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אש תמיד תוקד על המזבח

אש תמיד תוקד על המזבח
דברי זיכרונ לחברנו ר' דב ברנדר ז"ל
דב נולד בשנת תרצ"ו בעיירה ז'וזוב בדרומ מערב גליציה.
כבר בתחילת המלחמה נהרג אביו ,ואימו נמלטה מהגרמנימ
איתו ועמ אחותו .המ ברחו מכפר לכפר והתתרו אצל
גויימ שהכימו להחביא אותמ באמ או בעליית הגג .בשנה
האחרונה למלחמה המ שהו מתחת לאדמה בבור מילוט,
שמ איממ אשר חכה אוכל מפיה כדי לתת לילדיה הרעבימ
נפטרה לעיניהמ .עמ תומ המלחמה התקיימו בו דברי דוד
ִיתנִי ִמיּ ְָר ִדי בוֹר".
ית ִמן ְשׁאוֹל נַפְ ִשׁי ִחיּ ַ
המלכ ע"ה" :ה' הֶ עֱלִ ָ
לאחר המלחמה ,היגרו דודיהמ לקנדה וביקשו מהמ
להצטרפ ,אחותו התלבטה .דב בנ ה 12-היה נחרצ ,וככ
כתבה אחותו בפר שמתאר את מאורעות הימימ ההמ" :הוא הודיע לי בריש גלי שהוא
נוע לישראל ,גמ אמ אני אע לאמריקה" .אחרי השירות הצבאי התגורר דב בכפר מימונ
ועבד בחקלאות .לימימ פגש את פנינה ,והמ נישאו והקימו בית באלונ שבות .שמ עבד דב
בגננות ,מתוכ שמחה רבה על הזכות שנפלה בחלקו לייפות את הארצ שכה אהב.
כאשר הבינו דב ופנינה שלא יזכו לילדימ משלהמ ,לקחו כמשפחת אומנה את אמיר
וגידלוהו כבנ .אחד הדברימ שדב שמח לשמוע על ערש דווי הוא שגמ הבנ השני של אמיר
נרשמ לגנ תורני.
במהלכ השנימ התפתחו אצל דב שתי אהבות  -לתורה ולחידות .הוא הפכ לחיד
חב"ד פעיל ,והחל לעוק בתורה באופנ קבוע .על הגינות בירושלימ שעל טיפוחנ היה
אחראי היה מפקיד פועלימ והולכ ללמוד בכולל 'צמח צדק'.
בעשרימ וחמש שנותיו האחרונות הוא למד הלכות המקדש בכולל שלנו בהתמדה רבה
ואפ כתב מאמר לגיליונ הראשונ של מעלינ בקודש בעניינ תרומת הדשנ .הצימאונ שלו
להבנה עמוקה של כל וגיה והעקשנות שלו לא להניח לכל נושא עד שהבינ אותו על בוריו,
הפרו את חבריו לבית המדרש.
לאחר פטירת אשתו כשעבר לבית אבות ,המשיכ ללמוד בהתמדה ובשמחה – לימוד
התורה החייה אותו גמ בהיותו בבידוד בתקופה האחרונה" .לְ ע ֹולָם %א אֶ ְשׁכַּח פִּ קּוּדֶ י! ,כִּ י
יתנִ י".
בָ ם ִח ִיּ ָ
יהי זכרו ברוכ!
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הנחיות לשולחי המאמרימ:
-

נא לא לשלוח מאמר שנתפרמ או שעומד להתפרמ במקומ אחר.

-

מומלצ לשלוח מאמרימ שאורכמ )כולל ההערות( הוא עד  4,500מילימ.

-

הכותבימ מתבקשימ לשלוח את מאמריהמ בדוא"ל.

-

כל הדברימ המתפרמימ בביטאונ זה הנמ על אחריות כותביהמ בלבד.

שמות המשתתפימ בגיליונ זה:
בעז אופנ – מכונ צומת; מערכת מעלינ בקודש ,כרמי צור
הרב עידוא אלבה – המכונ לרבני יישובימ ,קרית ארבע
הרב עזריה אריאל – המכונ התורני 'בית הבחירה' שליד 'מכונ המקדש'; ירושלימ
הרב הראל דביר – יד בנימינ
מאיר דרכ – נה יעקב
הרב אֹורי מט – רב קיבוצ מגדל-עוז
הרב זלמנ מנחמ קורנ – מחה" 'חצרות בית ה' '' ,ועשו לי מקדש'; ור"מ בכולל 'בית הבחירה'
כרמי צור
ר' אבי קלמנ – ירושלימ
הרב צבי שלוה – ראש כולל 'בית הבחירה' ,כרמי צור
הרב מאיר שפיגלמנ – אפרת ,ר"מ בכולל 'בית הבחירה' כרמי צור
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תוכנ העניינימ

תוכנ העניינימ
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דרישת המקדש
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מקומ התפילה
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129

המועדימ במקדש
למשמעות עבודת הקטורת ביומ הכיפורימ

הרב אורי מט
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מאיר דרכ

177

כנית ישראלימ אל בינ האולמ ולמזבח בחג הוכות לצורכ הקפת המזבח

בשדה פר
אמה של קודש – בירור אורכ האמה ההלכתית  /הרב אלקנה ליאור

בעז אופנ
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תגובות
דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש –
תגובה לדברי הרב עזריה אריאל בגיליונ לט
דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש – תשובה לתגובה

ר' אבי קלמנ
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מפתחות לגיליונות א-מ
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מפתח נושאימ
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רשימת פרימ שנקרו

287
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הקדמה
אנו שמחימ להגיש בפניכמ בחודש אלול את הגיליונ הארבעימ .אחרי ארבעימ יומ של
תפילה משה נענה ביומ הכיפורימ בליחה ומחילה .אחרי ארבעימ שנה במדבר נכנימ
ישראל לארצ .תפילתנו שבגיליונ הארבעימ ואחד תהיינה הלכות המקדש הלכה למעשה.
בגיליונ זה נחתמ בתקופה בה פוקדת את העולמ מגפת הקורונה .בימימ אלו מתעוררת
האנושות במידת מה משאננותה וביטחונה העצמי המופרז וחשה את מגבלותיה .איננו
נביאימ ,אכ גמ בעינינו הכהות יכולימ אנו לראות זיק של נחמה בהתאגדות מדינות העולמ
ביב המלחמה במגפה .עינינו מייחלות להתאגדות עמימ לעבודת ה' .הנביא ישעיהו התנבא
על ימימ שבהמ העולמ כולו מתאחד ומבטו מופנה אל עמ ישראל ואל בית המקדש:
ֹאש ֶה ָה ִרים ְונִ ּ ָשׂ א ִמ ְ ּג ָבעוֹ ת ְונָ ֲהר ּו
ְו ָה ָיה ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָּי ִמים נָ כוֹ ן ִי ְה ֶיה ַהר ֵ ּבית ה' ְ ּבר ׁ
ֵא ָליו ָּכל ַהגּ וֹ ִיםְ :ו ָה ְלכ ּו ַ ִּמים ַר ִ ּבים ְו ָא ְמר ּו ְלכ ּו ְונַ ֲ ֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵ ּבית ֱאל ֵֹהי
ּש ָלִם:
ַי ֲ קֹב ְוי ֵֹרנ ּו ִמ ְדּ ָר ָכיו ְונֵ ְל ָכה ְ ּבא ְֹרח ָֹתיו ִּכי ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן ֵּת ֵצא תוֹ ָרה ו ְּד ַבר ה' ִמירו ׁ ָ
יהם
יח ְל ַ ִּמים ַר ִ ּבים ְו ִכ ְּתת ּו ַח ְרבוֹ ָתם ְל ִא ִּתים ַו ֲחנִ יתוֹ ֵת ֶ
ְו ׁ ָש ַפט ֵ ּבין ַהגּ וֹ ִים ְוהוֹ ִכ ַ
)ישעיה ב ,א-ג(
ְל ַמ ְז ֵמרוֹ ת לֹא ִי ּ ָשׂ א גוֹ י ֶאל גּ וֹ י ֶח ֶרב ְולֹא ִי ְל ְמד ּו עוֹ ד ִמ ְל ָח ָמה:

מיכה הנביא מתנבא אפ הוא בלשונ דומה:
ֹאש ֶה ָה ִרים ְונִ ּ ָשׂ א הוּא ִמ ְ ּג ָבעוֹ ת ְונָ ֲהר ּו
ְו ָה ָיה ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָּי ִמים ִי ְה ֶיה ַהר ֵ ּבית ה' נָ כוֹ ן ְ ּבר ׁ
ָ ָליו ַ ִּמיםְ :ו ָה ְלכ ּו גּ וֹ ִים ַר ִ ּבים ְו ָא ְמר ּו ְלכ ּו ְונַ ֲ ֶלה ֶאל ַהר ה' ְו ֶאל ֵ ּבית ֱאל ֵֹהי ַי ֲ קֹב
ּש ָלִםְ :ו ׁ ָש ַפט ֵ ּבין
ְויוֹ ֵרנ ּו ִמ ְדּ ָר ָכיו ְונֵ ְל ָכה ְ ּבא ְֹרח ָֹתיו ִּכי ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן ֵּת ֵצא תוֹ ָרה ו ְּד ַבר ה' ִמירו ׁ ָ
יהם
יהם ְל ִא ִּתים ַו ֲחנִ ית ֵֹת ֶ
יח ְלגוֹ ִים ֲ ,צ ִמים ַ ד ָרחוֹ ק ְו ִכ ְּתת ּו ַח ְרב ֵֹת ֶ
ַ ִּמים ַר ִ ּבים ְוהוֹ ִכ ַ
ְל ַמ ְז ֵמרוֹ ת לֹא ִישְׂ א ּו גּ וֹ י ֶאל גּ וֹ י ֶח ֶרב ְולֹא ִי ְל ְמדוּן עוֹ ד ִמ ְל ָח ָמה:

)מיכה ד ,א-ג(

***
בימימ אלו איבדנו את אחד המופלאימ שבדור זה ,הגאונ הרב זלמנ נחמיה גולדברג זצ"ל.
הרב ליווה את כתב העת מעלינ בקודש בייודו ,וככ כתב בברכתו להוצאת הגיליונ הראשונ:
"ולכנ לכ בכוחכ זה והושעת את ישראל ובזכות זה תקרב את הגאולה" .חבל על דאבדינ.
***
מקומ נכבד בגיליונ זה שמור לוגיית גודל ה"אמה" שבה השתמשו חז"ל ובאמצעותה נמרו
לנו מידות הר הבית והעזרות במכת מידות .לוגיה זו השלכה הלכתית על זיהוי אזורי
הקדושה השונימ במתחמ הר הבית ולשאלת היתר הכניה אליהמ במצבי טומאה שונימ.

מעלין בקודש מ – אלול תש"ף
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וגיה זו החלה להתלבנ בגיליונות מעלינ בקודש כבר בגיליונ לז .במאמרו של הרב
עמיחי אליאש )עמ'  ,(113–110טענ המחבר כי על פי שיטת הגר"ח נאה בקביעת שיעורי
האורכ ההלכתיימ )אמה וכדו'( ,שהיא השיטה המקובלת להלכה ברוב קהילות ישראל
)בניגוד לשיטת החזו"א( ,לא ניתנ מבחינה טופוגרפית ליישב את הקביעה המורתית של
זיהוי מקומ קודש-הקודשימ תחת כיפת הלע ,עמ הפרש הגבהימ שבינ קודש הקודשימ
לעזרת נשימ העולה מדברי המשנה במכת מידות .משומ ככ ביקש המחבר לערער על
תוקפה ההלכתי של מורת זיהוי אבנ השתייה.
בגיליונ לח )עמ'  (65–59הציע הרב עזריה אריאל שתי הצעות ליישוב המורת:
א .פתרונ אדריכלי ולפיו הייתה קיימת רחבת בית שער במוכ לשערי ניקנור )שאינה
מוזכרת במשנה( .ב .הצעה עקרונית ולפיה גמ אמ במרוצת הדורות התקבלה ההלכה למעשה
כ'שיטת הגר"ח נאה' )שכמובנ הייתה קיימת לפניו ,אלא שהוא צידד בה ומקובל היומ
לקוראה על שמו( ,אינ בככ עדות עובדתית ברורה על ככ ש'אמת הגר"ח נאה' תואמת את
האמה המוזכרת במשנה במכת מידות .זאת בפרט שההלכה המקובלת בידינו נפקה על
פי התלמוד הבבלי ,ואילו מנ התלמוד הירושלמי עולה שהאמות היו ארוכות יותר וקרובות
יותר לשיטת החזונ-איש.
בגיליונ זה מורחבת וגיית אורכ האמה .הרב זלמנ קורנ מציע ביאור לוגיה
שהתקשו בהבנתה המפרשימ ביח למידות הימ של שלמה ,ומבאר על פיה מדוע בשיעורימ
ההלכתיימ ,ובכללמ קביעת גבולות הר הבית ,יש לבכר את 'אמת החזונ-איש' )וליתר דיוק
– " 57.4מ( ,ושהמנהג הרווח להקל בשיעורימ הקטנימ יודו בשיעורי הנפח בלבד.
הרב עידוא אל בה מקבל כהנחת יוד את קביעת הגר"ח נאה ,אכ בור שהייתה
מערכת מידות אורכ נופת גדולה במעט )שנגזרה ממידות נפח גדולות יותר שבהנ השתמשו
למדידות מזונ יבש( שגודלה " 51.7מ ובה השתמשו חז"ל במידות ההר .בהתאמ להצעתו,
משרטט הרב אלבה את גבולות העזרות וההר – המרחקימ ,הפרשי הגובה ועובי הכתלימ,
ואת פגת אבנ השתייה.
חיבור נופ נכתב לאחרונה בעניינ זה על ידי הרב אלקנה ליאור  ,ובו מועלית מתוכ
עיונ בוגיות הגמרא ובעקבות חקר ממצאימ בהר הבית ,הצעה נופת ,ולפיה גודל האמה
בהר הבית הוא " 54.8מ .כדי להשלימ את היריעה ,קרנו בהרחבה את חיבורו ,ואפ צירפנו
לקירה מבוא כללי לעניינ קביעת שיעורי האורכ והנפח ההלכתיימ על פי השיטות השונות.
על ֹה נעלה בקודש!
העורכימ
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הרב זלמנ מנחמ קורנ
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הרב זלמנ מנחמ קורנ

הימ של שלמה ושיעור האמה
א .על היח בינ היקפ הימ לקוטרו
ב .על צורת הימ ותכולתו
ג .ה תירה בינ דברי הימימ למלכימ ,ודברי אביי שהמידה הגדולה שבדה"י כוללת את הגודש
ד .שיטת ה'חוות יאיר' בשאלת הגודש ,ובביאור המקראות וה וגיה בעירובינ
ה .הקושי ביצירת גודש מתאימ בפי הימ של שלמה ,והאפשרות ליצור כלי שהגודש שלו הוא שליש מלבר
ו .חשבונ האמה הקובעת לעניינ מקווה ,ו וגיית הגמרא בפ חימ הקובעת את השיעור של רביעית הלוג
ז .השקפת הגאונ ר' דוד צבי הילמנ ז"ל על דרכי ביישוב תירת המידות
ח .מחקרי המקדש ,ושאלת שיעור האמה
ט .שיטת הראב"נ שאת שיעור המקווה יש לחשב לפי אמה בת חמישה טפחימ

א .על היח בינ היקפ הימ לקוטרו
בפר מלכימ בתיאור בניינ בית המקדש ,מתואר כלי נחושת גדול שאינ דוגמתו במשכנ כלל,
והוא נקרא "ימ" .ימ זה אינו תחליפ לכיור שבמשכנ ,שכנ בפר מלכימ מתוארימ עשרה
כיורות שעשה שלמה מלבד הימ .ובפר מלכימ לא כתוב גמ דבר אודות תפקידו של אותו
ימ .אבל בדברי הימימ-ב )ד ,ו( נאמר" :והימ לרחצה לכהנימ בו") .במשמעות הדבר ניגע
להלנ ,ואינו מעניינ עיקרו של מאמר זה(.
הימ עצמו מתואר במלכימ א' שמ במילימ:
ַו ַּי ַ שׂ ֶאת ַה ָּים מו ָּצק ֶ שֶׂ ר ָ ּב ַא ָּמה ִמ ּ ְשׂ ָפתוֹ ַ ד שְׂ ָפתוֹ ָ גֹל ָס ִביב ְו ָח ֵמ ׁש ָ ּב ַא ָּמה קוֹ ָמתוֹ
ְו ָקו ׁ ְשלֹ ִש.ים ָ ּב ַא ָּמה ָיסֹב אֹתוֹ ָס ִביב :ו ְּפ ָק ִעים ִמ ַּת ַחת ִלשְׂ ָפתוֹ ָס ִביב ס ְֹב ִבים אֹתוֹ
יצ ָקתוֹ  :ע ֵֹמד ַ ל
ֶ שֶׂ ר ָ ּב ַא ָּמה ַמ ִ ּק ִפים ֶאת ַה ָּים ָס ִביב ׁ ְשנֵ י טו ִּרים ַה ּ ְפ ָק ִעים ְי ,צ ִקים ִ ּב ,
ּשלֹ ָש.ה
ּשלֹ ָש.ה ּפֹנִ ים נֶ ְג ָ ּבה ו ׁ ְ
ּשלֹ ָש.ה פֹנִ ים ָי ָּמה ו ׁ ְ
ׁ ְשנֵ י ָ שָׂ ר ָ ּב ָקר ׁ ְשלֹ ָש.ה פֹנִ ים ָצפוֹ נָ ה ו ׁ ְ
יהם ִמ ְל ָמ ְע ָלה ְו ָכל ֲאח ֵֹר ֶ
ּפֹנִ ים ִמ ְז ָר ָחה ְו ַה ָּים ֲ ֵל ֶ
יהם ָ ּב ְי ָתהְ :ו ָ ְביוֹ ֶט ַפח וּשְׂ ָפתוֹ
)מלכים-א ז ,כג-כו(
ְּכ ַמ ֲ שֵׂ ה שְׂ ַפת ּכוֹ ס ּ ֶפ ַרח ׁשוֹ ׁ ָשן ַא ְל ּ ַפ ִים ַ ּבת ָי ִכיל:

השאלה הראשונה המזדקרת לעינ היא שאלת היח בינ ההיקפ של הימ לקוטר שלו .קוטר
הימ היה עשר אמות ,ואמ כנ לפי הידוע היה ההיקפ גדול משלושימ אמה .ואמנמ הוכיחו
חכמי המידות שלא ניתנ להביע במפר מדויק את היח האמיתי בינ ההיקפ לקוטר ,אכ
מקובל לצרכימ מעשיימ להביע זאת בשבר עשרוני בערכ של  3.14או בשברימ פשוטימ,

*

תודתנו נתונה למר ירחמיאל ויי על הכנתו בחפצ לב את האיורימ הנלווימ למאמר.

מעלין בקודש מ – אלול תש"ף
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הרב זלמנ מנחמ קורנ
בערכ של שלוש ושביעית 1,ככ שבהחלט ברור שהיקפ הימ שהיה עגול ,היה שלושימ ואחת
אמות ,ועוד ארבע עשיריות האמה ועוד מעט .זאת לעומת היח של אחד לשלוש מופיע
בדברי חז"ל כמה פעמימ להלכה מבלי להתחשב בהפרש.
ככ במכת עירובינ )יג ע"ב( במשנה מתוארת הקורה שמתירה את הטלטול במבוי
בשבת ,וכתוב שהיא צריכה להיות רחבה כדי לקבל אריח וכי אמ היא עגולה רואימ אותה
כאילו היא מרובעת ,ועל ככ נאמר במשנה שמ" :כל שיש בהיקיפו שלשה טפחימ יש בו
רוחב טפח".
ובגמרא שמ )יד ע"א( נאמר" :עגולה רואינ אותה כאילו היא מרובעת – הא תו למה
לי? – יפא איצטריכא ליה :כל שיש בהיקפו שלשה טפחימ יש בו רחב טפח" .על ככ
הויפו ושאלו שמ בגמרא" :מנא הני מילי?" ועל השיב רבי יוחננ :אמר קרא" :ויעש את
הימ מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגל ביב וחמש באמה קומתו וקו שלשימ באמה
יב אתו ביב'" .כלומר הקביעה של המשנה שכל שיש ברוחבו טפח יש בהיקפו שלושה
טפחימ ,מבות על ידיעה חשבונית שמקורה הוא בפוק בפר מלכימ.
התשב"צ בתשובותיו )ח"א י' קה( נשאל על אודות אי ההתאמה בינ הנתונ שבמשנה
לבינ הידיעה הברורה "שדקדקו בה חכמי יונ" אשר הוכיחו שהיח בינ הקוטר לבינ ההיקפ
הוא שונה ,וכי ההיקפ של המעגל גדול מנ הקוטר פי שלוש פעמימ ועוד כשביעית ויותר,
והוא שמ מצטט תופות שעקו בשאלה ,וגמ תמהו מדוע הוצרכו בגמרא להוכיח מנ
המקרא דבר שניתנ לעמוד עליו על ידי מדידה ,וכתב:

כתבו התוס' בפ"ק דערובין בהא דתנן )יג ע"ב( כל שיש ברחבו טפח יש בהיקפו
ג' טפחים ששאלו בגמרא )יד ע"א( ואמרו' :מנה הני מילי' ,ועל זה הקשו התוס'
וז"ל :תימה מה שייך למבעי 'מנא הני מילי' בדבר שאדם יכול לעמוד עליו .יביאו
דבר שהוא רחב טפח ונמדוד ההיקף? ונראה ,שלפי שאין הדבר מכוון דטפי –
ודאי הוא ,משום הכי קא בעי' :מנא לן מקרא דלא דייקא בההוא פורתא דהוה
טפי' ,ומייתי ראיה מים שעשה שלמה שהוא רחב עשר אמות ,וקאמר קרא דקו
שלשים באמה יסוב אותו ,ואף על גב דהוה טפי פורתא ,קרא לא דייק בהכי.
מהתם ילפי רבנן דלא למידק" .עכ"ל התוס'.
ויימ:

.1
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על פי האמת הגודל גדול ,וניתנ להביע זאת למשל בשבר עשרוני שכולל שש פרות אחרי הפיק,
ואז יהיה הערכ  3.141592אכ גמ זה לא מדויק ,והמדקדקימ יכתבו זאת  3.141592...כדי להציג
באמצעות הנקודות שמימינ לפרות ,שיש שמ מקומ לעוד מפר אינ ופי של פרות .חכמי המידות
ממנימ את היח האמיתי באות היוונית  πוהמ הוכיחו במופתימ שכלל לא ניתנ להביע שיעור זה
במפרימ.

הימ של שלמה ושיעור האמה
והנה לך ברור שלא נעלם מגורסי התלמוד דקדוק היונים בענין זה.
תופות זה אינו מודפ בגמרות שלנו 2.אכ בדורנו הוא נדפ בתופות הרא"ש לעירובינ,
ושמ כתוב כעינ זה במפורש:

כל שיש בהקיפו שלשה יש בו רוחב טפח מנא הני מילי – תמיה לי מה שייך
למיבעי הכא 'מנא הני מילי' בדבר הנראה לעינים ואדם יכול לעמוד עליו ,יביאו
דבר שהוא רחב טפח ונמדוד ההיקף? ונראה לי לפרש ,לפי שאין הדבר מכוון –
שההיקף הוא יותר מג' טפחים – קא בעי תלמודא 'מנא הני מילי' ,מנין לקחו
חכמים ליתן גבול ומדה לדבר אחד אף על פי שאינו מכוון אלא שהדבר קרוב
להיות מכוון ,ומייתי ראיה דקרא נמי קא עביד הכי ,דים של שלמה שהיה רחב
עשר וקאמר קרא דקו שלשים אמה יסוב אותו אף על פי שהוא ארוך יותר.
נמצא לפי זה שהלימוד מנ הקרא אינו לימוד של כלל חשבוני ,אלא הוא כלל הלכתי של דינ
חיובי ,שעל פי ההלכה יש יכולת לחכמימ ליתנ גבול ומדה לצורכ בדקדוק בדבר שאינו
מכוונ) .אלא שבתופות שהיו לפני התשב"צ הביטוי הוא מעט שונה ,כי שמ נאמר בופ
דבריהמ" :מהתמ ילפי רבננ דלא למידק" ,אמ כי מתבר שהכוונה אחת(.
ומכאנ עולה שכאשר קבעו חז"ל במשנה במכת אהלות )יב ,ו( כי" :קורה שהיא נתונה
מכותל לכותל וטומאה תחתיה אמ יש בה פותח טפח מביאה את הטומאה תחת כולה ,ואמ
.2

גמ בתופות שלפנינו בוגיה )ד"ה והאיכא משהו( ,נמצאת הידיעה "דאינ החשבונ מדוקדק לפי חכמי
המדות" .אלא שתופות דידנ נשארו בקושייה מחמת דקדוק ממקורות בגמ' מהנ משמע שהיח של
אחד לשלוש הוא מצומצמ לגמרי .המקור העיקרי לככ היא גמרא במכת בבא בתרא )י"ד ע"א( ,שמ
נקבע כי פר תורה שנגלל לצד אחד ,צריכ להיות גובהו כהיקפו כשהוא גלול .ושמ מבואר שהפר
של משה רבינו ע"ה היה בגובה של ששה טפחימ ,ככ שקוטרו כשהוא גלול היה שני טפחימ .ושמ
בהמשכ נעשה חישוב של המקומ שבו תפ פר התורה שהיה מונח בארונ הברית לצד הלוחות ,וכפי
החישוב שמ המקומ שהשתייר היה שני טפחימ ,ועל ככ שאלו שמ )בעמוד ב'(" :תרי בתרי היכי
יתיב" ,ולקושייה זו של גמרא לכאורה אינ מקומ כאשר מדובר במעגל שההיקפ שלו הוא ששה טפחימ
במדויק ,שהרי לפי חכמי המידות רוחב מעגל זה הוא מעט פחות משיעור שני טפחימ .ונראה כי
לדעת תופות הרא"ש )והתופות שהיו לפני התשב"צ( ,שורש הדינ של השיעור האמיתי של פר
תורה הוא כזה שכאשר הוא גלול יהיה קוטרו שליש גובהו )אולי מפני שזה הידור בנויו( ,ולא נאמר
שמ שהקיפו יהיה כגובהו ,אלא כימנ וכדרכ מעשית ליצור את היח של אחד לשלוש בינ הגובה
לרוחב ,אפ על פי שלפי האמת ,בפר שכזה יהיה ההיקפ גדול במעט מנ הגובה .ומשומ ככ שאלה
הגמרא "תרי בתרי היכי יתיב") .ועוד יש להעיר בוגיה שמ ,שגמ אמ באמת היה היח בינ הקוטר
להיקפ מצומצמ לשלוש ,עדיינ קושיית הגמרא מצריכה ביאור ,כי פר תורה גלול איננו מעגל מושלמ,
שהרי עובי הפר הולכ וגדל בכל יבוב של הקלפ ,וכאשר מתבוננימ בו מנ הצד ,מובנ שלא רואימ
מעגל אלא צורה שנקראת" :שבלול" או "עקומה חלזונית" )"פירלה" בלע"ז( ,אשר קוטרה כמובנ
אינו שווה מכל צד .וכמדומה שביאור הוגיה בנקודה זו אכנ קשור לשורש ההלכה שעוקת בדרכ
שבה הפר נראה כשהוא גלול ביח אחד לשלוש ,ולא בגודל האמיתי של ההיקפ שאינו אלא ימנ
ודרכ לתת את הצורה הנכונה לפר ,ואכמ"ל(.
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הרב זלמנ מנחמ קורנ
לאו טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת .כמה יהא בהקיפה ויהא בה פותח טפח ,בזמנ
שהיא עגולה הקיפה שלשה טפחימ ,בזמנ שהיא מרובעת ארבעה ,שהמרובע יתר על העגול
רביע" .נאמר דינ זה הנ לחומרה להבאת הטומאה ,והנ לקולא .וזאת אפ על פי שעל פי
האמת קורה מרובעת שמידותיה הנ טפח פחות ארבעה אחוז )כלומר  0.96טפחימ( אמנמ
אינה מביאה את הטומאה ,ואינה חוצצת בפני הטומאה ,אבל קורה עגולה שקוטרה הוא
 0.96טפחימ ,כשנמדוד אותה בעיגול נקבל כומ של  0.96כפול  ,3.14כלומר 3.0144
טפחימ ,והיא אכנ תביא את הטומאה תחתיה ,וגמ תחצוצ מפני הטומאה.
)עמ זאת מתבר שדינ זה בקורה עגולה ,הוא דווקא כאשר כולה עגולה אכ קורה
מרובעת אשר מידתה היא של  0.96טפחימ על  0.96טפחימ ,אשר במחרטה הפכ את חלקה
לעגולה ,נמדדת במקומ הישר שבה .וכעינ מה שמצינו במדידת תחומינ ,שקבעו שאמ יש
הר או גיא בצידה האחד של העיר ,יש למדוד את השיפוע שלו בדרכ מוימת שאינה
מדוקדקת כל ככ ,אכ אמ המכשול אינו רצופ ,ויכול "להבליעו" ,ולמדוד במדויק מנ הצד של
הגיא הוא ההר חייב לעשות כנ(.
וכבר ניח החזו"א )ר"ה י' קלח "ק ד( את הדברימ בשפה ברורה וכתב:

במה שהקשו על תקופת שמואל שאינה בדקדוק ,יש לומר דמצינו כיוצא בזה
בריבוע יותר על העיגול )עירובין יד ע"א( ובאלכסונא תרי חומשא )עירובין נז
ע"א( 3,דזהו בכלל 'שיעורין' .ונתנה ההלכה לחשוב בקירוב ,שלא נתנו המצות
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תופות בעירובינ נז ע"א הוכיחו )ואפ המחישו באמצעות שרטוט( שהקביעה שהאלכונ שבתוכ
רבוע ,ארוכ בשתי חמישיות מנ הצלע ,גמ היא לא נאמרה בדקדוק .תופות הוכיחו זאת באמצעות
שרטוט של ריבוע גדול של עשר על עשר משבצות )כלומר של מאה משבצות( ,שמחולק לארבעה
ריבועימ של חמש על חמש משבצות .את כל אחד מארבעת הריבועימ של חמש על חמש חוצימ
לשני משולשימ שווימ באמצעות אלכונ .וככ מתקבל באמצע הריבוע הגדול ,רבוע קטנ יותר שנטוי
באלכונ לעומת הריבוע הגדול ,והאלכונימ שחצו את ארבעת הריבועימ שהרכיבו את הריבוע
הגדול ,המ המ צלעותיו של הריבוע הנטוי.

ברור אמ כנ ששטחו של הריבוע הנטוי הוא במדויק כשטח מחצית הריבוע הגדול ,כלומר שטחו
שווה לחמישימ משבצות .ואולמ אמ אנו מניחימ שאורכו של האלכונ שווה במדויק לאורכ של צלע
בתופת שתי חמישיות ,אמ כנ אורכ כל אלכונ שכזה אינו אלא שבע משבצות ,ואמ כנ הריבוע
הנטוי שעשוי מאותמ אלכונימ הוא ריבוע ששטחו ארבעימ ותשע משבצות בלבד ,וזה כמובנ לא
נכונ.
ואכנ באותו עמוד במכת עירובינ מפורש כי שיעור "בית אתיימ" )מאה אמה על חמישימ אמה(
כשהופכימ אותו לריבוע ,הרי הוא ריבוע של שבעימ אמה ושיריימ ,על שבעימ אמה ושיריימ .וכאשר
נדקדק ניווכח ששיעור זה מבו על ההנחה שההפרש בינ האלכונ לצלע גדול משתי חמישיות.
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הימ של שלמה ושיעור האמה
אלא לצרף הבריות ,ולדקדק בצואותיו ית' ,לקבלת מלכותו ית' ,וגם לקיום חכמת
התורה הכלולה בכל דיני המצוה ,ולסוד הפנימיות ,ולכל הני אינו מפסיד אם
הקביעות של גבולי הצמצום יהי' בקירוב כדי שיוכלו לקיים מצות המעשיות אף
חלושי הדעת.
וכתב עוד התשב"צ שמ" :וכנ יוכיח מה שהקלו בזה בעמוד המוטל לאויר במ' אהלות
)יב ,ז( ,שאפ על עיקריה' לא דקדקו ,והקלו בהמ ,ואפ על פי שהקשו בוכה )ח ע"א(
ובמקומות אחרימ )ב"ב כז ע"א(' :אימר דאמרי' לא דק לחומרא – לקולא לא אמרי' ,זה
הוא כשהוא הרבה ,אבל דבר מועט לא יחושו בו") .וככ נראה גמ מנ הדברימ הנוגעימ למידת
האלכונ תרי חומשי המבוארימ כאנ בהע' .(3
בשולי הדברימ יש לציינ כי להנחה שהיח באמיתי בינ הקוטר לאלכונ אינו שלושימ
אמה אלא יותר ,וכי השלושימ שהוזכרו המ מונח הלכתי מעשי ולא עיוני אמיתי ,יש מי
שמצא לו אמכתא במקרא עצמו.
במאמר שפורמ בכ"ע יני כרכ נא )ד( תמוז תשכ"ב )עמ' ריח–רכז( פרמ ר' מתתיהו
הכהנ מונק מלונדונ מאמר בשמ "שלוש בעיות הנדיות בתנ"כ ובתלמוד" .ושמ עמד על ככ
שההפרש בגימטריה בינ הקרי במילה "קו" לבינ הכתיב שהוא" :קוה" ,מתאימ בקירוב גבוה
מאוד להפרש שבינ המידה האמיתית של ההפרש בינ הקוטר לבינ ההיקפ.
כפי שצוינ לעיל רגילימ להשתמש בשימוש יומ יומי ביח של  3.14בינ היח ההיקפ
לקוטר ,אפ שאינו מדויק .את היח בינ "קו" ) (106לבינ "קוה" ) .(111ניתנ להציג את
ההפרש הנובע מאותה אות ה' המתוופת לקו כתופת של חמישה חלקי  106בשברימ
פשוטימ )כפי שנעשה במאמר שמ( ניתנ כמובנ גמ לתרגמ זאת לשבר עשרוני ,ואז יתקבל
הערכ )בדקדוק של שש פרות אחרי הפיק( ,כערכ של) 3.141509... :זאת לעומת
 3.141592...שהוא אמיתי יותר( ,וזו בהחלט התאמה מופלאה מאוד ,שקשה מאוד להתעלמ
ממנה.

זאת אמ ננה לשרטט שרטוט דומה לזה של התופות שמ ,אשר צלעותיו מאה על מאה אמה אמה
ושטחו אמ כנ הוא כבית ארבעה אינ .אמ נחלק את אותו ריבוע של בית ארבעה אינ לארבעה
ריבועימ של חמישימ על חמישימ ,ונחלק כל אחד מהמ לשניימ באמצעות אלכונ ,מובנ שעל גבי
אותמ אלכונימ נשרטט ריבוע נטוי ששטחו "בית אתימ" )מחצית של בית ארבעה אינ( אשר כל
אחת מצלעותיו היא אלכונ של ריבוע של חמישימ על חמישימ ,וארכה לכאורה שבעימ אמה בלבד
)חמישימ ועוד תרי חומשי( .אבל באמת חשבונ זה מוכחש וכפי שהתבאר ,ועל כרחנו אנו אומרימ
שאלכונ של חמישימ הוא שבעימ ושיריימ .וזאת אפ על פי שבכל מקומ נקטו תרי חומשי באלכונה,
לכאורה בינ לקולא ובינ לחומרא ,כאנ נקטו שבעימ אמה ושיריימ) .וכאילו אמרו 'תרי חומשי
ושיריימ' ,ועל דרכ זו היה מקומ לומר כי המעגל יתר על הקוטר שלוש פעמימ ושיריימ( ,ופשוט אמ
שהדבר צריכ להיות נדונ לפי העניינ ,וכפי הדרכימ שקבעו חכמימ.
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תגליתו של ר' מתתיהו מונק מבות על ההנחה שבמקומ שקיימ קרי וכתיב ,יש
לכתיב איזו משמעות נתרת ,שונה מנ המשמעות של הקרי ,שהיא המשמעות הראשונית
הגלויה שהמקרא מלמד אותנו.
גישה זו ככלל מבות ביודה על דברי חז"ל )נדרימ לז ע"ב( בהמ מפורש כי מצב של
"קרי וכתיב" 4במקומות בו הוא מומנ ,הוא הלכה למשה מיני )ומובנ שכאשר מדובר
בפרי נביאימ ,הכוונה היא שמלכתחילה עמ כתיבת הפר על ידי הנביא ,נמרו מילימ אלו
בצורת קרי וכתיב( ,ואמ כנ מתבר שהדבר נועד לאיזו דרשה.
]וככ אכנ מצינו בז"ל בנוגע לקרי וכתיב בפרשת תולדות )בראשית כה ,כג( ,שה' אמר
לרבקה" :שני גוימ בבטנכ" ,אכ הכתיב שמ הוא "שני גיימ בבטנכ" .ועל ככ דרשו בברכות
)נז ע"ב( :אל תקרי גוימ אלא גיימ ,ואמר רב יהודה אמר רב :אלו אנטונינו ורבי ,שלא
פק משלחנמ לא צנונ ולא חזרת ולא קשואינ ,לא בימות החמה ולא בימות הגשמימ".
ובמדרש בראשית רבה )פרשת תולדות פרשה ג(" :שני גוימ בבטנכ – שני גיאי גוימ בבטנכ,
זה מתגאה בעולמו ,וזה מתגאה במלכותו ,אדריאנו בעובדי כוכבימ ,שלמה בישראל" .ויש
לככ עוד דוגמאות[.
ר' מתתיהו מונק עצמו העיר במאמרו שמ ,שצורת הקרי והכתיב "קו" לעומת "קוה",
נמצאת במקרא בעוד שני מקומות אשר להמ אינ קשר לחישוב המתמטי של היח בינ
הקוטר להיקפ של המעגל.
המקרא האחד שבו קיימת תופעה דומה במילה קו הוא בירמיהו )לא ,לז-לח(:
ִה ֵ ּנה יָ ִמים ָ ּב ִאים ,נְ ,אם ה'ְ ,ונִ ְבנְ ָתה ָה ִעיר ַלה' ִמ ִּמ ְגדַּ ל ֲחנַ נְ ֵאל ׁ ַש ַ ר ַה ּ ִפ ָ ּנהְ :ויָ ָצא עוֹ ד
ָקו ַה ִּמדָּ ה נֶ ְגדּ וֹ ַ ל ִ ּג ְב ַ ת ָ ּג ֵרב; ְונָ ַסב ּ ֹג ָ ָתה.

המקרא האחר הוא בזכריה )א ,טז(:
יתי יִ ָ ּבנֶ ה ָ ּב ּה ,נְ ,אם ה' ְצָ -באוֹ ת;
ּש ַלִם ְ ּב ַר ֲח ִמיםּ ֵ ,ב ִ
ָל ֵכן ּכֹה ָא ַמר ה'ַ ׁ ,ש ְב ִּתי ִלירו ׁ ָ

ְו ָקו

ּש ָלִם.
יִ ָ ּנ ֶטה ַ ,ל יְ רו ׁ ָ

אכ הוא כותב במפורש שאינ זה ותר את עיקר חידושו ,כי הטעמ לקרי וכתיב שבמקומ
אחד ,אינו הטעמ של קרי וכתיב שבמקומ אחר5.
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למענ הדיוק יש לציינ כי בגמרא שמ מוזכרת דווקא תופעת קרי ולא כתיב או כתיב ולא קרי ,ובפועל
אינ כאלה בתורה ,אלא בנביאימ ובכתובימ ,אכ אינ פק שהרעיונ הוא אחד.
ולמעשה מדובר בעניינ שהוא מובנ מאליו ,שהרי ההנחה שמילימ שנמרו בהלכה למשה מיני כקרי
וכתיב נמרו בדרכ זו כדי לרמז על איזו כוונה כפולה ,הנ רבות ושונות זו מזו ,וכל אחת מהנ יש
לפרש לפי העניינ בו היא עוקת .וככ מובנ שבקרי וכתיב גוימ לעומת גיימ ,אינ מי שמחפש איזה
רמז של חשבונ מתמטי מדויק ,ומשומ ככ אינ שומ צורכ לבקש כוונה מתמטית בפוקימ בירמיה

הימ של שלמה ושיעור האמה
ואכנ ברוח הדברימ האלה כתב המלבי"מ בזכריה שמ" :והנה בעת ההיא לא היה להמ
רשות רק על בנינ הבית ,לא לבנות חומות ירושלימ שע"ז לא ניתנ להמ רשות עד שנת
עשרימ לארתחששתא ע"י נחמיה ,הודיע להמ כי קו ינטה על ירושלימ לבנות גמ החומה,
)והכתיב קוה מלשונ תקוה ויחול שמעתה יש להמ תקוה אמ יזכו מעשיהמ שיהיה אחרית
הזעמ(" .והדברימ מתאימימ לתוכנ הכתוב לפי עינינו ,מבלי שומ צורכ לחפש להמ פתרונ
מתמטי.
וכמדומה שללא החידוש )או ליתר דיוק 'התגלית'( של ר' מתתיהו מונק ,הייתי מחפש
בכתיב 'קוה' שבמלכימ דווקא את השרש של 'יקוו המימ' ,או 'ולמקוה המימ' ,ולמצא בזה
רמז לככ שמידת שלושימ אמה היא של השפה הפנימית של דופנ הימ ,כי שמ המימ נקווימ
)וכמקנת הגמרא בעירובינ שמ( ,שכנ השורש קוה משמש בשלוש לשונות כמבואר בפר
השרשימ של הרד"ק בשורש זה .אחת מלשונ ייחול ,אחת מלשונ מקווה מימ ,ואחת מלשונ
קו שממנו נגזרה המילה "תקות חוט השני" ,ואת הרמז ניתנ לחפש בהתאמ לעניינ בכל אחת
מנ הלשונות .ואולמ ההתאמה בינ היח של ההיקפ האמיתי לבינ ההיקפ המפורש שהוא רק
פי שלושה ,היא כל ככ מופלאה ,שקשה מאוד להתעלמ ממנה ,ולטעונ שההתאמה היא
מקרית ,וכי יבות אחרות גרמו כאנ לכתיב וקרי אלו.
למעשה ,מאז פרומ המאמר של ר' מתתיהו מונק ,כמדומה שכל מי שנגע בבעיה הזכיר
את דבריו ,בינ אמ מדובר במי שהכימ איתו ,ובינ אמ מדובר בכאלה שלא היו מוכנימ
להניח שנתונ מתמטי כה מדויק קיימ בתנ"כ) .והיו גמ שמחמת ההתפעלות מנ ההתאמה
ביקשו לייח את החשבונ הזה לגר"א ,אמ כי כפי שידוע עד היומ ,אינ לייחו זה לגר"א
שומ בי(.
בשנת תשנ"ד ,בכ"ע מגל )כרכ י( ,פרמו פרופ' בועז צבאנ ומר דוד גרבר ,מאמר בוגיית
וכה עגולה .המאמר התפרמ בשני חלקימ )חלקו השני התפרמ בשנת תשנ"ה ]כרכ
י"א[( .ובמאמרמ הזכירו את חידושו של ר' מתתיהו מונק.
אחרי פרומ החלק הראשונ של המאמר ,התקבל במערכת מגל מכתב מאת הרב מאיר
מזוז שליט"א ,שלא הכימ עמ החידוש) .דבריו צוטטו בתוכ החלק השני של המאמר של
צבאנ וגרבר ,וכדלהלנ( ,והוא כתב על הדברימ:

בין השאר ראיתי בסוף עמ'  118שהערך  3.14...לאורך המעגל נרמז בתנ"ך בקרי
וכתיב שיש באותו פסוק שממנו למדה הגמרא את הערך ההלכתי ,כי כתיב 'קוה'
ובזכריה ,אפ על פי שהקרי והכתיב קו קוה כתובה בשניהמ ,ואפ על פי שבפוק במלכימ ,הרמז
שבכתיב הוא חישוב מופלא בדייקנותו ,וניתנ לומר שאינ כיוצא בו בשאר המקומות בהמ זכינו לעמוד
על המשמעות של הכתיב לעומת הקרי.
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וקרי 'קו' )במלכים-א ז ,כג( ,והיחס שבין  106ל ) 111קו לקוה( הוא היחס שבין
 3ל) 3.14...היינו בין הערך ההלכתי לערך המתמטי( עד כאן תוכן הדברים .אולם
כבר העירותי במקום אחר בס"ד ,שאם כי זו הברקה מעניינת מאד ,מכל מקום
אינה אמת ,כי הכתיב 'קוה' במקום 'קו' מופיע עוד בשני מקומות בתנ"ך )ירמיה
ל"א ל"ח ויצא עוד קוה המדה נגדו .זכריה א' ט"ז וקוה ינטה על ירושלים( ובשני
המקומות אין מדובר בקו עיגול כלל ,אלא בקו ישר6.
וכמדומה שלא ראה את מאמרו המקורי של ר' מתתיהו מונק שעמד בעצמו על הפוקימ
בירמיהו ובזכריה ,ולמעשה הרב מזוז גמ לא עמד על השאלה העקרונית האמ יש צורכ
למצוא בכתיב לעומת הקרי איזו כוונה נתרת בכל מקומ לפי עניינו ,וכי שאלה זו אינה
נוגעת דווקא לפוק במלכימ אלא היא שאלה כללית .והדוגמא ממידת הימ של שלמה שהיא
אכנ הברקה מופלאה )ולא רק "הברקה מעניינת" כהגדרתו של הרב מזוז( ,אינה אלא פרט
מתוכ מערכת שלמה של רמזימ שנמרו לנו בכל המקרא ,וגמ אמ עדיינ לא זכינו לעמוד
על כולה ,יודעימ אנו שהיא נוגעת לפרטימ רבימ שיש לעמוד על כל אחד מהמ במקומו
ובשעתו ,ועל פי עיינו.
ועוד כתב הרב מזוז במכתבו:

...אולם נראה ברור ששרש המלה 'קו' הוא 'קוה' מנחי ל"ה ,והעד" :את תקות
חוט השני הזה" )יהושע ב ,יח( .והכתיב 'קָ ֶוה' הוא בפלס 'קָ נֶה' 'חָ זֶה' ועוד .ואחר
כך נתכווצה המלה ונעשתה משרש 'קוו' מן הכפולים ,ולכן אומרים 'קָ וִּ ים' הוי"ו
דגושה ,וכן' :בכל הארץ יצא קָ וָּם' )תהלים יט ,ה( .וכיוצא בזה קרה בשרש 'חיה'
שהוא מנחי ל"ה ,ויש 'חיי' מן הכפולים )כמו וארפכשד חַ י ,תַּ ם ,סַ ב וכדומה(.
ואכמ"ל.
וביאר בזה שהצורה 'קָוֶה' )בקמצ וגול( היא צורה עברית ביית של המילה 'קָו' שאינה
אל צורה מקוצרת של המילה קוה .והצורה הביי המלאה 'קָוֶה' )בקמצ וגול( בניקודה
המלא וכמילה נקרא ממש ,אינה קיימת בתנ"כ ,אכ בפר יהושע נמצאת המילה "תקות",
שנגזרת מנ המילה 'קוה' במשמעות של 'קו'7.

.6

.7

18

כמדומה שבפרט זה לא דק .כי אמנמ נכונ הוא שבשני המקרימ לא מדובר על מעגל מדויק שניתנ
לדונ בו על היח בינ הקוטר לבינ ההיקפ .אכ על הקו שבירמיהו מפורש שמ "ונב געתה" ,ומדברי
התרגומ לקו שבזכריה ניתנ להבינ שהקו מהלכ על הכתלימ )החומות( ,אכ אינו מוכרע ,כי ניתנ להבינ
שמודדימ בו את החומות במדידות ישרות של אורכ ורוחב .אכ אפשר שיש למצוא גמ בקווימ אלו
רמז הנוגע לככ שהקו הזה אינו ופ דבר לעתיד לבוא ,בו ירושלימ היא ללא מצרימ ,ואכמ"ל.
וברוח הדברימ האלה ,כמדומה שאפשר לומר כי הצורה היחידית של המילה 'תקות חוט השני' ,נובעת
מככ שבחלונ של רחב ביריחו לא ניתלה חוט שני אחד דק שהיה חשש שלא יבחינו בו ,אלא אגודת
חוטימ ,או כפי שניתנ להגדיר זאת כקבוצה של קווימ זה ליד זה ,ואפשר אמ כנ שאגודת קוימ זו אכנ

הימ של שלמה ושיעור האמה
ולמעשה דבריו אודות הקשר בינ הצורה 'קוה' לצורה 'ק'ו ,כתובימ במפורש ברד"ק
לירמיהו שמ ,שמ כתב" :ויצא עוד קו המדה – כתוב קוה בה"א ,כי נמצא זה השמ בלשונ
נקבה ,כמו תקות חוט השני ,וקרי קו על הרוב" .וכנ גמ בפר השרשימ לרד"ק בשרש 'קוה'.
ועל ככ כתבו כותבי המאמר )בכרכ יא(" :עד היומ תקפו רבימ רעיונ זה של הרב מונק,
רובמ על בי פקני ,אולמ ללא הצעת הבר אלטרנטיבי לקרי והכתיב הנ"ל .הרב מזוז
במכתבו הנ"ל ,הוא כנראה הראשונ שמציע הבר על דרכ הפשט שמתרצ את הקושייה
כולה".
ואיני מבינ כיצד הקשר הלשוני בינ המילה 'קוה' למילה 'קו' מפק הבר לקרי והכתיב.
המילה 'קו' מופיעה במקרא עשרימ ושלוש פעמימ .בעשרימ מנ הפעמימ זהה הכתיב לקרי,
ובשלושה מנ המקומות הכתיב הוא 'קוה' והקרי הוא 'קו' .והשאלה מדוע במקומות אלו
נמר לנו בהלכה לכתוב קוה ולקרוא קו ,אינה נעשית מובנת יותר כאשר אנו יודעימ שיש
קשר דקדוקי בינ שתי הצורות.
ככ למשל קיימת במקרא מילה מוכרת מאוד והיא המילה" :עֵדֹתֶיכָ" )ככ בתהלימ צג ,ה:
" ֵעד ֶֹתיָכ נאמנו מאוד"( .היא נכתבת תמיד בכתיב חר )כלומר האות ד' מנוקדת בחולמ
חר( .אכ רבימ לא שמימ לב לככ שקיימת במקרא גמ מילה אחרת והיאֵ " :ע ְדו ֶֹתיָכ" אשר
גמ היא נכתבת בכתיב חר! האות ד' במילה זו מנוקדת בשווא! )ולא בחולמ מלא( ,והאות
וא"ו שאחריה מנוקדת בעצמה בחולמ חר ,ויש צורכ להשמיע אותה כי אינה אות ניקוד.
ככ בתהילימ )קיט ,יד(" :בדרכ ֵע ְדו ֶֹתיָכ ששתי כעל כל הונ") .והקורא שמ עדותיכ בחולמ
באות ד' ,דומה בעיני כמי שמחליפ מצות בחולמ הצדי ,במילה מצוות בצדי שוואית ובחולמ
בוא"ו'(.
במקרא המילה " ֵעד ֶֹתיָכ" נמצאת ארבע עשרה פעמ )כולנ בתהילימ( ,והמילה " ֵע ְדו ֶֹתיָכ"
עשר פעמימ )שמונה מהנ בפר תהילימ( .אינני יודע מדוע פעמ השימוש הוא בצורה זו
ופעמ בצורה אחרת ,אמ כי משמעותנ דומה או אולי זהה .אינ באחת מהנ קרי וכתיב ,אכ
אילו מצאתי איזה קרי וכתיב של שתי מילימ אלו ,כי אז כמובנ הייתי צריכ לשאול מדוע
דווקא כאנ נמרה המילה בצורה של קרי וכתיב ,ועצמ הקשר הלשוני בינ שתי המילימ לא
היה מייע בידי לתת תשובה לשאלה מדוע יש כאנ קרי וכתיב.
כיו"ב המילה עַוְלָה )"שארית ישראל לא יעשו עולה"( נמצאת במקרא פעמימ רבות,
יה" אבל בדומה לזה )בצורה ארכאית של המילה(
וככ בתהילימ )קז ,מב(" :וְ כָ ל ַעוְ לָ ה ָק ְפ ָצה ִּפ ָ
יה" בחולמ חר בעינ ,וללא וא"ו כלל )ומשמ הוא נכנה
באיוב )ה ,טז(" :וְ עֹלָ ָתה ָק ְפ ָצה ִּפ ָ
המילה כצורתה למחזור התפילה בימימ נוראימ( .ועוד מצינו בתהילימ צב )מזמור שיר ליומ
נקראת בעברית' :תקוה' ,ולכנ ביהושע שמ ורק שמ נמצאת הצורה המיוחדת של המילימ" :תקות
חוט השני".
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השבת( ,שהוא מתיימ במילימ" :צורי ולא ַעוְ לָ ָתה בו" ,כלומר המילה עוְלה נמצאת בו
בצורה ארכאית )כדרכ השירות( ,אכ היא מומנת בשווא תחת הוא"ו שאותה שומעימ
)בניגוד לצורה הארכאית באיוב( .ואולמ רוב המתפללימ קבלת שבת מתוכ ידור אינמ
יודעימ כי גמ שמ הכתיב הוא "עלתה" כמו הקרי באיוב) .בילדותי הקפידו להדפי שמ
בידורימ באותיות קטנות "כתיב עלתה"( .הקשר הלשוני בינ המילימ הוא ברור ,אכ למה
הוא רומז ,ומדוע כאנ הכתיב הוא כזה וכאנ הוא שונה ,הוא מנ הרמזימ שעדיינ לא זכיתי
לעמוד עליהמ ,אכ אני מאמינ שגמ המ נכללימ בשבעימ פנימ שבתורה.
אמת היא כי קיימת מחלוקת בינ הקדמונימ בשאלה מדוע בכלל קיימת תופעה של קרי
וכתיב במקרא 8,אכ דומני שדווקא מי שבור שאולי הדבר משקפ איזו מחלוקת קדומה
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הרד"ק בהקדמתו לפירושו לנביאימ כתב" :גמ אכתוב טעמ כתוב וקרי ,וכתוב ולא קרי ,וקרי ולא
כתוב ,כאשר אוכל לתת טעמ לשניהמ כל אחד ואחד במקומו .ונראה כי המלות האלה נמצאו כנ לפי
שבגלות ראשונה אבדו הפרימ ונטלטלו והחכמימ יודעי התורה מתו ,ואנשי כנת הגדולה שהחזירו
התורה ליושנה מצאו מחלוקת בפרימ והלכו בהמ אחר הרוב לפי דעתמ ,ובמקומ שלא השיגה דעתמ
על הבירור כתבו האחד ולא נקדו ,או כתבו מבחוצ ולא כתבו מבפנימ ,וכנ כתבו בדרכ אחד מבפנימ
ובדרכ אחר מבחוצ".
רבימ מהבאימ אחריו תקפו את ההנחה שעזרא הופר לא יכול היה להכריע בינ הפרימ שהיו לפניו.
אמ כי באופנ עקרוני נכונ הדבר שגמ בדורות מאוחרימ יותר קיימות מורות שונות ביח למילימ
מוימות .יש שמקורנ בהבדלי מורת מדנחאי ומערבאי ויש שמקור המחלוקת שונה ,אלא שאנו לא
נוהגימ לעשות מהנ קרי וכתיב.
ככ למשל קיימת כיומ מחלוקת בלתי מוכרעת בשאלה האמ "ויהי ימי נח" )כפי מנהג רוב ישראל
כיומ( ,או "ויהיו ימי נח" )כמנהג בינ תימנ ,וכפי שהיה בכתב יד בנ אשר( .והכרעת רבינו שלמה
גנצפריד בפרו קת הופר היא ,שאמ הוציאו בשבת פר שכתוב בו "ויהיו" שגמ יקראו בציבור
דווקא בצורה שכתובה באותו פר ,כלומר" :ויהיו" .והוא דחה בדבריו את דברי בעל המעיל צדקה,
שכתב שבמקרה זה יקראו" :ויהי" ,כאילו הוא קרי וכתיב.
אכ דומני שגמ הרד"ק )שהיה כמובנ מודע מאוד למקומות שבהמ נפלה מחלוקת בינ בעלי המורה
שבזמנו( ,לא כיוונ לומר שבכל המקרימ הבי של קרי וכתיב הוא בגלל שבגלות ראשונה אבדו
הפרי ונטלטלו )ובודאי לא עלה על דעתו לומר שזו היבה לקרי וכתיב מוג "בטחורימ" "בעפולימ"
)דברימ כח ,כז; שמואל-א ה ,ז; שמ ה ,ט; שמ ה ,יב( ,שכנ הרד"ק עצמו כתב בתחילת דבריו שמ:
"גמ אכתוב טעמ כתוב וקרי ,וכתוב ולא קרי ,וקרי ולא כתוב ,כאשר אוכל לתת טעמ לשניהמ כל
אחד ואחד במקומו" .ויהיה אמ כנ פשר דבריו ,שכאשר יוכל לתת טעמ יאמר את הטעמ )אפשר
שהכוונה היא כמו בדרש של גוימ וגיימ ,שמ אינ זה מתבר כלל שמחמת אובדנ פרימ לא ידעו
אנשי כנת הגדולה להכריע שהמילה צריכה להיות "גוימ" ,ושמ ודאי זו הלכה למשה מיני שהכתיב
הוא "גיימ"( ,אלא שלדעתו ,במקומות בהמ אינ הוא יכול למצוא טעמ לקרי והכתיב ,יש לתלות זאת
באיזו פשרה בינ מורות לא מוכרעות.
ככ למשל במלחמת העי )יהושע ח ,טז( נאמר )לפי הקרי(" :ויזעקו כל העמ אשר ָּב ַעי לרדפ אחריהמ,
וירדפו אחרי יהושע וינתקו מנ העיר" אכ בכתיב במקומ 'בעי' כתוב 'בעיר' )"ויזעקו כל העמ אשר
בעיר .("...ושמ כתב הרד"ק" :אשר בעיר – כנ כתיב ,וקרי' :בעי' ,והכתוב מורה שנזעקו כל הנשארימ

הימ של שלמה ושיעור האמה
במורה אודות צורת הכתיבה של מילה מוימת )ולא כפשטות דברי חז"ל שקבעו שזו
הלכה למשה מיני( ,צריכ לעמוד משתוממ מול ההתאמה החשבונית המופלאה בינ מידת
'קו' לבינ מידת 'קוה' ,אשר היכוי לככ שמקורה הוא באירוע אקראי ,שואפ לאפ.
על כל פנימ ,בהמשכ המאמר ,כאשר נדבר על היח בינ הקוטר לבינ ההיקפ ,לפי חשבונ
היח של אחד לשלוש ,ננקוט בלשונ "לחשבונ קו" ,וכאשר נדבר על יח מדויק יותר )אחד
ל  (3.14ננקוט בלשונ "לחשבונ קוה".

ב .על צורת הימ ותכולתו
בופ תיאור הימ של שלמה בפר מלכימ )שמ( נאמרַ " :אלְ ַּפיִ מ ַּבת יָ כִ יל".

את גודלה המדויק של מידת הבת אנו יודעימ מנ המקראות בפר יחזקאל פרק מה,
שמ נזכרת הבת בהשוואה למידות אחרות בשני פוקימ .בפוק יא שמ נאמר:
יפהֶ ,אל
יפה ְו ַה ַ ּבתּ ,ת ֶֹכן ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה – ָלשֵׂ את ַמ ְעשַׂ ר ַהח ֶֹמר ַה ָ ּבתַ ,ו ֲ שִׂ ִירת ַהח ֶֹמר ָה ֵא ָ
ָה ֵא ָ
ַהח ֶֹמר יִ ְהיֶ ה ַמ ְת ּ,כנְ ּתוֹ .

כלומר האיפה שהיא כנראה מידה נפוצה יותר ,זהה למידת הבת ,ומידה זו מוגדרת במילימ:
"מעשר החמר הבת " ,כלומר הבת היא עשירית החומר .ובהמשכ גמ כתוב" :ועשירית החמר
האיפה" ,כלומר גמ האיפה היא עשירית החומר ,וזה למעשה מובנ מאליו בהתאמ להקדמה
הקובעת שתוכנ הבת ותוכנ האיפה הוא אחד.
אותה מקנה חשבונית עולה גמ ממה שמבואר שמ בפוק יד ,שמ נאמר" :וְחֹק הַּשֶמֶנ
הַּבַת הַּשֶמֶנ ,מַעְשַר הַּבַת מִנ הַּכֹר מעַשֶרֶת הַּבַּתִימ חֹמֶרּ ,כִי עַשֶרֶת הַּבַּתִימ חֹמֶר".
די במילות היומ של הפוק הקובע "כי עשרת הבתימ חמר" ,כדי לדעת שהבת היא
עשירית החומר .אבל באמת גמ תחילת הפוק עוקת בזה .בפוק זה לא מוזכרת האיפה
)כפי הנראה משומ שאינ דרכ למדוד שמנ במידת איפה שנועדה לדברימ יבשימ( ,אכ כנ
מוזכרת בפוק מידה נופת ,והיא נקראת" :כור" .מידה זו נזכרת במקרא כמה פעמימ )והיא
נכתבת בכתיב חר( ,והיא מצויה פעמימ רבות בתלמוד ובמקורות חז"ל אחרימ.

בעיר לרדופ אחריהמ ,והקרי מורה 'אשר בעי וגבולה' ,וכנ כתיב' :ולא נשאר איש בעי ובבית אל'".
הנה כי כנ נתנ משמעות הנ לכתיב והנ לקרי זה לצד זה ,וכהנה רבות בפירושיו ,כאשר לעיתימ הזכיר
שהדרש ידוע ,ולעיתימ נתנ לדבר תוכנ משמעותי כדבריו כאנ.
כאמור ,בנדונ דידנ דווקא ההתאמה המופלאה בינ ההיקפ לקוטר ,מחייבת להניח שאינ כאנ מחלוקת
מורות שמקורה באובדנ מקרי של פרימ שנטלטלו בגלות )ואשר בהנ הופיעה המילה הביית
'קוה' כמילה תקנית שלא קיימת במקומות אחרימ( ,ואשר מחור יכולת להכריע ,נקבע בפרימ
שיש כאנ קרי וכתיב ,אלא ודאי כוונת מכוונ מופלאה יש כאנ גמ לשיטת הרד"ק.
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ומנ המקרא ביחזקאל עולה כי הבת היא בגדר של מעשר מנ הכור ,אשר הוא עצמו
שווה במידתו לעשרת הבתימ שהמ "חומר" .ואמ כנ הכור שווה לחומר ,ועשירית ממנו היא
הבת .גודל החומר וגודל הכור הוא שלושימ אה ,ואמ כנ גודל האיפה והבת שהנ עשירית
הכור ,שווה לשלוש אינ.
אשר על כנ מובנ שתכולת הימ של שלמה שהיא אלפיימ בת ,שווה לשיעור של ששת
אלפימ אה .והואיל ושיעור מקווה הוא כידוע ארבעימ אה ,אמ כנ הימ של שלמה מכיל
מאה וחמישימ מקוואת טהרה .והואיל ושיעור מקווה הוא שלוש אמות מעוקבות )שהרי
המקווה הוא אמה על אמה ברומ שלוש אמות( ,אמ כנ שיעור הימ של שלמה הוא ארבע
מאות וחמישימ אמות מעוקבות .אלא שבמבט ראשונ נראה קושי בהתאמת שיעור זה
לממדי הימ של שלמה כפי שהמ כתובימ במקרא ,משמ עולה שמדובר במיכל בקוטר של
עשר אמות ובגובה של חמש אמות .ועל ככ יש דיונ מפורט בגמרא בעירובינ )יד ע"א
ובהמשכ שמ ע"ב(.
תחילה מובאת שמ ברייתא של רבי חייא שקבעה שהימ של שלמה הכיל מאה וחמישימ
מקוואות ,שכל אחת מהנ מכילה שלוש אמות מעוקבות של מימ .ועל ככ שואלת הגמרא
שכאשר מכפילימ שטח של עשר אמות על עשר אמות בגובה של חמש אמות ,מתקבל נפח
של חמש מאות אמות מעוקבות )שהרי כל ריבוע של עשר על עשר אמות בגובה אמה,
מכיל מאה אמות מעוקבות ,ומובנ ששיעור חמישה ריבועימ שכאלה הנמצאימ זה על גב
זה ,הוא חמש מאות אמות מעוקבות( ,בעוד אשר שיעור מאה וחמישימ מקוואות אינו אלא
ארבע מאות וחמישימ אמות מעוקבות בלבד.
ועל ככ משיבה הגמרא ,שהימ של שלמה היה עגול .ושוב שואלת הגמרא ,שאמ הימ
היה עגול ,אמ כנ מכל ריבוע של מאה על מאה אמות יש לגרוע עשרימ וחמש אמות 9,ואמ
.9

ההנחה ששטח העיגול החומ בתוכ רבוע הוא שלושה רבעימ משטח הרבוע ,נזכרת בגמרא בכמה
מקומות .תופות כאנ מאריכימ להוכיח את הכלל הזה )שהוא כאנ הבי לככ שמכל רבוע של מאה
על מאה אמה יש לגרוע עשרימ וחמש אמה כאשר מדובר על עיגול( .והמ מראימ את הדרכ המקובלת
לחישוב שטח מעגל ,כאילו היה משולש שההקיפ הוא ביו ,והרדיו הוא גובהו .וזאת המ מדגימימ
כאשר אנו מתארימ מעגל שלמ כאילו הוא מוקפ בחוטימ ,ואנו חותכימ את החוטימ ,ופושטימ אותמ
לצורה של משולש.

שטח רבוע או מלבנ הוא מכפלה של הבי כפול הגובה ,אולמ שטח המשולש הוא מחציתו .כלומר
חצי הבי כפול הגובה כולו.
בנדונ דידנ ניתנ לתאר הרבוע החומ את המעגל שהוא מאה על מאה אמה ,כארבעה רבועימ של
חמישימ על חמישימ אמה .המעגל החומ הוא בקוטר של עשר אמות ,כלומר הרדיו שלו הוא
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כנ מחמש מאות האמה יש לגרוע מאה עשרימ וחמש אמה )כלומר הנפח הנכונ הוא 375
אמות מעוקבות בלבד( ,וזה כמובנ פחות מאלפימ בת ,ששיעורמ הוא ארבע מאות וחמישימ
אמות מעוקבות.
ועל ככ מתרצת הגמרא:

תני רמי בר יחזקאל :ים שעשה שלמה שלש אמות תחתונות מרובעות ושתים
עליונות עגולות.
לפי חשבונ זה ,שלוש האמות התחתונות של
הימ מכילות שלוש מאות אמות מעוקבות.
אכ שתי האמות העליונות שהנ עגולות אכנ
מכילות רק שבעימ וחמש אמות מעוקבות,
וככ שתיהנ יחד מכילות מאה וחמישימ
אמות מעוקבות ,והימ כולו ארבע מאות
וחמישימ אמות מעוקבות ,שהנ אלפיימ בת.
)ולחשבונ 'קוה' מכיל הימ של שלמה
ארבע מאות חמישימ ושבע אמות מעוקבות ומשהו ,כלומר מאה וחמישימ ושתימ מקוואות
ועוד שליש מקווה ועוד משהו ,ואינ בזה נפק"מ ,ולא הוזכר החשבונ המפורש ,אלא ללמד
ממנו כיצד לחשב דברימ אחרימ הקיימימ כיומ(.

ג .ה תירה בינ דברי הימימ למלכימ ,ודברי אביי שהמידה הגדולה שבדה"י
כוללת את הגודש
ֹלשת
אולמ ,בפר דברי הימימ-ב) ,ד ,ה( בופ תיאור הימ של שלמה נאמרַ " :מ ַחזִ יק ַּב ִּתימ ְש ֶ
ַאלָ ִפימ יָ כִ יל" .ועל ככ שאלו בגמרא בעירובינ שמ" :והא כתיב מחזיק בתימ שלשת אלפימ",
ועל ככ תירצה הגמרא" :ההוא לגודשא" .כלומר תכולת הימ של שלמה לא הייתה אלא
אלפימ בת ,אכ אמ בדרכ משל היו רוצימ למלא את הימ בדבר מה מוצק )נניח בחיטימ(
שנגדש בגובה מעל הפתח ,כי אז היינו יכולימ למלא בו שלושת אלפימ בתימ.

חמישימ אמה .וכאשר נהפוכ אותו למשולש ,נקבל משולש שהבי שלו )לחשבונ 'קו'( הוא שלושימ
אמה ,וגובהו חמש אמות ,ואמ כנ שטחו הוא במדויק שבעימ וחמש אמות מרובעות ,כלומר כשטח
שלושה מתוכ ארבעת הרבועימ מהמ מורכב הרבוע הגדול שממדיו המ עשר על עשר אמות.
)כאמור חישוב זה הוא לחשבונ 'קו' .אכ לחשבונ 'קוה' יהיה גודל הבי של המשולש שלושימ ואחת
אמות ועוד ארבע עשיריות ,ואמ כנ יהיה שטח המעגל 3.14 ,חלקי ארבע של הרבוע החומ ,ויהי זה
אמ כנ בערכ שטח של  78.5אמות מרובעות(.
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ועל ככ מיימת הגמרא" :אמר אביי שמע מינה :האי גודשה תלתא הוי" .כלומר ממידת
הימ של שלמה אנו יכולימ ללמוד כלל הנוגע לגודש של כלימ ,ולפי כלל זה הגודש של כלימ
הוא שליש מלבר מנ הנפח .כלומר ,כלי שהנפח שלו הוא אלפימ בת בלח ,יוכל להכיל שלושת
אלפימ בתימ ,וככ כלי שיכול להכיל ארבעימ אה בלח ,יכול להכיל ששימ אה במידת
היבש אשר יש לה גודש.
לככ מביאה הגמרא חיזוק ממשנה במכת כלימ )טו ,א( שעוקת בהלכה שכלי עצ
אינמ מקבלימ טומאה אלא אמ כנ יש להמ בית קיבול ,אבל אמ בית הקיבול הוא גדול ,ככ
שהכלי אינו יכול להינטל כאשר הוא מלא כדרכ שהוא ניטל ריקנ ,אינ הוא מקבל טומאה.
ושיערו חכמימ שאמ הכלי מכיל ארבעימ אה ,שוב אינ הוא ניטל כשהוא מלא ,ועל כנ הוא
אינו מקבל טומאה 10,ובמידה זו של הכלי שאינו מקבל טומאה ,נזכרת גמ מידת הלח וגמ
מידת היבש הגדולה ממנה בשליש.
וכפי שמובא שמ בגמרא כחיזוק לדברי אביי" :ותננ נמי :שידה תיבה ומגדל ,כוורת
הקש ,וכוורת הקנימ ,ובור פינה אלכנדרית ,אפ על פי שיש להנ שולימ והנ מחזיקות
ארבעימ אה בלח ,שהנ כוריימ ביבש – טהורינ" .כור הוא כפי שהתבאר לעיל שלושימ
אה .ואמ כנ כוריימ המ ששימ אה כלומר ארבעימ אה ועוד שליש מלבר.
אלא שבגמרא בעירובינ לא התבאר לגבי איזו הלכה אמר אביי שהגודש הוא שליש.
ורש"י כתב שמ" :לגודשא – כשמודדינ בו יבש" .ומתבר שכוונתו היא להלכה בדיני ממונות,
שכאשר אדמ קונה דבר יבש ,צריכימ הקונה והמוכר לדעת שכשמודדימ דבר יבש במידה
שמכילה אה בלח ,בפועל מודדימ אה וחצי ,ויש להביא זאת בחשבונ המקח.
ובתופות שמ כתבו" :שמע מיניה גודשא תלתא – אומר ר"ת דנפקא מינה לענינ מקח
וממכר אמ התנה לתת לו אה גדושה או לתקנ לו כלי המדה" .והביאור הראשונ קרוב
לשיטת רש"י ,אלא שמדברי רש"י נראה כאילו באופנ תמי במידת היבש כוונת המקח היא
למידה עמ גודש ,בעוד אשר לדברי רבינו תמ דינ זה הוא דווקא "אמ התנה לתת לו אה
גדושה" .ויש בזה עוד נפק"מ באומנ שיוצר כלי מדידה ,שכאשר מזמינ אחד הוחרימ כלי
מדידה שמכיל אה ,וכוונתו לכלי שעשוי למידת היבש ,על האומנ לתת לו כלי שתכולתו
היא רק שני שליש אה ,כדי שיחד עמ הגודש יוכל למדוד בעבור לקוחותיו אה שלמה11.

 .10משנה זו נכפלת במכת אהלות )ח ,א( ,שכנ כלי שאינו מקבל טומאה הוא גמ חוצצ בפני הטומאה
באוהל המת.
 .11למענ הדיוק צריכ לציינ כי שני חלקי התירוצ שבתופות ,תירוצ אחד הוא ,והכוונה היא שהקונה
מידה גדושה ,צריכ להויפ שליש ,ומשומ ככ יש לייצר את כלי המדידה לאותנ מידות ,באופנ שבו
הכלימ יתאימו למדידת תופת שליש בדבר יבש.
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שאלה אחרת שנוגעת להלכה מחודשת זו שבה מוגדר הגודש כשליש לעניינ מקח
וממכר ,היא שאלת צורתו של הכלי.
ברור לכל שהגודש איננו קשור במהותו לגודל הכלי ,אלא לשטח של פתח הכלי .בכלי
שטוח )דמוי מחבת( ,הגודש תופ בלי פק חלק נכבד מאוד מנ התכולה ,והוא יכול להיות
גדול מכל הנפח שנכנ לתוכ המחבת עצמה .לעומת זאת כאשר אנו מדברימ על חבית צרה
וגבוהה ,אינ שומ פק שהגודש יהיה פחות משליש.
אמ נתאר זאת בהשוואה לימ של שלמה ,נוכל לומר כי כלי אשר פיו הוא מעגל בקוטר
של עשר אמות ,יכול להכיל בגודש שלו אלפ בת .ותנאי זה נכונ בינ אמ הכלי כולו הוא
בגובה של אמה אחת ,ובינ אמ הכלי הוא בגובה של עשר אמות ,ואשר על כנ יש צורכ לדעת
מה הוא הוג של אותו כלי שעליו אמר אביי" :שמע מיניה האי גודשה תלתא הוי" .ועל ככ
השיב רש"י כאשר כתב שמ" :ובכלי שגובהו כחצי ארכו ורחבו קאמר ,כימ".
אכ כבר העיר המהרש"א שהדברימ אינמ מדויקימ ,שכנ הימ של שלמה אמנמ גובהו
היה כחצי ארכו ורחבו ,כלומר גובהו היה חמש אמות ,בעוד אשר רוחבו ואורכו היו עשר
אמות .אכ תמ כלי שגובהו כחצי ארכו ורחבו ,איננו דומה לימ של שלמה ,אשר שלוש
האמות התחתונות שלו היו מרובעות ,והשתימ העליונות עגולות ,ואמ כנ בתמ כלי עגול
שגובהו כחצי אורכו ורחבו ,יכיל הגודש יותר משליש ,כי התנאי של גודש שליש ,מתקיימ
דווקא בכלי שעשוי ממש בתבנית הימ של שלמה .והוא הויפ והקשה שכלי שבנוי ממש
בתבנית הימ של שלמה אינו כלי רגיל שניתנ לומר שאביי דיבר עליו .וכפי שניח זאת
במילותיו" :וא"כ היאכ אנו מדמינ ליה ]=לימ של שלמה[ כל הני כלימ דקחשיב ,דודאי לא
עבידנ בכהאי גוונא ,ואמ היו כולנ עגולינ וגובהנ כחצי אורכנ ורוחבנ ע"כ דהוי גודשא יותר
משליש".
ועל ככ תירצ המהרש"א וכתב:

וי"ל דלא נתכוון לומר דעבידן ממש כים ,אלא כמו שהיה הים גובהו כחצי ארכו
ורחבו וקצת אמותיו עגולות וקצת מרובעות והיה גודשו שליש ,כך יהיו כל
הכלים של מדות נעשים באופן זה שאף אם יהיו כולן עגולות או מרובעות היו

מתעבדין בשגודשו שליש ,גמ שלא יהיה אז גובהו כחצי ארכו ורחבו.
וכיוונ בזה ליישב את דברי הגמרא )וכמדומה שלא כיוונ ליישב את דברי רש"י ,שהרי
כתב במפורש :שיש ליישב זאת בכלימ שהנפח שלהמ מתאימ "גמ שלא יהיה אז גובהו כחצי
ארכו ורחבו"(.
ולגופו של עניינ הוצרכ להגיד את דבריו דווקא לשיטת התופות על פיה לדברי אביי,
מכאנ למדו הלכה מיוחדת הנוגעת לדרכ הייצור של כלי מדידה .וכפי שכתב המהרש"א שמ
במפורש:
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ולזה נתכוונו התוספות שכתבו :ש"מ גודשא תלתא ,אור"ת דנפקא מיניה לענין
מקח כו' ,דר"ל דכיון דשיעורא דגובה ואורך ורוחב לא ילפינן מים ,דלאו כולהו
מתעבדין בכה"ג ,וא"כ למאי נ"מ גמרי' מיניה דגודשא שליש ,וקאמר לענין מקח
כו' ,דמי שקונה מחבירו תבואה שתהיה הסאה גדושה ,צריך ליתן לו כלי המחזיק
סאה ,ועוד הגודש ממנו שליש .וכן האומן שחבירו קונה ממנו מדה שמחזיק
סאה צריך ליתן לו מדה המחזקת סאה ושנעשית באופן זה שהגודש הוא שליש.
בזמנו של המהרש"א עדיינ לא נדפו חידושי הריטב"א למכת עירובינ .למעשה השאלה
על רש"י כתובה גמ בריטב"א ,וגמ תירוצו דומה למה שכתוב במהרש"א ,אלא שהוא לא
פירט בדבריו שהכוונה היא לדרכ הראויה לקיומ מקח וממכר ,ולהכנת כלימ לצורכ מדידות
אלו ,ורק ציינ שניתנ לקיימ את התנאי של גודש שליש ,אמ הכלי בנוי בתבנית שהיח בינ
פה הכלי לבינ נפחו דומה לזה של הימ של שלמה ,והוא ציינ שמ לדוגמא כלי שבנוי כגליל
שלמ שגובהו שש אמות ,וקוטרו עשר אמות .כלי שכזה נפחו הוא ארבע מאות וחמישימ
אמות מעוקבות ,שהרי בגובה כל אמה יכיל שבעימ וחמש אמות מעוקבות .ואמ כנ בכל כלי
עגול שגובהו ששימ אחוז מקוטרו ,יהיה הגודש שלו שליש.
אלא שאמ לא מדובר כאנ על תקנה מיוחדת הנוגעת למקח וממכר )כדברי התופות(,
אינ למשפט" :אמר אביי שמע מינה :האי גודשה תלתא הוי" ,שומ משמעות .וכאילו אמר
שאמ עושימ כלי בכל צורה שהיא ,אשר הנפח שלו הוא פי שנימ מנ הגודש שלו ,כי אז
הגודש שווה לשליש.
אלא שבאמת שאלה זו קשה במידה מוימת גמ על שיטת המהרש"א או ליתר דיוק
לשיטת התופות .כי בפועל אמ אכנ הכוונה היא" :שראוי לעשות המדות בתבנית הזה אמ
ירצו לנהוג למכור בגודש זה דרכ תורה" )כפי שהגדיר זאת ב'חוות יאיר' תשובה קעב ,אשר
נדונ בה בפרק הבא( ,אמ כנ אינ לדינ זה שומ קשר לימ של שלמה אשר שמ באמת ככ היה
בהתאמ לצורתו המיוחדת ,שהגודש שלו היה שליש .וכפי שציינ ה'חוות יאיר' בהמשכ ,כי:
"ממוצא דבר אתה למד שמ"ש )רבא( ]אביי[ האי גודשא תלתא הוי ,אינו מכווינ".
וכמדומה שלזה כיוונ גמ המהרש"ל שכתב ב'חכמת שלמה' בעירובינ שמ" :גמ' האי
גודשא תילתא הוי כו' נ"ב :אינ החשבונ הזה מכוונ למי שמעיינ היטב בעניינו וכתבתי ב פרי
הגדול עיינ שמ".

ד .שיטת ה'חוות יאיר' בשאלת הגודש ,ובביאור המקראות וה וגיה בעירובינ
במכת בבא בתרא פט ע"א נאמר:

ת"ר :מנין שאין מוחקין במקום שגודשין ,ואין גודשין במקום שמוחקין? ת"ל:
"איפה שלמה" .ומנין שאם אמר הריני מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן
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הדמים ,והריני גודש במקום שמוחקין ולהוסיף לו על הדמים ,שאין שומעין לו?
ת"ל" :איפה שלמה וצדק יהיה לך".
בגמרא לא נאמר מה הוא שיעור ההפרש בינ אה גדושה לאה מחוקה )ובהתאמ לזה מה
שיעור הפיצוי הכפי שמבקש העובר על המנהג שרוצה למכור אה מחוקה במקומ
שגודשימ ולהיפכ( ,אבל הרשב"מ שמ כתב:

ולפחות לו מן הדמים – תילתא ,דגודשא תילתא ,דהשתא לא אתי לרמות ,כיון
דפחת לו משער היוצא כולי עלמא ידעי דבשביל כך פחת לו ,דאין מנהג בעיר
למחוק ,וכן כשמוסיף ,יודעין שבשביל כך מוסיף דאין דרך לגדוש.
נמצא שלפי הנחתו ,תמ גודש בכל מקומ הוא בשיעור שליש ,וכפשטות לשונ הגמרא
בעירובינ .וככ אכנ נקט השו"ע שולחנ ערוכ בהלכות אונאה ומקח טעות )חו"מ רלא ,ח(
שכתב:

במקום שנהגו למוד בדקה ,לא ימדוד בגסה ,אפילו אם יתן ג' גסות בשביל ד'
דקות .וכן במקום שנהגו למוד בגסה לא ימדוד בדקה .ובמקום שנהגו לגדוש,
לא ימחוק אפילו אם ירצה לתת לו שלשה מחוקות בשביל שנים גדושות .ואפילו
במקום שמוכרים סאה גדושה בג' דינרים ,ואמר ליה :תן לי סאה מחוקה בב'

דינרים ,אסור .וכן במקום שנהגו למחוק ,אין לגדוש.
וכתב שמ המ"ע )"ק י"ד(:

ג' מחוקות בשביל כו' .דכן השיעור דגודש הוא תילתא מלבר מהמדה ,והיינו
טעמא נמי דאמר אחר זה ,דיתן בעד מדה מחוקה ב' דינרים כיון דהגודש הוא
שיעור שליש.
וטעם האיסור לכל הני הוא משום דילפינן בגמרא )שם פט ע"א( מקרא ,דצריכין
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',
מ"מ חיישינן שהרואה יראה שמודד לו מחוק ,וסובר שמודדין בעיר הזאת במדה
מחוקה ,ויקנה ע"י מדה מחוקה כשער הגדוש ,וכן איפכא יהיה טעות למוכר.
ובשו"ת חוות יאיר )י' קעב( כתב על זה:

והנה במיימוני ראינו שלא זכר הרמב"ם במוחקין במקום שגודשין וכו' ,תוס' או
פחת שליש במדה או בדמים ,רק כתב סתם בלשון הש"ס להוסיף ולפחות .והנה
אף שזה דרכו לתפוס לשון הגמ' בכל מקום ,מ"מ פה נראה דיש קפידה שלא
לזכרו .ואני תמה על הרשב"ם וטור ושאר הפוסקי' שזכרוהו ,כי אינו מדוקדק
בשום ענין כמו שנבאר בג"ה.
וגם רז"ל שכתבו בפ"ק דעירובין ש"מ האי גודשא תלתא הוי ,לא דברו רק במדה
שארכה ורחבה כפל בגבהה ,וכ"כ רש"י בפי' שם סוף הסוגיא משכלו הדק והישר
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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
ג"כ ריש הלא גודש כלי השני כפול ומכופל יותר על הראשון ,וא"כ :וכי שמעינן
בשום מקום שנתן התנא שיעור כלי מדה בגובה ואורך ורוחב שניתן שיעור
לתוספות דמים שהוא

שליש12.

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'.
ושמ הקשה על דברי רש"י שקבע שמדובר בכלי שגובו כחצי אורכו ורוחבו ,וטענ שבלי פק
הגמרא עוקת דווקא בכלימ בתבנית הימ של שלמה .ועוד הויפ והקשה שאמ אכנ מנ
הימ של שלמה צריכ ללמוד שתופת הגובה היא שליש" ,א"כ גמ בור פינה אלכ נדרית
דמייתי צ"ל שהיתה לערכ הזה=) .שהרי המ הוגדרו לעניינ זה ככלימ שמכילימ שני כורימ
ביבש( .וכנ כמובנ שידה תיבה ומגדל וכוורת הקש וכוורת הקנימ השנויימ במשנה בכלימ
שמ .וזה לא ייתכנ.
נמצא ליכומ ,כי ה'חוות יאיר' לא מצא דרכ מציאותית לקיימ את דברי הגמרא
כפשוטמ .כי לפי פשוטמ של דברי הגמרא ,קיימ איזה כלל חשבוני המורה על ככ שהגודש
הוא לעולמ שליש )וכפי שלכאורה הבינ הרשב"מ( ,אפ זה כמובנ לא נכונ .ואמנמ ניתנ אולי
להניח שהיו להמ בשעתמ כלימ בתבנית ידועה )שגובהה כחצי ארכה ורחבה ,וצורת חלקיה
התחתיימ דומה לימ של שלמה( ,אכ באמת גמ זה אינו מתבר ,שהרי "בכל דור ודור יש
שינוי באורכ ורוחב המידות" .וממהלכ הדברימ נראה כי כלל "מציאותי" זה ,אמור להיות
קיימ גמ בשידה ומגדל ובור פינה אלכנדריה ,וגמ זה לא ייתכנ .ולא עוד אלא שהשידה
והתיבה והמגדל נמדדימ מבחוצ ,ואמ כנ האיזכור של "כוריימ ביבש" שנזכר במשנה בכלימ
שמ ,ודאי אינו בא להצריכ אפשרות תכולה שכזאת ביבש ,שכנ לעניינ טומאה הכלימ נמדדימ
מבחוצ.

 .12ויש להויפ על דבריו ,שמצינו בדברי חז"ל הלכות מפורשות הנגעות לכלי מדידיה .וככ בברייתא
המובאת בב"ב פט ע"ב מפורש" :לא ישהה אדמ מדה חרה או יתרה בתוכ ביתו ,ואפי' היא עביט
של מימי רגלימ; אבל עושה הוא אה ,תרקב וחצי תרקב ,וקב וחצי קב ורובע ,ותומנ וחצי תומנ,
ועוכלא .וכמה היא עוכלא? אחד מחמשה ברביע .ובמדת הלח – הוא עושה הינ וחצי הינ ושלישית
ההינ ורביעית ההינ ,ולוג וחצי לוג ורביעית ושמינית ,ואחד משמונה בשמינית וזהו קורטוב" .ושמ
בדפ צ ע"א מבואר איזה מידות אינ לעשות ,מחמת חשש טעות או הטעיה .והכל מובא להלכה
ברמב"מ בהלכות גניבה ז ,ז ,ובשו"ע חו"מ רלא ד .ושמ בב"ב גמ מובאת מימרא של שמואל שאמר:
"אינ מויפינ על המדות יותר משתות ,ולא על המטבע יתר משתות והמשתכר אל ישתכר יותר
משתות" .וגמ זה מובא להלכה ברמב"מ )שמ ,יז( ובשו"ע )שמ שמ הל' טו( ,אבל הלכה שתקבע כיצד
עושימ לכתחילה את צורת הכלי שמודדימ בו ,כיד שתתאימ לגודש שליש ,באמת לא קיימת באופנ
ישיר בשומ מקומ ,ורק אגב דקדוק בוגיה ,הזכירו אחרונימ וג של הנהגה שכזאת על פי דרכ התורה.
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ולא מצא ה'חוות יאיר' דרכ שיכולה לקרב את פשט הגמרא לאיזו אפשרות מעשית,
מלבד היכולת להניח שמדובר באיזו תקנה מיוחדת למקומ שרוצימ למכור ולקנות במידה
גדושה ,ואמ קיימ כלל שכזה ,ודאי אינ הוא נובע מנ המקראות ומשומ ככ דברי הגמרא
"שמע מיניה" אינמ מדויקימ13.
ואחר הדברימ האלה הוא מתנצל וכותב:

ואחר שנ"ל שכל בכה"ג ניתן רשות לישב סתירת הפסוקים שלא כתירוצו של
הש"ס ,כי ע' פני' לתורה ,ולא דמי למלתא דתליא בסברא דא"א לישב קושית
הש"ס בסוגיא באופן אחר ממה שתירץ הש"ס ,אדרבא מחזקינן לתימא למה לא
תירץ הש"ס באופן אחר דמרווח מיני' ,מה שאין כן פסוקים דסתרי ניתן לדרוש
הן חוץ לפשוטן או סמוך לפשוטן.
ואחרי שהאריכ בכמה וגיות של תירת פוקימ ,המשיכ וכתב:

...ונחזור לענינינו שלעד"נ שכל סתירת הפסוקים ניתן לדרוש לא לבד לחז"ל רק
לכל אדם מבלי שיכחיש דרז"ל .ובדרך אפשר כי כמה פנים לתורה גם בתנאי
שלא יחדש בישוב המקראות איזה הלכה וחידוש דין שלא זכרו רז"ל כ"ש נגד
קבלת רז"ל זה אין בכוחינו.
ומ"מ אחר שלפי דברינו דבעינן למימר בהכחשת כתובים בים של שלמה ח"ו
הכחשה במציאות לדרז"ל ,לכן אומר שאפשר לפרש דברי רז"ל ג"כ כדברינו.
וכוונתו במשפט זה לומר כי בהמשכ יציע אמנמ ביאור שעל פניו הוא שונה מזה שנתנו
חז"ל לתירת הפוקימ ,אכ היות והדבר המביאו לככ אינו רק בגדר של ע' פנימ לתורה,
אלא העובדה שהפירוש של חז"ל נראה ח"ו כהכחשת המציאות ,צריכ הוא לומר שבדוחק
ניתנ לפרש גמ את דברי חז"ל כדבריו.
עצמ הפירוש המהפכני של ה'חוות יאיר' הוא ,שמידת שלושת אלפימ בתימ של פר
דברי הימימ ,זהה למידת אלפימ בת של פר מלכימ .אלא שלמידת היבש של בת אחת ,היה
להמ כלי שתכולתו הפנימית הייתה רק שני שליש בת ,ומשומ ככ כאשר מדדו בו מידה של
יבש ,אכנ מדדו בו בת שלמה .אכ לעומת זאת למידת הלח השתמשו בכלי שתכולתו היא
במדויק בת אחת .נמצא שכאשר ביקשו למלא את הימ באמצעות הכלי שנועד למידת לח,
הוצרכו למלא את הכלי הגדול אלפימ פעמ ,כדי למלא את הימ כולו .אכ אמ ביקשו למלא
 .13וכמדומה שכוונתו לומר שלשיטת תופות הייתה בזה איזו תקנה של חז"ל שהמיכו אותה למקרא
במלכימ ,אפ שאינ עניינמ שווה .אלא שבזה באמת כל דברי התופות המ חידוש גדול ,כי לא מצינו
בשומ מקומ אחר איזו תקנה על אודות צורת כלי מדידה ,וכפי שכתב ה'חוות יאיר'" :וכי שמעיננ
בשומ מקומ שנתנ התנא שיעור כלי מדה בגובה ואורכ ורוחב שניתנ שיעור לתופות דמימ שהוא
שליש" .ועל כל פנימ אמ זו תקנה ,אינ זה דבר שמשתמע מנ הפוק ,ועל כנ יכול היה ה'חוות יאיר'
לקבוע כי" :ממוצא דבר אתה למד שמ"ש )רבא( ]אביי[ האי גודשא תלתא הוי ,אינו מכווינ".
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את הימ במימ ,באמצעות הכלי שנועד למידת יבש )והיה קטנ יותר( ,הוצרכו למלא את
הכלי שלושת אלפימ פעמ ,כדי למלא באמצעותו את הימ.
וכפי שכתב שמ:

והוא כי ים של שלמה היה מחזיק תוכו ממש ג' אלפים בת ,כי הבת מחזקת
בחללה ב' סאים .ומפני שהיה ידוע ענינו בימי הקדמונים והיה מוכן למדוד בו
תבואות כמו כור שדרכן לגדוש ,ועולה שליש לפי המדה ההיא הידוע ,לכן אמר
אלפים בת יכיל כדרך מדידת הבתים עם גודשיהן .ומ"ש ג' אלפים בת יכיל ר"ל
אם נמדד אלפים בת כדרכן גדושות ונמדד אח"כ אותן תבואות בלי גודש ,כמו
ענין מדת ים של שלמה יהיו ג' אלפים וזהו פי' לגודשא הוי ר"ל אם נמדד הבתין
מחוקין עם הגודש הראוי להם כשהם גדושין ודוק! ונדחק בזה להשוות דברינו
לדרז"ל.
ואחרי שהוא מצביע על כמה דקדוקימ בש" שבהתאמה לשיטתו המ דחוקימ ,הוא כותב:

ומ"מ דרכינו מצד עצמו מרווח וא"כ עכ"פ לא מיירי במדידות יש"ש בגודש.
אכ אחר הדברימ האלה הוא כותב:

"ואני רואה חובה לעצמי על מה שלפי מה שאמרתי ,אין הבת מחזיק בחללו רק
ב' סאים ]=ולא שלושה ,כפי שבאמת היא מידת האיפה ,כי הסאה השלישית היא הסאה
של הגודש[ ,הא כתיב ביחזקאל מ"ה )פסוק יד(" :מַ עְ שַׂ ר הַ בַּ ת ִמן הַ כֹּ ר" ,ג"כ שם
)פסוק יא(" :מַ עְ שַׂ ר הַ חֹ מֶ ר הַ בָּ ת" ]=אשר מהם מוכח שהבת היא שהיא עשירית החומר
או הכור ,היא בנפח של שלוש סאין[ ,ומ"מ י"ל שהיו להם שתי מיני כורים ,הא'
מחזיק חללו כ' סאה ,ומ"מ מדתו ל' סאה ע"י גודש ,והיה מיוחד למדוד ביבש.
ובדוגמתו בג' מרחקיו ]=ממדיו[ היה הבת מחזיק ב' סאה ובגודש ג' .וכור
המיוחד לדברים לחים הי' גדול וחללו למ"ד ]= [30סאה ,כמ"ש במלכים-א ה,
כה" :כֹּר שֶׂ מֶ ן" ,ובזה הבת ]=של השמן[ חללו ג' סאין כי עיקרו מיוחד ללח,
כבדברי הימים שם ב' .וא"כ שני המקראות מיירי בחלל הבת בלי גודש ודלא
כש"ס ,רק בדברי הימים לכבוד שלמה הגדיל מדתו ע"י בת דיבש.
וכאשר ננה לקמנ לבחונ את הוגיה בהתאמ לעקרונות שקבע בנוגע לתירות מציאות
בחשבונ שעולה לכאורה מנ הוגיה ,נראה שבנוגע לאחד הקשיימ הגדולימ ביותר שניתנ
לתאר בוגיה ,עדיינ הניח לנו מקומ להתגדר בו.

ה .הקושי ביצירת גודש מתאימ בפי הימ של שלמה ,והאפשרות ליצור כלי
שהגודש שלו הוא שליש מלבר
כל הקדמונימ הניחו )לכאורה על פי המפורש בגמרא( ,שעל גבי פתחו של הימ של שלמה
)שהיה מעגל בקוטר של עשר אמות( ,היה אפשרי ליצור גודש שיכיל אלפ בת )כלומר
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כמחצית מנפח הימ עצמו שהכיל אלפימ בת ,ואשר צורתו בהתאמה לנפח שלו מחושבת
בדייקנות בגמרא ,וכפי שהתבאר ששלוש האמות התחתונות שלו היו ריבוע ,ועוד שתי
אמות בעיגול( ,וכל הנידונ של המחברימ שהובא לעיל אודות הגודש שהיה שליש מלבר,
נגע לכלימ מכלימ שונימ בהמ משתמשימ למקח וממכר ,או שמא לדברימ אחרימ )כמו בור
פינה אלכנדרית( ,אשר צורתמ שונה מצורת הימ של שלמה ,ובפרטי הכלימ האלה,
ודמיונמ או אי דמיונמ לימ של שלמה .ועל אותו דמיונ או אי דמיונ של הכלימ השונימ לימ
של שלמה ,כתב ה'חוות יאיר' שקבלת הדברימ כפשוטמ ותרת את המציאות.
אבל באמת כאשר אנו באימ לחשב ,כיצד נראה אותו גודש של אלפ בת שהיה ניתנ
להציבו על גבי פתח הימ של שלמה ,אכנ אנו עומדימ ומשתוממימ מחמת פליאה גדולה
בהרבה.
גודלו של גודש שנתונ מעל בי מוימ )שטח פי הכלי שמעליו נגדש הגודש( ,תלוי
בטיב החומר שאותו גודשימ ,ובצורה שניתנת לאותה ערימת גודש .ככ מובנ שאמ ננה
לגדוש מעל משטח מוימ מגדל של קוביות ,לא תהיה שומ מגבלה להגביה את מגדל
הקוביות לכל גובה שנרצה ,אכ מובנ שלא לגודש שכזה כיוונה הגמרא כאשר היא קבעה
שהגודש הוא שליש.
גמ גודש של חומר שיש בינ חלקיו דבר מה שמדבק בינ החלקימ שלו ,יכול להיות גודש
גדול .אכ בחומר יבש כדוגמת גרגרי חיטה ,או קמח או חול יבש ,קיימ גבול ברור לגודש,
והוא תלוי בזווית שיפוע מוימת של הערימה ,שממנו והלאה ,כל גרגיר שיוצב בקצה
העליונ של השיפוע ,יתדרדר.
בערימות חצצ וערימות חול יבש באתרי בניה ,אנו רואימ בדרכ כלל ערימות שאיננ
מגיעות לשיא הגובה האפשרי שלהנ ,ופעמימ הרבה חלקנ העליונ של הערימות הוא שטוח,
אכ קצות הערימה המ שיפועימ שמידת התלילות שלהמ ,היא קרובה לגבול המירבי האפשרי
בעבור חומר שכזה ,וככ כל גרגר חול או חצצ שיוצב בקצה העליונ של אותו שיפוע ,יתדרדר
ארצה אל מחוצ לגבולות הערימה ,אכ במקרימ אלו ניתנ להויפ חול או חצצ למרכז הערימה
השטוח ולהגביהו ,עד אשר השיפוע של התופת שהופנו לראש הערמה ,יתלכד עמ
השיפועימ הצדדיימ14.
 .14אלא שבערימות חול שבאתרי בניה ,החול מכיל בדרכ כלל כמות של לחות שגורמת לחלקיו להידבק
זה בזה ,ובפרט הדבר קיימ כאשר החול שנערמ עומד על עומדו מפר שעות ,וככ נדח מעט כלפי
מטה וחלקיו נדבקימ זה בזה ,ואפילו בחצצ שיש על גביו מעט חול ,נוצרת בדרכ זו התדבקות מעטה
כעבור מפר שעות .ובחומרימ שגרגריהמ אינמ קשיחימ ,עמידה ממושכת בלחצ נותנת לגרגרימ
צורה פחוה שמייצבת איזה גוש שניתנ לדמותו במקצת למגדל קוביות ,ובמצב זה ,אכנ כאשר
מתחילימ ליטול חול מקצות הערימה ,נוצרימ שמ "קירות" כמעט אנכיימ ,אכ בחול יבש או חיטה
או וכר או מלח או קמח יבשימ ,לא ניתנ לראות קירות שכאלה בשומ אופנ
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מכאנ ,שהנפח המירבי שניתנ לתאר בו גודש ,מתקבל כאשר יוצרימ ערימה שמתחילתה
ועד הקצה העליונ שלה ,יש לה שיפוע אחיד ,כמידת השיפוע התלול ביותר האפשרי באותו
חומר .כלומר הנפח המירבי מתקבל כאשר מתארימ את הערימה בצורה של "חרוט" )קונו
בלע"ז( ,שזווית השיפוע שלו ,היא הזווית המירבית שבה ניתנ לצבור את אותו חומר ,מבלי
שיתדרדר כלפי מטה )לשיפוע שכזה קוראימ המהנדימ "השיפוע הטבעי" ,והמ מבטאימ
את זווית השיפוע במעלות ,ובהתאמ לחומר שאותו עורמימ15.
כאשר אנו באימ לחשב את הנפח של החרוט ,אנו משתמשימ בכלל הידוע שנפח החרוט
הוא שליש מנפח הגליל החומ אותו .אשר על כנ כאשר אנו באימ לחשב את גודלו של
חרוט שמכיל אלפ בת ,צריכימ אנו לחשב תחילה את ממדיו של גליל דמוי עמוד שיכיל
שלושת אלפימ בת ,ואשר מתוכו נוכל לחרוט חרוט שיהיה שליש ממנו ,כלומר אלפ בת.
בנדונ דידנ מדובר על גליל בקוטר של עשר אמות ,אשר שטח הבי שלו הוא שבעימ
וחמש אמות )לחשבונ 'קו'( .וכדי שגליל שכזה יכיל שלושת אלפימ בת )שהנ  675אמות
מעוקבות( עליו להתנשא לגובה של תשע אמות) .וגמ אמ
נחשיב את הבי כבעל שטח גדול יותר ,דהיינו  78.5אמות
מרובעות ,לחשבונ 'קוה' ,עדיינ צריכ העמוד להתנשא לגובה
של  8.6אמות ,כדי להכיל שלושת אלפימ בתימ( .כלומר את
הגודש נוכל לראות במקרה שכזה כחרוט דמוי "כובע ליצנ",
שגובהו קרוב לאורכ ורוחב ביו .משמעות הדבר היא
שהתלילות של שיפועי אותו חרוט היא בערכ  60מעלות ,וזה
אינו אפשרי לחלוטינ.
יכול כל אחד ואחד לנות בביתו ,לקחת צלחת שטוחה או מגש שטוח ממש ,או אפילו
דפ נייר שיצייר עליו מעגל מדויק בקוטר עשרה "מ )כביכול כנגד פי הימ של שלמה ,בקנה
מידה של "מ אחד כנגד כל אמה( ,ולנות להערימ מעל אותו משטח ערימה של וכר או
קמח בגובה של " 9מ ,מבלי שהמ יישפכו מחוצ לתחומ המעגל ,ולהיווכח שהדבר בלתי
אפשרי לחלוטינ.
גודש הימ של שלמה היה  225אמות מעוקבות) ,מחצית מנפח הימ שהיה  450אמות
מעוקבות( .ולפי זה בנייונ המדובר שבו במקומ כל אמה אנו מציבימ בקנה מידה מתאימ
 .15כאשר אנו מתבוננימ בשעונ חול ,יכולימ אנו לראות כיצד החול הנופל מחלקו העליונ לחלקו התחתונ
יוצר שמ ערימה בצורת חרוט ,אשר שומרת על זווית אחידה של  45מעלות .גרגרי חול שנופלימ על
ראש החרוט מתגלגלימ הצידה ,אכ המ מגדילימ את קוטר הערימה ,וככ כאשר הבי של הערימה
גדל ,מובנ שהשיפוע קטנ ,וככ גרגרי חול נופימ שוב אינמ מתגלגלימ ,אלא מגביהימ את הערימה
וזווית השיפוע משתמרת .וכפי שיבואר לקמנ ,זו כפי הנראה זווית השיפוע המירבית שניתנ לתאר
בה שיפועימ של חומר שמורכב מגרגרימ.
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"מ אחד ,ניתנ לומר כי הגודש צריכ להיות  225נטימטר מעוקב ,כלומר בערכ כנפח של
כו וכר.
נוכל אמ כנ לחזור על הניוי ,אכ הפעמ במקומ לקבוע מראש שגובה החרוט צריכ
להיות " 9מ )או " 8.6מ לחשבונ 'קוה'( ,לנות ולקחת כו וכר ,ולנות ליצור ממנה
ערמה על גבי אותו מעגל בקוטר של " 10מ ,מבלי שישפכ ממנה מאומה מחוצ לתחומ
המעגל .וככ לראות שכשאר מדובר בוכר יבש או בקמח יבש ,הדבר כלל איננו אפשרי.
קיימות טבלאות המראות את השיפוע שניתנ להגיע אליו בערימות של חומרימ שונימ.
)הנתונ המתקבל נקרא בשמ "זווית השיפוע הטבעי"( ,וטבלה שכזאת )שמקורה בויקיפדיה
באנגלית( ,מודפת כאנ .וממנה ניתנ לראות ששיפוע טבעי בזווית גבוהה יותר מזווית של
 45מעלות איננה קיימת.
החומר )מצב החומר(

זווית השיפוע
)במעלות(

החומר )מצב החומר(

זווית השיפוע
)במעלות(

אפר

40

גרָנִיט

40-35

א פלט )כתוש(

45-30

חצצ )אבנ כתושה(

45

קליפת עצ )פולת עצ(

45

חצצ )חול טבעי(

30-25

45-30

לֶתֶת

45-30

גִיר

45

חול )יבש(

34

טיט )גוש יבש(

40-25

חול )לח(

30–15

טיט )רטוב(

15

חול )רטוב(

45

זרע תלתנ

28

שֶׁלֶג

38

קוקו )מגורר(

45

אוריאה )גרנולרית(

27

שעועית קפה )טרי(

45-35

חיטה

27

קמח )תיר(

40-30

קמח )חיטה(

45

וּבִּינ

מכאנ עולה שעל גבי פתחו של הימ שהיה מעגל בקוטר
עשר אמות ,ניתנ היה לגדוש ערימה בצורה של חרוט,
שגובהה יהיה לכל היותר חמש אמות ,ופגתה תהיה במרכז
המעגל ,וככ זווית השיפוע תהיה  45מעלות לכל צד .שהרי
גובהה חמש אמות ,והקצה של כל אחד מנ השיפועימ מרוחק
חמש אמות ממרכז המעגל.
כאמור ,החרוט תופ שליש מנ הגליל החומ אותו .נפחו של גליל בקוטר עשר אמות
ששטחו הוא שבעימ וחמש אמות )לחשבונ 'קו'( ,וגובהו חמש אמות ,הוא  375אמות
מעוקבות .ושליש הגליל הזה הוא  125אמות מעוקבות בלבד )ולא  225אמות מעוקבות,
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כשיעור אלפ בת( .כלומר הוא יכיל ארבעימ ואחת מקוואות ,ועוד שני שליש המקווה .שהמ
 1666אה ועוד שני שליש האה ,ובחישוב לפי בת ,חמש מאות וחמישימ וחמש בת ,ועוד
מעט יותר מחצי בת ,רחוק מאוד משיעור אלפ בת שהנ ההפרש בינ המידה הכתובה בדברי
הימימ למידה הכתובה בפר מלכימ בנוגע לתכולת הימ.
קושי זה גדול בהרבה מנ הקשיימ אותמ הציג ה'חוות יאיר' .כי אמנמ נכונ הוא שאינ
זה מתקבל על הדעת שבור פינה אלכנדריה ושידה ותיבה ומגדל היו עשויימ בתבנית
הימ של שלמה ,וכפי שטענ ה'חוות יאיר' ,וממילא החשבונ של הגודש הנוגע גמ להמ ,נראה
ותר את המציאות .אכ על כל פנימ הדבר הוא בגדר אפשרי ,כלומר אפשר )אמ כי לא
מתבר( שבאמת ככ נראו בור הפינה האלכנדרית וחבריו .וכנ הוא בנוגע לשאר קושיותיו
שהראה שהדברימ כפשטמ המ דברימ רחוקימ ,אכ הוא לא הראה שהמ בלתי אפשריימ
לחלוטינ .לעומת זאת בנדונ דידנ מדובר על דבר שאינו במציאות כלל ,וכאנ ודאי צריכימ
אנו לשימ לנגד עינינו את דבריו של ה'חוות יאיר' שכתב:

ואחר שנ"ל שכל בכה"ג ניתן רשות לישב סתירת הפסוקים שלא כתירוצו של
הש"ס ,כי ע' פני' לתורה ,ולא דמי למלתא דתליא בסברא דא"א לישב קושית
הש"ס בסוגיא באופן אחר ממה שתירץ הש"ס ,אדרבא מחזקינן לתימא למה לא
תירץ הש"ס באופן אחר דמרווח מיני' ,מה שאין כן פסוקים דסתרי ניתן לדרוש
הן חוץ לפשוטן או סמוך לפשוטן".
ואחר ככ גמ לשוב ולבחונ את הדברימ באופנ שונה ,על פיו אולי נזכר לקיימ את מה שכתב
בופ דבריו כי:

מ"מ אחר שלפי דברינו דבעינן למימר בהכחשת כתובים בים של שלמה ח"ו
הכחשה במציאות לדרז"ל ,לכן אומר שאפשר לפרש דברי רז"ל ג"כ כדברינו.
שורש הבעיה הוא ,שהתיאור של הימ של שלמה ,כפי שהוא ניתנ בגמרא בעירובינ שמ מפי:
"תני רמי בר יחזקאל" שקבע ששלוש האמות התחתונות הנ מרובעות ושתי העליונות
עגולות )וזאת כדי שיוכל להכיל אלפימ בת( ,אינו יכול להתאימ בשומ אופנ לדבריו של
אביי שהגודש הוא שליש ,שזה דבר שאפשרי רק אמ מניחימ שנפח החלק התחתונ של הימ
)כלומר החלק המכיל נוזלימ ללא הגודש( הוא קטנ יותר.
לצורכ העניינ יש לשוב ולבחונ תחילה את השאלה ,האמ באמת צורת הימ כפי שהיא
מבוארת בברייתא של בגמרא ,היא הכרחית בביאור הכתובימ ,בהמ רק נזכר שפיו של הימ
היה עגול ,וכי קומתו הייתה חמש אמות.
וכאשר בודקימ שאלה זו ,ניתנ להגיע למקנה שעל כל פנימ לפני כאלפימ שנה בבית
פר )או כפי שהדבר נקרא היומ ב"תלמוד תורה"( שהיה קיימ בירושלימ ,ואשר למדו בו
בנימ של כוהנימ ידועימ ,לימד המלמד שצורת הימ הייתה צורה של חצי כדור .אחד
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התלמידימ נקרא בשמ יופ ,והוא היה בנו של כהנ בשמ מתתיהו .ואחרי שנימ רבות,
באחרית ימיו כתב ביוונית פר בשמ קדמוניות היהודימ ,ובו עק בהיטוריה של עמ
ישראל מראשיתו .וכאשר הגיע לתיאור ימי שלמה )קדמוניות היהודימ ,פר שמיני פרק ג'
עיפ ה פקאות  ,79-80תרגומ שליט( כתב:

ויצק גם ים נחושת בצורת חצי כדור .וקראו למעשה נחשת זה' :ים' מחמת גדלו,
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
שנים עשר עגלים ,ומבטם כלפי ארבעת כיווני
הרוחות ,שלושה לכל כיוון ,והם רובצים על
אחוריהם באופן שחצי הכדור ,שהיקפו הלך
הלוך וצר כלפי פנים ,היה מונח עליהם .בית
קיבול של הים היה שלושת אלפים בת16.
אינני יודע כיצד פתר רבו של יופ בנ מתתיהו
את שאלת התאמת הממדימ לנפח של שלושת אלפימ בתימ ,האמ בר שהבת שבפר
מלכימ ובפר דברי הימימ ,שונה מנ הבת שבפר יחזקאל ,או שמא חשבונ אחר היה לו.
אכ אפשר לקבוע ללא שומ פק ,שהצורה של הימ של שלמה כפי שהוא תיאר אותה,
מתאימה לחלוטינ להנחה שהגודש הוא של הימ היה שליש מלבר.
*קודמ הזכרנו את הכלל ההנדי שהחרוט הוא שליש מנ הגליל החומ אותו )כלומר
הגליל שקוטרו כקוטר החרוט ,וגובהו כגובה החרוט( ,אלא שהוא מלא לכל גובהו לעומת
החרוט שמתיימ בחוד בגודל של נקודה.
הכדור הוא גדול בנפחו לעומת החרוט ,וכבר קבעו חכמי המידות שהכדור תופ במדויק
שני שליש מנ הנפח של הגליל החומ אותו.ככ כאשר אני מתאר גליל בקוטר של עשר
אמות ובגובה של עשר אמות ,יכול אני להכני לתוכו כדור בקוטר עשר אמות .נפח הגליל
יהיה )לחשבונ 'קו'( שבע מאות וחמישימ אמות מעוקבות )שהרי הוא כולל עשר שכבות
של אמה ,ששטח כל אחת מהנ הוא שבעימ וחמש אמות מעוקבות( .נפח הכדור יהיה אמ
כנ  500אמות מעוקבות.
אמ נחצה את הגליל בחצי גובהו לשנימ וככ גמ נחצה את הכדור ,נוכל לומר כי נפח כל
אחד מחצאי העמוד הוא  375אמות מעוקבות ,ונפח כל חצי של כדור הוא במדויק שני
שליש ,כלומר  250אמות מעוקבות.

