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    הקדמההקדמההקדמההקדמה
, כשההתיישבות באר9 ישראל החלה לקרו" עור וגידי", לפני כמאה ושלושי" שנה

ל להכי� עצמנו לבניי� בית המקדש וללמוד את הלכות המקדש "קרא החפ9 חיי" זצ

א: מגמה זו נקטעה בפרו9 , לקריאתו נשמעו הדי" רבי" ברחבי אירופה. וקודשיו

 .מלחמת העול" השנייה

אי� , בירושלי" ובגבולי�, ות היישוב באר9 ושגשוגוע" התפתח, בזמננו אנו

 .צרי: לומר שמ� הראוי לעסוק בהרחבה בתחומי" אלו

הינו במה לעוסקי" בהלכות המקדש וקודשיו מתו: ציפייה ' מעלי� בקודש'

הלימוד מתרכז א: בסדר ' בית הבחירה'בכולל . לבניי� בית המקדש במהרה בימינו

 .קודשי"

לושה של מעלי� בקודש אנו פותחי" במכתבו של הרב את הגיליו� העשרי" וש

 ,הקורא להרחיב את מפת לימוד התורה בתקופתנו, א"אהר� ליכטנשטיי� שליט

יני קדשי" בבניית ילימוד ענשל  ו וערכיותכניאת להחזיר עטרה ליושנה ולהחדיר "

 ".וחני וזהות" התורנית של תלמידינועולמ" הר

חסד ועוד , חקיקה, יישוב האר9 – בי"ל עסק בתחומי" ר"הרב חנ� פורת ז

וא� לימד בו , בכרמי צור' בית הבחירה'בי� השאר סייע להתפתחותו של כולל . ועוד

. ואנו השבנו לו חיבה תחת חיבתו, חיבה יתרה הייתה לו למקו" זה. כמה שני"

העלה מזיכרונו מעט סיפורי" המאירי" את , חברו ותלמידו הקרוב, גדליה גינזבורג

 .המופלאהדמותו 

שאמור לראות אור כחלק מספר , מובא בגיליו� מאמר פרי עטו של חנ�, בנוס�

בשדה 'מופיעי" במדור , ועל חלקו של חנ� בו, פרטי" על הספר. 'ירושלי" הבנויה'

 .'ספר

משה הרב אחד מבני העלייה שחבשו את ספסלי בית המדרש בכרמי צור היה 

כמעט . ה תורתו עיקר ומלאכתו טפלעש, מנהל חשבונות במקצועו, משה. ל"כה� ז

כדי ' בית הבחירה'ומספר שני" למד בכולל , את כל שנות חייו הקדיש ללימוד תורה

 .בנו אלעד שרטט קווי" לדמותו. להכי� עצמו לעבוד בבית המקדש

* * * 

המבקש ליישב את , ל" נפתח במאמרו של הרב חנ� פורת זדרישת המקדשדרישת המקדשדרישת המקדשדרישת המקדששער 

ת המקדש השלישי בידי שמי" ע" המצווה המעשית החזו� והנבואה על בניי� בי

 .לבנות את בית המקדש בידי בשר וד"
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ינסקי 'הרב שלמה הירש מקשה במאמרו על הפתרו� שהציע הרב טיקוצ

לשיטת הרב . להקרבת קרבנות כאשר מקומו המדויק של המזבח אינו ידוע

הרב .  ל אמהנית� לפתור את הבעיה בבניית מזבח קט� שגודלו אמה ע, ינסקי'טיקוצ

 .ומביא ראיות לדבריה", הירש מציג את דברי המתנגדי" לפתרו� זה

מאמרו של הרב יחזקאל פייגלי� מוקדש לזיהוי מיקומ� של הלשכות שהיו 

ל ובדעות "מתו: עיו� במקורות חז, בארבע פינותיו של בית המוקד שבצפו� העזרה

 .הראשוני"

 של מאמרו רחב ההיק� של מובא חלקו השני, עבודת המקדשעבודת המקדשעבודת המקדשעבודת המקדששער , בשער הבא

שהתפרס" בגיליו� , בחלקו הראשו� של המאמר. זהר עמר על כלכלת המקדש' פרופ

תו: הערכת העלויות השונות , סקר המחבר את קרבנות הציבור שבמקדש, הקוד"

בחלק שבגיליו� זה עוסק המחבר . בתקופת בית שני והשוואת� לעלויות בימינו

ול כלכלת המקדש על תושבי ירושלי" בהשלכות של ניה, בקרבנות היחיד

 .ובהשפעות האקולוגיות על העיר וסביבותיה

עומק ) פותח מאמרו של הרב יעקב מד� על שלושה רובדישער הקרבנותשער הקרבנותשער הקרבנותשער הקרבנותאת 

במוקד המאמר ניצבי" שאלת הזרות של עבודת הקרבנות בעול" . בטעמי הקרבנות

 הבחנה בינה ובי� והניסיו� לקרבה לתודעתו תו: כדי, המושגי" של האד" המודרני

ותודתנו ', ירושלי" הבנויה'ג" מאמר זה הינו חלק מספר (העבודה הזרה הגסה 

 ).פרסו"למאמרי" ה מת�על , יהודה עציו�, לעור:

יוס� ברונשטיי� מתייחס לצור: . אל קרב� החטאת – מטעמי הקרבנות בכלל

ומתו: כ: מתבארת , בכפרה על חטא הנעשה בשוגג ועל טומאות שאינ� חטא בעליל

 .משמעות עומק של קרב� החטאת

. מאמרו של הרב שלמה זאב פיק עוסק באיסור לשנות קרב� לקרב� אחר

או , השאלה המרכזית הנידונה היא הא" האיסור נובע מחסרו� בעלות של המקדיש

 .אגב כ: מתבארת הזיקה הממונית שבי� אד" לקרבנו. מתוק� קדושתו של הקרב�

המציג , של הרב מנח" קמפינסקי פותח מאמרו הקדושה והמקדשהקדושה והמקדשהקדושה והמקדשהקדושה והמקדשאת שער 

 –ביחס לעיקרו של המקדש , �"" והרמב"הרמב, שתי תפיסות שונות של ענקי הרוח

 .המזבח ועבודת הקרבנות מכא� וקודש הקודשי" וארו� העדות מכא�

מאמרו של הרב יעקב אפשטיי� עוסק במאפייניה של הבמה הגדולה שהותרה 

ובי� הימצאות ארו� העדות במקומו ובקשר בינה , בטר" נקבע המקדש בירושלי"

ואת , המחבר מברר את סיבת היתר הבמות בכל תקופה ותקופה. בקודש הקודשי"

 .הגדרי" ההלכתיי" הנוגעי" לבמה הגדולה

לוי ב� גרשו" ' הרב כרמיאל כה� עוסק באחת מדרכי הלימוד הייחודיות של ר
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הלכות המקדש וביישומה במספר סוגיות ב, בעניי� עונשי� ואזהרות) ג"רלב(

 .וקודשיו

 ד� הרב איתי אליצור בשאלה כיצד נית� לצר� אד" המועדי" במקדשהמועדי" במקדשהמועדי" במקדשהמועדי" במקדשבשער 

 .ומציע פתרו� מעשי לכ:, שאינו שומר מצוות לחבורת הפסח

אלא , לא מופיעה סקירת ספר שָ=צא לאור, שלא כהרגלנו, בשדה ספרבשדה ספרבשדה ספרבשדה ספרבמדור 

יהודה עציו� . 'ירושלי" הבנויה' ספר –התייחסות לספר שנמצא בתהליכי הכנה 

של ירושלי" עשירה שיציג תמונת עתיד , מספר על תהלי: הגיבוש של הספר

 . וחות" בפנייה לקבלת משוב מהקוראי", בבניינה

שבו דיו� מחקרי , ישעיה נבנצל'  מובא מאמר קצר מאת פרופתגובותתגובותתגובותתגובותבמדור ה

 א על צורת לח" הפני" המשתקפת"זהר עמר בגיליו� כ' משלי" למאמרו של פרופ

 .במטבעות קדומי"

 ,ע<ה נעלה בקודשע<ה נעלה בקודשע<ה נעלה בקודשע<ה נעלה בקודש

 המערכת
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    הרב אהרו� ליכטנשטיי�הרב אהרו� ליכטנשטיי�הרב אהרו� ליכטנשטיי�הרב אהרו� ליכטנשטיי�

    קריאה גדולה לחידוש הלימוד קריאה גדולה לחידוש הלימוד קריאה גדולה לחידוש הלימוד קריאה גדולה לחידוש הלימוד 
    בענייני המקדש וקודשיובענייני המקדש וקודשיובענייני המקדש וקודשיובענייני המקדש וקודשיו

 ,בכל אתר ואתר, משקי עדרי הצא�, מרביצי תורה לכבוד

 ,השלו" והברכה

מ� העתיקות שבמסורות תכניות לימוד תורה בראשית דרכ" של ילדי ישראל היא 

יבואו טהורי" " .לימוד והוראת תחו" הקדשי" המופיע בספר ויקראהפתיחה ב

 ".ויתעסקו במעשה טהורי"

מתו: תחושה שהדבר בזמננו קשה , נשחקה במידה משמעותיתזו  תמסור, לצערנו

נית� אמנ" להבי� את השינוי הזה וא� להזדהות ע" הגורמי" שהובילו להעדפת . למדי

כני ו חס לנו ואל לנו להתעל" מת–ע" זאת ו; תחומי לימוד אחרי" במרוצת הדורות

 . עול" של מקדש וקודשיו

נתינת מעמד נחות לעול" מצרי: להיות ברור לנו שמעבר לעצ" הסלידה מדירוג ו

לא יעלה על הדעת שלימוד של תחומי , שהינו מעיקרי וגופי תורה, כל כ: עשיר

 .דשי" יעשה מקופיא ולא מקיבעאוק

ניתנה עדיפות , וג" בהמש: הדר: בתקופת הראשוני", ל"נכו� הדבר שכבר בימי חז

.  נשי" ונזיקי�,המרוכזי" בסדרי מועד, מעשית ללימוד תחומי" הנוהגי" בזמ� הזה

א: בדר: זו לא , סביר להניח שהיה בכ: משו" התוויית מבנה וסדרי לימוד מתאימי"

 .מהברמה הולמת ומתאי, דשי"ו מקו" נכבד לתחומי קקצאתהיה משו" התעלמות מה

יתכ� שדווקא בזמננו קיי" צור: לחיזוק לימוד זה במסגרת שיבת ציו� והרחבת י

דווקא בתקופתנו יש לשאו� להחזיר עטרה ליושנה ; מפת לימוד התורה הכרוכה בה

דשי" בבניית עולמ" הרוחני וזהות" ויני קי לימוד ענו של וערכיכניותאת ולהחדיר 

 .התורנית של תלמידינו

מלאכה זו היא . כניות הלימוד באופ� מפורטולקבוע את תאמנ" אי� בכ: כדי 

כניות לימוד הנדרשי" להתאי" את הלימוד ומלמדי" ומעצבי ת, חלק" של מחנכי"

. ניינ"ולהיק� ועומק ע לציבור התלמידי" שלה" בהתא" לרמת מיומנות" בלימוד

דשי" ויני קידאי שמ� הראוי ומ� הרצוי לכלול לימוד ענ ו–אשר לפ� העקרוני , בר"
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בעיסוק בתחומי" אלו חייב להיות פ� . כמרכיב יסוד בלימוד התורה בשלביה השוני"

 . ולא כתחו" שנדחק לקר� זווית, של לימוד יסודי

הדעת על לימוד חלקי" נכבדי" של מסכתות יסוד מסדר את יש לתת שתכ� יי

 א: נית� ג" לבחור חלקי" ,ולכל הפחות חלקי" יותר מצומצמי" מה�, דשי"וק

הפרקי" העוסקי" , כגו� פרקי" ממסכת חגיגה, עשויי" להיות קלי" יותר לתפיסהה

פרקי" אלו עשויי" לפתוח צוהר לעול"  .ורוב מסכת יומא, בקודשי" במסכת פסחי"

 .יצירת קשר נפשי עמולהביא לעשיר זה ו

 ,הוהתורה והמצו בברכת

 אהר� ליכטנשטיי�
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    גדליה גינזבורגגדליה גינזבורגגדליה גינזבורגגדליה גינזבורג

    לללל""""חנ� פורת זחנ� פורת זחנ� פורת זחנ� פורת זי על י על י על י על יייימעט מזיכרונותמעט מזיכרונותמעט מזיכרונותמעט מזיכרונות
זכה חנ� ונפטר בש" טוב מ� 

,  ימיו היו מלאי".העול"

עשייה בלימוד )שנותיו ברוכות

הקמת ארגו� ב, והרבצת תורה

" מפעל"זמת וי ב,חסד גדול

 שומרו� ,ההתנחלות ביהודה

בצניעות  לוהכ ו–ועזה 

 .ובענווה רבה

רבי" כתבו , רבי" ספדו לו

ועוד יכתבו על האיש ועל 

מו ההיסטורי על חות. פועלו

 שנות 50)אות" ליקטתי מלמעלה מש אצר� כא� מספר זיכרונות .יכתבו אחרי"

 .כרותנויה

    : על לשונו: על לשונו: על לשונו: על לשונו""""התנהתנהתנהתנ

של אלו� " שטיבל" בא חנ� להתפלל שחרית ב,"וישלח"בשבוע פרשת , לפני כשנתיי"

זו שבת ' חזו� עובדיה'הרי , מזל טוב ":לאחר התפילה נתתי לו שלו" והוספתי. שבות

ג" ברכות יעטה  ": ותו: כדי דיבור ענהינת� עיניו בעיני, חנ� חיי: ".וה של:הבר מצו

כאשר התעשתתי .  צחק ונפרד,כשראה שלא הבנתי את תגובתו חזר עליה". מורה

 מכ: שהכנתי תשאני זוכר את תארי: הולדתו נובעהעובדה  הרי .ירדתי לעומק כוונתו

והוא היחיד , ה"לימודנו בכפר הראבעת ,  שני"53זה היה לפני . אותו לקריאה בתורה

בה ש, הטבעיות, יפור זה הוא הספונטניותהמיוחד בס. 13לפני גיל ' תה טישהגיע לכ

 .: שהיו שגורי" על לשונו"היה מעלה על לשונו פסוקי" הולמי" מתו: רוב ספרי התנ

     מאמ9 ומעודד מאמ9 ומעודד מאמ9 ומעודד מאמ9 ומעודד,,,,בשליחות הע"בשליחות הע"בשליחות הע"בשליחות הע"

ב " לארה,"גוש אמוני" "מראשי, קה סלוני"באו חנ� וצבי) 1977(ח " תשלבתחילת טבת

 את 'ימכור'יורק ולהשפיע עליו שלא )פגש ע" ראש הממשלה מנח" בגי� בניויכדי לה

רכי הסברה ובהמש: ביקרו במספר קהילות לצ. 'הסכ" שלו"'יהודה ושומרו� תמורת 

וכמוב� , באות� שני", אוהיו, בקליבלנד" בני עקיבא"שליחי משנו יאנו ש .היועידוד עלי
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חנ� . קשיי"ההישגי" ועל ה, פרנו על המתרחשיס. אורחי" יקרי" אלושמחנו לארח 

ועד , יו" בקהילת קליבלנד די היה בו כדי לגלות עד כמה רב השובע: "כתב ביומני כ:

ר "יה. וע" זאת יש כא� לבבות פועמי" לציו� ויש שכר לעמל... כמה וישמ� ישורו�

ל "לנגד עיניכ" מאמר חזיהי . שתשרה שכינה במעשי ידיכ" ותראו ברכה בעמלכ"

 ". חנ� פורת,בברכת עלו עלה ונעלה. אגרא –לפו" צערא : הנפלא

    כוחה של תפילהכוחה של תפילהכוחה של תפילהכוחה של תפילה

הוא . שובי" למע� הסכ" מדיניי המאבק הראשו� כנגד פינוי יתרחש שנה ה30לפני 

זוק חנ� היה שות� בהנהגת המאבק ובחי. סביבהש המושבי" 14)התמקד בעיר ימית וב

אני זוכר . אחז בחבל אר9 זהיאלו החדשי" שבאו להרו בה והתושבי" הקבועי" שנות

ש" למדנו מה כוח� ויכולת� של . בעיקר את השיעורי" שנת� על עבודת התפילה

 שהתקיימה ,באחת העצרות.  לשנות גזרות לטובה המסוגלות,תפילות היחיד והכלל

י: הפינוי ומכיוו� שכבר היינו קרובי" לתאר, ל" נא" הרב נריה זצ,"איקסי""ברחוב ה

רוש ידאג הרב וחרד מפני משבר אמוני והכי� את הציבור להשלמה ע" הג המתוכנ�

ובכל ,  חנ� נא" אחרי מורו ורבו. בנימה פסימית ובטו� הקרוב לבכיהוא דיבר. ..הקרב

 התנגד לגישתו ועודד את האנשי" להמשי: להתפלל ולעשות מה – הכבוד הראוי

חנ� לא  .הויבר בהתלהבות ומילא את כולנו בתקוהוא ד. שנית� כדי לעצור את הנסיגה

, אוש במציאותיכי אי� י, וסח� אותנו איתו,  הוא האמי� בכל לבו."חסיד שוטה"היה 

 .כבר בלתי הפיכי"הינ" ותמיד נית� לעשות כדי לשנות מהלכי" שכביכול 

    שטרי קוד"שטרי קוד"שטרי קוד"שטרי קוד"

נה ויופיה שמרנו על ניקיו( כשפסענו יחד בשביליה המטופחי" של ימית ,באחד הימי"

הרי בסופו של דבר זו החלטה דמוקרטית של " : שאלתי אותו,)עד היו" האחרו�

זהו חוק ועלינו לציית ? היא סוברנית להחליט כ: ומה זכותנו להתנגד לה, הממשלה

ל: את�  ...ויעמידה ליעקב לחוק"נאמר : תשובתו של חנ� הייתה קצרה ופסקנית .!"לו

אי� " שטרי קוד"" ומכיוו� ש, ע" אבותינו על האר9 זהו החוק שנקבע."'אר9 כנע� וכו

 .ה"לכנסת זכות לחוקק נגד הקב

    """"הבית השניהבית השניהבית השניהבית השני""""סודו של סודו של סודו של סודו של 

ו ש" למד( מ בישיבת הקיבו9 הדתי בעי� צורי""כאשר חנ� היה ר,  שני"5)לאחר כ

העלינו זיכרונות . ופגשתיו,  באתי לבקר את בני,)רות צבאי מלאיכשנתיי" בנוס� לש

 אר9 ישראל י ג" צפו� סיני הוא בגבולותיה שלהר? זה קרהלמה : "וש" שאלתי

ה ימעשה הבני ".ונבנתה עיר על תלה", ענה לי" יש כא� סוד גדול" ,!"שהובטחנו עליה
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כ: היה " .ה היא הקבועהיה השנייורק הבני, הופ: לתל חורבות, הראשו� לא צולח

ל  עאזור שנבנה, תיהוכנראה ג" בימית ובנו, כ: היה בכפר עציו�, קדשיהבירושלי" ומ

 ." ע" ישראל לראשונה בהיסטוריהידי

     בכל עת בכל עת בכל עת בכל עתצדקהצדקהצדקהצדקה

מטבעות "כי תמיד כאשר הוא מקבל בחנות י לפני כמה שני" סיפר לי באקרא

צדקה האלא תור" אות" לקופת , הוא לא מחזיר" לארנקו )קלפחות מֶ@( "צהובי"

 ופעמי" רבות סיפרתי, ואמנ" אימצתיו, הוא הציע ג" לי לאמ9 נוהג זה .באותה חנות

 ...בחנות או בקיוסק ממי למדתי

    טחו� והשתדלותטחו� והשתדלותטחו� והשתדלותטחו� והשתדלותייייבבבב

ביטוי לאמונה , "בצעי" שיזאחד המ.  שות� במאבק על גוש קטי�חנ� היה כמוב�

 יו" לפני 40(ה "בראש חדש תמוז תשס". מאמי� וזורע" היה ,אה עד הרגע האחרו�מל

אחרי  .י במושב גדידבחממות של אמנו� טרבלס שתילי פלפל שתלנו יחד) הגירוש

 שאנו מתקני" במעשינו את חטא המרגלי" שבדיוק כ:דבריו המרגשי" של חנ� על 

קשתי שיכתוב לי מזכרת מאותו יב, טחו�י חסרי אמונה וב,ביו" זה יצאו למסע" לאר9

ומתפללי" , אנחנו קבלני" להשתדלות, איננו קבלני" לניצחונות: "הוא כתב לי. אירוע

ואור וטוב ! ננצח –בעזרתו יתבר:  .ויצליח בעדנו, השתדלותנויתבר: יראה את ' שה

 ".מחנ� פורת

    פותח בניגו�פותח בניגו�פותח בניגו�פותח בניגו�

ר הרב "כ: ג" נהג מו(כשהזמנתי אותו לשיחה בפני קבוצות נוער אהב לפתוח בניגו� 

פע" אמר . בעת הניגו� היה מתרכז במחשבותיו ומסדר בראשו את דבריו ).נריה

ועל דר: הפשט אמר שניגו� משות� ע"  ...וה ש" את הדברי" בפי" אלו הקבשברגעי"

 .התלמידי" פותח את הלבבות ויוצר חיבור

    הומורהומורהומורהומור

הייתה מתגנבת לעתי" שובבות , יחד ע" הרצינות והלהט שהיו בדבריו בעת שיעוריו

לא פע" היה . ספרות שקרא בילדותוהנעורי" ובבת שחוק היה מעלה דמויות מתו: 

הצעירי" לא  .ב� גילו, יי זורקי� והיה קור9 אלאלימל:את ה או "מזכיר את ילדי חסמב

 .לה" יש גיבורי ילדות אחרי", הבינו
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    ????אומראומראומראומר הוא  הוא  הוא  הוא חתול מהחתול מהחתול מהחתול מה

, התרשמנו ,שמענו אותו אז. בכפר עציו�" פור החתוליס" שני" התרחש 15)לפני כ

שאלתי , "אורות"כשלמדנו בעיו� פרקי" חשובי" ב ,בקי9 האחרו� .והסיפור נשכח

. עברו שני" וכבר שכחתי את הפרטי" – ק היה סיפור החתולמה בדיו אותו בהפסקה

ל נלמד פרק ואבל קוד" כ, אספר לכ", בסדר ":אמרו, חשב קצת, אורו עיניו של חנ�

בחלקו  – "יהבנו שהוא מחולק לשניו', ב בשמואל ב"קראנו יחד את פרק כ". :"בתנ

 .'דוד בעזרת הבחלק השני ניצחונותיו של ו, ה לבדו"הראשו� מתוארות פעולות הקב

 ניקיו� כפיו , כלומר."ר ידי ישיב ליכֹב" א"הוא אומר בפסוק כ? במה זכה דוד לעזרה זו

 .ניקיו� לבי� ניצחו� במלחמותה קשר בי� יש כא�. הוא הגור"

 חתולבאמצע התפילה נכנס . ביעי של פסחמכא� עבר חנ� לתיאור האירוע בש

כל הניסיונות להוציאו עלו . דשועמד ליד הבימה של ארו� הקו,  בית הכנסתלאול"

 באמצע ,ולפתע, התפילה וקריאת התורה נמשכו. החתול לא זז ממקומוו, בתוהו

האירוע כולו . בית הכנסת ויצא מבחוזקהלל החתול יי, "שירת דוד"שהיא , ההפטרה

רק חנ� ש" לב שהחתול יצא בעת שקראו את הפסוק .  ובלתי מפוענחהיה מוזר

 בדיוק וזה "פרקי שירה" ומיד נזכר שב,"ולא אשוב עד כלות"ארדו� אויבי ואשיג" "

וייתכ� שזו , צניעותהבבניקיו� גופה ו החתול מוכר כחיה העוסקת !פסוקו של החתול

וכעבור , לוי מופלא זהיחנ� עצמו היה נרגש מג. והוצמד אלי הפסוקבשלה הסיבה ש

סוכתה של משפחת עיטרו ציורי" על החתול והתנהגותו את ,  בחג הסוכות,חצי שנה

 .פורת

    בשטחבשטחבשטחבשטח" " " " חיי"חיי"חיי"חיי""""": : : : """"אירועי התנאירועי התנאירועי התנאירועי התנ

. ולעתי" בו זמנית, בשני" הראשונות של קיבו9 כפר עציו� שימש חנ� במגוו� תפקידי"

אני . יחד ע" המדריכי" הקבועי", כשהוק" בית ספר שדה הוא שימש כמדרי: חלקי

 , שנה40ני  זה היה לפ.זוכר היטב את כניסתנו למערה ליד המושב אדרת באזור עדול"

, היווצרות� של מערות חשבתי שנדבר ש" על תהלי:. כשהצטרפתי לצוות המדריכי"

: וקורא לאור "והנה חנ� מוציא תנ, על נושאי" דומי"ו מציאות עטלפי" במערותעל 

דבר " לא היה זה לימוד של ."בהיותו במערה תפילה, לדוד"נר את מזמור התהילי" 

 . כאילו נכתב במערה זו עצמהממש , "דבר באתרו"אלא של " בעתו

לסיור , לתל זי� בדרו" הר חברו�, צוות מדריכי", חוויה דומה הייתה כשיצאנו

עמדנו . מחבר ספרי פרשנות ידועי", ל"ליו" זה הוזמ� ג" הרב יהושע בכר: ז. בשטח

וצא דוד את המדבר שבו מ, על התל וחנ� פרש ידיו ותיאר את מקומו של שאול

היינו ממש בתו: . מלשיני" לפני המל: על דוד, הזיפי", זי�וכיצד אנשי , מסתור
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: אני זוכר את דבריו של הרב בכר: שאמר. כאילו היא מתרחשת כא� ועכשיו, התמונה

מעול" לא הבנתי אותו כה , עשרות פעמי" למדתי ולימדתי את הפרק הזה בתהילי""

 ".כמו היו" טוב

    """"ע" אבני השדה ברית:ע" אבני השדה ברית:ע" אבני השדה ברית:ע" אבני השדה ברית:""""

דות אח"חנ� אימ9 את רעיו� 

של הרב קוק והביאו " העולמות

.  בעת הדרכת טיולי"לידי ביטוי

 השתדלנו אנו בעקבותיו

להתייחס לכל מרכיבי הנו� 

, תפיסה כולית, ולקשרי" ביניה"

כ: יכול היה להסביר על  .כוללת

מיני צמחי" , שכבות גיאולוגיות

א� על פי , או בעלי חיי" שפגשנו

שלא למד נושאי" אלו בצורה 

ני זוכר סיור שבו א. מסודרת

ה ומרו , חנ� דיבר כזק� ורגיל על צמח נדיר.איש טבע ותיק ,השתת� עזריה אלו�

 .צר בתשובה לשאלתו של עזריהורק בקושי יצא מ� המ,  דייק בשמואבל לא ,כחולה

וחית השדה  כי ע" אבני השדה ברית:" :פעמי" רבות ציטט את הפסוק מספר איוב

 מכלול יחסינו ע" כל הנמצאהמבטא את  לשאו�  כאידיאל שאליו יש– "השלמה ל:

 .בהרי חברו�

    ))))מתו: יומנימתו: יומנימתו: יומנימתו: יומני((((בתקופת המחלה בתקופת המחלה בתקופת המחלה בתקופת המחלה 

התבוננתי . � שג" חנ� השתת� בויקר התפללתי במניו הב....עעעע""""א במנח" אב תשא במנח" אב תשא במנח" אב תשא במנח" אב תש""""ככככ

וסיי" קרוב , הארי: בתפילת העמידה. בפסוקי" שבה" הגביה קולו מעט, בריכוזו, בו

 ענה לי ."?מה שלומ: חנ� ":אלתי בפשטותבתו" התפילה ש. 9"של חזרת הש" מודי""ל

 הוא עלה והתרומ" .!"מצוי� –אחרי התפילה , עכשיו: "נרגשות, בפני" לוהטות

הוסי� ". יצא מהתפילה אחרת ממה שנכנס אליה"וכפי המאמר החסידי , בתפילתו

, כבר בימית ", אמרתי,"חנ�" ".לא ידעתי עד תקופה זו מה כוחה של תפילה ":ואמר

אבל זו ",  ענה,"נכו�!". " נתת לנו שיעורי" על כוחה של התפילה, שנה30) ללפני קרוב

 עכשיו אני .ה על צרכינו הפרטיי" והכלליי""תמיד הייתה תפילה כדי לבקש מהקב

ד נרגש כשאמר זאת ו היה מא.!"וזה משהו אחר, ה"מתפלל רק מתו: דבקות בקב

 .ועיניו כמעט דמעו
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, בביתו,  קבוצת חברי" לחגוג עמו באהאאאא""""במוצאי שבת פרשת וישלח תשעבמוצאי שבת פרשת וישלח תשעבמוצאי שבת פרשת וישלח תשעבמוצאי שבת פרשת וישלח תשע

שירי" , "מעט מ� האור"הכנו ד� ע" שירי אר9 ישראל מתו: דפי  .מסיבת יו" הולדת

שבת )פתח באחת הזמירות של מוצאי" בעל מנג�"מכיוו� שה. כדי לשיר בצוותא, שאהב

השיר  וכמוב�, ה"נסחפנו לעוד ועוד זמירות ושירי" שהיו נהוגי" בישיבת כפר הרא

חנ� התלהב וסיפר על אות" ימי" . של הרב נריה" פייגל:"ע" ה" יער הלכתיאני ב"

קרתי יכשב. שרנו ג" את שירי אר9 ישראל שאהב.  אתמול היו שנה כאילו50שלפני 

ורחל אשתו אמרה שחנ� אמר , ראיתי שד� השירי" מוצמד למקרר, בבית" לאחר זמ�

נעוריו בישיבה יחד ע" שירי זיכרו�  .שנהנה בערב מאולתר זה כפי שלא נהנה זמ� רב

 .האר9 הטובה היו באמת אהבותיו הגדולות

מצליח להתהל: בעזרת בניו . מצבו הפיסי של חנ� קשה ....אאאא""""ג בשבט תשעג בשבט תשעג בשבט תשעג בשבט תשע""""ככככ

דשי" הללו ממשי: לתת שני ובכל הח .אבל העיקר ראשו צלול, מהבית לבית הכנסת

, כמדומני, ושני הספרי" האהובי" עלי, "אורות"ובספר " מסילת ישרי""שיעורי" ב

כשהנושא המרכזי , "זרעוני""מתו: " יסורי" ממרקי""היו" סיימנו את הפרק . ביותר

תפיסות עמוקות , ה"בקב ותפקידה בחיזוק האמונה" כפירה"הוא מה מקומה של ה

 .... יש בה צור:– כ�, לתת מקו" ג" לכפירה, ל"ואמיצות ביותר של הרב קוק זצ

ואז הוא , "שבת שלו""לאחל לו , תיקי" לידו חברי" ו4)3בסיו" הלימוד נותרנו 

, הכתובי" בלשו� ספרותית,  הקשי""דבריהשאל הא" הוא מצליח להסביר לנו את 

אמרתי לו שהוא מיטיב לפשט את המושגי"  .והעוסקי" ממש ברומו של עול"

סב אז ה.  כל כ:א מרחיב את כלי הקיבול שלנו להבי� ג" תפיסות גבוהותווה, והמילי"

הדברי" , לי"ילו לא רק מ א, כלומר."ואני חי את זה"ו ואמר  את ראשלאט לאט

  .אני חי ומרגיש בדיוק כ:, הנשגבי" הללו אינ" חיצוניי" לי

* * * 

 ואמרתי יכשחזרתי הביתה רחצתי פני. ויה הורדנו דמעות על אד" כשרובעת הל

לשמוע ,  שזכיתי להכיר את חנ� במש: עשרות שני",אני .לי אסור להתאבל – לעצמי

לגלות את מידותיו הטובות ונוע" הליכותיו ע" , שיעורי תורה רבי" ומגווני" מפיו

. מחיי: ומחנ: ג" עתה,עבורי חנ� קיי" !י ואשרי חלקיי אשר! עשיר אני–הבריות 
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    אלעד כה�אלעד כה�אלעד כה�אלעד כה�

    ממממ""""הכהכהכהכ, , , , לללל""""הרב משה כה� זצהרב משה כה� זצהרב משה כה� זצהרב משה כה� זצ, , , , על אבאעל אבאעל אבאעל אבא
ל " ייש" בחייו את הדרכת חז,הרב משה כה�, אבא

לפרנסתו עסק ". " דר: אר9יפה תלמוד תורה ע"

הוי "נזהר בעקביות לקיי" , ע" זאת. בניהול חשבונות

היה הול: ומצמצ" ". ממעט בעסק ועסוק בתורה

והול: ומוסי� כפי יכולתו , מהזמ� המוקצב לעסק

ב זמנו ועד שעלה בידו להקדיש ר, בעסק התורה

ולמלאכתו , מבוקר עד ערב למד בכולל. ומרצו לתורה

ו" יבוקרי את , הערב המאוחרותהותיר את שעות 

כ: זכה וסיי" ". בי� הזמני""ובעיקר את ימי השישי 

אב� "כל חלק וכ� למד את , "יורה יורה"לימודי רבנות 

, דשי" בעיו�וקואת דיני ה בלימודי הדיינות" העזר

 .א"שיבבת המקדש כהכנה עיונית ומעשית לעבודת בי

. ש" היה לומד ד� יומי, המכפלהרגיל היה לקו" בהשכמה לתפילת ותיקי� במערת 

 .טר" לימודו הקבוע, על הד� היה חוזר בכולל בתחילת סדר בוקר

בה" למד שא� בימי" . מבלי לדבר שיחה בטלה, תלמודו היה בהתמדה עצומה

ג" כאשר היה מתפתח דיו� סוער . ללא חברותא היה לומד בשקידה וכותב כל העת

היה אבא , "ו" הסערמסביב יה" דעתו ושכל אחד היה מביעכ, ומעניי� בבית המדרש

 .ואינו מסיט עצמו ממנו א� לא לרגע שקוע בלימודו

ג" את הקרובי" לו לא עירב אבא בקשיי התמודדותו ע" הניסיונות הקשי" 

כמו ג" הצער הרב על פטירת אמנו , קשיי" אלה. עבודתובהקשר לבריאותו ולעבר ש

לא הביאוהו להפחית , ראשית דרכ"ל שהייתה תומכת בו ומעודדת אותו מ"המנוחה ז

 .מהתמדתו ושקידתו

התורה הדריכה . דעת התורה למעשהאת הייתה מגמתו לברר , בכל נושא שלמד

 בלימוד מעמיק של הלכות ה אצלו הציפייה לבניי� בית המקדש התבטא,כ:. את חייו

 לימוד שיהווה הכנה של ממש לעבודת המקדש ולהדרכת כהני" ,המקדש והקרבנות

היה מעודד את בניו לקבוע עתי" ללימוד הלכות . י" ברגע שיתאפשר הדברנוספ

 .המקדש כצו השעה בעת הזו
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כאשר התלבט בהבנת סוגיה היה פונה בפשטות ג" .  על אישמעול" לא התנשא

 .ה לאמיתהילאברכי" הצעירי" ממנו בשני" רבות וד� עמ" עד שנתלבנה הסוג

שואל , כל אד" היה פונה בחיו:ל. אבא היה מאיר פני" לכל אד" באשר הוא

לעתי" קרובות היה . רואה את הטוב שבו ומגלה לו הערכה על כ:, בשלומו בכנות

 והכל בחמימות ,מעודד ומחזק, מקשיב, שומע מאנשי" על קשיי" והתמודדויות

 .ובאהבה

היה משתדל . "אוהב שלו" ורוד� שלו"" ,דבק היה אבא במידתו של אהר� הכה�

לא היה חוס: מזמנו וממרצו ,  בי� אד" לחברו ובי� איש לאשתורבות להשכי� שלו"

 .וא� מהונו חילק בעת הצור:

, בה התורה נחלקת לפלגי" ולבתי מדרשות שוני"ש אבא כאב את המציאות

היו  כי בעיניו, מעול" לא השלי" ע" מצב זה. שאינ" מבררי" את דר: התורה יחד

אמיתה את במטרה משותפת לברר , המחלוקות בסיס לדיו� משות� ולהפריה הדדית

 .של הורה

, ביניה" עולי" חדשי", קובע היה שיעורי תורה עבור אנשי" שלא הורגלו בלימוד

 .להטעימ" מתורת חיי", והיה לומד אית" בנחת

, "הצנע לכת"כל מעשיו בתורה ובחסד היה עושה ב. לא היה מחזיק טובה לעצמו

 .ולא נהג לדבר עליה" כלל

כאשר היה חושש שמישהו מתקשה לשל" לו . גמילות חסדג" במלאכתו שילב 

היה מאפשר לו לדחות את התשלו" ולעתי" א� מוותר על , שכר עבור עבודתו

 .התשלו" לגמרי

היה , מגיל קט�, לכל אחד מה". י"קיע בחינו: ילדיו לתורה ויראת שמרבות הש

, מו לכוללבימי חופשות הביא אות" ע. מפנה זמ� מסדר יומו העמוס ללימוד איתו

כדי לחבב עליה" את הישיבה במחיצת תלמידי חכמי" ואת יני מתיקה  מעבור"קנה ו

 .העיסוק בתורה

. בי� פעולותיו הרבות היה אבא ג" ממקימי בית הכנסת התוניסאי בקרית ארבע

מש: כשלושי" , קורא בתורה ומוסר שיעור בגמרא מדי שבת בשבתו, ש" היה מתפלל

 .שנה

בה היה נכנס לבית שבאותה שעה , דש בבוקרולה בשבת קהתבקש לישיבה של מע

 .הכנסת להתפלל
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  דרישת המקדש
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    לללל""""חנ� פורת זחנ� פורת זחנ� פורת זחנ� פורת זהרב הרב הרב הרב 

    !!!!ייייאת" יַדאת" יַדאת" יַדאת" יַד
K ֹו ִיְמל'ה.  JֹוְננI ָיֶדיC'הִמHְָד/ , ' הָמכֹו� ְלִ/ְבGָ CBְַעְלBָ, ֵאמֹו ְוִתFֵָעמֹו Eְַהר ַנֲחָלְתCיBְִב"

 .)יח) יז,ו"ט שמות (!"ָל" ָוֶעדֹוְלע

בר נושאי" אותנו הרחק וגבוה מֵע, 'שירת הי"'החותמי" את , אלהפסוקי" 

מלכות לעת גילוי , עבר חזו� הגאולה השלמה לא, בו נאמרה השירהר שאזמ� מקו" וַלַל

 !"ָל" ָוֶעדֹוK ְלעֹוִיְמל' ה: " כולובעול", נצחָל' ה

מופיעי" כא� " לוכהמ"ו" מקדש" ,"כו�ָמ"ביטויי" הש עובדהיש לשי" לב ַל

 שלא היינו מודעי" לה"  מושגי"נסתר שלוחושפי" לפנינו עול" , מקראראשונה Eַָל

 .עד כה

ר שא גנוזי" אפוא היסודות והשורשי" לכל תורת הגאולה בחתימת שירת הי"

ומה L. ו� הנביאי" ובדברי חכמי" והוגי" בחז,במרוצת הדורותהסתעפה והתרחבה 

,  חזו� הגאולה מתו: פשוטו של מקרא כדי להאיר אתאלהפסוקי" עלינו להעמיק ב

השוטפי" וגואי" ' מעייני הישועה'משורות הבאות ננסה לדלות כמה נטפי אור ַבו

 .בשירת הי"

    חמישה שלבי" במהל: הגאולהחמישה שלבי" במהל: הגאולהחמישה שלבי" במהל: הגאולהחמישה שלבי" במהל: הגאולה

, תהלי: הדרגתי ב� חמישה שלבי"נפרש לפנינו  ההשירבפסוקי" החותמי" את 

 :כלהל�

 .כניסת ע" ישראל לארצו – "ֵאמֹויBְִב"  ::::שלב ראשו�שלב ראשו�שלב ראשו�שלב ראשו�

יש  (השתרשות בההשבות באר9 ויהתיה – "ְוִתFֵָעמֹו Eְַהר ַנֲחָלְתC " :שלב שנישלב שנישלב שנישלב שני

לי" את וכ: מתאר ג" משורר תִה, הריהו אר9 ישראל כולה'' הר נחלת ה'לפרש כי 

, יֵל" Eְֶחֶבל ַנֲחָלהַוַ=Gִ. ... ְיִמינֹוֶזה ָקְנָתה   ַהר,MְבIל ָקְד/ֹו ַוְיִביֵא" ֶאל": הביאה אל האר9

 ).הנ)דנ, ח"ע; "ַוַ=ְ/OEְ �Jֳֵהֵליֶה" ִ/ְבֵטי ִיLְָרֵאל

' הַהPָקֹו" ֲאֶ/ר ִיְבַחר " איתור מדויק של – "' הָמכֹו� ְלִ/ְבGָ CBְַעְלBָ" : שלב שלישישלב שלישישלב שלישישלב שלישי

 .)יא, ב"דברי" י(" ְלַ/�Jֵ ְ/מֹו ָ/", <ֵהיֶכ" Eֹו)ֱא

מקו" אשר Eַ, ל הקמת בית המקדש בפוע– " JֹוְננI ָיֶדיC'הָד/ ִמHְ ": שלב רביעישלב רביעישלב רביעישלב רביעי

 .למושב לו' הווה יא
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, מ� המקדשלה תיָגר שא'  היינו מלכות ה–" ָל" ָוֶעדֹוK ְלעֹו ִיְמל'ה" : שלב חמישישלב חמישישלב חמישישלב חמישי

 . תבל ומלואהותאיר ל, תקרי� ממנו וחוצה

א: , עד עול"', דַעָל'הריהי " ָל" ָוֶעדֹוְלע"הביטוי אמנ" המשמעות הפשוטה של 

 ,עמת בופמה' מלכות הד ְלשהעול" עצמו יהיה ֵע הנסתרת היאמשמעותו אפשר ש

ג "תִהלי" ק" (Eַָ@ַמִי" ֵהִכי� Jְִסאֹו IַמְלכIתֹו JֹEַל ָמָ/ָלה' ה" כי יתויוהוא יעיד בעצ" הוו

 .יותה בכל המלכו"וודע מלכותו של הקביתש, ""הרשבכא� פירש ועל דר: זו ; )ט"י

על השמי" והירח המעידי" על מלכות בית לי" ט בתִה"אמר במזמור פבדומה לזה ֶנ

Jְָיֵרַח ִיJֹו�  .ַזְרעֹו ְלעֹוָל" ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶ@ֶמ/ ֶנְגRִי" :'אשר היא כשרביט למלכות ה, דִוָד

 .)ח"ל)ז"לפסוקי"  (" ְוֵעד Eַַ@ַחק ֶנֱאָמ� ֶסָלה,עֹוָל"

 הואהיעד העליו� . גאולה לאומית וגאולה אוניברסלית – גאולהַלאפוא י פני" תש

גאולתו א: הדר: אליה עוברת דר: , "ָל" ָוֶעדֹוK ְלעֹו ִיְמל'ה", האוניברסליתהגאולה 

 .מעמיק בה שורשי" ובונה את בית מקדשו, ארצוה לעוֶלהלאומית של ע" ישראל ה

. גאולה האוניברסלית ַלמציאותאחיזה Eַלא תתאפשר כי ללא הגאולה הלאומית 

,  Eְֹרא/ ֶהָהִרי"' הָנכֹו� ִיְהֶיה ַהר Eֵית"ֶש,  תקו" ראשית נבואת ישעיהורק כאשר, על כ�

 ַהר  ְלכI ְוַנֲעֶלה ֶאל:ְוOְמרI, ְוָהְלכI ַעPִי" ַרEִי" ."ִיַהMֹוי ְוָנֲהרI ֵאָליו Jָל, Sָא ִמMְָבעֹותיְוִנ

 Iְדַבר, Jִי ִמTִ=ֹו� Bֵֵצא תֹוָרה, ָתיוֹוְרחֹוְוֵנְלָכה Eְא, נI ִמRְָרָכיוֵרֹוְוי, ֲעֹקב<ֵהי ַי)Eֵית ֱא  ֶאל',ה

ְוהֹוִכיַח , "יְוָ/ַפט Eֵי� ַהMֹוִי ":יקוי" ג" ההמש:, ורק אז, או אז –) ג)ב', ב" ("י ִמירIָ/ָל'ה

, Mֹוי ֶחֶרב ִיSָא גֹוי ֶאל <א, יתֹוֵתיֶה" ְלַמְזֵמרֹותַוֲחִנ, ְוִכBְתI ַחְרבֹוָת" ְלִאBִי", ְלַעPִי" ַרEִי"

 .)'פסוק ד(" ִיְלְמדI עֹוד ִמְלָחָמה ְו<א

    ????מי יבנה את המקדשמי יבנה את המקדשמי יבנה את המקדשמי יבנה את המקדש

ובידי מי , האחראי למימוש התהלי:מיהו : עדיי� שאלה נכבדהניצבת לפנינו , ואול"

 ?מופקד בניי� בית המקדש

)בונויסבור לפי תומו שר, " JֹוְננI ָיֶדיC'הִמHְָד/  "הקורא במבט ראשו� את הכתוב

 .פלא כצופי" מ� הצדואנו נשב ונחזה Eַ, עול" יבנה בעצמו את בית המקדש)של

הגמרא מציירת  )א"מא ע(במסכת סוכה ו) א"ל ע( במסכת ראש השנה ,ואכ�

י ֵאאו במוָצ, פסחחג הטוב ראשו� של )בעיצומו של יו"נה ייEָבית המקדש שאפשרות 

 שאי� )ב"ע טז(במסכת שבועות היא  הלכה פסוקה והרי:  על כ:י"שואל רש. הזההיו" 

הדברי" [= הני מילי : " היאותשובתו ?טוב ולא בלילה)בית המקדש לא ביו"את בוני" 

ובמסכת סוכה . "בידי שמי" הוא –אבל בניי� העתיד לבוא , בניי� בידי אד"]אמורי" ב
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לה ָגיבנוי ומשוכלל הוא י, י�Gתיד שאנו מַצמקדש הע" וכותב כי יותרא� י "רשמרחיב 

 ."' JֹוְננI ָיֶדיC'הִמHְָד/ ' :אמרשֶנ, ויבוא משמי"

שהרי א" הפסוק בשירת הי" קובע , י"רשתמוה על דבריו אלה של יש לא: באמת 

Eָוכיצד , ד לבנות את המקדש במו ידיוִוכיצד ביקש ָד, נה בידי שמי"שבית המקדש יי

כיצד : זאת ועוד ?ד בנוי ומשוכלל משמי"ֵרולא המתי� עד שֵי, למה בנואו בפועל שבָנ

ִמHְָד/ ": ולא חששו לדברי הכתוב, את הבית השני – הגול כשעלו מ� ה–ציו� י ֵבבנו ָש

 ?" JֹוְננI ָיֶדיC'ה

עצמ" כשלוחיו של את ראו ,  יהושע וזרובבל,ד ושלמהִושָדיש לומר אלא ודאי 

 כפסק –) ח, ה"שמות כ" (ְוָעIL ִלי ִמְקRָ/"ו לקיו" מצות מקו" הפועלי" בפקודת

פה וה תֵקומצ –עשה היא זו )תצַושִמ) א" הא"פ(" בהלכות בית הבחירה "הרמב

 .ככל המצוות המוטלות על ישראל לקיימ� בפועל, ועומדת לעולמי עולמי"

    יד ארוכהיד ארוכהיד ארוכהיד ארוכה

 JֹוְננI 'הִמHְָד/ "אלה את הכתוב אפוא מלכי" ומנהיגי" כיצד פירשו : ווא" תשאל

Cבר קפראבדבריו של ) א" עה(דבר זה מבהירה לנו הגמרא במסכת כתובות  – ?"ָיֶדי :

: ביואר9 כת)לו במעשה שמי"ידא. ואר9)שמי"גדולי" מעשי צדיקי" יותר ממעשה "

ה " הקבשביד אחת העמיד [– )יג, ח"ישעיה מ(' �5 ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶר9 ִויִמיִני ִטGְָחה ָ/ָמִי"'

ִמHְָד/ , ' הָמכֹו� ְלִ/ְבGָ CBְַעְלBָ': לו במעשה ידיה" של צדיקי" כתיבואי –] אר9 ושמי"

 ]".ה בשתי ידיי"בֶנשהמקדש ִנ[= '  JֹוְננI ָיֶדיC'ה

ה"  צדיקי"שה ,אחדדבר הה.  בדרשתו זושני דברי" גדולי" מאיר לנו בר קפרא

שמעשה שלה" קרוי מעשה : "י ש""דברי רשוכ,  במו ידיה"יבנו את בית המקדשר שא

שמעשה בניי� המקדש גדול ממעשה שמי"  – השניוהדבר ". דוש ברו: הואידיו של הק

ואילו , פעלו כל אחת בפני עצמהר שא" נפרדות יילפי ששמי" ואר9 נעשו ביד, ואר9

כי השראת     .... שמי" ואר9 שמי" ואר9 שמי" ואר9 שמי" ואר9י"י"י"י"שקשקשקשקווווננננוכ: , יחדיוהידיי" שתי  מתלכדותבעת בניי� המקדש 

מעשה , ה ויורדת אל תו: הבניי�אלא שהיא שוָר', מעשה שמי"'כינה הריהי בוודאי הש

כי שוב  וכ: מתברר – את אבני הבית יָהסלֶעוהוא חצב ִמ,  אשר לו ניתנה האר9–אד" 

ְמָנ" ֵיֵ/ב ֱא'ה כי ובו מתגֶל, <הי" ואד"<הי" ואד"<הי" ואד"<הי" ואד")))) בי� ֱא בי� ֱא בי� ֱא בי� ֱא מקו" המפגש מקו" המפגש מקו" המפגש מקו" המפגשהמקדש הוא <ִהי" ַעל )א1

 .'ָהOֶר9

 ה" שלוחיו של מקו" – בוני המקדש –די" כי הצדיקי" נו לֵמאצנמ, מכל מקו"ו

וראה זאת בפרק ( של המשלח" ידו הארוכהידו הארוכהידו הארוכהידו הארוכה"כדר: שהשליח נקרא , וה" ה" ידיו

 ). טי�ִגהרביעי של מסכת 
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 שזהו פשוטו י"דלֵמובמבט על הפסוק כולו אנו , ראש הפסוק מעיד על סופו ,ואכ�

ובוודאי לא , "ֵאמֹו ְוִתFֵָעמֹו Eְַהר ַנֲחָלְתCיBְִב"תחילה אומר הכתוב  שהרי .של מקרא

פו שענני הכבוד  ויַצ,הבאפס מעשעל חו� י" סו� שבו ישראל יעלה על הדעת שֵי

ראו ו –שהלכו במו רגליה"  כדר: ,אלא. יטעו אות" בתוכהיאר9 ישראל ו לא "אIיLָי

ח וות� לה" כהנכי הוא , בהשתרש ולהאל האר9 שלוחיו של מקו" לעלות כעצמ" את 

  לבנות את מקדשוההההמָמָמָָמהֵהֵהֵֵהוידיו וידיו וידיו וידיו ' ' ' ' שלוחי השלוחי השלוחי השלוחי ה כי ',למעלה Eַקודש, 'כ: ג" ידעו – יללעשות ַח

 .במו ידיה"

ַמה MְָדלI : דברי" האלה ותפילתנו Jַ–יתבר: ' הנה פוני" אנו אל ה, כ�)על)אשר

 CיLֶַמְחְ/בֹוְמא', הַמֲע Iֹוד ָעְמקCלשת� את בני:  / ֶתיCומר לה"ל / במעשה ידי: Eָי ַנ

 !ייַדאת" , כי את", בואו ובנו את ביתי / ֵרַעי וידיַדי, יחביַב
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27272727 

    שלמה הירששלמה הירששלמה הירששלמה הירשהרב הרב הרב הרב 

    מזבחמזבחמזבחמזבח    שלשלשלשל    עיקרועיקרועיקרועיקרו
 בזמ� קרבנות להקריב האפשרות את' ציו� דרישת' בספרוהעלה  קלישרהירש  צבי הרב

 שיהיה ובלבד בית שאי� פי על א� שמקריבי� היא ההלכהשכ�  ,מקדש ללא ג" הזה

 התעוררו דבריו בעקבות). ד"ה ב"פ הבחירה בית' הל ""רמב (במקומו בנוי המזבח

 שונות מסיבות הזה בזמ� ההקרבה את שללו ישראל מגדולי וחלק ,שוני" דיוני"

 .בספרו כמובא

 יודעי" אנו שאי� היא הזה בזמ� להקרבה המתנגדי" של המרכזיות הטענות אחת

 אפשר אי ולכ� 1,להקרבה פסול קומובמ שלא שנבנה ומזבח, המזבח מקו" את במדויק

 ,)א מאמר וירושלי" ציו� דרישת ('דוד שאילת'בעל  כתבו כ:. בזמ� הזה להקריב

 אנו אי� כיו", לדבריה". )ב שער ('תמה עבודה'וה) ז"סק יח ד"יו א"ח ('עבדי ישכיל'ה

יכולת )אי מצד וה� זיהוי המקו" בשטח מצד ה� ,המזבח מקו" את במדויק יודעי"

 לא ולכ�, בעניי� זה הראשוני"שבי� ו התנאי" בי�ש רבותה מחלוקותב הלכה ההכרעת

 .הזה בזמ� להקריב נית�

 ו"פ ה"ח ,והמקדש הקודש עיר (ינסקי'טיקוצ רבה הציע בעיהאת ה לפתור כדי

 שנית� ביותר הקט� השיעור – בלבד אמות חמש של בגודל מזבח בנותל) ד"סק

 ג" הכי�ללדבריו  אנו יכולי" כזה מזבח 2.)ז"הי ב"פ הבחירה בית' הל ""רמב(ו לעשות

                                                 

*
 

ני" במאמרו של הרב יהושע פרידמ�  חלק מ� הנושאי" העולי" במאמר נידו::::הערת מערכתהערת מערכתהערת מערכתהערת מערכת

ו ובגיליו� "וכ� בתגובות על דבריו בגיליו� ט, ")מקו" מזבח העולה בעזרה ("ו"במעלי� בקודש ט

. ז"ט
  

 ,"לעול" ממקומו אותו משני� ואי� "שכתב ,)א"ה ב"פ הבחירה בית הלכות (""הרמב מלשו� 1

. )צאתשובה  (כה� משפטת "ושב כתב וכ:, פסול המזבח המקו" את שינה שא" לכאורה משמע

 ויבשינ פסול יש א" הסתפק) א מאמר וירושלי" ציו� דרישת קונטרס (דוד שאילת ת"בשו

 .פסול המזבח ודאי היסוד מקו" את שינה שא" כתבו, המזבח מקו"

 שכוונת הבי� ינסקי'רב טיקוצוה, אמה על אמה הוא מזבחה של הקט� שהשיעור כתב ""הרמב 2

 כתב ולכ� ,צד מכל לסובב ואמה ליסוד אמה עוד דרושותו מערכהה מקו"ל היא ""הרמב

) ד"סקל ב"פ הבחירה בית (המוריה הר בספרג"  כתב כ: .אמות חמש הוא המזבח ששיעור

 בלבד אחת אמה הוא כולו המזבח שיעור ""הרמב שלדעת שהבינו יש ,אמנ". ""הרמב בדעת

, אמת השפת, אורה הקר� כתבו וכ:, למזבח סביב קטני" וסובב יסוד לעשות שאפשר משו"

 הזה בזמ� נית� זו שיטה לפי ).ג"ה ב"פ הבחירה בית (האזל אב� ו)א"ע סב זבחי" (תודה הזבח

 .בלבד אחת אמה של מזבח לבנות



    

 הרב שלמה הירשהרב שלמה הירשהרב שלמה הירשהרב שלמה הירש
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 חלק הוא והשיטות הדעות שלכל אמות חמש של מקו" למצוא שנית� משו" ,כיו"

.המזבח ממקו"
3

  

 .וכפי שיובהר להל� ,זה פתרו� על לסמו: כלל נית� לאנראה ש, בר"

    המזבחהמזבחהמזבחהמזבח    מקו"מקו"מקו"מקו"    אתאתאתאת    למצואלמצואלמצואלמצוא    הדר:הדר:הדר:הדר:

 בספר הובאה הראשונה תהאפשרו. המזבח מקו" את למצוא אפשרויות יתש �ישנ

 חישוב ידי על המזבח מקו" את למצוא שנית� קלישר רבה כתב ש"ו', ציו� דרישת'

 אנו יודעי", לדבריו. טיקוצינסקי רבה ג" הל: זו בדר:. הבית הר מחומות המרחק

 ידוע כ� וכמו, ותהמקורי הרה חומות �ה ודרו" מערב ,מזרח מצד הבית הר שחומות

ולכ� נית� לחשב את מקו" , הבית הר לחומות המזבח בי� המרחק מהו המהמשנ לנו

 . המזבח על ידי מדידת המרחק מחומות ההר

 שיש משו" ,המזבח של המדויק המיקו" את לדעת אפשר אי זו בצורה אמנ"

 מ"הגרי כתב ולכ� 4,הבית הר מכתלי המזבח של המרחק לגבי שונות שיטות

 המזבח את להגדיל שנית�) א"ע סב "זבחי (בגמרא הנאמר את לצר� שיש ינסקי'טיקוצ

 למצוא נית� כיו" וג", המזבח את �בה לבנות שנית� אמה' ס �ישנ כ� וא", אמה' ס עד

 .למזבח המקודשות אמה' הס בתו: שהוא חמש על חמש של מקו"

 הר הוא חלק מחומת שבימינו הדרומי שהכותל מתבססת על ההנחה זו שיטה

לפי . דרו")מידע על מיקו" המזבח על ציר צפו�שא" לא כ� אי� לנו , תהמקורי הבית

 קודש מקו" אינו) הצכרה(מיקומו של הסלע המזוהה כיו" כאב� השתייה , זה

בעוד אורכו ,  אמה500)קרוב ל(שהרי הוא מרוחק מאוד מהכותל הדרומי , הקודשי"

 חלק על מקובלת אינה זו הנחה. )ק אמה"הכולל של ההר המוזכר במשנה אינו אלא ת

 קודש מקו" אוה יהיהשת אב�הסלע המזוהה היו" כש הסוברי" ,מהפוסקי" גדול

 .הקודשי"

, הצכרהמ המרחק מדידת ידי על היא המזבח מקו" את למצוא יהיהשנ האפשרות

 אמות 95 במרחק היה המזבחמכיוו� ש. מתו: הנחה שאכ� מדובר באב� השתייה

 בספר כתב כ:. נית� לאתר את מקו" המזבח באמצעותה, יהיהשת מאב� מזרחה

                                                 

 זה במאמר. דשי"והק קודש נמצא היכ� ודאותוב נקבע א" רק היא קט� מזבח לבנות ההצעה 3

 .יקומו המדויקמ לנו שידוע בהנחה ה" דברינו וכל, דשי"והק קודש מקו" מהו לדיו� נכנסנו לא

 ).ב"ע יט ד� ב שער, נטנזו� חיי" רבי להגאו� (תמה עבודה בספרכ: כתב  4
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אפשרות זו מקובלת . מגרידי9 אליהו 'ר בש") ב" עלז ד� ,קדישי� מאמר ('ציו� דרישת'

 .ז וסיעתו בזיהוי אב� השתייה"רק א" נקבל שיטת הרדב

בימינו חלקה ש משו" ,המזבח מקו" את במדויק יודעי" אנו אי� זו בדר: ג"

)כ לדרו" ומצפו�, מטר 17)כ למערב ממזרח( מאוד גדול אוה יהיהשת אב�החשו� של 

 5.למזבח מהאב� המרחק מדידת את להתחיל מהיכ� בדיוק יודעי" אנו ואי� )מטר 13

 נית� שלא) ב"סק ו"פ ה"ח 'והמקדש הקודש עיר' (ינסקי'טיקוצ מ"הגרי כתב זו מסיבה

 6.היהשתי מאב� המרחק מדידת ידי על המזבח של המדויק המיקו" את למצוא

 נית� ,אמה' ס הואש ,המזבח טחו המקסימלי שלש נחשב מהסלע את א" ,אמנ"

בי� ש �וכיו, מזבח עליו לבנותכדי  דאותובו מקודש שהוא אמות' ה ריבוע של למצוא

 – ביותר המערבי מהקצה נמדוד א" בי�ו  של האב�ביותר המזרחי מהקצה נמדוד א"

 .ותאמ חמש של קט� מזבח לבנות נית� זה ובמקו" ,המזבח בו היה ודאיוש מקו" ישנו

 על היא הראשונה :המזבח מקו" מהו לקבוע אפשרויות יתש �שישנ אואפ נמצא

פי כל ל. יהיהשת מאב� מדידה ידי על יהיוהשנ הבית הר מחומות המרחק מדידת ידי

א: נוכל , במדויק את גבולות המזבח בגודלו המלא לקבוע נית� לא הדרכי"מ אחת

 שכתב כמו ,קט� מזבח בו למצוא שטח מינימלי של חמש אמות מרובעות ולבנות

 . טיקוצינסקי מ"הגרי

    קט�קט�קט�קט�    במזבחבמזבחבמזבחבמזבח    שיששיששיששיש    הבעיותהבעיותהבעיותהבעיות

 האחרוני" ובספרי, הפוסקי" כל על מוסכ" אינו ינסקי'טיקוצ מ"הגרי שהציע הפתרו�

 .דבריה" את בקצרה נביא. קט� מזבח בעשיית שיש בעיות שושל העלו

 'ס הוא המזבח שמקו" ההנחה על מבוססת קט� מזבח לבנות ההצעה, ראשית

 ואפשר כ: שנוקטי" ברור לא להלכה ,אמנ" .)א"ע סב זבחי" (בגמרא כמובא ,אמה

                                                 

 היהשתי אב� א" הראשוני" בי� מחלוקת שישנה פראנקרב ה כתב) קכה' עמ (מל: מקדש בספר 5

 צד איזה בדיוק ענד א" ג" ולכ�, המערבי בצידו או דשי"והק דשוק של המזרחי בצידו היתה

 בקצה היתה האב� א"כ� ש ,למדוד מהיכ� יודעי" אנו אי� עדיי� דשי"והק בקודש היה האב� של

 20 עוד להוסי�יש  המערבי בקצה היתה האב� וא", עצמה מהאב� אמה 95 למדודיש  המזרחי

 .דשי"והק קודש של אמה

 בקודש שהיתה היהשתי �אב אינה כלל שבימינו יהיהשת שאב� יותר שמסתבר כתב לכ: בנוס� 6

 נעילת (תמה עבודה בספר כתב וכ:. המרחק את ממנה למדוד כלל נית� לא ולכ� הקודשי"

 ).ב"ע קיא ד� שערי"
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שסת"  ""הרמבכ� נראה בדעת . בלבד ב"ל על ב"ל הוא המזבח שמקו" היא שההלכה

  :וכתב

ומזבח שבנו בני הגולה כעי  , מדות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש

  .. .י$ על מדתו ולא לגרוע ממנהמזבח שעתיד להבנות עשוהו ואי  להוס

 )ג"ב ה"בית הבחירה פ' הל( 

ב "ב אמות על ל"ומזבח שעשו בני הגולה וכ  העתיד להבנות מדת ארכו ורחבו ל...

