורה הללו Ó¯"Ì·לדברי ה

     :א" עסוכה מדבגמרא ל משלנו

                                                 

לכשיבנה הבית במהרה יחזרו דברי� אילו : "בה נאמר, )ט"ב ה"ראש השנה פ (˙ÙÒÂ˙‡ועיי� ב   22

  ".ליושנ�

23   ˘ ˙ÂÓÈ˘¯ÈÌÈ¯ÂÚ  וראה ג� ; )ז"ה התקי� ריב"רח ד' עמ(א " עסוכה מא, יק'ציי סולובד"גריהשל

  .עז%עו' ד עמ"בני ברק תשס, ÏÏ‰Î ˘„˜ÓÏ ¯ÎÊ, נסו�יבוגרשו� ר

 'כור0'מצוות ראשוני� ג� הרוב שיטת להל� יבואר של. )א" עפסחי� קטו ("ואוכל� ללא ברכה"   24

  .ברכת המרור פוטרתוא0 ,  ברכהטעונה

שהוכיח מדברי , 608'  עמÏ‰˜‰ ¯ÙÒבתו0 , "תקנות זכר למקדש" , הרב יהודה עמיחיראה   25

שיטה זו  (לא רק סמו0 לחורב�� הללו שתקנות זכר למקדש תוקנו במהל0 הדורות ו"הרמב

ולדברינו . )123'  עמ' וÂ˜· ÔÈÏÚÓ„˘ ,ל של הרב זולד�"הובאה כהשערה פשוטה במאמרו הנ

  .לקמ� אי� הדברי� מוכרחי�
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ה אמר ליה אביי לרבא מאי שנא לולב דעבדינ� ליה שבעה זכר למקדש ומאי שנא ערב

רבא לולב דאורייתא אמר רב זביד משמיה ד... ?דלא עבדינ� לה שבעה זכר למקדש

 אלא ...ערבה דרבנ� לא עבדינ� לה שבעה זכר למקדש, עבדינ� שבעה זכר למקדש

אמר רב זביד משמיה דרבא לולב דאית ליה עיקר מהתורה בגבולי� עבדינ� ליה זכר 

בולי� לא עבדינ� שבעה זכר ערבה דלית ליה עיקר מ� התורה בג, למקדש שבעה

  .             למקדש

עבדינ� זכר "דברי הגמרא כא� , הפיל. הראשוני�רוב וÈ "¯˘ יא גירסתגירסה זו ה

קנת  ומתייחסי� לת,� על עצ� תקנת נטילת לולב כל שבעה בגבולי�מוסבי" למקדש

 תקנת רב� יוחנ� ב� זכאי ,לפי שיטת�. א" עמאבד� יל רב� יוחנ� ב� זכאי הנזכרת לע

יש ליטול לולב בגבולי� יו�  שדי� התורהאת לולב כל שבעה בגבולי� מרחיבה ליטול 

  . ומזכירה את ההלכה שבמקדש היו נוטלי� כל שבעה,אחד

לולב דאית ליה עיקר מהתורה עבדינ� ליה זכר למקדש  "�26 גרס"א0 נראה שהרמב

בנטילה ( עיקר כלומר לולב שיש לו" ...לאכל שבעה ערבה דלית ליה עיקר מ� התורה 

עושי� לו , )י"כשיטת רש, אחד בגבולי�ולא יו� ( במקדש עצמו % מהתורה ) כל שבעה

זכר רק יו� לה עושי� , אי� לה עיקרג� במקדש ואילו ערבה ש, זכר בנטילה כל שבעה

 אלא העתיקו ,חכמי� לא הרחיבו את נטילת לולב בגבולי� לכל שבעת ימי החג. אחד

עשיית זכר לעבודות כ, את נטילת לולב שהייתה במקדש כל שבעה ג� לגבולי�

לפי זה אי� קושיית הגמרא ולא דברי רב זביד מתייחסי� לעצ� תקנת  ו27.המקדש

    .  אלא לאופ� הנטילה במש0 השבעה28,נטילת לולב כל שבעה

, היא ג� לאופ� הנטילה' זכר למקדש' הא� תקנת %שמחלוקת ראשוני� זו , ונראה

 במקדש עצמו 29י"לדעת רש. נובעת ממחלוקת� על אופ� נטילת לולב במקדש עצמו

 ולפי 30.שהרי הכניסה בי� האול� למזבח אסורה לזרי�, הני� הקיפו את המזבחורק הכ

ולכ� אי� לתק� , עבודות היחיד במקדשל רק נעשתה' זכר למקדש'תקנת , ילשיטתנו לע

                                                 

  . )ז" הש�( Â‰È ÌÁÏ„‰ו) ש�( Ó‰ ˙·Î¯Ó˘	‰וראה ; ב" ש� הכÓ „È‚Ó˘	‰ראה    26

 עיקר המצוה היא האחיזה בידו וכ� במקדש", סימ� קנד, בר' לגאו� הרוגוצÂ˙ È·˙ÎÓ¯‰ראה    27

וא� כ� ההקפות עצמ� ה� נמש0 וה� ". ורק במדינה רק הנטילה לא האחיזה, והוי נמש0

  . המצוה

 .א" ע מאסוכה   28
ראה עוד ; ה שלוחי" ש� ד˙ÂÙÒÂ˙הוכ� דעת , ה והביאו�"ה שלוחי וד"ב ד" עסוכה מג   29

ˆ	‡È˙È„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ˜54 ההער "אול� למזבחהבי� ",  כר0 ג.  

  .ט% א משניות ח"כלי� פ   30
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 שבזמ� �32 נראה" א0 מדברי הרמב31.הני�וכא� בעבודות הכ' זכר למקדש'תקנת 

, י� בלולביה� את המזבחהמקדש ג� ישראל היו נכנסי� בי� האול� למזבח ומקיפ

  .'זכר למקדש'חכמי� עשיית תיקנו בה  כ�ול, וא� כ� זוהי עבודת היחיד

שהרי במקדש היא נעשית סביב , ברור שהתקנה אינה צריכה ברכה, לולדברינו לעי

ומכיוו� שכ0 מנהג ההקפות אינו . ובגבולי� אי אפשר לעשותה בדיוק כבמקדש, המזבח

  .חלק ממצוות נטילת לולב עצמו

‰·¯Ú  

חד אמר ערבה יסוד נביאי� וחד אמר ערבה מנהג , יהושע ב� לוי' יוחנ� ור' ר, איתמר

נחוניא איש בקעת בית ' יוחנ� משו� ר' והאמר ר, יוחנ� הכי'  ומי אמר ר...נביאי�

�לא קשיא כא� במקדש וכא�  ... ערבה וניסו+ המי� הלכה למשה מסיני...חורת

  .)א" עסוכה מד(  ) נביאי�בגבולי� יסוד, ה מסיני במקדש הלכה למש� יייי""""רשרשרשרש(בגבולי� 

ו מנהג נביאי� ואינה  א� ערבה בגבולי� היא יסוד א:דברי הגמרא הללו צריכי� ביאור

היא יסוד או מנהג נביאי� ולא רק ,  החורב�אחרלג� הרי ש % קשורה למקדש

 34,'זכר למקדש' א0 מכל מהל0 הסוגיה ברור שערבה בזמ� הזה היא רק 33!מדרבנ�

יוחנ� הלכה למשה מסיני ויסוד נביאי� ' כי אמר ר: "	Á Â		ÈÏ‡¯· פירש שו� כ0ומ

אינה לא הלכה ולא , וכי אמר רב כהנא מדרבנ� היא, כשהמקדש היה קיי� ובגבולי�

הרי ו, ולדבריו קשה מדוע תקנת הנביאי� בטלה ע� החורב�". יסוד נביאי� בזמ� הזה

  .  היא אינה קשורה למקדש

                                                 

 להקפת זכר התיבה עתה מקיפי� שאנו הקפה: "צח' א סי"ח) י"מבית מדרשו של רש (Â‡‰ ¯ÙÒ¯‰א0 ראה    31

 .הערת המערכת %" ימי� דר0 עבדינ� ולכ0, המזבח
שהביא פירוש אחר , מכו� ירושלי�' במהד' וראה בהערה ב( א ,ד" מצוה שכÓ	ÈÁ ˙Á	ÍÂראה    32

ה בגמרא "רכח ד' עמ (א" עסוכה מד, יק'ציי סולובד" לגרי¯˘ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ˙ÂÓÈ; )�"לשיטת הרמב

קלופדיה יוראה אנצ. מזבח הייתה נעשית על ידי ישראל הלעולדעתו ג� זקיפת הערבה , )דילמא

  .55תלמודית ש� הערה 

ומצות ערבה בזמ� הזה מיסוד ": 573'  עמÏ‰˜‰ ¯ÙÒ, א"ראה דברי הרב אברה� שפירא שליט   33

 בי� תקנות ב"לא עמדלא מנו בראש השנה , והראיה לכ0. � ולא בטלה בחורב� הביתנביאי

, ועוד ראיה דהרי על ערבה אי� מברכי� משו� דהוי מנהג. ז ג� תקנת נטילת ערבה בגבולי�"ריב

  ."אמאי לא יברכו כמו על נטילת לולב בגבולי�, ואילו בזמ� הזה נוטלי� משו� זכר למקדש

הוא רק בזמ�  יסוד נביאי� ראלפי המבואר בגמ "):ב"ז הכ"הלכות לולב פ( ÙˆÁ	ÚÙ ˙	ה וכ� כתב   34

  ".שבית המקדש היה קיי�
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 לדעתו מנהג או יסוד נביאי� הוא :È¯È‡Óהשוני� היא שיטת שיטה אחרת ברא

ולכ� ג� עתה די� ערבה הוא מתוק� , תמידי ה� בזמ� המקדש בגבולי� וה� לאחר החורב�

 ערבה בזמ� הזה רק יו� אחד ולא ליטולמכל מקו� חכמי� תיקנו א0  35;דברי הנביאי�

  חכמי�אחרי החורב� או ש:ואת דבריו נית� לפרש בשני אופני�. שבעה כמו במקדש

 או שג� 36,ביטלו ששה ימי� מדי� הנביאי� והשאירו את מנהג הנביאי� רק ביו� אחד

. בזמ� הבית כבר הייתה תקנת חכמי� שדי� נטילת ערבה בגבולי� הוא רק יו� אחד

וא� כ� דברי הגמרא , ומכל מקו� לדעתו ג� בזמ� הזה די� ערבה הוא ממנהג נביאי�

. ה� הסבר וטע� לתקנת הנביאי� עצמ�' ר למקדשזכ'שערבה בזמ� הזה ה� 

שהרי אותה תקנה היא ' זכר למקדש' ג� בזמ� המקדש עשו הנביאי� תקנות ,ולחילופי�

   37.בי� בזמ� המקדש ובי� בתקופת החורב�

ה וומכל מקו� עדיי� צרי0 לדו� הא� מצות ערבה בבית המקדש עצמו היא מצו

זכר 'והא� ג� תקנת , הני�ועל הכוה המוטלת והמוטלת על היחיד או שהיא מצ

  .ל"ה זו היא על פי אות� עקרונות הנובמצו' למקדש

או ) הקפת המזבח ע� הערבה(בנטילה היא ת ערבה ו מצו הא�38נחלקו אמוראי�

ונחלקו ראשוני� מי ). ערבה זקופה על גבי המזבחה ו,ההקפה היא ע� הלולב(בזקיפה 

בי� למי שסבור , ה זוו נראה שמצוÒÂ˙˙ÂÙ40ה וÈ39"¯˘ מדברי .וה זווה� המחויבי� במצ

הני� המותרי� והיא רק לכ, תה בזקיפהוותה בנטילה ובי� מי שסבור שמצוושמצ

ותה ו מצ, כתב שלמא� דאמר בנטילהËÈ¯"‡41·הא0 . להיכנס בי� האול� והמזבח

לפי שאי� ישראל , י� הכהני� שמקיפי� בה את המזבחִרֵת5ְאלא Iֶ"דאי לכל אד� ובו

 היא שג� למא� דאמר בזקיפה Ó¯"Ì·הואילו שיטת ".  האול� למזבחנכנסי� בי�

ובאי� הע� ולוקחי� ממנה ונוטלי� אותה "וכדבריו , יבי� בהיישראל שבמקדש מחו

� עשו "א וה� לשיטת הרמב" והדבר ברור שה� לשיטת הריטב42".כדר0 שעושי� בכל יו�

                                                 

  . שג� עתה מנהג נביאי� הוא, ב"ז הכ"� הלכות לולב פ"וכ� נראה מדברי הרמב   35

  .שכתב דבזמ� הבית מנהג ערבה בגבולי� שבעה ימי�, )ש�( ראה צפנת פענח   36

ידעו ששדווקא נביאי� , )ה מנהג נביאי�"רכט ד' עמ (א"עמד  סוכה ¯˘ÌÈ¯ÂÚ˘Â ˙ÂÓÈראה    37

 וא� כ� מטרת התקנה היא לתקופה שלאחר ; ה� שתיקנו מצוות ערבה בגבולי�,שהמקדש יחרב

  . החורב� ומכל מקו� היא הייתה כבר בזמ� המקדש

  .ב" עסוכה מג   38

  .ה והביאו�"וד, ה שלוחי"ש� ד   39

  .ה שלוחי"ש� ד   40

  .�ה ופרקינ"ש� ד   41

  .32 וראה לעייל הערה ;ב"ז הכ"הלכות לולב פ   42
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א� שאי� שי נראה "שולשיטת ר. וה זו מוטלת על כל הע�ומכיוו� שמצ 'זכר למקדש'

שהרי ', זכר למקדש' מכל מקו� עושי� לה ,הני�ו על הכאלאוה זו מוטלת במקדש ומצ

כלומר , ממנהג נביאי�' זכר למקדש'ג� בזמ� המקדש נהגו בה כל ישראל בגבולי� כ

 וא� כ� חכמי� רק המשיכו בזמ� הזה את די� ,נביאי� החילו מדיני המקדש על גבולי�

  . תקופת המקדש

  :נית� אולי להבי� את דברי הגמרא' זכר למקדש'ל לעשיית "י העקרונות הנעל פ

 אנ� לא ידעינ�                       �)! חיבוט ערבה את השבת(האידנא נמי לידחי , אי הכי

לא :  כי אתא בר הדיא אמר�! לידחי, אינהו דידעו בקיבועא דירחא. בקיבועא דירחא

: אמר רב יוס,! ואלא קשיא. ולא דחי, איקלע: ריכי אתא רבי� וכל נחותי אמ, איקלע

  )ב"סוכה מג ע(   ?הדלמא בזקיפ, מא� לימא ל� דערבה בנטילה

 ,ג� בשבת' זכר למקדש'ה שהיא בנטילה אפשר לעשות ווהשאלה היא מדוע למצו

 	Á Â		ÈÏ‡·¯ואמנ� '? זכר למקדש'ה שהיא בזקיפה אי אפשר לעשות וואילו למצו

ג� במקדש עצמו לא דחתה שבת וא� כ� כ0 הדי� הרי שפירש שא� ערבה בזקיפה 

 ‡"¯ËÈ·הא0 . ולכ� אי אפשר לערבה בזמ� הזה לדחות שבת, צרי0 להיות ג� בגבולי�

ואולי ג� , ולדעתו אנו מסופקי� אי0 הייתה ערבה במקדש עצמו, פירש באופ� אחר

כיו� , ולואי� אנו עושי� לה זכר כלל בזמ� הזה ואפילו בח"במקדש ערבה רק בזקיפה 

זכר 'כלומר יש לעשות , "שכ� הייתה מצותה, דלא אפשר ל� בזקיפה סמו0 למזבח

  : י שכתב"וכ� נראה מפירוש רש. ק כבמקדשיבאופ� מדוי' למקדש

�דלידחי השתא ערבה איסורא מדרבנ� זכר ,  דערבה במקדש בנטילה� מא� לימא ל�מא� לימא ל�מא� לימא ל�מא� לימא ל

  . דנידחי שבת, למקדש

, אלא זוקפי� אותו בצידי המזבח לחוד, ביד לא היו נוטלי� אותה � דלמא בזקיפהדלמא בזקיפהדלמא בזקיפהדלמא בזקיפה

  ?היכא נזקפה, והשתא ליכא מזבח, �כדתנ� במתניתי

 ויזקפו עליה את הערבה התיבה ו יעמיד,מה בכ0 שאי� עתה מזבח, ולדבריה� קשה

לב בזמ� הזה שה� � לעניי� הקפות התיבה ע� הלו"וכדברי הרמב, הו זכר למצווויעש

   ?זכר להקפת המזבח

ות וה� תקנות למצ' זכר למקדש' תקנות :נו לעיל הדברי� מיושבי�ועל פי דברי

וה ו זו מצהריה היא בנטילה ו א� המצועל כ�ו, פרטיות המוטלות על האד� במקדש
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ות וולמצ, ה המתייחסת למזבחו זו מצו% ה היא בזקיפהו א0 א� המצו, הפרטילאד�

  43.'זכר למקדש'המזבח לא עבדינ� המוטלות על 

. כהלכות המקדש עצמו' זכר למקדש'שיש לעשות את , �וכ� נראה מדבריה

ת מקדש שיש בה מכלי המקדש ובמצו' זכר למקדש'שונה היא תקנת ש, ילדברינו לעכו

  . למצוה שבמקדש עצמו לא עשו בו בכלי הקודש' זכר למקדש'מתקנת 

   :ואולי זה הוא הסבר הגמרא

חביט חביט ,  ערבה קמיהואייתי ההוא גברא, א בר צדוק"אייבו הוה קאמינא קמיה דר

  ) הלכ+ לא צרי+ ברכה,יסוד נביאי�ולא  � יייי""""רשרשרשרש(קא סבר מנהג נביאי� הוא , רי+ולא ב

  ).ב"סוכה מד ע(   

שהרי העשייה בגבולי� אינה ' זכר למקדש'אי� חכמי� יכולי� לתק� את תקנת ערבה כ

 חכמי� .ומכיוו� שכ0 אי אפשר לתק� ואי אפשר לבר0, )אי� מזבח(ככל הלכות המקדש 

וזה רק , במקו� שתיקנו עשייה מוחלטת כבמקדש עצמו' זכר למקדש'תיקנו ברכה ל

  .הקודשה במקדש הוא ללא כלי ובמקו� שקיו� המצו

‚.   ˘„˜Ó‰ ˙„Â·ÚÏ ¯ÎÊ-ÁÒÙ   

  : ·"	ˆÈכתב ה

י בזמ� אכילת "ל לעשות דוגמא כמו שהיו נוהגי� בא"הכנת הסדר של פסח הנהיגו חז

 ומזה הטע� נוהגי� ללבוש ...ידי� לטיבולו במשקה ומזה הטע� נוטלי� ל...הפסח

ל "נו חזיק הת... יש לאכול הפסח באימה וביראה כמו בשעת התפילה...קיטלה

  . )פתיחה לסדר הגדה(  להפסיק באמצע ההלל

זכר ' הגדר של תקנות חכמי� לעשיית בדברב הללו מחדדי� ה� השאלה "ידברי הנצ

, מרוראכילת  הקיטל אינו כדיני כור0 או � של מנהגי� כלבישתמעמדברור ש. 'למקדש

ננסה . שיש מהראשוני� הסבורי� שהוא מ� התורה %ובוודאי שאינו כדי� אפיקומ� 

    . אפוא לברר מה הגדר המשות� למצוות אלה

                                                 

ת ערבה והא� מצוד "הגריחקר , )ה ויש לדו�"רכו ד' עמ (ב"עמג  סוכה ¯˘ÌÈ¯ÂÚÈ˘Â ˙ÂÓÈב   43

ת גברא וי לולב היא מצו"ולדעתו שיטת רש. ות מקדשות גברא או מצו מצו�ולולב במקדש ה

ות ו� ג� מצ"ואילו שיטת הרמב, ות מזבחוות גברא ומצווה מצורפת ממצוואילו בערבה המצ

  .ות מזבחו ומצאות גברולולב מצורפת ממצ
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¯Â¯Ó  

  . )א" עפסחי� קכ(        דרבנ� � ומרור ,ורהמ� הת � מצה בזמ� הזה :אמר רבא

 ונחלקו ראשוני� הא� 44,ח ע� מצה ומרורהפסאת קרב� ה מ� התורה לאכול ומצו

 ,ה בפני עצמהו או שהיא מצו;ה התלויה באכילת הפסחומצות אכילת מרור היא מצו

ה זו יחד ו מנה מצוÓ¯"Ì45·ה. וא� אי אפשר לאכול הפסח חייב בכל זאת לאכול מרור

 46 ולעומתו יש מהראשוני�;ולדעתו היא תלויה בקרב�,  אכילת קרב� הפסחמצוותע� 

 ,רי� שחיוב אכילת מרור הוא מצווה בפני עצמה ואיננו תלוי בחיוב קרב� פסחהסבו

מקריבי� שולפירוש זה כוונת התורה בחיוב אכילת פסח יחד ע� מרור הוא שבזמ� 

א0 בזמ� שאי� מקריבי� בפועל קרב� פסח ג� , קרב� פסח חייבי� לאכול מצה ומרור

 מי אודות וקת זו היא השאלהמחלללכה המעשית נראה שהש. אי� חיוב לאכילת מרור

 הא� חייב ,הפסחאת  אינו מקריב לכ�שהיה בדר0 רחוקה או טמא בזמ� המקדש ו

    47.באכילת מרור

, ות אכילת מרור בזמ� הזה היא מתקנת חכמי�ו רבא שמצפסק ,ומכל מקו�

א0 . 'זכר למקדש ' שתקנת חכמי� זו נובעת מטע�49 ואחרוני�48והסבירו ראשוני�

הסבורי� שעצ� חיוב , � והראשוני� שעמו"תכ� רק לשיטת הרמביינראה שהסבר זה 

ות אכילת ו שמצה הסבורשיטהא0 ל. מרור מ� התורה הוא רק במקדש ועל הקרב�

עצמו א0 חיוב אכילת מרור ,  לגבי זמ� החיובת אכילת הפסחומרור רק הוקשה למצו

הזה הוא זכר  אי אפשר לומר שדי� אכילת מרור בזמ� ,אינו קשור ישירות ע� הקרב�

                                                 

  .יט, 'במדבר ט   44

45   ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒהוכ� דעת ; ב"ז הי"הלכות חמ1 ומצה פ,  מצות עשה נו·Ó¯"Ô בפירושו לשמות 

  . ח, ב"י

46   ¯ 'ÈÏ··‰ Ï‡È	„ )בספר נדפסה, �"נו אברה� ב� הרמבירבל ראה באגרתו ÌÈÒ	 ‰˘ÚÓ , ובסו�

Ò˙ÂÂˆÓ‰ ¯Ù פרנקל'מהדב (.  