 .16יופ השתמש כאנ בפר שנכתב ביוונית במילה העברית 'בת' מבלי לתרגמ אותה למידה שנוהגת
בימיו ברומא או ביוונ.
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את החצי התחתונ של הגליל ,ואת חצי הכדור שבתוכו נשאיר במקוממ ,אכ נפנה אל
חציו העליונ של הגליל )אשר נפחו הוא כאמור  375אמות מעוקבות( וניר מתוכו את חצי
הכדור ,ובמקומו נניח שמ "גודש" כלומר חרוט שביו הוא עשר אמות ,וזווית השיפוע
שלו היא  45מעלות ,וככ הוא מתנשא עד לגובה של חמש אמות בדיוק )ממש כגובה חצי
הכדור שהור משמ ,שהוא גמ שווה בגובהו לחלק העליונ
של הגליל( ונחשב את הנפח של אותו חרוט .מובנ
שבמקרה זה בהתאמ לכללימ ההנדיימ הידועימ ,חרוט
זה יתפו במדויק שליש אחד בלבד מנפח הגליל )כלומר
חצי הגליל העליונ ,וככ נפח החרוט יהיה במדויק 125
אמות מעוקבות ,כמחצית מנפח חצי הכדור ,שנשאר בחלק
התחתונ של הגליל.
למעשה ניתנ לקבוע כי כל כלי שצורתו היא צורת חצי כדור ,הוא כלי שניתנ ליצור
מעליו גודש עמ זווית שיפוע של  45מעלות ,אשר נפחו יהיה שווה במדויק לנפח של חצי
הכדור ,וזאת ללא שומ קשר לשאלה מה הוא היח בינ הקוטר להיקפ )שאלת חשבונ 'קו'
או 'קוה'( ,כי הכלל הקובע שנפח הכדור הוא שני שליש מנפח הגליל ,וכי נפח החרוט הוא
שליש מנפח הגליל ,נכונ לגמרי לכל גליל ולכל כדור ולכל חרוט.
ככ כלי חצי כדורי שמכיל עשרימ מ"ק ,יהיה הגודל של הגודש שמעליו עשרה מ"ק.
ואמ יהיה חצי הכדור גדול ,ויכיל מאה טונ קמח ,יכיל החרוט שמעליו )כלומר הגודש(
חמישימ טונ קמח.
אמנמ כאשר לומדימ את הוגיה בעירובינ ,אינ שמ רמז לככ שיש מחלוקת בינ רמי בר
יחזקאל לבינ אביי בנוגע לצורת הימ של שלמה ,אכ התירה מכח המציאות מחייבת להניח
שאכנ יש כאנ מחלוקת .ובאמת אנו מורגלימ בכיו"ב בכמה מקומות במשניות שלפי פשוטנ
הנ נאמרו מתחילה עד הופ אליבא דתנא אחד ,ואפ על פי כנ מחמת הקושי עיוני לתאמ
בינ חלקי המשנה השונימ ,מעמידה הגמרא את חלקי המשנה השונימ בשתי שיטות של שני
תנאימ ,וקובעת" :תברא ,מי ששנה זו לא שנה זו".
וכאנ שבאמת מדובר בשני אמוראימ )אפ שרמי בר יחזקאל מצטט ברייתא( ,ודאי
הפתרונ הקובע כי מי ששנה זו לא שנה זו ,עדיפ על פתרונות החוות יאיר שבופו של דבר
נאלצ לומר אודות פתרונו )בקטע המובא לעיל ,הפותח במילימ" :ואני רואה חובה לעצמי"(:
"ודלא כש"".
כלימ חצי כדוריימ מצויימ גמ היומ .בעיקר מדובר בכלימ שמשימ כמצקות למרק
וכיו"ב .וכאלה היו גמ בעבר .ככ לפני שנימ כאשר למדתי בישיבה ,המרק היה מגיע לשולחנ
בקערה ,ולשלחנ הובאה גמ "מצקת" אלומיניומ שתבניתה הייתה כתבנית חצי כדור ,והיא
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הייתה מחוברת לידית ארוכה) .כמדומה שקוטר הכדור היה כתשעה "מ ובהתאמ לזה
התכולה שלו הייתה כ  190מ"ק( .גמ כיומ ניתנ למצוא כלימ שכאלה מחמרימ פלטיימ,
או מנירוטה ,אלא שלעיתימ העיצוב שלהמ אינו חצי כדור מושלמ )כפי שהיה במצקות
האלומיניומ הפשוטות(.
כלימ שכאלה היו גמ בעולמ העתיק .הכלי הדומה ממש למצקת של היומ היה בשימוש
נפוצ ברומא דווקא אצל כוהני עבודה זרה ,והמ השתמשו בו לניוכ יינ )הכלי נקרא ברומית
בשמ "ימפולומ"( 17.אכ בהחלט ניתנ לתאר גמ וחר יינ ,שכאשר בא הקונה עמ כליו
ומבקש לרכוש יינ ,יטול המוכר כלי דמוי מצקת שמידתו ידועה )נניח לוג( ובאמצעותו יטול
יינ מנ החבית שלו ,ויצוק לכלי שביד הלוקח ,ובתאמ גמ יקבל את התשלומ.
אמ ירצה המוכר להשתמש באותה מצקת ממש ,כדי ליטול חיטימ מתוכ שק של חיטימ
שיש לו ,כדי לתת את החיטימ לשקו של הקונה ,כי אז ,אמ ימחוק את המידה ,אכנ יתנ בה
חיטימ בכמות השווה ללוג אחד .אכ אמ ייתנ לו חיטימ עמ הגודש ,ניתנ לומר כי בכלי שכזה
הגודש יהיה שליש מלבר .וכלי כזה הוא אכנ כלי נוח להעביר בו קמה או חיטימ מקופתו
של המוכר לכליו של הקונה ,שכנ הצורה הכדורית שלו שאינ בה זוויות וחלקימ ישרימ,
מאפשרת בקלות הכנה שלו לעומק הקופה שיש בה חיטימ או קמח ,וזאת בניגוד לכלימ
דמויי גליל )ירימ וכיו"ב( ,שקשה יותר להכנימ לתוכ חומר מורכב מגרגרימ מוצקימ.
למעשה בדרכ שבה הלכו המפרשימ שהוזכרו לעיל שלצורכ הבר דברי אביי שהגודש
הוא שליש ,ציירו כלי בעל תבנית מוימת ,אכנ היה קושי גדול .לשיטת הריטב"א שהובאה
לעיל ,מדובר בכלי עגול שגובהו הוא ששימ אחוז מקוטרו )כלומר קוטרו עשר וגובהו שש(,
ומובנ שאינ דרכ לתאר כלי מוג זה ,אלא כאשר מזכירימ את המידות שני הממדימ שלו,
דהיינו הגובה והקוטר .ואפ בדרכ שבה רש"י תיאר את הכלי שהגודש שלו שליש ,ככלי
שגובהו כחצי אורכו ורחבו ,מובנ שללא איזכור שני הממדימ ,אינ אנו יודעימ דבר אודות
צורתו ,כי בכלימ מוג זה אינ קשר מהותי בינ הגובה לקוטר ,אלא שבמקרה או ביד מכוונ,
יש מי שיצר קשר בינ הדברימ .וק"ו הדברימ כשמדובר בכלי אשר שלוש החמישיות
התחתונות שלו הנ בצורת מרובע ,ושתי החמישיות העליונות בצורה של עיגול .ובאלה
קושיית החוות יאיר היא מכרעת ,כי לא ייתכנ לדבר על כלימ כאלה באופנ תמי ,ולקבוע
כלל )הנוגע למקח וממכר( באמצעות ההגדרה האומרת שהגודש הוא שליש ,מבלי להזכיר
במפורש את יחי המידות של אותו כלי .לעומת זאת כאשר מדובר בכלי חצי כדורי ,אפ
אמ הדבר אינו מפורש בגמרא יש אפשרות להניח שמדובר בכלי בעל תבנית ידועה שהיתה
בשימוש אצל הוחרימ בעת ההיא ,ולגבי כלי בעל צורה שכזאת שבה כמובנ יש קשר מהותי

 Simpulum .17הארכיאולוגימ מצאו כלימ כאלה מחומרימ שונימ ,וכנ מצאו ציורימ של כלימ שכאלה,
שהיו גמ מל מוימ למעמד כוהני האליל.
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בינ הקוטר שלו לעומק שלו ,אכנ ניתנ לקבוע כלל בחושנ המשפט ,על פיו הגודש הוא תמיד
שליש.
אלא שהשאלה הגדולה היא ,כיצד ניתנ להניח שהימ של שלמה היה בצורת חצי כדור
בקוטר של עשר אמות ,והכיל בתוכו אלפימ בת ,שהנ ששת אלפימ אה ,שהמ מאה
וחמישימ מקוואות ,שהמ ארבע מאות וחמישימ אמות מעוקבות .כאשר בפועל תכולה
שכזאת לכאורה אינה אפשרית אלא על פי התבנית של הימ של שלמה כפי שהיא התבארה
על ידי רמי בר יחזקאל )כלומר שלוש אמות תחתונות בריבוע מלא של עשר על עשר
אמות( ושתי אמות עליונות בעיגול.
לפני הנייונ לתת פתרונ לחידה זו ,יש לחקור תחילה בשאלה אחרת הנוגעת לממדי
הימ של שלמה.
במשנה מכת כלימ )יז ,י( נאמר:

ר' מאיר אומר :כל האמות היו בינוניות ,חוץ ממזבח הזהב ,והקרן ,והסובב,
והיסוד .רבי יהודה אומר :אמת הבנין ששה טפחים ,ושל כלים חמשה.
במשנה שמ לא נאמר במפורש מה היא אותה אמה בינונית של רבי מאיר ,אכ מנ המשנה
במכת מנחות )יא ,ד( עולה שלדעת רבי מאיר כל האמות שהוזכרו לגבי כלימ )חוצ ממזבח
הזהב( הנ של שישה טפחימ) .המשנה במנחות שמ עוקת בממדי השולחנ .מידות השולחנ
מפורשות בתורה" :אמתימ ארכו ואמר רחבו" )שמות כה ,כג( .ובמשנה במנחות שמ נחלקו
רבי מאיר ורבי יהודה במפורש בנוגע למידות השולחנ בטפחימ ,האמ מידותיו חמישה על
עשרה טפחימ ,או שישה על שנימ עשר טפחימ(.
וכיו"ב בברייתא בבא בתרא )יד ע"א( נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במידות ארונ הברית,
ומחלוקת זו גמ נזכרה בוכה )ה ע"ב(.
ובמנחות )צז ע"ב( התבאר כי שורש מחלוקתמ הוא דרשה בפוק ביחזקאל בו מתואר
מזבח הזהב ,וכפי שמבואר שמ ,מנ הפוק עולה שמידתו היא אמה בת חמישה טפחימ על
אמה בת חמישה טפחימ .אלא שלרבי מאיר יש שמ מיעוט הקובע שדווקא הוא יהיה באמה
בת חמישה טפחימ ,אבל שאר הכלימ יהיו באמות בנות שישה טפחימ ,בעוד אשר לרבי
יהודה יש שמ איזה ריבוי שקובע שבאמות שכאלה יש למדוד את כל הכלימ.
השאלה היא באיזה אמות נמדד הימ של שלמה .או לייתר דיוק השאלה היא האמ לעניינ
המחלוקת בינ רבי מאיר ורבי יהודה ,נחשב הימ של שלמה לכלי או לבניינ.
בירושלמי )יומא פ"ג ה"ח( נאמר:
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ר"ש בר כרסנא בשם ר' אחא :הים בית טבילה לכהנים הוא" :והים לרחצה
לכהנים בו" )דברי הימים-ב ד ,ו( .ולא כלי הוא? אמת המים מושכת לו מעיטם,
והיו רגליו שבדרום פחותים כרמונים.
כלומר ,רבי שמעונ בר כרנא בשמ ר' אחא הביא את הפוק בדברי הימימ ,ממנו עולה כי
כוהנימ יכולימ היו לטבול בתוכ הימ של שלמה ,ועל ככ תמהו "ולא כלי הוא" ,וידוע הדבר
שאינ טבילה בכלימ .ועל ככ השיבו שאפקת המימ לימ של שלמה הייתה מאמת המימ
שהייתה מושכת מעיטמ ,והמימ היו נכנימ לימ דרכ נקבימ שהיו ברגלי הימ שבדרומ ,שהמ
היו פחותימ כרמונימ ,ומשומ ככ לא נפל הימ לטבילה.
ניתנ לשאול באופנ עקרוני ,האמ בכלל מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה על אודות אמת
הכלימ נוגעת לימ של שלמה ,או דווקא לכלי המקדש המפורשימ בתורה ,שהמ השולחנ
וארונ הברית .אכ גמ אמ באמת המחלוקת נוגעת גמ לדברימ שעשה שלמה ,עדיינ יש מקומ
לחקור בשאלה האמ דינו של הימ של שלמה ככלי; או שמא מכיוונ שרגליו נקובות כמוציא
רימונ ,שוב חזר דינו להיות כדינ בניינ ,ולכו"ע דינו הוא כבניינ שנמדד באמה בת ששה
טפחימ.
ואולמ ,כאשר מתוכ הוגיה בעירובינ עולה ,שלפי דעת אביי בהכרח צורת הימ היא
צורת חצי כדור ,שלכאורה מכיל הרבה פחות מצורתו על פי רמי בר יחזקאל שמגדיל מאוד
את הנפח של ביו ומתאר אותו כתיבה מרובעת של עשר אמות על עשר אמות .והואיל
ולדעת שניהמ בופו של דבר הימ הכיל אלפימ בת ,על כרחנו צריכימ אנו לומר שעשר
אמות של קוטר הימ שאותו חייבימ לתאר לשיטת אביי כחצי כדור )שהרי אביי קבע
שהגודש הוא שליש( ,גדול מנ הקוטר של הימ שאותו תיאר רמי בר יחזקאל כפי שתיאר.
ולפי זה צריכ לומר כי לשיטת רמי בר יחזקאל קוטר הימ הוא חמישימ טפחימ )כלומר
עשר אמות של חמישה טפחימ( ,בעוד אשר לפי אביי ,קוטר הימ הוא ששימ טפחימ ,כלומר
עשר אמות של שישה טפחימ ,שהנ שתימ עשרה אמות של חמישה טפחימ ,ואשר על כנ
הנפח לפי שניהמ הוא אותו נפח ,וכפי שיתבאר לקמנ .וכמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה
בנוגע לאמת הכלימ.
בשלב זה של הדיונ ,אכנ מתקרבימ אנו לגבול שממנו הזהיר ה'חוות יאיר' ,בנוגע לדוחק
שיש בדבריו העומדימ לכאורה כנגד פשטות הוגיות ,והצורכ להידחק בהנ ,כדי שלא לעמוד
בפני תירה מנ המציאות.
פשטות הוגיות בש" )על כל פנימ כפי שהראשונימ למדו אותנ ,וכדלהלנ( ,שהאמות
המעוקבות של המקווה הנ אמות בנות שישה טפחימ ,וככ גמ נפק להלכה בשולחנ ערוכ
)יו"ד רא ,א( .ולפי זה לא ניתנ לומר שלשיטת רמי בר יחזקאל ,קוטר הימ של שלמה היה
חמישימ טפחימ בלבד ,וכי כל החשבונ של מאה וחמישימ המקוואות וארבע מאות
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וחמישימ האמות המעוקבות ,בנויימ על אמות בנות חמישה טפחימ .אכ בשאלה זו נדונ
להלנ ,וננה לבאר האמ היא הכרחית מתוכ דברי התלמוד עצמו ,או רק מדברי הראשונימ
)או על כל פנימ חלק מנ הראשונימ( ,ולצורכ החישוב בשלב זה ננה לבחונ את הדברימ
על פי ההנחה שאכנ האמות הקובעות לשיעור מקווה הנ אמות בנות חמישה טפחימ.
כאמור ,לפי זה מידת הימ של שלמה אליבא דרמי בר יחזקאל היא פשוטה .קוטרו עשר
אמות מאותנ אמות שקובעות לעניינ מקווה )ואותו חשבונ הוא חשבונ זהה ,בינ אמ מדובר
באמות בנות חמישה טפחימ ובינ אמ מדובר באמות בנות שישה טפחימ( .שלוש האמות
התחתונות מכילות שלוש מאות אמות מעוקבות באמה הנכונה הקובעת לעניינ זה ,ושתי
האמות העליונות מכילות עוד ומאה וחמישימ אמות מעוקבות )לחשבונ 'קו'( כ הכול
ארבע מאות וחמישימ אמות מעוקבות) .ולחשבונ 'קוה' הנ ארבע מאות וחמשימ ושבע
אמות מעוקבות וכפי שהתבאר לעיל(.
שונה הדבר כאשר אנו מחשבימ את נפח הימ לשיטת אביי שעל פיו בהכרח מדובר
בחצי כדור .חצי כדור זה שקוטרו ששימ אמות ,כלומר עשר אמות של שישה טפחימ ,וכדעת
רבי מאיר .אמ אכנ זו היא מידת הימ ,מובנ שניתנ לתאר את הימ כחצי כדור בקוטר של
שתימ עשרה אמות בנות חמישה טפחימ ,ואת גובהו ניתנ לתאר כגובה של שש אמות
באמות בנות שישה טפחימ.
כאמור ,נפח כדור וגמ נפח חצי כדור ,הוא שני שליש מנפח הגליל החומ אותו .אמ
האמה הקובעת היא אמה בת חמישה טפחימ ,אמ כנ לפנינו גליל )עמוד עגול( שביו הוא
מעגל של שתימ עשרה אמות על שתימ עשרה אמות ,שבתוכו מעגל בקוטר זה.
ריבוע של שתימ עשרה אמות על שתי עשרה אמות הוא ריבוע ששטחו  144אמות
מרובעות .המעגל )לחשבונ 'קו'( תופ שלושה רבעימ מתוכ הריבוע ,ואמ כנ שטחו הוא
 108אמות מרובעות .גובה הגליל הוא שש אמות ,ואמ כנ הנפח שלו הוא  648אמות
מעוקבות.
חצי הכדור תופ שני שליש מנפח הגליל ,ואמ כנ נפח הימ הוא  432אמות מעוקבות,
ולא  450אמות מעוקבות כפי שעולה חשבונ אלפיימ בת.
ואולמ כאשר נדקדק בחשבונ יותר )דהיינו כאשר נחשב זאת לחשבונ 'קוה' ,או לצורכ
הענינ ,כאשר נחשב את היח בינ המעגל לקוטר כיח של  ,(3.14כי אז יהיה יהיה שטח
המעגל  113.04אמות מרובעות ,ונפח הגליל לפי זה יהיה  678.24אמות מעוקבות ,ונפח שני
שליש ממנו יהיה במדויק  452.16אמות מעוקבות .כלומר ,הימ באמת יכיל מאה וחמישימ
מקוואות ועוד שתי אמות ומשהו מעוקבות.
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נמצא כי מידת הדיוק האמיתית של אלפימ בת לחשבונ זה ולצורה זו ,גבוהה מנ המידה
המתקבל לשיטת רמי בר יחזקאל ,שעל פיו לחשבונ 'קוה' נפח הימ של שלמה היה 457
אמות מעוקבות ,וכפי שהוזכר לעיל.
ואמ אכנ בדרכ זו הכיל הימ של שלמה אלפימ בת ,מובנ מאליו כי הגודש שאותו לפי
שיפוע טבעי של  45מעלות התנשא לגובה של עוד שש אמות בנות חמישה טפחימ ,אכנ
הכיל עוד אלפ בת נופימ ,ובכ הכל הכיל הימ עמ הגודש ,שלושת אלפימ בבתימ.

ו .חשבונ האמה הקובעת לעניינ מקווה ,ו וגיית הגמרא בפ חימ הקובעת את
השיעור של רביעית הלוג
במכת פחימ )קט ע"א( נקבע שיעור רביעית שהוא השיעור של כל אחת מארבע כוות
שצריכ לשתות אותנ בליל הדר.
הנפח של רביעית הלוג הוא ביצה וחצי .וזאת בהתאמ לחשבונ הידוע .כי שש ביצימ הנ
לוג )ואמ כנ רביעית הלוג היא ביצה ומחצה( ,וארבעה לוגימ המ קב )כלומר הקב הוא 24
ביצימ( ,והאה היא שישה קבינ) ,כלומר  144ביצימ(.
וככ נאמר בגמרא שמ" :אמר רב ח דא :רביעית של תורה אצבעימ על אצבעימ ,ברומ
אצבעימ וחצי אצבע וחומש אצבע" )כלומר נפח הרביעית שהיא ביצה ומחצה ,הוא אצבעימ
כפול אצבעימ כפול  2.7אצבעות .ובכ הכל  10.8אצבעות מעוקבות ,כאשר לפי חשבונ זה,
הנפח של ביצה מעוקבת הוא  7.2אצבעות מעוקבות(.
כדי להוכיח את הנכונות של חשבונ זה ממשיכה הגמרא שמ )ובהמשכ שמ ע"ב(:

כדתניא "ורחץ במים את כל בשרו" – שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים,
"במים" – במי מקוה" ,את כל בשרו" – מים שכל גופו עולה בהן .וכמה הן –
ושיערו חכמים שיעור מי מקוה ארבעים סאה רבעים סאה.
בחשבונ הביצימ עולה חשבונ מקווה לפי זה לשיעור של  5760ביצימ )שהרי כפי שהתבאר,
שיעור כל אה הוא  144ביצימ ,ואמ כנ ארבעימ אה הנ  5760ביצימ(.
כלומר שיעור ארבעימ אה הוא שלוש אמות מעוקבות .ומכאנ ששיעור רביעית הוא
 10.8אצבעות מעוקבות.
הראשונימ האריכו לתאר חישוב זה בדרכמ המ .דרכמ הייתה לתאר את אותו 'עמוד'
של אמה על אמה ברומ שלוש אמות ,שאותו כביכול מנרימ למוטות או עמודימ קטנימ,
ואחר ככ כל אחד מאותמ עמודימ מחלקימ לחלקי קטנימ יותר בצורה מחושבת ,וככ מגיעימ
לחשבונ רביעית.
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לככ יש להקדימ כי בגמרא במנחות )מא ע"ב(" :אמר רב פפא :טפח דאורייתא – ד'
בגודל ,שית בקטנה ,חמש בתילתא" .ועוד יש להקדימ ולומר כי בגמרא בבכורות )לט ע"ב(
מובאת ברייתא שנאמר בה" :אצבע שאמרו – אחד מארבעה בטפח של כל האדמ".
נמצא לפי זה כי אמה על אמה היא ריבוע של  24אצבעות על עשרימ וארבע אצבעות.
נמצא לפי זה כי ניתנ לתאר את משטחו העליונ של אותו עמוד של אמה על אמה ברומ
שלוש אמות ,כריבוע שניתנ לחלקו למשבצות של אצבעיימ על אצבעיימ ,וככ תהיינה שמ
שתימ עשרה שורות של שתימ עשרה משבצות שכאלה ,ובכ הכול  144משבצות .אמ
נחתוכ את אותו עמוד ל 144-מוטות ,קל יהיה להוכיח כי כל מוט שכזה )שגובהו 72
אצבעות ,שהרי גובהו שלוש אמות( ,מכיל  40ביצימ .ואמ נרצה לחלק את אותו מוט
ליחידות של ביצה ומחצה ,אמ כנ נצטרכ לחלק אותו ליחידות שגובה כל אחת מהנ הוא
שתי אצבעות ומחצה וחומש ) 2.7אצבעות( 18,וזה אמ כנ שיעור רביעית.
אנו שרגילימ להעזר במחשבונימ ,וגמ מורגלימ בתרגילי כפל וחילוק במפרימ גדולימ,
נוכל לבטא זאת בדרכ שונה )שכמובנ תוביל לאותנ תוצאות(.
נפח המקווה הוא כאמור שלוש אמות מעוקבות .הואיל והאמה היא עשרימ וארבעה
אגודלימ ,מובנ כי מפר האגודלימ המעוקבימ שבמקווה שווה למכפלה של עשרימ וארבע
כפול עשרימ וארבע כפול עשרימ וארבעה כפול שלוש .כלומר  41472אגודלימ מעוקבימ.
והואיל והמקווה מכיל  5760ביצימ )וכפי החשבונ שהוצג לעיל( נוכל לחלק את מפר
האגודלימ המעוקבימ למפר הביצימ ,וככ לקבל את התוצאה של  7.2אגודלימ מעוקבימ
לביצה אחת ,וממילא יהיה השיעור לביצה וחצי )שהוא שיעור רביעית(  10.8אגודלימ
מעוקבימ ,אצבעיימ על אצבעיימ על אצבעיימ ומחצית האצבע ועוד חומש האצבע )כלומר
 2כפול  2כפול  2.7אגודלימ(.
חשבונ זה כולו מבו על ההנחה ששיעור מקווה הוא אמה על אמה ברומ שלוש אמות
באמה בת ששה טפחימ אשר כל טפח ממנה מתחלק לארבע אצבעות .וזה עומד בתירה

 .18הואיל והמפר עשרימ ושש ושני שליש אינו מפר שלמ ,קשה לתאר בצורח חזותית מוט של 72
אמות שמתחלק בצורה זו .כדי להמחיש חלוקה זו יש לצרפ שלושה מוטות שכאלה של אצבעימ על
אצבעיימ באורכ  72אצבעות )המכיל כאמור ארבעימ ביצימ( למוט אחד ארוכ שארכו  216אצבעות,
שהנפח שלו הוא  120ביצימ ,כלומר  80יחידות של רביעית הלוג .תחילה נחתוכ מאורכ המוט שמונימ
קוביות של אצבעיימ על אצבעיימ על אצבעימ ,וככ ננצל  160אצבעות מאורכו של המוט .מתוכ
חמישימ ושש האצבעות שנותרו ,ניטול שמונימ חצאי קוביות כנ"ל ,כלומר שמונימ יחידות של
אצבעיימ על אצבעיימ ,ברומ חצי אצבע ,ונניח את אותמ חצאי קוביות על גבי שמונימ הקוביות
הראשונות .נותרו מנ המוט שש עשרה אצבעות ,נחלק אותנ לפרוות של אצבעימ על על אצבעימ
ברומ חמישית אצבע ,ואותנ נניח על גבי הקוביות הראשונות ,וככ נקבל לכל רביעית אצבעיימ על
אצבעיימ ,ברומ אצבעיימ ,וחצי אצבע וחומש אצבע.
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למה שביקשנו להציג קודמ לכנ ,ולמעשה מחזיר אותנו לשאלה המציאותית הגדולה ,איכ
ייתכנ שגודש של אלפ בת ,הוא הגודש של הימ של שלמה שהכיל אלפימ בת.
ואולמ אחר העיונ נראה ,כי על אפ הדברימ המפורשימ בוגיה בפחימ ,אינ משמ
הכרח גמור לדינ שיעור המקווה .כי במכת וכה )לב ע"ב( נאמר ששיעור הד וערבה הוא
שלושה טפחימ ,ושיעור לולב הוא ארבעה טפחימ .ושמ התבאר בגמרא כי טפחימ אלו אינמ
טפחימ רגילימ ,אלא טפחימ קטנימ יותר ,כלשונ הגמרא" :אמה בת חמשה טפחימ עשה
אותה ששה" .וכפי שנפק בדעה העיקרית בשו"ע או"ח )תרנ ,א(:

שיעור הדס וערבה ,ג' טפחים; ושדרו של לולב ד' טפחים ,כדי שיהא שדרו של
לולב יוצא מן ההדס טפח ,באמה בת ה' טפחים עשה אותה ו' ,צא מהם ג' להדס,
נמצא שיעור הדס וערבה טפחיים ומחצה ,שהם י' גודלים; ושיעור שדרו של
לולב י"ג גודלים ושליש גודל.
ואמנמ זה ודאי שתמ טפחימ שבגמרא המ חלקי האמה הבינונית ,ומובנ שאינ לנו רשות
להניח שבאיזו וגיה מדובר על טפחימ קטנימ ,ללא הכרח גמור .אכ כבר התבאר לעיל
ששאלת הגודש של הימ של שלמה כפי שהיא מופיעה בקדמונימ ,איננה אפשרית כלל
מבחינת המציאות ,וזה אמנמ ההכרח הגדול שמביא להנחה שאמת המקווה היא אמה בת
חמישה טפחימ ,עמ כל מה שמשתמע ממנה בוגיה בפחימ.
ועדיינ יש לו לבעל דינ לטעונ ,שאמנמ מצינו טפחימ קטנימ ,אכ לא מצינו אצבעות
קטנות )כלומר אצבעות שכל אחת מהנ תהיה רבע של הטפח הקטנ( ,ובוגיה בפחימ
נזכרו דווקא אצבעות ולא טפחימ .אבל באמת מצד הברא ההיפכ הוא הנכונ .כי טפח היא
מידה של יחידת גודל טבעית ,וקיומו של טפח מוקטנ טעונ הבר .אכ לעומת זאת דווקא
אצבע הוא שמ כללי לכל האצבעות ,וגמ שמ פרטי של האצבע השניה המוכה לאגודל,
ואשר על כנ ההנחה שדווקא האגודל הוא זה שנקרא באופנ תמי אצבע ,היא זו שטעונה
הבר.
)ובאמת גמ מצינו במפורש בהלכה אצבעות שאיננ אגודלימ .שככ שנינו במשנה
במקוואות )ו ,ז(" :ערוב מקואות כשפופרת הנוד כעוביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות".
ובתופתא דמקוואות )ה ,ד( מפורש" :שתי אצבעות שאמרו בינונית של כל אדמ" ,וברמב"מ
בהלכות מקוואות )ח ,ו(" :כמה הוא שיעור הנקב שהוא כשפופרת הנוד ,ברוחב שתי
אצבעות בינוניות של כל אדמ וחוזרות בו ,ואיננ בגודל אלא שתי אצבעות ראשונות מנ הד'
שבפ היד" ,וככ גמ בשאר הפוקימ.
לגופו של עניינ ,בוגיה בבכורות )לט ע"ב( אמנמ נאמר באופנ תמי" :תנא :אצבע
שאמרו – אחד מארבעה בטפח של כל האדמ" ,ומכאנ למדו הפוקימ ,ראשונימ וגמ
אחרונימ שכל אצבע האמורה בכל מקומ )זולתי בעירוב מקוואות( היא בינונית ,אכ כבר
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ציינ הב"ח שפשטות הוגיה אינה כנ .כי בגמרא שמ מיד אחרי הבאת הברייתא שאלה
הגמרא" :למאי הלכתא?" ועל ככ משיבה הגמרא" :אמר רבה :לענינ תכלת" )כלומר לעניינ
גודל הגדיל וחלק הציציות המופרדות זו מזו ,כמבואר שמ(.
דבריו של הב"ח נכתבו ביו"ד י' רפג שמ נזכר בטור שיעור גיליונ פר תורה ,והנחתו
של הטור הייתה שהאצבעות שנאמרו בדינ זה הנ אגודלימ .ועל ככ 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
אדם למאי הילכתא אמר רבה לענין תכלת וכו'" – אלמא דסתם אצבעות אינם
בגודל ,דאם לא כן מאי קושיא למאי הלכתא אמרו ,הא איצטריך לאמרו לאורויי
דכל סתם אצבעות שבתלמוד הוו בגודל.
והוא אמנמ לא כתב כמה אצבעות בטפח ,אכ לאור האמור לעיל מתבר כי באמת תמ
אצבע שבש" היא לעולמ רבע טפח ,בינ שיהיה הטפח גדול )ואז אגודל אחד מארבע בטפח
הוא אגודל( ,ובינ אמ מדובר בטפח קטנ ,דהיינו באמה בת חמישה טפחימ כשתחלקנה
לשישה ,שאז האצבע היא באמת פחותה מאגודל .ואפשר שמשומ ככ דיברו חז"ל בדרכ כלל
על 'אצבע' ולא השתמשו בשמ המפורש 'אגודל' ,אלא במקרימ מיוחדימ.

ז .השקפת הגאונ ר' דוד צבי הילמנ ז"ל על דרכי ביישוב תירת המידות
למקנות הנ"ל בדבר הדרכ לחישוב מידות האורכ לעומת מידות הנפח ,הגעתי בערכ בשנת
תשכ"ו .ידעתי היטב שעל פי המקנות אלו ,בטלה מאליה השאלה בדבר התירה בינ
שיעורי הנפח שנמדדימ באופנ ישיר על ידי מדידת נפח הביצימ ,לבינ מדידה ישירה של
שיעור אורכ האמה ,על פי רוחב האגודל 19.אמ כי אני עצמי לא הגעתי למקנה הנ"ל מתוכ
מטרה ליישב את הקושייה של התשב"צ והצל"ח בדבר התירה העולה ממדידת מקווה או
חלה באגודלימ ובאמות לעומת מדידה ישירה של הנפח שלהמ בביצימ ,אלא על מכ ניתוח
הנתונימ החשבוניימ בדבר הימ של שלמה ,צורתו ונפחו.
עמדתי במצב מוזר ,הייתי אז בנ ישיבה וידעתי כי גמ אמ באמת עלה בידי ב"ד לפצח
את הקושי הגדול בענייני השיעורימ שעקו בו גדולי הדורות ,אינ כמעט אפשרות להשמיע
את הדברימ באיזו במה תורנית ,וכדברי רבי אילעא משומ ר' אלעזר בר' שמעונ )יבמות
 .19יש לציינ כי התשב"צ )ח"ג י' ל"ג( ,שהוא הראשונ שהראה שכאשר מודדימ מקווה לפי שיעור אמה
על אמה ברומ שלוש אמות ,ומשווימ זאת למידת מקווה על פי הנפח של  5760ביצימ ,נתקלימ
בתירה .הביא בחשבונ את האפשרות שאמ המקווה נמדדת באמה בת חמישה טפחימ ,כי אז התירה
תתיישב הייטב מאליה .אלא שהוא פתח את דבריו בהבאת דברי הראב"ד שאת המקווה יש לשער
באמה בת ששה טפחימ ,ומשומ ככ הגיע למקנה שבמציאות אכנ אירע שינוי בגודל הביצימ שאולי
קטנו ,או במידת האגודל ,שבמהלכ הדורות גדל.
44

הי מ של שלמה ושיעור האמה
"ה ע"ב(" :כשמ שמצוה על אדמ לומר דבר הנשמע ,ככ מצוה על אדמ שלא לומר דבר
שאינו נשמע" .וקיימ קושי להשמיע את הדברימ אפילו כדי לשמוע ביקורת לגופמ של
הדברימ.
ואולמ הכרתי תלמיד חכמ אחד ,ששיערתי שממנו אוכל לשמוע הערכה עניינית על
הדברימ ,וזה היה הגאונ רבי דוד צבי הילמנ זצ"ל.
בפגישות קודמות שהיו לי איתו ,שוחחנו ארוכות על ענייני שיעורימ ,וגמ על עניינימ
אחרימ .הוא עצמו הכיר היטב את הגר"ח נאה )כמדומה שגמ היה קרוב משפחה שלו( ,והוא
גמ הכיר את החזו"א ועמ שניהמ שוחח רבות בענייני שיעורימ ,וידע מה זה השיב על דברי
זה ,ומה זה השיב על דברי זה .ואפ על פי שקרבתו לגר"ח נאה השתייכה לתקופת חייו
המוקדמת יותר ,ובמשנתו האחרונה )בכל התחומימ( ,נמנה על החשובימ שבינ תלמידי
החזו"א ,לא הי להביע דעה אודות נקודות תורפה שבשיטת החזו"א ,כשמ שלא נמנע
מלבקר קשות טענות מוימות של הגר"ח נאה.
הגעתי לביתו )שהיה אז בשד' רוטשילד בת"א( ,ופתחתי ואמרתי דרכ מליצה שאת
הדברימ שאני עומד להשמיע ,אינ בפועל אפשרות להשמיע בזמנ הזה ,וכי נדמה הדבר כי
רק בבית מדרשו של משיח צדקנו שיגלה בב"א ניתנ יהיה להשמיע את הדברימ .ואחר ככ
השמעתי את הדברימ עצממ ,שאותמ היה מוכנ לנתח ללא שומ משוא פנימ ,וללא שומ
שעבוד לאיזו דעה קדומה.
והוא ,אחר שהאזינ לדברימ ועמד עליהמ אמר ,שאינו נבהל כלל מלשמוע את הדברימ,
וזאת מפני שכאשר בוחנימ את ההוראות של חכמי הדורות ,ניתנ לקבוע כי כמעט כל מי
שהגיעה לידינו הוראה שלו שנגעה ישירות למידות נפח ,הורה הלכה למעשה לפי השיעור
הקטנ ,וכמעט כל מי שהגיעה לידינו הוראה ישירה שלו במידות אורכ ,הייתה זו הוראה
20
שניתנה לפי השיעור הגדול.

 .20במידות האורכ ,יש מעט נתונימ מנ הזמנ העתיק שנוכל לתרגמ אותמ דרכ איזו מידה לועזית למדידה
עכשוית .אולמ גמ מנ המעט שיש בידינו ,יכולימ אנו לדעת כי המודדימ מדדו את מדידות האורכ
בשיעור גדול .בשו"ת מהר"י וויל י' עה כותב בפשטות" :ונראה דאורכ ב' מנעלימ מאדמ בינוני היינו
אמה ,וכנ עלתה לי המדה" ,ודבריו הובאו להלכה במג"א )שצז "ק א( ובש"כ )יו"ד רא "ק ו( בופו.
)ועיינ 'מידות ושיעורי תורה' לרבי חיימ פ' בייניש ,עמ' צב ,בהוכחות לככ ששיעור מנעל או רגל אינו
פחות מעשרימ ושלושה "מ(.
למעשה מעצמ התירה שמצא התשב"צ )המובא בהע' הקודמת( בינ מדידת שיעור מקווה באמות,
לבינ מדידת נפחו בביצימ ,ניתנ להוכיח כי המורת הפיקה שעליה גדל ,הייתה ברורה בנושא זה,
וכולמ מדדו את שיעור האמה בשיעור גדול המתאימ לרוחב האגודל בזמנמ .ורק הוא עמד על ככ
שיש כאנ תירה לשיעור העולה ממדידת הביצימ שהייתה מקובלת גמ היא ,ולא עלה כלל על דעתו
שמא עליו למדוד את שיעור האגודל במקומ צר יותר בגופ האצבע ,ומשומ ככ הוצרכ לומר שפק
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שבתי והקשיתי על דבריו ,שאמנמ כנ הוא שכאשר אנו מוצאימ הוראות בשיעור נפח ,הנ
ניתנות בדרכ כלל לפי השיעור הקטנ ,ולעומת זאת המורימ הוראות בשיעור האורכ ,הורו
לפי השיעור הגדול ,אכ אינ פק כי המורימ את ההוראות האלה ,לא עמדו על ככ שההוראות
ותרות את המקובלות אצלמ ביח בינ מידות אורכ למידות נפחו ,ולמעשה ותרות פעמימ
רבות את הוראותיהמ עצממ בתחומימ השונימ .ועל ככ השיבני הגאונ רבי דוד צבי הילמנ
זצ"ל :אפ על פי כנ.

יש בדבר שמא האנשימ גדלו ואז מידת הביצה שנשארה קטנה ,היא העדות לככ שהאגודלימ גדלו,
או שמא הביצימ התקטנו .אכ עצמ הידיעה כיצד מודדימ אגודל ואמה באדמ בינוני שבזמנו ,כלל לא
היה מוטלת בפק ,וזה היה בשיעור הגדול.
ובשו"ת אבקת רוכל )י' נב( כשנשאל על ידי חכמי דמשק שבמדידת המקווה שלהמ נוצר הפרש בינ
מדידה שמדדו באגודלימ ,לבינ מדידה שמדדו במשקל המימ ,תיאר השואל את דרכ המדידה באגודלימ
וכתב" :חכמימ שיערו האמה כ"ד גודלימ של אדמ בינוני ,וכדי שלא יפול המחלוקת לדעת מי הוא
אדמ בינוני ,הדינ הוא שימדוד כפי שיעור הגודל היותר גדול וכפי שיעור היותר קטנ ונכה זה על זה
ונקח החצי .ועשינו הנ יונ בזה האופנ ,ולקחנו קנה ומדד אותה מי שהיה גודלו גדול ועלה עשרימ
גודלימ וחזרנו ומדדנו אותה בשיעור בוהנ היותר קטנ ועלה אותו הקנה בעצמו שמנה ועשרימ גודלימ
השלכנו עשרימ שהוא שיעור של היותר גדול על שמנה ועשרימ שהוא שיעור של היותר קטנ ,ועלה
חציו ארבעה ועשרימ ,ובו מדדנו הכלי הנזכר לעיל" .ומובנ מאליו שבדרכ זו שהייתה נקוטה בידמ,
הגיעו לשיעור הגדול )שהרי עמדו על התירה שנוצרה בינ מדידה זול למדידה באמצעות משקל
בדירהמימ( ,ומדברי הב"י בתשובתו עולה שהוא לא מפקפק כלל בשאלה שמא חכמי דמשק לא מדדו
את האגודל בדרכ נכונה.
ומובנ שגמ מורת המדידה של האגודלימ עד ימיו של הצל"ח ,הייתה בדרכ המביאה לשיעור גדול,
ומשומ ככ ככ מצא הצל"ח שקיימת תירה בינ שתי צורות המדידה ,והיא שאילצה אותו לומר
שבמציאות השתנתה דבר מה.
לעומת זאת בשיעורי הנפח ,כתב המהר"י וויל עצמו )י' קצג(" :ושיעור חלה כלי שמחזיק מעט
פחות מג' .זיידלינ" .ודבריו הובאו בש"כ )יו"ד רכד "ק ג( שכתב" :וע"פ אותו השיעור שערתי והוא
ג' קוואר"ט פחות מעט ,וכנ נהגו ,וכ"כ מהרי"ו )י' קנג( בדיני פח דשיעור חלה הוא כלי שמחזיק
מעט פחות מג' זיידלי"כ ,וזייד"ל הוא קוואר"ט".
ובמג"א )או"ח תנו "ק ג( כתב" :ומצאתי כתוב בשמ מהרו"כ שהוא שיעור ג' קווארט וקווטירל
)=ורביע( ומהר"י ]וייל[ כתב שהוא ג' זיידליכ והוא שמ מדה".
ורבי אברהמ אבי השל"ה כתב ששיעור חלה הוא "פינט" של מדינת ביה"מ )פר יש נוחלינ ,חלק
כוונת התפילה בהגה אות יז( ,ובאליה רבה )י' תנו( בשיעור חלה כתב בשמ תוי"ט שהוא שיעור
פינט של פראג שהייתה בירת ביה"מ) .ועיינ במידות ושיעורי תורה ]עמ' רכ[ שהוא שווה  2003גרמ,
ואמ כנ שיעור ביצה לדעתו הוא  46גרמ(.
ובט"ז )או"ח תרו "ק ו( לגבי דינ תשעה קבינ כתב" :מצאתי כתוב דהוא שיעור ט"ו קוואר"ט פולניש,
ובמדינות מעהרי"נ יש בכל קווארט פולניש שני זיידליכ וחצי זיידל" .וניתנ להוכיח שכולמ כתבו
)בשינויימ קלימ( לפי השיעור הקטנ של הביצימ) .מידות ושיעורי תורה שמ ובהמשכ(.
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ודבר גדול למדתי באותה שעה .והוא ,כי ההרגל שאנו מורגלימ במקומות בהמ יש
קשיימ בדברי הקדמונימ )ובפרט בקשיימ מציאותיימ(" :למשכוני נפשינ" לקיימ את דברי
הקדמונימ ,לעיתימ יש בו ייג שמצריכ שיקול דעת בנוגע לדרכ שבה יש לעשות זאת.
לעיתימ קיימת דרכ ליישב את דברי הקדמונימ על ידי זה שנאמר שהוראתמ לא הובנה
כראוי ,וכי המ התכוונו לדבר אחד ,ובטעות ברו הבאימ אחריהמ שהמ התכוונו לדבר אחר,
ואנו בתירוצינו זה מקיימימ את דבריהמ האמיתיימ וככ רה מעליהמ התלונה שעל פיה
הורו שלא כהלכה.
מאידכ ,לעיתימ יכולימ אנו לקיימ את דווקא את ההוראה שלהמ הלכה למעשה ,כפי
פשטות לשונמ ,וכפי מה שהנהיגו בישראל ,אכ זאת דווקא אמ נתור לגמרי את הדרכ שבה
המ הבינו את וגיית הש" ,או את הדרכ בה המ ראו )או לייתר דיוק ברו שראו( את
המציאות אשר אנו יודעימ בבירור שאינה כזאת.
דוגמא לדבר )שכתבתי עליה כמה וכמה שנימ 21אחרי אותה פגישה עמ הגאונ רבי דוד
צבי הילמנ זצ"ל( ,נוגעת לשיעור משכ זמנ מהלכ מיל שנקבע על ידי בעל תרומת הדשנ.
בעל תרומת הדשנ )תשובה קז( דנ בשיעור משכ הזמנ המינימלי למליחת בשר שהוא
שיעור מהלכ מיל לפי דברי הרמב"מ )מאכלות אורות ו ,י( .וכתב על ככ בתרומת הדשנ
שמ" :דהיינו חלק שלישית שעה ,פחות חלק ל' מנ השעה ,כמו שהוכחנו ממהלכ אדמ בינוני
עשר פראות ביומ בינוני ,שהוא י"ב שעות") .כלומר שמונה עשרה דקות בלבד(.
ובעקבותיו פק המחבר בשו"ע )או"ח תנט ,ב; לעניינ חשש חימוצ בבצק שהונח בלא
עק(" :ושיעור מיל הוי רביעית שעה ,וחלק מעשרימ מנ השעה" ,וכיוצא בזה פק לקולא!
בהלכות מליחה )יו"ד ט ,ו( ,אשר שמ קבע ששיעור מיל הוא" :כדי שלישית שעה בקירוב",
ואמ כנ בשר ששהה במלח שליש שעה )עשרימ דקות( מותר באכילה ,ואינ בו חשש של
אכילת דמ.
אחרונימ עמדו על ככ שחשבונ זה של בעל תרומת הדשנ שבנוי על וגיית הגמרא
בפחימ )צג ע"ב( ,מבו על ההנחה שכביכול ביומ בינוני משכ הזמנ שמעלות השחר ועד
צאת הכוכבימ זהה למשכ הזמנ שמצאת הכוכבימ עד עלות השחר ,ולא כפי האמת שהזמנ
שמנ הנצ עד השקיעה ,משתווה ביומ בינוני לזמנ שמנ השקיעה ועד הנצ.
ובהלכות פח שמ ,כתב הגר"א על דברי השו"ע )שהעתיק את דברי התה"ד(" :תמוה
מאוד ,ושגגה גדולה היא מאוד" ,ובחק יעקב שמ האריכ לתור את דברי התה"ד וההולכימ
אחריו .ובחת" )או"ח י' פ'( נקט עיקר כשיטת החק יעקב ששיעור מיל הוא עשרימ

 .21במאמר בשמ" :על שיטת בעל תרומת הדשנ ובעלי התופות בעניינ שעות זמניות" ,בפר זכרונ יד
יצחק )עמ' .(79–9
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ושתיימ דקות )ומחצה( .וככ נקט גמ בביאור הלכה בי' תנ"ט שבמקומ הפד יש למוכ
על דעת החק יעקב שלא להחשיב את העיה לפק חמצ ,אמ לא שהה הבצק בלא עק
כ"ב מינוט ומחצה .ומאידכ גיא לא להקל אפילו בדיעבד בבשר שנמלח בשיעור זמנ של
פחות מכ"ב דקות וחצי.
ואולמ הגר"א עצמו בופ ימיו חידש פשט חדש בגמרא שעל פיו אכנ למקנה שיעור מהלכ
מיל הוא  18דקות בלבד .אלא שהוא כלל לא ניה לומר שזו כוונת בעל תה"ד ,וניתנ להוכיח
22
שפשט מחודש זה אינו יכול להיכנ לדבריו של בעל תרומת הדשנ.
כמה מחברימ בעיקר במיכות לדור הזה ,לא היו מוכנימ להכימ עמ הרעיונ שדברי
בעל תרומת הדשנ מבוימ על שגגה בידיעת המציאות ,והמ טענו שרבע שעה ועוד אחד
חלקי עשרימ של השעה אינמ  18דקות שכל אחת מהנ היא אחד חלקי ששימ של שעה
בינונית ,אלא חלקי שעה זמנית גדולה ,כאשר היומ כולו לדרכ זו מתחלק מעלות השחר עד
צאת הכוכבימ ,ולחשבונ זה ,גמ לשיטת בעל תרומת הדשנ משכ מהלכ מיל הוא עשרימ
ושתימ וחצי דקות .אלא שאמ כנ הוא ,נמצא שבגלל ניוח לא מוצלח ,הכשיל בעל תרומת
הדשנ )והשו"ע שנכתב בעקבותיו( את הציבור באכילת דמ בבשר שלא נמלח כשיעור הזמנ
הנכונ) .וזאת מלבד הצורכ לעשות את בעל תרומת הדשנ לכבד פה וכבד לשונ ,כדי לא
לעשותו טועה במציאות(.
מאידכ ,לשיטת הגר"א אכנ מוצל הוא בעל תרומת הדשנ מכל מכשול ,אפ כי דבריו
העיוניימ אינמ מתאימימ למציאות.
השאלה היא באיזו משתי הדרכימ עלינו לאחוז ולמשכוני נפשינ לקיימ דברי חכמימ.
ועל פי מה שקיבלתי מהגאונ רבי דוד צבי הילמנ זצ"ל ,הדרכ השנייה היא הדרכ הנכונה,
כי מוטב לומר שקדמונימ טעו בעיונ וגיה ,מלומר שהטעו את הציבור באיור כרת של
אכילת דמ.
ואכנ בשאלת מהלכ המיל ,כתב החזו"א באגרותיו )ח"ג אגרת קעח( :כי "ח ליה לאדמ
לומר שטעו רוב צבור בזה" )שחישבו את המיל  18דקות על פי התה"ד ,כשהאמת היא גמ
לדעתו כ"ב דקות וחצי( .ועוד כתב באגרתו שמ על פירושו המחודש של הגר"א" :וכל המעיינ
מלא חדות גיל ,מאור האמת אשר בפירוש הזה ,ואשר אינו נותנ מקומ לנטות ממנו-- ,
וביומ שגלה הגר"א את הדבר ,הכריזו ברקיע הזהרו באליהו ובתורתו ,שגלה רז זה לבני
ישראל".
וברוח הדברימ האלה ועמדתו ההשקפתית של החזו"א ,אפ אנו נאמר כי ח לו לאדמ
לומר שכל ישראל טעו בשאלת השיעורימ )או בשיעור האורכ ,לאלה שמרו מידות בשיעור
 .22יד יצחק שמ עמ' 18–16
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האורכ ,או בשיעור הנפח לאלה שכזה היה השיעור שנקטו( .ויש לנו צורכ למשכוני נפשינ
לקיימ את ההלכה שהורו חכמי הדורות לדורותיה ,אפ אמ מהלכה זו עולה שיש לנטות מנ
הדרכ בה המ למדו את וגיית הקשר בינ שיעורי הנפח לשיעורי האורכ23.
נמצא ליכומ כי קיימות כמה וכמה דרכימ מובילות אותנו למקנה שאת חישובי הנפח
יש לחשב לפי אמה בת חמישה טפחימ.
הדרכ האחת היא תולדה ישירה של התירה במציאות עליה עמדו התשב"צ והנו"ב,
ואשר הדרכ הפשוטה ביותר ליישב אותה ,היא על ידי ההנחה ששיעור האמה בת ששת
הטפחימ כפי שהוא נובע ממדידת אגודלימ ,אכנ יוצר תירה לעומת חישוב הנפח באופנ
ישיר בביצימ ,אכ תירה זו נעלמת ,כאשר מחשבימ את שיעור האמה לצורכ חישוב נפחימ,
באמה בת חמישה טפחימ.
אלא שיש לו לבעל דינ לחלוק ולומר כדבריהמ של הנו"ב והתשב"צ ,שבמהלכ הדורות
אירע שינוי במציאות שבגללו אינ אנו יכולימ לעמוד במדויק על המידה ,וכפי שבאמת נקטו
האחרונימ שנתקלו בבעיה זו) .אמ כי לפי האמת יש בהחלט יבות לפקפק בהנחה שכנ
אירע אירוע שכזה של צניחה של גודל הביצימ בינ תקופת הרמב"מ לתקופת התשב"צ(.
הדרכ האחרת מבות על הוראת גדולי הדורות ,שבפועל הורו הוראות שלא ניתנ
להצדיק אותנ על פי הדרכ הרגילה של חישוב יח הנפח למידות האורכ ,בהנחה ששלוש
אמות מעוקבות של שישה טפחימ ,אכנ מכילות רק ארבעימ אה ,אכ ניתנ לקיימנ אמ נניח
שאמת המקווה אינה אלא אמה בת חמישה טפחימ.
ואמנמ בפועל מתבר שדרכ זו היא תולדה של העניינ שהובא בדרכ הראשונה ,דהיינו
התירה במציאות שלכו"ע קיימת כיומ אפ אמ היא תולדה של השתנות גודל הגודלימ או
הביצימ .ואפ על פי כנ כאשר דנימ בדבר מנקודת מבט הלכתית ,לדרכ זו יש עדיפות גדולה
לעומת האפשרות להתמכ באופנ ישיר על הדרכ הראשונה .שכנ חז"ל הורו לנו בנוגע
להנהגות הנוהגות בכלל ישראל )פחימ ו ע"א(" :הנח להנ לישראל אמ אינ נביאימ הנ –
בני נביאימ הנ".
והדרכ האחרת לב טיעונ זה ,היא הדרכ שהוצגה ראשונה על מכ חישובימ
חשבוניימ הנוגעימ לצורת הימ של שלמה ונפחו והגודש שלו ,מבלי שומ קשר למדידה זו
או אחרת.

 .23וממקוואות אינ להקשות על דברימ אלו ,כי שמ באמת החמירו לפי שיעור גדול של אמה בת ששה
טפחימ אפ שלחשבוננו די בחמישה טפחימ ,אכ על כל פנימ בזה שהחמירו ודאי לא באו לידי מכשול
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ושלוש הדרכימ כאחת מובילות בדרכ האמת לשיעור האמה ושיעור האה והבת ,אמ
כי בפועל הנ מנוגדות לדרכ בה ביארו חכמי הדורות את הוגיות ,אכ מובנ שלגבי בתי
מדרשות רבימ ,הדברימ המ משומ ככ בגדר של" :דבר שאינו נשמע".

ח .מחקרי המקדש ,ושאלת שיעור האמה
בענייני הר הבית והמקדש עקתי מגיל צעיר 24,אולמ עד למלחמת ששת הימימ כמעט לא
היה מי שרצה לשמוע ולחקור בנושא ,ומובנ שגמ היה קשה למצוא תלמידי חכמימ שניתנ
לשאת ולתת איתמ בכל הנוגע למקדש ומקומו.
מלחמת ששת הימימ יצרה מהפכ גדול בתחומ זה .וככ אחרי המלחמה התוודעתי לר'
מאיר קוזניצ ז"ל ,שהיו בידו מפות שונות של הר הבית לפרטיו ,וכנ התוודעתי לר' אריה
קימלמנ יבל"א ,שבבקיאותו הכיר פרטי פרטימ בדבריהמ של חוקרימ בריטיימ ואחרימ ,וככ
ייע לנו לעיינ במגוונ גדול של מקורות.
בנופ לככ יכולתי להעזר באותה עת במפות פוטוגרמטריות מעודכנות בזכותמ של
קרובי משפחתי ,מר מרדכי אהרוני ז"ל ומר משה אורנ שי' שיידו חברה למיפוי פוטוגרמטרי
בשמ פנטומט ,ואשר המ גמ העמידו לרשותי תצלומי אוויר מעודכנימ של השטח.
ובאשר למחקר בשטח עצמו ,יירתי פעמימ רבות במוכ לחומות ,צילמתי פרטימ
שיכולימ היו לתרומ לידע הנוגע למחקר ,וגמ ביצעתי מדידות ממש הנוגעות לפרטימ שניתנ
היה להבחינ בהמ.
באותה עת ,השמירה הביטחונית בתוכ הר הבית ובפרט בקטע המוכ לרחבת הכותל
המערבי שבו התקהלו יהודימ ,הייתה נתונה ביד יחידה צבאית שהייתה חלק מנ ההגנה
המרחבית )הנקראת כיומ "פיקוד העורפ"( ,ומר קוזניצ שרת במילואימ באותה יחידה ,ובדרכ

 .24זכות אבות עמדה לי .כי בי היה הרב ישראל זאב הלוי איש הורביצ ז"ל שהיה מגדולי חוקרי ארצ
ישראל והמקדש .בא נפטר בשנת תרע"ח ,כאשר אמא ע"ה הייתה ילדה קטנה .דודי אברהמ הורוביצ
היה אז נער ,ובשנת תרפ"ד נע לוינה שמ הוציא לאור מעזבונו של בא את חלקו הראשונ של פרו
הגדול אנציקלופדיה ארצ ישראל ושכנותיה )אותיות א-י( .לירושלימ הקדיש בא פר מיוחד בשמ
"ירושלימ בפרותינו" ,שאת רובו הפיק לכתוב קודמ שנפטר .את כתב היד קראתי עוד בילדותי,
ומלבד תיאורי המקדש שבמקורות התלמודיימ שהובאו בו ,ומלבד התיאורימ שאצל יופ בנ מתתיהו,
היה בו גמ תיאור מלא של השטח בהווה כפי שמדדו ותיארו אותו החוקרימ הבריטיימ ואחרימ.
ואחר ככ עקתי בשליחות המשפחה בטיפול בהוצאתו לאור של הפר שי"ל בשנת תשכ"ד .בשנימ
ההנ יכולתי להכיר במידה רבה את השטח עצמו ,באמצעות תצפיות מגג האכניה הצרפתית ברחוב
שבטי ישראל  ,8תוכ התייעות במשקפת ובמפות טובות ,אכ את המבט מכיוונ מזרח ואת החומה
המזרחית עצמה לפרטיה יכולתי אז להכיר רק מתצלומימ.
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זו נכנ להר בטהרה ,וגמ ביצע מדידות בנקודות מוימות בתוכ הר הבית ,ומובנ שגמ זה
תרמ לידיעות חשובות אודות הר הבית.
בשלב מאוחר יותר ,החל משרד הדתות בחפירה לאורכ הכותל המערבי )וזאת בינ השאר
ביוזמת ר' אריה קימלמנ שי' שהיה בינ השאר יועצ לשר הדתות( ,כאשר הביצוע של
החפירות נמר לחברה שאחד מעובדיה הבכירימ היה מר קוזניצ ז"ל ,וככ עמדו לרשותינו
גמ כלימ חדשימ לצורכ המחקר.
חוקרימ שונימ שעקו בנושא במהלכ השנימ ,אמנמ ביקשו להגיע להערכות בעלות
ערכ היטורי-מדעי גבוה ,אכ גמ החוקרימ התורניימ שעקו בעניינ ,התפקו בקביעות
אשר רמת הוודאות שלהמ לא בהכרח הפיקה למי שביקש לדעת על מה ניתנ ועל מה לא
ניתנ למוכ מבחינה הלכתית .לעומת זאת המטרה שהצבתי לי במחקרימ שלאחר מלחמת
ששת הימימ ,הייתה להשתדל עד כמה שידי מגעת ,להגיע למקנות בעלות תוקפ אליבא
דהלכתא.
מנקודת מבט הלכתית לדבריהמ של הראשונימ זכות הבכורה בכל הקביעות ,וגמ
למורות גדולי האחרונימ וכלל ישראל יש משקל גבוה .אשר על כנ הנקודה הראשונה
שנבחנה הייתה המרחק בינ הכותל המזרחי לבינ הכותל המערבי של המתחמ הקיימ.
קדמונימ )בתקופת הגאונימ( נהגו לובב את שערי המתחמ הקיימ ולהתפלל אצל
שעריו ,אכ על זה לבדו קשה למוכ כשבאימ לקבוע מה באמת שייכ להר הבית .ואולמ
יחידימ במינימ המ דבריו של בעל הכפתור ופרח בפ"ו של פרו ,שמ כשעק בכותלי מתחמ
הר הבית ,ובמנהג שהיה בזמנו להתקרב לכל הכתלימ מבלי לחשוש שמא אחד מהמ אינו
במקומו המקורי ,והמתקרב אליו עובר איור ,והוא פותח במשפט" :ואנו צריכימ לאמת זה
בהיקש חיפושי" ושמ הוא מוכיח שהכותל המזרחי הוא כותל מקורי .ובקטע זה הוא שונה
מכל שהיו לפניו )ורוב הבאימ אחריו( ורוב דבריו בפרו הוא העוק בזיהוי מקומות כי
במקומ זה ביקש הוכחה )"מופת"( וגמ הראה כיצד על פי הטופוגרפיה ודברימ אחרימ ניתנ
לקבוע במופת שניתנ למוכ להלכה על כותל זה.
בפועל על פי דרכו ניתנ להוכיח בדרכ דומה גמ את קדמות ומקוריותו של הכותל
המערבי ,אשר מורות בנות מאות רבות של שנימ קשורות לזיהוי ככותל המערבי ,ומובנ
אמ כנ שלשתי קביעות אלו משקל הבכורה בהלכה ,כאשר רוצימ לדונ בפרטי הדברימ ,וכפי
שיבואר ,משתי קביעות אלו ניתנ להגיע למקנות הנוגעות לשיעור האמה.
למעשה הראשונ שעמד על ככ היה הגרימ"ט שבמאמר שפורמ בכתב העת "ההד"
בכליו תרצ"ג )ואשר עק בזיהוי הצכרה כאבנ השתייה ,וכתגובה למאמרימ שנכתבו קודמ
לכנ באותו כתב עת( ,וככ כתב שמ:
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וקודם שאגיד את דעתי אני בזה )בשאלת זיהוי הצכרה כאבן השתיה( ,עלי
להקדים :שבנוגע למדת 'אמת הבנין' )בת ששה טפחים( שנתלבטו בה כמה
מרבותינו האחרונים ,ושנתחבטו בה כל חוקרי זמננו – אני אומר בהחלט :שהוא
בקרוב ל 60-סנטים .העד הנאמן על זה היא מידת הר הבית – מזרח מערב –
שהיא בקרוב ל 300-מטר .עולה כל אמה  60ס"מ .והמהנדס שיק וחבריו חשבו
את האמה לחצי מטר ,והיה לפי דעתם הר הבית בקדושתו רק  250מטר על 250
מטר ,והאולמים הפנימיים עם הרוחים שביניהם לבין החומה לא נתקדשו ,והמה
אכלו בארבעת צדדי הר הבת  50אמה לכל צד ,ונתקטן הר הבית בקדושתו גם
מזרח מערב  100אמה .זוהי לדעתי בדותא! ותמהני על שני חכמינו המתווכחים
בההד שגם הם נקטו דעה זו 'שהאולמים הפנימיים והרוחים לא נתקדשו' ולפיהם
גם הכותל המערבי עמד ברחוק מהר הבית  50אמה! והלא גם עובי החומה
נתקדשה ,פסחים פ"ה; וזבחים נ"ו; ורמב"ם בה"ב פ"ו ט' ועוד) ,ומה
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
מבחוץ או מבפנים )עיין תוס' שם פסחים פ"ה ע"ב ד"ה החלונות( .ואחרי שאין
שום ספק בדבר שמדת הר הבית נמדדת מחומת הכותל המערבי עד לחומת
הכותל המזרחי ,הרי לנו בירור למדת האמה שהיא קרוב ל 60-ס'] .אינני אומר
בדיוק אלא בקירוב ,משום שהמדה שנותן לנו המהנדס שיק היא  302מ' לא
בדיוק[.
הדברימ מובאימ בפר "עיר הקודש והמקדש" )חלק ד עמ' ו( 25,בשינויי ניוח קלימ
בהתאמה לפר .ושמ בהערה ציינ בצדק בנו של הרימ"ט ,שהדברימ מתאימימ עמ עדות
שמובאת על ידי החזו"א ,שעל פיה הגאונ ר' שמואל לאנט ,רבה של ירושלימ הקל בעירוב
בפירצה שגודלה פחות מעשר אמות ,כאשר חישב לצורכ זה את הטפח בשיעור של 10
"מ26.

 .25הרימ"ט עק בקביעה זו כבר במאמר שפרמ בשנתונ של ישיבת עצ חיימ בשנת תרע"ג ,אמ כי שמ
לא כתב את הדברימ בצורה החלטית .ובלוח לארצ ישראל הפורמ ,כתב שלעניינ "מוכ ונראה"
למקרא מגילה אינ גידול העיר משנה את הדינ ,ולעולמ מקרא מגילה בט"ו אינו אל עד ופ אלפימ
אמה מחומת העיר העתיקה ,ואת גבול התחומ הזה קבע בפועל לפי השיעור הגדול )וכמדומה שבאחד
הלוחות שראיתי לפני שנימ ,גמ צוינ שהמידת האמה הגדולה לקוחה ממידת הר הבית(
 .26יש לציינ כי הרימ"ט כתב בפר ארצ ישראל )שאותו חיבר באחרית ימיו ,ואפ הפיק להגיה את
גליונות הדפו שלו קודמ שנפטר( בעמ' קח ,בעניינ שיעור עיה החייבת בחלה" :שיעור העיה
שחייבת בחלה ,ולברכ על ההפרשה ,הנה מלשונ המשנה 'חמשה רבעי קמח' ושאר השיעורימ של
רבותינו כגונ שיעור האצבעות – לא ידועימ לנו ,גמ  43ביצימ וחומש ביצה )=שיעור עיה החייבת
בחלה( לא ידועימ כיומ ,כי הביצימ שלנו קטנימ בהרבה מהביצימ של זמנ חז"ל ,כי על כנ לא ברור
לנו השיעור המדויק .לפיככ נוהגימ שרק על עיה מנ שבעה אוקיות ) 2ק"ג פחות רביע( מברכימ
עליה להפריש חלה .ומחמש עד שבע אוקיות מפרישימ בלא ברכה .פחות מחמש אוקיות לא צריכימ
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בדרכ דומה הגיע לאותה מקנה גמ הגר"י מרצבכ זצ"ל במאמר שפמ בכ"ע 'הדרכ'
בכליו תש"ג )נדפ בפר עלה יונה עמ' קכ"ז ואילכ( ,ודבריו גמ צוטטו על ידי הגרי"י
קנייבקי זצ"ל בפרו 'שיעורינ של תורה' )מה"ק עמ' ע"ז ,מה"ב עמ' נ"ב(.
את ההנחה שהכותל המערבי והכותל המזרחי המ כתלימ מקוריימ בי הגר"י מרצבכ
על עצמ המורת הנקוטה בפי הראשונימ .חוקרימ מאוחרימ שוברימ שמדובר בכתלימ
מורחבימ יותר )או כפי שהמ קוראימ לזה תופת הרודיאנית( ,יוצאימ בדרכ כלל מתוכ
נקודת הנחה מוחלטת ששיעור האמה הוא שיעור קטנ והאפשרות ששיעור האמה הוא
כששימ "מ כלל לא עומדת אצלמ לדיונ ,וממילא לדידמ קיימ הכרח גמור להניח קיומ
תופת להר הבית בינ מזרח למערב.
מלבד זאת ,גמ היח למורת הראשונימ ודבריהמ ,וגמ היח הכללי לעמ ישראל כבני
נביאימ ,אינה תופת אצל חוקרימ רבימ מקומ מרכזי .אכ הנחת הגר"י מרצבכ הייתה בצדק,
שכאשר מדובר בחובשי בית המדרש שמבקשימ לדעת את שיעור האמה ההלכתי ,דברי
הראשונימ שהתייחו להר הבית ,יתפו מקומ מרכזי בשאלת שיעור האמה.
ויש להויפ כי בנדונ דידנ יש חוקרימ )ויש תורניימ שהולכימ בעקבותיהמ( שגמ אינמ
מדייקימ בציטוט מקורות .כי אמנמ יופ בנ מתתיהו מדבר על ככ שהר הבית שאותו הכיר,
הוא הר מוגדל שהורדו הויפ עליו )אירוע שגמ אמ היה ,היה כמובנ קודמ שיופ נולד(,
אכ התעלמו מככ שיופ מדבר במפורש על תופת בצפונ ,ולא על תופת בכיוונ מזרח או
מערב ,שלגופו של עניינ ,התועלת שניתנ להפיק ממנה היא זעומה )כשלושימ מטר בלבד(,
ומצריכה השקעה מרובה.
בנופ לככ קיימת אצל חוקרימ התעלמות )או הדחקה( מככ שהמשנה עצמה נכתבה
אחרי זמנו של יופ בנ מתתיהו ,ככ שאת ההר שראה יופ קודמ החורבנ ,ראו התנאימ
שכתבו את המשנה או רבותיהמ ,ומשומ ככ קשה להניח שהמ נתנו תיאור של דבר שהיה
קטנ יותר מנ ההר שראה יופ בנ מתתיהו.
אנו בחקירותינו הבאנו אמכתאות נופות ממדידות בשטח ,המוכיחות את נכונות
השערותיהמ של הרימ"ט הגרי"י מרצבכ זצ"ל.
נקודה אחת הנוגעת לעניינ שזכינו לעמוד עליה קשורה לככ שבתלמוד הירושלמי
בעירובינ )פ"ה ה"א( מפורש הדבר שכוונ כותלי העזרה היה מכוונ במדויק לרוחות העולמ.
הכתלימ המקיפימ היומ את המתחמ המקודש ,נוטימ מנ הכיוונ המדויק בשיעור של  6עד
 10מעלות .כותלי הרמה שבמרכז השטח המקודש )ואשר על פי גובהה מקומה די ברור
להפריש" .ועצמ הקביעה כי" :הביצימ שלנו קטנימ בהרבה מהביצימ של זמנ חז"ל" ,אכנ עולה בקנה
אחד עמ שיטת הנודע ביהודה שהביצימ התקטנו .אלא שהשיעור של שבע אוקיות קמח שנקט
כשיעור שחייב בהפרשת חלה בברכה ,אינו מתאימ להנחה ששיעור האמה הוא " 60מ ואכמ"ל.
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שהעזרה עמדה עליה( מקבילימ בדרכ כלל לכתלימ החיצוניימ של המתחמ ,זולת הכותל
המזרחי שהוא מקביל לרוחות העולמ ,כפי שינתנ להוכיח מהתבוננות במפות.
כאמור ר' מאיר קוזניצ ז"ל נכנ לשטח בטהרה לצורכ פיקוח נפש .והוא התבוננ בכותל
וגמ צילמ אותו ,ויכול היה לראות שיש בו שרידימ עתיקימ .במקומות שונימ גמ הלע
חשופ שמ )וזה מצוינ במפות בריטיות( .ואפ אני התבוננתי בכותל זה בטלקופ מהר
הזיתימ ,וידעתי שכנ הוא )כיומ בגלל עבודות גינונ ועצימ שגדלו שמ ,קשה להתבוננ בכותל
מרחוק(.
ואשר על כנ מתבר להניח שהוא נמצא במקומ הכותל המזרחי של העזרה .ואכנ מדידה
של המרחק מנ הכותל ועד לצכרה )שקדמונימ זיהו אותה כאבנ השתייה שעמדה בקודש
הקודשימ( ,אינמ מאפשרימ כלל להניח ששיעור האמה הוא השיעור הקטנ .קשה לקבוע
על פי זה גודל מדויק של האמה ,שכנ יש מחלוקת בשאלה באיזה צד של קודש הקודשימ
עמדה אבנ השתייה ,אכ זה על כל פנימ ברור ,שלשיעור הקטנ לא ניתנ להגיע באופנ זה,
ומה שחשוב יותר הוא שהדברימ מתאימימ לשיעור אמה שמתקבל מחלוקה לחמש מאות
של המרחק שבינ הכותל המזרחי לכותל המערבי ,וקשה להניח שהתאמה זו היא מקרית27.
אמכתא נופת לשיעור האמה הקטנ מתקבלת מנ ההשוואה לשער עתיק ששרד
בכותל המערבי ,והוא השער היחיד ששרד שלמ ממזוזה למזוזה )חלק ממנו ניכר בקצה
הדרומי של "עזרת נשימ" של הכותל המערבי ,והוא נקרא על שמ המגלה שלו" :שער
ברקלי"(.
אמכת זו כשלעצמה נחשבת לראיה חלשה יותר משתי קודמותיה )וכפי שכתבתי
במפורש בפרי 'חצרות בית ה' ' בעניינ זה ,שכנ קיימת התברות גבוהה ששער זה אינו
שער קיפונו שהוא השער היחיד של הר הבית שאותו מזכירה המשנה ,ואשר דרכו נכנו
להר הבית עצמו ,בעוד אשר שער זה הוא ככל הנראה שער של מחילה ,שממנה ניתנ היה
 .27בעת ההיא יירנו רבות באזור הכותל המזרחי בתקווה למצוא רמזימ לדברימ שבפנימ ,ולגבולות
צפונ ודרומ של האזור המקודש .בחיפושימ אלו ,על מכ הכיוונ המדויק של העזרה ,ובאמצעות
מדידות ממש ,הגעתי לאזור שבו אמור להיות שער שושנ ,אשר הכפתור ופרח העיד שבזמנו הוא היה
ניכר והיה תומ באבני גזית .וגמ מצאתי שמ קבר גדול שיכולתי לחשוב שהוא מתיר את שרידי
השער שראה הכפתור ופרח ופרמתי את תמונותיו )כיומ על מכ מדידות גובה ,אני יודע שפ
השער היה גבוה יותר ממפל הקבר( .וכמו כנ בדרכ זו של התאמה לכיוונ המזרח המדויק ,מצאנו גמ
את המקומ המשוער של שריפת הפרה.
קל לתאר את המקומ על פי בית תיפלה שנמצא שמ ואשר אינ קושי להגיע אליו ,אכ מדידה מדויקת
של הגובה מראה שהמקומ האמיתי נמוכ מעט ,והוא נמצא באותו אזור ממש במדרגה יותר נמוכה,
במקומ בו נמצאת חלקת קבורה יהודית ישנה .ר' מאיר קוזניצ ז"ל מצא שמ שתי גיתות ,עתיקות,
ובקשריו דאג להפוכ אותנ למקומ "גניזה" רשמי של מועצת בתי העלמינ בירושלימ ,וככ למנוע בעתיד
שימוש במקומ לקבורה ממש.
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לעלות להר הבית ,אכ היא עצמה אינה משערי ההר .אלא שמתבר ששער המחילה לא היה
רחב יותר מנ השערימ האמיתיימ שהיו בגודל טנדרתי )שקובע גמ לדברימ אחרימ( ,ואשר
רוחבו היה עשר אמות .מה גמ שבגמרא בב"ב )עה ע"א( מבואר שגמ שערי ירושלימ היו
של עשר אמות.
אכ כמדומה שהנקודה המכרעת ביותר בנוגע לשער זה ,היא עצמ ההתאמה של גודלו
למרחב שבינ שכותל המזרחי לכותל המערבי .הכול יודעימ שגודלו של שער תקני של עשר
אמות הוא אחד חלקי חמישימ של רוחב הר הבית שהיה חמש מאות אמות .אמ אמת היא
כדברי החוקרימ שהורדו הויפ על הר הבית מנ המערב ,והכותל הקיימ אינו הכותל
המערבי של הר הבית ,אמ כנ צריכימ אנו להניח שיש כאנ מצב מוזר ,שכאשר הרחיב הורדו
את הר הבית ,הרחיב בהתאמה גמ את גודלו של שער ברקלי לשיעור אחד חלקי חמישימ
של המרחק שבינ הכותל המערבי החדש לכותל המזרחי) .וזה גמ מתאימ לשיעור עשר
אמות לפי המרחק שבינ הצכרה לבינ הכותל המזרחי של הרמה( ,והנחה שכזו שכאילו השער
הוגדל לשיעור אחד חלקי חמישימ מנ המרחב שבינ הכתלימ החיצוניימ ,היא באמת מוזרה
מאוד.
מידת רוחב השער אצל החוקרימ הבריטיימ נעימ בינ  5.74מטר לבינ  5.69מטר 28.ר'
מאיר קוזניצ מדד את מבוא השער מנ הצד הפנימי מטיח לטיח ומצא  5.55מטר ,וזה מאפשר
בדוחק צמצומ עד לשיעור  5.6מטר אמ נניח שהטיח שמ היה דק .וכל זה אפשרי רק לפי
השיעור הגדול.
)אלא שכפי שניתנ היה אולי לצפות מראש ,מי שביקשו לקיימ את השיעור הקטנ בכל מחיר,
לא היו לטעונ כאילו הראיה משער ברקלי היא הראיה העיקרית לשיעור האמה הגדול,
תוכ התעלמות מדברימ מפורשימ שכתבתי בעניינ ,וגמ בהתקפה על עצמ הדברימ ,לא
דקדקו כראוי במה שדיברו(29.
 .28החברה הבריטית לחקירת ארצ ישראל  PEFפרמה רבעונימ במהלכ שנות החקירות ,וגמ פרימ.
ברבעונ  Quarterly statement – Palestine Exploration Fundהראשונ של שנת  1880בעמ'
 18צוינ רוחב השער שמונה עשר פיט ועשרה אינצ' ,אכ צוינ שיש קושי במדידת השער )המזוזה
מבחוצ מותרת ומנ הצד הפנימי קיימ טיח( .אכ משומ מה בשרטוט שברבעונ צוינ  18פיט ושמונה
אינצ' .בפר המכמ הגדול ) the survey of Western Palestine-Jerusalem (1884בעמ' 186
צוינ הרוחב  18פיט ושמונה פיט ,אכ באטל הגדול שיצא על ידמ באותה שנה  18פיט ועשרה אינצ'.
 .29הגדיל לעשות מי שטענ כי בניגוד למה שלמדתי מנ הגמרא )ב"ב עה ע"א( שרוחב שערי העיר היה
גמ הוא עשר אמות ,עינינו רואות מתחת לשער שכמ שער עתיק "מאותה תקופה" שהוא קטנ בהרבה.
והכותב לא טרח לדעת כי השער העתיק הקטנ שמשמאל לתחתית של שער שכמ ,הוא חלק משער
רומי מימי אדריאנו ,וכי נמצאו שמ שרידי כתובת הקדשה רומית של מועצת העיר ,ובה מוזכר שמ
העיר "איליה קפיטוליה" .ולא עוד אלא שלמעשה מה שרואימ שמ אינו שער אלא הפשפש השמאלי
של השער ,כאשר רוחב השער עצמו על פי שרידיו הידועימ היה שישה וחצי מטר.
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עיקרנ של מקנות אלו ,גובש על ידי ועל ידי ידידי המנוח ר' מאיר קוזניצ ז"ל בערכ
בשנת תש"ל .ומאז ואילכ עקנו בהפצת הדברימ .ר' מאיר הראה את הדברימ באמצעות
מפות ותצלומימ לחכמימ בירושלימ שהתעניינו בדבר )יש מי שציטט דברימ בשמ אומרמ,
ויש מי שלא רצה להשתתפ עמ אלו שמביאימ גאולה לעולמ( .ואני הרציתי על הדברימ
באמצעות מצגת ,בבמות תורניות שונות )ולאחר זמנ גמ פרמתי את הדברימ בדפו(.
ואולמ ,ידעתי כי ערכנ של הרצאות המנות לקבוע את גבולות הר הבית ואת מקומ
המזבח הוא מועט ,כל עוד מדובר בציבור שבפועל אינ לו יכולת לבקר את הדברימ .וככ אינ
משמעות להכמתמ לדברימ ,וגמ אינ משמעות לאי הכמתמ לדברימ ,אפ אמ המ עצממ
בני תורה.
המטרה העיקרית שלי באותה עת הייתה להוכיח שקיימת אפשרות לזהות נקודות בהר
הבית ,ברמת ודאות שמפיקה על מנת לקבוע הלכות .כאשר בפועל ידעתי שהנחה זו עצמה
היא לגבי רבימ מתלמידי החכמימ מנ הנמנעות.
במילימ אחרות ,על כפ המאזנימ לא עמדה השאלה האמ יש צדק בקביעה כי הצכרה
היא אבנ השתייה ,והאמ במקומ זה וזה מתיימת העזרה ,והאמ במקומ זה או במקומ זה
נמצאימ הגבולות הצפוניימ והדרומיימ של הר הבית .כי כל הקביעות האלה נחשבו בעיני
ת"ח רבימ לקביעות שכלל לא ניתנ להביע דעה הלכתית בנוגע להנ ,ושמיעת תיאוריה זו
או אחרת הנוגעת לעניינ ,הרי היא כשמיעת דרשה על דרכ הרמז.
ומשומ ככ את כל הרצאותיי הייתי פותח בהבאת דבריו של הכפתור ופרח )פ"ו( שכאשר
ביקש לקבוע להלכה שמותר להתקרב לכותלי המתחמ הקיימימ היומ מבלי חשש של כניה
לתוכ השטח המקודש ,הגדיר תחילה את הכותל המזרחי ,וכתב על ככ" :ואנו צריכימ לאמת
זה בהיקש חיפושי" ,ואחר ככ הוכיח את מה שהוכיח.
ואחר ככ כאשר בשנת תשל"ז זכיתי להוציא לאור את פרי 'חצרות בית ה' ' ,כתבתי
בראשו פרק ארוכ בשמ" :מבוא לחקר הר הבית על פי ההלכה" .וכאשר ביקשתי ממו"ר זצ"ל
הגאונ רבי רפאל אליהו אליעזר מישקובקי זצ"ל הכמה לפר ,אמר תחילה שמנ התמ
אני מבקש הכמה על כותב הפר ,שהרי הוא שאינו מומחה בהר הבית ,אינו יכול לתת
הכמה לגופו של הפר .והשבתי שאני מבקש הכמה לככ שהדרכימ שאני מציע בתחילת
הפר כדרכימ נכונות על פי ההלכה ,הנ אכנ דרכימ שעל פי ההלכה ניתנ להתמכ עליהנ.
וכי בעיני המבוא לפר חשוב מנ הפר עצמו.
חזר מו"ר זצ"ל ושאל מה אענה אמ על פי אותנ הנחות יוד יגיע מי שיגיע למקנות
הלכתיות אחרות ,והשבתי שמוטב ככ ,ואמ תהיינה הוכחותיו הוכחות טובות ,אקבל אותנ,
ובלבד שעצמ החקירה עמ התוקפ ההלכתי שאני מייח לה ,תיפתח לציבור הלומדימ
והמעיינימ .ואחרי שחזר ועיינ בדברימ כתב לי בהכמתו:
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במשך שנות לימודו בישיבתנו הק' טרח לברר כל דבר עד ההלכה ,ובהבנתו
הישרה והבהירה הצליח לרדת לעומק הענין ולהעמיד הדברים על דיוקם.
נושא זה שדן בו מצריך גם התמצאות בשאר שטחים ,שגם בזה יש לו יד,
ומסקנותיו מיוסדות על אדני היקשי הסברא הישרה וההלכה.
הנחתי שלא ביומ אחד ולא ביומימ יתממש הדבר ,ותלמידי חכמימ ידונו בעצמ הנחת היוד
שיש בידינו כוח לרדת לוגיות אלו לצורכ הכרעה הלכתית .ודווקא היומ אחרי שנות דור,
כאשר אני רואה בבמות תורניות שונות ויכוחימ על עצמ ההנחה שניתנ להכריע בדבר )כולל
כמובנ את דברי מי שטוענימ שאינ לנו יכולת להכריע בדבר( ,יודע אני שהמאמצ להעלות
את הדיונ על שולחנמ של מלכימ צלח.
ואולמ מובנ שכאשר זה היה עיקרו של המאמצ ,אור היה להעלות על השולחנ לדיונ
את הדרכימ המוצעות לעיל בנוגע לשאלת היח בינ מידות האורכ למידות הנפח ,כי זה
היה מיח את הדעת מנ הנושא העיקרי ,ומדחה את הדיונ העיקרי שהוא היכולת להכריע
בשאלות המקדש ,כמעט מכל בתי המדרשות.
אילו יכולתי להעלות את הנושא העיקרי מבלי להיכנ כלל לשאלת שיעור האמה ,היה
זה עדיפ .כי אז כל הדיונ היה מתמקד אכ ורק בשאלות הנוגעות לתוקפ מורות עתיקות,
ולמשקל שיש לתת לטופוגרפיה ,ולחשיבות שיש לתת למבנימ עתיקימ ,ולמשקל שיש לתת
לדבריו של יופ בנ מתתיהו .אכ מובנ שכאשר עוקימ במפות ובשטח ,אמנמ אינ אנו
זקוקימ לעוק באופנ ישיר בשיעור האה ורביעית הלוג ,אכ אנו חייבימ להתעק באופנ
ישיר עמ שיעור אורכ אמת הבניינ.
בניבות שנוצרו ,העדפתי להציג את הדברימ כמתאימימ לשיטת הנו"ב והחזו"א
המקובלת על חלק גדול מנ העולמ התורני )ואשר גמ המשנה ברורה מתייח אליה כשיטה
שקולה לשיטה האחרת ,וקובע שבדאורייתא יש להחמיר כשיטה זו( ,וזאת תוכ ידיעה כי
בהליכתי בדרכ זו )שכאמור מבות על מדידות בהר הבית עצמו( ,אני מציב את עצמי
בחזית המנוגדת לאלו שאצלמ שיטת הגר"ח נאה היא אמת מוחלטת.
יש להדגיש כי ההתייחות שקיימת בחוגימ מוימימ לשיטת הגר"ח נאה כאמת
מוחלטת ,מבות על ככ שלדעתמ משקל הדירהמ שבו השתמש הרמב"מ ,מכריע באופנ
מוחלט שרוחב האגודל של אדמ בינוני בזמנו של משה רבינו היה שני "מ ופחות.
וראיה זו נחשבת בעיני רבימ לראיה מוחלטת אפ על פי שמדברי הרמב"מ עצמו עולה,
שהאגודל הוא רחב יותר .וכפי שכתב במפורש בהלכות "ת פ"ט ה"ט "רוחב הגודל האמור
בכל השיעורינ האלו ובשאר שיעורי תורה כולה הוא אצבע הבינוני ,וכבר דקדקנו בשיעורו
ומצאנוהו רחב שבע שעורות בינוניות זו בצד זו בדוחק והנ כאורכ שתי שעורות בריוח ,וכל
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טפח האמור בכל מקומ הוא ארבע אצבעות מזו ,וכל אמה ששה טפחימ" ,וזה מתאימ דווקא
עמ השיעור הגדול.
ובעלי השיעור הקטנ נדחקו מאוד בזה .הגר"ח נאה עצמו בפרו 'שיעורי תורה' )עמ'
 (18כתב במפורש ששיעור רוחב שבע שעורות לאגודל מתאימ דווקא לשיעור הגדול ,אכ
שמ )בעמ'  (19הביא את דברי הפר 'שארית יהודה' שכתב אחיו של בעל התניא )יו"ד י'
יא( שמ כתב בשמ אחיו שכוונת הרמב"מ אינה לרוחב השעורימ ,אלא לעובי השעורימ,
ושבע השערות שבהנ מודדימ את רוחב האגודל ,לדעתו הנ מונחות על צידנ הצר .ומצב
מוזר זה שבו מאלצימ את השעורינ לשכב על צידנ הצר )שכמדומה שהוא אפשרי רק כאשר
מטביעימ אותנ בבצק או בחומר דומה( נרמז במילות הרמב"מ" :שבע שעורות בינוניות זו
בצד זו בדוחק " .וכמדומה שכל רואה רואה כי תירוצ זה נאמר בדוחק .ודי בו כדי להקטינ
על כל פנימ את הראיה המוחלטת שמביאימ ממשקל הדינה.
ואחר העיונ בדברי החזו"א וניונ ללמוד דברימ "בינ השורות" ,הגעתי למקנה שדעת
החזו"א הייתה שאכנ התירה הייתה קיימת בימי הרמב"מ ,והיא גמ באה לידי ביטוי בדבריו
המפורשימ הנוגעימ לרוחב האגודל.
והוא אמנמ הכיר את התירוצ שמובא בפר 'שארית יהודה' ,אכ על ככ הוא כתב )'אגרות
חזונ איש' ח"א(" :עוד אנני לבי שז' שעורות שהזכיר הר"מ ,היינו על רחבנ ולא על צדנ,
וגמ כנ כדבר אמת ודאי שאינ משאיר אחריו דיונ כלל".
ועל כרחנו צריכימ אנו לומר כי הרמב"מ עצמו שבדבריו קיימת תירה ,אכנ לא עמד
על ככ ,ואילו היה עומד על ככ בעצמו ,היה חוזר בו מאחת מהוראותיו ,כלומר היה מגדיל
את מידות הנפח ,או מקטינ את שיעור האגודל .אלא שהחזו"א לא רצה לכתוב את הדברימ
במפורש ורק רמז להמ ,אבל גיו פרמ את הדברימ כהוויתמ.
החזו"א ב'קונטר השיעורינ' )או"ח י' לט "ק ה( עק בשאלה כיצד התירה שגילה
הנו"ב בינ מדידת שיעור חלה באגודלימ לבינ מדידת השיעור בביצימ ,הולידה הלכה מוחלטת
שהביצימ הנ אלו שהתקטנו )שהרי הדורות הולכימ ומתמעטימ( ולא חשש שמא בכל זאת
במקרה זה דווקא האגודלימ המ אלו שגדלו )וכפי שעשה התשב"צ שהניח את השאלה
בפק( .ועל ככ כתב כי לדידנ אינ צורכ להכריע בזה באופנ ישיר בצורה מוחלטת ,כי הכרעת
גדולי האחרונימ שהתפשט בישראל ,היא נותנת בפועל להכרעה זו תוקפ של "הליכה אחרי
דעתו של רואה".
ועל פי זה כתב שמ בהמשכ )ק"ו(" :ומיהו לא היה כאנ מכשול לדורות הראשונימ
דשפיר חשבו את מדת החלה והרביעית על פי הביצימ ,דזה בכלל 'דעתו של רואה' כל זמנ
שלא נתברר להמ חשבונ האחר".
ובהמשכ שמ הויפ:
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מיהו אחרי שנקבעה הלכה ע"פ הנו"ב והגר"א מהרא"ז מרגליות והח"ס,
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
מהם  13וו 30שהוא  58ס"מ.
וכוונתו לומר שגמ לדעת הנו"ב ,אינ צורכ לומר כאילו כביכול המהר"י וויל והש"כ והמג"א
ושאר גדולי ישראל מנ הדורות ההמ שנקטו כפי השיעור הקטנ ,באו על ידי זה לידי מכשול,
כי ככ הוא עיקר הדינ ,ששיעורימ ניתנו לפי הרואה שבכל דור ודור) .ובהמשכ שמ הוא גמ
מביא את תשובת הגאונימ שמ מפורש ששיעורימ שניתנו לדעת הרואה ,הוא כלל שבו
מתקיימת עיקר ההלכה ,אפ אמ בפועל "רואימ" שונימ יגיעו להערכות שונות בנוגע לגודל
השיעור(.
וכאשר מתבוננימ בדברימ אלו ,עולה מאליה השאלה כמה דורות אחורה מבקש החזו"א
להכליל בדבריו כי" :לא היה כאנ מכשול לדורות הראשונימ" .והתשובה הישירה על ככ היא
שהוא מדבר לכל הפחות עד דורו של התשב"צ ,שהרי בזמנ התשב"צ התירה הייתה קיימת,
כלומר ההשוואה בינ המדידות הראתה בבירור כי היח בינ מידות אורכ ישירות לבינ מידות
נפח ישירות אינו מתקיימ ,וכי יש צורכ לומר שהביצימ קטנו לעומת זמנ חז"ל או לאידכ
גיא שהאצבעות גדלו ,וחכמי הדורות המשיכו למדוד אורכימ באגודלימ ,ומידות נפח
בביצימ ,מבלי לחוש לככ שאחד מנ הדברימ השתנה מכפי שהיה בזמנ חז"ל ,וכפי שצוינ
לעיל )הערה .(20
ואמ כנ מתבר שהתירה הייתה קיימת גמ בזמנ הרמב"מ שחי מאתימ שנה לפני
התשב"צ ,וכי השינוי שאירע בביצימ או באגודלימ אירע הרבה קודמ ,בתקופה שאחרי
החורבנ ,או בתקופה בה בפועל רובו של העמ כבר לא חי בארצ ישראל ואפ לא בבל.
וראיתי מי שכתב שאילו ראה התשב"צ את דברי הרמב"מ ששיער את שיעור הרביעית
במשקל דירהמימ ,היה חוזר בו .ואינו כנ ,כי אילו ביקש התשב"צ עצמו למדוד את משקל
הרביעית על פי מדידת הביצימ ,היה מגיע לאותנ מקנות שהגיע אליהנ הרמב"מ ,שהרי לא
הדירהמ עיקר ,אלא שיעור הביצה עיקר .ומשקל הדירהמ רק יכול לתת תמונה בנוגע לגודל
הביצה ,בשעה שאינ לנו יכולת לראות את הביצה שהייתה לפני שמונה מאות שנה במצרימ,
אבל אנו יכולימ לראות את המשקולת שבה נשקלו המימ שהנפח שלהמ שווה לנפח אותה
ביצה .ואמ הביצה לא השתנתה בינ זמנו של התשב"צ לזמנו של הרמב"מ ,מובנ שהתשב"צ
ראה גמ ראה את הביצה של הרמב"מ עצמו ,ורק הפק שלו היה האמ היא הביצה שדיברו
עליה חז"ל ,כי הוא גמ ראה את האגודל שלו ,שביר שהיה קיימ גמ בימי הרמב"מ ,ואשר

 .30וורשק היא מידת אורכ רוית שגודלה מעט פחות מארבע וחצי "מ.
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רוחבו אצל התשב"צ היה כרוחב שבע שעורות .ומשומ ככ מנקודת מבטו השיעור האמיתי
של הדירהמ 31שהשתמש בו הרמב"מ לא יכול היה להעלות ולא להוריד מאומה.
ואכנ מצאתי כי גיו של החזו"א הגרי"י קנייבקי זצ"ל כתב את הדברימ במפורש בפר
'שיעורינ דאורייתא' שפרמ בשנת תש"ח.
בפר זה בענפ יא )עמ' כב ואילכ( עק בכלל שקובע שהשיעורימ ניתנו לפי דעתו של
רואה ,וברוח דברי החזו"א המובאימ לעיל ,וגמ האריכ שמ בזה על פי תשובת רב שרירא
גאונ .ואחר ככ כתב במפורש:

ומעתה גם אם נניח ששיעור הרמב"ם קטן מזו ששיערו רבותינו האחרונים ,אי
אפשר לזוז משיעורם ,שהרי הן המה הדעת של רואה בזמננו.
וכל זה בכלל דבריו המפורשימ של החזו"א המובאימ לעיל" :ומיהו לא היה כאנ מכשול
לדורות הראשונימ דשפיר חשבו את מדת החלה והרביעית על פי הביצימ ,דזה בכלל 'דעתו
של רואה' כל זמנ שלא נתברר להמ חשבונ האחר" .ולדעתו גמ הרמב"מ נכלל בזה בדורות
הראשונימ .ואולמ הגרי"י קנייבקי עצמו לא חזר על אמירה זו בפריו המאוחרימ ,וגמ
החזו"א לא הרחיב בדבר ,כי ידעו שכל זה הוא בכלל דבר שאינו נשמע שמצווה שלא לאומרו.
עלי להויפ עוד ,כי בנקודה זו היה לי לפני כמה שנימ ויכוח עמ הפייקאי פרופ'
אברהמ יהודה גרינפלד ,שטענ שאת האגודל יש למדוד בעוביו ולא ברחבו ,ובדרכ זו ביקש
ליישב את התירה בינ המדידות.
על פי הדרכ שבה הוא הבינ את את דברי הרמב"מ בפירוש המשניות בתחילת מכת
עדויות ,הרמב"מ עצמו )כמו הנודע ביהודה( בנה כלי שמידותיו הנ עשר אצבעות על עשר
אצבעות ברומ שלש אצבעות ועשירית אצבע ועוד משהו ,שהוא שיעור עיה החייבת בחלה
)כלומר מ"ג ביצימ ושליש בהתאמה לחשבונ "רביעית" של הגמרא בפחימ קט ע"א(.
 .31החזו"א באותה אגרת )שנשלחה לגר"ח נאה( נזהר מלכתוב שלדעתו התירה הייתה קיימת גמ בזמנ
הרמב"מ והרמב"מ לא עמד עליה .ונדחק לומר שבאמת הדירהמ בזמנ הרמב"מ היה גדול יותר ,וכי
לכאורה זה אמור להשפיע גמ על שיעור מטבע לפדיונ הבנ .ואולמ מכיוונ שהגאונימ מרו לנו את
שיעור המטבע במשקל שעורימ ,השיעור עצמו לענינ פדיונ הבנ ושווה פרוטה משתנה עמ השתנו
השעורימ ,וכי בזמנ הרמב"מ אכנ השעורימ היו גדולות יותר .וכשראיתי את הדברימ באתי לידי
מקנה כי מדובר בדחיה בקש שדחאו לגר"ח נאה ,וכי לא ייתכנ שהחזו"א האמינ שהשעורימ היו
גדולות והדירהמ היה גדול והמטבעות היו גדולימ ,ועמ התקטנות השעורימ ,שינו הממלכות את
מטבעותיהנ ,ושינו את יחידת המידה של דירהמ שנהגו בה .ואינ מקומ להאריכ בזה .וברור שקיימ
את שיעור פדיונ הבנ כשיעור הדירהמ הקטנ ושיעורי המטבע הקטנימ כי ידע המ לא השתנו בינ
תקופת הרמב"מ לתקופת התשב"צ ,וכי התירה הייתה קיימת בימי הרמב"מ ובדברי הרמב"מ עצמו,
ויצאתי לחפש אמכתא כתובה להנחתי זו ,ואכנ בופו של דבר מצאתי את הדברימ מפורשימ בדבריו
של הגרי"י קנייבקי ,וכפי שמובא בפנימ.
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ובאותו כלי עצמו גמ מדד את הנפח של מ"ג ביצימ ושליש ,ואחר ככ גמ שקל את המימ
ואת היינ ואת הקמח .ואצלו )בניגוד לנודע ביהודה( אכנ לא הייתה שומ תירה ,כי את
האגודלימ מדד באופנ שונה מנ האופנ שבו נמדדו אגודלימ על ידי הנו"ב והתשב"צ.
שככ כתב הרמב"מ בפירש המשנה בעדיות פ"א:

וכבר ביארנו בפרק השני דמסכת חלה כי שעור החלה יודע במדה לא במשקל
מחמת שנויי הדברים הנמדדים בכובד ובקלות ואף על פי שהמדה שוה .וביארנו
שם כי מדת החלה היא מדה שיש בה עשר אצבעות על עשר אצבעות ברום שלש
אצבעות ועשירית אצבע ועשירית עשירית אצבע וחלק מאלפים וחמש מאות מן
האצבע בדיוק .ואם תרצה בקירוב מועט מאד תאמר מדה שיש בה שבע אצבעות
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.
וכבר עשיתי אני מדה בתכלית הדיוק שיכולתי ומצאתי שהרביעית האמורה בכל
התורה מחזקת מן היין קרוב לעשרים וששה דרהם ,ומן המים קרוב לעשרים
ושבעה דרהם ,ומן החטים קרוב לעשרים ואחד דרהם ,ומקמח החטים קרוב
לשמונה עשר דרהם .ומצאתי שעור חלה באותה המדה חמש מאות ועשרים
דרהם בקירוב מקמח החטים .וכל הדרהמים האלו מצריים ,וכן גם כל אלו
הדברים שמדדתי מצריים .והלכה כחכמים.
בפועל ,אילו היה הרמב"מ חי אחרי זמנמ של הנו"ב ושל התשב"צ ,כי אז מובנ היה שכאשר
טרח הרמב"מ לעשות כלי מדידה בתכלית הדיוק ,לא עשה זאת אלא על מנת לבחונ את
השאלה האמ הביצימ גדולו או האגודלימ קטנו.
אבל האמת היא שמטרתו של הרמב"מ במעשהו זה לא היתה לקבוע כיצד יש להכריע
בשאלת מדידת האגודלימ לעומת מדידת הביצימ )ואילו באמת פק זה היה עולה בליבו,
מנ התמ גמ היה מודיע לנו כיצד יש לפתור את הבעיה ,וכיצד נכונ למדוד את רוחב או
עובי האגודלימ( .אבל מטרתו הייתה להפוכ את שיעורי הנפח של חומרימ שונימ ,לנתונימ
של משקל .ולצורכ זה בנה את הכלי שבנה בתכלית הדיוק ,ובו שקל את הדברימ וקבע את
המשקל להלכה.
היו לפני הרמב"מ שתי דרכימ כדי לבנות את אותו כלי שבו השתמש לקבוע את
המשקל ,האחת הייתה לייצר כלי על פי מידת האגודלימ ,והאחרת על פי שיעור נפח הביצימ.
ועל פי מבחנ התוצאה )וגמ על פי ההערכה של הקושי ביצירת כלימ מכלימ שונימ( ,אינ לי
פק שאת הכלי בנה בהתאמה לנפח הביצימ ,ולא בהתאמה לאגודל שאותו הוא עצמו
העריכ ברוחב שבע שעורות.
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מבחינת קושי המלאכה ,קל יחית לבנות כלי עצ שמידותיו הפנימיות הנ עשרה על
עשרה אגודלימ ,וגובהו שלוש אצבעת ועשירית האצבע )מובנ שקשה יותר להגיע בזה
לתכלית הדיוק ולהויפ" :עשירית עשירית אצבע וחלק מאלפימ וחמש מאות מנ האצבע"(,
וגמ כאשר בונימ כלי שכזה יש כמובנ צורכ לדאוג לככ שפני לוחות העצ יהיו ישרימ ,והזוויות
תהיינה ישרות ,ומי שאינו אומנ ,אכנ גמ בזה לא יצליח.
בכלי שכזה אמנמ ניתנ למדוד ללא קושי קמח ,וגמ לשקול את הקמח ,אכ קשה להגיע
למצב שהוא גמ יחזיק מימ או יינ .וכפי שהיה הכלי שבו השתמש הרמב"מ )וגמ כיומ שניתנ
לצפות כלי עצ בציפוי פלטי ומיני ציפויימ אחרימ ,הדבר אינו קל( .ואשר על כנ מתבר
יותר שהרמב"מ השתמש לצורכ מדידותיו בכלי חר )שגמ אותו היו נוהגימ לצפות מצידו
הפנימי אמ רצו שהוא לא יבלע מנ הנוזלימ ,ואכמ"ל( .אלא שקשה לייצר כלי שכזה שיהיה
מדויק במדידת אצבעות ,ופשוט הרבה יותר לייצר כלי כזה שאת הנפח שלו ימדדו בביצימ.
לאמיתו של דבר ,לצורכ הערכת המשקל של רביעית יינ או רביעית מימ ,אינ צורכ
ביצירת כלי שמידתו מדויקת ,שכנ די לנו בככ שניטול כלי שמכיל מימ עד שפתו ונפיל
לתוכו שלוש ביצימ ואת המימ שיצאו ממנו נכני לכלי אחר שאותו נשקול לפי שנכנו
לתוכו מימ ,וגמ אחרי שנכנו לתוכו מימ ,וככ נדע את משקלנ של שתי רביעיות הלוג ,ובזה
אינ שומ נפק"מ אמ הכלי השני הוא גדול או קטנ ,ואמ החר שלו בולע מנ המימ או לא.
ומובנ שבדרכ זו גמ נוכל לשער את המשקל של רביעית יינ .אכ כדי לדעת את משקל הקמח
של שיעור חלה ,זקוקימ אנו לכלי שתכולתו ידועה בדייקנות ,ושפתו חלקה וישרה ,ככ
שנוכל להכני לתוכו קמח ,וגמ נוכל למחוק את המידה.
לצורכ זה צריכימ אנו לקחת כלי חר )או כלי זכוכית או כלי מתכת( שדפנותיו איננ
בולעות )כלומר הנ מצופות בדבר מה( ,ולהפיל לתוכו מימ בשיעור מ"ג ביצימ ושליש ,ולמנ
במדויק את גובה פני המימ .ואחר ככ לשייפ את כל העודפ בחומר שמעל אותו קו ,ככ
שהכלי בצורתו הופית יתאימ בבמדויק למידה ,ובכלי שכזה נוכל לשקול את כל הנמדדימ
בנפח ,וכאמור על פי מבחנ התוצאה ,אינ פק כי זה מה שעשה הרמב"מ.
מובנ שהנייונ למצוא את גודל האמה על פי מדידות בהר הבית ,כלל אינו עומד במישור
אחד עמ הנייונות לברר את גודל אמת הבניינ על פי שיעור הדירהמ המצרי שבזמנ
הרמב"מ ,כי הוא מתב באופנ ישיר על מידה שמקורה בתקופה שלפני ההשתנות של גודל
הביצימ או גודל האגודלימ ,ואמ נוחת הקשר בינ אמות לבינ ארבעימ אה שהשתמשו בה
כל המחברימ במהלכ הדורות ,אכנ מחייבת להניח שאחד הדברימ השתנה ,אמ כנ מדידות
הר הבית מחייבות להניח ששיעור הביצימ השתנה )ורק ממצא עתיק מאותה תקופה של
ביצימ ממש ,וכדלהלנ ,יוכל להוות קושייה על קביעת גודל האמה על פי ממצאימ בהר
הבית(.
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בשולי הדברימ יש צורכ להבהיר ,כי מידי פעמ נשמעות טענות על פיהנ קיימות כביכול
הוכחות מדעיות לנכונות השיעור הקטנ )ומובנ שכאשר עוקימ בהר הבית ,נתקלימ
בטיעונימ שכאלה מכיוונימ שונימ ,ומהמ גמ מבינ אלה שהולכימ בשיטת הגר"ח נאה ,אכ
מבקשימ לחזק אותה בטיעונימ שבניבות הפוכות היו דוחימ אותמ כבלתי מתאימימ לבית
המדרש( .ומכל מה שראיתי ולמדתי בנושא ,יכול אני לומר שהדברימ מוצגימ בצורה לא
מדויקת.
איש מדע שחקר בצורה מעמיקה מה היה שיעור האמה המצרית או הפרית או
הרומית ,והוא בא לקבוע כי המשכנ ,או הבית השני או הבניינ שבנה הורדו נבנו לפי האמות
הנכריות הקרובות לזמנמ ,קובע קביעה בלתי מדעית לחלוטינ .כי ההנחה כיצד פעל הורדו
היא השערה שאינ לה שומ שייכות מדעית לקביעה הנוגעת לרומא.
ישאל השואל ,הרי מידת האמה קשורה לגופ האדמ ,ומשומ ככ לכאורה מתבר
שהמידה תהיה אחת בכל הארצות .אכ באמת אפילו בעת החדשה התנהלו הדברימ באופנ
שונה .כיומ למשל רובו של העולמ משתמש בשיטת המידה המטרית .באנגליה ובארה"ב
יחידת המידה היא רגל )"פיט"( והיא מחולקת לשנימ עשר אינצ' )מה שמלמד לכאורה על
חלוקה לאגודלימ בהתאמ לשיעור הגדול( מידת הרגל האנגלית היא " 30.48מ .אכ עד
לפני כמאה וחמישימ שנה השתמשו בגרמניה ברגל )"פו"( פרוית שמתחלקת לשנימ
עשר "צול" )=בפרימ רבימ" :צאל"( ,שמידתה " 31.3627מ .ומדובר במדינות שיש קשר
ביניהנ ,וקיימ יבוא ויצוא של ברזימ וכיו"ב שעד היומ הקוטר שלהמ נמדד במידת "צול",
ואפ על פי כנ לא באו להשוואת המידות.
עד להנהגת המטר הצרפתי בצרפת עצמה ,הייתה קיימת ונפוצה מאוד רגל פריזאית,
ומידתה הייתה " 32.484מ .למעשה ברומא הקדומה הייתה יחידת מידה של רגל שגודלה
היה " 29.6מ .ומחקרימ שונימ מראימ כי במהלכ ההיטוריה בעיקר בערי גרמניה השונות
היו מידות שונות של רגלימ ,שהקטנות שבהנ הגיעו עד כעשרימ ושלושה "מ.
אשר על כנ השוואה בינ אמה רומית לאמה הרודיאנית היא ודאי לא מדעית .מה גמ
שעצמ קיומנ של שתי אמות תלמודיות תיקניות ,אחת בת חמישה טפחימ ואחת בת שישה
טפחימ גורמת לככ שגמ כאשר נמצא כאנ בארצ דבר מה שכתוב עליו במפורש שאורכו ככ
וככ אמות ,ויהיה לנו יוד להניח שהכותב הצליח לדקדק במדידה )דבר שכלל אינו מובנ
מאליו כאשר מדובר בממצאימ בודדימ( ,עדיינ נוכל לשאול האמ התכוונ לאמה בת ששה
טפחימ ,או לאמה בת חמישה טפחימ )או שמא לאמה רומית( .ומשומ ככ יש קושי לקבוע
באופנ מדעי מה היא האמה התלמודית) .זולתי כאשר מדובר במידת הר הבית ,אשר ניתנ
להשוות בינ מידתו התלמודית הישירה לבינ מה שמצוי בשטח ,מתוכ הנחה שאנחנו יודעימ
מה באמת עינינו רואות ,וזה בהחלט דבר שנתונ לשיקול דעת(.
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ועל כל פנימ ,ידיעה מדעית בתחומ זה ,תיתכנ רק אמ היא תינתנ על ידי איש מדע
המתמצא בתחומימ מדעיימ רבימ ,וגמ הידע שלו במקורות התלמודיימ הוא ידע מעמיק
ולמדני.
ואכנ עד לפני שנימ אחדות ,נמצא איש כזה בתוכנו ,וזה היה פרופ' יהודה פליק ז"ל.
כי הוא היה תלמיד חכמ )וגמ מרצה לתלמוד( כפי שיכול לעמוד על ככ כל למדנ שיעיינ
בפירושו למכת שביעית )שאמנמ לא נכתב בגנונ למדני ,אכ הוא בהחלט למדני ומעמיק(,
והוא גמ היה פרופ' לבוטניקה ולזואולוגיה ,וגמ בארכיאולוגיה הייתה לו יד )הוא היה חבר
המועצה הארכיאולוגית העליונה( ,ועמד בראש המכונ ללימודי ארצ ישראל באוניבריטת
בר אילנ.
ובפרו "החקלאות בארצ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד" שי"ל בשנת תשכ"ג,
הוכיח )בעמ'  ,(160שלא ניתנ לקיימ את היח של "בית אה" בהתאמה לזריעה והיבול,
אלא אמ כנ נוקטימ בשיעור של אמה גדולה ,וביצה קטנה .ושמ גמ הראה כי מנ הממצאימ
בפומפאי עולה ששיעור הביצה בזמנ החורבנ היה זהה לשיעור ביצה ערבית בת ימינו שהיא
בוודאי לא גדולה מחמישימ מ"ק ,וכנראה קטנה משיעור חמישימ מ"ק ,אכ מאידכ לדעתו
שיעור האמה הוא " 56מ .והוא חזר והוכיח את הדברימ כעבור שנימ בפרו "כלאי זרעימ
והרכבה" )תשכ"ז( בעמ'  ,185-6שמ גמ נתייע במחקרימ אחרימ מנ העולמ ,בכל הנוגע
לשיעור הביצה בזמנ העתיק.
בעל פה שמעתי ממנו )בהזדמנות מוימת גמ בשידור( ,ניונות לבאר את הוגיות
הנוגעות למקווה ,בהתאמ למקנותיו ,והוא גמ ציינ שהוא לא אומר זאת כהלכה למעשה,
וכי נימוקי הפוקימ וטעממ עיממ .אכ בפועל על פי מה שהוכחנו מנ הנתונימ על אודות
הימ של שלמה ,אכנ הכל מיושב ,ועולה בקנה אחד גמ עמ הוכחותיו המדעיות.
ועדיינ ,כפי שכתבתי לעיל ,בהיות הדבר בגדר "דבר שאינו נשמע" בציבור הלומדימ,
העדפתי לא להיכנ לכל זה במגרת המאבק על עצמ ההכרה באפשרות להכריע בעניני הר
הבית בהכרעות שיש להנ תוקפ הלכתי ,ולקיימ את שיעור האמה הגדולה שאותה למדתי
ממידות בשטח ,מבלי להיכנ לשאלה האמ זה מחייב להניח שבעבר הביצימ היו גדולות
)כפי שמקובל על ההולכימ בדרכ זו מתקופת הנודע ביהודה ואילכ( ,או שהפתרונ קשור
לתפיה שונה לגמרי בדבר נוחת הקשר בינ מידות נפח למידות אורכ.