 .)ה"ש� ה(  אמות

 אמה' ס נתקדשו לאכלל  לשיטתוש הסוברי" יש ."" הרמבבדעת האחרוני" נחלקו

 זבח, 'חיי" החפ9 כתב כ: (בלבד אמות ב"ל הוא המזבח ומקו" המזבח את בה" לבנות

 לדעת ג"ש הסוברי" יש :א 7,)ד"סק א' יס', דוד מקדש'וה ,א"ע סב זבחי" 'תודה

 לעשותו צרי: שלכתחילה אלא ,אמה כשר בדיעבד' מזבח שנבנה באור: ס ""הרמב

 'המוריה הר'בעל , )ג"ה ב"פ הבחירה בית' הל ('האזל אב�'ה כתבו כ: .אמה ב"ל באור:

 ). ה"ה ה"פ המקדש בית' הל ('העתיד השולח� ערו:'ו) ה"סק ב"פ בחירהת הבי' הל(

 כשר בדיעבד מזבח כזהש למרות ,לכתחילה קט� מזבח לבנות איסור שיש יתכ�י, שנית

) יז הלכה ( דבריוהמש:כ� מו, שהובאו לעיל ""הרמב דברי מפשט משמע כ:. להקרבה

 :כתבש

 אמה על מאמה יפחות שלא והוא ,מעכבי  אינ  קומתו ומדת רחבו ומדת ארכו מדת

 .מדבר מזבח של המערכה מקו� כשיעור אמות שלש ברו�

 שינו א" שבדיעבד אלא המזבח ממידות לשנות איסור יש שלכתחילה מדבריו משמע

 הבחירה בית' הל ('ריהוהמ הר' בספר כתב כ:. להקרבה כשרהמזבח  – המידות את

' הל ('למל: מעשי'וב) א"סקי ב"פ רההבחי בית' הל ('חכמה דר:'ב כתבו וכ: 8,)ה"סק

                                                 

 הקודש עיר (טיקוצינסקי רבה. אמה' ס� אות ה" היכ� בדיוק יודעי" אנו שאי� היא נוספת בעיה 7

 ומצד צפו� מצד היתה אמה' הס שהוספת שמסתבר וכתב בזה הסתפק) ו"סק ו"פ ה"ח והמקדש

 והיו אמה' הס באמצע היה שהמזבח כתב) ב שער (תמה עבודה בספר ,מאיד:. למזבח מערב

 ).א"ע סב זבחי" אגדות חידושי (א"המהרש כתב וכ:, המזבח של צד לכל אות" מוסיפי"

 את ג" לבנות צרי: שאז ,המקדש את שבוני" בזמ� הוא האיסור שכל לומר הסבר יש לכאורה 8

 גודל בכל לעשותונית�  לחוד מזבח רק בוני" א" אבל, ליחזקאל שנמסרו מידות �באות זבחהמ

 תמה עבודה בספר ,בר". בנוי אינו כולו המקדש שהרי ,המקדש של נוייש בכ: ואי� שרוצי"

 .""הרמב דברי כפשטות לשנותו איסור יש מקדש  ללא מזבח בוני" א" שג" הבי�
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משו"  קט� מזבח לבנות נית� לא לכאורה זה לפי. ""הרמב בדעת) ח"סקי הבחירה בית

 9.קרב� להקריב כדי איסור לעשות �ואי ,שבנייתו כרוכה באיסור

 איסור יש לכתחילהלדבריו . )ב שער סו� 'תמה עבודה' (נטנזו� רבה ג" כתב כ:

 א" רק .א" בשל כ: תימנע הקרבת קרבנות חובה אפילו ,אמה ב"למ קט� מזבח לבנות

 10.בדיעבד כשר הקרב� – עליו והקריבומזבח כזה  ובנו איסור עשו

 צור: יש שא" כתב) ה ,ה המקדש בית' הל ('העתיד השולח� ערו:'בעל  ,אמנ"

 ראוי שלכתחילה אלא ,איסור בכ: ואי� קט� מזבח לכתחילה לבנות אפשר בדבר

 בדעת) מדת ה"תוד א" עסב זבחי" ('נת� חק' בספר כתב וכ:. גדול מזבח לעשות

 .'התוס

לדברי הרב . )צא ימ�ס ('כה� משפט' בספר מובאת קט� במזבח שיש נוספת בעיה 

 מעכבת בילה – לבילה ראוי שאי� כל" הכלל מפני קט� מזבח לעשות אפשר אי, קוק

בגודל חלקי של חמש  אי� לבנותו א� –מזבח שאי� יכולי" לבנותו בגודל מלא . "בו

 שבמקו" חלק על סברא זו וכתב) קכד' עמ 'מל: מקדש' (פרנק רבה ,אמנ". אמות

 ולכ� "לבילה ראוי שאינו" נקרא זה אי� – הדי� מצד ולא המציאות מצד הוא שהספק

 .קט� מזבח לעשות מניעה אי�

 מחלוקות שושלב נמצא שהאפשרות לבנות בימינו מזבח קט� של חמש אמות כרוכה

 .הדבר אסור מהפוסקי" רבי"ול רוני"אח

    המזבחהמזבחהמזבחהמזבח    שלשלשלשל    קקקקהמדויהמדויהמדויהמדוי    מיקומומיקומומיקומומיקומו

, קט� מזבח לבנותבשלה לא נית� כיו" ש נוספת סיבה ישנה ,שמנינו הסיבות מלבד

 :""הרמב כתבוזאת על פי מה ש

                                                 

 ב"ל של באור: מזבח לעשות צרי: שלכתחילה כתב) ג"ה ב"פ הבחירה בית (האזל אב� בספר 9

 ויש. ביחזקאל שנזכרו במידותו לעשותיש ש משו" אלא" בכתב הכל "של הדי� משו" ולא אמה

 צרי: לכתחילה שרק או המזבח של מהמידות נוייבש גמור איסור יש א" לשיטתו להסתפק

 .אחרות במידות לבנות מותר אפשר אי א" אבל המידות� באות לבנות

 בבית קרב� להקריב חיוב עלינו שיהיה לומר נהוהכו אי� אבל ":כתב) תמ מצוה (החינו: בספר 10

) ז ז"ע, יא שבועות (יעקב הקהילות כתבו ".הוא ברור דבר זה, חרב שהוא עכשיו המקדש

 חיוב אי� ,בנוי הבית שאי�א�  מזבח כשיש להקריב שמותר למרותש היא החינו: ונתוכש

 על) ז"סקי הבחירה בית (חכמה דר: בספר והביאו, כ� לעשות רשות ישש אלא להקריב

 ג" להקריב חיוב אי� בזמננו שהרי קרב� להקריב כדי איסור להתיר שאי� ודאי זה ולפי. ""הרמב

 .כ: לש" איסור נתיר וכיצד מזבח יש א"
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 מזבח זה" :שנאמר ,לעול� ממקומו אותו משני  ואי  ביותר מכוו  מקומו המזבח

 "המוריה אר� אל ל' ול': "שנאמר ,אבינו יצחק נעקד ובמקדש ".לישראל לעולה

 אשר המוריה בהר בירושלי�' ה בית את לבנות שלמה ויחל" :הימי� בדברי ונאמר

 ".היבוסי ארנ  בגר  דויד במקו� הכי  אשר אביהו לדויד נראה

 המקו� הוא ארונה בגור  המזבח ושלמה דוד בו שבנה שהמקו� ,הכל ביד ומסורת

 מ  כשיצא נח בו שבנה המקו� והוא ,יצחק עליו ועקד המזבח אברה� בו שבנה

 כשנברא קרב  הראשו  אד� הקריב ובו ,והבל קי  עליו שהקריב המזבח והוא ,התיבה

 .)ב�א ב"פ הבחירה בית' הל( נברא כפרתו ממקו� אד� :חכמי� אמרו ,נברא ומש�

 לשנותו אפשר ואי מאוד מדויק הוא המזבח שמקו" מבואר הללו ""הרמב בדברי

 שמקו" מבואר בזבחי" בגמרא שהרי ,תמוהי" ""הרמב דברי ולכאורה. ומוממק

 לומר נית� כיצד כ� וא", מזבח לבנות נית� הללו אמותה' ס ובכל אמה' ס הוא המזבח

 שמקו" סובר ""שהרמב נאמר א" וג" ?"ביותר מכוו�"ו מדויק הוא המזבח שמקו"

 נית� אמה ב"ל על ב"ל של זה שטח בכל הרי, אמה' ס ולא בלבד אמה ב"ל הוא המזבח

 ב"ל של זה שטח בכל לבנותו נית� אמות חמש של קט� מזבח נעשה וא", מזבח לבנות

 ? "ביותר מכוו�" הוא המזבח שמקו" לומר נית� וכיצד מרובעי" אמה

 שהיה שני בבית שבנוהו המזבח על היא ""הרמב ונתושכ לתר9 אפשר ולכאורה

 אמה' ס ולא בלבד אמה ב"ל הוא המזבח ו"שמק ""הרמב וסובר ,ב"ל על ב"לבגודל 

 בדיוק לבנותו צרי: אלא אחר במקו" לבנותו אפשר שאי מאוד מדויק מקומו ולכ�

 .במקומו

 שבמקו" כתב דבריו בהמש: ""שהרמב משו" כ: לתר9 אפשר שאי נראה אמנ"

 שאברה" ופשוט ,הראשו� ואד" וקי� הבל הקריבו ובו, מזבח נח ובנה יצחק נעקד זה

 אמה של מזבחל היא ""הרמב נתושכו לומר י"ומוכרח אמה ב"ל של מזבח הבנ לא

 שמקומו כתב זה ועל) ז"י הלכה (לקמ� שכתב כמו במזבח שמעכב השיעור שזהו ,אחת

 ריוה ,מכוו� שמקומו לומר נית� כיצד – למקומה ההקושי חוזרת כ� וא" 11.מאוד מכוו�

 .אמה ב"ל על ב"ל של השטח בכל אמה של מזבח לבנות נית�

 עשה וא" ,המקורי המזבח מקו" שהיא אמה על אמה יש שבאמת לתר9 ונראה

 להוסי� נית� זו אמה על מזבח בנה שכאשר אלא, פסול המזבח אחר במקו" מזבח

 במקו" מזבח כלל בנה לא א", לעומת זאת. אמה' ס או אמה ב"ל של שיעור עד עליו

                                                 

 בעל "אד שו" דעת על יעלה שלא ודאיווב ":)ב"ע כ ד� ב שער (תמה עבודה בספר כתב וכ: 11

 שזה, רחבו אמה וששי" ארכו אמה ששי" יצחק לעקידת מזבח בנה ה"עבינו א שאברה" דעת

 ".אחד לקרב� אמה' ס על אמה' ס כזה גדול מזבח יבנה צור: ולאיזה גמור שגעו� יהיה ודאיוב



    

 עיקרו של מזבחעיקרו של מזבחעיקרו של מזבחעיקרו של מזבח
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 של השיעור בתו: המזבח את שבנה למרות לגמרי פסול המזבח המקורית האמה של

 ובה המזבח של עיקרו שהיא מסוימת אמה שיש �וכיו, למזבח המקודשות אמה ב"ל

 :מקרלי� פרידמ� רב דודה כתב כ�. הראשו� אד" והקריב יצחק נעקד

 בקל כ  וא� ,העקדה במקו� להיות צריכה שמעכבת האמה פני� כל שעל לומר רצונו

  בזה לטעות יכולי�

 .)ראשו  מאמר ,וירושלי� ציו  דרישת קונטרס ,דוד שאילת ת"שו( 

 קט� מזבח שכשבוני" משו" ,אמות חמש של מזבח לבנות כלל נית� לאהאמור  לפי

, הראשו� ואד" אברה" של המזבח היה שבה המקורית האמה על בדיוק לעשותו צרי:

הוא מצוי  א" ג" עליו להקריב נית� ולא פסול ריהוה זה במקו" מזבח בנו לא וא"

 המיקו" את כלל לדעת יכולי" אנו שאי� �ווכיו 12.למזבח שמקודשות אמות' הס בתו:

 שהוא כ: על ולסמו: מזבח לעשות כלל נית� לא ,מזבח של עיקרו שהיא ,זו אמה של

 13.אמות' הס בתו:

                                                 

 במקו" הספקות על להתגבר שאפשר סופר ש"רה בש" כתב) קכה' עמ (מל: מקדש בספר 12

 שהיה המזבח במקו" ודאיוב יהיה ממנו שחלק מאוד גדול מזבח עשהשנ כ: ידי על המזבח

 בתו: יהיה מהמזבח שחלקאי� די בכ:  ונשכתב מה ולפי. עליו להקריב נית� ואז המקדש בבית

 לבנות צרי: כ: ולש", מזבח של עיקרו שהיא המקורית האמה בתו: עליו להיות אלא אמה' הס

 על להוסי� אפשר שאי משו" זו הצעה לגמרי דחה) ש" (פראנק רבה אמנ". עצו" בגודל מזבח

 .פסול המזבח ולכ� ,מרובע מזבח נקרא ואינו הריבוע נפג" המזבח על מוסיפי" וא" המזבח

 את יודעי" אנו שאי� ו�ושכי שכתב) ב שער סו� תמה עבודה (נטנזו� ח"הר של כוונתו שזו נראה 13

 של השיעור בתו: אפילו אחת אמה של קט� מזבח לבנות נית� לא המזבח של המדויק המיקו"

 . אמה' ס



    

 הרב שלמה הירשהרב שלמה הירשהרב שלמה הירשהרב שלמה הירש

 

34343434 
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    יחזקאל פייגלי�יחזקאל פייגלי�יחזקאל פייגלי�יחזקאל פייגלי�הרב הרב הרב הרב 

    לשכת בית המוקדלשכת בית המוקדלשכת בית המוקדלשכת בית המוקדשל של של של  של לשכת החותמות ו של לשכת החותמות ו של לשכת החותמות ו של לשכת החותמות ומ�מ�מ�מ�מיקומיקומיקומיקו
 שתיי" מבי� ארבע הלשכות שהיו בבית לשכת החותמות ולשכת בית המוקד ה�

א: , ידוע שארבע הלשכות היו בארבע פינותיו של בית המוקד. בצפו� העזרה, המוקד

 .בעניי� מיקומ� המדויק נחלקו הראשוני"

    מידותמידותמידותמידותמסכת מסכת מסכת מסכת המשנה בהמשנה בהמשנה בהמשנה ב. . . . אאאא

  :נאמר) ו"א מ"פ(במשנה במסכת מידות 

 ?משמשות היו ומה... לטרקלי  פתוחות כקיטונות ,המוקד בבית היו לשכות וארבע

 לשכת היתה היא – מזרחית דרומית .קרב קרב קרב קרב  טלאיטלאיטלאיטלאי לשכת היתה היא – דרומית מערבית

 קצו�ישש ,,,,המזבחהמזבחהמזבחהמזבח אבניאבניאבניאבני את חשמונאי בני גנזו בה – צפונית מזרחית .הפני�הפני�הפני�הפני� לח�לח�לח�לח� עושיעושיעושיעושי

 .הטבילההטבילההטבילההטבילה לביתלביתלביתלבית יורדי�יורדי�יורדי�יורדי� בה – מערבית צפונית .יו  מלכי

במשנה זו נמנו ארבע הלשכות שבבית המוקד 

 :כ:, ובמיקומ� המדויקבשמות� 

    תמידתמידתמידתמידמסכת מסכת מסכת מסכת המשנה בהמשנה בהמשנה בהמשנה ב. . . . בבבב

נמצא  )ג"ג מ"פ(במשנה במסכת תמיד , לעומת זאת

וללא , רשימה מעט שונה של שמות הלשכות

וכ: נאמר במשנה . מיקו" מדויק של שלוש מה�

 :ש"

 והרי ,הטלאי� מלשכת טלה והביאו צאו :לה� אמר

 לשכת אחת :ש� היו תלשכו וארבע .מערבית צפונית במקצוע היתה הטלאי� לשכת

 עושי  שהיו לשכת ואחת ,המוקדהמוקדהמוקדהמוקד    ביתביתביתבית לשכת ואחת ,החותמותהחותמותהחותמותהחותמות לשכת ואחת ,הטלאי�הטלאי�הטלאי�הטלאי�

 .הפני�הפני�הפני�הפני�    לח�לח�לח�לח� בה

ונשאלת השאלה כיצד יש , במשנה זו נמסר המיקו" המדויק של לשכת הטלאי" בלבד

 .את שאר שלוש הלשכות, לפי משנה זו, מק"ל

    הסוגיה במסכת יומאהסוגיה במסכת יומאהסוגיה במסכת יומאהסוגיה במסכת יומא. . . . גגגג

 באשר למיקומה של לשכת – בולטת בי� המשניות מוב� שיש לפחות סתירה אחת

 ):ב"יז ע – ב"טו ע(בסתירה זו דנה הגמרא במסכת יומא . הטלאי"

 
 גניזת 

 אבני המזבח

 
לשכת עושי 
 לח" הפני"

 
 לשכת 

 טלאי קרב�

 
 ירידה 

לבית הטבילה
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: רמינהוו. ..הטלאי� בית מלשכת טלה והביאו צאו: הממונה לה� אמר, הת� תנ 

  ...המוקד לבית היו לשכות ארבע

 יצחק דרב בריה אדא רב ...היא יעקב ב  אליעזר רבי – מדות תנא מא : הונא רב אמר

 – מדרו� ודאתי, בדרו� ליה מתחזיא – מצפו  ודאתי, מקציא אקצויי לשכה האי: אמר

 הפני� לח� מדרמינ  – ממאי. הואי דרומית דבמערבית ומסתברא. בצפו  ליה מתחזיא

 ומר, ימי  דר' חשיב קא מר: יהושע דרב בריה הונא רב אמר: ומשנינ  הפני� אלח�

 . שמאל דר' חשיב קא

. הפני� אלח� הפני� לח� דמתר� היינו – הואי דרומית במערבית בשלמא אמרת אי

 לאו אלא? הפני� דלח� תירוצא מאי סו$ סו$, הואי מערבית צפונית אמרת אי אלא

 .מינה שמע, הואי דרומית במערבית: מינה שמע

א: לדעת רב , לדעת רב הונא מדובר במחלוקת תנאי": בגמרא מובאי" שני תירוצי"

א בריה דרב יצחק אפשר להתאי" בי� המשניות א" נניח שה� נאמרו משתי אד

, בדרו" ליה מתחזיא – מצפו� ודאתי, מקציא אקצויי לשכה האי: "פרספקטיבות שונות

 ,נראית המקצועות בשתי: "י ש""ומסביר רש, "בצפו� ליה מתחזיא – מדרו" ודאתי

 למקצועות קרוב עד ,ודרו" הצפו� לצד ומארכת ,במערב ועומדת ,היא שארוכה

  ."ומכא� שמכא�

בהמש: קובעת הגמרא שמוכרחי" לומר שלשכת הטלאי" הייתה בעצ" בפינה 

היא הייתה נראית לעומד מדרו" כאילו היא ג" בפינה , וע" זאת, הדרומית מערבית

הנימוק של הגמרא הוא שרק לפי הנחה זו תהיה התאמה ג" באשר . הצפונית מערבית

ובתמיד , במידות נמסר שהיא דרומית מזרחית(ושי לח" הפני" למיקומה של לשכת ע

ואילו , "חשיב דר: ימי�"א" נניח שהתנא של מידות , וזאת). היא הרביעית ברשימה

א: , הרשימות בשתי המשניות ה� רצופות,  היינו– "חשיב דר: שמאל"התנא של תמיד 

 .נמנו מכיווני" שוני"

קומ� של לשכת הטלאי" ולשכת בכ: פותרת הגמרא את בעיית ההתאמה במי

לכאורה בכל משנה נשנו  – א: מה בדבר שתי הלשכות האחרות. עושי לח" הפני"

ובתמיד ,  גניזת אבני מזבח וירידה לבית הטבילה–במידות : שתי לשכות אחרות לגמרי

 ? לשכת החותמות ולשכת בית המוקד–

בד� (� התוספות ואכ, מוכח מהסוגיה עצמה שהגמרא לא ראתה בעניי� זה כל קושי

וכל , מבארי" שאי� שו" מניעה שלאותה לשכה יהיו שני שמות) "דרומית"ה "א ד"טז ע

 . ש" מלמד על שימוש אחר שנעשה בה
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לשכת : נוכל להציב את מיקומ� של הלשכות המובאות במשנה בתמיד כ:, לפי זה

ת לשכת בי,  צפונית מערבית–לשכת החותמות , הטלאי" בפינה הדרומית מערבית

ולשכת עושי לח" ,  צפונית מזרחית–המוקד 

 .  דרומית מזרחית–הפני" 

יש להעיר שבמאמר בתחומי� ו עסק הרב 

, ל במיקומ� של לשכות רבות"שלמה מ� ההר זצ

וש" כתב בפשיטות שלשכת החותמות נמצאת 

ולשכת בית המוקד נמצאת בצפו� , בצפו� מערב

רב א: ה. ל"בדיוק כפי שעולה מ� הסוגיה כנ, מזרח

, כדלהל�, " וסיעתו"לא הזכיר את שיטת הרמב

ונראה שבפשטות כתב את מסקנת הסוגיה ביומא 

 .כגרסת הספרי" שלפנינו

    תמידתמידתמידתמידמסכת מסכת מסכת מסכת  ב ב ב ב''''המפרשהמפרשהמפרשהמפרש''''" ו" ו" ו" ו""""שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב. . . . דדדד

באשר לזיהוי מיקומ� של שתי , " בפירושו למסכת מידות"דברי" שוני" כתב הרמב

 ): י קאפח"לפי תרגו" הגר(הלשכות הצפוניות 

 בני גנזו בה אשר היא ,החותמות לשכת בתמיד קראה אשר הלשכה כי הוא ופשוט

 כמו ,שטבל מי כל מתחמ� שבה האש מדורת שהיתה והלשכה, המזבח אבני חשמונאי

 אשר והיא, המוקד בית לשכת תמיד בשלישי קראה אשר היא ,תמיד בתחלת שנתבאר

 .זאת דע, הטבילה לבית יורדי  שבה כא  עליה אמר

 : ""מפרש כרמב) ג"ג מ"פ(בתמיד ' המפרש'ג" , למעשה

שהיא לשכת , מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי את אבני מזבח ששקצו� מלכי יו 

, ולשכת בית המוקד הוא הנקרא בית המוקד קט . ובה גנזו, בית החותמות דתנ  הכא

 והכה  הטובל ש� מיד כשעולה, כדתנ  במדות, היא לשכה שיורדי  בה לבית הטבילה

 . מבית הטבילה היה מתחמ� באותה לשכה ומסתפג

בעל תוספות יו" טוב ובעל תפארת ישראל , ע מברטנורא"בדרכ" הולכי" ג" ר

ובאיורי , )ג"ג מ"פ(פ קהתי על תמיד "וכ: מובא ג" בפירוש ר, בפירושיה" על מידות

 .מכו� המקדש

לשכת עושי 
 לח" הפני"

לשכת החותמות 
וירידה לבית 

 הטבילה

לשכת בית 
המוקד 

וגניזת אבני 
 המזבח

לשכת הטלאי"
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" לשכת החותמות היא "לשיטת הרמב

ד היא צפונית ולשכת בית המוק, צפונית מזרחית

  : כ:, מערבית

    """"""""הקושי בשיטת הרמבהקושי בשיטת הרמבהקושי בשיטת הרמבהקושי בשיטת הרמב. . . . הההה

" שינה בפירושו ממה "לכאורה נראה שהרמב

. ויש להבי� מדוע, שעולה מ� הסוגיה ביומא

" במפורש "בפירושו על מידות ש" מזכיר הרמב

 : ל"את הסוגיה הנ

 מחזיא בדרו� דקאי, בדרו� מחזיא בצפו  דקאי :ואמרו ,בתלמוד זה את ותירצו

 לשכת תהיה הרי ,כ  שהדבר וכיו  ...קימא הוא דרומית דבמערבית ומסתברא,  בצפו

 שנזכר כמו ,בתמיד שמנו כפי ,הטלאי� מלשכת הרביעית שהיא ,הפני� לח� עושי

  .כא  שהזכיר כמו ,המוקד בבית מזרחית דרומית ,ש�

� כו, סוגיהפירושו חייב להתאי" לחישוב הסופי של ה: שני דברי" אנו למדי" מכא�

 מדוע . רצופה" מסכי" להנחה שרשימת הלשכות במשנה בתמיד היא"שהרמבמוכח 

ראו דברי המאירי , לש" השוואה (? שתי הלשכות הצפוניותבי�" " הרמב החלי�אפוא

וא" כ� מה ששנינו במסכת תמיד והלא לשכת ": ב"בפירושו לסוגיה ביומא טו ע

" לשכת החותמות ולשכת וכ� שהיתה ש... הטלאי" היתה במקצוע צפונית מערבית

ונראה שכוונתו שאי� הלכה כמו הסדר שמוסרת המשנה . " אי� הלכה כ�–בית המוקד 

 ).'קד"'וכ� פירש המהדיר ש" בהוצאת , במסכת תמיד

    תירו9 התוספות יו" טובתירו9 התוספות יו" טובתירו9 התוספות יו" טובתירו9 התוספות יו" טוב. . . . וווו

ותירוצו הוא שיש , התוספות יו" טוב ד� בשאלה זו בפירושו על המשנה במידות

כ� א" נשנה את הסדר ונחלי� בי� לשכת החותמות ובי� ש, להגיה את המשנה בתמיד

א: לא מלאו לבו לשלוח יד . " יתיישבו ע" הסוגיה ביומא"דברי הרמב, לשכת המוקד

אולי (שכ� מוכח שהתוספות גרסו כמו הספרי" שלפנינו , בגרסת המשנה בתמיד

 ). כוונתו לתוספות שהבאנו למעלה

ש" נאמר שלשיטת ,  מסכת תמיד על"א"ביאורי הגר"דברי" דומי" מובאי" ב

 ".ל בית המוקד קוד" לחותמות"צ"המפרש 

 
לשכת עושי 
 לח" הפני"

לשכת בית 
וירידה  המוקד 

 לבית הטבילה

לשכת 
החותמות 

וגניזת אבני 
 המזבח

 

 לשכת הטלאי"
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    """"""""איתור גרסה כגירסת הרמבאיתור גרסה כגירסת הרמבאיתור גרסה כגירסת הרמבאיתור גרסה כגירסת הרמב. . . . זזזז

" לא מתועדת בדפוסי המשניות והגמרות "הבעיה בתירו9 זה היא שגרסת הרמב

י ותוספות ביומא לא גרסו "נראה שרש, אדרבה. ולא בדברי ראשוני" אחרי", שלפנינו

אוצר כתבי יד "באתר (בכתבי יד מיוחסי" של המשנה גרסה כזו ג" לא נמצאת . כ:

איל� )של אוניברסיטת בר" עדי נוסח"של הספרייה הלאומית ובתקליטור " תלמודיי"

 ).לא נמצאה גרסה כזו

 .oppאוקספורד  י"כ" הוא "המביא גרסה המתאימה לשיטת הרמבכתב יד יחיד 

רסה לפי ג.  החותמות המוקד לפני לשכתנשנית לשכת ביתובו , מסכת תמיד של 726

 ." וההולכי" בשיטתו"זו מיושבת שיטת הרמב

    " מסברה" מסברה" מסברה" מסברה""""ביאור שיטת הרמבביאור שיטת הרמבביאור שיטת הרמבביאור שיטת הרמב. . . . חחחח

, שהיא אחת מארבע הלשכות(" יש התאמה בי� לשכת בית המוקד "לדעת הרמב

 –ובי� הירידה לבית הטבילה ) ולמרות זאת נקראה בש" דומה לבית המוקד כולו

 .שתיה� בפינה הצפונית מערבית

 גדול ובית כיפה המוקד בית): "א"א מ"פ(תבאר לפי המשנה בתמיד עניי� זה מ

 והנרות ,הבירה תחת ההולכת במסיבה לו והול: יוצא ,מה� לאחד קרי אירע ...היה

 ".ש" היתה ומדורה ,הטבילה לבית מגיע שהוא עד ,ומכא� מכא� דולקי�

שו ומאחר שפירו. בית טבילה ומדורה  איזכור בית המוקדלאחרלאחרלאחרלאחר המשנה מציינת

ובנוס� אנו מכירי" ממסכת מידות ירידה לבית הטבילה בתו: ,  הוא מדורה"מוקד"של 

 קד" כבר): "ג"מ ג"פ(תמיד  בוכדבריו, " קושר את הדברי"" הרמב–בית המוקד עצמו 

 מה� אחת אשר ,אלו לשכות ארבע היו ובו, היה גדול בית אמר" זו מסכתא בתחלת ל:

 הבית נקרא כ: ומשו", המסכתא בתחלת דורהמ קראה אשר והיא ,בוערת אש בה היה

 ".המוקד בית בכללותו

כפי שהוא , " ברור שהירידה לבית הטבילה נעשית מלשכת בית המוקד"לרמב

 : מציי� בפירושו למידות

 בתחלת שנתבאר כמו ,שטבל מי כל מתחמ� שבה האש מדורת שהיתה והלשכה

 כא  עליה אמר אשר יאוה, המוקד בית לשכת תמיד בשלישי קראה אשר היא ,תמיד

 .זאת דע, הטבילה לבית יורדי  שבה

" בית המוקד נקרא על ש" המדורה שהייתה מיועדת "לדעת הרמב, לסיכו"

ומקומה היה בפינה הצפונית מערבית של בית , לחמ" את הכוהני" לאחר טבילת"
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ואילו במפלס הרגיל של בית המוקד הייתה הירידה לבית , המוקד מתחת לפני השטח

 .ילההטב

שקל יותר להבי� שבצד לשכת , ""עוד יש להעיר מסברה על שיטת הרמב

ושמא יש (גנזו את אבני המזבח , שהייתה לעתי" מלאה מפני קבלת קהל, החותמות

א: קשה יותר להניח שהלשכה ששימשה  – )לומר שגנזו אות� מתחת לפני הקרקע

הני" לבית לקבלת קהל לצור: קבלת חותמות שימשה באותה עת ג" למעבר כו

לבד , מדובר היה בגר" מדרגות שנפער ברצפת הלשכה. כשיטת התוספות, הטבילה

" יותר מאשר "לכאורה מובנת בזה שיטת הרמב, לכ�. ממקו" המעבר לכוהני" עצמ"

 .י ותוספות"שיטת רש

    י ותוספותי ותוספותי ותוספותי ותוספות""""יישוב שיטת רשיישוב שיטת רשיישוב שיטת רשיישוב שיטת רש. . . . יייי

ירידה לבית מה ההיגיו� בכ: שה – יש להקשות על שיטת תוספות, לפי דברינו למעלה

ואילו לשכת בית המוקד , נמצאת בצפו� מערב) שבו הייתה מדורה כאמור(הטבילה 

 ?נמצאת בצפו� מזרח) הקטנה(

בית "לא פירשו את הש" ) ש בביאורו למסכת תמיד"וכ� ג" הרא(י "אלא שרש

 :ב כותב כ:"י ביומא טו ע"רש. ""כפי שפירש אותו הרמב" המוקד

 ש� להתחמ� גדולות מדורות בו מסיקי  והיו גדול טרקלי  שהיה, המוקד בית

 .שיש של שהיא עזרה רצפת על יחפי� שהולכי�, הכהני�

, ש מדורות ששימשו לחמ" את הכוהני" מפני יחפות""נקרא ע" בית המוקד", כלומר

י לא יתעל" ממדורה "ודאי שרש. מלבד המדורה המפורשת במשנה הראשונה בתמיד

א: הוא יאמר , לחמ" את הכוהני" לאחר טבילת"שעליה נאמר במפורש ששימשה , זו

במפלס התת קרקעי התרחקו מעבר לבית (שמדורה זו כלל לא היתה בבית המוקד 

י "יסביר רש, לחלופי�). ואזי לא נית� לומר שהמדורה נמצאת בבית המוקד, המוקד

. "'"כרמב, במפלס התחתו� בפינה הצפו� מערבית, שאכ� מדורה זו הייתה בבית המוקד

 שנועדו לחמ" את – המפלס של העזרה –9 ממדורה זו היו מדורות במפלס העליו� חו

 ".בית המוקד"ועל שמ� נקרא המקו" , הכוהני" תו: כדי עבודת"

    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו"

מוסכמת )דעה כמעטמידות ימצא במסכת תמיד והמעיי� במפרשי המשנה במסכת 

 על 'פרשמה', ""רמב(של לשכת בית המוקד באשר למיקומ� של לשכת החותמות ו

מדובר במחלוקת   א: למעשה,) קהתי,תפארת ישראל, ט"יו' תוס, ב"רע, תמיד



    

 לשכת בית המוקדלשכת בית המוקדלשכת בית המוקדלשכת בית המוקדשל של של של  של לשכת החותמות ו של לשכת החותמות ו של לשכת החותמות ו של לשכת החותמות ומ�מ�מ�מ�מיקומיקומיקומיקו

 

41414141 

 " הלשכות מיקו,וה� לפי רוב הגירסאות הידועות לנו, י ותוספות"ה� לפי רש. ראשוני"

 ." וסיעתו"הרמבזה שמביאי" הפו: מהינו 
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 עבודת
 המקדש
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    זהר עמרזהר עמרזהר עמרזהר עמר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

    ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד 
    ערכותה של ירושלי" כעיר מקדשערכותה של ירושלי" כעיר מקדשערכותה של ירושלי" כעיר מקדשערכותה של ירושלי" כעיר מקדשייייוהוהוהוה

    היק� הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחידהיק� הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחידהיק� הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחידהיק� הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחיד. . . . אאאא

    המשמעות הכלכלית של קרבנות היחידהמשמעות הכלכלית של קרבנות היחידהמשמעות הכלכלית של קרבנות היחידהמשמעות הכלכלית של קרבנות היחיד. . . . בבבב

    ירושלי" כעיר המקדשירושלי" כעיר המקדשירושלי" כעיר המקדשירושלי" כעיר המקדש. . . . גגגג

    סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש . . . . דדדד

    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו". . . . הההה

    היק� הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחידהיק� הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחידהיק� הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחידהיק� הפעילות הפולחנית והכלכלית של קרבנות היחיד. . . . אאאא

עסק בקרבנות הציבור  והוא 1,קר פורס" בגיליו� הקוד"המחהחלק הראשו� של 

אול" ברור שקרבנות אלו תפסו רק חלק קט� מנפח הפעילות , ובהוצאות הנלוות לה"

לקרבנות  ולמעשה רוב הפעילות היה קשור, הפולחנית והכלכלית בבית המקדש

 . היחיד

את המקדש אי� בידינו מידע אמי� ומדויק לגבי מספר עולי הרגל הממוצע שפקדו 

איננו יודעי" ג" . והערכות שונות ניתנו לכ:, ובעיקר במועדי", לאור: כל ימות השנה

מה היה ממוצע קרבנות , למשל. כמה קרבנות כל אד" או כל משפחה הקריבו בשנה

.   נתוני" אלה כמוב� השתנו במהל: התקופות השונות. 'החטאת או הנדבה וכו, היולדת

 להנחות ממוצע שבנינו בהתא"" מפתח"על פי , ליתלהל� ננסה לתת הערכה מינימ

 :הבאות

העלייה למקדש בשלושת הרגלי" ומש: השהייה בירושלי" עשויי" היו להימש: . א

וספק א" רוב ,  עניי� זה היה כרו: בקושי גופני וכספי רב2.כחודשיי" וחצי בשנה

צע פע"  נראה שתושבי אר9 ישראל עלו לרגל בממו3.הציבור היה יכול לעמוד בכ:

                                                 

 .85−125' עמ, )א"תשע(כב , מעלי� בקודש, ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש, עמר' ז     1

 .9' עמ, ז"ירושלי" תשנ, מחזור המקדש לחג הפסח, ראו הרב ישראל אריאל  2

' ראו ש. בכל הרגלי" לרגלה יעליהת ולכ: שרוב הציבור לא קיי" את מצו קיימות הוכחות רבות  3

 .)היעלי, ספראי, להל�( 24-38' עמ, ה"ירושלי" תשכ, ה לרגל בימי הבית השנייהעלי, ספראי
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" דר: רחוקה"והנמצאי" ב, הקרובי" לירושלי" עשו זאת בתדירות גבוהה. אחת בשנה

. זקנה או טומאה, כמוב� לבד מהנעדרי" מאונס בשל מחלה, בתדירות נמוכה יותר

נראה שרוב האנשי" שגרו בתחו" יו" הליכה מירושלי" עשו מאמ9 , לצור: העניי�

שעל אי קיומו , � של הקרבת קרב� הפסחבשל הציווי הנוס, להגיע לפחות בחג הפסח

 4.מתחייבי" בעונש כרת

והרוש" הוא שהדבר , כל זכר בוגר חייב לשל" פע" אחת בשנה מחצית השקל. ב

 נקודת ההנחה שלנו היא שכל 5.נתפס כמס של זכות שהכול חפצו להשתת� בנתינתו

. מס  אנשי" שהשתתפו בתשלו" ה3–2בית אב שעולה לרגל מונה בממוצע לפחות 

 6.נראה שהיו אנשי" אמידי" שתרמו עבור עניי"

 בכל עלייה לרגל לבית המקדש חייב כל זכר שאינו מוגבל מבחינה גופנית ובריאותית .ג

 בשלושה  –  ובכלל האמור ילד שיכול לאחוז ביד אביו ולעלות עמו להר הבית–

 : קרבנות

 .כבש או עו�,איל , פר): עולה (7קרב� ראייה) 1

 . איל או כבש, פר: גהשלמי חגי) 2

 .איל או כבש, פר: שלמי שמחה) 3

לפי . בפועל לא הכול יכלו לעמוד בהוצאות הכרוכות בהבאת כל הקרבנות הנזכרי"

ושוויו , ) פרוטות32(בית הלל שוויה המינימלי של עולת ראייה הוא מעה אחת כס� 

ולת ראייה ע. ולפי בית שמאי הפו: מזה, ) פרוטות64(של קרב� חגיגה שתי מעות 

                                                 

עקיבא דר: רחוקה היא ' לדעת התנאי" החולקי" על ר. ב-אמשניות ט "פמשנה פסחי"   4

כנראה שחלק מעולי הרגל . כרתה חיוב  אתמת שמצמצעמדה, "פת העזרה ולחו9ומאסק"

ולעסוק )  ז,ז"דברי" ט( בסמיכות לירושלי" מיהרו לחזור בחול המועד לבית" שגרוקלאי" הח

שכ� מבחינה חקלאית מדובר בעונה חקלאית רגישה ולחוצה והיא בבחינת , בקציר השעורי"

, סמט' א; קכג- קכב'עמ, ד"ירושלי" תשכ, ב, ספר ויקרא, צ הופמ�"ד ראו .מלאכת דבר האבד

 .102' עמ, ב"ירושלי" תשס, )סדרה ראשונה(ב , עיוני" בפרשות השבוע

כוהני" כ� ה ו,כולל קטני" שאביה" שיל" עליה" פע" אחת, חייבי" במחצית השקלהכול   5

א: נראה , נשי" ועבדי" פטורי" ממחצית השקל אמנ" לפי המשנה). ג" הא"פשקלי" , משנה(

 .  ב,ט"ספרי זוטא י; ה"מ א"פ,  ראו ש".שא" ה" חפצו להשתת� ולשל" קיבלו מיד" תרומה זו

 .ז" מא"פשקלי" , משנה  6

 .א" מא"פחגיגה , משנה  7
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.  ונשאלת השאלה איזה קרב� נית� לרכוש בסכו" כה פעוט8,מובאת רק מחולי�

  המחיר9.שנית� להביא כקרב� ראייה ג" עו�, ""המסקנה המחויבת היא כדעת הרמב

 ופרט 10,לער:)  פרוטות48(היה כרבע דינר ) שני בני יונה או שני תורי"" (ק�"הנמו: ל

 ). פרוטות24(עלה שמינית הדינר  – 11 קרב� הנדבה הזול ביותר–אחד 

 :הקרבת הקרבנות בוצעה אפוא בהתא" למעמדו הכלכלי של האד"

, מי שיש לו אוכלי� מרובי� ונכסי� מועטי� מביא שלמי� מרובי� ועולות מועטות

חגיגה , משנה(מביא עולות מרובות ושלמי� מועטי  , נכסי� מרובי� ואוכלי  מועטי 

  ).ה, א

אחרי" הביאו כבש ואולי בני ,  הביאו רק קרב� עו� לכל בית אבנראה שמעוטי היכולת

 אולי ג" עבור נשותיה" למרות 12,והעשירי" יכלו להביא פרי", יונה בעבור בניה"

 . שאינ� מחויבות בעולת ראייה

א: במקרה הזה נית� היה לממנ" , שלמי חגיגה חייבי" לבוא רק מקרב� בהמה

 אפשרות אחרת למימו� קרב� 13.עשר בהמהמכספי מעשר שני או להביא" מבהמות מ

וא" לאו , א" יש לו להביא מתו: ביתו יביא: "החגיגה היא בשותפות ע" אחרי"

 14".וזו וזו קרויות חגיגה, משתת� ע" אחרי" ובלבד שלא יפחות מכשיעור

יכלו לצאת ידי חובת" באכילת , ובמיוחד העניי", כל ישראל, אשר לשלמי שמחה

 וכנראה ג" בהצטרפות לקרבנות של 15,)מו נדרי" ונדבותכ(בשר קרבנות אחרי" 

 .כחלק משמחת חג", אחרי"

הוצאה משפחתית מינימלית היא עו� אחד לעולת ראייה וכבש אחד , לסיכו"

 .נראה שרוב המשפחות יכלו להרשות לעצמ� א� יותר מכ:. לשלמי חגיגה

                                                 

 .ג-במשניות א "פחגיגה , משנה  8

במקו" אחר הועלתה . א" לכאורה כנגד דברי הגמרא בחגיגה ז ע,א" הא"פהלכות חגיגה   9

 ).א"כריתות כז ע(האפשרות שמחירי הכבשי"  יוזלו 

 . ז" מא"פכריתות , משנה  10

 ).ו" מג"יפמנחות (וכפי שמפורש במשנה ) יז-יד ,'ויקרא א(כפשט לשו� התורה   11

 בנה של מרתה בת בייתוס שהעלה שור שמחירו אל� זוזעל כמקרה קיצוני נזכיר את הסיפור   12

 ).ב"סוכה נב ע, בבלי(

 .ח, ח, קדמוניות היהודי" ד: השוו; ד-גמשניות א "פחגיגה , משנה  13

 .ד" הא"פחגיגה , תוספתא  14

 .ד" מא"פמשנה חגיגה    15
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הקרב� הוא . ח הפסחחייב בזב, ובכלל זה נשי" וזקני", כל יהודי בוגר: קרב� פסחקרב� פסחקרב� פסחקרב� פסח. . . . דדדד

שה כבשי" או עזי" שעליו מנויה חבורת אנשי" הכוללת  מספר משתתפי" לא קבוע 

ושכל , ובלבד שהחבורה תוכל לסיי" לאכול את כל הקרב� מבלי להותיר, שנמנו מראש

הקרבת הקרב� נעשתה . אחד מהמשתתפי" יזכה לאכול לפחות בשיעור כזית בשר

 לצור: כ: נבחרו 16.ובשלוש משמרות, " יחסיתששטחה היה מצומצ, בעזרה שבמקדש

 .שחטו והפשיטו את הקרב�, ואלה נכנסו לעזרה, נציג אחד או שניי" מכל חבורה

 שהרי 17,כלומר כחמישי" איש בממוצע,  משתתפי"100) ל10בכל חבורה נמנו בי� 

,  לפי זה ס: מספר האנשי" שהיו בעזרה18. כזית–שיעור אכילת קרב� פסח הוא קט� 

 וזהו מספר סביר –לא עלה על כמה אלפי" , הלווי" והמשוררי", הכהני"כולל 

יכול היה להכיל באופ� ) כולל החיל(לפי חישוב אחד נראה ששטח העזרה . בהחלט

א" נפחית מכמות זו את .  איש19,200 וס: הכול  , איש בכל משמרת6,400מקסימלי 

רי" שישראלי" מספר הכהני" והלווי" ששירתו במקדש באותה העת ואת האזו

 אל� איש 18)נגיע לשטח שיכול להכיל מספר מרבי של כ, אסורי" בכניסה אליה"

והוא ,  מספר זה מאפשר לערו: תחשיבי" שוני"19). הקרבנות והחבורות–וכמספר" (

לפי חישוב , למשל.  תלוי בי� היתר ג" בשאלה כמה נציגי" מכל חבורה נכנסו לעזרה

.  איש125,000נציגי" נית� להגיע למספר של  איש בחבורה השולחי" שני 25של 

, בשני" שבה� רבו עולי הרגל נית� היה לשלוח נציג אחד לכל חבורה של חמישי" איש

שליחת נציג אחד ( איש המשתתפי" בקרב� 900,000)כ: שנוכל להגיע באופ� תיאורטי ל

�  השאלה היא כמוב� הא" שיעור של כמיליו20).מחבורה של מאה מכפילה את המספר

                                                 

 .ז"מה "פפסחי" , משנה  16

, ט, ו, מלחמת היהודי"(ולא פחות מעשרה , לפי יוס� ב� מתתיהו היו כעשרי" איש בכל חבורה  17

) ז"מח "פ, ש"(המשנה ).  ד,ב"לשמות י' יונת�'השוו תרגו" . ג"הד "פפסחי" , תוספתאוראו ; ג

 וכ� מובא ,)ז" מח"פפסחי" (חיד או  בחבורה של מאה דנה באפשרות לשחוט קרב� פסח על י

 .חמישי" ואפילו מאה איש, שהיו חבורות של ארבעי") ב, 'א (הבאיכה רב

כמות הבשר שנית� לקבל מכבש לכל אחד מבני החבורה מספיקה לפי כל אחת מהדעות   18

האיברי" נותר לאחר הוצאת  ג" ק30מכבש שמשקלו , למשל". כזית"הקיימות בהלכה לשיעור 

 גר" בשר 300כלומר . ג לאחר צלייה" ק15-כ ,העור ושאר החלקי" הבלתי נאכלי", הפנימיי"

לאחר אכילת בשר , שובעעל ה אמורה להיות  הפסחיש לזכור שאכילת.  איש50בחבורה של 

 .קרב� חגיגה

19  J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, London 1969, pp. 82-83. 

 כבשי" ועוד 37,000: 'פסח יאשיהו'זה תוא" למספר הבהמות שנזכרו במקרא בהקשר למספר   20

 ).ט- ז,ה"ב ל"דה( בקר לקרב� חגיגה 3,800
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חוגגי" שהיו יכולי"  להתרכז במרחב העיר ירושלי" של שלהי בית שני בחג הפסח 

וכ� ,  בשני" רגילות מספר החוגגי" היה בוודאי נמו: בהרבה מזה 21.עשוי להיות ריאלי

  מספר החוגגי" 22.יש לזכור שבמשמרת השלישית השתתפו דר: כלל אנשי" מעטי"

מובא בהקשר לאירועי" יוצאי דופ� , קורותשנזכר בכמה מ,  מיליו�12) ל5העצו" שבי� 

 24. שאינ" מעידי" על המציאות הרגילה23)'פסח מעוכי�'(

, אי� לנו מידע כמה קרבנות פסח הוקרבו בממוצע בשנה בשלהי בית שני, כאמור

נראה שעשרת אלפי" קרבנות הוא אומד�  נראה שעשרת אלפי" קרבנות הוא אומד�  נראה שעשרת אלפי" קרבנות הוא אומד�  נראה שעשרת אלפי" קרבנות הוא אומד�    25.וכמה אנשי" נמנו בממוצע בכל חבורה

                                                 

,  את העיר בשלהי בית שני בימי הרגלי" דרה בעיר אוכלוסייה קבועהגדשולבד מהאורחי" ש  21

' ה:  ראו. תושבי"20,000- תושבי" ועד ל220,000-מהחל , שג" על אומדנה קיימות דעות שונות

, אר9 ישראל, "ההצעה המינימליסטית: אומד� אוכלוסיית ירושלי" בתקופותיה הקדומות", גבע

 .57-58' עמ, )ח"תשס(כח 

 .ז"מה "פפסחי" , משנה  22

 איש 10לפי ( איש 2,556,000או )  איש בחבורה20לפי ( איש 5,112,000-לפי יוספוס מדובר ב  23

 ביאבמקו" אחר הוא מ).  ג, ט, ו, מלחמת היהודי"(מאי" והנוכרי" לבד מהאנשי" הט) בחבורה

ליו� יכשלושה מהיה )  לספירה66(מספר החוגגי" בחג הפסח בירושלי" בימי קסטיוס גאלוס ש

, � האוכלוסי� בימי אגריפסימספר מופלג מופיע בתיאור מני).  ג, יד, מלחמת היהודי" ב(איש 

רבנות � הקימני. ב"סד ע, ש", בבלי; ג"הד "פתא פסחי"  ראו בתוספ.ליו� אישי מ12-למעלה מ

ואי� לקבל ,  ה" כמוב� מספרי" טיפולוגיי"12והכפולות של המספר " " כיוצאי מצרי"יכפלי"

 . את הדברי" כפשוט"

, בימי חורב� בית שני מזכיר יוספוס את מספר ההרוגי" והשבויי" ש ג"כ: כנראה יש לראות 

פרייס ). ג, ט, ו, מלחמת היהודי"(דבריו לירושלי" בשל חג הפסח שנקלעו ל ,כמיליו� ומאתיי"

בהקשר לאומד� מספר היהודי" מופיע " יוצאי מצרי""י� יהוכיח יפה שהשימוש בכפולות של מנ

 . לסמל מספר עצו" ורבנועדש" כרו� היסטורייז"והוא משק� , במקורות שוני" באותה תקופה

, ע"ירושלי" תש, )פרייס' שצמ� וי' י, אולמ�' דורת למה(ראו תולדות מלחמת היהודי" ברומאי" 

 .65' עמ

ל הקרבת מאות ע פלג מודל תיאורטי המבקש להוכיח שהנתוני" המספריי" ' ילאחרונה הציג  24

היו  ,מופיעי" בכמה מהמקורות שהזכרנו לעילה" כפי ש, אלפי פסחי" בתקופה ההרודיאנית

, פלג' ראו י. דברי גוזמהבהכרח לראות בה" אי�  לדעתו ו, אפשריי" במקדש מבחינה פיסית

)הקוב9 השישה, חידושי" בחקר ירושלי", "ל"רב� פסח במקדש ההרודיאני ובמקדש חזק"

 .)פלג: להל�( 205-224' עמ, א"רמת ג� תשע, עשרה

כ: למשל נעשה ניסיו� להערי: את מספר משתתפי חנוכת . נית� להציג מודלי" שוני" להערכה  25

לבד מהזבחי" הרבי" ,  פרי"300זבח לצור: אירוע זה הורדוס אמר שֶנ. ורדוסבית המקדש של ה

מל: : הורדוס, ויצטו"' כשר וא' א:   ראו.)422, טו יא ו, קדמוניות היהודי"(שהקריב הציבור 

חישוב פשוט מלמד שנית� היה ,  הכותבי"לדעת. 47הערה , 481' עמ, 2007ירושלי" , רוד� ורדו�

את מתנות )  טו�45(יד מכמות הבשר הכוללת וא" נור, ג בשר"מישי" קלקבל מכל פר כמאה וח
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 27.בחבורה מדובר בקהל של כרבע מיליו� אישבחבורה מדובר בקהל של כרבע מיליו� אישבחבורה מדובר בקהל של כרבע מיליו� אישבחבורה מדובר בקהל של כרבע מיליו� איש איש  איש  איש  איש 25252525 ולפי תחשיב של  ולפי תחשיב של  ולפי תחשיב של  ולפי תחשיב של 26,,,,אפשריאפשריאפשריאפשרי

והעלות ליחיד היא כמחיר ב� יונה , העלות של השה לקרב� מתחלקת בי� המשתתפי"

 28). פרוטות30)15(אחד 

א" התמלאו שלושה , "חגיגת ארבעה עשר"בנוס� לקרב� פסח הובא ג" קרב� 

ו באותה ומספר האנשי" שהקריב, רוב הע" טהורי", הפסח קרב ביו" חול: תנאי"

 30".רשות" למעשה מדובר בקורב� שמוגדר 29.שנה היה מועט

והדבר מהווה תנאי , כל יולדת זכר או נקבה חייבת בקרב� יולדת: קרב� יולדתקרב� יולדתקרב� יולדתקרב� יולדת. . . . הההה

מדובר בקרב� עולה של כבש ב� . לכניסתה לבית המקדש ולאכילתה מבשר הקרבנות

 יודעי" מה היה איננו. תור/יונה)וכ� בקרב� חטאת של ב�, תור/יונה)שנתו או ב�

לבד� או יחד ע" כל  – ממוצע הלידות באותה תקופה ובאיזו תדירות עלו הנשי"

. בממוצע 40–12טווח גיל הפריו� היה כנראה בי� השני" . לבית המקדש – המשפחה

 היה צור: להביא קורב� יולדת ג" עבור נפלי" 31,על א� תמותת הילדי" הגבוהה

                                                                                                                      

בהנחה .  טו� בער:25-30- נגיע בהערכה גסה ל,י" אחוז10-15ויה ועוד פחת של והכהונה והל

במספר זה נכללו לדעת" .  סועדי"50,000−60,000נגיע למספר של , ג"קכחצי שכל אד" אכל 

המספר , להערכת".  המקדש ואורחי כבוד מוזמני" ובה" רבבת בוני,רבי" מתושבי ירושלי"

עולה בקנה אחד ע" החישובי" הדמוגרפיי" שערכו ירמיאס וספראי בנוגע למספר החוגגי" 

 .שיכלו להתקב9 בירושלי" בימי העליות לרגל

ערכות העזה בלבד לפי הוש " נשחטו ברחבי יו2010 בחג הקרב� המוסלמי בשנת ,לש" השוואה  26

'  ראו כתבתו של ד.כחמישי" אל� כבשי" וכעשרי" אל� עגלי": ותבהמשבעי" אל� כ

מד� המצמצ" מתגוררי" במרחב לפי הא. 22.11.2010 מהתארי: 'כלכליסט' בעיתו� רובינשטיי�

. כ: שכל קרב� מספיק בממוצע לכשלושי" איש,  מיליו� תושבי" מוסלמי"2-2.5זה לפחות 

.  איש750-כאשר כל בני הקהילה מוני" כ,  כבשי"50ע נשחטו בזבח השומרוני"  "בשנת תש

ממרכז מורשת , תודתי לבנימי" צדקה ולגיא יהושע( תנורי" 6רבנות נדרשו לצור: צליית הק

 ).השומרוני"

 . איש בחבורה מדובר בחצי מיליו� איש50לפי אומד� של , באופ� תיאורטי  27

 . איש בחבורה25-50לפי חלוקה של ,  פרוטות לכבש768של התחשיב הוא לפי מחיר   28

 . ב"י הי"פהלכות קרב� הפסח , ""הוא לפי הרמב" מועט"ההסבר . ג" מו"פפסחי" , משנה  29

חגיגה הבאה ע" הפסח : "ומבואר ש". א"ע ע, ש", בבלי; ג" לג ע,ד" הו"פפסחי" , ירושלמי  30

Lֹבענאכלת תחילה כדי שיהא פסח נאכל על ה ." 

עשרה לפני חדירת הרפואה -ל באמצע המאה התשעעל פי הממוצע שהיה מקובל באר9 ישרא  31

רמת , ) מהדיר,שטר�' ש(תרומה לטופוגרפיה הרפואית של ירושלי" , טובלר'  ראו ט.המודרנית

ראו , סיכו" מחקרי על שיעור תמותת תינוקות בעול" הקדו". 27-30' עמ, ה"חיפה תשס-ג�

9 ישראל מתקופת הברונזה ילדות וילדי" בתרבות החומרית של אר", לואיס-אבישר' רונה ש
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צברו "לעתי" נשי" , ות שמביאה המשנה לפי הדוגמא32.שצורת אד" ניכרת בה"

  33.והביאו בבת אחת חמישה קיני" ויותר" חובות

לצור: החישוב נראה שבמשפחה ממוצעת אישה הקריבה קרב� יולדת פע" אחת 

 .כלומר שני בני יונה בס: הכול, ורוב� הקריבו קרב� עולה זול, בשנתיי"

 מחציתה בבוקר ומחציתה ,מנחה שמקריב כה� גדול פעמיי" ביו": מנחת חביתי�מנחת חביתי�מנחת חביתי�מנחת חביתי�. . . . וווו

שלושה לוג שמ� , והיא כוללת שתי" עשרה חלות מעשירית האיפה סולת, בערב

לפי שיטת  –  סאי� סולת1,095:  בתחשיב שנתי מדובר בכמות גדולה34.וקומ9 לבונה

ג " ק6.5)וכ,  ליטר שמ�328.5שה" ,  לוג שמ�1,095וכ�  – ג סולת" ק6,307" "הרמב

 .ו לעמוד הכוהני" הגדולי" שהיו עשירי" ביותר  בהוצאה זו יכל35.לבונה

להל� . הכמויות הקרבות תלויות כמוב� בלשונו של הנודר או המנדב: ונדבותונדבותונדבותונדבות נדרי"נדרי"נדרי"נדרי". . . . זזזז

לבונה , )עישרו�(סולת :  ואת הכמויות המינימליות המתאימות–נזכיר כמה מהמוצרי" 

תודה או שלמי" , )כבש או פר, עז, ב� יונה(עולה , )לוג(שמ� , ) לוגי"3(יי� , )קומ9(

 37 . בקרב� תודה יש להוסי� ארבעי" לחמי"36).עז או פר, לרוב כבש(

מנחת (מנחת נדבה כוללת עישרו� סולת חיטי" אחד בדיוק  :מנחת נדר או נדבהמנחת נדר או נדבהמנחת נדר או נדבהמנחת נדר או נדבה. . . . חחחח

לוג שמ� לכל ; )תנור)מרחשת או מאפה, מנחת מחבת(או למעלה מכמות זו ) סולת

 .  עישרו� וקומ9 לבונה

 ).יא)ו', ויקרא ה(זוג בני יונה או סולת , כבשה:  ))))מנחת חוטאמנחת חוטאמנחת חוטאמנחת חוטא((((ד ד ד ד קרב� עולה ויורקרב� עולה ויורקרב� עולה ויורקרב� עולה ויור. . . . טטטט

  38.כבשה או עז נקבה ובמקרי" מסוימי" קרב� עו�: קרב� חטאתקרב� חטאתקרב� חטאתקרב� חטאת. . . . יייי

                                                                                                                      

רמת ג� , אוניברסיטת בר איל�, חיבור לש" קבלת תואר דוקטור, "התיכונה ועד תקופת הברזל

 .17' עמ, ע"תש

 .ג" מא"פכריתות , משנה  32

 .ג"מב "פקיני" ; ז" מא"פכריתות   33

� מתתיהו יוס� ב. א"מנחות עו ע, בבלי; צו ג, ספרא; ה" מד"פמנחות , משנה; טו- יב',ויקרא ו  34

 ).257(ז , י, קדמוניות ג: ראו, מדגיש שהמנחה היא מכספו של הכה� הגדול

 . גר" בממוצע לקומ189-כ ,לפי החישוב שערכנו לעיל  35

 .ט-אמשניות ג "יפמנחות , משנה  36

 .ב"ש" עז ע, בבלי; א"מז "פמנחות , משנה; טו- יב',ויקרא ז  37

כלומר , )א"זבחי" מח ע ("חטאת בת דנקא ",טמועהיה להיות  יכול קרב� חטאתמחירו של   38

 בעלי ,ואול" .אלא עו� ולכאורה אי� זה מחיר שבו נית� לרכוש כבש, ) פרוטות32(שית הדינר יש
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מחירו ). כה, א"ויקרא כ(דהיינו כבש זכר בוגר , בדר: כלל איל: קרב� אש"קרב� אש"קרב� אש"קרב� אש". . . . יאיאיאיא

 39.המינימלי הוא שני שקלי"

 ).יז, ח"ר יבמדב(כבש או עז ,  שור::::בכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורהבכור בהמה טהורה. . . . יביביביב

 ).ראו לעיל(עשוי להיכלל בשלמי חגיגה : : : : מעשר בהמהמעשר בהמהמעשר בהמהמעשר בהמה. . . . יגיגיגיג

נזיר שהשלי" ימי . קרב� עו� לחטאת ולעולה וכבש לאש"     – נזיר שנטהר: : : : נזירנזירנזירנזיר. . . . ידידידיד

 ).יד)י', במדבר ו(כבשה לחטאת ואיל לשלמי" , כבש לעולה – נזירותו בטהרה

וכ� כבש ) בהמה או עו�(קרב� חטאת , )בהמה או עו�( קרב� עולה ::::מצורע שנטהרמצורע שנטהרמצורע שנטהרמצורע שנטהר. . . . טוטוטוטו

   ).כא)י, ד"ויקרא י(לאש" 

 )טו)יד, ו"ויקרא ט(קרב� עו� לעולה ולחטאת : : : : זב וזבהזב וזבהזב וזבהזב וזבה. . . . טזטזטזטז

 .קרב� סוטה ועוד, )בהמה או עו�(עולת גר : נוספי"נוספי"נוספי"נוספי". . . . יזיזיזיז

אנו מניחי" שלפחות פע" בשנה מעלה כל משפחה , ה)בנוס� לנאמר בסעיפי" א

כ� נראה כסביר שלסירוגי� העלו בממוצע כמו . תודה או שלמי", בממוצע קרב� עולה

אי� בידינו מידע . פע" בשנה קרב� חטאת או אש" או שהביאו בכור בהמה טהורה

 – לגבי מספר האנשי" שהתחייבו בקרבנות המיוחדי" או לגבי חלק" באוכלוסייה

אול" אי� ספק שכל הקבוצות הללו יחדיו היוו גור"  – נזירי" ועוד, מצורעי", זבי"

 40.אינו מבוטלמצטבר ש

                                                                                                                      

וזלו השמחירי הטלאי" ) 'רבעתי"'ה "ד, ב"בבא בתרא קסו ע(התוספות העלו את האפשרות 

 ).א" כריתות כז על פיע(

 ). יד',ויקרא ה" (כס� שקלי": "כתוב הלשו�ל למדו זאת מ"חז  39

ה תופעה חברתית נרחבת שהקיפה שכבות חברתיות תתופעת הנזירות בשלהי בית שני הי  40

רציפותה ומקומה של הנזירות בחברה היהודית בימי הבית השני ", רועי' א: ראו, שונות

' ד(ות שלו" בהגיעו לגבור-מחקרי" לכבודו של ישראל פרידמ� ב�, אוהב שלו": בתו:, "והמשנה

מקור אחד המיוחס לתקופה . 473-485' עמ, ה"באר שבע תשס, )זאב עורכי"-ב�' גרא ומ

נד , ד"הה "פנזיר , ירושלמי(מזכיר שלוש מאות נזירי" עניי" מתקופת ינאי המל:  החשמונאית

היק� ). 294(יט ו א , קדמוניות היהודי"ראו , "נזירי" רבי""ואילו בימי אגריפס מדובר על , )ב"ע

מידות , משנה(קיומה של לשכה מיוחדת לנזירי" בבית המקדש במסביר את הצור:  ופעההת

' עמר וב' ז: ראו, נזירי" באזור ירושלי"מצאות" של יעל העדויות הארכיאולוגיות לה). ה" מב"פ

כח , ישראל-אר9, "למשמעות הנקבי" בארונות הקבורה בירושלי" ובסביבותיה", זיסו

 הצטמצמה ,כמו ג" המצורעי" בישראל, י� ספק שתופעת הנזירותא. 159-164' עמ, )ח"תשס(
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אשמות "ל מוזכרת פעמי" רבות האפשרות שאד" יביא שני "בספרות חז, בנוס�

לעתי" הביא אד" קרב� נוס� למקרה שהקרב� שהתחייב בו ,  כלומר41".לאחריות

, מאיד: גיסא. וא" הכול היה כשורה נית� היה להקריב את הקרב� השני כעולה, ייפסל

כמו שנאמר , קרבנות במקו" חבריה"הייתה אפשרות שאנשי" יממנו את עלות ה

ייתכ� שאנשי" עשירי" התנדבו להעניק ,  כלומר42.במפורש בקרב� מצורע ובקרב� נזיר

א: לא מצאנו ראיות שמדובר היה , קרבנות במתנה לעניי" שיד" לא הייתה משגת

 .בתופעה נרחבת

 בני יונה 4) כבשי" ו2 עולה הוצאה משפחתית של לפחות 1' מעיו� בטבלה מס

הצענו אמד� של עשרת אלפי" קרבנות , כאשר עסקנו בעניי� קרב� פסח. שנהל

נפשות בממוצע לכל  9–8(העשויי" לייצג כשלושי" אל� בתי אב בממוצע , )חבורות(

לרוב (מדובר במספר קרבנות שנתי של כשבעי" אל� בהמות , לפי נתו� זה). בית אב

. י" היה כנראה נמו: יחסיתמספר הפר. וכמאה ועשרי" אל� בני יונה בשנה) כבשי"

    .מדובר במודל תיאורטי שעשוי להשתנות בהתא" לפרמטרי" השוני", כמוב�

                                                                                                                      

 17, ד"בד, "מתי פרצה טהרה יתרה בישראל ומתי פסקה", עמר' ראו ז, לאחר חורב� בית שני

 .14-15' עמ, )ו"תשס(

 .א"זבחי" קטו ע; א"למשל כריתות כד ע  41

 .ה" מב"פנזיר ; ב" מד"פמשנה ערכי�   42
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תחשיב אפשרי לכמות ממוצעת של מספר הקרבנות השכיחי" שמעלה תחשיב אפשרי לכמות ממוצעת של מספר הקרבנות השכיחי" שמעלה תחשיב אפשרי לכמות ממוצעת של מספר הקרבנות השכיחי" שמעלה תחשיב אפשרי לכמות ממוצעת של מספר הקרבנות השכיחי" שמעלה : : : : 1111' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

    ))))ללא נסכי"ללא נסכי"ללא נסכי"ללא נסכי"((((בית אב לשנה בית אב לשנה בית אב לשנה בית אב לשנה 

    ס: האפשרויות הזולותס: האפשרויות הזולותס: האפשרויות הזולותס: האפשרויות הזולות    אפשרויות הקרב�אפשרויות הקרב�אפשרויות הקרב�אפשרויות הקרב�    ש" הקרב�ש" הקרב�ש" הקרב�ש" הקרב�

ומחיר של כשליש  ידכזית שה ליח כבש או עז קרב� פסח

 כבש למשפחה

 עו� אחד  ו�עאו  כבש, איל, פר עולת  ראייה

 כבש איל או כבש, פר שלמי חגיגה

 אכילת בשר קרב� אחר איל או כבש, פר שלמי שמחה

)כבש ב� שנתו או שני בני קרב� יולדת

 ) לעולה ולחטאת(יונה 

בממוצע שנתי ב� ( שני בני יונה

 )יונה אחד

 קרב� עולה

 קרב� שלמי"או 

 או קרב� תודה

 עז או ב� יונה, כבש, פר

 כבש או עז, פר

 כבש או עז, פר

 כבש או ב� יונה

 כבש

 כבש

  כבש אחד–ס: הכול לחישוב 

 חטאת

 או אש"

 או בכור בהמה 

 עז או ב� יונה, כבשה

 איל

 כבש או עז, שור

 ב� יונה

 כבש

 עז

 כבש אחד – ס: הכול לחישוב

 

    נות היחידנות היחידנות היחידנות היחידהמשמעות הכלכלית של קרבהמשמעות הכלכלית של קרבהמשמעות הכלכלית של קרבהמשמעות הכלכלית של קרב. . . . בבבב

, א� שאיננו יודעי" מהי באמת כמות הקרבנות שהקריבו במקדש בשלהי בית שני

יוסכ" על הכול שמדובר בהערכה של עשרות אלפי  – ונית� להגיע להערכות שונות

נתו� שעשוי להכתיר את המקדש כבית המטבחיי" הגדול ביותר במזרח , בהמות לשנה

 .התיכו�
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ל היחיד הייתה העדפה ברורה לכבשי" על נוכל להערי: שבקרבנות השלמי" ש

הממצא . צריכתו הייתה נמוכה יותר – ואילו בשל מחירו הגבוה של הבקר, פני העזי"

, )על הגדה המערבית של נחל קדרו�(ארכיאולוגי באשפת העיר ירושלי" )הזואו

שופ: אור , ס ועד לחורב� הבית השני"המתואר: החל ממחצית המאה הראשונה לפנה

הממצא הכולל .  צריכת הבהמות באותה תקופה למזו� ולקרבנות היחידמסוי" על

ועל , פי שניי" ויותר מ� העיזי", אלפי עצמות מעיד על צריכה גדולה של כבשי"

 ).פי חמישה(העדפת הצא� על פני הבקר 

יש ג" רמזי" לפיטו" . כל שרידי בעלי החיי" שנמצאו היו כשרי" ונשחטו כהלכה

 רוב 43.ה נערכה באופ� מסודר על ידי קצבי" מיומני"ולכ: שהשחיט של כבשי"

 44.ורק מיעוט ממנו הכיל חיות בר, מוחלט של הממצא שיי: למשק החי

 במחקר אחר עסקנו בהרחבה בהיבטי" שוני" של קרב� העו� במקדש בשלהי 

שמדובר בענ� כלכלי משמעותי שהתפתח על מנת לענות על  והוכחנו, בית שני

 רוב האנשי" העדיפו מסיבות שונות לרכוש את העופות .הצרכי" של עולי הרגל

עובדה שיצרה ביקוש רב והביאה לעתי" להפקעת מחירי" מצד , במתח" המקדש

  45.וא� דרשה פיקוח באמצעות ממונה מיוחד מטע" המקדש, הספקי" הפרטיי"

בחלק מהמקורות מזכירי" בנופ: של הפלגה כמויות עצומות של יוני" שגודלו לצור: 

הדבר נתמ: בממצא . ראה שהתמונה הכללית שה" מוסרי" היא מהימנהנ. כ:

מאות של מתקני קולומבריו" לגידול יוני" נמצאו באר9 . הארכיאולוגי מאותה תקופה

נמצאו בירושלי" , המכילי" יחדיו עשרות אלפי כוכי", עשרות מה". ישראל

ס למאה "הממצאי" אלה מתוארכי" לתקופה שבי� המאה השנייה לפנ. ובסביבותיה

ודומה שחורב� הבית היה אחד הגורמי" לשקיעתו של ענ� גידול , הראשונה לספירה

  46.היוני" ביהודה

                                                 

טביעת אצבע יהודית בשרידי עצמות בעלי חיי" מסו� הבית ", ריי:' עוז ור-בר' ג, בוכניק' ר  43

 .73-85' עמ, ח"רמת ג� תשס, עשר-הקוב9 השלושה, חידושי" בחקר ירושלי", "השני בירושלי"

ממשק עדרי" בירושלי" : 'ממואב וכבשי" מחברו� אילי"'", עוז-בר' מרו" וג' נ, בוכניק' ר  44

' עמ, ט"רמת ג� תשס, עשרה-הקוב9 הארבע, חקר ירושלי"חידושי" ב, "בשלהי ימי הבית השני

211-224. 