 È¯È‡Óבוראה  ;המחייבת אותו ה� במצה וה� במרור, א" עראה דברי הברייתא פסחי� קכ   47

גרת י שנחלקו הראשוני� הא� דברי התנא לחייב מרור ה� אגב ששכתב, ב" עפסחי� כחב

     .ללא אכילת הקרב�ג�  מקור לחיוב מרור יש בברייתאאו ש, בלבדהלשו� 

48   ·ËÈ¯"‡ ,ויש שהיו עושי� כ� למרור בזמ� הזה דרבנ� זכר לפסח על מצות : "ת סדר ההגדההלכו

הוצאת  ("ולפי שהדעת נותנת יותר להיות כל אחד בפני עצמו אנו עושי� כ�…ומרורי� יאכלהו

  .)ה ולפי"יג ד' עמ, מוסד הרב קוק

49   Â˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏ·¯‰ בתו0 ,"זכר להקהל" ת"האדר;  טו,ה" תע Ï‰˜‰ ı·Â˜כד'  עמ.  
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 , מכל מקו�50. דווקא במקדשההגנלא וה ושהרי ג� בזמ� המקדש המצ, למקדש

וג� בשיטתו נית� לומר שאמנ� חכמי� , טע� התקנהאת � עצמו לא פירש "הרמב

  51. א0 לא מטע� זכר למקדש אלא מטע� אחר,תיקנו מרור בזמ� הזה

רור בזמ� הזה ת אכילת מו� נראה שאי� טע� מצו"מפשט דברי הרמב, ויותר מכ0

  : שהרי כתב', זכר למקדש'

 וא� אכל מצה בפני עצמה ומרור ...כור+ מצה ומרור כאחד) בזמ� המקדש(ואחר כ+ 

   ).ו"ח ה"חמ� ומצה פהלכות (   מובפני עצמה מבר+ על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצ

א� אכל כל אחד בדיעבד  ורק ,וה לכתחילה הוא בכריכהועיקר קיו� המצמשמע שו

  :  ובהמש0 כתב52.פרד יצאבנ

�וחוזר ומבר+ על ,  ומטבל מצה בחרוסת ואוכל...אחר, בזמ� הזה שאי� ש� קרב

   דש זכר למק...וחוזר וכור+ מצה ומרור,  וזו מצוה מדברי סופרי�...אכילת מרור

  .)ח"ש� ה(  

  :והדברי� קשי�

�  מדוע בזמ� הזה מבר0 קוד,ידי חובה לכתחילה בכריכהיוצא א� בזמ� המקדש  .1

  ?על המרור

הרי  ,כל אחד בנפרדא� אכל ה ומכיוו� שג� בזמ� המקדש יצא ידי חובת המצו .2

 53!באכילת כל אחד בנפרד' זכר למקדש'א ידי חובת ֵצג� בזמ� הזה ֵיש

, � אכילת מרור בזמ� הזה אינה זכר למקדש"שג� לדעת הרמב, ולכ� נראה לכאורה

  . ונדו� בכ0 לקמ�

                                                 

; י בדבר מצוות ערבה בגבולי� היא כעי� זכר למקדש בזמ� שהבית היה קיי�"לעיל הוצע ששיטת רש   50

 .הערת המערכת % שמצוות אכילת מרור נוהגת ג� בגבולי� כזכר למקדש בזמ� הביתולשיטתו נית� לומר 
 È¯‚‰"Êוש� בהערה הביא את דברי , שפירש כ�) עז' עמ („" ˘È¯‚‰ ÁÈהגדה של פסחראה    51

  )223' ה עמ"טנסיל חס(

שנדחק לפרש שלשו� דיעבד קאי על הברכות ולא על עצ� קיו� ) ו"ש� ה( Ó ÌÁÏ˘	‰וראה ב   52

  .והוהמצ

 Ó ÌÁÏ˘	‰וב. )הלכה ו, במהדורת פרנקל' ספר הליקוטי�'הובאו דבריו ב (ÍÏÓ‰ ˜ÓÚראה    53

וני כדי שא� הסתפקו אי0 מקימי� המצוה אז ג� בזמ� המקדש יאכלו כתרי גו, הקשה הפו0

  .לצאת ידי חובה
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Í¯ÂÎ  

מצות ומרורי� "על : שנאמר, ורכ� בבת אחת ואוכל�אמרו עליו על הלל שהיה כ

יכול יהא יהא כורכ� : דתניא, חלוקי� עליו חביריו על הלל: יוחנ�' אמר ר". יאכלוהו

� אפילו זה �" על מצות ומרורי� יאכלוהו: "ל"ת? בבת אחת ואוכל� כדר+ שהלל אוכל

מבר+ , כרבנ� השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא ...בפני עצמו וזה בפני עצמו

 והדר אכיל מצה וחסא , ואכיל"על אכילת מרור" והדר מבר+ ,ואכיל" על אכילת מצה"

  . )א" עפסחי� קטו(   די הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהללבה

 אכלו במקדש את המרור שבא ע� קרב� כיצד שהלל ורבנ� נחלקו ,באופ� פשוט נראה

,  לא הוכרעה שמחלוקת זוומכיוו�.  או לחוד, הא� בכריכה יחד ע� המצה:הפסח

     54. יש להחמיר ולעשות כשניה�,מתקנת חכמי�שאינה אלא , היו�מרור באכילת 

 ,ובי� שטע� התקנה הוא אחר' זכר למקדש' ובי� שטע� אכילת מרור הוא ,לפי הבנה זו

·È˙ שיטת ה ת כ0 מובנ55. אכילת המרורמתייחסת רק לדר0' זכר למקדש כהלל'תקנת 

ÛÒÂÈ ב שנפסקהÂ˘ÏÍÂ¯Ú ÔÁ56 שאי� להפסיק בדיבור או בהיסח הדעת בי� אכילת 

 שהרי שניה� מטע� אחד ומטרת� לצאת ידי חובת מרור בזמ� ,המרור ובי� הכור0

  . הזה

,  בי� תקנת אכילת מרור ובי� די� כור0חי� פירשו שיש להב57אחרוני�המחלק א0 

דר0 רק  הא� %  ולדעת� נחלקו הראשוני� מהו מעשה זכירת המקדש בדי� כור0

שנוס� על אכילת מרור , מיוחדת זכר למקדשתקנה שישנה  או ,אמור לעילהאכילה כ

בזמ� הזה היא � היא שאכילת מרור " הרמבשיטת ,לדעת�. 'כור0'צרי0 לאכול ג� 

לא  'כור0'ת אכיל ,ה זולשיט. 'זכר למקדש' הוא מטע� 'כור0'ורק די� , תקנה נפרדת

ומכיוו� . אכילת הפסח במקדשאת עצ�  אלא ,ר אכילת המרודר0 לזכור את נתקנה כדי

ה טעונ אכילת כור0 אי� 58,ה� ללא ברכה' זכר למקדש'שלדעת� באופ� כללי תקנות 

                                                 

, ה שאלה קטנה"ד) קפה%קפד' עמ, כר0 תשובות וביאורי סוגיות(תתקצז '  סי‰"¯‡·Èויעויי� ב   54

  .שד� בזה

. 'זכר למקדש'ולדעתו אי� טע� מרור מ, ˙ÂÙÒÂ˙ האת שיטת שפרש כ� „" ˘È¯‚‰ ÁÈהגדתבראה    55

ה� את ' זכר למקדש'מטע� ל יש לפרש שתיקנו " הנÂ˘"·¯‰ Ú ו‡"¯ËÈ·הומכל מקו� ג� לדעת 

  . עצ� אכילת המרור וה� את אופ� האכילה

 להרב ישמעאל  ˘·ÁÒÙ Áהגדתב ג�ראה ו; ה ואומר" ד·ÎÏ‰ ¯Â‡È‰וראה ש� ב; א ,סימ� תעה   56

È‡¯˜Ó  ;ה ובזה מיושב"לב ד' עמ ,ז"אהבת שלו� תשנהוצאת , )Ó‡ Ú¯Ê˙ת "בעל שו (הכה�

˘„Â˜ 2ש� הערה ' רי בקדשהר'ב ו,ח"קע'  עמב"פסח ח, רב פרנקל.  

  .  שהובאו בהערה ש�È¯‚‰"Ê דברי אתו) עח' עמ („" ˘È¯‚‰ ÁÈהגדתראה    57

  .'לולב כל שבעה'בפרק , ראה לעיל   58
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דיבור הפסקה בכ0 אי� לאסור לפיו % וברכת המרור איננה קשורה לדי� כור0 ,ברכה

  .  �ניהבי

ברי  דעליל ה את הקושיות שהוזכרו לעלכאורמיישבי� , דברי האחרוני� הללו

במקדש אכלו את המרור לכתחילה בכריכה ורק בדיעבד , אמנ� ג� לדעתו :�"הרמב

. למרורנוס� ב' כור0'לאכול  תיקנו' זכר למקדש'כא0  %  בנפרד מהמצה יצאוא� אכל

, אלא תקנת חכמי� נפרדת' זכר למקדש' די� אכילת מרור בזמ� הזה מטע� אי�, לדעתו

, ולפי הסבר זה. הדר0 העדיפה במקדש עצמו שזו ',כור0'עושי� רק ' זכר למקדש'וכ

ת מצה ולא ו שהרי אי� כא� לא מצו59,אי� צור0 במצה שמורה לכור0שכתבו האחרוני� 

 שא� אי� לכור0, ו עדיי� צריכי� ביאורובכל אופ� דברי האחרוני� הלל. ת מרורומצו

� על פרטי ההלכות באכילת הכור0 כבפרטי " מדוע הקפיד הרמב,כל דיני מרור

  ?הכריכה בחרוסתאת וחייב לטבול , כות שבאכילת המרור במקדשההל

 הזה היא תקנת חכמי� � אכילת מרור בזמ�"ג� לדעת הרמבש 60ונראה להסביר

 וא� על פי כ� יש להבדיל בי� אכילת מרור בזמ� המקדש לבי� האכילה ,'זכר למקדש'

רי0 לאוכל� הלל הסבור שצדעת במקדש האוכל בכריכה יצא ידי חובה ה� ל. בזמ� הזה

ת אי� מבטלות זו ומצו" שהרי ,רבנ� הסבורי� שצרי0 לאוכל� בנפרדדעת בכריכה וה� ל

 מדאורייתא והאוכל� � מצוות ובמקדש מצה ומרור ה,)א"פסחי� קטו ע(" את זו

פשר  אי א,בזמ� הזה שמרור הוא רק מדרבנ�א0 . בכריכה הרי הוא כמי שאכל� בנפרד

באה שלב ראשו� ב :וכלי� בשלושה שלבי� שוני�ומשו� כ0 א, כ0המרור את לאכול 

ות דרבנ� ו שהרי מצהואי אפשר לאכול מרור עמ) מצה(האכילה המחויבת מ� התורה 

 ,)מרור(אכילה מדברי חכמי� באה ה ובשלב השני ,)ש�( ודאורייתא מבטלות זו את זו

 שהרי המצה היא רשות ומצות ,יחד ע� המצה כבמקדשלקיי� אפשר אי  שג� אותה

  . הכור0אכילת באה רק בשלב השלישי לכ�  .טלות זו את זומב

ומכיוו� שתיקנו לאכול מרור .  כדעת הלל אכילת כור0 היא אכילת המרור,י זהלפ

לצאת ידי כל שיטות כדי ל " אי� אפשרות אלא לעשות באופ� הנ,בזמ� הזה זכר למקדש

                                                                                                                      

לפיה  שיטה ל; כור0אכילתאי� מברכי� על  ש,לעילשהובאו י� דברי הגמרא נ מוב,לפי שיטה זו  

 ברכת המרורש וו� עליו כיכי�ברמאי� ו ,ג� הכור0 חייב בברכה, ·ÛÒÂÈ ˙Èההסברנו את דברי 

 ג� על �מברכי וא� כ� ,"אי� עליו ברכה שכבר ביר0 עליו ":‡"¯ËÈ· בהגדת הוכ� מפורש ,פטרתו

   .'זכר למקדש'שה� תקנות 

והובאו דבריו ש� בהערה בהגדת , שהסתפק בכ0) ה והיכא" בדפי האלפס דא" עכז (Ô"¯בראה    59

  .ד"שיח הגרי

  . 'אות ג לו' עמ חשבח פסוכ� הסביר בהגדת    60
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סור להפסיק בי� וא, פוטרת ג� את אכילת הכור0אמנ� ולפי זה ברכת המרור . התנאי�

 צרי0 לקחת ,כמו שהיה במקדש' זכר למקדש' שחייב לעשות מאחר ו61.שתי האכילות

, א� כני� דברינו 62.מצה שמורה ולטבול הכריכה בחרוסת כדי� אכילת מרור במקדש

  . תיקנו חכמי� ברכה' זכר למקדש' שג� להלכות שה� פשוטנראה 

ÔÓÂ˜ÈÙ‡  

אי� מפטירי� אחר : תנ�. אחר מצה אפיקומ�אי� מפטירי� : אמר רב יהודה אמר שמואל

�!                                                                            מפטירי��אבל לאחר מצה ,  הוא דלא�אחר הפסח , הפסח אפיקומ

 .)ב"ע, פסחי� קיט(  

ה בליל ל אכילת מצהראשוני� נחלקו באיזו מצה יוצאי� ידי חובת מצוות עשה ש

מחלוקת� . אפיקומ�ה הא� באכילת המצה הראשונה או באכילת % חמשה עשר בניס�

� עצמו  הוא לקרב'זכר' הא� ה,באכילת אפיקומ�' זכר לקרב� פסח'היא בהבנת מצוות 

זכר 'ונראה שמחלוקת זו נובעת מהבנה שונה של המושג . או לאכילת המצה שבקרב�

  .והיא בעלת השלכות הלכתיות', למקדש

¯˘" Èו·˘¯"Ìכתבו  :  

� שצרי+ לאכול מצה בגמר הסעודה זכר למצה � אי� מפטירי� אחר מצה אפיקומ�אי� מפטירי� אחר מצה אפיקומ�אי� מפטירי� אחר מצה אפיקומ�אי� מפטירי� אחר מצה אפיקומ

 ;וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלי� באחרונה לש� חובת מצה, הנאכלת ע� הפסח

הואיל  (, מברכי� על אכילת מצה בראשונהועל כרחינו אנו. אותה שלאחר אכילה

גבי ) א" עקטו(כדאמר רב חסדא לעיל , בהלש� חו] א, על פי שאינה באה) [ובאה

 הלכ+ .הכי נמי גבי מצה,  דלאחר שמילא כריסו הימנו היא+ חוזר ומבר+ עליו,מרור

אבל לא מרור דלאו , והדר אכיל מצה באחרונה בלא ברכה, תרוייהו מבר+ ברישא

  .)� ש�"ובלשו� שונה קצת ברשב; ה אי� מפטירי�"ב ד"קיט ע, י"רש (  ואחובה ה

 א� אכילת :ולכאורה ג� סותרי� את עצמ�, לו תמוהי�א של ראשוני� דבריה�

תכ� שזו היא י יכיצדו, חיובו הוא מתקנת חכמי�הרי ש ,'זכר למקדש'א יאפיקומ� ה

                                                 

  .שהובא לעיל Â˜ È‡¯˜Ó„˘ וב;לה' עמ ˘·ÁÒÙ Áראה הגדת    61

 הסבור שכל חיוב ˘"¯‡ת הבשיט שהסתפק )'מערכת חמ1 ומצה סימ� טו אות ג( ˘„ÓÁ È„ראה    62

 שמי שקשה לו האכילה יכול הסיק ו% הא� מרור דכור0 צרי0 כזית , כזית הוא בגלל נוסח הברכה

 שהדבר פשוט ,לז אות ה' עמ שבח פסחוראה הגדת .  פחות מכזיתלוכלאש ו"לסמו0 על הרא

  . שצרי0 כזית מהמרור ג� בכור0
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 נוס� על ?)א"כ עפסחי� ק" (מצה בזמ� הזה דאורייתא"עליה נאמר ש 63,וההמצומצת 

   :˘"¯‡הכ0 מקשה 

כיוו� שהוא זכר מצה הנאכלת , ור וחרוסתולפי זה היה נראה שצרי+ לאכול עמה מר

  ).לד, י"פסחי� פ(  וא� כ� צרי+ לעשות כמו בזמ� המקדש ... ע� הפסח בכריכה

  :ש"רש הראיומתו0 כ0 פ

דאותה מצה אינה לש� חובה אלא אוכלי� אותה זכר למקדש שהיה , הלכ+ נראה לי

ח שלא לאכול ולפי שהוא זכר לפסח יש לית� לה די� הפס. נאכל על השובע באחרונה

  .)ש�(   סת ואי� צרי+ עמה מרור וחרו,אחריה

זכר לקרב� עצמו או למצה מצה זו היא הא� , מחלוקת ראשוני� זוש ,ונראה להסביר

   :'זכר למקדש'היא מחלוקת בהבנת המושג , הנאכלת ע� הקרב�

א פעולה סמלית המזכירה את עצ� קרב� הפסח וה' למקדשזכר ' ,ש"הראלדעת 

 ואפילו ,לפי זה אי� שו� עניי� לחקות את הקרב� עצמו. זאתהה שהיה נאכל בשע

. מלית הפעולה היא טקסית וס;דשי� בחו1ושהרי אסור לאכול ק,  לעשות כ�אסור

 יאה� אי הלדוגמ % מצווה כל דיני מצתאי� סיבה להחיל על מצה זו את , שיטתול

  . צריכה להיות מצה שמורה דווקא

 בזמ� קיו� המצווה חיקוי אלא ,ו פעולה סמליתאינ הזכר ,�"י ורשב"א0 לדעת רש

זכר 'במושג כמו ש(המקדש מנהגי  חלק מהיא שיור 'זכר למקדש'משמעות . המקדש

 ואכילת המצה היא אותה ,)מנהגי� שהחורב� דורשהחלק מלשיור  הכוונה 'לחורב�

 מצוות לנו נשתיירהעתה אלא ש %  ה במקדש ע� הפסח והמרוריתאכילת מצה שהי

 וא� על פי כ� הוא ,חיוב אכילת המצה ג� בזמ� הזה הוא מהתורה.  בלבדצהאכילת המ

  .'זכר למקדש'

שהרי ה� חיוב� . כמו כ� ברור מדוע אי� לאכול מרור ע� המצה ולהטביל בחרוסת

תכ� שטע� אכילת דרבנ� יבטל או יולא י, רק מדרבנ� ואילו במצה החיוב הוא מהתורה

י "בהבנת דעת רש, צודקי� אנו בדברינו אלווא� . ישפיע על טע� אכילת דאורייתא

  .  למצת אפיקומ�חובה לקחת מצה שמורהש הרי, �"שבור

                                                 

ה "א ד"א עמגילה כ( ÒÂ˙˙ÂÙ שכתב דדברי ה,ה ומכל מקו�"מא ד' עמ ˘·ÁÒÙ Áראה הגדת    63

  .�"י ורשב" ה� כשיטת רש, שאפיקומ� בזמ� הזה מדאורייתא)לאתויי
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ÔÈÏÈ˘·˙ È	˘  

א לפניו חזרת וחרוסת ושני  א, על פי שטיבל בחזרת מצוה להבי:יוסי אומר' ר

�תבשילי...� אפילו דג : חזקיה אמר... סילקא ואורזא:אמר רב הונא?  מאי שני תבשילי

   אחד זכר לפסח ואחר זכר לחגיגה, ר שני מיני בש:וס, אמררב י. וביצה

  .)ב" עפסחי� קיד(  

, לכולי עלמא  המבארי� את טע� המנהג מוסכמי� שדברי רב יוס�64,כתבו הראשוני�

מאכלי� הנלקחי� לשני התבשילי� אשר מוזכרי� בזהות ה� היא  האמוראיומחלוקת

טע� מנהג ש והסבירו ,גמרא שהתעלמו מדברי ה65ויש מהגאוני�. במשנה ובברייתא

  .משה וכנגד אהרו� הוא כנגד לקיחת שני תבשילי� הללו

רבנות פסח ביחס בי� תקנה זו שהיא זכר לק, ת הלכוכמה בהראשוני� נחלקו

יש מהראשוני� . רבנות במקדש עצמובי� ההלכות המקוריות של הקרבת הקוחגיגה ו

יש ראשוני� לעומת�  ו, בי� התקנה לקרב�� התאמה ג� בפרטי ההלכותדורשיה

ויש מי מהראשוני� שאינו מצרי0 לא , אי התאמהבאת הצור0 דווקא שמדגישי� 

  .התאמה ולא הדגשת אי התאמה

ל של אכילת "הללו מההלכות הנ' זכר למקדש'שמשונות הלכות , וברור הדבר

ש� ' זכר למקדש'ואילו , האמור כא� הוא זכר לקרב� עצמו' זכר למקדש'. מרור או מצה

' זכר למקדש'בעוד שבתקנות . הוא זכר לדברי� הנלווי� לקרב�) קומ� ומרוראפי(

,  לעבודות הנלוות יכלו חכמי� לדרוש חפיפה מוחלטת לפעולות עצמ� שהיו במקדש

שהרי , בזכר לעבודת הקרב� עצמו חששו חכמי� לעשות לה זכר ג� בגבולי� ולדורות

זכר 'לכות המקדש והלכות אי החפיפה בי� פרטי ה. אי� מקריבי� קורבנות בחו1

', הציבי ל0 ציוני�'מוכיחה שאי� מטרת התקנה ידיעת דיני המקדש בבחינת ' למקדש

על פי דברי� אלו נית� להבי� את מחלוקות . אלא זיכרו� וציו� למקדש שחרב

  .הראשוני� בעניי� זה

 או ,שניה� מבושלי�צריכי� להיות ני מיני בשר הללו ראשוני� הא� שהנחלקו 

שיש לקחת בשר צלי היא  È¯"Û67ה וÈÓÂ¯Ó Á66"¯דעת . צלי והשני מבושלנאכל שאחד 

                                                 

64   ·¯ È˘Â„ÈÁÈ„Â„ Â	יוס�ה אמר רב" ש� ד  ,¯"Ô) ב בדפי הרי" עכד"�(.  

65   ÌÈ	Â‡‚‰ ¯ˆÂ‡שלא'  פסחי� סי.  

