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ח"תשס'ה'  אדר ב-  טומעלין בקודש   

   

‰Ó„˜‰  
עד שימצא מקו� , שהדיר עיניו משינה, ראש וראשו� לדורשי המקדש היה דוד המל/

גילה לו את המקו� אשר בחר ' וה, זכה דוד, בעיצומה של מגפת דבר איומה, והנה. 'לה

היה על , דווקא בשעה גדולה זו, בר�. וציווה עליו להקריב ש� קרב�, הר המוריה, בו

  :דוד להתעכב בגביית ממו�

ַוִ/ֶק� ָ.ִוד ֶאת ַה-ֶֹר� ְוֶאת ַהָ*ָקר ְ*ֶכֶס) ְ'ָקִלי� ): "כד, ד"ב כ"שמ(הרי הוא אומר 

 ְל6ְרָנ� ַ*5ָק�4 ִ'ְקֵלי ַוִ/3ֵ� ָ.ִויד): " כה,א"א כ"דה(ובמקו� אחר הוא אומר ". ֲחִמ0ִי�

   "... ֵ'' ֵמא4ת...ָזָהב

 ואי איפשר לומר שש מאות שכבר ,אי איפשר לומר חמשי� שכבר נאמר שש מאות

 עמד , כיו� שראה דוד מקו� שראוי לו לבנות בית הבחירה: אמור מעתה.נאמר חמשי�

   טי� נמצאו שש מאות שקלי� מכל השב.וכנס חמשי� שקלי� מכל שבט ושבט

  .) שנבה פסק,ספרי דברי�(  

השיב המלא/ , והעלה עולות על המזבח שבנה, רק אחרי שקנה דוד את הגור�

  . ומגפת הדבר פסקה מישראל, המשחית את חרבו אל נדנה

˜	¯Ù ÁÒÙ È·ˆ ·¯‰שדוד היה מוכרח להתמהמה ולהשתהות באיסו� 1, מבאר 

לא , לדעתו. שב במת יחידכדי שהמזבח שהוא עומד לבנות לא ייח, הכס� מכל ישראל

ולא די בכ/ שהמקו� המיועד לבניי� הוא , די בכ/ שמדובר במל/ ישראל שרוצה לבנות

 מזבח שלא נבנה מדעת כל ישראל –אחת היא . הר המוריה שנבחר על פי נביא

�  . הרי הוא במת יחיד, ומממונ

� ולעסוק ג� בהלכות המקדש וג, יהי רצו� שנזכה ללכת בדרכיו של דוד המל/

  .שהיא תנאי לבניינו, באחדות ישראל

*  *  *  

·	ÔÈÈ המדור הראשו� מוקדש ל. נסקור את המאמרי� המתפרסמי� בגיליו�, כדרכנו

˘„˜Ó‰ .Ô¯Â˜ ÌÁ	Ó ÔÓÏÊ ·¯‰ ופתחיו בבית שני בהשוואה � מתאר את מבנה האול

מציע המחבר ג� ניתוח רעיוני , לאור מסקנותיו. לבית ראשו� ולבניי� יחזקאל, למשכ�

  . השכינה ובי� המל/ המשיחהתגלות בי� ששל היחס שבי� המשכ� ובי� המקדש ו

                                                 

1   ÍÏÓ ˘„˜Ó ,תשנ �  . לז% לו' עמ, ז"ירושלי
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מותר לבנות , לדעת המחבר.  חידוש מרחיק לכת‰¯· ÔÓ„È¯Ù Ú˘Â‰Èבמאמרו של 

ואי� חובה לבנותו דווקא במקו� שבו ניצב ', מזבח בכל שטח העזרה אשר לפני ה

; ל האחרוני� חולקי� עליוכ, שהעלה הרב עקיבא יוס� שלזינגר, רעיו� זה. בבית שני

  . ומנמק את דעתו בהרחבה, א/ המחבר סבור שכ/ יש להורות להלכה

 ד� בשלוש מ� השיטות לסידור ÒÂ˜¯Ó ÛÒÂÈ.  מאמרי�לושה ש˜¯·	Â˙ה מדורב

עומד על העיקרו� , )שיטת הספרי זוטא ושיטת אביי, שיטת הספרא(עבודות התמיד 

 מציג ‰¯· Ô„ÏÂÊ ‰„Â‰È. ני למחלוקתומנסה להציע הסבר רעיו, המנחה שבכל שיטה

המחבר עומד על היחס שבי� קושיה ". הלילה הזה כולו צלי"שלושה פירושי� לקושיה 

ולבסו� מציע אפשרות לפרש קושיה זו וקושיה נוספת מקושיות , זו לשיטת ב� תימא

של קרב�   ד� באופיו‰¯· ‡Ï‡È¯Â ·	¯  .על רקע ההשוואה לקרב� תודה' מה נשתנה'

  .תשובהה לגבי הזהירות מחטא ודרכי  רעיוניותגישות מפתח דיוניולאור ו, ויאש� תל

 הד� בדרשה ,‰¯· Ï‡È¯‡ ‰È¯ÊÚ מובא הפרק הראשו� ממאמרו של ‰Â¯‰Ë˙במדור 

האופ� שבו , פי טענת המחברל". חרב הרי היא כחלל"המובאת בגמרא בכמה מקומות 

המחבר מציע דר/ . י ההלכהמנוגד לפשטי המשניות ומדרש, הבינו הראשוני� דרשה זו

אלא א� אזכה ויסכימו עמי גדולי , להלכה ולא למעשה", מהפכנית ליישוב סתירה זו

  ".ישראל

 על ÓÚ ¯‰ÂÊ¯ר " של דאת ספריו ‰¯· ‡ÔÈÈ·ÓÂ¯˜ ÌÈ˜ÈÏ סוקר ·˘„‰ ÙÒ¯במדור 

ר "בסקירה נית� לטעו� משהו ממסעיו המרתקי� של ד. תולעת השני ועל הקטורת

�אולוגיי ההלכתיי� והארכומהדיוני�,  והסממני�עמר לזיהוי הצבע�  . הכרוכי� בה

 מעיר על פרט שנזכר במאמרו של ·	Ï ÔÈÓÈ	Â·Â‚˙ .Â‡„˙החות� את הגיליו� מדור 

‰ÂÏ˘ È·ˆ ·¯‰�שלא , הכוהני� הגדולי� בסו� ימי הבית השני, ולדעת.  בגיליו� הקוד

המחבר .  מדי שנהאלא הוחלפו, לא מתו בדר/ כלל, היו ראויי� לבוא אל הקודש

  . מ� המקורות ומנוסחאות מדויקות, מוכיח זאת מסברה

***  

˙ÂÚË ÔÂ˜È˙  

 שהתפרסמה בגיליו� ,Ó ÈÏ Â˘ÚÂ˜„˘, ה על ספרו של הרב זלמ� מנח� קור�סקיר·

�בעוד שלפי  ,‡¯È˜Á˙: È·˘˙ Ï‡È¯ :וגרפיי�י בי� שאר הפרטי� הביבלנכתב, הקוד

אנו מתנצלי� בפני  . ‡¯ÂÓ˙ ¯È˜Á˙ÌÈÙÒ:È·˘˙ Ï‡È	Â‡Â ˙Â :/ היה לכתוביהאמת צר

              .המחבר על חוסר הדיוק

                       ˙Î¯ÚÓ‰  



   





ח"תשס'ה' באדר  -  טומעלין בקודש   

 

   

Ô¯Â˜ ÌÁ	Ó ÔÓÏÊ ·¯‰  

ÂÈÁ˙ÙÂ ÌÏÂ‡‰ 

  

    מידות האול�. א

מידות האול� בבית ראשו� ובבניי� . 1
    יחזקאל

2 .� מצפו� העמימות ביחס לאור/ האול
    לדרו� בבית שני

 אור/ האול� עשרי� אמה –' שיטה א. 3
    בלבד

 האול� גדול מעשרי� אמה–' שיטה ב. 4
    

    פתחו של אול�. ב

    ממדי הפתח בבית שני. 1

   ממדי פתח האול� בבית ראשו�. 2

  ממדי פתח ההיכל  .3

  ושאר פתחי המקדש בבית ראשו�  

    

  "חמש מלתראות של מילת "%הקורות . ג

    פקיד הקורותת. 1

לא תטע ל/ "ואיסור , קורות הפתח. 2
  ".להי/%א' אשרה כל ע- אצל מזבח ה

  "מלתראות של מילת"ביאור הלשו� . 3

    כלונסאות של ארז. ד

הכניסה לפשפשי� שבצידי פתח  .ה
  ההיכל

‡ . ÌÏÂ‡‰ ˙Â„ÈÓ  

1 .Ï‡˜ÊÁÈ ÔÈÈ	··Â ÔÂ˘‡¯ ˙È·· ÌÏÂ‡‰ ˙Â„ÈÓ  

הנקרא ,  חלל ממזרח להיכלנזכר 3,יי� יחזקאל ובבנ2 בבית שני1,במקדש שבנה שלמה

 � 5. במשכ� שעשה בצלאל לא היה אול�4.והוא למעשה בית שער להיכל, "אול�"בש

                                                 

  .ג', א ו"מל   1

 .ז ועוד% ג משניות ו"מידות פ   2

 .מח', יחזקאל מ   3
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 שציי� שג� במשכ� 6ל"מ� הראוי להזכיר את דבריו של הרב יונה מרצב/ זצ, ע� זאת

שטח זה היה השטח שבי� עמודי מס/ . היה קיי� שטח תוו/ בי� העזרה לבי� ההיכל

זה ,  ולפי דעתו8 ).העמודי� עצמ� עמדו מחו- לחלל שבי� כותלי המשכ� (7תח האהלפ

�ואפשר שמשו� כ/ הציב שלמה בחלל האול� את שני , 9אכ� המקור לקיומו של אול

  10.העמודי� יכי� ובועז

                                                                                                                      

 כ�ו". שער בית הגמרא בלשו� שנקרא מה אול� המקרא בלשו� נקרא): " ג',א ו"מל( ˜"¯„כתב ה   4

 שער בית שהוא מפני דלפני� ההיכל פתח נקרא עצמו האול�: "ב" בעירובי� ב ע‡"¯ËÈ·כתב ה

  ".שלו

 .ה והא"א ד"י בעירובי� ב ע"וכ/ כתב רש, כ/ עולה מ� המקראות   5

ניו , ל"ג יוס� ברויאר זצ"ספר היובל לרה, È·ˆ ˙¯ËÚ: בתו/" בית המקדש והמשכ�: "במאמרו   6

 .שסד'  עמ,ט" תשמ בני ברק%ירושלי� , Î	ÂÈ ÈÙ	‰פר נדפס ג� בס, ג"יורק תשכ

 .לז%ו פסוקי� לו"שמות כ   7

. וכ/ נקטו בכל הדגמי� והתרשימי�. ה ואומר קלעי�"ב ד" בזבחי� ס ע˙ÂÙÒÂ˙כ/ כתבו    8

ועיי� אודות זה , א אמה"קבע רבי יוסי כי אור/ המשכ� הוא ל, א"פובברייתא דמלאכת המשכ� 

È·ÏÓ·"Ìעמדו בחו-ז "ו ל" שמות כ �. שכתב כי שיעור זה הוא תולדה של ההנחה שהעמודי

אול� בברייתא . ולדעתו יש מחלוקת תנאי� באיזה צד של העמודי� הייתה הפרוכת תלויה

 שבנקודה זו עצמה יש טענו, )א"בני ברק תשכ(דמלאכת המשכ� ע� פירוש טע� ודעת 

� .ל"ואכמ, מחלוקת תנאי

אבל אי� ": ה נאמר אודות פתח החצר"יתא דמלאכת המשכ� פבבריכי , יש להוסי� על דבריו   9

)  כו',במדבר ד('  וגו'את קלעי החצר' :' כשנא.אתה יודע כמה מ� הקלעי� עד פתחו של חצר

משמעות . " כ/ מ� הקלעי� ועד פתחו של חצר עשר אמות,מה מ� המשכ� ולמזבח עשר אמות

קו שבי� שתי הכתפות שהיו לו ב, הדבר היא כי מס/ פתח החצר לא היה בתו/ חלל הפתח

  .אלא ממזרח לקו הפתח במרחק של עשר אמות, צפו� ומדרו�לפתח מ

רבי יוסי שיטת א/ ל, הדברי� אמורי� רק לשיטת רבי יהודה)  טז,ז"שמות כ (È·ÏÓ"Ìלדעת ה  

וזאת בעיקר משו� שהדרשה המובאת ש� אינה , היה המס/ בי� כתפות השער במזרח

: אול� מלשו� הברייתא. י� ש�עי, שדורש את המקרא באופ� שונהאפשרית לשיטת רבי יוסי 

שהתנא הניח כהנחה מובנת , מוכח" אבל אי� אתה יודע כמה מ� הקלעי� עד פתחו של חצר"

והדרשה שנאמרה ש� , אלא מרוחק ממנו, מאליה שהמס/ לא היה בי� כתפות שער החצר

וחק מ� הפתח עצמו היא מובנת א� אכ� הנחה זו שהמס/ מר. נצרכה רק עבור שיעור ההרחקה

 ,יש מקו� לומר כי לדעת אותה ברייתא ג� מס/ פתח המשכ� לא היה צמוד למשכ�, מאליה

וא� אכ� כ/ היה הדבר מוב� שבמשכ� עצמו היה ג� חלל , די המס/והכניסה למשכ� הייתה מִצ

�ו ציורי� של המשכ� שנעשבבדגמי� ו(. בי� הפרוכת לבי� הפתח עצמו, ממשי כעי� אול
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ולכ� מותר למשל ( הסתפקו א� חלל האול� מקודש בקדושת ההיכל 11בגמרא

�וכמו כ� הסתפקו א� חלל , )א"י בזבחי� יד ע"רשכדברי , לערו/ ש� את לח� הפני

�ויש מ� הראשוני� שפסקו כי להלכה קדושת האול� זהה . פתח האול� נידו� כאול

  12.לקדושת ההיכל

  :מידות האול� בבית ראשו� ידועות לנו מ� הכתוב

ִית ֶעֶ;ר ָ*:5ָה ָרְח*4 ַעל ְוָהא>ָל� ַעל 8ְֵני ֵהיַכל ַהַ*ִית ֶעְ;ִרי� :5ָה 6ְר49 ַעל 8ְֵני רַֹחב ַהָ*

 ).ג', א ו"מל(   8ְֵני ַהָ*ִית

, באור/ עשרי� אמה) מצפו� לדרו�(מ� הכתוב אנו למדי�  על קיומו של כותל מערבי 

אלא שהכתוב לא פירש . באור/ עשר אמות) ממזרח למערב(וכותל דרומי וכותל צפוני 

  .שהיה בו פתח, זרחילנו א� נוס� לכתלי� אלו היה לאול� ג� כותל מ

  :ג� מידות האול� בבניי� יחזקאל ידועות לנו

ָל� ָחֵמ' :45ת ִמ8ֹה ְוָחֵמ' :45ת ִמ8ֹה ְורַֹחב ַה0ַַער  ָל� ַהַ*ִית ַוָ/ָמד ֵאל א< ַוְיִבֵאִני ֶאל א<

ָל� ֶעְ;ִרי� :5ָה ְורֹ. ָ'ל' :45ת ִמ48 ְוָ'ל' :45ת ִמ48 ַחב ַעְ'3ֵי ֶעְ;ֵרה :5ָה אֶֹרְ? ָהא<

ִדי� ֶאל ָהֵאיִלי� ֶאָחד ִמ8ֹה ְוֶאָחד ִמ8ֹ   ה>ַב5ֲַעל4ת ֲאֶ'ר ַיֲעל> ֵאָליו ְוַע5<

   ).מט�מח', יחזקאל מ(  

�שמידות חלל האול� ה� עשרי� אמה מצפו� לדרו� על אחת עשרה , וביארו הפרשני

אלא פתח ע� שתי ,  כותל של�א/ ממזרח לחלל האול� לא היה. אמה ממזרח למערב

כמידת רוחב הכותל (מידת כל מזוזה ממזרח למערב הייתה חמש אמות . מזוזות

המזוזות עצמ� אוכלות מ� הפתח שלוש ). וכדלהל�, המזרחי של האול� בבית שני

                                                                                                                      

�לגמרי התעלמו ו, הניחו כדבר פשוט שמס/ שער החצר היה בי� כתפות הפתח, בדורות קודמי

 החצר פתחלראות שחזורי� שבה� זו אכ� צורת בעת האחרונה נית� ורק , מדברי הברייתא

מוב� שג� ההנחה המחודשת המובאת כא� בנוגע לפתח המשכ� . נעשתה בדומה לברייתא

 ).א/ אי� כא� מקומו,  צור/ להארי/ בזהויש, לא נידונה עד עתה, עצמו

10   �וכפי שה� נקראי� בפסוק ש� , יש לציי� כי ג� בבניי� יחזקאל ניצבי� באול� שני עמודי

"� תחת: "י במפורש"וש� כתב רש". האילי� אל ועמודי� ") מט,'מ(וכמאמר הפסוק ש� , "אלי

 ".ראשו� במקדש שהיו ובועז יכי�

  .ב"ש� נח ע; א"זבחי� יד ע; ב"יומא מד ע; ב"עירובי� ב ע   11

12   È¯È‡Ó�  .ועוד,  יומא ש
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�כ/ שבסופו של דבר רוחב הפתח מצפו� , אמות כל אחת מכיוו� צפו� לכיוו� דרו

  13. אמותלדרו� אינו אלא ארבע עשרה

2 .È	˘ ˙È·· ÌÂ¯„Ï ÔÂÙˆÓ ÌÏÂ‡‰ Í¯Â‡Ï ÒÁÈ· ˙ÂÓÈÓÚ‰  

  :במשנת מידות שנינו

  ...מאה רו� על מאה על מאה וההיכל

 שש ההיכל כותל ,עשר אחד והאול� ,חמש האול� כותל :אמה מאה למערב מהמזרח

 ההיכל כותל ,הקדשי� קדש בית אמה ועשרי� ,טרקסי� אמה ,אמה ארבעי� ותוכו

   .חמש התא וכותל ,שש והתא ,שש

�   ...אמה שבעי� לדרו� הצפו� מ

 היה והוא ,הדרו� מ� אמה עשרה וחמש הצפו� מ� אמה עשרה חמש עליו עוד) האול�

 מלפניו ורחב מאחריו צר וההיכל .הסכיני� את גונזי� שש� ,החליפות בית נקרא

 צר רי מה הא–" דוד חנה קרית ...אריאל הוי") א, ט"כ ישעיה (שנאמר לארי ודומה

   ).ז�ד משניות ו"פ (  מלפניו ורחב מאחריו צר ההיכל א) מלפניו ורחב מאחריו

וכי עובי כותלו , במשנה מפורש כי רוחב האול� ממזרח למערב הוא אחת עשרה אמה

של חלקי ) ממזרח למערב(מידות אלו זהות למידות הרוחב . המזרחי הוא חמש אמות

, ל בי� שני הבתי� בנוגע לפתח האול�אלא שקיי� הבדל גדו. האול� שבבניי� יחזקאל

  :'כפי שנתבאר בפרק ג, כי בבית שני היה פתח האול� ברוחב עשרי� אמה

  ).ז"ג מ"פ(   אמה עשרי� ורחבו אמה ארבעי� גובהו אול� של פתחו

�, החת/ מצפו� לדרו�. ואול� במשנה לא נתפרש מה אור/ חלל האול� מצפו� לדרו

אלא במקו� , )שבה נמצא האול�(רחית של הבית אינו בחזית המז, ז"ד מ"המתואר בפ

ועוד מבני� הסמוכי� לו מצפו� , המידה הכוללת של ההיכל ותאיו. שבו נמצא ההיכל

א/ לאחר סיכו� אות� , וכפי שמפורט במשנה ש�, לדרו� היא שבעי� אמה בלבד

 אמה עשרה חמש עליו עוד� האול�: "שבעי� אמות שמצפו� לדרו� הוסיפה המשנה

נמצא לפי זה כי מידתו החיצונית של האול� ". הדרו� מ� אמה עשרה וחמש �הצפו מ�

                                                 

 עולה כי הממנש, י על פי כתב יד" אחרת בשיטת רשהרסה גהובא, ‰Î˙¯במקראות גדולות    13

רוחב השער שלש אמות מפו ושלש אמות : "י ופירש כי המקרא"במהדורה בתרא חזר בו רש

 המזוזה מצפו� לדרו� הוא חמש ושיעור, מתאר את מידת רוחב המזוזה ממזרח למערב" מפו

ע כי לפי זה יהיה אור/ הבית ממזרח "וצ. לפי זה יהיה רוחב הפתח עשר אמות בלבד. אמות

 .י ש�"וברש, גי, א"ה אמות כפי שמפורש ביחזקאל מולא מא, למערב תשעי� ושמונה אמות
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�שהרי הוא עוד� על שבעי� האמה של ההיכל בשיעור , היא מאה אמה מצפו� לדרו

ומאות� , זו מידתו החיצונית של האול�, אלא שכאמור. של חמש עשרה אמות לכל צד

  .פו� ובדרו�מאה אמה יש לגרוע את בית החליפות ואת עובי כתליו בצ

 �לאור הידיעה שבי� בבית ראשו� ובי� בבניי� יחזקאל אור/ האול� מצפו� לדרו

היה מקו� להניח כי ג� בבית שני אור/ האול� מצפו� לדרו� הוא , הוא עשרי� אמה

. יש מ� הראשוני� והאחרוני� שהקשו על הנחה זו, א/ כפי שיבואר להל�, עשרי� אמה

. ולהגדרת כותל האול� המזרחי, להגדרת פתח האול�הקושי העיקרי שבהנחה זו נוגע 

א� נניח שכל אור/ האול� מצפו� . פתח האול� שבמזרח היה כאמור עשרי� אמה

. לדרו� לא היה אלא עשרי� אמה נמצא שלא הייתה לאול� כל מחיצה ברוח רביעית

 �הנחה זו לכאורה אינה מתיישבת ע� הידיעה כי קיי� עובי חמש אמות בכותל האול

שוללת לכאורה את , ההנחה שאור/ האול� היה עשרי� אמות בלבד, למעשה. זרחיהמ

, עוד קשה. שאינו אלא המש/ רצו� של האול�, למקו� זה" פתח"עצ� ההגדרה של 

שמידותיו של האול� לפי הנחה זו אינ� עשרי� על אחת עשרה אלא עשרי� על שבע 

  . בראשוני� מצינו כמה שיטות הנוגעות לעניי�14.עשרה

3 .‡ ‰ËÈ˘ '–„·Ï· ‰Ó‡ ÌÈ¯˘Ú ÌÏÂ‡‰ Í¯Â‡   

 היא כי אכ� מידות האול� היו עשרי� אמה ובמזרח היה האול� פרו- לכל È"¯˘שיטת 

  .רוחבו בלא מחיצה

בברייתא נאמר שאסור . 'אכסדרה'י הובאה בביאורו את המושג "שיטתו של רש

  :לאד� לבנות את ביתו וכליו כדר/ שנבנו במקדש

שלח� כנגד , חצר כנגד עזרה, אכסדרה כנגד אול�אכסדרה כנגד אול�אכסדרה כנגד אול�אכסדרה כנגד אול�, ית היכללא יעשה אד� בית תבנ

�  15.מנורה כנגד מנורה, שלח

  :י" על כ/ כתב רש

  . אול� וכ� ,רביעית מחיצה לה אי� � אכסדרה

 קמייתא בשמעתא כדאמרינ� 16]ארבעי� וגובהו עשרי� [רוחבו שהיה � אול� כנגד

� )ב"ע כח מנחות(  ) א" עב ד) (דעירובי

                                                 

,  ההיכלולהל� יבואר ג� הקושי שיש בנוגע לחשבו� המקו� שבו היו הפשפשי� שלצדי שער   14

�  .בהתאמה למידות האול� מצפו� לדרו

  .ב"מנחות כח ע; א"עבודה זרה מג ע; א"ראש השנה כד ע   15



 