ט .שיטת הראב"נ שאת שיעור המקווה יש לחשב לפי אמה בת חמישה טפחימ
בשנת תשמ"ה יצא לאור פרו החשוב של הרב יעקב גרשונ ווי שליט"א 'מידות ומשקלות
של תורה'.
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בפר זה )עמ' רנא( הובאו דברי הראב"נ שבניגוד לכל הראשונימ שדבריהמ הגיעו
לידינו ,הפכ את הקערה על פיה ,וקבע שבאמת שיעור המקווה הוא אמה על אמה ברומ
שלוש אמות באמה בת חמישה טפחימ ,או ליתר דיוק ששיעור הרביעית )ביצה ומחצה(
שנקבע בגמרא בפחימ )קט ע"א( לשיעור של אצבעיימ על אצבעיימ ברומ שתי אצבעות
ומחצה וחומש ,לא נמדד באגודלימ שארבעה מהמ המ טפח שהוא אחד חלקי שש של אמה
בת ששה טפחימ ,אלא באצבעות שכל אחת מהנ היא רבע של טפח קטנ ,שהוא עצמו ששית
של אמה בת חמישה טפחימ .ומובנ שחשבונ זה אינו אפשרי ,אלא אמ כנ מניחימ ששיעור
המקווה שהוא ארבעימ אה ,הוא חמישה טפחימ על חמישה טפחימ ברומ חמישה עשר
טפחימ .וכפי שהוכחנו לעיל מעיונ במידות הימ של שלמה.
בוגיה בפחימ שמ ,הראו תופות )ד"ה רביעית של תורה( כיצד משיעור מקווה של
ארבעימ אה ניתנ להגיע לנתונ של אצבעיימ על אצבעיימ על רומ אצבעיימ ומחצה וחומש
אצבע .אכ המ הויפו וכתבו:

ולפי תלמוד שלנו החשבון מכוון .אבל על גירסת ירושלמי דקאמר' :אצבעים על
אצבעים ברום אצבע ומחצה ושליש אצבע' – וכן עשה הפייט' :ועל גובה חסר
שתות מאצבעים' – והכל א' )=כלומר חשבון הפייט הוא אחד עם חשבון
הירושלמי( קשה ,כי לפי שיעור המקוה אינו מכוון.
וכוונתמ היא שלכאורה הרביעית שעל פי הירושלמי היא קטנה בצורה ניכרת מנ הרביעית
המתוארת בתלמוד הבבלי ,כי ביה של הרביעית שבירושלמי הוא אמנמ אצבעיימ על
אצבעיימ ,אכ הגובה שלה הוא נמוכ מנ הנצרכ .וכדי לתרצ קושייה זו חידשו התופות שלא
רק במידות הנפח הייתה בזמנ חז"ל יחידה גדולה שנקראה ציפורית )וכדברי הברייתא
בעירובינ ]פג ע"א[" :תנו רבננ :אה ירושלמית יתירה על מדברית שתות ,ושל ציפורית
יתירה על ירושלמית שתות"( ,אלא גמ במידת האצבע הייתה אצבע גדולה ציפורית ,ומידת
רביעית הלוג שבירושלמי ובפיוט הקלירי ,נמדדה באצבעות שכאלה .מדה זו לכאורה נותנת
שיעור גדול מנ הרביעית שבתלמוד הבבלי ,אלא שתופות כתבו שמידת הקליר היא בכו
עגולה שזה שהקוטר שלה הוא אצבעיימ .והמ שמ הראו בדרכמ כיצד הכול עולה לחשבונ
אחד.
אולמ כבר העירו אחרונימ שחשבונ התופות אינו אפשרי .וברש"ש שמ כתב" :ואני
חושש לתלמיד טועה" .ובחכמת מנוח הנדפ בש" האריכ להראות שלא ניתנ לקיימ את
הדברימ ,אלא אמ כנ נניח שמידת האורכ והרוחב הנ במידה ירושלמית ,והגובה במידה
ציפורית )דבר שתופות לא אמרוהו ,וגמ מצד עצמו הוא באמת דבר שלא ניתנ להאמר(.
הראב"נ בפירושו לפחימ הצביע גמ הוא על התירה שבינ הרביעית שבירושלמי
ובקליר שהיא קטנה לעומת זו שבבבלי ,ותירצ שאחת מהנ היא באצבעות קטנות שהנ חלקי
טפח קטנ שהוא שישית של אמה בת חמישה טפחימ כשתחלקנה לשישה) .אלא שבלשונו
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הרב זלמנ מנחמ קורנ
יש שמ קושי ואולי גמ ט" ,אכ ברור שזו כוונתו ,וכפי שהאריכ בזה הרב יעקב גרשונ ויי
שליט"א ,ועל פי דרכו גמ רבי דוד דבלצקי בבביאורו לראב"נ שהוציא לאור מחדש(.
וב'מידות ומשקלות של תורה' שמ הראה מה בופו של דבר ההפרש הזעומ בינ ההגדרה
הבבלית ,להגדרה שבירושלמי .והוא כתב שמ שלפי שיטה זו מיושבת היטב התירה בינ
מדידות האורכ )של התשב"צ והנודע ביהודה( ,לבינ מדות הנפח של הביצה .וכתב "ופלא
בעיני שאפ אחד לא עמד על ככ".
ואמנמ כנ הוא שאפ אחד לא עמד על ככ ,אכ כמדומה שהיבה לככ היא שלגבי רוב
הלומדימ קושיות ממימרא ירושלמית תמוהה ,או ממשפט לא מובנ בפיוט ,יכולות להישאר
ללא תירוצ ,וההלכה הבבלית ממשיכה להתקיימ כצורתה על אפ התירה מנ המקורות
הארצ ישראליימ )אמ כי בנדונ דידנ אינ זה פשוט ,כי קשה להעלות על הדעת שהביצימ
ההלכתיות של בבל שונות מנ הביצימ הארצ ישראליות הקובעות להלכה(.
ולא עוד אלא שבנדונ דידנ רבימ מנ הלומדימ לא עמדו על ככ שהתירוצ הכתוב
בתופות שלפניו כצורתו איננו אפשרי .ומשומ ככ גמ מי שראה את הראב"נ ,לא עמד על
ככ שלפניו מהפכה שיכולה לתרצ את קושיות התשב"צ והנו"ב שהנ באמת קושיות שעולמ
התורה מתמודד איתנ מאות בשנימ .ורק רבי יעקב גרשונ ווי שליט"א שהגיע לדברימ
במגרת פרו שבו האריכ הרבה בשאלת התירה במדידות ,עמד על ככ שלפניו מהפכה
גמורה.
לדידי היה מובנ שדברי הראב"נ המ נקודת מפנה ביכולת להפיצ את מה שעמדתי עליו
בשנת תשכ"ו בעיוני בצורת הימ של שלמה.
נמצא ליכומו של דבר ,שההנחה שמידות המקווה הנ באמות בנות חמישה טפחימ ,ומהנ
נגזרת גמ מידת ביצה ורביעית קטנות ,נשענת על כמה יודות.
א .חישובי הימ של שלמה וצורתו.
ב .התירה המתגלה בפועל בינ מדידת נפח המקווה באמות ,לבינ מדידתו בביצימ.
ג .התירה המתגלה אצל חכמי ישראל לדורותיהמ בינ הוראותיהמ הישירות באמות לבינ
הוראותיהמ הישירות בשעורי נפח )תירה שהיא מנ התמ תולדה של עיפ ב' ,אמ כי
להלכה עצמ היותה הוראת חכמי ישראל לדורתיהמ ,תופת משקל ,וכמו שהתבאר(.
ד .דברי הראב"נ שביקש ליישב את התירה בשיעור הרביעית בינ הבבלי לירושלמי.
ה .ההוכחה המדעית על פי חקר החקלאות העתיקה ,שהשיעור של בית אה שהוא
חמישימ על חמישימ אמה ,ובו זורעימ אה ,מתקיימ רק אמ מניחימ ששיעורי הנפח
קטנימ ושיעורי האמה גדולימ.
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הימ של שלמה ושיעור האמה
אחרי התגלית של רבי יעקב גרשונ ווי שליט"א ,כבר נוצרה היכולת להביא את הדברימ
לפני חכמימ שונימ ,והיו שהפצירו בי לכתוב את הדברימ בצורה מודרת ,אכ עד כה נמנעתי
מזה ,מפני שהיה ברור שהדבר יצריכ כתיבת פר שלמ ,שבו תהיה נגיעה בדברי כל המחברימ
שנקטו בשיעור אמה ואצבע גדולימ ,ובשיעורי רביעית וביצה קטנימ .וגמ בחינה מחודשת
של הוגיות הנוגעות לשיעור המקווה ועוד ועוד.
ואולמ השתא הכא )תש"פ( ,לפני פח מצאתי בתיבת המכתבימ שלי פר בשמ" :אמה
של קודש" )"מהדורה ראשונית"( אותו כתב הרב אלקנה ליאור שליט"א ,שהגיע מדעתו
למקנה שאת שיעור אמת המקווה יש לשער על פי אמה בת חמישה טפחימ .וכי זו הדרכ
היחידה ליישב את "התירה הבלתי פתורה בשיעורי התורה" בינ שיעור הנפח לשיעור
מידות האורכ .וכפי שכתב בצדק בתחילת פרו ,בחינה של הדברימ מראה כי כל אחד מנ
המצדדימ באחת משתי השיטות ,נאלצ לומר דברימ דחוקימ בנוגע למידה השנייה שאותה
הוא דוחה .כלומר ההולכימ אחר החזו"א נאלצימ לומר שהביצימ בעבר היו גדולות יותר,
וניתנ להוכיח את הדוחק שבדבר; וההולכימ בשיטת הגר"ח נאה וממשיכיו נאלצימ לומר
שהאגודל של אדמ בינוני הוא שני "מ ואפ פחות מזה ,וזה גמ כנ דבר שקשה להכימ
איתו) .מובנ שהרב אלקנה ליאור שליט"א גמ הכיר את דברי הראב"נ והתמכ עליהמ ,וככ
בנקודת המוצא שלו ,לא הוצרכ ליצור יש מאינ ,נגד "כל הראשונימ"(.
החלק השני של פרו מבו על מידת הר הבית ,שממנה ניתנ להוכיח את שיעור
האמה הגדול )ובעת שעק בכתיבת חלק זה ,היה לי איתו קשר בנוגע לפרטימ שונימ( .את
חלקו הראשונ הקדיש להצגת עצמ התירה בינ המידות העולות ממדידות שונות ,והקושי
ביישוב התירה שנאמר על פי השיטות השונות ,וגמ האריכ בו הרבה בשאלת הדרכ לבירור
שיעור אמת מקווה) .לחלקו הראשונ של פרו לא היה לי קשר ,ולמעשה לא שוחחתי איתו
כלל על יישוב התירה בינ המדידות השונות ,ולדרכי בעניינ הימ של שלמה(.
אינני אומר שאני בהכרח מכימ עמ כל וגיה שבירר הוא על פי דרכו )והאמת אגידה
שגמ לא היה לי לעת עתה פנאי לשוב ולעיינ בפרטימ השונימ( .אכ עצמ העובדה שהחל
בירור מעמיק של הוגיות בהתאמ להנחה ששיעור האמה הוא השיעור הגדול ושיעורי
הנפח המ השיעורימ הקטנימ וכי את שיעור המקווה יש למדוד באמות בנות חמישה טפחימ,
הוא אכנ פתח לבירורימ רבימ שעד עתה לא נעשו ,ואני קורא בזה ללומדימ בבתי המדרשות
השונימ לשאת ולתת בדברימ וככ לקיימ את הוראות חכמי ישראל לדורותיהמ ,ולהאירמ
באור חדש ,בהתאמה עמ המציאות הנמדדת ,להגדיל תורה ולהאדירה.
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שיעור האמה בהתאמה למ ורת ולממצאימ בהר הבית
א .פתרונ 'חידת השיעורימ' ומציאת גודל האמה
ב .אמת הר הבית אינה גדולה מ" 56-מ
ג .כותל העזרה במזרח מצוינ על ידי כותל הרמה
ד .שיא גובה אבנ השתייה ומקומה ביח לפרוכת
ה .עובי כותלי העזרה
ו .התאמת הממצאימ לאמה בת " 51.72מ
ז .יכומ
נ פח א – תצלומי י ודות כותל הרמה המזרחי
נ פח ב – שרטוטי פ גת אבנ השתייה

במאמר זה מוצגימ פרטימ רבימ של חשבונות ומועלות השערות שלא כולנ הכרחיות ,אכ
העיקר הוא התמונה הכללית שמעידה על התאמה מופלאה בינ המורת לכל הממצאימ
שבימינו .הנקודה המרכזית שמתבררת היא שגודל האמה העולה ממקורות הלכתיימ רבימ,
מביא לשרטט את מבנה המקדש בצורה שמתאימה להפליא לכל הממצאימ הארכיאולוגיימ
הידועימ לנו ,יחד עמ אימות המורת שציינ הרדב"ז על מקומה של אבנ השתייה תחת
כיפת הלע ,כשכותלי הכיפה ממוקמימ במקוממ המדויק לציונ מקומ ההיכל ,וכנ הממצאימ
מאמתימ את המורת על הכותל המערבי כשריד חומת הר הבית המקודש.

א .פתרונ 'חידת השיעורימ' ומציאת גודל האמה
חשיבות הלכתית עצומה היא לברר כיצד ליישמ את מידות האורכ ומידות הנפח במידות
של ימינו ,אכ יש בעניינ זה חידה שלא נפתרה ,כשבאימ להשוות בינ מידות האורכ האמורות
בתורה )אמה ,אצבע וכו'( ובינ מידות הנפח )כור ,איפה ,אה וכו'(.
אנו מוצאימ בהלכה השוואה כזו בהלכות מקווה ,ששיעורו נמר לנו בשתי צורות:
במידות אורכ ובמידות נפח .כתוב בתורה )ויקרא טו ,טז( "ורחצ במימ את כל בשרו" ,ודרשו
חכמימ )פרא מצורע פרשה ג פ"ו(" :מימ שכל בשרו עולה להמ ,וכמה הנ :אמה על אמה
ברומ שלוש אמות .נמצאת אתה אומר שיעור המקווה ארבעימ אה" .כלומר :שיעור
ארבעימ אה זהה לשיעור ג' אמות מעוקבות .מעתה אמ נדע מה שיעור אה נוכל לדעת
מה שיעור האמה.
בגמרא )עירובינ פג ע"א( נאמר שבאה יש  144ביצימ .בימי רב הילאי גאונ )מובא
בתשובת רב שרירא ,אוצה"ג ביצה עמ'  (1שיערו את משקלה של הביצה ,ומצאו שהיא
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כמשקל  16.6דרהמ ,במידות ימינו  49.5גרמ 1,שהמ כ 47.5-מ"ק מימ .יוצא משיעור זה
שמקווה שיש בו  5760ביצימ מכיל  273.6ליטר .גמ הרמב"מ קבע בכמה מקומות ששיעור
ביצה ומחצה )רביעית הלוג לשיטתו( הוא משקל  27דרהמ של מימ ,וחכמי זמננו )ראה
הערה  (1היקו שכוונת הרמב"מ לדרהמ בנ  2.83גרמ ,והוא בדיוק כשיעור הגאונימ .בקירוב
לזה פוקי אשכנז הידועימ היו משערימ שביצה היא  46מ"ק 2,ובימינו שיעור ביצה
3
אורגנית ממוצעת כ 52-מ"ק.
מכיוונ ששיעור מקווה נמר לנו גמ במידות אורכ ,נוכל לחשבנ בהתאמה ,וכדי להקל
על החישוב נחשב לפי ביצה של  50מ"ק שלפיה מקווה הוא  299500מ"ק .במקווה יש
 3אמות מעוקבות .כל אמה שאמרו במידות חכמימ היא של ששה טפחימ )עירובינ ג ע"ב(
ובכל טפח יש ארבע גודלינ )מנחות מא ע"ב( ,נמצא שאמה מעוקבת היא קובייה שכל אחת
מצלעותיה אורכה  24אגודלימ ) 13,824אגודלימ מעוקבימ( ,ושיעור מקווה הוא 41720
אגודלימ מעוקבימ .לפי זה היח בינ האגודל המעוקב למ"ק הוא כ,(41720:299500) 1:7-
כלומר אגודל מעוקב הוא קובייה של  7מ"ק ,שכל אחת מצלעותיה כ" 1.9-מ – שזו
מידת האגודל )בשיעור מדויק ביצה של הגאונימ מביאה לאגודל .(1.88
כאנ אנו מגיעימ ל'חידת השיעורימ' ,כי במציאות נראה שאגודל ממוצע בוודאי רחב
יותר מ) 1.9-האגודל נמדד באמצעו במקומ הרחב בלי כל לחצ( .ואכנ התשב"צ )ח"ג י'
לג( הבחינ בככ ששיעור הביצימ יותר קטנ מהשיעור הנמדד לפי אגודל במציאות ,ולכנ כתב
שלחומרה יש לשער מקווה על פי האגודל במציאות .גמ הב"י באבקת-רוכל )י' נג(,
והמבי"ט )ח"א י' קמג( דנו במקווה שהכיל ארבעימ אה על פי מידות הנפח )שחושבו
על פי משקל רביעית המימ בדרהמ ,כפי שכתב הרמב"מ( ,אכ לפי מידות האורכ באגודלימ
היה חר ,והיקו שיש ללכת לפי השיעור העולה ממידת האגודל .ונראה שאכנ בפועל
במשכ הדורות המנהג במידות האורכ לא תאמ למנהג במידות הנפח ,כפי שהעיר בזה גמ
הגר"ח נאה )שיעורי ציונ י' יז ,(2ולמעשה הלכו לחומרה ,אכ החידה נשארה בלתי פתורה4.
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חכמי זמננו )הרב יעקב ג' ויי ב'מדות ומשקלות של תורה' עמ' פט; הרב חיימ פ' בניש ,ב'מדות
ושיעורי תורה' עמ' צא; הרב הדר י' מרגולינ ב'הידורי המידות'( הכימו שלפי ממצאי המטבעות
והמשקלות הקדומימ מימיו של רב הילאי עולה שדרהמ במקומו היה  2.97גרמ ,ונמצא שלדעתו
משקל הביצה  49.5גרמ .המשקל הגולי של ביצה הוא  ,1.06לכנ נפח ביצה כזו הוא  47.5מ"ק.
מהרי"ו ,אביו של השל"ה ,תופות יומ טוב ,מהרי"כ ,הט"ז ,הש"כ והמג"א כולמ כתבו מידת נפח
לחלה שממנה עולה שביצה היא  46מ"ק )מדות ושיעורי תורה עמ' רכ(.
בשנת תש"ט נפח ביצה ממוצעת בא"י היה  52מ"ק )תחומינ טז עמ'  .(433הרב שמואל טל )טל
חיימ פח יג( כתב שמצא שגמ בימינו ביצימ אורגניות המ בערכ  53מ"ק.
עמד על זה גמ ידידי הרב עזריה אריאל במעלינ בקודש גיליונ לח עמ'  .47והוא כתב פתרונ אחר
)שכתב גמ הרב אלקנה ליאור בפרו 'אמה של קודש'( שכיונ שהירושלמי בפחימ אומר מידת
אצבעות לרביעית שהיא שליש פחות מהבבלי אינ כאנ תירה ,ומדבריו עולה שהמקווה אינו ג' אמות

שיעור האמה בהתאמה למ ורת ולממצאימ בהר הבית
הרב עמנואל חי ריקי הי"ד כתב קונטר בשמ 'מי נידה' ובו חידש פתרונ לחידה זו
המיוד על דברי ר' אלעזר הקליר .פתרונ זה הורחב והובר במאמר של הרב טפנקי
)גליונ האוצר  ,(19ושמ )בגליונות  (23–21הארכתי בביו שיטתו .יוד העניינ הוא
תופתא מפורשת במכת כלימ )ב"מ פי"א( הקובעת שכשמ שיש אה של ו' קבינ שהיא
את היבש ,ככ יש "אה מחזקת ט' קבינ" .ונראה שהיא את הלח הגדולה מאת היבש
בשליש ,מכיוונ שגרגרימ יבשימ אפשר לגדוש ולהויפ שליש מעבר לתכולת הכלי ,נמצא
שכאשר רוצימ למדוד את אותה הכמות ,כולל הגודש ,בנוזלימ ,צריכ לעשות זאת בכלי
שנפחו גדול בשליש .וכ"כ להדיא ר"א הקליר בילוק לפרשת שקלימ .אמנמ הגאונימ
והראשונימ )בה"ג ,רש"י רמב"מ( השוו בינ את יבש לאת לח ,אכ כאמור בתופתא כתוב
הבדל זה במפורש ,והמעיינ יראה שההבדל בינ את הלח לאת יבש עולה גמ מפשטות
המשניות )כלימ פרק טו משנה א ועוד( "ארבעימ אה בלח שהמ כורימ ביבש" ,והוא
מתבאר בוגיות בבבלי ובירושלמי בכמה מקומות .לפי זה יש לחשב את נפח המקווה
בהגדלה של שליש ממה שחישבו הראשונימ .מפר הביצימ באת הלח אינו  144אלא ,216
ולפי ביצה  48מ"ק במקווה של  40אה יש  8640ביצימ 414 ,ליטר .אגודל התואמ לנפח
של  414ליטר הוא " 2.155מ ,ולכנ אמה היא " 51.72מ.
מידה זו תואמת למציאות בטפחימ )אגרופ הנמדד מעצמ לעצמ( ולעובי האגודל במקומ
הרחב גמ בימינו ,וכנ נמצא קנה מידה עתיק בארצ ישראל ,של חמש אמות באורכ " 259מ
המוכיח שנהגו ככ )ראה נפחימ למלחמות היהודימ עמ'  (641וכנ הדבר מתאימ ל1200-
האמות הכתובות בנקבת השילוח שהנ אמות של חול )ה' טפחימ(.
ראיה נופת .במשנה מכת כלימ פרק יז ,יא למדנו "מדות הלח והיבש שיעורנ
באיטלקי" ,ואכנ מוצאימ אצל היוונימ והרומאימ שבמידות הגדולות יש מידות ללח ומידות
נפרדות ליבש ,וכמו שאת לח גדולה בשליש מאת יבש וכנ כל כפולותיה ,ככ אצלמ מידות

של ו' טפחימ מעוקבות ,אלא ג' אמות של ה' טפחימ ,ואמ נרצה להתאימו לבבלי נוכל לומר כפי
שכתב הראב"נ שהאצבע שאליה התייח רב חדא בגמרא בבלי היא אצבע "זוטרתי" הנמדדת בראשו
האגודל או בזרת והיא קטנה מהאגודל בששית .הקושי בתירוצ זה הוא ,שלפי זה מקווה הוא רק 2
אמות מעוקבות של ששה טפחימ ,וזה ותר לברייתא הידועה בתורת כהנימ שהמקווה הוא ג' אמות
מעוקבות ,ואינ לומר שאלו אמות של ה' טפחימ כי המשנה בכלימ אומרת כלל שכל אמות חכמימ
הנ של ששה טפחימ ,וככ מבואר גמ בירושלמי עירובינ א ,ה שהמקווה הוא ג' אמות מעוקבות שבהמ
מודדימ כל דבר )ועל כרחכ ההבר לירושלמי בפחימ שאומר מידת אצבעות קטנה יותר בשליש
היא שכיונ שקשה למדוד חפצ מעוגל ,היו מכניימ חפצ ריבועי לכו ויודעימ שכשהיא מקיפה חפצ
בשיעור זה יש בה רביעית ,ככ כתבו בתופות על פי לשונ הקליר( .כמו כנ כנ קשה להעמיד את רב
חדא באצבע משונה שלא כמו כל מידות חכמימ שהרי הוא אמר תמ "אצבע" ,ולא יתכנ שר"ח
יטעה אותנו בלשונו וידבר על אצבעות משונות כאשר הוא בא ללמדנו את ההלכה למעשה איכ נמדוד
רביעית באצבעות.
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הלח גדולות בשליש ממידות יבש .עובדה זו מהווה קושי לכל מי שאינו אוחז בשיטת הקליר
וובר שאה של הלח שווה לאת יבש ,שאמ כנ איכ משווימ חז"ל את המידות שלנו
לשלהמ כאשר אצלמ יש הבדל יח ברור של יתרונ שליש במידות לח ביח ליבש ,ואצלנו
הנ אותנ מידות .היו כמה תקנימ למידות אלו ,ולפי התקנ הגדול שהכי ביר שאליו התכוונו
חז"ל )בתחילת התפשטות הרפובליקה הרומאית ,בימי החשמונאימ( יש התאמה נפלאה
למידות שאמרנו .יש אצלמ מידה ששימשה גמ ללח וגמ ליבש המקבילה לביצה )'קיאטו'
–  48מ"ק( .מידת היוד שלהמ קוטילה היא רובע הקב שלנו ) 288מ"ק( .ומידות היבש
הגדולות יותר הנ :חצי קב ,קב ,וכפולות של קב ואה שלנו ,שבכולמ מידת לח גדולה
בשליש .5המידה הכי קטנה ללח נקראת 'לוגילה' ) 12מ"ק( מקבילה למידה הכי קטנה שלנו
 מידת ה'משורה' ,שהיא החלק הכי קטנ של הלוג  1/36 -לוג )בבא בתרא פט ע"ב( ,וכנכל מידות הלח אצלמ הנ כפולות של  4לוג  -שלישית ההינ )'המיכוו'(6 .
שיעור זה מתאימ גמ לשיעור ה'מנה' ,שהוא שמ של משקל יווני שהשתמשו בו גמ
הרומאימ והוא שוה ל'ליטרא' היונית כמובא בגמרא בכורות )נ ע"א( .מנה ליטרה זה כידוע
היומ היה  432גרמ ,ולפי מורת הגאונימ )פירוש המיוח לרב האי גאונ על טהרות
בהקדמה ,ורש"י עירובינ כט ע"א( זה בדיוק המשקל של לוג מימ ,והוא בדיוק כפי שיוצא
לפי החשבונ הנ"ל ,וכנ הדבר מתאימ לעוד דברימ רבימ ,ואכמ"ל7.

ב .אמת הר הבית אינה גדולה מ" 56-מ
המשנה )מידות פרק ב משנה ג( אומרת "כל הפתחימ והשערימ שהיו שמ גובהנ עשרימ
אמה ורחבנ עשר אמות" .על יוד משנה זו קבע הרב קורנ את גודל האמה שבה השתמש
לשרטוטיו בהר הבית ,כי וורנ כתב שרוחב שער ברקלי הוא  5.74מטר .אכ לענ"ד מרוחב
השערימ לא נוכל לדעת דבר ,כי כבר הזכרנו )במעלינ בקודש לח עמ'  (47את דברי הרא"ש
)על המשנה מידות א ,ג( שמידותיו של שער קיפונו איננ תואמות ל 20-על  10וכבר
מתחילה "קטנ היה" ,וחזיננ שלא היה לו קושי לומר שבמערב מידות השער איננ  20על ,10
כי אינו משערי המקדש עצמו .למעשה יש במערב  3שערימ שלא ברור מי מהמ הוא שער
קיפונו )יתכנ שהמשנה לא מנתה אלא שער אחד מכיונ שהאחרימ המ שערי מחילות ,או
.5
.6

.7
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מידת ארבע אימ של יבש ) 27.7ליטר( היא הנקראת אצלמ קוואדראנטאלו )שפירושו ארבע
ראנטל .ראנטל הוא כנראה כינוי לאה(.
יש תקנ קטנ יותר שנקבע יותר מאוחר בימי הקירות הרומית ,והוא תואמ למידות הנפח של חכמי
אשכנז .מידות הנפח האלו מובאימ בתולדות מלחמת היהודימ ברומאימ )אולמנ עמ'  ,(642ובמאמר
של פרופור גרינפלד )המעינ כח עמ'  ,(65ובויקיפידיה בערכ 'יחידות מידה לא תקניות' )המ כתבו
לפי התקנ של הקירות הרומית ,לפיו קיאטו  -ביצה =  45.6מ"ק( ,וקיבלתי עוד מידע בזה מידידי
הרב בנ ציונ יצחקי על פי עיוניו בכמה אתרימ באנגלית.
בעז"ה עתיד להתפרמ מאמר נופ על כל זה בתוכ פר שכתבתי " -שו"ת פודה אירימ".

שיעור האמה בהתאמה למ ורת ולממצאימ בהר הבית
משומ ששימשו רק למקרימ מיוחדימ( .שער השלשלת מורכב משני שערימ שבשניהמ אינ
המידות תואמות למשנה .בשער וורנ ושער ברקלי יש דברימ שעשויימ להתאימ למידה של
עשר אמות ,כי המבנה החיצוני של שער ברקלי הוא בערכ  5.60מטר ,והמחילה הנמשכת
משער וורנ היא  5.5מטר ,אכ בופו של דבר המ אינמ מעידימ על רוחב עשר אמות של 55
"מ ומעלה כי לשער ברקלי יש מזוזות שמקטינות את השער ל ,5.1-ובשער וורנ בית
8
השער הוא רק ברוחב  4.60מטר.
למעשה שיעור האמה " 57.4מ בלתי אפשרי ,כי לפי המפה שהציג הרב קורנ עולה
שהמרחק בינ כותל הר הבית המזרחי והמערבי ,כשמודדימ משער ברקלי למזרח הוא פחות
מ 280-מטר ,ודרומה משמ המידה עוד מתקצרת .מכיוונ שרוחב ההר על פי המשנה הוא
לכל הפחות חמש מאות אמה ,נמצא שהאמה אינה יכולה להיות יתרה על " 56מ .הדרכ
היחידה לישב זאת עמ אמה של  57.4היא לומר שמיבה כלשהיא הותר לצמצמ את מידת
הר הבית ולבנות במקומ זה את הכתלימ במרחק שהוא פחות משיעור החמש מאות האמה
המוזכר במשנה ,אכ היבה שהרב קורנ כתב בזה לענ"ד היא דוחק גדול9.

.8

.9

הרב קורנ בפרו ועשו לי מקדש )עמ'  (140בי את השיעור  57.4על מידת רוחב שער ברקלי לפי
הלוח של וורנ שהיא " 5.74 -מ ,ולגבי הגובה כתב במאמרו בקובצ 'אוריתא' )יד עמ' קפו( שאפשר
שהשער צומצמ בגובהו כשנבנה הרחוב ,וגבהו האמיתי תואמ למידה של  20אמה .אכ כבר ציינ
ב'מדות ומשקלות של תורה' פרק קטז שבפרו כתב וורנ מידה אחרת ) .(5.69בפר חצרות בית ה'
)עמ'  (65הביא שהמהנד קוזניצ מדד ומצא שרוחב השער הוא  ,5.55אכ יש בפנימ גמ מזוזה לשער,
ומיכלונ מביא חוקרימ שלפי השרטוט שלהמ עולה שממזוזה למזוזה היה רוחב של  .5.10בשער
וורנ ,לפי וורנ המחילה הנמשכת ממנו פנימה היא ברוחב  5.5מטר ובגובה  10.7מטר .בפר "אמה
של קודש" עמ'  212של הרב אלקנה ליאור )יצא בהפצה פנימית( ניה לב את המידות של האמה
על פי זה ,אכ גמ כאנ לא ברור מה בדיוק היה גודל השער )הגובה אינו בדיוק פי שנימ מהרוחב,
ומבחוצ הרוחב הוא רק  ,4.60והגובה .(7.2
לענ"ד יתכנ שלגבי שערי הר הבית במערב מלכתחילה לא נאמר לעשותמ בשיעור מצומצמ ,כדי
להבדיל את חשיבותמ משערי המקדש עצמו .ואפ שהגמרא מתייחת למידות שער המזרח  20אמה
כמידה מדוקדקת ,אולי הוא דוקא במזרח שכנ שמ יש לשער חשיבות יתרה .לשיטתי ,במזרח השיעור
היה מדוקדק גמ באורכ החומה )מידה מדוקדקת של  500אמה(.
הרב קורנ )ועשו לי מקדש עמ'  (137משרטט את החמש מאות אמה בריבוע המקיפ עיגול שקוטרו
 287מטר ) 500אמה של  ,(57.4וכתב שלפי זה לא קשה על שיטתו מהתחומ הטופוגרפי כי גמ אמ
הגבעה המערבית חודרת לתוככי הר הבית מדרומ לשער ברקלי יתכנ שדי בככ שיש  500אמה של
ההר בתוכ המעגל ,והריבוע שמרבע אותו לא חייב להיות כולו בתחומ הטופוגרפי .והמעיינ יראה
שהגבולות של השרטוט שלו יוצאות בכמה מקומות מתחומי המתחמ או עוברימ על הכתלימ ,וכנראה
אזיל לשיטתו בחצרות בית ה' )עמ'  (65שכשחז"ל אומרימ שטח ריבועי הוא אינו צריכ להיות מדויק.
אכ לענ"ד רחוק הוא לומר שכוונת חז"ל בת"ק על ת"ק אמה לריבוע שמקיפ עיגול שקוטרו  500אמה,
וגמ נראה שה 500-על  500חייבימ להיות כולמ הר טופוגרפי אחד .דקדוק במידת השערימ במקומ
שבו לא מדקדקימ במידת ה 500-אמה הוא בבחינת יציבא בארעא ,וגיורא בשמי שמיא .וכל זה בנופ
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ג .כותל העזרה במזרח מצוינ על ידי כותל הרמה
חכמי ירושלימ בזמנ הגאונימ )אגרות א"י עמ'  (51כתבו לגולה מכתב שנועד להראות את
החשיבות של יושבי ירושלימ שזוכימ להתפלל בשערי המקדש ,ובתוכ דבריהמ כתבו יפור
היטורי ,וז"ל:

היו עמהם אנשים מבני ישראל ,הראו להם מקום המקדש ,וישבו עמהם מאז ועד
היום .והתנו עליהם תנאים כי הם יכבדו את בית המקדש מכל גיאול ,ויתפללו
על שעריו ולא יהיה ממחה על ידיהם ,וקנו הר הזיתים אשר עמדה השכינה עליו.
המכתב נועד להראות שבזכות יושבי ירושלימ מקומ המקדש נשמר בזכרונ האומה וגמ
נשאר נקי מכל גיאול .אי אפשר לפרש שכונתמ רק שהיהודימ גילו לישמעאלימ שמקומ
המקדש הוא בתוכ המתחמ כולו ,כי זה כמו לומר שהיהודימ גילו לישמעאלימ שירושלימ
היא ירושלימ ,מתבר שאמ היוד שהמקדש היה במתחמ הר הבית לא היה ברור מאליו
לכולמ ,המולמימ בכלל לא היו מבקשימ מהיהודימ לגלות להמ דברימ בתוכ המתחמ ,ולא
היו מיחימ חשיבות מיוחדת לאבנ .לכנ נראה שכוונתמ שהמ גילו לישמעלימ היכנ בדיוק
היה המקדש .משמע שהודיעו לנו שהיהודימ העבירו את המידע על מקומ המקדש כי
כוונתמ להבהיר מנינ המ יודעימ את מקומ ההיכל במדויק ,וביארו שהוא על פי מורת
שהיהודימ הראו לישמעאלימ את מקומ המקדש ,כלומר שהוא מצוינ על ידי המבנימ שעליו
כי רצו שיישמר וייזכר מקומ המקדש ,והגויימ התחייבו לכבד אותו ,ואיפשרו ליהודימ
להתפלל על שעריו.
יש להוכיח שכוונת חכמי ירושלימ היא כפי שפירשתי לפי מה שרואימ בפרימ
אחריהמ )הכו"פ והרדב"ז( ,מהמ משמע שהיה ידוע אצל כל יהודי שמקומ המקדש מצוינ
על ידי מבנה הכיפה ,ועל כנ היו קוראימ לכיפה מקדש ולרמה עזרה .על יוד מורת זו
קובע הכפתור-ופרח )פ"ו( הלכה למעשה היומ שאנו יודעימ "גדר וגבול מקומ האור
וחייב ,והוא קל"ה על שכ"ב" .פשוט שאינ כל אפשרות לשער היכנ הקל"ה על שכ"ב ,כפי
שהוא אומר לנו לעשות ,אמ לא על פי מה שהיה ידוע בודאות לכולמ שהכיפה והרמה
מציינימ את מקומ ההיכל והעזרה ,ומשמע שזה היה נתונ כ"כ מפורמ וידוע עד שהכפתור
ופרח לא ראה צורכ להזכירו 10.גמ הרדב"ז בתשובתו )ב ,תרצ"א( מבינ שהכיפה והרמה נבנו
על פי דברי יהודימ שגילו לערבימ את מקומ המקדש כדי לשמר את קדושת מקומ המקדש,
שהרי הרדב"ז קובע להדיא שהכיפה מציינת ממש את גבולות ההיכל ,הוא רק חשש שאולי
מה שמצוינ הוא החלק הצר של המקדש ,ולכנ אמר למדוד מהכותל הצפוני של המתומנ 40
לקושי הגדול שלפי אמה של " 57.4מ יוצא שעזרת נשימ מגיעה עד לתוכ הטיו המזרחי ,ולכנ לא
די לומר שאינ המידות מדויקות אלא שלפי זה צ"ל שהיא בכלל טרפז שאחת מצלעותיו קצרה הרבה
מקל"ה אמה ,והדוחק מובנ.
 .10ראה מה שכתבתי בזה במעלינ בקדש לח עמ' .47
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אמה .ולכאורה המבנה אינו כצורת המקדש ,וא"כ אינ נמדוד ממנה במדויק? לכנ נראה
כוונתו שלפי המורת ידוע שהיא תוחמת בגבוליה את הגבולות במדויק ,ולכנ כשנציב קו
בכיוונ רוחות העולמ על הכיפה נוכל למדוד ממנו .היומ אנו יודעימ שאכנ הכיפה משמרת
את מקומ ההיכל לא רק בגלל שהיא מדגישה את אבנ השתייה שבמרכזה ,אלא שגמ תחומה
דומה לתחומ ההיכל ,אכ אמ נבוא לדקדק בזה )כפי שמוכח מהרדב"ז שמדובר בשיעור
מדוקדק מאוד( יש בזה שאלה ,שכנ התחומ המדויק של הכפה הוא  50מטר מצפונ לדרומ
על פי תצלומ אויר ,וריצמונד מדד  50.3מטר ממזרח למערב ,ואמ כנ זה לא במדויק מאה
אמה של " 51.7מ .אכ נראה שלפי דברי הרדב"ז מה שצריכ לחשב הוא 'ההיטל' ,כלומר יש
למתוח קו ישר כרוחות העולמ ככיוונו של בית המקדש בקצה הצפוני ביותר של המתומנ
מצד אחד ובקצה הדרומי ביותר שלו מצד שני ,ולמוד את המרחק בינהמ .מבנה המתומנ
מצופה בשיש שיש בו בליטות בערכ של " 50–40מ ,וכנראה נבנו רק בתקופה צלאח
אדינ ,11ולכנ אינ להתחשב בהמ .לפי מפת צילומ אויר המרווח בינ צפונ לדרומ כשמודדימ
כולל הציפוי הזה הוא  52.63מטר ,ולכנ בלא צפוי האבנ המידה יוצאת מדוקדקת מאוד ,לפי
אמה של " 51.7מ.12
אכ לפי המורת הזו גמ הרמה אמורה לציינ את מקומ העזרה .במעלינ בקדש לט עמ'
 57הראיתי שבגלל מורת זו הרדב"ז בר בתחילה שכותל הרמה הדרומי עומד במקומ
כותל העזרה ,והכותל המערבי שלה הוא בערכ מקומ העזרה ,ורק בצפונ אמר "היא משוכה
לצד צפונ" ,אכ לבופ היק הרדב"ז שגמ במערב ובדרומ כותלי הרמה אינמ מציינימ את
כותלי העזרה .ומעתה לפי מקנתו יש לשאול ,איזה חלק מכותלי הרמה מציינ את מקומ
העזרה במדויק?
כמובנ שדבריו מובילימ למקנה שמה שמציינ את מקומ העזרה הוא הכותל המזרחי
שנמצא במרחק ובזווית הכי מתאימה למקומ ההיכל 13.אלא שעדיינ צריכ לברר את מידת
דיוק הזווית .נראה שיש רגלימ למורת שגמ זוויות הרמה והכיפה חושבו בדייקנות על פי
יהודימ .בכותל הדרומי של הרמה )וגמ בכותל הדרומי של הכיפה( יש פלא .בהגיונ הייינו
מצפימ שהוא יבנה כניצב לכותל המערבי הקרוב אליו ,אכ הוא נבנה בטיה מועטת
 .11בויקפדיה ערכ כיפת הלע כתוב שצאלח אדינ הוא שציפה את המבנה בשיש.
 .12בציר מזרח מערב המבנה גדול מציר צפונ-דרומ ב" 40–30-מ ,הוא אינו מתחמ במדויק את התחומ.
אמ היו בונימ את הכפה שני מטר וחצי יותר מזרחה התיחומ היה יותר מדויק .אולי השינוי הזה
נעשה בגלל שאמ היו עושימ ככ היה קו מרכז הכיפה עובר במקומ בו האבנ נמוכה יותר ,והערבימ
חתכו מקומ לתפילה בדרומ מערב האבנ שמכוונ במדוייק למרכז הכיפה ,והקיפו את האבנ בעיגול.
אמ היו מזיזימ את המבנה מזרחה ,לא היה הדבר מתאימ למה שעשו.
 .13מתבר שהציונ דוקא במזרח של העזרה הוא משומ שבגלל ששער המזרח כולא את השמש נקבע
העניינ שהבית צריכ להיות מכוונ לרוחות העולמ .וראה גמ מה שכתבתי במעלינ בקודש לט עמ' 49
שדווקא במזרח יש הקפדה על מידת חמש מאות אמה בכותלי הר הבית.
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התואמת במדויק את האופנ בו ניצבת החומה הדרומית של המתחמ אל החומה המערבית
של המתחמ ,ולכנ יש רגלימ לדבר שזה נעשה כדי לשמר את הזיקה בינ הכיפה והרמה
לחומות הר הבית 14.גמ בצפונ ובמערב הזווית כמעט תואמת לחומות הר הבית ,אכ כותל
הרמה המזרחי שונה ,הוא נוטה בחלקו הצפוני מערבה מרוחות העולמ בזווית של 1.23
מעלות 15,וצריכ להבינ מדוע נעשתה טייה בזווית המזרח .לכאורה מה שהיו צריכימ לעשות
הוא לבנותו מקביל לכותל המזרחי של המתחמ כמו שאר הכתלימ ,או ממש בהתאמ לשרידי
כותל העזרה שבמזרח שהיה מכוונ כרוחות העולמ?
נראה לי שהדבר יובנ אחרי שנתבוננ מה יודעימ היומ מחפירות שנעשו במוכ לכותל
הרמה ,האמ הנ מאששות את ההנחה שהוא בנוי על יודות כותל העזרה?
חפירה אחת נעשתה בפינה הדרומית של המדרגות .במאמר של צחי דבירה )יצחק צוויג
'חידושימ בחקר ירושלימ' יד' ,מידע חדש מחפירות בהר הבית במאה השנימ האחרונות'.
ויש גירה מתוקנת שהופצה באינטרנט ,ושמ הוא בעמ'  (8ציינ שבשנת תש"ז ,במגרת
שיפוצ המדרגות המזרחיות התגלה קמרונ חביתי מתחת למדרגות .החוקר "נ ג'ונ שחפר
שמ דיווח על כל מה שראה ,הוא גילה בתחתית הקימרונ ,בעומק של  3.40מטר )הגג כנראה
הוא המדרגה הרביעית כלומר מטר מתחת למשטח הרמה( רצפת גיר שעליה ימני אפר,
ומעליה שפכי עפר מאוחרימ מהתקופה המולמית' .רצפת גיר' משמעותה גיר מרוק
ומהודק שמתועד בדרכ כלל לתקופת בית ראשונ 16.לענ"ד כיונ שנמצא על הרצפה אפר,
מתבר שמדובר ברצפת המעלות של עזרת נשימ שעליה בערה האש ששרפה את המקדש17 .
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כל הזוויות הרשומות כאנ הנ על פי דברי ר' דניאל מיכלונ במאמריו באתר 'אמת הארצ' ובמה שכתב
לי .חומות המתחמ הדרומי יוצאות מהכותל המערבי בזווית של  91מעלות ,ומתבר שהנ בנויות
כמו חומות הר הבית הקדומ .מיכלונ בדק את זוויות הכתלימ ,לפי קו ניצב שיצא מזווית אותו
כותל ,ובהתאמ לככ כתב את כל המעלות של המתחמ והמבנימ בכמה המ נוטימ למערב מריבוע של
רוחות העולמ .הכותל הדרומי של המתחמ מחולק לכשעצמו לשלושה חלקימ ,שכל אחד מהמ כ-
 80מטר .החלק המערבי שלו נוטה  10.3מעלות ,החלק המרכזי  10 -מעלות ,והמזרחי –  9.7מעלות.
הכיפה נוטה  9.5מעלות למערב .בדיוק כמו החלק הדרומי מזרחי ,והרמה בדרומ נוטה  10מעלות,
בדיוק כמו החלק המרכזי .לענ"ד התיאומ בינ זווית הרמה והכיפה ,מחזק את ההנחה שהכיפה לא
נבנתה בהתאמ למגד אל-אקצה שבו הנטייה למערב שונה ) 8.7מעלות( ,אלא בהתאמ למתחמ הר
הבית.
דיוק הזווית שמעתי מר' דניאל מיכלונ.
ככ כתב לי צחי דבירה.
אציינ לעוד מקורות על אבנימ באזור העזרות.
מהצילומימ שהוצגו במאמר של צחי דבירה )איור  (15אפשר היה לחשוב שבמפל המדרגה הרביעית
מלמעלה נחשפ לע ,אכ מכללות ממצאי החפירה ברור שגמ בעומק  3.40מגג הקימרונ המ לא הגיעו
ללע .ככל הנראה האבנ היא חלק מהמדרגות ששברו כדי לתקנ .וראה שמ באיור  14תמונה נופת
שבה רואימ את מפגש קיר התמכ מתחת למפל של היומ.

שיעור האמה בהתאמה למ ורת ולממצאימ בהר הבית
ג'ונ גמ חשפ תמכ דרומי של המדרגות ,וצילמ את מפגש קיר התמכ של המדרגות בדרומ
בתחתית כותל הרמה .מדובר בצילומ שבו רואימ מה שיש מתחת לפני הקרקע של היומ כי
מהצד השמאלי של התמונה רואימ את פני הקרקע של היומ )ראה נפח א .(1האבנימ של
שני הכתלימ נראות קטנות ורגילות ,ובני אותו זמנ ..לכנ יש להיק מכאנ שבאזור המדרגות
לא רואימ את כותל העזרה מתחת לרמה.
חפירה שניה נעשתה בצפונ .צחי דבירה מציינ שבשנת תשל"א נחפר בור  30מטר מנ
הפינה הצפונית במוכ לרמה .בפר ועשו לי מקדש )עמ'  (83מציינ הרב קורנ שד"ר ייבינ
ראה בבור הזה אבני כותל הבנוי במקביל לרמה שמשערימ שהמ מזמנ הבית .רוחב הכותל
היה  2מטר ואורכו  5מטר ,והוא מרוחק כ 3-מטר משפת הרמה ,וכותב הרב קורנ
ש"התבוננות בחלק הדרומי של הכותל המזרחי מראה כי הוא עתיק יותר מהחלק הצפוני
ובמקומ זה הוא גמ צמוד ללע הטבעי" ,ולכנ אפשר למתוח מכותל הרמה הדרומי קו מדויק
לפי רוחות העולמ שכאשר נמשיכו מעבר לכותל העזרה בצפונ הוא יפגש עמ הממצא של
ייבינ .כדי להראות את דבריו שרטט הרב קורנ את כותל העזרה באופנ שהוא עומד כולו
מחוצ לרמה ,ועוביו  5אמות )כעובי הכותל שראה ייבינ( ,והראה שהוא נושק לכותל הרמה
מצידו המערבי בפינה הדרומ מזרחית של הרמה ,וככ בצידו הצפוני הוא נמשכ עד מקומ
הכותל שראה ייבינ במרחק  3מטר מהרמה.
אכ לענ"ד דבריו אינמ ברורימ .הוא מתמכ על ההנחה שכותל הרמה בחלק הדרומי
עומד על כותל העזרה בעוד שאמ אנו מותחימ קו מדויק מגופ הכותל הדרומי במקומ
המקביל למקומ העזרה לא מגיעימ לכותל של ייבינ ,שהרי כשבא הרב קורנ לשרטט את
הכותל צייר את כותל העזרה כנושק לכותל הרמה בדרומ רק בפינת הרמה הדרומית ממש.
בשנת תש"ז נחפרה תעלה בעומק " 60מ לצורכ קווי חשמל מכיפת השלשלת לצפונ הרמה,
והמשכה לאורכ כל כותל הרמה דרכ המזרח היה בעומק של  1.20מטר ,במרחק של  15מטר מזרחה
מהרמה .במקומ בו אמורה להיות העזרה שעל הרמה נמצא רק מילוי העפר האפור האופיני לעפר
המתחמ והעיר העתיקה מימי בית שני )ר' גדעונ חרלפ טוענ שראה בחלק הדרומי של החפירה על
הרמה אדמה טרה רוה ,אכ אינו מציינ מיקומ מדויק ,כיונ שהשטח שבו כבר יוצאימ מתחומ העזרה
מתחיל כ 10 -מטר מצפונ לכיפה מתבר שמה שהוא ראה היה מצפונ לזה( .צחי )במאמר הנ"ל עמ'
 (15כתב שהוא בדק את האיזור שבו לשיטתי נמצאת עזרת נשימ והחיל ,ולא נראה שמ אדמה או
לע )רק מדרומ לעזרת נשימ נמצאה אדמה .ככ גמ כתב יובל ברוכ .ר' גדעונ חרל"פ טוענ שראה
בתעלה זו לע קירטוני רכ( ,וגמ לא נראתה רצפת גיר .יתכנ שהרצפה שרדה רק מוכ לרמה ויתכנ
שלא הגיעו אליה ,שכנ לפי החישוב שלי עזרת נשימ צ"ל  1.30מתחת לפני הקרקע של וילונ .ר'
גדעונ חרל"פ טוענ שממצאי תעלת החשמל מוכיחימ שעזרת נשימ כלל לא היתה במקומ בו היא
אמורה להיות לפי מכת מידות ,בגלל שלא נחשפ לע שעליו עמדו כותלי עזרת נשימ ,אכ לענ"ד
פני הלע שעליו הושתתו חומות העזרה באזור זה נמוכימ יותר מהמפל שאליו הגיעו בחפירה זו.
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ממילא יוצא שבכל אורכ המקומ שמקביל לעזרה כותל הרמה אינו עומד על אבני כותל
העזרה!
בנופ לזה ,השערת הרב קורנ שהקיר שראה ייבינ הוא חלק מכותל שנמשכ מכותל
העזרה כלפי צפונ בכיוונ של רוחות העולמ אינה אפשרית ,כי נראה שכיוונו האמיתי הוא
הפוכ .ייבינ לא מדד את הבור ומי ששרטט אותו בדייקנות הוא יוחננ מינצקר .במאמר של
צחי דבירה הנ"ל מובא השרטוט שעשה מינצקר של החתכ הדרומי )שמ איור  (21בו מצוינ
מקומ הלע שעליו ישב הקיר ,וכנ שרטוט של החתכ הצפוני )איור  .(22מהשרטוטימ עולה
שהמרחק בינ הקיר הזה לכותל הרמה במקומ הגלוי בדרומ ,היה גדול יותר מאשר בצפונ
בערכ במטר ) 4מטר בדרומ ו 3-מטר בצפונ( .אמ כנ הכותל הזה אינו מקביל לרמה אלא
הוא נטה בצפונ בשיפוע ניכר מאוד למערב )ולא למזרח כפי שצריכ להיות לפי הרב קורנ(.
ובאשר לקביעה של הרב קורנ שרואימ בצד הדרומי של הכותל המזרחי של הרמה
אבנימ עתיקות שיושבות על הלע הטבעי לא ברור לי על מכ מה נאמרה .מהחפירה של
ג'ונ נראה שהמציאות אינה ככ.
אכ במאמר של צחי דבירה מובאת תמונה של החתכ המערבי של הבור )ראה נפחימ
א ,(2וישנה תמונה דומה גמ בפר של הרב קורנ של הפינה הדרומ מערבית )ועשו לי מקדש
עמ'  .(83רואימ בתמונות שתחת אבני הרמה יש אבנ גדולה שבולטת מעט מהקיר .לא ברור
אמ היא מותתת ביתות הרודיאני ,אכ בכל אופנ נראה שהיא לא הונחה שמ מימי הבית
כי תחתיה יש שלוש שורות של אבנימ קטנות .לכנ נראה שאמ מדובר באבנ קדומה היא
בשימוש משני ,כלומר שנלקחה ממקומ אחר ,ושובצה בבניה )אולי נעקרה מהכותל המוכ
לה(.
הרב פנח אברמוביצ מציג במאמרו )באתר הר הבית(  18תמונה של פינת כותל הרמה
המזרחית צפונית ,ורואימ בה שהאבנימ הקטנות של כותל הרמה יושבות על אבנימ גדולות

 .18המאמר נקרא 'מקומ החומה הצפונית של הר הבית המקודש' ,והוא מראה שמ גמ שריד של אבנ
גדולה המצבצת בתחתית מרכז הכותל הצפוני של הרמה ,ומביא את השערת החוקרימ שגמ בפינה
הצפונ מערבית רואימ במשטח שלפני המדרגות את הפנימ העליונות של אבנימ גדולות שהמ שרידי
הכותל המערבי .המקנה שלו היא שממצאימ אלו מראימ שכותל הר הבית חפפ לרמה בצפונ ובצפונ
מערב .ואינו מובנ שהרי לפי השערתו זו ,הכותל המזרחי של הרמה לא אמור להתחבר לכותל הצפוני
של הר הבית .חיבור כזה ימנע שמ את המעבר .ועוד שא"כ כותל הצפונ של הר הבית אינו מוכ
לחפיר הצפוני ,והכותל המערבי אינו הכותל שלנו והוא בניגוד למורת .לענ"ד אי אפשר לקבוע
תחומינ על יוד מציאת אבנימ גדולות בלבד ,בפרט כאשר אינ בהנ את היתות האופייני לאבנימ
מזמנ הבית ,ואיננו יכולימ לדעת כל אבנ שנמצאת למה היא שימשה .רק בכותל המזרחי של הרמה
כתבתי שיש יותר רגלימ לדבר בגלל היותו שואפ לתיאומ עמ רוחות העולמ ככותל העזרה ,וגמ
נמצאו תחתיו אבנימ מותתות ביתות הרודיאני כפי שנראה להלנ.
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בהרבה ,אכ אינ הבדל משמעותי בגנונ הבנייה של כל האבנימ האלו .ונראה שכולמ מאותה
תקופה.
נמצא שגמ באזור הצפוני כותל הרמה אינו בנוי על יוד מזמנ הבית.
אכ יש לנו גמ חפירה שלישית שככל הנראה היתה במרכז .הרב קורנ מביא בופ פרו
'חצרות בית ה' ' )מהדורת תשל"ט( תמונה שצולמה על ידי מר גאליהו קורפלד שבה נראית
אבנ שנחשפה בזמנ שחפרו תעלה להנחת צינור מימ צמוד לכותל הרמה במזרח בשנת
תשל"ב ,ובאבנ זו אפשר להבחינ ביתות שוליימ האופייני לאבני הר הבית ,והיא נראית
ממש כיוד לכותל הרמה )ראה בנפחימ א .(3לא נראה שתמונה זו היא צילומ מתוכ הבור
הנ"ל שנחפר בשנת תשל"א ,19כי היא אינה דומה לתמונה שצילמ צחי דבירה .מכיוונ
שגאליהו לא ציינ שהיא תמונה מאחת הפינות מתבר שהתמונה מאזור המרכז של הרמה.
מתבר אמ כנ שהאבנ שצילמ היא מאבני הפינה של העזרה ,והיות שדרכ הבנייה הקדומה
שהתחתונ עודפ על העליונ ,לכנ היא בלטה מעט מכותל הרמה.
והנה במבנה הכיפה נראה שמה שבנו על גבולות ההיכל לא נעשה כדי לחוכ את יצירת
היודות ,שכנ המבנה המתומנ של הכיפה אינו תואמ לצורת ההיכל ,אולי אמרו להמ לשנות
את הצורה כדי שלא ייחשב זה כבניינ ההיכל עצמו .20ואולי רצו לרמז על 'הימ של שלמה'
שיש לו מבנה דומה 21.לפי מה שהראיתי גמ כותל הרמה אינו במדויק על יודות כותל

 .19אמ היא משנת תשל"א יתכנ שנחפרה תעלה כזו בהקשר לתכנית בור המימ .עכ"פ צחי כותב במאמרו
שבאותמ שנימ לא היה פיקוח צמוד על העבודות של הוואקפ ,וגמ ציינ שהיתה עבודה של הנחת
צינורות מימ ביב הכיפה גמ בתחילת תשל"ב.
 .20הרב קורנ )ועשו לי מקדש עמ'  (194מביא שיש חוקרימ האומרימ שיש בכיפה גנונ ביזנטי ,וכ"כ
בשמ טוביה שגיב שיש דמיונ למבני מקדש אלליימ בככ שיש מבנה מלבני שהמשכו במבנה עגול או
בעל כמה צלעות .ולכנ נראה גמ לרב קורנ שאל-אקצה וכיפת הלע נבנו על שרידי מקדש קפיטולני.
אכ לפי מה שהראיתי מהמורת של חכמי ירושלימ ,הכו"פ והרדב"ז עולה שכיפת הלע נבנתה על
פי חישובימ של יהודימ שרצו למנ בה את מקומ המקדש .ואכנ במאמר של צחי דבירה מציינ
שממקורות של נועימ נוצריימ עולה שלא היה במתחמ מקדשימ לאלילימ או מבנימ נוצריימ ,ובכל
התיאורימ לא מתארימ בו אלא את חורבות המקדש ופל של פרש .גמ המרחק לאל-אקצה רחוק
מאוד ממה שמקובל במקדשימ אליליימ )המקדש בבעל בק אורכו  90מטר ,וכאנ מדובר ב250-
מטר( .באשר לגנונ הביזנטי צחי מביא חוקרימ שהוכיחו שהאומנימ המולמימ הראשונימ המשיכו
את הגנונ הביזנטי .לענ"ד יותר מתבר שגמ מיקומה של אל-אקצה נקבע על פי היהודימ שרצו
להרחיק את מקומ המגד ככל האפשר ולכנ אמרו להמ לבנותו במקומ שהיהודימ ידעו שאינו כלל
בתחומי הר הבית.
 .21בגמרא עירובינ יד ע"ב אמרו שהימ של שלמה היה ריבוע שעליו עיגול ,וראה 'עינ אליהו' לעירובינ
יד ע"ב ,ו'ארצ החיימ' תהונ בהקדמה ,שבימי קדמ לא נהגו לעשות מבנימ עגולימ בגלל קושי
היתות ,ולכנ נראה שהימ של שלמה היה ריבוע שעליו משושה ,וככ יוצאימ החשבונות שעושה שמ
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העזרה ,ונראה שמצד היהודימ היתה כוונה לכות את כותל העזרה שהיה חשופ .המ רצו
שאבניו ישמרו ככל האפשר בקדושתמ ולא יחללו אותמ ,ויחד עמ זה המקומ יהיה מומנ.
לכנ נראה שכשבנו את הכותל הדרומי של הרמה אמרו לישמעאלימ להויפ בו מטר וחצי
מזרחה ,ככ שכאשר יבנו את משטח הרמה על פני שרידי כותל העזרה עד פינתו הצפונ
מזרחית ,יכוה רוב כותל העזרה ,ורק פינתו הצפונ מזרחית תישאר גלויה ביודות
ובאמצעותה יהיה מומנ היכנ הגיע הגבול.
והנה אורכ העזרה עמ כתליה הוא  150אמה ,שהמ  77.6מטר .חריגה של  1.23מעלות
יוצרת הפרש של  1.67מטר ) .(x 1.23 tan = 1.67 78גמ לפי ההנחה שמקומ הפינה בולט
מעט החוצה ,כדרכ הבנייה הקדומה שהחלק התחתונ בולט ממה שעליו ,מובנ שבזווית כזו
מקומ מרכז העזרה לא אמור עדיינ להראות גלוי ביודות ,ונראה שזו היבה שג'ונ לא
ראה את כותל העזרה מוכ למדרגות.
לפי זה נוכל להבינ גמ מדוע הכתלימ הצפוני והמערבי בנויימ בזווית הנוכחית .לכאורה,
כדי לשמר את הזיקה לחומת המתחמ ראוי היה שיבנו את כותל הצפונ של הרמה כניצב
) 90מעלות( מדויק לכותל המזרח של המתחמ ,ואת כותל המערב של הרמה באותה זווית
של כותל המערב של המתחמ .אכ במציאות המ נוטימ מעלה אחת מערבה ממה שהיה
צפוי .22לענ"ד כל זה נועד לרמז לנו על ככ שכותל המזרח נוטה מעלה אחת מערבה מכותל
העזרה שאותו הוא בא לציינ ,ולפי זה הכל מכוונ להפליא.
גמ אמ לא נקבל את כל פרטי החשבונ .לענ"ד זה ברור שהכוונה בבניית הרמה היתה
כדי לשמר את קדושתה ,ולכנ לא מתבר שכותל העזרה נמצא כולו מחוצ לתחומ הרמה
)כפי שמציירו הרב קורנ( ,שאמ כנ הוא עבר במקומ שאינו נשמר .גמ לא מתבר שכותל
העזרה היה הרבה יותר פנימה מכותל הרמה )השערה שהעלה הרב עזריה אריאל במעלינ
בקודש לח עמ'  ,(62כי לפי זה אינ כותל מהעזרה שמצוינ על פי הרמה ,וזה מנוגד למורת
חכמי ירושלימ ,הכפתור-ופרח והרדב"ז.
והנה ר' אשר גרוברג )בתחומינ טז( כתב שלפי הנחות היוד שהכיפה היא מקומ
קודש-הקודשימ ,וכותל המזרחי של המתחמ הוא כותל הר הבית ,אי אפשר ליישב את

הגמרא לפי הפוקימ שהיקפ עיגול הוא פי שלוש מרוחבו מדויקימ בתכלית .ואפשר לומר שלא רצו
לעשות צורת משושה ממש בגלל שככ היו מבני מקדש אליליימ.
 .22חישבתי את זווית הנטיה שלהמ למערב בהתאמ לזווית שבה המ אמורימ היו להיות אילו היו בנויימ
כריבוע המכוונ לרוחות העולמ .כותל מזרחי של המתחמ נוטה למערב כ 6-מעלות ,ואמ הכותל
הצפוני היה יוצא ממנו בתשעימ מעלות הייתי אומר שהגבול הצפוני נוטה גמ הוא  6מעלות למערב,
אבל למעשה הוא נוטה ל 7.0-מעלות מערבה מנ הצפונ .כותל מערבי של המתחמ נוטה  10.5מעלות
למערב ,ואילו גבול מערבי של הרמה נוטה  11.5מעלות למערב.
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23

המשנה של הר הבית רובו מנ הדרומ ומיעוטו מנ המערב ,לפי חשבונ של אמה בת " 58מ,
כי מצפונ לתחומ המקודש עבר החפיר ששרידיו נמצאו עד מרחק  13מטר מצפונ לרמה ,
ואמ נשרטט את המקדש לפי אמה של " 58מ ניווכח שהמרווח בצפונ בינ העזרה לחומת
הר הבית בהכרח יהיה קטנ מהמערב .ונראה שכוונתו לומר שככ יהיה לא רק כשמודדימ
בפינה הצפונ מערבית אלא גמ כשמודדימ במרכז חומת העזרה25.
24

אכ חישוביו של ר' אשר גרוברג מבוימ על ההנחה שמרכז קודש-הקודשימ הוא
מרכז אבנ הצכרה ,בעוד שהמעיינ בשרטוטימ שבופ פרו של הרב קורנ 'ועשו לי מקדש'
יווכח שהוא שרטט את מקומ הפרוכת במרכז הצכרה ,וזה הבדל של  5וחצי מטר יותר
מערבה 26.וככ יצא לו שפיר שגמ אמ כותל המערבי שלו הוא כותל המערבי של הר הבית
27
וגמ לפי אמה של " 57.4מ המערב קטנ מהצפונ.

.23

.24

.25

.26

.27

אפילו אמ נאמר שכותל המערב של הר הבית אינו חופפ לכותל המערבי שלנו אלא הוא בופ 500
אמה מרובעות מהמזרח ,כ"ש לפי המורת שכותל המערבי הנוכחי הוא כותל הר הבית הקדומ שאז
הוא פונה יותר מערבה בחלק הצפוני.
זהו המקומ בו משרטט ר' אשר גרוברג )תחומינ טז( את החומה הצפונית .הוא כותב שהמקומ
מרוחק  4–3מטר מהחפיר אכ החפיר המשיכ למערב ,ושמ הוא פונה יותר דרומה ,ולפי ההנחה
שהחפיר הגיע עד צמוד לחומה יוצא מרחק של  13מטר.
לענ"ד יש לחשב 'רובו מנ הדרומ' לפי מדידה מהמרכז של חומת העזרה .הרב קורנ )במאמר תגליות
וחידושימ ,אורייתא יד עמ' קפד( רצה בתחילה לומר שכיונ שהעזרה אינה מקבילה להר הבית לפי
זוויותיה ,יש למדוד לחומרה באופנ שהדרומ יהיה גדול מהמזרח גמ בפינה הדרומ-מזרחית שצרה
יותר ,וכהאי גוונא המזרח גדול מהצפונ גמ בפינה הצפונ-מזרחית ,והצפונ גדול מהמערב גמ בפינה
הצפונ-מערבית .אכ אינ אפשרות לחשב בצורה כזו בכל הכיוונימ כפי שרואימ גמ מהשרטוט ששרטט
שמ שאמנמ הצפונ גדול מהמערב ,אכ הוא גדול גמ מהמזרח .ונראה שגמ הרב קורנ חזר בו שכנ
בשרטוט שהציג בפר 'ועשו לי מקדש' הצפונ גדול מהמערב רק אמ נמדוד ממרכז העזרה.
באיוב )לט ,כח( נאמר "לע ישכנ יתלוננ על שנ לע ומצודה" ,ולפי מדרש תנחומא )בובר אחרי
מות ,ד וכ"ה בויקרא רבה כ ,ד( פוק זה מרמז על בניינ הבית על אבנ השתייה .ומהלשונ "שנ לע"
משמע שאבנ השתייה היא הלע של פגת ההר ,כמבואר בפירוש המשנה לרמב"מ מכת אהלות ח,
ב" :והשננימ  -רבוי שנ לע ,והוא קצה ההר".
הגיוני שיישרו את כל הלעימ ביב ההיכל לגובה אחיד ,ורק השאירו את האבנ הזאת בתוכ האוטמ
כדי שהיא תבלוט ,והלשונ 'ישכונ על שנ לע' מתפרשת יפה גמ אמ שיא הפגה נמצא בתוכ האוטמ.
וראה העמק דבר לבמדבר )טז ,יד; כא ,יט( שהבינ מלשונ הפוקימ שגמ את המשכנ היו בונימ
במקומ הכי גבוה ,והמקדש הוא דוגמת המשכנ .אכ בהלכות בית הבחירה עמ חידושימ וביאורימ של
הרב מנחמ שניאוונ )י' טו( כתב שדוקא במקדש היה העניינ של מעלה ההר וכל המקודש יותר
גבוה יותר כי בו יש קדושת מקומ קבועה ,ולא כבמשכנ שהיא קדושת ארעי.
הרב קורנ הויפ על חומת הר הבית של היומ כלפי פנימ חומה נופת שמעבה את החומה הקיימת,
אכ אינ לזה מקור ,ואמנמ לפי מה שבדקתי על המפה ,לשיטתו הרחבת הכותל המערבי בחומה נופת
אינה נצרכת כדי להגיע לצפונ הגדול מהמערב )יש בערכ  78מטר למערב ,ו 78.5מטר לצפונ(.
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אכ אכתי יש קושי ,שכנ החישובימ של הרב קורנ המ בצמצומ גדול ולפי ההנחה
שהחומה הצפונית של הר הבית ממוקמת במרחק  16–15מטר מהרמה ,בעוד שאמ
ממשיכימ את חומת הר הבית בצפונ עד הכותל המערבי נראה שהיא הגיעה בצפונ-מערב
רק עד  13מטר מהרמה כי עד שמ מגיע החפיר ,ומתבר שהחומה היתה ממש צמודה לו.
על כנ יש להקטינ את המרווח לצפונ ב 2-מטר ממה ששרטט הרב קורנ ,וכיונ שלא מתבר
שהיתה חומה במערב נופת על הכותל המערבי שאנו רואימ ,נמצא שהרווח במערב גדול
מהרווח בצפונ!
אגב ,חשוב לציינ שהחפיר אינו פונה לכות את הפינה הצפונ מערבית של הרמה ,וזה
מחזק את מורת הכותל המערבי ,כי אמ היתה חומה קדומה שפונה למערב במקביל לרמה,
כפי שוברימ המשרטטימ ריבוע של  500על  500מדויק ,החפיר היה צריכ להגיע למקומ
הפניה.
מכל מקומ חוזרת השאלה ,האמ כשמזיזימ את חומת הצפונ ב 2מטר עדיינ נוכל
להתאימ את מקומ אבנ השתייה בקודש הקודשימ למורת על כותלי המזרח והמערב של
המתחמ שהמ כותלי הר הבית?

ד .שיא גובה אבנ השתייה ומקומה ביח לפרוכת
נראה שכדי לדייק יותר יש למצוא את שיא הגובה של אבנ הצכרה ,ולראות אמ אפשר
להתאימ את מה שאנו רואימ בימינו עמ דברי חז"ל .ותחילה יש לעיינ האמ בכלל השיא
של האבנ לפנינו או שאולי הוא נחתכ ,כי בתמונות של אבנ הצכרה אפשר לראות שהיא
חתוכה במערבה ובצפונה .לענ"ד אכנ ההגיונ והממצאימ מראימ שהפגה במציאות היא מה
שרואימ היומ כפגה.
במזרח ובדרומ אינ מקומ להתפק כי כשמתכלימ מאזור הפגה כלפי מזרח ודרומ רואימ
בחוש שהאבנ מתחילה להשתפל באופנ טבעי.
גמ במערב אפשר להוכיח זאת בקירוב בגלל ממצא חדש שאינו ידוע לרבימ .בשנת תשע"ד
נחפרה תעלה להחלפת צינור מימ מוכ לכיפה .פרטימ על חפירה זו מובאימ באתר של
צחי דבירה  ,/https://tmsifting.org/232ובמאמר של יובל ברוכ . 28התעלה היתה באורכ
 32מטר מכנגד פינת הצפונ של הצלע המערבית של המתומנ עד השער הצפוני של המתומנ,
 .28במאמר באתר אקדמיה  A Decade of Archaeological Explorationובהרצאה שנתנ הוא כותב
שבחלק המוכ יותר לפתח הצפוני נמצא לע מפול בעומק של " 70–50מ ,והדבר מוכיח שבאזור
זה פני הלע קרובימ למשטח הקיימ .ממצא זה מתאימ למה שכתבתי במעלינ בקדש לב עמ' 38
שמדברי יופ בנ מתתיהו במלחמות היהודימ )פר חמישי פרק ה עיפ ב( משמע שלכל אורכ ההיכל,
העזרה היתה בגובה מפל ההיכל .יוע לזה יש גמ מהמשנה במידות )ב ,ו( שמכנה את השער
המערבי דרומי "שער העליונ" ,וביחזקאל )ט ,ב( נראה שהשער הצפוני מערבי נקרא עליונ.
82

שיעור האמה בהתאמה למ ורת ולממצאימ בהר הבית
והיא עברה בינ מבנה 'כיפת הנביא' שמרוחק  7.8מטר מהמתומנ לבינ המתומנ ,כלומר ,היא
הקיפה את המתומנ במרחק של  4-5מטר ממבנה הכיפה .בתחילת החפירה ,מול פינת
הצלע המערבית נמצאה בתעלה אדמה אדמדמה )'טרה רוה'( כ" 40מ מתחת למשטח
הרמה .אדמה כזו היא אדמה שנוצרת בדרכ הטבע על לע )ויקפדיה ערכ קרקע( .יש שלושה
חפירות מתועדות שנעשו באזור הרמה במקומ התואמ למקומ ההיכל והעזרה .בשתי
החפירות האחרות )בשנת תשל"ה ובשנת תש"ז( שנעשו במזרח הכיפה מצאו אכ ורק את
העפר האפור האופיני לעפר המתחמ והעיר העתיקה לאחר בית שני ,אכ בחפירה הזו
שממערב לכיפה מצאו גמ אדמה אדמדמה .לא מתבר שהביאו לכאנ מילוי של אדמה כזו
ממקומ אחר מרוחק ,גמ מצד ההגיונ ,שאינ יבה לעשות דבר כזה ,ולא עשו אותו בשאר
המקומות שברמה ,וגמ מצד מראה האדמה ,שכנ היא נראית כאדמה הטבעית הנמצאת שמ
מבריאת העולמ.
ממצא זה מקשה על ה ברה של הרב גורנ שהנקב באבנ הצכרה הוא נקב השתינ של המזבח,
וצפונ האבנ מכוונ כנגד מרכז קדש הקדשימ .מפל האבנ במקומ הנקב הוא יותר ממטר
מעל משטח הרמה ,ולדעת הרב גורנ צ"ל שזהו מפל העזרה ,הנמוכה ממפל ההיכל 3
מטר .לשיטת הרב גורנ אבנ זו בלטה גמ בקודש הקודשימ ,ולכנ צריכ לומר שהיתה שנ לע
שנמשכה מהצכרה לאורכ של  35- 30מטר ,והגיעה לגובה של  4מטר מעל משטח הרמה.
והנה האדמה הזו נמצאת  30מטר ממערב לאבנ ,במקומ בו לפי הרב גורנ צ"ל דרומ הפרוכת.
גמ אמ נאמר שהאבנ בלטה רק במרכז קודש הקודשימ ,לא ביר כלל שהלע שהיה גבוה
מפני הקרקע של היומ לפחות  4מטר ,בקרבה כ"כ גדולה לאותו מקומ לא היה קיימ במקומ
הזה .לכנ לשיטת הרב גורנ מה שהיינו צריכימ למצוא במקומ הזה הוא את ה לע החתוכ,
או עכ"פ את המילוי של העפר האפור ,ולא אדמה טבעית אדומה שמעל לע.
אדמה זו גמ מוכיחה שאינ למקמ את קודש הקודשימ  3מטר ומעלה ממערב למיקומ
ששרטט אותו הרב קורנ ,כי אמ נעשה ככ יוצא שהמקומ בו נמצאה האדמה הוא בתחומי
ההיכל או העזרה )שהיתה במקומ זה במפל ההיכל כמבואר כאנ בהערה  ,(28ואמ כנ היינו
צריכימ למצוא שמ את ה'אוטמ' שלפי המשנה היה  3אמות ,או עכ"פ אמ הכל נעקר ,רק
את המילוי של העפר האפור.
גמ בצפונ אינ למקמ את השיא שעליו הונחה הקטורת אלא בקצה הדרומי של הפגה ,דכיונ
שבמערב קשה לחרוג מהאבנ הגלויה ,ומאידכ גיא החפיר הצפוני מגביל את הרחקת חומת
הצפונ ,ממילא אינ להצפינ מהמרכז ,כדי שלא יהיה המרחק במערב גדול מהצפונ 29.ומלבד
כל זה ,רק אמ השיא ממש באמצע ,הכיפה מציינת את גבולות ההיכל במדויק.

 .29ר' אשר גרוברג העיר לי שגמ אמ השיא לא היה במקומ שנחתכ לגמרי במערב או בצפונ אכתי אינ
ודאות שהשיא של הלע לא היה במקומ אחר שנחתכ על פני האבנ עצמה ,כיונ שרואימ על האבנ
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ועתה נבוא לבחונ מהו בדיוק השיא .בפר של וורנ  ordinance surveyכתוב ששיא האבנ
הוא בגובה של  1.46מהריצפה ,אבל זהו הגובה של מרכז האבנ .השיא חייב להיות בגובה
של המעקה כיונ שבתמונות שנעשו מגובה מקביל למעקה רואימ שהוא שוה לו ,וגובה
המעקה הוא  .1.60ואכנ בחתכ אורכ שעשה וורנ בעצמו רואימ שהשיא גמ לשיטתו אינו
מרכז האבנ .כדי להראות את גובה האבנ שרטטו הוא וקונדר קו דמיוני ) a-bבשרטוט
המובא להלנ( שמראה היכנ הפגה ומה גובה פני הלע .קו זה עובר מהצפונ על הלע 2
מטר מערבה ממרכז הכיפה עד  8מטר מהשפה הצפונית של האבנ ,ואז פונה לפתח המערה
שבמזרח הלע )ראה נפחימ ב ,(1ונראה מהשרטוט הזה שהפגה בחלק הדרומי היא כ2
מטר מערבה למרכז הכיפה ) 3.40מטר ממזרח לשפת האבנ המערבית( .30
אכ בשרטוט הזה רואימ רק את גבולו המזרחי של קו הפגה .לפגה יש רוחב מויימ,
ובתמונות שצולמו בגובה המעקה ,אפשר לראות שהשיא מגיע במערב עד מוכ למקומ בו
נחתכה האבנ ,כחצי מטר מערבית לקו  a -bהנ"ל .מיכלונ שרטט את קו השיא הזה על
שרטוט האבנ של ריצמונד )ראה נפחימ ב ,(3ומצא שמקומ השיא הדרומי מערבי ביח
למרכז הכיפה של ריצמונד ,31הוא " 25מ דרומה מהמרכז ,ו" 244-מ ממערב למרכז .32
ימני חציבה .אכ מיכלונ כתב שימני החציבה נמצאימ דוקא בפינה הצפונ מזרחית ,ושמ הלע
בטבעו שפל יותר.
 .30בשרטוט של דלמנ )נפחימ ב (2הקו  a-bאינו מיצג את גובה הפגה .הוא נעשה מזרחה ממקומ
הפגה ולכנ הגבהימ קצת שונימ משל וורנ.
 .31מרכז הכיפה מצוינ בשרטוט של ריצמונד כמקומ המפגש של הקווימ המחברימ את שערי הכיפה.
למעשה מבחינת ציר צפונ דרומ יש חור תיאומ .קודקוד הכיפה הנראה בצילומי אויר הוא צפוני
בכחצי מטר ממה שעולה מממוצע פינות הגג של המתומנ .כנראה שזה משומ שצלעות הכיפה אינמ
ימטריות ,והרוחב במזרח מערב אינו שוה לאורכ מצפונ לדרומ .מכל מקומ מבחינת ציר מזרח מערב,
המדידה מקצוות הגג זהה למדידה מנקודת השיא של הכיפה )הפרש " 5מ .כל זה על פי מיכלונ(.
רצועת השיא נעשית צרה יותר בצפונ ,ולכנ רואימ בשרטוט של וורנ שנעשה בקו ישר ששמ מעט
יותר נמוכ.
 .32מיכלונ עצמו ובר שאבנ השתייה היתה אבנ שנעקרה ממקומה ונשמרת על ידי הישמעאלימ בפינת
הלע הדרומ מערבית .מיקומה המקורי לדעתו היה באיזור שקע בצורת טרפז שיש באבנ הצכרה.
הוא תולה בה את מדרש חז"ל שהאבנ של יעקב אבינו נעשתה ניפ לאבנ השתייה .ועוד כתב שהחור
בקוטר מטר שיש בגג המערב בדרומ מזרח הלע תואמ במדויק להיות מקומ שממנו יכלו להשקיפ
על הכהנ גדול ולראות שאינו מפגל בהזאת הדמ כמו שאמרו בגמרא גיטינ דפ נד ע"ב "ודלמא דחזיניה
בפישפש" ,ולכנ יש להציב שמ את מקומה של האמה טרקינ.
אכ לענ"ד מתימת המשנה והגמרא ביומא עולה שהאבנ שבלטה היא אותה האבנ שעליה עומד
ההיכל וממנה הושתת העולמ .יתכנ שהגומה בצורת טרפז נועדה למבנה שהיה עליה והראה מבחוצ
היכנ מקומ בינ הבדימ כי לשיטתי הצלע המערבי של שקע הטרפז מתיימת במקומ של האמה
טרקינ ,והצלע הדרומי שלה מקבילה למקומ הפגה ,ואפשר שהיה מוצב שמ הכנ שהיה בהיכל כדי
להניח עליו את דמ הפר ביומ כיפור .ולגבי החור שבמערה בדרומ מזרח הלע ,ראשית ,מקנת
הגמרא שמ שלא צריכ לראות את הכהנ גדול כי "התורה האמינתו" ,וגמ לא נראה שלצורכ כזה יעשו
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כשאנו מצרפימ את הדברימ עמ השרטוט של וורנ יש להיק ששיא האבנ הוא משטח של
חצי מטר על ארבע מטר במוכ למקומ בו נחתכה האבנ במערב ועד המקומ בו היא נחתכה
בצפונ ,ככ שאפשר בעצמ לומר שהחתכימ באבנ ממש מציינימ לנו את מקומ השיא.33
ועתה יש להתבוננ במקורות ,היכנ בקודש הקודשימ היתה פגת ההר שהיא שיאה של
אבנ השתייה ,ומה המרחק בינה לבינ הפרוכת.
נאמר בתורה) :שמות כה כב( "ונועדתי לכ שמ ודברתי אתכ מעל הכפרת" .פשט הפוק
מלמד שעיקר מקומ השראת השכינה היה במקומ הארונ והכפורת ,וככ כתב הרמב"נ בפירושו
לתורה )שמות כה ,ב( ש"מקומ מנוחת השכינה הוא הארונ".
לכאורה אפשר להבינ מכאנ שהשכינה שרתה במיוחד רק על מקומ הארונ עצמו שאורכו
שנימ וחצי אמות ברוחב אמה וחצי ,אכ בגמרא מנחות צח ע"א מובאת דרשה על מה שנאמר
)בדברי הימימ ב ,ה ,ט( "ויאריכו הבדימ":

תניא :ויאריכו הבדים  -יכול לא היו נוגעין בפרוכת? תלמוד לומר :ויראו; אי
ויראו ,יכול יהו מקרעין בפרוכת ויוצאין? תלמוד לומר :לא יראו החוצה ,הא
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 הכתלימ על גבי האבנ שאיננו יודעימ היאכ
נעשתה .לשיטתי ,מיקומו הוא ממש במרכז  60האמה של הקודש עמ קודש הקודשימ במוכ לכותל
הדרומ ,ומתאימ להעמיד בו עמוד שעליו נמכ כל הבית .ואולי הוא העמוד "בעז" שהיה "על פני
ההיכל" )ראה דברי הימימ ב יג ,יז(.
 .33זווית החציבה שלהנ תואמות להפליא לחומת הר הבית המזרחית .החתכ של המדרגה העליונה הוא
 6מעלות מנ המזרח ,והמדרגה הצפונית חתוכה בזווית הניצבת לה .לענ"ד דבר זה מביא לביו
השערה שהדבר נעשה עוד בזמנ שנבנתה חומת הר הבית המזרחית על ידי דוד המלכ )שהוא בנה את
שער המזרח כפי שאמר שלא שלטה אומה במעשי ידיו ולכנ "טבעו בארצ שעריה" ,שהקליר מפרשו
"טבע שער המזרח"( החתכימ נועדו כדי לציינ היכנ מקומ הפגה שיבלוט בקדש הקדשימ .לפי זה
תובנ כוונת חז"ל שהאבנ קיימת "מימי הנביאימ הראשונימ" ,ולכאורה קשה הרי היא מבריאת העולמ,
אלא הכוונה היא שדוד ושמואל ימנו את מקומ הפגה שעליו תונח הקטורת.
יחד עמ זאת לפי המידות שאמרנו נראה שהחתכ הצפוני שימש גמ כמושב לכותל ההיכל ,אכ מכל
מקומ נראה שאינ זה גובה יודות ההיכל בכל קצותיו ,ואיננו רואימ את היודות כי המ יותר נמוכימ.
בגמרא )זבחימ כד ע"א( אמרו על דוד המלכ שהוא קידש את ה"רצפה עליונה ...עד ארעית דתהומא".
מתבר שבאותו זמנ דוד גמ חצב את כל יודות המקדש ,וימנ היכנ יבנו את כולו .ההנחה שכל
יודות ההיכל הוכנו על ידו יכולה להבהיר כיצד מבנה הכיפה שורד כ"כ הרבה זמנ למרות שכתליו
אינמ כ"כ עבימ כמו כותלי המתחמ .היבה היא שכל פני הלע שעליו הונח גמ המתומנ יושרו עוד
בימי דוד המלכ ,ולכנ למבנה יש יודות איתנימ מהרגיל )לעומת זה המבנה של אל-אקצה חרב כמה
פעמימ .כ"כ בויקיפדיה(.
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ובמדרש שיר השירימ רבה )פרשה א ,ג(:

"בין שדי ילין" – שהיתה מצומצמת בין שני בדי הארון ...ר' עזריה בשם רבי
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
שני בדי הארון ,משנבנה בית המקדש "ויאריכו הבדים".
מהגמרא ומהמדרשימ עולה שכל זמנ שלא הוקמ המקדש מקומ השכינה העיקרי היה
בינ בדי הארונ שהגיעו עד הפרוכת שהיתה במרחק קטנ יותר מהארונ מאשר במקדש ,כי
גודל קודש הקודשימ במשכנ הוא עשר אמות על עשר אמות ובמקדש הוא עשרימ אמה על
עשרימ אמה ,לכנ האריכו הבדימ את עצממ בדרכ נ עד הפרוכת שבמקדש ,וממקומ
הכפורת עד שמ היה מקומ השראת השכינה.
הנצי"ב בפירושו לשמות כו ,לג מוכיח שכאשר ה' דיבר עמ משה רבינו ,משה עמד
בקודש בינ הבדימ במקומ בליטתמ בפרוכת ,ומפני זה נקראה האמה שבינ קודש הקודשימ
לקודש בשמ 'דביר' )מלכימ א ,ו ,כ( ,על שמ הדיבור של הקב"ה עמ משה .וכנ לדורות הכוהנ
הגדול היה עומד ומתפלל את תפילתו העיקרית במקומ זה )בבית החיצונ ולא בקדש
הקדשימ עצמו ,שמ לא היה לו מקומ להתפלל היות והניח את הקטורת צמוד לפרוכת
כדלקמנ( ,ונראה שעמד דווקא במקומ הבליטה ללמד שעד שמ נחשב עיקר מקומ השראת
השכינה.
ונראה שלא רק הבדימ התארכו עד הפרוכת אלא גמ אבנ השתייה שבלטה בקודש
הקודשימ ,בליטתה היתה במכוונ דוקא מוכ לפרוכת ,כי שנינו ביומא פ"ה משנה ב:

החיצונה היתה פרופה מן הדרום ,ופנימית מן הצפון ,מהלך ביניהן עד שמגיע
לצפון ,הגיע לצפון הופך פניו לדרום ,מהלך לשמאלו עם הפרוכת עד שהוא
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.
כיונ שהמשנה מפרטת את מלול ההליכה ומציינת שהכהנ הולכ עמ הפרוכת ,בלא לציינ
שמהפרוכת הוא ממשיכ והולכ למרכז קודש הקודשימ משמע שהמקומ הגבוה ג' אצבעות
מהארצ שעליו הונחה הקטורת היה ליד הפרוכת בלא שיצטרכ ללכת לעברו .ובתופתא
)יומא פרק ב ,יג( הויפו "הגיע לארונ ודחפ את הפרכת במתניו ונתנ המחתה בינ שני
הבדימ" ,גמ כאנ לא אמרו שיש המשכ להליכתו למרכז.
וכנ מבואר ברש"י )יומא נב ע"ב( שפירש:
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"מהלך לשמאלו עם הפרוכת"  -שהמהלך מצפון לדרום שמאלו למזרח,
והפרוכת היתה לו למזרח החלל לבין שני הבדים ,והבדים היו ארוכים עד
הפרוכת  -ראשן אחד למערב והשני למזרח ,אחד בראש הארון לצפון ואחד
בראשו לדרום ,ואורך אמתים וחצי של ארון ביניהן.
וצריכ להבינ למה כתב כאנ שהבדימ הגיעו עד הפרוכת ,הרי לכאורה אינ לזה קשר למשנה
זו ,שרק ציינה את מקומ ההנחה בינ הבדימ ,אלא משמע שפירש כאנ משומ שפשוט לו
מהמשנה שמקומ הנחת הקטורת היה צמוד לפרוכת ,ולכנ ביאר שדבר זה תואמ לקביעה
שמניח בינ הבדימ כי הבדימ האריכו ,ומבואר שהיה פשוט לו שמקומ ההנחה של הקטורת
שהוא על פגת ההר היה צמוד לפרוכת .ככ נראה גמ מהתנחומא )קדושימ י(" :ואבנ שתיה
לפני הארונ".34
ונראה שאינ כל הבדל בדבר זה בינ בית ראשונ לבית שני כי לשונ המשנה ביומא )נב
ע"ב(" :החיצונה היתה פרופה מנ הדרומ והפנימית מנ הצפונ ...עד שהוא מגיע לארונ".
ומבואר שהוא הולכ בינ שתי פרוכות וזה היה רק בבית שני כפי שאמרו שמ בגמרא דפ נד.
הגמרא שואלת "במקדש שני מי היה ארונ" ,ומשיבה "מאי הגיע לארונ – מקומ ארונ",
ומשמע להדיא שחוצ מזה שאינ ארונ כל מלול ההליכה בשני הבתימ שווה ,ומה שכתוב
במשנה "מגיע לארונ" פירושו בינ שני הבדימ .ויומ המשנה הבאה "משניטל הארונ אבנ
היתה שמ" הוא פירוש לככ שאע"פ שניטל הארונ עכ"פ אבנ היתה שמ ,כלומר נשארה אותה
אבנ .עצמ העניינ שהבדימ המ על מקומ הבליטה נחשב שהארונ מונח על האבנ .מקומ קדש
הקדשימ אינ בו חלונות והאור של הגחלימ מועט ,ונראה שלפי הבליטה שהיתה בבינ הבדימ
צמוד לפרוכת יכל הכהנ לדעת מהו המקומ שעליו יניח את הקטורת.
כל העניינ הזה מובנ לפי מה שהבאתי לעיל שכשהוקמ הבית נתפשטה עיקר הקדושה
עד הפרוכת והדביר .במקומ הפרוכת דיבר הקב"ה עמ משה וההנחה של הקטורת דוקא שמ
מדגישה את העניינ הגדול של חיבת הקב"ה לעמ ישראל כחיבת חתנ וכלה.
אכנ אי אפשר להניח את הקטורת צמוד לפרוכת ,לכנ נראה שהפרוכת היתה כ" 50-מ
מהפגה ,ולפי האמור לעיל שהפגה היא חצי מטר עד מוכ למקומ החציבה שבאבנ נראה
 .34יש מחלוקת בראשונימ היכנ עמד גופ הארונ ,אכ מקומ גופ הארונ אינו נוגע לנידונ דידנ שכנ לכל
הדעות הבדימ התארכו עד הפרוכת .אכנ הרמב"מ בהלכות בית הבחירה פרק ד מתייח גמ לאבנ
וכתב "אבנ היתה בקדש הקדשימ במערבו שעליה היה הארונ מונח" ,אכ הרמב"מ לא מדבר על מקומ
הנחת הקטורת שהוא לפי המשנה ליד הפרוכת .הרמב"מ מניח מברה או מחמת פירושו לתנחומא
שעיקר האבנ היתה במערב שכנ שמ השכינה שורה .אינ הכרח שהמציאות תתישב עמ הנחה זו ,וגמ
יכול להיות שכיונ שהלע שמ בעומק שעליו היה האוטמ ,זה נחשב שהאבנ במערבו כי לאחר מכנ
יש תהומ .עכ"פ מה שכתב "ועליה הארונ מונח" הוא מקנה מוכחת ממה שאמרו במשנה שמשניטל
הארונ אבנ היתה שמ ,וזו אכנ המציאות גמ אמ עיקר האבנ הוא במערב דכיונ שהבדימ התארכו עד
לשמ שפיר אומרת הגמרא שהארונ מונח על אותה אבנ שעליה מניחימ את הקטורת.
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שהפרוכת צריכה להיות  1.9מערבה ממרכז הכיפה .ויומ הפגה הזו בדרומ הוא בינ הבדימ
וזה שהאבנ מתחילה להשתפל היה הימנ היכנ מקומ הנחת הקטורת.
ומעתה כפי שאמרנו לעיל בהתאמ לאמה של  51.72יש התאמה מופלאה בינ מבנה
הכיפה למורת שכנ הכותל הצפוני והדרומי של המתומנ מתחמימ בדיוק מפליא את תחומ
ההיכל עמ האולמ ,וכנ"ל .גמ כותל המתומנ המזרחי נמצא בקצה התחומ המזרחי של ההיכל
)ולא כפי שיוצא מהשרטוט של הרב קורנ שהכיפה אינה כוללת את האולמ( ,וכותל המתומנ
בצד דרומי של הצלע המערבית מציינ את תחומ ההיכל המערבי .וכיפת השלשלת נמצאת
על מקומ המזבח.
נמצא לפי זה שמקומ הפרוכת הוא  2מטר מערבית למקומה בשרטוט של הרב קורנ,
וממילא אינ קושי במה שהזזנו את החומה הצפונית  2מטר דרומה מהשרטוט שלו.
ואפ שבהזזה מערבה של הפרוכת הרווחנו רק  2מטר כצמצומ יחי למרווח המערבי
שבשרטוטימ של הרב קורנ ,למעשה יש כאנ רווח גדול יותר ,כי אנו משתמשימ באמה של
" 51.7מ ולא של " 57.4מ כמו הרב קורנ .המרחק ממרכז קודש הקודשימ לכותל העזרה
הצפוני מבפנימ הוא  67.5אמה בעוד שהמרחק מהפרוכת לכותל העזרה המערבי מבפנימ
הוא  48אמות ,וזה הפרש של  20אמה שבעקבותיהמ משתנה הרווח בצורה לא ימטרית,
לכנ עמ כל הקטנת האמה ב"מ אחד הרווחנו " 20מ ,וכיוונ שהקטנו את האמה ב" 5.7מ
הרווחנו עוד  1.15מטר ,ולכנ בופו של דבר המרווח בצפונ גדול מהרווח במערב בצורה
ניכרת  1.5 -מטר.

ה .עובי כותלי העזרה
יש לעיינ האמ כשאנו מציבימ את הפרוכת בצלע המזרחי של הפגה כפי שביארתי ,נמצא
את החפיפה בינ כותל העזרה לשפת הרמה המזרחית .לצורכ זה נזכיר מה שביררנו במאמר
אחר במעלינ בקדש )גליונ לט עמ'  (51בענינ עובי כותל העזרה35.
המשנה לא פירטה כלל את עובי הכתלימ ,ומזה נראה שהמ לא היו שווימ בכל
הכיוונימ .המהרי"ט המובא בפר דרכ הקודש )במהדורת זכרונ אהרנ דפ צט( דנ בשאלה
איכ יתכנ שאורכ העזרה הוא מפר אמות שאינו בכפולות חמישימ ואינו מתאימ לגודל
המשכנ שכל מידות חצרותיו המ כפולות של חמישימ ,והיק שלגבי האורכ  187אמה ,צ"ל
שהכתלימ משלימימ ל 200-אמה ,שהמ כפליימ מאורכ חצר המשכנ כפי שההיכל גדול
באורכו פי שניימ .ולגבי הרוחב ,כתב הרב קורנ במעלינ בקדש גליונ ל )עמ'  (73שהוא
משלימ עמ הכתלימ ל 150 -אמה ,פי שלוש מחצר המשכנ )והוצרכו להגדיל ככ בגלל המזבח
עמ הכבש .בבית שלישי הוא רק  100אמה כנראה בגלל שלא יהיה כבש( .גמ במקדש עצמו
 .35ראה מש"כ בעניינ זה במעלינ בקודש גיליונ לט החל מעמ' .37
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 100על  100אמה הוא בתופת הכתלימ ,ומתבר שגמ במשכנ  50על  100של החצר המ
36
בתופת עובי עמודי המשכנ.
והנה אנו רואימ שרוחב העזרה זהה לגודל עזרת נשימ  135אמה על  135אמה ,לכנ
נראה שיש להגיע ל 150אמה גמ בעזרה וגמ בעזרת נשימ ,דכל דתקונ רבננ כעינ דאורייתא
תקונ.
כיצד אמ כנ נחלק את עובי הכתלימ? בצפונ ובדרומ ביר שיש לחלקמ באופנ שווה,
בינ בעזרה ובינ בעזרת נשימ  7.5אמות לעובי כל כותל ,כי אינ יבה לחלק בזה בינ שני
הכיוונימ )וכנ עולה מהרדב"ז( 37.אכ לגבי חלוקת האמות במזרח ובמערב נראה שעובי
הכתלימ לא היה בהכרח שווה ,כמו שיש הבדל של אמה בינ כותלי ההיכל לכותלי האולמ,
כי יש הבדל בינ המערב הקרוב יותר לקדושה מאשר המזרח ,ולכנ נראה שיש לתת  5אמות
לכותל המערב של העזרה ו 4-אמות לכותל המזרח של עזרת נשימ ,ואת השיעור המשלימ
על  187של העזרה )שחר להשלמה של  13עוד  8אמות( ,ושל עזרת נשימ )שחר
להשלמה של  15עוד  11אמות( נצרפ לכותל העזרה שבאמצע .לפי זה יוצא שרוחב חומת
העזרה המזרחית כלל את עובי הכותל של העזרה ואת עובי הכותל של עזרת נשימ והוא
 19אמה .ובאותו מאמר במעלינ בקודש כתבתי שנראה לדייק יותר ולומר ששער ניקנור
היה  18.80אמה כדי שיתקיימ עניינ 'החמה מצמצמת בו' דהיינו לכלוא בתוכו את השמש,
ולפי זה נאמר שחומת עזרת נשימ היא  4.20אמות )מחצית מעובי חומת הר הבית שאנו
רואימ במדידות של ימינו ,וכרוחב הכותל שמצא ייבינ(.
ויש להויפ שלא מתבר שחז"ל יאמרו שהעזרה היא קל"ה על קפ"ז אמה כאשר
המדידה היא רק על פי חריגת השער לפנימ .דבר זה מביא למקנה שלא רק שער ניקנור
אלא כל חומת העזרה היתה בעובי זה ,ולכנ היו בה לשכות .יופ בנ מתתיהו כתב שבית
השער היה  30אמה ,אמ דבריו נכונימ יתכנ שבשער עצמו היתה תופת שנראתה כבית
השער לכיוונ עומק עזרת נשימ )אכ יתכנ שכוונתו ל 20אמה כי נראה לפי הגובה שכתב

 .36בברייתא דמלאכת המשכנ פ"ה כתבו שבינ עמוד לעמוד היה  5אמות ,ויש  11עמודימ ,ונראה ש5-
אמות הוא המרחק בינ אמצע עמוד לאמצע עמוד בכל עמודי האמצע ,אבל בעמודי הקצוות היה
מרחק  5אמות בינ אמצע העמוד לקצה העמוד החיצוני ,ולא כ[פי שכתב מילכונ במאמר שבאתר
שלו שגמ בעמודימ החיצונימ המרחק הוא לאמצע העמוד .לפי דבריו יוצא דבר משונה שהמרחק של
 50אמה הוא בינ אמצע עמוד שבקצה לאמצע עמוד שבקצה.
 .37ככ כתב הרב קורנ במעלינ בקדש גליונ ל )עמ'  (73שנראה שזהו המקור לדברי הרדב"ז )ב ,תרצא(
שיש להרחיק  40אמה מכותל הכיפה הצפוני כדי שלא נהיה בחשש של כניה למקומ כותל העזרה,
כי רוחב ההיכל במקומ הצר  70אמה ,ויש  32.5אמה משני צדיו להשלמת  135אמה .הרדב"ז כתב
להרחיק  40אמה בגלל ששיער את הכתלימ ברוחב  7.5אמה כדי שיושלמ רוחב העזרה ל.150-
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שיש לו בזה חילופ בינ אמה לרגל( ,ומכל מקומ רק החלק שהיה ברוחב  10אמות על 18.8
נחשב גופ השער ,והוא כרוחב כל חומת העזרה.

ו .התאמת הממצאימ לאמה בת " 51.72מ
ועתה ,לאחר שהעמדנו את הפרוכת במרחק  1.90מטר מערבית למרכז הכיפה ,נראה שהכל
מתאימ .לפי צילומ אויר המרחק משפת הרמה המזרחית לקודקוד הכיפה הוא  80מטר )ולא
כפי שכתב באוצר ירושלימ ,(38ועד הפרוכת שהצבנו  81.9מטר ,שהמ  158.4אמות .ואנו
רואימ שאכנ הדברימ מתאימימ לדברי חז"ל ,כי המרחק מהפרוכת לופ העזרה על פי
המשנה )מידות ד ,ז( הוא  139אמות ) 1אמה טרקינ 40 ,ההיכל 6 ,כותל ההיכל 11 ,האולמ,
 5כותל האולמ 76 ,העזרה ,(39ואמ כותל העזרה המזרחי היה  18.80אמות כפי שביארנו,
יוצא  157.8אמות .ולפי זה מול כותל העזרה במקומ המדרגות מתיימ " 30מ ממערב
לכותל הרמה ,והיא אכנ מכוה כפי שנראה בתמונה שבנפחימ א.1
אכ אמ נלכ לפי אמה קטנה יותר נצטרכ להגדיל את רוחב חומת העזרה בהתאמ .כיונ
שאורכ העזרה מחומתה עד הפרוכת הוא  139אמות ,כל שינוי של אורכ האמה ב"מ אחד
מצריכ שינוי רוחב חומת העזרה ב" 139-מ .לפי זה יוצא שלפי אמה של " 48מ נצטרכ
להויפ  5.14מטר לרוחב חומת העזרה ,ובמקומ  9מטר צ"ל שרוחבה היה  15מטר ,וזה
נראה שיעור גדול מדאי ,ובעיקר קשה שזה לא יתאימ כלל להנחה שהחומות צריכות
להשלימ את גודל המקדש לכפולות של חמישימ –  350אמה ,אי אפשר להתאימ אמה של
" 48מ להשלמת מפר האמות הזה של העזרה ועזרת נשימ כי באופנ כזה לא נשארת
יתרה לחומה המערבית והמזרחית להשלמה ה 350 -אמה40 .
ואמ נלכ לפי אמה של " 57.4מ יצא ששטח העזרה בלי החומה מתיימ מטר לפני
שפת הרמה ,וכיונ שבחומה היו שתי לשכות של השער ,יוצא שהיא אינה חופפת לכותל

 .38באוצר ירושלימ )עמ'  (319-320כתב שהמרחק מהרמה עד שפת האבנ המזרחית הוא  73מטר ,האבנ
היא ברוחב  13.18מטר ומרכז הכיפה  5.20מטר ממערבה ,יוצא שממרכז הכיפה לשפת הרמה לדבריו
הוא  81מטר ,אכ המרחקימ שכתבתי המ על פי מיכלונ .יש להבהיר שמרכז הכיפה אינו זהה למרכז
האבנ אלא כמטר מערבית ודרומי ממנו.
 .39עזרת ישראל  ,11עזרת כהנימ  ,11המזבח  ,32בינ האולמ למזבח .22
 .40ר' אשר גרוברג )במאמרו בתחומינ טז( הקשה על הוברימ שהאמה קטנה מ" 48-מ שלפי ההנחה
שכותל המזרח של הר הבית במקומו של כותל המתחמ יוצא שהמזרח גדול מהדרומ ,ועל הוברימ
שהאמה היא " 44מ הקשה שהעזרה חורגת מתחומי ה 500-אמה של הר הבית .והרב אלקנה ליאור
)בפרו 'אמה של קודש'( מקשה עליהמ שלפי זה יוצא שמקומ החומה המערבית אינו בשולי ההר.
אכ קושיות אלו הנ רק לפי ההנחה שה 500-על  500חייבימ להיות תחומ מדויק ,ולענ"ד על פי
הדקדוק מהמשנה ומורת הכותל המ יכולימ ואפילו צריכימ להיות גמ יותר מ ,500-ורק לא פחות
מ 500-כפי שביארתי במעלינ בקודש גליונ לט ,ולכנ מהדברימ האלו אינ עליהמ קושייה.
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הרמה ויוצאת ממנה הרבה ,וזה כבר הראינו לעיל שאינו ביר בגלל המורת שהרמה נבנתנה
על יודות כותל העזרה כדי שלא יתקרבו אליה ,ובודאי אינ מקומ למה שחישבנו שרוחב
חומת העזרה צריכ להיות  18.8אמה.
ועוד יש להעיר ,שעל הרמה ישנמ שני בורות מימ בצורת מלבנ מאורכ כ 40על  10מטר,
אחד בדרומ מזרח והשני מצפונ .לפי אמה של  57.4שני בורות המימ חודרימ הרבה לתוכ
העזרה ,והדרומית מגיעה עד מוכ לאולמ ,ולא מובנ למה הוא נחפר בצורה כזו שאינה
נוחה ,ולפי אמה של " 48מ ,בצפונ האמה לא נכנת כלל לעזרה ,ולא מתבר שהבור פונה
לעזרה מבלי להכנ בה .ובפרט יקשה לפי מה שהראיתי לעיל בהערה  28שמצפונ להיכל
היתה העזרה במפל ההיכל ,דודאי מתבר שהמימ צריכימ להכנ לשמ כדי שיכול לשוטפה
בנוחות .אבל לפי אמה של  ,51.72יש הגיונ רב בצורת הבורות ,הדרומי אינו נכנ לעזרה
אלא בעיקר בשני מקומות ,האחד מצפונ מערב המזבח ,והשני מדרומ מערב המזבח ,ואינו
מגיע לאולמ ,ונוח לנקז לבור הזה את הדמ ,והצפוני מביא מימ לחלק העליונ של העזרה
שהיה ממול ההיכל.
לפי גובה הצכרה נוכל לחשב את מפל העזרה .לפי המפה של וילונ שיא גובה הצכרה
הוא  743.7והוא שיער שגובה הלע במקומ המיועד לעזרה הוא  ,741אכ לפי זה לכאורה
חר לנו יותר מחצי מטר הצכרה כי ההפרש יוצא רק  2.70מטר ,בעוד שההבדל בינ מפל
העזרה למפל ההיכל לפי המשנה הוא  6אמות ) 3.1מטר( ,וגמ צריכ חלל לחצוצ מהטומאה.
אכ אפשר להתאימ את הגבהימ בנקל .צחי דבירה מציינ שבשנת תשל"ה נעשתה חפירה
באיזור כיפת השלשלת לעומק  2מטר ,ולא הגיעו בה ללע האמ ,וא"כ גובה הלע שמ
אינו  741מטר 41.על פי חישובימ של מיכלונ גובה הפגה הוא  ,744.7כמטר יותר
מוילונ ,42לכנ לפי דרכנו מפל העזרה מממזרח להיכל היה  ,741.6מטר מתחת למפל
הרמה ,ולא נמצא בשטחה כל ימנ )לע או אדמה טרה רוה( שמערער את ההנחה הזו.

 .41הוא מציינ שמצאו רצפות מבית שני ,והדברימ מתאימימ למורת הכיפה שהיתה שמ רצפה מעל
חלל.
 .42במעלינ בקודש יא מובא החישוב של מיכלונ שהגובה הוא  .745.05והרב קורנ )מעלינ בקדש לב מ'
 (68כתב להשיב על דבריו שלא מתבר שמודדימ מומחימ טעו ,אכ מיכלונ כבר הראה שמקור
הטעות ברור ,ואי אפשר להתווכח על זה .וורנ כותב שגובה הרמה בשפה המזרחית  ,742.24וגובה
האבנ " 1.46מ מעל ריצפת הרוטנדה )כ"כ ב  ,(ordinance surveyלכנ יצא לו גובה האבנ .743.7
אכ יש דברימ שהוא לא התחשב בהמ )מלבד ההבדל של כ" 25מ מתצלומ אויר של היומ ,יש 75
"מ הבדל(:
א .הפרש הגובה שנופ בינ השפה המזרחית של הרמה לכניה למתומנ.
ב .הגובה שנופ על המשטח בתוכ המתומנ בגלל רצפת הרטונדה שביב הלע.
ג .רואימ בתמונות שגובה הפגה הוא כגובה המעקה ) 1.60 -גובה המעקה נבדק על ידי חוקר מצרי(.
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לפי 'מלחמות היהודימ' מפל הר הבית שמדרומ להיכל היה  19מעלות של חצי אמה,
ועמ  12מדרגות ההיכל לפי אמה '' 51.72מ המ  8מטר ,וזה מביא למפל הר הבית .736.7
קדקד קשת וילונ לפי וילונ נמצא בגובה  736.36מ' ,והגבהימ מתאימימ .יש שוברימ
שמעל קשת וילונ עברה אמת מימ והיה מקומ הכניה להר הבית ממערב .מפל העליונ
של מימ  736.87ואמ כנ האמה נכנה לתוכ הר הבית כ" 30-מ מעל מפל הר הבית
שמדרומ להיכל ,אכ יש שוברימ שהמימ נכנו בכלל מצפונ הרמה .מצפונ לכיפה בשטח
המיועד להר הבית נמצאימ לעימ הגבוהימ מגובה זה ,אכ מתבר שבהר הבית יכולימ
להיות מקומות שבהמ לעימ גבוהימ מהמפל ,וכפי שהמזרח נמוכ מהדרומ והמערב ,ככ
הצפונ יכול להיות גבוה ממנו ,אבל לא מתבר שהיו משטחי לעימ כאלו בעזרת נשימ או
בחיל .מפל עזרת נשימ היה  4.30מטר מתחת למפל העזרה – ) 737.3היומ לפי וילונ
הוא  (738.6ולפי האמה שלנו וההנחה שהמקדש היה כרוחות העולמ ,אכנ לא נמצאו לעימ
גמ באיזור העזרות וגמ באיזור החיל43.
בתוכ כל הלימוד בענינ זה עלו ראיות שמחזקימ את מורת הכיפה וכותל המערבי.
התאמת גודל הכיפה לגודל ההיכל בצורת מדויקת מחזקת את המורת שהיא באה לציינ
את מקומ ההיכל .וצורתו של החפיר הצפוני מחזקת את מורת הכותל המערבי .אפשר
לתמצת את הראיות למיקומ המדויק של מקומ הנחת הקטורת מוכ לפרוכת במרכז ק"ק
בצורה הבאה .מקומ זה אינו יכול להיות דרומי או מזרחי מהשיא של האבנ בגלל "ראש
ההר" כלומר שהאבנ וכל ההר הולכימ ומשתפלימ ממקומ שיא האבנ לדרומ ולמזרח .והיא
גמ לא יכולה להיות במקומ שונה ממה שהצבנו לכיוונ מערב או צפונ בגלל הגבולות שנמצאו
" ביב ביב" ,כלומר האדמה שנמצאה  5 -4ממערב לכיפה ,שמגבילה את התחומ המערבי,
והחפיר הצפוני שמגביל אותנו לתחומ הדרומי של פגת האבנ כדי שהצפונ של הר הבית
ישאר גדול מהמערב .מייע לככ גמ ממצא האבנ שביוד חומת הרמה המזרחית ,וככ
מתקיימת נבואת יחזקאל )מג ,יב(" :זאת תורת הבית על ראש ההר ,כל גבולו ביב ביב
קדש קדשימ ,הנה זאת תורת הבית".

אמנמ מיכלונ כתב לי שגמ החשבונ שהוא עשה בעבר לא מדויק בגלל חור בנתונימ מדויקימ
כשבאימ ממזרח .למעשה אפשר לחשב במדויק לפי גובה הכניה המערבית של המתומנ .הגובה של
הרמה לפני הכניה שמ הוא לפי צילומ אויר של אורי אובזבקי ) 742.82צילומ אויר שלו בגובה
השפה המזרחית הוא  .742.51הבדל מוילונ " 26מ הנובע כנראה מחישוב גובה פני הימ( .בצילומימ
רואימ שיש במבוא המערבי הגבהה של " 14מ לפני הכניה )מלבד הבליטה במפתנ עצמו שבה אינ
להתחשב כי השטח חוזר ויורד לגובה המבוא( ,וכמו כנ יש הגבהה " 15מ של הריצפה ביב הלע,
וגובה המעקה הוא כגובה הפגה  -1.60ה"כ .744.7
 .43מה שאינ כנ לשיטת ר' מיכלונ שיש לעימ בולטימ בגובה  738.2באיזור המיועד לחיל שמצפונ
לעזרת נשימ )באזור בור  ,27במאמר של טוביה שגיב בתחומינ כח כתוב שהוא באזור עזרת נשימ
לפי הרב קורנ ,אבל רואימ בשרטוט שהוא עצמו מציג בעמ'  493שאינו כנ(.
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ז .יכומ
א .מהמרחק בינ החומה המזרחית למערבית בדרומ הר הבית מוכח ששיעור האמה אינו
גדול מ" 56-מ ,שאמ לא כנ רוחב הר הבית יעלה על  500אמה.
ב .מדברי חז"ל עולה שהלע שעליו הונחה הקטורת בלט מוכ לפרוכת .מקומ השיא של
האבנ כיומ הוא נמצא  2 – 2.5מטר מערבה למרכז הכיפה.
ג .על פי המורת העולה מרדב"ז שמבנה הרמה תוכננ על ידי יהודימ להוות ימנ היכר
למקומ העזרה ,מתבר ששפת הרמה המזרחית נבנתה על גבול כותל העזרה באופנ
שהיא תכה אותה ברובה ,ובככ היא תשמר מביזוי ,ורק בפינה הצפונ מזרחית של העזרה
תהיה חפיפה הניכרת לכותל הרמה .הדבר מתאימ לממצאימ שהתגלו תחת כותל הרמה
בשלושה מקומות חפירה.
ד .לפי אמה של " 56מ נצטרכ להעמיד את כותל העזרה מחוצ לכותל הרמה ,לקצר צלע
של עזרת נשימ ,ולומר שעובי הכתלימ אינו משלימ למפר עגול של  350אמה שהוא
כפולות של חמישימ,ולפי אמה כזו בור המימ הדרומי פולש לשטח העזרה בצורה לא
הגיונית.
ה .לפי אמה של " 48מ ,כותל העזרה רחב מדאי ,לא ישאר עובי מפיק לכותלי המזרח
והמערב להשלימ למפר העגול ,ולפי אמה כזו בור המימ הצפוני אינו מגיע לשטח
העזרה ,למרות שראוי שיכנ בה.
ו .לפי אמה של " 51.72מ ישנה התאמה יפה בינ מקומ השיא של אבנ השתייה ,למורת
שכותל הרמה מתחמ את העזרה ,ולמפר עגול של תחומ העזרות –  350אמה .הבורות
נכנימ לעזרה בצורה הגיונית הנ בצפונ והנ בדרומ ,וגמ הכיפה מתחמת את תחומ
ההיכל במדוייק.
ז .הפתרונ לתירה שבינ שיעורי נפח לשיעורי אורכ בכל התורה הוא על פי דברי הקליר
שאת הלח גדולה בשליש מאת היבש .ממצאימ רבימ מובילימ למקנה העולה מזה
שאמה היא " 51.72מ.
ח .גמ אמ לא נקבל את כל פרטי החשבונות נוכל לחשב את מקומ המזבח ממקומ פגת
אבנ השתייה על בי שיעור האמה הנ"ל.
ט .התיאומ המדויק לגודל הכיפה מב את מורת הכיפה ,וצורת החפיר הצפוני מחזקת
את מורת הכותל המערבי.
י .האדמה האדמדמה שנמצאה במרחק של  5–4מטר מערבה מהפתח המערבי של הכיפה
מחזקת את מורת הכיפה ,ומקשה על האפשרות שהעלה הרב גורנ שהצכרה היא מקומ
המזבח .לעניינ זה יש השלכה מעשית לגבי העולימ להר הבית כשהמ מקיפימ אותו
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במערב.אכ אינ כאנ הוראת הלכה למעשה ,אלא הצעת דברימ .גמ אמ נכונימ דברינו,
לגבי הקרבת קרבנות עדיינ יש לעיינ ברמת הדיוק הנדרשת לזיהוי מקומ במזבח ,והאמ
טייה של "מ בודדימ מעכבת.