 .ט" הז"פהלכות כלי המקדש ב" "רמבב ו,א" מה"פשקלי"  ; ז" מא"פראו משנה כריתות   45

 .209-214' עמ, ד"תל אביב תשס, מסורת העו�, עמר' ראו בהרחבה ז  46
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        : : : : 1111    ''''איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

גיר ועליו גיר ועליו גיר ועליו גיר ועליו ))))שבר כלי מאב�שבר כלי מאב�שבר כלי מאב�שבר כלי מאב�

מתחת מתחת מתחת מתחת . . . . ''''קרב�קרב�קרב�קרב�''''חרותה המילה חרותה המילה חרותה המילה חרותה המילה 

לכתובת ובמהופ: חרותות לכתובת ובמהופ: חרותות לכתובת ובמהופ: חרותות לכתובת ובמהופ: חרותות 

דמויות של שני עופות דמויות של שני עופות דמויות של שני עופות דמויות של שני עופות 

, , , , ירושלי"ירושלי"ירושלי"ירושלי", , , , רות הכותלרות הכותלרות הכותלרות הכותלחפיחפיחפיחפי((((

    ).).).).ימי הורדוסימי הורדוסימי הורדוסימי הורדוס

 

.  מיני בהמות שונות כקרבנות ציבור1,291קרבו בכל שנה בס: הכול ראינו שבמקדש הו

ביחס להיק� הפעילות של ביחס להיק� הפעילות של ביחס להיק� הפעילות של ביחס להיק� הפעילות של ) ) ) ) 5555%%%%    ––––    1111%%%%((((מדובר בהיק� פעילות זעיר מדובר בהיק� פעילות זעיר מדובר בהיק� פעילות זעיר מדובר בהיק� פעילות זעיר , , , , לפי כל אומד� סבירלפי כל אומד� סבירלפי כל אומד� סבירלפי כל אומד� סביר

, בעיקר לפני חג הפסח, הצור: לספק כמות גדולה של בהמות. כל קרבנות היחיד בשנהכל קרבנות היחיד בשנהכל קרבנות היחיד בשנהכל קרבנות היחיד בשנה

האפשרות לעבר את השנה ולפי המסופר פע" אחת נידונה , העסיק את הנהגת הע"

כאשר התקיי" חשש למיעוט בהמות לקרב� או לחלופי� לחוסר מלאי מספק של גוזלי 

כמות הנסכי"  –   בפרק על קרבנות הציבור עסקנו ג" במוצרי" הנלווי"47.יוני"

התוצאות שהגענו אליה� יכולות לשמש . ובמחיר" המשוער, המלח והעצי", השוני"

יש להכפיל את כל , כלומר. שו עבור קרבנות היחידבסיס לחישוב הכמויות שנדר

לפי , למשל. מדובר בכמויות עצומות. 100) ל20בכפולות שבי� , הכמויות שידועות לנו

 5%)וההנחה שקרבנות הציבור מהווי" כ, ""שיטת הרמב(השיטה המצומצמת ביותר 

 .וכמות דומה של יי�,  אל� ליטר שמ� בשנה25)נדרשו כ, )מקרבנות היחיד

כמות שאינה ,  טו� מלח50)הערכנו שלמקדש נדרשו כ, פי המודל שהצגנול

 לכמות הגדולה של המלח שנדרשה ג" לצור: עיבוד העורות של  בהתייחס48מופרזת

ראינו שרק לצור: מנחת חביתי� של כה� גדול נדרשו בכל , אשר ללבונה. אות� בהמות

ר כל קומ9 מנחה אחת כאש, לכ: יש להוסי� את המנחות השונות. ג" ק6.5)שנה  כ

בכפולות של אלפי מנחות בשנה נית� להגיע לצריכה של .  גר" בממוצע18)מכיל כ

 .ג של לבונה"מאות ק

                                                 

 .ד" יח ע,ב"הא "פ, ש", ירושלמי; ד" הב"פתוספתא סנהדרי�   47

ולפיכ: , לאימורי" נדרשה המלחה רק ,כמו בקרב� פסח, לקחנו בחשבו� שבחלק מהקרבנות  48

 לואול" בשאר הקרבנות נית� היה לאכ. רבנות פסח נדרש רק כטו� מלח ק10,000לצור: 

היה ולפיכ: שיעור ההמלחה עשוי , )ז"מי "פזבחי" , משנה( שלוק או מבושלכשהוא ג" מבשר" 

 .שרלהיות גבוה כשל הכשרת ב
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כמויות אלה מסבירות מדוע נדרשו ממוני" מיוחדי" על אספקת המלח והלבונה 

ג" הכמות העצומה של דברי המאפה במקדש חייבה . ועל אחסנת" בלשכות מיוחדות

כנראה , וממונה נפרד על התנורי", ללח" הפני" ולמנחת החביתי� – י"ממוני" מיוחד

לצור: כ: הייתה צריכה להיות הפרדה בי� . ללחמי" ולחלות של קרבנות תודה ונזיר

 .שנאפו בתנורי" נפרדי", חמ9)מצה וחלות)חלות

    ירושלי" כעיר המקדשירושלי" כעיר המקדשירושלי" כעיר המקדשירושלי" כעיר המקדש. . . . גגגג

י שאפ� את המקו" לבד מהנופ: הרוחנ. ירושלי" לא הייתה עיר רגילה מבחינות רבות

קיבלה קדושתה מימד מעשי וממשי מכוח דיני ,  בשל הפולח� שנעשה בבית המקדש

לא נית� , "עיר מקדש"מאחר שירושלי" למעשה תפקדה כ. הטהרה שהוקפדו בתחומיה

היה לנתק בי� הפעילות שנעשתה בתו: מתח" הר הבית ובי� התחו" העירוני 

חויבת לדאוג לבניית תשתית עירונית הנהגת הציבור הייתה מ, לכ�. שמחוצה לו

לעתי" מתו: המימו� הציבורי שנגבה , מתאימה לאוכלוסיית היעד שפנתה למקדש

בחלק הראשו� של המאמר פירטנו את הפעילויות שתוקצבו . מכספי מחצית השקל

, כגו� שיפו9 הדרכי" לעיר והרחובות בתוכה, "כל צורכי העיר"ל" שיירי הלשכה"מ

 בירושלי" הותקנו  הממצא הארכיאולוגי מגלה ש49.ת המי" ועודתיקו� החומות ואמ

 מדובר למעשה בתוכנית  50. פרטיכל ביתבתו: כמעט ו,  בכל אזורי המגורי"מקוואות

אי� . בית  ייחודית וייעודית המותאמת לצורכי הפרט המבקש לחיות בירושלי"

ת התושבי" להוציא מכלל אפשרות שהרשות העירונית בירושלי" עודדה או הנחתה א

 :נחמ� אביגד תיאר תופעה זו מנקודת מבטו כארכיאולוג.  לבנות כ:

בורות : החופר בירושלי� משתאה לא פע� למראה המספר הרב של מתקני מי�

כאשר ... המתגלי� בי  שרידי הבנייני� מתקופת בית שני, מקוואות ובֵרכות, אגירה

וכ  ברכות , ג� יותרולפעמי� , אתה מוצא בכל בית לפחות מקווה טבילה אחד

הרי אתה תוהה על מידת היד הרחבה שנהגו , ונוס$ על אלה ג� חדר אמבטיה, לרחיצה

, א' מאחר שמדובר לא במקרי� יוצאי דופ . תושבי ירושלי� בשימוש במי� היקרי�

עלינו להסיק שתושבי העיר העליונה בירושלי� יכלו לספק , אלא בתופעה כללית

                                                 

 .ב" מד"פ; א" מא"פמשנה שקלי"   49

 פרקי" בתולדות ירושלי" בימי בית, "והממצא הארכיאולוגי, ב"ח מ"פ, משנה שקלי"'", ריי:' ר   50

' ד: ראו, על תופעה זו באזור חברו�. 225-256' עמ, א"ירושלי" תשמ, )ופנהיימר עור: א'א(שני 

' פרידמ� וי' א, ספראי' ז(חקרי אר9 , "רו�מימי בית שני בהר חב' ירושלמיי"'מקוואות ", עמית

 .35-48' עמ, ז"רמת ג� תשנ, )שוור9 עורכי"
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ר שהמניע הראשי לצריכת המי� הרבי� היה הגור� מסתב. אלה' מותרות'לעצמ� 

 51.הדתי

מוכיחה שאלה לא  כמות כה גדולה של מקוואות ומתקני רחיצה בבתי" הפרטיי"

אלא נתנו מענה לצרכי" של האורחי" הרבי" , שירתו רק את צורכי הדיירי" הקבועי"

 עשוי בהמש: נראה כיצד הבית הפרטי הירושלמי היה. שפקדו את העיר בעלייה לרגל

כשלוש ריי: ' רמנה שלו בעבודת הדיסרטציה . לתפקד במועדי" אלה כבית ציבורי

 מתקופת הבית השני 90%)מה" כו, רוב" נמצאי" בתחו" ירושלי" שמאות מקוואות

היה צור: להקי" מתקני מי" ,   מעבר למקוואות הפרטיי"52.לאחר חורבנווהשאר 

, השקעה בתשתית כזו היא  גבוהה). טבילה ורחצה, שתייה(ציבוריי" לצרכי" השוני" 

כמו שמופיע בכתובת תיאודוטוס , והיא מומנה ג" באמצעות תרומות פרטיות

  ריכוז אנשי" כה רב בירושלי" ג" חייב התמודדות ע" בעיות 53.שנמצאה בירושלי"

 54.ולכ�  היה צור: למשל להקי" בתי די� מיוחדי", חברתיות שונות

 

כתובת כתובת כתובת כתובת     ::::2222' ' ' ' איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

     ב� וטנוס ב� וטנוס ב� וטנוס ב� וטנוסתאודוטוסתאודוטוסתאודוטוסתאודוטוס

שנמצאה בירושלי" שנמצאה בירושלי" שנמצאה בירושלי" שנמצאה בירושלי" 

. . . . ומתוארכת לשלהי בית שניומתוארכת לשלהי בית שניומתוארכת לשלהי בית שניומתוארכת לשלהי בית שני

היא מזכירה בניית בית היא מזכירה בניית בית היא מזכירה בניית בית היא מזכירה בניית בית 

אכסניה ומתקני מי" אכסניה ומתקני מי" אכסניה ומתקני מי" אכסניה ומתקני מי" , , , , כנסתכנסתכנסתכנסת

לטובת הארחת הנצרכי" מ� לטובת הארחת הנצרכי" מ� לטובת הארחת הנצרכי" מ� לטובת הארחת הנצרכי" מ� 

    ....הנכרהנכרהנכרהנכר

והתייחסו , מחקרי" אחדי" עסקו בכלכלתה של העיר ירושלי" בשלהי בית שני

פרנסת ל, להכנסות הרבות שסיפקו עולי הרגל הרבי" מהאר9 ומהגולה לקופת השלטו�

                                                 

 .139' עמ, 1980ירושלי" , העיר העליונה של ירושלי", אביגד' נ  51

 חיבור לש", טהרה יהודיי"  בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד-מקוואות, ריי:' ר   52

 .)ריי: דיסרטציה: להל�(� "ירושלי" תשהאוניברסיטה העברית , קבלת דוקטור

תאודוטוס ב� וטנוס כה� : "וזה תרגומה, בית שני   הכתובת נכתבה ביוונית והיא מתוארכת לשלהי53

את האכסניה , בנה את בית הכנסת לש" קריאת תורה ולימוד מצוות... הכנסת וראש בית

הכתובות , גרסו�-רוט' ראו ל, ..."מתקני המי" לש" הארחת הנצרכי" מ� הנכר)ו(והחדרי" 

 .76-86' עמ, ז"ירושלי" תשמ, היווניות מבתי הכנסת באר9 ישראל

 . א"קה ע, ש", בבלי; א" מג"יפכתובות , משנה; א"מח ע, ב"הד "פשקלי" , ירושלמי   54
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כא� נבקש להתייחס לכמה .  ולמעגלי" נרחבי" יותר55אנשי ירושלי" וסביבותיה

קליטת אלפי אנשי" שעלו לרגל למקדש ואספקת . השלכות מעשיות שנבעו מכ:

הבעיה . צורכיה" דרשו היערכות מיוחדת בהיבט הפיסי בירושלי" ובסביבותיה

 .הראשונה הייתה סידורי לינה ושירותי הארחה נלווי"

 מי שבחרו לדור באופ� קבע בירושלי" היו ערי" לעובדה שמדובר בדיור בתנאי כל

, במושגי" של ימינו מדובר בדיור ע" איכות חיי" לא נוחה. מחיה שאינ" רגילי"

 היבטי" אקולוגיי" –ברעש ובלכלו: , המלווה בתקופות מסוימות בצפיפות רבה

ת בירושלי" קבעה שאי� הנורמה החברתי, אול" מעבר לכ:. שעליה" נעמוד בהמש:

ומבחינה משפטית אי� לה" לכאורה , לדייריה כבכל עיר אחרת פרטיות וקביעות

וה" למעשה במעמד של אורחי" קבועי" המאיישי" את רכוש , בעלות על בתיה"

.  הדי" לכ: נית� ללמוד מתקנות העיר כפי שה� מופיעות במדרש מאוחר56.הציבור

 :להל� נביא כמה מה�

 ...י  בה את המת ואי  מעבירי  בתוכה עצמות אד�ואי  מלינ...

 ואי  מגדלי  בה אווזי  ותרנגולי  ואי  צרי' לומר חזירי�

 ...אי  מקיימי  בה אשפתות מפני הטומאה

 ב חודש"ואי  הבית צמיתות בה לאחר י

 רבי יהודה אומר א$ לא שכר מיטות מוצעות. ואי  לוקחי  בה שכר מיטות

ג אומר נותני� אות� "רשב. מה היו עושי� בה�.  קדשי�לא היו לוקחי� בה עורות

 לבעלי אושפזי 

 אכסניי  היו שרויי  מבפני� ובעלי אושפיזי  מבחו�

) כבשי� מצוירי� או מצומרי�: א"נ(אכסניי  מערימי  ונוטלי� כבשי מצרי� 

 57.שעורותיה  יפי  בארבע ובחמש סלעי� ובה� היו אנשי ירושלי� משתכרי 

                                                 

ט , ההיסטוריה של ע" ישראל: בתו:, "הכלכלה ביהודה בימי הבית השני", קלוזנר' י: ראו למשל  55

 ;146' עמ, ג"ירושלי" תשמ, )ברס עורכי"'  וציונה-אבי' מ(

    J. Jeremias, Jerusalem in the time of Jesus, London 1969; M. Goodman, Judaism 

in the Roman World, Leiden Boston 2007, pp. 59-67. 

 לפי, אי� משכירי� בתי" בירושלי": דתניא, ירושלי" לא נתחלקה לשבטי": "כמאמר התלמוד  56

אלו� מדובר בעדות על פיקוח ציבורי ' גלדעת ). א"מגילה כו ע; א"יומא יב ע" (שאינה שלה�

הלכה זו נראה שנשנתה ; להפקיע זכות בעלות" של בעלי הבתי" בירושלי" בנכסיה" הבא"

שלא ירבו שכר הדירות ושלא יוכלו הבעלי" למונע" מהתאכס� , ונתקנה כלפי עולי הרגלי"

 .80' עמ, ז"תל אביב תשי, א,  מחקרי" בתולדות ישראל,אלו�' ראו  ג, "בה�

, המקור הקדו" ביותר מופיע בתוספתא). 104' עמ, מהדורת שכטר(לה , א"נו, אבות דרבי נת�  57

 .ב"י הא"פמעשר שני 
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. מוד שפתיחת הבתי" בפני החוגגי" נעשתה ג" מתו: אינטרס כלכליממקור זה יש לל

בתמורה לשירותי הארחה של אנשי" אמידי" יכלו הדיירי" הקבועי" לקבל עורות 

  זו היא אפוא דוגמה 58.שערכ" הכספי עשוי היה להיות רב מבשר" קדשי" משובחי"

 .'כלכלת מקדשכלכלת מקדשכלכלת מקדשכלכלת מקדש''''ללללמובהקת 

 59.ות לחקלאי" לצור: זיבול שדותיה"דוגמה נוספת היא מכירת שיירי ד" הקרבנ

היו "אול" נראה שרבי" מהעולי" לא מצאו מקו" לינה באכסניות מסודרות וה" 

,  כאשר התמלאו רחובות העיר באנשי" שגרו באוהלי"60".לני" ברחובה של עיר

  כנראה 61,נאלצו רבי" מה" לגור בעיר אוהלי" שהייתה פרוסה סביבות העיר

 מבחינה הלכתית תחו" זה נחשב עדיי� לירושלי" 62.ו לכ:בחניוני" מוסדרי" שהוקצ

בהקשר לכ: מתקבל .  כ: שבעצ" לא היה מחסור ממשי במרחב  לינה63,המורחבת

צר לי המקו" שאלי� : ולא אמר אד" לחברו: "מימד ריאלי למאמר המפורס"

 64".בירושלי"

, "למשל לטבילת הכוהני(בעיה שנייה הייתה אספקת מי" לצורכי המקדש עצמו 

 66, לצור: תפעול בתי המרח9 ובתי הכיסא הציבוריי"65,)לשטיפת ד" הקרבנות ועוד

                                                 

 .ג" מא"פמעשר שני , ראו משנה  58

 .ו" מה"פמשנה יומא   59

 .ב, בכורי" ג, משנה  60

, יה לרגליהעל, ספראי ועוד ראו דברי). 217(ות היהודי" יז ט ג קדמוני, ראו יוס� ב� מתתיהו  61

 .135' עמ

 ,ג, ב, מלחמת, יוס� ב� מתתיהו מציי� את שלושת המחנות הגדולי" שבה" התרכזו עולי הרגל   62

 .א

הבאת מנחת העומר ושתי הלח" ", ששו�' עמר וא' ובמיוחד ראו ז. ב" מה"פמעשר שני , משנה  63

 דברי הכנס –מחקרי יהודה ושומרו� : בתו:, "י" של צריפי� ועי� סוכר לזיהו–מבקעת לוד 

 .185-186' עמ, ז"אריאל תשנ, ו"השישי תשנ

 .ה" מה"פאבות , משנה  64

 יט, אר9 ישראל, "להיגיינה ולפולח� בבית המקדש בירושלי", המי" לטהרה", הראל' מ   65

 .310-313' עמ, )ז"תשמ(

 תוכנית", פר9' ראו ר, שנמצאו בדרו" הר הבית ) סאיבתי כ (על  שרידי בית מרח9 ולטרינות  66

, דברי הכנס השישי, חידושי" בחקר ירושלי", "בית המרח9 בחפירות הר הבית לאור המקבילות

ישראל בתקופה - באר9(Latrina)סא יבית הכ", עמר' ברו: ו' א ;105' עמ, א"רמת ג� תשס

בית " וכ� בהרחבה על סוגיית ,30' עמ, )ה"סתש (2, ישראל-ירושלי" ואר9, "הרומית ביזנטית

 ,371' עמ, ש", )ב, ד, מלחמת היהודי" ה(הסמו: לשער האיסיי" שבחומת ירושלי" " צואה
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המתק� הבסיסי ביותר . ובעיקר לצריכה של תושבי העיר הקבועי" ועולי הרגל הרבי"

היה בור המי" שהיה צור: ) עד לראשית המאה העשרי"(לאגירת מי" בירושלי" 

רבי" עסקו בהיבט של אספקת המי" מחקרי" ). טיוח ועוד, ניקוי(לתחזקו מדי שנה 

ונראה שהמתקני" , בירושלי" על פי ניתוח המקורות הכתובי" והממצא הארכיאולוגי

שנבנו באותה תקופה סיפקו בשני" כתיקונ� את כל כמות המי" הדרושה מבלי 

 67.שהתעורר מחסור מיוחד

ו שהרי עולי הרגל הביא, ג" לאספקת מזו� טרי וזול נמצאו פתרונות הלכתיי"

כשחלק גדול מה" אסור במכירה ומותר רק לאוכל" , עמ" פירות ובהמות כמעשרות

את הענבי" שהגיעו . 'כר" רבעי'דוגמה יפה היא  למשל תקנת . או להעניק" במתנה

. לשנה הרביעית יש לאכול בירושלי" או לפדות בכס� ותמורתו לרכוש בעיר מזו�

ל ירושלי" קיימת בידו רק ל קבעו שכל מי מתגורר בתחו" המורחב ש"אול" חז

 : להעלות" לירושלי"–אפשרות אחת 

, אילת מ  הדרו�:  ואיזה הוא תחומה .מהל' יו� לכל צד, כר� רבעי עולה לירושלי�

התקינו שיהא , ומשרבו הפירות. והירד  מ  המזרח, לוד מ  המערב, עקרבת מ  הצפו 

 68. הדבר לכמות שהיהיחזור, אימתיי שירצו:  ותנאי היה הדבר .נפדה סמו' לחומה

תקנה זו מספקת גמישות ומאפשרת לפרנסי העיר לשנותה בהתא" לכמות הפירות 

לעטר שוקי ירושלי" " – בתלמוד מובא טע" התקנה. שהיו בשווקי" ולשער המחירי"

                                                                                                                      

שהיה בתו: מתח" המקדש , "סא של כבודיבית כ"ו" בית הטבילה"על . 311-312' עמ, הראל

 .א" מא"פתמיד , ראו משנה, בירושלי"

, א"הא "פבירושלמי בשקלי" . יז, 'קהלת רבה ד; א" מה"פשקלי" על חופרי בורות ראו משנה   67

 " בפירוש המשנה"ועל פי גרסת הרמב, "מפרקי� את המנעל מעל גבי האימו": "מובא, א"מו ע

כדי שיוכלו לעמוד לשירות , להסרת המנעולי" שעל בורות המי" הציבוריי"היא הכוונה  ש"

אמות המי" הקדומות : בתו:, "המי" לירושלי"סקר אמות ", עמיחי' עוד ראו  ע. עולי הרגל

, ארי-ב�' מ; 169-195' עמ, ט"ירושלי" תשמ, )פטרי: עורכי"' הירשפלד וי' י, עמית' ד(לירושלי" 

על בורות מי" שהיו במתח" .  503-510' עמ, )ו"תשנ(טז , תחומי�, "מני� הגיעו מי" למקדש"

 המי" של בית המקדש הראשו� בהר מקורות", צוק' ראו צ, המקדש בימי בית ראשו� ושני

על אמות מי" .  7-20' עמ, א"תשע, עשר-שהיהקוב9 הש, חידושי" בחקר ירושלי", "הבית

אספקת מי" לעיר העליונה בימי הבית הראשו� ובימי הבית ", עמית' ד: ומתקני" נוספי" ראו

, ג, סביבותיהחידושי" בארכיאולוגיה של ירושלי" ו, "השני לאור החפירות ליד בריכת ממילא

 של הספרות המחקרית הרבה הבמאמרי" אלה נית� למצוא סיכו" ממצ. 94-108' עמ, ע"תש

 .כללשנכתבה בנושא הספקת המי" למקדש בפרט ולירושלי" ב

 .ב" מה"פמעשר שני , משנה  68
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אלא ,  נראה שלפי הבנה זו אי� מדובר רק בתקנה המצומצמת לכר" רבעי69".בפירות

 .  תלכלל פירות האיל� בשנה הרביעי

בירושלי" היו שווקי" שוני" שנועדו לספק את כל צורכיה" של תושבי העיר 

אי� ספק שע" התרחבות העיר היה צור: בתכנו� עירוני שיתחשב ג" . ומבקריה

של ירושלי" לא הייתה כנראה " שוק העליו�"ב. במיקומ" של השווקי" השוני"

 בתחומי העיר 70.תחתו�כמו בשוק ה, )לבד מבשלושת הרגלי"(הקפדה יתרה על טהרה 

חנויות צמר ובתי ,  שוק הבגדי"71,החדשה היו ממוקמי" בי� היתר שוק העצי"

  72.המלאכה של הנפחי"

מוב� שהקרקע שבתו: העיר לא יכלה לספק את התצרוכת החקלאית של 

החל . עירומענה לכ: היה התפתחות עור� חקלאי מסביב ל, אוכלוסיית ירושלי"

הוקמו סביב ירושלי" יישובי" חקלאיי" רבי" וקיימות  מהתקופה ההלניסטית ואיל:

עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות לקשרי מסחר ותעשייה בי� העיר ליישובי הפריפריה 

היה כדאי לחקלאי" לשמור , נחשב לנתח כלכלי גבוה" שוק המקדש"  מאחר ש73.הללו

הרת יי� ושמ�  שביהודה נאמני" על ט–חומר בתרומה : "על כל תהלי: הייצור בטהרה

  הממצא הארכיאולוגי  74".ובשעת הגתות והבדי" א� על התרומה, כל ימות השנה

מעיד על בניית מאות מקוואות בצדי הדרכי" העולות לירושלי" וכאמור א� בתו: 

בשני" האחרונות המחקר א� עמד על הזיקה בי� מקוואות . תחומי העיר עצמה

  75.בטהרההטהרה לגתות ולבתי הבד שסיפקו יי� ושמ� 

                                                 

 .א"ביצה ה ע, בבלי  69

 .א" מח"פמשנה שקלי"   70

 .מלחמת היהודי" ב יט ד   71

היו ג" שווקי" שנועדו   ,שאי� לקבלו כפשוטו, לפי מדרש מאוחר. א,  ח,מלחמת היהודי"  ה  72

והמהלכי" בה" ניכרו לפי , )וי" וישראלול, כוהני", נביאי", מלכי"(לרובדי החברה השוני" 

 ).רמז תרא, רות, ילקוט שמעוני(לבוש" 

 .41-62'  עמ,)ט"תשנ (89קתדרה , "העור� הכלכלי של ירושלי" בתקופה ההרודיאנית", ברו:' א  73

 .ל" הג"פ, ש", תוספתא; ד" מג"פחגיגה , משנה  74

השמירה על הלכות טהרה בתעשייה החקלאית של ", אדלר' י; 119-125' עמ, ריי: דיסרטציה  75

.  59-83' עמ, )ז"תשס (4-5, ירושלי" ואר9 ישראל, "ישראל בתקופת הבית השני והמשנה-אר9

השימוש ", רגב' ראו א,  בסמו: לגתות ובתי בדלתופעה זו יש לקשור את מציאות כלי האב�

אריאל , )אשל עור:' י(דברי הכנס השישי , מחקרי יהודה ושומרו�, "בכלי אב� בימי בית שני

 .87' עמ, ז"תשנ
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כנראה שבכל המרחב של תחו" ירושלי" המורחבת היה מוטל פיקוח כלשהו על 

ל לא קיבלו חלה ותרומה "אול" מחו. טהרת מוצרי המזו� והנסכי" שיועדו למקדש

התפתח מער: כלכלי וארגוני ,  לעומת זאת76.א� א" היו מכובדי", מאנשי" פרטיי"

לעתי" מרוחקי" , קומות שוני"גדול סביב אספקת הקרבנות והנסכי" שהובאו ממ

וכול� : "שיצא לה" מוניטי� באיכות" ובטהרת", )מהגליל העליו� ועבר הירד�(ביותר 

לצורכי המקדש הקפידו ג" על גידול בשדות ". אינ� באי" אלא מ� המובחר

בשיטות עיבוד וייצור מיוחדות המותאמות לדרישות המחמירות של , "המיוחדות"

, "אדמות מקדש"חדי" היו ביריחו חוות חקלאיות שהיו מעי�   לפי מקורות א77.ההלכה

ואות� עיבדו הכוהני" בטהרה לצורכי הנסכי" ולש" אספקת מזו� לכוהני" העובדי" 

 78.במקדש

                                                 

 .יא- י משניותד"פחלה , משנה  76

 לצורכי המקדש גידלו בנחל .יג, ה-ב' הלט "פ, ש", תוספתא; ב-אמשניות ח "פמנחות , משנה  77

 ראו .ואולי ג" צמחי קטורת אקזוטיי") א"כ הי"פתוספתא מנחות (ו� שעורה לקרב� העומר קדר

 .ה במאמר נפרד"על כ: נרחיב אי).  ה',ב(בתרגו" הארמי לקהלת 

ושתי" , עשרי" וארבעה משמרות באר9 ישראל: ר"ת: "תא הבאהימופיעה הברי בבליהבתלמוד   78

הגיע . שתי" עשרה מה� ביריחו:  אלא–! ו טובאנפיש� לה? שתי" עשרה ביריחו. עשרה ביריחו

וחצי המשמר היה עולה , חצי המשמר היה עולה מאר9 ישראל לירושלי", זמ� המשמר לעלות

מקור אחר המזכיר את ). א"תענית כז ע" (מיריחו כדי שיספקו מי" ומזו� לאחיה" שבירושלי"

כשהיו ישראל מחלקי" : "יהוא הספר הקשר בי� האזור החקלאי הפורה של יריחו לבית המקדש

יבנה י כל מי ש, אמרו.את האר9 הניחו דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה

ההשוואה בי� שטחה הדש� של ). פא, בהעלות:" (טול דושנה של יריחויבית הבחירה בחלקו י

חו ג" בירי.  אינו מקרי )א" מב"פמידות , משנה(לבית המקדש )  אמה500 אמה על 500(יריחו 

מלחמת (וכופר ) הצרי הנזכר ראשו� בי� סממני הקטורת(גידלו בשמי" יוקרתיי" כמו אפרסמו� 

נזכר במדרש מאוחר בעניי�  הבשמי" שהיו ) צמח החינה(גידול הכופר .  )ג, ח, היהודי" ד

וכל אחד היה בו כפר והיו , בתי שלחי" היו מקיפי� לירושלי": "מגדלי" סביבות ירושלי"

ילקוט " (מיני בשמי" והכהני" יוצאי" לש" ומביאי" צרכי בית המקדש בטהרהמלאי" כל 

אחד . בית גידול זה יכול להתאי" מבחינה אקלימית לאזור יריחו). רמז תתקפח, ש"שה, שמעוני

בחפירות  ).ט"יהב "פפסחי" , תוספתא" (גמזיות של הקדש "המהגידולי" שנזכרו ביריחו הי

נאי" שגרו עדות לכ: שהחשמו, נמצאו מקוואות רבי"אזור בשנערכו בארמונות החשמונאי" 

תכ� שהכוהני" שישבו ביריחו שמרו בקפדנות על יי. רה בדיני טהרהבמקו" הקפידו הקפדה ית

עוד ראו . משו" שהיבול החקלאי שטיפלו בו היה מיועד לכוהני" שעבדו במקדש, טהרת"

 J. Schwartz, “On Priests and Jericho in the Second Temple Period”, JQR, 79: בהרחבה

(1988), pp. 23-48. 
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סביר להניח . דרוש מחקר נוס� שיבח� כיצד הובילו את הנסכי" והבהמות למקדש

בעוד , יובשי"שעולי הרגל הרחוקי" מירושלי" הביאו פירות וירקות כשה" מ

הקרובי" מביאי� " : כפי שנית� ללמוד מהלכות ביכורי", הקרובי" יכלו להביא" טריי"

 בעיה מיוחדת הייתה בהובלת 79".והרחוקי" מביאי� גרוגרות וצימוקי", תאני" וענבי"

גוזלות , כבשי" ממדבר, עגלי" משרו�, אילי" ממואב: "בהמות ממקומות מרוחקי"

  ייבוא כבשי" ועזי" ממקומות 80".ר כבשי" שגביה� רחבי"יהודה אומ' ר. מהר המל:

היה ,  בכל מקרה81.רחוקי" כמו עבר הירד� התקיי" ג" בימי הביניי" ובעת החדשה

כמו ג" שטחי" למכלאות ,  והעצי"82צור: למצוא פתרו� ג" לאחסו� הול" של הנסכי"

צא  הממ83.כנראה בתחומי העיר החדשה, ולשווקי" של בעלי החיי" ותוצריה"

הזואוארכיאולוגי שנמצא באשפת העיר ירושלי" בשלהי בית שני והשוואתו לממצא 

מרבית בעלי . גדולה' צרכנית בשר'מעבר הירד� ולמורדות הר חברו� מצביע על העיר כ

                                                                                                                      

 על קיומ" של למדי"רקע המקורות מהתקופה הביזנטית המהנחה זו מקבלת את אישורה על  

שטחי" חקלאיי" מיוחדי" באזור יריחו שבה" גידלו הנוצרי" חיטה וגפ� במיוחד עבור הפולח� 

י" שביקשו י של סממני" יהודסדרה מצטר� להדבר. שהתנהל בכנסיות המרכזיות שלה"

 :ראו בהרחבה, הנוצרי" לנכס לעצמ"

J. Schwartz & Z. Amar, “’The Lord’s Field‘: Galgala, Jericho and  

Jerusalem and the Polemics of the Byzantine Period”, in: Jerusalem and Eretz 

Israel (J. Schwartz , Z. Amar & I. Ziffer ed.), Ramat-Gan Tel Aviv 2000, pp. 

77-88.   

 .ג" מג"פבכורי" , משנה  79

ונוסח , "כבשי" שגבה� כרחב�" :מובא, א"פז ע ש", בתלמוד בבלי. ג"יהט "פמנחות , תוספתא  80

ברור שהכוונה היא להדגיש שהבהמות שנועדו ". שגובה� רחבי": "אחר מובא ש" בתוספות

עגלי" "אשר ל. א" כ ע,ד"הז "פפאה   ירושלמיכ� ראו.  מהרגילות ומשובחותרב� היו גדוללק

 .ט" מי"פבבא קמא , ראו משנה, "בשרו�

 , אלמקדסי יבוא כבשי" מציי� הגיאוגר� הירושלמי ב� המאה העשיריתיכמרכז ל עמא� את העיר  81

יהוס� שוואר9 כתב במחצית ' ר. 180' עמ, 1906לייד� , אחס� אלתקאסי" פי מערפת אלאקאלי" 

ולא מצא לה" ומביאי" , רוב הבשר אשר נאכל באר9 הוא בשר צא�: "העשר-המאה התשע

ה הובא לכא� "בחדש כסלו שנת תר(ג" מעבר נהר פרת , ה'מעבר הירד� ממחוז בלקא ואללג

 .שסד-שסג' עמ, ס"ירושלי" תר, ראו תבואות האר9, ")צא� רב מעיר מוסי במדינת כורד

אוצרות מזו� ", ינקלבי9' ראו בסוגיה זו ר, מוזאת מעבר למחסני הדג� שהיו בתו:  המקדש עצ  82

 .109-110' עמ, )ג"תשמ(א , מלאת, "ישראל בתקופת הבית השני המשנה והתלמוד-באר9

שוק של "כמו כ� היו בירושלי" . ב" מז"פשקלי" , ראו משנה, על סוחרי בהמות בירושלי"  83

 .ט" מי"פעירובי� , ראו משנה, "שוק של צמרי""ו" פטמי�
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הדבר מלמד שהבהמות שהובאו לירושלי" . שנשחטו בעוד" צעירי", החיי" ה" זכרי"

בעוד המגדלי" דאגו לשמור על , קר לבשרונועדו בעי, כללו את תנובת העדרי" בלבד

 84.גרעי� רבייה ועל בקר בוגר למטרות משניות כחלב וצמר

עניי� אחר שהיה צרי: למצוא את פתרונו בעיר המקדש הוא בניית תנורי" 

כלומר קרבנות שנית� לאוכל" רק , "קדשי" קלי""לאכילת הקרבנות שבשר" מוגדר כ

אול" דומה ,  כנראה תנורי" ציבוריי" גדולי"לצור: כ: נבנו. בתחומי העיר המקודשת

שהיו צריכי" , שאלה לא יכלו לספק את הצרכי" לכמות הרבה של קרבנות הפסח

לצור: כ: הכינו תנורי" ניידי" . להיצלות בעת ובעונה אחת ובזמ� יחסית מצומצ"

צאו והכניסו תנורי פסחי" בשביל : "כפי שמופיע בסיפור על חוני המעגל, וארעיי"

 לפי התחשיבי" המינימליסטיי" ביותר מדובר בסדר גודל של מאות 85". ימוקושלא

 חלק מהתנורי" כנראה נמכר 87. ולמעשה לפי דרישות ההלכה באלפי תנורי"86,תנורי"

ואולי מחרס בלתי , לא ברור ממה היו עשויי" תנורי" אלה. או הושכר לטובת החוגגי"

 לכ: 88.י" שהיו מוכרי" כלי" בטהרהבהקשר לכ: יש להזכיר את היוצרי" והקדר. צרו�

יש לצר� בעלי מלאכה נוספי" שסיפקו שירותי" שוני" לעולי רגל שבאו מרחוק או 

 ירושלי" 89.ספרי" וסנדלרי", כובסי", כמו חייטי", לאנשי" שהיו במהל: טהרת"

                                                 

ממשק עדרי" בירושלי" : 'אילי"  ממואב וכבשי" מחברו�'", עוז-בר' מרו" וג' נ, וכניקב' ר  84

' עמ, ט"רמת ג� תשס, עשרה-הקוב9 הארבע, חידושי" בחקר ירושלי", "בשלהי ימי הבית השני

211-224. 

 .ח" מג"פתענית , משנה  85

נצלו ואלה , בשי" כ50 בקהילה השומרונית ע נשחטו"בשנת תש, כדי לקבל הערכה כלליתרק   86

 שעומדת ,ע" התרבות הקהילה.  קורבנות8-9- בממוצע כל תנור מספיק ל,כלומר.   תנורי"6-ב

תודתי לבנימי" צדקה על (שוקלי" השומרוני" לבנות תנור נוס� ,  נפש750-על כ) ב"תשע(היו" 

 ).מידע זה

עו , ש", בבלי;  י"הה "פפסחי" , תוספתא (אי� צולי" שני פסחי" בתנור אחדעל פי ההלכה   87

לא רחוק הוא  א: בשל מגבלות הזמ�, אמנ" אי� מניעה לצלות" בזה אחר זה באותו תנור. )ב"ע

 .� החבורותימניהיה קרוב למספר התנורי" ש

סירי הבישול המנוקבי" ", גרוסברג' ראו א, על הממצא הארכיאולוגי. ה" מג"פמשנה חגיגה   88

' א(הקוב9 השמיני , חידושי" בחקר ירושלי", "'האר9עמי 'ו' חברי"'מירושלי" ומנהגיה" של 

סירי בישול מנוקבי" שנמצאו ", ל"הנ; 59-71' עמ, ג"רמת ג� תשס, )פאוסט עורכי"' ברו: וא

 .505-516' עמ, )ד"תשס(תחומי� כד , "בחפירות ארכיאולוגיות בירושלי"

שכ� , החייטי�. והכובסי� החייטי� והספרי� ,שלש אומניות עושי�: "ח"י הב"פפסחי" , תוספתא  89

שכ� נזיר ומצורע ומי שעלתה לו מכה בראשו , הספרי� והכובסי�. הדיוט תופר כדרכו במועד
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אזוריי" )בי�, מקומיי"(כעיר מקדש שימשה מודל כלכלי שהעסיק מעגלי שיווק שוני" 

היא סיפקה פרנסה למעגל גדול . שבה" פעלו משווקי" נייחי" וניידי") י"ובי� ארצי

 .שרק את חלק" מנינו במאמר זה, של בעלי מלאכה ופועלי" שוני"

    סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש סניטציה ואקולוגיה של קודש בעיר המקדש . . . . דדדד

 92 וכמפורסמת בכל ערי המזרח91 ותדמיתה  של ירושלי" כעיר יפה90הדרו של המקדש

כיאה לעיר קודש וכמי שעתידה , על הפ� האסתטי שלהדרשו שמירה על ניקיונה ו

תושביה הקבועי" של ירושלי" ,  אול" מעבר לכ:93".מטרפולי� לכל הארצות"להיות 

השמירה על השמירה על השמירה על השמירה על .  .  .  .  טהרה גבוה מהרגיל) סטנדרט(והמזדמני" אליה נדרשו להקפיד על תק� 

ית ית ית ית חיי טהרה והאפשרות לשמור את המוצרי" הנדרשי" לקרבנות בטהרה חייבו תשתחיי טהרה והאפשרות לשמור את המוצרי" הנדרשי" לקרבנות בטהרה חייבו תשתחיי טהרה והאפשרות לשמור את המוצרי" הנדרשי" לקרבנות בטהרה חייבו תשתחיי טהרה והאפשרות לשמור את המוצרי" הנדרשי" לקרבנות בטהרה חייבו תשת

 הכוונה היא להקמת מספר רב של מקוואות ומתקני סניטציה ....פיסית שעלותה גבוההפיסית שעלותה גבוההפיסית שעלותה גבוההפיסית שעלותה גבוהה

בי�   אי� בהלכה היהודית זהות,אמנ"). ראו לעיל(כמו בתי מרח9 ובתי כיסא , ציבוריי"

בעוד המונח , גיינהיהמונח הראשו� מהווה פעולה המסייעת לה';  טהרה'ל' רחיצה'

אול" . גיינהישאינו קשור בהכרח לה, : רוחניא פעולה דתית הקשורה לתהליוהשני ה

  הזיקה בי� 94.ג" נקודות השקה� שנקיות וטהרה ה� שתי פעולות שיש בה ברור לגמרי

                                                                                                                      

' יהודה אומ' יוסי בר' ר.  שכ� הבאי� מחו� הי" וממדינת הי" מכבסי�,הכובסי�. מספרי� במועד

 ". שכ� עולי רגלי" מתקני� מנעליה" וסנדליה" במועד, א� הרצעני�

קנו כא� בהיבטי" הכלכליי" הקשורי" למימו� הבנייה המחודשת והמפוארת של לא עס  90

מל: : הורדוס", ויצטו"' כשר וא' א:  ראו על כ:.אד" ועודהכוח , מבחינת חומרי הגל", הורדוס

 .204-214' עמ, 2007ירושלי" , רוד� ורדו�

ואחד , לה ירושלי"תשעה נט, עשרה קבי" יופי ירדו לעול": "ראו למשל את המאמרי" הבאי"  91

מי שלא ראה ירושלי" בתפארתה לא ראה כר: "; )ב"קידושי� מט ע, בבלי" (כל העול" כולו

סוכה נא , בבלי" (מי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא ראה בני� מפואר מעול". נחמד מעול"

  ).ב"זבחי" נד ע, בבלי" (נויו של עול""; )ב"ע

המפורסמת , ירושלי"'", שטר�' מ:  ראו בהרחבה.ומי"להערכה זו היו שותפי" ג" הסופרי" הר  92

פרקי" בתולדות : בתו:, )"70נטוראליס היסטוריה ה , פליניוס ('לאי� ערו: בי� ערי המזרח

שטר� ' רפפורט ומ' א, אופנהיימר' א(ספר זיכרו� לאברה" שליט , ירושלי" בימי בית שני

 .257-270' עמ, ט"ירושלי" תשמ, )עורכי"

 . י,ג"כשמות רבה   93

 ,ג"דברי" כ(' היה מחני: קדושו'הטע" � בעניי� כיסוי הצרכי" מ  למשל,כבר במקרא הדבר נרמז  94

 :עוד ראו). טז-טו

B.J. Schwartz, “Israel’s Holiness: The Torah Traditions", Purity and Holiness: The Heritage 

of Leviticus (M.J.H.M. Poorthuis & J. Schwartz ed.), Leiden – Boston – Koln 2000,  p. 48 
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 לעומת 'clean' – 'טהרה' למילה מי" האפשריי"באה לידי ביטוי ג" בתרגו המונחי"

'purity' ."ת ההיסטוריוהסיטואציה  ,מדובר אפוא בשני תהליכי" מקבילי" שוני

ל גזרו שרחיצה "חז,  יתרה מזאת.הפגישה ביניה"באותה תקופה המיוחדת שהתהוותה 

והדבר כנראה חייב את קיומו של מקווה טהרה , בבית מרח9 מחייבת היטהרות מחדש

 95.במכלול של בית מרח9 שהתרחצו בו יהודי" או בסמו: לו

    

    

    

    

    

    

מקווה טהרה מקווה טהרה מקווה טהרה מקווה טהרה     ::::3333' ' ' ' איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

בט בבית בירושלי" בט בבית בירושלי" בט בבית בירושלי" בט בבית בירושלי" וחדר אמוחדר אמוחדר אמוחדר אמ

פ אביגד פ אביגד פ אביגד פ אביגד """"עעעע[[[[בית שני בית שני בית שני בית שני משלהי משלהי משלהי משלהי 

1980198019801980 [ [ [ [    

    חדר מבוא חדר מבוא חדר מבוא חדר מבוא ) ) ) ) 1111((((

    המקווה המקווה המקווה המקווה ) ) ) ) 2222((((

    האוצר האוצר האוצר האוצר ) ) ) ) 3333((((

    חדר אמבטחדר אמבטחדר אמבטחדר אמבט) ) ) ) 4444((((

 

סניטציה בעול" המי" וההתפתחות מתקני  שתהלי:במחקר אחר כבר עמדנו על כ: 

, סא ציבוריי"יבתי מרח9 משוכללי" ובתי כ, כגו� אמות מי", ההלניסטי והרומי

 ' טהרה' עלו בד בבד ע" רעיו� ה,גיינה האישית והציבוריתיוהמודעות הגבוהה לה

טהרה ביתר ה והיוו קטליזטור ואמצעי נגיש ליישו" האפשרויות של דיני הודיהי

                                                 

הבא ראשו ורובו במי" ", ראו בהרחבה את המקורות לכ: במאמרו של הרב עזריה אריאל  95

 ,"מקווה טהרה מושל""דוגמה יפה למכלול . 98-100' עמ, )ט"תשס(מעלי� בקודש יח , "שאובי�

ירושלי" , ה של ירושלי"העיר העליונ, אביגד' ראו נ, הכולל חדר אמבט, כפי שהגדירו החופר

 .145איור , 139' עמ, 1980
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 לידי ה זה באתופעה 96.'נקיות מביאה לידי טהרה'הרחבה ובהקפדה יתרה בבחינת  

שאיפשרו ביתר קלות את קיומ" של  ביטוי מעשי בי� היתר בהופעת מתקני המקוואות

ואת" 'ובאופ�  זה נית� היה להגשי" את האידיאל של , שכבות הע"כל  בטהרההדיני 

דיני הטהרה ש הביא לכ:התהלי: ש 97). ו,ט"שמות י(' תהיו לי ממלכת כהני" וגוי קדוש

התעצמות הע" גר" לכלל דיני" השייכי" ל של מעמד הכהונה אלא ו רק נחלתלא היו

ני המוש: אליו אנשי" ירושלי" למרכז רוח הפיכתה שללמעמדו של בית המקדש ו

 98.רבי"

בחקיקת חוקי עזר ותקנות גיינה לטהרה יש לראות ינקודת מגע נוספת שבי� ה

 איכות סביבתהלמירת הבריאות וותרמו לש ,ירושלי"מ מפגעי" תברואתיי" שהרחיקו

של חלק מהתקנות הללו � טעמ. בפרק הקוד" הבאנו לכ: מספר דוגמאות 99.של העיר

                                                 

א: לפחות למראית , נית� לפרש מאמר זה באופני" שוני". ו ומקבילות"ט מט"פסוטה , משנה   96

כפי שמוצאי" ג" , טהרה וקדושה שהורחבה לכלל ישראל, עי� קיימת כא� זיקה בי� רחצה

ולמדנו רחיצת ": 72' עמ, ז"פט, מהדורת איש שלו", במאמר הנזכר במדרש תנא דבי אליהו

מיכ� היה רב� גמליאל , והתקדשת" והיית" קדושי"?  אבל בישראל מהו…" מ� התורהיידי

אלא לכהני" וללוי" ולישראל , לא לכהני" בלבד ניתנה קדושה, אמרו, אוכל חולי� בטהרה

כל , כ� אמרומי', דבר אל עדת בני ישראל ואמרת אליה" קדושי" וגו' וגו' שנאמר וידבר ה, כול�

 ."" סימ� רע לויהמזלזל ברחיצת ידי

 לכל אד" בישראל ויש לה סמ: בפשוטי שייכת  זה המקו" להעיר שחובת ההתרחקות מהטומאה 97

 תחו"  עלא: כאיסור מוגדר ומוחלט היא מוטלת מדאורייתא רק על הכהני" או, הפסוקי"

קדושי" 'או )  כו',ויקרא כ(' והיית" לי קדשי"'התביעה להגיע לאידיאל של . המקדש וקודשיו

וא" קיימי" , יכול להתממש רק א" קיימת שאיפה מתמדת להיות טהור)  ב,ט"ויקרא י(' תהיו

ב , מגדי", "איסור טומאה בתורה", ברויאר' י: ראו על סוגיה זו. זאתאמצעי" שמאפשרי" 

 .45-53' עמ, )ז"תשמ(

' עמ, )ו"תשס (17, ד"בד, "ומתי פסקהמתי פרצה טהרה יתרה בישראל ", עמר' ראו בהרחבה ז  98

7-27. 

' עמ, ש", ב"נו, 104' עמ, מהדורת שכטר, א"נ נו"אדר;  ב-א' הלו "פ, תוספתא נגעי":   ראו99

בריאות הציבור ", צקי'דבורז' וביתר הרחבה במאמרה של  א, ב"בבא קמא פב ע, בבלי; 107-108

, )שוור9 עורכי"' עמר וי' ז, לב' א(הרפואה בירושלי" לדורותיה , "בירושלי" בימי בית שני

 .)צקי'דבורז: להל�( 7-31' עמ, ט"אביב תשנ-תל
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כפי שהדבר בא לידי ביטוי  100,טיח את טהרתה של  ירושלי" להבקשור לרצו�דאי ובו

 101".מפני הקדשי""ובאיסור לגדל תרנגולי" בהרחקת הקברי" למשל מעשי 

 ישירישירישירישיראול" כא� ברצוננו להתייחס למספר סוגיות נוספות הקשורות באופ� 

מדובר בסוגיה נרחבת שראוי לה . להשלכות האקולוגיות הנובעות מהקרבת הקרבנות

חלק מהפתרונות לבעיות האקולוגיות . וכא� נציג כמה דוגמאות להמחשה, דדיו� נפר

 .נפתרו באמצעות דיני הקרבנות עצמ"

 אלו ה" שני מפגעי" שוני" שהקדמוני" נתנו עליה" את –עש� וריח  .1

 ולפי 103,  שרפת הקרבנות מלווה בעש� שעשוי לזה" את האוויר102.דעת"

 104.ופות שעולי" לקרב�דעה אחת א� לפסול את הנסכי" ולהרוג את הע

אלא ג" בקרבנות שנצלו בתו: , הבעיה אינה רק בקרבנות שבתחו" המקדש

, נית� להניח שחלק מהחוגגי" עשו זאת בחצרות הבתי". תחומי העיר

 . ואחרי" בשטחי" מיוחדי" שהוקצו לכ:

 בהעדר אמצעי קירור היה –מניעת התקלקלות וריקבו� של בשר קרבנות  .2

 ומחוללי 105ועל הרחקת זבובי", היגיינה קפדניי"צור: לשמור על תנאי 

צור: זה הושג בי� היתר באמצעות המלחת הקרבנות . מחלות וזיהו" אחרי"

                                                 

: ספר ירושלי", "ל"ירושלי" בספרות חז", גפני' י; 136' עמ, ה לרגל בימי בית שנייהעלי, ספראי   100

 .52' עמ, ט"ירושלי" תשנ, )ספראי עורכי"' צפריר וש' י(התקופה הרומית ביזנטית 

 ,105' עמ, ה"א פל"נ נו"אבדר; 361 'י עמ" הח"פ, ש", תוספתא; ז" מז"פבא קמא ב, ראו משנה  101

' עמ, )ה"תשנ(סד , תרבי9, "התרנגול והכלב ומגילת המקדש", קימרו�' וכ� במאמר של א

 .200' עמ, מסורת העו�, עמר; 473-476

 .ז"יב תשלירושלי" תל אב, האקולוגיה האנושית בעול" העתיק, קוטלר' ראו סיכו" אצל ד   102

הקטרת קטורת התמיד במקדש נועדה לבש" לפיה " ש"על רקע זה מעניינת גישתו של  הרמב  103

רבנות זביחת הקל" וירחיצת הקרביל, ה לחיתו: הבשרושנלו" "יבית המטבחי"הריח של את 

להדברת  וג" לדעת ניופילד הקטורת שימשה להפגת ריח רע). מה, ג, מורה נבוכי"(על המזבח 

 :ראו, מצעי חיטוי אקולוגי כנגד מחלות ומגפותאכחרקי" ו

E .Neufeld, "Hygiene Conditions in Ancient Israel (Iron Age)", Journal of the History of 

Medicine, 25 (1970), pp. 414-437. 