16 

ומפורש בדבריו , הוא מקו� בלא מחיצה רביעית כלל' אכסדרה'י "נמצא כי לשיטת רש

�  . שכ/ היה בנוי האול

י "תיר- רש' עובי חמש'את הקושי הנוצר מהנחה זו ביחס לכ/ שלכאורה אי� כלל 

  :במסכת יומא וכתב

 כיפת מגובה ולמעלה, והאסקופה היסוד רוחב למטה, החיצו� כותל � אול� כותל

 עשרה אחת שהיא החלל כיפת רוחב לבד, אמה מאה עד שעולה החומה עובי הפתח

 . )א"נב ע(   החומה עובי כיפת רוחב לבד, אמה

והקיר יורד עד גובה ארבעי� אמה של , י ביאר שהיות שהאול� גבוה מאה אמה"רש

ועליו נאמר שהיה עבה , הוא המחיצה הרביעית, שהוא בעצ� משקו�, קיר זה, הפתח

  .חמש אמות

כי בדר/ כלל פתח הוא חלל מסוי� בתו/ ', פתח האול�'בלשו� ועדיי� יש קושי מה 

וא� כ� שטח רצפת האול� הוא עשרי� אמה , מחיצה ואילו בשיטה זו אי� כלל מחיצה

�מבלי כל , ממזרח למערב) אחת עשרה ועוד חמש(ושש עשרה אמה , מצפו� לדרו

  .וקשה להבי� מדוע חלקו המזרחי של משטח זה נקרא פתח, היכר

˙ÂÙÒÂ˙) בשיטתו של רש) במסכת עבודה זרה �התייחסו לקושי , י"שהלכו ג� ה

  :ובתחילת דבריה� כתבו, )א� כי לא בסגנו� של קושיה ותירו-(זה 

 אמרינ� נ"וה מזרחית לרוח במלואו פרו� היה שהאול� � אול� תבנית אכסדרה
 צפונית ורוח דומה הוא לאכסדרה עול�) ב"ע�א"כה ע בא בתראב (יחפור בלא
  .מסובבת אינה

 שהיה המשכ� פתח כמו בתלמוד מקומות בהרבה האול� פתח ליה קרי מ"ומ
 .)א"מג ע זרה עבודה(   בפסוק פתח ליה וקרי מזרחית לרוח במלואו פרו�

4 .· ‰ËÈ˘ '–‰Ó‡ ÌÈ¯˘ÚÓ ÏÂ„‚ ÌÏÂ‡‰   

 שיטה אחרת הסוברת כי האול� אש השנה מצאנו בתוספות בר, ל"מלבד השיטה הנ

  : לו מחיצות ברוח רביעיתגדול מעשרי� אמה ויש

                                                                                                                      

שהוא לבדו נזכר , י לגמרי את מידות האול� למידות פתח האול�"בדיבור זה השווה רש   16

י ביומא וכדלהל� מוכח שגובה האול� היה "כי מדברי רש, וצרי/ עיו�,  בעירובי� ש�הבסוגי

 . מארבעי� אמהיותר
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 פרוצה ורביעית מחיצות' ג א� כי בו אי� אכסדרה סת� � אול� תבנית אכסדרה

 דומה עול� דקאמר) ב"ע�א" עכה בא בתראב (יחפור לא' בפ כדמשמע במלואה

   .מסובבת אינה צפונית ורוח לאכסדרה

 פ"עא אכסדרה ליה קרי גדולה פתחו שהיתה לפי אול� תבנית אכסדרה דקתני והא

 ד"פ (במדות וכדתנ� מכא� אמה ו"וט מכא� אמה ו"ט גיפופי ל"דה במלואה היה שלא

  .)ז"מ

  :י וכתבו"אלא שבהמש/ חזרו תוספות לשיטת רש

  ).א"כד ע(   בפני� במלואו מפסיק וכותל החליפות בית ש� שהיה לפי ושמא

בתירו- הראשו� מניחי� תוספות שאכ� מצד האמת צורת האול� שונה מצורת 

נראה , א/ מפני שפתח האול� גדול מאוד. רה בכ/ שיש לאול� מחיצה רביעיתאכסד

בכ/ מצאו תוספות תשובה מספקת לקושיה שאכ� הייתה . כאילו אי� לו כלל מחיצה

 �ולמעשה בכ/ , מדוע נקרא הפתח המזרחי בש� פתח, )במסכת עבודה זרה(קשה לה

שהיא השאלה (שנה ג� השיבו לשאלה מה משמעות עובי הכותל המזרחי הנזכר במ

  ). י במסכת יומא התייחס אליה"שרש

אול� מדקדוק דבריה� נראה שהקושי העיקרי שהיה לה� היה מלשו� המשנה 

וכ/ ג� מדוקדק , שעולה ממנה שמידת האול� ע� כתליו היא מאה אמה, במידות

 �ומ� הדברי� נראה כי בתירו- ראשו� הניחו שבית ). בתירו- השני(מהמש/ דבריה

ועוד� , וא� כ� ברור שהאול� גדול יותר משבעי� אמה,  הוא חלק מ� האול�החליפות

בשיעור של חמש עשרה ) שמידתו החיצונה הכוללת היא שבעי� אמה(על ההיכל 

  .אמות לכל צד

, על פי התירו- השני היה האול� באור/ של עשרי� אמה בלבד, לעומת זאת

י� שבצפו� ובדרו� שכל אחד ומחיצות פנימיות חילקו בי� האול� העיקרי לבי� חלק

 �   17".בית החליפות"מה� נקרא בש

                                                 

כי א� חלל האול� הוא עשרי� , אלא שבדברי התוספות כפי שה� לפנינו יש קושי חשבוני   17

א� כ� בית החליפות שבכל צד הוא בשיעור של ארבעי� אמה מצפו� וארבעי� אמה , אמה

ו אמה הנזכרת בתוספות כשיעור התוספת מצפו� " ומידת ט.מדרו� יחד ע� עובי המחיצות

 שנשתרבבה מ� המשנה במידות שעוסקת במידה שבה ,כטעות מעתיקי�ומדרו� נראית 

  .האול� בכללו עוד� על ההיכל וכתליו ותוספותיו
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, בראשוני� ובאחרוני� שהלכו בשיטה שהאול� הוא באור/ עשרי� אמה בלבד

�ל נראה כי כל "מדברי התוספות הנ. קיימות כמה הגדרות לשטח שמצידי האול

�א/ יש מי שסובר שהתאי� " בית החליפות"נכלל בתו/ , השטח עד כותלי האול

ה� , וא� כ� כותלי התאי� שבהמש/ כותל ההיכל, משכו עד הקיר המזרחי של האול�נ

�וכיוצא בזה ג� המגדילי� את האול� אינ� . אלו שתחמו את האול� מצפו� ומדרו

�כדי שיוכלו להיכנס (כי יש המגדילי� אותו עד פתחי התאי� , משתווי� בדעותיה

�� שבעי� אמה של ההיכל ותאיו ויש מגדילי� אותו עד סו, )וכדלהל�, ממנו לתאי

ומצמצמי� את בית החליפות , ותוספותיו

לשיעור של חמש עשרה אמה בלבד בכל 

ואי� כל זה נוגע למאמר זה אשר . רוח

�ומנקודת . בעיקרו עוסק באול� ובפתחי

דהיינו , מבט זו אי� לנו אלא שתי שיטות

שיטת המקטיני� את האול� לשיעור 

ילי� ושיטת המגד, עשרי� אמה בלבד

  .אותו יותר

  

  

  

  

  

 

האול� ). י"קניגסברג תר (˙Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù  משניותמתו/ המהדורה הראשונה שלמימי� שרטוט של המקדש 
�השרטוט משמאל נדפס במשניות . וכפי פירושו של התפארת ישראל, בשרטוט זה הוא חלל ארו/ מצפו� לדרו

א/ באול� , ג� הוא התיימר לייצג את שיטת התפארת ישראל. ט" שנדפסו בוילנה בשנת תרס פירושי�א"ע
 . צות מימי� ומשמאל המגבילות את אורכו לעשרי� אמה בלבדקיימות מחי
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· .ÂÁ˙Ù ÌÏÂ‡ Ï˘  

1 .È	˘ ˙È·· Á˙Ù‰ È„ÓÓ  

  :במסכת מידות שנינו

 וחמש מלתראות של מילת .פתחו של אול� גובהו ארבעי� אמה ורחבו עשרי� אמה

 שלמעלה ממנה עודפת , התחתונה עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה:היו על גביו

 ונדב? של אבני� היה בי� .שלשי� אמה נמצאת העליונה .עליה אמה מזה ואמה מזה

  ).ז" מג"פ(  כל אחת ואחת 

 אמה ארבעי� גובהו אול� של פתחו: "משנתנו מתארת את פתח האול� ומידותיו

פתח זה הוביל לעבר פתח ההיכל שגובהו היה עשרי� אמה ". אמה עשרי� ורחבו

למדנו פתח האול� היה הגדול מבי� הפתחי� במקדש וכפי שכבר . ורחבו עשר אמות

  :ג"ב מ"בפ

כל הפתחי� והשערי� שהיו ש� גובה� עשרי� אמה ורחב� עשר אמות חו� משל 

   .אול�

�  :והוא היה הפתח היחיד בלא דלת כפי שנאמר ש

  כל הפתחי� שהיו ש� היו לה� דלתות חו� משל אול�

מקבילי� לשני , פתח האול� ופתח ההיכל, ששני הפתחי� שבמקדש, במדרש נאמר

  .פתח החצר ופתח ההיכל, שכ�הפתחי� שהיו במ

   18אול� של פתחו כ? חצר של כפתחה. היכל של פתחו כ? אהל של כפתחו

 ).שעדרמז  ,תרומה שמעוני ילקוט(  

  :הבה ונשווה בי� מידות הפתחי� במשכ� ובי� מידותיה� בבית שני

  הפתחי� בבית שני  הפתחי� במשכ�

  40: גובה, 20: חברו   %האול�   1519 או 5: גובה, 20: רוחב   %חצר המשכ� 

  20: גובה, 10: רוחב    %ההיכל    1020: גובה, 10: רוחב   %אוהל מועד 

                                                 

לרבי , ‰Î ˙¯ÊÚ	ÌÈראה (אלא שהנוסח ש� משובש . ה פרק ‰ÈÈ¯· ˙Î‡ÏÓ„ ÔÎ˘Ó˙‡במעי� זה    18

  .וטוהעיקר כילק, )קכו' ו עמ"מהדורת ירושלי� תשס, ]ג"ורשה תרל[יהושע יוס� פינברג 

  . ב"ומחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי זבחי� נט ע, יח, ז"שמות כראה    19
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שהמדרש עוסק בהשוואת מידות הרוחב ולא בהשוואת מידות , מההשוואה עולה

  21.הגובה

  ?מה משמעות ההשוואה וההקבלה בי� המשכ� למקדש

 המקדש כביכול, ל מבקשי� ללמדנו שהחצר והאוהל נמצאי� במקדש"נראה שחז

  .בתו/ ההיכל" בלוע"המשכ� ; כולל בקרבו את המשכ�

אינ� אלא , דהיינו ההיכל וקודש הקודשי�, מוב� כי חלקו הפנימי של המקדש

א/ מידת הפתח , אמנ� מידת� היא כפולה באור/. הקודש וקודש הקודשי� שבמשכ�

א/ החידוש הגדול יותר הוא שחצר . לא נשתנתה והיא נשארה ברוחב עשר אמות

כביכול נכנסת כולה במקדש לתו/ , שמבחינה הלכתית אינה אלא העזרה, המשכ�

ה "שהעזרה של משה ואהרו� חביבה לפני הקב, כביכול רמז יש בדבר. הבניי� עצמו

�  . ועל כ� כולה נכנסת לתו/ בניי� המקדש עצמו, יותר מ� העזרה שבבית עולמי

, / העזרה שבמשכ�כלומר כאור, וכ/ הבניי� הוא באור/ כולל של מאה אמה

קיי� פתח שמתאי� , דהיינו במקו� שבו היה פתח העזרה שבמשכ�, ובקצהו המזרחי

רוחבו של פתח זה הוא . פתח זה הוא פתח האול�. במידותיו לפתח העזרה שבמשכ�

                                                                                                                      

  .לו, ו"י על שמות כ"ראה פירוש רש   20

, כגובה פתחו של היכל ":ב נוס�" ובדפוס ונציה שס95י מינכ� "כתבברייתא דמלאכת המשכ�    21

�וכוונת , �יש התייחסות בברייתא ג� לגובה הפתחי, לפי נוסח זה". כ/ רוחב פתחו של אול

�משוואה זו אינה דומה . הדברי� היא  שקיי� קשר חשבוני בי� גובה ההיכל לרוחב פתח האול

שבה� השוו בי� דברי� , )או ליתר דיוק בילקוט(לשתי המשוואות הקודמות שהובאו בברייתא 

 �, וכ� רוחב פתח חצר המשכ�, שתפקיד� דומה, רוחב פתח המשכ� ורוחב פתח ההיכל(דומי

  ).שהוא דומה במידה ידועה למעטפת של ההיכל המקודש, ול�ורוחב הא

א� נניח שלפנינו בברייתא נמצא רק סו� החשבו� שמורכב מכמה , נית� להבי� משוואה זו  

�, בשלב ראשו� נשי� לנגד עינינו את העובדה שבמשכ� גובה הפתח היה זהה לרוחבו. שלבי

משוואה זו . ו ולרוחב המשכ� עצמוזהי� לגובה המשכ� עצמ, ולמעשה רוחב הפתח וג� גובהו

כמו . א/ חלקי� ממנה באו לידי ביטוי ג� במקדש, לא התקיימה במקדש) על ארבעת אבריה(

וכמו כ� רוחב פתח האול� , במשכ� כ/ ג� במקדש גובה פתח ההיכל זהה לרוחב חלל ההיכל

) פתח ההיכלרוחב פתח האול� וגובה (כ/ שניה� . ולגובה פתח ההיכל, זהה לרוחב חלל ההיכל

על פי זה מסתבר שגובה פתח (ה� תולדה של הכפלת המידות של גו� ההיכל ביחס למשכ� 

שכש� , הוא ג� כ� תולדה של משוואה מעי� זו, האול� שהיה זהה בבית שני לגובה ההיכל

כ/ בבית עולמי� גובה פתח האול� זהה לגובה , שבמשכ� גובה הפתח זהה לגובה המשכ�

 ).ראשו� היה הפתח נמו/ יותרוא� כ� בבית . ההיכל
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רוחב העזרה במשכ� היה (והוא למעשה הפתח המזרחי של הבניי� כולו , עשרי� אמה

  ).היה גדול יותררוחב בניי� המקדש . חמישי� אמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ועל גביו בקו שחור שרטוט של חצר המשכ� בקנה מידה זהה לזה של המקדש, תרשי� של בניי� המקדש כולו באפור
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כי הקביעה שפתח ההיכל משמר בתוכו את פתח המשכ� , יש להוסי� עוד

עולה לפי חלק מ� הפירושי� ממקרא מפורש , )ולמעשה את רוחבו של המשכ�(

  . ביחזקאל

א פותח בתיאור פתח "פרק מ. בספר יחזקאל נחת� בתיאור האול�' פרק מ

  : ר ההיכל עצמווממשי/ בתיאו, ההיכל

 רַֹחב ִמ48 רַֹחב :45ת ְוֵ'' ִמ48 רַֹחב :45ת ֵ'' ָהֵאיִלי� ֶאת ַוָ/ָמד ַהֵהיָכל ֶאל ַוְיִביֵאִני

 ַוָ/ָמד ִמ48 :45ת ְוָחֵמ' ִמ48 :45ת ָחֵמ' ַה8ֶַתח ְוִכְתפ4ת :45ת ֶעֶ;ר ַה8ֶַתח ְורַֹחב. ָהאֶֹהל

   ). ב�א, א"מ(   :5ָה ֶעְ;ִרי� ְורַֹחב :5ָה ִעי�:ְרָ* 6ְר49

שהיה שש אמות , )בלשו� הפסוק" אלי�("בפסוק א מתואר עומק המזוזות 

ואור/ , )עשר אמות מצפו� לדרו�(פסוק ב פותח במידת רוחב השער ). ממזרח למערב(

ת רוחב השער והכתפו). חמש אמות בכל צד מצפו� לדרו�(הכתפות מימי� ומשמאל 

  .כמצוי� בסו� פסוק ב, שהיא מידת רוחב ההיכל, משלימי� למידת עשרי� אמה

ולפני , "שש מפו ושש מפו"אחרי תיאור רוחב האלי� , אלא שבסופו של פסוק א

נאמרו , )וכפי שמפורש בתחילת פסוק ב(תיאור רוחבו של השער שהיה עשר אמות 

 �שהרי דיבר בפסוק זה ,  אלוהמפרשי� התקשו בפירוש מילי�". ָהאֶֹהל רַֹחב"המילי

  . ולא הזכיר הפסוק שו� אוהל, על עומק הכותל

 רוחב: "בפירוש האחד כתוב.  אנו מוצאי� שני פירושי� לצמד מילי� זהÈ"¯˘ב

י "בהמש/ דברי רש". היכל של ובאורכו אול� של ברחבו שהוא האול� רוחב % האהל

, לפי פירוש זה". פתח של אהלו האוהל רחב �"אחרי י�"בפירוש: "מודפס לפנינו

, חלל זה היה ברוחב של שש אמות ממזרח למערב. מתייחס הפסוק לחלל הפתח

�מדוע נקט כא� ) לפי שני הפירושי� (רי/ עיו�וצ. ובאור/ עשר אמות מצפו� לדרו

  ).בשו� מקו� אחר, אינה מוזכרת בספר יחזקאל" אהל"המילה " (לֶהאֹ"בלשו� 

 % האהל רחב ":וכתב, י"רוש השני של רש במקו� פירש באופ� דומה לפי˜"¯„ה

א/ ג� הוא לא הסביר מדוע נקראת , "אהל קורא והכפה .אמות שש היה הכפה רחב

אינ� בעלי גג , שסת� אוהלי� המוכרי� לנו,  ואמנ� נכו� הוא22.הכיפה בש� אוהל

אלא , שמשקופו לא היה עשוי אב� אחת) שער טדי(ובהר הבית היה שער אחד , ישר

 �א/ ספק בעיניי , והיה אפשר אמנ� לתארו כאוהל, )ג"ב מ"מידות פ(מוטות שתי אבני

                                                 

, שקו� שער במקדשכי בשו� מקו� אחר לא מצאנו תיאור של מ, ג� בעצ� הדברי� יש חידוש   22

  .שהוא בצורת כיפה
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ובפרט כאשר מדובר , א� בלשו� המקרא נית� למצוא שימוש מסוג זה במילה אוהל

  . בכיפה

כי היו לו , כתב כי פתח ההיכל נתייחד משאר פתחי�,  שהל/ בדר/ זוÈ·ÏÓ"Ìה

אותו חלל של שש על עשר ומשו� כ/ , שתי� מבפני� ושתי� מבחו-, ארבע דלתות

ומציי� שרוחבו שש , "אוהל"ועל כ� הכתוב קורא לו , הוא כביכול מקו� בפני עצמו

  .ועדיי� צרי/ עיו� מדוע השתמש הפסוק בש� זה. אמות

ומשמע , "דמשכנא ופותיא תרג� ויונת�" : עצמו כתב בהמש/ דבריו˜"¯„אול� ה

ונראה שהכוונה היא לומר כי . א/ הוא לא פירש את משמעותו, שיש כא� פירוש חולק

אינו אלא אוהל , האוהל הנזכר כא�, כלומר. מידת פתח ההיכל היא כרוחב המשכ�

  . מועד הידוע

: ואמרו: "נאמר כא�) י אברבנאל"רבו של ר (ÔÂ·ÒÈÏÓ ÔÂÈÁ È"¯ובאמת בפירוש 

ונראה שכוונתו לומר שרוחב האוהל הידוע ".  שער ההיכל23הוא כפתח' רוחב האוהל'

  .הוא כמידת פתח שער ההיכל, )ל מועדאוה(

2 .ÔÂ˘‡¯ ˙È·· ÌÏÂ‡‰ Á˙Ù È„ÓÓ  

גובה זה . פי שניי� ממידת רוחבו, גובה פתח האול� היה ארבעי� אמה, בבית שני

האוט� . וההיכל מאה על מאה על רו� מאה: "התאי� לגובה תקרת ההיכל שהרי שנינו

�ה א/ הייתה תקרה  רו� גובה ההיכל היה מאה אמ24".שש אמות וגובהו ארבעי

                                                 

בשעתו הייתה לי הזכות . ו" יצא לאור מכתב יד על ידי מכו� אופק בשנת תשסי חיו�"פירוש הר   23

תה שעה עדיי� לא עמדתי על אלא שבאו, לעסוק בההדרה של הפרקי� העוסקי� במקדש

משו� כ/ . ק ואחרי�"וסברתי שכוונתו בביאור הפסוק דומה לכוונת הרד, הכוונה שבפסוק זה

וכפי , שבאמת היה צור/ להגיהו במקומות רבי�(סברתי שיש כא� טעות העתקה בכתב היד 

רוחב האוהל הוא פתח שער : "וגרסתי, והשמטתי את האות כ�, )שמבואר בהקדמה לספר

אלא שבהערה ש� צוי� הכתיב . הוא פתח שער ההיכל, כלומר שהאוהל האמור כא�, "יכלהה

, אול� עתה. לקיי� את הכתיב המקוריכלשהי וא� הועלתה ש� הצעה , שבכתב היד עצמו

�וכי הנוסח שבכתב , נראה שהכוונה היא כמו שהתבאר כא� בפני�, אחר העיו� בדברי התרגו

  .הוא הנוסח הנכו�, היד

  .ו"ד מ"ת פמידו   24
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נמצא שמידת גובה הפתח הייתה מכוונת לגובה . ראשונה ברו� ארבעי� אמה

  25.התקרה

�א/ מתו/ , בתיאור הבית הראשו� בספר מלכי� אי� התייחסות לממדי פתח האול

 נית� לכאורה 26,ההשוואה במדרש בי� פתח האול� בבית שני לפתח חצר המשכ�

   27. עשרי� אמהלהניח שג� בבית ראשו� היה רוחב הפתח

היה מסתבר להניח שג� מידת הגובה של פתח האול� , על פי ההשוואה לבית שני

אלא שבבית ראשו� היה גובה . ועמדה על ארבעי� אמה, בבית ראשו� הייתה דומה

 ויש לדו� כתוצאה מכ/ היה פתח האול� נמו/ ולא היה 28.ההיכל שלושי� אמה בלבד

 �  .אמהבגובה ארבעי� אמה אלא בגובה שלושי

                                                 

דברי� אלו ה� לפי ההסבר שמידת שש אוט� הייתה לא רק בקיר אלא כללה את כל רצפת    25

. וא� כ� לעומד בפני� סיו� פתח האול� ותקרת ההיכל היו בקו גובה שווה, האול� וההיכל

עיי� בפירוש (הרי שתקרת ההיכל היא ברו� ארבעי� ושש  , א/ א� האוט� אינו אלא בקיר

  ).ו"ד מ"מידות פ רבינו שמעיה

  .'ראה לעיל תחילת פרק ב   26

שהרי בבניי� יחזקאל רוחב פתח האול� היה ארבע עשרה אמות בלבד וכפי , הדבר אינו מוחלט   27

כי א� כ/ היה ,  אול� קשה להניח שזו הייתה מידת הפתח ג� בבית ראשו�.שהתבאר לעיל

  .ת פתח האול�העמודי� שעמדו בחלל האול� היו מוסתרי� על ידי מזוזו, הדבר

   �ייתכ� שטע� . הקטנת הפתח לארבע עשרה אמות בבניי� יחזקאל אכ� טעו� הסברעניי� עצ

הדבר הוא מפני שבבניי� יחזקאל פתח קודש הקודשי� הוא ברוחב שבע אמות כפי שמפורש 

 �למעשה . ומידת רוחב פתח האול� היא פי שניי� ממידת פתח קודש הקודשי�, )ג, א"מ(ש

א/ מצינו , י� מ� המקרא מה היה רוחב פתח קודש הקודשי� בבית ראשו�אי� אנו יודע

וכ/ , במדרשי� ששלמה עשה ארו� של עשר אמות שלתוכו הכניס את הארו� שעשה משה

ילקוט תהילי� רמז ; תנחומא וארא סימ� ו; שמות רבה פרשה ח(הכניס את הארו� למקדש 

ולפי דעתי היה . היה קט� ממידה זווא� כ� ברור כי רוחב פתח קודש הקודשי� לא , )תרצט

כמאמר , כדי שפני הכרובי� שעשה שלמה יהיו פוני� אל ההיכל, רוחבו שתי� עשרה אמה

א� נניח שרוחב הפתח היה ). א"וראה בבא בתרא צט ע" (ופניה� לבית: "יג', ב ג"הכתוב בדה

