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  אש תמיד תוקד על המזבח

  לחברנו ר' דב ברנדר ז"ל דברי זיכרו� 

. ז'וזוב בדרו< מערב גליציהעיירה  בשנת תרצ"ו  ב נולד בד

ואימו נמלטה מהגרמני<    ,אביונהרג  בתחילת המלחמה  כבר  

ה<   אחותו.  וע<  מכפראיתו  וה ברחו   אצל �תתרו  לכפר 

. בשנה  גגהבעליית  או   אות< בא�<  להחביאגויי< שה�כימו  

מילוט,   בבור  לאדמה  מתחת  שהו  ה<  למלחמה  האחרונה 

כדי לתת לילדיה הרעבי<  אוכל מפיה    ח�כהש< אימ< אשר  

ו< המלחמה התקיימו בו דברי דוד  ע< ת  נפטרה לעיניה<.

  . "ה' ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בֹור"   :המל� ע"ה

המלחמה,   מה<    וביקשולקנדה  דודיה<      היגרולאחר 

הת  להצטר�, הדב    .לבטהאחותו   
וכ�    12-ב נחר?,  היה 

"הוא הודיע לי בריש גלי שהוא    כתבה אחותו ב�פר שמתאר את מאורעות הימי< הה<:

  בכפר מימו
. אחרי השירות הצבאי התגורר דב  "לאמריקה  א�ע אני  ג< א<    ,נו�ע לישראל

לימי< פגש את פנינה, וה< נישאו והקימו בית באלו
 שבות. ש< עבד דב    .ועבד בחקלאות

  בגננות, מתו� שמחה רבה על הזכות שנפלה בחלקו לייפות את האר? שכה אהב.  

בינו דב ופנינה שלא יזכו לילדי< משלה<, לקחו כמשפחת אומנה את אמיר כאשר ה

וגידלוהו כב
. אחד הדברי< שדב שמח לשמוע על ערש דווי הוא שג< הב
 השני של אמיר 

  נרש< לג
 תורני. 

לתורה ולח�ידות. הוא הפ� לח�יד    -במהל� השני< התפתחו אצל דב שתי אהבות  

באופ בתורה  לע�וק  והחל  פעיל,  היה חב"ד   
טיפוח שעל  בירושלי<  הגינות  על  קבוע.   


  אחראי היה מפקיד פועלי< והול� ללמוד בכולל 'צמח צדק'. 

בעשרי< וחמש שנותיו האחרונות הוא למד הלכות המקדש בכולל שלנו בהתמדה רבה  

שלו    
הצימאו  .
הדש תרומת   
בעניי בקודש   
מעלי של   
הראשו  
לגיליו מאמר  כתב  וא� 

�וגיה והעקשנות שלו לא להניח לכל נושא עד שהבי
 אותו על בוריו,  להבנה עמוקה של כל  

  הפרו את חבריו לבית המדרש.

לימוד    –לאחר פטירת אשתו כשעבר לבית אבות, המשי� ללמוד בהתמדה ובשמחה  

ְלעֹוָלם %א ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי!, ִּכי  "התורה החייה אותו ג< בהיותו בבידוד בתקופה האחרונה.  

  . "יָתִניָבם ִחּיִ 

  יהי זכרו ברו�!  
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 :�  הנחיות לשולחי המאמרי

  נא לא לשלוח מאמר שנתפר�< או שעומד להתפר�< במקו< אחר. -

  מילי<. 4,500מומל? לשלוח מאמרי< שאורכ< (כולל ההערות) הוא עד  -

  הכותבי< מתבקשי< לשלוח את מאמריה< בדוא"ל.  -

  כל הדברי< המתפר�מי< בביטאו
 זה הנ< על אחריות כותביה< בלבד.  -
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  הקדמה

בפניכ< להגיש  אלול  אנו שמחי<  הגיליו
    בחודש  אחרי  הארבעי�את   .�יו< של    ארבעי

ומחילה. אחרי   ביו< הכיפורי< ב�ליחה  נענה  נכנ�י<   ארבעי�תפילה משה  שנה במדבר 

  .הלכה למעשה לכות המקדשתהיינה הגיליו
 הארבעי< ואחד בש תפילתנוישראל לאר?. 

בתקופה בה פוקדת את העול< מגפת הקורונה. בימי< אלו מתעוררת   נחת<בגיליו
 זה  

איננו   מגבלותיה.  את  וחשה  המופרז  העצמי  וביטחונה  משאננותה  מה  במידת  האנושות 

, א� ג< בעינינו הכהות יכולי< אנו לראות זיק של נחמה בהתאגדות מדינות העול< נביאי<

  התנבא ישעיהו  הנביא  לעבודת ה'.    עינינו מייחלות להתאגדות עמי<  .�ביב המלחמה במגפה

    :על ימי< שבה< העול< כולו מתאחד ומבטו מופנה אל ע< ישראל ואל בית המקדש

ית   ּבֵ ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ְוָנֲהרּו    ה' ְוָהָיה  ָבעֹות  ִמּגְ א  ָ ְוִנׂשּ ֶהָהִרים  רֹאׁש  ּבְ

ַהּגֹוִים:  ל  ּכָ י  ֵאָליו  ַרּבִ ים  ַ ּמִ ַהר  ְוָהְלכּו  ְוַנֲ ֶלה ֶאל  ְלכּו  ְוָאְמרּו  ֱאלֵֹהי    ה' ם  ית  ּבֵ ֶאל 

ּוְדַבר   תֹוָרה  ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ ֹאְרֹחָתיו  ּבְ ְוֵנְלָכה  ָרָכיו  ִמּדְ ְויֵֹרנּו  ָלִם:   ה'ַיֲ ֹקב    ִמירּוׁשָ

ַוֲח  ים  ְלִאּתִ ַחְרבֹוָתם  תּו  ְוִכּתְ ים  ַרּבִ ים  ְלַ ּמִ ְוהֹוִכיַח  ַהּגֹוִים  ין  ּבֵ ַפט  ִניתֹוֵתיֶהם  ְוׁשָ

א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה:  ָ   ) ג-(ישעיה ב, א   ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיׂשּ

  : מתנבא א� הוא בלשו
 דומההנביא מיכה 

ית   ִמים ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ ָבעֹות ְוָנֲהרּו    ה'ְוָהָיה ּבְ א הּוא ִמּגְ ָ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנׂשּ ָנכֹון ּבְ

ים: ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲ ֶלה ֶאל ַהר    ָ ָליו ַ ּמִ ית ֱאלֵֹהי ַיֲ ֹקב    ה' ְוָהְלכּו ּגֹוִים ַרּבִ ְוֶאל ּבֵ

ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר   ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ֹאְרֹחָתיו ּכִ ָרָכיו ְוֵנְלָכה ּבְ ין    'הְויֹוֵרנּו ִמּדְ ַפט ּבֵ ָלִם: ְוׁשָ ִמירּוׁשָ

ים ַוֲחִניֹתֵתיֶהם   תּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ ִמים ַ ד ָרחֹוק ְוִכּתְ ים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲ צ, ים ַרּבִ ַ ּמִ

אּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה:    ) ג -(מיכה ד, א  ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיׂשְ

 * * *  

 זצ"ל.   הגאו
 הרב זלמ
 נחמיה גולדברג  ,את אחד המופלאי< שבדור זהבדנו  יבימי< אלו א

  גיליו
 הראשו
: ברכתו להוצאת הוכ� כתב ב,  ביי�ודומעלי
 בקודש  כתב העת  הרב ליווה את  

  י
. חבל על דאבד ."ולכ
 ל� בכוח� זה והושעת את ישראל ובזכות זה תקרב את הגאולה"

 * * *  

ית גודל ה"אמה" שבה השתמשו חז"ל ובאמצעותה נמ�רו  מקו< נכבד בגיליו
 זה שמור ל�וגי

ה הלכתית על זיהוי אזורי ל�וגיה זו השלכ  לנו מידות הר הבית והעזרות במ�כת מידות.

  במצבי טומאה שוני<. <היתר הכני�ה אליהולשאלת הקדושה השוני< במתח< הר הבית 
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לז  
בגיליו כבר  בקודש   
בגיליונות מעלי  
להתלב זו החלה  הרב ב  .�וגיה  מאמרו של 

על פי שיטת הגר"ח נאה בקביעת שיעורי ), טע
 המחבר כי  113–110עמיחי אליאש (עמ'  

ישראל   קהילות  ברוב  להלכה  המקובלת  השיטה  שהיא  וכדו'),  (אמה  ההלכתיי<  האור� 

  
ליישב את הקביעה המ�ורתית של  טופוגרפית    מבחינה(בניגוד לשיטת החזו"א), לא נית

הפרש הגבהי< שבי
 קודש הקודשי< ע<    ,ה�לע  הקודשי< תחת כיפת-זיהוי מקו< קודש

נשי< העולה מדברי המשנה במ�כת מידות על    . לעזרת  כ� ביקש המחבר לערער  משו< 

  תוקפה ההלכתי של מ�ורת זיהוי אב
 השתייה.

לח    
עזר)  65–59(עמ'  בגיליו הרב  המ�ורת:  הציע  ליישוב  הצעות  שתי  אריאל  יה 

אדריכלי   א.  
(שאינה  פתרו ניקנור  לשערי  ב�מו�  שער  בית  רחבת  קיימת  הייתה  ולפיו 

  למעשה   ההלכה הצעה עקרונית ולפיה ג< א< במרוצת הדורות התקבלה   ב. מוזכרת במשנה).  

היו ומקובל  בה  צידד  שהוא  אלא  לפניו,  קיימת  הייתה   
(שכמוב נאה'  הגר"ח  < כ'שיטת 

ברורה על כ� ש'אמת הגר"ח נאה' תואמת את    עובדתיתלקוראה על שמו), אי
 בכ� עדות  

שההלכה המקובלת בידינו נפ�קה על    זאת בפרט  .האמה המוזכרת במשנה במ�כת מידות

שהאמות היו ארוכות יותר וקרובות   עולהפי התלמוד הבבלי, ואילו מ
 התלמוד הירושלמי 

  איש. -לשיטת החזו
 תריו

האמה אור�  �וגיית  מורחבת  זה   
קור
   .בגיליו  
זלמ ל�וגיה    הרב  ביאור  מציע 

שהתקשו בהבנתה המפרשי< ביח� למידות הי< של שלמה, ומבאר על פיה מדוע בשיעורי<  


איש' (וליתר דיוק -ההלכתיי<, ובכלל< קביעת גבולות הר הבית, יש לבכר את 'אמת החזו

  י�ודו בשיעורי הנפח בלבד.), ושהמנהג הרווח להקל בשיעורי< הקטני< �"מ 57.4 –

אל  עידוא  , א� �בור שהייתה מקבל כהנחת י�וד את קביעת הגר"ח נאהבה  הרב 

מערכת מידות אור� נו�פת גדולה במעט (שנגזרה ממידות נפח גדולות יותר שבה
 השתמשו  

 , הצעתו ל בהתא<�"מ ובה השתמשו חז"ל במידות ההר.  51.7גודלה למדידות מזו
 יבש) ש

פרשי הגובה ועובי הכתלי<, ה  ,המרחקי<  –משרטט הרב אלבה את גבולות העזרות וההר  

  ואת פ�גת אב
 השתייה.

, ובו מועלית מתו� הרב אלקנה ליאור חיבור נו�� נכתב לאחרונה בעניי
 זה על ידי  


, ולפיה גודל האמה  הצעה נו�פת  ,חקר ממצאי< בהר הביתבעקבות  �וגיות הגמרא וב  עיו

חיבורו, וא� צירפנו כדי להשלי< את היריעה, �קרנו בהרחבה את    �"מ.   54.8בהר הבית הוא  

  עניי
 קביעת שיעורי האור� והנפח ההלכתיי< על פי השיטות השונות. ל ל�קירה מבוא כללי  

  ֹה נעלה בקודש! על

  העורכי� 

  



 הקדמה 
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 � ר למ� מנח� קו ז   הרב 
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  הרב זלמ� מנח� קור� 

  הי� של שלמה ושיעור האמה 

 א. על היח  בי� היק# הי� לקוטרו

 ב. על צורת הי� ותכולתו

 ג. ה תירה בי� דברי הימי� למלכי�, ודברי אביי שהמידה הגדולה שבדה"י כוללת את הגודש 

 בעירובי� ד. שיטת ה'חוות יאיר' בשאלת הגודש, ובביאור המקראות וה וגיה  

 ה. הקושי ביצירת גודש מתאי� בפי הי� של שלמה, והאפשרות ליצור כלי שהגודש שלו הוא שליש מלבר 

 ו. חשבו� האמה הקובעת לעניי� מקווה, ו וגיית הגמרא בפ חי� הקובעת את השיעור של רביעית הלוג 

 דרכי ביישוב  תירת המידות ז. השקפת הגאו� ר' דוד צבי הילמ� ז"ל על 

 ח. מחקרי המקדש, ושאלת שיעור האמה 

 � ט. שיטת הראב"� שאת שיעור המקווה יש לחשב לפי אמה בת חמישה טפחי

  

  א. על היח  בי� היק# הי� לקוטרו 

  
דוגמתו במשכ
 כלל, ב�פר מלכי< בתיאור בניי
 בית המקדש, מתואר כלי נחושת גדול שאי

והוא נקרא "י<". י< זה אינו תחלי� לכיור שבמשכ
, שכ
 ב�פר מלכי< מתוארי< עשרה  

כיורות שעשה שלמה מלבד הי<. וב�פר מלכי< לא כתוב ג< דבר אודות תפקידו של אותו 

ב (ד, ו) נאמר: "והי< לרחצה לכהני< בו". (במשמעות הדבר ניגע -י<. אבל בדברי הימי<

  ו מעניי
 עיקרו של מאמר זה).להל
, ואינ

  הי< עצמו מתואר במלכי< א' ש< במילי<: 

ה קֹוָמתֹו   ַאּמָ ָפתֹו ָ ֹגל ָסִביב ְוָחֵמׁש ּבָ ָפתֹו ַ ד ׂשְ ְ ה ִמׂשּ ַאּמָ ר ּבָ ם מּוָצק ֶ ׂשֶ ַ ׂש ֶאת ַהּיָ ַוּיַ

ָפתֹו ָס  ַחת ִלׂשְ ה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב: ּוְפָקִעים ִמּתַ ַאּמָ ים ּבָ לֹש.ִ ִביב ֹסְבִבים ֹאתֹו  ְוָקו ׁשְ

ָקתֹו: ֹעֵמד ַ ל   יצ, ִקים ּבִ ָקִעים ְיצ, ֵני טּוִרים ַהּפְ ם ָסִביב ׁשְ ִפים ֶאת ַהּיָ ה ַמּקִ ַאּמָ ר ּבָ ֶ ׂשֶ

ה   לֹש.ָ ה ּוׁשְ ה ּפִֹנים ֶנְגּבָ לֹש.ָ ה ּוׁשְ ה ֹפִנים ָיּמָ לֹש.ָ ה ֹפִנים ָצפֹוָנה ּוׁשְ לֹש.ָ ָקר ׁשְ ר ּבָ ֵני ָ ׂשָ ׁשְ

ִמְזָרָחה  ָפתֹו    ּפִֹנים  ּוׂשְ ֶטַפח  ְוָ ְביֹו  ְיָתה:  ּבָ ֲאֹחֵריֶהם  ְוָכל  ִמְלָמְעָלה  ֲ ֵליֶהם  ם  ְוַהּיָ

ת ָיִכיל: ִים ּבַ ן ַאְלּפַ ַרח ׁשֹוׁשָ ַפת ּכֹוס ּפֶ ה ׂשְ ַמֲ ׂשֵ   כו) -א ז, כג-(מלכים  ּכְ

השאלה הראשונה המזדקרת לעי
 היא שאלת היח� בי
 ההיק� של הי< לקוטר שלו. קוטר 

מות, וא< כ
 לפי הידוע היה ההיק� גדול משלושי< אמה. ואמנ< הוכיחו  הי< היה עשר א

חכמי המידות שלא נית
 להביע במ�פר מדויק את היח� האמיתי בי
 ההיק� לקוטר, א� 

או בשברי< פשוטי<,   3.14מקובל לצרכי< מעשיי< להביע זאת בשבר עשרוני בער� של  

 

  הנלווי< למאמר.תודתנו נתונה למר ירחמיאל ויי� על הכנתו בחפ? לב את האיורי<   *
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י< שהיה עגול, היה שלושי< ואחת  כ� שבהחלט ברור שהיק� ה  1בער� של שלוש ושביעית, 

אמות, ועוד ארבע עשיריות האמה ועוד מעט. זאת לעומת היח� של אחד לשלוש מופיע  

  בדברי חז"ל כמה פעמי< להלכה מבלי להתחשב בהפרש. 

ע(עירובי
  כ� במ�כת   במבוי  ב"יג  את הטלטול  במשנה מתוארת הקורה שמתירה   (

קבל אריח וכי א< היא עגולה רואי< אותה  בשבת, וכתוב שהיא צריכה להיות רחבה כדי ל

כל שיש בהיקיפו שלשה טפחי< יש בו  כאילו היא מרובעת, ועל כ� נאמר במשנה ש<: "

   ."רוחב טפח

הא תו למה   –  ולה רואי
 אותה כאילו היא מרובעתעגובגמרא ש< (יד ע"א) נאמר: " 

איצטריכא  –  לי? רחב טפח  �יפא  בו  יש  בהיקפו שלשה טפחי<  כל שיש  כ�   ."ליה:  על 

ויעש את "אמר קרא:  :  רבי יוחנ
" ועל השיב  מנא הני מילי?הו�יפו ושאלו ש< בגמרא: "

הי< מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגל �ביב וחמש באמה קומתו וקו שלשי< באמה  

פח יש בהיקפו שלושה כלומר הקביעה של המשנה שכל שיש ברוחבו ט  .'"י�ב אתו �ביב

  טפחי<, מבו��ת על ידיעה חשבונית שמקורה הוא בפ�וק ב�פר מלכי<.

התשב"? בתשובותיו (ח"א �י' ק�ה) נשאל על אודות אי ההתאמה בי
 הנתו
 שבמשנה  

לבי
 הידיעה הברורה "שדקדקו בה חכמי יו
" אשר הוכיחו שהיח� בי
 הקוטר לבי
 ההיק� 

ל גדול מ
 הקוטר פי שלוש פעמי< ועוד כשביעית ויותר,  הוא שונה, וכי ההיק� של המעג

  
מ להוכיח  בגמרא  הוצרכו  מדוע  תמהו  וג<  בשאלה,  שע�קו  תו�פות  מצטט  ש<  והוא 

  המקרא דבר שנית
 לעמוד עליו על ידי מדידה, וכתב: 

כתבו התוס' בפ"ק דערובין בהא דתנן (יג ע"ב) כל שיש ברחבו טפח יש בהיקפו  
ועל זה הקשו התוס'    'מנה הני מילי',  :(יד ע"א) ואמרו  שאלו בגמרא ג' טפחים ש

יביאו    .בדבר שאדם יכול לעמוד עליו'מנא הני מילי'  תימה מה שייך למבעי    : וז"ל
  –  שלפי שאין הדבר מכוון דטפי   ,ונראה  ?דבר שהוא רחב טפח ונמדוד ההיקף

  מנא לן מקרא דלא דייקא בההוא פורתא דהוה '  :משום הכי קא בעי  ,ודאי הוא
וקאמר קרא דקו    ת,ומייתי ראיה מים שעשה שלמה שהוא רחב עשר אמו  ',טפי

יסוב אותו דייק בהכי  ,ואף על גב דהוה טפי פורתא  ,שלשים באמה    . קרא לא 
    .עכ"ל התוס' ".מהתם ילפי רבנן דלא למידק

  ו�יי<: 

 

על פי האמת הגודל גדול, ונית
 להביע זאת למשל בשבר עשרוני שכולל שש �פרות אחרי הפ�יק,    .1

הער�   יהיה  ...  3.141592ואז  זאת  יכתבו  והמדקדקי<  מדויק,  לא  זה  ג<  להציג   3.141592א�  כדי 

חכמי המידות    באמצעות הנקודות שמימי
 ל�פרות, שיש ש< מקו< לעוד מ�פר אי
 �ופי של �פרות.

וה< הוכיחו במופתי< שכלל לא נית
 להביע שיעור זה   πמ�מני< את היח� האמיתי באות היוונית  

  במ�פרי<.
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  . והנה לך ברור שלא נעלם מגורסי התלמוד דקדוק היונים בענין זה

א� בדורנו הוא נדפ� בתו�פות הרא"ש לעירובי
,   2.תו�פות זה אינו מודפ� בגמרות שלנו

  וש< כתוב כעי
 זה במפורש: 

תמיה לי מה שייך    –  כל שיש בהקיפו שלשה יש בו רוחב טפח מנא הני מילי 
ו  יביא  ,בר הנראה לעינים ואדם יכול לעמוד עליובד  'מנא הני מילי'למיבעי הכא  

  – טפח ונמדוד ההיקף? ונראה לי לפרש, לפי שאין הדבר מכוון  דבר שהוא רחב  
מנין לקחו  מנין לקחו  מנין לקחו  מנין לקחו  קא בעי תלמודא 'מנא הני מילי',    –שההיקף הוא יותר מג' טפחים  

חכמים ליתן גבול ומדה לדבר אחד אף על פי שאינו מכוון אלא שהדבר קרוב  חכמים ליתן גבול ומדה לדבר אחד אף על פי שאינו מכוון אלא שהדבר קרוב  חכמים ליתן גבול ומדה לדבר אחד אף על פי שאינו מכוון אלא שהדבר קרוב  חכמים ליתן גבול ומדה לדבר אחד אף על פי שאינו מכוון אלא שהדבר קרוב  
, ומייתי ראיה דקרא נמי קא עביד הכי, דים של שלמה שהיה רחב  ן ן ן ן להיות מכוו להיות מכוו להיות מכוו להיות מכוו 

  עשר וקאמר קרא דקו שלשים אמה יסוב אותו אף על פי שהוא ארוך יותר. 

 
נמצא לפי זה שהלימוד מ
 הקרא אינו לימוד של כלל חשבוני, אלא הוא כלל הלכתי של די

בדבר שאינו   בדקדוק  לצור�  ומדה  גבול   
לית לחכמי<  יכולת  יש  פי ההלכה  חיובי, שעל 

מכוו
. (אלא שבתו�פות שהיו לפני התשב"? הביטוי הוא מעט שונה, כי ש< נאמר ב�ו�  

  ", א< כי מ�תבר שהכוונה אחת).  למידק מהת< ילפי רבנ
 דלא דבריה<: "

קורה שהיא נתונה ומכא
 עולה שכאשר קבעו חז"ל במשנה במ�כת אהלות (יב, ו) כי: "

וא<    ,מכותל לכותל וטומאה תחתיה א< יש בה פותח טפח מביאה את הטומאה תחת כולה

 

ג< בתו�פות שלפנינו ב�וגיה (ד"ה והאיכא משהו), נמצאת הידיעה "דאי
 החשבו
 מדוקדק לפי חכמי   .2

מחמת דקדוק ממקורות בגמ' מה
 משמע שהיח� של   יההמדות". אלא שתו�פות דיד
 נשארו בקושי

אחד לשלוש הוא מצומצ< לגמרי. המקור העיקרי לכ� היא גמרא במ�כת בבא בתרא (י"ד ע"א), ש<  

נקבע כי �פר תורה שנגלל לצד אחד, צרי� להיות גובהו כהיקפו כשהוא גלול. וש< מבואר שה�פר  

וטרו כשהוא גלול היה שני טפחי<. וש<  של משה רבינו ע"ה היה בגובה של ששה טפחי<, כ� שק

בהמש� נעשה חישוב של המקו< שבו תפ� �פר התורה שהיה מונח בארו
 הברית לצד הלוחות, וכפי  

החישוב ש< המקו< שהשתייר היה שני טפחי<, ועל כ� שאלו ש< (בעמוד ב'): "תרי בתרי היכי  

גל שההיק� שלו הוא ששה טפחי<  זו של גמרא לכאורה אי
 מקו< כאשר מדובר במע  יהיתיב", ולקושי

במדויק, שהרי לפי חכמי המידות רוחב מעגל זה הוא מעט פחות משיעור שני טפחי<. ונראה כי  

לדעת תו�פות הרא"ש (והתו�פות שהיו לפני התשב"?), שורש הדי
 של השיעור האמיתי של �פר 

הידור בנויו), ולא נאמר תורה הוא כזה שכאשר הוא גלול יהיה קוטרו שליש גובהו (אולי מפני שזה  

ש< שהקיפו יהיה כגובהו, אלא כ�ימ
 וכדר� מעשית ליצור את היח� של אחד לשלוש בי
 הגובה 

לרוחב, א� על פי שלפי האמת, ב�פר שכזה יהיה ההיק� גדול במעט מ
 הגובה. ומשו< כ� שאלה  

היח� בי
 הקוטר   הגמרא "תרי בתרי היכי יתיב". (ועוד יש להעיר ב�וגיה ש<, שג< א< באמת היה

להיק� מצומצ< לשלוש, עדיי
 קושיית הגמרא מצריכה ביאור, כי �פר תורה גלול איננו מעגל מושל<,  

שהרי עובי ה�פר הול� וגדל בכל �יבוב של הקל�, וכאשר מתבונני< בו מ
 הצד, מוב
 שלא רואי< 

אשר קוטרה כמוב
 לה" בלע"ז),  רמעגל אלא צורה שנקראת: "שבלול" או "עקומה חלזונית" ("�פי

אינו שווה מכל צד. וכמדומה שביאור ה�וגיה בנקודה זו אכ
 קשור לשורש ההלכה שעו�קת בדר� 

 
שבה ה�פר נראה כשהוא גלול ביח� אחד לשלוש, ולא בגודל האמיתי של ההיק� שאינו אלא �ימ

  ודר� לתת את הצורה הנכונה ל�פר, ואכמ"ל). 
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בזמ�    , כמה יהא בהקיפה ויהא בה פותח טפח  .לאו טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת

�שהמרובע יתר על העגול    ,בזמ
 שהיא מרובעת ארבעה  ,שהיא עגולה הקיפה שלשה טפחי

זה ה
 לחומרה להבאת הטומאה, וה
 לקולא. וזאת א� על פי שעל פי  רביע  
". נאמר די

אמנ< טפחי<)    0.96האמת קורה מרובעת שמידותיה ה
 טפח פחות ארבעה אחוז (כלומר  

אינה מביאה את הטומאה, ואינה חוצצת בפני הטומאה, אבל קורה עגולה שקוטרה הוא  

של    0.96 �כו<  נקבל  בעיגול  אותה  כשנמדוד  כלומר  3.14כפול    0.96טפחי<,   ,3.0144  

  טפחי<, והיא אכ
 תביא את הטומאה תחתיה, וג< תחצו? מפני הטומאה.  

דוו הוא  עגולה,  בקורה  זה   
שדי מ�תבר  זאת  קורה  (ע<  א�  עגולה  כולה  כאשר  קא 

טפחי<, אשר במחרטה הפ� את חלקה    0.96טפחי< על    0.96מרובעת אשר מידתה היא של  

לעגולה, נמדדת במקו< הישר שבה. וכעי
 מה שמצינו במדידת תחומי
, שקבעו שא< יש  

שאינה   מ�וימת  בדר�  שלו  השיפוע  את  למדוד  יש  העיר,  של  האחד  בצידה  גיא  או  הר 

כ�, א� א< המכשול אינו רצו�, ויכול "להבליעו", ולמדוד במדויק מ
 הצד של  מדוקדקת כל  

.(
  הגיא הוא ההר חייב לעשות כ

  וכבר ני�ח החזו"א (ר"ה �י' קלח �"ק ד) את הדברי< בשפה ברורה וכתב: 

  כיוצא בזה דמצינו    יש לומר  ,במה שהקשו על תקופת שמואל שאינה בדקדוק
(עירובין נז  ובאלכסונא תרי חומשא  א)  ע"ן יד  (עירובי ל  ויותר על העיג  עבריבו
 שלא נתנו המצות  ,ונתנה ההלכה לחשוב בקירוב  '.וריןעשי'דזהו בכלל    3,ע"א)

 

וא� המחישו באמצעות שרטוט) שהקביעה שהאלכ�ו
 שבתו� תו�פות בעירובי
 נז ע"א הוכיחו (   .3

רבוע, ארו� בשתי חמישיות מ
 הצלע, ג< היא לא נאמרה בדקדוק. תו�פות הוכיחו זאת באמצעות  

בוע גדול של עשר על עשר משבצות (כלומר של מאה משבצות), שמחולק לארבעה  ישרטוט של ר

הריבועי< של חמש על חמש חוצי<   ריבועי< של חמש על חמש משבצות. את כל אחד מארבעת

בוע הגדול, רבוע קט
 יותר שנטוי  ילשני משולשי< שווי< באמצעות אלכ�ו
. וכ� מתקבל באמצע הר

הריבוע  את  שהרכיבו  הריבועי<  ארבעת  את  שחצו  והאלכ�וני<  הגדול,  הריבוע  לעומת   
באלכ�ו

  הגדול, ה< ה< צלעותיו של הריבוע הנטוי.  

  
כ
 ששטחו של   הריבוע הנטוי הוא במדויק כשטח מחצית הריבוע הגדול, כלומר שטחו   ברור א< 

שווה לחמישי< משבצות. ואול< א< אנו מניחי< שאורכו של האלכ�ו
 שווה במדויק לאור� של צלע  

בתו�פת שתי חמישיות, א< כ
 אור� כל אלכ�ו
 שכזה אינו אלא שבע משבצות, וא< כ
 הריבוע  

ריבוע ששטחו ארבעי< ותשע משבצות בלבד, וזה כמוב
 לא    הנטוי שעשוי מאות< אלכ�וני< הוא

 .
  נכו

ואכ
 באותו עמוד במ�כת עירובי
 מפורש כי שיעור "בית �אתיי<" (מאה אמה על חמישי< אמה)    

כשהופכי< אותו לריבוע, הרי הוא ריבוע של שבעי< אמה ושיריי<, על שבעי< אמה ושיריי<. וכאשר  

על ההנחה שההפרש בי
 האלכ�ו
 לצלע גדול משתי חמישיות.    נדקדק ניווכח ששיעור זה מבו��
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לקיום חכמת    םוג  ,לקבלת מלכותו ית'  , ותיו ית'אולדקדק בצו   ,אלא לצרף הבריות
דיני המצוה ולכל הני אינו מפסיד אם    ,ולסוד הפנימיות  ,התורה הכלולה בכל 

שיוכלו לקיים מצות המעשיות אף   הקביעות של גבולי הצמצום יהי' בקירוב כדי
  חלושי הדעת.

" עוד התשב"? ש<:  לאויר במ�' אהלות  וכתב  יוכיח מה שהקלו בזה בעמוד המוטל   
וכ

דקדקו  ,ז) ,(יב לא  עיקריה'  על  בה�  ,שא�  ע"א)  ,  והקלו  (ח  ב�וכה  פי שהקשו  על  וא� 

זה    ,לקולא לא אמרי'  –  אימר דאמרי' לא דק לחומרא'  :אחרי< (ב"ב כז ע"א)  תקומוובמ

". (וכ� נראה ג< מ
 הדברי< הנוגעי< למידת  אבל דבר מועט לא יחושו בו  ה,הוא כשהוא הרב

  ). 3האלכ�ו
 תרי חומשי המבוארי< כא
 בהע' 

ינו שלושי< בשולי הדברי< יש לציי
 כי להנחה שהיח� באמיתי בי
 הקוטר לאלכ�ו
 א 

אמה אלא יותר, וכי השלושי< שהוזכרו ה< מונח הלכתי מעשי ולא עיוני אמיתי, יש מי 

  שמצא לו א�מכתא במקרא עצמו.

רכז) פר�< ר' מתתיהו  –במאמר שפור�< בכ"ע �יני כר� נא (ד) תמוז תשכ"ב (עמ' ריח 

מד על כ�  הכה
 מונק מלונדו
 מאמר בש< "שלוש בעיות הנד�יות בתנ"� ובתלמוד". וש< ע

שההפרש בגימטריה בי
 הקרי במילה "קו" לבי
 הכתיב שהוא: "קוה", מתאי< בקירוב גבוה 

  מאוד להפרש שבי
 המידה האמיתית של ההפרש בי
 הקוטר לבי
 ההיק�. 

בי
 היח� ההיק�    3.14כפי שצוי
 לעיל רגילי< להשתמש בשימוש יו< יומי ביח� של  

  
בי (לקוטר, א� שאינו מדויק. את היח�  (106"קו"  "קוה"   
לבי נית
 להציג את  111)   .(

בשברי<   106ההפרש הנובע מאותה אות ה' המתוו�פת לקו כתו�פת של חמישה חלקי  

פשוטי< (כפי שנעשה במאמר ש<) נית
 כמוב
 ג< לתרג< זאת לשבר עשרוני, ואז יתקבל  

... של:  כער�  הפ�יק),  אחרי  �פרות  שש  של  (בדקדוק  לעומ  3.141509הער�  ת (זאת 

שהוא אמיתי יותר), וזו בהחלט התאמה מופלאה מאוד, שקשה מאוד להתעל<    3.141592...

  ממנה.

 

זאת א< ננ�ה לשרטט שרטוט דומה לזה של התו�פות ש<, אשר צלעותיו מאה על מאה אמה אמה 

י
 לארבעה אושטחו א< כ
 הוא כבית ארבעה �אי
. א< נחלק את אותו ריבוע של בית ארבעה �

י< באמצעות אלכ�ו
, מוב
 שעל גבי  י < לשנריבועי< של חמישי< על חמישי<, ונחלק כל אחד מה

בוע נטוי ששטחו "בית �אתי<" (מחצית של בית ארבעה �אי
) אשר כל  יאות< אלכ�וני< נשרטט ר

אחת מצלעותיו היא אלכ�ו
 של ריבוע של חמישי< על חמישי<, וארכה לכאורה שבעי< אמה בלבד  

שהתבאר, ועל כרחנו אנו אומרי<  (חמישי< ועוד תרי חומשי). אבל באמת חשבו
 זה מוכחש וכפי  

שאלכ�ו
 של חמישי< הוא שבעי< ושיריי<. וזאת א� על פי שבכל מקו< נקטו תרי חומשי באלכ�ונה,  

חומשי   'תרי  אמרו  (וכאילו  ושיריי<.  אמה  שבעי<  נקטו   
כא לחומרא,   
ובי לקולא   
בי לכאורה 

וש פעמי< ושיריי<), ופשוט א<  ושיריי<', ועל דר� זו היה מקו< לומר כי המעגל יתר על הקוטר של

  שהדבר צרי� להיות נדו
 לפי העניי
, וכפי הדרכי< שקבעו חכמי<.
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יש  וכתיב,  קרי  שקיי<  שבמקו<  ההנחה  על  מבו��ת  מונק  מתתיהו  ר'  של  תגליתו 

לכתיב איזו משמעות נ�תרת, שונה מ
 המשמעות של הקרי, שהיא המשמעות הראשונית  

  הגלויה שהמקרא מלמד אותנו. 

גישה זו ככלל מבו��ת בי�ודה על דברי חז"ל (נדרי< לז ע"ב) בה< מפורש כי מצב של 

וכתיב"  (ומוב
 שכאשר מדובר   4"קרי  למשה מ�יני  הלכה  הוא   ,
הוא מ�ומ בו  במקומות 

ב�פרי נביאי<, הכוונה היא שמלכתחילה ע< כתיבת ה�פר על ידי הנביא, נמ�רו מילי< אלו  

  תבר שהדבר נועד לאיזו דרשה. בצורת קרי וכתיב), וא< כ
 מ�

[וכ� אכ
 מצינו בז"ל בנוגע לקרי וכתיב בפרשת תולדות (בראשית כה, כג), שה' אמר  

לרבקה: "שני גוי< בבטנ�", א� הכתיב ש< הוא "שני גיי< בבטנ�". ועל כ� דרשו בברכות  

לא (נז ע"ב): אל תקרי גוי< אלא גיי<, ואמר רב יהודה אמר רב: אלו אנטונינו� ורבי, ש

פ�ק משלחנ< לא צנו
 ולא חזרת ולא קשואי
, לא בימות החמה ולא בימות הגשמי<". 

שני גיאי גוי< בבטנ�,   –ובמדרש בראשית רבה (פרשת תולדות פרשה �ג): "שני גוי< בבטנ�  

זה מתגאה בעולמו, וזה מתגאה במלכותו, אדריאנו� בעובדי כוכבי<, שלמה בישראל". ויש 

  לכ� עוד דוגמאות].

תתיהו מונק עצמו העיר במאמרו ש<, שצורת הקרי והכתיב "קו" לעומת "קוה", ר' מ

  
בי אי
 קשר לחישוב המתמטי של היח�  נמצאת במקרא בעוד שני מקומות אשר לה< 

  הקוטר להיק� של המעגל.

  לח):  -זל, המקרא האחד שבו קיימת תופעה דומה במילה קו הוא בירמיהו (לא 

ה ָיִמים  ִאים, ְנא,  ִהּנֵ ה: ,  ה'  םּבָ ּנָ ַ ר ַהּפִ ל ֲחַנְנֵאל ׁשַ ְגּדַ  ְוָיָצא עֹוד    ְוִנְבְנָתה ָהִעיר ַלה' ִמּמִ

ֵרב; ְוָנַסב ּגָֹ ָתה.  ְבַ ת ּגָ ה ֶנְגּדֹו ַ ל ּגִ ּדָ   ָקו ַהּמִ

  טז):  ,המקרא האחר הוא בזכריה (א

י ִלי  ָלֵכן ּכֹה ְבּתִ ם ה' ְצ ָאַמר ה', ׁשַ ּה, ְנא, ֶנה ּבָ יִתי ִיּבָ ַרֲחִמים, ּבֵ ַלִם ּבְ ְוָקו    ָבאֹות;  -רּוׁשָ

ֶטה, ַ ל ָלִם ִיּנָ     .ְירּוׁשָ

אי
 זה �ותר את עיקר חידושו, כי הטע< לקרי וכתיב שבמקו< א� הוא כותב במפורש ש

  5אחד, אינו הטע< של קרי וכתיב שבמקו< אחר.

 

למע
 הדיוק יש לציי
 כי בגמרא ש< מוזכרת דווקא תופעת קרי ולא כתיב או כתיב ולא קרי, ובפועל    .4

  אי
 כאלה בתורה, אלא בנביאי< ובכתובי<, א� אי
 �פק שהרעיו
 הוא אחד. 

דובר בעניי
 שהוא מוב
 מאליו, שהרי ההנחה שמילי< שנמ�רו בהלכה למשה מ�יני כקרי  ולמעשה מ  .5

וכתיב נמ�רו בדר� זו כדי לרמז על איזו כוונה כפולה, ה
 רבות ושונות זו מזו, וכל אחת מה
 יש 

לפרש לפי העניי
 בו היא עו�קת. וכ� מוב
 שבקרי וכתיב גוי< לעומת גיי<, אי
 מי שמחפש איזה 

חשבו
 מתמטי מדויק, ומשו< כ� אי
 שו< צור� לבקש כוונה מתמטית בפ�וקי< בירמיה   רמז של
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והנה בעת ההיא לא היה לה<  ואכ
 ברוח הדברי< האלה כתב המלבי"< בזכריה ש<: "

רשות רק על בני
 הבית, לא לבנות חומות ירושלי< שע"ז לא נית
 לה< רשות עד שנת 

ע"י נחמיה, הודיע לה< כי קו ינטה על ירושלי< לבנות ג< החומה,   עשרי< לארתחששתא

(והכתיב קוה מלשו
 תקוה ויחול שמעתה יש לה< תקוה א< יזכו מעשיה< שיהיה אחרית  

נינו, מבלי שו< צור� לחפש לה< פתרו
  י". והדברי< מתאימי< לתוכ
 הכתוב לפי עהזע<)

  מתמטי. 

לית') של ר' מתתיהו מונק, הייתי מחפש וכמדומה שללא החידוש (או ליתר דיוק 'התג

בכתיב 'קוה' שבמלכי< דווקא את השרש של 'יקוו המי<', או 'ולמקוה המי<', ולמצא בזה 

רמז לכ� שמידת שלושי< אמה היא של השפה הפנימית של דופ
 הי<, כי ש< המי< נקווי< 

ר ב�פר (וכמ�קנת הגמרא בעירובי
 ש<), שכ
 השורש קוה משמש בשלוש לשונות כמבוא

  
השרשי< של הרד"ק בשורש זה. אחת מלשו
 ייחול, אחת מלשו
 מקווה מי<, ואחת מלשו

קו שממנו נגזרה המילה "תקות חוט השני", ואת הרמז נית
 לחפש בהתא< לעניי
 בכל אחת  

מ
 הלשונות. ואול< ההתאמה בי
 היח� של ההיק� האמיתי לבי
 ההיק� המפורש שהוא רק 

כ�   כל  היא  היא  פי שלושה,  ולטעו
 שההתאמה  להתעל< ממנה,  מופלאה, שקשה מאוד 

  מקרית, וכי �יבות אחרות גרמו כא
 לכתיב וקרי אלו. 

למעשה, מאז פר�ו< המאמר של ר' מתתיהו מונק, כמדומה שכל מי שנגע בבעיה הזכיר  

היו מוכני<   ובי
 א< מדובר בכאלה שלא  איתו,  בי
 א< מדובר במי שה�כי<  את דבריו, 


 מתמטי כה מדויק קיי< בתנ"�. (והיו ג< שמחמת ההתפעלות מ
 ההתאמה  להניח שנתו

ביקשו לייח� את החשבו
 הזה לגר"א, א< כי כפי שידוע עד היו<, אי
 לייחו� זה לגר"א 

  שו< ב�י�).

בשנת תשנ"ד, בכ"ע מגל (כר� י), פר�מו פרופ' בועז צבא
 ומר דוד גרבר, מאמר ב�וגיית 

התפר�<   המאמר  עגולה.  [כר�  �וכה  תשנ"ה  בשנת  השני התפר�<  (חלקו  חלקי<  בשני 

  י"א]). ובמאמר< הזכירו את חידושו של ר' מתתיהו מונק. 

אחרי פר�ו< החלק הראשו
 של המאמר, התקבל במערכת מגל מכתב מאת הרב מאיר  

מזוז שליט"א, שלא ה�כי< ע< החידוש. (דבריו צוטטו בתו� החלק השני של המאמר של 

  ל
), והוא כתב על הדברי<:צבא
 וגרבר, וכדלה

לאורך המעגל נרמז בתנ"ך בקרי    3.14שהערך ...  118בין השאר ראיתי בסוף עמ'  
וכתיב שיש באותו פסוק שממנו למדה הגמרא את הערך ההלכתי, כי כתיב 'קוה'  

 

במלכי<, הרמז  פי שבפ�וק  וא� על  כתובה בשניה<,  קו קוה  והכתיב  פי שהקרי  ובזכריה, א� על 

שבכתיב הוא חישוב מופלא בדייקנותו, ונית
 לומר שאי
 כיוצא בו בשאר המקומות בה< זכינו לעמוד  

  של הכתיב לעומת הקרי.על המשמעות 
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(קו לקוה) הוא היחס שבין    111ל    106), והיחס שבין  כג  ,א ז-וקרי 'קו' (במלכים
(היינו בין הערך ההלכתי לערך המתמטי) עד כאן תוכן הדברים. אולם    3.14ל...  3

שאם כי זו הברקה מעניינת מאד, מכל מקום  שאם כי זו הברקה מעניינת מאד, מכל מקום  שאם כי זו הברקה מעניינת מאד, מכל מקום  שאם כי זו הברקה מעניינת מאד, מכל מקום  כבר העירותי במקום אחר בס"ד,  
  כי הכתיב 'קוה' במקום 'קו' מופיע עוד בשני מקומות בתנ"ך (ירמיה   אינה אמת,אינה אמת,אינה אמת,אינה אמת,

ל"א ל"ח ויצא עוד קוה המדה נגדו. זכריה א' ט"ז וקוה ינטה על ירושלים) ובשני  
  6. המקומות אין מדובר בקו עיגול כלל, אלא בקו ישר

וכמדומה שלא ראה את מאמרו המקורי של ר' מתתיהו מונק שעמד בעצמו על הפ�וקי< 

ה על השאלה העקרונית  עמד  לא  ג<  מזוז  הרב  ולמעשה  ובזכריה,  צור�  בירמיהו  יש  א< 

למצוא בכתיב לעומת הקרי איזו כוונה נ�תרת בכל מקו< לפי עניינו, וכי שאלה זו אינה 

נוגעת דווקא לפ�וק במלכי< אלא היא שאלה כללית. והדוגמא ממידת הי< של שלמה שהיא 

אכ
 הברקה מופלאה (ולא רק "הברקה מעניינת" כהגדרתו של הרב מזוז), אינה אלא פרט  

של רמזי< שנמ�רו לנו בכל המקרא, וג< א< עדיי
 לא זכינו לעמוד   מתו� מערכת שלמה

על כולה, יודעי< אנו שהיא נוגעת לפרטי< רבי< שיש לעמוד על כל אחד מה< במקומו  

  ובשעתו, ועל פי עיינו. 

  ועוד כתב הרב מזוז במכתבו:  

את תקות  "  :והעד  ,קוה' מנחי ל"ה'קו' הוא  'אולם נראה ברור ששרש המלה  ...
ואחר    .ועוד  'ָחֶזה'  'ֶנה'קָ ' הוא בפלס  הוֶ קָ והכתיב ').  יח   ,יהושע ב(  " שני הזהחוט ה

ִּוים' הוי"ו  קָ ולכן אומרים '  ,קוו' מן הכפולים'כך נתכווצה המלה ונעשתה משרש  
ה). וכיוצא בזה קרה בשרש 'חיה' ,  יט  תהלים(בכל הארץ יצא ָקָּום'  '  :וכן  ,דגושה

ב וכדומה).  ם, סַ י, ּתַ שהוא מנחי ל"ה, ויש 'חיי' מן הכפולים (כמו וארפכשד חַ 
  ואכמ"ל. 

וביאר בזה שהצורה 'קָוֶה' (בקמ? ו�גול) היא צורה עברית ב�י�ית של המילה 'קָו' שאינה 

�גול) בניקודה  אל צורה מקוצרת של המילה קוה. והצורה הב�י�י המלאה 'קָוֶה' (בקמ? ו

",  תקות המלא וכמילה נקרא ממש, אינה קיימת בתנ"�, א� ב�פר יהושע נמצאת המילה "

  7. שנגזרת מ
 המילה 'קוה' במשמעות של 'קו'

 

6.    
כמדומה שבפרט זה לא דק. כי אמנ< נכו
 הוא שבשני המקרי< לא מדובר על מעגל מדויק שנית

לדו
 בו על היח� בי
 הקוטר לבי
 ההיק�. א� על הקו שבירמיהו מפורש ש< "ונ�ב געתה", ומדברי  

ת
 להבי
  יאינו מוכרע, כי נא�    ,התרגו< לקו שבזכריה נית
 להבי
 שהקו מהל� על הכתלי< (החומות)

וי< אלו וא ג< בקושמודדי< בו את החומות במדידות ישרות של אור� ורוחב. א� אפשר שיש למצ 

  א, בו ירושלי< היא ללא מצרי<, ואכמ"ל.ורמז הנוגע לכ� שהקו הזה אינו �ו� דבר לעתיד לב

'תקות חוט השני', נובעת וברוח הדברי< האלה, כמדומה שאפשר לומר כי הצורה היחידית של המילה    .7

מכ� שבחלו
 של רחב ביריחו לא ניתלה חוט שני אחד דק שהיה חשש שלא יבחינו בו, אלא אגודת  

  
חוטי<, או כפי שנית
 להגדיר זאת כקבוצה של קווי< זה ליד זה, ואפשר א< כ
 שאגודת קוי< זו אכ
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ברד"ק  במפורש  כתובי<  'ק'ו,  לצורה  'קוה'  הצורה   
בי אודות הקשר  דבריו  ולמעשה 

כי נמצא זה הש< בלשו
    ,כתוב קוה בה"א  –לירמיהו ש<, ש< כתב: "ויצא עוד קו המדה  

  ". וכ
 ג< ב�פר השרשי< לרד"ק בשרש 'קוה'.וקרי קו על הרוב  ,כמו תקות חוט השני  ,נקבה

עד היו< תקפו רבי< רעיו
 זה של הרב מונק,  ועל כ� כתבו כותבי המאמר (בכר� יא): " 

מזוז   ברוב< על ב�י� �פקני, אול< ללא הצעת ה�בר אלטרנטיבי לקרי והכתיב הנ"ל. הר

על דר� הפשט שמתר? את הקושיבמכ כנראה הראשו
 שמציע ה�בר  הנ"ל, הוא  ה  יתבו 

  ".כולה

ואיני מבי
 כיצד הקשר הלשוני בי
 המילה 'קוה' למילה 'קו' מ�פק ה�בר לקרי והכתיב.  

המילה 'קו' מופיעה במקרא עשרי< ושלוש פעמי<. בעשרי< מ
 הפעמי< זהה הכתיב לקרי,  

'קוה' והקרי הוא 'קו'. והשאלה מדוע במקומות אלו    ובשלושה מ
 המקומות הכתיב הוא

נמ�ר לנו בהלכה לכתוב קוה ולקרוא קו, אינה נעשית מובנת יותר כאשר אנו יודעי< שיש  

  קשר דקדוקי בי
 שתי הצורות.

צג, ה: תהלי<  " (כ� בי�ָתֶדֹ כ� למשל קיימת במקרא מילה מוכרת מאוד והיא המילה: "עֵ

ד' מנוקדת בחול<   ֵ�דֶֹתי�" (כלומר האות  נכתבת תמיד בכתיב ח�ר  נאמנו מאוד"). היא 

" אשר  ֵ�ְדוֶֹתי� ח�ר). א� רבי< לא שמי< לב לכ� שקיימת במקרא ג< מילה אחרת והיא: " 

ג< היא נכתבת בכתיב ח�ר! האות ד' במילה זו מנוקדת בשווא! (ולא בחול< מלא), והאות 

ח�ר, ויש צור� להשמיע אותה כי אינה אות ניקוד. וא"ו שאחריה מנוקדת בעצמה בחול<  

ששתי כעל כל הו
". (והקורא ש< עדותי� בחול<    ֵ�ְדוֶֹתי�כ� בתהילי< (קיט, יד): "בדר�  

באות ד', דומה בעיני כמי שמחלי� מצות בחול< הצדי, במילה מצוות בצדי שוואית ובחול< 

  בוא"ו').

"  ֵ�ְדוֶֹתי�ע< (כול
 בתהילי<), והמילה " " נמצאת ארבע עשרה פ ֵ�דֶֹתי� במקרא המילה " 

עשר פעמי< (שמונה מה
 ב�פר תהילי<). אינני יודע מדוע פע< השימוש הוא בצורה זו 

ופע< בצורה אחרת, א< כי משמעות
 דומה או אולי זהה. אי
 באחת מה
 קרי וכתיב, א� 

� לשאול מדוע  אילו מצאתי איזה קרי וכתיב של שתי מילי< אלו, כי אז כמוב
 הייתי צרי

דווקא כא
 נמ�רה המילה בצורה של קרי וכתיב, ועצ< הקשר הלשוני בי
 שתי המילי< לא  

  היה מ�ייע בידי לתת תשובה לשאלה מדוע יש כא
 קרי וכתיב.

("שארית ישראל לא יעשו עולה") נמצאת במקרא פעמי< רבות,    הלָוְעַכיו"ב המילה  

" אבל בדומה לזה (בצורה ארכאית של המילה)  ְפָצה ִ�יהָ ְוָכל ַ�ְוָלה ָק "וכ� בתהילי< (קז, מב):  

" בחול< ח�ר בעי
, וללא וא"ו כלל (ומש< הוא נכנ�ה ְועָֹלָתה ָקְפָצה ִ�יהָ "באיוב (ה, טז):  

. ועוד מצינו בתהילי< צב (מזמור שיר ליו<  המילה כצורתה למחזור התפילה בימי< נוראי<)

 

דת של המילי<: "תקות  נקראת בעברית: 'תקוה', ולכ
 ביהושע ש< ורק ש< נמצאת הצורה המיוח

  חוט השני".
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ולא "צורי  עוְ  ַ�ְוָלָתה  השבת), שהוא מ�תיי< במילי<:  בו בו", כלומר המילה  נמצאת  לה 

שומעי<  שאותה  הוא"ו  תחת  בשווא  מ�ומנת  היא  א�  השירות),  (כדר�  ארכאית  בצורה 

אינ<   �ידור  קבלת שבת מתו�  רוב המתפללי<  ואול<  באיוב).  לצורה הארכאית  (בניגוד 

" פי� ש<  " כמו הקרי באיוב. (בילדותי הקפידו להדעלתהיודעי< כי ג< ש< הכתיב הוא 

ב�ידורי< באותיות קטנות "כתיב עלתה"). הקשר הלשוני בי
 המילי< הוא ברור, א� למה 

הוא רומז, ומדוע כא
 הכתיב הוא כזה וכא
 הוא שונה, הוא מ
 הרמזי< שעדיי
 לא זכיתי 

  לעמוד עליה<, א� אני מאמי
 שג< ה< נכללי< בשבעי< פני< שבתורה.

ני< בשאלה מדוע בכלל קיימת תופעה של קרי אמת היא כי קיימת מחלוקת בי
 הקדמו

א� דומני שדווקא מי ש�בור שאולי הדבר משק� איזו מחלוקת קדומה    8וכתיב במקרא,

 

הרד"ק בהקדמתו לפירושו לנביאי< כתב: "ג< אכתוב טע< כתוב וקרי, וכתוב ולא קרי, וקרי ולא   .8

כתוב, כאשר אוכל לתת טע< לשניה< כל אחד ואחד במקומו. ונראה כי המלות האלה נמצאו כ
 לפי  

שבגלות ראשונה אבדו ה�פרי< ונטלטלו והחכמי< יודעי התורה מתו, ואנשי כנ�ת הגדולה שהחזירו  

רה ליושנה מצאו מחלוקת ב�פרי< והלכו בה< אחר הרוב לפי דעת<, ובמקו< שלא השיגה דעת<  התו

על הבירור כתבו האחד ולא נקדו, או כתבו מבחו? ולא כתבו מבפני<, וכ
 כתבו בדר� אחד מבפני<  

  ובדר� אחר מבחו?". 

רי< שהיו לפניו.  רבי< מהבאי< אחריו תקפו את ההנחה שעזרא ה�ופר לא יכול היה להכריע בי
 ה�פ   

א< כי באופ
 עקרוני נכו
 הדבר שג< בדורות מאוחרי< יותר קיימות מ�ורות שונות ביח� למילי<  

מ�וימות. יש שמקור
 בהבדלי מ�ורת מדנחאי ומערבאי ויש שמקור המחלוקת שונה, אלא שאנו לא  

  נוהגי< לעשות מה
 קרי וכתיב. 

ה הא< "ויהי ימי נח" (כפי מנהג רוב ישראל כ� למשל קיימת כיו< מחלוקת בלתי מוכרעת בשאל  

ב
 אשר). והכרעת רבינו שלמה   יד  בי
 תימ
, וכפי שהיה בכתב  נח" (כמנהג  "ויהיו ימי  כיו<), או 

גנצפריד ב�פרו ק�ת ה�ופר היא, שא< הוציאו בשבת �פר שכתוב בו "ויהיו" שג< יקראו בציבור 

והוא דחה בדבריו את דברי בעל המעיל צדקה,  דווקא בצורה שכתובה באותו �פר, כלומר: "ויהיו".  

  שכתב שבמקרה זה יקראו: "ויהי", כאילו הוא קרי וכתיב.

בה< נפלה מחלוקת בי
 בעלי המ�ורה שא� דומני שג< הרד"ק (שהיה כמוב
 מודע מאוד למקומות    

כיוו
 לומר שבכל המקרי< הב�י� של קרי וכתיב הוא בגלל שבגלות ראשונה אבדו   שבזמנו), לא 

ה�פרי ונטלטלו (ובודאי לא עלה על דעתו לומר שזו ה�יבה לקרי וכתיב מ�וג "בטחורי<" "בעפולי<"  

יב), שכ
 הרד"ק עצמו כתב בתחילת דבריו ש<:    , ט; ש< ה  ,ז; ש< ה  ,א ה -כז; שמואל  ,(דברי< כח

כאשר אוכל לתת טע� לשניה� כל , וכתוב ולא קרי, וקרי ולא כתוב,  ג� אכתוב טע� כתוב וקרי "

יוכל לתת טע< יאמר את הטע< (אפשר  אחד ואחד במקומו ויהיה א< כ
 פשר דבריו, שכאשר   ."

שהכוונה היא כמו בדרש של גוי< וגיי<, ש< אי
 זה מ�תבר כלל שמחמת אובד
 �פרי< לא ידעו 

אנשי כנ�ת הגדולה להכריע שהמילה צריכה להיות "גוי<", וש< ודאי זו הלכה למשה מ�יני שהכתיב  

"), אלא שלדעתו, במקומות בה< אי
 הוא יכול למצוא טע< לקרי והכתיב, יש לתלות זאת  הוא "גיי< 

  באיזו פשרה בי
 מ�ורות לא מוכרעות. 

, לרד� אחריה<  ָ ַ�יויזעקו כל הע< אשר  ז) נאמר (לפי הקרי): "ט  ,כ� למשל במלחמת העי (יהושע ח  

' ("ויזעקו כל הע< אשר  בעירכתוב '  'בעי" א� בכתיב במקו< 'וירדפו אחרי יהושע וינתקו מ
 העיר

כ
 כתיב, וקרי: 'בעי', והכתוב מורה שנזעקו כל הנשארי<    –"). וש< כתב הרד"ק: "אשר בעיר  ...בעיר
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(ולא כפשטות דברי חז"ל שקבעו שזו   במ�ורה אודות צורת הכתיבה של מילה מ�וימת 

ת הלכה למשה מ�יני), צרי� לעמוד משתומ< מול ההתאמה החשבונית המופלאה בי
 מיד

  'קו' לבי
 מידת 'קוה', אשר ה�יכוי לכ� שמקורה הוא באירוע אקראי, שוא� לאפ�. 

  
על כל פני<, בהמש� המאמר, כאשר נדבר על היח� בי
 הקוטר לבי
 ההיק�, לפי חשבו

היח� של אחד לשלוש, ננקוט בלשו
 "לחשבו
 קו", וכאשר נדבר על יח� מדויק יותר (אחד  

  קוה".) ננקוט בלשו
 "לחשבו
  3.14ל 

  ב. על צורת הי� ותכולתו 

  ."ַאְלַ�ִי� ַ ת ָיִכילנאמר: " )ש<(ב�ו� תיאור הי< של שלמה ב�פר מלכי< 

את גודלה המדויק של מידת הבת אנו יודעי< מ
 המקראות ב�פר יחזקאל פרק מה, 

  יא ש< נאמר:  בפ�וק  ש< נזכרת הבת בהשוואה למידות אחרות בשני פ�וקי<.

ת, ּתֶֹכן ֶאָחד ִיְהֶיהָהֵאיָפה   יִרת ַהֹחֶמר ָהֵאיָפה, ֶאל  –  ְוַהּבַ ת, ַוֲ ׂשִ ר ַהֹחֶמר ַהּבָ את ַמְעׂשַ  ָלׂשֵ

ְנּתֹו.   ַהֹחֶמר ִיְהֶיה ַמְתּכ,

כלומר האיפה שהיא כנראה מידה נפוצה יותר, זהה למידת הבת, ומידה זו מוגדרת במילי<: 

החומר. ובהמש� ג< כתוב: "ועשירית החמר  "מעשר החמר הבת ", כלומר הבת היא עשירית  

האיפה", כלומר ג< האיפה היא עשירית החומר, וזה למעשה מוב
 מאליו בהתא< להקדמה  

  הקובעת שתוכ
 הבת ותוכ
 האיפה הוא אחד.

וְחֹק הOֶַמֶ
  אותה מ�קנה חשבונית עולה ג< ממה שמבואר ש< בפ�וק יד, ש< נאמר: "

  ". Qַת מִ
 הUַֹר מעPTֶרֶת הSַQִַי< חֹמֶר, Uִי עPTֶרֶת הSַQִַי< חֹמֶרהQַַת הOֶַמֶ
, מַעPְַר הַ

די במילות ה�יו< של הפ�וק הקובע "כי עשרת הבתי< חמר", כדי לדעת שהבת היא  

עשירית החומר. אבל באמת ג< תחילת הפ�וק עו�קת בזה. בפ�וק זה לא מוזכרת האיפה 

 
במידת איפה שנועדה לדברי< יבשי<), א� כ
    (כפי הנראה משו< שאי
 דר� למדוד שמ

מוזכרת בפ�וק מידה נו�פת, והיא נקראת: "כור". מידה זו נזכרת במקרא כמה פעמי< (והיא 

  נכתבת בכתיב ח�ר), והיא מצויה פעמי< רבות בתלמוד ובמקורות חז"ל אחרי<. 

 

בעיר לרדו� אחריה<, והקרי מורה 'אשר בעי וגבולה', וכ
 כתיב: 'ולא נשאר איש בעי ובבית אל'".  

זה, וכהנה רבות בפירושיו, כאשר לעיתי< הזכיר    הנה כי כ
 נת
 משמעות ה
 לכתיב וה
 לקרי זה לצד

.
  שהדרש ידוע, ולעיתי< נת
 לדבר תוכ
 משמעותי כדבריו כא

כאמור, בנדו
 דיד
 דווקא ההתאמה המופלאה בי
 ההיק� לקוטר, מחייבת להניח שאי
 כא
 מחלוקת   

הב�י�ית  מ�ורות שמקורה באובד
 מקרי של �פרי< שנטלטלו בגלות (ואשר בה
 הופיעה המילה  

נקבע ב�פרי<  יכולת להכריע,  'קוה' כמילה תקנית שלא קיימת במקומות אחרי<), ואשר מחו�ר 

  שיש כא
 קרי וכתיב, אלא ודאי כוונת מכוו
 מופלאה יש כא
 ג< לשיטת הרד"ק.
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ו  ומ
 המקרא ביחזקאל עולה כי הבת היא בגדר של מעשר מ
 הכור, אשר הוא עצמ

שווה במידתו לעשרת הבתי< שה< "חומר". וא< כ
 הכור שווה לחומר, ועשירית ממנו היא  

הבת. גודל החומר וגודל הכור הוא שלושי< �אה, וא< כ
 גודל האיפה והבת שה
 עשירית 

.
  הכור, שווה לשלוש �אי

אשר על כ
 מוב
 שתכולת הי< של שלמה שהיא אלפיי< בת, שווה לשיעור של ששת  

אלפי< �אה. והואיל ושיעור מקווה הוא כידוע ארבעי< �אה, א< כ
 הי< של שלמה מכיל 

מאה וחמישי< מקוואת טהרה. והואיל ושיעור מקווה הוא שלוש אמות מעוקבות (שהרי 

א< כ
 שיעור הי< של שלמה הוא ארבע    המקווה הוא אמה על אמה ברו< שלוש אמות),

זה  שיעור  בהתאמת  קושי  נראה   
ראשו שבמבט  אלא  מעוקבות.  אמות  וחמישי<  מאות 

לממדי הי< של שלמה כפי שה< כתובי< במקרא, מש< עולה שמדובר במיכל בקוטר של 

ע"א  (יד   
בעירובי בגמרא  מפורט   
דיו יש  כ�  ועל  אמות.  חמש  של  ובגובה  אמות  עשר 

  ע"ב). ובהמש� ש<

תחילה מובאת ש< ברייתא של רבי חייא שקבעה שהי< של שלמה הכיל מאה וחמישי< 

מקוואות, שכל אחת מה
 מכילה שלוש אמות מעוקבות של מי<. ועל כ� שואלת הגמרא 

שכאשר מכפילי< שטח של עשר אמות על עשר אמות בגובה של חמש אמות, מתקבל נפח  

בוע של עשר על עשר אמות בגובה אמה,  של חמש מאות אמות מעוקבות (שהרי כל רי

מכיל מאה אמות מעוקבות, ומוב
 ששיעור חמישה ריבועי< שכאלה הנמצאי< זה על גב 

זה, הוא חמש מאות אמות מעוקבות), בעוד אשר שיעור מאה וחמישי< מקוואות אינו אלא  

  ארבע מאות וחמישי< אמות מעוקבות בלבד. 

ה עגול. ושוב שואלת הגמרא, שא< הי< ועל כ� משיבה הגמרא, שהי< של שלמה הי

וא<   9,היה עגול, א< כ
 מכל ריבוע של מאה על מאה אמות יש לגרוע עשרי< וחמש אמות

 

ההנחה ששטח העיגול הח�ו< בתו� רבוע הוא שלושה רבעי< משטח הרבוע, נזכרת בגמרא בכמה   .9

כא
 מאריכי< להוכיח את הכלל הזה (שהוא כא
 הב�י� לכ� שמכל רבוע של מאה מקומות. תו�פות  

על מאה אמה יש לגרוע עשרי< וחמש אמה כאשר מדובר על עיגול). וה< מראי< את הדר� המקובלת  

לחישוב שטח מעגל, כאילו היה משולש שההקי� הוא ב�י�ו, והרדיו� הוא גובהו. וזאת ה< מדגימי< 

ל של< כאילו הוא מוק� בחוטי<, ואנו חותכי< את החוטי<, ופושטי< אות<  כאשר אנו מתארי< מעג

  לצורה של משולש.  

  
שטח רבוע או מלב
 הוא מכפלה של הב�י� כפול הגובה, אול< שטח המשולש הוא מחציתו. כלומר   

  חצי הב�י� כפול הגובה כולו.

אמה, כארבעה רבועי< של בנדו
 דיד
 נית
 לתאר הרבוע החו�< את המעגל שהוא מאה על מאה    

חמישי< על חמישי< אמה. המעגל הח�ו< הוא בקוטר של עשר אמות, כלומר הרדיו� שלו הוא  
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 מחמש מאות האמה יש לגרוע מאה עשרי< וחמש אמה (כלומר הנפח הנכו
 הוא  

י<  אמות מעוקבות בלבד), וזה כמוב
 פחות מאלפי< בת, ששיעור< הוא ארבע מאות וחמיש

  אמות מעוקבות.

  ועל כ� מתרצת הגמרא:  

תני רמי בר יחזקאל: ים שעשה שלמה שלש אמות תחתונות מרובעות ושתים  
  עליונות עגולות. 

לפי חשבו
 זה, שלוש האמות התחתונות של 

הי< מכילות שלוש מאות אמות מעוקבות. 

 
א� שתי האמות העליונות שה
 עגולות אכ

וקבות, מכילות רק שבעי< וחמש אמות מע

וחמישי<  מאה  מכילות  יחד   
שתיה וכ� 

מאות  ארבע  כולו  והי<  מעוקבות,  אמות 

  וחמישי< אמות מעוקבות, שה
 אלפיי< בת.

שלמה  של  הי<  מכיל  'קוה'   
(ולחשבו

ארבע מאות חמישי< ושבע אמות מעוקבות ומשהו, כלומר מאה וחמישי< ושתי< מקוואות  

"מ, ולא הוזכר החשבו
 המפורש, אלא ללמד ועוד שליש מקווה ועוד משהו, ואי
 בזה נפק 

  ממנו כיצד לחשב דברי< אחרי< הקיימי< כיו<).

  ה"יודברי אביי שהמידה הגדולה שבדה תירה בי� דברי הימי� למלכי�, . ג

  כוללת את הגודש

ִזיק ַ ִ!י�  ב, (ד, ה) ב�ו� תיאור הי< של שלמה נאמר: "-אול<, ב�פר דברי הימי< ְ&'ֶ&ת  ַמח#

ָלִפי� ָיִכיל ",  והא כתיב מחזיק בתי< שלשת אלפי<". ועל כ� שאלו בגמרא בעירובי
 ש<: "א#

" כ� תירצה הגמרא:  לגודשאועל  כלומר תכולת הי< של שלמה לא הייתה אלא   ."ההוא 

אלפי< בת, א� א< בדר� משל היו רוצי< למלא את הי< בדבר מה מוצק (נניח בחיטי<)  

   פתח, כי אז היינו יכולי< למלא בו שלושת אלפי< בתי<.שנגדש בגובה מעל ה

 

חמישי< אמה. וכאשר נהפו� אותו למשולש, נקבל משולש שהב�י� שלו (לחשבו
 'קו') הוא שלושי<  

ומר כשטח אמה, וגובהו חמש אמות, וא< כ
 שטחו הוא במדויק שבעי< וחמש אמות מרובעות, כל 

  שלושה מתו� ארבעת הרבועי< מה< מורכב הרבוע הגדול שממדיו ה< עשר על עשר אמות.

(כאמור חישוב זה הוא לחשבו
 'קו'. א� לחשבו
 'קוה' יהיה גודל הב�י� של המשולש שלושי< ואחת    

  חלקי ארבע של הרבוע החו�<, ויהי זה   3.14אמות ועוד ארבע עשיריות, וא< כ
 יהיה שטח המעגל,  

  אמות מרובעות).   78.5א< כ
 בער� שטח של 
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כלומר ממידת   ."אמר אביי שמע מינה: האי גודשה תלתא הויועל כ� מ�יימת הגמרא: "

הי< של שלמה אנו יכולי< ללמוד כלל הנוגע לגודש של כלי<, ולפי כלל זה הגודש של כלי< 

י< בת בלח, יוכל להכיל שלושת  הוא שליש מלבר מ
 הנפח. כלומר, כלי שהנפח שלו הוא אלפ

אלפי< בתי<, וכ� כלי שיכול להכיל ארבעי< �אה בלח, יכול להכיל ששי< �אה במידת 

  היבש אשר יש לה גודש. 

לכ� מביאה הגמרא חיזוק ממשנה במ�כת כלי< (טו, א) שעו�קת בהלכה שכלי ע?  

וא גדול, כ� אינ< מקבלי< טומאה אלא א< כ
 יש לה< בית קיבול, אבל א< בית הקיבול ה

שהכלי אינו יכול להינטל כאשר הוא מלא כדר� שהוא ניטל ריק
, אי
 הוא מקבל טומאה.  

ושיערו חכמי< שא< הכלי מכיל ארבעי< �אה, שוב אי
 הוא ניטל כשהוא מלא, ועל כ
 הוא  

ובמידה זו של הכלי שאינו מקבל טומאה, נזכרת ג< מידת הלח וג<   10אינו מקבל טומאה, 

  דולה ממנה בשליש. מידת היבש הג

" אביי:  לדברי  כחיזוק  בגמרא  כוורת  וכפי שמובא ש<  ומגדל,  תיבה  נמי: שידה   
ותנ

וכוורת הקני<, ובור �פינה אלכ�נדרית, א� על פי שיש לה
 שולי< וה
 מחזיקות   הקש, 

כור הוא כפי שהתבאר לעיל שלושי<    ."טהורי
  –ארבעי< �אה בלח, שה
 כוריי< ביבש  

  יי< ה< ששי< �אה כלומר ארבעי< �אה ועוד שליש מלבר.�אה. וא< כ
 כור

אלא שבגמרא בעירובי
 לא התבאר לגבי איזו הלכה אמר אביי שהגודש הוא שליש.  

ומ�תבר שכוונתו היא להלכה בדיני ממונות,    ."כשמודדי
 בו יבש  –  לגודשאורש"י כתב ש<: "

י< דבר יבש במידה  שכאשר אד< קונה דבר יבש, צריכי< הקונה והמוכר לדעת שכשמודד

  שמכילה �אה בלח, בפועל מודדי< �אה וחצי, ויש להביא זאת בחשבו
 המקח.  

דנפקא מינה לעני� מקח אומר ר"ת    –  ובתו�פות ש< כתבו: "שמע מיניה גודשא תלתא

כלי המדהומ לו   
או לתק גדושה  לו �אה  והביאור הראשו
 קרוב    ."מכר א< התנה לתת 

נראה כאילו באופ
 �תמי במידת היבש כוונת המקח היא    לשיטת רש"י, אלא שמדברי רש"י

לתת לו �אה   א� התנהלמידה ע< גודש, בעוד אשר לדברי רבינו ת< די
 זה הוא דווקא " 

". ויש בזה עוד נפק"מ באומ
 שיוצר כלי מדידה, שכאשר מזמי
 אחד ה�וחרי< כלי  גדושה

מ
 לתת לו כלי שתכולתו  מדידה שמכיל �אה, וכוונתו לכלי שעשוי למידת היבש, על האו

  11. היא רק שני שליש �אה, כדי שיחד ע< הגודש יוכל למדוד בעבור לקוחותיו �אה שלמה

 

משנה זו נכפלת במ�כת אהלות (ח, א), שכ
 כלי שאינו מקבל טומאה הוא ג< חוצ? בפני הטומאה    .10

  באוהל המת.

למע
 הדיוק צרי� לציי
 כי שני חלקי התירו? שבתו�פות, תירו? אחד הוא, והכוונה היא שהקונה   .11

ומשו< כ� יש לייצר את כלי המדידה לאות
 מידות, באופ
 שבו  מידה גדושה, צרי� להו�י� שליש,  

  הכלי< יתאימו למדידת תו�פת שליש בדבר יבש.
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מקח   
לעניי כשליש  הגודש  מוגדר  שבה  זו  מחודשת  להלכה  שנוגעת  אחרת  שאלה 

  וממכר, היא שאלת צורתו של הכלי.

ח הכלי. בכלי  ברור לכל שהגודש איננו קשור במהותו לגודל הכלי, אלא לשטח של פת

שטוח (דמוי מחבת), הגודש תופ� בלי �פק חלק נכבד מאוד מ
 התכולה, והוא יכול להיות  

גדול מכל הנפח שנכנ� לתו� המחבת עצמה. לעומת זאת כאשר אנו מדברי< על חבית צרה  

  וגבוהה, אי
 שו< �פק שהגודש יהיה פחות משליש.

א< נתאר זאת בהשוואה לי< של שלמה, נוכל לומר כי כלי אשר פיו הוא מעגל בקוטר  

של עשר אמות, יכול להכיל בגודש שלו אל� בת. ותנאי זה נכו
 בי
 א< הכלי כולו הוא  

בגובה של אמה אחת, ובי
 א< הכלי הוא בגובה של עשר אמות, ואשר על כ
 יש צור� לדעת  

". ועל כ�  האי גודשה תלתא הויו אמר אביי: "שמע מיניה  מה הוא ה�וג של אותו כלי שעלי

    ."ובכלי שגובהו כחצי ארכו ורחבו קאמר, כי�"השיב רש"י כאשר כתב ש<: 

א� כבר העיר המהרש"א שהדברי< אינ< מדויקי<, שכ
 הי< של שלמה אמנ< גובהו 

יו עשר  היה כחצי ארכו ורחבו, כלומר גובהו היה חמש אמות, בעוד אשר רוחבו ואורכו ה

אמות. א� �ת< כלי שגובהו כחצי ארכו ורחבו, איננו דומה לי< של שלמה, אשר שלוש  

האמות התחתונות שלו היו מרובעות, והשתי< העליונות עגולות, וא< כ
 ב�ת< כלי עגול  

שגובהו כחצי אורכו ורחבו, יכיל הגודש יותר משליש, כי התנאי של גודש שליש, מתקיי<  

בתבנית הי< של שלמה. והוא הו�י� והקשה שכלי שבנוי ממש    דווקא בכלי שעשוי ממש 

בתבנית הי< של שלמה אינו כלי רגיל שנית
 לומר שאביי דיבר עליו. וכפי שני�ח זאת 

דודאי לא    ,דקחשיב  <כל הני כלי  [=לי< של שלמה]וא"כ היא� אנו מדמי
 ליה  במילותיו: "

צי אורכ
 ורוחב
 ע"כ דהוי גודשא יותר וא< היו כול
 עגולי
 וגובה
 כח  ,האי גוונאעביד� בכ

  ". משליש

  ועל כ� תיר? המהרש"א וכתב: 

אלא כמו שהיה הים גובהו כחצי ארכו    , וי"ל דלא נתכוון לומר דעבידן ממש כים
שליש  גודשו  והיה  מרובעות  וקצת  עגולות  אמותיו  וקצת  כל   ,ורחבו  יהיו  כך 

ולות או מרובעות היו הכלים של מדות נעשים באופן זה שאף אם יהיו כולן עג

  . ג< שלא יהיה אז גובהו כחצי ארכו ורחבו ,מתעבדין בשגודשו שליש

וכיוו
 בזה ליישב את דברי הגמרא (וכמדומה שלא כיוו
 ליישב את דברי רש"י, שהרי  

כתב במפורש: שיש ליישב זאת בכלי< שהנפח שלה< מתאי< "ג< שלא יהיה אז גובהו כחצי 

  ארכו ורחבו"). 

ולגופו של עניי
 הוצר� להגיד את דבריו דווקא לשיטת התו�פות על פיה לדברי אביי,  

מכא
 למדו הלכה מיוחדת הנוגעת לדר� הייצור של כלי מדידה. וכפי שכתב המהרש"א ש<  

  במפורש: 
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לענין    פקא מיניה אור"ת דנ  ,ש"מ גודשא תלתא  :ולזה נתכוונו התוספות שכתבו
דלאו כולהו    ,מיםנן  דגובה ואורך ורוחב לא ילפי   דר"ל דכיון דשיעורא  ,מקח כו'

וקאמר לענין מקח    ,וא"כ למאי נ"מ גמרי' מיניה דגודשא שליש  ,מתעבדין בכה"ג
צריך ליתן לו כלי המחזיק    ,דמי שקונה מחבירו תבואה שתהיה הסאה גדושה  ,כו'

וכן האומן שחבירו קונה ממנו מדה שמחזיק    .ועוד הגודש ממנו שליש  ,סאה
  . שיך ליתן לו מדה המחזקת סאה ושנעשית באופן זה שהגודש הוא שליסאה צר

בזמנו של המהרש"א עדיי
 לא נדפ�ו חידושי הריטב"א למ�כת עירובי
. למעשה השאלה 

על רש"י כתובה ג< בריטב"א, וג< תירוצו דומה למה שכתוב במהרש"א, אלא שהוא לא 

כר, ולהכנת כלי< לצור� מדידות פירט בדבריו שהכוונה היא לדר� הראויה לקיו< מקח וממ

 
אלו, ורק ציי
 שנית
 לקיי< את התנאי של גודש שליש, א< הכלי בנוי בתבנית שהיח� בי

פה הכלי לבי
 נפחו דומה לזה של הי< של שלמה, והוא ציי
 ש< לדוגמא כלי שבנוי כגליל 

שי<  של< שגובהו שש אמות, וקוטרו עשר אמות. כלי שכזה נפחו הוא ארבע מאות וחמי

אמות מעוקבות, שהרי בגובה כל אמה יכיל שבעי< וחמש אמות מעוקבות. וא< כ
 בכל כלי 

  עגול שגובהו ששי< אחוז מקוטרו, יהיה הגודש שלו שליש. 

אלא שא< לא מדובר כא
 על תקנה מיוחדת הנוגעת למקח וממכר (כדברי התו�פות),  

ו< משמעות. וכאילו אמר ", שאמר אביי שמע מינה: האי גודשה תלתא הויאי
 למשפט: "

שא< עושי< כלי בכל צורה שהיא, אשר הנפח שלו הוא פי שני< מ
 הגודש שלו, כי אז 

  הגודש שווה לשליש. 

אלא שבאמת שאלה זו קשה במידה מ�וימת ג< על שיטת המהרש"א או ליתר דיוק  

  שראוי לעשות המדות בתבנית הזה א<לשיטת התו�פות. כי בפועל א< אכ
 הכוונה היא: "

" (כפי שהגדיר זאת ב'חוות יאיר' תשובה קעב, אשר ירצו לנהוג למכור בגודש זה דר� תורה

נדו
 בה בפרק הבא), א< כ
 אי
 לדי
 זה שו< קשר לי< של שלמה אשר ש< באמת כ� היה 

בהמש�, כי:    'חוות יאיר'בהתא< לצורתו המיוחדת, שהגודש שלו היה שליש. וכפי שציי
 ה 

  ".  אינו מכווי
 ,האי גודשא תלתא הוי ) [אביי]רבא("ש  ממוצא דבר אתה למד שמ"

ב ג< המהרש"ל שכתב   
כיוו "  'חכמת שלמה'וכמדומה שלזה  האי בעירובי
 ש<:  גמ' 

אי� החשבו� הזה מכוו� למי שמעיי� היטב בעניינו וכתבתי ב פרי    :גודשא תילתא הוי כו' נ"ב

  ".עיי
 ש< הגדול

  בעירובי�  וה וגיהבביאור המקראות הגודש, ו' בשאלת חוות יאיר'שיטת הד. 

  במ�כת בבא בתרא פט ע"א נאמר: 

ת"ר: מנין שאין מוחקין במקום שגודשין, ואין גודשין במקום שמוחקין? ת"ל:  
לו מן  "איפה שלמה" ומנין שאם אמר הריני מוחק במקום שגודשין ולפחות   .
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שאין שומעין לו?    הדמים, והריני גודש במקום שמוחקין ולהוסיף לו על הדמים,
  . "איפה שלמה וצדק יהיה לך"ת"ל: 

בגמרא לא נאמר מה הוא שיעור ההפרש בי
 �אה גדושה ל�אה מחוקה (ובהתא< לזה מה  

במקו<   מחוקה  �אה  למכור  שרוצה  המנהג  על  העובר  שמבקש  הכ�פי  הפיצוי  שיעור 

  שגודשי< ולהיפ�), אבל הרשב"< ש< כתב:  

כיון    ,דהשתא לא אתי לרמות  ,ודשא תילתאדג  ,תילתא  –ולפחות לו מן הדמים  
דאין מנהג בעיר    ,דפחת לו משער היוצא כולי עלמא ידעי דבשביל כך פחת לו

  יודעין שבשביל כך מוסיף דאין דרך לגדוש. ,וכן כשמוסיף ,למחוק

הגמרא   
לשו וכפשטות  שליש,  בשיעור  הוא  מקו<  בכל  גודש  �ת<  הנחתו,  שלפי  נמצא 

בהלכות אונאה ומקח טעות (חו"מ רלא, ח)  שולח
 ערו�  השו"ע  בעירובי
. וכ� אכ
 נקט  

  שכתב: 

אפילו אם יתן ג' גסות בשביל ד'    ,במקום שנהגו למוד בדקה, לא ימדוד בגסה
ובמקום שנהגו לגדוש, דקות. וכן במקום שנהגו למוד בגסה לא ימדוד בדקה.  

ואפילו  לא ימחוק אפילו אם ירצה לתת לו שלשה מחוקות בשביל שנים גדושות.

בב'  לי סאה מחוקה  תן  ליה:  ואמר  דינרים,  בג'  גדושה  במקום שמוכרים סאה 

    וכן במקום שנהגו למחוק, אין לגדוש. דינרים, אסור.

  וכתב ש< ה�מ"ע (�"ק י"ד): 

והיינו  ,  דכן השיעור דגודש הוא תילתא מלבר מהמדהג' מחוקות בשביל כו'.  
בעד מדה מחוקה ב' דינרים כיון דהגודש הוא    דיתן  ,נמי דאמר אחר זה  טעמא

  .  שיעור שליש

דצריכין    ,מקרא  )שם פט ע"א(וטעם האיסור לכל הני הוא משום דילפינן בגמרא  
ליזהר בכל דבר שיכולין לבוא על ידו לידי טעות ורמאות, ואם במקום שנהגו 

, לגדוש, לא ימחק הוא, אף שלא יהיה הפסד בזה להלוקח שיתן לו ג' בעד ב'
וסובר שמודדין בעיר הזאת במדה    ,מ"מ חיישינן שהרואה יראה שמודד לו מחוק

  . ויקנה ע"י מדה מחוקה כשער הגדוש, וכן איפכא יהיה טעות למוכר ,מחוקה

  ובשו"ת חוות יאיר (�י' קעב) כתב על זה: 

תוס' או    ,והנה במיימוני ראינו שלא זכר הרמב"ם במוחקין במקום שגודשין וכו'
והנה    .רק כתב סתם בלשון הש"ס להוסיף ולפחות  ,מדה או בדמיםפחת שליש ב

מ"מ פה נראה דיש קפידה שלא    , אף שזה דרכו לתפוס לשון הגמ' בכל מקום

כי אינו מדוקדק    , ואני תמה על הרשב"ם וטור ושאר הפוסקי' שזכרוהו  .לזכרו 

  .בשום ענין כמו שנבאר בג"ה
לא דברו רק במדה    ,ש"מ האי גודשא תלתא הוי  וגם רז"ל שכתבו בפ"ק דעירובין 

וכ"כ רש"י בפי' שם סוף הסוגיא משכלו הדק והישר    ,שארכה ורחבה כפל בגבהה
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כי הגודש מתרבה בשטח שלמעלה וגובה הכלי אינו מעלה ואינו מוריד בזה כלום  
כי כלי ה' על ה' וגובהו ח' מחזיק ריש וכלי שהוא יוד על יוד וגובהו ב' מחזיק  

וכי שמעינן   :וא"כ   , יש הלא גודש כלי השני כפול ומכופל יותר על הראשוןג"כ ר

שיעור  שניתן  ורוחב  ואורך  בגובה  מדה  כלי  שיעור  התנא  שנתן  מקום  בשום 

   12. לתוספות דמים שהוא שליש

וגם בכל דור ודור יש שינוי באורך ורוחב המידות כי מדות דגן בקצת מקומות ג' 
  .  גדושות הם ד' מחוקות ובקצתם ב' הם ג' ובקצתם ד' הם ה'

וש< הקשה על דברי רש"י שקבע שמדובר בכלי שגובו כחצי אורכו ורוחבו, וטע
 שבלי �פק  

י� והקשה שא< אכ
 מ
  הגמרא עו�קת דווקא בכלי< בתבנית הי< של שלמה. ועוד הו�

א"כ ג� בור  פינה אלכ נדרית הי< של שלמה צרי� ללמוד שתו�פת הגובה היא שליש, "

(=שהרי ה< הוגדרו לעניי
 זה ככלי< שמכילי< שני כורי<    דמייתי צ"ל שהיתה לער� הזה.

ביבש). וכ
 כמוב
 שידה תיבה ומגדל וכוורת הקש וכוורת הקני< השנויי< במשנה בכלי<  

  לא ייתכ
. ש<. וזה

ה כי  ל�יכו<,  יאיר'נמצא  הגמרא    'חוות  דברי  את  לקיי<  מציאותית  דר�  מצא  לא 

כפשוט<. כי לפי פשוט< של דברי הגמרא, קיי< איזה כלל חשבוני המורה על כ� שהגודש 

הוא לעול< שליש (וכפי שלכאורה הבי
 הרשב"<), א� זה כמוב
 לא נכו
. ואמנ< נית
 אולי  

כלי< בתבנית ידועה (שגובהה כחצי ארכה ורחבה, וצורת חלקיה    להניח שהיו לה< בשעת<

בכל דור ודור יש  "התחתיי< דומה לי< של שלמה), א� באמת ג< זה אינו מ�תבר, שהרי  

וממהל� הדברי< נראה כי כלל "מציאותי" זה, אמור להיות ".  שינוי באור� ורוחב המידות

ה לא ייתכ
. ולא עוד אלא שהשידה  קיי< ג< בשידה ומגדל ובור �פינה אלכ�נדריה, וג< ז

שנזכר במשנה בכלי<   "כוריי< ביבש"והתיבה והמגדל נמדדי< מבחו?, וא< כ
 האיזכור של 

  
נמדדי<  הכלי<  י
 טומאה  י לענש<, ודאי אינו בא להצרי� אפשרות תכולה שכזאת ביבש, שכ

  .מבחו?

 

ויש להו�י� על דבריו, שמצינו בדברי חז"ל הלכות מפורשות הנגעות לכלי מדידיה. וכ� בברייתא   .12

היא עביט    המובאת בב"ב פט ע"ב מפורש: "לא ישהה אד< מדה ח�רה או יתרה בתו� ביתו, ואפי'

 ,
של מימי רגלי<; אבל עושה הוא �אה, תרקב וחצי תרקב, וקב וחצי קב ורובע, ותומ
 וחצי תומ

הוא עושה הי
 וחצי הי
 ושלישית    –ועוכלא. וכמה היא עוכלא? אחד מחמשה ברביע. ובמדת הלח  

טוב". וש<  ההי
 ורביעית ההי
, ולוג וחצי לוג ורביעית ושמינית, ואחד משמונה בשמינית וזהו קור

להלכה   מובא  והכל  הטעיה.  או  טעות  מחמת חשש  לעשות,   
אי מידות  איזה  מבואר  ע"א  צ  בד� 

ז, ובשו"ע חו"מ רלא ד. וש< בב"ב ג< מובאת מימרא של שמואל שאמר:  ,  ברמב"< בהלכות גניבה ז

יותר  ישתכר  אל  והמשתכר  יתר משתות  ולא על המטבע  יותר משתות,  מו�יפי
 על המדות   
"אי

ז) ובשו"ע (ש< ש< הל' טו), אבל הלכה שתקבע כיצד י  ,". וג< זה מובא להלכה ברמב"< (ש< משתות

  
עושי< לכתחילה את צורת הכלי שמודדי< בו, כיד שתתאי< לגודש שליש, באמת לא קיימת באופ

  ישיר בשו< מקו<, ורק אגב דקדוק ב�וגיה, הזכירו אחרוני< �וג של הנהגה שכזאת על פי דר� התורה.  
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ת מעשית,  דר� שיכולה לקרב את פשט הגמרא לאיזו אפשרו  'חוות יאיר'ולא מצא ה

מלבד היכולת להניח שמדובר באיזו תקנה מיוחדת למקו< שרוצי< למכור ולקנות במידה 

נובע מ
 המקראות ומשו< כ� דברי הגמרא  ודאי אי
 הוא  גדושה, וא< קיי< כלל שכזה, 

  13"שמע מיניה" אינ< מדויקי<. 

  ואחר הדברי< האלה הוא מתנצל וכותב: 

ניתן רשות לישב סתירת הפסוקים שלא כתירוצו של    ואחר שנ"ל שכל בכה"ג 
ולא דמי למלתא דתליא בסברא דא"א לישב קושית    ,כי ע' פני' לתורה  ,הש"ס

אדרבא מחזקינן לתימא למה לא    ,הש"ס בסוגיא באופן אחר ממה שתירץ הש"ס
פסוקים דסתרי ניתן לדרוש    מה שאין כן   ,תירץ הש"ס באופן אחר דמרווח מיני'

  .טן או סמוך לפשוטןהן חוץ לפשו

  ואחרי שהארי� בכמה �וגיות של �תירת פ�וקי<, המשי� וכתב:

ונחזור לענינינו שלעד"נ שכל סתירת הפסוקים ניתן לדרוש לא לבד לחז"ל רק  ...
כי כמה פנים לתורה גם בתנאי   לכל אדם מבלי שיכחיש דרז"ל. ובדרך אפשר 

זכרו רז"ל כ"ש נגד    שלא יחדש בישוב המקראות איזה הלכה וחידוש דין שלא 
    .קבלת רז"ל זה אין בכוחינו

ומ"מ אחר שלפי דברינו דבעינן למימר בהכחשת כתובים בים של שלמה ח"ו  
    . לכן אומר שאפשר לפרש דברי רז"ל ג"כ כדברינו , הכחשה במציאות לדרז"ל

וכוונתו במשפט זה לומר כי בהמש� יציע אמנ< ביאור שעל פניו הוא שונה מזה שנתנו 

ל�תירת הפ�וקי<, א� היות והדבר המביאו לכ� אינו רק בגדר של ע' פני< לתורה, חז"ל  

אלא העובדה שהפירוש של חז"ל נראה ח"ו כהכחשת המציאות, צרי� הוא לומר שבדוחק 

  נית
 לפרש ג< את דברי חז"ל כדבריו.

עצ< הפירוש המהפכני של ה'חוות יאיר' הוא, שמידת שלושת אלפי< בתי< של �פר 

מי<, זהה למידת אלפי< בת של �פר מלכי<. אלא שלמידת היבש של בת אחת, היה  דברי הי

לה< כלי שתכולתו הפנימית הייתה רק שני שליש בת, ומשו< כ� כאשר מדדו בו מידה של 

יבש, אכ
 מדדו בו בת שלמה. א� לעומת זאת למידת הלח השתמשו בכלי שתכולתו היא  

ת הי< באמצעות הכלי שנועד למידת לח,  במדויק בת אחת. נמצא שכאשר ביקשו למלא א

הוצרכו למלא את הכלי הגדול אלפי< פע<, כדי למלא את הי< כולו. א� א< ביקשו למלא 

 

כמדומה שכוונתו לומר שלשיטת תו�פות הייתה בזה איזו תקנה של חז"ל שה�מיכו אותה למקרא  ו  .13

במלכי<, א� שאי
 עניינ< שווה. אלא שבזה באמת כל דברי התו�פות ה< חידוש גדול, כי לא מצינו  

וכי שמעינ
 בשו< מקו< אחר איזו תקנה על אודות צורת כלי מדידה, וכפי שכתב ה'חוות יאיר': " 

מקו< שנת
 התנא שיעור כלי מדה בגובה ואור� ורוחב שנית
 שיעור לתו�פות דמי< שהוא   בשו<

". ועל כל פני< א< זו תקנה, אי
 זה דבר שמשתמע מ
 הפ�וק, ועל כ
 יכול היה ה'חוות יאיר'  שליש 

  ".אינו מכווי
  ,האי גודשא תלתא הוי ) [אביי]רבא(ממוצא דבר אתה למד שמ"ש לקבוע כי: "
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את הי< במי<, באמצעות הכלי שנועד למידת יבש (והיה קט
 יותר), הוצרכו למלא את  

  הכלי שלושת אלפי< פע<, כדי למלא באמצעותו את הי<. 

  וכפי שכתב ש<:  

כי   כי  והוא  בת,  אלפים  ג'  תוכו ממש  מחזיק  היה  מחזקת  ים של שלמה  מחזקת  הבת  מחזקת  הבת  מחזקת  הבת  הבת 
. ומפני שהיה ידוע ענינו בימי הקדמונים והיה מוכן למדוד בו  בחללה ב' סאים בחללה ב' סאים בחללה ב' סאים בחללה ב' סאים 

תבואות כמו כור שדרכן לגדוש, ועולה שליש לפי המדה ההיא הידוע, לכן אמר  
יל ר"ל  יל ר"ל  יל ר"ל  יל ר"ל  ומ"ש ג' אלפים בת יכ ומ"ש ג' אלפים בת יכ ומ"ש ג' אלפים בת יכ ומ"ש ג' אלפים בת יכ אלפים בת יכיל כדרך מדידת הבתים עם גודשיהן.  

כמו    אם נמדד אלפים בת כדרכן גדושות ונמדד אח"כ אותן תבואות בלי גודש, אם נמדד אלפים בת כדרכן גדושות ונמדד אח"כ אותן תבואות בלי גודש, אם נמדד אלפים בת כדרכן גדושות ונמדד אח"כ אותן תבואות בלי גודש, אם נמדד אלפים בת כדרכן גדושות ונמדד אח"כ אותן תבואות בלי גודש, 
ענין מדת ים של שלמה יהיו ג' אלפים וזהו פי' לגודשא הוי ר"ל אם נמדד הבתין  

ונדחק בזה להשוות דברינו  ונדחק בזה להשוות דברינו  ונדחק בזה להשוות דברינו  ונדחק בזה להשוות דברינו  מחוקין עם הגודש הראוי להם כשהם גדושין ודוק! 
  .  לדרז"ל לדרז"ל לדרז"ל לדרז"ל 

  ש"� שבהתאמה לשיטתו ה< דחוקי<, הוא כותב:  ואחרי שהוא מצביע על כמה דקדוקי< ב

  ומ"מ דרכינו מצד עצמו מרווח וא"כ עכ"פ לא מיירי במדידות יש"ש בגודש.  

  א� אחר הדברי< האלה הוא כותב:

"ואני רואה חובה לעצמי על מה שלפי מה שאמרתי, אין הבת מחזיק בחללו רק  
=ולא שלושה, כפי שבאמת היא מידת האיפה, כי הסאה השלישית היא הסאה [ב' סאים  

", ג"כ שם  ַמְעַׂשר ַהַּבת ִמן ַהֹּכר ַמְעַׂשר ַהַּבת ִמן ַהֹּכר ַמְעַׂשר ַהַּבת ִמן ַהֹּכר ַמְעַׂשר ַהַּבת ִמן ַהֹּכר , הא כתיב ביחזקאל מ"ה (פסוק יד): " ]של הגודש
=אשר מהם מוכח שהבת היא שהיא עשירית החומר  ["  ַמְעַׂשר ַהֹחֶמר ַהָּבת ַמְעַׂשר ַהֹחֶמר ַהָּבת ַמְעַׂשר ַהֹחֶמר ַהָּבת ַמְעַׂשר ַהֹחֶמר ַהָּבת (פסוק יא): " 

בנפח של שלוש סאין היא  הא'  ]או הכור,  כורים,  מיני  להם שתי  י"ל שהיו  ומ"מ   ,
מחזיק חללו כ' סאה, ומ"מ מדתו ל' סאה ע"י גודש, והיה מיוחד למדוד ביבש. 

מרחקיו   בג'  וכור    ]=ממדיו[ובדוגמתו  ג'.  ובגודש  סאה  ב'  מחזיק  הבת  היה 
  , א ה-סאה, כמ"ש במלכים  ]30= [ברים לחים הי' גדול וחללו למ"ד  המיוחד לד

הבת   ובזה  ֶׂשֶמן",  "ֹּכר  השמן[כה:  ללח,    ]=של  מיוחד  עיקרו  כי  סאין  ג'  חללו 
ודלא  ודלא  ודלא  ודלא  כבדברי הימים שם ב'. וא"כ שני המקראות מיירי בחלל הבת בלי גודש  

  , רק בדברי הימים לכבוד שלמה הגדיל מדתו ע"י בת דיבש.כש"סכש"סכש"סכש"ס

ר ננ�ה לקמ
 לבחו
 את ה�וגיה בהתא< לעקרונות שקבע בנוגע ל�תירות מציאות  וכאש

  
בחשבו
 שעולה לכאורה מ
 ה�וגיה, נראה שבנוגע לאחד הקשיי< הגדולי< ביותר שנית

  לתאר ב�וגיה, עדיי
 הניח לנו מקו< להתגדר בו. 

ה. הקושי ביצירת גודש מתאי� בפי הי� של שלמה, והאפשרות ליצור כלי  

  שהגודש שלו הוא שליש מלבר

כל הקדמוני< הניחו (לכאורה על פי המפורש בגמרא), שעל גבי פתחו של הי< של שלמה  

(כלומר  בת  אל�  שיכיל  גודש  ליצור  אפשרי  היה  אמות),  עשר  של  בקוטר  מעגל  (שהיה 
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כמחצית מנפח הי< עצמו שהכיל אלפי< בת, ואשר צורתו בהתאמה לנפח שלו מחושבת  

בגמר ועוד שתי  בדייקנות  ריבוע,  היו  וכפי שהתבאר ששלוש האמות התחתונות שלו  א, 

אמות בעיגול), וכל הנידו
 של המחברי< שהובא לעיל אודות הגודש שהיה שליש מלבר, 

נגע לכלי< מכלי< שוני< בה< משתמשי< למקח וממכר, או שמא לדברי< אחרי< (כמו בור  

של   הי<  מצורת  שונה  צורת<  אשר  אלכ�נדרית),  האלה, �פינה  הכלי<  ובפרטי  שלמה, 

ודמיונ< או אי דמיונ< לי< של שלמה. ועל אותו דמיו
 או אי דמיו
 של הכלי< השוני< לי<  

  של שלמה, כתב ה'חוות יאיר' שקבלת הדברי< כפשוט< �ותרת את המציאות. 

 
אבל באמת כאשר אנו באי< לחשב, כיצד נראה אותו גודש של אל� בת שהיה נית

הי< של שלמה, אכ
 אנו עומדי< ומשתוממי< מחמת פליאה גדולה   להציבו על גבי פתח

  בהרבה.

גודלו של גודש שנתו
 מעל ב�י� מ�וי< (שטח פי הכלי שמעליו נגדש הגודש), תלוי 

בטיב החומר שאותו גודשי<, ובצורה שניתנת לאותה ערימת גודש. כ� מוב
 שא< ננ�ה  

ש תהיה  לא  קוביות,  של  מגדל  מ�וי<  משטח  מעל  מגדל  לגדוש  את  להגביה  מגבלה  ו< 

הקוביות לכל גובה שנרצה, א� מוב
 שלא לגודש שכזה כיוונה הגמרא כאשר היא קבעה 

  שהגודש הוא שליש.

ג< גודש של חומר שיש בי
 חלקיו דבר מה שמדבק בי
 החלקי< שלו, יכול להיות גודש 

ברור לגודש,    גדול. א� בחומר יבש כדוגמת גרגרי חיטה, או קמח או חול יבש, קיי< גבול 

בקצה  שיוצב  גרגיר  כל  והלאה,  שממנו  הערימה,  של  מ�וימת  שיפוע  בזווית  תלוי  והוא 

  העליו
 של השיפוע, יתדרדר.  

שאינ
   בערימות חצ? וערימות חול יבש באתרי בניה, אנו רואי< בדר� כלל ערימות

מגיעות לשיא הגובה האפשרי שלה
, ופעמי< הרבה חלק
 העליו
 של הערימות הוא שטוח,  

א� קצות הערימה ה< שיפועי< שמידת התלילות שלה<, היא קרובה לגבול המירבי האפשרי 

בעבור חומר שכזה, וכ� כל גרגר חול או חצ? שיוצב בקצה העליו
 של אותו שיפוע, יתדרדר  

לות הערימה, א� במקרי< אלו נית
 להו�י� חול או חצ? למרכז הערימה ארצה אל מחו? לגבו

ע<  יתלכד  הערמה,  לראש  שהו�פנו  התו�פת  של  השיפוע  אשר  עד  ולהגביהו,  השטוח 

  14השיפועי< הצדדיי<. 

 

ערימות חול שבאתרי בניה, החול מכיל בדר� כלל כמות של לחות שגורמת לחלקיו להידבק  אלא שב  .14

זה בזה, ובפרט הדבר קיי< כאשר החול שנער< עומד על עומדו מ�פר שעות, וכ� נדח� מעט כלפי  

מטה וחלקיו נדבקי< זה בזה, ואפילו בחצ? שיש על גביו מעט חול, נוצרת בדר� זו התדבקות מעטה  

נותנת לגרגרי<    כעבור מ�פר שעות. ובחומרי< שגרגריה< אינ< קשיחי<, עמידה ממושכת בלח? 

כאשר    
אכ זה,  ובמצב  קוביות,  למגדל  במקצת  לדמותו   
שנית גוש  איזה  שמייצבת  פחו�ה  צורה 

מתחילי< ליטול חול מקצות הערימה, נוצרי< ש< "קירות" כמעט אנכיי<, א� בחול יבש או חיטה  

  בשי<, לא נית
 לראות קירות שכאלה בשו< אופ
 או �וכר או מלח או קמח י
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מכא
, שהנפח המירבי שנית
 לתאר בו גודש, מתקבל כאשר יוצרי< ערימה שמתחילתה 

אחיד, כמידת השיפוע התלול ביותר האפשרי באותו ועד הקצה העליו
 שלה, יש לה שיפוע  

חומר. כלומר הנפח המירבי מתקבל כאשר מתארי< את הערימה בצורה של "חרוט" (קונו� 

בלע"ז), שזווית השיפוע שלו, היא הזווית המירבית שבה נית
 לצבור את אותו חומר, מבלי  

עי", וה< מבטאי<  שיתדרדר כלפי מטה (לשיפוע שכזה קוראי< המהנד�י< "השיפוע הטב

  15את זווית השיפוע במעלות, ובהתא< לחומר שאותו עורמי<. 

כאשר אנו באי< לחשב את הנפח של החרוט, אנו משתמשי< בכלל הידוע שנפח החרוט 

הוא שליש מנפח הגליל החו�< אותו. אשר על כ
 כאשר אנו באי< לחשב את גודלו של  

ממדיו של גליל דמוי עמוד שיכיל    חרוט שמכיל אל� בת, צריכי< אנו לחשב תחילה את

  שלושת אלפי< בת, ואשר מתוכו נוכל לחרוט חרוט שיהיה שליש ממנו, כלומר אל� בת.

בנדו
 דיד
 מדובר על גליל בקוטר של עשר אמות, אשר שטח הב�י� שלו הוא שבעי< 

  
אמות    675וחמש אמות (לחשבו
 'קו'). וכדי שגליל שכזה יכיל שלושת אלפי< בת (שה

א< מעו (וג<  אמות.  תשע  של  לגובה  להתנשא  עליו  קבות) 

אמות   78.5נחשיב את הב�י� כבעל שטח גדול יותר, דהיינו  

לגובה  עדיי
 צרי� העמוד להתנשא  'קוה',   
מרובעות, לחשבו

אמות, כדי להכיל שלושת אלפי< בתי<). כלומר את    8.6של  

 ,"
ליצ "כובע  נוכל לראות במקרה שכזה כחרוט דמוי  הגודש 

היא שגו הדבר  משמעות  ב�י�ו.  ורוחב  לאור�  קרוב  בהו 

מעלות, וזה   60שהתלילות של שיפועי אותו חרוט היא בער�  

.
  אינו אפשרי לחלוטי

יכול כל אחד ואחד לנ�ות בביתו, לקחת צלחת שטוחה או מגש שטוח ממש, או אפילו  

שלמה, בקנה   ד� נייר שיצייר עליו מעגל מדויק בקוטר עשרה �"מ (כביכול כנגד פי הי< של

מידה של �"מ אחד כנגד כל אמה), ולנ�ות להערי< מעל אותו משטח ערימה של �וכר או  

�"מ, מבלי שה< יישפכו מחו? לתחו< המעגל, ולהיווכח שהדבר בלתי    9קמח בגובה של  

.
  אפשרי לחלוטי

אמות    450אמות מעוקבות, (מחצית מנפח הי< שהיה    225גודש הי< של שלמה היה  

לפי זה בני�יו
 המדובר שבו במקו< כל אמה אנו מציבי< בקנה מידה מתאי< מעוקבות). ו

 

15.   
כאשר אנו מתבונני< בשעו
 חול, יכולי< אנו לראות כיצד החול הנופל מחלקו העליו
 לחלקו התחתו

מעלות. גרגרי חול שנופלי< על   45יוצר ש< ערימה בצורת חרוט, אשר שומרת על זווית אחידה של  

< את קוטר הערימה, וכ� כאשר הב�י� של הערימה ראש החרוט מתגלגלי< הצידה, א� ה< מגדילי

גדל, מוב
 שהשיפוע קט
, וכ� גרגרי חול נו�פי< שוב אינ< מתגלגלי<, אלא מגביהי< את הערימה 

וזווית השיפוע משתמרת. וכפי שיבואר לקמ
, זו כפי הנראה זווית השיפוע המירבית שנית
 לתאר  

  בה שיפועי< של חומר שמורכב מגרגרי<.
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�נטימטר מעוקב, כלומר בער� כנפח של    �225"מ אחד, נית
 לומר כי הגודש צרי� להיות  

  כו� �וכר.

נוכל א< כ
 לחזור על הני�וי, א� הפע< במקו< לקבוע מראש שגובה החרוט צרי� 

וה'), לנ�ות ולקחת כו� �וכר, ולנ�ות ליצור ממנה  �"מ לחשבו
 'ק  �8.6"מ (או    9להיות  

�"מ, מבלי שישפ� ממנה מאומה מחו? לתחו<   10ערמה על גבי אותו מעגל בקוטר של  

  המעגל. וכ� לראות שכשאר מדובר ב�וכר יבש או בקמח יבש, הדבר כלל איננו אפשרי.

< שוני<. קיימות טבלאות המראות את השיפוע שנית
 להגיע אליו בערימות של חומרי

(הנתו
 המתקבל נקרא בש< "זווית השיפוע הטבעי"), וטבלה שכזאת (שמקורה בויקיפדיה  

באנגלית), מודפ�ת כא
. וממנה נית
 לראות ששיפוע טבעי בזווית גבוהה יותר מזווית של  

  מעלות איננה קיימת.  45

  זווית השיפוע  (מצב החומר) החומר 
 (במעלות) 

  ועזווית השיפ   (מצב החומר) החומר   
 (במעלות) 

 40-35 גרָנִיט       40  אפר

 45 ) ה(אב
 כתושחצ�     45-30  (כתוש) א פלט 

  30-25 (חול טבעי) חצ�       45  (פ�ולת ע?) קליפת ע�  

 45-30 לֶתֶת     45-30   וּבִּי�

   34 (יבש) חול       45  גִיר

   30– 15 ) לח(חול     40-25  (גוש יבש) טיט 

   45 חול (רטוב)       15  (רטוב) טיט 

 38 שֶׁלֶג       28  תלת� זרע 

 27 (גרנולרית) אוריאה       45  (מגורר) קוקו  

   27 חיטה    45-35  (טרי) שעועית קפה  

 45 (חיטה)  קמח   40-30  (תיר�)  קמח

 

מכא
 עולה שעל גבי פתחו של הי< שהיה מעגל בקוטר  

חרוט,   של  בצורה  ערימה  לגדוש  היה   
נית אמות,  עשר 

אמות, ופ�גתה תהיה במרכז שגובהה יהיה לכל היותר חמש  

מעלות לכל צד. שהרי   45המעגל, וכ� זווית השיפוע תהיה  

גובהה חמש אמות, והקצה של כל אחד מ
 השיפועי< מרוחק  

  חמש אמות ממרכז המעגל.

כאמור, החרוט תופ� שליש מ
 הגליל החו�< אותו. נפחו של גליל בקוטר עשר אמות 

'קו  
(לחשבו אמות  וחמש  שבעי<  הוא  הוא  ששטחו  אמות,  חמש  וגובהו  אמות   375'), 

אמות מעוקבות,   225אמות מעוקבות בלבד (ולא    125מעוקבות. ושליש הגליל הזה הוא  
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כשיעור אל� בת). כלומר הוא יכיל ארבעי< ואחת מקוואות, ועוד שני שליש המקווה. שה<  

ועוד    �אה ועוד שני שליש ה�אה, ובחישוב לפי בת, חמש מאות וחמישי< וחמש בת,   1666

מעט יותר מחצי בת, רחוק מאוד משיעור אל� בת שה
 ההפרש בי
 המידה הכתובה בדברי 

  הימי< למידה הכתובה ב�פר מלכי< בנוגע לתכולת הי<. 

  
קושי זה גדול בהרבה מ
 הקשיי< אות< הציג ה'חוות יאיר'. כי אמנ< נכו
 הוא שאי

גדל היו עשויי< בתבנית זה מתקבל על הדעת שבור �פינה אלכ�נדריה ושידה ותיבה ומ

הי< של שלמה, וכפי שטע
 ה'חוות יאיר', וממילא החשבו
 של הגודש הנוגע ג< לה<, נראה 

�ותר את המציאות. א� על כל פני< הדבר הוא בגדר אפשרי, כלומר אפשר (א< כי לא 

מ�תבר) שבאמת כ� נראו בור ה�פינה האלכ�נדרית וחבריו. וכ
 הוא בנוגע לשאר קושיותיו  

אה שהדברי< כפשט< ה< דברי< רחוקי<, א� הוא לא הראה שה< בלתי אפשריי<  שהר

לחלוטי
. לעומת זאת בנדו
 דיד
 מדובר על דבר שאינו במציאות כלל, וכא
 ודאי צריכי<  

  שכתב: 'חוות יאיר'אנו לשי< לנגד עינינו את דבריו של ה

ניתן רשות לישב סתירת הפסוקים שלא כתירוצו של    ואחר שנ"ל שכל בכה"ג 
ולא דמי למלתא דתליא בסברא דא"א לישב קושית    ,כי ע' פני' לתורה  ,הש"ס

אדרבא מחזקינן לתימא למה לא    ,הש"ס בסוגיא באופן אחר ממה שתירץ הש"ס
פסוקים דסתרי ניתן לדרוש    מה שאין כן   ,תירץ הש"ס באופן אחר דמרווח מיני'

  ".טןהן חוץ לפשוטן או סמוך לפשו

ואחר כ� ג< לשוב ולבחו
 את הדברי< באופ
 שונה, על פיו אולי נזכר לקיי< את מה שכתב  

  ב�ו� דבריו כי:

בהכחשת כתובים בים של שלמה ח"ו  בהכחשת כתובים בים של שלמה ח"ו  בהכחשת כתובים בים של שלמה ח"ו  בהכחשת כתובים בים של שלמה ח"ו  מ"מ אחר שלפי דברינו דבעינן למימר  
        לכן אומר שאפשר לפרש דברי רז"ל ג"כ כדברינו. לכן אומר שאפשר לפרש דברי רז"ל ג"כ כדברינו. לכן אומר שאפשר לפרש דברי רז"ל ג"כ כדברינו. לכן אומר שאפשר לפרש דברי רז"ל ג"כ כדברינו. ,  הכחשה במציאות לדרז"ל הכחשה במציאות לדרז"ל הכחשה במציאות לדרז"ל הכחשה במציאות לדרז"ל 

< של שלמה, כפי שהוא נית
 בגמרא בעירובי
 ש< מפי:  שורש הבעיה הוא, שהתיאור של הי

העליונות   ושתי  מרובעות   
ה התחתונות  האמות  ששלוש  שקבע  יחזקאל"  בר  רמי  "תני 

עגולות (וזאת כדי שיוכל להכיל אלפי< בת), אינו יכול להתאי< בשו< אופ
 לדבריו של  

התחתו
 של הי< אביי שהגודש הוא שליש, שזה דבר שאפשרי רק א< מניחי< שנפח החלק  

  (כלומר החלק המכיל נוזלי< ללא הגודש) הוא קט
 יותר. 

לצור� העניי
 יש לשוב ולבחו
 תחילה את השאלה, הא< באמת צורת הי< כפי שהיא  

מבוארת בברייתא של בגמרא, היא הכרחית בביאור הכתובי<, בה< רק נזכר שפיו של הי<  

  היה עגול, וכי קומתו הייתה חמש אמות. 

קי< שאלה זו, נית
 להגיע למ�קנה שעל כל פני< לפני כאלפי< שנה בבית וכאשר בוד

�פר (או כפי שהדבר נקרא היו< ב"תלמוד תורה") שהיה קיי< בירושלי<, ואשר למדו בו 

אחד   כדור.  חצי  של  צורה  הייתה  הי<  שצורת  המלמד  לימד  ידועי<,  כוהני<  של  בני< 
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כה של  בנו  היה  והוא  יו��,  בש<  נקרא  רבות, התלמידי<  שני<  ואחרי  מתתיהו.  בש< 

ע<  בהי�טוריה של  ע�ק  ובו  היהודי<,  קדמוניות  ביוונית �פר בש<  כתב  ימיו  באחרית 

ישראל מראשיתו. וכאשר הגיע לתיאור ימי שלמה (קדמוניות היהודי<, �פר שמיני פרק ג'  

  , תרגו< שליט) כתב:�79-80עי� ה פ�קאות 

או למעשה נחשת זה: 'ים' מחמת גדלו,  ויצק גם ים נחושת בצורת חצי כדור. וקר
כי קוטר כלי הרחצה היה עשר אמה, ועבי היציקה של טפח. הים נשען באמצע 
חללו על מקלעת מפותלת עשרה פיתולים והקוטר שלה אמה. מסביב לים עמדו  

כיווני   ארבעת  כלפי  ומבטם  עגלים,  עשר  שנים 
על   רובצים  והם  כיוון,  לכל  שלושה  הרוחות, 

באופ הלך  אחוריהם  שהיקפו  הכדור,  שחצי  ן 
בית   עליהם.  מונח  היה  פנים,  כלפי  וצר  הלוך 

  16.קיבול של הים היה שלושת אלפים בת

יו�� ב
 מתתיהו   יודע כיצד פתר רבו של  אינני 

לנפח של שלושת אלפי< בתי<, הא< �בר שהבת שב�פר   את שאלת התאמת הממדי< 

יחזקאל, או שמא חשבו
 אחר היה לו.  מלכי< וב�פר דברי הימי<, שונה מ
 הבת שב�פר  

אותה,  תיאר  כפי שהוא  הי< של שלמה  ללא שו< �פק, שהצורה של  לקבוע  אפשר  א� 

  מתאימה לחלוטי
 להנחה שהגודש הוא של הי< היה שליש מלבר.

קוד< הזכרנו את הכלל ההנד�י שהחרוט הוא שליש מ
 הגליל החו�< אותו (כלומר  *

בהו כגובה החרוט), אלא שהוא מלא לכל גובהו לעומת  הגליל שקוטרו כקוטר החרוט, וגו

  החרוט שמ�תיי< בחוד בגודל של נקודה. 

הכדור הוא גדול בנפחו לעומת החרוט, וכבר קבעו חכמי המידות שהכדור תופ� במדויק  

שני שליש מ
 הנפח של הגליל החו�< אותו.כ� כאשר אני מתאר גליל בקוטר של עשר  

כול אני להכני� לתוכו כדור בקוטר עשר אמות. נפח הגליל  אמות ובגובה של עשר אמות, י

יהיה (לחשבו
 'קו') שבע מאות וחמישי< אמות מעוקבות (שהרי הוא כולל עשר שכבות  

של אמה, ששטח כל אחת מה
 הוא שבעי< וחמש אמות מעוקבות). נפח הכדור יהיה א<  

 
  אמות מעוקבות. 500כ

ג< נחצה את הכדור, נוכל לומר כי נפח כל    א< נחצה את הגליל בחצי גובהו לשני< וכ�

ונפח כל חצי של כדור הוא במדויק שני   375אחד מחצאי העמוד הוא   אמות מעוקבות, 

  אמות מעוקבות. 250שליש, כלומר 

 

השתמש כא
 ב�פר שנכתב ביוונית במילה העברית 'בת' מבלי לתרג< אותה למידה שנוהגת  יו��    .16

.
  בימיו ברומא או ביוו
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את החצי התחתו
 של הגליל, ואת חצי הכדור שבתוכו נשאיר במקומ<, א� נפנה אל 

אמות מעוקבות) ונ�יר מתוכו את חצי    375חציו העליו
 של הגליל (אשר נפחו הוא כאמור  

הכדור, ובמקומו נניח ש< "גודש" כלומר חרוט שב�י�ו הוא עשר אמות, וזווית השיפוע  

מעלות, וכ� הוא מתנשא עד לגובה של חמש אמות בדיוק (ממש כגובה חצי   45שלו היא  

 
הכדור שהו�ר מש<, שהוא ג< שווה בגובהו לחלק העליו

הנ את  ונחשב  הגליל)  מוב
  של  חרוט.  אותו  של  פח 

לכללי< ההנד�יי< הידועי<, חרוט  זה בהתא<  שבמקרה 

זה יתפו� במדויק שליש אחד בלבד מנפח הגליל (כלומר  

במדויק   יהיה  החרוט  נפח  וכ�   ,
העליו הגליל    125חצי 

אמות מעוקבות, כמחצית מנפח חצי הכדור, שנשאר בחלק 

  התחתו
 של הגליל.

שצורתו היא צורת חצי כדור, הוא כלי שנית
 ליצור למעשה נית
 לקבוע כי כל כלי  

מעלות, אשר נפחו יהיה שווה במדויק לנפח של חצי    45מעליו גודש ע< זווית שיפוע של  

הכדור, וזאת ללא שו< קשר לשאלה מה הוא היח� בי
 הקוטר להיק� (שאלת חשבו
 'קו'  

ל, וכי נפח החרוט הוא או 'קוה'), כי הכלל הקובע שנפח הכדור הוא שני שליש מנפח הגלי

  שליש מנפח הגליל, נכו
 לגמרי לכל גליל ולכל כדור ולכל חרוט.

כ� כלי חצי כדורי שמכיל עשרי< �מ"ק, יהיה הגודל של הגודש שמעליו עשרה �מ"ק. 

הגודש)  (כלומר  יכיל החרוט שמעליו  קמח,   
טו ויכיל מאה  גדול,  הכדור  חצי  יהיה  וא< 

  חמישי< טו
 קמח.

מדי< את ה�וגיה בעירובי
, אי
 ש< רמז לכ� שיש מחלוקת בי
 רמי בר  אמנ< כאשר לו

יחזקאל לבי
 אביי בנוגע לצורת הי< של שלמה, א� ה�תירה מכח המציאות מחייבת להניח  

  
שאכ
 יש כא
 מחלוקת. ובאמת אנו מורגלי< בכיו"ב בכמה מקומות במשניות שלפי פשוט

א� על פי כ
 מחמת הקושי עיוני לתא< ה
 נאמרו מתחילה עד ה�ו� אליבא דתנא אחד, ו

בי
 חלקי המשנה השוני<, מעמידה הגמרא את חלקי המשנה השוני< בשתי שיטות של שני 

  תנאי<, וקובעת: "תברא, מי ששנה זו לא שנה זו".  

ודאי  ברייתא),  מצטט  יחזקאל  בר  שרמי  (א�  אמוראי<  בשני  מדובר  שבאמת   
וכא

זו, עדי� על פתרונות החוות יאיר שב�ופו של דבר    הפתרו
 הקובע כי מי ששנה זו לא שנה

נאל? לומר אודות פתרונו (בקטע המובא לעיל, הפותח במילי<: "ואני רואה חובה לעצמי"):  

  "ודלא כש"�". 

למרק   כמצקות  שמשי<  בכלי<  מדובר  בעיקר  היו<.  ג<  מצויי<  כדוריי<  חצי  כלי< 

תי בישיבה, המרק היה מגיע לשולח
 וכיו"ב. וכאלה היו ג< בעבר. כ� לפני שני< כאשר למד

בקערה, ולשלח
 הובאה ג< "מצקת" אלומיניו< שתבניתה הייתה כתבנית חצי כדור, והיא  
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לזה  ובהתא<  �"מ  כתשעה  היה  הכדור  שקוטר  (כמדומה  ארוכה.  לידית  מחוברת  הייתה 

�מ"ק). ג< כיו< נית
 למצוא כלי< שכאלה מחמרי< פל�טיי<,    190התכולה שלו הייתה כ  

ו מנירו�טה, אלא שלעיתי< העיצוב שלה< אינו חצי כדור מושל< (כפי שהיה במצקות  א

  האלומיניו< הפשוטות).  