". נסכי" שמא יתעשנו ועולת העו� שמא תמות בעש�: אמר רבי יוחנ�: "א"זבחי" סד ע, בבלי  104

 .לא נחשב טריפה) ה" מג"פחולי� , משנה" (המעושנת" בשר חולי� של ,זאתיחד ע" 

לא : עשרה דברי" נעשו לאבותינו בבית המקדש: "על רקע זה יש לראות את המאמר הבא  105

ולא הסריח בשר הקודש מעול" ולא נראה זבוב בבית , הפילה אשה מריח בשר הקודש

 ).ה" מה"פאבות , משנה..." (המטבחי"
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 לאחר מכ� היה צור: 106.והחיוב ההלכתי לאכול את הבשר תו: פרק זמ� קצר

 .לרכז את עצמות הקרבנות ולהוציא� מחו9 לעיר

 של אלפי בהמות ועופות  ריכוז–ניקיו� של גללי הבהמות ולשלשת העופות  .3

בתחו" העיר ובתו: בית המקדש חייב התמודדות ע" ההפרשות הרבות של 

כוהני המשמר היו אחראי" . שהיוו מקור לצחנה ולכלו:, בעלי חיי" אלה

ומחו9 למקדש היה צור: לקבוע אזורי" , לשטיפה ולניקוי תמידי של המתח"

 ולהקצות נתיב קבוע ,מוגדרי" שבה" ישהו הבהמות והעופות שהובאו לעיר

ריכוז בעלי החיי" חייב , כמו כ�. שבו יובילו את הבהמות והעופות למקדש

  108. מלבד פינוי האשפה הכוללת107,סידורי ניקיו� שוטפי"

 פסולת זו נשטפה – ושיירי המלח 109הGֶרש מקרבי הקרבנות, שטיפת הד" .4

וש" , באמצעות מערכת תעלות לאמת מי" שהובילה אות" לנחל קדרו�

   110.מכרו לגנני" כזבלנ

מדובר בפסולת מוצקה של אפר הקרבנות ושל עצי  – פינוי דש� הקרבנות .5

מהמזבח (מהעזרה  – שצרי: היה לפנותה משלושה מוקדי", המערכה

 113. ומחו9 לירושלי"112 מהר הבית111,")תרומת הדש�"במסגרת 

                                                 

 ובלילה שלאחריו עדההקרבה יו" לי" על ידי הכוהני" בעזרה בדשי קודשי" נאכוק, למשל  106

דשי" קלי" נאכלו על ידי הבעלי" בכל תחו" חומות העיר במהל: שני ימי" והלילה וק. חצות

את .  בלבד שאחריופרט לקרב� תודה ושלמי נזיר שנאכלי" ביו" הראשו� ובלילה, שביניה"

 .ר לסיי" בליל הסדישפסח הקרב� 

 ).א"פסחי" ז ע, בבלי" (ושוקי ירושלי" עשויי� להתכבד בכל יו": "ראו את המאמר  107

 .10' עמ, צקי'ראו סיכו" אצל דבורז, קיו� ירושלי" מזבל וניקוי רחובותיהיעל נ  108

ג פסולת של צואה וחלקי " ק1-2 בתו" ניקוי של כל כבש או עז נית� לקבל ,לצור: המחשה  109

 .עשויה להגיע לעשרות או מאות טו�, לות של אלפי קורבנות במכפ,כמות זו. הפני"

תיאור מפורט . ב"יה, ג"פפסחי" , תוספתא; ג-במשניות ג "פמדות , ש"; ו"מה "פיומא , משנה  110

עוד . צ-באגרת אריסטיאס פחהובא של מערכת הניקוז והשטיפה של פסולת הקרבנות במקדש 

חידושי" בחקר , "בירושלי"' החשמונאית 'אגרת אריסטיאס ותיארו: המנהרה", משל' ראו ז

לשכת הגולה ומתקני ", ב� ארי' מ; 38-43' עמ, א"רמת ג� תשס, דברי הכנס השישי, ירושלי"

' עמ, ח"רמת ג� תשס, הקוב9 השלושה עשר, חידושי" בחקר ירושלי", "המי" והניקוז בעזרה

 .212-215' עמ, וכ� פלג, 97-133

 .ב-אמשניות  ב"פמשנה יומא   111

 .ב"זבחי" קד ע, בבלי  112

 .ב-א"יומא סח ע, בבלי; ז"י הד"פיו" הכפורי" , תוספתא  113
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 מדובר במלאכה שחומר הגל" שלה הוא תוצר ישיר של –עיבוד עורות  .6

 העור היה מוענק 114.הער: הכספי של העורות היה רב .בהמהקרבנות ה

 ובקודשי" קלי" היה שיי: לבעלי הקרב� או 115,בקודשי קודשי" לכהני"

למלאכת ,   כידוע116.לבעלי הבתי" שאירחו בבית" את עולי הרגל

  מדובר בתופעה משמעותית 117.הבורסקאות נלווי" שפכי" וריחות רעי"

כאשר בתוככי העיר היו בידי , בעיקר בפסחבמיוחד בשלושת הרגלי" ו, ביותר

האנשי" אלפי שלחי" בלתי מעובדי" שעשויי" תו: זמ� קצר להתחיל 

ואת ) בחול המועד(ייתכ� שעורות אלה הומלחו בתחילה . להירקב ולהצחי�

 118.שאר תהלי: העיבוד עשו לאחר החגי" ומחו9 לתחומי העיר

אלא הדגשה של העובדה , גי לשמוראוי לציי� שמטרתנו כא� אינה עיסוק בפ� האקולו

שכדי לשמור על הדרו של המקדש ועל תנאי" בסיסיי" של טהרה היה צור: בהקמת 

תשתית שתתמודד ע" הפסולת וע" שאר תופעות הלוואי התברואתיות שנבעו 

וכ� בתקצוב של  כוח אד" גדול הקשור למערכת הניקיו� והאכיפה , מהקרבת הקרבנות

. בר לתקנות אקולוגיות שהיו מקובלות בערי" אחרותמע, של דיני הטהרה בעיר

ודומה שג" , ירושלי" בשלהי בית שני הייתה צריכה אפוא להתמודד ע" קשיי" אלה

נקל להבי� , דווקא בימינו. זה היה מאפיי� ייחודי שהבדיל אותה מערי" גדולות אחרות

יטציה את המשמעות הכלכלית שטמונה באפשרות היישומית להגיע לרמת טהרה וסנ

בעיד� המודרני העיסוק בשמירה על איכות החיי" והמודעות האקולוגית .  גבוהה

, עיסוקי" אלה מאפייני" חברות מתקדמות. במידה רבה הפכו לכורח המציאות

ושל העיר או , ומהווי" נטל כספי ונתח משמעותי מכלל הוצאותיו של האד" בפרט

 .המדינה בכלל

                                                 

 .ג" מא"פמעשר שני , ראו משנה  114

 .יט-יז' הלג "יפמנחות , תוספתא  115

 .104' עמ, לה, א"נ נו"אבד  116

 ,)ט" מב"פבבא בתרא , משנה(בורסקאי ההתקינו שבכל עיר יש להרחיק את הנבלות והקברות ו  117

 .אחת כמה וכמה שאי� לקיימ" כלל בירושלי"ועל 

על מנת , ראוי לציי� שאת תחילת תהלי: העיבוד היה מותר לדעת בית הלל לבצע ביו" טוב  118

, ה" מא"פראו משנה ביצה . העורהפסד למנוע את החשש שמא אנשי" לא ירצו לשחוט בשל 

 .ב"יא ע, ש" ופירוש הבבלי
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    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו". . . . הההה

במקדש ' היבטי" שוני" הקשורי" לכלכלה של עבודת הבמחקר זה ביקשנו להציג 

שבה המקדש , כלומר בעיקר החל מהתקופה שלאחר ימי הורדוס, בשלהי הבית השני

זו ג" התקופה שעליה מבוססי" רוב המקורות שמשקפי" . היה בשיא גודלו ותפארתו

רבי" מהיבטי" אלה הוזכרו בקצרה וה" ראויי" למחקרי" . את זיכרו� המקדש

 .וכא� בחרנו להתמקד בסוגיית הקורבנות, קי" יותרמעמי

ולשחזר חלק , נית� לנסות ולשער: חלק מעלות ההוצאות של קרבנות הציבור

מרשימת המצרכי" ומההוצאות השוטפות השנתיות של אוצר המקדש בשלהי בית 

שהתרכזה בעיקר סביב , היה זה רק חלק קט� מכלל נפח הפעילות של המקדש. שני

א: הצענו מודל אפשרי המאפשר , את הפעילות הזו אמנ" קשה לאמוד. דקרבנות היחי

 .לקבל הערכת  כמויות ומחירי"

 : מדובר במערכת כלכלית אדירה ומאורגנת שהתרכזה במספר מוקדי", למעשה

רכישת קרבנות , שירותי הארחה: תחו" חומות העיר ירושלי") ב, תחו" המקדש) א

הכולל שירותי דר: , רחב שמחו9 לחומות ירושלי"המ)  ג,ושאר המוצרי" הנלווי" ועוד

כלכלה זו פרנסה אלפי אנשי" שהתמחו במת� שירותי קודש . לעולי" לירושלי" ועוד

מה" שפעלו באופ� ישיר בהקשר להקרבת הקרבנות ולסדרי , בתנאי טהרה מיוחדי"

 .ומה" במת� שירותי" נלווי" ועקיפי", העבודה במקדש

ספקי" וסוחרי" , חקלאי", אנשי צוות המקדש: מדובר במעגלי פרנסה שוני"

בעלי , חלפני", )מזו� ולינה(מספקי שירותי הארחה , אנשי תחזוקה וניקיו�, שוני"

 .קדרי"  ועוד, מוכרי צמר, סנדלרי", מקצוע כמו בורסקאי"

עובדה שבאה , כמעט לא הייתה הפרדה בי� קודש לחול, בירושלי" כעיר מקדש

החל מהתכנו� העירוני , אורחות חייה" של תושביה ומבקריהלידי ביטוי בכל הקשור ל

)דר: קביעת סטנדרטי" גבוהי" של שמירת טהרה בחיי היו", ומהתשתית העירונית

 . יו" של הפרט והציבור וכלה באופי ההתנהלות הכלכלית

אוצר המקדש פעל בראש ובראשונה בהתא" לצרכי" שנועדו לקיי" את פעילות 

ולא על פי שיקולי כדאיות , ולדרישות המחמירות של ההלכהבאופ� סדיר ' עבודת ה

כלכלת המקדש אופיינה בי� היתר בהתפתחות" של אפיקי פרנסה . ורווח כלכלי טהור

מכירת פסולת , כמו מכירת עורות של קרבנות תמורת שירותי הארחה, של קודש

 ייעודיי" ייצור כלי חרס, גידול חקלאי מיוחד, אורגנית של הקרבנות כזבל לחקלאי"

 .המותאמי" לפולח� במקדש ועוד



    

    ערכותה של ירושלי" כעיר מקדשערכותה של ירושלי" כעיר מקדשערכותה של ירושלי" כעיר מקדשערכותה של ירושלי" כעיר מקדשייייוהוהוהוה    ההיבט הכלכלי של קרבנות היחידההיבט הכלכלי של קרבנות היחידההיבט הכלכלי של קרבנות היחידההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד

 

73737373 

למרות שנית� למצוא קווי דמיו� מסוימי" בי� סדרי הפולח� במקדש והיערכותה 

של ירושלי" כעיר מקדש לקלוט את עולי הרגל הבאי" בשעריה ובי� מקדשי" פגאניי" 

כמו העיר מכה , אחרי" שפעלו באותה תקופה או בי� מתחמי" מקודשי" בימינו

 הרי שבסופו של דבר השונה –  היו" מרכז דתי למיליוני מוסלמי" בעול"המהווה עד

אפשר לומר שמדובר ,  כמעט מכל הבחינות שדנו בה� במאמר זה119.הדומה רב על

ולפיכ: ג" , בתופעה ייחודית שאי� לה אח ורע בהיסטוריה האנושית בעבר ובהווה

 .ההיבט הכלכלי שעסקנו בו היה במידה רבה יוצא דופ�

כאשר פסקו קרבנות הציבור והיחיד , לאחר חורב� הבית השני, זאתיתרה מ

והריטואל הדתי המעשי התבטל והפ: למסכת של תפילות ולסדרה של טקסטי" 

איבדה העיר ירושלי" חלק גדול ממקור עוצמתה הכלכלית , "זכר למקדש"המשמרי" 

היא כמעט בימינו " קודש"המשמעות התפקודית להיותה של ירושלי" עיר . והייחודית

הכמיהה לבניי� הבית השלישי שקיימת בקרב מאמיני" רבי" . חסרת תוכ� ממשי

ואפשר שמחקר זה יספק , והדר: למימושו של חזו� זה צריכות להיבח� מבחינה ריאלית

 .כמה נקודות למחשבה

                                                 

 .2-3'  מסהערות ,ל קרבנות הציבורההיבט הכלכלי ש, עמר' ז ,לעילראו   119
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    הרב יעקב מד�הרב יעקב מד�הרב יעקב מד�הרב יעקב מד�

0ֶֶ/ת ְו5ִיל """" 0ֶֶ/ת ְוֵעז ְמ/1 0ֶֶ/ת ְו5ִיל ֶעְגָלה ְמ/1 0ֶֶ/ת ְוֵעז ְמ/1 0ֶֶ/ת ְו5ִיל ֶעְגָלה ְמ/1 0ֶֶ/ת ְוֵעז ְמ/1 0ֶֶ/ת ְו5ִיל ֶעְגָלה ְמ/1 0ֶֶ/ת ְוֵעז ְמ/1 0ָ/ֶעְגָלה ְמ/1 0ָ/ְמ/1 0ָ/ְמ/1 0ָ/ְמ/1     """"ְמ/1
 על שלושה טעמי" במעשה הקרבנות

והנה דווקא ש"  –' � במקדש היOלאומיות מגיעות אל Lשאיפותינו הרוחניות וה

רעיו� שהוא , אי" בפעיית" האחרונה ואת דמ" הניגר על המזבחפוגשי" אנו את הטָל

ו א: אנ, אמנ" רובנו אוכלי" בשר ללא נקיפות מצפו� רבות. זר ומנוכר לב� דורנו

Eַ מרכול כשהוא ארוז כאוכל דומ"נוהגי" לקנותו ,Gִ ללא קשר רגשי אלJוס החיי" ר

 . יותרהרבה  הבעיה במקדש קשה ...האחרו�

 !?לש" מה: נותרת אפוא קרועה ושואלתבית קודשנו כמיהתנו לבניי� 

 :תי הסתייגויות הממתנות את השאלהשהנה , ובטר" נשיב

נית� לשער . קרב� מפרידות אלפיי" שנות חורב�האחת היא שבינינו לבי� חוויית ה

, יה של מלכות הרשעהת ברית המילה בשל גזירותצַוִמ, חלילה, תנושאילו בטלה מִא

רלת וחיתו: עהמעמד של . כעבור דורות רבי" נתקל בקשיי" דומי"היה חידושה 

: א – ה� ברעיו� וה� במעשה –ת דמו מול קהל חוגגי" איננו נעי" וקל התינוק ומציצ

, מוועל חידוש בריתנו ִע' ת הצַומדובר על ִמֶש, דורות)ימדוֵרהידיעה המושרשת בנו 

 .מצווהEַהיפה ֶשואת הטוב מפיגה את הקושי ומאירה 

חשוב לזכור . ההסתייגות השנייה נוגעת למעמד" של הקרבנות בעבודת המקדש

EַשEַ ולש" , "בו של המקדש הוא קודש הקודשייל. בחצר, חו9מקדש עומד המזבח

תפקידו של קודש הקודשי" במש: כל ימות השנה הוא . מובא הד" רק ביו" הכיפורי"

את הקול הנשמע מעל מ" ִעיע להנEו, ר את לוחות הברית ואת ספר התורהולשמ

 ֵמַעל ֵאָליו ִמEֵRַר ַהHֹול ֶאת ַוִ=ְ/ַמע, ִאBֹו ְלַדEֵר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ֹמֶ/ה אIְבבֹו: "הכפורת

ת �ֲארֹו ַעל ֲאֶ/ר ֶרתGJַֹוַה ִבי" ְ/ֵני ִמEֵי�, ָהֵעד1 ,  ובכ�.)פט', במדבר ז" (ֵאָליו ַוְיַדEֵר, ַהJְר1

 הוא –ה לעמו "דר: קודש הקודשי" מגיעה הנבואה ומשתמר השיח המתמיד בי� הקב

 .ואנו שומעי", מדבר

' קול היעה בהשמ ֶש–פני" וִל)יפַנהמתקיי" בי� מה שבחו9 לבי� מה שִל על היחס

 ְו<א ֲאבֹוֵתיֶכ" ֶאת EְַרBִייִד <א Jִי: "כדבר ירמיהו,  עמדו הנביאי"–עדיפה על הקרב� 

 ַהZֶה ַהRָָבר ֶאת ִא" Jִי .ָוָזַבח עֹוָלה Rְִבֵרי ַעל ִמְצָרִי" ֵמֶאֶר9 אֹוָת" הֹוִציִאי Eְיֹו" Iִיִתי"יִצ

 ).כג)כב, 'ז ("...יְבקֹוִל ִ/ְמעI: ֵלאֹמר אֹוָת" Iִיִתייִצ
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דיבורו התדיר  לריהי אהכמיהה לבית המקדש הת ִלEֶַשנו ֵתעָנג" אחרי ַט, ואול"

 –נשמע לנו דר: הנבואה העתידה להתחדש ומבי� שני הכרובי" היוצא  –ה "של הקב

Eַ :קרבנותעדיי� נותרה במקומה שאלת הצור . 

וכפי שאולי ראוי יותר , רק במחשבה מופשטת' ה האד" לעבוד את הֶויצַטאפשר ֶש

רק  –משעה שהננו מבטאי" אותו בדר: כלשהי  –דמיו� שלנו דימוי ושהרי כל , מכול

בי� האד" א: עבודת המחשבה המופשטת תהפו: את הזיקה . מקטי� את דמותו יתבר:

שאי , לזיקה שתידלדל ותתפוגג תו: זמ� קצר, מית וחסרת עוצמה קיומיתֶנ5לוהיו ל)לא

האד" זקוק להמחשת עבודתו כדי .  ולהורישה מדור לדורב לב�להעבירה מאאפשר 

וכ: לתת לעבודה זו עוצמה ', לשת� את רגשותיו ואת שאר כוחות חייו בעבודת ה

 . וכוחות חיי"

א: לא אסרה , רבתה לרעיונות אליליי"התורה הגבילה מאוד את ההמחשה בשל ִק

לא חלילה בהמחשת ו,  מדובר כא�'בהמחשת עבודת האד" את ה: ודוק( –אותה 

מגיש ש שהוא לקרב� חאת בהמתו עלה האד" המ!). שהיא איסור גמור, ה עצמו"הקב

היא ביטוי של האד" ' עצ" הנתינה לה. דבר שיש בו חיי", בעל ער:מת� ה "קבַל

 .זיקה שהוא יכול ליצור אליוילא ג" ביטוי ַלוממ', לעבודתו את ה

************    

" השני אשר ברצוננו להטעי" במעשה הוא הטע, נבהיר את הדברי" מכיוו� נוס�

 :הקרבנות

ל קשרו "חז. ד" הקרב� הנשפ: אל יסוד המזבח הוא ד" הנפש של הבהמה

ובשבת (שבכל יו"  ינווא� שלוש תפילות –ומות רבי" את הקרבנות אל התפילה במק

 .נות הציבורה� כנגד קרבונות מכI, )ארבע

 :ַוBֹאֶמר ַחָ]ה ַוBַַע� ":ה�וכע" עלי השיחתה כ: מגדירה חנה את תפילתה ב, הנה

' ה ִלְפֵני ַנְפִ/י ֶאת Kָוֶאְ/Gֹו, ָ/ִתיִתי <א ְוֵ/ָכר ְוַיִי� ,Oֹנִכי רIַח ְקַ/ת ִאָ@ה ,ִניֲאדֹו <א

בי�  –ומבטא זאת , בתפילתו' האד" שופ: את נפשו לפני ה,  ובכ�).טו, ' א'א)אלשמו(

שפיכת נפש של בהמה אלא ֶש. 'בהמתו לפני הבכ: שהוא שופ: את נפשה של  –השאר 

מקריב היא תפילתו בד" ושפיכת נפשו של ה, נפשה אל יסוד המזבח)היא שפיכת ד"

המתפלל את נפשו בעוד ד" קרבנו נזרק אל קירות וא" לא ישפו: (; לבו השבור

אמור מעתה כי . )הטע" בשפיכת נפשה של בהמתו לבדכל ודאי אי� הרי , המזבח

 –ובהביאנו קרב� ; ואנו שומעי", כרובי"ה מבי� שני ה"מדבר הקבי" בקודש הקודש

 .שומע אותנוהוהוא , המדברי"אנו  הרי –בתפילה ליד המזבח 
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 ? על שו" מה: ועדיי� תוהי" אנו,  נחה דעתנו בדבר צערה של הבהמהועדיי� לא

המשכ� והמקדש מורכבי" . בהביטנו אל מחנה השכינה, ה אפוא להשיבננס

 בדרגות ,ה"נראה שהמבנה הוא מקו" שכינתו של הקב. רההיא העָז, צרממבנה ומח

, ו" בדרגה נמוכה יותרהחצר נראית בעליל כמק. ע" האד"וא הנועד " וָש, שונות

מפגש ההיוועדות ע"  לאכניסתו קראת תפקידה העיקרי הוא להכשיר את האד" לו

 . אוהל מועדתו: ה ב"הקב

)של)ובמקדש עשרה כיורות וי"( – הכיור ר המשכ� עמדבחַצ: בחצרושני יסודות 

בחצר עמד ג" ו; גליה" לפני עבודת"רוהני" את ידיה" ווממנו קידשו הכ –) שלמה

 ). לצורכי הקרב�תקני" מקדש נוספו לו שולחנות וִמוַב(המזבח 

נכנס לא די ַל: לאמור. המזבח וסביביו שימשו לכפרה, הכיור והי" שימשו לטהרה

ובש" (עוונות הבלא כפרת  כי –עליו ג" לכפר על עוונותיו , יטהריֶש' " ההיוועדות ִעְל

אחר שעבר את מסלול הטהרה לרק ! ?: יעמוד מול בוראו וקונוהיא, )כלל ישראל

בקודש א� וביו" הכיפורי" , קודש פנימהEַה "הקבהכפרה רשאי הוא להיוועד ע" ו

 .הקודשי"

,  אכ�. בה כאב אינה כפרהוכפרה שאי� , ה ויתורנסליחה אינ: כא� נמצאת הבעיה

ק9 לקראת האד" )אי�)הוא מוכ� ללכת דר: ארוכה עד; מי"ל מלא רח) ֵאינוה ה"הקב

� תָרה ַו"כל האומר הקב"ו, �תָרו ַונ א: הוא אינ,תיקו� וכדי למצוא לו נתיב של כפרה

: לאמור, כחרב בחצר המקדש, יתד נעוצה אפוא). א" נ עבבא קמא ("יוותרו חייו, הוא

 .טאֹוורק אז יכופר לו ֶח, אָטכי ָח, ל" החייבשל" יש

הינ�  –ובעיקר הכרה אמיתית בטעות  –חרטה מעומק הלב , חזרה בתשובה

, זההכאב Eַחש איננו א" השב . רי"Jַממי" ְמַסבדומה לגמילה ִמ, מאודכואבות עד 

חלק מכאב ריהי אפוא המזבח הגבי כפרת הקרב� על  .יבדוק מחדש את תשובתו, אנא

Jִי הIא ... ֶח]I ֱאלֹוַ\ יַאְ/ֵרי ֱאנֹו/ יֹוִכ"בבחינת , נסיבות הללוהכאב ההכרחי Eַ, קו�התי

/Eָיָנה, ַיְכִאיב ְוֶיְחGְֶרBִ ַרְת [= ִיְמַח9 ְוָיָדיוGֵיח)יז ',איוב ה( ]"אנה.( 

הוא . את השבת בשוגגחילל הבה נדגי" זאת בקרב� החטאת אשר חייב אד" ש

אילו עשה זאת במזיד היה חייב  ו–מנו ִע' הכרת ר שאואת הברית הפר את האות 

ה בJִLָייאל9 ליטול , תשובההאיש לאחר שיעשה , והנה. ולי א� מיתת בית די�וא, כרת

להביט  –דווה רק חודשי" ספורי" טליה תמימה שהספיקה לקפ9 במרעה בח – דרומֶע

והני" כַלהניח ול, רונהרה לקול פעייתה האחלשחוט אותה בעָז, בעיניה השואלות

 .קירות המזבח לש" כפרתו שלו על וקלקבל את דמה ולזר
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יוגדר קרבנו ודאי הרי , שחיטת הבהמה וצערהיסתכ" בהחוטא של  וצערא" כל 

א: א" ). ב"יב ע(שבועות ל במסכת "כדבר חז, )כז ,א"משלי כ" (ֶזַבח ְרָ/ִעי" Bֹוֵעָבה"

מצטר� צערו , י לבבומֵקבוקעת ועולה מִע� והחלטתו לתק, הוא אמיתי וצערו על חטא

המשות� לצער הבהמה על שחיטתה להמחשת האמת הנחרתת בנפשו בדבר פג" 

באותו רגע מה אמור היה האיש אפשר שיחשוב , אז) או.החטא וכאב הכפרה והתיקו�

. פתרו� של כפרה ותיקו� –חסדו רחמיו ובב –ה "הקבלו נת� אלמלא לעלות בגורלו 

היא תל: . "זו כפרתי": ולומר, בכל כוחוה בLָ ראש הJִידיו עלאת לסמו: הוא לא ישכח 

 . ואני לתיקו� חטאי, לשחיטה

************    
 . לטעמנו, והבעייתי מכול"המורכב א הושל תכלית הקרבנות השלישי ההסבר 

לות מלבד ההתג(עמו ישראל בחושיה" ה לגלות את כבודו ל"הדר: שבה בחר הקב

אות רבי" ומקָר, היתה באמצעות הענ� והאש, )י"המנותקת מ� החוש, הנבואית

ר שאאש ענ� והוכ: נאמר על ה. י ובמקומות נוספי"במעמד הר סיַנ, מעידי" על כ:

 Iַמְרֵאה ...ָיִמי" ֵ/ֶ/ת ֶהָעָנ� ַוְיַכֵ[הI ִסיַני ַהר ַעל' ה Jְבֹוד �ַוִ=ְ/Jֹו ":כבודוה בה" נתגָל

 ). יז)טז, ד"שמות כ ("ִיLְָרֵאל Eְֵני ְלֵעיֵני ָהָהר א/Eְֹר ֶכֶלתאֹו Jְֵא/ 'ה Jְבֹוד

מזבח . דתלהתגלות מתממקדש וַבמשכ� י הופכת Eַאית בסיַנההתגלות היחיָד

ש ֵאה מייצג את התגלותו Eָמזבח העוָל; )הקטורת(בענ� ' הקטורת מייצג את התגלות ה

 ).את הקרב�(האוכלת 

 אנו בנקודת החיכו: שבי� הופעתו כא� נמצאי" –? אש לאכולהומדוע צריכה 

 .בו היא מופיעהר שאלבי� עולמנו הפגו" והחסר ה "מות והטוהר של הקבכלילת השֵל

וסתירה זו , המגע בי� השל" לחסר הוא סתירה מובנית בנקודת החיכו: בי� השניי"

. זוהי סתירה מעי� הסתירה בי� הקור והחו" במקו" מפגש". היא פשר הכאב שבמגע

מושגי" (' תתאה גבר'לבי� ' עילאה גבר'יכו: אנו נעמוד בפני הברירה בי� בנקודת הח

 והא" בנקודת – מי מביניה" גובר –הלכתיי" שנועדו לקבוע במפגש בי� קר לח" 

. דיני בישול בשבת וכדומה, החיכו: נחשב האוכל כקר או כח" לעניי� בליעת איסור

). הוא הפכו' תתאה גבר'. התחתו�הוא אמירה שהעליו� גובר בתכונתו על ' עילאה גבר'

, ומשמעו, בנקודת החיכו: בי� השל" לבלתי של" לענייננו חייב להיות שעליו� יגבר

, השל", זהו המחיר הנדרש למפגש הבלתי אפשרי ע" העליו�. שהתחתו� יאוכל

בי� טהור , בלא מחיר זה יטושטש ההבדל בי� הקודש לחולי�. הקדוש ברו: הוא, הקדוש

ה מוכ� לרדת אל "ייאמר במקו" המפגש שהקב, לחלופי�. ה לאד""קבבי� ה, לטמא
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אמירה זו היא . רוחניות ויצריות, אל מקו" רימה ותולעה, מתחת לעשרת הטפחי"

לכ� תרגמו את הקרב� והאש האוכלת . עובדיה לא הבינו זאת. עבודה זרה גמורה

ה אל רמת "ד הקבהיודעי" שלא יר, ישראל.  כביכולַה)לתאוות מאכל גופנית של האלו

מביני" את משמעות מקו" המפגש ואת הצור: לשל" בו את , מקו" שיצר שוכ� בו

 לא – סתירה הכואבת שבי� השניי" לא נית� לדלג על נקודת החיכו: Eַ.גודל המחיר

Iִמי ְמַכְלJֵל ֶאת יֹו" Eֹואֹו ". נוה השכינה בתוֵכשֶרִתֶשא" רצוננו  –עליה ולא על מחירה 

 ).ב', מלאכי ג" (ִרית ְמַכEְִסי"ֹו Jִי הIא Jְֵא/ ְמָצֵר� Iְכב,ֵמד EְֵהָראֹותֹוֹוIִמי ָהע
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    קרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטא
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    יוס� ברונשטיי�יוס� ברונשטיי�יוס� ברונשטיי�יוס� ברונשטיי�

    קרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטא

    כפרת קרב� חטאת ללא תשובהכפרת קרב� חטאת ללא תשובהכפרת קרב� חטאת ללא תשובהכפרת קרב� חטאת ללא תשובה. . . . אאאא

    ????הא" שוגג חייב חטאת בשל אשמתוהא" שוגג חייב חטאת בשל אשמתוהא" שוגג חייב חטאת בשל אשמתוהא" שוגג חייב חטאת בשל אשמתו. . . . בבבב

    קרב� לכפרת חטא וקרב� לכפרת טומאהקרב� לכפרת חטא וקרב� לכפרת טומאהקרב� לכפרת חטא וקרב� לכפרת טומאהקרב� לכפרת חטא וקרב� לכפרת טומאה. . . . גגגג

    כפרת קרב� חטאת ללא תשובהכפרת קרב� חטאת ללא תשובהכפרת קרב� חטאת ללא תשובהכפרת קרב� חטאת ללא תשובה. . . . אאאא

וח הכפרה של בכ נהמתורת כהני" שדדרשה  המביא) א" עיג (שבועותמסכת בהגמרא 

 :יו" הכיפורי"

 וחטאת הואיל: הוא ודי ? שבי� שאינ  ועל שבי� על מכפר יו� הכפורי� יהא יכול

 א$, השבי� על אלא מכפרי  אי  ואש� חטאת מה, מכפר הכפורי� ויו� מכפרי  ואש�

 המזיד על מכפרי  שאי  – ואש� לחטאת מה! השבי� על אלא מכפר אי  יו� הכפורי�

, כשוגג המזיד על ומכפר הואיל; כשוגג המזיד על שמכפר יו� הכפורי� תאמר, כשוגג

 .חלק, "א'": לומר תלמוד? שבי� שאינ  ועל שבי� על יכפר

 נות לכפרת קרבלהשוות את כפרת יו" הכיפורי"בניסיו�  הדיו� בתורת כהני" פותח

  ברור,לכאורה .יו" הכיפורי" מכפר אלא לשבי"למוד מכ: שאי� ול, חטאת ואש"

מסכת  במהמשנה, אמנ" 1. שחטאת אינה מכפרת בלי תשובהבאופ� חד משמעימכא� 

  :לא משמע כ� יומא

תשובה . ע� התשובהע� התשובהע� התשובהע� התשובה מכפרי מכפרי מכפרי מכפרי  –מיתה ויו� הכפורי� . מכפרי מכפרי מכפרי מכפרי  –חטאת ואש� ודאי 

 תולה עד שיבא  החמורות הואועל, על עשה ועל לא תעשה, מכפרת על עבירות קלות

 ).ח"ח מ"יומא פ(  יו� הכפורי� ויכפר

בניגוד למיתה וליו" הכיפורי" שמכפרי" , מסתימת המשנה שחטאת ואש" מכפרי" ,לכאורה

  .ע שחטאת מכפרת אפילו בלי תשובהממש –" ע" התשובה"

 :ומשו" כ: ביאר בדברי המשנה, בסתירה זורגיש הי "רש

                                                 

 מהצור: להתוודות תסוברי" שההנחה הזאת נובע) א"א ה"פ תשובה' הל(" "י ש" והרמב"רש 1

  .על הקרב�
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 לא היה שא� לא היה מתחרט, מא תשובה איכא ומסת– " חטאת ואש� ודאי מכפרי"

 2.קרב מביא 

והסיבה , ג" לדברי המשנה ביומא החטאת והאש" מכפרי" רק ע" התשובה, כלומר

 שהמשנה סתמה ולא כתבה זאת כפי שנכתב לגבי מיתה ויו" הכיפורי" היא מפני

 .שהבאת קרב� ללא חרטה אינה שכיחה

 ,יש לקרוא את המשנה כפשוטה )ב"ומא פה עי (ארי)גבורתעל פי בעל  ,אמנ"

 את הדרשה בתורת כהני" הוא מציע לבאר על פי 3. בלי תשובהמכפרתשחטאת 

 :)א" עז(כריתות ב הגמרא

    דאמר לא תכפר עלי חטאתי– " שבי שאי " ; דאמר יכפר עלי חטאתי– "שבי "

 ).א"כריתות ז ע( 

ורש לפני הקרבת הקרב� שאיננו ארי רק כאשר אד" מצהיר במפ)לדעת הגבורת, כלומר

 4. הקרב� אינו מרצה–מעוניי� בקרב� 

 ?תשובהתכפר ג" ללא  תכ� שחטאתי הי–ארי מעוררי" תמיהה )דברי הגבורת

  ?הייתכ� שכפרת החטא HָBִֶנה בממו� הקרב� ללא וידוי וללא חרטה מפורשת

                                                 

 .הכלולה במצוות וידוי,  תשובה שקרב� החטאת מכפר רק ע"מאירי על המשנה מוסי�הג"  2

שהקרבנות עיקר  "–לי עיקר הכפרה הוא התשובה והקרב� הוא השו, בדבריו משמע שאדרבה

  ).א"הוריות ו ע, בית הבחירה" (כפרת" בתשובה ווידוי

 :ט"ד ה"פשיש מחלוקת תנאי" בנידו� בתוספתא מסכת יומא יתכ� י 3

א: בעשור ' :אמרחטאת ואש" ומיתה ויו" הכפורי" כול� אי� מכפרי� אלא ע" התשובה שנ" 

 מנקה הוא לשבי" ',ונקה' :רעזר אומ לבי ר. א" שב מתכפר לו וא" לאו אי� מתכפר לו','וגו

 תשובה , מיתה ויו" הכפורי" מכפרי� ע" התשובה:מר יהודה אובי ר.ואי� מנקה לשאי� שבי"

  ".מכפרת ע" המיתה ויו" המיתה הרי הוא כתשובה

לכאורה רק רבי יהודה אילו לפי  ו,תשובהאינ" מכפרי" ללא ג" חטאת ואש"  תנא קמאלפי  

 .נזקקי" לתשובה כדי לכפרהמיתה ויו" הכיפורי" 

ח החטאת ושמביא החטאת צרי: להאמי� בכמשתמע ) ג"י ה"פשגגות ' הל(" "רמבג" מדברי ה 4

שכתב " מדבריו אלו על מה "על הרמבהאחרוני" מקשי" . לחזור בתשובהמוכרח  נואבל אי

ותיה� על שגגת� או נבעלי חטאות ואשמות בעת שמביאי� קרב" ש)א"א ה"פ(תשובה בהלכות 

והתודה ' : שנאמר, עד שיעשו תשובה ויתודו וידוי דברי"נ"על זדונ� אי� מתכפר לה� בקרב

 בהגהות על 230עמוד ' ת אר9 צבי חלק ב"שו; א" עעיי� באר שבע כריתות ז". 'אשר חטא עליה

 .224 ואר9 צבי על התורה עמוד ;האבני נזר
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    ????הא" שוגג חייב חטאת בשל אשמתוהא" שוגג חייב חטאת בשל אשמתוהא" שוגג חייב חטאת בשל אשמתוהא" שוגג חייב חטאת בשל אשמתו. . . . בבבב

 קרב� חטאת מרצה ג" ללא חרטה מפורשת" אהת קוהמחלאת שורש כדי להבי� 

 על כפרהכלל השוגג צרי: מדוע  :בשורש החיוב של קרב� חטאתעלינו להעמיק 

 ?והרי לא היתה לו כוונת זדו�, מעשיו

  :כותבמחלק בי� סוגי שגגה שוני" ו ""הרמב

 קרב הרי אלו פטורי  מ, הבא על אשתו שלא בשעת וסתה וראתה ד� בשעת התשמיש

שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק ואילו בדק ,  שזה כאנוס הוא ולא שוגגחטאת מפני

 ובחקירה  ולפי שלא טרח בדרישה,יפה יפה ודקדק בשאלות לא היה בא לידי שגגה

 בשעת  אבל זה מה לו לעשות הרי טהורה היתה ושלא.ואחר כ' יעשה צרי' כפרה

 .)ו"ה ה"פשגגות ' הל( וסתה בעל אי  זה אלא אונס

 ,אמנ" 5.כל זמ� שנית� היה להישמר מפניה, ג" בשגגה יש מעט זדו�" "הרמבלדעת 

 :� בשער הגמול מציע הסבר אחר"הרמב

שלא ? ומהו חטאו. הרי שאכל חלב בשוגג נקרא חוטא שכ  קראתו התורה בכל מקו�

שלא יאכל ולא יעשה דבר , נזהר בעצמו ולא היה ירא וחרד על דברי המקו� ברו' הוא

, ה" ויתגלה לו הדבר שהוא מותר וראוי לו לפי גזרותיו של הקבעד שיבדוק יפה יפה

שכל דבר האסור מלכל' שכל דבר האסור מלכל' שכל דבר האסור מלכל' שכל דבר האסור מלכל' , ועוד. ועל הדר' הזו הוא טע� חטא השגגה בכל התורה

אי  א$ על פי כ  , לפיכ' נקרא השוגג חוטאלפיכ' נקרא השוגג חוטאלפיכ' נקרא השוגג חוטאלפיכ' נקרא השוגג חוטא, , , , הנפש ומטמא אותה דכתיב ונטמת� ב�הנפש ומטמא אותה דכתיב ונטמת� ב�הנפש ומטמא אותה דכתיב ונטמת� ב�הנפש ומטמא אותה דכתיב ונטמת� ב�

רוק מאותו עו  אלא שהוא צרי' מי, השוגג ראוי להענש על שגגתו בגיהנ� ובאר שחת

, ב"ולהתקדש ולהטהר ממנו כדי שיהא ראוי למעלה ההוגנת למעשיו הטובי� בעוה

 .ות להתכפר בה  השגגותנקרבה על עמו ועל חסידיו ונת  לה� ה"לפיכ' חס הקב

 ).עמוד קע בחלק   "תבי הרמבבתו' כ, הגמולשער ( 

 מוגדרי�  עדי,מצדו אשמה ג" כשלא הייתה כל,  אד" שחטא בשוגג�"לפי הרמב

הרעיו� את אחרוני" ביססו והרחיבו  6.צר טומאה בנפשוחטא ישכ� עצ" ה, "חוטא"כ

  7. ביטויי" בתחומי" שוני" לושל טומאת החטא ומצאו

                                                 

וכ� כתבו , וא מביא קרב�" אשמת השוגג היא באותו מעשה שבשלו ה"לדעת הרמב, כלומר 5

החטא הנוכחי ) ח', ויקרא ד(ב "והנצי) 'דפרק ויקרא (האלשי: לדעת , אמנ". מפרשי" נוספי"

ומגלגלי" חובה בידי , שבו שגג הוא תוצאה של חטאי" קודמי" ושל מצבו הרוחני של האד"

 .מעלי� בקודש כר: ז,  הרב משה אודס שלועיי� בזה במאמר. חייב

למע� טמא את  "המתייחס לפסוק) כא, ח"ויקרא י(� על התורה "� ג" ברמבעיי, בהקשר זה 6

לכאורה  . האמור בעניי� המעביר את בנו למול:)ג', ויקרא כ" (מקדשי ולחלל את ש" קדשי

מבאר את ) ג', ויקרא כ(י "רש? ! והרי ההעברה למול: נעשתה מחו9 למקדש–הפסוק אינו מוב� 
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 – חטאפגמי השני עומדי" כנגד  נית� לומר שהקרב� והתשובה שִעמו לפי זה

פר על ואילו התשובה נועדה לכ; הקרב� נתק� כדי לכפר על הטומאה המטפיזית

 כיצד קרב� החטאת מכפר ג" ללא התשובהמוב�  לפי זה .הרשלנות שבשגגת המעשה

 . אשמה אישיתללאעבירה המעשה וא מתייחס לטומאה שנוצרה על ידי  השהרי –

 .ייתכ� שבמקרה כזה לא יתחייב השוגג בתשובה כלל) בפירושו השני(� "ולדברי הרמב

  בשוגג רגיל לאואיסורעל  העובר� ש"כתב הרמב )ד', ויקרא א( תורהבפירושו ל

יש  ."ואי� צריכי� רצוי כלל, אי� עליה" שו" נשיאות חטא" בגלל שקרב�אינו חייב 

דברי" , לכאורה 8.אפילו לחזור בתשובה על החטאבמקרה זה   צור:אי�ש שמדייקי"

                                                                                                                      

מפני  תכ� שיאמר כ�יוי ": פירוש אחר� מציע" הרמב.ככינוי לע" ישראל' מקדשי'הכינוי 

כי , להקריב קרב� מטמא את המקדש' שהמקריב מזרעו למול: ואחר כ� יבא אל מקדש ה

כמו שאמר , והוא עצמו טמא לעול" שנטמא ברעה שעשה, תיו טמאי" ותועבה לש"נוקרב

. ") יח,ו"יחזקאל ל ('אוהובגילוליה" טמ' :וכתיב, ) לא,ט"להל� י ('לטמאה בה"' :באוב וידעוני

, לכאורה.  עליוהעדיי� רוח טומאה שור, מבחינה הלכתית" טהור" למרות שהוא ,במילי" אחרות

 . � בשער הגמול"דברי" אלו עולי" בקנה אחד ע" דברי הרמב

: מלא "כל התנ. יש מושג של טומאת החטא ":17יק עמוד 'ד סולוביצ" לגרי'על התשובה'עיי� ב 7

ג" בהלכה ולא רק במקראות  ...היגאלות על ידי החטא, התלכלכות, זדהמותבמושג זה של ה

יהודי שעובר בעבירה . כא� הביטוי הוא קונקרטי. ובאגדה אנו מוצאי" ביטוי לטומאת החטא

א" עבר אד" עבירה שיש בה עונש מלקות או מיתת בית די� הרי נוס� . משתנה מעמדו החוקי

אלא , אי� זה בא מחמת עונש. א הוא ג" נפסל לעדותלעונש המגיע לו שהוא תוצאה מ� החט

 עיי� בהמש: ש" שיש מסלול עצמאי לתשובה כדי ".יש כא� משו" שינוי במעמדו האישי

 . טהר מטומאת החטאהיל

, דבאמת שני פני" יש בתשובה כנגד שני פני" שבחטא: "ג" דברי" נ',מנחת אשר'עיי� ג" ב 

חוטא מתחייב בעונש על חטאו א: ג" נפשו ה, דהלא החטא מחייב והחטא מזה" ומטמא

 ."נפגמת ומזדהמת

 

� " הרמבמעמת את דברי) י" בסו� מהדורת הרב חיי" שעוועלאמובא במילו(הרב מאיר אריק  8

 .השוגג לחזור בתשובהאת  י"מחייבהריש הלכות תשובה ב" " הרמב דבריבקטע זה ע"

 שאי� צור: ,�" שיטת הרמב את שמרחיב) סימ� לו,פני" לתורה(יוס� ענגיל ' בדברי רג" עיי�  

' המוקד הוא המרי נגד רצו� הלדבריו  –וי� ו איסורי לאבכל להגדרה כללית ,לכפרה בשגגת לאו

לאור ההגדרות . בה" ג" עצ" המעשה צרי: כפרהבניגוד לאיסורי כרת ש, המעשהעצ" ולא 

 . יש בו כרת שא תעשהדוחה לואינו עשה דוחה לא תעשה רגיל מדוע האלו הוא מסביר 

ט "פטומאת מת ' הל(" " בדעת הרמב� משנהשיטת הכסאת להסביר על פי זה נית� , כמו כ� 

ובי� ספק דאורייתא ) שמחמירי" בו מדרבנ�(שמחלק בי� ספק דאורייתא באיסורי לאו ) ב"יה

 .)שיש להחמיר בו מ� התורה(באיסורי כרת 
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שבשוגג אי� , וכפי שביארנו ,� בשער הגמול"בקנה אחד ע" דברי הרמבאלו עולי" 

מה , חטאתהמחייבת חטא  טומאת תורק בחטא שיש בו כרת נוצר, אשמה אישית

 .שאי� בו כרת בלאו שאי� כ�

במעשה השגגה ייתכ� שיסכימו � ומוצאי" אשמה אישית " על הרמבג" החולקי"

והאשמה שבעשייתו , שלפיו עיצומו של החטא וטומאתו מצריכי" קרב�, זהליסוד 

 .מחייבת תשובה

    החטאהחטאהחטאהחטאראיה שהקרב� מכפר על טומאת ראיה שהקרב� מכפר על טומאת ראיה שהקרב� מכפר על טומאת ראיה שהקרב� מכפר על טומאת 

נית� למצוא סימוכי� בסוגיית  ,שהקרב� מכפר על עצ" טומאת החטא, לדעה זו

 : המביאה דרשה נוספת מתורת כהני", הגמרא במסכת שבועות

 יש לי בעני  זה להביא שלש. "'וכפר על הקדש מטומאות בני ישראל וגו": תנו רבנ 

בודה  בע. דמי�וטומאת שפיכות,  עריותוטומאת גילוי, בודה זרהטומאת ע: טומאות

ושמרת� את ": בגילוי עריות הוא אומר, "למע  טמא את מקדשי":  הוא אומרזרה

בשפיכות דמי� הוא , "ולא תטמאו בה�' משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבות וגו

למוד ת? טומאות הללו יהא שעיר מכפר'  יכול על ג".ולא תטמא את האר�": אומר

מה מצינו שחלק הכתוב מכלל כל ,  טומאותולא כל, "מטומאות בני ישראל": לומר

' דברי ר, טומאת מקדש וקדשיוא$ כא  ב, טומאת מקדש וקדשיו: הוי אומר? טומאות

ל הקדש וכפר ע: הרי הוא אומר, ממקומו הוא מוכרע:  אומרבי שמעו ר; היהוד

 ).ב"שבועות ז ע(  מטומאות של קודש, מטומאות

 מכפר על ולגדה שהכה� 'וה אמינאוה'בהמש: הסוגיה חוזרת הגמרא ומבררת את ה

 :טומאת עבודה זרה

במזיד !  הואקרב בר , אי בשוגג! בר קטלא הוא, אי במזיד?  היכי דמיבודה זרהעהאי 

  .בשוגג ולא אתיידע ליה, ולא אתרו ביה

חטאת מכפר על טומאת המקדש ה קרב�  חטא בשוגג שלהגמרא מניחה שבמקרה

 ולכ� אי� ," על ידי שפיכות דמיוצרהאת האר9 שנטומעל  על ידי עבודה זרה ווצרהשנ

אילו היינו אומרי" ,  אמנ"." הכיפורי"גדול ביוה לכפרה מיוחדת של הכה� צור:

הוא עדיי� " בר קרב�"ג" בשוגג ש, שהכפרה של הקרב� היא רק על האשמה שבמעשה

  לכפר על עצ" טומאת המקדש–יש מקו" לכפרת הכה� הגדול ביו" הכיפורי" 

 .על כורח: שג" כפרה על טומאת החטא כלולה בריצויו של הקרב�!  האר9וטומאת
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    קרב� לכפרת חטא וקרב� לכפרת טומאהקרב� לכפרת חטא וקרב� לכפרת טומאהקרב� לכפרת חטא וקרב� לכפרת טומאהקרב� לכפרת חטא וקרב� לכפרת טומאה. . . . גגגג

 על  הבאחטאתה הקשר בי� קרב�את  אפשר להסביר בקלות  לכאורה, א" כני" דברינו

הפסוקי" מתייחסי"  .טומאה וטהרהבענייני  ותהחטאות שמופיעבי� ו חטאשגגת 

ל משתמשי" " ועל בסיס זה חז,)יז, ש" ;ט, ט" יבמדבר(חטאת קרב� לפרה אדומה כ

חטאת הרי  – הקשר שביניה" תמוהלכאורה ו . חטאת כמודל לדיני פרה אדומהקרב�ב

 נניחא" , אכ� !ת מת מטומאנועדה לטהרפרה אדומה אילו מכפרת על חטא ו

ס כנימותר לחוטא לה" (הלכתית"טאת כטומאה  למרות שאינה מתב,"טומאת החטא"ש

 – חטאת קרב�יש תפקיד אחד ל. הקשר ברור – מוגדרת כטומאה ,)למקדש וכדומה

טומאת "ו" טומאה הלכתית", אה שני סוגי" של טומנ" שישאלא, לטהר מטומאה

 9."החטא

בי� לסתירה מאחד התירוצי" פרה אדומה בוקע ועולה בי� הקשר בי� חטאת רגילה ו

 הגמרא .פרה אדומהל "כפרה"נח  המו לגבי שייכותההתייחסויות השונות שבגמרא

הגמרא במועד קט� , ומאיד: גיסא, "פרה לאו בת כפרה היא" קובעת ש)א" עב(ביומא 

 :רבי אמיבש"  מביאה מימרא )א" עכח(

א$ , פרתמה פרה אדומה מכ:  לומר ל'–למה נסמכה מיתת מרי� לפרשת פרה אדומה 

 .מיתת  של צדיקי� מכפרת

 אבל לענייננו נתמקד בתירו9 10,כדי ליישב סתירה זותירוצי" שוני" הציעו המפרשי" 

נה טהרה דמכI"הוא מביא מראשוני" שוני"  ).א"ק כח ע"מו(ס "יוני השליגשל בעל 

ש" שפרה אדומה מטהרת טמאי" כ:  ולכ� פירוש דברי רב אמי הוא שכ,"בש" כפרה

 .מיתת צדיקי" מכפרת עוונות

 11.'טומאת החטא' ו'טומאה הלכתית'זה מניח שיש קשר הדוק בי� פירוש ,  לכאורה

                                                 

 רק עוד ציי�כא� נ. ליבו�  רחב שצרי: הוא נושא'טומאת החטא'ל 'טומאה הלכתית'הקשר בי�  9

 מטומאת סוטהג" הוא נלמד " טמא ספקו –ד יספק טומאה ברשות היח"די� ה: השוואה דומה

 ! כלל'טומאה הלכתית' שאינה ,)ב"כח ע – א"סוטה כח ע(

לא על חטא של ומסבירי" שפרה אדומה מכפרת על חטא העגל ) ה" דא" עק כח"מו(תוספות  10

 למה נסמכה מיתת מרי" לפרשת פרה : אמיאמר רבי "– ח" ג" בגרסת הרעיי�. אד" מסוי"

 כ: מיתת� של , וכל חטאת מכפרת עו�, מה פרה זו מטהרת חטאי" ונקראת חטאת?אדומה

 ." מיתת� של צדיקי" שמכפרתל שכ� וכ;נשי" צדקניות מטהרת ומכפרת עונותיה� של ישראל

מה פרה  ":שגורס בדברי רב אמי) לתא קלגשאי(שאילתות את דברי ה מביא ס"בגיליוני הש 11

 ," א� מיתת� של צדיקי" מכפרת על ישראל,אדומה מכפרת ומעלה ישראל מטומאה לטהרה

 את דברי ג"  מביאהואבהמש: דבריו . ומדייק שהשאילתות משווה בי� טהרה לכפרת עוונות



    

    קרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטאקרב� חטאת וטומאת החטא
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 חטאת רגיל קרב�בי� שלשפו: אור על הקשר נית� ג" לכאורה ,  רקע זהעל

תנאי" ואמוראי" נחלקו  )א"כו ע( במסכת כריתות .חטאות של מחוסרי כפרהל

 לכאורה ,אינה באה בשל חטאא"  . על חטאהא" חטאת מצורע ויולדת באבשאלה ה

חטאות שבאות על החטא ל, טהרההבסו� תהלי: הבאות  ,לולהקשר בי� החטאות ה

על חטא הכפרה היא תהלי: הבא  חטאת קרב�אבל א" נניח שג" ב .קצת עמו"

 חטאת של לקרב� חטאת רגיל קרב�הפער בי� מצטמצ"  יאז, שמטהר מטומאת החטא

 12.לכול" תפקיד דומה שהרי ,מחוסרי כפרה

    """"תורה אחת לכל החטאותתורה אחת לכל החטאותתורה אחת לכל החטאותתורה אחת לכל החטאות""""

זאת  "שה בהיק� הדרבא לידי ביטוי ,אות השונותהחטאת  שמנסה לאחד ,מהל: זה

משתמשת בלימוד זה ) זבחי" צב(המשנה  ". תורה אחת לכל החטאות–תורת החטאת 

 לתחומי" אחרי" תלוי הלימודאבל יישו" , בוס ד" חטאת בכל החטאותילרבות כ

 .)ב"זבחי" ט ע (במחלוקת אמוראי"

ת מצינו וחטאה יבכל סוג כב מע'לשמה'ממנו לומדי" שדי� מקור שהלגבי , בדומה

 )א"ח ע( בזבחי" .החטאות השונותאת עד כמה יש לאחד בשאלה מחלוקת אמוראי" 

,  בחטאת חלב מעכב'לשמה'די� חטאת מצורע שמהגמרא מנסה ללמוד מחטאת נזיר ו

 אמנ" .מקור מיוחד בכל סוג של חטאתב יש צור: אבל בשל פירכות מסוימות למסקנה

 :לפסול שלא לשמה בחטאת מצורע מחטאת רגילה לימוד מובא, בירושלמי

 הדי  מ  לא לשמה שלא פסולה שתהא למידה מאיכ  מצורע של חטאתו וכי ל"א

 לכל אחת תורה –" החטאת תורת זאת" :וכתיב ,לחטאת אותה ושחט דכתיב קרייא

 ).ב"ה ה"פסחי� פ( החטאות

                                                                                                                      

ויטבלו את ' : שנאמר,כתונת מכפרת על שפיכות דמי"" ש)ב" עפח(זבחי" על הגמרא בי "רש

 . של מקורותארוכהרשימה כ� מובאת  ו;"טבילה היינו כפרה"י ש"ופירש רש, "'הכתונת בד"

כגו� " (טומאת איסור"ג" ל, שנדרשת לו כפרה, "טומאת חטא"ייתכ� שיש להרחיב את המונח  

 ולומר שהטבילה מפקיעה את הטומאה הנולדת –) טבילת נידה להתירה לבעלה וטבילת כלי"

בי� טומאת שהקשר לבאר את כבר האריכו המפרשי" , דה לבעלהילגבי טבילת נ. מ� האיסור

במדבר (י " רשכתבלגבי טבילת כלי" ו). עיי� באתוו� דאורייתא סימ� כא(לבעלה ואיסורה דה ינה

 בש" )קיד' סיד "יו(ת חת" סופר "שווב, "שא� להכשיר� מ� האיסור הטעי� טבילה "–) כג, א"ל

מכא� מוב� . הכלי ולכ� יש חיוב טבילהאת " מטמאת"בליעת איסור שוכיח מדבריו ה" "הרא

 ".ונטמאת" ב""מדוע נוקטת התורה באיסורי אכילה את הלשו� 

 של המקבילי" מהפסוקי" זה רעיו� שהעלה) יח', ה (ויקרא לספר הופמ�צ "דהר בפירוש עיי� 12

 .החטאות סוגי שני



    

 יוס� ברונשטיי�יוס� ברונשטיי�יוס� ברונשטיי�יוס� ברונשטיי�
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, לטהרהי" באשקרבנותיה"  ,מצורעבנזיר וב' לשמה'כיצד נית� ללמוד את די� 

שה" , אלא על כורח: שיש מכנה משות� לכול"? מקרבנות שנועדו לכפר על חטא

 .  טומאת מת או טומאת חטא–באי" לכפר על טומאה 

יש לציי� את דעת האמורא , כסימ� לעקביות שיטתית שחורזת את כל המקומות

ת תורה אח"א מייש" רבא את הדרשה "בזבחי" ט ע. בסוגיות השונות שהזכרנורבא 

 רבא הוא ג" שמציע בזבחי" ח .להכשיר חטאת חלב לש" חטאת נזיר" לכל החטאות

 אות  ש"ק"עיי� בשטמ( בחטאת חלב מחטאת נזיר 'לשמה'את תוק� די�  ללמוד א"ע

שרבא לא חזר בו מיסוד הצעתו שאפשר ללמוד מחטאת נזיר לחטאת המביא  ,'ט

גבלת כפרת החטאת שה מסביר )א"ז ע( רבא הוא ג" האמורא שבכריתות ).חלב

בעצ" הרצו� שהחטאת תעלה  אלא ,בלבד אינה מותנית בתשובה מילולית" שבי""ל

שיטה זו מבוארת יותר לפי ההסבר שהקרב� , כפי שהסברנו למעלה. לרצו� ותכפר

 .מכפר על עצ" טומאת החטא

 



    

    שינוי מקרב� לקרב�שינוי מקרב� לקרב�שינוי מקרב� לקרב�שינוי מקרב� לקרב�
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    הרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיק

 ∗∗∗∗קרב�קרב�קרב�קרב� ל ל ל לקרב�קרב�קרב�קרב�שינוי משינוי משינוי משינוי מ

    קרב�קרב�קרב�קרב� ל ל ל לקרב�קרב�קרב�קרב�טע" האיסור לשנות קודשי" מטע" האיסור לשנות קודשי" מטע" האיסור לשנות קודשי" מטע" האיסור לשנות קודשי" מ. . . . אאאא

    ???? עובר בלאו עובר בלאו עובר בלאו עובר בלאוקרב�קרב�קרב�קרב� ל ל ל לקרב�קרב�קרב�קרב�הא" המשנה מהא" המשנה מהא" המשנה מהא" המשנה מ. . . . בבבב

    יייי""""שיטת רששיטת רששיטת רששיטת רש. . . . גגגג

    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו"

    קרב�קרב�קרב�קרב� ל ל ל לקרב�קרב�קרב�קרב�טע" האיסור לשנות קודשי" מטע" האיסור לשנות קודשי" מטע" האיסור לשנות קודשי" מטע" האיסור לשנות קודשי" מ. . . . אאאא

  :בפרשת בחוקותי נאמר

ַ/ר לה    ה=א' 6ְִבֵהָמה ;א ַיְקִ:י3 ִאי3 ֹאתֹו ִא� 3ֹור ִא� 8ֶה לה' ַא7 6ְכֹור ֲא3ֶר ְיב0

 .)כו, ז"ויקרא כ( 

 : ואסור לשנות את קדושת", זה קיי" ג" בשאר הקודשי"דרשו שאיסורספרא ל ב"חז

למוד  ת? מני  לכל הקדשי� שאי  משני� אותו מקדושה לקדושה,אי  לי אלא בכור

 .)ג, פרשה ח, ספרא( "בבהמה לא יקדיש איש אותו" :לומר

 :""כ: נפסק ג" ברמב

 שיקדי לא בבכור" :שנאמר ,תעשה בלא עובר לקדושה מקדושה הקדשי� את המשֶנה

 אות  משני  שאי  הקדשי� לשאר הדי  והוא, שלמי� או עולה יעשנו שלא ,"אותו איש

 .)א"ד הי"תמורה פ' הל( לקדושה  מקדושה

 : י"בטע" האיסור ביאר רש

 .)כו, ז"י ויקרא כ"רש(  לפי שאינו שלו,  לש� קרב  אחר– "תוולא יקדיש איש א"

מהעובדה שהקודשי" אינ"  אחר נובע לקרב� בכור קרב�האיסור להקדיש : כלומר

 .ומשו" כ: ג" בדיעבד א" הקדישו את הבכור הקדושה לא חלה, שייכי" למקדיש

ל על "יק זצ'ר הרב יוס� דב סולובייצ" הקשה מו1ד הלוי" הגריאיגרות בספר ,והנה

 :י"רש

                                                 

 .ה� שובצו בגו� המאמרשכמה מ,   ברצוני להודות לעורכי" על הערותיה" ∗

ירושלי" , מכתבי הלכה ודברי תודה; )א"ו עד שנת תש"משנת תרע(ד הלוי "איגרות הגרי  1

 .ח"באיגרת משנת תרפ, קפה' עמ, א"תשס



    

 הרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיק
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 :ל"וז  שכתב,י בפרשת בחקתי על הכתוב לא יקדיש איש אותו"לא אבי  דברי רש

והרי כל ה' איסורא שלא יקדיש אותו לש� . ל" עכ.שאינו שלולפי , קרב  אחרלש� 

כמבואר , קרב  אחר הוא איסורא של אי  משני  את הקדשי� מקדושה לקדושה

והא דא� הקדיש בכור לש� ). א"ד הי"פ(� סו$ הלכות תמורה "בתמורה ד$ לב וברמב

 קדוש אלא דכיו  דהוא, קרב  אחר ההקדש השני אינו חל אינו משו� חסרו  בעלי�

ודברי , ממילא הוי זה הפקעה מקדושות אחרות דאינו יכול להתפס בה , בקדושת בכור

 .ג"י צע"רש

ל מבוססי" על הסברה שעצ" העובדה שכבר חל על הבהמה ש" של "דברי הרב זצ

ראיה .  נובע מחסרו� בעלותואי� הדבר,  אחר היא המונעת החלת קדושה אחרתקרב�

 :" ש""לכ: יש מהמש: דברי הרמב

 .הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי אחד ,לקדושה מקדושה אות  משני  שאי ...

 לוקי  ואי , בזה כיוצא כל וכ  המזבח לבדק ישנה לא ההיכל לבדק הקדיש א� :כיצד

 .זה לאו על

אבל הוא עובר ,  משמע שהמשֶנה מקדושה לקדושה אמנ" אינו לוקה""מדברי הרמב

הקדש הוא וה, א� בעלות מצד המקדיש כללהרי בקדשי בדק הבית אי� כו. על לאו

א� שלא פעל דבר . עובר על הלאוה שוהקדאת ובכל זאת מי שמנסה לשנות , הבעלי"

 משנה וכמו שמפרש הכס�, )ראה להל�(הניסיו� להקדיש הוא האיסור עצ" , בדיבורו

  :ל"ז קורקוס י"הר תמורה בש" ש" בהלכות

 שמשנה מעשה עביד דבדיבוריה שאני הת� ,לוקה מו� בעל דמקדיש גב על וא$

 ,כלל מועילי� דבריו אי  כי בדיבוריה כלו� עביד לא כא  אבל ,לקדש מחולי  הבהמה

 חמורה קדושה השתא" אמרו) ב"נג ע ד$ (אחרו  פרק בבכורות ג� ,ש� כמבואר

 ואחד מזבח קדשי אחד דתנ  ,היא מאי ,מבעיא אחמורה קלה חיילא לא קלה אקדושה

 דלא הוא הכי ודאי ומוכח ,"'וכו לקדושה מקדושה אות� משני   אי הבית בדק קדשי

 .כלו� אמר ולא חיילא

לכאורה עולה ,  מפני חסרו� בעלותקרב� לקרב�י שאי� משני" מ"אול" לפי דברי רש

 .  אינו עובר על הלאו–מכיוו� שלא פעל כלו" בדיבורו , שהעובר ומקדיש

, ""י ורמב" שביארנו נחלקו בו רששכפי, קרב� לקרב�בטע" הדבר שאי אפשר לשנות מ

  :ל בחקירתו"חיי" עוזר זצהרב מסתפק 

ויש להסתפק הא דלא חל קדושה אחרת א� הוא מצד שאינו שלו ורשות גבוה עליו 

כיו  שאינו בעליו ואי  אד� מקדיש דבר כיו  שאינו בעליו ואי  אד� מקדיש דבר כיו  שאינו בעליו ואי  אד� מקדיש דבר כיו  שאינו בעליו ואי  אד� מקדיש דבר הקדישו לקדושה אחרת ל בכחו הואי' יהי

מעיקרא תורא  )ק עו"בב( וכדאמרינ  , דבאמת הקרב  שלוש לומראו די; שאינו שלושאינו שלושאינו שלושאינו שלו

 ה ויש לו בעלי� דקרבנו הוא והי, ויש בו הקדש עילוי,דראוב  והשתא תורא דראוב 
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 הוא דגלי רחמנא שלא  הוא דגלי רחמנא שלא  הוא דגלי רחמנא שלא  הוא דגלי רחמנא שלא רת הכתוברת הכתוברת הכתוברת הכתוברק דגזירק דגזירק דגזירק דגזי ,ב"בכחו לשנות הקרב  משלמי� לעולה וכיו

    בכל הקדשי�ה שנאמר בבכור דילפינ  מינייקדיש איש אותויקדיש איש אותויקדיש איש אותויקדיש איש אותו

 ).ט,  כהד"יו ,ת אחיעזר ב"שו( 

, בדבריו נראה כצד השני ש:א,  אחיעזר ממשי: ומארי: בהבאת ראיות לכל צדבעל

מדברי האחיעזר משמע שעצ" . שעצ" האיסור להקדיש מונע מקדושה אחרת לחIל

האיסור לשנות מקדושה לקדושה הוא הגור" לכ: שג" בדיעבד דבריו אינ" מועילי" 

יש מקו" להעלות א: "). מהני אי עביד לא –כל דאמר רחמנא לא תעביד "מדי� , לכאורה(

 היא קרב�אלא הקדושה הנוכחית שחלה על ה,  שלא האיסור הוא הגור"–נוספת סברה 

המפקיעה את האפשרות להחלת קדושה אחרת שיש לה דיני" שוני" ואולי סותרי" 

 .בניגוד לדברי האחיעזר, יק'וכ: נראי" בבירור דברי הרב סולובייצ, לקדושה המקורית

 : ""קובע הרמבכהמש: לשיטתו 

 שיולד קוד� בבט  מקדישו, אחר הקדש למזבח להקדישו הבכור על מערימי  כיצד

 אתה אבל מקדישו אתה אי משיבוכר, אותו איש יקדיש לא' לה יבוכר אשר שנאמר

 זו הרי זכר הוא א� זו מבכרת של שבמעיה מה לומר לו יש לפיכ', בבט  מקדישו

 כדי מקדושתו אותו להפקיע יכול שאינו �שלמי זבחי לומר יכול אינו אבל, עולה

  .עולה ואינו בכור זה הרי עולה יהיה ראשו רוב יציאת ע� אמר וא�, בו ליהנות

 כקדושת הוא הרי אלא אחרת קדושה עוברה להקדיש הקדש בהמת על מערימי  ואי 

 מה  עובר כל והרי, שביארנו כמו קדושי� ה� אמ� ממעי הקדשי� שולדות, אמו

 הוא ביציאתו שהבכור בבכור שעשה כדר' בבט  לשנותו יכול ואינו אמו כקדושת

 .)ג"י�ב"י' ד הל"תמורה פ' הל( שמתקדש 

 הזמ� הקובע את תחילת האיסור להקדיש עוEר בכור הוא הזמ� שבו חלה ,כלומר

אינו תלוי במידת הבעלות הממונית שיש הדבר ו, בפועל קדושת הבכור על העובר

 .לבעלי" עליו

    ???? עובר בלאו עובר בלאו עובר בלאו עובר בלאוקרב�קרב�קרב�קרב� ל ל ל לקרב�קרב�קרב�קרב�שנה משנה משנה משנה מהא" המהא" המהא" המהא" המ. . . . בבבב

 : ג" על ספר המצוות לרסוביאורהרב ירוח" פערלא כתב ב

א' בכור אשר יבכר לש� בבהמה לא ") בפרשת בחוקותי(כתיב . "ויקדישו בכור ת�"

דה' קרא הוא אזהרת לאו ) א" כט ע,ח דערכי "סו$ פ(ומבואר . "יקדיש איש אותו

 . רשלא להקדיש אותו הקדש מזבח לש� קרב  אח

וכ  רבנו הגאו  . ולפנינו יתבאר טעמ� בזה. ל לא מנו לאו זה"יעתו זג וס"והנה הבה

אבל . ג"ונמש' בזה אחר הבה.  עשרת הדברות לא מנה לאו זהל פיל באזהרותיו שע"ז

 . כא  חזר בו ומנאו
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פר כמבואר בס. ל וכל הבאי� אחריו מנו אזהרה זו בכל הקדשי� כול "� ז"והנה הרמב

 .)רלא, לאוי (  עיי  ש�) א" תמורה הלכה י'ד מהל"ובפ. וי  קזלא (המצוות

 ):א"כט ע(יש לעיי� במשנה ובסוגיה בסו� פרק שמיני של מסכת ערכי� , בעניי� הלאו

 ."לא יקדיש" וכתוב אחד אומר "תקדיש"כתוב אחד אומר : רבי ישמעאל אומר. 'מתני

 – לומר לא יקדיש שרי אפא,  שהרי כבר נאמר לא יקדיש– לומר תקדיש י אפשרא

ואי אתה מקדישו , לויימקדישו אתה הקדש ע? הא כיצד, שהרי כבר נאמר תקדיש

 .הקדש מזבח

מני  :  מיבעי ליה לכדתניא"תקדיש",  מיבעי ליה ללאו–" אל תקדיש"? ורבנ . 'גמ

אי לא ? ורבי ישמעאל. "הזכר תקדיש": שנאמר? לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישו

לא צרי' , וכיו  דכי לא מקדיש ליה קדוש! קדושתו מרח� הוה? קדושמקדיש ליה לא 

 . לאקדושיה

Jַר לה" ): כו,ז"כ( לגבי בכור נאמר בויקרא: כלומר  <א ַיְקRִי/<א ַיְקRִי/<א ַיְקRִי/<א ַיְקRִי/Eְִבֵהָמה ' ַאEְ Kכֹור ֲאֶ/ר ְיב1

 IְבֹצאְנC ַהZָָכר Jָל ַהEְכֹור ֲאֶ/ר ִיIֵָלד EְִבָקְרC: "נאמר) יא, ו"ט(ואילו בדברי" , "ִאי/ ֹאתֹו

 שנית�שנית�שנית�שנית�בא ללמדנו " תקדיש"רבי ישמעאל מתר9 שהפסוק ". <ֶהיC)ֱא'  ַלהBְַקRִי/BְַקRִי/BְַקRִי/BְַקRִי/

שנית� להקדיש לבדק הבית את טובת ההנאה שיש לו , כלומר(להקדישו הקדש עילוי 

 קרב�מלמדנו שא" הקדישו ל" לא יקדיש" והפסוק ,)הבכור לאיזה כה� שירצהמנתינת 

 . לא חללא חללא חללא חלההקדש ההקדש ההקדש ההקדש  –אחר 

 על הקדשת הבכור ))))בלאובלאובלאובלאו((((לאסור לאסור לאסור לאסור בא " לא יקדיש"רבנ� לעומת זאת סוברי" שהפסוק 

למרות שהוא קדוש ,  להקדישו בפהמצווהמצווהמצווהמצווהההההמלמדנו על " יקדיש"והפסוק ,  אחרקרב�ל

 . מרח"

 : ""לגבי מצוות הקדשת הבכור בפה כותב הרמב

�א' יש להתקד" שנאמר , ויאמר הרי זה קדש,מצוה להקדיש בכור בהמה טהורה

 ).ד"א ה"בכורות פ' הל(  וא� לא הקדישו הרי זה מתקדש מאליו וקדושתו מרח� היא".להי'