לפי זה הייתה . א� כ� היו מזוזות הפתח כנגד אמצע פני כל אחד מ� הכרובי�, רק עשר אמות

ואפשר , דהיינו חמישית מרוחב הבית, כל מזוזה של קודש הקודשי� בשיעור של ארבע אמות

 ְמזCז?ת ָהBִיל Aֶָמ� ֲעֵצי ַ<ְלת?ת ָעָ.ה ַהְ<ִביר ֶ=ַתח ְוֵאת): "לא', א ו"מל(כי זה פשר הכתוב 

 ).ל"ואכמ, ובמפרשי� ש� פירשו באופ� אחר" (ֲחִמAִית

 .ב ,'א ו"מל   28
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יסוד הספק נובע מ� החקירה א� הגור� למידת הארבעי� נובע מפני מידת רוחבו 

או שמידה זו של ) כלומר קיימת מגמה לעשות את הגובה כפול מ� הרוחב(של הפתח 

שלא רצו לעשות את פתח האול� גבוה יותר , ארבעי� אמה מתאימה לגובה ההיכל

  .היה זהה לרוחב ההיכל עצמו כש� שרוחב פתח האול� 29,מגובהו של ההיכל עצמו

הרי , )ביחס כפול(א� ארבעי� אמות גובה פתח האול� קשורות לרוחב הפתח 

שהרי ג� בבית ראשו� היה , שג� אצל שלמה היה גובה פתח האול� ארבעי� אמה

ומשמעות הדבר שבעשר האמות העליונות של הפתח  ראו . רוחב הפתח עשרי� אמה

� ארבעי� אמות גובה פתח האול�  קשורות א/ א. את הקיר המזרחי של העלייה

הרי שבבית ראשו� נבנה הפתח בגובה ) שבבית שני היה ארבעי�(לגובה ההיכל 

 �  .ואי� הכרע בדבר, )שכ� גובה ההיכל בבית ראשו� היה שלושי�(שלושי

3 .ÔÂ˘‡¯ ˙È·· ˘„˜Ó‰ ÈÁ˙Ù ¯‡˘Â ÏÎÈ‰‰ Á˙Ù È„ÓÓ  

מידות אלו ה� . שרי� אמותוגבוה ע, בבית שני פתח ההיכל היה רחב עשר אמות

  .מחצית ממידות פתח האול� שהיה כפול במידותיו ה� ברוחב וה� בגובה

מסתבר שג� , א� מידות פתח האול� בבית ראשו� היו זהות למידותיו בבית שני

לפי האפשרות . מידות פתח ההיכל בבית ראשו� היו זהות למידותיו בבית שני

עדיי� ייתכ� שפתח ,  לשלושי� אמה בלבדשגובה פתח האול� הוגבל, שהעלינו לעיל

 א/ קיימת ג� אפשרות 30.ההיכל בבית ראשו� היה רחב עשר אמות וגבוה עשרי� אמה

                                                 

, יהי יש מקו� לדקדק כי לאול� עצמו הייתה עלד', גב "הדעל  Ï ÒÁÂÈÓ‰˘¯"Èמדברי הפירוש     29

מוב� שהפתח עצמו לא היה , וא� כ� הוא. יה היה שלושי� אמהיוכי גובה האול� ללא העל

  ). שלדעתו בבית ראשו� היו עליות לאול�, ש� ˜"¯„והשווה (גבוה יותר 

א/ בבניי� יחזקאל , רוחב הפתח בבית ראשו� היה עשר אמותבמקרא לא נאמר במפורש כי    30

מידות ההיכל עצמו ). ג"ב מ"מידות פ(וכ� היה ג� בבית שני , )ב, יחזקאל מא(הדבר מפורש 

ד "מידות פ(בי� בבית שני , )יז%טז, א ו"מ(בי� בבית ראשו� ) ארבעי� על עשרי� אמה(זהות 

� כ/ מסתבר שזה ג� היה רוחב הפתח בבית ומשו, )יחזקאל ש�(ובי� בבניי� יחזקאל ) ז"מ

רמז  ,תרומהובילקוט שמעוני ) ה"פ(וכפי שבאמת נקבע בברייתא דמלאכת המשכ� , ראשו�

השאלה היא הא� נית� ג� לקבוע מה היה ). 18 רהעיי� ש� בהע(וכפי שהתבאר לעיל , שעד

È¯· ˙Î‡ÏÓ„ ‡˙È בשעל פי אחת הגירסאות, 21 רהועיי� לעיל הע, גובה הפתח בבית ראשו�

ÔÎ˘Ó‰ ,אמה, נית� להבי� כי יש קשר בי� רוחב ההיכל לגובה פתח ההיכל �. שהיה גובהו עשרי

)�, בברייתא דמלאכת המשכ� לא נאמר במפורש כי המידות הנוגעות להיכל המוזכרות ש

, א/ אי� זה מסתבר שבמידות המוזכרות בהשוואה בי� המשכ� למקדש, נוגעות לבית ראשו�

  .)במקו� שהדברי� לא נאמרו במפורש, � הבתי�יהיה הבדל בי
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ולכ� , שדווקא היחס בי� גובה פתח האול� לבי� פתח ההיכל יש לו חשיבות מכרעת

  31.גובה הפתח בבית ראשו� לא היה אלא חמש עשרה אמה

,  ראשו� לא היה אלא חמש עשרה אמהא� אמנ� גובהו של פתח ההיכל בבית

 �כפי , לא היו גבוהי� יותר) חו- מפתח האול�(מסתבר שג� שאר השערי� שהיו ש

  . שהיה בבית שני

, המפרשי� התקשו בהבנת ש� זה". השער הגדול"פתח ההיכל נקרא במשניות 

˙ÌÂÈ ˙ÂÙÒÂ ב. שהרי ג� שאר השערי� היו בעלי גודל זהה של עשר על עשרי� אמות

·ÂË32שבצדיו �אול� הוא עצמו ציי� שאחר ,  פירש תחילה שנקרא כ/ בגלל הפשפשי

ועוד ציי� שבאמת ,  פירש שנקרא כ� משו� גודל קדושת ההיכל‰"¯‡·Èכ/ מצא שה

 על כ/ יש 33.שהרי פשפשי� היו ג� בצידי שער ניקנור, הפירוש הראשו� מוקשה

שהרי בזמ� , רי� אליולהוסי� כי שער זה חשוב משאר השערי� ג� מצד הדיני� הקשו

  34.היותו סגור אסור היה לשחוט קרבנות

 �וזאת . אכ� מתייחס ג� לגודל הממשי של השער" השער הגדול"נית� לומר כי הש

) חו- מפתח האול�(ל כלל האומר שאי� לעשות שו� שער "א� נניח שהיה ביד חז

י הראוי לו מידת שער זה נקבעה באופ� עצמאי על פ. במידה גדולה ממידת שער ההיכל

)�ועל פי אותה מידה נקבעה מידת� המרבית של , )בהתא� לגובה ההיכל ושער האול

�  .שאר השערי

שבמשכ� אכ� לא נעשה בהתאמה ליחסי הגובה והרוחב " שער ההיכל"יש לציי� כי 

א/ גובהו לא , )כשער ההיכל(רוחבו של פתח זה היה עשר אמות . של שערי בית שני

                                                 

עדיי� יש מקו� , היה ארבעי� אמהבבית ראשו�  ג� א� נניח שגובה פתח האול� ,למעשה   31

או שמא המידה הקובעת , לשקול א� מידת גובה פתח ההיכל קשורה למכפלה של רוחב הפתח

לל המגביל את גובה אלא שמבחינה הגיונית קשה להניח כי קיי� כ. היא מחצית גובה ההיכל

וזאת משו� שבמשכ� עצמו הייתה זהות בי� גובה הפתח , פתח ההיכל למחצית מגובהו הכללי

אלא א� כ� היו , ש� כמוב� לא יכלו לעשות את הגובה כפול מ� הרוחב(לגובה המשכ� 

משו� כ/ נראה שהשאלה היא רק א� קיי� כלל הקובע שהגובה כל ). מקטיני� את הרוחב

 .או שמא הגובה נגזר מכללי� אחרי�, כפול מ� הרוחב) במידת האפשר(ות פתח צרי/ להי

 .ב"ד מ"מידות פ   32

 .ו"ב מ"מידות פ   33

 .ב"זבחי� נה ע   34
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  ועוד יש לציי� כי 35)כגובה המשכ� עצמו(ר אמות בלבד אלא עש, היה עשרי� אמה

א/ גובה� הוא , רוחב שערי העזרה הוא עשר אמות) טו', מ( ביחזקאל È"¯˘לשיטת 

ומשווה את המידה למידת השערי� , י" ש� שחולק על רש˜"¯„אלא ש(חמישי� אמות 

מידת ויש מכא� סמ/ להנחה שג� בבית שני גובה השערי� לא נגזר מ). שבבית שני

�  .אלא מסיבה אחרת, רוחב

‚ . ˙Â¯Â˜‰-" ˙ÏÈÓ Ï˘ ˙Â‡¯˙ÏÓ ˘ÓÁ"  

1 .˙Â¯Â˜‰ „È˜Ù˙  

והכוונה , "חמש מלתראות של מילת"מתארת שהיו מעל הפתח ) ז"ג מ"פ(המשנה 

   36.קורות אלו שימשו לנוי או לחיזוק הפתח וכתליו. לחמש קורות ע-

,  הקשה‰Î ˙¯38	ÊÚÌÈ א/ בÁ.37	È·‰ ˙ÎÂ˙ כתב ששימשו לנוי וכ� כתב ב˘"‰¯‡

 ומשו� כ/ טע� 39.היה צרי/ לעשות קורות כאלה ג� בפתח ההיכל, שא� כ� הוא

הקיר מעל הפתח . וזהו מצד מידות הפתח שהיו גדולות במיוחד, ששימשו לחיזוק

. ולכ� היה צור/ בחיזוק מיוחד, התרומ� עד לגובה מאה אמה והיה בלא חילוק מחיצות

�  ·˙.40	ÏÎÈ‰ ˙È ג� בעל כ/ סבר, כפי שציי� בעזרת כהני

מוב� כי המלתראות היו רק , יש לציי� כי א� תפקיד המלתראות הוא משו� נוי

�בעוד , זאת משו� שעובי קיר האול� היה חמש אמות. מצדו המזרחי של קיר האול

                                                 

 8' ועיי� עוד לעיל הע). טז, שמות כה(גובה קרשי המקרא שהוא עשר אמות מפורש במקרא    35

 .אודות רוחב הפתח

36   ˘¯"È מילי� בו שגדילי� ע-"לקורות עשויות א כתב כי הכוונה היא "עירובי� ג עב ,�, עפצי� וה

, "מל"אשר שמו הערבי הוא , "אלו� התולע"ע- זה הוא הע- המכונה היו�  ."ש"גלא ובלעז

, יÓ‰ ÁÓÂˆ‰ ÌÏÂÚ˜¯‡, פליקס' ראה י ( למטרות מעי� אלו שבמשנה כא�ותוקורותיו מתאימ

  ).108' עמ, ז"תל אביב תשי

  . באות מב)ו"ונציה תנ(לרבי משה חפ-    37

  .18ראה לעיל הערה    38

 הועלתה בנוגע לפרט זה א"ע ג עירובי�י� בסוגריי� כי באמת בגמרא באלא שש� צו   39

  ".אול� כתבנית היכל תבנית דילמא: "האפשרות

מדברי ג� ולקמ� יבואר כי (ב "ד� כד ע, י"אמשטרד� ת, תבנית היכל, רבי יעקב יהודה אריה   40

˘¯"Èות תפקיד של חיזוק נית� להוכיח שלאמלתרא.( 
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א� נניח שעובי האיל� , כ/ למשל. אשר קורות הע- היו כנראה צרות הרבה יותר

וג� העומק שלה , � כ� גובה כל מלתרא הוא אמהא, שממנו נעשתה הקורה הוא אמה

  . קיימי� נדבכי אב� שלמי�, וארבע אמות ממערב לה. בתו/ הקיר הוא אמה

וה� נועדו לחזק את הקיר , א� נניח שתפקיד המלתראות הוא הנדסי, לעומת זאת

אלא חמש שכבות של , א� כ� נצטר/ להניח כי לא חמש מלתראות היו ש�, שמעליה�

כ/ . לא שבחזית לא נראתה אלא המזרחית שבי� המלתראות שבכל שכבהא, מלתראות

משקו� שער האול� היה , למשל נצטר/ להניח כי א� רוחב הקורה היה אמה אחת

עשוי מחמש קורות ברוחב אמה ובאור/ עשרי� ושתיי� אמה שהיו מונחות זו לצד זו 

ורות באור/ של ומעליו עוד שכבה של חמש ק, מעליה� היה נדב/ אב�. ממזרח למערב

  .וכ� הלאה, עשרי� וארבע אמות שהונחו זו לצד זו ממזרח למערב

  :משקו� מעי� זה מתואר בספר יחזקאל, ˜"¯„לשיטת ה

 8ְֵני ֶאל ֵע� ְוָעב ַלDִיר4ת ֲע;>ִי� 9ֲַאֶ'ר ְוִתמִֹרי� 9ְר>ִבי� ַהֵהיָכל ַ.ְלת4ת ֶאל ֲאֵליֶה� ַוֲע;>ָיה

מ4ת ְוִתמִֹרי� ִמ48 >ִמ48 ֶאל 9ְִתפ4ת ָהא>ָל� ְוַצְלע4ת ַהַ*ִית ְו. ֵמַהח>� ָהא>ָל� ַח4Eִני� ֲאט<

ִ*י�   ).כו�כה, א"מ(   ְוָהע<

  : ק ש�"וכתב הרד

 ,"והעבי�" ואמר "פניה� אל ועב" שאמר כמו 'עב' סמיכות בלא ויקרא עב ע� פירושו

 נתו� היה העב וזה ".בבירה השבנא מריש על: "'מריש') א"גיטי� נה ע( ל"בדרז ונקרא

�  . המזבח כלפי מבחו� פניו על האול� בקיר בבני

א/ בפסוק . אמנ� ש� לא נאמר שאותו עב ע- היה מורכב מחמש קורות זו מעל זו

 �י� ה� כמה Eִא� כ� עD, )מריש(היא קורת בניי� " עב"וא� , בלשו� רבי�" י�EִעD"נזכרי

  ).ת המקרא באופ� אחרש� פירש אÈ "¯˘ולקמ� יבואר ש(קורות 

2 .Á˙Ù‰ ˙Â¯Â˜ , ¯ÂÒÈ‡Â"‰ Á·ÊÓ Ïˆ‡ ıÚ ÏÎ ‰¯˘‡ ÍÏ ÚË˙ ‡Ï '‡-ÍÈ‰Ï."  

 עושי� שאי� מני�: אומר יעקב ב� אליעזר רבי: "נאמר) ב"כח ע(במסכת תמיד 

' ה מזבח אצל ע- כל אשרה ל/ תטע לא' ):כא. טז ברי�ד (ל"ת % בעזרה אכסדראות

שאלה כיצד שולבו קורות אלו במשקו� פתח על פי זה יש צור/ לדו� ב". 'אלהי/
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�המדברת על אות� , )ח"ג מ"פ(וכיוצא בזה יש לשאול ג� לגבי המשנה הבאה , האול

   41.כלונסאות של ארז שהיו בי� כותלי האול� וההיכל

". דלא אסרה תורה אלא דומיא דנטיעת ע- שהוא בולט:  כתבÂÙÒÂ˙ ·ÂË ÌÂÈ˙ב

 ע- בו בוני� ואי�: "שכתב) ט"א ה"פ(בחירה � בהלכות בית ה"וציטט את דברי הרמב

אול� . אלא משוקעות בבניי�, קורות אלו לא היו בולטות, ולפי דעתו, "כלל בולט

� מפורש כי כל קורה הייתה בולטת ויוצאת מ� הכותל קדימה " לרמב˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙ	ÂÈ˙ב

ו אלו וא� כ� הי, כלומר קירוי כלשהו מעל הפתח, "כיפה"וה� יצרו מי� , יותר מחברתה

  42.קורות בולטות

, נוהג רק בעצי� עומדי� ולא בעצי� שוכבי�" לא תטע" שהאיסור 43, קבע‡"‰‚¯

כי אכ� המשכ� , א"ונראה להוסי� על דבריו של הגר. ואילו כא� הקורות היו שוכבות

וזה היה היתר מיוחד , בניגוד לציווי התורה לדורות, "עצי שיטי� עומדי�"היה בנוי 

זאת אולי ". שוכבי�"א/ לא נאסרו , "עומדי�"ש נאסרו עצי� בבית המקד. לשעתו

ירושלמי (הסיבה שבמשכ� שילה בנו את קירות המשכ� מאב� ולא בנוהו מעצי המשכ� 

באותה עת חל עליה� . זאת משו� שכבר הגיעו כבר לאר- ישראל, )ב"א הי"מגילה פ

ג� עצי  ובאותה עת נאסרו 44,איסור עשיית מצבה שהייתה מותרת בזמ� האבות

�ובנו את הקירות , ולכ� הוצרכו לשנות מ� המשכ� שהיה במדבר. שיטי� עומדי

  .מכותלי אב� ואחר כ/ כיסו את הקירות ביריעות המשכ�

ולכאורה , כי במקדש היו דלתות עשויות ע-, א טעוני� השלמה"ועדיי� דברי הגר

�ולא , י�ושמא באמת היו הדלתות עשויות מחלקי ע- שוכב. היו אלו עצי� עומדי

�, אול� באמת ג� הכרובי� הגדולי� שעשה שלמה היו עשויי� עצי שמ�. כדר/ גידול

                                                 

41   �שעשו בה גזוזטראות לנשי� בשמחת בית , דיו� דומה יש בנוגע למבנה ע- שהיה בעזרת נשי

  .ל"ואכמ, "הקהל"וכ� עשו בה במה של ע- לקריאת התורה במעמד , השואבה

, ט היה היתר לקורות אלו משו� שהקורות היו מצופות זהב"קשה לומר שלדעת התוספות יו   42

כי הוא לא דיבר על ע- , וכי באופ� זה הדבר מותר, ר שתכליתו להסתיר את הע-או חומר אח

� בפירוש "וקורות אלו אכ� היו בולטות לדברי הרמב, אלא על ע- בולט, גלוי וע- נסתר

 .המשנה

  ). כא,ז"דברי� י(על התורה ‡„¯˙ ‡Â‰ÈÏ בפירוש המשנה כא� וכ� ב   43

44   � ).ד, ד"שמות כ ( עשרה מצבותג� משה עשה במזבח שבתחתית הר סיני שתי
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�א מודה שבעצי� "ושמא ג� הגר. וקשה להניח שעצי� אלו לא עמדו דר/ גידול

  .וצרי/ עיו�, מחופי� אי� איסור

א מוב� שאי� כל שאלה אודות הקורות שהיו בפתח האול� כי ה� היו "לפי הגר

� שלא חילק אלא בי� מגולות למכוסות"לפי שיטת הרמב. ומדותשוכבות ולא ע ,

הקובעת ) לקמ�(א/ מדברי הגמרא בעירובי� . נצטר/ לומר שקורות אלו היו מכוסות

, לכאורה ברור כי הקורות היו גלויות, מלתראות אלו משכו את העי� בגלל צורת�

וצרי/ , "רזאפיסקי דא"ובפרט למא� דאמר שאות� אמלתראות של מילת אינ� אלא 

  .עיו�

� האיסור הוא דווקא בקרקע העזרה שהוא עיקר מקו� הנטיעה"ואולי לפי הרמב ,

אבל תקרות , בהיות� קרובי� לקרקע, וכמו כ� נאסרו עצי� המחוברי� לקירות

ומשו� כ/ דקדק לכתוב , ומותר בה� אפילו ע- מגולה, ומשקופי� אינ� בכלל האיסור

 � הכותלי� מ� היוצאות והסבכות האכסדראות כל" :)י"ו ה"פ(בהלכות עבודת כוכבי

 .ועדיי� צרי/ עיו�, "ע- של לא ,היו אב� של במקדש שהיו

3 . ÔÂ˘Ï‰ ¯Â‡È·"˙ÏÈÓ Ï˘ ˙Â‡¯˙ÏÓ"  

הגמרא במסכת עירובי� עוסקת בהיתר לטלטל במבוי על ידי קורה שמונחת בגובה 

. וי על ידי קורהוהיא דנה בגובה המרבי שבו נית� להתיר את המב, פתחו לצור/ היכר

א/ , אמנ� קורת המבוי שהיא למעלה מעשרי� אמה פסולה, על פי המבואר בגמרא

 �שכ� האמלתרא מושכת את , נית� להכשירה א� בגובה רב יותר" אמלתרא"א� יש ש

  .העי�

  בגמרא נאמר על כ/ 

 אמרי, אמר דימי רב אתא כי. קיני: אמר אבוה בר דרבה בריה חמא רב? אמלתרא מאי 

 אבל � קיני דאמר מא�, קיני שכ� כל � דארזא פסקי דאמר מא�. דארזא פסקי: באבמער

 והא, משכיה דנפיש משו� � טעמא מאי דארזא פסקי דאמר ומא� .לא דארזא פסקי

  קלא ליה אית � חשיב דקא כיו�: אלא! דלא רבנ� וקאמרי, משכיה דנפיש סוכה

        )� ).א"ג ע עירובי
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  : È" ¯˘ופירש

 � דארזאדארזאדארזאדארזא    פסקיפסקיפסקיפסקי. הפתח מ� 45למעלה האול� מתחת בולטי� היו, עופות קיני כגו� � קיניקיניקיניקיני

 להו חזו דידהו אור? משכיה דנפיש ואיידי, בכותל תחובי� ארוכי� ארז של כלונסות

 דאיידי � קיניקיניקיניקיני    שכ�שכ�שכ�שכ�    כלכלכלכל. למבוי היכרא איכא � פסקיפסקיפסקיפסקי    דאמרדאמרדאמרדאמר    מא�מא�מא�מא�. היכרא ואיכא, אינשי

 . לקורה וחזו, אינשי בהו מסתכלי � היא דתמיהא ומילתא, דחשיבי

 בעירובי� Á"¯וכ� כתב בפירוש , "מקומות לעופות לקנ�: "כתב,  בער/ אמלתראÍÂ¯Úה

�בדר/ כלל קני . אלא שהעניי� כולו טעו� הסבר. י"ובפשטות זו ג� כוונת רש, ש

ופעמי� רבות , אי� זה פרח או צמח; ציפורי� אינ� דבר מה שיש בו איזה יופי מיוחד

ג� א� יש קיני� . ולעיתי� הוא א� מוסווה, של קש וענפי�הק� נראה כאיזה גיבוב 

כי לא התבאר , עדיי� העיקר חסר מ� הספר, שיש לה� איזו צורה המושכת את העי�

�שמתחת הקורות היו , י היא"ושמא כוונת רש. בגמרא מה הוא הק� שאותו צרו ש

� לרואה וה� מושכי� את העי� משו� עצ� ההפתעה שיש לו, צורות של קיני� תלויי

�וזו כוונתו , שנתקל בקיני ציפורי� שכביכול מקננות בקורות הע- שמעל פתח האול

�  ". היא דתמיהא ומילתא: "במילי

�  : Ó¯‰"Ì·כתב , לעומת

� שהיא פ"אע בה מסתכלי� הכל שיהיו עד וציור כיור מבוי של בקורה היה א� וכ

 אינה' מכ להלמע היתה וא� עשויה היכר משו� שהקורה, כשרה אמה' מכ למעלה

  ). ו"הט ז"פי שבתהלכות (  היכר ש� ונמצא בה מסתכלי� וכיור ציור בה יש וא� ניכרת

". פירוש צורת קיני יוני� וכיוצא בה�, ד קיני"ופסק רבינו כמ: "ש�Ó „È‚Ó˘	‰ וכתב ה

לפי דבריו ברור שכל צורה המושכת את העי� מספקת על מנת להכשיר את הקורה 

אינו אלא דוגמא לכיור שכפי , "קיני"ומה שנאמר בגמרא , השגובהה יותר מעשרי� אמ

�ומלשונו של בעל . הנראה ידעו שהיא באמת הצורה שהייתה חקוקה בקורות האול

נראה כי הבי� שנית� היה לראות בצורה , "צורת קיני יוני�: "המגיד משנה שכתב

המקו� שבו שאינו " ק�"ובאמת בלשו� חכמי� מצינו לשו� . החקוקה את היוני� עצמ�

                                                 