כלי< שכאלה היו ג< בעול< העתיק. הכלי הדומה ממש למצקת של היו< היה בשימוש  

נפו? ברומא דווקא אצל כוהני עבודה זרה, וה< השתמשו בו לני�ו� יי
 (הכלי נקרא ברומית 

"�ימפ כליו    17. ולו<")בש<  ע<  הקונה  בא  יי
, שכאשר  �וחר  ג<  לתאר   
נית א� בהחלט 

ומבקש לרכוש יי
, יטול המוכר כלי דמוי מצקת שמידתו ידועה (נניח לוג) ובאמצעותו יטול  

  יי
 מ
 החבית שלו, ויצוק לכלי שביד הלוקח, ובתא< ג< יקבל את התשלו<.

ול חיטי< מתו� שק של חיטי< א< ירצה המוכר להשתמש באותה מצקת ממש, כדי ליט

שיש לו, כדי לתת את החיטי< לשקו של הקונה, כי אז, א< ימחוק את המידה, אכ
 ית
 בה  

חיטי< בכמות השווה ללוג אחד. א� א< יית
 לו חיטי< ע< הגודש, נית
 לומר כי בכלי שכזה  

קופתו  הגודש יהיה שליש מלבר. וכלי כזה הוא אכ
 כלי נוח להעביר בו קמה או חיטי< מ

של המוכר לכליו של הקונה, שכ
 הצורה הכדורית שלו שאי
 בה זוויות וחלקי< ישרי<,  

מאפשרת בקלות הכנ�ה שלו לעומק הקופה שיש בה חיטי< או קמח, וזאת בניגוד לכלי<  

  דמויי גליל (�ירי< וכיו"ב), שקשה יותר להכני�< לתו� חומר מורכב מגרגרי< מוצקי<.

רשי< שהוזכרו לעיל שלצור� ה�בר דברי אביי שהגודש  למעשה בדר� שבה הלכו המפ

הוא שליש, ציירו כלי בעל תבנית מ�וימת, אכ
 היה קושי גדול. לשיטת הריטב"א שהובאה 

לעיל, מדובר בכלי עגול שגובהו הוא ששי< אחוז מקוטרו (כלומר קוטרו עשר וגובהו שש),  

המידות שני הממדי< שלו,    ומוב
 שאי
 דר� לתאר כלי מ�וג זה, אלא כאשר מזכירי< את 

ככלי  הכלי שהגודש שלו שליש,  תיאר את  רש"י  בדר� שבה  וא�  והקוטר.  הגובה  דהיינו 

שגובהו כחצי אורכו ורחבו, מוב
 שללא איזכור שני הממדי<, אי
 אנו יודעי< דבר אודות 

,
 צורתו, כי בכלי< מ�וג זה אי
 קשר מהותי בי
 הגובה לקוטר, אלא שבמקרה או ביד מכוו

וק הדברי<.   
בי קשר  שיצר  מי  החמישיות  "יש  שלוש  אשר  בכלי  כשמדובר  הדברי<  ו 

ובאלה   עיגול.  בצורה של  העליונות  ושתי החמישיות  בצורת מרובע,   
ה התחתונות שלו 

קושיית החוות יאיר היא מכרעת, כי לא ייתכ
 לדבר על כלי< כאלה באופ
 �תמי, ולקבוע 

גדרה האומרת שהגודש הוא שליש, מבלי להזכיר  כלל (הנוגע למקח וממכר) באמצעות הה

במפורש את יח�י המידות של אותו כלי. לעומת זאת כאשר מדובר בכלי חצי כדורי, א� 

א< הדבר אינו מפורש בגמרא יש אפשרות להניח שמדובר בכלי בעל תבנית ידועה שהיתה 

ש קשר מהותי  בשימוש אצל ה�וחרי< בעת ההיא, ולגבי כלי בעל צורה שכזאת שבה כמוב
 י

 

17.  Simpulum    ,מצאו ציורי< של כלי< שכאלה 
הארכיאולוגי< מצאו כלי< כאלה מחומרי< שוני<, וכ

  שהיו ג< �מל מ�וי< למעמד כוהני האליל.
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בי
 הקוטר שלו לעומק שלו, אכ
 נית
 לקבוע כלל בחוש
 המשפט, על פיו הגודש הוא תמיד 

  שליש.

אלא שהשאלה הגדולה היא, כיצד נית
 להניח שהי< של שלמה היה בצורת חצי כדור  

מאה   שה<  �אה,  אלפי<  ששת   
שה בת,  אלפי<  בתוכו  והכיל  אמות,  עשר  של  בקוטר 

מקוואות, שה< תכולה   וחמישי<  בפועל  כאשר  מעוקבות.  אמות  וחמישי<  מאות  ארבע 

שכזאת לכאורה אינה אפשרית אלא על פי התבנית של הי< של שלמה כפי שהיא התבארה  

עשר   על  עשר  בריבוע מלא של  אמות תחתונות  (כלומר שלוש  יחזקאל  בר  רמי  ידי  על 

  אמות) ושתי אמות עליונות בעיגול.

ו, יש לחקור תחילה בשאלה אחרת הנוגעת לממדי לפני הני�יו
 לתת פתרו
 לחידה ז

  הי< של שלמה.  

  במשנה מ�כת כלי< (יז, י) נאמר: 

אומר מאיר  בינוניות  :ר'  היו  האמות  הזהב  , כל  ממזבח    , והסובב  ,והקרן  , חוץ 
  .ושל כלים חמשה ,אמת הבנין ששה טפחים :רבי יהודה אומר .והיסוד

במשנה ש< לא נאמר במפורש מה היא אותה אמה בינונית של רבי מאיר, א� מ
 המשנה 

במ�כת מנחות (יא, ד) עולה שלדעת רבי מאיר כל האמות שהוזכרו לגבי כלי< (חו? ממזבח 

  
הזהב) ה
 של שישה טפחי<. (המשנה במנחות ש< עו�קת בממדי השולח
. מידות השולח

רחבו" (שמות כה, כג). ובמשנה במנחות ש< נחלקו    מפורשות בתורה: "אמתי< ארכו ואמר

רבי מאיר ורבי יהודה במפורש בנוגע למידות השולח
 בטפחי<, הא< מידותיו חמישה על 

  עשרה טפחי<, או שישה על שני< עשר טפחי<). 

וכיו"ב בברייתא בבא בתרא (יד ע"א) נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במידות ארו
 הברית,  

  רה ב�וכה (ה ע"ב).ומחלוקת זו ג< נזכ

ובמנחות (צז ע"ב) התבאר כי שורש מחלוקת< הוא דרשה בפ�וק ביחזקאל בו מתואר  

מזבח הזהב, וכפי שמבואר ש<, מ
 הפ�וק עולה שמידתו היא אמה בת חמישה טפחי< על 

אמה בת חמישה טפחי<. אלא שלרבי מאיר יש ש< מיעוט הקובע שדווקא הוא יהיה באמה 

שאר הכלי< יהיו באמות בנות שישה טפחי<, בעוד אשר לרבי   בת חמישה טפחי<, אבל

  יהודה יש ש< איזה ריבוי שקובע שבאמות שכאלה יש למדוד את כל הכלי<. 

 
השאלה היא באיזה אמות נמדד הי< של שלמה. או לייתר דיוק השאלה היא הא< לעניי

.
  המחלוקת בי
 רבי מאיר ורבי יהודה, נחשב הי< של שלמה לכלי או לבניי

  בירושלמי (יומא פ"ג ה"ח) נאמר:
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אחא  ר'  כרסנא בשם  בר  הוא  :ר"ש  לכהנים  טבילה  בית  לרחצה  "  :הים  והים 
  , אמת המים מושכת לו מעיטם ?ולא כלי הוא). ו , ב ד-דברי הימים" (לכהנים בו

  . והיו רגליו שבדרום פחותים כרמונים

הימי<, ממנו עולה כי כלומר, רבי שמעו
 בר כר�נא בש< ר' אחא הביא את הפ�וק בדברי  

כוהני< יכולי< היו לטבול בתו� הי< של שלמה, ועל כ� תמהו "ולא כלי הוא", וידוע הדבר 

שאי
 טבילה בכלי<. ועל כ� השיבו שא�פקת המי< לי< של שלמה הייתה מאמת המי<  

שהייתה מושכת מעיט<, והמי< היו נכנ�י< לי< דר� נקבי< שהיו ברגלי הי< שבדרו<, שה<  

  תי< כרמוני<, ומשו< כ� לא נפ�ל הי< לטבילה. היו פחו

נית
 לשאול באופ
 עקרוני, הא< בכלל מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה על אודות אמת  

 
הכלי< נוגעת לי< של שלמה, או דווקא לכלי המקדש המפורשי< בתורה, שה< השולח

  
יש מקו<  וארו
 הברית. א� ג< א< באמת המחלוקת נוגעת ג< לדברי< שעשה שלמה, עדיי

לחקור בשאלה הא< דינו של הי< של שלמה ככלי; או שמא מכיוו
 שרגליו נקובות כמוציא 

כבניי
 שנמדד באמה בת ששה   דינו הוא  ולכו"ע   ,
בניי  
כדי להיות  דינו  חזר  רימו
, שוב 

  טפחי<.

ואול<, כאשר מתו� ה�וגיה בעירובי
 עולה, שלפי דעת אביי בהכרח צורת הי< היא  

, שלכאורה מכיל הרבה פחות מצורתו על פי רמי בר יחזקאל שמגדיל מאוד צורת חצי כדור

את הנפח של ב�י�ו ומתאר אותו כתיבה מרובעת של עשר אמות על עשר אמות. והואיל 

ולדעת שניה< ב�ופו של דבר הי< הכיל אלפי< בת, על כרחנו צריכי< אנו לומר שעשר  

אביי לשיטת  לתאר  חייבי<  שאותו  הי<  קוטר  של  קבע   אמות  אביי  (שהרי  כדור  כחצי 

  שהגודש הוא שליש), גדול מ
 הקוטר של הי< שאותו תיאר רמי בר יחזקאל כפי שתיאר.

ולפי זה צרי� לומר כי לשיטת רמי בר יחזקאל קוטר הי< הוא חמישי< טפחי< (כלומר 

עשר אמות של חמישה טפחי<), בעוד אשר לפי אביי, קוטר הי< הוא ששי< טפחי<, כלומר  

מות של שישה טפחי<, שה
 שתי< עשרה אמות של חמישה טפחי<, ואשר על כ
  עשר א

הנפח לפי שניה< הוא אותו נפח, וכפי שיתבאר לקמ
. וכמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה 

  בנוגע לאמת הכלי<. 

, בנוגע לדוחק  'חוות יאיר'בשלב זה של הדיו
, אכ
 מתקרבי< אנו לגבול שממנו הזהיר ה

לכאורה כנגד פשטות ה�וגיות, והצור� להידחק בה
, כדי שלא לעמוד  שיש בדבריו העומדי<  

  בפני �תירה מ
 המציאות.

פשטות ה�וגיות בש"� (על כל פני< כפי שהראשוני< למדו אות
, וכדלהל
), שהאמות  

המעוקבות של המקווה ה
 אמות בנות שישה טפחי<, וכ� ג< נפ�ק להלכה בשולח
 ערו�  

ית
 לומר שלשיטת רמי בר יחזקאל, קוטר הי< של שלמה היה  (יו"ד רא, א). ולפי זה לא נ

מאות   וארבע  המקוואות  וחמישי<  מאה  של   
החשבו כל  וכי  בלבד,  טפחי<  חמישי< 
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וחמישי< האמות המעוקבות, בנויי< על אמות בנות חמישה טפחי<. א� בשאלה זו נדו

דברי הראשוני< להל
, וננ�ה לבאר הא< היא הכרחית מתו� דברי התלמוד עצמו, או רק מ

(או על כל פני< חלק מ
 הראשוני<), ולצור� החישוב בשלב זה ננ�ה לבחו
 את הדברי< 

  על פי ההנחה שאכ
 האמות הקובעות לשיעור מקווה ה
 אמות בנות חמישה טפחי<.

כאמור, לפי זה מידת הי< של שלמה אליבא דרמי בר יחזקאל היא פשוטה. קוטרו עשר 

לעניי
 מקווה (ואותו חשבו
 הוא חשבו
 זהה, בי
 א< מדובר   אמות מאות
 אמות שקובעות 

באמות בנות חמישה טפחי< ובי
 א< מדובר באמות בנות שישה טפחי<). שלוש האמות 

התחתונות מכילות שלוש מאות אמות מעוקבות באמה הנכונה הקובעת לעניי
 זה, ושתי  

וחמישי< אמות מעוקבות (לח ומאה  עוד  'קו') �� הכול  האמות העליונות מכילות   
שבו

ושבע   וחמשי<  ארבע מאות   
'קוה' ה  
(ולחשבו וחמישי< אמות מעוקבות.  ארבע מאות 

  אמות מעוקבות וכפי שהתבאר לעיל). 

שונה הדבר כאשר אנו מחשבי< את נפח הי< לשיטת אביי שעל פיו בהכרח מדובר  

פחי<, וכדעת  בחצי כדור. חצי כדור זה שקוטרו ששי< אמות, כלומר עשר אמות של שישה ט

רבי מאיר. א< אכ
 זו היא מידת הי<, מוב
 שנית
 לתאר את הי< כחצי כדור בקוטר של  

אמות   כגובה של שש  לתאר   
נית גובהו  ואת  חמישה טפחי<,  בנות  אמות  עשרה  שתי< 

  באמות בנות שישה טפחי<.

כאמור, נפח כדור וג< נפח חצי כדור, הוא שני שליש מנפח הגליל החו�< אותו. א<  

מה הקובעת היא אמה בת חמישה טפחי<, א< כ
 לפנינו גליל (עמוד עגול) שב�י�ו הוא הא

  מעגל של שתי< עשרה אמות על שתי< עשרה אמות, שבתוכו מעגל בקוטר זה.

אמות    144ריבוע של שתי< עשרה אמות על שתי עשרה אמות הוא ריבוע ששטחו  

הריבוע, וא< כ
 שטחו הוא  מרובעות. המעגל (לחשבו
 'קו') תופ� שלושה רבעי< מתו�  

הוא    108 שלו  הנפח   
כ וא<  אמות,  שש  הוא  הגליל  גובה  מרובעות.  אמות   648אמות 

  מעוקבות.

אמות מעוקבות,   432חצי הכדור תופ� שני שליש מנפח הגליל, וא< כ
 נפח הי< הוא  

  אמות מעוקבות כפי שעולה חשבו
 אלפיי< בת.  450ולא 

היינו כאשר נחשב זאת לחשבו
 'קוה', או לצור� ואול< כאשר נדקדק בחשבו
 יותר (ד

), כי אז יהיה יהיה שטח  3.14העני
, כאשר נחשב את היח� בי
 המעגל לקוטר כיח� של  

אמות מעוקבות, ונפח שני    678.24אמות מרובעות, ונפח הגליל לפי זה יהיה    113.04המעגל  

ת יכיל מאה וחמישי< אמות מעוקבות. כלומר, הי< באמ  452.16שליש ממנו יהיה במדויק  

  מקוואות ועוד שתי אמות ומשהו מעוקבות.



ר האמה  עו  הי� של שלמה ושי

41414141 

נמצא כי מידת הדיוק האמיתית של אלפי< בת לחשבו
 זה ולצורה זו, גבוהה מ
 המידה  

  457המתקבל לשיטת רמי בר יחזקאל, שעל פיו לחשבו
 'קוה' נפח הי< של שלמה היה  

  אמות מעוקבות, וכפי שהוזכר לעיל. 

הי< של שלמה אלפי< בת, מוב
 מאליו כי הגודש שאותו לפי    וא< אכ
 בדר� זו הכיל

מעלות התנשא לגובה של עוד שש אמות בנות חמישה טפחי<, אכ
    45שיפוע טבעי של  

  הכיל עוד אל� בת נו�פי<, וב�� הכל הכיל הי< ע< הגודש, שלושת אלפי< בבתי<. 

עת את  ו. חשבו� האמה הקובעת לעניי� מקווה, ו וגיית הגמרא בפ חי� הקוב

  השיעור של רביעית הלוג 

במ�כת פ�חי< (קט ע"א) נקבע שיעור רביעית שהוא השיעור של כל אחת מארבע כו�ות 

  שצרי� לשתות אות
 בליל ה�דר.

  
הנפח של רביעית הלוג הוא ביצה וחצי. וזאת בהתא< לחשבו
 הידוע. כי שש ביצי< ה

  24< ה< קב (כלומר הקב הוא  לוג (וא< כ
 רביעית הלוג היא ביצה ומחצה), וארבעה לוגי

  ביצי<).   144ביצי<), וה�אה היא שישה קבי
, (כלומר 

אמר רב ח דא: רביעית של תורה אצבעי� על אצבעי�, ברו�  וכ� נאמר בגמרא ש<: " 

" (כלומר נפח הרביעית שהיא ביצה ומחצה, הוא אצבעי<  אצבעי� וחצי אצבע וחומש אצבע

אצבעות מעוקבות, כאשר לפי חשבו
 זה,    10.8אצבעות. וב�� הכל    2.7כפול    כפול אצבעי<

  אצבעות מעוקבות). 7.2הנפח של ביצה מעוקבת הוא 

  כדי להוכיח את הנכונות של חשבו
 זה ממשיכה הגמרא ש< (ובהמש� ש< ע"ב):

שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים,    –   " ורחץ במים את כל בשרו" כדתניא  
  – מים שכל גופו עולה בהן. וכמה הן   –  "את כל בשרו"במי מקוה,    –  "במים"

   ושיערו חכמים שיעור מי מקוה ארבעים סאה רבעים סאה.

ביצי< (שהרי כפי שהתבאר,    5760בחשבו
 הביצי< עולה חשבו
 מקווה לפי זה לשיעור של  

  ביצי<). 5760< כ
 ארבעי< �אה ה
 ביצי<, וא 144שיעור כל �אה הוא 

כלומר שיעור ארבעי< �אה הוא שלוש אמות מעוקבות. ומכא
 ששיעור רביעית הוא  

  אצבעות מעוקבות. 10.8

הראשוני< האריכו לתאר חישוב זה בדרכ< ה<. דרכ< הייתה לתאר את אותו 'עמוד' 

ודי< קטני<, של אמה על אמה ברו< שלוש אמות, שאותו כביכול מנ�רי< למוטות או עמ

ואחר כ� כל אחד מאות< עמודי< מחלקי< לחלקי קטני< יותר בצורה מחושבת, וכ� מגיעי< 

  לחשבו
 רביעית. 
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ד'   –אמר רב פפא: טפח דאורייתא  לכ� יש להקדי< כי בגמרא במנחות (מא ע"ב): "

". ועוד יש להקדי< ולומר כי בגמרא בבכורות (לט ע"ב) בגודל, שית בקטנה, חמש בתילתא

  ". אחד מארבעה בטפח של כל האד� –אצבע שאמרו את ברייתא שנאמר בה: "מוב

אצבעות על עשרי< וארבע אצבעות.    24נמצא לפי זה כי אמה על אמה היא ריבוע של  

נמצא לפי זה כי נית
 לתאר את משטחו העליו
 של אותו עמוד של אמה על אמה ברו<  

על אצבעיי<, וכ� תהיינה ש<   שלוש אמות, כריבוע שנית
 לחלקו למשבצות של אצבעיי<

וב�� הכול   משבצות. א<   144שתי< עשרה שורות של שתי< עשרה משבצות שכאלה, 

ל עמוד  אותו  את  (שגובהו    144-נחתו�  שכזה  מוט  כל  כי  להוכיח  יהיה  קל    72מוטות, 

מכיל   אמות),  שלוש  גובהו  שהרי  מוט   40אצבעות,  אותו  את  לחלק  נרצה  וא<  ביצי<. 

ומחצה, א< כ
 נצטר� לחלק אותו ליחידות שגובה כל אחת מה
 הוא ליחידות של ביצה  

  וזה א< כ
 שיעור רביעית.  18,אצבעות) 2.7שתי אצבעות ומחצה וחומש (

אנו שרגילי< להעזר במחשבוני<, וג< מורגלי< בתרגילי כפל וחילוק במ�פרי< גדולי<, 

  נוכל לבטא זאת בדר� שונה (שכמוב
 תוביל לאות
 תוצאות).

קווה הוא כאמור שלוש אמות מעוקבות. הואיל והאמה היא עשרי< וארבעה נפח המ

אגודלי<, מוב
 כי מ�פר האגודלי< המעוקבי< שבמקווה שווה למכפלה של עשרי< וארבע  

אגודלי< מעוקבי<.    41472כפול עשרי< וארבע כפול עשרי< וארבעה כפול שלוש. כלומר  

מכיל   והמקווה  החשבו
  5760והואיל  (וכפי  מ�פר    ביצי<  את  לחלק  נוכל  לעיל)  שהוצג 

אגודלי< מעוקבי<   7.2האגודלי< המעוקבי< למ�פר הביצי<, וכ� לקבל את התוצאה של  

רביעית)   שיעור  (שהוא  וחצי  לביצה  השיעור  יהיה  וממילא  אחת,  אגודלי<   10.8לביצה 

מעוקבי<, אצבעיי< על אצבעיי< על אצבעיי< ומחצית האצבע ועוד חומש האצבע (כלומר 

  אגודלי<). 2.7כפול  2כפול  2

חשבו
 זה כולו מבו�� על ההנחה ששיעור מקווה הוא אמה על אמה ברו< שלוש אמות 

באמה בת ששה טפחי< אשר כל טפח ממנה מתחלק לארבע אצבעות. וזה עומד ב�תירה  

 

 72אינו מ�פר של<, קשה לתאר בצורח חזותית מוט של    הואיל והמ�פר עשרי< ושש ושני שליש  .18

אמות שמתחלק בצורה זו. כדי להמחיש חלוקה זו יש לצר� שלושה מוטות שכאלה של אצבעי< על  

אצבעות,  216אצבעות (המכיל כאמור ארבעי< ביצי<) למוט אחד ארו� שארכו  72אצבעיי< באור� 

רביעית הלוג. תחילה נחתו� מאור� המוט שמוני<  יחידות של    80ביצי<, כלומר    120שהנפח שלו הוא  

ננצל   וכ�  אצבעות מאורכו של המוט. מתו�    160קוביות של אצבעיי< על אצבעיי< על אצבעי<, 

של   יחידות  שמוני<  כלומר  כנ"ל,  קוביות  חצאי  שמוני<  ניטול  שנותרו,  האצבעות  ושש  חמישי< 

אי קוביות על גבי שמוני< הקוביות אצבעיי< על אצבעיי<, ברו< חצי אצבע, ונניח את אות< חצ

הראשונות. נותרו מ
 המוט שש עשרה אצבעות, נחלק אות
 לפרו�ות של אצבעי< על על אצבעי<  

ברו< חמישית אצבע, ואות
 נניח על גבי הקוביות הראשונות, וכ� נקבל לכל רביעית אצבעיי< על  

  אצבעיי<, ברו< אצבעיי<, וחצי אצבע וחומש אצבע.  
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למה שביקשנו להציג קוד< לכ
, ולמעשה מחזיר אותנו לשאלה המציאותית הגדולה, אי� 

  ל אל� בת, הוא הגודש של הי< של שלמה שהכיל אלפי< בת. ייתכ
 שגודש ש

אי
 מש<  כי על א� הדברי< המפורשי< ב�וגיה בפ�חי<,  נראה,   
ואול< אחר העיו

) נאמר ששיעור הד� וערבה הוא  ב"לב עהכרח גמור לדי
 שיעור המקווה. כי במ�כת �וכה (

בגמרא כי טפחי< אלו אינ<  שלושה טפחי<, ושיעור לולב הוא ארבעה טפחי<. וש< התבאר  

אמה בת חמשה טפחי< עשה  טפחי< רגילי<, אלא טפחי< קטני< יותר, כלשו
 הגמרא: "

  ". וכפי שנפ�ק בדעה העיקרית בשו"ע או"ח (תרנ, א): אותה ששה

שיעור הדס וערבה, ג' טפחים; ושדרו של לולב ד' טפחים, כדי שיהא שדרו של  
פחים עשה אותה ו', צא מהם ג' להדס,  לולב יוצא מן ההדס טפח, באמה בת ה' ט

י' גודלים; ושיעור שדרו של   וערבה טפחיים ומחצה, שהם  נמצא שיעור הדס 
  .  לולב י"ג גודלים ושליש גודל

ואמנ< זה ודאי ש�ת< טפחי< שבגמרא ה< חלקי האמה הבינונית, ומוב
 שאי
 לנו רשות  

ר. א� כבר התבאר לעיל להניח שבאיזו �וגיה מדובר על טפחי< קטני<, ללא הכרח גמו

כלל  אפשרית  איננה  בקדמוני<,  מופיעה  שהיא  כפי  שלמה  של  הי<  של  הגודש  ששאלת 

מבחינת המציאות, וזה אמנ< ההכרח הגדול שמביא להנחה שאמת המקווה היא אמה בת 

  חמישה טפחי<, ע< כל מה שמשתמע ממנה ב�וגיה בפ�חי<. 

י< קטני<, א� לא מצינו אצבעות ועדיי
 יש לו לבעל די
 לטעו
, שאמנ< מצינו טפח

קטנות (כלומר אצבעות שכל אחת מה
 תהיה רבע של הטפח הקט
), וב�וגיה בפ�חי< 

נזכרו דווקא אצבעות ולא טפחי<. אבל באמת מצד ה�ברא ההיפ� הוא הנכו
. כי טפח היא  

מידה של יחידת גודל טבעית, וקיומו של טפח מוקט
 טעו
 ה�בר. א� לעומת זאת דווקא 

ע הוא ש< כללי לכל האצבעות, וג< ש< פרטי של האצבע השניה ה�מוכה לאגודל,  אצב

ואשר על כ
 ההנחה שדווקא האגודל הוא זה שנקרא באופ
 �תמי אצבע, היא זו שטעונה 

  ה�בר. 

במשנה  שנינו  שכ�  אגודלי<.   
שאינ אצבעות  בהלכה  במפורש  מצינו  ג<  (ובאמת 

".  הנוד כעוביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרותערוב מקואות כשפופרת  במקוואות (ו, ז): "

", וברמב"< שתי אצבעות שאמרו בינונית של כל אד<ובתו�פתא דמקוואות (ה, ד) מפורש: "

" ו):  (ח,  מקוואות  הנודבהלכות  כשפופרת  שהוא  הנקב  שיעור  הוא  שתי   ,כמה  ברוחב 

אשונות מ
 הד'  אצבעות בינוניות של כל אד< וחוזרות בו, ואינ
 בגודל אלא שתי אצבעות ר

  ", וכ� ג< בשאר הפו�קי<.שבפ� היד

תנא: אצבע  לגופו של עניי
, ב�וגיה בבכורות (לט ע"ב) אמנ< נאמר באופ
 �תמי: "

האד<   –  שאמרו כל  של  בטפח  מארבעה  וג<  אחד  ראשוני<  הפו�קי<,  למדו   
ומכא  ,"

א� כבר   אחרוני< שכל אצבע האמורה בכל מקו< (זולתי בעירוב מקוואות) היא בינונית,
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הברייתא שאלה  אחרי הבאת  מיד  בגמרא ש<  כי   .
כ אינה  ה�וגיה  הב"ח שפשטות   
ציי

" (כלומר לעניי
 אמר רבה: לעני
 תכלת" ועל כ� משיבה הגמרא: "למאי הלכתא?הגמרא: "

  גודל הגדיל וחלק הציציות המופרדות זו מזו, כמבואר ש<).

ליו
 �פר תורה, והנחתו ישיעור ג רפג ש< נזכר בטור �י' דבריו של הב"ח נכתבו ביו"ד 

  של הטור הייתה שהאצבעות שנאמרו בדי
 זה ה
 אגודלי<. ועל כ� תמה הב"ח וכתב:  

מנא ליה הא דסתם שיעור אצבעות בגמרא דהוו בגודל, ותו דבפרק על אלו מומין  
(בכורות סוף דף לט) קאמר בגמרא: "תנא אצבע שאמרו אחד מד' בטפח של כל  

אלמא דסתם אצבעות אינם  אלמא דסתם אצבעות אינם  אלמא דסתם אצבעות אינם  אלמא דסתם אצבעות אינם    –אמר רבה לענין תכלת וכו'"  אדם למאי הילכתא  
, דאם לא כן מאי קושיא למאי הלכתא אמרו, הא איצטריך לאמרו לאורויי  בגודלבגודלבגודלבגודל

  דכל סתם אצבעות שבתלמוד הוו בגודל. 

והוא אמנ< לא כתב כמה אצבעות בטפח, א� לאור האמור לעיל מ�תבר כי באמת �ת< 

בי
 שיהיה הטפח גדול (ואז אגודל אחד מארבע בטפח אצבע שבש"� היא לעול< רבע טפח,  

חמישה טפחי< כשתחלקנה  בת  דהיינו באמה   ,
קט בטפח  א< מדובר   
ובי אגודל),  הוא 

לשישה, שאז האצבע היא באמת פחותה מאגודל. ואפשר שמשו< כ� דיברו חז"ל בדר� כלל 

  על 'אצבע' ולא השתמשו בש< המפורש 'אגודל', אלא במקרי< מיוחדי<.

  דרכי ביישוב  תירת המידותעל השקפת הגאו� ר' דוד צבי הילמ� ז"ל  ז.

למ�קנות הנ"ל בדבר הדר� לחישוב מידות האור� לעומת מידות הנפח, הגעתי בער� בשנת  

  
בי ה�תירה  בדבר  השאלה  מאליה  בטלה  אלו,  המ�קנות  פי  שעל  היטב  ידעתי  תשכ"ו. 

הביצי<, לבי
 מדידה ישירה של    שיעורי הנפח שנמדדי< באופ
 ישיר על ידי מדידת נפח

א< כי אני עצמי לא הגעתי למ�קנה הנ"ל מתו�    19.שיעור אור� האמה, על פי רוחב האגודל

של התשב"? והצל"ח בדבר ה�תירה העולה ממדידת מקווה או    יהמטרה ליישב את הקושי

  חלה באגודלי< ובאמות לעומת מדידה ישירה של הנפח שלה< בביצי<, אלא על �מ� ניתוח 

  הנתוני< החשבוניי< בדבר הי< של שלמה, צורתו ונפחו.

עמדתי במצב מוזר, הייתי אז ב
 ישיבה וידעתי כי ג< א< באמת עלה בידי ב�"ד לפצח  

את הקושי הגדול בענייני השיעורי< שע�קו בו גדולי הדורות, אי
 כמעט אפשרות להשמיע 

(יבמות   רבי אילעא משו< ר' אלעזר בר' שמעו
את הדברי< באיזו במה תורנית, וכדברי  

 

19.    
כי התשב"? (ח"ג �י' ל"ג), שהוא הראשו
 שהראה שכאשר מודדי< מקווה לפי שיעור אמה יש לציי

ביצי<, נתקלי<    5760על אמה ברו< שלוש אמות, ומשווי< זאת למידת מקווה על פי הנפח של  

ב�תירה. הביא בחשבו
 את האפשרות שא< המקווה נמדדת באמה בת חמישה טפחי<, כי אז ה�תירה  

. אלא שהוא פתח את דבריו בהבאת דברי הראב"ד שאת המקווה יש לשער  תתיישב הייטב מאליה 

באמה בת ששה טפחי<, ומשו< כ� הגיע למ�קנה שבמציאות אכ
 אירע שינוי בגודל הביצי< שאולי  

  קטנו, או במידת האגודל, שבמהל� הדורות גדל.
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לומר דבר הנשמע, כ� מצוה על אד< שלא לומר דבר    כש< שמצוה על אד<":  �"ה ע"ב)

נשמע לגופ< של   ."שאינו  ביקורת  לשמוע  כדי  אפילו  הדברי<  את  להשמיע  קושי  וקיי< 

  הדברי<.

ואול< הכרתי תלמיד חכ< אחד, ששיערתי שממנו אוכל לשמוע הערכה עניינית על 

  הדברי<, וזה היה הגאו
 רבי דוד צבי הילמ
 זצ"ל. 

שהיו לי איתו, שוחחנו ארוכות על ענייני שיעורי<, וג< על ענייני<  בפגישות קודמות  

אחרי<. הוא עצמו הכיר היטב את הגר"ח נאה (כמדומה שג< היה קרוב משפחה שלו), והוא 

ג< הכיר את החזו"א וע< שניה< שוחח רבות בענייני שיעורי<, וידע מה זה השיב על דברי  

זה. וא� על פי   שקרבתו לגר"ח נאה השתייכה לתקופת חייו זה, ומה זה השיב על דברי 

נמנה על החשובי< שבי
 תלמידי  (בכל התחומי<),  ובמשנתו האחרונה  יותר,  המוקדמת 

החזו"א, לא הי�� להביע דעה אודות נקודות תורפה שבשיטת החזו"א, כש< שלא נמנע 

  מלבקר קשות טענות מ�וימות של הגר"ח נאה.

רוטשילד   בשד'  אז  (שהיה  לביתו  דר� מליצה שאת  הגעתי  ואמרתי  ופתחתי  בת"א), 

הדברי< שאני עומד להשמיע, אי
 בפועל אפשרות להשמיע בזמ
 הזה, וכי נדמה הדבר כי  

רק בבית מדרשו של משיח צדקנו שיגלה בב"א נית
 יהיה להשמיע את הדברי<. ואחר כ�  

 השמעתי את הדברי< עצמ<, שאות< היה מוכ
 לנתח ללא שו< משוא פני<, וללא שו< 

  שעבוד לאיזו דעה קדומה.

והוא, אחר שהאזי
 לדברי< ועמד עליה< אמר, שאינו נבהל כלל מלשמוע את הדברי<, 

וזאת מפני שכאשר בוחני< את ההוראות של חכמי הדורות, נית
 לקבוע כי כמעט כל מי  

שהגיעה לידינו הוראה שלו שנגעה ישירות למידות נפח, הורה הלכה למעשה לפי השיעור 

מעט כל מי שהגיעה לידינו הוראה ישירה שלו במידות אור�, הייתה זו הוראה  הקט
, וכ

  20. שניתנה לפי השיעור הגדול

 

מידה לועזית למדידה    אור�, יש מעט נתוני< מ
 הזמ
 העתיק שנוכל לתרג< אות< דר� איזוה  במידות  .20

עכשוית. אול< ג< מ
 המעט שיש בידינו, יכולי< אנו לדעת כי המודדי< מדדו את מדידות האור� 

בשיעור גדול. בשו"ת מהר"י וויל �י' עה כותב בפשטות: "ונראה דאור� ב' מנעלי< מאד< בינוני היינו  

ב�ופו.    )יו"ד רא �"ק ו(ובש"�    )שצז �"ק א(אמה, וכ
 עלתה לי המדה", ודבריו הובאו להלכה במג"א  

  
בייניש, עמ' צב, בהוכחות לכ� ששיעור מנעל או רגל אינו    'לרבי חיי< פ  'מידות ושיעורי תורה'(ועיי

  פחות מעשרי< ושלושה �"מ).

למעשה מעצ< ה�תירה שמצא התשב"? (המובא בהע' הקודמת) בי
 מדידת שיעור מקווה באמות,   


להוכיח כי המ�ורת הפ�יקה שעליה גדל, הייתה ברורה בנושא זה,   לבי
 מדידת נפחו בביצי<, נית

וכול< מדדו את שיעור האמה בשיעור גדול המתאי< לרוחב האגודל בזמנ<. ורק הוא עמד על כ�  

שיש כא
 �תירה לשיעור העולה ממדידת הביצי< שהייתה מקובלת ג< היא, ולא עלה כלל על דעתו  

קו< צר יותר בגו� האצבע, ומשו< כ� הוצר� לומר ש�פק  שמא עליו למדוד את שיעור האגודל במ
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שבתי והקשיתי על דבריו, שאמנ< כ
 הוא שכאשר אנו מוצאי< הוראות בשיעור נפח, ה

ניתנות בדר� כלל לפי השיעור הקט
, ולעומת זאת המורי< הוראות בשיעור האור�, הורו 

ר הגדול, א� אי
 �פק כי המורי< את ההוראות האלה, לא עמדו על כ� שההוראות  לפי השיעו

�ותרות את המקובלות אצל< ביח� בי
 מידות אור� למידות נפחו, ולמעשה �ותרות פעמי<  

  
רבות את הוראותיה< עצמ< בתחומי< השוני<. ועל כ� השיבני הגאו
 רבי דוד צבי הילמ

  א# על פי כ�.זצ"ל: 

 

יש בדבר שמא האנשי< גדלו ואז מידת הביצה שנשארה קטנה, היא העדות לכ� שהאגודלי< גדלו,  

או שמא הביצי< התקטנו. א� עצ< הידיעה כיצד מודדי< אגודל ואמה באד< בינוני שבזמנו, כלל לא 

  היה מוטלת ב�פק, וזה היה בשיעור הגדול.  

כשנשאל על ידי חכמי דמשק שבמדידת המקווה שלה< נוצר הפרש בי
    )�י' נב(ובשו"ת אבקת רוכל    

מדידה שמדדו באגודלי<, לבי
 מדידה שמדדו במשקל המי<, תיאר השואל את דר� המדידה באגודלי<  

וכתב: "חכמי< שיערו האמה כ"ד גודלי< של אד< בינוני, וכדי שלא יפול המחלוקת לדעת מי הוא  

< בינוני, הדי
 הוא שימדוד כפי שיעור הגודל היותר גדול וכפי שיעור היותר קט
 ונכה זה על זה  אד

ולקחנו קנה ומדד אותה מי שהיה גודלו גדול ועלה עשרי<    ועשינו הנ יו� בזה האופ�,ונקח החצי.  

גודלי<  גודלי< וחזרנו ומדדנו אותה בשיעור בוה
 היותר קט
 ועלה אותו הקנה בעצמו שמנה ועשרי<  

השלכנו עשרי< שהוא שיעור של היותר גדול על שמנה ועשרי< שהוא שיעור של היותר קט
, ועלה 

חציו ארבעה ועשרי<, ובו מדדנו הכלי הנזכר לעיל". ומוב
 מאליו שבדר� זו שהייתה נקוטה ביד<,  

זול למדידה באמצעות משק  בי
 מדידה  ל הגיעו לשיעור הגדול (שהרי עמדו על ה�תירה שנוצרה 

בדירהמי<), ומדברי הב"י בתשובתו עולה שהוא לא מפקפק כלל בשאלה שמא חכמי דמשק לא מדדו  

  את האגודל בדר� נכונה. 

ומוב
 שג< מ�ורת המדידה של האגודלי< עד ימיו של הצל"ח, הייתה בדר� המביאה לשיעור גדול,    

שא והיא  המדידה,  צורות  שתי   
בי �תירה  שקיימת  הצל"ח  מצא  כ�  כ�  לומר  ומשו<  אותו  ילצה 

  שבמציאות השתנתה דבר מה.

: "ושיעור חלה כלי שמחזיק מעט  )�י' קצג (לעומת זאת בשיעורי הנפח, כתב המהר"י וויל עצמו    

שכתב: "וע"פ אותו השיעור שערתי והוא    )יו"ד רכד �"ק ג(פחות מג'. זיידלי
". ודבריו הובאו בש"� 

בדיני פ�ח דשיעור חלה הוא כלי שמחזיק   )�י' קנג (ג' קוואר"ט פחות מעט, וכ
 נהגו, וכ"כ מהרי"ו  

  מעט פחות מג' זיידלי"�, וזייד"ל הוא קוואר"ט".

ג(ובמג"א     ג' קווארט וקווטירל   )או"ח תנו �"ק  כתב: "ומצאתי כתוב בש< מהרו"� שהוא שיעור 

  (=ורביע) ומהר"י [וייל] כתב שהוא ג' זיידלי� והוא ש< מדה".  

תב ששיעור חלה הוא "פינט" של מדינת ביה"< (�פר יש נוחלי
, חלק  ורבי אברה< אבי השל"ה כ  

בשיעור חלה כתב בש< תוי"ט שהוא שיעור    )תנו(�י'  כוונת התפילה בהגה אות יז), ובאליה רבה  

גר<,    2003שהוא שווה    ]עמ' רכ[פינט של פראג שהייתה בירת ביה"<. (ועיי
 במידות ושיעורי תורה  

  גר<). 46הוא וא< כ
 שיעור ביצה לדעתו 

לגבי די
 תשעה קבי
 כתב: "מצאתי כתוב דהוא שיעור ט"ו קוואר"ט פולניש,    )או"ח תרו �"ק ו (ובט"ז    

כתבו   ונית
 להוכיח שכול<  זיידל".  וחצי  זיידלי�  פולניש שני  בכל קווארט  יש   
ובמדינות מעהרי"

  ובהמש�). (בשינויי< קלי<) לפי השיעור הקט
 של הביצי<. (מידות ושיעורי תורה ש<
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למד גדול  יש  ודבר  בה<  במקומות  מורגלי<  כי ההרגל שאנו  והוא,  באותה שעה.  תי 

קשיי< בדברי הקדמוני< (ובפרט בקשיי< מציאותיי<): "למשכוני נפשי
" לקיי< את דברי 

  הקדמוני<, לעיתי< יש בו �ייג שמצרי� שיקול דעת בנוגע לדר� שבה יש לעשות זאת. 

ה שנאמר שהוראת< לא הובנה  לעיתי< קיימת דר� ליישב את דברי הקדמוני< על ידי ז

כראוי, וכי ה< התכוונו לדבר אחד, ובטעות �ברו הבאי< אחריה< שה< התכוונו לדבר אחר, 

ואנו בתירוצינו זה מקיימי< את דבריה< האמיתיי< וכ� �רה מעליה< התלונה שעל פיה  

  הורו שלא כהלכה.

מעשה, כפי  מאיד�, לעיתי< יכולי< אנו לקיי< את דווקא את ההוראה שלה< הלכה ל

פשטות לשונ<, וכפי מה שהנהיגו בישראל, א� זאת דווקא א< נ�תור לגמרי את הדר� שבה 

ה< הבינו את �וגיית הש"�, או את הדר� בה ה< ראו (או לייתר דיוק �ברו שראו) את  

  המציאות אשר אנו יודעי< בבירור שאינה כזאת. 

אחרי אותה פגישה ע< הגאו
 רבי דוד    21דוגמא לדבר (שכתבתי עליה כמה וכמה שני< 

  .
צבי הילמ
 זצ"ל), נוגעת לשיעור מש� זמ
 מהל� מיל שנקבע על ידי בעל תרומת הדש

(תשובה    
למליחת בשר שהוא   )ק�זבעל תרומת הדש המינימלי   
הזמ בשיעור מש�   
ד

 בתרומת הדש
   כ�י). וכתב על  ,  מאכלות א�ורות ו(שיעור מהל� מיל לפי דברי הרמב"<  

ש<: "דהיינו חלק שלישית שעה, פחות חלק ל' מ
 השעה, כמו שהוכחנו ממהל� אד< בינוני  

  עשר פר�אות ביו< בינוני, שהוא י"ב שעות". (כלומר שמונה עשרה דקות בלבד).  

 לעניי
 חשש חימו? בבצק שהונח בלא ;  ב,  או"ח תנט(ובעקבותיו פ�ק המחבר בשו"ע  

, וכיוצא בזה פ�ק לקולא!  "וחלק מעשרי< מ
 השעהע�ק): "ושיעור מיל הוי רביעית שעה,  

,  , אשר ש< קבע ששיעור מיל הוא: "כדי שלישית שעה בקירוב" )ו  ,יו"ד �ט(מליחה  בהלכות  

וא< כ
 בשר ששהה במלח שליש שעה (עשרי< דקות) מותר באכילה, ואי
 בו חשש של  

  אכילת ד<.

זה של בעל תרומת הדש
 שבנוי  
על כ� שחשבו על �וגיית הגמרא    אחרוני< עמדו 

בפ�חי< (צג ע"ב), מבו�� על ההנחה שכביכול ביו< בינוני מש� הזמ
 שמעלות השחר ועד 

 
צאת הכוכבי< זהה למש� הזמ
 שמצאת הכוכבי< עד עלות השחר, ולא כפי האמת שהזמ

  שמ
 הנ? עד השקיעה, משתווה ביו< בינוני לזמ
 שמ
 השקיעה ועד הנ?.

תמוה  "על דברי השו"ע (שהעתיק את דברי התה"ד):  ובהלכות פ�ח ש<, כתב הגר"א  

ובחק יעקב ש< הארי� ל�תור את דברי התה"ד וההולכי<  ",מאוד, ושגגה גדולה היא מאוד

יעקב ששיעור מיל הוא עשרי<   עיקר כשיטת החק  נקט  פ')  �י'  (או"ח  ובחת"�  אחריו. 

 

במאמר בש<: "על שיטת בעל תרומת הדש
 ובעלי התו�פות בעניי
 שעות זמניות", ב�פר זכרו
 יד    .21
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פ�ד יש ל�מו� ושתיי< דקות (ומחצה). וכ� נקט ג< בביאור הלכה ב�י' תנ"ט שבמקו< ה

על דעת החק יעקב שלא להחשיב את העי�ה ל�פק חמ?, א< לא שהה הבצק בלא ע�ק 

כ"ב מינוט ומחצה. ומאיד� גי�א לא להקל אפילו בדיעבד בבשר שנמלח בשיעור זמ
 של 

  פחות מכ"ב דקות וחצי.

ואול< הגר"א עצמו ב�ו� ימיו חידש פשט חדש בגמרא שעל פיו אכ
 למ�קנה שיעור מהל�  

דקות בלבד. אלא שהוא כלל לא ני�ה לומר שזו כוונת בעל תה"ד, ונית
 להוכיח   18ל הוא  מי

 .
  22שפשט מחודש זה אינו יכול להיכנ� לדבריו של בעל תרומת הדש

כמה מחברי< בעיקר ב�מיכות לדור הזה, לא היו מוכני< לה�כי< ע< הרעיו
 שדברי 

וה< טענו שרבע שעה ועוד אחד  בעל תרומת הדש
 מבו��י< על שגגה בידיעת המציאות,

דקות שכל אחת מה
 היא אחד חלקי ששי< של שעה   18חלקי עשרי< של השעה אינ<  

בינונית, אלא חלקי שעה זמנית גדולה, כאשר היו< כולו לדר� זו מתחלק מעלות השחר עד 

צאת הכוכבי<, ולחשבו
 זה, ג< לשיטת בעל תרומת הדש
 מש� מהל� מיל הוא עשרי< 

י דקות. אלא שא< כ
 הוא, נמצא שבגלל ני�וח לא מוצלח, הכשיל בעל תרומת  ושתי< וחצ

 
הדש
 (והשו"ע שנכתב בעקבותיו) את הציבור באכילת ד< בבשר שלא נמלח כשיעור הזמ

לא   כדי   ,
וכבד לשו לכבד פה   
(וזאת מלבד הצור� לעשות את בעל תרומת הדש  .
הנכו

  לעשותו טועה במציאות). 

אכ
 מוצל הוא בעל תרומת הדש
 מכל מכשול, א� כי דבריו    מאיד�, לשיטת הגר"א

  העיוניי< אינ< מתאימי< למציאות.

  השאלה היא באיזו משתי הדרכי< עלינו לאחוז ולמשכוני נפשי
 לקיי< דברי חכמי<.

ועל פי מה שקיבלתי מהגאו
 רבי דוד צבי הילמ
 זצ"ל, הדר� השנייה היא הדר� הנכונה, 

טעו בעיו
 �וגיה, מלומר שהטעו את הציבור באי�ור כרת של  כי מוטב לומר שקדמוני<  

  אכילת ד<. 

"ח� ליה לאד< ואכ
 בשאלת מהל� המיל, כתב החזו"א באגרותיו (ח"ג אגרת קעח): כי  

דקות על פי התה"ד, כשהאמת היא ג<    18(שחישבו את המיל    לומר שטעו רוב צבור בזה"


 י ועוד כתב באגרתו ש< על פירושו המחודש של הגר"א: "וכל המעילדעתו כ"ב דקות וחצי).  

  --מלא חדות גיל, מאור האמת אשר בפירוש הזה, ואשר אינו נות
 מקו< לנטות ממנו,  

זה לבני  וביו< שגלה הגר"א את הדבר, הכריזו ברקיע הזהרו באליהו ובתורתו, שגלה רז 

  ישראל". 

חזו"א, א� אנו נאמר כי ח� לו לאד< וברוח הדברי< האלה ועמדתו ההשקפתית של ה

לומר שכל ישראל טעו בשאלת השיעורי< (או בשיעור האור�, לאלה שמ�רו מידות בשיעור  

 

   18–16יד יצחק ש< עמ'   .22
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האור�, או בשיעור הנפח לאלה שכזה היה השיעור שנקטו). ויש לנו צור� למשכוני נפשי

טות מ
 לקיי< את ההלכה שהורו חכמי הדורות לדורותיה, א� א< מהלכה זו עולה שיש לנ

  23הדר� בה ה< למדו את �וגיית הקשר בי
 שיעורי הנפח לשיעורי האור�.

נמצא ל�יכו< כי קיימות כמה וכמה דרכי< מובילות אותנו למ�קנה שאת חישובי הנפח  

  יש לחשב לפי אמה בת חמישה טפחי<.

הדר� האחת היא תולדה ישירה של ה�תירה במציאות עליה עמדו התשב"? והנו"ב,  

הפשוטה ביותר ליישב אותה, היא על ידי ההנחה ששיעור האמה בת ששת  ואשר הדר�  

 
הטפחי< כפי שהוא נובע ממדידת אגודלי<, אכ
 יוצר �תירה לעומת חישוב הנפח באופ

ישיר בביצי<, א� �תירה זו נעלמת, כאשר מחשבי< את שיעור האמה לצור� חישוב נפחי<, 

  באמה בת חמישה טפחי<. 

לוק ולומר כדבריה< של הנו"ב והתשב"?, שבמהל� הדורות אלא שיש לו לבעל די
 לח

אירע שינוי במציאות שבגללו אי
 אנו יכולי< לעמוד במדויק על המידה, וכפי שבאמת נקטו 

  
האחרוני< שנתקלו בבעיה זו. (א< כי לפי האמת יש בהחלט �יבות לפקפק בהנחה שכ

  ב"< לתקופת התשב"?). אירע אירוע שכזה של צניחה של גודל הביצי< בי
 תקופת הרמ 

 
נית הוראות שלא  הדורות, שבפועל הורו  גדולי  הוראת  על  הדר� האחרת מבו��ת 

להצדיק אות
 על פי הדר� הרגילה של חישוב יח� הנפח למידות האור�, בהנחה ששלוש  

אמות מעוקבות של שישה טפחי<, אכ
 מכילות רק ארבעי< �אה, א� נית
 לקיימ
 א< נניח  

  המקווה אינה אלא אמה בת חמישה טפחי<.שאמת 

ואמנ< בפועל מ�תבר שדר� זו היא תולדה של העניי
 שהובא בדר� הראשונה, דהיינו  

ה�תירה במציאות שלכו"ע קיימת כיו< א� א< היא תולדה של השתנות גודל הגודלי< או  

גדולה   הביצי<. וא� על פי כ
 כאשר דני< בדבר מנקודת מבט הלכתית, לדר� זו יש עדיפות

בנוגע  לנו  הורו  חז"ל   
שכ הראשונה.  הדר�  על  ישיר   
באופ לה�תמ�  האפשרות  לעומת 

 –  הנח לה
 לישראל א< אי
 נביאי< ה
להנהגות הנוהגות בכלל ישראל (פ�חי< �ו ע"א): "


  ".בני נביאי< ה

חישובי<  �מ�  על  ראשונה  שהוצגה  הדר�  היא  זה,   
טיעו לב��  האחרת  והדר� 

לצורת הי< של שלמה ונפחו והגודש שלו, מבלי שו< קשר למדידה זו  חשבוניי< הנוגעי<  

  או אחרת.

 

וממקוואות אי
 להקשות על דברי< אלו, כי ש< באמת החמירו לפי שיעור גדול של אמה בת ששה    .23

  בחמישה טפחי<, א� על כל פני< בזה שהחמירו ודאי לא באו לידי מכשול טפחי< א� שלחשבוננו די  
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ושלוש הדרכי< כאחת מובילות בדר� האמת לשיעור האמה ושיעור ה�אה והבת, א<  

לדר� בה ביארו חכמי הדורות את ה�וגיות, א� מוב
 שלגבי בתי   כי בפועל ה
 מנוגדות 

  ר שאינו נשמע".מדרשות רבי<, הדברי< ה< משו< כ� בגדר של: "דב

  ח. מחקרי המקדש, ושאלת שיעור האמה 

אול< עד למלחמת ששת הימי< כמעט לא   24, גיל צעירמני הר הבית והמקדש ע�קתי יבעני 

  
היה מי שרצה לשמוע ולחקור בנושא, ומוב
 שג< היה קשה למצוא תלמידי חכמי< שנית

  לשאת ולתת אית< בכל הנוגע למקדש ומקומו. 

ה מהפ� גדול בתחו< זה. וכ� אחרי המלחמה התוודעתי לר'  מלחמת ששת הימי< יצר

מאיר קוזני? ז"ל, שהיו בידו מפות שונות של הר הבית לפרטיו, וכ
 התוודעתי לר' אריה 

קימלמ
 יבל"א, שבבקיאותו הכיר פרטי פרטי< בדבריה< של חוקרי< בריטיי< ואחרי<, וכ�  

  �ייע לנו לעיי
 במגוו
 גדול של מקורות.

לכ�   יכולתי להעזר באותה עת במפות פוטוגרמטריות מעודכנות בזכות< של  בנו�� 

קרובי משפחתי, מר מרדכי אהרוני ז"ל ומר משה אור
 שי' שיי�דו חברה למיפוי פוטוגרמטרי  

  בש< פנטומט, ואשר ה< ג< העמידו לרשותי תצלומי אוויר מעודכני< של השטח.

רבות ב�מו�   לחומות, צילמתי פרטי< ובאשר למחקר בשטח עצמו, �יירתי פעמי< 

  
שיכולי< היו לתרו< לידע הנוגע למחקר, וג< ביצעתי מדידות ממש הנוגעות לפרטי< שנית

  היה להבחי
 בה<. 

באותה עת, השמירה הביטחונית בתו� הר הבית ובפרט בקטע ה�מו� לרחבת הכותל 

יחידה צבאית שהייתה חלק מ
 ההג ביד  נתונה  יהודי<, הייתה  נה המערבי שבו התקהלו 

המרחבית (הנקראת כיו< "פיקוד העור�"), ומר קוזני? שרת במילואי< באותה יחידה, ובדר� 

 

זכות אבות עמדה לי. כי �בי היה הרב ישראל זאב הלוי איש הורבי? ז"ל שהיה מגדולי חוקרי אר?    .24

ישראל והמקדש. �בא נפטר בשנת תרע"ח, כאשר אמא ע"ה הייתה ילדה קטנה. דודי אברה< הורובי? 

פ"ד נ�ע לוינה ש< הוציא לאור מעזבונו של �בא את חלקו הראשו
 של �פרו היה אז נער, ובשנת תר 

י). לירושלי< הקדיש �בא �פר מיוחד בש< - הגדול אנציקלופדיה אר? ישראל ושכנותיה (אותיות א

"ירושלי< ב�פרותינו", שאת רובו ה�פיק לכתוב קוד< שנפטר. את כתב היד קראתי עוד בילדותי,  

קורות התלמודיי< שהובאו בו, ומלבד התיאורי< שאצל יו�� ב
 מתתיהו, ומלבד תיאורי המקדש שבמ

בו ג< תיאור מלא של השטח בהווה כפי שמדדו ותיארו אותו החוקרי< הבריטיי< ואחרי<.   היה 

ואחר כ� ע�קתי בשליחות המשפחה בטיפול בהוצאתו לאור של ה�פר שי"ל בשנת תשכ"ד. בשני<  

טח עצמו, באמצעות תצפיות מגג האכ�ניה הצרפתית ברחוב הה
 יכולתי להכיר במידה רבה את הש

חומה  ה, תו� ה�תייעות במשקפת ובמפות טובות, א� את המבט מכיוו
 מזרח ואת  8שבטי ישראל  

  יכולתי אז להכיר רק מתצלומי<.  ההמזרחית עצמה לפרטי



ר האמה  עו  הי� של שלמה ושי

51515151 

זו נכנ� להר בטהרה, וג< ביצע מדידות בנקודות מ�וימות בתו� הר הבית, ומוב
 שג< זה  

  תר< לידיעות חשובות אודות הר הבית.

את בי
 השאר  בשלב מאוחר יותר, החל משרד הדתות בחפירה לאור� הכותל המערבי (וז

של   הביצוע  כאשר  הדתות),  לשר  יוע?  השאר   
בי שהיה  שי'   
קימלמ אריה  ר'  ביוזמת 

החפירות נמ�ר לחברה שאחד מעובדיה הבכירי< היה מר קוזני? ז"ל, וכ� עמדו לרשותינו  

  ג< כלי< חדשי< לצור� המחקר.

 חוקרי< שוני< שע�קו בנושא במהל� השני<, אמנ< ביקשו להגיע להערכות בעלות 

מדעי גבוה, א� ג< החוקרי< התורניי< שע�קו בעניי
, ה�תפקו בקביעות  -ער� הי�טורי

אשר רמת הוודאות שלה< לא בהכרח ה�פיקה למי שביקש לדעת על מה נית
 ועל מה לא  

נית
 ל�מו� מבחינה הלכתית. לעומת זאת המטרה שהצבתי לי במחקרי< שלאחר מלחמת  

מגעת, להגיע למ�קנות בעלות תוק� אליבא    ששת הימי<, הייתה להשתדל עד כמה שידי

  דהלכתא.

וג<   הקביעות,  בכל  הבכורה  זכות  הראשוני<  של  לדבריה<  הלכתית  מבט  מנקודת 

הנקודה הראשונה   
כ על  אשר  גבוה.  יש משקל  ישראל  וכלל  גדולי האחרוני<  למ�ורות 

  שנבחנה הייתה המרחק בי
 הכותל המזרחי לבי
 הכותל המערבי של המתח< הקיי<.

אצל  ולהתפלל  הקיי<  המתח<  שערי  את  ל�ובב  נהגו  הגאוני<)  (בתקופת  קדמוני< 

שעריו, א� על זה לבדו קשה ל�מו� כשבאי< לקבוע מה באמת שיי� להר הבית. ואול< 

יחידי< במיני< ה< דבריו של בעל הכפתור ופרח בפ"ו של �פרו, ש< כשע�ק בכותלי מתח< 

הכתלי< מבלי לחשוש שמא אחד מה< אינו הר הבית, ובמנהג שהיה בזמנו להתקרב לכל  

במקומו המקורי, והמתקרב אליו עובר אי�ור, והוא פותח במשפט: "ואנו צריכי< לאמת זה 

בהיקש חיפושי" וש< הוא מוכיח שהכותל המזרחי הוא כותל מקורי. ובקטע זה הוא שונה  

מקומות כי    מכל שהיו לפניו (ורוב הבאי< אחריו) ורוב דבריו ב�פרו הוא העו�ק בזיהוי

 
במקו< זה ביקש הוכחה ("מופת") וג< הראה כיצד על פי הטופוגרפיה ודברי< אחרי< נית

  לקבוע במופת שנית
 ל�מו� להלכה על כותל זה.

הכותל   של  ומקוריותו  קדמות  את  ג<  דומה  בדר�  להוכיח   
נית דרכו  פי  על  בפועל 

ככותל המערבי, ומוב
    המערבי, אשר מ�ורות בנות מאות רבות של שני< קשורות לזיהוי

א< כ
 שלשתי קביעות אלו משקל הבכורה בהלכה, כאשר רוצי< לדו
 בפרטי הדברי<, וכפי 

  שיבואר, משתי קביעות אלו נית
 להגיע למ�קנות הנוגעות לשיעור האמה. 

"ההד"  בכתב העת  הגרימ"ט שבמאמר שפור�<  היה  כ�  על  למעשה הראשו
 שעמד 

קוד<    בוי הצכרה כאב
 השתייה, וכתגובה למאמרי< שנכתבכ�ליו תרצ"ג (ואשר ע�ק בזיהו

  לכ
 באותו כתב עת), וכ� כתב ש<: 
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עלי   השתיה),  כאבן  הצכרה  זיהוי  (בשאלת  בזה  אני  דעתי  את  שאגיד  וקודם 
כמה   בה  שנתלבטו  טפחים)  ששה  (בת  הבנין'  'אמת  למדת  שבנוגע  להקדים: 

אני אומר בהחלט: שהוא    – בה כל חוקרי זמננו    מרבותינו האחרונים, ושנתחבטו 
  –מזרח מערב    –סנטים. העד הנאמן על זה היא מידת הר הבית    60-בקרוב ל

ס"מ. והמהנדס שיק וחבריו חשבו    60מטר. עולה כל אמה    300-שהיא בקרוב ל
  250מטר על   250את האמה לחצי מטר, והיה לפי דעתם הר הבית בקדושתו רק 

ימיים עם הרוחים שביניהם לבין החומה לא נתקדשו, והמה  מטר, והאולמים הפנ
אמה לכל צד, ונתקטן הר הבית בקדושתו גם    50אכלו בארבעת צדדי הר הבת  

ותמהני על שני חכמינו המתווכחים   זוהי לדעתי בדותא!אמה.  100מזרח מערב 
בההד שגם הם נקטו דעה זו 'שהאולמים הפנימיים והרוחים לא נתקדשו' ולפיהם  

הבית  גם   מהר  ברחוק  עמד  המערבי  החומה    50הכותל  עובי  גם  והלא  אמה! 
(ומה   ועוד,  ט'  פ"ו  בה"ב  ורמב"ם  נ"ו;  וזבחים  פ"ה;  פסחים  נתקדשה, 
שמתוכחים בזה הראב"ד ועוד אינו נוגע לנ"ד). ומכ"ש בפנים מן החומה, שאין  
שום סברא לומר שלא נתקדש. ואחת היא לנו אם המהלכים המקדשים הקיפו  

ץ או מבפנים (עיין תוס' שם פסחים פ"ה ע"ב ד"ה החלונות). ואחרי שאין  מבחו
לחומת   עד  המערבי  הכותל  מחומת  נמדדת  הבית  הר  שמדת  בדבר  ספק  שום 

ס'. [אינני אומר    60-הכותל המזרחי, הרי לנו בירור למדת האמה שהיא קרוב ל
היא   שיק  לנו המהנדס  שנותן  בקירוב, משום שהמדה  אלא  ל  302בדיוק  א  מ' 

  בדיוק]. 

ו),  מובאי<הדברי<   עמ'  ד  (חלק  והמקדש"  הקודש  "עיר  קלי<   25ב�פר  ני�וח  בשינויי 

מי< ע< עדות  יבהתאמה ל�פר. וש< בהערה ציי
 בצדק בנו של הרימ"ט, שהדברי< מתא

שמובאת על ידי החזו"א, שעל פיה הגאו
 ר' שמואל �לאנט, רבה של ירושלי< הקל בעירוב 

זה את הטפח בשיעור של  בפירצה שגודלה פחות מעש לצור�  אמות, כאשר חישב   10ר 

  26.�"מ

 

א< כי ש<    הרימ"ט ע�ק בקביעה זו כבר במאמר שפר�< בשנתו
 של ישיבת ע? חיי< בשנת תרע"ג,  .25

לא כתב את הדברי< בצורה החלטית. ובלוח לאר? ישראל הפור�<, כתב שלעניי
 "�מו� ונראה" 

למקרא מגילה אי
 גידול העיר משנה את הדי
, ולעול< מקרא מגילה בט"ו אינו אל עד �ו� אלפי<  

אחד אמה מחומת העיר העתיקה, ואת גבול התחו< הזה קבע בפועל לפי השיעור הגדול (וכמדומה שב

  הלוחות שראיתי לפני שני<, ג< צוי
 שהמידת האמה הגדולה לקוחה ממידת הר הבית) 

יש לציי
 כי הרימ"ט כתב ב�פר אר? ישראל (שאותו חיבר באחרית ימיו, וא� ה�פיק להגיה את    .26

גליונות הדפו� שלו קוד< שנפטר) בעמ' קח, בעניי
 שיעור עי�ה החייבת בחלה: "שיעור העי�ה  

,ולבר� על ההפרשה, הנה מלשו
 המשנה 'חמשה רבעי קמח' ושאר השיעורי< של    שחייבת בחלה

ביצי< וחומש ביצה (=שיעור עי�ה החייבת   43לא ידועי< לנו, ג<  –רבותינו כגו
 שיעור האצבעות 

כי על כ
 לא ברור   כי הביצי� שלנו קטני� בהרבה מהביצי� של זמ� חז"ל,בחלה) לא ידועי< כיו<,  

ק"ג פחות רביע) מברכי<   2ויק. לפיכ� נוהגי< שרק על עי�ה מ
 שבעה אוקיות ( לנו השיעור המד

עליה להפריש חלה. ומחמש עד שבע אוקיות מפרישי< בלא ברכה. פחות מחמש אוקיות לא צריכי< 
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בדר� דומה הגיע לאותה מ�קנה ג< הגר"י מרצב� זצ"ל במאמר שפ�< בכ"ע 'הדר�'  

בכ�ליו תש"ג (נדפ� ב�פר עלה יונה עמ' קכ"ז ואיל�), ודבריו ג< צוטטו על ידי הגרי"י 

  מה"ב עמ' נ"ב). קנייב�קי זצ"ל ב�פרו 'שיעורי
 של תורה' (מה"ק עמ' ע"ז,

את ההנחה שהכותל המערבי והכותל המזרחי ה< כתלי< מקוריי< בי�� הגר"י מרצב� 

על עצ< המ�ורת הנקוטה בפי הראשוני<. חוקרי< מאוחרי< ש�וברי< שמדובר בכתלי< 

יוצאי< בדר� כלל מתו�   יותר (או כפי שה< קוראי< לזה תו�פת הרודיאנית),  מורחבי< 

הנחה מוחלטת ששיע הוא  נקודת  והאפשרות ששיעור האמה   
קט הוא שיעור  ור האמה 

כששי< �"מ כלל לא עומדת אצל< לדיו
, וממילא לדיד< קיי< הכרח גמור להניח קיו<  

  תו�פת להר הבית בי
 מזרח למערב. 

מלבד זאת, ג< היח� למ�ורת הראשוני< ודבריה<, וג< היח� הכללי לע< ישראל כבני  

בי< מקו< מרכזי. א� הנחת הגר"י מרצב� הייתה בצדק, נביאי<, אינה תופ�ת אצל חוקרי< ר

שכאשר מדובר בחובשי בית המדרש שמבקשי< לדעת את שיעור האמה ההלכתי, דברי  

  הראשוני< שהתייח�ו להר הבית, יתפ�ו מקו< מרכזי בשאלת שיעור האמה. 

ויש להו�י� כי בנדו
 דיד
 יש חוקרי< (ויש תורניי< שהולכי< בעקבותיה<) שג< אינ< 

מדייקי< בציטוט מקורות. כי אמנ< יו�� ב
 מתתיהו מדבר על כ� שהר הבית שאותו הכיר,  

הוא הר מוגדל שהורדו� הו�י� עליו (אירוע שג< א< היה, היה כמוב
 קוד< שיו�� נולד),  

ר במפורש על תו�פת בצפו
, ולא על תו�פת בכיוו
 מזרח או א� התעלמו מכ� שיו�� מדב

מערב, שלגופו של עניי
, התועלת שנית
 להפיק ממנה היא זעומה (כשלושי< מטר בלבד),  

  ומצריכה השקעה מרובה.  

בנו�� לכ� קיימת אצל חוקרי< התעלמות (או הדחקה) מכ� שהמשנה עצמה נכתבה 

ההר שראה יו�� קוד< החורב
, ראו התנאי<  אחרי זמנו של יו�� ב
 מתתיהו, כ� שאת  

שכתבו את המשנה או רבותיה<, ומשו< כ� קשה להניח שה< נתנו תיאור של דבר שהיה  

  קט
 יותר מ
 ההר שראה יו�� ב
 מתתיהו. 

נכונות  נו�פות ממדידות בשטח, המוכיחות את  אנו בחקירותינו הבאנו א�מכתאות 

  השערותיה< של הרימ"ט הגרי"י מרצב� זצ"ל. 

הירושלמי  שבתלמוד  לכ�  קשורה  עליה  לעמוד  שזכינו   
לעניי הנוגעת  אחת  נקודה 

בעירובי
 (פ"ה ה"א) מפורש הדבר שכוו
 כותלי העזרה היה מכוו
 במדויק לרוחות העול<.  

עד    6הכתלי< המקיפי< היו< את המתח< המקודש, נוטי< מ
 הכיוו
 המדויק בשיעור של  

המקודש (ואשר על פי גובהה מקומה די ברור    מעלות. כותלי הרמה שבמרכז השטח  10

 

להפריש". ועצ< הקביעה כי: "הביצי< שלנו קטני< בהרבה מהביצי< של זמ
 חז"ל", אכ
 עולה בקנה 

הנודע   שיטת  ע<  שנקט  אחד  אוקיות קמח  של שבע  שהשיעור  אלא  התקטנו.  ביהודה שהביצי< 

  �"מ ואכמ"ל. 60כשיעור שחייב בהפרשת חלה בברכה, אינו מתאי< להנחה ששיעור האמה הוא 
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שהעזרה עמדה עליה) מקבילי< בדר� כלל לכתלי< החיצוניי< של המתח<, זולת הכותל  

  המזרחי שהוא מקביל לרוחות העול<, כפי שינת
 להוכיח מהתבוננות במפות. 

כאמור ר' מאיר קוזני? ז"ל נכנ� לשטח בטהרה לצור� פיקוח נפש. והוא התבונ
 בכותל 

וג< ציל< אותו, ויכול היה לראות שיש בו שרידי< עתיקי<. במקומות שוני< ג< ה�לע 

מהר   בטל�קופ  זה  בכותל  התבוננתי  אני  וא�  בריטיות).  במפות   
מצוי (וזה  ש<  חשו� 

הזיתי<, וידעתי שכ
 הוא (כיו< בגלל עבודות גינו
 ועצי< שגדלו ש<, קשה להתבונ
 בכותל  

  מרחוק). 

ניח שהוא נמצא במקו< הכותל המזרחי של העזרה. ואכ
 מדידה  ואשר על כ
 מ�תבר לה

ה שעמדה בקודש  ישל המרחק מ
 הכותל ועד לצכרה (שקדמוני< זיהו אותה כאב
 השתי

הקודשי<), אינ< מאפשרי< כלל להניח ששיעור האמה הוא השיעור הקט
. קשה לקבוע 

של קודש הקודשי< על פי זה גודל מדויק של האמה, שכ
 יש מחלוקת בשאלה באיזה צד  

ה, א� זה על כל פני< ברור, שלשיעור הקט
 לא נית
 להגיע באופ
 זה,  יעמדה אב
 השתי

ומה שחשוב יותר הוא שהדברי< מתאימי< לשיעור אמה שמתקבל מחלוקה לחמש מאות 

  27של המרחק שבי
 הכותל המזרחי לכותל המערבי, וקשה להניח שהתאמה זו היא מקרית. 

נו�פת   ששרד א�מכתא  עתיק  לשער  ההשוואה   
מ מתקבלת   
הקט האמה  לשיעור 

ניכר בקצה   בכותל המערבי, והוא השער היחיד ששרד של< ממזוזה למזוזה (חלק ממנו 

"שער  שלו:  המגלה  ש<  על  נקרא  והוא  המערבי,  הכותל  של  נשי<"  "עזרת  של  הדרומי 

  ברקלי"). 

קודמותיה   משתי  יותר  חלשה  לראיה  נחשבת  כשלעצמה  זו  שכתבתי א�מכת  (וכפי 

' בעניי
 זה, שכ
 קיימת ה�תברות גבוהה ששער זה אינו  במפורש ב�פרי 'חצרות בית ה'

שער קיפונו� שהוא השער היחיד של הר הבית שאותו מזכירה המשנה, ואשר דרכו נכנ�ו  

להר הבית עצמו, בעוד אשר שער זה הוא ככל הנראה שער של מחילה, שממנה נית
 היה  

 

בעת ההיא �יירנו רבות באזור הכותל המזרחי בתקווה למצוא רמזי< לדברי< שבפני<, ולגבולות   .27

ודרו< של האזור    
אלוצפו בחיפושי<  ובאמצעות    ,המקודש.  הכיוו
 המדויק של העזרה,  על �מ� 

מדידות ממש, הגעתי לאזור שבו אמור להיות שער שוש
, אשר הכפתור ופרח העיד שבזמנו הוא היה 

ניכר והיה �תו< באבני גזית. וג< מצאתי ש< קבר גדול שיכולתי לחשוב שהוא מ�תיר את שרידי 

מתי את תמונותיו (כיו< על �מ� מדידות גובה, אני יודע ש��  השער שראה הכפתור ופרח ופר�

השער היה גבוה יותר ממפל� הקבר). וכמו כ
 בדר� זו של התאמה לכיוו
 המזרח המדויק, מצאנו ג<  

  את המקו< המשוער של שריפת הפרה.  

קת קל לתאר את המקו< על פי בית תיפלה שנמצא ש< ואשר אי
 קושי להגיע אליו, א� מדידה מדוי  

מדרגה יותר נמוכה,  בשל הגובה מראה שהמקו< האמיתי נמו� מעט, והוא נמצא באותו אזור ממש  

מקו< בו נמצאת חלקת קבורה יהודית ישנה. ר' מאיר קוזני? ז"ל מצא ש< שתי גיתות, עתיקות,  ב

 ובקשריו דאג להפו� אות
 למקו< "גניזה" רשמי של מועצת בתי העלמי
 בירושלי<, וכ� למנוע בעתיד

  שימוש במקו< לקבורה ממש.
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� היא עצמה אינה משערי ההר. אלא שמ�תבר ששער המחילה לא היה  לעלות להר הבית, א

רחב יותר מ
 השערי< האמיתיי< שהיו בגודל �טנדרתי (שקובע ג< לדברי< אחרי<), ואשר  

רוחבו היה עשר אמות. מה ג< שבגמרא בב"ב (עה ע"א) מבואר שג< שערי ירושלי< היו  

  של עשר אמות. 

ע לשער זה, היא עצ< ההתאמה של גודלו  א� כמדומה שהנקודה המכרעת ביותר בנוג

למרחב שבי
 שכותל המזרחי לכותל המערבי. הכול יודעי< שגודלו של שער תקני של עשר 

אמות הוא אחד חלקי חמישי< של רוחב הר הבית שהיה חמש מאות אמות. א< אמת היא 

הכותל  אינו  הקיי<  והכותל  המערב,   
מ הבית  הר  על  הו�י�  שהורדו�  החוקרי<  כדברי 

המערבי של הר הבית, א< כ
 צריכי< אנו להניח שיש כא
 מצב מוזר, שכאשר הרחיב הורדו� 

את הר הבית, הרחיב בהתאמה ג< את גודלו של שער ברקלי לשיעור אחד חלקי חמישי<  

ג< מתאי< לשיעור עשר  (וזה  לכותל המזרחי.  של המרחק שבי
 הכותל המערבי החדש 

ותל המזרחי של הרמה), והנחה שכזו שכאילו השער  אמות לפי המרחק שבי
 הצכרה לבי
 הכ

הוגדל לשיעור אחד חלקי חמישי< מ
 המרחב שבי
 הכתלי< החיצוניי<, היא באמת מוזרה  

  מאוד.

  
ר'    28.מטר  5.69מטר לבי
    5.74מידת רוחב השער אצל החוקרי< הבריטיי< נעי< בי

מטר, וזה מאפשר    5.55א  מאיר קוזני? מדד את מבוא השער מ
 הצד הפנימי מטיח לטיח ומצ

מטר א< נניח שהטיח ש< היה דק. וכל זה אפשרי רק לפי    5.6בדוחק צמצו< עד לשיעור  

  השיעור הגדול. 

(אלא שכפי שנית
 היה אולי לצפות מראש, מי שביקשו לקיי< את השיעור הקט
 בכל מחיר,  

ה הגדול, לא הי��ו לטעו
 כאילו הראיה משער ברקלי היא הראיה העיקרית לשיעור האמ

לא   הדברי<,  עצ<  על  בהתקפה  וג<   ,
בעניי שכתבתי  מפורשי<  מדברי<  התעלמות  תו� 

  )29דקדקו כראוי במה שדיברו.

 

פר�מה רבעוני< במהל� שנות החקירות, וג< �פרי<.   PEFהחברה הבריטית לחקירת אר? ישראל    .28

  
בעמ'    1880הראשו
 של שנת    Quarterly statement – Palestine Exploration Fundברבעו

השער (המזוזה    צוי
 רוחב השער שמונה עשר פיט ועשרה אינ?', א� צוי
 שיש קושי במדידת  18

 
פיט ושמונה  18מבחו? מו�תרת ומ
 הצד הפנימי קיי< טיח). א� משו< מה בשרטוט שברבעו
 צוי

  186בעמ'   Jerusalem (1884)-the survey of Western Palestine  אינ?'. ב�פר המ�כ< הגדול

  שרה אינ?'.פיט וע  18פיט ושמונה פיט, א� באטל� הגדול שיצא על יד< באותה שנה    18צוי
 הרוחב  

הגדיל לעשות מי שטע
 כי בניגוד למה שלמדתי מ
 הגמרא (ב"ב עה ע"א) שרוחב שערי העיר היה    .29

ג< הוא עשר אמות, עינינו רואות מתחת לשער שכ< שער עתיק "מאותה תקופה" שהוא קט
 בהרבה. 

  והכותב לא טרח לדעת כי השער העתיק הקט
 שמשמאל לתחתית של שער שכ<, הוא חלק משער 

רומי מימי אדריאנו�, וכי נמצאו ש< שרידי כתובת הקדשה רומית של מועצת העיר, ובה מוזכר ש<  

העיר "איליה קפיטוליה". ולא עוד אלא שלמעשה מה שרואי< ש< אינו שער אלא הפשפש השמאלי 

  של השער, כאשר רוחב השער עצמו על פי שרידיו הידועי< היה שישה וחצי מטר.
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עיקר
 של מ�קנות אלו, גובש על ידי ועל ידי ידידי המנוח ר' מאיר קוזני? ז"ל בער�  

 בשנת תש"ל. ומאז ואיל� ע�קנו בהפצת הדברי<. ר' מאיר הראה את הדברי< באמצעות 

מפות ותצלומי< לחכמי< בירושלי< שהתעניינו בדבר (יש מי שציטט דברי< בש< אומר<, 

תי על הדברי<  יויש מי שלא רצה להשתת� ע< אלו שמביאי< גאולה לעול<). ואני הרצ

  באמצעות מצגת, בבמות תורניות שונות (ולאחר זמ
 ג< פר�מתי את הדברי< בדפו�).

�ות לקבוע את גבולות הר הבית ואת מקו<  ואול<, ידעתי כי ערכ
 של הרצאות המנ

 
המזבח הוא מועט, כל עוד מדובר בציבור שבפועל אי
 לו יכולת לבקר את הדברי<. וכ� אי

משמעות לה�כמת< לדברי<, וג< אי
 משמעות לאי ה�כמת< לדברי<, א� א< ה< עצמ<  

  בני תורה.

ת נקודות בהר  המטרה העיקרית שלי באותה עת הייתה להוכיח שקיימת אפשרות לזהו

הבית, ברמת ודאות שמ�פיקה על מנת לקבוע הלכות. כאשר בפועל ידעתי שהנחה זו עצמה 

  היא לגבי רבי< מתלמידי החכמי< מ
 הנמנעות.

במילי< אחרות, על כ� המאזני< לא עמדה השאלה הא< יש צדק בקביעה כי הצכרה  

ו< זה או במקו< זה היא אב
 השתייה, והא< במקו< זה וזה מ�תיימת העזרה, והא< במק

נמצאי< הגבולות הצפוניי< והדרומיי< של הר הבית. כי כל הקביעות האלה נחשבו בעיני  

ת"ח רבי< לקביעות שכלל לא נית
 להביע דעה הלכתית בנוגע לה
, ושמיעת תיאוריה זו  

  או אחרת הנוגעת לעניי
, הרי היא כשמיעת דרשה על דר� הרמז. 

י פותח בהבאת דבריו של הכפתור ופרח (פ"ו) שכאשר  ומשו< כ� את כל הרצאותיי היית

ביקש לקבוע להלכה שמותר להתקרב לכותלי המתח< הקיימי< היו< מבלי חשש של כני�ה  

לתו� השטח המקודש, הגדיר תחילה את הכותל המזרחי, וכתב על כ�: "ואנו צריכי< לאמת 

  זה בהיקש חיפושי", ואחר כ� הוכיח את מה שהוכיח. 

', כתבתי   בשנת תשל"ז זכיתי להוציא לאור את �פרי 'חצרות בית ה'  ואחר כ� כאשר

בראשו פרק ארו� בש<: "מבוא לחקר הר הבית על פי ההלכה". וכאשר ביקשתי ממו"ר זצ"ל 

הגאו
 רבי רפאל אליהו אליעזר מישקוב�קי זצ"ל ה�כמה ל�פר, אמר תחילה שמ
 ה�ת<  

מומחה בהר הבית, אינו יכול לתת  אני מבקש ה�כמה על כותב ה�פר, שהרי הוא שאינו  

ה�כמה לגופו של ה�פר. והשבתי שאני מבקש ה�כמה לכ� שהדרכי< שאני מציע בתחילת 

 .
ה�פר כדרכי< נכונות על פי ההלכה, ה
 אכ
 דרכי< שעל פי ההלכה נית
 לה�תמ� עליה

  וכי בעיני המבוא ל�פר חשוב מ
 ה�פר עצמו. 

אות
 הנחות י�וד יגיע מי שיגיע למ�קנות  חזר מו"ר זצ"ל ושאל מה אענה א< על פי  

  ,
הלכתיות אחרות, והשבתי שמוטב כ�, וא< תהיינה הוכחותיו הוכחות טובות, אקבל אות

הלומדי<   לציבור  תיפתח  לה,  מייח�  שאני  ההלכתי  התוק�  ע<  החקירה  שעצ<  ובלבד 

  והמעייני<. ואחרי שחזר ועיי
 בדברי< כתב לי בה�כמתו:  
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בי לימודו  שנות  ההלכהבמשך  עד  דבר  כל  לברר  טרח  הק'  ובהבנתו    ,שיבתנו 
  .לרדת לעומק הענין ולהעמיד הדברים על דיוקם חהישרה והבהירה הצלי 

שטחים בשאר  התמצאות  גם  מצריך  בו  שדן  זה  יד  ,נושא  לו  יש  בזה    ,שגם 
  . ומסקנותיו מיוסדות על אדני היקשי הסברא הישרה וההלכה

הדבר, ותלמידי חכמי< ידונו בעצ< הנחת הי�וד    הנחתי שלא ביו< אחד ולא ביומי< יתממש

שיש בידינו כוח לרדת ל�וגיות אלו לצור� הכרעה הלכתית. ודווקא היו< אחרי שנות דור,  

כאשר אני רואה בבמות תורניות שונות ויכוחי< על עצ< ההנחה שנית
 להכריע בדבר (כולל 

ודע אני שהמאמ? להעלות  כמוב
 את דברי מי שטועני< שאי
 לנו יכולת להכריע בדבר), י 

  את הדיו
 על שולחנ< של מלכי< צלח.

 
ואול< מוב
 שכאשר זה היה עיקרו של המאמ?, א�ור היה להעלות על השולח
 לדיו

את הדרכי< המוצעות לעיל בנוגע לשאלת היח� בי
 מידות האור� למידות הנפח, כי זה 

היה מ�יח את הדעת מ
 הנושא העיקרי, ומדחה את הדיו
 העיקרי שהוא היכולת להכריע  

  .בשאלות המקדש, כמעט מכל בתי המדרשות

אילו יכולתי להעלות את הנושא העיקרי מבלי להיכנ� כלל לשאלת שיעור האמה, היה 

זה עדי�. כי אז כל הדיו
 היה מתמקד א� ורק בשאלות הנוגעות לתוק� מ�ורות עתיקות, 

ולמשקל שיש לתת לטופוגרפיה, ולחשיבות שיש לתת למבני< עתיקי<, ולמשקל שיש לתת  

א� מ ב
 מתתיהו.  יו��  אנו לדבריו של   
אי אמנ<  ובשטח,  במפות  עו�קי<  וב
 שכאשר 

 
זקוקי< לע�וק באופ
 ישיר בשיעור ה�אה ורביעית הלוג, א� אנו חייבי< להתע�ק באופ

.
  ישיר ע< שיעור אור� אמת הבניי

והחזו"א   הנו"ב  לשיטת  כמתאימי<  הדברי<  את  להציג  העדפתי  שנוצרו,  בנ�יבות 

ואשר ג< המשנה ברורה מתייח� אליה כשיטה המקובלת על חלק גדול מ
 העול< התורני (

שקולה לשיטה האחרת, וקובע שבדאורייתא יש להחמיר כשיטה זו), וזאת תו� ידיעה כי  

בהליכתי בדר� זו (שכאמור מבו��ת על מדידות בהר הבית עצמו), אני מציב את עצמי 

  בחזית המנוגדת לאלו שאצל< שיטת הגר"ח נאה היא אמת מוחלטת.

כאמת  נאה  הגר"ח  לשיטת  מ�וימי<  בחוגי<  שקיימת  ההתייח�ות  כי  להדגיש  יש 

 
מוחלטת, מבו��ת על כ� שלדעת< משקל הדירה< שבו השתמש הרמב"<, מכריע באופ

  מוחלט שרוחב האגודל של אד< בינוני בזמנו של משה רבינו היה שני �"מ ופחות. 

שמדברי הרמב"< עצמו עולה,  וראיה זו נחשבת בעיני רבי< לראיה מוחלטת א� על פי 

רוחב הגודל האמור  שהאגודל הוא רחב יותר. וכפי שכתב במפורש בהלכות �"ת פ"ט ה"ט "

בכל השיעורי
 האלו ובשאר שיעורי תורה כולה הוא אצבע הבינוני, וכבר דקדקנו בשיעורו  

וכל    ומצאנוהו רחב שבע שעורות בינוניות זו בצד זו בדוחק וה
 כאור� שתי שעורות בריוח, 
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", וזה מתאי< דווקא  טפח האמור בכל מקו< הוא ארבע אצבעות מזו, וכל אמה ששה טפחי<

  ע< השיעור הגדול. 

עמ' (  'שיעורי תורה'הגר"ח נאה עצמו ב�פרו  ובעלי השיעור הקט
 נדחקו מאוד בזה.  

כתב במפורש ששיעור רוחב שבע שעורות לאגודל מתאי< דווקא לשיעור הגדול, א�   )18

שכתב אחיו של בעל התניא (יו"ד �י'    ' שארית יהודה'הביא את דברי ה�פר    ) 19בעמ'  (ש<  

כתב בש< אחיו שכוונת הרמב"< אינה לרוחב השעורי<, אלא לעובי השעורי<,  <  יא) ש

ומצב   .מונחות על ציד
 הצרלדעתו ה
  ,  את רוחב האגודל  ושבע השערות שבה
 מודדי<


 הצר (שכמדומה שהוא אפשרי רק כאשר מוזר זה שבו מאלצי< את השעורי
 לשכב על ציד

שבע שעורות בינוניות זו : "מטביעי< אות
 בבצק או בחומר דומה) נרמז במילות הרמב"< 

ודי בו כדי להקטי
   בצד זו בדוחק ". וכמדומה שכל רואה רואה כי תירו? זה נאמר בדוחק.

  על כל פני< את הראיה המוחלטת שמביאי< ממשקל הדינה.

החזו"א ונ�יו
 ללמוד דברי< "בי
 השורות", הגעתי למ�קנה שדעת   ואחר העיו
 בדברי

החזו"א הייתה שאכ
 ה�תירה הייתה קיימת בימי הרמב"<, והיא ג< באה לידי ביטוי בדבריו 

  המפורשי< הנוגעי< לרוחב האגודל.

והוא אמנ< הכיר את התירו? שמובא ב�פר 'שארית יהודה', א� על כ� הוא כתב ('אגרות  

ח"א): "עוד אנ�ני לבי שז' שעורות שהזכיר הר"מ, היינו על רחב
 ולא על צד
,  חזו
 איש'  

  וג< כ
 כדבר אמת ודאי שאי
 משאיר אחריו דיו
 כלל".

ועל כרחנו צריכי< אנו לומר כי הרמב"< עצמו שבדבריו קיימת �תירה, אכ
 לא עמד  

כלומר היה מגדיל  על כ�, ואילו היה עומד על כ� בעצמו, היה חוזר בו מאחת מהוראותיו,  

את מידות הנפח, או מקטי
 את שיעור האגודל. אלא שהחזו"א לא רצה לכתוב את הדברי<  

  במפורש ורק רמז לה<, אבל גי�ו פר�< את הדברי< כהווית<.

החזו"א ב'קונטר� השיעורי
' (או"ח �י' לט �"ק ה) ע�ק בשאלה כיצד ה�תירה שגילה 

י
 מדידת השיעור בביצי<, הולידה הלכה מוחלטת  הנו"ב בי
 מדידת שיעור חלה באגודלי< לב

שהביצי< ה
 אלו שהתקטנו (שהרי הדורות הולכי< ומתמעטי<) ולא חשש שמא בכל זאת 

את השאלה   (וכפי שעשה התשב"? שהניח  אלו שגדלו  האגודלי< ה<  דווקא  זה  במקרה 

, כי הכרעת ב�פק). ועל כ� כתב כי לדיד
 אי
 צור� להכריע בזה באופ
 ישיר בצורה מוחלטת

גדולי האחרוני< שהתפשט בישראל, היא נותנת בפועל להכרעה זו תוק� של "הליכה אחרי  

  דעתו של רואה". 

ומיהו לא היה כא
 מכשול לדורות הראשוני< ועל פי זה כתב ש< בהמש� (�ק"ו): "

  
דשפיר חשבו את מדת החלה והרביעית על פי הביצי<, דזה בכלל 'דעתו של רואה' כל זמ

  ."ברר לה< חשבו
 האחר שלא נת

  ובהמש� ש< הו�י�: 



ר האמה  עו  הי� של שלמה ושי

59595959 

והח"ס,   מרגליות  מהרא"ז  והגר"א  הנו"ב  ע"פ  הלכה  שנקבעה  אחרי  מיהו 
ונתפשטה ההוראה כך, הוי כאילו קבעו בי"ד לכל ישראל את המדה לפי ראות  
הב"ד, ונקבע שיעור חלה ע"פ מדידת האגודל, והי' נראה להם כפי מה שקבלנו  

  .ס"מ 58שהוא   30וו  13מהם 

וכוונתו לומר שג< לדעת הנו"ב, אי
 צור� לומר כאילו כביכול המהר"י וויל והש"� והמג"א 

ושאר גדולי ישראל מ
 הדורות הה< שנקטו כפי השיעור הקט
, באו על ידי זה לידי מכשול,  

כי כ� הוא עיקר הדי
, ששיעורי< ניתנו לפי הרואה שבכל דור ודור. (ובהמש� ש< הוא ג<  

את תשובת   כלל שבו  מביא  הוא  הרואה,  שניתנו לדעת  הגאוני< ש< מפורש ששיעורי< 

מתקיימת עיקר ההלכה, א� א< בפועל "רואי<" שוני< יגיעו להערכות שונות בנוגע לגודל 

  השיעור). 

וכאשר מתבונני< בדברי< אלו, עולה מאליה השאלה כמה דורות אחורה מבקש החזו"א 

". והתשובה הישירה על כ� היא  לדורות הראשוני<לא היה כא
 מכשול  להכליל בדבריו כי: "

שהוא מדבר לכל הפחות עד דורו של התשב"?, שהרי בזמ
 התשב"? ה�תירה הייתה קיימת,  

כלומר ההשוואה בי
 המדידות הראתה בבירור כי היח� בי
 מידות אור� ישירות לבי
 מידות 

מת זמ
 חז"ל או לאיד�  נפח ישירות אינו מתקיי<, וכי יש צור� לומר שהביצי< קטנו לעו

נפח   ומידות  באגודלי<,  אורכי<  למדוד  המשיכו  הדורות  וחכמי  גדלו,  שהאצבעות  גי�א 

  
בביצי<, מבלי לחוש לכ� שאחד מ
 הדברי< השתנה מכפי שהיה בזמ
 חז"ל, וכפי שצוי

  ).20(הערה  לעיל

לפני   שנה  מאתי<  שחי  הרמב"<   
בזמ ג<  קיימת  הייתה  מ�תבר שה�תירה   
כ וא< 

שאחרי  התש בתקופה  קוד<,  הרבה  אירע  באגודלי<  או  בביצי<  שאירע  השינוי  וכי  ב"?, 

  החורב
, או בתקופה בה בפועל רובו של הע< כבר לא חי באר? ישראל וא� לא בבל.

וראיתי מי שכתב שאילו ראה התשב"? את דברי הרמב"< ששיער את שיעור הרביעית  

ו ביקש התשב"? עצמו למדוד את משקל במשקל דירהמי<, היה חוזר בו. ואינו כ
, כי איל

הרביעית על פי מדידת הביצי<, היה מגיע לאות
 מ�קנות שהגיע אליה
 הרמב"<, שהרי לא  

הדירה< עיקר, אלא שיעור הביצה עיקר. ומשקל הדירה< רק יכול לתת תמונה בנוגע לגודל 

ה במצרי<, הביצה, בשעה שאי
 לנו יכולת לראות את הביצה שהייתה לפני שמונה מאות שנ

אבל אנו יכולי< לראות את המשקולת שבה נשקלו המי< שהנפח שלה< שווה לנפח אותה  

ביצה. וא< הביצה לא השתנתה בי
 זמנו של התשב"? לזמנו של הרמב"<, מוב
 שהתשב"?  

ראה ג< ראה את הביצה של הרמב"< עצמו, ורק ה�פק שלו היה הא< היא הביצה שדיברו  

את האגודל שלו, ש�ביר שהיה קיי< ג< בימי הרמב"<, ואשר    עליה חז"ל, כי הוא ג< ראה
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רוחבו אצל התשב"? היה כרוחב שבע שעורות. ומשו< כ� מנקודת מבטו השיעור האמיתי  

  שהשתמש בו הרמב"< לא יכול היה להעלות ולא להוריד מאומה. 31של הדירה<

במפורש ב�פר    ואכ
 מצאתי כי גי�ו של החזו"א הגרי"י קנייב�קי זצ"ל כתב את הדברי<

  'שיעורי
 דאורייתא' שפר�< בשנת תש"ח. 

ב�פר זה בענ� יא (עמ' כב ואיל�) ע�ק בכלל שקובע שהשיעורי< ניתנו לפי דעתו של 

רואה, וברוח דברי החזו"א המובאי< לעיל, וג< הארי� ש< בזה על פי תשובת רב שרירא 

  גאו
. ואחר כ� כתב במפורש:

קטן מזו ששיערו רבותינו האחרונים, אי  ומעתה גם אם נניח ששיעור הרמב"ם  
  .אפשר לזוז משיעורם, שהרי הן המה הדעת של רואה בזמננו

זה בכלל דבריו המפורשי< של החזו"א המובאי< לעיל: " ומיהו לא היה כא� מכשול וכל 

�דשפיר חשבו את מדת החלה והרביעית על פי הביצי<, דזה בכלל 'דעתו    לדורות הראשוני

  
ולדעתו ג< הרמב"< נכלל בזה בדורות    ."שלא נתברר לה< חשבו
 האחרשל רואה' כל זמ

הראשוני<. ואול< הגרי"י קנייב�קי עצמו לא חזר על אמירה זו ב�פריו המאוחרי<, וג< 

  החזו"א לא הרחיב בדבר, כי ידעו שכל זה הוא בכלל דבר שאינו נשמע שמצווה שלא לאומרו.  

לפ לי  היה  זו  בנקודה  כי  עוד,  להו�י�  פרופ' עלי  הפי�יקאי  ע<  ויכוח  שני<  כמה  ני 

אברה< יהודה גרינפלד, שטע
 שאת האגודל יש למדוד בעוביו ולא ברחבו, ובדר� זו ביקש  

  ליישב את ה�תירה בי
 המדידות.

דברי הרמב"< בפירוש המשניות בתחילת מ�כת    על פי הדר� שבה הוא הבי
 את את

  
עשר אצבעות על עשר  עדויות, הרמב"< עצמו (כמו הנודע ביהודה) בנה כלי שמידותיו ה

ועוד משהו, שהוא שיעור עי�ה החייבת בחלה אצבעות ברו< שלש אצבעות ועשירית אצבע  

קט בפ�חי<  הגמרא  של  "רביעית"   
לחשבו בהתאמה  ושליש  ביצי<  מ"ג  ע"א).   (כלומר 

 

31.   
החזו"א באותה אגרת (שנשלחה לגר"ח נאה) נזהר מלכתוב שלדעתו ה�תירה הייתה קיימת ג< בזמ

הרמב"< והרמב"< לא עמד עליה. ונדחק לומר שבאמת הדירה< בזמ
 הרמב"< היה גדול יותר, וכי 

  
הב
. ואול< מכיוו
 שהגאוני< מ�רו לנו את  לכאורה זה אמור להשפיע ג< על שיעור מטבע לפדיו

שיעור המטבע במשקל שעורי<, השיעור עצמו לעני
 פדיו
 הב
 ושווה פרוטה משתנה ע< השתנו 

לידי  באתי  הדברי<  את  וכשראיתי  יותר.  גדולות  היו  אכ
 השעורי<  הרמב"<   
בזמ וכי  השעורי<, 


 שהחזו"א האמי
 שהשעורי< היו מ�קנה כי מדובר בדחיה בקש שדחאו לגר"ח נאה, וכי לא ייתכ

גדולי<, וע< התקטנות השעורי<, שינו הממלכות את   גדול והמטבעות היו  והדירה< היה  גדולות 

מטבעותיה
, ושינו את יחידת המידה של דירה< שנהגו בה. ואי
 מקו< להארי� בזה. וברור שקיי<  

י ידע ה< לא השתנו בי
  את שיעור פדיו
 הב
 כשיעור הדירה< הקט
 ושיעורי המטבע הקטני< כ

תקופת הרמב"< לתקופת התשב"?, וכי ה�תירה הייתה קיימת בימי הרמב"< ובדברי הרמב"< עצמו, 

ויצאתי לחפש א�מכתא כתובה להנחתי זו, ואכ
 ב�ופו של דבר מצאתי את הדברי< מפורשי< בדבריו 

  של הגרי"י קנייב�קי, וכפי שמובא בפני<.
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המי<    ובאותו כלי עצמו ג< מדד את הנפח של מ"ג ביצי< ושליש, ואחר כ� ג< שקל את

ואת היי
 ואת הקמח. ואצלו (בניגוד לנודע ביהודה) אכ
 לא הייתה שו< �תירה, כי את  

  האגודלי< מדד באופ
 שונה מ
 האופ
 שבו נמדדו אגודלי< על ידי הנו"ב והתשב"?.

  ה בעדיות פ"א: שכ� כתב הרמב"< בפירש המשנ

וכבר ביארנו בפרק השני דמסכת חלה כי שעור החלה יודע במדה לא במשקל  
וביארנו  וביארנו  וביארנו  וביארנו  מחמת שנויי הדברים הנמדדים בכובד ובקלות ואף על פי שהמדה שוה.  

שם כי מדת החלה היא מדה שיש בה עשר אצבעות על עשר אצבעות ברום שלש  שם כי מדת החלה היא מדה שיש בה עשר אצבעות על עשר אצבעות ברום שלש  שם כי מדת החלה היא מדה שיש בה עשר אצבעות על עשר אצבעות ברום שלש  שם כי מדת החלה היא מדה שיש בה עשר אצבעות על עשר אצבעות ברום שלש  
אלפים וחמש מאות מן  אלפים וחמש מאות מן  אלפים וחמש מאות מן  אלפים וחמש מאות מן  אצבעות ועשירית אצבע ועשירית עשירית אצבע וחלק מ אצבעות ועשירית אצבע ועשירית עשירית אצבע וחלק מ אצבעות ועשירית אצבע ועשירית עשירית אצבע וחלק מ אצבעות ועשירית אצבע ועשירית עשירית אצבע וחלק מ 

ואם תרצה בקירוב מועט מאד תאמר מדה שיש בה שבע אצבעות    האצבע בדיוק.האצבע בדיוק.האצבע בדיוק.האצבע בדיוק.
פחות שתי תשיעיות אצבע על שבע אצבעות פחות שתי תשיעיות אצבע ברום  
שבע אצבעות פחות שתי תשיעיות אצבע. וכבר ביארנו כמה פעמים שהאצבע  

  שמודדין בה היא הגודל.  
בתכלית הדיוק שיכולתי ומצאתי שהרביעית האמורה בכל  בתכלית הדיוק שיכולתי ומצאתי שהרביעית האמורה בכל  בתכלית הדיוק שיכולתי ומצאתי שהרביעית האמורה בכל  בתכלית הדיוק שיכולתי ומצאתי שהרביעית האמורה בכל  וכבר עשיתי אני מדה  וכבר עשיתי אני מדה  וכבר עשיתי אני מדה  וכבר עשיתי אני מדה  

וששה דרהם  היין קרוב לעשרים  מן  וששה דרהם התורה מחזקת  היין קרוב לעשרים  מן  וששה דרהם התורה מחזקת  היין קרוב לעשרים  מן  וששה דרהם התורה מחזקת  היין קרוב לעשרים  מן  ומן המים קרוב לעשרים  התורה מחזקת   ,
קרוב   החטים  ומקמח  דרהם,  ואחד  לעשרים  קרוב  החטים  ומן  דרהם,  ושבעה 

דרהם.   עשר  ועשרים  לשמונה  מאות  חמש  המדה  באותה  חלה  שעור  ועשרים  ומצאתי  מאות  חמש  המדה  באותה  חלה  שעור  ועשרים  ומצאתי  מאות  חמש  המדה  באותה  חלה  שעור  ועשרים  ומצאתי  מאות  חמש  המדה  באותה  חלה  שעור  ומצאתי 
החטים  מקמח  בקירוב  החטים דרהם  מקמח  בקירוב  החטים דרהם  מקמח  בקירוב  החטים דרהם  מקמח  בקירוב  אלו  דרהם  כל  גם  וכן  מצריים,  האלו  הדרהמים  וכל   .

 הדברים שמדדתי מצריים. והלכה כחכמים. 

בפועל, אילו היה הרמב"< חי אחרי זמנ< של הנו"ב ושל התשב"?, כי אז מוב
 היה שכאשר 

טרח הרמב"< לעשות כלי מדידה בתכלית הדיוק, לא עשה זאת אלא על מנת לבחו
 את 

  ודלי< קטנו. השאלה הא< הביצי< גדולו או האג

אבל האמת היא שמטרתו של הרמב"< במעשהו זה לא היתה לקבוע כיצד יש להכריע  

בשאלת מדידת האגודלי< לעומת מדידת הביצי< (ואילו באמת �פק זה היה עולה בליבו, 

מ
 ה�ת< ג< היה מודיע לנו כיצד יש לפתור את הבעיה, וכיצד נכו
 למדוד את רוחב או 

רתו הייתה להפו� את שיעורי הנפח של חומרי< שוני<, לנתוני< עובי האגודלי<). אבל מט

של משקל. ולצור� זה בנה את הכלי שבנה בתכלית הדיוק, ובו שקל את הדברי< וקבע את 

  המשקל להלכה.  

את   היו לקבוע  השתמש  שבו  כלי  אותו  את  לבנות  כדי  דרכי<  שתי  הרמב"<  לפני 

דלי<, והאחרת על פי שיעור נפח הביצי<. המשקל, האחת הייתה לייצר כלי על פי מידת האגו

ועל פי מבח
 התוצאה (וג< על פי ההערכה של הקושי ביצירת כלי< מכלי< שוני<), אי
 לי  

עצמו  הוא  שאותו  לאגודל  בהתאמה  ולא  הביצי<,  לנפח  בהתאמה  בנה  הכלי  �פק שאת 

  הערי� ברוחב שבע שעורות. 
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ותיו הפנימיות ה
 עשרה על מבחינת קושי המלאכה, קל יח�ית לבנות כלי ע? שמיד

בזה   להגיע  יותר  שקשה   
(מוב האצבע  ועשירית  אצבעת  שלוש  וגובהו  אגודלי<,  עשרה 

"),  עשירית עשירית אצבע וחלק מאלפי< וחמש מאות מ
 האצבעלתכלית הדיוק ולהו�י�: "

 וג< כאשר בוני< כלי שכזה יש כמוב
 צור� לדאוג לכ� שפני לוחות הע? יהיו ישרי<, והזוויות 

  תהיינה ישרות, ומי שאינו אומ
, אכ
 ג< בזה לא יצליח. 

בכלי שכזה אמנ< נית
 למדוד ללא קושי קמח, וג< לשקול את הקמח, א� קשה להגיע  

.
וכפי שהיה הכלי שבו השתמש הרמב"< (וג< כיו< שנית
    למצב שהוא ג< יחזיק מי< או יי

אינו קל). ואשר על כ
 מ�תבר לצפות כלי ע? בציפוי פל�טי ומיני ציפויי< אחרי<, הדבר  

יותר שהרמב"< השתמש לצור� מדידותיו בכלי חר� (שג< אותו היו נוהגי< לצפות מצידו  

הפנימי א< רצו שהוא לא יבלע מ
 הנוזלי<, ואכמ"ל). אלא שקשה לייצר כלי שכזה שיהיה 

  <.מדויק במדידת אצבעות, ופשוט הרבה יותר לייצר כלי כזה שאת הנפח שלו ימדדו בביצי

צור�    
אי או רביעית מי<,   
יי רביעית  לצור� הערכת המשקל של  לאמיתו של דבר, 

ונפיל  ביצירת כלי שמידתו מדויקת, שכ
 די לנו בכ� שניטול כלי שמכיל מי< עד שפתו 

לתוכו שלוש ביצי< ואת המי< שיצאו ממנו נכני� לכלי אחר שאותו נשקול לפי שנכנ�ו 

ו מי<, וכ� נדע את משקל
 של שתי רביעיות הלוג, ובזה  שנכנ�ו לתוכ  לתוכו מי<, וג< אחרי

אי
 שו< נפק"מ א< הכלי השני הוא גדול או קט
, וא< החר� שלו בולע מ
 המי< או לא.  

ומוב
 שבדר� זו ג< נוכל לשער את המשקל של רביעית יי
. א� כדי לדעת את משקל הקמח  

בדייקנות ידועה  לכלי שתכולתו  אנו  זקוקי<  חלה,  כ� של שיעור  וישרה,  חלקה  ושפתו   ,

  שנוכל להכני� לתוכו קמח, וג< נוכל למחוק את המידה. 

שדפנותיו אינ
 חר� (או כלי זכוכית או כלי מתכת)  לצור� זה צריכי< אנו לקחת כלי  

  
בולעות (כלומר ה
 מצופות בדבר מה), ולהפיל לתוכו מי< בשיעור מ"ג ביצי< ושליש, ול�מ

וא פני המי<.  גובה  כ�  במדויק את  קו,  אותו  כל העוד� בחומר שמעל  כ� לשיי� את  חר 

שהכלי בצורתו ה�ופית יתאי< בבמדויק למידה, ובכלי שכזה נוכל לשקול את כל הנמדדי< 

  בנפח, וכאמור על פי מבח
 התוצאה, אי
 �פק כי זה מה שעשה הרמב"<.

במישור מוב
 שהני�יו
 למצוא את גודל האמה על פי מדידות בהר הבית, כלל אינו עומד  

  
שבזמ המצרי  הדירה<  שיעור  פי  על   
הבניי אמת  גודל  את  לברר  הני�יונות  ע<  אחד 

הרמב"<, כי הוא מתב�� באופ
 ישיר על מידה שמקורה בתקופה שלפני ההשתנות של גודל 

הביצי< או גודל האגודלי<, וא< נו�חת הקשר בי
 אמות לבי
 ארבעי< �אה שהשתמשו בה  

אכ
 מחייבת להניח שאחד הדברי< השתנה, א< כ
 מדידות  כל המחברי< במהל� הדורות,  

הר הבית מחייבות להניח ששיעור הביצי< השתנה (ורק ממצא עתיק מאותה תקופה של  

פי ממצאי< בהר   על  גודל האמה  להוות קושייה על קביעת  יוכל   ,
וכדלהל ביצי< ממש, 

  הבית).
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על פיה
 קיימות כביכול  בשולי הדברי< יש צור� להבהיר, כי מידי פע< נשמעות טענות  

נתקלי<  הבית,  בהר  עו�קי<  שכאשר   
(ומוב  
הקט השיעור  לנכונות  מדעיות  הוכחות 

בטיעוני< שכאלה מכיווני< שוני<, ומה< ג< מבי
 אלה שהולכי< בשיטת הגר"ח נאה, א� 

מבקשי< לחזק אותה בטיעוני< שבנ�יבות הפוכות היו דוחי< אות< כבלתי מתאימי< לבית  

ל מה שראיתי ולמדתי בנושא, יכול אני לומר שהדברי< מוצגי< בצורה לא המדרש). ומכ

  מדויקת.

או   הפר�ית  או  המצרית  האמה  שיעור  היה  מה  מעמיקה  בצורה  שחקר  מדע  איש 

הרומית, והוא בא לקבוע כי המשכ
, או הבית השני או הבניי
 שבנה הורדו� נבנו לפי האמות  

מדעית לחלוטי
. כי ההנחה כיצד פעל הורדו�   הנכריות הקרובות לזמנ<, קובע קביעה בלתי

  היא השערה שאי
 לה שו< שייכות מדעית לקביעה הנוגעת לרומא.

מ�תבר   לכאורה  כ�  ומשו<  האד<,  לגו�  קשורה  האמה  מידת  הרי  השואל,  ישאל 

  
שהמידה תהיה אחת בכל הארצות. א� באמת אפילו בעת החדשה התנהלו הדברי< באופ

ל העול< משתמש בשיטת המידה המטרית. באנגליה ובארה"ב  שונה. כיו< למשל רובו ש

יחידת המידה היא רגל ("פיט") והיא מחולקת לשני< עשר אינצ' (מה שמלמד לכאורה על  

�"מ. א� עד    30.48חלוקה לאגודלי< בהתא< לשיעור הגדול) מידת הרגל האנגלית היא  

וחמישי< שנה כמאה  ("פו�") פרו�ית  לפני  ברגל  בגרמניה  לשני<    השתמשו  שמתחלקת 

�"מ. ומדובר במדינות שיש קשר    31.3627עשר "צול" (=ב�פרי< רבי<: "צאל"), שמידתה  

ביניה
, וקיי< יבוא ויצוא של ברזי< וכיו"ב שעד היו< הקוטר שלה< נמדד במידת "צול",  

  וא� על פי כ
 לא באו להשוואת המידות. 

צה מאוד רגל פריזאית,  עד להנהגת המטר הצרפתי בצרפת עצמה, הייתה קיימת ונפו

�"מ. למעשה ברומא הקדומה הייתה יחידת מידה של רגל שגודלה   32.484ומידתה הייתה  

�"מ. ומחקרי< שוני< מראי< כי במהל� ההי�טוריה בעיקר בערי גרמניה השונות   29.6היה  

  היו מידות שונות של רגלי<, שהקטנות שבה
 הגיעו עד כעשרי< ושלושה �"מ. 

ה בי
 אמה רומית לאמה הרודיאנית היא ודאי לא מדעית. מה ג<  אשר על כ
 השווא

שעצ< קיומ
 של שתי אמות תלמודיות תיקניות, אחת בת חמישה טפחי< ואחת בת שישה  

טפחי< גורמת לכ� שג< כאשר נמצא כא
 באר? דבר מה שכתוב עליו במפורש שאורכו כ� 

ידה (דבר שכלל אינו מוב
  וכ� אמות, ויהיה לנו י�וד להניח שהכותב הצליח לדקדק במד

מאליו כאשר מדובר בממצאי< בודדי<), עדיי
 נוכל לשאול הא< התכוו
 לאמה בת ששה 

טפחי<, או לאמה בת חמישה טפחי< (או שמא לאמה רומית). ומשו< כ� יש קושי לקבוע 

  
באופ
 מדעי מה היא האמה התלמודית. (זולתי כאשר מדובר במידת הר הבית, אשר נית


 מידתו התלמודית הישירה לבי
 מה שמצוי בשטח, מתו� הנחה שאנחנו יודעי<  להשוות בי

  מה באמת עינינו רואות, וזה בהחלט דבר שנתו
 לשיקול דעת).
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ועל כל פני<, ידיעה מדעית בתחו< זה, תיתכ
 רק א< היא תינת
 על ידי איש מדע  

א ידע מעמיק המתמצא בתחומי< מדעיי< רבי<, וג< הידע שלו במקורות התלמודיי< הו

  ולמדני.

ואכ
 עד לפני שני< אחדות, נמצא איש כזה בתוכנו, וזה היה פרופ' יהודה פליק� ז"ל. 

  
כי הוא היה תלמיד חכ< (וג< מרצה לתלמוד) כפי שיכול לעמוד על כ� כל למד
 שיעיי

בפירושו למ�כת שביעית (שאמנ< לא נכתב ב�גנו
 למדני, א� הוא בהחלט למדני ומעמיק),  

ג< היה פרופ' לבוטניקה ולזואולוגיה, וג< בארכיאולוגיה הייתה לו יד (הוא היה חבר והוא  

המועצה הארכיאולוגית העליונה), ועמד בראש המכו
 ללימודי אר? ישראל באוניבר�יטת 

.
  בר איל

תשכ"ג,  בשנת  שי"ל  והתלמוד"  המשנה  בתקופת  ישראל  באר?  "החקלאות  וב�פרו 

), שלא נית
 לקיי< את היח� של "בית �אה" בהתאמה לזריעה והיבול, 160הוכיח (בעמ'  

אלא א< כ
 נוקטי< בשיעור של אמה גדולה, וביצה קטנה. וש< ג< הראה כי מ
 הממצאי<  

  
היה זהה לשיעור ביצה ערבית בת ימינו שהיא  בפומפאי עולה ששיעור הביצה בזמ
 החורב

בוודאי לא גדולה מחמישי< �מ"ק, וכנראה קטנה משיעור חמישי< �מ"ק, א� מאיד� לדעתו 

�"מ. והוא חזר והוכיח את הדברי< כעבור שני< ב�פרו "כלאי זרעי<    56שיעור האמה הוא  

ל<, בכל הנוגע , ש< ג< נ�תייע במחקרי< אחרי< מ
 העו185-6והרכבה" (תשכ"ז) בעמ'  

  לשיעור הביצה בזמ
 העתיק. 

בעל פה שמעתי ממנו (בהזדמנות מ�וימת ג< בשידור), נ�יונות לבאר את ה�וגיות  

הנוגעות למקווה, בהתא< למ�קנותיו, והוא ג< ציי
 שהוא לא אומר זאת כהלכה למעשה, 

אודות   וכי נימוקי הפו�קי< וטעמ< עימ<. א� בפועל על פי מה שהוכחנו מ
 הנתוני< על

  הי< של שלמה, אכ
 הכל מיושב, ועולה בקנה אחד ג< ע< הוכחותיו המדעיות. 

ועדיי
, כפי שכתבתי לעיל, בהיות הדבר בגדר "דבר שאינו נשמע" בציבור הלומדי<, 

העדפתי לא להיכנ� לכל זה במ�גרת המאבק על עצ< ההכרה באפשרות להכריע בעניני הר  

ולקיי< את שיעור האמה הגדולה שאותה למדתי  הבית בהכרעות שיש לה
 תוק� הלכתי,  

ממידות בשטח, מבלי להיכנ� לשאלה הא< זה מחייב להניח שבעבר הביצי< היו גדולות 

(כפי שמקובל על ההולכי< בדר� זו מתקופת הנודע ביהודה ואיל�), או שהפתרו
 קשור 

  לתפי�ה שונה לגמרי בדבר נו�חת הקשר בי
 מידות נפח למידות אור�. 

  ת הראב"� שאת שיעור המקווה יש לחשב לפי אמה בת חמישה טפחי�ט. שיט

בשנת תשמ"ה יצא לאור �פרו החשוב של הרב יעקב גרשו
 ווי� שליט"א 'מידות ומשקלות  

  של תורה'.
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הראב" דברי  הובאו  רנא)  (עמ'  זה  הגיעו   ב�פר  שדבריה<  הראשוני<  לכל  שבניגוד 

לידינו, הפ� את הקערה על פיה, וקבע שבאמת שיעור המקווה הוא אמה על אמה ברו<  

שלוש אמות באמה בת חמישה טפחי<, או ליתר דיוק ששיעור הרביעית (ביצה ומחצה)  

שנקבע בגמרא בפ�חי< (קט ע"א) לשיעור של אצבעיי< על אצבעיי< ברו< שתי אצבעות 

חצה וחומש, לא נמדד באגודלי< שארבעה מה< ה< טפח שהוא אחד חלקי שש של אמה ומ

בת ששה טפחי<, אלא באצבעות שכל אחת מה
 היא רבע של טפח קט
, שהוא עצמו ששית  

של אמה בת חמישה טפחי<. ומוב
 שחשבו
 זה אינו אפשרי, אלא א< כ
 מניחי< ששיעור  

< על חמישה טפחי< ברו< חמישה עשר המקווה שהוא ארבעי< �אה, הוא חמישה טפחי

  טפחי<. וכפי שהוכחנו לעיל מעיו
 במידות הי< של שלמה. 

ב�וגיה בפ�חי< ש<, הראו תו�פות (ד"ה רביעית של תורה) כיצד משיעור מקווה של 

ארבעי< �אה נית
 להגיע לנתו
 של אצבעיי< על אצבעיי< על רו< אצבעיי< ומחצה וחומש  

  : אצבע. א� ה< הו�יפו וכתבו

אצבעים על '  : אבל על גירסת ירושלמי דקאמר  . ולפי תלמוד שלנו החשבון מכוון
ועל גובה חסר  '   :וכן עשה הפייט  –  'אצבעים ברום אצבע ומחצה ושליש אצבע

מאצבעים א'    –'  שתות  חשבון  והכל  עם  אחד  הוא  הפייט  חשבון  (=כלומר 
  . כי לפי שיעור המקוה אינו מכוון ,קשההירושלמי) 

א שלכאורה הרביעית שעל פי הירושלמי היא קטנה בצורה ניכרת מ
 הרביעית וכוונת< הי 

המתוארת בתלמוד הבבלי, כי ב�י�ה של הרביעית שבירושלמי הוא אמנ< אצבעיי< על 

אצבעיי<, א� הגובה שלה הוא נמו� מ
 הנצר�. וכדי לתר? קושייה זו חידשו התו�פות שלא  

גד יחידה  חז"ל   
בזמ הייתה  הנפח  במידות  הברייתא  רק  (וכדברי  ציפורית  שנקראה  ולה 

" יתירה על מדברית שתות, ושל ציפורית  בעירובי
 [פג ע"א]:  ירושלמית  תנו רבנ
: �אה 

"), אלא ג< במידת האצבע הייתה אצבע גדולה ציפורית, ומידת  יתירה על ירושלמית שתות

אורה נותנת  רביעית הלוג שבירושלמי ובפיוט הקלירי, נמדדה באצבעות שכאלה. מדה זו לכ

שיעור גדול מ
 הרביעית שבתלמוד הבבלי, אלא שתו�פות כתבו שמידת הקליר היא בכו�  

  
עגולה שזה שהקוטר שלה הוא אצבעיי<. וה< ש< הראו בדרכ< כיצד הכול עולה לחשבו

  אחד. 

אול< כבר העירו אחרוני< שחשבו
 התו�פות אינו אפשרי. וברש"ש ש< כתב: "ואני  

בחכמת מנוח הנדפ� בש"� הארי� להראות שלא נית
 לקיי< את חושש לתלמיד טועה". ו

במידה   והגובה  ירושלמית,  במידה   
ה והרוחב  האור�  שמידת  נניח   
כ א<  אלא  הדברי<, 

  ציפורית (דבר שתו�פות לא אמרוהו, וג< מצד עצמו הוא באמת דבר שלא נית
 להאמר).

הרבי  
שבי ה�תירה  על  הוא  ג<  הצביע  לפ�חי<  בפירושו   
שבירושלמי הראב" עית 

ובקליר שהיא קטנה לעומת זו שבבבלי, ותיר? שאחת מה
 היא באצבעות קטנות שה
 חלקי 

טפח קט
 שהוא שישית של אמה בת חמישה טפחי< כשתחלקנה לשישה. (אלא שבלשונו 
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יש ש< קושי ואולי ג< ט"�, א� ברור שזו כוונתו, וכפי שהארי� בזה הרב יעקב גרשו
 ויי� 

  דרכו ג< רבי דוד דבלצקי בבביאורו לראב"
 שהוציא לאור מחדש). שליט"א, ועל פי 

וב'מידות ומשקלות של תורה' ש< הראה מה ב�ופו של דבר ההפרש הזעו< בי
 ההגדרה  

  
הבבלית, להגדרה שבירושלמי. והוא כתב ש< שלפי שיטה זו מיושבת היטב ה�תירה בי

הנפח של הביצה. וכתב "ופלא מדידות האור� (של התשב"? והנודע ביהודה), לבי
 מדות  

  בעיני שא� אחד לא עמד על כ�".

ואמנ< כ
 הוא שא� אחד לא עמד על כ�, א� כמדומה שה�יבה לכ� היא שלגבי רוב 

הלומדי< קושיות ממימרא ירושלמית תמוהה, או ממשפט לא מוב
 בפיוט, יכולות להישאר 

ה� א�  על  כצורתה  להתקיי<  הבבלית ממשיכה  וההלכה  תירו?,  המקורות ללא   
מ תירה 

האר? ישראליי< (א< כי בנדו
 דיד
 אי
 זה פשוט, כי קשה להעלות על הדעת שהביצי< 

  ההלכתיות של בבל שונות מ
 הביצי< האר? ישראליות הקובעות להלכה). 

הכתוב   שהתירו?  כ�  על  עמדו  לא  הלומדי<   
מ רבי<   
דיד  
שבנדו אלא  עוד  ולא 

ומשו< כ� ג< מי שראה את הראב"
, לא עמד על   בתו�פות שלפניו כצורתו איננו אפשרי.