  .ה שני"ד, פסחי�ש� ב Ì"¯˘·הובאו דבריו ב   66

  .אלפס ש� בדפי הב" עכד   67
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מכיוו� שאי� ש ÚÂ¯Ê ¯Â‡68הוביאר .  ובשר מבושל זכר לקרב� חגיגה,זכר לקרב� הפסח

זכר 'יש התאמה מלאה בי� הלכות ) צלי,  חגיגהכולל, שהלילה כולו (69הלכה כב� תימא

שלשני התבשילי� הללו ,  כתבוÂÙÒÂ˙71˙ א0 ה70.ובי� ההלכה במקדש עצמו' למקדש

שההלכה היא כב� מכ0 והוכיחו את דבריה� , לוקח שני מיני בשר מבושלי� ולא צלי

 � ליצור הבדל הלכתי בי� ההלכות שה יש:וטעמ� מבואר. תימא והלילה הזה כולו צלי

שאי� כוונת התוספות ,  הסבירו72אחרוני�הו. ובי� ההלכות במקדש עצמו' זכר למקדש'

שני מיני באפילו לומר שיוצאי� דווקא שני מיני בשר מבושלי� אלא יכי� לומר שצר

' זכר למקדש' אי� צור0 להקפיד על אי התאמה בי� המקדש ובי� , כלומר.בשר מבושלי�

הלכות  ( ÂÓÈÓ	Â˙ÂÈ˙‰‚‰ב כתבווכ� . ומכל מקו� ג� אי� צור0 להקפיד על התאמה

   ".� או מבושלי�אפילו שניה� צלויי "): אות ב,א"ח ה"פ, חמ1 ומצה

ד לא "שהרי חגיגת י, חד רק תבשיל אצריכי�ד בשבת "כשחל ישהתוספות כתבו 

   :קרבה בשבת

ואי� ,  וג� יש לחוש שמא לא יעשו בשאר פסחי�…מ אי� לחלק"דמ, י"ומיהו אומר ר

 דליכא למיחש שמא יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד …שו� חשש א� אנו עושי�

. דהקרבה מסורה לזריזי�, השתא נמי נקריבה בשבתעשינו זכר לחגיגה בשבת ו

א+ הבא להניח מלעשות שני . משה ואהרו� יהא עמנו וליכא למיטעי, וכשיבנה

  .)ה אחד"א ד"פסחי� ע ע(   תותבשילי� אי� מזהירי� או

זכר ' יש להקפיד על כל ההלכות שהיו במקדש רק בעשיית :דברי התוספות ברורי�

 א0 בעשיית זכר .בנה המקדשיש לחוש שמהרה יש� יש, אשר מסור ליחידי�' למקדש

. עברזיכרו� ה לקשורה רקעשיית הזכר כי , לחובות הכוהני� אי� לחוש לתקלה בעתיד

ולכ� אי� כא� עשיית זכר לעתיד , רבנות המסורי� לזריזי�קלזכר ה� מיני הבשר שני 

  .     אלא לעבר

מלאכול שני מיני בשר ולדעתו יש לאסור ,  חלק על דברי התוספות הללו˘"¯‡ה

   :ד שחל להיות בשבת"בי

                                                 

  . סימ� רנוב"ח, הלכות פסחי� מהרב שמואל מפלייש   68

  .א" עפסחי� ע   69

עות אלו סבורות שההלכה וג� ד, שכתבו להפ0) יט אות ב' עמ( לסוגיה ש� ·ÎÏ‰ ¯Â¯È‰וראה ב   70

ובי� ההלכות ' זכר למקדש'כב� תימא וג� לדעות הללו יש להקפיד על אי התאמה בי� הלכות 

  .הנוהגות במקדש

  . ש�	È„Â„ Â¯·חידושי וכ� כתב ב, ה שני" דב"פסחי� קיד ע   71

72   ˘¯‰Ó"‡פות על דברי התוס.  
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משו� שמהרה יבנה בית המקדש ויאמר אשתקד מי לא הבאנו זכר לחגיגה א, על פי 

  . )כה, י"פסחי� פ(  השתא נמי נביא חגיגה בשבת , שחל להיות ארבעה עשר בשבת

  : מימוניות כתבהותולעומת זאת בהג

ל שאי� לחוש לזה "ר יחיאל ז" אמנ� פירש ה...וכשחל ארבעה עשר להיות בשבת

ואדרבה ראה שהמדקדק בזה נראה שעושהו כעי� קדשי� , כיוו� שאינו כי א� זכר

  ).ש�(   ונכו� לעשות שני תבשילי� לעול�, ממש

תהיה ' זכר למקדש'ש הקפיד שעשיית " הרא:כלומר מחלוקת הראשוני� היא משולשת

שהובאה , È	Ï‡ÈÁÈ Â¯· לדעת ;והוכל פרטי המצלפי , ככל הלכות המקדש עצמו

לא תהיה ככל פרטי ההלכות כפי דווקא  כרזשעשיית היש להקפיד  , מימוניותהותהגב

ולדעת התוספות מחד אי� צור0 להקפיד שיהיו ככל הלכות  73;אשר נהגו במקדש

 הותוברור הדבר שה� הג. המקדש ומאיד0 אי� צור0 להקפיד שלא יהיו כהלכות המקדש

הציבי ל0 'כא� היא בבחינת ' זכר למקדש'בינו שעשיית מימוניות וה� התוספות לא ה

, ברור שמטרת הזיכרו�עוד  ו.� הקפדה לעשות כמו ההלכות במקדששהרי אי' ציוני�

הסבר זה מוב� מדוע יש המקפידי� לקחת ביצה כאחד פי ול. היא לדעת� זיכרו� העבר

.י אבלותוזכר למקדש כא� הוא מגדר,  שהרי ביצה היא ממאכלי אבלות,מהתבשילי�

יהיו תואמי� לדיני ' זכר למקדש' המקפיד שדיני ,ש"א0 ג� בדעת הרא  

 אלא יש ,'הציבי ל0 ציוני�'בבחינת ' זכר למקדש' נית� לומר שאי� כא� % המקדש עצמו

  . תקלהל הקפידו על פרטי ההלכות מחשש א� על פי כ�ו, כא� רק זכר למקדש שהיה

 היא שמטרת�' זכר למקדש'תקנות לרק חכמי� תיקנו ברכה  ש,לביארנו לעיכבר 

על לא הקפידו , חרבשזיכרו� לבית של עשיית תקנות וב ;זיכרו� למע� העתיד או ההווה

לכ� . תווא תיקנו חכמי� ברכת המצה� לול, פרטי ההלכות אלא רק על עצ� עשיית�

        . זכר לקרב� פסח וקרב� חגיגהשה� רק, אי� ברכה ללקיחת שני מיני תבשילי�

˙¯ÈÙÒ¯ÓÂÚ‰   

 אמימר מני יומי ולא מני ...מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי: אמר אביי

  .)א"מנחות סו ע(   אמר זכר למקדש הוא, שבועי

  :È"¯˘ירש ופ

                                                 

דשי� בחו1 ושנראה כאוכל ק, י� נראה שהקפידו דווקא בשני תבשילרבינו יחיאלמדברי , אמנ�   73

 .שהוא מקפיד על הלכות שנהגו בזמ� הבית,  ואפשר שבזה גופא יש מעי� זכר למקדש%
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,  האי מניינא דהשתא לאו חובה הוא דליכא עומר: אמר– אמימר מני יומי ולא שבועיאמימר מני יומי ולא שבועיאמימר מני יומי ולא שבועיאמימר מני יומי ולא שבועי

                                                                                               .          הלכ+ ביומי סגי,אלא זכר למקדש בעלמא הוא

 מחייבות עשית העבודות כפי �אינ' זכר למקדש'שתקנות , מפשט דברי אמימר נראה

וכתב .  ה� את הימי� וה� את השבועותפרושהרי במקדש עצמו ס, אשר היו במקדש

סבור שבזמ� הזה , החולק על אמימר,  שג� אבייראהי נ"ש שמפירוש רÓ ÛÒÎ74˘	‰ה

ג� בתקנות אלו יש לדעתו  ומכל מקו� , זכר למקדש%כל תוק� הספירה הוא מדרבנ� 

בהבנת שיטת (ובאופ� פשוט נראה שדעת הכס� משנה . לעשות כדר0 שעשו במקדש

' דשזכר למק' הא� בתקנות המוגדרות :שבזה גופא נחלקו אביי ואמימרהיא ) י"רש

  .צרי0 לקיימ� כפי אשר היו במקדש

י תקנת חכמי� י היא מה" שמחלוקת אביי ואמימר לשיטת רש75א0 יש שהבינו

ולכ� ) דעת אביי( הא� יש כא� זכירה לספירה שהייתה במקדש % 'זכר למקדש'בעשיית 

או שיש כא� תקנה מיוחדת שיש לעשות . יש לספור ה� את הימי� וה� את השבועות

וספירת הימי� לבד , )דעת אמימר(עצ� הספירה שהייתה במקדש ל' זכר למקדש'

  .מספיקה לכ0

' זכר למקדש'ולדעתו דברי הגמרא , י" חלוק על רשÓ¯"Ì·וכתב הכס� משנה שה

. א0 אביי סבור שספירת העומר בזמ� הזה היא מדאורייתא, ה� רק אליבא דאמימר

שנעשו  כפי שותצריכות להיע �אינ' זכר למקדש' תקנות ,�"לדעת הרמבמכא� ש

  .במקדש

, דמה בכ0 דזכר למקדש הוא, דלא מצינו כזה " בדברי אמימרה התקש˘Ó‡ ˙Ù˙ה

ת ו מצו: שיש שתי מצות נפרדות1ותיר" ?למה לא נעשה בשלמות כמו שעשו במקדש

ת ספירת וומצו, )טז%טו, ג"ויקרא כ ("וספרת� לכ�"ספירת הימי� הנלמדת מהפסוק 

ת ספירת ומצו. )ט ,ז"דברי� ט ("שבועות תספר ל0שבעה  "שבועות הנלמדת מהפסוק

ות ו ואילו מצ,)הקרבת העומר ושתי הלח�(ות המקדש ומצצור0  לנועדההימי� 

רק ' זכר למקדש'ועל פי זה מוב� מדוע אמימר עשה .  החגצור0ספירת השבועות היא ל

א0 מצות ספירת , כי רק היא קשורה לעבודת המקדש, ת ספירת הימי�ולמצו

 ולכ� לא , מטרתה שמחת חג השבועות ואינה קשורה באופ� ישיר למקדשהשבועות

                                                 

  .ד"ז הכ" פהלכות תמידי� ומוספי�   74

75   È¯‚‰"Ê ,הובאו דבריו ב‰ÎÏ‰ È	ÂÈ‚‰הגיוני הלכה בענייני שבת ומועד ( יצחק מירסקי לרב ,

  .     105' עמ, )ט"ירושלי� תשמ
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ת נפרדות ו ששתי מצווומכל מקו� כשיטת. והדברי� דחוקי�', זכר למקדש'ה בעושי� 

  77. אחרי� ואחרוני�76ה� סברו ראשוני�

שתקנות חכמי� ,  על פי שיטתנו העקרוניתונראה להסביר את דברי אמימר

ת המוטלות על ות הפרט בבית המקדש ולא למצוולמצו רק �ה' זכר למקדש'לעשיית 

ות ספירת העומר יש הבדל עקרוני בי� ו וג� במצ.הציבור בכללותו או על הכוהני�

ות ספירת הימי� הנלמדת ומצ. ת ספירת השבועותוות ספירת הימי� למצוומצ

שתהא ספירה לכל אחד  "גמרא וכדברי ה,ת היחידוהיא מצו" וספרת� לכ�"מהפסוק 

ה המוטלת על בית וואילו מצות ספירת השבועות היא מצו, )ב"מנחות סה ע ("ואחד

  ". ספירה תלויה בבית די�%ר ל0 תספ "):ש�(הגמרא וכדברי ,  כלומר כללות הציבור,די�

וה זו וכלומר לדעתו מצ, "ספירת העומר בכל מקו� ובכל זמ� ": היא�" הרמבלשו�

ספירת העומר  %ת ומר ששתי המצוולפי זה חייבי� לו. נוהגת בזמ� הזה מהתורה

ונראה שאי� מחלוקת .  קשורות זו בזו�ואינ, ות נפרדותוה� מצ %והקרבת העומר 

ות הספירה מדרבנ� יכול לסבור שיש וי הסובר שמצ"וג� רש, בי� הראשוני�בהגדרה זו 

ג�  הקרבת העומר נוהגת תבזמ� שנוהגרק  ומכל מקו� ,ת נפרדותוכא� שתי מצו

 זקוקות �ואינ' זכר למקדש'ת אשר תוקנו כומצועל , ילנו לעפי דברילו .ת הספירהומצו

וכ0 אמנ� נוהגי� , תו יש לבר0 ברכת המצו% גברא כלומר ה� חובות ,לחפצי המקדש

  .בספירת העומר

ÌÂÎÈÒ  

מכל מקו� תיקנו חכמי� כזיכרו� המקדש לדורות , על א� שעבודות רבות היו במקדש

ת לעבודת המועדי� במקדש ואשר היו מוטלות על רק מספר מועט של תקנות הקשורו

ה� בתוק� חיוב� וה� ' זכר למקדש'ומכל מקו� שונות ה� התקנות המוגדרות כ. היחיד

תי� ולע, זמ� הזה אינה כעשיית� במקדש אשר עשיית� בתקנותיש . במטרת עשיית�

 �לו אינתקנות א. ת מעשיית� במקדשחנהקפידו חכמי� שעשיית� בזמ� הזה תהיה מוב

, דיני המקדש שהיהל היא זיכרו� וציו� �ונראה שכל מטרת' הציבי ל0 ציוני�'במטרת 

 לתקנות אלו שעשיית� 78).תבשילי הסדרכ(ומבחינה מסוימת ה� זיכרו� של אבלות 

  . אינה כבמקדש לא תיקנו חכמי� ברכה

                                                 

76   ·¯ÈÌÁÂ¯È Â	 ד"מד ע, ד"ח' ה נתיב.     

  .א סימ� לט" ח·ÈÂÏ‰ ˙Èת "שו   77

  . שמטע� זה לא תיקנו ברכת הזמ� לספירת העומר,)א באלפס" כח עפסחי�( ·Â‡Ó‰ ÏÚ¯וראה    78
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 הציבי ל0'וה� בבחינת , הֶנKִָישמטרת הנהגת� היא זיכרו� למקדש Iֶא0 יש תקנות 

 בתקנות אלו הקפידו חכמי� שפרטי עשיית� בזמ� הזה יהיו כפרטי עשיית� .'ציוני�

ת אשר במקדש עשיית� וצרי0 לחלק בי� מצואלו ואמנ� ג� בתקנות . בזמ� המקדש

ובי� מצות אשר , וכל מהות� ה� מצות הגברא) מרור, לולב (הקודש ללא חפצי יתההי

ומהות� היא שילוב של חובת ) בחהקפת המז (הקודשעשיית� במקדש היא ע� חפצי 

באלו האחרונות לא יכלו חכמי� לתק� שעשיית� בזמ� הזה תהיה . גברא וחפצי שמי�

  . ברכה� לא תיקנו להלכ�כבזמ� המקדש ו

עשייה לא כזכר למקדש שחרב ולא ', זכר למקדש'ויש סוג שלישי של עשיית 

ישירות לי� מועברת אלא העשייה עצמה בגבו, בנהילמטרת זיכרו� העשייה במקדש שי

עבודות אלו נהגו בגבולי� ג� בזמ� שהמקדש עצמו היה בבניינו ואחרי . מהמקדש עצמו

 È,79"¯˘ולכ� אפיקומ� הוא מהתורה בזמ� הזה לדעת (החורב� לא השתנה מעמד� 

ת אלו היא כפרטי המצות וכמוב� שעשיית מצו). וערבה מדברי נביאי� ג� בזמ� הזה

  . מברכי� עליה הקודשלא חפצי להיא  וא� עשיית� ,במקדש

קריאת (' זכר למקדש'ג� במש0 הדורות הנהיגו הפוסקי� מנהגי� שוני� כעשיית 

 א0 ג� מנהגי� אלו נקבעו על פי אות� 81)'זכר למחצית השקל'נתינת ו 80פרשת שקלי�

. כלומר עשיית זכר לחובות היחיד במקדש ולא לחובות הציבור, ל" חזהתוועקרונות ש

או כזכר לעבודת ' זכר למקדש'יש הלכות שא� שטעמ� הוגדר כואמנ� נראה ש

הדלקת נר הפוסקי� דימו , למשל. ל"מכל מקו� אינ� על פי העקרונות הנ, המקדש

פרטי�  ולכ� קבעו שיש להדליק בדרו� ו82,חנוכה בבית הכנסת להדלקת המנורה

, ג זהא0 נראה שמנה. וזאת על א� שהדלקת נרות במקדש אינה עבודת יחיד, נוספי�

', זכר למקדש'נקבע לכתחילה על מנת לפרס� את הנס ולא כ, שאי� לו מקור בתלמוד

 כברומכל מקו� אחרי ש. ולכ� הוא נקבע רק לימי החנוכה ולא במש0 כל ימי השנה

אי� כא� . כתבו הפוסקי� לעשותו כבבית המקדש ולהדליק הנרות בצד דרו�, נקבע

זכר 'את העקרונות המוגדרי� של מצוות  ולכ� אי� כא� ,תקנה מיוחדת לזכר המקדש

         ".ציו� היא דורש אי� לה"הלמדי� מהפסוק ' למקדש

                                                 

א� על פי שחיובו ' זכר למקדש' שג� שופר בגבולי� הוא ,ה כל" דÒÂ˙˙ÂÙב " עוראה מגילה כ   79

  .בירורוהדברי� צריכי� , הוא מהתורה

80   ÍÂ	ÈÁ‰ ¯ÙÒמצוה קה .    

81    ÈÎ„¯Óוכ� פסק ה, תשעז' פרק א ממגילה סיÓ¯"‡ )מנהג זה אינו מוזכר. ) ב,ד" תרצרח חיי�או 

  .בספרי הראשוני� לפניו

  .רסח%רסז' עמ, כר0 טז ˜È˙È„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ‡	ˆ, 'חנוכה'בער0 ראה על כ0    82
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 %ינו י הכמיהה לבנ�כעל  ויתר ,עברלזיכרו� הה�  %שזיכרו� המקדש , למותר לציי�

א0 מנהגי� אלו לא קיבלו , היוו ג� גור� בעל חשיבות במנהגי� אישיי� או קהילתיי�

הגי� כלבישת הקיטל בליל הסדר או ירידת ילדי תלמוד תורה מנ. תוק� הלכתי מחייב

ע1 חיי� לכותל המערבי בחג הסוכות של מוצאי שביעית היו ונשארו ביטוי לכמיהה 

      .לגאולה העתידית

אינה עשייה לזכר הפעולות ' זכר למקדש'האחרוני� מבית בריסק חידשו שעשיית 

המקדש במועדי� מסוימי� ואת  אלא חכמי� תיקנו לזכור את , שהיו במקדש�עצמ

ומכיוו� שכ0 . פעולת הזיכרו� עושי� על ידי פעולות דומות למעשה שהיה במקדש

נטילת לולב (כל מקו� שמצינו ברכה ב ולדעת� 83,לדעת� אי� לפעולת הזיכרו� ברכה

התקנה ש� הייתה תקנה מדברי חכמי� לעשות בגבולי� כמו ) ספירת העומר, כל שבעה

א0 כפי שראינו . ה תיקנו כזיכרו� למקדשואת אופ� עשיית המצו ורק ,דיני המקדש

דעת כ,  בברכה�ה' זכר למקדש' ג� תקנות , ה� בראשוני� וה� באחרוני�,מפורשות

וכ� כתב מפורש , גבי ספירת העומרלי "ודעת רש,  בדי� אפיקומ�Ì"¯˘·י ו"רש

 שאי� לדבר בי�  והפוסקי�˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂהוזו היא כמוב� דעת , גבי די� כור0ל ‡"¯ËÈ·ה

כמו כ� זו היא דעת האחרוני� הסבורי� שדי� מרור עצמו הוא זכר . מרור לכור0

ולכ� נראה כדברינו שיש לחלק בי� התקנות ). ת"אדר,  הרבלח� ערו0שו(למקדש 

  .  ל"כנ' זכר למקדש'השונות המוגדרות כ

ÁÙÒ	 -Ï‰˜‰   

. 'זכר להקהל'לוקת בעניי� נראה שנית� ג� אולי לדו� ביחס למח, ל"על פי העקרונות הנ

 החל לקרוא % וירושלי�' רבה של פונביז,  הרב אליהו דוד רבינובי1 תאומי�% ˙"‡„¯ה

� ג� קונטרס בש� ופירס, ט" במוצאי שנת השמיטה תרמת הקהלולקיו� זכר למצו

Ï‰˜‰ ˙ÂˆÓÏ ¯ÎÊ .על ידי גדולי , ו"קריאתו זו נענתה רק בתקופה מאוחרת בשנת תש

ומנגד קמו אז מערערי� על דבר . הרבני� הראשיי� הרצוג ועוזיאלהרבני� ובראש� 

  È¯‚‰"Ê.(84וכנראה ג�  (‡"ÂÊÁזה ובראש� ה

זכר 'י בגדרי עשיית מחלוקת זו אינה נובעת רק מדיו� הלכת, ללא צל של ספק

ממכלול שיקולי� וביניה� ג� שאלת הסמכות לתק� תקנות חדשות אלא ', למקדש

                                                 

  . ו"טז ה"פ, הלכות לולב, ‡ÁÓ˘ ¯Âוראה    83

  . ואיל6530' עמ, Ï‰˜‰ ¯ÙÒ,  יהודה זולד�הרב: ראה' זכר להקהל'לדות על תו   84
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 כלולה 'הקהל'ות ל היא הא� מצוושאיש לא0 .  ואחרות ומשאלות חברתיות,בזמ� הזה

  . 'זכר למקדש' שיש לעשות לה� המצוותבגדרי 

ת ו הא� מצו:יללפי דברינו לע והונובע מהגדרת המצ, ה שפתרו� שאלה זוונרא

  .הקהל היא חובת היחיד במקדש או שהיא חובה ציבורית

וה על ו ומצ, לקרואה על המל0ומצו: תו שמנו בהקהל שתי מצו85יש מ� הראשוני�

ויש מהראשוני� שמנו זאת . תורה יבוא הוא לשמועזמ� שהמל0 קורא בהיחיד שב

   Èˆ¯"˜Â˜ ‰:87 ומכל מקו� כבר כתב ה86.והאחרוני� הרחיבו בכ0, ה אחתובמצו

, � מדוע לא מנה שתי מצות"צ להרמב"נר מצוה על סהמ' כ מה שהקשה בס"ומיושב ג

+ רק באופ� שיש במצוה שני צדדי� מיוחדי� כי זה שיי, קריאת המל+ וקהילת הע�

כ כא� ששני הצדדי� האלה ה� " משא...שיכולי� להתקיי� זה בלא זה, ומפורדי�

שצד המצוה של קריאת המל+ אינו אלא שיי+ לצד , במהות� והתקיימות� עניי� אחד

                                                   .מהותה העיקרית של קהילת הע�

                                                 

  תלג' וסירסו' סי ÌÈ‡¯È; )ש טרויב ש�"וראה בהגהת רא,  במניי� המצוות קסבעשה( ‚"·‰   85

,  כר0 י˜È˙È„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ‡	ˆ ,'הקהל'בער0 וראה סיכו� הדברי� ; )ב"מהדורת ווילנה תרס(

  . תמד%תמג' עמ

˙Â¯˙ , הרב שלמה גור�; לו'  עמ˜Ï‰˜‰ ı·Âבתו0 , 'זכר למקדש'קונטרס ב ת"רראה דברי האד   86

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ,הרב יעקב אריאל; 136' עמש� ובייחוד דבריו , 127%138 'עמ, ד" תשכתל אביב , ¯ÙÒ

Ï‰˜‰הרב יהושע ויצמ�; 394%401'  עמ ,Ï‰˜‰ ¯ÙÒואיל1890'  עמ  .  