 למעלה משלשי� :כלומר, "מ� הפתח) 'למ(למעלה : "י"בנוסח הדפוסי� המאוחרי� כתוב ברש   45

המילה . )ח"פ ובזל של"ונציה ר, ד"כגו� שונצינו רמ, וליתא בדפוסי� הראשוני� (מ� הפתח

"�על פי מה ואמנ� . שהרי גובה פתח האול� היה ארבעי� אמה, אכ� נראית טעות" משלושי

א/ ג� זה אינו , שהתבאר לעיל ייתכ� וגובה הפתח בבית ראשו� היה שלושי� אמה בלבד

כי הגמרא ש� הזכירה במפורש את , י"מצדיק את קיומו של נתו� זה במקו� זה בדברי רש

 .המשנה המתארת את פתח האול� בבית שני
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וזה אכ� כיור מקובל  46,"ק�"אלא שזוג היוני� עצמ� נקרא , העו� מטיל את ביציו

�  .המתאי� לאופי המקו

צריכי� לומר שהע- היה " לא תטע"� בעניי� איסור "יש לציי� כי לשיטת הרמב

וכפי , א/ כיסוי זה לא מנע את אפשרות ההתבוננות בצורה החקוקה בע-, מכוסה

: )בל ',ו א"מל(בתיאור דלתות קודש הקודשי� ,  אצל שלמהשמצינו במקרא עצמו

 ָזָהב ְוִצָ=ה ִצHִי� CְפטCֵרי ְוִתמֹר?ת GְרCִבי� ִמְקְלע?ת ֲעֵליֶה� ְוָקַלע Aֶֶמ� ֲעֵצי ַ<ְלת?ת FֵAְCי"

 % הכרובי� על וירד" :י ש�"וכפי שכתב רש, "ַהJָָהב ֶאת ַהFִמֹר?ת ְוַעל ַהGְרCִבי� ַעל ַוIֶָרד

 על ובולט החקק במקו� בו שוקע להיות הצורות בפיתוחי דקי� טסי� הזהב מרדד היה

 ".בזהב תניכרו הע- צורות ויהיו הצורות את מבטל הזהב יהא שלא הבליטה

וה� ה� המושכי� את , אמלתראות ה� פיסקי דארזא, לפי הביאור השני שבגמרא

 הדיו� בגמרא בעירובי� הוא על קורה שהרי כל, הדברי� לכאורה אינ� מובני�. העי�

. והיא עשויה משו� היכר, שעושי� בראש המבוי על מנת להתיר בו טלטול בשבת

ויש בדבר תנאי נוס� והוא שהיא לא תהיה יותר גבוהה , רוחבה המזערי הוא טפח

הרי היא , כי א� עשה לקורה אמלתרא, אלא שתנאי זה אינו מוחלט. מעשרי� אמה

דהיינו קורה , "פיסקי דארזא"א� אמלתרא היא עצמה . גבוהה יותרכשרה ג� א� היא 

וצרי/ א� כ� לומר שיש הבדל . א� כ� אי� משמעות לכל הנאמר בעניי�, ארוכה של ארז

לבי� פיסקי דארזא שה� גדולי� וארוכי� ומושכי� את , בי� קורה רגילה שרוחבה טפח

י "באר כי לשיטת רשא/ להל� ית. אלא שבגמרא לא התבאר שיעור אורכ�, העי�

  .הכוונה היא שונה

„ .Ê¯‡ Ï˘ ˙Â‡Ò	ÂÏÎ 

�  :המשנה ממשיכה בתיאור האול

   וכלונסות של ארז היו קבועי� מכתלו של היכל לכתלו של אול� כדי שלא יבעט

   ).ח"ג מ"פ(  

האול� שהיה  נמשכו קורות של ארז מכותל ההיכל במערב לכיוו� כותל, לפי המשנה

  .ויש לדו� היכ� נבנו, לתמיכת הכתלי�קורות אלו שמשו . במזרח

ולפיכ/ בצד מזרח כלל , הסובר כי אור/ האול� היה עשרי� אמה בלבד, È"¯˘לפי 

�אלא רק קיר שירד מרו� מאה אמה לרו� ארבעי� אמה של , לא היה כותל לאול

                                                 

46   � .ועוד רבות, כ/ בכל מסכת קיני



 

33 

. תפקיד הכלונסאות היה לתמו/ באותו קיר שאורכו עשרי� אמה שלא יקרוס, הפתח

ות הארז משלימות את תפקיד החיזוק שנית� לכותל זה על ידי נמצא כי כלונסא

הכותל שמצפו� ומדרו� לחלל עשרי� האמה . הקורות שבמשקו� פתח האול� וכדלהל�

 �ועליו לא , "כותל האול�"לא נקרא כלל בש� ) דהיינו אזור בית החליפות(של האול

, לונסאות אלוובאמת ג� מצד עצמו לא היה ש� כל צור/ בקורות בכ. דיברה המשנה

  .כי הכותל עמד על האר- והוא לא היה יותר חלש מכותל ההיכל

מוב� כי ג� הכותל ,  שהאול� היה גדול יותר˙ÂÙÒÂ˙לשיטת ה, לעומת זאת

 �וייתכ� כי ". כותל האול�"שמימי� לפתח וג� הכותל שמשמאל לפתח נקראי� בש

והוא היה חלש , בהוכי כותל האול� היה רצו� לכל גו, לדעת� ג� ה� צריכי� חיזוק

וכ� כתלי� של התאי� , יותר מכותל ההיכל שממערב לו היו כותלי אור/ של המקדש

הכלונסאות היו לא רק מול , ולפיכ/ ייתכ� שלפי שיטת�. וכ� כותל אור/ של העלייה

�  .הפתח אלא בכל האול

". ַהחC-ֵמ ָהאCָל� ְ=ֵני ֶאל ֵע- ְוָעב): "כה, א"מ(לעיל הובאו דברי המקרא ביחזקאל 

˘¯"Èוכתב,  ביאר שהפסוק מתאר את הכלונסאות שבמשנתנו:  

 של כלונסות") א"סא בתינו קורות לשו� ז"בלע )"טרי ועב (� האול� פני אל ע� ועב

 שנינו כ? ,"יבעט שלא כדי אול� של לכותלו היכל של מכותלו קבועי� היו ארז

  .מבחו� �האול פני אל ובא הבית מכותל יוצא ועב וזהו ,מדות במסכת

  . י היו הכלונסאות בולטות מכותל האול� מזרחה"נמצא כי לשיטת רש

שכתב , י בעירובי�"אי אפשר להתעל� מ� הדמיו� בי� קביעה זו לבי� דבריו של רש

 דנפיש ואיידי, בכותל תחובי� ארוכי� ארז של כלונסות: "ה�" פיסקי דארזא"ש� כי 

י בביטוי " עצ� השימוש של רש."ראהיכ ואיכא, אינשי להו חזו דידהו אור/ משכיה

אינ� אלא הכלונסאות " פיסקי דארזא"מורה על כ/ שאות� " כלונסות של ארז"

קורות אלו נתחבו בכותל ההיכל ונמשכו מזרחה אל עבר כותל . המוזכרי� במשנתנו

�י "כלשו� רש" אל פני האול� מבחו-"והגיעו , א/ מפאת אורכ� בלטו מזרחה, האול

�  ".ואיכא היכרא, חזו להו אינשי"ו� כ/ ומש. ביחזקאל ש

כלומר העיגול הנראה לעומד , הוא עוביו של הע-, "עב ע-"י "נמצא כי לפי רש

הוא " עב", ק שהובאה לעיל"בעוד אשר לשיטת הרד, מבחו- הרואה את קצה הקורה

הנזכר ש� הוא קורת המשקו� המקבילה " עב ע-"וא� כ� ', קורה'כלומר ', מריש'

  .מילת ולא לכלונסאות של ארזלמלתראות של 
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כי הקורות , י קיימת אבחנה ברורה בי� ארזי� לבי� מילת"נמצא כי לשיטת רש

�בעוד אשר , שמעל הפתח מצפו� לדרו� ה� קורות של ע- המילה המגדל עפצי

. הארז והמילת אחד ה�, ק"א/ לפי שיטת הרד. הקורות שממערב למזרח ה� קורות ארז

שהיה בולט " עב ע-"אחרי תיאור של אותו (כתב במפורש , ק ביחזקאל ש�"ואכ� הרד

 ל"ז רבותינו אמרו ארזי� כרותות שלמה בית בבני� היה וכ�): "למזרח כלפי המזבח

י אמנ� " ויש להעיר כי רש48".דאעא וסקופתא יונת� ותרג� 47הכותלי� בתו/ בנויות

לשיטתו א� מסתבר שהוא , של שלמה בתו/ דבריו" כרותות הארזי�"לא הזכיר את 

שזה בעצ� תרגו� מדויק של המילי� (סבר שכרותות הארזי� ה� ה� פיסקי דארזא 

"�י ה� אינ� אלא כלונסאות הארז אשר הצד הכרות שלה� "אלא שלרש") כרותות ארזי

ק כרותות ארזי� "בעוד אשר לשיטת הרד. בולט על פני הבית, ")עב ע-"שהוא הנקרא (

  49.ה� המלתראות של מילת עצמ�

                                                 

 שאמרו מה הוא זה עב כי פירש ל"ז שלמה ורבינו: "דברי�ק כתב במפורש בהמש/ ה"הרד   47

 אול� של לכותלו היכל של מכותלו קבועי� היו ארז של וכלונסות מדות במסכת ל"ז רבותינו

  . י"ובכ/ הדגיש את ההבדל שבי� דבריו לבי� שיטת רש, "יבעט שלא כדי

 פני לכותל תיוצאו כלונסות שהיו מהחו- שאמר ומה ":ק"בהמש/ הדברי� ש� כתב הרד  

�על פי המבנה של המשפט קשה להחליט ". הפתח עברי לשני האול� לכתיפות החו- מ� האול

א/ על פי העניי� , או שחזר לבאר את שיטתו הוא, י"הא� כוונתו לומר את הדברי� בשיטת רש

היא הבליטה כלפי , י בליטה כלפי חו-"כי לשיטת רש, נראה שביקש להמשי/ את פירושו הוא

פות והכוונה היא לכת, מחו- לחלל הפתחפירושו " מהחו-"ק "עוד אשר לפי הרדב, מזרח

וכפי הנראה ג� בי� ,  כי אי� זהות בי� שני הבתי�,מכל מקו� נזכיר. שמימי� ומשמאל לפתח

, נו אלא ארבע עשרה אמה פתח האול� אייחזקאלכי בבניי� . יחזקאלבית ראשו� לבי� בניי� 

 .וכמו שנתבאר לעיל, פות מימי� ומשמאלויש לו כת

שהביא את הגמרא בעירובי� שדיברה ,  בפירוש המשנה אודות חמש המלתראות˘"¯‡ועיי� ב   48

  .י ג� עצי המילה נקראי� בש� ארזי�וכתב במפורש כ, "פיסקי דארזא"על 

 ֶהָחֵצר ֶאת ַוIִֶב�" :ש� נאמרו, )לו', ו( א"למ נזכרו בספר כרותות ארזי� המשולבות בבניי�   49

 ַהKְד?ָלה ְוָחֵצר" :נאמר) בי', ז(התיאור בהמש/  ".ֲאָרִזי� GְרDתֹת ְוטCר ָגִזית טCֵרי AְלAָֹה ִניִמיתַהְ=

ָל� ַהְ=ִניִמית' ה Eֵית ְוַלֲחַצר ֲאָרִזי� GְרDתֹת ְוטCר Kִָזית טCִרי� AְלAָֹה ָסִביב DְלאC ִיתEָעל פי . "ַה

�כל המפרשיועל פי , פשוטו של מקרא , �, )חומות(של חצרות  ותבקירפסוקי� אלו עוסקי

וכל גובה� לא , ג ש� ג� נראה שחומות אלו לא היו גבוהות"מלשו� הרלב. ולא בקירות בניי�

�א� אכ� זה . ומעליה� נדב/ אחד של ע-, שלושה מה� עשויי� אב�, היה אלא ארבעה נדבכי

או אב� משולבת , ונחת על ע-אב� מבתיאור המקדש שבנה שלמה א� כ� לא מצינו , הפירוש

  . בע-
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לבי� חמש , גמרא בעירובי� ברור כי קיי� שילוב בי� אות� פיסקי דארזאמדברי ה

שהרי אות� פיסקי דארזא ה� הגורמי� לכ/ שהאמלתראות נחשבות . האמלתראות

                                                                                                                      

בנוסח הרשיו� . אלא שבספר עזרא קיי� תיאור של שילוב ע- באב� בבניי� המקדש עצמו  

 ַמְלGָא G?ֶרA ,ַמְלGָא ְלכ?ֶרA ֲחָדה AְEִַנת": נאמר) ד% ג',ו(אשר מובא ש� , ית� על ידי כורששנ

�.ָ �M?ִהי ִ<ְבִחי� ָדְבִחי� ִ<י ֲאַתר ִיְתEְֵנא Eְַיָתא ִבירAְCֶל� ֱאָלָהא Eֵית ְטֵע Dְמס?ְבִלי� ְוא NֵמCי� רOִB 

 ַמְלGָא Eֵית ִמ� ְוִנְפְקָתא ֲחַדת Pע ִ<י ְוִנְדFְ /ְEָָלָתא Kְָלל ֶאֶב� ִ<י ִנְדEִָכי�. FִAִי� OִBי� ְ=ָתֵיFִAִ Nי�

ששי� ) על פי המבואר ש�(אשר גובהו ,  עצמופסוקי� אלו מדברי� על המקדש. "Fְִתְיִהב

אינו מתאר יחידה , "ֲחַדת Pע ִ<י ְוִנְדFְ /ְEָָלָתא Kְָלל ֶאֶב� ִ<י ִנְדEִָכי�: "מוב� א� כ� שהתיאור. אמה

, ונדב/ אחד של ע-" אב� גלל"שלושה נדבכי , אלא יחידה מחזורית, בודדת של ע- ואב�

  . וכ/ חוזר הדבר עד סו� גובה הבית, מעליה� נדב/ ע-ו, ומעליה� עוד שלושה נדבכי אב�

מפורשת ,  וג� הבית השנינבנו ג� הבית הראשו�) ע� הבדלי� מסויימי�(ההנחה שבדר/ זו     

ואחר כ/ , הגמרא ש� טענה כי כורש היה בתחילתו מל/ טוב). א"ע' ד (במסכת ראש השנה

 לבנות את הבית באופ� שיקל ציווהוהגמרא הוכיחה זאת מכ/ ש, )לקלכלומר התק(החמי- 

 % דאחמי- מנל�: "ועל כ/ נאמר בגמרא ש�. עליו לגרו� לשריפה של הבית במקרה של מרד

 מלכא בית מ� ונפקתא חדת אע די ונדב/ תלתא גלל אב� די נדבכי�' ) ד',ו עזרא( דכתיב

 עבד לא שלמה אטו .בנורא איקלייה יהודאי בי מרדו אי: סבר? הכי דעבד ליה למה. 'תתיהב

 ואיהו, מלמעלה עבד שלמה! 'ארזי� כרתת וטור גזית טורי שלשה') ול, 'ו א"מל( והכתיב? הכי

 לא איהו, בסידא סדייה שלמה. בבנינא שקעיה לא איהו, בבנינא שקעיה שלמה. מלמטה עבד

   ."בסידא סדייה

יה ניאלא ששלמה התחיל את הב. נמצא לפי הגמרא כי בבית ראשו� היה שילוב של ע- באב�    

בעוד אשר ברשיו� כורש הייתה , יד בסידיה מסו וג� הוע- זה היה שקוע, ומעליה ע-, באב�

ונראה כי הגמרא לא התייחסה . וכפי הנראה ג� לא לכסותו, התניה להתחיל את הבניי� בע-

י ובי� לשיטת "בי� לשיטת רש(אשר ג� בו שולבו כרותות ארזי� , בדבריה לע- שעל הפתח

ולא שלושה נדבכי� כפי התיאור , ות אלו היה נדב/ אבני� ונדב/ אמלתראכי בקור, )ק"הרד

  .במלכי� ובספר עזרא

חת/ הרוחב של (י שכרותות ארזי� ה� העיגולי� שבקצות הקורות "מסתבר כי לשיטת רש    

ו הקורות ממזרח כלומר בקיר המהל/ מצפו� לדרו� הי(קורות אלו עמדו לרוחב הקירות , )הע-

קורות כאלה נצרכות בקירות אשר בנויי� ).  היה מעל משקו� האול��וכפי שאכ, למערב

וקיר אב� מוצק מ� החו- וביניה� חומר מילוי עשוי מאבני� , קיר אב� מוצק מבית, בשכבות

בקירות כאלה יש לקורות תפקיד חשוב במניעת קריסה והתרחקות של . קטנות לא מסותתות

ומטור , ניי� עשוי משלושה נדבכי אב� מלאי�לפי זה היה הב. הקירות החיצוניי� אלו מאלו

בי� חלו� לחלו� . אב� רביעי אשר לאורכו נבנו באב� כעי� חלונות מפולשי� שבה� היו קורות

� האבני� הנדב/ החמישי היה מונח על גבי. -א/ הנדב/ כולו נקרא נדב/ ע, היו אמנ� אבני

  .ולא על הע- עצמו, שבי� קורות הע-



 

36 

הקצוות של , י"וכמדומה שקיי� הכרח לומר שלפי שיטת רש. לדבר שהעי� שולטת בו

בולטי� מה� כלפי ו, היו משולבי� בי� אות� אמלתראות של מילת, כלונסאות הארז

מוב� כי , הואיל ותפקיד הכלונסאות הוא לגרו� לכ/ שכותל האול� לא יבעט. מזרח

  .השילוב שלה� ע� האמלתראות קשור ג� הוא למטרה זו

ונדב/ של אבני� : "בסיו� דברי המשנה המתארת את חמש האמלתראות נאמר

הבי� את הדברי� נית� ל, א� תפקיד האמלתראות היה קישוט". היה בי� כל אחת ואחת

באמה (א/ רק בחלק המזרחי שלו , כי באמת עומק הכותל הוא חמש אמות, היטב

וא� כ� בבניית האב� היו כביכול . הייתה משולבת קורת ע- ארוכה) המזרחית ביותר

 �וה� היו מרוחקות זו מזו בשיעור של נדב/ , בצד מזרח) או תעלות(חמישה חריצי

אול� א� תפקיד האמלתראות הוא . כנסו הקורות ולתו/ אות� חריצי אב� הו50,אב�

שהרי אות� אבני� , קשה להבי� מה מקו� יש לשילוב אבני� בי� האמלתראות, לחיזוק

  .מבלי להביא שו� תועלת בחיזוק הבניי�, שמונחות על האמלתראות מכבידות עליה�

כלונסאות של , י"ובאמת שאלה זו מתעצמת יותר א� אנו מניחי� שלשיטת רש

וא� כ� היה המקו� פתוח ולא היו בו , יו משולבות בי� אמלתרא לאמלתראארז ה

�  . ותפקיד� דווקא היה לנוי, ושמא באמת היו אבני� בי� הכלונסאות. אבני

                                                 

אשר על , מבחינה הנדסית היה קושי ליצור פתח בגודל שכזה� שטענו כי שמעתי כי היו חוקרי   50

ומכל מקו� פתח האול� נראה , ומשו� כ/ הוצרכו לבנות קשת מעל הפתח, גביו קיר גבוה

. משו� שאת הקשת הסתירו ממזרח אות� חמש מלתראות של מילת, כפתח בעל משקו� ישר

כי באמת לא היה , בתו/ חריצי� בקירמוב� כי לפי גישה זו המלתראות לא היו משוקעות 

�על פי שיטה זו נית� ג� להבי� את . באזור מרכז הקשתלא על כל פני� , כותל ממזרח לה

כאשר אנו יוצרי� מתו/ נקודת הנחה שג� הנדבכי� אינ� , קיו� נדבכי האב� בי� הקורות

מדובר באבני� מסתבר במקרה זה כי . לכיסוי והסתרה של הקשת, לצור/ חיזוק אלא לצור/ נוי

וקורת הע- תומכת בה� , ארוכות אשר אחוזות בכותל האב� עצמו מצפו� או מדרו� לפתח

  . בשטח שמעל חלל הפתח כדי שלא תשברנה מכוח הכובד

טע� באוזני שאי� , ל שהיה מומחה גדול לענייני קונסטרוקציה"יעקב גליק ז' י לציי� כי פרופיעל  

הוא זה שמאפשר , א גובהו של הכותל שמעל הפתחל וכי דווק"צידוק בטענה ההנדסית הנ

  אבני הבניי�נית� לתאר את הכוחות הפועלי� על, כי בקיר גבוה מוצק, בנייה של משקו� ישר

ורק במשקו� שמעליו אי� קיר . א� על פי שאי� כא� קשת ממש, ככוחות הפועלי� במבנה קשת

 היה מרצה בטכניו� בתחו� ל"גליק ז' פרופ (יש צור/ ליצור צורה ממשית של קשת, ממשי

במסגרת תפקידו זה ג� ליווה את . הקונסטרוקציה ושימש יוע- בתחו� זה במנהרות הכותל

  ).הקמתו והחזקתו של דג� המקדש במנהרות הכותל
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רק בנקודה שהונחו בה ראשי האמלתראות : א/ נראה שכוונת המשנה אחרת

� נוצרו וכ/. ש� היה מרווח של נדב/ אב� בי� אמלתרא לאמלתרא, בצפו� ובדרו

כ/ שנית� היה לשלב בתו/ הבנייה שלה� את קצות , המרווחי� בי� האמלתראות

�  .כלונסאות הארז שבי� קיר ההיכל לקיר האול

 

  
 מעל כל שלושה נדבכי אב� קיי� נדב/ משולב בקורות ע- שקצוותיה� .ציור של חזית ההיכל בבית ראשו�

מלתראות של המשקו� בנוי מחמש א. משקו� השער צוייר באופ� דומה לזה שבבית שני. נראות כלפי חו-
�נדבכי אב� .  מזרחהי�ובי� האמלתראות נראי� הקצוות של כלונסאות של ארז הבולט, מילת מצפו� לדרו

�  .מפרידי� בי� האמלתראות בקצוותיה
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‰ .ÏÎÈ‰‰ Á˙Ù È„Èˆ·˘ ÌÈ˘Ù˘ÙÏ ‰ÒÈ	Î‰  

  :לפתח ההיכל היו שני פשפשי�, לפי המשנה

נס בו  שבדרו� לא נכ. אחד בצפו� ואחד בדרו�:ושני פשפשי� היו לו לשער הגדול

ַו/ֹאֶמר ): " ב,ד"יחזקאל מ( שנאמר , ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל,אד� מעול�

לֵֹהי ִיְ;ָרֵאל ָ*א ב4 � ֱא'ה ַה0ַַער ַהHֶה ָסג>ר ִיְהֶיה לֹא ִי8ֵָתַח ְוִאי' לֹא ָיבֹא ב4 9ִי 'הֵאַלי 

   ".ְוָהָיה ָסג>ר

 : רבי יהודה אומר.א להיכלנטל את המפתח ופתח את הפשפש ונכנס להתא ומהת

 ופתח את ,בתו? עוביו של כותל היה מהל? עד שנמצא עומד בי� שני השערי�

   ).ב"ד מ"מידות פ(   החיצונות מבפני� ואת הפנימיות מבחו�

�כפי שנראה מלשו� המשנה ,  נטו להסביר שהפשפשי� היו צמודי� לתאי�51הפרשני

  .ה נכנס מהפשפש הצפוני לתאהמתארת בדעת חכמי� שהנכנס לפתוח את ההיכל הי

�  .לש� הבנת הדברי� נעיי� בתיאור מידות ההיכל מצפו� לדרו

 ותוכו , כותל ההיכל שש, והתא שש, כותל התא חמש...מ� הצפו� לדרו� שבעי� אמה

  ).ז"ד מ"מידות פ( וכותל התא חמש , והתא שש, כותל ההיכל שש,עשרי� אמה

רוחב קירות ההיכל מצפו� ומדרו� היה . המידותיו הפנימיות של ההיכל היו עשרי� אמ

היות שרוחב פתח ההיכל הוא . ותאי� הקיפו את הכתלי� מצפו� ומדרו�, שש אמות

נמצא שיש אחת עשרה אמה מכל צד בי� מזוזת הפתח לבי� התא הסמו/ , עשר אמות

  ).חמש אמות מזוזת השער שכנגד חלל ההיכל ועוד שש אמות רוחב כותל ההיכל(לו 

 שא� הפשפש הוא מול התא הרי שג� הוא נמצא בריחוק של לא עולה מכא�

וא� נתאר פתח , חלל התא הוא שש אמות(פחות מאחת עשרה אמה ממזוזת הפתח 

יש להוסי� אמה נוספת למרחק , ברוחב ארבע אמות שנמצא באמצע חללו של התא

ואי� להעלות על הדעת שקיימת , מוב� שהפשפשי� עצמ� נמצאי� באול�). ל"הנ

שהרי המשנה אומרת במפורש כי שני , צה בי� מקו� הפשפשי� לבי� השער הגדולמחי

ואשר על כ� לכאורה ברור שחלל האול� מצפו� לדרו� , פשפשי� היו לשער הגדול

שהרי המרווח בי� הפשפשי� הוא שלושי� ושתי� אמה לכל , גדול מעשרי� אמה

  .הפחות

                                                 