כ� שלפניו מהפכה שיכולה לתר? את קושיות התשב"? והנו"ב שה
 באמת קושיות שעול<  

לדברי<  ווי� שליט"א שהגיע   
גרשו יעקב  ורק רבי  אית
 מאות בשני<.  התורה מתמודד 

מהפכה  במ�גרת �פרו שבו הארי� הרבה בשאלת ה�תירה במדידות, עמד על כ� שלפניו  

  גמורה.

לדידי היה מוב
 שדברי הראב"
 ה< נקודת מפנה ביכולת להפי? את מה שעמדתי עליו  

  בשנת תשכ"ו בעיוני בצורת הי< של שלמה. 

 
נמצא ל�יכומו של דבר, שההנחה שמידות המקווה ה
 באמות בנות חמישה טפחי<, ומה

  נגזרת ג< מידת ביצה ורביעית קטנות, נשענת על כמה י�ודות.

 ישובי הי< של שלמה וצורתו.ח  א.

 ה�תירה המתגלה בפועל בי
 מדידת נפח המקווה באמות, לבי
 מדידתו בביצי<.   ב.

ה�תירה המתגלה אצל חכמי ישראל לדורותיה< בי
 הוראותיה< הישירות באמות לבי
    ג.

הוראותיה< הישירות בשעורי נפח (�תירה שהיא מ
 ה�ת< תולדה של �עי� ב', א< כי  

 יותה הוראת חכמי ישראל לדורתיה<, תופ�ת משקל, וכמו שהתבאר).להלכה עצ< ה

 דברי הראב"
 שביקש ליישב את ה�תירה בשיעור הרביעית בי
 הבבלי לירושלמי.  ד.

שהוא   ה. �אה  בית  של  שהשיעור  העתיקה,  החקלאות  חקר  פי  על  המדעית  ההוכחה 

שיעורי הנפח  חמישי< על חמישי< אמה, ובו זורעי< �אה, מתקיי< רק א< מניחי< ש

 קטני< ושיעורי האמה גדולי<. 
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אחרי התגלית של רבי יעקב גרשו
 ווי� שליט"א, כבר נוצרה היכולת להביא את הדברי< 

לפני חכמי< שוני<, והיו שהפצירו בי לכתוב את הדברי< בצורה מ�ודרת, א� עד כה נמנעתי  

בדברי כל המחברי<    מזה, מפני שהיה ברור שהדבר יצרי� כתיבת �פר של<, שבו תהיה נגיעה

שנקטו בשיעור אמה ואצבע גדולי<, ובשיעורי רביעית וביצה קטני<. וג< בחינה מחודשת 

  של ה�וגיות הנוגעות לשיעור המקווה ועוד ועוד.

בש<: "אמה  ואול< השתא הכא (תש"פ), לפני פ�ח מצאתי בתיבת המכתבי< שלי �פר  

שהגיע מדעתו  כתב הרב אלקנה ליאור שליט"א,  של קודש" ("מהדורה ראשונית") אותו  

למ�קנה שאת שיעור אמת המקווה יש לשער על פי אמה בת חמישה טפחי<. וכי זו הדר�  

לשיעור  הנפח  שיעור   
בי התורה"  בשיעורי  פתורה  הבלתי  "ה�תירה  את  ליישב  היחידה 

ק בתחילת �פרו, בחינה של הדברי< מראה כי כל אחד מ
 וכפי שכתב בצד   מידות האור�.

המצדדי< באחת משתי השיטות, נאל? לומר דברי< דחוקי< בנוגע למידה השנייה שאותה 

הוא דוחה. כלומר ההולכי< אחר החזו"א נאלצי< לומר שהביצי< בעבר היו גדולות יותר, 

משיכיו נאלצי< לומר ונית
 להוכיח את הדוחק שבדבר; וההולכי< בשיטת הגר"ח נאה ומ

שהאגודל של אד< בינוני הוא שני �"מ וא� פחות מזה, וזה ג< כ
 דבר שקשה לה�כי<  

איתו. (מוב
 שהרב אלקנה ליאור שליט"א ג< הכיר את דברי הראב"
 וה�תמ� עליה<, וכ� 

  בנקודת המוצא שלו, לא הוצר� ליצור יש מאי
, נגד "כל הראשוני<"). 

להוכיח את שיעור החלק השני של �פרו מבו��    
נית על מידת הר הבית, שממנה 

האמה הגדול (ובעת שע�ק בכתיבת חלק זה, היה לי איתו קשר בנוגע לפרטי< שוני<). את 

חלקו הראשו
 הקדיש להצגת עצ< ה�תירה בי
 המידות העולות ממדידות שונות, והקושי 

שאלת הדר� לבירור ביישוב ה�תירה שנאמר על פי השיטות השונות, וג< הארי� בו הרבה ב

שיעור אמת מקווה. (לחלקו הראשו
 של �פרו לא היה לי קשר, ולמעשה לא שוחחתי איתו  

  כלל על יישוב ה�תירה בי
 המדידות השונות, ולדרכי בעניי
 הי< של שלמה).

אינני אומר שאני בהכרח מ�כי< ע< כל �וגיה שבירר הוא על פי דרכו (והאמת אגידה 

פנאי לשוב ולעיי
 בפרטי< השוני<). א� עצ< העובדה שהחל   שג< לא היה לי לעת עתה

ושיעורי  בירור מעמיק של ה�וגיות בהתא< להנחה ששיעור האמה הוא השיעור הגדול 

הנפח ה< השיעורי< הקטני< וכי את שיעור המקווה יש למדוד באמות בנות חמישה טפחי<,  

זה ללומדי< בבתי המדרשות  הוא אכ
 פתח לבירורי< רבי< שעד עתה לא נעשו, ואני קורא ב

השוני< לשאת ולתת בדברי< וכ� לקיי< את הוראות חכמי ישראל לדורותיה<, ולהאיר<  

  באור חדש, בהתאמה ע< המציאות הנמדדת, להגדיל תורה ולהאדירה. 
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  הרב עידוא אלבה 

  שיעור האמה בהתאמה למ ורת ולממצאי� בהר הבית 

  האמה  גודל   ומציאת'  השיעורי� חידת'  פתרו�. א

  מ"   56- מ גדולה אינה  הבית  הר אמת.  ב 

  הרמה  כותל ידי  על צוי� מ במזרח  העזרה כותל. ג

  לפרוכת  ביח    ומקומה השתייה  אב�  גובה שיא.  ד

  העזרה   כותלי  עובי .  ה

  מ"    51.72  בת  לאמה הממצאי�  התאמת.  ו 

   יכו� .  ז

  המזרחי   הרמה כותל  י ודות תצלומי  –  א נ פח 

  השתייה   אב� פ גתשרטוטי   – ב   נ פח 

  

במאמר זה מוצגי< פרטי< רבי< של חשבונות ומועלות השערות שלא כול
 הכרחיות, א�  

העיקר הוא התמונה הכללית שמעידה על התאמה מופלאה בי
 המ�ורת לכל הממצאי< 

<, שבימינו. הנקודה המרכזית שמתבררת היא שגודל האמה העולה ממקורות הלכתיי< רבי

מביא לשרטט את מבנה המקדש בצורה שמתאימה להפליא לכל הממצאי< הארכיאולוגיי< 

הידועי< לנו, יחד ע< אימות המ�ורת שציי
 הרדב"ז על מקומה של אב
 השתייה תחת 

כיפת ה�לע, כשכותלי הכיפה ממוקמי< במקומ< המדויק לציו
 מקו< ההיכל, וכ
 הממצאי<  

  י כשריד חומת הר הבית המקודש. מאמתי< את המ�ורת על הכותל המערב

  א. פתרו� 'חידת השיעורי�' ומציאת גודל האמה 

חשיבות הלכתית עצומה היא לברר כיצד לייש< את מידות האור� ומידות הנפח במידות  


מידות האור� האמורות    של ימינו, א� יש בעניי
 זה חידה שלא נפתרה, כשבאי< להשוות בי

  ות הנפח (כור, איפה, �אה וכו').בתורה (אמה, אצבע וכו') ובי
 מיד

אנו מוצאי< בהלכה השוואה כזו בהלכות מקווה, ששיעורו נמ�ר לנו בשתי צורות:  

ודרשו    ,כתוב בתורה (ויקרא טו, טז) "ורח? במי< את כל בשרו"במידות אור� ובמידות נפח.  


מה אמה על א  :חכמי< (�פרא מצורע פרשה ג פ"ו): "מי< שכל בשרו עולה לה<, וכמה ה

של המקוברו<  שיעור  אומר  אתה  נמצאת  אמות.  �אה".  וש  ארבעי<  שיעור וה    כלומר: 

מעתה א< נדע מה שיעור �אה נוכל לדעת    ג' אמות מעוקבות.זהה לשיעור  ארבעי< �אה  

  מה שיעור האמה.

ביצי<. בימי רב הילאי גאו
 (מובא   144שב�אה יש    נאמרבגמרא (עירובי
 פג ע"א)  

ומצאו שהיא   ,הביצה  משקלה של) שיערו את  1"ג ביצה עמ'  אוצה  ,בתשובת רב שרירא
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יוצא משיעור זה .  �מ"ק מי<  47.5-שה< כ  1,גר<  49.5במידות ימינו    ,דרה<  16.6כמשקל  

הרמב"< קבע בכמה מקומות ששיעור ג<  ליטר. 273.6מכיל ביצי<   5760ה שיש בו ושמקו

וחכמי זמננו (ראה דרה< של מי<,    27לשיטתו) הוא משקל  הלוג  ביצה ומחצה (רביעית  

. בקירוב כשיעור הגאוני<הוא בדיוק  גר<, ו  2.83  ב
לדרה<    שכוונת הרמב"<  ) ה�יקו1הערה  

הידועי<  לזה   אשכנז  שפו�קי  משערי<  היהיו  ב  2,�מ"ק  46  אביצה  שיעור  יצה ובימינו 

  3.�מ"ק 52-כ ממוצעת אורגנית

מכיוו
 ששיעור מקווה נמ�ר לנו ג< במידות אור�, נוכל לחשב
 בהתאמה, וכדי להקל 

ה יש  ובמקו  .�מ"ק  299500  וה הוא ו�מ"ק שלפיה מק  50על החישוב נחשב לפי ביצה של  

אמות מעוקבות. כל אמה שאמרו במידות חכמי< היא של ששה טפחי< (עירובי
 ג ע"ב)  3

, נמצא שאמה מעוקבת היא קובייה שכל אחת  בכל טפח יש ארבע גודלי
 (מנחות מא ע"ב)ו

  41720אגודלי< מעוקבי<), ושיעור מקווה הוא    13,824אגודלי< (  24מצלעותיה אורכה  

),  41720:299500(  1:7-מעוקבי<. לפי זה היח� בי
 האגודל המעוקב ל�מ"ק הוא כ  אגודלי<

שזו    –�"מ    1.9-ק, שכל אחת מצלעותיה כ�מ"  7  ה שלקוביי  אגודל מעוקב הואכלומר  

    .)1.88(בשיעור מדויק ביצה של הגאוני< מביאה לאגודל  האגודלמידת 

 דאי רחב ובו  ממוצע, כי במציאות נראה שאגודל  'חידת השיעורי<'כא
 אנו מגיעי< ל

�י'    התשב"? (ח"גואכ
  .  )אמצעו במקו< הרחב בלי כל לח?(האגודל נמדד ב  1.9-מ  יותר

כתב  לכ
  , ובמציאות  לג) הבחי
 בכ� ששיעור הביצי< יותר קט
 מהשיעור הנמדד לפי אגודל

מקלחומרה  ש לשער  האגודלויש  פי  על  ה במציאות  וה  ג<  באבקת.  נג),  - ב"י  (�י'  רוכל 

שהכיל ארבעי< �אה על פי מידות הנפח (שחושבו ה  ודנו במקו  והמבי"ט (ח"א �י' קמג)

א� לפי מידות האור� באגודלי<  ,  דרה<, כפי שכתב הרמב"<)על פי משקל רביעית המי< ב

ח�ר, בפועל    היה   
ונראה שאכ האגודל.  העולה ממידת  לפי השיעור  ללכת  וה�יקו שיש 

במש� הדורות המנהג במידות האור� לא תא< למנהג במידות הנפח, כפי שהעיר בזה ג< 

  4. חידה נשארה בלתי פתורהא� ה   ,הלכו לחומרה  למעשה, ו)2הגר"ח נאה (שיעורי ציו
 �י' יז

 

חכמי זמננו (הרב יעקב ג' ויי� ב'מדות ומשקלות של תורה' עמ' פט; הרב חיי< פ' בניש, ב'מדות    .1

ב'הידורי המידות') ה�כימו שלפי ממצאי המטבעות   
י' מרגולי ושיעורי תורה' עמ' צא; הרב הדר 

רב הילאי עולה שדרה< במקומו היה   גר<, ונמצא שלדעתו    2.97והמשקלות הקדומי< מימיו של 

  �מ"ק.  47.5, לכ
  נפח ביצה כזו הוא  1.06גר<. המשקל ה�גולי של ביצה הוא  49.5הביצה משקל 

יו< טוב, מהרי"�, הט"ז, הש"� והמג"א כול< כתבו מידת נפח    .2 מהרי"ו, אביו של השל"ה, תו�פות 

  �מ"ק (מדות ושיעורי תורה עמ' רכ).  46לחלה שממנה עולה שביצה היא 

). הרב שמואל טל (טל �433מ"ק (תחומי
 טז עמ'    52וצעת בא"י היה  בשנת תש"ט נפח ביצה ממ  .3

  �מ"ק. 53חיי< פ�ח יג) כתב שמצא שג< בימינו ביצי< אורגניות ה< בער� 

. והוא כתב פתרו
 אחר  47עמד על זה ג< ידידי הרב עזריה אריאל במעלי
 בקודש גיליו
 לח עמ'    .4

'אמ ב�פרו  ליאור  אלקנה  הרב  ג<  של  (שכתב  מידת  דשוקה  אומר  בפ�חי<  שכיו
 שהירושלמי   ('

אצבעות לרביעית שהיא שליש פחות מהבבלי אי
 כא
 �תירה, ומדבריו עולה שהמקווה אינו ג' אמות  
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נידה'   'מי  זו ובו  הרב עמנואל חי ריקי הי"ד כתב קונטר� בש<  חידש פתרו
 לחידה 

המיו�ד על דברי ר' אלעזר הקליר. פתרו
 זה הורחב והו�בר במאמר של הרב �טפנ�קי 

האוצר    
שיטתו  )23–21(בגליונות  וש<  ),  19(גליו בבי�ו�  העני הארכתי  י�וד  הוא י.   


פורשת במ�כת כלי< (ב"מ פי"א) הקובעת שכש< שיש �אה של ו' קבי
 שהיא  תו�פתא מ

"
הגדולה מ�את היבש    ונראה שהיא �את הלח  .�את היבש, כ� יש "�אה מחזקת ט' קבי

שגרגרי< יבשי< אפשר לגדוש ולהו�י� שליש מעבר לתכולת הכלי, נמצא מכיוו
  בשליש,  

כולל   רוצי< למדוד את אותה הכמות,  זאת בכלי שכאשר  בנוזלי<, צרי� לעשות  הגודש, 

בשליש גדול  הגאוני<  שנפחו  אמנ<  שקלי<.  לפרשת  ב�ילוק  הקליר  ר"א  להדיא  וכ"כ   .

והראשוני< (בה"ג, רש"י רמב"<) השוו בי
 �את יבש ל�את לח, א� כאמור בתו�פתא כתוב 

 הבדל זה במפורש, והמעיי
 יראה שההבדל בי
 �את הלח ל�את יבש עולה ג< מפשטות 

) טו המשניות  פרק  "  כלי<  ועוד)  א  ביבשמשנה  כורי<  בלח שה<  והוא  ארבעי< �אה   ,"

ב המקווה מתבאר  נפח  את  לחשב  יש  זה  לפי  מקומות.  בכמה  ובירושלמי  בבבלי  �וגיות 

,  216אלא    144בהגדלה של שליש ממה שחישבו הראשוני<. מ�פר הביצי< ב�את הלח אינו  

אגודל התוא< לנפח   .ליטר 414ביצי<,  8640ש �אה י 40במקווה של �מ"ק  48לפי ביצה ו

  �"מ.   �51.72"מ, ולכ
 אמה היא   2.155ליטר הוא  414של 

במקו< ולעובי האגודל  (אגרו� הנמדד מעצ< לעצ<)  מידה זו תואמת למציאות בטפחי<  

�"מ    259מידה עתיק באר? ישראל, של חמש אמות באור�    ג< בימינו, וכ
 נמצא קנההרחב  

  1200-וכ
 הדבר מתאי< ל  )641כ� (ראה נ�פחי< למלחמות היהודי< עמ'  המוכיח שנהגו  

  . האמות הכתובות בנקבת השילוח שה
 אמות של חול (ה' טפחי<)

ב נו�פת.  יזראיה  פרק  כלי<  מ�כת  "משנה  למדנו  יא   , 
שיעור והיבש  הלח  מדות 

ח ומידות ", ואכ
 מוצאי< אצל היווני< והרומאי< שבמידות הגדולות יש מידות ללבאיטלקי 

נפרדות ליבש, וכמו ש�את לח גדולה בשליש מ�את יבש וכ
 כל כפולותיה, כ� אצל< מידות 

 

של ו' טפחי< מעוקבות, אלא ג' אמות של ה' טפחי<, וא< נרצה להתאימו לבבלי נוכל לומר כפי  

היא אצבע "זוטרתי" הנמדדת בראשו שכתב הראב"
 שהאצבע שאליה התייח� רב ח�דא בגמרא בבלי  

 2והיא קטנה מהאגודל בששית. הקושי בתירו? זה הוא, שלפי זה מקווה הוא רק  או בזרת  האגודל  

אמות מעוקבות של ששה טפחי<, וזה �ותר לברייתא הידועה בתורת כהני< שהמקווה הוא ג' אמות  

מרת כלל שכל אמות חכמי< מעוקבות, ואי
 לומר שאלו אמות של ה' טפחי< כי המשנה בכלי< או 

ה
 של ששה טפחי<, וכ� מבואר ג< בירושלמי עירובי
 א, ה שהמקווה הוא ג' אמות מעוקבות שבה<  

מודדי< כל דבר (ועל כרח� הה�בר לירושלמי בפ�חי< שאומר מידת אצבעות קטנה יותר בשליש 

שכשהיא מקיפה חפ? היא שכיו
 שקשה למדוד חפ? מעוגל, היו מכני�י< חפ? ריבועי לכו� ויודעי<  

בשיעור זה יש בה רביעית, כ� כתבו בתו�פות על פי לשו
 הקליר). כמו כ
 כ
 קשה להעמיד את רב  

ח�דא באצבע משונה שלא כמו כל מידות חכמי< שהרי הוא אמר �ת< "אצבע", ולא יתכ
 שר"ח 

אי� נמדוד    יטעה אותנו בלשונו וידבר על אצבעות משונות כאשר הוא בא ללמדנו את ההלכה למעשה

  רביעית באצבעות.
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הלח גדולות בשליש ממידות יבש. עובדה זו מהווה קושי לכל מי שאינו אוחז בשיטת הקליר  

חז"ל את המידות שלנו  וו�ובר ש�אה של הלח ש אי� משווי<   
כ יבש, שא<  ל�את  וה 

הבדל יח� ברור של יתרו
 שליש במידות לח ביח� ליבש, ואצלנו לשלה< כאשר אצל< יש 

ה
 אות
 מידות. היו כמה תקני< למידות אלו, ולפי התק
 הגדול שהכי �ביר שאליו התכוונו  

נפלאה  חז"ל (בתחילת התפשטות הרפובליקה הרומאית, בימי החשמונאי<) יש התאמה 

בש המקבילה לביצה ('קיאטו�' למידות שאמרנו. יש אצל< מידה ששימשה ג< ללח וג< לי

�מ"ק). ומידות היבש    �288מ"ק). מידת הי�וד שלה< קוטילה היא רובע הקב שלנו (  48  –

יותר ה גדולה 
הגדולות  לח  מידת  ו�אה שלנו, שבכול<  קב  וכפולות של  קב,  קב,  חצי   :

נו �מ"ק) מקבילה למידה הכי קטנה של  12(   'לוגילה'נקראת  . המידה הכי קטנה ללח  5בשליש

לוג (בבא בתרא פט ע"ב), וכ
   1/36  -מידת ה'משורה', שהיא החלק הכי קט
 של הלוג    -

  6. שלישית ההי
 ('המיכוו�') -לוג  4כל מידות הלח אצל< ה
 כפולות של 

יווני שהשתמשו בו ג<  ה'מנה'שיעור זה מתאי< ג< לשיעור   , שהוא ש< של משקל 

היונית כמובא בגמרא בכורות (נ ע"א). מנה ליטרה זה כידוע   'ליטרא'הרומאי< והוא שוה ל

היה   טהרות    432היו<  על   
גאו האי  לרב  המיוח�  (פירוש  הגאוני<  מ�ורת  ולפי  גר<, 

וק כפי שיוצא בהקדמה, ורש"י עירובי
 כט ע"א) זה בדיוק המשקל של לוג מי<, והוא בדי

  7. , ואכמ"לדברי< רבי<לפי החשבו
 הנ"ל, וכ
 הדבר מתאי< לעוד 

   "מ  56-ב. אמת הר הבית אינה גדולה מ

"כל הפתחי< והשערי< שהיו ש< גובה
 עשרי<  אומרת  המשנה (מידות פרק ב משנה ג)  

שבה השתמש  הרב קור
 את גודל האמה  קבע  על י�וד משנה זו  .  אמה ורחב
 עשר אמות"

לענ"ד מרוחב  . א�  מטר  5.74רוחב שער ברקלי הוא  , כי וור
 כתב שבהר הביתלשרטוטיו  

את דברי הרא"ש  )  47מעלי
 בקודש לח עמ'  ב(כבר הזכרנו  , כי  השערי< לא נוכל לדעת דבר

ג)  א(על המשנה מידות   כבר ו  10על    20-קיפונו� אינ
 תואמות לשל שער    שמידותיו, 

, 10על    20", וחזינ
 שלא היה לו קושי לומר שבמערב מידות השער אינ
  קט
 היה"מתחילה  

שערי< שלא ברור מי מה< הוא שער    3כי אינו משערי המקדש עצמו. למעשה יש במערב  

קיפונו� (יתכ
 שהמשנה לא מנתה אלא שער אחד מכיו
 שהאחרי< ה< שערי מחילות, או 

 

5.  ) יבש  של  �אי<  ארבע  ארבע   27.7מידת  (שפירושו  קוואדראנטאלו�  אצל<  הנקראת  היא  ליטר) 

  ראנטל. ראנטל הוא כנראה כינוי ל�אה).
יש תק
 קט
 יותר שנקבע יותר מאוחר בימי הקי�רות הרומית, והוא תוא< למידות הנפח של חכמי   .6

), ובמאמר  642באי< בתולדות מלחמת היהודי< ברומאי< (אולמ
 עמ' אשכנז. מידות הנפח האלו מו

), ובויקיפידיה בער� 'יחידות מידה לא תקניות' (ה< כתבו 65של פרופ�ור גרינפלד (המעי
 כח עמ'  

�מ"ק), וקיבלתי עוד מידע בזה מידידי    45.6ביצה =    -לפי התק
 של הקי�רות הרומית, לפיו קיאטו�  

  פי עיוניו בכמה אתרי< באנגלית.    הרב ב
 ציו
 יצחקי על

  "שו"ת פודה א�ירי<". -בעז"ה עתיד להתפר�< מאמר נו�� על כל זה בתו� �פר שכתבתי   .7
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מורכב משני שערי< שבשניה< אי
 שער השלשלת די<). משו< ששימשו רק למקרי< מיוח

יש דברי< שעשויי< להתאי< למידה של שער וור
 ושער ברקלי  המידות תואמות למשנה. ב

מטר, והמחילה הנמשכת    5.60עשר אמות, כי המבנה החיצוני של שער ברקלי הוא בער�  

 55עשר אמות של    אינ< מעידי< על רוחבמטר, א� ב�ופו של דבר ה<    5.5משער וור
 היא  

ומעלה   וור
 בית  5.1-את השער למקטינות  שמזוזות  יש  שער ברקלי  לכי  �"מ  ובשער   ,

   8מטר. 4.60השער הוא רק ברוחב 

בלתי אפשרי, כי לפי המפה שהציג הרב קור
 עולה  �"מ    57.4למעשה שיעור האמה  

הוא פחות  כשמודדי< משער ברקלי למזרח    ,המרחק בי
 כותל הר הבית המזרחי והמערביש

, ודרומה מש< המידה עוד מתקצרת. מכיוו
 שרוחב ההר על פי המשנה הוא מטר  280-מ

�"מ. הדר�    56חמש מאות אמה, נמצא שהאמה אינה יכולה להיות יתרה על  לכל הפחות  

שמ�יבה כלשהיא הותר לצמצ< את מידת   היא לומר  57.4 אמה של היחידה לישב זאת ע< 

כתלי< במרחק שהוא פחות משיעור החמש מאות האמה  הר הבית ולבנות במקו< זה את ה

  9.דוחק גדולא� ה�יבה שהרב קור
 כתב בזה לענ"ד היא , המוזכר במשנה

 

על מידת רוחב שער ברקלי לפי    57.4) בי�� את השיעור  140הרב קור
 ב�פרו ועשו לי מקדש (עמ'    .8

? 'אוריתא' (יד עמ' קפו) שאפשר  �"מ, ולגבי הגובה כתב במאמרו בקוב  5.74  -הלוח של וור
 שהיא  

של   למידה  תוא<  האמיתי  וגבהו  הרחוב,  כשנבנה  בגובהו  צומצ<  ציי
   20שהשער  כבר  א�  אמה. 

�פר חצרות בית ה' ). ב5.69מידה אחרת (  וור
ב'מדות ומשקלות של תורה' פרק קטז שב�פרו כתב  

יש בפני< ג< מזוזה לשער,    , א� 5.55המהנד� קוזני? מדד  ומצא שרוחב השער הוא  ש) הביא  65(עמ'  

. בשער 5.10ומיכל�ו
 מביא חוקרי< שלפי השרטוט שלה< עולה שממזוזה למזוזה היה רוחב של  

 ה ב�פר "אמ.  מטר  10.7מטר ובגובה    5.5יא ברוחב  וור
, לפי וור
 המחילה הנמשכת ממנו פנימה ה

לב�� את המידות של האמה  של הרב אלקנה ליאור (יצא בהפצה פנימית) ני�ה    212קודש" עמ'  של  

י זה, א� ג< כא
 לא ברור מה בדיוק היה גודל השער (הגובה אינו בדיוק פי שני< מהרוחב, על פ

  .)7.2, והגובה 4.60ומבחו? הרוחב הוא רק 

ש"ד  לענ    
בשיעור מצומצ<   נאמר  לא  מלכתחילהבמערב    הבית   הר  שערי  לגבייתכ כדי  לעשות<   ,

אמה   20וא� שהגמרא מתייח�ת למידות שער המזרח . עצמו להבדיל את חשיבות< משערי המקדש

כמידה מדוקדקת, אולי הוא דוקא במזרח שכ
 ש< יש לשער חשיבות יתרה. לשיטתי, במזרח השיעור  

   .אמה) 500היה מדוקדק ג< באור� החומה (מידה מדוקדקת של 

י� עיגול שקוטרו ) משרטט את החמש מאות אמה בריבוע המק 137הרב קור
 (ועשו לי מקדש עמ'    .9

ג< א<   כישיטתו מהתחו< הטופוגרפי    על  שהק  לא), וכתב שלפי זה  57.4אמה של    500מטר (  287

אמה של   500יתכ
 שדי בכ� שיש  הגבעה המערבית חודרת לתוככי הר הבית מדרו< לשער ברקלי  

יראה    ותו לא חייב להיות כולו בתחו< הטופוגרפי. והמעיי
ההר בתו� המעגל, והריבוע שמרבע א

ברי< על הכתלי<, וכנראה שהגבולות של השרטוט שלו יוצאות בכמה מקומות מתחומי המתח< או עו

להיות מדויק.  ) שכשחז"ל אומרי< שטח ריבועי הוא אינו צרי�  65אזיל לשיטתו בחצרות בית ה' (עמ'  

אמה,    500"ל בת"ק על ת"ק אמה לריבוע שמקי� עיגול שקוטרו  א� לענ"ד רחוק הוא לומר שכוונת חז

במידת השערי< במקו<    דקדוקחייבי< להיות כול< הר טופוגרפי אחד.   500על    500-וג< נראה שה

כל זה בנו�� , וגיורא בשמי שמיא. ובארעא  יציבא  בחינתבאמה הוא    500-שבו לא מדקדקי< במידת ה
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  על ידי כותל הרמה  מצוי� ג. כותל העזרה במזרח 

) כתבו לגולה מכתב שנועד להראות את  51חכמי ירושלי< בזמ
 הגאוני< (אגרות א"י עמ'  

ובתו� דבריה< כתבו �יפור וכי< להתפלל בשערי המקדש,  החשיבות של יושבי ירושלי< שז

  וז"ל: הי�טורי, 

, וישבו עמהם מאז ועד  הראו להם מקום המקדש  היו עמהם אנשים מבני ישראל,  
ויתפללו    ,היום. והתנו עליהם תנאים כי הם יכבדו את בית המקדש מכל גיאול

  על שעריו ולא יהיה ממחה על ידיהם, וקנו הר הזיתים אשר עמדה השכינה עליו.  

וג<   בזכרו
 האומה  נשמר  ירושלי< מקו< המקדש  יושבי  להראות שבזכות  נועד  המכתב 

פשר לפרש שכונת< רק שהיהודי< גילו לישמעאלי< שמקו< נשאר נקי מכל גיאול. אי א

המקדש הוא בתו� המתח< כולו, כי זה כמו לומר שהיהודי< גילו לישמעאלי< שירושלי<  

היא ירושלי<, מ�תבר שא< הי�וד שהמקדש היה במתח< הר הבית לא היה ברור מאליו 

בתו� המתח<, ולא  לכול<, המו�למי< בכלל לא היו מבקשי< מהיהודי< לגלות לה< דברי<  

  
  בדיוק היו מיח�י< חשיבות מיוחדת לאב
. לכ
 נראה שכוונת< שה< גילו לישמעלי< היכ

כי   המקדש  מקו<  על  המידע  את  העבירו  שהיהודי<  לנו  שהודיעו  משמע  המקדש.  היה 

כוונת< להבהיר מני
 ה< יודעי< את מקו< ההיכל במדויק, וביארו שהוא על פי מ�ורת 

עאלי< את מקו< המקדש, כלומר שהוא מצוי
 על ידי המבני< שעליו שהיהודי< הראו לישמ

ליהודי<  ואיפשרו  אותו,  לכבד  התחייבו  והגויי<  המקדש,  מקו<  וייזכר  שיישמר  רצו  כי 

  להתפלל על שעריו. 

ב�פרי<  שרואי<  מה  לפי  שפירשתי  כפי  היא  ירושלי<  חכמי  שכוונת  להוכיח  יש 

ידוע אצל כל יהודי שמקו< המקדש מצוי
  אחריה< (הכו"פ והרדב"ז), מה< משמע שהיה  

על י�וד מ�ורת זו על ידי מבנה הכיפה, ועל כ
 היו קוראי< לכיפה מקדש ולרמה עזרה.  

למעשה  -הכפתור  קובע הלכה  (פ"ו)  הא�ור   היו�ופרח  מקו<  וגבול  "גדר  יודעי<  שאנו 

ב, כפי  קל"ה על שכ"לשער היכ
 ה  פשוט שאי
 כל אפשרות    ."א קל"ה על שכ"ב ווחייב, וה

לנו לעשות, לכול< ש  שהוא אומר  ידוע בודאות  פי מה שהיה  על  והרמה א< לא  הכיפה 

מצייני< את מקו< ההיכל והעזרה, ומשמע שזה היה נתו
 כ"כ מפור�< וידוע עד שהכפתור 

ג< הרדב"ז בתשובתו (ב, תרצ"א) מבי
 שהכיפה והרמה נבנו    10ופרח לא ראה צור� להזכירו. 

ילו לערבי< את מקו< המקדש כדי לשמר את קדושת מקו< המקדש,  על פי דברי יהודי< שג

הוא רק חשש שאולי   את גבולות ההיכל, ממששהרי הרדב"ז קובע להדיא שהכיפה מציינת 

  
  40מה שמצוי
 הוא החלק הצר של המקדש, ולכ
 אמר למדוד מהכותל הצפוני של המתומ

 

יוצא שעזרת נשי< מגיעה עד לתו� ה�טיו המזרחי, ולכ
 לא  �"מ  57.4לקושי הגדול שלפי אמה של 

די לומר שאי
 המידות מדויקות אלא שלפי זה צ"ל שהיא בכלל טרפז שאחת מצלעותיו קצרה הרבה 

.
  מקל"ה אמה, והדוחק מוב

  .47ראה מה שכתבתי בזה במעלי
 בקדש לח עמ'   .10
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נמדוד  
אי וא"כ  כצורת המקדש,  אינו  ולכאורה המבנה  נראה    אמה.   
לכ במדויק?   ממנה 

כוונתו שלפי המ�ורת ידוע שהיא תוחמת בגבוליה את הגבולות במדויק, ולכ
 כשנציב קו  

היו< אנו יודעי< שאכ
 הכיפה משמרת   בכיוו
 רוחות העול< על הכיפה נוכל למדוד ממנו. 

תחומה אלא שג<  יה שבמרכזה,  ימדגישה את אב
 השתלא רק בגלל שהיא    את מקו< ההיכל

לדו ההיכל,  מה  בשיעור  תחו<  שמדובר  מהרדב"ז  שמוכח  (כפי  בזה  לדקדק  נבוא  א<  א� 

מטר מצפו
 לדרו<    50מדוקדק מאוד) יש בזה שאלה, שכ
 התחו< המדויק של הכפה הוא  

מטר ממזרח למערב, וא< כ
 זה לא במדויק מאה    50.3על פי תצלו< אויר, וריצמונד מדד  

הרדב"ז מה שצרי� לחשב הוא 'ההיטל', כלומר יש  �"מ. א� נראה שלפי דברי    51.7אמה של  

  
למתוח קו ישר כרוחות העול< ככיוונו של בית המקדש בקצה הצפוני ביותר של המתומ

  
מצד אחד ובקצה הדרומי ביותר שלו מצד שני, ולמוד את המרחק בינה<. מבנה המתומ

של   בער�  בליטות  בו  שיש  בשיש  בתקופ  50–40מצופה  רק  נבנו  וכנראה  צלאח  �"מ,  ה 


, ולכ
 אי
 להתחשב בה<. לפי מפת צילו< אויר המרווח בי
 צפו
 לדרו< כשמודדי<  11אדי

מטר, ולכ
 בלא צפוי האב
 המידה יוצאת מדוקדקת מאוד, לפי   52.63כולל הציפוי הזה הוא  

  .  �12"מ  51.7אמה של 

א� לפי המ�ורת הזו ג< הרמה אמורה לציי
 את מקו< העזרה. במעלי
 בקדש לט עמ'   

זו  הראיתי ש  57 שכותל הרמה הדרומי עומד במקו<  �בר בתחילה  הרדב"ז  בגלל מ�ורת 

כותל העזרה, והכותל המערבי שלה הוא בער� מקו< העזרה, ורק בצפו
 אמר "היא משוכה 

מצייני< את במערב ובדרו< כותלי הרמה אינ<    לצד צפו
", א� לב�ו� ה�יק הרדב"ז שג<

רמה מציי
 את מקו<  ה  איזה חלק מכותלייש לשאול,  לפי מ�קנתו  כותלי העזרה. ומעתה  

  העזרה במדויק? 

מה שמציי
 את מקו< העזרה הוא הכותל המזרחי  כמוב
 שדבריו מובילי< למ�קנה ש

את מידת   לברר
 צרי�  אלא שעדיי  13.וית הכי מתאימה למקו< ההיכלושנמצא במרחק ובז

על פי    יקנותיבדחושבו  ויות הרמה והכיפה  וזג<  . נראה שיש רגלי< למ�ורת שדיוק הזווית

בהגיו
 הייינו     (וג< בכותל הדרומי של הכיפה) יש פלא.של הרמה    מי. בכותל הדרויהודי<

מועטת ב�טיה  נבנה  הוא  א�  אליו,  הקרוב  המערבי  לכותל  כניצב  יבנה  שהוא    מצפי< 

 

  ת המבנה בשיש.בויקפדיה ער� כיפת ה�לע כתוב שצאלח אדי
 הוא שציפה א  .11

12.  
  ., הוא אינו מתח< במדויק את התחו<�"מ  40–30-דרו< ב-בציר מזרח מערב המבנה גדול מציר צפו

א< היו בוני< את הכפה שני מטר וחצי יותר מזרחה התיחו< היה יותר מדויק. אולי השינוי הזה 

יותר, והערבי<  נעשה בגלל שא< היו עושי< כ� היה קו מרכז הכיפה עובר במקו< בו האב
 נמוכה  

חתכו מקו< לתפילה בדרו< מערב האב
 שמכוו
 במדוייק למרכז הכיפה, והקיפו את האב
 בעיגול.  

  א< היו מזיזי< את המבנה מזרחה, לא היה הדבר מתאי< למה שעשו.

ש נקבע  המזרח כולא את השמששער  מ�תבר שהציו
 דוקא במזרח של העזרה הוא משו< שבגלל    .13

  49דש לט עמ'  ויות מכוו
 לרוחות העול<. וראה ג< מה שכתבתי במעלי
 בקהעניי
 שהבית צרי� לה

  שדווקא במזרח יש הקפדה על מידת חמש מאות אמה בכותלי הר הבית.
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במדויק את האופ
 בו ניצבת החומה הדרומית של המתח< אל החומה המערבית   התואמת

לדבר רגלי<  יש   
ולכ והרמה    של המתח<,  הכיפה   
בי הזיקה  את  לשמר  כדי  נעשה  שזה 

כותל    ג< בצפו
 ובמערב הזווית כמעט תואמת לחומות הר הבית, א�    14. לחומות הר הבית

  1.23  ערבה מרוחות העול< בזווית שלבחלקו הצפוני מ  נוטהשונה, הוא  הרמה המזרחי  

ח. לכאורה מה שהיו צריכי< לעשות  וית המזרויה בזימדוע נעשתה �טצרי� להבי
  ו  15מעלות,

ממש בהתא< לשרידי הוא לבנותו מקביל לכותל המזרחי של המתח< כמו שאר הכתלי<, או  

  ? שהיה מכוו
 כרוחות העול< כותל העזרה שבמזרח

  
אחרי שנתבונ
 מה יודעי< היו< מחפירות שנעשו ב�מו� לכותל  נראה לי שהדבר יוב

  הרמה, הא< ה
 מאששות את ההנחה שהוא בנוי על י�ודות כותל העזרה? 

יצחק צוויג  מר של צחי דבירה (במא  מדרגות.בפינה הדרומית של החפירה אחת נעשתה  

רונות'. 'מידע חדש מחפירות בהר הבית במאה השני< האח  ,יד  'חידושי< בחקר ירושלי<'

במ�גרת    ,בשנת תש"ז) ציי
 ש8ויש גיר�ה מתוקנת שהופצה באינטרנט, וש< הוא בעמ'  

שחפר    שיפו? המדרגות המזרחיות התגלה קמרו
 חביתי מתחת למדרגות. החוקר �"נ ג'ונ�

  ,
טר (הגג כנראה מ  3.40בעומק של  ש< דיווח על כל מה שראה, הוא גילה בתחתית הקימרו

, רצפת גיר שעליה �ימני אפרלומר מטר מתחת למשטח הרמה)  הוא המדרגה הרביעית כ

המו�למית.   מהתקופה  מאוחרי<  עפר  שפכי  גיר'  ומעליה  מרו�ק   משמעותה'רצפת  גיר 

כיו
 שנמצא על הרצפה אפר, לענ"ד    16שמתועד בדר� כלל לתקופת בית ראשו
.  ומהודק

 17את המקדש.   שעליה בערה האש ששרפה  ת המעלות של עזרת נשי<מ�תבר שמדובר ברצפ

 

כל הזוויות הרשומות כא
 ה
 על פי דברי ר' דניאל מיכל�ו
 במאמריו באתר 'אמת האר?' ובמה שכתב    .14

מעלות, ומ�תבר שה
 בנויות   91בי בזווית של  לי. חומות המתח< הדרומי יוצאות מהכותל המער

ניצב שיצא מזווית אותו  קו  זוויות הכתלי<, לפי  כמו חומות הר הבית הקדו<. מיכל�ו
 בדק את 

תל, ובהתא< לכ� כתב את כל המעלות של המתח< והמבני< בכמה ה< נוטי< למערב מריבוע של  כו

- כ  מה<   ל אחדשכשלושה חלקי<,  ל  לכשעצמומחולק    תח<רוחות העול<. הכותל הדרומי של המ

מעלות.    9.7  –מעלות, והמזרחי    10  -מעלות, החלק המרכזי    10.3. החלק המערבי שלו נוטה  מטר  80

מעלות,   10דרומי מזרחי, והרמה בדרו< נוטה  מעלות למערב. בדיוק כמו החלק ה  9.5הכיפה נוטה  

בדיוק כמו החלק המרכזי. לענ"ד התיאו< בי
 זווית הרמה והכיפה, מחזק את ההנחה שהכיפה לא  

מעלות), אלא בהתא< למתח< הר   8.7אקצה שבו הנטייה למערב שונה (-נבנתה בהתא< למ�גד אל

  הבית.  

  מיכל�ו
.דיוק הזווית שמעתי מר' דניאל   .15

  כתב לי צחי דבירה. כ�  .16

  אציי
 לעוד מקורות על אבני< באזור העזרות.  .17

) אפשר היה לחשוב שבמפל� המדרגה הרביעית 15מהצילומי< שהוצגו במאמר של צחי דבירה (איור    

מגג הקימרו
 ה< לא הגיעו   3.40מלמעלה נחש� �לע, א� מכללות ממצאי החפירה ברור שג< בעומק  

תמונה נו�פת   14וראה ש< באיור    חלק מהמדרגות ששברו כדי לתק
.ל�לע. ככל הנראה האב
 היא 

  שבה רואי< את מפגש קיר התמ� מתחת למפל� של היו<.
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ג'ונ� ג< חש� תמ� דרומי של המדרגות, וציל< את מפגש קיר התמ� של המדרגות בדרו<  

בתחתית כותל הרמה. מדובר בצילו< שבו רואי< מה שיש מתחת לפני הקרקע של היו< כי 

). האבני< של  1מהצד השמאלי של התמונה רואי< את פני הקרקע של היו< (ראה נ�פח א

נראות קטנות ורגילות, ובני אותו זמ
.. לכ
 יש לה�יק מכא
 שבאזור המדרגות  שני הכתלי<  

  לא רואי< את כותל העזרה מתחת לרמה.

מטר מ
    30צחי דבירה מציי
 שבשנת תשל"א נחפר בור  .  חפירה שניה נעשתה בצפו�

) מציי
 הרב קור
 שד"ר ייבי
  83הפינה הצפונית ב�מו� לרמה. ב�פר ועשו לי מקדש (עמ'  

ה בבור הזה אבני כותל הבנוי במקביל לרמה שמשערי< שה< מזמ
 הבית. רוחב הכותל  רא

ואורכו    2היה   מרוחק    5מטר  והוא  הרמה  3-כמטר,  משפת  קור
 מטר  הרב  וכותב   ,

התבוננות בחלק הדרומי של הכותל המזרחי מראה כי הוא עתיק יותר מהחלק הצפוני ש"

קו מדויק כותל הרמה הדרומי  ח מומתאפשר לולכ
  ,  "ובמקו< זה הוא ג< צמוד ל�לע הטבעי

ממצא של  הוא יפגש ע< ה  צפו
לפי רוחות העול< שכאשר נמשיכו מעבר לכותל העזרה ב


עומד כולו באופ
 שהוא  את כותל העזרה  הרב קור
  שרטט  . כדי להראות את דבריו  ייבי

  נושק לכותל הרמהאמות (כעובי הכותל שראה ייבי
), והראה שהוא    5ועוביו  מחו? לרמה,  

נמש� עד מקו< הוא  בצידו הצפוני  כ�  , ורמהצידו המערבי בפינה הדרו< מזרחית של המ


  מטר מהרמה.  3במרחק  הכותל שראה ייבי

. הוא מ�תמ� על ההנחה שכותל הרמה בחלק הדרומי  דבריו אינ< ברורי<א� לענ"ד  

על   בעוד שעומד  העזרה  קו  אנו  א<  כותל  במקו<    מדויקמותחי<  הדרומי  הכותל  מגו� 

כשבא הרב קור
 לשרטט את  שהרי    ,לא מגיעי< לכותל של ייבי
המקביל למקו< העזרה  

ממש.  הדרומית  פינת הרמה בבדרו< רק  צייר את כותל העזרה כנושק לכותל הרמה הכותל 

 

בעומק      תעלה  נחפרה  תש�"ז  הרמה,   60בשנת   
לצפו השלשלת  מכיפת  חשמל  קווי  לצור�  �"מ 

ר מזרחה  מט  15מטר, במרחק של    1.20והמשכה לאור� כל כותל הרמה דר� המזרח היה בעומק של  

 עפר ל  האופינירק מילוי העפר האפור    נמצארה להיות העזרה שעל הרמה  ומהרמה. במקו< בו אמ

הדרומי של החפירה על    בחלק(ר' גדעו
 חרלפ טוע
 שראה    שני  בית  מימי  העתיקה  והעיר  המתח<

יוצאי< מתחו< העזרה    ו כברשב  שהשטח  כיו
,  מציי
 מיקו< מדויק  הרמה אדמה טרה רו�ה, א� אינו

). צחי (במאמר הנ"ל עמ'  לזה  מצפו
 היה ראה שהוא שמה מ�תבר לכיפה מצפו
 מטר 10 -כ מתחיל

) כתב שהוא בדק את האיזור שבו לשיטתי נמצאת עזרת נשי< והחיל, ולא נראה ש< אדמה או  15

כ� ג< כתב יובל ברו�. ר' גדעו
 חרל"פ טוע
 שראה  רק מדרו< לעזרת נשי< נמצאה אדמה.  �לע (

יתכ
  ות גיר. יתכ
 שהרצפה שרדה רק �מו� לרמה  ר�), וג< לא נראתה רצפ  קירטוניבתעלה זו �לע  

מתחת לפני הקרקע של ויל�ו
. ר'    1.30וב שלי עזרת נשי< צ"ל  שישלא הגיעו אליה, שכ
 לפי הח

< שעזרת נשי< כלל לא היתה במקו< בו היא  גדעו
 חרל"פ טוע
 שממצאי תעלת החשמל מוכיחי

  כת מידות, בגלל שלא נחש� �לע שעליו עמדו כותלי עזרת נשי<, א� לענ"ד אמורה להיות לפי מ�

  פני ה�לע שעליו הושתתו חומות העזרה באזור זה נמוכי< יותר מהמפל� שאליו הגיעו בחפירה זו.
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יוצא ש הרמה אינו עומד על אבני כותל    כל אור� המקו< שמקביל לעזרה כותלבממילא 

  ! העזרה

השערת הרב קור
 שהקיר שראה ייבי
 הוא חלק מכותל שנמש� מכותל  בנו�� לזה,  

העזרה כלפי צפו
 בכיוו
 של רוחות העול< אינה אפשרית, כי נראה שכיוונו האמיתי הוא 

  של   רבמאמ  ייבי
 לא מדד את הבור ומי ששרטט אותו בדייקנות הוא יוחנ
 מינצקר.הפו�.  

בו מצוי
    )21  איור  ש<(של החת� הדרומי  שעשה מינצקר  שרטוט  ההנ"ל מובא  דבירה    צחי

  
עולה ). מהשרטוטי<  22של החת� הצפוני (איור    שרטוטמקו< ה�לע שעליו ישב הקיר, וכ

היה גדול יותר מאשר בצפו
    ,שהמרחק בי
 הקיר הזה לכותל הרמה במקו< הגלוי בדרו<

אינו מקביל לרמה אלא  מטר בצפו
). א< כ
 הכותל הזה    3- מטר בדרו< ו  4בער� במטר (

  . (ולא למזרח כפי שצרי� להיות לפי הרב קור
) למערב מאוד נטה בצפו
 בשיפוע ניכרהוא 

הרמה  של  המזרחי  הכותל  של  הדרומי  בצד  שרואי<   
קור הרב  של  לקביעה  ובאשר 

על �מ� מה נאמרה. מהחפירה של    לי  על ה�לע הטבעי לא ברור  שיושבותיקות  אבני< עת

  ג'ונ� נראה שהמציאות אינה כ�.

ראה נ�פחי< מובאת תמונה של החת� המערבי של הבור (  דבירה   א� במאמר של צחי

, וישנה תמונה דומה ג< ב�פר של הרב קור
 של הפינה הדרו< מערבית (ועשו לי מקדש )2א

שבולטת מעט מהקיר. לא ברור    שתחת אבני הרמה יש אב
 גדולה  ותבתמונ  . רואי<)83עמ'  

א� בכל אופ
 נראה שהיא לא הונחה ש< מימי הבית מ�ותתת ב�יתות הרודיאני,  א< היא  

היא   קדומהלכ
 נראה שא< מדובר באב
    תחתיה יש שלוש שורות של אבני< קטנות.כי  

בניה (אולי נעקרה מהכותל ה�מו�  , ושובצה ב בשימוש משני, כלומר שנלקחה ממקו< אחר

  לה).

תמונה של פינת כותל הרמה    18  (באתר הר הבית)  ובמאמר  מציגאברמובי?    פנח�הרב  

  שהאבני< הקטנות של כותל הרמה יושבות על אבני< גדולות בה  ורואי<    ,המזרחית צפונית

 

אב
  המאמר נקרא 'מקו< החומה הצפונית של הר הבית המקודש', והוא מראה ש< ג< שריד של    .18

גדולה המצבצת בתחתית מרכז הכותל הצפוני של הרמה, ומביא את השערת החוקרי< שג< בפינה  

הצפו
 מערבית רואי< במשטח שלפני המדרגות את הפני< העליונות של אבני< גדולות שה< שרידי  

המ�קנה שלו היא שממצאי< אלו מראי< שכותל הר הבית חפ� לרמה בצפו
 ובצפו
 הכותל המערבי.  

ואינו מוב
 שהרי לפי השערתו זו, הכותל המזרחי של הרמה לא אמור להתחבר לכותל הצפוני  מערב.  

של הר הבית. חיבור כזה ימנע ש< את המעבר. ועוד שא"כ כותל הצפו
 של הר הבית אינו �מו� 

והכות  הכותל שלחפיר הצפוני,  אינו  אי אפשר לקבוע  ל המערבי  בניגוד למ�ורת. לענ"ד  והוא  לנו 

י�וד מציאת אבני< גדולות בלבד, בפרט כאשר אי
 בה
 את ה�יתות האופייני לאבני<  תחומי
 על  

מזמ
 הבית, ואיננו יכולי< לדעת כל אב
 שנמצאת למה היא שימשה. רק בכותל המזרחי של הרמה  

רגלי< לדב יותר  וג< כתבתי שיש  ככותל העזרה,  העול<  רוחות  היותו שוא� לתיאו< ע<  בגלל  ר 

  מ�ותתות ב�יתות הרודיאני כפי שנראה להל
.  נמצאו תחתיו אבני< 
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מאותה כול<  ונראה ש  .יה של כל האבני< האלוי, א� אי
 הבדל משמעותי ב�גנו
 הבנבהרבה

  .תקופה

  כותל הרמה אינו בנוי על י�וד מזמ
 הבית. נמצא שג< באזור הצפוני 

קור
 מביא ב�ו� �פרו   הרב .שלישית שככל הנראה היתה במרכזא� יש לנו ג� חפירה 

  נראית   שבהמר גאליהו קורפלד    ידי  על  שצולמה  תמונה' (מהדורת תשל"ט)   'חצרות בית ה'


ב  מי<  צינור  להנחת  תעלה  חפרוש  בזמ
  שנחשפה  אב הרמה  לכותל  בשנת    מזרחצמוד 

, והיא נראית לאבני הר הבית  יניי האופי<  ילהבחי
 ב�יתות שול  אפשר  זו  ובאב
תשל"ב,  

  הבור  מתו�  צילו<היא    זונראה שתמונה    לא).  3א  (ראה בנ�פחי<  ממש כי�וד לכותל הרמה

תשל"א   שנחפר"ל  הנ לתמונה    כי,  19בשנת  דומה  אינה  מכיוו
  .  דבירה  צחי  שציל<היא 

שגאליהו לא ציי
 שהיא תמונה מאחת הפינות מ�תבר שהתמונה מאזור המרכז של הרמה. 

הקדומה   יהדר� הבנישמ�תבר א< כ
 שהאב
 שציל< היא מאבני הפינה של העזרה, והיות  

  שהתחתו
 עוד� על העליו
, לכ
 היא בלטה מעט מכותל הרמה. 

בולות ההיכל לא נעשה כדי לח�ו� את יצירת במבנה הכיפה נראה שמה שבנו על גוהנה  

אמרו לה< לשנות   אוליהי�ודות, שכ
 המבנה המתומ
 של הכיפה אינו תוא< לצורת ההיכל,  

. ואולי רצו לרמז על 'הי< של שלמה'  20את הצורה כדי שלא ייחשב זה כבניי
 ההיכל עצמו

י�ודות כותל לפי מה שהראיתי ג< כותל הרמה אינו במדויק    21שיש לו מבנה דומה.  על 

 

א< היא משנת תשל"א יתכ
 שנחפרה תעלה כזו בהקשר לתכנית בור המי<. עכ"פ צחי כותב במאמרו   .19

הנחת   < ציי
 שהיתה עבודה שלשבאות< שני< לא היה פיקוח צמוד על העבודות של הוואק�, וג

  צינורות מי< �ביב הכיפה ג< בתחילת תשל"ב.

) מביא שיש חוקרי< האומרי< שיש בכיפה �גנו
 ביזנטי, וכ"כ 194ור
 (ועשו לי מקדש עמ'  הרב ק  .20

בש< טוביה שגיב שיש דמיו
 למבני מקדש אלליי< בכ� שיש מבנה מלבני שהמשכו במבנה עגול או 

אקצה וכיפת ה�לע נבנו על שרידי מקדש קפיטולני.  -
 נראה ג< לרב קור
 שאלבעל כמה צלעות. ולכ

שכיפת ה�לע נבנתה על הרדב"ז עולה  חכמי ירושלי<, הכו"פ וא� לפי מה שהראיתי מהמ�ורת של  

  
מציי דבירה  צחי  של  במאמר   
ואכ המקדש.  מקו<  את  בה   
ל�מ יהודי< שרצו  של  חישובי<  פי 

עולה שלא היה במתח< מקדשי< לאלילי< או מבני< נוצריי<, ובכל  שממקורות של נו�עי< נוצריי<  

אקצה רחוק -התיאורי< לא מתארי< בו אלא את חורבות המקדש ופ�ל של פרש. ג< המרחק לאל

אורכו   בק  בבעל  (המקדש  אליליי<  במקדשי<  ממה שמקובל  ב  90מאוד  מדובר   
וכא   250-מטר, 

וני< המשיכו  הוכיחו שהאומני< המו�למי< הראש מטר). באשר ל�גנו
 הביזנטי צחי מביא חוקרי< ש

אקצה נקבע על פי היהודי< שרצו  -לענ"ד יותר מ�תבר שג< מיקומה של אל  את ה�גנו
 הביזנטי.

להרחיק את מקו< המ�גד ככל האפשר ולכ
 אמרו לה< לבנותו במקו< שהיהודי< ידעו שאינו כלל  

  בתחומי הר הבית.

  לעירובי
   'אליהו  עי
'  וראה,  עיגול  שעליו  ריבוע  היה  שלמה  של  שהי<  אמרו  ב"ע  יד  עירובי
  בגמרא     .21

  קושי   בגלל  עגולי<  מבני<  לעשות   נהגו  לא  קד<  שבימי,  בהקדמה  �תהו
  'החיי<   אר?'ו,  ב"ע  יד

  ש<   שעושה  החשבונות  י<יוצאוכ�  ,  משושה  שעליו  ריבוע  היה  שלמה  של  הי<ש  לכ
 נראהו,  ה�יתות 
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ה< רצו    כותל העזרה שהיה חשו�.לכ�ות את  העזרה, ונראה שמצד היהודי< היתה כוונה  

.   , ויחד ע< זה המקו< יהיה מ�ומ
בקדושת< ולא יחללו אות<ככל האפשר אבניו ישמרו ש

וחצי  בו מטר  אמרו לישמעאלי< להו�י�  לכ
 נראה שכשבנו את הכותל הדרומי של הרמה  

יבנו את משטח הרמה על פני שרידי כותל העזרה עד פינתו הצפו
    מזרחה, כ� שכאשר

יכו�ה   תרוב  מזרחית,  מזרחית   
הצפו פינתו  ורק  העזרה,  גלויה  יכותל  בי�ודות  שאר 

   .אמצעותה יהיה מ�ומ
 היכ
 הגיע הגבולוב

מעלות    1.23מטר. חריגה של    77.6שה<    ,אמה  150  הואהעזרה ע< כתליה    אור�והנה  

מקו< הפינה בולט  ג< לפי ההנחה ש    .)x 1.23 tan = 1.67  78מטר (  1.67  יוצרת הפרש של

בזווית כזו  ש  מוב
  ,מעט החוצה, כדר� הבנייה הקדומה שהחלק התחתו
 בולט ממה שעליו

זו ה�יבה שג'ונ� לא נראה ש, ולא אמור עדיי
 להראות גלוי בי�ודותמקו< מרכז העזרה  

  ראה את כותל העזרה �מו� למדרגות. 

לפי זה נוכל להבי
 ג< מדוע הכתלי< הצפוני והמערבי בנויי< בזווית הנוכחית. לכאורה,  

כדי לשמר את הזיקה לחומת המתח< ראוי היה שיבנו את כותל הצפו
 של הרמה כניצב 

ב של הרמה באותה זווית  לכותל המזרח של המתח<, ואת כותל המערמדויק מעלות)   90(

כותל המערב של   נוטי< מעלה אחת מערבה ממה שהיה מתח<. א� במציאות  השל  ה< 

לענ"ד כל זה נועד לרמז לנו על כ� שכותל המזרח נוטה מעלה אחת מערבה מכותל   .22צפוי

  העזרה שאותו הוא בא לציי
, ולפי זה הכל מכוו
 להפליא. 

ית הרמה היתה  יענ"ד זה ברור שהכוונה בבנ. לפרטי החשבו
ג< א< לא נקבל את כל   

כדי לשמר את קדושתה, ולכ
 לא מ�תבר שכותל העזרה נמצא כולו מחו? לתחו< הרמה  

(כפי שמציירו הרב קור
), שא< כ
 הוא עבר במקו< שאינו נשמר. ג< לא מ�תבר שכותל  


 העזרה היה הרבה יותר פנימה מכותל הרמה (השערה שהעלה הרב עזריה אריאל במעלי

), כי לפי זה אי
 כותל מהעזרה שמצוי
 על פי הרמה, וזה מנוגד למ�ורת  62דש לח עמ'  ובק

  ופרח והרדב"ז. -חכמי ירושלי<, הכפתור 

גרו�ברג (בתחומי
 טז) כתב שוהנה   שהכיפה היא מקו<  לפי הנחות הי�וד  ר' אשר 

וכותל המזרחי  -קודש כותל הר הבית,של המתח<  הקודשי<,  את  אי אפשר ליישב    הוא 

 

ואפשר לומר שלא רצו   .בתכלית מדויקי<לפי הפ�וקי< שהיק� עיגול הוא פי שלוש מרוחבו  הגמרא

  לעשות צורת משושה ממש בגלל שכ� היו מבני מקדש אליליי<.

ית הנטיה שלה< למערב בהתא< לזווית שבה ה< אמורי< היו להיות אילו היו בנויי< וחישבתי את זו  .22

מזר כותל  לרוחות העול<.   
ככריבוע המכוו נוטה למערב  הכותל    6-חי של המתח<  וא<  מעלות, 

מעלות למערב,   6ני נוטה ג< הוא  הצפוני היה יוצא ממנו בתשעי< מעלות הייתי אומר שהגבול הצפו

מעלות   10.5מעלות מערבה מ
 הצפו
. כותל מערבי של המתח< נוטה    7.0-אבל למעשה הוא נוטה ל

  עלות למערב.מ 11.5למערב, ואילו גבול מערבי של הרמה נוטה 
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  23, �"מ  58  בת אמה  לפי חשבו
 של    ומיעוטו מ
 המערב,  המשנה של הר הבית רובו מ
 הדרו<

, 24מטר מצפו
 לרמה   13רחק  עד מששרידיו נמצאו    מצפו
 לתחו< המקודש עבר החפירכי  

מרווח בצפו
 בי
 העזרה לחומת  הווכח שינ�"מ    58  טט את המקדש לפי אמה שלרוא< נש

. ונראה שכוונתו לומר שכ� יהיה לא רק כשמודדי< מהמערבקט
  יהיה  בהכרח  הר הבית  

  25בפינה הצפו
 מערבית אלא ג< כשמודדי< במרכז חומת העזרה.

הקודשי< הוא  -א� חישוביו של ר' אשר גרו�ברג מבו��י< על ההנחה שמרכז קודש

המעיי
 בשרטוטי< שב�ו� �פרו של הרב קור
 'ועשו לי מקדש'  , בעוד שרהכמרכז אב
 הצ

וזה הבדל של  רהכהצבמרכז  ווכח שהוא שרטט את מקו< הפרוכת  י יותר   5,  וחצי מטר 

לו שפיר שג< א< כותל המערבי שלו הוא כותל המערבי של הר הבית  וכ� יצא    26.מערבה

    27. המערב קט
 מהצפו
 �"מ  57.4של ג< לפי אמה ו

 

  500אפילו א< נאמר שכותל המערב של הר הבית אינו חופ� לכותל המערבי שלנו אלא הוא ב�ו�    .23

מרובעות מהמזרח, כ"ש לפי המ�ורת שכותל המערבי הנוכחי הוא כותל הר הבית הקדו< שאז  אמה

  הוא פונה יותר מערבה בחלק הצפוני.

24.  
בו משרטט ר' אשר גרו�ברג (תחומי טז) את החומה הצפונית. הוא כותב שהמקו<    זהו המקו< 

יותר    4–3מרוחק   פונה  הוא  וש<  למערב,  המשי�  החפיר  א�  מהחפיר  ההנחה מטר  ולפי  דרומה, 

  מטר. 13שהחפיר הגיע עד צמוד לחומה יוצא מרחק של 

תגליות  לענ"ד יש לחשב 'רובו מ
 הדרו<' לפי מדידה מהמרכז של חומת העזרה. הרב קור
 (במאמר    .25

וחידושי<, אורייתא יד עמ' קפד) רצה בתחילה לומר שכיו
 שהעזרה אינה מקבילה להר הבית לפי  

רחית שצרה  מז-זוויותיה, יש למדוד לחומרה באופ
 שהדרו< יהיה גדול מהמזרח ג< בפינה הדרו< 


פינה  מזרחית, והצפו
 גדול מהמערב ג< ב-יותר, וכהאי גוונא המזרח גדול מהצפו
 ג< בפינה הצפו


מערבית. א� אי
 אפשרות לחשב בצורה כזו בכל הכיווני< כפי שרואי< ג< מהשרטוט ששרטט  -הצפו

 
בו שכ ונראה שג< הרב קור
 חזר  גדול ג< מהמזרח.  גדול מהמערב, א� הוא   
ש< שאמנ< הצפו

  בשרטוט שהציג ב�פר 'ועשו לי מקדש' הצפו
 גדול מהמערב רק א< נמדוד ממרכז העזרה. 

(לט, כח) נאמר "�לע ישכ
 יתלונ
 על ש
 �לע ומצודה", ולפי מדרש תנחומא (בובר אחרי באיוב    .26

"  מות, ד וכ"ה בויקרא רבה כ, ד) פ�וק זה מרמז על בניי
 הבית על אב
 השתייה. ומהלשו
 "ש
 �לע 

משמע שאב
 השתייה היא ה�לע של פ�גת ההר, כמבואר בפירוש המשנה לרמב"< מ�כת אהלות ח,  

  רבוי ש
 �לע, והוא קצה ההר".   -< ב: "והשנני

הגיוני שיישרו את כל ה�לעי< �ביב ההיכל לגובה אחיד, ורק השאירו את האב
 הזאת בתו� האוט<   

  כדי שהיא תבלוט, והלשו
 'ישכו
 על ש
 �לע' מתפרשת יפה ג< א< שיא הפ�גה נמצא בתו� האוט<.    

יד; כא, יט) שהבי
 מלש    בוני<  וראה העמק דבר לבמדבר (טז,  ו
 הפ�וקי< שג< את המשכ
 היו 

במקו< הכי גבוה, והמקדש הוא דוגמת המשכ
. א� בהלכות בית הבחירה ע< חידושי< וביאורי< של  

הרב מנח< שניאו�ו
 (�י' טו) כתב שדוקא במקדש היה העניי
 של מעלה ההר וכל המקודש יותר 

  שת ארעי.גבוה יותר כי בו יש קדושת מקו< קבועה, ולא כבמשכ
 שהיא קדו

הרב קור
 הו�י� על חומת הר הבית של היו< כלפי פני< חומה נו�פת שמעבה את החומה הקיימת,   .27

בי בחומה נו�פת א� אי
 לזה מקור, ואמנ< לפי מה שבדקתי על המפה, לשיטתו הרחבת הכותל המער


).מטר לצפו 78.5מטר למערב, ו  78אינה נצרכת כדי להגיע לצפו
 הגדול מהמערב (יש בער�   
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ה<    
קור הרב  של  החישובי<   
שכ קושי,  יש  אכתי  וא�  גדול  ההנבצמצו<  חה  לפי 

הצפונית הבית    שהחומה  הר  במרחקשל  ש  16–15  ממוקמת  בעוד  מהרמה,  א<  מטר 

מערב -נראה שהיא הגיעה בצפו
ממשיכי< את חומת הר הבית בצפו
 עד הכותל המערבי  

ומ�תבר שהחומה היתה ממש צמודה לו.  ,  כי עד ש< מגיע החפיר  מטר מהרמה  13  רק עד

, וכיו
 שלא מ�תבר  מה ששרטט הרב קור
מ  מטר  2-על כ
 יש להקטי
 את המרווח לצפו
 ב

נמצא שהרווח במערב גדול   , נו�פת על הכותל המערבי שאנו רואי<חומה במערב  שהיתה  


  ! מהרווח בצפו

אגב, חשוב לציי
 שהחפיר אינו פונה לכ�ות את הפינה הצפו
 מערבית של הרמה, וזה  

מחזק את מ�ורת הכותל המערבי, כי א< היתה חומה קדומה שפונה למערב במקביל לרמה, 

מדויק, החפיר היה צרי� להגיע למקו<    500על    500כפי ש�וברי< המשרטטי< ריבוע של  

  הפניה.

מקו<  הא<  מכל  השאלה,  ב  חוזרת   
הצפו חומת  את  עדיי
    2כשמזיזי<  נוכל  מטר 

דשי< למ�ורת על כותלי המזרח והמערב של  וה בקודש הקילהתאי< את מקו< אב
 השתי

  הר הבית?  יהמתח< שה< כותל

  ד. שיא גובה אב� השתייה ומקומה ביח  לפרוכת 

יש למצוא את שיא יותר  לדייק  אב
    הגובה  נראה שכדי  ולראות א< אפשר של  הצכרה, 

. ותחילה יש לעיי
 הא< בכלל השיא להתאי< את מה שאנו רואי< בימינו ע< דברי חז"ל

אפשר לראות שהיא    השל האב
 לפנינו או שאולי הוא נחת�, כי בתמונות של אב
 הצכר

הפ�גה במציאות היא מה  אכ
 ההגיו
 והממצאי< מראי< שחתוכה במערבה ובצפונה. לענ"ד  

   .שרואי< היו< כפ�גה

ודרו< רואי<   זרחכלפי מאזור הפ�גה  מ< אי
 מקו< לה�תפק כי כשמ�תכלי<  במזרח ובדרו

  שהאב
 מתחילה להשתפל באופ
 טבעי.  בחוש

ג< במערב אפשר להוכיח זאת בקירוב בגלל ממצא חדש שאינו ידוע לרבי<. בשנת תשע"ד 

נחפרה תעלה להחלפת צינור מי< �מו� לכיפה. פרטי< על חפירה זו מובאי< באתר של 

. התעלה היתה באור�   28ובמאמר של יובל ברו� ,  /https://tmsifting.org/232בירה  צחי ד

32    ,
מטר מכנגד פינת הצפו
 של הצלע  המערבית של המתומ
 עד השער הצפוני של המתומ

 

  ובהרצאה שנת
 הוא כותב  A Decade of Archaeological Explorationבמאמר באתר אקדמיה    .28

הדבר מוכיח שבאזור , ו�"מ  70–50  �לע מפול� בעומק שלנמצא  בחלק ה�מו� יותר לפתח הצפוני  ש

 38כתבתי במעלי
 בקדש לב עמ'  . ממצא זה מתאי< למה שמשטח הקיי<ע קרובי< לפני ה�ל  זה

(�פר חמישי פרק ה �עי� ב) משמע שלכל אור� ההיכל,   היהודי<  במלחמותב
 מתתיהו  ו��  שמדברי י

השער   את  ו) שמכנה  (ב,  במידות  מהמשנה  ג<  יש  לזה  �יוע  ההיכל.  מפל�  בגובה  היתה  העזרה 

  .
  המערבי דרומי "שער העליו
", וביחזקאל (ט, ב) נראה שהשער הצפוני מערבי נקרא עליו
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מטר מהמתומ
 לבי
 המתומ
, כלומר, היא   7.8והיא עברה בי
 מבנה 'כיפת הנביא' שמרוחק  

מטר ממבנה הכיפה.  בתחילת החפירה, מול פינת   4-5הקיפה את המתומ
 במרחק של   

�"מ מתחת למשטח    40הצלע המערבית נמצאה בתעלה אדמה אדמדמה ('טרה רו�ה') כ

ער� קרקע). יש שלושה   ויקפדיה(  �לע  על  הטבע  בדר�  שנוצרת  אדמה  היא  כזו  אדמה הרמה.  

והעזרה ההיכל  למקו<  התוא<  במקו<  הרמה  באזור  שנעשו  מתועדות    שתיב.  חפירות 

א� ורק את    מצאושנעשו במזרח הכיפה  החפירות האחרות (בשנת תשל"ה ובשנת תש�"ז)  

האפור   הזו   האופיניהעפר  בחפירה  א�  שני,  בית  לאחר  העתיקה  והעיר  המתח<  לעפר 

  כזו   אדמהלכא
 מילוי של  מ�תבר שהביאו    לא  .אדמדמה  אדמהג<    מצאושממערב לכיפה  

, שאי
 �יבה לעשות דבר כזה, ולא עשו אותו בשאר  ההגיו
ממקו< אחר מרוחק, ג< מצד  

ש< הטבעית הנמצאת  אדמהשכ
 היא נראית כ ,האדמה מראה מצד וג<המקומות שברמה, 

  . העול< מבריאת

, מזבחהוא נקב השתי
 של ה  הצכרה  אב
הנקב בש  גור�  הרב  של   ה ברה  צא זה מקשה עלממ

  
מכוו
 כנגד מרכז קדש הקדשי<. מפל� האב
 במקו< הנקב הוא יותר ממטר וצפו
 האב

  3  ההיכל  ממפל�  הנמוכההעזרה,    מפל�  זהוצ"ל שגור
    הרב  ולדעתהרמה,    שטחמ  מעל

ש
 �לע    שהיתהלומר    דשי<, ולכ
 צרי�ואב
 זו בלטה ג< בקודש הקהרב גור
    לשיטתר.  מט

.  הרמה  משטחמעל    מטר  4לגובה של    והגיעהמטר,    35-  30לאור� של    צכרה מהשנמשכה  

"ל דרו< הפרוכת. צבמקו< בו לפי הרב גור
    ,מטר ממערב לאב
  30  נמצאת  הזו  האדמהוהנה  

�ביר כלל שה�לע שהיה גבוה   לאקודש הקודשי<,  ג< א< נאמר שהאב
 בלטה רק במרכז  

ולה לאותו מקו< לא היה קיי< במקו<  כ"כ גד  המטר,  בקרב  4מפני הקרקע של היו< לפחות  

  , חתו� ה   לעאת ה  הוא  הזה  במקו�היינו צריכי� למצוא  ש  מה הרב גור
    יטתהזה. לכ
 לש

  .�לע שמעל אדומה טבעית אדמה  ולא, האפור את המילוי של העפר  עכ"פאו 

את  זו    אדמה למק<   
שאי מוכיחה  ומעלה    3דשי<  והק  דשוקג<   יקו< למ  ממערבמטר 

בתחומי    מצאה האדמה הואנבו    המקו<א< נעשה כ� יוצא ש  כי,  קור
  הרב  אותוששרטט  

, וא< כ
 היינו )28או העזרה (שהיתה במקו< זה במפל� ההיכל כמבואר כא
 בהערה    ההיכל

או עכ"פ א< הכל נעקר, רק ,  אמות  3' שלפי המשנה היה  אוט<'את ה  ש<צריכי< למצוא  

  של העפר האפור.   המילויאת 

דכיו
 ,  למק< את השיא שעליו הונחה הקטורת אלא בקצה הדרומי של הפ�גהאי
  בצפו
    ג<

חומת   את הרחקתמגביל  הצפוני  החפיר  שבמערב קשה לחרוג מהאב
 הגלויה, ומאיד� גי�א  


ומלבד      29, ממילא אי
 להצפי
 מהמרכז, כדי שלא יהיה המרחק במערב גדול מהצפו
.הצפו

  יינת את גבולות ההיכל במדויק.כל זה, רק א< השיא ממש באמצע, הכיפה מצ

 

א לא היה במקו< שנחת� לגמרי במערב או בצפו
 אכתי אי
  גרו�ברג העיר לי שג< א< השיר' אשר    .29

 
ודאות שהשיא של ה�לע לא היה במקו< אחר שנחת� על פני האב
 עצמה, כיו
 שרואי< על האב
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שיא האב
 ש  בוכת  ordinance survey  ועתה נבוא לבחו
 מהו בדיוק השיא. ב�פר של וור

חייב להיות בגובה    השיאזהו הגובה של מרכז האב
.    , אבלמהריצפה  1.46בגובה של  הוא  

כיו
 שבתמונות   וגובה    שוהרואי< שהוא    למעקה  מקביל  מגובה  שנעשושל המעקה  לו, 

  אינו לשיטתו    ג<רואי< שהשיא    בעצמו  וור
  שעשה  אור�  בחת�  ואכ
.  1.60מעקה הוא  ה

גובההאב
  מרכז כדי להראות את   .  
(ו  הוא  שרטטו  האב קו דמיוני  בשרטוט   a-bקונדר 

(
  2ל ה�לע  מהצפו
 עעובר  שמראה היכ
 הפ�גה ומה גובה פני ה�לע. קו זה    המובא להל

ואז פונה לפתח המערה   ,נית של האב
צפושפה המטר מה  8עד   ה ממרכז הכיפה מטר מערב

  2), ונראה מהשרטוט הזה שהפ�גה בחלק הדרומי היא כ1(ראה נ�פחי< ב  שבמזרח ה�לע

  .  30  מטר ממזרח לשפת האב
 המערבית)  3.40מטר מערבה למרכז הכיפה (

ויי<,  א� בשרטוט הזה רואי< רק את גבולו המזרחי של קו הפ�גה. לפ�גה יש רוחב מ�

ובתמונות שצולמו בגובה המעקה, אפשר לראות שהשיא מגיע במערב עד �מו� למקו< בו  

את קו השיא הזה על שרטט   הנ"ל. מיכל�ו
   a -bנחתכה האב
, כחצי מטר מערבית לקו  

 מערבי ביח� מקו< השיא הדרומי  ש  , ומצא)3ראה נ�פחי< ב(שרטוט האב
 של ריצמונד  

. 32  ממערב למרכז  �"מ  244-ו�"מ דרומה מהמרכז,    25הוא  ,  31ריצמונדשל    למרכז הכיפה

 

�ימני חציבה. א� מיכל�ו
 כתב ש�ימני החציבה נמצאי< דוקא בפינה הצפו
 מזרחית, וש< ה�לע 

  בטבעו שפל יותר.

אינו מיצג את גובה הפ�גה. הוא נעשה מזרחה ממקו<   a-b) הקו  2ב  בשרטוט של דלמ
 (נ�פחי<  .30

.
  הפ�גה ולכ
 הגבהי< קצת שוני< משל וור

י< המחברי< את שערי הכיפה.  ומרכז הכיפה מצוי
 בשרטוט של ריצמונד כמקו< המפגש של הקו   .31

א צפוני  כיפה הנראה בצילומי אויר הולמעשה מבחינת ציר צפו
 דרו< יש חו�ר תיאו<. קודקוד ה

בכחצי מטר ממה שעולה מממוצע פינות הגג של המתומ
. כנראה שזה משו< שצלעות הכיפה אינ< 

�ימטריות, והרוחב במזרח מערב אינו שוה לאור� מצפו
 לדרו<. מכל מקו< מבחינת ציר מזרח מערב,  

�"מ. כל זה על פי מיכל�ו
).    5ש  המדידה מקצוות הגג זהה למדידה מנקודת השיא של הכיפה (הפר

רצועת השיא נעשית צרה יותר בצפו
, ולכ
 רואי< בשרטוט של וור
 שנעשה בקו ישר שש< מעט  

  יותר נמו�.  

 תבפינ  נשמרת על ידי הישמעאלי<יה היתה אב
 שנעקרה ממקומה וימיכל�ו
 עצמו �ובר שאב
 השת  .32

זור שקע בצורת טרפז שיש באב
 הצכרה. ה�לע הדרו< מערבית. מיקומה המקורי לדעתו היה באי

בה את מדרש חז"ל שהאב
 של יעקב אבינו נעשתה �ני� לאב
 השתייה. ועוד כתב שהחור   הוא תולה

בקוטר מטר שיש בגג המערב בדרו< מזרח ה�לע תוא< במדויק להיות מקו< שממנו יכלו להשקי�  

גיטי
 ד� נד ע"ב "ודלמא דחזיניה   על הכה
 גדול ולראות שאינו מפגל בהזאת הד< כמו שאמרו בגמרא

  את מקומה של האמה טרק�י
.  ש< בפישפש", ולכ
 יש להציב 

עומד     היא אותה האב
 שעליה  עולה שהאב
 שבלטה  ביומא  והגמרא  א� לענ"ד מ�תימת המשנה 

ההיכל וממנה הושתת העול<. יתכ
 שהגומה בצורת טרפז נועדה למבנה שהיה עליה והראה מבחו?  

בי במקו< של האמה היכ
 מקו<  הצלע המערבי של שקע הטרפז מ�תיימת  כי לשיטתי  
 הבדי< 

טרק�י
, והצלע הדרומי שלה מקבילה למקו< הפ�גה, ואפשר שהיה מוצב ש< הכ
 שהיה בהיכל כדי 

ולגבי החור שבמערה בדרו< מזרח ה�לע, ראשית, מ�קנת   כיפור.  ביו<  להניח עליו את ד< הפר 

הכה
 גדול כי "התורה האמינתו", וג< לא נראה שלצור� כזה יעשו הגמרא ש< שלא צרי� לראות את  
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כשאנו מצרפי< את הדברי< ע< השרטוט של וור
 יש לה�יק ששיא האב
 הוא משטח של  

חצי מטר על ארבע מטר ב�מו� למקו< בו נחתכה האב
 במערב ועד המקו< בו היא נחתכה 

  .33ני< לנו את מקו< השיא בצפו
, כ� שאפשר בעצ< לומר שהחתכי< באב
 ממש מציי

דשי< היתה פ�גת ההר שהיא שיאה של  ודש הקוועתה יש להתבונ
 במקורות, היכ
 בק

  ה, ומה המרחק בינה לבי
 הפרוכת. יאב
 השתי

פשט הפ�וק   נאמר בתורה: (שמות כה כב) "ונועדתי ל� ש< ודברתי את� מעל הכפרת".

פורת, וכ� כתב הרמב"
 בפירושו  מלמד שעיקר מקו< השראת השכינה היה במקו< הארו
 והכ

  ."
  לתורה (שמות כה, ב) ש"מקו< מנוחת השכינה הוא הארו

לכאורה אפשר להבי
 מכא
 שהשכינה שרתה במיוחד רק על מקו< הארו
 עצמו שאורכו 

מובאת דרשה על מה שנאמר    שני< וחצי אמות ברוחב אמה וחצי, א� בגמרא מנחות צח ע"א

  :יכו הבדי<"(בדברי הימי< ב, ה, ט) "ויאר

יכול לא היו נוגעין בפרוכת? תלמוד לומר: ויראו; אי    -ם  תניא: ויאריכו הבדי
יראו החוצה, הא   ויוצאין? תלמוד לומר: לא  יהו מקרעין בפרוכת  יכול  ויראו, 
כיצד? דוחקין ובולטין בפרוכת ודומין כמין שני דדי אשה שנאמר: צרור המור  

  דודי לי בין שדי ילין. 

 

חור בקוטר של מטר. אולי היה לחור זה ייעוד להעמדת הכתלי< על גבי האב
 שאיננו יודעי< היא� 

דשי< ב�מו� לכותל  והאמה של הקודש ע< קודש הק  60נעשתה. לשיטתי, מיקומו הוא ממש במרכז  

ואולי הוא העמוד "בעז" שהיה "על פני    ליו נ�מ� כל הבית.הדרו<, ומתאי< להעמיד בו עמוד שע

  ההיכל" (ראה דברי הימי< ב יג, יז).

זווית החציבה שלה
 תואמות להפליא לחומת הר הבית המזרחית. החת� של המדרגה העליונה הוא    .33

בזווית הניצבת לה  6 לענ"ד דבר זה מביא לבי�ו�   .מעלות מ
 המזרח, והמדרגה הצפונית חתוכה 

הדבר נעשה עוד בזמ
 שנבנתה חומת הר הבית המזרחית על ידי דוד המל� (שהוא בנה את  שערה שה

? שעריה", שהקליר מפרשו שער המזרח כפי שאמר שלא שלטה אומה במעשי ידיו ולכ
 "טבעו באר 

"טבע שער המזרח") החתכי< נועדו כדי לציי
 היכ
 מקו< הפ�גה שיבלוט בקדש הקדשי<. לפי זה 

את העול<,  יחז"ל שהאב
 קיימת "מימי הנביאי< הראשוני<", ולכאורה קשה הרי היא מבר  תוב
 כוונת

  אלא הכוונה היא שדוד ושמואל �ימנו את מקו< הפ�גה שעליו תונח הקטורת.

יחד ע< זאת לפי המידות שאמרנו נראה שהחת� הצפוני שימש ג< כמושב לכותל ההיכל, א� מכל   

  תר נמוכי<.  וה< י  ידות כוי�ודות ההיכל בכל קצותיו, ואיננו רואי< את הי�מקו< נראה שאי
 זה גובה  

".  עד ארעית דתהומא...  רצפה עליונה) אמרו על דוד המל� שהוא קידש את ה"א"זבחי< כד עבגמרא (  

ההנחה שכל    מ�תבר שבאותו זמ
 דוד ג< חצב את כל י�ודות המקדש, ו�ימ
 היכ
 יבנו את כולו.

ו על ידו יכולה להבהיר כיצד מבנה הכיפה שורד כ"כ הרבה זמ
 למרות שכתליו  י�ודות ההיכל הוכנ

אינ< כ"כ עבי< כמו כותלי המתח<. ה�יבה היא שכל פני ה�לע שעליו הונח ג< המתומ
 יושרו עוד  

אקצה חרב כמה  -בימי דוד המל�, ולכ
 למבנה יש י�ודות איתני< מהרגיל (לעומת זה המבנה של אל

  דיה).פעמי<. כ"כ בויקיפ
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    שירי< רבה (פרשה א, ג):במדרש שיר הו 

ר' עזריה בשם רבי    ... שהיתה מצומצמת בין שני בדי הארון  – "  "בין שדי ילין 
יהודה ברבי סימון, למלך שיצא לו למדבר והביאו לו מטה קצרה, התחיל מצטער  
בעצמו ומדחק באיבריו, כיון שנכנס למדינה הביאו לו מטה ארוכה התחיל פושט  
עצמו ומותח איבריו, כך עד שלא נבנה בית המקדש היתה השכינה מתמצעת בין  

  . "יאריכו הבדיםו"שני בדי הארון, משנבנה בית המקדש 

עולה שכל זמ
 שלא הוק< המקדש מקו< השכינה העיקרי היה י<  המדרשממהגמרא ו

בי
 בדי הארו
 שהגיעו עד הפרוכת שהיתה במרחק קט
 יותר מהארו
 מאשר במקדש, כי  

דשי< במשכ
 הוא עשר אמות על עשר אמות ובמקדש הוא עשרי< אמה על ודש הקוגודל ק

הבדי האריכו   
לכ אמה,  וממקו<  עשרי<  שבמקדש,  הפרוכת  עד  נ�  בדר�  עצמ<  את   >

  הכפורת עד ש< היה מקו< השראת השכינה. 

כו לשמות  בפירושו  לגהנצי"ב  עמד    ,  רבינו, משה  ע< משה  דיבר  ה'  מוכיח שכאשר 

דשי<  ודש הקומפני זה נקראה האמה שבי
 ק, ובקודש בי
 הבדי< במקו< בליטת< בפרוכת

ה
  ולדורות הככ
  ו  ., על ש< הדיבור של הקב"ה ע< משהדש בש< 'דביר' (מלכי< א, ו, כ)ולק

) זה  במקו<  העיקרית  תפילתו  את  ומתפלל  עומד  היה  בקדש  הגדול  ולא   
החיצו בבית 

לפרוכת  את הקטורת צמוד  והניח  היות  לו מקו< להתפלל  הקדשי< עצמו, ש< לא היה 

(
השראת    שעד ש< נחשב עיקר מקו<קא במקו< הבליטה ללמד  וונראה שעמד דו,  כדלקמ

  השכינה.

הש  
אב ג<  אלא  הפרוכת  עד  התארכו  הבדי<  רק  שלא  בקייתונראה  שבלטה  דש וה 

  ביומא פ"ה משנה ב: שנינו  , כי�מו� לפרוכתבמכוו
 דוקא דשי<, בליטתה היתה והק

החיצונה היתה פרופה מן הדרום, ופנימית מן הצפון, מהלך ביניהן עד שמגיע  
לדרום, פניו  הופך  לצפון  הגיע  עד שהוא    לצפון,  הפרוכת  עם  לשמאלו  מהלך 

מגיע לארון. הגיע לארון, נותן את המחתה בין שני הבדים. צבר את הקטרת על 
גבי גחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן... משניטל הארון, אבן היתה שם מימות  
הנביאים הראשונים, ושתייה היתה נקראת, גבוה מן הארץ שלשה אצבעות ועליה  

  היה נותן. 

שנה מפרטת את מ�לול ההליכה ומציינת שהכה
 הול� ע< הפרוכת, בלא לציי
 כיו
 שהמ

דשי< משמע שהמקו< הגבוה ג' אצבעות ודש הקוהול� למרכז קהוא ממשי� ושמהפרוכת  

מהאר? שעליו הונחה הקטורת היה ליד הפרוכת בלא שיצטר� ללכת לעברו. ובתו�פתא  

ב(יומא   "פרק  הו�יפו  יג)   ,  
לארו הפהגיע  את  שני  ודח�   
בי ונת
 המחתה  במתניו  רכת 

  .למרכז הליכתולהמש� לא אמרו שיש  כא
ג<  ",הבדי<

  וכ
 מבואר ברש"י (יומא נב ע"ב) שפירש:
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הפרוכת " עם  לשמאלו  למזרח,    -  " מהלך  שמאלו  לדרום  מצפון  שהמהלך 
היתה עד    והפרוכת  ארוכים  היו  והבדים  הבדים,  שני  לבין  החלל  למזרח  לו 

ואחד    - הפרוכת   לצפון  הארון  בראש  אחד  למזרח,  והשני  למערב  אחד  ראשן 
  בראשו לדרום, ואורך אמתים וחצי של ארון ביניהן. 

וצרי� להבי
 למה כתב כא
 שהבדי< הגיעו עד הפרוכת, הרי לכאורה אי
 לזה קשר למשנה   

מקו< ההנחה בי
 הבדי<, אלא משמע שפירש כא
 משו< שפשוט לו  זו, שרק ציינה את  

שמקו< הנחת הקטורת היה צמוד לפרוכת, ולכ
 ביאר שדבר זה תוא< לקביעה מהמשנה  

של הקטורת  שמניח בי
 הבדי< כי הבדי< האריכו, ומבואר שהיה פשוט לו שמקו< ההנחה  

"ואב
 שתיה   :(קדושי< י)חומא  נכ� נראה ג< מהת  צמוד לפרוכת.שהוא על פ�גת ההר היה  

    . 34הארו
"  לפני

נב  (יומא  לבית שני כי לשו
 המשנה ב  ראשו
אי
 כל הבדל בדבר זה בי
 בית  ונראה ש 

הצפו
...  ):ע"ב  
מ והפנימית  הדרו<   
מ פרופה  היתה  לארו
".   "החיצונה  מגיע  שהוא  עד 

.  בגמרא ד� נדכפי שאמרו ש<   שתי פרוכות וזה היה רק בבית שני  הוא הול� בי
ומבואר ש

  
לארו הגיע  "מאי  ומשיבה   ,"
ארו היה  מי  שני  "במקדש  שואלת  ארו
",    –הגמרא  מקו< 

כה בשני הבתי< שווה, ומה שכתוב  יכל מ�לול ההלחו? מזה שאי
 ארו
  ומשמע להדיא ש

  
במשנה "מגיע לארו
" פירושו בי
 שני הבדי<. ו�יו< המשנה הבאה "משניטל הארו
 אב

נשארה אותה  אב
 היתה ש<, כלומר  ארו
 עכ"פ  ניטל הלכ� שאע"פ שהיתה ש<" הוא פירוש  

  .
. מקו< קדש י
 שהבדי< ה< על מקו< הבליטה נחשב שהארו
 מונח על האב
י עצ< הענאב

ר של הגחלי< מועט, ונראה שלפי הבליטה שהיתה בבי
 הבדי<  ואההקדשי< אי
 בו חלונות ו

   .ח את הקטורתמהו המקו< שעליו יניצמוד לפרוכת יכל הכה
 לדעת  

י
 הזה מוב
 לפי מה שהבאתי לעיל שכשהוק< הבית נתפשטה עיקר הקדושה  יכל הענ

דוקא ש<  של הקטורת  במקו< הפרוכת דיבר הקב"ה ע< משה וההנחה    והדביר.  עד הפרוכת

  שראל כחיבת חת
 וכלה. יי
 הגדול של חיבת הקב"ה לע< ימדגישה את הענ

  
  �"מ   50-, לכ
 נראה שהפרוכת היתה כצמוד לפרוכתאי אפשר להניח את הקטורת  אכ

שהפ�גה היא חצי מטר עד �מו� למקו< החציבה שבאב
 נראה , ולפי האמור לעיל  פ�גהמה

 

יש מחלוקת בראשוני< היכ
 עמד גו� הארו
, א� מקו< גו� הארו
 אינו נוגע לנידו
 דיד
 שכ
 לכל   .34

 
הדעות הבדי< התארכו עד הפרוכת. אכ
 הרמב"< בהלכות בית הבחירה פרק ד מתייח� ג< לאב

ו< וכתב "אב
 היתה בקדש הקדשי< במערבו שעליה היה הארו
 מונח", א� הרמב"< לא מדבר על מק 

הנחת הקטורת שהוא לפי המשנה ליד הפרוכת. הרמב"< מניח מ�ברה או מחמת פירושו לתנחומא  

שעיקר האב
 היתה במערב שכ
 ש< השכינה שורה. אי
 הכרח שהמציאות תתישב ע< הנחה זו, וג<  

  
יכול להיות שכיו
 שה�לע ש< בעומק שעליו היה האוט<, זה נחשב שהאב
 במערבו כי לאחר מכ

שכתב "ועליה הארו
 מונח" הוא מ�קנה מוכחת ממה שאמרו במשנה שמשניטל עכ"פ מה    יש תהו<.  

הארו
 אב
 היתה ש<, וזו אכ
 המציאות ג< א< עיקר האב
 הוא במערב דכיו
 שהבדי< התארכו עד  

  לש< שפיר אומרת הגמרא שהארו
 מונח על אותה אב
 שעליה מניחי< את הקטורת.  
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בי
 הבדי< בדרו< הוא  �יו< הפ�גה הזו  ומערבה ממרכז הכיפה.    1.9צריכה להיות    פרוכתהש

  �ימ
 היכ
 מקו< הנחת הקטורת. היה ה וזה שהאב
 מתחילה להשתפל

כפי שאמרנו לעיל   בי
 מבנה  י  51.72בהתא< לאמה של  ומעתה  ש התאמה מופלאה 

את תחו<  מפליא  ק  והכותל הצפוני והדרומי של המתומ
 מתחמי< בדיכ
  שהכיפה למ�ורת  

תחו< המזרחי של ההיכל נמצא בקצה הכותל המתומ
 המזרחי  ג<  .  , וכנ"לההיכל ע< האול<

  , וכותל המתומ
 כיפה אינה כוללת את האול<)(ולא כפי שיוצא מהשרטוט של הרב קור
 שה

  
נמצאת    כיפת השלשלתואת תחו< ההיכל המערבי.  בצד דרומי של הצלע המערבית מציי

  . על מקו< המזבח

מטר מערבית למקומה בשרטוט של הרב קור
,    2נמצא לפי זה שמקו< הפרוכת הוא  

    .השרטוט שלומטר דרומה מ 2וממילא אי
 קושי במה שהזזנו את החומה הצפונית 

 למרווח המערבי יח�י  מטר כצמצו<    2  הרווחנו רקשל הפרוכת  מערבה    בהזזהוא� ש


אנו משתמשי< באמה של  למעשה יש כא
 רווח גדול יותר, כי , שבשרטוטי< של הרב קור

הקודשי< לכותל העזרה  המרחק ממרכז קודש. �"מ כמו הרב קור
 �57.4"מ ולא של  51.7

מבפני<    ימערבהאמה בעוד שהמרחק מהפרוכת לכותל העזרה    67.5מבפני< הוא  הצפוני  

שבעקבותיה< משתנה הרווח בצורה לא �ימטרית,    אמה  20אמות, וזה הפרש של    48  הוא

  
�"מ    5.7
 שהקטנו את האמה בו�"מ, וכיו  20הרווחנו    ב�"מ אחד  אמההכל הקטנת  ע<  לכ

מטר, ולכ
 ב�ופו של דבר המרווח בצפו
 גדול מהרווח במערב בצורה    1.15הרווחנו עוד  

  . מטר 1.5 -ניכרת 

    ה. עובי כותלי העזרה

, נמצא  כפי שביארתי  בצלע המזרחי של הפ�גהת  יש לעיי
 הא< כשאנו מציבי< את הפרוכ

נזכיר מה שביררנו במאמר חפיפה בי
 כותל העזרה לשפת הרמה המזרחית. לצור� זה את ה

  35.עובי כותל העזרה) בעני
 51מעלי
 בקדש (גליו
 לט עמ' אחר ב

שו  היו  לא  שה<  נראה  ומזה  הכתלי<,  עובי  את  כלל  פירטה  לא  בכל  והמשנה  י< 

שאלה  בזכרו
 אהר
 ד� צט) ד
    תדש (במהדורוהכיווני<. המהרי"ט המובא ב�פר דר� הק

ו מתאי< לגודל  אינו  בכפולות חמישי<אי� יתכ
 שאור� העזרה הוא מ�פר אמות שאינו  

אמה, צ"ל    187המשכ
 שכל מידות חצרותיו ה< כפולות של חמישי<, וה�יק שלגבי האור�  

ל משלימי<  גדול   200-שהכתלי<  שההיכל  כפי   
המשכ חצר  מאור�  כפליי<  שה<  אמה, 

פי שני ולגבי הרוחב,  יבאורכו  ל (עמ'  <.   
גליו ) שהוא  73כתב הרב קור
 במעלי
 בקדש 

אמה, פי שלוש מחצר המשכ
 (והוצרכו להגדיל כ� בגלל המזבח    150  -משלי< ע< הכתלי< ל

ג< במקדש עצמו  אמה כנראה בגלל שלא יהיה כבש).    100ע< הכבש. בבית שלישי הוא רק  

 

35.   
  .37בקודש גיליו
 לט החל מעמ' ראה מש"כ בעניי
 זה במעלי
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של החצר ה<    100על    50אמה הוא בתו�פת הכתלי<, ומ�תבר שג< במשכ
    100על    100


  36. בתו�פת עובי עמודי המשכ

לכ
  אמה,    135אמה על    135רה זהה לגודל עזרת נשי<  אנו רואי< שרוחב העזוהנה  

אמה ג< בעזרה וג< בעזרת נשי<, דכל דתקו
 רבנ
 כעי
 דאורייתא  150נראה שיש להגיע ל


  .תקו

באופ
 שווה,  נחלק את עובי הכתלי<? בצפו
 ובדרו< �ביר שיש לחלק<  א< כ
  כיצד  

אי
 �יבה לחלק בזה בי
 שני  , כי  כל כותלאמות לעובי    7.5בי
 בעזרה ובי
 בעזרת נשי<  

מהרדב"ז) עולה   
(וכ נראה    37.הכיווני<  ובמערב  במזרח  האמות  חלוקת  לגבי  שעובי  א� 

 מו שיש הבדל של אמה בי
 כותלי ההיכל לכותלי האול<, כ  ,והוש  הכתלי< לא היה בהכרח

אמות   5יש הבדל בי
 המערב הקרוב יותר לקדושה מאשר המזרח, ולכ
 נראה שיש לתת  כי  

, ואת השיעור המשלי<  <אמות לכותל המזרח של עזרת נשי  4-לכותל המערב של העזרה ו

של    187על   להשלמה  (שח�ר  העזרה  (שח�ר    8עוד    13של  נשי<  עזרת  ושל  אמות), 

באמצע. לפי זה יוצא שרוחב חומת לכותל העזרה שאמות) נצר�    11עוד    15להשלמה של  

ואת עובי הכותל של עזרת נשי< והוא   העזרה המזרחית כלל את עובי הכותל של העזרה

שער ניקנור  שיותר ולומר  כתבתי שנראה לדייק    ובאותו מאמר במעלי
 בקודשאמה.    19

לכלוא בתוכו את השמש,  שיתקיי< עניי
 'החמה מצמצמת בו' דהיינו  אמה כדי    18.80היה  

נו אמות (מחצית מעובי חומת הר הבית שא  4.20חומת עזרת נשי< היא  זה נאמר שולפי  

(
   .רואי< במדידות של ימינו, וכרוחב הכותל שמצא ייבי

כאשר   אמה  קפ"ז  על  קל"ה  היא  שהעזרה  יאמרו  שחז"ל  מ�תבר  שלא  להו�י�  ויש 

מביא למ�קנה שלא רק שער ניקנור   המדידה היא רק על פי חריגת השער לפני<. דבר זה

כתב שבית    תתיהויו�� ב
 מאלא כל חומת העזרה היתה בעובי זה, ולכ
 היו בה לשכות.  

יתכ
 שבשער עצמו היתה תו�פת שנראתה כבית   אמה, א< דבריו נכוני<  30השער היה  

אמה כי נראה לפי הגובה שכתב    20(א� יתכ
 שכוונתו ל  השער לכיוו
 עומק עזרת נשי<

 

  5-עמודי<, ונראה ש  11אמות, ויש    5בברייתא דמלאכת המשכ
 פ"ה כתבו שבי
 עמוד לעמוד היה    .36

אמות הוא המרחק בי
 אמצע עמוד לאמצע עמוד בכל עמודי האמצע, אבל בעמודי הקצוות היה 

אמר שבאתר ילכ�ו
 במאמות בי
 אמצע העמוד לקצה העמוד החיצוני, ולא כ]פי שכתב מ  5מרחק  

שלו שג< בעמודי< החיצוני< המרחק הוא לאמצע העמוד. לפי דבריו יוצא דבר משונה שהמרחק של 

  אמה הוא בי
 אמצע עמוד שבקצה לאמצע עמוד שבקצה. 50

) שנראה שזהו המקור לדברי הרדב"ז (ב, תרצא) 73כ� כתב הרב קור
 במעלי
 בקדש גליו
 ל (עמ'    .37

יפה הצפוני כדי שלא נהיה בחשש של כני�ה למקו< כותל העזרה,  מכותל הכ אמה  40שיש להרחיק  

אמה. הרדב"ז כתב    135אמה משני צדיו להשלמת    32.5אמה, ויש    70כי רוחב ההיכל במקו< הצר  

  .150-אמה כדי שיושל< רוחב העזרה ל 7.5אמה בגלל ששיער את הכתלי< ברוחב  40להרחיק 
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  18.8אמות על  10, ומכל מקו< רק החלק שהיה ברוחב שיש לו בזה חילו� בי
 אמה לרגל)

   .וא כרוחב כל חומת העזרה, והנחשב גו� השער

   "מ   51.72ו. התאמת הממצאי� לאמה בת 

הכל  שמטר מערבית למרכז הכיפה, נראה    1.90  הפרוכת במרחקאת    לאחר שהעמדנוועתה,  

(ולא   מטר  80הוא  הכיפה    לקודקודהמזרחית  המרחק משפת הרמה  לפי צילו< אויר  .  מתאי<

. ואנו אמות  158.4, שה<  מטר   81.9  שהצבנו  ), ועד הפרוכת38כפי שכתב באוצר ירושלי< 

כי חז"ל,  לדברי  מתאימי<  הדברי<   
שאכ פי   רואי<  על  העזרה  ל�ו�  מהפרוכת  המרחק 

האול<,   11כותל ההיכל,    6ההיכל,    40אמה טרק�י
,    1אמות (  139ז) הוא   המשנה (מידות ד,

כפי שביארנו,  אמות    18.80), וא< כותל העזרה המזרחי היה  39העזרה   76כותל האול<,    5

 ממערב �"מ    30  כותל העזרה במקו< המדרגות מ�תיי<אמות. ולפי זה מול    157.8  יוצא

   .1כותל הרמה, והיא אכ
 מכו�ה כפי שנראה בתמונה שבנ�פחי< אל

  
א� א< נל� לפי אמה קטנה יותר נצטר� להגדיל את רוחב חומת העזרה בהתא<. כיו

ות, כל שינוי של אור� האמה ב�"מ אחד  אמ  139שאור� העזרה מחומתה עד הפרוכת הוא  

�"מ נצטר�    �48"מ. לפי זה יוצא שלפי אמה של    139-מצרי� שינוי רוחב חומת העזרה ב

מטר, וזה    15  מטר צ"ל שרוחבה היה   9ובמקו<  מטר לרוחב חומת העזרה,    5.14להו�י�  

מדאי גדול  שיעור  לנראה  כלל  יתאי<  לא  שזה  קשה  ובעיקר  צריכות ,  שהחומות  הנחה 

< אמה של אי אפשר להתאיאמה,   350 –להשלי< את גודל המקדש לכפולות של חמישי< 

של העזרה ועזרת נשי< כי באופ
 כזה לא נשארת  הזה  להשלמת מ�פר האמות    �"מ  48

  40. אמה  350 -היתרה לחומה המערבית והמזרחית להשלמה 

לפני �"מ יצא ששטח העזרה בלי החומה מ�תיי< מטר    57.4וא< נל� לפי אמה של  

אינה חופפת לכותל    יוצא שהיאשתי לשכות של השער,  כיו
 שבחומה היו  שפת הרמה, ו

 

מטר, האב
    73) כתב שהמרחק מהרמה עד שפת האב
 המזרחית הוא  319-320באוצר ירושלי< (עמ'    .38

מטר ממערבה, יוצא שממרכז הכיפה לשפת הרמה לדבריו    5.20מטר ומרכז הכיפה    13.18היא ברוחב  

מטר, א� המרחקי< שכתבתי ה< על פי מיכל�ו
. יש להבהיר שמרכז הכיפה אינו זהה למרכז    81הוא  

  ומי ממנו.האב
 אלא כמטר מערבית ודר

  .22, בי
 האול< למזבח 32, המזבח 11, עזרת כהני< 11עזרת ישראל   .39

�"מ שלפי ההנחה   48-ר' אשר גרו�ברג (במאמרו בתחומי
 טז) הקשה על ה�וברי< שהאמה קטנה מ  .40

שכותל המזרח של הר הבית במקומו של כותל המתח< יוצא שהמזרח גדול מהדרו<, ועל ה�וברי<  

אמה של הר הבית. והרב אלקנה ליאור    500-הקשה שהעזרה חורגת מתחומי ה�"מ    44שהאמה היא  

קודש') מקשה עליה< שלפי זה יוצא שמקו< החומה המערבית אינו בשולי ההר.    של  ה'אמ(ב�פרו  

מדויק, ולענ"ד על פי חייבי< להיות תחו<    500על    500-רק לפי ההנחה שה  
א� קושיות אלו ה

, ורק לא פחות  500-< יכולי< ואפילו צריכי< להיות ג< יותר מהדקדוק מהמשנה ומ�ורת הכותל ה 

  עלי
 בקודש גליו
 לט, ולכ
 מהדברי< האלו אי
 עליה< קושייה.כפי שביארתי במ 500-מ
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הרמה נבנתנה המ�ורת ש  , וזה כבר הראינו לעיל שאינו �ביר בגללויוצאת ממנה הרבה  הרמה

, ובודאי אי
 מקו< למה שחישבנו שרוחב על י�ודות כותל העזרה כדי שלא יתקרבו אליה

  .אמה  18.8חומת העזרה צרי� להיות 

מטר,   10על    40ועוד יש להעיר, שעל הרמה ישנ< שני בורות מי< בצורת מלב
 מאור� כ

  .
לתו�    הרבהבורות המי< חודרי<  שני    57.4לפי אמה של  אחד בדרו< מזרח והשני מצפו

לא מוב
 למה הוא נחפר בצורה כזו שאינה  ווהדרומית מגיעה עד �מו� לאול<,  העזרה,  

, ולא מ�תבר שהבור פונה כלל לעזרה  נכנ�תלא    אמההבצפו
    �"מ,  48של  לפי אמה  נוחה, ו

שמצפו
 להיכל    28ובפרט יקשה לפי מה שהראיתי לעיל בהערה    .לעזרה מבלי להכנ� בה

היתה העזרה במפל� ההיכל, דודאי מ�תבר שהמי< צריכי< להכנ� לש< כדי שיכול לשוטפה 

ת הבורות, הדרומי אינו נכנ� לעזרה יש הגיו
 רב בצור  ,51.72לפי אמה של  אבל  בנוחות.  

אלא בעיקר בשני מקומות, האחד מצפו
 מערב המזבח, והשני מדרו< מערב המזבח, ואינו 

מגיע לאול<, ונוח לנקז לבור הזה את הד<, והצפוני מביא מי< לחלק העליו
 של העזרה 

  . שהיה ממול ההיכל

יל�ו
 שיא גובה הצכרה  מפל� העזרה. לפי המפה של ונוכל לחשב את  גובה הצכרה  לפי  

לפי זה לכאורה א�  ,  741גובה ה�לע במקו< המיועד לעזרה הוא  הוא שיער שו  743.7הוא  

ההבדל בי
 מפל� בעוד ש  ,מטר  2.70רק    יוצאח�ר לנו יותר מחצי מטר הצכרה כי ההפרש  

  חלל לחצו? מהטומאה.   , וג< צרי�מטר)  3.1אמות (   6העזרה למפל� ההיכל לפי המשנה הוא  

ציי
 שבשנת תשל"ה נעשתה חפירה מצחי דבירה  פשר להתאי< את הגבהי< בנקל.  א� א

, וא"כ גובה ה�לע ש<  מטר, ולא הגיעו בה ל�לע הא<  2באיזור כיפת השלשלת לעומק  

הוא    41. מטר  741אינו   הפ�גה  גובה   
מיכל�ו של  חישובי<  פי  יותר 744.7על  כמטר   ,


, מטר מתחת למפל�  741.6מממזרח להיכל היה  מפל� העזרה  לפי דרכנו  , לכ
  42מויל�ו

   .הרמה, ולא נמצא בשטחה כל �ימ
 (�לע או אדמה טרה רו�ה) שמערער את ההנחה הזו

 

הוא מציי
 שמצאו רצפות מבית שני, והדברי< מתאימי< למ�ורת הכיפה שהיתה ש< רצפה מעל    .41

  חלל.

הרב קור
 (מעלי
 בקדש לב מ' . ו745.05שהגובה הוא   מיכל�ו
  של  החישוב  מובאדש יא  ומעלי
 בקב  .42

) כתב להשיב על דבריו שלא מ�תבר שמודדי< מומחי< טעו, א� מיכל�ו
 כבר הראה שמקור 68

, וגובה 742.24הטעות ברור, ואי אפשר להתווכח על זה. וור
 כותב שגובה הרמה בשפה המזרחית  

  
. 743.7לכ
 יצא לו גובה האב
  ),  ordinance survey  �"מ מעל ריצפת הרוטנדה (כ"כ ב   1.46האב

 �75"מ מתצלו< אויר של היו<, יש    25א� יש דברי< שהוא לא התחשב בה< (מלבד ההבדל של כ

  : �"מ הבדל)

  הפרש הגובה שנו�� בי
 השפה המזרחית של הרמה לכני�ה למתומ
.. א  

  �ביב ה�לע.הגובה שנו�� על המשטח בתו� המתומ
 בגלל רצפת הרטונדה ש. ב  

  (גובה המעקה נבדק על ידי חוקר מצרי).    1.60  -רואי< בתמונות שגובה הפ�גה הוא כגובה המעקה  .  ג  
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מעלות של חצי אמה,   19היה שמדרו< להיכל מפל� הר הבית לפי 'מלחמות היהודי<' 

 . 736.7  מפל� הר הבית, וזה מביא למטר  �8''מ ה<    51.72  מדרגות ההיכל לפי אמה  12וע<  

  
יש ש�וברי<   ., והגבהי< מתאימי<מ'  736.36נמצא בגובה  לפי ויל�ו
  קדקד קשת ויל�ו

עליו
 ה. מפל�  והיה מקו< הכני�ה להר הבית ממערב  עברה אמת מי<  קשת ויל�ו
  מעלש

כ
  ו  736.87של מי<   נכנ�ה לתו� הר הביתא<   מפל� הר הבית �"מ מעל    30-כ  האמה 

. מצפו
 לכיפה בשטח  < שהמי< נכנ�ו בכלל מצפו
 הרמה, א� יש ש�וברישמדרו< להיכל

יכולי<  זה, א� מ�תבר שבהר הבית  המיועד להר הבית נמצאי< �לעי< הגבוהי< מגובה 

שבה< �לעי< גבוהי< מהמפל�, וכפי שהמזרח נמו� מהדרו< והמערב, כ�   מותלהיות מקו

ו בעזרת נשי< או  הצפו
 יכול להיות גבוה ממנו, אבל לא מ�תבר שהיו משטחי �לעי< כאל

(היו< לפי ויל�ו
   737.3  –מטר מתחת למפל� העזרה    4.30בחיל. מפל� עזרת נשי< היה  

) ולפי האמה שלנו וההנחה שהמקדש היה כרוחות העול<, אכ
 לא נמצאו �לעי<  738.6הוא  

    43ג< באיזור העזרות וג< באיזור החיל. 


זה עלו ראיות שמחזקי< את מ�ורת הכיפה וכותל המערבי.   בתו� כל הלימוד בעני

  
התאמת גודל הכיפה לגודל ההיכל בצורת מדויקת מחזקת את המ�ורת שהיא באה לציי

את מקו< ההיכל. וצורתו של החפיר הצפוני מחזקת את מ�ורת הכותל המערבי. אפשר 

ת במרכז ק"ק  לתמצת את הראיות למיקו< המדויק של מקו< הנחת הקטורת �מו� לפרוכ

"ראש  בצורה הבאה. מקו< זה אינו יכול להיות דרומי או מזרחי מהשיא של האב
 בגלל  

כלומר שהאב
 וכל ההר הולכי< ומשתפלי< ממקו< שיא האב
 לדרו< ולמזרח. והיא   ההר"

ג< לא יכולה להיות במקו< שונה ממה שהצבנו לכיוו
 מערב או צפו
 בגלל הגבולות שנמצאו 

ממערב לכיפה, שמגבילה את התחו< המערבי,    5  -4לומר האדמה שנמצאה  , כ" ביב  ביב"

והחפיר הצפוני שמגביל אותנו לתחו< הדרומי של פ�גת האב
 כדי שהצפו
 של הר הבית  

המזרחית,   הרמה  חומת  שבי�וד   
האב ממצא  ג<  לכ�  מ�ייע  מהמערב.  גדול  וכ� ישאר 

, כל גבולו �ביב �ביב  ראש ההרעל  (מג, יב): "זאת תורת הבית  מתקיימת נבואת יחזקאל  

  קדש קדשי<, הנה זאת תורת הבית".

 

אמנ< מיכל�ו
 כתב לי שג< החשבו
 שהוא עשה בעבר לא מדויק בגלל חו�ר בנתוני< מדויקי<   

ובה של כשבאי< ממזרח. למעשה אפשר לחשב במדויק לפי גובה הכני�ה המערבית של המתומ
. הג

(צילו< אויר שלו בגובה   742.82הרמה לפני הכני�ה ש< הוא לפי צילו< אויר של אורי אובזב�קי  

�"מ הנובע כנראה מחישוב גובה פני הי<). בצילומי<    26. הבדל מויל�ו
  742.51השפה המזרחית הוא  

בה אי
 �"מ לפני הכני�ה (מלבד הבליטה במפת
 עצמו ש  14של    רואי< שיש במבוא המערבי הגבהה

�"מ של הריצפה �ביב ה�לע,    15להתחשב כי השטח חוזר ויורד לגובה המבוא), וכמו כ
 יש הגבהה  

    .�744.7ה"כ  -1.60וגובה המעקה הוא כגובה הפ�גה 

43.    
באיזור המיועד לחיל שמצפו
   738.2בולטי< בגובה    מיכל�ו
 שיש �לעי<  לשיטת ר'כ
  מה שאי

ר של טוביה שגיב בתחומי
 כח כתוב שהוא באזור עזרת נשי< , במאמ 27לעזרת נשי< (באזור בור  

  ).שאינו כ
 493לפי הרב קור
, אבל רואי< בשרטוט שהוא עצמו מציג בעמ' 
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   יכו�. ז

מוכח ששיעור האמה אינו    בדרו< הר הביתבי
 החומה המזרחית למערבית    מהמרחק  א.

  אמה. �500"מ, שא< לא כ
 רוחב הר הבית יעלה על  56-גדול מ

מקו< השיא של מדברי חז"ל עולה שה�לע שעליו הונחה הקטורת בלט �מו� לפרוכת.   ב.

  מטר מערבה למרכז הכיפה.  2 – 2.5 נמצא האב
 כיו< הוא

להוות �ימ
 היכר  שמבנה הרמה תוכנ
 על ידי יהודי<  העולה מרדב"ז  על פי המ�ורת    ג.

כותל העזרה באופ
  למקו< העזרה גבול  על  נבנתה  , מ�תבר ששפת הרמה המזרחית 

ורק בפינה הצפו
 מזרחית של העזרה  ובכ� היא תשמר מביזוי,  ,  ברובה  שהיא תכ�ה אותה

לממצאי< שהתגלו תחת כותל הרמה  תאי<  . הדבר מלכותל הרמההניכרת  תהיה חפיפה  

  .בשלושה מקומות חפירה

, לקצר צלע  נצטר� להעמיד את כותל העזרה מחו? לכותל הרמה  �"מ  56של  י אמה  פל  ד.

אמה שהוא    350של    שלי< למ�פר עגולמ  אינו  י<עובי הכתלשל עזרת נשי<, ולומר ש

הדרומי פולש לשטח העזרה בצורה לא  לפי אמה כזו בור המי<  ,וכפולות של חמישי<

    .הגיונית

תלי המזרח ולא ישאר עובי מ�פיק לככותל העזרה רחב מדאי,  �"מ,    48לפי אמה של    ה.

בור המי<  ו  ,והמערב להשלי< למ�פר העגול כזו  אינו מגיע  לפי אמה  לשטח הצפוני 

  ., למרות שראוי שיכנ� בהעזרהה

ה, למ�ורת  יבי
 מקו< השיא של אב
 השתייפה  התאמה    נהיש�"מ    51.72  שלאמה  לפי    .ו

הבורות   .אמה  350  –תחו< העזרות    מ�פר עגול שלשכותל הרמה מתח< את העזרה, ול

תחו<   את  הכיפה מתחמת  וג<  בדרו<,   
וה  
בצפו  
ה הגיונית  בצורה  לעזרה  נכנ�י< 

  ההיכל במדוייק.

הפתרו
 ל�תירה שבי
 שיעורי נפח לשיעורי אור� בכל התורה הוא על פי דברי הקליר    .ז

מ�קנה העולה מזה ל  י<מוביליבש. ממצאי< רבי<  ש�את הלח גדולה בשליש מ�את ה

  �"מ.  51.72היא אמה ש

מקו< פ�גת  ממזבח  ה  מקו<נוכל לחשב את  כל פרטי החשבונות  .  ג< א< לא נקבל את  ח

  . אב
 השתייה על ב�י� שיעור האמה הנ"ל

ט. התיאו< המדויק לגודל הכיפה מב�� את מ�ורת הכיפה, וצורת החפיר הצפוני מחזקת  

  את מ�ורת הכותל המערבי.

  הכיפה  של המערבי הפתחטר מערבה ממ 5–4שנמצאה במרחק של  דמה האדמה האדמ   .י

 מקו< היא    שהצכרה  ור
גהאפשרות שהעלה הרב  על    ומקשה,  הכיפה  מ�ורת  את  מחזקת

לגבי העולי< להר הבית    י
ילענ המזבח.   יש השלכה מעשית  אותו  זה  כשה< מקיפי< 
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נכוני< דברינו, אי
 כא
 הוראת הלכה למעשה, אלא הצעת דברי<. ג< א<  א�  במערב.

ברמת הדיוק הנדרשת לזיהוי מקו< במזבח, והא<   יש לעיי
עדיי
 בנות לגבי הקרבת קר

  .�טייה של �"מ בודדי< מעכבת 

  תצלומי י ודות כותל הרמה המזרחי  –נ פח א 

  . הרמה המזרחי של האבני< שנראו מתחת לכותל להל
 תצלומי

פינה  בתש"ז  בשנת  ג'ונ   שצולמה ע"י  תמונה  .  1

  הרמה.דרומית של המדרגות שבמזרח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. תמונה שצולמה  2

 מחפירה שבוצעה

 30-כ תשל"א תבשנ

מטר דרומה מהפינה 

. מזרחית-הצפו�

רשות העתיקות:  
- תיק פ/י 

הר [ x/5/1</ה/
  הבית �ודי]. 
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', ככל הנראה ממרכז מזרח   תמונה של גאליהו קורנפלד המובאת ב ו# 'חצרות בית ה' .  3

 �  תשל"ב.-תשל"אהרמה, מהשני
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  שרטוטי פ גת אב� השתייה –נ פח ב 

לפי שרטוט זה מקו� הפי גה    .שרטוט של אב� הצכרה ע� חת� אור� של וור� וקונדר  .1

  .asהדרומי הוא במקו� בו כתיב� האותיות 
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דלמ�   י�השרטוט.  2 הגובה שמוצג בתמונה השנישל  חת�  נעשהי .  מזרחה  ה  ביח     מעט 

  .  �, ואינו מייצג את גובה הפ גהלשרטוט של וור
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ציו� מקו� הפ גה שהו י# מיכל ו�. (מודגש בקו אפור). 3  �ריצמונד, ע . השרטוט של 

  התמונה מוטית ככיוו� רוחות העול�. הצד העליו� הוא המזרח.

  

  



 

  ף תש"אלול  –מ  מעלין בקודש 99999999

  הרב צבי שלוה

  גדרי המצווה ואופ� קיומה בימינו  - מורא מקדש

  בלב ובמעשה   -א. מורא 

  שורש כל היראות   –ב. יראת ה'  

  . יראת ה' 1  

  2 �  . יראת חכמי

  3 �  . מורא אב וא

  . מורא מל� 4  

  . מורא שבת 5  

  ג. מורא וכבוד 

  החורב�   לאחרד. מורא מקדש 

  ה. מורא מקדש מחו� לעזרה 

  ו. דעת הרב קוק על מורא מקדש 

  ראוי לקיי� היו� מצוות מורא מקדש?   כיצדז. 

   ו# דבר ח. 

  

הכמיהה להשבת השכינה לציו
 ו�דר העבודה לירושלי< הייתה תמיד בלבות ישראל, כמו�ה 

בתו� השאיפה ליציאה מהגלות הקשה. ככל שאנו מתקדמי< במהל� הגאולה, ההתייח�ות 

בר קובעת  ועבודתו  מחייבת למקדש  זו  מבורכת  התקדמות  תאוצה.  וצוברת  לעצמה  כה 

לימוד, בירור וזיקוק. אחרי שנות הגלות זכינו שהאהבה, הדבקות והשמחה, מקבלות את  

מקומ
 הראוי בעבודת ה', וודאי יהיה לה
 מקו< חשוב ג< בעבודת ה' בבית המקדש. א�  

� לבית המקדש על אחת  כמו בכל דבר, האיזו
 ומציאת שביל הזהב היא עבודה רבה, וביח

  כמה וכמה. ולכ
 בגישתנו אל הקודש חשוב לברר מה מקומה של היראה בבית המקדש.  

  בלב ובמעשה  -מורא א. 