  .פח'  עמ˜Ï‰˜‰ ı·Âהובאו דבריו ב   87



  ז"תשס'  אדר ה-יג מעלין בקודש 

  





ז"תשס' אדר ה – יגמעלין בקודש   

   

ÔÈÈË˘	ËÎÈÏ Ô¯‰‡ ·¯‰∗∗∗∗  

ÔÈ·Â‡˘ ÔÈ„·Â ‰‡ÓÂË È	È„· ÈÏÎ ˙¯„‚‰  

‰ÁÈ˙Ù  

‡ .Ô·‡ ÈÏÎ  

· .˙Î˙Ó ÈÏÎ  

‚ .ıÚ ÈÏÎ ÈËÂ˘Ù  

„ .ÈÏÎ‰ Ï„Â‚  

‰ .¯ÂÓÈ‚‰ ˙Ó¯  

אפילו כלי גללי� כלי ,  אחד כלי� גדולי� ואחד כלי� קטני��המניח כלי� תחת הצנור 

  ).א"ד מ"פמקוואות (   פוסלי� את המקווה�אבני� כלי אדמה 

‰ÁÈ˙Ù  

שכל אחד מה� יכול לפסול ,  מונה הרב טלושקי� שישה תנאי�ÌÈÓ‰ ˙¯‰Ë,1בספרו 

הוא הול0 ומפרט את פרטי דיניה� של ששת , לאחר מכ�. מי� למקווה מדי� שאובי�

לשתי , אול� נראה שיש לפצל את הדיו� ביצירת המעמד של שאובי�. הנושאי� הללו

  :קבוצות של נושאי�

  . נושאי� הקשורי� להגדרת הכלי% קבוצה אחת

  . נושאי� המגדירי� את פעולת השאיבה% קבוצה שנייה

א0 . שיי0 לקבוצת הנושאי� הראשונה,  הדיו� בחומר שממנו עשוי הכלי,לדוגמה

 ינוזהו די� שא. שיי0 באופ� מובהק לקבוצת הנושאי� השנייה, הדיו� בדעת ובכוונה

  .נטי לטיבו של הכלי או להגדרתווורל

                                                 

בקי1 , ותמקווא הרב אהר� ליכטנשטיי� במהל0 לימוד מסכת העביר שי�שיעורשני  סיכו� של   ∗

 .‰ ÌÈÈÏÂ˘‰ ˙Â¯Ú	Î¯ÚÓ‰ È„È ÏÚ ÂÙÒÂ˙ . לא עבר את ביקורת הרבסיכו�ה; א"תשס
 .כה' סי', כלל ז   1
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 דרישה זו איננה 2.דר0 קבלתוכ ישנה דרישה שהכלי יעמוד דווקא %וגמה נוספת ד

 על חלות של ממשלמרות שיש לה השפעה , וזאת. להגדרת הכלי, מ� הסת�, נוגעת

  .הפסול של שאובי�

נית� להבי� שזהו מרכיב . 'נעשה לקבלה'דוגמה מסופקת קשורה לדרישה של 

וכל עניינה , מוגדר היטב בלי קשר לדרישה זוא0 אפשר להסביר שהכלי . כליהבהגדרת 

  .הוא בהגדרת מעמד� של המי�

מעבר לחשיבות בעצ� , ובכ�? מדוע כה חשובה האבחנה שבי� שתי קבוצות אלה

, נציע. ישנ� הבדלי� הלכתיי� שעשויי� להיתלות בשיו0 לאחת מ� הקבוצות, ההבנה

  .דוגמה לכ0, בקיצור

א0 יש . פוסל מדי� מי� שאובי�, צינור שכזה. הובו גומה קטנ, נניח שיש לנו צינור

ייתכ� ? או שמא מי הצינור כולו,  הא� המי� שבגומת הצינור בלבד%לשאול מה נפסל 

  .שהדבר תלוי בהגדרת טיב הפג�

אזי הצינור כולו מוגדר ככלי , א� הדי� של צינור ובו גומה מהווה די� בהגדרת כלי

יפסלו רק י, א0 א� זה די� בפעולת השאיבה. וכל מי הצינור יחשבו שאובי�. 'שואב'

  .דהיינו רק מי הגומה, המי� שעברו תהלי0 של שאיבה

. י שביניה�מושגא0 רצויה המודעות להבדל ה, ייתכ� כמוב� ששני הדיני� תקפי�

  :נפצל לשלושה תחומי�, את הדיו� בהגדרה זו. במאמר זה נתרכז בהגדרת הכלי

  .לי החומר ממנו עשוי הכ% תחו� אחד

  . גודלו של הכלי% תחו� שני

  . רמת הגימור של הכלי% תחו� שלישי

‡ .Ô·‡ ÈÏÎ  

כדאי להתבונ� , עשוי בהתא� לסוג החומר ממנו הכלי, בבואנו לבחו� את הגדרות הכלי

  .בדיני כלי�בה� עוסקי� שבתחומי� הלכתיי� נוספי� 

אדמה תחת  טורחת המשנה לכנ� ג� כלי אבני� וכלי %די� שאובי� , בתחו� שלנו

שהרי . האינטואיציה המיידית שולחת אותנו לתחו� של קבלת טומאה. כנפי הפסול

                                                 

  . ש�˘"¯‡ב וב"ד מ"עיי� במשנה במקוואות פ 2
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' סוג החומר'הקביעה של , ממילא.  אינ� מקבלי� טומאה%כלי אבני� ודומיה� 

  .אומרת לנו שאי� להתחשב בהגדרת כלי לעניי� קבלת טומאה, שמופיעה במשנה

  :קביעה זו יכולה להתפרש בשתי צורות

, יוצר פסול שאובי�, כל מיכל מי�. 'כלי'בכלל לא מחפשי� ,  בשאובי�%  צורה אחת

  .אפילו א� אי� בו זהות הלכתית של כלי

. א0 הגדרות כלי אינ� אחידות, 'כלי'ג� לפסול שאובי� נחו1 ,  אכ�% צורה שנייה

  . הגדרת כלי לעניי� שאובי� שונה מהגדרת כלי לעניי� קבלת טומאה%בפרט 

  :� לנסח בשתי וריאציותהבנה אחרונה זו נית

מכיוו� שה� כלי� ,  כלי אבני� הינ� כלי� לעניי� פסול שאובי�% וריאציה אחת

  .א0 אינ� מהווי� כלי לעניי� דיני טומאה וטהרה; את המי�בה� נית� לשאוב ש

א0 ישנ� ; ג� לענייני טומאה וטהרה,  כלי אבני� מהווי� כלי% וריאציה שנייה

  .כלי� שאינ� מקבלי� טומאה

בו , מכיוו� שקיי� תחו� נוס� בדיני טומאה וטהרה, ריאציה זו קוסמת במיוחדו

בדיני� של מי , מדובר בהלכות פרה אדומה. ברור שג� כלי אבני� נחשבי� כלי�

  :כ0 נאמר בתורה. חטאת

  ). יז,ט"במדבר י(  Bִֶלי ֶאל ַחJִי� ַמִי� ָעָליו ְוָנַת� ַהַחQָאת 9ְֵרַפת ֵמֲעַפר ַלQֵָמא ְוָלְקח:

ואנו יודעי� שכלי אבני� כשרי� ; מפורש בתורה שנחו1 כלי לקידוש מי חטאת, א� כ�

 שהרי 3,"כל מעשיה בכלי גללי� בכלי אבני� ובכלי חטאת",  להלכה%יתירה מזו . לכ0

וכלי אבני� שאינ� מקבלי� , בפרת חטאת שוררי� ניהוגי טהרה מוקפדי� במיוחד

  .רה זו מתאימי� בצורה מושלמת למט%טומאה 

 ,שכלי אבני� מוגדרי� ככלי� לעניי� קידוש מי חטאת,  נית� לומר ג� כא�%כמוב� 

זו  שדוגמהא0 וודאי ; )ואולי אפילו לא לעניי� שאובי�(א0 לא לעניי� קבלת טומאה 

  4.מטה מעט את הכ� להגדרת� של כלי אב� ככלי� באופ� כללי יותר

                                                 

ה " ש� דÈ"¯˘א0 ראה , עצמהאמנ� מפשט הגמרא משמע שמדובר בלשכת האב� . א"יומא ב ע   3

ובתוספות , ה שכל מעשיה"ש� ד˙ÂÙÒÂ˙ ועיי� ג� ב".  של פרה% כל מעשיה "שפירש , כל מעשיה

 .ה א� יכולה"ה טמאה וד"ב ד"בחולי� ט ע
  .ז"ח ה"בהשגתו על הלכות מקוות פ, „"¯‡·ראה ג� את לשו� ה 4
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. � כלי אב� מוגדרי� ככלי� שגÓ¯"Ì·נראה מה, לעניי� קבלת טומאה, ספציפית

כ0 . לאלו שבכלי�, א� משווי� את ניסוחי קבלת הטומאה שבאוכלי�, העניי� בולט

  :� את הלכות טומאת אוכלי�"פותח הרמב

  ).א"א ה"הלכות טומאת אוכלי� פ(  מקבל טומאה... כל אוכל המיוחד למאכל אד�

  :מצמצמת יש קביעה , אדרבה. אי� קביעה כוללנית מקבילהבהלכות כלי�

  ).א"א ה"הלכות כלי� פ(  שבעה מיני כלי� ה� שמקבלי� טומאה מ� התורה

רק שבעה מתוכ� שייכי� ; א0 לא כול� מקבלי� טומאה,  ישנ� סוגי כלי� רבי�%היינו 

ועוד מספר מדוד של (למועדו� האקסקלוסיבי של כלי� מקבלי טומאה מ� התורה 

  5).מקבלי טומאה מדרבנ�

 הגדרת� ככלי� איננה ,ככלי� גמורי� לכל דבר י� יוגדרוכלי אבנ ג� א� -משמע 

משו� שיש כלי� גמורי� ומלאי� שפשוט אינ� מקבלי� , מחייבת חלות טומאה בה�

  :�" וכ0 פוסק הרמב6.טומאה

  ואי� מקבלי� טומאה מ� הטומאות,  טהורי� לעול�� אדמה כלי גללי� וכלי אבני� וכלי

  ).ו"א ה"הלכות כלי� פ(  

אלא שדינ� הוא לא לקבל , לעניי� קבלת טומאה נשמרת הגדרת� ככלי� ג� ,דהיינו

איסור טבילה בכלי� , למשל. לתחומי� אחרי� נגדיר אות� ככלי, וממילא. טומאה

  7.יחול א� בכלי אב�

                                                 

אלא , תכות טמאי� דאורייתאשאי� כלי מ"הוא מציי� . È"¯˘נית� להציע בדברי , דיוק דומה 5

י משמע "ג� מרש). ה וחכמי� מטהרי�"ב ד"ראש השנה יט ע..." ( הזהב והכס�%המנויי� בפרשה 

והוא מרחיק לכת מעבר . א0 לא כול� מקבלי� טומאה,  כלי מתכותסוגי� של שיש הרבה

  .כיוו� שבדבריו יש ג� סיווג פנימי בתו0 כלי מתכות עצמ�, �"לדברי הרמב

כאשר היא חלק ממערכת המקבלת , ישנ� מצבי� שבה� אב� מקבלת טומאה בפועל,  כ�יתר על 6

פסק שתנור , ו"בה: ו" בהלכות כלי� פטÓ¯"Ì·וראה בפסקי ה, הדבר עולה בדיני תנור. טומאה

. טמאה, ו פסק שהאב� שאד� שופת עליה יחד ע� תנור או כירה"א0 בהט; מאב� טהור לעול�

ואי� ללמוד מה� לעניי� ההגדרות העקרוניות , חדי� בתנור ובידותייתכ� שאלו דיני� מיו, אמנ�

    .של כלי�

ה "א ד" ביבמות טו עÈ"¯˘וראה , ה"ד מ"מקוואות פ, שמע ממשנת שוקת יהואמ כ0 %ואכ�  7

    .נעשי� על גבה
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· .˙Î˙Ó ÈÏÎ  

 % שלא נזכר בה , א0 ראוי לדו� בעניי� נוס�. הדיו� בכלי אב� מתעורר מפורשות במשנה

א� תהינו ביחס ליכולת� של כלי : כא� מדובר בקוטב הנגדי. מעמד� של כלי מתכות

  .בנוגע לכלי מתכת עולה שאלה הפוכה, אב� לפסול את המקווה

 הא� %אנו נשאל . שכדי לפסול את המקווה נחו1 כלי קיבול, מהמשניות נראה

, שוב, נקודת המוצא תהיה? ג� ללא כלי קיבול, ייתכ� שכלי מתכת יפסלו את המקווה

  . לתחו� של קבלת טומאהההשוואה

 בניגוד לפשוטי כלי ע1 וכלי 8,אנו יודעי� שפשוטי כלי מתכות מקבלי� טומאה

  :הדבר ברור ומוחלט , לגבי כלי חרס. חרס

אי� מקבלי� טומאה , כגו� מנורה וכסא ושולח� של חרש וכיוצא בה�, פשוטי כלי חרש

    סופרי�ולא מדברי ,  לא מדברי תורה�מ� הטומאות ולא טומאת מדרס 

  ).ח"א ה"הלכות כלי� פ, �"רמב(  

פשוטי כלי ע1 מקבלי� טומאת , ראשית. המצב מורכב יותר, לגבי פשוטי כלי ע1

,  כלי ע1 מקבלי� טומאה מדברי סופרי�%ג� א� מדובר בשאר טומאות , שנית. מדרס

,  א0 ג� בנקודה זו נחלקו ראשוני�9.והפקעת� היא דווקא מקבלת טומאה דאורייתא

  .ה ושאני" ד˙ÂÙÒÂ˙א וש� ב"י� בבבא בתרא סו עויעוי

 הגישה הפשוטה מפצלת בי� כלי %א� דני� ברמת המצב מדאורייתא , מכל מקו�

לבי� כלי ע1 וכלי חרס מאיד0 , )שג� פשוטיה� מקבלי� טומאה(מתכות מחד 

  ).שפשוטיה� אינ� מקבלי� טומאה(

נוכל לטעו� . המקווה די� שאובי� לפסול את %עתה נוכל לייש� ג� בתחו� שלנו 

. נחו1 כלי קיבול כדי ליצור מעמד של שאובי�, וכל שכ� בכלי אבני�, שבכלי ע1 וחרס

מייד נמת� את ההצעה . ג� ללא בית קיבול, א0 כלי מתכת יוצרי� מעמד שאובי�

  :נצביע על משנה שממנה אולי נית� לדייק כ0, א0 לפני כ�, הרדיקלית הזו

  רביעית �ובשל חרס ,  כל שהוא�של ע� ב, החוטט בצנור לקבל צרורות

  ).ג"ד מ"מקוואות פ(  

                                                 

  .ט"א ה"� בהלכות כלי� פ"עיי� ברמב 8

  .י"א ה"� בהלכות כלי� פ"עיי� ברמב 9
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א0 נהוג היה לחקוק ). ˘"¯(ובצינור שאיננו פוסל כשלעצמו , מדובר בפסול שאובי�

 מעי� תהלי0 %כדי שחלקיקי עפר וחול המעורבי� במי� ייקלטו בתוכה , גומה בצינור

  .בו נפסלי� מדי� שאובי�והמי� העוברי� , חקיקה זו יוצרת בצינור בית קיבול. זיקוק

ייתכ� שנוכל . ואינה מזכירה כלי מתכות, אלא שהמשנה מתייחסת רק לע1 ולחרס

 מחמת העובדה %ואפילו א� אי� בו חקיקה שכזו , לדייק על פסלותו של צינור מתכת

ואפילו , הרי ה� כלי ג� לדי� שאובי�, ממילא. שפשוטי כלי מתכת מקבלי� טומאה

  10.בלא בית קיבול

 שהוא 11 נראהÓ¯"Ì·מדברי ה. למדייאפשרות זו רדיקלית , שאמרנו לעילכפי 

  :שולל אותה

שאי� , או של אבר וכיוצא בה�מביאי� סלו� של חרש ? כיצד... מטהרי� את המקוות

  ).ז"ח ה"הלכות מקוות פ(  הסלונות פוסלי� את המקוה

. י קיבולסילו� הוא בדיוק דוגמה לצינור בלי כל.  מתכת%דהיינו , אבר הוא עופרת

אפילו כאשר מדובר ,  אי� פסול מדי� שאובי�%� נראה שללא כלי קיבול "ומדברי הרמב

  12.בצינור של מתכת

הזכרנו לעיל את החילוק החשוב בי� . א0 אפשר למת� את החילוק שהוצע לעיל

על רקע . וחיסרו� בפעולת השאיבה,  חיסרו� בהגדרת הכלי%שני סוגי� של חסרונות 

  .לבי� כלי ע1 וחרס מאיד0, � כלי מתכות מחדזה נוכל לפצל בי

אמנ� הוא אינו . מצד עצ� הגדרתו,  הוא כלי מושל�%ת קיבול כלי מתכות ללא בי

י ע1 בכל, לעומת זאת.  רק משו� שאינו עושה פעולת שאיבה א0 זאת,פוסל בשאובי�

והעובדה שה� לא יוצרי� מעמד של .  יש פג� בהגדרת הכלי%וחרס ללא בית קיבול 

וג� פעולת השאיבה ,  ג� הגדרת� ככלי� פגומה%נשענת על ליקוי כפול , שאובי�

  .בעייתית בה�

                                                 

ייתכ� שבו נדייק ? )שא� הוא אינו נזכר במשנה(יה דינו של צינור אב�  מה יה%קצת צרי0 עיו�  10

  .הוא איננו פוסל בשאובי�, ונאמר שאפילו א� יש לו כלי קיבול, להיפ0

בעיקר , ד"ו ה"על הלכות מקוואות פ, )א"ירושלי� תשס („ ‰È¯‚‰ ˙Â¯‚‡"ÈÂÏב, בהקשר זה, עיי�  11

  .רלב' בעמ

א� כי נחלקו הראשוני� הא� מדובר , ח"מהו "קוואות פ� ה� משנה מפורשת במ"דברי הרמב   12

� "ביאר הרמב, ובפירוש המשנה ש�).  ש�ÓÏ˘ ˙Î‡ÏÓ‰ראה ב(בסילו� תלוש או מחובר 

 הואיל ולא נעשה לקבלה,  אינו פוסל מדי� שאובי�%אפילו א� היה בו בית קיבול , שסילו�

  .אות סא,  על המשנה‡¯˙ Ù˙Ï‡¯˘Èועיי� ב).  בהשגתו ש�„"¯‡·ולא כ (ולפיכ0 אינו כלי קיבול
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את הסיבה הטקסטואלית לכ0 שכלי מתכות לא , קוד� כל, הבדל זה יבאר לנו

אנו נאמר שהמשנה עסקה בשאלה העקרונית של . הוזכרו במשנה של החוטט בצינור

  .איבהולא בדיני� שקשורי� לפעולת הש, הגדרת כלי

ביחס לצינורות , א� נמצא. 'נפקא מינה'הבדל זה הוא פתח אפשרי למקרי , כמו כ�

בצינור מתכת נאמר . אזי נחלק להלכה, מצב שבו משו� מה יש פעולת שאיבה, הללו

 חיסרו� בפעולת %היות שהתגברנו על הבעיה היחידה שקיימת , שהמי� שאובי�

מפני שעדיי� חסר המרכיב , �בצינור חרס וע1 נאמר שהמי� לא שאובי. השאיבה

  .העיקרי של כלי

‚ .ıÚ ÈÏÎ ÈËÂ˘Ù  

  :כלי ע1 אינ� מקבלי� טומאה, �המשנה קובעת שמעבר לגודל מסוי

וה� מחזיקי� ארבעי� סאה בלח שה� , שיש לה� שולי�... השידה והתיבה והמגדל

  ).א"ו מ"כלי� פט(   הרי אלו טהורי��כורי� ביבש 

מפרשי המשנה מביאי� את דברי . נו מפורש במשנהשל הכלי� הללו אייסוד טהרת� 

  :ש� מבואר הטע� לכ0 שכלי� גדולי� אינ� מקבלי� טומאה, הגמרא בשבת

א, כל מיטלטל מלא ,  מה שק מיטלטל מלא וריק��נלמדה משק , חנניה אומר: תניא

�  ).ב"שבת פג ע(  וריק

שהרי . ייתאהדמיו� לשק הוא ג� המקור למיעוט פשוטי כלי ע1 מטומאה דאור, אגב

ומכא� , מקופלת האפשרות של הכלי להיות מלא' מיטלטל מלא וריק�'בדרישה של 

  .ממועטי� פשוטי כלי ע1

 מהו העוג� הסברתי למיעוט� של הכלי� הללו מקבלת % אלא שכא� יש לשאול 

או שמא מדובר בכלי� מושלמי� המופקעי� , הא� יש פג� בהגדרת� ככלי? טומאה

ובכלי ע1 העשויי� לנחת ,  לדו� בנפרד בפשוטי כלי ע1נראה שיש? מקבלת טומאה

  ).כלי� גדולי� שמטרת� לנוח במקומ�(=

. ג� פשוטי כלי חרס אינ� מקבלי� טומאה, כידוע. נדו� תחילה בפשוטי כלי ע1

ואילו פשוטי כלי ע1 ה� , נית� להציע כי בפשוטי כלי חרס יש ליקוי בהגדרת� ככלי

  .ומאה שאינ� מקבלי� טאלאכלי� גמורי� 

הקביעה שפשוטי כלי . לקוחה מהדי� של טומאת מדרס, הראיה המרכזית לעניי�

אי� שו� . ללא בקיעי�, היא קביעה כללית ומוחלטת, חרס אינ� מקבלי� טומאה
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ג� ,  מדגיש זאתÓ¯"Ì·ה. ולא מדרבנ�,  לא מדאורייתא%טומאה בפשוטי כלי חרס 

  .י� כלי�קל לקבוע שה� לא נחשב,  לפיכ130.לגבי טומאת מדרס

טומאת , פרט לזאת. פשוטי כלי ע1 מקבלי� טומאה מדברי סופרי�, לעומת�

  :�"וכ0 כותב הרמב. מדרס קיימת בה� מ� התורה

�... אי� מקבלי� טומאה אלא מדברי סופרי�... והכסא,  הלוחות�כגו� , אבל פשוטיה

  ).י"א ה"הלכות כלי� פ(   מתטמאי� מ� התורה�אבל במדרס הזב וחבריו 

; מצד הגדרת� העקרונית,  נוכל לטעו� שפשוטי כלי ע1 מהווי� כלי� גמורי�% כ0לפי

זאת . אי� ה� מקבלי� טומאה מדאורייתא, חו1 מטומאת מדרס, בשאר הטומאותא0 

  .שנדרש בהיקש, בגלל הדמיו� לשק

� שיש טומאת "ראינו ברמב. נוסי� לדברי� הללו הערה מרחיבה והערה מצמצמת

 מטמא %כל המטמא מדרס "א מציינת ש"משנה בנידה מט עה. מדרס לפשוטי כלי ע1

יוצא ממשנה זו שיש לרבות א� שאר טומאות , È"¯˘לפירושו של ". טמא מת

  :מדאורייתא לפשוטי כלי ע1

וכיו� דשוי . דאי� ל+ מיטמא מדרס אלא המיוחד לשכיבה... והוא הדי� כלל הטומאות

ואפילו הוא פשוטי , בכל טומאה מיטמא �וכל שהוא כלי למדרס , כלי הוא �לתשמיש 

  ).ה והתנ�"א ד"סוכה כ ע(  כלי ע�

י שה� כלי� "מבואר ברש, מעבר לעובדה שפשוטי כלי ע1 נטמאי� ג� בשאר טומאות

א0 כא� ראוי . מעידה על כ0 שה� מהווי� כלי, העובדה שה� טמאי� מדרס. גמורי�

  .להוסי� ג� הערה מצמצמת

 שטומאת מדרס איננה מעידה על כ0 שמדובר ,י"נית� להבי� באופ� הפו0 מדברי רש

אפילו כאשר , מספיק' ראוי למדרס'הקריטריו� , ייתכ� שדווקא בטומאת מדרס. בכלי

  .מכל בחינה אחרת אי� לפנינו כלי

בפסוקי� אנו .  מגלי� בעניי� זה תופעה מעניינתהאמת היא שבפשטי הפסוקי�

א0 ,  שבמשכב אי� דרישה של כלינראה. מוצאי� אבחנה עקבית בי� משכב לבי� מושב

                                                 

  .ח"א ה"� בהלכות כלי� פ"וברמב, א"בסוגייה בבכורות לח ע, ג"ג מ"עיי� בכלי� פ  13
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משמע שג� דבר שאיננו כלי , על כל פני�,  לגבי משכב14.במושב דרישה כזו קיימת