 קרב� לקרב�המשֶנה מ וא" כ� מוכרחי" לומר שלשיטתו, " פסק כרבנ�"הרמב, כלומר

בניגוד לרבי ישמעאל שלא הזכיר בדבריו איסור לאו אלא רק (כרבנ� , בלאובלאובלאובלאועובר 

).שההקדש לא חל
2
  

                                                 

 טובת הנאה שיש לו בה ית� –אלא בכדי טובתה : "ב"י על המשנה ש" בד� כח ע"ראה רש  2

אד" רוצה לית� בשור זה להקריבו עולה שאינו  שור זה עולה והחרימו אומדי� כמה , כיצד.לכה�

 וכאות� דמי" ,כלומר אד" שאינו חייב עולה א" ימצא בזול נוטלו להקריב דורו� לקונו, חייב

ית� זה שזו היא טובת הנאה שיש לו בה שהרי א" מתה או נגנבה אינו חייב באחריותה 

הקריב דורו� לקונו הרי ומשהפרישה יצא ידי חובתו ומעתה א" תאבד אינו מפסיד אלא שלא 
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 לבדק הבית או הא" ניתני" ה" ,חרמי"עניי� יש מחלוקת בהקודמת משנה  ב,והנה

 ):ב"ערכי� כח ע(לכהני" 

יהודה ב  בתירא ' ר. אלא נותני� לכהני� כתרומה, חרמי כהני� אי  לה� פדיו . 'מתני

';  כל חר� קדש קדשי� הוא לה:)ז"ויקרא כ( שנאמר, סת� חרמי� לבדק הבית: מראו

 כשדה החר� לכה  תהיה :)ש�(שנאמר , מי� לכהני�סת� חר: מי� אומרי�וחכ

שחל על קדשי קדשי� ועל שחל על קדשי קדשי� ועל שחל על קדשי קדשי� ועל שחל על קדשי קדשי� ועל '?  למה נאמר כל חר� קדש קדשי� הוא לה� כ א. אחוזתו

 .קדשי� קלי�קדשי� קלי�קדשי� קלי�קדשי� קלי�

 שלקודשי" יש –" קדש קדשי" הוא... כל חר": "חכמי" דורשי" מהפסוק: כלומר

, אלא קשה .ומי שעושה זאת צרי: לתת את דמי טובת ההנאה לכוהני", הקדש עילוי

 למדו ממנושהרי הפסוק ש, לויייהודה ב� בתירא יודע את הדי� של הקדש ע' אי: ר

כ: , אכ�. שסת" חר" לבדק הבית, י ב� בתירא"די� זה מיועד לעיקר הדי� של רחכמי" 

דחל על קודשי , ורבי יהודה ב� בתירא": וכ: השיבה, א"שאלה הגמרא ש" בד� כט ע

: י ש""וכ: פירש רש". סבר ליה כרבי ישמעאל? ליהקודשי" ועל קודשי" קלי" מנא 

 ." דמפיק לה במתניתי� מיקדיש ואל תקדיש–סבר לה כרבי ישמעאל "

וסת" חרמי" לבדק הבית , ישמעאל' ר סבור כאיהודה ב� בתיר' רנמצא ש, לסיכו"

אי� מקדישי" להקדש ש לומדי" "לא תקדיש"ומ, "תקדיש"ודי� הקדש עילוי נלמד מ

 ההובאו, א"כמסקנת הסוגיה בד� כט סו� ע( ור: להקדיש את הבכור ואי� צ,מזבח

לומדי"  "לא תקדיש"מ,  לכהני""סת" חרמי" ה לפי רבנ�, לעומת זאת. )לעיל

 שיקדאפשרות להוה, לא חלושהקדשֹו ,  לקדושה אחרת עובר בלאוקרב�שהמקדיש 

 ."' קדש קדשי" הוא לה...כל חר""ת מ עילוי נלמדהקדש

מלמדנו על אפשרות ָממונית להקדיש " תקדיש"בי ישמעאל שלשיטת ר, א" כ�

אפשרות ָממונית להקדישו )היינו אי" לא תקדיש"נמצא ש, )לדמי טובת הנאתו (קרב�

, י בביאורו לתורה"וכפי שביאר רש( אינו בבעלותו קרב� מפני שה–להקדש מזבח 

 ).הובאו דבריו בראשית המאמרו

    יייי""""שיטת רששיטת רששיטת רששיטת רש

 ):ב"לו ע(מסכת ביצה למדנו במשנה ב

                                                                                                                      

 ואית ספרי" דכתב בה� להעלות עולה שאינו רשאי והיא .שהפסיד העלאת עולה שאינו חייב

 .ה הקדש עלוי"ד, ב"בכורות ד� נג ע ' ראה עוד תוס."היא
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 חייבי  עליו ביו� –בשבת , משו� מצוה, משו� רשות, כל שחייבי  עליו משו� שבות

לא :  ואלו ה  משו� מצוה...ואלו ה  משו� רשות... ואלו ה  משו� שבות. טוב

 ...ולא מחרימי , ולא מעריכי , מקדישי 

 ."וסת" חרמי" לבדק הבית,  הרי בהמה זו חר"–ולא מחרימי� " :ש"י "רשופירש 

י שינוי "לפי רש, א" כ�. ישמעאל' יהודה ב� בתירא הסבור כר' י פירש כר"נמצא שרש

. א: אינו איסור לאו, מפני שאינו שלו,  איננו אפשרי מבחינה מציאותיתקרב� לקרב�מ

 ג" ה"סברו ג וסיעתו שלא מנו איסור זה בכלל הלאווי" "שבה מכא� נית� להסיק

. ואינו לאו,היינו לא תוכל להקדיש" לא תקדיש"ש
3
  

    שינוי מקדושה לקדושה בקדשי בדק הביתשינוי מקדושה לקדושה בקדשי בדק הביתשינוי מקדושה לקדושה בקדשי בדק הביתשינוי מקדושה לקדושה בקדשי בדק הבית

קיי" ג" " אי� משני" מקדושה לקדושה"" הול: לשיטתו שהדי� ש"כתבנו לעיל שהרמב

ות קרבנה כמתייחסת לווא� שבמניי� המצוות הקצר ניסח את המצו, דשי בדק הביתקב

 : בלבד

כלומר לא , "ותולא יקדיש איש א" בבכור אמר שנמקרב  לקרב מקרב  לקרב מקרב  לקרב מקרב  לקרב שלא לשנות הקדשי� 

 ).מצוה קז(  יקדישנו לקרב  אחר

 : ""אבל בניסוח של הלאו בהקדמה להלכות תמורה כתב הרמב

 .לקדושהלקדושהלקדושהלקדושה    מקדושהמקדושהמקדושהמקדושה הקדשי� ישנה שלא) ג (...פרט  הוא וזה ...תמורה הלכות

 .וכמו שציטטנו לעיל, דשי בדק הביתקמשמע שהאיסור כולל ג" 

 : " וכותב"ק על הרמבא חול"ד הי"תמורה פ' ד ש" בהל"אול" הראב

 זה לא ידעתי מני  לו שהרי כול  מקדשי בדק הבית ה� באי� כדתניא :מר אברה�א

 מזבח הזהב לבונה וכלי שרת ,הקטרת וכל קרבנות הצבור מביאי  מתרומת הלשכה

                                                 

 של הרב ירוח" פערלא לספר המצוות ועל פי דברי ביאורהינו י "שיטת רש בומהל: זה לייש  3

ואדרבה מדלא כתב ג" ש" שחייב להקדישו בפיו ולומר הרי : "כ: כתב. ת רלא"לאוי� ל, ג"לרס

 " כ�וא.  דמאליו קדוש,דליכא מצוה להקדישו בקדושת בכורל כרח: סבירא ליה ע זה בכור

ולכ� לא מנו .  אי� כא� לאו אפילו בבכור" כ� וא,ג לטעמיה אזיל דפסק כרבי ישמעאל"הבה

על ) בפרשת בחקתי(ל "י ז"ובהכי ניחא נמי מה שפירש. ל לאו זה במני� הלאוי�"ג וסיעתו ז"הבה

 עיי� ,ל" לא יקדיש אותו לש" קרב� אחר לפי שאינו שלו עכ:ל" וז,קרא דלא יקדיש איש אותו

 ולא פירש שהוא אזהרת לאו שאינו ,הרי שפירש שאינו אלא שלילה שאינו יכול להקדישו. ש"

) ב"בפרק בתרא דביצה לו ע(ואר י לטעמיה אזיל דמב"והיינו משו" דרש, רשאי להקדישו

. 'י דלא צרי: לאקדושי"ל כר"כ קיי"וא.  עיי� ש"ק הביתל סת" חרמי" לבד" דקייבירא ליהדס

 ."ולכ� ממילא מבואר דלא יקדיש אינו אלא שלילה ולא אזהרת לאו
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 חו� לחומת , מזבח העולה לשכות ועזרות באי  מקדשי בדק הבית,באי  ממותר נסכי�

אלמא אי  שינוי בי  קדשי היכל לשאר עזרות ולא אלמא אי  שינוי בי  קדשי היכל לשאר עזרות ולא אלמא אי  שינוי בי  קדשי היכל לשאר עזרות ולא אלמא אי  שינוי בי  קדשי היכל לשאר עזרות ולא ' כוהעזרה באי  משירי לשכה ו

אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית אי  משני  " ואולי טעה במה שאמרו .למזבחלמזבחלמזבחלמזבח

 והוא סבור כמו שאי  משני  מקדשי הבית אפילו מקרב  ,"אות  מקדושה לקדושה

פילו  שקדשי מזבח א, ואינו כ ,לקרב  כ' אי  משני  בבדק הבית אפילו מבדק לבדק

אבל בדק הבית מה אבל בדק הבית מה אבל בדק הבית מה אבל בדק הבית מה מקדשי� קלי� לחמורי� אי  משני� ואי  ממעטי� באכילת קדשי� 

קדשי מזבח יש מה  נאכלי  ויש ,  והרי הוא מודה שמשני  בדק הביתיש בי  זה לזהיש בי  זה לזהיש בי  זה לזהיש בי  זה לזה

שאינ  נאכלי  יש מה  ליו� אחד ויש מה� לשני ימי� והנאכלי  ליו� אחד לא שוו 

אבל אבל אבל אבל כפרי  די  הוא שלא ישתנו מזה לזה במתנותיה� אלא אלו מכפרי  ואלו אי  מ

 .בקדשי בדק הבית מה הפרש בי  זה לזהבקדשי בדק הבית מה הפרש בי  זה לזהבקדשי בדק הבית מה הפרש בי  זה לזהבקדשי בדק הבית מה הפרש בי  זה לזה

" הא" המשֶנה ייעוד של קודשי בדק הבית עובר על "ד והרמב"נמצא שנחלקו הראב

 . לאו

, י"ד בשיטת רש" תולה את שיטת הראב4ל"יק מבריסק זצ'הרב יצחק זאב סולובייצ

אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק  ":)א"לב ע(מסכת תמורה שפירש את המשָנה ב

 ": אי� משני� אות� מקדושה לקדושה–הבית 

 ובקדשי לא עשה כלו�לא עשה כלו�לא עשה כלו�לא עשה כלו� דקדשי בדק הבית שהקדיש� למזבח – "מקדושה לקדושה"

 .קדושת עולה לשלמי� ומשלמי� לעולה מאי  משני אי  משני אי  משני אי  משני מזבח 

ובי� קדשי " לא עשה כלו""י מבחי� בי� קדשי בדק הבית שבה" המשֶנה " רש,כלומר

ד רק לעניי� "י הסכי" ע" הראב" שרשרי: לומראמנ" צ". אי� משני""ח שבה" מזב

 אבל בקדשי מזבח אי� הסכמה בי� ,כלל וכלל' די� משני"'קדשי בדק הבית שאי� בה" 

" לסיבה "ד שהוא מסכי" ע" הרמב"שהרי משמע מדברי הראב, ד"י לבי� הראב"רש

 .קרב� לקרב�שבגללה אי� משני" מ

לא " דשי בדק הבית כתבבקש, את לשונו י"רששינה מדוע אמנ" צרי: להסביר 

ונראה לומר בזה שהסיבה ". אי� משני": "דשי מזבח כתבקלעומת זאת בו" עשה כלו"

היא שקדושת בדק הבית חלה מדי� " לא עשה כלו""י בקדשי בדק הבית "שלשיטת רש

� קניי� לאד" כלומר שאי, קניי� להקדש ולפיכ: בבדק הבית אי� הבדל בי� קדושה זו לזו

                                                 

וראה , 116' עמ, א"ירושלי" תשל, ""חידושי" וביאורי" על הרמב, ז הלוי"בחידושי מר� רי 4

" בעניי� אי� משני� "ד לבי� הרמב"י והראב" במה שהארי: להסביר המחלוקת בי� רשדבריו

 .מקדושה לקדושה בקודשי בדק הבית



    

 הרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיקהרב שלמה זאב פיק

 

98989898 

יש מחלוקת בי� רבי ישמעאל לבי� רבנ�  דשי המזבח אמנ" בק5.לשנות את הקדושה

 .כל אחד לפי שיטתו – "אי� משני�"סת"  י"רשכתב ולכ� , מדוע אי� משני"

. ל שבה פתחנו"יק זצ'י ומיתרצת קושיית הרב סולובייצ"בזה מתבארת שיטת רש

" שהאיסור "על פי ביאור הרמב משנההרב סולובייציק הביא ראיה לשיטתו מדברי ה

שה� בקדשי בדק הבית וה� , י נאמ� לביאורו" רש,אמנ". חל ג" על קדשי בדק הבית

 .בקדשי מזבח אי� לאו

    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו"

 קרב� לקרב�דשי" מוקא" הלאו לשנות הי "בי� רשו" "מצאנו מחלוקת בי� הרמב

, הקדושההחלת מונע את  קרב� אחר שכבר חל על הקרב�או ש" פירושו שהלאו עצמו 

סרו� י מפני שיש חקרב� לקרב�אי אפשר לשנות קודשי" משמא  או ;""וכ: למד הרמב

קת זו תלויה במחלוקת תנאי" א" ונראה שמחל. י"וכפי שלמד רש, קרב�הבבעלות 

ולפי רבי , לפי רבנ� יש איסור לאו. בכלל יש איסור לאו לשנות מהקדש להקדש

 מצוות שלא מנו ילעומת כמה מונ,  כרבנ�" פסק"והרמב, ישמעאל אי� איסור לאו

  .איסור לאו זה

ובי� ,  שסובר שסת" חרמי" לבדק הבית,מצאנו עוד מחלוקת בי� רבי יהודה ב� בתירא

 רבנ� סת"  על פי הסוגיה בערכי� לדעת." לכהני"שסת" חרמיחכמי" הסוברי" 

, לא חלזה  וששינוי  לומדי" שיש לאו לשנות הקדש"לא תקדיש"מ, חרמי" לכהני"

יהודה ' ר לעומת זאת ".' קדש קדשי" הוא לה...כל חר""מהפסוק והקדש עילוי נלמד 

סת" חרמי" לבדק הבית ודי� הקדש עילוי נלמד ש ,ישמעאל'  סבור כראב� בתיר

אי� והסיבה ש ,אי� צור: להקדיש את הבכורש לומדי" "לא תקדיש"ומ, "תקדיש"מ

ח להקדיש ו� בבעלות מעכב את הכסרויחשה  היא מפנימזבחמשני" קדושת קדשי 

 . הקדש מזבח

                                                 

 שנאמרו על ידי מר� הגאו� הרב יוס� דוב הלוי  ברשימות שיעורי"והובאשחיי" ' על פי דברי ר  5

, ב"ח ;מו' עמ, א"ח, ס"תש ,י רייכמ�"י הרב צ" נרשמו ונערכו ע,ק"מסכת ב לל ע"יק זצ'סולובייצ

, תורת הקודש, ראה ספרו של הרב מרדכי איל�, י"לעוד הסבר ברש. ש"עיי, תפ' עמ, ה"תשס

וכ� דברי , ל"ראה דברי הרב מבריסק הנ, ד עצמו בקודשי בדק הבית" לשיטת הראב.לט' ב סי"ח

, ""דר הרמבחידושי" וביאורי" לפי ס, מ הלוי"חידושי הגר, יק'הרב משה הלוי סולובייצ, אחיו

 .קכג' עמ, �"ירושלי" תש



    

    שינוי מקרב� לקרב�שינוי מקרב� לקרב�שינוי מקרב� לקרב�שינוי מקרב� לקרב�
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ישמעאל שאי� ' הסבור כר, יהודה ב� בתירא' משנה בביצה כרהסת" את י פירש "רש

,  אי אפשר לשנות מפני שאינו שלו" כ�וא, איסור לאו לשנות מקדושה לקדושה

דשי בדק הבית מפני ק שהוא הדי� בי סבור"מו כ� רשכ. י בפירושו בתורה"וכדברי רש

לאו שיי: ה� בקדשי האיסור לשיטתו  ש,"" לפי הרמבי� כ�שאה מ, " אינ" שלושה

 .מזבח וה� בקדשי בדק הבית
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    במה גדולה ודיניהבמה גדולה ודיניהבמה גדולה ודיניהבמה גדולה ודיניה
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 הקדושה 
 והמקדש
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    מנח" קמפינסקימנח" קמפינסקימנח" קמפינסקימנח" קמפינסקיהרב הרב הרב הרב 

    """"""""� והרמב� והרמב� והרמב� והרמב""""מקדש בתפיסת הרמבמקדש בתפיסת הרמבמקדש בתפיסת הרמבמקדש בתפיסת הרמבהההה    ––––    ארו� והמזבחארו� והמזבחארו� והמזבחארו� והמזבחהההה
 הקדמההקדמההקדמההקדמה. . . . אאאא

 ����""""המשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמב. . . . בבבב

 """"""""המשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמב. . . . גגגג

 ????הא" בניית הארו� היא מצווה בפני עצמההא" בניית הארו� היא מצווה בפני עצמההא" בניית הארו� היא מצווה בפני עצמההא" בניית הארו� היא מצווה בפני עצמה. . . . דדדד

 ????צור: גבוה או צור: הדיוטצור: גבוה או צור: הדיוטצור: גבוה או צור: הדיוטצור: גבוה או צור: הדיוט    ––––    המשכ�המשכ�המשכ�המשכ�. . . . הההה

 מקו" הארו� ומקו" המזבחמקו" הארו� ומקו" המזבחמקו" הארו� ומקו" המזבחמקו" הארו� ומקו" המזבח. . . . וווו

    הקדמההקדמההקדמההקדמה. . . . אאאא

: את השכינהנצטווינו לבנות בית מעו� להשר) ט) א,ה"שמות כ (תרומהבתחילת פרשת 

"Eְ יBְִוָשַ̂כְנ /Rִָלי ִמְק ILלא , לפרשה זועניי� המשכ� והמקדש לא נזכר עד ". ָכ"תֹוְוָע

מפרשה זו  לעומת זאת.  לא ביציאת מצרי" ולא במת� תורה1,בבריתות ע" האבות

כמעט ש עד כדי כ: ,ואיל: עניי� המשכ� והמקדש תופס מקו" משמעותי מאוד בתורה

, קידיה"מעמד הכוהני" והלווי" ותפ, העבודהו הקרבנות: ל הפרשיות סובבות סביבוכ

המקו" אשר "אשר נכרכת ע" , הדיבור ע" משה רבנו וא� הכניסה לאר9, המסעות

 . יי" הנלווי" לוציווהו "'יבחר ה

פשר השינוי אשר הביא לצור: במשכ� ואשר הפ: אותו מהו  –  עולה השאלהלפיכ:

   ?לעניי� מרכזי

    �  �  �  �  """"המשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמב. . . . בבבב

 : וזו לשונו, לשאלה זו� "הרמבנדרש  )ב ,ה" כשמות(בפתיחתו לפרשת תרומה 

וציוה אות� על ידי משה קצת , כאשר דבר הש� ע� ישראל פני� בפני� עשרת הדברות

כאשר הנהיגו רבותינו ע� הגרי� שבאי� , מצוות שה� כמו אבות למצוותיה של תורה

וכרת עימה� ,  וישראל קבלו עליה� לעשות כל מה שיצו� על ידו של משה,להתייהד

                                                 

נזכר " להי")בית א"הביטוי (אמנ" רמזי" לקיומו העתידי של המקדש מופיעי" אצל האבות  1

 . א: לא כציווי מפורש לבנותו, ")כוננו יד:' מקדש ה("ובשירת הי" ) אצל יעקב אבינו
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ואת� תהיו לי " : ואמר...לוהי��מעתה הנה ה� לו לע� והוא לה� לא,  כל זהברית על

והנה ה� קדושי� ראויי� שיהיה בה� מקדש להשרות , "ממלכת כוהני� וגוי קדוש

ולכ  ציווה תחלה על דבר המשכ  שיהיה לו בית בתוכ� מקודש . שכינתו ביניה�

 .וש� ידבר ע� משה ויצווה את בני ישראל, לשמו

אשר  יתרו ומשפטי" המשכ� לפרשיותהקמת מקשר אפוא את הציווי על � "הרמב

  והיווהמעמד הר סיני שינה את מעמד" של ישראל, לפי דבריו. עוסקות במת� תורה

Mֵ מחייב שיהיה בתוכ" בית , �"על פי הרמב, המעמד החדש. רותמעי� תהלי: של

דברי" מ. ע" ישראלאשר בו יהיה הדיבור ע" משה רבנו וממנו תצא הוראה ל, מקודש

וכפי , � את המקדש כמרכז התורה"אלו אפשר כבר לעמוד על תפיסתו של הרמב

 . שנראה בהרחבה בהמש:

    המש: מעמד הר סיניהמש: מעמד הר סיניהמש: מעמד הר סיניהמש: מעמד הר סיניהמשכ� כהמשכ� כהמשכ� כהמשכ� כ

 :ל לקשר בי� מת� תורה ובי� הציווי על עשיית המשכ�"מצאנו התייחסות מפורשת של חז

, כביכול נמכרתי עמה, תימכרתי לכ� תור: ה לישראל"אמר הקב"... ויקחו לי תרומה"

בא אחד מ  המלכי� , משל למל' שהיה לו בת יחידה. "ויקחו לי תרומה": שנאמר

,  בתי שנתתי ל' יחידית היא:אמר לו, ביקש ליל' לו לארצו וליטול לאשתו, ונטלה

אלא זו טובה , לומר ל' אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשת', לפרוש ממנה איני יכול

שאיני יכול ,  שאתה הול' קיטו  אחד עשה לי שאדור אצלכ�שכל מקו�, עשה לי

לפרוש , נתתי לכ� את התורה: כ' אמר הקדוש ברו' הוא לישראל. להניח את בתי

בית , אלא בכל מקו� שאת� הולכי�, לומר לכ� אל תטלוה איני יכול, הימנה איני יכול

 .) א,ג"לשמות רבה ( " ועשו לי מקדש ":אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר

 לשאלת תכליתו של ועוד יותר מכ:,  הקשר בי� הפרשיותל נדרשו בדבריה" לשאלת"חז

המדרש ממשיל זאת לאב . שהמשכ� הוא פועל יוצא ממת� תורה מדבריה" עולה .המשכ�

השראת  .ובעקבותיה הוא הול: לדור בבית חתנו, שהשיא את בתו לאחד מ� המלכי"

  .  התורה לתורה ולישראל של נות�הקשרהשכינה במשכ� ממשיכה את 

 כי הצור: במשכ� החל במעמד הר �2 בכמה מקומות"כותב הרמב ביתר ביאור והרחבה

פעמי ולהמשיכו לדורות )את אותו מאורע נשגב וחדמד הנצח כדי להכניס למ, סיני

                                                 

 לספר במדבר בהקדמתו; בהקדמתו לספר ויקרא; לד', וראה עוד בפירושו לשמות מ, ש" 2

 . ב, ג"ובפירושו לדברי" ל
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 וז. לוחות שניתנו בסיני שבמרכזו נמצאי" ה מקודשמקו" וזאת על ידי בניית 3,הבאי"

 ): ש"(לשונו 

וכמו שנאמר . שוכ  עליו בנסתרשיהיה הכבוד אשר שכ  על הר סיני  סוד המשכ  הואו

 ..."מלא את המשכ ' וכבוד ה" כ  כתוב במשכ  ..."על הר סיני' וישכ  כבוד ה" ש�

ובבא משה היה אליו . והיה במשכ  תמיד ע� ישראל הכבוד שנראה לה� בהר סיני

� במת  תורה ומבי  ה בכתובי� הנאמריוהמסתכל יפ ...הדבור אשר נדבר לו בהר סיני

 ... יבי  סוד המשכ  ובית המקדש4מה שכתבנו בה�

    הארו� כמרכז המשכ� והמקדשהארו� כמרכז המשכ� והמקדשהארו� כמרכז המשכ� והמקדשהארו� כמרכז המשכ� והמקדש

אי� ספק כי מרכזו ', מרכז התורה'אשר כאמור רואה במקדש את , �"לפי תפיסת הרמב

ובו מתמצה הרעיו� של המש: , אשר הוא משכ� לתורה כפשוטו, של המשכ� הוא הארו�

 : � במפורש"הרמבש"  וכ: כותב 5.סיני בזעיר אנפי�מעמד הר 

: כמו שאמר, והנה עיקר החפ� במשכ  הוא מקו� מנוחת השכינה שהוא הארו והנה עיקר החפ� במשכ  הוא מקו� מנוחת השכינה שהוא הארו והנה עיקר החפ� במשכ  הוא מקו� מנוחת השכינה שהוא הארו והנה עיקר החפ� במשכ  הוא מקו� מנוחת השכינה שהוא הארו 

 על כ  הקדי� הארו  והכפורת בכא  כי ."ונועדתי ל' ש� ודברתי את' מעל הכפורת"

י  ויורו על עני, וסמ' לארו  השולח  והמנורה שה� כלי� כמוהו, במעלההוא מוקד� 

     6.המשכ  שבעבור� נעשה

                                                 

ה יסודית ביחס בי� התורה שבכתב  אשר נוגעת בסוגי� הללו מצויה נקודה נוספת"בדברי הרמב 3

 ".דרבנ�"ו" דאורייתא"פה ובשאלת ההגדרה הקטגורית של )ובי� התורה שבעל

תהלי: אלא תחילתו של , מעמד מת� תורה בהר סיני אינו מעמד חד פעמיסובר ש� "הרמב 

נחשב ג" הוא כגו� התורה  כל מה שמתפתח מתו: התורה ולפיכ: ,שאיננו פוסק בכל הדורות

שדינ" של הפירושי" ומדרשי ההלכה שנלמדו מ�  שמכא� נגזרת שיטתו ונראה לומר. עצמה

השורש , ""רמב� על ספר המצוות ל"השגות הרמב" (דאורייתא"א� ה" בכלל  התורה שבכתב

 ).השני

שאינו דומה לכל התגלות , שמת� תורה בסיני היה אירוע חד פעמי "" הרמבסובר, לעומתו 

הכוללת א: , התורה שניתנה בסיני מהווה מערכת סגורה, לפיכ:). ראה הקדמתו למשנה( אחרת

כולל את התורה " דאורייתא"המונח , על כ� .ורק את התכני" שניתנו באותה נקודת זמ�

שיילמדו על ידי , א: שאר הדיני" המחודשי", ניהמסור מסי, פה)שבכתב ואת פירושה שבעל

 ).ש", ספר המצוות" (מדרבנ�"מעמד" יהיה א: ורק , ל במידות שהתורה נדרשת בה�"חז

 .כא, ד"בפירושו לשמות כ 4

בשני , קריאת התורה בשבת(יק 'ד הלוי סולובייצ"ל להגרי"ועיי� בספר שיעורי" לזכר אבא מרי ז 5

שארו� הברית הוא הגור"  ורצה להוסי� ולחדש, ת הרעיו� הזהשהרחיב א, )'אות ב, ובחמישי

 .ש"עיי, המקֵדש את מקו" המקדש וא� את אר9 ישראל כולה

 .כא, ח"וש" ל ,כא' ש" פס; י, ה"וראה עוד בפירושו לשמות כ 6
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� את הארו� כמרכז המשכ� מקבלת חיזוק מכמה פרשיות בדברי "תפיסתו של הרמב

שתכלית בניית המקדש אינה אלא הכנת מקו" לארו�  הנביאי" שמה� עולה במפורש

  .'ברית ה

', מתוארת השתוקקותו של דוד לבנות בית לה) ה)א(' פרק זב' בספר שמואל ב

העובדה   שכאבה ביותר לדוד המל: בחסרו� בית המקדש הייתהשהנקודהוש" מפורש 

 : יושב בבית ארזי", המל:,  יושב באוהל עראי בזמ� שהוא'ארו� ברית הש

ַוAֹאֶמר ַהֶ<ֶל7 ֶאל ָנָת  ַהָ@ִביא .  ֵהִניַח לֹו ִמָ?ִביב ִמָ/ל ֹאְיָביו'הַוְיִהי ִ/י ָי3ַב ַהֶ<ֶל7 6ְֵביתֹו ַו

 .ִכי יֹו3ֵב 6ְֵבית ֲאָרִזי� ַוֲארֹו  ָהֱא;ִהי� ֹי3ֵב 6ְתֹו7 ַהְיִריָעהְרֵאה ָנא Bֹנ

כשכולה , מתוארת חנוכת הבית בימי המל: שלמה' פרק חב' בספר מלכי" א, כמו כ�

כי תכלית הבית שבנה היא   ולא עוד אלא ששלמה אומר במפורש.סובבת סביב הארו�

 : לשי" מקו" לארו� הברית

 ֲא3ֶר ָ/ַרת ִע� ֲאֹבֵתינ= 'ה ָוָא�8ִ �3ָ ָמקֹו� ָלBרֹו  ֲא3ֶר �3ָ 6ְִרית . ֱא;ֵהי ִי8ְָרֵאל'ה6ִַית ְל�3ֵ ֶאְבֶנה ַהָו"

 .6ְהֹוִציאֹו ֹאָת� ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי�

    שיבת ישראל לשורש מעלת"שיבת ישראל לשורש מעלת"שיבת ישראל לשורש מעלת"שיבת ישראל לשורש מעלת"    ––––    המשכ�המשכ�המשכ�המשכ� 

הוא המשכ� , כאמור. � נקודה נוספת בעניי� זה"מוסי� הרמב בהקדמתו לספר שמות

א: את מעמד זה גופא וא� את המשכו במשכ� , אכ� המש: מעמד הר סיני ומת� תורה

היינו כחלק מ� התיקו� הכולל של העול" על ידי , יש לראות בפרספקטיבה של גאולה

יש בהשראת השכינה מעי� סגירת מעגל וחזרה למדרגה , �"לדעת הרמב. ע" ישראל

  .ישות ציבוריתשראל כבתוספת המדרגה של ע" י, הרוחנית של האבות

 : וזו תמצית לשונו ש"

. והנה הגלות איננו נשל� עד יו� שוב� אל מקומ� ואל מעלת אבות� ישובו...

כי היו באר� , עדיי  יחשבו גולי�, א$ על פי שיצאו מבית עבדי�, וכשיצאו ממצרי�

ה והשרה "וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכ  ושב הקב. נבוכי� במדבר, לא לה�

וה� ה� , לוה עלי אהליה��שהיה סוד א, אז שבו אל מעלות אבות�, ו ביניה�שכינת

י  המשכ  ובהיות יולכ  נשל� הספר הזה בהשלימו ענ. ואז נחשבו גאולי�, המרכבה

  .מלא אותו תמיד' כבוד ה

ומעמד , ה שכינתו בתוכ""ש" השרה הקב, תחילתו של המשכ� באוהלי האבות, א" כ�

 . מהווי" חזרה למעלת האבותבמשכ� שהר סיני והמשכו 

המושתתת על יסודותיה , ד בתפיסתו הכלליתו� בנושא זה ה" יסודיי" מא"דברי הרמב

 שמהל: השתלשלות הענייני" בתורה פעמי" רבות הוא מבאר. " של הקבלההנאמני
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כי הרעיו� של המשכ� הוא  לפי דבריו ברור. מוביל לתיקו� ובכלל ההיסטוריה האנושית

רגה שבשעה שע" ישראל יתעלה למד, ר כ: עלה במחשבה מלכתחילהכלומ, אידיאלי

והקמתו מהווה את התכלית של ',  אזי יהיה לו צור: בבית מקודש לה"גוי קדוש"זו של 

 .    גאולת מצרי"

    המשכ� כתכלית הבריאה כולההמשכ� כתכלית הבריאה כולההמשכ� כתכלית הבריאה כולההמשכ� כתכלית הבריאה כולה

ספר שמות הוא , לדבריו. � מגלה עוד רובד בעניי� המשכ�"עיו� נוס� בדברי הרמב

השראת שכינתו , לפי זה. ספר היצירה, ה לפועל של ספר בראשיתהשלמה והוצא

 .אלא תכלית הבריאה כולה, בתוכנו איננה רק תכלית יציאת מצרי"יתבר: 

 : ל במדרש אגדה"וכבר לימדונו זאת חז

 מ  היו� הראשו ? מהו ביו� הראשו : שמואל בר אבא' אמר ר – "ביו� הראשו "

ראה היא' . וה לדור ע� בריותיו בתחתוני�ונתא שברא הקדוש ברו' הוא את העול�

אלא , יו� ראשו  אינו אומר, "ויהי ערב ויהי בוקר יו� אחד" ,כתיב בבריית יו� ראשו 

 לא .ו בתחתוני�יוה לדור ע� בריותונתא, ה היה יחידי בעולמו"שעד שהקב ...יו� אחד

ו הנשיאי�  אלא כיו  שהוק� המשכ  והשרה בו הקדוש ברו' הוא שכינתו ובא,עשה כ 

   .שביו� זה נברא העול� כתביי: ה"אמר הקב, להקריב

 ) ו,ג"במדבר רבה י(

 7',לעשות לו דירה בתחתוני"'ה "בהקמת המשכ� יצא לפועל חפצו של הקב, כלומר

  8.ובזה החלה הבריאה לבוא לידי הגשמת ייעודה ותכליתה

    המשכ� אינו תוצאה של חטא העגלהמשכ� אינו תוצאה של חטא העגלהמשכ� אינו תוצאה של חטא העגלהמשכ� אינו תוצאה של חטא העגל

על , ל"חזדברי אידיאלי נעוצה במחלוקת נוספת ב� את המקדש כרעיו� "תפיסת הרמב

במדרש תנחומא . אודות סדר התרחשות האירועי" בפרשיות המשכ� וחטא העגל

 וא� שבסדר 9.כי המשכ� הוא תיקו� לחטא העגל מבואר) 'סימ� ח(בפרשת תרומה 

אי� מוקד" ומאוחר "מכל מקו" יש לנקוט כא� את הכלל , הפרשיות קד" ציוויו

                                                 

הורחב , בהקשר למשכ� ל"� הנ"אשר נזכר במדרש זה ובדברי הרמב, "דירה בתחתוני""המושג  7

) ד"פרק ל(' תניא'אדי בספר ה רבי שניאור זלמ� מל–ת האחרוני" מגדולי הדורועל ידי שניי" 

 .ש"עיי, כל אחד בדרכו – )בהגהה'  פרק ד'שער א(' נפש החיי"'י� בספר 'לוזורבי חיי" מוו

 .בחוקותי גופרשת  ; טז,או נש פרשתוכעי� זה במדרש תנחומא 8

ונראה , לעגל – להבדיל –� רשת הבאתיש דמיו� רב בי� פרשת הבאת התרומות למשכ� לבי� פ 9

): ג, ב"ש" ל(בעגל כתוב  –  בולטת לכ:הדוגמ. שיש במשכ� מעי� תיקו� לעגל ל למדו מכ:"שחז

): כב, ה"שמות ל( ובתרומת המשכ� כתוב ,"ויתפרקו כל הע" את נזמי הזהב אשר באזניה""

 ".ל כלי זהבויבואו האנשי" על הנשי" כל נדיב לב הביאו חח ונז" וטבעת וכומז כ"
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,  התנחומא לשיטת10.שנות את פרשיית חטא העגל קוד" ציווי המשכ�וִל, "בתורה

צור: ה ונוצר, את ישראל'  עזב הלילהלמקטרגי" לומר שח נתאפשר אחרי החטא

  11.השכינה שרויה בתוכ" להעיד שלמרות הכל

אר על פיה את סדר יוב, זו מ� המדרשהדעה את הקיבל  בפירושו לתורה י"רש

 ומבאר כי,  חולק עליו12) א,ה"ל(� "ואול" הרמב).  יא,ג" ל;ד י,א"שמות ל(הפרשיות 

 סדר הפרשיות מבטא במדויק את סדר השתלשלות האירועי" וכי הציווי לבנות את

� תואמת "עמדתו של הרמב. 'ולכתחילה היה זה רצו� ה, המשכ� קד" לחטא העגל

ל שלפיה הצור: במשכ� הוא עניי� שורשי במהות" של ישרא, לשיטתו המוסברת לעיל

 .ואינו תוצאה של חטא

    אי� שניIת בארו� העדותאי� שניIת בארו� העדותאי� שניIת בארו� העדותאי� שניIת בארו� העדות

והיא , יתה נוספת הנוגעת לארו� הבר המאורעות בפרשיות אלו קשור בסוגיעניי� סדר

  :שורש העניי� נעו9 בביאור הפסוקי" הבאי". השאלה הא" היה ארו� אחד או שניי"

ֹחת ָוEַע8 ֲארֹו  ֲעֵצי Dִ3ִי� ָוֶאְפֹסל 3ְֵני ל0ֹחת ֲאָבִני� ָ/ 0Fַעל ָהָהָרה =3ְֵני ַהEִרא3ִֹני� ָו

' ה ָוֵאֶפ  ָוֵאֵרד ִמ  ָהָהר ָוָא�8ִ ֶאת ַה0Fֹחת B6ָרֹו  ֲא3ֶר ָע8ִיִתי ַוAְִהי= �3ָ ַ/ֲא3ֶר ִצַ=ִני ...6ְָיִדי

 .)ה� א,'דברי� י(

והא" , � המדובר כא�מהו הארוי "התקשה רש, לפי שיטתו שפרשייה זו קודמת למשכ�

 :  לשונווז. לעשותו בהמש:בי� הארו� שנצטוו יש קשר בינו ו

ואני ', ועשית ארו 'ואחר כ' ' פסל ל''יו� נתרצה לי ואמר לי ' לסו$ מ – "איבעת הה"

ולא זה הוא הארו  שעשה . שכשאבוא והלוחות בידי היכ  אתנ�, עשיתי ארו  תחלה

כי ברדתו מ  ההר צוה , י�שהרי משכ  לא נתעסקו בו עד לאחר יו� הכפור, בצלאל

נמצא זה ,  ארו  וכלי�ובצלאל עשה משכ  תחלה ואחר כ', משכ לה� על מלאכת ה

ואותו שעשה בצלאל לא יצא , וזהו שהיה יוצא עמה� למלחמה, ארו  אחר היה

 . אלא בימי עלי ונענשו עליו ונשבהלמלחמה

 : וזו לשונו, י"על דברי רש� בפירושו ש" חולק על "הרמב

 ואחר שהוציא מש� הלוחות ,ויש לשאול. אגדה ה� שמצא כתוב בתנחומאודברי 

 ואומרי� ?ונתנ� בארו  שעשה בצלאל מה היה בזה ולמה הוא יוצא עמה� למלחמה

                                                 

 .ג, ג"וכ� מבואר בשמות רבה ל 10

, ווהעמיד, שהרחיב בעניי� זה )יח, א"ל; יח, ד"כ; כ', שמות כ(ע ספורנו "ועיי� בדבריו של ר 11

 .כיסוד לכל פירושו על התורה, באופ� שיטתי

 .ק"וכ� כתוב בזוה 12
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 שכ' שנינו במסכת שקלי� , אבל דברי יחיד ה�. וכ  באגדה,ששברי הלוחות היו ש�

 ארונות היו ע� ישראל תניא רבי יהודה ברבי אלעאי אומר שני" :)א"ו ה"ירושלמי פ(

ורבנ  אמרי אחד היה ופע� אחת יצא '  אחד שהיו שברי הלוחות מונחי  בו וכו,במדבר

 אלא לוחות ושברי , אינו כ 13ודעת רבותינו בכל מקו� בתלמוד". בימי עלי ונשבה

  .לוחות מונחי� בארו 

  בבית  כי במשכ!? אנה יעמוד הארו  הזה ע� הלוחות הראשונות כל ימי המדבר,ועוד

 וכ  שלמה לא הכניס לבית קדשי ,קדשי הקדשי� לאחר הפרוכת אי  ש� שני ארונות

 אבל הארו  הזה של משה כשנעשה ארונו של בצלאל גנזוהו !הקדשי� אלא ארו  אחד

 .קדושה וזהו הנכו  על דעת רבותינוכדי  תשמישי 

א את דעת והבי, י על פי דעה בתלמוד הירושלמי"� את דעת רש"אר הרמביעד כא� ב

ששימש תקופה מוגבלת , עשוי ע9, שמדובר אכ� בארו� אחר רבותינו בתלמוד הבבלי

 :   על פי שיטתו העקרונית בעניי� זה� "הרמבמפרש בהמש: מוסי� ו. ואחר כ: נגנז

 וזה כי . ירמוז לארו  שעשה בצלאל"ועשית ל' ארו  ע�"כי על דר' הפשט יתכ  כי 

ועשו ארו  עצי "יו והיתה המצוה הראשונה מתחלה נצטווה משה על המשכ  וכל

ואחרי כ  עשו .  כי היא עיקר הכוונה בכל המשכ  להיות הש� יושב הכרובי�,"שטי�

את העגל וכאשר נתרצה הש� למשה ואמר לו שיכתוב על הלוחות האלו כמכתב 

הראשו  צוהו בקצרה שיעשה ללוחות האלה ארו  ע� היא המצוה לו ללוחות 

 ...".הראשונות

ולכ� מדובר , אי של המשכ� הוא לכתחיללפיה עניינוש, נאמ� לשיטתו �"הרמב,  כ�א"

ואחר כ: שימש ללוחות ,  שהיה אמור לשמש ללוחות הראשוני"כא� באותו ארו�

כי המשכ� הוא המש: השראת השכינה של  שוב מתבאר. לוחותה ולשברי י"השני

.  לוחות הבריתי"כו מונחשבתו, מרכזו של המשכ� הוא בארו�  ולפיכ:,מעמד הר סיני

 . משכ� ללוחות העדות, � כפשוטו"מתפרש אפוא לפי הרמב" משכ� העדות"הביטוי 

    """"כי מציו� תצא תורהכי מציו� תצא תורהכי מציו� תצא תורהכי מציו� תצא תורה""""

, 'מדוע נבחר המקדש שבירושלי" להיות בית הוראה לדבר ה� מוב� ומוסבר "לפי הרמב

 : י) ח,ז"ככתוב בדברי" י

 ...6ֹו ;ֶהי�Hֱא 'ה ִיְבַחר ֲא3ֶר ַהָ<קֹו� ֶאל ְוָעִליָת ַקְמIְָו ...ַלִ<Gָ3ְט ָדָבר ִמְ<H ִיGֵָלא ִ/י

 .'ה ִיְבַחר ֲא3ֶר ַהה=א ַהָ<קֹו� ִמ  ְלH ַיJִיד= ֲא3ֶר ַהָ:ָבר Gִי ַעל ְוָע8ִיָת

                                                 

 .ב"מנחות צט ע; ב"ב יד ע"ב; ב"ברכות ח ע 13
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 ומש" עתידה 14,ירושלי" היא מקו" משכ� התורה ומש" יוצאת הוראה לכל ישראל

 ): ג) ב,'ב(ו� חזונו של ישעיהו  כלש,היא להתפשט אל כל העמי"

 ָ/ל ֵאָליו ְוָנֲהר= ִמJְָבעֹות ְוִנKָא ֶהָהִרי� 6ְֹרא3 'ה 6ֵית ַהר ִיְהֶיה ָנכֹו  ַהAִָמי� E6ְֲחִרית ְוָהָיה

 ִמְ:ָרָכיו נ=ְוֹיֵר ַיֲעֹקב ֱא;ֵהי 6ֵית ֶאל 'ה ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכ= ְוBְמר= ַר6ִי� ַעִ<י� ְוָהְלכ=. ַהJֹוִי�

� 'ה =ְדַבר תֹוָרה Iֵֵצא ִמALִֹו  ִ/י 6ְֹאְרֹחָתיו ְוֵנְלָכה  . ִמיר=3ָָלִ

    "   "   "   "   """"המשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמבהמשכ� בתפיסתו של הרמב. . . . גגגג

מציג תפיסה שונה לגמרי בהבנת מהות , )כפי שנפרט להל�(בכמה מקומות , ""הרמב

 – קדש העוסקי" בהלכות המית בשמ" של ספריווהיא מתמצ, המשכ� והמקדש

כ: . כי מרכז המשכ� הוא דווקא עבודת הקרבנות לדידו נראה ברור .'קרבנות'ו' עבודה'

 : בספר המצוותת הבחירה" את מצוות בניית בי"מנמק הרמב

, שבו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, הציווי שנצטווינו לעשות בית לעבודה 

והוא אמרו . כמו שיתבאר, ואליו תהיה הפניה ובו תהיה החגיגה וההתקבצות בכל שנה

 ).י קאפח"תרגו� הר, 'מצות עשה כ(  "ועשו לי מקדש: "יתעלה

 : ""כתב הרמבובמשנה תורה 

מוכ  להיות מקריבי� בו הקרבנות וחוגגי  אליו שלש ' שות בית להמצות עשה לע

 ).א"א ה" בית הבחירה פ'הל(  15"ועשו לי מקדש: "פעמי� בשנה שנאמר

הלכתית )" להשתלשלות ההיסטורית"מתייחס הרמב) ג)הלכות א(בהמש: דבריו ש" 

, אשר ג" היא סובבת סביב עניי� הקרבנות שמקריבי" מחוצה לו, של המשכ� והמקדש

 16." ואיסור"היתר

 הוא תיקו� לחטא המשכ�לפיה" ש, דברי" שראינו לעילל אימהתפיסה זו מת

 ג"ח(' נבוכי"המורה '" ב"דבריו של הרמבב תפיסה זו מקבלת משנה תוק� 17.העגל

                                                 

 .ב"ז ח ע"וכעי� זה בע, ב"ועיי� עוד ש" יד ע ,ב"ו ע" פעל פי לשו� המשנה בסנהדרי� 14

שהקרבנות ה" , )ובעוד מקומות(בהקדמתו לספר ויקרא , �"לעומת דברי הרמב, כאמור, זאת 15

 .ש"עיי, לכפר על העוונות ולמנוע את סילוקהתפקיד" ו, עניי� שולי ביחס להשראת השכינה

 ." ומתייחס לענייני הקרבנות"זר הרמבחו, בסו� הלכות מעילה, וא� בחתימת ספר עבודה 16

 היה חלק מנפילת" בחטא  שעצ" הצור: שלה" בעבודת הקרבנותשייתכ�, ונראה להוסי� 17

ַוַיְּרא 5ֲהֹר� ַוִיֶּב� ִמְזֵבַּח ְלָפָניו ַוִיְּקָרא 5ֲהֹר� ): "ו)שמות לב ה(וכפי שמודגש ש" בפסוקי" . העגל

ל "והשווה רעיו� זה לדברי ריה( "ימI ִמָמֳּחָרת ַוַיֲּעלI ֹע<ת ַוַיִּגּ/I ְש^ָלִמי"ַוַיְּש^ִכּ. ָמָחר' ַוֹיּאַמר ַחג ַלה

 ).בספר הכוזרי מאמר ראשו�
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, אלא מפני שהורגלו בכ:שלא נצטוו בה"  – בעניי� הקרבנות והמקדש) ב ועוד"פל

  18.זרההוכדי להוציא מקרב" את העבודה 

    המזבח כמרכז המשכ� והמקדשהמזבח כמרכז המשכ� והמקדשהמזבח כמרכז המשכ� והמקדשהמזבח כמרכז המשכ� והמקדש

הוא אשר יעמוד במרכזו , ולא הארו�, מסתבר לומר שהמזבח, ""לפי שיטתו של הרמב

 : הלכותיו שבמשנה תורהב יוצאי הדופ� וכ: נראה א� מדבריו. של המשכ�

וזה מזבח : "שנאמר, מקומו מכוו  ביותר ואי  משני  אותו ממקומו לעול�, המזבח

". ול' ל' אל אר� המוריה: "שנאמר, ובמקדש נעקד יצחק אבינו". לעולה לישראל

ומסורת ביד הכל שהמקו� שבנה בו דוד ". ה את הבית בהר המוריהויב  שלמ: "ונאמר

ושלמה המזבח בגור  ארונה הוא המקו� שבנה בו אברה� המזבח ועקד עליו יצחק 

והוא המקו� שבנה בו נח כשיצא מ  התיבה והוא המזבח שהקריב עליו קי  והבל ובו 

מקו� כפרתו אד� מ,  אמרו חכמי�.הקריב אד� הראשו  קרב  כשנברא ומש� נברא

 ).ד�ב א"בית הבחירה פ' הל(  ...נברא

חורג  באופ� מיוחד. קדש נקבע דווקא לפי מקו" המזבח מקו" המ,""לפי הרמב

, ומתאר בהרחבה את ההיסטוריה של מקו" המזבח, " ממסגרת ההלכות"הרמב

נראה  . ועד מציאת מקו" המקדש על ידי דוד ושלמה19 ועקדת יצחקבריאת האד"מ

עד כדי , קדש את קדושתושהמזבח הוא מרכז המקדש וממנו שואב המ ברור מדבריו

 .  מקריבי" קרבנות על המזבח,  שאי� ש" ביתכ: שא� על פי

ישנ" שני , למעשה. נית� לראות בפרשיית חנוכת המשכ�ראיה נוספת לכ: 

,  במשיחת כל כלי המשכ�,)'שמות מ(בפרשת פקודי : תיאורי" של חנוכת המשכ�

 מוזכר המזבח כאחד מ� �ראשותיאור הב. בחנוכת הנשיאי") 'בר זבמד(ובפרשת נשא 

זאת חנוכת " – עצמו נקרא על שמו של המזבח� המשכאבל בזה השני , הכלי" במשכ�

 20.עצ" קדושת המשכ� והמקדש תלויה במזבח, כלומר. "המזבח

                                                 

. ויוצא כנגד" בחריפות רבה, ""מתייחס לדברי הרמב) ט', ויקרא א(� בפירושו לתורה "הרמב 18

בנה לפי דעת בני יתה רק לתת טע" והינראה שכל כוונתו ה "" למעיי� בדברי הרמב,ואול"

 ג" א" לא מביני" טעמי" �לכל המצוות יש טעמי" עליוני" ויש לקיימ א: ג" לשיטתו, אד"

 .ביחס לחוקי" בכלל ולקרבנות בפרט) ח"ח ה"פ(סו� הלכות מעילה בדבריו בעיי� ו. אלו

ה נעשתה "שכתב שא� ברית המילה של אברה" אבינו ע, ט"אליעזר פרק כ' ועיי� בפרקי דר 19 

ולכ: נאמר . ש" נבנה המזבח, ובאותו מקו" שנימול ונשאר דמו: " לשונווז. ו מקו"באות

 ".'ואת כל דמו ישפו: אל יסוד המזבח'): 'ויקרא ד(

הבאנו כהוכחה את פרשיית חנוכת הבית בימי שלמה , � לעיל"שיטת הרמבאת בבואנו להסביר  20

נראה  עיו� בהמש: הפרק א: מ,שבמרכזה הובלט מקומו של הארו�, )ח', מלכי" א(המל: 
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, 'מנחת חינו:' פי דברי העל עוד נראה להוכיח את מרכזיותו של המזבח במקדש

 :זו לשונו.  המזבח החיצו�מלבד, כל הכלי" אינ" מעכבי"לפיה" ש

 בלא זה א� כ , דכל הקרבנות מקריבי  עליו, רואפשר דמזבח החיצו  שהוא עיק ...

אבל המנורה או מזבח , כי עיקר המקדש להקריב בו קרבנות, אינו קרוי בית המקדש

שר שאי  אפ, דכל אחד מהכלי� הללו יש לה� עבודה מיוחדת, הפנימי או כדומה

 .כ  נראה, ועל כ  אינו מעכב המצוה, מעכב בלא העבודה הזו

 .)ח, 'בני  בית הבחירה' ,המצווה צ(

 :את הגמרא בסוכה, לפי יסוד זה,  הוסי� לבאר21יק' הלוי סולובייצרב יוס� דבה

 לא מפני שהוכשר , ואותו היו� נפגמה קר  המזבח והביאו בול של מלח וסתמוהו...

שכל מזבח שאי  לו  ,]מפני הכבוד: י"רש[ שלא יראה מזבח פגו�  אלא מפני,לעבודה

 ).א"סוכה מט ע(  לא כבש ולא קר  ולא יסוד ולא ריבוע פסול לעבודה

לכאורה לא מצינו שמכסי"  – יפסלי, כגו� המנורה, שא" כלי אחר ד"והעיר הגרי

, אלא ששונה המזבח משאר כלי המקדש. את הפסול מעיני הרואי" מפני הכבוד

יש בכ: , זבח החיצו�ישנו חוסר במכש, לכ�. היותו עצ" המהות של תכלית המקדשב

יתכ� י, מכיוו� שכ:. מה שאי� כ� בשאר כלי", פסול בעצ" קדושת המקדש והכשרו

ולא , הקשור בעצ" קדושת המקדש, דווקא פג" כזה שמכסי" משו" בזיו� המקדש

 . שאר כלי" שנפסלו

 לכאורה מקרא מפורש הוא שהנה, ו של המזבחונראה להוסי� עוד בעניי� מרכזיות

 ',במדבר ז(מבי� שני הכרובי" , ה ע" משה רבנו היה ממקו" הארו�"שהדיבור של הקב

וכפי שכתב , זבחדווקא ממקו" המ הדיבורלפיה היה ש ל"חזדברי מצינו דעה בא: , )ט

 :) מב,ט"שמות כ(י בפירושו "רש

ויש מרבותינו . ש� אקבענו לבא, כשאקבע מועד לדבר אלי' – "אשר אועד לכ�"

  22.ה מדבר ע� משה משהוק� המשכ " הקבשמעל מזבח הנחשת היה למדי� מכא 

                                                                                                                      

מתואר ש" ). קרבנותהשתוקנה כנגד (שתכליתו של המקדש היא דווקא העבודה והתפילה 

שהבית ישמש ' והתפלל לה, נשא את כפיו לשמי", כיצד עמד שלמה מול המזבח באריכות רבה

 .לישראל ולכלל האנושות, חידלי – לתכליתו כמקו" תפילה

) ז"ב הי"בית הבחירה פ' הל(ד "מ והגרי"ובחדושי הגר. רס' רשימות שיעורי" למסכת סוכה עמ 21

 .שהמזבח הוא חלק מצורת המקדש ועל כ� הוא מעכב בקיומו, הארי: לבאר יסוד זה

... מהיכ� היתה שכינה מדברת ע" משה: "ד סימ� ג"ומקור דבריו מברייתא דמלאכת המשכ� פי 22

עולת תמיד '): מב, ט"ות כשמ(מאצל מזבח העולה שנאמר : ישמעאל אומר' תלמידו של ר

' בעל הטורי"'ע ב"וע". 'אשר אועד לכ" שמה לדבר אלי: ש"' לדרתיכ" פתח אהל מועד לפני ה
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    כלי ללוחות העדותכלי ללוחות העדותכלי ללוחות העדותכלי ללוחות העדות    ––––    ארו� העדותארו� העדותארו� העדותארו� העדות

 אול" מה בדבר מקומו של .""את מרכזיותו של המזבח לפי שיטת הרמבראינו , א" כ�

 . נעיי� נא בדבריו?הארו�

 ובפרקי" ," את רשימת כלי המקדש"ב מונה הרמ)ו"א ה"פ(בהלכות בית הבחירה 

כלל בכל דבריו לא נזכר  א: .הוא מפרט את צורתו ותבניתו של כל כלי וכליהבאי" 

  !מובא הארו� ראשו� לכל הכלי") כב) י,ה"שמות כ(א� שבתורה , הארו�

 : ""כותב הרמב, הכלי"מעשה רט את כל ילאחר שפ, והנה

הארו  מונח ולפניו צנצנת המ  ומטה שעליה היה , אב  היתה בקדש הקדשי� במערבו

בנה בו מקו� לגנוז בו הארו  , וידע שסופו ליחרב, ובעת שבנה שלמה את הבית. אהר 

ויאשיהו המל' צוה וגנזו במקו� שבנה , למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות

ו לא חזרו בבית וכל אל.  ונגנז עמו מטה אהר  והצנצנת ושמ  המשחה23...שלמה

 ).א"ד ה"בית הבחירה פ' הל(  ...שני

ה נשאר עד שלהי הבית "ע" הוא שהארו� שבנה משה רבנו "ולה מדברי הרמבהע

 ;למטה ממקו" המקדש,  לכ: שלמה המל:�וגנזו המל: יאשיהו במקו" שהכי, הראשו�

מדוע , והדבר מעלה תמיהה. אלא רק האב� שעמדה תחתיו, ובבית שני לא היה ארו�

 ?כשאר כל הכלי", יאכ� לא בנו את הארו� בבית שנ

שהארו� איננו חלק , 'מנחת חינו:'לפי מה שכתב ה לומר ובביאור הדברי" נראה

קדושתו של הארו� נובעת מ� . א� שוודאי המשכ� הוא מקומו, מהותי מ� המשכ�

או " ארו� העדות"ועל כ� התורה מכנה אותו ,  זו כל תכליתו. בוי"הלוחות המונח

, קיימת בשעה שהוא משמש משכ� ללוחות' " ארו�ש' חלות , א" כ�24."ארו� הברית"

 מכל מקו" 25.לא היה כל צור: לבנות ארו� חדש, שלא היו הלוחותכ ,א: בבית שני

                                                                                                                      

על ' טע" ודעת'בפירושו  ח קנייבסקי"כתב הגר ל"וליישב את הסתירה הנ. לג', שמות מ

משה אבל ,  שהקול היה יוצא מבי� שני הכרובי"רי: לומרצ): "ש"(הברייתא דמלאכת המשכ� 

 ".   היה עומד אצל המזבח ושומע את הקול מבפני"

 .ד"נ)ב" יומא נראובגמ, )יב, א"מ(על פי אבות דרבי נת�  23

 ובפירושו ,ג"מצוות עשה ל, � בהשגותיו לספר המצוות"וכעי� זה ראה לקמ� בדקדוק דברי הרמב 24

 .ב', לתורה שמות מ

ואל הארו� תת� : "על הפסוק.  מקראלמד די� מחודש זה א� מפשוטו של 'גור אריה'ל ב"המהר 25

שהרי כבר , לא ידעתי למה נכפל: "י"מפרש רש, )כא, ה"שמות כ" (את העדת אשר את� אלי:

כי לפי דעתי , לא ידעתי למה לא ידע: "ל"וכתב על כ: המהר". נאמר ונתת אל הארו� את העדות

ונתת אל הארו� את 'עוד ועל זה אמר ... דיהיו העדות מעכבי" את הארו�, עניי� גדול יש ללמוד
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ועל כ� הוא לא מנוי יחד ע" , הארו� איננו חלק מהותי במשכ� ""מוב� שלדעת הרמב

 .לשאת את לוחות הבריתככלי הנועד , עומד בפני עצמו אלא שאר הכלי"

    קו" אינה שייכת בארו�קו" אינה שייכת בארו�קו" אינה שייכת בארו�קו" אינה שייכת בארו�קביעות מקביעות מקביעות מקביעות מ

כלי ' בהל. "" הלכה נוספת ברמב26יק'ד הלוי סולובייצ"הסביר הגרי על פי דברי" אלו

. " שיש מצווה לדורות לשאת את הארו� בכת�" פסק הרמב)ב"היב "פ(המקדש 

וי  הציווהלא, דווקא בארו�נאמרו הדברי" מדוע  – 27'מנחת חינו:'והתקשה בדבריו ה

" כלי שרת""  יש חלות ש שלשאר הכלי"ד" ותיר9 הגרי?בתורה זהה הוא בכל הכלי"

 הוא יוצאג" כאשר  "כלי שרת"נשאר בקדושת  ואילו הארו� 28,רק בהיות" במקומ"

  29.ממקומו

                                                                                                                      

ובבית שני שלא היה העדות . שלא יהיה ארו� א" אי� עדות, שנה עליו הכתוב לעכב, 'העדות

לא ראה את וכנראה , על אתר' מש: חכמה'כתב הוכ� " (לכ: לא עשו את הארו�, )ב"יומא כא ע(

 ). ש ש""ז בהגהות הרש"וכעי. ל"דברי המהר

בית ' ובהל, )ז מבריסק"אגרת לדודו הגרי(ב "ב הי"ש פ כלי המקד'הל, ד הלוי"אגרות הגרי 26

 ).ש בתשובתו"ועיי, מ הלוי"אגרת לאביו הגר(ו "א ה"הבחירה פ

 .'מצות משא הארו� בכת�, 'ט"מצווה שע 27

 י�עי(כיוו� שהיה לה" די� סידור במקומ" , ואמנ" במדבר היה די� נשיאה בכת� לכל הכלי" 28

ומכל ). א� שנפסל ביוצא, לא היה נפסל בשעת מסע לח" הפני" שבעניי�א "מנחות צה עב

על מנת שיהא עליה" תורת כלי  צריכי" הכלי" להיות במקומ", משעה שהוק" המקדש, מקו"

 ).זבחי" פח(

סוטה מב (ל שהארו� היה יוצא עימה" למלחמה "דברי חז) א: ד מביא לכ: שתי הוכחות"הגרי 29

שנוהג בי� בשעת נשיאת , )ג"ב הי" המקדש פכלי' הל(הסרת הבדי" האוסר על לאו ה) ב). א"ע

 .הארו� ובי� בשעת חנייתו

, ""ז הלוי על הרמב"במכתבי" בסו� ספר חידושי מר� רי(ז מבריסק "הגרי דודו והוסי� על דבריו 

המצוות שהלאו דלא  " בשורש השלישי בספר"שיש להוכיח זאת ממה שכתב הרמב, )ד� עז

� חלק על כ: וסבר שלאו "ואמנ" הרמב. שתלוי במשא בכת�כיוו� , אינו לאו לדורות יעבוד עוד

ועוד נחלקו . כפי שמדוקדק מדבריו, ז שכוונתו לארו� בלבד"אר הגרייא: ב, זה נאמר ג" לדורות

כהני" ביחס לוהא" , הא" לדורות יש מצווה על כהני" או על הלווי", ""� והרמב"בזה הרמב

 . יש הלאו דלא יעבוד עוד

והלא מצוות נשיאתו היא חלק , מדוע דווקא בארו� יש די� נשיאה לדורותאר לבז "הגריוהוסי�  

את כל כלי הכהני" והלווי" מבואר שהעלו ' ח' במלכי" א, דהנה. ממצוות נשיאת המקדש

בזמ� שהוק" המקדש , ""ומבואר בזה שלדעת הרמב. ג"כ' הימי" א)בדבריהוא וכ� , הקודש

 אלא שבאופ� מהותי פקע, ולא משו" שלא צרי:. בטלה מצוות נשיאה והגיע למנוחת עולמי"

ורק במקדש אי� בזה , סובר שלימות המשיח יהיה עדיי� צור: בנשיאהלעומתו � "הרמב. הדי�

בעת : "האמור בפרשת עקב,  די� אחרז שנשיאת הארו� לדורות היא"ידש הגריולפי זה ח. צור:
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התורה איננה מצטמצמת :  רעיו� מהותי"" שיש בשיטת הרמבונראה לומר לפי זה

ת לימודה בזמ� מסוי" ואי� היא שייכת  אי אפשר לתחו" א.לקדושת מקו" מסוי"

ו" ובכל בכל מק, אלא שייכת היא לכל אשר יחפו9 ליטול את כתרה, לאנשי" מסוימי"

מקומו של , על כ�). א"ג ה"וש" פ, ח"א ה" תלמוד תורה פ'" בהל"כלשו� הרמב(זמ� 

מעל 'הוא , למשכ� התורה אי� מקו".  במהותו של המקדשהארו� במקדש איננו קשור

  30."מקו" ארו� אינו מ� המידה" – '"המקו

,  שנתקנה כנגד" ובתפילהשת מקו" המקדש קשורה דווקא בעבודת הקרבנותקדו

 31.זמני" מסוימי"לאנשי" ול וה� א� מוגבלות ,'שבמהות� ה� מבטאות עמידה לפני ה

    ????הא" בניית הארו� היא מצווה בפני עצמההא" בניית הארו� היא מצווה בפני עצמההא" בניית הארו� היא מצווה בפני עצמההא" בניית הארו� היא מצווה בפני עצמה. . . . דדדד