: כדאמר בזו, שהפשפשי� היו רחוקי� מ� השער הגדול: "ב"ד  מ" מידות פÂ˙·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÙÒכ/ ב   51

  ועוד , ג" ש� מ‡Ù˙¯˘È ˙¯Ï‡וכ/ ב". 'נכנס לתא'
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מצפו� (שהאול� כולו , י"לפי שיטת רש

�מוב� , ינו אלא עשרי� אמהא) לדרו

שהפשפשי� אינ� מרוחקי� זה מזה בשיעור 

בספר עזרת כהני� . שלושי� ושתי� אמות

פתר קושי זה על ידי ההנחה ) על משנתינו(

י הפשפשי� עמדו בקרנות "שלשיטת רש

�והיו מעברי� אלכסוניי� בעובי , האול

�ראה . (שדרכ� נכנסו לתאי�, הכתלי

/ מצא בדברי אסמכתא לכ). בתמונה משמאל

לג (י עצמו בפירושו למסכת בבא מציעא "רש

 הללו המפתחות מ� אחד: "ש� כתב, )א"ע

  

  

      פשפש 

 בפתח תא  

  
      

  פשפש     

 בפתח תא 

  פתח     

  ההיכל   

 

בשרטוט זה . )חזית האול� נחתכה מ� השרטוט(כל  התאי� וחזית ההי, שרטוט של ההיכל
 המרחק בי� פתחי התאי� הוא שלושי� ושתי� אמות 
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ולפי  ,"והיכל אול� של צפונית מזרחית בקר� ההיכל פתח שאצל הצפוני פשפש פותח

  .זה נראה שלדעתו היה מעבר אלכסוני מ� האול� לפשפשי� בתו/ עובי כותלי ההיכל

קר� מזרחית צפונית של אול� : "הלשו�. י"נת רשא/ באמת אי� זה ברור שזו כוו

ולא בכותלו , הפשפשי� נמצאי� בכותל המערבי של האול�. טעונה הסבר" והיכל

למעשה מדובר . אכ� מדובר בקר� צפו� מזרחית, ורק כאשר מתייחסי� להיכל, המזרחי

העוסקת ) ג"ד מ"פ(תא זה מתואר במשנה . בפשפש שדרכו נכנסי� לתא הצפו� מזרחי

 אחד פתחי� חמשה היו צפונית מזרחית ובקר�" :וש� כתוב, תאי� ובפתחי התאי�ב

לפי ". להיכל ואחד לפשפש ואחד למסיבה ואחד גביו שעל לתא ואחד הימי� מ� לתא

 הצפוני פשפש פותח הללו המפתחות מ� אחד: "י היא"זה צרי/ לומר כי כוונת רש

   52".והיכל ל�או של צפונית מזרחית בקר�]בתא ש[ ההיכל פתח שאצל

�אינה תואמת , אלא שבאמת כל ההנחה שהפשפשי� נמצאי� אצל התאי� עצמ

אשר ממנה עולה כי הפשפשי� ה� חלק ממערכת השער , את פשטות לשו� המשנה

וזאת ללא שו� קשר לשאלה מה (הגדול של ההיכל וה� סמוכי� לפתח הגדול עצמו 

�ש לומר שאכ� אי� מעבר ישיר בדר/ זו י). היה באמת אורכו של האול� מצפו� לדרו

היה מהל/ , אלא שהכוה� שאותו מתארת המשנה בעת כניסתו לתא, מהפשפש לתא

  .בתו/ עוביו של הכותל מ� הפשפש לתא

בתו/ עוביו של כותל : "תיאור שכזה מופיע במשנה בדעת רבי יהודה אשר אמר

�נמצא ברור כי לדעת רבי יהודה ". היה מהל/ עד שנמצא עומד בי� שני השערי

מ� הסת� בתו/ חמש האמות של המזוזה הצפונית , הפשפש בסמיכות לפתח הגדול

א/ ). ואורכו מצפו� לדרו� היה יותר מעשרי� אמה, א� א� נניח שהאול� היה גדול(

פנה , אחרי שהיל/ בעוביו של כותל ממזרח למערב בכדי מחצית עוביו של הכותל

וכ/ היה מהל/ עד ,  של הכותלשהיה בעוביו, בתו/ מעבר מיוחד) דרומה(שמאלה 

, נית� לתאר תיאור דומה ג� בדעת חכמי�. שהגיע לחלל הפתח של השער הגדול

וכי ג� לדעת חכמי� היה , ולהניח כי אי� כל מחלוקת באשר למקומו של הפשפש

שלדעת רבי , אלא שבזאת נחלקו חכמי� ורבי יהודה, הפשפש סמו/ לשער הגדול

בעוד , )דרומה(היה פונה שמאלה , רח לכיוו� מערביהודה הנכנס לפשפש מכיוו� מז

                                                 

וכמו שכתב , מצפו� ומדרו� לאול�, י התאי� נמשכו מזרחה"שיטת רשפי יש לציי� כי ל   52

 לאחר שנכנס בזה ובא לו לתא אשר על פני %ואחד פותח כיו� : " ש�בא מציעאבמפורש בב

 ."אחת עשרה אמה של אול� וקצת מ� ההיכל
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�ומהל/ בתו/ עוביו של כותל עד , )צפונה(היה הכה� פונה ימינה , אשר לדעת חכמי

   53.שהוא מגיע לפשפש הצפוני

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

א/ למעשה לא היה צרי/ , "כותל היה מהל/בתו/ עוביו של "ואמנ� בדברי חכמי� לא נזכר כי    53

הרי הוא מהל/ בעובי הכותל עד שמגיע לנקודת , כי מוב� שכל הנכנס לפשפש, להזכיר זאת

י הפשפש הוא בקר� ומהל/ ממנו "וג� לפי הדעה שלשיטת רש, המוצא האחרת של דרכו

כי היה לתא וכבר אמרה המשנה במפורש . ברור כי בתו/ עוביו של כותל הוא מהל/, באלכסו�

וכוונת הדברי� היא שלאותו תא היה פתח דרומי לתו/ , הצפו� מזרחי היה פתח אל הפשפש

שהוא למעשה פתח מזרחי , אשר ממנו הגיעו לפשפש, עוביו של הכותל המזרחי של ההיכל

  . בכותל המזרחי של ההיכל

 כותל בי� כי עצ� קיומו של מעבר בתו/ עוביו של, א/ בדברי רבי יהודה יש חידוש גדול  

שלא , ותור� דברי רבי יהודה הוא. הפשפש ובי� חלל הפתח הגדול לא הוזכר בשו� מקו� אחר

נכנסי� לפשפש ופוני� לשמאל ומגיעי� לחלל . פתיחת דלתות ההיכל לפי רבי יהודה מסומנת בקו שחור עבה
 .שבי� שתי הדלתות

וכ/ דר/ עובי הכותל נכנסי� לפשפש ופוני� לימי� . פתיחת דלתות ההיכל לפי חכמי� מסומנת בקו שחור עבה
 .מגיעי� לתא ומ� התא להיכל
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, בתו/ הכותל המזרחי של ההיכל, היות� של הפשפשי� סמוכי� לפתח הגדול

�יכולה להסביר עניי� אחר הקשור לפשפשי.  

מתארות את הפשפשי� וקובעות ) ב"ד מ"פ(ובמידות ) ז"ג מ"פ(המשניות בתמיד 

  : במשנה נאמר על כ/. את מעמדו של השער הדרומי

 שבדרו� לא נכנס בו . אחד בצפו� ואחד בדרו�:ושני פשפשי� היו לו לשער הגדול

אֶמר ַו/ֹ): " ב,ד"יחזקאל מ( שנאמר , ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל,אד� מעול�

לֵֹהי ִיְ;ָרֵאל ָ*א ב4 � ֱא'ה ַה0ַַער ַהHֶה ָסג>ר ִיְהֶיה לֹא ִי8ֵָתַח ְוִאי' לֹא ָיבֹא ב4 9ִי 'הֵאַלי 

  ".ְוָהָיה ָסג>ר

  .ולא אל עבר ההיכל עצמו, מוזר לחשוב שמדובר בפשפש שמוביל אל עבר תא

 �  : נאמר) ג%פסוקי� א(במקראות ביחזקאל ש

 ַהHֶה ַה0ַַער 'ה ֵאַלי ַו/ֹאֶמר. ָסג>ר ְוה>א ָקִדי� ַה8ֶֹנה ַהִחיצ4� ַה5ְִקָ.' ַ'ַער ֶ.ֶרְ? אִֹתי ַוָ/ֶ'ב

 ֶאת. ָסג>ר ְוָהָיה ב4 ָ*א ִיְ;ָרֵאל לֵֹהי�ֱא 'ה 9ִי ב4 ָיבֹא לֹא ְוִאי' ִי8ֵָתַח לֹא ִיְהֶיה ָסג>ר

ָל� ִמֶ.ֶרְ? 'ה ִלְפֵני ֶלֶח� לֶלֱאָכ *4 ֵיֶ'ב ה>א ָנִ;יא ַהJִָ;יא    ֵיֵצא >ִמַ.ְר49 ָיב4א ַה0ַַער א<

  ).ג�א, ד"מ(  

ולא את אחד , הפסוק הראשו� מתאר לכאורה את השער הראשי של המקדש

�שהרי בפסוק השני נאמר במפורש , אלא שהדבר אינו נית� להיאמר. הפשפשי

אשר רק בהיותו פתוח , ער ההיכלוזה לא ייתכ� כאשר מדובר על ש, שהשער יהיה סגור

ומכא� שמדובר על שער מזרחי אחר של , )ב"זבחי� נה ע(נית� להקריב קרבנות 

כי זה אינו במשמעות , א/ על כל פני� מוב� שלא מדובר בשער של תא. המקדש עצמו

ל היא שמדובר על הפשפש הדרומי שהוא הפשפש השמאלי "קבלת חז. הפסוק כלל

ה "א/ כאשר מתייחסי� אל הקב, אל חזית ההיכל) � המזרחמ(למי שמסתכל מ� החו- 

  54.שער זה נמצא בימינו, כאילו הוא כביכול יושב בהיכל

                                                                                                                      

אלא היה נשאר בתו/ עוביו של כותל ומהל/ רק בתו/ עוביו של , היה מהל/ מ� הפשפש לתא

  .פני�במבלי לעבור דר/ התא ודר/ ההיכל עצמו מ, עד שהוא מגיע לפתח עצמו, כותל

 לגבי , ב,ז" צרח חיי�או Â˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏב‡ "¯Ó זה קיימת הלכה למעשה בדברי ההסתכלות מסוג   54

האד� מרחיק , כשפוסע שלשה פסיעות: "וש� נאמר, הכריעות שבסו� תפילת שמונה עשרה
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ככל מלכי ( שניתנה לו הרשות לשבת בעזרה 55,מתאר את המל/ המשיח' פסוק ג

כלומר ( ולא עוד אלא שמקו� ישיבתו הוא בחלל השער שאיש לא יבוא בו 56,)בית דוד

  57.והוא נכנס לשער זה דר/ האול�, )כולא ייכנס למקדש דר

דומה כי לישיבתו של המל/ המשיח דווקא בחלל הפשפש הדרומי יש למצוא רמז 

 �� ִמְזמ?ר ְלָדִוד" ):א, י"ק(בפסוק בתהילי Dב ַלאדִֹני 'ה ְנאAֵ ית ַעד ִליִמיִניAִP /ָאְֹיֶבי 

� אומר חמא' ר בש� יוד�' ר): "ח"י(על פסוק זה נאמר במדרש תהילי� ". ְלַרְגֶליָ/ ֲהדֹ

 שב לאדוני' ה נא�] שנאמר[, ימינו על המשיח למל/ מושיב ה"הקב לבא לעתיד

  ".לימיני

ועדיי� עצ� הדבר שכניסת השכינה לבית אינה דר/ השער המרכזי אלא דר/ 

 השווה בי� כניסת )ג' סי(‡ÙÓ Ú	Â˘"Ó¯‰ ˙" Âוב. הפשפש הדרומי מצריכה הסבר

כפי שהיא מתוארת , ת כה� גדול לקודש הקודשי� בבית שנילבי� כניס, השכינה לבית

החיצונה פרופה , בבית שני היו שתי פרוכות לקודש הקודשי�). ב"ע נב(במסכת יומא 

 �ויוצרת פתח , אלא כפופה לאחריה, כלומר אינה מגעת עד סו� הכותל(מ� הדרו

� כניסת אשר על כ. והפנימית פרופה מ� הצפו�, )מעבר לחלל שבי� שתי הפרוכות

�ואחרי כניסתו לחלל שבי� שתי הפרוכות הוא , הכוה� הגדול היא תחילה דר/ הדרו

זה סדר כניסת השכינה , ע מפאנו"ולפי דעתו של הרמ. ונכנס מ� הצפו�, פונה צפונה

  . לבית בבית שני

שהרי דרכו (אשר בה דווקא לצפו� יש חשיבות גדולה יותר , והיא כניסה שבצנעה

  :וכ/ כתב ש�. א/ תחילתה של כניסה זו היא מ� הדרו�, ) הקודשי�נכנס הכוה� לקודש

                                                                                                                      

ולפיכ/ נות� שלו� לשמאלו שאז הוא כנגד ימינו של , עצמו ממקו� תפלתו והוא כנגד השכינה

 ".ה"הקב

: ופתח במילי�(ז כתב שכל נשיא האמור בעניי� הוא הכוה� הגדול "יה "י עצמו ביחזקאל מ"רש   55

, וכבר צוי� שזה אינו אפשרי אלא א� כ� נניח שג� כוה� גדול מותר לשבת בעזרה". אומר אני"

שהנשיא האמור , אלא שבהמש/ כתב ששמע משמו של רבי מנח�. ולא רק מלכי בית דוד

  .וכ/ נקטו כל המפרשי� האחרי�, בפרשה הוא מל/

 .א ועוד"יומא כה ע   56

 שפשפש זה וג� מזה נית� להוכיח, האול� בבניי� יחזקאל הוא באור/ של עשרי� אמה בלבד   57

וכפי התפיסה שהוצגה , אינו נמצא במרחק של אחת עשרה אמה ויותר מ� הפתח המרכזי

  .תחילה
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 � מ� והפנימית הדרו� מ� פרופה החיצונה פרוכות שתי גבי ב"ע ב"נ ביומא מדתנ� וכ

� הקדשי� לקדש נכנס גדול כה� שמש�, שבצנעא לדברי� עדי) דצפו� למדנו הצפו

 לפתיחת נכנסי� היו מש� הצפוני פשפש וכ�, הכפורי� יו� של הפנימיות לעבודות

 ועוד ביותר חביבה מנורה שהיתה למה כי, מדות במסכת כדתנ� ההיכל דלתות

 ישראל אלקי כי 58הדרומי הפשפש אל גרמא היו הנה ה� הדרו� מ� חיצונה שפריפה

 ומתחבא מתעל� שכינה כבוד שהיה, לציו� שכינתו להחזיר השני הבית בבני� בו בא

 נכנסי� שמש� נמי הכי גדול וכה� 59,הצפו� פריפתל שכינה כבוד ומשהגיע סגור והיה

 כדר?, האד� יצירת של המזרח ימי� דר? הבדי� בי� אל פנה, הקדשי� קדש לבית

  . כותבי� ברית בני שאנו

  : בהמש/ הדברי� כתב אודות בית ראשו�

, ישראל כל לעיני ההיכל פתח אל להדיא' ה כבוד נגלה שלמה בנה אשר בבית אמנ� כי

 ש� היתה שלא הדביר פתח דר? הבדי� בי� אל ליכנס הזהב מזבח על לגמד היה ומש�

  . פרופה היתה ולא אחת פרוכת אלא

ולא רק (שג� בבניי� העתיד , )א� כי הדבר לא נאמר במפורש(מתו/ הדברי� עולה 

וזאת , סדר הדברי� של התגלות השכינה וחזרתה אל הבית מתחיל בצנעה) בבית שני

. וכאילו רמז כא� לגאולה טיפי� טיפי�. ת אחרי תקופת גלותמשו� שהבית עתיד להיבנו

  .אפילו ביחס לבניי� העתיד, ובזה הייתה עדיפות למקדש שלמה

 

                                                 

58   �רמת לכ/ שג� היא זו שגו, כוונתו לומר כי היותה של הפריפה של הפרוכת החיצונה בצד דרו

ג� מכא� יש  (שכפי הנראה מכוו� כנגדה,  הדרומיכניסת השכינה לבית הייתה דר/ הפשפש

ואיננו מכוו� כנגד , להוכיח באופ� ישיר שהפשפש הדרומי נמצא בקיר המזרחי של ההיכל

� ).התאי

נכנסה לקודש [, ומשהגיע כבוד השכינה לפריפת צפו�: "וכוונתו לומר. המשפט נראה חסר   59

 ]".ושבה למקומה, ודשי�הק



ח"תשס'ה' אדר ב -  טומעלין בקודש    

ÔÓ„È¯Ù Ú˘Â‰È ·¯‰  

ÊÚ· ‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ ÌÂ˜Ó‰¯  
‡ .‰ÁÈ˙Ù  

· .ÔÂ˘‡¯ ˙È· ˙ÎÂ	Á· ˙Â	·¯˜‰ ˙¯Ë˜‰ ÌÂ˜Ó  

‚ . ‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯ ÏÚ ˙Â	·¯˜ ˙¯Ë˜‰  

„ .¯ ˙ËÈ˘· ÌÈÈ˘˜ ' ÈÒÂÈ  

‰ .‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯ Ï˘ ‰˙˘Â„˜  

Â .˙Â¯Â„Ï ‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯ ˙‡ ˘„È˜ ‰ÓÏ˘  

Ê .¯Î ‰ÎÏ‰ ' ‰„Â‰È-‰ ˙È· È	ÙÏ˘ ‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯  ' Á·ÊÓ ˙˘Â„˜· ‰˘Â„˜  

Á .·Ó¯‰ ˙Ú„"Ì  

Ë .ÌÂ˜Ó‰¯ÊÚ· ‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ   

È .ÌÂÎÈÒ  

‡ .‰ÁÈ˙Ù  

ושאלות הלכתיות לא מעטות רבי� מעורר דיוני� , נושא חידוש עבודת הקרבנות בימינו

 הארגמ�,  זיהוי התכלת;הני� בני ימינו לעבודהוכשרות� של הכ: כגו�, � רבי�בנושאי

, נו טמאי מתי�אפשרות העבודה בהיות; כהונההשני הנצרכי� לש� הכנת בגדי התולעת ו

  . גדולי ישראל הוא זיהוי מקו� המזבחושנידו� על ידי, שנדו� בו במאמר זהנושא ה .ועוד

� בית שני היכ� מקומו של לפיה ידעו בוניש בא דיו� באשר לדר/מו במסכת זבחי

  : מזבח העולה בעזרה

אמר רבי ? )מקומו(=אלא מזבח מנא ידעי ,  מנכרא צורתו)היכל(=בשלמא בית 

יצחק נפחא אמר ' ור. אלעזר ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב  עליו

 מכל הבית כולו שמואל בר נחמני אמר' ור. אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקו�

ר יוחנ� שלשה "אמר רבה בר בר חנה א. מש� הריחו ריח אברי�, הריחו ריח קטרת

ואחד שהעיד לה� על , אחד שהעיד לה� על המזבח, נביאי� עלו עמה� מ� הגולה

' במתניתא תנא ר. ואחד שהעיד לה� שמקריבי� א) על פי שאי� בית, מקו� המזבח
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אחד שהעיד לה� על , לו עמה� מ� הגולהאליעזר ב� יעקב אומר שלשה נביאי� ע

ואחד שהעיד לה� שמקריבי� א) על פי שאי� בית ואחד , ועל מקו� המזבח, המזבח

  .    )א"סב ע(   שהעיד לה� על התורה שתכתב אשורית

שבוני הבית השני בנו את ההיכל במקומו לאחר חשיפת יסודותיו , מהמסופר בגמרא עולה

)˘¯"Èצורתו" ד � .שלא ניכרו יסודותיו,  לגבי זיהוי מקו� המזבח שאי� כ�המ). ה שניכרי

  . וכדלעיל, עליה נחלקו אמוראי�ו,  בדר/ אחרת� המזבחבוני הבית זיהו את מקו

 �שלמזבח יש מקו� מיוחד , שהסיקו מדברי� אלו)  ועוד1 קוק‰"¯‡Èה(יש מהאחרוני

מוטל עלינו , חכדי לבנות את המזב, לדעת�. שבו ורק בו יש לבנות את המזבח, בעזרה

גודלו של , יש לציי� שלפי הבנת�. דבר המעכב את בניי� המזבח, למצוא את המקו� הזה

  .דויק עד מאי המקו� חייב להיות מדוכ/ שזיהו, מקו� זה כגודלו של המזבח

שכדי לזהות את מקו� המזבח יש צור/ , האוחזי� בדעה זו סוברי�, בדר/ כלל

  2.י להגיע לדיוק מרבי בזיהויי� כד הנדרשח הקודשבנבואה או לפחות ברו

בו היה המזבח ששאמנ� בוני הבית השני בנו את מזבח העולה במקו� ,       להל� יתבאר

א/ ג� , )א" מג"פמידות (בתוספת ארבע אמות למערב וארבע אמות לדרו� , בבית ראשו�

יי�  בכ/ כדי למנוע את בנלא היה, ומקו� זה היה נסתר מה�, לא יכלו לעשות זאת לו

 קדוש )מזרחית להיכל(' אשר לפני בית הכל שטח רצפת העזרה זאת מפני ש. המזבח

  . מקו� המקודש לכ/הונית� לבנות את המזבח בכל , בקדושת מזבח

מתי קודשה רצפת העזרה אשר :  השאלות הבאות'זרת ה בעתתבארנה      במאמר זה 

,  הא� הקידוש היה לדורות,באיזו קדושה התקדשה הרצפה, )מזרחית להיכל(' לפני בית ה

  .  ומה ההשלכות הנובעות מפעולה זו לימינו

· .ÔÂ˘‡¯ ˙È· ˙ÎÂ	Á· ˙Â	·¯˜‰ ˙¯Ë˜‰ ÌÂ˜Ó  

אחד הדברי� .  ישנו תיאור ארו/ ומפורט על אשר אירע בחנוכת בית ראשו�מלכי�בספר 

 למעלה % באותו יו� במקדש ו הוא מספר הקרבנות שהוקרב,המיוחדי� שהיה ביו� זה

                                                 

1   Ô‰Î ËÙ˘Óצב, צא'  סי 

 .  ועוד, ב" לבכורות יז עÈ¯‚‰ È˘Â„ÈÁ"Ê, ה קוק ש�"הראי   2
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 ֶזַבח ֵאת Aְלֹמֹה ַוIְִזEַח" :)סג ',א ח"מל( ככתוב 3,רבעי� ושניי� אל� קרבנותמאה אמ

� 'ה Eֵית ֶאת ַוIְַחְנכP Cֶל� ְוֶעְ.ִרי� ֵמPה ְוצֹא� ֶאֶל� AְCַנִי� ֶעְ.ִרי� Eָָקר 'הַל ָזַבח ֲאAֶר ַהMְָלִמי