נ פח א – תצלומי י ודות כותל הרמה המזרחי
להלנ תצלומי האבנימ שנראו מתחת לכותל המזרחי של הרמה.
 .1תמונה שצולמה ע"י ג'ונ בשנת תש"ז בפינה
דרומית של המדרגות שבמזרח הרמה.

 .2תמונה שצולמה
מחפירה שבוצעה
בשנת תשל"א כ30-
מטר דרומה מהפינה
הצפונ-מזרחית.
רשות העתיקות:
תיק פ/י -
מ/ה] x/5/1/הר
הבית ודי[.
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שיעור האמה בהתאמה למ ורת ולממצאימ בהר הבית
 .3תמונה של גאליהו קורנפלד המובאת ב ופ 'חצרות בית ה' ' ,ככל הנראה ממרכז מזרח
הרמה ,מהשנימ תשל"א-תשל"ב.
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נ פח ב – שרטוטי פ גת אבנ השתייה
 .1שרטוט של אבנ הצכרה עמ חתכ אורכ של וורנ וקונדר .לפי שרטוט זה מקומ הפי גה
הדרומי הוא במקומ בו כתיבמ האותיות .as
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שיעור האמה בהתאמה למ ורת ולממצאימ ב הר הבית
 .2השרטוטימ של דלמנ .חתכ הגובה שמוצג בתמונה השנייה נעשה מעט מזרחה ביח
לשרטוט של וורנ ,ואינו מייצג את גובה הפ גה.
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 .3השרטוט של ריצמונד ,עמ ציונ מקומ הפ גה שהו יפ מיכל ונ) .מודגש בקו אפור(.
התמונה מוטית ככיוונ רוחות העולמ .הצד העליונ הוא המזרח.
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מורא מקדש  -גדרי המצווה ואופנ קיומה בימינו
א .מורא  -בלב ובמעשה
ב .יראת ה' – שורש כל היראות
 .1יראת ה'
 .2יראת חכמימ
 .3מורא אב ואמ
 .4מורא מלכ
 .5מורא שבת
ג .מורא וכבוד
ד .מורא מקדש לאחר החורבנ
ה .מורא מקדש מחוצ לעזרה
ו .דעת הרב קוק על מורא מקדש
ז .כיצד ראוי לקיימ היומ מצוות מורא מקדש?
ח .ופ דבר

הכמיהה להשבת השכינה לציונ ודר העבודה לירושלימ הייתה תמיד בלבות ישראל ,כמוה
בתוכ השאיפה ליציאה מהגלות הקשה .ככל שאנו מתקדמימ במהלכ הגאולה ,ההתייחות
למקדש ועבודתו קובעת ברכה לעצמה וצוברת תאוצה .התקדמות מבורכת זו מחייבת
לימוד ,בירור וזיקוק .אחרי שנות הגלות זכינו שהאהבה ,הדבקות והשמחה ,מקבלות את
מקומנ הראוי בעבודת ה' ,וודאי יהיה להנ מקומ חשוב גמ בעבודת ה' בבית המקדש .אכ
כמו בכל דבר ,האיזונ ומציאת שביל הזהב היא עבודה רבה ,וביח לבית המקדש על אחת
כמה וכמה .ולכנ בגישתנו אל הקודש חשוב לברר מה מקומה של היראה בבית המקדש.

א .מורא  -בלב ובמעשה
התורה מצווה על מורא מקדש בפרשת קדושימ )יט ,ל( ושוב בפרשת בהר )כו ,ב(" :את
שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה'".
הרמב"מ בה"מ )עשה כא( כותב שמורא מקדש מתבטא בראש וראשונה בלב –
"שנשימ בנפשנו משא הפחד" ,ומבאר זאת החינוכ )רנד(" :כדי שיתרככו לבבינו בבואנו
אליו" .לאחר מכנ מביא הרמב"מ את הגדרימ המעשיימ של יראה זו" :וגדר זאת היראה...
לא יכנ להר הבית במקלו ובמנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו וכו' ".
כדי להבינ את מצוות מורא מקדש ,ואת היח והמשקל של כל אחד מהצדדימ המוזכרימ
כדאי להתבוננ במצוות יראה אחרות.

מעלין בקודש מ – אלול תש"ף
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ב .יראת ה' – שורש כל היראות
השורש של כל מצוות היראה זו מצוות יראת ה' וממנה משתלשלות כל מצוות היראה של
מי שמייצג ומבטא את אותה היראה ,כפי שנראה להלנ.
 .1יראת ה'
יראת שמימ היא השורש של כל עבודת ה' והרמב"מ מונה אותה כמצווה הרביעית
בפר המצוות:

והמצוה הרביעית היא שצונו להאמין יראתו יתעלה ולהפחד ממנו ,ולא נהיה
ככופרים ההולכים בקרי ,אבל נירא ביאת ענשו בכל עת ,והוא אמרו יתעלה "את
)רמב"ם ,ספר המצוות ,מצות עשה ד(
ה' א-להיך תירא".
 .2יראת חכמימ
מיראת שמימ נגזרת מצוות יראה גמ למלמדי תורת ה' – החכמימ ,כדרשת רבי עקיבא
)פחימ כב ע"ב(" :את ה' אלהיכ תירא  -לרבות תלמידי חכמימ" .כלומר ,חכמימ המ הצינור
המעביר לנו את תורת ה' וממילא היראה מפניהמ יודה ביראת שמימ .מצווה זו באה יחד
עמ המצווה לכבד את החכמימ ,כפי שמבאר הרמב"מ בפר המצוות.

והמצוה הר"ט היא שצונו לכבד החכמים ולקום מפניהם ולגדל אותם והוא אמרו
ית' "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" ,ולשון ספרא "תקום  -והדרת" – קימה
שיש בה הידור ...דע שיש בכבוד דברים מיוחדים ונוספים על התלמיד ,וזה כי
כבוד התלמיד את רבו יש בו תוספת גדולה על הכבוד שהוא חייב לכל חכם
ויתחייב לו עם הכבוד המורא .שהם כבר בארו שחוק רבו עליו יותר גדול מחוק
)שם ,מצות עשה רט(
אביו שחייבו הכתוב לכבדו ולירא ממנו.
 .3מורא אב ואמ
גמ היח להורימ הוקש ליח לקב"ה :כדברי הגמרא )קידושינ ל ע"ב(" :שלשה שותפינ הנ
באדמ :הקדוש ברוכ הוא ,ואביו ואמו .בזמנ שאדמ מכבד את אביו ואת אמו ,אמר הקדוש
ברוכ הוא :מעלה אני עליהמ כאילו דרתי ביניהמ וכבדוני".
שורש מורא תלמידי חכמימ נעוצ בתורה שהיא קניינמ ,ואילו שורש מורא אב ואמ
מבואר כשותפות עמ הקב"ה ביצירת הוולד .ולכנ אומרת )שמ( הברייתא" :נאמר' :איש אמו
ואביו תיראו' ,ונאמר' :את ה' א-להיכ תירא ואותו תעבוד' ,השווה הכתוב מוראת אב ואמ
למוראת המקומ".
 .4מורא מלכ
הרמב"מ משווה בינ מורא אב ואמ למורא המלכ:

והמצוה הרי"א היא שצונו לירא מאב ואם והוא שיתנהג עמהם כמנהג מי שהוא
ירא ממנו שיענישהו כמו המלך וילך עמהם כדרך שילך עם מי שיפחד ממנו
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ויירא מהגיע לו ממנו מה שימאס .והוא אמרו יתעלה )קדושים יט( איש אמו
ואביו תיראו .ולשון ספרא )שם( אי זה הוא מורא לא יושב במקומו ולא מדבר
במקומו ולא סותר את דבריו.
)שם ,מצות עשה ריא(
הפרי )מובא בה"מ במצוות מינוי מלכ( כותב" :שומ תשימ עליכ מלכ שתהא אימתו
מוטלת עליכ" ניתנ לראות זאת כחיזוק לתפקודו של המלכ .וניתנ לומר שגמ יראה זו
מבות על ככ שהמלכ מבטא את מלכות ה' בעולמ ,וזה בא לידי ביטוי בהיתר למלכ מבית
דוד לשבת בעזרה.
 .5מורא שבת
הקדושה בעולמ באה לידי ביטוי באנשימ ,במקומ ובזמנ .חכמימ ,הורימ ומלכ ,המ אנשימ
שיש לירא מהמ; המקדש הוא מקומ המחייב יראה .היראימ אומר שיש מצוות יראה גמ
בזמנ  -יראה מנ השבת .היראימ מב זאת על ההיקש בפוק בינ מורא מקדש לשבת:
"את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה'".

מורא שבת .כשם שצוה הב"ה לתת מורא וכיבוד למקדש ,כך צוה לתת לשבת,
שהרי הוקשו זה לזה דכתיב "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו" .ומהו מורא
שבת – שיחשוב אדם בלבו לכבד את השבת ולשמור ולהיות חרד על הדבר .ולא
מן השבת אתה ירא אלא ממי שהזהיר על השבת.
)ספר יראים סימן תי ]דפוס ישן  -צח[(

ראינו אפוא שמצוות מורא מקדש היא חלק ממערכ מצוות שמשתלשלות ממצות יראת ה'
ומחייבות יראה ממה שמבטא את קדושת ה'  -באנשימ ,במקומ ,ולדעת היראימ אפ בזמנ.

ג .מורא וכבוד
את כל המצוות אנו צריכימ לקיימ מתוכ יראה ואהבה ,1ולכנ מצוות היראה באות ביחד עמ
מצוות מקבילות שנותנות יחד את היח הנכונ.
אנו מצווימ על יראת שמימ ועל אהבת ה' 2.הרמב"מ מבאר שאותה הדרכ המובילה
לאהבה ה' מובילה גמ ליראה – ההתבוננות בגדלות הבורא מביאה לאהבה גדולה ולרצונ

.1

.2

ראה של"ה יומא הגה' פרק דרכ חיימ תוכחת מור" :ועל דחילו ורחימו יתבארו הפוקימ .כתיב
)תהלימ ב ,יא( 'עבדו את ה' ביראה' ,וכתיב )שמ ק ,ב( 'עבדו את ה' בשמחה' .כי התורה והמצוה
צריכינ להיות בדחילו ורחימו .הדחילו – יהא ירא אולי מקצר בעק התורה ובקיומ המצוה; והרחימו
– יתמלא אהבה ושמחה שזוכה לעוק בתורת ה' ולקיימ מצוותיו".
לשונ הרמב"מ בפר המצוות ,מצווה ג" :המצוה השלישית היא שצונו לאהבו יתעלה וזה שנתבוננ
ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת.
ולשונ פרי )פרשת שמע( לפי שנאמר ואהבת את ה' אלהיכ".
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לקרבה אליו .ובאותה מידה היא מביאה להבנה מה רב המרחק בינ האדמ לבינ הבורא
וממילא לרתיעה ופחד:

האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר "ואהבת את ה'
אלהיך" ,ונאמר "את ה' אלהיך תירא" .והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו ,בשעה
שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה
ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם
הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי ,וכשמחשב בדברים האלו
עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה
עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות ,כמו שאמר דוד כי אראה שמיך
)רמב"ם ,יסודי התורה ב ,א-ב(
מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו...
במצוות היראה המכוונות כלפי נושאי שמ ה' בעולמ הזה – החכמימ ,אב ואמ ,המלכ והשבת
– המצווה ה'תאומה המשלימה' של היראה היא מצוות כיבוד .במצוות מורא תלמידי חכמימ
כתב הרמב"מ" :ויתחייב לו עמ הכבוד המורא"; במצוות הבנ על הוריו נאמרו שתי מצוות
נפרדות "כבד את אביכ ואת אמכ" ו"איש אמו ואביו תיראו"; וכנ בשבת אנו מצווימ לכבד
את השבת ברחיצה בלבוש וכד' ולפי היראימ שהובא לעיל יש מצווה מורא שבת .וכנ במלכ:
"כבוד גדול נוהגימ במלכ ומשימינ לו אימה ויראה בלב כל אדמ" )רמב"מ הלכות מלכימ פ"ב
ה"א(.
הפחד הוא רגש שמדכא ומרנ את עוצמות האדמ ומונע ממנו לעשות מעשימ שאינמ
הולמימ כלפי נשוא הפחד .רגש זו שורה באדמ בעקבות קיומ מצוות היראה האורות
לעשות מעשימ שיש בהמ קלות ראש או זלזול .הכבוד בא מאהבה ,מרצונ להתקרב ולעשות
מעשימ שמבטאימ את הערכה לנשוא הכבוד .לכנ המצוות המחייבות לקומ לפעול ולכבד,
הנ ניפ ותולדה של מצוות האהבה 3.הכבוד מתבטא בעשייה ,והמורא מתבטא באי-עשייה4.
וככ כותב בעל ערוכ-השולחנ במצוות כיבוד ומורא אב ואמ:

הכיבוד והמורא שני עניינים הם .כיבוד הוא ענייני מעשים בפועל ,כמו להאכילו
להשקותו וכיוצא בזה כמו שיתבאר.

.3

.4
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בדרגה הגבוהה של יראה  -יראת הרוממות הפער בינ הכבוד למורא קטנ .יראת הרוממות לא משתקת
את האדמ אלא מעוררת אותו להתקרב אל ה' ביראה  -ואני ברב חדכ אבוא ביתכ אשתחוה אל
היכל קדשכ ביראתכ )תהילימ ה ח(
למרות שמצוות המורא הנ מצוות עשה ,אולי כי היוד שלהמ הוא הרגשת הנפש שהיא הרגשה
אקטיבית ולא הימנעות מעשייה.

מורא מקדש  -גדרי המצווה ואופנ קיומה בימינו
והמורא הוא יראת המעלה דמורא הוא בלב ...איזהו מורא לא יעמוד במקומו
המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו או מקום המיוחד לו להתפלל ולא
ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו5.
)ערוך השולחן יו"ד סי' רמ ח-ט(
כל אלו מאפיינימ את מצוות המורא האחרות .אולמ ,למצוות מורא מקדש לא מצינו מצווה
מקבילה – כבוד מקדש 6,והדבר אומר דרשני.
הרמב"מ )בית הבחירה פרק ז( מונה את ההנהגות המחויבות ממצוות מורא מקדש
וכוללות איורימ רבימ :כניה במקל מנעל ואפונדה ,יריקה ,ישיבה בעזרה ועוד .כל אלו
דברימ שנאמרו בדרכ שלילה  -איורי עשייה.
לא מצינו הלכות מקבילות המחויבות מדינ כיבוד כמו בשבת הורימ וחכמימ .הרמב"מ
מזכיר הנהגה של כבוד בהקשר למקדש רק בהלכות ביאת המקדש )א ,יז( ,וזאת אגב הלכות
עבודת הכוהנימ במקדש ,שמ כותב הרמב"מ שמ שגמ לישראל אור להיכנ למקדש שתוי
יינ ,פרוע ראש או קרוע בגדימ ,והוא מבאר זאת ככ" :שאינ זה כבוד ומורא לבית הגדול
והקדוש שיכנ בו מנוול" .מי שנכנ 'מנוול' למקדש פוגמ במורא מקדש כי זו התנהגות לא
מכובדת המביעה זלזול .אבל אינ כאנ מצווה חיובית של כבוד7 .
אמנמ יש הלכות שנגזרות מעניינ הכבוד אבל הנ לא מוטלות על כל באי המקדש .בוני
המקדש חייבימ לבנות אותו בצורה מכובדת מאוד 8ולשמור על תחזוקה נאותה .הכהנימ
והלוויימ שומרימ ביבות המקדש .אחד הטעמימ לככ הוא כבוד המקדש .כפי שכותב
הרמב"מ )בית הבחירה ח ,א( :שאינ שמירתו אלא כבוד לו ,אינו דומה פלטרינ שיש עליו
שומרינ לפלטרינ שאינ עליו שומרינ .אולמ על כלל ישראל אינ מצווה לכבד את המקדש
אלא לכבד את הכוהנימ9.

.5
.6

.7

.8

.9

"וכל דבר שיש בו העדר הכבוד הוא עבירה על 'איש אמו ואביו תיראו' וכ"ש כשמבזה אותמ בדברימ"
)ערוכ השולחנ שמ(.
אמנמ היראימ )י' תט ]דפו ישנ :שכד[( מזכיר בתוכ מצוות מורא מקדש גמ את כיבוד המקדש:
"מורא מקדש – ויראת מאלהיכ צוה בהכנ אדמ למקדש או בבית הכנת או לבית המדרש שינהג
בהמ מורא וכיבוד דכתיב בפרשת בהר יני את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו" .אכ הרמב"מ בה"מ
)מצווה כא( לא הזכיר כבוד אלא מורא.
אמנמ ,בהלכות בית הבחירה פרק ז ,לאחר שהזכיר )בהלכה ב( את רשימת האיורימ הכלולימ
במצוות מורא מקדש ,כתב הרמב"מ )בהלכה ג( את החיוב להקיפ דרכ ימינ .אכ נראה שאינ זה מדינ
מורא מקדש והובא בפרק זה אגב אורחא.
וככ כותב הרמב"מ )בית הבחירה א ,יא(" :ומצוה מנ המובחר לחזק את הבנינ ולהגביהו כפי כח
הציבור שנאמר 'ולרוממ את בית א-להינו' ,ומפארינ אותו ומייפינ כפי כחנ אמ יכולינ לטוח אותו
בזהב ולהגדיל במעשיו ה"ז מצוה".
ראה רמב"מ )כלי המקדש ד ,א-ב( " :מצות עשה היא להבדיל הכהנימ ולקדשמ ולהכינמ לקרבנ
שנאמר 'וקדשתו כי את לחמ אלהיכ הוא מקריב' .וצריכ כל אדמ מישראל לנהוג בהנ כבוד הרבה
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העולה מככ הוא שמצוות מורא מקדש היא נקודת מוצא ראשונית ביחנו למקדש ,ועל
גביה צריכ לבנות את הקומות הנופות .כל הקרב אל הקודש מצווה לשימ בנפשו משא
הפחד והיראה ולא לעשות מעשימ שיש בהמ קלות ראש או זלזול ואינ עליו חובת אהבה
10
או כבוד למקדש.

ד .מורא מקדש לאחר החורבנ
כל זאת בהיות היכל על מכונו ,כהנימ בעבודתמ ולוויימ בשירמ ובזמרמ .האמ גמ היומ
שלדאבוננו שועלימ מהלכימ בו ועושימ בו כבתוכ שלהמ האמ קיימת עדיינ מצוות מורא
מקדש?
הרמב"מ )בית הבחירה ז ,ז( פוק שמצוות מורא מקדש חלה גמ היומ.

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
לעולם אף מורא מקדש לעולם שאע"פ שחרב בקדושתו עומד.
גמ הראב"ד שחולק על הרמב"מ ואומר שאינ כרת לנכנ בזה"ז בטומאה למקומ המקדש,
אינו משיג על דבריו כאנ ומודה שמצוות מורא מקדש קיימת היומ11.

ולהקדימ אותמ לכל דבר שבקדושה ,לפתוח בתורה ראשונ ,ולברכ ראשונ ,וליטול מנה יפה ראשונ".
ואכנ בגדי כהונה המ 'לכבוד ולתפארת'.
 .10יתכנ שהדבר נובע גמ מחשש ייחו כוחות למקדש עצמו שעלול להביא את האדמ לעבודה זרה .כמו
שמצינו בגמרא יבמות ו ע"ב" :אפ מורא האמורה במקדש  -לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי
שהזהיר על המקדש" .ובתופות שמ מבארימ שהחשש הוא שלא ישתחווה למקדש לשמ אלוהות.
 .11הרב קוק )משפט כהנ י' צו( דנ באריכות בדעת הראב"ד האמ הוא פוק כמ"ד שקדושה ראשונה
לא קדשה לע"ל ,או שהמחלוקת שלו עמ הרמב"מ היא בדברימ אחרימ עיי"ש .גמ אמ נאמר שהראב"ד
פוק כמ"ד שלא קידשה לע"ל ,הוא ובר שמורא מקדש לא תלוי בהיות המקדש בנוי ולא בקדושה
אלא בעצמ בחירת המקומ.
וראה דברי החת" )יור"ד רלג(" :דמ"מ עכ"פ קדושת בית אלקי' וזה שער השמימ לא בטל ולא
יתבטל ,כי אינ אנו עוקימ אמ חייב כרת הנכנ להר הבית בזה"ז או לא כי מאי איכפת לנ בזה ,אכ
עיקר הוא במה שבמקומ הר המוריה הוא שער השמימ .וטרמ נתקדש הארצ ע"י יהושע ועזרא –
כבר הקריב שמ אדמ הראשונ ונח ונעקד יצחק וחלמ יעקב ולמ ,ושוב נעלמ עד שהאיר ה' עיניהמ
בימי דוד המלכ עליו השלומ 'הנה שמענוהו באפרתה מצאנוהו בשדי יער'".
אמנמ הטורי-אבנ )מגילה כח ע"א( כתב שהגמרא ביבמות שאומרת מורא מקדש לעולמ וברת
שקדשה לע"ל ,והגמרא במגילה שאומרת שבתי כניות שחרבו עומדימ בקדושתמ זה רק מדרבננ.
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ה .מורא מקדש מחוצ לעזרה
מורא מקדש נוהג בעזרה וגמ מחוצ לה .לדעת המאירי בהר הבית החיוב הוא רק מדרבננ:

יראת המקדש מצות עשה ,שנאמר "ואת מקדשי תיראו" ...ומדברי סופרים אף
בהר הבית כן ,הא מן התורה הר הבית מותר בכך שהרי מחנה לויה הוא ואין קרוי
מקדש אלא מה שאם נכנס לשם בטומאה חייב הא מדברי סופרים אף הר הבית
)בית הבחירה למאירי ,יבמות ו ע"ב(
בכלל זה.
אולמ הרמב"מ בפ"ז מהלכות בית הבחירה מביא את הלכות מורא מקדש בעזרה ובהר
הבית ולא מזכיר שיש הבדל ביניהמ .ונראה שובר שמורא מקדש בהר הבית הוא דאורייתא.
היראימ )לעיל( והמנחת-חינוכ )מצווה רנד( כתבו שמורא מקדש דאורייתא והכתוב
מרו לחכמימ באיזה עניינ זה נקרא מורא מקדש בכל מקומ לפי עניינו.
ומדוע באמת ככ? הרי ציווי התורה הוא' :ממקדשי תיראו' ואינ קרוי מקדש אלא העזרה?
נראה ,שהרמב"מ מכימ עקרונית עמ המאירי ,שמורא מקדש מתייח למחנה שכינה
המקודש – העזרה ,ואעפ"כ לדבריו מורא מקדש בהר הבית הוא דאורייתא משומ שכל עיקר
עניינו של הר הבית )מחנה לוויה( הוא יצירת אזור חיצ בינ מחנה ישראל למחנה שכינה.
לכנ בהר הבית לא מקיימימ שומ מצווה מעשית ,ומטרתו היא הרחקה מנ העזרה .וזה דינ
דאורייתא שיהיה מחנה נופ ביב העזרה להרחקת חלק מהטמאימ ולקיומ מורא מקדש.
בפרשת קורח מבארת התורה ,בעקבות תלונות בני ישראל "הנ גוענו כלנו אבדנו ,כל
הקרב הקרב אל מקדש ה' ימות" ,שתפקיד הכוהנימ והלוויימ לשמור את משמרת אוהל
מועד כדי שזר לא יקרב אליהמ 12.זהו חלק עיקרי מתפקידמ של הלווימ לשמור על הריחוק
של העמ מנ המקדש.
גמ פוקי התורה ביח להר המוריה בעקידת יצחק )המקומ היחיד שבו התורה
מתייחת להר הבית( מראימ שהיראה היא עניינ מהותי להר הבית בכללו" :כי עתה ידעתי
כי ירא א-להימ אתה" ;13וכנ המדרשימ קושרימ את הר הבית למדת היראה) :בראשית רבה
נה ,ז(" :הר המוריה – מקומ שיראה יוצאת לעולמ"; )תנחומא וירא כב(" :הר המוריה –
שמיראות של הקב"ה נעשה הר".

 .12ואיתא בפרימ שהלווימ קשורימ למדת הדינ.
 .13הרב קוק בעולת ראיה מבאר מדוע זכה אחרי העקידה למידת היראה .כיוונ שכשאברהמ הכימ
לעקוד את בנו הוא ביטל את כל ישותו ,את אהבתו לבנו ,את כל האידאלימ שלו ,את כל השאיפה
שלו לבניינ אומה מזרעו שתקרא בשמ ה' בעולמ .וכל זאת מתוכ יראת שמימ ,מתוכ הבנה שגדולת
ה' היא מעבר לכל רגש ומעבר לכל מה שאדמ יכול לתפו בשכלו.
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ו .דעת הרב קוק על מורא מקדש
הרב קוק )משפט כהנ י' צו( כתב תגובה לרב חיימ הירשנזונ שרצה להתיר כניה בטומאה
גמ לעזרה בטענה שמקומ המקדש לא קדוש היומ .הרב כותב שמ שגמ למ"ד שקדושת
המקדש לא קדשה לעתיד לבוא מתבר שחז"ל ארו את הכניה מדרבננ ,כי חכמימ
מתקנימ כעינ דאורייתא ,וגמ התורה כחלק ממצוות מורא המקדש הזהירה שלא נתקרב
למקדש ללא הכנה מתאימה ,ואמ כנ קל וחומר שלא להיכנ לשמ בטומאה .והוא מביא
לככ כמה ראיות:
א .הרמב"מ במורה נבוכימ אומר שהטעמ לאיור על הטמאימ להיכנ למקדש הוא כדי
שאנשימ לא יבואו אל המקדש באופנ תדיר.
ב .החינוכ )מצווה קפד( כותב שהאיור לכוהנ להיכנ בכל עת אל הקודש הוא כדי
"שיקבעו המשרתימ בנפשותמ גדולת המקומ ומעלתו ותהיה תמיד יראתו על פניהמ".
ג .הגמרא במכת תמורה )ד ע"א( מעלה אפשרות שהאזהרה למוציא שמ שמימ לבטלה
היא מ"את ה' א-להיכ תירא" כלומר שיראת ה' מושגת ע"י הזהירות מלהזכיר שמ שמימ
לבטלה.
ד .האיור להגות את שמ ה' המפורש מחוצ למקדש מורה לנו שאינ אנו מוכשרימ למעלה
עליונה זו של הזכרת השמ הקדוש.
ומכאנ שגמ הזהירות מלהתקרב למקדש בהיותנו טמאימ הוא קיומ של מצות מורא מקדש,
והוא יותר יקר מאותה היראה הבאה בדרכ קירוב בעת שאינ אנו מוכשרימ לו.

ז .כיצד ראוי לקיימ היומ מצוות מורא מקדש?
יש הרואימ 14במצווה זו את אחד הנימוקימ לעלות היומ להר הבית .טענתמ שמצוות מורא
מקדש היא מצווה בקומ ועשה ,שדרכ קיומה הוא בכניה להר הבית כדי לירא שמ ,ולכנ
רק מי שעולה להר הבית יכול לקיימ את מצווה זו .המ מביאימ ראיה מנ התרגומימ ומנ
הרמב"נ לפוק 'ממקדשי תיראו' שיש לבוא אל המקדש כדי לקיימ מצוות יראה .במקומ
לתרגמ 'וממקדשי תהונ דחלינ' תרגמ אונקלו" :ולבית מקדשי תהונ דחלינ"; ובתרגומ
ירושלמי פירש יותר :ולבית מוקדשי תהנ אזלי בדחלא" )וכנראה מכ זאת ללשונ הכתוב
בתהילימ נה ,טו" :בבית א-להימ נהלכ ברגש"( .והרמב"נ )בפירושו לפוק( כתב במפורש
שהיראה מתקיימת בעת העלייה לרגל" :ומורא המקדש שיבוא שמ ברגלימ ויירא ממנו".
וכנ מוכיחימ זאת ממצוות מורא אב ואמ שמקיימימ אותה לא ע"י ריחוק מההורימ אלא

 .14עיינ פר גבעת הלבונה עמוד עב.
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שיש להתקרב אליהמ תוכ הקפדה על מצוות המורא .מכאנ שריחוק הוא לא יראה .וכדי
לקיימ מצוות יראה צריכ להיות במקומ היראה.
ואכנ יש מנ האמת בטענה זו ,מי שמתעלמ מנושא המקדש באמת לא מקיימ מצוות
מורא מקדש 15.ומי שנכנ בהיתר וירא ממי ששיכנ שמו בבית הזה ומקפיד על כל גדרי
המצווה אכנ מקיימ מצוות מורא מקדש .אכ זה לא אומר שעלינו להיכנ להר הבית כדי
לקיימ מצוות מורא מקדש .ונראה לומר ההיפכ ,שמורא מקדש הוא יבה לא לעלות להר
16
הבית.
כפי שהתבאר לעיל ,לכל מצוות היראה יש מצוות מקבילות שענייננ קירוב ואהבה,
ומצוות היראה מטרתנ להרחיק כדי לשמור על האיזונ.
ניקח כדוגמא את היח להורימ .אכנ ,יש חיוב להתקרב להורימ ,אבל זה לא בגלל
מצוות מורא אלא בגלל מצוות כיבוד הורימ .אמ לא הייתה מצוות כיבוד הורימ אכנ כדי לא
להיכשל במורא הורימ היה ראוי להתרחק מהמ וליראה מהמ רק בליבו .כמובנ ,שזה לא
נכונ בגלל מצוות הכיבוד.
במקדש לעומת זאת אינ מצוות כיבוד המחייבת להיות קרובימ אל המקדש באופנ תדיר.
יש מטרות שונות המחייבות אותנו להגיע למקומ המקדש .כשהמקדש על מכונו  -עלייה
לרגל שלוש פעמימ בשנה .גמ היומ יתכנ שיש לעלות להר הבית כדי לב את שלטוננו
שמ ,אבל לא בגלל מצוות המורא.
ונראה שזו כוונת הרמב"נ" :ומורא המקדש שיבוא שמ ברגלימ ויירא ממנו"  -לא שנבוא
ברגלימ כדי לקיימ מורא מקדש ,אלא שכאשר באימ למקדש יש לירא .אמ השיקול לבוא
הוא לקיומ 'מורא מקדש' מדוע כותב הרמב"נ דווקא ברגלימ הרי מצוות מורא היא תמידית?
אלא כוונתו שכאשר נבוא ברגלימ לעזרה כדי לקיימ עלייה לרגל נעשה זאת ביראה .וכנ
נראה שזה הפירוש בתרגומימ.
מעבר לשיקול העקרוני ,יש לבדוק את ההיבט המעשי .הטענה שיש לעלות להר הבית
כדי לקיימ מצוות מורא מבות על ההנחה שמי שעולה היומ להר הבית מקיימ את המצווה
ומי שלא עולה לא יכול לקיימה ,אולמ כפי שנראה אינ ככ הדבר.
כאמור היראה מתחלקת ליראה בנפש ובמעשימ .את היראה בנפש" :עד שנשימ בנפשנו
משא הפחד והיראה" ניתנ לקיימ בכל מקומ .אדמ יכול לשימ בנפשו משא הפחד והיראה

 .15אינ זה ביטול מצוות עשה אלא אי קיומ.
 .16ישנמ שיקולימ אחרימ מלבד מצוות מורא מקדש בעד ונגד עלייה להר הבית היומ .מאמר זה עוק
רק בנייונ לברר את מהותה של מצוות מורא מקדש .והלכה למעשה יכריעו גדולי הדור.
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גמ מחוצ להר הבית )למשל ב'יבוב שערימ' או בלימוד הלכות המקדש( .ומאידכ יתכנ
להיכנ להר הבית ולא להרגיש זאת.
הגדרימ המעשיימ מתחלקימ לשלושה :אלו שקיוממ גמ מחוצ להר הבית; אלו שקיוממ
בעזרה ,ואותמ גמ העולימ להר הבית לא יכולימ לקייממ בגלל איור הכניה לעזרה
בטומאת מת; וגדרימ שקיוממ גמ בהר הבית וגמ בעזרה אכ לא ניתנ לקייממ מחוצ להר.
 .1הדברימ הנוהגימ גמ מחוצ להר הבית

ולא יעשה הר הבית דרך שיכנס מפתח זו ויצא מפתח שכנגדה כדי לקצר הדרך
אלא יקיפו מבחוץ ,ולא יכנס לו אלא לדבר מצוה) .רמב"ם ,בית הבחירה ז ,ב(
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,
שולחן בצורת שולחן ,ומנורה בצורת מנורה ,אבל עושה הוא מנורה של חמשה
קנים או של שמונה קנים או מנורה שאינה של מתכת אף על פי שיש לה שבעה
קנים17.
)שם ,הל' י(
 .2הדברימ הנוהגימ רק בעזרה

כל שהשלים עבודה ונסתלק לו אינו יוצא ואחוריו להיכל אלא מהלך אחורנית
מעט מעט ומהלך בנחת על צדו עד שיצא מן העזרה ,וכן אנשי משמר ואנשי
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
עומד לפני י"י כמו שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים ,ומהלך באימה וביראה
)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.

 .17יש עוד הלכה שנוהגת מחוצ להר הבית אכ לא נוהגות היומ" :בזמנ שהמקדש בנוי אור לו לאדמ
להקל את ראשו מנ הצופימ שהוא חוצ לירושלימ ולפנימ ,והוא שיהיה רואה את המקדש ,ולא יהיה
גדר מפיק בינו ובינ המקדש") .קלות ראש במקומ שרואימ את המקדש היא רק כשהמקדש בנוי(.
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 .3הדברימ הנוהגימ בהר הבית ובעזרה

ואי זו היא יראתו לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או
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.
וכל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל.
)שם הל' ג(
נראה שמי שאפ פעמ לא הולכ עמ מקל או באפונדה או עמ מעות צרורות ונכנ ככ להר
הבית לא מקיימ בככ מצוות יראה ,רק בחליצת נעליימ ניכרת היראה על הנכנימ ,ומי
שנכנ בנעליימ שאיננ של עור והולכ בהמ כל הזמנ גמ בזה לא ניכרת יראתו.
הקפה דרכ ימינ – לכאורה למרות שהרמב"מ מביא זאת בתוכ הלכות מורא מקדש אינ
זה מדינ מורא מקדש והובא בפרק זה אגב אורחא .בפר דרכ-חכמה לר"ח קנייבקי
בביאור-הלכה על הלכה זו כתב שהקפה דרכ ימינ אינה חיוב אלא הנהגה טובה שהרי אבלימ
מקיפימ הפוכ.
ראינו אפוא שגמ אמ נאמר שיש לעלות להר הבית כדי לקיימ מצוות יראה אינ כמעט
שומ משמעות מעשית לככ .אדרבה ,בעלייה להר הבית עלולימ להיכשל ולעבור על מורא
מקדש כדלהלנ.
בהלכה ה כותב הרמב"מ" :לא יקל אדמ את ראשו כנגד שער מזרחי של עזרה שהוא
שער ניקנור ,מפני שהוא מכוונ כנגד בית קדש הקדשימ".
בהלכות ביאת המקדש )א ,יז( מויפ הרמב"מ:

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
על פי שאינו באזהרה שאין זה כבוד ומורא לבית הגדול והקדוש שיכנס בו מנוול,
אבל ישראל שגדל שערו עד שנעשה מחלפת ולא היה דרך ניוול הרי זה מותר
להכנס לעזרת ישראל.
כלומר מעבר לגדרימ הברורימ של מורא מקדש )נעליימ יריקה קפנדריא וכד'( יש איור
בהתנהגות של קלות ראש שגבולותיה אינמ מבוררימ דיימ.
א .המשנה-למלכ )שמ הלכה ה( כותב שגנאי הוא לעמוד בלא מצנפת.
ב .הר-המוריה )שמ הלכה ב( כותב כשאוחז מנעליו בידיו זה מגונה יותר ממי שנועל נעליו.
ג .ערוכ-השולחנ )יו"ד יד ,ה( כתב שאור לדבר בהר הבית דברי רשות.
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ד .בפר יראימ )י' תט( כתב" :ותנ לחכמ ויחכמ עוד שישמור אדמ עצמו מקלות ראש
הדומה לקלות ראש ששנו חכמימ וכ"ש מחמור ממנו".18
למורא מקדש יש גמ השלכה על עצמ הכניה למקומות שיש בהמ פק איור כניה
בטומאת מת .יש כללימ בהלכה מתי ראוי להחמיר בפקות .בעניינ הר הבית יש שיקול
נופ להחמיר – מורא מקדש .ולכנ במקומות המופקימ 19ראוי שלא להיכנ גמ מדינ מורא
מקדש.
את מצוות 'אל יבוא בכל עת אל הקודש' מבאר הרמב"מ מפני היראה ,וככ דבריו:
שהזהיר כהן גדול מהכנס למקדש בכל עת מפני כבוד המקדש וגדולתו ויראה
)רמב"ם ,סה"מ ל"ת סח(
ופחד מן השכינה.

כלומר שאיור כניה בזמנ האור הוא בגלל היראה מנ השכינה.
בהררי-בשדה שעל פר מקדש-מלכ )עמוד מג( כותב :שבכל ביאת טמא למקדש הוא
עובר על העשה של מורא מקדש נופ על האיור של כניה בטומאה ,שהרי כתב הרמב"מ:

אף על פי שהמקדש היום חרב בעונותינו חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו
בבניינו ,לא יכנס אלא למקום שמותר להכנס לשם) .רמב"ם בית הבחירה ז ,ז(
הרב ז'ולטי במשנת-יעבצ )או"ח מז ,ה( מקשה על הרמב"מ ,הרי למקומ שאור להיכנ
מחמת הטומאה אור בלאו הכי להיכנ ,ומה מויפ האיור של מורא מקדש? והוא עונה:

שהרמב"ם בא להשמיענו חידוש דין ,שטמא שנכנס למקום שאסור לו להיכנס
עובר על עשה של מורא מקדש ,גם באופן שלא עבר על לאו ועשה של טומאת
מקדש ,כגון שנכנס למקום שהוא ספק מקדש ,או ספק הר הבית ,ואף על פי
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
מורא מקדש הוא עבר מתורת ודאי כי מי שיש לו מורא לא נכנס גם מספק ואין
לך מקיל ראש יותר מזה שאינו חושש לספק ונכנס לשם"20.

 .18אכנ ,יתכנ לומר שמי שנכנ להר הבית ומקפיד מאוד בכל חשש של קלות ראש גמ בדברימ שלא
מבוארימ בפוקימ מקיימ בזאת מצוות מורא מקדש.
 .19ראה בגיליונות האחרונימ של 'מעלינ בקודש' דיונ נרחב על מידת הוודאות של זיהוי ה'צכרה' כאבנ
השתיה ועל גבולות החיל.
 .20וככ כתב הרב שבתי רפפורט במעלינ בקודש א' לעניינ קדושת עזרת נשימ בזה"ז" :ולעניינ הלכה
למעשה ,מצד אחד הברה מכרעת כדעת הרדב"ז ,כאמור ואפ בלא כנ בדרבננ הלכ אחר המיקל -
ואינ לומר בזה שהלכה כבתראי ,כיוונ שלא הביאו את דברי הרדב"ז האמורימ  -והרי איור הכניה
לעזרת נשימ בטומאת מת הוא איור דרבננ ויש מקומ להקל כדברי הרדב"ז .מכל מקומ ייתכנ לומר
שדינ מורא מקדש מצריכ זהירות יתירה והקפדה יתירה בקדושתו והרחקת הטומאה ממנו ,ואינ להקל
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בעזרת ה' כשנזכה לעלות להראות למקומ העזרה ,נשתחווה בפישוט ידיימ ורגליימ
בהתבטלות גמורה לפני הבורא ,נחוש את רוממות הקדושה ונשימ בנפשנו את משא הפחד
והיראה ,נקיימ בזאת מצוות מורא מקדש במקומ הקדושה.
כל עוד איננו ראויימ לככ נחזק בנפשנו את תודעת המקדש נלמד הלכותיו ונקיימ מורא
מקדש ע"י זהירות יתירה.

ח .ופ דבר
מהותה של מצוות מורא מקדש היא תחושת רוממות הקדושה שיש במקדש מעבר לכל
הנתפ בשכל אנושי .בעוד שבמצוות מורא אחרות יש מצוות מקבילות שמביאות לידי
ביטוי את האהבה הכבוד והקירוב ,במקדש היח הראשוני הוא יראת הרוממות.
בימינו עיקר קיומ מצוות מורא מקדש היא בזהירות מלהיכשל באיורימ בכניה להר
הבית למרות ההשתוקקות הרבה אל הקודש.

בזה מצד הלכ אחר המיקל ומצד הכרעת הברה .ולכנ כיוונ שבעל "חדי דוד" פירש דעת מהרי"ט
שגזרת ההרחקה מנ החיל ועזרת נשימ קיימת בזמנ הזה ,יש לחוש לדבריו ולהתרחק מנ המקומות
הידועימ להיות מקומ החיל ועזרת הנשימ".
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תוקפ אי ור הבמות בימינו
פתיחה
א .דברי הבבלי
ב .דברי הירושלמי
ג .דעות הראשונימ בעניינ קדושת המקדש וירושלימ לעתיד לבוא
ד' .בכל המקומ אשר אזכיר את שמי'
ה .הקרבת פ ח בבמת יחיד כשאינ מקדש ובמת ציבור
ו .התייח ות הרמב"מ לאי ור הבמות
ז .אי ור חלב ודמ
ח .יכומ ומ קנות

פתיחה
איור הקרבת קרבנות מחוצ למקדש נאמר בתורה )ויקרא יז ,ג-ה( ,ושמ התבאר שהעובר
על איור זה חייב כרת:

איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט
מחוץ למחנה :ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה' לפני משכן ה'
דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו :למען אשר יביאו
בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה והביאם לה' אל פתח אהל
מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים לה' אותם.
עוד נאמר בתורה )דברימ יב ,יג-יד(:

השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה :כי אם במקום אשר יבחר ה'
באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך.
בביאור גדרי איור זה ,נאמר במשנה )זבחימ יד ,ד-ח(:

עד שלא הוקם המשכן ,היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות .משהוקם המשכן,
נאסרו הבמות ...באו לגלגל ,והותרו הבמות ...באו לשילה ,נאסרו הבמות ...באו
לנוב ולגבעון ,הותרו הבמות ...באו לירושלים ,נאסרו הבמות ,ולא היה להם עוד
היתר.
וכנ נאמר במשנה )מגילה א ,יא(" :קדושת שילה יש אחריה היתר ,וקדושת ירושלימ אינ
אחריה היתר" .וכתב הרמב"מ )פיהמ"ש שמ(" :ומשבחר ה' בירושלמ ,אינ מקריבינ בשומ
מקומ זולתה לעולמ" .איור הבמות מאז בניינ המקדש בירושלימ ועד עולמ הובא להלכה
בדברי הרמב"מ )בית הבחירה א ,ג; קרבנ פח א ,ג(.
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במאמר שכתב חוקר המקדש אדריכל גדעונ חרל"פ 1,ערער המחבר על ההבנה הפשוטה
שלפיה אינ אפשרות להקריב קרבנות בזמננו שלא במקומ המקדש ,ובעיקר ביקש לטעונ
שישנה אפשרות – ואולי אפ חיוב – להקריב פח בזמננו בבמה מחוצ לירושלימ 2.מאמר
זה יוקדש לדחיית טענותיו ,ולביו ההבנה הפשוטה שאינ אפשרות להקריב קרבנות
בזמננו שלא במקומ המקדש ,ויש בדבר איור תורה .אלמלא דבריו של חרל"פ פק האמ
ראוי היה להקדיש מאמר לדברימ כה פשוטימ 3,אכ מאחר שנכתבו הדברימ ,מנ הראוי
4
להעמיד 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
בית עבודה זרה היא ,וקא סבר :קדושה ראשונה – קידשה לשעתה ולא קידשה
לעתיד לבוא .דכתיב' :כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה' ,מנוחה זו
שילה ,נחלה זו ירושלים .מקיש נחלה למנוחה; מה מנוחה יש אחריה היתר  -אף
נחלה יש אחריה היתר.
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פורמ באתרו 'ישראל המקדשית' ,בכתובת המקוצרת .https://bit.ly/32jzsBM :דברימ דומימ
פרמ חרל"פ במאמרו' :הבמות לא יורו ולא יורו' ,מקור ראשונ ) 817כ"ה בנינ תשע"ג( עמ' .9
הפניות שלהלנ לדברי חרל"פ מתייחות למאמר שבאתרו ,אלא אמ כנ יצוינ אחרת.
ביומ דבריו כתב" :מכל העולה לעיל מתברר כי מחומרת קרבנ פח שיש באי הקרבתו כרת ומאחר
שנבצר מאיתנו בניית מזבח והקרבת קרבנ פח במקדש ירושלימ ,גמ חזי לצרופי רוב מכריע של
הראשונימ כי קדושת המקדש פקעה בחורבנו וכנ דבריו המפורשימ של הירושלמי כי משניטל ארונ
– בטל איור הבמות – יש אולי מפק להצריכ בניית במה במעלה אדומימ ,אמ במה גדולה ואמ
במת יחיד ומפיקא דאורייתא לחומרא יש להקריב את קרבנ הפח במעלה אדומימ .ואינ בזאת
משומ ביטול הקביעה כי 'קדושת המקדש וירושלימ קידשה לעתיד לבוא' .ו'קדשה לעתיד לבוא',
הכוונה הינה כי נשאר רושמ הקדושה בקרקע מקדש הר הבית בירושלימ ו'עבודתו מחנכתו' )יומא
ב ,ירושלמי יומא פ"ג ה"ו( ,אולמ יש איור לבנות בית דהיינו מזבח אצל ארונ במקומ אחר – אולמ
הקמת מזבח או במה – יכול שלא נארו".
וכלשונ הרב איתי אליצור )במאמרו 'רק במקדש' ,מקור ראשונ שמ(" :משנבנתה ירושלימ אינ להעלות
שומ קורבנ מחוצ למקומ המקדש .ככ נאמר במשנה ,ככ פוק הרמב"מ ואיש מחכמי ישראל לא חלק
מעולמ על הלכה זו .למעשה ,זוהי היבה היחידה שבגללה לא הבאנו קרבנות באלפיימ השנימ
האחרונות".
חרל"פ עצמו אינו מתיר את הזדהותו עמ המקריבימ בבמות בזמנ איור הבמות ,שעברו על איור
כרת )מאמרו במקור ראשונ הנ"ל הערה ' :(1הזרמ החתרני והאנטי-ממלכתי פועמ בי בהזדהותי עמ
בוני הבמות ועובדי השמ בבמות לאורכ כל ימי יהושע ,השופטימ ומלכי יהודה וישראל ,עד עבודת
השמ בבית חוניו שבקצה ארצ ישראל' .והשוו לדברי רש"י )מל"א טו ,יד(' :והבמות לא רו – במות
היחיד שהורגלו ליקרב עליהנ לשמימ משחרבה שילה עד שנבנה הבית ,שהיו הבמות מותרות ,לא
רו עתה ,ואפ על פי שנארו משנבנה הבית והיו ענושימ עליה כרת'.

תוקפ אי ור הבמות בימינו
אמרו ליה :אמרת? אמר להו :לא.
אמר רבא :האלהים! אמרה ,וגמירנא לה מיניה .ומאי טעמא קא הדר ביה? משום
קשיא דרב מרי .דמותיב רב מרי :קדושת שילה יש אחריה היתר ,קדושת ירושלים
אין אחריה היתר .ועוד תנן :משבאו לירושלים נאסרו הבמות ,ולא היה להם עוד
היתר ,והיא היתה לנחלה.
תנאי היא ,דתנן :אמר רבי אליעזר :שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים
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
פי שאין קלעים ,קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה .מפני שקדושה
ראשונה קידשה לשעתה ,וקידשה לעתיד לבוא .מכלל דרבי אליעזר סבר :לא
קידשה לעתיד לבוא.
אמר ליה רבינא לרב אשי :ממאי? דלמא דכולי עלמא קדושה ראשונה – קידשה
לשעתה ,וקידשה לעתיד לבוא; ומר מאי דשמיע ליה קאמר ,ומר מאי דשמיע
ליה קאמר.
מקנת הגמרא היא שר' יצחק ,שאמר ששמע שמקריבינ בבית חוניו בזמנ הזה ,חזר בו ואר
זאת מכוח המקורות התנאיימ שהקשה מהמ רב מרי .בנופ ,לפי הצעת רבינא איור הבמות
מוכמ על ר' אליעזר ,ולא רק על ר' יהושע ,ומה שאמר ר' אליעזר בעניינ אופנ עשיית
הקלעימ ,לא בא לדחות זאת' .מר' ו'מר' המ ר' אליעזר ור' יהושע ,שמרו עדויות משלימות
בעניינ חידוש עבודת המקדש בבית שני.
לעומת זאת ,כתב חרל"פ:

ודעה זאת 5הולמת את מסקנת סוגית הבבלי בדעת רבי יצחק על ההקרבה
שהותרה בבית חוניו – גם אם נסבור כי קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא,
"מר )רבי יצחק( – מה דשמיע ליה קאמר".
לפי חרל"פ' ,מר מאי דשמיע ליה' אינו ר' אליעזר שתיאר את אופנ בניית ההיכל והקלעימ,
אלא ר' יצחק שאמר ששמע שמקריבימ בבית חוניו .ואולמ פשוט שמדובר בטעות ,ודומני
שכל לומד גמרא מיומנ ירגיש בככ גמ מבלי נימוקימ .ומכל מקומ ,הואיל והוצעה הבנה זו,
אפרט מפר נימוקימ לדחייתה :ראשית ,ברור ממבנה הוגיה ש'כולי עלמא' היינו ר' יהושע
ור' אליעזר ,שקודמ לכנ הוצגו כחולקימ במה שכעת מוצג כמוכמ .ממילא ,קשה להשיא
את המילה 'מר' על ר' יצחק שלעיל מינה .שנית ,בטענה שככ 'שמיע ליה' אינ מענה לקושיית
רב מרי ,וממילא אינ מענה למה שאמר רבא שר' יצחק חזר בו בעקבות דברי רב מרי.
שלישית ,בגמרא מבואר שר' יצחק עצמו עצמו אמר דברימ שונימ מאותה שמועה שבה
פתח ,ודברי רבא רק מבירימ את התירה בדעתו ,ואמ כנ ,קביעה שר' יצחק אמר 'מאי

.5

דעת הירושלמי לפי הבנתו דלהלנ.
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דשמיע ליה' והתבצר בדבריו הראשונימ תחזיר למקומה את התירה בדעתו ,והדבר משולל
היגיונ ,לדחות הבר ולהשיב את התירה למקומה .רביעית ,לשונ זהה מופיעה גמ בשתי
וגיות מקבילות )שבועות טז ע"א; זבחימ קז ע"ב( שבהנ לא הובאו כלל דברי ר' יצחק,
אלא רק דברי ר' אליעזר ור' יהושע ,ופשוט אפוא שלשונ זו חוזרת על דבריהמ ולא על דברי
6
ר' יצחק .חמישית ,ככ מבואר בדברי כל המפרשימ לדברי הגמרא הללו.

ב .דברי הירושלמי
נאמר בירושלמי )מגילה פ"א הי"ב(:

ר' יסא בשם ר' יוחנן :זה סימן :כל זמן שהארון מבפנים ,הבמות אסורות; יצא
– הבמות מותרות.
על ככ כתב חרל"פ:

דעה זאת על אפשרות הקמת במה מחוץ לירושלים המקדשית ,עת נעדר הארון,
מצינו בירושלמי )מגילה א ,יב( ,על המשנה :קדושת ירושלים אין אחריה היתר:
"רבי יסא בשם רבי יוחנן :זה סימן כל זמן שהארון בפנים ,במות אסורות; יצא,
הבמות מותרות".
אולמ ברור שדברי הירושלמי מובימ דווקא על שילה ולא על ירושלימ :ראשית ,מלשונ
הירושלמי לא נראה כלל שעניינו של 'ימנ' זה הוא לחלוק על המשנה ,שבה נאמר להדיא
שקדושת ירושלימ אינ אחריה היתר 7.שנית ,כל האמור שמ קודמ לציטוט זה התייח
לשילה 8,והרי הדבר למד מעניינו שגמ הימנ מתייח לשילה .שלישית ,מבואר בירושלמי
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הראשונימ במגילה )רש"י ד"ה ומר ,ריטב"א ד"ה תנאי( ,הראשונימ בשבועות )ר"ח ד"ה ודחיננ ,ר"י
מיגאש ד"ה אמר ,רש"י ד"ה ומאי( ,פר הכריתות )לר"ש מקינונ; לשונ לימודימ ב ,מ( ,כ"מ )בית
הבחירה ו ,יד( ,מלאכת שלמה )עדויות ח ,ו( ,צל"ח )מגילה י ע"א ד"ה ועוד מוכח( ,ועוד אחרונימ
רבימ מפור.
בשולי הדברימ יש להויפ שלר' יוחננ אינ מכות לחלוק על תנא ,דר' יוחננ אינו תנא ופליג )קהלת
יעקב ]אלגאזי[ ,מענה לשונ – לשונ חכמימ א ,צב; יד מלאכי ,כללי התלמוד עג ,תקנב ,תקנט; ועוד(.
ואפ שניתנ לומר שזה דווקא לפי הבבלי ולא לפי הירושלמי ,או שר' יוחננ התמכ על ר' אליעזר
במשנה שבה נחלק על ר' יהושע וכהווה אמינא של הבבלי ,אינ זה מרווח ומבו.
זו לשונ הירושלמי במלואה" :ר' לעזר בשמ ר' הושעיה :ממה שנאכלו קדשימ קלימ ומעשר שני בכל
הרואה ,לא צריכ השונה להזהיר על אכילתנ אלא על עלייתנ ,מה טעמא' ,השמר לכ פנ תעלה עולותיכ'
– פנ תעלה עלייתכ .רבי שמעונ בנ מיישא בעי קומי רבי לעזר :מהו הרואה שילה או שילה ומשכנ
שילה? א"ל :שילה ומשכנ שילה ,כגונ הדא בית מעונ ,אלא שזה מפיק וזה אינו מפיק .ר' יא בשמ
ר' יוחננ :זה ימנ כל זמנ שהארונ מבפנימ ,הבמות אורות; יצא ,הבמות מותרות".

תוקפ אי ור הבמות בימינו
9

מיד לאחר ציטוט זה שהוצאת הארונ משילה למלחמת פלשתימ היוותה אבנ בוחנ לדינ זה,
ונראה אפוא שאינ לנו בו אלא חידושו בשילה .רביעית ,כנ הכימו האחרונימ ,שמשפט זה
בירושלמי מתייח רק לשילה ולא בירושלימ :מקדש דוד )קדשימ י' א אות ב ד"ה וזה
דבבית( ,עלי תמר )שמ ד"ה אמר ר"י בשמ ר"י( ,עמוד הימיני )י' א אות ה ד"ה ע"כ נראה(,
10
תורת הבמה )עמ' ג-ו(.
אולמ ,חרל"פ לא הבינ ככ ,אלא כתב בהמשכ לדבריו הנ"ל:

ועל זה קשה מה שהקשה בריש ספר 'תורת הבמה' ,איך הקריבו בבית שני שלא
היה שם ארון .וחילק בסברא כי איסור במה הנובע מקדושת ירושלים תלוי
בקדושת המקום ,שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא ,בעוד
קדושת משכן המדבר ואולי גם קדושת שילה הינה קדושת מחיצות בלבד.
וחורבן מקומות אלו מסיר את איסור ההקרבה בבמה מחוץ למקומות קודש אלו.
אולם חילוק זה אין לו כל רמז בלשון הירושלמי ,שתלה את איסור הבמות
בהימצאות ארון בלבד ,והעיקר חסר מן הספר .ודברי רבי יסא בשם רבי יוחנן
בירושלמי מוסבות על דברי המשנה ,שבפירוש מדברת על ירושלים.
בדברימ אלו נפלה טעות ,שכנ בפר 'תורת הבמה' לא הקשה 'איכ הקריבו בבית שני' ,והדבר
באמת אינו קשה ,שכנ הירושלמי עוק באי ור הבמות ולא בהקרבה במקומ המקדש .ונראה
שדברי חרל"פ נובעימ מהבנה שגויה בקושייה הנכונה שהקשה ב'תורת הבמה' )עמ' ה ד"ה
והנה; ושוב בעמ' נ ד"ה והנה; ויעוינ גמ עמ' עג ד"ה אמנמ(:

והנה יש להעיר על דברי הירושלמי ,דאיסור במות מיתלא תליא בארון ,דהרי
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' מחוורימ ומיושבימ ,ואפ נצרכימ כדי ליישב את דברי ר'
יא בשמ ר' יוחננ עמ ההנחה שבזמנ בית שני נהג איור הבמות ,וכעינ דבריו כתבו כל
האחרונימ הנ"ל בביאור ההבדל בינ שילה לירושלימ ,איש איש בדרכו ובגנונו .ונראה שלפי
הבנתו של חרל"פ ,אינ לנו אלא לומר שלדעת ר' יא בשמ ר' יוחננ ,בזמנ בית שני היו
' .9ר' זעירא בעא קומי ר' יא :אפילו לשעה ,כגונ ההיא דעלי? ר' אבהו בשמ ר' יוחננ' :שמ' 'שמ' ,מה
שמ שנאמר להלנ – הבמות אורות ,אפ שמ שנאמר כאנ – הבמות אורות'.
 .10אמנמ בקרבנ העדה )ד"ה כל זמנ( כתב" :כל זמנ שארונ מבפנימ – במקומ שמקריבינ שמ ,כמו באהל
מועד ובשילה ובבית העולמימ" ,ומשמע קצת שהבינ שהימנ דארונ בפנימ שייכ גמ לבית עולמימ.
ומיהו בהמשכ דבריו )ד"ה יצא ,ד"ה שמ ,וד"ה מעתה( חזר כמה פעמימ על ככ שהמציאות של היתר
הבמות היא דווקא בתקופת נוב וגבעונ ,ולא בתקופה הארוכה שאחר חורבנ הבית ,ונראה אפוא שמה
שהזכיר מתחילה בית עולמימ לא בא להחיל על בית עולמימ את הימנ המתיר הקרבה בבמות אמ
יצא הארונ ,אלא רק לדמותו לעניינ האיור כשהארונ בפנימ .ואכתי יוצא שאינ הלשונ מדוקדקת,
וצ"ע.
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הבמות מותרות ,וזאת בניגוד לאמור במשנה ובבבלי שקדושת ירושלימ אינ אחריה היתר,
וזה קושי גדול לנטות מדברימ פשוטימ אלו – גמ מבחינה הלכתית וגמ מבחינה היטורית.
ועוד יש לתמוה על שבמאמרו ב'מקור ראשונ' )לעיל הערה  (1כתב חרל"פ שכהבנתו
בירושלמי פק הרמב"מ ,תמ ולא פירש את מקורותיו ונימוקיו .ויעוינ עוד לקמנ בדעת
הרמב"מ.

ג .דעות הראשונימ בעניינ קדושת המקדש וירושלימ לעתיד לבוא
עוד כתב חרל"פ )כולל הערות השוליימ ,מלבד הערותיי עליהנ )ה"ד( שבוגריימ רבועימ(:

וידוע כי חולק הראב"ד ועוד ראשונים אחרים 11כמו הריטב"א 12,רש"י 13,רב
 .11יכומ דעת כל הראשונימ הנ"ל מובאימ בהרחבה בפרו של הגר"ש גורנ 'הר הבית' פרקימ ג-ד,
וש"נ .כנ הביא הגר"ש גורנ את שלושת המדרשימ שבהמ ישנה מחלוקת תנאימ שחלקמ וברימ שעמ
החורבנ "נתלקה השכינה לשמימ".
 .12במכות יט כתב' :שגרא זו )=ש'קדשה לעתיד לבוא'( ראויה להתפרש יותר אלא דבמכת תמורה
מוחלפת השיטה בכל הפרימ וגורינ כגרתו של רש"י ז"ל' .אולמ בפירושו על מכת מכות )יט(
כתב 'כי משבאו בה פריצימ – חללוהו'!
]ה"ד :דברי הריטב"א שצוטטו מתחילה ,המ מקנתו בופ דיונו הארוכ )במהד' מוה"ק עמ' רח;
ויעו"ש הערה  446שהמיוח לרבינו גרשומ )תמורה כא ע"א ד"ה אמר רבינא; בדפו וילנא נדפ
בדפ כב ע"א( גר גמ בתמורה כמו הריטב"א ,שקידשה לעתיד לבוא .וברור שאמ היה הריטב"א יודע
זאת ,לא היה כותב ש'בכל הפרימ' הגרה כרש"י( ,ודברי הריטב"א ב'פירושו על מכת מכות' אינמ
אלא הווה אמינא לעיל מינה באותו דיונ )במהד' מוה"ק עמ' רז( ,שהריטב"א מביא ודוחה אותה
בלשונות שאיננ משתמעות לשתי פנימ' :וליכא לתרוצי ...הא ליתא ...לכנ נאדי מהכ גירא' ,יעו"ש.
ובמקומ אחר בריטב"א )מגילה י ע"ב ד"ה ולענינ( מבואר להדיא שפוק להלכה שקדושת המקדש
לא בטלה ,ויילמד תומ מנ המפורש .ומתבר שחרל"פ נמשכ בזה אחר הרב גורנ ,שבפר 'הר הבית'
)פ"ד( הציג את ההווה אמינא שהריטב"א דחה ,בלשונ' :נאמנת עלינו דעתו של הריטב"א' ,וכנ' :שיטת
הריטב"א' .ולפי האמור ,אינ זו דעתו של הריטב"א .וליומ :הנימוק שמחמתו דחה הריטב"א את
ההווה אמינא הזאת הוא שלפיה אינ רלוונטיות לככ שקידשה לעתיד לבוא ,שהרי הפריצימ מפקיעימ
קידוש זה ,והרי בגמרא מבואר שיש רלוונטיות' :דהא ליתא לפומ ההוא דמכת מגילה ושבועות
דמייתיננ לעיל ,דלמ"ד קדשה לעתיד לבא מקריבינ אפ על פי שאינ בית ואוכלימ קדשימ קלימ אפ
על פי שאינ חומה' .והרב גורנ העלה בדיוק את הטענה הזאת כנגד 'שיטת הריטב"א'! ושמא נעלמו
מהרב גורנ לפי שעה דברי הריטב"א הללו )וכנ דברי הריטב"א במגילה הנ"ל( ,ומהרב גורנ השתלשלה
הבנה זו למאמרו של חרל"פ[.
 .13רש"י ובר את גירת התלמוד הבבלי לכל אורכ הדרכ" :אמר רבינא לכולי עלמא קדושה ראשונה
לא קידשה לעתיד לבוא."...
]ה"ד :ראשית ,המילימ 'לכולי עלמא' איננ מופיעות בדברי רש"י )מכות יט ,א ד"ה אמר( ,ולא ברור
אפוא מה מקור ה'ציטוט' .וגמ תמוה להכני בפיו של רבינא או של רש"י אמירה כאילו הדעה שלא
קידשה לעתיד לבוא היא דעת כולי עלמא ,בשעה שלית מאנ דפליג על ככ שהדבר תלוי במחלוקת
תנאימ .שנית ,אינ בדברי רש"י הללו הכרעה הלכתית ודחייה של דינ מקריבינ אע"פ שאינ בית ,אלא
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סעדיה גאון 14,הרמב"ן 15,הרשב"א 16והמאירי 17,שסוברים בניגוד לרמב"ם 18כי

.14

.15

.16

.17
.18

לכל היותר פירוש לדברי רבינא שנאמרו אליבא דר' ישמעאל ,ומאנ מיפי לנ שהלכה כר' ישמעאל.
שו"ר שאפשרות זו הועלתה ,בדברי הרמב"נ )מכות יט ע"א ד"ה ומיהו לגרת(' :משומ ר' ישמעאל
קאמר וליה לא בירא ליה' .ואפ שלא ברור שהרמב"נ אכנ בור כאפשרות זו ,יעו"ש ,חזיננ שראה
אותה כאפשרית ,וממילא נימא אננ שאינ מדברי רש"י ראיה .ועל כגונ דא אמור הכלל הידוע ,שיש
להיזהר בהקת מקנות הלכתיות מדברי רש"י כשעניינמ פרשנות ולא פיקת הלכה[.
מצוות עשה יג שכתב" :ומורא למקדש – תקימ"!! וע"ש בפירוש הרב פערלא" :ולא עתה כשהוא
בחורבנו".
]ה"ד :אמת שככ כתב הגרי"פ פערלא ,וכנ הכימ הרב גורנ בפר 'הר הבית' )פ"ג( ,אכ לכאורה לא
ברור כלל כיצד היק הגרי"פ פערלא מלשונו הקצרה של ר"ג שדינ מורא מקדש נוהג רק בזמנ בניינו
ולא בזמנ החורבנ .והרי ברור שגמ לדעה שהדינ נוהג גמ בזמנ חורבנ ,זהו 'מורא למקדש' .הרב גורנ
כתב שהדיוק הוא מהמילה 'תקימ' ,וגמ זה אינו ברור .ובכלל ,יש להתייג מדקדוקימ הלכתיימ בלשונ
ר"ג כשחיבורו נכתב כשיר עמ אילוצי משקל ,ובכללמ אילוצ חריזה' :גדולה לזקני ,והדרתמ ,ומורא
למקדש תקימ ,ללמוד ,וללמד דת ,והמלכ יקראנה לעמ בלהקימ' )הגרי"פ פערלא ,שמ עשה טז ,כתב
שהיפא היא כנראה מלשונ 'להק' שמובנו 'קהל' ,והאותיות מתחלפות ,והכוונה למצוות הַקְהֵל .ויעוינ
במפרשימ על שמ"א יט ,כ .ויעוינ עוד בדברי הגרי"פ פערלא בעניינ זה במקומ נופ בחיבורו :מניינ
שישימ וחמש הפרשיות ,פרשה י( ,וצ"ע[.
והגראי"ה קוק הבינ אחרת בדעתו ,משפט כהנ ע' רכו.
]ה"ד= :י' צו ד"ה הרמב"נ .ודברי הראי"ה מתבימ על מה שכתב הרמב"נ בחידושיו )שבועות טז
ע"א ד"ה ואיכא דמפרקי( ,בעוד שדברי חרל"פ מתבימ ככל הנראה על דברי הרב גורנ )פר הר
הבית פ"ד( שמתב בעצמו על דברי הרמב"נ במלחמות )ע"ז כד ,ע"א-ב בדפי הרי"פ( .וידוע שפר
המלחמות נכתב על ידי הרמב"נ בצעירותו והחידושימ לתלמוד מהווימ משנה אחרונה ביח אליו.
והרמב"נ הפנה לדבריו בחידושיו בשבועות הנ"ל במקומ נופ )ב"ב נו ע"א ד"ה ואיכא דגרי( .ויעוינ
עוד בדברי הרמב"נ בחידושיו )מגילה ב ע"א ד"ה עכשיו ביררנו; מכות יט ע"א ד"ה אי; חולינ ו ע"ב
ד"ה שאכל( ,ויעוינ גמ בבית יצחק )או"ח כז ,א( שחילק בינ דינ באו בה פריצימ וחיללוה שהובא
במלחמות הנ"ל ובינ מ"ד לא קידשה לעתיד לבוא ,ומדבריו עולה שגמ לדברי הרמב"נ במלחמות אינ
היתר לבמות לאחר החורבנ ,ויש להאריכ בזה עוד ,ואכמ"ל[.
]ה"ד :לככ לא צוינ מקור בדברי חרל"פ ,ונראה שכוונתו לדברי הרשב"א )גיטינ לז ע"ב ד"ה וקשיא(
שהביא הרב גורנ בפר 'הר הבית' )פ"ד( .וכל הרואה את דברי הרשב"א ,אפ בקריאה שטחית ללא
עיונ ,יראה שאינ ללמוד מהמ כלל לנידוננו ,משומ שאינ בהמ התייחות לקדושה אלא רק לקניינ
ממוני .וכבר הרב גורנ בעצמו עמד על ככ ,ותבר לגזיזיה בפשטות .ומדברי הרשב"א )מגילה י ע"א
ד"ה אלא( נראה שקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא ,ושלא כדברי חרל"פ ,ונראה שהרב גורנ לא
ראה את דבריו הללו[.
]ה"ד :שבועות טז ע"א ד"ה כבר[
וכדברי הרמב"מ כתבו היראימ )ימנ רעז( ,תופות הרא"ש )יבמות פב( ,החינוכ )רפד ,שצה ,שכו,
שכח ,קפד ,שב ,שג ,רנד( התופות במפר מקומות ,ובמקומ אחר כתבו כראב"ד .וראה בהרחבה
בתשובה צו במשפט כהנ עמוד ריח ואילכ .וכנ בהלכה ברורה למגילה י על חילוקי הדעות בדעת
התופות.
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קדושת המקדש וירושלים לא קדשה לעתיד לבוא .אולם לא כתבו בפירוש כי
לאחר החורבן הותרו הבמות ,וצ"ע.
ביכומ מאמרו כתב ,על מכ פקה זו ,שדעת 'רוב מכריע של הראשונימ' היא שקדושת
המקדש בטלה בזמנ הזה .וגמ בזה יד הדוחה נטויה :דעת הרמב"מ היא הדעה המרכזית
והרווחת בחז"ל ובראשונימ ,כפי שהתבאר בהופות בוגריימ רבועימ להערות השוליימ.
והראי"ה קוק בשו"ת משפט כהנ )י' צו( כתב שככ נראה גמ מפשטי המקראות המתארימ
את קידוש מקומ המקדש והשראת השכינה בו כעניינ תמידי ,יעוינ שמ .ויעוינ עוד במפרשי
הרמב"מ )בית הבחירה ופ פ"ו( ובמג"א )תקא ,ד( ובחזו"א )שביעית ג ,יג( ,ויש להאריכ
עוד בעיקר וגיה זו דקידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא ,אכ וגיה זו חולקת רשות
לעצמה.
מלבד כל זה ,ההנחה שאמ קדושת מקומ המקדש בטלה מותר להקריב בבמות ,אינה
מוכמת .אמנמ ככ כתבו התו' )זבחימ  ע"ב ד"ה מאי; חולינ יז ע"א ד"ה וכל( והריטב"א
)מגילה י ע"א ד"ה לככ 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"נ )חי' חולינ שמ ד"ה כל( ,אכ התו' )מגילה י ע"א ד"ה
ומאי( כתבו בשמ רבינו חיימ שאיור הבמות לעולמ מוכמ גמ על הבורימ שקדושת
מקומ המקדש בטלה.

ד' .בכל המקומ אשר אזכיר את שמי'
עוד כתב חרל"פ )הוגריימ העגולימ וימני הקריאה ככ במקור(:

גם לאחר מתן עשרת הדברים בהר חורב נכתב בפירוש כי אין צורך במקום מרכזי
לפולחן לכבוד השכינה" :מזבח אדמה תעשה לי ...בכל מקום )!!!!( אשר
אזכיר את שמי – אבוא אליך וברכתיך".
לשונ הכתוב )שמות כ ,כא( היא:

מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך
בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך.
הטענה ש'נכתב בפירוש' כי אינ צורכ במקומ מרכזי לעבודת הקרבנות ,אינ לה על מה
שתמוכ :הרי 'אזכיר את שמי' אינו בהכרח הקרבת קרבנות .ואכנ ,במדרשי ההלכה
ובמפרשימ על אתר יש התייחות נרחבת למילימ אלו ואינ מי שהעלה אפשרות לפרש
]ה"ד :ליעה זו יש להויפ את רב יהודאי גאונ )הובא באבודרהמ דר תפילת יו"כ( ,העיטור )פרוזבול
דפ עז ,ד  -עח ,א( ,התרומה )הלכות א"י( ,המ"ג )מ"ע קג( ,הר"נ )חי' שבועות טז ע"א ד"ה
ולענינ( ,התשב"צ )ג ,רא( ,הכפתור ופרח )פ"ו ד"ה במכת יבמות( והטור )יו"ד שלא; וכנ בהלכות
ארצ ישראל המיוח לטור ,דינ קדושת הארצ ,א([.
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כחרל"פ .הקרוב ביותר לפירושו של חרל"פ הוא המובא בפיקתא זוטרתא שמכאנ מכ
להיתר הבמות בזמנ היתר הבמות ,ותו לא:

יכול בכל מקום? ת"ל אשר אזכיר את שמי ,זו בית הבחירה ,שנאמר" :והיה עיני
ולבי שם כל הימים" ,ואומר "והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיך מכל שבטיך
וגו'" .אם כן מה ת"ל בכל מקום? לרבות נוב ושילה וגבעון.
והגע עצמכ ,לפי דבריו של חרל"פ שרואה בפוק זה מקור לככ שאינ צורכ במקומ מרכזי
לעבודת הקרבנות ,יש תירה בפוקי התורה ,בינ פוק זה ובינ הפוקימ המורימ על
בחירת ירושלימ בכלל ,ועל איור הבמות בפרט .וכמעט שמוכרחימ לומר שאפ חרל"פ
עצמו לא התכוונ למה שכתב ש"אינ צורכ במקומ מרכזי" ,ח"ו ,אלא רק לומר שהפוק
מראה פנימ להיתר הבמות ,והשתא דאתיננ להכי ,כבר אינ להוכיח מהפוק דבר לנידוננו,
וצ"ע.

ה .הקרבת פ ח בבמת יחיד כשאינ מקדש ובמת ציבור
עוד כתב חרל"פ:

והמקור לכאורה לאיסור הקרבת קרבן פסח בבמת יחיד הוא בגמרא )זבחים
קיד(" :רבה אמר ...רבי שמעון אומר מנין לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איסור
הבמות שהוא בלא תעשה ? תלמוד לומר' :לא תוכל לזבוח את הפסח' .יכול אף
בשעת היתר במות כן? תלמוד לומר 'באחד שעריך' – לא אמרתי לך אלא בשעה
שכל ישראל נכנסים בשער אחד" .והנה מפשטות דבריו משמע שאין כל איסור
לבנות במת יחיד ולזבוח עליה קרבן פסח בזמן שאין מקדש או במה גדולה
שבהם נכנסים כל ישראל בשער אחד.
דברימ אלו המ תמוהימ :הרי הגמרא ממשיכה ומבהירה שמה שאינ עוברימ בשעת היתר
הבמות ,הכוונה לזמנ שלפני זמנ שחיטת הפח שהוא בי"ד בנינ בינ הערביימ .וזמנ זה
נקרא 'היתר הבמות' משומ שפח שלא בזמנו עומד לשלמימ ,ושלמימ קרבימ בבמת יחיד,
בשונה מפח .וככ נאמר שמ:

אימת? אי נימא אחר חצות ,כרת נמי מחייב! אלא לאו קודם חצות .לעולם לאחר
חצות ,ובשעת היתר הבמות קאי .והא בשעת איסור הבמות קאמר! איסור במה
לו ,היתר במה לחבירו.
ופירש רש"י:

בשעת היתר הבמות קאמר – כמו בגלגל ונוב וגבעון דהותרו במות יחיד לעולה
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 הראשונימ ,זמננו הוא 'זמנ איור הבמות' ,ואמ כנ ,מפורש
שבזמננו אינ להקריב פח בבמת יחיד .ומדברי חרל"פ נראה כאילו בדברי הגמרא הללו יש
יוד לככ שאיור הבמות מתבטל כשהבית חרב ,ודלא כמשנה במגילה ,אכ באמת אינ בדברי
הגמרא הללו כל יוד לככ.
עוד כתב חרל"פ שר' דניאל הבבלי בשו"ת ברכת אברהמ )י' ו; חרל"פ ציינ בטעות
לי' ב( העמיד את דברי ר' שמעונ הללו דווקא בשעת איור הבמות ולא בשעת היתר
הבמות .אכ לא ציינ את מה שהשיב ר' אברהמ בנ הרמב"מ לר' דניאל" :למה אבירנו תרבה
הקושיות עלינו ותדבר כל אשר יעלה על לבכ ,קודמ שתתבוננ בענינ דבריכ ותראה אמ יש
בהנ ממש או לא".

ו .התייח ות הרמב"מ לאי ור הבמות
כתב הרמב"מ )בית הבחירה א ,ג(:

כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות כולן לבנות בהן בית לה'
ולהקריב בהן קרבן ,ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד ובהר
המוריה שבה נאמר" :ויאמר דויד זה הוא בית ה' האלהים וזה מזבח לעולה
לישראל" ,ואומר" :זאת מנוחתי עדי עד".
בביאור דבריו ,כתב חרל"פ שלא אר אלא הקמת מקדש חלופי ,אכ בניית מזבח ואפ הקרבה
עליו מותרת:

הנה לא נאסר לדעתו לכאורה אלא הקמת מבנה בית מקדש מחוץ לירושלים,
אולם לכאורה משמע שלא אסר בפירוש הקמת מזבח או במה קטנה במקום אחר,
שאין שם מבנה בית מקדש או ארון .וצ"ע .גם בהלכות מעשה הקרבנות כתב:
'עבר ועשה בית' ,ולא כתב 'עבר ועשה במה' ,דהיינו ,בית ומזבח כמכלול
קדושתי אחד )כסברה לעיל ,איסור הבמות הוא כאשר נבנה מזבח אצל ארון(,
ואיכמ"ל.
ומה נעשה לשתי המשניות שאסרו במפורש הקמת במה לאחר בניית מקדש
ירושלים?
במשנה בזבחים נכתב" :באו לירושלים – נאסרו הבמות ולא היה לה )עוד?(
היתר ,והיא הייתה נחלה!" ,משמע כאן שנקטה המשנה לשון עבר – 'הייתה' –
ולא משמע כלל כי גם לאחר חורבן מקדש ירושלים נאסרו הבמות .ונוכל לסבור
כדעת תנא דרבי ישמעאל כי "אל המנוחה ואל הנחלה" – 'זו וזו שילה' – ולא
סבר כלל שאסור להקריב לאחר חורבן ירושלים בבמה )תוספות בזבחים(,
למרות שהייתה נחלה בעבר.
לגבי המשנה במגילה "ירושלים – אין אחריה היתר" – אולי נפרש שאין אחריה
מקום אחר לבניית מקדש קבע ולא שנאסרו הבמות לאחר חורבנה .נשאר רושם
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של קדושה בהר הבית מבחינת מורא מקדש )כן הובאה דעה זו בתשובה צו
במשפט כהן( ,אולם לא שנאסרה הקמת במות מחוץ להר הבית בירושלים
במקום שאין מבנה וארון ,וצע"ג.
נראה שיש יבות רבות לדחות דברימ אלו:
א .בפוק שציטט הרמב"מ מוזכר מזבח ,ובפשטות יש להיק מככ שמאז הפוק ועד עולמ
אינ רשות להקימ מזבח במקומ אחר מלבדו.
ב .הרמב"מ )קרבנ פח א ,ג( כתב להדיא" :אפ בשעת היתר הבמות ,לא היו מקריבינ את
הפח בבמת יחיד" ,הרי ששעתנו אינה שעת היתר הבמות19.
ג .ברמב"מ לא נראה שהאדמ עשה גמ ארונ אלא נראה שבכל אופנ אור להקריב קרבנ
מחוצ למקדש ,בעוד שלפי חרל"פ עשיית ארונ )או מקדש( מהווה תנאי לאיור הבמות
כפי שהוא מפרש אותו.
ד .בדברי חרל"פ יש תירה מיניה וביה :מצד אחד הוא מציע לפרש את איור הבמות
המתייח דווקא לבמה שנבנתה יחד עמ מקדש וארונ; אכ מצד שני הוא מודה שהמשנה
בזבחימ ארה גמ במה לבדה ,ונדחק להעמיד זאת בזמנ הבית בלבד )ובאמת לא ברור
מה מצא לחלק בינ המשנה בזבחימ למשנה במגילה(.
ה .עד שחרל"פ מדייק מלשונ "הייתה נחלה" ,יש לו לתפו את הלשונ המפורשת" :ולא
היה לה היתר" ,שמשמעותה הברורה היא שלא היה היתר לא בזמנ הבית ולא לאחר
מכנ.
ו .במשנה )זבחימ קח ע"ב( נחלקו תנאימ אמ המעלה על אבנ או לע חייב משומ מעלה
בחוצ ,או שדווקא המעלה על מזבח חייב ,ומיניה וביה נראה שאינ צורכ במזבח עמ
מקדש.
ז .פירושיו של חרל"פ בדברי המשניות דחוקימ ,ואפ מוקשימ מתימת הגמרא שארה
הקרבה בבמות בלי לחלק בינ במה שמהווה חלק ממקדש לבמה בודדת.
ח .בגמרא )זבחימ קטז ע"ב( מבואר שאיור הבמות חל גמ על 'היכא דמקא ימא שירטונ',
דהיינו הקרבה על לע שבימ שבולט מעל פני הימ ,ופשוט לגמרי שלע זה אינו מהווה
חלק ממערכ של מקדש אלא עומד בפני עצמו.
ט .בגמרא )נהדרינ פט ע"ב( מבואר שהקרבת אליהו בהר הכרמל הייתה אורה אלמלא
הוראת שעה ,ואפ שלא היה שמ דבר מלבד מזבח.

 .19ויעוינ בערוה"ש העתיד )קדשימ קפא ,יב( שהביר מה ראה הרמב"מ להבהיר זאת דווקא בהלכות
קרבנ פח.
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י .ר' אברהמ בנ הרמב"מ )המפיק לעובדי ה' מהד' דנה פכ"ה עמ'  (15כתב בפשטות שאינ
להקריב בשומ מקומ ,ולא חילק בינ מקומ שיש בו מקדש למקומ שיש בו רק מזבח
בודד' :נאר הקרבנ במקומ אחר לאחר בחירת בית המקדש'.
יא .בדברי הרמב"מ בפירוש המשנה מבואר להדיא שלא כהבנת חרל"פ ,שכנ כתב )פיהמ"ש
מגילה א ,יא(' :ומשבחר ה' בירושלמ ,אינ מקריבינ בשומ מקומ זולתה לעולמ' .וברור
מלשונ זו שאינ שומ חילוק בינ הקרבה על מזבח עמ בית להקרבה על מזבח לבדו .וכנ
כתב )פיהמ"ש זבחימ יד ,ח(:

קרא את ירושלם נחלה בגלל קביעות קדושתה וקיומה לעולם .ועליה אמר הנביא
ונחלתו לא יע ֹזב ,לפי שכבר אמר בתחלת הענין כי ה' בחר את ירושלם לשכינתו
ובחר את ישראל לו יתעלה סגולה ,ואמר אחר כך כי ה' לא יטוש את האומה הזו
אשר בחר לנחלתו ולא אותו המקום אשר בחרו והוא אמרו כי בחר ה' בציון אוה
למושב לו ,כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו ,כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא
יעזב ,וכבר באר נצחיות קדושתה ואמר זאת מנוחתי עדי עד.
הרי מפורש שאיור הבמות הוא עולמי ,ואינו מתבטל עמ החורבנ.

ז .אי ור חלב ודמ
במאמרו במקור ראשונ )לעיל הערה  (1הויפ חרל"פ והביא חיזוק לשיטתו מהפוק )ויקרא
ג ,יז(:

חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו.
לדברי חרל"פ:

האזכור "כל חלב ודם לא תאכלו" הוא עניין עצמאי שאיננו קשור למחצית
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
לה' לדורותיכם חקת עולם תחגוהו ...ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חקת
עולם" .אם כך ,יש לפרש שייתכן שמצוות קורבן נדבה המוזכרת בראש ספר
ויקרא תתקיים "בכל מושבותיכם" – ולא רק במקדש ירושלים.
דברימ אלו אינ להמ על מה שימוכו :חוקת העולמ היא איורי חלב ודמ ,ואינ שומ קושי
בהבנת הקשר בינ חלקי הפוק ,והדבר מפורש בכמה מהמפרשימ על אתר .ממילא ,אינ
צורכ לבדות פירוש חדש לפוק.
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ח .יכומ ומ קנות
הראנו לדעת שאינ שומ צידוק לנטות ח"ו מההבנה הפשוטה והמקובלת בכל בית ישראל
מזה דורות רבימ ,שמאז בניית המקדש ועד עולמ אינ היתר להקריב קרבנות בבמות – בינ
בבמת יחיד ובינ בבמת ציבור ,בינ פח ובינ קרבנות אחרימ ,בינ בבמה שמהווה חלק
ממתחמ מקודש ובינ בבמה שעומדת בפני עצמה ,בינ בארצ ובינ בחוצה לארצ .לפיככ,
המקריב קרבנות בחוצ בזמנ הזה ח"ו – אמ נשלמו כל התנאימ הנדרשימ לעבור על איור
ההקרבה בבמות 20,אזי במזיד חייב כרת ובשוגג חייב חטאת.
ליומ ,יש להדגיש שכל האמור במאמר זה אינו מתייח אלא להקרבה בבמה שלא
במקומ המקדש ,ולא להצעתו של הרב צבי הירש קלישר לבנות מזבח במקומ המקדש
ולהקריב עליו ממה נפשכ – או בתורת מזבח או בתורת במה .התייחות להצעת הרב
קלישר ,ולעצמ הבעיה שהיא באה לפתור ,קובעת מקומ לעצמה21.

 .20בפירוט תנאימ אלו ,יעוינ בשערי חכמה )פלדמנ; פי"ד(.
 .21על הצעה זו והפולמו שבעקבותיה ,יעוינ במאמרו של הרב נעמ קניגברג :יישוב הקושייה על רבי
צבי הירש קלישר בענינ הקרבה בזמנ הזה מדינ במה ,המעינ נא ,ב )טבת תשע"א( עמ' .38-32
125

מעלין בקודש מ – אלול תש"ף

126

מעלין בקודש מ – אלול תש"ף

127

מעלין בקודש מ – אלול תש"ף

128

הרב מאיר שפיגלמנ

מלחמתה של תורה
המקדש ,קדושת המחנה וקדושת מקומ התפילה
פתיחה
חלק ראשונ :קדושת מקומ תפילה
א .קדושת מקומ וקדושת אדמ
ב .והיה מחניכ קדוש
ג .הלכות מחנה
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
יכומ

לעלוי נשמתה של אמי
טובה גיטל ע"ה בת ר' שלמה יו פ וחיה אלטה,
שבימימ אלה מלאה שנה לפטירתה
ולזכרה הברוכ של נכדתי
טל ע"ה בת אהרנ מתתיהו ונהרה
שבימימ אלה טרמ מלאה שנה לפטירתה

פתיחה
הכל גבורים עושי מלחמה .וכי מה גבורה עושים בני אדם ההולכים בגולה ומה
מלחמה עושים בני אדם זקוקים בזיקים והנתונים בשלשלאות? אלא גבורים אלו
גבורי תורה ,כענין שנאמר )תהלים קג ,כ(" :ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי
דברו" .עושי מלחמה – שהיו נושאים ונותנים במלחמתה של תורה ,שנאמר
)במדבר כא ,יד(" :על כן יאמר בספר מלחמות ה'") .ספרי דברים האזינו שכא(
מדרש זה מתאר בצורה חיה את תכולו של לומד הלכות מלחמה בתקופת הגלות .קושי
זה עמד לפני בעלי ההלכה בפרשת מחנה מלחמה .הפתרונ שמצא המדרש לתכול זה הוא
ליישמ פוקימ אלה לתלמוד תורה .ככ גמ בעולמ ההלכתי ,במקומ לדונ במצוות מחנה
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מלחמה ,הדיונ בהמ הוב לדיונ בהלכות תורה ותפילה 1.כתוצאה מככ ,למרות שהמצוות
במחנה מלחמה מפורשות בתורה ,העיוק בהנ מהתלמודימ עד ימינו מצומצמ ביותר.
במקביל ליישומ הלכות מלחמה לתלמוד תורה ,יושמו פוקימ אלה לדיני מקדש
)פחימ ח ע"א ועוד( .הרחקת טמאימ מהמקדש נלמדת משתי פרשיות .הפרשייה האחת
היא פרשיית שילוח טמאימ מהמחנה )במדבר ה( .והשנייה היא פרשת מחנה מלחמה.
הנכונות ליישמ את פרשת מחנה מלחמה למקדש מבות על עקרונות הלכתיימ משותפימ
לשניהמ .כמו כנ ,במקביל לדיני הרחקת הטמאימ ,אפ דיני מבואות המטונפימ יושמו
במקדש .המקור היחיד ליישומ דינימ אלה במקדש הוא מחנה מלחמה.
יותר מככ ,להלנ נראה כי פוקי מחנה מלחמה נתפרשו כמתייחימ למקדש ,ולא רק
כיישומ דיני מחנה במקדש .לפיככ עיוק בפוקימ אלה הוא בביו עיוק בהלכות מקדש.
המכנה המשותפ בינ הלכות מחנה להלכות מקדש הוא קדושת המקומ .באשר לעולמ
המקדש ,קדושת המקומ נראית כמובנת מאליה .הדיונ להלנ יראה שקדושה זו קיימת גמ
בעולמ התורה והתפילה ,ומכנ נוצרת האפשרות לשיתופ בינ ההלכות בתחומימ אלה.
דיני מחנה המלחמה כוללימ את עצמ קיומו של המחנה ,דהיינו המקומ שעליו חלימ
דינימ אלה .למרות שקדושת שניהמ נובעת מקדושת מקומ ,יש שונות מהותית בינ המשכנ
והמחנה .במשכנ ,האדמ נכנ למקומו של ה' .במחנה מלחמה ,ה' מתהלכ במקומו של האדמ.
להבדל בינ מקומות אלה יש השלכות הלכתיות .הטמאימ אינמ יכולימ להיכנ למשכנ,
ואילו להלנ נראה כי במחנה מלחמה מותרת להמ הכניה ,ונארת רק על בעלי הקרי.
לדיונ ההלכתי בנושאימ השונימ יש השלכה עקיפה על פנ רעיוני המשותפ להמ .מושכל
ראשונ הוא שהמתפלל משוחח עמ קונו .ברמ ,אפשר שה' נמצא בשמימ ,והתפילה בוקעת
רקיעימ .ככ עולה לכאורה מתפילת שלמה לאחר חנוכת המקדש )מלכימ-א ח( .מאידכ,
אפשר שה' נמצא נוכח המתפלל בד' אמותיו ,ולככ אור לעבור בד' אמותיו של המתפלל,
ומחנהו של המתפלל צריכ להיות קדוש .ושמא ,ה' נמצא בלב האדמ ,והאדמ מתפלל אל
לבו וקולו לא ישמע )שמואל-א א ,יג( .אפשרית גמ מציאות שונה ,שבה הקב"ה שותפ
בתפילה וכביכול מתפלל גמ הוא .שליח ציבור יכול להיות נציגו של הקב"ה ,והציבור עומדימ
2
ושומעימ את קול ה' היוצא מפי שליח הצבור.
.1

.2
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הקשר בינ תורה ומלחמה מביא לשימוש במנוחימ הלקוחימ ממלחמה .כדוגמה :כעורה זו ששנה רבי
)קידושינ ט ע"ב( .ביטוי זה נלקח כנראה מפרשת יפת תואר .האדמ חושק ביפת תואר ,ומשנה לא
בירה היא כביכול מכוערת .בשאלת התייחות ההלכה למחנה מלחמה ,עקתי במקומות אחרימ.
על הלכות מחנה מלחמה ראו מ' שפיגלמנ ,יד ויתד – היגיינה במחנה צבאי ,תחומינ ט )תשמ"ח(,
עמ' ) 256-241להלנ שפיגלמנ ,יד( .על ההתעלמות בהלכה מדיני המחנה ראו שפיגלמנ )הערה ,(8
עמ'  113ואילכ.
על נושאימ אלה ראו גמ מאמרי "מה עניינ יובל אצל הר יני" )בהדפה(.

מלחמתה של תורה
המשותפ לתורה ולמקדש מציפ שאלות דומות באשר למקדש .האמ הקב"ה שוכנ
במקדש ,או שמא יש ולמ מוצב ארצה ,והמקדש הוא שער השמימ ,ברמ אינו מקומ משכנ
ה' .ה' משכנ את שמו במקדש )דברימ יב ,ה( ,ומעולמ לא ירדה שכינה מתחת י' טפחימ
)וכה ה ע"א( .מכל מקומ ,לשאלות אלה נתייח בקצרה ,לפי שאינ הנ עיקרו של הדיונ.

חלק ראשונ :קדושת מקומ תפילה
א .קדושת מקומ וקדושת אדמ
קדושת המקדש חלה בראש ובראשונה על מקומו ,וקדושת הבית נגזרת מקדושת מקומ זה.
הנחה זו נובעת כבר מהגדרות התורה את המקדש בפר דברימ כ"מקומ אשר יבחר ה'";
מקומו של המזבח מכוונ ביותר )רמב"מ ,בית הבחירה ב ,א( ודוגמות נופות שאליהנ
נתייח להלנ .המציאות ההפוכה מיוצגת בבמה .למרות היתר הקרבת קרבנות בבמה,
לכאורה אינ כל קדושה במקומה של הבמה .יש מקומ לחשוב שבשעת ההקרבה אינ קדושה
החלה במקומ זה 3,ולאחר גמר ההקרבה ודאי שאינ קדושה במקומ.
המשכנ מייצג מעמד ביניימ .למשכנ אינ מקומ קבוע ,ואינ כל קדושה במקומ המשכנ
לאחר ילוקו משמ .כאשר המשכנ מוקמ ,יש קדושה במקומו של המשכנ 4.ברמ ,קדושה זו
היא תולדת נוכחות המשכנ במקומ ,ולא הגורמ לקדושה זו .מחנה מלחמה דומה באופיו
למשכנ .הבחירה במקומ החניה נובעת בדרכ כלל מאילוצימ חיצוניימ שאינ להמ כל קשר
לקדושת המקומ .אמ קיימת קדושה במחנה זה ,הרי היא תולדת האנשימ החונימ שמ ,ולא
נובעת מהמקומ5.

.3

.4
.5

במה קטנה כנראה אינה מוגדרת כנמצאת לפני ה' ולכנ מותר להקריב בה בישיבה )זבחימ טז ע"א(.
בשל אותה יבה זר כשר להקריב בה ,ברמ טמא אינו יכול להקריב לפי שהוא פול את העבודה,
וראו על ככ להלנ )משנה זבחימ יד ,י(.
לצורכ קרבנ וטה לוקחימ עפר מקרקע המשכנ )במדבר ה ,יז( ,ומכאנ עולה לכאורה שיש קדושה
במקומ זה.
נקודה זו קושרת גמ היא בינ המשכנ ומחנה מלחמה .אפ במשכנ יש קשר בינ הקדושה לאנשימ
הנמצאימ במקומ ,שהרי גבולות הקדושה מוגדרימ באמצעות הגדרת השוכנימ שמ :מחנה לוויה
ומחנה ישראל .במקרימ רבימ קדושה ומעמד נוצרימ בעקבות בחירה מגבוה מחד ,ובחירת הדיוט
מאידכ .מקומ המזבח התקדש משומ שמשמ נוצר העולמ ,ושמ נעקד יצחק .ירושלימ נבחרה על ידי
ה' ועל ידי דוד ,ככ גמ המלכ ,קדושת בכור וקדושת השבת ועוד .ראו למשל פרי )דברימ רנח(
שפירש שהאיור להיכנ במנעל למקדש הוא משומ החובה לקדש אותו .יש מקומ לבחונ האמ ניתנ
לאפיינ הלכתית ,מה מההלכות נובע מהמקומ ומה נובע מפעולת האדמ .לשמ ככ יש להשוות בינ
קדושת מקומ ללא אדמ ,וקדושת אדמ ללא מקומ .האחרונ הוא מחנה מלחמה .הנה ויהושע הוא
הראשונ .אמנמ ,אפ שמקור הקדושות שונה אפשר שהלכותיהמ יהיו זהימ .כדוגמה ,קדושת שמיטה
ויובל משקפות קדושת "מקומ" וקדושת אדמ .ברמ ,למרות המקור השונה ,ההלכות זהות ,ואכמ"ל.
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למרות ההבדל המהותי בינ מקדש למשכנ ומחנה מלחמה ,הלכות הרחקת טמאימ
מהמקדש נלמדות משני אלה .פירוש פוקי מחנה מלחמה כחלימ על המקדש מעלה פק
האמ איור זה נלמד כקל וחומר מדיני מחנה המלחמה ,או שמא להלכה יש לשניהמ מכנה
6
משותפ ,ולכנ הלכה החלה על אחד מהמ חלה על משנהו.
הנחתנו היא שהלימוד אינו תולדה של קל וחומר ,ושני שיקולימ תומכימ בככ .ראשית,
כפי שנראה להלנ ,דינ בעל קרי במחנה מלחמה חמור מדינ זב .במקדש לעומת זאת ,אינ לככ
ביטוי .שנית ,הדרשות השונות במשכנ ובמחנה מלחמה מפרשות את הפוקימ כחלימ
ישירות על המקדש ,ולא מיישמימ אותמ תחילה למחנה מלחמה ,ומשמ לומדימ למקדש.
למעשה ,אינ בתלמודימ כמעט התייחות למחנה מלחמה ,ויישומ הפוקימ להלכה חל
ישירות על המקדש מחד ,ועל תפילה ולמוד תורה מאידכ .דהיינו ,ההלכה רואה זהות בינ
המקדש למשכנ ולמחנה מלחמה7.
לשיקול זה אפשר להויפ שקיומו של מחנה לוויה במקדש אינו הכרחי ,שהרי אינ
לוויימ החונימ שמ .יכולה להיות מציאות של מחנה שכינה ומחנה ישראל בלבד ללא מחנה
לוויה 8.למרות זאת ,להלכה שלושת מחנות אלה קיימימ גמ במקדש .בשל זהות זו טרחה
התופתא להגדיר מהנ המקבילות במקדש למחנות השונימ במשכנ )תופתא כלימ א ,יב
]מהד' צוקרמאנדל עמ'  .([570משמע מככ שלהלכה פוקי המשכנ ומחנה מלחמה מיושמימ
ישירות במקדש.
קישור הלכתי זה פותח פתח לאחת משתי אפשרויות .ניתנ היה להציע שבדומה למחנה
מלחמה ,קדושת המקדש אינה קשורה למקומ .ברמ ,בחירה זו כנראה אינה בירה ,והכיוונ
ההפוכ מתבר יותר .קדושת מחנה מלחמה קשורה לקדושת מקומ ,ולכנ יש זהות הלכתית
רבה בינ הדינימ בשני תחומימ הלכתיימ אלה .כדי לברר הנחות אלה ,ננה לבחונ את
היישומ ההלכתי של דיני מחנה מלחמה ,ובעקבות ככ ,גמ לנות להבינ את הקשר בינ
המקדש ומחנה מלחמה .להלנ נראה מלולימ בהמ נוצרת קדושת מקומ.

.6

.7
.8
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ראו למשל רמב"נ )דברימ כג ,יא( שהביר שלהלכה ,דיני מחנה מלחמה נובעימ ממציאות הארונ
במחנה .נימוק זה מקשה על הלימוד למקדש ,שהרי בבית שני לא היה ארונ במקדש ,ואעפ"כ דיני
טומאה נשארו במקוממ .הרמב"נ בור שנוכחות הארונ יוצרת קדושת מקדש.
ראו למשל את פרשנות המדרש לפוקימ" :רבי שמעונ אומר ויצא אל מחוצ למחנה זו מחנה לוי ,לא
יבא אל תוכ המחנה ,זו מחנה שכינה" )פרי דברימ רנה(.
דעת רשב"י זבחימ קטז ע"ב .ראו מ' שפיגלמנ ,שילוח הטמאימ מנ המחנה ,עבודה לשמ קבלת תואר
מומכ ,בר אילנ ,תשע"ו )להלנ :שפיגלמנ ,שילוח( ,עמ'  .101שמ הברנו שלדעת רשב"י כנראה
מחנה לוויה נעלמ.

מלחמתה של תורה

ב .והיה מחניכ קדוש
הלכה פשוטה היא שאינ לקרוא קריאת שמע ולהתפלל במבואות המטונפימ ,וככ שנינו
בתופתא:

לא יכנס אדם במבואות המטונפות ויקרא את שמע ולא עוד אלא אפילו נכנס
כשהוא קורא הרי זה מפסיק עד שיצא מרשות כל אותו מקום ויקרא.
)תוספתא ,ברכות ב ,יז(
ההבנה הרגילה בדינ זה היא שהאיור נובע מכבוד לדברי תורה ותפילה .ככ עולה בפשטות
מדברי רב אדא בר אהבה ,המנמק את עונשו של מי שלא הפיק את הקריאה ,בפוק "כי
9
דבר ה' בזה" .אדמ האומר קריאת שמע במקומ מעינ זה מבזה את דבר ה'.
הבנה שונה לחלוטינ של הלכה זו עולה מוגית הגמ' הדנה בצואה עוברת:

אתמר ,צואה עוברת; אביי אמר :מותר לקרות קריאת שמע; רבא אמר :אסור
לקרות קריאת שמע .אמר אביי מנא אמינא לה? דתנן :הטמא עומד תחת האילן
והטהור עובר – טמא ,טהור עומד תחת האילן וטמא עובר – טהור ,ואם עמד –
טמא; וכן באבן המנוגעת 10.ורבא אמר לך :התם בקביעותא תליא מילתא,
דכתיב" :בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" ,הכא "והיה מחניך קדוש" אמר
)ברכות כה ע"א(
רחמנא ,והא ליכא.
אביי משווה בינ דינ צואה לדינ טומאה ורבא מבדיל ביניהמ 11.שניהמ מכימימ שבדיני
טומאה הדגש הוא על מקומו של הטמא .כאשר טמא נכנ למקומ טהור אינ בככ בעיה ,לפי
שהמקומ אינו מקומו של הטמא כל עוד הוא לא עומד שמ 12.המחלוקת היא בדיני קריאת

.9

.10
.11

.12

בתרומת הדשנ )י' מא( כתב "דהוי גנאי וזלזול לדברי תורה"; וככ כתב הרמ"א" :וע"ל ימנ רמ"ג
דאור להרהר בדברי תורה במקומות המטונפימ ,והוא משומ כבוד תורה" )יורה דעה רפב ,יט( .יש
להדגיש ששיקולימ אלה המ שיקולי האדמ .הקב"ה מתגלה ביוזמתו בכל מקומ .ולכנ משה אמור
לצאת מהעיר כשהוא מתפלל לה' )שמות ט ,כט( ,אבל ה' מתגלה אליו גמ שהוא נמצא לפני פרעה
)שמות יא ,ד וברש"י שמ(.
כפי שהביר רש"י ,וכנ הרמב"מ בפיהמ"ש )נגעימ יג ,ז( ,מדובר כאנ על מצורע ,ולא על טומאת מת,
על ההבדלימ ראו הערה .12
אנשי כיתות ימ המלח ברו שיש טומאה בצואה )מגילת המקדש מו .(13 ,חז"ל חלקו על ככ נמרצות,
ואפשר שבשל ככ המשנה מרחיבה בתיאור בית הכבוד בבית המקדש )משנה תמיד א ,א( ,כדי להדגיש
את ההיתר להיפנות אפילו במחילות בית המקדש ,ובוודאי בירושלימ )ראו מ' בר-אילנ ,האמ
מכתות תמיד ומידה היננ תעודות פולמויות ,ידרא ה )תשמ"ט( ,עמ'  .(40-27אביי ודאי אינו
מקבל את עמדת אנשי הכיתות ,והוא רק משווה אותמ בהלכותיהמ.
דינ זה יכול להילמד מבית המנוגע .למרות הדמיונ החיצוני בינ הלכות אוהל המת לדיני טומאת הנכנ
לבית מנוגע ,הדינימ שונימ מהותית .טומאת אדמ הנכנ לאוהל המת היא משומ שיש אוהל המכה
את האדמ ואת המת .במקרה זה אינ צורכ בשהות כדי להיטמא ,הטומאה היא מיידית ,ואינה תלויה
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שמע .לדעת אביי ,על המתפלל לבחור מקומ מתאימ ושמ להתפלל .צואה יוצרת מקומ
שאינו מתאימ לתפילה .מקומ התפילה לא מוגדר כמקומו של המתפלל ,ואינ בככ צורכ.
גישה זו יכולה להתיישב עמ הדעה הבורה שהבעיה במקומ שאינו נקי היא הכבוד לתורה.
הפוק שהביא רבא – "והיה מחניכ קדוש" – נלקח מדיני מחנה מלחמה )דברימ כג(.
המשכ הפוק מנמק את הצורכ בשמירת קדושת המחנה בעובדה שה' מתהלכ בקרב המחנה.
השימוש בפוק זה בהקשר של התפילה משמעו שבשעת התפילה הקב"ה מתהלכ במחנה
האדמ ,ובשל ככ יש לשמור על קדושת המחנה .דהיינו ,הבעיה בתפילה ובלימוד במבואות
המטונפימ אינה ביזויה של התורה ,אלא תוצאה של הגדרת המקומ כמקומ קדוש .כאשר
מקומ מוגדר כמקומ תפילה ,יש השראת שכינה במקומ זה ,ולככ יש הכרח בשמירה על
נקיונו .הבנה זו מתייעת מלשונ התופתא שהובאה לעיל" :עד שיצא מרשות כל אותו
מקומ" .התופתא משתמשת בשתי לשונות המתייחות למקומ ,ודורשת יציאה מ'רשות'
זו.
עולה מכאנ שלדעת רבא ,הדגש הוא על מקומו של המתפלל ,ולא על מקומ הצואה.
תפילתו של האדמ יוצרת מקומ קדוש ,ואור להכני צואה למקומ זה .במילימ אחרות,
לדעת אביי האדמ המתפלל צריכ לבחור מקומ מתאימ ,ולדעת רבא המקומ הוא תוצאת
התפילה13.
לגישתו של רבא יש שתי השלכות ישירות .ההשלכה הראשונה נאמרת במפורש על ידו,
והיא ההיתר לומר קריאת שמע בנוכחות צואה עוברת .ההשלכה השנייה היא לכאורה
ההיתר לטהור לומר קריאת שמע במבואות המטונפימ אמ אינו עומד שמ .זו לכאורה בדיוק

בתנועה .בבית מנוגע הטומאה נובעת מהעובדה שהאדמ שוהה בבית ומהווה חלק ממנו .לכנ נדרשת
שהות לרמת טומאה גבוהה .אפ מצורע מטמא משומ שמקומו מוגדר כטמא ,וכל הנכנ למקומ טמא
נטמא .כביכול ,גמ אמ המצורע לא היה שמ ,עדיינ מי שהיה נכנ למקומו המוגדר כטמא היה נטמא.
זו מעינ ההלכה במשכב ומושב של זב .כאשר המשכב הוגדר כמשכב הזב ,גמ אמ הזב איננו שמ ,עדיינ
משכבו מטמא.
 .13ראשונימ נחלקו בשאלה אמ קדושת בית כנת היא מדאורייתא או מדרבננ )יראימ י' תט ובתועפות
ראמ שמ( .יש שתלו זאת בשאלה אמ קדושת המקומ שמ עצמאית )שדי חמד ,מערכת בית הכנת
כט( ,או היא תולדת ייעוד מקומ זה לתפילה )ר"נ מגילה ה ע"א מדפי הרי"פ( .לפי דברינו ,אינ הכרח
בככ ,וייעוד המקומ לתפילה יכול ליצור קדושה מדאורייתא ,ואינ צורכ דווקא בנוכחות פר תורה
ליצירת קדושה זו )שלא כדעת הגרי"ד ולוביצ'יק ,פניני הרב ,דברימ אות ב( .הגמ' )ברכות ו ע"א(
קובעת שכשיש עשרה הקב"ה מגיע לשמ לפניהמ ,ומשמע שמ שאינ מדובר דווקא בבית כנת.
אפשרית לפיככ עמדת שדי חמד שעובדת קביעת יעד המקומ לתפילה גוררת נוכחות שכינה שמ
וקדושה החלה על המקומ.
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עמדתו של ר' יוחננ )ברכות כד ע"ב( ,המתיר להמשיכ ולומר קריאת שמע ,ומתפק בהנחת
14
ידו על פיו ,כאשר הוא הולכ ,אכ אור להרהר בבית הכא.
מכיוונ שלדעת רבא הלכות הנקיות איננ נובעות ישירות מעובדת התפילה ,אלא
בעקיפינ ,בשל הגדרת המקומ ,אפשר שדיני נקיות יחולו גמ שלא בשעת התפילה .ככ קובעת
התופתא:

לא יטיל אדם את המים במקום שמתפלל אלא אם כן ירחיק ארבע אמות המטיל
את המים לא יתפלל באותו מקום אלא אם כן הרחיק ארבע אמות יבשו או נבלעו
)תוספתא ברכות ב ,יט(
הרי זה מותר.
הרישא ודאי אינה מדברת על זמנ תפילה ,שהרי אינ להעלות על הדעת היתר להטיל מימ
בשעת תפילה .מאידכ ,חובת הרחקת תפילה ממקומ הטלת מימ נאמרת ביפא .מכאנ
שכוונת הרישא היא שבמקומ שהוגדר כמקומ תפילה ,לאחר שהאדמ יימ את תפילתו ,או
כאשר הוא פוק באמצע תפילתו אינ להטיל מימ ,אלא להתרחק משמ15.
האדמ הלומד זוכה לנוכחות שכינה ,כפי שמלמדת אותנו המשנה והברייתא ,ומתבר
שככ המתפלל המדבר אל ה' )משנה אבות ג ,ו; ברכות ו ע"א( .החידוש בדברי רבא הוא
שנוכחות ה' יוצרת מקומ קדוש ,וחלות זו יוצרת הלכות שונות .לפי תפישה זו ,אפשר שאינ
איור בהכנת פרי קודש לשירותימ ,כי אינ השראת שכינה על פרימ .אמ יהיה איור,
הוא בשל הכבוד לפרימ אלה .ההבדל באופי האיור ,יכול לגרומ להשלכות הלכתיות
שונות16.
מקראות רבימ תומכימ בהנחת חשיבות המקומ בשעת התפילה .בפרשת הנה
וההתגלות ליהושע המקבילה לו ,הודגשה עובדת היות המקומ קדוש )שמות ג ,ה; יהושע
ה ,טו( .אברהמ משכימ אל המקומ "אשר עמד שמ את פני ה'" )בראשית יט ,כז( .יעקב
בחלומ הולמ מדגיש את המקומ )בראשית כה ,יז( .ה' מבטיח לבוא אל המקומ )ולא אל

 .14הנחת היד על הפה היא מלית ,כביכול האדמ חוצצ בינ דברי התורה למקומ זה .אפשר שר' יוחננ
בר שיש בעיה כפולה במבואות המטונפימ ,ואינ זה מכבודה של התורה שתוצא למקומ כזה ,וזו
יכולה להיות גמ עמדת רבא .השלכה זו תלויה בשאלה אמ מחנה מהלכ יכול להיקרא מחנה .רשב"א
)כה ע"א ד"ה היה( וריטב"א )כד ע"ב ד"ה לא( ברו שלאדמ מהלכ אינ מחנה ולכנ אינ בעיה בהרהור
במהלכ .רש"ש )תענית כ ע"ב( .מקשה מוגיית הגמ' במנחות ובזבחימ .על וגיות אלה ראו:
שפיגלמנ ,שילוח )לעיל הערה .(8
 .15ראו רמב"מ תפילה ד ,יד ,שפירש שמדובר בשהות של הליכה ,ולאו דווקא בהליכה .החלפות בינ זמנ
ומקומ שכיחות הנ.
 .16כדוגמה ,אפ שכאמור בתופתא לעיל ,אור להתפלל במקומ הטלת מימ ,מותר להטיל מימ כאשר
האדמ עטור בתפילינ .שהרי הוגיה התלבטה רק בכניה לבית כא קבוע לשמ הטלת מימ )ברכות
כג ע"א .השוו פרי דברימ רנח שאר כניה עמ תפילינ למבואות מטונפימ(.
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האדמ( אשר מזכירימ בו את שמו )שמות כה ,כא( .לכל אורכ פר דברימ ה' בוחר במקומ.
ומקרא אחרונ אותו נביא הוא בתפילת שלמה ,האומר שהאנשימ יתפללו "אל המקומ הזה",
ולא אל הבית הזה )דבהי"ב ו ,כ-כא( .הדגשימ אלה משמעותיימ במיוחד בפוקימ
המזכירימ מקומ למרות שאינ הכרח בככ.
על פי הגדרה זו ,מובנ מדוע שכיחות מאוד הגדרות מקומ בדיני הרחקה ממבואות
המטונפימ .שיעורי ד' אמות ,ג' טפחימ ,מחיצה וכדומה 17.מאחר שהגדרת האיור תלויה
בהגדרת מקומ התפילה או מקומ הלימוד ,חלות על ככ הגדרות רשויות ,ושיעורימ אלה המ
השיעורימ הקובעימ בהגדרות אלה 18.הבנה זו אינה מחודשת ,ונמצאת כבר בשיטת הגאונימ
המובאת בשיבולי הלקט:

ומצאתי לגאונים ז"ל מאי זה טעם חוזרין לאחוריהן שלש פסיעות לאחר תפלה.
מפני שכשאדם עומד בתפילה ,עומד במקום קדושה ושכינה למעלה מראשו של
אדם ,שנאמר "שויתי ה' לנגדי תמיד" ,ותוך ארבע אמות למקום עמידתו מקום
קדושה הוא .ומנין? שכך אמרו חכמים :אסור לאדם לישב בארבע אמות של
תפלה .וכיון שכן הוא ,כיון שנפטר אדם מתפלתו צריך לפסוע ג' פסיעות
לאחוריו ,כדי שיצא ממקום קדושה ויעמוד במקום חול .וראי' לדבר שכיון
שחוזרין שלש פסיעות לאחוריהן נותנין שלום זה לזה ,כלומר עד עכשיו היינו
)שבולי הלקט ,ענין תפילה סי' יח(
במקום קדוש ויצאנו למקום חול.