      15.למשכב מיועדא� הוא , יקבל טומאה

א� טומאת . יכולה להיות השפעה על ההיקש ממדרס לשאר טומאות, לעניי� זה

ש ממנה על שאר הרי שאי� להקי, מדרס חלה בראוי למשכב ג� כאשר איינו כלי

היא קובעת ; י מדגיש שטומאת המדרס איננה די� אקראי" רש%ואכ� . הטומאות

  16.וממילא מגדירה אותו ככלי, תשמיש בחפ1

� היא מדרבנ� "טומאה בפשוטי כלי ע1 לשיטת הרמב, כזכור. �"בניגוד לרמב, זאת

דרס � אינו מרחיב מטומאת מ"הרמב. ורק טומאת מדרס בה� היא מדאורייתא, בלבד

אחת הדוגמאות הקלאסיות לטומאת מדרס בפשוטי כלי , יתר על כ�. לשאר הטומאות

  :�"ובו קובע הרמב. היא הדוגמה של מפ1, ע1

 אינו �לפי שאינו כלי קיבול . המפ� אינו בכלל הכלי� המקבלי� שאר כל הטומאות

והואיל והוא ראוי למשכב נתרבה לטומאת מדרס , בכלל כלי ע� האמורי� בתורה

שאי� מתטהר במקוה אלא הכלי� , לא יתרבה לטהר במקוה... בד די� תורהבל

  17).ד"א ה"הלכות מקוות פ(  האמורי� בתורה

וטומאת� מ� , יש כאלו שאינ� כלי. שיש שני סוגי� של פשוטי כלי ע1, כמוב�, וייתכ�

, ויש כאלו שטומאת מדרס� מעידה על כ0 שה� כלי. התורה היא טומאת מדרס בלבד

  .ג� לשאר טומאות) י"כהבנת רש( להקיש ובה� נוכל

                                                 

שבנידה אי� אבחנה בי� משכב , נציי� ג�. ש� כו, ש�; כג%ש� כא, ש�; ו%ד, ו"עיי� בויקרא ט 14

  .עיי� ש� בפסוק כ. למושב

  .ט, ו"עיי� בויקרא ט. משכב ג� את המרכבנית� להוסי� ל, ועל דר0 הדיוק בפשטי הפסוקי� 15

וכ0 ג� מפורש ,  הזב כעדות לזהותו ככליÂÓ˘·מדבר על ) ה כל המטמא"ד(א "י בנידה מט ע"רש 16

היינו יכולי� לדייק מכא� שדווקא מושב הזב , לאור המוצע בשיעור. ב בדברי הגמרא"בד� מט ע

, מפרט מהל0 דומה) ה והתנ�"ד(א "י בסוכה כ ע"רש, אמנ�. וולא משכב, תרבה לשאר טומאותה

י עצמו ודאי לא קיבל את החילוק שבי� משכב "רש,  כלומר%וש� הוא מתייחס למשכב הזב 

  .לבי� מושב

אלא רק שאיננו מהכלי� , ואינו קובע שהמפ1 איננו כלי, � מקפיד בלשונו"ג� הרמב, אמנ� 17

  . על אתר„"¯‡·ועיי� ג� בהשגת ה. האמורי� בתורה
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„ .ÈÏÎ‰ Ï„Â‚  

יש . נית� להפעיל על כלי ע1 גדולי�, חקירה דומה לזו שחקרנו ביחס לפשוטי כלי ע1

הא� יש בה� טומאת ? ה� בדי� וה� בתפיLה,  הא� ה� דומי� לפשוטי כלי ע%1לשאול 

  ?הא� יש בה� שאר טומאות מדרבנ�? מדרס

, ההיקש לשק ממעט ג� אות�, עקרונית. הו שורש הדבר מ יש לבדוק,ג� א� לא

, א0 יש לבחו� הא� מדובר במיעוט עצמאי. 'מיטלטל מלא וריק�'משו� שאינ� בגדר 

  .או שמא יש כא� ליקוי בעצ� הגדרת� ככלי

הרקע הוא המשנה . ˙ÂÙÒÂ˙ והÓ¯"Ô·שבחלק מ� הנקודות הללו נחלקו ה, נראה

בגמרא מובאי� שני מקורות . ל טהרה לספינהשקובעת מעמד עקרוני ש, ב"בשבת פג ע

  :אפשריי� למעמד ההלכתי הזה

, תניא. א, ספינה טהורה,  מה י� טהור�י� ככככל " הא קמ18!אניה בלב י� היא, פשיטא

 �א, כל מיטלטל מלא וריק� , מה שק מיטלטל מלא וריק�; נלמדה משק: חנניה אומר

  ).ב"שבת פג ע(  לאפוקי ספינה

. נפקא מינה בי� הלימודי� לעניי� ספינה של חרס,  השארבי�, בגמרא נאמר שיש

א0 הלימוד ; יש לטהר ג� ספינה של חרס, מהלימוד הראשו� המבטא היקש כללי לי�

  19.משו� שדווקא כלי ע1 הוקשו לשק, של חנניה מוסב דווקא על ספינות ע1

 שברמה 20,התוספות קובעי�? א0 הא� ספינה שכזו מיטמאת בטומאת מדרס

היינו מתגברי� על ההיקש ,  למדרסשנעשהיתה דבר יאילו ספינה ה.  כ�% העקרונית

, ספינות עשויות לפרקמטיא, אלא שמעשית; ומטמאי� אותה בטומאת מדרס, לשק

  21.ולא למדרס

                                                 

 ".דר0 אניה בלב י�: "יט', א על דברי הפסוק במשלי להקושיה הי   18
טומאת� של כלי ברזל . נוכל להציע שספינות ברזל טמאות לכולי עלמא', ברוח הדיו� בפרק ב 19

  .והיא לא חשופה להיקשי� כמו ההיקש לי� או לשק, עד שכלל אינה עומדת לדיו�, כה מיידית

  .ה נלמדנה"ד, על אתר  20

א מציי� שעיקרה של "הרשב. ה עגלה"ד, ב" בביצה כג ע‡"¯˘·מובא ב, הסבר נוס� ברוח זו 21

אילו היתה עשויה למדרס היתה , משמע. ולא למדרס, ספינה הוא לעבור בה ממקו� למקו�

א מופיע ג� "תירוצו של הרשב. למרות שאיננה מיטלטלת מלאה וריקנית, טמאה מדרס

ב " בשבת פג עÓ¯"Ô·עולה ב, ירו1 זהוראיציה נוספת לת. ה שידה"ד, א"בתוספות במנחות לא ע

א0 בצטטו את ; כפי שנראה להל�, � דוחה את שיטת התוספות"אמנ� הרמב. ה ספינה"ד
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בי� , בפועל,  מהתוספות המקביל במסכת מנחות משמע שיש לחלק% יתירה מזו 

ואילו ספינה , ל טומאת מדרסספינה העשויה לסחורה לא תקב. שני סוגי� של ספינות

  :העשויה לבני אד� תקבל טומאת מדרס בפועל

הא עשויה ? ואמאי... נלמדנה משק: רבי חנינא אומר, דתניא... ומיהו קשה מספינה

שעיקר� עשויות לתת ,  דאיירי בספינות גדולות�ל "וי! שנכנסי� בה בני אד�, למדרס

  ).הה שיד"תוספות ד, א"מנחות לא ע(  לתוכ� פרקמטיא

ומעלה , מקשה עליה�, הוא ד� בדבריה�. � נוטה לחלוק על עמדת התוספות"הרמב

ג� , � מציע לטהר ספינה מטומאת מדרס"הרמב. אפשרות שיש בה הבדל עקרוני

  :בניגוד למיעוט של פשוטי כלי ע1, זאת. כשהיא ראויה למדרס

 � )חמחזיקי� ארבעי� סאה בל(=אלא כל הבאי� במדה , ושמא אי� שיטת� עיקר

�ושמא איכא רבויי . דגרעי מפשוטי כלי ע�, א, על פי שה� ראויי� למדרס, טהורי

  והבאי� במדה נתמעטו מכלו�, בקרא לפשוטי כלי ע� דחזו למדרסאות

  22).ה ספינה"ש� ד(  

. נית� להסביר באופ� הבא, את החילוק שבי� כלי ע1 הבאי� במידה לבי� פשוטי כלי ע1

א0 יש . 'מיטלטל מלא וריק�' משו� שאינ� בגדר ,שניה� אינ� בכלל ההיקש לשק

  .הבדל ברמת הפקעת� מדי� זה

, היות שאי� לה� בית קיבול', מלא וריק�'אי� בה� .  מיטלטלי�% פשוטי כלי ע1 

. א0 ה� כלי שאי� לו בית קיבול, נית� לומר שה� בגדר כלי. אבל מטלטלי� אות�

מדובר ', ו מיטלטל מלא וריק�אינ'כשאומרי� על כלי ע1 הבא במידה ש, לעומת זאת

  . הוא אינו מיטלטל כלל%בליקוי מהותי 

ואפילו מטומאת , מכל טומאה) �"לפי הרמב(ימועטו ,  כלי ע1 הבאי� במידה,לכ�

רק מאות� טומאות התלויות במידת , ואילו פשוטי כלי ע1 ימועטו באופ� חלקי. מדרס

  .בה� טומאת מדרסנחיל , א0 מאחר שבמהות� ה� עדיי� כלי�. הדמיו� לשק

ולכ� , ג� כלי ע1 גדולי� נחשבי� כלי�, לדעת התוספות. נחזור לדי� שאובי�, עתה

 יש לחזור לשאלת השוואת % � "לפי הרמב. יחילו פסול שאובי� על המי� שבתוכ�

אזי נצטר0 לחדש , א� יש השוואה בי� קבלת טומאה לבי� מעמד שאובי�. התחומי�

                                                                                                                      

הספינה , כלומר. ולא עליה ממש,  יושבי� על כסא שבה% הוא מציע שג� בספינה , שיטת�

  .ולכ� היא טהורה, עצמה אינה עשויה למדרס

. תוספותמשמע שקיבל בפשטות את דעת ה,  מוכניה"ב ד"בשבת מד ע,  עצמוÓ¯"Ô·אמנ� ה 22

  .� שהובאה בגו� המאמר"שהכריע כשיטת הרמב, ה איכא"ב ד"שבת פג ע, Ô"¯ועיי� ב
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� " יוכל הרמב, לחילופי�23.ואפילו איננו כלי, י�שכל דבר המכיל מי� פוסל בשאוב

א0 נחשבי� כלי� , לקבוע שכלי ע1 הבאי� במידה אינ� כלי� לעניי� קבלת טומאה

  24.לעניי� שאובי�

כ0 מפורש במשנה בפרה . שנית� לקדש מי חטאת בספינה, לסיו� עניי� זה, נציי�

  :וכ� מובא להלכה, ה"ה מ"פ

�אפילו בכלי גללי� וכלי אבני� וכלי אדמה , בכל הכלי� ממלאי� ומזי� ומקדשי

  ).ג"ו ה"הלכות פרה אדומה פ, �"רמב(  ובספינה

א� , נצטר0. שבו הספינה נחשבת כלי, ואפילו בדיני טומאה וטהרה, כלומר קיי� תחו�

 אלא א� %א0 היא מופקעת מקבלת טומאה , � ספינה היא כלי"להסיק שג� לרמב, כ�

  .נה לבי� כלי ע1 גדולי�� מחלק בי� ספי"כ� נחדש שהרמב

, כי ספינה. א0 יש הבדל, אמנ� הגמרא מקישה את שניה� לשק. חילוק זה אפשרי

ה מוזכרת דווקא "ה מ" ואולי יש לדייק מכ0 שבפרה פ25.כ� מיטלטלת, בסופו של דבר

  .על ההבדל שביניה�, ולא כלי ע1 הבאי� במידה, ספינה

הגמרא בבבא .  כלי� קטני�% זכור קצרצר של תמונת הראי� בִאנחתו� את הסעי

 הא� %יש לחקור , ושוב; ב קובעת שפ3י� קטני� אינ� מקבלי� טומאה"קמא כה ע

או שמא זהו כלי מושל� שאינו מקבל , שלה�' ש� כלי'מדובר בחיסרו� מהותי ב

  .נטיית הלב מצדדת באפשרות אחרונה זו. טומאה

‰ .¯ÂÓÈ‚‰ ˙Ó¯  

אנו נציג אותה . לה בהקשרי� רבי�עו, שאלת רמת הגימור המגדירה חפ1 ככלי

למרות שיש , בעיקר משו� שאי� עיסוק רחב ביישומה לעניי� די� שאובי�, בקצרה

  .מספר סוגיות הדנות בה לעניי� קבלת טומאה

                                                 

מלשו� התוספות משמע שכלי� גדולי� פוסלי� את . ה אחד"ב ד" בשבת טז ע˙ÂÙÒÂ˙ראה ב  23

משמע שאפילו ו, התוספות אינ� מצייני� שא� אלו כלי�. ˘‡È·‰משו� שא� זוהי , המקווה

  .שאיבה יש כא�, א� אינ� כלי�

 כלי ע1 הבאי� במידה אינ� הופכי� את המי� %ולומר שאכ� , נוכל להציע חידוש רדיקלי יותר  24

 %נפרש ברוח המתונה הבאה , א"ד מ"את הריבוי של כלי� גדולי� במשנת מקוואות פ. לשאובי�

  .אבל לא כלי� גדולי� מדי, כלי� גדולי�

  .ה לאפוקי" ד˙ÂÙÒÂ˙ב " עעיי� בשבת פג 25
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ב קובעת שמותר לטלטל מחט שנוטלי� בה את הקו1 מ� "המשנה בשבת קכב ע

, על רקע זה.  בטלטולולכ� איננה מוקצה ומותרת, משמע שמחט כזו היא כלי. הבשר

  :עולה בגמרא האיבעיא הבאה

,  מחט שניטל חררה או עוקצה�ילמדנו רבינו , שלח ליה רבא בריה דרבה לרב יוס,

  ).א"שבת קכג ע(  ?מהו

כפי שמשמע (היתר הטלטול , סו� סו�. שמותר לטלטל מחט כזו בשבת, רב יוס� משיב

לת זו קיימת ג� במחט שניטל ויכו. תלוי בכוחה של המחט לשלו� קוצי�, )מ� המשנה

  .חררה או עוקצה

  :מגיעה קושייה מדיני טומאה, א0 על תשובה זו

  ).ש�(   טהורה�מחט שניטל חררה או עוקצה : איתיביה

רבא נוטה להצדיק את . מחלוקת אביי ורבא, בעקבות הקושיה, בגמרא מובאת

טהרתה של . "לעני� שבת נמי לאו מנא הוא, מדלעני� טומאה לאו מנא הוא: "המקש�

יש לאסור על טלטולה , ממילא; מעידה על כ0 שאיננה כלי, המחט בדיני טומאה

  :א0 אביי דוחה את הקושיה. בשבת

 מידי דחזי �לעני� שבת ,  בעינ�כלי מעשה �טומאה ? טומאה אשבת קרמית: אמר אביי

�  ).ש�(  והא נמי חזיא למשקלא בה קו�, בעינ

כלי 'א� מתמקדי� בביטוי . ני מוקדי� שוני�מדברי אביי נית� למקד את החילוק בש

אלא , ג� בשבת נחו1 כלי כדי להתיר טלטול. יש לדייק שיש שני סוגי כלי�', מעשה

אלא , בטומאה לא מסתפקי� בכלי. שמחט נחשבת כלי ג� א� נטיל חררה ועוקצה

  26.לאפוקי מחט נטולת עוק1 או נקב, 'כלי מעשה'דורשי� רמה גבוהה יותר של 

כלי נחו1 . משמע שהחילוק שונה, די� בצלע השנייה של דברי אבייא0 א� מתמק

כל . א0 לצור0 היתר טלטול בשבת אי� כלל דרישה לכלי, דווקא לעניי� קבלת טומאה

התפקוד , בהקשר שלנו; אפילו א� איננו כלי כלל, מה שראוי לתפקידו ניטל בשבת

  . הוא שליפת קו1

. השאלה של ברירת המחדל, ני מוקצהנוגעת בשאלה יסודית בדי, הבנה אחרונה זו

וכדי להיכלל בהיתר טלטול יש להכנס לתחו� , הא� ברירת המחדל היא האיסור

                                                 

 È˘Â„ÈÁ 'ˆÈ·ÂÏÂÒ ÌÈÈÁ'·Ó¯‰ ÏÚ ˜È"Ì ¯עיי� ב', כלי מעשה'ו' כלי'לדיו� נרחב ביחס המושגי�  26

  .ו"י הט"בהלכות כלי� פ
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ורק מה שלא עומד לתשמיש הופ0 ,  או שמא עקרונית הכל מותר;האוכלי� או הכלי�

  27?למוקצה

נוכל להעלות שאלה , א� נאמ1 את ההבנה שמתמקדת ברמות שונות של כלי

ודאי שלא ? לאיזו רמת גימור של כלי צרי0 להגיע. מד שאובי�מקבילה ביחס למע

  ?א0 במה נסתפק להחלת מעמד שאובי�', כלי מעשה'נדרוש 

שסביב דעת רבא בשבת קכג עולה אפשרות שלהגדרת כלי לעניי� קבלת , נציי�

) ה מדלעני�"ד (˙ÂÙÒÂ˙ה. כגו� כלי שנשבר, מר כללגואפילו במשהו שאיננו מ, טומאה

הא� ג� ביחס . מקבל טומאה,  כל מה שאפשר עדיי� לייחדו לכלי%פי רבא של, מסיקי�

  ?לדי� שאובי� נאמר כ0

וכל מיכל מי� יוצר מעמד , איננו מהווה מדד בעל ער0' כלי' א� המושג %ושוב 

א0 א� ג� לעניי� שאובי� מדברי� בשפה . אזי הדיו� דלעיל לא כל כ0 רלבנטי, שאובי�

  . להקיש בי� התחומי�אזי ייתכ� שאפשר', כלי'של 

שמעבר , נראה. קשורה לכלי אבני� ולחבריה�, נקודה אחרונה שנית� לציי�

ג� רמת הגימור שלה� נמוכה יותר מכלי� , לייחודיות החומרית של הכלי� הללו

נוכל לשער שבאופ� , לכ�. ה� יוצרי� מעמד של שאובי�, א� על פי כ�. סטנדרטיי�

  .למדיי נמוכות עניי� מי� שאובי� דרישות הגימור של כלי� ל,כללי

                                                 

ש� נט ; ה והא"ד, א בדפי האלפס"שבת נ ע (·Â‡Ó‰ ÏÚ¯את שיטת , בהקשר זה, כדאי להזכיר 27

הקובע שאוכלי , )ה הא דאמר�"א ד"ג עשבת קמ, Ó¯"Ô·והשווה לשיטת ה; ה טעמא"ד, ב"ע

  . מ ודאי קובע את האיסור כברירת המחדל"בעה. בהמה ה� מוקצה



ז"תשס' אדר ה – יגמעלין בקודש   

   

ÈË¯‚ È	ÂÚÓ˘  

·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó  
‡ . ‰ÁÈ˙Ù  

· .Ë˘Ù ÌÈ˜ÂÒÙ‰   

‚ . ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ÛÂ¯Èˆ  

„ . Ò¯Á ÈÏÎ· Ò¯„Ó  

‰ . ¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ ˙È˘Â˜  

Â . Â	˙Î‡ÏÓ ‰˘Ú	Â „ÂÓÚ  

Ê . ÏÂÊ‚‰ ‡ÏÂ Â·Î˘Ó  

Á .·Ï‰ ˙¯·Ò 

‡ .‰ÁÈ˙Ù  

  : מופיעה הקביעה הבאהÓ¯"Ì·ב

שהמשכב הראוי ? ולמה נאמר בתורה משכב ומושב;  אחד הוא�והמשכב והמושב 

ובי� שישב על המשכב או ששכב על המושב , והמושב הראוי לישיבה, לשכיבה

    והוא הדי� למושב, לפיכ+ אני אומר בכל מקו� משכב בלבד. טמאהו

  ).א"ו ה"הלכות מטמאי משכב ומושב פ(  

פשוט נקטה בשתי והתורה , אי� כל הבדל הלכתי בי� משכב למושב, �"לדעת הרמב

 אול� המעיי� בפשט הפסוקי� 1.דוגמאות המתלכדות לחלוטי� מבחינה הלכתית

  2.מגלה שיש הבדלי� עקביי� בי� משכב לבי� מושב, בסדרת מצורע

בסעי� . הבדלי� שמשלימי� זה את זה, אנו נרצה להתמקד בשני הבדלי� חשובי�

לאחר מכ� ננסה להראות ובסעיפי� ש, הבא נדו� בהבדלי� הללו מצד פשטי הפסוקי�

                                                 

, אמנ�. והיא המרכב, בתורה יש התייחסות לדוגמה נוספת בקטגוריה של מטמאי משכב ומושב   1

  .� שיש הלכות מסוימות בה� נבדל המרכב מ� המשכב והמושב"כא� מסכי� ג� הרמב

  .א"ר הרב אהר� ליכטנשטיי� שליט" עמדתי מתו0 דבריו של מועל נקודה זו   2
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ננסה להציב סברה מסוימת , לבסו�. שעשויות להיות לכ0 ג� השלכות הלכתיות

  .מאחורי הפער שבי� משכב למושב

· .ÌÈ˜ÂÒÙ‰ Ë˘Ù  

  :שני הבדלי� משמעותיי� בולטי� בפסוקי� בי� משכב למושב

  .ואילו במשכב לא נדרש כלי,  במושב נדרש כלי% הבדל אחד

  .ואילו במושב אי�, ביטוי קנייני של בעלות במשכב יש % הבדל שני

נשתדל , בהמש0(כאשר מגיעי� לפסוקי הנידה , ביחס להבדל הראשו� יש חריגה

א� כי בחלק ממטמאי (ביחס להבדל השני יש עקביות מוחלטת ). לגעת בנקודה זו

  ).המשכב והמושב אי� בכלל התייחסות לעניי�

נבאר את משמעות� ואת הזיקה לפני ש, נתבונ� בהבדלי� הללו בפסוקי� עצמ�

 ביחס למושב מדגישה התורה במספר רב של %נפתח בהבדל הראשו� . שיש ביניה�

  :בדינו של הזב, בפתח הפרשה, למשל, כ0. שנדרש כלי, פעמי�

    ִיְטָמא ָעָליו ֵיֵ<ב ֲאֶ<ר ַהBְִלי ְוָכל ִיְטָמא ַהRָב ָעָליו ִיְ<Bַב ֲאֶ<ר ַהBָ>ְ1ִב Bָל

  ).ד, ו"א טויקר(  

  :הפער חוזר ונשנה ג� בתיאור המשכב והמושב כאבות הטומאה

 ְיַכ4ֵס ַהRָב ָעָליו ֵיֵ<ב ֲאֶ<ר ַהBְִלי ַעל ְוַהJֵֹ<ב ...4ְָגָדיו ְיַכ4ֵס 4ְִמְ<Bָב3 ִיַ;ע ֲאֶ<ר ְוִאי<

  ).ו�ה, ש�(  4ְָגָדיו

 4.מפסוקי פרשת הנידה והחריג היחיד הוא באחד 3,ג� בזבה מופיעה חלוקה דומה

ואינה דורשת כלי בא� אחד , התורה משתמשת בביטוי דומה ביחס למשכב ומושב

בתיאור מושבה ומשכבה של , שבהמשכה של אותה פרשייה, אול� יש להעיר; מה�

  :חוזר חילוק זה לכתובי�, הנידה כאבות הטומאה בעצמ�

   4ְָגָדיו ְיַכ4ֵס ָעָליו ֵ=ֵ<ב ֲאֶ<ר Bְִלי 4ְָכל ַהOֵֹגַע ְוָכל ...4ְָגָדיו ְיַכ4ֵס 4ְִמְ<Bָָב8 ַהOֵֹגַע ְוָכל