התורה מצווה על מורא מקדש בפרשת קדושי< (יט, ל) ושוב בפרשת בהר (כו, ב): "את  

  אני ה'".  ומקדשי תיראושבתותי תשמורו 

כא (עשה  ב�ה"מ  בלב  הרמב"<  וראשונה  בראש  מתבטא  מקדש  שמורא  כותב   ( – 

בנפשנו משא הפחד" בבואנו   , "שנשי<  לבבינו  "כדי שיתרככו  (רנד):  החינו�  זאת  ומבאר 

 ... וגדר זאת היראהאליו". לאחר מכ
 מביא הרמב"< את הגדרי< המעשיי< של יראה זו: "

  וכו' ". לא יכנ� להר הבית במקלו ובמנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו

כדי להבי
 את מצוות מורא מקדש, ואת היח� והמשקל של כל אחד מהצדדי< המוזכרי< 

  כדאי להתבונ
 במצוות יראה אחרות. 



ה    הרב צבי שלו

100100100100 

  שורש כל היראות –ב. יראת ה' 

השורש של כל מצוות היראה זו מצוות יראת ה' וממנה משתלשלות כל מצוות היראה של  

  ה להל
.מי שמייצג ומבטא את אותה היראה, כפי שנרא

  יראת ה'. 1

והרמב"< מונה אותה כמצווה הרביעית   ה'  יראת שמי< היא השורש של כל עבודת 

  פר המצוות:ב�

יתעלה ולהפחד ממנו יראתו  נהיה    ,והמצוה הרביעית היא שצונו להאמין  ולא 
את  "והוא אמרו יתעלה    ,אבל נירא ביאת ענשו בכל עת  ,ככופרים ההולכים בקרי

    )מצות עשה ד , פר המצוותב"ם, ס(רמ    ."להיך תירא-א ה'

  חכמי� . יראת 2

ה'   ג< למלמדי תורת  יראה  נגזרת מצוות  רבי עקיבא   –מיראת שמי<    החכמי<, כדרשת 

חכמי< ה< הצינור   ,כלומר  ."לרבות תלמידי חכמי<  -את ה' אלהי� תירא  : ")ב"פ�חי< כב ע(

מצווה זו באה יחד   י�ודה ביראת שמי<.  מפניה<המעביר לנו את תורת ה' וממילא היראה  

  ., כפי שמבאר הרמב"< ב�פר המצוותע< המצווה לכבד את החכמי<

והוא אמרו    ולגדל אותםולקום מפניהם    לכבד החכמיםוהמצוה הר"ט היא שצונו  
קימה    –   " והדרת  -  תקום "שון ספרא  ול  ", מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"  ית'

וזה כי    , דע שיש בכבוד דברים מיוחדים ונוספים על התלמיד  ...שיש בה הידור
לכל חכם   חייב  גדולה על הכבוד שהוא  בו תוספת  יש  רבו  כבוד התלמיד את 

שהם כבר בארו שחוק רבו עליו יותר גדול מחוק  ויתחייב לו עם הכבוד המורא.  
  ) מצות עשה רט (שם,    .לכבדו ולירא ממנו  אביו שחייבו הכתוב

3 �  . מורא אב וא

שלשה שותפי
 ה
  ): "בל ע"קידושי
 ג< היח� להורי< הוקש ליח� לקב"ה: כדברי הגמרא (

בזמ
 שאד< מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש    .באד<: הקדוש ברו� הוא, ואביו ואמו

  .  "ברו� הוא: מעלה אני עליה< כאילו דרתי ביניה< וכבדוני

נעו? בתורה שהיא קניינ<, ואילו שורש מורא אב וא<   שורש מורא תלמידי חכמי< 

איש אמו 'נאמר:  מבואר כשותפות ע< הקב"ה ביצירת הוולד. ולכ
 אומרת (ש<) הברייתא: "

ה הכתוב מוראת אב וא< ו, השו'להי� תירא ואותו תעבוד-את ה' א', ונאמר:  'ואביו תיראו

  ". למוראת המקו<

    מל�. מורא 4

  הרמב"< משווה בי
 מורא אב וא< למורא המל�: 

והוא שיתנהג עמהם כמנהג מי שהוא    מאב ואם לירא לירא לירא לירא והמצוה הרי"א היא שצונו 
ממנו   מי שיפחד  עם  שילך  כדרך  וילך עמהם  המלך  כמו  שיענישהו  ממנו  ירא 
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יט) איש אמו   (קדושים  והוא אמרו יתעלה  לו ממנו מה שימאס.  ויירא מהגיע 
ואביו תיראו. ולשון ספרא (שם) אי זה הוא מורא לא יושב במקומו ולא מדבר  

  )מצות עשה ריא (שם,  . במקומו ולא סותר את דבריו

כותב: מינוי מל�)  במצוות  (מובא ב�ה"מ  אימתו  "  ה�פרי  עלי� מל� שתהא  שו< תשי< 

עלי� זו מוטלת  יראה  שג<  לומר   
ונית המל�.  של  לתפקודו  כחיזוק  זאת  לראות   
נית  "

מבו��ת על כ� שהמל� מבטא את מלכות ה' בעול<, וזה בא לידי ביטוי בהיתר למל� מבית  

  .דוד לשבת בעזרה

  שבת. מורא 5

 אנשי� . חכמי<, הורי< ומל�, ה<  ובזמ�  באנשי�, במקו�הקדושה בעול< באה לידי ביטוי  

המחייב יראה. היראי< אומר שיש מצוות יראה ג<    מקו�שיש לירא מה<; המקדש הוא  

  :יראה מ
 השבת. היראי< מב�� זאת על ההיקש בפ�וק בי
 מורא מקדש לשבת  -  בזמ�

  תיראו אני ה'".  ומקדשיתשמורו  שבתותי"את 

 ,כך צוה לתת לשבת  ,מורא שבת. כשם שצוה הב"ה לתת מורא וכיבוד למקדש
ומהו מורא   ".את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו "שהרי הוקשו זה לזה דכתיב 

ולא    .בלבו לכבד את השבת ולשמור ולהיות חרד על הדבר  אדם  שיחשוב  –  שבת
  מן השבת אתה ירא אלא ממי שהזהיר על השבת. 

  ) צח]  -ספר יראים סימן תי [דפוס ישן (   

ראינו אפוא שמצוות מורא מקדש היא חלק ממער� מצוות שמשתלשלות ממצות יראת ה'  

  עת היראי< א� בזמ
.באנשי<, במקו<, ולד  -ומחייבות יראה ממה שמבטא את קדושת ה'   

  וכבוד   מוראג. 

, ולכ
 מצוות היראה באות ביחד ע< 1את כל המצוות אנו צריכי< לקיי< מתו� יראה ואהבה

.
  מצוות מקבילות שנותנות יחד את היח� הנכו

הרמב"< מבאר שאותה הדר� המובילה   2אנו מצווי< על יראת שמי< ועל אהבת ה'.

ההתבוננות בגדלות הבורא מביאה לאהבה גדולה ולרצו
   –לאהבה ה' מובילה ג< ליראה  

 

ועל דחילו ורחימו יתבארו הפ�וקי<. כתיב : "פרק דר� חיי< תוכחת מו�ר  'של"ה יומא הגהראה    .1

'עבדו את ה' בשמחה'. כי התורה והמצוה (תהלי< ב, יא) 'עבדו את ה' ביראה', וכתיב (ש< ק, ב)  

  והרחימו  ;יהא ירא אולי מקצר בע�ק התורה ובקיו< המצוה  –  צריכי
 להיות בדחילו ורחימו. הדחילו

  .  " יתמלא אהבה ושמחה שזוכה לע�וק בתורת ה' ולקיי< מצוותיו –

וזה שנתבונ
 המצוה השלישית היא שצונו לאהבו יתעלה  לשו
 הרמב"< ב�פר המצוות, מצווה ג: "  .2

ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת.  

  ."אלהי� ה'שמע) לפי שנאמר ואהבת את  רשתולשו
 �פרי (פ
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הבורא   
לבי האד<   
בי המרחק  רב  מה  להבנה  מביאה  היא  מידה  ובאותה  אליו.  לקרבה 

  : וממילא לרתיעה ופחד

מצוה   הזה  והנורא  הנכבד  וליראה  האל  ה'    ואהבת"שנאמר    אותולאהבו  את 
היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה  . והיאך  "תיראאת ה' אלהיך  ", ונאמר  "אלהיך

ה  שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין ל
ולא קץ   אוהבערך  הוא  לידע השם    מיד  גדולה  ומתאוה תאוה  ומפאר  ומשבח 

ב בדברים האלו  הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחש
ויפחדעצמן   לאחוריו  נרתע  הוא  אפלה    מיד  שפלה  קטנה  בריה  שהוא  ויודע 

כי אראה שמיך   דוד  כמו שאמר  דעות,  לפני תמים  עומדת בדעת קלה מעוטה 
  )ב-א ,יסודי התורה ב ,רמב"ם(    ...מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו

החכמי<, אב וא<, המל� והשבת   –במצוות היראה המכוונות כלפי נושאי ש< ה' בעול< הזה  

המצווה ה'תאומה המשלימה' של היראה היא מצוות כיבוד. במצוות מורא תלמידי חכמי<    –

"; במצוות הב
 על הוריו נאמרו שתי מצוות  הכבוד המוראויתחייב לו ע<  כתב הרמב"<: "

כבד  "; וכ
 בשבת אנו מצווי< לתיראואת אבי� ואת אמ�" ו"איש אמו ואביו    כבדנפרדות "

את השבת ברחיצה בלבוש וכד' ולפי היראי< שהובא לעיל יש מצווה מורא שבת. וכ
 במל�:  

"כבוד גדול נוהגי< במל� ומשימי
 לו אימה ויראה בלב כל אד<" (רמב"< הלכות מלכי< פ"ב 

  ה"א). 

הוא רגש שמדכא ומר�
 את עוצמות האד< ומונע ממנו לעשות מעשי< שאינ<  הפחד

הפ נשוא  כלפי  האו�רות הולמי<  היראה  מצוות  קיו<  בעקבות  באד<  שורה  זו  רגש  חד. 

מרצו
 להתקרב ולעשות    ,בא מאהבה  הכבודלעשות מעשי< שיש בה< קלות ראש או זלזול.  

. לכ
 המצוות המחייבות לקו< לפעול ולכבד, מעשי< שמבטאי< את הערכה לנשוא הכבוד

 4עשייה. - המורא מתבטא באיהכבוד מתבטא בעשייה, ו  3ה
 �ני� ותולדה של מצוות האהבה.

  השולח
 במצוות כיבוד ומורא אב וא<:-וכ� כותב בעל ערו� 

כמו להאכילו    ,ענייני מעשים בפועל  כיבוד הוא  .הכיבוד והמורא שני עניינים הם
  .להשקותו וכיוצא בזה כמו שיתבאר

 

יראת הרוממות הפער בי
 הכבוד למורא קט
. יראת הרוממות לא משתקת   -בדרגה הגבוהה של יראה    .3

ואני ברב ח�ד� אבוא בית� אשתחוה אל    -אותו להתקרב אל ה' ביראה    את האד< אלא מעוררת

  היכל קדש� ביראת� (תהילי< ה ח)

הנפש שהיא הרגשה   .4 הוא הרגשת  הי�וד שלה<  כי  אולי  מצוות עשה,   
ה למרות שמצוות המורא 

  אקטיבית ולא הימנעות מעשייה.
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הוא בלב יראת המעלה דמורא  הוא  יעמוד במקומו איזהו    ...והמורא  לא    מורא 
המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו או מקום המיוחד לו להתפלל ולא  

  ט) -חרמ סי'   יו"דערוך השולחן (  5.ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו

כל אלו מאפייני< את מצוות המורא האחרות. אול<, למצוות מורא מקדש לא מצינו מצווה 

  והדבר אומר דרשני.  6כבוד מקדש,  –מקבילה 

ז) מונה את ההנהגות המחויבות ממצוות מורא מקדש  הרמב" (בית הבחירה פרק   >

וכוללות אי�ורי< רבי<: כני�ה במקל מנעל ואפונדה, יריקה, ישיבה בעזרה ועוד. כל אלו 

  אי�ורי עשייה.  -דברי< שנאמרו בדר� שלילה 

לא מצינו הלכות מקבילות המחויבות מדי
 כיבוד כמו בשבת הורי< וחכמי<. הרמב"< 

), וזאת אגב הלכות יז,  א(ביאת המקדש  זכיר הנהגה של כבוד בהקשר למקדש רק בהלכות  מ

עבודת הכוהני< במקדש, ש< כותב הרמב"< ש< שג< לישראל א�ור להיכנ� למקדש שתוי 

לבית הגדול    ומורא  שאי� זה כבוד"  והוא מבאר זאת כ�:יי
, פרוע ראש או קרוע בגדי<,  

". מי שנכנ� 'מנוול' למקדש פוג< במורא מקדש כי זו התנהגות לא והקדוש שיכנ� בו מנוול

  7מכובדת המביעה זלזול. אבל אי
 כא
 מצווה חיובית של כבוד. 

בוני   אמנ< יש הלכות שנגזרות מעניי
 הכבוד אבל ה
 לא מוטלות על כל באי המקדש.

הכהני<   ולשמור על תחזוקה נאותה.  8בדת מאוד חייבי< לבנות אותו בצורה מכו  המקדש

שכותב   כפי  המקדש.  כבוד  הוא  לכ�  הטעמי<  אחד  המקדש.  �ביבות  שומרי<  והלוויי< 

אינו דומה פלטרי
 שיש עליו    שמירתו אלא כבוד לו, שאי
  :  (בית הבחירה ח, א)  הרמב"<

.
את המקדש   אול< על כלל ישראל אי
 מצווה לכבד    שומרי
 לפלטרי
 שאי
 עליו שומרי

  9אלא לכבד את הכוהני<. 

 

  "ו תיראו' וכ"ש כשמבזה אות< בדברי< וכל דבר שיש בו העדר הכבוד הוא עבירה על 'איש אמו ואבי"  .5

 
  .) ש<(ערו� השולח

: מזכיר בתו� מצוות מורא מקדש ג< את כיבוד המקדש(�י' תט [דפו� יש
: שכד])  אמנ< היראי<    .6

ויראת מאלהי� צוה בהכנ� אד< למקדש או בבית הכנ�ת או לבית המדרש שינהג   –  מורא מקדש"

"מ  < ב�ה"א� הרמב".  דכתיב בפרשת בהר �יני את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו   וכיבודבה< מורא  

  .) לא הזכיר כבוד אלא מוראאכמצווה (

ב  .7 האי� אמנ<,  רשימת  את  ב)  (בהלכה  שהזכיר  לאחר  ז,  פרק  הבחירה  בית  הכלולי< הלכות  ורי< 

את החיוב להקי� דר� ימי
. א� נראה שאי
 זה מדי
    במצוות מורא מקדש, כתב הרמב"< (בהלכה ג)

  מורא מקדש והובא בפרק זה אגב אורחא.

8.  " יא):  א,  (בית הבחירה  כותב הרמב"<  כח וכ�  כפי  ולהגביהו   
הבני את  מ
 המובחר לחזק  ומצוה 

ומפארי
 אותו ומייפי
 כפי כח
 א< יכולי
 לטוח אותו   ,' להינו-ולרומ< את בית א ' הציבור שנאמר  

  ." בזהב ולהגדיל במעשיו ה"ז מצוה

ד, א   .9 : "-ראה רמב"< (כלי המקדש  ולהכינ< לקרב
 ב)  מצות עשה היא להבדיל הכהני< ולקדש< 

. וצרי� כל אד< מישראל לנהוג בה
 כבוד הרבה 'וקדשתו כי את לח< אלהי� הוא מקריב'שנאמר  
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העולה מכ� הוא שמצוות מורא מקדש היא נקודת מוצא ראשונית ביח�נו למקדש, ועל 

גביה צרי� לבנות את הקומות הנו�פות. כל הקרב אל הקודש מצווה לשי< בנפשו משא 

הפחד והיראה ולא לעשות מעשי< שיש בה< קלות ראש או זלזול ואי
 עליו חובת אהבה 

  10בוד למקדש. או כ

  החורב� לאחרמורא מקדש ד. 

כל זאת בהיות היכל על מכונו, כהני< בעבודת< ולוויי< בשיר< ובזמר<. הא< ג< היו<  

שלדאבוננו שועלי< מהלכי< בו ועושי< בו כבתו� שלה< הא< קיימת עדיי
 מצוות מורא 

  מקדש?

  היו<.הרמב"< (בית הבחירה ז, ז) פו�ק שמצוות מורא מקדש חלה ג< 

אף על פי שהמקדש היום חרב בעונותינו חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו  
בבניינו, לא יכנס אלא למקום שמותר להכנס לשם ולא ישב בעזרה ולא יקל ראשו  
כנגד שער המזרח שנאמר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, מה שמירת שבת 

  ד. לעולם אף מורא מקדש לעולם שאע"פ שחרב בקדושתו עומ 

  , ג< הראב"ד שחולק על הרמב"< ואומר שאי
 כרת לנכנ� בזה"ז בטומאה למקו< המקדש

 
   11.מת היו<יומודה שמצוות מורא מקדש קיאינו משיג על דבריו כא

 

  ".ת< לכל דבר שבקדושה, לפתוח בתורה ראשו
, ולבר� ראשו
, וליטול מנה יפה ראשו
 ולהקדי< או

  ואכ
 בגדי כהונה ה< 'לכבוד ולתפארת'.

יתכ
 שהדבר נובע ג< מחשש ייחו� כוחות למקדש עצמו שעלול להביא את האד< לעבודה זרה. כמו    .10

ו אתה מתיירא אלא ממי  לא ממקדש    -א� מורא האמורה במקדש  ע"ב: "  שמצינו בגמרא יבמות 

  ובתו�פות ש< מבארי< שהחשש הוא שלא ישתחווה למקדש לש< אלוהות. ." שהזהיר על המקדש

ד
 באריכות בדעת הראב"ד הא< הוא פו�ק כמ"ד שקדושה ראשונה   )צו�י'  משפט כה
  (הרב קוק    .11

או שהמחלוקת שלו ע< הרמב"< היא בדברי< אחרי< עיי"ש. ג< א< נאמר שהראב"ד    ,לא קדשה לע"ל

הוא �ובר שמורא מקדש לא תלוי בהיות המקדש בנוי ולא בקדושה    ,דשה לע"ל יפו�ק כמ"ד שלא ק

  אלא בעצ< בחירת המקו<.  

ה   דברי  ולא וראה  בטל  וזה שער השמי< לא  בית אלקי'  "דמ"מ עכ"פ קדושת  רלג):  (יור"ד  חת"� 

א�    ,כי אי
 אנו עו�קי< א< חייב כרת הנכנ� להר הבית בזה"ז או לא כי מאי איכפת ל
 בזה  ,יתבטל

 –השמי<. וטר< נתקדש האר? ע"י יהושע ועזרא    שער  עיקר הוא במה שבמקו< הר המוריה הוא

ושוב נעל< עד שהאיר ה' עיניה<   , אשו
 ונח ונעקד יצחק וחל< יעקב �ול<כבר הקריב ש< אד< הר

  .  '"הנה שמענוהו באפרתה מצאנוהו בשדי יער 'בימי דוד המל� עליו השלו< 

כח(אב
  -אמנ< הטורי   לעול< �וברת  ע"א)    מגילה  מורא מקדש  ביבמות שאומרת  כתב שהגמרא 

  רבו עומדי< בקדושת< זה רק מדרבנ
.והגמרא במגילה שאומרת שבתי כנ�יות שח ,שקדשה לע"ל 
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  מורא מקדש מחו� לעזרה ה. 

  :מדרבנ�לדעת המאירי בהר הבית החיוב הוא רק  מורא מקדש נוהג בעזרה וג< מחו? לה.

ומדברי סופרים אף   "...ואת מקדשי תיראו"שנאמר    ,היראת המקדש מצות עש
הא מן התורה הר הבית מותר בכך שהרי מחנה לויה הוא ואין קרוי    ,בהר הבית כן

מקדש אלא מה שאם נכנס לשם בטומאה חייב הא מדברי סופרים אף הר הבית 
  (בית הבחירה למאירי, יבמות ו ע"ב)  .  בכלל זה

מהלכות בית הבחירה מביא את הלכות מורא מקדש בעזרה ובהר   אול< הרמב"< בפ"ז

  ש�ובר שמורא מקדש בהר הבית הוא דאורייתא.   הבית ולא מזכיר שיש הבדל ביניה<. ונראה

חינו� (מצווה רנד) כתבו שמורא מקדש דאורייתא והכתוב -היראי< (לעיל) והמנחת 

  י עניינו. מ�רו לחכמי< באיזה עניי
 זה נקרא מורא מקדש בכל מקו< לפ

ומדוע באמת כ�? הרי ציווי התורה הוא: 'ממקדשי תיראו' ואי
 קרוי מקדש אלא העזרה?  

שכינה  למחנה  מתייח�  מקדש  שמורא  המאירי,  ע<  עקרונית  מ�כי<  שהרמב"<  נראה, 

העזרה, ואעפ"כ לדבריו מורא מקדש בהר הבית הוא דאורייתא משו< שכל עיקר   –המקודש  

יצירת אזור חי? בי
 מחנה ישראל למחנה שכינה.   עניינו של הר הבית (מחנה לוויה) הוא

  
לכ
 בהר הבית לא מקיימי< שו< מצווה מעשית, ומטרתו היא הרחקה מ
 העזרה. וזה די

  דאורייתא שיהיה מחנה נו�� �ביב העזרה להרחקת חלק מהטמאי< ולקיו< מורא מקדש. 

, כל  אבדנוה
 גוענו כלנו  "בעקבות תלונות בני ישראל    ,בפרשת קורח מבארת התורה

ימות", הל  והלוויי< לשמור את משמרת אהכוהני< ושתפקיד    הקרב הקרב אל מקדש ה' 

זהו חלק עיקרי מתפקיד< של הלווי< לשמור על הריחוק    12מועד כדי שזר לא יקרב אליה<. 

  של הע< מ
 המקדש. 

התורה  שבו  היחיד  (המקו<  יצחק  בעקידת  המוריה  להר  ביח�  התורה  פ�וקי  ג< 

"כי עתה ידעתי בכללו:    הר הביתמהותי לעניי
  בית) מראי< שהיראה היא  מתייח�ת להר ה

בראשית רבה  : (וכ
 המדרשי< קושרי< את הר הבית למדת היראה;  13להי< אתה" -כי ירא א 

  – : "הר המוריה  )תנחומא וירא כב; (מקו< שיראה יוצאת לעול<"  –: "הר המוריה  )נה, ז

  שמיראות של הקב"ה נעשה הר".

 

12.   .
  ואיתא ב�פרי< שהלווי< קשורי< למדת הדי

כיוו
 שכשאברה< ה�כי<    .13 היראה.  זכה אחרי העקידה למידת  מדוע  בעולת ראיה מבאר  הרב קוק 

לעקוד את בנו הוא ביטל את כל ישותו, את אהבתו לבנו, את כל האידאלי< שלו, את כל השאיפה 

מזרעו שתקרא בש< ה' בעול<. וכל זאת מתו� יראת שמי<, מתו� הבנה שגדולת   שלו לבניי
 אומה

  ה' היא מעבר לכל רגש ומעבר לכל מה שאד< יכול לתפו� בשכלו. 
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  וק על מורא מקדשו. דעת הרב ק 


שרצה להתיר כני�ה בטומאה   הרב קוק (משפט כה
 �י' צו) כתב תגובה לרב חיי< הירשנזו

ג< לעזרה בטענה שמקו< המקדש לא קדוש היו<. הרב כותב ש< שג< למ"ד שקדושת  

חכמי<   כי   ,
מדרבנ הכני�ה  את  א�רו  שחז"ל  מ�תבר  לבוא  לעתיד  קדשה  לא  המקדש 

וג� התורה כחלק ממצוות מורא המקדש הזהירה שלא נתקרב  מתקני< כעי
 דאורייתא,  

, וא< כ
 קל וחומר שלא להיכנ� לש< בטומאה. והוא מביא למקדש ללא הכנה מתאימה

  לכ� כמה ראיות: 

הרמב"< במורה נבוכי< אומר שהטע< לאי�ור על הטמאי< להיכנ� למקדש הוא כדי   א.

  שאנשי< לא יבואו אל המקדש באופ
 תדיר. 

כדי    ב. הוא  הקודש  אל  עת  בכל  להיכנ�   
לכוה שהאי�ור  כותב  קפד)  (מצווה  החינו� 

  המשרתי< בנפשות< גדולת המקו< ומעלתו ותהיה תמיד יראתו על פניה<". "שיקבעו 

הגמרא במ�כת תמורה (ד ע"א) מעלה אפשרות שהאזהרה למוציא ש< שמי< לבטלה    ג.

להי� תירא" כלומר שיראת ה' מושגת ע"י הזהירות מלהזכיר ש< שמי<  -היא מ"את ה' א

   .לבטלה

לה מורה לנו שאי
 אנו מוכשרי< למע  דשד. האי�ור להגות את ש< ה' המפורש מחו? למק

   .עליונה זו של הזכרת הש< הקדוש

מצות מורא מקדש,   הוא קיו< שלבהיותנו טמאי<  למקדש  מלהתקרב  ומכא
 שג< הזהירות  

  והוא יותר יקר מאותה היראה הבאה בדר� קירוב בעת שאי
 אנו מוכשרי< לו.

  ? ורא מקדשמראוי לקיי� היו� מצוות  ז. כיצד

במצווה זו את אחד הנימוקי< לעלות היו< להר הבית. טענת< שמצוות מורא   14< יש הרואי

שדר� קיומה הוא בכני�ה להר הבית כדי לירא ש<, ולכ
    ,מקדש היא מצווה בקו< ועשה

  
רק מי שעולה להר הבית יכול לקיי< את מצווה זו. ה< מביאי< ראיה מ
 התרגומי< ומ

במקו<   הרמב"
 לפ�וק 'ממקדשי תיראו' שיש לבוא אל המקדש כדי לקיי< מצוות יראה.

'ו אונקלו�:מלתרג<  תרג<   '
דחלי  
תהו תהלו "  מקדשי  מקדשי  דחלי
בית   
ובתרגו<  "ו  ;

בדחלא" (וכנראה �מ� זאת ללשו
 הכתוב   אזליבית מוקדשי תה
  לירושלמי פירש יותר: ו

והרמב"
 (בפירושו לפ�וק) כתב במפורש    ברגש").  נהל�להי<  -בתהילי< נה, טו: "בבית א

: "ומורא המקדש שיבוא ש< ברגלי< ויירא ממנו". שהיראה מתקיימת בעת העלייה לרגל

< זאת ממצוות מורא אב וא< שמקיימי< אותה לא ע"י ריחוק מההורי< אלא וכ
 מוכיחי

 

  .עיי
 �פר גבעת הלבונה עמוד עב  .14
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שיש להתקרב אליה< תו� הקפדה על מצוות המורא. מכא
 שריחוק הוא לא יראה. וכדי 

  לקיי< מצוות יראה צרי� להיות במקו< היראה. 

ואכ
 יש מ
 האמת בטענה זו, מי שמתעל< מנושא המקדש באמת לא מקיי< מצוות  

וירא ממי ששיכ
 שמו בבית הזה ומקפיד על כל גדרי    15.מורא מקדש ומי שנכנ� בהיתר 

כ
 מקיי< מצוות מורא מקדש. א� זה לא אומר שעלינו להיכנ� להר הבית כדי אהמצווה  

שמורא מקדש הוא �יבה לא לעלות להר    ,לקיי< מצוות מורא מקדש. ונראה לומר ההיפ�

  16הבית.

היראה   לכל מצוות  לעיל,  ואהבה, כפי שהתבאר  קירוב   
יש מצוות מקבילות שעניינ

.
  ומצוות היראה מטרת
 להרחיק כדי לשמור על האיזו

זה לא בגלל   להורי<, אבל  חיוב להתקרב  יש   ,
אכ להורי<.  כדוגמא את היח�  ניקח 

מצוות מורא אלא בגלל מצוות כיבוד הורי<. א< לא הייתה מצוות כיבוד הורי< אכ
 כדי לא  

יה ראוי להתרחק מה< וליראה מה< רק בליבו. כמוב
, שזה לא  להיכשל במורא הורי< ה

  נכו
 בגלל מצוות הכיבוד. 

במקדש לעומת זאת אי
 מצוות כיבוד המחייבת להיות קרובי< אל המקדש באופ
 תדיר.  

עלייה   - יש מטרות שונות המחייבות אותנו להגיע למקו< המקדש. כשהמקדש על מכונו  

יתכ
 שיש לעלות להר הבית כדי לב�� את שלטוננו לרגל שלוש פעמי< בשנה. ג< היו<  

  ש<, אבל לא בגלל מצוות המורא. 

לא שנבוא    -ונראה שזו כוונת הרמב"
: "ומורא המקדש שיבוא ש< ברגלי< ויירא ממנו"  

ברגלי< כדי לקיי< מורא מקדש, אלא שכאשר באי< למקדש יש לירא. א< השיקול לבוא  

רמב"
 דווקא ברגלי< הרי מצוות מורא היא תמידית? הוא לקיו< 'מורא מקדש' מדוע כותב ה

כדי לקיי< עלייה לרגל נעשה זאת ביראה. וכ
   לעזרהאלא כוונתו שכאשר נבוא ברגלי<  

  נראה שזה הפירוש בתרגומי<. 

מעבר לשיקול העקרוני, יש לבדוק את ההיבט המעשי. הטענה שיש לעלות להר הבית 

ההנחה שמי שעולה היו< להר הבית מקיי< את המצווה  כדי לקיי< מצוות מורא מבו��ת על  

  ומי שלא עולה לא יכול לקיימה, אול< כפי שנראה אי
 כ� הדבר.

עד שנשי< בנפשנו "  את היראה בנפש:כאמור היראה מתחלקת ליראה בנפש ובמעשי<.  

אד< יכול לשי< בנפשו משא הפחד והיראה   " נית
 לקיי< בכל מקו<. משא הפחד והיראה

 

  אי
 זה ביטול מצוות עשה אלא אי קיו<.  .15

עלייה להר הבית היו<. מאמר זה עו�ק ישנ< שיקולי< אחרי< מלבד מצוות מורא מקדש בעד ונגד    .16

  רק בני�יו
 לברר את מהותה של מצוות מורא מקדש. והלכה למעשה יכריעו גדולי הדור.
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יתכ ומאיד�  או בלימוד הלכות המקדש).  ב'�יבוב שערי<'  ג< מחו? להר הבית (למשל 

  להיכנ� להר הבית ולא להרגיש זאת.

הגדרי< המעשיי< מתחלקי< לשלושה: אלו שקיומ< ג< מחו? להר הבית; אלו שקיומ<  

יכולי<   לא  הבית  להר  העולי<  ג<  ואות<  לעזרה  בעזרה,  הכני�ה  אי�ור  בגלל  לקיימ< 

  בטומאת מת; וגדרי< שקיומ< ג< בהר הבית וג< בעזרה א� לא נית
 לקיימ< מחו? להר. 

  . הדברי� הנוהגי� ג� מחו� להר הבית1

ולא יעשה הר הבית דרך שיכנס מפתח זו ויצא מפתח שכנגדה כדי לקצר הדרך  
  "ם, בית הבחירה ז, ב) (רמב    אלא יקיפו מבחוץ, ולא יכנס לו אלא לדבר מצוה.

אסור לאדם לעולם שיפנה או שיישן בין מזרח למערב, ואין צריך לומר שאין  
  . קובעין בית הכסא בין מזרח למערב בכל מקום מפני שההיכל במערב

  (שם, הל' ט)   

ואסור לאדם שיעשה בית תבנית היכל, אכסדרא תבנית אולם, חצר כנגד העזרה,  
צורת מנורה, אבל עושה הוא מנורה של חמשה  שולחן בצורת שולחן, ומנורה ב 

קנים או של שמונה קנים או מנורה שאינה של מתכת אף על פי שיש לה שבעה 
    (שם, הל' י)   17.קנים

  הדברי� הנוהגי� רק בעזרה . 2

כל שהשלים עבודה ונסתלק לו אינו יוצא ואחוריו להיכל אלא מהלך אחורנית  
וכן אנשי משמר ואנשי    מעט מעט ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן  העזרה, 

מעמד ולוים מדוכנן כך הם יוצאין מן המקדש כמי שפוסע אחר תפלה לאחוריו,  
  (שם הל' ד)   כל זה ליראה מן המקדש. 

וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת במקום שמותר לו להכנס לשם, ויראה עצמו שהוא 
אימה וביראה  עומד לפני י"י כמו שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים, ומהלך ב 

  (שם הל' ה)   ורעדה שנאמר בבית אלהים נהלך ברגש.

ואסור לכל אדם לישב בכל העזרה ואין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד  
שנאמר ויבא המלך דוד וישב לפני ה', והסנהדרין שהיו יושבין בלשכת הגזית  

  (שם הל' ו)   לא היו יושבין אלא בחציה של חול.  

 

בזמ
 שהמקדש בנוי א�ור לו לאד<  "  שנוהגת מחו? להר הבית א� לא נוהגות היו<:הלכה    יש עוד  .17

רואה את המקדש, ולא יהיה להקל את ראשו מ
 הצופי< שהוא חו? לירושלי< ולפני<, והוא שיהיה 

  . (קלות ראש במקו< שרואי< את המקדש היא רק כשהמקדש בנוי)." גדר מפ�יק בינו ובי
 המקדש
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3 . �  ובעזרה   בהר הביתהדברי� הנוהגי

או   שברגליו  במנעל  או  במקלו  הבית  להר  אדם  יכנס  לא  יראתו  היא  זו  ואי 
באפונדתו או באבק שעל רגליו או במעות הצרורין לו בסדינו ואין צ"ל שאסור  

  (שם הל' ב)     .לרוק בכל הר הבית אלא אם נזדמן לו רוק מבליעו בכסותו

  .  דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל וכל הנכנסין להר הבית נכנסין 
  (שם הל' ג)   

נראה שמי שא� פע< לא הול� ע< מקל או באפונדה או ע< מעות צרורות ונכנ� כ� להר  

ומי  על הנכנ�י<,  ניכרת היראה  נעליי<  יראה, רק בחליצת  הבית לא מקיי< בכ� מצוות 

  רת יראתו. שנכנ� בנעליי< שאינ
 של עור והול� בה< כל הזמ
 ג< בזה לא ניכ

 
לכאורה למרות שהרמב"< מביא זאת בתו� הלכות מורא מקדש אי
  –הקפה דר� ימי

דר� ב�פר  אורחא.  אגב  זה  בפרק  והובא  מקדש  מורא   
מדי קנייב�קי  -זה  לר"ח  חכמה 

הלכה על הלכה זו כתב שהקפה דר� ימי
 אינה חיוב אלא הנהגה טובה שהרי אבלי< -בביאור

  מקיפי< הפו�. 

ג< א< נאמר שיש לעלות להר הבית כדי לקיי< מצוות יראה אי
 כמעט  ראינו אפוא ש

שו< משמעות מעשית לכ�. אדרבה, בעלייה להר הבית עלולי< להיכשל ולעבור על מורא  

 .
  מקדש כדלהל

לא יקל אד< את ראשו כנגד שער מזרחי של עזרה שהוא כותב הרמב"<: "  הלכה ה ב

  ".  הקדשי< שער ניקנור, מפני שהוא מכוו
 כנגד בית קדש

    ) מו�י� הרמב"<:יז ,א(ביאת המקדש בהלכות 

כן אסור לכל אדם בין כהן בין ישראל להכנס למקדש כולו מתחילת עזרת ישראל  
ולפנים כשהוא שתוי יין או שכור או פרוע ראש דרך ניוול או קרוע בגדים, אף  

מנוול,  על פי שאינו באזהרה שאין זה כבוד ומורא לבית הגדול והקדוש שיכנס בו  
אבל ישראל שגדל שערו עד שנעשה מחלפת ולא היה דרך ניוול הרי זה מותר  

  . להכנס לעזרת ישראל

הברורי< של מורא מקדש (נעליי< יריקה קפנדריא וכד') יש אי�ור   כלומר מעבר לגדרי<

  בהתנהגות של קלות ראש שגבולותיה אינ< מבוררי< דיי<. 

  למל� (ש< הלכה ה) כותב שגנאי הוא לעמוד בלא מצנפת.-המשנה  א.

  המוריה (ש< הלכה ב) כותב כשאוחז מנעליו בידיו זה מגונה יותר ממי שנועל נעליו. -הר  ב.

  .א�ור לדבר בהר הבית דברי רשותש ) כתבה ,יד(יו"ד השולח
 -ערו�   ג.



ה    הרב צבי שלו
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ב�פר יראי< (�י' תט) כתב: "ות
 לחכ< ויחכ< עוד שישמור אד< עצמו מקלות ראש   ד.

  .18הדומה לקלות ראש ששנו חכמי< וכ"ש מחמור ממנו"

עצ<   על  השלכה  ג<  יש  מקדש  אי�ור    הכני�הלמורא  �פק  בה<  שיש  כני�ה למקומות 

בעניי
 הר הבית יש שיקול    ב�פקות.  בטומאת מת. יש כללי< בהלכה מתי ראוי להחמיר

ראוי שלא להיכנ� ג< מדי
 מורא   19מורא מקדש. ולכ
 במקומות המ�ופקי<  –נו�� להחמיר  

  מקדש. 

  ריו: את מצוות 'אל יבוא בכל עת אל הקודש' מבאר הרמב"< מפני היראה, וכ� דב

ויראה  ויראה  ויראה  ויראה  שהזהיר כהן גדול מהכנס למקדש בכל עת מפני כבוד המקדש וגדולתו  

  ) סה"מ ל"ת סח ,רמב"ם(   .  ופחד מן השכינה ופחד מן השכינה ופחד מן השכינה ופחד מן השכינה 

  כלומר שאי�ור כני�ה בזמ
 הא�ור הוא בגלל היראה מ
 השכינה.

מל� (עמוד מג) כותב: שבכל ביאת טמא למקדש הוא -בשדה שעל �פר מקדש-בהררי

  עובר על העשה של מורא מקדש נו�� על האי�ור של כני�ה בטומאה, שהרי כתב הרמב"<:  

אף על פי שהמקדש היום חרב בעונותינו חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו  
  (רמב"ם בית הבחירה ז, ז)     .יכנס אלא למקום שמותר להכנס לשם  בבניינו, לא

הרי למקו< שא�ור להיכנ�    ,מקשה על הרמב"<  )ה,  או"ח מז(יעב?  -הרב ז'ולטי במשנת

  ומה מו�י� האי�ור של מורא מקדש? והוא עונה:א�ור בלאו הכי להיכנ�,  טומאה  מחמת ה

שהרמב"ם בא להשמיענו חידוש דין, שטמא שנכנס למקום שאסור לו להיכנס  
רא מקדש, גם באופן שלא עבר על לאו ועשה של טומאת  עובר על עשה של מו

פי   על  ואף  הבית,  הר  ספק  או  מקדש,  ספק  שנכנס למקום שהוא  כגון  מקדש, 
שכלפי שמיא גליא שלא עבר על איסור לאו ועשה של טומאת מקדש, משום  
שהמקום שנכנס אליו אינו משטח הר הבית ומקום המקדש. אבל על עשה של  

ורת ודאי כי מי שיש לו מורא לא נכנס גם מספק ואין  מורא מקדש הוא עבר מת 
  20לך מקיל ראש יותר מזה שאינו חושש לספק ונכנס לשם". 

 

אכ
, יתכ
 לומר שמי שנכנ� להר הבית ומקפיד מאוד בכל חשש של קלות ראש ג< בדברי< שלא    .18

  מבוארי< בפו�קי< מקיי< בזאת מצוות מורא מקדש.

י< של 'מעלי
 בקודש' דיו
 נרחב על מידת הוודאות של זיהוי ה'צכרה' כאב
 ראה בגיליונות האחרונ  .19

  השתיה ועל גבולות החיל.  

"ולעניי
 הלכה   וכ� כתב הרב שבתי רפפורט במעלי
 בקודש א' לעניי
 קדושת עזרת נשי< בזה"ז:  .20

 - המיקל  למעשה, מצד אחד ה�ברה מכרעת כדעת הרדב"ז, כאמור וא� בלא כ
 בדרבנ
 הל� אחר  

והרי אי�ור הכני�ה  -ואי
 לומר בזה שהלכה כבתראי, כיוו
 שלא הביאו את דברי הרדב"ז האמורי< 

לעזרת נשי< בטומאת מת הוא אי�ור דרבנ
 ויש מקו< להקל כדברי הרדב"ז. מכל מקו< ייתכ
 לומר 

אי
 להקל  שדי
 מורא מקדש מצרי� זהירות יתירה והקפדה יתירה בקדושתו והרחקת הטומאה ממנו, ו



נו   - מורא מקדש   מי מה בי ו � קי פ או ו ה  ו דרי המצו  ג
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ורגליי<  ידיי<  בפישוט  נשתחווה  העזרה,  למקו<  להראות  לעלות  כשנזכה  ה'  בעזרת 

בהתבטלות גמורה לפני הבורא, נחוש את רוממות הקדושה ונשי< בנפשנו את משא הפחד 

  < בזאת מצוות מורא מקדש במקו< הקדושה.  והיראה, נקיי

כל עוד איננו ראויי< לכ� נחזק בנפשנו את תודעת המקדש נלמד הלכותיו ונקיי< מורא  

  מקדש ע"י זהירות יתירה.

  ח.  ו# דבר 

מהותה של מצוות מורא מקדש היא תחושת רוממות הקדושה שיש במקדש מעבר לכל 

אחרו מורא  בעוד שבמצוות  אנושי.  לידי  הנתפ� בשכל  יש מצוות מקבילות שמביאות  ת 

  ביטוי את האהבה הכבוד והקירוב, במקדש היח� הראשוני הוא יראת הרוממות.

בימינו עיקר קיו< מצוות מורא מקדש היא בזהירות מלהיכשל באי�ורי< בכני�ה להר 

  הבית למרות ההשתוקקות הרבה אל הקודש.

 

בזה מצד הל� אחר המיקל ומצד הכרעת ה�ברה. ולכ
 כיוו
 שבעל "ח�די דוד" פירש דעת מהרי"ט  

שגזרת ההרחקה מ
 החיל ועזרת נשי< קיימת בזמ
 הזה, יש לחוש לדבריו ולהתרחק מ
 המקומות 

  הידועי< להיות מקו< החיל ועזרת הנשי<." 
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  הרב הראל דביר

  בימינו תוק# אי ור הבמות 

  פתיחה 

  א. דברי הבבלי 

  ב. דברי הירושלמי 

  ג. דעות הראשוני� בעניי� קדושת המקדש וירושלי� לעתיד לבוא 

  ד. 'בכל המקו� אשר אזכיר את שמי' 

  ה. הקרבת פ ח בבמת יחיד כשאי� מקדש ובמת ציבור 

  ו. התייח ות הרמב"� לאי ור הבמות 

  וד�   ז. אי ור חלב 

  ח.  יכו� ומ קנות 

  פתיחה 

ה), וש< התבאר שהעובר -אי�ור הקרבת קרבנות מחו? למקדש נאמר בתורה (ויקרא יז, ג

  על אי�ור זה חייב כרת: 

  איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט 
ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה' לפני משכן ה'    :מחוץ למחנה

למען אשר יביאו  :  דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמודם יחשב לאיש ההוא  
בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה והביאם לה' אל פתח אהל  

  . הכהן וזבחו זבחי שלמים לה' אותם מועד אל 

  יד): -געוד נאמר בתורה (דברי< יב, י

כי אם במקום אשר יבחר ה'  :  פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראההשמר לך  
  .עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוךבאחד שבטיך שם תעלה 

  ח):-זה, נאמר במשנה (זבחי< יד, ד אי�ורבביאור גדרי 

  , משהוקם המשכן  .היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות  ,עד שלא הוקם המשכן
באו  ...  נאסרו הבמות  ,באו לשילה...  והותרו הבמות  , או לגלגלב  ... נאסרו הבמות
ולא היה להם עוד    ,נאסרו הבמות  , באו לירושלים...  הותרו הבמות  ,לנוב ולגבעון

   .רהית

וקדושת ירושלי< אי
    ,קדושת שילה יש אחריה היתרוכ
 נאמר במשנה (מגילה א, יא): "


 מקריבי
 בשו< אי  ,ומשבחר ה' בירושל<ש<): "  ". וכתב הרמב"< (פיהמ"שאחריה היתר

". אי�ור הבמות מאז בניי
 המקדש בירושלי< ועד עול< הובא להלכה מקו< זולתה לעול<

  בדברי הרמב"< (בית הבחירה א, ג; קרב
 פ�ח א, ג). 



ר    הרב הראל דבי
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ערער המחבר על ההבנה הפשוטה   1במאמר שכתב חוקר המקדש אדריכל גדעו
 חרל"פ, 

קריב קרבנות בזמננו שלא במקו< המקדש, ובעיקר ביקש לטעו
  שלפיה אי
 אפשרות לה

מאמר   2להקריב פ�ח בזמננו בבמה מחו? לירושלי<.  –ואולי א� חיוב    –שישנה אפשרות  

קרבנות  להקריב  אפשרות   
שאי הפשוטה  ההבנה  ולבי�ו�  טענותיו,  לדחיית  יוקדש  זה 

יו של חרל"פ �פק הא< בזמננו שלא במקו< המקדש, ויש בדבר אי�ור תורה. אלמלא דבר

פשוטי<, כה  לדברי<  מאמר  להקדיש  היה  הראוי   3ראוי   
מ הדברי<,  שנכתבו  מאחר  א� 

    4להעמיד את האמת על מכונה. 

  א. דברי הבבלי

  נאמר בגמרא (מגילה י ע"א): 

אמר רבי יצחק: שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה. קסבר: בית חוניו לאו  
קידשה לשעתה ולא קידשה    –ר: קדושה ראשונה  בית עבודה זרה היא, וקא סב

ו  , מנוחה ז'כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה' :לעתיד לבוא. דכתיב
אף    - ה היתר  זו ירושלים. מקיש נחלה למנוחה; מה מנוחה יש אחרי  שילה, נחלה

  נחלה יש אחריה היתר. 

 

דברי< דומי<  .  https://bit.ly/32jzsBM  :המקוצרת  פור�< באתרו 'ישראל המקדשית', בכתובת  .1

  
.  9ני�
 תשע"ג) עמ'  ב(כ"ה    817פר�< חרל"פ במאמרו: 'הבמות לא י�ורו ולא י�ורו', מקור ראשו

  לדברי חרל"פ מתייח�ות למאמר שבאתרו, אלא א< כ
 יצוי
 אחרת.שלהל
 הפניות 

רב
 פ�ח שיש באי הקרבתו כרת ומאחר ק מתברר כי מחומרת מכל העולה לעיל"ב�יו< דבריו כתב:    .2

שנבצר מאיתנו בניית מזבח והקרבת קרב
 פ�ח במקדש ירושלי<, ג< חזי לצרופי רוב מכריע של  

וכ
 דבריו המפורשי< של הירושלמי כי משניטל ארו
   הראשוני< כי קדושת המקדש פקעה בחורבנו

ומי<, א< במה גדולה וא< יש אולי מ�פק להצרי� בניית במה במעלה אד  –בטל אי�ור הבמות    –

את קרב
 הפ�ח במעלה אדומי<. ואי
 בזאת  במת יחיד ומ�פיקא דאורייתא לחומרא יש להקריב

ו'קדשה לעתיד לבוא',   וירושלי< קידשה לעתיד לבוא'.  'קדושת המקדש  כי  משו< ביטול הקביעה 

נכתו' (יומא  הכוונה הינה כי נשאר רוש< הקדושה בקרקע מקדש הר הבית בירושלי< ו'עבודתו מח

אול<   –בית דהיינו מזבח אצל ארו
 במקו< אחר  ב, ירושלמי יומא פ"ג ה"ו), אול< יש אי�ור לבנות

  ." שלא נא�רו יכול –הקמת מזבח או במה 

משנבנתה ירושלי< אי
 להעלות  "וכלשו
 הרב איתי אליצור (במאמרו 'רק במקדש', מקור ראשו
 ש<):    .3

נאמר במשנה, כ� פו�ק הרמב"< ואיש מחכמי ישראל לא חלק   שו< קורב
 מחו? למקו< המקדש. כ�

השני<  באלפיי<  קרבנות  הבאנו  לא  שבגללה  היחידה  ה�יבה  זוהי  למעשה,  זו.  הלכה  על  מעול< 

  ." האחרונות

חרל"פ עצמו אינו מ�תיר את הזדהותו ע< המקריבי< בבמות בזמ
 אי�ור הבמות, שעברו על אי�ור   .4

ממלכתי פוע< בי בהזדהותי ע< -): 'הזר< החתרני והאנטי1ל הערה כרת (מאמרו במקור ראשו
 הנ"

בוני הבמות ועובדי הש< בבמות לאור� כל ימי יהושע, השופטי< ומלכי יהודה וישראל, עד עבודת 

במות    –הש< בבית חוניו שבקצה אר? ישראל'. והשוו לדברי רש"י (מל"א טו, יד): 'והבמות לא �רו  

  
לשמי< משחרבה שילה עד שנבנה הבית, שהיו הבמות מותרות, לא היחיד שהורגלו ליקרב עליה

  '.והיו ענושי� עליה כרת�רו עתה, וא� על פי שנא�רו משנבנה הבית 



נו  מי בי ר הבמות   תוק# אי ו
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  אמרו ליה: אמרת? אמר להו: לא.
משום  ?  ומאי טעמא קא הדר ביה  א לה מיניה.להים! אמרה, וגמירנאמר רבא: הא

קשיא דרב מרי. דמותיב רב מרי: קדושת שילה יש אחריה היתר, קדושת ירושלים  
להם עוד    אין אחריה היתר. ועוד תנן: משבאו לירושלים נאסרו הבמות, ולא היה

  היתר, והיא היתה לנחלה. 
אמר רבי אליעזר: שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים    :דתנן  ,תנאי היא

להיכל, וקלעים לעזרה. אלא שבהיכל בונין מבחוץ, ובעזרה בונין מבפנים. ואמר  
רבי יהושע: שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית, אוכלין קדשי קדשים אף על  

דושה  שאין חומה. מפני שק  פי שאין קלעים, קדשים קלים ומעשר שני אף על פי
וקידשה לעתיד לבוא. מכלל דרבי אליעזר סבר: לא    ראשונה קידשה לשעתה, 

  קידשה לעתיד לבוא. 
קידשה    –אמר ליה רבינא לרב אשי: ממאי? דלמא דכולי עלמא קדושה ראשונה  

ומר מאי דשמיע ליה קאמר, ומר מאי דשמיע    ;לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא
  ליה קאמר. 

מ�קנת הגמרא היא שר' יצחק, שאמר ששמע שמקריבי
 בבית חוניו בזמ
 הזה, חזר בו וא�ר  

זאת מכוח המקורות התנאיי< שהקשה מה< רב מרי. בנו��, לפי הצעת רבינא אי�ור הבמות  

מו�כ< על ר' אליעזר, ולא רק על ר' יהושע, ומה שאמר ר' אליעזר בעניי
 אופ
 עשיית 

'מר' ו'מר' ה< ר' אליעזר ור' יהושע, שמ�רו עדויות משלימות   הקלעי<, לא בא לדחות זאת.

  בעניי
 חידוש עבודת המקדש בבית שני. 

  לעומת זאת, כתב חרל"פ: 

זאת  את   5ודעה  על  הולמת  יצחק  רבי  בדעת  הבבלי  סוגית  ההקרבה    מסקנת 
דשה לעתיד לבוא,  גם אם נסבור כי קדושה ראשונה קי   –שהותרה בבית חוניו  

  . מה דשמיע ליה קאמר"  – )"מר (רבי יצחק

לפי חרל"פ, 'מר מאי דשמיע ליה' אינו ר' אליעזר שתיאר את אופ
 בניית ההיכל והקלעי<, 

שאמר ששמע שמקריבי< בבית חוניו. ואול< פשוט שמדובר בטעות, ודומני    ר' יצחקאלא  

,  שכל לומד גמרא מיומ
 ירגיש בכ� ג< מבלי נימוקי<. ומכל מקו<, הואיל והוצעה הבנה זו

אפרט מ�פר נימוקי< לדחייתה: ראשית, ברור ממבנה ה�וגיה ש'כולי עלמא' היינו ר' יהושע  

ור' אליעזר, שקוד< לכ
 הוצגו כחולקי< במה שכעת מוצג כמו�כ<. ממילא, קשה להשיא  

את המילה 'מר' על ר' יצחק שלעיל מינה. שנית, בטענה שכ� 'שמיע ליה' אי
 מענה לקושיית  


אי וממילא  מרי,  מרי.    רב  רב  דברי  בעקבות  בו  חזר  יצחק  שר'  רבא  למה שאמר  מענה 

שלישית, בגמרא מבואר שר' יצחק עצמו עצמו אמר דברי< שוני< מאותה שמועה שבה  

פתח, ודברי רבא רק מ�בירי< את ה�תירה בדעתו, וא< כ
, קביעה שר' יצחק אמר 'מאי  

 

5.  .
  דעת הירושלמי לפי הבנתו דלהל
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ה בדעתו, והדבר משולל דשמיע ליה' והתבצר בדבריו הראשוני< תחזיר למקומה את ה�תיר

היגיו
, לדחות ה�בר ולהשיב את ה�תירה למקומה. רביעית, לשו
 זהה מופיעה ג< בשתי  

�וגיות מקבילות (שבועות טז ע"א; זבחי< קז ע"ב) שבה
 לא הובאו כלל דברי ר' יצחק,  

אלא רק דברי ר' אליעזר ור' יהושע, ופשוט אפוא שלשו
 זו חוזרת על דבריה< ולא על דברי  

  6' יצחק. חמישית, כ� מבואר בדברי כל המפרשי< לדברי הגמרא הללו. ר

  ב. דברי הירושלמי

  נאמר בירושלמי (מגילה פ"א הי"ב):

  יצא   ;הבמות אסורות  ,כל זמן שהארון מבפנים  :זה סימן  :ר' יסא בשם ר' יוחנן
  . הבמות מותרות –

  על כ� כתב חרל"פ: 

,  עת נעדר הארון,  מקדשיתמחוץ לירושלים ה דעה זאת על אפשרות הקמת במה
  : קדושת ירושלים אין אחריה היתר  :על המשנה,  )ב י ,אמצינו בירושלמי (מגילה  
זמן שהארון בפנים, במות אסורות; יצא,    : זה סימן כל"רבי יסא בשם רבי יוחנן

  הבמות מותרות". 

 
אול< ברור שדברי הירושלמי מו�בי< דווקא על שילה ולא על ירושלי<: ראשית, מלשו

הירושלמי לא נראה כלל שעניינו של '�ימ
' זה הוא לחלוק על המשנה, שבה נאמר להדיא 

היתר. אחריה   
אי ירושלי<  התייח�   7שקדושת  זה  לציטוט  קוד<  ש<  האמור  כל  שנית, 

שג< ה�ימ
 מתייח� לשילה. שלישית, מבואר בירושלמי  והרי הדבר למד מעניינו    8לשילה, 

 

הראשוני< במגילה (רש"י ד"ה ומר, ריטב"א ד"ה תנאי), הראשוני< בשבועות (ר"ח ד"ה ודחינ
, ר"י    .6

"י ד"ה ומאי), �פר הכריתות (לר"ש מקינו
; לשו
 לימודי< ב, מ), כ�"מ (בית מיגאש ד"ה אמר, רש

א ד"ה ועוד מוכח), ועוד אחרוני<  ע"  הבחירה ו, יד), מלאכת שלמה (עדויות ח, ו), צל"ח (מגילה י

  רבי< מ�פור.

7.   
(קהלת  �מכות לחלוק על תנא, דר' יוחנ
 אינו תנא ופליג אי
 בשולי הדברי< יש להו�י� שלר' יוחנ

  
לשו
 חכמי< א, צב; יד מלאכי, כללי התלמוד עג, תקנב, תקנט; ועוד).    –יעקב [אלגאזי], מענה לשו

וא� שנית
 לומר שזה דווקא לפי הבבלי ולא לפי הירושלמי, או שר' יוחנ
 ה�תמ� על ר' אליעזר  

  אמינא של הבבלי, אי
 זה מרווח ומבו��. והבמשנה שבה נחלק על ר' יהושע וכהו

בכל ר' לעזר בש< ר' הושעיה: ממה שנאכלו קדשי< קלי< ומעשר שני זו לשו
 הירושלמי במלואה: "  .8

, לא צרי� השונה להזהיר על אכילת
 אלא על עליית
, מה טעמא, 'השמר ל� פ
 תעלה עולותי�' הרואה

�  שילה ומשכאו    שילהפ
 תעלה עליית�. רבי שמעו
 ב
 מיישא בעי קומי רבי לעזר: מהו הרואה    –

, כגו
 הדא בית מעו
, אלא שזה מפ�יק וזה אינו מפ�יק. ר' י�א בש<  שילה ומשכ� שילה? א"ל:  שילה

  ." ר' יוחנ
: זה �ימ
 כל זמ
 שהארו
 מבפני<, הבמות א�ורות; יצא, הבמות מותרות
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  9מיד לאחר ציטוט זה שהוצאת הארו
 משילה למלחמת פלשתי< היוותה אב
 בוח
 לדי
 זה, 

שמשפט זה   ונראה אפוא שאי
 לנו בו אלא חידושו בשילה. רביעית, כ
 ה�כימו האחרוני<,

< �י' א אות ב ד"ה וזה  בירושלמי מתייח� רק לשילה ולא בירושלי<: מקדש דוד (קדשי

דבבית), עלי תמר (ש< ד"ה אמר ר"י בש< ר"י), עמוד הימיני (�י' א אות ה ד"ה ע"כ נראה), 

  10ו). -תורת הבמה (עמ' ג

  אול<, חרל"פ לא הבי
 כ�, אלא כתב בהמש� לדבריו הנ"ל:

איך הקריבו בבית שני שלא    , ועל זה קשה מה שהקשה בריש ספר 'תורת הבמה'
ארון שם  תלוי    .היה  ירושלים  מקדושת  הנובע  במה  איסור  כי  בסברא  וחילק 

בעוד  ,  שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא  ,בקדושת המקום
בלבד מחיצות  קדושת  הינה  שילה  קדושת  גם  ואולי  המדבר  משכן    . קדושת 

  בבמה מחוץ למקומות קודש אלו.  רבהוחורבן מקומות אלו מסיר את איסור ההק
ז חילוק  הירושלמיאולם  בלשון  רמז  כל  לו  אין  הבמות  ה  איסור  את  שתלה   ,

ודברי רבי יסא בשם רבי יוחנן    .והעיקר חסר מן הספר ,בהימצאות ארון בלבד
  שבפירוש מדברת על ירושלים. ,בירושלמי מוסבות על דברי המשנה

  ', והדבראי� הקריבו בבית שניבדברי< אלו נפלה טעות, שכ
 ב�פר 'תורת הבמה' לא הקשה '

ולא בהקרבה במקו< המקדש. ונראה   באי ור הבמותבאמת אינו קשה, שכ
 הירושלמי עו�ק  

שדברי חרל"פ נובעי< מהבנה שגויה בקושייה הנכונה שהקשה ב'תורת הבמה' (עמ' ה ד"ה  

  והנה; ושוב בעמ' נ ד"ה והנה; ויעוי
 ג< עמ' עג �ד"ה אמנ<):

תלא תליא בארון, דהרי  והנה יש להעיר על דברי הירושלמי, דאיסור במות מי
בית שני יוכיח, דלא היה שם ארון ואף על פי כן היה עליו תורת מקדש לאסור  

  הקרבה בבמה, ומוכח דלא בעינן שיהיה הארון אצל המזבח לאסור במות. 

לפי האמור, דברי 'תורת הבמה' מחוורי< ומיושבי<, וא� נצרכי< כדי ליישב את דברי ר'  

שבזמ
 בית שני נהג אי�ור הבמות, וכעי
 דבריו כתבו כל  י�א בש< ר' יוחנ
 ע< ההנחה  

האחרוני< הנ"ל בביאור ההבדל בי
 שילה לירושלי<, איש איש בדרכו וב�גנונו. ונראה שלפי  

יוחנ
, בזמ
 בית שני היו   ר'  ר' י�א בש<  הבנתו של חרל"פ, אי
 לנו אלא לומר שלדעת 

 

ה  ? ר' אבהו בש< ר' יוחנ
: 'ש<' 'ש<', מכגו� ההיא דעלי'ר' זעירא בעא קומי ר' י�א: אפילו לשעה,    .9

 
  הבמות א�ורות'. –הבמות א�ורות, א� ש< שנאמר כא
  –ש< שנאמר להל

במקו< שמקריבי
 ש<, כמו באהל    –כל זמ
 שארו
 מבפני<  "אמנ< בקרב
 העדה (ד"ה כל זמ
) כתב:    .10

, ומשמע קצת שהבי
 שה�ימ
 דארו
 בפני< שיי� ג< לבית עולמי<.  "ובבית העולמי� מועד ובשילה  

ד"ה מעתה) חזר כמה פעמי< על כ� שהמציאות של היתר וד"ה יצא, ד"ה ש<,  ומיהו בהמש� דבריו (

תקופה הארוכה שאחר חורב
 הבית, ונראה אפוא שמה בתקופת נוב וגבעו
, ולא  בהבמות היא דווקא  

שהזכיר מתחילה בית עולמי< לא בא להחיל על בית עולמי< את ה�ימ
 המתיר הקרבה בבמות א<  

לעניי
 האי�ור כשהארו
 בפני<. ואכתי יוצא שאי
 הלשו
 מדוקדקת,  יצא הארו
, אלא רק לדמותו  

  וצ"ע.
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דושת ירושלי< אי
 אחריה היתר, הבמות מותרות, וזאת בניגוד לאמור במשנה ובבבלי שק

ג< מבחינה הלכתית וג< מבחינה הי�טורית.   –וזה קושי גדול לנטות מדברי< פשוטי< אלו  

הערה   (לעיל   '
ראשו ב'מקור  שבמאמרו  על  לתמוה  יש  שכהבנתו  1ועוד  חרל"פ  כתב   (

בירושלמי פ�ק הרמב"<, �ת< ולא פירש את מקורותיו ונימוקיו. ויעוי
 עוד לקמ
 בדעת 

  רמב"<.ה

  ג. דעות הראשוני� בעניי� קדושת המקדש וירושלי� לעתיד לבוא 

) 
  ) שב�וגריי< רבועי<): ה"דעוד כתב חרל"פ (כולל הערות השוליי<, מלבד הערותיי עליה

אחרים  ראשונים  ועוד  הראב"ד  חולק  כי  הריטב"א 11וידוע  רב    13,רש"י  12, כמו 

 

'הר הבית'  .11  
גור ג  �יכו< דעת כל הראשוני< הנ"ל מובאי< בהרחבה ב�פרו של הגר"ש  ד, -פרקי< 

ע<  שבה< ישנה מחלוקת תנאי< שחלק< �וברי<  ששת המדרשי<  ווש"נ. כ
 הביא הגר"ש גור
 את של

 
  ." שמי<נ�תלקה השכינה ל"החורב

=ש'קדשה לעתיד לבוא') ראויה להתפרש יותר אלא דבמ�כת תמורה  ( במכות יט כתב: 'שגר�א זו    .12

ז"ל'. אול< בפירושו על מ�כת מכות (יט)   מוחלפת השיטה בכל ה�פרי< וגור�י
 כגר�תו של רש"י

  חללוהו'!  –כתב 'כי משבאו בה פריצי< 

רח;  ה"ד:  [   עמ'  מוה"ק  (במהד'  הארו�  דיונו  ב�ו�  מ�קנתו  ה<  מתחילה,  הריטב"א שצוטטו  דברי 

א ד"ה אמר רבינא; בדפו� וילנא נדפ�  ע"  שהמיוח� לרבינו גרשו< (תמורה כא  446ויעו"ש הערה  

, שקידשה לעתיד לבוא. וברור שא< היה הריטב"א יודע גר� ג< בתמורה כמו הריטב"א   א)ע"  בד� כב

ב'פירושו על מ�כת מכות' אינ<   הריטב"א  ), ודבריכותב ש'בכל ה�פרי<' הגר�ה כרש"י זאת, לא היה  

הו בואלא  מינה  (אותו  ה אמינא לעיל   
מוה"קדיו אותה   במהד'  ודוחה  מביא  רז), שהריטב"א  עמ' 

: 'וליכא לתרוצי... הא ליתא... לכ
 נאדי מה� גיר�א', יעו"ש.  שאינ
 משתמעות לשתי פני<  בלשונות

ב ד"ה ולעני
) מבואר להדיא שפו�ק להלכה שקדושת המקדש ע"   ריטב"א (מגילה יר במקו< אחוב

  ' הר הבית'ומ�תבר שחרל"פ נמש� בזה אחר הרב גור
, שב�פר    לא בטלה, ויילמד �תו< מ
 המפורש.

ה אמינא שהריטב"א דחה, בלשו
: 'נאמנת עלינו דעתו של הריטב"א', וכ
: 'שיטת ו(פ"ד) הציג את ההו

ולפי האמור, אי
 זו דעתו של הריטב"א. ול�יו<: הנימוק שמחמתו דחה הריטב"א את  הריטב"א'.  

ה אמינא הזאת הוא שלפיה אי
 רלוונטיות לכ� שקידשה לעתיד לבוא, שהרי הפריצי< מפקיעי< וההו

' זה, והרי בגמרא מבואר שיש רלוונטיות:  מגילה ושבועות    כתדהא ליתא לפו< ההוא דמ�קידוש 

למ"ד קדשה לעתיד לבא מקריבי
 א� על פי שאי
 בית ואוכלי< קדשי< קלי< א�  ד   ,דמייתינ
 לעיל

'. והרב גור
 העלה בדיוק את הטענה הזאת כנגד 'שיטת הריטב"א'! ושמא נעלמו  על פי שאי
 חומה

מהרב גור
 לפי שעה דברי הריטב"א הללו (וכ
 דברי הריטב"א במגילה הנ"ל), ומהרב גור
 השתלשלה  

  .]ל חרל"פהבנה זו למאמרו ש

אמר רבינא לכולי עלמא קדושה ראשונה "רש"י �ובר את גיר�ת התלמוד הבבלי לכל אור� הדר�:    .13

  .  " לא קידשה לעתיד לבוא...

ראשית, המילי< 'לכולי עלמא' אינ
 מופיעות בדברי רש"י (מכות יט, א ד"ה אמר), ולא ברור  ה"ד:  [  

וג< תמוה להכני� בפיו של רבינא או של רש"י אמירה כאילו הדעה שלא    אפוא מה מקור ה'ציטוט'.

קידשה לעתיד לבוא היא דעת כולי עלמא, בשעה שלית מא
 דפליג על כ� שהדבר תלוי במחלוקת 

, אלא ודחייה של די
 מקריבי
 אע"פ שאי
 בית  הלכתית שנית, אי
 בדברי רש"י הללו הכרעה    תנאי<.
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כי    18בניגוד לרמב"ם  שסוברים  17,והמאירי 16הרשב"א  15הרמב"ן,   14סעדיה גאון,

 

  .נא שנאמרו אליבא דר' ישמעאל, ומא
 מיפי� ל
 שהלכה כר' ישמעאללכל היותר פירוש לדברי רבי

משו< ר' ישמעאל א ד"ה ומיהו לגר�ת): 'ע"  שו"ר שאפשרות זו הועלתה, בדברי הרמב"
 (מכות יט

בירא ליה'. וא� שלא ברור שהרמב"
 אכ
 �בור כאפשרות זו, יעו"ש, חזינ
 שראה  קאמר וליה לא �

נ
 שאי
 מדברי רש"י ראיה. ועל כגו
 דא אמור הכלל הידוע, שיש  אותה כאפשרית, וממילא נימא א

  .]להיזהר בה�קת מ�קנות הלכתיות מדברי רש"י כשעניינ< פרשנות ולא פ�יקת הלכה

ולא עתה כשהוא  "!! וע"ש בפירוש הרב פערלא:  "תקי<   –ומורא למקדש  " מצוות עשה יג שכתב:    .14

  .  "בחורבנו

לא    לכאורה  א�  (פ"ג),  'הר הבית'וכ
 ה�כי< הרב גור
 ב�פר    אמת שכ� כתב הגרי"פ פערלא,ה"ד:  [  

מלשונו הקצרה של ר�"ג שדי
 מורא מקדש נוהג רק בזמ
 בניינו   הגרי"פ פערלא   ברור כלל כיצד ה�יק

הרב גור
    ולא בזמ
 החורב
. והרי ברור שג< לדעה שהדי
 נוהג ג< בזמ
 חורב
, זהו 'מורא למקדש'.

קי<', וג< זה אינו ברור. ובכלל, יש לה�תייג מדקדוקי< הלכתיי< בלשו
  כתב שהדיוק הוא מהמילה 'ת 

גדולה לזקני, והדרת<, ומורא ר�"ג כשחיבורו נכתב כשיר ע< אילוצי משקל, ובכלל< אילו? חריזה: '

' (הגרי"פ פערלא, ש< עשה טז, כתב בלהקי�, ללמוד, וללמד דת, והמל� יקראנה לע< תקי� למקדש 

שו
 'להק' שמובנו 'קהל', והאותיות מתחלפות, והכוונה למצוות הַקְהֵל. ויעוי
  שה�יפא היא כנראה מל

י
  ימנבמפרשי< על שמ"א יט, כ. ויעוי
 עוד בדברי הגרי"פ פערלא בעניי
 זה במקו< נו�� בחיבורו:  

  .] וצ"ע ,)פרשה י   ,שישי< וחמש הפרשיות

  .והגראי"ה קוק הבי
 אחרת בדעתו, משפט כה
 ע' רכו  .15

  =�י' צו ד"ה הרמב"
. ודברי הראי"ה מתב��י< על מה שכתב הרמב"
 בחידושיו (שבועות טז ה"ד:  [  

א ד"ה ואיכא דמפרקי), בעוד שדברי חרל"פ מתב��י< ככל הנראה על דברי הרב גור
 (�פר הר  ע"

ב בדפי הרי"�). וידוע ש�פר  -אע"הבית פ"ד) שמתב�� בעצמו על דברי הרמב"
 במלחמות (ע"ז כד,  

מות נכתב על ידי הרמב"
 בצעירותו והחידושי< לתלמוד מהווי< משנה אחרונה ביח� אליו.  המלח

א �ד"ה ואיכא דגר�י). ויעוי
  ע"  והרמב"
 הפנה לדבריו בחידושיו בשבועות הנ"ל במקו< נו�� (ב"ב נו

ב  "ע  א ד"ה אי; חולי
 וע"  א ד"ה עכשיו ביררנו; מכות יטע"  עוד בדברי הרמב"
 בחידושיו (מגילה ב

ד"ה שאכל), ויעוי
 ג< בבית יצחק (או"ח כז, א) שחילק בי
 די
 באו בה פריצי< וחיללוה שהובא  

  
במלחמות הנ"ל ובי
 מ"ד לא קידשה לעתיד לבוא, ומדבריו עולה שג< לדברי הרמב"
 במלחמות אי

  .] היתר לבמות לאחר החורב
, ויש להארי� בזה עוד, ואכמ"ל

ב �ד"ה וקשיא)  ע"  , ונראה שכוונתו לדברי הרשב"א (גיטי
 לזרי חרל"פלכ� לא צוי
 מקור בדבה"ד: [  .16

(פ"ד). וכל הרואה את דברי הרשב"א, א� בקריאה שטחית ללא   'הר הבית'שהביא הרב גור
 ב�פר  

 
עיו
, יראה שאי
 ללמוד מה< כלל לנידוננו, משו< שאי
 בה< התייח�ות לקדושה אלא רק לקניי

א  ע"  . ומדברי הרשב"א (מגילה יעמד על כ�, ותבר לגזיזיה בפשטות  ממוני. וכבר הרב גור
 בעצמו

, ונראה שהרב גור
 לא ד"ה אלא) נראה שקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ושלא כדברי חרל"פ

  .]ראה את דבריו הללו

  ]א ד"ה כברע" שבועות טזה"ד: [  .17

, ו (יבמות פב), החינו� (רפד, שצה, שכוכדברי הרמב"< כתבו היראי< (�ימ
 רעז), תו�פות הרא"ש    .18

שכח, קפד, ש�ב, ש�ג, רנד) התו�פות במ�פר מקומות, ובמקו< אחר כתבו כראב"ד. וראה בהרחבה 

י על חילוקי הדעות בדעת   בתשובה צו במשפט כה
 עמוד ריח ואיל�. וכ
 בהלכה ברורה למגילה 

  התו�פות.  
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ם לא קדשה לעתיד לבוא. אולם לא כתבו בפירוש כי  וירושלי  קדושת המקדש
  וצ"ע. ,לאחר החורבן הותרו הבמות

ב�יכו< מאמרו כתב, על �מ� פ�קה זו, שדעת 'רוב מכריע של הראשוני<' היא שקדושת 

נטויה: דעת   יד הדוחה  בזה  וג<  הרמב"< היא הדעה המרכזית המקדש בטלה בזמ
 הזה. 

והרווחת בחז"ל ובראשוני<, כפי שהתבאר בהו�פות ב�וגריי< רבועי< להערות השוליי<. 

והראי"ה קוק בשו"ת משפט כה
 (�י' צו) כתב שכ� נראה ג< מפשטי המקראות המתארי< 

את קידוש מקו< המקדש והשראת השכינה בו כעניי
 תמידי, יעוי
 ש<. ויעוי
 עוד במפרשי 

ב"< (בית הבחירה �ו� פ"ו) ובמג"א (תק�א, ד) ובחזו"א (שביעית ג, יג), ויש להארי�  הרמ

זו חולקת רשות  זו דקידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, א� �וגיה  עוד בעיקר �וגיה 

  לעצמה.

מלבד כל זה, ההנחה שא< קדושת מקו< המקדש בטלה מותר להקריב בבמות, אינה  

חי< � ע"ב ד"ה מאי; חולי
 יז ע"א ד"ה וכל) והריטב"א  מו�כמת. אמנ< כ� כתבו התו�' (זב

(מגילה י ע"א ד"ה לכ� חזרו) והמאירי (מגילה ט ע"ב ד"ה המשנה הט"ז; י ע"א ד"ה מאחר; 

שבועות טז ע"א ד"ה שיטה) והר"
 (חי' חולי
 ש< ד"ה כל), א� התו�' (מגילה י ע"א ד"ה 

�כ< ג< על ה�בורי< שקדושת ומאי) כתבו בש< רבינו חיי< שאי�ור הבמות לעול< מו

  מקו< המקדש בטלה. 

  ד. 'בכל המקו� אשר אזכיר את שמי' 

  עוד כתב חרל"פ (ה�וגריי< העגולי< ו�ימני הקריאה כ� במקור): 

בפירוש כי אין צורך במקום מרכזי   נכתב  גם לאחר מתן עשרת הדברים בהר חורב
השכינה לכבוד  לילפולחן  תעשה  אדמה  "מזבח  מקום:  בכל  אשר (!!!  ...   (!

  . אבוא אליך וברכתיך" –זכיר את שמי א

  לשו
 הכתוב (שמות כ, כא) היא: 

מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך  
  . אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך בכל המקום אשר

מה   על  לה   
אי הקרבנות,  לעבודת  מרכזי  במקו<  צור�   
אי כי  בפירוש'  ש'נכתב  הטענה 

ההלכה  במדרשי   ,
ואכ קרבנות.  הקרבת  בהכרח  אינו  שמי'  את  'אזכיר  הרי  שת�מו�: 

ובמפרשי< על אתר יש התייח�ות נרחבת למילי< אלו ואי
 מי שהעלה אפשרות לפרש 

 

ובא באבודרה< �דר תפילת יו"כ), העיטור (פרוזבול  ל�יעה זו יש להו�י� את רב יהודאי גאו
 (הה"ד:  [  

ד   עז,  טז  - ד�  (חי' שבועות   
הר" (מ"ע ק�ג),  א"י), ה�מ"ג  (הלכות  א), התרומה  ד"ה ע"  עח,  א 

ולעני
), התשב"? (ג, רא), הכפתור ופרח (פ"ו ד"ה במ�כת יבמות) והטור (יו"ד שלא; וכ
 בהלכות  

  .]א)אר? ישראל המיוח� לטור, די
 קדושת האר?, 



נו  מי בי ר הבמות   תוק# אי ו

121121121121 

זוטרתא שמכא
 �מ�  כחרל"פ. הקרוב ביותר לפירושו של חרל"פ הוא המובא בפ�יקתא 

  להיתר הבמות בזמ
 היתר הבמות, ותו לא:

והיה עיני  "  :ת"ל אשר אזכיר את שמי, זו בית הבחירה, שנאמר  ?בכל מקוםיכול  
והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיך מכל שבטיך  " , ואומר  "ולבי שם כל הימים

  . לרבות נוב ושילה וגבעון ?אם כן מה ת"ל בכל מקום ". וגו'

והגע עצמ�, לפי דבריו של חרל"פ שרואה בפ�וק זה מקור לכ� שאי
 צור� במקו< מרכזי 

על  המורי<  הפ�וקי<   
ובי זה  פ�וק   
בי התורה,  בפ�וקי  �תירה  יש  הקרבנות,  לעבודת 

חרל"פ   לומר שא�  וכמעט שמוכרחי<  בפרט.  אי�ור הבמות  ועל  בכלל,  ירושלי<  בחירת 

צור�  
למה שכתב ש"אי  
לא התכוו לומר שהפ�וק    עצמו  רק  אלא  ח"ו,  במקו< מרכזי", 

מראה פני< להיתר הבמות, והשתא דאתינ
 להכי, כבר אי
 להוכיח מהפ�וק דבר לנידוננו,  

  וצ"ע. 

  ה. הקרבת פ ח בבמת יחיד כשאי� מקדש ובמת ציבור 

  עוד כתב חרל"פ: 

קרבן   הקרבת  לאיסור  לכאורה  הואוהמקור  יחיד  בבמת  (זבחים    פסח  בגמרא 
אמר... רבי שמעון אומר מנין לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איסור  רבה" קיד):
'. יכול אף  לא תוכל לזבוח את הפסחות שהוא בלא תעשה ? תלמוד לומר: 'הבמ

עה לא אמרתי לך אלא בש  –   'באחד שעריך'? תלמוד לומר  בשעת היתר במות כן
  והנה מפשטות דבריו משמע שאין כל איסור   שכל ישראל נכנסים בשער אחד".

גדול במה  או  מקדש  שאין  בזמן  פסח  קרבן  עליה  ולזבוח  יחיד  במת  ה  לבנות 
  . שבהם נכנסים כל ישראל בשער אחד

דברי< אלו ה< תמוהי<: הרי הגמרא ממשיכה ומבהירה שמה שאי
 עוברי< בשעת היתר  

הבמות, הכוונה לזמ
 שלפני זמ
 שחיטת הפ�ח שהוא בי"ד בני�
 בי
 הערביי<. וזמ
 זה  

הבמות' משו< שפ�ח שלא בזמנו עומד לשלמי<, ושלמי< קרבי< בבמת יחיד, נקרא 'היתר  

  בשונה מפ�ח. וכ� נאמר ש<: 

אימת? אי נימא אחר חצות, כרת נמי מחייב! אלא לאו קודם חצות. לעולם לאחר  
. והא בשעת איסור הבמות קאמר! איסור במה ובשעת היתר הבמות קאיחצות,  

  לו, היתר במה לחבירו. 

  ופירש רש"י: 

כמו בגלגל ונוב וגבעון דהותרו במות יחיד לעולה   –בשעת היתר הבמות קאמר 
ושלמים ואשמעינן קרא דלגבי חובות איכא לא תעשה ולאו משום מחוסר זמן  

  דהא חזו השתא בבמה גדולה. 
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מלבד כל זאת, הרי לרוב גדול של הראשוני<, זמננו הוא 'זמ
 אי�ור הבמות', וא< כ
, מפורש  

ריב פ�ח בבמת יחיד. ומדברי חרל"פ נראה כאילו בדברי הגמרא הללו יש שבזמננו אי
 להק

י�וד לכ� שאי�ור הבמות מתבטל כשהבית חרב, ודלא כמשנה במגילה, א� באמת אי
 בדברי  

  הגמרא הללו כל י�וד לכ�.

עוד כתב חרל"פ שר' דניאל הבבלי בשו"ת ברכת אברה< (�י' ו; חרל"פ ציי
 בטעות  

ר' שמעו
 הללו דווקא בשעת אי�ור הבמות ולא בשעת היתר ל�י' ב) העמיד את דבר י 

למה אבירנו תרבה  הבמות. א� לא ציי
 את מה שהשיב ר' אברה< ב
 הרמב"< לר' דניאל: "

קוד< שתתבונ
 בעני
 דברי� ותראה א< יש   ,הקושיות עלינו ותדבר כל אשר יעלה על לב�

  ".בה
 ממש או לא

  ו. התייח ות הרמב"� לאי ור הבמות 

  תב הרמב"< (בית הבחירה א, ג):כ

כ  נאסרו  לכיון שנבנה המקדש בירושלים  לבנות בהן בית  '  הל המקומות כולן 
ובהר   בלבד  בירושלים  אלא  הדורות  לדורי  בית  שם  ואין  קרבן,  בהן  ולהקריב 

נאמר שבה  בית  "  : המוריה  הוא  זה  דויד  לעולה  הויאמר  מזבח  וזה  האלהים   '
  . "י עדזאת מנוחתי עד" :ואומר ", לישראל

בביאור דבריו, כתב חרל"פ שלא א�ר אלא הקמת מקדש חלופי, א� בניית מזבח וא� הקרבה 

  עליו מותרת: 

נאסר לדעתו  לא  לירושליםלכאורה אלא הקמת   הנה    , מבנה בית מקדש מחוץ 
במקום אחר,   קמת מזבח או במה קטנה אולם לכאורה משמע שלא אסר בפירוש ה

. גם בהלכות מעשה הקרבנות כתב:  וצ"ע  .ארוןבית מקדש או   שאין שם מבנה
בית' ועשה  כתב    ',עבר  במה', ולא  ועשה  ומזבח    'עבר  בית  כמכלול  דהיינו, 

,  מזבח אצל ארון) הבמות הוא כאשר נבנה קדושתי אחד (כסברה לעיל, איסור
  ואיכמ"ל. 

במה   הקמת  במפורש  שאסרו  המשניות  לשתי  נעשה  מקדש  ומה  בניית  לאחר 
  ? ירושלים

ב נכתבבמשנה  לירושלים  "  :זבחים  לה   –באו  ולא היה  (עוד?)    נאסרו הבמות 
 –  'הייתה' –שמע כאן שנקטה המשנה לשון עבר , מהיתר, והיא הייתה נחלה!"

לסבור  . ונוכל  חורבן מקדש ירושלים נאסרו הבמות ולא משמע כלל כי גם לאחר  
ולא    –  'שילה 'זו וזו   –"  אל המנוחה ואל הנחלה כדעת תנא דרבי ישמעאל כי "

לה שאסור  כלל  ירושליםסבר  חורבן  לאחר  ( קריב  בבבמה  זבחים),  תוספות 
  .למרות שהייתה נחלה בעבר

אולי נפרש שאין אחריה    –  אין אחריה היתר"  –ילה "ירושלים  לגבי המשנה במג
. נשאר רושם  בע ולא שנאסרו הבמות לאחר חורבנה מקום אחר לבניית מקדש ק
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קד מקשל  מורא  מבחינת  הבית  בהר  (ושה  הובאדש  צו כן  בתשובה  זו  דעה  ה 
כהן) בירושלים    ,במשפט  הבית  להר  מחוץ  במות  הקמת  שנאסרה  לא  אולם 

  וצע"ג. במקום שאין מבנה וארון, 

  נראה שיש �יבות רבות לדחות דברי< אלו: 

בפ�וק שציטט הרמב"< מוזכר מזבח, ובפשטות יש לה�יק מכ� שמאז הפ�וק ועד עול<   .א

  ו< אחר מלבדו. אי
 רשות להקי< מזבח במק

מקריבי
 את    היוא  ל  ,א� בשעת היתר הבמותהרמב"< (קרב
 פ�ח א, ג) כתב להדיא: "   ב.

   19", הרי ששעתנו אינה שעת היתר הבמות.הפ�ח בבמת יחיד

ברמב"< לא נראה שהאד< עשה ג< ארו
 אלא נראה שבכל אופ
 א�ור להקריב קרב
   ג.

מחו? למקדש, בעוד שלפי חרל"פ עשיית ארו
 (או מקדש) מהווה תנאי לאי�ור הבמות  

  כפי שהוא מפרש אותו. 

בדברי חרל"פ יש �תירה מיניה וביה: מצד אחד הוא מציע לפרש את אי�ור הבמות   .ד

נבנתה יחד ע< מקדש וארו
; א� מצד שני הוא מודה שהמשנה  המתייח� דווקא לבמה ש

בזבחי< א�רה ג< במה לבדה, ונדחק להעמיד זאת בזמ
 הבית בלבד (ובאמת לא ברור  

  מה מצא לחלק בי
 המשנה בזבחי< למשנה במגילה). 

עד שחרל"פ מדייק מלשו
 "הייתה נחלה", יש לו לתפו� את הלשו
 המפורשת: "ולא   .ה

שמשמעותה הברורה היא שלא היה היתר לא בזמ
 הבית ולא לאחר    היה לה היתר",

  .
  מכ

במשנה (זבחי< קח ע"ב) נחלקו תנאי< א< המעלה על אב
 או �לע חייב משו< מעלה   ו.

נראה שאי
 צור� במזבח ע<   בחו?, או שדווקא המעלה על מזבח חייב, ומיניה וביה 

  מקדש.  

פירושיו של חרל"פ בדברי המשניות דחוקי<, וא� מוקשי< מ�תימת הגמרא שא�רה   .ז

  הקרבה בבמות בלי לחלק בי
 במה שמהווה חלק ממקדש לבמה בודדת.  

',  היכא דמ�קא ימא שירטו
בגמרא (זבחי< קטז ע"ב) מבואר שאי�ור הבמות חל ג< על '  ח.

לגמרי ש�לע זה אינו מהווה  דהיינו הקרבה על �לע שבי< שבולט מעל פני הי<, ופשוט  

  חלק ממער� של מקדש אלא עומד בפני עצמו.  

בגמרא (�נהדרי
 פט ע"ב) מבואר שהקרבת אליהו בהר הכרמל הייתה א�ורה אלמלא    ט.

  הוראת שעה, וא� שלא היה ש< דבר מלבד מזבח.  

 

ויעוי
 בערוה"ש העתיד (קדשי< קפא, יב) שה�ביר מה ראה הרמב"< להבהיר זאת דווקא בהלכות   .19

  קרב
 פ�ח.



ר    הרב הראל דבי
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 ) כתב בפשטות שאי
15ר' אברה< ב
 הרמב"< (המ�פיק לעובדי ה' מהד' דנה פכ"ה עמ'    .י

להקריב בשו< מקו<, ולא חילק בי
 מקו< שיש בו מקדש למקו< שיש בו רק מזבח 

  '.  חירת בית המקדשנא�ר הקרב
 במקו< אחר לאחר בבודד: '

בדברי הרמב"< בפירוש המשנה מבואר להדיא שלא כהבנת חרל"פ, שכ
 כתב (פיהמ"ש    יא. 

'. וברור תה לעול<
 מקריבי
 בשו< מקו< זולאי  ,ומשבחר ה' בירושל<מגילה א, יא): '

  
מלשו
 זו שאי
 שו< חילוק בי
 הקרבה על מזבח ע< בית להקרבה על מזבח לבדו. וכ

  כתב (פיהמ"ש זבחי< יד, ח):

ועליה אמר הנביא    .לעולםקרא את ירושלם נחלה בגלל קביעות קדושתה וקיומה  
כי ה' בחר את ירושלם לשכינתו   , לפי שכבר אמר בתחלת הענין בלא יעֹז ונחלתו 

ובחר את ישראל לו יתעלה סגולה, ואמר אחר כך כי ה' לא יטוש את האומה הזו  
וה  אשר בחר לנחלתו ולא אותו המקום אשר בחרו והוא אמרו כי בחר ה' בציון א

ה ישראל לסגלתו, כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא  למושב לו, כי יעקב בחר לו י
  .עדי עדקדושתה ואמר זאת מנוחתי  ותנצחייעזב, וכבר באר 

.
  הרי מפורש שאי�ור הבמות הוא עולמי, ואינו מתבטל ע< החורב

 �  ז. אי ור חלב וד

) הו�י� חרל"פ והביא חיזוק לשיטתו מהפ�וק (ויקרא 1במאמרו במקור ראשו
 (לעיל הערה  

  ג, יז):

  . שבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלוחקת עולם לדרתיכם בכל מו

  ל"פ: לדברי חר

למחצית   קשור  שאיננו  עצמאי  עניין  הוא  תאכלו"  לא  ודם  חלב  "כל  האזכור 
הפסוק שלפניו; הנאמר על "חוקת עולם" במקום זה, בפרשת ויקרא, מזכיר את  
מה שנכתב לגבי קורבן הפסח: "והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגתם אותו חג  

דורותיכם חקת  לה' לדורותיכם חקת עולם תחגוהו... ושמרתם את היום הזה ל 
נדבה המוזכרת בראש ספר  לפרש שייתכן שמצוות קורבן  יש  כך,  עולם". אם 

  ולא רק במקדש ירושלים.  –ויקרא תתקיים "בכל מושבותיכם" 

דברי< אלו אי
 לה< על מה שי�מוכו: חוקת העול< היא אי�ורי חלב וד<, ואי
 שו< קושי  

רשי< על אתר. ממילא, אי
 בהבנת הקשר בי
 חלקי הפ�וק, והדבר מפורש בכמה מהמפ 

  צור� לבדות פירוש חדש לפ�וק.



נו  מי בי ר הבמות   תוק# אי ו
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  ח.  יכו� ומ קנות 

הראנו לדעת שאי
 שו< צידוק לנטות ח"ו מההבנה הפשוטה והמקובלת בכל בית ישראל 

בי
    –מזה דורות רבי<, שמאז בניית המקדש ועד עול< אי
 היתר להקריב קרבנות בבמות  

וב פ�ח   
בי ציבור,  בבמת   
ובי יחיד  חלק בבמת  שמהווה  בבמה   
בי אחרי<,  קרבנות   
י

לפיכ�,  לאר?.  בחוצה   
ובי באר?   
בי עצמה,  בפני  שעומדת  בבמה   
ובי מקודש  ממתח< 

א< נשלמו כל התנאי< הנדרשי< לעבור על אי�ור   –המקריב קרבנות בחו? בזמ
 הזה ח"ו 

  אזי במזיד חייב כרת ובשוגג חייב חטאת. 20ההקרבה בבמות, 

שכל האמור במאמר זה אינו מתייח� אלא להקרבה בבמה שלא ל�יו<, יש להדגיש  

המקדש  במקו<  מזבח  לבנות  קלישר  הירש  צבי  הרב  של  להצעתו  ולא  המקדש,  במקו< 

נפש�   עליו ממה  הרב    –ולהקריב  להצעת  במה. התייח�ות  בתורת  או  מזבח  בתורת  או 

  21קלישר, ולעצ< הבעיה שהיא באה לפתור, קובעת מקו< לעצמה.

 

  בפירוט תנאי< אלו, יעוי
 בשערי חכמה (פלדמ
; פי"ד).  .20

על רבי   יהיישוב הקושיעל הצעה זו והפולמו� שבעקבותיה, יעוי
 במאמרו של הרב נע< קניג�ברג:    .21

  .38-32, המעי
 נא, ב (טבת תשע"א) עמ' צבי הירש קלישר בעני
 הקרבה בזמ
 הזה מדי
 במה
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  הרב מאיר שפיגלמ�

  מלחמתה של תורה 

  המקדש, קדושת המחנה וקדושת מקו� התפילה 

  פתיחה 

  קדושת מקו� תפילה חלק ראשו�: 

 �  א. קדושת מקו� וקדושת אד

  . והיה מחני� קדוש ב 

  . הלכות מחנה ג

  חלק שני: אי ור כני ת בעל קרי למחנה מלחמה ולמקדש 

  א. תקנת עזרא כעבודת התפילה 

  ב. פטורי מחנה מלחמה 

  ג. מחנה מלחמה ותלמוד תורה 

  ד. מעמדה המיוחד של טומאת קרי 

 �   יכו

  

  נשמתה של אמי  לעלוי

  טובה גיטל ע"ה בת ר' שלמה יו # וחיה אלטה,   

  שבימי� אלה מלאה שנה לפטירתה

  ולזכרה הברו� של נכדתי 

  טל ע"ה בת אהר� מתתיהו ונהרה 

  שבימי� אלה טר� מלאה שנה לפטירתה 

  פתיחה 

וכי מה גבורה עושים בני אדם ההולכים בגולה ומה    .הכל גבורים עושי מלחמה
אלא גבורים אלו    ?אדם זקוקים בזיקים והנתונים בשלשלאות  מלחמה עושים בני

" (תהלים קג,כענין שנאמר    ,גבורי תורה כח עושי  כ):  גבורי  ה' מלאכיו  ברכו 
מלחמה "דברו עושי  תורה  –  .  של  במלחמתה  ונותנים  נושאים  שנאמר    ,שהיו 

  ) ספרי דברים האזינו שכא(  ". על כן יאמר בספר מלחמות ה'): "יד , במדבר כא(

מדרש זה מתאר בצורה חיה את ת�כולו של לומד הלכות מלחמה בתקופת הגלות. קושי  

זה עמד לפני בעלי ההלכה בפרשת מחנה מלחמה. הפתרו
 שמצא המדרש לת�כול זה הוא  

לדו
 במצוות מחנה  ג< בעול< ההלכתי, במקו<  כ�  לייש< פ�וקי< אלה לתלמוד תורה. 



למ�  ג ר שפי   הרב מאי
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כתוצאה מכ�, למרות שהמצוות    1< הו�ב לדיו
 בהלכות תורה ותפילה. מלחמה, הדיו
 בה

  במחנה מלחמה מפורשות בתורה, העי�וק בה
 מהתלמודי< עד ימינו מצומצ< ביותר.

מקדש  לדיני  אלה  פ�וקי<  יושמו  תורה,  לתלמוד  מלחמה  הלכות  ליישו<  במקביל 

. הפרשייה האחת  (פ�חי< �ח ע"א ועוד). הרחקת טמאי< מהמקדש נלמדת משתי פרשיות

מלחמה.   מחנה  פרשת  היא  והשנייה  ה).  (במדבר  מהמחנה  טמאי<  שילוח  פרשיית  היא 

הנכונות לייש< את פרשת מחנה מלחמה למקדש מבו��ת על עקרונות הלכתיי< משותפי<  

יושמו  המטונפי<  מבואות  דיני  א�  הטמאי<,  הרחקת  לדיני  במקביל   ,
כ כמו  לשניה<. 

  דיני< אלה במקדש הוא מחנה מלחמה.   במקדש. המקור היחיד ליישו<

יותר מכ�, להל
 נראה כי פ�וקי מחנה מלחמה נתפרשו כמתייח�י< למקדש, ולא רק  

כיישו< דיני מחנה במקדש. לפיכ� עי�וק בפ�וקי< אלה הוא בב�י�ו עי�וק בהלכות מקדש.  

לעול<   באשר  המקו<.  קדושת  הוא  מקדש  להלכות  מחנה  הלכות   
בי המשות�  המכנה 

, קדושת המקו< נראית כמובנת מאליה. הדיו
 להל
 יראה שקדושה זו קיימת ג<  המקדש

  בעול< התורה והתפילה, ומכ
 נוצרת האפשרות לשיתו� בי
 ההלכות בתחומי< אלה. 

דיני מחנה המלחמה כוללי< את עצ< קיומו של המחנה, דהיינו המקו< שעליו חלי<  

קו<, יש שונות מהותית בי
 המשכ
  דיני< אלה. למרות שקדושת שניה< נובעת מקדושת מ

והמחנה. במשכ
, האד< נכנ� למקומו של ה'. במחנה מלחמה, ה' מתהל� במקומו של האד<.  

 ,
למשכ להיכנ�  יכולי<  אינ<  הלכתיות. הטמאי<  השלכות  יש  אלה  בי
 מקומות  להבדל 

  ואילו להל
 נראה כי במחנה מלחמה מותרת לה< הכני�ה, ונא�רת רק על בעלי הקרי.  

מושכל  דיו
 ההלכתי בנושאי< השוני< יש השלכה עקיפה על פ
 רעיוני המשות� לה<.  ל

ראשו
 הוא שהמתפלל משוחח ע< קונו. בר<, אפשר שה' נמצא בשמי<, והתפילה בוקעת 

א ח). מאיד�,  -רקיעי<. כ� עולה לכאורה מתפילת שלמה לאחר חנוכת המקדש (מלכי<

ולכ� א�ור לעבור בד' אמותיו של המתפלל,  אפשר שה' נמצא נוכח המתפלל בד' אמותיו,  

ומחנהו של המתפלל צרי� להיות קדוש. ושמא, ה' נמצא בלב האד<, והאד< מתפלל אל 

יג). אפשרית ג< מציאות שונה, שבה הקב"ה שות�  -לבו וקולו לא ישמע (שמואל א א, 

ור עומדי< בתפילה וכביכול מתפלל ג< הוא. שליח ציבור יכול להיות נציגו של הקב"ה, והציב

  2ושומעי< את קול ה' היוצא מפי שליח הצבור. 

 

כעורה זו ששנה רבי    :הקשר בי
 תורה ומלחמה מביא לשימוש במנוחי< הלקוחי< ממלחמה. כדוגמה  .1

א (קידושי
 ט ע"ב). ביטוי זה נלקח כנראה מפרשת יפת תואר. האד< חושק ביפת תואר, ומשנה ל

�בירה היא כביכול מכוערת. בשאלת התייח�ות ההלכה למחנה מלחמה, ע�קתי במקומות אחרי<. 

היגיינה במחנה צבאי, תחומי
 ט (תשמ"ח),    –על הלכות מחנה מלחמה ראו מ' שפיגלמ
, יד ויתד  

), 8  רה(להל
 שפיגלמ
, יד). על ההתעלמות בהלכה מדיני המחנה ראו שפיגלמ
 (הע  256-241עמ'  

  ואיל�. 113עמ' 

  על נושאי< אלה ראו ג< מאמרי "מה עניי
 יובל אצל הר �יני" (בהדפ�ה).    .2



רה   מלחמתה של תו
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שוכ הקב"ה  הא<  למקדש.  באשר  דומות  שאלות  מצי�  ולמקדש  לתורה  המשות� 

  
במקדש, או שמא יש �ול< מוצב ארצה, והמקדש הוא שער השמי<, בר< אינו מקו< משכ

י' טפחי<  ה'. ה' משכ
 את שמו במקדש (דברי< יב, ה), ומעול< לא ירדה שכינה מתחת  

 .
  (�וכה ה ע"א). מכל מקו<, לשאלות אלה נתייח� בקצרה, לפי שאי
 ה
 עיקרו של הדיו

  חלק ראשו�: קדושת מקו� תפילה 

�  א. קדושת מקו� וקדושת אד

קדושת המקדש חלה בראש ובראשונה על מקומו, וקדושת הבית נגזרת מקדושת מקו< זה.  

פר דברי< כ"מקו< אשר יבחר ה'";  הנחה זו נובעת כבר מהגדרות התורה את המקדש ב�

 
שאליה נו�פות  ודוגמות  א)  ב,  הבחירה  בית  (רמב"<,  ביותר   
מכוו המזבח  של  מקומו 

בבמה,   קרבנות  הקרבת  היתר  למרות  בבמה.  מיוצגת  ההפוכה  המציאות   .
להל נתייח� 

לכאורה אי
 כל קדושה במקומה של הבמה. יש מקו< לחשוב שבשעת ההקרבה אי
 קדושה  

  ולאחר גמר ההקרבה ודאי שאי
 קדושה במקו<.  3ו< זה,החלה במק

  
המשכ
 מייצג מעמד ביניי<. למשכ
 אי
 מקו< קבוע, ואי
 כל קדושה במקו< המשכ

 .
בר<, קדושה זו    4לאחר �ילוקו מש<. כאשר המשכ
 מוק<, יש קדושה במקומו של המשכ

היא תולדת נוכחות המשכ
 במקו<, ולא הגור< לקדושה זו. מחנה מלחמה דומה באופיו  

למשכ
. הבחירה במקו< החניה נובעת בדר� כלל מאילוצי< חיצוניי< שאי
 לה< כל קשר  

לקדושת המקו<. א< קיימת קדושה במחנה זה, הרי היא תולדת האנשי< החוני< ש<, ולא 

   5נובעת מהמקו<.

 

בישיבה (זבחי< טז ע"א).  במה קטנה כנראה אינה מוגדרת כנמצאת לפני ה' ולכ
 מותר להקריב בה    .3

בשל אותה �יבה זר כשר להקריב בה, בר< טמא אינו יכול להקריב לפי שהוא פו�ל את העבודה, 

) 
  י).,  זבחי< יד משנהוראו על כ� להל

יז), ומכא
 עולה לכאורה שיש קדושה  ,  לצור� קרב
 �וטה לוקחי< עפר מקרקע המשכ
 (במדבר ה  .4

  במקו< זה.

ג<  .5 קושרת  זו  לאנשי<   נקודה  הקדושה   
בי יש קשר   
במשכ א�  מלחמה.  ומחנה   
המשכ  
בי היא 

ל מחנה  ש<:  השוכני<  הגדרת  באמצעות  מוגדרי<  הקדושה  גבולות  שהרי  במקו<,  ויה  והנמצאי< 

ומחנה ישראל. במקרי< רבי< קדושה ומעמד נוצרי< בעקבות בחירה מגבוה מחד, ובחירת הדיוט 

נוצר העול<, וש< נעקד יצחק. ירושלי< נבחרה על ידי  מאיד�. מקו< המזבח התקדש משו< שמש< 

דוד, כ� ג< המל�, קדושת בכור וקדושת השבת ועוד. ראו למשל �פרי (דברי< רנח)   ידי  ה' ועל 

  
שפירש שהאי�ור להיכנ� במנעל למקדש הוא משו< החובה לקדש אותו. יש מקו< לבחו
 הא< נית

ובע מפעולת האד<. לש< כ� יש להשוות בי
 לאפיי
 הלכתית, מה מההלכות נובע מהמקו< ומה נ

קדושת מקו< ללא אד<, וקדושת אד< ללא מקו<. האחרו
 הוא מחנה מלחמה. ה�נה ויהושע הוא 

הראשו
. אמנ<, א� שמקור הקדושות שונה אפשר שהלכותיה< יהיו זהי<. כדוגמה, קדושת שמיטה 

  שונה, ההלכות זהות, ואכמ"ל.  ויובל משקפות קדושת "מקו<" וקדושת אד<. בר<, למרות המקור ה
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טמאי<  הרחקת  הלכות  מלחמה,  ומחנה   
למשכ מקדש   
בי המהותי  ההבדל  למרות 

מהמקדש נלמדות משני אלה. פירוש פ�וקי מחנה מלחמה כחלי< על המקדש מעלה �פק 

הא< אי�ור זה נלמד כקל וחומר מדיני מחנה המלחמה, או שמא להלכה יש לשניה< מכנה 

  6.משות�, ולכ
 הלכה החלה על אחד מה< חלה על משנהו

הנחתנו היא שהלימוד אינו תולדה של קל וחומר, ושני שיקולי< תומכי< בכ�. ראשית, 

כפי שנראה להל
, די
 בעל קרי במחנה מלחמה חמור מדי
 זב. במקדש לעומת זאת, אי
 לכ� 

כחלי<   הפ�וקי<  את  מפרשות  מלחמה  ובמחנה   
במשכ השונות  הדרשות  שנית,  ביטוי. 

אות< תחילה למחנה מלחמה, ומש< לומדי< למקדש.    ישירות על המקדש, ולא מיישמי<

ויישו< הפ�וקי< להלכה חל  אי
 בתלמודי< כמעט התייח�ות למחנה מלחמה,  למעשה, 

 
ישירות על המקדש מחד, ועל תפילה ולמוד תורה מאיד�. דהיינו, ההלכה רואה זהות בי

    7המקדש למשכ
 ולמחנה מלחמה.

להו�י� שקיומו של מחנ אפשר  זה  אי
 לשיקול  הכרחי, שהרי  אינו  לוויה במקדש  ה 

לוויי< החוני< ש<. יכולה להיות מציאות של מחנה שכינה ומחנה ישראל בלבד ללא מחנה  

למרות זאת, להלכה שלושת מחנות אלה קיימי< ג< במקדש. בשל זהות זו טרחה   8לוויה.

, יב  התו�פתא להגדיר מה
 המקבילות במקדש למחנות השוני< במשכ
 (תו�פתא כלי< א

). משמע מכ� שלהלכה פ�וקי המשכ
 ומחנה מלחמה מיושמי<  ]570עמ'  מהד' צוקרמאנדל  [

  ישירות במקדש.

קישור הלכתי זה פותח פתח לאחת משתי אפשרויות. נית
 היה להציע שבדומה למחנה  

 
מלחמה, קדושת המקדש אינה קשורה למקו<. בר<, בחירה זו כנראה אינה �בירה, והכיוו

ותר. קדושת מחנה מלחמה קשורה לקדושת מקו<, ולכ
 יש זהות הלכתית ההפו� מ�תבר י

את    
לבחו ננ�ה  אלה,  הנחות  לברר  כדי  אלה.  הלכתיי<  תחומי<  בשני  הדיני<   
בי רבה 

 
בי הקשר  את   
להבי לנ�ות  ג<  כ�,  ובעקבות  מלחמה,  מחנה  דיני  של  ההלכתי  היישו< 

  דושת מקו<. המקדש ומחנה מלחמה. להל
 נראה מ�לולי< בה< נוצרת ק

 

יא) שה�ביר שלהלכה, דיני מחנה מלחמה נובעי< ממציאות הארו
 ,  ראו למשל רמב"
 (דברי< כג  .6

דיני  ואעפ"כ  במחנה. נימוק זה מקשה על הלימוד למקדש, שהרי בבית שני לא היה ארו
 במקדש,  

  טומאה נשארו במקומ<. הרמב"
 �בור שנוכחות הארו
 יוצרת קדושת מקדש.

ויצא אל מחו? למחנה זו מחנה לוי, לא  ראו למשל את פרשנות המדרש לפ�וקי<: "רבי שמעו
 אומר    .7

  יבא אל תו� המחנה, זו מחנה שכינה" (�פרי דברי< רנה).

דעת רשב"י זבחי< קטז ע"ב. ראו מ' שפיגלמ
, שילוח הטמאי< מ
 המחנה, עבודה לש< קבלת תואר    .8


. ש< ה�ברנו שלדעת רשב"י כנראה  101שפיגלמ
, שילוח), עמ'    :מו�מ�, בר איל
, תשע"ו (להל

  יה נעל<.ומחנה לו
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  ב. והיה מחני� קדוש 

וכ�   במבואות המטונפי<,  ולהתפלל  קריאת שמע  לקרוא   
היא שאי שנינו הלכה פשוטה 

  : בתו�פתא

נכנס   ולא עוד אלא אפילו  ויקרא את שמע  יכנס אדם במבואות המטונפות  לא 
  .ד שיצא מרשות כל אותו מקום ויקראכשהוא קורא הרי זה מפסיק ע

  )  , יז ברכות בוספתא, ת(  

ההבנה הרגילה בדי
 זה היא שהאי�ור נובע מכבוד לדברי תורה ותפילה. כ� עולה בפשטות  

מדברי רב אדא בר אהבה, המנמק את עונשו של מי שלא הפ�יק את הקריאה, בפ�וק "כי 

  9דבר ה' בזה". אד< האומר קריאת שמע במקו< מעי
 זה מבזה את דבר ה'. 

  וגית הגמ' הדנה בצואה עוברת: הבנה שונה לחלוטי
 של הלכה זו עולה מ�

אתמר, צואה עוברת; אביי אמר: מותר לקרות קריאת שמע; רבא אמר: אסור  
דתנן: הטמא עומד תחת האילן    ?לקרות קריאת שמע. אמר אביי מנא אמינא לה

  –  טהור, ואם עמד –  טמא, טהור עומד תחת האילן וטמא עובר – והטהור עובר 
המנוגעת.  באבן  וכן  התם  10טמא;  לך:  אמר  מילתא,    ורבא  תליא  בקביעותא 

מושבו"דכתיב:   למחנה  מחוץ  ישב  הכא  "בדד  קדוש",  מחניך  אמר    "והיה 
  ) אע"ברכות כה (  רחמנא, והא ליכא.  

ביניה<. ורבא מבדיל  לדי
 טומאה  די
 צואה   
בי שניה< מ�כימי< שבדיני   11אביי משווה 

טומאה הדגש הוא על מקומו של הטמא. כאשר טמא נכנ� למקו< טהור אי
 בכ� בעיה, לפי 

המחלוקת היא בדיני קריאת   12שהמקו< אינו מקומו של הטמא כל עוד הוא לא עומד ש<. 

 

 9.    
כתב "דהוי גנאי וזלזול לדברי תורה"; וכ� כתב הרמ"א: "וע"ל �ימ
 רמ"ג    )�י' מא(בתרומת הדש

יט). יש  ,  דא�ור להרהר בדברי תורה במקומות המטונפי<, והוא משו< כבוד תורה" (יורה דעה רפב

ביוזמתו בכל מקו <. ולכ
 משה אמור להדגיש ששיקולי< אלה ה< שיקולי האד<. הקב"ה מתגלה 

כט), אבל ה' מתגלה אליו ג< שהוא נמצא לפני פרעה  ,  לצאת מהעיר כשהוא מתפלל לה' (שמות ט

  ד וברש"י ש<).  , (שמות יא

ז), מדובר כא
 על מצורע, ולא על טומאת מת,  ,  < בפיהמ"ש (נגעי< יגמב"כפי שה�ביר רש"י, וכ
 הר  .10

  .12 רהעל ההבדלי< ראו הע 

). חז"ל חלקו על כ� נמרצות,  13,  תות י< המלח �ברו שיש טומאה בצואה (מגילת המקדש מויאנשי כ  .11

להדגיש    א), כדי,  תמיד א  משנהואפשר שבשל כ� המשנה מרחיבה בתיאור בית הכבוד בבית המקדש (

בר מ'  (ראו  בירושלי<  ובוודאי  המקדש,  בית  במחילות  אפילו  להיפנות  ההיתר  הא< -את   ,
איל

). אביי ודאי אינו  40-27מ�כתות תמיד ומידה הינ
 תעודות פולמו�יות, �ידרא ה (תשמ"ט), עמ'  

  .תות, והוא רק משווה אות< בהלכותיה<ימקבל את עמדת אנשי הכ

מבית המנוגע. למרות הדמיו
 החיצוני בי
 הלכות אוהל המת לדיני טומאת הנכנ� די
 זה יכול להילמד    .12

לבית מנוגע, הדיני< שוני< מהותית. טומאת אד< הנכנ� לאוהל המת היא משו< שיש אוהל המכ�ה  

את האד< ואת המת. במקרה זה אי
 צור� בשהות כדי להיטמא, הטומאה היא מיידית, ואינה תלויה  
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יוצרת מקו<   שמע. לדעת אביי, על המתפלל לבחור מקו< מתאי< וש< להתפלל. צואה 

לתפילה. מקו< התפילה לא מוגדר כמקומו של המתפלל, ואי
 בכ� צור�. שאינו מתאי<  

  גישה זו יכולה להתיישב ע< הדעה ה�בורה שהבעיה במקו< שאינו נקי היא הכבוד לתורה. 

נלקח מדיני מחנה מלחמה (דברי< כג).    –"והיה מחני� קדוש"    –הפ�וק שהביא רבא  

בעובדה שה' מתהל� בקרב המחנה. המש� הפ�וק מנמק את הצור� בשמירת קדושת המחנה  

השימוש בפ�וק זה בהקשר של התפילה משמעו שבשעת התפילה הקב"ה מתהל� במחנה  

האד<, ובשל כ� יש לשמור על קדושת המחנה. דהיינו, הבעיה בתפילה ובלימוד במבואות 

המטונפי< אינה ביזויה של התורה, אלא תוצאה של הגדרת המקו< כמקו< קדוש. כאשר 

זה, ולכ� יש הכרח בשמירה על  מקו< מוגד ר כמקו< תפילה, יש השראת שכינה במקו< 

נקיונו. הבנה זו מ�תייעת מלשו
 התו�פתא שהובאה לעיל: "עד שיצא מרשות כל אותו 

מקו<". התו�פתא משתמשת בשתי לשונות המתייח�ות למקו<, ודורשת יציאה מ'רשות'  

  זו.

מתפלל, ולא על מקו< הצואה. עולה מכא
 שלדעת רבא, הדגש הוא על מקומו של ה

תפילתו של האד< יוצרת מקו< קדוש, וא�ור להכני� צואה למקו< זה. במילי< אחרות,  

לדעת אביי האד< המתפלל צרי� לבחור מקו< מתאי<, ולדעת רבא המקו< הוא תוצאת 

  13התפילה.

לגישתו של רבא יש שתי השלכות ישירות. ההשלכה הראשונה נאמרת במפורש על ידו,  

לכאורה  והי היא  השנייה  ההשלכה  עוברת.  צואה  בנוכחות  שמע  קריאת  לומר  ההיתר  א 

ההיתר לטהור לומר קריאת שמע במבואות המטונפי< א< אינו עומד ש<. זו לכאורה בדיוק  

 

הטומאה נובעת מהעובדה שהאד< שוהה בבית ומהווה חלק ממנו. לכ
 נדרשת    בתנועה. בבית מנוגע

שהות לרמת טומאה גבוהה. א� מצורע מטמא משו< שמקומו מוגדר כטמא, וכל הנכנ� למקו< טמא 

נטמא. כביכול, ג< א< המצורע לא היה ש<, עדיי
 מי שהיה נכנ� למקומו המוגדר כטמא היה נטמא.  

ב של זב. כאשר המשכב הוגדר כמשכב הזב, ג< א< הזב איננו ש<, עדיי
 זו מעי
 ההלכה במשכב ומוש

  משכבו מטמא.

תט ובתועפות  �י'  ראשוני< נחלקו בשאלה א< קדושת בית כנ�ת היא מדאורייתא או מדרבנ
 (יראי<    .13

מערכת בית הכנ�ת   ,רא< ש<). יש שתלו זאת בשאלה א< קדושת המקו< ש< עצמאית (שדי חמד

דת ייעוד מקו< זה לתפילה (ר"
 מגילה ה ע"א מדפי הרי"�). לפי דברינו, אי
 הכרח  כט), או היא תול

בכ�, וייעוד המקו< לתפילה יכול ליצור קדושה מדאורייתא, ואי
 צור� דווקא בנוכחות �פר תורה 

דברי< אות ב). הגמ' (ברכות ו ע"א)    ,ליצירת קדושה זו (שלא כדעת הגרי"ד �ולוביצ'יק, פניני הרב

כנ�ת.  קובעת   בבית  דווקא  מדובר   
ומשמע ש< שאי לפניה<,  לש<  מגיע  הקב"ה  עשרה  שכשיש 

נוכחות שכינה ש<   גוררת  אפשרית לפיכ� עמדת שדי חמד שעובדת קביעת יעד המקו< לתפילה 

  וקדושה החלה על המקו<.
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עמדתו של ר' יוחנ
 (ברכות כד ע"ב), המתיר להמשי� ולומר קריאת שמע, ומ�תפק בהנחת 

  14להרהר בבית הכ�א.  ידו על פיו, כאשר הוא הול�, א� או�ר

אלא  התפילה,  מעובדת  ישירות  נובעות   
אינ הנקיות  הלכות  רבא  שלדעת   
מכיוו

בעקיפי
, בשל הגדרת המקו<, אפשר שדיני נקיות יחולו ג< שלא בשעת התפילה. כ� קובעת 

  התו�פתא: 

לא יטיל אדם את המים במקום שמתפלל אלא אם כן ירחיק ארבע אמות המטיל  
יתפלל באותו מקום אלא אם כן הרחיק ארבע אמות יבשו או נבלעו  את המים לא  
  , יט) ברכות ב תוספתא(  . הרי זה מותר

הרישא ודאי אינה מדברת על זמ
 תפילה, שהרי אי
 להעלות על הדעת היתר להטיל מי<  

 
מכא ב�יפא.  נאמרת  מי<  הטלת  ממקו<  תפילה  הרחקת  חובת  מאיד�,  תפילה.  בשעת 

ו< שהוגדר כמקו< תפילה, לאחר שהאד< �יי< את תפילתו, או שכוונת הרישא היא שבמק

  15כאשר הוא פו�ק באמצע תפילתו אי
 להטיל מי<, אלא להתרחק מש<.

האד< הלומד זוכה לנוכחות שכינה, כפי שמלמדת אותנו המשנה והברייתא, ומ�תבר 

וא ). החידוש בדברי רבא הברכות ו ע"א  ;ו,  אבות ג  משנהשכ� המתפלל המדבר אל ה' (

  
שנוכחות ה' יוצרת מקו< קדוש, וחלות זו יוצרת הלכות שונות. לפי תפישה זו, אפשר שאי

אי�ור בהכנ�ת �פרי קודש לשירותי<, כי אי
 השראת שכינה על �פרי<. א< יהיה אי�ור, 

הלכתיות  להשלכות  לגרו<  יכול  האי�ור,  באופי  ההבדל  אלה.  ל�פרי<  הכבוד  בשל  הוא 

  16שונות.

תו רבי<  ה�נה  מקראות  בפרשת  התפילה.  בשעת  המקו<  חשיבות  בהנחת  מכי< 

וההתגלות ליהושע המקבילה לו, הודגשה עובדת היות המקו< קדוש (שמות ג, ה; יהושע  

ה, טו). אברה< משכי< אל המקו< "אשר עמד ש< את פני ה'" (בראשית יט, כז). יעקב 

ל המקו< (ולא אל  בחלו< ה�ול< מדגיש את המקו< (בראשית כה, יז). ה' מבטיח לבוא א

 


 הנחת היד על הפה היא �מלית, כביכול האד< חוצ? בי
 דברי התורה למקו< זה. אפשר שר' יוחנ  .14

�בר שיש בעיה כפולה במבואות המטונפי<, ואי
 זה מכבודה של התורה שתוצא למקו< כזה, וזו  

יכולה להיות ג< עמדת רבא. השלכה זו תלויה בשאלה א< מחנה מהל� יכול להיקרא מחנה. רשב"א  

ד"ה לא) �ברו שלאד< מהל� אי
 מחנה ולכ
 אי
 בעיה בהרהור  ע"ב    ד"ה היה) וריטב"א (כד  ע"א  (כה

ראו במ אלה  �וגיות  על  ובזבחי<.  במנחות  הגמ'  מ�וגיית  מקשה  ע"ב).  כ  (תענית  רש"ש    :הל�. 

  .) 8(לעיל הערה  שפיגלמ
, שילוח

יד, שפירש שמדובר בשהות של הליכה, ולאו דווקא בהליכה. החלפות בי
 זמ
 , ראו רמב"< תפילה ד  .15

.
  ומקו< שכיחות ה

תפלל במקו< הטלת מי<, מותר להטיל מי< כאשר כדוגמה, א� שכאמור בתו�פתא לעיל, א�ור לה  .16

האד< עטור בתפילי
. שהרי ה�וגיה התלבטה רק בכני�ה לבית כ�א קבוע לש< הטלת מי< (ברכות 

  כג ע"א. השוו �פרי דברי< רנח שא�ר כני�ה ע< תפילי
 למבואות מטונפי<).
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האד<) אשר מזכירי< בו את שמו (שמות כה, כא). לכל אור� �פר דברי< ה' בוחר במקו<.  

ומקרא אחרו
 אותו נביא הוא בתפילת שלמה, האומר שהאנשי< יתפללו "אל המקו< הזה", 

כ ו,  (דבהי"ב  הזה  הבית  אל  בפ�וקי<  -ולא  במיוחד  משמעותיי<  אלה  הדגשי<  כא). 

  ות שאי
 הכרח בכ�. המזכירי< מקו< למר

ממבואות   הרחקה  בדיני  מקו<  הגדרות  מאוד  שכיחות  מדוע   
מוב זו,  הגדרה  פי  על 

מאחר שהגדרת האי�ור תלויה    17המטונפי<. שיעורי ד' אמות, ג' טפחי<, מחיצה וכדומה. 

בהגדרת מקו< התפילה או מקו< הלימוד, חלות על כ� הגדרות רשויות, ושיעורי< אלה ה< 

הבנה זו אינה מחודשת, ונמצאת כבר בשיטת הגאוני<    18עי< בהגדרות אלה.השיעורי< הקוב

  המובאת בשיבולי הלקט:

ומצאתי לגאונים ז"ל מאי זה טעם חוזרין לאחוריהן שלש פסיעות לאחר תפלה.  
עומד במקום קדושה ושכינה למעלה מראשו של    ,מפני שכשאדם עומד בתפילה

ארבע אמות למקום עמידתו מקום    ותוך   ", שויתי ה' לנגדי תמיד"שנאמר    ,אדם
לאדם לישב בארבע אמות של    :שכך אמרו חכמים  ?ומנין  . קדושה הוא אסור 

הוא  .תפלה שכן  פסיעות   ,וכיון  ג'  לפסוע  צריך  מתפלתו  אדם  שנפטר  כיון 
שכיון    ,לאחוריו לדבר  וראי'  חול.  במקום  ויעמוד  קדושה  ממקום  שיצא  כדי 

כלומר עד עכשיו היינו    ,שחוזרין שלש פסיעות לאחוריהן נותנין שלום זה לזה
  ) יח 'ענין תפילה סי ,שבולי הלקט(  במקום קדוש ויצאנו למקום חול. 

  ג. הלכות מחנה 

נו�פי<, שהוזכרו בפרשת   מחנה מלחמה כמקור לדי
 מבואות המטונפי<, מקרי
 על אי�ורי<

  מחנה מלחמה. 