 כעת נחזור .בפירושו על התורה �"ררנו את מרכזיותו של הארו� בשיטת הרמבילעיל ב

לאור דברי , )לג עשה תומצו(ת וונעיי� בשיטתו ההלכתית בהשגותיו לספר המצו

 . ""הרמב

. יש חיוב לבנות את כלי המקדש ות בניית המקדשוכי בכלל מצ " סובר"הרמב

, ר שהציווי לבנות כלי" אינו מכלל מצוות בניית המקדשבווס, � חלוק עליו בזה"הרמב

 הכנת" היא הכשר למצווה –אלא שכל הכלי" .  מצווה בפני עצמההיאכל כלי ת ועשיי

מקיימי" בו מצווה  שאי� ,ארו�רק ב. כגו� הדלקת הנרות במנורה, הנעשית בה"

� להסבר שהבאנו לעיל בדברי "רומז הרמב  בדבריו32.ש מצווה מיוחדת לבנותוי, כלשהי

� " אלא שלפי הרמב33,כ� ללוחותכל מהותו של הארו� היא להיות משלפיו ש, ""הרמב

                                                                                                                      

 יש שני דיני" בנשיאת הארו�, כ�וא" ". 'את שבט הלוי לשאת את ארו� ברית ה' ההיא הבדיל ה

ובזה הארו� נחשב כאחד , שהוא מיוחד ללווי" מדי� עבודת משא, די� נשיאה של המשכ� –

ואיננו , כולל הכהני", שמצוותו בכל שבט הלווי", עקב' והדי� השני כאמור בפ, מכלי המשכ�

  . ש"עיי. ת הבריתשתכליתו ללוחו, הארו� הוא כלי עצמאי ובדי� זה. שיי: לכלל עבודת הלווי"

 . מקומותועודא "מגילה י ע 30

 .א"ד ה"תפילה פ' הל, ובספר חידושי רבנו חיי" הלוי, ב" ברכות כח עי�עי 31

 .א"פרשה נ, ג"צ לרס"פ פערלא לסהמ"ע בביאורי הגרי"וע 32

כי בהזכירו ', ואל הארו� תת� את העדות'ולא הזכיר ): "ב', שמות מ(וכ� נראה בפירושו לתורה  33

 ".רק בהיות בו לוחות העדות, כי לא יקרא הארו� כ�, ארו� העדות יבי� זהאת 
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בהיותו הכלי , ות עשה בפני עצמהו כמצ את הציווי על עשייתוזו גופה סיבה למנות

   34.ונראה שהדבר עולה בקנה אחד ע" שיטתו דלעיל. המרכזי של המשכ�

    ????צור: גבוה או צור: הדיוטצור: גבוה או צור: הדיוטצור: גבוה או צור: הדיוטצור: גבוה או צור: הדיוט    ––––    המשכ�המשכ�המשכ�המשכ�. . . . הההה

אחר יו ו עלמפני שנצטו, ראשית. שהמשכ� הוא צור: האד" " ברור"לשיטת הרמב

, ושנית מפני שעצ" הצור: בעבודת הקרבנות, כאמור לעיל, שהורגלו בעבודה זרה

הצור: בתפילה הוא , בדומה לכ:. יוהלו)שיי: לאד" העומד מול א, ככפרה או כתודה

' ספר החינו:' וכפי שהרחיב בזה בעל 35,אשר זועק אל הבורא בצר לו, של האד"

 ).מצווה צה(

בפירושו לשמות (מבאר  – ד בנתיבות חכמת הקבלההצוע – �"הרמב, לעומתו

 ובדרכו א� צעד תלמידו הגדול רבנו 36.כביכול,  כי המקדש הוא צור: גבוה) מו,ט"כ

 37.בפירושו ש", בחיי

    מקו" הארו� ומקו" המזבחמקו" הארו� ומקו" המזבחמקו" הארו� ומקו" המזבחמקו" הארו� ומקו" המזבח. . . . וווו

� בדבר מהותו של המשכ� קשורה במחלוקת" "" והרמב"מחלוקת" של הרמב, כאמור

שהדבר תלוי א�  ונראה להוסי�.  או את המזבחהא" להעמיד במרכזו את הארו�

                                                 

" אי� "ש" הסיק שאכ� לדעת הרמב' מגילת אסתר'וב. כאמור, " לא מנאה"ומכל מקו" הרמב 34

אר יוב, הארי: לדחותו) ב"ש" פרשה נ(פ פערלא בפירושו "והגרי. מצווה לדורות לבנות ארו�

 .  א: לדורות ודאי מצווי" לבנות ארו�,  נביאל פישעה ועשבבית שני לא בנו ארו� בהוראת 

חיי 'התורה נקראת . שהדבר א� קשור ברעיו� היסודי המבדיל בי� תורה ותפילה ונראה להוסי� 35

חיי 'היא , לעומת זאת, התפילה. בעול"' שכ� על ידה מתממש רצו� ה, )א"שבת י ע(' עול"

, ענייני תפילה, ה קוק"לראי' עולת ראיה'עיי�  (מצרכיו ובעיותיו, שכ� מקורה מ� האד"', שעה

 נית� ג" להבי� מדוע תפיסת המשכ� כמקו" התורה איננה תלויה כ:ולפי). ב, תפילה ותורה

אזי ,  מה שאי� כ� לפי תפיסת המשכ� כמקו" התפילה,ארנו לעיליכפי שב, בחטא העגלבהכרח 

 .  שלו' חיי שעה'מ, ממקו" חולשתו של האד", הצור: בא מלמטה

 מחה זיסללהרב ש' ש" דר:'עיי� בספר . �"רעיו� זה הוסבר באופני" שוני" על ידי מפרשי הרמב 36

יח ודר: ' דעת תבונות סי(ל "רמח שיטת השהסביר באריכות על פי,  חברו�ברוידא ראש ישיבת

וא" אי� מקבל , שרצו� הבורא לברוא עול" הוא משו" שרצו� הטוב להיטיב, )'פרק ב' חלק א' ה

וזוהי עבודת , היא שאנו כביכול נותני" לוביותר שההטבה הגדולה , והוסי�. וב אי� הטבההט

,  ועל דר: החסידות.עבודה צור: גבוה בעניי� ד"שער ב פ 'נפש החיי"'ועיי� בספר . המשכ�

ה לעשות לו דירה "נתאווה הקב" שכבר כתוב ',תניא'ר הזק� בעל ה"ידועה תשובתו של אדמו

 ...  אי� מקשי"' תאווה'ועל , "בתחתוני"

 .א, 'ועיי� עוד בהרחבה בפירושו לשמות כ 37
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 נוצר האשר ממנ, היאב� השתיעל מקו" הארו� בבית המקדש היה . בחשיבות מקומ"

 – היה בשיתי�, לעומת זאת, מקו" המזבח). נד)נג  ביומאראכמבואר בגמ(העול" 

 38).בית הבחירה' ב מהל"" ריש פ"כפי שכתב הרמב(ממנו נוצר האד" שהמקו" 

שהיא תכלית , שהארו� מבטא את השראת השכינה בעול"  לפי דברינונראה לומר

. ממנו נברא העול"שועל כ� מקו" הארו� הוא המקו" , �"כדברי הרמב, בריאת העול"

כ� מקומו הוא ועל , ""כפי שראינו בדברי הרמב, הוא צור: האד", לעומת זאת, המזבח

 .מקו" בריאת האד"

 

                                                 

 .ב וכ� בבראשית רבה פרשה יד"ז ה"ומקורו בירושלמי נזיר פ 38
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    ???? במה גדולה במה גדולה במה גדולה במה גדולה––––בית שני בית שני בית שני בית שני . . . . דדדד

    אכילת קודשי" קלי" בזמ� הבמותאכילת קודשי" קלי" בזמ� הבמותאכילת קודשי" קלי" בזמ� הבמותאכילת קודשי" קלי" בזמ� הבמות. . . . הההה

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

 :ד בזבחי" נאמר"במשנה בפרק י

 –ומשהוק� המשכ  , ועבודה בבכורות,  היו הבמות מותרות–עד שלא הוק� המשכ  

וקדשי� , קדשי קדשי� נאכלי  לפני� מ  הקלעי�; ועבודה בכהני� 1,,,,נאסרו הבמותנאסרו הבמותנאסרו הבמותנאסרו הבמות

קדשי קדשי� נאכלי  לפני� מ  ; באו לגלגל הותרו הבמות. קלי� בכל מחנה ישראל

, ולא היה ש� תקרה, באו לשילה נאסרו הבמות. וקדשי� קלי� בכל מקו�, הקלעי�

קדשי קדשי� ; והיא היתה מנוחה, אלא בית אבני� בלבד מלמט  והיריעות מלמעל 

באו לנוב וגבעו  באו לנוב וגבעו  באו לנוב וגבעו  באו לנוב וגבעו  . וקדשי� קלי� ומעשר שני בכל הרואה, לי  לפני� מ  הקלעי�נאכ

קדשי� קלי� בכל ערי קדשי� קלי� בכל ערי קדשי� קלי� בכל ערי קדשי� קלי� בכל ערי , , , , קדשי קדשי� נאכלי  לפני� מ  הקלעי�קדשי קדשי� נאכלי  לפני� מ  הקלעי�קדשי קדשי� נאכלי  לפני� מ  הקלעי�קדשי קדשי� נאכלי  לפני� מ  הקלעי�; ; ; ; הותרו הבמותהותרו הבמותהותרו הבמותהותרו הבמות

קדשי ; והיא היתה נחלה, ולא היה לה  היתר,  באו לירושלי� נאסרו הבמות....ישראלישראלישראלישראל

 " שני לפני� מ  החומהקדשי� קלי� ומעשר , קדשי� נאכלי  לפני� מ  הקלעי�

 ).ח�ד משניות ד"זבחי� פי( 

                                                 

שבירר מדוע הובאו כל המשניות בסו� מסכת זבחי" )  כג'ב סי"ח(ת בית מרדכי "שומצאתי ב  1

פירושו למשנה סו� זבחי" בתפארת ישראל ב: "ותיר9? הלא מה שהיה היה, ל בה""ודיוני חז

והרי משבאו לירושלי" נאסרו ולא , ולא אמרינ� מאי דהוה הוה, ל דאשמעינ� כל הנהו"ונ': מעיר

ובאו הלכות הנימוק שה, ד"ולפענ. ל האי: יורו סדר עבודה והקרבה לבני נח" דקמ,יותרו לעול"

  ".דרוש וקבל שכר:  הואאלה בערלה ובזבחי" ש"

וכ� , חני של ישראלבנוגע למצב" הרורבי"  הלכות וענייני" י" אלוד יש ללמוד מדינ"ולענ 

, מקדש בטלה לאחר חורבנוהד שקדושת "לשיטת הראב בדבר  מעשיתייתכ� שיש נפקא מינה

 . הבמות חזרו להיות תקפי" אולי דיניו
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 בארבע ....אאאא: � המשכ� היו שתי תקופות שבה� הותרו הבמותימאז בני, על פי המשנה

שבה� שכ� המשכ� ,  יהושעל ידיעשרה שנות הכיבוש והחלוקה של אר9 ישראל ע

  לאחר חורב� המשכ� בשילה....בבבב. תקופה זו נסתיימה ע" השכנת המשכ� בשילה. בגלגל

ולאחר מכ�   כאשר עבר המרכז הרוחני לנוב,)פרק ד' שמואל א(במלחמת אב� העזר 

 . לגבעו�

א: קרבנות הציבור , רבנות היחיד בבמות פרטיותקהותרה הקרבת  בתקופות אלו

 .בנוב ובגבעו�, שהיתה בגלגל" במה הגדולה"הוקרבו רק ב

PֶֶלMִ Kְבֹעָנה ִלְזEַֹח ָ/" Jִי ַוֵ=ֶלK ַה): "ד', ג( א מקורו בספר מלכי"" במה גדולה"הש" 

 מתואר שבטר" בכתוב".  ֶאֶל� ֹעלֹות ַיֲעֶלה ְ/<ֹמה ַעל ַהPְִזEֵַח ַההIא,ִהיא ַהEָָמה ַהMְדֹוָלה

במה "נבנה בית המקדש בירושלי" הקריב שלמה המל: את קרבנותיו הרבי" ב

 ". גדולהבמה "אול" לא מבואר מה הגדיר אותה כ, שבגבעו�" הגדולה

הא"  – במה הקטנה ביחס לבמאמר זה ננסה לברר מה ייחד את הבמה הגדולה

או שמא התקיימו בה תנאי" אחרי" , עצ" העובדה שהיא הייתה שייכת לכלל הציבור

 .    שלא היו קיימי" בבמת היחיד, שהגדירו אותה ככזו

    """"במה גדולהבמה גדולהבמה גדולהבמה גדולה""""מהי מהי מהי מהי . . . . אאאא

 :נאמר) ט"היג "זבחי" פי(בתוספתא 

   . אוהל מועד נטוי כדרכו אי  הארו  נתו  ש�?מה גדולה בשעת היתר במהאי זו היא ב

היא היותה חלק מהמכלול השל" של  שהגדרת הבמה הגדולה מהתוספתא עולה

אלא שארו� הברית לא , ")אוהל מועד נטוי כדרכו("המשכ� שהיה קיי" באותו מקו" 

 .   היה קיי" בו

 ): ב"זבחי" קיב ע(י "רשוכ: מפרש 

כשחרבה שילה ונלקח הארו  בימי עלי באו לנוב וגבעו  כמו  – ב וגבעו באו לנו

אלמא ) שמואל א כא(' כי א� לח� קדש אשר מלפני ה] 'וגו[שנאמר אי  לח� חול 

כי ) א ג( חרבה נוב בימי שאול באו לגבעו  כדכתיב במלכי� ,,,,שולח  ומזבח הת� הוהשולח  ומזבח הת� הוהשולח  ומזבח הת� הוהשולח  ומזבח הת� הוה

  .ש� הבמה גדולה

ולכ� ש" היה , ללא הארו�, ה את המשכ� וכליושהבמה הגדולה בנוב כלל י"עולה מרש

 . שאול המל:ני" שנית� לדוד ואנשיו כשנרדפו על ידי לח" הפ

ות הקרבת פסח בבמה ואשר מסביר במצ) וה תפזומצ(ספר החינו: מג" כ: עולה 

 : קטנה
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ועני  הבמות .  ואפילו בשעת היתר הבמותבבמת יחידבבמת יחידבבמת יחידבבמת יחידשנמנענו מהקריב שה הפסח "

 ויחיד מישראל שרצונו להקריב קרב  בונה בני  בכל מקו� שירצה הוא שהיה כל יחיד

ואפילו בזמ  ההוא שהיה , ומקריב ש� קרבנותיו לש� יתבר' קוד� בני  בית הבחירה

אבל קרב  הפסח אי  מקריבי  אותו , דוקא בשאר הקרבנות, מותר לה� לעשות כ 

  "...והוא המקו� שהיה המשכ  ש�והוא המקו� שהיה המשכ  ש�והוא המקו� שהיה המשכ  ש�והוא המקו� שהיה המשכ  ש�, , , , אלא בבמת רבי�אלא בבמת רבי�אלא בבמת רבי�אלא בבמת רבי�לעול� 

 ): ב"מגילה ט ע(מאירי ובא בהוכ� 

וכבר נודע לנו ממסכת זבחי� שעד שלא הוק� המשכ  הותרו הבמות ומשהוק� 

 באו לגלגל כל שבע שכבשו ושבע וארו  עמווארו  עמווארו  עמווארו  עמוהמשכ  נאסרו הואיל והיה ש� מזבח 

 הותרו והיה הארו  הול' עמ� במלחמותיה� ולא היה קבוע ע� המזבח בגלגלוהיה הארו  הול' עמ� במלחמותיה� ולא היה קבוע ע� המזבח בגלגלוהיה הארו  הול' עמ� במלחמותיה� ולא היה קבוע ע� המזבח בגלגלוהיה הארו  הול' עמ� במלחמותיה� ולא היה קבוע ע� המזבח בגלגלשחלקו 

 . נאסרו הבמותועמד הארו  קבוע ע� המזבחועמד הארו  קבוע ע� המזבחועמד הארו  קבוע ע� המזבחועמד הארו  קבוע ע� המזבח אחר חלוקת האר� , באו לשילה.הבמות

 כלומר באו לנוב אחר שחרבה שילה והגלה הארו  ,באו לנוב וגבעו  הותרו הבמות

אבל לא אבל לא אבל לא אבל לא ביד פלשתי� בימי עלי הכה  ובאו לנוב והביאו ש� את המשכ  ואת המזבח 

הני� והביאו  וכ  בזמ  שהחריב שאול את נוב עיר הכהארו  שהרי ביד פלשתי� היההארו  שהרי ביד פלשתי� היההארו  שהרי ביד פלשתי� היההארו  שהרי ביד פלשתי� היה

המשכ  והמזבח לגבעו  ולא היה הארו  עמו שכבר היה מוגלה ביד פלשתי� וא$ 

מפני שמתייראי� מפני שמתייראי� מפני שמתייראי� מפני שמתייראי� כשחזר לה� לא קבעוהו ע� המשכ  והמזבח לא בנוב ולא בגבעו  

 וכ  שעמד זמ  בבית עובד אדו� עד ,היו עליו והיו מעמידי  אותו בערי המבצרהיו עליו והיו מעמידי  אותו בערי המבצרהיו עליו והיו מעמידי  אותו בערי המבצרהיו עליו והיו מעמידי  אותו בערי המבצר

 .א היה הארו  קבוע ע� המזבח הותרו הבמותא היה הארו  קבוע ע� המזבח הותרו הבמותא היה הארו  קבוע ע� המזבח הותרו הבמותא היה הארו  קבוע ע� המזבח הותרו הבמותוכל זמ  זה הואיל ולוכל זמ  זה הואיל ולוכל זמ  זה הואיל ולוכל זמ  זה הואיל ולשהעלהו דוד לציו  

באו לירושל� ונבנה בית עולמי� והוקבע הכל על מכונו וארו  אצל מזבח נאסרו 

היה מזבח היה מזבח היה מזבח היה מזבח  וכל אות  הזמני� שהיו הבמות מותרות .הבמות ולא היתה לה  עוד היתר

 מפני שהיה קבוע במקו� אחד לש� כל  מפני שהיה קבוע במקו� אחד לש� כל  מפני שהיה קבוע במקו� אחד לש� כל  מפני שהיה קבוע במקו� אחד לש� כל 2הנחושת של משה קרוי אצל� במה גדולההנחושת של משה קרוי אצל� במה גדולההנחושת של משה קרוי אצל� במה גדולההנחושת של משה קרוי אצל� במה גדולה

  ... לא סר ש� במה מעליו כל זמ  שלא היה ארו  קבוע עמוכל מקו� ומהצבורהצבורהצבורהצבור

והיה מ� הראוי לקרוא למקו" , הוא בעצ" מושאל" במה"עולה מ� המאירי כי הש" 

 ".במה" אלא שבגלל חסרו� הארו� כינו זאת ומהמשכ� וכד

 : מעורר שאלה שיש לה נגיעה בענייננו) ח, דברי" יב(חכמה )מש:ה

ויקראו ש� המקו� ההוא בוכי� ) "פסוק ה(בשופטי� ב : י למדהקשה לי אחד מלומד

, ח שנה מיו� שנכנסו לאר�"ויהושע חי כ, הרי היה אחר מות יהושע". ' להויזבחו ש�ויזבחו ש�ויזבחו ש�ויזבחו ש�

                                                 

 .'כוב במת צבור "הר' פי – במה גדולה): "י"א מ"מגילה פ( שכתב ,ט לא משמע כ�"אמנ" מתויו  2

ויל: המל: גבעונה " : ג' הכתיב במלכי" א,ה היה ש""נו עפ שמזבח הנחשת של משה רב"אע

משמע שמבי� שהבמה הגדולה לא היתה מזבח הנחושת ". לזבוח ש" כי היא הבמה הגדולה

אי�  – אי� בי� במה: "שכתב, ב"משמע כדעת המאירי והר) ב"מגילה ט ע( י"אמנ" מרש. עצמו

 ."זה מזבח של משה בעודו בנוב וגבעו�, � במה גדולההפרש בשעת היתר הבמות בי
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א� . ..ד שנה שכבשו וחילקו"והמשכ  בשילה הוק� תיכ$ אחר י. כדאיתא בסדר עול�

 .יא עצומהקושוזה ! '?ואי' זבחו בבוכי� לה, אז היו הבמות אסורי�, כ 

ובתקופתו נאסרו , לאחר סיו" חלוקת אר9 ישראל לשבטי" הוק" המשכ� בשילה

  ?"בוכי""וא" כ� כיצד זבחו בבמה שהקימו ב, הבמות

ובימי הזקני� שעבדו את , והנה מעשה זה דבוכי� היה אחרי מות יהושע... והשבתי

. ל"שאמרו חזכמו , שני� לא, ימי� האריכו – והזקני�. וכמו שפירשו המפרשי�', ה

ויאסו$ יהושע : "א, ובמיתת� נאמר ביהושע כד. היה תיכ$ אחרי מות יהושע, וא� כ 

ויקח אב  "[: ובפסוק כו". י�הל�ויתיצבו לפני הא' את כל שבטי ישראל שכמה וכו

, לפי שהביאו ש� הארו , י"ופרש". 'ויקימה ש� תחת האלה אשר במקדש ה] גדולה

והיה , א� כ  היה אז הארו  בשכ�". י�והל�י האויתיצבו לפנ"כמו שנאמר למעלה 

וזה . 'ולכ' זבחו ש� בבוכי� לה, והיו הבמות מותרות, האוהל מועד כדי  במה גדולה

 .ברור

פסוק שופטי� פרק כ (במלחמת ישראל ובנימי  כתוב ! א וראה אמיתת דבר זהווב

 לפני ות ושלמי�ות ושלמי�ות ושלמי�ות ושלמי�ויעלו עולויעלו עולויעלו עולויעלו עול' ' ' ' וכווכווכווכו ויבכו ויבאו בית אלויבאו בית אלויבאו בית אלויבאו בית אל' ויעלו כל בני ישראל וכו): "כו

וישאלו ) "פסוק כז(משו� דכתיב תיכ$ , הרי דבבית אל הקריבו עולות ושלמי�". 'ה

, בבית אלבבית אלבבית אלבבית אלהרי דהארו  היה אז ".  בימי� הה�י�י�י�י�ההההלללל����וש� ארו  ברית האוש� ארו  ברית האוש� ארו  ברית האוש� ארו  ברית הא' בני ישראל בה

 ובשופטי� ...3והיו מקריבי� ש� בבית אל כדי  במת יחידוהיו מקריבי� ש� בבית אל כדי  במת יחידוהיו מקריבי� ש� בבית אל כדי  במת יחידוהיו מקריבי� ש� בבית אל כדי  במת יחיד, ולכ' היו מותרי  הבמות

ויתירו בית יוס$ ) "פסוק כג(, "עמ�' ית יוס$ ג� ה� בית אל והויעלו ב: "כב, פרק א

שהארו  הוא , "עמ�' וה"וזהו , כי לדעתי פירושו כי היה הארו  את�". בבית אל

לכ  אז היה הארו  ". י�הל�ויתיצבו לפני הא) "א, יהושע כד(וכמו שכתוב , משכנו

 ...וכל זה ברור. דא דפלגש בגבעהואז היה עוב, בבית אל

 כל ,זה סימ : יוחנ ' ייסא בש� ר' ר": )מגילה פרק קמא הלכה יב(ה בירושלמי והנ

: ייסא' זירא קומי ר' בעי ר. הבמות מותרות – יצא, הבמות אסורי� – שהארו  בפני�

מוכח דאפילו לשעה א� יצא מוכח דאפילו לשעה א� יצא מוכח דאפילו לשעה א� יצא מוכח דאפילו לשעה א� יצא ,  ולפי מה שפירשתי".?כגו  ההיא דעלי, אפילו לשעה

שפיר בעי , לחמה שלא נח בשו� מקו�וצרי' לומר דדוקא כשיצא למ. הבמות מותרי הבמות מותרי הבמות מותרי הבמות מותרי 

 .ונח בבית אל נח בשכ�, מה שאי  כ  כא . א� הבמות מותרי 

המש: חכמה מוכיח שג" בתקופת שילה היה הארו� יוצא ממקומו לפרקי זמ� קצובי" 

). ובפילגש בגבעה יצא הארו� לבית אל, במות הזקני" יצא הארו� לשכ", למשל(

. יה מונח במשכ� חזר היתר הבמות לקדמותובאות" פרקי זמ� שבה" הארו� לא ה

זירא הא" ההיתרי" הזמניי" הללו נהגו ג" בזמ� ' מסתפק ר, לדבריו, בירושלמי

או שמא רק כאשר היה הארו� נח , שהארו� היה יוצא למלחמה והיה נע ע" המחנה

                                                 

 .ונידר ונידב קרב בבמת יחיד  3
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הימצאות הארו� במשכ� היא האוסרת את הקרבת הקרבנות משמע ש. במקו" זמני

 ).פי רוב התנאי" א� קרבנות יחיד לא קרבו אז בבמה גדולהול(בבמת יחיד 

    השראת שכינה בבמה גדולההשראת שכינה בבמה גדולההשראת שכינה בבמה גדולההשראת שכינה בבמה גדולה

הבמה "ובי� , שבתקופתו נאסרו הבמות, שילה" משכ�" ההבדל בי� ,לפי האמור לעיל

) ב"זבחי" קיח ע(מצינו למרות זאת . בגבעו� הוא הימצאות הארו�שבנוב ו" הגדולה

  :ששרתה שכינה בנוב וגבעו�

ונוב , בשילה:  על ישראלשרתה שכינהשרתה שכינהשרתה שכינהשרתה שכינהבשלשה מקומות ,  דימי אמר רביכי אתא רב

 :)ברי� לגד(שנאמר , ובכול  לא שרתה אלא בחלק בנימי , ובית עולמי�, וגבעו 

  .כל חפיפות לא יהו אלא בחלקו של בנימי , 'חופ$ עליו כל היו�'

י� היות וב): "...ז" מד"בחי" פיז(" "פירוש המשנה לרמב וב,וכ� מובא בראשוני"

 . "המקדש בשילה והיותו בירושל" היתה השכינה בנוב וגבעו�

     נביא נביא נביא נביאל ידיל ידיל ידיל ידיהיתר הבמות עהיתר הבמות עהיתר הבמות עהיתר הבמות ע. . . . בבבב

הא" זוהי הלכה גורפת . היה תוצאה של נדידת הארו� ממקומו, א" כ�, היתר הבמות

או שמא קיי" צור: בהיתר , שבכל פע" שהארו� אינו במקומו מותרות הבמות מאליה�

 ?מפורש

 :נאמר) א"א הי"פ(ילה מגבמסכת ירושלמי ב

השמר ל' פ  תעלה " ? מה טעמא. יוסי ב  חנינה אי  הבמה ניתרת אלא בנביא'מר רא

 ואליהו מקריב בשעת איסור ".' כי א� במקו� וגו,עולותי' בכל מקו� אשר תראה

 .  עשיתי ובדיבור' עשיתי'ל ובדבר" א:ר שמלאי דבירא" א?תהבמו

טנה בהר הכרמל בשעת איסור הבמות אליהו הקריב על במה ק, לפי הירושלמי

וכ� מובא . כהוראת שעה, ועשה זאת על פי ציווי מפורש, )כשהמשכ� היה בשילה(

 ).ג' פר(בקהלת רבה 

אלא שש" מוזכרי" עוד , )ט,  כב'פר(ויקרא רבה בהיתרו של אליהו מובא ג" 

 : מקרי" שבה" הוקרבו קרבנות בבמה קטנה על פי הוראת שעה

השמר ל' פ  " ,מאמאי טע, נינה אי  הבמה ניתרת אלא על ידי נביאיוסי בר ח'  רראמ

ואליהו מקריב בשעת ). יד�יג, דברי� יב ("תעלה עולותי' כי א� במקו� אשר יבחר

, )לו, יח' מלכי� א(ליה ובדבר' עשיתי ' שמלאי דבירה אמ' ר' אמ, איסור במה

). ל, יהושע ח( יהושע יוחנ  בר מריא מייתי לה מ  הדא אז יבנה' ר. ובדבור' עשיתי

 קח את פר השור 'הויהי בלילה ההוא ויאמר לו , גדעו  מני , אי  לי אלא יהושע
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 עצי :גדעו  אבא בר כהנא שבע עבירות נעשו בפרו של'  רראמ). כה, שופטי� ו(

, ואי  לי אלא גדעו . אשירה ואבניהו פסולות ומוקצה ונעבד וזר ולילה ומחוסר זמ 

בא בר כהנא שלש '  רראמ). ט, ז' שמואל א(מואל טלה חלב אחד ויקח ש, שמואל מני 

 . הוא ועורו ומחוסר זמ  ולוי היה, שמואל עבירות נעשו בפרו של

פרו של , יהושע בגלגל, אליהו בהר הכרמל – מהמדרש משמע שבכל המקרי" הנזכרי"

כהוראת (הוקרבו קרבנות בבמת יחיד על פי ציווי נביא  – גדעו� ושמואל במצפה

 ).ו, כז(מדרש תהלי"  ב משמעוכ�). שעה

 : תבוכו  מחלק בי� המקרי" השוני")י, ' ז'שמואל א(ק "רד ה,אמנ"

ואמרו אי  הבמה נתרה אלא על ידי נביא כי שמואל העלה ראשו  בבמת יחיד משחרב 

 . וכ  בגלגל יהושע העלה בבמת יחיד ראשו  שנאמר אז יבנה יהושעוכ  בגלגל יהושע העלה בבמת יחיד ראשו  שנאמר אז יבנה יהושעוכ  בגלגל יהושע העלה בבמת יחיד ראשו  שנאמר אז יבנה יהושעוכ  בגלגל יהושע העלה בבמת יחיד ראשו  שנאמר אז יבנה יהושע ,משכ  שילה

הנבואה שקיבלו ,  לפי דבריו.הירושלמי ומהמדרשהעולה מ� פירוש דבריו שונה מ

)יהושע בגלגל ושמואל במצפה לא התייחסה רק לאירוע נקודתי כהוראת שעה חד

אצל יהושע לכל מש: (אלא הייתה הוראה כללית להתיר במות מכא� ולהבא , פעמית

וא משמע אפ ).ואצל שמואל למש: שנות משכ� נוב וגבעו�, שנות הכיבוש והחלוקה

וא� בית די� , שג" בזמ� שהארו� כבר אינו מצוי במשכ� לא מותרות הבמות מאליה�

 .לוהי על ידי נביא)אלא רק על פי ציווי א, אינו יכול להתיר� מסברה

ולא נית� ללמוד , פעמי)ההיתר של אליהו ושל גדעו� היה היתר חד, לעומת זאת

שקרב� שמואל ,  במדרשק"ההבנה של הרד". במה גדולה"ממעשיה" דיני" והלכות ל

במצפה היה לאחר נדידת הארו� מ� המשכ� וע" זאת הוצר: שמואל להיתר מפורש 

זירא בירושלמי וע" דברי '  אינה עולה לכאורה בקנה אחד ע" דברי ר–לוהי )בציווי א

נדידתו הזמנית של הארו� לבית אל , חכמה)לפי המש:. חכמה שהובאו לעיל)המש:

הפקיעה את איסור הבמות באופ� מיידי ולא היה צור: ) בתקופת משכ� שילה(ולשכ" 

זירא בירושלמי הוסי� והסתפק הא" ג" נדידה אקראית של ' ר, יתרה מכ:. לציווי נביא

 .הוצאת הארו� לשדה הקרב מתירה את הבמות באופ� מיידי

    הבמה בגלגלהבמה בגלגלהבמה בגלגלהבמה בגלגל. . . . גגגג

 : במשנה שהובאה בראש דברינו נאמר

וקדשי� קלי� בכל , אכלי  לפני� מ  הקלעי�קדשי קדשי� נ; באו לגלגל הותרו הבמות

 ...באו לשילה נאסרו הבמות. מקו�
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שבגלגל תהיינה הבמות היה  מ� הראוי ,נו עד עתהילפי הכללי" שהעל, לכאורה

ל פי  אלא בהקפת יריחו עולא יצא ממנו, שכ� בתקופה זו היה הארו� במקומו ,רותאסו

 .רהדיבו

 שבו הבמות מותרות ביניי" למצב הא" אי� אפשרות שאלה נוספת שעולה היא

 :ובאופ� אחר.  בקרבנות ציבור וה� בקרבנות יחידפקד בצורה מלאה ה�אבל המשכ� מַת

ו היו רק אות" שהיו  בשהוקרבוהקרבנות ו, ל היה רק במת ציבורהא" המשכ� בגלג

ותרו � על פי כ� ה ואיה כמשכ� לכל דברהשמא או , גבעו�ב בנוב ומותרי" להקרבה

  ?ותו זמ� באהבמות

 תקופת . משמעות המשכ� בגלגל לכאורה בהבנתתלויההתשובה לשאלות אלו 

של " מנוחה"הכיבוש והחלוקה היתה תקופת מעבר בי� תקופת המדבר ובי� תקופת ה

לתקופת ביניי" זו כתקופת חס ינית� להתי. משכ� שילה שבה ישב ע" ישראל בנחלתו

רק סיבות חיצוניות . כבר חל עליהושמו של משכ� שילה , הכנה לתקופת משכ� שילה

של חוסר התארגנות מדינית ושיבוש סדרי המחנה בשעת המלחמה יצרו היתר במות 

היתר הבמות , לפי הבנה זו. החלוק ובניי� המשכ� בשילה, זמני עד לסיו" הכיבוש

שתקופת  נית� להבי�,  מאיד:.בגלגל אינו נובע מחיסרו� במעמד המשכ� בהיותו בגלגל

זו הסיטה את מרכז הכובד הרוחני מ� המשכ� אל התארגנות השבטי" הביניי" ה

 .   אותו כבמה גדולה בלבדפגמה במעמדו כמשכ� והגדירה, בנחלת"

 :מפרש) ה" מד"זבחי" פי(  בפירושו למשנה""רמבה

אבל כיו  שהלשו  . אלא היה המשכ  עצמו שהיה במדבראלא היה המשכ  עצמו שהיה במדבראלא היה המשכ  עצמו שהיה במדבראלא היה המשכ  עצמו שהיה במדבר, הגלגל לא היה בו בית בנוי

, מחנה והוא אמרו אשר ישחט שור או כשב או עז במחנהבאסור הבמות נאמר תלוי ב

ועשה טע� הדבר למע  אשר יביאו בני ישראל את זבחיה� אשר ה� זבחי� על פני 

 וכניסת� לאר� כלומר אר� כנע  הרי ע� חסול המחנותהרי ע� חסול המחנותהרי ע� חסול המחנותהרי ע� חסול המחנות, השדה וזה הוא אסור הבמות

ה ה ה ה נסתלק הלאו הזה ונשאר ההתר שא� רוצה להקריב בבמנסתלק הלאו הזה ונשאר ההתר שא� רוצה להקריב בבמנסתלק הלאו הזה ונשאר ההתר שא� רוצה להקריב בבמנסתלק הלאו הזה ונשאר ההתר שא� רוצה להקריב בבמוהוא בזמ  היות� בגלגל 

כיו  שלא נאסר הדבר אלא במדבר במקו� שהיו , מקריב כמו שהיה לפני המשכ מקריב כמו שהיה לפני המשכ מקריב כמו שהיה לפני המשכ מקריב כמו שהיה לפני המשכ 

הלא תראה אמרו וקדשי� קלי� בכל מקו� כיו  שלא היה ש� מחנה מוגדר , המחנות

 .אלא נתפזרו בני אד� באר�

שהגלגל לא היה " אלא היה המשכ� עצמו שהיה במדבר"" "נראה קצת מלשו� הרמב

אלא שהותרו הבמות , כל דיניושבמדבר על המשכ� של היה המש: אלא , במת ציבור

 . � שבטלו המחנותומכיו

וכל , שונות שמתירות את איסור הבמות" הללו ישנ� שתי סיבות " דברי הרמבלפי

ארו� לא היה במקומו ואז המזבח בתקופת נוב וגבעו� ה. אחת מה� נהגה בתקופה שונה
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 ,טלה החלוקה למחנות שכינהבובתקופת הגלגל  ,ירד ממדרגתו להיות במה גדולה

 .   ולכ� א� המשכ� כולו ירד ממדרגתו לדרגת במה גדולה,יה וישראלולו

הא" המשכ� שבגלגל היה נחשב לבמה גדולה לכל דבר , נוינית� לומר שבשאלה שהעל

) א"קיז ע(זבחי" ב. התנאי" בברייתאנחלקו  ,או שמא היה המש: ישיר למשכ� המדבר

 :נאמר

מקריבי  באהל  – ל שהצבור והיחיד מקריבי  באהל מועד שבמדברכ: יהודה אומר' ר 

אהל מועד ? מה בי  אהל מועד שבמדבר לבי  אהל מועד שבגלגל, מועד שבגלגל

ובמתו ; אהל מועד שבגלגל היו הבמות מותרות, שבמדבר לא היו במות מותרות

בי  כל שהצבור מקרי: א"וחכ; שבראש גגו לא היה מקריב עליה אלא עולה ושלמי�

וכא  וכא  לא קרבו יחיד אלא , מקריבי  באהל מועד שבגלגל – באהל מועד שבמדבר

וחובות  א$ צבור לא הקריבו אלא פסחי�: שמעו  אומר' ר; עולה ושלמי� בלבד

 .שקבוע לה  זמ 

לדעת חכמי" לא הקריבו באוהל מועד שבגלגל קרבנות חובה אלא רק נדרי" : כלומר

שכל  נית� היה לומר. ות חובת יחיד הוקרבו בגלגליהודה ג" קרבנ' ולר, ונדבות

עולה שכל הדעות ' י ותוס" אול" מרש,רק לגבי אוהל מועד שבגלגלמחלוקת" היא 

 . הא רק דוגמהגלגל הו ו,התייחסו לכל במה גדולה

השוואה ברורה בי� היתר הבמות בזמ� נוב וגבעו� ובי� היתר הבמות שבגלגל אנו 

 ): ב"ה ט עמגיל(מאירי המוצאי" בדברי 

והיה הארו  הול' עמ� במלחמותיה� ולא והיה הארו  הול' עמ� במלחמותיה� ולא והיה הארו  הול' עמ� במלחמותיה� ולא והיה הארו  הול' עמ� במלחמותיה� ולא  כל שבע שכבשו ושבע שחלקו ,באו לגלגל

 .  בגלגל הותרו הבמותהיה קבוע ע� המזבחהיה קבוע ע� המזבחהיה קבוע ע� המזבחהיה קבוע ע� המזבח

, ה� בהלכותיה" וה� במעמד", גללדעת המאירי נראה שאי� הבדל בי� נוב וגבעו� לגל

 ".במה גדולה"לדרגת " משכ�"שהרי אותה סיבה היא שהורידה אות" ממעלת 

במה גדולה כ שהיה �שכנראה נהגו בגלגל אשוני"  שישנ" דיני"  נראהלהל�, אכ�

 .כגו� שעיר המשתלח והשקאת סוטה

    ???? במה גדולה במה גדולה במה גדולה במה גדולה––––בית שני בית שני בית שני בית שני . . . . דדדד

הא" ייתכ� . ראינו שייתכ� שבגלגל הותרו הבמות למרות שהמשכ� היה בשלמותו

שב המקו" וא� על פי כ� לא ייח) או המקדש(שבו הארו� חסר מ� המשכ� , מצב הפו:

 ולא היתה שהרי לא היה בו ארו�, נראה שזה המצב שהיה בבית שני? כבמה גדולה

אלו חמשה דברי" שהיו בי� מקדש ראשו� ): "ב"כא ע(יומא  כנאמר ב,השראת שכינה
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ושכינה ורוח הקודש ואורי"  אש, ארו� וכפורת וכרובי": ואלו ה�, למקדש שני

 ?א� שלא היה בו ארו�" ולהבמה גד" מדוע לא היה בית שני כ".ותומי"

 די� במה בטל לגמרי –נית� לומר שלאחר שהגיעו לירושלי" ונאסרו הבמות לעול" 

  כ'דשי" סיוק(מקדש דוד וכ� העיר על כ: ב .)טז, ו"שמות ט(מש: חכמה ב י�ועי. גדולה

 ): אות א

ואמרינ  , מקשינ  מעשר שני אמאי אינו נאכל בנוב וגבעו ) א"ט עקי(ובגמרא ש� 

וא$ וא$ וא$ וא$  ,ש"כיו  דארו  לא הוי מעשר נמי לא הואי ע, מעשר שני ש� ש� מארו  קא ילפיד

ל משו� ל משו� ל משו� ל משו� """"צצצצכ "ע, מ מעשר שני היה נאכל ש�" ומכ לא הוי ארו כ לא הוי ארו כ לא הוי ארו כ לא הוי ארו """"על גב דבבית שני געל גב דבבית שני געל גב דבבית שני געל גב דבבית שני ג

 אבל בנוב וגבעו  לא היה די  להיות דבבית שני היה די  להיות ש� ארו  רק שנגנזדבבית שני היה די  להיות ש� ארו  רק שנגנזדבבית שני היה די  להיות ש� ארו  רק שנגנזדבבית שני היה די  להיות ש� ארו  רק שנגנז

 4.רי� דבבמה ליכא די  להיות ש� ארו שהרי הארו  היה אז בקרית יע, הארו  ש�

אות הנביאי" האחרוני" אשר בהוראת" ד לומר שזו אחת מהור"ויותר נראה לענ

 . בית שני וסדר הקרבנותונוסד

    אכילת קודשי" קלי" בזמ� הבמותאכילת קודשי" קלי" בזמ� הבמותאכילת קודשי" קלי" בזמ� הבמותאכילת קודשי" קלי" בזמ� הבמות. . . . הההה

 קדשי קדשי" ...באו לשילה נאסרו הבמות: "שנינו) ו"מ ד"פי(זבחי" במשנה ב

בזמ� ,  לעומת זאת".בכל הרואהבכל הרואהבכל הרואהבכל הרואהי" קלי" ומעשר שני נאכלי" לפני" מ� הקלעי" קדש

 קדשי קדשי" נאכלי" ,באו לנוב ולגבעו� הותרו הבמות: ")ז"ש" מ ( נאמרהיתר הבמות

בזמ� שהותרו הבמות מותר ,  כלומר".בכל ערי ישראלבכל ערי ישראלבכל ערי ישראלבכל ערי ישראל קדשי" קלי" ,לפני" מ� הקלעי"

 להל� אוור( ערי ישראל שהרי לא קידשו את העיר היה לאכול קודשי" קלי" בכל

 ). �דשו את נוב וגבעו� ולכ� מעשר שני נאכל רק בתוכייהודה ק' שיטת רלש

 : כתבו) ה דקדשה לה ראשונה" דב"טו ע(שבועות בתוספות  ,אמנ"

 נאכלי  קדשי� בכל הרואה שקדשה העזרהשקדשה העזרהשקדשה העזרהשקדשה העזרהדכל זמ  שלא קדשה העיר א$ על פי 

 לפי  בכל הרואה בכל הרואה בכל הרואה בכל הרואהבשילה ונוב וגבעו  שנאכלי בשילה ונוב וגבעו  שנאכלי בשילה ונוב וגבעו  שנאכלי בשילה ונוב וגבעו  שנאכלי :) ד$ קיב(כדתנ  בפרק בתרא דזבחי� 

 ."...ושהשאי  חומת העיר קד

                                                 

בי צואמנ" הרב . ממקומו לא יותרו הבמותהארו� יצא בבית שלישי א" ג" , לאור הבנה זו  4

 ,כבמהשדינו יהיה וסבר , שאי� ארו� במקומו, מ� הזהמזבח בזטע� להתיר בניית  קלישר הירש

 .בריואבל לא נתקבלו ד

� שנחלה זו ירושלי" ו שכיו,את המשכ� לירושלי" וד המל:דכ: לא העלה  שלקא בוואולי דו 

א" היה , )ב"ב פ"בה' " הל" רמב,דושהוא מדויק מא(ועדיי� לא היה ידוע לו מקו" המזבח 

� שהמזבח אינו במקומו לא יוכלו וכיו ומאיד:, יאסרו הבמותילירושלי" מחד  מעלה את המשכ�

 .בנה הביתיולכ� העדי� להשאירו בגבעו� עד שי, בנות בבית המקדשלהקריב קר



    

 הרב יעקב אפשטיי�הרב יעקב אפשטיי�הרב יעקב אפשטיי�הרב יעקב אפשטיי�

 

128128128128 

בזמ� נוב וגבעו� אוכלי" קודשי" שבמפורש המשנה אומרת הרי  , תמוהי"ודבריה"

 !קלי" בכל ערי ישראל

 :ל"וז, יישב תמיהה זונזר )ת אבני"שוב

י פירש קדשי� קלי� בכל ערי ישראל בכל מקו� "והנה רש.  אמנ� דבריה� נכוני�...

ל דקדשי� קלי� "מ מנ"ולכאורה ג� דבריו תמוהי� דמ. ריבי שהוא עשה במה ומק

שהרי כמה . דאי  לומר דילפינ  מבמה קטנה. שהקריבו במשכ  יאכלו בכל ערי ישראל

י מפרש קדשי� קלי� "א' נראה דרש. חילוקי� נשנו במשנה בי  במה קטנה לגדולה

כ "שאמ ...בכל ערי ישראל דקאי באמת על קדשי� קלי� שהקריבו בבמה קטנה

 ג� בנוב וגבעו  , שמצות  האכילה לבד וחייבה תורה לאוכל  בירושלי�שני�שרמע

כ דבנוב וגבעו  נאכלי  בכל הרואה היינו קדשי� כ דבנוב וגבעו  נאכלי  בכל הרואה היינו קדשי� כ דבנוב וגבעו  נאכלי  בכל הרואה היינו קדשי� כ דבנוב וגבעו  נאכלי  בכל הרואה היינו קדשי� """"גגגג' ' ' ' וזה כונת התוסוזה כונת התוסוזה כונת התוסוזה כונת התוס. חייב לאוכל  ש�

ה� דודאי נאכלי  בכל הרואה דאי אפשר לית  ל] ] ] ] היינו במה גדולההיינו במה גדולההיינו במה גדולההיינו במה גדולה[[[[שהוקרבו במשכ  שהוקרבו במשכ  שהוקרבו במשכ  שהוקרבו במשכ  

וזה .  נמי נסקינהו להת� וניכל בכל הרואהשנישר ס מע"כ פרי' הש"וע. מקו� אחר

 )יג אות  תלד'ד סי"יואבני נזר (  .ברור בדבריה�

דשי" קלי" שנאכלי" וק) י"וכ� לדעת רש(לדעת התוספות , לשיטת האבני נזר, כלומר

א: קודשי" שהוקרבו בבמה , ל ה" דווקא אות" שקרבו בבמה קטנהבכל ערי ישרא

 . ולא בכל ערי ישראל בכל הרואהנאכלי", כנוב וכגבעו�, גדולה

 : נראה שאינו מקבל חילוק זה)ט"א מ"כלי" פ (אליהו רבא' א בפי"א: מדברי הגר

ומחנה . מחנה שכינה ומחנה לויה ומחנה ישראל:  שלש מחנות שבמדבר.זה הכלל

וכנגד  יש כנגד כל מקו� ומקו� שלשה מקומות משונות ... שכינה נחלקת לשני�

גד מחנה ישראל הוא אר� ישראל ועיירות מוקפות חומה כנ. בקדושת  זו מזו

. מחנות' היינו מ  התורה ג...  יל ועזרת נשי�כנגד מחנה לויה הר הבית והח. וירושלי�

ואכילת קודשי� קלי� . ל"י חז"המחנות למעלות קדושה נוספי� ע' כ נחלקו ג"ואח

. סורותפ שבמות היחיד היו א" היתה במדבר בכל מחנה ישראל אעשני�ומעשר

, בדברי� י" (לא תוכל לאכול בשערי'"כשנבנה בית המקדש קיימת אזהרת התורה של 

הוא רק במעלה ' הקודשי� לפני ה  ומקו� אכילת–' שהאכילה מותרת רק לפני ה, )יז

עד בני  הבית קודשי� קלי� בשילה נאכלו .  בירושלי�–הגבוהה של מחנה ישראל 

 אבל בזמ  היתר הבמות נראה ,ת שילהעד לש� התפשטה קדוששבכל הרואה מפני 

ד "ולכ  נראה לענ. שכל מחנה ישראל על כל מדרגותיו היה ראוי לאכילת קודשי�

שבנוב וגבעו  א$ קודשי� קלי� שקרבו בבמה הגדולה היו מותרי� לאכול בכל ערי שבנוב וגבעו  א$ קודשי� קלי� שקרבו בבמה הגדולה היו מותרי� לאכול בכל ערי שבנוב וגבעו  א$ קודשי� קלי� שקרבו בבמה הגדולה היו מותרי� לאכול בכל ערי שבנוב וגבעו  א$ קודשי� קלי� שקרבו בבמה הגדולה היו מותרי� לאכול בכל ערי 

 שכתבו בכל הרואה דברו בשילה וחברו לה נוב פותותוס. ישראל ולא רק בכל הרואהישראל ולא רק בכל הרואהישראל ולא רק בכל הרואהישראל ולא רק בכל הרואה

.   אי  חומת העיר קדושה ואי  התפשטות קדושת המשכ  א$ בכל הרואהוגבעו  שבה

כש� שלא נהג בזמ  הבמות לגבי " לא תוכל לאכול בשערי'"ובאשר ללאו של 
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 ישראל שני וחוזרי� לקדושת מחנה�שי� קלי� נראה שלא נהג לגבי מעשרקוד

 ).ארבע עשרה שנה שכבשו וחלקו עד שני�ג שלא היה מעשר"אע(שבמדבר 

שני מותרי" )א בזמ� היתר הבמות כל הקודשי" הקלי" וכ� מעשר"לדעת הגר, רכלומ

מחנה "מפני שבכל אר9 ישראל יש מדרגה מסוימת של , לאכילה בכל ערי ישראל

ועיקר .  בי� א" הקרב� הוקרב בבמה קטנה ובי� א" הוקרב בבמה גדולה–" ישראל

דשת ולכ� אכלו בה כוונת התוספות הייתה לשילה שבה חומת העיר לא הייתה מקו

ואגב כ: הזכירו ג" את נוב וגבעו� שג" בה� חומת העיר לא הייתה , בכל הרואה

 .אבל באמת בתקופת נוב וגבעו� אכלו קודשי" קלי" בכל ערי ישראל. מקודשת
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    כרמיאל כה�כרמיאל כה�כרמיאל כה�כרמיאל כה�הרב הרב הרב הרב 

    על עונשי� ועל אזהרותעל עונשי� ועל אזהרותעל עונשי� ועל אזהרותעל עונשי� ועל אזהרות

    1111ג לתורהג לתורהג לתורהג לתורה""""על דר: נוספת מדרכי ההיסק הלוגי בביאור הרלבעל דר: נוספת מדרכי ההיסק הלוגי בביאור הרלבעל דר: נוספת מדרכי ההיסק הלוגי בביאור הרלבעל דר: נוספת מדרכי ההיסק הלוגי בביאור הרלב

    ההההפתיחפתיחפתיחפתיח. . . . אאאא

    המקו" התשיעיהמקו" התשיעיהמקו" התשיעיהמקו" התשיעי. . . . בבבב

    כניסה לקודש ולקודש הקודשי" שלא לצור: עבודהכניסה לקודש ולקודש הקודשי" שלא לצור: עבודהכניסה לקודש ולקודש הקודשי" שלא לצור: עבודהכניסה לקודש ולקודש הקודשי" שלא לצור: עבודה. . . . גגגג

    מחוסר כיפורי" שאכל קודשמחוסר כיפורי" שאכל קודשמחוסר כיפורי" שאכל קודשמחוסר כיפורי" שאכל קודש. . . . דדדד

    שיכור משאר משכרי� שעבד במקדששיכור משאר משכרי� שעבד במקדששיכור משאר משכרי� שעבד במקדששיכור משאר משכרי� שעבד במקדש. . . . הההה

    קרוע בגדי" ופרוע ראש שנכנסו מ� המזבח לפני" ולא עבדוקרוע בגדי" ופרוע ראש שנכנסו מ� המזבח לפני" ולא עבדוקרוע בגדי" ופרוע ראש שנכנסו מ� המזבח לפני" ולא עבדוקרוע בגדי" ופרוע ראש שנכנסו מ� המזבח לפני" ולא עבדו, , , , שתוי יי�שתוי יי�שתוי יי�שתוי יי�. . . . וווו

    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו". . . . זזזז

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. . . . אאאא

ג "יטתו של הרלב הצגתי בקצרה את ש2"מעלי� בקודש"במאמר קוד" שפורס" ב

באופ� כללי אציי� כא� ששיטה זו מהווה . פה ע" התורה שבכתב)בקישור התורה שבעל

כי כבר ", ג"שלא כול� לוגיות בעיניו של הרלב, חלופה למידות שהתורה נדרשת בה�

עד שאפשר בה" לטהר את , יוכל האד" להפ: כל דיני התורה בכמו אלו ההיקשי"

אל "שיטתו שלו היא לסמו: את ההלכות ). 5' עמ, פתיחה לביאור התורה" (השר9

" ישב הנפש יותריכי בזה תת, פשוטי הפסוקי" אשר אפשר שיצאו הדיני� האלו מה"

                                                 

חיבור לש" קבלת , פרשנות הלכתית על דר: הפשט: בעבודתי' מאמר זה מבוסס על פרק י  1

ג "כל הציטוטי" מביאור הרלב. ח"תשס, האוניברסיטה העברית, תואר דוקטור לפילוסופיה

 ספר :ג לתורה"תורה ע" ביאור הרלבחמישה חומשי : לתורה ה" על פי מהדורת מעליות

ספר , ) כרכי"2( ספר שמות ;ג"תשנ, מעלה אדומי", מהדורת ברו: ברנר ואלי פריימ�, בראשית

)ס"תשמעלה אדומי" , מהדורת ברו: ברנר וכרמיאל כה�, ספר במדבר, ) כרכי"2(ויקרא 

, י שילת"מהדורת ר, " מדויק"" ה" על פי רמב"הציטוטי" מספר עבודה של הרמב. ט"תשס

, " ע" יד פשוטה"הציטוטי" מספר זמני" ה" על פי משנה תורה לרמב; ח"ירושלי" תשס

" ה" על "שאר הציטוטי" ממשנה תורה לרמב. ט"מעלה אדומי" תשנ, א רבינובי9"מהדורת רנ

 .ג"תשס)ה"ירושלי" תשל, ש פרנקל"פי מהדורת ר

 .101)119' עמ, )ע"אדר התש(מעלי� בקודש יט , כה�' כ  2
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ג בתחו" זה הוא בהעמדת חלופה למידות שהתורה "חידושו הגדול של הרלב). ש"(

 ). בלשונו" מקומות("נדרשת בה� בדמות תשע דרכי היסק לוגיות 

בדוגמה , בהגדרתו, "המקומות"מתשעת " מקו" התשיעי"� בבמאמר הנוכחי נעיי

ונציע דוגמאות נוספות לשימושו זה בביאורו , זה" מקו""ג לשימוש ב"שמציע הרלב

ג עשויה להועיל "המטרה היא להראות במהל: הדברי" כיצד שיטתו של הרלב. לתורה

 . " שתהו ראשוני" ואחרוני" באשר למקור""בהצעת מקורות לפסקי הרמב

    המקו" התשיעיהמקו" התשיעיהמקו" התשיעיהמקו" התשיעי. . . . בבבב

אמנ" כל דבר : יש הבדל בי� עונש לבי� אזהרה. ד� בתורת העונשי�" המקו" התשיעי"

א: מאיד: גיסא לא כל דבר , שנענשי� על עשייתו ברי שישנה אזהרה שלא לעשותו

קביעה פשוטה זו יוצרת מדרג שעל פיו . שמוזהרי� מלעשותו נענשי� על עשייתו

ומקרי" , ורי" ייכללו ה� באזהרה וה� בעונשמקרי" שהתורה מחשיבה אות" כחמ

 .הנחשבי" חמורי" פחות תהיה ביחס אליה" א: אזהרה

עונש שנאמר כאשר מג באפשרות ללמוד "ד� הרלב" המקו" התשיעי"במסגרת 

העיקרו� . עוברי" על אזהרה באופ� מסוי" לאופ� אחר שבו עוברי" על אזהרה זו

,  במידת הדמיו� בי� פרטי שני המקרי"ג הוא שאפשרות הלימוד תלויה"שקובע הרלב

א: ג" , ברור שכאשר אי� דמיו� לא נית� ללמוד דבר. ויש להבחי� בשלוש דרגות דמיו�

 אומר שנית� ללמוד בהכרח ממקרה למקרה הדברכאשר קיי" דמיו� בי� הפרטי" אי� 

יש לבחו� את מידת הדמיו� וההתאמה כדי לדעת א" נית� להחיל את . באופ� של"

הרי , א" הדמיו� בי� המקרי" גדול. במפורש בתורהזכר  ג" על מקרה שלא נהעונש

של " המי� השני"וכפי שעולה מ� (שג" על המקרה האחר יחולו ה� האזהרה וה� העונש 

א" יש דמיו� בי� , לעומת זאת). 6' עמ,  פתיחה לביאור התורה– "המקו" הראשו�"

חס לכל י מידת החומרה שיש ליגיו� מורה על פער ביניה" מבחינתיא: הה, המקרי"

אזי אי� להסיק מ� העונש על המקרה החמור הנזכר בתורה אל מקרה , מקרה ומקרה

אי� ראוי לענוש את העובר על המקרה הקל בעונש הנזכר . דומה לו א: קל ממנו

יש להסיק מ� הדמיו� , ג"מדגיש הרלב, א� על פי כ�. בתורה לעובר על המקרה החמור

 . ג" למקרה הקל יותראזהרהאזהרהאזהרהאזהרהבי� המקרי" 

 ):13' עמ, פתיחה לביאור התורה(ג "נעיי� בלשונו של הרלב

וזכרה באזהרה , ד בעונש על אזהרה אחתושכאשר תפליג התורה מא, המקו� התשיעי

ההיא הפרט אשר הוא ראוי יותר בזה הדי  משאר הפרטי� הדומי� לו הראויי� למנוע 

ובמה שAְִדֶמה לו ממה , א� בפרט ההוא הנה לא ינהג העונש ההוא החמור כי –ג� כ  
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שאי  ראוי בה� זה הדי  , א' בשאר הפרטי� הדומי� לו; שהוא ראוי בדי  הזה כמוהו

 . א' האזהרה תנהג בה�,  לא ינהג העונש הנפלא ההוא–כמוהו 

יש לעיי� במקרה שעל עשייתו , כאשר התורה מציינת עונש חמור לאחת מ� האזהרות

מקרי" . ווג את המקרי" הדומי" למקרה זה בהתא" לחומרת"ולס, יש עונש חמור זה

אול" מקרי" קלי" ; ינהג בה" העונש החמור חמורי" יותר או בדרגת חומרה זהה

עד . אי� עונש חמור על עשיית", א� שה" דומי" למקרה שעליו יש עונש חמור, יותר

". תנהג בה"א: האזהרה  ":ג מוסי�"א: הרלב, כא� לא חורג כלל זה מקל וחומר פשוט

גור" א: הדמיו� למקרה החמור בכל זאת , אמנ" עונש חמור אינו נוהג במקרי" אלו

 . שתהיה אזהרה על מעשה זה

את נעיי� בדוגמה זו ונוסי� להדגי" ". מקו" התשיעי"ג ל"דוגמה אחת מציג הרלב

 .זה ג" במקומות אחרי"" מקו""שימושו ב

    בודהבודהבודהבודהדשי" שלא לצור: עדשי" שלא לצור: עדשי" שלא לצור: עדשי" שלא לצור: עווווכניסה לקודש ולקודש הקכניסה לקודש ולקודש הקכניסה לקודש ולקודש הקכניסה לקודש ולקודש הק. . . . גגגג

 ):ב)א, ז"ויקרא ט(וה לאהר� הכה� ופרשת אחרי מות פותחת במצ

ת=' ֶאל ֹמ3ֶה Eֲחֵרי מֹות 3ְֵני 6ְֵני Eֲהֹר  6ְָקְרָבָת� ִלְפֵני ה' ַוְיַד6ֵר ה ֶאל ֹמ3ֶה ' ַוAֹאֶמר ה. ַוAָמ0

 HִחיB  ֲהֹרE ֶד3ַ:6ֵר ֶאלOֹל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהEֶד3ְוOֹל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהEֶד3ְוOֹל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהEֶד3ְוOֹל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהEְוGֶָרת ֲא3ֶר ַעל  ִמ6ֵית ַלGֹ/ֵַני ַהGְ ֹרֶכת ֶאל

 .ָהBֹר  ְו;א ָימ=ת ִ/י 6ֶָעָנ  ֵאָרֶאה ַעל ַהַ/Gֶֹרת

)ירושלי" ,ח העליר"מהדורת ר, לא תעשה סח(בספר המצוות מנה מצווה זו " "הרמב

 ):קיד' עמ, ו"ניו יורק תש

תו ויראה ופחד כנס למקדש בכל עת מפני כבוד המקדש וגדולישהזהיר כה  הגדול מה

וזה . ובלאו זה דיני  חלוקי . 'ואל יבא בכל עת אל הקדש' 'מ  השכינה והוא אמרו ית

פורי� אלא בעת ידשי� ואפילו ביו� הכודש הקוכנס בקיכי כה  גדול הוזהר מה

כנס להיכל כל השנה ג� כ  אלא בשעת יהידועה בעבודה וכ  כל כה  מוזהר מה

כנס במקו� שאפשר לו ליכנס כנס במקו� שאפשר לו ליכנס כנס במקו� שאפשר לו ליכנס כנס במקו� שאפשר לו ליכנס יייירה שכל כה  לא ירה שכל כה  לא ירה שכל כה  לא ירה שכל כה  לא י  האזה  האזה  האזה  האזהייייויהיה פירוש עניויהיה פירוש עניויהיה פירוש עניויהיה פירוש עני. העבודה

בעת שאפשר לו שיכנס בו אלא בשעת עבודה בי  כה  גדול בפני� בי  כה  הדיוט בעת שאפשר לו שיכנס בו אלא בשעת עבודה בי  כה  גדול בפני� בי  כה  הדיוט בעת שאפשר לו שיכנס בו אלא בשעת עבודה בי  כה  גדול בפני� בי  כה  הדיוט בעת שאפשר לו שיכנס בו אלא בשעת עבודה בי  כה  גדול בפני� בי  כה  הדיוט 

 . בחו�בחו�בחו�בחו�

 3;ותהאזהרה אינה מתייחסת א: ורק לאהר� הכה� הגדול אלא ג" לכהני" ההדיוט

. דשי" ובי� להיכל אלא בשעת העבודהוכנס בי� לקודש הקיאסור לה" לכהני" לה

                                                 

'? אחי:'ומה תלמוד ', אחי:' שאי� תלמוד לומר ,'דבר אל אהר�': "ז, ספרא אחרי מות פרשה א  3

 שמפשט � על פיא: "ב" הב"פוראה כס� משנה הלכות ביאת המקדש ". לרבות את הבני"

 ... ".בתורת כהני" דרשו, הכתוב לא נצטווה בלא יבא אלא אהר�
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, פורי" בעת העבודהידשי" מלבד ביו" הכוכנס לקודש הקיהכה� הגדול מוזהר מלה

 . ושאר הכהני" מוזהרי" ג" על הכניסה להיכל שלא בשעת עבודה

אחרי מות ( בספרא מובאכ: ; דשי" לבי� ההיכלו יש הבדל בי� קודש הק,אמנ"

 ):י, פרשה א

אל "תלמוד לומר ? מיתהיכול על כל הבית ב. להזהיר על כל הבית, "מבית לפֹרכת"

שאר כל שאר כל שאר כל שאר כל , , , , אל פני הכפורת במיתהאל פני הכפורת במיתהאל פני הכפורת במיתהאל פני הכפורת במיתה? הא כיצד, "פני הכֹפרת אשר על האֹר� ולא ימות

 .הבית באזהרההבית באזהרההבית באזהרההבית באזהרה

 ):ב" עכז(וכעי� זה מובא בגמרא במסכת מנחות 

מבית לפרכת אל ,  בארבעי�–וטהורי� שנכנסו לפני� ממחיצת  להיכל כולו ... תניא 

,  בארבעי�– כל היכל כולו ומבית לפרכת :רבי יהודה אומר;  במיתה–פני הכפרת 

אל משה דבר אל ' ויאמר ה': בהאי קרא? במאי קא מיפלגי.  במיתה–ואל פני הכפרת 

אהר  אחי' ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על 

' אל פני הכפרת'ו' מבית לפרכת, 'בלא יבא' אל הקודש':  רבנ  סברי.'הארו  ולא ימות

' אל פני הכפרת'ו, בלא יבא' מבית לפרכת'ו' אל הקודש': יהודה סבר' ור; לא ימותב

 . בלא ימות

ֶאל Gְֵני "ו" ִמEֵית ַלGָֹרֶכת", "ַהHֶֹד/: "שלושה מקומות נזכרי" כא� ושני דיני" שוני"