  ).כב�כא, ש�(  

                                                 

 .כו, ו"עיי� בויקרא ט   3
והמושב כלל , מוזכר משכב בלבד) כד, ש� ש�(כדאי לציי� שבבועל נידה . כ, ו"עיי� בויקרא ט   4

, העובדה שהתורה אינה דורשת כלי ביחס למשכב, מכל מקו�. אינו מופיע ביחס אליו

  .על נידהמתקיימת ג� ביחס לבו



 

155 

הפיכתו .  מבחינה בי� משכב למושב% לפחות בפשט פסוקיה %שהתורה , א� כ0, נראה

ואילו הפיכתו של משכב לאב הטומאה , של מושב לאב הטומאה מותנית בהיותו כלי

בצורה די יוצאת (ומרחיבה , לה את טומאת המושבהתורה מגבי. איננה תלויה בכ0

  .את טומאת המשכב) בעול� של טומאת כלי�, דופ�

נראה מפשט פסוקי . התורה מגבילה בצורה מיוחדת את טומאת המשכב, מנגד

כפי , הגבלה זו. שרק האד� עצמו מסוגל להפו0 את משכבו לאב הטומאה, התורה

  :כ0 נאמר בפסוקי הזב. ושבאיננה חלה על טומאת מ, הנראה מפשט הכתוב

 ְיַכ4ֵס ַהRָב ָעָליו ֵיֵ<ב ֲאֶ<ר ַהBְִלי ַעל ְוַהJֵֹ<ב ...4ְָגָדיו ְיַכ4ֵס 4ְִמְ<Bָב3 ִיַ;ע ֲאֶ<ר ְוִאי<

  ).ו�ה, ש�(  4ְָגָדיו

אי� אנו . 'משכבו, ' למשכב הוצמד ביטוי של שייכות%ג� כא� ברורה האבחנה הלשונית 

כ0 . ונראה מ� הפסוק שאי� כא� כל הגבלה קניינית', מושבו'מקביל של מוצאי� ביטוי 

  :בפסוקי הנידה, ג� בהמש0

   4ְָגָדיו ְיַכ4ֵס ָעָליו ֵ=ֵ<ב ֲאֶ<ר Bְִלי 4ְָכל ַהOֵֹגַע ְוָכל ...4ְָגָדיו ְיַכ4ֵס 4ְִמְ<Bָָב8 ַהOֵֹגַע ְוָכל

  5).כב�כא, ש�(  

הגמרא בבבא .  המתוארת בפסוק אכ� נדרשת להלכהשההגבלה הקניינית, ראוי להעיר

, מכל מקו�. ואנו נדו� בהמש0 בדרשה זו',  ולא הגזול%משכבו 'ב דורשת "קמא סו ע

נראה שג� כא� יש הבדל בי� מושב לבי� , לצור0 העניי� שלנו ומצד פשטי הפסוקי�

  .משכב

ושב לאב הפיכתו של המ. ששני ההבדלי� הללו קשורי� אהדדי, באופ� כללי נראה

התכונה המרכזית הנדרשת מעצ� . איננה חורגת מ� המרחב של הכלי�, הטומאה

  .ותכונה זו מספיקה בהחלט, כלשהו כדי להפו0 למושב הזב היא היותו כלי

 ג� דברי� שאינ� כלי� עשויי� להפו0 לאב %במשכב יש פריצה של החוק הזה 

 לא קיימת הדרישה א0 א�. א� אכ� ה� מוגדרי� כמשכבו, הטומאה של משכב הזב

  .כא� דורשת התורה דרישה מקבילה, ובכ�? כיצד נדע מה יהפו0 למשכב הזב, של כלי

יכול להגדיר כמעט כל דבר ) וכל אחד אחר ממטמאי המשכב והמושב(הזב 

בעיקר (אול� רק האד� עצמו מסוגל להגדיר משהו . ואי� צור0 בכלי דווקא, כמשכב

                                                 

ונראה ממנו שיש , הכתוב מפנה אותנו לפסוקי הנידה. כו, ו"עיי� ג� בפסוקי הזבה בויקרא ט   5

נוכל לראות ג� , א� כ�, במובלע. להעתיק את כל דיני משכבה ומושבה של הנידה ג� אל הזבה

  .בפסוק של הזבה את ההבדל בי� משכב למושב ביחס ליסוד הקנייני של הבעלות
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ביחס , קניי� מפצה על העובדה שלא נדרש כלידרישת ה. כמשכבו) משהו שאיננו כלי

  .למשכבו של הזב

ככלי ; יתר על כ�(א� חפ1 מסוי� מוגדר ככלי . אי� צור0 בכ0, בטומאת מושב

אזי הוא מוכ� ומעותד למשימת היותו אב , )כפי שדורשת ההלכה, המיועד לישיבה

ור כל מעמד לא יעז, א� חפ1 מסוי� איננו כלי, מנגד. הטומאה ג� בלי מעמד קנייני

  .והוא לא יהפו0 למושב הזב, קנייני ביחס אליו

‚ .ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ÛÂ¯Èˆ  

שנובעי� משני ההבדלי� , נרצה להצביע על פערי� הלכתיי� בי� משכב למושב

ההבדל שבו נפתח הוא ההבדל שקשור לדרישת היות . ששרטטנו סביב פשטי הפסוקי�

  .כבדרישה שנאמרה דווקא במושב ולא במש, החפ1 המיטמא כלי

תחילת הפרק קשורה . עוסק בדיני� של צירו�, הפרק הרביעי במסכת מעילה

, אול� מכא� משתלשלות המשניות באופ� אסוציאטיבי, לצירו� ביחס לדיני מעילה

, חלקו השני של הפרק. לעבר דיני צירו� בתחומי� שאינ� מעניינה של מסכת מעילה

  :� הפרק נאמרבחיתו. עוסק בצירופי� הקשורי� לדיני טומאה וטהרה

מפני  �רבי שמעו� אומר .  מצטרפי� זה ע� זה�העור והמפ� , השק והעור, הבגד והשק

  ).ו"ד מ"מעילה פ(  שה� ראוי� לטמא מושב

,  א� על פי כ�6.השק והעור מהווי� שלוש קטגוריות שונות בדיני טומאת כלי�, הבגד

רבי שמעו� רואה ו,  זו קביעתו של תנא קמא7.יש ביכולת� להצטר� לעניי� טומאה

שכל המוזכרי� במשנה ראויי� ,  הנימוק של רבי שמעו� הוא8.צור0 להוסי� נימוק לכ0

  .בטומאת מושב) או להיטמא(ג� לטמא 

                                                 

לעניי� קבלת ,  מונה שבע קטגוריות של כלי��"הרמב. א"א ה" בהלכות כלי� פÓ¯"Ì·עיי� ב   6

א� (א0 באופ� כללי נראה שיש לשייכו לעול� של כלי ע1 , ביחס למפ1 יש לדו� בנפרד. טומאה

  .ה מפ1" ד˙ÂÙÒÂ˙ א" ע עיי� בנקודה זו בשבת פד).כי בדר0 כלל הוא לא נתפס ככלי

  .ג"מ%א"ז מ"עיי� בכלי� פכ, � שתלויי� בכ0לתיאור ההלכות השונות של צירו   7

בכלל , למשל(באופ� כללי נראה שרבי שמעו� לא מסתפק בכללי הצירו� הפשוטי� שנקבעו    8

, כ0. אלא רואה צור0 לנמק מחדש את דיני הצירו�, )ג"ד מ"שכולל רבי יהושע במעילה פ

 ובה מנמק רבי ,א"א ה"ב את התוספתא בטהרות פ"מביאה הגמרא במעילה יז ע, לדוגמה

, למשל(שהגמרא אומרת במספר מקומות , נציי�. שמעו� את כללי הצירו� שבטומאת אוכלי�
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, פעמי� רבות, אנו מוצאי�.  בנו� המשניותלמדייחריגה , הפנייה לטומאת מושב

שה� ראויי� מפני 'אילו היה רבי שמעו� אומר . 'משכב ומושב'התייחסות כפולה לצמד 

  .היה נימוקו בהיר וקולח', לטמא משכב ומושב

הדבר דומה לכלל . התייחסות למשכב בלבד, אנו מוצאי� בחלק מ� הפעמי�

ומתכוו� ג� ' משכב' הוא משתמש במילה % לצור0 קיצור %ולפיו , Ó¯"Ì·שקבע ה

כדוגמה סתמית ' מושב'א0 התופעה ההפוכה של שימוש במילה . למשכב וג� למושב

  .שרבי שמעו� השתמש בביטוי מושב באופ� דווקאי, נראה. למדיינדירה , ליתוכל

, ואפילו להצטר� למשכב אחד, העובדה שדברי� שוני� יכולי� להיטמא במשכב

משו� שהתורה לא דרשה שו� תכונה , הכל יכול להיטמא במשכב. איננה מוכיחה דבר

שאר חבריה� רק העובדה שהבגד והשק ו. פיסית מ� העצמי� שהופכי� למשכב

שהרי ; מלמדת על זיקה כלשהי שיש ביניה�, מסוגלי� להצטר� ג� לטומאת מושב

  .רק עובדה זו מהווה נימוק לדיני הצירו� שבמשנה, ממילא.  אחדÈÏÎבכוח� להפו0 ל

היא . מלמדת אותנו על הפער שבי� משכב לבי� מושב, הבנה זו בדברי רבי שמעו�

של ' מושב'שהרי א� לומדי� את ה. וכ� מסוי�ג� טוענת את דבריו של רבי שמעו� בת

לא ברור מה בא ', משכב'ואפשר היה להחליפה ג� ב, רבי שמעו� כדוגמה סתמית

  .ללמדנו ומה הוא מוסי� על דעת תנא קמא

„ .Ò¯Á ÈÏÎ· Ò¯„Ó  

לש� הבנת עומק הקביעה . שמדרס טהור בכלי חרס, במספר מקומות, הגמרא קובעת

 חלה מדאורייתא ג� במקומות שטומאות אחרות לא יש לזכור שטומאת מדרס, הזו

טומאת , א� על פי כ�. פשוטי כלי ע1 אינ� מקבלי� טומאה מ� התורה, למשל. חלות

  9.מדרס חלה בה� מדאורייתא

, ה� מופקעי� מטומאת מדרס. קיצוניי� א� יותר מכלי ע1, א� כ�, כלי חרס

ת ומביאה מספר  הגמרא בשבת טורח10.ואפילו מדרבנ� לא מטמאי� אות� בכ0

                                                                                                                      

, ייתכ� שנטייה זו לגזור הלכות מתו0 טעמיה�. שרבי שמעו� דורש טעמא דקרא) א"במנחות ו ע

  .עומדת ג� מאחורי הצור0 שמרגיש רבי שמעו� לנמק את כללי הצירו� בהלכות טומאה

  .י"א ה" בהלכות כלי� פÓ"Ì·¯עיי� ב   9

טומאת� של כלי זכוכית היא מדרבנ� , עקרונית. נקודה מעניינת מופיעה כא� ביחס לכלי זכוכית   10

 עיי� ,שהרי תחילת בריית� מ� החול ככלי חרס(וה� נידוני� באופ� כללי ככלי חרס , בלבד
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מסקנת הסוגיה היא שמדרס טהור , מכל מקו�. ואנו נדו� בה� לקמ�, ילפותות לכ0

  :נשע� על פסוקי מדרס הזב,  לימוד אופייני לכ110.בכלי חרס

מה הוא אית ;  מקיש משכבו לו�" ואיש אשר יגע במשכבו: "דאמר קרא, אמר חזקיה

  ).א"שבת פד ע(  הא, משכבו נמי אית ליה טהרה במקו, ליה טהרה במקוה

טוע� , משכב הזב. מבודד את היסוד של טהרה במקווה, תוכ� ההיקש של חזקיה

˙ÂÙÒÂ˙  ה12.ממש כמו הזב עצמו, שיי0 א0 ורק בדבר שיש לו טהרה במקווה, חזקיה

  :על אתר ממהרי� להקשות

ג דלית ליה טהרה "אע...  דהא כופת שאור שיחדה לישיבה טמאה מדרס�תימה 

  ). לאפוקיה" ד�ש(  במקוה 

, ב"מקומו הטבעי הוא בפסחי� מה ע. ס"מובא פעמיי� בש, הדי� שמוזכר בתוספות

, ההלכה קובעת שא� אד� מייחד לישיבה גוש גדול של שאור. ש� דני� בביטול חמ1

  .מסוגלת להועיל בדיני ביטול חמ1, הפיכת השאור למעי� כיסא. נחשב הדבר לביטול

א נראה "ע ומדברי הגמרא בחולי� קכט?  הזהעד היכ� מועיל הייחוד, נוכל לשאול

עד כדי כ0 שהיא ', מושב'אותה כופת שאור הופכת ל. שהוא מועיל באופ� מלא

הוא יהפו0 אותה לאב , א� זב יתיישב על אותה כופת שאור, מעתה. מטמאת מדרס

  13.ומדברי הגמרא ברור שדי� זה יחול מדאורייתא, הטומאה

                                                                                                                      

הלכות (מאת מדרס � פוסק בה� טו"הרמב, ע� זאת). ה"א ה" בהלכות כלי� פ„"¯‡·� וב"ברמב

  . אי� טומאת מדרס%  בכלי חרס %למרות שבמקור הגזירה , )י"א ה"כלי� פ

מהסוגיה אפשר להבי� שאי� מדרס בכלי חרס . � דחה את הסוגיה הזו מההלכה"שהרמב, נראה   11

ולא , סוגית הגמרא נאמרת בסת�, ראשית. ואפילו במקבליה� של כלי חרס אי� מדרס, כלל

, ב"הילפותא של רבא לדי� זה בשבת פד ע, שנית. לפשוטי כלי חרסמתייחסי� בה דווקא 

� פוסק שאי� מדרס בכלי "הרמב. מובאת מפסוק שעוסק במפורש בכלי שיש לו בית קיבול

שהוא דחה את , א� כ�, נראה). ח"א ה"הלכות כלי� פ( כלי חרס ÈËÂ˘Ùא0 רק לגבי , חרס

והיה ברור לה� , �"מע שלמדו כרמבשג� מראשוני� אחרי� מש, נציי�. הסוגיה הזו להלכה

, ה בכלי חרס"ה א"א ד" בבכורות לח עÈ"¯˘עיי� ב. שבמקבלי כלי חרס יש טומאת מדרס

  . ש�‰"¯‚Óוב

הכוונה היא לטהרה . ח"א מ"כמבואר במקוואות פ, לזב אי� טהרה במקווה אלא במעיי�, כמוב�   12

 .ה מה"א ד"כפי שמעירי� התוספות בשבת פד ע, במי�
המהפכה שבדבר מומחש ג� לאור העובדה שאוכלי� ומשקי� אינ� נעשי� אב הטומאה גודל    13

מעלי� אפשרות שאוכלי� הנוגעי� במת , ה רביעי"א ד"התוספות בפסחי� יז ע, אמנ�. לעול�
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עיקרו� ,  לפי העיקרו� של חזקיה14.ה במקווהאלא שאנו יודעי� שאי� לשאור טהר

המדרס , שמופיע בלימוד נוס� המובא באותה סוגיה ומתאשר ג� מהמש0 דברי הגמרא

חלה טומאת מושב ביחס לאותה , א� כ0, כיצד. שיי0 רק במה שיש לו טהרה במקווה

  ?כופת שאור שייחדה לישיבה

א0 נראה . 'מקווהיש במינו טהרה ב'התוספות מתרצי� שהשאור נחשב לדבר ש

, Î˘Ó·הלימוד של חזקיה לקוח מפסוק של . שאפשר להעלות תירו1 פשוט בתכלית

,  הוא הבדל הכרחי%הבדל זה איננו מקרי . ÂÓ˘·ואילו די� כופת השאור הוא די� של 

לדעת , מכל מקו�. ומייד נראה שנקודה זו איננה מוסכמת על כל הדעות בסוגיה

  .כב לבי� מושבחזקיה אפשר בהחלט לחלק בי� מש

ביטוי שכרו0 בו ההיקש שבי� הזב עצמו לבי� ', משכבו'חזקיה מתמקד בביטוי 

בא� אחד מ� האישי� שמוזכרי� ', מושבו'אי� ביטוי דומה של , כפי שראינו. המשכב

; כפי שיש במשכב, אי� היקש מגביל בי� מושב הזב לזב עצמו, משמע. בפרשייה

  .ר ביחס למושבאמיודרשתו של חזקיה איננה יכולה לה

 במשכב נדבר דווקא על מה שיש לו טהרה %  למדייהמסקנה ההלכתית פשוטה 

 במושב לא נציב הגבלה מעי� 15.או לפחות על מה שיש במינו טהרה במקווה, במקווה

 %ולפי דברינו , הסוגיות בפסחי� ובחולי� עוסקות בכופת שאור שייחדה לישיבה. זו

והעובדה שאותו ', יש במינו טהרה במקווה'של אי� כא� דרישה , לכ�. לישיבה דווקא

  .שאור הופ0 למושב הזב מובנת בפשטות

תלוי בדעות השונות , ייתכ� שפער זה בי� משכב לבי� מושב, כפי שנרמז לעיל

מביאה הגמרא מקור דומה מפיו של תנא , מייד לאחר המקור שמציע חזקיה. בסוגיה

  : הזבההוא פונה לחטיבת הפסוקי� של. דבי רבי ישמעאל

                                                                                                                      

, עמדה זו חריגה, מכל מקו�. יהפכו לאב הטומאה לעניי� נגיעת� באוכלי� ומשקי� אחרי�

  .השאור לאב הטומאה באופ� גמור ולא רק לאוכלי� ומשקי�ובנידו� דיד� מדובר ג� בהפיכת 

עיי� ג� . ח"ב הי" בהלכות טומאת אוכלי� פÓ¯"Ì·וב, ג"א ה" בטבול יו� פ˙ÙÒÂ˙‡ראה ב   14

הני� קובע שאפילו הלי0 הטהרה שיש לכלי ותורת כה. ג"הי' פרשתא ז,  בשמיני‰	Î ˙¯Â˙ÂÌÈב

  .איננו ישי� ביחס לאוכלי�, )דהיינו שבירת�(חרס 

� "וברמב, ב"ע%א"עיי� בשבת פד ע. למרות שאי� לו טהרה במקווה, זו הסיבה שמפ1 טמא מדרס   15

  .ד"א ה"בהלכות מקוות פ
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מה היא אית לה ;  מקיש משכבה לה�" כמשכב נדתה יהיה לה: "ישמעאל תנא' דבי ר

לאפוקי כלי חרס דלית ליה , טהרה במקוה א, משכבה נמי אית לה טהרה במקוה

  ).א"שבת פד ע(  טהרה במקוה

 אול� לקראת סו� הסוגיה מציע רבא 16.נראה שאי� הבדל מהותי בי� שתי הדרשות

ומציע , רבא עוזב את הפרשייה של מטמאי משכב ומושב, הלמעש. ילפותא שונה

  :ילפותא עקיפה מפרשת טומאת מת

מי ; טהור הוא,  הא יש צמיד פתיל עליו�" וכל כלי פתוח אשר אי� צמיד פתיל עליו"

  )ב"ש� ע(  !וקאמר רחמנא טהור? לא עסקינ� דיחדינהו לאשתו נדה

אי� בדברי רבא , פי כל השיטות א0 ל17.בטיבה המדויק של הילפותא נחלקו הראשוני�

רוב , יתר על כ�. התייחסות מיוחדת למשכב) ולתנא דבי רבי ישמעאל, בניגוד לחזקיה(

 ייתכ� שההתייחסות של 18.בעיקר על מושב, בסת�, הראשוני� הבינו שהוא מדבר

  .'כלי'רומזת למושב שבו נאמר בדר0 כלל ', כלי'הפסוק ל

 על חזקיה % בפועל %רבא חולק . מקור נוס�שרבא איננו מציע סת� , א� כ0, נראה

בי� במשכב ובי� , מדרס בכלי חרס טהור, לדעת רבא. ועל התנא דבי רבי ישמעאל

א0 ,  משכב בכלי חרס טהור% זאת בניגוד להצעה שהעלינו לעיל סביב חזקיה . במושב

  .מושב בכלי חרס טמא

, ציע את הנידהייתכ� שרבא מ. בנקודה זו אפשר לחזור ג� לחריגותה של הנידה

אי� הבדל בי� משכב , לפחות באחד הפסוקי�, שהרי בנידה; באופ� מכוו�, כדוגמה

  .למושב ובשניה� אי� דרישה של כלי

, למסקנה. בשלב זה של הדיו�, למדיינסכ� בכ0 שאנו מעלי� אפשרות רדיקלית 

, א� נקבל מסקנה זו. א0 מסיבה שונה לחלוטי�, ייתכ� שיש למעט ג� מושב בכלי חרס

לש� עיו� . לפחות במישור המעשי, נמת� את ההבדל בי� רבא לבי� שאר הדעות בסוגיה

  .נפנה לסעי� הבא, באפשרות זו

                                                 

וכפי , בפשט פסוקי הנידה יש שוני לגבי שאר מטמאי משכב ומושב שמוזכרי� בפרשה, א� כי   16

ל חזקיה ע� ייתכ� שהבדלי הפשט הללו עומדי� מאחורי מחלוקתו ש. שהערנו בפתח הדברי�

  .וצרי0 עיו�, תנא דבי רבי ישמעאל

  .ה מי"ב ד" בשבת פד ע˙ÂÙÒÂ˙עיי� ב   17

  .כ0 ג� בראשוני� נוספי�. ה מי"ובתוספות ד, ה מי לא עסקינ�" דÈ"¯˘ב "עיי� בשבת פד ע   18
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, נפח העיסוק בדי� זה. נאמר שמדרס טהור בכלי חרס, א"ג� בסוגיה בבכורות לח ע

ועיקר , יה בשבתאי� כא� את הלימודי� של הסוג. למדיימצומצ� , בסוגיה בבכורות

מדוע טהור המדרס בכלי ,  על אתר מסבירÈ"¯˘. הדיו� בגמרא פונה למחוזות אחרי�

  :חרס

  ).ה אי� מדרס בכלי חרס"ד(   עליויושבשישבר א� אד� 

  :מקשה במילי� קצרות, הגאו� רבי עקיבא איגר

  ).ס ש�"גיליו� הש(  ע "א וצ"שבת פד ע' וע, ב"י עירובי� קד ע"כ רש"וכ

לא הובא . ת טרחנו למצוא מקור מ� התורה לטהרת המדרס בכלי חרסבסוגיה בשב

י "בסוגיה שלנו מצביע רש, והנה. י"וודאי לא הנימוק שמציע רש, המסברנימוק כלשהו 

  !ומתעל� מכל מהל0 הגמרא בשבת, על סברה שאיננה זקוקה לשו� פסוק

יה� אלש, י בעירובי�"כאשר מתבונני� בדברי רש, הדברי� הולכי� ומחריפי�

אלא שש� הוא מארי0 , י על נימוק השבירה"ג� ש� חוזר רש. מפנה רבי עקיבא איגר

מודע לחלוטי� לאותה , א� כ0, י"רש. ומפנה מפורשות לסוגיה בשבת, הרבה יותר

  .ובכל זאת מציע נימוק שסותר את כל מהלכה, סוגיה

גר נית� להשיב על קושית רבי עקיבא אי, י בבכורות"א� מבודדי� את דעת רש

הסוגיה בשבת . י בבכורות מחלק בי� משכב למושב"רש. לאור העיקרו� שהוצע לעיל

ואי� , הילפותות שבה נלקחו מפסוקי� של משכב. ב עסקה במשכב בלבד"ע%א"פד ע

  19.פסוקי� מקבילי� של מושב שאפשר ללמוד מה� משהו דומה

א כא� ל. אול� מטע� שונה, י סבור שכלי חרס מופקעי� ג� ממושב הזב"רש

,  אי� כלי חרס ראויי� למושב הזב%ומסברה ; אלא דני� מסברה, נשעני� על הפסוקי�

  .היות שמושב מחרס יישבר א� ישתמשו בו לישיבה

. 'כלי'במושב דורשת התורה . בחלוקה שהצענו, כמי� חומר, הדברי� מתיישבי�

א� מביני� שאי אפשר לשבת על כלי חרס מבלי לשבור , מושב הזב מופקע מאליו

                                                 