ג .הלכות מחנה
מחנה מלחמה כמקור לדינ מבואות המטונפימ ,מקרינ על איורימ נופימ ,שהוזכרו בפרשת
מחנה מלחמה.

היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק ,אלא יקצר .ירד לטבול ,אם
יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה – יעלה ויתכסה ויקרא ,ואם

 .17חליצת תפילינ במרחק ד' אמות )ברכות כג ע"א(; הנחת תפילינ על מקומ גבוה ג )שמ כג ע"ב(; מקומ
גבוה עשרה )שמ כה ע"א(" ,ת צריכ מחיצה י' )שמ כו ע"א( ,בית של מאה אמות מוגדר כיחידה
)שמ ע"ב( וכמותמ רבימ .עוד על משמעות המקומ בדיני טומאה וטהרה ראו :ש' גרטי ,דינ 'מקומ'
בטומאה וטהרה ,מעלינ בקודש ה' ,תש"ב ,עמ'  .106-91באשר למעמדנ המיוחד של מחיצות ביצירת
קדושה מחד ,ובתיחומה מאידכ ראו :שפיגלמנ ,שילוח )לעיל הערה  .(8אפ בתפילה לכתחילה יש
להתפלל בתוכ מחיצות )אורח חיימ צ ,ה(.
 .18פוקימ רבימ השתמשו בהגדרת מחנה כבי לפיקה הלכתית .ראו למשל רשב"א )ברכות כה ע"א
ד"ה והיה( שלדעתו קיימ איור של מחנה ,ואיור נפרד של ראייה .לדעת הרא"ש )ברכות י' מו(,
ראייה מגדירה את גבולות המחנה ,וכמותמ רבימ .ראו גמ הרב א' ליפשיצ ,תורת אמכ ,ברכות א ,עמ'
.311-234
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לאו – יתכסה במים ויקרא .אבל לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה
עד שיטיל לתוכן מים .וכמה ירחיק מהם ומן הצואה – ארבע אמות19.
)משנה ברכות ג ,ה(
משנה זו עוקת בשלושה נושאימ שונימ :בעל קרי ,ערווה ,וצואה .המשנה משרשרת מקרימ
אלה ,ויוצרת מהמ מעינ יפור והלכה מאוחדת ,למרות שאינ קשר ישיר ביניהמ .שלושה
איורימ אלה הוזכרו בתורה בהקשר של מחנה מלחמה )דברימ כג( .בעל קרי וצואה הוזכרו
שמ במפורש .דינ ערוה נלמד להלכה מהמילימ "ולא יראה בכ ערות דבר" .מעתה ,אפשר
שהמשנה ברה כרבא ,שאיור קריאת שמע בהקשרימ אינו משומ כבודה של תורה ,אלא
הוא נובע מדינ מחנה מלחמה .כפי שבמחנה מלחמה נארו פעולות אלה ,ככ בשעת התפילה
ולימוד תורה20.
האיורימ במחנה מלחמה נובעימ מהימצאות והתהלכות הקב"ה במחנה .הרחבת היגד
זה מובילה להלכות המשנה .מכיוונ שהקב"ה נמצא בנוכחות המתפלל ,הרי המקומ עצמו
הופכ להיות מעינ מחנה מלחמה ,וממילא נארימ שמ איורימ שונימ .על פי זה ,ההלכות
הללו הנ הלכות החלות על מקומ מוימ ,ואיננ קשורות לכבוד כלפי דברי תורה.
התפישה הרעיונית שמבליט רבא היא שחלק מהליכ התפילה הוא הבאת ה' למקומו
של האדמ ,והנכחת ה' בעולמו של האדמ .מכיוונ שיש חשיבות למקומו של המתפלל,
ובמיוחד משומ הצורכ שה' יהיה נוכח במקומ התפילה ,נהגו אמוראימ להתפלל במקומ
הלימוד )ברכות ח ע"א( .אפ הנימוק למנהגמ זה מדגיש את המקומ" :מיומ שחרב בית
המקדש אינ לו להקדוש ברוכ הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד" .אפ שאינ
קשר בינ ד' אמות והלכה ,המאמר משתמש במונח ד' אמות להדגיש את חשיבות המקומ.
לפני חורבנ המקדש ,בעקבות תפילת שלמה ,האדמ יכול היה להתפלל בכל מקומ ,שהרי
התפילות עולות באמצעות המקדש .לאחר החורבנ ,יש צורכ בנוכחות ה' במקומ התפילה.
מכיוונ שהקב"ה נמצא בעולמ רק במקומ שבו לומדימ הלכה ,שמ יש ליצור את מקומ
התפילה.
השלכה קיצונית של תפישת איור צואה כפוגע בהגדרת המחנה נמצאת בפק של
האדמ שנמצאת צואה בבשרו )ברכות כה ע"א( .לכאורה היה מקומ לאור זאת ,שהרי אמ

 .19בדינ בעל קרי נעוק להלנ בהרחבה .על רחצה במי משרה ראו י' אדלר ,הארכיאולוגיה של הטהרה,
עבודת דוקטור ,בר אילנ ,תשע"א) ,להלנ אדלר ,טהרה( עמ' .19
 .20בתופתא פ"ב מובאות כל ההלכות של בעל קרי ,ערוה ומבואות מטונפימ .התופתא אינה משרשרת
את ההלכות ,וכל הלכה מופיעה בפני עצמה .השוואה זו מבליטה את הרצפ שבו המשנה מציגה הלכות
אלה.
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בנוכחות צואה נארה על האדמ תפילה ,קל וחומר במקרה שהצואה בבשרו 21.אמ הבנת
הוגיה היא כרבא ,אזי במקרה זה הצואה מכוה ,ולכנ אינ בעיה של קדושת המחנה .מכיוונ
שהבעיה אינה קרבת האדמ לצואה ,הימצאות הצואה בבשרו של האדמ אינה אורת.
החלת דיני מחנה מלחמה על לימוד תורה ותפילה יכולה להשפיע על הבנתנו את דיני
מחנה מלחמה ,בבחינת הרי זה בא ללמד ונמצא למד .במחנה מלחמה האדמ צריכ לצאת
מחוצ למחנה ,ושמ לכות את צואתו .בדיני תפילה הדינ לכאורה שונה ,שהרי שמ מותר
להתפלל בינ אמ הצואה מחוצ לד' אמות ,ובינ אמ הצואה מכוה .אינ כלל חובת כיוי
צואה בהקשר של תפילה ,ומפיקה הרחקה ממנה .ההשוואה בינ דינ מבואות המטונפימ
למחנה מלחמה מחייבת להיק שגמ במחנה מפיקה הרחקת של ד' אמות 22.מכיוונ
שמקנה זו אינה נכונה ביח למחנה מלחמה ,שמ נדרשות שתי הרחקות אלה ,יש להניח
שלהבנת חז"ל חובת כיוי צואה כאשר האדמ נמצא במצב של "בשבתכ חוצ" אינה קשורה
ישירות לקדושת המחנה אלא לגורמ אחר .ואכנ ,עיונ בפוקימ מאפשר תמיכה בגישה זו.
נוח הציווי במחנה מלחמה מורה שעיקר המצווה הוא הכנת הכלימ לביצוע המצווה,
ולאו דווקא הכיוי בפועל .התורה מצווה להכינ יד ,ולהכינ יתד ,כאשר מצוות כיוי היא
כביכול ההבר מדוע להכינ יד ויתד .אילו עיקר המצווה היה הכיוי ,לא היה צורכ לומר
כיצד לעשות זאת ,בדיוק כפי שבדינ כיוי הדמ לא נאמר שיש להכינ יד ויתד 23.יש אמ כנ
מקומ להיק שהתורה רואה חשיבות בהכנת האדמ את עצמו לשמירה על טהרת המחנה,
מלבד עצמ החובה למנוע נוכחות צואה במחנה .האדמ הראוי לשהות במחנה הוא אדמ
שמכינ את עצמו למציאות ה' במחנה .אדמ זה מצויד כל הזמנ ביתד ,ואדמ כזה דואג
להתרת נוכחות הצואה בעולמ ,גמ אמ היא מחוצ למחנה .לפיככ מובנת החומרה בה רואה
דווקא רבא אדמ שאינו בודק את מקומ התפילה לפני התפילה ,ולדעתו התפילה מוגדרת
כזבח רשעימ תועבה ,בניגוד לדעת רבה הבור שיצא בדיעבד ידי חובה )ברכות כב ע"ב(.

 .21אפ האורימ תפילה במצב זה אינו משומ שהאדמ נמצא בנוכחות צואה ,אלא שהאבר הפציפי אינו
שותפ בתפילה .נקודה זו חשובה ,לפי שכנראה רבא הוא שמציע הבר זה ואינו מנמק את האיור
בקדושת המחנה.
 .22מובנ מאליו שבתוכ המחנה כיוי לא מפיק .ראו גמ' ברכות כה ע"א שדנה בשאלה האמ במחנה
מלחמה מפיקה יציאה חוצ ,או שצריכ כיוי ,והבדילה בינ קטנימ לגדולימ .הגמ' שמ אינה מתייחת
לדיני מבואות המטונפימ .יש לציינ שהתורה לא מגדירה במפורש את המרחק בינ ה"יד" למחנה
במחנה מלחמה .ראו על ככ שפיגלמנ ,יד עמ' .256-241
 .23יש מקומ להניח שאפ בדינ כיוי הדמ יש צורכ בהכנה .המחלוקת המפורמת בינ ב"ש וב"ה ביח
לדינ שחיטה ביו"ט ,עוקת ביכולת לשחוט אמ אינ עפר מוכנ לכיוי .לדעת ב"ה אינ לשחוט אמ
אינ דקר נעוצ .לכאורה היה מקומ לומר שמותר לאדמ לשחוט ,שהרי חובת כיוי חלה רק לאחר
השחיטה .אמ לא יוכל לכות ,הוא יהיה אנו .אפשר להציע מפר גישות לשאלה זו .מכ"מ גישה
אפשרית היא שיש חשיבות להכנת הכיוי עוד בטרמ השחיטה ,ואכמ"ל.
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השוואת דיני תפילה לדיני מחנה מבהירה כי הכנת האדמ לתפילה היא מהותית
כשלעצמה ,ואינ היא רק מכשיר לגרומ לאדמ להיות במציאות רוחנית מתאימה בשעת
התפילה .הגמ' אורת על תפילת האדמ כשהוא צריכ לנקביו משומ שכתוב "הכונ לקראת
אלוקיכ" 24.לא נאמר שלא מכובד להתפלל ככ ,אלא שהבעיה היא בהכנה לתפילה; אמוראימ
התלבשו לקראת התפילה משומ אותו פוק )שבת י ע"א( ועוד.
על פי זה ,הלכות תפילה מנהלימ מעינ דו שיח עמ הלכות מחנה והמקדש .הנ לומדות
ממנו ,מלמדות עליו ,וההבנה החדשה מוקרנת חזרה לדיני תפילה ,וכדברי הרמב"נ:

כי המחנה כולו כמקדש ה' ,וממנו נלמוד למקום התפלה ,שנרחיק מן הצואה
ארבע אמות ולכל מראה העינים .אבל רבותינו ידרשו )פסחים סח ע"א(" :ויצא
אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה" – במחנה לויה ובמחנה שכינה ,כאשר
יהיה הארון עמהם שם ,וגם כסוי הצואה לדעתם )ברכות כב ע"ב; שם כה(
במקום אשר יזכירו השם להתפלל או לקרוא קריאת שמע).רמב"ן דברים כג ,יא(
שיעור נופ המוזכר ביח לצואה ,הוא מלוא עיניו 25.הראשונימ נחלקו בשאלה אמ איור
ראייה הוא איור עצמאי ,או שהראייה מגדירה את גבולות המחנה 26.מחלוקת זו אפשר
שנובעת גמ היא מפוקי מחנה מלחמה .התורה מביאה את דינ ראייה רק לאחר החובה של
שמירת קדושת המחנה "והיה מחניכ קדוש ולא יראה בכ ערות דבר" 27.ניתנ היה להבינ
שאלה שני דינימ שונימ ,ועל פי זה הראייה אינה חלק מהגדרת המחנה הקדוש .מאידכ,

.24

.25
.26

.27

תופתא ברכות ב ,יב .אפשר שר' יונתנ המור הלכה זו ,חולק על דעת הברייתא הבורה שתפילתו
של האדמ במצב זה היא תועבה )ברכות כג ע"א( .ראו תורת אמכ ,עמ'  236שכתב שדינ 'הכונ לקראת
אלוקיכ' אינו מדינ תקנת עזרא אלא כדינ אחר .לדברינו בפנימ ,אכנ דינ זה אינו נובע מתקנת עזרא,
אלא שהוא נובע מהקשר למחנה.
ברכות כה ע"א .מצינו שיעור ראייה שמגדיר גבול ,שהרי קודשימ נאכלימ בשילה בכל הרואה )משנה
מגילה א ,יא(.
ראו למשל את מחלוקת הרשב"א והרא"ש לעיל הערה  .18הוגיות לומדות בדרכ כלל את איור
ערווה מדינ "ולא יראה בכ" ולא מדינ "והיה מחניכ קדוש" .רק הוגיה בשבת )כג ע"א( לומדת ערווה
מ"והיה מחניכ קדוש" ,אלא ששמ רש"י מבינ שהגמ' ציטטה את תחילת הפוק ,והמשכו הוא האיור
של ערוות דבר .להלכה יש מפר הבדלימ מהותיימ בינ דינ צואה לדינ ערווה .כדוגמה :הרמב"מ
)קריאת שמע ג ,טז( פוק כי יש להרחיק מצואה אבל לערווה מפיקה החזרת פנימ .בצואה הרהור
אור ,ואילו בערווה דיבור אור הרהור מותר )שבת קנ ע"א( .צואה בעששית מותרת וערוה אורה
)ברכות כה ע"א(.
הפוק מדבר על ה' הרואה ,והדרשה מבה זאת לאדמ הרואה .המעבר מראיית ה' לראיית האדמ
שכיח .כדוגמה ,הגמ' – במיוחד על פי דברי רש"י שמ – מביאה את דעתו של ר' יהודה "כדרכ שבא
לראות בא ליראות" )חגיגה ג ע"א( .מעבר זה רמוז כבר בתורה )בראשית כב ,יד(" :ה' יראה ,אשר
יאמר היומ בהר ה' יראה" .היח בינ שני חלקי הפוק יידונ להלנ.
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אפשר לומר שהראייה היא חלק מהגדרת המחנה הקדוש .לפי אפשרות זו ,מתבר שיש גמ
איור ראייה של צואה ,ואינ זה דינ נפרד.

חלק שני :אי ור כני ת בעל קרי למחנה מלחמה ולמקדש
איור בעל קרי בתורה ותפילה נתפ בדרכ כלל כאיור שאינו קשור לעולמ של טומאה
וטהרה ,אלא כדינ צדדי .להבנה זו אינ כל קשר בינ דינ זה ,לאיור כניתו למקדש או למחנה
מלחמה .בחלק זה נראה כי מלבד טומאתו ,יש לבעל קרי מעמד מיוחד באשר לכניה למחנה
מלחמה ולמקדש .לתפישה זו יכולה להיות השלכה הלכתית גמ היומ ,שאליה לא ניכנ
במגרת זו .בעל קרי יכול להיות מוגדר כנוגע ,ולא כרואה ,ועדיינ תיאר עליו הכניה להר
הבית .נופ לככ ,אפשר שבעל קרי אור בכניה עד הערב ,והיתר הכניה להר הבית
לטבול-יומ אינו חל עליו.

א .תקנת עזרא כעבודת התפילה
תקנת עזרא ארה על בעל קרי ללמוד או להתפלל ללא טבילה 28.בכל תקנת חז"ל יש מקומ
להבדיל בינ המניע לתקנה ,ובינ אופיה של התקנה לאחר שתוקנה 29.במילימ אחרות ,גמ אמ
המניע לתקנה היה רצונ לצאת ידי פקות שונימ ,האמ הדרכ בה התקבלה התקנה ממלאת
גמ אחר מגמות נופות ,ולא רק רצונ לצאת ידי פק 30.טענתנו תהיה שדינ בעל קרי אינו
תקנה מקומית הנוגעת להלכות תפילה ותלמוד תורה .דינ זה נלקח מהציווי על הרחקת בעל

 .28בעניינ בעל קרי עקו רבימ .ראו למשל שציפנקי ,התקנות בישראל ,מוד הרב קוק תשנ"א ,ח"א
עמ' קפז ,רד ואילכ .יכומ הלכתי קצר ראו אצל בראל שבח ,טבילת עזרא וטהרת תשעה קבינ,
)הרחבות לפניני הלכה – שמחת הבית וברכתו( .הדיונימ שמ אינמ עוקימ בנושאי הדיונ כאנ .דיונ
רחב יותר בנושאי דיוננו ראו :שפיגלמנ ,שילוח )לעיל הערה  .(8כדי לא להאריכ ,נקודות שנידונו
שמ ,הובאו כאנ רק בקצרה.
 .29במגרת זו אינ ביכולתנו להרחיב בשאלה אמ קיימימ טעמימ נתרימ לתקנות חז"ל .באשר למצוות
דאורייתא ,ר' יצחק כבר קבע שלא נתגלו טעמיהמ )נהדרינ כא ע"ב( .ברמ ביח לתקנות חז"ל
ובמיוחד במקומות בהמ נמר טעמ גלוי ,יש מקומ להתפק אמ היו טעמימ נתרימ לתקנה זו .ראו
למשל דברי ר' אברהמ בנ הרמב"מ )פר המפיק לעובדי ה' עמ'  ,222וראו שבת יב ע"ב שמ יש
להתפק בהבנת דברי ר' ישמעאל; שדה אליהו ח"ג עמ' קח מביא את דברי הגר"א המפורמימ
בעניינ זה( ,והדברימ עתיקימ .מכל מקומ ,בינ אמ נקבל עמדה זו ובינ אמ לא ,החלוקה בינ המניע
לתקנה ואופי התקנה נשארת על כנה.
 .30למשל ,ביח לתקנת ר' אבהו באשר לתקיעת שופר )ראש השנה לד ע"א( .רבי יצחק ברבי אשר )אור
זרוע י' רט( כבר עמד על העובדה שאינ דרכ הלכתית לצאת ידי חובת כל הפקות ,לפחות לחלק
מהשיטות .להבר בתקנת ר' אבהו שלא על דרכ הפק ראו במאמרי על תקיעת שופר )לעיל
הערה .(2
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קרי ממחנה מלחמה .להבנה זו יש השלכות על הבנת דינ בעל קרי ועל איור כניתו למחנה
מלחמה ולמקדש :הדיונ להלנ יפוצל לשלושה חלקימ ,כשעיקר עיוקנו יהיה בחלקו השני.
א .המניע לתקנה.
ב .מה תוקנ :כדוגמה ,אפשר שעזרא הטיל חובת טבילה על בעל קרי ,כחובה לא קלה ,ללא
קשר לדיני טומאה וטהרה .מאידכ ,אפשר שתקנת עזרא הייתה שאדמ הלומד תורה צריכ
להיות טהור .ממילא חובת הטבילה היא תוצאת תקנת עזרא ואינה עיקר התקנה ,שכנ
31
היא נדרשת כדי לטהרו.
ג .השלכות התקנה .ההשלכות יכולות להיות הלכתיות ,כדוגמת ההנחיה כיצד על בעל קרי
לברכ ברכת המזונ .השלכות יכולות להיות מציאותיות ,כבירושלמי המפר על פרישת
אנשימ מנשותיהמ בשל התקנה.
באשר למניע לתקנה ,התלמודימ מביאימ כמה נימוקימ לככ :א .שאנשימ לא יהיו מצויימ
אצל נשותיהמ כתרנוגלימ .32ב .דברי תורה אמורימ להילמד ברתת ובזיע כמו במתנ תורה.
ג .כייג למנוע ביטול תורה )ירושלמי שמ( .ד .כדרכ למנוע עבירות )ירושלמי ובבלי שמ(.

33

לפי כל הדעות ,מלבד הדעה השנייה ,אינ כל קשר מהותי בינ בעל קרי ללימוד תורה.
הוטלה חובה לעשות דבר מה שיקשה על הקרבה לאשה .באותה מידה אפשר היה לחייב
כל מחויבות אחרת שתקשה על האנשימ לעשות מעשה .לפי הדעה השנייה יש אמנמ קשר
בינ דינ בעל קרי ותורה ,שכנ קירבה לאשה פוגעת בתחושת היראה שנדרשת ללימוד תורה.
ברמ גמ לגישה זו ניתנ היה לתקנ תקנות אחרות שיגרמו לתוצאה זו .בהמשכ נביא דעות
אחרות ,הבורות שיש קשר מהותי בינ חובת הטבילה דווקא לתלמוד תורה .כאמור ,נושא

 .31מובנ מאליו ,שיכול להיות קשר ,שאינו הכרחי ,בינ המניעימ של עזרא ,לשאלה מה הוא תיקנ .לרוב
הדעות בהבר מניעיו של עזרא ,מטרתו הייתה ליצור קושי טכני ,ולכנ ביר שהוא לא קבע כל
קביעה ביח לדיני טומאה וטהרה .לדעה השנייה מטרתו היא לרוממ את התורה .האפשרות שהוא
קבע שלימוד תורה דורש טהרה מממשת מטרה זו .יש להויפ שבירושלמי הובאה תקנת עזרא ,ברמ
היא לא הובאה שמ בשמ עזרא.
 .32ירושלמי ברכות פ"ג ה"ד; בבלי ברכות כב ע"א .המאירי )ברכות כ ע"ב( הביא את שני הנימוקימ
הראשונימ .רמב"מ תפילה ד ,ד-ה ,בר שהיו שני שלבימ לתקנה .התקנה המקורית הייתה לדברי
תורה ,ולאחר מכנ הוא הורחבה לתפילה .ראו על ככ להלנ.
 .33ברכות כב ע"א; מועד קטנ טו ע"א .הגמ' לומדת זאת ממיכות פוקימ ,ולא מהרחקת בעלי קרי
ממתנ תורה .זאת כנראה משומ שהרחקת בעלי קרי ממעמד מתנ תורה לא הייתה בשל התורה ,אלא
בשל ירידת ה' על הר יני .אכ השוו ירושלמיברכות ג ,ד שקישר את האיור למתנ תורה .ההיגד
שדברי תורה צריכימ להילמד ברתת נמצא כבר במכת אבות דרבי נתנ נוחה א א ד"ה משה נתקדש.
ההמשכ שמ אפשר שמדבר על פרישה מדברי תורה לצורכ תשמיש ,וזה יכול להיות המקור לדיונ כאנ,
ואכמ"ל.
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עיוננו אינו תקנת עזרא ,אלא מעמדו של בעל קרי ,ולכנ לא נמשיכ לדונ במניעיו העלומימ
של עזרא לתקנ תקנה זו.
הדעות שהובאו לעיל עונות על השאלה מדוע עזרא תיקנ ,ואיננ מתייחות לשאלת
אופי התקנה ,כלומר לשאלה מה הוא תיקנ 34.לשאלה זו מתייחת הוגיה הבאה:

עשרה תקנות תיקן עזרא ... :ותיקן טבילה לבעלי קריין ...ותיקן טבילה לבעלי
קריין? דאורייתא הוא ,דכתיב :ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ את בשרו
במים! דאורייתא הוא לתרומה וקדשים ,אתא הוא תיקן אפילו לדברי תורה.
)בבא קמא פב ע"א-ע"ב(
כל התקנות האחרות המנויות בוגיה כתקנות עזרא דורשות פעולה מהאדמ ,שלפני התקנה
לא הוטלה כחובה .תקנת בעל קרי צריכה לכאורה להתפרש בצורה דומה ,כחיוב בעל קרי
לטבול .ברמ ,חובתו של בעל קרי לטבול על מנת להיטהר מפורשת בתורה ,וזאת קושיית
הגמ' .על קושייה זו ניתנ להשיב בצורה פשוטה ,שאינה תשובת הגמ'.
תקנת עזרא יכולה להתפרש כתקנה עצמאית ,ללא קשר לתורה ותפילה .עזרא תיקנ
שבעל הקרי חייב לטבול מיד ,גמ אמ אינו מעוניינ להיטהר .תקנת עזרא הייתה שבעל קרי
יטהר למרות שלא חלה על הטמאימ חובה להיטהר 35.נופ לככ ,עזרא חייב את בעל הקרי
לטבול מידית ,למרות שמדאורייתא אינ משמעות לזמנ בו הוא טובל ובלבד שטבל לפני
שקיעת השמש .להבנה זו תקנת עזרא לא עקה כלל בהיתר טמא בתפילה או בדברי תורה,
אלא בחובתו של האדמ לטבול .תקנה זו שייכת לפיככ לעולמ של טומאת וטהרת האדמ,
ואינ לה כל קשר לתורה ותפילה36.
למרות הפשטות של תשובה זאת ,הבבלי אינו משתמש בה .במקומ זאת הוא מביר
שעזרא אר ללמוד תורה ללא טבילה .עמדתו היא שבנוח תקנת עזרא חרה הקביעה
שהטבילה נועדה לדברי תורה .עמדה זו קשה שכנ עיקר חר מנ הפר .צריכ להניח שהבבלי

 .34קשה להיק מהמניע לתקנה על אופנ יישומה .כדוגמה האפשרות בה נדונ בהמשכ אמ חציצה פולת.
גמ אמ המניע לתקנה הוא הרצונ להקשות על קיומ יחימ ,התקנה משתמשת בחוקימ של הלכות
טהרה.
 .35נדה כט ע"ב הביא מחלוקת בשאלה אמ יש מצווה לטמא לטבול בזמנו .בינ ככ ובינ ככ ,אפשר שגמ
אמ יש מצווה כזו ,עזרא חייב את בעל הקרי לטבול ,בעוד שטמאימ אחרימ זה רק דינ לכתחילה.
 .36הירושלמי )מגילה פ"ד ה"א( הביא את תקנת עזרא ללא הבר הבבלי שבהמשכ ,ואינ לדעת מה הייתה
הבנתו .יש להויפ שעל פי נוח התקנה ,היה מקומ לומר שעזרא בא להתיר ולא לאור .כפי שמשמע
מהמשנה ובמפורש בברייתות בבבלי ובירושלמי לזב מותר לימוד תורה ,ולבעל קרי אור .עזרא תיקנ
שטבילה מתירה לימוד תורה גמ לבעל קרי ,משומ שלדעתו תורה הותרה בטבול יומ )שבת פו ע"ב(.
ברמ ,ההשוואה לתקנות האחרות בהנ עזרא חייב לבצע פעולות שונות מקשות על הבנה זו ,ואכמ"ל.
ראו גמ להלנ הערה  64על עמדת רבי יהודה הקושר בינ תקנת עזרא לטומאה וטהרה.
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שבחר בתשובה דחוקה זו לא היה מוכנ לקבל את התשובה שהוצעה לעיל .יש אמ כנ מקומ
לברר מה לדעת הגמ' הנקודה המוטעית בתשובה זו.
י' ברויאר הראה שמפשטי המקראות משמע שעל האדמ לטבול מיד כשהוא נטמא,
אלמלא כנ הוא פוגע בקדושת המחנה 37.לדבריו ,להלכה פוקימ אלה חלו רק על הנכנ
למקדש ,ופשט המקראות הללו יושמ רק כדינ לכתחילה .להלכה נפק שאדמ יכול להישאר
זמנ רב כטמא ,ולהיטהר רק כאשר הוא מעוניינ להתקרב לקדושה כל שהיא .כמדומה
שהוגיה כאנ מציגה מהלכ עניינימ דומה .נוח תקנת עזרא מחייב טבילה מידית בבעל
קרי .עמדת הבבלי הייתה שחובת הטבילה המידית היא דינ לכתחילה ,ולא ניתנ לקבל
מציאות שבה האדמ חייב להיטהר מיד .ממילא התקנה חייבת להיות מצומצמת למקבילה
למקדש בחייו של יהודי רגיל ,והיא נוגעת לעיוק בדברי תורה בלבד.
נוח תשובת הוגיה "דאורייתא הוא לתרומה וקדשימ" טעונ בירור .תשובת הגמ'
אמורה הייתה להיות שטבילה נדרשת לשמ היטהרות בעל קרי ,כמו היטהרות כל טמא.
קביעה זו הייתה לא רק פשוטה ושכיחה יותר ,אלא גמ יותר מדויקת ,שהרי דינ טומאה
אינו רק לתרומה וקודשימ ,אלא גמ לכניה למקדש ,למעשר שני ,ולטהרה בכלל .התמקדות
הוגיה דווקא בתרומה וקודשימ ,יוצאת דופנ ,ומחייבת עיונ נופ בפוקימ.
חובתו של בעל קרי לטבול הוזכרה בפר ויקרא בשני מקומות .בפרשת מצורע נאמר
הדינ הביי של רחצה לענייני טומאה )ויקרא טו ,יג(" :ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע,
ורחצ במימ את כל בשרו וטמא עד הערב" .דינ זה הוא חלק מדיני טומאה וטהרה ,וככל
הטמאימ בעל קרי חייב לטבול כדי להיטהר .ברמ ,מתבר שכוונת הבבלי בדחייתו אינה
לפוק זה ,שכנ הבבלי מזכיר דווקא תרומה וקודשימ ,ולא אומר שבעל קרי טובל לטומאתו.
נראה שהבבלי מתמכ דווקא על ויקרא כב .הפרק עוק במפורש בקודשימ ובתרומה ,ושמ
הוזכר בעל קרי ,והוזכרה חובת טבילה.
בשאלתה הביאה הוגיה את הפוקימ מפרשת מצורע ,פוקימ המחייבימ טבילה
רגילה לשמ הרת הטומאה ,ועל ככ הקשתה מה צורכ היה בתקנה מיוחדת .בתשובתה
מפנה הוגיה אותנו לחובת הטבילה בפרשת אמור .פרשה זו מחייבת טבילה לתרומה
וקודשימ ,והלכה זו היא שהורחבה על ידי עזרא גמ ללימוד תורה .כדי להבינ את הייחוד
שבטבילה זו נעיינ בפוקימ אלה )ויקרא כב ,ד-ז ]להלנ בחלוקה לשורות[(:

 .1אִ ישׁ אִ ישׁ מִ זֶּרַ ע אַ ֲהרֹן וְ הוּא צָ רוּעַ א ֹו זָב בַּ קֳּ דָ שִׁ ים Cא יֹאכַל עַ ד אֲשֶׁ ר יִטְ הָ ר,
 .2וְ הַ נֹּ גֵעַ בְּ כָל טְ מֵ א נֶפֶ שׁ א ֹו אִ ישׁ אֲשֶׁ ר תֵּ צֵ א מִ מֶּ נּוּ שִׁ כְ בַ ת זָרַ ע:
 .3א ֹו אִ ישׁ אֲשֶׁ ר ִיגַּע בְּ כָל שֶׁ רֶ ץ אֲשֶׁ ר יִטְ מָ א ל ֹו א ֹו בְ אָדָ ם אֲשֶׁ ר יִטְ מָ א ל ֹו לְ כֹל
ֻטמְ אָתוֹ:
 .37י' ברויאר ,איור טומאה בתורה ,מגדימ ב )תשמ"ז( ,עמ' .53-45
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 .4נֶפֶ שׁ אֲשֶׁ ר תִּ גַּע בּ ֹו וְ טָ מְ אָה עַ ד הָ עָ רֶ ב,
 .5וְ Cא יֹאכַל מִ ן הַ קֳּ דָ שִׁ ים כִּ י אִ ם רָ חַ ץ בְּ שָׂ ר ֹו בַּ מָּ יִם:
 .6וּבָ א הַ שֶּׁ מֶ שׁ וְ טָ הֵ ר וְ אַחַ ר יֹאכַל מִ ן הַ קֳּ דָ שִׁ ים כִּ י לַחְ מ ֹו הוּא:
קבוצת פוקימ זו מבדילה בינ צרוע או זב ,להמ מותר לאכול קודשימ לאחר טהרתמ ביומ
השמיני )שורה  ,(1ובינ קבוצת טמאימ אחרת להמ יש טומאת ערב ) ,(4-2והמ חייבימ
בטבילה לפני אכילת הקודשימ ) .(5פוקימ אלה זוקקימ דיונ נרחב ,שאינו יכול להיעשות
כאנ 38.בהקשר זה נדונ רק בשני הפוקימ האחרונימ.
שורה  5קשה .להלכה ,טומאה עד הערב משמעה הערב שלאחר הטבילה ,בינ אמ זה
באותו יומ ובינ אמ זה לאחר תקופה ארוכה .אינ אמ כנ מקומ לדבר על טומאה עד הערב
בשורה  4לפני הטבילה שהוזכרה בשורה  .5יותר מככ ,שורה  5ושורה  6דומות מאוד ,וניתנ
היה להשמיט אחת משתיהנ בלא לפגוע כלל במקנות ההלכתיות העולות מככ .הייתור
בפוקימ כפול :הנ בדינ אכילה בטהרה מהקודשימ שהוזכר בשתיהנ ,והנ באזכור רחיצה
וביאת שמש לצורכ הטהרה .במקומות אחרימ נאמרה טומאה עד הערב ,ולא הוזכרה רחיצה
וביאת השמש39.
אפשר להציע נימוקימ להשמטת כל אחת משורות אלה .ההנחה ששורה  6מיותרת
מתברת משומ שהקביעה שאדמ שנטמא צריכ לרחוצ ושטומאתו היא עד הערב היא נוח
שגרתי בתורה .נופ לככ ,הקביעה בשורה  6שבבוא השמש האדמ נטהר מיותרת ,והיא
נדירה בתורה .ניתנ אמ כנ היה להשמיט שורה זו .מאידכ ,בשני הפוקימ בתורה שבהמ
מוזכרת ביאת שמש בהקשר לטומאה מדובר על בעל קרי .הפוק הראשונ הוא כאנ ,והפוק
השני הוא במחנה מלחמה )דברימ כג ,יב( .בשתי הפרשיות מדובר בפעולה שתהיה מותרת
לאחר ביאת השמש ,ולא רק בקביעה כללית שהאדמ טהור בערב .מכאנ שאזכור ביאת
השמש הוא עקרוני ,ואזי דווקא שורה  5מיותרת.
כפילות זו מאפשרת לומר שהתורה התכוונה כאנ למר כפול ,ויש לקרוא את הפוקימ
פעמיימ ,פעמ אחת בלא שורה  ,6ופעמ שנייה בלא שורה  40.5הראיה לנכונות טענה זו היא
העובדה שכל אחת משתי צורות קריאה אלה יוצרת כיתוב רציפ ,שלא נראית בו כל בעיה,
ואילו קריאת שתיהנ ברצפ יוצרת בעיה.

 .38כדוגמה ,למי כוונה התורה במילה "בו" שבשורה  .4ראו ניתוח חלקי אצל :שפיגלמנ ,שילוח )לעיל
הערה .(8
 .39ראו למשל ויקרא יא .פעמימ רבות הוזכרה טומאה עד הערב ,באפ אחת לא הוזכרה ביאת השמש,
ורק בחלקנ הוזכרו כיבו וביאה במימ.
 .40תופעת דו-משמעות מכוונת שכיחה בתנ"כ ,ורבימ התייחו אליה .כדוגמה לאחרונה ראו נ' משל,
אירוניה דרמטית בפר איוב ,שנתונ לחקר המקרא והמזרח הקדומ כה )תשע"ז( ,עמ' .139-107
144

מלחמתה של תורה
השמטת שורה  5מדגישה את שורה  .6שורה זו מנמקת את היתר אכילת הקודשימ
בערב באמצעות המילימ "כי לחמו הוא" .התורה אינה מבארת מדוע נימוק זה נדרש ,ואמ
הוא נדרש כיצד הוא מביר את ההיתר .כיוונ שפנ זה חורג מענייננו כאנ ,נעמוד עליו רק
בקצרה .יומ המקדש מתחיל בבוקר ,ומתיימ בבוקר שלמחרת .כאשר נמצאימ בעולמ
המקדש הלילה הוא אחר היומ .יומ הגבולימ מתחיל מהערב ומתיימ בערב שלמחרת.
כאשר נמצאימ בגבולימ ,היומ הוא לאחר הלילה .כיוונ שמדובר בקודשימ ,היה מקומ לומר
שהלילה הוא לאחר היומ ,ואמ האדמ היה טמא ביומ ,אינ הוא יכול לאכלמ בלילה .התורה
מבירה שהקודשימ המ לחמו ,ולכנ מותר לו לאכלמ לאחר הערב שמש.
בצורת הקריאה השנייה ,הפרשה מתיימת בשורה  .5בצורת קריאה זו ,התורה מחייבת
בטבילה נופת את האדמ שנטהר כבר אמ ברצונו לאכול קודשימ 41.אינ כל קושי
בהתעלמות התורה מהרחיצה הראשונה הנדרשת בכל טומאת ערב כדי שהאדמ יטהר
בשקיעה .שהרי במקומות רבימ הושמטה רחיצה זו ,כדוגמה בדיני נבלת בהמה )ויקרא יא,
כז-כח( .דהיינו ,מתחדשת כאנ חובת טבילה המוטלת על אדמ טהור ,אמ ברצונו לאכול
קודשימ.
התפישה הרווחת קושרת בינ טבילה לטומאה .דהיינו טבילה נדרשת לשמ הרת
טומאה .בעבר הראינו כי קיימות דרגות הלכתיות בטהרה .דהיינו ,אנשימ טהורימ מחויבימ
לעיתימ לטבול 42.דוגמה פשוטה לחיוב מעינ זה היא טהרת הלוויימ )במדבר ט( .משה
מצווה לקחת את הלוויימ ולטהר אותמ .ברור שהלוויימ היו טהורימ ,שהרי לא עולה על
הדעת להתיר כניה למקדש לאנשימ טמאימ .נופ לככ ,אינ כל טמא שמחויב בכל מעשי
הטהרה המצווימ שמ .יש אמ כנ להיק ,שלצרכימ מוימימ יש מקומ לחייב טבילה ,גמ
אמ האדמ טהור.
חובת טבילה זו דומה לחובת הטבילה לפני כניה למקדש לדעתו של בנ זומא 43.בנ
זומא לומד חובת טבילה זו מטבילת כוהנ גדול ביומ הכיפורימ ,כשוודאי הוא טהור ,ולמרות

 .41ראו יבמות עד ע"ב .הוגיה הייתה מודעת לבעיה בפוקימ כאנ ,ולככ הציעה שיש קודשימ המותרימ
לאחר טבילה .ברמ ,לפי דברי רבא שמ ,הפוק לא מדבר על טבילה לאחר הערב שמש .כפי שנראה
להלנ ,קיימת מחלוקת בינ הוגיה בב"ק לוגיית ברכות ,ולכנ אינ קושי בפרשנות רבא ,התואמת את
תפישתו בוגיה בברכות .לפי הצעתנו ,הוגיה בב"ק חלוקה על פרשנות זו .מעניינ לציינ שהפרשנימ
רובמ ככולמ התעלמו משורה  5למעט רש"י שעמד על הקושי ואמר שהפוק נדרש על תרומה,
ומשמע שגמ לדעת רש"י אינ זה פשט הפוק.
 .42ראו מ' שפיגלמנ ,דרגות הלכתיות בטהרה ,מעלינ בקודש א ,עמ' .120-94
 .43יומא ל ע"א .בהמשכ הוגיה שמ הגמ' מעלה אפשרות שגמ לדעת חכמימ תידרש טבילה לצורכ
עבודה במקדש ,והמחלוקת הייתה רק בכניה ללא עבודה .חלוקה זו מתברת רק אמ הטבילה לא
נדרשת לצורכ טהרה.
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ככ חייב לטבול ,אפ כאשר הוא יורד ברמת קדושתו ,ומחליפ מבגדי לבנ לבגדי זהב 44.על פי
זה אינ כל קושי בקביעה שהתורה מחייבת בטבילה את הרוצה לאכול קודשימ לאחר שהיה
טמא ,ואולי גמ אמ לא היה טמא .הוגיה הבאה מויפה לככ ממד נופ:

משנה האונן ומחוסר כפורים צריכין טבילה לקדש אבל לא לתרומה :גמ' האונן
ומחוסר כפורים כו' מאי טעמא? כיון דעד האידנא הוו אסירי ,אצרכינהו רבנן
)חגיגה כד ,ב(
טבילה.
הגמ' מבירה שחובת הטבילה של אוננ ומחור כיפורימ היא משומ האיור שחל עליהמ
עד עכשיו ,ואינ לה קשר לטומאה .טורי אבנ שמ מתקשה מדוע אינ לאוננ חובת טבילה
למעשר שני ,שהרי הוא אור במעשר .התשובה לכאורה היא שאינ כוונת הגמ' לכל איור
חיצוני החל על האדמ ,אלא לאיור הקשור לעולמ הטומאה והטהרה .כאשר האדמ היה
במציאות של איור בשל רמת טהרתו ,החזרה לעולמ הקדושה טוענת טבילה45.
מכל מקומ ,על פי הבנתנו ,התקנה לטבול במקרה זה היא בדיוק "מעינ דאורייתא תקונ".
מדאורייתא טמא טומאת ערב חייב בטבילה כדי לאכול קודשימ בערב .המשנה מרחיבה
זאת גמ לאוננ ומחור כפורימ 46.חובת טבילה זו אינה משומ טומאה החלה עליהמ ,אלא
היא מעינ הכנה והתקדשות לקראת פעולה מקודשת 47.אפשר לדמות טבילה זו לקידוש ידימ
ורגלימ של הכוהנימ בטרמ יתחילו בעבודה .הבבלי בב"ק הבינ שתקנת עזרא אינה מתייחת
לדיני טומאה ,אלא לדינ קדושה ,ולכנ הוגיה לא דברה על טבילת טמאימ ,אלא על טבילה

.44
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.47
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עמדת ר' יהודה שמ היא שחובת טבילה זו נובעת מחשש טומאה .יש לציינ שכנראה גמ חובת הפרשת
כוהנ גדול לפני יומ הכיפורימ יכולה להיות מוברת על פי עיקרונ זה ,אלא שגמ שמ יש הבר הקושר
זאת לחשש טומאה ,וראו מאמרי הנ"ל.
איור אוננ במעשר שני אינו קשור לדיני טומאה )פר החינוכ ,תרח( .זה מקור ההבדל בינ אוננ
ומחור כיפורימ .אוננ אינו פול קודשימ במגע .מחור כיפורימ לעומת זאת נתפ כטמא ברמה
מוימת ,לפחות עד הבאת קורבנותיו ,ולכנ הוא פול במגע.
פיהמ"ש לרמב"מ חגיגה שמ .ראו גמ את כל הוגיה זבחימ צט ע"א ואילכ .ראו גמ תו' )חגיגה כא
ע"א ד"ה האוננ( שכתב שגר לא טעונ טבילה לאחר הבאת קרבנותיו ,אפ שהוא מעינ מחור כיפורימ,
ויש לעיינ בככ מול הוגיה בפחימ צב ואכמ"ל .דוגמה נופת לככ היא קושיית תו' )פחימ צב
ע"א ד"ה אוכל( מדוע מצריכה הברייתא טבילה לאכילת קודשימ בערל ישראל שמל .השפת-אמת
)הל' קרבנ פח ו ,ז( טוענ שעל מכ המשנה בחגיגה שהובאה לעיל ,אפשר לחייב טבילה גמ ערל
ישראל שלא יכול היה לאכול עד עכשיו .החידוש בככ הוא שגמ איור ערלות הוא מעינ וג טומאה
הדורש טבילה לאכילת קודשימ.
חלוקה בינ מגע ואכילה קיימת בהלכות רבות ,והיא יכולה ללמד שפעולת האכילה דורשת רמת
קדושה מיוחדת .ראו למשל בכורות כז ע"א ,לגבי תרומת חו"ל .החומרה שיש באכילה מתבטאת גמ
בעונש חמור יותר על אכילה .במגרת זו לא נוכל להרחיב בחלוקה זו .טענתנו היא שדרישת התורה
לטבול לפני אכילת קודשימ היא חלק ממציאות זו ,וחז"ל תקנו חלוקה כזו במקומות שונימ ,דווקא
משומ ש"כעינ דאורייתא תקונ".

מלחמתה של תורה
לתרומה וקודשימ .החידוש בוגיה הוא שעזרא תיקנ טבילה ללימוד תורה ותפילה ,משומ
מעלת לימוד תורה ותפילה 48.פעולות אלה הנ כעינ עבודה ,והנ מחייבות טבילה כשמ
שמתחייבת טבילה לתרומה.

ב .פטורי מחנה מלחמה
הלכות מחנה מלחמה שאותנ הגמ' מיישמת ביח למבואות המטונפימ ,יכולימ היו להביא
בפשטות לאיור על בעל קרי להתפלל וללמוד .כפי שהראינו לעיל ,אפ המשנה רומזת לככ.
מפתיעה לפיככ התעלמות הגמ' מפנ זה של האיור .בניגוד לצואה ,הגמ' לא מזכירה את
הנימוק של "והיה מחניכ קדוש" ,בשרשרת הנימוקימ השונימ שהיא מביאה לדינ בעל קרי.
יותר מככ ,בעוד איור לימוד תורה במבואות המטונפימ נראה כאיור דאורייתא ,איור
בעל קרי נתפ כאיור דרבננ ,או פחות מככ49.
מככ יש להיק שרק חלק מהלכות מחנה מלחמה מיושמות כמות שהנ בהלכות תפילה.
בחלק מההלכות ,עובדת הימצאותנ במחנה מלמדת על פנ מוימ בהנ ,שניתנ ליישמו
בהלכות תפילה .כתוצאה מככ ,חכמימ לומדימ הלכה ממחנה מלחמה ,אכ פרטיה יכולימ
להיות שונימ .דוגמה ליישומ מעינ זה היא המשנה הבאה:

נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפילין ,וחייבין בתפלה
)משנה ברכות ג ,ג(
ובמזוזה ובברכת המזון.
התלמודימ התחבטו בשאלה מדוע המנויימ ברשימה פטורימ מקריאת שמע ותפילינ .הבבלי
קושר את פטור נשימ ועבדימ למצוות עשה שהזמנ גרמא ,בעוד הירושלמי לומד זאת
מפוקימ .ביח לפטור קטנ ,התירוצימ עמומימ יותר ומתייחימ לזמני השינה של קטנ.
באשר לתפילינ ,יש מחלוקת תנאימ בשאלה אמ תפילינ הנ מ"ע שהזמנ גרמא ,או שמא
הפטור מתפילינ הוא משומ שהוקשו לתלמוד תורה 50.הראינו לעיל שהמשנה קושרת את
דיני בעל קרי למחנה מלחמה .לא מפתיע לפיככ פטור נשימ עבדימ וקטנימ ,שאינמ יכולימ
להשתתפ במלחמה .מיכות המשניות של נשימ ובעל קרי תומכת בהבנה זו51 .

.48
.49
.50

.51

הראשונימ נחלקו בשאלה האמ תקנת עזרא הייתה גמ על תפילה )ראו למשל את הדיונימ על הרמב"מ
תפילה ד ,ד(.
הכפ-משנה הקשה מדוע לא בוטל דינ צואה ,כפי שבוטל דינ בעל קרי .כמדומה שהשאלה ההפוכה
חזקה יותר.
התופתא )קידושינ א ,י( בורה שזו מ"ע שהז"ג .המכילתא דר"י )בא – מכתא דפחא יז( בורה
שפטור תפילינ קשור לפטור מתלמוד תורה .מעניינ לציינ שתפילינ הובאו גמ כדוגמה לעבירה ביח
לירא מעבירות שבידו )ראו הערה .(54
יש מקומ לעיינ גמ במעמד נשימ במקדש .יש הבורימ שנשימ לא יכולות היו או לא רגילות להיכנ
לעזרת ישראל )קדמוניות היהודימ ה ,ה ,הבנת תו' ברש"י קידושינ נב ע"ב .וככ בתופתא ערכינ
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מכל מקומ ,מרשימה זו קשה להוכיח ,שכנ נשימ עבדימ וקטנימ נזכרו כקבוצה גמ
במקומות אחרימ )למשל משנה פחימ ח ,ז( .דוגמה חזקה יותר היא התירו-איורו של
חתנ בקריאת שמע:

חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה.
מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה הראשון שנשא ,אמרו לו תלמידיו :לא
למדתנו רבינו שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון? אמר להם :איני שומע
)משנה ברכות ב ,ה(
לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו שעה אחת.
המשנה פוטרת חתנ מקריאת שמע ,אכ כנראה אינה אורת זאת עליו )שמ ח( .הפטור אינו
ביומ החופה ,או במשכ שבעת ימימ ,ומכאנ משמע שהפטור אינו משומ מעמדו כחתנ.
הגדרת הפטור כ"עד שיעשה מעשה" ייחודית לקריאת שמע ,ואינ דומה לה בהלכות אחרות.
דינ זה מובא בפרק הדנ בקריאת שמע ,ואינו מובא בפרק הבא המתייח גמ לתפילה .בשל
ככ קשה לדעת מה עמדת המשנה ביח לתפילה ,האמ החתנ פטור-אור גמ בתפילה?
המשנה אינה מביאה נימוק לפטור זה ,ולכנ קשה להשיב על שאלה זו .הגמ' מעלה פק
ביח לנימוק הפטור ,שהרי חתנ אינו פטור ממצוות אחרות ,ומשיבה על פי התופתא
שמויפה פטור נופ:

החתנים וכל העסוקין במצות פטורין מן קרית שמע ומן התפלה שנאמר "בשבתך
בביתך" ,פרט לעסוקים במצות ובלכתך בדרך פרט לחתנים.
)תוספתא ברכות א ,ג(
נראה מהתופתא שפטור חתנ אינו משומ הדינ הרגיל של עוק במצווה ,שהרי יש להמ
מקורות שונימ .ואכנ ,הוגיה בהמשכ מחדשת פטור חדש שהוא טירדא דמצוה .החלוקה
בינ טירדת רשות וטירדת מצוה נראית דחוקה ,ורבא אינו מוכנ לקבל אותה )כתובות ו
ע"א( .לדעתו הפטור הוא משומ עוק במצוה )רש"י שמ(.
הקושי הניכר שיש בהפעלת דינ עוק במצוה במקרה זה הוא ההרחבה המאוד גדולה
של דינ עוק .הפטור מתפר על פני כמה ימימ ,וחל גמ ביומ ולא רק בלילה .הפטור חל
אפ שמצוות קריאת שמע היא מצווה עוברת ,ומצוות פרו ורבו אינה עוברת .נופ לככ ,לא
מצאנו פטור חתנ ממצוות אחרות בשל עוק במצוה ,אלא מקריאת שמע בלבד .זאת ועוד,
משמעותה הפשוטה של המשנה היא שרבנ גמליאל שהה עמ תלמידיו בשעת קריאת שמע.

ב ,א שאשה נמצאת בעזרה רק בשעת קרבנה( .תנאימ נחלקו בשאלה אמ נשימ ומכות )חגיגה טז
ע"ב( ולהלכה נפק שאיננ ומכות )מעשה הקרבנות ג ,ח( .אפשר אפ שקרבנ נשימ מופקע ממיכה
)רמב"נ קידושינ לו ע"א ד"ה הא דתננ( .מלבד שני קרבנות ,נשימ גמ איננ מניפות )קידושינ לו ע"א(.
אפ קטנימ אפשר שהופקעו ממיכה )ראו מ' ברקוביצ ,מיכה בקטנ ,מעלינ בקודש יא )תש"ו(,
עמ'  .161-153יש אמ כנ מקומ לומר שהרחקתמ מקריאת שמע קשורה להרחקתמ מהמקדש ואכמ"ל.
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הכיצד ניתנ להפעיל כאנ דינ עוק במצוה? וכי רבנ גמליאל יכול לקיימ בשעה זו את
52
המצווה?
אמ נקבל את ההשוואה למחנה מלחמה ,דינ טירדא יהיה פשוט יותר .מפר קבוצות
אנשימ חוזרימ מהמערכה בשל חששות שונימ )דברימ כ ,א-ט( .אחת מקבוצות אלה היא
"ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ,ילכ וישוב לביתו פנ ימות במלחמה ואיש אחר
יקחנה" .רש"י שמ מפרש שהבעיה היא בעיה ציבורית ,ולא בעיה אישית ,שכנ מציאות זו
לא רצויה .הרשב"מ מפרש שהבעיה היא פחדו של האדמ ,ובמילות הוגיה בברכות" :טירדא
דמצוה" .הלגיטימציה שיש לחתנ שלא להשתתפ במלחמה ,היא המאפשרת לפטור אותו
מקריאת שמע .מובנ שאי אפשר לפטור אותו מתפילה בשנה שבינ האירוינ לנישואינ ,ולככ
צומצמ הפטור למפר קטנ של ימימ .כלומר ,למרות שהמקור לפטור הוא מחנה מלחמה,
הפטור אומצ בצורה חלקית ,וחז"ל קבעו האמ וכיצד ליישמ אותו.
יישומ זה השאיר במכוונ רמזימ אותמ ניתנ לחשופ .טבעמ של רמזימ הוא שהמ על
דרכ ההשערה ,והמ נרמזימ בנוח באמצעות קושי או נוח בעייתי .כדוגמה ,המשנה קובעת
שהפטור הוא עד מוצאי שבת ,ברמ אינה אומרת ממתי הוא חל ,דהיינו באיזה יומ התקיימה
החתונה .המפרשימ על אתר )ראו למשל רע"ב( הבירו ,תוכ התמכות על המשנה בנדה
)י ,א( ובכתובות )א ,א( ,שמדובר כאנ בחתונה שהתקיימה ביומ רביעי ,ופטור החתנ
מקריאת שמע דומה להיתר שמ לבוא עליה במשכ ארבעה ימימ.
השוואה זו אינה פשוטה .ראשית ,הלכתית אינ קשר בינ הדינ כאנ לדינ בנידה .ההיתר
שמ הוא לבוא עליה במשכ כמה ימימ ,ואצלנו מדובר בפעמ אחת .שנית ,קיימת שונות
בהגדרת הזמנ .המשנה בנדה אינה קובעת זמנ עד מוצאי שבת אלא ארבעה לילות .ניוח
כללי זה מתאימ לפיקה הלכתית ,לפי שאינו תולה את הפטור ביומ בשבוע בו החתונה
התקיימה .המשנה בכתובות קובעת זמנ לכתחילה בו בתולה נישאת ,ולכנ היא מדברת על
יומ בשבוע .ברמ אצלנו מדובר בפטור התלוי במועד החתונה ,ולפיככ הנוח אמור היה
להיות כמו בנדה ,ולא כבכתובות.
על דרכ ההשערה אפשר להציע שעקב הקישור בינ חתונה ומתנ תורה 53,פטרו גמ חתנ
מיומ זה .הפרשה של בעלי קרי נעשתה לר' יוי מרביעי ,כיוונ שבעלי קרי לא יכולימ לקבל
תורה .ממילא פטרו חתנימ מיומ זה .הפטור על מוצאי שבת יכול להיות בשל המשנה בנדה,

 .52ראו רש"י ברכות יא ע"א שכתב שפטור עוק במצוה הוא מיוחד ,ונלמד בשל ככ מפוק נפרד .רשב"א
שמ הבינ בדברי רב האי גאונ שאינ ייחוד בחתנ ,אלא שיש דרישה כפולה לפטור ,גמ עיוק במצוה
וגמ טרדא.
 .53ראו למשל ביומ חתונתו זה הר יני )ויקרא רבה אחרי מות כ ,י( ,ומקבילות רבות .אפ בוגיית בעל
קרי נלמד הקישור למתנ תורה שניתנה ברתת ובזיע )ברכות כב ע"א(.
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או תופת בשל העובדה שההפרשה במתנ תורה הייתה מיומ רביעי ואילו החתונה בפועל
54
היא בליל חמישי.

ג .מחנה מלחמה ותלמוד תורה
הצגנו לעיל שאלה מדוע אינ דמיונ באיור מבואות המטונפימ לאיור בעל קרי .האיור
הראשונ חמור ונלמד במלואו ממחנה מלחמה .האיור השני הוא רק דרבננ ,ואפ בגרתו
החמורה ,כטומאות אחרות מדרבננ ,האדמ מותר מידית בלמוד תורה לאחר הטבילה .במחנה
מלחמה לעומת זאת בעל קרי רשאי להיכנ רק בערב55.

כִּ י תֵ צֵ א מַ ֲחנֶה עַ ל אֹ יְבֶ י Pוְ נִשְׁ מַ ְרתָּ מִ ֹכּל דָּ בָ ר רָ ע :כִּ י יִהְ יֶה בְ  Pאִ ישׁ אֲשֶׁ ר Cא יִהְ יֶה
טָ הוֹר מִ ְקּרֵ ה ָל ְילָה וְ יָצָ א אֶ ל מִ חוּץ לַמַּ ֲחנֶה Cא ָיבֹא אֶ ל תּוֹ Qהַ מַּ ֲחנֶה :וְ הָ יָה לִ פְ נוֹת
עֶ רֶ ב י ְִרחַ ץ בַּ מָּ ִים וּכְ בֹא הַ שֶּׁ מֶ שׁ ָיבֹא אֶ ל תּוֹ Qהַ מַּ ֲחנֶה :וְ יָד תִּ הְ יֶה לְ  Pמִ חוּץ לַמַּ ֲחנֶה
וְ יָצָ אתָ שָׁ מָּ ה חוּץ :וְ יָתֵ ד תִּ הְ יֶה לְ  Pעַ ל ֲא ֵזנֶ Pוְ הָ יָה בְּ שִׁ בְ תְּ  Pחוּץ וְ חָ פַ ְרתָּ ה בָ הּ וְ שַׁ בְ תָּ
וְ כִ סִּ יתָ אֶ ת צֵ אָתֶ  :Pכִּ י ה' ֱאC-הֶ י Pמִ תְ הַ ֵלּ Qבְּ קֶ רֶ ב מַ ֲחנֶ Pלְ הַ צִּ ילְ  Pוְ לָתֵ ת אֹ יְבֶ י Pלְ פָ נֶיP
)דברים כג ,י-טו(
וְ הָ יָה מַ ֲחנֶי Pקָ דוֹשׁ וְ Cא י ְִראֶ ה בְ  Pעֶ ְרוַת דָּ בָ ר וְ שָׁ ב מֵ אַחֲרֶ י:P
באופנ כללי ,יש שני מלולימ בפרשנות הפוק האחרונ .המלול הראשונ מתייח לכל
הפוק הזה כפוק יכומ .המילימ "ולא יראה בכ ערות דבר" מתפרשות כהרחבה והבר
של "והיה מחניכ קדוש" .דהיינו ,אמ המחנה לא יהיה קדוש ,אזי ניתנ יהיה לראות בו דבר
ערווה .כתוצאה מככ תהיה חלילה כנה שה' ישוב מאחרי המחנה .על פי פרשנות זו כל
ההלכות שהוזכרו למעלה כלולות בקדושת המחנה ,וכל אחת מהנ יכולה להיות "ערות דבר".
במלול זה לא נעוק כאנ.

 .54דינ שני הוא הירא ורכ הלבב .הגמ' מבירה שהאיש הירא ורכ הלבב לר' יוי הוא מי ששח בינ תפילה
לתפילה )וטה מד ע"ב( .הגמ' יכולה הייתה להביא רשימה ארוכה של עבירות מדרבננ ,שלדעת הגמ'
הוא המאפיינ שבחר ר' יוי .למרות זאת ,היא בחרה עבירה הקשורה בהכנת האדמ להשראת שכינה.
במאמר מוגר אציינ כי הביטוי "בינ תפילה ותפילה" עמומ מעט .משמעות אחת היא אכנ בינ תפילינ
של יד לשל ראש ,וככ התפרש מאמר זה במנחות לז ע"א .משמעות אחרת היא בינ תפילה אחת
לתפילה אחרת ,וככ הוא מתפרש בברכות ל ע"ב .בתשובות רב נטרונאי גאונ )או"ח חיימ פז( נמצא:
ובינ תפלה לתפלה ישב וידומ" ,וככ גמ בדר רב עמרמ גאונ במנחה של שבת .שמא יש כאנ פרשנות
שונה לעבירה של שיחה בינ תפילה לתפילה .אפשר שהפרשנות תלויה במחלוקת וגיות ,שכנ נאמר
ששח בינ תפילינ של יד לתפילינ של ראש מברכ שתימ ,ולא נאמר שמ שעבירה היא בידו )מנחות לו
ע"א( ,וראו ראשונימ על אתר ,ואכמ"ל .מכל מקומ ,כל תוכנה של הערה זו היא השערה בלבד.
 .55ייחוד נופ הוא החובה לטבול לפנות ערב ,דינ שלא קיימ בטמאימ האחרימ .על דרכ הדרש אולי
מכאנ המקור לדעת הירושלמי )ראו להלנ( שטבילה שאינה מועילה אינה משמעותית ,כפי שכאנ
נדרשה הטבילה מוכ לטהרה .על חומרתו של בעל קרי ניתנ גמ להיק מאיור קריבה לאשה במשכ
שלושה ימימ .משומ התירה בינ הצורכ לחכות שלושה ימימ ובינ דינ מחנה מלחמה ,חז"ל פירשו
שיבת ההרחקה במתנ תורה היא משומ דינ פולטת.
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על פי המלול השני ,חלקו הראשונ של הפוק קשור רק בעקיפינ לחלקו השני.
הדרישה שהמחנה יהיה קדוש קשורה לעובדה שה' מתהלכ במחנה .דרישה זו מתורגמת
מבחינה מעשית לדינימ שכתובימ למעלה .חלקו השני של הפוק מציג דרישה נופת
שיכולה לגרומ חלילה לילוק שכינה ,והיא "ערות דבר" .במלול זה קיימות שתי אפשרויות
בהבר "ערות דבר".
א .הפרשנות ההלכתית ראתה במילימ אלה הלכה נופת .שאינה קשורה להלכות לעיל.
כלומר ,יש חובה לשמור על קדושת המחנה הכוללת את כל ההלכות לעיל .יש דינ נופ
של "ערות דבר" ,והיא מקור לדינ לימוד תורה ותפילה מול ערווה )ברכות כה ע"ב,
ומקבילות( .שתי הלכות אלה מאפשרות את נוכחות ה' במחנה.
ב .כשמ שחלקו הראשונ של הפוק הוא יכומ הלכתי ,ככ גמ חלקו השני .דהיינו ,רשימת
ההלכות בפרשה כוללות שני וגימ :הוג האחד כלול בקדושת המקומ במחנה .הוג
השני קשור ליחו של ה' לאדמ ,וכאשר ה' רואה "ערות דבר" הוא אינו מייע לאנשימ.
בשל ככ לא נאמר שה' יצא מהמחנה ,אלא שישוב מאחרי האנשימ.
פק דומה עולה בפוק הראשונ בפרשה .על פי האפשרות הראשונה ,מדובר כאנ על איור
נפרד .ככ אמנמ התפרש פוק זה להלכה ,ככולל הלכות "דבור רע" ,דהיינו דבור מעינ לשונ
הרע .על פי האפשרות השנייה מדובר כאנ בהקדמה לפוקימ הבאימ .בשאלה זו נחלקו
כנראה התנאימ )כתובות מו ע"א( .לדעת רבי נתנ מדובר כאנ באזהרה על מוציא שמ רע,
ולדעת ר' פנח בנ יאיר מדובר כאנ במחשבות המביאות לידי קרי56.
פוק הפתיחה לפרשה ופוק היומ נראימ כקשורימ ביניהמ ,עקב הדמיונ בינ הפתיחה
והיומ" :ונשמרת מכל דבר רע ...ולא יראה בכ ערות דבר" .מתבר אמ כנ ,שפרשנות שני
הפוקימ הללו דומה ,ואותה הכרעה בינ שתי האפשרויות תתקבל בשני הפוקימ .על פי
האפשרות הראשונה ,אפ הפתיחה היא הקדמה כללית לאיורימ בהמשכ .בקריאה זו אינ
מקומ לחלק בינ דיני בעל קרי לדיני יד ויתד .במגרת זו לא נרחיב באפשרות זו ,כפי שלא
הרחבנו במלול הראשונ.
לפי האפשרות השנייה ,יש מקומ להניח שיומ הפרשה משקפ את כל הפרשה .יש
שתי קבוצות הלכות בפרשה זו ,ופוק היומ מתייח לשתיהנ .דינ יד ויתד שייכ להגדרה
כיצד יוצרימ מחנה קדוש .דינ בעל קרי כלול בהגדרת "דבר רע" ,ואינ הוא חלק מקדושת

 .56למעשה התמונה ההלכתית מורכבת הרבה יותר ,ובפנימ התייחנו לככ בצורה כללית בלבד .ראו את
מחלוקת ב"ש וב"ה בשאלת פרשנות המילימ "ערות דבר" ביח לגירושינ )משנה גיטינ ט ,י( .ב"ש
בורימ שמדובר על ענייני עריות .ב"ה מפרשימ שמדובר על כל פעולה שלילית ,כנראה בשל ההקבלה
לתחילת הפרשה אצלנו ,ואכמ"ל .יש גמ להויפ שלהבדלה בינ בעל קרי ודינ יד ויתד השלכות
הלכתיות מהותיות .כדוגמה ,אפשר שהגדרת "מחוצ למחנה" תהיה שונה ביניהמ.
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המחנה .לפיככ ,אינ מקומ להחיל את הגדרות המחנה על בעל קרי .אפ הלומדימ איור
תפילה מול ערווה ,אינמ בורימ שדינ זה הוא חלק מקדושת המחנה .אינ איור שתהיה
ערווה במחנה ,והאיור הוא לראותה בלבד .על פי הבנה זו ,אינ מקומ להביא את דינ "והיה
מחניכ קדוש" כמקור או הגדרת איור בעל קרי בדברי תורה.
טיעונ זה מראה רק את המקור לחלוקה בינ בעל קרי ויד ויתד ,ברמ אינ בו כדי הבר
מדוע בעל קרי אינו פוגע בדינ "והיה מחניכ קדוש" .תוצאה הלכתית זו נובעת מיבת
הרחקת הטמאימ מהמחנה.
איור כנית טמא למחנה נובע משני עקרונות .ראשית ,כנית טמא למחנה מחללת
את קדושת המחנה .כהגדרת התורה )במדבר ה ,ג(" :ולא יטמאו את מחניהמ אשר אני שוכנ
בתוכמ" .שנית ,טמא אינו זכאי להופיע בחצרות ה' ,משומ שאינ לבוא אל המלכ בלבוש שק.
הלכה זו היא הלכה אישית החלה על הטמא ,ואינה קשורה לפגיעה במחנה 57.כדוגמה ,מצורע
חייב לשבת בדד מחוצ למחנה )ויקרא יג ,מו( .מאחר שהמצורע מחוצ למחנה ,חובת ישיבתו
בדד היא לכאורה הלכה החלה עליו במישור האישי ואינה פוגמת בקדושת המחנה.
בפרשת מחנה מלחמה הפתיחה מדברת אל האדמ – "ונשמרת" .היומ ,לעומת זאת,
מתייח למחנה – "והיה מחניכ קדוש" .לאור החלוקה שהוצעה לעיל ,נראה שהחלק
הראשונ הוא אכנ ציווי אישי ,והחלק השני הוא ציווי ציבורי החל על המחנה .חלוקה
מקבילה נמצאת בינ מחנות בני ישראל במדבר והמקדש למחנה מלחמה.
ה' שוכנ בתוכ מחנות בני ישראל ובמקדש ,ולכנ נארה כנית כל טמא למקומות אלה,
בשל הפגיעה במחנה .במחנה מלחמה ה' מתהלכ ,ואינו שוכנ ,ולכנ הבעיה אינה נוכחות
הטמאימ שמ .מתבר שלטמאי מתימ מותר להיכנ למחנה ,שהרי זה טבעו של מחנה
מלחמה .ממילא ,כל טמא ,ובוודאי בעל קרי שטומאתו קלה ,אינו פוגמ בקדושת המחנה.
כניתו של בעל הקרי למחנה פוגעת רק בבעל הקרי עצמו .כפי שהברנו לעיל )ליד
הערה  .(23התורה מדגישה את הצורכ של האדמ להכינ את המקומ ,ואת עצמו .חור הכנה
זו הוא המתבטא בהיות אדמ בעל קרי ,ולכנ אורה עליו הכניה ,ללא קשר לטומאתו .בינ
ככ ובינ ככ ,אינ בעיה בקדושת המחנה כאשר בעל קרי שוהה שמ ,ולכנ אינ צורכ להימנע
מתפילה ליד בעל קרי.
עדיינ נותר מקומ לבעל הדינ לטעונ ולומר שמובנ מדוע בעל קרי לא יפגע במחנה קדוש
של מישהו אחר .ברמ ,הכיצד בעל קרי יכול ללמוד ולהתפלל ועלי ידי ככ להביא את הקב"ה
למחנהו .תפילתו היא ככניה למחנה שבו הקב"ה נמצא.

 .57ראו אבני נזר )יו"ד תנב( ,מנחת חינוכ )שג( המעלימ פק זה עמ נפ"מ ,אכ אינמ מתייחימ לפרשה
כאנ.
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במקומ אחר הראינו שיש תנאימ הבורימ שמלבד מחנות האנשימ הטהורימ ,יש גמ
מחנות לאנשימ הטמאימ 58.דהיינו אינ לערב בינ טמאימ שונימ היוצאימ מחוצ למחנה ,ולכל
טמא יש מחנה משלו .הראינו שמ שר' יהודה בור ככ כאשר הוא לומד זאת מהפוק "ולא
יטמאו את מחניהמ" .דהיינו ,קיימת השראת שכינה גמ במחנות הטמאימ ,ולא רק במחנות
הטהורימ .בעל קרי זכאי גמ הוא להשראת שכינה במחנה שלו .אינ אמ כנ מקומ לאור
עליו לימוד ,תורה ותפילה ,אפ שהמ מהווימ בי להשראת שכינה .השכינה שורה עמ
59
האדמ בטומאתו ,גמ כאשר הוא גרמ לטומאה במודעות.
תפיה זו נראית מוכרחת בדעתו של רבי יהודה בנ בתירא האומר שדברי תורה אינמ
מקבלימ טומאה ,ולכנ אינ בעיה בלימוד תורה של בעל קרי )ברכות כב ע"א( 60.דברי ריב"ב
קשימ להבנה .ביח לגופ פר התורה ,כפי שמשתמש בדבריו הרמב"מ )פר תורה י ,ח(,
הרי זה תמוה ,שהרי פר תורה עצמו מטמא )משנה ידימ ג ,ה( .אמ כוונתו ללימוד ,כפי
המשתמע מהיפור ,הרי דברימ רבימ אורימ על הטמא למרות שאינמ מקבלימ טומאה.
כדוגמה ,אור לטמא להיכנ למקדש ,למרות שהמקדש אינו מקבל טומאה .זאת ועוד,
מדוע הוכרחו בני ישראל לפרוש מנשותיהנ לפני מתנ תורה ,ומדוע פרש משה מאשתו אמ
דברי תורה אינמ מקבלימ טומאה .לכאורה תקנת עזרא היא שהאדמ יהיה טהור בשעת
לימודו ואינ זה משנה אמ תורה או תפילה מקבלימ טומאה.
נופ לככ ,לכל הטעמימ לתקנת עזרא שהובאו לעיל 61,טיעונו של ריב"ב כלל אינו רלוונטי.
נראה על כנ בפשטות שכוונת ריב"ב היא לאמירה ערכית ,שהיא בעלת השלכות הלכתיות.
אפ אמ האדמ טמא ,אינ לשלול ממנו את הזכות ללמוד תורה .כלומר ,אפ "מחנה" הטמאימ
זכאי להשראת שכינה.

.58
.59

.60
.61

ראו :שפיגלמנ ,שילוח )לעיל הערה  ,(8עמ'  90ואילכ.
אפשר שההתעלמות של חז"ל מדיני מחנה מלחמה בהקשר לבעל קרי קשורימ לתופעה כללית .בכל
פרות חז"ל אינ נייונ ללמוד את שמירת דיני טהרה בעולמ החול מפוקי התורה )ראו ו' נעמ,
ושוב לתחומנ של הלכות טהרה ,ציונ עב )תש"ז( ,עמ'  .(160-127אפשר שבעל קרי הוא יישומ של
עקרונ זה .דיני מבואות מטונפימ וערווה ניתנ ללמוד מנ המחנה .דיני טומאה צמודימ לעולמ הקודש,
ואינ להרחיב אותמ לתחומי החול.
כבר ראשונימ התלבטו בשאלה כיצד ריב"ב יכול היה לבטל את תקנת עזרא .ראו תוד"ה אלא )ב"ק
פ"ב ע"ב( שבתירוצ הראשונ הביר שריב"ב בר שתקנה זו לא תוקנה על ידי עזרא.
למעשה נראה שטעמימ אלה ניתנו דווקא כדי להפקיע מדברי ריב"ב ,שכנ המ מנתקימ את התקנה
מעולמ הטומאה והטהרה ,אליו התייח ריב"ב ,וכנ הוגיה בב"ק .על הזיקה בינ טומאה וטהרה
לתקנת עזרא ראו להלנ.
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ד .מעמדה המיוחד של טומאת קרי
הכיוונימ שהוצעו לעיל מתעלמימ מייחודו של בעל קרי בינ הטמאימ .להלנ נתמקד דווקא
בייחוד זה ,שיכול לפק תובנה שונה לתקנת עזרא.
מעמדו המיוחד של בעל קרי משתקפ בתורה ובהלכה .רמז ראשונ לככ ניתנ לראות
בנוח התורה לבעל קרי .הנוח השגור בתורה הוא "ורחצ במימ" .רק בשני מקומות הנוח
הוא "ורחצ במימ את )כל( בשרו" :ביומ הכיפורימ ,ובבעל קרי .יש אמ כנ מקומ לומר שבדינ
בעל קרי בא לידי ביטוי פנ מיוחד של טבילה ,שאינו קיימ בטמאימ אחרימ 62.פרט נופ
מיוחד במחנה הוא הדגש לטבול לפנות ערב .התורה אינה מאפשרת כאנ מעמד טבול יומ,
שקיימ בכל הטומאות האחרות .במתנ תורה ,הוטל ייג רק על קירבה לאשה ,ללא אזכור
טומאה ,ומתבר שאינ לככ קשר לטומאה.
הדינ הייחודי של בא על אישה ממשיכ בהלכה .מצורע מוחלט מותר לבוא על אישה.
ברמ ,לאחר שהוא הביא את הציפורימ נאר עליו הקשר עמ אישה )מועד קטנ ז ע"ב(.
מבחינת הלכות טומאה דינ זה חריג ביותר .מצורע מוחלט ודאי אינו קל יותר בטומאתו
ממצורע שהתחיל את תהליכ טהרתו .מכאנ עולה שאיור הביאה על אשה אינו קשור
בהכרח לרמת הטומאה .אדמ הנמצא בהליכ התקדשות אינו יכול לבוא על אישה63.
ניתוקה של חובת הטבילה מהעולמ של טומאה וטהרה משתמע מהמשנה הבאה" :זב
שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראתה נדה צריכינ טבילה ,ורבי יהודה
פוטר" )משנה ברכות ג ,ו( .אמ חובת טבילה נובעת מדיני טומאה ,משנה זו קשה ,שהרי
טבילה לא תועיל כלל לזב שראה קרי ולנדה .יותר מככ ,כיצד אפשר שבעל קרי אור בדברי
תורה ,ואילו זב החמור ממנו בכל קנה מידה של טומאה מותר בלימוד תורה.

 .62אכ ראו תשובות רב נטרונאי גאונ ,עמ'  ,128שלמד משינוי הלשונ שבא על אישה קל יותר מבעל
קרי ,ועיינו בהערת ברודי שמ .רב נטרונאי מביר )עמ'  ,(125שאור בעל קרי בתפילה אינו משומ
טומאה ,לפי שהטומאה ממשיכה עד הערב .אדלר ,טהרה ,עמ'  18הראה שהביטוי "טבל" מופיע
במגילות ימ המלח רק בהקשר לבעל קרי .הוא מזכיר שהביטוי כל בשרו מופיע רק בבעל קרי ,אפ
שאינו מתייח ליומ כפור .ראו גמ א' שמש ,דרכי ההפצה של טומאת זב ובעל קרי בהלכת קומראנ:
עיונ במגילת טהרה א ) ,(4Q274תרביצ פב ,ד ,עמ' .516
 .63זו גמ היבה בשלה הפרישו כהנ גדול מאשתו )משנה יומא א ,א( .כוהנ גדול נמצא במהלכ התקדשות,
ולכנ אינו יכול לבוא על אישה .מחלוקת זו מקבילה למחלוקת ביח לטבילה בכניה למקדש )יומא
ל ע"א( ,ראו גמ מאמרי "הכהנימ המשכנ ואוהל מועד ביומ הכפור" בתוכ :א' בזק )עורכ( ,וביומ צומ
כפור ,תש"ה ,עמ' ) 72-43להלנ שפיגלמנ ,יומ כפור( .ואכמ"ל.
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רבי יהודה לעומת זאת ,קישר כנראה תקנה זו לטומאה וטהרה 64.הירושלמי מתפק
בהבנה דעתו של ר' יהודה הפוטר משמשת שראתה נדה .לדעה אחת בירושלמי אינ מקומ
לטבילה שאינה מועילה ,כיוונ שהאדמ ימשיכ להיות טמא לאחר מכנ .לדעה השנייה אינ
משמעות לטומאה קלה במקומ טומאה חמורה 65.אפ ללא הרחבה בהבר פק זה ,ברור
שהפק מתעלמ מהאפשרות שמקור התקנה הוא הרחקת אדמ מאשתו ,שהרי אמ
מתייחימ לדינ זה ,אינ מקומ כלל לפק ,ואינ מקומ לדעת ר' יהודה הפוטר מטבילה
במקרימ אלה.
תחומ הלכתי נופ בו בעל קרי חמור מזב ,הוא מחנה מלחמה .בנוגע למחנה מלחמה
נאמר )דברימ כג ,יא-יב(" :והיה לפנות ערב ירחצ במימ וכבא השמש יבא אל תוכ המחנה".
בפרי מובאת הדרשה הבאה לפוק זה' " :וכבא השמש' – ביאת שמשו מעכבתו ליכנ
לפנימ מנ המחנה ואינ זיבתו מעכבתו ליכנ לפנימ מנ המחנה" 66.ההלכה שמציב הפרי
זהה להלכה שהוצגה במשנה לעיל בנוגע ללמוד תורה .לבעל קרי נאר להיכנ למחנה
וללמוד תורה ,ולזב מותרימ שניהמ .אפשר להניח ששורש שתי הלכות אלה אחד הוא .כפי
שנדרשה הרחקת צואה בזמנ התפילה ,ככ נארה על בעל קרי התפילה או למוד תורה .אינ
אמ כנ צורכ בתירוצימ מדוע זב הותר בדברי תורה67 .
הבנה זו של הפרי מבירה הלכה נופת שמובאת שמ" :איש פרט לקטנ" ,דהיינו :קטנ
שרואה קרי אינו צריכ לצאת מחוצ למחנה .הפרשנימ נחלקו בהבנה זו ובדרכ כלל תלו אותה
בתפיה הגורת שקרי של קטנ איננו מטמא 68.אמ נניח שדיני מחנה מלחמה שונימ מדיני

.64

.65

.66
.67

.68

רבי יהודה אפ בור שאינ הקלה של טבילה בתשעה קבימ ,ראו להלנ .ר' יהודה תואמ לשיטתו בדינ
טבילה לפני כניה למקדש )בבלי יומא ל ע"א( .שמ הוא אינו מקבל חובת טבילה משומ דרגת טהרה
אלא משומ חשש טומאה .כיוונ שלדעתו מטרת טבילה היא רק משומ טומאה ,הוא אינו מקבל כאנ
חובת טבילה כדי להוריד את מעמד בעל קרי .בהתאמ לככ ,הוא בור שהפרשת כהנ גדול לפני יומ
כפור היא משומ חשש טומאה )תופתא יומא א ,א( .ככ גמ ריב"ב שלדעתו התייחנו לעיל.
הירושלמי מציג כאנ עמדה הבורה שטומאות הנ היררכיות ,דהיינו טומאה חמורה מחבירתה לא
תהיה קלה ממנה בצד כלשהוא .ראו :שפיגלמנ ,שילוח )לעיל הערה  .(8יש להדגיש כי לענייננו
הירושלמי יכול להבינ שמקור התקנה הוא בעולמ של טומאה וטהרה ,או שיש להבדיל בינ היבה
לתקנה שאינה קשורה לטומאה ,ובינ אופיה של התקנה לאחר שתוקנה ,והיא קשורה לטומאה.
פרי דברימ ,מהד' פינקלשטיינ עמ'  .281הגרה בפרי בעייתית .ראו :שפיגלמנ ,שילוח עמ' 113
ואילכ.
מועד קטנ טו ע"א הביר זאת משומ קלות הדעת שיש רק בבעל קרי ,ומשמעות הדברימ קרובה
לדברינו .תירוצ זה וודאי אינו מתאימ להברי תקנת עזרא בברכות ,ולדעתמ ידרשו תירוצימ אחרימ,
כדוגמה שטומאת זב ארוכה .ראו גמ ליד הערה .63
בפרא פר' מצורע )פרק ו ,א( מבדילימ בינ קטנ הגדול מתשע ,ובינ קטנ עד גיל תשע ,בדומה להבדל
שמ בינ קטנה פחות משלוש ויותר משלוש )ועיינו גמ נדה ,ל"ב ע"ב( .יתכנ שלחלוקה זו קרי של קטנ
פחות מתשע אינו נחשב קרי ,ואחרי תשע הוא טמא .הפרי כאנ שאינו מחלק ביניהמ אולי בר
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המחנות ,יתכנ שאפ אמ קרי של קטנ מטמא ,אינ איור על כניתו למחנה .כפי שאינ צורכ
לשלח זב ממחנה מלחמה ,ככ אינ חובה לשלח את הקטנ .אמ הבעיה בקרי היא בעלת גוונ
מורי ,כפי שברה הוגיה בברכות ובמועד קטנ ,אזי בקטנ אינ בעיה ,ולכנ הוא רשאי
להיכנ למחנה.
מאחר שרמת טומאתו של בעל קרי אינה חמורה יחית ,ייחודו של בעל קרי טעונ
הבר.
הכוזרי )ב ,נח-ב( ובעקבותיו פרשנימ רבימ קשרו בינ הטומאות השונות למוות.
טיעונ זה מתאימ יפה לרוב הטומאות אכ נתקל בקושי ביולדת ,שהרי היא מביאה חיימ
ודווקא טומאתה חמורה במיוחד .כיוונ שאינ זה נושא דיוננו ,נביא בקצרה הצעה שהארכנו
בה בעבר .לפני חטא אדמ הראשונ ,תפקידה של מצוות פרו ורבו לא היה ליצור המשכיות
לאדמ ,שהרי האדמ היה אמור לחיות לעולמ .תפקידה היה "מלאו את הארצ וכבשה" .מוקד
לידת הילד היה ביצירה החדשה שנוצרה בלידתו .לאחר שנגזרה מיתה על האדמ ,משמעות
לידת הילדימ השתנתה לחלוטינ .מעתה ,הילדימ המ במקומ הוריהמ .הוריהמ עתידימ למות,
והילדימ המ ההמשכ שלהמ .העונש שהושת על האשה "בעצב תלדי בנימ" ,אינו ייורימ
אלא עצבות .העצב מלווה את הלידה ,כי עצמ לידת הילד משמעה מות הוריו .מעתה,
טומאת היולדת פשוטה היא ,לפי שהיא משקפת אכנ מוות ,בדומה לטומאות האחרות.
כפי שיומו של התהליכ מטמא ,ככ תחילתו מטמאת .בשל ככ ,כאשר אדמ בא על אשה
שניהמ נטמאימ 69.התורה מטילה טומאה בשני פוקימ נפרדימ על אדמ הרואה קרי ,ועל
אדמ הבא על אשה .דהיינו ,טומאות אלה שונות זו מזו .ייחוד זה מודגש גמ בהלכה נופת:
חובת טבילה של נשימ הוזכרה במפורש רק במקרה של איש השוכב עמ אישה ,וגמ אז
חובת הטבילה הוטלה על שניהמ 70.כיוונ ששניהמ שותפימ במעשה יצירת הילד ,שניהמ
טמאימ .מובנ מאליו שטומאת ההתחלה אינה שווה לטומאת הופ .בופ נולד ילד,
ובתחילה אינ ודאות שהוא עתיד להיווצר.
שבכל מקרה כאנ קטנ אינו חייב לצאת .וע' חדי דוד ,פרי ,ח"ד ,עמ' צה ,שחילק בינ זיבת קטנ
לקרי של קטנ ,ובכל מקרה לדעתו למעלה מגיל תשע אור גמ לגבי קטנ .בשאלה זו יש כנראה
מחלוקת ראשונימ .עיינו פר יראימ ,ימנ שצ"א.
 .69לכנ התורה מדגישה שהאדמ שוכב עמ אישה שכבת זרע ,לפי שעצמ מעשה הביאה אינו גורמ
הטומאה .אכ ראו דברי רב נטרונאי גאונ )הערה  62לעיל(.
 .70מובנ מאליו שאינ בכוונתנו לשלול את חובת הטבילה בנדה .שהרי מלבד ההלכה הפשוטה ,מקרא
צווח ואומר אצל בת שבע שהיא התקדשה מטומאתה )שמואל-ב יא ,ד( .טענתנו היא שיש מחייב
כפול בטבילה .כל טמא חייב להיטהר על ידי טבילה ,והלכה זו קיימת גמ בנשימ .קיימת חובת טבילה
ייחודית בשוכב עמ אשה ,והיא שהוזכרה בפרשה כאנ ,ואכמ"ל .יש להויפ שדינ רחיצת הגבר במקרה
זה לכאורה מיותר ,שהרי הגבר ממילא הוא בעל קרי .אפשר שיש מקומ לחלק בינ בעל קרי ,ובינ בא
על אשה ,וראו להלנ .הרחבה בנושאימ אלה ראו :שפיגלמנ ,שילוח )לעיל הערה .(8
156

מלחמתה של תורה
טומאת יולדת מורכבת למעשה משתי טומאות ,הטומאה הראשונה היא טומאה
"רגילה" והיא חלה במשכ שבוע או שבועיימ ואינה חריגה מטומאות אחרות בהמ ממד הזמנ
בנוי על שבוע .הטומאה השנייה יחידאית ,משומ שהיא טומאה של ארבעימ יומ ,ולא בנויה
על מפר שבועות .טומאה זו מכונה "טהרה" ,ואפ בזו היא יחידאית בינ הטומאות .טענתנו
היא שטומאת ה"טהרה" היא הממד הנופ שיש גמ בשוכב עמ אשה .במילימ אחרות ,אדמ
הבא על אשה צריכ לטבול כביכול פעמיימ ,פעמ אחת בשל ראיית הקרי ,ופעמ שנייה בשל
השכיבה עמ האשה.
דיונ מפורמ עוק בקשר בינ איורי נדה וזבה לטומאתנ 71.שאלה דומה ניתנ להציג
ביח לבעל קרי .דהיינו האמ איורימ שונימ של בעל קרי נובעימ או קשורימ לטומאתו,
או שמא המ שייכימ לקטגוריה הלכתית נפרדת 72.אופ ההלכות הייחודיות שהוצגו לעיל
מאפשר לקבוע שתקנת עזרא אינה קשורה לדינ טומאת בעל קרי ,אלא להלכותיו המיוחדות
של בעל קרי או אדמ שבא על אשה 73.אפשר אמ כנ להציע שתקנת עזרא חידשה שטבילת
בעל קרי אינה מיועדת רק לטהר אותו מטומאתו ,ולכנ ניתנ לטבול באמצע היומ .טבילה זו
מוגלת להוריד את מעמד בעל קרי ,אפ ללא קשר להורדת טומאתו74.
הצעה זו מייעת בהבנת הלכה ייחודית ביותר בתקנת עזרא .בעל קרי יכול לצאת ידי
חובת טבילה ברחצה במימ שאובימ ובתשעה קבימ )תופתא מקוואות ג ,ח; ברכות כב
ע"א( .הלכה פוקה היא שטבילה חייבת מקווה כשר .קשה להבינ הקלות אלה ,ומדוע
תוקנה הלכה ייחודית זו .רמז לפתרונ נמצא בדברי הגמ' שמ בהמשכ ,שדינ תשעה קבימ
שונה ממקווה ,הוא דווקא בנתינה ,ולא בטבילה .פעולה זו שצריכה להיעשות על ידי אדמ,
דומה לפיככ לנטילת ידימ ,ולקידוש ידימ .אלא שנטילת ידימ היא לידימ בלבד ,ותשעה קבינ
המ לכל הגופ ,רחצה במימ של כל בשרו75.

.71
.72
.73
.74
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ראו תוד"ה דאינ ,ב"ק יא ע"א; רא"ש נדה ד ,א ,חולק על דעת הראב"ד בעניינ .דיוניהמ המ לאור
הוגיה נדה מב ע"א .ראו גמ כוזרי ג ,מט; רמב"נ ויקרא יח ,יט ועוד.
שאלה זו נפרדת מהשאלה אמ בעל קרי הוא רואה או נוגע )נדה כב ע"א ,מב ע"א(.
יש אכנ דעה הבורה שתקנת עזרא היא רק באדמ הבא על אשה )ירושלמי יומא פ"ח ה"א(.
תפישה זו דומה לתפישה במגילות קומראנ ,שטמא שנטמא בטומאה אחרת ,עליו להיטהר ממנה על
מנת לחזור לטומאתו המקורית .ראו על ככ :ו' נעמ ,מקומראנ למהפכה התנאית :היבטימ בתפישת
הטומאה ,ירושלימ תש"ע ,עמ'  168הערה  ;466שמש )הערה  (62הערה  .7לחובת טבילה שאינה
מטהרת ראו שמש )שמ( הערות  .28,15יש להויפ שחובת הטבילה שמ אפשר שגמ היא נלמדת
מויקרא כב ,כדברינו בפנימ ואכמ"ל.
תנאימ ואמוראימ נחלקו בדינ תשעה קבימ ותלו זאת בשאלה אמ הוא אנו ,חולה ,ואמ הוא רגיל
בככ )ברכות כב ע"א; ירושלמי ברכות פ"ג ה"ה( .פטור חולה נובע מהקושי בטבילה ,ואילו דינ מרגיל
מושפע מהרובד של חיוב הטבילה .שניהמ מכל מקומ מתברימ יותר לטעמימ בוגיה בברכות .דינ
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לפי דרכנו ,טומאת בעל קרי מתקשרת לטומאת יולדת ,ושניהמ מממשימ את עונש
אדמ וחוה .בעקבות החטא ,האדמ התחבא ,והקב"ה נאלצ לחפשו .בשעת התפילה האדמ
עושה את הפעולה ההפוכה ומחפש את קרבת ה' .ברמ יש להקדימ לדבור עמ ה' בקשת
ליחה על החטא .הניגוד לפעולה האנושית שיצרה את החטא היא פעולה אנושית המקדשת
את האדמ המעוניינ בנוכחות ה'.

יכומ
במאמר זה עמדנו על הקשר בינ מחנה מלחמה והמקדש ,והראינו כי לשניהמ יודות
משותפימ .יותר מככ ,אפשר שפוקי מחנה מלחמה מתפרשימ להלכה כמתייחימ למקדש.
קדושת מקומ התפילה נלמדת גמ היא מקדושת מחנה מלחמה .קישור זה מאפשר להיק
מקנות הלכתיות משלושה תחומימ הלכתיימ אלה :מקדש ,מחנה מלחמה ותפילה.
הדיונ עק בשני תחומימ הלכתיימ המשותפימ לשלושה תחומימ אלה :דיני מבואות
המטונפימ ,ודיני בעל קרי .באשר לדיני מבואות המטונפימ ,הראינו כי דיניהמ יכולימ להיות
תולדת הקשר למחנה מלחמה ,ולא כנובעימ מהכבוד לתפילה .קשר זה גורמ להלכות דומות
בתחומימ הלכתיימ אלה.
הצענו כי גמ דינ תקנת עזרא קשורה למחנה מלחמה ועמדנו על מעמדה המיוחד של
טומאת בעל קרי .הצגנו לעיל ארבע גישות לתקנה זו .א .הוגיות בברכות ובמועד קטנ:
תקנת הטבילה היא טכנית ,ועניינה הוא השגת יעדימ שאינ להמ דבר עמ טומאה וטהרה.
ב .הוגיה בב"ק :התקנה נמצאת בעולמ של טבילה כמטהרת או כמקדשת .להבנתנו היא
הכנה לעבודת התפילה .ג .ריב"ב :הדינימ השונימ קשורימ לקדושת המחנה .כיוונ שקיימימ
גמ מחנות טמאימ ,בעל קרי יכול ללמוד תורה במחנהו .זכות התפילה נשמרת גמ לטמאימ,
וה' שוכנ איתמ בתוכ טומאותמ )ויקרא טז ,טז( .ד .לבעל קרי מעמד מיוחד בינ הטמאימ,
ודיניו מורכבימ משני תחומימ שונימ .מחד ,טומאתו היא טומאת ערב כטמאימ אחרימ.
מאידכ ,דיניו ייחודיימ ,ומקושרימ לטומאת יולדת .בעל קרי מהווה תזכורת לחטא אדמ
הראשונ ,ובו דווקא האדמ התחבא מה' .יש להקדימ לפנייה לה' בקשת תיקונ לחטא זה.
מקנה נופת ,שאליה בשל קוצר המצע נוכל להתייח רק במפר מילימ ,היא היח
בינ תורה ותפילה בהלכות אלה .יישומ דיני צואה ,בעל קרי וערווה ביח לתורה ותפילה
אינו אחיד .לעתימ יש עדיפות לתורה ,ולעתימ לתפילה .כדוגמה ,הרמב"מ בור שתקנת
עזרא חלה תחילה על תורה ,והורחבה אחר ככ לתפילה .מכאנ משמע שתורה עדיפה .ברמ,

אונ מתיישב עמ האמור בפנימ .ראו גמ מנחת חינוכ )קפ( שהתפק בשאלה האמ חציצה פולת,
ראו גמ ביאור הלכה )י' פח ד"ה וכנ( .ושמא יש לחלק בינ טבילה ותשעה קבימ ואכמ"ל.
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מלחמתה של תורה
לדורות המצב לכאורה הפוכ ,שכנ נשאר מנהג הטבילה לתפילה ולא לתורה .ככ גמ ביח
לערווה ,נראה שיש חומרה בתפילה )ברכות כה ע"א( .דוגמה לשניות זו יש במשנה הבאה:

בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך
לאחריו ואינו מברך לפניו ר' יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם.
)משנה ברכות ג ,ד(
המשנה מבדילה בינ קריאת שמע – שחיובה מדינ לימוד תורה – שאותה אור לבעל קרי
לקרוא ,ובינ ברכת המזונ המותרת לו .המפרשימ ביארו שברכת המזונ דאורייתא ,ולכנ היא
הותרה ,בניגוד לברכה שלפני האכילה76.

 .76על קריאת שמע ,ראו לעיל בתחילת המאמר .יש להויפ שאפשר שממשנה זו יש ראיה לשיטת
הרמב"מ בתיאור שלבי תקנת עזרא .למרות שקריאת שמע דאורייתא ,המשנה אינה מתירה לומר
אותה ,ומכאנ שדינ לימוד תורה לבעל קרי שונה מדינ תפילה .אמנמ ,אפשר שניתנ לצאת ידי קריאת
שמע בהרהור ,ובתפילה חרונ הדיבור משמעותי יותר ,ואכמ"ל.
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למשמעות עבודת הקטורת ביומ הכיפורימ
מבוא – המשמעות ההלכתית של המשמעות ההגותית
א .מחלוקת הצדוקימ והפרושימ בעבודת הקטורת
ב .הקטורת – חיבור ארצ ושמימ
 .1מעלה עשנ
 .2הריח
 .3דקה מנ הדקה
 .4המקומ
 .5הזמנ
 .6החפינה
 .7ההמתנה
ג .זכר לתכלית עבודת הקטורת ביומ הכיפורימ בימינו

מבוא – המשמעות ההלכתית של המשמעות ההגותית
טעמי המצוות נתפימ בדרכ כלל כעניינ הגותי ולא כנושא של אוקי שמעתתא אליבא
דהלכתא .ברמ כשאנו מדברימ על קיומ מיטבי של מצוות ,לפי הפרשנות הרחבה של המושג
"מצוות צריכות כוונה" ,אינ פק שהכוונה הופכת להיות חלק מההלכה .קיומ מצווה בהידור
פירושו לקיימ את המצווה עמ הכוונות התלויות בה .כבר לימדנו הב"ח באו"ח י' תרכה
שהטור והשו"ע פקו "הלכה" במחלוקת האמ וכות המדבר היו ענני כבוד או וכות ממש,
כדי שהמקיימ את מצוות וכה יתכוונ בעת קיומה למשמעות הנכונה של המצווה.
ואמ הדבר נכונ במצווה של אדמ פרטי כמו ישיבת וכה ,כל שכנ שהדבר נכונ בכוהנ
הגדול ביומ הכיפורימ ,שהוא שליח ציבור לכפר בעד כל קהל ישראל .אינ פק שנצפה
משלוחנו שכשהוא מקיימ בעדנו את עבודת היומ הקדוש הוא יעשה זאת עמ הכוונות
העמוקות ביותר ,ככ שהמצוות יתקיימו בהידור רב כיאה לשלוחה של כנת ישראל כולה.
ממילא שאלת משמעות המעשימ שעליהמ נצטווה הכוהנ הגדול הופכת להיות שאלה
הלכתית – למה להתכוונ .הציפייה היא שבשבעת הימימ קודמ יומ הכיפורימ ,שבהמ הכוהנ
הגדול פורש מביתו ולומד את דר העבודה ,הוא יקבע גמ זמנ להבינ ולהעמיק בכוונות
שעליו לכוונ בכל הקטרה ובכל הזאה.
נרצה אפוא לתרומ תרומה צנועה ולהציע כאנ משמעות לעבודת הקטורת על פרטיה
השונימ ,ונקווה בע"ה שיועילו הדברימ לשכלל את כוונותיו של הכוהנ הגדול שיקטיר את
הקטורת בקודש-הקודשימ במהרה בימינו.
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א .מחלוקת הצדוקימ והפרושימ בעבודת הקטורת
מפורמת היא המחלוקת שהייתה בבית שני בינ הצדוקימ )או הבייתוימ( 1לבינ הפרושימ
בשאלת מקומ הקטרת הקטורת .הצדוקימ ברו שיש להקטיר את הקטורת בקודש ,ואז
להיכנ איתה לקודש-הקודשימ .טעממ מבואר בפרא )אחרי מות ,פרשה ב ג ,יא מובאת
בירושלמי יומא א ,ה(:

...שהרי הצדוקים אומרים יתקן מבחוץ ויכניס מבפנים ,אם לפני בשר ודם עושים
כן ,קל וחומר לפני המקום ,ואומר "כי בענן אראה אל הכפורת" .אמרו להם
חכמים :והלא כבר נאמר "ונתן את הקטורת על האש לפני ה'" ,אינו נותן אלא
בפנים...
הרמב"מ )עבודת יומ הכיפורימ א ,ז( יכמ את שיטתמ ככ:

בימי בית שני צץ המינות בישראל ,ויצאו הצדוקין ,מהרה יאבדו ,שאינן מאמינין
בתורה שבעל פה ,והיו אומרין שקטורת של יום הכפורים מניחין אותה על האש
בהיכל חוץ לפרוכת וכשיעלה עשנה מכניס אותה לפנים לקדש הקדשים ,הטעם,
זה שכתוב בתורה "כי בענן אראה על הכפרת" אמרו כי הוא ענן הקטורת ,ומפי
השמועה למדו חכמים שאין נותן הקטרת אלא בקדש הקדשים לפני הארון,
שנאמר "ונתן את הקטרת על האש לפני ה'"...
הצדוקימ הביאו ראיה הנ מברה הנ מפוק 2.הברה היא שלא ראוי להיכנ לקודש-
הקודשימ – המקומ המוצנע של השכינה – בלי לבקש רשות ,שהרי אפילו לחדרו הפרטי
של אדמ בשר ודמ אינ אדמ רשאי להיכנ בלי רשות .הפוק שהביאו הצדוקימ הוא "כי
בעננ אראה על הכפרת" )ויקרא טז ,ב( ,והמ פירשו שהכוונה לעננ הקטורת; רק אחרי
שיוצרימ אותו ,ניתנ להיכנ לקודש-הקודשימ.
טענת הצדוקימ מנ הפוק אינה חזקה כל ככ; אדרבה ,נראה שהפוק בהמשכ הפרשה
"ונתנ את הקטרת על האש לִפְנֵי ה' " )שמ ,פוק יג( תומכ בשיטתמ של הפרושימ .אולמ
ברת הצדוקימ נראית הגיונית מאוד :וכי יעלה על הדעת להיכנ למקומ השכינה בלי
לְמֵַּכ קודמ את המקומ באמצעות עננ קטורת?
על השאלה הזו נכתב רבות ,ונראה שכיוונ מרכזי אחד הוא שלפי הפרושימ הפרשה
מלמדת שהשכינה אינה ממתינה לכוהנ הגדול בקודש-הקודשימ ,אלא אדרבה ,מתפקידו
להוריד את השכינה באמצעות מעשה הקטורת.

.1
.2
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לגבי הכינוי "צדוקימ" או "בייתוימ" ראה י' קנוהל וש' נאה" ,מילואימ וכיפורימ" ,תרביצ ב ,א
)תשנ"ג( ,עמ'  ,27הערה .35
במקורות חז"ל יש שהובאה ברת הצדוקימ ויש שהובא הלימוד מהכתוב ,ראה קירה אצל קנוהל
ונאה ,שמ ,עמ'  ,29הערה .38

למשמעות עבודת הקטורת ביומ הכיפורימ
מקור בחז"ל לככ שהקטורת היא שמורידה את השכינה למקדש מצאנו בתנחומא תצוה
טו לעניינ חנוכת המשכנ:

א"ר יצחק בן אליעזר תדע לך שנעשה המשכן וכל כליו ושחט את הקרבנות
והקריבו וערך על המזבח וסדר את השלחן ואת המנורה ואת הכל ולא ירדה
שכינה עד שהקריבו את הקטורת מנין דכתיב )שיר השירים ד( "עורי צפון ובואי
תימן הפיחי גני יזלו בשמיו".
בפרשנימ מצאנו את הגישה הזאת לגבי הקטורת של יומ הכיפורימ .ר"י בכור שור )ויקרא
טז ,יז( הביר מדוע אור לכל אדמ להיות באהל מועד:

וכל אדם לא יהיה באהל – מפני אימת השכינה שבאה בענן הקטורת ,כדכתיב
"כי בענן אראה על הכפורת"...
אמ כנ ,עקרונית אולי צודקימ הצדוקימ שלא ייתכנ להיכנ למקומ שבו שרויה שכינה בלי
למכ אותו בעננ ,אולמ בעת שהכוהנ הגדול נכנ לקודש-הקודשימ עדיינ אינ השכינה
שרויה בו .רק לאחר עבודת הקטורת מתגלה השכינה3.
ברמ גמ אחר מתנ הפרשנות הזאת ,עדיינ יש קושי מוימ על שיטת הפרושימ .שהרי
אמ נחזור למשל של הצדוקימ "אמ לפני בשר ודמ עושינ כנ" ,הרי מדרכ ארצ הוא שאינ
אדמ נכנ לחדרו הפרטי של זולתו ללא רשות גמ כאשר זולתו אינו נמצא שמ .כל אדמ
בעל נימוינ ירגיש שלא בנוח לחדור לחדר המיטות של חברו תמ ככ בלי רשות .גמ אמ
נניח אפוא שבעת שהכוהנ הגדול נכנ לפניי ולפנימ עדיינ אינ השכינה שמ ,בכל זאת יקשה
עלינו להבינ איכ הוא יכול להיכנ בלי עננ ממכ.
נראה לי שדווקא התמיהה הזאת תעמיד אותנו על נקודה חשובה בעניינו של היומ.
על פעמוני המעיל נאמר )שמות כח ,לה(:

וְ הָ יָה עַ ל אַ ֲהרֹן לְ שָׁ רֵ ת וְ נִשְׁ מַ ע קוֹל ֹו בְּ בֹא ֹו אֶ ל הַ קֹּ דֶ שׁ לִ פְ נֵי ה' וּבְ צֵ את ֹו וְ Cא יָמוּת.
וביאר את הפוק הרמב"נ שמ:

ומה שאמר למעלה ונשמע קולו בבואו אל הקדש ולא ימות ,הוא על דעתי ביאור
למצות הפעמונים ,כי מפני שאין בהם צורך בלבישה ,ואין דרך הנכבדים לעשות
.3

ראה על ככ :קנוהל ונאה ,שמ ,עמ' " :32הקטרת הקטורת היא המפתח לגילוי שכינה!"; ר"י ברנד,
"קטורת" ,בתוכ :ר"א בזק )עורכ( ,וביומ צומ כיפור ייחתמונ – קובצ מאמרימ על יומ הכיפורימ,
אלונ שבות תש"ה ,עמ' " :107העלאת הקטורת היא עצמה חלק מפעולה אנושית להשראת שכינה";
ר"א תיו ,מבית לפרוכת – פשט ,עיונ ומשמעות בעבודת יומ הכיפורימ ,אלונ שבות תשע"ו ,עמ'
..." :197שהקטורת מהווה כלי ליצירת גילוי השכינה" .בניגוד לככ ראה ר"י בנ-נונ" ,היומ השמיני
ויומ הכיפורימ" ,מגדימ ח )יונ תשמ"ט( ,עמ'  ,25הערה .52
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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
אחשורוש4.
דברי הרמב"נ הללו ,שלכאורה עולימ בקנה אחד עמ ברת הצדוקימ "לפני בשר ודמ עושינ
כנ ,"...מעלימ תמיהה פשוטה :והרי דווקא בכניה למקומ האינטימי ביותר במקדש ,הלוא
הוא קודש-הקודשימ ,הכוהנ הגדול נכנ כידוע בבגדי לבנ ,ללא המעיל ופעמוניו .האמ לא
היה מצופה שדווקא בכניה הייחודית הזאת ילבש הכוהנ הגדול את המעיל עמ הפעמונימ?
שאלה זו הובאה כהווה אמינא כבר בפרא )אחרי מות ,פרשה א א ,ח(:

בתוך שנאמר במעיל "והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש",
יכול יכנס בו לפני ולפנים? תלמוד לומר "בד" ולא במעיל.
גזרת הכתוב שללה את ההו"א הזאת ,אבל עדיינ יש להבינ מדוע.
השיב על ככ רבנו בחיי בפירושו לשמות שמ:

וסימן הקריאה ונטילת הרשות זה היה בכל ימות השנה .וזהו שנאמר ונשמע קולו
בבואו אל הקודש – ולא לפני ולפנים .מפני שלפני ולפנים לא היה צריך השמעת
קול ולא היה נכנס שם בבגדי זהב אלא בבגדי לבן בלבד ,וזו היא מעלתם של
ישראל שהכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים בלא סימן הקריאה

ובלא נטילת רשות.
החיבה המיוחדת שבינ ישראל לקב"ה ביומ הכיפורימ מאפשרת לשלוחמ של ישראל ,הכוהנ
הגדול ,להיכנ לחדר הפנימי בלי נטילת רשות .ישראל והקב"ה ביומ הכיפורימ המ כמו בני
זוג שכל אחד נכנ לחדרמ כרצונו כביכול ללא הודעה מוקדמת5.
אמנמ ברור שהקשר המיוחד הזה מויג בככ שכאשר השכינה מתגלה יש צורכ בכיוי,
שהרי "ֹלא יִרְאַנִי הָאָדָמ וָחָי" )שמות לג ,כ( ,ואינ כאנ ממש קשר זוגי כמו במשל ,אולמ עדיינ
החיבה המיוחדת באה לידי ביטוי בככ שהכוהנ הגדול אינו מבקש רשות להיכנ לחדר
האינטימי .לפיככ הוא אינו לובש את המעיל עמ הפעמונימ ,ולכנ הוא גמ מורשה להיכנ

.4

.5
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וראה השוואה בינ פעמוני המעיל לבינ כניה ברשות לבית פרטי של הזולת כבר בפרות חז"ל" :אמר
רבי שמעונ בנ יוחאי ד' דברימ הקדוש ברוכ הוא שונאנ אפ אני איני אוהבנ ...והנכנ לביתו פתאומ
ואינ צריכ לומר לתוכ ביתו של חבירו רב אמר אל תכנ לעיר פתאומ ואל תכנו לבית פתאומ ...ר'
יוחננ כד הוה ליק למשאל שלמיה דרבי חנינא הוה מבעבע על שומ ונשמע קולו" )ויקרא רבה
כא ,ח(.
כמובנ ניתנ גמ להביר את היעדר המעיל בככ שיש בו זהב על כל המשמעויות שלו ,ראה ראש השנה
כו ע"א .להברימ נופימ בכיוונ זה ראה גמ ר"י בנ-נונ ,שמ ,עמ'  ,20הערה .35
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בלי מיוכ עננ כפי שדרשו הצדוקימ .הללו החמיצו על ידי פרשנותמ את מעלתמ המיוחדת
של ישראל ,ועשו קל וחומר שכל עניינו מבטא את הזרות של הכוהנ הגדול בביתו של ה'.
קרבה זו שבינ הכוהנ הגדול נציגמ של ישראל לבינ הקב"ה באה לידי ביטוי נאה בדברי
הרא"ש הללו )יומא ,הלכות דר עבודת יומ הכפורימ על דפ נב ע"ב(:

ובסדר אתה כוננת כתוב טמטם עיניו ויצא ואין זה בגמרא ,אדרבה מתוך
הירושלמי משמע שאינו צריך .והכי איתא בירושלמי :עד שלא ניטל הארון היה
נכנס ויוצא לאורו של ארון משניטל הארון היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא.
כלומר ,הכוהנ הגדול מורשה לזונ את עיניו מבית קודשי הקודשימ ואפ ליהנות מאורו של
6
הארונ ,מכוח היותו בנ בית במקומ.