ושני המקומות האחרי" מצויי" בקודש , המקו" הראשו� הוא ההיכל". ַהGֹJֶַרת

לדעת רבי .  דהיינו מלקות ארבעי",מיתה ואזהרה י הדיני" החלוקי" ה"שנ. דשי"והק

ִמEֵית "א: הנכנס , "ֶאל Gְֵני ַהGֹJֶַרת"מיתה מתייחס א: ורק לנכנס היהודה חיוב 

 ולדעת רבנ� ג" הנכנס ;וכל שכ� הנכנס להיכל אינ" במיתה אלא באזהרה" ַלGָֹרֶכת

הספרא שיטת , לפיכ:. נכנס להיכל הוא באזהרהורק ה, הוא במיתה" ִמEֵית ַלGָֹרֶכת"

" "וכ: פסק הרמב, בי� כ: ובי� כ: הלכה כרבנ� 4.א כדעת רבי יהודהי לעיל ההשצוטט

  5:)ד)ב'  הלב"פהלכות ביאת המקדש (

, דשי� שלא בשעת עבודהודש הקודש או לקוכנסו לקיוהוזהרו כל הכהני� שלא י

 להזהיר ,"מבית לפרוכת", דשי�ודש הקו זה ק,"דשוואל יבוא בכל עת אל הק" אמרשנ

 בי  כה  הדיוט בי  כה  ,דש הקדשי� בשאר ימות השנהוכה  שנכנס לק. על כל הבית

 חייב מיתה בידי ,פורי� שלא בשעת העבודהי או כה  גדול שנכנס לו ביו� הכ,גדול

דש הקדשי� שלא לעבודה או ודש חו� לקווהנכנס לק... "ולא ימות" אמר שנ,שמי�

                                                 

 .ב)א'  הלב"פי קורקוס הלכות ביאת המקדש "ראה ר  4

 ).כז(ד ; )ח(ב ' הל, ט"יפראה הלכות סנהדרי� והענשי� המסורי� לה" ו  5
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 אל פני הכפורת" אמרשנ, ואינו חייב מיתה,  לוקה, בי  הדיוט בי  גדול,ויהלהשתח

 . ולוקה, על שאר הבית בלאו,דש הקדשי� במיתהועל ק, " ולא ימות'וכו

 ):159' עמ(כ: כתב בביאור הפסוקי" . ג"נעיי� בביאורו של הרלב

 ... � רוצה לומר בבית קודשי הקודשי–ואל יֹבא בכל עת אל הֹקדש מבית לפֹרכת 

הנכנס . דשי"ווהוא קודש הק, ג מבאר את הפסוק כמתייחס למקו" אחד בלבד"הרלב

לכניסה אל ההיכל לא התייחס . דשי" שלא לצור: עבודה חייב מיתהולקודש הק

ולאחר מכ� נבאר , נצטט את דבריו. ג בביאור הפסוקי" אלא בחלק התועלות"הרלב

 ):230' עמ(את משמעות" 

. והוא האזהרה מלבוא לפני לפני� שלא לצור' עבודה, וותהתועלת הראשו  הוא במצ

מה שיורגל האד� בראייתו לא יפליג לחקור על מה שיורגל האד� בראייתו לא יפליג לחקור על מה שיורגל האד� בראייתו לא יפליג לחקור על מה שיורגל האד� בראייתו לא יפליג לחקור על כי , ותועלת זאת האזהרה מבואר

 – לחושבו שכבר אפשר לו לראותו תמיד – ולתת אל לבו למה היה בזה האופ  נונונונוייייעניעניעניעני

סיבה לעמוד ולזה יהיה זה ; כמו שיפליג במה שלא יראה אותו כי א� לעיתי� רחוקי�

ר לאד� לראותו בכל ותע� שמה שלא י. בו התורהיוונה   ההוא אשר כיעל סוד העני

תגדל מעלתו , וע� כמו זאת העבודה הנפלאה, כי א� פע� אחת בשנה, עת שירצה

ובזה יגיע התועלת , ינו ויחקור על סודויויהיה זה סיבה שיתבונ  בענ; ד בנפשומא

 . התורה בוכיוונהאשר 

מה שיורגל האד" בראייתו לא יפליג "דשי" הוא כי וכניסה לקודש הקהטע" איסור 

דשי" בפרט הוא מקו" נכבד המעורר את ובכלל וקודש הק' בית ה 6;"ינוילחקור על ענ

                                                 

, )הדפסה שלישית(ז "ירושלי" תשמ, מהדורת אב� שמואל(מז , " מורה הנבוכי" ג"ראה ג" רמב  6

 ממנו וימעט מה שהיה מגיע יחסר מה בנפש כשיתמיד האד" לראותו, וכל דבר נכבד): "תקנג' עמ

ל על זה העני� ואמרו שאי� טוב להכנס למקדש "כבר העירו החכמי" ז. ותבגללו מ� ההתפעל

)". יז, ה"משלי כ(' פ� ישבע: ושנא:, ֹהַקר רגל: מבית רע:'וסמכו זה לאומרו , בכל עת שירצה

, )274' עמ(ל , וביאורו לפרשת קדושי" יט, ג למשלי ש""וראה ביאור הרלב; א" עראה חגיגה ז

בעניי� ראיית (" י התועלת השלושי" ושני,עלות שלאחר פרק זוראה ביאורו לשמואל א בתו

ולא יבאו 'התורה לא התירה ראייתו ג" לבני קהת כמו שאמר ): "הארו� על ידי אנשי בית שמש

כי מה כי מה כי מה כי מה וזה כלו היה להפליג בקדושתו ובמעלתו אצל האנשי" ' לראות כבלע את הקדש ומתו

 במדרגת המעלה שיתנו למה שלא ימשלו  במדרגת המעלה שיתנו למה שלא ימשלו  במדרגת המעלה שיתנו למה שלא ימשלו  במדרגת המעלה שיתנו למה שלא ימשלו שתתכ� ראיתו לכל האנשי" לא יתנו לו מעלה בנפששתתכ� ראיתו לכל האנשי" לא יתנו לו מעלה בנפששתתכ� ראיתו לכל האנשי" לא יתנו לו מעלה בנפששתתכ� ראיתו לכל האנשי" לא יתנו לו מעלה בנפש

: ג מהמציאות המוכרת לנו"בהמש: דבריו בפרשת אחרי מות מוכיח זאת הרלב". על ראייתועל ראייתועל ראייתועל ראייתו

שאתה תראה באלו התפילות הנפלאות , וכבר יתבאר ל: מיעוט הבנת האד" בדבר המורגל"

תדל לעמוד ולא נש, שלרוב הרגלנו בה" נדבר בה" תמיד, אשר סידרו לנו אנשי כנסת הגדולה

למיעוט , עד שיהיה זה סיבה לרבי" מחכמינו שיטעו בה" הרבה בדבר" בה", על סוד"

שלרוב הרגלנו בה נסתפקנו בקריאתה , וכ� תמצא מתורתנו השלמה. עמידת" על המכוו� בה"

, עד שאי� לרבי" מבקיאי חכמינו שו" ציור בהרבה מעניניה, ולא נעמיק לעמוד על כונתה, לבד
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מטרה זו תושג רק א" , אול". אודות הנבואה והצורות הנבדלותעל האד" למחשבות 

. ת את הרוש" על האד"ההתמדה והשגרה מפחיתו. כנס בכל עת שיחפ9ילא יתמיד לה

דשי" והכניסה פע" בשנה לקודש הק". ְו5ל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהHֶֹד/"באה האזהרה , לכ�

, פורי" היא שתגדיל את מעלת המקו" בנפשו של הכה�יבמסגרת עבודת יו" הכ

 .ותעורר אותו למחשבות בהתא" לכוונת התורה

; "Jִי Eֶָעָנ� ֵאָרֶאה ַעל ַהGֹJֶַרת. "..–ג בסופו של הפסוק "טע" זה מבואר לדעת הרלב

 ):160' עמ(כ: כתב בביאור הפסוק 

וממנו מגעת ,  רוצה לומר שכבודי נראה מש� בענ –כי בענ  אראה על הכGֹרת 

בי� ': כמו שאמר, הנבואה ונועדתי ל' ש� ודברתי את' מעל הכGֹרת מבי  שני הכר0

ת וי לתת מעלה וכבוד לזה המקו� ולזה רא). כב, ה"שמות כ(' אשר על ארו  העד0

ולזה היה נראה . הנכבד שמעיר על אופ  הגעת הנבואה ועל מציאות הצורות הנבדלות

להעיר כי ש� מה שיעיר על ; ענ , בעת הגעת הנבואה למשה, על צד המופת, ש�

כמו שלא יושג , ושהאד� לא יוכל להשיגו השגה שלמה, הנמצא אשר ישפיע הנבואה

הנה , ולהיות העני  כ .  הראות כשהיה ענ  בי  החוש והמוחשבשלמות המוחש לחוש

, כי זה ממה שיפחית מעלתו בנפש, אי  ראוי שיתמידו להכנס בזה המקו� הנכבד

  7.ויהיה זה סיבה אל שתעל� הכוונה שִ/ונה התורה בענינו

                                                                                                                      

ההתמדה ". שכ� וכליו ועניני הקרבנות והטומאות והטהרות ומה שידמה לה"כמו מלאכת המ

שההתמדה , והוא הדי� לגבי התורה; �באמירת התפילות גורמת לכ: שאי� אנו מעמיקי" בהבנת

באופ� כללי נית� לומר שההרגל עלול . בקריאתה גורמת לכ: שאי� אנו עומדי" על כוונתה

ג "וראה ג" מה שכתב הרלב. לא, רה הנבוכי" א" מו"ראה ג" רמב. למנוע מהשגת האמת

ני הטומאות יובעני, 146לפני הערה ) 221' עמ(בסו� פרשת צו , יני הקרבנותי� ההשגה בעניבעני

 .87לפני הערה ) 319' עמ(בסו� פרשת שמיני , והטהרות

הכרוב האחד "ש, )291' עמ" (והנה החל"בפסקא , ג בסו� פרשת תרומה"ראה מה שביאר הרלב  7

אשר פניה" איש אל , והכרוב האחר הוא מעיר על השכל הפועל, הוא מעיר על השכל ההיולאני

אבל תהיה , להורות על שהגעת הנבואה איננו נמנע, והנה היו בארו� לוחות הברית... אחיו

ונעמוד על הכוונה הזאת , וכדי שנתבונ� בזה... הגעתה אפשרית באמצעות שני הכרובי" האלו

יתעלה בדר: המופת על יד משה ' סיבב ה, הכרובי" על הארו� בזה האופ�אשר בעבורה היו 

כאילו תגיעהו , והוא הענ�, רבינו נביאו שבהגיע הנבואה למשה ֵיָרֶאה על הארו� רוש" מוחש

הענ� ג" מעיר על כ: שאי� לאד" אפשרות להשיג את .  ש"56וראה ג" הערה , ..."מש" הנבואה

, ראה פרשת כי תשא חלק ו – ג ג" ביחס לנבואתו של משה"וכפי שכתב הרלב, באופ� של"' ה

' ואול" יושג לאד" עצמIת ה): "443' עמ(ובתועלת העשרי" ש" , )422)423' עמ(כג )כ, ביאור לג

הבנת עיקרי" חשובי" אלו ". כאילו היתה ש" מחיצה מבדלת בינינו ובינו, יתעלה באופ� חסר

ג אי� הענ� הנזכר "נמצא שלדעת הרלב. צור:משמשת סיבה לאיסור הכניסה אל הקודש שלא ל
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כניסה לקודש הקודשי" יש להסיק שאיסור זה אינו הלאור בירור טעמו של איסור 

כ: ממשי: . ורק ביחס אליו אלא ג" ביחס להיכל שא� לגביו שיי: אותו טע"אמור א: 

 :ג את דבריו בתועלת הראשו�"הרלב

לזאת , ומכלל זאת האזהרה ג� כ  שלא יכנס אד� לאהל מועד שלא לצור' עבודה

אלא שלא יתחייבו על זה מיתה כמו העני  במי שנכנס לפני לפני� שלא . הסיבה בעינה

 . שביארנו בביאורנו לזאת האזהרה מהמקומות הכוללי�כמו, לצור' עבודה

כנס להיכל יוממילא יש ללמוד שקיי" איסור לה, אמנ" הטע" שיי: ג" ביחס להיכל

לנכנס ) מיתה(אול" העובדה שהתורה ציינה את העונש הצפוי , שלא לצור: עבודה

ורנו ביא"ההפניה ל. לקודש הקודשי" דווקא מלמדת שהנכנס להיכל אינו חייב מיתה

המקו" "מתייחסת לדבריו המפורטי" בהדגמת " לזאת האזהרה מהמקומות הכוללי"

 ):13' עמ" (התשיעי

כי התורה ביארה שא� יכנס אהר  לפני לפני� שלא לצור' עבודה יתחייב , והמשל

דבר אל אהר  אחי' ואל יֹבא בכל עת אל הֹקדש מבית לפֹרכת אל פני ": שנאמר. מיתה

והיה זה ). ב, ז"ויקרא ט('  ולא ימות כי בענ  אראה על הכGֹרתהכGֹרת אשר על האֹר 

וזה הפ' מה , לפי שההכנס תמיד במקו� ההוא יסיר מהנכנס ש� היראה ממנו, כ 

כי התורה כיונה שנירא מהמקדש כדי שנתישר מזה לעמוד על , שכיונה התורה

; ל, ט"קרא יוי(' ומקדשי תיראו': כאומרו, הכוונות הנפלאות אשר הוא מעיר עליה�

והוא מבואר שלזאת הסיבה ג� כ  ראוי שלא יכנס לאהל מועד שלא לצור' והוא מבואר שלזאת הסיבה ג� כ  ראוי שלא יכנס לאהל מועד שלא לצור' והוא מבואר שלזאת הסיבה ג� כ  ראוי שלא יכנס לאהל מועד שלא לצור' והוא מבואר שלזאת הסיבה ג� כ  ראוי שלא יכנס לאהל מועד שלא לצור' ). ב, ו"כ

שעל אהל שעל אהל שעל אהל שעל אהל , , , , ולזה נלמד מזהולזה נלמד מזהולזה נלמד מזהולזה נלמד מזה. . . . אלא שזה ראוי שירוחק יותר בקדש הקדשי�אלא שזה ראוי שירוחק יותר בקדש הקדשי�אלא שזה ראוי שירוחק יותר בקדש הקדשי�אלא שזה ראוי שירוחק יותר בקדש הקדשי�, , , , עבודהעבודהעבודהעבודה

 היה –שא� היה מחוייב מיתה על אהל מועד ג� כ  . לא במיתהלא במיתהלא במיתהלא במיתה, , , , מועד הוא באזהרהמועד הוא באזהרהמועד הוא באזהרהמועד הוא באזהרה

וממנו נלמד שכ  העני  בלא ספק בקדש , ועדראוי שתלמדנו התורה זה הדי  באהל מ

להורות כי על מה שלמטה ממנו לא , ואול� ביארה זה לנו בקדש הקדשי�. הקדשי�

 .ובזה יהיה מאמר התורה מדר' מה הוא; יתחייב מיתה

ברור לחלוטי� , יתה מודיעה שהעונש הצפוי לנכנס לקודש הוא מיתהיאילו התורה ה

אול" התורה הודיעה שהעונש הצפוי . דשי"וודש הקשזהו העונש הצפוי ג" לנכנס לק

לפי שההכנס תמיד "� שטע" האיסור הוא ווכיו, דשי" הוא מיתהולנכנס אל קודש הק

 וטע" זה שיי: ג" ביחס לנכנס לקודש, "במקו" ההוא יסיר מהנכנס ש" היראה ממנו

 .נכללת הכניסה לקודש באזהרה א: העונש לא יועתק למקרה זה –

 ".מקו" התשיעי"ג ב"שימוש הרלבאת דגי" להעתה נוסי� 

                                                                                                                      

ה להגעת הנבואה דר: קודש ואלא לעמוד הענ� הנלו, בפסוק רומז לעש� העולה מ� הקטורת

 .�"ע ורמב" ראב,"" רשב,י"ראה רש. הקודשי"
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    פורי" שאכל קודשפורי" שאכל קודשפורי" שאכל קודשפורי" שאכל קודשיייימחוסר כמחוסר כמחוסר כמחוסר כ. . . . דדדד

 ):כ, 'ויקרא ז (נאמרבפרשת צו 

ְמBתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶ@ֶפ3 ַהִהוא ' ְוַהֶ@ֶפ3 ֲא3ֶר Iֹאַכל 8ָ6ָר ִמRֶַבח ַהQְָלִמי� ֲא3ֶר ַלה ְוט0

 .ֵמַעֶ<יָה

" "וכ: פסק הרמב 8;" ושש כרתות בתורהשלשי""טמא שאכל את הקודש נמנה בכלל 

 9:)ג"י הח"יפהלכות פסולי המוקדשי� (

 ואכל כזית מ  ,כל אד� שנטמא טומאה שחייבי  עליה כרת על ביאת המקדש

והנפש " אמר שנ, הרי זה חייב כרת, במזיד,דש טמאודש טהור בי  קו בי  ק,הקדשי�

 ... 'וכו" רתהוטומאתו עליו ונכ' אשר תאכל בשר מזבח השלמי� אשר לה

Eְָכל  ":)ד, ב"ויקרא י( מהפסוק בדיני יולדת נלמדהאזהרתו של טמא על אכילת הקודש 

אמנ" בפסוק נזכרת נגיעה  10."ֹקֶד/ <א ִתMָע ְוֶאל ַהPְִקRָ/ <א ָתֹבא ַעד ְמ<את ְיֵמי ָטֳהָר\

  11:)ב" עמכות יד(א: מובאת ברייתא בגמרא , ולא אכילה

או אינו אלא אזהרה , אזהרה לאוכל: אתה אומר;  אזהרה לאוכל–בכל קדש לא תגע 

מה מקדש דבר , מקיש קדש למקדש', בכל קדש לא תגע ואל המקדש וגו: ל"ת? לנוגע

מי איכא , ואי בנגיעה; א$ קדש דבר שיש בו נטילת נשמה, שיש בו נטילת נשמה

 . אלא באכילה? נטילת נשמה

ולדת מלמד שכש" שעל ביאת מקדש ההיקש בי� קודש למקדש בפסוק העוסק בי

� שמצאנו חיוב כרת רק וומכיו, כ: ג" על הקודש") נטילת נשמה(" כרת י"חייב

 .ממילא יש להבי� שהפסוק עוסק באכילה, באכילת קודש ולא בנגיעה בו

על יסוד הדיוק . פורי" שאכל קודשיעיקר ענייננו כא� הוא בדינו של מחוסר כ

ְמOתֹו ָעָליו"בביטוי   ):ד"יה, ח"יפהלכות פסולי המוקדשי� (" " כתב הרמב"ְוט1

 לוקה ואינו , או קוד� שיביא כפרתו,דש אחר שטבל קוד� שיעריב שמשוווהאוכל ק

 .  עד שתהיה כל טומאתו עליו,"וטומאתו עליו" אמר שנ,חייב כרת

                                                 

 .א" מא"פתות ימשנה כר  8

 .וראה ספר המצוות לא תעשה קכט  9

א: הובאה , שונהנ" דעת רבי יוחנ� ש" אמ. ב" עכ: היא דעת ריש לקיש בגמרא מכות יד  10

הלכות פסולי (" "ולכ� כתב הרמב, )מצוטטת להל�( ריש לקישברייתא המסייעת לבהמש: 

אמנ" בענייני" אחרי" פסק ; ראה למשל כס� משנה(כמוהו בזה ) יד) יג' הלח"יפהמוקדשי� 

הלכות סנהדרי� לח" משנה ל: ראה למשל, וכבר תמהו על כ: נושאי כליו, לכאורה כרבי יוחנ�

 .)א ועוד" הט"יפ

 . ועוד95י מינכ� "בתיקו� קל על פי כ  11
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ְמOתֹו ָעָליו"� חיוב כרת לאוכל קודש י� שכתוב בתורה בעניוכיו, ""לדעת הרמב , "ְוט1

ולא מי שהוא מחוסר , "כל טומאתו עליו"נית� ללמוד שבחיוב כרת מתחייב רק מי ש

" עוררו "דבריו אלו של הרמב 12. אשר מצוי כבר באחד השלבי" של טהרתו,פורי"יכ

לענייננו מעניינת אחת  14.והאריכו נושאי כליו בחיפוש מקורות לדבריו 13,התנגדות

 :י קורקוס"מהערותיו של ר

 ? מני  ילקה' וטומאתו'יעטיה קרא מותו קשה דכיו  דמ

ְמOתֹו ָעָליו"ג" א" מקבלי" את המיעוט  מני� , פורי" מכרתי הממעט מחוסר כ,"ְוט1

 ? " שהוא לוקה"לרמב

האחד : ג התייחס לעניי� זה בשני מקומות"הרלב. ג"כעת נעיי� בדברי הרלב

 15:התועלותג בחלק " כ: כתב הרלב.נפתח בפרשת צו. והשני בפרשת אמור, בפרשת צו

, והוא מה שהזהיר שלא יאכל טמא מבשר קודש, התועלת השבעה עשר הוא במצוות

והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמי� ": שנאמר. וא� אכל ממנו במזיד ענוש כרת

והנה הזהיר ג� כ  בטמאי� שטבלו וה� מחוסרי . "וטמאתו עליו ונכרתה' אשר לה

דש לא תגע ואל המקדש לא תֹבא עד בכל ֹק": אמר ביולדת; כפרה מלאכול בשר קודש

 אינו ענוש  אינו ענוש  אינו ענוש  אינו ענוש ––––אלא שא� אכל קודש מי שטבל והוא מחוסר כפרה אלא שא� אכל קודש מי שטבל והוא מחוסר כפרה אלא שא� אכל קודש מי שטבל והוא מחוסר כפרה אלא שא� אכל קודש מי שטבל והוא מחוסר כפרה . "מלאת ימי טהרה

וא$ על פי שנשאר לו , כיו  שטבל, וזה אי  טומאתו עליו, ''''וטמאתו עליווטמאתו עליווטמאתו עליווטמאתו עליו''''שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר , , , , כרתכרתכרתכרת

כמו שביארנו ממה שאמר ביולדת כמו שביארנו ממה שאמר ביולדת כמו שביארנו ממה שאמר ביולדת כמו שביארנו ממה שאמר ביולדת , , , , אבל הוא באזהרהאבל הוא באזהרהאבל הוא באזהרהאבל הוא באזהרה; עדיי  מהטומאה קצת רוש�

 . כבר נזכר זה בשלישי ממכות. ''''לא תגעלא תגעלא תגעלא תגעבכל ֹקדש בכל ֹקדש בכל ֹקדש בכל ֹקדש ''''

 שאכל את טמאטמאטמאטמא"אמנ" בגמרא הובא הפסוק העוסק ביולדת כמקור לאזהרה ל

 שבה" היא מחוסרת טהרתה של היולדתעוסק בימי אכ� א: הפסוק במקורו  16,"הקדש

 . נמצא מקור לאזהרה למחוסר כפרה שאכל קודש, � שכ:וכיו. 17כפרה

                                                 

וא" אכל אחר שטבל קוד" שיעריב שמשו ): "מצוה קעא(דברי" אלו הובאו ג" בספר החינו:   12

לוקה ואינו , וכ� כל הצרי: לכפרה, כמו היולדת שצריכה להביא כפרה, או קוד" שיביא כפרתו

ל עד שתהיה כל "ופירשו ז, )כ, 'ויקרא ז( זה וטומאתו עליו שנאמר בעני� כרת, חייב כרת

 .ל אינו ידוע"אבל מקור הדרשה בדברי חז". טומאתו עליו

ראה דבריו בהלכות ". א זה שבוש שכבר כתבנו למעלה שהוא בכרת"א: "ד ש""ראה למשל ראב  13

 .ט" הג"פביאת המקדש 

' עמ, והושלמה בסו� כר: כח, קומהשנשמטה ממ*] (קמ[ראה ג" תורה שלמה לפרשת צו אות   14

 ).וחלק מ� ההערה ג" כ� הושל" ש", שא

 .239'  עמ,התועלת השבעה עשר, פרשת צו  15
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ויקרא ( בי� האזהרות לאהר� ולבניו כתוב .אמורג בפרשת "כעת נעיי� בדברי הרלב

 ):ג, ב"כ

ֱאֹמר ֲאֵלֶה� ְלֹדֹרֵתיֶכ� ָ/ל ִאי3 ֲא3ֶר ִיְקַרב ִמָ/ל ַזְרֲעֶכ� ֶאל ַהOֳָד3ִי� ֲא3ֶר ַיְקִ:י3= ְבֵני 

ְמBתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶ@ֶפ3 ַהִהוא ִמFְָפַני ֲאִני ה' ִי8ְָרֵאל ַלה  .'ְוט0

 ):315' עמ(ג בביאור הפסוק "לבכתב הר

הנה זאת הנה זאת הנה זאת הנה זאת  – "'אמר אליה� לֹדֹרתיכ� כל איש אשר יקרב מכל זרעכ� אל הקדשי� וגו"

ש� פסוק (' בקדשי� לא יאכל'וזה יתבאר ממה שזכר אחר זה ; הקריבה היא לאכולהקריבה היא לאכולהקריבה היא לאכולהקריבה היא לאכול

 . כמו שיתבאר במעט עיו  ממה שנזכר בפרשת צו, כי על הנגיעה לא יתחייב כרת; )ד

שהרי אי� חיוב כרת על , הקריבה אל הקודשי" בטומאה היא הנגיעה בה"אי� לפרש ש

וכמו בפסוק ,  לפיכ: יש לפרש את איסור הקריבה שבפסוק כאיסור אכילה18;הנגיעה

דשי" בטומאה כמו הפסוק ונמצא שהפסוק מלמד חיוב כרת לאוכל ק. הבא ש"

ְמOתֹו ָעָליו"הביטוי בו וכ� מופיע , בפרשת צו וביאר . ק בפרשת צוכמו בפסו" ְוט1

 ):316' עמ(ג ביטוי זה "הרלב

מאתו עליו" ;  למדנו שלא יתחייב כרת אלא כשהיתה טומאתו עליו בשלמות– "וט0

ולזה ולזה ולזה ולזה , הנה אי  טומאתו עליו, כאלו תאמר שטבל, אבל א� התחיל להטהר מטומאתו

וכבר נתבאר ; כמו שהתבאר מהשורשי� הכוללי�כמו שהתבאר מהשורשי� הכוללי�כמו שהתבאר מהשורשי� הכוללי�כמו שהתבאר מהשורשי� הכוללי�, , , , אבל הוא לוקהאבל הוא לוקהאבל הוא לוקהאבל הוא לוקה, , , , לא יתחייב כרתלא יתחייב כרתלא יתחייב כרתלא יתחייב כרת

: מא שטבל והוא מחוסר כיפורי� מוזהר מאכילת קודשי� ממה שאמר ביולדתשהט

 ).ד, ב"ויקרא י(' בכל ֹקדש לא תגע'

ְמOתֹו ָעָליו"הביטוי  כשהיתה טומאתו "מלמד שחיוב כרת יש רק לאוכל קודשי" " ְוט1

כמו "פורי" אינו חייב כרת אלא מלקות יאבל א" הוא מחוסר כ, "עליו בשלמות

שבמקרה זה  ראוי לציי�. "המקו" התשיעי"דהיינו , "י" הכוללי"שהתבאר מהשורש

 . י� יולדתיקרו� מגובה ג" בדיוק הפסוק בעניהע

                                                                                                                      

,  ביולדת,ו� זהווהיכ� הזהיר על ע: "יד)יג'  הלח"יפ" הלכות פסולי המוקדשי� "ראה ג" רמב  16

דש ו יאכל קמפי השמועה למדו שזו אזהרה לטמא שלא, 'בכל קדש לא תגע'שהרי נאמר בה 

 "....קוד" שיטבול

וראה משנה נדה . א" מב"פמשנה כריתות ; " ש""ג ובפירוש הרמב" מד"יפנגעי" ה שנראה מ  17

 ה"פוראה ג" הלכות מטמאי משכב ומושב . א" מא"פ" הלכות מחוסרי כפרה "רמב. ו" מי"פ

 .ד"ה

,  שחייב על הנגיעהואי אפשר לומר: "...י בפרשת אמור"וראה רש; כא)כ, 'ז, ראה פרשת צו  18

וא" על הנגיעה חייב לא , שהרי נאמר כרת על האכילה בצו את אהר� שתי כריתות זו אצל זו

 .ב" עוזבחי" מה, ז, וראה ספרא אמור פרשה ד; "הוצר: לחייבו על האכילה
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    שיכור משאר משכרי� שעבד במקדששיכור משאר משכרי� שעבד במקדששיכור משאר משכרי� שעבד במקדששיכור משאר משכרי� שעבד במקדש. . . . הההה

, 'ויקרא י(האזהרה והעונש על עבודה במקדש מתו: שכרות מופיעי" בפרשת שמיני 

 ):יא)ח

 ַאIָה =ָבֶניH ִא7Iָ 6ְֹבֲאֶכ� ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ָכר Eל Iְ3ְIֵָכר Eל Iְ3ְIֵָכר Eל Iְ3ְIֵָכר Eל Iְ3ְIֵַיִי  ְו3ֵַיִי  ְו3ֵַיִי  ְו3ֵַיִי  ְו3ֵ. ֶאל Eֲהֹר  ֵלאֹמר' ַוְיַד6ֵר ה

ת= ת=ְו;א ָתמ0 ת=ְו;א ָתמ0 ת=ְו;א ָתמ0 Oַת עֹוָל� ְלֹדֹרֵתיֶכ�ְו;א ָתמ0 =ְלַהְבִ:יל 6ֵי  ַהOֶֹד3 =ֵבי  ַהֹחל =ֵבי  ַהDֵָמא =ֵבי  .  ח0

Oִי� ֲא3ֶר ִ:6ֶר. ַהDָהֹור  . ֲאֵליֶה� 6ְַיד ֹמ3ֶה'  ה=ְלהֹוֹרת ֶאת 6ְֵני ִי8ְָרֵאל ֵאת ָ/ל ַהח0

 19:)ב" עכריתות יג(בעניי� אזהרה זו מצאנו מחלוקת משולשת בברייתא בגמרא 

אי  , ושכר: למוד לומרת? אפילו מגתו,  יכול אפילו כל שהוא–יי  אל תשת : נו רבנ ת

 תלמוד לומרא� כ  מה , יו�' רביעית יי  ב  מ? וכמה כדי לשכר, אסור אלא כדי לשכר

 –יי  : יהודה אומר' ר; יי  מוזהרי  עליו כל שהוא ומוזהרי  עליו מגתו, ומר ל'ל? יי 

?  יי למוד לומרא� כ  מה ת, ושכר: למוד לומרת? שאר משכרי  מני , אי  לי אלא יי 

יי  אל תשת : אלעזר אומר' ר; ועל שאר המשכרי  באזהרה, לומר ל' על היי  במיתה

או נת  לתוכו מי� כל , הא א� הפסיק בו, תו שלא תשתהו כדר' שכרו–ושכר אל תשת 

 .  פטור–שהוא 

ר משאר משכרי� שעבד כֹויענייננו כא� בשאלה מה דעת כל אחד מהתנאי" בעניי� ש

אי� אסור אלא  ",עוסק באיכותו של היי�" ַיִי� ְוֵ/ָכר"הביטוי , לדעת תנא קמא. במקדש

 היי� שעל שתייתו מתחייבי" ולכ� לדעתו רביעית יי� ב� ארבעי" יו" הוא, "כדי לשכר

שסבר שהפסוק , הוא הדי� לדעת רבי אלעזר. ואי� כל אזכור לשאר משכרי�, מיתה

אבל ג" הוא אינו ,  מזוג במי" ומפסיקהוציאול, "כדר: שכרותו"מזהיר על שתייה 

מהדורת  ,לא תעשה עג(� בהשגותיו לספר המצוות "כ: כתב הרמב. מזכיר שאר משכרי�

 ):רפח' עמ, א"ושלי" תשמיר, ד שעוועל"רח

 כמו לא על שאר המשכרי" כלללא על שאר המשכרי" כלללא על שאר המשכרי" כלללא על שאר המשכרי" כללהרי לדעת תנא קמא אינו חייב אלא על היי� 

אלעזר ' ור. הנזיר אבל על כל הראוי לשכר כשעור הראוי לשכר חייב אפילו שתאו מזוג

 וג" לא על היי� אלא בדר: השכרות שאינו חייב על שאר המשכרי" כללשאינו חייב על שאר המשכרי" כללשאינו חייב על שאר המשכרי" כללשאינו חייב על שאר המשכרי" כללסובר ג" כ� 

 . לאאבל במזוג או במפסיק 

" שאר משכרי�" הלומד ריבוי ל,היחיד שמזכיר שאר משכרי� הוא רבי יהודה

ועל שאר , על היי� במיתה "–א: הוא מחלק בי� יי� לשאר משכרי� ; "ְוֵ/ָכר"מהמילה 

 ".משכרי� באזהרה

                                                 

 . נוספי"כתבי יד וFlorence II-I-7י "מתוק� על פי כ  19
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" "הרמב .יש לפסוק כאחת משיטות התנאי", כדרכ" של פסקי הלכה, בכל אופ�

 ):ב)א'  הלא"פהלכות ביאת המקדש (פסק כ: 

וא� נכנס , כנס מ  המזבח ולפני�י א� שתה יי  אסור לו לה,כל כה  הכשר לעבודה

 והוא שישתה ".ולא תמותו" אמר שנ, עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמי�,ועבד

 אבל א� שתה פחות מרביעית ,רביעית יי  חי בבת אחת מיי  שעברו עליו ארבעי� יו�

או ששתה יי  מגתו בתו' , או מזגה במי�, סיק בהוהפיי  שתה רביעית שאו , יי 

שתה יתר מרביעית מ  . פטור ואינו מחלל עבודה, אפילו יתר מרביעיתיו� ארבעי� 

 חייב מיתה ופוסל , שהפסיק ושתה מעט מעט$ על פי שהיה מזוג וא$ על פי א,היי 

 .העבודה

כור יוא שוא� נכנס ועבד וה, כנס למקדשי אסור לה,רי יכור משאר המשכיהיה ש

שאי  ,  הרי זה לוקה ועבודתו כשרה,להי אפילו מ  החלב או מ  הדב,משאר המשכרי 

 . כור מ  היי יואי  מחלל עבודה אלא ש, חייבי  מיתה אלא על היי  בשעת העבודה

. כור משאר משכרי� הוא באזהרהיבהלכה ב משמע לכאורה שפסק כרבי יהודה שהש

 ):קיז'  עמ,לא תעשה עג(כ: כתב ג" בספר המצוות 

מצוה עג שהזהירנו מהכנס למקדש או להורות בדבר מדיני התורה בהיותנו שכורי� 

ולהורת את בני ' בבאכ� אל אהל מועד וגו' יי  ושכר אל תשת וגו' והוא אמרו ית

וא� שתה מ  המשכרי  . וא� עבד והוא שתוי חייב מיתה בידי שמי�... 'ישראל וגו

ולשו  ספרא יי  ושכר אל תשת אי  לי ...  ולא מיתהזולת היי  ועבד חייב מלקות לבד

 על היי  , א� כ  למה נאמר יי .אלא יי  מני  לרבות שאר המשכרי  תלמוד לומר ושכר

 ...במיתה על שאר כל המשכרי� באזהרה

" ג" בספר המצוות שא" שתה משאר משכרי� ועבד "על פי הספרא כתב הרמב

ורבי (" כדעת תנא קמא "סק הרמבאול" בהלכה א פ 20.חייב מלקות ולא מיתה

 21.)ש" הלכה ב(כס� משנה בעל  כלשונו של ,יש לתמוהלכאורה ו, )אלעזר

כיו  שרבינו פסק בתחלת הפרק לומר דאיכא איסורא בפחות מרביעית וביי  מגתו 

והוי כמזכה שטרא לבי תרי ויש לתמוה למה והוי כמזכה שטרא לבי תרי ויש לתמוה למה והוי כמזכה שטרא לבי תרי ויש לתמוה למה והוי כמזכה שטרא לבי תרי ויש לתמוה למה  היא' פסק כא  כרבי יהודה ,כתנא קמא

 . דדדד""""לא השיגו הראבלא השיגו הראבלא השיגו הראבלא השיגו הראב

                                                 

 המשולשת של תנא קמא רבי יהודה ורבי ב מובאת המחלוקת)א, בספרא שמיני פרשה א  20

לאור זאת לא ברור מדוע . " מופיעי" במפורש בש" רבי יהודה"והדברי" שכתב הרמב, אלעזר

כדי לדחות את הספרא " סת" ספרא רבי יהודה"� בהשגותיו לספר המצוות לכלל "נצר: הרמב

וקרי , כרבי אלעזרהלכה : "על מנת לפסוק כרבי אלעזר כדברי הגמרא בכריתות ש"(מ� ההלכה 

 .ושמא היתה לו גרסה אחרת בספרא"). טובינא דחכימי: רב עליה דרבי אלעזר

 .א חלק א סימ� שסג"תשובות הרשב: וראה באריכות  21
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 22:כתב" יי� ושכר"בביאורו לביטוי . ג"בדברי הרלבעתה � נעיי

, מיי  שיהיה שכרמיי  שיהיה שכרמיי  שיהיה שכרמיי  שיהיה שכררוצה לומר , תנאית' ושכר'ו "הנה תהיה וא, ולפי שה3ֵָכר הוא יי 

 . והוא היי  שעברו עליו ארבעי� יו�

אינו בא לרבות שאר " ַיִי� ְוֵ/ָכר"כדעת תנא קמא שהביטוי , אפוא, ג כתב"הרלב

אול" . " בהלכה א"וכדברי הרמב, "יי� שיהיה שכר ",יכות היי�למד על אלמשקי� אלא 

אלא שלא נצר: לדברי רבי יהודה , " בהלכה ב"ג המשי: וכתב ג" כדברי הרמב"הרלב

 ":המקו" התשיעי"אלא למד על פי " ַיִי� ְוֵ/ָכר"מהביטוי 

אי  ראוי  23,כמו החלב ומה שידמה לו, וראוי שיתבאר מזה שהשיכור משאר המשכרי 

, אבל לא יתחייב על זה מיתה; כי מפני בלבול המחשבה הזהירה התורה בזה, ישמשש

ולא נלמד ממנו למיתה מה שלמטה ממנו , כי התורה לא חייבה מיתה אלא על היי 

והנה ; אבל יתבאר שהוא בלאו לפי מה שהתבאר בשורשי� הכוללי�, בפועל השכרות

לפי שלא יתחייבו מיתה ,  למיתההזכירה התורה היותר מגונה והיותר חזק בפועל הזה

 .אלא עליו

יי� : "פירושו, כאמור, "ַיִי� ְוֵ/ָכר("התורה כתבה אמנ" א: ורק אזהרה על שתיית יי� 

 אינה אופיינית א: –" בלבול המחשבה "–אול" הסיבה לאזהרה זו , )24"שיהיה שכר

היותר "א � שהתורה הזכירה מיתה ביי� שהוומכיו. ורק ליי� אלא ג" למשקי� נוספי"

רק בשתיית היי� יש , "המקו" התשיעי"לאור , ממילא, "מגונה והיותר חזק בפועל הזה

אלא , ה" בכלל האזהרה אבל ג" שאר משקי� ששיי: בה" טע" האזהרה, חיוב מיתה

 . שהעונש ביחס אליה" הוא מלקות ולא מיתה

 25:ג ג" בחלק התועלות"כ� כתב הרלב

 וא� ,שהזהיר שלא יכנס כה  שתוי יי  לעבודהוהוא מה , התועלת הששי הוא במצוות

שהוא , ולפי ששיעור השתייה הוא מלוא לוגמיו... עבד חייב מיתה בידי שמי�

                                                 

 .252' עמ, ט, פרשת שמיני י  22

, חלק ב, וראה ג" פרשת נח. ג ש""כה ובדברי הרלב, 'ראה שופטי" ה, על החלב כמשכר  23

 ).178' עמ( ש" 16ה התועלת הראשו� והער

שא" , ופירושו. י"לשו� רש,  יי� דר: שכרותו–יי� ושכר אל תשת : "ט, '� ויקרא י"השווה רמב  24

לא על , ודעתו של הרב שלא הוזהרו אלא על היי�. או שנת� לתוכו מעט מי" פטור, הפסיק בו

משה על שאר ' אבל על דעת הרב ר. וכ� הדבר לפי דעתי. ונלמוד שכר מ� הנזיר, שאר המשכרי"

 ".ושכר כפשוטו, המשכרי" באזהרה

 .323' עמ, התועלת הששי  25
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. לא א� הפסיק בו,  הנה לא ינהג זה הדי  אלא כששתה רביעית יי  בבת אחת26,רביעית

כי , שלא עברו עליו ארבעי� יו�, לא שיהיה יי  מגתו, והוא שיהיה נכנס בגדר היי 

וכ  א� מזגֹו . כי שמריו ה� עמו, כי לא נשלמה הוייתו, אינו עדיי  נכנס בגדר היי 

כי אינו משכר באופ  היותו משכר ,  לא יקרא שתוי יי –במי� ושתה ממנו רביעית 

 ע� מה שיש  ע� מה שיש  ע� מה שיש  ע� מה שיש ––––ולפי שזאת האזהרה היתה מפני בלבול מחשבת השיכור ולפי שזאת האזהרה היתה מפני בלבול מחשבת השיכור ולפי שזאת האזהרה היתה מפני בלבול מחשבת השיכור ולפי שזאת האזהרה היתה מפני בלבול מחשבת השיכור . כשהוא חי

שהוא הפ' המכוו  שהוא הפ' המכוו  שהוא הפ' המכוו  שהוא הפ' המכוו  , , , , ביא לרדיפת התאוותביא לרדיפת התאוותביא לרדיפת התאוותביא לרדיפת התאוותכי הוא המכי הוא המכי הוא המכי הוא המ, , , ,  לשתיית היי  לשתיית היי  לשתיית היי  לשתיית היי בהמש'בהמש'בהמש'בהמש'מהגנ=ת מהגנ=ת מהגנ=ת מהגנ=ת 

 למדנו שאי' ששתה היי  באופ  שיתכ  בו השכרות הוא  למדנו שאי' ששתה היי  באופ  שיתכ  בו השכרות הוא  למדנו שאי' ששתה היי  באופ  שיתכ  בו השכרות הוא  למדנו שאי' ששתה היי  באופ  שיתכ  בו השכרות הוא ––––בזאת העבודה הנכבדת בזאת העבודה הנכבדת בזאת העבודה הנכבדת בזאת העבודה הנכבדת 

וא$ , אפילו מיי  מזוג, ולזה יתבאר שא� שתה יותר מרביעית. מוזהר מאלו הדברי�מוזהר מאלו הדברי�מוזהר מאלו הדברי�מוזהר מאלו הדברי�

כבר נתבאר זה בשלישי .  חייב מיתה וחילל עבודתו–ועבד , על פי שהפסיק בו

לפי שה� לפי שה� לפי שה� לפי שה� , , , , כמו החלב והדומה לוכמו החלב והדומה לוכמו החלב והדומה לוכמו החלב והדומה לו, , , , ול� א� היה שיכור משאר המשכרי ול� א� היה שיכור משאר המשכרי ול� א� היה שיכור משאר המשכרי ול� א� היה שיכור משאר המשכרי ואואואוא 27.מכריתות

, א' אינו חייב מיתה א� עבדא' אינו חייב מיתה א� עבדא' אינו חייב מיתה א� עבדא' אינו חייב מיתה א� עבד, , , , בגנ=ת למטה משתוי יי  הנה הוא מוזהר שלא לעבודבגנ=ת למטה משתוי יי  הנה הוא מוזהר שלא לעבודבגנ=ת למטה משתוי יי  הנה הוא מוזהר שלא לעבודבגנ=ת למטה משתוי יי  הנה הוא מוזהר שלא לעבוד

 28.כבר נתבאר זה בשביעי מבכורות. ולא חילל עבודתו

     קרוע בגדי" ופרוע ראש שנכנסו מ� המזבח ולפני" ולא עבדו קרוע בגדי" ופרוע ראש שנכנסו מ� המזבח ולפני" ולא עבדו קרוע בגדי" ופרוע ראש שנכנסו מ� המזבח ולפני" ולא עבדו קרוע בגדי" ופרוע ראש שנכנסו מ� המזבח ולפני" ולא עבדו,,,,שתוי יי�שתוי יי�שתוי יי�שתוי יי�. . . . וווו

אזהרה ועונש דומי" אמורי" ג" ביחס . י יי� ראינו לעיליהעונש לשתואת האזהרה ו

 ):ו, 'ויקרא י(לקרוע בגדי" ופרוע ראש 

ָרא3ֵיֶכ� Eל Iְִפָרע= =ִבְגֵדיֶכ� ;א ִתְפֹרמ= ָרא3ֵיֶכ� Eל Iְִפָרע= =ִבְגֵדיֶכ� ;א ִתְפֹרמ= ָרא3ֵיֶכ� Eל Iְִפָרע= =ִבְגֵדיֶכ� ;א ִתְפֹרמ= ָרא3ֵיֶכ� Eל Iְִפָרע= =ִבְגֵדיֶכ� ;א ִתְפֹרמ= ַוAֹאֶמר ֹמ3ֶה ֶאל Eֲהֹר  =ְלֶאְלָעָזר =ְלִאיָתָמר 6ָָניו 

ת= ת=ְו;א ָתמ0 ת=ְו;א ָתמ0 ת=ְו;א ָתמ0  . ' ַוֲאֵחיֶכ� ָ/ל 6ֵית ִי8ְָרֵאל ִיְב/= ֶאת ַהKְֵרָפה ֲא3ֶר 8ַָר$ ה ְוַעל ָ/ל ָהֵעָדה ִיְקֹצ$ְו;א ָתמ0

פסוקי" , ש"" (ֵא/ ָזָרה ֲאֶ/ר <א ִצIָה ֹאָת""בעקבות מות" של נדב ואביהוא בהקריב" 

נצטוו אלעזר ואיתמר בני אהר� הנותרי" שלא לפרוע את ראשיה" ולא לפרו" ) ב)א

העונש הצפוי לה" א" יפרעו ראשיה" . הוג מנהגי אבלותדהיינו לא לנ, את בגדיה"

ענש יבפשטות הכוונה היא שה" צפויי" לה. ויפרמו בגדיה" בניגוד לציווי הוא מיתה

)251' עמ(ג "כ: הטעי" הרלב. א" ימשיכו בעבודת" במשכ� פרועי ראש וקרועי בגדי"

250:( 

                                                 

אכ� שיעור מלוא לוגמיו ). 187' עמ(כט , ג ג" בפרשת אחרי מות טז"כ: עולה מדברי הרלב  26

 ובתוספות ,עיי� יומא פ. א: זיהוי" זה ע" זה צרי: עיו�, ושיעור רביעית שיעורי" קרובי" ה"

ושדי חמד אסיפת דיני" מערכת יו" הכפורי" , ו: מצוה שיג אות זוראה עוד מנחת חינ. ש"

 .סימ� ג אות ז

 .ב" עראה כריתות יג  27

 .ב" עראה בכורות מה  28
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תו' ומה שאמר אחר זה ה א� עברו על אלו אשר יורה שכבר יתחייבו מית ',ולא תמ0

לא , הוא מבואר שזה יהיה א� עשו עבודת� בהיות� בזה האופ  מהניוול, האזהרות

 . א� לא שימשו במקדש כלל בהיות� בזה האופ 

בהמש: הדברי" מבאר . עונש המיתה הוא למקרה שיעבדו פרועי ראש וקרועי בגדי"

בשני  בדמקור להגבלת חיוב מיתה בידי שמי" לשעת העבודה בלאת הג "הרלב

 : כ: הוא כותב. אופני"

אשר הניוול בה יותר חזק , וזה דבר נלמדהו ממה שהזכירה התורה בעני  שתיית היי 

כי הוא יבלבל 8כל הכה  וימנעהו מהשיג הכוונה אשר בעבורה , יתעלה' בחוק ה

א� לא מצד , מיתה וע� כל זה לא חייבה התורה בו, יעשה מה שיעשה מהעבודות

, ועוד. תבאר שחיוב המיתה הנזכר בזה המקו� הוא א� עשו העבודהולזה י; העבודה

למה ייוחד בזה כה  גדול מבי  , שא� היתה זאת האזהרה אפילו שלא בשעת עבודה

; )י, א"ויקרא כ ("את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפֹר�"שנאמר בוU , שאר הכהני�

ולזה נמנעה , שירצהכ, ותמיד הוא משמש, ואמנ� ייוחד בזה מפני היותו תמיד במקדש

, ואמנ� כה  הדיוט אינו משמש אלא בעת המשמר שלו; ממנו הפריעה והפרימה תמיד

 . ולזה לא היתה זאת האזהרה לו תמידיית כמו העני  בכה  גדול

, 'ויקרא י(כ: מפורש בתורה . שתויי יי� חייבי" מיתה רק א" היו שתויי" בעת העבודה

תIַיִי� ְוֵ/ָכר 5ל Bְ/ְBֵ): "ט עבודה ".  ַאBָה IָבֶניC ִאEְ KBָֹבֲאֶכ" ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְו<א ָתמ1

, במקדש במצב שכרות היא חמורה יותר מאשר עבודה בראש פרוע ובבגדי" פרומי"

� וכיו. � שרק השכרות מונעת מהכה� להשיג את הכוונה הרצויה בעת העבודהוכיו

קל וחומר שפרוע ראש וקרוע , זהששתוי יי� מתחייב מיתה א: ורק א" עבד במצב 

 .אבל א" לא עבד אינו חייב מיתה, בגדי" יתחייב מיתה רק א" עבד כ:

לכה� הגדול יש ציווי מיוחד שלא לפרוע את : ג לומד זאת ג" באופ� נוס�"הרלב

היה בי� בשעת ההדיוטות אילו הציווי ביחס לכהני" . ראשו ולא לפרו" את בגדיו

. תה התורה צריכה לייחד ציווי לכה� גדולי לא הי,העבודה ובי� שלא בשעת עבוד

 אסור לפרוע את הואגדול מלמדת שרק ה העובדה שייחדה התורה ציווי לכה� ,אמנ"

, ותמיד הוא משמש, מפני היותו תמיד במקדש", ראשו ולפרו" את בגדיו תמיד

כה� הדיוט משמש רק בעת המשמר שלו ולכ� האזהרה ביחס אליו , לעומתו". כשירצה

 .   אינה תמידית בי� בשעת עבודה ובי� שלא בשעת עבודה

פרוע ראש ,  יש לברר מה דינו של כה� הדיוט שנכנס למקדש בהיותו שתוי יי�,אכ�

 .א: לא עבד, או קרוע בגדי"

 ):קיז'  עמ,לא תעשה עג(" בספר המצוות "� שתוי יי� כתב הרמביבעני
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כנס מבי  האול� יפשר לה� להוזה כי שתויי יי  אי א. לוק בעונש לאו זהיויש ח

וא� עבד והוא שתוי חייב מיתה בידי . וא� נכנס חייב מלקות. ולמזבח ע� כל ההיכל

 . שמי�

הוא הדי� ג" ביחס לקרוע .  לוקה–אבל א" נכנס ולא עבד , שתוי יי� שעבד חייב מיתה

)קלז'  עמ,קסד)לא תעשה קסג(" בספר המצוות "כ: כתב הרמב. בגדי" ולפרוע ראש

 ):קלח

כנס למקדש מגודלי שער כמו שיעשו האבלי� שלא ימצוה קסג שהזהיר הכהני� מלה

כלומר . והעובר על לאו זה במיתה... והוא אמרו ראשיכ� אל תפרעו. יספרו שער�

. ובכלל ואלו שבמיתה פרועי ראש מאמרו ולא תמותו. מש והוא פרוע ראשיבשש

 . א באזהרה ולא במיתהא באזהרה ולא במיתהא באזהרה ולא במיתהא באזהרה ולא במיתהאול� כשנכנס למקדש והוא פרוע ראש ולא עבד הרי הואול� כשנכנס למקדש והוא פרוע ראש ולא עבד הרי הואול� כשנכנס למקדש והוא פרוע ראש ולא עבד הרי הואול� כשנכנס למקדש והוא פרוע ראש ולא עבד הרי הו

' כנס למקדש וה� קרועי בגדי� והוא אמרו יתימצוה קסד שהזהיר הכהני� מלה

שדי  פרועי , וכל מי שעבד ובגדיו קרועי  הוא ג� כ  חייב מיתה... ובגדיכ� לא תפרמו

 ... כנס למקדש בדר' זה הוא בלאוכנס למקדש בדר' זה הוא בלאוכנס למקדש בדר' זה הוא בלאוכנס למקדש בדר' זה הוא בלאוננננואול� הואול� הואול� הואול� ה. ראש וקרועי בגדי� אחד

לקרוע בגדי" או לפרוע ראש שנכנסו למקדש ולא  ,על די� זה של מלקות לשתוי יי�

'  עמ,לא תעשה עג(נעיי� בחלק מדבריו . � בהשגותיו לספר המצוות"חלק הרמב עבדו

 29:)רפט)רפח

ויש בעונש מניעה זו הפרש כי שתויי יי  אי  לו להכנס מבי  'וכ  מה שאמר הרב 

וא שתוי הוא חייב וא� עבד וה, וא� נכנס חייב מלקות, האול� ולמזבח ע� כל ההיכל

ג� זו האזהרה שהוא מזכיר לשתויי יי  בלא עבודה אזהרה בלא ג� זו האזהרה שהוא מזכיר לשתויי יי  בלא עבודה אזהרה בלא ג� זו האזהרה שהוא מזכיר לשתויי יי  בלא עבודה אזהרה בלא ג� זו האזהרה שהוא מזכיר לשתויי יי  בלא עבודה אזהרה בלא ', מיתה בידי שמי�

 שזה הכתוב יי  ושכר אל תשת אתה ובני' את' בבאכ� אל ,,,,לא ידעתי לה מקו�לא ידעתי לה מקו�לא ידעתי לה מקו�לא ידעתי לה מקו�, , , , מיתהמיתהמיתהמיתה

: בדפוסי�(אהל מועד א� הוא אמור אפילו בביאה ריקנית רצוני לומר בלא שעביד 

וא� הוא , חייב הוא עליה מיתה שנאמר בו ולא תמותוא� כ  ) אפילו שלא יעבוד

יהודה ' אבל ר. בביאת עבודה בלבד א� כ  ביאה בלא עבודה מני  תצא אזהרה שלו

ועל , ועל שניה� הוא אומר אל תשת, שחלק בי  יי  ושכר לפי ששניה� הוזכרו בכתוב

ה לא ה לא ה לא ה לא אבל ביאה ריקנית וביאת עבודאבל ביאה ריקנית וביאת עבודאבל ביאה ריקנית וביאת עבודאבל ביאה ריקנית וביאת עבוד, החמור שבה� ולא תמותו מדפרט רחמנא יי 

וג� ... והנה הרב תופש לו זו השטה ג� בפרועי הראש וקרועי בגדי�. הוזכרו שתיה�הוזכרו שתיה�הוזכרו שתיה�הוזכרו שתיה�

ש� לא נתבררו דבריו מני  לו אזהרה בכניסה בלא עבודה מאחר שהכתוב ראשיכ� אל 

כי , תפרעו ובגדיכ� לא תפרומו אינו אלא בשעת עבודה לאמרו יתבר' ולא תמותו

דיו לא יפרו� אומר הרב שהוא תוספת בו הכתוב בכה  גדול את ראשו לא יפרע ובג

                                                 

במאמר במקו" הזה שבושי" : אמר הכותב): "שטז' עמ(וראה דבריו בהשגתו ללא תעשה קסג   29

מ� התורה אבל היא כבר הזכרתי מה" שאזהרת הנכנס למקדש פרוע ראש או שתוי יי� אינה 

 ".ג"מעלה מדבריה" ובארתי זה במצוה ע
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ובשביל זו , שאפילו שלא בשעת כניסה למקדש לא הותר לו שיקרע על מת שימות לו

 הכניסה בכה  הדיוט שלא בשעת עבודה � כ א, התוספת כפל מניעה זו בכה  גדול

 . שתהא בלאו מני 

 אילו .� היא שאי� שו" מקור לדי� מלקות בכניסה ללא עבודה"טענתו של הרמב

לשו� . העונש היה מיתה כמפורש בפסוק, הפסוק האוסר שתיית יי� היה אוסר זאת

יי� ושכר לדעת : לדוגמה(עונשי" קיימי" רק למקרי" המופיעי" במפורש בפסוק : אחר

 ). רבי יהודה

 ): ו"ט הא"פ(" "בהלכות ביאת המקדש פסק הרמב

 או ,י� והוא שתוי יי  א� נכנס מ  המזבח ולפנ, שכל כה  הכשר לעבודהיראה לייראה לייראה לייראה לייייי

$ $ $ $ אאאא , או קרוע בגדי� כדר' שקורעי  על המתי�, או פרוע ראש,רי יכור משאר המשכיש

 ונכנס בשעת , הואיל והוא ראוי לעבודה.... הרי זה לוקה הרי זה לוקה הרי זה לוקה הרי זה לוקה,,,, שלא עבד עבודה שלא עבד עבודה שלא עבד עבודה שלא עבד עבודהייייפפפפל ל ל ל עעעע

 .  לוקה,כנסי והרי הוא מוזהר שלא י,העבודה מנוול ככה

ג" על כ:  ,30.""מסברתו של הרמבנכנס ולא עבד הוא כה� שחיוב מלקות ל, כלומר

 ):רפט' עמ(� באופ� דומה "הגיב הרמב

וג� ש� לא פירש אזהרה וג� ש� לא פירש אזהרה וג� ש� לא פירש אזהרה וג� ש� לא פירש אזהרה ... וראיתי בחבורו הגדול שהיא סברא עלתה בדעתו של הרב

 . זו מהיכ זו מהיכ זו מהיכ זו מהיכ 

ג בפרשת שמיני בחלק "לעניי� זה התייחס הרלב. ג"דברי הרלבפנה עתה שוב לנ

  31:וכ: כתב, התועלות

שראויי  , � ששתוי יי  או קרוע בגדי� או פרוע ראשויתבאר מהשורשי� הכוללי

א� לא א� לא א� לא א� לא , , , , וא$ על פי שאינ� במיתהוא$ על פי שאינ� במיתהוא$ על פי שאינ� במיתהוא$ על פי שאינ� במיתה; ; ; ; מוזהרי  מלהכנס מ  המזבח ולפני�מוזהרי  מלהכנס מ  המזבח ולפני�מוזהרי  מלהכנס מ  המזבח ולפני�מוזהרי  מלהכנס מ  המזבח ולפני�, לעבודה

 . כבר נתבאר זה בספרא. ואחד כניסה ואחד יציאה; עבדועבדועבדועבדו

                                                 

איגרת לרבי פנחס (תמג )תמב' עמ, ז"ירושלי" התשמ, י שילת"מהדורת ר, ""רמבאיגרות הראה   30

ואי� דעת: צלולה , מפני שה" בלא ראיה, וזה שאמרת שתמצא בחבור דברי" הנסתרי": ")הדיי�

וכתבתי , ברי" שהוצאתי אות� מפלפולי ומדעתי לא היה ל: לומר כ� אלא אלו היו בחבור ד–

ודבר שהוא מפלפולי אומר ... וזה לא עשיתי אותו מעול", ולא הבאתי עליה� ראיה, אות� סת"

אמנ" בספר ". 'מכא� אתה למד שהדבר כ: וכ:': או אני אומר', יראה לי שהדבר כ: וכ:': בפרוש

ספר המצוות שביאר את ב� " רמבוראה, ד, " מ� הספרא שמיני פרשה א"המצוות ציטט הרמב

וראה ביאורו ש" , )רפט' עמ" (ומ� הדומה בעיני שכל זה טעות"והוסי� , ""הבנתו של הרמב

 מעניינת הערתו של ,בכל אופ�). " מהספרא ש""ד על פסק הרמב"וכבר השיג הראב(באריכות 

ו כדפריש ולפי שראה רבינו דהאי בשעת עבודה דקתני בסיפרא אפשר לפרש: "הכס� משנה ש"

 ".� כתב די� זה בדר: יראה לי ולא כתבו סת""הרמב

 .322' עמ, התועלת השלישי והרביעי  31
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כבר הזכרנו את טע" האזהרה לעבוד ". המקו" התשיעי"ג מבאר די� זה על פי "הרלב

כתב . את טע" האזהרה לעבוד קרוע בגדי" ופרוע ראשכעת נבאר ו, בשכרות

 32:ג"הרלב

שלא יכנסו מנוולי� , יתעלה' והנה נמנעה לכהני� הפריעה והפרימה לכבוד ה

 .אבל יכנסו בבגדי כהונה יהיו לה� לכבוד ולתפארת, בעבודתו

 ):ב, ח"שמות כ(בפרשת תצוה מצווה משה 

HִחיB  ֲהֹרEֶרת ְוָע8ִיָת ִבְגֵדי ֹקֶד3 ְלBֶרתְלָכבֹוד =ְלִתְפBֶרתְלָכבֹוד =ְלִתְפBֶרתְלָכבֹוד =ְלִתְפBְלָכבֹוד =ְלִתְפ . 