  ".ִיְ.ָרֵאל Eְֵני ְוָכל ַהOֶֶלְ/

 ָעָ.ה Gִי 'ה ֵבית ִלְפֵני ֲאAֶר ֶהָחֵצר F?ְ/ ֶאת ַהOֶֶלְ/ ִקַ<A ַההCא �IEַ?: "בהמש/ נאמר

�Aָ ְנָחה ְוֶאת ָהעָֹלה ֶאתOִֶחְלֵבי ְוֵאת ַה � ָקטֹ� 'ה ִלְפֵני ֲאAֶר ַהRְחAֶֹת ִמְזEַח Gִי ַהMְָלִמי

זבחי� (יוסי ' יהודה ור'  ונחלקו ר."�ַהMְָלִמי ֶחְלֵבי ְוֵאת ַהOְִנָחה ְוֶאת ָהעָֹלה ֶאת ֵמָהִכיל

פשט הפסוק , כלומר, "דברי� ככתב�"כי יהודה סובר ' ר: בפירוש הפסוק) א" ענט

והקריב ג� ', מלמד ששלמה המל/ קידש ביו� זה את רצפת העזרה אשר לפני בית ה

 %מזבח הנחושת ומאחר , שלמה נאל- לעשות זאת. ושלמי�, מנחות, על הרצפה עולות

שנקרא מזבח נחושת כי החלי� את מזבח הנחושת , בני� שבנה שלמה בעזרהמזבח הא

אותו בולא הספיק להכיל את מספר הקרבנות שהובאו ,  היה קט� מדי% 4שבנה משה

  .יו� למקדשה

מזבח הנחושת המוזכר : ומפרש את הפסוק שלא כפשוטו, יהודה' יוסי חולק על ר' ר

אינו מזבח האבני� שבנה שלמה , יו�שהיה קט� מהכיל את הקרבנות באותו , בפסוק

בו מדובר שהמזבח . אמה ויכול להכיל מספר קרבנות שכזה' על כ' שהיה בגודל כ, המל/

ושנפסל באותו יו� , שהיה בגודל חמש על חמש אמה, הוא מזבח הנחושת שעשה משה

  .לעבודה במקדש מפאת גודלו

כדי להכיל את מספר שמזבח האבני� שעשה שלמה היה מספיק גדול ביוסי מוכיח ' ר

עליו היה מקטיר שלמה שמהמזבח שהיה בגבעו� , הקרבנות שהובאו באותו יו� למקדש

אל� עולות יעלה שלמה על המזבח "): ד ,'א ג"מל( ככתוב, אל� קרבנות ביו� אחדהמל/ 

 5.אמה על אמהשמקו� מערכתו היה ,  מזבח הנחושת שעשה משהיהמזבח זה הו, "ההוא

על , ה שגודלה אמה על אמה נית� להקטיר אל� בהמות ביו� אחדא� על מערכ, וא� כ�

ארבע מאות  נית� להקטיר ,אמה' על כ' מקו� מערכתו כש) האבני� שעשה שלמה(מזבח 

  .יו�המספר קרבנות שלא הגיעו אליו באותו , אל� קרבנות ביו� אחד

                                                 

הפסוק אומר שמספר זה , שכ�, באותו יו� הוקטרו למעלה ממאה ארבעי� ושני� אל� קרבנות  3

� בדיוק כשאיננו יודעי�, א/ בנוס� עליה� הוקטרו ג� עולות ומנחות, היו רק קרבנות השלמי

�  .את מספר

  .א"וכ� הוא בגמרא זבחי� ס ע, כ/ מסבירי� הפרשני� על הפסוק   4

 א"ראה זבחי� סב ע   5
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מזבח שקידש שלמה המל/ באותו יו� היה מקו� ה' תו/ החצר'ש, יוסי' לפיכ/ סובר ר

לאחר , ושאת כל הקרבנות הקטירו באותו יו� על מזבח האבני� שעשה שלמה, בעזרה

, לא קודשה לדעתו מעול�' רצפת העזרה אשר לפני בית ה. שזה הכיל את מספר הקרבנות

  . כאמור לעיל, כיוו� שמעול� לא התעורר שו� צור/ בכ/, ולא הוקטרו עליה קרבנות

‚ .‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯ ÏÚ ˙Â	·¯˜ ˙¯Ë˜‰  

  :  נאמרÏÈÎÓ ¯„·˘"È˙‡ב

 מזבח" מרלו מודתל ?אדמה גבי על הקטר המזבח גבי על להקטיר יכולתה לא י�מנ

 החצר תו? את המל? קדש ההוא ביו�" ראומ הוא הרי רררראומאומאומאומ    יוסייוסייוסייוסי' ' ' ' רררר. "לי שהתע אדמה

 שהוא למדי� אנו מיכ� וכי ,)סד ',ח א"למ ("מהכיל קט�' ה לפני אשר שתהנח מזבח כי

� ,)ד ',ג א"למ ("ההוא המזבח על שלמה יעלה עולות אל)" רנאמ כבר והלא קט

 ?קט� נאמר למה כ� א� .מזה גדול הוא הרי עולות ולמני� אמות לחשבו� בא כשאתה

 ודאי היה קט� שלמה שעשה מזבח אומראומראומראומר    יהודהיהודהיהודהיהודה' ' ' ' רררר. הוא קט� כה� שאומר כאד� נפסל

   .)מה', כ(   חלבי� להקטיר כשרה העזרה שכל היה בעזרה ומקטיר

 שמותר להקטיר ,יוסי מודה לו' שישנו די� בסיסי שג� ר, י המכילתא משתמעמדבר

ויש צור/ שרצפת , אלא שהיתר זה אינו מספיק כמו שהוא. קרבנות על רצפת העזרה

  . העזרה תתקדש לש� כ/

וייתכ� ,  שדי� זה התחדש באותו יו� על ידי שלמה המל/6,ארו מב‰È¯ÊÂÎבספר 

  .  נאמרה על ידי שלמה עצמו"ח אדמה תעשה ליזבמ " שדרשת המכילתא על הפסוק

יוסי סובר שמותר לקדש את רצפת העזרה ולהקטיר עליה ' שג� ר, נמצא אפוא

  .ואי� הרצפה קדושה לש� כ/ היו�,  אלא שלדעתו דבר זה לא נעשה מעול�7,קרבנות

 8,כיו� חסרי� אנו את האמצעי� הדרושי� בכדי לקדש מקו� כלשהו בעזרה

יוסי נוגעת ישירות לשאלת הגדרת קדושת העזרה אשר לפני '  יהודה ור'ומחלוקת� של ר

                                                 

 .מאמר ג סעי� לט   6

, "יוסי' שפיר קאמר ר": יהודה'  על  ר לקושיית הגמראÈ"¯˘כ/ רואי� אנו ג� מפירושו של    7

שעשה שלמה מזבח האבני� יוסי לכאורה צודק שכ� הוא הוכיח שלא ייתכ� לומר ש' ר, כלומר

בנסיבות ,  כלומר". ולמה לי לקדושי רצפה%יוסי '  רשפיר קאמר: "י"רשוכותב ש� . היה קט�

�לא היה צור/ לקדש את , שמזבח האבני� שעשה שלמה הספיק לצורכי העבודה, שהיו ש

שה ודה שמותר לקדיוסי י'  ג� ר%א� כ� יש צור/ בכ/ ש, ומכא�. ולכ� היא לא קודשה, הרצפה

 .בקדושת מזבח
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א/ לכשיהיו בידינו כל הדברי� . והא� יכולי� אנו להקטיר עליה כיו� קרבנות', בית ה

אי� חולק שמותר , הנדרשי� בכדי לקדש את רצפת העזרה בכדי להקטיר עליה קרבנות

  . את במפורשהמתירה ז, וכדברי המכילתא לעיל, יהיה לעשות זאת

„ .¯ ˙ËÈ˘· ÌÈÈ˘˜ 'ÈÒÂÈ  

שמזבח הנחושת שנפסל אותו יו� במקדש היה מזבח , יוסי לפסוק' פירושו של ר

ַוְיַקֵ<A " :ז נאמר ,' זב"בפסוק מקביל בדה, שכ�, הנחושת שעשה משה מעורר קושי

 ָיכ?ל ְלָהִכיל ֶאת ָהעָלה Gִי ִמְזEַח ַהRְחAֶת ֲאAֶר ָעָ.ה Aְלמה לא... Aְלמה ֶאת F?ְ/ ֶהָחֵצר

�  מזבחוא קט� היההמזבח שהש, א� כ� מפורש בפסוקו, "ְוֶאת ַהOְִנָחה ְוֶאת ַהֲחָלִבי

�ולא מזבח הנחושת , יהודה' וכדברי ר, אמה' על כ'  שלמה שהיה כ שעשההאבני

       .יוסי' כדברי ר,  משהשעשה

) ש� (ברי הימי�פסוק בדכותב שכוונת ה) ד אות יב" עזבחי� נט (Â˜Ó ‰ËÈ·ˆ˙˘ה

. "קט� מהכיל, שעשה שלמה תחתיו מזבח אחר, כי מזבח הנחושת של משה": לומר

אלא כוונת הפסוק , אי� כוונת הפסוק לומר שהמזבח שעשה שלמה היה קט�, כלומר

  . ושלמה עשה תחתיו מזבח אבני� גדול, לומר שהמזבח שעשה משה היה קט�

� בכתוב נאמר במפורש שאת מזבח שכ, דברי השיטה מקובצת קשי� להבנה

 בפירושו לפסוק ˜"¯„ה. )א" זבחי� ס ע ˜Á	Ô˙(הנחושת עשה שלמה ולא משה 

  ".ואלה דברי� של תימה ה�: "יוסי'  כותב על דברי ר)סד', ח( כי� אמלב

,  שנקטו עמדה במחלוקת תנאי� זוהנביאשכל מפרשי , בהקשר זה ראוי להעיר

'  נקטו כפירושו של ר,לוקת כיצד לפרש פסוק זהולא הסתפקו בציו� העובדה שיש מח

 ‚"¯Òכ� כתב ). סד, ' חא"מל (‚"¯Ï·וה, È·ÏÓ"Ìה, ‡·¯·	‡ÈÏ "¯כ/ כתבו . יהודה

 אי� . כאמור לעיל)מאמר ג סעי� לט (È¯ÊÂÎהו) כד, 'ויקרא ט(בפירושו לפרשת שמיני 

   .יוסי' כדעת רולו פרש� אחד שפירש פסוק זה 

                                                                                                                      

, נביא, מל/: א מובאי� שישה דברי� הנצרכי� בכדי לקדש את העזרה"ב מ"במסכת שבועות פ   8

הא� ) א"שבועות יד ע(נחלקו אמוראי� בגמרא . שיירי מנחה ושיר, אורי� ותומי�, סנהדרי�

�הלכות ( פוסק Ó¯"Ì·ה. כל ששת הדברי� האלו נצרכי� או שאפשר להסתפק ג� באחד מה

שאכ� יש צור/ בששת הדברי� הללו ואי� להסתפק בפחות ) יב%ו הלכות יא"בחירה פבית ה

  .מכ/
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‰ .‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯ Ï˘ ‰˙˘Â„˜  

  .יהודה' לאיזה עניי� בדיוק התקדשה רצפת העזרה לדעת ר, יש לברר

 � היה כוס אומר יהודה' ר: "מובאת ברייתא ובה נאמר) א"סה ע(במסכת פסחי

שא� ישפ/ דמו של אחת מה� נמצא זה , ושופכו על גבי מזבח התערובות מד� ממלא

  ". מכשירו

יש צור/ , ד בניס�"יהני� את פסחיה� של ישראל בוכאשר מקריבי� הכ, כלומר

ליתנו ,  לקחת ד� מכל הפסחי�–לד� הפסחי� ' גיבוי'לעשות כמי� , יהודה' לדעת ר

ישפ/ י זאת מחשש שמא ד� אחד הפסחי� או יותר .ולשפכו לבסו� על המזבח, במזרק

  . על הרצפה לפני שישפכוהו על המזבח

לא ,  כלומר".י�יהודה בדמ' מודה ר"): א"זבחי� ס ע(אומר רבא , על פי דברי� אלו

, יהודה סובר שרצפת העזרה התקדשה ביו� חנוכת המקדש בקדושת דמי�' ייתכ� שר

שכ� ג� א� ישפ/ ד� פסחי� על , לד� הפסחי�' גיבוי' לא היה צור/ לעשות כי אחרת

ושפיכת הד� על הרצפה כמוה כשפיכתו ,  זו קדושה כאמור בקדושת דמי�–הרצפה 

  .על המזבח

למה קידש את רצפת העזרה רק לש� הקטרת קרבנות שש, ועל כ� סובר רבא

 שד� פסחי� יהודה' אומר ר שבעטיה וזאת הסיבה, ולא לש� זריקת דמי� עליה, בלבד

אז , כ/ אכ� היה ביו� חנוכת המקדש. ויש לגבותו, שנשפ/ על רצפת העזרה פסול

  .א/ דמ� נזרק על גבי המזבח, הקטירו קרבנות על רצפת העזרה

יהודה ' מודה ר": בהסבירו את דברי רבא) יהודה' ה מודה ר"� דש (È"¯˘כ� כותב 

 � אבל ,יהודה כל העזרה מקודשת הני מילי להקטיר חלבי�'  דאמר רג" דאע%בדמי

  ."לזריקת דמי� לא

�שמא , דוחה את דברי רבא בטענההסוגיה בהמש/ ) א"זבחי� ס ע(הגמרא , אול

קדושתה של רצפת העזרה אלא החיסרו� בשפיכת ד� פסחי� על הרצפה אינו קשור ל

ולא כזו שאירעה , ח מכוונתו הפעלת כ%ח האד� ולכ/ שצרי/ שפיכה של הד� מכ

  . מהבאונס כתוצאה מנפילה וכדו

אזי עדיי� , שא� זו הסיבה ששפיכת ד� על הרצפה לא מכשירתו, רבא משיב

ומדוע צרי/ , ח האד� על הרצפהואפשר לאסו� ד� שנשפ/ על הרצפה ולשפכו מכ

  ?קא על המזבחולד� כדי לזרקו דו' גיבוי'ות לעש
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 ".ודלמא משו� דבעינ� מצוה מ� המובחר": דבריו בטענה נוספתאת הגמרא דוחה 

ויש צור/ לעשות , יהודה סובר שד� שנשפ/ על הרצפה פסול' הסיבה שר, כלומר

שכ� ג� ,  שרצפת העזרה אינה קדושה בקדושת דמי�מפניאינה ', לד� וכו' גיבוי'

לזרוק את ד� הקרבנות על ' וה מ� המובחרומצ'עדיי� ,  התקדשה לדמי�כשהרצפה

  .המזבח דווקא ולא על הרצפה

  .רבא שותק ואינו משיב לטענה זו

�  : דברי הגמרא בשלב זה יכולי� להתפרש בשני אופני

ואי� יסוד לומר שרצפת העזרה , אמנ� הגמרא דחתה את ראייתו של רבא  .א

א/ בכל זאת לגמרא אי� דעה באשר .  דמי�התקדשה רק לש� הקטרה ולא לזריקת

  . הא� היא קודשה ג� לדמי� או רק לש� הקטרה%לקדושתה של רצפת העזרה 

ואי� יסוד לומר שרצפת העזרה התקדשה , הגמרא דחתה את ראייתו של רבא  .ב

�שרצפת העזרה כ� , לפיכ/ סוברת הגמרא. רק לש� הקטרה ולא לזריקת דמי

�מה שמעיד שקיבל , ולא השיב לטענה נגדורבא שתק . התקדשה בקדושת דמי

יהודה שלמה קידש ' וג� הוא מסכי� שלדעת ר, את דחיית הגמרא וחזר בו מדעתו

�  .את רצפת העזרה בקדושת דמי

  :וכדלהל�, הילהל� יתבאר שדעתה של הגמרא כאפשרות השני

 �מזבח שנפג� כל הקדשי� שנשחטו ": מובאי� דברי רב) א"נט ע(במסכת זבחי

, פגימתו של מזבח העולה פוסלת בהמות שנשחטו כבר לקרב�,  כלומר".י�ש� פסול

  ).אי� אפשרות לזרקו על המזבח הפגו�(דמ� נדחה מזריקה על המזבח ומאחר , זאת

  מקטירי�% שנעקר )קטורתה(=מזבח "כי שכ� רב ג� אומר , מתקשה) ש�(הגמרא 

ואילו , העבודה ומדוע כשמזבח העולה נפסל חסרונו מעכב את ,"קטורת במקומו

�  ?ומותר להקטיר את הקטורת במקומו, כשמזבח הקטורת חסר אי� בכ/ כלו

  ."הכא נמי מודה רב בדמי�, יהודה בדמי�' מודה ר: כדאמר רבא": הגמרא מתרצת

שישנו חילוק עקרוני בי� עבודת ההקטרה לבי�  , מסבירי�Â˜Ó ‰ËÈ10·ˆ˙˘ה וÒÂ˙˙ÂÙ9ה

 �ודת ההקטרה אינה צריכה להיעשות על מזבח עב.  שחיטה וזריקת הד�–עבודות הדמי

                                                 

 .ה מאי" דא" עסא   9

 . אות חב" עמנחות ה   10
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נית� להקטיר קטורת , לפיכ/. קא על מזבחוואילו ד� הקרבנות צרי/ להיזרק דו, קאובדו

. עדר מזבח העולהה נית� ג� להקטיר אברי קרבנות ב,לדעת�. עדר מזבח הקטורתהב

דשי� הקוולכ� ,  לא נית� לזרוק עליו ד� קרבנות–א� מזבח העולה נפג� , לעומת זאת

�שנשחטו נדחי� ונפסלי.11   

�דברי הסתירה שיש כביכול בהגמרא מתרצת את , וכ� הוא פשט הגמרא ,לאור דבריה

 הקטרה ואמנ�. ני בי� הקטרה לעבודות הד�שישנו חילוק עקרושרב סובר , רב בהסבירה

רב מודה 'אול�  ;עדרו של מזבח הקטורתהנית� להקטיר קטורת ג� בו ,אינה דורשת מזבח

�דשי� שנשחטו ו הק– כשמזבח העולה נפג� ולא נית� לזרוק עליו ד� ולפיכ/', בדמי

�נפסלי.  

מתפרש על ידי הגמרא כחילוק בי� עבודת ההקטרה ' מודה בדמי�'שהמושג , נמצא

�  .ולא ככזה הבא לומר שהעזרה מקודשת להקטרה ולא לדמי�, לעבודות הד

' מודה ר'כמו שרבא אמר ש, לדברי רבארב את דברי  משווה במפורשהגמרא , והנה

�' יהודה בדמי�' מודה ר'ובכ/ מגלה לנו הגמרא ש, כ/ רב מודה בדמי�' יהודה בדמי

 רבא חזר בו מדבריו על כ/ שרצפת העזרה לא %מתפרש לדעתה כאפשרות השנייה 

�שקדושה זו לא מועילה , אלא, ולדעתו הרצפה קדושה ג� לדמי�, התקדשה בקדושת דמי

 יש לזרוק דווקא על – שלא כהקטרה –שכ� את הד� , ד� הקרבנותכדי לזרוק עליה את 

  . מזבח ולא על הרצפה

את הרצפה ) שלמה(= שקדש %דברי� ככתב� ): "א"זבחי� נט ע (È"¯˘וכ/ אכ� מפרש 

קדושה , וג� לדמי�, קידוש רצפת העזרה היה ג� להקטרה, ר כלומÁ·ÊÓ Ì˘Ï",12כולה 

                                                 

ההבדל בי� הקטרת , )ה ולא נהירא"ב ד"מנחות ה ע (‡"‰Ï ÒÁÂÈÓ¯˘·לדעת הפירוש , מאיד/   11

בנות שנשחטו אינה לפגימת מזבח העולה הפוסלת את הקר, הקטורת האפשרית בהעדר מזבח

�חילוק דיני� שיש בי� מזבח הקטורת , אלא, חילוק בי� עבודת ההקטרה לעבודות הדמי

  . למזבח העולה

יהודה ' מודה ר"ההשוואה שבתירו- הגמרא בי� דברי רבא , א"שלפי המיוחס לרשב, יש להעיר  

� רב מודה א"שכ� לפי המיוחס לרשב, אינה דומה כל כ/" מודה רב בדמי�"לדעת רב " בדמי

יהודה מודה רק ' בעוד שר, דהיינו במזבח העולה שמקריבי� עליו דמי�', מזבח הדמי�'ב

�ואילו הקטרת איברי� יכולה , כגו� זריקה שיכולה להיעשות רק על גבי המזבח, בעבודות הד

    .להיעשות לדעתו ג� על הרצפה

 .יהודה' ה בשלמא לר"א ד"י ס ע"וכ� הוא ברש   12
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ושה בלבד אינה מספיקה כדי שיהיה אפשר שקד, אלא. השווה לזו שמתחת המזבח עצמו

כותב במפורש במסקנת ) יהודה בדמי�' ה מודה ר"ש� ד(י "ורש, לזרוק ד� על הרצפה

זאת בניגוד להקטרה שיכולה ". „·ÈÚ	Á·ÊÓ Ô"פירושו ' יהודה בדמי�' מודה ר'ש, הסוגיה

  .להיעשות על הרצפה

 � לרצפה חסרי� קר� ,שכ�, יהודה מודה בדמי�'  שפשוט שר13, כותבי�˙ÂÙÒÂ˙ג

�ולא בי� , שחילקו בי� הקטרה לדמי�, ומכא�. ויסוד כדי שיהיה אפשר לזרוק עליה ד

�אלא שתוספות כתבו זאת עוד בשלב שבו רבא מבי� . קידוש הרצפה להקטרה ולא לדמי

כיצד ה� כותבי� , וקשה, יהודה סובר שרצפת העזרה התקדשה להקטרה ולא לדמי�' שר

שתוספות ודאי יודעי� שבשלב זה רבא סובר שרצפת , ונראה. גמראדבר הנוגד את פשט ה

�יהודה לפי מסקנת הגמרא ולא ' א/ ה� מפרשי� את דברי ר, העזרה לא התקדשה לדמי

   .לפי ההוה אמינא שלה

וה מ� המובחר לזרוק ד� ושלא רק שמצ, שהגמרא במסקנתה סוברת, יש להוסי�

, רואי�, וא� כ�. לכ/מוכשרת  עצמהה ואי� הרצפ, זו חובה גמורה שאלא, על המזבח

לד� הפסחי� יש לעשות כי ד� הקרבנות חייב להיזרק ' גיבוי'מכריעה שאת השהגמרא 

  . כי רצפת העזרה אינה מקודשת לכ/לא ו, על המזבח

.  סובר שרצפת העזרה התקדשה רק לש� הקטרה ולא לש� דמי�ÂÊÁÔ È‡"˘14ה

סובר הוא  מדוע ללא נימוק,  אחרתכשד� בשאלה' לפי תומומסיח 'הוא כותב זאת כ

  .לעיל ביררנו שמסקנת הגמרא אינה כזו. כ/

 � שקדושת העזרה אשר È‡¯"˜Â˜ ‰,16וה ÈÊÏ˘ ÛÒÂÈ ‡·È˜Ú15	‚¯' ¯לעומתו סוברי

ה� ג� .  כאחדמי�קדושה הכוללת הקטרה וד, בקדושת מזבחהתקדשה ' לפני בית ה

 סובר ששלמה ‰ ˜È‡¯"˜Âשה, אלא .י� זאת כדבר פשוט ללא הסבר כלשהו לדברבכות

                                                 

  .יהודה' ה מודה ר"א ד"זבחי� ס ע   13

  .ה כדאמר רבא"א ד"זבחי� נט ע   14

15   ¯ Ï˘ Â˙	˘Ó ' ‡·È˜Úסימ� יח. 