אם    , ירד לטבול  .אלא יקצר  ,היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק
ואם    ,יעלה ויתכסה ויקרא  –יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה  

 

גבוה ג (ש< כג ע"ב); מקו<  חליצת תפילי
 במרחק ד' אמות (ברכות כג ע"א); הנחת תפילי
 על מקו<    .17

גבוה עשרה (ש< כה ע"א), �"ת צרי� מחיצה י' (ש< כו ע"א), בית של מאה אמות מוגדר כיחידה  

(ש< ע"ב) וכמות< רבי<. עוד על משמעות המקו< בדיני טומאה וטהרה ראו: ש' גרטי, די
 'מקו<' 

יוחד של מחיצות ביצירת . באשר למעמד
 המ106-91בטומאה וטהרה, מעלי
 בקודש ה', תש�"ב, עמ'  

. א� בתפילה לכתחילה יש )8(לעיל הערה    שפיגלמ
, שילוח  :קדושה מחד, ובתיחומה מאיד� ראו

  ה).  , להתפלל בתו� מחיצות (אורח חיי< צ

פו�קי< רבי< השתמשו בהגדרת מחנה כב�י� לפ�יקה הלכתית. ראו למשל רשב"א (ברכות כה ע"א    .18

. לדעת הרא"ש (ברכות �י' מו),  ראייהמחנה, ואי�ור נפרד של    לדעתו קיי< אי�ור של ש ד"ה והיה)  

מגדירה את גבולות המחנה, וכמות< רבי<. ראו ג< הרב א' ליפשי?, תורת אמ�, ברכות א, עמ'    ראייה

311-234.  
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אבל לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה    .יתכסה במים ויקרא  –   לאו
  19.ארבע אמות –וכמה ירחיק מהם ומן הצואה  .עד שיטיל לתוכן מים

  ) ה, משנה ברכות ג(  

משנה זו עו�קת בשלושה נושאי< שוני<: בעל קרי, ערווה, וצואה. המשנה משרשרת מקרי< 

אלה, ויוצרת מה< מעי
 �יפור והלכה מאוחדת, למרות שאי
 קשר ישיר ביניה<. שלושה 

אי�ורי< אלה הוזכרו בתורה בהקשר של מחנה מלחמה (דברי< כג). בעל קרי וצואה הוזכרו 

הלכה מהמילי< "ולא יראה ב� ערות דבר". מעתה, אפשר ש< במפורש. די
 ערוה נלמד ל

שהמשנה �ברה כרבא, שאי�ור קריאת שמע בהקשרי< אינו משו< כבודה של תורה, אלא 

הוא נובע מדי
 מחנה מלחמה. כפי שבמחנה מלחמה נא�רו פעולות אלה, כ� בשעת התפילה  

  20ולימוד תורה.

הקב"ה במחנה. הרחבת היגד    האי�ורי< במחנה מלחמה נובעי< מהימצאות והתהלכות

זה מובילה להלכות המשנה. מכיוו
 שהקב"ה נמצא בנוכחות המתפלל, הרי המקו< עצמו  

הופ� להיות מעי
 מחנה מלחמה, וממילא נא�רי< ש< אי�ורי< שוני<. על פי זה, ההלכות 

  הללו ה
 הלכות החלות על מקו< מ�וי<, ואינ
 קשורות לכבוד כלפי דברי תורה. 

עיונית שמבליט רבא היא שחלק מהלי� התפילה הוא הבאת ה' למקומו  התפישה הר

המתפלל,   של  למקומו  חשיבות  שיש   
מכיוו האד<.  של  בעולמו  ה'  והנכחת  האד<,  של 

במקו<   אמוראי< להתפלל  נהגו  במקו< התפילה,  נוכח  יהיה  הצור� שה'  ובמיוחד משו< 

את המ זה מדגיש  למנהג<  א� הנימוק  ע"א).  ח  (ברכות  "הלימוד  בית קו<:  מיו< שחרב 

. א� שאי
 "המקדש אי
 לו להקדוש ברו� הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד

קשר בי
 ד' אמות והלכה, המאמר משתמש במונח ד' אמות להדגיש את חשיבות המקו<.  

לפני חורב
 המקדש, בעקבות תפילת שלמה, האד< יכול היה להתפלל בכל מקו<, שהרי 

צעות המקדש. לאחר החורב
, יש צור� בנוכחות ה' במקו< התפילה. התפילות עולות באמ

מקו<   את  ליצור  יש  ש<  הלכה,  לומדי<  שבו  במקו<  רק  בעול<  נמצא  מכיוו
 שהקב"ה 

  התפילה.

השלכה קיצונית של תפישת אי�ור צואה כפוגע בהגדרת המחנה נמצאת ב�פק של 

ו< לא�ור זאת, שהרי א<  האד< שנמצאת צואה בבשרו (ברכות כה ע"א). לכאורה היה מק

 

בדי
 בעל קרי נע�וק להל
 בהרחבה. על רחצה במי משרה ראו י' אדלר, הארכיאולוגיה של הטהרה,    .19

  .19ר איל
, תשע"א, (להל
 אדלר, טהרה) עמ' עבודת דוקטור, ב

בתו�פתא פ"ב מובאות כל ההלכות של בעל קרי, ערוה ומבואות מטונפי<. התו�פתא אינה משרשרת   .20

בו המשנה מציגה הלכות  שאת ההלכות, וכל הלכה מופיעה בפני עצמה. השוואה זו מבליטה את הרצ�  

  אלה.
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א< הבנת   21בנוכחות צואה נא�רה על האד< תפילה, קל וחומר במקרה שהצואה בבשרו. 

  
ה�וגיה היא כרבא, אזי במקרה זה הצואה מכו�ה, ולכ
 אי
 בעיה של קדושת המחנה. מכיוו

  שהבעיה אינה קרבת האד< לצואה, הימצאות הצואה בבשרו של האד< אינה או�רת.

נה מלחמה על לימוד תורה ותפילה יכולה להשפיע על הבנתנו את דיני  החלת דיני מח

מחנה מלחמה, בבחינת הרי זה בא ללמד ונמצא למד. במחנה מלחמה האד< צרי� לצאת 

מחו? למחנה, וש< לכ�ות את צואתו. בדיני תפילה הדי
 לכאורה שונה, שהרי ש< מותר 

ובי
 א< הצואה מכו�ה. אי
 כלל חובת כי�וי   להתפלל בי
 א< הצואה מחו? לד' אמות, 

צואה בהקשר של תפילה, ומ�פיקה הרחקה ממנה. ההשוואה בי
 די
 מבואות המטונפי<  

אמות. ד'  של  הרחקת  מ�פיקה  במחנה  שג<  לה�יק  מחייבת  מלחמה  מכיוו
    22למחנה 

שמ�קנה זו אינה נכונה ביח� למחנה מלחמה, ש< נדרשות שתי הרחקות אלה, יש להניח  

ובת כי�וי צואה כאשר האד< נמצא במצב של "בשבת� חו?" אינה קשורה שלהבנת חז"ל ח

  ישירות לקדושת המחנה אלא לגור< אחר. ואכ
, עיו
 בפ�וקי< מאפשר תמיכה בגישה זו. 

נו�ח הציווי במחנה מלחמה מורה שעיקר המצווה הוא הכנת הכלי< לביצוע המצווה, 

ולהכי
 יתד, כאשר מצוות כי�וי היא  ולאו דווקא הכי�וי בפועל. התורה מצווה להכי
 יד,  

כביכול הה�בר מדוע להכי
 יד ויתד. אילו עיקר המצווה היה הכי�וי, לא היה צור� לומר  

יש א< כ
    23כיצד לעשות זאת, בדיוק כפי שבדי
 כי�וי הד< לא נאמר שיש להכי
 יד ויתד. 

המחנה, מקו< לה�יק שהתורה רואה חשיבות בהכנת האד< את עצמו לשמירה על טהרת  

נוכחות צואה במחנה. האד< הראוי לשהות במחנה הוא אד<  למנוע  מלבד עצ< החובה 

דואג   כזה  ואד<  ביתד,   
הזמ כל  מצויד  זה  אד<  במחנה.  ה'  למציאות  עצמו  את   
שמכי

לה�תרת נוכחות הצואה בעול<, ג< א< היא מחו? למחנה. לפיכ� מובנת החומרה בה רואה 

קו< התפילה לפני התפילה, ולדעתו התפילה מוגדרת דווקא רבא אד< שאינו בודק את מ

  כזבח רשעי< תועבה, בניגוד לדעת רבה ה�בור שיצא בדיעבד ידי חובה (ברכות כב ע"ב). 

 

משו< שהאד< נמצא בנוכחות צואה, אלא שהאבר ה�פציפי אינו א� האו�רי< תפילה במצב זה אינו    .21

שות� בתפילה. נקודה זו חשובה, לפי שכנראה רבא הוא שמציע ה�בר זה ואינו מנמק את האי�ור 

  בקדושת המחנה.

א< במחנה  הבשאלה    נהברכות כה ע"א שדגמ'  מוב
 מאליו שבתו� המחנה כי�וי לא מ�פיק. ראו    .22

בי
 קטני< לגדולי<. הגמ' ש< אינה מתייח�ת   ה, או שצרי� כי�וי, והבדיל�פיקה יציאה חו? ממלחמה  

למחנה  ה"יד"   
בי המרחק  את  במפורש  מגדירה  לא  לציי
 שהתורה  יש  המטונפי<.  מבואות  לדיני 

  .256-241במחנה מלחמה. ראו על כ� שפיגלמ
, יד עמ' 

פור�מת בי
 ב"ש וב"ה ביח� יש מקו< להניח שא� בדי
 כי�וי הד< יש צור� בהכנה. המחלוקת המ  .23

לדי
 שחיטה ביו"ט, עו�קת ביכולת לשחוט א< אי
 עפר מוכ
 לכי�וי. לדעת ב"ה אי
 לשחוט א<  

אי
 דקר נעו?. לכאורה היה מקו< לומר שמותר לאד< לשחוט, שהרי חובת כי�וי חלה רק לאחר  

ה זו. מכ"מ גישה השחיטה. א< לא יוכל לכ�ות, הוא יהיה אנו�. אפשר להציע מ�פר גישות לשאל

  אפשרית היא שיש חשיבות להכנת הכי�וי עוד בטר< השחיטה, ואכמ"ל. 
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מהותית   היא  לתפילה  האד<  הכנת  כי  מבהירה  מחנה  לדיני  תפילה  דיני  השוואת 

ב מתאימה  רוחנית  במציאות  להיות  לאד<  לגרו<  מכשיר  רק  היא   
ואי שעת כשלעצמה, 

התפילה. הגמ' או�רת על תפילת האד< כשהוא צרי� לנקביו משו< שכתוב "הכו
 לקראת  

לא נאמר שלא מכובד להתפלל כ�, אלא שהבעיה היא בהכנה לתפילה; אמוראי<    24אלוקי�". 

  התלבשו לקראת התפילה משו< אותו פ�וק (שבת י ע"א) ועוד.  

ות מחנה והמקדש. ה
 לומדות  על פי זה, הלכות תפילה מנהלי< מעי
 דו שיח ע< הלכ

:
  ממנו, מלמדות עליו, וההבנה החדשה מוקרנת חזרה לדיני תפילה, וכדברי הרמב"

נלמוד למקום התפלה, שנרחיק מן הצואה    ,כי המחנה כולו כמקדש ה' וממנו 
ויצא  "   :א)ע"ארבע אמות ולכל מראה העינים. אבל רבותינו ידרשו (פסחים סח  

במחנה לויה ובמחנה שכינה, כאשר    –"  תוך המחנהאל מחוץ למחנה לא יבא אל  
כב   (ברכות  לדעתם  הצואה  כסוי  וגם  שם,  עמהם  הארון  כה) ע"יהיה  שם  ב; 

  , יא) רמב"ן דברים כג(.במקום אשר יזכירו השם להתפלל או לקרוא קריאת שמע

הראשוני< נחלקו בשאלה א< אי�ור   25שיעור נו�� המוזכר ביח� לצואה, הוא מלוא עיניו. 

מחלוקת זו אפשר    26יה הוא אי�ור עצמאי, או שהראייה מגדירה את גבולות המחנה.ראי 

שנובעת ג< היא מפ�וקי מחנה מלחמה. התורה מביאה את די
 ראייה רק לאחר החובה של 

יראה ב� ערות דבר". ולא  "והיה מחני� קדוש  נית
 היה להבי
   27שמירת קדושת המחנה 

זה הר אייה אינה חלק מהגדרת המחנה הקדוש. מאיד�,  שאלה שני דיני< שוני<, ועל פי 

 

יב. אפשר שר' יונת
 המו�ר הלכה זו, חולק על דעת הברייתא ה�בורה שתפילתו  ,  ברכות ב  תו�פתא  .24

הכו
 לקראת 'שכתב שדי
    236של האד< במצב זה היא תועבה (ברכות כג ע"א). ראו תורת אמ�, עמ'  

אינו מדי
 תקנת עזרא אלא כדי
 אחר. לדברינו בפני<, אכ
 די
 זה אינו נובע מתקנת עזרא,    '�אלוקי

  אלא שהוא נובע מהקשר למחנה.

  משנה שמגדיר גבול, שהרי קודשי< נאכלי< בשילה בכל הרואה ( ראייהברכות כה ע"א. מצינו שיעור    .25

  יא)., מגילה א

. ה�וגיות לומדות בדר� כלל את אי�ור 18  רההע ראו למשל את מחלוקת הרשב"א והרא"ש לעיל    .26

ה  ווה מדי
 "ולא יראה ב�" ולא מדי
 "והיה מחני� קדוש". רק ה�וגיה בשבת (כג ע"א) לומדת ערווער

טטה את תחילת הפ�וק, והמשכו הוא האי�ור  י", אלא שש< רש"י מבי
 שהגמ' צמ"והיה מחני� קדוש

לדי
 ערוושל ערו צואה   
די  
בי הבדלי< מהותיי<  יש מ�פר  דבר. להלכה  הרות  כדוגמה:     מב"<ה. 

. בצואה הרהור החזרת פני<  הוה מ�פיקופו�ק כי יש להרחיק מצואה אבל לער טז), (קריאת שמע ג

בור א�ור הרהור מותר (שבת קנ ע"א). צואה בעששית מותרת וערוה א�ורה יה דוא�ור, ואילו בערו 

  (ברכות כה ע"א).

הפ�וק מדבר על ה' הרואה, והדרשה מ�בה זאת לאד< הרואה. המעבר מראיית ה' לראיית האד<   .27

מביאה את דעתו של ר' יהודה "כדר� שבא   –  במיוחד על פי דברי רש"י ש<  –  שכיח. כדוגמה, הגמ'

ה' יראה, אשר  ): "יד,  כב  בראשיתא ליראות" (חגיגה ג ע"א). מעבר זה רמוז כבר בתורה (לראות ב

  ". היח� בי
 שני חלקי הפ�וק יידו
 להל
.יאמר היו< בהר ה' יראה 
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אפשר לומר שהראייה היא חלק מהגדרת המחנה הקדוש. לפי אפשרות זו, מ�תבר שיש ג<  

  אי�ור ראייה של צואה, ואי
 זה די
 נפרד.  

  חלק שני: אי ור כני ת בעל קרי למחנה מלחמה ולמקדש

קשור לעול< של טומאה   אי�ור בעל קרי בתורה ותפילה נתפ� בדר� כלל כאי�ור שאינו

וטהרה, אלא כדי
 צדדי. להבנה זו אי
 כל קשר בי
 די
 זה, לאי�ור כני�תו למקדש או למחנה 

מלחמה. בחלק זה נראה כי מלבד טומאתו, יש לבעל קרי מעמד מיוחד באשר לכני�ה למחנה  

ניכנ�  ג< היו<, שאליה לא  יכולה להיות השלכה הלכתית  זו  מלחמה ולמקדש. לתפישה 

�גרת זו. בעל קרי יכול להיות מוגדר כנוגע, ולא כרואה, ועדיי
 תיא�ר עליו הכני�ה להר במ

הבית  להר  הכני�ה  והיתר  הערב,  עד  בכני�ה  א�ור  קרי  שבעל  אפשר  לכ�,  נו��  הבית. 

  יו< אינו חל עליו. -לטבול

  א. תקנת עזרא כעבודת התפילה 

בכל תקנת חז"ל יש מקו<    28טבילה. תקנת עזרא א�רה על בעל קרי ללמוד או להתפלל ללא  

במילי< אחרות, ג< א<    29להבדיל בי
 המניע לתקנה, ובי
 אופיה של התקנה לאחר שתוקנה.

המניע לתקנה היה רצו
 לצאת ידי �פקות שוני<, הא< הדר� בה התקבלה התקנה ממלאת  

י אינו  טענתנו תהיה שדי
 בעל קר  30ג< אחר מגמות נו�פות, ולא רק רצו
 לצאת ידי �פק. 

תקנה מקומית הנוגעת להלכות תפילה ותלמוד תורה. די
 זה נלקח מהציווי על הרחקת בעל 

 

בעניי
 בעל קרי ע�קו רבי<. ראו למשל שציפנ�קי, התקנות בישראל, מו�ד הרב קוק תשנ"א, ח"א    .28

ואיל�. �יכו< הלכתי רד  וטהרת תשעה קבי
,   עמ' קפז,  עזרא  בראל שבח, טבילת  קצר ראו אצל 

שמחת הבית וברכתו). הדיוני< ש< אינ< עו�קי< בנושאי הדיו
 כא
. דיו
   –  (הרחבות לפניני הלכה

. כדי לא להארי�, נקודות שנידונו )8(לעיל הערה    שילוח,  שפיגלמ
  :רחב יותר בנושאי דיוננו ראו

  ש<, הובאו כא
 רק בקצרה.  

�גרת זו אי
 ביכולתנו להרחיב בשאלה א< קיימי< טעמי< נ�תרי< לתקנות חז"ל. באשר למצוות  במ  .29

נתגלו טעמיה< (�נהדרי
 כא ע"ב). בר< ביח� לתקנות חז"ל   ר' יצחק כבר קבע שלא  דאורייתא, 

ובמיוחד במקומות בה< נמ�ר טע< גלוי, יש מקו< לה�תפק א< היו טעמי< נ�תרי< לתקנה זו. ראו  

, וראו שבת יב ע"ב ש< יש 222י ר' אברה< ב
 הרמב"< (�פר המ�פיק לעובדי ה' עמ'  למשל דבר

ג עמ' ק�ח מביא את דברי הגר"א המפור�מי<  "לה�תפק בהבנת דברי ר' ישמעאל; שדה אליהו ח

בעניי
 זה), והדברי< עתיקי<. מכל מקו<, בי
 א< נקבל עמדה זו ובי
 א< לא, החלוקה בי
 המניע  

  נה נשארת על כנה.לתקנה ואופי התק

רבי יצחק ברבי אשר (אור   .) לד ע"א  למשל, ביח� לתקנת ר' אבהו באשר לתקיעת שופר (ראש השנה  .30

זרוע �י' ר�ט) כבר עמד על העובדה שאי
 דר� הלכתית לצאת ידי חובת כל ה�פקות, לפחות לחלק  

) שופר  תקיעת  על  במאמרי  ראו  ה�פק  דר�  על  שלא  אבהו  ר'  בתקנת  לה�בר    לעיל מהשיטות. 

  ).2 רההע
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קרי ממחנה מלחמה. להבנה זו יש השלכות על הבנת די
 בעל קרי ועל אי�ור כני�תו למחנה  

  מלחמה ולמקדש: הדיו
 להל
 יפוצל לשלושה חלקי<, כשעיקר עי�וקנו יהיה בחלקו השני. 

   המניע לתקנה.  א.

, אפשר שעזרא הטיל חובת טבילה על בעל קרי, כחובה לא קלה, ללא מה תוק
: כדוגמה  ב.

קשר לדיני טומאה וטהרה. מאיד�, אפשר שתקנת עזרא הייתה שאד< הלומד תורה צרי� 

 
להיות טהור. ממילא חובת הטבילה היא תוצאת תקנת עזרא ואינה עיקר התקנה, שכ

  31היא נדרשת כדי לטהרו. 

השלכות התקנה. ההשלכות יכולות להיות הלכתיות, כדוגמת ההנחיה כיצד על בעל קרי    ג.

לבר� ברכת המזו
. השלכות יכולות להיות מציאותיות, כבירושלמי המ�פר על פרישת  

  אנשי< מנשותיה< בשל התקנה. 

באשר למניע לתקנה, התלמודי< מביאי< כמה נימוקי< לכ�: א. שאנשי< לא יהיו מצויי<  

  33. ב. דברי תורה אמורי< להילמד ברתת ובזיע כמו במת
 תורה. 32ותיה< כתרנוגלי< אצל נש

  ג. כ�ייג למנוע ביטול תורה (ירושלמי ש<). ד. כדר� למנוע עבירות (ירושלמי ובבלי ש<). 

לפי כל הדעות, מלבד הדעה השנייה, אי
 כל קשר מהותי בי
 בעל קרי ללימוד תורה. 

קשה על הקרבה לאשה. באותה מידה אפשר היה לחייב הוטלה חובה לעשות דבר מה שי

כל מחויבות אחרת שתקשה על האנשי< לעשות מעשה. לפי הדעה השנייה יש אמנ< קשר  

בי
 די
 בעל קרי ותורה, שכ
 קירבה לאשה פוגעת בתחושת היראה שנדרשת ללימוד תורה.  

מש� נביא דעות בר< ג< לגישה זו נית
 היה לתק
 תקנות אחרות שיגרמו לתוצאה זו. בה

אחרות, ה�בורות שיש קשר מהותי בי
 חובת הטבילה דווקא לתלמוד תורה. כאמור, נושא 

 

מוב
 מאליו, שיכול להיות קשר, שאינו הכרחי,  בי
 המניעי< של עזרא, לשאלה מה הוא תיק
. לרוב    .31

ני, ולכ
 �ביר שהוא לא קבע כל  הדעות בה�בר מניעיו של עזרא, מטרתו הייתה ליצור קושי טכ

קביעה ביח� לדיני טומאה וטהרה. לדעה השנייה מטרתו היא לרומ< את התורה. האפשרות שהוא  

קבע שלימוד תורה דורש טהרה מממשת מטרה זו. יש להו�י� שבירושלמי הובאה תקנת עזרא, בר<  

  היא לא הובאה ש< בש< עזרא.

כ ע"ב) הביא את שני הנימוקי< ד; בבלי ברכות כה"  גפ"ירושלמי ברכות    .32 ב ע"א. המאירי (ברכות 

ה, �בר שהיו שני שלבי< לתקנה. התקנה המקורית הייתה לדברי  -ד ,  הראשוני<. רמב"< תפילה ד

.
  תורה, ולאחר מכ
 הוא הורחבה לתפילה. ראו על כ� להל

ת בעלי קרי  ברכות כב ע"א; מועד קט
 טו ע"א. הגמ' לומדת זאת מ�מיכות פ�וקי<, ולא מהרחק  .33

ממת
 תורה. זאת כנראה משו< שהרחקת בעלי קרי ממעמד מת
 תורה לא הייתה בשל התורה, אלא  

ד שקישר את האי�ור למת
 תורה. ההיגד  ,  ברכות גירושלמיבשל ירידת ה' על הר �יני. א� השוו  

דש. שדברי תורה צריכי< להילמד ברתת נמצא כבר במ�כת אבות דרבי נת
 נו�חה א א ד"ה משה נתק

  ,
ההמש� ש< אפשר שמדבר על פרישה מדברי תורה לצור� תשמיש, וזה יכול להיות המקור לדיו
 כא

  ואכמ"ל.
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עיוננו אינו תקנת עזרא, אלא מעמדו של בעל קרי, ולכ
 לא נמשי� לדו
 במניעיו העלומי<  

  של עזרא לתק
 תקנה זו. 

לשאלת  עזרא תיק
, ואינ
 מתייח�ות    מדועהדעות שהובאו לעיל עונות על השאלה  

  לשאלה זו מתייח�ת ה�וגיה הבאה:  34הוא תיק
. מהאופי התקנה, כלומר לשאלה 

עשרה תקנות תיקן עזרא: ... ותיקן טבילה לבעלי קריין...  ותיקן טבילה לבעלי  
דאורייתא הוא, דכתיב: ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ את בשרו    ?קריין
  . תיקן אפילו לדברי תורהדאורייתא הוא לתרומה וקדשים, אתא הוא  !במים

  ע"ב)-(בבא קמא פב ע"א  

כל התקנות האחרות המנויות ב�וגיה כתקנות עזרא דורשות פעולה מהאד<, שלפני התקנה 

לא הוטלה כחובה. תקנת בעל קרי צריכה לכאורה להתפרש בצורה דומה, כחיוב בעל קרי 

ה, וזאת קושיית  לטבול. בר<, חובתו של בעל קרי לטבול על מנת להיטהר מפורשת בתור

  הגמ'. על קושייה זו נית
 להשיב בצורה פשוטה, שאינה תשובת הגמ'. 

 
תקנת עזרא יכולה להתפרש כתקנה עצמאית, ללא קשר לתורה ותפילה. עזרא תיק

שבעל הקרי חייב לטבול מיד, ג< א< אינו מעוניי
 להיטהר. תקנת עזרא הייתה שבעל קרי  

נו�� לכ�, עזרא חייב את בעל הקרי  35להיטהר. יטהר למרות שלא חלה על הטמאי< חובה

לטבול מידית, למרות שמדאורייתא אי
 משמעות לזמ
 בו הוא טובל ובלבד שטבל לפני  

שקיעת השמש. להבנה זו תקנת עזרא לא ע�קה כלל בהיתר טמא בתפילה או בדברי תורה, 

רת האד<,  אלא בחובתו של האד< לטבול. תקנה זו שייכת לפיכ� לעול< של טומאת וטה

    36ואי
 לה כל קשר לתורה ותפילה.

למרות הפשטות של תשובה זאת, הבבלי אינו משתמש בה. במקו< זאת הוא מ�ביר  

שעזרא א�ר ללמוד תורה ללא טבילה. עמדתו היא שבנו�ח תקנת עזרא ח�רה הקביעה  

י שהטבילה נועדה לדברי תורה. עמדה זו קשה שכ
 עיקר ח�ר מ
 ה�פר. צרי� להניח שהבבל

 

קשה לה�יק מהמניע לתקנה על אופ
 יישומה. כדוגמה האפשרות בה נדו
 בהמש� א< חציצה פו�לת.    .34

הלכות    ג< א< המניע לתקנה הוא הרצו
 להקשות על קיו< יח�י<, התקנה משתמשת בחוקי< של

  טהרה.  

נדה כט ע"ב הביא מחלוקת בשאלה א< יש מצווה לטמא לטבול בזמנו. בי
 כ� ובי
 כ�, אפשר שג<   .35

  א< יש מצווה כזו, עזרא חייב את בעל הקרי לטבול, בעוד שטמאי< אחרי< זה רק די
 לכתחילה.


 לדעת מה הייתה א) הביא את תקנת עזרא ללא ה�בר הבבלי שבהמש�, ואיה"  דפ"הירושלמי (מגילה    .36

הבנתו. יש להו�י� שעל פי נו�ח התקנה, היה מקו< לומר שעזרא בא להתיר ולא לא�ור. כפי שמשמע  

  
מהמשנה ובמפורש בברייתות בבבלי ובירושלמי לזב מותר לימוד תורה, ולבעל קרי א�ור. עזרא תיק

ו< (שבת פו ע"ב).  שטבילה מתירה לימוד תורה ג< לבעל קרי, משו< שלדעתו תורה הותרה בטבול י

בר<, ההשוואה לתקנות האחרות בה
 עזרא חייב לבצע פעולות שונות מקשות על הבנה זו, ואכמ"ל.  

  על עמדת רבי יהודה הקושר בי
 תקנת עזרא לטומאה וטהרה. 64 רהראו ג< להל
 הע 
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שבחר בתשובה דחוקה זו לא היה מוכ
 לקבל את התשובה שהוצעה לעיל. יש א< כ
 מקו<  

  לברר מה לדעת הגמ' הנקודה המוטעית בתשובה זו. 

נטמא,   י' ברויאר הראה שמפשטי המקראות משמע שעל האד< לטבול מיד כשהוא 

לדבריו, להלכה פ�וקי< אלה חלו רק על הנכנ�    37אלמלא כ
 הוא פוגע בקדושת המחנה.

למקדש, ופשט המקראות הללו יוש< רק כדי
 לכתחילה. להלכה נפ�ק שאד< יכול להישאר 

כמדומה   שהיא.  כל  לקדושה  להתקרב   
מעוניי הוא  כאשר  רק  ולהיטהר  כטמא,  רב   
זמ

ת בבעל  שה�וגיה כא
 מציגה מהל� ענייני< דומה. נו�ח תקנת עזרא מחייב טבילה מידי

לקבל   
נית ולא  לכתחילה,   
די היא  המידית  הטבילה  שחובת  הייתה  הבבלי  עמדת  קרי. 

מציאות שבה האד< חייב להיטהר מיד. ממילא התקנה חייבת להיות מצומצמת למקבילה  

  למקדש בחייו של יהודי רגיל, והיא נוגעת לעי�וק בדברי תורה בלבד.  

" ה�וגיה  תשובת  הוא  נו�ח  וקדשי<דאורייתא  הגמ'  לתרומה  תשובת  בירור.   
טעו  "

נדרשת לש< היטהרות בעל קרי, כמו היטהרות כל טמא.   אמורה הייתה להיות שטבילה 

שהרי די
 טומאה  קביעה זו הייתה לא רק פשוטה ושכיחה יותר, אלא ג< יותר מדויקת,  

מקדות  הת  . , ולטהרה בכלללמעשר שני  , אינו רק לתרומה וקודשי<, אלא ג< לכני�ה למקדש

  ה�וגיה דווקא בתרומה וקודשי<, יוצאת דופ
, ומחייבת עיו
 נו�� בפ�וקי<.

מצורע נאמר    שתהוזכרה ב�פר ויקרא בשני מקומות. בפרו של בעל קרי לטבול  חובת

"ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, יג):  ,  (ויקרא טו  הדי
 הב�י�י של רחצה לענייני טומאה

. די
 זה הוא חלק מדיני טומאה וטהרה, וככל  "ורח? במי< את כל בשרו וטמא עד הערב

בר<, מ�תבר שכוונת הבבלי בדחייתו אינה הטמאי< בעל קרי חייב לטבול כדי להיטהר.  

  
, ולא אומר שבעל קרי טובל לטומאתו. מזכיר דווקא תרומה וקודשי<הבבלי  לפ�וק זה, שכ

ש<  < ובתרומה, ו . הפרק עו�ק במפורש בקודשיכב  ויקראנראה שהבבלי מ�תמ� דווקא על  

  הוזכר בעל קרי, והוזכרה חובת טבילה. 

טבילה  המחייבי<  פ�וקי<  מצורע,  מפרשת  הפ�וקי<  את  ה�וגיה  הביאה  בשאלתה 

צור� היה בתקנה מיוחדת. בתשובתה   כ� הקשתה מה  ועל  רגילה לש< ה�רת הטומאה, 

מחייבת   זו  פרשה  אמור.  בפרשת  הטבילה  לחובת  אותנו  ה�וגיה  לתרוממפנה  ה  טבילה 

כדי להבי
 את הייחוד    הורחבה על ידי עזרא ג< ללימוד תורה.היא שוקודשי<, והלכה זו  

  [להל
 בחלוקה לשורות]): ז-ויקרא כב, דשבטבילה זו נעיי
 בפ�וקי< אלה (

ִיְטָהר.  1 ֲאֶׁשר  ַעד  ֹיאַכל  Cא  ַּבֳּקָדִׁשים  ָזב  אֹו  ָצרּוַע  ְוהּוא  ַאֲהֹרן  ִמֶּזַרע  ִאיׁש      , ִאיׁש 
    ֵגַע ְּבָכל  ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ָזַרע:   ְוַהּנֹ . 2
ְלֹכל  .  3 לֹו  ִיְטָמא  ֲאֶׁשר  ְבָאָדם  אֹו  לֹו  ִיְטָמא  ֲאֶׁשר  ֶׁשֶרץ  ְּבָכל  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  אֹו 

  ֻטְמָאתֹו:  

 

  .53-45י' ברויאר, אי�ור טומאה בתורה, מגדי< ב (תשמ"ז), עמ'   .37
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    ,ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב. 4
       ַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ִאם ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים:ְוCא ֹיא. 5
      ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא:. 6

קבוצת פ�וקי< זו מבדילה בי
 צרוע או זב, לה< מותר לאכול קודשי< לאחר טהרת< ביו< 

), וה< חייבי< 4-2לה< יש טומאת ערב (  ), ובי
 קבוצת טמאי< אחרת1השמיני (שורה  

). פ�וקי< אלה זוקקי< דיו
 נרחב, שאינו יכול להיעשות  5בטבילה לפני אכילת הקודשי< (

.
  בהקשר זה נדו
 רק בשני הפ�וקי< האחרוני<.  38כא

קשה. להלכה, טומאה עד הערב משמעה הערב שלאחר הטבילה, בי
 א< זה    5שורה  

לאחר תקופה ארוכה. אי
 א< כ
 מקו< לדבר על טומאה עד הערב באותו יו< ובי
 א< זה  

דומות מאוד, ונית
    6ושורה    5. יותר מכ�, שורה  5לפני הטבילה שהוזכרה בשורה    4בשורה  

היה להשמיט אחת משתיה
 בלא לפגוע כלל במ�קנות ההלכתיות העולות מכ�. הייתור 

בשתיה
, וה
 באזכור רחיצה   בפ�וקי< כפול: ה
 בדי
 אכילה בטהרה מהקודשי< שהוזכר

וביאת שמש לצור� הטהרה. במקומות אחרי< נאמרה טומאה עד הערב, ולא הוזכרה רחיצה  

    39וביאת השמש.

נימוקי< להשמטת כל אחת משורות אלה. ההנחה ששורה   מיותרת    6אפשר להציע 

מ�תברת משו< שהקביעה שאד< שנטמא צרי� לרחו? ושטומאתו היא עד הערב היא נו�ח 

לכ�, הקביעה בשורה  שג נו��  והיא   6רתי בתורה.  נטהר מיותרת,  שבבוא השמש האד< 

נדירה בתורה. נית
 א< כ
 היה להשמיט שורה זו. מאיד�, בשני הפ�וקי< בתורה שבה<  

מוזכרת ביאת שמש בהקשר לטומאה מדובר על בעל קרי. הפ�וק הראשו
 הוא כא
, והפ�וק 

. בשתי הפרשיות מדובר בפעולה שתהיה מותרת  השני הוא במחנה מלחמה (דברי< כג, יב)

ביאת  בערב. מכא
 שאזכור  כללית שהאד< טהור  בקביעה  רק  ולא  ביאת השמש,  לאחר 

  מיותרת.   5השמש הוא עקרוני, ואזי דווקא שורה 

כפילות זו מאפשרת לומר שהתורה התכוונה כא
 למ�ר כפול, ויש לקרוא את הפ�וקי< 

הראיה לנכונות טענה זו היא   40. 5פע< שנייה בלא שורה  , ו6פעמיי<, פע< אחת בלא שורה  

העובדה שכל אחת משתי צורות קריאה אלה יוצרת כיתוב רצי�, שלא נראית בו כל בעיה, 

  ואילו קריאת שתיה
 ברצ� יוצרת בעיה.

 

(לעיל    שפיגלמ
, שילוח  :. ראו ניתוח חלקי אצל4בשורה  שלמי כוונה התורה במילה "בו"    ,כדוגמה  .38

  .  )8 הערה

אה עד הערב, בא� אחת לא הוזכרה ביאת השמש, ראו למשל ויקרא יא. פעמי< רבות הוזכרה טומ  .39

  בו� וביאה במי<.יורק בחלק
 הוזכרו כ

משמעות מכוונת שכיחה בתנ"�, ורבי< התייח�ו אליה. כדוגמה לאחרונה ראו נ' משל,  -תופעת דו   .40

  .139-107אירוניה דרמטית ב�פר איוב, שנתו
 לחקר המקרא והמזרח הקדו< כה (תשע"ז), עמ' 
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. שורה זו מנמקת את היתר אכילת הקודשי< 6מדגישה את שורה    5השמטת שורה  

הוא". התורה אינה מבארת מדוע נימוק זה נדרש, וא<    בערב באמצעות המילי< "כי לחמו

הוא נדרש כיצד הוא מ�ביר את ההיתר. כיוו
 שפ
 זה חורג מענייננו כא
, נעמוד עליו רק 

בעול<  נמצאי<  כאשר  שלמחרת.  בבוקר  ומ�תיי<  בבוקר,  מתחיל  המקדש  יו<  בקצרה. 

ומ�תיי<   הגבולי< מתחיל מהערב  יו<  היו<.  אחר  הוא  הלילה  בערב שלמחרת. המקדש 

כאשר נמצאי< בגבולי<, היו< הוא לאחר הלילה. כיוו
 שמדובר בקודשי<, היה מקו< לומר  

שהלילה הוא לאחר היו<, וא< האד< היה טמא ביו<, אי
 הוא יכול לאכל< בלילה. התורה 

  מ�בירה שהקודשי< ה< לחמו, ולכ
 מותר לו לאכל< לאחר הערב שמש. 

. בצורת קריאה זו, התורה מחייבת 5תיימת בשורה  בצורת הקריאה השנייה, הפרשה מ�

האד<   את  נו�פת  כברבטבילה  קודשי<.  שנטהר  לאכול  ברצונו  קושי    41א<  כל   
אי

יטהר   שהאד<  כדי  ערב  טומאת  בכל  הנדרשת  הראשונה  מהרחיצה  התורה  בהתעלמות 

 בשקיעה. שהרי במקומות רבי< הושמטה רחיצה זו, כדוגמה בדיני נבלת בהמה (ויקרא יא, 

, א< ברצונו לאכול  טהורכח). דהיינו, מתחדשת כא
 חובת טבילה המוטלת על אד<  -כז

  קודשי<.

ה�רת   לש<  נדרשת  טבילה  דהיינו  לטומאה.  טבילה   
בי קושרת  הרווחת  התפישה 

טומאה. בעבר הראינו כי קיימות דרגות הלכתיות בטהרה. דהיינו, אנשי< טהורי< מחויבי< 

לטבול. פשוטה    42לעיתי<  משה  דוגמה  ט).  (במדבר  הלוויי<  טהרת  היא  זה   
מעי לחיוב 

מצווה לקחת את הלוויי< ולטהר אות<. ברור שהלוויי< היו טהורי<, שהרי לא עולה על  

הדעת להתיר כני�ה למקדש לאנשי< טמאי<. נו�� לכ�, אי
 כל טמא שמחויב בכל מעשי  

ייב טבילה, ג<  הטהרה המצווי< ש<. יש א< כ
 לה�יק, שלצרכי< מ�וימי< יש מקו< לח

  א< האד< טהור. 

ב
    43חובת טבילה זו דומה לחובת הטבילה לפני כני�ה למקדש לדעתו של ב
 זומא.

זומא לומד חובת טבילה זו מטבילת כוה
 גדול ביו< הכיפורי<, כשוודאי הוא טהור, ולמרות  

 

עד ע"ב. ה�וגיה הייתה מודעת לבעיה בפ�וקי< כא
, ולכ� הציעה שיש קודשי< המותרי< ראו יבמות    .41

לאחר טבילה. בר<, לפי דברי רבא ש<, הפ�וק לא מדבר על טבילה לאחר הערב שמש. כפי שנראה  

ת ברכות, ולכ
 אי
 קושי בפרשנות רבא, התואמת את  ילהל
, קיימת מחלוקת בי
 ה�וגיה בב"ק ל�וגי 

ה�וגיה בב"ק חלוקה על פרשנות זו. מעניי
 לציי
 שהפרשני<    ,יה בברכות. לפי הצעתנותפישתו ב�וג

ככול< התעלמו משורה   נדרש על תרומה,    5רוב<  ואמר שהפ�וק  למעט רש"י שעמד על הקושי 

  ומשמע שג< לדעת רש"י אי
 זה פשט הפ�וק.

  .120-94ראו מ' שפיגלמ
, דרגות הלכתיות בטהרה, מעלי
 בקודש א, עמ'   .42

לצור�   .43 הגמ' מעלה אפשרות שג< לדעת חכמי< תידרש טבילה  יומא ל ע"א. בהמש� ה�וגיה ש< 

עבודה במקדש, והמחלוקת הייתה רק בכני�ה ללא עבודה. חלוקה זו מ�תברת רק א< הטבילה לא 

  .נדרשת לצור� טהרה
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על פי    44כ� חייב לטבול, א� כאשר הוא יורד ברמת קדושתו, ומחלי� מבגדי לב
 לבגדי זהב. 

זה אי
 כל קושי בקביעה שהתורה מחייבת בטבילה את הרוצה לאכול קודשי< לאחר שהיה 

  טמא, ואולי ג< א< לא היה טמא. ה�וגיה הבאה מו�יפה לכ� ממד נו��: 

האונן   גמ' האונן ומחוסר כפורים צריכין טבילה לקדש אבל לא לתרומה: משנה
אצרכינהו רבנן    ,הוו אסיריכיון דעד האידנא    ומחוסר כפורים כו' מאי טעמא? 

  , ב) חגיגה כד(  טבילה.  

' מ�בירה שחובת הטבילה של אונ
 ומחו�ר כיפורי< היא משו< האי�ור שחל עליה<  הגמ

עד עכשיו, ואי
 לה קשר לטומאה. טורי אב
 ש< מתקשה מדוע אי
 לאונ
 חובת טבילה 

למעשר שני, שהרי הוא א�ור במעשר. התשובה לכאורה היא שאי
 כוונת הגמ' לכל אי�ור  

ר לעול< הטומאה והטהרה. כאשר האד< היה חיצוני החל על האד<, אלא לאי�ור הקשו

   45במציאות של אי�ור בשל רמת טהרתו, החזרה לעול< הקדושה טוענת טבילה.

  ."
מכל מקו<, על פי הבנתנו, התקנה לטבול במקרה זה היא בדיוק "מעי
 דאורייתא תקו

מדאורייתא טמא טומאת ערב חייב בטבילה כדי לאכול קודשי< בערב. המשנה מרחיבה 

חובת טבילה זו אינה משו< טומאה החלה עליה<, אלא    46ג< לאונ
 ומחו�ר כפורי<.  זאת

אפשר לדמות טבילה זו לקידוש ידי<   47היא מעי
 הכנה והתקדשות לקראת פעולה מקודשת.

הבבלי בב"ק הבי
 שתקנת עזרא אינה מתייח�ת   ורגלי< של הכוהני< בטר< יתחילו בעבודה.


ולכ
 ה�וגיה לא דברה על טבילת טמאי<, אלא על טבילה    קדושה,  לדיני טומאה, אלא לדי

 

ג< חובת הפרשת עמדת ר' יהודה ש< היא שחובת טבילה זו נובעת מחשש טומאה. יש לציי
 שכנראה    .44

קרו
 זה, אלא שג< ש< יש ה�בר הקושר  ייכולה להיות מו�ברת על פי ע  י<פוריכהה
 גדול לפני יו<  וכ

  זאת לחשש טומאה, וראו מאמרי הנ"ל.  

תרח). זה מקור ההבדל בי
 אונ
    ,אי�ור אונ
 במעשר שני אינו קשור לדיני טומאה (�פר החינו�  .45

פורי< לעומת זאת נתפ� כטמא ברמה  יומחו�ר כיפורי<. אונ
 אינו פו�ל קודשי< במגע. מחו�ר כ

  רבנותיו, ולכ
 הוא פו�ל במגע.ומ�וימת, לפחות עד הבאת ק

חגיגה ש<. ראו ג< את כל ה�וגיה זבחי< צט ע"א ואיל�. ראו ג< תו�' (חגיגה כא   מב"< פיהמ"ש לר  .46

פורי<,  י"א ד"ה האונ
) שכתב שגר לא טעו
 טבילה לאחר הבאת קרבנותיו, א� שהוא מעי
 מחו�ר כע

ת תו�' (פ�חי< צב יויש לעיי
 בכ� מול ה�וגיה בפ�חי< צב ואכמ"ל. דוגמה נו�פת לכ� היא קושי

אמת -שפת הע"א ד"ה אוכל) מדוע מצריכה הברייתא טבילה לאכילת קודשי< בערל ישראל שמל.  

ז) טוע
 שעל �מ� המשנה בחגיגה שהובאה לעיל, אפשר לחייב טבילה ג< ערל ,  ב
 פ�ח ו(הל' קר

ישראל שלא יכול היה לאכול עד עכשיו. החידוש בכ� הוא שג< אי�ור ערלות הוא מעי
 �וג טומאה  

  הדורש טבילה לאכילת קודשי<.

הא  .47 ללמד שפעולת  יכולה  והיא  רבות,  בהלכות  קיימת  ואכילה  מגע   
בי רמת  חלוקה  דורשת  כילה 

קדושה מיוחדת. ראו למשל בכורות כז ע"א, לגבי תרומת חו"ל. החומרה שיש באכילה מתבטאת ג< 

בעונש חמור יותר על אכילה. במ�גרת זו לא נוכל להרחיב בחלוקה זו. טענתנו היא שדרישת התורה 

שוני<, דווקא    לטבול לפני אכילת קודשי< היא חלק ממציאות זו, וחז"ל תקנו חלוקה כזו במקומות

."
  משו< ש"כעי
 דאורייתא תקו
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החידוש ב�וגיה הוא שעזרא תיק
 טבילה ללימוד תורה ותפילה, משו<  .  לתרומה וקודשי<

ותפילה. תורה  לימוד  כש<    48מעלת  טבילה  מחייבות   
וה עבודה,   
כעי  
ה אלה  פעולות 

  שמתחייבת טבילה לתרומה.

  ב. פטורי מחנה מלחמה 

הלכות מחנה מלחמה שאות
 הגמ' מיישמת ביח� למבואות המטונפי<, יכולי< היו להביא  

בפשטות לאי�ור על בעל קרי להתפלל וללמוד. כפי שהראינו לעיל, א� המשנה רומזת לכ�.  

מפתיעה לפיכ� התעלמות הגמ' מפ
 זה של האי�ור. בניגוד לצואה, הגמ' לא מזכירה את 

, בשרשרת הנימוקי< השוני< שהיא מביאה לדי
 בעל קרי.  הנימוק של "והיה מחני� קדוש" 

יותר מכ�, בעוד אי�ור לימוד תורה במבואות המטונפי< נראה כאי�ור דאורייתא, אי�ור  

   49בעל קרי נתפ� כאי�ור דרבנ
, או פחות מכ�.

מכ� יש לה�יק שרק חלק מהלכות מחנה מלחמה מיושמות כמות שה
 בהלכות תפילה.  

עו מההלכות,  הימצאותבחלק  ליישמו   
בדת   
שנית  ,
בה מ�וי<   
פ על  מלמדת  במחנה 

בהלכות תפילה. כתוצאה מכ�, חכמי< לומדי< הלכה ממחנה מלחמה, א� פרטיה יכולי<  

  להיות שוני<. דוגמה ליישו< מעי
 זה היא המשנה הבאה:

התפילין ומן  שמע  מקריאת  פטורין  וקטנים  ועבדים  בתפלה    ,נשים  וחייבין 
  , ג) ברכות ג(משנה   . המזון ובמזוזה ובברכת

התלמודי< התחבטו בשאלה מדוע המנויי< ברשימה פטורי< מקריאת שמע ותפילי
. הבבלי 

זאת  לומד  הירושלמי  בעוד  גרמא,   
שהזמ עשה  למצוות  ועבדי<  נשי<  פטור  את  קושר 

  .
מפ�וקי<. ביח� לפטור קט
, התירוצי< עמומי< יותר ומתייח�י< לזמני השינה של קט

ילי
, יש מחלוקת תנאי< בשאלה א< תפילי
 ה
 מ"ע שהזמ
 גרמא, או שמא באשר לתפ

הראינו לעיל שהמשנה קושרת את    50הפטור מתפילי
 הוא משו< שהוקשו לתלמוד תורה.

דיני בעל קרי למחנה מלחמה. לא מפתיע לפיכ� פטור נשי< עבדי< וקטני<, שאינ< יכולי<  

   51להשתת� במלחמה. �מיכות המשניות של נשי< ובעל קרי תומכת בהבנה זו. 

 

א< תקנת עזרא הייתה ג< על תפילה (ראו למשל את הדיוני< על הרמב"<  ההראשוני< נחלקו בשאלה    .48

  ד).  , תפילה ד

משנה הקשה מדוע לא בוטל די
 צואה, כפי שבוטל די
 בעל קרי. כמדומה שהשאלה ההפוכה -כ��ה  .49

  חזקה יותר.

מ�כתא דפ�חא יז) �בורה    – מכילתא דר"י (בא  ה�בורה שזו מ"ע שהז"ג.    )י ,  י
 אקידוש(   תו�פתאה  .50

שפטור תפילי
 קשור לפטור מתלמוד תורה. מעניי
 לציי
 שתפילי
 הובאו ג< כדוגמה לעבירה ביח�  

  ).54 רהלירא מעבירות שבידו (ראו הע

יש מקו< לעיי
 ג< במעמד נשי< במקדש. יש ה�בורי< שנשי< לא יכולות היו או לא רגילות להיכנ�    .51

ה, הבנת תו�' ברש"י קידושי
 נב ע"ב. וכ� בתו�פתא ערכי
  ,  לעזרת ישראל (קדמוניות היהודי< ה
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ג<   כקבוצה  נזכרו  וקטני<  עבדי<  נשי<   
להוכיח, שכ זו קשה  מכל מקו<, מרשימה 

אי�ורו של  -(למשל משנה פ�חי< ח, ז). דוגמה חזקה יותר היא התירו  במקומות אחרי<

  חת
 בקריאת שמע:  

 .חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה
שנשא הראשון  בלילה  שקרא  גמליאל  ברבן  תלמידיו  ,מעשה  לו  לא    :אמרו 

איני שומע   :אמר להם  ?למדתנו רבינו שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון
  , ה) משנה ברכות ב(  . לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו שעה אחת

המשנה פוטרת חת
 מקריאת שמע, א� כנראה אינה או�רת זאת עליו (ש< ח). הפטור אינו  

  .
כחת מעמדו  משו<  אינו  ומכא
 משמע שהפטור  ימי<,  שבעת  במש�  או  החופה,  ביו< 

ריאת שמע, ואי
 דומה לה בהלכות אחרות. הגדרת הפטור כ"עד שיעשה מעשה" ייחודית לק

די
 זה מובא בפרק הד
 בקריאת שמע, ואינו מובא בפרק הבא המתייח� ג< לתפילה. בשל  

ג< בתפילה?  -כ� קשה לדעת מה עמדת המשנה ביח� לתפילה, הא< החת
 פטור א�ור 

המשנה אינה מביאה נימוק לפטור זה, ולכ
 קשה להשיב על שאלה זו. הגמ' מעלה �פק  

פי התו�פתא   על  ומשיבה  אינו פטור ממצוות אחרות,   
לנימוק הפטור, שהרי חת ביח� 

  שמו�יפה פטור נו��:

בשבתך  "  אמרהחתנים וכל העסוקין במצות פטורין מן קרית שמע ומן התפלה שנ 
    .פרט לעסוקים במצות ובלכתך בדרך פרט לחתנים ",בביתך

  , ג) תוספתא ברכות א(  

ינו משו< הדי
 הרגיל של עו�ק במצווה, שהרי יש לה< נראה מהתו�פתא שפטור חת
 א

מקורות שוני<. ואכ
, ה�וגיה בהמש� מחדשת פטור חדש שהוא טירדא דמצוה. החלוקה  

ו   (כתובות  אינו מוכ
 לקבל אותה  ורבא  נראית דחוקה,  וטירדת מצוה  בי
 טירדת רשות 

  ע"א). לדעתו הפטור הוא משו< עו�ק במצוה (רש"י ש<).  

ר שיש בהפעלת די
 עו�ק במצוה במקרה זה הוא ההרחבה המאוד גדולה הקושי הניכ 

של די
 עו�ק. הפטור מתפר� על פני  כמה ימי<, וחל ג< ביו< ולא רק בלילה. הפטור חל 

א� שמצוות קריאת שמע היא מצווה עוברת, ומצוות פרו ורבו אינה עוברת. נו�� לכ�, לא 

וה, אלא מקריאת שמע בלבד. זאת ועוד, מצאנו פטור חת
 ממצוות אחרות בשל עו�ק במצ

משמעותה הפשוטה של המשנה היא שרב
 גמליאל שהה ע< תלמידיו בשעת קריאת שמע. 

 

קרבנה). תנאי< נחלקו בשאלה א< נשי< �ומכות (חגיגה טז  א שאשה נמצאת בעזרה רק בשעת   ,ב

ח). אפשר א� שקרב
 נשי< מופקע מ�מיכה ,  ע"ב) ולהלכה נפ�ק שאינ
 �ומכות (מעשה הקרבנות ג

(רמב"
 קידושי
 לו ע"א ד"ה הא דתנ
). מלבד שני קרבנות, נשי< ג< אינ
 מניפות (קידושי
 לו ע"א).  

או מ' ברקובי?, �מיכה בקט
, מעלי
 בקודש יא (תש�"ו),  א� קטני< אפשר שהופקעו מ�מיכה (ר

  מקדש ואכמ"ל.  ה. יש א< כ
 מקו< לומר שהרחקת< מקריאת שמע קשורה להרחקת< מ161-153עמ'  
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את   זו  בשעה  לקיי<  יכול  גמליאל   
רב וכי  במצוה?  עו�ק   
די  
כא להפעיל   
נית הכיצד 

   52המצווה? 

בוצות  א< נקבל את ההשוואה למחנה מלחמה, די
 טירדא יהיה פשוט יותר. מ�פר ק

ט). אחת מקבוצות אלה היא -אנשי< חוזרי< מהמערכה בשל חששות שוני< (דברי< כ, א

ואיש אחר   ימות במלחמה   
פ לביתו  וישוב  יל�  ולא לקחה,  "ומי האיש אשר ארש אשה 

יקחנה". רש"י ש< מפרש שהבעיה היא בעיה ציבורית, ולא בעיה אישית, שכ
 מציאות זו  

היא פחדו של האד<, ובמילות ה�וגיה בברכות: "טירדא לא רצויה. הרשב"< מפרש שהבעיה  

דמצוה". הלגיטימציה שיש לחת
 שלא להשתת� במלחמה, היא המאפשרת לפטור אותו 

מוב
 שאי אפשר לפטור אותו מתפילה בשנה שבי
 האירו�י
 לנישואי
, ולכ�  מקריאת שמע.  

מחנה מלחמה,   כלומר, למרות שהמקור לפטור הוא  צומצ< הפטור למ�פר קט
 של ימי<.

  הפטור אומ? בצורה חלקית, וחז"ל קבעו הא< וכיצד לייש< אותו. 

יישו< זה השאיר במכוו
 רמזי< אות< נית
 לחשו�. טבע< של רמזי< הוא שה< על  

דר� ההשערה, וה< נרמזי< בנו�ח באמצעות קושי או נו�ח בעייתי. כדוגמה, המשנה קובעת 

רת ממתי הוא חל, דהיינו באיזה יו< התקיימה שהפטור הוא עד מוצאי שבת, בר< אינה אומ

החתונה. המפרשי< על אתר (ראו למשל רע"ב) ה�בירו, תו� ה�תמכות על המשנה בנדה  

 
החת ופטור  רביעי,  ביו<  שהתקיימה  בחתונה   
כא שמדובר  א),  (א,  ובכתובות  א)  (י, 

  מקריאת שמע דומה להיתר ש< לבוא עליה במש� ארבעה ימי<. 

פשוטה. ראשית, הלכתית אי
 קשר בי
 הדי
 כא
 לדי
 בנידה. ההיתר השוואה זו אינה  

קיימת שונות   ואצלנו מדובר בפע< אחת. שנית,  ימי<,  לבוא עליה במש� כמה  ש< הוא 

בהגדרת הזמ
. המשנה בנדה אינה קובעת זמ
 עד מוצאי שבת אלא ארבעה לילות. ני�וח 

פטור ביו< בשבוע בו החתונה כללי זה מתאי< לפ�יקה הלכתית, לפי שאינו תולה את ה

התקיימה. המשנה בכתובות קובעת זמ
 לכתחילה בו בתולה נישאת, ולכ
 היא מדברת על 

יו< בשבוע. בר< אצלנו מדובר בפטור התלוי במועד החתונה, ולפיכ� הנו�ח אמור היה  

  להיות כמו בנדה, ולא כבכתובות. 

פטרו ג< חת
    53ת
 תורה, על דר� ההשערה אפשר להציע שעקב הקישור בי
 חתונה ומ

' יו�י מרביעי, כיוו
 שבעלי קרי לא יכולי< לקבל  מיו< זה. הפרשה של בעלי קרי נעשתה לר

תורה. ממילא פטרו חתני< מיו< זה. הפטור על מוצאי שבת יכול להיות בשל המשנה בנדה,  

 

ראו רש"י ברכות יא ע"א שכתב שפטור עו�ק במצוה הוא מיוחד, ונלמד בשל כ� מפ�וק נפרד. רשב"א   .52

ד בחת
, אלא שיש דרישה כפולה לפטור, ג< עי�וק במצוה  ש< הבי
 בדברי רב האי גאו
 שאי
 ייחו

  וג< טרדא.  

י), ומקבילות רבות. א� ב�וגיית בעל ,  ראו למשל  ביו< חתונתו זה הר �יני (ויקרא רבה אחרי מות כ  .53

  קרי נלמד הקישור למת
 תורה שניתנה ברתת ובזיע (ברכות כב ע"א).  
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או תו�פת בשל העובדה שההפרשה במת
 תורה הייתה מיו< רביעי ואילו החתונה בפועל  

   54היא בליל חמישי. 

  ג. מחנה מלחמה ותלמוד תורה

הצגנו לעיל שאלה מדוע אי
 דמיו
 באי�ור מבואות המטונפי< לאי�ור בעל קרי. האי�ור 

הראשו
 חמור ונלמד במלואו ממחנה מלחמה. האי�ור השני הוא רק דרבנ
, וא� בגר�תו  

החמורה, כטומאות אחרות מדרבנ
, האד< מותר מידית בלמוד תורה לאחר הטבילה. במחנה 

   55להיכנ� רק בערב.  זאת בעל קרי רשאי לעומתמלחמה 

ִּכי ִיְהֶיה ְבP ִאיׁש ֲאֶׁשר Cא ִיְהֶיה    ִּכי ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל ֹאְיֶביP ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע:
ְוָהָיה ִלְפנֹות    ָטהֹור ִמְּקֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה Cא ָיֹבא ֶאל ּתֹוQ ַהַּמֲחֶנה:

ְוָיד ִּתְהֶיה ְלP ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה    ם ּוְכֹבא ַהֶּׁשֶמׁש ָיֹבא ֶאל ּתֹוQ ַהַּמֲחֶנה:ֶעֶרב ִיְרַחץ ַּבָּמיִ 
ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלP ַעל ֲאֵזֶנP ְוָהָיה ְּבִׁשְבְּתP חּוץ ְוָחַפְרָּתה ָבּה ְוַׁשְבָּת   ְוָיָצאָת ָׁשָּמה חּוץ:
:Pִמְתַהּלֵ -ִּכי ה' אֱ   ְוִכִּסיָת ֶאת ֵצָאֶת PֶהיC  Pְלָפֶני Pְוָלֵתת ֹאְיֶבי Pְלַהִּציְל Pְּבֶקֶרב ַמֲחֶנ Q

Pֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי Pא ִיְרֶאה ְבCָקדֹוׁש ְו Pטו) -י, דברים כג(  : ְוָהָיה ַמֲחֶני  

באופ
 כללי, יש שני מ�לולי< בפרשנות הפ�וק האחרו
. המ�לול הראשו
 מתייח� לכל  

�יכו<. המילי< "ולא יראה ב� ערות דבר" מתפרשות כהרחבה וה�בר  הפ�וק הזה כפ�וק  

של "והיה מחני� קדוש". דהיינו, א< המחנה לא יהיה קדוש, אזי נית
 יהיה לראות בו דבר  

ערווה. כתוצאה מכ� תהיה חלילה �כנה שה' ישוב מאחרי המחנה. על פי פרשנות זו כל  

כל אחת מה
 יכולה להיות "ערות דבר". ההלכות שהוזכרו למעלה כלולות בקדושת המחנה, ו

.
  במ�לול זה לא נע�וק כא

 

שהאיש הירא ור� הלבב לר' יו�י הוא מי ששח בי
 תפילה   די
 שני הוא הירא ור� הלבב. הגמ' מ�בירה  .54

לתפילה (�וטה מד ע"ב). הגמ' יכולה הייתה להביא רשימה ארוכה של עבירות מדרבנ
, שלדעת הגמ' 

הוא המאפיי
 שבחר ר' יו�י. למרות זאת, היא בחרה עבירה הקשורה בהכנת האד< להשראת שכינה. 

ילה ותפילה" עמו< מעט. משמעות אחת היא אכ
 בי
 תפילי
 במאמר מו�גר אציי
 כי הביטוי "בי
 תפ

בי
 תפילה אחת  זה במנחות לז ע"א. משמעות אחרת היא  יד לשל ראש, וכ� התפרש מאמר  של 

לתפילה אחרת, וכ� הוא מתפרש בברכות ל ע"ב. בתשובות רב נטרונאי גאו
 (או"ח חיי< פז) נמצא:  

רב עמר< גאו
 במנחה של שבת. שמא יש כא
 פרשנות  ובי
 תפלה לתפלה ישב וידו<", וכ� ג< ב�דר  

שונה לעבירה של שיחה בי
 תפילה לתפילה. אפשר שהפרשנות תלויה במחלוקת �וגיות, שכ
 נאמר 

ששח בי
 תפילי
 של יד לתפילי
 של ראש מבר� שתי<, ולא נאמר ש< שעבירה היא בידו (מנחות לו 

  , כל תוכנה של הערה זו היא השערה בלבד.ע"א), וראו ראשוני< על אתר, ואכמ"ל. מכל מקו< 

ייחוד נו�� הוא החובה לטבול לפנות ערב, די
 שלא קיי< בטמאי< האחרי<. על דר� הדרש אולי    .55

 
כפי שכא אינה משמעותית,  מועילה  (ראו להל
) שטבילה שאינה  הירושלמי  מכא
 המקור לדעת 

< לה�יק מאי�ור קריבה לאשה במש� נדרשה הטבילה �מו� לטהרה. על חומרתו של בעל קרי נית
 ג

שלושה ימי<. משו< ה�תירה בי
 הצור� לחכות שלושה ימי< ובי
 די
 מחנה מלחמה, חז"ל פירשו  

  ש�יבת ההרחקה במת
 תורה היא משו< די
 פולטת. 
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השני.   לחלקו   
בעקיפי רק  קשור  הפ�וק  של   
הראשו חלקו  השני,  המ�לול  פי  על 

זו מתורגמת  יהיה קדוש קשורה לעובדה שה' מתהל� במחנה. דרישה  הדרישה שהמחנה 

מציג  הפ�וק  של  השני  חלקו  למעלה.  שכתובי<  לדיני<  מעשית  נו�פת    מבחינה  דרישה 

שיכולה לגרו< חלילה ל�ילוק שכינה, והיא "ערות דבר". במ�לול זה קיימות שתי אפשרויות  

  בה�בר "ערות דבר". 

נו�פת. שאינה קשורה להלכות לעיל.   א. הפרשנות ההלכתית ראתה במילי< אלה הלכה 

� די
 נו�כלומר, יש חובה לשמור על קדושת המחנה הכוללת את כל ההלכות לעיל. יש  

והיא   דבר",  "ערות  ע"ב,  של  כה  (ברכות  ערווה  מול  ותפילה  תורה  לימוד   
לדי מקור 

  . שתי הלכות אלה מאפשרות את נוכחות ה' במחנה. ומקבילות)

כש< שחלקו הראשו
 של הפ�וק הוא �יכו< הלכתי, כ� ג< חלקו השני. דהיינו, רשימת    ב.

שת המקו< במחנה. ה�וג ההלכות בפרשה כוללות שני �וגי<: ה�וג האחד כלול בקדו

השני קשור ליח�ו של ה' לאד<, וכאשר ה' רואה "ערות דבר" הוא אינו מ�ייע לאנשי<. 

  האנשי<.אחרי בשל כ� לא נאמר שה' יצא מהמחנה, אלא שישוב מ

�פק דומה עולה בפ�וק הראשו
 בפרשה. על פי האפשרות הראשונה, מדובר כא
 על אי�ור 

להלכה, ככולל הלכות "דבור רע", דהיינו דבור מעי
 לשו
 נפרד. כ� אמנ< התפרש פ�וק זה 

הרע. על פי האפשרות השנייה מדובר כא
 בהקדמה לפ�וקי< הבאי<. בשאלה זו נחלקו 

כנראה התנאי< (כתובות מו ע"א). לדעת רבי נת
 מדובר כא
 באזהרה על מוציא ש< רע, 

  56י. ולדעת ר' פנח� ב
 יאיר מדובר כא
 במחשבות המביאות לידי קר

פ�וק הפתיחה לפרשה ופ�וק ה�יו< נראי< כקשורי< ביניה<, עקב הדמיו
 בי
 הפתיחה  

". מ�תבר א< כ
, שפרשנות שני דבר. ולא יראה ב� ערות  .רע.  דברוה�יו<: "ונשמרת מכל  

הפ�וקי< הללו דומה, ואותה הכרעה בי
 שתי האפשרויות תתקבל בשני הפ�וקי<. על פי  

חה היא הקדמה כללית לאי�ורי< בהמש�. בקריאה זו אי
 האפשרות הראשונה, א� הפתי

מקו< לחלק בי
 דיני בעל קרי לדיני יד ויתד. במ�גרת זו לא נרחיב באפשרות זו, כפי שלא  

 .
  הרחבנו במ�לול הראשו

לפי האפשרות השנייה, יש מקו< להניח ש�יו< הפרשה משק� את כל  הפרשה. יש 

יו< מתייח� לשתיה
. די
 יד ויתד שיי� להגדרה  שתי קבוצות הלכות בפרשה זו, ופ�וק ה�

כיצד יוצרי< מחנה קדוש. די
 בעל קרי כלול בהגדרת "דבר רע", ואי
 הוא חלק מקדושת 

 

למעשה התמונה ההלכתית מורכבת הרבה יותר, ובפני< התייח�נו לכ� בצורה כללית בלבד. ראו את    .56

י). ב"ש  ,  גיטי
 ט  משנהוב"ה בשאלת פרשנות המילי< "ערות דבר" ביח� לגירושי
 (מחלוקת ב"ש  

�בורי< שמדובר על ענייני עריות. ב"ה מפרשי< שמדובר על כל פעולה שלילית, כנראה בשל ההקבלה 

השלכות   ויתד  יד   
ודי קרי  בעל   
בי שלהבדלה  להו�י�  ג<  יש  ואכמ"ל.  אצלנו,  הפרשה  לתחילת 

  כדוגמה, אפשר שהגדרת "מחו? למחנה" תהיה שונה ביניה<.  הלכתיות מהותיות.
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המחנה. לפיכ�, אי
 מקו< להחיל את הגדרות המחנה על בעל קרי. א� הלומדי< אי�ור 


אי�ור שתהיה   תפילה מול ערווה, אינ< �בורי< שדי
 זה הוא חלק מקדושת המחנה. אי

ערווה במחנה, והאי�ור הוא לראותה בלבד. על פי הבנה זו, אי
 מקו< להביא את די
 "והיה  

  מחני� קדוש" כמקור או הגדרת אי�ור בעל קרי בדברי תורה. 

טיעו
 זה מראה רק את המקור לחלוקה בי
 בעל קרי ויד ויתד, בר< אי
 בו כדי ה�בר  

מ�יבת   מדוע נובעת  זו  הלכתית  תוצאה  קדוש".  מחני�  "והיה   
בדי פוגע  אינו  קרי  בעל 

  הרחקת הטמאי< מהמחנה.

אי�ור כני�ת טמא למחנה נובע משני עקרונות. ראשית, כני�ת טמא למחנה מחללת  

, ג): "ולא יטמאו את מחניה< אשר אני שוכ
 מדבר האת קדושת המחנה. כהגדרת התורה (ב

אינו זכאי להופיע בחצרות ה', משו< שאי
 לבוא אל המל� בלבוש שק.    בתוכ<". שנית, טמא

כדוגמה, מצורע    57הלכה זו היא הלכה אישית החלה על הטמא, ואינה קשורה לפגיעה במחנה.

המצורע מחו? למחנה, חובת ישיבתו שמו). מאחר  ,  חייב לשבת בדד מחו? למחנה (ויקרא יג

  האישי ואינה פוגמת בקדושת המחנה.בדד היא לכאורה הלכה החלה עליו במישור 

"ונשמרת". ה�יו<, לעומת זאת,     –בפרשת מחנה מלחמה הפתיחה מדברת אל האד<  

למחנה   שהחלק   –מתייח�  נראה  לעיל,  שהוצעה  החלוקה  לאור  קדוש".  מחני�  "והיה 

חלוקה   המחנה.  על  החל  ציבורי  ציווי  הוא  השני  והחלק  אישי,  ציווי   
אכ הוא   
הראשו

  את בי
 מחנות בני ישראל במדבר והמקדש למחנה מלחמה.  מקבילה נמצ

ה' שוכ
 בתו� מחנות בני ישראל ובמקדש, ולכ
 נא�רה כני�ת כל טמא למקומות אלה,  

נוכחות  אינה  ולכ
 הבעיה   ,
ואינו שוכ ה' מתהל�,  בשל הפגיעה במחנה. במחנה מלחמה 

זה ט למחנה, שהרי  להיכנ�  בעו של מחנה הטמאי< ש<. מ�תבר שלטמאי מתי< מותר 

  מלחמה. ממילא, כל טמא, ובוודאי בעל קרי שטומאתו קלה, אינו פוג< בקדושת המחנה. 

כני�תו של בעל הקרי למחנה פוגעת רק בבעל הקרי עצמו. כפי שה�ברנו לעיל (ליד 

). התורה מדגישה את הצור� של האד< להכי
 את המקו<, ואת עצמו. חו�ר הכנה 23הערה  

  
זו הוא המתבטא בהיות אד< בעל קרי, ולכ
 א�ורה עליו הכני�ה, ללא קשר לטומאתו. בי

כ� ובי
 כ�, אי
 בעיה בקדושת המחנה כאשר בעל קרי שוהה ש<, ולכ
 אי
 צור� להימנע  

  ל קרי. מתפילה ליד בע

עדיי
 נותר מקו< לבעל הדי
 לטעו
 ולומר שמוב
 מדוע בעל קרי לא יפגע במחנה קדוש  

של מישהו אחר. בר<, הכיצד בעל קרי יכול ללמוד ולהתפלל ועלי ידי כ� להביא את הקב"ה 

  למחנהו. תפילתו היא ככני�ה למחנה שבו הקב"ה נמצא. 

 

המעלי< �פק זה ע< נפ"מ, א� אינ< מתייח�י< לפרשה    )ש�ג(, מנחת חינו�  )יו"ד תנב(ראו אבני נזר    .57

 .
  כא
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ת האנשי< הטהורי<, יש ג<  במקו< אחר הראינו שיש תנאי< ה�בורי< שמלבד מחנו

דהיינו אי
 לערב בי
 טמאי< שוני< היוצאי< מחו? למחנה, ולכל    58מחנות לאנשי< הטמאי<. 

טמא יש מחנה משלו. הראינו ש< שר' יהודה �בור כ� כאשר הוא לומד זאת מהפ�וק "ולא  

יטמאו את מחניה<". דהיינו, קיימת השראת שכינה ג< במחנות הטמאי<, ולא רק במחנות  

הטהורי<. בעל קרי זכאי ג< הוא להשראת שכינה במחנה שלו. אי
 א< כ
 מקו< לא�ור 

ותפילה, א� שה< מהווי< ב�י� להשראת שכינה. השכינה שורה ע<   לימוד, תורה  עליו 

   59האד< בטומאתו, ג< כאשר הוא גר< לטומאה במודעות. 

תפי�ה זו נראית מוכרחת בדעתו של רבי יהודה ב
 בתירא האומר שדברי תורה אינ<  

דברי ריב"ב    60מקבלי< טומאה, ולכ
 אי
 בעיה בלימוד תורה של בעל קרי (ברכות כב ע"א).

קשי< להבנה. ביח� לגו� �פר התורה, כפי שמשתמש בדבריו הרמב"< (�פר תורה י, ח),  

מו מטמא (משנה ידי< ג, ה). א< כוונתו ללימוד, כפי  הרי זה תמוה, שהרי �פר תורה עצ

המשתמע מה�יפור, הרי דברי< רבי< א�ורי< על הטמא למרות שאינ< מקבלי< טומאה. 

ועוד,  זאת  אינו מקבל טומאה.  למרות שהמקדש  להיכנ� למקדש,  לטמא  א�ור  כדוגמה, 

ה מאשתו א<  מדוע הוכרחו בני ישראל לפרוש מנשותיה
 לפני מת
 תורה, ומדוע פרש מש

יהיה טהור בשעת   דברי תורה אינ< מקבלי< טומאה. לכאורה תקנת עזרא היא שהאד< 

  לימודו ואי
 זה משנה א< תורה או תפילה מקבלי< טומאה.  

נטי.  וו טיעונו של ריב"ב כלל אינו רל  61נו�� לכ�, לכל הטעמי< לתקנת עזרא שהובאו לעיל, 

נראה על כ
 בפשטות שכוונת ריב"ב היא לאמירה ערכית, שהיא בעלת השלכות הלכתיות.  

א� א< האד< טמא, אי
 לשלול ממנו את הזכות ללמוד תורה. כלומר, א� "מחנה" הטמאי<  

  זכאי להשראת שכינה.  

 

  ואיל�. 90, עמ' )8(לעיל הערה   שפיגלמ
, שילוח :ראו  .58

לבעל קרי קשורי< לתופעה כללית. בכל  אפשר שההתעלמות של חז"ל מדיני מחנה מלחמה בהקשר    .59

�פרות חז"ל אי
 ני�יו
 ללמוד את שמירת דיני טהרה בעול< החול מפ�וקי התורה (ראו ו' נע<, 

). אפשר שבעל קרי הוא יישו< של  160-127ושוב לתחומ
 של הלכות טהרה, ציו
 עב (תש�"ז), עמ'  

חנה. דיני טומאה צמודי< לעול< הקודש, עקרו
 זה. דיני מבואות מטונפי< וערווה נית
 ללמוד מ
 המ

  ואי
 להרחיב אות< לתחומי החול.

כבר ראשוני< התלבטו בשאלה כיצד ריב"ב יכול היה לבטל את תקנת עזרא. ראו תוד"ה אלא (ב"ק    .60

  פ"ב ע"ב) שבתירו? הראשו
 ה�ביר שריב"ב �בר שתקנה זו לא תוקנה על ידי עזרא.  

למעשה נראה שטעמי< אלה ניתנו דווקא כדי להפקיע מדברי ריב"ב, שכ
 ה< מנתקי< את התקנה    .61

והט וטהרה  מעול< הטומאה  בי
 טומאה  הזיקה  בב"ק. על  וכ
 ה�וגיה  ריב"ב,  אליו התייח�  הרה, 

.
  לתקנת עזרא ראו להל
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  ד. מעמדה המיוחד של טומאת קרי


הטמאי<. להל
 נתמקד דווקא   הכיווני< שהוצעו לעיל מתעלמי< מייחודו של בעל קרי בי

  בייחוד זה, שיכול ל�פק תובנה שונה לתקנת עזרא.

נית
 לראות   לכ�   
ראשו רמז  ובהלכה.  מעמדו המיוחד של בעל קרי משתק� בתורה 

בנו�ח התורה לבעל קרי. הנו�ח השגור בתורה הוא "ורח? במי<". רק בשני מקומות הנו�ח 

פורי<, ובבעל קרי. יש א< כ
 מקו< לומר שבדי
 הוא "ורח? במי< את (כל) בשרו": ביו< הכי

פרט נו��    62בעל קרי בא לידי ביטוי פ
 מיוחד של טבילה, שאינו קיי< בטמאי< אחרי<. 

מיוחד במחנה הוא הדגש לטבול לפנות ערב. התורה אינה מאפשרת כא
 מעמד טבול יו<,  

שה, ללא אזכור שקיי< בכל הטומאות האחרות. במת
 תורה, הוטל �ייג רק על קירבה לא

  טומאה, ומ�תבר שאי
 לכ� קשר לטומאה. 

הדי
 הייחודי של בא על אישה ממשי� בהלכה. מצורע מוחלט מותר לבוא על אישה.  

בר<, לאחר שהוא הביא את הציפורי< נא�ר עליו הקשר ע< אישה (מועד קט
 ז ע"ב).  

יותר בטומאתו    מבחינת הלכות טומאה די
 זה חריג ביותר. מצורע מוחלט ודאי אינו קל

קשור   אינו  אשה  על  הביאה  שאי�ור  עולה   
מכא טהרתו.  תהלי�  את  ממצורע שהתחיל 

  63בהכרח לרמת הטומאה. אד< הנמצא בהלי� התקדשות אינו יכול לבוא על אישה.

זב הבאה: "ניתוקה של חובת הטבילה מהעול< של טומאה וטהרה משתמע מהמשנה  

ורבי יהודה    , שראתה נדה צריכי
 טבילה  שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע והמשמשת 

רי ו). א< חובת טבילה נובעת מדיני טומאה, משנה זו קשה, שה,  ברכות ג  משנה" (פוטר

כיצד אפשר שבעל קרי א�ור בדברי טבילה לא תועיל כלל לזב שראה קרי ולנדה. יותר מכ�,  

    תורה, ואילו זב החמור ממנו בכל קנה מידה של טומאה מותר בלימוד תורה.

 

שה קל יותר מבעל י, שלמד משינוי הלשו
 שבא על א 128א� ראו תשובות רב נטרונאי גאו
, עמ'    .62

שו<  ), שא�ור בעל קרי בתפילה אינו מ125קרי, ועיינו בהערת ברודי ש<. רב נטרונאי מ�ביר (עמ'  

עמ'   טהרה,  אדלר,  הערב.  עד  ממשיכה  לפי שהטומאה  מופיע   18טומאה,  "טבל"  הראה שהביטוי 

במגילות י< המלח רק בהקשר לבעל קרי. הוא מזכיר שהביטוי כל בשרו מופיע רק בבעל קרי, א�  

 :
שאינו מתייח� ליו< כפור. ראו ג< א' שמש, דרכי ההפצה של טומאת זב ובעל קרי בהלכת קומרא

 
  .516ד, עמ' , תרבי? פב), 4Q274במגילת טהרה א (עיו

ה
 גדול נמצא במהל� התקדשות,  וא). כ,  זו ג< ה�יבה בשלה הפרישו כה
 גדול מאשתו (משנה יומא א  .63

שה. מחלוקת זו מקבילה למחלוקת ביח� לטבילה בכני�ה למקדש (יומא יולכ
 אינו יכול לבוא על א

אוהל מועד ביו< הכפור" בתו�: א' בזק (עור�), וביו< צו<  ל ע"א), ראו ג< מאמרי "הכהני< המשכ
 ו

  (להל
 שפיגלמ
, יו< כפור). ואכמ"ל.   72-43כפור, תש�"ה, עמ'  
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הירושלמי מ�תפק   64רבי יהודה לעומת זאת, קישר כנראה תקנה זו לטומאה וטהרה.

בהבנה דעתו של ר' יהודה הפוטר משמשת שראתה נדה. לדעה אחת בירושלמי אי
 מקו< 

  
לטבילה שאינה מועילה, כיוו
 שהאד< ימשי� להיות טמא לאחר מכ
. לדעה השנייה אי

א� ללא הרחבה בה�בר �פק זה, ברור   65.משמעות לטומאה קלה במקו< טומאה חמורה

א<  שהרי  מאשתו,  אד<  הרחקת  הוא  התקנה  שמקור  מהאפשרות  מתעל<  שה�פק 

מטבילה   הפוטר  יהודה  ר'  לדעת  מקו<   
ואי ל�פק,  כלל  מקו<   
אי זה,   
לדי מתייח�י< 

  במקרי< אלה. 

, הוא מחנה מלחמה. בנוגע למחנה מלחמה  תחו< הלכתי נו�� בו בעל קרי חמור מזב

יב): "והיה לפנות ערב ירח? במי< וכבא השמש יבא אל תו� המחנה". -יא ,  (דברי< כג  נאמר

ביאת שמשו מעכבתו ליכנ�   –  וכבא השמש' 'ב�פרי מובאת הדרשה הבאה לפ�וק זה: "  

ההלכה שמציב ה�פרי   66לפני< מ
 המחנה ואי
 זיבתו מעכבתו ליכנ� לפני< מ
 המחנה".

להלכה שהוצגה במשנה   למחנה  זהה  להיכנ�  נא�ר  קרי  לבעל  תורה.  ללמוד  בנוגע  לעיל 

וללמוד תורה, ולזב מותרי< שניה<. אפשר להניח ששורש שתי הלכות אלה אחד הוא. כפי 

  
שנדרשה הרחקת צואה בזמ
 התפילה, כ� נא�רה על בעל קרי התפילה או למוד תורה. אי

   67א< כ
 צור� בתירוצי< מדוע זב הותר בדברי תורה. 

  קט
  :דהיינו  ,"לקט
  פרט  איש":  ש<  מובאתש  נו�פת  הלכהמ�בירה    ה�פרי  של  וז  הבנה

  אותה   תלו  כלל  ובדר�  זו  בהבנה  נחלקו  הפרשני<.  למחנה  מחו?  לצאת  צרי�  אינו  קרי  רואהש

 מדיני  שוני< מלחמה מחנה  שדיני נניח א< 68.מטמא איננו קט
 של שקרי הגור�ת בתפי�ה

 

64.   
רבי יהודה א� �בור שאי
 הקלה של טבילה בתשעה קבי<, ראו להל
. ר' יהודה תוא< לשיטתו בדי

קבל חובת טבילה משו< דרגת טהרה  טבילה לפני כני�ה למקדש (בבלי יומא ל ע"א). ש< הוא אינו מ

 
אלא משו< חשש טומאה. כיוו
 שלדעתו מטרת טבילה היא רק משו< טומאה, הוא אינו מקבל כא

חובת טבילה כדי להוריד את מעמד בעל קרי. בהתא< לכ�, הוא �בור שהפרשת כה
 גדול לפני יו< 

  ו התייח�נו לעיל.  א). כ� ג< ריב"ב שלדעת, כפור היא משו< חשש טומאה (תו�פתא יומא א

הירושלמי מציג כא
 עמדה ה�בורה שטומאות ה
 היררכיות, דהיינו טומאה חמורה מחבירתה לא    .65

ראו כלשהוא.  בצד  ממנה  קלה  שילוח  :תהיה   ,
הערה    שפיגלמ לענייננו  )8(לעיל  כי  להדגיש  יש   .

בי
 ה�יבה   הירושלמי יכול להבי
 שמקור התקנה הוא בעול< של טומאה וטהרה, או שיש להבדיל

  לתקנה שאינה קשורה לטומאה, ובי
 אופיה של התקנה לאחר שתוקנה, והיא קשורה לטומאה.

  113שפיגלמ
, שילוח עמ'    : . הגר�ה ב�פרי בעייתית. ראו 281עמ'  מהד' פינקלשטיי
  �פרי דברי<,    .66

  ואיל�.

ברי< קרובה  מועד קט
 טו ע"א ה�ביר זאת משו< קלות הדעת שיש רק בבעל קרי, ומשמעות הד  .67

לדברינו. תירו? זה וודאי אינו מתאי< לה�ברי תקנת עזרא בברכות, ולדעת< ידרשו תירוצי< אחרי<,  

  .63 רהכדוגמה שטומאת זב ארוכה. ראו ג< ליד הע

א) מבדילי< בי
 קט
 הגדול מתשע, ובי
 קט
 עד גיל תשע, בדומה להבדל ,  ב�פרא פר' מצורע (פרק ו   .68

  
ש< בי
 קטנה פחות משלוש ויותר משלוש (ועיינו ג< נדה, ל"ב ע"ב). יתכ
 שלחלוקה זו קרי של קט

  פחות מתשע אינו נחשב קרי, ואחרי תשע הוא טמא. ה�פרי כא
 שאינו מחלק ביניה< אולי �בר
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  צור�   שאי
  כפי.  למחנה  כני�תו  על  אי�ור  אי
,  מטמא  קט
  של   קריא<    שא�  יתכ
  ,המחנות

א< הבעיה בקרי היא בעלת גוו
  .  הקט
  את  לשלח  חובה  אי
  כ�,  מלחמה  ממחנה  זב  לשלח

כפי ש�ברה ה�וגיה ולכ
 הוא רשאי   מו�רי,  אי
 בעיה,   
אזי בקט  ,
ובמועד קט בברכות 

  להיכנ� למחנה. 

 
ייחודו של בעל קרי טעו מאחר שרמת טומאתו של בעל קרי אינה חמורה יח�ית, 

  ה�בר. 

נח (ב,  למוות.  -הכוזרי  השונות  הטומאות   
בי קשרו  רבי<  פרשני<  ובעקבותיו  �ב) 

קושי ביולדת, שהרי היא מביאה חיי< טיעו
 זה מתאי< יפה לרוב הטומאות א� נתקל ב

ודווקא טומאתה חמורה במיוחד. כיוו
 שאי
 זה נושא דיוננו, נביא בקצרה הצעה שהארכנו 

בה בעבר. לפני חטא אד< הראשו
, תפקידה של מצוות פרו ורבו לא היה ליצור המשכיות  

". מוקד לאד<, שהרי האד< היה אמור לחיות לעול<. תפקידה היה "מלאו את האר? וכבשה

לידת הילד היה ביצירה החדשה שנוצרה בלידתו. לאחר שנגזרה מיתה על האד<, משמעות  

לידת הילדי< השתנתה לחלוטי
. מעתה, הילדי< ה< במקו< הוריה<. הוריה< עתידי< למות,  

והילדי< ה< ההמש� שלה<. העונש שהושת על האשה "בעצב תלדי בני<", אינו יי�ורי<  

מלווה העצב  עצבות.  מעתה,    אלא  הוריו.  מות  משמעה  הילד  לידת  עצ<  כי  הלידה,  את 

  טומאת היולדת פשוטה היא, לפי שהיא משקפת אכ
 מוות, בדומה לטומאות האחרות. 

כפי ש�יומו של התהלי� מטמא, כ� תחילתו מטמאת. בשל כ�, כאשר אד< בא על אשה  

ואה קרי, ועל התורה מטילה טומאה בשני פ�וקי< נפרדי< על אד< הר  69שניה< נטמאי<. 

אד< הבא על אשה. דהיינו, טומאות אלה שונות זו מזו. ייחוד זה מודגש ג< בהלכה נו�פת:  

וג< אז  חובת טבילה של נשי< הוזכרה במפורש רק במקרה של איש השוכב ע< אישה, 

כיוו
 ששניה< שותפי< במעשה יצירת הילד, שניה<   70חובת הטבילה הוטלה על שניה<.

מאליו    
מוב ילד, טמאי<.  נולד  ב�ו�  ה�ו�.  לטומאת  שווה  אינה  ההתחלה  שטומאת 

  ובתחילה אי
 ודאות שהוא עתיד להיווצר.

 

  
שבכל מקרה כא
 קט
 אינו חייב לצאת. וע' ח�די דוד, �פרי, ח"ד, עמ' צה, שחילק בי
 זיבת קט

כנראה  יש  זו  לגבי קט
. בשאלה  ג<  מגיל תשע א�ור  למעלה  ובכל מקרה לדעתו   ,
לקרי של קט

  מחלוקת ראשוני<. עיינו �פר יראי<, �ימ
 שצ"א.  

שכבת    .69 אישה  ע<  שוכב  שהאד<  מדגישה  התורה   
גור< לכ אינו  הביאה  מעשה  שעצ<  לפי  זרע, 

  לעיל). 62 רההטומאה. א� ראו דברי רב נטרונאי גאו
 (הע

לבד ההלכה הפשוטה, מקרא  מוב
 מאליו שאי
 בכוונתנו לשלול את חובת הטבילה בנדה. שהרי מ  .70

ד). טענתנו היא שיש מחייב ,  ב יא-צווח ואומר אצל בת שבע שהיא התקדשה מטומאתה (שמואל 

כפול בטבילה. כל טמא חייב להיטהר על ידי טבילה, והלכה זו קיימת ג< בנשי<. קיימת חובת טבילה  

די
 רחיצת הגבר במקרה  ייחודית בשוכב ע< אשה, והיא שהוזכרה בפרשה כא
, ואכמ"ל. יש להו�י� ש

זה לכאורה מיותר, שהרי הגבר ממילא הוא בעל קרי. אפשר שיש מקו< לחלק בי
 בעל קרי, ובי
 בא  

  .)8(לעיל הערה  שפיגלמ
, שילוח :על אשה, וראו להל
. הרחבה בנושאי< אלה ראו 
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טומאה  היא  הראשונה  הטומאה  טומאות,  משתי  למעשה  מורכבת  יולדת  טומאת 

  
"רגילה" והיא חלה במש� שבוע או שבועיי< ואינה חריגה מטומאות אחרות בה< ממד הזמ

יחידאית, משו< שהיא טומאה של ארבעי< יו<, ולא בנויה   בנוי על שבוע. הטומאה השנייה

על מ�פר שבועות. טומאה זו מכונה "טהרה", וא� בזו היא יחידאית בי
 הטומאות. טענתנו 

היא שטומאת ה"טהרה" היא הממד הנו�� שיש ג< בשוכב ע< אשה. במילי< אחרות, אד< 

ת הקרי, ופע< שנייה בשל הבא על אשה צרי� לטבול כביכול פעמיי<, פע< אחת בשל ראיי

  השכיבה ע< האשה.

 .
שאלה דומה נית
 להציג    71דיו
 מפור�< עו�ק בקשר בי
 אי�ורי נדה וזבה לטומאת

ביח� לבעל קרי. דהיינו הא< אי�ורי< שוני< של בעל קרי נובעי< או קשורי< לטומאתו, 

או�� ההלכות הייחודיות שהוצגו לעיל   72או שמא ה< שייכי< לקטגוריה הלכתית נפרדת.

מאפשר לקבוע שתקנת עזרא אינה קשורה לדי
 טומאת בעל קרי, אלא להלכותיו המיוחדות  

אפשר א< כ
 להציע שתקנת עזרא חידשה שטבילת  73ל קרי או אד< שבא על אשה.של בע

בעל קרי אינה מיועדת רק לטהר אותו מטומאתו, ולכ
 נית
 לטבול באמצע היו<. טבילה זו  

   74מ�וגלת להוריד את מעמד בעל קרי, א� ללא קשר להורדת טומאתו.

א. בעל קרי יכול לצאת ידי  הצעה זו מ�ייעת בהבנת הלכה ייחודית ביותר בתקנת עזר 

חובת טבילה ברחצה במי< שאובי< ובתשעה קבי< (תו�פתא מקוואות ג, ח; ברכות כב 

ומדוע   אלה,  הקלות   
להבי קשה  כשר.  מקווה  חייבת  היא שטבילה  פ�וקה  הלכה  ע"א). 

תוקנה הלכה ייחודית זו. רמז לפתרו
 נמצא בדברי הגמ' ש< בהמש�, שדי
 תשעה קבי<  

הוא דווקא בנתינה, ולא בטבילה. פעולה זו שצריכה להיעשות על ידי אד<,  שונה ממקווה,

  
דומה לפיכ� לנטילת ידי<, ולקידוש ידי<. אלא שנטילת ידי< היא לידי< בלבד, ותשעה קבי

   75ה< לכל הגו�, רחצה במי< של כל בשרו.

 

יה< ה< לאור א, חולק על דעת הראב"ד בעניי
. דיונ,  ראו תוד"ה דאי
, ב"ק יא ע"א; רא"ש נדה ד  .71

  יט ועוד., מט; רמב"
 ויקרא יח, ה�וגיה נדה מב ע"א. ראו ג< כוזרי ג 

  שאלה זו נפרדת מהשאלה א< בעל קרי הוא רואה או נוגע (נדה כב ע"א, מב ע"א).  .72

  א).ה" חפ"יש אכ
 דעה ה�בורה שתקנת עזרא היא רק באד< הבא על אשה (ירושלמי יומא   .73

לתפישה במגילות קומרא
, שטמא שנטמא בטומאה אחרת, עליו להיטהר ממנה על תפישה זו דומה   .74

מנת לחזור לטומאתו המקורית. ראו על כ�: ו' נע<, מקומרא
 למהפכה התנאית: היבטי< בתפישת  

. לחובת טבילה שאינה  7  רה) הע 62  רה; שמש (הע466  רההע  168הטומאה, ירושלי< תש"ע, עמ'  

. יש להו�י� שחובת הטבילה ש< אפשר שג< היא נלמדת  28,15  רותמטהרת ראו שמש (ש<) הע 

  מויקרא כב, כדברינו בפני< ואכמ"ל.

, חולה, וא< הוא רגיל  תנאי< ואמוראי< נחלקו בדי
 תשעה קבי< ותלו זאת בשאלה א< הוא אנו�  .75

). פטור חולה נובע מהקושי בטבילה, ואילו די
 מרגיל ה"ה   גפ"בכ� (ברכות כב ע"א; ירושלמי ברכות  

 
מושפע מהרובד של חיוב הטבילה. שניה< מכל מקו< מ�תברי< יותר לטעמי< ב�וגיה בברכות. די
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יולדת, ושניה< מממשי< את עונש   לפי דרכנו, טומאת בעל קרי מתקשרת לטומאת 

< וחוה. בעקבות החטא, האד< התחבא, והקב"ה נאל? לחפשו. בשעת התפילה האד< אד

עושה את הפעולה ההפוכה ומחפש את קרבת ה'. בר< יש להקדי< לדבור ע< ה' בקשת 

�ליחה על החטא. הניגוד לפעולה האנושית שיצרה את החטא היא פעולה אנושית המקדשת 

  את האד< המעוניי
 בנוכחות ה'.

�   יכו

י�ודות  במאמר   לשניה<  כי  והראינו  והמקדש,  מלחמה  מחנה   
בי הקשר  על  עמדנו  זה 

משותפי<. יותר מכ�, אפשר שפ�וקי מחנה מלחמה מתפרשי< להלכה כמתייח�י< למקדש. 

קדושת מקו< התפילה נלמדת ג< היא מקדושת מחנה מלחמה. קישור זה מאפשר לה�יק  

  מחנה מלחמה ותפילה. מ�קנות הלכתיות משלושה תחומי< הלכתיי< אלה: מקדש,

הדיו
 ע�ק בשני תחומי< הלכתיי< המשותפי< לשלושה תחומי< אלה: דיני מבואות 

המטונפי<, ודיני בעל קרי. באשר לדיני מבואות המטונפי<, הראינו כי דיניה< יכולי< להיות  

תולדת הקשר למחנה מלחמה, ולא כנובעי< מהכבוד לתפילה. קשר זה גור< להלכות דומות  

  הלכתיי< אלה.  בתחומי<

הצענו כי ג< די
 תקנת עזרא קשורה למחנה מלחמה ועמדנו על מעמדה המיוחד של  

ה�וגיות בברכות ובמועד קט
:    א.טומאת בעל קרי. הצגנו לעיל ארבע גישות לתקנה זו.  

תקנת הטבילה היא טכנית, ועניינה הוא השגת יעדי< שאי
 לה< דבר ע< טומאה וטהרה.  

ה�וגיה בב"ק: התקנה נמצאת בעול< של טבילה כמטהרת או כמקדשת. להבנתנו היא   ב.

ריב"ב: הדיני< השוני< קשורי< לקדושת המחנה. כיוו
 שקיימי<   ג.הכנה לעבודת התפילה.  

< מחנות טמאי<, בעל קרי יכול ללמוד תורה במחנהו. זכות התפילה נשמרת ג< לטמאי<, ג

לבעל קרי מעמד מיוחד בי
 הטמאי<,   ד.וה' שוכ
 אית< בתו� טומאות< (ויקרא טז, טז).  

ודיניו מורכבי< משני תחומי< שוני<. מחד, טומאתו היא טומאת ערב כטמאי< אחרי<.  

ייחודיי<, ומקוש  יולדת. בעל קרי מהווה תזכורת לחטא אד<  מאיד�, דיניו  רי< לטומאת 

  הראשו
, ובו דווקא האד< התחבא מה'. יש להקדי< לפנייה לה' בקשת תיקו
 לחטא זה.

מ�קנה נו�פת, שאליה בשל קוצר המצע נוכל להתייח� רק במ�פר מילי<, היא היח�  

ח� לתורה ותפילה בי
 תורה ותפילה בהלכות אלה. יישו< דיני צואה, בעל קרי וערווה בי

אינו אחיד. לעתי< יש עדיפות לתורה, ולעתי< לתפילה. כדוגמה, הרמב"< �בור שתקנת 

עזרא חלה תחילה על תורה, והורחבה אחר כ� לתפילה. מכא
 משמע שתורה עדיפה. בר<, 

 

א< חציצה פו�לת,  ה  שה�תפק בשאלה  )קפ(אונ� מתיישב ע< האמור בפני<. ראו ג< מנחת חינו�  

  . ושמא יש לחלק בי
 טבילה ותשעה קבי< ואכמ"ל.)פח ד"ה וכ
(�י' ראו ג< ביאור הלכה 



רה   מלחמתה של תו
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לדורות המצב לכאורה הפו�, שכ
 נשאר מנהג הטבילה לתפילה ולא לתורה. כ� ג< ביח� 

  ש חומרה בתפילה (ברכות כה ע"א). דוגמה לשניות זו יש במשנה הבאה: לערווה, נראה שי

מברך   המזון  ועל  לאחריה  ולא  לפניה  לא  מברך  ואינו  בלבו  מהרהר  קרי  בעל 
  . לאחריו ואינו מברך לפניו ר' יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם

  , ד) משנה ברכות ג(  

שאותה א�ור לבעל קרי   –רה  שחיובה מדי
 לימוד תו  –המשנה מבדילה בי
 קריאת שמע  

לקרוא, ובי
 ברכת המזו
 המותרת לו. המפרשי< ביארו שברכת המזו
 דאורייתא, ולכ
 היא 

  76הותרה, בניגוד לברכה שלפני האכילה. 

 

יש ראיה לשיטת   .76 זו  יש להו�י� שאפשר שממשנה  בתחילת המאמר.  לעיל  ראו  על קריאת שמע, 

בתיאור שלבי תקנת עזרא. למרות שקריאת שמע דאורייתא, המשנה אינה מתירה לומר    מב"<הר

מוד תורה לבעל קרי שונה מדי
 תפילה. אמנ<, אפשר שנית
 לצאת ידי קריאת יותה, ומכא
 שדי
 לא

  שמע בהרהור, ובתפילה ח�רו
 הדיבור משמעותי יותר, ואכמ"ל.



 

  ף תש"אלול  –מ  מעלין בקודש 160160160160



 

  ף תש"אלול  –מ  מעלין בקודש 161161161161



 

  ף תש"אלול  –מ  מעלין בקודש 162162162162



 

  ף תש"אלול  –מ  מעלין בקודש 1111

  הרב א�רי (מט

 �  הכיפורי�למשמעות עבודת הקטורת ביו

  המשמעות ההלכתית של המשמעות ההגותית   –מבוא 

  א. מחלוקת הצדוקי� והפרושי� בעבודת הקטורת 

  חיבור אר� ושמי�  –ב. הקטורת  

  . מעלה עש� 1  

  . הריח 2  

  . דקה מ� הדקה 3  

  4 �  . המקו

  . הזמ� 5  

  . החפינה 6  

  . ההמתנה 7  

  ג. זכר לתכלית עבודת הקטורת ביו� הכיפורי� בימינו

  

  המשמעות ההלכתית של המשמעות ההגותית  –מבוא 

טעמי המצוות נתפ�י< בדר� כלל כעניי
 הגותי ולא כנושא של א�וקי שמעתתא אליבא  

דהלכתא. בר< כשאנו מדברי< על קיו< מיטבי של מצוות, לפי הפרשנות הרחבה של המושג  

< מצווה בהידור  "מצוות צריכות כוונה", אי
 �פק שהכוונה הופכת להיות חלק מההלכה. קיו

פירושו לקיי< את המצווה ע< הכוונות התלויות בה. כבר לימדנו הב"ח באו"ח �י' תרכה  

שהטור והשו"ע פ�קו "הלכה" במחלוקת הא< �וכות המדבר היו ענני כבוד או �וכות ממש,  

  כדי שהמקיי< את מצוות �וכה יתכוו
 בעת קיומה למשמעות הנכונה של המצווה.

וה של אד< פרטי כמו ישיבת �וכה, כל שכ
 שהדבר נכו
 בכוה
  וא< הדבר נכו
 במצו

אי
 �פק שנצפה   ישראל.  כל קהל  בעד  לכפר  ציבור  הכיפורי<, שהוא שליח  ביו<  הגדול 

הכוונות  ע<  זאת  יעשה  הוא  הקדוש  היו<  עבודת  את  בעדנו  מקיי<  משלוחנו שכשהוא 

של כנ�ת ישראל כולה. העמוקות ביותר, כ� שהמצוות יתקיימו בהידור רב כיאה לשלוחה  

שאלה   להיות  הופכת  הגדול   
הכוה נצטווה  שעליה<  המעשי<  משמעות  שאלת  ממילא 

למה להתכוו
. הציפייה היא שבשבעת הימי< קוד< יו< הכיפורי<, שבה< הכוה
    –הלכתית  

הגדול פורש מביתו ולומד את �דר העבודה, הוא יקבע ג< זמ
 להבי
 ולהעמיק בכוונות 

  הקטרה ובכל הזאה.  שעליו לכוו
 בכל

נרצה אפוא לתרו< תרומה צנועה ולהציע כא
 משמעות לעבודת הקטורת על פרטיה  

השוני<, ונקווה בע"ה שיועילו הדברי< לשכלל את כוונותיו של הכוה
 הגדול שיקטיר את 

  הקודשי< במהרה בימינו.-הקטורת בקודש
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  א. מחלוקת הצדוקי� והפרושי� בעבודת הקטורת 

לבי
 הפרושי<    1חלוקת שהייתה בבית שני בי
 הצדוקי< (או הבייתו�י<) מפור�מת היא המ

בשאלת מקו< הקטרת הקטורת. הצדוקי< �ברו שיש להקטיר את הקטורת בקודש, ואז 

הקודשי<. טעמ< מבואר ב�פרא (אחרי מות, פרשה ב ג, יא מובאת  -להיכנ� איתה לקודש

  בירושלמי יומא א, ה): 

מבחוץ ויכניס מבפנים, אם לפני בשר ודם עושים    שהרי הצדוקים אומרים יתקן...
ואומר   המקום,  לפני  וחומר  קל  הכפורת "כן,  אל  אראה  בענן  להם    ".כי  אמרו 

, אינו נותן אלא  "ונתן את הקטורת על האש לפני ה'"והלא כבר נאמר    :חכמים
   ...בפנים

   ) �יכ< את שיטת< כ�:ז, עבודת יו< הכיפורי< א(רמב"< ה

שאינן מאמינין    ,מהרה יאבדו  ,בימי בית שני צץ המינות בישראל, ויצאו הצדוקין
אותה על האש    רת של יום הכפורים מניחיןובתורה שבעל פה, והיו אומרין שקט

בהיכל חוץ לפרוכת וכשיעלה עשנה מכניס אותה לפנים לקדש הקדשים, הטעם, 
אמרו כי הוא ענן הקטורת, ומפי    "כי בענן אראה על הכפרת"זה שכתוב בתורה  

הארון,   לפני  הקדשים  בקדש  אלא  הקטרת  נותן  שאין  חכמים  למדו  השמועה 
  ... "הקטרת על האש לפני ה'את ונתן " שנאמר 

מפ�וק.   הצדוקי<  
ה מ�ברה   
ה ראיה  לקודש  2הביאו  להיכנ�  ראוי  שלא  היא  - ה�ברה 

בלי לבקש רשות, שהרי אפילו לחדרו הפרטי   –המקו< המוצנע של השכינה    –הקודשי<  

של אד< בשר וד< אי
 אד< רשאי להיכנ� בלי רשות. הפ�וק שהביאו הצדוקי< הוא "כי 

פירשו וה<  ב),  טז,  (ויקרא  הכפרת"  על  אראה   
אחרי    בענ רק  הקטורת;   
לענ שהכוונה 

  הקודשי<.-שיוצרי< אותו, נית
 להיכנ� לקודש

טענת הצדוקי< מ
 הפ�וק אינה חזקה כל כ�; אדרבה, נראה שהפ�וק בהמש� הפרשה  

" (ש<, פ�וק יג) תומ� בשיטת< של הפרושי<. אול<   ה'  לִפְנֵי  "ונת
 את הקטרת על האש

וכי   הגיונית מאוד:  נראית  הצדוקי<  בלי  �ברת  למקו< השכינה  להיכנ�  על הדעת  יעלה 

  � קוד< את המקו< באמצעות ענ
 קטורת?kֵמַלְ

על השאלה הזו נכתב רבות, ונראה שכיוו
 מרכזי אחד הוא שלפי הפרושי< הפרשה  

לכוה
 הגדול בקודש אינה ממתינה  הקודשי<, אלא אדרבה, מתפקידו -מלמדת שהשכינה 

  ת.להוריד את השכינה באמצעות מעשה הקטור

 

לגבי הכינוי "צדוקי<" או "בייתו�י<" ראה י' קנוהל וש' נאה, "מילואי< וכיפורי<", תרבי? �ב, א   .1

  .35הערה , 27(תשנ"ג), עמ' 

במקורות חז"ל יש שהובאה �ברת הצדוקי< ויש שהובא הלימוד מהכתוב, ראה �קירה אצל קנוהל    .2

  .38, הערה 29ונאה, ש<, עמ' 
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מקור בחז"ל לכ� שהקטורת היא שמורידה את השכינה למקדש מצאנו בתנחומא תצוה  

:
  טו לעניי
 חנוכת המשכ

הקרבנות   את  ושחט  כליו  וכל  לך שנעשה המשכן  תדע  אליעזר  בן  יצחק  א"ר 
הכל   ואת  המנורה  ואת  וסדר את השלחן  המזבח  על  וערך  ירדה  והקריבו  ולא 

עורי צפון ובואי  "כתיב (שיר השירים ד) מנין ד שכינה עד שהקריבו את הקטורת
  ". תימן הפיחי גני יזלו בשמיו 

בפרשני< מצאנו את הגישה הזאת לגבי הקטורת של יו< הכיפורי<. ר"י בכור שור (ויקרא  

  טז, יז) ה�ביר מדוע א�ור לכל אד< להיות באהל מועד:

מפני אימת השכינה שבאה בענן הקטורת, כדכתיב    – וכל אדם לא יהיה באהל  
  ..."כי בענן אראה על הכפורת"

א< כ
, עקרונית אולי צודקי< הצדוקי< שלא ייתכ
 להיכנ� למקו< שבו שרויה שכינה בלי  

לקודש נכנ�  הגדול   
אול< בעת שהכוה  ,
בענ אותו  אי
 השכינה -למ��   
עדיי הקודשי< 

  3גלה השכינה.שרויה בו. רק לאחר עבודת הקטורת מת

בר< ג< אחר מת
 הפרשנות הזאת, עדיי
 יש קושי מ�וי< על שיטת הפרושי<. שהרי  

 
א< נחזור למשל של הצדוקי< "א< לפני בשר וד< עושי
 כ
", הרי מדר� אר? הוא שאי

אד< נכנ� לחדרו הפרטי של זולתו ללא רשות ג< כאשר זולתו אינו נמצא ש<. כל אד<  

בנוח לחדור לחדר המיטות של חברו �ת< כ� בלי רשות. ג< א<  בעל נימו�י
 ירגיש שלא  

נניח אפוא שבעת שהכוה
 הגדול נכנ� לפניי ולפני< עדיי
 אי
 השכינה ש<, בכל זאת יקשה 

  עלינו להבי
 אי� הוא יכול להיכנ� בלי ענ
 ממ��.

  נראה לי שדווקא התמיהה הזאת תעמיד אותנו על נקודה חשובה בעניינו של היו<. 

  ):לה ,שמות כחמוני המעיל נאמר (על פע

    .ּוְבֵצאתֹו ְוCא ָימּות ה'ְוָהָיה ַעל ַאֲהֹרן ְלָׁשֵרת ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ִלְפֵני 

  וביאר את הפ�וק הרמב"
 ש<:

ומה שאמר למעלה ונשמע קולו בבואו אל הקדש ולא ימות, הוא על דעתי ביאור  
שאין בהם צורך בלבישה, ואין דרך הנכבדים לעשות  למצות הפעמונים, כי מפני  

 

: "הקטרת הקטורת היא המפתח לגילוי שכינה!"; ר"י ברנד�,  32ראה על כ�: קנוהל ונאה, ש<, עמ'    .3

קוב? מאמרי< על יו< הכיפורי<,    –ייחתמו
  "קטורת", בתו�: ר"א בזק (עור�), וביו< צו< כיפור  

: "העלאת הקטורת היא עצמה חלק מפעולה אנושית להשראת שכינה";  107אלו
 שבות תש�"ה, עמ'  

 פשט, עיו
 ומשמעות בעבודת יו< הכיפורי<, אלו
 שבות תשע"ו, עמ'  –ר"א �תיו, מבית לפרוכת  

נו
, "היו< השמיני  -יגוד לכ� ראה ר"י ב
: "...שהקטורת מהווה כלי ליצירת גילוי השכינה". בנ197

  .52, הערה 25ויו< הכיפורי<", מגדי< ח (�יו
 תשמ"ט), עמ' 
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להם כן, לכך אמר כי צוה בהם בעבור שישמע קולו בקדש, ויכנס לפני אדוניו  
כאלו ברשות, כי הבא בהיכל מלך פתאום חייב מיתה בטכסיסי המלכות, כענין  

   4אחשורוש. 

שר וד< עושי
 דברי הרמב"
 הללו, שלכאורה עולי< בקנה אחד ע< �ברת הצדוקי< "לפני ב

כ
...", מעלי< תמיהה פשוטה: והרי דווקא בכני�ה למקו< האינטימי ביותר במקדש, הלוא 

הקודשי<, הכוה
 הגדול נכנ� כידוע בבגדי לב
, ללא המעיל ופעמוניו. הא< לא  -הוא קודש

  היה מצופה שדווקא בכני�ה הייחודית הזאת ילבש הכוה
 הגדול את המעיל ע< הפעמוני<? 

  ובאה כהווה אמינא כבר ב�פרא (אחרי מות, פרשה א א, ח): שאלה זו ה

ונשמע קולו בבואו אל הקודש "בתוך שנאמר במעיל     ", והיה על אהרן לשרת 
  ולא במעיל.    "בד"תלמוד לומר   ?יכול יכנס בו לפני ולפנים

  גזרת הכתוב שללה את ההו"א הזאת, אבל עדיי
 יש להבי
 מדוע. 

  לשמות ש<: השיב על כ� רבנו בחיי בפירושו 

וסימן הקריאה ונטילת הרשות זה היה בכל ימות השנה. וזהו שנאמר ונשמע קולו  
ולא לפני ולפנים. מפני שלפני ולפנים לא היה צריך השמעת   –בבואו אל הקודש  

וזו היא מעלתם של  קול ולא היה נכנס שם בבגדי זהב אלא בבגדי לבן בלבד,  

ישראל שהכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים בלא סימן הקריאה  

  . ובלא נטילת רשות

רת לשלוח< של ישראל, הכוה
  החיבה המיוחדת שבי
 ישראל לקב"ה ביו< הכיפורי< מאפש

הגדול, להיכנ� לחדר הפנימי בלי נטילת רשות. ישראל והקב"ה ביו< הכיפורי< ה< כמו בני  

   5זוג שכל אחד נכנ� לחדר< כרצונו כביכול ללא הודעה מוקדמת.

אמנ< ברור שהקשר המיוחד הזה מ�ויג בכ� שכאשר השכינה מתגלה יש צור� בכי�וי,  

" (שמות לג, כ), ואי
 כא
 ממש קשר זוגי כמו במשל, אול< עדיי
 יִרְאַנִי הָאָדָ< וָחָיlא  שהרי "

לחדר   להיכנ�  רשות  מבקש  אינו  הגדול   
שהכוה בכ�  ביטוי  לידי  באה  המיוחדת  החיבה 

האינטימי. לפיכ� הוא אינו לובש את המעיל ע< הפעמוני<, ולכ
 הוא ג< מורשה להיכנ�  

 

וראה השוואה בי
 פעמוני המעיל לבי
 כני�ה ברשות לבית פרטי של הזולת כבר ב�פרות חז"ל: "אמר    .4

כנ� לביתו פתאו<  רבי שמעו
 ב
 יוחאי ד' דברי< הקדוש ברו� הוא שונא
 א� אני איני אוהב
... והנ

ואי
 צרי� לומר לתו� ביתו של חבירו רב אמר אל תכנ� לעיר פתאו< ואל תכנו� לבית פתאו<... ר'  

רבה על שו� ונשמע קולויוחנ
 כד הוה �ליק למשאל שלמיה דרבי חנינא הוה מבעבע   (ויקרא   "

  ח). כא,

עויות שלו, ראה ראש השנה כמוב
 נית
 ג< לה�ביר את היעדר המעיל בכ� שיש בו זהב על כל המשמ   .5


  . 35, הערה 20נו
, ש<, עמ' -כו ע"א. לה�ברי< נו�פי< בכיוו
 זה ראה ג< ר"י ב
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הצדוקי<. הללו החמיצו על ידי פרשנות< את מעלת< המיוחדת  בלי מי�ו� ענ
 כפי שדרשו  

  של ישראל, ועשו קל וחומר שכל עניינו מבטא את הזרות של הכוה
 הגדול בביתו של ה'.  

קרבה זו שבי
 הכוה
 הגדול נציג< של ישראל לבי
 הקב"ה באה לידי ביטוי נאה בדברי  

  ד� נב ע"ב):על  הלכות �דר עבודת יו< הכפורי<הרא"ש הללו (יומא, 

בגמרא זה  ואין  ויצא  עיניו  טמטם  כתוב  כוננת  אתה  מתוך    , ובסדר  אדרבה 
עד שלא ניטל הארון היה   :הירושלמי משמע שאינו צריך. והכי איתא בירושלמי

  נכנס ויוצא לאורו של ארון משניטל הארון היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא.  

שי הקודשי< וא� ליהנות מאורו של  כלומר, הכוה
 הגדול מורשה לזו
 את עיניו מבית קוד

  6הארו
, מכוח היותו ב
 בית במקו<.

  חיבור אר� ושמי�  –ב. הקטורת 

יש    
עדיי אול<  ישראל.  ולע<  למקדש  השכינה  להורדת  אמצעי  מהוה  אמרנו שהקטורת 

לשאול מדוע נבחרה דווקא הקטורת לכ�, וכיצד העניי
 מ�ומל בעבודתה דווקא. ברצוננו  

טורת על פרטיה מבטאת במישורי< שוני< את הרעיו
 של חיבור ע< להציע שעבודת הק

ישראל שבאר? לאביו שבשמי<, ובכ� היא משמשת כלי להורדת השכינה לאר?. הבנה שכזו  

 
עשויה לשפו� אור על פרטי< הלכתיי< תמוהי< בעבודת הקטורת שיבוארו לאור העיקרו

  שאנו מציעי<. 

  . מעלה עש� 1

יומא (נג  בקטורת הוכנ� עשב הנקרא   "מעלה עש
". על מקורו ותפקידו למדנו מ�וגיית 

  ע"א): 

להוציא    ,שלא יתקן מבחוץ ויכניס  ", ונתן את הקטרת על האש לפני ה'"  : תנו רבנן
כי בענן אראה על  " ?מאי דרוש .מלבן של צדוקין שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס

ונתן  "והלא כבר נאמר    :אמרו להם חכמים  .מלמד שיתקן מבחוץ ויכניס  ",הכפרת
ה' לפני  האש  על  הקטרת  לומר    ", את  תלמוד  מה  כן  על  " אם  אראה  בענן  כי 

שנאמר    ?ומנין שנותן בה מעלה עשן  .מלמד שנותן בה מעלה עשן  "?הכפרת
הא לא נתן בה מעלה עשן או שחיסר אחת מכל    ",וכסה ענן הקטרת את הכפרת "

    .סמניה חייב מיתה

תמהה על כ� שמובאי< בברייתא (שמקורה ב�פרא אחרי מות, פרשה ב, ש<)  הגמרא ש<  

זהה    
די פ�וקי< המלמדי<  הכפורת"    –שני  על  אראה   
בענ "כי   :
עש בה מעלה   
שנות

 

מני< שעליה< נאמר במשנה (מידות ד, ה): "ולולי
 היו פתוחי
 בעליה לבית קדש ווזאת בניגוד לא  .6

  דשי הקדשי<".  הקדשי< שבה
 היו משלשלי
 את האומני< בתיבות כדי שלא יזונו עיניה
 מבית ק
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זו, ואביי ה�יק על פי  ו"וכ�ה ענ
 הקטרת את הכפרת". אמוראי< שוני< נדרשו לשאלה 

  ברייתא אחרת: 

נתן בה עיקר מעלה עשן היה מתמר    :יאדתנ  ,אמר ליה אביי והא איפכא תניא 
ויורד   קורה ממשמש  לשמי  שהגיע  כיון  קורה  לשמי  שמגיע  עד  כמקל  ועולה 

אלא אמר אביי    ".והבית ימלא עשן"שנאמר    ,בכותלים עד שנתמלא הבית עשן 
תלמוד לומר    ? עלה מעלה עשן מנין  ,הכי קאמר אין לי אלא עיקר מעלה עשן

  .וכסה

נית ואביי  הברייתא  לכ� שהעש
 מדברי  גור<   "
עש "מעלה  הצמח  של  שהעיקר  ללמוד   


מהפ�וק   נלמד  לקטורת  בהכנ�תו  הצור�  קורה".  לשמי  שמגיע  עד  כמקל  ועולה  "מתמר 

בתחילת הפרשה "כי בענ
 אראה על הכפרת". העלה של הצמח "מעלה עש
" כנראה גור< 

את הכפרת",   הקודשי<, ולכ
 הוא נלמד מהפ�וק "וכ�ה ענ
 הקטרת-לפיזור העש
 בקודש

  וכדברי ר"ח ש<: 

אין  .  תריצנה הכי ונתן את הקטורת על האש לפני ה' כי בענן אראה על הכפורת
כלומר השרש שהוא חזק שהוא מתמר ועולה כמקל    ,לי אלא עיקר מעלה עשן

קורה לשמי  בכתלים    ,עד שמגיע  היה ממשמש  קורה  לשמי  מגיע  וכיון שהיה 
אין לי אלא עיקר   . א הבית את הענן וגו'ויורד עד שנתמלא הבית עשן שנא' וימל

ת"ל וכסה ענן הקטורת וגו' כלומר    ?עלה מעלה עשן שחוקה מנ"ל  ,מעלה עשן
  ... כיון שהיא שחוקה נתערבה ונתכסת

מדבריו נראה שיש לתת בקטורת ג< את העיקר וג< את העלה. נמצאנו למדי< שעליית 

יו< "כי בענ
 אראה על הכפרת". הקטורת כמקל היא היא שמורידה את השכינה וגורמת לק

ירידת השכינה יש צור� למ�� את המקו< מפניה, ולכ
 מכני�י< בקטורת ג< את  לאחר 

 ."
  העלה של "מעלה עש
" כדי שיגרו< לפיזור רחב ומהיר של הענ
 "עד שנתמלא הבית עש

ממקו< אחר במ�כת יומא (לח ע"א) למדנו על החשיבות הרבה שייח�ו חכמי< לכ� 

  תעלה למעלה בצורה ישרה כמקל:שהקטורת 

תנו רבנן בית אבטינס היו בקיאין במעשה הקטורת ולא רצו ללמד שלחו חכמים  
והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים והיו יודעין לפטם כמותם ולא היו יודעין  
להעלות עשן כמותן של הללו מתמר ועולה כמקל של הללו מפציע לכאן ולכאן  

  ... ו כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראווכששמעו חכמים בדבר אמר 
  ...וחזרו בית אבטינס למקומן שלחו להם חכמים ולא באו כפלו להם שכרן ובאו

נראה שגלומה כא
 ההבנה שתפקיד הקטורת הוא לחבר בי
 ע< ישראל שבאר? לאביה<  

שבשמי<. עליית הקטורת מהמחתה שבאר? אל על היא מעי
 המחשה ויזואלית של קריאת 

הכוה
 הגדול בש< ע< ישראל לחיבור ע< הקב"ה. לכ
 רצו חכמי< שהעש
 יעלה בצורה של  

 
מקל ישר המבטא את הדר� הקצרה ביותר והישירה ביותר בי
 האר? לשמי<. כאשר העש
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"מפציע לכא
 ולכא
", החיבור בי
 האר? לשמי< מומחש בצורה לא ברורה ולא חדה. על כ

ל בית אבטינ� בגלל החשיבות של עליית הקטורת בקו  ה�כימו חכמי< לכפול את שכר< ש

  ישר כדי לבטא חיבור ישר וחד בי
 ישראל לקב"ה. 

יכולה    ,
עש מעלה  בה   
נית  
ולכ הכיפורי<  ביו<  הקטורת  של  עניינה  שזה  ההבנה 

לה�ביר ג< מדוע הדי
 שא< חי�ר מעלה עש
 מהקטורת חייב מיתה נאמר רק בקטורת של  

ולא בקטור כלי  יו< הכיפורי<  כפי שמשתמע מ
 הרמב"< בהל'  ימות השנה,  ת של שאר 

ח בהשוואה להל' עבודת יו< הכיפורי< פרק ה הלכה כה, וכפי  - המקדש פרק ב הלכות א

שכתב בבית יו��, או"ח �י' קלג (ובמשנה למל� בהל' כלי המקדש ש< ד
 בנושא באריכות). 

הקטורת שבכל יו<, נית
    אכ
 א< תכליתה של הקטורת ביו< הכיפורי< שונה מתכליתה של

.
  להבי
 מדוע רק בה מעכבת הו�פת מעלה עש

  . הריח2

לכאורה העלאת עש
 בצורה ישרה כדי לבטא את הקשר בי
 האר? לשמי< יכולה להתבצע 

ג< בקרבנות מ
 החי. ייתכ
 מאוד שג< א< נו�י� מעלה עש
 לקרב
 ונעלהו על המזבח, 

דווקא הקטורת כדי להמחיש את החיבור שבי
 נצליח לגרו< לעש
 ישר כמקל. מדוע נבחרה  

  אר? לשמי<? 