, בסו� הסוגיה, הילפותא של רבא. אנו מתייחסי� לפסוקי� של חזקיה ותנא דבי רבי ישמעאל   19

; י לא נוקט כרבא"א0 נראה בבירור שרש. ושב ואולי אפילו נאמרה בעיקר במושבשייכת ג� במ

ואילו רבא מביע , שהרי הוא קובע קביעה מציאותית ולפיה כלי חרס יישבר א� יישבו עליו

 .עמדה הפוכה בתכלית באמרו שלפעמי� מייחד אד� כלי חרס למושב אשתו הנידה
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א� , לכ�. כפי שרואי� בפשטי הפסוקי�', כלי'במשכב אי� דרישה של , אמנ�. ותוא

וזו ; יש לפנות לדרשת הפסוקי�, רוצי� להפקיע את דיני המדרס ג� ממשכב הזב

  .תמצית מהל0 הגמרא בשבת

י "שהדברי� אמורי� רק א� מבודדי� את דברי רש, ראוי לחזור ולהדגיש

ומכא� שורש וענ� לפיצול ,  את עניי� הישיבהי מדגיש" בפירושו ש� רש20.בבכורות

י ומתייחס לדוגמה "חוזר רש, בפירושו למסכת שבת,  אמנ�21.שבי� מושב לבי� משכב

י למד ג� את הסוגיה "רש,  משמע22.של יושב ביחס למדרס כלי חרס באותה סוגיה

וכבר אי אפשר להעמיד אותה במשכב הזב , )וג� כלפי משכב(בשבת כלפי מושב 

  23.דווקא

אפשר להציע אותה סביב היסוד , י עצמו"ג� א� אי� זו כוונת רש, מכל מקו�

א� אנו מקבלי� את ההנחה המציאותית לפיה כלי חרס נשבר , כלומר. שהוא בונה

עלינו לשאול מדוע טרחה הסוגיה בשבת למעט כלי חרס , כאשר יושבי� עליו

מועילה רק תשובה אפשרית היא שהנחת שבירתו של כלי חרס . מטומאת מדרס

ומשו� , לטומאת משכב עדיי� לא למדנו. כלומר במושב בלבד, במקו� שבו נחו1 כלי

  .שאכ� מתמקדי� במשכב, כ0 נחוצי� פסוקי אותה פרשייה

                                                 

ס ווילנא "בש. י עצמו"ורות איננו שיי0 לרשי למסכת בכ"יש הסוברי� שחלק מפירוש רש   20

ב עד סו� "ג� פירוש מכתב יד של רבי בצלאל אשכנזי מד� נז ע, י הרגיל"לצד פירוש רש, מודפס

קשה לומר ששיטה ייחודית , בנידו� דיד�. לפני שלב זה, א"אול� אנו מצויי� בד� לח ע; המסכת

, ב"א וה� בעירובי� קד ע"בבכורות לח עמופיעה באופ� מקרי ה� , כמו החלוקה בי� משכב למושב

א אכ� שיי0 "י בבכורות לח ע"שפירוש רש, א� כ0, נראה. למרות שמדובר בשני מפרשי� שוני�

  .י"לרש

אמנ� ש� הוא . נית� עדיי� לשמור על החלוקה בי� משכב למושב, ב"י בעירובי� קד ע"ג� ברש   21

א0 ייתכ� שזו בדיוק כוונת , תמזכיר בחדא מחתא את הנימוק של שבירה ע� הסוגיה בשב

ונימוק השבירה מתאי� ,  הסוגיה מפרשת את המקור לכ0 שכלי חרס מופקע ממשכב%דבריו 

י בשבת סות� את הגולל על "פירוש רש, מכל מקו�. להפקעת� של כלי חרס מדי� המושב

  .האפשרות להעמיד את אותה הסוגיה במשכב בלבד

  .י חרס טהורה מדרס כל"א ד"י שבת פד ע"עיי� ברש   22

 בנידה סט, למשל, ראה. היא מושב' מדרס'י ביחס ל"באופ� כללי נראה שברירת המחדל של רש   23

כדוגמה הכללית ' משכב' המעדי� את הÓ¯"Ì·זאת בניגוד ל. ה מטמאי� במשא"י ד" רשב"ע

עיי� בזבי� (� "שברירת המחדל של המשנה ג� היא משכב בדומה לרמב,  נוסי� ונעיר.למדרס

)  כד,ו"ויקרא ט(שהרי פסוקי בועל נידה ; וא� ברירת המחדל של הפסוק היא משכב). ד"ב מ"פ

  . ברור שמדובר במשכב ומושבא" עומהגמרא בנידה לג, מזכירי� משכב בלבד
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נרצה להתמקד בהלכה מעניינת , למיצוי ההבדל שבו עסקנו בסעיפי� הקודמי�

צוטט להל� קובעת שלא כל חפ1 עשוי הברייתא שת. שמובאת במספר מקומות בגמרא

  :להפו0 למושב הזב

? יכול כפה סאה וישב עליה או תרקב וישב עליו יהא טמא, "והיושב על הכלי" :דתניא

עמוד ונעשה 'יצא זה שאומרי� לו ;  מי שמיוחד לישיבה� "אשר ישב עליו הזב"ל "ת

  .)ב" ענידה מט(  'מלאכתנו

אי� הוא ,  ספציפי כמו סאה או תרקבא� אד� לוקח כלי שמשמש לתפקוד, כלומר

בנקודה זו . במושב דווקא, נרצה לטעו� שיש כא� די� מיוחד. יכול להפו0 אותו למושב

 אול� אנו ננסה 24. מובאת הלכה זו ג� ביחס למשכבהני�וכשבתורת , ראוי להעיר

שאפילו , בשולי הדברי� נעיר. הני�ולהראות שהגמרא חלוקה בנקודה זו על תורת כ

  25.עצמה אי� העניי� מוכרע הני�וכ בתורת

במסגרת הבאתה של , והנה; ס"הברייתא שציטטנו מובאת בשלושה מקומות בש

נושא הדיו� הוא . נראה מלשו� הסוגיה שמדובר במושב דווקא, הברייתא במסכת חגיגה

חר� כל החומרות בדיני טומאה , כלומר. 'מעול� לא חידשו דבר בפרה'הקביעה ש

בגמרא יש מספר הצעות לביאור קביעה . דבר שאי� לו עוג� כלל' המציאו'לא , וטהרה

  :ואחת מה� היא כדלקמ�, זו

מי ... "והיושב על הכלי"כדתניא , קורדו� מטמא מושב שלא אמרו :אמר אביי

  .)ב" עחגיגה כג(  'עמוד ונעשה מלאכתנו'יצא זה שאומרי� לו , שמיוחד לישיבה

קורדו� 'היינו מצפי� ללשו� של . דווקאקביעת אביי עושה שימוש לא שגרתי במושב 

. הטע� ברור, לפי דרכנו. 'קורדו� מטמא מושב'ואילו אביי נוקט דווקא ', מטמא מדרס

היות שבמשכב אי� הגבלה של , קורדו� אכ� יטמא משכב א� הזב יהפו0 אותו למשכבו

� אי� יכולת להפו0 קורדו, ש� יש הגבלה שכזו, דווקא במושב. עמוד ונעשה מלאכתנו

  .אי� מחמירי� בכ0 ג� בפרה, וממילא; למושב

                                                 

. ה"ג וה" הב"פ, פרשת זבי� ‰	Î ˙¯Â˙ÂÌÈשמפנה למקורות ב, א" ע בשבת נטÈÚ ‰ÙÈ	ÌÈÈעיי� ב   24

  .ועיי� ג� בהערה הבאה, למשכב אי� הכוונה ש� ג�ייתכ� ש, אמנ�

רק בחיתו� הדברי� . במי שיושב עליה� �וד, מדבר על סאה ותרקב, ה" הב"הני� בפותורת כ   25

, שהרי הפסוק שציטטה הברייתא ד� במושב, ביטוי זה תמוה. 'המיוחד לשכיבה'נאמר 

, אמנ�. שיש לפנינו שיגרא דלישנא בלבד, א� כ0, ייתכ�. והדוגמאות ה� דוגמאות של ישיבה

  .הני� מתייחס למשכב ממשותורת כהג נראה ש" הב"בפ
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א� אתה לוקח כלי . במושב יש דרישה של כלי. הדברי� כפתור ופרח, מסברה

יש פגיעה ביכולת להגדירו כמושב וממילא ג� , שמשמש במובהק לצור0 אחר וסותר

לכ� ג� העובדה . א0 במשכב אי� שו� דרישה של כלי. לא תחול בו טומאת מושב

איננה מפקיעה את היכולת ליצור בכלי חלות של , עמוד ונעשה מלאכתנושאומרי� לו 

  .טומאת משכב

נוכל להשיב לקושיה שמבצבצת בדברי מספר ראשוני� בסוגיה , על פי חידוש זה

 מובא קל וחומר המלמד על כ0 ב" עבגמרא בבבא קמא כה. חמורה במסכת בבא קמא

הראשוני� הקשו . הורי� בזבשט, הקל וחומר מתבצע מפכי� קטני�. שמפ1 טמא במת

על רקע הקושיות . מכל מיני כיווני�, על מהל0 הגמרא ועל הקל וחומר מפכי� קטני�

, מנסי� הראשוני� להבי� ג� מדוע לא הציעה הגמרא קל וחומר מדברי� אחרי�

  :שיעקפו את הבעיה

 שטהורי� במדרס הזבעדיי� נימא קל וחומר מסאה ותרקב ... י"וכ� הקשו תלמידי הר

  .)ה והקשה הגליו�"ק ד"שטמ(  מפ� שטמא בזב וכולי, טמאי� במת

וא� , לכל סוגי המדרס,  היא שסאה ותרקב טהורי� במדרס הזבÈ"¯הנחת תלמידי ה

ויש להקשות , סאה ותרקב מסוגלי� לשמש כבסיס נהדר לקל וחומר, ממילא. בשכיבה

  .מדוע לא בחרה הגמרא לבנות עליה� קל וחומר

אנו מנסי� ללמוד קל וחומר לכ0 . י� מבוארי� בפשטותא0 לפי הצעתנו הדבר

סאה ותרקב אכ� , לטענתנו. מפ1 הוא מי� מחצלת שמשמשת לשכיבה. שמפ1 טמא

כל טהרת� נאמרה דווקא ביחס לטומאת . ולטמא במשכב הזב, עשויי� להפו0 למשכב

שכלל אינה מנסה (ומהל0 הגמרא , לא נית� לבצע מה� קל וחומר למפ1, לכ�. מושב

  .מיושר ומיושב) למוד מה�ל

Ê .ÏÂÊ‚‰ ‡ÏÂ Â·Î˘Ó  

שנאמרת ' כלי'ההבדל הקשור לדרישה של , עסקנו בהבדל הראשו� שמופיע בפסוקי�

ביסוד הקנייני , בסעי� זה נרצה לעסוק בהבדל השני. דווקא במושב ולא במשכב

שמובאת , יסוד הדברי� במימרא הבאה. שמובא דווקא כלפי משכב ולא כלפי מושב

  :שאר בגמרא במסכת בבא קמאבי� ה

  ).ב"בבא קמא סו ע(  דגזל משכב דחבריה... ולא הגזול" משכבו: "דתניא...

שא� אד� , מפשטות הדברי� נראה. מחלוקת ראשוני� גדולה בביאור ברייתא זו יש

יש צור0 בבעלות . אי� הוא יכול להפו0 אותו למשכב הזב, גוזל משכב גמור של חברו
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. על מנת להחיל טומאת מדרס במשכב הזב) ייאוש שלאחר גזלהב, לפחות, או(קניינית 

˘¯"Èעל אתר נוקט בהבנה פשוטה זו :  

      שאינו נעשה אב הטומאה לטמא אד�, להוציא את המשכב הגזול, גזירת הכתוב

  ).ה משכבו"ד(  

  :עומדי� על כ0,  על אתר˙ÂÙÒÂ˙בעלי ה

דגזירת , מטמא משכב אי� �א� גזלו , ל משכב גמור של חבירו"ה שר"משמע מתו+ פ

  ]).הראשו�[ה דגזל "תוספות ד(  !וזהו תימה, הכתוב הוא

י "אול� לפני שה� מקשי� על רש; מייד נתור אחר הקושיות של בעלי התוספות

מדוע שלא תחול טומאת . ממקורות שוני� ה� מצייני� שעצ� דבריו בגדר תימה

  ?מדרס במשכב גזול

דלי� המשמעותיי� שבי� משכב י על רקע ההב"אנו נרצה להבי� את דעת רש

אי� צור0 בכלי כדי להפו0 משהו , כזכור. כפי שה� מבוארי� בפשטי המקראות, למושב

, יש צור0 בהגדרה מאוד חדה של עצ� מסוי� כמשכבו של הזב, מנגד. למשכב הזב

  .כמקו� שמיועד לשנתו

י� מצריכה פרמטר, ג� א� איננו כלי, דווקא העובדה שכל דבר עשוי להוות משכב

רק האד� עצמו מסוגל לקבוע שחפ1 , וכ0. חזקי� הרבה יותר להגדרת משהו כמשכב

והיסוד האישי הוא , אי� הגדרות אובייקטיביות למשכב. כלשהו הוא משכבו

א0 מבחינתו האישית של , מצד אחד ייתכנו עצמי� שאינ� כלי� כלל, לכ�. הדומיננטי

 אחר לא יוכל להגדיר עבור0 את אד�, מצד שני. וזה מספיק, האד� ה� מהווי� משכב

  .משכב0

יסכימו כול� שהוא יוכל להפו0 אותו לאב , א� הגזל� יקנה את המשכב, כמוב�

א0 א� מדובר בניסיו� של הגזל� אלמוני . מעתה מדובר במשכבו של הגזל�; הטומאה

  .אי� בכוחו לעשות כ�, להגדיר את משכבו של פלוני

הבינו שהסוגיה עוסקת בעורות , ני�ובעקבותיה� רוב הראשו, בעלי התוספות

או ההחלטה הסופית של , נחו1 גמר המלאכה. שעדיי� לא עיבדו אות� סופית למשכב

ולא מועילה מחשבת , כא� דרושה מחשבת הבעלי�. האד� להפו0 את העור למשכב
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לפי , מכל מקו�. ג� הבנה זו בסוגיה משתלבת ברעיו� הכללי של הפסוקי�. הגזל�

  26.י"ברת ג� שיטתו של רשמוס, ההצעה שלנו

. נוכל להוסי� ג� את החילוק שלנו בי� משכב למושב, אלא שעל גבי הסבר זה

והיא איננה יכולה , נשי� לב שהדרשה המובאת בגמרא נאמרת במשכב, ראשית

  .'מושבו'אי� בכל הפרק ביטוי מהסוג של , כפי שכבר הובהר. להיאמר במושב

יינית על יכולת הגזל� להפו0 משהו ג� מסברה אי� מקו� להגבלה הקנ, שנית

 היותו כלי % למושב יש תכונה אובייקטיבית המגדירה אותו כמושב , כאמור. למושב

אינו מועיל , היסוד האישי שבו עצ� כלשהו נחשב בעיני0 לכיסא. המיועד לישיבה

  27.ולא הגזול' מושבו'לא יחול בטומאת מושב הדי� של , לפיכ0. מחד ואינו נחו1 מאיד0

י את המורה "שראה ברש, ראשו� זה. „"¯Èנציי� לדבריו של ה, � סעי� זהלסיו

א0 הוא ש� . י"הכיר את קושיותיה� של בעלי התוספות על שיטת רש, המרכזי שלו

אינ� דני� במשכב גזול אלא , לב לכ0 שרוב המקורות מה� מקשי� בעלי התוספות

  :המשנה הבאה, למשל. שאינו של בעליו) או מושב(במשכב 

אבל המשכבות והמושבות ... האכלי�? ומה ה� מטמאי�... בי� שנכנסו לתו+ הביתהגנ

       הכל טמא�א� יש עמה� גוי או אשה .  טהורי��וכלי חרס המוקפי� צמיד פתיל 

  ).ו"ז מ"טהרות פ(  

במשנה מבואר . ובאישה חוששי� לטומאת נידה, גוי מטמא כזב מגזירת חכמי�

שהרי מדובר ,  והמושבות שאינ� שלהשאישה מסוגלת לטמא ג� את המשכבות

  .בגנבי� שנכנסי� ע� האישה לבית שאיננו שיי0 לה�

האישה נכנסת לבית . א0 יש לשי� לב לכ0 שלא מדובר במשכב ומושב גזולי�

א0 לא מדובר בגניבת החפ1 , ויושבת או שוכבת על חפ1 שאיננו שלה, שאינו שלה

  :ד עומד על כ0"הרי. ובגזילתו

                                                 

לעניי� . � אוחז בשני הפירושי� יחדיו"שהרמב, נראה. ז"ד ה" בהלכות כלי� פכÓ¯"Ì·עיי� ג� ב   26

א0 הוא מסיק מכ0 ג� את דעת� של בעלי , י"� הבי� כרש"משמע שהרמב, פשט הסוגיה

  .התוספות

משו� שבפסוקי� , ולא הגזול' מרכבו' לא יחול הדי� של ג� במרכב, לפי הסברה שאנו מציעי�   27

� "שהרמב, יש להעיר בנקודה זו). ולא למשכב(דומה המרכב בנקודות שהצבענו עליה� למושב 

וא� כ0 הרי , ג� במרכב'  ולא הגזול% משכבו 'ז מייש� את ההלכה של "ד ה"בהלכות כלי� פכ

  .הוא חלוק על הדברי� שאנו מעלי�
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 �נ בזב "ה... גזירת מל+ היא שהגזול לא יטמא, א משכב שאינו שלוג דמטמ"אע, ל"ונ

    הגזול אינו מטמא, פ שמטמא משכב חבירו"אע

  ).ה משכבו"ד ד"תוספות רי, ב"בבא קמא סו ע(  

, פי היסודות שהצבנו% אול� על28.ד מתייחס לחילוק זה כאל גזירת מל0"התוספות רי

והגדרתו כמשכב , קטיביות של כלילמשכב אי� תכונות אוביי. מבואר החילוק היטב

כל עוד , אי� לגזל� יכולת להגדיר חפ1 כמשכב. נשענת על השימוש האישי של בעליו

  .לא נתייאשו הבעלי�

יוכלו הגזל� והגנב להפו0 אותו , והוא מצוי בבית בעליו, א0 א� החפ1 איננו גזול

ותר הוא להחיל כל מה שנ. פי רצו� בעליו%על, שהרי הוא מוגדר כמשכב. לאב הטומאה

יסוד הבעלות היה נחו1 רק . וכא� אי� שו� מניעה מ� הגנבי�, בו טומאת משכב

ומאחר שיסוד זה התקיי� והחפ1 הוגדר , שלא נדרשה במושב' כלי'כתחלי� להגדרת 

  .אי� בעיה לגנב ולגזל� להפו0 אותו לאב הטומאה, כמשכב

Á .·Ï‰ ˙¯·Ò  

פרטי הדיני� . בדל בי� משכב למושבכלפי הה, נרצה להעלות סברה מסוימת, לסיו�

במנותק מכל , נית� לקבל אותה או לדחותה. אינ� מושפעי� מסברה זו, בה� עסקנו

  .מה שקד� לה

בהבדל ' אני והשימפנזי�'דנה מעט בסו� ספרה , יי� גודול'חוקרת השימפנזי� ג

אחד הקריטריוני� המקובלי� הוא הקריטריו� של יצירת . שבי� האד� לבי� החיות

  .אינ� עושות שימוש בכלי�, ככלל, החיות. לי� ושימוש בה�כ

) באופ� מצומצ� מאוד, אמנ�(שהשימפנזי� חורגי� , בהקשר זה מעירה החוקרת

היא מדגימה את . שהשימפנזי� משתמשי� בה�, יש כלי� פרימיטיביי�. משאר החיות

ת קצהו עיקמו א, שימפנזי� לקחו קנה, למשל; הדבר דר0 מספר תצפיות שהיא ביצעה

מדובר בכלי , כמוב�. טרמיטי� מתו0 ק�' לדוג'והשתמשו בו כדי , )כמו מקל סבא(

יש משהו מרשי� , מכל מקו�. רחוק מאוד מיכולותיו של האד�, למדייפרימיטיבי 

  .ביכולת הזו של השימפנזי�

מתארת החוקרת את ניהוגי השינה , שמספר פרקי� קוד� לכ�, אול� מעניי� הוא

שבתו0 דקות מועטות ה� מארגני� לעצמ� מקו� נוח ,  מסתבר.של הקופי� הללו

                                                 

 .ז בש� עצמו"ד ה" על הלכות כלי� פכ˘Ó	ÍÏÓÏ ‰ביא התירו1 דומה מ   28
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היא מתארת  .כמו מזג אוויר סוער, אפילו תחת תנאי� פיסיי� לא קלי�, זאת. לשינה