16   Ô‰Î ËÙ˘Óסימ� צב .  
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.  בקדושה זוהיו�מקודשת כ/ שזו אינה , קידש את רצפת העזרה לשעה ולא לדורות

  . נדו� בדבריולהל�

Â .‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯ ˙‡ ˘„È˜ ‰ÓÏ˘˙Â¯Â„Ï   

, בקדושת מזבח' ששלמה קידש את רצפת העזרה אשר לפני בית ה, כאמור סובר הרב קוק

היא הבנתו , בה שמביאה אותו לחשוב כ/הסי. אלא שקידוש זה היה לשעה ולא לדורות

שמקומו של המזבח , מדברי הסוגיה ש� הבי�. שהובאה לעיל, א"בסוגיה בזבחי� סב ע

ולכ� הוכרחו בוני בית שני לזהות את מקו� המזבח באמצעות נבואה או לפחות , מעכב

  .רוח הקודש

'  ·„ÔÈ·Ó ‡·¯¯ ˙Ú˘, במפורש עולה שכ� מדברי הגמרא , מעוררי� תמיההדברי� אלו

 ‰ÓÏ˘˘ ‰„Â‰È ˘„È˜ ˙‡˙Â¯Â„Ï ‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯‰Ú˘Ï ‡ÏÂ  ,כדלהל�ו:  

' מדברי ר) א"בהו(לא היה מדייק , שרצפת העזרה קודשה לדורות, לולא הבי� רבא  .א

�רק הבנה . שרצפת העזרה לא התקדשה בקדושת דמי�, יהודה בברייתא בפסחי

זאת . לדמי� שהרצפה לא התקדשה דשה לדורות מחייבת לומרשלפיה הרצפה קו

ברור שהד� שנשפ/ על הרצפה אינו כלו� ויש ,  קדושה כעתאינהמשו� שא� הרצפה 

  ?ומדוע לומר שהרצפה אינה קדושה בקדושת דמי�', לגבותו'

וה� שאי� די� מחשבה שלא לשמה בשעה שהכ, )ד"א מ"זבחי� פ(שמעו� סובר ' ר  .ב

שמעו� מודה ' שר, אומר) א" עזבחי� יד(שמעו� ב� לקיש ' ר. ל/ והד� בידווה

) ש�(רבא . יש די� מחשבה שלא לשמה, שבה� ההליכה הכרחית, שבחטאות הפנימיות

, מקודשת' אשר לפני בית היהודה שרצפת העזרה ' כרסובר שמעו� '  רשא�, אומר

אינו הילוכו וא� כ� , אזי הכוה� יכול להקטיר את בזיכי הלבונה שבידו ג� על הרצפה

  . מחשבה שלא לשמה  של אי� די�ג� בזה ו, הכרחי

ומכא� , שרבא רואה את קידוש רצפת העזרה של שלמה כמעשה לדורות, ברור לחלוטי�

היכולת לפטור את הכוה� המהל/ ובזיכי לבונה בידו מהשלכותיה של מחשבה שלא לשמה 

  . בשעת הילוכו

חיפשו את מקומו המדויק של ש ,בוני הבית השניבאשר לראייתו של הרב קוק מ

ושבלעדיו לא היו , דברי הגמרא ולו רמז קל לכ/ שמה שעשו היה הכרחיאי� ב, המזבח

הגמרא , כלומר, "ומזבח מנא ידעי: "שואלת, הגמרא כאמור. יכולי� לבנות את המזבח

א/ הא� הגמרא אומרת שפעולות אלו . רוצה לברר מה עשו כדי לדעת את מקו� המזבח
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לא היו ,  המדויק של המזבחהא� מוכח מדברי הגמרא שלולא ידעו את מקומו? מעכבות

   ?יכולי� לבנותו

¯ '¯‚	ÈÊÏ˘ ÛÒÂÈ ‡·È˜Ú17לולא מצאו את ,  סובר שבוני בית שני עשו לכתחילה �א/ ג

  .ה� היו יכולי� לבנותו ברצפת העזרה שקידש שלמה, ק של המזבחימקומו המדוי

יהודה סובר ששלמה קידש את ' ברור שר, כאמור לעיל, שמדברי הגמרא, נמצא אפוא

   .א אי� ראיה שמקו� המזבח מעכב"ואילו מהסוגיה בזבחי� סב ע, צפת העזרה לדורותר

בקדושה ? )העזרה(=ובמה נתקדשה  ":שכתב, Ó¯"Ì·כ/ משתמע מדברי ה, ואכ�

È˙ÚÏ Ô˙Â‡ ˘„È˜Â„ , שהוא קידש העזרה וירושלי� לשעתה, ראשונה שקידשה שלמה

‡Â·Ï."18 הרמב, והנה" �עזרה שהתקדש בקדושת עזרה  המקו� ב%מדבר על כלל העזרה 

והוא לא מצמצ� את דבריו לחלק העזרה , ומקו� המזבח שהתקדש בקדושת מזבח, בלבד

 ה� קדושת % ששתי הקדושות הקיימות בעזרה , ומכא�. שהתקדש בקדושת עזרה בלבד

  . קודשו לדורות% העזרה וה� קדושת מקו� המזבח 

Ê .¯Î ‰ÎÏ‰ ' ‰„Â‰È-‰ ˙È· È	ÙÏ˘ ‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯  'Â„˜ Á·ÊÓ ˙˘Â„˜· ‰˘  

לא א, יוסי'  הלכה כר%יוסי ' יהודה לר' שבמחלוקות בי� ר, מובא) ב"מו ע(במסכת עירובי� 

שהגמרא הכריעה , לאור כל האמור לעיל מתברר.  אמוראי� פוסקי� אחרתא� כ�

  :וכדלהל�, יהודה' יוסי כדעת ר' יהודה לר' במחלוקת בי� ר

מתרצת את הסתירה כביכול בי� דברי רב ) א"זבחי� נט ע(הגמרא ש, ראינו לעיל. א

לבי� דמי� הצריכי� , שהוא מחלק בי� הקטרה היכולה להיעשות בהעדר מזבח, בהסבירה

אומרת שדברי רב הגמרא , שכ�, תירו- זה מעורר תמיהה. להיזרק דווקא על גבי מזבח

" �): כב', שמות כ( נלמדי� מהפסוק " כל הקדשי� שנשחטו ש� פסולי�%מזבח שנפג

) כא�(מתפרשת לפי פשט הפסוק ' וזבחת'המילה ". זבחת עליו את עֹלֶתיָ/ ואת שלמי/ו"

, יוסי מפרש זאת כפעולת שחיטה' ישמעאל בר' א/ ר, כפעולה כללית של הקטרת קרבנות

אלא : "הוא דורש" ?וכי עליו אתה זובח: "ובלשונו, וכיוו� שזו אינה נעשית על המזבח

=)�    ".של� ולא כשהוא חסר) המזבח (=כשהוא) הקודשי� שנשחטו כשרי

                                                 

17   ¯ Ï˘ Â˙	˘Ó '‡·È˜Úיחמ� סי .  

  .ד"ו הי"הלכות בית הבחירה פ   18
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 , שחיטה וזריקת הד�,דמי�המלמד שלעבודות " וזבחת עליו"נמצא אפוא שהפסוק 

  .יש צור/ במזבח

 מצמצ� את הצור/ במזבח רק "וזבחת עליו"שהפסוק , סובר Â˜Ó ‰ËÈ19·ˆ˙˘ה

  .א/ להקטרה אי� צור/ במזבח,  שחיטה וזריקת דמי�– לזביחה

, מדוע הגמרא מתרצת את הסתירה: שאלה בפשט הסוגיהלאור דברי� אלו מתעוררת 

ולא מביאה , בי� הקטרה לדמי�המחלק  באמרה שהוא סובר כרבא, רבדברי שיש כביכול ב

�  ? פסוק זה שמחלק לכאורה בצורה מפורשת בי� הקטרה לדמי

שרק לשחיטה וזריקת דמי� יש , שלא פשוט כל כ/ ללמוד מפסוק זה, מסתבר, אלא

  : וזאת משני טעמי�, עדר מזבחההקטרה יכולה להיעשות ג� בצור/ במזבח א/ 

, כביכול, ומשתמע,  שאנו למדי� מפסוק זה שלדמי� יש צור/ במזבח� על פיא  .א

ייתכ� שישנו פסוק אחר המלמד שג� להקטרה יש צור/ , שלהקטרה אי� צור/ במזבח

  . במזבח

, בת הקרב�בפסוק כוונתו לכלל הפעולות שנעשות בעת הקר' וזבחת'פשט המילה   .ב

' ו של רמדרשו, שיש צור/ במזבח ג� להקטרה, עולהפשט הפסוק מדווקא א� כ� ו

  . הפסוקפשט לפי יוסי אינו' ישמעאל בר

מוב� מדוע הייתה צריכה הגמרא להביא מקור אחר כדי ללמדנו שיש חילוק , לאור האמור

�, י ללמדנוואומרת שרב סובר כרבא כד, הגמרא מביאה את דברי רבא. בי� הקטרה לדמי

יהודה למעשי שלמה ביו� חנוכת המקדש הוא המקור לחלוקה בי� ' שפירושו של ר

שדרוש עבור� מזבח הבנוי (לדמי� ) שדורשת רק מקו� הקדוש בקדושת מזבח(הקטרה 

  . ")וזבחת עליו"סוק ולא מהפ( זה וממנו נלמד דבר, )בפועל

 % ˘Â	ÎÏ‰Ï Â˜ÒÙ‰ ,כאמור לעיל, רבשתי ההלכות שנאמרו על ידי ש, נמצא אפוא

וכיוו� . יהודה באשר למעשיו של שלמה המל/ ביו� חנוכת המקדש' מתבססות על דברי ר

  .יוסי' יהודה ולא כר' פשוט הוא שהלכה כר, שאלו נפסקו להלכה ללא עוררי�

): ש� (ÈÊÏ˘ ÛÒÂÈ ‡·È˜Ú	‚¯' ¯יהודה מובאת על ידי ' מדוע הלכה כר, טענה אחרת

  20. דבר המוכיח שהלכה כמותו% יהודה ' ררו את דעת רדנו ובי, הגמרא ורבא עסקו

                                                 

 .ב אות ח"מנחות ה ע   19
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  .ללא שנימק מדוע, יהודה כדבר פשוט' כתב שהלכה כרהרב קוק ,  לעילכאמור

Á .·Ó¯‰ ˙Ú„"Ì  

 אשר לפני  להקטיר קרבנות על רצפת העזרהכתב בצורה מפורשת שמותר לא Ó¯"Ì·ה

  : רה מאיד/ כתב בהלכות בית הבחי.ושזו התקדשה בקדושת מזבח', בית ה

 מזבח זה' :שנאמר, לעול� ממקומו אותו משני� ואי�, ביותר מכוו� מקומו המזבח

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

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

�בגר דויד במקו� הכי� אשר אביהו לדויד נראה �   'היבוסי ארנ

  .)א"ב ה"הלכות בית הבחירה פ(  

� י� יש למזבח מקו� מסוי"שלדעת הרמב, הביאו רבי� מהאחרוני� להבי�, דבריו אלו

� "מקורות אחרי� ברמב,  לעניות דעתנו21.שאותו יש למצוא, כגודלו של המזבח, ומוגדר

  .וכדלהל�, מלמדי� שלא לכ/ הייתה כוונתו

�"כותב הרמבבתחילת הלכות בית הבחירה  :  

� ולהקריב' הל בית בה� לבנות כול� המקומות כל נאסרו בירושלי� המקדש שנבנה כיו

� ,שבה המוריה ובהר בלבד בירושלי� אלא הדורות לדורי בית ש� ואי� .קרב� בה

 ואומר ',לישראל לעולה מזבח וזה להי��הא' ה בית הוא זה דויד ויאמר" :נאמרש

  .)ג"א ה"פ(  " עד עדי מנוחתי זאת'

כאשר בנה את מזבח , שדוד המל/ הוא שקבע את מקו� המקדש לדורות, לפי דבריו, נמצא

פסוק זה הוא ג� הפסוק ". וזה מזבח לישראל, להי�% הא' זה הוא בית ה: "העולה ואמר

. מדוע אי� לשנות את מקומו של המזבח, כמובא לעיל, א"ב ה"� בפ"שעל פיו מנמק הרמב

כוונתו למקו� , שמקומו של המזבח מכוו� ביותר, � כותב"שא� שהרמב, מכא� יש ללמוד

כגודלו של , ולא למקו� מסויי� בשטח העזרה, להוציא ממקומות אחרי�, המקדש ככלל

  .המזבח דווקא

 הוא מדבר על מקו� %" ובמקדש נעקד יצחק אבינו: "ראיה לכ/ אלו המש/ דבריו

  .הבעזר כגודלו של המזבח, ולא על מקו� מסוי�, המקדש בכלל

                                                                                                                      

20   �ו שפסקו להלכה כתנא שאמורא או אמוראי� דנ, גישה כזו מצאנו אצל רבי� מהראשוני

  .לעיתי� א� שתנא זה הוא דעת יחיד, בדבריו

  . בתשובותיו שנדונו לעיל‰ ˜È‡¯"˜Âכגו� ה   21
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�"כותב הרמב) ב"ב ה"פ(בהלכה הבאה :  

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

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

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

  .נברא כפרתו ממקו� אד� חכמי� אמרו, נברא ומש�

הנמצא , ולא מדובר על מזבח בגודל מסוי�, שמזבחות אלו היו בגדלי� שוני�, וברור

�  .ואי� להזיזו מש� א� לא סנטימטר אחד, בדיוק במקו� מסוי

 קומתו ומדת רחבו ומדת ארכו מדת אבל"): ז"ב הי"פ(� "בהמש/ הפרק כותב הרמב

 א� בנו ש,זאת אומרת". אמות שלש ברו� אמה על מאמה ותיפח שלא והוא, מעכבי� אינ�

וכיצד יעשו זאת . אי� זה מעכב והמזבח כשר, מזבח בגודל שמוני� אמהכגו� , מזבח ענק

 �  ?ואי� המזבח יכול שלא להיות ש�, בגודל מסוי�, למזבח יש מקו� מסוי�א

קו� מתייחסי� למ" המזבח מקומו מכוו� ביותר: "�"שדברי הרמב, נמצא אפוא

כ� פירש את ו, ולא למקו� בגודל שלושי� ושתי� אמה בעזרה, המקודש בקדושת מזבח

   Èˆ˜ÂË.22	ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈÈ˜Ò  הרב� "הרמב

תמידי� ( "מזבח שנעקר מקטירי� קטורת במקומו"כרב ש� פוסק "הרמב, כאמור לעיל

שי� פסולי המוקד( "נפסלו כל הקדשי� שהיו ש� %מזבח שנפג� "שוכ� , )ב"ג ה"ומוספי� פ

שלמה קידש יהודה הסובר ש' פסקי� אלו מבוססי� על דברי ר, נולעניות דעת). ב"ג הכ"פ

� לא כתב "א� על פי שהרמב, ולכ�, כאמור לעיל,  בקדושת מזבחאת רצפת העזרה

ושמותר להקטיר עליה , מקודשת בקדושה זו' במפורש שרצפת העזרה שלפני בית ה

הבנה זו היא המאפשרת לדעתו . כי� ע� זאתשאי� הוא מס, אי� בכ/ כדי לומר, קרבנות

  .כאמור לעיל, לבנות בדיעבד ג� מזבח גדול מאוד

לא , יהודה' שכתבו בפשטות כר, ה קוק"עקיבא יוס� שלזינגר והראי' שג� ר, ראוי לציי�

�"ראו מניעה לפסוק כמותו בהעדר פסק מפורש שכזה ברמב.  

Ë .‰¯ÊÚ· ‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ ÌÂ˜Ó  

פת העזרה בקדושת מזבח ִאפשר לשלמה להקטיר על הרצפה קידוש רצ, כאמור לעיל

, לא בגלל חיסרו� בקדושת הרצפה, דמ� של קרבנות אלו נזרק על המזבח. קרבנות

                                                 

� היא לשטח "שלדעתו כוונת הרמב, אלא, ו בסופו"ה פ" ח,Ó‰Â ˘„Â˜‰ ¯ÈÚ˜„˘בספרו    22

 . שישי� אמה בלבד%שקידש דוד המל/ 
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ורצפה קדושה לא מספיקה לש� , אלא מפני שד� צרי/ להיזרק דווקא על מזבח

  .זריקתו

 היא היכולת לבנות מזבח, השלכה נוספת לקידושה של הרצפה בקדושת מזבח

כ/ , מקו� זה הוא מקו� גדול בהרבה מגודלו של המזבח. בכל המקו� שהתקדש לכ/

אי� מניעה מעשית לכוו� ולבנות , שג� א� לא יודעי� בדיוק היכ� היה המזבח בעבר

דבר זה מבטל את הצור/ לזהות את מקומו . את המזבח במקו� המקודש והמיועד לו

  .כלל אינה מתחילה' זבחבעיית זיהוי מקו� המ'וממילא , של המזבח בעבר

בהשיבו למי ששאלו כיצד נית� לבנות , )ש� (ÈÊÏ˘ ÛÒÂÈ ‡·È˜Ú	‚¯' ¯ אכ� כתבכ/ 

,  של המזבחהמזבח גדול בהרבה מגודלו� שמקוכשהוא כותב , את המזבח במקומו

עקיבא יוס� שלזינגר מוסי� ' ר. מקודשת לו' כל רצפת העזרה אשר לפני בית ה, שכ�

א� ייבנה  אפילו דמי� נית� יהיה לזרוק על הרצפה, יהודה' כרשכיוו� שהלכה , ואומר

  . עליה יסוד

 �אלא שהבי� שלמקו� המזבח  23,זיהוי מקו� המזבחעסק בנושא  ‰ ˜È‡¯"˜Âהג

ואילו רצפת העזרה שהתקדשה על ידי , יש מקו� מסוי� ומוגדר בגודלו של המזבח

  .  התקדשה רק לשעתו ולא לדורות%שלמה בקדושת מזבח 

 24)כגו� חמש על חמש אמה(ה מתייחס בדבריו להצעה לפיה יבנו מזבח קט� "הראי

 שלושי� ושתיי� %שגודלו לדעתו כגודל המזבח (בתו/ המקו� המשוער כמקו� המזבח 

, הוא שולל דר/ זו. כ/ שלמעשה המזבח יהיה באופ� ודאי במקו� המקודש לו, )אמה

   : וכדלהל�25',בת בו בילה מעכ%כל שאינו ראוי לבילה 'בדמותו זאת לדי� 

וכ� שהכמות המרבית של מנחה בכלי תהיה שישי� , התורה מצווה לבלול מנחות

� המנחה %וזו הייתה לא יותר משישי� עשרוני� , א� כה� שכח לבלול מנחה. עשרוני

כיוו� שנית� היה באופ� , כלומר, " אי� בילה מעכבת בו%כל הראוי לבילה ", שכ�, כשרה

ג� א� זו לא נבללה , כי שיעורה פחות משישי� עשרוני�, ועקרוני לבלול מנחה ז

במקרה כזה . מה שאי� כ� א� היו בכלי יותר משישי� עשרוני�.  היא כשרה–לבסו� 

                                                 

23   Ô‰Î ËÙ˘Ó  � .צב, צאסימני

 .)ז"יהב "פ בית הבחירה הלכות, �"רמב(ח שכזה כשר ומזב, זהו גודלו המינימלי של המזבח   24

 .ועוד, א"בבא בתרא פא ע   25
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כל שאינו ראוי "ו, מלכתחילה מנחה שכזו אינה ראויה לבילה, שכ�, הבלילה מעכבת

    ". בילה מעכבת בו%לבילה 

ומכיוו� שלכתחילה אי אפשר , � המזבח די� זה נוהג ג� בעניי,לדעת הרב קוק

א� שנית� לבנות מזבח קט� , לזהות בדרכי� טבעיות את מקו� המזבח באופ� מדויק

  . דבר זה פסול לדעתו%מזבח דאות במקו� הקדוש לווולמקמו ב

נית� לזהות את מקו� המזבח באמצעות רוח  שכיוו� ש26כותבלבסו� הרב קוק 

 %כל שאינו ראוי לבילה "י/ לומר על נושא זה לא שי, הקודש שקיימת בכל דור ודור

 א/ .ומותר לבנות מזבח קט� בתו/ המקו� המשוער כמקו� המזבח, "בילה מעכבת בו

      . רק אחר זיהוי מקו� המזבח באמצעות רוח הקודש, כאמור לעיל, זאת

�: ההשוואה בי� דיני בלילת מנחה לזיהוי מקו� המזבח מעוררי� קושי בסיסי, בר

, וא� מכי� מנחה משישי� ואחד עשרוני� סולת, מהתורה לבלול מנחה מצווה יש, אכ�

� וה מו א/ היכ� שמענו שיש מצ. הדבר מעכב%� מתחילה לבלול אותה כ/ שלא נית

  ? באופ� מדויקהתורה לזהות את מקומו המקודש של המזבח

להוציא (במקו� שהתקדש בקדושת מזבח  ה אותנו לבנות מזבחוהתורה מצו

ה לזהות במדויק היכ� הוא וא/ אי� בתורה מצו, )וש בקדושת עזרה בלבדמקו� שקד

א/ עדיי� ,  וכשאי� יודעי� זאת במדויק.המקו� המקודש בקדושת מזבח והיכ� לא

כפי שכותב הרב קוק עצמו שנית� לעשות זאת א�  (המזבח נבנה במקו� המקודש לו

, מזבחהמקודש לקו� מא� איננו יודעי� במדויק היכ� השג� כ/ , בוני� מזבח קט�

,  בזה יצאנו ידי חובתנו מדי� התורה% )עדיי� המזבח הקט� נמצא במקו� המקודש לו

   .ואי� עיכוב בדבר

שבוני הבית השני לא ידעו א� הכותל המבדיל בי� , ראיה לדבר היא העובדה

 שיי/ לארבעי� אמה של הקודש או לעשרי� % האמה טרקסי� %דשי� לקודש וקודש הק

חסרו� ידיעת גבולותיה� המדויקי� של הקודש ,  ובכל זאת27.דשי�ודש הקאמה של קו

וכל מה שעשו היה סימו� אותה אמה , לא מנעו בעד� לבנות היכל דשי�ווקודש הק

מתו/ כוונה שידעו להיזהר לא לעשות באותה אמה דברי� , מסופקת בשתי פרוכות

                                                 

26   Ô‰Î ËÙ˘Ó  צבסימ�.  