  נראה שהדבר קשור בתפקידה של הקטורת כמפיקה ריח נעי<. 

חז"ל התייח�ו לחוש הריח כחוש מיוחד בעדינותו ביח� לחושי< אחרי<. כ� אמרו  

  ע"ב):מג (ברכות ב

שנאמר  הריח  על  שמברכין  מנין  רב  יה   אמר  תהלל  הנשמה  דבר    .כל  איזהו 
    .הוי אומר זה הריח שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו

בניגוד לחושי הטע< והמישוש הג�י< שמתקיימת בה< הנאה גופנית חושנית, חוש הריח  

יותר המהנה את הנשמה של האד<. הנשמה היא  העובר דר� האוויר נתפ� כחוש רוחני 

י
 האד< לבי
 הבורא: "ויפח באפיו  החלק האלוהי שבגו� האד< ומבטאת את החיבור שב

  נשמת חיי<" (בראשית ב, ז).

נראה שהחיבור שבי
 אר? לשמי< ביו< הכיפורי< מתקיי< בכוונה בקטורת היוצרת 

 
בי נקודת החיבור  ולא בקרבנות מ
 החי. הריח המהנה את הנשמה,  ריח טוב,  עש
 של 

  הבורא לנברא, הוא שמחבר בי
 ע< ישראל לבי
 הקב"ה. 

  מ� הדקה  . דקה3

חומר הקטורת של יו< הכיפורי< היה שונה מחומר הקטורת של שאר ימות השנה לא רק 

  ברכיביו, כפי שראינו לעיל, אלא ג< במצב הצבירה שלו. 

  מקור העניי
 במשנה ביומא (מג ע"ב): 
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  . והיום דקה מן הדקה  ,בכל יום היתה דקה

:
   הגמרא (ש< מה ע"א) מביאה ברייתא המביאה את מקור הדי

אלא להביא    ?מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר ושחקת ממנה הדק   הדק  תנו רבנן
    .דקה מן הדקה

כבר העיר הגרי"ז (חידושי הגרי"ז, כריתות ו ע"ב ד"ה בגמ' ושלש) שלא מצאנו שיעור בדקות 

הקטורת, ולכ
 ה�יק שאי
 זה די
 בחפצא של הקטורת אלא בעצ< הפעולה של השחיקה  

בדבריו מהו הטע< של חובת השחיקה השנייה. והרי בכל ימות    השנייה. אול< לא שמענו

יו<   קטורת  את  שנית  לשחוק  התורה  ציוותה  מדוע  דקה.  להיות  חייבת  הקטורת  השנה 

  הכיפורי<? 

  עמד על כ� הראי"ה קוק ב�פרו עי
 איה (חלק א עמ' קמא): 

מן   דקה  כדי שתהא  יפה  יפה  ושוחקן  יום הכיפורים  ומחזירם למכתשת בערב 
בהקטורת    הדקה. החומריות...  וההערכות  הגופניים  מהיחושים  שיש  כמה 

הם   צריכים  עליון...  למרום  לעלות  הכיפורים  ביום  הדבר  מתעלה  התמידית... 
שהם מותאמים לקדושת יום הכיפורים המופשטה, העומדת אלה שלושת המנים,  

להעלותם , להיות מוחזרים למכתשת,  למעלה מכל מגע של עניין מוגבל וחומרי

, יותר מהצורה  ותר ויותר ברום האצילות והמחשבה העליונה המופשטת לגמריי
וקשר עם צרכים   איזה מגע  לה  ימות השנה, שאפשר שיהיה  כל  האצילית של 

מהציור הרוחני העליון    י"ז מוגבלים וחומריים. וכאן שוחקן יפה יפה לשאוב ע
א  העולות  העליונות  ושאיפותיה  קדושתה  ברוממות  המחשבה  שאיפת  ך  של 

  כדי שתהא דקה מן הדקה.  ,למעלה

לרוחני. העול< החומרי הוא  הרב קוק מתאר את הדקיקות של המ�ה כמעי
 התקרבות 

יו< הכיפורי< נועדה   נפח ומשקל. השחיקה הייחודית של קטורת  עול< של מ�ה בעלת 

  לתת לקטורת הזאת מינימו< מ�ה, על גבול חו�ר המ�ה, כדי להגדיל את הרוחניות שלה.

פוא שהקטורת של יו< הכיפורי< נמצאת במצב צבירה שעל הגבול שבי
 החומרי נמצא א

  לרוחני, כדי לבטא את רעיו
 חיבור האר? החומרית ע< השמי< הרוחניי<. 

4 �  . המקו

התורה   ציוותה  לא  מדוע  שבקודש.  הקטורת  מזבח  על  מקריבי<  הרגילה  הקטורת  את 

הקודשי< הוא -הרגיל? אי
 �פק שקודשלהקטיר ג< את קטורת יו< הכיפורי< על המזבח  

הקודשי< הוא מעי
 'קו האופק' -המקו< המתאי< ל�מל את חיבור השמי< והאר?. קודש

  שבו נושקי< השמי< לאר?, כמבואר בגמרא ב�וכה (ד ע"ב):
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ונועדתי לך שם ודברתי אתך  " וכתיב    ,ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה
מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה  ותניא רבי יוסי אומר    ",מעל הכפרת 

   ..." השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"ואליהו למרום שנאמר 

זוכה להיוועד   זהו המקו< שבו השכינה מרכינה את ראשה לגובה עשרה טפחי< והאד< 

  עימה.

  הראי"ה קוק ב�פרו אורות הקודש (חלק ב עמ' שיא) כותב: 

ע קודש,  של  ועולם  חול  של  עולם  קודש.  יש  של  ועולמים  חול  של  ולמים 
העולמים סותרים זה את זה. כמובן הסתירה היא סובייקטיבית. האדם בהשגתו  
להשוות   יכול  ואינו  החול  ובין  הקודש  בין  לפשר  יכול  אינו  המצומצמת 

  .והן אמנם מיושבות ברום עולם במכון קודש הקודשיםסתירותיהן, 

הוא מקו< המפגש של החול והקודש.   –  פ�גת הקדושה  –הקודשי<  -כלומר, דווקא קודש

דווקא עוצמת הקדושה שבו יכולה להביא לחיבור שני העולמות הרחוקי< הללו, ליישוב 

הכיפורי<  ביו<  מתבצע  לשמי<  האר?   
בי החיבור  לפיכ�  והקודש.  החול   
שבי ה�תירה 

  הקודשי<.-דווקא בקודש
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ואר?   הזה שבי
 שמי<  לחיבור  היו< שנבחר  את    –הכיפורי<    יו<  –ג<  במהותו  מבטא 

החיבור. מצוות העינוי ביו< הכיפורי< הופכת את ע< ישראל לע< רוחני יותר, ע< שליו< 

אחד אינו עו�ק בחייו החומריי<. העידו
 המיוחד הזה אחת בשנה מזכה את ע< ישראל  

  ביכולת להתחבר לקב"ה. 

אליעזר דר'  (פרקי  הכיפורי<  ביו<  ישראל  ע<  את  תיאר המדרש  במהדורת  כ�  מו  פרק   ,

  ורשה):

ראה השטן שלא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים. אמר לפניו ריבונו של עולם  
ביום   רגליהם  על  עומדים  ישראל  כך  קפיצין  להם  אין  השרת  מלאכי  מה 
הכיפורים, מה מלאכי השרת אין להם אכילה ושתייה כך ישראל אין להם אכילה  

ום מתווך ביניהם כך ישראל שלום  ושתייה ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת של 
  .. מתווך ביניהם ביום הכיפורים.

ע< ישראל דומה ביו< הכיפורי< למלאכי<, לצבא השמי<. לכ
 יו< הכיפורי< הוא היו<  

  המתאי< שבו יתרחש החיבור בי
 ע< ישראל המטוהר, המזוכ� והמעוד
 לבי
 הקב"ה. 

  . החפינה6

הקודשי<, -בעבודת הקטורת מצינו שתי חפינות. החפינה הראשונה הייתה מחו? לקודש

  כמבואר במשנה ביומא (ה, א; מז ע"א): 
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הגדול לפי    ,חפן מלא חפניו ונתן לתוך הכף  ,הוציאו לו את הכף ואת המחתה 
מדתה היתה  וכך  קטנו  לפי  והקטן  הכף    .גדלו  ואת  בימינו  המחתה  את  נטל 

    .בשמאלו

הקודשי< הייתה חפינה  -ש� (מט ע"ב) מובאת ברייתא המלמדת שבתו� קודשבגמרא בהמ

  שנייה: 

ויש אומרים בשיניו ומעלה   כיצד הוא עושה אוחז את הבזך בראש אצבעותיו 
כדי   וצוברה  חפניו  לתוך  ומחזירה  וחוזר  ידיו  אצילי  לבין  שמגעת  עד  בגודלו 

הרת לבוא וזו  שיהא עשנה שוהה לבוא ויש אומרים מפזרה כדי שיהא עשנה ממ
    .שמע מינה חופן וחוזר וחופן שמע מינה... היא עבודה קשה שבמקדש

) פ�ק על פי הגמרא (מח ע"א) שהחפינה היא כז,  עבודת יו< הכיפורי< ההרמב"< (

  עבודה ממש, ולא רק הכשר טכני: 

חתיית וכן  בה,  פוסלת  והמחשבה  עבודה,  הקטורת  לקטורת    חפינת  הגחלים 
  נפסלת במחשבה, שמכשירי קרבן כקרבן.  

  מקורה של החפינה הראשונה מפורש בתורה (ויקרא טז, יב): 

ִמִּלְפֵני   ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ַּגֲחֵלי ֵאׁש  ַהַּמְחָּתה  ְקֹטֶרת ַסִּמים   ה'ְוָלַקח ְמCא  ָחְפָניו  ּוְמCא 
  . ַּדָּקה ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת

הקודשי<? המקור מו�בר בתו�' ישני< ש<  -ור החפינה השנייה בתו� קודשאול< מה מק

  מז ע"א ד"ה שלא יעשה: 

מבית   והביא  חפניו  מלא  דכתב  ליה משום  וחופן משמע  וחוזר  דחופן  וטעמא 
לפרכת שמלא חפניו יש לו להביא לפני ולפנים ולא בכלי ומה שהתרנו להביא  

כך צריך לחפון בפנים ולהניחו  בכלי היינו משום דלא אפשר כדאמרינן לקמן הל 
  אנפשיה.  בחפניו ושבקיה לקרא דהוא דחיק ומוקי

  א< כ
 מצאנו את המקור, אול< מה תכליתה של החפינה הזאת ומה טעמה? 

שתי   מעלה  מדאורייתא,  היא  השנייה  החפינה  שחובת  המדגיש  �ולוביצ'יק,  הרי"ד 

  רושלי< תש�"ה, עמ' צח):עבודת יו< הכיפורי<, י –אפשרויות בעניי
 (שיעורי הגרי"ד 

ונראה שחוזר וחופן לאחת משתי מטרות: או כדי להשלים קדושת הקטורת... או  
בסדר   הלכה  נאמרה  דכך  הכף,  מתוך  ולא  ידיו  מתוך  הקטרה  לאפשר  כדי 

  ההקטרה... 

בהמש� דבריו הוא מתלבט א< החפינה השנייה היא די
 בחפצא של הקטורת או בגברא 

כחלק מתהלי� ההקטרה", ומעלה אפשרות שיש נפ"מ בי
 שתי  כחובה על הכוה
 הגדול "
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בתו�' שהובא  המקור  נראה שלאור  דבריו  ב�ו�  את - התפי�ות.  לקבל  נוטה  הוא  ישני< 

  ההבנה שמדובר בדי
 בתהלי� ההקטרה, אול< הוא לא ביאר מדוע "כ� נאמרה הלכה".

ו לעיל שעבודת  ונראה לי להציע לאור דברינו לעיל ה�בר לצור� בחפינה שנייה. אמרנ

הקודשי< נועדה להביע את בקשתו של הכוה
 הגדול לחבר את ע< ישראל -הקטורת בקודש

ע< הקב"ה. פעולת הקטורת היוצרת את עמוד החיבור הזה היא מעי
 "חיזור" של ישראל  

ידיו של הכוה
 הגדול   נראה אפוא שתנועת  כדי שיתגלה עליה< בשכינתו.  אחרי הקב"ה 

את הרצו
 הזה. היא מעי
 שליחת יד לכיוו
 ארו
 הברית והכפורת   שלוח ע< ישראל מבטאת

 
שעליו, והיא מבטאת את הרצו
 לחיבור, יד מושטת המבקשת כביכול לפגוש יד אחות, מעי

  
די
 מיוחד שהכוה זוהי ה�יבה שיש   .
זו לזו בעת הקידושי ידי החת
 והכלה המושטות 

יקריב את הקטורת מתו� חופניו ולא ישפו�   – את הקטורת מ
 הכ� על המחתה    הגדול 

  ליצור את שליחת היד שתבטא את הרצו
 לקשר. 
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  המתנת הכוה
 הגדול ש<.  –הקודשי< מצינו די
 תמוה -בהקטרת הקטורת בקודש

  עניי
 זה רמוז במשנה ביומא (ה, א; נב ע"ב): 

גחלים   גבי  בין שני הבדים צבר את הקטרת על  נותן את המחתה  לארון  הגיע 
יצא ובא לו בדרך בית כניסתו ומתפלל תפלה קצרה    .תמלא כל הבית כולו עשןונ

   . ולא היה מאריך בתפלתו שלא להבעית את ישראל .בבית החיצון

שהכוה
 הגדול יוצא רק אחרי שנתמלא הבית    –א< כי לא במפורש    –מהמשנה משתמע  

.
  עש

  , א):עבודת יו< הכיפורי< דהרמב"< כתב זאת בצורה מפורשת (

בידו לפנים במחתה, כדי שתהיה הקטורת  וצ גבי הגחלים  ובר את הקטרת על 
,  וממתין שם עד שיתמלא הבית עשן ויצאקרוב לארון ורחוקה מפניו שלא יכוה, 

והוא מהלך אחורנית מעט מעט פניו לקדש ואחוריו להיכל עד שיצא מן הפרוכת,  
יאמרו    ומתפלל שם בהיכל אחר שיצא תפלה קצרה שלא להבעית את העם שמא

  ... מת בהיכל

יש לציי
 שמבחינה מעשית חובת ההמתנה הזאת אינה פשוטה כלל, כי היא עלולה להבעית 

הרי"ד �ולוביצ'יק (ש< עמ' קג) טע
 שההמתנה הזאת   7את הע<, ובכל זאת היא נדרשת.

קיו< הקטרה כאשר הניח הכה
 את הקטורת על האש,    אינה חלק מפעולת ההקטרה, "דמצד 

 :
  הוא כבר �יי< בכ� את מעשה העבודה". לכ
 נת
 הרי"ד �ולוביצי'ק ה�בר אחר לעניי

 

  .212), עמ' �3קירה על כ� אצל ר"א �תיו (לעיל הערה   .7
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ומה שכהן גדול ביום הכיפורים ממתין עד שיתמלא הבית עשן, היינו מדין כניסה  
סמך  לקדש הקדשים ויציאה הימנו, דזה כולל אף את השהות בו ביניהן... על  

  גזירת הכתוב ד"וכסה ענן הקטורת..."...

אליו מי"ז באלול תרפ"א שנדפ� ב�ו� �פר   ובמכתב  דודו הגרי"ז לא ה�כי< ע< דבריו, 

) הוא טוע
 בתוק� שההמתנה אינה די
 צדדי  153חידושי מר
 רי"ז הלוי על הרמב"< (עמ'  

  הקודשי< אלא די
 בעצ< מעשה הקטרת הקטורת:-מהלכות כני�ה לקודש

א דין מסוים בקטורת של לפני ולפנים... דהוא נלמד מוכסה ענן הקטורת את  והו
הכפרת אשר על העדות... ואם כן הוא דין בפ"ע שיתקיים וכסה וגו' והוא מדין  
המצוה של יום הכיפורים, ואין זה משיעורין של הקטרה בהחפצא של הקטורת,  

  רק דבעינן שיתקיים וכסה וגו' ובהכי נגמר מצותה... 

"ז מחדש כא
  חידוש (על פי המבי"ט בקרית �פר על הרמב"< כא
). הנושא של הפועל  הגרי

"וכ�ה" אינו הכוה
 הגדול, ולכאורה היה נית
 לפרש שהציווי "ונת
 את הקטרת על האש 

" מתייח� לכוה
 הגדול, ואילו הפועל "וכ�ה" מתאר את התוצאה הנלווית לפעולת   לפני ה'

ה לכוה
 הגדול. אול< הגרי"ז שולל את ההבנה הזאת, ומבאר הכוה
 הגדול, ואי
 כא
 הורא

שהתורה מצווה על הכוה
 הגדול לדאוג או לוודא שהענ
 יכ�ה את הכפורת, וממילא כל 

  עוד הוא לא וידא שזה נעשה, לא ה�תיימה עבודת הקטורת, ומכא
 חיוב ההמתנה. 

צרי� לוודא את אלא שהגרי"ז לא ביאר את טעמו של דבר: מדוע באמת הכוה
 הגדול  

  הכי�וי של הבית בענ
 הקטורת ומדוע לא יכול לצאת מתו� הנחה שזה ייעשה?  

ונראה לה�ביר זאת לאור דברינו, שהעלאת עמוד הקטורת נועדה לבקש את השראת  

הקודשי< נועד לכ�ות את השכינה המתגלה. על -השכינה על המקדש, ופיזור העש
 בקודש

ול יקטיר את הקטורת ומיד יצא, הרי שייראה הדבר מוזר  פי זה נית
 לומר שא< הכוה
 הגד

ביותר: אי� שליח ע< ישראל בא לבקש את ההתגלות ואת המפגש ומיד עוזב את המקו<? 

מדוע באתי ואי
 איש קראתי ואי
 עונה?? בקשתו של הכוה
 הגדול להתגלות שכינה מחייבת  

אמנ< כשהשכ באותה התגלות.  לזכות  כדי  במקומו   
להמתי על אותו  ינה מתגלית שומה 

המקו< להיות מכו�ה, כפי שאמרנו לעיל, כי לא יראני האד< וחי. לכ
 הכוה
 הגדול שוהה  

ג< כדי לקבל את פני השכינה וג< כדי לוודא שהוא יכול לקבלה ע< המי�ו� המתאי<, ורק 

הקודשי< -בשלב הזה שהעש
 מתפשט והשכינה יורדת יכול הכוה
 הגדול לצאת את קודש

  ליח להשלי< את עבודת הקטורת ולהוריד את השכינה. אחר שהצ

כג, לפי חז"ל -התהלי� העובר על הכוה
 הגדול דומה למה שעבר משה (שמות לג, כא

  א� זה היה ביו< הכיפורי<):

  Pָעֶלי ַכִּפי  ְוַׂשֹּכִתי  ַהּצּור  ְּבִנְקַרת   Pְוַׂשְמִּתי ְּכֹבִדי  ַּבֲעֹבר  ְוָהָיה  ַהּצּור  ַעל  ַעד  ְוִנַּצְבָּת 
  . ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי ּוָפַני Cא ֵיָראּו .ָעְבִרי



 �רי פו ו� הכי בי  למשמעות עבודת הקטורת 
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הקודשי< הרי היא מעי
 התייצבות על הצור להמתי
 להגעת -שהיית הכוה
 הגדול בקודש

כבודו של ה', וענ
 הקטורת הממלא את הבית הוא מעי
 "ושכתי כפי עלי�". ודאי אפוא  

  הקודשי< לפי שכבודו של הקב"ה מגיע.-ב את קודששהכוה
 הגדול לא יוכל לעזו

ל�יכו<, נראה שפרטי< שוני< בעניי
 עבודת הקטורת ביו< הכיפורי< מוארי< על פי 

ההבנה שעניינה בקשת הכוה
 הגדול לחיבור השמי< והאר?, להורדת השכינה מרו< מעלה 

  אל בי
 שני הכרובי<, אל ע< ישראל שבאר?.

  ת ביו� הכיפורי� בימינו ג. זכר לתכלית עבודת הקטור

כמה מלבב הוא ללמוד על יו< בשנה שבו כנ�ת ישראל זוכה להתגלות שכינה ולחיבור ע<  

אביה שבשמי<. כמה ח�רי< אנו היו< את הדבר הזה כשאי
 לנו לא אישי< ולא אש<, לא 

  דביר ולא דקה, לא פרוכת ולא כפורת לא קטורת ולא קורב
, כי בעוונותינו ח�רנו כל אלה. 

ול< ברצוני להציע כי בכל זאת ישנ< ביו< הכיפורי< שבימינו רגעי< שיכולי< קצת  א

לקודש הגדול   
הכוה כני�ת  של   
רצו רגעי  אות<  את  בשנה". -להזכיר  "אחת  הקודשי< 

הרגעי< הללו ה< רגעי אותה תפילה שאנו מתפללי< "אחת בשנה", תפילת נעילה. בתפילה  

רדת אלינו. והראיה, ב�ו� תפילה מיוחדת זו אנו  זו נית
 לחוש קרבה מ�וימת לשכינה היו

חזרה מעלה מעלה שבעה  את השכינה  ללוות  כדי  הוא האלהי<"  "ה'  פעמי<  ז'  אומרי< 

  ברורה (תרכג �"ק יא). -רקיעי<, כמובא בפו�קי<, והביא את דבריה< המשנה

והנה, ג< בתפילת נעילה מצאנו רמז מ�וי< לקטורת העולה לשמי< ולחיבור השמי< 

כד תיחמי ר?. בתלמוד הירושלמי (תענית פ"ד ה"א) מובא שזמ
 תפילת נעילה הוא "והא

כאשר נראית השמש בראש הדקלי<. את זמני שאר התפילות קבעו   –"  שימשא בריש דיקלי

כמבואר  מובהקי<,  א�טרונומיי<  רגעי<  באמצעות  או  זמניות  שעות  באמצעות  חכמי< 

ו של תיאור הזמ
 המוזר שנאמר לגבי תפילת  במשנה בריש פרק רביעי של ברכות. מה עניינ

  נעילה? 

"מתמר   הקטורת   
עש לגבי  שראינו  הפועל  את  לנו  מזכיר   
כא המוזכר  הדקל  והנה, 

אי
 �פק שע?    8ועולה". הפועל "מתמר" הוא פועל גזור ש<, שמוצאו מש< העצ< "תמר". 

ת ערב השמש  התמר נראה כמו עמוד ישר וגבוה המוצב ארצה וראשו מתקרב השמימה. לפנו

שבשמי< נראית כמנמיכה והיא נושקת לראשי הדקלי< הגבוהי<. המפגש הזה שבי
 השמש  

היורדת לבי
 הדקלי< המתמרי< ועולי< הוא מטאפורה למפגש של שמי< ואר?, למפגש 

שבי
 כנ�ת ישראל שזיככה את עצמה במהל� כל היו< הקדוש ובכ� התעלתה כלפי מעלה 

 

  .3מילו
 א' ב
 יהודה, הער� Sָמַר, הערה   .8



רי  מט  ֹ או   הרב 
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המרכי
 את שכינתו על פני שבעה רקיעי< כדי להשרותה כע? התמר לבי
 אביה שבשמי<  

  על בניו האהובי<.  

יקרא יבא אהרו
 אל הקודש" (ו  בזאתכבר דרשו חכמי< (ויקרא רבה כא, ו) על הפ�וק "

  , ג): טז

בזכות ישראל (שיר    ...ר' יודן פתר קריא בכהן גדול בכניסתו לבית קדשי הקדשים
    דמתה לתמר". קומתך  זאת"השירים ז) 

הקודשי<. נראה אפוא  -כנ�ת ישראל נמשלה לתמר, והיא העמוד המתמר מהקטורת בקודש

שלא �ת< נקט הירושלמי בשיעור הזמ
 המוזר הזה שהחמה בראש הדקלי<. זוהי מטאפורה  

 
למפגש בי
 כנ�ת ישראל שדמתה לתמר לבי
 השכינה, שהוא עיקרו של יו< הכיפורי<. בזמ

בעמוד הקטורת המיתמר ועולה במהל� עבודת הכוה
 הגדול, ואילו  המקדש הוא מ�ומל  

בהיעדר מקדש הוא נדחה לרגעי �ו� היו<, רגעי< שבה< השכינה יורדת משבעת רקיעיה 

  אל ע< ישראל המתעלה לכיוונה, מעי
 השמש היורדת על ראש הדקלי<.

ק שכנ�ת  הקודשי<. אבל אי
 �פ-תפילת נעילה שבימינו היא מעי
 רגע הכני�ה לקודש

הקודשי< -ישראל אינה מ�תפקת בכ�; היא עורגת לקשר אמיתי וחי, היא שואפת לקודש

  ממש. 
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  מאיר דר�

 �ה וכות  בי� האול� ולמזבח בחג אל כני ת ישראלי
  לצור� הקפת המזבח

  התלמודי�  ומחלוקת  בגמרא  המקורות.  א

  התו פות   שיטת.  ב 

�מומי  בעלי : א" הריטב   שיטת.  ג  �  מדאורייתא  וזרי�, מדרבנ� א ורי

  ערבה  מצוות  ידי  על  שבת   דחיית לגבי  הגמרא   וגיית. ד

  המזבח  את מקיפי� היו  ישראלי�  ג�:  זרוע  אור.  ה

�"רמב.  ו   �  במקדש   ההקפה לדי�  ב מיכות  מובא להקי# כיו�  המנהג: ויראי

  ההיכל  עד  להיכנ  יכולי� היו   ישראל כי  מוכח  שמה�  מקורות כמה. ז

  והמזבח   האול� בי�  מקיפי� היו   ישראל ג�: גיאת � "רי . ח 

  עומדי�   רק אלא  בפועל מקיפי�  היו  לא: מיגאש י "ור   גאו�  שרירא  רב . ט

   יכו� . י 

הני< בעלי מומי< הקיפו ג< ה< את המזבח בחג  ולברר הא< ישראלי< וכ  אבקשבמאמר זה  

בי
  א�ורי< בכני�ה אל  הני< בעלי מומי<  וישראלי< וכ  מבחינה עקרונית  ה�וכות, שהרי

  האול< ולמזבח. 

  ומחלוקת התלמודי� המקורות בגמראא. 

  נאמר:  (�וכה ד, ה)במשנה 

אנא ה'   ,אנא ה' הושיעה נא  :ואומרים  ,את המזבח פעם אחת  בכל יום מקיפין
נא אומר  .הצליחה  יהודה  נא  :רבי  הושיעה  והו  את   .אני  מקיפין  היום  ואותו 

  .המזבח שבע פעמים

  נאמר:   "א)ע מד (ש<  ראבגמ

לקיש ריש  ולמזבח  :אמר  האולם  בין  נכנסין  מומין  בעלי  לצאת    ,כהנים  כדי 
דאמר רבי    ,הא איהו אמר  ?!מי אמרה  ?אמרהמי    :אמר ליה רבי יוחנן  .בערבה

עשר נטיעות ערבה    :אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן
מי    !דלמא בזקיפה  ?אלא מי אמרה בנטילה  !וניסוך המים הלכה למשה מסיני 

  !דלמא בתמימים ?אמרה בבעלי מומין

ששאלת רבי    ראהגמ  ברה�  פירש כי בשלב ההוא־אמינא  )אמרה  מי(ד"ה  רש"י על אתר  

ערבה והיא דוחה את אי�ור הכני�ה לבי
 האול< והמזבח, ליטול  י
 שיש חובה  ייוחנ
 היא מנ 

  
ששאלת ר'   הגמרא  �בירהבשלב שני הר' יוחנ
 בעצמו �ובר שהיא חובה.  הלוא    תמההולכ

ולהקי� איתה את המזבח,    נהי
 שישי יוחנ
 היא מנ יתכ
 י  הלוא חובה ליטול את הערבה 



ר דר�    מאי
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ועוד   ;כנ� לבי
 האול< והמזבחיצרי� לה  אי
לזקו� אותה על המזבח ו   אינה אלאשהחובה  

  , הני< בעלי מומי<ועל כג<  
 שחובה זו מוטלת  ישג< א< החובה היא להקי� דווקא, מני 

  ?! הני< תמימי<ועל כרק היא מוטלת ש הלוא אפשר

אלו  לכאורה �פקות  בגלל  מההלכה  ר"ל  דברי  את  דוחה   
יוחנ שר'  אלא  ,  נראה 

  ג) מובא די
 זה כבעיא של ר"ל:   ,שבירושלמי (�וכה ד

ין  ב  בעלי מומין נכנסין  :תני ובעלי מומין. ר"ש בן לקיש בעא קומי רבי יוחנן
  ו.  כשירים הי  :א"ל ?האולם ולמזבח

יכנ� בי
 האול<  הל  <הני< בעלי מומיוכל  הותרנראה שג< לדעת ר' יוחנ
    �וגיית הירושלמימ

  היה   מותר"  היינו  "כשרי< היולפי דבריה<, "  ;משה והגרח"ק־ ולמזבח, וכ� פירשו ש< הפני

, וכ
 המהדיר על הראבי"ה  )בפירושו השני על אתר (העדה  ־מנ< הקרב
וא  1". לה< להיכנ�

כשרי<  "), הבינו שכוונת ר' יוחנ
 בתשובתו  9  רההע  ,תרצב  ימ
�  ,(מהדורת מקיצי נרדמי<

כרוכה בקושי    א� לכאורה הבנה זו  תמימי<;אלא    <הני< לא היו בעלי מומיוהיא שהכ  "היו

אלא שאל    –היו נכנ�י<    <שבעלי מומי  –כקביעה    את דבריו, שהרי ר"ל לא אמר  מ�וי<

היה    –לה< ליכנ�    וא< ר' יוחנ
 היה �ובר שא�ור  2הא< מותר לבעלי מומי< להיכנ� לש<;

, ולא להתייח� בעקיפי
 לנושא ולומר "א�ורי<"לומר  ו  "לישירות לשאלת ר  להתייח�  עליו

שממנה משמע שבעלי מומי<    מובאת ברייתאבירושלמי    .ועודזאת  שרק כשרי< היו נכנ�י<.  

בכל  "באופ
 פשוט על דברי המשנה ": היא מו�בת תני ובעלי ומומי
" 3מקיפי< את המזבח,

 

היא כוונת הירושלמי  לפי דבריו,    ".כשירי< היו"תמר (�וכות פ"ד ה"ג) ביאר יותר את לשו
  ־עליה  .1

בי
 האול< ולמזבח, אלא שחכמי< עשו מעלה וא�רו  אל  שמ
 התורה מותרי< בעלי מומי< להיכנ�  

הו�י�  תמר ־העליה< להיכנ� משו< מצוות ערבה.  "כשירי<"את כני�ת<, ולכ
 הודגש שמ
 התורה 

 ו שיובא  ,ריטב"אדברי ההני< בעלי מומי< נכנ�י<, ולא זרי<. פירוש זה מבואר ג< בורק כ  ,שלפי זה

  פירש כ� את דברי ריש לקיש ב�וגיה שבבבלי.  הוא  ;
לקמ

יכולה להתפרש ג< כאמירה ולא כשאלה,    "בעיא"או    " בעא"א� יש לציי
 שבלשו
 הירושלמי המילה    .2

שכתב הרש"� (בפתיחה לירושלמי ברכות): "יש בעי שאינו שאלה דמ�פקא ליה, אלא ששאל   פיכ

ד"ה איתא    ,אורה (יבמות כב ע"א־הקר
ג<  שכתב    פילתלמידי< או לחכמי< ולדידיה פשיטא ליה", וכ

הביאו דוגמאות  ה<  בירושלמי): "כמה פעמי< בירושלמי דבעי אינו אלא בירור דברי< ולא בעיא".  

אמר ר' בא בר ממל בעי אמר הרי עלי ע? מביא    רבי יו�ה בי ר' בו
 "(ד    ,שקלי< ו  ,שלמילכ� מירו

. לפי זה ) ה"ורביי הרבי אבי
 בעי ובנו לכל דבר אפילו לפרי"( ו ,יבמות ב ,, וכ
 מירושלמי )" גיזר אחד

ולכ
 ר' יוחנ
 התנגד   קביעה  רבתוכאילו הציע זאת  תכ
 לפרש כ� ג< את דברי ריש לקיש בירושלמי,  יי

  לכ� ומעי
 מה שמבואר בבבלי.

יש להעיר שבירושלמי לפעמי<  וא  .3 (עיי
    "תני "לשו
  המנ<  בדברי ראשוני האמוראי<  ג<  מופיעה 

מנ< מדובר ו
). עוד יש להעיר שאעל דברי ר' יוחנ  "תני "לשו
    –  ד  ב וערלה ב,  למשל תרומות ה,

, א� ג< דבר זה שכיח בירושלמי שמופיעות ברייתות המו�יפות הו�פות קצרות  מאוד  בברייתא קצרה

  .ח)  מגילה ד,  ,(ירושלמי  "לדוגמה: "כה
 שיש בידיו מומי
 לא ישא את כפיו... תני ובפניו  .למשנה

  ישא את כפיו.י  בפניו לא <ה
 שיש מומיו להו�י� שג< כ היא כוונת הברייתא



ר� הקפת המזבח  כות לצו למזבח בחג ה ו ו  �ל � האו י ני ת ישראלי� אל ב  כ
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, וכ
 < את המזבחהיו מקיפי  <, וכוונתה לומר שג< בעלי מומי"יו מקיפי
 את המזבחיו< ה

לא ביקש  תמר על אתר. לפי זה נראה שריש לקיש  ־משה והעלי־הפני  ,העדה־קרב
הפירשו  

  השיבור' יוחנ
    4;בי
 האול< ולמזבחג<  ה< מקיפי<  כי  כוונת הברייתא    אכ
לברר הא<    אלא

  5לש< לצור� ההקפה. להיכנ�ה< כי אכ
 מותר ללו 

תלמוד הירושלמי בהבאת דברי ר'  בי
 ההבדל בי
 התלמוד הבבלי ל  ישנו  , באופ
 פשוט

מוצגי< כאמירה שאליה ר' יוחנ
 מתנגד ומכ� עולה שבעלי    "לדברי ר   ,בבבלי  "ל:יוחנ
 ור 

יה מוצגי< כשאלה שעל   "לבירושלמי דברי ראילו  ו  ;בי
 האול< ולמזבחאל  לא נכנ�י<    <מומי

עמדת הירושלמי נתמכת במידה  מנ<  ובעלי מומי< היו כשרי< להיכנ�. א  –ר' יוחנ
 עונה  

, א� בכל אופ
 נראה <ג< על בעלי מומיכמו�בת  ברייתא שמפרשת את המשנה  מ�וימת ב

   6.דברי הבבליאת עיקר לשיש לנקוט 

  שיטת התו פות ב. 

  בביאור דברי ר' יוחנ� . שיטת התו פות 1

התו�פות על אתר (ד"ה אמר ליה) ביארו שהאי�ור להכנ� בי
 האול< ולמזבח הוא מעלה  

הא< מצוות ערבה היא חובה   כשאלה  קושיית ר' יוחנ
הובנה    אמינא־בהוא  .דרבנ
 בלבד

 

מברידג', �פריית האוניבר�יטה  ייקאפשר ל�ייע להבנה זו מכ� שבקטע גניזה של �פר הלכות גדולות (  .4

TS F10.64  (הירושלמי מובא ע< תו�פת וא"ו לדברי ריש לקיש:   "
אפשר    ,לפי גר�ה זו   ".ובעלי מומי

  להבי
 שהוא מצטט את הברייתא ושואל עליה, א� כמוב
 אי
 בכ� הכרח גמור.

. אפשר ליישב לפי דברי " מותרי< היו"  ישיבר' יוחנ
  ראוי היה ש  :מנ< עדיי
 יש דוחק בפירוש זהוא  .5

מבטאת את היות< כשרי< מדי
 תורה להיכנ� לאותו   "כשרי< "תמר שהובאו לעיל, שהמילה  ־העלי

  היתר של משהו שא�ור, אלא חזרה לכשרות הב�י�ית שלה< מדי
 תורה. ינוזהו א ;שטח

אי
 מחלוקת בי
 הירושלמי לבבלי, משו< שר' יוחנ
 בבבלי לא פ�ק הלכה אלא אליבא דאמת  יתכ
 שי  .6

א� אי
 זו    –ו
 שר"ל לא הביא ראיה לדבריו ממילא נית
 לדחות<  וכי  –אמר את דבריו בלשו
 שמא  

דבריו של ריש לקיש. זאת ועוד, למ�קנת הבבלי אחד ה�פקות שהעלה ר' יוחנ
 הכרעה ברורה כנגד 

ח תיובתא של אביי (ש<  והוכרע לאחר כמה דורות מכ  ",מי אמרה בזקיפה דלמא בנטילה"  ,בדבריו

ד"ה אמר ליה).   ,מד ע"א  פות,התו�  
 כתבושערבה היא דווקא בנטילה ולא בזקיפה (וכ  –מג ע"ב)  

רי< הוכרעו בצורה ברורה יותר על פי הברייתא שפירשה את המשנה ג< על וא< כ
, בירושלמי הדב

. א� באופ
 הפו�  –  זה על זה  חולקי<  אינ<, נית
 להבי
 שהבבלי והירושלמי  גי�א  מאיד�  בעלי מומי<.

שבעלי מומי< לא היו נכנ�י< בי
 האול< ולמזבח אלא היא  ג< לפי הירושלמי כוונת ר' יוחנ
  ייתכ
 ש

המדויקת של ר' יוחנ
    הבבבלי המימר  אכ
,. ו" כשרי< היו"  אומרוכוונתו ב   יהוהני< כשרי< וזודווקא כ

מי אמרה בבעלי ", ולאחר מכ
 פירשו שכוונתו לומר  "אמר לו ר' יוחנ
 מי אמרה"  ,קצרה ותמציתית


למילי<    ",כשרי< היו"  ,. א� א< מקבילי< את המימרה שמובאת בירושלמי"מומי
 דלמא בתמימי

היו    <מניי
 ל� שבעלי מומי:  ני�וח דומה של אותה אמירה   ואפשר להבי
 שזה  "מי אמרה"י  שבבבל

שזוקפי< את הערבה. א� כמוב
 ג< להבנה זו   מיתכ
 שכשרי< היו יבי
 האול< ולמזבח, י אל נכנ�י< 

  אי
 הכרח, ויש בה ג< קושי ע< הברייתא שפירשה את המשנה ג< בבעלי מומי<.
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משו<   ,אחר  רא את קושייתו באופ
ביארה הגמ  �כר  דוחה מעלה דרבנ
, ואחהדאורייתא  

  . הלכה למשה מ�יני –אי די
 דאורייתא ר' יוחנ
 מצות ערבה היא בווד לפיש

דלמא   ?מי אמרה בבעלי מומי
("  היפירשו התו�פות את קושיית ר' יוחנ
 השני  ,בהמש�

  !"):בתמימי<

ואפילו תימצי לומר בנטילה כדאסקינן לעיל דאיתותב מ"ד בזקיפה, מי אמרה  
ו  בבעלי מומין דלמא אין הלכה למשה מסיני אלא בתמימין הראויין לעבודה כמ 

שאין הלכה למשה מסיני בזרים אלא בכהנים, דבהא מודית מדלא אמרת זרים  
  נכנסים.  

דבריה<,   שזרי<  לפי  מודה  ר"ל  רק   אינ<ג<   
ד הוא  שהרי  ולמזבח,  האול<   
בי נכנ�י< 

  . הני< בעלי מומי<וכב

  ב�ו� דבריה< כתבו התו�פות:  

  (לעיל לד ולפי שיטה זו דפרישית דמעלה דרבנן היא, קשה לאבא שאול דיליף  
י", אמאי בכהנים דלמא אפילו בישראל כמו  בֵ ְר ) ערבה של מזבח מדכתיב "עַ ע"א

  ערבה דלולב. וי"ל דשמא הקפת מזבח בכהנים, ושאר ישראל בעזרה בלא הקפה.

מני ב�וגיה שהזכירו התו�פות,   וחכמי<  אבא שאול  ערבהינחלקו  את מצוות  לומדי<   
 ; 

שאול זאת  ואבא  נחל"    למד  "ערבי  הפ�וק   
למקדש.   –מלשו ואחת  ללולב  אחת  ערבה 

א<   ניחא  ?הני< מצווי< בערבה זוומפ�וק זה שדווקא כ  יש ללמודכיצד    התו�פות הקשו:

אזי מוב
 שלא נלמד   –נאמר שהאי�ור להכנ� בי
 האול< ולמזבח הוא אי�ור דאורייתא  

  –  ההני< מצווי< בולכ
 רק כמהפ�וק לעבור על די
 דאורייתא כדי לקיי< מצוות ערבה, ו

  ,דרבנ
 בלבד, קשה לה�בירמבי
 האול< ולמזבח הוא    אל  כנ� יא� א< נאמר שהאי�ור לה

מדוע רק הכוהני< נצטוו במצוות ערבה ומדוע אי
 ישראלי< חייבי<    ,לשיטת אבא שאול

 כי אפשר התו�פות    תירצולכ
    נלמדת מאותו פ�וק.הבערבה שבלולב    חייבי< ה<כש< ש  בה

המזבחכולש הקפת  א�  ערבה,  במצוות  מצווי<  הכ  נעשתה  <  ידי  על   בעוד הני<,  ורק 

כיוצא בזה כתבו התו�פות בפשטות במקו<    הישראלי< היו נמצאי< בעזרה בלא הקפה.

  הני< בלבד היו מקיפי< את המזבח.ושהככלומר ד"ה והביאו)  ע"ב, מגאחר (�וכה 

 – הלכה למשה מ�יני    הישזו �בורי<  רבנ
  של התו�פות נראה לכאורה כי  לפי פירוש<  

פ�וק 
 ההדורש את הדברי< מ  , לפי אבא שאולאילו  ; ו7הני< ומצוות ערבה מתקיימת רק בכ ש

 

  בת שרב  ד"ה הביאו) ששלוחי בית די
 היו מביאי< את הערבה מע  ע"ב,  ל (מגהנ"   פותוכמפורש בתו�  .7

הני< היו מקיפי<  וגיע הערבה שלי בידו, משו< שרק הכתא� לא היו צריכי< להתנות מראש שכל מי ש

כשיטת אבא שאול,    פ�קו  פות מנ< יש לעיי
 הא< התו�וולא היו מרובי< כל כ� וג< היו זריזי<. א

(ד"ה ורבנ
) שצרי� להיזהר לקחת ערבה דווקא מהנחל, משו< שלשיטת  כתבו משו< שבד� לד ע"א 
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הני< מצווי< בה בהקפה,  והכבאופייה:  מצוות ערבה חלוקה    , י נחל" שנאמר ג< לישראלבֵרְ"עַ

  והישראלי< מצווי< בה בנטילה בלבד בלא הקפה.  

  ה מתקיימת בנטילה, והקפה היא שיירי מצווה מצוות ערבה מ� התור. 2

אבא שאותו דרש  , שהרי בפ�וק  שאלת<עונה על  של בעלי התו�פות אינו    תירוצ<  ,לכאורה

  
שג< ישראלי<    הכול מודי<ערבה שבלולב  לגבי  הני< לישראלי<, וובי
 כ  הבחנהשאול אי

הישראלי< מצווי< הני< מצווי< בהקפה ווי
 לנו לחלק ולומר שהכי, וא< כ
 מנבה  חייבי<

אפשר לומר שכ� נמ�רה    אזי  –כה למשה מ�יני  א< מצוות ערבה נלמדת בהלניחא  בנטילה.  

  מפ�וק אי אפשר לומר כ
, וכפי שהקשו התו�פות בעצמ<. זאת א� כשלומדי<  –ההלכה 

. יותר   רורבאופ
 ב  ערבה  מצוות  את  ולהגדירלבאר את שיטת התו�פות    נראהכ
    על

שווה חיוב< של הכוהני<   ובזה  לולב  כמו  בעלמא  בנטילהאלא    בהקפה  איננה  ערבה  מצוות

זו   הקפהע< הערבה.    המזבח  את  מקיפי<  שהכוהני<  במקדש  שהנהיגו  אלאוהישראלי<  

מדאורייתא,  מצווה  "  8אינה   
מעי על  מצווה  שייריאלא  חובה   
שאי   מישראל   אחד  כל" 

בערבה:   הקפה  לעניי
  וכוהני<  ישראלי<  בי
  להבחי
זה מוב
 כיצד אפשר    לפי.  לעשות<

  9.ולמזבח האול< בי
 אלאינה עיקר המצווה ואי
 �יבה שייכנ�ו בגללה ישראלי<  ההקפה

) נאמר �וכה ד, ה( במשנה .התו�פות שיטת על אחר ממקו< להקשות יש לכאורה א�

  נראה שכול< מקיפי< את   נה לשו", ומפשטות    ...את המזבח פע< אחת  מקיפי
"בכל יו<  

ישראלי<. ג<  שאי
  המזבח  משו<  זו  קושיה  לדחות  יש   
שהמשנה    אכ  עו�קת הכרח 

שמדובר    א�ג< "יורדי
 לש< ומלקטי
 מש< מורביות של ערבה"  בה  ישראלי<, שהרי כתוב  ב

  .
וכא
 לכל הדעות  "ובאי
 וזוקפי
 אות
 בצדי המזבח",  בה  כ
 כתוב  כמו  רק על שלוחי בית די

כ על  על  ומדובר  ולא  לה�ביר  את  ג<    ,ישראלי<. ממילאהני<  אפשר   "
יו< מקיפי "בכל 

, מו�בת "וחובטי
 אות
 בקרקע בצידי המזבח"  ,�יפאהג< שה,  לבד<  הני<ועל הכ  כמו�ב

, א< מדייקי< ממה שלא הוזכר במשנה, אפשר ג< לומר  על כ�  ג< על הישראלי<. נו��

 

שיש ג< מצוות ערבה במקדש, ולא כדרשת רבנ
 שמרבי<    "ערבי נחל"אבא שאול לומדי< מהמילה  

  ממילה זו ג< ערבה שגדלה בהרי< או בשדות, וצ"ע.

י
 לנו י�תבר שלא תהיה מצווה דאורייתא להקי� את המזבח, כי מנמהרש"א על אתר, וכ
 מ  תבכ
  וכ  .8

מי שלא עשה הקפה שלמה וכו'. יותר מ�תבר שמצוות ערבה   נו שלדי  ואת גדר המצווה בדיוק ומה

דומה ללולב, שבנטילתו בעלמא מקיימי< מצווה דאורייתא, והנענועי< ה< שיירי מצווה. וכ
 מוכח  

  בה "בנטילה" כמו לולב, ולא שמצוותה ב"הקפה".מצוות ער אמרה כי ש ראמלשו
 הגמ

כל מקו< שאתה מוצא עשה ולא תעשה, א< אתה יכול לקיי<  וכפי הכלל הידוע של ריש לקיש: "   .9

גיו
 שבכלל זה, י" (יבמות כ ע"ב). לפי ההיבא עשה וידחה את לא תעשה  –שניה< מוטב, וא< לאו  

א< המצווה יכולה להתקיי< בצורה    מעלה זו רק מעלה דרבנ
, אי
 �יבה לדחות    היג< במקרה שזו

  .יה שלמה ג< בלי לעבור על
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על  ור שלא כ� היה.א� שבר  – לא כתוב אחרתשהרי  – < את המזבחשגויי< ונשי< מקיפי

  ואי
 לדייק ממנה.  ומי לא מי מקי� א
כ אינה מפרטתשהמשנה  כורחנו לומר אפוא

  וזרי� מדאורייתא ,א ורי� מדרבנ� �בעלי מומי: שיטת הריטב"אג. 

   :הבחי
 בי
 כוהני< בעלי מומי< לבי
 זרי< )מד ע"א, ד"ה אמר ר"ל( על אתר ריטב"אה

נכנסין כהנים בעלי מומין  ר"ל  ולמזבח כדי לצאת בערבה    אמר   – בין האולם 
בין   מהן  והאחת  הן  קדושות  י'  כלים  במסכת  דאמרינן  הא  ליה  דקשיא  איכא 

ול"ק דההיא    .שאין כהנים בעלי מומין ופרועי ראש נכנסין לשם  ,האולם ולמזבח
משום   תורה  אוקמוה מדין  והכא  דרבנן  היא  מעלה  אלא  היא  מדאורייתא  לאו 

אבל זרים שאסורים ליכנס שם מן התורה אין נכנסין    ,הקפת מצות ערבה של תורה
  .שם אף להקפה

לכלדעתו  כלומר   הכני�ה  מומי<  ואי�ור  בעלי  אי�ור  אל  הני<  הוא  ולמזבח  האול<   
בי

אותו.   דוחה  ערבה  הקפת  מצוות   
ולכ  ,
זאת,דרבנ הוא   לעומת  לזרי<  הכני�ה  אי�ור 

ג< הוא דייק בדברי ר"ל   ,ולכ
 זרי< לא הקיפו את בי
 האול< ולמזבח. כנראה  10, דאורייתא

  .ל הדעותמותרי
, א� זרי< א�ורי< לכ <הני< בעלי מומיודווקא ככי 

  ,
דוחה לא תעשה של    אינהג< לשיטתו צרי� להבי
 מדוע מצוות עשה של ערבה  אכ

ולמזבח בי
 האול<  זרי<  לומר שג< הוא �ובר כתו�  .כני�ת   
שרק הנטילה היא    פותאי

מצווה דאורייתא, משו< שהוא כותב: "הקפת מצות ערבה של תורה". ונראה ליישב את  

ולומר כי מצוות ההקפה היא מצווה על הציבור ולא מצווה על כל אחד ואחד, א� דעתו  

  . בשונה משיטת התו�פות, לדעת הריטב"א זוהי מצווה מדאורייתא

  ידי מצוות ערבה  לגבי דחיית שבת על רא וגיית הגמד. 

  . פירוש רש"י והקשיי� בו1

שנראה ממנה שזרי< לא נכנ�י< לבי
 האול< והמזבח, דנו  הנזכרת,    ראהגמ�וגיית  מלבד  

   הקשורה לעניי
 זה:נו�פת  �וגיההראשוני< ב

 

) שלא מצא מי ש�ובר כ� שהאי�ור לזרי< הוא  123  רההע   ,המהדיר על הריטב"א העיר (הוצ' מוה"ק  .10

  לכאורה בדברי הרמב"< ב�פר המצוות (ל"ת �"ט) וכ
 בפיהמ"ש (כלי< א, כ� מפורש דאורייתא. א� 

כ� לזרי<.    שכ
של  �ה לבעלי מומי< הוא מדאורייתא, ומזה אפשר ללמוד בכאי�ור הכני  ; לדבריו,ט)

(זג<  נראה   הבחירה  בית  בהל'  הרמב"<  כ) –יז  ,מדבריו  רק    ש<  מפרט.  הוא  הכני�ה  אי�ור  מתי 

מנ< וויעוי
 עוד בדברי הרמב"< לקמ
. א  ;מדרבנ
, ומשמע שבשאר המקרי< האי�ור הוא מדאורייתא

הוא מעלה מדרבנ
,    <לדעת הרמב"
 בהשגות על �פר המצוות (ש<), אי�ור הכני�ה לבעלי מומי

  וכדברי התו�פות והריטב"א הנ"ל.
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אי    .כדי לפרסמה שהיא מן התורה  :א"ר יוחנן  :מ"ט דחיא שבת  –ערבה בשביעי  
נמי לידחי כדי לפרסמו   לולב  מן התורההכי  דרבה    !שהוא  גזרה משום  לולב 

שלוחי בית    –ערבה    !, אי הכי ערבה נמי נגזור]שמא יוליכנו ד' אמות ברה"ר[
  (סוכה מג ע"ב)   . לכל מסור   –לולב  ; דין מייתי לה

מע"ש ולמחרת אינה מצוה   – : "שלוחי ב"ד מייתי לה  פירש  רש"י על אתר (ד"ה שלוחי ב"ד) 

מדוע שינה רש"י מלשו
 אלא שלא ברור    לכל אד< אלא כהני< המקיפי
 בה את המזבח".

ששלוחי בית די
 מביאי< אותה, ולא  משו<  ל  וערבה אינה מ�ורה לכ  שהשיבה כי  ראהגמ

    הני< מצווי< בה.וכהשרק  משו<

אי הכי : "תשג< כיו< תדחה מצוות ערבה את השב  ראהגמה�וגיה, מציעה    בהמש�

ויטלוה ויחבטוה שלוחי בית  ד"ה האידנא): " ש<, פירש רש"י (על כ� ו  !",האידנא נמי נידחי

". היינו שהוצר� לפרש שהצעת הגמ' שערבה תידחה  די
 לפר�מה שהיא במקדש מ
 התורה

יטלו אותה אלא רק שליחי  ילא כול<    –היו< את השבת באופ
 דומה למה שהיה במקדש  

 
  חשש שיטלטלו בשבת. בית די
 שבה< אי

  ביאור התו פות לשיטת רש"י . 2

  : רש"י ב�וגיה וכ� כתבו את שיטת ביארו ד"ה שלוחי בית די
) ,תו�פות (ש<ה

האולם   בין  נכנס  ישראל  דאין  דכלים  פ"ק  כדתנן  להקיף  יכולין  אין  דישראל 
מקיפין  שהכהנים  זה  לטעם  בקונטרס  הוצרך  ולכך  ישראל    11ולמזבח,  ואין 

מוכח הלשון דקאמר לולב לכל מסור, ועוד הבאת שלוחי ב"ד מה    [מקיפין] שכן
יש לו להועיל ועוד דא"כ ליתקן נמי בלולב שיביאום שלוחי ב"ד ולידחו אלא  
ודאי הדבר תלוי בזה שהכהנים זריזין הן ולא אתו לידי חילול שבת אבל לולב  

  דלכל מסור כיון דלא דחי בישראל בכהנים נמי לא דחי...".  

כול< כלומר מלש  
אי ובערבה  לולב כול< מצווי<  לכל מ�ור" מוכח שעל  "לולב  ו
 הגמ' 

אמות ברה"ר   ארבעמונעת מישראל להעבירנו    איננה, הבאת שלוחי ב"ד  על כ�  מצווי<. נו��

 .
משו< שהע< עדיי
 יוכלו להביא לעצמ< ערבה ולא ל�מו� על הערבות שמביאי< בית די

שבה רק   ,היא להבדיל בי
 ערבה  ראהללו, מביני< רש"י ותו�פות שכוונת הגמ  ה�יבותמכל  

  לבי
 לולב שבו כול< חייבי<.   ,הני< חייבי<וכ

 

ה.  11  ברורה לכאורה:  דבריה< לא  כתחילת  בתחילה שרש"י אמר שרק  כותבי<  מקיפי ו<  את   <הני< 

בי
 האול< ולמזבח, ואח"כ כותבי< שרש"י אמר כ� בגלל אל כנ� ילישראל א�ור להמשו< שהמזבח 

כא
. נראה ליישב שה�יבה שישראל לא נכנ�י< בי
 האול< ולמזבח היא    ראכל מיני הכרחי< בגמ

בריה<. א� ה< הוצרכו לבאר בהמש� מדוע רש"י  בגלל המשנה בכלי<, וזו כוונת התו�פות בתחילת ד

רק אמרה שערבות    ראהרי לכאורה היה אפשר לפרש בפשטות שהגמ  :
 זהיעניב  עו�קת  ראהבי
 שהגמ

מובאות על ידי שלוחי בית די
, והלולבי< מובאי< על ידי כל אחד ואחד, ולכ
 הכריחו את פירוש  

  רש"י ב�וגיה.
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יו מביאי< לפני שבת למקדש ג< את הלולבי< הכי לדעת רש"י ותו�פות,  נראה לבאר  

(כשעוד היו נוטלי
 אותו במקדש לפני שהתקינו שיהא כל אחד נוטלו בביתו) ובכל זאת  

א�רו את נטילת הלולב בשבת חוה"מ (להבדיל מיו"ט ראשו
 שחל בשבת) שמא יעבירנו  

). לכ
 הוקשה לה< כיצד הבאת הערבות ע"י ע"ב  ארבע אמות ברה"ר (כמבואר ב�וכה מב 

שג<   ראפוטרת את חשש הטלטול, והוכרחו לפרש שכוונת הגמ  בתשרב  ד מעשלוחי ב"

, ובצירו� שני הדברי<  בתשרב  , וג< שלוחי בית די
 מביאי< את הערבה מע<הני< זריזיוהכ

את לא רק  כולל  דוחה שבת. נראה שהחשש לטלטול    ערבהכבר אי
 חשש ולכ
    12,הללו

אצל   הולכת<לעיר דר� רה"ר, או    את החזרת<הלולב או הערבה למקדש אלא ג<    הבאת

  .<ד כיצד ליטלחכ< כדי שילמֵ

מה בכ� ששלוחי בית די
    :רש"י עונה על קושי שעלול לעלות על דברי הגמרא  למעשה,

הני< וכ", לא היה אפשר לכתוב  גי�א  מאיד�  ?לה, הרי אחרי< יכולי< להביא עוד  ביאי<מ

כדי  לא  ", משו< שבכ�מקיפי< ברה"רוהכ  מאשאלה של  תשובה  היה  יטלטלו  לכ
   .הני< 

וכוונתה ששלוחי בית די
 מביאי< זאת    "שלוחי בית די
 מייתי לה"אומרת בקיצור    ראהגמ

  מקיפי<, ולכ
 אי
 שו< חשש שיטלטלו ברה"ר.ההני< ועבור הכב

"לולב לכל מ�ור", שאינה תואמת את הלשו
   דייקועל כ�, התו�פות    נו��  
מהלשו

  
  מייתי "ע  כוצריכה לומר "לולב    הגמראלכאורה הייתה    בעוד  לה",  מייתי"שלוחי בית די

ו
 שבלולב  ו" מלמדת שדחיית השבת תלויה במחויבי< במצווה. כימ�ור  לכל"  הלשו
  13לה".

כול< מחויבי< ("לכל מ�ור"), אי אפשר שידחה את השבת משו< שלא כול< זריזי< ויודעי<  

 ערבה   דחייתמוב
 שג<    ממילא"ר.  כיצד ליטול לולב, וישנו חשש שמא יבואו לטלטלו ברה

 

ליכא למיגזר שמא יוציא ערבה מביתו להביאה לעזרה  הכי): "   כ� מפורש בתו�פות הרא"ש (ד"ה אי  .12

דשלוחי ב"ד מייתו לה מע"ש, וליכא למיגזר נמי שמא יקח הערבה ויל� אצל בקי ללמוד הברכה דאינו 

 מדבריו  מבואר  ." מצוה לכל אד< א� בכהני< וכהני< זריזי< ובקיאי< ה
 בברכות, כ
 נראה לי לפרש

, משו< שג<  < הני< זריזיושהרי אי
 די בכ� שהכ  ,אי
 חשש טלטולהללו    תנאי<שרק בצירו� שני ה

זריזות<   ,כנראה  .הני< מחו? למקדשוא< במקדש אי
 שבות, לא מצינו שהתירו אי�ורי דרבנ
 לכ

 ו בגמראתלויה בכ� שה< עובדי< כעת במקדש, א� מחו? למקדש עדיי
 שייכת גזרת רבה, ולכ
 אמר

  .בתשרב עששלוחי בית די
 מביאי< את הערבה מ

מנ< ולא אמרה את זה משו< שג< בלולב מצינו שהביאו אותו לפני שבת לבית המקדש. א   ראוהגמ  .13

כאשר שלוחי    :לפי הריטב"א אי
 ראיה מלשו
 זו, משו< שבאמת ההבדל הוא במי ממונה על המצווה

א�    ;בית די
 מביאי< את הערבות ה< ג< ממוני< על המצווה ומשגיחי< שלא יבואו לידי טלטול

כוונת המילי< "לולב לכל מ�ור", בהנגדה לערבה    לפי דבריו, זובלולב כל אחד אחראי על עצמו,  

בלולב  ג<   
לתק ומה שאמרו התו�פות שהיה אפשר  אותה.  די
 שמביאי<  בית    שמ�ורה לשלוחי 

די
, כבר אמרה הגמ בית  ידי שלוחי  זו לא    ראשיבוא על  ידי כ� באו לידי �כנה ולכ
 הצעה  שעל 

  מעשית לכאורה.
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 הכוהני< אלא ג< בכ� שרק    אותה  מביאי<  די
  בית  ששלוחי  בכ�   רק  תלויה  אינה  השבת  את

  .בה מחויבי<

 " אי הכי האידנא נמי לידחי "  ראהוצר� לפרש את המש� הגמ  , הרי שרש"יזהה�בר  לפי  

אלו  כאומרי<   ה<  וג<  שבת,  מערב   
די בית  שלוחי  יביאו  בימינו  רק שג<  כי  שיחבטו, 

  לו אי
 חשש טלטול. הלתנאי< השני התקיי< ב

  הני� היו נוטלי� את הערבהוקשיי� בשיטת רש"י ותו פות שרק כ. 3

ותו�פות רש"י  כלפיה  ש  ,בשיטת  נוטלי< את הערבורק  היו  כמה הני<  לכאורה  ישנ<  ה, 

י�  , התו�פות עצמ< מקשי< ב�ו� דבריה< על שיטה זו: "ומיהו קשה דפר קשיי<. ראשית

ויטלוה  לידחי  לפרש  דחק  ובקונטר�  מ�ורה,  לכל  ערבה  והאידנא  לידחי  נמי  האידנא 

שג<   –דחיית הערבה אז לנטילתה בימינו    רא הושוותהויחבטוה שלוחי ב"ד". כלומר בגמ

שה�יבה של דחיית השבת  מזה  ומוכח    –ישראלי< חייבי< בה ורצו שג< היא תדחה שבת  

  אותה, שהרי בימינו ג< ישראלי< נוטלי< אותה.  הני< נוטלי<ותלויה בכ� שרק כ אינה

שנית, לשיטת התו�פות שישראלי< לא נטלו כלל ערבה, לא מוב
 מדוע עושי< זכר  

  יו< ג< על ידי ישראלי<, כפי שהבינו התו�פות עצמ< וכנ"ל. כלמקדש 

ד"ה   מקו< אחר (מד ע"א, לכאורה ישנה �תירה בי
 התו�פות כא
 לתו�פות ב לב�ו�

שג< הישראלי< מחזיקי< ערבה א� לא מקיפי< את המזבח,   , כתבו התו�פותש<  ).אמר ליה

נוטלי<  הלוא  מחזיקי< ערבה.  אינ<  ואילו כא
 משמע שהישראלי< כלל   א< הישראלי< 

אזי לא מוב
 מדוע לא חוששי< בה לטלטול ברה"ר, שהרי ג< א< ה< לא מקיפי<    ,ערבה

   שיבואו לטלטל ברה"ר.י
 יש חשש יעד –בפועל 

  ביאור המהרש"א לדברי התו פות והקושי בו. 4

 בשבת באמת לפי אבא שאול    . לדבריו,את ה�תירה בתו�פות תיר? המהרש"א (מד ע"א)

ג< על  הני< היו נוטלי< אותה, א� בכל יו< ג< ישראל היו נוטלי< אותה בלא הקפה.ורק כ

    דבריו יש להעיר.

נראה    לאמ
 הגמרא    .שאול  אבא  לפי  רק  רי< אמורי<כי הדבשכתב    מהלגבי    ,ראשית

  ; המצוות ערב  נלמדת  שממנושאבא שאול וחכמי< נחלקו ג< בגדרי המצווה, אלא רק במקור  

 , פני<  כל  עלאותה.    נוטלי<אינ<  בשבת ישראלי<    ל הדעותולכאורה היה צרי� לומר שלכ 

 ותקנה,  במקדש  ערבה  ליטול  יו<  בכל  דאורייתא  מצווה   שישאנו למדי<  "א  המהרש  לפי


דבריו מיושבת   לפישה< זריזי<.    הני<ולכ  רק  שבת   דוחה  ערבה  נטילת  ומצוות,  להקיפו  דרבנ

  בשבת  רק  התו�פות  לפיהרי  שג< הקושיה מדוע אנו עושי< זכר למקדש ג< בישראלי<,  

  .אותה  נוטלי< היו הימי< בשאר א�, אותה נוטלי< היו לא ישראלי<

א לא  והמהרש"א  לפי דרכו צרי�  בו התו�פות  עלהתייח� לקושי שהמנ<  א�  עצמ<, 

הני< היו נוטלי< את הערבה בשבת, אזי ג< כשהציעה  ו
 שבזמ
 המקדש רק כוליישב שכיו
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נידחי"הגמרא     בו דחתהתה שערבה תדחה שבת באותו אופ
 שיכוונתה הי  "האידנא נמי 

ידי כ  –במקדש   בזה  ו על  מ
 הדוחק, כמו שכתבו  הני< או שלוחי בית די
. א� עדיי
 יש 

נראה שדוחק  .  יו<כיטלו ערבה  יפשטות לשו
 הגמרא היא שכול<  ש  וו
התו�פות בעצמ<, כי

לפי הצעתו, אנו נדרשי<   .זה מעלה קושי על עצ< חידושו של המהרש"א בדעת התו�פות

הגדרת מצוות ערבה היא (מפורשי< בגמרא    שאינ<במצוות ערבה    לגדרי< והבחנות רבות

ישראל  ;  הני< נוטלי< אותה, ובמש� כל השבוע ג< הישראלי< נוטלי< אותהושבשבת רק הכ

  קושיה זו.  אכ
 הקשהלהל
 דבריו יובאו הריטב"א ש ).הני< בהקפהורק בנטילה והכ

, כלל ערבה    נוטלי<אינ<  שבשבת ישראלי<    ,"אמהרשו של  חידוש  לפיכי    להעיר  יש  עוד

את המזבח, משו< שג< א<    מקיפי<  אינ<זו שישראלי< תמיד    ראמגמ  להוכיח  שאי
  הרי

נוטלי<   מקו< לגזור שמא יטלטלו את הערבות ברשות    היה  –ה< לא מקיפי< אלא רק 

 אי
   א�,  לישראלי<  מ�ורה  אינהערבה    בשבתלומר ש  יתהיה  ראכוונת הגמ  ,לשיטתוהרבי<,  

 בשבת יש די
 מיוחד שישראלי< לא נוטלי<   שהרי  –  חול  ביו<   ההנהגה  על  כלל  מלמד  זה

"ה והביאו<) ד  ,(ש<  במפורש  כותב"י  רשא� ש  ,כ
  א<בכלל ערבה ולא רק שאינ< מקיפי<.  

שישראלי< לא היו מקיפי<, אי
 זה נלמד באופ
 ישיר מהגמרא כא
 אלא מהמשנה בכלי<  

  כמו שכתבו התו�פות וכנ"ל. 

  זו וגיה פירוש הריטב"א והר"� ל. 5

מהקושיות הנ"ל על פירוש רש"י, ולכ
 ד"ה ופרקינ
) הקשה חלק    ,מג ע"ב�וכה  הריטב"א (

  אחרת: בדר� פירש את ה�וגיה 

והנכון דהכי קאמרינן ערבה שלוחי ב"ד מייתי לה מבעוד יום והיא מזומנת לכל  
אחריה לחזור  צריך  ואינו  למחר  ע"י    ,אדם  אותה  נוטלין  הם  שבמקדש  וכיון 

ודמי למאי דפרקינן לעיל    .תו לית בה משום גזירה דרבה  שלוחי ב"ד שהם זריזין
גבי לולב הא תקוני ליה רבנן בביתו א"נ לתקנתא דשופר שתוקעין אותו בב"ד  
לכל שיהא   דרבה משא"כ לולב שהוא מסור  גזירה  דליכא משום  אחר התקנה 

והשתא אתי שפיר מאי דאקשינן האידנא    .לולב משלו ויש בו משום גזירה דרבה
ומהא תלמוד דבזמן הזה ג"כ ע"י שלוחי ב"ד הוא זכר למקדש   .חו שבתנמי ליד

וזהו שנהגו עכשו שפרנסי הקהל מביאין אותה ביום ז' משל צבור ואין כל אחד  
  .מביא אותה לעצמו וזה נכון וברור

כלומר העובדה ששלוחי בית די
 מביאי< את הערבות לבית המקדש, גורמת לכ� שלא יהיה  

הערבה לטלטול  זריזי<  חששי<  שה<   
די בית  שלוחי  מידי  אותה  נוטלי<  שה<  משו<   ,

וישגיחו שלא יטלטלו אותה ברה"ר (ואולי ג< י�בירו לה< כיצד ליטול כ� שלא יצטרכו 

הגמ לחכ< שילמד<). מה שהציעה  כוונתה  כשג<    ראליל�  את השבת,  ערבה  יו< תדחה 
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ולכ
 נוהגי<   14, טלו<ששלוחי בית די
 יביאו את הערבות לבית הכנ�ת וישגיחו שלא יטל

עכשיו שהגבאי מביא את הערבות לבית הכנ�ת זכר למקדש. כעי
 זה כתב ג< הר"
 (כא  

  ד"ה גר�ינ
) בפירושו השני, לאחר שהביא את פירוש רש"י והקשה עליו:  ,ע"ב בדפי הרי"�

וכולן נוטלין ממה שהיו נותנין להן שלוחי ב"ד וכיון שהיו נוטלין אותה לפני ב"ד ולא  

שהיו   היו  בגבולין  ואפילו  דרבה  גזירה  משום  בה  לית  מביתו  אחד  כל  אותה  מביאין 

  .נוטלין אותה זכר למקדש היו שלוחין מביאין אותה דומיא דמקדש


כ רש"יעולה    ,א<  כשיטת   
להבי הכרח   
כ  ,לכאורה שאי ערבה  ושרק  נוטלי<  היו  הני< 

הגמרא    ,אדרבה  .בשבת להצעת  בפירושו  מ�וי<  דוחק  נידחיהאידנ "ישנו  נמי  וכמו   "א 

  שהעירו התו�פות בעצמ<. 

לולב "   רא, לשיטת הריטב"א והר"
 לכאורה פחות מוב
 מדוע נאמר בגמגי�א  מאיד�

, לכאורה  בלבד  הבאת הלולבי<  החשש הוא. א<  "כולי עלמא מייתי לה"ולא    "לכל מ�ור

  גזרו שלא ליטול לולב בשבת.  שבגינה בכ� היה צרי� לתלות את ה�יבה 

  ג� ישראלי� היו מקיפי� את המזבח  :אור זרועה. 

  . דברי האור־זרוע 1

  כול< מקיפי< את הבימה ע< הלולבי<: לפיו ש ,בימינוהמקובל אור זרוע תמה על המנהג ה

  במקדש הקפה והלא למקדש  זכר להקיף] נהגו [ ישראל  שעתה לי  ותימה
  לה,  מייתי  בית דין  שלוחי  ... 'ערבה  כדאמרינן: בכהנים  כי אם היתה  לא

דין  'שלוחי  י:"ופירש  לכל',  מסור  לולב שבת   לה  מייתו  בית   מערב 
 המזבח'.  את  בה  מקיפים  כהנים  אלא  אדם  לכל  מצוה  אינה  ולמחרת

]  הכהנים[  'והביאום   דקתני:  יוסף  רב  מינה   דאיתותב  בברייתא   ולקמן
 בערבה   לצאת  כדי   למזבח  אולם  בין  נכנס  היה  לא  ישראל  אבל  וזקפום',
 להקיף   ונכנסין   דוחקין  הן  אף  מומין  בעלי  'כהנים   י: "ופירש  שבלולב.
  ולמזבח   האולם  בין  יכנסו  שלא  להקיף  אפשר  ואי  בידם  וערבה  ברגליהן

 הא   פרק קמא'.  כלים  במסכת  כדאמרינן  לשם  ליכנס  אסורין  השנה  וכל
אם   מקיפין   היו   שלא   למדת  כן   ישראל,  ולא   הכהנים   כי  מאי    עתה  אם 
  מזבח  להקפת  זכר  אלא  אינה  שעתה  הקפה  הלא  ישראל,   מקיפין  טעמא

    (אור זרוע, הלכות סוכה, סימן שטו)  .במקדש

 

המאירי על אתר, אלא שבה�בר תחילת ה�וגיה "שלוחי בית די
 מייתי לה" הוא  דברי  מג<  משמע  כ�    .14

  .פותמ�ביר כרש"י ותו� 



ר דר�    מאי

188188188188 

הגמרא  לאור־זרוע מדברי  שרק    ,הוקשה  מוכח  שמה<  לעיל,  שהובא  רש"י  פירוש  לפי 

הוא  ו
 שהקפת הבימה בימינו אינה אלא זכר למקדש,  ומכי  .הני< היו מקיפי< את המזבחוהכ

  תמה מדוע ג< הישראלי< מקיפי<.

  זרוע:  ־לכ
 תיר? האור

  ישראל   כל   הקפה  סדר   כיצד   בשמעתין   בירושלמי  דאמר  למנהגנו  סמך  ומצאתי
  השמאלית   בידיהן  ואתרוגיהן  ימנית  בידיהן  לולביהן את  נוטלים  וקטנים גדולים

  למנהגינו  וסמך ראיה הרי. פעמים שבע מקיפין היום ואותו אחת הקפה ומקיפין
  (שם)  מקיפין.   היו  וישראל בישראל הקפה שהיתה

כל ישראל היו מקיפי< את המזבח, ובכ� מתור?  לפיו ש חז"ל דברי מקור באפוא מצא הוא 

  כול< מקיפי< את המזבח.כש –המנהג שבימינו 

  : כתב האור־זרועשלנו  ראעל הקושיות מהגמ

  שהיתה ]  סבירא להו [  תרוייהו   אלא  דידן   וגמרא  ירושלמי   פליגי  דלא  בעיני   ונראה
  הראיה  והיא  ומקיפין.  ולמזבח  האולם  בין  נכנסין  ישראל  והיו  בישראל  הקפה
  האולם   בין  השנה  כל   ליכנס  שאסור  זה  לענין   הוא   זר  מום  בעל  דכהן   ל,"מרשב

  משום   מומין   בעלי  כהנים   דנקט  והאי  הקפה.  מצות   בעבור  מותר  עתה  ולמזבח 
  נקט   דוקא  ולאו  כולה,  השנה  כל  שם  ליכנס  אסורין  שהן  כלים  במסכת  שנוין  שהם
  אסירי   נמי  דאינהו  ראש  פרועי  למימר  מצי  הוה  דהוא הדין  ותדע  מום.  בעל  כהן
  הוא הדין   אלא  כהן   נקט   דוקא  לאו   ישראל   לענין  נמי  וכן  מום   בעל   דוקא  לאו  אלא

  (שם)  .  ]ישראל[

מותר בי
 האול< ולמזבח, ג< לזרי<  אל  ה
 בעל מו< להיכנ�  וו
 שר"ל התיר לכוכלומר כי

,
שג<  ש<  כ(אי
 הבדל ביניה< לעניי
 אי�ור הכני�ה בי
 האול< ולמזבח  משו< ש  לעשות כ

  . )הני< פרועי ראש א�ורי< ואעפ"כ לא הזכיר< התנאוכ

  :  האור־זרוע עוד כתב

  וישראלים   כהנים  והביאום  לפרש  יש  וזקפום  והביאום  בברייתא  דקתני  והא
 מצות  היתה  ולמחר  מערב שבת.  לה  מייתו  בית דין  דשלוחי  נמי  והיינו  וזקפום,

  למגזר   ליכא  בה  מתעסקים  בית דין  ושלוחי  הואיל  ומכל מקום   בישראל   גם  הקפה
  (שם)  דרבה.   משום

ל נעשה על פי  וו
 שהכו, וכיאותהזוקפי<  מביאי< ערבה וג< הישראלי< היו  לדבריו אפוא  

 ,
  לא היה חשש טלטול.שלוחי בית די

תרצב,    ימני<כתבו ג< הראבי"ה (�  ,שהתב�� על הירושלמי הנ"ל  ר־זרועכדברי האו

  " ירושלמי"פו) שהביא את ה   ימ
רכא), וכ� משמע בתניא רבתי (�ימ
  תרצט) והרוקח (�

  . <כל ישראל היו מקיפילפיו ש
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  המנהג משק# את מה שהיה בזמ� הבית . 2

לכאורה ג< א< בזמ
 הבית רק   .מהמנהג רועז־ראול< לכאורה יש לעיי
 בקושייתו של האו

ועוד    – שג< ישראלי< יקיפו  בכ�  אי
 חשש    ,שאי
 מזבחככיו<  הרי שמקיפי<,    היו  הני<והכ

  –הני< מרובי< כמו במקדש  ולא בכל מקו< יש כשהרי    ,הני< יקיפוותכ
 שרק הכישלא י

  ולכ
 תיקנו שכול< מקיפי<. 

,  המקדש  בזמ
  שהיה  מה  את  בהכרח  משק�  כיו<הבי
 שהמנהג    שהאור־זרוע  נראה

בזאת הוא מתב�� על דברי ראשוני< אחרי< שהתאימו את    15.למקדש  זכר  שהוא  משו<

את דברי   האור־זרוע, הביא  האמורי<  הדברי<  מ
  לעילהמנהג היו< לדי
 שהיה בזמ
 הבית.  


 (הובא ריב ), וכ
 את דברי  קכא  ימ
רכז; שו"ת רש"י, �  ימ
(�ידור רש"י, �  16רש"י בתשובה "

בזמ
    ג<   כי  בלולב  שמקיפי<  כיו<  מהמנהג   שלמדו),  ב, א,  ד  רק"י, �וכה, פאשרבהגהות  


 הורה  ריבעל כ�,    נו�� שהיו מקיפי< בערבה.    שאמר   כמי  ושלאהבית היו מקיפי< בלולב,  "

שבזמ
 הבית היו מקיפי< רק ע<    כיוו
,  הבימה  את  מקי�  אינושאי
 לו אתרוג ולולב    מי  כי

כיו< אמור להתאי< בדיוק למה שהיה  המנהגלדעת<   כימבואר  מדבריה<ארבעת המיני<. 

  
א< בזמ
   מקיפי<  הישראלי<  ג<  מדוע  הקשה  –  לדבריה<  המש�כ  –  האור־זרועפע<, ולכ

  .הקיפו והני<הבית רק הכ

ה�יבה המהותית לכ� שהמנהג כיו< אמור לשק� את מה שהיו עושי< פע<,    ,לכאורה

(�וכה מא ע"א), ובמקו< אחר (ש<   "זכר למקדש"הוא משו< שנטילת לולב כל שבעה היא  

 

על תקנות זכר    ("זכר למקדש")  אורי רדמ
  התפר�< מאמרו של הרב  (תש�"ז),  יג  ,במעלי
 בקודש  .15

ה  .למקדש למקדש  ימ�קנתו  זכר  שתקנות  היחיד לבעיקר    קשורותיתה  על  ג<  המוטלות  מצוות 

דווקא אינ< שייכי< למקדש  וחפצי המצווה  (�וכה מא ע"א)  :במקדש  ימי<  לולב שבעה   ;נטילת 

לדבריו,  (פ�חי< קטו ע"א).  כריכת מצה ומרור בליל פ�ח    ;נטילת ערבה בהושענא רבא (ש< מד ע"א)

עבודת יו< כיפור, ני�ו� המי<, ועוד.    – מ�יבה זו לא עשו זכר למקדש במצוות אחרות שה
 ציבוריות  

זכר  "התיבה בימינו היא    את דברי הרמב"< (יובאו לקמ
) שהקפת  הרב רדמ
   בהמש� דבריו הביא 

מצווה זו זכר ג< בימינו. א�  ולכ
 עושי< ל   <, וה�ביר שלדעת הרמב"< כל ישראל היו מקיפי " למקדש

הכ  ,לדעת רש"י מקיפי<  הני<ורק  בהערה    היו   
עיי (א�  זכר למקדש  לכ�   
לתק ולכ
 לא אמורי< 

 ,)617–606(�פר הקהל, עמ'    "תקנות זכר למקדש , "מנ< במאמרו של הרב יהודה עמיחיוהבאה). א

לימוד   :זכר למקדש ג< בדברי< שלא כל יחיד היה נוהג בזמ
 המקדש  <כמה מנהגי< ותקנות שה  צוינו

פ זה, אמירת  בלילה  גדול שהיה ער   
לכה זכר  הכיפורי<  יו<  והנחת המנורה   ,טו< הקטורתיבליל 

  בחנוכה בבית הכנ�ת בכותל דרו<. 

ל,  הני< היו מקיפי< את המזבח וכנ"ומנ< על הראיה מרש"י לכאורה יש להעיר שלשיטתו רק כ וא  .16

לא ראה הכרח גמור להתאי< את המנהג  כלומר הוא  ובכל זאת היו< ג< ישראלי< מקיפי< את הבימה,  

יו< תוא< לזמ
 הבית, משו< שבמה  כהוא הוכיח שהמנהג    גי�א  בימינו למה שהיה בזמ
 הבית. מאיד� 

  הני< שלא בכל ווכגו
 בהקפת כ –שאפשר אנו ודאי רוצי< לעשות זכר למקדש, א� במה שאי אפשר 

לק ח  ,עושי< זכר למקדש באופ
 מדויק. וב�פר האורה (מבית מדרשו של רש"יאיננו    –מקו< ישנ<  

צח) מפורש שהקפת הבימה בימינו היא זכר למקדש: "הקפה שאנו מקיפי< עתה התיבה זכר   ימ
�  ,א

."
  להקפת המזבח, ולכ� עבדינ
 דר� ימי
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תה צריכה לדחות שבת כמו במקדש, אלא שמ�יבות שונות י מג ע"ב) מבואר שג< ערבה הי

ג< בימינו ניטול ערבה שבעה ימי< אפשרות שהכ
 הועלתה ש< (מד ע"א)    .אי
 הדבר כ�

יש  כמו שהיו עושי< במקדש, א� למ�קנה עושי< זכר למקדש רק ביו< השביעי. מכל זה  

  זכר למקדש צריכי< להיות תואמי< למה שהיה בזמ
 הבית.   ה<המנהגי< שכי  ללמוד

עצ< מנהג ג) לעניי
  ע"כ� למד ג< בעל העיטור מכל הגמרות הללו (�ו� הל' לולב, צג  

  הקפת הבימה ז' פעמי< ביו< הושענא רבא:  ת הבימה ובפרט לעניי
 הקפ

מדקא מותבי' בגמרא גבי ערבה האידנא נמי לידחו שביעי של ערבה דאיקלע 
והוא מנהג נביאים כדאמרן אבל    בשבת ש"מ יום ז' של חול מקיפין כמנהגינו 

  הרי למדנו מן הגמרא משחרב ביהמ"ק   ..בשאר הימים לא היו מקיפין בערבה.
היו מקיפין כל ז' בלולב. וביום ז' בערבה כמנהג. ואעפ"י שלא מצינו בגמרא ז"פ  

  הקפה בשביעי כיון שבמקדש עושין במדינה עושין. 

   כי� באופ� עקרוני שזרי� יכלו להקי#השר' יוחנ�   בורהאו"ז . 3

�מ� על דעת ר"ל שמתיר לבעלי מומי< להקי� את המזבח, ולמד   רועזר־ האו  ראינו כילעיל  

הלוא   –מדברי ר"ל    זאת האור־זרועמכ� שג< זרי< יכולי< להקי�. לכאורה קשה כיצד למד  

הני< כשרי< היו נכנ�י< להקי� או לזקו� את ותכ
 שרק כיר' יוחנ
 דחה את דבריו ואמר שי

  הערבה.

הני< ור' יוחנ
 לא חלק על עצ< הרעיו
 שכ  ולומר כי לדעתו  נראה ליישב את דבריו

יכולי< להיכנ� בי
 האול< ולמזבח א< יש צור� בכ�, אלא רק טע
   או זרי<  <בעלי מומי

שא<   רועזר־את. מכ� הבי
 האוזהני< כשרי< יכולי< לעשות  וו
 שכושכא
 אי
 צור� בכ� כי

כל ישראל להקי� ע< לולב, אז ה< יוכלו להיכנ� בי
 האול<    לעמצווה    כילהלכה נוקטי<  

  ולמזבח. 

  ירושלמי או מדרש?. 4

  מצויי< למנהגנו מהירושלמי, שהרי דברי< אלו אינ<    רועזר־יש לעיי
 ג< ב�מ� שהביא האו 

הרבה גאוני<   . יתר על כ
,מדרש שוחר טובבאלא רק בילקוט שמעוני ושלפנינו בירושלמי  

ב�  ראשוני<ו הזכיר  וגיהשע�קו  הללו  ולא  הירושלמי  דברי    ימ
(�"ה  הראבי  מלבד,  את 

 מ
 (�י  רבתיתניא    ובעלש�ט)    ימ
שבלי הלקט (�  )רכא  ימ
(�, הרוקח  האור־זרוע  )תרצב

   .פו)

וא�   ,)9  רההע  ,תרצב  מ
�י,  נרדמי<  מקיצי(מהד'  המהדיר של הראבי"ה  ג<  העיר  כ�  

הו�י� להקשות שכל הראשוני< שמביאי< את מנהג ישראל כיו< להקי� את הבימה, לא 

עוד העיר שמירושלמי זה משמע שהמנהג הוא להקי�   בירושלמי.  המנהג  מזכירי< שמקור

נחלקו    
וכ או בערבה  ישנה מחלוקת הא< מקיפי< בלולב  את הבימה בלולב, א� בבבלי 

 בעוד לפי ירושלמי זה אי
 �פק בדבר.   –או בערבה    הראשוני< הא< בימינו מקיפי< בלולב
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תו�פת מאוחרת לירושלמי המבו��ת   ואשקטע ירושלמי זה ה  המהדיר  במ�קנת דבריו נקט

  :מזמור יז פ�קה ה, ומזמור כו פ�קה ה –על עיבוד של שני קטעי< שוני< במדרש תהלי<  

והשני   ;ר על הקפהאחד דיבר על כ� שכל ישראל נוטלי< לולבי< ואתרוגי< ולא דיב  קטע

דיבר על ההקפה שהיתה בזמ
 הבית ועל כ� שהיו< מקיפי< את הבימה זכר למקדש, א� לא  

  כתב שבזמ
 הבית היו ג< ישראל מקיפי<. 

צעד   זה   
ב�פרי  כהמהדיר  בעניי המופיעי<  הירושלמי  שציטוטי  מקו<,  בכל  שיטתו 

 17. אלא תו�פות מאוחרותראשוני אשכנז ואינ< בירושלמי שלפנינו, אינ< חלק מהירושלמי  

לחשוב   אות<  שהטעה  משובש,  ירושלמי  טופ�  הגיע  אשכנז  ראשוני  לידי  לדבריו, 

שהתו�פות שבו ה< חלק מגו� הירושלמי ולכ
 ה< מצטטי< אותו בציו
 המקו< בירושלמי  

מנ< לפני שנבח
 את דברי המהדיר כא
 לגופ<, וא  18.ומתייח�י< אליו כירושלמי לכל דבר

מקו< לפקפק בשיטה זו של המהדיר, וקשה לקבל שברוב ככל המקומות  יש להעיר שיש  

שהראבי"ה מצטט נו�ח ירושלמי השונה מהנו�ח שלפניו, דווקא הנו�ח שלו הוא המשובש  

 

– 273וביצר (נדפ� בקוב? נטועי< כ, עמ'  במאמר שהקדיש במיוחד לנושא כתב המהדיר אביגדור אפט  .17

): "אני טוע
 את הטענה הבאה: המובאות מהירושלמי שמובאות אצל הראשוני< ואינ
 בטק�ט 280

שלפנינו מעול< לא היו בירושלמי (מלבד מ�פר קט
 של יוצאי דופ
), אלא שהיה קיי< חיבור מ�וי< 

עמי< רבות, ומאיד� גי�א, נ�פחו  שב�י�ו היה טק�ט מהירושלמי. מחד גי�א, טק�ט זה קוצר פ

אליו תו�פות רבות מתו� הבבלי ומחיבורי< אגדתיי< והלכתיי<, בעיקר מ�פרות הגאוני<. טק�ט 

זה של הירושלמי, שכדי להבחי
 בינו ובי
 הירושלמי המקורי אני מכנה אותו 'קוב? ירושלמי' או '�פר 

למי". ג< במבואו הנרחב ל�פר ראבי"ה,  ירושלמי', הוא המקור העיקרי של המובאות המיוח�ות לירוש

בי
 השאר רשימת �פרי<   זו. במבואו כלל אפטוביצר  התייח� אפטוביצר בשני עמודי< להשערה 

וביניה< מנה את '�פר ירושלמי'. וכ� כתב על �פר זה (מבוא   שבה< השתמש הראבי"ה בחיבורו, 

ו את הירושלמי שבאו בו הו�פות ): "�פר ירושלמי. ש< זה יצרתי אני לי לכנות ב276עמ'    ,לראבי"ה 

רבות מ
 הבבלי ומ�פרות הגאוני< וממקורות אחרי<. וההו�פות היו מ�ודרות לפי ענייניה
 במקומות 

 
בירושלמי, בציו בירושלמי. ולכ
 מביאי< הראשוני< מאמרי הירושלמי שאינ< לפנינו  המתאימי< 

  המ�כת והפרק וההלכה".  

  ו'�פר   ,'אשכנזי  יד  כתב  ירושלמי"'זו�מ
, הטוע
 בשני מאמרי< (  יעקבבימינו, התפר�מו ממצאיו של    .18

ירושלמי  "   ];תשנ"ו[�ה    ,תרבי?,  "ירושלמי'  חידת    –שרידי   
פתרו לקראת  אשכנזי:  �פר  'כת"י 

בכריכות �פרי< ]ד"תשנ[  12  ,יד  על  קוב?,  "' ירושלמי זה  ירושלמי  ) שמצא את שרידיו של טופ� 

ושנו�ח< של השרידי< הללו מתאי< במקומות רבי< לנו�ח הירושלמי שהיה לפני ראשוני    –באירופה  

  אשכנז ואינו נמצא לפנינו.
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וחלקו על גישתו    20, חוקרי< שהתייח�ו לנושאמ
 הגדולי ישראל ומשנ<  י  19.ושלנו המשובח

 

הירושלמי   .19 ציטוטי  וריבוי  הירושלמי,  בתלמוד  הראבי"ה  של  הרבה  בקיאותו  את   
לציי יש  ראשית 

,  על כ�  רו ביח� לשאר הראשוני< שבדר� כלל פחות מצטטי< את הירושלמי נו��שמובאי< ב�פ


  ימ
א, ברכות, �לק  ח  ,ראבי"ה  :הראבי"ה החזיק ככל הנראה כמה טופ�י כת"י של הירושלמי (עיי

ירושלי<["לד   מישיבת  הבא  ירושלמי  ב�פר  נמצא   
�לק  ח  ש<,;  "]וכ עמ'    ימ
ב,   256תקמט, 

 ש<,;  "]והכי מ�יי< בירושלמי מדוייק["תיד    ימ
, פ�חי<, �ש<;  "]צאבירושלמי יש
 בשפירא נמ["

ויש [", פ�חי<, �ימ
 תקכה  ש< ;  "]ובירושלמי שלי אינו כתוב כ
  ...ובירושלמי אחר כתוב["�ימ
 תמד  

�ימ
    ,חלק גש<,  ;  "]ובירושלמי אחר מצאתי["תקנד    ימ
, מגילה, �ש<;  "]�פרי ירושלמי שכתוב בו

),  "] ומיהו יש ירושלמי שכתוב בו["תענית, �ימ
 תתפב  ש<,; "]בירושלמי אחר בדקתי שוב ["תשמח 

לראות שלע   
נית אנו.  ימינו  ועד  הראשוני<  מימות  לה  דומה   
שאי תופעה  מדקדק  יוזו  הוא  תי< 

ומשווה בי
 כמה נו�חאות של ירושלמי, מכריע בי
 נו�חי<, ומתייח� בבביקורתיות לנו�ח שעמד 

וכמדומה שח�רו
 ה�ופר ["ב, �ימ
 תקלד  לק  ח  ,ני ראשוני< אחרי< (עיי
 בדברי הראבי"הלפניו או בפ

 יודע  ואיני["תתנו    מ
�י  תענית  ,ש<;  "]והלשו
 מגומג<   ירושלמי...["תתלז    ימ
ג, �לק  , חש<;  "]הוא

ר"]כלל   ליישבו  יכול  איני  כי  בירושלמי   הוא  �ופר   טעות  א<  האלפ�י  וב�פר["תת�א    �ימ
  ש<,, 

תרפג    מ
�י  ,לולב  ב,לק  ח  ,ש< ;  "]שכתבתי  כמו  והוא   ש<   ועיינתי,  בשיבוש  הירושלמי  כתוב)  פ�ק (

"]
לפני   ).]שלנו'  בירושלמי  נמצא  לא]  יל�[וא  תנינ
  ומתמ מרובה  בזהירות  לנהוג  עלינו  לפיכ�, 

< שקובעי< שבפני הראבי"ה עמד ירושלמי משובש, מבלי שהוא עצמו ש< לב לכ�. כאמור, ג< א

נ�כי< לטענה שהיה לראבי"ה טופ� משובש של ירושלמי אחד, לא נית
 לקבוע שהוא לא הגיה אותו  

שבה< אכ
 שוקעו פירושי    יתכ
 שנית
 להצביע על מקומות מ�וימי<י  מנו�חי< אחרי< שהיו בידו.

  גאוני< או תו�פות, א� אי
 לומר ככלל שבכל מקו< שהראבי"ה מצטט ירושלמי שאינו לפנינו, מקורו 

ירושלמי"ב אות" �פר  בכל  דקדקנית  עבודה  נדרשת  שלע  <.  ידיעה  תו�  נוכל יהמקומות,  לא  תי< 

להכריע הא< מקורו של הראבי"ה בנו�ח קדו< ומשובח שהיה בידיו, או בתו�פת מאוחרת ששוקעה  

  בירושלמי שהיה לפניו.

בינה  .20 (אמרי  כתב  בהרחבה  לנושא  שהתייח�  חיות  ב  ,המהר"?   
אנו   , �ימ כרח�  "ובעל  ה):  אות 

הקדמוני<   לפני  בכתב  שהיה  כמו  בשלימות  אינו  לפנינו  אשר  הירושלמי  כי  להחליט  מוכרחי< 

 
והמדפי�י< הראשוני< אשר הדפי�ו את ש"� ירושלמי מעלו מעל במלאכת ה' והח�ירו הרבה מ

הי< (עמ' יד).    הכת"י, או כת"י ח�ר נזדמ
 לה<". כדבריו כתב ג< רבי יצחק מרגליות, ב�פרו מעוז

ג< ב�פר אהבת ציו
 וירושלי<, לר' דב בער רטנר, שעניינו ליקוט נו�חאות הראשוני< בירושלמי  

כתב (בהקדמה ל�פר): "והנה הכת"י היותר של< מהירושלמי היה לפני הראבי"ה ז"ל, שהוא הביא 

ננו, הרב דוד  מאמרי< רבי< מהירושלמי שלא היו לפני הראשוני< בזמנו". ג< מהדיר ראבי"ה ב
 זמ

): "ואי
 תימא 12דבליצקי, התייח� בהרחבה לנושא במבוא לירושלמי שבהוצאתו, וכ� כתב (עמ'  

ש�פרי הירושלמי שבידי הקדמוני< יש לשונות הח�רי< בירושלמי שבידינו, כי למדפי�י הירושלמי  

ולא נמצא בויניציאה [שממנו כל מהדורות הירושלמי שבידינו] היה כת"י אחד בלבד שהוא משובש  

עד היו< בידינו שו< כת"י אחר להשואה ולהגהה... ובודאי בזמ
 הקדמוני< היו כת"י נו�פי< לא ראי  

זה כראי זה. משו< הכי יכולי< אנו לקבוע ללא הי�ו�: לרבותינו הראשוני< היה נו�ח אחר ושל<  

דמי<, והביא יותר של תלמוד ירושלמי". בהמש� דבריו התייח� לטענות המהדיר של הוצ' מקיצי נר

.
  טענות משלו כנגד
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  והדבר נתו
 במחלוקת עד ימינו אנו., 21של המהדיר שג< לה ה�כימו כמה חוקרי< 

  והראבי"ה מתאי� למדרשי התהלי� רועזר־פני האו ל עמדהא� הנו ח ש. 5

על מנת לבחו
 הא< אכ
 הנו�ח של האור־זרוע והראבי"ה לקוח מעיבוד של שני מדרשי 

  תהלי<, נציג שוב את הנו�ח שלה< בירושלמי כפי שהוא מופיע באור זרוע. 

אותו היו< מקיפי
 את המזבח שבע  ): "�וכה פרק ד הלכה ג(  לפנינו בירושלמי כתוב

  ". זכר ליריחו :פעמי<. א"ר אחא

זרוע מצטט בנידו
 שלנו שלוש פעמי< את הירושלמי, ובכל פע< הוא מביא קטע  ־האור

זרוע בירושלמי היה ־מצירו� שלושת הקטעי< עולה שנו�ח האור  .אחר שאינו נמצא לפנינו

  :דלהל
כ

חא זכר ליריחו. וכן  אם מקיפין את המזבח שבע פעמים א"ר אותו היו :ירושלמי
מפורש ע"י דוד מלך ישראל ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' ארחץ  
בנקיון כפי במקח ולא בגזל ואסובבה את מזבחך ה' כדתנינן בכל יום מקיפין את  

אחת.  פעם  את    המזבח  נוטלים  וקטנים  גדולים  ישראל  כל  הקפה  סדר  כיצד 
ן בידיהן ימנית ואתרוגיהן בידיהן השמאלית ומקיפין הקפה אחת ואותו  לולביה

ניחא בזמן שיש מזבח ובזמן הזה חזן הכנסת עומד    היום מקיפין שבע פעמים.
  . כמלאך האלקים וס"ת בזרועו והעם מקיפין אותו דוגמת מזבח

.  ע רוז ר־במדרש תהלי< ישנ< שני מקומות שמובאת לשו
 דומה בחלקה למופיע בדברי האו

  פ�קה ה:   ,האחד הוא מזמור יזהמקו< 

כיון שהגיע יום טוב הראשון של חג, וכל ישראל גדולים וקטנים נוטלין לולביהם  
וכיון   בדין,  נוצחין  שישראל  יודעין  הכל  מיד  בשמאלם,  ואתרוגיהם  בימינם, 

וחזן הכנסת    שהגיע יום הושענא רבה, נוטלין ערבי נחל, ומקיפין שבע הקפות,
והעם מקיפין אותו דוגמת המזבח,  עומד כמלאך   וספר תורה בזרועו,  אלהים, 

שכך שנו רבותינו בכל יום היו מקיפין את המזבח, ואומרים אנא ה' הושיעה נא,  
אנא ה' הצליחה נא, וביום השביעי היו מקיפין שבע פעמים, וכן מפורש על ידי  

לים כו  דוד מלך ישראל, שנאמר ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' (תה
    .ו), ומיד מלאכי השרת שמחים, ואומרים נצחו ישראל נצחו ישראל

  פ�קה ה:   ,מזמור כוהמקו< השני הוא 

את    ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'. כי האי דתנן בכל יום היו מקיפין 
המזבח [פעם אחת ואומרים אנא ה' הושיעה נא], ובמה היו מקיפין אותו, בלולב  

  .  והדס וערבה בימין, ואתרוג בשמאל

 

עמ'    ,�פר ב  ,שנה א  ,הרב שאול ליברמ
 (הירושלמי כפשוטו, עמ' כה), יעקב נחו< אפשטיי
, (תרבי?  .21

  ).389, וש< עמ' 28הערה  ,43עמ'  ,חלק א ,), ל' גינזבורג (גנזי שכטר37
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והאו הראבי"ה  שלפני  הירושלמי  שנו�ח   
טוע ממדרש    רועזר־ המהדיר  בתחילתו  מורכב 

המילי<   עד  כו,  מזמור  פע< אחת"תהלי<  את המזבח   
כמה "מקיפי נכתבו   
מכ ולאחר   ,

הלשו
  ,מכא
 ואיל� .ובמה היו מקיפי
"במקו< המילי<  "כיצד �דר ההקפה"ת קישור: מילו

שבע  "עד המילי<    "כל ישראל גדולי< וקטני<"מהמילי<    –שייכת למדרש תהלי< מזמור יז  

 ". ניחא בזמ
 שיש מזבח ובזמ
 הזה"שוב ישנה תו�פת של מילות קישור:  אחריה  ו  –  "פעמי<


עד המילי<   "חז
 הכנ�ת "מדרש תהלי< מזמור כז, מהמילי<   חוזרי< לנו�ח של ,לאחר מכ

  ."דוגמת המזבח"

הלולב    ,לשיטת המהדיר לקיחת  עצ<  רק על  יז מדבר בתחילתו  מזמור  המדרש של 

מדבר על ההקפות בזמ
 הבית,   כומזמור  ואילו המדרש של    22, שנעשית על ידי כל ישראל

. מהצירו� של שני המדרשי< יחד, ומהעיבוד שלה< <ובו לא מוזכר שכל ישראל היו מקיפי

הקישור   מילות  ההקפה"ע<  �דר  היו  "כיצד  ישראל  שכל  בירושלמי  נאמר  כאילו  עולה   ,

  מקיפי< את המזבח.

  אי� הכרח שנו ח הירושלמי שלפני הראבי"ה מקורו בעיבוד . 6

לפני הראבי"ה מקורו בעיבוד מצוי היה  אורה אי
 הכרח לומר שנו�ח הירושלמי שכלמנ<  וא

 ני< שבשני המדרשי< נמצא ג< בילקוט שמעוני יחיבור שני העני  אכ
של שני מדרשי<. ו

  , שמחברו חי לאחר זמ
 הראבי"ה, וכ� כתוב ש<:  (תהלי<, רמז תשג)

היו מקיפין את   יום  ה', כדתנינן בכל  המזבח פעם אחת, ואסובבה את מזבחך 
וכיצד הוא סדר ההקפה כל ישראל גדולים וקטנים נוטלים את לולביהם בידיהם 
מקיפין   היו  היום  ואותו  אחת,  ומקיפין  בידיהם השמאלית  ואתרוגיהם  הימנית 
שבע פעמים. אמר ר' חייא זכר ליריחו, הא תינח בזמן שיש מזבח, בזמן הזה חזן  

  .  , והעם מקיפין אותו דוגמת מזבחהכנסת עומד כמלאך האלהים וס"ת בזרועו

 (א� ילקוט שמעוני לקח את הדברי< מאותו ירושלמי שעמד לפני הראבי"ה    בעלתכ
 שיי

, ובכל אופ
 )בילקוט שמעוני יש ציטוטי< מ�פר ירושלמי שאינו לפנינוכי  שלא ידוע לנו  

  הוא התייח� לזה כמקור תנאי לכל דבר.

וב תרצב,   
(ב�ימ  
ציי עצמו  הראבי"ה  נו�ח  כי  תרצט)    ימ
�ו�  �ג<   
בי  
דמיו יש 

הירושלמי לבי
 מדרש שוחר טוב (מדרש תהלי<), וא� על פי כ
 לא העלה על דעתו שמקור 

   הירושלמי הוא בשוחר טוב.

לכאורה שישנו �מ�   עולה  יז)  (מזמור  עצמו  ג< מדברי מדרש תהלי<  פני<,  כל  על 

את המנהג    הוא מציי
 .  "מקדשזכר ל"למנהג כל ישראל בימינו להקי� את הבימה שהוא  

די
 המשנה שהיו  "דוגמת המזבח"בימינו להקי� את הבימה   ומיד לאחר מכ
 מביא את   ,

 


 הזה ולא בזמ
 הבית.לטעו
 שמדרש זה מדבר ג< על ההקפות א� בזמ  יותר  מדויק  ,לאמיתו של דבר   .22  
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שג< בזמ
  כלומר  זרוע,  ־יתכ
 א� להבי
 מכ� כדברי האורי מקיפי< את המזבח בכל יו<.  

  הבית היו כל ישראל מקיפי< את המזבח ולכ
 ג< אנו מקיפי< את הבימה.  

, אי
 הכרח שנוצר כא
 שינוי מכוונת "עיבוד"  כי לפנינולכ
, ג< א< נקבל את הטענה  

לפנינו. ממילא מופיע  כפי שהוא  מופיעי<    ,המדרש  היו  ג<  שהדברי<  בכ�  קושי   
אי ג< 

, אלא על כתיבה בלשו
 "עיבוד מאוחר"בירושלמי שלפני ראשוני אשכנז, כי לא מדובר על  

זרוע ממדרש ־
, יש לנו לכל הפחות ראיה ו�מ� לדברי האוראחרת של אותו רעיו
. בכל אופ

  את המזבח.  <תהלי<, שממנו נראה שג< ישראל היו מקיפי

  במקדש  ההקפהב מיכות לדי� מובא יו� להקי# כהמנהג  :רמב"� ויראי�ו. 

1 �  . דברי הרמב"� והיראי

    כג) כתב:, �וכה ולולב זהל' הרמב"< (

ח בלולביהן בידיהן פעם אחת ואומרין אנא  בכל יום ויום היו מקיפין את המזב
שבע  המזבח  את  מקיפין  השביעי  וביום  נא,  הושיעה  ה'  אנא  נא,  הושיעה  ה' 
הכנסת   בית  באמצע  תיבה  להניח  המקומות  בכל  ישראל  נהגו  וכבר  פעמים, 

  ומקיפין אותה בכל יום כדרך שהיו מקיפין את המזבח זכר למקדש. 

 – ישראלי< היו מקיפי
 את המזבח. מ�תימת דבריו  לא התבאר די הצור� הא< ג<  בדבריו  

, א� אי
 בדבר <נראה לכאורה שג< ישראלי< היו מקיפי  –ומהמנהג שמביא ב�מיכות לכ�  

  הכרח. 

  ): �ימ
 תכב( שכתב יראי<כ� נראה ג< מדברי ה

וצריך להקיף בכל יום את הארון או דבר אחר זכר להקפת המזבח דתנן בפ' לולב  
מקיפין את המזבח פעם אחת ואומר אנא ה' הושיעה נא ר"י  וערבה בכל יום היו 

אומר אני והוא הושיעה נא ומיפלגי אמוראי במה מקיפין בלולב או בערבה ולא  
  ף.  אין היק –ידעינן הלכתא כמאן [הלכך] אם אין לולב 

הוא   במקדש,  ג<  המזבח  הקפת  של   
לדי ב�מיכות   
הארו את  להקי�  המנהג  את  הביא 

ישראלי< היו מקיפי<. עוד מבואר מדבריו שהמנהג אמור להיות תוא<   ובפשטות נראה שג<

הנ"ל, ומי שאי
 לו לולב אינו מקי�   רועזר־שהתבאר בדברי האו  פילדי
 שהיה בזמ
 הבית, וכ

  א< ישראלי< מקיפי< היו<, הדבר מלמדנו שג< בעבר היו מקיפי
 וכנ"ל.  ,לפי זה .ג< כיו<

  להיכנ  בי� האול� ולמזבח  �תא לבעלי מומילשיטת הרמב"� ישנו אי ור דאוריי. 2

א� בדברי הרמב"< ב�פר המצוות (ל"ת �"ט) מבואר שלשיטתו יש אי�ור דאורייתא לבעלי 

ופרועי ראש להיכנ� בי
 האול< ולמזבח, ולכאורה לא ברור לפי זה כיצד רצה ר"ל    <מומי

וכ
 לא ברור מדוע   <להתיר כני�ת בעלי מומי בי
 האול< למזבח לצור� נטילת הערבה, 

  המנהג כיו< שג< ישראלי< מקיפי< א< בזמ
 הבית היה אי�ור לישראל להקי�. 
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  הרמב"
 על אתר חלק על הרמב"< וכתב:   ואכ

ומה ששנינו במסכת כלים שאין נכנסין מבין האולם ולמזבח, מעלה מדבריהם.  
כדי לצאת    23וכבר אמרו בגמר סוכה כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח

בערבה. שהתירו להם איסור כניסה שלדבריהם משום מצות הערבה. וכן לתקון  
  אחרון שלערובין". הבניין נכנסין לשם אפילו לווים וישראלים כמו שנתפרש ב

שמח (ל"ת �ט) כתבו ליישב שעשה  ־א�תר (על השגות הרמב"
 ש<) והלב־מנ< המגילתוא

�וכה מד    ,של ערבה דוחה לא תעשה של כני�ה למזבח, א� כבר כתבו האחרוני< (ערו� לנר

הלכה  כ
  ל"ת קפג) לדחות את דבריה<, ש  ,פערלא ל�פר המצוות לר�"ג  ר"יביאור    ;ע"א


ועוד שעשה דוחה ל"ת רק כאשר    24,דינה כמצוות עשה שדוחה לא תעשה  למשה מ�יני אי

הדבר כתוב במפורש בתורה, ומצוות ערבה אינה מפורשת בתורה (לדעת חכמי<) אלא היא 

  הלכה למשה מ�יני.

קיי< בי
 האול< ולמזבח אל האי�ור להיכנ�  ,לפי הרמב"<כי תיר?  )ש<(לנר ־ ערו�ה

הרמב"<  על תירו? זה מ
 העובדה שרק שלא לצור�, א� לצור� אי
 אי�ור. א� לכאורה קשה  

ה
 לא עשה וא) שאפילו א< הכ  וכתב בהלכותיו (ביאת מקדש ו,  25תנאי זה, דבר מלא הזכיר  

ג< א< עשה עבודה לוקה, והרי כאשר עושה עבודה זה יכול כלומר    ; הוא לוקה  –עבודה  

  ואעפ"כ הוא לוקה, וצ"ע.  "צור�"להיחשב 

  הני� ולכאורה שהתירו לישראל להיכנ  לעזרת כ נראהמדברי הרמב"� על ערבה . 3

הני< על מנת לקחת ואמנ<, לכאורה מדברי הרמב"< נראה שישראל היו נכנ�י< לעזרת כ

ולמחר זוקפי
 אותה על  לולב ז, כב): "הל'  ות ערבה בשבת (כ� כתב על מצוכ
  ערבות, ש

 

לכאורה משמע מדבריו שהוא פו�ק כריש לקיש, שהתיר לבעלי מומי< להיכנ� בי
 האול< ולמזבח,    .23

  זרוע.־ואולי לא �בר שר' יוחנ
 חולק עליו, וכפי שהתבאר לעיל בדעת האור

ייתא  אמנ< הרמב"
 בהשגותיו ל�פר המצוות (שורש ב) הוכיח שהלכה למשה מ�יני דינה כעשה דאור   .24

א) אמרו במדיר אד< את בנו בנזיר ואמר ר' יוחנ
 הלכה  ע"ובמ�כת נזיר (כט  הדוחה לא תעשה: "

היא בנזיר ואתמר עלה בשלמא לר' יוחנ
 דאמר הלכה היא בנזיר להכי מגלח ועביד הקפה אלא לר' 

 
יו�י בר' חנינא דאמר כדי לחנכו במצות אמאי קא עביד הקפה קא �בר הקפת כל הראש מדרבנ

חנו� דרבנ
 ואתי דרבנ
 ודחי דרבנ
. הנה מכא
 שההלכה מדאורייתא ואתי עשה דאורייתא ודחי לא  ו

מנ< הדרת בנו היא הלכה  וואולי יש ליישב את דברי האחרוני< בכ� שא  ." תעשה המפורש בתורה

מצווה מדאורייתא ולכ
 היא יכולה לדחות את הקפת הראש.   א למשה מ�יני, א� עצ< הנזירות הי

  ,ההלכה למשה מ�יני מלמדת אותנו שיש לאב תוק� להדיר את בנו, ולאחר שלמדנו זאתכלומר,  

  נחשבת הנזירות של הב
 כמצוות עשה לכל דבר ועניי
 ולכ
 היא דוחה את אי�ור הקפת הראש. 

דברי הרמב"< היא: "וכל זמ
 שיכנ� אחד מה< מ
 המזבח �ו�  מנ< במהדורת פרנקל הגר�ה ב ווא  .25

א� כבר העירו    ;אינו עובר על אי�ור  – , ומשמע מזה שא< נכנ� לעבודה  "ה לוקה ולפני< שלא לעבוד

נאמר   ובמקור הערבי  לעבודה"ש< שב�פר הבתי<  הרב " אפילו שלא  במהדורת  הגר�ה  היא   
וכ  ,

  קאפח, וכ
 במהדורת הרב העליר ל�פר המצוות הביא גר�ה זו בהערותיו.
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מ
 הדברי< ".  ונוטלי
 אותה כדר� שעושי
 בכל יו<  ובאי� הע� ולוקחי� ממנה גבי המזבח  

הני< וניגשי< עד המזבח על  ומוכח שהיו ישראל באי< ברגליה< ונכנ�י< לעזרת כהללו  

  אמות של עזרת ישראל. מנת לקחת את הערבה, ולא היו מוגבלי< להישאר רק בי"א 

והייתי �בור דהאי ובאי
 הע< (הלכה כב) כתב בתחילת דבריו: "  על אתר  רבנו מנוח

" ובהמש� חשב  ר"ל באי
 עד מקו< מחיצת
 והכהני< היו מביאי
 אותה לה< ונוטלי
 אותה

(
נכנ�י< בי
  לפיה<  ש  , לדחות את דבריו בגלל דברי רי"? גיאת (שיובאו לקמ ישראלי< 

  כתב:  בח להקפת המזבח, א� למ�קנההאול< ולמז

ומשום הכי מסתבר כסברתינו הקדומה שלא כסברת הריא"ג ואפשר לומר דדוקא  
בטלה לה מצות    בהקפת מזבח קא שרי ליכנס שם דהא לא אפשר בלאו הכי דא"כ 

הקפה אבל בנטילת ערבה משם שהנטילה ההיא אינה המצוה עצמה ויכול לקיים  
    .מצות ערבה בלא נטילתה משם כגון ע"י כהן כדכתבינן לעיל

נוקטי< שהקפת המזבח היכי    עולה  מדבריו בלולב, ומצוות ערבה היא רק על ידי    אא< 

הני< כדי לקחת את הערבה,  ו ת כנטילה, אי
 ראיה מדברי הרמב"< שישראלי< נכנ�ו לעזר

כ אושהרי  הערבה.  את  לה<  לתת  יכולי<  היא שהע< והני<  הרמב"<   
לשו פשטות  מנ< 

  תכ
 לפרש כדברי רבנו מנוח.יעצמ< באי< ולוקחי<, א� בהחלט י

הני<  וכלי< מוכח שהיה מותר לישראל להיכנ� לפעמי< לעזרת כמ�כת  מהמשנה ב  אכ
ו

שת ממנה שאי
 ישראל נכנ�י< לש< אלא בשעת צרכיה< עזרת הכהני< מקודח): "  (כלי< א,

יתכ
 להבי
  ילהיכנ� לש<, ו  לישראל   היה מותר  "בשעת צרכיה< "".  ל�מיכה לשחיטה לתנופה

  ,א� לפי דברי רבנו מנוח אי
 הכרח בכ�  .של ישראל  "צרכיה<"שג< לקיחת הערבה היא  

שבה הוזכר האי�ור   , אההני< יכולי< להביא לה<. עוד יש לשי< לב שבמשנה הבו
 שהכוכיו

  26". בשעת צרכיה<"בי
 האול< למזבח, לא נאמר שהוא מותר אל להיכנ� 

  יכולי� להיכנ  עד ההיכל  היו ישראל כימוכח  קורות שמה�כמה מז. 

  ישראל נכנ�י< אפילו עד ההיכל. בה< היו  ש  כי פעמי<מנ< מכמה מקומות אפשר להוכיח  וא

תנו רבנ
: הכל נכנ�י
 בהיכל לבנות לתק
 ע"א) מובאת ברייתא: " בגמרא בעירובי
 (קה  א.

נכנ�י
 לוי<, אי
 ש< לוי<   –ולהוציא את הטומאה, ומצוה בכהני<. א< אי
 ש< כהני< 

 

מיהו נראה לי דא�  "  אות נט):  ,מידות (פרק ב, יכי
 ישראל כתב בפירושו למ�כת  ־מנ< התפארתוא  .26

על גב דהמשנה ש< לא הזכירה רק �מיכה ותנופה, הוא הדי
 כל שהיה צור� היו ישראל מותרי<  

וכותל   בית החליפות   
לבי נמשכי
 מש<  מישראל,  עזרה מלאה  ברגלי< כשהיתה  דהרי  לבוא ש<, 

הוכחנו ב�יעתא דשמי'  אות ח): "ש<,  וד (". וכתב עהעזרה, ומש< לי"א אמה שאחורי בית הכפורת

  ".ד�מיכה ותנופה לאו דוקא, אלא כל שלצור� היה ישראל רשאי ליל� עד ההיכל ו�ביב לו בכל מקו<
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ישראלי<  –  
מותרי<    ."נכנ�י שישראלי<  הנ"ל,  בהשגתו   
הרמב" הוכיח  זו  מגמרא 

   לצור�. ,להיכנ� אפילו להיכל

מר רב יהודה אמר רב: בשעה שישראל עולי
 לרגל  : "אמובא  גמרא ביומא (כא ע"א)ב  ב.

ונמשכי
 אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת רווחי<.  ".  עומדי
 צפופי
, ומשתחוי< 

רב   תפילה מדברי  לצור�  ולמזבח  האול<   
בי ג<  להיכנ�  יכולי<  ישראל  שהיו  מוכח 

  27.והשתחוויה, וא� מאחורי בית הכפורת

ע"ב)    ג. (כז  במנחות  כשנכנ�י<  הגמרא  ארבעי<  מלקות  לוקי<  שבו  מצב  על  מדברת 

כולו   להיכל   
ממחיצת לפני<  שנכנ�ו  "וטהורי<  במקדש:  הא�ורי<    – למקומות 

בארבעי<". השטמ"ק כתב על כ�: "פירש הקונטר� מקו< דרי�ת רגלי הכהני< דהיינו 

י"א אמה, ולא נהירא דהא לא הוי אלא מעלה מדרבנ
, שהרי בשחיטת הפ�ח נתמלאת 

העזרה כלה אנשי<, וכ
 זקני ירושלי< �ובבי< את המזבח ולולביה< בידיה<, וכ
    כל

  
לקמ
 מגביהי
 את השולח
 ואומר לה< ראו חיבתכ< לפני המקו< וכו' ואמר ר' שמשו

קמפרש   דפרושי  מדבריו    –מקוצי  ההיכל".  דהיינו   
ממחיצת לפני<  שנכנ�ו  טהורי< 

כנ� ג< בי
 האול< ולמזבח, ו"לפני<  מבואר כי לדעתו מותר לפעמי< לישראלי< להי

  ממחיצת
" שעליו דיברה הגמרא היינו דווקא ההיכל. 

   .בי
 האול< ולמזבחאל ישראלי< נכנ�ו  כי כמה פ�וקי< אפשר להבי
 מג< 

'  ה  מזבח   [שלמה] לפני  יג): "ויעמד–ו, יב  ב־הימי<־בתפילת שלמה נאמר (דברי  .א

 ... העזרה  בתו�  ויתנהו  נחושת  כיור  שלמה   עשה  כי  כפיו.  ויפרוש  ישראל  קהל  כל  נגד

השמימה". מקומו    כפיו  ויפרוש  ישראל  קהל  כל  נגד  ברכיו  על  ויבר�  עליו  ויעמוד

  כל   ומתפלל "נגדעומד ש<  של הכיור הוא בי
 האול< ולמזבח, והנה ש< שלמה  

אפשר להבי
 מכ� שבמקרי< ישראל" שבאו בהמוניה< וממלאי< את העזרה.   קהל

  מ�וימי< הותרה הכני�ה בי
 האול< והמזבח. 

ויעמד את כל הע< ואיש שלחו בידו מכת�  ): ", יכג ש<בהמלכת יואש נאמר (ג<   .ב

יהוידע    ."הבית הימנית עד כת� הבית השמאלית למזבח ולבית על המל� �ביב

  28.< בי
 האול< ולמזבח, בגלל הצור� לשמור על המל�את הע< ג אפוא העמיד

 

שהיו ישראל נדחקי< בצדדי העזרה ומגיעי< ג< מצדדיו של    פירש  ד"ה ונמשכי
)  ,ש< (מנ< רש"י  וא  .27

 ורי"? גיאת שיובאדברי  י
 האול< והמזבח. א� בהאול< ובית החליפות וכ
 מאחורי ההיכל, א� לא ב

  בי
 האול< ולמזבח.אל זו שג< ישראלי< נכנ�י<  �וגיהלמד מכי הוא לקמ
 מפורש 

נו��ימנ<  וא  .28 יותר מהאי�ור.  כ�,    יתכ
 שהצור� לשמור על המל� חזק  אי
 הכרח שהע< אינו  על 

הני< ה�רי< למשמעתו  ו
 שהיו אלו הכתכיכל אלו שהוזעקו להג
 ולשמור ויהיינו    "כל הע< "  .הני<והכ

.
  של יהוידע הכה
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  בי� האול� והמזבח מקיפי�היו ישראל  ג� :רי"� גיאתח. 

ונכנ�י< אל בי
 האול<  מקיפי< את המזבח    היו  ישראל  כי ג<רי"? גיאת נוקט במפורש  

  : והמזבח

בין האולם ולמזבח ודאי אין להם לכנס לעבודה    כי אין לישראל ליכנס   29ודאמר גאון 

ושלא בשעת מצוה אבל בעונת מצוה הותרו לכנס ונכנסין והתם אמרינן אמר רב יהודה 

אמר רב כשהיו ישראל עולין לרגל אף על פי שנמשכין י"א אמה אחורי הכפורת עומדין 

ול הכפורת  בית  אחורי  ולהכנס  להמשך  והותרו  רווחין  [ומשתחוין]  מן צפופין  פנים 

[בעונת]  ולמזבח  האולם  בין  נמי  להקיף  נמי  הותרו  ולדביר  ולהיכל  ולאולם  המזבח 

  קנה)  'עמ ,הלכות לולב ,(הלכות רי"ץ גיאת  מצוה. 

מותר לישראלי< להיכנ� בי
 לפיו  ש  ,התב�� על המקור הנ"לכי הוא  מבואר  מדבריו  

  ."הועונת מצו"האול< ולמזבח להשתחוויה, וממילא הוא הדי
 ג< לשאר 

�לא היו מקיפי: רב שרירא גאו� ור"י מיגאשט.  �  בפועל אלא רק עומדי

  . דברי רב שרירא גאו� ורי"י מיגאש 1

  את דברי רב שרירא גאו
 שכתב:  רי"? גיאת בתחילת דבריו הזכיר

כי מנהג בבל שמהלכין סביבות התיבה בכל יום ג' פעמים אלא שאין זו הקפה  
מזבח לא היה בה הלוך סביביו אלא עמידה  שהיו מקיפין את המזבח כי הקפת ה

באולם הם עומדים סביביו וראיה לדבר שהרי ישראל היו מקיפין ולא היה להם  
    (שם)  . להכנס בין האולם ולמזבח

והקפת הבימה שאנו   ;הקפת המזבח נעשתה בעמידה ולא בהילו�  :חידוש גדולעולה  מדבריו  

שאת    א�יו< אינה זכר להקפת המזבח, ולכ
 נוהגי< בבבל להקי� שלוש פעמי<  כעושי<  

  המזבח היו מקיפי< פע< אחת. 