ב .הקטורת – חיבור ארצ ושמימ
אמרנו שהקטורת מהוה אמצעי להורדת השכינה למקדש ולעמ ישראל .אולמ עדיינ יש
לשאול מדוע נבחרה דווקא הקטורת לככ ,וכיצד העניינ מומל בעבודתה דווקא .ברצוננו
להציע שעבודת הקטורת על פרטיה מבטאת במישורימ שונימ את הרעיונ של חיבור עמ
ישראל שבארצ לאביו שבשמימ ,ובככ היא משמשת כלי להורדת השכינה לארצ .הבנה שכזו
עשויה לשפוכ אור על פרטימ הלכתיימ תמוהימ בעבודת הקטורת שיבוארו לאור העיקרונ
שאנו מציעימ.
 .1מעלה עשנ
בקטורת הוכנ עשב הנקרא "מעלה עשנ" .על מקורו ותפקידו למדנו מוגיית יומא )נג
ע"א(:

תנו רבנן" :ונתן את הקטרת על האש לפני ה'" ,שלא יתקן מבחוץ ויכניס ,להוציא
מלבן של צדוקין שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס .מאי דרוש? "כי בענן אראה על
הכפרת" ,מלמד שיתקן מבחוץ ויכניס .אמרו להם חכמים :והלא כבר נאמר "ונתן
את הקטרת על האש לפני ה'" ,אם כן מה תלמוד לומר "כי בענן אראה על
הכפרת"? מלמד שנותן בה מעלה עשן .ומנין שנותן בה מעלה עשן? שנאמר
"וכסה ענן הקטרת את הכפרת" ,הא לא נתן בה מעלה עשן או שחיסר אחת מכל
סמניה חייב מיתה.
הגמרא שמ תמהה על ככ שמובאימ בברייתא )שמקורה בפרא אחרי מות ,פרשה ב ,שמ(
שני פוקימ המלמדימ דינ זהה – שנותנ בה מעלה עשנ" :כי בעננ אראה על הכפורת"

.6

וזאת בניגוד לאומנימ שעליהמ נאמר במשנה )מידות ד ,ה(" :ולולינ היו פתוחינ בעליה לבית קדש
הקדשימ שבהנ היו משלשלינ את האומנימ בתיבות כדי שלא יזונו עיניהנ מבית קדשי הקדשימ".
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ו"וכה עננ הקטרת את הכפרת" .אמוראימ שונימ נדרשו לשאלה זו ,ואביי היק על פי
ברייתא אחרת:

אמר ליה אביי והא איפכא תניא ,דתניא :נתן בה עיקר מעלה עשן היה מתמר
ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה כיון שהגיע לשמי קורה ממשמש ויורד
בכותלים עד שנתמלא הבית עשן ,שנאמר "והבית ימלא עשן" .אלא אמר אביי
הכי קאמר אין לי אלא עיקר מעלה עשן ,עלה מעלה עשן מנין? תלמוד לומר
וכסה.
מדברי הברייתא ואביי ניתנ ללמוד שהעיקר של הצמח "מעלה עשנ" גורמ לככ שהעשנ
"מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה" .הצורכ בהכנתו לקטורת נלמד מהפוק
בתחילת הפרשה "כי בעננ אראה על הכפרת" .העלה של הצמח "מעלה עשנ" כנראה גורמ
לפיזור העשנ בקודש-הקודשימ ,ולכנ הוא נלמד מהפוק "וכה עננ הקטרת את הכפרת",
וכדברי ר"ח שמ:

תריצנה הכי ונתן את הקטורת על האש לפני ה' כי בענן אראה על הכפורת .אין
לי אלא עיקר מעלה עשן ,כלומר השרש שהוא חזק שהוא מתמר ועולה כמקל
עד שמגיע לשמי קורה ,וכיון שהיה מגיע לשמי קורה היה ממשמש בכתלים
ויורד עד שנתמלא הבית עשן שנא' וימלא הבית את הענן וגו' .אין לי אלא עיקר
מעלה עשן ,עלה מעלה עשן שחוקה מנ"ל? ת"ל וכסה ענן הקטורת וגו' כלומר
כיון שהיא שחוקה נתערבה ונתכסת...
מדבריו נראה שיש לתת בקטורת גמ את העיקר וגמ את העלה .נמצאנו למדימ שעליית
הקטורת כמקל היא היא שמורידה את השכינה וגורמת לקיומ "כי בעננ אראה על הכפרת".
לאחר ירידת השכינה יש צורכ למכ את המקומ מפניה ,ולכנ מכניימ בקטורת גמ את
העלה של "מעלה עשנ" כדי שיגרומ לפיזור רחב ומהיר של העננ "עד שנתמלא הבית עשנ".
ממקומ אחר במכת יומא )לח ע"א( למדנו על החשיבות הרבה שייחו חכמימ לככ
שהקטורת תעלה למעלה בצורה ישרה כמקל:

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
וכששמעו חכמים בדבר אמרו כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו...
וחזרו בית אבטינס למקומן שלחו להם חכמים ולא באו כפלו להם שכרן ובאו...
נראה שגלומה כאנ ההבנה שתפקיד הקטורת הוא לחבר בינ עמ ישראל שבארצ לאביהמ
שבשמימ .עליית הקטורת מהמחתה שבארצ אל על היא מעינ המחשה ויזואלית של קריאת
הכוהנ הגדול בשמ עמ ישראל לחיבור עמ הקב"ה .לכנ רצו חכמימ שהעשנ יעלה בצורה של
מקל ישר המבטא את הדרכ הקצרה ביותר והישירה ביותר בינ הארצ לשמימ .כאשר העשנ
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"מפציע לכאנ ולכאנ" ,החיבור בינ הארצ לשמימ מומחש בצורה לא ברורה ולא חדה .על כנ
הכימו חכמימ לכפול את שכרמ של בית אבטינ בגלל החשיבות של עליית הקטורת בקו
ישר כדי לבטא חיבור ישר וחד בינ ישראל לקב"ה.
ההבנה שזה עניינה של הקטורת ביומ הכיפורימ ולכנ ניתנ בה מעלה עשנ ,יכולה
להביר גמ מדוע הדינ שאמ חיר מעלה עשנ מהקטורת חייב מיתה נאמר רק בקטורת של
יומ הכיפורימ ולא בקטורת של שאר ימות השנה ,כפי שמשתמע מנ הרמב"מ בהל' כלי
המקדש פרק ב הלכות א-ח בהשוואה להל' עבודת יומ הכיפורימ פרק ה הלכה כה ,וכפי
שכתב בבית יופ ,או"ח י' קלג )ובמשנה למלכ בהל' כלי המקדש שמ דנ בנושא באריכות(.
אכנ אמ תכליתה של הקטורת ביומ הכיפורימ שונה מתכליתה של הקטורת שבכל יומ ,ניתנ
להבינ מדוע רק בה מעכבת הופת מעלה עשנ.
 .2הריח
לכאורה העלאת עשנ בצורה ישרה כדי לבטא את הקשר בינ הארצ לשמימ יכולה להתבצע
גמ בקרבנות מנ החי .ייתכנ מאוד שגמ אמ נויפ מעלה עשנ לקרבנ ונעלהו על המזבח,
נצליח לגרומ לעשנ ישר כמקל .מדוע נבחרה דווקא הקטורת כדי להמחיש את החיבור שבינ
ארצ לשמימ?
נראה שהדבר קשור בתפקידה של הקטורת כמפיקה ריח נעימ.
חז"ל התייחו לחוש הריח כחוש מיוחד בעדינותו ביח לחושימ אחרימ .ככ אמרו
בברכות )מג ע"ב(:

אמר רב מנין שמברכין על הריח שנאמר כל הנשמה תהלל יה .איזהו דבר
שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זה הריח.
בניגוד לחושי הטעמ והמישוש הגימ שמתקיימת בהמ הנאה גופנית חושנית ,חוש הריח
העובר דרכ האוויר נתפ כחוש רוחני יותר המהנה את הנשמה של האדמ .הנשמה היא
החלק האלוהי שבגופ האדמ ומבטאת את החיבור שבינ האדמ לבינ הבורא" :ויפח באפיו
נשמת חיימ" )בראשית ב ,ז(.
נראה שהחיבור שבינ ארצ לשמימ ביומ הכיפורימ מתקיימ בכוונה בקטורת היוצרת
עשנ של ריח טוב ,ולא בקרבנות מנ החי .הריח המהנה את הנשמה ,נקודת החיבור בינ
הבורא לנברא ,הוא שמחבר בינ עמ ישראל לבינ הקב"ה.
 .3דקה מנ הדקה
חומר הקטורת של יומ הכיפורימ היה שונה מחומר הקטורת של שאר ימות השנה לא רק
ברכיביו ,כפי שראינו לעיל ,אלא גמ במצב הצבירה שלו.
מקור העניינ במשנה ביומא )מג ע"ב(:
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בכל יום היתה דקה ,והיום דקה מן הדקה.
הגמרא )שמ מה ע"א( מביאה ברייתא המביאה את מקור הדינ:

תנו רבנן דקה מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר ושחקת ממנה הדק? אלא להביא
דקה מן הדקה.
כבר העיר הגרי"ז )חידושי הגרי"ז ,כריתות ו ע"ב ד"ה בגמ' ושלש( שלא מצאנו שיעור בדקות
הקטורת ,ולכנ היק שאינ זה דינ בחפצא של הקטורת אלא בעצמ הפעולה של השחיקה
השנייה .אולמ לא שמענו בדבריו מהו הטעמ של חובת השחיקה השנייה .והרי בכל ימות
השנה הקטורת חייבת להיות דקה .מדוע ציוותה התורה לשחוק שנית את קטורת יומ
הכיפורימ?
עמד על ככ הראי"ה קוק בפרו עינ איה )חלק א עמ' קמא(:

ומחזירם למכתשת בערב יום הכיפורים ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן
הדקה .כמה שיש מהיחושים הגופניים וההערכות החומריות ...בהקטורת
התמידית ...מתעלה הדבר ביום הכיפורים לעלות למרום עליון ...צריכים הם
אלה שלושת המנים ,שהם מותאמים לקדושת יום הכיפורים המופשטה ,העומדת
למעלה מכל מגע של עניין מוגבל וחומרי ,להיות מוחזרים למכתשת ,להעלותם
יותר ויותר ברום האצילות והמחשבה העליונה המופשטת לגמרי ,יותר מהצורה
האצילית של כל ימות השנה ,שאפשר שיהיה לה איזה מגע וקשר עם צרכים
מוגבלים וחומריים .וכאן שוחקן יפה יפה לשאוב עי"ז מהציור הרוחני העליון
של שאיפת המחשבה ברוממות קדושתה ושאיפותיה העליונות העולות אך
למעלה ,כדי שתהא דקה מן הדקה.
הרב קוק מתאר את הדקיקות של המה כמעינ התקרבות לרוחני .העולמ החומרי הוא
עולמ של מה בעלת נפח ומשקל .השחיקה הייחודית של קטורת יומ הכיפורימ נועדה
לתת לקטורת הזאת מינימומ מה ,על גבול חור המה ,כדי להגדיל את הרוחניות שלה.
נמצא אפוא שהקטורת של יומ הכיפורימ נמצאת במצב צבירה שעל הגבול שבינ החומרי
לרוחני ,כדי לבטא את רעיונ חיבור הארצ החומרית עמ השמימ הרוחניימ.
 .4המקומ
את הקטורת הרגילה מקריבימ על מזבח הקטורת שבקודש .מדוע לא ציוותה התורה
להקטיר גמ את קטורת יומ הכיפורימ על המזבח הרגיל? אינ פק שקודש-הקודשימ הוא
המקומ המתאימ למל את חיבור השמימ והארצ .קודש-הקודשימ הוא מעינ 'קו האופק'
שבו נושקימ השמימ לארצ ,כמבואר בגמרא בוכה )ד ע"ב(:
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ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה ,וכתיב "ונועדתי לך שם ודברתי אתך
מעל הכפרת" ,ותניא רבי יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה
ואליהו למרום שנאמר "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"...
זהו המקומ שבו השכינה מרכינה את ראשה לגובה עשרה טפחימ והאדמ זוכה להיוועד
עימה.
הראי"ה קוק בפרו אורות הקודש )חלק ב עמ' שיא( כותב:

יש עולם של חול ועולם של קודש ,עולמים של חול ועולמים של קודש.
העולמים סותרים זה את זה .כמובן הסתירה היא סובייקטיבית .האדם בהשגתו
המצומצמת אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול ואינו יכול להשוות
סתירותיהן ,והן אמנם מיושבות ברום עולם במכון קודש הקודשים.
כלומר ,דווקא קודש-הקודשימ – פגת הקדושה – הוא מקומ המפגש של החול והקודש.
דווקא עוצמת הקדושה שבו יכולה להביא לחיבור שני העולמות הרחוקימ הללו ,ליישוב
התירה שבינ החול והקודש .לפיככ החיבור בינ הארצ לשמימ מתבצע ביומ הכיפורימ
דווקא בקודש-הקודשימ.
 .5הזמנ
גמ היומ שנבחר לחיבור הזה שבינ שמימ וארצ – יומ הכיפורימ – מבטא במהותו את
החיבור .מצוות העינוי ביומ הכיפורימ הופכת את עמ ישראל לעמ רוחני יותר ,עמ שליומ
אחד אינו עוק בחייו החומריימ .העידונ המיוחד הזה אחת בשנה מזכה את עמ ישראל
ביכולת להתחבר לקב"ה.
ככ תיאר המדרש את עמ ישראל ביומ הכיפורימ )פרקי דר' אליעזר ,פרק מו במהדורת
ורשה(:

ראה השטן שלא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים .אמר לפניו ריבונו של עולם
מה מלאכי השרת אין להם קפיצין כך ישראל עומדים על רגליהם ביום
הכיפורים ,מה מלאכי השרת אין להם אכילה ושתייה כך ישראל אין להם אכילה
ושתייה ביום הכיפורים .מה מלאכי השרת שלום מתווך ביניהם כך ישראל שלום
מתווך ביניהם ביום הכיפורים...
עמ ישראל דומה ביומ הכיפורימ למלאכימ ,לצבא השמימ .לכנ יומ הכיפורימ הוא היומ
המתאימ שבו יתרחש החיבור בינ עמ ישראל המטוהר ,המזוככ והמעודנ לבינ הקב"ה.
 .6החפינה
בעבודת הקטורת מצינו שתי חפינות .החפינה הראשונה הייתה מחוצ לקודש-הקודשימ,
כמבואר במשנה ביומא )ה ,א; מז ע"א(:
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הוציאו לו את הכף ואת המחתה ,חפן מלא חפניו ונתן לתוך הכף ,הגדול לפי
גדלו והקטן לפי קטנו וכך היתה מדתה .נטל את המחתה בימינו ואת הכף
בשמאלו.
בגמרא בהמשכ )מט ע"ב( מובאת ברייתא המלמדת שבתוכ קודש-הקודשימ הייתה חפינה
שנייה:

כיצד הוא עושה אוחז את הבזך בראש אצבעותיו ויש אומרים בשיניו ומעלה
בגודלו עד שמגעת לבין אצילי ידיו וחוזר ומחזירה לתוך חפניו וצוברה כדי
שיהא עשנה שוהה לבוא ויש אומרים מפזרה כדי שיהא עשנה ממהרת לבוא וזו
היא עבודה קשה שבמקדש ...שמע מינה חופן וחוזר וחופן שמע מינה.
הרמב"מ )עבודת יומ הכיפורימ ה ,כז( פק על פי הגמרא )מח ע"א( שהחפינה היא
עבודה ממש ,ולא רק הכשר טכני:

חפינת הקטורת עבודה ,והמחשבה פוסלת בה ,וכן חתיית הגחלים לקטורת
נפסלת במחשבה ,שמכשירי קרבן כקרבן.
מקורה של החפינה הראשונה מפורש בתורה )ויקרא טז ,יב(:

וְ לָקַ ח מְ Cא הַ מַּ חְ תָּ ה ַגּ ֲחלֵי אֵ שׁ מֵ עַ ל הַ מִּ זְ בֵּ חַ מִ לִּ פְ נֵי ה' וּמְ Cא חָ פְ נָיו ְק ֹטרֶ ת סַ מִּ ים
דַּ קָּ ה וְ הֵ בִ יא מִ בֵּ ית ַל ָפּ ֹרכֶת.
אולמ מה מקור החפינה השנייה בתוכ קודש-הקודשימ? המקור מובר בתו' ישנימ שמ
מז ע"א ד"ה שלא יעשה:

וטעמא דחופן וחוזר וחופן משמע ליה משום דכתב מלא חפניו והביא מבית
לפרכת שמלא חפניו יש לו להביא לפני ולפנים ולא בכלי ומה שהתרנו להביא
בכלי היינו משום דלא אפשר כדאמרינן לקמן הלכך צריך לחפון בפנים ולהניחו
בחפניו ושבקיה לקרא דהוא דחיק ומוקי אנפשיה.
אמ כנ מצאנו את המקור ,אולמ מה תכליתה של החפינה הזאת ומה טעמה?
הרי"ד ולוביצ'יק ,המדגיש שחובת החפינה השנייה היא מדאורייתא ,מעלה שתי
אפשרויות בעניינ )שיעורי הגרי"ד – עבודת יומ הכיפורימ ,ירושלימ תש"ה ,עמ' צח(:

ונראה שחוזר וחופן לאחת משתי מטרות :או כדי להשלים קדושת הקטורת ...או
כדי לאפשר הקטרה מתוך ידיו ולא מתוך הכף ,דכך נאמרה הלכה בסדר
ההקטרה...
בהמשכ דבריו הוא מתלבט אמ החפינה השנייה היא דינ בחפצא של הקטורת או בגברא
כחובה על הכוהנ הגדול "כחלק מתהליכ ההקטרה" ,ומעלה אפשרות שיש נפ"מ בינ שתי
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התפיות .בופ דבריו נראה שלאור המקור שהובא בתו'-ישנימ הוא נוטה לקבל את
ההבנה שמדובר בדינ בתהליכ ההקטרה ,אולמ הוא לא ביאר מדוע "ככ נאמרה הלכה".
ונראה לי להציע לאור דברינו לעיל הבר לצורכ בחפינה שנייה .אמרנו לעיל שעבודת
הקטורת בקודש-הקודשימ נועדה להביע את בקשתו של הכוהנ הגדול לחבר את עמ ישראל
עמ הקב"ה .פעולת הקטורת היוצרת את עמוד החיבור הזה היא מעינ "חיזור" של ישראל
אחרי הקב"ה כדי שיתגלה עליהמ בשכינתו .נראה אפוא שתנועת ידיו של הכוהנ הגדול
שלוח עמ ישראל מבטאת את הרצונ הזה .היא מעינ שליחת יד לכיוונ ארונ הברית והכפורת
שעליו ,והיא מבטאת את הרצונ לחיבור ,יד מושטת המבקשת כביכול לפגוש יד אחות ,מעינ
ידי החתנ והכלה המושטות זו לזו בעת הקידושינ .זוהי היבה שיש דינ מיוחד שהכוהנ
הגדול יקריב את הקטורת מתוכ חופניו ולא ישפוכ את הקטורת מנ הכפ על המחתה –
ליצור את שליחת היד שתבטא את הרצונ לקשר.
 .7ההמתנה
בהקטרת הקטורת בקודש-הקודשימ מצינו דינ תמוה – המתנת הכוהנ הגדול שמ.
עניינ זה רמוז במשנה ביומא )ה ,א; נב ע"ב(:

הגיע לארון נותן את המחתה בין שני הבדים צבר את הקטרת על גבי גחלים
ונתמלא כל הבית כולו עשן .יצא ובא לו בדרך בית כניסתו ומתפלל תפלה קצרה
בבית החיצון .ולא היה מאריך בתפלתו שלא להבעית את ישראל.
מהמשנה משתמע – אמ כי לא במפורש – שהכוהנ הגדול יוצא רק אחרי שנתמלא הבית
עשנ.
הרמב"מ כתב זאת בצורה מפורשת )עבודת יומ הכיפורימ ד ,א(:

וצובר את הקטרת על גבי הגחלים בידו לפנים במחתה ,כדי שתהיה הקטורת
קרוב לארון ורחוקה מפניו שלא יכוה ,וממתין שם עד שיתמלא הבית עשן ויצא,
והוא מהלך אחורנית מעט מעט פניו לקדש ואחוריו להיכל עד שיצא מן הפרוכת,
ומתפלל שם בהיכל אחר שיצא תפלה קצרה שלא להבעית את העם שמא יאמרו
מת בהיכל...
יש לציינ שמבחינה מעשית חובת ההמתנה הזאת אינה פשוטה כלל ,כי היא עלולה להבעית
את העמ ,ובכל זאת היא נדרשת 7.הרי"ד ולוביצ'יק )שמ עמ' קג( טענ שההמתנה הזאת
אינה חלק מפעולת ההקטרה" ,דמצד קיומ הקטרה כאשר הניח הכהנ את הקטורת על האש,
הוא כבר יימ בככ את מעשה העבודה" .לכנ נתנ הרי"ד ולוביצי'ק הבר אחר לעניינ:

.7

קירה על ככ אצל ר"א תיו )לעיל הערה  ,(3עמ' .212
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ומה שכהן גדול ביום הכיפורים ממתין עד שיתמלא הבית עשן ,היינו מדין כניסה
לקדש הקדשים ויציאה הימנו ,דזה כולל אף את השהות בו ביניהן ...על סמך
גזירת הכתוב ד"וכסה ענן הקטורת..."...
דודו הגרי"ז לא הכימ עמ דבריו ,ובמכתב אליו מי"ז באלול תרפ"א שנדפ בופ פר
חידושי מרנ רי"ז הלוי על הרמב"מ )עמ'  (153הוא טוענ בתוקפ שההמתנה אינה דינ צדדי
מהלכות כניה לקודש-הקודשימ אלא דינ בעצמ מעשה הקטרת הקטורת:

והוא דין מסוים בקטורת של לפני ולפנים ...דהוא נלמד מוכסה ענן הקטורת את
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...
הגרי"ז מחדש כאנ חידוש )על פי המבי"ט בקרית פר על הרמב"מ כאנ( .הנושא של הפועל
"וכה" אינו הכוהנ הגדול ,ולכאורה היה ניתנ לפרש שהציווי "ונתנ את הקטרת על האש
לפני ה' " מתייח לכוהנ הגדול ,ואילו הפועל "וכה" מתאר את התוצאה הנלווית לפעולת
הכוהנ הגדול ,ואינ כאנ הוראה לכוהנ הגדול .אולמ הגרי"ז שולל את ההבנה הזאת ,ומבאר
שהתורה מצווה על הכוהנ הגדול לדאוג או לוודא שהעננ יכה את הכפורת ,וממילא כל
עוד הוא לא וידא שזה נעשה ,לא התיימה עבודת הקטורת ,ומכאנ חיוב ההמתנה.
אלא שהגרי"ז לא ביאר את טעמו של דבר :מדוע באמת הכוהנ הגדול צריכ לוודא את
הכיוי של הבית בעננ הקטורת ומדוע לא יכול לצאת מתוכ הנחה שזה ייעשה?
ונראה להביר זאת לאור דברינו ,שהעלאת עמוד הקטורת נועדה לבקש את השראת
השכינה על המקדש ,ופיזור העשנ בקודש-הקודשימ נועד לכות את השכינה המתגלה .על
פי זה ניתנ לומר שאמ הכוהנ הגדול יקטיר את הקטורת ומיד יצא ,הרי שייראה הדבר מוזר
ביותר :איכ שליח עמ ישראל בא לבקש את ההתגלות ואת המפגש ומיד עוזב את המקומ?
מדוע באתי ואינ איש קראתי ואינ עונה?? בקשתו של הכוהנ הגדול להתגלות שכינה מחייבת
אותו להמתינ במקומו כדי לזכות באותה התגלות .אמנמ כשהשכינה מתגלית שומה על
המקומ להיות מכוה ,כפי שאמרנו לעיל ,כי לא יראני האדמ וחי .לכנ הכוהנ הגדול שוהה
גמ כדי לקבל את פני השכינה וגמ כדי לוודא שהוא יכול לקבלה עמ המיוכ המתאימ ,ורק
בשלב הזה שהעשנ מתפשט והשכינה יורדת יכול הכוהנ הגדול לצאת את קודש-הקודשימ
אחר שהצליח להשלימ את עבודת הקטורת ולהוריד את השכינה.
התהליכ העובר על הכוהנ הגדול דומה למה שעבר משה )שמות לג ,כא-כג ,לפי חז"ל
אפ זה היה ביומ הכיפורימ(:

וְ נִצַּ בְ תָּ עַ ל הַ צּוּר וְ הָ יָה בַּ ֲעבֹר כְּ ב ִֹדי וְ שַׂ מְ תִּ י Pבְּ נ ְִקרַ ת הַ צּוּר וְ שַׂ כֹּתִ י כַפִּ י עָ לֶי Pעַ ד
עָ בְ ִריַ .והֲסִ רֹתִ י אֶ ת כַּפִּ י וְ רָ אִ יתָ אֶ ת אֲחֹ רָ י וּפָ נַי Cא יֵרָ אוּ.
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שהיית הכוהנ הגדול בקודש-הקודשימ הרי היא מעינ התייצבות על הצור להמתינ להגעת
כבודו של ה' ,ועננ הקטורת הממלא את הבית הוא מעינ "ושכתי כפי עליכ" .ודאי אפוא
שהכוהנ הגדול לא יוכל לעזוב את קודש-הקודשימ לפי שכבודו של הקב"ה מגיע.
ליכומ ,נראה שפרטימ שונימ בעניינ עבודת הקטורת ביומ הכיפורימ מוארימ על פי
ההבנה שעניינה בקשת הכוהנ הגדול לחיבור השמימ והארצ ,להורדת השכינה מרומ מעלה
אל בינ שני הכרובימ ,אל עמ ישראל שבארצ.

ג .זכר לתכלית עבודת הקטורת ביומ הכיפורימ בימינו
כמה מלבב הוא ללמוד על יומ בשנה שבו כנת ישראל זוכה להתגלות שכינה ולחיבור עמ
אביה שבשמימ .כמה חרימ אנו היומ את הדבר הזה כשאינ לנו לא אישימ ולא אשמ ,לא
דביר ולא דקה ,לא פרוכת ולא כפורת לא קטורת ולא קורבנ ,כי בעוונותינו חרנו כל אלה.
אולמ ברצוני להציע כי בכל זאת ישנמ ביומ הכיפורימ שבימינו רגעימ שיכולימ קצת
להזכיר את אותמ רגעי רצונ של כנית הכוהנ הגדול לקודש-הקודשימ "אחת בשנה".
הרגעימ הללו המ רגעי אותה תפילה שאנו מתפללימ "אחת בשנה" ,תפילת נעילה .בתפילה
זו ניתנ לחוש קרבה מוימת לשכינה היורדת אלינו .והראיה ,בופ תפילה מיוחדת זו אנו
אומרימ ז' פעמימ "ה' הוא האלהימ" כדי ללוות את השכינה חזרה מעלה מעלה שבעה
רקיעימ ,כמובא בפוקימ ,והביא את דבריהמ המשנה-ברורה )תרכג "ק יא(.
והנה ,גמ בתפילת נעילה מצאנו רמז מוימ לקטורת העולה לשמימ ולחיבור השמימ
והארצ .בתלמוד הירושלמי )תענית פ"ד ה"א( מובא שזמנ תפילת נעילה הוא "כד תיחמי
שימשא בריש דיקלי" – כאשר נראית השמש בראש הדקלימ .את זמני שאר התפילות קבעו
חכמימ באמצעות שעות זמניות או באמצעות רגעימ אטרונומיימ מובהקימ ,כמבואר
במשנה בריש פרק רביעי של ברכות .מה עניינו של תיאור הזמנ המוזר שנאמר לגבי תפילת
נעילה?
והנה ,הדקל המוזכר כאנ מזכיר לנו את הפועל שראינו לגבי עשנ הקטורת "מתמר
ועולה" .הפועל "מתמר" הוא פועל גזור שמ ,שמוצאו משמ העצמ "תמר" 8.אינ פק שעצ
התמר נראה כמו עמוד ישר וגבוה המוצב ארצה וראשו מתקרב השמימה .לפנות ערב השמש
שבשמימ נראית כמנמיכה והיא נושקת לראשי הדקלימ הגבוהימ .המפגש הזה שבינ השמש
היורדת לבינ הדקלימ המתמרימ ועולימ הוא מטאפורה למפגש של שמימ וארצ ,למפגש
שבינ כנת ישראל שזיככה את עצמה במהלכ כל היומ הקדוש ובככ התעלתה כלפי מעלה

.8

מילונ א' בנ יהודה ,הערכ ּתָמַר ,הערה .3
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הרב א ו ֹרי מט
כעצ התמר לבינ אביה שבשמימ המרכינ את שכינתו על פני שבעה רקיעימ כדי להשרותה
על בניו האהובימ.
כבר דרשו חכמימ )ויקרא רבה כא ,ו( על הפוק "בזאת יבא אהרונ אל הקודש" )ויקרא
טז ,ג(:

ר' יודן פתר קריא בכהן גדול בכניסתו לבית קדשי הקדשים ...בזכות ישראל )שיר
השירים ז( "זאת קומתך דמתה לתמר".
כנת ישראל נמשלה לתמר ,והיא העמוד המתמר מהקטורת בקודש-הקודשימ .נראה אפוא
שלא תמ נקט הירושלמי בשיעור הזמנ המוזר הזה שהחמה בראש הדקלימ .זוהי מטאפורה
למפגש בינ כנת ישראל שדמתה לתמר לבינ השכינה ,שהוא עיקרו של יומ הכיפורימ .בזמנ
המקדש הוא מומל בעמוד הקטורת המיתמר ועולה במהלכ עבודת הכוהנ הגדול ,ואילו
בהיעדר מקדש הוא נדחה לרגעי ופ היומ ,רגעימ שבהמ השכינה יורדת משבעת רקיעיה
אל עמ ישראל המתעלה לכיוונה ,מעינ השמש היורדת על ראש הדקלימ.
תפילת נעילה שבימינו היא מעינ רגע הכניה לקודש-הקודשימ .אבל אינ פק שכנת
ישראל אינה מתפקת בככ; היא עורגת לקשר אמיתי וחי ,היא שואפת לקודש-הקודשימ
ממש.
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כני ת ישראלימ אל בינ האולמ ולמזבח בחג ה וכות
לצורכ הקפת המזבח
א .המקורות בגמרא ומחלוקת התלמודימ
ב .שיטת התו פות
ג .שיטת הריטב"א :בעלי מומימ א ורימ מדרבננ ,וזרימ מדאורייתא
ד .וגיית הגמרא לגבי דחיית שבת על ידי מצוות ערבה
ה .אור זרוע :גמ ישראלימ היו מקיפינ את המזבח
ו .רמב"מ ויראימ :המנהג כיומ להקיפ מובא ב מיכות לדינ ההקפה במקדש
ז .כמה מקורות שמהמ מוכח כי ישראל היו יכולימ להיכנ עד ההיכל
ח .רי"צ גיאת :גמ ישראל היו מקיפימ בינ האולמ והמזבח
ט .רב שרירא גאונ ור"י מיגאש :לא היו מקיפימ בפועל אלא רק עומדימ
י .יכומ

במאמר זה אבקש לברר האמ ישראלימ וכוהנימ בעלי מומימ הקיפו גמ המ את המזבח בחג
הוכות ,שהרי מבחינה עקרונית ישראלימ וכוהנימ בעלי מומימ אורימ בכניה אל בינ
האולמ ולמזבח.

א .המקורות בגמרא ומחלוקת התלמודימ
במשנה )וכה ד ,ה( נאמר:

בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ,ואומרים :אנא ה' הושיעה נא ,אנא ה'
הצליחה נא .רבי יהודה אומר :אני והו הושיעה נא .ואותו היום מקיפין את
המזבח שבע פעמים.
בגמרא )שמ מד ע"א( נאמר:

אמר ריש לקיש :כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח ,כדי לצאת
בערבה .אמר ליה רבי יוחנן :מי אמרה? מי אמרה?! הא איהו אמר ,דאמר רבי
אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן :עשר נטיעות ערבה
וניסוך המים הלכה למשה מסיני! אלא מי אמרה בנטילה? דלמא בזקיפה! מי
אמרה בבעלי מומין? דלמא בתמימים!
רש"י על אתר )ד"ה מי אמרה( פירש כי בשלב ההוא־אמינא ברה הגמרא ששאלת רבי
יוחננ היא מניינ שיש חובה ליטול ערבה והיא דוחה את איור הכניה לבינ האולמ והמזבח,
ולכנ תמהה הלוא ר' יוחננ בעצמו ובר שהיא חובה .בשלב שני הבירה הגמרא ששאלת ר'
יוחננ היא מניינ שישנה חובה ליטול את הערבה ולהקיפ איתה את המזבח ,הלוא ייתכנ
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שהחובה אינה אלא לזקופ אותה על המזבח ואינ צריכ להיכנ לבינ האולמ והמזבח; ועוד
שגמ אמ החובה היא להקיפ דווקא ,מניינ שחובה זו מוטלת גמ על כוהנימ בעלי מומימ,
הלוא אפשר שהיא מוטלת רק על כוהנימ תמימימ?!
לכאורה נראה שר' יוחננ דוחה את דברי ר"ל מההלכה בגלל פקות אלו ,אלא
שבירושלמי )וכה ד ,ג( מובא דינ זה כבעיא של ר"ל:

תני ובעלי מומין .ר"ש בן לקיש בעא קומי רבי יוחנן :בעלי מומין נכנסין בין
האולם ולמזבח? א"ל :כשירים היו.
מוגיית הירושלמי נראה שגמ לדעת ר' יוחננ הותר לכוהנימ בעלי מומימ להיכנ בינ האולמ
ולמזבח ,וככ פירשו שמ הפני־משה והגרח"ק; לפי דבריהמ" ,כשרימ היו" היינו "מותר היה
להמ להיכנ" 1.אומנמ הקרבנ־העדה על אתר )בפירושו השני( ,וכנ המהדיר על הראבי"ה
)מהדורת מקיצי נרדמימ ,ימנ תרצב ,הערה  ,(9הבינו שכוונת ר' יוחננ בתשובתו "כשרימ
היו" היא שהכוהנימ לא היו בעלי מומימ אלא תמימימ; אכ לכאורה הבנה זו כרוכה בקושי
מוימ ,שהרי ר"ל לא אמר את דבריו כקביעה – שבעלי מומימ היו נכנימ – אלא שאל
האמ מותר לבעלי מומימ להיכנ לשמ; 2ואמ ר' יוחננ היה ובר שאור להמ ליכנ – היה
עליו להתייח ישירות לשאלת ר"ל ולומר "אורימ" ,ולא להתייח בעקיפינ לנושא ולומר
שרק כשרימ היו נכנימ .זאת ועוד .בירושלמי מובאת ברייתא שממנה משמע שבעלי מומימ
מקיפימ את המזבח" 3,תני ובעלי ומומינ" :היא מובת באופנ פשוט על דברי המשנה "בכל

.1

.2

.3
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העלי־תמר )וכות פ"ד ה"ג( ביאר יותר את לשונ "כשירימ היו" .לפי דבריו ,כוונת הירושלמי היא
שמנ התורה מותרימ בעלי מומימ להיכנ אל בינ האולמ ולמזבח ,אלא שחכמימ עשו מעלה וארו
את כניתמ ,ולכנ הודגש שמנ התורה "כשירימ" המ להיכנ משומ מצוות ערבה .העלי־תמר הויפ
שלפי זה ,רק כוהנימ בעלי מומימ נכנימ ,ולא זרימ .פירוש זה מבואר גמ בדברי הריטב"א ,שיובאו
לקמנ; הוא פירש ככ את דברי ריש לקיש בוגיה שבבבלי.
אכ יש לציינ שבלשונ הירושלמי המילה "בעא" או "בעיא" יכולה להתפרש גמ כאמירה ולא כשאלה,
כפי שכתב הרש" )בפתיחה לירושלמי ברכות(" :יש בעי שאינו שאלה דמפקא ליה ,אלא ששאל
לתלמידימ או לחכמימ ולדידיה פשיטא ליה" ,וכפי שכתב גמ הקרנ־אורה )יבמות כב ע"א ,ד"ה איתא
בירושלמי(" :כמה פעמימ בירושלמי דבעי אינו אלא בירור דברימ ולא בעיא" .המ הביאו דוגמאות
לככ מירושלמי ,שקלימ ו ,ד )"רבי יוה בי ר' בונ אמר ר' בא בר ממל בעי אמר הרי עלי עצ מביא
גיזר אחד"( ,וכנ מירושלמי ,יבמות ב ,ו )"רבי אבינ בעי ובנו לכל דבר אפילו לפריה ורבייה"( .לפי זה
ייתכנ לפרש ככ גמ את דברי ריש לקיש בירושלמי ,כאילו הציע זאת בתור קביעה ולכנ ר' יוחננ התנגד
לככ ומעינ מה שמבואר בבבלי.
אומנמ יש להעיר שבירושלמי לפעמימ הלשונ "תני" מופיעה גמ בדברי ראשוני האמוראימ )עיינ
למשל תרומות ה ,ב וערלה ב ,ד – לשונ "תני" על דברי ר' יוחננ( .עוד יש להעיר שאומנמ מדובר
בברייתא קצרה מאוד ,אכ גמ דבר זה שכיח בירושלמי שמופיעות ברייתות המויפות הופות קצרות
למשנה .לדוגמה" :כהנ שיש בידיו מומינ לא ישא את כפיו ...תני ובפניו" )ירושלמי ,מגילה ד ,ח(.
כוונת הברייתא היא להויפ שגמ כוהנ שיש מומימ בפניו לא יישא את כפיו.

כני ת ישראלימ אל בינ האולמ ולמזבח בחג ה וכות לצורכ הקפת המזבח
יומ היו מקיפינ את המזבח" ,וכוונתה לומר שגמ בעלי מומימ היו מקיפימ את המזבח ,וכנ
פירשו הקרבנ־העדה ,הפני־משה והעלי־תמר על אתר .לפי זה נראה שריש לקיש לא ביקש
אלא לברר האמ אכנ כוונת הברייתא כי המ מקיפימ גמ בינ האולמ ולמזבח; 4ור' יוחננ השיב
5
לו כי אכנ מותר להמ להיכנ לשמ לצורכ ההקפה.
באופנ פשוט ,ישנו הבדל בינ התלמוד הבבלי לבינ התלמוד הירושלמי בהבאת דברי ר'
יוחננ ור"ל :בבבלי ,דברי ר"ל מוצגימ כאמירה שאליה ר' יוחננ מתנגד ומככ עולה שבעלי
מומימ לא נכנימ אל בינ האולמ ולמזבח; ואילו בירושלמי דברי ר"ל מוצגימ כשאלה שעליה
ר' יוחננ עונה – בעלי מומימ היו כשרימ להיכנ .אומנמ עמדת הירושלמי נתמכת במידה
מוימת בברייתא שמפרשת את המשנה כמובת גמ על בעלי מומימ ,אכ בכל אופנ נראה
שיש לנקוט לעיקר את דברי הבבלי6.

ב .שיטת התו פות
 .1שיטת התו פות בביאור דברי ר' יוחננ
התופות על אתר )ד"ה אמר ליה( ביארו שהאיור להכנ בינ האולמ ולמזבח הוא מעלה
דרבננ בלבד .בהוא־אמינא הובנה קושיית ר' יוחננ כשאלה האמ מצוות ערבה היא חובה
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אפשר לייע להבנה זו מככ שבקטע גניזה של פר הלכות גדולות )קיימברידג' ,פריית האוניבריטה
 (TS F10.64הירושלמי מובא עמ תופת וא"ו לדברי ריש לקיש" :ובעלי מומינ" .לפי גרה זו ,אפשר
להבינ שהוא מצטט את הברייתא ושואל עליה ,אכ כמובנ אינ בככ הכרח גמור.
אומנמ עדיינ יש דוחק בפירוש זה :ראוי היה שר' יוחננ ישיב "מותרימ היו" .אפשר ליישב לפי דברי
העלי־תמר שהובאו לעיל ,שהמילה "כשרימ" מבטאת את היותמ כשרימ מדינ תורה להיכנ לאותו
שטח; זהו אינו היתר של משהו שאור ,אלא חזרה לכשרות הביית שלהמ מדינ תורה.
ייתכנ שאליבא דאמת אינ מחלוקת בינ הירושלמי לבבלי ,משומ שר' יוחננ בבבלי לא פק הלכה אלא
אמר את דבריו בלשונ שמא – כיוונ שר"ל לא הביא ראיה לדבריו ממילא ניתנ לדחותמ – אכ אינ זו
הכרעה ברורה כנגד דבריו של ריש לקיש .זאת ועוד ,למקנת הבבלי אחד הפקות שהעלה ר' יוחננ
בדבריו" ,מי אמרה בזקיפה דלמא בנטילה" ,הוכרע לאחר כמה דורות מכוח תיובתא של אביי )שמ
מג ע"ב( – שערבה היא דווקא בנטילה ולא בזקיפה )וכנ כתבו התופות ,מד ע"א ,ד"ה אמר ליה(.
ואמ כנ ,בירושלמי הדברימ הוכרעו בצורה ברורה יותר על פי הברייתא שפירשה את המשנה גמ על
בעלי מומימ .מאידכ גיא ,ניתנ להבינ שהבבלי והירושלמי אינמ חולקימ זה על זה – אכ באופנ הפוכ.
ייתכנ שגמ לפי הירושלמי כוונת ר' יוחננ היא שבעלי מומימ לא היו נכנימ בינ האולמ ולמזבח אלא
דווקא כוהנימ כשרימ וזוהי כוונתו באומרו "כשרימ היו" .ואכנ ,בבבלי המימרה המדויקת של ר' יוחננ
קצרה ותמציתית" ,אמר לו ר' יוחננ מי אמרה" ,ולאחר מכנ פירשו שכוונתו לומר "מי אמרה בבעלי
מומינ דלמא בתמימינ" .אכ אמ מקבילימ את המימרה שמובאת בירושלמי" ,כשרימ היו" ,למילימ
שבבבלי "מי אמרה" אפשר להבינ שזהו ניוח דומה של אותה אמירה :מניינ לכ שבעלי מומימ היו
נכנימ אל בינ האולמ ולמזבח ,ייתכנ שכשרימ היו מי שזוקפימ את הערבה .אכ כמובנ גמ להבנה זו
אינ הכרח ,ויש בה גמ קושי עמ הברייתא שפירשה את המשנה גמ בבעלי מומימ.
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דאורייתא הדוחה מעלה דרבננ ,ואחר ככ ביארה הגמרא את קושייתו באופנ אחר ,משומ
שלפי ר' יוחננ מצות ערבה היא בוודאי דינ דאורייתא – הלכה למשה מיני.
בהמשכ ,פירשו התופות את קושיית ר' יוחננ השנייה )"מי אמרה בבעלי מומינ? דלמא
בתמימימ!"(:

ואפילו תימצי לומר בנטילה כדאסקינן לעיל דאיתותב מ"ד בזקיפה ,מי אמרה
בבעלי מומין דלמא אין הלכה למשה מסיני אלא בתמימין הראויין לעבודה כמו
שאין הלכה למשה מסיני בזרים אלא בכהנים ,דבהא מודית מדלא אמרת זרים
נכנסים.
לפי דבריהמ ,גמ ר"ל מודה שזרימ אינמ נכנימ בינ האולמ ולמזבח ,שהרי הוא דנ רק
בכוהנימ בעלי מומימ.
בופ דבריהמ כתבו התופות:

ולפי שיטה זו דפרישית דמעלה דרבנן היא ,קשה לאבא שאול דיליף )לעיל לד
ע"א( ערבה של מזבח מדכתיב "עַ ְרבֵ י" ,אמאי בכהנים דלמא אפילו בישראל כמו
ערבה דלולב .וי"ל דשמא הקפת מזבח בכהנים ,ושאר ישראל בעזרה בלא הקפה.
בוגיה שהזכירו התופות ,נחלקו אבא שאול וחכמימ מניינ לומדימ את מצוות ערבה;
ואבא שאול למד זאת מלשונ הפוק "ערבי נחל" – ערבה אחת ללולב ואחת למקדש.
התופות הקשו :כיצד יש ללמוד מפוק זה שדווקא כוהנימ מצווימ בערבה זו? ניחא אמ
נאמר שהאיור להכנ בינ האולמ ולמזבח הוא איור דאורייתא – אזי מובנ שלא נלמד
מהפוק לעבור על דינ דאורייתא כדי לקיימ מצוות ערבה ,ולכנ רק כוהנימ מצווימ בה –
אכ אמ נאמר שהאיור להיכנ אל בינ האולמ ולמזבח הוא מדרבננ בלבד ,קשה להביר,
לשיטת אבא שאול ,מדוע רק הכוהנימ נצטוו במצוות ערבה ומדוע אינ ישראלימ חייבימ
בה כשמ שחייבימ המ בערבה שבלולב הנלמדת מאותו פוק .לכנ תירצו התופות כי אפשר
שכולמ מצווימ במצוות ערבה ,אכ הקפת המזבח נעשתה רק על ידי הכוהנימ ,בעוד
הישראלימ היו נמצאימ בעזרה בלא הקפה .כיוצא בזה כתבו התופות בפשטות במקומ
אחר )וכה מג ע"ב ,ד"ה והביאו( כלומר שהכוהנימ בלבד היו מקיפימ את המזבח.
לפי פירושמ של התופות נראה לכאורה כי רבננ בורימ שזוהי הלכה למשה מיני –
שמצוות ערבה מתקיימת רק בכוהנימ ;7ואילו לפי אבא שאול ,הדורש את הדברימ מנ הפוק
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וכמפורש בתופות הנ"ל )מג ע"ב ,ד"ה הביאו( ששלוחי בית דינ היו מביאימ את הערבה מערב שבת
אכ לא היו צריכימ להתנות מראש שכל מי שתגיע הערבה שלי בידו ,משומ שרק הכוהנימ היו מקיפימ
ולא היו מרובימ כל ככ וגמ היו זריזימ .אומנמ יש לעיינ האמ התופות פקו כשיטת אבא שאול,
משומ שבדפ לד ע"א כתבו )ד"ה ורבננ( שצריכ להיזהר לקחת ערבה דווקא מהנחל ,משומ שלשיטת

כני ת ישראלימ אל בינ האולמ ולמזבח בחג ה וכות לצורכ הקפת המזבח
"עַרְבֵי נחל" שנאמר גמ לישראל ,מצוות ערבה חלוקה באופייה :הכוהנימ מצווימ בה בהקפה,
והישראלימ מצווימ בה בנטילה בלבד בלא הקפה.
 .2מצוות ערבה מנ התורה מתקיימת בנטילה ,והקפה היא שיירי מצווה
לכאורה ,תירוצמ של בעלי התופות אינו עונה על שאלתמ ,שהרי בפוק שאותו דרש אבא
שאול אינ הבחנה בינ כוהנימ לישראלימ ,ולגבי ערבה שבלולב הכול מודימ שגמ ישראלימ
חייבימ בה ,ואמ כנ מניינ לנו לחלק ולומר שהכוהנימ מצווימ בהקפה והישראלימ מצווימ
בנטילה .ניחא אמ מצוות ערבה נלמדת בהלכה למשה מיני – אזי אפשר לומר שככ נמרה
ההלכה – אכ כשלומדימ זאת מפוק אי אפשר לומר כנ ,וכפי שהקשו התופות בעצממ.
על כנ נראה לבאר את שיטת התופות ולהגדיר את מצוות ערבה באופנ ברור יותר.
מצוות ערבה איננה בהקפה אלא בנטילה בעלמא כמו לולב ובזה שווה חיובמ של הכוהנימ
והישראלימ אלא שהנהיגו במקדש שהכוהנימ מקיפימ את המזבח עמ הערבה .הקפה זו
אינה מצווה מדאורייתא 8,אלא מעינ "שיירי מצווה" שאינ חובה על כל אחד מישראל
לעשותמ .לפי זה מובנ כיצד אפשר להבחינ בינ ישראלימ וכוהנימ לעניינ הקפה בערבה:
ההקפה אינה עיקר המצווה ואינ יבה שייכנו בגללה ישראלימ אל בינ האולמ ולמזבח9.
אכ לכאורה יש להקשות ממקומ אחר על שיטת התופות .במשנה )וכה ד ,ה( נאמר
"בכל יומ מקיפינ את המזבח פעמ אחת ," ...ומפשטות לשונה נראה שכולמ מקיפימ את
המזבח גמ ישראלימ .אכנ יש לדחות קושיה זו משומ שאינ הכרח שהמשנה עוקת
בישראלימ ,שהרי כתוב בה גמ "יורדינ לשמ ומלקטינ משמ מורביות של ערבה" אפ שמדובר
רק על שלוחי בית דינ .כמו כנ כתוב בה "ובאינ וזוקפינ אותנ בצדי המזבח" ,וכאנ לכל הדעות
מדובר על כוהנימ ולא על ישראלימ .ממילא ,גמ את "בכל יומ מקיפינ" אפשר להביר
כמוב על הכוהנימ לבדמ ,הגמ שהיפא" ,וחובטינ אותנ בקרקע בצידי המזבח" ,מובת
גמ על הישראלימ .נופ על ככ ,אמ מדייקימ ממה שלא הוזכר במשנה ,אפשר גמ לומר
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אבא שאול לומדימ מהמילה "ערבי נחל" שיש גמ מצוות ערבה במקדש ,ולא כדרשת רבננ שמרבימ
ממילה זו גמ ערבה שגדלה בהרימ או בשדות ,וצ"ע.
וכנ כתב מהרש"א על אתר ,וכנ מתבר שלא תהיה מצווה דאורייתא להקיפ את המזבח ,כי מניינ לנו
את גדר המצווה בדיוק ומהו דינו של מי שלא עשה הקפה שלמה וכו' .יותר מתבר שמצוות ערבה
דומה ללולב ,שבנטילתו בעלמא מקיימימ מצווה דאורייתא ,והנענועימ המ שיירי מצווה .וכנ מוכח
מלשונ הגמרא שאמרה כי מצוות ערבה "בנטילה" כמו לולב ,ולא שמצוותה ב"הקפה".
וכפי הכלל הידוע של ריש לקיש" :כל מקומ שאתה מוצא עשה ולא תעשה ,אמ אתה יכול לקיימ
שניהמ מוטב ,ואמ לאו – יבא עשה וידחה את לא תעשה" )יבמות כ ע"ב( .לפי ההיגיונ שבכלל זה,
גמ במקרה שזוהי רק מעלה דרבננ ,אינ יבה לדחות מעלה זו אמ המצווה יכולה להתקיימ בצורה
שלמה גמ בלי לעבור עליה.
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שגויימ ונשימ מקיפימ את המזבח – שהרי לא כתוב אחרת – אפ שברור שלא ככ היה .על
כורחנו לומר אפוא שהמשנה אינה מפרטת כאנ מי מקיפ ומי לא ואינ לדייק ממנה.

ג .שיטת הריטב"א :בעלי מומימ א ורימ מדרבננ ,וזרימ מדאורייתא
הריטב"א על אתר )מד ע"א ,ד"ה אמר ר"ל( הבחינ בינ כוהנימ בעלי מומימ לבינ זרימ:

אמר ר"ל כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה –
איכא דקשיא ליה הא דאמרינן במסכת כלים י' קדושות הן והאחת מהן בין
האולם ולמזבח ,שאין כהנים בעלי מומין ופרועי ראש נכנסין לשם .ול"ק דההיא
לאו מדאורייתא היא אלא מעלה היא דרבנן והכא אוקמוה מדין תורה משום
הקפת מצות ערבה של תורה ,אבל זרים שאסורים ליכנס שם מן התורה אין נכנסין
שם אף להקפה.
כלומר לדעתו איור הכניה לכוהנימ בעלי מומימ אל בינ האולמ ולמזבח הוא איור
דרבננ ,ולכנ מצוות הקפת ערבה דוחה אותו .לעומת זאת ,איור הכניה לזרימ הוא
דאורייתא 10,ולכנ זרימ לא הקיפו את בינ האולמ ולמזבח .כנראה ,גמ הוא דייק בדברי ר"ל
כי דווקא כוהנימ בעלי מומימ מותרינ ,אכ זרימ אורימ לכל הדעות.
אכנ ,גמ לשיטתו צריכ להבינ מדוע מצוות עשה של ערבה אינה דוחה לא תעשה של
כנית זרימ בינ האולמ ולמזבח .אינ לומר שגמ הוא ובר כתופות שרק הנטילה היא
מצווה דאורייתא ,משומ שהוא כותב" :הקפת מצות ערבה של תורה" .ונראה ליישב את
דעתו ולומר כי מצוות ההקפה היא מצווה על הציבור ולא מצווה על כל אחד ואחד ,אכ
בשונה משיטת התופות ,לדעת הריטב"א זוהי מצווה מדאורייתא.

ד .וגיית הגמרא לגבי דחיית שבת על ידי מצוות ערבה
 .1פירוש רש"י והקשיימ בו
מלבד וגיית הגמרא הנזכרת ,שנראה ממנה שזרימ לא נכנימ לבינ האולמ והמזבח ,דנו
הראשונימ בוגיה נופת הקשורה לעניינ זה:

 .10המהדיר על הריטב"א העיר )הוצ' מוה"ק ,הערה  (123שלא מצא מי שובר ככ שהאיור לזרימ הוא
דאורייתא .אכ ככ מפורש לכאורה בדברי הרמב"מ בפר המצוות )ל"ת "ט( וכנ בפיהמ"ש )כלימ א,
ט(; לדבריו ,איור הכניה לבעלי מומימ הוא מדאורייתא ,ומזה אפשר ללמוד בכל ששכנ לזרימ .ככ
נראה גמ מדבריו בהל' בית הבחירה )ז ,יז–כ( .הרמב"מ מפרט שמ מתי איור הכניה הוא רק
מדרבננ ,ומשמע שבשאר המקרימ האיור הוא מדאורייתא; ויעוינ עוד בדברי הרמב"מ לקמנ .אומנמ
לדעת הרמב"נ בהשגות על פר המצוות )שמ( ,איור הכניה לבעלי מומימ הוא מעלה מדרבננ,
וכדברי התופות והריטב"א הנ"ל.
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כני ת ישראלימ אל בינ האולמ ולמזבח בחג ה וכות לצורכ הקפת המזבח
ערבה בשביעי – מ"ט דחיא שבת :א"ר יוחנן :כדי לפרסמה שהיא מן התורה .אי
הכי לולב נמי לידחי כדי לפרסמו שהוא מן התורה! לולב גזרה משום דרבה
]שמא יוליכנו ד' אמות ברה"ר[ ,אי הכי ערבה נמי נגזור! ערבה – שלוחי בית
)סוכה מג ע"ב(
דין מייתי לה; לולב – לכל מסור.
רש"י על אתר )ד"ה שלוחי ב"ד( פירש" :שלוחי ב"ד מייתי לה – מע"ש ולמחרת אינה מצוה
לכל אדמ אלא כהנימ המקיפינ בה את המזבח" .אלא שלא ברור מדוע שינה רש"י מלשונ
הגמרא שהשיבה כי ערבה אינה מורה לכול משומ ששלוחי בית דינ מביאימ אותה ,ולא
משומ שרק הכוהנימ מצווימ בה.
בהמשכ הוגיה ,מציעה הגמרא שגמ כיומ תדחה מצוות ערבה את השבת" :אי הכי
האידנא נמי נידחי!" ,ועל ככ פירש רש"י )שמ ,ד"ה האידנא(" :ויטלוה ויחבטוה שלוחי בית
דינ לפרמה שהיא במקדש מנ התורה" .היינו שהוצרכ לפרש שהצעת הגמ' שערבה תידחה
היומ את השבת באופנ דומה למה שהיה במקדש – לא כולמ ייטלו אותה אלא רק שליחי
בית דינ שבהמ אינ חשש שיטלטלו בשבת.
 .2ביאור התו פות לשיטת רש"י
התופות )שמ ,ד"ה שלוחי בית דינ( ביארו את שיטת רש"י בוגיה וככ כתבו:

דישראל אין יכולין להקיף כדתנן פ"ק דכלים דאין ישראל נכנס בין האולם
ולמזבח ,ולכך הוצרך בקונטרס לטעם זה שהכהנים מקיפין 11ואין ישראל
]מקיפין[ שכן מוכח הלשון דקאמר לולב לכל מסור ,ועוד הבאת שלוחי ב"ד מה
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."...
כלומר מלשונ הגמ' "לולב לכל מור" מוכח שעל לולב כולמ מצווימ ובערבה אינ כולמ
מצווימ .נופ על ככ ,הבאת שלוחי ב"ד איננה מונעת מישראל להעבירנו ארבע אמות ברה"ר
משומ שהעמ עדיינ יוכלו להביא לעצממ ערבה ולא למוכ על הערבות שמביאימ בית דינ.
מכל היבות הללו ,מבינימ רש"י ותופות שכוונת הגמרא היא להבדיל בינ ערבה ,שבה רק
כוהנימ חייבימ ,לבינ לולב שבו כולמ חייבימ.

 .11תחילת דבריהמ לא ברורה לכאורה :המ כותבימ בתחילה שרש"י אמר שרק כוהנימ מקיפימ את
המזבח משומ שלישראל אור להיכנ אל בינ האולמ ולמזבח ,ואח"כ כותבימ שרש"י אמר ככ בגלל
כל מיני הכרחימ בגמרא כאנ .נראה ליישב שהיבה שישראל לא נכנימ בינ האולמ ולמזבח היא
בגלל המשנה בכלימ ,וזו כוונת התופות בתחילת דבריהמ .אכ המ הוצרכו לבאר בהמשכ מדוע רש"י
הבינ שהגמרא עוקת בעניינ זה :הרי לכאורה היה אפשר לפרש בפשטות שהגמרא רק אמרה שערבות
מובאות על ידי שלוחי בית דינ ,והלולבימ מובאימ על ידי כל אחד ואחד ,ולכנ הכריחו את פירוש
רש"י בוגיה.
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נראה לבאר כי לדעת רש"י ותופות ,גמ את הלולבימ היו מביאימ לפני שבת למקדש
)כשעוד היו נוטלינ אותו במקדש לפני שהתקינו שיהא כל אחד נוטלו בביתו( ובכל זאת
ארו את נטילת הלולב בשבת חוה"מ )להבדיל מיו"ט ראשונ שחל בשבת( שמא יעבירנו
ארבע אמות ברה"ר )כמבואר בוכה מב ע"ב( .לכנ הוקשה להמ כיצד הבאת הערבות ע"י
שלוחי ב"ד מערב שבת פוטרת את חשש הטלטול ,והוכרחו לפרש שכוונת הגמרא שגמ
הכוהנימ זריזימ ,וגמ שלוחי בית דינ מביאימ את הערבה מערב שבת ,ובצירופ שני הדברימ
הללו 12,כבר אינ חשש ולכנ ערבה דוחה שבת .נראה שהחשש לטלטול כולל לא רק את
הבאת הלולב או הערבה למקדש אלא גמ את החזרתמ לעיר דרכ רה"ר ,או הולכתמ אצל
חכמ כדי שילמֵד כיצד ליטלמ.
למעשה ,רש"י עונה על קושי שעלול לעלות על דברי הגמרא :מה בככ ששלוחי בית דינ
מביאימ לה ,הרי אחרימ יכולימ להביא עוד? מאידכ גיא ,לא היה אפשר לכתוב "כוהנימ
מקיפימ" ,משומ שבככ לא היה כדי תשובה לשאלה שמא הכוהנימ יטלטלו ברה"ר .לכנ
הגמרא אומרת בקיצור "שלוחי בית דינ מייתי לה" וכוונתה ששלוחי בית דינ מביאימ זאת
בעבור הכוהנימ המקיפימ ,ולכנ אינ שומ חשש שיטלטלו ברה"ר.
נופ על ככ ,התופות דייקו מהלשונ "לולב לכל מור" ,שאינה תואמת את הלשונ
"שלוחי בית דינ מייתי לה" ,בעוד לכאורה הייתה הגמרא צריכה לומר "לולב כו"ע מייתי
לה" 13.הלשונ "לכל מור" מלמדת שדחיית השבת תלויה במחויבימ במצווה .כיוונ שבלולב
כולמ מחויבימ )"לכל מור"( ,אי אפשר שידחה את השבת משומ שלא כולמ זריזימ ויודעימ
כיצד ליטול לולב ,וישנו חשש שמא יבואו לטלטלו ברה"ר .ממילא מובנ שגמ דחיית ערבה

 .12ככ מפורש בתופות הרא"ש )ד"ה אי הכי(" :ליכא למיגזר שמא יוציא ערבה מביתו להביאה לעזרה
דשלוחי ב"ד מייתו לה מע"ש ,וליכא למיגזר נמי שמא יקח הערבה וילכ אצל בקי ללמוד הברכה דאינו
מצוה לכל אדמ אכ בכהנימ וכהנימ זריזימ ובקיאימ הנ בברכות ,כנ נראה לי לפרש" .מבואר מדבריו
שרק בצירופ שני התנאימ הללו אינ חשש טלטול ,שהרי אינ די בככ שהכוהנימ זריזימ ,משומ שגמ
אמ במקדש אינ שבות ,לא מצינו שהתירו איורי דרבננ לכוהנימ מחוצ למקדש .כנראה ,זריזותמ
תלויה בככ שהמ עובדימ כעת במקדש ,אכ מחוצ למקדש עדיינ שייכת גזרת רבה ,ולכנ אמרו בגמרא
ששלוחי בית דינ מביאימ את הערבה מערב שבת.
 .13והגמרא לא אמרה את זה משומ שגמ בלולב מצינו שהביאו אותו לפני שבת לבית המקדש .אומנמ
לפי הריטב"א אינ ראיה מלשונ זו ,משומ שבאמת ההבדל הוא במי ממונה על המצווה :כאשר שלוחי
בית דינ מביאימ את הערבות המ גמ ממונימ על המצווה ומשגיחימ שלא יבואו לידי טלטול; אכ
בלולב כל אחד אחראי על עצמו ,לפי דבריו ,זו כוונת המילימ "לולב לכל מור" ,בהנגדה לערבה
שמורה לשלוחי בית דינ שמביאימ אותה .ומה שאמרו התופות שהיה אפשר לתקנ גמ בלולב
שיבוא על ידי שלוחי בית דינ ,כבר אמרה הגמרא שעל ידי ככ באו לידי כנה ולכנ הצעה זו לא
מעשית לכאורה.
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את השבת אינה תלויה רק בככ ששלוחי בית דינ מביאימ אותה אלא גמ בככ שרק הכוהנימ
מחויבימ בה.
לפי הבר זה ,הרי שרש"י הוצרכ לפרש את המשכ הגמרא "אי הכי האידנא נמי לידחי"
כאומרימ שגמ בימינו יביאו שלוחי בית דינ מערב שבת ,וגמ המ אלו שיחבטו ,כי רק
בהתקיימ שני התנאימ הללו אינ חשש טלטול.
 .3קשיימ בשיטת רש"י ותו פות שרק כוהנימ היו נוטלימ את הערבה
בשיטת רש"י ותופות ,שלפיה רק כוהנימ היו נוטלימ את הערבה ,ישנמ לכאורה כמה
קשיימ .ראשית ,התופות עצממ מקשימ בופ דבריהמ על שיטה זו" :ומיהו קשה דפריכ
האידנא נמי לידחי והאידנא ערבה לכל מורה ,ובקונטר דחק לפרש לידחי ויטלוה
ויחבטוה שלוחי ב"ד" .כלומר בגמרא הושוותה דחיית הערבה אז לנטילתה בימינו – שגמ
ישראלימ חייבימ בה ורצו שגמ היא תדחה שבת – ומוכח מזה שהיבה של דחיית השבת
אינה תלויה בככ שרק כוהנימ נוטלימ אותה ,שהרי בימינו גמ ישראלימ נוטלימ אותה.
שנית ,לשיטת התופות שישראלימ לא נטלו כלל ערבה ,לא מובנ מדוע עושימ זכר
למקדש כיומ גמ על ידי ישראלימ ,כפי שהבינו התופות עצממ וכנ"ל.
לבופ ,לכאורה ישנה תירה בינ התופות כאנ לתופות במקומ אחר )מד ע"א ד"ה
אמר ליה( .שמ ,כתבו התופות שגמ הישראלימ מחזיקימ ערבה אכ לא מקיפימ את המזבח,
ואילו כאנ משמע שהישראלימ כלל אינמ מחזיקימ ערבה .הלוא אמ הישראלימ נוטלימ
ערבה ,אזי לא מובנ מדוע לא חוששימ בה לטלטול ברה"ר ,שהרי גמ אמ המ לא מקיפימ
בפועל – עדיינ יש חשש שיבואו לטלטל ברה"ר.
 .4ביאור המהרש"א לדברי התו פות והקושי בו
את התירה בתופות תירצ המהרש"א )מד ע"א( .לדבריו ,באמת לפי אבא שאול בשבת
רק כוהנימ היו נוטלימ אותה ,אכ בכל יומ גמ ישראל היו נוטלימ אותה בלא הקפה .גמ על
דבריו יש להעיר.
ראשית ,לגבי מה שכתב כי הדברימ אמורימ רק לפי אבא שאול .מנ הגמרא לא נראה
שאבא שאול וחכמימ נחלקו גמ בגדרי המצווה ,אלא רק במקור שממנו נלמדת מצוות ערבה;
ולכאורה היה צריכ לומר שלכל הדעות בשבת ישראלימ אינמ נוטלימ אותה .על כל פנימ,
לפי המהרש"א אנו למדימ שיש מצווה דאורייתא בכל יומ ליטול ערבה במקדש ,ותקנה
דרבננ להקיפו ,ומצוות נטילת ערבה דוחה שבת רק לכוהנימ שהמ זריזימ .לפי דבריו מיושבת
גמ הקושיה מדוע אנו עושימ זכר למקדש גמ בישראלימ ,שהרי לפי התופות רק בשבת
ישראלימ לא היו נוטלימ אותה ,אכ בשאר הימימ היו נוטלימ אותה.
המהרש"א אומנמ לא התייח לקושי שהעלו התופות בעצממ ,אכ לפי דרכו צריכ
ליישב שכיוונ שבזמנ המקדש רק כוהנימ היו נוטלימ את הערבה בשבת ,אזי גמ כשהציעה
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הגמרא "האידנא נמי נידחי" כוונתה הייתה שערבה תדחה שבת באותו אופנ שבו דחתה
במקדש – על ידי כוהנימ או שלוחי בית דינ .אכ עדיינ יש בזה מנ הדוחק ,כמו שכתבו
התופות בעצממ ,כיוונ שפשטות לשונ הגמרא היא שכולמ ייטלו ערבה כיומ .נראה שדוחק
זה מעלה קושי על עצמ חידושו של המהרש"א בדעת התופות .לפי הצעתו ,אנו נדרשימ
לגדרימ והבחנות רבות במצוות ערבה שאינמ מפורשימ בגמרא )הגדרת מצוות ערבה היא
שבשבת רק הכוהנימ נוטלימ אותה ,ובמשכ כל השבוע גמ הישראלימ נוטלימ אותה; ישראל
רק בנטילה והכוהנימ בהקפה( .הריטב"א שדבריו יובאו להלנ אכנ הקשה קושיה זו.
עוד יש להעיר כי לפי חידושו של מהרש"א ,שבשבת ישראלימ אינמ נוטלימ ערבה כלל,
הרי שאינ להוכיח מגמרא זו שישראלימ תמיד אינמ מקיפימ את המזבח ,משומ שגמ אמ
המ לא מקיפימ אלא רק נוטלימ – היה מקומ לגזור שמא יטלטלו את הערבות ברשות
הרבימ ,לשיטתו ,כוונת הגמרא הייתה לומר שבשבת ערבה אינה מורה לישראלימ ,אכ אינ
זה מלמד כלל על ההנהגה ביומ חול – שהרי בשבת יש דינ מיוחד שישראלימ לא נוטלימ
בכלל ערבה ולא רק שאינמ מקיפימ .אמ כנ ,אפ שרש"י כותב במפורש )שמ ,ד"ה והביאומ(
שישראלימ לא היו מקיפימ ,אינ זה נלמד באופנ ישיר מהגמרא כאנ אלא מהמשנה בכלימ
כמו שכתבו התופות וכנ"ל.
 .5פירוש הריטב"א והר"נ ל וגיה זו
הריטב"א )וכה מג ע"ב ,ד"ה ופרקיננ( הקשה חלק מהקושיות הנ"ל על פירוש רש"י ,ולכנ
פירש את הוגיה בדרכ אחרת:

והנכון דהכי קאמרינן ערבה שלוחי ב"ד מייתי לה מבעוד יום והיא מזומנת לכל
אדם למחר ואינו צריך לחזור אחריה ,וכיון שבמקדש הם נוטלין אותה ע"י
שלוחי ב"ד שהם זריזין תו לית בה משום גזירה דרבה .ודמי למאי דפרקינן לעיל
גבי לולב הא תקוני ליה רבנן בביתו א"נ לתקנתא דשופר שתוקעין אותו בב"ד
אחר התקנה דליכא משום גזירה דרבה משא"כ לולב שהוא מסור לכל שיהא
לולב משלו ויש בו משום גזירה דרבה .והשתא אתי שפיר מאי דאקשינן האידנא
נמי לידחו שבת .ומהא תלמוד דבזמן הזה ג"כ ע"י שלוחי ב"ד הוא זכר למקדש
וזהו שנהגו עכשו שפרנסי הקהל מביאין אותה ביום ז' משל צבור ואין כל אחד
מביא אותה לעצמו וזה נכון וברור.
כלומר העובדה ששלוחי בית דינ מביאימ את הערבות לבית המקדש ,גורמת לככ שלא יהיה
חששימ לטלטול הערבה ,משומ שהמ נוטלימ אותה מידי שלוחי בית דינ שהמ זריזימ
וישגיחו שלא יטלטלו אותה ברה"ר )ואולי גמ יבירו להמ כיצד ליטול ככ שלא יצטרכו
לילכ לחכמ שילמדמ( .מה שהציעה הגמרא שגמ כיומ תדחה ערבה את השבת ,כוונתה
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ששלוחי בית דינ יביאו את הערבות לבית הכנת וישגיחו שלא יטלטלומ 14,ולכנ נוהגימ
עכשיו שהגבאי מביא את הערבות לבית הכנת זכר למקדש .כעינ זה כתב גמ הר"נ )כא
ע"ב בדפי הרי"פ ,ד"ה גריננ( בפירושו השני ,לאחר שהביא את פירוש רש"י והקשה עליו:
וכולן נוטלין ממה שהיו נותנין להן שלוחי ב"ד וכיון שהיו נוטלין אותה לפני ב"ד ולא
היו מביאין אותה כל אחד מביתו לית בה משום גזירה דרבה ואפילו בגבולין שהיו
נוטלין אותה זכר למקדש היו שלוחין מביאין אותה דומיא דמקדש.

אמ כנ ,עולה לכאורה שאינ הכרח להבינ כשיטת רש"י ,שרק כוהנימ היו נוטלימ ערבה
בשבת .אדרבה ,ישנו דוחק מוימ בפירושו להצעת הגמרא "האידנא נמי נידחי" וכמו
שהעירו התופות בעצממ.
מאידכ גיא ,לשיטת הריטב"א והר"נ לכאורה פחות מובנ מדוע נאמר בגמרא "לולב
לכל מור" ולא "כולי עלמא מייתי לה" .אמ החשש הוא הבאת הלולבימ בלבד ,לכאורה
בככ היה צריכ לתלות את היבה שבגינה גזרו שלא ליטול לולב בשבת.

ה .אור זרוע :גמ ישראלימ היו מקיפינ את המזבח
 .1דברי האור־זרוע
האור זרוע תמה על המנהג המקובל בימינו ,שלפיו כולמ מקיפימ את הבימה עמ הלולבימ:

ותימה לי שעתה ישראל ]נהגו[ להקיף זכר למקדש והלא הקפה במקדש
לא היתה כי אם בכהנים כדאמרינן' ... :ערבה שלוחי בית דין מייתי לה,
לולב מסור לכל' ,ופירש"י' :שלוחי בית דין מייתו לה מערב שבת
ולמחרת אינה מצוה לכל אדם אלא כהנים מקיפים בה את המזבח'.
ולקמן בברייתא דאיתותב מינה רב יוסף דקתני' :והביאום ]הכהנים[
וזקפום' ,אבל ישראל לא היה נכנס בין אולם למזבח כדי לצאת בערבה
שבלולב .ופירש"י' :כהנים בעלי מומין אף הן דוחקין ונכנסין להקיף
ברגליהן וערבה בידם ואי אפשר להקיף שלא יכנסו בין האולם ולמזבח
וכל השנה אסורין ליכנס לשם כדאמרינן במסכת כלים פרק קמא' .הא
למדת שלא היו מקיפין כי אם הכהנים ולא ישראל ,אם כן עתה מאי
טעמא מקיפין ישראל ,הלא הקפה שעתה אינה אלא זכר להקפת מזבח
)אור זרוע ,הלכות סוכה ,סימן שטו(
במקדש.

 .14ככ משמע גמ מדברי המאירי על אתר ,אלא שבהבר תחילת הוגיה "שלוחי בית דינ מייתי לה" הוא
מביר כרש"י ותופות.
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לאור־זרוע הוקשה מדברי הגמרא ,לפי פירוש רש"י שהובא לעיל ,שמהמ מוכח שרק
הכוהנימ היו מקיפימ את המזבח .מכיוונ שהקפת הבימה בימינו אינה אלא זכר למקדש ,הוא
תמה מדוע גמ הישראלימ מקיפימ.
לכנ תירצ האור־זרוע:

ומצאתי סמך למנהגנו דאמר בירושלמי בשמעתין כיצד סדר הקפה כל ישראל
גדולים וקטנים נוטלים את לולביהן בידיהן ימנית ואתרוגיהן בידיהן השמאלית
ומקיפין הקפה אחת ואותו היום מקיפין שבע פעמים .הרי ראיה וסמך למנהגינו
)שם(
שהיתה הקפה בישראל וישראל היו מקיפין.
הוא מצא אפוא מקור בדברי חז"ל שלפיו כל ישראל היו מקיפימ את המזבח ,ובככ מתורצ
המנהג שבימינו – כשכולמ מקיפימ את המזבח.
על הקושיות מהגמרא שלנו כתב האור־זרוע:

ונראה בעיני דלא פליגי ירושלמי וגמרא דידן אלא תרוייהו ]סבירא להו[ שהיתה
הקפה בישראל והיו ישראל נכנסין בין האולם ולמזבח ומקיפין .והיא הראיה
מרשב"ל ,דכהן בעל מום זר הוא לענין זה שאסור ליכנס כל השנה בין האולם
ולמזבח עתה מותר בעבור מצות הקפה .והאי דנקט כהנים בעלי מומין משום
שהם שנוין במסכת כלים שהן אסורין ליכנס שם כל השנה כולה ,ולאו דוקא נקט
כהן בעל מום .ותדע דהוא הדין הוה מצי למימר פרועי ראש דאינהו נמי אסירי
אלא לאו דוקא בעל מום וכן נמי לענין ישראל לאו דוקא נקט כהן אלא הוא הדין
)שם(
]ישראל[.
כלומר כיוונ שר"ל התיר לכוהנ בעל מומ להיכנ אל בינ האולמ ולמזבח ,גמ לזרימ מותר
לעשות כנ ,משומ שאינ הבדל ביניהמ לעניינ איור הכניה בינ האולמ ולמזבח )כשמ שגמ
כוהנימ פרועי ראש אורימ ואעפ"כ לא הזכירמ התנא(.
עוד כתב האור־זרוע:

והא דקתני בברייתא והביאום וזקפום יש לפרש והביאום כהנים וישראלים
וזקפום ,והיינו נמי דשלוחי בית דין מייתו לה מערב שבת .ולמחר היתה מצות
הקפה גם בישראל ומכל מקום הואיל ושלוחי בית דין מתעסקים בה ליכא למגזר
)שם(
משום דרבה.
לדבריו אפוא גמ הישראלימ היו מביאימ ערבה וזוקפימ אותה ,וכיוונ שהכול נעשה על פי
שלוחי בית דינ ,לא היה חשש טלטול.
כדברי האור־זרוע שהתב על הירושלמי הנ"ל ,כתבו גמ הראבי"ה )ימנימ תרצב,
תרצט( והרוקח )ימנ רכא( ,וככ משמע בתניא רבתי )ימנ פו( שהביא את ה"ירושלמי"
שלפיו כל ישראל היו מקיפימ.
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 .2המנהג משקפ את מה שהיה בזמנ הבית
אולמ לכאורה יש לעיינ בקושייתו של האור־זרוע מהמנהג .לכאורה גמ אמ בזמנ הבית רק
הכוהנימ היו מקיפימ ,הרי שכיומ כשאינ מזבח ,אינ חשש בככ שגמ ישראלימ יקיפו – ועוד
שלא ייתכנ שרק הכוהנימ יקיפו ,שהרי לא בכל מקומ יש כוהנימ מרובימ כמו במקדש –
ולכנ תיקנו שכולמ מקיפימ.
נראה שהאור־זרוע הבינ שהמנהג כיומ משקפ בהכרח את מה שהיה בזמנ המקדש,
משומ שהוא זכר למקדש 15.בזאת הוא מתב על דברי ראשונימ אחרימ שהתאימו את
המנהג היומ לדינ שהיה בזמנ הבית .לעיל מנ הדברימ האמורימ ,הביא האור־זרוע את דברי
רש"י בתשובה) 16ידור רש"י ,ימנ רכז; שו"ת רש"י ,ימנ קכא( ,וכנ את דברי ריב"נ )הובא
בהגהות אשר"י ,וכה ,פרק ד ,א ,ב( ,שלמדו מהמנהג כיומ שמקיפימ בלולב כי גמ בזמנ
הבית היו מקיפימ בלולב ,ושלא כמי שאמר שהיו מקיפימ בערבה .נופ על ככ ,ריב"נ הורה
כי מי שאינ לו אתרוג ולולב אינו מקיפ את הבימה ,כיוונ שבזמנ הבית היו מקיפימ רק עמ
ארבעת המינימ .מדבריהמ מבואר כי לדעתמ המנהג כיומ אמור להתאימ בדיוק למה שהיה
פעמ ,ולכנ האור־זרוע – כהמשכ לדבריהמ – הקשה מדוע גמ הישראלימ מקיפימ אמ בזמנ
הבית רק הכוהנימ הקיפו.
לכאורה ,היבה המהותית לככ שהמנהג כיומ אמור לשקפ את מה שהיו עושימ פעמ,
הוא משומ שנטילת לולב כל שבעה היא "זכר למקדש" )וכה מא ע"א( ,ובמקומ אחר )שמ
 .15במעלינ בקודש ,יג )תש"ז( ,התפרמ מאמרו של הרב אורי רדמנ )"זכר למקדש"( על תקנות זכר
למקדש .מקנתו הייתה שתקנות זכר למקדש קשורות בעיקר למצוות המוטלות גמ על היחיד
במקדש וחפצי המצווה אינמ שייכימ למקדש דווקא :נטילת לולב שבעה ימימ )וכה מא ע"א(;
נטילת ערבה בהושענא רבא )שמ מד ע"א(; כריכת מצה ומרור בליל פח )פחימ קטו ע"א( .לדבריו,
מיבה זו לא עשו זכר למקדש במצוות אחרות שהנ ציבוריות – עבודת יומ כיפור ,ניוכ המימ ,ועוד.
בהמשכ דבריו הביא הרב רדמנ את דברי הרמב"מ )יובאו לקמנ( שהקפת התיבה בימינו היא "זכר
למקדש" ,והביר שלדעת הרמב"מ כל ישראל היו מקיפימ ולכנ עושימ למצווה זו זכר גמ בימינו .אכ
לדעת רש"י ,רק הכוהנימ היו מקיפימ ולכנ לא אמורימ לתקנ לככ זכר למקדש )אכ עיינ בהערה
הבאה( .אומנמ במאמרו של הרב יהודה עמיחי" ,תקנות זכר למקדש" )פר הקהל ,עמ' ,(617–606
צוינו כמה מנהגימ ותקנות שהמ זכר למקדש גמ בדברימ שלא כל יחיד היה נוהג בזמנ המקדש :לימוד
בליל יומ הכיפורימ זכר לכהנ גדול שהיה ער בלילה זה ,אמירת פיטומ הקטורת ,והנחת המנורה
בחנוכה בבית הכנת בכותל דרומ.
 .16אומנמ על הראיה מרש"י לכאורה יש להעיר שלשיטתו רק כוהנימ היו מקיפימ את המזבח וכנ"ל,
ובכל זאת היומ גמ ישראלימ מקיפימ את הבימה ,כלומר הוא לא ראה הכרח גמור להתאימ את המנהג
בימינו למה שהיה בזמנ הבית .מאידכ גיא הוא הוכיח שהמנהג כיומ תואמ לזמנ הבית ,משומ שבמה
שאפשר אנו ודאי רוצימ לעשות זכר למקדש ,אכ במה שאי אפשר – וכגונ בהקפת כוהנימ שלא בכל
מקומ ישנמ – איננו עושימ זכר למקדש באופנ מדויק .ובפר האורה )מבית מדרשו של רש"י ,חלק
א ,ימנ צח( מפורש שהקפת הבימה בימינו היא זכר למקדש" :הקפה שאנו מקיפימ עתה התיבה זכר
להקפת המזבח ,ולככ עבדיננ דרכ ימינ".
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מג ע"ב( מבואר שגמ ערבה הייתה צריכה לדחות שבת כמו במקדש ,אלא שמיבות שונות
אינ הדבר ככ .כנ הועלתה שמ )מד ע"א( האפשרות שגמ בימינו ניטול ערבה שבעה ימימ
כמו שהיו עושימ במקדש ,אכ למקנה עושימ זכר למקדש רק ביומ השביעי .מכל זה יש
ללמוד כי המנהגימ שהמ זכר למקדש צריכימ להיות תואמימ למה שהיה בזמנ הבית.
ככ למד גמ בעל העיטור מכל הגמרות הללו )ופ הל' לולב ,צג ע"ג( לעניינ עצמ מנהג
הקפת הבימה ובפרט לעניינ הקפת הבימה ז' פעמימ ביומ הושענא רבא:

מדקא מותבי' בגמרא גבי ערבה האידנא נמי לידחו שביעי של ערבה דאיקלע
בשבת ש"מ יום ז' של חול מקיפין כמנהגינו והוא מנהג נביאים כדאמרן אבל
בשאר הימים לא היו מקיפין בערבה ...הרי למדנו מן הגמרא משחרב ביהמ"ק
היו מקיפין כל ז' בלולב .וביום ז' בערבה כמנהג .ואעפ"י שלא מצינו בגמרא ז"פ
הקפה בשביעי כיון שבמקדש עושין במדינה עושין.
 .3האו"ז בור שר' יוחננ ה כימ באופנ עקרוני שזרימ יכלו להקיפ
לעיל ראינו כי האור־זרוע מכ על דעת ר"ל שמתיר לבעלי מומימ להקיפ את המזבח ,ולמד
מככ שגמ זרימ יכולימ להקיפ .לכאורה קשה כיצד למד זאת האור־זרוע מדברי ר"ל – הלוא
ר' יוחננ דחה את דבריו ואמר שייתכנ שרק כוהנימ כשרימ היו נכנימ להקיפ או לזקופ את
הערבה.
נראה ליישב את דבריו ולומר כי לדעתו ר' יוחננ לא חלק על עצמ הרעיונ שכוהנימ
בעלי מומימ או זרימ יכולימ להיכנ בינ האולמ ולמזבח אמ יש צורכ בככ ,אלא רק טענ
שכאנ אינ צורכ בככ כיוונ שכוהנימ כשרימ יכולימ לעשות זאת .מככ הבינ האור־זרוע שאמ
להלכה נוקטימ כי מצווה על כל ישראל להקיפ עמ לולב ,אז המ יוכלו להיכנ בינ האולמ
ולמזבח.
 .4ירושלמי או מדרש?
יש לעיינ גמ במכ שהביא האור־זרוע למנהגנו מהירושלמי ,שהרי דברימ אלו אינמ מצויימ
בירושלמי שלפנינו אלא רק בילקוט שמעוני ובמדרש שוחר טוב .יתר על כנ ,הרבה גאונימ
וראשונימ שעקו בוגיה לא הזכירו את דברי הירושלמי הללו ,מלבד הראבי"ה )ימנ
תרצב( האור־זרוע ,הרוקח )ימנ רכא( שבלי הלקט )ימנ שט( ובעל תניא רבתי )ימנ
פו(.
ככ העיר גמ המהדיר של הראבי"ה )מהד' מקיצי נרדמימ ,ימנ תרצב ,הערה  ,(9ואפ
הויפ להקשות שכל הראשונימ שמביאימ את מנהג ישראל כיומ להקיפ את הבימה ,לא
מזכירימ שמקור המנהג בירושלמי .עוד העיר שמירושלמי זה משמע שהמנהג הוא להקיפ
את הבימה בלולב ,אכ בבבלי ישנה מחלוקת האמ מקיפימ בלולב או בערבה וכנ נחלקו
הראשונימ האמ בימינו מקיפימ בלולב או בערבה – בעוד לפי ירושלמי זה אינ פק בדבר.
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במקנת דבריו נקט המהדיר שקטע ירושלמי זה הוא תופת מאוחרת לירושלמי המבות
על עיבוד של שני קטעימ שונימ במדרש תהלימ – מזמור יז פקה ה ,ומזמור כו פקה ה:
קטע אחד דיבר על ככ שכל ישראל נוטלימ לולבימ ואתרוגימ ולא דיבר על הקפה; והשני
דיבר על ההקפה שהיתה בזמנ הבית ועל ככ שהיומ מקיפימ את הבימה זכר למקדש ,אכ לא
כתב שבזמנ הבית היו גמ ישראל מקיפימ.
בעניינ זה צעד המהדיר כשיטתו בכל מקומ ,שציטוטי הירושלמי המופיעימ בפרי
ראשוני אשכנז ואינמ בירושלמי שלפנינו ,אינמ חלק מהירושלמי אלא תופות מאוחרות.
לדבריו ,לידי ראשוני אשכנז הגיע טופ ירושלמי משובש ,שהטעה אותמ לחשוב
שהתופות שבו המ חלק מגופ הירושלמי ולכנ המ מצטטימ אותו בציונ המקומ בירושלמי
ומתייחימ אליו כירושלמי לכל דבר 18.אומנמ לפני שנבחנ את דברי המהדיר כאנ לגופמ,
יש להעיר שיש מקומ לפקפק בשיטה זו של המהדיר ,וקשה לקבל שברוב ככל המקומות
שהראבי"ה מצטט נוח ירושלמי השונה מהנוח שלפניו ,דווקא הנוח שלו הוא המשובש
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 .17במאמר שהקדיש במיוחד לנושא כתב המהדיר אביגדור אפטוביצר )נדפ בקובצ נטועימ כ ,עמ' –273
" :(280אני טוענ את הטענה הבאה :המובאות מהירושלמי שמובאות אצל הראשונימ ואיננ בטקט
שלפנינו מעולמ לא היו בירושלמי )מלבד מפר קטנ של יוצאי דופנ( ,אלא שהיה קיימ חיבור מוימ
שביו היה טקט מהירושלמי .מחד גיא ,טקט זה קוצר פעמימ רבות ,ומאידכ גיא ,נפחו
אליו תופות רבות מתוכ הבבלי ומחיבורימ אגדתיימ והלכתיימ ,בעיקר מפרות הגאונימ .טקט
זה של הירושלמי ,שכדי להבחינ בינו ובינ הירושלמי המקורי אני מכנה אותו 'קובצ ירושלמי' או 'פר
ירושלמי' ,הוא המקור העיקרי של המובאות המיוחות לירושלמי" .גמ במבואו הנרחב לפר ראבי"ה,
התייח אפטוביצר בשני עמודימ להשערה זו .במבואו כלל אפטוביצר בינ השאר רשימת פרימ
שבהמ השתמש הראבי"ה בחיבורו ,וביניהמ מנה את 'פר ירושלמי' .וככ כתב על פר זה )מבוא
לראבי"ה ,עמ' " :(276פר ירושלמי .שמ זה יצרתי אני לי לכנות בו את הירושלמי שבאו בו הופות
רבות מנ הבבלי ומפרות הגאונימ וממקורות אחרימ .וההופות היו מודרות לפי ענייניהנ במקומות
המתאימימ בירושלמי .ולכנ מביאימ הראשונימ מאמרי הירושלמי שאינמ לפנינו בירושלמי ,בציונ
המכת והפרק וההלכה".
 .18בימינו ,התפרמו ממצאיו של יעקב זומנ ,הטוענ בשני מאמרימ )"'ירושלמי כתב יד אשכנזי' ,ו'פר
ירושלמי'" ,תרביצ ,ה ]תשנ"ו[; "שרידי ירושלמי – כת"י אשכנזי :לקראת פתרונ חידת 'פר
ירושלמי'" ,קובצ על יד] 12 ,תשנ"ד[( שמצא את שרידיו של טופ ירושלמי זה בכריכות פרימ
באירופה – ושנוחמ של השרידימ הללו מתאימ במקומות רבימ לנוח הירושלמי שהיה לפני ראשוני
אשכנז ואינו נמצא לפנינו.
191

מאיר דרכ
ושלנו המשובח 19.ישנמ מגדולי ישראל ומנ החוקרימ שהתייחו לנושא 20,וחלקו על גישתו

 .19ראשית יש לציינ את בקיאותו הרבה של הראבי"ה בתלמוד הירושלמי ,וריבוי ציטוטי הירושלמי
שמובאימ בפרו ביח לשאר הראשונימ שבדרכ כלל פחות מצטטימ את הירושלמי נופ על ככ,
הראבי"ה החזיק ככל הנראה כמה טופי כת"י של הירושלמי )עיינ :ראבי"ה ,חלק א ,ברכות ,ימנ
לד ]"וכנ נמצא בפר ירושלמי הבא מישיבת ירושלימ"[; שמ ,חלק ב ,ימנ תקמט ,עמ' 256
]"בירושלמי ישנ בשפירא נמצא"[; שמ ,פחימ ,ימנ תיד ]"והכי מיימ בירושלמי מדוייק"[; שמ,
ימנ תמד ]"ובירושלמי אחר כתוב ...ובירושלמי שלי אינו כתוב כנ"[; שמ ,פחימ ,ימנ תקכה ]"ויש
פרי ירושלמי שכתוב בו"[; שמ ,מגילה ,ימנ תקנד ]"ובירושלמי אחר מצאתי"[; שמ ,חלק ג ,ימנ
תשמח ]"בירושלמי אחר בדקתי שוב"[; שמ ,תענית ,ימנ תתפב ]"ומיהו יש ירושלמי שכתוב בו"[(,
וזו תופעה שאינ דומה לה מימות הראשונימ ועד ימינו אנו .ניתנ לראות שלעיתימ הוא מדקדק
ומשווה בינ כמה נוחאות של ירושלמי ,מכריע בינ נוחימ ,ומתייח בבביקורתיות לנוח שעמד
לפניו או בפני ראשונימ אחרימ )עיינ בדברי הראבי"ה ,חלק ב ,ימנ תקלד ]"וכמדומה שחרונ הופר
הוא"[; שמ ,חלק ג ,ימנ תתלז ]"ירושלמי ...והלשונ מגומגמ"[; שמ ,תענית ימנ תתנו ]"ואיני יודע
אמ טעות ופר הוא בירושלמי כי איני יכול ליישבו כלל"[ ,רשמ ,ימנ תתא ]"ובפר האלפי
)פק( כתוב הירושלמי בשיבוש ,ועיינתי שמ והוא כמו שכתבתי"[; שמ ,חלק ב ,לולב ,ימנ תרפג
]"ומתמנ תניננ וא]ילכ[ לא נמצא בירושלמי שלנו'[( .לפיככ ,עלינו לנהוג בזהירות מרובה לפני
שקובעימ שבפני הראבי"ה עמד ירושלמי משובש ,מבלי שהוא עצמו שמ לב לככ .כאמור ,גמ אמ
נכימ לטענה שהיה לראבי"ה טופ משובש של ירושלמי אחד ,לא ניתנ לקבוע שהוא לא הגיה אותו
מנוחימ אחרימ שהיו בידו .ייתכנ שניתנ להצביע על מקומות מוימימ שבהמ אכנ שוקעו פירושי
גאונימ או תופות ,אכ אינ לומר ככלל שבכל מקומ שהראבי"ה מצטט ירושלמי שאינו לפנינו ,מקורו
ב"פר ירושלמי" .נדרשת עבודה דקדקנית בכל אותמ המקומות ,תוכ ידיעה שלעיתימ לא נוכל
להכריע האמ מקורו של הראבי"ה בנוח קדומ ומשובח שהיה בידיו ,או בתופת מאוחרת ששוקעה
בירושלמי שהיה לפניו.
 .20המהר"צ חיות שהתייח לנושא בהרחבה כתב )אמרי בינה ,ימנ ב ,אות ה(" :ובעל כרחכ אנו
מוכרחימ להחליט כי הירושלמי אשר לפנינו אינו בשלימות כמו שהיה בכתב לפני הקדמונימ
והמדפיימ הראשונימ אשר הדפיו את ש" ירושלמי מעלו מעל במלאכת ה' והחירו הרבה מנ
הכת"י ,או כת"י חר נזדמנ להמ" .כדבריו כתב גמ רבי יצחק מרגליות ,בפרו מעוז הימ )עמ' יד(.
גמ בפר אהבת ציונ וירושלימ ,לר' דב בער רטנר ,שעניינו ליקוט נוחאות הראשונימ בירושלמי
כתב )בהקדמה לפר(" :והנה הכת"י היותר שלמ מהירושלמי היה לפני הראבי"ה ז"ל ,שהוא הביא
מאמרימ רבימ מהירושלמי שלא היו לפני הראשונימ בזמנו" .גמ מהדיר ראבי"ה בנ זמננו ,הרב דוד
דבליצקי ,התייח בהרחבה לנושא במבוא לירושלמי שבהוצאתו ,וככ כתב )עמ' " :(12ואינ תימא
שפרי הירושלמי שבידי הקדמונימ יש לשונות החרימ בירושלמי שבידינו ,כי למדפיי הירושלמי
בויניציאה ]שממנו כל מהדורות הירושלמי שבידינו[ היה כת"י אחד בלבד שהוא משובש ולא נמצא
עד היומ בידינו שומ כת"י אחר להשואה ולהגהה ...ובודאי בזמנ הקדמונימ היו כת"י נופימ לא ראי
זה כראי זה .משומ הכי יכולימ אנו לקבוע ללא היו :לרבותינו הראשונימ היה נוח אחר ושלמ
יותר של תלמוד ירושלמי" .בהמשכ דבריו התייח לטענות המהדיר של הוצ' מקיצי נרדמימ ,והביא
טענות משלו כנגדנ.
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של המהדיר שגמ לה הכימו כמה חוקרימ ,21והדבר נתונ במחלוקת עד ימינו אנו.
 .5האמ הנו ח שעמד לפני האור־זרוע והראבי"ה מתאימ למדרשי התהלימ
על מנת לבחונ האמ אכנ הנוח של האור־זרוע והראבי"ה לקוח מעיבוד של שני מדרשי
תהלימ ,נציג שוב את הנוח שלהמ בירושלמי כפי שהוא מופיע באור זרוע.
לפנינו בירושלמי כתוב )וכה פרק ד הלכה ג(" :אותו היומ מקיפינ את המזבח שבע
פעמימ .א"ר אחא :זכר ליריחו".
האור־זרוע מצטט בנידונ שלנו שלוש פעמימ את הירושלמי ,ובכל פעמ הוא מביא קטע
אחר שאינו נמצא לפנינו .מצירופ שלושת הקטעימ עולה שנוח האור־זרוע בירושלמי היה
כדלהלנ:

ירושלמי :אותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים א"ר אחא זכר ליריחו .וכן
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
המזבח פעם אחת .כיצד סדר הקפה כל ישראל גדולים וקטנים נוטלים את
לולביהן בידיהן ימנית ואתרוגיהן בידיהן השמאלית ומקיפין הקפה אחת ואותו
היום מקיפין שבע פעמים .ניחא בזמן שיש מזבח ובזמן הזה חזן הכנסת עומד
כמלאך האלקים וס"ת בזרועו והעם מקיפין אותו דוגמת מזבח.
במדרש תהלימ ישנמ שני מקומות שמובאת לשונ דומה בחלקה למופיע בדברי האור־זרוע.
המקומ האחד הוא מזמור יז ,פקה ה:

כיון שהגיע יום טוב הראשון של חג ,וכל ישראל גדולים וקטנים נוטלין לולביהם
בימינם ,ואתרוגיהם בשמאלם ,מיד הכל יודעין שישראל נוצחין בדין ,וכיון
שהגיע יום הושענא רבה ,נוטלין ערבי נחל ,ומקיפין שבע הקפות ,וחזן הכנסת
עומד כמלאך אלהים ,וספר תורה בזרועו ,והעם מקיפין אותו דוגמת המזבח,
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
דוד מלך ישראל ,שנאמר ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' )תהלים כו
ו( ,ומיד מלאכי השרת שמחים ,ואומרים נצחו ישראל נצחו ישראל.
המקומ השני הוא מזמור כו ,פקה ה:

ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' .כי האי דתנן בכל יום היו מקיפין את
המזבח ]פעם אחת ואומרים אנא ה' הושיעה נא[ ,ובמה היו מקיפין אותו ,בלולב
והדס וערבה בימין ,ואתרוג בשמאל.
 .21הרב שאול ליברמנ )הירושלמי כפשוטו ,עמ' כה( ,יעקב נחומ אפשטיינ) ,תרביצ ,שנה א ,פר ב ,עמ'
 ,(37ל' גינזבורג )גנזי שכטר ,חלק א ,עמ'  ,43הערה  ,28ושמ עמ' .(389
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המהדיר טוענ שנוח הירושלמי שלפני הראבי"ה והאור־זרוע מורכב בתחילתו ממדרש
תהלימ מזמור כו ,עד המילימ "מקיפינ את המזבח פעמ אחת" ,ולאחר מכנ נכתבו כמה
מילות קישור" :כיצד דר ההקפה" במקומ המילימ "ובמה היו מקיפינ .מכאנ ואילכ ,הלשונ
שייכת למדרש תהלימ מזמור יז – מהמילימ "כל ישראל גדולימ וקטנימ" עד המילימ "שבע
פעמימ" – ואחריה שוב ישנה תופת של מילות קישור" :ניחא בזמנ שיש מזבח ובזמנ הזה".
לאחר מכנ ,חוזרימ לנוח של מדרש תהלימ מזמור כז ,מהמילימ "חזנ הכנת" עד המילימ
"דוגמת המזבח".
לשיטת המהדיר ,המדרש של מזמור יז מדבר בתחילתו רק על עצמ לקיחת הלולב
שנעשית על ידי כל ישראל 22,ואילו המדרש של מזמור כו מדבר על ההקפות בזמנ הבית,
ובו לא מוזכר שכל ישראל היו מקיפימ .מהצירופ של שני המדרשימ יחד ,ומהעיבוד שלהמ
עמ מילות הקישור "כיצד דר ההקפה" ,עולה כאילו נאמר בירושלמי שכל ישראל היו
מקיפימ את המזבח.
 .6אינ הכרח שנו ח הירושלמי שלפני הראבי"ה מקורו בעיבוד
אומנמ לכאורה אינ הכרח לומר שנוח הירושלמי שמצוי היה לפני הראבי"ה מקורו בעיבוד
של שני מדרשימ .ואכנ חיבור שני העניינימ שבשני המדרשימ נמצא גמ בילקוט שמעוני
)תהלימ ,רמז תשג( ,שמחברו חי לאחר זמנ הראבי"ה ,וככ כתוב שמ:

ואסובבה את מזבחך ה' ,כדתנינן בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם אחת,
וכיצד הוא סדר ההקפה כל ישראל גדולים וקטנים נוטלים את לולביהם בידיהם
הימנית ואתרוגיהם בידיהם השמאלית ומקיפין אחת ,ואותו היום היו מקיפין
שבע פעמים .אמר ר' חייא זכר ליריחו ,הא תינח בזמן שיש מזבח ,בזמן הזה חזן
הכנסת עומד כמלאך האלהים וס"ת בזרועו ,והעם מקיפין אותו דוגמת מזבח.
ייתכנ שבעל ילקוט שמעוני לקח את הדברימ מאותו ירושלמי שעמד לפני הראבי"ה )אפ
שלא ידוע לנו כי בילקוט שמעוני יש ציטוטימ מפר ירושלמי שאינו לפנינו( ,ובכל אופנ
הוא התייח לזה כמקור תנאי לכל דבר.
גמ הראבי"ה עצמו ציינ )בימנ תרצב ,ובופ ימנ תרצט( כי יש דמיונ בינ נוח
הירושלמי לבינ מדרש שוחר טוב )מדרש תהלימ( ,ואפ על פי כנ לא העלה על דעתו שמקור
הירושלמי הוא בשוחר טוב.
על כל פנימ ,גמ מדברי מדרש תהלימ עצמו )מזמור יז( עולה לכאורה שישנו מכ
למנהג כל ישראל בימינו להקיפ את הבימה שהוא "זכר למקדש" .הוא מציינ את המנהג
בימינו להקיפ את הבימה "דוגמת המזבח" ,ומיד לאחר מכנ מביא את דינ המשנה שהיו

 .22לאמיתו של דבר ,מדויק יותר לטעונ שמדרש זה מדבר גמ על ההקפות אכ בזמנ הזה ולא בזמנ הבית.
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מקיפימ את המזבח בכל יומ .ייתכנ אפ להבינ מככ כדברי האור־זרוע ,כלומר שגמ בזמנ
הבית היו כל ישראל מקיפימ את המזבח ולכנ גמ אנו מקיפימ את הבימה.
לכנ ,גמ אמ נקבל את הטענה כי לפנינו "עיבוד" ,אינ הכרח שנוצר כאנ שינוי מכוונת
המדרש כפי שהוא מופיע לפנינו .ממילא ,גמ אינ קושי בככ שהדברימ גמ היו מופיעימ
בירושלמי שלפני ראשוני אשכנז ,כי לא מדובר על "עיבוד מאוחר" ,אלא על כתיבה בלשונ
אחרת של אותו רעיונ .בכל אופנ ,יש לנו לכל הפחות ראיה ומכ לדברי האור־זרוע ממדרש
תהלימ ,שממנו נראה שגמ ישראל היו מקיפימ את המזבח.

ו .רמב"מ ויראימ :המנהג כיומ להקיפ מובא ב מיכות לדינ ההקפה במקדש
 .1דברי הרמב"מ והיראימ
הרמב"מ )הל' וכה ולולב ז ,כג( כתב:

בכל יום ויום היו מקיפין את המזבח בלולביהן בידיהן פעם אחת ואומרין אנא
ה' הושיעה נא ,אנא ה' הושיעה נא ,וביום השביעי מקיפין את המזבח שבע
פעמים ,וכבר נהגו ישראל בכל המקומות להניח תיבה באמצע בית הכנסת
ומקיפין אותה בכל יום כדרך שהיו מקיפין את המזבח זכר למקדש.
בדבריו לא התבאר די הצורכ האמ גמ ישראלימ היו מקיפינ את המזבח .מתימת דבריו –
ומהמנהג שמביא במיכות לככ – נראה לכאורה שגמ ישראלימ היו מקיפימ ,אכ אינ בדבר
הכרח.
ככ נראה גמ מדברי היראימ שכתב )ימנ תכב(:

וצריך להקיף בכל יום את הארון או דבר אחר זכר להקפת המזבח דתנן בפ' לולב
וערבה בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם אחת ואומר אנא ה' הושיעה נא ר"י
אומר אני והוא הושיעה נא ומיפלגי אמוראי במה מקיפין בלולב או בערבה ולא
ידעינן הלכתא כמאן ]הלכך[ אם אין לולב – אין היקף.
גמ הוא הביא את המנהג להקיפ את הארונ במיכות לדינ של הקפת המזבח במקדש,
ובפשטות נראה שגמ ישראלימ היו מקיפימ .עוד מבואר מדבריו שהמנהג אמור להיות תואמ
לדינ שהיה בזמנ הבית ,וכפי שהתבאר בדברי האור־זרוע הנ"ל ,ומי שאינ לו לולב אינו מקיפ
גמ כיומ .לפי זה ,אמ ישראלימ מקיפימ היומ ,הדבר מלמדנו שגמ בעבר היו מקיפינ וכנ"ל.
 .2לשיטת הרמב"מ ישנו אי ור דאורייתא לבעלי מומימ להיכנ בינ האולמ ולמזבח
אכ בדברי הרמב"מ בפר המצוות )ל"ת "ט( מבואר שלשיטתו יש איור דאורייתא לבעלי
מומימ ופרועי ראש להיכנ בינ האולמ ולמזבח ,ולכאורה לא ברור לפי זה כיצד רצה ר"ל
להתיר כנית בעלי מומימ בינ האולמ למזבח לצורכ נטילת הערבה ,וכנ לא ברור מדוע
המנהג כיומ שגמ ישראלימ מקיפימ אמ בזמנ הבית היה איור לישראל להקיפ.
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ואכנ הרמב"נ על אתר חלק על הרמב"מ וכתב:

ומה ששנינו במסכת כלים שאין נכנסין מבין האולם ולמזבח ,מעלה מדבריהם.
וכבר אמרו בגמר סוכה כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח 23כדי לצאת
בערבה .שהתירו להם איסור כניסה שלדבריהם משום מצות הערבה .וכן לתקון
הבניין נכנסין לשם אפילו לווים וישראלים כמו שנתפרש באחרון שלערובין".
אומנמ המגילת־אתר )על השגות הרמב"נ שמ( והלב־שמח )ל"ת ט( כתבו ליישב שעשה
של ערבה דוחה לא תעשה של כניה למזבח ,אכ כבר כתבו האחרונימ )ערוכ לנר ,וכה מד
ע"א; ביאור ר"י פערלא לפר המצוות לר"ג ,ל"ת קפג( לדחות את דבריהמ ,שכנ הלכה
למשה מיני אינ דינה כמצוות עשה שדוחה לא תעשה 24,ועוד שעשה דוחה ל"ת רק כאשר
הדבר כתוב במפורש בתורה ,ומצוות ערבה אינה מפורשת בתורה )לדעת חכמימ( אלא היא
הלכה למשה מיני.
הערוכ־לנר )שמ( תירצ כי לפי הרמב"מ ,האיור להיכנ אל בינ האולמ ולמזבח קיימ
רק שלא לצורכ ,אכ לצורכ אינ איור .אכ לכאורה קשה על תירוצ זה מנ העובדה שהרמב"מ
לא הזכיר דבר מתנאי זה 25,וכתב בהלכותיו )ביאת מקדש ו ,א( שאפילו אמ הכוהנ לא עשה
עבודה – הוא לוקה; כלומר גמ אמ עשה עבודה לוקה ,והרי כאשר עושה עבודה זה יכול
להיחשב "צורכ" ואעפ"כ הוא לוקה ,וצ"ע.
 .3מדברי הרמב"מ על ערבה נראה לכאורה שהתירו לישראל להיכנ לעזרת כוהנימ
אמנמ ,לכאורה מדברי הרמב"מ נראה שישראל היו נכנימ לעזרת כוהנימ על מנת לקחת
ערבות ,שכנ ככ כתב על מצוות ערבה בשבת )הל' לולב ז ,כב(" :ולמחר זוקפינ אותה על

 .23לכאורה משמע מדבריו שהוא פוק כריש לקיש ,שהתיר לבעלי מומימ להיכנ בינ האולמ ולמזבח,
ואולי לא בר שר' יוחננ חולק עליו ,וכפי שהתבאר לעיל בדעת האור־זרוע.
 .24אמנמ הרמב"נ בהשגותיו לפר המצוות )שורש ב( הוכיח שהלכה למשה מיני דינה כעשה דאורייתא
הדוחה לא תעשה" :ובמכת נזיר )כט ע"א( אמרו במדיר אדמ את בנו בנזיר ואמר ר' יוחננ הלכה
היא בנזיר ואתמר עלה בשלמא לר' יוחננ דאמר הלכה היא בנזיר להכי מגלח ועביד הקפה אלא לר'
יוי בר' חנינא דאמר כדי לחנכו במצות אמאי קא עביד הקפה קא בר הקפת כל הראש מדרבננ
וחנוכ דרבננ ואתי דרבננ ודחי דרבננ .הנה מכאנ שההלכה מדאורייתא ואתי עשה דאורייתא ודחי לא
תעשה המפורש בתורה" .ואולי יש ליישב את דברי האחרונימ בככ שאומנמ הדרת בנו היא הלכה
למשה מיני ,אכ עצמ הנזירות היא מצווה מדאורייתא ולכנ היא יכולה לדחות את הקפת הראש.
כלומר ,ההלכה למשה מיני מלמדת אותנו שיש לאב תוקפ להדיר את בנו ,ולאחר שלמדנו זאת,
נחשבת הנזירות של הבנ כמצוות עשה לכל דבר ועניינ ולכנ היא דוחה את איור הקפת הראש.
 .25ואומנמ במהדורת פרנקל הגרה בופ דברי הרמב"מ היא" :וכל זמנ שיכנ אחד מהמ מנ המזבח
ולפנימ שלא לעבודה לוקה" ,ומשמע מזה שאמ נכנ לעבודה – אינו עובר על איור; אכ כבר העירו
שמ שבפר הבתימ ובמקור הערבי נאמר "אפילו שלא לעבודה" ,וכנ היא הגרה במהדורת הרב
קאפח ,וכנ במהדורת הרב העליר לפר המצוות הביא גרה זו בהערותיו.
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גבי המזבח ובאינ העמ ולוקחינ ממנה ונוטלינ אותה כדרכ שעושינ בכל יומ" .מנ הדברימ
הללו מוכח שהיו ישראל באימ ברגליהמ ונכנימ לעזרת כוהנימ וניגשימ עד המזבח על
מנת לקחת את הערבה ,ולא היו מוגבלימ להישאר רק בי"א אמות של עזרת ישראל.
רבנו מנוח על אתר )הלכה כב( כתב בתחילת דבריו" :והייתי בור דהאי ובאינ העמ
ר"ל באינ עד מקומ מחיצתנ והכהנימ היו מביאינ אותה להמ ונוטלינ אותה" ובהמשכ חשב
לדחות את דבריו בגלל דברי רי"צ גיאת )שיובאו לקמנ( ,שלפיהמ ישראלימ נכנימ בינ
האולמ ולמזבח להקפת המזבח ,אכ למקנה כתב:

ומשום הכי מסתבר כסברתינו הקדומה שלא כסברת הריא"ג ואפשר לומר דדוקא
בהקפת מזבח קא שרי ליכנס שם דהא לא אפשר בלאו הכי דא"כ בטלה לה מצות
הקפה אבל בנטילת ערבה משם שהנטילה ההיא אינה המצוה עצמה ויכול לקיים
מצות ערבה בלא נטילתה משם כגון ע"י כהן כדכתבינן לעיל.
מדבריו עולה כי אמ נוקטימ שהקפת המזבח היא בלולב ,ומצוות ערבה היא רק על ידי
נטילה ,אינ ראיה מדברי הרמב"מ שישראלימ נכנו לעזרת כוהנימ כדי לקחת את הערבה,
שהרי כוהנימ יכולימ לתת להמ את הערבה .אומנמ פשטות לשונ הרמב"מ היא שהעמ
עצממ באימ ולוקחימ ,אכ בהחלט ייתכנ לפרש כדברי רבנו מנוח.
ואכנ מהמשנה במכת כלימ מוכח שהיה מותר לישראל להיכנ לפעמימ לעזרת כוהנימ
)כלימ א ,ח(" :עזרת הכהנימ מקודשת ממנה שאינ ישראל נכנימ לשמ אלא בשעת צרכיהמ
למיכה לשחיטה לתנופה"" .בשעת צרכיהמ" היה מותר לישראל להיכנ לשמ ,וייתכנ להבינ
שגמ לקיחת הערבה היא "צרכיהמ" של ישראל .אכ לפי דברי רבנו מנוח אינ הכרח בככ,
כיוונ שהכוהנימ יכולימ להביא להמ .עוד יש לשימ לב שבמשנה הבאה ,שבה הוזכר האיור
להיכנ אל בינ האולמ למזבח ,לא נאמר שהוא מותר "בשעת צרכיהמ"26.

ז .כמה מקורות שמהמ מוכח כי ישראל היו יכולימ להיכנ עד ההיכל
אומנמ מכמה מקומות אפשר להוכיח כי פעמימ שבהמ היו ישראל נכנימ אפילו עד ההיכל.
א .בגמרא בעירובינ )קה ע"א( מובאת ברייתא" :תנו רבננ :הכל נכנינ בהיכל לבנות לתקנ
ולהוציא את הטומאה ,ומצוה בכהנימ .אמ אינ שמ כהנימ – נכנינ לוימ ,אינ שמ לוימ

 .26אומנמ התפארת־ישראל כתב בפירושו למכת מידות )פרק ב ,יכינ ,אות נט(" :מיהו נראה לי דאפ
על גב דהמשנה שמ לא הזכירה רק מיכה ותנופה ,הוא הדינ כל שהיה צורכ היו ישראל מותרימ
לבוא שמ ,דהרי ברגלימ כשהיתה עזרה מלאה מישראל ,נמשכינ משמ לבינ בית החליפות וכותל
העזרה ,ומשמ לי"א אמה שאחורי בית הכפורת" .וכתב עוד )שמ ,אות ח(" :הוכחנו ביעתא דשמי'
דמיכה ותנופה לאו דוקא ,אלא כל שלצורכ היה ישראל רשאי לילכ עד ההיכל וביב לו בכל מקומ".
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– נכנינ ישראלימ" .מגמרא זו הוכיח הרמב"נ בהשגתו הנ"ל ,שישראלימ מותרימ
להיכנ אפילו להיכל ,לצורכ.
ב .בגמרא ביומא )כא ע"א( מובא" :אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שישראל עולינ לרגל
עומדינ צפופינ ,ומשתחוימ רווחימ .ונמשכינ אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת".
מדברי רב מוכח שהיו ישראל יכולימ להיכנ גמ בינ האולמ ולמזבח לצורכ תפילה
27
והשתחוויה ,ואפ מאחורי בית הכפורת.
ג .הגמרא במנחות )כז ע"ב( מדברת על מצב שבו לוקימ מלקות ארבעימ כשנכנימ
למקומות האורימ במקדש" :וטהורימ שנכנו לפנימ ממחיצתנ להיכל כולו –
בארבעימ" .השטמ"ק כתב על ככ" :פירש הקונטר מקומ דרית רגלי הכהנימ דהיינו
י"א אמה ,ולא נהירא דהא לא הוי אלא מעלה מדרבננ ,שהרי בשחיטת הפח נתמלאת
כל העזרה כלה אנשימ ,וכנ זקני ירושלימ ובבימ את המזבח ולולביהמ בידיהמ ,וכנ
לקמנ מגביהינ את השולחנ ואומר להמ ראו חיבתכמ לפני המקומ וכו' ואמר ר' שמשונ
מקוצי דפרושי קמפרש – טהורימ שנכנו לפנימ ממחיצתנ דהיינו ההיכל" .מדבריו
מבואר כי לדעתו מותר לפעמימ לישראלימ להיכנ גמ בינ האולמ ולמזבח ,ו"לפנימ
ממחיצתנ" שעליו דיברה הגמרא היינו דווקא ההיכל.
גמ מכמה פוקימ אפשר להבינ כי ישראלימ נכנו אל בינ האולמ ולמזבח.
א .בתפילת שלמה נאמר )דברי־הימימ־ב ו ,יב–יג(" :ויעמד ]שלמה[ לפני מזבח ה'
נגד כל קהל ישראל ויפרוש כפיו .כי עשה שלמה כיור נחושת ויתנהו בתוכ העזרה...
ויעמוד עליו ויברכ על ברכיו נגד כל קהל ישראל ויפרוש כפיו השמימה" .מקומו
של הכיור הוא בינ האולמ ולמזבח ,והנה שמ שלמה עומד שמ ומתפלל "נגד כל
קהל ישראל" שבאו בהמוניהמ וממלאימ את העזרה .אפשר להבינ מככ שבמקרימ
מוימימ הותרה הכניה בינ האולמ והמזבח.
ב .גמ בהמלכת יואש נאמר )שמ כג ,י(" :ויעמד את כל העמ ואיש שלחו בידו מכתפ
הבית הימנית עד כתפ הבית השמאלית למזבח ולבית על המלכ ביב" .יהוידע
28
העמיד אפוא את העמ גמ בינ האולמ ולמזבח ,בגלל הצורכ לשמור על המלכ.