מצליחי� הקופי� לצבור ) שאד� רגיל מ� היישוב רחוק ממנה(כיצד במיומנות רבה 

ע נוח כדי לישו� ולייצר לעצמ� מצ, לאגד אות� במהירות באופ� מסודר, ענפי� ועלי�

שהקופי� יודעי� לייצר כלי הרבה יותר מתוחכ� ממקל , במבט ראשוני נראה .עליו

ג� רמת הביצוע ! הקופי� הללו מייצרי� מיטות. מעוק� שדולי� בעזרתו טרמיטי�

  .מרשימה הרבה יותר מכיפו� סתמי של קנה

פנזי� בחרה החוקרת בדוגמה כה קלושה להוכחת יכולת� של השימ, א� כ0, מדוע

. איננה כלי,  המיטה שעיצבו הקופי� לעצמ�%  למדייהתשובה פשוטה ? ליצור כלי�

הקופי� בכלל , ונראה שג� מבחינת התוצר הסופי, לפחות מבחינת המודעות שלה�

, ה� מיישרי�. ה� פשוט דואגי� לעצמ� למצע נוח לשינה .לא מנסי� ליצור כלי

סטינקטיבית פשוטה אחרת כדי ועושי� כל פעולה אינ, מרפדי� בעלי�, מוסיפי�

אבל אי� כא� את התחכו� האנושי של שימוש . שיהיה לה� מקו� נוח לשכב עליו

  .בכלי

מיטתו של , כמוב�. שביסודו של דבר העניי� תק� באופ� כללי לגבי משכב, נראה

מצע המיועד לשינה , אבל באופ� כללי; עשר היא יצירת פאר אמנותית%לואי הארבעה

אול� אי� בו שו� פ� של הכפפת אמצעי , נוח ככל שאפשר,  מצע נוחהוא. איננו כלי

  .הטבע לשימושו של האד�

 מהות הטומאה קשורה במובני� רבי� לכוחו של 29,במקומות רבי�כפי שהדגשנו 

בנויה כולה על יסוד זה שבו , בפרט, טומאת הכלי�. האד� להכפי� אליו את הטבע

  .ו אל עולמוהאד� לוקח חומר גל� מ� הטבע ומכניס אות

אולי , אלמלא כתוב מפורש. כלל לא יצא מגדר הטבע, לפי ההיגיו� הזה, המשכב

משו� שבכל , הפסוק מפרט במיוחד את טומאת המשכב. לא היינו מטמאי� משכבות

המשכב הוא חריג , ע� זאת. זאת מדובר במשהו שמהווה חלק מעולמו של האד�

אי� ,  ראשית%� אלו שבה� עסקנו שני הביטויי� המרכזיי� לכ0 ה. בטומאת הכלי�

, נחוצה הגדרה סובייקטיבית מאוד ברורה של משכב, שנית. דרישה שהמשכב יהיה כלי

 .הגדרה שנשענת בי� השאר על בעלות קניינית

 

                                                 

במאמרי� העוסקי� בדי� הכשר מי� בטומאת , ‰ÈÁ·‰ ˙ËÈ˘· ÌÈÈ˙ÎÏ‰ ÌÈÏËÈ	Â˙עיי� בספרי    29

  .אוכלי�
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  ז"תשס'  אדר ה-יג מעלין בקודש 

   

ÔÈÈ·ÓÂ¯˜ ÌÈ˜ÈÏ‡ ·¯‰  

  ‰	·‡ ÔÎ˘Ó È··Ï·  
Ó ·¯‰˘Ò„Â‡ ‰  

˜Â ˘„˜Ó È	ÈÈ	Ú· ˙È˙·˘ÁÓÂ ˙È˙ÎÏ‰ ‰·È˙ÎÂÂÈ˘„  

נית� לחלק לחיבורי� העוסקי� , רה התורנית העוסקת בענייני המקדשאת היצי

סיווג זה לוקה , אמנ�. וכאלה המבארי� את הפ� המחשבתי, בצדדיו ההלכתיי�

הפ� ההלכתי עשוי לעמוד בזכות :  בי� שתי המגמותהבדלכיוו� שקיי� , בפשטנות

. יאי כלשהושכ� נית� להרחיב בחקרי דיני� ללא כל התייחסות לעול� איד, עצמו

 שהרי זו תמצא את %אי אפשר לעסוק במחשבת המקדש כשלעצמה , לעומת זאת

  . הצדקתה רק בעמידתה על יסודותיו של מעשה המצווה ההלכתי

וכל כותב , מכא� שכל חיבור העוסק במחשבת המקדש קשור בהכרח בהלכותיו

 בבואנו .המשתקפת מתו0 היצירה, באשר לטיב הקשר הזהיוצא מתו0 תפישה מסוימת 

הא� לפנינו ניסיו� להפיק : שומה עלינו לאפיי� את אופי הקשר ,לדו� בחיבור שכזה

הא� המטרה היא להסביר את ? מגופי ההלכה רעיונות הנוגעי� לאד� מבחינה קיומית

ואפילו לעודד כיסופי� ופעילות מעשית , לקרב אותו לנפש האד�, עול� המקדש

  ? לקראת בנייתו

 מתוÔÎ˘Ó È··Ï·? 0 ‡·	‰, ה בספרו של הרב משה אודסמהי התפישה בעניי� ז

היא " הסברה"עולה ש, מאמרי� על עיקרי עולמה של המקדש והקרבנותהמכיל , הספר

, לשיטתו 1.נפרד מלימוד מעמיק ומפורט של ההלכות והמושגיי� ההלכתיי�%פ� בלתי

הוא , י�ומוני מצוות שונ, פילוסופי�,  אותו התחו� שהעסיק פרשני�%" טעמא דקרא"

משו� , ראשית: וזאת משתי סיבות. עניי� ג� לתלמיד חכ� הל� בעומק� של סוגיות

וכ� מכיוו� שמטרתה הרעיונית ; שמקצוע זה משלי� ומשכלל את הבנת הנושא הנלמד

ותבנית זו שבה ומשמשת אמצעי המארג� סביבו את , של ההלכה מגדירה כלי ותבנית

  . ועושה בה� סדר, ההלכות

                                                 

וכ� ;  על כלי המקדשÈ „ÒÁ·	‰בבספרו , נית� לראות כשותפי� לגישה זו את דוד הלל וינר   1

 .‡Ó Ï˘ Â¯Â˜„˘שני חלקי הספר את הרב מנח� מקובר ב) ברמה עממית יותר(
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" ההסברתי"ההיבט , לדיד�. גישה כזויתרחקו כמטחווי קשת מיי� הלכתטהרני� 

לנשמה האנושית צרת ' עטיפה מלאכותית שנועדה לרפד את כניסתו של דבר ההוא 

יש לתבוע מ� הלומד להתיישר לפי שכליות� של ההלכות עצמ� , אדרבה. הממדי�

י הגומלי� בתו0 יקות ובגילוי יחסיתפארת הלימוד היא בהגדרות המדו. והגיונ� הפנימי

א0 . ודווקא בה�, בכל אלהלנפשו  כי ימצא מרגוע לומדואות כבוד הוא ל, דיני התורה

  . מחברנו אינו נמנה על אסכולה זו, כאמור

הלכות יותר מאשר בפילו א, נחו1 בתחו� הקדשי�" טעמא דקרא"גילוי ייתכ� ש

בש� ) 31 'עמ(על כ0 נוכל לעמוד מתו0 כלל ידוע שאותו הביא המחבר . אחרות

 2.ולא בפרטי� הרבי�, נית� לחפש את טעמי התורה רק בעיקרי המצוות: ·"	ˆÈה

 שבי� הכללי� גבולהאת חייב לאתר  %הדעות מסכימות לה לא כל  ו%המקבל כלל זה 

ומהיכ� מתחילי� , שבו יש לחפש את הטע�" עיקר הפרשה" מסתיי� היכ�. פרטי�ל

הא� עלינו ללכת בעקבות ? תפקההפרטי� שבה� עמידה על הטע� היא בגדר הר

ובכ� לסלק , ג את כל מעשה הקרבנות כמצווה אחת כוללת"המונה במניי� תרי, Ó¯"Ô·ה

נושאי� %או הא� נחשיב תתי? את ידינו מ� העיסוק הפרטני בטעמי העולה והשלמי�

 3?הקובע מצווה נפרדת לכל אחד מסוגי הקרב�, Ó¯"Ì·ברוח גישת ה, כענייני� נפרדי�

או עיקרו� החוזר , "להבינו"ה על הקרבנות היא פרט בתהלי0 שאי� הכרח הא� סמיכ

גודלה של מערכת הקודש יוצר מצב שבו האד� המצוי ? על עצמו בהקשרי� רבי�

ועשוי , בעוד שמשקל� ההלכתי הוא רב, פשר%חסרי" פרטי�"%רואה תופעות רבות כ

 בעול� הקודש ככל הרב אודס נוטה להסביר פרטי�. להעמיד אות� כפרשיות עצמאיות

   .בלי להתיימר להטעי� את הכל, שנית�

א� נתעל� ממתנגדיה העקרוניי� ג� , מציאת טעמא דקרא היא משימה בעייתית

או ,  שכ� מה מבדיל בי� הסברה משכנעת לבי� השערה שהיא לא יותר מאפשרית%

הסבר התוא� לא רק את העיקרו� אלא ג� את תנת� עדיפות ל, לכאורה?  יפההדרש

                                                 

 מאלו לדבר בהיס לתת עצמו שמטריד מי וכל" ):ו"ג פכ"ח ( ‰¯ÂÓ	ÌÈÎÂ·הדברי� ידועי� יותר מ   2

 ומי, הרחקות מוסי� א0 ההרחקה בזה מסיר ואינו ארו0 שגעו� משתגע בעיני הוא החלקי�

 תועלת ללא היא כולה שהמצוה שידמה כמי האמת מ� רחוק הוא, סבה לה� יש שאלו שידמה

 .)ש אב� תבו�"תרגו� ר" (נמצאת
3   ˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒהקרבנות מעשה כל שנמנה יותר אלי והקרוב"� ש� "ובהשגת הרמב,  שורש יב 

זו הובאה ג�  מחלוקת ."' וכוושלמי� עולה או ואש� חטאת שיעשה בי� לכה� הפרש אי� אחת

שכ� אי� הוא חולק על מניי�  % � אינה ברורה בעניי� זה "שיטת הרמב,  אמנ�. קלחÈÁ‰ ¯ÙÒ	ÍÂב

  .המצוות
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ת לעיתי� הניסיו� להראו, כמו כ�. של ממש אבל משימה זו היא אתגר ;רטי ההלכותפ

התביעה מתחזקת ככל . אמו�%וליד חוסרמ , מדי'נהדרת'בצורה ' הכל מסתדר'אי0 ש

כי הר� המדוקדק והמוקפד של , שמנסי� לאחד את מחשבת ההלכה ע� ההלכה עצמה

ע� . מחייבו ברמת שכנוע גבוההו, ההלכה חוזר ומעמיד מבח� בפני הטיעו� המחשבתי

  . ולדעתי בדר0 כלל בהצלחה ניכרת, הקשיי� האלה מתמודד הרב אודס בצורה מקיפה

 ˙Â	·¯˜‰ ˙Î¯ÚÓ ˙˜Ó	‰  

ה� . המאמרי� שבספר מצטרפי� לכדי לימוד מקי� ביסודות המקדש והקרבנות

השער הראשו� , לענייננו. והמקדש, הכהונה, הקרבנות: מתחלקי� לשלושה שערי�

כא� המחבר מגולל בפנינו את הקרבנות ככלל ואחר כ0 . שני� האחרי�� הונה מש

כאשר מאפייניה� ההלכתיי� משמשי� מצע לבירור משמעות� , לסוגיה� אות� פורט

 אחד לליבו� סוגיה נמצאי� מאמרי� המוקדשי� כל, בשני השערי� הנוספי�. הרוחנית

  . את רובו של הספרהתופס, נתרש� קוד� מ� השער הראשו�. מרכזית כלשהי

דרכו של המחבר היא לצטט בהרחבה , בעמידתו על פשר� של סוגי הקרבנות

ל "מעטי� בדברי חז%בענייני� אלה זכינו להסברי� לא. דברי ראשוני� ואחרוני�מ

כאשר כל שיטה מוצגת בצורה , והמחבר מבסס את הרצאתו על דבריה�, המפרשי�ו

מידה להסברי�  עניקוניטי� של המקורות מאי� ספק שהמ. בהירה תו0 ליבו� משמעותה

  . מהימנות וסמכותיותרבה של 

 Ó¯"Ì·מחלוקת ה. הדבר בולט בפרק הראשו� הד� בטעמי הקרבנות באופ� כללי

וחוש� , אבל המחבר חוזר ומעיי� בה בדקדוק ובמבט מחודש,  היא מפורסמתÓ¯"Ô·וה

להביא דעות לאחר מכא� ממשי0 הוא . � רחוקה מלהיות פשטנית"ששיטת הרמב

הסברי� ,  למשל%ומתו0 סיווג� , המתבהרות מתו0 העמדת� זו לעומת זו, נוספות

 עניי� מיוחד יש בגילוי עקביות� של 4.מופיעי� תחת כותרת אחת" מוסריי�"

, מתברר שבפירושו למנחת הסוטה. הנאמני� לשיטת� בהקשרי� שוני�, ראשוני�

 רומזי� % כגו� כלי החרס והעפר %שפרטי הקרב� , � במהלכו הבסיסי"ממשי0 הרמב

ÙÒ¯ המאמ1 קו החוזר לאחר מכ� ב,  ש�È"¯˘זאת בניגוד ל. לעונש המגיע לחוטא

ÍÂ	ÈÁ‰ , שפרטי הקרב� נועדו להזכיר לאד� את שפלותו של החטא על מנת להעלות

                                                 

" מוסרי"היא הסבר , Ó"Ï‰¯ שיטת %" יהל%התכללות במקור הא"אמנ� לא כל כ0 ברור לי מדוע    4

לא , לאד� ולעול� היא ביסודה תיקו� מטפיזי' הקירבה הנוצרת בי� ה, הרי לתפישה זו). 45' עמ(

 ".ראת שכינה בישראלהש "% ולטעמי עדי� היה לצר� עניי� זה להסבר הבא , מוסרי
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תזה ליי� בכלי� המשובחי� שהוגשו %המי� בכלי החרס ה� אנטי, לפי זה. אותו מש�

שר בי� המחלוקת בטע� הקרבנות לסוגיית האסתטיות של עבודת המחבר מק. למנא�

ציפיותינו האסתטיות ה� פועל . שבה מעמידי� הראשוני� עמדות שונות, המקדש

  . יוצא מ� המידה שבה נועדו הקרבנות לרומ� את נפש האד�

האתגר שהמחבר הציב לעצמו חורג מעבר , בגיוס מקורות קדומי� למשימתו

 רוב� של מקורות אלה שאוב מתו0 חיבורי� השוני� .למלאכת ליקוט בעלמא

ההסברי� מובאי� מספרי . ומיזוג� כא� הוא יציקה חדשה, באופיי� מהחיבור הנוכחי

המציע את הגיגיו , ˘Ó‡ ˙Ù˙וג� מספר כמו , מחיבורי� הגותיי�, פרשנות על התורה

 באשר א� דיברנו לעיל על התפישות השונות. העמוקי� במסגרת של דרשנות חסידית

אינו דומה . הרי שהדבר מודג� יפה ברשימת מקורות זו, לקשר בי� המחשבה להלכה

, �"להסבר של הרמב, שמטרתו ממוקדת בהסבר הפרשה שלפניו, �"פירוש של הרמב

ושני אלה שוני� מדרשה של . השוא� להנמקה שיטתית ומערכתית של כל המצוות

, הרוחני שיועיל לקהל שומעיוהמכוונת להפיק מ� המצווה את הגרעי� , השפת אמת

  . לפי תפישתו המוסרית הכללית

בספר . יסוד ודרכי חשיבה מבדילות בי� ההוגי� שדבריה� באו כא�% הנחות, אכ�

והוא אפילו עשוי ,  ולשפת אמתÓ"Ï‰¯ יופיע בסמיכות מקו� ל¯ ‰È¯˘"¯˘, שלפנינו

. וימתכמייצגי� קו אחד בהסברת הלכה מס, למצוא את עצמו את� בצוותא חדא

החיסרו� בכ0 הוא טשטוש הבדלי� בי� הסבר רציונלי לבי� ההזדקקות למערכת 

 כנגד זה 5.והסכנה שגישות שאינ� זהות יילושו יחד כעיסה אחת, טבעית%מושגי� על

, יש להעמיד את היתרו� שבאפשרות להראות חוט המקשר בי� פרשני� שוני�

ראוי שהקורא . ותיות שונותהמבטאי� רעיו� דומה במספר גווני� ומתו0 הנחות הג

  . ישי� לבו לנקודה זו

החליט , למשל. הביאורי� שבספר לפעמי� מדגישי� את תכונת ההשוואה והניגוד

ועל , המחבר שעניינ� של העולה והשלמי� יוב� טוב יותר תו0 העמדת אחד מול השני

ות שבה� שישנ� בחינ) בניגוד למצופה(� למדיובו אנו , כ� הוא הקדיש פרק להשוואה זו

                                                 

כשותפי� לגישה שהסמיכה מבטאת את ) 84' עמ( מוצגי� ‡·¯·	‡Ïהאמת ו שפתה, למשל   5

אד� כל ש, � להנחיה הרווחת במוסר ובחסידותושפת אמת מתכוהואול� ". 'כלות הנפש לד"

מדבר אברבנאל הואילו , דמיונית" המחזה" על ידי ,'בטא את מוכנותו למות על ייחוד הצרי0 ל

 . במובהקדרגה אליטיסטיתמשהיא , קות הרוחניתיאידיאל הדב לע
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ויפה עשה , בחירה זו טובה מ� הבחינה הדידקטית. מדרגת השלמי� יתרה על העולה

  . על הרצאה המסודרת בצורה אחידה" ננעל"המחבר שאימ1 דפוס זה לעיתי� ולא 

המחבר מתאמ1 להסביר פרטי� בהלכות מעשי הקרבנות על פי הטעמי� , כאמור

א0 לפעמי� נראי� , ירי� בדר0 כללדבריו בענייני� אלה ה� סב, לתחושתי. היסודיי�

אציי� את ההבנות המוצגות בספר להלכות הקשורות , כדוגמה אחת. לי בעייתיי�

משו� שאינו מסוגל להגיע לדביקות תו0 , נאמר שגוי אינו סומ0. לקרבנות של גויי�

ההסבר מניח הנחה לגבי גויי� שמ� הסת� תהיה ). 86' עמ(וויתור על חיי העול� הזה 

יש כא� לחשוש לפחות למראית עי� ,  על כל פני�6.מחלוקת במסורת היהדותשנויה ב

א0 , שכ� להל� מוצע מהל0 הפו0 בהסבר יכולתו של הגוי להקריב עולה, של שרירותיות

א0 לא לקדש , הגוי מסוגל להתעלות רוחנית תו0 ניתוק מ� העול� הזה: לא שלמי�

טעי� את ההלכות בהיק� כזה המחבר מודע מ� הסת� שכל מאמ1 לה, אכ�. את החומר

ובלי לקבוע , במגבלות האלו. יצטר0 להתמודד לעיתי� ע� החשד לשרירותיות

מצליח המחבר בדר0 כלל לומר דברי� משכנעי� שאינ� כמגדלי� הפורחי� , מסמרות

וכ� על דבריה� של גדולי , אלא מבוססי� על המקראות וההלכות, באוויר בלבד

  . ההוגי� והפרשני�

" טעמא דקרא"תי שאחת התועלות שבגישת הרב אודס היא הכוח של לעיל הזכר

דוגמה יפה היא טיפולו המעולה של . לשמש אמצעי מארג� לתחו� הלכתי של�

הנשמעת כחקירה הלכתית (בפתח הדיו� מועלית שאלה . המחבר בנושא המנחות

, "בדלי דלות"הא� יש לראות� כקרב� עולה המובא : לגבי טיב� של המנחות) קלאסית

המחבר מכריע על פי ראיות כאפשרות ? העומדת בזכות עצמה, או כמערכת נפרדת

בהמש0 מסווג המחבר את . למרות שג� לראשונה יש סימוכי� של ממש, השנייה

. תו0 ציו� המשמעות הרוחנית של יחסי� אלה, המנחות על פי יחסי השמ� והסולת

בעלת הנוכחות הקבועה , �מנחת החביתי. המנחות מכונסות כא� לכדי תמונה מסודרת

מתפרשת באופ� משכנע כביטוי מרכזי למהותה , והבולטת בסדר היו� במקדש

  . הרוחנית של כנסת ישראל

˘„˜Ó‰Â ‰	Â‰Î‰ ˙Â„ÂÒÈ ˙¯È˜Á  

  . נפנה כעת לשני השערי� האחרוני� בספר

                                                 

 .ה ודבורה אשה נביאה" פרשה י דÂ‰ÈÏ‡ ˘¯„Ó ¯·‰ראה    6
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יחס , כגו� בחירת שבט לוי ובני אהר�, סוגיות חשובות נדונות בפרקי� אלה

הדגש המחשבתי נשמר ג� בבירורי� . חס שני המקדשי� זה לזההמשכ� למקדש וי

בדר0 . שה� נושאות נופ0 היסטורי, והדבר מתבטא בי� השאר בהגדרת השאלות, האלה

תו0 העלאת סתירה , מעמיד המחבר את הנושאי� האלה בדר0 רעננה ומרתקת, כלל

והני� הוא מועד בחירת הלויי� והכ, לדוגמה. יסודית או קושי במקורות הדני� בה�

שאלת המועד מתקשרת ג� . נושא שקשה מאוד לבררו עקב הסתירות שבי� מקורות

  . לליבו� הרציונל לבחירה זו

המחבר משכיל לעורר שאלות שכולנו מכירי� א0 רובנו לא חשבנו להעלות� 

הא� א0 מקרה הוא שענישת לוי ? הא� שבט לוי נתקלל או נתבר0, לדוגמה. לדיו�

? או שמא יש קשר פרדוקסלי בי� התופעות,  דרות בכפיפה אחתועליית שבטו לגדולה

אבני� או ,  אדמה%כיצד יש ליישב את הציוויי� השוני� בדבר מבנה המזבח , כמו כ�

מחשבתיות הנבנות %בעיות כאלו מהוות יסוד למערכות היסטוריות הלכתיות? נחושת

  . בשני השערי� האלה

ומבורכת על מקורות ופרשני� ג� בחלק זה של הספר ישנה הסתמכות מרובה 

. חשיבתו המקורית של הכותב באה כא� לביטוי מודגש יותר, א0 באופ� יחסי, קדומי�

המחבר עוסק בתמיהה כיצד זה נבחר אהר� לתפקידו הר� דווקא לאחר חטא , הלדוגמ

שאהר� זכה על שו� שגילה מסירות ) 323' עמ( ומציע %בו מילא תפקיד מרכזי , העגל

ולמנוע מה� , בהיותו מוכ� להקריב את נשמתו באהבתו לע� ישראל, נפש למופת

וע� זאת הצדקת עבירה לש� , לרעיו� נועז זה מביא המחבר תימוכי�. חטא חמור יותר

   7.שמי� נשארת משימה בעייתית מאוד

‰	·‡ ÔÎ˘Ó È··Ï·כל הרוצה . מרתק בתפישתו ומקוריותו,  הוא ספר מקי� ויסודי

דשי� כמכלול או ובתחו� הק, היא ג� מעמיקה ומפורטתש, לרכוש התמצאות כללית

או להתוודע להיקפ� של הגישות הרעיוניות המסבירות ; באחד מתחומי היסוד בתוכו

 .  ראוי שיכיר את היצירה היפה שזכה הרב אודס להוציא מתחת ידו%אותו 

                                                 

) א"סנהדרי� ז ע(ס שלנו "ואול� נראה שהש, המחבר מביא מדרש שכנראה מצדיק את אהר�   7

רות מ� כ� מביא הוא עוד מקו. ע� כל ההבנה אליו, ")'בוצע בר0 נא1 ה("שולל את המעשה 

עיקרה של ב).   אינו דומה כל כ0 לענייננו68'  עמ‡È‰ ˜È„ˆ ˘È‰נראה שהסיפור מ(האחרוני� 

תנא דמסייע כ, ע� זאת. פרק ז, 'פרקי�'וש� ב,  סו� שער ראשו�	ÌÈÈÁ‰ ˘Ùראה בסוגיה זו 

, א"הלכת של הרב יהודה קופרמ� שליט%לציי� את שיטתו מרחיקתיש , לדברי הרב אודס

ראה בספרו (כדרגה שאפתנית המהווה אתגר ג� לאחר מת� תורה "  לשמהרהיעב"המציבה 

‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ùואיל2820' במיוחד עמ, 3מדור ו פרק ,  כר0 ב (. 