א הפ: כוונת התורה שיהיו בגדי יבראש פרוע ובבגדי" פרומי" ה' הכניסה לעבודת ה

כתב ? אול" מה טע" וחשיבות יש לכבוד זה ולתפארת זו 33."ְלָכבֹוד IְלִתְפOֶרת"הקודש 

 ): 321'  עמ–התועלת השלישי והרביעי (ג בפרשת שמיני בחלק התועלות "הרלב

והוא האזהרה לכהני� מלשמש פרועי ראש , שלישי והרביעי הוא במצוותהתועלת ה

לכבוד , כי כמו שהקפידה התורה שיהיו לה� בגדי� לכבוד ולתפארת. וקרועי בגדי�

כ  הקפידה התורה שלא יהיו פרועי ראש וקרועי , ובזולת� לא ישמשו, יתעלה' ה

ו מפני זה זאת העבודה ו מפני זה זאת העבודה ו מפני זה זאת העבודה ו מפני זה זאת העבודה כדי שלא יבזו� ישראל בלב� ויהיה זה סיבה אל שיבזכדי שלא יבזו� ישראל בלב� ויהיה זה סיבה אל שיבזכדי שלא יבזו� ישראל בלב� ויהיה זה סיבה אל שיבזכדי שלא יבזו� ישראל בלב� ויהיה זה סיבה אל שיבז, בגדי�

אשר מפני הטעות ההוא נסתבכו , הלא תראה כי ישראל בתעות� בדעותיה�. הנכבדתהנכבדתהנכבדתהנכבדת

 ).יב, 'מלאכי א ("מֹגאל הוא וניבו נבזה אכלו' שלח  ה"אמרו כי , בעבודה זרה

הופעה מרושלת . ישנה השפעה גדולה על ע" ישראל' להופעת" החיצונית של כהני ה

ויהיה זה סיבה אל שיבזו מפני זאת העבודה , ראל בליב"יבזו" יש"עלולה לגרו" ש

 . בעיני הע"' לעומת זאת הופעה מכובדת תגרו" לכבוד ה". הנכבדת

 בעיקר ביחס לכה� כי"שיי, וכ� הטע" לאיסור עבודה בשכרות, טע" זה לאיסור

א: קיימת ג" השפעה שלילית על ע" ישראל , שעובד במקדש באופני" מגוני" אלו

.  קרועי בגדי" ופרועי ראש,כורי"יש, ואפילו לא עובדי", ו נכנסי" למקדשבהיות כהני

 ".המקו" התשיעי" אבל אזהרה יש כא� על פי ,לכ� חיוב מיתה אמנ" אי� כא�

    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו". . . . זזזז

כל הדוגמאות היו על פי . ג"ראינו אפוא כמה דוגמאות משיטת ההיסק של הרלב

. פתיחה לביאור התורה שלוג ב"שהציג הרלב" המקומות"מתשעת " המקו" התשיעי"

                                                 

 .250'  עמ,ו, פרשת שמיני י  32

ובשורש השלישי , )356' עמ(ובתועלת השני , )308' עמ(ג בפרשת תצוה ש" "ראה בדברי הרלב  33

 ).359' עמ(
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שא� , אלא על דוגמאות רבות כיוצא בה�, דוגמאות אלו לא ללמד על עצמ� בלבד יצאו

 .ג תורה שבעל פה ע" תורה שבכתב בעזרת כללי היסק לוגיי""בה� קושר הרלב

ג "והוא ששיטתו של הרלב, בדוגמאות אלו שראינו עלה בידינו רווח נוס�, אכ�

א� רווח נוס� זה בא . " שתהו באשר למקור""סקי הרמבהועילה להצעת מקורות לפ

 . ללמד על דוגמאות רבות כיוצא באלו
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המועדי" 
 במקדש
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    הרב איתי אליצורהרב איתי אליצורהרב איתי אליצורהרב איתי אליצור

    צירו� יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרב� פסחצירו� יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרב� פסחצירו� יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרב� פסחצירו� יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרב� פסח

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

    זביחה על חמ9זביחה על חמ9זביחה על חמ9זביחה על חמ9. . . . אאאא

    מינוי החשוד על הטומאהמינוי החשוד על הטומאהמינוי החשוד על הטומאהמינוי החשוד על הטומאה. . . . בבבב

    שבעה נקיי" במיטהרת לקרב�שבעה נקיי" במיטהרת לקרב�שבעה נקיי" במיטהרת לקרב�שבעה נקיי" במיטהרת לקרב�. . . . גגגג

    התנכרו מעשיו לאביו שבשמי"התנכרו מעשיו לאביו שבשמי"התנכרו מעשיו לאביו שבשמי"התנכרו מעשיו לאביו שבשמי". . . . דדדד

    מינוי תינוק שנשבה לקרב� פסחמינוי תינוק שנשבה לקרב� פסחמינוי תינוק שנשבה לקרב� פסחמינוי תינוק שנשבה לקרב� פסח. . . . הההה

    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו"

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

מאמר זה יוצא מתו: נקודת הנחה שהמכשול היחיד העומד כיו" בינינו ובי� הקרבת 

השאלה הזאת כשלעצמה . ולא המכשול ההלכתי, קרב� פסח הוא המכשול הפוליטי

טבע" של מכשולי" . בה כא�נדונה כבר בבמות רבות ואי� ברצוני לשוב ולעסוק 

לכ� יש לדו� בשאלה מה . בפרט א" פועלי" להעלי" אות", פוליטיי" שה" נעלמי"

כאשר ע" ישראל עדיי� נמצא במצבו הרוחני כמו , יהיה הדי� א" במציאות של ימינו

במקרה כזה . נזכה ויוסר המחסו" הפוליטי ונוכל להקריב קרב� פסח, שהוא בימינו

הודי" שאינ" שומרי תורה ומצוות ויבקשו להימנות עמנו על ייתכ� שיבואו ג" י

האמנ" אפשר יהיה לַהמנות ? הא" לקבל אות"? מה עלינו לעשות במקרה כזה. הפסח

 ?אות" על הפסח

שהרי א" בכל השנה . כמוב� שבשאלה זאת מצווה עלינו לחזר על כל צדדי ההיתר

קל וחומר בליל , ודתואנו שואפי" לקרב את כל ע" ישראל לאביה" שבשמי" ולעב

ובו אנו מצIוי" במיוחד על הגדה לכל , שהוא המבחי� בי� ישראל לעמי", הפסח

פסח הוא החג שבו אנו ? ומי הוא הב� הזקוק להגדה יותר מאות" יהודי", הדורות

כבר בימי חזקיהו אנו מוצאי" שהוא ראה חשיבות ". כל דכפי� ייתי וייכול"אמוני" על 

וג" א" ה" לא ,  השכינה של כל ע" ישראל דווקא בפסחגדולה בקירוב" לפני

 : מקפידי" על קלה כחמורה אפילו בהלכות הפסח עצמו
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ִ/י ַר6ַת Oָ6ַָהל ֲא3ֶר ;א ִהְתַקָ:3= ְוַהְלִו�Aִ ַעל 3ְִחיַטת ַהGְָסִחי� ְלֹכל ;א ָטהֹור ְלַהְקִ:י3 

ל=  ;א ִהDֶָהר= ִ/י Bְכל= ֶאת ִ/י ַמְר6ִית ָהָע� ַר6ַת ֵמֶאְפַרִי�: 'ַלה  =ְמַנQֶה ִיKָשָכר =ְזב0

ָ/ל ְלָבבֹו :  ַהDֹוב ְיַכGֵר 6ְַעד'ַהGֶַסח 6ְ;א ַכָ/ת=ב ִ/י ִהְתFֵGַל ְיִחְזִקAָה= ֲעֵליֶה� ֵלאֹמר ה

 ).יח', דברי הימי� ב ל(   ֱא;ֵהי ֲאבֹוָתיו ְו;א ְ/ָטֳהַרת ַהOֶֹד3'ֵהִכי  ִלְדרֹו3 ָהֱא;ִהי� ה

: כלומר, ונל: מהקל אל הכבד, לכ� נדו� כא� בכמה בעיות הלכתיות שעלולות להתעורר

 .מהבעיה הקלה יותר לפתרו� הלכתי אל הכבדה יותר

    זביחה על חמ9זביחה על חמ9זביחה על חמ9זביחה על חמ9. . . . אאאא

עלול השוחט להיכשל , כאשר יש חשש שמא האיש שלפנינו לא ביער את כל חמצו

א" יש לאחד מבני  ,)ה עד"א ד"פסחי" סג ע( י"לשיטת רש. בעבירה על לא תעשה

וא" , "לא תזבח על חמ9 ד" זבחי"החבורה חמ9 ברשותו כל בני החבורה עוברי" על 

בצירו� אד" שיש ספק שמא יש ברשותו חמ9 עוברי" כל בני החבורה על ספק , כ�

 .איסור דאורייתא

 : " היא"לשו� הרמב, אמנ"

שנאמר לא תזבח על חמ� , חמ� ברשותו לוקההשוחט את הפסח בזמנו והיה לו כזית 

אחד השוחט ואחד הזורק את הד� ואחד , שלא יזבח הפסח והחמ� קיי�, ד� זבחי

 א� היה ברשות אחד מה� או ברשות אחד מבני חבורה ,המקטיר את האימורי 

   והפסח כשרהרי זה לוקההרי זה לוקההרי זה לוקההרי זה לוקהשאוכלי  פסח זה כזית חמ� בשעת הקרבתו 

 ). ה"א ה"קרב  פסח פ' הל( 

הא" הזורק והמקטיר , "הרי זה לוקה"" במילי" "כבר דנו האחרוני" מה כווונת הרמב

וכבר דנו אחרוני" ג" בשאלה מה דעתו של . או זה שברשותו החמ9, ה" הלוקי"' וכו

משמע שהוא סובר  ]תעשה קטו)לא[ בספר המצוות(" לגבי יתר בני החבורה "הרמב

שהרי ג" , ו נראה שאי� נפקא מינה בדברא: לענייננ, )שכל בני החבורה לוקי", י"כרש

די בכ: כדי שלא נוכל לאפשר לו להיות מנוי על , א" נניח שלהלכה רק הוא עובר

 ".לפני עיוור לא תית� מכשול"והעושה כ� עובר על , חבורתנו ולהכשילו

הא" נוכל לאפשר את צירופו לחבורה בתנאי שיבטל את ? מהו הפתרו� לדבר

 ?  באד" שאנו רק מסופקי" שמא יש בביתו חמ9ומה הדי�? החמ9 שבביתו

 : לגבי ביטול חמ9 כדי לאפשר הקרבת פסח מלמדת המשנה

ההול' לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסי  בבית חמיו ונזכר שיש 

 –  וא� לאו,יחזור ויבער – א� יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו ,לו חמ� בתו' ביתו
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 – יל מ  הנכרי� ומ  הנהר ומ  הלסטי� ומ  הדליקה ומ  המפולת להצ.מבטלו בלבו

 ). ז"ג מ"פסחי� פ(  יחזור מיד – ולשבות שביתת הרשות ,יבטל בלבו

כאשר כל אד" יכול בכל רגע להתקשר לבני משפחתו ולשכניו ולבקש , נראה שהיו"

, "יכול לחזור ולבער ולחזור למצוותו"כל אד" הוא במצב ש, מה" לבער את חמצו

באד" שאינו שומר , נוס� על כ:. וממילא אי� לצרפו לחבורה על סמ: הביטול בלב

שהרי יש , תורה ומצוות נראה שבלאו הכי לא נוכל לסמו: על ביטולו את החמ9 בלב

לחשוש שהוא לא באמת מתכוו� לעשותו כעפר האר9 ובכוונתו לאכול ממנו בימי 

ר במי שמבקש להימנות בערב פסח ובפרט א" מדוב(ומשו" כ: לא ביערו עד כה , החג

 ). לאחר שכבר חל איסור חמ9, אחר חצות

, בחליפי� או אגב קרקע, )א" עומדי" אנו קוד" חצות היו"(ג" מכירת החמ9 לגוי 

שהרי אנ� סהדי שמכירתו , לא תועיל במקרה שבכוונתו ליהנות מחמצו בתו: המועד

 .אינה נעשית בגמירות דעת

, א: אנו חוששי" שמא אינו דובר אמת, � לו חמ9לגבי אד" הטוע� שאי, אמנ"

א" אתה דובר : "ולומר לו, ד שאפשר לצרפו ולַהמנותו על הפסח בתנאי כפול"נלענ

אבל א" ; הרי אתה מנוי על הפסח ויש ל: רשות לאכול עמנו, אמת ואי� חמ9 ברשות:

".אינ: מנוי ואי� ל: רשות לאכול עמנו, יש ל: חמ9 במקו" כלשהו
1

ל מועיל  תנאי כפו

 : וכמו שמצאנו במשנה, כמו בכל התורה כולה, במינוי על הפסח

 זה ממנה עמו אחד מ  , זה מוש' לו אחד וזה מוש' לו אחד,שני� שנתערבו פסחיה�

 : זה בא אצל זה וזה בא אצל זה וכ' ה� אומרי�,השוק וזה ממנה עמו אחד מ  השוק

 – וא� של' הוא פסח זה ,שליידי' משוכות משל' ונמנית על  –א� שלי הוא פסח זה 

 ). א"ט מי"פסחי� פ( ידי משוכות משלי ונמניתי על של'

דר: זאת פותרת את הבעיה במקרי" שבה" רוב בני החבורה זהירי" באיסור חמ9 

א" יורכבו חבורות שלמות מאנשי" שאינ" , אמנ". והחשש הוא לגבי המיעוט

רווח נוס� שנפיק מהתניית . עינהתיוותר הבעיה ב, ולא ַיתנו תנאי זה, שומרי" מצוות

תנאי זה ע" כל המבקש להצטר� לחבורה הוא הצבת תמרור אזהרה ותזכורת למי 

  .שאיסור חמ9 אינו חמור אצלו וקיי" חשש ששכח לבערו

                                                 

 שיבי� שאנו באמת לא מזמיני" אותו ולא נותני" כדי, רצוי שהדבר ייאמר לו בלשו� שהוא מבי�  1

ולא , יש לומר זאת בנימה שבה מדברי" בני אד", כמו כ�. לו רשות להסב עמנו א" יש לו חמ9

שתגרו" למנוי לחשוב שאי� כא� , "סדר קבלת יהודי לפסח"כמי שמקריא טקסט מקודש מתו: 

לשהו והאיסורי" הופכי" כדרכ" של הדתיי" שממלמלי" לחש כ, אלא טקסט מקודש כלשהו

 .להיתרי"
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החיסרו� בצירו� אותו אד" על ידי תנאי זה הוא שייתכ� שאנחנו מכשילי" אותו 

כשלה זו עומדת העובדה שא" הוא אכ� אבל כנגד ה, באכילת פסח שהוא לא מנוי עליו

ו� שהמקרה הוא ספק וכי. ביער את חמצו אנו מזכי" אותו במצוות אכילת הפסח

א" לא נצר� אותו לחבורתנו בעוד שלמעשה : עלינו לראות את שני הצדדי", בלבד

א" נצר� ו ;הוא יבטל מצוות עשה של הקרבת קרב� פסח ויתחייב בכרת –אי� לו חמ9 

סור לאכול מפסח שהוא לא ייעבור על האהוא  –למעשה יש לו חמ9 אותו למרות ש

לאחר , � שאנו מזהירי" אותו שאינו רשאי לאכול א" יש לו חמ9וכיו, לכ�. מנוי עליו

ער יכל זה בתנאי שהוא טוע� שהוא ב. שוב אי� אנו אחראי" לרמאי" שהזהרנו אותו

לא נותר אלא לקוות , וי אחרי שהבהרנו לו שא" יש לו חמ9 הוא לא מנ.את כל חמצו

 .שאנו מזכי" אותו ולא מחייבי" אותו

    מינוי החשוד על הטומאהמינוי החשוד על הטומאהמינוי החשוד על הטומאהמינוי החשוד על הטומאה. . . . בבבב

 : המשנה קובעת

 וא� אכלו פטורי� , לא יאכלו ממנו זבי  וזבות נדות ויולדות– הפסח שבא בטומאה

 ). ד"ט מ"פסחי� פ( מכרת

,  פשוטהלכאורה הבעיה. עלינו לברר א" האיש המבקש להצטר� אלינו טהור הוא, לכ�

עלינו ללוות אותו למקווה . שהרי האיש ודאי מצטר� אלינו לא יאוחר משעת השחיטה

וע" השקיעה הוא יהיה מעורב שמש וראוי , לוודא שהוא טובל, לאחר השחיטה

.לאכול
2

שהרי א" אשתו של האיש המדובר איננה שומרת על ,  אלא שהדבר אינו פשוט

ודאי שא" . ספור שבעה ימי" בטר" יטבולהאיש שלפנינו צרי: ל, דיני טהרה כהלכת"

 .האישה עצמה רוצה להצטר� אלינו קשה מאוד להתיר אותה

עלינו , ג" א" הוא שומר תורה ומצוות, בכל מקרה שבו אד" רוצה להצטר� אלינו

. אלא שא" הוא שומר תורה ומצוות נוכל להאמי� לו שהוא טהור. לוודא שהוא טהור

 ? שומר תורה ומצוותהא" נוכל להאמי� ג" למי שאינו

אבל לא נאמר כלל זה על מי שלא מקפיד על , בדר: כלל עד אחד נאמ� באיסורי"

בנידו� . )ב"ב מ"דמאי פ( כיצד יהיה נאמ� על של אחרי", על עצמו אינו נאמ�. עצמו

אבל אד" שחשוד על טומאה יקשה עלינו להאמי� , דיד� אמנ" מדובר על אכילת עצמו

 .לו לעניי� פסח

                                                 

בדיעבד יכול לאכול ג" א" טבל אחרי . לכתחילה ודאי צרי: לדאוג שיטבול לפני השחיטה 2

 .א" אינו טמא בטומאת שבעה: כלומר, א" נעשה בכ: מעורב שמש, השחיטה
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ברגל הקלו חכמי" על עמי האר9 בעניי� : כא� יש לצר� סברה נוספת, אמנ"

 : ""וכמו שפסק הרמב, טומאת עמי האר9 ברגל כטהרה החשיבוה רבנ�. טומאה וטהרה

 שכל ישראל חברי� ה  ברגלי� וכליה� , ברגל כטהורה היא חשובה� האר�טומאת ע

 .  ועולי� לרגל מפני שהכל מטהרי  עצמ,כול� ואוכליה� ומשקיה  טהורי� ברגל

 – משעבר הרגל .לפיכ' ה  נאמני� כל ימות הרגל בי  על הקודש בי  על התרומה

 . )ט"א ה"מטמאי משכב ומושב פי' הל(  חוזרי  לטומאת 

נראה ? הא" אפשר לדו� די� זה ג" ביהודי" שאינ" שומרי תורה ומצוות בזמננו

עמי . וזכרי" במשנהשיהודי" המוחזקי" כאינ" שומרי מצוות אינ" כעמי האר9 המ

,האר9 שהמשנה עוסקת בה" ה" אנשי" שרוב" מעשרי"
3

 שנזהרי" מטומאות אלא 

,שאינ" בקיאי" בהלכותיה�
4

הגדרות אלה אינ� מתאימות לאלה הנקראי" .  ועוד

אבל ה� אכ� מתאימות לאוכלוסייה גדולה שאינה בקיאה כל כ: , בימינו' חילוני"'

כדי להקל עליה" בענייני ). וכדומה' מסורתיי"'המכוני" (עליה ' א: אימת ה, בהלכה

  .כדאי לבחו� את כללי ההיתר, טהרה ברגל

אלא א" כ� , יקשה עלינו להתיר את מי שבדר: כלל אינו שומר על טומאה וטהרה

השאלה היא מה יהיה הדי� . נוכל להזהיר אותו שבוע מראש ולהפריש אותו מאשתו

דוק הא" הדי� האוסר על זבי" וזבות לש" כ: עלינו לחקור ולב. במקרה של ספק

וכ� , נידות ויולדות לאכול מ� הפסח הבא בטומאה הוא די� דאורייתא או די� דרבנ�

 .לבאר ולברר מה שורש התקנה שתיקנו חכמי" לטהר את עמי האר9 ברגל

, שהלכה כמותו, יוחנ�' סבור שלפי ר) ה אלא דכל זה"ב ד"פסחי" צה ע( ח"הצל

בגמרא , אמנ". ת לאכול מהפסח הבא בטומאה הוא דרבנ�האיסור על זבי" וזבו

 : בבכורות מצאנו

דאשכח  דפליג רחמנא בי  טומאה יוצאה עליו מגופו לבי  שאי  טומאה יוצאה עליו 

 .מגופו דתנ  הפסח שבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבי� ומצורעי  וזבות ונדות ויולדות

   לא שנא– הכא טמא סתמא כתיב אבל ,הת� הוא דגלי רחמנא טמא נפש – ית הללוב

 ).א"בכורות לג ע( 

אבל אפשר לבאר שמ� התורה א" רוב , משמע מהגמרא שהחילוק הוא מ� התורה

אבל משנעשה בטומאה , ציבור טמאי" בטומאה היוצאת מ� הגו� לא ייעשה בטומאה

והוא טמא האוכל , וממילא הכול טמאי", ממילא הבשר טמא. מה לי טמא מה לי טהור

                                                 

 .א"ראה למשל שבת יג ע, ס"נזכר פעמי" רבות בש 3

 .ד"א מי"עדויות פ: ראה למשל  4
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לא הביאה מקור לכ: שזבי" , א" צו ע–ב "בפסחי" צה ע, הגמרא במקומה. טמאאת ה

.והביאה רק מקור לכ: שא" אכלו פטורי", וזבות לא יאכלו מפסח הבא בטומאה
5

 א" 

 .אפשר להקל במקו" ספק, די� זה הוא אכ� מדרבנ�

והא" נוכל לסמו: על , מדוע התירו חכמי" את טומאת" של עמי האר9 ברגל

 : המשנה בסו� חגיגה מלמדת? היתר זה

 וחכמי� , רבי יהודה אומר יגמור– הפותח את חביתו והמתחיל בעיסתו על גב הרגל

 .  משעבר הרגל היו מעבירי  על טהרת עזרה.אומרי� לא יגמור

ה� " משעבר הרגל היו מעבירי� על טהרת עזרה"בפשטות היה נראה לפרש שהמילי" 

צור: להעביר על טהרת העזרה שהרי הוא סובר יהודה אי� ' לפי ר. חלק מדברי חכמי"

וג" אחר הרגל אפשר , שההיתר שהתירו את טומאת ע" האר9 ברגל הוא היתר גמור

וכל מה שנגעו בו , אבל לפי חכמי" שההיתר אינו אלא למש: ימי הרגל; לסמו: עליו

לפי . צרי: להעביר על טהרת העזרה, עמי האר9 ברגל משנגמר הרגל טמא למפרע

. אנו מקילי" בימי הרגל ג" במקו" שבו יש חשש שעמי האר9 אכ� טמאי", זהפירוש 

הטומאה הגורפת , למרות שבדר: כלל אנו לא סומכי" על עמי האר9 בדיני טהרות

                                                 

יש ל: שעה שזבי� ומצורעי" משתלחי� ואי� "א הביאה הגמרא דרשה המסיקה ש"י" סז עובפסח  5

מכא� משמע שזבי� ומצורעי� משתלחי� ". זה פסח הבא בטומאה, ואיזה, טמאי מתי" משתלחי�

אבל , לא מדובר כא� על אכילה אלא על שילוח מהעזרה, אמנ". מ� התורה בפסח הבא בטומאה

אלא שאביי ש" דחה את הדרשה . תורה מפסח הבא בטומאההדרשה מוציאה את הזב מ� ה

איש איש כי יהיה טמא "הזאת והביא דרשה אחרת המבוססת על כ: שבפרשת פסח שני נאמר 

, איש נדחה לפסח שני ואי� צבור נדחה לפסח שני אלא עבדי בטומאה"ומסקנתה היא " לנפש

לפי הניסוח הזה רוב ציבור . "אבל בשאר טומאות לא עבדי, וכי עבדי צבור בטומאה בטמא מת

לא נאמר כא� דבר על השאלה הא" . שטמאי" בטומאת זיבה אינ" יכולי" להקריב בטומאה

כיוו� , יכולי" ג" הזבי" להצטר� עמ", כאשר רוב הצבור טמאי מתי" וממילא עושי" בטומאה

לומר , כמוב�, אפשר. וממילא הוא טמא שאכל את הטמא, שממילא ה" טמאי" והפסח טמא

משמע שג" . שהדרשה של אביי אינה אלא מקור אחר לאותה הלכה שאת מקורה הוא דחה

א דורשת מהמקור של אביי ולומדת ממנה שטמאי" בטומאה היוצאת "הגמרא בבכורות לג ע

תעשה האוסר על טמא לאכול מהקודשי" ממילא )א� על פי כ� כיוו� שהלא. מ� הגו� לא יאכלו

אלא , ג" עשה לטמא באכילת קדשי" לא מצאנו? א תיתי לאומהיכ, וממילא אי� כרת, לא נוהג

שעוסק בשילוח מ� , וממילא אפשר להסביר שג" המדרש שאביי דחה(רק בביאה למקדש 

אומר את דבריו בהנחה שחיוב עשה לשלח מ� המקדש קיי" לגבי זבי" , המקדש ולא באכילה

ר אחר להלכה הנלמדת ג" א" נבאר שאביי בא להביא מקו, א" כ:. ג" בפסח הבא בטומאה

אומר , כאמור, ח"הצל). אי� לנו ראיה שההלכה אמורה ג" לגבי אכילה, מהמדרש שדחה

 .שהאסור אינו אלא מדרבנ�
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ובשעת הרגל אפשר לסמו: על כ: שא� שאינ" , שנגזרה עליה" אינה אלא גזרה

די" שמה שנגע אבל הגמרא ש" אומרת שג" חכמי" מו. בקיאי" בהלכה ה" טהורי"

וא" כ� קשה למה צרי: להעביר על (בו ע" האר9 ברגל אינו צרי: טהרה אחר הרגל 

, לפי זה". טומאת ע" האר9 ברגל רחמנא טהרה: "והגמרא א� אומרת). טהרת העזרה

א" הוא טוע� שהוא מקפיד אנו יכולי" , א� אד" שאינו בקי בהלכות טומאה וטהרה

 .תירו את טומאת" לגמריחכמי" ה. לסמו: על כ: בשעת הרגל

 :מתאר את טומאת" של עמי האר9 כ: ""הרמב

 שהוא ישראל וישנו בתורה ובמצות הרי הוא בחזקת טמא ובגדיו $ על פיע� האר� א

וא� נגע בכלי חרס , וא� נגעו בגדיו באוכלי  ומשקי  הרי ה  טמאי , מדרס לטהרות

ואינ  , טומאת  בספק ש$ על פיושורפי  את התרומה על מגע  א, מאוירו טמאהו

  תנאמני  על הטהרות לפי שאינ  בקיאי  בדקדוקי טהרות וטומאו

 .)א"י ה"מטמאי משכב ומושב פ' הל( 

אבל , הוא מודה שמדובר בספק. " מחמיר כא� וד� את עמי האר9 בדיני חזקות"הרמב

 זה חשש ברמת –) ואי� שורפי" תרומה על החזקות(ספק כזה ששורפי" עליו תרומה 

כפי שראינו בהלכה , א� על פי כ� הוא מודה שברגל הטומאה הזאת בטלה. רייתאהדאו

 . )ט"א ה"מטמאי משכב ומושב פי' הל (שצוטטה לעיל

" לא קיבל את הכרעת הגמרא שג" חכמי" מודי" שהחבית שנפתחה ברגל "הרמב 

, "שהכל מטהרי� עצמ�"" מנמק את ההיתר בכ: "אמנ" הרמב. איננה חוזרת לטומאתה

א� על : כלומר). וראה ש" ג" הלכה י(הוא איננו סומ: על טהרה זו אחרי הרגל אבל 

ברגל הקלו , פי שיש חשש גדול שע" האר9 שאינו בקי בדיני טומאה וטהרה טמא הוא

.חכמי" בטומאה זו
6

 : י" וכ� כתב רש

אבל לאחר . אלא שברגל כול� חברי�, לא שטהרת� טהרה, שברגל כול� טהורי�

 . )ה לא יגמור"א ד"חגיגה כו ע( מפרעהרגל מגעו טמא ל

שבו מצטר� ספק נוס� , נראה שאפשר לסמו: על סברה זו בפסח הבא בטומאה

. הא" טמא בטומאה היוצאת מ� הגו� נאסר מ� התורה או מתקנה: לחשבו� הכללי

ולא מיבעיא א" . ""קל יותר לסמו: על סברת הרמב, וכיוו� שממילא הבשר טמא

                                                 

שאומר שחכמי" תיקנו כא� תקנה מיוחדת כדי , טומאת אוכלי�' וראה משנה למל: בסו� הל  6

. ""י� את דברי הרמבשא" לא כ� אי אפשר להב, שלא יהיה כל אחד הול: ובונה במה לעצמו

" לא "אלא שהוא טוע� שהרמב, ה מהו"א ד"ודבר דומה לכ: כתב ג" טורי אב� חגיגה כו ע

וא" כ� . מסכי" לסברה הזאת ומקל משו" שהוא סומ: על ע" האר9 שטיהר את עצמו כראוי

 .קשה למה הטומאה חוזרת אחר הרגל
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כ: שנוכל להדרי: אותו ולסמו: על ,  שבעה ימי" מראשהספקנו להזמי� את האיש

אלא אפילו א" הוא נמנה על חבורתנו בתו: , החזקה שהכול מטהרי" את עצמ"

. נראה שאפשר להתיר, א" הוא אומר שהוא מקפיד ונוהג על פי הדרכתנו, שבעה ימי"

מודה אבל מי ש). ד)ב"ג ה"מטמאי משכב ומושב פי' ראה הל(ויש לשמור עליו שיטבול 

נראה שאי , או שיש לנו יסוד סביר להניח כ:, שאינו מקפיד על הלכות טומאה וטהרה

  .אפשר לצרפו ולַהמנותו על הפסח

, יש לציי� את העובדה שהמשנה עסקה רבות בדיני עמי האר9 ברגל, כמו כ�

 .ובשו" מקו" לא מצאנו שעמי האר9 מנועי" מהקרבת קרב� פסח

    שבעה נקיי" במיטהרת לקרב�שבעה נקיי" במיטהרת לקרב�שבעה נקיי" במיטהרת לקרב�שבעה נקיי" במיטהרת לקרב�. . . . גגגג

הואיל ואתא ליד� נימא בה ,  אגב העסוק בטהרת הנשי" שאינ� שומרות תורה ומצוות

בנות ישראל החמירו . מילתא שיועיל ג" לנשינו ובנותינו שתבואנה לאכול מ� הפסח

.על עצמ� שאפילו רואות טיפת ד" כחרדל יושבות עליה שבעה נקיי"
7

 מסברא נראה 

 כי אי� להחמיר על נשי" שלא תקרבנה ,לומר שלא תיקנו תקנה זו אלא אחר החורב�

לכ� בפסח אפשר להעמידו על . ובפרט קרבנות שקבוע לה" זמ� כגו� הפסח, קרבנות

 : ובפרט שנראה שיש לסמו: בעניי� זה על דברי רבנו ת". די� תורה

 אחת לסו$ שבעה לראייתה שהיא , פירש שהיו רגילי� לטבול שתי טבילותבנו ת�ור

 . )ה בימי"ב ד"שבת יג ע(   ואחת לסו$ ימי ליבו ,טבילהטהורה מדאורייתא בה' 

מפירושו מתברר שהמנהג היה שבי� שתי הטבילות האישה אסורה לבעלה ועליה 

.לשמור על כל ההרחקות כמו בימי נידתה
8

ובכ: ,  מסתבר להורות כ: ג" לעניי� הפסח

ת הקרב� לכ� יש להורות לנשי" שלעניי� הקרב. לאפשר לנשי" רבות לאכול מ� הפסח

,עליה� לשמור שבעה ימי" בלבד
9

 : וראה ג" מש: חכמה,  מהיו" הראשו� לראייה

                                                 

 .א"נדה סו ע, ב"מגילה כח ע, א"ברכות לא ע  7

שא" לא כ� , והכרח לומר כ�. � ש""ורמב' וראה תוס, לא לקדשי" וטהרות, קא לבעלהאבל דוו  8

הלא הנוגע בה ? אי: אותו חסיד המוזכר בגמרא ש" היה יש� עמה באות" ימי" בקירוב בשר

וכיצד יעשה אותו חסיד מעשה שימנע ממנו מלאכול חולי� על ? ובמשכבה טמא עד הערב

 ?טהרת הקודש

שיש מקו" לחשוש שמא ביו" הראשו� לא היתה ראייה המטמאת , אל אריאלהעיר לי הרב שמו  9

, ולכ� ראוי שתשאל שאלת חכ" ותתאר את מה שראתה ביו" הראשו�, מ� התורה אלא כת"

א" היא מתעתדת לעלות , ג"או בליל י(ד "שלא תטבול אלא בליל י, וא" יש זמ� עד פסח

 ).ד"או להתעסק בצליית הפסח ביו" י, ולהקריב בעצמה
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ובזמ  המקדש על ', ההלכה פסוקה דרבי זירא שבנות ישראל החמירו על עצמ  וכו

 ).כב, ב"שמות י( דאי לאו הכי לא תדע אשה מתי להביא קרב  זיבה, כרח' שיבטל

ולא מסתבר , את תקנתו אלא אחר החורב�זירא לא תיק� ' שהרי ר, והסברא נותנת כ:

כל זאת בתנאי שה� . שגזר על נשי" רבות שלא תאכלנה מהפסח ולא תעשינה טהרות

כלומר עליה� להיות בטוחות שהיו , א"נוהגות על פי הפתחי" האמורי" בערכי� ח ע

. 'שישה עשר א" ראו יומיי" וכו; א" ראו לפני כ� יו" אחד, לה� שבעה עשר נקיי"

דרי: אות� להמשי: ולשמור על כל ההרחקות האמורות ביורה דעה סימ� קצה ויש לה

 . עד הטבילה השנייה

נראה . שפנויות לא תטבולנה) תכה( ש"כיו" נוהגי" בעקבות הריב. וכ� לגבי פנויות

וכי נעלה בדעתנו . ש לא תיק� זאת ג" כאשר הפסח עומד על הפרק"פשוט שריב

אבל אפשר להוסי� ? רות� ועד שתהיינה לאיששנשי" לא תאכלנה את הפסח מיו" בג

שאינה מתירה אפילו , שא" מדובר על טבילה כדעת רבנו ת", כא� עוד סני� לקולא

ש עצמו כתב זאת ש" "והריב, ש"כלל אי� מקו" לחששו של הריב, את הנשואה לבעלה

 .כמעט בפירוש

ל לאכול הא" מחוסר כיפורי" יכו. יש מקו" להסתפק לגבי מחוסר כיפורי", אמנ"

מחוסר נאמר שהדבר תלוי בשאלה הא" א " ע בכריתות יראבגמ? מפסח הבא בטומאה

ביאת ' וראה כס� משנה הל(" סובר שלא כזב דמי "הרמב.  דזב כזב דמי או לאכיפורי"

מכא� מתבקש שמחוסר . ולא מצאנו בראשוני" פסיקה אחרת, )ט"ג ה"מקדש פ

.כיפורי" יכול לאכול מפסח הבא בטומאה
10

 

                                                 

הגמרא . העיר הרב עזריה אריאל שבאמוראי" לא מצאנו מי שאומר שלאו כזב דמי, אמנ"  10

לכ� יש לפסוק . אבל לא מצאנו אמורא שסובר כ:, ד לאו כזב"העמידה כמה מקורות תנאיי" כמ

. לא מצאנו מי שפסק בפירוש שכזב דמי, כאמור, א: דחוק לומר כ� שהרי בראשוני". שכזב דמי

 ,ד כזב דמי" לכל אור: הדר: שדחוק לומר שכל המקורות כמי" אומרב"חי" יז ע בזב'ג" תוס

 . האלה ג" סת" משניות ובי� המקורות

מסתבר שהסיבה שהתירה התורה לטמאי מתי" לאכול ולעבוד , וא" נית� לדרוש טעמא דקרא 

. ונאמר במועדו ואפילו בטומאה, בטומאה היא שבשעת טומאה אי אפשר לטהר טמאי מתי"

וא" נמנע ממנו לעשות את , בשעת הטומאה אי אפשר לטהרו, פי זה ג" מחוסר כיפורי"ל

וממילא , הפסח בשעה שהציבור אינו יכול להיטהר מטומאה זו נמצא שהפסח אינו קרב

 .  ואפילו בטומאה–" במועדו"מתבטלת ההלכה הנדרשת מהמילה 
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    התנכרו מעשיו לאביו שבשמי"התנכרו מעשיו לאביו שבשמי"התנכרו מעשיו לאביו שבשמי"התנכרו מעשיו לאביו שבשמי". . . . דדדד

) � ש""י ורמב"וראה רש, מכילתא ש"" (כל ב� נכר לא יאכל בו"המדרש על הפסוק 

מכא� נפסקה ההלכה שישראל מומר לא ". שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמי": "דורש

.אוכל את הפסח
11

 

אול" , כתב שדווקא משומד לעבודה זרה נאסר) ז"ט ה"קרב� פסח פ' הל( ""הרמב

 : פירש) מח, ב"מות יש( י"רש

שאינו משומד לערלות ואינו למד ,  שמתו אחיו מחמת מילה–" וכל ערל לא יאכל בו"

 . מוכל ב  נכר לא יאכל בו

י ג" מומר לעבירה שאינה עבודה זרה "שלדעת רש) נג' סי( מכא� למד בעל שאגת אריה

) ע"ה ר"ב ד"חגיגה ד ע( ובטורי אב�, ""בעל שאגת אריה עצמו מכריע ש" כרמב. נאסר

אומרי" ש" שהמומר אי� ' תוס. )ה משו""ב ד"זבחי" כב ע( 'מדייק כ: ג" בדברי תוס

מש" מדייק טורי אב� שמדובר דווקא על מומר . כדברי הגמרא במנחות, לבו לשמי"

ב "כח ע( ובפסחי". ל במנחות עסקה בעובד עבודה זרה"שהרי הגמרא הנ, לעבודה זרה

וב� נכר הוא , י בפירוש שערל הוא שמתו אחיו"שכתב ר) ה ב� נכר"וד, ה ערל"ד

ה "ב ד"וכ� כתב ג" בזבחי" יח ע. שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמי" ולא לכל התורה

י בפירוש שב� נכר הוא מומר "כתב רש) ה ב� נכר"ב ד"פג ע( אבל בסנהדרי�. ערל

ת "ל( פ"הגרי". המיר דתו"י לשו� "נקט רש) ה המרת"א ד"עא ע( וביבמות. לעבודה זרה

 .מ ג" במצווה אחרת נאסר"י שדווקא לשיטת ר"מבאר בדעת רש) קעה

מסתפקי" ) ע"ה וצ"ג ד"ה ה"קרב� פסח פ( ואבי עזרי) מצוה יג( מנחת חינו:, ואול"

ולגבי מחלל שבת אומר בעל מנחת חינו: שכולי עלמא לא , ""אפילו בדעת הרמב

, ה יכול ב� נכר" דב"וראה ג" זבח תודה זבחי" כב ע .פליגי שהוא נחשב מומר

 .שהסתפק במחלל שבת בפרהסיה

ועל פי כללי הפסיקה , ובעקבותיה מחלוקת אחרוני", יש כא� מחלוקת ראשוני"

שאגת אריה הכריע , אמנ". ההכרעה צריכה להיות שבשל תורה הל: אחר המחמיר

י עצמו סותרי" את עצמ" ואפשר שג" הוא "פ כבר הראה שדברי רש"והגרי, ""כרמב

אבל כנגד" עומדי" מנחת חינו: ואבי עזרי שמסתפקי" אפילו בדעת , מקל כא�

.""הרמב
12

נכו� שאנו משתדלי" .  לכ� קשה מאד להקל באד" שבוודאי מחלל שבת

                                                 

11 
 .ז"ט ה"קרב� פסח פ' " הל"ורמב, א"ועיי� פסחי" צו ע 

אלא . ""ע מכריע כדעת הרמב"מ� הסת" היה השו, ע"אפשר לטעו� שאילו היה הנושא נדו� בשו  12

אפשר שהסיבה שבגללה . שכלל לא פשוט שאפשר לסמו: על שיקולי" מעי� אלה בדיני קודשי"
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הוציאנו ' ובפרט בליל פסח שבו יש מצווה להגיד לכל הדורות שה, לקרב כל יהודי

ל הדרישה כ: נקבל וכש" שקיבלנו שכר ע', אבל אי� עצה ואי� תבונה נגד ה, ממצרי"

, מה ג" שלפעמי" הפרישה עצמה היא דרישה שאי� גדולה הימנה. שכר על הפרישה

ג" ". לי ולא לו"לפעמי" מצוות והגדת מתקיימת דוקא על ידי האמירה : כלומר

המלמדת שלא יצאנו ממצרי" כדי לאכול בשר בליל , הקהיית שיניי" זו יש בה אמירה

יצאנו ממצרי" . בכל יתר הזמ�' עלינו את עולו של הולפרוק מ, פסח כי תאווה נפשנו

 . להי")אשר הוציא אותנו מאר9 מצרי" להיות לנו לא' על ידי ה

    מינוי תינוק שנשבה לקרב� פסח מינוי תינוק שנשבה לקרב� פסח מינוי תינוק שנשבה לקרב� פסח מינוי תינוק שנשבה לקרב� פסח . . . . הההה

פוסקי" רבי" סוברי" שהיהודי" שאינ" שומרי תורה ומצוות דינ" כאנוסי" , ואמנ"

, )השאלה כי כבר דשו בה רבי"וג" כא� לא אכנס לעצ" (או שוגגי" וכתינוקות שנשבו 

שהרי ג" א" הוא כאנוס או . אלא שיש להסתפק הא" סברא זו כוחה יפה לענייננו

מכל מקו" , כשוגג לעניי� ענישתו ולעניי� שלא נפסוק לגביו שמורידי" ולא מעלי"

שהרי אי� אנו עוסקי" כא� , לעניי� פסח דברי" אלה לא מעלי" ולא מורידי"

ואפשר שהעובדה . אבל התנכרו מעשיו לאביו שבשמי", נוסהוא אמנ" א. בהענשתו

שהרי התורה באה כא� להבחי� בי� , שהוא תינוק שנשבה היא אפילו סיבה להחמיר

ומי שנתנכרו . לבי� אלה שאינ" הולכי" בדרכיו וה" דומי" לגויי"' ההולכי" בדרכי ה

ל אינו אוכל וכש" שער. הרי נתנכרו, ג" א" נתנכרו באונס, מעשיו לאביו שבשמי"

בעל . אפשר שג" מי שנתנכרו מעשיו באונס הלא נתנכרו, מפסח ג" א" הוא אנוס

שג" א" עובר בלא התראה נפסל ) מצוה יג קומ9 המנחה( מנחת חינו: כתב בפירוש

ואפשר שיש לצר� את הספק הזה , ומכל מקו" מידי ספק לא יצאנו. מאכילת הפסח

 .להקל

י� ג" אנשי" שאינ" שומרי תורה ומצוות שהזמ, ואפשר אולי ללמוד מחזקיהו

כמוב� שלש" כ: . מתו: הנחה שעצ" נכונות" להצטר� לפסח היא תחילת תשובת"

 . ולא מכוונות אחרות, יש לוודא שהאנשי" המוזמני" אכ� באי" לש" שמי"

                                                                                                                      

את זה אי . ע היא מפני שע" ישראל קיבל את הפסקי" האלה"אנו פוסקי" בדר: כלל כשו

" אימ9 את כללי הפסיקה שהיו לו בדברי "הרמב. ע"סק בשואפשר לומר על פסק שלא נפ

ג" בדיני ) 'יוחנ� לגבי ריש לקיש וכו' הלכה כר, הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני(אמוראי" 

שהרי אנו , אלא שכא� ג" זה עדיי� תיאורטי. ואפשר שהוא הדי� לכא�. קודשי" וטהרות

מכל מקו" שאלה זו . פועל זה לא קרהאבל ב, ""ע פוסק כרמב"אומרי" שמ� הסת" היה השו

 .ואי� כא� מקומה, רחבה וגדולה היא מני י"
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אבל מי שאי� לנו , נחמיר דווקא לגבי מי שבוודאי מחלל שבת, וג" א" נחמיר

אפשר לצר� זאת כסני� להקל , הוא אומר שהוא שומר שבתו, ידיעה ברורה לגביו

 . כמוב� אחרי שמבהירי" לו בתנאי כפול וכנזכר לעיל, ""ולפסוק כרמב

    סיכו"סיכו"סיכו"סיכו"

 : העולה מדברינו

 .אי אפשר לַהמנותו על הפסח, או בוודאי יש ברשותו חמ9, מי שבוודאי מחלל שבת. א

יש להבהיר לו בתנאי , קרואנו חוששי" שמא הוא מש, מי שטוע� שאי� לו חמ9. ב

 .כפול שא" יש לו חמ9 הוא אינו אורח רצוי ואנו לא מתכווני" להזמינו

מי שמודה שהוא חי ע" אישה שאינה שומרת דיני טהרה והיה עמה בשבוע . ג

 .אי� לצרפו, האחרו�

 .יש לעמוד עליו עד שיטבול, מי שאינו שומר על דיני טהרה ואי� לו אישה. ד

 .אפשר לקבלו, ואנו חוששי" שמא אינו בקי,  שומר על דיני טהרהמי שטוע� שהוא. ה

אישה השומרת על דיני טהרה יכולה לטבול אחרי שבעה ימי" מהיו" שבו התחילה . ו

ובלבד שתמשי: לשמור על כל דיני ההרחקות מבעלה עד שתספור שבעה , לראות

היו לה ימי" וכ� בתנאי שהיא בטוחה שלפני ראייתה האחרונה , נקיי" ותטבול שוב

 .נקיי" כשיעור הפתח השנוי בערכי�

 .ל תק� בי� בנשואה ובי� בפנויה"ההיתר הנ. ז
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 בשדה ספר
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    יהודה עציו�יהודה עציו�יהודה עציו�יהודה עציו�

     תכנית אב לעיר וא" תכנית אב לעיר וא" תכנית אב לעיר וא" תכנית אב לעיר וא"––––' ' ' ' ספר ירושלי" הבנויהספר ירושלי" הבנויהספר ירושלי" הבנויהספר ירושלי" הבנויה''''
 

ספר 'בגיליו� זה מסרתי לפרסו" שני מאמרי" האמורי" להיכלל בפרקי המבוא ל

וזו  – א"ייבלהרב יעקב מד� של ל ו"חנ� פורת ז של מריה"מא –' ירושלי" הבנויה

, אט עור וגידי")על הפרויקט הקור" אט' מעלי� בקודש'הזדמנות ראויה לספר לקוראי 

 ...ועוד רבה העבודה לפנינו, זה למעלה משנתיי" ימי"

אשר , ל נר לעילוי נשמתו האצילה"אקדי" ואכתוב כי יהא נא מאמרו של חנ� ז

סיפרתי לחנ� על עבודתנו כבר .  וכבה אורה השופע במיעוט ימי",בערה בכמיהת קודש

וג" השיא כמה עצות , הביע תמיכה נלהבת, הוא נרגש לשמוע, בתחילת הדר:

קרא לי חנ� וסיפר כי לוחצי" עליו , פחות משנה לפני מותו, יו" אחד. חשובות

עודי ֵמ", אמר, "א: אני אינני מעוניי� בכ:", לציונות' פרס מוסקובי9'שיסכי" לקבל את 

ובכל ". "ומנוי וגמור עמי שלא ליטול לעצמי מאומה, לא פעלתי על מנת לקבל פרס

ועליי להתייע9 , חשבתי על רעיו� "– המשי: חנ� והישיר מבט חודר אל פני –" זאת

ואת המחצית , מה דעת: שאקדיש מחצית מ� הפרס לספר ירושלי" הבנויה. אית:

. בבחינת ירושלי" של מעלה וירושלי" של מטה, אחרהשנייה לגמילות חסדי" בעניי� 

תשובתי ניתנה רק לאחר שתיקה והלמות לב ". ?הא" זה נראה ל:? אתה תסכי"

 שההתרגשות אשר אחזה –עתה אוסי� רק זאת . באהבה והערצה לגודל נפשו, נרגש

מנביעה גלי" של אור וחו" הרוגשי" , ממשיכה ופועמת מאז, ידי בידו, בי ליד שולחנו

 .לכבודה של ירושלי" הבנויה, בנפשי ג" בכתבי את השורות הללו

 

 * * * * * * * *****    

אשר קיימה עד עתה ישיבות רבות כדי , בתחילת הדר: ייסדנו את מערכת הספר, ובכ�

, הרב ד� בארי: חברי המערכת ה". לגבש את הפרוגרמה ולכוו� את מכלול העבודה

, נריה דולב' אד, אל פרסבורגראלי, דוד הלל, דוד ברוקנר, שלמה נאמ�, הרב יצחק לוי

בהמש: הדר: החילונו בתרגו" ). העור:(ואנכי , אחיה סנדובסקי, משה פינקל' אינג

 –מהנדסי" ואנשי מקצוע נוספי" , הפרוגרמה לתוכניות של ממש בעזרת אדריכלי"

תו: הודעה שבסיו" הכתיבה ג" , ובשורות הבאות אציגה נא את הפרויקט לפניכ"

 .כלשהו' משוב'מכ" ארשה לעצמי לבקש 



    

 יהודה עציו�יהודה עציו�יהודה עציו�יהודה עציו�
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, חזו� אשר יקרב אל תודעת הקורא את ירושלי" הבנויה)כוונתנו היא להפיק ספר

והעיר פונה , סגת מוריה ניצב המקדש בלבה על Gִ– שוב כקד" –זו אשר , הראויה

 . אל הלב האחדיָהֶאמוליכה את Eָ, אליו מכל עבריה

בו בזמ� . נות שכינתו בתוֵכשרה אאשר ַי, הי"<)ירושלי" העתידה תתואר כעיר הֱא

 כעשרי" –ומוסדות הממלכה העיקריי" , היא תהיה ג" בירת ממלכת ישראל היעודה

 . לופעו וחוסי" בִצכמקבלי" מִש, ייבנו במעגל הנו� הצופה אל המקדש –במספר 

 בסקירת –מאמרי המבוא יסבירו את המימד הרוחני והערכי של ירושלי" היעודה 

ועד , ז"עד שחרור העיר בשנת תשכ, ד ושלמהִודומי" בימי ָדהדברי" מ� השורשי" הק

עיר , מקדש מל:: "כרוח שירו של שלמה אלקב9, לחזו� הקרוא להתפתח ולהתגש"

 !".קומי צאי מתו: ההפכה, מלוכה

,  במפות–יוצגו באופ� חזותי , וקטעי" נבחרי" מתוכו, התכנו� האורבני הכולל

 .הדמיות מחשב ובציורי" אמנותיי"ב, בפרספקטיבות, בשרטוטי" אדריכליי"

בית , בית רשות המקדש, לשכת הגזית –לכל אחד מ� המכלולי" המתוכנני" 

, הקונסרבטוריו� לנגינת הקודש, לוויי"כוהני" וַלבנייני המטה ַל, בית הנבחרי", המל:

יסביר את טיב הפעילות אשר תוכ�  יוצמד מאמר –ועוד , בית האומות, קריית ספר

Eַת יסודותיה העקרוניי"בניי� וא .Gְ ני" היכלה של העיר אריג מאמרי התוכ� יפרוס את

 בעוד אשר התכנו� הפיסי יציג את חזות דמותה – לב האומה וכתר ישראל –

 .'לי"אור וֵכ'בבחינת , החיצונית

 מיליוני" מבני ישראל אשר –תשומת לב מיוחדת תינת� לקליטת עולי הרגלי" 

אומות אשר בני המועוד ייתוספו עליה" רבי"  – בשנה יעלו אל המקדש שלוש פעמי"

כדבר ישעיהו , ולספוג שפע מ� העיר וההיכלLֵ" ביבואו להת', יימשכו אל אור ה

Jִי ֵביִתי Eֵית ... ַוֲהִביאֹוִתי" ֶאל ַהר ָקְדִ/י  ... ְלָ/ְרתֹו' הְבֵני ַהֵ]ָכר ַהִ]ְלִוי" ַעל "בחזותו כי 

בכמה מעגלי" סביב העיר יתוכננו מחנות ענק ). 'ז)'ו ו"נ" (ל ָהַעPִי"Bְִפ0ָה ִיHֵָרא ְלָכ

 .תו: הסדרת תנועת" אל הר הבית וממנו ג" בימי חג ושבת, באי מועד, לעולי הרגלי"

התוויית עורקי , ייעודי שטחי" וסיווג": התכנו� האורבני ייפרש בכל היבטיו

ורשת תת קרקעית של  –ה  דר: אר9 המורי–לרבות כביש טבעת נרחב (התחבורה 

גינו� ונופי , )משלבדגש על מבני ציבור וִמ(בינוי נדרש ברחבי העיר , )רכבת תחתית

ידי )התכנו� ייעשה באמות מידה מקצועיות על. 'וכו' וכו, אמנות סביבתית, מי"

על פי הפרוגרמה  –ערי" )ובראש" אדריכל מתכנ�, מומחי" בתחומי" השוני"

 .דת" של חברי מערכת הספרפרי הגות" ועבו, הכללית
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אנו חוזי" כי ידורו , ע" בניי� המקדש, בשלב ראשו�: התכנו� ייתייחס לשני שלבי"

Eָ בשלושת ; )ג" באזורי" המאוכלסי" כיו" בנוכרי"(עיר כמיליו� נפשות בני ישראל

 –בשלב השני .  ואז תשלש העיר את אוכלוסייתה–לי" יעלו לרגל שני מיליו� הרָג

והעיר תארח בחגי" , יהיו תושבי המטרופולי� שלושה מיליו� נפש –דנ�  ופק התכנו�א

המלונות וחניוני , שטחי הבינוי, מער: הדרכי" והתחבורה. כשבעה מיליו� עולי רגל

 .עולי הרגל יתוכננו בהתא" לדרישות אלה

"  לציו�ותחזינה עינינו בשובC"הננו סבורי" כי בא מועד לקיי" מעי� , לסיכו"

 למע� ינבוט –הווה וכ: יונח זרע החזו� בתודעת הקוראי" Eָ, וקדמתבמהדורה מ

' אלטנוילנד'בנימי� זאב הרצל כתב את , אגב(; יו� לקראת לידה חדשהָרבליב" כמת� ֵה

 ).ספר השפעה מרובהואכ� נודעה ַל, על בסיס היגיו� דומה

 

 * * * * * * * *****    

 לחברי מערכת וכוונתי להצעותיכ", הקוראי", מכ"' משוב'אחתו" את דברי בבקשת 

 .חומררוח וב ב–הספר 

שורות אלה רק רמזתי לרשימת מאמרי התוכ� אשר עלינו להכי� ולכלול Eְ, ראשית

Eַוה" , אנו מבקשי" לשת� בכתיבת" אנשי" אשר חזו� ירושלי" מפע" בה". ספר

אשלח , מי אשר יבקש. בהיבטי" השוני" הדרושי" לנו, מוכשרי" לתרו" מפרי רוח"

 ואשמח להמשי: עמו –פרט את הנושאי" שבה" הננו מבקשי" לעסוק אליו מסמ: שי

 .בקשר

 עבודה –אי� צרי: לומר עד כמה יקרה היא עבודת הכנתו של הספר , ושנית

 וזאת עוד בטר" באנו אל עלויות –ממושכת של בעלי מקצוע מ� השורה הראשונה 

. גרפית גבוהההמתוכנ� להופיע בהידור רב וברמה , ההפקה והייצור של הספר עצמו

 ... למי כדאי לנו לפנות–רק יתרו" לנו רעיו� מקורי )ולו, יבור: כל אשר יתרו"

 –החות" בברכת ירושלי"      

 )העור:(יהודה עציו�                       

 y@habnuya.org: ל"דוא            
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    ישעיה נבנצלישעיה נבנצלישעיה נבנצלישעיה נבנצל' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

    , , , , תיה אנטיגונוסתיה אנטיגונוסתיה אנטיגונוסתיה אנטיגונוסאיורי לח" הפני" במטבעות מתאיורי לח" הפני" במטבעות מתאיורי לח" הפני" במטבעות מתאיורי לח" הפני" במטבעות מת
    עיו� נוס�עיו� נוס�עיו� נוס�עיו� נוס�

    הקדמההקדמההקדמההקדמה. . . . אאאא

עיו� מחודש באיור לח" הפני" שבמטבעות מתתיה " ("מעלי� בקודש"א של "בגיליו� כ

. י מטבעות מזמ� המקדשנזהר עמר תמונות של ש'  מביא פרופ,)83' עמ, "אנטיגונוס

בקש במאמר זה נ.  את לח" הפני"י" מרא"שהלגבי העובדה אי� מקו" לספק 

 . התמונותוחבניתמשי: לה

 .אזכיר כמה עובדות יסוד

 1.מאיר' לדעת רטפחי" ' ב על ו"י)ו, יהודה' טפחי" לדעת ר' על ה' השולח� היה י

יחידה כל . כל אחת בת שש חלות זו מעל זו, הלח" היה מונח עליו בשתי מערכות

 .ללא שאור וללא חמ9, החלות ה� מצות. והקרב� כולו קרוי לח", בודדת נקראת חלה

תיבה פרוצה או ספינה :  החלותמנחות שתי דעות לגבי צורתבות בגמרא מובא

 על מחצית כל מערכת מונחת .טפחי"' טפחי" על ה'  יה�החלה מידותיה של  2.רוקדת

ולכ� היה , הלח" חייב להיות על השולח�. כשמידת האור: לרוחבו של השולח�, שולח�

 הפוכה 'ח, רת תיבה פרוצהבצונעשה הקיפול דעה אחת לפי . צור: לקפל את החלות

וכ: נוצרה , פלו משני הצדדי" בתשעי" מעלות כלפי מעלהיאת העוד� ק. בלשוננו

,  יש רק קיפול יחיד בתחתית,"ספינה רוקדת"לדעה הסוברת שהקיפול נעשה כ. התיבה

                                                 

נות� ארכו כנגד ', ורחבו ה' לח" הפני" ארכו י, ורחבו חמשה' השולח� ארכו י: "א"עמנחות צו   1

נמצא ארכו ממלא רחבו , וכופל טפחיי" ומחצה מכא� וטפחיי" ומחצה מכא�, רחבו של שולח�

' לח" הפני" ארכו י', ב ורחבו ו"השלח� ארכו י: מאיר אומר' ר; בי יהודהדברי ר, של שולח�

כופל טפחיי" מכא� וטפחיי" מכא� וטפחיי" ריוח , נות� ארכו כנגד רחבו של שולח�', ורחבו ה

ש" היו נותני� שני בזיכי לבונה של :  אבא שאול אומר.כדי שתהא הרוח מנשבת בה", באמצע

, אמר לה"!  ונתת על המערכת לבונה זכה:)ד"ויקרא כ( בר נאמרוהרי כ, אמרו לו. לח" הפני"

וארבעה סניפי� של זהב היו ש" מפוצלי� .  ועליו מטה מנשה:)'במדבר ב( הרי כבר נאמר

 ד"י, ח קני" כחצי קנה חלול"וכ, שני" לסדר זה ושני" לסדר זה, מראשיה� שהיו סומכי� בה"

אלא נכנס מערב שבת , טילת" דוחה את השבתלא סידור קני" ולא נ. ד לסדר זה"לסדר זה וי

 ."ושומטו ונותנו לארכו של שלח�

 .א" עמנחות צד  2
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 התיבה כשיטת פוסקי" 3""המשנה במנחות ובעקבותיה הרמב. Vומתקבלת צורת 

מחודדת ה, ספינהכשצורת החלה היא  מראי"  המקדשמטבעות מזמ�א: ה. הפרוצה

 .בתחתיתה

 : הנזכרמאמרשהובאו בלהל� העתק התמונות 

    ניתוח התמונותניתוח התמונותניתוח התמונותניתוח התמונות. . . . בבבב

שתי התמונות ה� בצורת ספינה ולא . 1

 . תיבה

. התמונות שונות בפרטי" רבי". 2

החלות .  יש רק שלוש חלותאאאאבתמונה 

אבל שונות , ויותיה� זו לזוושוות בז

. � בעלות עובי שווה וקבועה. בגודל�

 החלות אינ� בעלות צורה בבבבבתמונה 

החלה התחתונה במערכת השמאלית . ושתי המערכות מעורבות זו בזו, מוגדרת

 . סדוקה ה במערכת הימניתיהחלה השני. מקופלת

לא סביר א:  4, ה� פסולותבבבבמופיעות בתמונה ה� החלות כפי שש נית� להסביר. 3

התמונה לפיה עמר ש' פרופמסתברת השערתו של . פסולציג במכוו� לח" ישהמטבע 

לאחר שהיה מונח  ,)לאחר הקטרת הבזיכי�(מונח על שולח� חיצוני המראה לח" 

יש לציי�  .הצייר צייר בדיוק את מה שראה.  על השולח� בפני" הקודשבמש: השבוע

 . חלה שנפרסה לאחר הקטרת הבזיכי� היא כשרהכי 

 אאאאבתמונה : להציע השערהמבקש אני ? אאאא בתמונה מדוע הלח" נראה כה מסודר. 4

 כל מערכת היא ,ש". הצייר ניסה להראות את לח" הפני" כפי שהוא בתו: המקדש

, הצייר לא ראה את לח" הפני" בפני". וכל חלה שומרת על צורתה ושלמותה, נפרדת

                                                 

 .ט"הה "פ תמידי� ומוספי� 'הל  3

קדש קדשי" הוא כחטאת , חלק" נתתי אותה מאישי'" :)בדי� מנחת יחיד(פרשה ב , ספרא צו  4

? ) מתחלקת בי� הכהני"=( יכול א� הפסולה במחלוקת – 'קדש קדשי"'. ) י,'ויקרא ו(' וכאש"

 הרי היא ,'היא'ל "ת? יכול א" חלקוה תהיה פסולה.  הכשרה ולא הפסולה,'מאישי'ל "ת

 ."בקדושתה

 – 'ואה'. ) ט,ד"ויקרא כ(' כי קדש קדשי" הוא': ")י"בדי� לח" הפנ( –פרשה יג , ספרא אמור 

 ."כול� פסולות, שא" נפרסה אחת מה�

 א                בא                בא                בא                ב
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. "אבל הציור אינו מדויק בכמה פרטי, החלות יפות ומסודרות. וצייר לפי הסבר שקיבל

 בכ: שהחלות עומדות  מסביר זאתעמר'  פרופ.מספר החלות הוא שלוש במקו" שש

ובי� המשמר הנכנס והיוצא הנוטלי" כל אחד , הנוטל שש, קה בי� הכה� הגדולולחל

 במצב שונה בבבבא: לאחר שראינו את הלח" היוצא לפני חלוקתו בתמונה . שלוש

.  את המערכת כשהיא בפני"אלא, לא נראה שתמונה א מראה את אותו מצב, לחלוטי�

 הצייר יצר מבנה –מנותיי"  מטעמי" אאוליהסיבה שהחלות אינ� בגודל שווה היא 

ובגדלי" , מסיבה זו הוא צייר רק שלוש חלות. אסתטי שנכנס לתו: מימדי" של מטבע

 . הולכי" וקטני"

, ייתכ� שמבחינה הלכתית ג" צורת תיבה תהא כשרה? מדוע נבחרה צורת ספינה. 5

ייתכ� שצורת . � כל צורה שבה הלח" כולו על השולח� מבלי לשבור את החלותוכ

 צורת תיבה קשה 5.ספינה עדיפה על תיבה מפני שקל יותר לאפות אותה בתבנית

לאחר את החלות  א" נית� לכופ� יוספק בעיני, לאפות בתבנית בגלל הדפנות הזקופות

 . האפייה שמא יישברו ויפסלו

' א" האור: הכולל של כל חלה הוא י. ומה בשתי התמונותעובי החלות נראה ד. 6

לפי חשבו� . )א דברי רב הונא"ראה פסחי" לז ע (העובי נראה בער: טפח אחד, טפחי"

עובי , )ט"ה ה"תמידי� ומוספי� פ' הל(" "משנה על הרמב)מובא בכס�, ג"שעשה הרלב

כמו , חמי9פח בעת האפייה מבלי להת הבצק ,כלומר. הבצק היה פחות מאצבע אחת

דבר זה הוא .  תבנית האפייה חייבת לאפשר תפיחה זאת6.עמר'  פרופל ידישמבואר ע

א: אינו אפשרי כלל , אפשרי בקושי בתצורת ספינה

 .בתצורת תיבה

ית ואפשר לחשב את הזו, Vא" החלה היא בצורת . 7

אור: . ית בי� הצלע למישור השולח�ואו את הזו, שבאמצע

,  טפחי"3השולח� הוא חצי . פחי" ט5 הוא V)כל צלע של ה

 4גובה החלה הוא , משפט פיתגורסעל פי . יהודה' לר

 .4/5וית בי� החלה לשולח� הוא ומכא� שסינוס הז. טפחי"

תהיה וית והז, מאיר' לפי ר.  מעלות54וית היא ו הז,כלומר

                                                 

נותנה לדפוס ועדיי� היא : שלשה דפוסי� ה".  בדפוס–מת אות" וש: תנו רבנ�: "א"עמנחות צד   5

ולהדרה . וכשהוא רודה נותנה בדפוס כדי שלא תתקלקל, וכמי� דפוס היה לה בתנור, בצק

 . "נפחה –כיו� דאפי לה ! לדפוס קמא

 .49' עמ, ז" ימעלי� בקודש , היבטי" היסטוריי" וריאליי"– לח" הפני" ,זהר עמר' פרופ  6
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 החלה האמיתית ,כלומר.  מעלות35ית היא בער: ו הזואאאא תמונהב.  מעלות60 בת

שיקול זה תומ: בהשערה שהציור הוא של אמ� . תמונההרבה יותר מזו שבמשופעת 

 . א: לא ראה את הלח" שבפני" במו עיניו, שקיבל הסבר מילולי איכותי

סבר הה?  עומד יפה על מעמדואאאא תמונהוזה שב,  קרסבבבב תמונהמדוע הלח" שב. 8

רת כמו שאומ,  הסניפי�ל ידיהוא נתמ: ע, בפני"שנראה לי הוא שכאשר הלח" 

עתה עלינו לחפש את הסניפי� . יוסי ש"' ושלא כדעת ר, )א"מנחות צו ע(המשנה 

 על השולח� משני צידי החלה התחתונה עיגולי" אאאא תמונה רואי" ב,ואמנ". אאאא תמונהב

בצד ימי� מחוברת למוט שורת עיגולי" או . המייצגי" מוטות התומכי" את החלה

ניפי� המונחת ש" עד למוצאי ייתכ� שזו ערימת ס, שרשרת המונחת על השולח�

 .השבת

מצויר יותר בבירור ( רואי" מעטה דק העוט� את החלות ומפריד ביניה� אאאא תמונהב. 9

הראשו� ). אבל סביר שהמערכת האמיתית היא סימטרית, בצד השמאלי של המערכת

ג" . והרביעי תומ: את הגוש שבראש המערכת, מקי� את החלה התחתית וכ� הלאה

רדה בי� החלות א: עוביה בלתי אחיד והיא אינה מופיעה בצד החלות  יש הפבבבב תמונהב

 היא אינה מייצגת עצ" אמיתי אלא רק בבבב תמונהתכ� שביועל כ� י, אלא רק ביניה�

 . אמצעי כדי להפריד בציור בי� החלות

 מראה את אחד משני בזיכי אאאא תמונהב הגוש הבלתי מוגדר שבראש המערכת. 10

הסובר שהבזי:  ,א" במנחות צ עולא כדעת אבא שאול ("הנית� על גבי הלח, הלבונה

הגוש ( אי� גוש דומה  ב ב ב בתמונהבשתי המערכות שב. )במרווח שבי� שתי המערכותנית� 

הוקטרו שכבר  לחמי" ת ב מתארתמונהבהתאמה ע" השערתנו ש, )שישנו אינו דומה

  .בזיכי הלבונהמה" 

    