 .27אומנמ רש"י )שמ ,ד"ה ונמשכינ( פירש שהיו ישראל נדחקימ בצדדי העזרה ומגיעימ גמ מצדדיו של
האולמ ובית החליפות וכנ מאחורי ההיכל ,אכ לא בינ האולמ והמזבח .אכ בדברי רי"צ גיאת שיובאו
לקמנ מפורש כי הוא למד מוגיה זו שגמ ישראלימ נכנימ אל בינ האולמ ולמזבח.
 .28אומנמ ייתכנ שהצורכ לשמור על המלכ חזק יותר מהאיור .נופ על ככ ,אינ הכרח שהעמ אינו
הכוהנימ" .כל העמ" היינו כל אלו שהוזעקו להגנ ולשמור וייתכנ שהיו אלו הכוהנימ הרימ למשמעתו
של יהוידע הכהנ.
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ח .רי"צ גיאת :גמ ישראל היו מקיפימ בינ האולמ והמזבח
רי"צ גיאת נוקט במפורש כי גמ ישראל היו מקיפימ את המזבח ונכנימ אל בינ האולמ
והמזבח:
ודאמר גאון 29כי אין לישראל ליכנס בין האולם ולמזבח ודאי אין להם לכנס לעבודה
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
צפופין ]ומשתחוין[ רווחין והותרו להמשך ולהכנס אחורי בית הכפורת ולפנים מן
המזבח ולאולם ולהיכל ולדביר הותרו נמי להקיף נמי בין האולם ולמזבח ]בעונת[
)הלכות רי"ץ גיאת ,הלכות לולב ,עמ' קנה(
מצוה.

מדבריו מבואר כי הוא התב על המקור הנ"ל ,שלפיו מותר לישראלימ להיכנ בינ
האולמ ולמזבח להשתחוויה ,וממילא הוא הדינ גמ לשאר "עונת מצווה".

ט .רב שרירא גאונ ור"י מיגאש :לא היו מקיפימ בפועל אלא רק עומדימ
 .1דברי רב שרירא גאונ ורי"י מיגאש
בתחילת דבריו הזכיר רי"צ גיאת את דברי רב שרירא גאונ שכתב:

כי מנהג בבל שמהלכין סביבות התיבה בכל יום ג' פעמים אלא שאין זו הקפה
שהיו מקיפין את המזבח כי הקפת המזבח לא היה בה הלוך סביביו אלא עמידה
באולם הם עומדים סביביו וראיה לדבר שהרי ישראל היו מקיפין ולא היה להם
)שם(
להכנס בין האולם ולמזבח.
מדבריו עולה חידוש גדול :הקפת המזבח נעשתה בעמידה ולא בהילוכ; והקפת הבימה שאנו
עושימ כיומ אינה זכר להקפת המזבח ,ולכנ נוהגימ בבבל להקיפ שלוש פעמימ אפ שאת
המזבח היו מקיפימ פעמ אחת.
הדברימ מפורשימ יותר בדברי הר"י מיגאש:

וששאלת הא דתנן בסוכה )מ"ה ע"א( בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם אחת
ואותו היום שבע פעמים וקשה לך היאך מקיפין אותו והא בין אולם ולמזבח
מקום הכהנים הוא ואין רשות לישראל ליכנס לשם.
תשובה :האי מקיפין דקתני במתני' לאו הקפה בהלוך היא כמו שאנו עושים היום
שאנו מקיפין ס"ת בהושענא בהילוך סביבותיה אלא הקפה בעמידה היא כי ההיא
דגרסינן ביומא בפרק בראשונה )כה ע"א( מקיפין היו הכהנים ועומדין כמין
כופליאר ומקשינן הכהנים היו עומדים סביב למזבח בינו לבין האולם וישראל
עומדים מצדו למזבח שבצפונו עד צדו האחר שבדרומו והיו בכל יום מקיפין
 .29הכוונה לרב שרירא גאונ ,שאת דבריו הוא מביא בתחילת התשובה שמ ,ויובאו דבריו לקמנ.
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אותו פעם אחת ואותו היום שהוא יום ערבה היו מקיפין אותו ז' פעמים שהיו
עומדים סביבותיו ואח"כ הולכים להם וחוזרים ומקיפין ועומדים סביבותיו פעם
שניה והולכים להם וחוזרים אח"כ ועומדין ומקיפין פעם שלישית וכן חמשית
)שו"ת הר"י מיגאש ,סימן מג(
וכן ששית וכן שביעית על הסדר הזה.
לשיטתו ,הקפת המזבח לא נעשתה בהליכה אלא התקיימה בעצמ הקפת המזבח בבני אדמ.
בהמשכ התשובה כתב ר"י מיגאש כי אפשר גמ לפרש שהכוהנימ היו עומדימ בינ האולמ
ולמזבח ,וישראל היו הולכימ רק בשטח שמותר להמ להיכנ אליו ,אכ הפירוש הראשונ
מקורו בגאונימ.
 .2קשיימ בשיטה זו
אכנ ,בשיטתמ של רב שרירא גאונ ור"י מיגאש ישנמ כמה קשיימ .ראשית ,ראשונימ רבימ
נקטו במפורש שמנהג הקפת המזבח כיומ הוא זכר למזבח .ככ כתבו רש"י בתשובה ,הרמב"מ,
העיטור ,היראימ ,רי"צ גיאת האור־זרוע ועוד ,והדבר גמ מפורש במדרש תהלימ ,וזה
לכאורה שלא כדברי רב שרירא הנ"ל.
שנית ,בעצמ הבנת המושג "הקפה" כעמידה ביב המזבח יש לכאורה כמה קשיימ .הר"י
מיגאש הביא מקור נופ שבו נזכרת הקפה בעמידה – ולא בהליכה – אלא מדינו של הפי
המוזכר בגמרא ביומא )כה ע"א(:

לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה היתה ,פייס במזרחה ,וזקן יושב במערבה.
והכהנים מוקפין ועומדין כמין בכוליאר והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של
אחד מהן ,ויודעין שממנו פייס מתחיל".
אכ לכאורה יש להבחינ בינ המקרימ שהרי בפי באמת אינ שומ עניינ להקיפ בהליכה את
לשכת הגזית .נופ על ככ ,הלשונ שהגמרא נוקטת היא "מוקפינ" ולא "מקיפינ" ,ויש הבדל
מהותי בינ המילימ :המילה "מקיפינ" משמעּה בפשטות הליכה ביבוב ,ואילו "מוקפינ" היא
תיאור מציאות של אנשימ המקיפימ מקומ מוימ.
גמ מהירושלמי המלמד כי הקפות המזבח הנ 'זכר ליריחו' מוכח לכאורה שמדובר בהקפה
בהליכה ממש ,שהרי ביריחו הלכו מביב לעיר .גמ מהמנהג ,שראשונימ רבימ הביאו כזכר
למה שהיה במקדש ,מוכח שמקיפימ בהליכה; ובשומ מקומ לא מצאנו שנוהגימ לעמוד ביב
הבימה מבלי להקיפ.
רי"צ גיאת )שמ( הקשה גמ הוא את הקושיה ממעשה יריחו ,ועוד הקשה על הפירוש
שביומ השביעי היו הולכימ וחוזרימ – שאינ זה לשונ הקפה.
גמ בפר שרשי הי"מ )הלכות שופר ווכה ולולב ,פרק ז ,הלכה כג( הביא כי יש מי
שהקשה על שיטה זו מהמחלוקת בינ ר' יוחננ לריש לקיש האמ בעלי מומימ נכנימ בינ
האולמ ולמזבח .ממחלוקת זו מוכח שהיו מקיפימ בהליכה ולא רק בעמידה .אמ לא כנ,
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כני ת ישראלימ אל בינ האולמ ולמזבח בחג ה וכות לצורכ הקפת המזבח
מדוע בור ר"ל שכוהנימ בעלי מומימ יעמדו בינ האולמ ולמזבח הרי יכולימ המ לעמוד
במקומ אחר )עיינ שמ כיצד תירצ קושיה זו ,ואינ כאנ המקומ להאריכ בדבריו כי ארוכימ
המה(.
יש לציינ גמ את מה שכתב הרב ישראל אריאל שליט"א במחזור המקדש לחג הוכות,
כי מבחינה מציאותית על מנת לאפשר תנועה להמונימ הנמצאימ בעזרה בחג הוכות,
מתבר שההקפה נעשתה בהליכה מעגלית כאשר המיימימ את ההקפה יוצאימ דרכ אחד
30
השערימ ואחרימ נכנימ במקוממ.

י .יכומ
במשנה במכת וכה נאמר שהיו מקיפימ את המזבח בכל יומ פעמ אחת ,וביומ השביעי
שבע פעמימ .כבר בגמרא ישנה מחלוקת האמ ההקפה התבצעה עמ הלולב או עמ הערבה.
במאמר זה ביקשתי לעוק בשאלה האמ גמ ישראלימ היו מקיפימ את המזבח והאמ
הותר להמ להיכנ אל בינ האולמ והמזבח .ראינו כי כבר כבר בוגיית הגמרא ישנו דיונ
האמ מותר לכוהנימ בעלי מומימ להיכנ אל בינ האולמ ולמזבח בשביל מצוות ערבה ,ולפי
רש"י ותופות מדיונ זה עולה שאכנ בעלי מומימ אורימ להיכנ לשמ ,וממילא גמ לזרימ
אור להיכנ .לשיטתמ ,מצוות ערבה מתקיימת בנטילה על ידי כל ישראל ,וההקפה היא
וג של "שיירי מצווה" שמתקיימת רק על ידי הכוהנימ.
אומנמ ,בוגיית הירושלמי נראה שמקנת ר' יוחננ היא שכוהנימ בעלי מומימ נכנימ
אל בינ האולמ ולמזבח בשביל מצוות ערבה .אפ מובאת בירושלמי ברייתא שמפרשת את
המשנה גמ על בעלי מומימ.
מקור נופ מהירושלמי מובא על ידי הראבי"ה והאור־זרוע .לפי גרתמ ,בירושלמי
מפורש שגמ ישראלימ היו מקיפימ את המזבח .אומנמ מקור ירושלמי זה לא עמד לפני שאר
הראשונימ ,וייתכנ שמקורו בחיבור של שני מדרשימ יחד; אכ גמ במקור המדרש נראה שאכנ
יש קשר בינ מנהג ישראל להקיפ את הבימה בימינו לבינ מה שהיו עושימ בזמנ הבית.
וגיה רלבנטית נופת היא הוגיה העוקת בגזירה שמחמתה אינ ליטול לולב בשבת
מחשש טלטול .רש"י ותופות פירשו וגיה זו באופנ שאפשר להבינ ממנו כי רק הכוהנימ

 .30אולמ יש לעיינ האמ כשנגמרה ההקפה ,היו יוצאימ מהמקדש .לכאורה ,לפי שיטת הרמב"מ היו
יוצאימ כי זה בופ ,אכ לפי שיטת רש"י – שהכוהנימ היו מקיפימ את המזבח בערבות עוד לפני
ניוכ המימ – אזי לא היו יוצאימ מהעזרה כשנגמרה ההקפה .עיינ במאמרו של הרב אורי רדמנ,
"נטילת לולב במקדש" ,מעלינ בקודש ,כד )תשע"ב( ,עמ' .47
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מאיר דרכ
היו מקיפימ את המזבח בלולב וערבה; אכ הריטב"א והר"נ דחו את הכרחמ להבינ ככ מוגיה
זו.
למעשה ,הראשונימ נחלקו האמ ההקפה נעשתה רק על ידי הכוהנימ ,שנכנו בהקפה
גמ לשטח שבינ האולמ ולמזבח האור בכניה לזרימ ,או שמא הותר לישראלימ להיכנ
בינ האולמ ולמזבח לצורכ ככ וגמ המ השתתפו בהקפה .רב שרירא גאונ ,ר"י מיגאש ,וכנ
רש"י ותופות בוגיה ,נקטו שרק הכוהנימ היו נכנימ אל בינ האולמ והמזבח ,אכ רי"צ
גיאת ,ראבי"ה האור־זרוע והשטמ"ק נקטו שגמ ישראלימ היו מקיפימ את המזבח .מדברי
הרמב"מ והיראימ לא ברור לחלוטינ מה ברו בוגיה זו.
לפי הרמב"נ בהשגותיו לפר המצוות ,כוהנימ בעלי מומימ נכנו אל בינ האולמ
ולמזבח ,אכ לא התבאר בשיטתו מה דינמ של ישראלימ.
חלק מהראשונימ האורימ לישראל להיכנ אל בינ האולמ והמזבח נקטו שההקפה
נעשתה בעמידה ולא בהליכה; ולכאורה יש קשיימ רבימ בשיטה זו כפי שכבר הקשו עליה
הראשונימ והאחרונימ.
מבחינת האיור להיכנ בינ האולמ ולמזבח ,איור שהוא דאורייתא לשיטת הרמב"מ,
ראינו שמכמה מקורות נראה שהותר לישראל להיכנ לשמ לצרכימ מוימימ ,ולפיככ ייתכנ
שהיה מותר להמ להיכנ גמ לצורכ הקפת המזבח.
המצדדימ להתיר לישראלימ להקיפ את המזבח הביאו כראיה לשיטתמ את המנהג כיומ,
שכולמ מקיפימ את המזבח .אכנ ,נראה שאינ זו ראיה מוכרחת ,משומ שייתכנ שכיומ תיקנו
זכר למקדש אכ תיקנו זאת לכל הקהל ולא רק לכוהנימ .לא ייתכנ שרק הכוהנימ המעטימ
שבבית הכנת יצטרכו להקיפ ,שהרי גמ הישראלימ מותרימ לעשות כנ ,ועוד שלעיתימ אינ
כלל כוהנימ בבית הכנת ותתבטל ההקפה.
יהי רצונ שנזכה במהרה להתקיימות הפוק "ארחצ בנקיונ כפי ואובבה את מזבחכ ה'".
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בעז אופנ

אמה של קודש  -בירור אורכ האמה הלכתית
הרב אלקנה ליאור ,מהדורה ראשונית )ני נ תש"פ(
בהוצאת המחבר 276 ,עמ'
על התירה בינ שיעורי הנפח הלכתיימ ובינ שיעורי האורכ ההלכתיימ נשתברו קולמוימ.
מידות הנפח ומידות האורכ ביודנ הנ שתי מערכות מידות עצמאיות .שיעורי הנפח נקבעו
לכאורה לפי המידה היודית והטבעית של הביצה וממנה נגזרו מידות מוכמות של הלוג,
האה והאיפה וכו' לפי כמות הביצימ שהנ מכילות; ואילו שיעורי האורכ נקבעו לפי מידות
טבעיות של אברי גופ האדמ )אגודל ,טפח ואמה( ומהנ נגזרו שאר מידות האורכ המוכמות
– המיל והפרה וכו'.
מורת מידות הנפח הועברה ע"י הגאונימ על ידי תרגומנ למשקל המימ אשר הנ מכילות
במשקלימ שהיו מקובלימ בעולמ הערבי )הדינר והדירהמ( ומשקלימ אלו תורגמו ע"י פוקי
אשכנז למשקלימ המקובלימ במקוממ1 .
נקודת ההשקה בינ שתי שיטות המדידה – הנפח והאורכ  -נמצאת בהלכות מקווה,
ששיעורו נמר לנו ע"י חז"ל בשתי צורות :במידות הנפח –  40אה ,ובמידות האורכ –
אמה על אמה ברומ שלוש אמות.
כבר בימי התשב"צ )לפני כ 600-שנה( התגלתה תירה בינ שתי צורות המדידה והתברר
שכאשר מודדימ את שיעור המקווה על פי מידות האורכ מתקבלת כמות גדולה יותר מפי
שניימ מזו המתקבלת על פי מידות הנפח .מאז נחלקו גדולי ישראל נחלקו כיצד להכריע
בתירה זו בדרכימ שונות .הנייונ לקבוע מערכת מידות תואמת למידות הנפח ולמידות
האורכ ,על פי מידות בנות זמננו ,קיבע מחלוקת זו כ"שיטת הגר"ח נאה" )אמה בת " 48מ(
ו"שיטת החזונ-איש" )" 60מ( .הגר"ח נאה תפ לעיקר את מידות הנפח משומ ששיעורנ
נמר לנו בצורה ברורה )במשקל מדויק שלא השתנה במרוצת הדורות ,(2ומהנ גזר וחישב
*

.1

.2

הבהרה :בקירת הפר בחרנו להנגיש את תוכנו של הפר ואת הוגיות הנידונות בו בצורה כללית,
למי שאינו מצוי בהנ ,מבלי להיכנ לפרטימ ולחישובימ מורכבימ .וכדרכמ של דברימ ייתכנו אי-
דיוקימ.
מידות האורכ ,לעומתנ ,לא היו זקוקות לתרגומ משומ שהנ מתייחות לאברי הגופ ,ואעפ"כ בשל
הקושי לקבוע מיהו אדמ בינוני ואת אופנ המדידה ,תרגמ הרמב"מ )הל' "ת ט ,ט( את מידת האגודל
למידת רוחב ז' שעורימ דחוקות ,שהנ אורכ שתי שעורימ מרווחות.
משקל הדרהמ הטורקי שבו השתמש הגר"ח נאה הוא  3.2גרמ ,והגר"ח נאה הניח שהוא לא השתנה
מאז הראשונימ .אולמ היומ ידוע על פי חקר המטבעות ,שהדרהמ המצרי שבו השתמש הרמב"מ היה
קטנ בכ 15%-ומשקלו היה  2.83גרמ ,ובהתאמה יש לתקנ את כל שיעורי הנפח) .על פי חשבונ זה
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את מידות האורכ ,ואילו החזונ-איש ביכר את מידות האורכ על פי מדידת רוחב האגודל,
משומ שראה בהנ את המידות היודיות שנקבעו בתורה ,ועל פיהנ חישב את מידות הנפח.
על פי הגר"ח נאה ,התירה בינ שיטות המדידה נובעת מאובדנ המורת על אופנ מדידת
יחידות האורכ ,ואילו החזו"א )ע"פ הצל"ח( יישב את התירה בככ ששיעורי הנפח התקטנו
במהלכ השנימ.
הנחת היוד של כל הפוקימ שדנו בתירה שבינ שיעורי הנפח לשיעורי האורכ ,היא
שה"אמה" התמית שמוזכרת בתורה ובחז"ל ביח לשיעורימ הלכתיימ היא אמה בת שישה
טפחימ )המכונה "אמה בינונית"( ,וכפי שנפק בשו"ע ,זאת למרות שבכמה מקומות מוזכרת
בחז"ל אמה נופת קטנה יותר ,בת חמישה טפחימ .ומכיוונ שגמ מידות המקווה שנמרו
לנו ע"י חז"ל הנ מידות הלכתיות ,השתמשו הפוקימ בחישוביהמ את שיעור המקווה על
פי אמה בת שישה טפחימ.
בחלקו הראשונ של ה פר מאריכ הרב אלקנה ליאור ומוכיח בהרחבה )על פני  116עמ'(
על מכ כמה ראשונימ )המאירי והראב"נ( שג' אמות גובה המקווה הנ אמות קטנות ,בנות
חמישה טפחימ ,אמה המכונה "אמת זרוע" ,ואינה "האמה" ההלכתית הרגילה 3.כמו כנ מבאר
המחבר בהרחבה ומוכיח שהחלוקה המקובלת של האמה לשישה טפחימ ,כשכל טפח רוחבו
ארבע אצבעות ,קיימת גמ ב"אמת הזרוע" ,וכשמ שהיו אמות שונות בגודלנ ככ חז"ל עשו
שימוש בטפחימ גדולימ וקטנימ ובאצבעות רחבות וצרות )"אגודל בעוביו" ו"אגודל
בזכרותו" .(4את כל זה טורח המחבר לבאר בלשונ הרמב"מ בכל מקורותיו בנושא ומקנתו
שהרמב"מ נוקט כראב"נ וכמאירי .לכנ לא ראו ראשונימ אלו כל תירה בינ שיעורי האורכ
ובינ שיעורי הנפח ,משומ שמבחינה מתמטית הקטנת שיעורי האורכ בכ) 20%-הפער בינ
 5טפחימ ל 6-טפחימ( יוצרת הקטנה של כ 60%-בשיעורי הנפח .רעיונ זה מובא לראשונה
בשמ הראב"נ בפרו של הרב ויי שליט"א' ,מידות ומשקלות של תורה' ,והוא הורחב

.3
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יש לתקנ ולהקטינ בהתאמה גמ את כל שיעורי השטח בכ ,10%-ואת כל שיעורי האורכ הנגזרימ מככ
יש לתקנ ולהקטינ בכ ,5%-ואמ כנ ,גודל האמה הוא " 45.7מ אלא שיש לדונ מהי הגדרתה של אמה
זו :בת חמישה או בת שישה(.
זאת על מכ יוד שכתב הטייפלר בפרו 'שיעורינ של תורה' )ג ,יג( ,שעיקר ההלכה למשה מיני
שנאמרה לגבי שיעור המקווה נאמרה בשיעורי הנפח ) 40אה( ,ומידות האורכ )אמה על אמה ברומ
 3אמות( הננ שיעור מציאותי )של גובה גופ האדמ( ,ולפיככ נקטה הגמרא בהנ אמות הזרוע ,שאורכנ
כרוחב גופ האדמ ,ושליש מגובה כתפיו ,ובאמצעותנ מובר היטב שיעור המקווה .וע"פ הרשב"א
והרד"ק אמה זו מכונה במקרא בתמ "אמה".
המחבר מוכיח מוגיה נופת שבה מוזכר שגופו של אדמ שלוש אמות )בעירובינ מח ע"א ,לגבי
"מקומו של אדמ ארבע אמות"( שאפ שמ לפי המאירי הכוונה לשלוש אמות בנות חמישה טפחימ
המגיעות עד לכתפיו.
ואלו הנ האצבעות המוזכרות בגמרא )פחימ קט ע"א( לגבי שיעור רביעית הנגזר משיעור מקווה
)אצבעיימ על אצבעיימ ברומ  2.7אצבעות( ,וכפי שעולה מדברי הראב"נ.

אמה של קודש  -בירור אורכ האמה הלכתית
בגיליונ זה במאמרו של הרב זלמנ קורנ שליט"א ,אשר הוכיח זאת מתיאור הימ של שלמה
המוזכר בגמרא.
פרו של הרב אלקנה ליאור מהווה פריצת דרכ נופת בהיקפ ובביו רעיונ זה
בוגיות הגמרא השונות ובפירושי הראשונימ .המחבר מלווה את דבריו בתרשימימ
המייעימ להבנת החישובימ ,ואפ ערכ ניוי בטבילה בתא זכוכית שמידותיו אמה על אמה
ב'אמות זרוע' ,להוכחת דברי התופות שכאשר אדמ טובל במימ שגובהמ מגיע לכתפיו )ג'
'אמות זרוע'( מתרוממימ המימ ומכימ את ראשו בדיוק.
עמ זאת ,המחבר מבהיר וחוזר ומזהיר ומייחד לככ מקומ נכבד בופ פרו ,שבכל מקומ
שמקנותיו יוצרות קולא מול ההלכה הפוקה והנהוגה ע"פ השו"ע צריכ תמיד להחמיר
כמורת הפיקה המקובלת בישראל מדורי דורות.
בחלקו השני של ה פר מאריכ המחבר להוכיח את שיטתו ולקבוע את גודל האמה
בצורה מדויקת ומדוקדקת על פי הממצאימ הידועימ לנו בהר הבית )תוכ שימוש במליצת
חז"ל ]יומא ט ע"ב[ " -בירה תוכיח"( .במכת מידות )ב ,א( מורימ לנו חז"ל ששטחו של
הר הבית היה ת"ק על ת"ק אמה .בעבר עלה כבר הרעיונ )על ידי הר"י מרצבכ; ראה מאמר
הרב קורנ בגיליונ זה( להוכיח את אורכ האמה המינימלי מאורכ הכותל הדרומי ולאחר מכנ
הרב שלמה גורנ זצ"ל הוכיח את צדקת שיטת החזו"א על פי המרחק שבינ הכותל המזרחי
של הר הבית לכותל המערבי ,שעל פי המורת שניהמ בנויימ על תוואי חומת הר הבית
המקורית מבית שני והמרחק ביניהמ קרוב יותר לשיעור האמה על פי החזו"א .אלא שלא
ניתנ היה לקבוע בוודאות על פי המרחק בינ הכתלימ מהו שיעור האמה המדויק ,בינ השאר,
משומ שהכותל המזרחי והכותל המערבי אינמ מקבילימ ,וככל שמצפינימ הולכ המרחק
וגדל5.
אולמ הרב אלקנה ליאור מרחיב וטוענ שהנייונ לשרטט ריבוע של ת"ק אמות על פי
אמות חזו"א גורר גלישה של קצות הר הבית ההלכתי )בפינה הדרומ-מערבית ובפינה
הצפונ-מערבית( מהתחומ הטופוגרפי של 'הר המוריה' )שצורתו מעוגלת( ,זאת כאשר
מוכמ על האחרונימ שאי אפשר לקדש ולהויפ על ההר מעבר לגבולותיו הטבעיימ.
.5

הרב זלמנ קורנ הציע לשער את גודל 'אמת המקדש' על פי שני ממצאימ שלשיטתו נמצאו תואמימ
במידותיהמ :א .רוחבו של שער ברקלי )שער תת-קרקעי עתיק שנמצא באזור 'שער המוגרבימ' של
ימינו  -וזאת על פי המשנה )מדות ב ,ג( האומרת שרוחב שערי ההר היו עשר אמות .ב .המרחק בינ
הלע שתחת כיפת הלע ,שעל פי המורת הוא אבנ השתייה ,לקצה הרמה המזרחית שעל פי
ממצאימ ארכיאולגיימ חומתה בנויה על תוואי עתיק של חומת העזרה .למקנת הרב קורנ גודל אמת
הבניינ של הבית הוא " 57.4מ.
וראה גמ מאמרו של הרב עידוא אלבה בגיליונ זה שהציע לרוחב שער ברקלי ולמרחק בינ אבנ השתייה
לחומת העזרה ומקנתו היא שגודל האמה היה " 51.7מ.
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בעז אופנ
מבדיקה במפות טופוגרפיות שערכ ,מתברר שכדי להימנע מגלישה זו ,גודל האמה הוא לכל
היותר " 56מ.
לאחר מכנ ,מוכיח המחבר מהמקורות ,שתוואי חומת הר הבית צריכ לעבור "לרגלי
ההר" ולהקיפ את האזור המוגבה )ה'רמה' הנמצאת כיומ( ,ומנתונימ טופוגרפיימ עולה כי
משומ ככ גודל האמה מוכרח להיות לכל הפחות " 53.5מ.
התאמת טווח זה )" 56–53.5מ( עמ שיעורי האמה הנגזרימ ממידות הנפח שנמר
לנו מהרמב"מ )במשקל רביעית מימ( ,מתאפשרת על פי האמור בחלק הראשונ של הפר
– שאמות המקווה הנ בנות  5טפחימ .זאת משומ שבמשנה )כלימ יז ,י( מבואר ש'אמת
הבניינ' שבה השתמשו בהר הבית הייתה בת  6טפחימ )כלומר ,גדולה ב 20%-מ'אמת
הזרוע'( .הגדלה ביח זהה של האמה המתקבלת מחשבונ משקל רביעית מימ שכתב
הרמב"מ )שעל פי הדרהמ המצרי ,כמבואר לעיל בהערה  ,2היא " 45.7מ( מביאה לשיעור
אמה של " 54.8מ.
למציאת ההתאמה בינ האורכ שהתקבל לבינ הממצאימ בהר הבית ,הרב אלקנה מוצא
ימנימ חזותיימ בחומה המזרחית של ההר המציינימ את קצה ההר המקודש שממנו והלאה
הוא תופת בנייה מאוחרת .בחלקה הצפוני הוא מזהה את התפר הצפוני בחומה כראיה
שעד שמ ודאי הגיעה החומה המזרחית הקדומה ,ואת החפיר שבצפונ-מערב ההר שעובר
כנגד התפר כראיה שהתוואי של הצלע הצפונית המקורית לא חלפ צפונה משמ .בחלקה
הדרומי של החומה המזרחית הוא מזהה נקודה שבה קיימת זווית מזערית ,בת מעלה אחת,
)המכונה בפי וורנ כ"פנייה"( שלדעתו הייתה בעבר הפינה הדרומ-מזרחית של התוואי
המקודש .מדידת המרחק בינ שתי הנקודות הללו )על ידי אנשי מקצוע שהזמינ לשמ ככ(
מגיע ל 268.5-מטר ולאחר הופת עובי החומות הנ לדרומ והנ לצפונ )שבהשערה עובי כל
אחת מהנ היה  5אמות ,ככותלי העזרה לדעת המהרי"ט( המרחק הוא בדיוק  274מטר
וחלוקתו ל 500-הובילה למקנה של גודל אמה בת כ" 54.8-מ.
מכיוונ שעל הכותל המזרחי אינ חולק שעומד על מקומו )כעדותו של רבי אשתורי
הפרחי בפרו כפתור ופרח( ,אורכ אמה זה המבו על הדירהמ מוכיח שהיתה הרחבה של
הורדו גמ למערב .משומ שכאמור המרחק בינ  2צלעות מקבילות של הת"ק כולל עובי
החומות הוא  274מטר ,ואילו המרחק שבינ המזרחי למערבי של היומ בקו כיפת הלע הוא
 292מטר ,על כנ מצדיק הרב אלקנה את טענות חלק מהחוקרימ הוברימ שפרויקט
הרחבת הר הבית שביצע הורדו כלל גמ הרחבה מוימת לצד מערב ,דעה המבות גמ
על אחידות גנונ הבנייה של הכותל הדרומי ,המערבי והצפוני )ומשומ ככ הוא אינו מכוונ
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אמה של קודש  -בירור אורכ האמה הלכתית
על פי רוחות השמימ ככותל המזרחי( ,ונמצא שת"ק האמות שבציר מזרח-מערב מתיימות
6
ממזרח לכותל המערבי.
עדות נופת לשיעור זה מוצא המחבר מרוחב המעבר התת-קרקעי המוביל ממתחמ
הר הבית אל שער וורנ )שב'מנהרת הכותל המערבי'( אשר מעליו ,לקראת הקצה המזרחי
שלו עובר התוואי המערבי המקורי של הת"ק ע"פ המתבאר בפרו .רוחב המחילה הוא
 5.48מטר ,שלפי החשבונ שלמעלה הוא בדיוק  10אמות ,כרוחב שערי הר הבית לפי האמור
במשנה )ראה לעיל הערה  .(5לדעת המחבר ,המחילה נבנתה על ידי הורדו כחלק מפרויקט
הרחבת ההר לכיוונ מערב ,כדי לגשר בינ השער המקורי )שאותו הוא מזהה כשער קיפונו
המוזכר במשנה ]מידות א ,ג[( שניצב על ההר בחומתו המקורית ובינ השער שבחומה
החדשה )שער וורנ( ,ולפיככ המעבר שימר את מידות השער המקוריות.
בחלק השלישי של ה פר מוכיח המחבר שהפער בינ האמה העציבה לבינ הבינונית,
ובינה לבינ השוחקת הוא  1/24באמה ,ממילא אמה בינונית זו )" 54.8מ( כשהיא שוחקת
היא כ" 57-מ וכשהיא עציבה היא כ" 52.5-מ .ועמ זה מדגיש שלמעשה יש להתחשב
כמובנ עמ מידות האורכ שעל פיהנ מקובל ונהוג לפוק בפועל וכנ תמיד ללכת לחומרא.
הפר מלווה בתרשימימ ,מפות ותצלומימ ,הנצרכימ להבנת העניינ.
במהלכ ליבונ הוגיה מהלכ המחבר על החבל הדק תוכ שמירה על איזונ בינ מידת
הענווה ויראת השמימ הנדרשת מול דברי הראשונימ מחד גיא ,ומאידכ גיא הוא בודק
כל דבר מנ היוד מבלי להתמכ על קודמיו .המחבר אפ טורח להבהיר ,הנ בפתיחת הפר
והנ בחתימתו ,שדבריו נאמרימ אכ ורק כדי להעלות את הוגיה על שולחנ חכמימ ,ושאינ
לקבוע הלכה על פי מקנותיו .ולשבחו של המחבר ניתנ לומר שאכנ מדובר ב'מנה הראויה
להתכבד' ,ושאמ נכונות מקנותיו אזי פרו מהווה פריצת דרכ הלכתית הנ בחקר שיעורי
תורה והנ בחקר המקדש.
לתגובות ובירורימ ,ולקבלת תקציר מפורט של הפר ניתנ לפנות למחבר:
elkana2762@gmail.com
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וראה מאמרו של הרב קורנ בגיליונ זה ,המתייח לטענותיהמ של אותמ חוקרימ.
עמ זאת ,המחבר בור שמבחינה מעשית חובה לנהוג קדושה בכל השטחימ שהרחיב הורדו ,ושאינ
זה גורע ממעלת הכותל המערבי ,ומוכיח דעתו ממנהג האמוראימ המוזכר בירושלמי.
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דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
)תגובה לדברי הרב עזריה אריאל בגיליונ לט(
בשולי הדיונ בינ הרב עזריה אריאל שליט"א ובינ הרב עמיחי אליאש שליט"א ,על אודות
1
דברי השל"ה הקדוש בנוגע לכותל המערבי ,ברצוני להעיר כמה הערות:
א.
בעמ'  13כתב הרב אריאל ,על דברי השל"ה שמעולמ לא נפקה הקבלה והידיעה על מקומ
המקדש" :מכיוונ שאינ בידינו מורת אחרת זולת זו שמכ עליה הרדב"ז ,ברור שהיא
המורת שעליה מכ גמ השל"ה" .לעניות דעתי ,הדברימ מתמיהימ ,ודאי המורת
ההלכתית על מתחמ הר הבית ,שעליה מכו הרמב"נ ,הכפתור-ופרח 2,השל"ה ,המהרי"ט
ושאר גדולי ישראל ,ועליה לא פקפק אדמ )מיושבי בית המדרש( מעולמ 3,עליה ודאי נכונ
לומר "שהקבלה והמעשה  -עמודימ גדולימ בהוראה ,ובהמ ראוי לתלות" )כלשונ הרמב"מ,
פ"י מהל' שמיטה ויובל ה"ו ,בנוגע לנושא אחר( .גמ לגבי הכותל המערבי ישנה מורת
יהודית-תורנית ,וכנראה אפ הלכתית )בימי הגאונימ היו מתפללימ בשעריו ,ואכמ"ל(.
כמובנ ,כל זה לא משנה אמ נקבל את הכרעת הרדב"ז או לא.
ב.
השל"ה כותב" :אינ אנחנו יודעימ נגד איזה מקומ הלכ המקדש ,כי מפני החטאימ חרב ,ולא
נשאר רק כותל מערבי" - .ומה עמ הכתלימ האחרימ של מתחמ הר הבית ,הכותל הדרומי
והכותל המזרחי ,שמוזכרימ בכפתור-ופרח )והשל"ה הלא כתב שכל דברי הכפתור-ופרח אמת(?
לענ"ד אפשר להציע שתי אפשרויות:
א .התירוצ הפשוט  -השל"ה הקדוש מדבר על כתלי המקדש )העזרה או ההיכל( ,שמהמ
לא נשאר אלא הכותל המערבי ,ולא על כתלי הר הבית )שמהמ נשארו עוד כתלימ(.
ב .יש להבינ את המשפט בהקשרו" :ואינ פק בעולמ במקומ בית המקדש ובכותל המערבי,
רק אינ אנחנו יודעימ נגד איזה מקומ הלכ המקדש ,כי מפני החטאימ חרב ,ולא נשאר
רק כותל מערבי; ועל כנ משערימ לפי מה שהיה הר הבית ת"ק אמה ,לעשות הרחקה
.1
.2
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ציונ מפר עמוד בלא ציונ הגיליונ מתייח כמובנ לתכתובת בגיליונ לט .דברי השל"ה צוטטו לפי
תיקוני הנוח של הרב אריאל.
וראה להלנ ופ עיפ ט.
חוצ מבעל ה'דמשק אליעזר' )ראה 'מעלינ בקודש' לז ,עמ'  ,108וגיליונ לח ,עמ'  ,(90-91 ,73ומרבי
שמואל ,אב"ד פרעמישלא ,הנמענ של אגרת השל"ה ,והשל"ה ענה לו בחריפות" :מכאנ ולבא לא ישמע
על פיכ ,פה קדוש ,לדבר כנ ...כי מעולמ לא היה פק במקומ בית המקדש" וכו'.
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לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה" .כלומר ,לא נשאר דבר שאפשר לשער בעזרתו את
מקומ המקדש והר הבית )על פי חשבונ ת"ק אמה( ,מלבד הכותל המערבי 4.וכוונת
השל"ה לעניינ ירושלימ )של ימיו( ,הנמצאת ממערב לכותל המערבי ,שלגביה אינ
אפשרות "לשער" ת"ק אמה מהכותל המזרחי ,5וגמ קשה מאוד ,עד בלתי אפשרי ,למדוד
מהכותל הדרומי; ואינ דרכ אלא לשער מהכותל המערבי )על פי חשבונ "מיעוטו מנ
המערב" ,וכפי שביאר הרב אליאש בעמ'  .(25פירוש זה אפשרי כמובנ רק אמ בר
שהכותל המערבי אינו כותל ההר ,שכנ אמ הוא כותל ההר כלל לא צריכ "לשער".
אמ כנ שתי האפשרויות מהוות חיזוק לטענתו של הרב אליאש ,שהשל"ה בר שהכותל
המערבי הוא כותל העזרה.
ג.
גמ לעיל מיניה כתב השל"ה" :אע"פ שהיתה ירושלימ הולכת מממלכה לממלכה ,מ"מ לא נפקה
הקבלה והידיעה .על כנ גזר השי"ת על כותל מערבי שלא תחרב ,ויהא רישומו ניכר .ונופ על
זה הראיה ,הר הבית וימניו" .ושוב ,השאלה מה עמ שאר הכתלימ? אפשר לומר שלגביהמ אינ
לנו מורת ,ויש צורכ ב"היקש חיפושי" כדי להתיר להתקרב עליהמ ,בניגוד לכותל המערבי .עוד
אפשר לומר ,שלגבי שאר הכתלימ ,אינ לנו הבטחה ,וייתכנ שיחרבו ביומ מנ הימימ6.
אכ ,אמ נניח שלדעת השל"ה הכותל המערבי הוא כותל העזרה )או כותל ההיכל( ,ושאר
הכתלימ המ חומות הר הבית ,קושיא מעיקרא ליתא – כותל זה הוא השריד היחיד של המקדש
עצמו.
גמ לשונ השל"ה מתבארת היטב" :אע"פ שהייתה ירושלימ הולכת מממלכה לממלכה ,מ"מ
לא נפקה הקבלה והידיעה .על כנ גזר השי"ת על כותל מערבי שלא תחרב ,ויהא רישומו ניכר.
ונופ על זה הראיה ,הר הבית וימניו – "...הכותל המערבי איננו אחד מימני הר הבית ,אלא
 הימנ למקדש!אגב ,הרב אליאש )בעמ'  19ופ פקה א; וכנ בגיליונ לב ,עמ'  ,185ובגיליונ לז ,עמ' (91
העיר שמשפט זה מהווה ייעתא לטענתו ,שכנ השל"ה מביר שהקב"ה גזר על הכותל המערבי
שלא יחרב ושיהא רישומו ניכר ,כדי לשמור על המורת; אכ אמ אבנ השתייה היא הצכרה -
איזה צורכ יש בכותל המערבי על מנת לשמר את המורת על מקומ המקדש? הרב אריאל
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פירוש זה הציע הרב אליאש בשיחתי עמו ,אכ גמ הוא הכימ שהפירוש הראשונ פשוט ונכונ יותר.
מפני שלא רואימ את הכותל המזרחי ממערב להר הבית ,לבד במקומות גבוהימ שאינמ מול 'הרמה';
וראה להלנ עיפ י.
כמו שאכנ קרה )ראה דברי הרב זלמנ קורנ שליט"א ב'מעלינ בקודש' לח ,אלול ה'תשע"ט ,עמ' ,36
ובחוברת 'זה כותלנו' ,ירושלימ תשע"ה ,ובפרט עמ'  25והערה  ,(11אמ כי צ"ע אמ השל"ה הקד' ידע
זאת )וראה שמ עמ'  26הערה .(13
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)גיליונ לח ,עמ'  (69תמה על הוכחה זו ,שכנ השל"ה מזכיר שיש עוד ימנימ ומורות לזיהוי
'המקומ'..." :הר הבית וימניו ,וכל ההרימ :הר המשחה וכיו"ב ,ועמק יהושפט ונחל קדרונ ,ומי
השילוח ,הכל מומנ וברור לעיניימ .והרבה עניינימ כיוצא בזה" וכו' )ע"ש( .אכ אמ אכנ בר
השל"ה שהכותל המערבי הוא כותל המקדש ,אזי מבואר שזהו הימנ היחיד למקדש ,ושאר
7
הימנימ המ להר הבית בכלל.

ד.
שני הרבנימ הנ"ל )בעמ'  (29 ,25תמהו כיצד יתכנ לומר שהשל"ה בר שהכותל הוא כותל
העזרה ,הרי הוא עצמו אימצ את דברי הכפתור-ופרח ,והכפתור-ופרח כותב שהר הבית מוקפ
כתלימ ממזרח ,מדרומ וממערב.
לענ"ד קושיא מעיקרא ליתא .הכפתור-ופרח כותב על הכותל המערבי רק "וכנ ניכר שער
הקיפונו למערב" ,ובימי השל"ה לא ראו שער בכותל המערבי .בעיני המתכל מכיוונ ירושלימ,
נשאר מהכותל רק חלק קטנ" ,מ' או נ' אמה" לפי עדות ר' משה באולה ,וכדברי רבנו עובדיה
מברטנורה..." :הכותל המערבי אשר הוא עדיינ קיימ ,רצוני לומר חלק ממנו ,"...ומשמע שהניח
ששאר הכותל חרב! מאחר ובכותל זה אינ זכר לשער כלשהו ,מנינ להשל"ה להעלות על הדעת
שהכותל הזה הוא חלק מכותל ארוכ שבו עצמו נמצא שער קיפונו?
יש להויפ עוד ,שעצמ הפק של הרדב"ז האמ שוק אל-קטאנינ נמצא בתוכ הר הבית,
והפק של השל"ה על המרחצ )שוודאי נמצא מחוצ למתחמ הר הבית ,כנראה בשוק אל-
קטאנינ ,(8מורימ שהמ לא ידעו שהר הבית הוא "כמינ חצר גדולה" 9מוקפת חומות ,ובתוכה
רק מבנימ מעטימ ,וודאי לא רחובות ושווקימ .לכנ ,מבחינת השל"ה אינ כל קושי בככ שהכותל
המערבי והרחובות שממערב לו המ בתוכ הר הבית )שבמערבו 'שער הקיפונו'( ,בדיוק כמו
שוק אל-קטאנינ )לפחות בחלקו(.

ה.
הרב אריאל טוענ שאינ להתפלא על ככ שלא הוזכרה הצכרה )או ה'קובה' שעליו( בדברי השל"ה,
כי "מי שעבורו ועבור בני דורו הוא עניינ מובנ מאליו ו/או חר חשיבות מעשית  -לא בהכרח
יטרח להזכיר אותו" )עמ'  – .(27אינני מבינ את טענתו ,הרי השואל פקפק בעצמ המגורימ
.7

.8
.9

כל זה לפי פרשנותו של הרב אריאל ,ש"הרבה עניינימ כיו"ב" הכוונה לעוד מורות בנוגע להר הבית;
אכ פשטות כוונת השל"ה שמערכת ההרימ :הר המשחה ,עמק יהושפט ,נחל קדרונ ,מעיינ השילוח
וכו' ,כוללת עוד הרימ ונקודות לגביהנ יש מורת )כפי שהובא למשל בכפתור-ופרח( ,דבר המב
את נאמנות כל פרט מפרטי המערכת ,וכפי שהביר הרב אליאש )בעמ'  ,20ובעוד מקומות .וראה
להלנ עיפ י( .אמ נפרש ככ ,אינ כל מקומ לתמיהת הרב אריאל.
להשערת כבוד הרב זלמנ קורנ שליט"א )בגיליונ ל ,עמ'  (50מדובר בחממ א-שיפא ,הנמצא בשוק
אל-קאטנינ.
כתיאור רבי ישראל מפירושא ז"ל )אגרות ארצ ישראל ,עמ' .(172
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בירושלימ ,ולא ידע משומ מורת ,וא"כ אינ זה עניינ "מובנ מאליו"; ומאידכ ,לדברי הרב אריאל
עצמו )בעמ'  (28 ,13השל"ה הזכיר את רבי יחיאל מפריז כדי לומר שאנו יכולימ למצוא את
מקומ המזבח ,והיינו – לדברי הרב אריאל – על פי הצכרה בלבד ,ע"ש ,וא"כ מדוע אזכור זה
הוא "חר חשיבות מעשית"? ובפרט שהשל"ה מציינ כמה וכמה נקודות ציונ שחשיבותנ
המעשית פחותה הרבה יותר" :הר הבית וימניו ,וכל ההרימ :הר המשחה וכיו"ב ,ועמק יהושפט
ונחל קדרונ ומי השילוח" .לענ"ד ביר הרבה יותר להניח שהשל"ה חילק בינ מורות וימנימ
"גלויימ להאומות והמבדיל לאומה הישראלית" ,ובינ 'מורת הכיפה' ,שבר שמקורה נוכרי
בלבד) 10או לחילופינ שחילק בינ מורת על אזור לבינ מורת על נקודה ,כדלהלנ עיפ ט(.

ו.
כמו כנ ,גמ השערת הרב אריאל )בעמ'  (14שאולי השל"ה פקפק רק במורת לגבי אבנ השתייה
או לגבי מיקומה המדויק )יעויינ בופ עמ'  ,(28איננה הולמת את השערתו שניתנ למצוא את
מקומ המזבח באמצעות המורת על כיפת הלע )אא"כ בר שכתלי הכיפה המ על הכתלימ
העתיקימ ,כדברי הרדב"ז ,והניח שעל פי זה בר ר"י מפריז לבנות את המזבח ,דבר שלכאורה
נראה רחוק ,ועכ"פ אינ לו זכר בדברי השל"ה ,ואינ לו קשר למורות עתיקות ,וכו'(.
ז.
השל"ה כתב" :וכל שכתוב בפר כפתור-ופרח פרק ששי ,בזכרונ עיר הא-להימ ירושלימ והר
הבית ובית המקדש ,ע"ש ,הכל אמת ,וכנ נראה עמ כולמ .לכנ ]אולי צ"ל :וכנ )ראה עמ' ,22-23
 [(28מ"ש בפרק הנ"ל ,דפ כב ,שר"ח מפריז אמר לבוא לירושלימ ,ושיקריב קרבנות בזמנ הזה
וכו' ,הנה אמת דיבר ,לפי הדינ המבואר בתלמוד :שמעתי שמקריבימ אע"פ שאינ היכל וכו'".
ותמה הרב אריאל )בעמ'  ,(28וכי צריכ לחדש לשואל שקדושת המקומ קיימת? הרי ברור
שמי שתוקפ את עצמ המגורימ בירושלימ מחשש לביאת מקדש בטומאה  -ובר שקדושת
המקדש קיימת! לכנ טענ )בעמ'  (13שכוונת השל"ה להביר שהמורת על המקומ מאפשרת
לזהות את מקומ המזבח.

לענ"ד קשה למוכ על הנחות כעינ אלו .יתכנ שבמכתב קודמ השואל פקפק בדברי
הכפתור-ופרח בכלל ,וכחלק מגיחוכו תמה על פרט זה ,והשל"ה בא לענות לו .אולי מדובר
בוויכוח ארוכ ,השל"ה מנה לשכנעו לעלות לירושלימ ,והוא טוענ כלפיו שיש שמ חשש
 .10וכבר כתב הרב יצחק שטרנ שליט"א )בפרו 'עת לחננה' ,תשע"ג ,ופ עמ'  (272ש"המורת היהודית
נשענת על המורת הערבית" ע"ש .לעומת המורת על הר הזיתימ כדוגמה ,שמחמתה היו במהלכ
הדורות כמה וכמה מנהגימ ייחודיימ לעמ ישראל בהר זה ואכמ"ל .כמו כנ ,בכפתור-ופרח מובאת
מורת יהודית על מקומ שריפת הפרה )"עוד היומ מקובל המקומ ההוא" " -כמטחווי קשת" מקבר
חולדה( .אלו מורות יהודיות עצמאיות ,שבמקביל להנ ישננ גמ מורות נוכריות; לעומת המורת
אודות כיפת הלע ,שמתבר שמקורה במולמימ) .כיו"ב מצאנו בעניינ אחר שאמרו חז"ל" :כל
שתעלה בידכ מאבותיכ" וכו'  -להוציא מורות נוכריות(.
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איור ,ומאידכ ,אי אפשר להקריב קרבנות .אפשר להעלות השערות ,אכ קשה מאד 'לבנות'
עליהנ ועל כיו"ב] .אמ בנוגע להשמטת אזכור כיפת הלע הרב אריאל כותב" :מוטב ללמד
את לשוננו לומר 'אינני יודע' מאשר לטעונ בבִטחה לפשר השתיקה" )עמ'  ,(27ק"ו וחומרא
שאינ ללמוד מקושייה כעינ זו )מה הצורכ לחדש לשואל שקדושת המקדש קיימת?( בכדי
להעמי בדבריו קושייה נופת על האפשרות להקריב קרבנות )דהיינו הפק במקומ
המזבח( ,קושייה שהשל"ה כלל איננו משיב עליה ואיננו רומז לה ,ושעלתה לראשונה מאות
שנימ אחרי פטירת השל"ה[.
ח.
אכ גמ אמ נקבל את פרשנות הרב אריאל )ואת הגרה "לכנ"( ,כלומר ,שלדעת השל"ה ניתנ
למצוא את מקומ המזבח )הנחה מחודשת ורחוקה לענ"ד וכנ"ל( ,עדיינ אפשר שכוונתו לומר
שאמ ידוע המקומ באופנ כללי ,אפשר לחפש אמ נותרו שרידי החומות של ההיכל והעזרות,
ניתנ לנות לרחרח את הקרקע ולמצוא ריח קטורת וריח אברימ )זבחימ ב ע"א( ,אכ אמ פק
באיזה הר מדובר  -אינ בי לחפש )ואפשר ששרידי החומות שימצאו המ של מבנימ אחרימ,
ושרידי ריחות הקטורת והאיברימ המ מפולחנ עבודה זרה(.
ט.
בדבריו )עמ'  ;19-20וכנ בגיליונ לב ,עמ'  ,185-186ובגיליונ לז ,עמ'  (94-95נדרש הרב אליאש
לשאלה מדוע השל"ה מכ על מורות ה"גלויימ לאומות" ,ולא מכ )לדבריו( על המורת
אודות כיפת הלע ,והשיב עליה בשתי דרכימ ,ע"ש )וראה גמ לעיל ופ אות  .(0לענ"ד יש
להציע דרכ נופת :התמכות על נכרימ בנוגע לזיהוי מקומות כלליימ ,הר פלוני ,אזור פלוני
וכיו"ב  -אפשרית ,אכ התמכות על נכרימ לזיהוי נקודה מוימת )כדוגמת לע פלוני ,מיקומ
קבר ,עצ מוימ וכד'(  -איננה קבילה; ק"ו בנוגע למבנה הר הבית ,החיל ,העזרות וההיכל ,שלא
צפוי שהנוכרימ יהיו בקיאימ בפרטי המבנה ומיקומו; ובפרט שהמקומ עבר חורבנ ונחרש.
יוע לרעיונ זה שמעתי מהרב אליאש עצמו )כיוע לדברימ שכתבתי בעיפ א לעיל( ,מככ
שהכפתור-ופרח חיפש "היקש חיפושי" לככ שכתלי מתחמ הר הבית אינמ כותלי העזרה )או
עזרת נשימ( ,אכ לא נזקק ל"היקש חיפושי" לקבוע שזהו הר המוריה ,ושירושלימ היא ירושלימ,
ושארצ ישראל היא ארצ ישראל )אע"פ שבנוגע לגבולותיה וכד' נותרו פיקות(.
]הרב אריאל )בגיליונ לח ,עמ'  ;69ועוד( טוענ שבדברי השל"ה" :אע"פ שהייתה ירושלימ
הולכת מממלכה לממלכה לא נפקה הקבלה והידיעה" ,המ תשובה לטענות נפוצות כנגד הזיהוי
של כיפת הלע כמקומ המקדש ,והקושי להעביר מורת בזמנ החורבנ 11.אכ דומני שהחילוק

 .11כגונ דברי הרב אליאש )בגיליונ לז ,עמ' " :(95אחת אנו יודעימ – ש'המקומ' עבר הר ,חורבנ
ושינויימ; ולכנ הטוענ שאחר מאות שנימ של חורבנ ,שבחלקנ לא דרכה רגל יהודי בהר ואולי גמ
בירושלימ כולה ,עדיינ ידעו את בדיוק את מקומ אבנ השתיה  -עליו להביא ראיה".
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שהזכרתי ,בינ העברת מורת על הר המוריה בכללותו ובינ מורת על לע מוימ ,אמ כי ענק
ובולט ,ושאולי אפ ניתנ להבחינ בו מהר הזיתימ )אמ הוא לא היה מכוה באשפה( ,איננו
מאפשר להשתמש בדברי השל"ה כמקור למורת זו[.
הרב אליאש )בעמ'  (25מתקשה כיצד ניתנ לשער "לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות
אמה" )כדברי השל"ה( ,הרי באזורימ שבהמ הכותל המערבי מותר לא רואימ כלל את הכותל
המזרחי! לענ"ד מגגות הבתימ המרוחקימ )שהמ גבוהימ יותר מהבתימ הצמודימ לכותל
המערבי( ניתנ לראות בנקל שהמ רחוקימ הרבה )יותר מת"ק אמה( מהכותל המזרחי .למשל,
מגג ישיבת ה'אדרא' ניתנ לראות את הר הבית ,כולל הכותל המזרחי ,על אפ שהכותל המערבי
מותר ע"י מבנה ה'מחכמה' שממזרח לו )ומגג האדרא ניתנ לראות את הכותל המערבי רק
מדרומ ,כלומר מצד ימינ של המתכל לכיוונ הר הבית( .מעולמ לא התגוררתי בעיר העתיקה,
אכ נדמה לי שמהרבה גגות ניתנ לראות את המרחק הרב מהכותל המזרחי ,גמ אמ לא רואימ
מהמ את הכותל המערבי.

דברימ דומימ כתב הרב אברהמ ישראל ילבצקי שליט"א )'נכונ יהיה הר בית ה'' ,באתר ישיבת מרכז
הרב ,ה'תשע"ח ,עמ' " :(8רבות בשנימ בתקופות שונות ,לצערנו הגדול ,לא היו יהודימ בירושלימ
כלל ,מחמת שגורשו ולא הורשו להתיישב בה ...עצמ האפשרות שמדובר במורת המורה מדור
לדור על קודש הקדשימ קלושה ביותר".
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)תשובה לתגובה(
אגרת השל"ה איננה תשובה הלכתית מדוקדקת ,גמ נוחה השתבש ,ואולי המשכ הדיונ כבר
בבחינת "אי דייקיננ כולי האי לא תניננ" .בקצרה :אנכי על משמרתי אעמודה ,שלשונ השל"ה
על העברת המורת בישראל ובאומות העולמ שוללת אפשרות שפקפק במורת הכיפה.
גמ לשונו שהעמידה מול הכותל המערבי מבטלת כל פק מוכיחה שלדעתו זהו כותל הר
הבית .גמ בדברי הכו"פ שהשל"ה מקבל איני רואה דרכ להביר כדברי הכותב .מ"מ נקודה
שהתחדשה לי בעקבות תגובה זו ,ואביא את דברי השל"ה בתופת ביאור:
ואין ספק בעולם במקום בית המקדש ובכותל מערבי ]שהוא המבדיל בין הר הבית
לירושלים ובעזרתו נדע היכן מותר ללכת[ ,רק אין אנחנו יודעים נגד איזה מקום הלך
המקדש ,כי מפני חטאים חרב ולא נשאר רק כותל מערבי ]אין כוונתו שזהו השריד
היחיד מהמקדש ,אלא שהכותל המערבי הוא השריד החשוב ביותר להבדלה בין ההר לעיר
המגורים ,ורק מקצתו שרד ,כלשונו לעיל" :ויהא רשומו ניכר" ,ושמא צ"ל "ולא נשאר
רק מקצת כותל מערבי" ,ואז דבריו ברורים יותר[ .ועל כן משערים ]מדרום לצפון ,ולא
ממזרח למערב כפי שביארתי במאמרי[ לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות אמה,

לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה.
ובבואי הנה הגידו לי החכמים שיש ספק ספיקה במרחץ מהמרחצאות שיש
בירושלים ,כי יש לחשש אולי ואולי לשם הגיע התפשטות המקדש ]במקביל
לדברי 'דרך הקודש' קדושה שלישית סי' ב ,בנדמ"ח עמ' עו ,על המרחץ שבשוק מוכרי
הכותנה "שאם היה חוט מתוח מכותל מערבי שלא זזה משם שכינה מקרן דרומית שלה
עד הצפון במדה שאדם מודד ת"ק אמה נכנס בתוכו מקום מסילה זאת"[ .תכף ומיד

נתעוררתי ואמרתי אנחנו באנו לירושלים להתקדש ,א"כ אנחנו מחויבים לעשות
הרחקה והרחקה דהרחקה ,אפילו באלף ספיקות .ולכן אסרתי המרחץ הזה,
והסכימו עמי גדולים החכמים יצ"ו.
וכשאנחנו הולכים ומתפללים נגד כותל מערבי ומשתחוים לה' יתברך ורואים
כותל מערבי בזה המקום אשר אנחנו עומדים ומשתחוים ,אין ספק ולא ספק
ספיקא אפילו אלף אלפים מהספיקות] .שהרי הכותל הוא גבול הר הבית ,ומה מקום
להסתפק עוד כאשר אנו עומדים מולו?[
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הרב עזריה אריאל
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גיליון א – סיוון תשנ"ט

גיליון כא – אדר ב' תשע"א

גיליון ב – סיוון תש"ס

גיליון כב – אלול תשע"א

גיליון ג – סיוון תשס"א

גיליון כג – אדר תשע"ב

גיליון ד – כסלו תשס"ב

גיליון כד – אלול תשע"ב

גיליון ה – אב תשס"ב

גיליון כה – אדר תשע"ג

גיליון ו – שבט תשס"ג

גיליון כו – אלול תשע"ג

גיליון ז – אב תשס"ג

גיליון כז – אדר ב' תשע"ד

גיליון ח – אדר תשס"ד

גיליון כח – אלול תשע"ד

גיליון ט – חשון תשס"ה

גיליון כט – אדר תשע"ה

גיליון י – תמוז תשס"ה

גיליון ל – אלול תשע"ה

גיליון יא – אדר תשס"ו

גיליון לא – אדר ב' תשע"ו

גיליון יב – אלול תשס"ו

גיליון לב – אלול תשע"ו

גיליון יג – אדר תשס"ז

גיליון לג – אדר תשע"ז

גיליון יד – אלול תשס"ז

גיליון לד – אלול תשע"ז

גיליון טו – אדר ב' תשס"ח

גיליון לה – אדר תשע"ח

גיליון טז – אלול תשס"ח

גיליון לו – אלול תשע"ח

גיליון יז – אדר תשס"ט

גיליון לז – אדר ב' תשע"ט

גיליון יח – אלול תשס"ט

גיליון לח – אלול תשע"ט

גיליון יט – אדר תש"ע

גיליון לט – אדר תש"ף

גיליון כ – אלול תש"ע

גיליון מ – אלול תש"ף

רשימת המאמרימ לפי שמות מחבריהמ
אברהם ,הרב מיכאל
למשמעותו של הציווי בקודשים  -בעניין 'בעינן ׁ ָשנָ ה עליו הכתוב לעכב'

יד

זיכרון להולכים  -דברים לזכרו של שמעון יוליס ז"ל

לא

'זאת חוקת התורה'  -הלכות פרה אדומה הלכה למעשה

לג

אברכי כולל בית הבחירה
אברמוביץ' ,הרב פינחס
אדלר ,יונתן
תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה
תגובה למכתבו של הרב זלמן קורן

ד
ד

המנחות ומשמעותן
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
לטעמי דיני החטאת והאשם
החטאת והאשם  -חלק ב'

ב
ג
ז
ח

מסעות השכינה והסנהדרין

כו

גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל

כח

אודס ,הרב משה

אוחיון ,אברהם

אוחנה ,הרב שלום
י

הסולת למנחות

"ונשלמה פרים"  -המחויב קרבן בזמן הזה
דברים לזכרו של ידידנו ר' יצחק גיזפאן ז"ל

כו
לז

אופן ,בעז
כ

שלטי הגיבורים

מסכת זבחים עם 'שערי היכל'

כא

ספר 'איזהו מקומן' על מסכת מנחות

כב

עת לחננה
מנחה וזבח
]קובץ[ תורת הקרבנות

כו
כו
כז

דין פתיחת דלתות היכל
שלטי הגיבורים  -הוצאה חדשה

א
ב

ערכה של מחצית השקל

כז

אימס ,יצחק

אישון ,הרב שלמה
אלבה ,הרב עידוא
גוי אינו מטמא באוהל )תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט(
נספח :הערה בעניין המבנה שעל מערת המכפלה

ל
ל

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
יד,כז,כח(
הערות נוספות על תשובת הרדב"ז
עלייה להר הבית בנעלי גומי )גדרי מנעל וסנדל לעניין חליצה ,יום הכיפורים והר הבית(
כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית
פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו
לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית
מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה
מסורת הכיפה וחומות מתחם הר הבית

לא
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לב
לב
לג
לה
לו
לז
לח
לט
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תוספת ביאור ללתשובת הרדב"ז בעניין הכניסה לעליות )המשך הדברים מגיליון לא,
לאור המתחדש במאמר לעיל(
שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית

לט
מ

אלבום ,הרב שמשון
מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו

ג

אלבז ,הרב יוסף

לשון של זהורית  -אחת או שתיים?
חובת אדם בקרבנות אשתו
שמן המשחה  -מצוותו לדורות

לב
לג
לה

אלדד ,הרב גד
והשתחוו לה' בהר הקודש  -למקומה של ההשתחוויה במקדש

ה

אליאש ,עמיחי

יז
יז
יט
כ
כד
כה
כה
כט

תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל
תשובה שנייה
אבנים שלמות לבניית המזבח
תגובה למאמר "פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים"
חידושי הגר"א על המשניות עם פירוש אור אליהו
מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם
"מעשה אורג"  -ללא תפירה
שיבת ציון  -הלכות טהרת אבות )דיני טומאת שרץ ונבלה(
קביעת מסורת על פי תשובת הרדב"ז לאור קשייה )השגה על מאמרו של הרב זלמן קורן
לא
בגיליון ל(
לה
הכפתור-ופרח לא זיהה את הצכרה כאבן השתייה )תגובה(
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
איסור עלייה להר הבית בימינו )תשובה לתגובה(
לט
דעת השל"ה הקדוש העניין מקום המקדש )תגובה לגברי הרב עזריה אריאל(
אליהו ,הרב מרדכי
מי יבנה את בית המקדש השלישי  -תשובה

ב

אליצור ,הרב איתי
פיתוחי חותם

טז

תוקעין אף על פי שאין בית
האמנם "הכל בכתב"?
צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח

יח
כא
כג

אמדדי ,אליהו
התפוח

א

אמתי ,הרב יצחק
כיסוי ראש במקדש

יח

כתיבת ישרון במקרא ובאבני החושן

יט

אמיתי ,הרב איתיאל
אנגל ,הרב פינחס
הקדש בזמן הזה

ב

אפשטיין ,הרב יעקב

במה גדולה ודיניה
קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית
כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש

כג
כו
כז

הערת המערכת

טו

סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים

כה

אריאל ,חנן
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"מעשה אורג"  -ללא תפירה

כה

תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית

כא

אריאל ,הרב יעקב
אריאל ,הרב ישראל
מנורת המקדש  -עמידתה בהיכל וסדר הטבתה
שולחן לחם הפנים
מקדש  -לא בשמים!
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה
בגדי שרד  -לכוהנים וללויים
האפוד  -סינר או מעיל?
נספח מאויר למאמר :האפוד סינר או מעיל?
תרומת נוכרים למקדש וכליו

שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות
אריגה ותפירה במחט בבגדי כהונה
תפירת בגדי כהונה  -תגובה לתגובה
האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?
העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'
תשובת הרדב"ז  -תדריך הלכתי לעולה להר הבית )השגות על מאמרו של הרב זלמן קורן
בגיליון ל(
אבן השתייה ב'כיפת הסלע'  -תוקפה של מסורת )שיטת ה'כפתור ופרח'  -ושיטת ראשונים
ואחרונים(
אבן השתייה ב'כיפת הסלע'  -תוקפה של מסורת )תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש(

א
ב
ג
ד
ה
ו
ו
ט

יב
כה
כה
כו
כז
לא
לו
לז

אריאל ,הרב עזריה
כלי זכוכית  -בירור פרטי הגזירה על טומאת כלי זכוכית

י

יב
יד
טו
טז
יז
יז
יח
יט
כא
כח
כח
כט
ל
לא
לג
לד
לה
לה
לו

בועל נידה
המשכב והמושב  -אחד הוא  -תגובה למאמרו של שמעוני גרטי
חרב הרי הוא כחלל
תשובה להשגות
חרב הרי הוא כחלל )חלק שני(
תגובה לתגובה
הבא ראשו ורובו במים שאובים
טבילה לפני הזאה בטהרת טמא מת
מקור מקומו טמא
אבני החושן  -גלויות או מוסתרות?
מידות החיל
טומאת מת גוי
עיקר ההלכה  -גוי מטמא באוהל )תגובה לתגובה(
טבילת בגדים עבור נשיאת כד שמן למנורת המקדש
צבע הפרה האדומה
זהירות מטומאה בבוצר ענבים לנסכים )"בוצר לגת"(
שיטת הכפתור-ופרח בזיהוי מקום המקדש
יחס הכפתור-פרח למסורת זיהוי הצכרה כאבן השתייה )תשובה לתגובה(
כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם
שיטת הכפתור ופרח בזיהוי מקום המקדש )המשך לבירור הדברים בגיליון לה ותשובה
להשגות(
תוקף המסורת של מקום המקדש  -להלכה ולמעשה )תגובה למאמרו של הרב עמיחי אליאש
בגיליון לז(
דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש )תגובה לדברי הרב עמיחי אליאש
בגיליונות לב ,לז ,לח(
דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש )תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש(

לט
לט

לחם פנים לפני תמיד

לב

לז
לח

בארי ,הרב ישראל הלוי
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בורשטין ,אברהם
הנגינה במקדש

כט

סדר המערכה במקדש ובתפילה

יט

בן פזי ,הרב יצחק
בן שלמה ,הרב הלל
סיתות אבני המזבח

י

חקיקת האותיות בציץ
ציץ כהלכתו :תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ
אבנים שלמות הן אבנים חלקות
גובה הבית הראשון
אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל
שינוי מידות המזבח
עלייה לרגל  -ברכב!
פרה אדומה בהר הבית
טהרת נשים לכניסה להר הבית
חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית
ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית
כניסה למחילות הר הבית בטומאה

טז
יז
יח
יט
כ
כא
כד
כה
כו
כז
כח
כט

קרבן אשם תלוי וחומרתו המיוחדת

טז

תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים
טהרתו של פך השמן
דיחוי בקרבנות ודיחוי במצוות
פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשון
חלוקת הלויים למשוררים ושוערים
הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה
ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה
דיר ,סוכה ,בית  -דימויי המקדש בחז"ל ומשמעויותיהם

יז
יח
יט
כב
כה
כו
לא
לד

בנר ,הרב אוריאל

בק ,הרב אהרן
איזהו מקומן של זבחים?

ז

ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  -מנין?

יא

בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש

לג

תקיעת שופר בראש השנה במקדש

לד

קרבן חטאת וטומאת החטא

כג

בר אילן ,הרב נפתלי
ברונר ,הרב בניהו
ברונשטיין ,יוסף
ברלין ,דניאל
עירוב חצרות בחצרות בית ה'

א

תרומת הדשן

א

קדושת אדם בפרשת ערכין  -תגובה

ח

ברנדר ,דב
ברקוביץ ,הרב מאיר

סמיכת קטן
ריצוי ציץ ביום הכיפורי ,וע"י כוהן משוח מלחמה
אכילת בשר קרבן שטרם הוקרבו אמוריו

יא
לא
לד

אכן 'בשמים היא'  -בהלכות מקדש וקודשיו

טז

גוטל ,הרב נריה
גולדברג ,הרב זלמן נחמיה
במצוות בניין בית המקדש
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האוכל חלב בזמן הזה
הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים
בדין חטאת ואשם תלוי

ב
ז
כ

גולן ,רע
מצוות בניין בית המקדש

יב

שיטת מו"ר הר"א ליכטנשטיין בטבול יום

ט

פרה אדומה בזמן הזה
בעניין צמחיית הכותל המערבי
בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית

ז
ח
ט

גורדין ,הרב עמיחי
גורן ,הרב שלמה

גינזבורג ,גדליה
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"

 -דיון בערכים מנוגדים

א

שלטי הגיבורים  -הוצאה חדשה
אחיו הכהנים
ניצוצות בודדים על ידיד נפשי ר' יצחק אימס ורעייתו ,הי"ד

ב
ג
כא

מעט מזיכרונותיי על חנן פורת ז"ל

כג

שריפת הפרה  -באש חדשה!

כו

הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים

כז

בעניין עורות קודשים
דין מקום בטומאה ובטהרה
שחיטה בקודשים
האנשה בסדר טהרות
הקדשת חד-איבר
שפת אמת על הש"ס

ד
ה
ו
ח
י
י

גמליאל ,אסף
גרטי ,שמעוני

משכב ומושב
תשובה לתגובה
פסח לשם חולין
פרים בני שתיים
פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים
בית קיבול העשוי להתמלאות
ייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרה
כנף העוז
הצתת אליתא
נגינה והכאה בחליל
מחשבה ודיבור בקודשים

יג
יד
יד
טז
יט
כ
כב
כד
כה
כו
כח

עיקרו של מזבח

כה

שריפת הפרה  -באש חדשה!
דין ביקור בתמיד ובפסח
צורת חומת החיל הצפונית והדרומית
שיעור האכילה מפסח הבא בטומאה
ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה )המשך למאמרו של הרב אוריאל בנר בגיליון לא(
השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה
מפתח לפסקי ההלכה שבסידורי ובמחזורי המקדש
"דרך רחוקה"  -הגדרתה ויישומה בזמננו
השתתפות טמאי-שרץ ומחוסרי-כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה

כו
כח
כט
לא
לב
לג
לד
לה
לה

דביר ,הרב הראל
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'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקרבן פסח )תוספת הבהרה למאמרים בנושא
בגליונות לג ו-לה(
טבילת ידיים לקרבן פסח
מניעת הערל ובני ביתו מקורבן פסח – הגדרות ודינים
תוקף איסור הבמות בימינו

לו
לז
לט
מ

קדושת ירושלים וארץ ישראל

יב

מעילה בקודשים פסולים
מעילה דרבנן :גזירה ,הרחבה או חיוב ממון?

לג
לח

דנציגר ,אורי
דרור ,הרב צבי יהודה
דרך ,יובל
הכנסת חולין לעזרה

ח

ניסוך המים  -ממי מעיין דווקא?

טז

חוברת 'דרישת המקדש'
פסול גרוטאות והכשר מנורה חלולה לשיטת הרמב"ם
כניסת ישראלים אל בין האולם ולמזבח בחג הסוכות לצורך הקפת המזבח

לב
לח
מ

תגובה למאמרו של חובב יחיאלי 'הפיס'

יא

עיקרו של מזבח

כג

דרך ,מאיר

האס ,הרב ראובן יוסף
הירש ,הרב שלמה
הכהן ,הרב רא"ם
הציפייה למקדש בימינו

ו

אשם מצורע שלא ניתן מדמו על בהונות המצורע

י

הלפרין ,אליעזר זאב
הלפרין ,הרב מרדכי
הבאת ביכורים מנכסי אשתו

יג

הלפרין ,הרב פסח

השתתפות טמאי-שרץ ומחוסרי-כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה

לה

חושן המשפט  -עיון תוכני ומבני

יד

טיסת כוהנים מעל קברים
תגובה לרב קורן

ט
י

הנאה מבגדי כהונה

א

ספרים וציורים בגליציה בנושא המקדש

ה

הרשקוביץ ,הרב יצחק
וולף ,הרב דניאל

וולף ,שלמה
וונדר ,הרב מאיר
ווסר ,הרב אהרון

תנופה והגשה במנחות
מצוות הסמיכה בקרבנות
שחיטה לאו עבודה

לד
לו
לח

דין ביכורים בזמן שאין המקדש קיים

כד

חלקו של היחיד בקרבנות ציבור

כב

וייס ,אברהם
וייס ,הרב אשר
וינר ,הרב דוד הלל
קדושת אדם בפרשת ערכין
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קדושת אדם בפרשת ערכין  -תגובה לתגובה

דין היסח הדעת בציץ
אבן השתיה ומקום הארון
מקום הארון בקודש הקודשים  -תשובה
זיקתו של לחם הפנים ל"שולחן לחם הפנים"
כוהן משוח וכוהן מרובה בגדים
'קידוש השם' – המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו

ח

יא
יג
יט
לה
לו
לט

ולדמן ,ידעאל
כהונה ולוייה  -קדושה והבדלה

ז

כיוון שהגיע שעיר למדבר

ט

עומד על גבי כלים

יב

אין עניות במקום עשירות
הגדרת 'ציבור' בקורבן פסח

יד
יד

ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
בחצוצרות ובקול שופר במקדש

ג
ו
ח

וסרמן ,הרב אברהם
ורהפטיג ,הרב אושרי

זולדן ,הרב יהודה

קרבן פסח שחל בשבת
אכילת שובע בקרבן פסח
הלילה הזה כולו צלי
זמן אכילת הפסח בליל הסדר
סיפור יציאת מצרים בלילה וזמן אכילת קרבן הפסח
תנופה בביכורים
מינוי לקרבן פסח  -בוגרים וקטנים
עלייה לרגל ממרחבי ארץ ישראל
מצה וקורבן פסח על מצות ומרורים

יא
יג
טו
כא
כז
לא
לה
לז
לט

זקש ,הרב ניסן מאיר פייבל
אור פני מלך

יח

זשוראוועל ,כתריאל
טומאת ביאה במצורע

ט

"רצו עבדיך את מקדשך"  -שירים

ג

ח"ש
טל-אור ,ד"ר עלי
מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם

יח

העיסוק בנושאי קודשים בתלמוד הבבלי

יב

יורמן ,שמואל
יחיאלי ,הרב חובב
הפיס
הציווי על בגדי כהונה  -כפילות ומשמעותה
פתיחת שערי ההיכל ומשמעותה

י
כ
כב

כהן ,הרב אורי
דין איטר

ב

כהן ,אלעד

על אבא ,הרב משה כהן זצ"ל ,הכ"מ

כג

כהן ,אריה
שחזור לחם הפנים

י
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כהן ,הרב דוד )הרב הנזיר(
לשמו ושלא לשמו

יד

הערות על הלכות עבודת יום הכיפורים

יח

כהן ,הרב דוד
כפרת שעיר המשתלח
הרובדין במקדש
הסיבה באכילת קרבן פסח

ה
ו
ז

כהן ,הרב זרח

פסח הבא בטומאה :האם שונים דיניו?
בין קדושת ערים המוקפות חומה לקדושת ירושלים

לח
לט

כהן ,הרב כרמיאל
פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה

ז

דין קטנים ונשים במצוות שקלים
המקרא מפרש את עצמו
על עונשין ועל אזהרות

יג
יט
כג

עבודת ההולכה  -אמצעי או מטרה

כב

דיחוי בקודשים ובמצוות  -בחפץ או בדעת האדם
אופיו המשתנה של קרבן פסח
המזבח מקדש את הראוי לו
מה לחוּלין בעזרה?
שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן
מעשר בהמה  -בין מעשרות לקודשים
פיגול  -מהותו ,כלליו ופרטיו
קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת

כד
כה
כו
כז
כט
לא
לב
לח

כהן ,הרב משה

כהן ,הרב עוזיאל
אכילת קטן בקודשי קודשים

ז

מי יעלה בהר ה'  -יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית

ח

היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים
הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  -היכן הוא?

לב
לז

כהן ,הרב שאר ישוב
כהנא ,הרב אברהם
כהנא ,ידידיה
שיטת הרמב"ם במקום המזבח

ט

תגובה לרב קרומביין  -טקס העלאת ביכורים לירושלים

ו

כנרתי ,עמיחי
כץ ,הרב אריה

עליית זבה טבולת יום להר הבית
עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית
היש לאו בהלנת אברי קרבנות?
תפקידה של המערכה הנוספת ביום הכיפורים
שיעור בשר חי המעכב פריחה בצרעת

כד
כו
לג
לד
לח

טומאת אוהל  -טומאת מקום או טומאה מתפשטת

כב

מצוות הדלקת המנורה במקדש

כח

מהותו של פסול "דם שנשפך"

לא

כץ ,רונן
לאו ,הרב דוד ברוך
לב ,הרב יעקב
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לובאן ,הרב יוסף
מניין הכלים בשירת הלוויים

כט

חסרון המקדש

טז

מטיל מום בקודשים  -מקור הדין וגדריו

לה

לוי ,הרב יצחק
לוי ,שראל
לוצקי ,מיכאל
מועל אחר מועל

ח

כלאיים בבגדי כהונה

יג

תגובה לפינחס אנגל

ב

יציאה לחולין ע"י מעילה
סמיכה בקודשים
דין נזיקין בהקדשות
טבול יום ומחוסר כיפורים

ד
ה
ו
ח

ליאור ,הרב דב
ליכטנשטיין ,הרב אהרן

בעניין 'פסולו בקודש'
הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין שאובין
קריאה גדולה לחידוש הלימוד בענייני המקדש וקודשיו

יא
יג
כג

מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני  -תגובה למאמרו של הרב צבי שלוה

טו

עלייה לרגל  -ברגל
ואף על פי כן ,עלייה לרגל  -ברגל!

יט
כד

לנדאו ,הרב בנימין

לרנר ,אליעזר
בעניין קיום המצוות במקדש  -תגובה למאמרו של הרב צבי שלוה

ט

מדן ,הרב יעקב

"עֶ גְ לָה ְמ ֻשׁלֶּשֶׁ ת וְ עֵ ז ְמ ֻשׁלֶּשֶׁ ת וְ אַיִל ְמ ֻשׁלָּשׁ"  -על שלושה טעמים במעשה הקרבנות

כג

מיכלסון ,פרופ' דניאל
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש

י

גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש )המשך(

יא

גדרי מצוות שירת הלויים
אמירת פרשיות הקרבנות כמעשה הקרבה

כה
לט

הרב יהודה שביב ז"ל ,ממייסדי 'מעלין בקודש'

לז

המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה
מזבח האדמה ומזבח האבנים  -הלכה ומחשבה
קרבנות העוף
הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  -מחשבה ומעשה
ברית מלח  -מליחת הקרבנות

א
ב
ד
ז
ט

שם ה' המפורש  -מהותו ,ועניינו במקדש וביום הכיפורים

לו

מינצר ,הרב בניה

מערכת מעלין בקודש
מקובר ,הרב מנחם

מרגלית ,הרב ערן משה
המרחק המקרב  -ליחסנו להר המוריה
קירוב לעולם של מקדש וקרבנות

מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת'
מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' )ב(
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' )עיון במשנת ה'שפת אמת'(

ב
י

כד
כה
כז
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מרקוס ,יוסף
סדר עבודות התמיד

טו

מצוות מלח בקרבנות

יח

נבון ,הרב דן
איסורי החורבן

כ

קודש הקודשים

כט

נבנצל ,הרב אביגדור
תגובה למדור 'על הפרק' שבמעלין בקודש ד'

ה

צורתו של לחם הפנים
בדין חלת תודה שנפסלה
מעלות העזרה

ז
ח
י

נבנצל ,פרופ' ישעיה

מידות המזבח
"שפע ברכות ללומדי מנחות"  -חידושים למסכת מנחות
הפרוכת עוביה טפח  -ומשקלה?
איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס

יד
כ
כא
כג

שתי פנים בקדושת המקדש

יח

מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם

כז

שתי פנים בקדושת המקדש

יח

משמעות הקדשת פה בבכור
קדושת הגוף וקדושת דמים  -הגדרתן והיחס ביניהן

כז
לז

משמעות הקדשת פה בבכור
קדושת הגוף וקדושת דמים  -הגדרתן והיחס ביניהן

כז
לז

אמצעי ומטרה בעבודות הזבח

כו

נוישטטר ,ד"ר דוד
נוישטטר ,יעקב
נחשון )קופרמן( ,הרב אברהם
נחשון ,הרב אלעזר
סבתו ,דוד
סבתו ,הרב חיים
תגובה לרב משה אודס

ד

סמט ,הרב אורי
ארון הברית בבית המקדש השני
למשמעות עבודת הקטורת ביום הכיפורים

לז
מ

כפרת השעיר הפנימי
קריאת התורה ביום הכיפורים

כ
כב

דיחוי בקודשים  -תהליך או מציאות
ההיגיון שבכללי העברת טומאה
תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים
זבחי שלמים  -פירוש על תפילת ימים נוראים וסדר העבודה של יום הכיפורים לרמ"ק
שלישי בתרומה ורביעי בקודש
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם
אופיו של קרבן העומר

כד
כה
כו
כח
לא
לד
לז

סתיו ,הרב אברהם

עמיטל ,הרב יהודה
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

ג

קרבן העוף  -ביאור ריאלי בשולי גופי הלכות

ד

לחם הפנים  -היבטים היסטוריים וריאליים

יז

עמר ,פרופ' זהר
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עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש
הכנת שתי הלחם

כא
כב
כג
כח

עציון ,יהודה
בניין אריאל  -בסוד יחד שבטי ישראל

ב

'ספר ירושלים הבנויה'  -תכנית אב לעיר ואם

כג

מהר שלם  -עיוני תנ"ך ומקדש  /הרב שלמה מן ההר
מנורת זהב טהור  /הרב ישראל אריאל

יז
יח

אתם ַידי!

כג

מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד

כג

פוקס ,הרב דוד
פורת ,הרב חנן
פייגלין ,הרב יחזקאל
פיק ,הרב שלמה זאב

כג
שינוי מקרבן לקרבן
כט
פסול ערל בקודשים ובטומאה
לא
איסור שבירת עצם בפסח  -טעמו וגדריו
לג
טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח
לו
איל העם  -קרבן מוסף או חלק מעבודת יום הכיפורים?
איל העם :קרבן מוסף או חלק מעבודות היום? )הערות ותוספות המחבר למאמרו בגיליון לו( לח
פלאי ,הרב יוסף
השומרים והשוערים  -הערה במצוות שמירת המקדש

ו

פרידמן ,הרב יהושע
בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה

מקום מזבח העולה בעזרה
תגובת המחבר
אבנים שלמות לבניין המזבח
תגובה לתגובה
'מעשה רוקם' ו'מעשה חושב' בפרוכות המקדש
נזירות בזמן הזה

יג

טו
טו
יח
יח
כ
לד

צוריאל ,הרב משה
גדרי מצוות מורא מקדש

ג

הפסכתר

א

פרה אדומה ובניין המקדש  -מעגל קסמים?
תגובה לרב זלמן מנחם קורן
בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה
מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב

ב
ה
ט
י

איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני
מיקום הצפון בעזרה
לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי

יא
כב
כח

דין מריקה ושטיפה
כשרות עבודת הקרבנות בהיכל
כהן שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדש

יט
כ
כא

מחוסר זמן במצורע ויולדת

כה

צחור ,צבי משה
קאופמן ,פרופ' אשר זליג

קדוש ,ניר

קונשטט ,הרב אליעזר
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קופיאצקי ,הרב איתן
נטיעת עצים וגינון בירושלים העתיקה

לט

קורן ,הרב זלמן מנחם
בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה  -תגובה ליונתן אדלר
תגובה לאשר ז .קאופמן
תגובה לרב אביגדור נבנצל
על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש
דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה ולהבאת טומאה

ד
ה
ה
ח
י

החיל
האולם ופתחיו
תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן
תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל
על מזבח הר עיבל ,בנייתו וגניזתו בשלמות
גבולות החיל  -עיון מחודש
תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף ,בהשוואה למשנה )תגובה לתגובה(
הבירה
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  -מבוא ,פרשנות ,חקר ועיון
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית )תשובה להשגות הנ"ל(
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית )תשובה להשגת עמיחי אליאש(
גבולות החיל וצורתו )תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה(
כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח'
קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז
הים של שלמה ושיעור האמה

יד
טו
טז
טז
יט
כז
כח
כט
ל
לא
לא
לב
לג
לח
מ

הערות על המאמר "מקור מקומו טמא"

כא

י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה
הערות על המאמר "מקור מקומו טמא"

יב
כא

קטן ,ד"ר חנה
קטן ,הרב יואל

קלמן ,הרב אבי

דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש )תגובה לדברי הרב עזריה אריאל בגיליון לט(

מ

קמפינסקי ,הרב מנחם

הארון והמזבח  -המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם
המקדש?
ָ
במה נתקדש

כג
כד

קראוס ,הרב משה אברהם
תגובה לרב משה צוריאל

ד

ביקורת ספרים " -פריצת דרך" בתחומי קדשים וטהרות

א

ביקורת ספרים  -ידי משה  -זבחים ומנחות
ביקורת ספרים  -חידושי הגרי"מ והגרי"ד
הדר העולם
טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו

ב
ג
ד
ה

קרומביין ,הרב אליקים

'מקדש מלך'
ביקורת ספרים ' -אל הר המור'
ביקורת ספרים
סקירת ספרים
סקירת ספרים
חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים
'שערי היכל'
' בלבבי משכן אבנה'
'דרך שער העליון  -קרבן העוף כשער לעולם הקודש' ,ועשו לי מקדש
'בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית'' ,ספר הקטורת'
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'דרך חכמה'' ,ואתה תחזה'
'מנחה טהורה'

טז
יט

השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים
שלוש טהרות המצורע והיולדת

לב
לד

בדין טבול יום פוסל את התרומה

יא

דין רוקין הנמצאין בירושלים
בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא
הכנסת כלי טבול יום למקדש

יד
יז
כ

רבינוביץ ,יונתן
רבינוביץ' ,הרב מרדכי

רבינוביץ' תאומים ,הרב אליהו דוד )האדר"ת(
בין מלך לכהן גדול
עבודת הלוי בעל כרחו

יח
כ

זכר למקדש

יג

רדמן ,הרב אורי

תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה
נטילת לולב במקדש
לשון של זהורית  -קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות עבודת השעיר
איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד

כ
כד
כו
לו

מודים ,כורעים ומשתחווים
משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו

יז
כז

נבואה שעריך
מי יעלה בהר ה'  -יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית

ג
ח

תורת מעשה הבניין

יז

מעמד אירועי ההסגר

יא

רוונה ,גבריאל יצחק
רוזנסון ,ד"ר ישראל

רוזנפלד ,הרב יאיר
רוזנצוויג ,אלישע
רון ,אברהם
מי יבנה את בית המקדש השלישי  -שאלה

ב

רייסקין ,שלומי
עבודת כהן בחור בבית המקדש

יא

חטיפת מצוות במקדש
כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות

יג
כה

שחיטת צפון  -גדרה ומשמעותה

כא

רענן ,הרב נחמיה
רפפורט ,הרב שבתי א .הכהן
מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה

א

נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג

ב

הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש
מנחת חינוך  -אחת או שתיים
המקדש והמים
פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל
מהותו של מקדש
מקדש  -ראשית ותכלית
תקפות המצוות במקדש

א
ב
ג
ה
ו
ז
ח

שבט ,ד"ר עזרא
שביב ,הרב יהודה
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הבית לדוד?  -עיון במדרש תהילים למזמור ל'
הרב וההר  -פסיקותיו של הרב אלישיב זצ"ל לחייל בהר הבית

יב
כד

תפקידה של המערכה הנוספת ביום הכיפורים

לד

שביט) ,שטרן( צבי
שגיב ,אדריכל טוביה

תשובת הרדב"ז וקשייה )הערה על ביאור הרב ישראל אריאל לתשובת הרדב"ז בגיליון לא( לב
שוורץ ,הרב משה

"פרדס רימונים" לרבי שם טוב ב"ר יצחק )מתוך כתב יד ]בשלבי עריכה[(
טעמי הקרבנות על פי 'אוצר הכבוד' על אגדות הש"ס

לו
לח

קרבן תודה  -חובה או נדבת לב?

כא

שוורץ ,משה דוד
שורץ ,הרב יואל
השפעת המקדש על לימוד התורה

ג

שי ,אליהו
הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש  -עיון במדרשי הלכה

יא

שילת ,הרב יצחק
בית ה' נלך

ד

העומר שלושה שמות יש לו
כיצד מהלכים בבית המקדש
זאת תורת המקדש

א
ג
ח

שלוה ,הרב צבי

לימוד סדר קודשים במהלך הדורות
קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול
והלבנון  -זה בית המקדש
למעמדו של הר הבית
אכן "הכל בכתב"!
כסף למקדש  -מנלן?
אומות העולם והמקדש
שמן המשחה – שפע
מורא מקדש  -גדרי המצווה ואופן קיומה בימינו

יב
יד
טז
כ
כב
כז
לה
לט
מ

מקדש ,חידוש והתחדשות

יח

קדושת הגוף וייעוד למזבח

ה

כיסויי כלי המשכן  -המשותף והמיוחד
מי מביא קרבן תודה?
כפרה בקרבנות הנדבה
פרשת קרבן חטאת

ג
ד
ו
ט

נוב וגבעון  -מקדש או משכן?

יז

שליט ,ד"ר דניאל
שמעוני ,שמואל
שנדורפי ,הרב איתן

שנוולד ,הרב אליעזר חיים
הכל מעלין לירושלים

כא

שניאורסון ,הרב מנחם מנדל
בעניין ה'אפוד בד'

ז

לימוד תורת הבית

יב

שניידר ,ישראל יהודה
נוב וגבעון  -משכן או מקדש

ג

דרגות הלכתיות בטהרה

א

שפיגלמן ,הרב מאיר
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שילוח טמאים וקדושת המחנה

מלחמתה של תורה

ט

מ

שפירא ,הרב אברהם א .כהנא
דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם

ב

שרייבר ,אריה
דרישת 'לשמה' בעשיית בגדי הקודש

כה

המזבחות שבנו האבות

טז

מה ליולדת ,למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
מקראי קודש  -בין קדושה לברית

יח
כב
כד

שריר ,אברהם ישראל

שרלו ,הרב יובל
הציפייה לחידוש הקרבנות
מבית לפרוכת  -פשט ,עיון ומשמעות בעבודת יום הכיפורים

ו
ל

הוצאת הדשן

א

תורג'מן ,יעקב
תלמידי שיעור א' בישיבת ההסדר בית שמש
מקום הארון בקודש הקודשים

יט
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)ערכי המפתח רשומימ בכתיב מלא(
א
אבנט
אוהלות ראה :טומאה וטהרה  -אוהלות
אולם ראה :מבנה המקדש  -אולם
איסורים במקדש ראה :עבודת המקדש
אכילת קרבנות ראה :קרבנות  -עבודת הקרבנות  -אכילה
אמה )שיעורה( ראה :שיעורי תורה
אמה טרקסין ראה :מבנה המקדש  -פרוכת ואמה טרקסין
אפוד  /אפוד בד ראה :בגדי כהונה )ובגדי הלוויים(  -אפוד  /אפוד בד
אפיקומן ראה :זמנים  -פסח
ארבעת המינים ראה :זמנים  -סוכות
ארון ראה :כלי המקדש  -ארון
ראה :בגדי כהונה )ובגדי הלוויים(  -אבנט

ארץ ישראל
קדושת ירושלים וארץ ישראל
אכן 'בשמים היא'  -בהלכות מקדש וקודשיו
הכל מעלין לירושלים
עלייה לרגל ממרחבי ארץ ישראל

אשם

אורי דנציגר
הרב נריה גוטל
הרב אליעזר חיים שנוולד
הרב יהודה זולדן

יב
טז
כא
לז

ראה :קרבנות  -אשם

ב
בגדי כהונה )ובגדי הלוויים(
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
שלמה וולף
הנאה מבגדי כהונה
הרב ישראל אריאל
בגדי שרד  -לכוהנים וללויים
אושרי ורהפטיג
אין עניות במקום עשירות
הרב אליקים קרומביין
בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית
והלבנון  -זה בית המקדש
הרב צבי שלוה
הרב יצחק אמתי
כיסוי ראש במקדש
הרב חובב יחיאלי
הציווי על בגדי כהונה  -כפילות ומשמעותה
הרב ישראל אריאל
אריגה ותפירה במחט בבגדי כהונה
עמיחי ואריאל חנן אליאש
"מעשה אורג"  -ללא תפירה
הרב ישראל אריאל
תפירת בגדי כהונה  -תגובה לתגובה
אברהם בורשטין
הנגינה במקדש

א
א
ה
יד
טו
טז
יח
כ
כה
כה
כה
כט

• אבנט
כלאיים בבגדי כהונה

מיכאל לוצקי

יג

האפוד  -סינר או מעיל?

הרב ישראל אריאל

ו

• אפוד
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כלאיים בבגדי כהונה
חושן המשפט  -עיון תוכני וטכני

מיכאל לוצקי
הרב יצחק הרשקוביץ

יג
יד

בגדי שרד  -לכוהנים וללויים
בעניין ה'אפוד בד'
הנגינה במקדש

הרב ישראל אריאל
הרב מנחם מנדל שניאורסון
אברהם בורשטין

ה
ז
כט

האפוד  -סינר או מעיל?
כלאיים בבגדי כהונה
חושן המשפט  -עיון תוכני וטכני
ואתה תחזה
כתיבת ישרון במקרא ובאבני החושן
אבני החושן – גלויות או מוסתרות?
בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים

הרב ישראל אריאל
מיכאל לוצקי
הרב יצחק הרשקוביץ
הרב אליקים קרומביין
הרב איתיאל אמיתי
הרב עזריה אריאל
הרב אברהם סתיו

ו
יג
יד
טז
יט
כח
כח

כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה

הרב ישראל אריאל

ד

דין היסח הדעת בציץ
חקיקת האותיות בציץ
פיתוחי חותם
ציץ כהלכתו :תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ
ריצוי ציץ ביום הכיפורים ,וע"י כוהן משוח מלחמה

הרב דוד הלל וינר
הרב הלל בן שלמה
הרב איתי אליצור
הרב הלל בן שלמה
הרב מאיר ברקוביץ

יא
טז
טז
יז
לא

• אפוד בד

• חושן

• מעיל
• ציץ

ביאה ריקנית
ביכורים ראה :מתנות כהונה ולווייה  -ביכורים
ביקור ראה :עבודת הקרבנות  -ביקור

ראה :עבודת המקדש  -איסור ביאה ריקנית

בית כנסת
זכר למקדש
עלייה לרגל  -ברגל
עלייה לרגל  -ברכב!
ואף על פי כן ,עלייה לרגל  -ברגל!

בית ראשון  /שני  /שלישי
בכור ראה :קרבנות  -בכור

הרב אורי רדמן
הרב בנימין לנדאו
הרב הלל בן שלמה
הרב בנימין לנדאו

יג
יט
כד
כד

ראה :מקדש לדורותיו

במות
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
מצוות בניין בית המקדש
קדושת ירושלים וארץ ישראל
המזבחות שבנו האבות
במה גדולה ודיניה
המקדש?
ָ
במה נתקדש
תוקף איסור הבמות בימינו

הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
רע גולן
אורי דנציגר
אברהם ישראל שריר
הרב יעקב אפשטיין
הרב מנחם קמפינסקי
הרב הראל דביר

במצוות בניין בית המקדש

הרב זלמן נחמיה גולדברג

ג
ד
יב
יב
טז
כג
כד
מ

בניין המקדש
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מי יבנה את בית המקדש השלישי  -שאלה
מי יבנה את בית המקדש השלישי  -תשובה
מקדש  -לא בשמים!
הקדש בזמן הזה
תגובה לפינחס אנגל
פרה אדומה ובניין המקדש  -מעגל קסמים?
מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו
בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה
נבואה שעריך  -הערות על שערי מקדש יחזקאל
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
מקדש  -ראשית ותכלית
פרה אדומה בזמן הזה
בעניין צמחיית הכותל המערבי
תרומת נוכרים למקדש וכליו
לימוד סדר קודשים במהלך הדורות
י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה
שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות
מצוות בניין בית המקדש
חסרון המקדש
תורת מעשה הבניין
האמנם "הכל בכתב"?
אכן "הכל בכתב"!
אתם ַידי!
עיקרו של מזבח
עיקרו של מזבח
עלייה לרגל  -ברכב!
מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם
כסף למקדש – מנלן?

• איסור בניית בית כתבנית היכל
גובה המקדש הראשון

אברהם רון
הרב מרדכי אליהו
הרב ישראל אריאל
הרב פינחס אנגל
הרב דב ליאור
פרופ' אשר ז .קאופמן
הרב שמשון אלבום
פרופ' אשר ז .קאופמן
ד"ר ישראל רוזנסון
הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
הרב יהודה שביב
הרב שלמה גורן
הרב שלמה גורן
הרב ישראל אריאל
הרב צבי שלוה
הרב יואל קטן
הרב ישראל אריאל
רע גולן
הרב יצחק לוי
הרב יאיר רוזנפלד
הרב איתי אליצור
הרב צבי שלוה
הרב חנן פורת
הרב שלמה הירש
הראל דביר
הרב הלל בן שלמה
עמיחי אליאש
הרב צבי שלוה

ב
ב
ג
ב
ב
ב
ג
ט
ג
ג
ד
ז
ז
ח
ט
יב
יב
יב
יב
טז
יז
כא
כב
כג
כג
כה
כד
כה
כז

הרב הלל בן שלמה

יט

בעל מום
בעל קרי ראה :טומאה וטהרה  -בעל קרי

ראה :פסולי המוקדשים  -בעל מום

ברכת כוהנים
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות
כהונה
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  -מניין?
פסול ערל בקודשים ובטומאה
שם ה' המפורש  -מהותו ,ועניינו במקדש וביום הכיפורים

הרב ישראל אריאל
הרב יהודה זולדן
הרב אהרן בק
הרב שלמה זאב פיק
הרב מנחם מקובר

ד
ו
יא
כט
לו

ג
גאולה
אתם ַידי!
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים

הרב חנן פורת
אסף גמליאל

כג
כז
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גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל

גבעון

אברהם אוחיון

כח

ראה :מקדש לדורותיו  -נוב וגבעון

גויים
תרומת נוכרים למקדש וכליו
שילוח טמאים וקדושת המחנה
קדושת ירושלים וארץ ישראל
טהרתו של פך השמן
פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו
אומות העולם והמקדש

הרב ישראל אריאל
הרב מאיר שפיגלמן
אורי דנציגר
הרב אוריאל בנר
הרב עידוא אלבה
הרב צבי שלוה

ט
ט
יב
יח
לו
לה

חקיקת האותיות בציץ
פיתוחי חותם
ציץ כהלכתו :תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ

הרב הלל בן שלמה
הרב איתי אליצור
הרב הלל בן שלמה

טז
טז
יז

הרב מאיר שפיגלמן
הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב מאיר שפיגלמן

א
ח
ט

גיטין

גרים

ראה גם :קרבנות  -גר

דרגות הלכתיות בטהרה
טבול יום ומחוסר כיפורים
שילוח טמאים וקדושת המחנה

ד
דיחוי בקודשים ובמצוות
דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם
דיחוי בקרבנות ודיחוי במצוות
דיחוי בקודשים ובמצוות  -בחפץ או בדעת האדם
דיחוי בקודשים  -תהליך או מציאות
מצוות הדלקת המנורה במקדש

הרב אברהם א .כהנא שפירא
הרב אוריאל בנר
הרב משה כהן
הרב אברהם סתיו
הרב דוד ברוך לאו

ב
יט
כד
כד
כח

המרחק המקרב  -ליחסנו להר המוריה
"רצו עבדיך את מקדשך"  -שירים
תגובה לאשר ז .קאופמן
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
הציפייה למקדש בימינו
הציפייה לחידוש הקרבנות
איזהו מקומן של זבחים?
קירוב לעולם של מקדש וקרבנות
לימוד סדר קודשים במהלך הדורות
לימוד תורת הבית
זכר למקדש
אכן 'בשמים היא'  -בהלכות מקדש וקודשיו
חסרון המקדש
מקדש ,חידוש והתחדשות
'ספר ירושלים הבנויה'  -תכנית אב לעיר ואם
"ונשלמה פרים" – המחויב קרבן בזמן הזה
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
חוברת 'דרישת המקדש'

הרב ערן משה מרגלית
ח"ש
הרב זלמן מנחם קורן
הרב יהודה זולדן
הרב רא"ם הכהן
הרב יובל שרלו
הרב אהרן בק
הרב ערן משה מרגלית
הרב צבי שלוה
הרב מנחם מנדל שניאורסון
הרב אורי רדמן
הרב נריה גוטל
הרב יצחק לוי
ד"ר דניאל שליט
יהודה עציון
הרב שלום אוחנה
אסף גמליאל
מאיר דרך

ב
ג
ה
ו
ו
ו
ז
י
יב
יב
יג
טז
טז
יח
כג
כו
כז
לב

דרישת מקדש
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ה
הגשה
הולכה

ראה :עבודת הקרבנות  -הגשה
ראה :עבודת הקרבנות  -הולכה

היכל
הכשר טומאה ראה :טומאה וטהרה  -הכשר טומאה
ראה :מבנה המקדש  -קודש

הלכה בחיים המודרניים
עלייה לרגל  -ברגל
עלייה לרגל  -ברכב!
ואף על פי כן ,עלייה לרגל  -ברגל!
כסף למקדש – מנלן?
חובת אדם בקרבנות אשתו
"דרך רחוקה"  -הגדרתה ויישומה בזמננו

הנפה

הרב בנימין לנדאו
הרב הלל בן שלמה
הרב בנימין לנדאו
הרב צבי שלוה
הרב יוסף אלבז
הרב הראל דביר

יט
כד
כד
כז
לג
לה

ראה :עבודת הקרבנות  -הנפה

הספדים
ניצוצות בודדים על ידיד נפשי ר' יצחק אימס ורעייתו ,הי"ד
מעט מזיכרונותיי על חנן פורת ז"ל
על אבא ,הרב משה כהן זצ"ל ,הכ"מ

העלאה

גדליה גינזבורג
גדליה גינזבורג
אלעד כהן

כא
כג
כג

ראה :עבודת הקרבנות  -הקטרה

הקדש
"אין עניות במקום עשירות" מול
"התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
הנאה מבגדי כהונה
הקדש בזמן הזה
תגובה לפינחס אנגל
יציאה לחולין ע"י מעילה
קדושת הגוף וייעוד למזבח
דין נזיקין בהקדשות
קדושת אדם בפרשת ערכין
קדושת אדם בפרשת ערכין  -תגובה
תגובה לרב מאיר ברקוביץ  -תגובה לתגובה
מועל אחר מועל
הכנסת חולין לעזרה
בעניין צמחיית הכותל המערבי
תרומת נוכרים למקדש וכליו
הקדשת חד-איבר
קדושת ירושלים וארץ ישראל
אין עניות במקום עשירות
תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית
קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית
כסף למקדש – מנלן?
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים

גדליה גינזבורג
שלמה וולף
הרב פינחס אנגל
הרב דב ליאור
הרב אהרן ליכטנשטיין
שמואל שמעוני
הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב דוד הלל וינר
הרב מאיר ברקוביץ
הרב דוד הלל וינר
מיכאל לוצקי
יובל דרך
הרב שלמה גורן
הרב ישראל אריאל
שמעוני גרטי
אורי דנציגר
אושרי ורהפטיג
הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אפשטיין
הרב צבי שלוה
אסף גמליאל
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משמעות הקדשת פה בבכור
מעשר בהמה  -בין מעשרות לקודשים
מטיל מום בקודשים  -מקור הדין וגדריו
קדושת הגוף וקדושת דמים  -הגדרתן והיחס ביניהן
לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית

הרבנים אברהם ואלעזר נחשון כז
לא
הרב משה כהן
לה
שראל לוי
הרב אברהם והרב אלעזר נחשון לז
לז
הרב עידוא אלבה

• קרבן עצים
איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד

הרב אורי רדמן

לו

זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
בחצוצרות ובקול שופר במקדש
זכר למקדש
חסרון המקדש

הרב יהודה זולדן
הרב יהודה זולדן
הרב אורי רדמן
הרב יצחק לוי

ו
ח
יג
טז

הקהל

הקטרה
הקפות

ראה :עבודת הקרבנות  -הקטרה

כניסת ישראלים אל בין האולם ולמזבח בחג הסוכות לצורך הקפת המזבח

הר הבית

מאיר דרך

ראה גם :מבנה המקדש

הרב שבתי א .הכהן רפפורט
מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה
הרב יהודה עמיטל
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
פרופ' דניאל מיכלסון
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש
פרופ' דניאל מיכלסון
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש )המשך(
רע גולן
מצוות בניין בית המקדש
הרב זלמן מנחם קורן
החיל
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
הרב צבי שלוה
למעמדו של הר הבית
הרב יעקב אריאל
תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית
הרב יעקב אפשטיין
קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית
הרב זלמן מנחם קורן
גבולות החיל – עיון מחודש
הרב עזריה אריאל
מידות החיל
תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף ,בהשוואה למשנה )תגובה לתגובה( הרב זלמן מנחם קורן
הראל דביר
צורת חומת החיל הצפונית והדרומית
הרב זלמן מנחם קורן
הבירה
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  -מבוא ,פרשנות ,חקר ועיון הרב זלמן מנחם קורן
תשובת הרדב"ז  -תדריך הלכתי לעולה להר הבית )השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל(
הרב ישראל אריאל
תשובת הרדב"ז וקשייה )הערה על ביאור הרב ישראל אריאל לתשובת הרדב"ז בגיליון לא(
אדריכל טוביה שגיב
הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז )השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל( הרב עידוא אלבה
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 מאמרו של הרב קורן בגיליון ל(
עמיחי אליאש
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית )תשובה להשגת עמיחי אליאש(
הרב זלמן מנחם קורן
הרב עידוא אלבה
הערות נוספות על תשובת הרדב"ז
עמיחי אליאש
שיטת השל"ה בעניין הצכרה )תגובה נוספת למאמר הרב קורן בגיליון ל(
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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
גבולות החיל וצורתו )תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה(
לז
הרב עידוא אלבה
לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית
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
הרב עידוא אלבה
שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית

• הכותל המערבי
הרב שלמה גורן
בעניין צמחיית הכותל המערבי
מי יעלה בהר ה'  -יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית
ד"ר ישראל רוזנסון
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית – מבוא ,פרשנות ,חקר ועיון
הרב זלמן מנחם קורן
תשובת הרדב"ז  -תדריך הלכתי לעולה להר הבית )השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל(
הרב ישראל אריאל
הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז )השגות על מאמרו של הרב קורן בגיליון ל(
הרב עידוא אלבה
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית )תשובה להשגות הנ"ל( הרב זלמן מנחם קורן
הרב אברהם כהנא
הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  -היכן הוא?
הרב זלמן מנחם קורן
קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז
הרב עידוא אלבה
מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה
דעת השל"ה הקדוש בעניין מקום המקדש )תגובה לדברי הרב עזריה אריאל( הרב עמיחי אליאש
דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש )תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש(
הרב עזריה אריאל
תוספת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניין הכניסה לעליות )המשך הדברים מגיליון לא ,לאור המתחדש
הרב עידוא אלבה
במאמר לעיל(
דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש )תגובה לדברי הרב עזריה אריאל בגיליון לט(
הרב אבי קלמן
הרב זלמן מנחם קורן
הים של שלמה ושיעור האמה
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• מחילות ,גגים ועליות
הרב שלמה גורן
בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית
הרב הלל בן שלמה
ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית
הרב זלמן מנחם קורן
הבירה
הרב הלל בן שלמה
כניסה למחילות הר הבית בטומאה
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  -מבוא ,פרשנות ,חקר ועיון
הרב זלמן מנחם קורן
תשובת הרדב"ז  -תדריך הלכתי לעולה להר הבית )השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל(
הרב ישראל אריאל
הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז )השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל(
הרב עיודא אלבה
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית )תשובה להשגות הנ"ל( הרב זלמן מנחם קורן
תוספת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניין הכניסה לעליות )המשך הדברים מגיליון לא ,לאור המתחדש
הרב עידוא אלבה
במאמר לעיל(
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• עלייה אליו

הרב מאיר שפיגלמן
דרגות הלכתיות בטהרה
גדליה ואימס יצחק גינזבורג
שלטי הגיבורים  -הוצאה חדשה
הרב ערן משה מרגלית
המרחק המקרב  -ליחסנו להר המוריה
יונתן אדלר
תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה
הרב זלמן מנחם קורן
בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה  -תגובה ליונתן אדלר
יונתן אדלר
תגובה למכתבו של הרב זלמן קורן
הרב יצחק שילת
בית ה' נלך
הרב אביגדור נבנצל
תגובה למדור 'על הפרק' שבמעלין בקודש ד
תגובה לרב אביגדור נבנצל
הרב זלמן מנחם קורן
הרב שאר ישוב כהן
מי יעלה בהר ה'  -יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית
ד"ר ישראל רוזנסון
מי יעלה בהר ה'  -יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית
קומו ונעלה
הרב אליקים קרומביין
הרב שלמה גורן
בעניין מחילה שנחשפה מתחת לשטח הר הבית
הרב יהודה שביב
הרב וההר  -פסיקותיו של הרב אלישיב זצ"ל לחייל בהר הבית
הרב אריה כץ
עליית זבה טבולת יום להר הבית
הרב הלל בן שלמה
טהרת נשים לכניסה להר הבית
הרב אריה כץ
עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית
שלומי רייסקין
כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות
הרב הלל בן שלמה
חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית
הרב הלל בן שלמה
כניסה למחילות הר הבית בטומאה
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  -מבוא ,פרשנות ,חקר ועיון
הרב זלמן מנחם קורן
תשובת הרדב"ז  -תדריך הלכתי לעולה להר הבית )השגות על מאמר הרב קורן בגיליון ל(
הרב ישראל אריאל
תשובת הרדב"ז וקשייה )הערה על ביאור הרב י' אריאל לתשובת הרדב"ז בגיליון לא(
אדריכל טוביה שגיב
הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז )השגות על מאמר הרב זלמן קורן בגיליון ל(
הרב עידוא אלבה
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית )תשובה להשגות הנ"ל( הרב זלמן מנחם קורן
קביעת מסורת על פי תשובת הרדב"ז לאור קשייה )השגה על מאמר הרב קורן בגיליון ל(
עמיחי אליאש
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית )תשובה להשגת עמיחי אליאש(
הרב זלמן מנחם קורן
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(
הרב עידוא אלבה
כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית
הרב עידוא אלבה
הרב עמיחי אליאש
הספקות בזיהוי מקום אבן השתייה בימינו
תוקף המסורת של מקום המקדש  -להלכה ולמעשה )תגובה למאמר הרב אליאש בגיליון לז(
הרב עזריה אריאל
הרב עמיחי אליאש
איסור עלייה להר הבית בימינו )תשובה לתגובה(
מורא מקדש  -גדרי המצווה ואופן קיומה בימינו
הרב צבי שלוה

השתחוויה
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ראה :עבודת המקדש  -השתחוויה
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ז
זבים

ראה :טומאה וטהרה  -זבים ,קרבנות  -זב

זכר למקדש  /לחורבן
הרב יהודה זולדן
הרב אורי רדמן
הרב יצחק לוי
גבריאל יצחק רוונה
דן נבון

ו
יג
טז
יז
כ

הרב יצחק לוי
ד"ר דוד ויעקב נוישטטר
הרב אברהם ישראל שריר

טז
יח
כד

הרב זלמן נחמיה גולדברג
האוכל חלב בזמן הזה
הרב יהודה שביב
תקפות המצוות במקדש
אליעזר לרנר
בעניין קיום המצוות במקדש  -תגובה לרב צבי שלוה
הרב יהודה זולדן
קרבן פסח שחל בשבת
הרב הלל בן שלמה
חקיקת האותיות בציץ
הרב איתי אליצור
פיתוחי חותם
הרב הלל בן שלמה
ציץ כהלכתו :תגובה בעניין חקיקת האותיות בציץ
ד"ר דוד ויעקב נוישטטר
שתי פנים בקדושת המקדש
הרב איתי אליצור
תוקעין אף על פי שאין בית
הרב אברהם ישראל שריר
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' )עיון במשנת ה'שפת אמת'(
הרב ערן משה מרגלית
הרב עזריה אריאל
כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם
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זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
זכר למקדש
חסרון המקדש
מודים ,כורעים ומשתחווים
איסורי החורבן

זמנים

ראה גם :עלייה לרגל

חסרון המקדש
שתי פנים בקדושת המקדש
מקראי קודש  -בין קדושה לברית

• שבת

• ראש חודש ראה גם :קידוש החודש
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' )עיון במשנת ה'שפת אמת'(
הרב ערן משה מרגלית

כז
לו

כז

• ראש השנה
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסהעל ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
הרב יהודה זולדן
בחצוצרות ובקול שופר במקדש
אושרי ורהפטיג
אין עניות במקום עשירות
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
הרב איתי אליצור
תוקעין אף על פי שאין בית
הרב אורי רדמן
תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה
הרב אברהם ישראל שריר
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הרב בניהו ברונר
תקיעת שופר בראש השנה במקדש
• יום כיפור ראה גם :קרבנות  -שעיר המשתלח
דרגות הלכתיות בטהרה
והשתחוו לה' בהר הקודש  -למקומה של ההשתחוויה במקדש
כפרת שעיר המשתלח
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון

הרב מאיר שפיגלמן
גד אלדד
הרב דוד כהן
הרב יהודה זולדן
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הרב רא"ם הכהן
הציפייה למקדש בימינו
הרב יהודה שביב
תקפות המצוות במקדש
הרב אברהם וסרמן
כיוון שהגיע שעיר למדבר
אליהו שי
הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש  -עיון במדרשי הלכה
הרב אליקים קרומביין
חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים
הרב אליקים קרומביין
שערי היכל
הרב צבי שלוה
קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול
הרב בנימין לנדאו
מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני
אין עניות במקום עשירות
אושרי ורהפטיג
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
ד"ר עלי טל אור
מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם
מה ליולדת ,למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?
אברהם ישראל שריר
הרב דוד כהן
הערות על הלכות עבודת יום הכיפורים
הרב אברהם סתיו
כפרת השעיר הפנימי
הרב אברהם סתיו
קריאת התורה ביום הכיפורים
הרב אברהם ישראל שרירכד
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הרב אורי רדמן
לשון של זהורית – קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות עבודת השעיר
הרב אברהם סתיו
תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים
פרופ' אשר זליג קאופמן
לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי
הרב אברהם סתיו
בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים
הרב יובל שרלו
מבית לפרוכת  -פשט ,עיון ומשמעות בעבודת יום הכיפורים
הרב מאיר ברקוביץ
ריצוי ציץ ביום הכיפורים ,וע"י כוהן משוח מלחמה
הרב יוסף אלבז
לשון של זהורית  -אחת או שתיים?
עלייה להר הבית בנעלי גומי )גדרי מנעל וסנדל לעניין חליצה ,יום הכיפורים והר הבית(
הרב עידוא אלבה
הרב אריה כץ
תפקידה של המערכה הנוספת ביום הכיפורים
הרב מנחם מקובר
שם ה' המפורש  -מהותו ,ועניינו במקדש וביום הכיפורים
הרב שלמה זאב פיק
איל העם  -קרבן מוסף או חלק מעבודת יום הכיפורים?
איל העם :קרבן מוסף או חלק מעבודות היום? )הערות ותוספות המחבר למאמרו בגיליון לו(
הרב שלמה זאב פיק
הרב אורי סמט
למשמעות עבודת הקטורת ביום הכיפורים
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• סוכות
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
תקפות המצוות במקדש
חטיפת מצוות במקדש
זכר למקדש
ניסוך המים  -ממי מעיין דווקא?
תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים
פרים בני שתיים
חסרון המקדש
תוקעין אף על פי שאין בית
למעמדו של הר הבית
נטילת לולב במקדש
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' )ב(
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הרב יהודה זולדן
הרב יהודה שביב
שלומי רייסקין
הרב אורי רדמן
יובל דרך
הרב אוריאל בנר
שמעוני גרטי
הרב יצחק לוי
הרב איתי אליצור
הרב צבי שלוה
הרב אורי רדמן
הרב אברהם ישראל שריר
הרב ערן משה מרגלית
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הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' )עיון במשנת ה'שפת אמת'(
הרב ערן משה מרגלית
הרב אוריאל בנר
הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה
הרב צבי שלוה
אומות העולם והמקדש
הרב איתן קופיאצקי
נטיעת עצים וגינון בירושלים העתיקה
כניסת ישראלים אל בין האולם ולמזבח בחג הסוכות לצורך הקפת המזבח מאיר דרך
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הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' )עיון במשנת ה'שפת אמת'(
הרב ערן משה מרגלית

כז

• שמיני עצרת
• חנוכה
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
טהרתו של פך השמן
מצוות הדלקת המנורה במקדש

הרב יהודה זולדן
הרב אוריאל בנר
הרב דוד ברוך לאו

ו
יח
כח

ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה
תקפות המצוות במקדש

הרב יהודה זולדן
הרב יהודה שביב

ג
ח

• פורים

• פסח ראה גם :קרבנות  -מנחות  -קרבן העומר; קרבנות  -קרבן פסח
הרב צבי שלוה
העומר שלושה שמות יש לו
הרב יהודה זולדן
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
הרב עוזיאל כהן
אכילת קטן בקודשי קודשים
הרב דוד כהן
הסיבה באכילת קרבן פסח
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים
הרב יהודה זולדן
קרבן פסח שחל בשבת
הרב מאיר ברקוביץ
סמיכת קטן
הרב יהודה זולדן
אכילת שובע בקרבן פסח
הרב אורי רדמן
זכר למקדש
הרב יהודה זולדן
הלילה הזה כולו צלי
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
פרופ' זהר עמר
לחם הפנים  -היבטים היסטוריים וריאליים
הרב צבי שלוה
למעמדו של הר הבית
הרב יהודה זולדן
זמן אכילת הפסח בליל הסדר
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קורבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש
הרב איתי אליצור
צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח
הרב אברהם ישראל שריר
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הרב ערן משה מרגלית
מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' )ב(
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' )עיון במשנת ה'שפת אמת'(
הרב ערן משה מרגלית
חנן אריאל
סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים
הרב יהודה זולדן
סיפור יציאת מצרים בלילה וזמן אכילת קרבן הפסח
רבינוביץ יונתן
השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים
הרב אורי רדמן
איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד
הרב הראל דביר
טבילת ידיים לקרבן פסח
זולדן הרב יהודה
מצה וקורבן פסח על מצות ומרורים

א
ו
ז
ז
ז
יא
יא
יג
יג
טו
טז
יז
כ
כא
כג
כג
כד
כה
כז
כה
כז
לב
לו
לז
לט

• פסח שני
פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשון

הרב אוריאל בנר

כב
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• ספירת העומר ראה גם :קרבנות  -מנחות  -קרבן העומר
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
זכר למקדש

הרב יהודה זולדן
הרב אורי רדמן

• שבועות ראה גם :קרבנות  -מנחות  -שתי הלחם
הרב צבי שלוה
העומר שלושה שמות יש לו
הרב אליקים קרומביין
טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
הרב יהודה זולדן
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
למעמדו של הר הבית
הרב צבי שלוה
הרב אברהם ישראל שריר
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הרב ערן משה מרגלית
מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' )ב(
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' )עיון במשנת ה'שפת אמת'(
הרב ערן משה מרגלית

• תעניות

בחצוצרות ובקול שופר במקדש

ו
יג
א
ה
ו
טז
כ
כד
כה
כז

הרב יהודה זולדן

ח

מאיר דרך

מ

זר )כניסתו לצורך עבודה(
כניסת ישראלים אל בין האולם ולמזבח בחג הסוכות לצורך הקפת המזבח

זריקה

ראה :עבודת הקרבנות  -זריקה

ח
חביתין
חגיגה
חגים ראה :זמנים

ראה :קרבנות  -מנחות  -חביתין

ראה :קרבנות  -חגיגה

חדש
אסף גמליאל

הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים

חולין שנעשו על טהרת תרומה )או קודש(

כז

ראה :טומאה וטהרה  -חולין שנעשו וכו'

חומרים
המקדש והמים
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  -מחשבה ומעשה
בחצוצרות ובקול שופר במקדש
טיסת כוהנים מעל קברים
כלי זכוכית  -בירור פרטי הגזירה על טומאת כלי זכוכית
י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה
למעמדו של הר הבית
למקומו ראה :עבודת הקרבנות  -לשמה ופיגול

חוץ לזמנו וחוץ
חושן ראה :בגדי כהונה )ובגדי הלוויים(  -חושן
חטאת ראה :קרבנות  -חטאת
חיל ראה :מבנה המקדש  -עזרות
חינוך
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ראה :קרבנות  -מנחות  -מנחת חינוך

הרב יהודה שביב
הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
הרב מנחם מקובר
הרב יהודה זולדן
הרב דניאל וולף
הרב עזריה אריאל
הרב יואל קטן
הרב צבי שלוה

ג
ג
ד
ז
ח
ט
י
יב
כ
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חלל

ראה :כוהנים ולוויים  -כוהנים  -ייחוס

חליצה
הרב אורי כהן
דין איטר
עלייה להר הבית בנעלי גומי )גדרי מנעל וסנדל לעניין חליצה ,יום הכיפורים והר הבית(
הרב עידוא אלבה

חנוכה
חנוכת המקדש

ב
לג

ראה :זמנים  -חנוכה
ראה גם :קרבנות  -מילואים

ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
תקפות המצוות במקדש
ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  -מניין?
מקום מזבח העולה בעזרה
הערת המערכת
תגובת המחבר
תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן
מה ליולדת ,למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?