  הדברי< מפורשי< יותר בדברי הר"י מיגאש:  

וששאלת הא דתנן בסוכה (מ"ה ע"א) בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם אחת  
ולמזבח  ואותו היום שבע פעמים וקשה לך היאך מקיפין אותו והא בין אול ם 

    מקום הכהנים הוא ואין רשות לישראל ליכנס לשם.

האי מקיפין דקתני במתני' לאו הקפה בהלוך היא כמו שאנו עושים היום    :תשובה
שאנו מקיפין ס"ת בהושענא בהילוך סביבותיה אלא הקפה בעמידה היא כי ההיא 

כמ ועומדין  הכהנים  היו  מקיפין  ע"א)  (כה  בראשונה  בפרק  ביומא  ין  דגרסינן 
כופליאר ומקשינן הכהנים היו עומדים סביב למזבח בינו לבין האולם וישראל  
עומדים מצדו למזבח שבצפונו עד צדו האחר שבדרומו והיו בכל יום מקיפין  

 

29.  .
  הכוונה לרב שרירא גאו
, שאת דבריו הוא מביא בתחילת התשובה ש<, ויובאו דבריו לקמ
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אותו פעם אחת ואותו היום שהוא יום ערבה היו מקיפין אותו ז' פעמים שהיו  
ומדים סביבותיו פעם  עומדים סביבותיו ואח"כ הולכים להם וחוזרים ומקיפין וע

שניה והולכים להם וחוזרים אח"כ ועומדין ומקיפין פעם שלישית וכן חמשית  
  )  סימן מג ,שו"ת הר"י מיגאש(   וכן ששית וכן שביעית על הסדר הזה.

המזבח בבני אד<.   הקפתבעצ<    התקיימהבהליכה אלא    נעשתהלא    הקפת המזבח  ,לשיטתו

הני< היו עומדי< בי
 האול< וג< לפרש שהכאפשר  ר"י מיגאש כי  בהמש� התשובה כתב  

, א� הפירוש הראשו
  אליו  ולמזבח, וישראל היו הולכי< רק בשטח שמותר לה< להיכנ� 

  מקורו בגאוני<. 

  קשיי� בשיטה זו. 2

ראשית, ראשוני< רבי<  אכ
, בשיטת< של רב שרירא גאו
 ור"י מיגאש ישנ< כמה קשיי<.  

רש"י בתשובה, הרמב"<,   . כ� כתבוזכר למזבח  הואיו<  כנקטו במפורש שמנהג הקפת המזבח  

האור גיאת  רי"?  היראי<,  וזה ־העיטור,  תהלי<,  במדרש  מפורש  ג<  והדבר  ועוד,  זרוע 

  לא כדברי רב שרירא הנ"ל. שלכאורה 

אורה כמה קשיי<. הר"י  כעמידה �ביב המזבח יש לכ  "הקפה"שנית, בעצ< הבנת המושג  

הפי�  דינו של אלא מ – לא בהליכהו –בעמידה מיגאש הביא מקור נו�� שבו נזכרת הקפה 

  ): א "כה עהמוזכר בגמרא ביומא (

במערבה.  יושב  וזקן  במזרחה,  פייס  היתה,  גדולה  בסילקי  כמין  הגזית  לשכת 
והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של    והכהנים מוקפין ועומדין כמין בכוליאר

    ."אחד מהן, ויודעין שממנו פייס מתחיל

בי
 המקרי< שהרי בפי� באמת אי
 שו< עניי
 להקי� בהליכה את    הבחי
א� לכאורה יש ל

, ויש הבדל  "מקיפי
"ולא    "מוקפי
"נוקטת היא    רא, הלשו
 שהגמעל כ�  לשכת הגזית. נו��

היא    "מוקפי
אילו "בפשטות הליכה ב�יבוב, ו  משמעo  "מקיפי
"המילה    :מהותי בי
 המילי<

  תיאור מציאות של אנשי< המקיפי< מקו< מ�וי<.  

הקפות המזבח ה
 'זכר ליריחו' מוכח לכאורה שמדובר בהקפה    המלמד כיג< מהירושלמי  

ג< מהמנהג, שראשוני< רבי< הביאו כזכר   מ�ביב לעיר.  הלכובהליכה ממש, שהרי ביריחו  

ובשו< מקו< לא מצאנו שנוהגי< לעמוד �ביב    ;דש, מוכח שמקיפי< בהליכהלמה שהיה במק

  הבימה מבלי להקי�. 

הקשה על הפירוש עוד  יריחו, ומעשה  רי"? גיאת (ש<) הקשה ג< הוא את הקושיה מ

  שאי
 זה לשו
 הקפה.   –שביו< השביעי היו הולכי< וחוזרי< 

מי    כי יש  כג) הביא  הלכה  , ז  פרק  ,ולולב  ו�וכה  שופר  (הלכות  ג< ב�פר שרשי הי"<

נכנ�י< בי
    <שהקשה על שיטה זו מהמחלוקת בי
 ר' יוחנ
 לריש לקיש הא< בעלי מומי

זוהאול< ולמזבח  א< לא כ
,   .מוכח שהיו מקיפי< בהליכה ולא רק בעמידה  . ממחלוקת 
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לעמוד ה<  הני< בעלי מומי< יעמדו בי
 האול< ולמזבח הרי יכולי<  ור"ל שכ  �בורמדוע  

עיי
 ש< כיצד תיר? קושיה זו, ואי
 כא
 המקו< להארי� בדבריו כי ארוכי< (במקו< אחר  

  . )המה

  
שכתב הרב ישראל אריאל שליט"א במחזור המקדש לחג ה�וכות,    מה   אתג<  יש לציי

להמוכי   תנועה  לאפשר  מנת  על  מציאותית  ה�וכות, מבחינה  בחג  בעזרה  הנמצאי<  ני< 

מ�תבר שההקפה נעשתה בהליכה מעגלית כאשר המ�יימי< את ההקפה יוצאי< דר� אחד 

  30.השערי< ואחרי< נכנ�י< במקומ<

   יכו�י. 

�וכה נאמר שהיו מקיפי< את המזבח בכל יו< פע< אחת, וביו< השביעי  מ�כת  במשנה ב

  ע< הלולב או ע< הערבה.  ההתבצע ישנה מחלוקת הא< ההקפה ראשבע פעמי<. כבר בגמ

והא<    שאלה הא< ג< ישראלי< היו מקיפי< את המזבחבמאמר זה ביקשתי לע�וק ב

ישנו דיו
    ית הגמראכבר ב�וגיראינו כי כבר    הותר לה< להיכנ� אל בי
 האול< והמזבח.

בי
 האול< ולמזבח בשביל מצוות ערבה, ולפי  אל  הני< בעלי מומי< להיכנ�  והא< מותר לכ

שאכ
 בעלי מומי< א�ורי< להיכנ� לש<, וממילא ג< לזרי< עולה מדיו
 זה    פותש"י ותו�ר

לשיטת<, מצוות ערבה מתקיימת בנטילה על ידי כל ישראל, וההקפה היא  א�ור להיכנ�.  

  �וג של "שיירי מצווה" שמתקיימת רק על ידי הכוהני<. 

< בעלי מומי< נכנ�י<  הניושכמ�קנת ר' יוחנ
 היא  נראה שאומנ<, ב�וגיית הירושלמי  

א� מובאת בירושלמי ברייתא שמפרשת את  בי
 האול< ולמזבח בשביל מצוות ערבה.  אל  

  המשנה ג< על בעלי מומי<.

נו��   ידי  מקור  והאומהירושלמי מובא על  גר�ת<  רוע.זר־הראבי"ה  בירושלמי לפי   , 

לפני שאר    עמדירושלמי זה לא  מקור  מנ<  ומפורש שג< ישראלי< היו מקיפי< את המזבח. א

המדרש נראה שאכ
 במקור  א� ג<    ;יתכ
 שמקורו בחיבור של שני מדרשי< יחדיהראשוני<, ו

  יש קשר בי
 מנהג ישראל להקי� את הבימה בימינו לבי
 מה שהיו עושי< בזמ
 הבית. 

ליטול לולב בשבת  שמחמתה אי
 העו�קת בגזירה �וגיה רלבנטית נו�פת היא ה�וגיה 

הני< ורק הככי    ובאופ
 שאפשר להבי
 ממנפירשו �וגיה זו    . רש"י ותו�פותטלטולמחשש  

 

ישא  .30 ההקפה  ול<  כשנגמרה  הא<   
מהמקדש  ,לעיי יוצאי<  היו    ,לכאורה  .היו  הרמב"<  שיטת  לפי 

הני< היו מקיפי< את המזבח בערבות עוד לפני  ושהכ  –יוצאי< כי זה ב�ו�, א� לפי שיטת רש"י  

במאמרו של הרב אורי רדמ
,    עיי
  כשנגמרה ההקפה.  לא היו יוצאי< מהעזרה  יאז  – ני�ו� המי<  

  .47(תשע"ב), עמ'  כד ,מעלי
 בקודש "נטילת לולב במקדש",
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  �וגיהא� הריטב"א והר"
 דחו את הכרח< להבי
 כ� מ  ;היו מקיפי< את המזבח בלולב וערבה

  זו.

שנכנ�ו בהקפה   ,הני<ולמעשה, הראשוני< נחלקו הא< ההקפה נעשתה רק על ידי הכ

בכני�ה לזרי<, או שמא הותר לישראלי< להיכנ�   ג< לשטח שבי
 האול< ולמזבח הא�ור

וכ
   ,בי
 האול< ולמזבח לצור� כ� וג< ה< השתתפו בהקפה. רב שרירא גאו
, ר"י מיגאש

בי
 האול< והמזבח, א� רי"?  אל  הני< היו נכנ�י<  ורש"י ותו�פות ב�וגיה, נקטו שרק הכ

מדברי את המזבח.    נקטו שג< ישראלי< היו מקיפי<והשטמ"ק  זרוע  ־גיאת, ראבי"ה האור

  הרמב"< והיראי< לא ברור לחלוטי
 מה �ברו ב�וגיה זו. 

בהשגותיו   
הרמב" המצוות,  לפי  נכנ�ו  וכ  ל�פר  מומי<  בעלי  האול<  אל  הני<   
בי

  ישראלי<.  נ< שלולמזבח, א� לא התבאר בשיטתו מה די

בי
 האול< והמזבח נקטו שההקפה  אל  חלק מהראשוני< האו�רי< לישראל להיכנ�  

ולכאורה יש קשיי< רבי< בשיטה זו כפי שכבר הקשו עליה   ;בעמידה ולא בהליכה  הנעשת

  הראשוני< והאחרוני<.  

מבחינת האי�ור להיכנ� בי
 האול< ולמזבח, אי�ור שהוא דאורייתא לשיטת הרמב"<, 

תכ
 יראינו שמכמה מקורות נראה שהותר לישראל להיכנ� לש< לצרכי< מ�וימי<, ולפיכ� י 

  להיכנ� ג< לצור� הקפת המזבח.שהיה מותר לה< 

 , המצדדי< להתיר לישראלי< להקי� את המזבח הביאו כראיה לשיטת< את המנהג כיו<

יו< תיקנו  כיתכ
 שמשו< שינראה שאי
 זו ראיה מוכרחת,  אכ
,    .שכול< מקיפי< את המזבח

הני< המעטי<  וכהרק  ש  לא ייתכ
הני<.  וזכר למקדש א� תיקנו זאת לכל הקהל ולא רק לכ

תי< אי
 ישהרי ג< הישראלי< מותרי< לעשות כ
, ועוד שלע  , להקי�יצטרכו  שבבית הכנ�ת  

  הני< בבית הכנ�ת ותתבטל ההקפה.  וכלל כ

  יהי רצו
 שנזכה במהרה להתקיימות הפ�וק "ארח? בנקיו
 כפי וא�ובבה את מזבח� ה'".
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  אופ�בעז 

  בירור אור� האמה הלכתית -אמה של קודש 

  (ני � תש"פ)  הרב אלקנה ליאור, מהדורה ראשונית 

  עמ'  276בהוצאת המחבר, 

על ה�תירה בי
 שיעורי הנפח הלכתיי< ובי
 שיעורי האור� ההלכתיי< נשתברו קולמו�י<. 

מידות הנפח ומידות האור� בי�וד
 ה
 שתי מערכות מידות עצמאיות. שיעורי הנפח נקבעו  

לכאורה לפי המידה הי�ודית והטבעית של הביצה וממנה נגזרו מידות מו�כמות של הלוג,  

ות הביצי< שה
 מכילות; ואילו שיעורי האור� נקבעו לפי מידות  ה�אה והאיפה וכו' לפי כמ

טבעיות של אברי גו� האד< (אגודל, טפח ואמה) ומה
 נגזרו שאר מידות האור� המו�כמות  

  המיל והפר�ה וכו'.   –

מ�ורת מידות הנפח הועברה ע"י הגאוני< על ידי תרגומ
 למשקל המי< אשר ה
 מכילות 

< הערבי (הדינר והדירה<) ומשקלי< אלו תורגמו ע"י פו�קי  במשקלי< שהיו מקובלי< בעול

  1אשכנז למשקלי< המקובלי< במקומ<. 

נמצאת בהלכות מקווה,   -הנפח והאור�    –נקודת ההשקה בי
 שתי שיטות המדידה  

 – �אה, ובמידות האור�    40  –ששיעורו נמ�ר לנו ע"י חז"ל בשתי צורות: במידות הנפח  

  אמה על אמה ברו< שלוש אמות. 

שנה) התגלתה �תירה בי
 שתי צורות המדידה והתברר    600-כבר בימי התשב"? (לפני כ

ור� מתקבלת כמות גדולה יותר מפי  שכאשר מודדי< את שיעור המקווה על פי מידות הא

שניי< מזו המתקבלת על פי מידות הנפח. מאז נחלקו גדולי ישראל נחלקו כיצד להכריע  

ב�תירה זו בדרכי< שונות. הני�יו
 לקבוע מערכת מידות תואמת למידות הנפח ולמידות 

)   "מ  48האור�, על פי מידות בנות זמננו, קיבע מחלוקת זו כ"שיטת הגר"ח נאה" (אמה בת  


). הגר"ח נאה תפ� לעיקר את מידות הנפח משו< ששיעור
   "מ 60איש" (-ו"שיטת החזו

), ומה
 גזר וחישב 2נמ�ר לנו בצורה ברורה (במשקל מדויק שלא השתנה במרוצת הדורות 

 

ה�פר בחרנו להנגיש את תוכנו של ה�פר ואת ה�וגיות הנידונות בו בצורה כללית,    ב�קירת  :הבהרה   *

-למי שאינו מצוי בה
, מבלי להיכנ� לפרטי< ולחישובי< מורכבי<. וכדרכ< של דברי< ייתכנו אי

  דיוקי<.

מידות האור�, לעומת
, לא היו זקוקות לתרגו< משו< שה
 מתייח�ות לאברי הגו�, ואעפ"כ בשל   .1

לקבוע מיהו אד< בינוני ואת אופ
 המדידה, תרג< הרמב"< (הל' �"ת ט, ט) את מידת האגודל    הקושי

  למידת רוחב ז' שעורי< דחוקות, שה
 אור� שתי שעורי< מרווחות.

גר<, והגר"ח נאה הניח שהוא לא השתנה    3.2משקל הדרה< הטורקי שבו השתמש הגר"ח נאה הוא    .2

פי חקר המטבעות, שהדרה< המצרי שבו השתמש הרמב"< היה מאז הראשוני<. אול< היו< ידוע על  

גר<, ובהתאמה יש לתק
 את כל שיעורי הנפח. (על פי חשבו
 זה   2.83ומשקלו היה    15%-קט
 בכ
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איש ביכר את מידות האור� על פי מדידת רוחב האגודל,  -את מידות האור�, ואילו החזו

דות הי�ודיות שנקבעו בתורה, ועל פיה
 חישב את מידות הנפח. משו< שראה בה
 את המי

על פי הגר"ח נאה, ה�תירה בי
 שיטות המדידה נובעת מאובד
 המ�ורת על אופ
 מדידת  

יחידות האור�, ואילו החזו"א (ע"פ הצל"ח) יישב את ה�תירה בכ� ששיעורי הנפח התקטנו 

  במהל� השני<.

רה שבי
 שיעורי הנפח לשיעורי האור�, היא הנחת הי�וד של כל הפו�קי< שדנו ב�תי

ה�תמית שמוזכרת בתורה ובחז"ל ביח� לשיעורי< הלכתיי< היא אמה בת שישה    שה"אמה"

טפחי< (המכונה "אמה בינונית"), וכפי שנפ�ק בשו"ע, זאת למרות שבכמה מקומות מוזכרת  

וה שנמ�רו  בחז"ל אמה נו�פת קטנה יותר, בת חמישה טפחי<. ומכיוו
 שג< מידות המקו

לנו ע"י חז"ל ה
 מידות הלכתיות, השתמשו הפו�קי< בחישוביה< את שיעור המקווה על  

  פי אמה בת שישה טפחי<. 

עמ')   116מארי� הרב אלקנה ליאור ומוכיח בהרחבה (על פני    בחלקו הראשו� של ה פר

ת על �מ� כמה ראשוני< (המאירי והראב"
) שג' אמות גובה המקווה ה
 אמות קטנות, בנו

כמו כ
 מבאר   3חמישה טפחי<, אמה המכונה "אמת זרוע", ואינה "האמה" ההלכתית הרגילה.

המחבר בהרחבה ומוכיח שהחלוקה המקובלת של האמה לשישה טפחי<, כשכל טפח רוחבו 

ארבע אצבעות, קיימת ג< ב"אמת הזרוע", וכש< שהיו אמות שונות בגודל
 כ� חז"ל עשו 

וקטני<   גדולי<  בטפחי<  ו"אגודל  שימוש  בעוביו"  ("אגודל  וצרות  רחבות  ובאצבעות 

). את כל זה טורח המחבר לבאר בלשו
 הרמב"< בכל מקורותיו בנושא ומ�קנתו  4בזכרותו" 

שהרמב"< נוקט כראב"
 וכמאירי. לכ
 לא ראו ראשוני< אלו כל �תירה בי
 שיעורי האור� 

(הפער בי
    20%-� בכמשו< שמבחינה מתמטית הקטנת שיעורי האורובי
 שיעורי הנפח,  

. רעיו
 זה מובא לראשונה  בשיעורי הנפח  60%-טפחי<) יוצרת הקטנה של כ  6-טפחי< ל  5

הורחב  והוא  תורה',  של  ומשקלות  'מידות  שליט"א,  ויי�  הרב  של  ב�פרו   
הראב" בש< 

 

, ואת כל שיעורי האור� הנגזרי< מכ� 10%-בכ  השטחשיעורי  יש לתק
 ולהקטי
 בהתאמה ג< את כל  

אלא שיש לדו
 מהי הגדרתה של אמה     "מ  45.7, וא< כ
, גודל האמה הוא  5%-יש לתק
 ולהקטי
 בכ

  זו: בת חמישה או בת שישה).

זאת על �מ� י�וד שכתב ה�טייפלר ב�פרו 'שיעורי
 של תורה' (ג, יג), שעיקר ההלכה למשה מ�יני    .3

�אה), ומידות האור� (אמה על אמה ברו<   40המקווה נאמרה בשיעורי הנפח (שנאמרה לגבי שיעור  

3   
אמות) הנ
 שיעור מציאותי (של גובה גו� האד<), ולפיכ� נקטה הגמרא בה
 אמות הזרוע, שאורכ

גו� האד<, ושליש מגובה כתפיו, ובאמצעות
 מו�בר היטב שיעור המקווה. וע"פ הרשב"א   כרוחב 

  מקרא ב�ת< "אמה".והרד"ק אמה זו מכונה ב

נו�פת שבה מוזכר שגופו של אד< שלוש אמות (בעירובי
 מח ע"א, לגבי    המחבר מוכיח מ�וגיה 

"מקומו של אד< ארבע אמות") שא� ש< לפי המאירי הכוונה לשלוש אמות בנות חמישה טפחי<  

  המגיעות עד לכתפיו.

רביעית הנגזר משיעור מקווה    ואלו ה
 האצבעות המוזכרות בגמרא (פ�חי< קט ע"א) לגבי שיעור  .4

  אצבעות), וכפי שעולה מדברי הראב"
. 2.7(אצבעיי< על אצבעיי< ברו< 
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בגיליו
 זה במאמרו של הרב זלמ
 קור
 שליט"א, אשר הוכיח זאת מתיאור הי< של שלמה 

  . המוזכר בגמרא

זה    
רעיו ובבי�ו�  בהיק�  נו�פת  דר�  פריצת  מהווה  ליאור  אלקנה  הרב  של  �פרו 

בתרשימי<   דבריו  את  מלווה  המחבר  הראשוני<.  ובפירושי  השונות  הגמרא  ב�וגיות 

המ�ייעי< להבנת החישובי<, וא� ער� ני�וי בטבילה בתא זכוכית שמידותיו אמה על אמה  

שר אד< טובל במי< שגובה< מגיע לכתפיו (ג'  ב'אמות זרוע', להוכחת דברי התו�פות שכא

  'אמות זרוע') מתרוממי< המי< ומכ�י< את ראשו בדיוק.

ע< זאת, המחבר מבהיר וחוזר ומזהיר ומייחד לכ� מקו< נכבד ב�ו� �פרו, שבכל מקו<  

שמ�קנותיו יוצרות קולא מול ההלכה הפ�וקה והנהוגה ע"פ השו"ע צרי� תמיד להחמיר  

  בלת בישראל מדורי דורות. כמ�ורת הפ�יקה המקו

גודל האמה    בחלקו השני של ה פר ולקבוע את  להוכיח את שיטתו  מארי� המחבר 

בצורה מדויקת ומדוקדקת על פי הממצאי< הידועי< לנו בהר הבית (תו� שימוש במליצת  

חז"ל ששטחו של    א) מו�רי< לנו  מידות (ב,"בירה תוכיח"). במ�כת    -חז"ל [יומא ט ע"ב]  

הרעיו
 (על ידי הר"י מרצב�; ראה מאמר  ת"ק על ת"ק אמה. בעבר עלה כבר  הר הבית היה

את אור� האמה המינימלי מאור� הכותל הדרומי ולאחר מכ
 הרב קור
 בגיליו
 זה) להוכיח 

המזרחי   את צדקת שיטת החזו"א על פי המרחק שבי
 הכותל הרב שלמה גור
 זצ"ל הוכיח  

רת שניה< בנויי< על תוואי חומת הר הבית של הר הבית לכותל המערבי, שעל פי המ�ו

המקורית מבית שני והמרחק ביניה< קרוב יותר לשיעור האמה על פי החזו"א. אלא שלא  

נית
 היה לקבוע בוודאות על פי המרחק בי
 הכתלי< מהו שיעור האמה המדויק, בי
 השאר, 

וככל   אינ< מקבילי<,  והכותל המערבי  � המרחק הול  שמצפיני<משו< שהכותל המזרחי 

  5וגדל.


שהני�יו
 לשרטט ריבוע של ת"ק אמות על פי    אול< הרב אלקנה ליאור מרחיב וטוע

חזו"א הדרו<  אמות  (בפינה  ההלכתי  הבית  הר  קצות  של  גלישה  ובפינה -גורר  מערבית 


כאשר  -הצפו זאת  מעוגלת),  (שצורתו  המוריה'  'הר  של  הטופוגרפי  מהתחו<  מערבית) 

הטבעיי<.  לגבולותיו  מעבר  ההר  על  ולהו�י�  לקדש  אפשר  שאי  האחרוני<  על   מו�כ< 

 

הרב זלמ
 קור
 הציע לשער את גודל 'אמת המקדש' על פי שני ממצאי< שלשיטתו נמצאו תואמי<   .5

  קרקעי עתיק שנמצא באזור 'שער המוגרבי<' של -רוחבו של שער ברקלי (שער תת  א.במידותיה<:  

המרחק בי
    ב.האומרת שרוחב שערי ההר היו עשר אמות.    (מדות ב, ג)וזאת על פי המשנה    -ימינו  

פי   המזרחית שעל  הרמה  לקצה  השתייה,   
אב הוא  המ�ורת  פי  ה�לע, שעל  כיפת  ה�לע שתחת 

ממצאי< ארכיאולגיי< חומתה בנויה על תוואי עתיק של חומת העזרה. למ�קנת הרב קור
 גודל אמת 

  �"מ. 57.4ל הבית הוא הבניי
 ש

וראה ג< מאמרו של הרב עידוא אלבה בגיליו
 זה שהציע לרוחב שער ברקלי ולמרחק בי
 אב
 השתייה    

  �"מ. 51.7לחומת העזרה ומ�קנתו היא שגודל האמה היה 
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  לכלישה זו, גודל האמה הוא מבדיקה במפות טופוגרפיות שער�, מתברר שכדי להימנע מגל

  �"מ. 56 יותרה

"לרגלי   מוכיח המחבר מהמקורות, שתוואי חומת הר הבית צרי� לעבור   ,
לאחר מכ

ההר" ולהקי� את האזור המוגבה (ה'רמה' הנמצאת כיו<), ומנתוני< טופוגרפיי< עולה כי 

  �"מ.   53.5 פחותכל הלמשו< כ� גודל האמה מוכרח להיות 

�"מ) ע< שיעורי האמה הנגזרי< ממידות הנפח שנמ�ר   56–53.5התאמת טווח זה ( 

לנו מהרמב"< (במשקל רביעית מי<), מתאפשרת על פי האמור בחלק הראשו
 של ה�פר 

טפחי<. זאת משו< שבמשנה (כלי< יז, י) מבואר ש'אמת   5שאמות המקווה ה
 בנות    –

בת   הייתה  הבית  בהר  השתמשו  שבה   '
גדולה    6הבניי (כלומר,  מ'אמת    20%-בטפחי< 

שכתב   מי<  רביעית  משקל   
מחשבו המתקבלת  האמה  של  זהה  ביח�  הגדלה  הזרוע'). 

�"מ) מביאה לשיעור  45.7, היא 2הרמב"< (שעל פי הדרה< המצרי, כמבואר לעיל בהערה 

  �"מ.  54.8אמה של 

למציאת ההתאמה בי
 האור� שהתקבל לבי
 הממצאי< בהר הבית, הרב אלקנה מוצא  

בחומה המזרחית של ההר המצייני< את קצה ההר המקודש שממנו והלאה   �ימני< חזותיי<

הוא תו�פת בנייה מאוחרת. בחלקה הצפוני הוא מזהה את התפר הצפוני בחומה כראיה 


מערב ההר שעובר  -שעד ש< ודאי הגיעה החומה המזרחית הקדומה, ואת החפיר שבצפו

חל� צפונה מש<. בחלקה   כנגד התפר כראיה שהתוואי של הצלע הצפונית המקורית לא 

הדרומי של החומה המזרחית הוא מזהה נקודה שבה קיימת זווית מזערית, בת מעלה אחת,  

הדרו< הפינה  בעבר  הייתה  שלדעתו  כ"פנייה")   
וור בפי  התוואי  -(המכונה  של  מזרחית 

המקודש. מדידת המרחק בי
 שתי הנקודות הללו (על ידי אנשי מקצוע שהזמי
 לש< כ�)  

מטר ולאחר הו�פת עובי החומות ה
 לדרו< וה
 לצפו
 (שבהשערה עובי כל    268.5-מגיע ל

היה    
בדיוק    5אחת מה הוא  לדעת המהרי"ט) המרחק  העזרה  ככותלי  מטר    274אמות, 

  �"מ. 54.8-הובילה למ�קנה של גודל אמה בת כ 500-וחלוקתו ל

רבי (כעדותו של  אשתורי   מכיוו
 שעל הכותל המזרחי אי
 חולק שעומד על מקומו 

הפרחי ב�פרו כפתור ופרח), אור� אמה זה המבו�� על הדירה< מוכיח שהיתה הרחבה של 

  
צלעות מקבילות של הת"ק כולל עובי   2הורדו� ג< למערב. משו< שכאמור המרחק בי

מטר, ואילו המרחק שבי
 המזרחי למערבי של היו< בקו כיפת ה�לע הוא    274החומות הוא  

ה  292 מצדיק   
כ על  שפרויקט  מטר,   ה�וברי<  מהחוקרי<  חלק  טענות  את  אלקנה  רב 

הרחבת הר הבית שביצע הורדו� כלל ג< הרחבה מ�וימת לצד מערב, דעה המבו��ת ג<  

  
על אחידות �גנו
 הבנייה של הכותל הדרומי, המערבי והצפוני (ומשו< כ� הוא אינו מכוו



דש   ר� האמה הלכתית   - אמה של קו ר או רו  בי
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מערב מ�תיימות  -זרח על פי רוחות השמי< ככותל המזרחי), ונמצא שת"ק האמות שבציר מ

  6ממזרח לכותל המערבי. 

קרקעי המוביל ממתח< -עדות נו�פת לשיעור זה מוצא המחבר מרוחב המעבר התת

הר הבית אל שער וור
 (שב'מנהרת הכותל המערבי') אשר מעליו, לקראת הקצה המזרחי 

שלו עובר התוואי המערבי המקורי של הת"ק ע"פ המתבאר ב�פרו. רוחב המחילה הוא  

אמות, כרוחב שערי הר הבית לפי האמור    10מטר, שלפי החשבו
 שלמעלה הוא בדיוק    5.48

). לדעת המחבר, המחילה נבנתה על ידי הורדו� כחלק מפרויקט  5במשנה (ראה לעיל הערה  

הרחבת ההר לכיוו
 מערב, כדי לגשר בי
 השער המקורי (שאותו הוא מזהה כשער קיפונו�  

ש ג])  א,  [מידות  במשנה  שבחומה  המוזכר  השער   
ובי המקורית  בחומתו  ההר  על  ניצב 

  החדשה (שער וור
), ולפיכ� המעבר שימר את מידות השער המקוריות.

מוכיח המחבר שהפער בי
 האמה העציבה לבי
 הבינונית,   בחלק השלישי של ה פר

�"מ) כשהיא שוחקת    54.8באמה, ממילא אמה בינונית זו (  1/24ובינה לבי
 השוחקת הוא 

�"מ. וע< זה מדגיש שלמעשה יש להתחשב    52.5-�"מ וכשהיא עציבה היא כ  57-היא כ


  תמיד ללכת לחומרא. כמוב
 ע< מידות האור� שעל פיה
 מקובל ונהוג לפ�וק בפועל וכ

 .
  ה�פר מלווה בתרשימי<, מפות ותצלומי<, הנצרכי< להבנת העניי

בי
 מידת    
איזו על  ליבו
 ה�וגיה מהל� המחבר על החבל הדק תו� שמירה  במהל� 

הענווה ויראת השמי< הנדרשת מול דברי הראשוני< מחד גי�א, ומאיד� גי�א הוא בודק  

דמיו. המחבר א� טורח להבהיר, ה
 בפתיחת ה�פר כל דבר מ
 הי�וד מבלי לה�תמ� על קו

  
וה
 בחתימתו, שדבריו נאמרי< א� ורק כדי להעלות את ה�וגיה על שולח
 חכמי<, ושאי

לקבוע הלכה על פי מ�קנותיו. ולשבחו של המחבר נית
 לומר שאכ
 מדובר ב'מנה הראויה 

ית ה
 בחקר שיעורי  להתכבד', ושא< נכונות מ�קנותיו אזי �פרו מהווה פריצת דר� הלכת

  תורה וה
 בחקר המקדש. 

ול ובירורי<,  שלקבלת  לתגובות  מפורט  לפנות    תקציר   
נית : מחברלה�פר 

elkana2762@gmail.com  

 

  וראה מאמרו של הרב קור
 בגיליו
 זה, המתייח� לטענותיה< של אות< חוקרי<.  .6

ה מעשית חובה לנהוג קדושה בכל השטחי< שהרחיב הורדו�, ושאי
  ע< זאת, המחבר �בור שמבחינ  

  זה גורע ממעלת הכותל המערבי, ומוכיח דעתו ממנהג האמוראי< המוזכר בירושלמי.
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  ף תש"אלול  –מ  מעלין בקודש 213213213213

  אבי קלמ�  ר'

  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקו� המקדש 

  (תגובה לדברי הרב עזריה אריאל בגיליו� לט) 

בשולי הדיו
 בי
 הרב עזריה אריאל שליט"א ובי
 הרב עמיחי אליאש שליט"א, על אודות 

  1:דברי השל"ה הקדוש בנוגע לכותל המערבי, ברצוני להעיר כמה הערות

   א.

על דברי השל"ה שמעול< לא נפ�קה הקבלה והידיעה על מקו<   כתב הרב אריאל,  13בעמ'  

שהיא  ברור  הרדב"ז,  עליה  ש�מ�  זו  זולת  אחרת  מ�ורת  בידינו   
שאי  
"מכיוו המקדש: 

המ�ורת   ודאי  מתמיהי<,  הדברי<  דעתי,  לעניות  השל"ה".  ג<  �מ�  שעליה  המ�ורת 

השל"ה, המהרי"ט    2ופרח, -ההלכתית על מתח< הר הבית, שעליה �מכו הרמב"
, הכפתור

עליה ודאי נכו
    3ושאר גדולי ישראל, ועליה לא פקפק אד< (מיושבי בית המדרש) מעול<, 

עמודי< גדולי< בהוראה, ובה< ראוי לתלות" (כלשו
 הרמב"<,    -לומר "שהקבלה והמעשה  

ויובל ה"ו, בנוגע לנושא אחר). ג< לגבי הכותל המערבי ישנה מ�ורת   פ"י מהל' שמיטה 

ואכמ"ל). תור-יהודית בשעריו,  מתפללי<  היו  הגאוני<  (בימי  הלכתית  א�  וכנראה  נית, 

  כמוב
, כל זה לא משנה א< נקבל את הכרעת הרדב"ז או לא. 

  ב.  

יודעי< נגד איזה מקו< הל� המקדש, כי מפני החטאי< חרב, ולא   השל"ה כותב: "אי
 אנחנו 

כותל מערבי".   רק  ה  - נשאר  בית, הכותל הדרומי ומה ע< הכתלי< האחרי< של מתח< הר 

  ופרח אמת)? -ופרח (והשל"ה הלא כתב שכל דברי הכפתור-והכותל המזרחי, שמוזכרי< בכפתור

  לענ"ד אפשר להציע שתי אפשרויות:  

הקדוש מדבר על כתלי המקדש (העזרה או ההיכל), שמה<    השל"ה  -התירו? הפשוט    .א

  מה< נשארו עוד כתלי<). שלא נשאר אלא הכותל המערבי, ולא על כתלי הר הבית (

יש להבי
 את המשפט בהקשרו: "ואי
 �פק בעול< במקו< בית המקדש ובכותל המערבי,   ב.

חרב, ולא נשאר  רק אי
 אנחנו יודעי< נגד איזה מקו< הל� המקדש, כי מפני החטאי<  

רק כותל מערבי; ועל כ
 משערי< לפי מה שהיה הר הבית ת"ק אמה, לעשות הרחקה 

 

ציו
 מ�פר עמוד בלא ציו
 הגיליו
 מתייח� כמוב
 לתכתובת בגיליו
 לט. דברי השל"ה צוטטו לפי    .1

  תיקוני הנו�ח של הרב אריאל.

  .ט  �עי�וראה להל
 �ו�   .2

), ומרבי  90-91,  73, וגיליו
 לח, עמ'  108חו? מבעל ה'דמשק אליעזר' (ראה 'מעלי
 בקודש' לז, עמ'    .3

שמואל, אב"ד פרעמישלא, הנמע
 של אגרת השל"ה, והשל"ה ענה לו בחריפות: "מכא
 ולבא לא ישמע 

  ת המקדש" וכו'.על פי�, פה קדוש, לדבר כ
... כי מעול< לא היה �פק במקו< בי



' אבי קלמ�    ר
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לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה". כלומר, לא נשאר דבר שאפשר לשער בעזרתו את  

הכותל המערבי אמה), מלבד  ת"ק   
פי חשבו (על  הבית  והר  וכוונת   4.מקו< המקדש 

ימיו), (של  ירושלי<   
לעניי המערבי,    השל"ה  לכותל  ממערב  אי
 שהנמצאת  לגביה 

ד, עד בלתי אפשרי, למדוד  ו, וג< קשה מא5אפשרות "לשער" ת"ק אמה מהכותל המזרחי 

 
"מיעוטו מ  
פי חשבו ואי
 דר� אלא לשער מהכותל המערבי (על  מהכותל הדרומי; 

בעמ'   אליאש  הרב  וכפי שביאר  א< �בר  25המערב",  רק   
כמוב אפשרי  זה  פירוש   .(

  כותל המערבי אינו כותל ההר, שכ
 א< הוא כותל ההר כלל לא צרי� "לשער". שה

א< כ
 שתי האפשרויות מהוות חיזוק לטענתו של הרב אליאש, שהשל"ה �בר שהכותל 

  המערבי הוא כותל העזרה. 

  ג.  

ג< לעיל מיניה כתב השל"ה: "אע"פ שהיתה ירושלי< הולכת מממלכה לממלכה, מ"מ לא נפ�קה  

ה. על כ
 גזר השי"ת על כותל מערבי שלא תחרב, ויהא רישומו ניכר. ונו�� על  הקבלה והידיע

 
זה הראיה, הר הבית ו�ימניו". ושוב, השאלה מה ע< שאר הכתלי<? אפשר לומר שלגביה< אי

לנו מ�ורת, ויש צור� ב"היקש חיפושי" כדי להתיר להתקרב עליה<, בניגוד לכותל המערבי. עוד  

  6כתלי<, אי
 לנו הבטחה, וייתכ
 שיחרבו ביו< מ
 הימי<.אפשר לומר, שלגבי שאר ה

א�, א< נניח שלדעת השל"ה הכותל המערבי הוא כותל העזרה (או כותל ההיכל), ושאר  

כותל זה הוא השריד היחיד של המקדש   – הכתלי< ה< חומות הר הבית, קושיא מעיקרא ליתא  

  עצמו.

י< הולכת מממלכה לממלכה, מ"מ  ג< לשו
 השל"ה מתבארת היטב: "אע"פ שהייתה ירושל

לא נפ�קה הקבלה והידיעה. על כ
 גזר השי"ת על כותל מערבי שלא תחרב, ויהא רישומו ניכר.  

הכותל המערבי איננו אחד מ�ימני הר הבית, אלא   –ונו�� על זה הראיה, הר הבית ו�ימניו..." 

  ה�ימ
 למקדש!  -

)  91, ובגיליו
 לז, עמ'  185לב, עמ'    �ו� פ�קה א; וכ
 בגיליו
  19אגב, הרב אליאש (בעמ'  

העיר שמשפט זה מהווה �ייעתא לטענתו, שכ
 השל"ה מ�ביר שהקב"ה גזר על הכותל המערבי  

  - ה היא הצכרה  ישלא יחרב ושיהא רישומו ניכר, כדי לשמור על המ�ורת; א� א< אב
 השתי

יש בכותל המערבי   צור�  ב אריאל לשמר את המ�ורת על מקו< המקדש? הר  על מנתאיזה 

 

  פירוש זה הציע הרב אליאש בשיחתי עמו, א� ג< הוא ה�כי< שהפירוש הראשו
 פשוט ונכו
 יותר.  .4

מפני שלא רואי< את הכותל המזרחי ממערב להר הבית, לבד במקומות גבוהי< שאינ< מול 'הרמה';   .5

 
  .�עי� י וראה להל

, 36מעלי
 בקודש' לח, אלול ה'תשע"ט, עמ'  כמו שאכ
 קרה (ראה דברי הרב זלמ
 קור
 שליט"א ב'  .6

), א< כי צ"ע א< השל"ה הקד' ידע  11והערה    25ובחוברת 'זה כותלנו', ירושלי< תשע"ה, ובפרט עמ'  

  ).13הערה  26זאת (וראה ש< עמ' 



י מקו� המקדש  הו י ז  דעת השל"ה הקדוש על 
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) תמה על הוכחה זו, שכ
 השל"ה מזכיר שיש עוד �ימני< ומ�ורות לזיהוי  69(גיליו
 לח, עמ'  

'המקו<': "...הר הבית ו�ימניו, וכל ההרי<: הר המשחה וכיו"ב, ועמק יהושפט ונחל קדרו
, ומי  


�בר    השילוח, הכל מ�ומ
 וברור לעיניי<. והרבה ענייני< כיוצא בזה" וכו' (ע"ש). א� א< אכ

השל"ה שהכותל המערבי הוא כותל המקדש, אזי מבואר שזהו ה�ימ
 היחיד למקדש, ושאר  

  7.ה�ימני< ה< להר הבית בכלל

  ד.  

יתכ
 לומר שהשל"ה �בר שהכותל הוא כותל  29,  25שני הרבני< הנ"ל (בעמ'   ) תמהו כיצד 

הבית מוק�   ופרח כותב שהר-ופרח, והכפתור-העזרה, הרי הוא עצמו אימ? את דברי הכפתור

  כתלי< ממזרח, מדרו< וממערב. 

ופרח כותב על הכותל המערבי רק "וכ
 ניכר שער  -לענ"ד קושיא מעיקרא ליתא. הכפתור

לא ראו שער בכותל המערבי. בעיני המ�תכל מכיוו
 ירושלי<,    הקיפונו� למערב", ובימי השל"ה

נשאר מהכותל רק חלק קט
, "מ' או נ' אמה" לפי עדות ר' משה ב�אולה, וכדברי רבנו עובדיה 

מברטנורה: "...הכותל המערבי אשר הוא עדיי
 קיי<, רצוני לומר חלק ממנו...", ומשמע שהניח 

  
זכר לשער כלשהו, מני
 להשל"ה להעלות על הדעת  ששאר הכותל חרב! מאחר ובכותל זה אי

  שהכותל הזה הוא חלק מכותל ארו� שבו עצמו נמצא שער קיפונו�? 

קטאני
 נמצא בתו� הר הבית, -יש להו�י� עוד, שעצ< ה�פק של הרדב"ז הא< שוק אל

אל בשוק  כנראה  הבית,  הר  למתח<  מחו?  נמצא  (שוודאי  המרח?  על  השל"ה  של  - וה�פק 


מוקפת חומות, ובתוכה    9רי< שה< לא ידעו שהר הבית הוא "כמי
 חצר גדולה"), מו8קטאני

רק מבני< מעטי<, וודאי לא רחובות ושווקי<. לכ
, מבחינת השל"ה אי
 כל קושי בכ� שהכותל 

המערבי והרחובות שממערב לו ה< בתו� הר הבית (שבמערבו 'שער הקיפונו�'), בדיוק כמו 

  קטאני
 (לפחות בחלקו).-שוק אל

  ה.  

, הרב אריאל טוע
 שאי
 להתפלא על כ� שלא הוזכרה הצכרה (או ה'קובה' שעליו) בדברי השל"ה

לא בהכרח  -כי "מי שעבורו ועבור בני דורו הוא עניי
 מוב
 מאליו ו/או ח�ר חשיבות מעשית  

אינני מבי
 את טענתו, הרי השואל פקפק בעצ< המגורי<    –).  27יטרח להזכיר אותו" (עמ'  

 

כל זה לפי פרשנותו של הרב אריאל, ש"הרבה ענייני< כיו"ב" הכוונה לעוד מ�ורות בנוגע להר הבית;   .7

ת כוונת השל"ה שמערכת ההרי<: הר המשחה, עמק יהושפט, נחל קדרו
, מעיי
 השילוח א� פשטו

ופרח), דבר המב��  - וכו', כוללת עוד הרי< ונקודות לגביה
 יש מ�ורת (כפי שהובא למשל בכפתור

, ובעוד מקומות. וראה 20את נאמנות כל פרט מפרטי המערכת, וכפי שה�ביר הרב אליאש (בעמ'  

 
  < נפרש כ�, אי
 כל מקו< לתמיהת הרב אריאל.). א�עי� ילהל

שיפא, הנמצא בשוק  -) מדובר בחמ< א50להשערת כבוד הרב זלמ
 קור
 שליט"א (בגיליו
 ל, עמ'    .8

  קאטני
.-אל

  ).172כתיאור רבי ישראל מפירושא ז"ל (אגרות אר? ישראל, עמ'   .9
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בירושלי<, ולא ידע משו< מ�ורת, וא"כ אי
 זה עניי
 "מוב
 מאליו"; ומאיד�, לדברי הרב אריאל 

) השל"ה הזכיר את רבי יחיאל מפריז כדי לומר שאנו יכולי< למצוא את  28,  13בעמ'  עצמו (

על פי הצכרה בלבד, ע"ש, וא"כ מדוע אזכור זה   – לדברי הרב אריאל    –מקו< המזבח, והיינו  

  
שחשיבות  
ציו נקודות  וכמה  כמה   
מציי שהשל"ה  ובפרט  מעשית"?  חשיבות  "ח�ר  הוא 

הבית ו�ימניו, וכל ההרי<: הר המשחה וכיו"ב, ועמק יהושפט  המעשית פחותה הרבה יותר: "הר  

ונחל קדרו
 ומי השילוח". לענ"ד �ביר הרבה יותר להניח שהשל"ה חילק בי
 מ�ורות ו�ימני<  

נוכרי   הכיפה', ש�בר שמקורה  'מ�ורת   
ובי הישראלית",  לאומה  והמבדיל  להאומות  "גלויי< 

  ).�עי� ט  ור לבי
 מ�ורת על נקודה, כדלהל
 (או לחילופי
 שחילק בי
 מ�ורת על אז  10בלבד

  ו. 

) שאולי השל"ה פקפק רק במ�ורת לגבי אב
 השתייה 14כמו כ
, ג< השערת הרב אריאל (בעמ'  

), איננה הולמת את השערתו שנית
 למצוא את  28או לגבי מיקומה המדויק (יעויי
 ב�ו� עמ'  

תלי הכיפה ה< על הכתלי<  מקו< המזבח באמצעות המ�ורת על כיפת ה�לע (אא"כ �בר שכ

העתיקי<, כדברי הרדב"ז, והניח שעל פי זה �בר ר"י מפריז לבנות את המזבח, דבר שלכאורה 

  נראה רחוק, ועכ"פ אי
 לו זכר בדברי השל"ה, ואי
 לו קשר למ�ורות עתיקות, וכו'). 

  ז. 

< והר  להי< ירושלי-ופרח פרק ששי, בזכרו
 עיר הא-השל"ה כתב: "וכל שכתוב ב�פר כפתור

, 22-23הבית ובית המקדש, ע"ש, הכל אמת, וכ
 נראה ע< כול<. לכ
 [אולי צ"ל: וכ
 (ראה עמ'  

)] מ"ש בפרק הנ"ל, ד� כב, שר"ח מפריז אמר לבוא לירושלי<, ושיקריב קרבנות בזמ
 הזה 28

  וכו', הנה אמת דיבר, לפי הדי
 המבואר בתלמוד: שמעתי שמקריבי< אע"פ שאי
 היכל וכו'".

), וכי צרי� לחדש לשואל שקדושת המקו< קיימת? הרי ברור  28הרב אריאל (בעמ'    ותמה

�ובר שקדושת    -שמי שתוק� את עצ< המגורי< בירושלי< מחשש לביאת מקדש בטומאה  

) שכוונת השל"ה לה�ביר שהמ�ורת על המקו< מאפשרת  13המקדש קיימת! לכ
 טע
 (בעמ'  

  לזהות את מקו< המזבח.

יתכ
 שבמכתב קוד< השואל פקפק בדברי   על  ל�מו�לענ"ד קשה   אלו.   
כעי הנחות 

ופרח בכלל, וכחלק מגיחוכו תמה על פרט זה, והשל"ה בא לענות לו. אולי מדובר  -הכפתור

בוויכוח ארו�, השל"ה מנ�ה לשכנעו לעלות לירושלי<, והוא טוע
 כלפיו שיש ש< חשש 

 

) ש"המ�ורת היהודית  �272ו� עמ'    וכבר כתב הרב יצחק שטר
 שליט"א (ב�פרו 'עת לחננה', תשע"ג,  .10

נשענת על המ�ורת הערבית" ע"ש. לעומת המ�ורת על הר הזיתי< כדוגמה, שמחמתה היו במהל�  

ופרח מובאת -הדורות כמה וכמה מנהגי< ייחודיי< לע< ישראל בהר זה ואכמ"ל. כמו כ
, בכפתור

"כמטחווי קשת" מקבר  -מ�ורת יהודית על מקו< שריפת הפרה ("עוד היו< מקובל המקו< ההוא" 

חולדה). אלו מ�ורות יהודיות עצמאיות, שבמקביל לה
 ישנ
 ג< מ�ורות נוכריות; לעומת המ�ורת 

"כל  חז"ל:  בעניי
 אחר שאמרו  (כיו"ב מצאנו  במו�למי<.  כיפת ה�לע, שמ�תבר שמקורה  אודות 

  להוציא מ�ורות נוכריות.)  -" וכו' מאבותי�שתעלה ביד� 
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ערות, א� קשה מאד 'לבנות'  אי�ור, ומאיד�, אי אפשר להקריב קרבנות. אפשר להעלות הש 

עליה
 ועל כיו"ב. [א< בנוגע להשמטת אזכור כיפת ה�לע הרב אריאל כותב: "מוטב ללמד  

), ק"ו וחומרא  27את לשוננו לומר 'אינני יודע' מאשר לטעו
 בבִטחה לפשר השתיקה" (עמ'  

כעי
 זו (מה הצור� לחדש לשואל שקדושת המקדש קיימת?) בכדי    יהשאי
 ללמוד מקושי

קושי  בדבריו  במקו<    יהלהעמי�  ה�פק  (דהיינו  קרבנות  להקריב  האפשרות  על  נו�פת 

שהשל"ה כלל איננו משיב עליה ואיננו רומז לה, ושעלתה לראשונה מאות   יההמזבח), קושי

  שני< אחרי פטירת השל"ה.] 

  ח. 

הרב אריאל (ואת הגר�ה "לכ
"), כלומר, שלדעת השל"ה נית
   א� ג< א< נקבל את פרשנות

למצוא את מקו< המזבח (הנחה מחודשת ורחוקה לענ"ד וכנ"ל), עדיי
 אפשר שכוונתו לומר  

שא< ידוע המקו< באופ
 כללי, אפשר לחפש א< נותרו שרידי החומות של ההיכל והעזרות,  

אברי< (זבחי< �ב ע"א), א� א< �פק    נית
 לנ�ות לרחרח את הקרקע ולמצוא ריח קטורת וריח

אי
 ב�י� לחפש (ואפשר ששרידי החומות שימצאו ה< של מבני< אחרי<,  -באיזה הר מדובר 

  ושרידי ריחות הקטורת והאיברי< ה< מפולח
 עבודה זרה). 

  ט.  

) נדרש הרב אליאש  94-95, ובגיליו
 לז, עמ'  185-186; וכ
 בגיליו
 לב, עמ'  19-20בדבריו (עמ'  

ולא �מ� (לדבריו) על המ�ורת  לשא לה מדוע השל"ה �מ� על מ�ורות ה"גלויי< לאומות", 

יש  ). לענ"ד  0אודות כיפת ה�לע, והשיב עליה בשתי דרכי<, ע"ש (וראה ג< לעיל �ו� אות  

להציע דר� נו�פת: ה�תמכות על נכרי< בנוגע לזיהוי מקומות כלליי<, הר פלוני, אזור פלוני  

אפשרית, א� ה�תמכות על נכרי< לזיהוי נקודה מ�וימת (כדוגמת �לע פלוני, מיקו<   -וכיו"ב  

איננה קבילה; ק"ו בנוגע למבנה הר הבית, החיל, העזרות וההיכל, שלא    -קבר, ע? מ�וי< וכד')  

  י שהנוכרי< יהיו בקיאי< בפרטי המבנה ומיקומו; ובפרט שהמקו< עבר חורב
 ונחרש.צפו

לעיל), מכ�    א  ב�עי� �יוע לרעיו
 זה שמעתי מהרב אליאש עצמו (כ�יוע לדברי< שכתבתי  

תלי העזרה (או  וופרח חיפש "היקש חיפושי" לכ� שכתלי מתח< הר הבית אינ< כ-שהכפתור

חיפושי" לקבוע שזהו הר המוריה, ושירושלי< היא ירושלי<,    עזרת נשי<), א� לא נזקק ל"היקש

  ושאר? ישראל היא אר? ישראל (אע"פ שבנוגע לגבולותיה וכד' נותרו �פיקות). 

; ועוד) טוע
 שבדברי השל"ה: "אע"פ שהייתה ירושלי<  69[הרב אריאל (בגיליו
 לח, עמ'  

תשובה לטענות נפוצות כנגד הזיהוי  הולכת מממלכה לממלכה לא נפ�קה הקבלה והידיעה", ה<  


א� דומני שהחילוק   11. של כיפת ה�לע כמקו< המקדש, והקושי להעביר מ�ורת בזמ
 החורב

 

אל  .11 הרב  דברי   
עמ'  כגו לז,   
(בגיליו יודעי<  95יאש  אנו  "אחת   :(–    
חורב הר�,  עבר  ש'המקו<' 

ושינויי<; ולכ
 הטוע
 שאחר מאות שני< של חורב
, שבחלק
 לא דרכה רגל יהודי בהר ואולי ג< 

  עליו להביא ראיה". -בירושלי< כולה, עדיי
 ידעו את בדיוק את מקו< אב
 השתיה 
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שהזכרתי, בי
 העברת מ�ורת על הר המוריה בכללותו ובי
 מ�ורת על �לע מ�וי<, א< כי ענק  

ב מכו�ה  היה  לא  הוא  (א<  הזיתי<  מהר  בו   
להבחי  
נית א�  ושאולי  איננו ובולט,  אשפה), 

  מאפשר להשתמש בדברי השל"ה כמקור למ�ורת זו.]

) מתקשה כיצד נית
 לשער "לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות 25הרב אליאש (בעמ'  

בה< הכותל המערבי מו�תר לא רואי< כלל את הכותל  שאמה" (כדברי השל"ה), הרי באזורי<  

יותר  גבוהי<  (שה<  המרוחקי<  הבתי<  מגגות  לענ"ד  לכותל    המזרחי!  הצמודי<  מהבתי< 

המערבי) נית
 לראות בנקל שה< רחוקי< הרבה (יותר מת"ק אמה) מהכותל המזרחי. למשל,  

מגג ישיבת ה'אדרא' נית
 לראות את הר הבית, כולל הכותל המזרחי, על א� שהכותל המערבי  

נית
 לראות את הכותל המערבי רק   (ומגג האדרא  מו�תר ע"י מבנה ה'מחכמה' שממזרח לו 

דרו<, כלומר מצד ימי
 של המ�תכל לכיוו
 הר הבית). מעול< לא התגוררתי בעיר העתיקה,  מ

א� נדמה לי שמהרבה גגות נית
 לראות את המרחק הרב מהכותל המזרחי, ג< א< לא רואי<  

  מה< את הכותל המערבי.

    

 

ל �ילבצקי שליט"א ('נכו
 יהיה הר בית ה'', באתר ישיבת מרכז דברי< דומי< כתב הרב אברה< ישרא  

): "רבות בשני< בתקופות שונות, לצערנו הגדול, לא היו יהודי< בירושלי<  8הרב, ה'תשע"ח, עמ'  

כלל, מחמת שגורשו ולא הורשו להתיישב בה... עצ< האפשרות שמדובר במ�ורת המ�ורה מדור 

  לדור על קודש הקדשי< קלושה ביותר".
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  עזריה אריאל הרב 

  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקו� המקדש 

  (תשובה לתגובה) 

אגרת השל"ה איננה תשובה הלכתית מדוקדקת, ג< נו�חה השתבש, ואולי המש� הדיו
 כבר  

בבחינת "אי דייקינ
 כולי האי לא תנינ
". בקצרה: אנכי על משמרתי אעמודה, שלשו
 השל"ה  

על העברת המ�ורת בישראל ובאומות העול< שוללת אפשרות שפקפק במ�ורת הכיפה.  

ערבי מבטלת כל �פק מוכיחה שלדעתו זהו כותל הר  ג< לשונו שהעמידה מול הכותל המ

הבית. ג< בדברי הכו"פ שהשל"ה מקבל איני רואה דר� לה�ביר כדברי הכותב. מ"מ נקודה  

  שהתחדשה לי בעקבות תגובה זו, ואביא את דברי השל"ה בתו�פת ביאור: 

[שהוא המבדיל בין הר הבית   ואין ספק בעולם במקום בית המקדש ובכותל מערבי

, רק אין אנחנו יודעים נגד איזה מקום הלך  שלים ובעזרתו נדע היכן מותר ללכת]לירו
[אין כוונתו שזהו השריד   המקדש, כי מפני חטאים חרב ולא נשאר רק כותל מערבי

לעיר   ההר  בין  להבדלה  ביותר  החשוב  השריד  הוא  המערבי  שהכותל  אלא  מהמקדש,  היחיד 

נשאר   "ולא  צ"ל  ושמא  ניכר",  רשומו  "ויהא  לעיל:  כלשונו  שרד,  מקצתו  ורק  המגורים, 

יותר] מקצתמקצתמקצתמקצת רק ברורים  דבריו  ואז  מערבי",  משעריםכותל  כן  ועל  לצפון[ .  לצפוןמדרום  לצפוןמדרום  לצפוןמדרום  ולא מדרום   ,

ל במאמרי]ממזרח  שביארתי  כפי  אמה,   מערב  מאות  חמש  הבית  הר  שהיה  מה  לפי 
  לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה. 

שיש   מהמרחצאות  במרחץ  ספיקה  ספק  שיש  החכמים  לי  הגידו  הנה  ובבואי 
המקדש התפשטות  הגיע  לשם  ואולי  אולי  לחשש  יש  כי  [במקביל   בירושלים, 

י' ב, בנדמ"ח עמ' עו, על המרחץ שבשוק מוכרי  לדברי 'דרך הקודש' קדושה שלישית ס

הכותנה "שאם היה חוט מתוח מכותל מערבי שלא זזה משם שכינה מקרן דרומית שלה 

. תכף ומיד  עד הצפון במדה שאדם מודד ת"ק אמה נכנס בתוכו מקום מסילה זאת"] 
נתעוררתי ואמרתי אנחנו באנו לירושלים להתקדש, א"כ אנחנו מחויבים לעשות  

הזה,    הרחקה המרחץ  אסרתי  ולכן  ספיקות.  באלף  אפילו  דהרחקה,  והרחקה 
  והסכימו עמי גדולים החכמים יצ"ו.

ורואים   וכשאנחנו הולכים ומתפללים נגד כותל מערבי ומשתחוים לה' יתברך 
ספק   ולא  ספק  אין  ומשתחוים,  עומדים  אנחנו  אשר  המקום  בזה  מערבי  כותל 

מהספיקות. אלפים  אלף  אפילו  מקום    [שהרי ספיקא  ומה  הבית,  הר  גבול  הוא  הכותל 

  להסתפק עוד כאשר אנו עומדים מולו?] 
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  אדר ב' תשע"א  –גיליון כא   סיוון תשנ"ט  –גיליון א 

  אלול תשע"א –גיליון כב   סיוון תש"ס  –גיליון ב 

  אדר תשע"ב  –גיליון כג   סיוון תשס"א –גיליון ג  

  אלול תשע"ב –גיליון כד   כסלו תשס"ב  –גיליון ד 

  אדר תשע"ג –גיליון כה   אב תשס"ב  –גיליון ה 

  אלול תשע"ג –גיליון כו   שבט תשס"ג –גיליון ו 

  אדר ב' תשע"ד –גיליון כז   אב תשס"ג  –גיליון ז 

  אלול תשע"ד –גיליון כח   אדר תשס"ד  –גיליון ח 

  אדר תשע"ה  –גיליון כט   חשון תשס"ה  –גיליון ט 

  אלול תשע"ה –גיליון ל   תמוז תשס"ה  –גיליון י 

  אדר ב' תשע"ו  –גיליון לא   אדר תשס"ו  –גיליון יא 

  אלול תשע"ו –גיליון לב   אלול תשס"ו  –גיליון יב 

  אדר תשע"ז  –גיליון לג   אדר תשס"ז  –גיליון יג 

  אלול תשע"ז –גיליון לד   אלול תשס"ז  –גיליון יד 

  אדר תשע"ח  –גיליון לה   אדר ב' תשס"ח  –גיליון טו 

  אלול תשע"ח –גיליון לו   אלול תשס"ח –גיליון טז 

  אדר ב' תשע"ט  –גיליון לז   אדר תשס"ט  –גיליון יז 

  אלול תשע"ט –גיליון לח   אלול תשס"ט  –גיליון יח 

  אדר תש"ף  –גיליון לט   אדר תש"ע  –גיליון יט 

  אלול תש"ף –גיליון מ   אלול תש"ע –גיליון כ 
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 �  רשימת המאמרי� לפי שמות מחבריה

  אברהם, הרב מיכאל 
ָנה עליו הכתוב לעכב'  -למשמעותו של הציווי בקודשים       יד  בעניין 'בעינן ׁשָ

  כולל בית הבחירה  אברכי
  לא   דברים לזכרו של שמעון יוליס ז"ל   -זיכרון להולכים   

  אברמוביץ', הרב פינחס
  לג  הלכות פרה אדומה הלכה למעשה   -'זאת חוקת התורה'    

  אדלר, יונתן 
  ד  תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה  
  ד  למכתבו של הרב זלמן קורןתגובה    

  משההרב אודס, 
  ב  המנחות ומשמעותן   
  ג  לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא  
  ז  לטעמי דיני החטאת והאשם   
  ח  חלק ב'  -החטאת והאשם    

  אברהם , יוןאוח
  כו  מסעות השכינה והסנהדרין   
  כח   גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל   

  שלום הרב אוחנה, 
  י  הסולת למנחות   
  כו   המחויב קרבן בזמן הזה -"ונשלמה פרים"   
  לז   דברים לזכרו של ידידנו ר' יצחק גיזפאן ז"ל   

  פן, בעזאו
  כ  שלטי הגיבורים   
  כא   מסכת זבחים עם 'שערי היכל'   
  כב  ספר 'איזהו מקומן' על מסכת מנחות  
  כו   עת לחננה   
  כו   מנחה וזבח   
  כז   [קובץ] תורת הקרבנות   

  יצחקאימס, 
  א   דין פתיחת דלתות היכל   
  ב  הוצאה חדשה   -שלטי הגיבורים    

  ישון, הרב שלמה א
  כז   ערכה של מחצית השקל   

  ה, הרב עידוא אלב
  ל  גוי אינו מטמא באוהל (תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט)  
  ל  נספח: הערה בעניין המבנה שעל מערת המכפלה   
  לא   הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז (השגות על מאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון ל)   
מהות החיל וגבולותיו, והקפת ה'רמה' בימינו (השגות על מאמרי הרב זלמן קורן בגיליונות    

  לב  יד,כז,כח) 
  לב  הערות נוספות על תשובת הרדב"ז   
  לג  ין חליצה, יום הכיפורים והר הבית) עלייה להר הבית בנעלי גומי (גדרי מנעל וסנדל לעני  
  לה   כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית   

  לו   פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו 
  לז   לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית 

  לח   מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה 
  לט   מסורת הכיפה וחומות מתחם הר הבית 
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  הרדב"ז בעניין הכניסה לעליות (המשך הדברים מגיליון לא,  תוספת ביאור ללתשובת 
  לט   לאור המתחדש במאמר לעיל) 

  מ   שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית 
  שמשוןהרב אלבום, 

  ג  מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו  
  הרב יוסף , זאלב

  לב  אחת או שתיים?  -לשון של זהורית   
  לג  חובת אדם בקרבנות אשתו   
  לה   מצוותו לדורות   -שמן המשחה   

  גד הרב אלדד, 
  ה   מקומה של ההשתחוויה במקדש ל  -והשתחוו לה' בהר הקודש    

  אליאש, עמיחי 
  יז  תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל   
  יז  תשובה שנייה  
  יט  אבנים שלמות לבניית המזבח   
  כ   תגובה למאמר "פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים"   
  כד   על המשניות עם פירוש אור אליהו  חידושי הגר"א  
  כה   מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם  
  כה   ללא תפירה   -"מעשה אורג"   
  כט   הלכות טהרת אבות (דיני טומאת שרץ ונבלה)  -שיבת ציון   
  לאור קשייה (השגה על מאמרו של הרב זלמן קורן    קביעת מסורת על פי תשובת הרדב"ז  

  לא   בגיליון ל) 
  לה   ופרח לא זיהה את הצכרה כאבן השתייה (תגובה) -הכפתור  
הכפתור ופרח לא זיהה את אבן השתייה בכיפת הסלע (תגובה למאמרו של הרב ישראל אריאל    

  לז   בגיליון לו) 
  לז   הספקות בזיהוי מקום אבן השתייה בימינו

  לח   ה להר הבית בימינו (תשובה לתגובה) איסור עליי
  לט   ) תגובה לגברי הרב עזריה אריאל(  דעת השל"ה הקדוש העניין מקום המקדש

  מרדכי הרב אליהו, 
  ב  תשובה  -מי יבנה את בית המקדש השלישי    

  אליצור, הרב איתי 
  טז  פיתוחי חותם   
  יח  תוקעין אף על פי שאין בית   
  כא   האמנם "הכל בכתב"?   
  כג  יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח צירוף   

  אמדדי, אליהו 
  א   התפוח   

  מתי, הרב יצחקא
  יח  כיסוי ראש במקדש  

  מיתי, הרב איתיאל א
  יט  כתיבת ישרון במקרא ובאבני החושן  

  פינחס הרב אנגל, 
  ב  הקדש בזמן הזה  

  פשטיין, הרב יעקבא
  כג  במה גדולה ודיניה   
  כו   ארכיאולוגיים מהר הבית קדושת עפר וממצאים   
  כז   כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש  

  אריאל, חנן
  טו  הערת המערכת   
  כה   סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים   
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  כה   ללא תפירה   -"מעשה אורג"   
  עקביהרב אריאל, 

  א כ  תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית   
  ישראל הרב אריאל, 

  א   עמידתה בהיכל וסדר הטבתה   -  המקדשמנורת    
  ב  שולחן לחם הפנים   
  ג  לא בשמים!  -מקדש    
  ד  התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה   -במקדש    כוהנים בתפילתם  
  ה   לכוהנים וללויים  -בגדי שרד    
  ו  סינר או מעיל?   -האפוד    
  ו  האפוד סינר או מעיל?  נספח מאויר למאמר:  
  ט  תרומת נוכרים למקדש וכליו  
  יב  ינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות ש  
  כה   אריגה ותפירה במחט בבגדי כהונה   
  כה   תגובה לתגובה  -תפירת בגדי כהונה   
  כו   האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?   
  כז   העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'   
  תדריך הלכתי לעולה להר הבית (השגות על מאמרו של הרב זלמן קורן   - תשובת הרדב"ז   

  לא     בגיליון ל)
  ושיטת ראשונים   -תוקפה של מסורת (שיטת ה'כפתור ופרח'   -אבן השתייה ב'כיפת הסלע'   

  לו   אחרונים) ו
  לז   תוקפה של מסורת (תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש)   -אבן השתייה ב'כיפת הסלע' 

  עזריה  הרבאריאל, 
  י  בירור פרטי הגזירה על טומאת כלי זכוכית   -  כלי זכוכית  
  יב  בועל נידה   
  יד  תגובה למאמרו של שמעוני גרטי  -אחד הוא  -המשכב והמושב   
  טו   חרב הרי הוא כחלל   
  טז   תשובה להשגות   
  יז  חרב הרי הוא כחלל (חלק שני)   
  יז  תגובה לתגובה   
  יח  הבא ראשו ורובו במים שאובים   
  יט  טבילה לפני הזאה בטהרת טמא מת   
  כא   מקור מקומו טמא   
  כח   גלויות או מוסתרות?  -אבני החושן   
  כח   מידות החיל   
  כט   טומאת מת גוי  
  ל   גוי מטמא באוהל (תגובה לתגובה)  -עיקר ההלכה   
  לא   טבילת בגדים עבור נשיאת כד שמן למנורת המקדש   
  לג  צבע הפרה האדומה   
  לד   בבוצר ענבים לנסכים ("בוצר לגת") זהירות מטומאה   
  לה   ופרח בזיהוי מקום המקדש -שיטת הכפתור  
  לה   פרח למסורת זיהוי הצכרה כאבן השתייה (תשובה לתגובה) -יחס הכפתור  
  לו   כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם   
  שיטת הכפתור ופרח בזיהוי מקום המקדש (המשך לבירור הדברים בגיליון לה ותשובה    

  לז   להשגות) 
  להלכה ולמעשה (תגובה למאמרו של הרב עמיחי אליאש   -תוקף המסורת של מקום המקדש 

  לח   בגיליון לז) 
  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש (תגובה לדברי הרב עמיחי אליאש 

  לט   ז, לח) בגיליונות לב, ל
  לט   דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש (תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש)

  בארי, הרב ישראל הלוי 
  לב  לחם פנים לפני תמיד   
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  בורשטין, אברהם 
  כט  הנגינה במקדש  

  הרב יצחק ,פזיבן 
  טי  סדר המערכה במקדש ובתפילה   
  הללהרב  ,בן שלמה
  י  סיתות אבני המזבח  
  טז   האותיות בציץ חקיקת   
  יז  ציץ כהלכתו: תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ  
  יח  אבנים שלמות הן אבנים חלקות   
  יט  הראשון  ביתגובה ה  
  כ   אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל  
  כא   שינוי מידות המזבח   
  כד   ברכב! -עלייה לרגל   
  כה   פרה אדומה בהר הבית   
  כו   טהרת נשים לכניסה להר הבית   
  כז   חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית   
  כח   ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית  
  כט   כניסה למחילות הר הבית בטומאה   

  בנר, הרב אוריאל 
  טז  קרבן אשם תלוי וחומרתו המיוחדת   
  יז  תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים  
  יח  טהרתו של פך השמן   
  יט  ודיחוי במצוות  דיחוי בקרבנות   
  כב  פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשון   
  כה   חלוקת הלויים למשוררים ושוערים   
  כו   הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה   
  לא   ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה   
  לד   דימויי המקדש בחז"ל ומשמעויותיהם  -דיר, סוכה, בית   

  אהרן הרב בק, 
  ז  זבחים? איזהו מקומן של    
  יא  מנין?  -ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש   

  הרב נפתלי ,ר אילןב
  לג  בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש   

  ברונר, הרב בניהו 
  לד   תקיעת שופר בראש השנה במקדש   

  רונשטיין, יוסףב
  כג  קרבן חטאת וטומאת החטא   

  ברלין, דניאל 
  א   עירוב חצרות בחצרות בית ה'   

  ברנדר, דב
  א   תרומת הדשן   
  מאירהרב ברקוביץ, 
  ח  תגובה  -  קדושת אדם בפרשת ערכין  
  יא  סמיכת קטן   
  לא   ריצוי ציץ ביום הכיפורי, וע"י כוהן משוח מלחמה   
  לד   אכילת בשר קרבן שטרם הוקרבו אמוריו  

  גוטל, הרב נריה 
  טז  בהלכות מקדש וקודשיו  -אכן 'בשמים היא'    
  נחמיה זלמן הרב גולדברג, 
  א   צוות בניין בית המקדשבמ  
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  ב  האוכל חלב בזמן הזה  
  ז  הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים  
  כ  בדין חטאת ואשם תלוי  
  גולן, רע 

  יב  מצוות בניין בית המקדש  
  עמיחי הרב גורדין, 

  ט  שיטת מו"ר הר"א ליכטנשטיין בטבול יום  
  שלמההרב גורן, 

  ז  פרה אדומה בזמן הזה  
  ח  בעניין צמחיית הכותל המערבי   
  ט  בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית   

  גינזבורג, גדליה 
  "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"   
  א  דיון בערכים מנוגדים  -     
  ב  הוצאה חדשה   -שלטי הגיבורים    
  ג  אחיו הכהנים   
  כא   ניצוצות בודדים על ידיד נפשי ר' יצחק אימס ורעייתו, הי"ד   
  כג  מעט מזיכרונותיי על חנן פורת ז"ל   

  מליאל, אסף ג
  כו  באש חדשה!   -שריפת הפרה    
  כז   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים  

  גרטי, שמעוני 
  ד  ורות קודשיםבעניין ע   
  ה   דין מקום בטומאה ובטהרה   
  ו  בקודשים שחיטה    
  ח  האנשה בסדר טהרות   
  י  איבר -הקדשת חד  
  י  שפת אמת על הש"ס   
  יג   משכב ומושב   
  יד  תשובה לתגובה   
  יד  פסח לשם חולין   
  טז   פרים בני שתיים   
  יט  פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים   
  כ   בית קיבול העשוי להתמלאות   
  כב  ייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרה  
  כד   כנף העוז   
  כה   אליתא הצתת   
  כו   נגינה והכאה בחליל   
  כח   מחשבה ודיבור בקודשים   

  דביר, הרב הראל 
  כה   עיקרו של מזבח   
  כו   באש חדשה!  -שריפת הפרה   
  כח   דין ביקור בתמיד ובפסח   
  כט   צורת חומת החיל הצפונית והדרומית   
  לא   שיעור האכילה מפסח הבא בטומאה   
  לב  למאמרו של הרב אוריאל בנר בגיליון לא) ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה (המשך    
  לג  השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה   
  לד   מפתח לפסקי ההלכה שבסידורי ובמחזורי המקדש   
  לה   הגדרתה ויישומה בזמננו  -"דרך רחוקה"   
  לה   כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה -שרץ ומחוסרי-השתתפות טמאי  
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  'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקרבן פסח (תוספת הבהרה למאמרים בנושא    
  לו   לה) -בגליונות לג ו

  לז   טבילת ידיים לקרבן פסח 
  לט   הגדרות ודינים   –מניעת הערל ובני ביתו מקורבן פסח 

  מ   תוקף איסור הבמות בימינו 
  דנציגר, אורי 

  יב  קדושת ירושלים וארץ ישראל   

  יהודה דרור, הרב צבי 
  לג  מעילה בקודשים פסולים   
  לח   מעילה דרבנן: גזירה, הרחבה או חיוב ממון?   
  דרך, יובל 
  ח  הכנסת חולין לעזרה  
  טז   ממי מעיין דווקא? -ניסוך המים   

  מאירדרך, 
  לב  חוברת 'דרישת המקדש'   
  לח   פסול גרוטאות והכשר מנורה חלולה לשיטת הרמב"ם   
  מ   כניסת ישראלים אל בין האולם ולמזבח בחג הסוכות לצורך הקפת המזבח    

  האס, הרב ראובן יוסף 
  יא   תגובה למאמרו של חובב יחיאלי 'הפיס'  

  הירש, הרב שלמה 
  כג  עיקרו של מזבח   

  רא"ם הרב הכהן, 
  ו  הציפייה למקדש בימינו  

  הלפרין, אליעזר זאב 
  י  המצורע אשם מצורע שלא ניתן מדמו על בהונות    

  הלפרין, הרב מרדכי 
  יג  הבאת ביכורים מנכסי אשתו   

  הלפרין, הרב פסח 
  לה   כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה -שרץ ומחוסרי-השתתפות טמאי  

  הרשקוביץ, הרב יצחק
  יד  עיון תוכני ומבני  -חושן המשפט    

  דניאל הרב וולף, 
  ט  טיסת כוהנים מעל קברים   
  י  תגובה לרב קורן  

  וולף, שלמה
  א   הנאה מבגדי כהונה   

  מאירהרב וונדר, 
  ה   ספרים וציורים בגליציה בנושא המקדש  

  ווסר, הרב אהרון 
  לד   תנופה והגשה במנחות   
  לו   מצוות הסמיכה בקרבנות   
  לח   שחיטה לאו עבודה   

  ייס, אברהם ו
  כד  דין ביכורים בזמן שאין המקדש קיים  

  ייס, הרב אשרו
  כב  חלקו של היחיד בקרבנות ציבור   

  דוד הללהרב וינר, 
  ז  קדושת אדם בפרשת ערכין  
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  ח  תגובהתגובה ל  -קדושת אדם בפרשת ערכין    
  יא  דין היסח הדעת בציץ   
  יג   אבן השתיה ומקום הארון   
  יט  תשובה  - מקום הארון בקודש הקודשים   
  לה   זיקתו של לחם הפנים ל"שולחן לחם הפנים"  
  לו   כוהן משוח וכוהן מרובה בגדים   
  לט   המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו  –'קידוש השם'   

  ולדמן, ידעאל 
  ז  קדושה והבדלה  -כהונה ולוייה    

  אברהם הרב וסרמן, 
  ט  כיוון שהגיע שעיר למדבר  

  אושרי הרב ורהפטיג, 
  יב  עומד על גבי כלים   
  יד  אין עניות במקום עשירות   
  יד  הגדרת 'ציבור' בקורבן פסח   

  יהודה הרב זולדן, 
  ג  ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה   
  ו  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש    
  ח  בחצוצרות ובקול שופר במקדש   
  יא  קרבן פסח שחל בשבת   
  יג   אכילת שובע בקרבן פסח   
  טו   הלילה הזה כולו צלי   
  כא   זמן אכילת הפסח בליל הסדר   
  כז   סיפור יציאת מצרים בלילה וזמן אכילת קרבן הפסח   
  לא   בביכורים תנופה   
  לה   בוגרים וקטנים  -מינוי לקרבן פסח   
  לז   עלייה לרגל ממרחבי ארץ ישראל   
  לט   מצה וקורבן פסח על מצות ומרורים   

   קש, הרב ניסן מאיר פייבלז
  יח  אור פני מלך  

  זשוראוועל, כתריאל  
  ט  טומאת ביאה במצורע  

  ח"ש 
  ג  שירים   -"רצו עבדיך את מקדשך"    

  אור, ד"ר עלי -טל
  יח  מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם   

  יורמן, שמואל 
  יב  העיסוק בנושאי קודשים בתלמוד הבבלי  
  חובב הרב יחיאלי, 

  י  הפיס  
  כ  כפילות ומשמעותה   - הציווי על בגדי כהונה    
  כב  פתיחת שערי ההיכל ומשמעותה   

  אורי הרב כהן, 
  ב  דין איטר   

  אלעדכהן, 
  כג  על אבא, הרב משה כהן זצ"ל, הכ"מ   

  כהן, אריה 
  י  שחזור לחם הפנים   
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  כהן, הרב דוד (הרב הנזיר)
  יד  לשמו ושלא לשמו  
  יח  הערות על הלכות עבודת יום הכיפורים   

  דוד הרב כהן, 
  ה   כפרת שעיר המשתלח   
  ו  הרובדין במקדש  
  ז  הסיבה באכילת קרבן פסח   

  זרח הרב כהן, 
  לח   שונים דיניו?פסח הבא בטומאה: האם    
  לט   בין קדושת ערים המוקפות חומה לקדושת ירושלים   

  כרמיאל הרב כהן, 
  ז  פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה   
  יג   שקלים מצוות שים ב דין קטנים ונ  
  יט  המקרא מפרש את עצמו   
  כג  על עונשין ועל אזהרות   

  הרב משהכהן, 
  כב  אמצעי או מטרה   -עבודת ההולכה    
  כד   בחפץ או בדעת האדם  -בקודשים ובמצוות דיחוי   
  כה   אופיו המשתנה של קרבן פסח   
  כו   המזבח מקדש את הראוי לו   
  כז   מה לחּולין בעזרה?   
  כט   שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן   
  לא   בין מעשרות לקודשים -מעשר בהמה   
  לב  מהותו, כלליו ופרטיו  -פיגול   
  לח   השרת קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי   

  עוזיאל הרב כהן, 
  ז  אכילת קטן בקודשי קודשים  

  שאר ישוב הרב כהן, 
  ח  יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית   -מי יעלה בהר ה'    

  הרב אברהם כהנא, 
  לב  היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים   
  לז   היכן הוא? - הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה   

  כהנא, ידידיה 
  ט  המזבחשיטת הרמב"ם במקום    

  כנרתי, עמיחי 
  ו  טקס העלאת ביכורים לירושלים   -רב קרומביין  תגובה ל  

  כץ, הרב אריה 
  כד   עליית זבה טבולת יום להר הבית   
  כו   עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית  
  לג  היש לאו בהלנת אברי קרבנות?   
  לד   תפקידה של המערכה הנוספת ביום הכיפורים  
  לח   המעכב פריחה בצרעת שיעור בשר חי   

  כץ, רונן
  כב  טומאת מקום או טומאה מתפשטת   -טומאת אוהל    

  לאו, הרב דוד ברוך 
  כח   מצוות הדלקת המנורה במקדש   

  לב, הרב יעקב 
  לא   מהותו של פסול "דם שנשפך"   
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  לובאן, הרב יוסף 
  כט  מניין הכלים בשירת הלוויים   

  לוי, הרב יצחק
  טז  חסרון המקדש  

  לוי, שראל 
  לה   מקור הדין וגדריו -מטיל מום בקודשים   

  לוצקי, מיכאל 
  ח  מועל אחר מועל  
  יג   כלאיים בבגדי כהונה   

  דב הרב ליאור, 
  ב  תגובה לפינחס אנגל  

  אהרן הרב ליכטנשטיין, 
  ד  יציאה לחולין ע"י מעילה   
  ה   סמיכה בקודשים   
  ו  דין נזיקין בהקדשות  
  ח  טבול יום ומחוסר כיפורים  
  יא  פסולו בקודש' בעניין '  
  יג   הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין שאובין  
  כג  קריאה גדולה לחידוש הלימוד בענייני המקדש וקודשיו   

  לנדאו, הרב בנימין 
  טו  תגובה למאמרו של הרב צבי שלוה  -  מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני  
  יט  ברגל  -עלייה לרגל   
  כד   ברגל!  -ואף על פי כן, עלייה לרגל   

  לרנר, אליעזר
  ט  תגובה למאמרו של הרב צבי שלוה  -  בעניין קיום המצוות במקדש  

  מדן, הרב יעקב
  כג  על שלושה טעמים במעשה הקרבנות -"ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש"   
  דניאל פרופ' מיכלסון, 
  י  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש   
  יא  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך)   

  בניה הרב ינצר, מ
  כה   גדרי מצוות שירת הלויים   
  לט  אמירת פרשיות הקרבנות כמעשה הקרבה  

  מערכת מעלין בקודש 
  לז  הרב יהודה שביב ז"ל, ממייסדי 'מעלין בקודש'  

  מנחם הרב מקובר, 
  א   המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה   
  ב  הלכה ומחשבה   -מזבח האדמה ומזבח האבנים    
  ד  קרבנות העוף  
  ז  מחשבה ומעשה   -הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים    
  ט  מליחת הקרבנות   -ברית מלח    
  לו   מהותו, ועניינו במקדש וביום הכיפורים   -שם ה' המפורש   
  ערן משה הרב מרגלית, 
  ב  ליחסנו להר המוריה   -המרחק המקרב    
  י  קירוב לעולם של מקדש וקרבנות  
  כד   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת'   
  כה   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)   
  כז   הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' (עיון במשנת ה'שפת אמת')   
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  מרקוס, יוסף
  טו  סדר עבודות התמיד   
  יח  מצוות מלח בקרבנות   

  דן ון, הרב נב
  כ  איסורי החורבן   
  כט   קודש הקודשים   

  אביגדורהרב נבנצל, 
  ה   שבמעלין בקודש ד'   תגובה למדור 'על הפרק'  

  ישעיהפרופ' נבנצל, 
  ז  צורתו של לחם הפנים   
  ח  בדין חלת תודה שנפסלה   
  י  מעלות העזרה   
  יד  מידות המזבח   
  כ   חידושים למסכת מנחות   -"שפע ברכות ללומדי מנחות"   
  כא   ומשקלה?  -הפרוכת עוביה טפח   
  כג  איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס  

  נוישטטר, ד"ר דוד
  יח  שתי פנים בקדושת המקדש   
  כז   מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם   

  נוישטטר, יעקב
  יח  שתי פנים בקדושת המקדש   

  הרב אברהם  , נחשון (קופרמן)
  כז   הקדשת פה בבכור משמעות   
  לז   הגדרתן והיחס ביניהן -קדושת הגוף וקדושת דמים   

  נחשון, הרב אלעזר
  כז   משמעות הקדשת פה בבכור   
  לז   הגדרתן והיחס ביניהן -קדושת הגוף וקדושת דמים   

  דודסבתו, 
  כו  אמצעי ומטרה בעבודות הזבח  

  חיים הרב סבתו, 
  ד  תגובה לרב משה אודס   

  הרב אורי , מטס
  לז  ארון הברית בבית המקדש השני   
  מ  למשמעות עבודת הקטורת ביום הכיפורים   

  הרב אברהם , סתיו
  כ  כפרת השעיר הפנימי   
  כב  קריאת התורה ביום הכיפורים   
  כד   תהליך או מציאות  -דיחוי בקודשים   
  כה   ההיגיון שבכללי העברת טומאה   
  כו   תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים   
  כח   פירוש על תפילת ימים נוראים וסדר העבודה של יום הכיפורים לרמ"ק  -זבחי שלמים   
  לא   שלישי בתרומה ורביעי בקודש   
  לד   קרבנות שהוקרבו שלא לשמם  -"כשרים אלא שלא עלו"   
  לז   אופיו של קרבן העומר   
  יהודה הרב עמיטל, 

  ג  אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני   

  זהרפרופ' עמר, 
  ד  ביאור ריאלי בשולי גופי הלכות   - העוף  קרבן    
  יז  היבטים היסטוריים וריאליים -לחם הפנים   
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  כא   עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס  
  כב  ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש   
  כג  ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש   
  כח   הלחם הכנת שתי   

  עציון, יהודה 
  ב  בסוד יחד שבטי ישראל  -בניין אריאל    
  כג  תכנית אב לעיר ואם  -'ספר ירושלים הבנויה'   

  פוקס, הרב דוד
  יז  עיוני תנ"ך ומקדש / הרב שלמה מן ההר  -מהר שלם   
  יח  מנורת זהב טהור / הרב ישראל אריאל   

  פורת, הרב חנן
  כג  אתם יַדי!   

  פייגלין, הרב יחזקאל 
  כג  מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד   

  פיק, הרב שלמה זאב
  כג  שינוי מקרבן לקרבן   
  כט   פסול ערל בקודשים ובטומאה   
  לא   טעמו וגדריו -איסור שבירת עצם בפסח   
  לג  טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח   
  לו   קרבן מוסף או חלק מעבודת יום הכיפורים?  -איל העם   
  לח   מוסף או חלק מעבודות היום? (הערות ותוספות המחבר למאמרו בגיליון לו) איל העם: קרבן    

  יוסף הרב פלאי, 
  ו  הערה במצוות שמירת המקדש   -  השומרים והשוערים  

  פרידמן, הרב יהושע
  יג  בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה   
  טו   מקום מזבח העולה בעזרה   
  טו   תגובת המחבר   
  יח  אבנים שלמות לבניין המזבח   
  יח  תגובה לתגובה   
  כ   'מעשה רוקם' ו'מעשה חושב' בפרוכות המקדש   
  לד   נזירות בזמן הזה   
  משההרב צוריאל, 

  ג  גדרי מצוות מורא מקדש   
  צחור, צבי משה

  א   הפסכתר   
  ליגאשר זפרופ' קאופמן, 
  ב  מעגל קסמים?   -פרה אדומה ובניין המקדש    
  ה   תגובה לרב זלמן מנחם קורן  
  ט  ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה בעניין ראיית פתח    
  י  מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב   
  יא  איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני   
  כב  מיקום הצפון בעזרה   
  כח   לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי   

  דוש, ניר ק
  יט  דין מריקה ושטיפה   
  כ  כשרות עבודת הקרבנות בהיכל   
  כא   שומר תורה ומצוות בעבודת המקדשכהן שאינו    

  נשטט, הרב אליעזרקו
  כה   מחוסר זמן במצורע ויולדת  
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  איתן , הרב קופיאצקי
  לט  נטיעת עצים וגינון בירושלים העתיקה   

  זלמן מנחםהרב קורן, 
  ד  תגובה ליונתן אדלר   -בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה    
  ה   תגובה לאשר ז. קאופמן  
  ה   תגובה לרב אביגדור נבנצל  
  ח  על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש  
  י  דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה ולהבאת טומאה   
  יד    החיל   
  טו   האולם ופתחיו   
  טז   תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן   
  טז   תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל   
  יט  בנייתו וגניזתו בשלמות על מזבח הר עיבל,   
  כז   עיון מחודש  -גבולות החיל   
  כח   תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף, בהשוואה למשנה (תגובה לתגובה)   
  כט   הבירה  
  ל   מבוא, פרשנות, חקר ועיון   -תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית   
  לא   שגות הנ"ל) תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה לה   
  לא   תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגת עמיחי אליאש)  
  לב  גבולות החיל וצורתו (תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה)   
  לג  כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח'   
  לח   קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז   
  מ   הים של שלמה ושיעור האמה   

  ן, ד"ר חנהקט
  כא   הערות על המאמר "מקור מקומו טמא"   

  קטן, הרב יואל 
  יב  י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה   
  כא   הערות על המאמר "מקור מקומו טמא"   

  אבי , הרב קלמן
  מ   (תגובה לדברי הרב עזריה אריאל בגיליון לט)  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש  

  קמפינסקי, הרב מנחם
  כג  המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם  -הארון והמזבח   
  כד   במה נתקדש המקָדש?   

  משה אברהם הרב קראוס, 
  ד  תגובה לרב משה צוריאל   

  אליקים  , הרבקרומביין 
  א  "פריצת דרך" בתחומי קדשים וטהרות  -ביקורת ספרים   
  ב  זבחים ומנחות  -ידי משה    -ביקורת ספרים    
  ג  חידושי הגרי"מ והגרי"ד   -ביקורת ספרים    
  ד  הדר העולם   
  ה   טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו  
  ה  'מקדש מלך'   
  ו  'אל הר המור'  -ביקורת ספרים   
  ז  ביקורת ספרים  
  ח   סקירת ספרים  
  ט   סקירת ספרים  
  יא  חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים   
  יב  'שערי היכל'   
  יג   ' בלבבי משכן אבנה'   
  יד  קרבן העוף כשער לעולם הקודש', ועשו לי מקדש  -רך שער העליון 'ד  
  טו   ישראלית', 'ספר הקטורת' -'בעקבות תולעת השני הארץ  
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  טז   'דרך חכמה', 'ואתה תחזה'   
  יט  'מנחה טהורה'   

  רבינוביץ, יונתן 
  לב  השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים   
  לד   שלוש טהרות המצורע והיולדת   

  רבינוביץ', הרב מרדכי 
  יא   בדין טבול יום פוסל את התרומה   
  יד  דין רוקין הנמצאין בירושלים   
  יז  בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא   
  כ   הכנסת כלי טבול יום למקדש   

  הרב אליהו דוד (האדר"ת)  ,רבינוביץ' תאומים
  יח  בין מלך לכהן גדול  
  כ  עבודת הלוי בעל כרחו  

  הרב אורי רדמן, 
  יג  זכר למקדש  
  כ   תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה   
  כד   נטילת לולב במקדש   
  כו   קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות עבודת השעיר  -לשון של זהורית   
  לו   איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד   

  רוונה, גבריאל יצחק 
  יז  מודים, כורעים ומשתחווים   
  כז   משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו  
  ישראל ד"ר רוזנסון, 

  ג  נבואה שעריך   
  ח  יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית   -מי יעלה בהר ה'    

  רוזנפלד, הרב יאיר
  יז  תורת מעשה הבניין   

  רוזנצוויג, אלישע
  יא   מעמד אירועי ההסגר   

  רון, אברהם 
  ב  שאלה   -מי יבנה את בית המקדש השלישי    

  רייסקין, שלומי
  יא   עבודת כהן בחור בבית המקדש  
  יג   חטיפת מצוות במקדש   
  כה   כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות   

  רענן, הרב נחמיה 
  כא   גדרה ומשמעותה   -שחיטת צפון    
  שבתי א. הכהן הרב רפפורט, 
  א   מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה  

  עזראד"ר שבט, 
  ב  נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג    

  יהודה הרב שביב, 
  א   הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש  
  ב  אחת או שתיים   -מנחת חינוך    
  ג  המקדש והמים   
  ה   פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל  
  ו  מהותו של מקדש   
  ז  ראשית ותכלית   -מקדש    
  ח  תקפות המצוות במקדש  
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  יב  עיון במדרש תהילים למזמור ל'  - הבית לדוד?  
  כד   פסיקותיו של הרב אלישיב זצ"ל לחייל בהר הבית  -הרב וההר   

  שביט, (שטרן) צבי 
  לד   תפקידה של המערכה הנוספת ביום הכיפורים  

  שגיב, אדריכל טוביה 
  לב  תשובת הרדב"ז וקשייה (הערה על ביאור הרב ישראל אריאל לתשובת הרדב"ז בגיליון לא)   

  הרב משה, רץושו
  לו   "פרדס רימונים" לרבי שם טוב ב"ר יצחק (מתוך כתב יד [בשלבי עריכה])   
  לח   טעמי הקרבנות על פי 'אוצר הכבוד' על אגדות הש"ס   

  משה דוד רץ, ושו
  כא   חובה או נדבת לב?   -קרבן תודה    

  יואל הרב שורץ, 
  ג  השפעת המקדש על לימוד התורה   
  שי, אליהו 
  יא   עיון במדרשי הלכה   -לכניסה אל הקודש  הכנות הכהן הגדול    

  יצחקהרב שילת, 
  ד  בית ה' נלך   

  צביהרב שלוה, 
  א   העומר שלושה שמות יש לו   
  ג  כיצד מהלכים בבית המקדש   
  ח  זאת תורת המקדש   
  יב  לימוד סדר קודשים במהלך הדורות   
  יד  קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול   
  טז   זה בית המקדש  -והלבנון   
  כ   למעמדו של הר הבית  
  כב  אכן "הכל בכתב"!   
  כז   מנלן?  -כסף למקדש   
  לה   אומות העולם והמקדש   
  לט   שפע    –שמן המשחה   
  מ     גדרי המצווה ואופן קיומה בימינו -מורא מקדש   

  ליט, ד"ר דניאלש
  יח  מקדש, חידוש והתחדשות   

  שמעוני, שמואל
  ה   קדושת הגוף וייעוד למזבח   

  איתן הרב שנדורפי, 
  ג  המשותף והמיוחד  -כיסויי כלי המשכן    
  ד  מי מביא קרבן תודה?  
  ו  כפרה בקרבנות הנדבה   
  ט  פרשת קרבן חטאת   
  יז  מקדש או משכן?  -נוב וגבעון   

  נוולד, הרב אליעזר חיים ש
  כא   הכל מעלין לירושלים   

  מנחם מנדלהרב שניאורסון, 
  ז  בעניין ה'אפוד בד'  
  יב  לימוד תורת הבית   
  ישראל יהודה שניידר, 

  ג  משכן או מקדש  -נוב וגבעון    
  מאירהרב שפיגלמן, 
  א   דרגות הלכתיות בטהרה   
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  ט  שילוח טמאים וקדושת המחנה   
  מ     מלחמתה של תורה  
  אברהם א. כהנא הרב שפירא, 

  ב  דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם  
  שרייבר, אריה 

  כה   דרישת 'לשמה' בעשיית בגדי הקודש   
  אברהם ישראל שריר, 

  טז  המזבחות שבנו האבות   
  יח  מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?   
  כב  מבוא לעבודת ה' -פרשת קרבנות היחיד   
  כד   בין קדושה לברית  -מקראי קודש   

  יובל הרב שרלו, 
  ו  הציפייה לחידוש הקרבנות   
  ל  פשט, עיון ומשמעות בעבודת יום הכיפורים   -מבית לפרוכת    

  תורג'מן, יעקב 
  א   הוצאת הדשן  

  למידי שיעור א' בישיבת ההסדר בית שמש ת
  יט  מקום הארון בקודש הקודשים   
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�  מ -לגיליונות א מפתח נושאי
  (ערכי המפתח רשומי< בכתיב מלא)

  א 
  אבנט  -ראה: בגדי כהונה (ובגדי הלוויים) אבנט 

  אוהלות -ראה: טומאה וטהרה אוהלות 

  אולם  -ראה: מבנה המקדש אולם 

  ראה: עבודת המקדש איסורים במקדש 

  אכילה  -עבודת הקרבנות  -ראה: קרבנות אכילת קרבנות 

  שיעורי תורה ראה:  (שיעורה)אמה 

  פרוכת ואמה טרקסין  -ראה: מבנה המקדש אמה טרקסין 

  אפוד / אפוד בד  -ראה: בגדי כהונה (ובגדי הלוויים) אפוד / אפוד בד 

  פסח -ראה: זמנים אפיקומן 

  סוכות -ראה: זמנים ארבעת המינים 

  ארון  -ראה: כלי המקדש ארון 

  ארץ ישראל 
  יב   דנציגר אורי   קדושת ירושלים וארץ ישראל 

  טז  הרב נריה גוטל   בהלכות מקדש וקודשיו  -אכן 'בשמים היא'  
  כא   הרב אליעזר חיים שנוולד   הכל מעלין לירושלים 

  לז  הרב יהודה זולדן  עלייה לרגל ממרחבי ארץ ישראל 

  אשם  -ראה: קרבנות אשם 

  ב 
  בגדי כהונה (ובגדי הלוויים)

  דיון בערכים מנוגדים   -ממונם של ישראל"  על    "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
  א   גדליה גינזבורג   

  א   שלמה וולף   הנאה מבגדי כהונה 
  ה   הרב ישראל אריאל   לכוהנים וללויים  -בגדי שרד  

  יד   אושרי ורהפטיג  אין עניות במקום עשירות

  טו  הרב אליקים קרומביין  ישראלית -בעקבות תולעת השני הארץ
  טז  לוה הרב צבי ש  זה בית המקדש  - והלבנון  

  יח   הרב יצחק אמתי   כיסוי ראש במקדש

  כ  הרב חובב יחיאלי   כפילות ומשמעותה   - הציווי על בגדי כהונה  

  כה   הרב ישראל אריאל   אריגה ותפירה במחט בבגדי כהונה 
  כה   עמיחי ואריאל חנן אליאש   ללא תפירה   -"מעשה אורג"  

  כה   הרב ישראל אריאל   תגובה לתגובה   -תפירת בגדי כהונה  

  כט   ןיאברהם בורשט   הנגינה במקדש

  אבנט •
  יג  מיכאל לוצקי   כלאיים בבגדי כהונה 

  אפוד •
  ו   הרב ישראל אריאל   סינר או מעיל?   -האפוד  
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  יג  מיכאל לוצקי   כלאיים בבגדי כהונה 

  יד   הרב יצחק הרשקוביץ   עיון תוכני וטכני   -חושן המשפט  

  אפוד בד  •
  ה   אריאל הרב ישראל   לכוהנים וללויים  -בגדי שרד  

  ז   הרב מנחם מנדל שניאורסון  בעניין ה'אפוד בד'

  כט   ןיאברהם בורשט   הנגינה במקדש

  חושן  •
  ו   הרב ישראל אריאל   סינר או מעיל?   -האפוד  

  יג  מיכאל לוצקי   כלאיים בבגדי כהונה 

  יד   הרב יצחק הרשקוביץ   עיון תוכני וטכני   -חושן המשפט  

  טז  הרב אליקים קרומביין  ואתה תחזה 
  יט   הרב איתיאל אמיתי   ון במקרא ובאבני החושןכתיבת ישר

  כח   הרב עזריה אריאל   גלויות או מוסתרות?  –אבני החושן  

  כח   הרב אברהם סתיו  בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים 

  מעיל  •
  ד  הרב ישראל אריאל   התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה   -כוהנים בתפילתם במקדש  

  ציץ  •
  יא   הרב דוד הלל וינר   דין היסח הדעת בציץ
  טז  הרב הלל בן שלמה   חקיקת האותיות בציץ

  טז  הרב איתי אליצור   פיתוחי חותם 

  יז  הרב הלל בן שלמה   ציץ כהלכתו: תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ

  לא   הרב מאיר ברקוביץ   ריצוי ציץ ביום הכיפורים, וע"י כוהן משוח מלחמה 

  יאה ריקנית איסור ב -ראה: עבודת המקדש ביאה ריקנית 

  ביכורים  - ראה: מתנות כהונה ולווייה ביכורים 

  ביקור -ראה: עבודת הקרבנות ביקור 

  בית כנסת 
  יג  הרב אורי רדמן  זכר למקדש

  יט   הרב בנימין לנדאו  ברגל   -עלייה לרגל  
  כד   הרב הלל בן שלמה   ברכב!  -עלייה לרגל  

  כד   הרב בנימין לנדאו  ברגל!  -ואף על פי כן, עלייה לרגל  

  ראה: מקדש לדורותיו בית ראשון / שני / שלישי 

  בכור  -ראה: קרבנות בכור 

    במות 
  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   
  יב   רע גולן  מצוות בניין בית המקדש

  יב   אורי דנציגר   קדושת ירושלים וארץ ישראל 

  טז  אברהם ישראל שריר   המזבחות שבנו האבות 

  כג  הרב יעקב אפשטיין  במה גדולה ודיניה 
  כד   הרב מנחם קמפינסקי   במה נתקדש המקָדש? 

  מ   הראל דביר הרב    תוקף איסור הבמות בימינו

  בניין המקדש 
  א   הרב זלמן נחמיה גולדברג   במצוות בניין בית המקדש
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  ב  אברהם רון  שאלה   -מי יבנה את בית המקדש השלישי  

  ב  הרב מרדכי אליהו  תשובה  -בית המקדש השלישי  מי יבנה את  

  ג  הרב ישראל אריאל   לא בשמים!  -מקדש  

  ב  הרב פינחס אנגל   הקדש בזמן הזה
  ב  הרב דב ליאור   תגובה לפינחס אנגל

  ב  פרופ' אשר ז. קאופמן  מעגל קסמים?   -פרה אדומה ובניין המקדש  

  ג  הרב שמשון אלבום   מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו

  ט   פרופ' אשר ז. קאופמן  בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה 
  ג  ד"ר ישראל רוזנסון  הערות על שערי מקדש יחזקאל  -נבואה שעריך  

  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   
  ז   הרב יהודה שביב   ראשית ותכלית   -מקדש  

  ז   הרב שלמה גורן  פרה אדומה בזמן הזה

  ח   הרב שלמה גורן  בעניין צמחיית הכותל המערבי 
  ט   הרב ישראל אריאל   תרומת נוכרים למקדש וכליו

  יב   הרב צבי שלוה   לימוד סדר קודשים במהלך הדורות 

  יב   הרב יואל קטן  י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה 

  יב   הרב ישראל אריאל   הדורותשינויים במקדש ובכליו במהלך  

  יב   רע גולן  מצוות בניין בית המקדש
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יז  הרב יאיר רוזנפלד   תורת מעשה הבניין

  כא   הרב איתי אליצור   האמנם "הכל בכתב"? 

  כב   הרב צבי שלוה   אכן "הכל בכתב"!
  כג  הרב חנן פורת   אתם יַדי!

  כג  הרב שלמה הירש   עיקרו של מזבח 

  כה   הראל דביר   של מזבח עיקרו  
  כד   הרב הלל בן שלמה   ברכב!  -עלייה לרגל  

  כה   עמיחי אליאש   מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם 

  כז  הרב צבי שלוה   מנלן?   –כסף למקדש  

  איסור בניית בית כתבנית היכל •
  יט   הרב הלל בן שלמה   גובה המקדש הראשון

  בעל מום  -ראה: פסולי המוקדשים בעל מום 

  בעל קרי  -ראה: טומאה וטהרה בעל קרי 

  ברכת כוהנים 
  התפילה במקדש כאחת ממצוות    -כוהנים בתפילתם במקדש  

  ד  הרב ישראל אריאל   כהונה 

  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  
  יא   הרב אהרן בק   מניין?   -ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  

  כט   מה זאב פיק הרב של  פסול ערל בקודשים ובטומאה 

  לו  הרב מנחם מקובר   מהותו, ועניינו במקדש וביום הכיפורים   -שם ה' המפורש  

  ג 
  גאולה 

  כג  הרב חנן פורת   אתם יַדי!
  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 
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  כח   אברהם אוחיון  גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל 

  נוב וגבעון -ראה: מקדש לדורותיו גבעון 

  גויים
  ט   הרב ישראל אריאל   תרומת נוכרים למקדש וכליו

  ט   מאיר שפיגלמן  הרב  שילוח טמאים וקדושת המחנה 
  יב   אורי דנציגר   קדושת ירושלים וארץ ישראל 

  יח   הרב אוריאל בנר   טהרתו של פך השמן

  ול  הרב עידוא אלבה   פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו
  לה   הרב צבי שלוה   אומות העולם והמקדש 

  גיטין
  טז  הרב הלל בן שלמה   חקיקת האותיות בציץ

  טז  הרב איתי אליצור   פיתוחי חותם 
  יז  הרב הלל בן שלמה   ציץ כהלכתו: תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ

  גר  -ראה גם: קרבנות  גרים 
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  ח   הרב אהרן ליכטנשטיין  ומחוסר כיפוריםטבול יום  
  ט   הרב מאיר שפיגלמן  שילוח טמאים וקדושת המחנה 

  ד 
  דיחוי בקודשים ובמצוות 

  ב  הרב אברהם א. כהנא שפירא   דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם

  יט   הרב אוריאל בנר   דיחוי בקרבנות ודיחוי במצוות

  כד   רב משה כהןה  בחפץ או בדעת האדם   -דיחוי בקודשים ובמצוות 
  כד   הרב אברהם סתיו  תהליך או מציאות   -דיחוי בקודשים  

  כח   הרב דוד ברוך לאו  מצוות הדלקת המנורה במקדש

  דרישת מקדש
  ב  הרב ערן משה מרגלית   ליחסנו להר המוריה   -המרחק המקרב  

  ג  ח"ש   שירים   -"רצו עבדיך את מקדשך"  
  ה   קורןהרב זלמן מנחם   תגובה לאשר ז. קאופמן

  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  ו   הרב רא"ם הכהן  הציפייה למקדש בימינו

  ו   הרב יובל שרלו  הציפייה לחידוש הקרבנות 
  ז   הרב אהרן בק   איזהו מקומן של זבחים? 

  י  הרב ערן משה מרגלית   קירוב לעולם של מקדש וקרבנות

  יב   הרב צבי שלוה   במהלך הדורות לימוד סדר קודשים  
  יב   הרב מנחם מנדל שניאורסון  לימוד תורת הבית 

  יג  הרב אורי רדמן  זכר למקדש

  טז  הרב נריה גוטל   בהלכות מקדש וקודשיו  -אכן 'בשמים היא'  

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  יח   ד"ר דניאל שליט   מקדש, חידוש והתחדשות 

  כג  יהודה עציון  לעיר ואם תכנית אב    -'ספר ירושלים הבנויה'  

  כו  הרב שלום אוחנה   המחויב קרבן בזמן הזה   –"ונשלמה פרים"  

  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 
  לב   מאיר דרך   חוברת 'דרישת המקדש' 
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  ה 
  הגשה  -ראה: עבודת הקרבנות הגשה 

  הולכה  -ראה: עבודת הקרבנות הולכה 

  קודש  -המקדש ראה: מבנה היכל 
  הכשר טומאה  -ראה: טומאה וטהרה  הכשר טומאה 

  הלכה בחיים המודרניים 
  יט   הרב בנימין לנדאו  ברגל   -עלייה לרגל  

  כד   הרב הלל בן שלמה   ברכב!  -עלייה לרגל  
  כד   הרב בנימין לנדאו  ברגל!  -ואף על פי כן, עלייה לרגל  

  כז  הרב צבי שלוה   מנלן?   –כסף למקדש  

  לג  הרב יוסף אלבז  בקרבנות אשתו חובת אדם  
  לה   הרב הראל דביר   הגדרתה ויישומה בזמננו   -"דרך רחוקה"  

  הנפה  -ראה: עבודת הקרבנות הנפה 

  הספדים 
  כא   גדליה גינזבורג   ניצוצות בודדים על ידיד נפשי ר' יצחק אימס ורעייתו, הי"ד 

  כג  גדליה גינזבורג   מעט מזיכרונותיי על חנן פורת ז"ל

  כג  אלעד כהן  משה כהן זצ"ל, הכ"מ על אבא, הרב  

  הקטרה  -ראה: עבודת הקרבנות העלאה 

  הקדש 
  "אין עניות במקום עשירות" מול  

  א   גדליה גינזבורג   דיון בערכים מנוגדים  -"התורה חסה על ממונם של ישראל"  
  א   שלמה וולף   הנאה מבגדי כהונה 

  ב  הרב פינחס אנגל   הקדש בזמן הזה
  ב  ליאור הרב דב   תגובה לפינחס אנגל

  ד  הרב אהרן ליכטנשטיין  יציאה לחולין ע"י מעילה 

  ה   שמואל שמעוני   קדושת הגוף וייעוד למזבח 
  ו   הרב אהרן ליכטנשטיין  דין נזיקין בהקדשות

  ז   הרב דוד הלל וינר   קדושת אדם בפרשת ערכין

  ח   הרב מאיר ברקוביץ   תגובה  -קדושת אדם בפרשת ערכין  
  ח   הרב דוד הלל וינר   גובהתגובה לת  -תגובה לרב מאיר ברקוביץ  

  ח   מיכאל לוצקי   מועל אחר מועל
  ח   יובל דרך   הכנסת חולין לעזרה

  ח   הרב שלמה גורן  בעניין צמחיית הכותל המערבי 
  ט   הרב ישראל אריאל   תרומת נוכרים למקדש וכליו

  י  שמעוני גרטי   איבר -הקדשת חד

  יב   אורי דנציגר   קדושת ירושלים וארץ ישראל 

  יד   אושרי ורהפטיג  תאין עניות במקום עשירו

  כא   הרב יעקב אריאל   תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית 
  כו  הרב יעקב אפשטיין  קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית 

  כז  הרב צבי שלוה   מנלן?   –כסף למקדש  

  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 
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  כז  ואלעזר נחשוןהרבנים אברהם   משמעות הקדשת פה בבכור 

  לא   הרב משה כהן  בין מעשרות לקודשים   -מעשר בהמה  

  לה   שראל לוי   מקור הדין וגדריו  -מטיל מום בקודשים  

  לז  הרב אברהם והרב אלעזר נחשון  הגדרתן והיחס ביניהן  -קדושת הגוף וקדושת דמים  
  לז  הרב עידוא אלבה   לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית 

  קרבן עצים  •
  לו  הרב אורי רדמן  מלאכה ביום שמביא קרבן יחידאיסור  

  הקהל 
  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  ח   הרב יהודה זולדן  בחצוצרות ובקול שופר במקדש 
  יג  הרב אורי רדמן  זכר למקדש

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  הקטרה  -ראה: עבודת הקרבנות הקטרה 

  הקפות 
  מ   מאיר דרך   בין האולם ולמזבח בחג הסוכות לצורך הקפת המזבחכניסת ישראלים אל  

  ראה גם: מבנה המקדש הר הבית 

  א   הרב שבתי א. הכהן רפפורט   מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה
  ג  הרב יהודה עמיטל   אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני 

  י  פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש 
  יא   פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך) 

  יב   רע גולן  מצוות בניין בית המקדש

  יד   הרב זלמן מנחם קורן  החיל 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 

  כא   הרב יעקב אריאל   תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית 

  כו  הרב יעקב אפשטיין  ים ארכיאולוגיים מהר הבית קדושת עפר וממצא
  כז  הרב זלמן מנחם קורן  עיון מחודש   –גבולות החיל  

  כח   הרב עזריה אריאל   מידות החיל 

  כח   הרב זלמן מנחם קורן  תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף, בהשוואה למשנה (תגובה לתגובה)

  כט   הראל דביר   צורת חומת החיל הצפונית והדרומית 
  כט   הרב זלמן מנחם קורן  ירה הב

  ל  הרב זלמן מנחם קורן  מבוא, פרשנות, חקר ועיון  -תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  

  תדריך הלכתי לעולה להר הבית (השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל)   -תשובת הרדב"ז  
  לא   ריאל א הרב ישראל   

  וקשייה (הערה על ביאור הרב ישראל אריאל לתשובת הרדב"ז בגיליון לא)   תשובת הרדב"ז
  לב   אדריכל טוביה שגיב   
  לא   אלבה הרב עידוא    הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז (השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל)

  א ל  הרב זלמן מנחם קורן  תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגות הנ"ל)  
  ביעת מסורת על פי תשובת הרדב"ז לאור קשייה (השגה על מאמרו של הרב קורן בגיליון ל) ק

  לא   עמיחי אליאש   
  תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגת עמיחי אליאש)

  לא   הרב זלמן מנחם קורן  
  לא   הרב עידוא אלבה   הערות נוספות על תשובת הרדב"ז 

  לא   עמיחי אליאש   כרה (תגובה נוספת למאמר הרב קורן בגיליון ל) שיטת השל"ה בעניין הצ
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  מהות החיל וגבולותיו, והקפת ה'רמה' בימינו (השגות על מאמרי הרב קורן בגיליונות יד,כז,כח) 
  לב   הרב עידוא אלבה   

  לב   הרב זלמן מנחם קורן  בולות החיל וצורתו (תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה) ג
  לז  הרב עידוא אלבה   ואבנים מעפר הר הבית לקיחת עפר  

  לח   הרב זלמן מנחם קורן  קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז

  לט   הרב עידוא אלבה   מסורת הכיפה וחומות מתחם הר הבית 
תוספת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניין הכניסה לעליות (המשך הדברים מגיליון לא, לאור המתחדש במאמר  

  לט   הרב עידוא אלבה    לעיל)

  מ   הרב זלמן מנחם קורן   הים של שלמה ושיעור האמה 
  מ   עידוא אלבה הרב    שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית 

  הכותל המערבי •
  ח   הרב שלמה גורן  בעניין צמחיית הכותל המערבי 

  ח   ד"ר ישראל רוזנסון  יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית   -מי יעלה בהר ה'  
  טז  יצחק לוי הרב    חסרון המקדש

  מבוא, פרשנות, חקר ועיון  –תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  
  ל  הרב זלמן מנחם קורן  

  תדריך הלכתי לעולה להר הבית (השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל)   -תשובת הרדב"ז  
  לא   הרב ישראל אריאל   

  ורן בגיליון ל) הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז (השגות על מאמרו של הרב ק
  לא   אלבה עידוא  הרב    

  לא   הרב זלמן מנחם קורן  תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגות הנ"ל) 

  לז  הרב אברהם כהנא   היכן הוא?  -הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  

  לח   הרב זלמן מנחם קורן  קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז

  לח   הרב עידוא אלבה   המערבי כמקום השראת שכינה מסורת הכותל  
  לט   הרב עמיחי אליאש   עזריה אריאל)   דעת השל"ה הקדוש בעניין מקום המקדש (תגובה לדברי הרב

  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש (תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש)
  לט   הרב עזריה אריאל   

בעניין הכניסה לעליות (המשך הדברים מגיליון לא, לאור המתחדש    תוספת ביאור לתשובת הרדב"ז
  לט   הרב עידוא אלבה   במאמר לעיל) 

  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש (תגובה לדברי הרב עזריה אריאל בגיליון לט) 
  מ   הרב אבי קלמן  

  מ   הרב זלמן מנחם קורן   הים של שלמה ושיעור האמה 

  מחילות, גגים ועליות •
  ט   הרב שלמה גורן  בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית 

  כח   הרב הלל בן שלמה   ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית 
  כט   הרב זלמן מנחם קורן  הבירה 

  כט   הרב הלל בן שלמה   כניסה למחילות הר הבית בטומאה 

  מבוא, פרשנות, חקר ועיון  -תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  
  ל  זלמן מנחם קורןהרב    

  תדריך הלכתי לעולה להר הבית (השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל)   -תשובת הרדב"ז  
  לא   הרב ישראל אריאל   

  הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז (השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל)
  לא   אלבה עיודא הרב     

  לא   קורןהרב זלמן מנחם   ת הנ"ל) תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגו

תוספת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניין הכניסה לעליות (המשך הדברים מגיליון לא, לאור המתחדש  
  לט   הרב עידוא אלבה   במאמר לעיל) 
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  עלייה אליו  •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  ב  גדליה ואימס יצחק גינזבורג   הוצאה חדשה   -שלטי הגיבורים  

  ב  הרב ערן משה מרגלית   ליחסנו להר המוריה   -המקרב    המרחק

  ד  יונתן אדלר   תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה
  ד  הרב זלמן מנחם קורן  תגובה ליונתן אדלר   -בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה  

  ד  יונתן אדלר   תגובה למכתבו של הרב זלמן קורן

  ד  הרב יצחק שילת   בית ה' נלך 

  ה   הרב אביגדור נבנצל   תגובה למדור 'על הפרק' שבמעלין בקודש ד
  ה   הרב זלמן מנחם קורן  תגובה לרב אביגדור נבנצל

  ח   כהןהרב שאר ישוב   יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית   -מי יעלה בהר ה'  
  ח   ד"ר ישראל רוזנסון  יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית   -מי יעלה בהר ה'  

  ח   קים קרומבייןהרב אלי   קומו ונעלה
  ט   הרב שלמה גורן  בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית 

  כד   הרב יהודה שביב   פסיקותיו של הרב אלישיב זצ"ל לחייל בהר הבית   -הרב וההר  

  כד   הרב אריה כץ   עליית זבה טבולת יום להר הבית 
  כו  הרב הלל בן שלמה   טהרת נשים לכניסה להר הבית 

  כו  הרב אריה כץ   יום להר הבית   עוד בעניין עליית זבה טבולת

  כה   שלומי רייסקין  כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות 

  כז  הרב הלל בן שלמה   חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית 
  כט   הרב הלל בן שלמה   כניסה למחילות הר הבית בטומאה 

  ועיוןמבוא, פרשנות, חקר    -תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  
  ל  הרב זלמן מנחם קורן  

  תדריך הלכתי לעולה להר הבית (השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל)   -תשובת הרדב"ז  
  לא   הרב ישראל אריאל   

  תשובת הרדב"ז וקשייה (הערה על ביאור הרב י' אריאל לתשובת הרדב"ז בגיליון לא)
  לב   אדריכל טוביה שגיב    

  השגות על מאמר הרב זלמן קורן בגיליון ל) הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז (
  לא   הרב עידוא אלבה   

  לא   הרב זלמן מנחם קורן  תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגות הנ"ל) 
  קביעת מסורת על פי תשובת הרדב"ז לאור קשייה (השגה על מאמר הרב קורן בגיליון ל) 

  לא   עמיחי אליאש   
  לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגת עמיחי אליאש)תשובת הרדב"ז על כניסה  

  לא   הרב זלמן מנחם קורן  

  לג  הרב זלמן מנחם קורן  כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח' 
  עלייה להר הבית בנעלי גומי (גדרי מנעל וסנדל לעניין חליצה, יום הכיפורים והר הבית)

  לג  הרב עידוא אלבה   
  לה   הרב עידוא אלבה   כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית 

  לז  הרב עמיחי אליאש   הספקות בזיהוי מקום אבן השתייה בימינו

  להלכה ולמעשה (תגובה למאמר הרב אליאש בגיליון לז)   -תוקף המסורת של מקום המקדש  
  לח   הרב עזריה אריאל   

  לח   הרב עמיחי אליאש   איסור עלייה להר הבית בימינו (תשובה לתגובה)

  מ   הרב צבי שלוה    גדרי המצווה ואופן קיומה בימינו  -מורא מקדש  

  השתחוויה  -ראה: עבודת המקדש השתחוויה 
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  ז 
  זב  -זבים, קרבנות  -ראה: טומאה וטהרה זבים 

  זכר למקדש / לחורבן 
  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  יג  הרב אורי רדמן  זכר למקדש

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יז  גבריאל יצחק רוונה   מודים, כורעים ומשתחווים 
  כ  דן נבון  איסורי החורבן 

    ראה גם: עלייה לרגלזמנים 
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יח   ד"ר דוד ויעקב נוישטטר   שתי פנים בקדושת המקדש 
  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  שבת  •
  ב  הרב זלמן נחמיה גולדברג   האוכל חלב בזמן הזה

  ח   הרב יהודה שביב   תקפות המצוות במקדש
  ט   אליעזר לרנר   תגובה לרב צבי שלוה  -בעניין קיום המצוות במקדש  

  יא   הרב יהודה זולדן  קרבן פסח שחל בשבת 

  טז  הרב הלל בן שלמה   חקיקת האותיות בציץ
  טז  הרב איתי אליצור   פיתוחי חותם 

  יז  הרב הלל בן שלמה   הלכתו: תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץציץ כ

  יח   ד"ר דוד ויעקב נוישטטר   שתי פנים בקדושת המקדש 

  יח   הרב איתי אליצור   תוקעין אף על פי שאין בית
  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  במשנת ה'שפת אמת')   (עיון  הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'
  כז  הרב ערן משה מרגלית   

  לו  הרב עזריה אריאל   כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם 

  ראה גם: קידוש החודש ראש חודש   •
  (עיון במשנת ה'שפת אמת')   הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'

  כז  הרב ערן משה מרגלית   

  ראש השנה •
  דיון בערכים מנוגדים   -"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסהעל ממונם של ישראל"  

  א   גדליה גינזבורג   
  ח   הרב יהודה זולדן  בחצוצרות ובקול שופר במקדש 

  יד   אושרי ורהפטיג  אין עניות במקום עשירות
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יח   הרב איתי אליצור   תוקעין אף על פי שאין בית

  כ  הרב אורי רדמן  יעת שופר וחצוצרות בראש השנה תק

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  
  לד   הרב בניהו ברונר   תקיעת שופר בראש השנה במקדש

  שעיר המשתלח   -ראה גם: קרבנות  יום כיפור  •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  ה   גד אלדד   למקומה של ההשתחוויה במקדש   -והשתחוו לה' בהר הקודש  
  ה   הרב דוד כהן  כפרת שעיר המשתלח 

  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  



א  ות  נ ו י ל י ג דש  + בקו י ת למעל   מ - מפתחו

248248248248 

  ו   הרב רא"ם הכהן  הציפייה למקדש בימינו

  ח   הרב יהודה שביב   תקפות המצוות במקדש
  ט   הרב אברהם וסרמן  כיוון שהגיע שעיר למדבר

  יא   אליהו שי   עיון במדרשי הלכה   -לכניסה אל הקודש  הכנות הכהן הגדול  
  יא   הרב אליקים קרומביין  חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים

  יב   הרב אליקים קרומביין  שערי היכל 

  יד   הרב צבי שלוה   קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול

  טו  הרב בנימין לנדאו  מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני
  יד   אושרי ורהפטיג  אין עניות במקום עשירות

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יח   ד"ר עלי טל אור   מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם 
  יח   אברהם ישראל שריר   מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?