הרב יהודה זולדן
הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
הרב יהודה שביב
הרב אהרן בק
הרב יהושע פרידמן
חנן אריאל
הרב יהושע פרידמן
הרב זלמן מנחם קורן
אברהם ישראל שריר

ג
ג
ד
ח
יא
טו
טו
טו
טז
יח

ט
טבול יום
טבילה ראה :טומאה וטהרה  -טבילה ,גרים
ראה :טומאה וטהרה  -טבול יום

טומאה וטהרה

ראה גם :פסולי המוקדשים  -טומאת קודש

"פריצת דרך" בתחומי קודשים וטהרות
דרגות הלכתיות בטהרה
דין מקום בטומאה ובטהרה
האנשה בסדר טהרות
טיסת כוהנים מעל קברים
שילוח טמאים וקדושת המחנה
בדין טבול יום פוסל את התרומה
בועל נידה
משכב ומושב
המשכב והמושב  -אחד הוא
תשובה לתגובה
דין רוקין הנמצאין בירושלים
בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא
הבא ראשו ורובו במים שאובים
טהרתו של פך השמן
'מנחה טהורה'
צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח
כנף העוז
פרה אדומה בהר הבית
ההיגיון שבכללי העברת טומאה
טבילת בגדים עבור נשיאת כד שמן למנורת המקדש
שלישי בתרומה ורביעי בקודש

הרב אליקים קרומביין
הרב מאיר שפיגלמן
שמעוני גרטי
שמעוני גרטי
הרב דניאל וולף
הרב מאיר שפיגלמן
הרב מרדכי רבינוביץ
הרב עזריה אריאל
שמעוני גרטי
הרב עזריה אריאל
שמעוני גרטי
הרב מרדכי רבינוביץ'
הרב מרדכי רבינוביץ'
הרב עזריה אריאל
הרב אוריאל בנר
הרב אליקים קרומביין
הרב איתי אליצור
שמעוני גרטי
הרב הלל בן שלמה
הרב אברהם סתיו
הרב עזריה אריאל
הרב אברהם סתיו

א
א
ה
ח
ט
ט
יא
יב
יג
יד
יד
יד
יז
יח
יח
יט
כג
כד
כה
כה
לא
לא
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השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים
מלחמתה של תורה

יונתן רבינוביץ
הרב מאיר שפיגלמן

• אוהלות ראה גם :טומאה וטהרה  -טומאת מת
הרב דניאל וולף
טיסת כוהנים מעל קברים
הרב זלמן מנחם קורן
דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה ולהבאת טומאה
הרב דניאל וולף
תגובה לרב קורן
זשוראוועל כתריאל
טומאת ביאה במצורע
הרב עזריה אריאל
חרב הרי הוא כחלל )חלק שני(
רונן כץ
טומאת אוהל  -טומאת מקום או טומאה מתפשטת
טומאת מת גוי
הרב עזריה אריאל
גוי אינו מטמא באוהל )תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט(
הרב עידוא אלבה
עיקר ההלכה  -גוי מטמא באוהל )תגובה לתגובה(
הרב עזריה אריאל
הרב עידוא אלבה
נספח :הערה בעניין המבנה שעל מערת המכפלה

• בעל קרי ופולטת שכבת זרע

לב
מ
ט
י
י
ט
יז
כב
כט
ל
ל
ל

דרגות הלכתיות בטהרה
עליית זבה טבולת יום להר הבית
טהרת נשים לכניסה להר הבית
עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית
מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם
מלחמתה של תורה

הרב מאיר שפיגלמן
הרב אריה כץ
הרב הלל בן שלמה
הרב אריה כץ
ד"ר דוד נוישטטר
הרב מאיר שפיגלמן

א
כד
כו
כו
כז
מ

זהירות מטומאה בבוצר ענבים לנסכים )"בוצר לגת"(

הרב עזריה אריאל

לד

• הכשר טומאה
• זבים

א
הרב מאיר שפיגלמן
דרגות הלכתיות בטהרה
משכב ומושב
יג
שמעוני גרטי
יד
הרב עזריה אריאל
המשכב והמושב  -אחד הוא
יד
שמעוני גרטי
תשובה לתגובה
יז
הרב מרדכי רבינוביץ'
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
חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית
לג
הרב הראל דביר
השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה
הרב הראל דביר והרב פ' הלפרין לה
השתתפות טמאי-שרץ ומחוסרי-כיפורים בקו"פ הבא בטומאה
'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקו"פ )הבהרה למאמרים בנושא בגליונות לג ו-לה(
לו
הרב הראל דביר

• חולין שנעשו על טהרת תרומה )או קודש(
שלישי בתרומה ורביעי בקודש
השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים

הרב אברהם סתיו
יונתן רבינוביץ

לא
לב

טבול יום ומחוסר כיפורים
שיטת מו"ר הר"א ליכטנשטיין בטבול יום
בדין טבול יום פוסל את התרומה

הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב עמיחי גורדין
הרב מרדכי רבינוביץ

ח
ט
יא

• טבול יום
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הרב מרדכי רבינוביץ
הכנסת כלי טבול יום למקדש
הרב עזריה אריאל
הבא ראשו ורובו במים שאובים
הרב אריה כץ
עליית זבה טבולת יום להר הבית
הרב אליעזר קונשטט
מחוסר זמן במצורע ויולדת
הרב הלל בן שלמה
טהרת נשים לכניסה להר הבית
הרב אריה כץ
עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית
הרב אברהם סתיו
שלישי בתרומה ורביעי בקודש
הרב זלמן מנחם קורן
כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח'
השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה
הרב הראל דביר
הרב ה' דביר והרב פ' הלפרין
השתתפות טמאי-שרץ ומחוסרי-כיפורים בקו"פ הבא בטומאה
'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקו"פ )הבהרה למאמרים בנושא בגליונות לג ו-לה(
הרב הראל דביר
כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית
הרב עידוא אלבה

• טבילה

כ
יח
כד
כה
כו
כו
לא
לג
לג
לה
לו
לה

דרגות הלכתיות בטהרה
אל הר המור
טבילה לפני הזאה בטהרת טמא מת
חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית
טבילת ידיים לקרבן פסח
מלחמתה של תורה

הרב מאיר שפיגלמן
הרב אליקים קרומביין
הרב עזריה אריאל
הרב הלל בן שלמה
הרב הראל דביר
הרב מאיר שפיגלמן

א
ו
יט
כז
לז
מ

טהרת נשים לכניסה להר הבית
עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית

הרב הלל בן שלמה
הרב אריה כץ

כו
כו

• טבילת פנויה

• טומאה במקום הקודש

הרב מאיר שפיגלמן
דרגות הלכתיות בטהרה
הרב אהרן ליכטנשטיין
טבול יום ומחוסר כיפורים
הרב מאיר שפיגלמן
שילוח טמאים וקדושת המחנה
הרב צבי שלוה
למעמדו של הר הבית
הרב מרדכי רבינוביץ
הכנסת כלי טבול יום למקדש
הרב אברהם סתיו
כפרת השעיר הפנימי
ד"ר דוד נוישטטר
מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם
הרב אוריאל בנר
ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה
הרב אברהם כהנא
היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים
ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה )המשך למאמרו של הרב אוריאל בנר בגיליון לא(
הראל דביר
כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח'
הרב זלמן מנחם קורן
הרב הראל דביר
השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקו"פ הבא בטומאה
הרב ה' דביר והרב פ' הלפרין
השתתפות טמאי-שרץ ומחוסרי-כיפורים בקו"פ הבא בטומאה
הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקרבן פסח )הבהרה למאמרים בנושא בגליונות לג ו-לה(
הרב הראל דביר
הרב עידוא אלבה
כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית

א
ח
ט
כ
כ
כ
כז
לא
לב
לב
לג
לג
לה
לו
לה

• טומאת ידיים
טבילת ידיים לקרבן פסח
• טומאת מת ראה גם :טומאה וטהרה  -אוהלות ,טומאה וטהרה  -פרה אדומה
טיסת כוהנים מעל קברים
טומאת ביאה במצורע

הרב הראל דביר

לז

הרב דניאל וולף
כתריאל זשוראוועל

ט
ט
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הרב עזריה אריאל
חרב הרי הוא כחלל
הרב זלמן מנחם קורן
תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל
הרב עזריה אריאל
תשובה להשגות
עמיחי אליאש
תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל
הרב עזריה אריאל
תגובה לתגובה
עמיחי אליאש
תשובה שנייה
הרב עזריה אריאל
חרב הרי הוא כחלל )חלק שני(
הרב עזריה אריאל
טבילה לפני הזאה בטהרת טמא מת
טומאת אוהל  -טומאת מקום או טומאה מתפשטת
רונן כץ
שמעוני גרטי
כנף העוז
הרב עזריה אריאל
טומאת מת גוי
גוי אינו מטמא באוהל )תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט(
הרב עידוא אלבה
הרב עזריה אריאל
עיקר ההלכה  -גוי מטמא באוהל )תגובה לתגובה(

טו
טז
טז
יז
יז
יז
יז
יט
כב
כד
כט
ל
ל

• טומאת מת לכוהנים
ב
ט
טו
טז
טז
יז
יז
יז
יז
כט

הרב יהודה שביב
מנחת חינוך  -אחת או שתיים
הרב דניאל וולף
טיסת כוהנים מעל קברים
הרב עזריה אריאל
חרב הרי הוא כחלל
הרב זלמן מנחם קורן
תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל
הרב עזריה אריאל
תשובה להשגות
עמיחי אליאש
תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל
הרב עזריה אריאל
תגובה לתגובה
עמיחי אליאש
תשובה שנייה
הרב עזריה אריאל
חרב הרי הוא כחלל )חלק שני(
הרב עזריה אריאל
טומאת מת גוי
גוי אינו מטמא באוהל )תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט(
הרב עידוא אלבה
הרב עזריה אריאל
עיקר ההלכה  -גוי מטמא באוהל )תגובה לתגובה(
הרב עידוא אלבה
נספח :הערה בעניין המבנה שעל מערת המכפלה

ל
ל
ל

דרגות הלכתיות בטהרה
מה ליולדת ,למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?
עליית זבה טבולת יום להר הבית
מחוסר זמן במצורע ויולדת
טהרת נשים לכניסה להר הבית
עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית
השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים
שלוש טהרות המצורע והיולדת

הרב מאיר שפיגלמן
אברהם ישראל שריר
הרב אריה כץ
הרב אליעזר קונשטט
הרב הלל בן שלמה
הרב אריה כץ
יונתן רבינוביץ
יונתן רבינוביץ

א
יח
כד
כה
כו
כו
לב
לד

טיסת כוהנים מעל קברים
דין מטוס הפורח לעניין חציצה בפני הטומאה ולהבאת טומאה
תגובה לרב קורן
כלי זכוכית  -בירור פרטי הגזירה על טומאת כלי זכוכית
הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין 'שאובין'
משכב ומושב

הרב דניאל וולף
הרב זלמן מנחם קורן
הרב דניאל וולף
הרב עזריה אריאל
הרב אהרן ליכטנשטיין
שמעוני גרטי

ט
י
י
י
יג
יג

• יולדת

• כלים
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המשכב והמושב  -אחד הוא
תשובה לתגובה
חרב הרי הוא כחלל )חלק שני(
בית קיבול העשוי להתמלאות
ייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרה
כנף העוז

הרב עזריה אריאל
שמעוני גרטי
הרב עזריה אריאל
שמעוני גרטי
שמעוני גרטי
שמעוני גרטי

• מחוסר כפרה

הרב אהרן ליכטנשטיין
טבול יום ומחוסר כיפורים
הרב כרמיאל כהן
על עונשין ועל אזהרות
הרב אריה כץ
עליית זבה טבולת יום להר הבית
הרב הלל בן שלמה
טהרת נשים לכניסה להר הבית
עוד בעניין עליית זבה טבולת יום להר הבית
הרב אריה כץ
הרב הראל דביר
השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקו"פ הבאבטומאה
הרב ה' דביר והרב פי' הלפרין
השתתפות טמאי-שרץ ומחוסרי-כיפורים בקו"פ הבא בטומאה
'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקו"פ )הבהרה למאמרים בנושא בגליונות לג ו-לה(
הרב הראל דביר
הרב עידוא אלבה
כניסת אישה זבה טבולת יום להר הבית

יד
יד
יז
כ
כב
כד
ח
כג
כד
כו
כו
לג
לה
לו
לה

• נבלה
שיבת ציון  -הלכות טהרת אבות )דיני טומאת שרץ ונבלה(

עמיחי אליאש

כט

דרגות הלכתיות בטהרה
בועל נידה
משכב ומושב
המשכב והמושב  -אחד הוא
תשובה לתגובה
מקור מקומו טמא
הערות
חיוב ספירת שבעה נקיים לצורך עלייה להר הבית
טבילת בגדים עבור נשיאת כד שמן למנורת המקדש
השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים
צבע הפרה האדומה

הרב מאיר שפיגלמן
הרב עזריה אריאל
שמעוני גרטי
הרב עזריה אריאל
שמעוני גרטי
הרב עזריה אריאל
הרב יואל וד"ר חנה קטן
הרב הלל בן שלמה
הרב עזריה אריאל
יונתן רבינוביץ
הרב עזריה אריאל

א
יב
יג
יד
יד
כא
כא
כז
לא
לב
לג

• פרה אדומה ראה גם :טומאה וטהרה  -טומאת מת
דרגות הלכתיות בטהרה
פרה אדומה ובניין המקדש  -מעגל קסמים?
מצוות פרה אדומה והכנותיה בימינו
בעניין ראיית פתח ההיכל בזמן הזיית דם פרה אדומה
פרה אדומה בזמן הזה
פסח לשם חולין
פרים בני שתיים
פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים
הצתת אליתא
שריפת הפרה – באש חדשה!
פרה אדומה בהר הבית
בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים
הבירה

הרב מאיר שפיגלמן
פרופ' אשר ז .קאופמן
הרב שמשון אלבום
פרופ' אשר ז .קאופמן
הרב שלמה גורן
שמעוני גרטי
שמעוני גרטי
שמעוני גרטי
שמעוני גרטי
דביר הראל וגמליאל אסף
הרב הלל בן שלמה
הרב אברהם סתיו
הרב זלמן מנחם קורן

א
ב
ג
ט
ז
יד
טז
יט
כה
כו
כה
כח
כט

• נידה
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גוי אינו מטמא באוהל )תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל ב'מעלין בקודש' גיליון כט(
הרב עידוא אלבה
הרב עזריה אריאל
עיקר ההלכה  -גוי מטמא באוהל )תגובה לתגובה(
הרב אברהם סתיו
שלישי בתרומה ורביעי בקודש
הרב עזריה אריאל
צבע הפרה האדומה
הרב פינחס אברמוביץ'
''זאת חוקת התורה'  -הלכות פרה אדומה הלכה למעשה
כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם
הרב עזריה אריאל

ל
ל
לא
לג
לג
לו

• צרעת
הרב מאיר שפיגלמן
דרגות הלכתיות בטהרה
הרב מאיר שפיגלמן
שילוח טמאים וקדושת המחנה
טומאת ביאה במצורע
כתריאל זשוראוועל
אלישע רוזנצוויג
מעמד אירועי ההסגר
אברהם ישראל שריר
מה ליולדת ,למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?
הרב ניסן מאיר פייבל זקש
אור פני מלך
הרב אליעזר קונשטט
מחוסר זמן במצורע ויולדת
הרב אוריאל בנר
ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה
ישיבת שני מצורעים יחד מחוץ למחנה )המשך למאמרו של הרב אוריאל בנר בגיליון לא(
הראל דביר
יונתן רבינוביץ
שלוש טהרות המצורע והיולדת
הרב משה כהן
קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת

א
ט
ט
יא
יח
יח
כה
לא
לב
לד
לח

• שרץ
עמיחי אליאש
שיבת ציון  -הלכות טהרת אבות )דיני טומאת שרץ ונבלה(
הרב הראל דביר
השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקו"פ הבאבטומאה
השתתפות טמאי-שרץ ומחוסרי-כיפורים בקו"פ הבא בטומאה
הרב ה' דביר והרב פי' הלפרין
'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקו"פ )הבהרה למאמרים בנושא בגליונות לג ו-לה(
הרב הראל דביר

טומאת קודש

כט
לג
לה
לו

ראה :פסולי המוקדשים  -טומאת קודש

י
יובל
בחצוצרות ובקול שופר במקדש
תקיעת שופר בראש השנה במקדש

הרב יהודה זולדן
הרב בניהו ברונר

ח
לד

יולדת
יום כיפור
יחזקאל ראה :מקדש לדורותיו  -מקדש יחזקאל
יחיד וציבור ראה :ציבור ויחיד
ייחוס ראה :כוהנים ולוויים  -כוהנים  -ייחוס

ראה :קרבנות  -יולדת ,טומאה וטהרה  -יולדת
ראה :זמנים  -יום כיפור ,קרבנות  -שעיר המשתלח

ים של שלמה
הים של שלמה ושיעור האמה

הרב זלמן מנחם קורן

מ

הרב מאיר שפיגלמן
אורי דנציגר
הרב מרדכי רבינוביץ'
הרב נריה גוטל

ט
יב
יד
טז

ירושלים
שילוח טמאים וקדושת המחנה
קדושת ירושלים וארץ ישראל
דין רוקין הנמצאין בירושלים
אכן 'בשמים היא'  -בהלכות מקדש וקודשיו
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הרב אליעזר חיים שנוולד
הכל מעלין לירושלים
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש פרופ' זהר עמר
יהודה עציון
'ספר ירושלים הבנויה'  -תכנית אב לעיר ואם
ד"ר דוד נוישטטר
מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם
הרב עידוא אלבה
פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו
הרב איתן קופיאצקי
נטיעת עצים וגינון בירושלים העתיקה
הרב זרח כהן
בין קדושת ערים המוקפות חומה לקדושת ירושלים

כא
כג
כג
כז
לו
לט
לט

כ
כבוד המקדש
הרב ערן משה מרגלית
המרחק המקרב  -ליחסנו להר המוריה
הרב משה צוריאל
גדרי מצוות מורא מקדש
הרב אברהם משה קראוס
תגובה לרב משה צוריאל
הרב צבי שלוה
כיצד מהלכים בבית המקדש
הרב משה אודס
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
הרב חיים סבתו
תגובה לרב משה אודס
גד אלדד
והשתחוו לה' בהר הקודש  -למקומה של ההשתחוויה במקדש
הרב יוסף פלאי
השומרים והשוערים  -הערה במצוות שמירת המקדש
למעמדו של הר הבית
הרב צבי שלוה
הרב אוריאל בנר
חלוקת הלויים למשוררים ושוערים
שלומי רייסקין
כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות
הרב עידוא אלבה
פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  -מבוא ,פרשנות ,חקר ועיון הרב זלמן מנחם קורן
תשובת הרדב"ז  -תדריך הלכתי לעולה להר הבית )השגות על מאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון ל(
הרב ישראל אריאל
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(
הרב עידוא אלבה
הרב צבי שלוה
מורא מקדש  -גדרי המצווה ואופן קיומה בימינו

ב
ג
ד
ג
ג
ד
ה
ו
כ
כה
כה
לו
ל
לא
לא
לג
מ

כוהנים ראה גם :בגדי כהונה )ובגדי הלוויים(; טומאת מת לכוהנים
מנחת חינוך  -אחת או שתיים
אחיו הכהנים
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה
כהונה ולוייה  -קדושה והבדלה
עבודת כהן בחור בבית המקדש
בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש
שמן המשחה  -שפע עליון

הרב יהודה שביב
גדליה גינזבורג
הרב ישראל אריאל
ידעאל ולדמן
שלומי רייסקין
הרב נפתלי בר אילן
הרב צבי שלוה

ב
ג
ד
ז
יא
לג
לט

הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב זלמן מנחם קורן
הרב ישראל אריאל
הרב יעקב אפשטיין
הרב ישראל אריאל
הרב נפתלי בר אילן

ז
ח
כו
כז
כז
לג

• ייחוסם
הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים
על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש
האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?
כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש
העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'
בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש
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◦ פסולים שלא מחמת ייחוס
דין איטר
עבודת כהן בחור בבית המקדש
פסול ערל בקודשים ובטומאה
כהן שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדש
• כוהן גדול ראה גם :זמנים  -יום כיפור
בין מלך לכהן גדול
ריצוי ציץ ביום הכיפורים ,וע"י כוהן משוח מלחמה
כניסת אהרון לקודש הקודשים בכל עת
שמן המשחה  -מצוותו לדורות
כוהן משוח וכוהן מרובה בגדים
שמן המשחה  -שפע עליון

• כוהן משוח מלחמה

כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה
ריצוי ציץ ביום הכיפורים ,וע"י כוהן משוח מלחמה
שמן המשחה  -מצוותו לדורות
שמן המשחה  -שפע עליון

הרב אורי כהן
שלומי רייסקין
הרב שלמה זאב פיק
ניר קדוש

ב
יא
כט
כא

האדר"ת
הרב מאיר ברקוביץ
שביט )שטרן( צבי
הרב יוסף אלבז
דוד הלל וינר
הרב צבי שלוה

יח
לא
לד
לה
לו
לט

הרב ישראל אריאל
הרב מאיר ברקוביץ
הרב יוסף אלבז
הרב צבי שלוה

ד
לא
לה
לט

כוונה
כותל מערבי ראה :הר הבית  -הכותל המערבי
כיור ראה :כלי המקדש  -כיור
ראה :עבודת הקרבנות  -לשמה ופיגול

כלאיים
תקפות המצוות במקדש
כלאיים בבגדי כהונה

כלים

הרב יהודה שביב
מיכאל לוצקי

ח
יג

ראה :טומאה וטהרה  -כלים

כלי המקדש
הרב ישראל אריאל
מנורת המקדש  -עמידתה בהיכל וסדר הטבתה
הרב מאיר שפיגלמן
דרגות הלכתיות בטהרה
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
צבי משה צחור
הפסכתר
כיסויי כלי המשכן  -המשותף והמיוחד
הרב איתן שנדורפי
הרב ישראל אריאל
בגדי שרד  -לכוהנים וללויים
הרב ישראל אריאל
שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות
אושרי ורהפטיג
אין עניות במקום עשירות
הרב איתי אליצור
האמנם "הכל בכתב"?
הרב צבי שלוה
אכן "הכל בכתב"!
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
עמיחי אליאש
מצוות בניין בית הבחירה לשיטת הרמב"ם
אליאש עמיחי ואריאל חנן
"מעשה אורג"  -ללא תפירה
אברהם אוחיון
גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל
הרב יוסף אלבז
שמן המשחה  -מצוותו לדורות
הרב משה כהן
קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת

א
א
א
א
ג
ה
יב
יד
כא
כב
כב
כה
כה
כח
לה
לח

• ארון
כיסויי כלי המשכן  -המשותף והמיוחד

258

הרב איתן שנדורפי

ג

מפתח נושאימ
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
הציפייה למקדש בימינו
אבן השתייה ומקום הארון
מקום הארון בקודש הקודשים
תשובה
הארון והמזבח  -המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם
המקדש?
ָ
במה נתקדש
משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו
גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל
ארון הברית בבית המקדש השני

הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
הרב רא"ם הכהן
הרב דוד הלל וינר
תלמידי ישיבת בית שמש
הרב דוד הלל וינר
הרב מנחם קמפינסקי
הרב מנחם קמפינסקי
גבריאל יצחק רוונה
אברהם אוחיון
הרב אורי זמט

ג
ד
ו
יג
יט
יט
כג
כד
כז
כח
לז

הרב יהודה שביב
הרב יצחק לוי
גבריאל יצחק רוונה
הרב משה כהן

ח
טז
כז
לח

הרב יהודה זולדן
שמעוני גרטי
הרב יוסף לובאן
אברהם בורשטין

ח
כו
כט
כט

הרב מנחם מקובר
יובל דרך
הרב אוריאל בנר
הרב זלמן מנחם קורן

ז
טז
יז
מ

הרב מנחם מקובר
אליהו אמדדי
הרב מנחם מקובר
הרב צבי שלוה
הרב איתן שנדורפי
הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
ידידיה כהנא
פרופ' אשר ז .קאופמן
הלל בן שלמה
הרב יואל קטן
רע גולן
הרב יהושע פרידמן
פרופ' ישעיה נבנצל
הרב יהושע פרידמן
חנן אריאל
הרב יהושע פרידמן
הרב זלמן מנחם קורן

א
א
ב
ג
ג
ג
ד
ט
י
י
יב
יב
יג
יג
טו
טו
טו
טז

◦ הכרובים
תקפות המצוות במקדש
חסרון המקדש
משמעותו של ארון הברית בפירוש הספורנו
קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת

• חצוצרות וכלי שיר
בחצוצרות ובקול שופר במקדש
נגינה והכאה בחליל
מניין הכלים בשירת הלוויים
הנגינה במקדש

• כיור

הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  -מחשבה ומעשה
ניסוך המים  -ממי מעיין דווקא?
תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים
הים של שלמה ושיעור האמה
• מזבח העולה ראה גם :במות
המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה
התפוח
מזבח האדמה ומזבח האבנים  -הלכה ומחשבה
כיצד מהלכים בבית המקדש
כיסויי כלי המשכן  -המשותף והמיוחד
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
שיטת הרמב"ם במקום המזבח
מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב
סיתות אבני המזבח
י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה
מצוות בניין בית המקדש
בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה
מידות המזבח
מקום מזבח העולה בעזרה
הערת המערכת
תגובת המחבר
תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן
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המזבחות שבנו האבות
אבנים שלמות לבניין המזבח
אבנים שלמות הן אבנים חלקות
תגובה לתגובה
אבנים שלמות לבניית המזבח
על מזבח הר עיבל ,בנייתו וגניזתו בשלמות
אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל
שינוי מידות המזבח
עיקרו של מזבח
עיקרו של מזבח
הארון והמזבח  -המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם
המקדש?
ָ
במה נתקדש
המזבח מקדש את הראוי לו
קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת

אברהם ישראל שריר
הרב יהושע פרידמן
הרב הלל בן שלמה
הרב יהושע פרידמן
עמיחי אליאש
הרב זלמן מנחם קורן
הרב הלל בן שלמה
הרב הלל בן שלמה
הרב שלמה הירש
הראל דביר
הרב מנחם קמפינסקי
הרב מנחם קמפינסקי
הרב משה כהן
הרב משה כהן

טז
יח
יח
יח
יט
יט
כ
כא
כג
כה
כג
כד
כו
לח

כיסויי כלי המשכן  -המשותף והמיוחד
מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם

הרב איתן שנדורפי
ד"ר עלי טל אור

ג
יח

הרב ישראל אריאל
הרב איתן שנדורפי
ד"ר עלי טל אור
הרב דוד פוקס
מאיר דרך

א
ג
יח
יח
לח

הרב ישראל אריאל
הרב איתן שנדורפי
ד"ר עלי טל אור
פרופ' זהר עמר
פרופ' ישעיה נבנצל
דוד הלל וינר

ב
ג
יח
כא
כג
לה

• מזבח הקטורת

• מנורה ראה גם :עבודת המקדש  -נרות המנורה
מנורת המקדש  -עמידתה בהיכל וסדר הטבתה
כיסויי כלי המשכן  -המשותף והמיוחד
מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם
מנורת זהב טהור
פסול גרוטאות והכשר מנורה חלולה לשיטת הרמב"ם
• שולחן
שולחן לחם הפנים
כיסויי כלי המשכן  -המשותף והמיוחד
מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם
עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס
איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס
זיקתו של לחם הפנים ל"שולחן לחם הפנים"

כלי שיר
כרובים

ראה :כלי המקדש  -חצוצרות וכלי שיר

ראה :כלי המקדש  -ארון  -כרובים

ל
לוויים
דרגות הלכתיות בטהרה
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוותכהונה
כהונה ולוייה  -קדושה והבדלה
בגדי שרד  -לכוהנים וללויים
עבודת הלוי בעל כרחו
חלוקת הלויים למשוררים ושוערים
השומרים והשוערים  -הערה במצוות שמירת המקדש
גדרי מצוות שירת הלויים
בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש

לחם הפנים
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ראה :קרבנות  -מנחות  -לחם הפנים

הרב מאיר שפיגלמן
הרב ישראל אריאל
ידעאל ולדמן
הרב ישראל אריאל
האדר"ת
הרב אוריאל בנר
הרב יוסף פלאי
בניה מינצר
הרב נפתלי בר אילן

א
ד
ז
ה
כ
כה
ו
כה
לג

מפתח נושאימ
לימוד תורה
לינה ראה :פסולי המוקדשים  -נותר
לשון של זהורית ראה :זמנים  -יום כיפור ,קרבנות  -שעיר המשתלח
לשכת הגזית ראה :סנהדרין
לשמה ראה :עבודת הקרבנות  -לשמה ופיגול
ראה :תורה

מ
מאכלות אסורות
מה ליולדת ,למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?

מבנה המקדש

אברהם ישראל שריר

יח

ד"ר ישראל רוזנסון
הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
הרב זלמן מנחם קורן
הרב דוד כהן
ידידיה כהנא
פרופ' אשר ז .קאופמן
הלל בן שלמה
פרופ' דניאל מיכלסון
פרופ' דניאל מיכלסון
פרופ' אשר ז .קאופמן
הרב יואל קטן
הרב ישראל אריאל
הרב הלל בן שלמה
הרב צבי שלוה
הרב איתי אליצור
הרב צבי שלוה
הרב זלמן מנחם קורן
הרב הלל בן שלמה
הרב עזריה אריאל
הרב אברהם כהנא

ג
ג
ד
ה
ו
ט
י
י
י
יא
יא
יב
יב
יט
כ
כא
כב
כט
כט
לו
לז

הרב שבתי א .הכהן רפפורט
גדליה ואימס יצחק גינזבורג
הרב יצחק שילת
הרב דוד כהן
פרופ' ישעיה נבנצל
פרופ' דניאל מיכלסון
פרופ' דניאל מיכלסון
הרב יהושע פרידמן
הרב זלמן מנחם קורן
הרב יהושע פרידמן
חנן אריאל
הרב יהושע פרידמן

א
ב
ד
ו
י
י
יא
יג
יד
טו
טו
טו

ראה גם :הר הבית ,מיקום המקדש

נבואה שעריך  -הערות על שערי מקדש יחזקאל
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
תגובה לרב אביגדור נבנצל
הרובדין במקדש
שיטת הרמב"ם במקום המזבח
מקום המזבח לפי ר' אליעזר בן יעקב
סיתות אבני המזבח
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש )המשך(
איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני
י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה
שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות
גובה הבית הראשון
למעמדו של הר הבית
האמנם "הכל בכתב"?
אכן "הכל בכתב"!
הבירה
כניסה למחילות הר הבית בטומאה
כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם
הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  -היכן הוא?

• החיל והעזרות
מעמד החיל ועזרת נשים בזמן הזה
שלטי הגיבורים  -הוצאה חדשה
בית ה' נלך
הרובדין במקדש
מעלות העזרה
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש )המשך(
בניית לשכת הגזית תחת מזבח העולה
החיל
מקום מזבח העולה בעזרה
הערת המערכת
תגובת המחבר
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הרב זלמן מנחם קורן
תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
הרב איתי אליצור
האמנם "הכל בכתב"?
הרב צבי שלוה
אכן "הכל בכתב"!
הרב נחמיה רענן
שחיטת צפון  -גדרה ומשמעותה
פרופ' אשר ז .קאופמן
מיקום הצפון בעזרה
הרב יחזקאל פייגלין
מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד
הרב זלמן מנחם קורן
גבולות החיל – עיון מחודש
מידות החיל
הרב עזריה אריאל
תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף ,בהשוואה למשנה )תגובה לתגובה(
הרב זלמן מנחם קורן
צורת חומת החיל הצפונית והדרומית
דביר הראל
הרב הלל בן שלמה
ה'מחכמה' אינו קדוש בקדושת הר הבית
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(
הרב עידוא אלבה
הרב זלמן מנחם קורן
גבולות החיל וצורתו )תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה(
הרב עידוא אלבה
שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית

טז
טז
כא
כב
כא
כב
כג
כז
כח
כח
כט
כח
לא
לב
לב
מ

• הפרוכת ואמה טרקסין
'מעשה רוקם' ו'מעשה חושב' בפרוכות המקדש
הפרוכת עוביה טפח  -ומשקלה?
קודש הקודשים

הרב יהושע פרידמן
פרופ' ישעיה נבנצל
הרב גד נבון

כ
כא
כט

האולם ופתחיו

הרב זלמן מנחם קורן

טו

עירוב חצרות בחצרות בית ה'
דין פתיחת דלתות היכל
שלטי הגיבורים  -הוצאה חדשה
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש )המשך(
חסרון המקדש
פתיחת שערי ההיכל ומשמעותה

דניאל ברלין
יצחק אימס
גדליה ואימס יצחק גינזבורג
פרופ' דניאל מיכלסון
פרופ' דניאל מיכלסון
הרב יצחק לוי
הרב חובב יחיאלי

א
א
ב
י
יא
טז
כב

שלטי הגיבורים  -הוצאה חדשה
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש )המשך(
הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש  -עיון במדרשי הלכה
אבן השתייה ומקום הארון
מקום הארון בקודש הקודשים
תשובה
חסרון המקדש
קודש הקודשים

גדליה ואימס יצחק גינזבורג
פרופ' דניאל מיכלסון
פרופ' דניאל מיכלסון
שי אליהו
הרב דוד הלל וינר
תלמידי ישיבת בית שמש
הרב דוד הלל וינר
הרב יצחק לוי
הרב גד נבון

ב
י
יא
יא
יג
יט
יט
טז
כט

• האולם

• הקודש )ההיכל(

• קודש הקודשים

מום
מוסף
מועדים ראה :זמנים

ראה :פסולי המוקדשים  -בעל מום
ראה :קרבנות  -מוסף
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מוקפות חומה
בין קדושת ערים המוקפות חומה לקדושת ירושלים

הרב זרח כהן

לט

מורא מקדש
מזבח העולה ראה :כלי המקדש  -מזבח העולה
מזבח הקטורת ראה :כלי המקדש  -מזבח הקטורת
מזבח הר עיבל ראה :מקדש לדורותיו  -מזבח הר עיבל
ראה :כבוד המקדש

מחוסר כפרה

ראה :טומאה וטהרה  -מחוסר כפרה

מחצית השקל
הרב כרמיאל כהן
דין קטנים ונשים במצוות שקלים
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש פרופ' זהר עמר
אסף גמליאל
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
הרב שלמה אישון
ערכה של מחצית השקל

מחשבה

יג
טז
כב
כג
כז
כז

ראה :עבודת הקרבנות  -לשמה ופיגול

מילה
פסול ערל בקודשים ובטומאה
מניעת הערל ובני ביתו מקורבן פסח  -הגדרות ודינים

מילואים

הרב שלמה זאב פיק
הרב הראל דביר

כט
לט

ראה :קרבנות  -מילואים

מיקום המקדש
ד"ר ישראל רוזנסון
נבואה שעריך  -הערות על שערי מקדש יחזקאל
הרב יהודה עמיטל
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
יונתן אדלר
תגובה למתירי הכניסה להר הבית בזמן הזה
הרב זלמן מנחם קורן
בעניין זיהוי הצכרה עם אבן השתייה  -תגובה ליונתן אדלר
יונתן אדלר
תגובה למכתבו של הרב זלמן קורן
פרופ' אשר ז .קאופמן
תגובה לרב זלמן מנחם קורן
תגובה לאשר ז .קאופמן
הרב זלמן מנחם קורן
הרב אביגדור נבנצל
תגובה למדור 'על הפרק' שבמעלין בקודש ד
הרב זלמן מנחם קורן
תגובה לרב אביגדור נבנצל
הרב יצחק שילת
בית ה' נלך
הרב אליקים קרומביין
מקדש מלך
הרב שאר ישוב כהן
מי יעלה בהר ה'  -יום עיון בנושא זיקתנו להר הבית
הרב אליקים קרומביין
קומו ונעלה
פרופ' דניאל מיכלסון
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש
פרופ' דניאל מיכלסון
גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש )המשך(
אברהם ישראל שריר
המזבחות שבנו האבות
הרב שלמה הירש
עיקרו של מזבח
הראל דביר
עיקרו של מזבח
הרב יחזקאל פייגלין
מיקומן של לשכת החותמות ושל לשכת בית המוקד
תשובת הרדב"ז על כניסה לעליות סביב הר הבית  -מבוא ,פרשנות ,חקר ועיון הרב זלמן מנחם קורן
תשובת הרדב"ז  -תדריך הלכתי לעולה להר הבית )השגות על מאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון ל(
הרב ישראל אריאל

ג
ג
ד
ד
ד
ה
ה
ה
ה
ד
ה
ח
ח
י
יא
טז
כג
כה
כג
ל
לא
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הכניסה להר הבית לפי תשובת הרדב"ז )השגות על מאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון ל(
הרב עידוא אלבה
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 מאמרו של הרב זלמן קורן בגיליון ל(
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
שיטת השל"ה בעניין הצכרה )תגובה נוספת למאמר הרב קורן בגיליון ל(
לא
עמיחי אליאש
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
גבולות החיל וצורתו )תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה(
לה
הרב עזריה אריאל
שיטת הכפתור-ופרח בזיהוי מקום המקדש
לה
עמיחי אליאש
הכפתור-ופרח לא זיהה את הצכרה כאבן השתייה )תגובה(
לה
הרב עזריה אריאל
יחס הכפתור-פרח למסורת זיהוי הצכרה כאבן השתייה )תשובה לתגובה(
אבן השתייה ב'כיפת הסלע'  -תוקפה של מסורת )שיטת ה'כפתור ופרח'  -ושיטת ראשונים ואחרונים(
לו
הרב ישראל אריאל
הכפתור ופרח לא זיהה את אבן השתייה בכיפת הסלע )תגובה למאמר הרב י' אריאל בגיליון לו(
לז
הרב עמיחי אליאש
אבן השתייה ב'כיפת הסלע'  -תוקפה של מסורת )תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש(
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
הרב עמיחי אליאש
הספקות בזיהוי מקום אבן השתייה בימינו
תוקף המסורת של מקום המקדש  -להלכה ולמעשה )תגובה למאמר הרב אליאש בגיליון לז(
לח
הרב עזריה אריאל
לח
הרב עמיחי אליאש
איסור עלייה להר הבית בימינו )תשובה לתגובה(
דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש )תגובה לדברי הרב עמיחי אליאש בגיליונות לב ,לז ,לח(
לט
הרב עזריה אריאל
לט
דעת השל"ה הקדוש בעניין מקום המקדש )תגובה לדברי הרב עזריה אריאל( הרב עמיחי אליאש
דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקום המקדש )תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש(
לט
הרב עזריה אריאל
לז
הרב אברהם כהנא
הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  -היכן הוא?
לח
הרב זלמן מנחם קורן
קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז
לח
הרב עידוא אלבה
מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה
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 עידוא אלבה
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
לא
לא

מלח
מלחמה

ראה :עבודת המקדש  -מלח ,עבודת הקרבנות  -מליחה
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ראה :כוהנים ולוויים  -כוהנים  -משוח מלחמה
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מלך
בין מלך לכהן גדול
שמן המשחה  -מצוותו לדורות
שמן המשחה  -שפע עליון

האדר"ת
הרב יוסף אלבז
הרב צבי שלוה

יח
לה
לט

מלקות
מנורה ראה :כלי המקדש  -מנורה ,עבודת המקדש  -נרות המנורה
מנחות ראה :קרבנות  -מנחות
מעיל ראה :בגדי כהונה )ובגדי הלוויים(  -מעיל
ראה :עונשים  -מלקות

מעילה
הנאה מבגדי כהונה
יציאה לחולין ע"י מעילה
מועל אחר מועל
בעניין צמחיית הכותל המערבי
תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית
קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית
פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו
מעילה בקודשים פסולים
קדושת הגוף וקדושת דמים  -הגדרתן והיחס ביניהן
לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית
מעילה דרבנן :גזירה ,הרחבה או חיוב ממון?

א
שלמה וולף
ד
הרב אהרן ליכטנשטיין
ח
מיכאל לוצקי
ח
הרב שלמה גורן
כא
הרב יעקב אריאל
כו
הרב יעקב אפשטיין
לו
הרב עידוא אלבה
לג
הרב צבי יהודה דרור
הרב אברהם והרב אלעזר נחשון לז
לז
הרב עידוא אלבה
לח
הרב צבי יהודה דרור

מערת המכפלה
נספח :הערה בעניין המבנה שעל מערת המכפלה

מעשרות  /מעשר ראשון

הרב עידוא אלבה

ל

ראה :מתנות כהונה ולווייה

מעשר שני
טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
תגובה למאמר בנושא הביכורים
שלישי בתרומה ורביעי בקודש

מצה

הרב אליקים קרומביין
עמיחי כנרתי
הרב אברהם סתיו

ה
ו
לא

ראה :זמנים  -פסח

מצוות במקדש
ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה
זאת תורת המקדש
בעניין קיום המצוות במקדש  -תגובה לרב צבי שלוה
תקפות המצוות במקדש
בחצוצרות ובקול שופר במקדש
ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  -מניין?
כלאיים בבגדי כהונה
חטיפת מצוות במקדש
תוקעין אף על פי שאין בית
תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה
נטילת לולב במקדש
תקיעת שופר בראש השנה במקדש

הרב יהודה זולדן
הרב ישראל אריאל
הרב צבי שלוה
אליעזר לרנר
הרב יהודה שביב
הרב יהודה זולדן
הרב אהרן בק
מיכאל לוצקי
שלומי רייסקין
הרב איתי אליצור
הרב אורי רדמן
הרב אורי רדמן
הרב בניהו ברונר

ג
ד
ח
ט
ח
ח
יא
יג
יג
יח
כ
כד
לד
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מינוי לקרבן פסח  -בוגרים וקטנים
מצה וקורבן פסח על מצות ומרורים

מצורע
ִמקדש

הרב יהודה זולדן
הרב יהודה זולדן

לה
לט

ראה :טומאה וטהרה  -צרעת

• מצוות בנייתו ראה :בנייןהמקדש
• כבודו ומוראו ראה :כבוד המקדש
• קדושתו ראה :קדושת המקדש
• מקום בנייתו ראה :מקום המקדש
• צורתו ,מבנהו ואגפיו ראה :מבנה המקדש
• המשכן ,הבמות והמקדש ראה :מקדש לדורותיו; במות
• בית ראשון /שני /שלישי ראה :מקדש לדורותיו
• עבודתו ראה :קרבנות; עבודת המקדש
• כלי הקודש ראה :כלי המקדש
• דרישתו והציפייה לבניינו ראה :דרישת המקדש
• עשיית זכר למקדש ראה :זכר למקדש  /לחורבן
• ישראל והמקדש ראה :ישראל והמקדש
• חיובי מצוות במקדש ראה :מצוות במקדש

מקדש לדורותיו

ראה גם :במות

מקדש ,חידוש והתחדשות

ד"ר דניאל שליט

יח

הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
אברהם ישראל שריר
הרב יצחק לוי
הרב אברהם ישראל שריר
הרב צבי שלוה
הרב דוד הלל וינר

ג
ד
טז
טז
כד
לה
לט

הרב מנחם מקובר
הרב איתן שנדורפי
הרב משה אודס
הרב חיים סבתו
הרב ישראל אריאל
הרב יהודה שביב
הרב יהודה שביב
ידידיה כהנא
הרב אהרן בק
הרב יואל קטן
ד"ר עלי טל אור
אברהם ישראל שריר
הרב חובב יחיאלי
הרב מנחם קמפינסקי
הרב מנחם קמפינסקי
הרב צבי שלוה
אברהם אוחיון
הרב גד נבון

ב
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כ
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כז
כח
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• לפני המשכן
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
המזבחות שבנו האבות
חסרון המקדש
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
אומות העולם והמקדש
'קידוש השם'  -המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו
• המשכן ראה גם :קרבנות  -מילואים
מזבח האדמה ומזבח האבנים  -הלכה ומחשבה
כיסויי כלי המשכן  -המשותף והמיוחד
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
בגדי שרד  -לכוהנים וללויים
מהותו של מקדש
מקדש  -ראשית ותכלית
שיטת הרמב"ם במקום המזבח
ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  -מניין?
י"ט הערות על פרק א' מהלכות בית הבחירה
מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם
מה ליולדת ,למצורע ולזב ולחנוכת המשכן?
הציווי על בגדי כהונה  -כפילות ומשמעותה
הארון והמזבח  -המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם
המקדש?
ָ
במה נתקדש
כסף למקדש – מנלן?
גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל
קודש הקודשים
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כניסת אהרון לקודש הקודשים בכל עת
שמן המשחה  -מצוותו לדורות
כיוון ההיכל ביחס לרוחות העולם
מניעת הערל ובני ביתו מקורבן פסח  -הגדרות ודינים

צבי שביט )שטרן(
הרב יוסף אלבז
הרב עזריה אריאל
הרב הראל דביר
הרב משה אודס
הרב חיים סבתו

לד
לה
לו
לט

• מזבח הר עיבל
ג
ד

הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות
כהונה
המזבחות שבנו האבות
אבנים שלמות לבניין המזבח
אבנים שלמות הן אבנים חלקות
תגובה לתגובה
אבנים שלמות לבניית המזבח
על מזבח הר עיבל ,בנייתו וגניזתו בשלמות
אבני המזבח בהר עיבל הועברו אל הגלגל

הרב ישראל אריאל
אברהם ישראל שריר
הרב יהושע פרידמן
הרב הלל בן שלמה
הרב יהושע פרידמן
עמיחי אליאש
הרב זלמן מנחם קורן
הרב הלל בן שלמה

ד
טז
יח
יח
יח
יט
יט
כ

בניין אריאל  -בסוד יחד שבטי ישראל
נוב וגבעון  -משכן או מקדש
נוב וגבעון  -מקדש או משכן?
המקדש?
ָ
במה נתקדש

יהודה עציון
שניידר ישראל יהודה
הרב איתן שנדורפי
הרב מנחם קמפינסקי

ב
ג
יז
כד

מזבח האדמה ומזבח האבנים  -הלכה ומחשבה
בניין אריאל  -בסוד יחד שבטי ישראל
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה
הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  -מחשבה ומעשה
לימוד סדר קודשים במהלך הדורות
שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות
אבן השתייה ומקום הארון
מקום הארון בקודש הקודשים
תשובה
האולם ופתחיו
מקום מזבח העולה בעזרה
הערת המערכת
תגובת המחבר
תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן
מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם
גובה הבית הראשון
שינוי מידות המזבח
מסעות השכינה והסנהדרין
כסף למקדש – מנלן?
גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל
קודש הקודשים
אומות העולם והמקדש
שמן המשחה  -מצוותו לדורות

הרב מנחם מקובר
עציון יהודה
הרב ישראל אריאל
הרב מנחם מקובר
הרב צבי שלוה
הרב ישראל אריאל
הרב דוד הלל וינר
תלמידי ישיבת בית שמש
הרב דוד הלל וינר
הרב זלמן מנחם קורן
הרב יהושע פרידמן
חנן אריאל
הרב יהושע פרידמן
הרב זלמן מנחם קורן
ד"ר עלי טל אור
הרב הלל בן שלמה
הרב הלל בן שלמה
אברהם אוחיון
הרב צבי שלוה
אברהם אוחיון
הרב גד נבון
הרב צבי שלוה
הרב יוסף אלבז

ב
ב
ד
ז
יב
יב
יג
יט
יט
טו
טו
טו
טו
טז
יח
יט
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• נוב וגבעון

• בית המקדש הראשון
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ארון הברית בבית המקדש השני
מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה
מסורת הכיפה וחומות מתחם הר הבית
הים של שלמה ושיעור האמה

הרב אורי זמט
הרב עידוא אלבה
הרב עידוא אלבה
הרב זלמן מנחם קורן

לז
לח
לט
מ

• בית המקדש השני
הרב זלמן נחמיה גולדברג
במצוות בניין בית המקדש
הרב יהודה זולדן
ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה
נבואה שעריך  -הערות על שערי מקדש יחזקאל
ד"ר ישראל רוזנסון
הרב משה אודס
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
הרב חיים סבתו
תגובה לרב משה אודס
הרב ישראל אריאל
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוותכהונה
הציפייה למקדש בימינו
הרב רא"ם הכהן
הרב ישראל אריאל
תרומת נוכרים למקדש וכליו
פרופ' אשר ז .קאופמן
איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני
הרב יהודה זולדן
קרבן פסח שחל בשבת
הרב צבי שלוה
לימוד סדר קודשים במהלך הדורות
הרב ישראל אריאל
שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות
הרב זלמן מנחם קורן
החיל
הרב צבי שלוה
קשירת חבל ברגלו של כוהן גדול
הרב בנימין לנדאו
מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני
הרב זלמן מנחם קורן
האולם ופתחיו
הרב יהושע פרידמן
מקום מזבח העולה בעזרה
הערת המערכת
חנן אריאל
הרב יהושע פרידמן
תגובת המחבר
הרב זלמן מנחם קורן
תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
פרופ' זהר עמר
לחם הפנים  -היבטים היסטוריים וריאליים
ד"ר עלי טל אור
מיקום הכלים במקדש והמעבר ביניהם
הרב אוריאל בנר
טהרתו של פך השמן
הרב הלל בן שלמה
גובה הבית הראשון
הרב הלל בן שלמה
שינוי מידות המזבח
פרופ' זהר עמר
עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס
פרופ' ישעיה נבנצל
איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס ,עיון נוסף
פרופ' ישעיה נבנצל
הפרוכת עוביה טפח  -ומשקלה?
הרב יהודה זולדן
זמן אכילת הפסח בליל הסדר
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש
אברהם אוחיון
מסעות השכינה והסנהדרין
הרב זלמן מנחם קורן
גבולות החיל – עיון מחודש
הרב עזריה אריאל
מידות החיל
תמונת התחום המקודש השני על פי יוסף ,בהשוואה למשנה )תגובה לתגובה(
הרב זלמן מנחם קורן
הראל דביר
צורת חומת החיל הצפונית והדרומית
הרב צבי שלוה
כסף למקדש – מנלן?
הרב דוד ברוך לאו
מצוות הדלקת המנורה במקדש
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הרב עזריה אריאל
אבני החושן – גלויות או מוסתרות?
אברהם אוחיון
גלות כלי המקדש וגאולתם כסמל לישראל
פרופ' אשר זליג קאופמן
לשון הזהורית על פתח ההיכל כסמל לאומי
הרב זלמן מנחם קורן
הבירה
הרב גד נבון
קודש הקודשים
הרב מאיר ברקוביץ
ריצוי ציץ ביום הכיפורים ,וע"י כוהן משוח מלחמה
מהות החיל וגבולותיו ,והקפת ה'רמה' בימינו )השגות על מאמרי הרב זלמן קורן בגיליונות יד,כז,כח(
הרב עידוא אלבה
הרב זלמן מנחם קורן
גבולות החיל וצורתו )תגובה לביקורתו של הרב עידוא אלבה(
הרב זלמן מנחם קורן
כניסה להר הבית בזמן הזה לדעת ה'כפתור ופרח'
בית דין של כהנים ובית דין של לויים בבית המקדש
הרב נפתלי בר אילן
הרב צבי שלוה
אומות העולם והמקדש
הרב אורי זמט
ארון הברית בבית המקדש השני
הרב זלמן מנחם קורן
קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז
הרב עידוא אלבה
מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה
הרב עידוא אלבה
מסורת הכיפה וחומות מתחם הר הבית
הרב עידוא אלבה
שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית

כח
כח
כח
כט
כט
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לג
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לז
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לח
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• מקדש יחזקאל
ד"ר ישראל רוזנסון
הרב יהודה שביב
פרופ' אשר ז .קאופמן
הרב זלמן מנחם קורן
אברהם אוחיון

ג
ה
יא
טו
כו

• בית המקדש השלישי ראה גם :בניין המקדש
אומות העולם והמקדש
'קידוש השם'  -המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו

הרב צבי שלוה
הרב דוד הלל וינר

לה
לט

דין מקום בטומאה ובטהרה
הגדרת כלים בדיני טומאה ובדין 'שאובין'
הבא ראשו ורובו במים שאובים
הים של שלמה ושיעור האמה

שמעוני גרטי
הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב עזריה אריאל
הרב זלמן מנחם קורן

ה
יג
יח
מ

נבואה שעריך  -הערות על שערי מקדש יחזקאל
פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל
איור משולב המראה את מקדש יחזקאל והמקדש השני
האולם ופתחיו
מסעות השכינה והסנהדרין

מקווה

מרור
משוח מלחמה
משיח ראה :גאולה ,קרבנות  -חטאות פנימיות
משכן ראה :מקדש לדורותיו  -משכן
מת ראה :טומאה וטהרה  -טומאת מת
ראה :זמנים  -פסח

ראה :כוהנים ולוויים  -כוהנים  -משוח מלחמה

מתנות כהונה ולווייה
בעניין עורות קודשים
כהונה ולוייה  -קדושה והבדלה
חטיפת מצוות במקדש

שמעוני גרטי
ידעאל ולדמן
שלומי רייסקין

ד
ז
יג

• בכור ראה :קרבנות  -בכור

• ביכורים

טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
תגובה למאמר בנושא הביכורים

הרב אליקים קרומביין
עמיחי כנרתי

ה
ו
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והשתחוו לה' בהר הקודש  -למקומה של ההשתחוויה במקדש
הבאת ביכורים מנכסי אשתו
חסרון המקדש
למעמדו של הר הבית
דין ביכורים בזמן שאין המקדש קיים
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
תנופה בביכורים

גד אלדד
הרב מרדכי הלפרין
הרב יצחק לוי
הרב צבי שלוה
אברהם וייס
אסף גמליאל
הרב יהודה זולדן

עבודת הלוי בעל כרחו

האדר"ת

הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים
בדין טבול יום פוסל את התרומה
קדושת ירושלים וארץ ישראל
חסרון המקדש
פסול ערל בקודשים ובטומאה
שלישי בתרומה ורביעי בקודש

הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב מרדכי רבינוביץ
אורי דנציגר
הרב יצחק לוי
הרב שלמה זאב פיק
הרב אברהם סתיו

ה
יג
טז
כ
כד
כז
לא

• מעשר ראשון
כ

• תרומה
ז
יא
יב
טז
כט
לא

נ
נביא
אכן 'בשמים היא'  -בהלכות מקדש וקודשיו

נגעים

הרב נריה גוטל

טז

ראה :טומאה וטהרה  -צרעת

נדרים
קדושת אדם בפרשת ערכין
קדושת אדם בפרשת ערכין  -תגובה
קדושת אדם בפרשת ערכין  -תגובה לתגובה

הרב דוד הלל וינר
הרב מאיר ברקוביץ
הרב דוד הלל וינר

ז
ח
ח

נוב
נוכרים ראה :גויים
נותר ראה :פסולי המוקדשים  -נותר
נזיר ראה גם :קרבנות  -נזיר

ראה :מקדש לדורותיו  -נוב וגבעון

הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
נזירות בזמן הזה

אסף גמליאל
הרב יהושע פרידמן

כז
לד

נחלות
הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת
תגובה לרב משה אודס

נידה

הרב משה אודס
הרב חיים סבתו

ג
ד

הרב זלמן נחמיה גולדברג

ב

ראה גם :טומאה וטהרה  -נידה

האוכל חלב בזמן הזה

ניסוך המים
נסכים
נשיאת כפיים ראה :ברכת כוהנים
ראה :זמנים  -סוכות

ראה :קרבנות  -מנחות  -נסכים

ס
סוטה
מצוות שילוח טמאים לפי הרמב"ם
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סוכות
סמיכה ראה :עבודת הקרבנות  -סמיכה
ראה :זמנים  -סוכות

סנהדרין
חסרון המקדש
האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?
כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש
העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'
מסעות השכינה והסנהדרין

ספירת העומר

הרב יצחק לוי
הרב ישראל אריאל
הרב יעקב אפשטיין
הרב ישראל אריאל
אברהם אוחיון

טז
כו
כז
כז
כו

ראה :זמנים  -ספירת העומר

ע
עבודה זרה
'קידוש השם'  -המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו

הרב דוד הלל וינר

לט

הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש
והשתחוו לה' בהר הקודש  -למקומה של ההשתחוויה במקדש
על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש
ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  -מניין?
עומד על גבי כלים
סדר עבודות התמיד
ניסוך המים  -ממי מעיין דווקא?
תגובה למאמרו של יובל דרך בעניין ניסוך המים
חסרון המקדש
מודים ,כורעים ומשתחווים
סדר המערכה במקדש ובתפילה
כשרות עבודת הקרבנות בהיכל
תקיעת שופר וחצוצרות בראש השנה
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
על עונשין ועל אזהרות
האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?
כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש
העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'
היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים

הרב יהודה שביב
גד אלדד
הרב זלמן מנחם קורן
הרב אהרן בק
אושרי ורהפטיג
יוסף מרקוס
יובל דרך
הרב אוריאל בנר
הרב יצחק לוי
רוונה גבריאל יצחק
הרב יצחק בן פזי
ניר קדוש
הרב אורי רדמן
פרופ' זהר עמר
הרב כרמיאל כהן
הרב ישראל אריאל
הרב יעקב אפשטיין
הרב ישראל אריאל
הרב אברהם כהנא

א
ה
ח
יא
יב
טו
טז
יז
טז
יז
יט
כ
כ
כב
כג
כו
כז
כז
לב

היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים

הרב אברהם כהנא

לב

הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים

אסף גמליאל

כז

היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים

הרב אברהם כהנא

לב

ברית מלח  -מליחת הקרבנות
מצוות מלח בקרבנות
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש

הרב מנחם מקובר
מרקוס יוסף
פרופ' זהר עמר
פרופ' זהר עמר

ט
יח
כב
כג

עבודת המקדש

• איסור ביאה ריקנית
• איסור שתיית יין
• השתחוויה
• מלח
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• נרות המנורה

הרב ישראל אריאל
מנורת המקדש  -עמידתה בהיכל וסדר הטבתה
ברלין דניאל
עירוב חצרות בחצרות בית ה'
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
גד אלדד
והשתחוו לה' בהר הקודש  -למקומה של ההשתחוויה במקדש
יוסף מרקוס
סדר עבודות התמיד
מנורת זהב טהור
הרב דוד פוקס
הרב יצחק בן פזי
סדר המערכה במקדש ובתפילה
הרב אברהם ישראל שריר
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הרב דוד ברוך לאו
מצוות הדלקת המנורה במקדש

א
א
א
ה
טו
יח
יט
כד
כח

• עבודות מזבח העולה
תרומת הדשן
המערכה לקיום האש והדלקת אש המערכה
הוצאת הדשן
חטיפת מצוות במקדש
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש
בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים
הבירה

דב ברנדר
הרב מנחם מקובר
יעקב תורג'מן
שלומי רייסקין
פרופ' זהר עמר
פרופ' זהר עמר
הרב אברהם סתיו
הרב זלמן מנחם קורן

א
א
א
יג
כב
כג
כח
כט

הפיס
תגובה למאמרו של חובב יחיאלי 'הפיס'
חטיפת מצוות במקדש
כיסוי ראש במקדש

הרב חובב יחיאלי
הרב ראובן יוסף האס
שלומי רייסקין
הרב יצחק אמתי

י
יא
יג
יח

דין פתיחת דלתות היכל
פתיחת שערי ההיכל ומשמעותה

יצחק אימס
הרב חובב יחיאלי

א
כב

• פיס

• פתיחת השערים

• קטורת

הרב מאיר שפיגלמן
דרגות הלכתיות בטהרה
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
גד אלדד
והשתחוו לה' בהר הקודש  -למקומה של ההשתחוויה במקדש
הרב יהודה זולדן
זכר למקדש  -דרשה ודרישה לציון
הרב מנחם מקובר
ברית מלח  -מליחת הקרבנות
אין עניות במקום עשירות
אושרי ורהפטיג
יוסף מרקוס
סדר עבודות התמיד
הרב קרומביין אליקים
ספר הקטורת
הרב יצחק בן פזי
סדר המערכה במקדש ובתפילה
ניר קדוש
כשרות עבודת הקרבנות בהיכל
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
הרב אורי סמט
למשמעות עבודת הקטורת ביום הכיפורים

א
א
ה
ו
ט
יד
טו
טו
יט
כ
כב
מ

• קידוש ידיים ורגליים
דרגות הלכתיות בטהרה
הכיור ומצוות קידוש ידיים ורגליים  -מחשבה ומעשה
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הרב מנחם מקובר

א
ז
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• קרבנות ראה :עבודת הקרבנות

• שחיטת חולין בעזרה
מה לחוּלין בעזרה?

הרב משה כהן

כז

חלוקת הלויים למשוררים ושוערים
גדרי מצוות שירת הלויים
נגינה והכאה בחליל
מניין הכלים בשירת הלוויים
הנגינה במקדש

הרב אוריאל בנר
בניה מינצר
שמעוני גרטי
הרב יוסף לובאן
אברהם בורשטן

כה
כה
כו
כט
כט

הרב יצחק לוי
הרב זלמן מנחם קורן
הרב אורי רדמן

טז
כט
לו

כשרות עבודת הקרבנות בהיכל
שיעור האכילה מפסח הבא בטומאה
היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים
השתתפות נשים נידות ויולדות בסעודות קודשים
אכילת בשר קרבן שטרם הוקרבו אמוריו
מינוי לקרבן פסח  -בוגרים וקטנים

ניר קדוש
הראל דביר
הרב אברהם כהנא
יונתן רבינוביץ
הרב מאיר ברקוביץ
הרב יהודה זולדן

כ
לא
לב
לב
לד
לה

דין ביקור בתמיד ובפסח

הראל דביר

כח

תנופה בביכורים
תנופה והגשה במנחות

הרב יהודה זולדן
הרב אהרון ווסר

לא
לד

עבודת ההולכה  -אמצעי או מטרה
אמצעי ומטרה בעבודות הזבח

הרב משה כהן
דוד סבתו

כב
כו

מקום מזבח העולה בעזרה
הערת המערכת
תגובת המחבר
תגובה למאמרו של הרב יהושע פרידמן
אמצעי ומטרה בעבודות הזבח
שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן
אכילת בשר קרבן שטרם הוקרבו אמוריו

הרב יהושע פרידמן
אריאל חנן
הרב יהושע פרידמן
הרב זלמן מנחם קורן
דוד סבתו
הרב משה כהן
הרב מאיר ברקוביץ

טו
טו
טו
טז
כו
כט
לד

אמצעי ומטרה בעבודות הזבח
שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן

דוד סבתו
הרב משה כהן

כו
כט

שחיטה בקודשים
לשמו ושלא לשמו
פסח לשם חולין
למשמעותו של הציווי בקודשים  -בעניין 'בעינן ׁ ָשנָ ה עליו הכתוב לעכב'
עבודת ההולכה  -אמצעי או מטרה

שמעוני גרטי
הרב דוד כהן )הנזיר(
שמעוני גרטי
הרב מיכאל אברהם
הרב משה כהן

ו
יד
יד
יד
כב

• שירה

עבודת הקרבנות

ראה גם :פסולי המוקדשים

חסרון המקדש
הבירה
איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד

• אכילה

• ביקור
• הגשה

• הולכה

• הקטרה

• זריקה

• לשמה ופיגול
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מחשבה ודיבור בקודשים
פיגול  -מהותו ,כלליו ופרטיו
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם

שמעוני גרטי
הרב משה כהן
הרב אברהם סתיו

כח
לב
לד

ברית מלח  -מליחת הקרבנות
מצוות מלח בקרבנות

הרב מנחם מקובר
יוסף מרקוס

ט
יח

סמיכה בקודשים
סמיכת קטן
מצוות הסמיכה בקרבנות

הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב מאיר ברקוביץ
הרב אהרון ווסר

ה
יא
לו

אמצעי ומטרה בעבודות הזבח
מהותו של פסול "דם שנשפך"

דוד סבתו
הרב יעקב לב

כו
לא

כשרות עבודת הקרבנות בהיכל

ניר קדוש

שחיטה בקודשים
לשמו ושלא לשמו
פסח לשם חולין
כשרות עבודת הקרבנות בהיכל
שחיטת צפון  -גדרה ומשמעותה
מיקום הצפון בעזרה
אמצעי ומטרה בעבודות הזבח
שחיטה והעלאה בחוץ ומה שביניהן
היתרי כניסה לתחומי המקדש השונים
שחיטה לאו עבודה

שמעוני גרטי
הרב דוד כהן )הנזיר(
שמעוני גרטי
ניר קדוש
הרב נחמיה רענן
פרופ' אשר ז .קאופמן
דוד סבתו
הרב משה כהן
הרב אברהם כהנא
הרב אהרן ווסר

ו
יד
יד
כ
כא
כב
כו
כט
לב
לח

תנופה בביכורים
תנופה והגשה במנחות

הרב יהודה זולדן
הרב אהרון ווסר

לא
לד

בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים

הרב אברהם סתיו

כח

• מליחה

• סמיכה

• קבלה

• קמיצה

כ

• שחיטה

• תנופה

עגלה ערופה
עולה
עולה ויורד

ראה :קרבנות  -עולה

עומר

ראה :קרבנות  -חטאת  -עולה ויורד

ראה :קרבנות  -מנחות  -קרבן העומר

עונשים ומלקות
על עונשין ועל אזהרות
טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח

הרב כרמיאל כהן
הרב שלמה זאב פיק

כג
לג

עוף
עזרת נשים  /ישראל  /כהנים ראה :מבנה המקדש  -עזרות
ראה :קרבנות  -קרבנות עוף

עיבור השנה
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים

עלייה להר הבית
עלייה לרגל ראה גם :זמנים

ראה :הר הבית  -עלייה אליו
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הרב אליקים קרומביין
טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
עמיחי כנרתי
תגובה למאמר בנושא הביכורים
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
הרב בנימין לנדאו
עלייה לרגל  -ברגל
הרב הלל בן שלמה
עלייה לרגל  -ברכב!
הרב בנימין לנדאו
ואף על פי כן ,עלייה לרגל  -ברגל!
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש פרופ' זהר עמר
הרב ערן משה מרגלית
מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת'
מצוות עליית רגלים במשנת ה'שפת אמת' )ב(
הרב ערן משה מרגלית
הזמנים הראויים לעלייה לרגל ומשמעות ראיית פני ה' )עיון במשנת ה'שפת אמת'(
הרב ערן משה מרגלית
עלייה לרגל ממרחבי ארץ ישראל
הרב יהודה זולדן

ה
ו
טז
יט
כד
כד
כג
כד
כה
כז
לז

עם ישראל והמקדש
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
בניין אריאל  -בסוד יחד שבטי ישראל
יהודה עציון
הרב ערן משה מרגלית
המרחק המקרב  -ליחסנו להר המוריה
ד"ר ישראל רוזנסון
נבואה שעריך  -הערות על שערי מקדש יחזקאל
הרב יואל שורץ
השפעת המקדש על לימוד התורה
הרב יהודה עמיטל
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
הרב ישראל אריאל
תרומת נוכרים למקדש וכליו
הרב מאיר שפיגלמן
שילוח טמאים וקדושת המחנה
הרב ערן משה מרגלית
קירוב לעולם של מקדש וקרבנות
אורי דנציגר
קדושת ירושלים וארץ ישראל
הרב יצחק הרשקוביץ
חושן המשפט  -עיון תוכני וטכני
הרב צבי שלוה
והלבנון  -זה בית המקדש
אברהם ישראל שריר
המזבחות שבנו האבות
הרב יצחק לוי
חסרון המקדש
דיר ,סוכה ,בית  -דימויי המקדש בחז"ל ומשמעויותיהם
הרב אוריאל בנר

ערבה

א
ב
ב
ג
ג
ג
ט
ט
י
יב
יד
טז
טז
טז
לד

ראה :זמנים  -סוכות

ערכין
קדושת אדם בפרשת ערכין
קדושת אדם בפרשת ערכין  -תגובה
קדושת אדם בפרשת ערכין  -תגובה לתגובה

ערל  /ערלה

הרב דוד הלל וינר
הרב מאיר ברקוביץ
הרב דוד הלל וינר

ז
ח
ח

ראה :מילה

פ
פורים
פיגול ראה :עבודת הקרבנות  -לשמה ופיגול
פיס ראה :עבודת המקדש  -פיס
פסולי המוקדשים ראה גם :עבודת הקרבנות
ראה :זמנים  -פורים

מעילה בקודשים פסולים
הבירה
קדושת הגוף וקדושת דמים  -הגדרתן והיחס ביניהן

לג
הרב צבי יהודה דרור
כט
הרב זלמן מנחם קורן
הרב אברהם והרב אלעזר נחשון לז
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הרב צבי יהודה דרור
הרב דוד הלל וינר

לח
לט

מטיל מום בקודשים  -מקור הדין וגדריו

שראל לוי

לה

מעילה בקודשים פסולים
היש לאו בהלנת אברי קרבנות?
טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח

הרב צבי יהודה דרור
הרב אריה כץ
הרב שלמה זאב פיק

לג
לג
לג

מעילה בקודשים פסולים
השתתפות טמאי שרץ ומחוסרי כיפורים בקרבן פסח הבא בטומאה
זהירות מטומאה בבוצר ענבים לנסכים )"בוצר לגת"(

הרב צבי יהודה דרור
הרב הראל דביר
הרב עזריה אריאל

לג
לג
לד

מעילה בקודשים פסולים

הרב צבי יהודה דרור

לג

מעילה בקודשים פסולים

הרב צבי יהודה דרור

לג

מעילה דרבנן :גזירה ,הרחבה או חיוב ממון?
'קידוש השם'  -המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו

• בעל מום
• נותר

• טומאת קודש

• שינוי מעשה
• שינוי מקום

פסח
פרה אדומה ראה :טומאה וטהרה  -פרה אדומה
פרוכת ראה :מבנה המקדש  -פרוכת
פר העלם דבר ראה :קרבנות  -חטאות פנימיות
פר כהן משיח ראה :קרבנות  -חטאות פנימיות

ראה :זמנים  -פסח ,קרבנות  -קרבן פסח ,קרבנות  -מנחות  -קרבן העומר

צ
צבעים
צבע הפרה האדומה

הרב עזריה אריאל

לג

הרב אשר וייס
אברהם ישראל שריר
פרופ' זהר עמר
הרב אושרי והרפטיג

כב
כב
כב
לט

ציבור ויחיד
חלקו של היחיד בקרבנות ציבור
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
הגדרת 'ציבור' בקורבן פסח

ציפייה לבניין המקדש
ציץ ראה :בגדי כהונה )ובגדי הלוויים(  -ציץ
צרעת ראה :טומאה וטהרה  -צרעת ,קרבנות  -מצורע
ראה :דרישת מקדש

ק
קבוע ומשתנה
הקבוע והמתחלף בעבודת המקדש
שינויים במקדש ובכליו במהלך הדורות
האמנם "הכל בכתב"?
אכן "הכל בכתב"!
שינוי מידות המזבח

קבלה
קמיצה

ראה :עבודת הקרבנות  -קבלה
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ראה :עבודת הקרבנות  -קמיצה

הרב יהודה שביב
הרב ישראל אריאל
הרב איתי אליצור
הרב צבי שלוה
הרב הלל בן שלמה

א
יב
כא
כב
כא

מפתח נושאימ
קדושת ארץ ישראל

ראה :ארץ ישראל

קדושת המקדש
אכן 'בשמים היא'  -בהלכות מקדש וקודשיו
שתי פנים בקדושת המקדש
תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית
הארון והמזבח  -המקדש בתפיסת הרמב"ן והרמב"ם
המקדש?
ָ
במה נתקדש
קדושת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית
פקיעת קדושת מקום המקדש כשזרים שולטים בו
הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה  -היכן הוא?
לקיחת עפר ואבנים מעפר הר הבית
קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז
מסורת הכותל המערבי כמקום השראת שכינה
קדושת המזבח לעומת קדושת הכבש וכלי השרת

הרב נריה גוטל
ד"ר דוד ויעקב נוישטטר
הרב יעקב אריאל
הרב מנחם קמפינסקי
הרב מנחם קמפינסקי
הרב יעקב אפשטיין
הרב עידוא אלבה
הרב אברהם כהנא
הרב עידוא אלבה
הרב זלמן מנחם קורן
הרב עידוא אלבה
הרב משה כהן

טז
יח
כא
כג
כד
כו
לו
לז
לז
לח
לח
לח

קדושת ירושלים
קטורת ראה :עבודת המקדש  -קטורת
ראה :ירושלים

קטנים
אכילת קטן בקודשי קודשים
סמיכת קטן
דין קטנים ונשים במצוות שקלים
מינוי לקרבן פסח  -בוגרים וקטנים

קודש  /קודש הקדשים

הרב עוזיאל כהן
הרב מאיר ברקוביץ
הרב כרמיאל כהן
הרב יהודה זולדן

ז
יא
יג
לה

ראה :מבנה המקדש  -קודש  /קודש הקודשים

קידוש החודש
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים

אסף גמליאל

כז

קידוש השם
'קידוש השם'  -המושג המקראי ויחסו למקדש וקודשיו

הרב הלל דוד וינר

לט

קידוש ידיים ורגליים
קרבן עצים ראה :הקדש  -קרבן עצים

ראה :עבודת המקדש  -קידוש ידיים ורגליים

קרבנות ראה גם :דיחוי בקודשים ובמצוות; עבודת הקרבנות
קדושת הגוף וייעוד למזבח
הציפייה לחידוש הקרבנות
איזהו מקומן של זבחים?
הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים
פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה
בחצוצרות ובקול שופר במקדש
על כשרותם של הכוהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש
קירוב לעולם של מקדש וקרבנות
בעניין 'פסולו בקודש'
לימוד סדר קודשים במהלך הדורות
אכילת שובע בקרבן פסח
חסרון המקדש
דין מריקה ושטיפה

שמואל שמעוני
הרב יובל שרלו
הרב אהרן בק
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב כרמיאל כהן
הרב יהודה זולדן
הרב זלמן מנחם קורן
הרב ערן משה מרגלית
הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב צבי שלוה
הרב יהודה זולדן
הרב יצחק לוי
ניר קדוש

ה
ו
ז
ז
ז
ח
ח
י
יא
יב
יג
טז
יט
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כב
כב
כב
כג

הרב אשר וייס
חלקו של היחיד בקרבנות ציבור
אברהם ישראל שריר
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש
" ֶ ְג ָלה ְמ ׁ ,ש ֶּל ׁ ֶשת ְו ֵ ז ְמ ׁ ,ש ֶּל ׁ ֶשת ְו ַאיִ ל ְמ ׁ ,ש ָּל ׁש"  -על שלושה טעמים במעשה הקרבנות
הרב יעקב מדן
שינוי מקרבן לקרבן
הרב שלמה זאב פיק
הרב אברהם ישראל שריר
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
שלומי רייסקין
כניסה להר הבית עם כרטיס אשראי והמחאות
הרב ישראל אריאל
האם נדרש כוהן מיוחס לחידוש העבודה במקדש?
כוהני חזקה אינם רשאים לעבוד במקדש
הרב יעקב אפשטיין
הרב ישראל אריאל
העבודה במקדש תתחדש על ידי 'כהני חזקה'
הרב שלום אוחנה
"ונשלמה פרים" – המחויב קרבן בזמן הזה
הרב משה כהן
המזבח מקדש את הראוי לו
גמליאל אסף
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
הרב יוסף אלבז
חובת אדם בקרבנות אשתו
הרב משה שוורץ
טעמי הקרבנות על פי 'אוצר הכבוד' על אגדות הש"ס

כג
כג
כד
כה
כו
כז
כז
כו
כו
כז
לג
לח

הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב דוד כהן
הרב עוזיאל כהן
הרב משה אודס
הרב משה אודס
אברהם ישראל שריר
הרב אברהם ישראל שריר
הרב אברהם סתיו

ה
ה
ז
ז
ח
כב
כד
לד

• אשם
סמיכה בקודשים
כפרת שעיר המשתלח
אכילת קטן בקודשי קודשים
לטעמי דיני החטאת והאשם
החטאת והאשם  -חלק ב'
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם

◦ אשם גזלות
לטעמי דיני החטאת והאשם

הרב משה אודס

ז

יציאה לחולין ע"י מעילה
לטעמי דיני החטאת והאשם

הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב משה אודס

ד
ז

◦ אשם מעילות

◦ אשם מצורע ראה :קרבנות  -מצורע
◦ אשם נזיר ראה :קרבנות  -נזיר

◦ אשם תלוי

הרב משה אודס
הרב אוריאל בנר
הרב זלמן נחמיה גולדברג

ח
טו
כ

משמעות הקדשת פה בבכור

הרבנים אברהם ואלעזר נחשון

כז

קרבנות העוף

הרב מנחם מקובר

ד

קרבנות העוף

הרב מנחם מקובר

ד

אכילת שובע בקרבן פסח
המקרא מפרש את עצמו

הרב יהודה זולדן
הרב כרמיאל כהן

יג
יט

החטאת והאשם  -חלק ב'
קרבן אשם תלוי וחומרתו המיוחדת
בדין חטאת ואשם תלוי

• בכור
• גר
• זב

• חגיגה
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מפתח נושאימ
היש לאו בהלנת אברי קרבנות?
טעם הפטור ממלקות למותיר מן הפסח
איסור מלאכה ביום שמביא קרבן יחיד

הרב אריה כץ
הרב שלמה זאב פיק
הרב אורי רדמן

לג
לג
לו

סמיכה בקודשים
לטעמי דיני החטאת והאשם
החטאת והאשם  -חלק ב'
פרשת קרבן חטאת
לשמו ושלא לשמו
דין מריקה ושטיפה
המקרא מפרש את עצמו
בדין חטאת ואשם תלוי
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
קרבן חטאת וטומאת החטא
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם
מעילה דרבנן :גזירה ,הרחבה או חיוב ממון?

הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב משה אודס
הרב משה אודס
הרב איתן שנדורפי
הרב דוד כהן )הנזיר(
ניר קדוש
הרב כרמיאל כהן
הרב זלמן נחמיה גולדברג
אברהם ישראל שריר
יוסף ברונשטיין
הרב אברהם ישראל שריר
הרב אוריאל בנר
הרב אברהם סתיו
הרב צבי יהודה דרור

ה
ז
ח
ט
יד
יט
יט
כ
כב
כג
כד
כו
לד
לח

• חטאת

◦ חטאות חיצונות
קרבנות העוף
כפרת שעיר המשתלח
אכילת קטן בקודשי קודשים
פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה
החטאת והאשם  -חלק ב'
פרשת קרבן חטאת

הרב מנחם מקובר
הרב דוד כהן
הרב עוזיאל כהן
הרב כרמיאל כהן
הרב משה אודס
הרב איתן שנדורפי

ד
ה
ז
ז
ח
ט

החטאת והאשם  -חלק ב'
פרשת קרבן חטאת
הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש  -עיון במדרשי הלכה
כפרת השעיר הפנימי
חלקו של היחיד בקרבנות ציבור

הרב משה אודס
הרב איתן שנדורפי
אליהו שי
הרב אברהם סתיו
הרב אשר וייס

ח
ט
יא
כ
כב

הרב מנחם מקובר
הרב משה אודס

ד
ח

הרב מנחם מקובר
פרופ' זהר עמר

ד
כג

◦ חטאות פנימיות

◦ קרבן עולה ויורד
קרבנות העוף
החטאת והאשם  -חלק ב'

• יולדת
קרבנות העוף
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש

• מוסף
הרב שלמה זאב פיק
איל העם  -קרבן מוסף או חלק מעבודת יום הכיפורים?
איל העם :קרבן מוסף או חלק מעבודות היום? )הערות ותוספות המחבר למאמרו בגיליון לו(
הרב שלמה זאב פיק

• מנחות

העומר שלושה שמות יש לו
דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם
המנחות ומשמעותן
מנחת חינוך  -אחת או שתיים

הרב צבי שלוה
הרב אברהם א .כהנא שפירא
הרב משה אודס
הרב יהודה שביב

לו
לח
א
ב
ב
ב
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נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג
כפרה בקרבנות הנדבה
הסולת למנחות
אכילת שובע בקרבן פסח
מצוות מלח בקרבנות
"שפע ברכות ללומדי מנחות"  -חידושים למסכת מנחות
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
תנופה והגשה במנחות

ד"ר עזרא שבט
הרב איתן שנדורפי
הרב שלום אוחנה
הרב יהודה זולדן
יוסף מרקוס
פרופ' ישעיה נבנצל
אברהם ישראל שריר
הרב אברהם ישראל שריר
הרב אהרון ווסר

ב
ו
י
יג
יח
כ
כב
כד
לד

◦ מנחת חינוך
מנחת חינוך  -אחת או שתיים

הרב יהודה שביב

ב

◦ חביתין
ברלין דניאל
עירוב חצרות בחצרות בית ה'
הרב אברהם א .כהנא שפירא
דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם
הרב משה אודס
המנחות ומשמעותן
הרב יהודה שביב
מנחת חינוך  -אחת או שתיים
הרב יצחק בן פזי
סדר המערכה במקדש ובתפילה
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש פרופ' זהר עמר

א
ב
ב
ב
יט
כג

דניאל ברלין
עירוב חצרות בחצרות בית ה'
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
הרב אברהם א .כהנא שפירא
דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם
הרב זלמן נחמיה גולדברג
האוכל חלב בזמן הזה
המנחות ומשמעותן
הרב משה אודס
הרב ישראל אריאל
שולחן לחם הפנים
פרופ' ישעיה נבנצל
צורתו של לחם הפנים
אריה כהן
שחזור לחם הפנים
שלומי רייסקין
חטיפת מצוות במקדש
פרופ' זהר עמר
לחם הפנים  -היבטים היסטוריים וריאליים
פרופ' זהר עמר
עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס
פרופ' ישעיה נבנצל
איורי לחם הפנים במטבעות מתתיה אנטיגונוס ,עיון נוסף
פרופ' זהר עמר
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
הרב אברהם ישראל שריר
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הרב ישראל הלוי בארי
לחם פנים לפני תמיד
דוד הלל וינר
זיקתו של לחם הפנים ל"שולחן לחם הפנים"
◦ לחמי תודה ראה :קרבנות  -תודה

א

◦ לחם הפנים

א
ב
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ב
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כג
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כד
לב
לה

• נסכים

פיגול  -מהותו ,כלליו ופרטיו
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם
זהירות מטומאה בבוצר ענבים לנסכים )"בוצר לגת"(
• קרבן העומר ראה גם :זמנים  -פסח
העומר שלושה שמות יש לו
המנחות ומשמעותן
חסרון המקדש
"שפע ברכות ללומדי מנחות"  -חידושים למסכת מנחות
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הרב משה כהן
הרב אברהם סתיו
הרב עזריה אריאל

לב
לד
לד

הרב צבי שלוה
הרב משה אודס
הרב יצחק לוי
פרופ' ישעיה נבנצל

א
ב
טז
כ
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מקראי קודש  -בין קדושה לברית
אופיו של קרבן העומר

הרב אברהם ישראל שריר
הרב אברהם סתיו

כד
לז

הרב צבי שלוה
הרב אברהם א .כהנא שפירא
הרב משה אודס
הרב אליקים קרומביין
הרב יצחק לוי
פרופ' ישעיה נבנצל
הרב אברהם ישראל שריר
פרופ' זהר עמר
הרב משה כהן

א
ב
ב
ה
טז
כ
כד
כח
לב

• שתי הלחם ראה גם :זמנים  -שבועות
העומר שלושה שמות יש לו
דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם
המנחות ומשמעותן
טקס העלאת הביכורים לירושלים וטעמו
חסרון המקדש
"שפע ברכות ללומדי מנחות"  -חידושים למסכת מנחות
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הכנת שתי הלחם
פיגול  -מהותו ,כלליו ופרטיו
• מילואים
המנחות ומשמעותן
ביטול עבודת המקדש לקריאת מגילה

הרב משה אודס
הרב יהודה זולדן

ב
ג

המנחות ומשמעותן
לטעמי דיני החטאת והאשם
חובת אדם בקרבנות אשתו
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם

הרב משה אודס
הרב משה אודס
הרב יוסף אלבז
הרב אברהם סתיו

ב
ז
לג
לד

הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
מעשר בהמה  -בין מעשרות לקודשים

אסף גמליאל
הרב משה כהן

כז
לא

דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם
קרבנות העוף
לטעמי דיני החטאת והאשם
אשם מצורע שלא ניתן מדמו על בהונות המצורע
פיגול  -מהותו ,כלליו ופרטיו
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם

הרב אברהם א .כהנא שפירא
הרב מנחם מקובר
הרב משה אודס
אליעזר זאב הלפרין
הרב משה כהן
הרב אברהם סתיו

ב
ד
ז
י
לב
לד

המנחות ומשמעותן
בעניין עורות קודשים
קרבנות העוף
סמיכה בקודשים
כפרה בקרבנות הנדבה
פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה
פסח לשם חולין
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
הקדמת העולה לחטאת בחג הסוכות ומשמעותה

הרב משה אודס
שמעוני גרטי
הרב מנחם מקובר
הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב איתן שנדורפי
הרב כרמיאל כהן
שמעוני גרטי
אברהם ישראל שריר
הרב אברהם ישראל שריר
הרב אוריאל בנר

ב
ד
ד
ה
ו
ז
יד
כב
כד
כו

הרב דוד כהן
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב יהודה זולדן

ז
ז
יא

• נזיר

• מעשר בהמה

• מצורע

• עולה

• קרבן פסח ראה גם :זמנים  -פסח
הסיבה באכילת קרבן פסח
הקרבת קרבנות על ידי כהנים שאינם מיוחסים
קרבן פסח שחל בשבת
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הרב מאיר ברקוביץ
סמיכת קטן
יג
הרב יהודה זולדן
אכילת שובע בקרבן פסח
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
ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש
צירוף יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לקרבן פסח
כג
הרב איתי אליצור
כה
הרב משה כהן
אופיו המשתנה של קרבן פסח
כה
חנן אריאל
סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
כז
אסף גמליאל
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
איסור שבירת עצם בפסח  -טעמו וגדריו
לא
הראל דביר
שיעור האכילה מפסח הבא בטומאה
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
הרבנים דביר הראל ופ' הלפרין לה
השתתפות טמאי-שרץ ומחוסרי-כיפורים בקו"פ הבא בטומאה
'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקו"פ )תוספת למאמרים בגליונות לג ו-לה(
לו
הרב הראל דביר
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם
לד
הרב אברהם סתיו
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
מינוי לקרבן פסח  -בוגרים וקטנים
לה
הרב הראל דביר
"דרך רחוקה"  -הגדרתה ויישומה בזמננו
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
מצה וקורבן פסח על מצות ומרורים
לט
הרב אושרי והרפטיג
הגדרת 'ציבור' בקורבן פסח
לט
הרב הראל דביר
מניעת הערל ובני ביתו מקורבן פסח  -הגדרות ודינים

• קרבנות עוף
קרבנות העוף
קרבן העוף  -ביאור ריאלי בשולי גופי הלכות
דרך שער העליון  -קרבן העוף כשער לעולם הקודש
מצוות מלח בקרבנות

הרב מנחם מקובר
זהר עמר
הרב אליקים קרומביין
מרקוס יוסף

ד
ד
יד
יח

דין פתיחת דלתות היכל
בעניין עורות קודשים
פרים בני שתיים
חסרון המקדש
מצוות מלח בקרבנות

יצחק אימס
שמעוני גרטי
שמעוני גרטי
הרב יצחק לוי
מרקוס יוסף

א
ד
טז
טז
יח

• קרבנות בהמה
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• שלמים

יצחק אימס
הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב איתן שנדורפי
הרב עוזיאל כהן
הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב כרמיאל כהן
אברהם ישראל שריר
הרב אברהם ישראל שריר

דין פתיחת דלתות היכל
סמיכה בקודשים
כפרה בקרבנות הנדבה
אכילת קטן בקודשי קודשים
בעניין 'פסולו בקודש'
המקרא מפרש את עצמו
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
• שעיר המשתלח ראה גם :זמנים  -יום כיפור
הרב מאיר שפיגלמן
דרגות הלכתיות בטהרה
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
הרב אברהם א .כהנא שפירא
דיחוי בדברים המתעכבים שלא מחמת עצמם
הרב דוד כהן
כפרת שעיר המשתלח
הרב אברהם וסרמן
כיוון שהגיע שעיר למדבר
הרב אליקים קרומביין
חקר ועיון בעבודת יום הכיפורים
הרב אברהם סתיו
כפרת השעיר הפנימי
הרב אורי רדמן
לשון זהורית – קשירתה בראש השעיר כחלק ממהות עבודת השעיר
הרב אברהם סתיו
תפקיד הלשון של זהורית בעבודת יום הכיפורים
הרב יוסף אלבז
לשון של זהורית  -אחת או שתיים?

• תודה

המנחות ומשמעותן
מי מביא קרבן תודה?
בדין חלת תודה שנפסלה
הלילה הזה כולו צלי
המקרא מפרש את עצמו
קרבן תודה  -חובה או נדבת לב?
פיגול  -מהותו ,כלליו ופרטיו
מעילה בקודשים פסולים
"כשרים אלא שלא עלו"  -קרבנות שהוקרבו שלא לשמם

הרב משה אודס
הרב איתן שנדורפי
פרופ' ישעיה נבנצל
הרב יהודה זולדן
הרב כרמיאל כהן
משה דוד שוורץ
הרב משה כהן
הרב צבי יהודה דרור
הרב אברהם סתיו
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• תמיד
דניאל ברלין
עירוב חצרות בחצרות בית ה'
"אין עניות במקום עשירות" מול "התורה חסה על ממונם של ישראל"  -דיון בערכים מנוגדים
גדליה גינזבורג
אין עניות במקום עשירות
אושרי ורהפטיג
יוסף מרקוס
סדר עבודות התמיד
הרב יצחק בן פזי
סדר המערכה במקדש ובתפילה
הראל דביר
דין ביקור בתמיד ובפסח

קרי

א
א
יד
טו
יט
כח

ראה :טומאה וטהרה  -בעל קרי

ר
ראש חודש
ראש השנה

ראה :זמנים  -ראש חודש
ראה :זמנים  -ראש השנה
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ש
שבועות
שבת ראה :זמנים  -שבת
שולחן ראה :כלי המקדש  -שולחן
שופר ראה :זמנים  -ראש השנה

ראה :זמנים  -שבועות ,קרבנות  -מנחות  -שתי הלחם

שונות
המקדש והמים
הבית לדוד?  -עיון במדרש תהילים למזמור ל'
ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש
דיר ,סוכה ,בית  -דימויי המקדש בחז"ל ומשמעויותיהם
זיכרון להולכים  -דברים לזכרו של שמעון יוליס ז"ל
הרב יהודה שביב ז"ל ,ממייסדי 'מעלין בקודש'
דברים לזכרו של ידידנו ר' יצחק גיזפאן ז"ל

הרב יהודה שביב
הרב יהודה שביב
פרופ' זהר עמר
הרב אוריאל בנר
אברכי כולל בית הבחירה
מערכת מעליון בקודש
הרב שלום אוחנה

ג
יב
כב
לד
לא
לז
לז

שחיטה
שילוח טמאים ראה :טומאה וטהרה  -טומאה במקום הקודש
שינויים ראה :קבוע ומשתנה
שינוי מקום ראה :פסולי המוקדשים  -שינוי מקום
שינוי מעשה ראה :פסולי המוקדשים  -שינוי מעשה
ראה :עבודת הקרבנות  -שחיטה

שיעורי תורה
האוכל חלב בזמן הזה
תוקף המסורת על מקום המקדש – הלכה ולמעשה
הים של שלמה ושיעור האמה
שיעור האמה בהתאמה למסורת ולממצאים בהר הבית

שלמים

הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב עזריה אריאל
הרב זלמן מנחם קורן
הרב עידוא אלבה

ב
לח
מ
מ

ראה :קרבנות  -שלמים

שם ה'
שם ה' המפורש  -מהותו ,ועניינו במקדש וביום הכיפורים

שמיני עצרת

הרב מנחם מקובר

לו

ראה :זמנים  -שמיני עצרת

שמן המשחה
דרך חכמה
שמן המשחה  -מצוותו לדורות
שמן המשחה  -שפע עליון

הרב אליקים קרומביין
הרב יוסף אלבז
הרב צבי שלוה

טז
לה
לט

שעיר המשתלח
שקלים ראה :מחצית השקל
שרץ ראה :טומאה וטהרה  -שרץ
שתי הלחם ראה :קרבנות  -מנחות  -שתי הלחם

ראה :קרבנות  -שעיר המשתלח

ת
תודה

ראה :קרבנות  -תודה

תורה
מכתבים מרבני דורנו בעניין לימוד סדר קודשים
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מדברי קדמונינו על לימוד קודשים
נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג
שלטי הגיבורים  -הוצאה חדשה
השפעת המקדש על לימוד התורה
מקדש  -לא בשמים!
פירוש ר' יוסף חיון לספר יחזקאל
ספרים וציורים בגליציה בנושא המקדש
שפת אמת על הש"ס
הכנות הכהן הגדול לכניסה אל הקודש  -עיון במדרשי הלכה
לימוד סדר קודשים במהלך הדורות
העיסוק בנושאי קודשים בתלמוד הבבלי
לימוד תורת הבית
בלבבי משכן אבנה
לשמו ושלא לשמו
למשמעותו של הציווי בקודשים  -בעניין 'בעינן ׁ ָשנָ ה עליו הכתוב לעכב'
דרך שער העליון  -קרבן העוף כשער לעולם הקודש
המשכב והמושב  -אחד הוא
תשובה לתגובה
אכן 'בשמים היא'  -בהלכות מקדש וקודשיו
חסרון המקדש
תשובה שנייה
תגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל
תגובה לתגובה
תשובה שנייה
מקדש ,חידוש והתחדשות
כתיבת ישרון במקרא ובאבני החושן
המקרא מפרש את עצמו
'מנחה טהורה'
תגובה למאמר "פרה אדומה ומחלוקת הצדוקים"
פרשת קרבנות היחיד  -מבוא לעבודת ה'
על עונשין ועל אזהרות
מקראי קודש  -בין קדושה לברית
עלייה לרגל  -ברכב!
ואף על פי כן ,עלייה לרגל  -ברגל!
"ונשלמה פרים" – המחויב קרבן בזמן הזה
הציפייה לבניין המקדש וביטוייה ההלכתיים
מבית לפרוכת  -פשט ,עיון ומשמעות בעבודת יום הכיפורים
מפתח לפסקי ההלכה שבסידורי ובמחזורי המקדש
"פרדס רימונים" לרבי שם טוב ב"ר יצחק )מתוך כ"י ]בשלבי עריכה[(
אמירת פרשיות הקורבנות כמעשה הקרבה

ד"ר עזרא שבט
גדליה ואימס יצחק גינזבורג
הרב יואל שורץ
הרב ישראל אריאל
הרב יהודה שביב
הרב מאיר וונדר
שמעוני גרטי
אליהו שי
הרב צבי שלוה
שמואל יורמן
הרב מנחם מנדל שניאורסון
הרב אליקים קרומביין
הרב דוד כהן )הנזיר(
הרב מיכאל אברהם
הרב אליקים קרומביין
הרב עזריה אריאל
שמעוני גרטי
הרב נריה גוטל
הרב יצחק לוי
עמיחי אליאש
עמיחי אליאש
הרב עזריה אריאל
עמיחי אליאש
ד"ר דניאל שליט
הרב איתיאל אמיתי
הרב כרמיאל כהן
הרב אליקים קרומביין
עמיחי אליאש
אברהם ישראל שריר
הרב כרמיאל כהן
הרב אברהם ישראל שריר
הרב הלל בן שלמה
הרב בנימין לנדאו
הרב שלום אוחנה
אסף גמליאל
הרב יובל שרלו
הרב הראל דביר
הרב משה שוורץ
הרב בניה מינצר
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תמיד
תנופה ראה :עבודת הקרבנות  -תנופה
תעניות ראה :זמנים  -תעניות
ראה :קרבנות  -תמיד
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מפתחות למעלינ בקודש ג יליונות א  -מ
תפילה
כוהנים בתפילתם במקדש  -התפילה במקדש כאחת ממצוות כהונה
ברכת ההודאה בתפילת הכוהנים במקדש  -מניין?
למשמעותו של הציווי בקודשים  -בעניין 'בעינן ׁ ָשנָ ה עליו הכתוב לעכב'
חסרון המקדש
מודים ,כורעים ומשתחווים
מקדש ,חידוש והתחדשות
סדר המערכה במקדש ובתפילה
אומות העולם והמקדש
קדושת הכותל המערבי במשנת הרדב"ז
אמירת פרשיות הקורבנות כמעשה הקרבה
מלחמתה של תורה

הרב ישראל אריאל
הרב אהרן בק
הרב מיכאל אברהם
הרב יצחק לוי
גבריאל יצחק רוונה
ד"ר דניאל שליט
הרב יצחק בן פזי
הרב צבי שלוה
הרב זלמן מנחם קורן
הרב בניה מינצר
הרב מאיר שפיגלמן

ד
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יח
יט
לה
לח
לט
מ

תפילין
דין היסח הדעת בציץ

הרב דוד הלל וינר

יא

מלחמתה של תורה

הרב מאיר שפיגלמן

מ

הקדש בזמן הזה
תגובה לפינחס אנגל

הרב פינחס אנגל
הרב דב ליאור

ב
ב

תקנת עזרא
תקנות חז"ל

תרומות

ראה :מתנות כהונה ולווייה

תרומת הדשן
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ראה :עבודת המקדש  -עבודות מזבח העולה

פרימ שנ קרו במדור 'בשדה פר'
אוצר הכבוד  /רבנו טודרוס הלוי אבולעפיה
אורו של מקדש – עולם המחשבה של המקדש  /הרב מנחם מקובר
איזהו מקומן – אוצר ציונים ,הערות ומראי מקומות דף על דף לפי סדר הגפ"ת
על כל מסכת מנחות  /הרב יהודה אריה פרידלס
אל הר המור  /יצחק שפירא ויוסף פלאי
אמה של קודש – בירור אורך האמה ההלכתית  /הרב אלקנה ליאור
אמרות שמואל – הערות הארות וביאורי סוגיות בענייני קודשים  /הרב שמואל הכהן רוזובסקי
בחסד יבנה  /הרב דוד הלל וינר
ביאור הרלב"ג לתורה – ויקרא חלק א
בלבבי משכן אבנה  /הרב משה אודס
בניין אריאל יאיר – ענייני מקדש וקודשיו  /הרב נתנאל אריה
בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית  /ד"ר זהר עמר
דרישת המקדש  /יצחק טסלר
דרישת ציון  /הרב צבי הירש קלישר
דרך חכמה  -פירוש וביאור על ספר משנה תורה סדר קודשים ,חלק א  /הרב שמריהו יוסף חיים קניבסקי
דרך שער העליון – קרבן העוף כשער לעולם הקודש  /הרב רא"ם הכהן
הדר העולם  /הרב איתן שנדורפי
ואתה תחזה ,חלקים ג-ד ,על ספר עבודה וקרבנות  /הרב אביגדור אלבום
וביום צום כיפור יחתמון  /הרב אמנון בזק
ועשו לי מקדש  /הרב זלמן מנחם קורן
זאת חוקת התורה – הלכות פרה אדומה הלכה למעשה  /הרב פינחס אברמוביץ'
זבחי שלמים – פירוש על תפילת ימים נוראים וסדר העבודה של יום הכיפורים  /ר' משה קורדובירו
חידושי הגר"א על המשניות עם פירוש אור אליהו  /הרב אוריאל שלמוני
חידושי הגר"מ והגרי"ד
יאיר נתיבות על מסכת תמיד ,ובשדה אפרים בעניין שמירת המקדש
ידי משה – זבחים ומנחות  /הרב משה יוסף בוצ'קובסקי
יסוד המזבח ,לביאור מונחים בענייני המקדש והקורבנות  /הרב איתיאל בר-לוי
כנסת הראשונים  /הרב מרדכי אילן
מבית לפרוכת  /הרב אברהם סתיו
מהר שלם – עיוני תנ"ך ומקדש  /הרב שלמה מן ההר
מנחה וזבח – עיונים בסוגיות יסוד בסדר קודשים  /הרב דניאל וולף
מנחה טהורה  /הרב דניאל וולף
מנחת אברהם  /הרב אברהם נח גרבוז
מנורת זהב טהור  /הרב ישראל אריאל
מסכת מדות – שינויי נוסח לפרקי ג ,ד ,ה  /פרופ' אשר זליג קאופמן

מעלין בקודש מ – אלול תש"ף
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ה

מקדש מלך  /הרב צבי פסח פראנק
משנת תורה ,פירוש הלכתי על פרשיות התורה על פי שיטת הרמב"ם ומקורותיו,
ז
ויקרא-צו  /רפאל מנחם שלמה זלמן שלנגר
כה
סדר הקרבת פסח שנהגו לאומרו בי"ד בניסן עם ביאורים ועיונים
טו
ספר הקטורת  /ד"ר זהר עמר
ז
ספר חנוכת הבית ,בענייני המקדש וקדשיו הנוהגים בפני הבית  /הרב אברהם חנך קוטנר
ח
עבד המלך – מאמר בענייני ציצית ותכלת  /הרב יהודה ראק
יא
עצומו של יום – עיון בסדר עבודת יום הכפורים ובדרכי הכפרה בו  /אברהם ישראל שריר
עת לחננה – בירורי הלכה בענייני בניין המקדש וחידוש עבודת הקרבנות ועלייה להר הבית
כו
בזמן הזה  /הרב יצחק שטרן
לו
פרדס רימונים  /ר' שם טוב ב"ר יצחק אבן שפרוט
ז
קדשי יהושע  /הרב אליהו יהושע געלדצעלהר
ח
קומו ונעלה  /הרב יהודה שביב
כט
שיבת ציון – הלכות טהרת אבות – דיני טומאת שרץ ונבלה  /הרב יוסף דוב לובאן
יא
שיעורי הגרי"ד – קונטרס עבודת יום הכיפורים  /הרב יוסף דב סולובייצ'יק
א
שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות  /הרב אהרן ליכטנשטיין
ז
שיעורי עיון התלמוד ,קדשים חלק א'  /רבא אבא ברמן
ב ,כ
שלטי גיבורים  /ר' אברהם הרופא
יט
שער המקדש  /הרב דוד בן שמעון
שערי דעת ,כללים ויסודות בסדר טהרות על פי דברי הראשונים והאחרונים  /הרב שלמה פלדמן ח
יב
שערי היכל – מסכת יומא  /הרב עזריה אריאל
כא
שערי היכל – מסכת זבחים  /הרב עזריה אריאל
י
שפת אמת על הש"ס  /הרב יהודה אריה ליב מגור
י
שפת אמת על התורה  /הרב יהודה אריה ליב מגור
כא
תוספתא מבוארת – מסכת זבחים  /הרב בנימין הכהן לנדאו
]קובץ[ תורת הקרבנות – עניני מסכת זבחים אליבא דהלכתא ,כרך ב  /כולל ישיבת "בית הלל" כז
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