  יח   הרב דוד כהן  הערות על הלכות עבודת יום הכיפורים 

  כ  הרב אברהם סתיו  כפרת השעיר הפנימי 

  כב   הרב אברהם סתיו  יפורים קריאת התורה ביום הכ
  הרב אברהם ישראל שרירכד   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  כו  הרב אורי רדמן  קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות עבודת השעיר   –לשון של זהורית  

  כו  הרב אברהם סתיו  תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים 

  כח   שר זליג קאופמןפרופ' א  לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי 
  כח   הרב אברהם סתיו  בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים 

  ל  הרב יובל שרלו  פשט, עיון ומשמעות בעבודת יום הכיפורים   -מבית לפרוכת  

  לא   הרב מאיר ברקוביץ   ריצוי ציץ ביום הכיפורים, וע"י כוהן משוח מלחמה 

  לב   הרב יוסף אלבז  אחת או שתיים?   -לשון של זהורית  
  לייה להר הבית בנעלי גומי (גדרי מנעל וסנדל לעניין חליצה, יום הכיפורים והר הבית)ע

  לג  הרב עידוא אלבה   
  לד   הרב אריה כץ   תפקידה של המערכה הנוספת ביום הכיפורים 

  לו  הרב מנחם מקובר   מהותו, ועניינו במקדש וביום הכיפורים   -שם ה' המפורש  

  לו  הרב שלמה זאב פיק   ם הכיפורים? קרבן מוסף או חלק מעבודת יו  -איל העם  

  איל העם: קרבן מוסף או חלק מעבודות היום? (הערות ותוספות המחבר למאמרו בגיליון לו) 
  לח   הרב שלמה זאב פיק   

  מ   הרב אורי סמט   למשמעות עבודת הקטורת ביום הכיפורים 

  סוכות  •
  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  ח   הרב יהודה שביב   המצוות במקדשתקפות  
  יג  שלומי רייסקין  חטיפת מצוות במקדש

  יג  הרב אורי רדמן  זכר למקדש

  טז  יובל דרך   ממי מעיין דווקא?  -ניסוך המים  

  יז  הרב אוריאל בנר   תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים 

  טז  שמעוני גרטי   פרים בני שתיים 
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יח   הרב איתי אליצור   עין אף על פי שאין ביתתוק

  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 
  כד   הרב אורי רדמן  נטילת לולב במקדש

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  כה   הרב ערן משה מרגלית   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)



 נושאי� מפתח  

249249249249 

  (עיון במשנת ה'שפת אמת')   ומשמעות ראיית פני ה'הזמנים הראויים לעלייה לרגל  
  כז  הרב ערן משה מרגלית   

  כו  הרב אוריאל בנר   הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה 
  לה   הרב צבי שלוה   אומות העולם והמקדש 

  לט   הרב איתן קופיאצקי   נטיעת עצים וגינון בירושלים העתיקה 

  מ   מאיר דרך   ות לצורך הקפת המזבחכניסת ישראלים אל בין האולם ולמזבח בחג הסוכ

  שמיני עצרת  •
  (עיון במשנת ה'שפת אמת')   הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'

  כז  הרב ערן משה מרגלית   

  חנוכה •
  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  יח   הרב אוריאל בנר   טהרתו של פך השמן
  כח   הרב דוד ברוך לאו  במקדשמצוות הדלקת המנורה  

  פורים •
  ג  הרב יהודה זולדן  ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה 

  ח   הרב יהודה שביב   תקפות המצוות במקדש

  קרבן פסח  -קרבן העומר; קרבנות   -מנחות    -ראה גם: קרבנות  פסח  •
  א   הרב צבי שלוה   העומר שלושה שמות יש לו 

  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  ז   הרב עוזיאל כהן  אכילת קטן בקודשי קודשים
  ז   הרב דוד כהן  הסיבה באכילת קרבן פסח 

  ז   הרב זלמן נחמיה גולדברג   הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים

  יא   הרב יהודה זולדן  קרבן פסח שחל בשבת 

  יא   הרב מאיר ברקוביץ   סמיכת קטן
  יג  הרב יהודה זולדן  אכילת שובע בקרבן פסח 

  יג  הרב אורי רדמן  זכר למקדש

  טו  הרב יהודה זולדן  הלילה הזה כולו צלי

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  יז  פרופ' זהר עמר   היבטים היסטוריים וריאליים   -לחם הפנים  

  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 

  כא   הרב יהודה זולדן  זמן אכילת הפסח בליל הסדר 

  כג  פרופ' זהר עמר   רבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש ושל ק  ההיבט הכלכלי
  כג  הרב איתי אליצור   צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח 

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  כה   הרב ערן משה מרגלית   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)
  (עיון במשנת ה'שפת אמת')   ים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה'הזמנים הראוי

  כז  הרב ערן משה מרגלית   

  כה   חנן אריאל   סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים
  כז  הרב יהודה זולדן  סיפור יציאת מצרים בלילה וזמן אכילת קרבן הפסח 

  לב   רבינוביץ יונתן  ים השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודש

  לו  הרב אורי רדמן  איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד

  לז  הרב הראל דביר   טבילת ידיים לקרבן פסח
  לט   זולדן הרב יהודה   מצה וקורבן פסח על מצות ומרורים 

  פסח שני  •
  כב   הרב אוריאל בנר   פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשון
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  קרבן העומר   -מנחות    -קרבנות  ראה גם:  ספירת העומר   •
  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  יג  הרב אורי רדמן  זכר למקדש

  שתי הלחם   - מנחות    -ראה גם: קרבנות  שבועות  •
  א   הרב צבי שלוה   העומר שלושה שמות יש לו 

  ה   הרב אליקים קרומביין  טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  כה   הרב ערן משה מרגלית   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' (ב)

  (עיון במשנת ה'שפת אמת')   ה'הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני  
  כז  הרב ערן משה מרגלית   

  תעניות  •
  ח   הרב יהודה זולדן  בחצוצרות ובקול שופר במקדש 

  (כניסתו לצורך עבודה) זר 

  מ   מאיר דרך   כניסת ישראלים אל בין האולם ולמזבח בחג הסוכות לצורך הקפת המזבח

  
  זריקה  -ראה: עבודת הקרבנות זריקה 

  ח 
  חביתין -מנחות  -קרבנות ראה: חביתין 

  חגיגה  -ראה: קרבנות חגיגה 

  ראה: זמנים חגים 

  חדש
  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 

  חולין שנעשו וכו' -ראה: טומאה וטהרה חולין שנעשו על טהרת תרומה (או קודש) 

  חומרים 
  ג  הרב יהודה שביב   המקדש והמים 

  ג  הרב משה אודס   ם במזבח הנחושת לוהיי-הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   

  ז   הרב מנחם מקובר   מחשבה ומעשה   -הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  

  ח   הרב יהודה זולדן  בחצוצרות ובקול שופר במקדש 
  ט   הרב דניאל וולף   טיסת כוהנים מעל קברים 

  י  הרב עזריה אריאל   טומאת כלי זכוכית בירור פרטי הגזירה על    -כלי זכוכית  

  יב   הרב יואל קטן  י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה 

  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 

  לשמה ופיגול  -ראה: עבודת הקרבנות    חוץ לזמנו וחוץ למקומו 

  חושן  -ראה: בגדי כהונה (ובגדי הלוויים) חושן 

  חטאת  -ראה: קרבנות חטאת 

  עזרות -ראה: מבנה המקדש חיל 

  מנחת חינוך -מנחות  -ראה: קרבנות חינוך 
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  ייחוס -כוהנים  -ראה: כוהנים ולוויים חלל 

  חליצה 
  ב  הרב אורי כהן  דין איטר 

  ום הכיפורים והר הבית)יעלייה להר הבית בנעלי גומי (גדרי מנעל וסנדל לעניין חליצה,  
  לג  הרב עידוא אלבה   

  חנוכה  -ראה: זמנים חנוכה 

  מילואים   -ראה גם: קרבנות  חנוכת המקדש 

  ג  הרב יהודה זולדן  ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה 

  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא
  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   

  ח   הרב יהודה שביב   תקפות המצוות במקדש
  יא   הרב אהרן בק   מניין?   -ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  

  טו  הרב יהושע פרידמן  מקום מזבח העולה בעזרה
  טו  חנן אריאל   הערת המערכת 

  טו  הרב יהושע פרידמן  תגובת המחבר   

  טז  הרב זלמן מנחם קורן  תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן 

  יח   אברהם ישראל שריר   מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?

  ט 
  טבול יום  -טומאה וטהרה ראה: טבול יום 

  טבילה, גרים  -ראה: טומאה וטהרה טבילה 

  טומאת קודש  -ראה גם: פסולי המוקדשים  טומאה וטהרה 
  א   הרב אליקים קרומביין  "פריצת דרך" בתחומי קודשים וטהרות 

  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 
  ה   שמעוני גרטי   דין מקום בטומאה ובטהרה 

  ח   שמעוני גרטי   טהרות האנשה בסדר  
  ט   הרב דניאל וולף   טיסת כוהנים מעל קברים 

  ט   הרב מאיר שפיגלמן  שילוח טמאים וקדושת המחנה 
  יא   הרב מרדכי רבינוביץ   בדין טבול יום פוסל את התרומה 

  יב   הרב עזריה אריאל   בועל נידה
  יג  שמעוני גרטי   משכב ומושב

  יד   הרב עזריה אריאל   אחד הוא   -המשכב והמושב  

  יד   שמעוני גרטי   תשובה לתגובה 

  יד   הרב מרדכי רבינוביץ'   דין רוקין הנמצאין בירושלים
  יז  הרב מרדכי רבינוביץ'   בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא 

  יח   הרב עזריה אריאל   הבא ראשו ורובו במים שאובים

  יח   הרב אוריאל בנר   טהרתו של פך השמן
  יט   ןהרב אליקים קרומביי  'מנחה טהורה' 

  כג  הרב איתי אליצור   צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח 

  כד   שמעוני גרטי   כנף העוז 

  כה   הרב הלל בן שלמה   פרה אדומה בהר הבית 
  כה   הרב אברהם סתיו  ההיגיון שבכללי העברת טומאה 

  לא   הרב עזריה אריאל   טבילת בגדים עבור נשיאת כד שמן למנורת המקדש 

  לא   הרב אברהם סתיו  י בקודש שלישי בתרומה ורביע
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  לב   יונתן רבינוביץ   השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים 

  מ   הרב מאיר שפיגלמן  מלחמתה של תורה 

  טומאת מת   -ראה גם: טומאה וטהרה  אוהלות  •
  ט   הרב דניאל וולף   טיסת כוהנים מעל קברים 

  י  הרב זלמן מנחם קורן  דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה ולהבאת טומאה 
  י  הרב דניאל וולף   תגובה לרב קורן

  ט   זשוראוועל כתריאל   טומאת ביאה במצורע
  יז  הרב עזריה אריאל   חרב הרי הוא כחלל (חלק שני) 

  כב   רונן כץ   טומאת מקום או טומאה מתפשטת   -טומאת אוהל  
  כט   הרב עזריה אריאל   טומאת מת גוי

  הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט)גוי אינו מטמא באוהל (תגובה למאמרו של  
  ל  הרב עידוא אלבה   

  ל  הרב עזריה אריאל   גוי מטמא באוהל (תגובה לתגובה)   -עיקר ההלכה  

  ל  הרב עידוא אלבה   נספח: הערה בעניין המבנה שעל מערת המכפלה 

  בעל קרי ופולטת שכבת זרע  •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  כד   הרב אריה כץ   עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  כו  הרב הלל בן שלמה   טהרת נשים לכניסה להר הבית 
  כו  הרב אריה כץ   עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  כז  ד"ר דוד נוישטטר   מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם 

  מ   הרב מאיר שפיגלמן  מלחמתה של תורה 

  הכשר טומאה •
  לד   הרב עזריה אריאל   מטומאה בבוצר ענבים לנסכים ("בוצר לגת") זהירות  

  זבים •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  יג  שמעוני גרטי   משכב ומושב

  יד   הרב עזריה אריאל   אחד הוא   -המשכב והמושב  

  יד   שמעוני גרטי   תשובה לתגובה 

  יז  נוביץ' הרב מרדכי רבי  בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא 
  יח   הרב אוריאל בנר   טהרתו של פך השמן

  יח   אברהם ישראל שריר   מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?

  כד   הרב אריה כץ   עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  כו  הרב הלל בן שלמה   טהרת נשים לכניסה להר הבית 
  כו  הרב אריה כץ   עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  כז  הרב הלל בן שלמה   ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית חיוב  

  לג  הרב הראל דביר   בטומאה  השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקרבן פסח הבא

  לה   הלפרין פ' דביר והרב  הראלהרב    בטומאה   הבא  ו"פכיפורים בק-שרץ ומחוסרי-השתתפות טמאי
  לה) -למאמרים בנושא בגליונות לג ו  הרההב(  ו"פ'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בק

  לו  הרב הראל דביר   

  חולין שנעשו על טהרת תרומה (או קודש)  •
  לא   הרב אברהם סתיו  שלישי בתרומה ורביעי בקודש 

  לב   יונתן רבינוביץ   השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים 

  טבול יום •
  ח   ליכטנשטייןהרב אהרן   טבול יום ומחוסר כיפורים

  ט   הרב עמיחי גורדין  שיטת מו"ר הר"א ליכטנשטיין בטבול יום
  יא   הרב מרדכי רבינוביץ   בדין טבול יום פוסל את התרומה 
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  כ  הרב מרדכי רבינוביץ   הכנסת כלי טבול יום למקדש

  יח   הרב עזריה אריאל   הבא ראשו ורובו במים שאובים

  כד   הרב אריה כץ   עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  כה   הרב אליעזר קונשטט   חוסר זמן במצורע ויולדתמ
  כו  הרב הלל בן שלמה   טהרת נשים לכניסה להר הבית 

  כו  הרב אריה כץ   עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  לא   הרב אברהם סתיו  שלישי בתרומה ורביעי בקודש 

  לג  הרב זלמן מנחם קורן  כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח' 
  לג  הרב הראל דביר   בטומאה  תפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקרבן פסח הבאהשת 

  לה   הלפרין  פ'דביר והרב   'הרב ה  בטומאה   הבא  ו"פכיפורים בק-שרץ ומחוסרי-השתתפות טמאי

  לה) -למאמרים בנושא בגליונות לג ו  הבהרה(  ו"פ'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בק
  לו  הרב הראל דביר   

  לה   הרב עידוא אלבה   שה זבה טבולת יום להר הבית כניסת אי

  טבילה •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  ו   הרב אליקים קרומביין  אל הר המור 

  יט   הרב עזריה אריאל   טבילה לפני הזאה בטהרת טמא מת 
  כז  הרב הלל בן שלמה   חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית 

  לז  הרב הראל דביר   פסחטבילת ידיים לקרבן  

  מ   הרב מאיר שפיגלמן  מלחמתה של תורה 

  טבילת פנויה •
  כו  הרב הלל בן שלמה   טהרת נשים לכניסה להר הבית 

  כו  הרב אריה כץ   עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  טומאה במקום הקודש  •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  ח   אהרן ליכטנשטייןהרב    טבול יום ומחוסר כיפורים
  ט   מאיר שפיגלמן  הרב  שילוח טמאים וקדושת המחנה 

  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 
  כ  הרב מרדכי רבינוביץ   הכנסת כלי טבול יום למקדש

  כ  הרב אברהם סתיו  כפרת השעיר הפנימי 

  כז  ד"ר דוד נוישטטר   מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם 

  לא   הרב אוריאל בנר   למחנהישיבת שני מצורעים יחד מחוץ  
  לב   הרב אברהם כהנא   היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים 

  ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה (המשך למאמרו של הרב אוריאל בנר בגיליון לא)
  לב   הראל דביר   

  לג  הרב זלמן מנחם קורן  כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח' 

  לג  הרב הראל דביר   הבא בטומאה   ו"פפורים בקהשתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כי

  ה ל  הרב ה' דביר והרב פ' הלפרין  הבא בטומאה ו"פ  כיפורים בק-שרץ ומחוסרי-השתתפות טמאי
  לה) -הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקרבן פסח (הבהרה למאמרים בנושא בגליונות לג ו

  לו  הרב הראל דביר   

  לה   הרב עידוא אלבה   יום להר הבית   כניסת אישה זבה טבולת

  טומאת ידיים •
  לז  הרב הראל דביר   טבילת ידיים לקרבן פסח

  פרה אדומה   -אוהלות, טומאה וטהרה    -ראה גם: טומאה וטהרה  טומאת מת   •
  ט   הרב דניאל וולף   טיסת כוהנים מעל קברים 

  ט   כתריאל זשוראוועל   טומאת ביאה במצורע
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  טו  עזריה אריאל הרב    חרב הרי הוא כחלל 

  טז  הרב זלמן מנחם קורן  תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל 

  טז  הרב עזריה אריאל   תשובה להשגות 

  יז  עמיחי אליאש   תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל 
  יז  הרב עזריה אריאל   תגובה לתגובה 

  יז  עמיחי אליאש   תשובה שנייה 

  יז  הרב עזריה אריאל   חרב הרי הוא כחלל (חלק שני) 

  יט   הרב עזריה אריאל   לה לפני הזאה בטהרת טמא מת טבי
  כב   רונן כץ   טומאת מקום או טומאה מתפשטת   -טומאת אוהל  

  כד   שמעוני גרטי   כנף העוז 

  כט   הרב עזריה אריאל   טומאת מת גוי
  ב'מעלין בקודש' גיליון כט)  גוי אינו מטמא באוהל (תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל

  ל  הרב עידוא אלבה   

  ל  הרב עזריה אריאל   גוי מטמא באוהל (תגובה לתגובה)   -עיקר ההלכה  

  טומאת מת לכוהנים •
  ב  הרב יהודה שביב   אחת או שתיים   -מנחת חינוך  

  ט   הרב דניאל וולף   טיסת כוהנים מעל קברים 
  טו  הרב עזריה אריאל   חרב הרי הוא כחלל 

  טז  הרב זלמן מנחם קורן  גובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ת  

  טז  הרב עזריה אריאל   תשובה להשגות   

  יז  עמיחי אליאש   תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל  
  יז  הרב עזריה אריאל   תגובה לתגובה   

  יז  עמיחי אליאש   תשובה שנייה  

  יז  הרב עזריה אריאל   חרב הרי הוא כחלל (חלק שני) 

  כט   הרב עזריה אריאל   טומאת מת גוי
  גוי אינו מטמא באוהל (תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט)

  ל  הרב עידוא אלבה   
  ל  הרב עזריה אריאל   גוי מטמא באוהל (תגובה לתגובה)   -עיקר ההלכה  

  ל  הרב עידוא אלבה   נספח: הערה בעניין המבנה שעל מערת המכפלה 

  יולדת •
  א   למןהרב מאיר שפיג  דרגות הלכתיות בטהרה 

  יח   אברהם ישראל שריר   מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?

  כד   הרב אריה כץ   עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  כה   הרב אליעזר קונשטט   מחוסר זמן במצורע ויולדת

  כו  הרב הלל בן שלמה   טהרת נשים לכניסה להר הבית 
  כו  הרב אריה כץ   עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  לב   יונתן רבינוביץ   תפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים השת 

  לד   ן רבינוביץ תיונ  שלוש טהרות המצורע והיולדת 

  כלים •
  ט   הרב דניאל וולף   טיסת כוהנים מעל קברים 

  י  הרב זלמן מנחם קורן  דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה ולהבאת טומאה 

  י  הרב דניאל וולף   תגובה לרב קורן
  י  הרב עזריה אריאל   בירור פרטי הגזירה על טומאת כלי זכוכית   -כלי זכוכית  

  יג  הרב אהרן ליכטנשטיין  הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין 'שאובין'

  יג  שמעוני גרטי   משכב ומושב
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  יד   הרב עזריה אריאל   אחד הוא   -המשכב והמושב  

  יד   שמעוני גרטי   תשובה לתגובה 

  יז  עזריה אריאל   הרב  חרב הרי הוא כחלל (חלק שני) 

  כ  שמעוני גרטי   בית קיבול העשוי להתמלאות 
  כב   שמעוני גרטי   ייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרה 

  כד   שמעוני גרטי   כנף העוז 

  מחוסר כפרה  •
  ח   הרב אהרן ליכטנשטיין  טבול יום ומחוסר כיפורים

  כג  הרב כרמיאל כהן  על עונשין ועל אזהרות

  כד   הרב אריה כץ   עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  כו  הרב הלל בן שלמה   טהרת נשים לכניסה להר הבית 
  כו  הרב אריה כץ   עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית 

  לג  הרב הראל דביר   השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקו"פ הבאבטומאה 

  לה   הלפרין  'דביר והרב פי  'הרב ה  כיפורים בקו"פ הבא בטומאה -שרץ ומחוסרי-השתתפות טמאי

  לה) -'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקו"פ (הבהרה למאמרים בנושא בגליונות לג ו
  לו  הרב הראל דביר   

  לה   הרב עידוא אלבה   כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית 

  נבלה •
  כט   עמיחי אליאש   הלכות טהרת אבות (דיני טומאת שרץ ונבלה)   - שיבת ציון  

  נידה •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  הלכתיות בטהרה דרגות  

  יב   הרב עזריה אריאל   בועל נידה

  יג  שמעוני גרטי   משכב ומושב

  יד   הרב עזריה אריאל   אחד הוא   -המשכב והמושב  
  יד   שמעוני גרטי   תשובה לתגובה  

  כא   הרב עזריה אריאל   מקור מקומו טמא

  כא   הרב יואל וד"ר חנה קטן  הערות 

  כז  הרב הלל בן שלמה   ה להר הבית חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עליי
  לא   הרב עזריה אריאל   טבילת בגדים עבור נשיאת כד שמן למנורת המקדש 

  לב   יונתן רבינוביץ   השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים 

  לג  הרב עזריה אריאל   צבע הפרה האדומה 

  טומאת מת   -ראה גם: טומאה וטהרה  פרה אדומה  •
  א   מאיר שפיגלמןהרב    דרגות הלכתיות בטהרה 

  ב  פרופ' אשר ז. קאופמן  מעגל קסמים?   -פרה אדומה ובניין המקדש  

  ג  הרב שמשון אלבום   מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו
  ט   פרופ' אשר ז. קאופמן  בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה  

  ז   הרב שלמה גורן  פרה אדומה בזמן הזה

  יד   גרטי שמעוני   פסח לשם חולין

  טז  שמעוני גרטי   פרים בני שתיים 
  יט   שמעוני גרטי   פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים 

  כה   שמעוני גרטי   הצתת אליתא 

  כו  דביר הראל וגמליאל אסף   באש חדשה!   –שריפת הפרה  

  כה   הרב הלל בן שלמה   פרה אדומה בהר הבית 
  כח   תיוסהרב אברהם    בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים 

  כט   הרב זלמן מנחם קורן  הבירה 
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  גוי אינו מטמא באוהל (תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט)
  ל  הרב עידוא אלבה   

  ל  הרב עזריה אריאל   גוי מטמא באוהל (תגובה לתגובה)   -עיקר ההלכה  
  לא   הרב אברהם סתיו  שלישי בתרומה ורביעי בקודש 

  לג  הרב עזריה אריאל   צבע הפרה האדומה 

  לג  הרב פינחס אברמוביץ'   הלכות פרה אדומה הלכה למעשה   -''זאת חוקת התורה'  
  לו  הרב עזריה אריאל   כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם 

  צרעת  •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  ט   מאיר שפיגלמן  הרב  שילוח טמאים וקדושת המחנה 
  ט   כתריאל זשוראוועל   טומאת ביאה במצורע

  יא   אלישע רוזנצוויג   רועי ההסגר מעמד אי

  יח   אברהם ישראל שריר   מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?

  יח   הרב ניסן מאיר פייבל זקש   אור פני מלך
  כה   הרב אליעזר קונשטט   מחוסר זמן במצורע ויולדת

  לא   הרב אוריאל בנר   ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה

  רב אוריאל בנר בגיליון לא)ה  למחנה (המשך למאמרו שלישיבת שני מצורעים יחד מחוץ  
  לב   הראל דביר   

  לד   יונתן רבינוביץ   שלוש טהרות המצורע והיולדת 

  לח   הרב משה כהן  קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת 

  שרץ  •
  כט   עמיחי אליאש   הלכות טהרת אבות (דיני טומאת שרץ ונבלה)   - שיבת ציון  

  לג  הרב הראל דביר   י כיפורים בקו"פ הבאבטומאה השתתפות טמאי שרץ ומחוסר
  לה   הלפרין  'דביר והרב פי  'הרב ה  כיפורים בקו"פ הבא בטומאה -שרץ ומחוסרי-השתתפות טמאי

  לה) -'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקו"פ (הבהרה למאמרים בנושא בגליונות לג ו
  לו  הרב הראל דביר   

  טומאת קודש  -המוקדשים ראה: פסולי טומאת קודש 

  י 
  יובל 

  ח   הרב יהודה זולדן  בחצוצרות ובקול שופר במקדש 
  לד   הרב בניהו ברונר   תקיעת שופר בראש השנה במקדש

  יולדת  -יולדת, טומאה וטהרה  -ראה: קרבנות יולדת 

  שעיר המשתלח  -יום כיפור, קרבנות  -ראה: זמנים יום כיפור 

  מקדש יחזקאל  -ראה: מקדש לדורותיו יחזקאל 

  ראה: ציבור ויחיד יחיד וציבור 

  ייחוס -כוהנים  -ראה: כוהנים ולוויים ייחוס 

  ים של שלמה
  מ   הרב זלמן מנחם קורן   הים של שלמה ושיעור האמה 

  ירושלים 
  ט   הרב מאיר שפיגלמן  שילוח טמאים וקדושת המחנה 

  יב   אורי דנציגר   קדושת ירושלים וארץ ישראל 
  יד   הרב מרדכי רבינוביץ'   הנמצאין בירושליםדין רוקין  

  טז  הרב נריה גוטל   בהלכות מקדש וקודשיו  -אכן 'בשמים היא'  
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  כא   הרב אליעזר חיים שנוולד   הכל מעלין לירושלים 

  כג  פרופ' זהר עמר   עיר מקדש כההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים  

  כג  יהודה עציון  לעיר ואם תכנית אב    -'ספר ירושלים הבנויה'  

  כז  ד"ר דוד נוישטטר   מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם 
  לו  הרב עידוא אלבה   פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו

  לט   הרב איתן קופיאצקי   נטיעת עצים וגינון בירושלים העתיקה 

  לט   הרב זרח כהן  בין קדושת ערים המוקפות חומה לקדושת ירושלים 

  כ 
  המקדש כבוד 

  ב  הרב ערן משה מרגלית   ליחסנו להר המוריה   -המרחק המקרב  
  ג  הרב משה צוריאל   גדרי מצוות מורא מקדש 

  ד  הרב אברהם משה קראוס   תגובה לרב משה צוריאל   

  ג  הרב צבי שלוה   כיצד מהלכים בבית המקדש 
  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  ב חיים סבתוהר  תגובה לרב משה אודס   

  ה   גד אלדד   למקומה של ההשתחוויה במקדש   -והשתחוו לה' בהר הקודש  
  ו   הרב יוסף פלאי   הערה במצוות שמירת המקדש   -השומרים והשוערים  
  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 

  כה   הרב אוריאל בנר   חלוקת הלויים למשוררים ושוערים 

  כה   שלומי רייסקין  והמחאות כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי  

  לו  הרב עידוא אלבה   פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו
  ל  הרב זלמן מנחם קורן    פרשנות, חקר ועיון  מבוא,  -תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  

  מאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון ל)   תדריך הלכתי לעולה להר הבית (השגות על  -  תשובת הרדב"ז
  לא   הרב ישראל אריאל   

  לא   הרב זלמן מנחם קורן  תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובהלהשגות הנ"ל)

  עלייה להר הבית בנעלי גומי (גדרי מנעל וסנדל לעניין חליצה, יום הכיפורים והר הבית)
  לג  הרב עידוא אלבה   

  מ   הרב צבי שלוה    גדרי המצווה ואופן קיומה בימינו  -מורא מקדש  

  ; טומאת מת לכוהנים ראה גם: בגדי כהונה (ובגדי הלוויים)  כוהנים

  ב  הרב יהודה שביב   אחת או שתיים   -מנחת חינוך  

  ג  גדליה גינזבורג   אחיו הכהנים 

  ד  הרב ישראל אריאל   כהונה   ותהתפילה במקדש כאחת ממצו  -כוהנים בתפילתם במקדש  

  ז   ידעאל ולדמן  קדושה והבדלה  -כהונה ולוייה  
  יא   שלומי רייסקין  עבודת כהן בחור בבית המקדש

  לג  הרב נפתלי בר אילן  בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש 

  לט   הרב צבי שלוה   שפע עליון   -שמן המשחה  

  ייחוסם •
  ז   הרב זלמן נחמיה גולדברג   על ידי כהנים שאינם מיוחסים  הקרבת קרבנות

  ח   הרב זלמן מנחם קורן  על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש
  כו  הרב ישראל אריאל   האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?

  כז  הרב יעקב אפשטיין  כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש  

  כז  הרב ישראל אריאל   ידי 'כהני חזקה' העבודה במקדש תתחדש על    

  לג  הרב נפתלי בר אילן  בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש 



א  ות  נ ו י ל י ג דש  + בקו י ת למעל   מ - מפתחו

258258258258 

  פסולים שלא מחמת ייחוס ◦
  ב  הרב אורי כהן  דין איטר 

  יא   שלומי רייסקין  עבודת כהן בחור בבית המקדש

  כט   הרב שלמה זאב פיק   פסול ערל בקודשים ובטומאה 

  כא   ניר קדוש   תורה ומצוות בעבודת המקדשכהן שאינו שומר  

  יום כיפור  -ראה גם: זמנים  כוהן גדול  •
  יח   האדר"ת   בין מלך לכהן גדול

  לא   הרב מאיר ברקוביץ   ריצוי ציץ ביום הכיפורים, וע"י כוהן משוח מלחמה 

  לד   שביט (שטרן) צבי   כניסת אהרון לקודש הקודשים בכל עת 

  לה   יוסף אלבזהרב    מצוותו לדורות  -שמן המשחה  
  לו  דוד הלל וינר   כוהן משוח וכוהן מרובה בגדים

  לט   הרב צבי שלוה   שפע עליון   -שמן המשחה  

  כוהן משוח מלחמה  •
  ד  הרב ישראל אריאל   התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה   -כוהנים בתפילתם במקדש  

  לא   הרב מאיר ברקוביץ   ריצוי ציץ ביום הכיפורים, וע"י כוהן משוח מלחמה 

  לה   הרב יוסף אלבז  מצוותו לדורות  -משחה  שמן ה

  לט   הרב צבי שלוה   שפע עליון   -שמן המשחה  

  לשמה ופיגול  -ראה: עבודת הקרבנות  כוונה 

  הכותל המערבי  -ראה: הר הבית כותל מערבי 

  כיור  -ראה: כלי המקדש כיור 

  כלאיים 
  ח   הרב יהודה שביב   תקפות המצוות במקדש

  יג  לוצקי מיכאל    כלאיים בבגדי כהונה 

  כלים  -ראה: טומאה וטהרה כלים 

  כלי המקדש
  א   הרב ישראל אריאל   עמידתה בהיכל וסדר הטבתה   -מנורת המקדש  

  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 
  דיון בערכים מנוגדים   -על ממונם של ישראל"    "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה

  א   גדליה גינזבורג   
  א   צחור  צבי משה  הפסכתר 

  ג  הרב איתן שנדורפי   המשותף והמיוחד  -כיסויי כלי המשכן  

  ה   הרב ישראל אריאל   לכוהנים וללויים  -בגדי שרד  
  יב   הרב ישראל אריאל   שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות

  יד   אושרי ורהפטיג  אין עניות במקום עשירות
  כא   הרב איתי אליצור   האמנם "הכל בכתב"? 

  כב   הרב צבי שלוה   בכתב"!  אכן "הכל

  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
  כה   עמיחי אליאש   מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם 

  כה   אליאש עמיחי ואריאל חנן  ללא תפירה   -"מעשה אורג"  

  כח   אברהם אוחיון  גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל 

  לה   רב יוסף אלבזה  מצוותו לדורות  -שמן המשחה  
  לח   הרב משה כהן  קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת 

  ארון •
  ג  הרב איתן שנדורפי   המשותף והמיוחד  -כיסויי כלי המשכן  
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  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   

  ו   הכהן  הרב רא"ם  הציפייה למקדש בימינו

  יג  הרב דוד הלל וינר   אבן השתייה ומקום הארון 
  יט   תלמידי ישיבת בית שמש   מקום הארון בקודש הקודשים 

  יט   הרב דוד הלל וינר   תשובה 

  כג  הרב מנחם קמפינסקי   המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם   -הארון והמזבח  

  כד   הרב מנחם קמפינסקי   במה נתקדש המקָדש? 
  כז  גבריאל יצחק רוונה   משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו 

  כח   אברהם אוחיון  גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל 

  לז  הרב אורי זמט   ארון הברית בבית המקדש השני 

  הכרובים ◦
  ח   הרב יהודה שביב   תקפות המצוות במקדש

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כז  גבריאל יצחק רוונה   משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו 
  לח   הרב משה כהן  קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת 

  חצוצרות וכלי שיר  •
  ח   הרב יהודה זולדן  בחצוצרות ובקול שופר במקדש 

  כו  שמעוני גרטי   נגינה והכאה בחליל 

  כט   הרב יוסף לובאן  מניין הכלים בשירת הלוויים 

  כט   ןיאברהם בורשט   הנגינה במקדש

  כיור  •
  ז   הרב מנחם מקובר   מחשבה ומעשה   -הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  

  טז  יובל דרך   ממי מעיין דווקא?  -ניסוך המים  

  יז  הרב אוריאל בנר   תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים 

  מ   הרב זלמן מנחם קורן   הים של שלמה ושיעור האמה 

  ראה גם: במות מזבח העולה   •
  א   הרב מנחם מקובר   המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה 

  א   אליהו אמדדי   התפוח 
  ב  הרב מנחם מקובר   הלכה ומחשבה   -מזבח האדמה ומזבח האבנים  

  ג  הרב צבי שלוה   כיצד מהלכים בבית המקדש 

  ג  הרב איתן שנדורפי   המשותף והמיוחד  -כיסויי כלי המשכן  

  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא
  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   

  ט   ידידיה כהנא   שיטת הרמב"ם במקום המזבח
  י  פרופ' אשר ז. קאופמן  מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב   

  י  הלל בן שלמה   סיתות אבני המזבח
  יב   הרב יואל קטן  מהלכות בית הבחירה י"ט הערות על פרק א'  

  יב   רע גולן  מצוות בניין בית המקדש

  יג  הרב יהושע פרידמן  בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה 
  יג  פרופ' ישעיה נבנצל   מידות המזבח 

  טו  הרב יהושע פרידמן  מקום מזבח העולה בעזרה

  טו  חנן אריאל   הערת המערכת 

  טו  הרב יהושע פרידמן  תגובת המחבר 
  טז  הרב זלמן מנחם קורן  למאמרו של הרב יהושע פרידמן   תגובה
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  טז  אברהם ישראל שריר   המזבחות שבנו האבות 

  יח   הרב יהושע פרידמן  אבנים שלמות לבניין המזבח

  יח   הרב הלל בן שלמה   אבנים שלמות הן אבנים חלקות 

  יח   הרב יהושע פרידמן  תגובה לתגובה 
  יט   עמיחי אליאש   אבנים שלמות לבניית המזבח 

  יט   הרב זלמן מנחם קורן  מזבח הר עיבל, בנייתו וגניזתו בשלמותעל  

  כ  הרב הלל בן שלמה   אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל

  כא   הרב הלל בן שלמה   שינוי מידות המזבח
  כג  הרב שלמה הירש   עיקרו של מזבח 

  כה   הראל דביר   עיקרו של מזבח 

  כג  הרב מנחם קמפינסקי   המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם   -הארון והמזבח  
  כד   הרב מנחם קמפינסקי   במה נתקדש המקָדש? 

  כו  הרב משה כהן  המזבח מקדש את הראוי לו

  לח   הרב משה כהן  קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת 

  מזבח הקטורת  •
  ג  הרב איתן שנדורפי   המשותף והמיוחד  -כיסויי כלי המשכן  

  יח   ד"ר עלי טל אור   מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם 

  נרות המנורה -המקדש  ראה גם: עבודתמנורה  •

  א   הרב ישראל אריאל   עמידתה בהיכל וסדר הטבתה   -מנורת המקדש  
  ג  הרב איתן שנדורפי   המשותף והמיוחד  -כיסויי כלי המשכן  

  יח   ד"ר עלי טל אור   מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם 

  יח   הרב דוד פוקס   מנורת זהב טהור 
  לח   מאיר דרך   רוטאות והכשר מנורה חלולה לשיטת הרמב"ם פסול ג

  שולחן  •
  ב  הרב ישראל אריאל   שולחן לחם הפנים 

  ג  הרב איתן שנדורפי   המשותף והמיוחד  -כיסויי כלי המשכן  
  יח   ד"ר עלי טל אור   מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם 

  כא   פרופ' זהר עמר   עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס

  כג  פרופ' ישעיה נבנצל   איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס 
  לה   דוד הלל וינר   זיקתו של לחם הפנים ל"שולחן לחם הפנים" 

  חצוצרות וכלי שיר  -ראה: כלי המקדש כלי שיר 
  כרובים  -ארון  -המקדש ראה: כלי כרובים 

  ל 
  לוויים 

  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 
  ד  הרב ישראל אריאל   התפילה במקדש כאחת ממצוותכהונה   -כוהנים בתפילתם במקדש  

  ז   ידעאל ולדמן  קדושה והבדלה  -כהונה ולוייה  

  ה   הרב ישראל אריאל   לכוהנים וללויים  -בגדי שרד  
  כ  האדר"ת   עבודת הלוי בעל כרחו

  כה   הרב אוריאל בנר   חלוקת הלויים למשוררים ושוערים 

  ו   הרב יוסף פלאי   הערה במצוות שמירת המקדש   -השומרים והשוערים  

  כה   בניה מינצר   גדרי מצוות שירת הלויים 

  לג  הרב נפתלי בר אילן  בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש 

  לחם הפנים   -מנחות  -ראה: קרבנות לחם הפנים 
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  ראה: תורה לימוד תורה 

  נותר -ראה: פסולי המוקדשים לינה 

  שעיר המשתלח  -יום כיפור, קרבנות  -ראה: זמנים לשון של זהורית 

  ראה: סנהדרין לשכת הגזית 

  לשמה ופיגול -ראה: עבודת הקרבנות לשמה 

  מ 
  מאכלות אסורות 

  יח   אברהם ישראל שריר   ולזב ולחנוכת המשכן?מה ליולדת, למצורע  

  ראה גם: הר הבית, מיקום המקדש מבנה המקדש 

  ג  ד"ר ישראל רוזנסון  הערות על שערי מקדש יחזקאל  -נבואה שעריך  
  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   

  ה   הרב זלמן מנחם קורן  תגובה לרב אביגדור נבנצל
  ו   הרב דוד כהן  הרובדין במקדש

  ט   ידידיה כהנא   שיטת הרמב"ם במקום המזבח
  י  פרופ' אשר ז. קאופמן  מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב 

  י  הלל בן שלמה   סיתות אבני המזבח

  י  סוןפרופ' דניאל מיכל  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש 
  יא   פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך) 

  יא   פרופ' אשר ז. קאופמן  איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני

  יב   הרב יואל קטן  י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה 
  יב   הרב ישראל אריאל   שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות

  יט   הרב הלל בן שלמה   ה הבית הראשון גוב

  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 

  כא   הרב איתי אליצור   האמנם "הכל בכתב"? 
  כב   הרב צבי שלוה   אכן "הכל בכתב"!

  כט   הרב זלמן מנחם קורן  הבירה 

  כט   הרב הלל בן שלמה   כניסה למחילות הר הבית בטומאה 

  לו  הרב עזריה אריאל   כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם 
  לז  הרב אברהם כהנא   היכן הוא?  -הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  

  החיל והעזרות •
  א   הרב שבתי א. הכהן רפפורט   מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה

  ב  גדליה ואימס יצחק גינזבורג   הוצאה חדשה   -שלטי הגיבורים  

  ד  הרב יצחק שילת   בית ה' נלך 

  ו   הרב דוד כהן  הרובדין במקדש

  י  פרופ' ישעיה נבנצל   מעלות העזרה 
  י  פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש 

  יא   פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך) 

  יג  הרב יהושע פרידמן  בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה 

  יד   הרב זלמן מנחם קורן  החיל 
  טו  הרב יהושע פרידמן  בח העולה בעזרהמקום מז

  טו  חנן אריאל   הערת המערכת 

  טו  הרב יהושע פרידמן  תגובת המחבר 
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  טז  הרב זלמן מנחם קורן  תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כא   הרב איתי אליצור   האמנם "הכל בכתב"? 

  כב   הרב צבי שלוה   אכן "הכל בכתב"!
  כא   הרב נחמיה רענן  גדרה ומשמעותה   -שחיטת צפון  

  כב   פרופ' אשר ז. קאופמן  מיקום הצפון בעזרה

  כג  הרב יחזקאל פייגלין  מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד 

  כז  הרב זלמן מנחם קורן  עיון מחודש   –גבולות החיל  
  כח   הרב עזריה אריאל   מידות החיל 

  אה למשנה (תגובה לתגובה)תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף, בהשוו
  כח   הרב זלמן מנחם קורן  

  כט   דביר הראל   צורת חומת החיל הצפונית והדרומית 

  כח   הרב הלל בן שלמה   ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית 

  לא   הרב עידוא אלבה   הערות נוספות על תשובת הרדב"ז 
  מהות החיל וגבולותיו, והקפת ה'רמה' בימינו (השגות על מאמרי הרב זלמן קורן בגיליונות יד,כז,כח)

  לב   הרב עידוא אלבה   
  לב   הרב זלמן מנחם קורן  גבולות החיל וצורתו (תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה) 

  מ   עידוא אלבה הרב    שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית 

  אמה טרקסין הפרוכת ו •
  כ  הרב יהושע פרידמן  'מעשה רוקם' ו'מעשה חושב' בפרוכות המקדש

  כא   פרופ' ישעיה נבנצל   ומשקלה?  -הפרוכת עוביה טפח  

  כט   הרב גד נבון  קודש הקודשים

  האולם •
  טו  הרב זלמן מנחם קורן  האולם ופתחיו 

  הקודש (ההיכל) •
  א   דניאל ברלין  עירוב חצרות בחצרות בית ה' 

  א   יצחק אימס   פתיחת דלתות היכל דין  
  ב  גדליה ואימס יצחק גינזבורג   הוצאה חדשה   -שלטי הגיבורים  

  י  פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש 

  יא   פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך) 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  כב   הרב חובב יחיאלי   שערי ההיכל ומשמעותה פתיחת  

  קודש הקודשים •
  ב  גדליה ואימס יצחק גינזבורג   הוצאה חדשה   -שלטי הגיבורים  

  י  פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש 

  יא   פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך) 

  יא   שי אליהו  עיון במדרשי הלכה   -ן הגדול לכניסה אל הקודש  הכנות הכה

  יג  הרב דוד הלל וינר   אבן השתייה ומקום הארון 
  יט   תלמידי ישיבת בית שמש   מקום הארון בקודש הקודשים 

  יט   הרב דוד הלל וינר   תשובה  

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כט   הרב גד נבון  קודש הקודשים

  בעל מום  -המוקדשים ראה: פסולי מום 

  מוסף  -ראה: קרבנות מוסף 

  ראה: זמנים   מועדים



 נושאי� מפתח  

263263263263 

    מוקפות חומה

  לט   הרב זרח כהן  בין קדושת ערים המוקפות חומה לקדושת ירושלים 

  ראה: כבוד המקדש  מורא מקדש

  מזבח העולה  -ראה: כלי המקדש מזבח העולה 

  מזבח הקטורת  -ראה: כלי המקדש מזבח הקטורת 

  מזבח הר עיבל  -מקדש לדורותיו  ראה:מזבח הר עיבל 

  מחוסר כפרה  - ראה: טומאה וטהרה מחוסר כפרה 

  מחצית השקל 
  יג  הרב כרמיאל כהן  דין קטנים ונשים במצוות שקלים 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

  כג  פרופ' זהר עמר   היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש   ההיבט הכלכלי של קרבנות

  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 

  כז  הרב שלמה אישון  ערכה של מחצית השקל 

  לשמה ופיגול  -ראה: עבודת הקרבנות מחשבה 

  מילה 
  כט   הרב שלמה זאב פיק   פסול ערל בקודשים ובטומאה 

  לט   הרב הראל דביר   הגדרות ודינים - קורבן פסח  מניעת הערל ובני ביתו מ

  מילואים   -ראה: קרבנות  מילואים 

  מיקום המקדש 
  ג  ד"ר ישראל רוזנסון  הערות על שערי מקדש יחזקאל  -נבואה שעריך  

  ג  הרב יהודה עמיטל   אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני 

  ד  יונתן אדלר   תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה
  ד  הרב זלמן מנחם קורן  תגובה ליונתן אדלר   -בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה  

  ד  יונתן אדלר   תגובה למכתבו של הרב זלמן קורן

  ה   פרופ' אשר ז. קאופמן  תגובה לרב זלמן מנחם קורן
  ה   הרב זלמן מנחם קורן  תגובה לאשר ז. קאופמן

  ה   נבנצל הרב אביגדור    תגובה למדור 'על הפרק' שבמעלין בקודש ד
  ה   הרב זלמן מנחם קורן  תגובה לרב אביגדור נבנצל

  ד  הרב יצחק שילת   בית ה' נלך 
  ה   הרב אליקים קרומביין  מקדש מלך

  ח   הרב שאר ישוב כהן  יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית   -מי יעלה בהר ה'  
  ח   הרב אליקים קרומביין  קומו ונעלה

  י  ופ' דניאל מיכלסוןפר  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש 
  יא   פרופ' דניאל מיכלסון  גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש (המשך) 

  טז  אברהם ישראל שריר   המזבחות שבנו האבות 

  כג  הרב שלמה הירש   עיקרו של מזבח 

  כה   הראל דביר   עיקרו של מזבח 
  כג  פייגליןהרב יחזקאל    מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד 

  ל  הרב זלמן מנחם קורן  מבוא, פרשנות, חקר ועיון  -תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  

  תדריך הלכתי לעולה להר הבית (השגות על מאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון ל)   -תשובת הרדב"ז  
  לא   הרב ישראל אריאל   
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  הרב זלמן קורן בגיליון ל)   להכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז (השגות על מאמרו ש
  לא   הרב עידוא אלבה   

  לא   הרב זלמן מנחם קורן  תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגות הנ"ל) 
  לאור קשייה (השגה על מאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון ל)   קביעת מסורת על פי תשובת הרדב"ז

  לא   עמיחי אליאש   
  תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית (תשובה להשגת עמיחי אליאש)

  לא   הרב זלמן מנחם קורן  

  לא   הרב עידוא אלבה   הערות נוספות על תשובת הרדב"ז 
  לא   עמיחי אליאש   בגיליון ל)   קורןשיטת השל"ה בעניין הצכרה (תגובה נוספת למאמר הרב  

  תשובת הרדב"ז וקשייה (הערה על ביאור, הרב ישראל אריאל לתשובת הרדב"ז בגיליון לא) 
  לב   אדריכל טוביה שגיב   

  מהות החיל וגבולותיו, והקפת ה'רמה' בימינו (השגות על מאמרי הרב זלמן קורן בגיליונות יד,כז,כח)
  לב   הרב עידוא אלבה   

  לב   הרב זלמן מנחם קורן  רתו (תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה) גבולות החיל וצו

  לה   הרב עזריה אריאל   ופרח בזיהוי מקום המקדש-שיטת הכפתור

  לה   עמיחי אליאש   ופרח לא זיהה את הצכרה כאבן השתייה (תגובה) -הכפתור
  לה   אריאל הרב עזריה    פרח למסורת זיהוי הצכרה כאבן השתייה (תשובה לתגובה) -יחס הכפתור

  ושיטת ראשונים ואחרונים)   -תוקפה של מסורת (שיטת ה'כפתור ופרח'    -אבן השתייה ב'כיפת הסלע'  
  לו  הרב ישראל אריאל   

  הכפתור ופרח לא זיהה את אבן השתייה בכיפת הסלע (תגובה למאמר הרב י' אריאל בגיליון לו) 
  לז  הרב עמיחי אליאש   

  הרב עמיחי אליאש)   ורת (תשובה לתגובתתוקפה של מס  -אבן השתייה ב'כיפת הסלע'  
  לז  הרב ישראל אריאל   

  שיטת הכפתור ופרח בזיהוי מקום המקדש (המשך לבירור הדברים בגיליון לה ותשובה להשגות) 
  לז  הרב עזריה אריאל   

  לו  הרב עזריה אריאל   כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם 
  לז  ש הרב עמיחי אליא  הספקות בזיהוי מקום אבן השתייה בימינו

  להלכה ולמעשה (תגובה למאמר הרב אליאש בגיליון לז)   -תוקף המסורת של מקום המקדש  
  לח   הרב עזריה אריאל   

  לח   הרב עמיחי אליאש   איסור עלייה להר הבית בימינו (תשובה לתגובה)

  (תגובה לדברי הרב עמיחי אליאש בגיליונות לב, לז, לח) דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש 
  לט   זריה אריאל הרב ע  

  לט   הרב עמיחי אליאש    דעת השל"ה הקדוש בעניין מקום המקדש (תגובה לדברי הרב עזריה אריאל) 

  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש (תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש)
  לט   הרב עזריה אריאל   

  לז  הרב אברהם כהנא   היכן הוא?  -הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  
  לח   הרב זלמן מנחם קורן  תל המערבי במשנת הרדב"זקדושת הכו

  לח   הרב עידוא אלבה   מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה 

  לט   הרב עידוא אלבה   מסורת הכיפה וחומות מתחם הר הבית 

בעניין הכניסה לעליות (המשך הדברים מגיליון לא, לאור המתחדש במאמר    תוספת ביאור לתשובת הרדב"ז
  לט   הרב עידוא אלבה   לעיל)

  מ  עידוא אלבה הרב    שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית 
  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש (תגובה לדברי הרב עזריה אריאל בגיליון לט) 

  מ   הרב אבי קלמן  

  מליחה  -מלח, עבודת הקרבנות  -המקדש  ראה: עבודתמלח 

  משוח מלחמה  -כוהנים  -ראה: כוהנים ולוויים מלחמה 
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  מלך 
  יח   האדר"ת   בין מלך לכהן גדול

  לה   הרב יוסף אלבז  מצוותו לדורות  -שמן המשחה  
  לט   הרב צבי שלוה   שפע עליון   -שמן המשחה  

  מלקות  -ראה: עונשים מלקות 

  נרות המנורה  -מנורה, עבודת המקדש  -ראה: כלי המקדש מנורה 

  מנחות -ראה: קרבנות מנחות 

  מעיל  -ראה: בגדי כהונה (ובגדי הלוויים) מעיל 

  מעילה 
  א   שלמה וולף   הנאה מבגדי כהונה 

  ד  הרב אהרן ליכטנשטיין  יציאה לחולין ע"י מעילה 

  ח   מיכאל לוצקי   מועל אחר מועל
  ח   הרב שלמה גורן  בעניין צמחיית הכותל המערבי 

  כא   הרב יעקב אריאל   תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית 

  כו  הרב יעקב אפשטיין  קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית 

  לו  הרב עידוא אלבה   פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו

  לג  הרב צבי יהודה דרור   מעילה בקודשים פסולים
  לז  הרב אברהם והרב אלעזר נחשון  ביניהןהגדרתן והיחס    -קדושת הגוף וקדושת דמים  

  לז  הרב עידוא אלבה   לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית 

  לח   הרב צבי יהודה דרור   מעילה דרבנן: גזירה, הרחבה או חיוב ממון?

  מערת המכפלה 
  ל  הרב עידוא אלבה   נספח: הערה בעניין המבנה שעל מערת המכפלה 

  וייה ראה: מתנות כהונה ולומעשרות / מעשר ראשון 

  מעשר שני
  ה   הרב אליקים קרומביין  טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו

  ו   עמיחי כנרתי   תגובה למאמר בנושא הביכורים 

  לא   הרב אברהם סתיו  שלישי בתרומה ורביעי בקודש 

  פסח -ראה: זמנים מצה 

  מצוות במקדש
  ג  הרב יהודה זולדן  ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה 

  ד  הרב ישראל אריאל   כהונה   התפילה במקדש כאחת ממצוות  -בתפילתם במקדש  כוהנים  

  ח   הרב צבי שלוה   זאת תורת המקדש 
  ט   אליעזר לרנר   תגובה לרב צבי שלוה  -בעניין קיום המצוות במקדש  

  ח   הרב יהודה שביב   תקפות המצוות במקדש
  ח   הרב יהודה זולדן  בחצוצרות ובקול שופר במקדש 

  יא   הרב אהרן בק   מניין?   -בתפילת הכוהנים במקדש  ברכת ההודאה  
  יג  מיכאל לוצקי   כלאיים בבגדי כהונה 

  יג  שלומי רייסקין  חטיפת מצוות במקדש

  יח   הרב איתי אליצור   תוקעין אף על פי שאין בית

  כ  הרב אורי רדמן  תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה 
  כד   הרב אורי רדמן  נטילת לולב במקדש

  לד   הרב בניהו ברונר   נה במקדשתקיעת שופר בראש הש
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  לה   הרב יהודה זולדן  בוגרים וקטנים -מינוי לקרבן פסח  

  לט   הרב יהודה זולדן  מצה וקורבן פסח על מצות ומרורים 

  צרעת  -ראה: טומאה וטהרה מצורע 

  ִמקדש 

  ראה: בנייןהמקדש  מצוות בנייתו •
  ראה: כבוד המקדש  כבודו ומוראו •
  המקדש ראה: קדושת   קדושתו •
  ראה: מקום המקדש  מקום בנייתו •
  ראה: מבנה המקדש צורתו, מבנהו ואגפיו  •
  ראה: מקדש לדורותיו; במות   המשכן, הבמות והמקדש •
  ראה: מקדש לדורותיו  בית ראשון /שני /שלישי •
  ראה: קרבנות; עבודת המקדש  עבודתו •
  ראה: כלי המקדש  כלי הקודש •
  דרישת המקדש ראה:   דרישתו והציפייה לבניינו •
  ראה: זכר למקדש / לחורבן  עשיית זכר למקדש •
  ראה: ישראל והמקדש ישראל והמקדש   •
  ראה: מצוות במקדש  חיובי מצוות במקדש •

  ראה גם: במות מקדש לדורותיו 
  יח   ד"ר דניאל שליט   מקדש, חידוש והתחדשות 

  לפני המשכן  •
  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   

  טז  אברהם ישראל שריר   המזבחות שבנו האבות 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  
  לה   הרב צבי שלוה   אומות העולם והמקדש 

  לט   הרב דוד הלל וינר   וקודשיו המושג המקראי ויחסו למקדש    -'קידוש השם'  

  מילואים   -ראה גם: קרבנות  המשכן   •
  ב  הרב מנחם מקובר   הלכה ומחשבה   -מזבח האדמה ומזבח האבנים  

  ג  הרב איתן שנדורפי   המשותף והמיוחד  -כיסויי כלי המשכן  
  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  והרב חיים סבת   תגובה לרב משה אודס   

  ה   הרב ישראל אריאל   לכוהנים וללויים  -בגדי שרד  
  ו   הרב יהודה שביב   מהותו של מקדש 

  ז   הרב יהודה שביב   ראשית ותכלית   -מקדש  

  ט   ידידיה כהנא   שיטת הרמב"ם במקום המזבח
  יא   הרב אהרן בק   מניין?   -ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  

  יב   יואל קטןהרב    י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה 

  יח   ד"ר עלי טל אור   מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם 

  יח   אברהם ישראל שריר   מה ליולדת, למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?

  כ  הרב חובב יחיאלי   כפילות ומשמעותה   - הציווי על בגדי כהונה  
  כג  הרב מנחם קמפינסקי   המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם   -הארון והמזבח  

  כד   הרב מנחם קמפינסקי   המקָדש? במה נתקדש  

  כז  הרב צבי שלוה   מנלן?   –כסף למקדש  

  כח   אברהם אוחיון  גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל 
  כט   הרב גד נבון  קודש הקודשים
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  לד   צבי שביט (שטרן)   כניסת אהרון לקודש הקודשים בכל עת 

  לה   הרב יוסף אלבז  מצוותו לדורות  -שמן המשחה  

  לו  הרב עזריה אריאל   וחות העולם כיוון ההיכל ביחס לר

  לט   הרב הראל דביר   הגדרות ודינים - מניעת הערל ובני ביתו מקורבן פסח  

  מזבח הר עיבל  •
  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   
  התפילה במקדש כאחת ממצוות    -כוהנים בתפילתם במקדש  

  ד  הרב ישראל אריאל   כהונה 

  טז  אברהם ישראל שריר   המזבחות שבנו האבות 

  יח   הרב יהושע פרידמן  אבנים שלמות לבניין המזבח
  יח   הרב הלל בן שלמה   אבנים שלמות הן אבנים חלקות 

  יח   הרב יהושע פרידמן  תגובה לתגובה 

  יט   עמיחי אליאש   מזבח אבנים שלמות לבניית ה

  יט   הרב זלמן מנחם קורן  על מזבח הר עיבל, בנייתו וגניזתו בשלמות
  כ  הרב הלל בן שלמה   אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל

  נוב וגבעון •
  ב  יהודה עציון  בסוד יחד שבטי ישראל  -בניין אריאל  

  ג  שניידר ישראל יהודה   משכן או מקדש  -נוב וגבעון  

  יז  הרב איתן שנדורפי   מקדש או משכן?   -וגבעון    נוב

  כד   הרב מנחם קמפינסקי   במה נתקדש המקָדש? 

  בית המקדש הראשון •
  ב  הרב מנחם מקובר   הלכה ומחשבה   -מזבח האדמה ומזבח האבנים  

  ב  עציון יהודה   בסוד יחד שבטי ישראל  -בניין אריאל  

  ד  הרב ישראל אריאל   הונה כהתפילה במקדש כאחת ממצוות    -כוהנים בתפילתם במקדש  

  ז   הרב מנחם מקובר   מחשבה ומעשה   -הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  
  יב   הרב צבי שלוה   לימוד סדר קודשים במהלך הדורות 

  יב   הרב ישראל אריאל   שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות

  יג  הרב דוד הלל וינר   אבן השתייה ומקום הארון 
  יט   מידי ישיבת בית שמש תל  מקום הארון בקודש הקודשים 

  יט   הרב דוד הלל וינר   תשובה  

  טו  הרב זלמן מנחם קורן  האולם ופתחיו 

  טו  הרב יהושע פרידמן  מקום מזבח העולה בעזרה
  טו  חנן אריאל   הערת המערכת 

  טו  הרב יהושע פרידמן  תגובת המחבר   

  טז  הרב זלמן מנחם קורן  תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן 

  יח   ד"ר עלי טל אור   והמעבר ביניהם   מיקום הכלים במקדש
  יט   הרב הלל בן שלמה   גובה הבית הראשון 

  כא   הרב הלל בן שלמה   שינוי מידות המזבח

  כו  אברהם אוחיון  מסעות השכינה והסנהדרין 

  כז  הרב צבי שלוה   מנלן?   –כסף למקדש  
  כח   אברהם אוחיון  גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל 

  כט   נבוןהרב גד    קודש הקודשים

  לה   הרב צבי שלוה   אומות העולם והמקדש 
  לה   הרב יוסף אלבז  מצוותו לדורות  -שמן המשחה  
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  לז  הרב אורי זמט   ארון הברית בבית המקדש השני 

  לח   הרב עידוא אלבה   מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה 

  לט   הרב עידוא אלבה   מסורת הכיפה וחומות מתחם הר הבית 

  מ   הרב זלמן מנחם קורן   ה הים של שלמה ושיעור האמ 

  בית המקדש השני •
  א   הרב זלמן נחמיה גולדברג   במצוות בניין בית המקדש

  ג  הרב יהודה זולדן  ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה 
  ג  ד"ר ישראל רוזנסון  הערות על שערי מקדש יחזקאל  -נבואה שעריך  

  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   

  ד  הרב ישראל אריאל   התפילה במקדש כאחת ממצוותכהונה   -כוהנים בתפילתם במקדש  
  ו   הרב רא"ם הכהן  הציפייה למקדש בימינו

  ט   הרב ישראל אריאל   תרומת נוכרים למקדש וכליו
  יא   פרופ' אשר ז. קאופמן  איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני

  יא   הרב יהודה זולדן  בן פסח שחל בשבת קר
  יב   הרב צבי שלוה   לימוד סדר קודשים במהלך הדורות 

  יב   הרב ישראל אריאל   שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות

  יד   הרב זלמן מנחם קורן  החיל 

  יד   הרב צבי שלוה   קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול
  טו  לנדאוהרב בנימין   מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני

  טו  הרב זלמן מנחם קורן  האולם ופתחיו 

  טו  הרב יהושע פרידמן  מקום מזבח העולה בעזרה
  טו  חנן אריאל   הערת המערכת 

  טו  הרב יהושע פרידמן  תגובת המחבר 

  טז  הרב זלמן מנחם קורן  תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  יז  פרופ' זהר עמר   ריאליים היבטים היסטוריים ו  -לחם הפנים  

  יח   ד"ר עלי טל אור   מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם 

  יח   הרב אוריאל בנר   טהרתו של פך השמן

  יט   הרב הלל בן שלמה   גובה הבית הראשון 
  כא   הרב הלל בן שלמה   שינוי מידות המזבח

  כא   פרופ' זהר עמר   עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס

  כג  פרופ' ישעיה נבנצל   איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס, עיון נוסף   

  כא   פרופ' ישעיה נבנצל   ומשקלה?  -הפרוכת עוביה טפח  
  כא   הרב יהודה זולדן  זמן אכילת הפסח בליל הסדר 

  כב   פרופ' זהר עמר   קרבנות הציבור במקדשההיבט הכלכלי של  

  כג  פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש 
  כו  אברהם אוחיון  מסעות השכינה והסנהדרין 

  כז  הרב זלמן מנחם קורן  עיון מחודש   –גבולות החיל  

  כח   הרב עזריה אריאל   מידות החיל 

  פי יוסף, בהשוואה למשנה (תגובה לתגובה)  תמונת התחום המקודש השני על
  כח   הרב זלמן מנחם קורן  

  כט   הראל דביר   צורת חומת החיל הצפונית והדרומית 

  כז  הרב צבי שלוה   מנלן?   –כסף למקדש  
  כח   הרב דוד ברוך לאו  מצוות הדלקת המנורה במקדש
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  כח   הרב עזריה אריאל   גלויות או מוסתרות?  –אבני החושן  

  כח   אברהם אוחיון  וגאולתם כסמל לישראל גלות כלי המקדש  

  כח   פרופ' אשר זליג קאופמן  לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי 

  כט   הרב זלמן מנחם קורן  הבירה 
  כט   הרב גד נבון  קודש הקודשים

  לא   הרב מאיר ברקוביץ   ריצוי ציץ ביום הכיפורים, וע"י כוהן משוח מלחמה 

  מינו (השגות על מאמרי הרב זלמן קורן בגיליונות יד,כז,כח)מהות החיל וגבולותיו, והקפת ה'רמה' בי
  לב   הרב עידוא אלבה   

  לב   הרב זלמן מנחם קורן  גבולות החיל וצורתו (תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה) 

  לג  הרב זלמן מנחם קורן  כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח' 
  לג  הרב נפתלי בר אילן  מקדש בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית ה

  לה   הרב צבי שלוה   אומות העולם והמקדש 

  לז  הרב אורי זמט   ארון הברית בבית המקדש השני 

  לח   הרב זלמן מנחם קורן  קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז
  לח   הרב עידוא אלבה   מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה 

  לט   עידוא אלבה הרב    מסורת הכיפה וחומות מתחם הר הבית 

  מ   עידוא אלבה הרב    שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית 

  מקדש יחזקאל •
  ג  ד"ר ישראל רוזנסון  הערות על שערי מקדש יחזקאל  -נבואה שעריך  

  ה   הרב יהודה שביב   פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל
  יא   פמןפרופ' אשר ז. קאו  איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני

  טו  הרב זלמן מנחם קורן  האולם ופתחיו 

  כו  אברהם אוחיון  מסעות השכינה והסנהדרין 

  ראה גם: בניין המקדשבית המקדש השלישי  •
  לה   הרב צבי שלוה   אומות העולם והמקדש 

  לט   הרב דוד הלל וינר   המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו   -'קידוש השם'  

  מקווה 
  ה   שמעוני גרטי   דין מקום בטומאה ובטהרה 

  יג  הרב אהרן ליכטנשטיין  הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין 'שאובין'

  יח   הרב עזריה אריאל   הבא ראשו ורובו במים שאובים
  מ   הרב זלמן מנחם קורן   הים של שלמה ושיעור האמה 

  פסח  -ראה: זמנים מרור 

  משוח מלחמה  -כוהנים  -ראה: כוהנים ולוויים משוח מלחמה 

  חטאות פנימיות -ראה: גאולה, קרבנות משיח 

  משכן  -ראה: מקדש לדורותיו משכן 

  טומאת מת  -ראה: טומאה וטהרה מת 

  מתנות כהונה ולווייה 
  ד  שמעוני גרטי   בעניין עורות קודשים

  ז   ידעאל ולדמן  קדושה והבדלה  -כהונה ולוייה  
  יג  שלומי רייסקין  חטיפת מצוות במקדש

  בכור  -  ראה: קרבנותבכור  •
  ביכורים  •

  ה   הרב אליקים קרומביין  טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
  ו   עמיחי כנרתי   תגובה למאמר בנושא הביכורים 
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  ה   גד אלדד   למקומה של ההשתחוויה במקדש   -והשתחוו לה' בהר הקודש  
  יג  הרב מרדכי הלפרין  הבאת ביכורים מנכסי אשתו 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כ  הרב צבי שלוה   למעמדו של הר הבית 
  כד   אברהם וייס   דין ביכורים בזמן שאין המקדש קיים

  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 

  לא   הרב יהודה זולדן  תנופה בביכורים 

  מעשר ראשון  •
  כ  האדר"ת   עבודת הלוי בעל כרחו

  תרומה •
  ז   הרב זלמן נחמיה גולדברג   על ידי כהנים שאינם מיוחסים  הקרבת קרבנות

  יא   הרב מרדכי רבינוביץ   בדין טבול יום פוסל את התרומה 

  יב   אורי דנציגר   קדושת ירושלים וארץ ישראל 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כט   הרב שלמה זאב פיק   פסול ערל בקודשים ובטומאה 
  לא   והרב אברהם סתי  שלישי בתרומה ורביעי בקודש 

  נ 
  נביא 

  טז  הרב נריה גוטל   בהלכות מקדש וקודשיו  -אכן 'בשמים היא'  

  צרעת  -ראה: טומאה וטהרה  נגעים 

  נדרים 
  ז   הרב דוד הלל וינר   קדושת אדם בפרשת ערכין

  ח   הרב מאיר ברקוביץ   תגובה  -קדושת אדם בפרשת ערכין  
  ח   הרב דוד הלל וינר   תגובה לתגובה   -קדושת אדם בפרשת ערכין   

  נוב וגבעון  -ראה: מקדש לדורותיו נוב 

  ראה: גויים נוכרים 

  נותר -ראה: פסולי המוקדשים נותר 

  נזיר   -ראה גם: קרבנות  נזיר 

  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 

  לד   הרב יהושע פרידמן  נזירות בזמן הזה

  נחלות 
  ג  הרב משה אודס   לוהיים במזבח הנחושת -הצדדים האנושיים והא

  ד  הרב חיים סבתו  תגובה לרב משה אודס   

  נידה  -ראה גם: טומאה וטהרה  נידה 

  ב  הרב זלמן נחמיה גולדברג   האוכל חלב בזמן הזה

  סוכות  -ראה: זמנים  ניסוך המים 

  נסכים  -מנחות  -ראה: קרבנות נסכים 

  ראה: ברכת כוהנים נשיאת כפיים 

  ס 
  סוטה 

  כז  ד"ר דוד נוישטטר   הרמב"ם מצוות שילוח טמאים לפי  
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  סוכות  -ראה: זמנים  סוכות 

  סמיכה   -ראה: עבודת הקרבנות  סמיכה 

  סנהדרין 
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כו  הרב ישראל אריאל   האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?

  כז  הרב יעקב אפשטיין  כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש

  כז  הרב ישראל אריאל   תתחדש על ידי 'כהני חזקה' העבודה במקדש  
  כו  אברהם אוחיון  מסעות השכינה והסנהדרין 

  ספירת העומר  -ראה: זמנים ספירת העומר 

  ע 
  עבודה זרה 

  לט   הרב דוד הלל וינר   המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו   -'קידוש השם'  

  עבודת המקדש 
  א   הרב יהודה שביב   הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש

  ה   גד אלדד   למקומה של ההשתחוויה במקדש   -והשתחוו לה' בהר הקודש  
  ח   הרב זלמן מנחם קורן  על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש

  יא   הרב אהרן בק   מניין?   -ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  

  יב   אושרי ורהפטיג  עומד על גבי כלים 
  טו  יוסף מרקוס   סדר עבודות התמיד 

  טז  יובל דרך   ממי מעיין דווקא?  -ם  ניסוך המי

  יז  הרב אוריאל בנר   תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  יז  רוונה גבריאל יצחק   מודים, כורעים ומשתחווים 

  יט   הרב יצחק בן פזי   סדר המערכה במקדש ובתפילה 

  כ  ניר קדוש   כשרות עבודת הקרבנות בהיכל 

  כ  הרב אורי רדמן  תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה 
  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

  כג  הרב כרמיאל כהן  על עונשין ועל אזהרות

  כו  הרב ישראל אריאל   האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?
  כז  הרב יעקב אפשטיין  כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש

  כז  הרב ישראל אריאל   דה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה' העבו

  לב   הרב אברהם כהנא   היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים 

  איסור ביאה ריקנית  •
  לב   הרב אברהם כהנא   היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים 

  איסור שתיית יין •
  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 

  השתחוויה •
  לב   הרב אברהם כהנא   היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים 

  מלח  •
  ט   הרב מנחם מקובר   מליחת הקרבנות   -ברית מלח  

  יח   מרקוס יוסף   מצוות מלח בקרבנות

  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

  כג  פ' זהר עמר פרו   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש 



א  ות  נ ו י ל י ג דש  + בקו י ת למעל   מ - מפתחו

272272272272 

  נרות המנורה •
  א   הרב ישראל אריאל   עמידתה בהיכל וסדר הטבתה   -מנורת המקדש  

  א   ברלין דניאל   עירוב חצרות בחצרות בית ה' 
  דיון בערכים מנוגדים   -על ממונם של ישראל"    "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה

  א   גדליה גינזבורג   
  ה   גד אלדד   ההשתחוויה במקדש   למקומה של  -והשתחוו לה' בהר הקודש  

  טו  יוסף מרקוס   סדר עבודות התמיד 
  יח   הרב דוד פוקס   מנורת זהב טהור 

  יט   הרב יצחק בן פזי   סדר המערכה במקדש ובתפילה 

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  כח   הרב דוד ברוך לאו  מצוות הדלקת המנורה במקדש

  עבודות מזבח העולה •
  א   דב ברנדר   תרומת הדשן 

  א   הרב מנחם מקובר   המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה 
  א   יעקב תורג'מן  הוצאת הדשן

  יג  שלומי רייסקין  חטיפת מצוות במקדש

  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

  כג  פרופ' זהר עמר   כעיר מקדש   היחיד והיערכותה של ירושלים  ההיבט הכלכלי של קרבנות
  כח   הרב אברהם סתיו  בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים 

  כט   הרב זלמן מנחם קורן  הבירה 

  פיס  •
  י  הרב חובב יחיאלי   הפיס

  יא   הרב ראובן יוסף האס   תגובה למאמרו של חובב יחיאלי 'הפיס'

  יג  רייסקיןשלומי   חטיפת מצוות במקדש

  יח   הרב יצחק אמתי   כיסוי ראש במקדש

  פתיחת השערים •
  א   יצחק אימס   דין פתיחת דלתות היכל 

  כב   הרב חובב יחיאלי   פתיחת שערי ההיכל ומשמעותה 

  קטורת  •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  מנוגדים   דיון בערכים  -על ממונם של ישראל"    "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
  א   גדליה גינזבורג   

  ה   גד אלדד   למקומה של ההשתחוויה במקדש   -והשתחוו לה' בהר הקודש  
  ו   הרב יהודה זולדן  דרשה ודרישה לציון  -זכר למקדש  

  ט   הרב מנחם מקובר   מליחת הקרבנות   -ברית מלח  
  יד   אושרי ורהפטיג  אין עניות במקום עשירות

  טו  יוסף מרקוס   סדר עבודות התמיד 

  טו  הרב קרומביין אליקים   הקטורת ספר  

  יט   הרב יצחק בן פזי   סדר המערכה במקדש ובתפילה 
  כ  ניר קדוש   כשרות עבודת הקרבנות בהיכל 

  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

  מ   הרב אורי סמט   למשמעות עבודת הקטורת ביום הכיפורים 

  קידוש ידיים ורגליים  •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  בטהרה דרגות הלכתיות  

  ז   הרב מנחם מקובר   מחשבה ומעשה   -הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  
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  ראה: עבודת הקרבנותקרבנות  •
  שחיטת חולין בעזרה •

  כז  הרב משה כהן  מה לחּולין בעזרה?

  שירה •
  כה   הרב אוריאל בנר   חלוקת הלויים למשוררים ושוערים 

  כה   בניה מינצר   גדרי מצוות שירת הלויים 

  כו  שמעוני גרטי   נגינה והכאה בחליל 

  כט   הרב יוסף לובאן  מניין הכלים בשירת הלוויים 
  כט   אברהם בורשטן  הנגינה במקדש

  ראה גם: פסולי המוקדשים עבודת הקרבנות 
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כט   הרב זלמן מנחם קורן  הבירה 
  לו  הרב אורי רדמן  איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד

  אכילה •
  כ  ניר קדוש   כשרות עבודת הקרבנות בהיכל 

  לא   הראל דביר   שיעור האכילה מפסח הבא בטומאה 
  לב   הרב אברהם כהנא   היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים 

  לב   יונתן רבינוביץ   השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים 

  לד   ברקוביץ  הרב מאיר  אכילת בשר קרבן שטרם הוקרבו אמוריו

  לה   הרב יהודה זולדן  בוגרים וקטנים -מינוי לקרבן פסח  

  ביקור  •
  כח   הראל דביר   דין ביקור בתמיד ובפסח

  הגשה •
  לא   הרב יהודה זולדן  תנופה בביכורים 

  לד   הרב אהרון ווסר   תנופה והגשה במנחות 

  הולכה •
  כב   הרב משה כהן  אמצעי או מטרה   -עבודת ההולכה  
  כו  דוד סבתו  בעבודות הזבחאמצעי ומטרה  

  הקטרה •
  טו  הרב יהושע פרידמן  מקום מזבח העולה בעזרה

  טו  אריאל חנן  הערת המערכת   

  טו  הרב יהושע פרידמן  תגובת המחבר   

  טז  הרב זלמן מנחם קורן  תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן  

  כו  דוד סבתו  אמצעי ומטרה בעבודות הזבח
  כט   הרב משה כהן  שביניהןשחיטה והעלאה בחוץ ומה  

  לד   הרב מאיר ברקוביץ   אכילת בשר קרבן שטרם הוקרבו אמוריו

  זריקה •
  כו  דוד סבתו  אמצעי ומטרה בעבודות הזבח

  כט   הרב משה כהן  שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן

  לשמה ופיגול  •
  ו   שמעוני גרטי   שחיטה בקודשים 

  יד   הרב דוד כהן (הנזיר)   לשמו ושלא לשמו

  יד   שמעוני גרטי   וליןפסח לשם ח

ָנה עליו הכתוב לעכב'  -למשמעותו של הציווי בקודשים     יד   הרב מיכאל אברהם   בעניין 'בעינן ׁשָ

  כב   הרב משה כהן  אמצעי או מטרה   -עבודת ההולכה  
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  כח   שמעוני גרטי   מחשבה ודיבור בקודשים

  לב   הרב משה כהן  מהותו, כלליו ופרטיו   -פיגול  

  לד   הרב אברהם סתיו  קרבנות שהוקרבו שלא לשמם   -"כשרים אלא שלא עלו"  

  מליחה •
  ט   הרב מנחם מקובר   מליחת הקרבנות   -ברית מלח  

  יח   יוסף מרקוס   מצוות מלח בקרבנות

  סמיכה •
  ה   הרב אהרן ליכטנשטיין  סמיכה בקודשים 

  יא   הרב מאיר ברקוביץ   סמיכת קטן

  לו  הרב אהרון ווסר   מצוות הסמיכה בקרבנות

  קבלה •
  כו  דוד סבתו  אמצעי ומטרה בעבודות הזבח

  לא   הרב יעקב לב   מהותו של פסול "דם שנשפך" 

  קמיצה  •
  כ  ניר קדוש   כשרות עבודת הקרבנות בהיכל 

  שחיטה •
  ו   שמעוני גרטי   שחיטה בקודשים 

  יד   הרב דוד כהן (הנזיר)   לשמו ושלא לשמו
  יד   שמעוני גרטי   פסח לשם חולין

  כ  ניר קדוש   עבודת הקרבנות בהיכל כשרות  

  כא   הרב נחמיה רענן  גדרה ומשמעותה   -שחיטת צפון  
  כב   פרופ' אשר ז. קאופמן  מיקום הצפון בעזרה

  כו  דוד סבתו  אמצעי ומטרה בעבודות הזבח

  כט   הרב משה כהן  שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן

  לב   הרב אברהם כהנא   היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים 
  לח   הרב אהרן ווסר   שחיטה לאו עבודה 

  תנופה  •
  לא   הרב יהודה זולדן  תנופה בביכורים 

  לד   הרב אהרון ווסר   תנופה והגשה במנחות 

  עגלה ערופה 
  כח   הרב אברהם סתיו  בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים 

  עולה -ראה: קרבנות עולה 

  עולה ויורד  -חטאת  -ראה: קרבנות עולה ויורד 

  קרבן העומר  -מנחות  -רבנות ראה: קעומר 

  ומלקות  עונשים
  כג  הרב כרמיאל כהן  על עונשין ועל אזהרות

  לג  הרב שלמה זאב פיק   טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח

  קרבנות עוף  -ראה: קרבנות עוף 
  עזרות -ראה: מבנה המקדש עזרת נשים / ישראל / כהנים 

  עיבור השנה 
  כז  אסף גמליאל   וביטוייה ההלכתיים הציפייה לבניין המקדש  

  עלייה אליו  -ראה: הר הבית עלייה להר הבית 

  ראה גם: זמנים עלייה לרגל 
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  ה   הרב אליקים קרומביין  טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
  ו   עמיחי כנרתי   תגובה למאמר בנושא הביכורים 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יט   והרב בנימין לנדא  ברגל   -עלייה לרגל  
  כד   הרב הלל בן שלמה   ברכב!  -עלייה לרגל  

  כד   הרב בנימין לנדאו  ברגל!   -ואף על פי כן, עלייה לרגל    

  כג  פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש 

  כד   הרב ערן משה מרגלית   מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' 
  כה   הרב ערן משה מרגלית   במשנת ה'שפת אמת' (ב)מצוות עליית רגלים  

  הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' (עיון במשנת ה'שפת אמת') 
  כז  הרב ערן משה מרגלית   

  לז  הרב יהודה זולדן  עלייה לרגל ממרחבי ארץ ישראל 

  עם ישראל והמקדש
  דיון בערכים מנוגדים   -אל"  על ממונם של ישר  "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה

  א   גדליה גינזבורג   
  ב  יהודה עציון  בסוד יחד שבטי ישראל  -בניין אריאל  

  ב  הרב ערן משה מרגלית   ליחסנו להר המוריה   -המרחק המקרב  
  ג  ד"ר ישראל רוזנסון  הערות על שערי מקדש יחזקאל  -נבואה שעריך  

  ג  הרב יואל שורץ   השפעת המקדש על לימוד התורה 

  ג  הרב יהודה עמיטל   אשכחך ירושלים תשכח ימיני אם  

  ט   הרב ישראל אריאל   תרומת נוכרים למקדש וכליו
  ט   הרב מאיר שפיגלמן  שילוח טמאים וקדושת המחנה 

  י  הרב ערן משה מרגלית   קירוב לעולם של מקדש וקרבנות

  יב   אורי דנציגר   קדושת ירושלים וארץ ישראל 

  יד   ק הרשקוביץ הרב יצח  עיון תוכני וטכני   -חושן המשפט  
  טז  הרב צבי שלוה   זה בית המקדש  - והלבנון  

  טז  אברהם ישראל שריר   המזבחות שבנו האבות 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש
  לד   הרב אוריאל בנר   דימויי המקדש בחז"ל ומשמעויותיהם   -דיר, סוכה, בית  

  סוכות -ראה: זמנים ערבה 

    ערכין 
  ז   וינר הרב דוד הלל   קדושת אדם בפרשת ערכין
  ח   הרב מאיר ברקוביץ   תגובה  -קדושת אדם בפרשת ערכין  
  ח   הרב דוד הלל וינר   תגובה לתגובה  -קדושת אדם בפרשת ערכין  

  ראה: מילה  ערל / ערלה 

  פ 
  פורים  -ראה: זמנים  פורים

  לשמה ופיגול -ראה: עבודת הקרבנות  פיגול

  פיס -ראה: עבודת המקדש  פיס

  ראה גם: עבודת הקרבנות פסולי המוקדשים 

  לג  הרב צבי יהודה דרור   מעילה בקודשים פסולים

  כט   הרב זלמן מנחם קורן  הבירה 
  לז  הרב אברהם והרב אלעזר נחשון  הגדרתן והיחס ביניהן  -קדושת הגוף וקדושת דמים  



א  ות  נ ו י ל י ג דש  + בקו י ת למעל   מ - מפתחו

276276276276 

  לח   הרב צבי יהודה דרור   מעילה דרבנן: גזירה, הרחבה או חיוב ממון?

  לט   הרב דוד הלל וינר   ויחסו למקדש וקודשיו   המושג המקראי  -'קידוש השם'  

  בעל מום  •
  לה   שראל לוי   מקור הדין וגדריו  -מטיל מום בקודשים  

  נותר  •
  לג  הרב צבי יהודה דרור   מעילה בקודשים פסולים

  לג  הרב אריה כץ   היש לאו בהלנת אברי קרבנות?
  לג  הרב שלמה זאב פיק   טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח

  טומאת קודש  •
  לג  הרב צבי יהודה דרור   מעילה בקודשים פסולים

  לג  הרב הראל דביר   השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה
  לד   הרב עזריה אריאל   זהירות מטומאה בבוצר ענבים לנסכים ("בוצר לגת") 

  שינוי מעשה  •
  לג  הרב צבי יהודה דרור   מעילה בקודשים פסולים

  קוםשינוי מ •
  לג  הרב צבי יהודה דרור   מעילה בקודשים פסולים

  קרבן העומר   -מנחות  -קרבן פסח, קרבנות  -פסח, קרבנות  -ראה: זמנים פסח 

  פרה אדומה  -ראה: טומאה וטהרה פרה אדומה 

  פרוכת -ראה: מבנה המקדש פרוכת 

  חטאות פנימיות -ראה: קרבנות פר העלם דבר 

  חטאות פנימיות - ראה: קרבנותפר כהן משיח 

  צ 
  צבעים 

  לג  הרב עזריה אריאל   צבע הפרה האדומה 

  ציבור ויחיד 
  כב   הרב אשר וייס   חלקו של היחיד בקרבנות ציבור 

  כב   אברהם ישראל שריר   מבוא לעבודת ה'   -פרשת קרבנות היחיד  

  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

  לט   הרב אושרי והרפטיג   הגדרת 'ציבור' בקורבן פסח 

  ראה: דרישת מקדש ציפייה לבניין המקדש 

  ציץ  -ראה: בגדי כהונה (ובגדי הלוויים) ציץ 

  מצורע -צרעת, קרבנות  -ראה: טומאה וטהרה צרעת 

  ק 
  קבוע ומשתנה 

  א   הרב יהודה שביב   הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש
  יב   הרב ישראל אריאל   שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות

  כא   הרב איתי אליצור   האמנם "הכל בכתב"? 
  כב   הרב צבי שלוה   אכן "הכל בכתב"!

  כא   הרב הלל בן שלמה   שינוי מידות המזבח

  קבלה  -ראה: עבודת הקרבנות קבלה 

  קמיצה  -ראה: עבודת הקרבנות קמיצה 
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  ראה: ארץ ישראל קדושת ארץ ישראל 

  קדושת המקדש
  טז  הרב נריה גוטל   וקודשיובהלכות מקדש    -אכן 'בשמים היא'  

  יח   ד"ר דוד ויעקב נוישטטר   שתי פנים בקדושת המקדש 
  כא   הרב יעקב אריאל   תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית 

  כג  הרב מנחם קמפינסקי   המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם   -הארון והמזבח  

  כד   הרב מנחם קמפינסקי   במה נתקדש המקָדש? 

  כו  הרב יעקב אפשטיין  ארכיאולוגיים מהר הבית קדושת עפר וממצאים  
  לו  הרב עידוא אלבה   פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו

  לז  הרב אברהם כהנא   היכן הוא?  -הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  

  לז  הרב עידוא אלבה   לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית 

  לח   קורןהרב זלמן מנחם   קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז
  לח   הרב עידוא אלבה   מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה 

  לח   הרב משה כהן  קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת 

  ראה: ירושלים קדושת ירושלים 

  קטורת  -ראה: עבודת המקדש  קטורת 

  קטנים 
  ז   הרב עוזיאל כהן  אכילת קטן בקודשי קודשים

  יא   הרב מאיר ברקוביץ   סמיכת קטן
  יג  הרב כרמיאל כהן  דין קטנים ונשים במצוות שקלים 

  לה   הרב יהודה זולדן  בוגרים וקטנים -מינוי לקרבן פסח  

  קודש / קודש הקודשים  -ראה: מבנה המקדש קודש / קודש הקדשים 

  קידוש החודש 
  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 

  השםקידוש 
  לט   הרב הלל דוד וינר   המקראי ויחסו למקדש וקודשיו המושג    -'קידוש השם'  

  קידוש ידיים ורגליים  -ראה: עבודת המקדש  קידוש ידיים ורגליים 
  קרבן עצים  -ראה: הקדש קרבן עצים 

  ראה גם: דיחוי בקודשים ובמצוות; עבודת הקרבנות  קרבנות
  ה   שמואל שמעוני   קדושת הגוף וייעוד למזבח 
  ו   הרב יובל שרלו  הציפייה לחידוש הקרבנות 

  ז   הרב אהרן בק   איזהו מקומן של זבחים? 

  ז   הרב זלמן נחמיה גולדברג   הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים
  ז   הרב כרמיאל כהן  פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה 

  ח   הרב יהודה זולדן  בחצוצרות ובקול שופר במקדש 
  ח   הרב זלמן מנחם קורן  בזמן הזה לעבודת המקדשעל כשרותם של הכוהנים ש

  י  הרב ערן משה מרגלית   קירוב לעולם של מקדש וקרבנות

  יא   הרב אהרן ליכטנשטיין  בעניין 'פסולו בקודש'

  יב   הרב צבי שלוה   לימוד סדר קודשים במהלך הדורות 

  יג  הרב יהודה זולדן  אכילת שובע בקרבן פסח 
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יט   ניר קדוש   מריקה ושטיפה דין  
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  כב   הרב אשר וייס   חלקו של היחיד בקרבנות ציבור 

  כב   אברהם ישראל שריר   מבוא לעבודת ה'   -פרשת קרבנות היחיד  

  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

  כג  פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש 
ׁש"  " ֶ  ּלָ ת ְוַאִיל ְמׁש, ׁשֶ ּלֶ ת ְוֵ ז ְמׁש, ׁשֶ ּלֶ   במעשה הקרבנות  על שלושה טעמים  -ְגָלה ְמׁש,

  כג  הרב יעקב מדן  
  כג  הרב שלמה זאב פיק   שינוי מקרבן לקרבן 

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  כה   שלומי רייסקין  כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות 

  כו  הרב ישראל אריאל   נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?  האם
  כז  הרב יעקב אפשטיין  כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש

  כז  הרב ישראל אריאל   העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'   

  כו  הרב שלום אוחנה   המחויב קרבן בזמן הזה   –"ונשלמה פרים"  

  כו  הןהרב משה כ   המזבח מקדש את הראוי לו
  כז  גמליאל אסף   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 

  לג  הרב יוסף אלבז  חובת אדם בקרבנות אשתו 

  לח   הרב משה שוורץ   טעמי הקרבנות על פי 'אוצר הכבוד' על אגדות הש"ס 

  אשם •
  ה   הרב אהרן ליכטנשטיין  סמיכה בקודשים 

  ה   הרב דוד כהן  כפרת שעיר המשתלח 
  ז   הרב עוזיאל כהן  קודשיםאכילת קטן בקודשי  

  ז   הרב משה אודס   לטעמי דיני החטאת והאשם 

  ח   הרב משה אודס   חלק ב'  -החטאת והאשם  
  כב   אברהם ישראל שריר   מבוא לעבודת ה'   -פרשת קרבנות היחיד  

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  
  לד   אברהם סתיוהרב    קרבנות שהוקרבו שלא לשמם   -"כשרים אלא שלא עלו"  

  אשם גזלות  ◦
  ז   הרב משה אודס   לטעמי דיני החטאת והאשם 

  אשם מעילות ◦
  ד  הרב אהרן ליכטנשטיין  יציאה לחולין ע"י מעילה 

  ז   הרב משה אודס   לטעמי דיני החטאת והאשם 

  מצורע   -ראה: קרבנות  אשם מצורע  ◦
  נזיר   -ראה: קרבנות  אשם נזיר  ◦
  אשם תלוי  ◦

  ח   הרב משה אודס   חלק ב'  -החטאת והאשם  
  טו  הרב אוריאל בנר   קרבן אשם תלוי וחומרתו המיוחדת 

  כ  הרב זלמן נחמיה גולדברג   בדין חטאת ואשם תלוי

  בכור  •
  כז  הרבנים אברהם ואלעזר נחשון  משמעות הקדשת פה בבכור 

  גר  •
  ד  הרב מנחם מקובר   קרבנות העוף

  זב •
  ד  הרב מנחם מקובר   קרבנות העוף

  חגיגה  •
  יג  הרב יהודה זולדן  בקרבן פסח אכילת שובע  

  יט   הרב כרמיאל כהן  המקרא מפרש את עצמו 
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  לג  הרב אריה כץ   היש לאו בהלנת אברי קרבנות?

  לג  הרב שלמה זאב פיק   טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח

  לו  הרב אורי רדמן  איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד

  חטאת  •
  ה   הרב אהרן ליכטנשטיין  סמיכה בקודשים 

  ז   הרב משה אודס   מי דיני החטאת והאשם לטע

  ח   הרב משה אודס   חלק ב'  -החטאת והאשם  
  ט   הרב איתן שנדורפי   פרשת קרבן חטאת 
  יד   הרב דוד כהן (הנזיר)   לשמו ושלא לשמו

  יט   ניר קדוש   דין מריקה ושטיפה 

  יט   הרב כרמיאל כהן  המקרא מפרש את עצמו 
  כ  גולדברג הרב זלמן נחמיה   בדין חטאת ואשם תלוי

  כב   אברהם ישראל שריר   מבוא לעבודת ה'   -פרשת קרבנות היחיד  

  כג  יוסף ברונשטיין  קרבן חטאת וטומאת החטא 

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  
  כו  הרב אוריאל בנר   הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה 

  לד   הרב אברהם סתיו  קרבנות שהוקרבו שלא לשמם   -"כשרים אלא שלא עלו"  

  לח   הרב צבי יהודה דרור   מעילה דרבנן: גזירה, הרחבה או חיוב ממון?

  חטאות חיצונות  ◦
  ד  הרב מנחם מקובר   קרבנות העוף

  ה   הרב דוד כהן  כפרת שעיר המשתלח 
  ז   הרב עוזיאל כהן  אכילת קטן בקודשי קודשים

  ז   הרב כרמיאל כהן  בביאור הרלב"ג לתורה פרטי הקרבנות  

  ח   הרב משה אודס   חלק ב'  -החטאת והאשם  
  ט   הרב איתן שנדורפי   פרשת קרבן חטאת 

  חטאות פנימיות ◦
  ח   הרב משה אודס   חלק ב'  -החטאת והאשם  

  ט   הרב איתן שנדורפי   פרשת קרבן חטאת 
  יא   אליהו שי   עיון במדרשי הלכה   -הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש  

  כ  הרב אברהם סתיו  כפרת השעיר הפנימי 

  כב   הרב אשר וייס   חלקו של היחיד בקרבנות ציבור 

  קרבן עולה ויורד ◦
  ד  הרב מנחם מקובר   קרבנות העוף

  ח   הרב משה אודס   חלק ב'  -החטאת והאשם  

  יולדת •
  ד  הרב מנחם מקובר   קרבנות העוף

  כג  פרופ' זהר עמר   היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש   ההיבט הכלכלי של קרבנות

  מוסף  •
  לו  הרב שלמה זאב פיק   קרבן מוסף או חלק מעבודת יום הכיפורים?   -איל העם  

  איל העם: קרבן מוסף או חלק מעבודות היום? (הערות ותוספות המחבר למאמרו בגיליון לו) 
  לח   הרב שלמה זאב פיק   

  מנחות  •
  א   הרב צבי שלוה   שמות יש לו העומר שלושה  

  ב  הרב אברהם א. כהנא שפירא   דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם

  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 

  ב  הרב יהודה שביב   אחת או שתיים   -מנחת חינוך  
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  ב  ד"ר עזרא שבט   נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג

  ו   הרב איתן שנדורפי   כפרה בקרבנות הנדבה 

  י  הרב שלום אוחנה   ולת למנחות הס

  יג  הרב יהודה זולדן  אכילת שובע בקרבן פסח 
  יח   יוסף מרקוס   מצוות מלח בקרבנות

  כ  פרופ' ישעיה נבנצל   חידושים למסכת מנחות   -"שפע ברכות ללומדי מנחות"  

  כב   אברהם ישראל שריר   מבוא לעבודת ה'   -פרשת קרבנות היחיד  

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  
  לד   הרב אהרון ווסר   תנופה והגשה במנחות 

  מנחת חינוך  ◦
  ב  הרב יהודה שביב   אחת או שתיים   -מנחת חינוך  

  חביתין ◦
  א   ברלין דניאל   עירוב חצרות בחצרות בית ה' 

  ב  הרב אברהם א. כהנא שפירא   דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם

  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 
  ב  הרב יהודה שביב   אחת או שתיים   -מנחת חינוך  

  יט   הרב יצחק בן פזי   סדר המערכה במקדש ובתפילה 

  כג  פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש 

  לחם הפנים ◦
  א   דניאל ברלין  עירוב חצרות בחצרות בית ה' 
  דיון בערכים מנוגדים   -מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  "אין עניות במקום עשירות"  

  א   גדליה גינזבורג   
  ב  הרב אברהם א. כהנא שפירא   דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם

  ב  הרב זלמן נחמיה גולדברג   האוכל חלב בזמן הזה
  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 

  ב  הרב ישראל אריאל   שולחן לחם הפנים 

  ז   פרופ' ישעיה נבנצל   ם הפנים צורתו של לח

  י  אריה כהן  שחזור לחם הפנים 
  יג  שלומי רייסקין  חטיפת מצוות במקדש

  יז  פרופ' זהר עמר   היבטים היסטוריים וריאליים   -לחם הפנים  

  כא   פרופ' זהר עמר   עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס

  כג  פרופ' ישעיה נבנצל   איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס, עיון נוסף 
  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  לב   הרב ישראל הלוי בארי   לחם פנים לפני תמיד

  לה   דוד הלל וינר   " זיקתו של לחם הפנים ל"שולחן לחם הפנים

  תודה  -ראה: קרבנות  לחמי תודה  ◦
  נסכים •

  לב   הרב משה כהן  מהותו, כלליו ופרטיו   -פיגול  
  לד   הרב אברהם סתיו  קרבנות שהוקרבו שלא לשמם   -"כשרים אלא שלא עלו"  

  לד   הרב עזריה אריאל   זהירות מטומאה בבוצר ענבים לנסכים ("בוצר לגת") 

  פסח   -זמנים  ראה גם:  קרבן העומר  •
  א   הרב צבי שלוה   העומר שלושה שמות יש לו 

  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 

  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  כ  פרופ' ישעיה נבנצל   חידושים למסכת מנחות   -"שפע ברכות ללומדי מנחות"  
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  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  לז  הם סתיוהרב אבר   אופיו של קרבן העומר

  שבועות   -ראה גם: זמנים  שתי הלחם   •
  א   הרב צבי שלוה   העומר שלושה שמות יש לו 

  ב  הרב אברהם א. כהנא שפירא   דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם
  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 

  ה   הרב אליקים קרומביין  טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
  טז  לוי הרב יצחק   חסרון המקדש

  כ  פרופ' ישעיה נבנצל   חידושים למסכת מנחות   -"שפע ברכות ללומדי מנחות"  
  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  כח   פרופ' זהר עמר   הכנת שתי הלחם 

  לב   הרב משה כהן  מהותו, כלליו ופרטיו   -פיגול  
  • מילואים 

  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 

  ג  הרב יהודה זולדן  עבודת המקדש לקריאת מגילה ביטול  

  נזיר  •
  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 

  ז   הרב משה אודס   לטעמי דיני החטאת והאשם 

  לג  הרב יוסף אלבז  חובת אדם בקרבנות אשתו 

  לד   הרב אברהם סתיו  קרבנות שהוקרבו שלא לשמם   -"כשרים אלא שלא עלו"  

  מעשר בהמה  •
  כז  אסף גמליאל   ביטוייה ההלכתיים הציפייה לבניין המקדש ו

  לא   הרב משה כהן  בין מעשרות לקודשים   -מעשר בהמה  

  מצורע  •
  ב  הרב אברהם א. כהנא שפירא   דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם

  ד  הרב מנחם מקובר   קרבנות העוף

  ז   הרב משה אודס   לטעמי דיני החטאת והאשם 
  י  אליעזר זאב הלפרין  המצורע אשם מצורע שלא ניתן מדמו על בהונות  

  לב   הרב משה כהן  מהותו, כלליו ופרטיו   -פיגול  

  לד   הרב אברהם סתיו  קרבנות שהוקרבו שלא לשמם   -"כשרים אלא שלא עלו"  

  עולה •
  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 

  ד  שמעוני גרטי   בעניין עורות קודשים

  ד  הרב מנחם מקובר   קרבנות העוף
  ה   אהרן ליכטנשטייןהרב    סמיכה בקודשים 

  ו   הרב איתן שנדורפי   כפרה בקרבנות הנדבה 

  ז   הרב כרמיאל כהן  פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה 

  יד   שמעוני גרטי   פסח לשם חולין
  כב   אברהם ישראל שריר   מבוא לעבודת ה'   -פרשת קרבנות היחיד  

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  כו  הרב אוריאל בנר   חטאת בחג הסוכות ומשמעותה הקדמת העולה ל

  פסח   -ראה גם: זמנים  קרבן פסח  •
  ז   הרב דוד כהן  הסיבה באכילת קרבן פסח 

  ז   הרב זלמן נחמיה גולדברג   הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים

  יא   הרב יהודה זולדן  קרבן פסח שחל בשבת 
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  יא   הרב מאיר ברקוביץ   סמיכת קטן

  יג  הרב יהודה זולדן  בקרבן פסח אכילת שובע  

  יד   הרב דוד כהן (הנזיר)   לשמו ושלא לשמו

  יד   שמעוני גרטי   פסח לשם חולין
  טו  הרב יהודה זולדן  הלילה הזה כולו צלי

  כא   הרב יהודה זולדן  זמן אכילת הפסח בליל הסדר 

  כב   הרב אוריאל בנר   פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשון

  כג  פרופ' זהר עמר   כעיר מקדש   יחיד והיערכותה של ירושליםההיבט הכלכלי של קרבנות ה
  כג  הרב איתי אליצור   צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח 

  כה   הרב משה כהן  אופיו המשתנה של קרבן פסח

  כה   חנן אריאל   סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים
  כז  אסף גמליאל   וביטוייה ההלכתיים הציפייה לבניין המקדש  

  כז  הרב יהודה זולדן  סיפור יציאת מצרים בלילה וזמן אכילת קרבן הפסח 

  כח   הראל דביר   דין ביקור בתמיד ובפסח

  כט   הרב שלמה זאב פיק   פסול ערל בקודשים ובטומאה 
  לא   הרב שלמה זאב פיק   טעמו וגדריו  -איסור שבירת עצם בפסח  

  לא   הראל דביר   מאה שיעור האכילה מפסח הבא בטו

  לג  הרב אריה כץ   היש לאו בהלנת אברי קרבנות?

  לג  הרב שלמה זאב פיק   טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח
  לג  הרב הראל דביר   השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקו"פ הבא בטומאה 

  לה   הלפריןהרבנים דביר הראל ופ'    כיפורים בקו"פ הבא בטומאה -שרץ ומחוסרי-השתתפות טמאי

  לה)-'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקו"פ (תוספת למאמרים בגליונות לג ו
  לו  הרב הראל דביר   

  לד   הרב אברהם סתיו  קרבנות שהוקרבו שלא לשמם   -"כשרים אלא שלא עלו"  

  לד   הרב מאיר ברקוביץ   אכילת בשר קרבן שטרם הוקרבו אמוריו
  לה   הרב עידוא אלבה   כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית 

  לה   הרב יהודה זולדן  בוגרים וקטנים -מינוי לקרבן פסח  

  לה   הרב הראל דביר   הגדרתה ויישומה בזמננו   -"דרך רחוקה"  

  לו  הרב אורי רדמן  איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד
  לז  הרב הראל דביר   טבילת ידיים לקרבן פסח

  לח   זרח כהן  פסח הבא בטומאה: האם שונים דיניו?

  לט   הרב יהודה זולדן  צה וקורבן פסח על מצות ומרורים מ

  לט   הרב אושרי והרפטיג   הגדרת 'ציבור' בקורבן פסח 
  לט   הרב הראל דביר   הגדרות ודינים - מניעת הערל ובני ביתו מקורבן פסח  

  קרבנות עוף  •
  ד  הרב מנחם מקובר   קרבנות העוף

  ד  זהר עמר   ביאור ריאלי בשולי גופי הלכות   - קרבן העוף  

  יד   הרב אליקים קרומביין  קרבן העוף כשער לעולם הקודש  -דרך שער העליון  

  יח   מרקוס יוסף   מצוות מלח בקרבנות

  קרבנות בהמה •
  א   יצחק אימס   דין פתיחת דלתות היכל 

  ד  שמעוני גרטי   בעניין עורות קודשים

  טז  שמעוני גרטי   פרים בני שתיים 
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יח   מרקוס יוסף   מצוות מלח בקרבנות
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  שלמים •
  א   יצחק אימס   דין פתיחת דלתות היכל 

  ה   הרב אהרן ליכטנשטיין  סמיכה בקודשים 
  ו   הרב איתן שנדורפי   כפרה בקרבנות הנדבה 

  ז   הרב עוזיאל כהן  אכילת קטן בקודשי קודשים
  יא   הרב אהרן ליכטנשטיין  בעניין 'פסולו בקודש'

  יט   הרב כרמיאל כהן  המקרא מפרש את עצמו 

  כב   אברהם ישראל שריר   מבוא לעבודת ה'   -קרבנות היחיד  פרשת  

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -מקראי קודש  

  יום כיפור  -ראה גם: זמנים  שעיר המשתלח  •
  א   הרב מאיר שפיגלמן  דרגות הלכתיות בטהרה 

  בערכים מנוגדים דיון   -על ממונם של ישראל"    "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
  א   גדליה גינזבורג   

  ב  הרב אברהם א. כהנא שפירא   דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם

  ה   הרב דוד כהן  כפרת שעיר המשתלח 
  ט   הרב אברהם וסרמן  כיוון שהגיע שעיר למדבר

  יא   הרב אליקים קרומביין  חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים

  כ  הרב אברהם סתיו  כפרת השעיר הפנימי 
  כו  הרב אורי רדמן  קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות עבודת השעיר   –שון זהורית  ל

  כו  הרב אברהם סתיו  תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים 

  לב   הרב יוסף אלבז  אחת או שתיים?   -לשון של זהורית  

  תודה •
  ב  הרב משה אודס   המנחות ומשמעותן 

  ד  שנדורפי הרב איתן   מי מביא קרבן תודה?

  ח   פרופ' ישעיה נבנצל   בדין חלת תודה שנפסלה 
  טו  הרב יהודה זולדן  הלילה הזה כולו צלי

  יט   הרב כרמיאל כהן  המקרא מפרש את עצמו 

  כא   משה דוד שוורץ   חובה או נדבת לב?   -קרבן תודה  

  לב   הרב משה כהן  מהותו, כלליו ופרטיו   -פיגול  
  גל  הרב צבי יהודה דרור   מעילה בקודשים פסולים

  לד   הרב אברהם סתיו  קרבנות שהוקרבו שלא לשמם   -"כשרים אלא שלא עלו"  

  תמיד  •
  א   דניאל ברלין  עירוב חצרות בחצרות בית ה' 

  דיון בערכים מנוגדים   -על ממונם של ישראל"     "אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה
  א   גדליה גינזבורג   

  יד   אושרי ורהפטיג  אין עניות במקום עשירות

  טו  יוסף מרקוס   סדר עבודות התמיד 

  יט   הרב יצחק בן פזי   סדר המערכה במקדש ובתפילה 

  כח   הראל דביר   דין ביקור בתמיד ובפסח

  בעל קרי  -ראה: טומאה וטהרה קרי 

  ר 
  ראש חודש -ראה: זמנים ראש חודש 

  ראש השנה  -ראה: זמנים ראש השנה 
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  ש 
  שתי הלחם  - מנחות  - שבועות, קרבנות -ראה: זמנים שבועות 

  שבת  -ראה: זמנים שבת 

  שולחן -ראה: כלי המקדש שולחן 

  ראש השנה  -ראה: זמנים שופר 

  שונות
  ג  הרב יהודה שביב   המקדש והמים 

  יב   הרב יהודה שביב   עיון במדרש תהילים למזמור ל'  -הבית לדוד?  

  כב   פרופ' זהר עמר   ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
  לד   הרב אוריאל בנר   דימויי המקדש בחז"ל ומשמעויותיהם   -סוכה, בית  דיר,  

  לא   אברכי כולל בית הבחירה   דברים לזכרו של שמעון יוליס ז"ל  -זיכרון להולכים  

  לז  מערכת מעליון בקודש   הרב יהודה שביב ז"ל, ממייסדי 'מעלין בקודש'
  זל  הרב שלום אוחנה   דברים לזכרו של ידידנו ר' יצחק גיזפאן ז"ל

  שחיטה  -ראה: עבודת הקרבנות שחיטה 

  טומאה במקום הקודש  -ראה: טומאה וטהרה שילוח טמאים 

  ראה: קבוע ומשתנה שינויים 

  שינוי מקום -ראה: פסולי המוקדשים שינוי מקום 

  שינוי מעשה  -ראה: פסולי המוקדשים שינוי מעשה 

  שיעורי תורה 
  ב  הרב זלמן נחמיה גולדברג   האוכל חלב בזמן הזה

  לח   הרב עזריה אריאל   הלכה ולמעשה   –ף המסורת על מקום המקדש  תוק
  מ   מנחם קורןהרב זלמן    הים של שלמה ושיעור האמה 

  מ   עידוא אלבה הרב    שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית 

  שלמים  -ראה: קרבנות שלמים 

  שם ה'
  לו  מקובר הרב מנחם    מהותו, ועניינו במקדש וביום הכיפורים   -שם ה' המפורש  

  שמיני עצרת -ראה: זמנים שמיני עצרת 

  שמן המשחה
  טז  הרב אליקים קרומביין  דרך חכמה 

  לה   הרב יוסף אלבז  מצוותו לדורות  -שמן המשחה  

  לט   הרב צבי שלוה   שפע עליון   -שמן המשחה  

  שעיר המשתלח  -ראה: קרבנות שעיר המשתלח 
  ראה: מחצית השקל שקלים 

  שרץ  -ראה: טומאה וטהרה שרץ 

  שתי הלחם   -מנחות  -ראה: קרבנות שתי הלחם 

  ת 
  תודה -ראה: קרבנות תודה 

    תורה 
  א     מכתבים מרבני דורנו בעניין לימוד סדר קודשים
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  א     מדברי קדמונינו על לימוד קודשים
  ב  ד"ר עזרא שבט   נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג

  ב  גינזבורג גדליה ואימס יצחק   הוצאה חדשה   -שלטי הגיבורים  

  ג  הרב יואל שורץ   השפעת המקדש על לימוד התורה 
  ג  הרב ישראל אריאל   לא בשמים!  -מקדש  

  ה   הרב יהודה שביב   פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל
  ה   הרב מאיר וונדר   ספרים וציורים בגליציה בנושא המקדש

  י  שמעוני גרטי   שפת אמת על הש"ס 
  יא   אליהו שי   ן במדרשי הלכה עיו  -הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש  

  יב   הרב צבי שלוה   לימוד סדר קודשים במהלך הדורות 

  יב   שמואל יורמן  העיסוק בנושאי קודשים בתלמוד הבבלי
  יב   הרב מנחם מנדל שניאורסון  לימוד תורת הבית 

  יג  הרב אליקים קרומביין  בלבבי משכן אבנה

  יד   הרב דוד כהן (הנזיר)   לשמו ושלא לשמו

ָנה עליו הכתוב לעכב'  -למשמעותו של הציווי בקודשים     יד   הרב מיכאל אברהם   בעניין 'בעינן ׁשָ
  יד   הרב אליקים קרומביין  קרבן העוף כשער לעולם הקודש  -דרך שער העליון  

  יד   הרב עזריה אריאל   אחד הוא   -המשכב והמושב  

  יד   שמעוני גרטי   תשובה לתגובה 

  טז  הרב נריה גוטל   דשיובהלכות מקדש וקו  -אכן 'בשמים היא'  
  טז  הרב יצחק לוי   חסרון המקדש

  יז  עמיחי אליאש   תשובה שנייה 

  יז  עמיחי אליאש   תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל 

  יז  הרב עזריה אריאל   תגובה לתגובה 
  יז  עמיחי אליאש   תשובה שנייה  

  יח   ד"ר דניאל שליט   מקדש, חידוש והתחדשות 

  יט   הרב איתיאל אמיתי   החושןכתיבת ישרון במקרא ובאבני  
  יט   הרב כרמיאל כהן  המקרא מפרש את עצמו 

  יט   הרב אליקים קרומביין  'מנחה טהורה' 

  כ  עמיחי אליאש   תגובה למאמר "פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים" 

  כב   אברהם ישראל שריר   מבוא לעבודת ה'   -פרשת קרבנות היחיד  
  כג  הרב כרמיאל כהן  על עונשין ועל אזהרות

  כד   הרב אברהם ישראל שריר   בין קדושה לברית   -ש  מקראי קוד

  כד   הרב הלל בן שלמה   ברכב!  -עלייה לרגל  

  כד   הרב בנימין לנדאו  ברגל!   -ואף על פי כן, עלייה לרגל    
  כו  הרב שלום אוחנה   המחויב קרבן בזמן הזה   –"ונשלמה פרים"  

  כז  אסף גמליאל   הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים 

  ל  הרב יובל שרלו  פשט, עיון ומשמעות בעבודת יום הכיפורים   -לפרוכת  מבית  

  לד   הרב הראל דביר   מפתח לפסקי ההלכה שבסידורי ובמחזורי המקדש 
  לו  הרב משה שוורץ   [בשלבי עריכה])  כ"י"פרדס רימונים" לרבי שם טוב ב"ר יצחק (מתוך  

  לט   הרב בניה מינצר   אמירת פרשיות הקורבנות כמעשה הקרבה

  תמיד -ראה: קרבנות תמיד 

  תנופה -ראה: עבודת הקרבנות תנופה 

  תעניות  -ראה: זמנים תעניות 
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  תפילה 
  ד  הרב ישראל אריאל   התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה   -כוהנים בתפילתם במקדש  

  יא   הרב אהרן בק   מניין?   -ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  
ָנה עליו הכתוב לעכב'  -למשמעותו של הציווי בקודשים     יד   הרב מיכאל אברהם   בעניין 'בעינן ׁשָ

  טז  הרב יצחק לוי     חסרון המקדש

  יז  גבריאל יצחק רוונה     מודים, כורעים ומשתחווים 

  יח   ד"ר דניאל שליט   מקדש, חידוש והתחדשות 
  יט   הרב יצחק בן פזי   סדר המערכה במקדש ובתפילה 

  לה   הרב צבי שלוה   אומות העולם והמקדש 

  לח   הרב זלמן מנחם קורן  הכותל המערבי במשנת הרדב"זקדושת  

  לט   הרב בניה מינצר   אמירת פרשיות הקורבנות כמעשה הקרבה
  מ   הרב מאיר שפיגלמן  מלחמתה של תורה 

  תפילין 
  יא   הרב דוד הלל וינר   דין היסח הדעת בציץ

  ת עזרא תקנ
  מ   הרב מאיר שפיגלמן  מלחמתה של תורה 

  תקנות חז"ל 
  ב  הרב פינחס אנגל   הקדש בזמן הזה

  ב  הרב דב ליאור   תגובה לפינחס אנגל

  ראה: מתנות כהונה ולווייה תרומות 
  עבודות מזבח העולה  -ראה: עבודת המקדש  תרומת הדשן 
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   פרי� שנ קרו במדור 'בשדה  פר' 

  לז  אוצר הכבוד / רבנו טודרוס הלוי אבולעפיה 

  ח  מנחם מקובר  הרב  /  עולם המחשבה של המקדש –מקדש אורו של 

  אוצר ציונים, הערות ומראי מקומות דף על דף לפי סדר הגפ"ת  –איזהו מקומן 

  כב     על כל מסכת מנחות / הרב יהודה אריה פרידלס      

  ו  יצחק שפירא ויוסף פלאי/  אל הר המור

  מ  בירור אורך האמה ההלכתית / הרב אלקנה ליאור –אמה של קודש 

  ח  שמואל הכהן רוזובסקי  / הרב   וביאורי סוגיות בענייני קודשים הערות הארות –אמרות שמואל 

  ז  דוד הלל וינר  / הרב   בחסד יבנה

  ז  ויקרא חלק א –ביאור הרלב"ג לתורה 

  יג  / הרב משה אודס  בלבבי משכן אבנה

  ח  נתנאל אריה / הרב  מקדש וקודשיו ענייני –בניין אריאל יאיר 

  טו  ישראלית / ד"ר זהר עמר -בעקבות תולעת השני הארץ

  לב   דרישת המקדש / יצחק טסלר 

  ז  צבי הירש קלישר  / הרב   דרישת ציון

  טז   פירוש וביאור על ספר משנה תורה סדר קודשים, חלק א / הרב שמריהו יוסף חיים קניבסקי   - דרך חכמה  

  יד   / הרב רא"ם הכהן  קרבן העוף כשער לעולם הקודש –דרך שער העליון 

  ד   איתן שנדורפי / הרב  הדר העולם

  טז  ד, על ספר עבודה וקרבנות / הרב אביגדור אלבום -ואתה תחזה, חלקים ג

  יא  וביום צום כיפור יחתמון / הרב אמנון בזק

  יד   הרב זלמן מנחם קורן/  ועשו לי מקדש

  לג   הלכות פרה אדומה הלכה למעשה / הרב פינחס אברמוביץ'  –זאת חוקת התורה 

  כח   / ר' משה קורדובירו   פירוש על תפילת ימים נוראים וסדר העבודה של יום הכיפורים   – זבחי שלמים  

  כד   חידושי הגר"א על המשניות עם פירוש אור אליהו / הרב אוריאל שלמוני 

  ג  חידושי הגר"מ והגרי"ד 

  י  יאיר נתיבות על מסכת תמיד, ובשדה אפרים בעניין שמירת המקדש  

  ב  משה יוסף בוצ'קובסקי  / הרב   זבחים ומנחות –ידי משה 

  ט  לוי -איתיאל בר / הרב  יסוד המזבח, לביאור מונחים בענייני המקדש והקורבנות

  ט  מרדכי אילן / הרב  כנסת הראשונים

  ל   הרב אברהם סתיו/  מבית לפרוכת

  יז  עיוני תנ"ך ומקדש / הרב שלמה מן ההר  –מהר שלם 

  כו  / הרב דניאל וולף  עיונים בסוגיות יסוד בסדר קודשים –מנחה וזבח 

  יט   מנחה טהורה / הרב דניאל וולף 

  י  אברהם נח גרבוז / הרב  מנחת אברהם

  יח   מנורת זהב טהור / הרב ישראל אריאל 

  יט   זליג קאופמן / פרופ' אשר  שינויי נוסח לפרקי ג, ד, ה –מסכת מדות 
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  ה  צבי פסח פראנק  / הרב   מקדש מלך

  משנת תורה, פירוש הלכתי על פרשיות התורה על פי שיטת הרמב"ם ומקורותיו,  

  ז  רפאל מנחם שלמה זלמן שלנגר /  צו-ויקרא   

  כה   סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים

  טו  ספר הקטורת / ד"ר זהר עמר 

  ז  אברהם חנך קוטנר  / הרב  הבית, בענייני המקדש וקדשיו הנוהגים בפני הבית ספר חנוכת

  ח  יהודה ראק / הרב   מאמר בענייני ציצית ותכלת –עבד המלך 

  יא  / אברהם ישראל שריר  עיון בסדר עבודת יום הכפורים ובדרכי הכפרה בו – עצומו של יום

  בירורי הלכה בענייני בניין המקדש וחידוש עבודת הקרבנות ועלייה להר הבית   – עת לחננה

  כו  / הרב יצחק שטרן  בזמן הזה   

  לו  פרדס רימונים / ר' שם טוב ב"ר יצחק אבן שפרוט

  ז  אליהו יהושע געלדצעלהר / הרב   קדשי יהושע

  ח  יהודה שביב / הרב  קומו ונעלה

  כט   / הרב יוסף דוב לובאן דיני טומאת שרץ ונבלה –הלכות טהרת אבות  –שיבת ציון 

  יא  / הרב יוסף דב סולובייצ'יק  קונטרס עבודת יום הכיפורים –שיעורי הגרי"ד 

  א  אהרן ליכטנשטיין / הרב  שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות

  ז  רבא אבא ברמן  /  שיעורי עיון התלמוד, קדשים חלק א' 

  כ ב,   שלטי גיבורים / ר' אברהם הרופא

  יט   שער המקדש / הרב דוד בן שמעון

  ח  שלמה פלדמן/ הרב  שערי דעת, כללים ויסודות בסדר טהרות על פי דברי הראשונים והאחרונים

  יב  מסכת יומא / הרב עזריה אריאל –שערי היכל 

  כא   מסכת זבחים / הרב עזריה אריאל  –שערי היכל 

  י  הרב יהודה אריה ליב מגור /   שפת אמת על הש"ס

  י  הרב יהודה אריה ליב מגור תורה / ת על השפת אמ

  כא   בנימין הכהן לנדאו הרב מסכת זבחים /   –תוספתא מבוארת 

  כז  עניני מסכת זבחים אליבא דהלכתא, כרך ב / כולל ישיבת "בית הלל"  –[קובץ] תורת הקרבנות 
  

  

  
        