  .ב" עיומא נא   27
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�כשייתכ� , באותה אמה � הכיפורי�הקטרת קטורת ביו, כגו�, העלולי� להיות אסורי

   .' וכודשי�ושאמה זו שייכת לקודש ולא לקודש הק

אינה תנאי הכרחי  � המקודש למזבחמקומדויקת של ה ידיעהש, א� כ�נמצא 

  .  ודי בכ/ שהמזבח נבנה במקו� המקודש לו,לבניינו

,  נדמה שמציאת מקו� המזבח כפי שהיה בעבר אינה מעכבת,לאור דברי� אלו

את המקו� . הגדול בהרבה מגודלו של המזבח,  המקו� המקודש לוומותר לבנותו בכל

 כ/ שבניית המזבח במקו� המותר 28,המקודש למזבח יודעי� אנו לזהות באופ� כללי

   .בעזרה הינה ודאית

È .ÌÂÎÈÒ  

' לדעת ר. 'אשר לפני בית ה' תו/ החצר'קידש שלמה המל/ את , ביו� חנוכת המקדש

זאת מאחר . והקטיר עליה קרבנות,  שמזרחית להיכליהודה שלמה קידש את רצפת העזרה

שמזבח האבני� ששלמה בנה בעזרה לא הספיק להכיל את מספר הקרבנות שהובאו 

והקטיר עליו , ששלמה קידש את מקו� המזבח, יוסי' לעומתו סובר ר. באותו היו� למקדש

  .באשר מזבח זה הספיק להכיל�, את כל הקרבנות שהובאו באותו היו� למקדש

יהודה סובר ששלמה קידש את הרצפה רק ' שר, הבי� בתחילה) א"זבחי� ס ע(  רבא  

�הוא , לאחר שהגמרא דוחה דבריו, לבסו�. אשר נזרקו על המזבח, להקטרה ולא לדמי

סובר שזריקת ד� הקרבנות על המזבח איננה נדרשת מפני שהרצפה אינה מקודשת 

�,  להתיר את זריקת הד� על הרצפהא/ אי� בכ/ כדי, הרצפה מקודשת ג� לדמי�. לדמי

  .לעבודה זו יש צור/ במזבח, שכ�

יהודה ' מודה ר"אשר מביאה את דבריו , א"   כ/ מוכח מדברי הגמרא בזבחי� נט ע

�ולא חלוקה בי� הרצפה , הרואה בה� חלוקה בי� פעולת הקטרה לזריקת דמי�, "בדמי

�  .שמקודשת להקטרה ולא למזבח המקודש לדמי

ה קוק סוברי� ששלמה קידש את רצפת העזרה אשר "בא יוס� שלזינגר והראיעקי' ר, ואכ�

. אלא שהרב קוק סובר שקידוש זה היה לשעה ולא לדורות, בקדושת מזבח' לפני בית ה

�  .כאמור לעיל, מדברי רבא בכמה מקומות משתמע במפורש שהרצפה קודשה לדורות, בר

                                                 

לפי זה יודעי� אנו . ישנה מסורת ברורה שהאב� שמתחת לכיפת הסלע היא אב� השתייה   28

מקו� העזרה וממילא היכ� , היכ� עמד ההיכל) ויש הטועני� שא� באופ� מדויק(באופ� כללי 

 .'אשר לפני בית ה
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בר המתבטא בדיני� שאמר רב ד, יהודה'    במחלוקת תנאי� זו הגמרא הכריעה כר

� עצמו יש יותר "וא� בדברי הרמב, יהודה' המבוססי� על יסוד דברי ר, ושנפסקו להלכה

  .מרמז שפסק כ/

   אחת ההשלכות החשובות הנובעות מקדושתה של רצפת העזרה היא היכולת לבנות את 

מד ללא הגבלה למקו� שבו ע, מזבח העולה בכל מקו� בעזרה שהתקדש בקדושת מזבח

אינו מהווה בעיה המונעת ' זיהוי מקומו של מזבח העולה'נושא , לאור זאת. המזבח בעבר

  .את בניית המזבח וחידוש העבודה בימינו
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˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯Ú‰  
כי לדעתו מותר לבנות , א לומדי�"המעייני� במאמרו של הרב יהושע פרידמ� שליט

  :י הנחות עיקריותמסקנה זו מבוססת על שת. מזבח בכל שטח העזרה שממזרח להיכל

הלכה כדעת רבי יהודה במחלוקת א� שלמה קידש את רצפת העזרה  .1

  .שממזרח להיכל

 .אי� חובה לבנות את המזבח דווקא במקו� שבו עמד בימי בית שני .2

 כדי לדחות ,שתי ההנחות אינ� חד משמעיות מספיק תהוכחהראיות שהביא ל, לדעתנו

יק של ילזהות את מקומו המדומפניה� את דעות האחרוני� הרבי� שסברו שיש 

  . המזבח

‡ .‰„Â‰È È·¯ ˙Ú„Î ‰Ú¯Î‰‰  

 מתרצת את א" עמפני שהגמרא בד� נט,  מנסה להוכיח שהלכה כרבי יהודהמחברה

) שא� נפג� כל הקרבנות שנשחטו עליו פסולי�, שפסק בעניי� מזבח העולה(דברי רב 

  . ")מודה רבי יהודה בדמי�("א " עעל פי דברי רבא בד� ס

  : מניח את ההנחות הבאותרמחבה

דברי רב על פסול הקרבנות כשהמזבח נפג� מתייחסי� ג� לפעולת השחיטה  .1

�"וכ/ סובר הרמב, שה� עבודות הדמי�, וג� לפעולת הזריקה.  

 י ישמעאל ברבבישל רההלכה  מדרשאפשר היה לתר- את דברי רב על פי  .2

  . מבוסס מספיקהגמרא לא תירצה כ/ מפני שמדרש זה אינו . א" עיוסי בד� נט

, א"מסקנת הסוגיה בד� ס עמתרצת את דברי רב על פי א " בד� נט עהגמרא .3

שלפיה מודה רבי יהודה שזריקת הד� צריכה להיעשות על מזבח הבנוי 

מתבררת החלוקה בי� עבודות הד� הדורשות מזבח , לפי מסקנה זו. בפועל

ושת הבנוי בפועל ובי� שאר העבודות הדורשות רק מקו� המקודש בקד

 .מזבח

 %ההלכה שזריקת הד� צריכה להיעשות על גבי מזבח בנוי , לדעת המחבר .4

 ולא רק על גבי מקו� המקודש בקדושת %כבש וריבוע , יסוד, שיש לו קר�

שזרק את ד� הקרבנות שהקטיר על , נלמדה ממעשיו של שלמה המל/, מזבח

  .  רצפת העזרה על המזבח
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בניגוד למה . י� זאת ביחס להנחה הרביעיתנדג. הנחות אלו אינ� הכרחיות, לדעתנו

שיש לו , ההלכה המחייבת לזרוק את הד� על מזבח הבנוי בפועל, שמניח המחבר

ב "עיי� בפסחי� סד ע. אינה נלמדת ממעשיו שלמה המל/ אלא ממקורות אחרי�, יסוד

ומש� לומדי� גזרה שווה , יא לגבי עולה', על פי הכתוב בויקרא א(א " סה ע%

מפני שבכול� , "קר� וכבש ויסוד וריבוע מעכבי�("א "ובזבחי� סב ע) לי�לקודשי� ק

) ה מודה רבי יהודה"א ד"זבחי� ס ע (˙ÂÙÒÂ˙ואכ� כבר כתבו ה). לעכב" המזבח"נאמר 

�מכא� שההשוואה בי� שיטת רב לדברי . שאי� כל חידוש בכ/ שרבי יהודה מודה בדמי

   29.ות מקור הלכתי לדברי רבולא נועדה להו, רבא באה רק לש� דוגמה ואסמכתא

 לא מזכיר את דעת רבי יהודה בעניי� קידוש Ó¯"Ì·שה שזאת הסיבה, מסתבר

� לא הזכיר את דעת רבי יהודה מפני שלדעתו אינה "הרמב. העזרה שממזרח להיכל

שהרי א� הוא לא הזכיר , לא סבר שהלכה כרבי יהודה ÌÈÈÁ ıÙÁנראה שג� ה. להלכה

  . לו שÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ˙את דעתו ב

· . Á·ÊÓ‰ Ï˘ ÔÂÂÎÓ‰ ÂÓÂ˜Ó  

בקדושת מזבח מבטל את ' קידושה של רצפת העזרה אשר לפני ה, לדעת המחבר

כלל ' בעיית זיהוי מקו� המזבח'וממילא ", הצור/ לזהות את מקומו של המזבח בעבר

  ". אינה מתחילה

מקומו של ש) ג%ב הלכות א"הלכות בית הבחירה פ (Ó¯‰"Ì·דברי , לדעת המחבר

מתייחסות לכל המקו� ,  ואי� משני� אותו ממקומו לעול� מכוו� ביותרהמזבח

ומזבח שבנו בני הגולה כעי� מזבח שעתיד "את דבריו  30.המקודש בקדושת מזבח

ולא פירש א� הוא , לא ביאר"  ואי� להוסי� על מדתו ולא לגרוע ממנה,להבנות עשוהו

�   .חולק עליה

                                                 

א/ הגמרא .  ללא מזבחÈË˜‰Ï¯מחבר המאמר נזקק לדברי רבא כדי לבסס את ההיתר : דוק   29

בגלל ההשוואה למזבח הקטורת (מתייחסת להיתר להקטיר ללא מזבח כדבר המוב� מאליו 

 . על על מזבח הבנוי בפוÌ„‰ ˙‡ ˜Â¯ÊÏונזקקת לדברי רבא רק כדי לבסס את החובה , )שנעקר

�"הוא המקו� המכוו� היא מדברי הרמב' שכל שטח העזרה שלפני ה, הראיה שמביא המחבר   30 :

� כתב שיצחק נעקד במקדש ולא כתב שנעקד "הרמב, לדעתו". ובמקדש נעקד יצחק אבינו"

א/ נראה . כי המקו� המדויק של המזבח שעליו נעקד הוא חסר חשיבות, במקו� המזבח

כמבואר בראש הלכות בית (רו של המקדש הוא מזבח העולה � סובר שעיק"שהרמב, פשוט

 .  ולכ� כינה את מקו� המזבח בש� מקדש, )הבחירה
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וליכא למימר ): "ה יש בו" ד, אות יא רעוÛÒÂÈ ˙È)‰Ú„ ‰¯ÂÈ בראה מה שכתב הא/ 

 דהנות- אב� מהמזבח לא מיחייב אלא בעושה דר/ ,דכל מחיקה שהיא לתיקו� שריא

 שכ� מצינו בני חשמונאי ,השחתה אבל א� נפגמה שצרי/ לתק� אחרת במקומה שרי

א "דהת� שאני דא. שנתצו מזבח שבנה עזרא מפני שטימאוהו יוני� כדאיתא ביומא

‡ Ï	·Ï Â	Ì‚Â" ÔÂÂÎÓ Á·ÊÓ‰ ÌÂ˜Ó˘ ˘„˜Ó· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Á·ÊÓ ˙Â ‡לנו בלא מזבח 

¯˙ÂÈ·בעזרה".  כדאיתא ביומא �ג� א� , הרי שסבר שאי� לבנות את המזבח בכל מקו

  .כדי לבנותו במקומו ייאלצו לעבור על מצוות לא תעשה

‚ .¯‚	ÈÊÏ˘ ÛÒÂÈ ‡·È˜Ú ·¯‰ ˙Ú„ Ï˘ ‰˙ÂÈ‡„ÈÁÈ  

 .ÈÊÏ˘ ÛÒÂ	‡ˆÓ ‡Ï ¯‚	È ‡·È˜Ú ·¯Ï Ë¯Ù¯Ó‡Ó‰ ·˙ÂÎÏ ¯·Á Âכי , עוד חשוב להדגיש

חלק� (כל האחרוני� שדנו בעניי� בניית המזבח סברו שיש לזהות את מקומו המדויק 

וחלק� חשבו שחובת הזיהוי המדויק מונעת מאיתנו , סברו שזו משימה אפשרית

שהעלה על דעתו לומר את , אפילו הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי). לבנות את המזבח

 אינו סובר שמותר 31, של בניית המזבח בכל שישי� האמות שקידש דודהאפשרות

מסקנתו של . כפי שמציע המחבר', לבנות את המזבח בכל שטח העזרה אשר לפני ה

  ). פרט לרב עקיבא יוס� שלזינגר(על דעת כל האחרוני� , א� כ�, המחבר חולקת

, ה קלישר"רצ ל„¯ÔÂÈˆ ˙˘Èבתו/ ספר , È‡ ‡·È˜Ú‚¯' ¯ מכתבו של ראה למשל את

, ג� הרב קלישר עצמו. 99' ב עמ"ירושלי� תשס, ורת עציו�מהד, ב"מאמר שלישי ח

סבר כ� מפני שלדעתו נית� לזהות במדויק את מקו� , שסבר שעלינו לבנות את המזבח

וראה את דבריה� של האחרוני� שהתנגדו לבניית המזבח בגלל ). 91' ש� עמ(המזבח 

  34. והרב צבי פסח פרנק33מ� מקרלי�רב דוד פריד ה32,הרב חיי� נתנזו�: בעיה זו

  חנ� אריאל

                                                 

31   ˘„˜Ó‰Â ˘„˜‰ ¯ÈÚ ,תש', חלק ה � .ע' עמ, ל"ירושלי

 .ב" כב ע%ב "ד� טו ע, ב"אלטונה תרל, Ó˙ ‰„Â·Ú‰בספרו ' בשער ב   32

 .29 %  28' עמ, ג"פיעטרקוב תרע, א" ח„˘‡Â„ ˙ÏÈת "שו: בתו/,  „¯ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ÔÂÈˆ ˙˘Èקונטרס   33

וראה ג� את דברי האחרוני� , קכט%קטז' עמ, ז"ירושלי� תשנ, ÍÏÓ ˘„˜Óבספרו ' בפרק י   34

�שכול� סוברי� שיש צור/ בידיעה מכוונת של מקו� המזבח כדי , הרבי� המובאי� ש

 .לבנותו
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¯·ÁÓ‰ ˙·Â‚˙  
שאני סובר שדי� זריקת ד� הקרבנות על המזבח נלמד משלמה , בניגוד לכתוב בהערה. א

 ולא ההלכה שזריקת ד� הקרבנות % וודאי שאיני סובר כ/ ,  לא כ/ כתוב במאמר%המל/ 

‰‰˘ ‰ÎÏ	·¯˜ ¯ÈË˜‰Ï Ô˙È	ÏÚ ˙Â אלא , צריכה להיעשות על המזבח נלמדה משלמה המל/

‰¯ÊÚ‰ ˙Ùˆ¯ ,Á·ÊÓ Ì˘Ï ‰˘„˜˙‰ ÂÊ˘ ‡ÏÈÓÓÂ .  

נית� היה להבי� ששלמה קידש את הרצפה רק לש� הקטרה ולא לש� , כאמור במאמר

�וכ� נראה ממהל/ הסוגיה ,  לא הבינו כ/˙ÂÙÒÂ˙ וÈ"¯˘א/ . ˘"È‡ ÔÂÊÁוכפי שהבי� ה, דמי

  ).ראה שוב במאמר בפני�(קטרה ולדמי� כאחד  כלומר לה%שהרצפה התקדשה לש� מזבח 

 לא כתב שנית� להקטיר איברי� על רצפת העזרה אינה Ó¯‰"Ì·העובדה ש, כמו כ�

המעיי� במאמר , ואדרבה, � כתב במפורש"לא כל דבר הרמב. מלמדת בהכרח ששולל זאת

  .'יהודה וכו' יראה שיש מקו� לומר שפסק כר

לא כתב די� מסוי� אינה מספקת בכדי לבוא  העובדה ש% ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ˙ל לגבי ה"כנ

הא� דברי שאר האחרוני� נדחי� עקב ,  וג� א� כ�.יהודה' יוסי ולא כר' ולומר שפסק כר

  ?כ/

ומזבח שבנו בני הגולה כעי� מזבח ":  על גודלו של המזבחÓ¯"Ì·באשר לדברי ה. ב

� "רמב כאמור ה% "שעתיד להבנות עשוהו ואי� להוסי� על מדתו ולא לגרוע ממנה

והיכ� כתוב בהלכה זו שמזבח זה צרי/ להיבנות , עוסק בגודלו של המזבח ולא במקומו

ולכ� לא הזכרתי הלכה ,  נושא ההלכה הוא גודל המזבח ולא מקומו?דווקא היכ� שהיה

  .זו במאמרי

 �א/ דבריו .  הבי� שלמזבח יש מקו� מסוי� שממנו אי אפשר להזיזו·ÛÒÂÈ ˙Èה אמנ

� ההיתר לנתו- את המזבח כיוו� שאי אפשר לבנות מזבח נוס� בעזרה שכ�, אינ� מוכרחי

 �ייתכ� שנובע מכ/ שאי� מספיק מקו� בעזרה לשני מזבחות שכל אחד מה� בגודל שלושי

ולא בגלל שאי� , ולכל אחד כבש התופש עוד שלושי� אמה משטח העזרה, ושתיי� אמה

  !חשב ומצא שכ/ הוא. עוד מקו� מקודש למזבח

ש� נחלקו תנאי� היכ� , א הבי� שלמזבח מקו� מוגדר עקב הסוגיה ביומאהו, כמו כ�

 מחלוקת זו בר�. ב"וכ� הוא בזבחי� נח ע, במרכז או בדרו� העזרה,  בצפו�% היה המזבח 

וכ� . א/ בדיעבד נית� לבנות המזבח בכל המקו� המקודש לו, היא על הדי� לכתחילה

ולא לפני , לאחר שמיקמת את המזבחא/ זה , מחלוקת זו מבררת את יחס ההיכל למזבח

  .כ�
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 ורבי ברוקה ב� יוחנ� ברבי מעשה: רבנ� תנו: "מובא הסיפור הבא) א" עג חגיגה( בגמרא. ג

 בבית היה חידוש מה: לה� אמר, בפקיעי� יהושע רבי פני להקביל שהלכו חסמא ב� אלעזר

 אי, כ� פי על א�: לה� אמר. שותי� אנו ומימי/, אנו תלמידי/: לו אמרו? היו� המדרש

  .א"ועיי� עוד בחולי� ז ע, "חידוש בלא המדרש לבית אפשר

חידושי� , מביא לגילויי� של הבנות חדשות, כשנעשה בעיו� והעמקה, לימוד תורה

ייתכ� שלומד כזה או אחר יגיע , ממילא. והגדלתה, תפארתה, כ/ הוא דרכה של תורה. 'וכו

 לבחו� את הדברי� יות דעתיראוי לענ, זהבמקרה כ. למסקנות שונות מהגדולי� שקדמו לו

עקיבא יוס� שלזינגר ומחבר המאמר '  כל גדולי ישראל פרט לר% לא בצורה מתמטית 

' הטענות וכו, הא� הבנת הסוגיה והראשוני�:  אלא לגופ� של דברי�%חושבי� אחרת 

  .ולפי זה לדו� ,נכונות או לא

 של האחרוני� סובר שיש כאילו הרוב המוחלט, מתגובת המערכת משתמע, כמו כ�

ורוב ,  א/ לא כ� הוא.ושזו בעיה בלתי פתירה, לכוו� בדיוק את מקו� המזבח בעזרה

 �ראה . לא ראו בזיהוי מקו� המזבח בעיה בלתי פתירה) כל אחד מסיבותיו הוא(האחרוני

וכגו� ,  בנושא זה‰¯· ˆ·ÈÏ˜ ˘¯È‰ È˘¯ שגדולי ישראל שהתכתבו ע� „¯ÔÂÈˆ ˙˘Èבספר 

‰ÈÏ‡ ·¯‰ ¯ÎÓËÂ‚ Â%עקיבא איגר יש לציי�' באשר לדעתו של ר, כמו כ�.  הודו לדבריו ,

כ/ שאי� לקבוע שראה , א/ נפטר לפני שד� ִאתו בכ/, שהוא שאל את הרב קלישר בנידו�

עקיבא איגר ' ר! רה מזאתיית. ושזו בעיה בלתי פתירה, חובה לזהות מקו� מדויק למזבח

ש אפשרות שהשלטו� התורכי יית� רשות � סופר לבדוק א� י"ביקש מחותנו החת

ת "ראה על כ/ בשו, השלטו� התורכי לא אישר זאת. להקרבת קרבנות במקו� המקדש

˙Á"¯ÙÂÒ Ìרלו' יורה דעה סי  . �עקיבא איגר שניסה '  העיד על רˆ„ÔÈÏ·ÂÏÓ Ô‰Î‰ ˜Â' ¯ג

  . ˜¯	Á·ÊÓ‰ ˙Âראה על כ/ בספר , להשיג אישור מעשי להקריב קרבנות במקו� המקדש
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ח"תשס'ה' אדר ב -  טומעלין בקודש   

ÒÂ˜¯Ó ÛÒÂÈ  

„ÈÓ˙‰ ˙Â„Â·Ú ¯„Ò  
‡ .‰ÁÈ˙Ù   

· .‡¯ÙÒ‰ ˙ËÈ˘   

‚ .‡ËÂÊ È¯ÙÒ‰ ˙ËÈ˘   

„ .ÈÈ·‡ ˙ËÈ˘   

‰ .ıÂÁ‰ ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈ	Ù‰ ˙Â„Â·Ú ÔÈ·    

‡ .‰ÁÈ˙Ù  

אחת החלוקות היא בי� . את העבודות השונות במקדש נית� לחלק ולסווג בכמה צורות

ובי� עבודות מזדמנות ,  כל יו�בקביעותשמבצעי� עבודות דהיינו ', התמיד'עבודות 

  . הבאות מעת לעת

 2, הטבת הנרות1,לח� הפני�סידור : 'תמיד '�חמש עבודות ציוותה התורה לעשות

 5. וקיו� האש על מזבח העולה4רב� התמיד הקרבת ק3,קטורת במזבח הקטורתהקטרת 

י/ לח� הפני� שונה משאר הרשימה בכ/ שלמרות שהוא צרכי , אמנ� יש להעיר

  .  בשבת, בפועל עושי� בו עבודה רק אחת לשבוע, להיות על השולח� תמיד

בי� וחלק� א� , את עבודות התמיד הנעשות בכל יו� מצווה התורה לעשות בבוקר

אינו זהה בכל , התורה ביחס לעבודת הבוקרבו נוקטת אול� הביטוי ש. י�הערבי

  : העבודות

   :ביחס לתמיד נאמר

                                                 

 .ל, ה"שמות כ   1

  כ, ז"שמות כ   2

  . ח', שמות ל   3

  לח, ט"שמות כ   4

  . ו', ויקרא ו   5
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  ).לח, ט"שמות כ(   ָהַעְרָ*ִי� ֵ*י� 3ֲַעֶ;ה ַה0ִֵני ַה9ֶֶב; ְוֵאת ַב*ֶֹקרַב*ֶֹקרַב*ֶֹקרַב*ֶֹקר 3ֲַעֶ;ה ָהֶאָחד ַה9ֶֶב; ֶאת

  :א/ ביחס לנרות ולקטורת נאמר

  ).ז', ש� ל(   ַיְקִטיֶרJָה ַהJֵרֹת ֶאת ְ*ֵהיִטיב4 ַ**ֶֹקרַ**ֶֹקרַ**ֶֹקרַ**ֶֹקר    ַ**ֶֹקרַ**ֶֹקרַ**ֶֹקרַ**ֶֹקר ַס5ִי� ְקטֶֹרת :ֲהרֹ� ָעָליו ְוִהְקִטיר

משתמשת התורה הבערת האש בצורה קבועה על המזבח ג� ביחס לסידור העצי� ו

  : בביטוי זהה

 ָעֶליָה ְוָעַרְ? ַ**ֶֹקרַ**ֶֹקרַ**ֶֹקרַ**ֶֹקר    ַ**ֶֹקרַ**ֶֹקרַ**ֶֹקרַ**ֶֹקר    ֵעִצי� ַה9ֵֹה� ָעֶליָה >ִבֵער ִתְכֶ*ה לֹא *4 3>ַקד ַה5ְִזֵ*ַח ַעל ְוָהֵא'

   ִתְכֶ*ה לֹא ְזֵ*ַחַה5ִ ַעל 3>ַקד 3ִָמיד ֵא' .ַה0ְָלִמי� ֶחְלֵבי ָעֶליָה ְוִהְקִטיר ָהעָֹלה

  ).ו�ה, 'ויקרא ו(  

 מכוו� לעשייה 'בבקר בבקר'הביטוי :  הזמ�עניי� ההבדל בי� המושגי� הוא ב,בפשטות

סת� מכוו� לזמ� מאוחר יותר ' בבקר' בעוד שהביטוי ,מיידית בראשיתו של הבוקר

  . במהל/ הבוקר

  : ל"כ/ אכ� פירשו חז

   אחד 'בבקר' אלא בו נאמר שלא לדבר 'בבקר בבקר' בו שנאמר דבריקדי� 

   6.)ב,ספרא צו פרשה א(  

, שמבי� ארבעת העבודות התמידיותעל כ/ לכאורה פשט הפסוקי� מורה , �א� כ

.  בעוד ששאר העבודות נעשות מוקד� יותר,נה אחרויתרב� התמיד נעשהקרבת ק

  . אול� הפסוקי� סותמי� באשר לסדר שבי� שאר העבודות המוקדמות

. ל באשר לסדר המדויק של העבודות"חזגישות שונות אצל  מצאנו  כ�א� על פי

       . במאמר זה נתמקד בעיקר בשאלת היחס בי� עבודות הפני� לחו-

· .‡¯ÙÒ‰ ˙ËÈ˘  

עוסקת ג� דרשה זו . בספרא מובאת דרשה שאכ� מבינה שהתמיד נעשה אחרו�

  :  שאר העבודותסדרבקביעת 

                                                 

ביחס לליקוט ) כא, ז"שמות ט (Ú"¯‡·כ/ ג� פירש . א"ב ופסחי� נט ע"וכ/ מובא ביומא לג ע   6

  . ז', אול� עיי� פירושו לשמות ל, המ�
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 בתמיד ונאמר "בבקר בבקר" כא� רנאמ ,"בבקר בבקר עצי� הכה� עליה ובער"

 שלא לדבר "בבקר בבקר" בו שנאמר דבר יקדי� .יקדי� זה אי יודע איני ,"בבקר"

  . אחד "בבקר" אלא בו נאמר

 את יקדי� מי יודע איני ,"בבקר בבקר" בקטורת ונאמר, "בבקר בבקר" בעצי� נאמר

  . תהקטור את יקדימו ה� הקטורת מכשירי� עצי� ,מי את מכשיר מי .מי

 .יקדי� איזה יודע איני ,"בבקר בבקר" בנרות ונאמר "בבקר בבקר" בקטורת נאמר

 את יקדימו ה� א) לקטורת עני� סמכו ,"יקטירנה הנרות את בהטיבו" אומר כשהוא

   ...הקטורת

�  .)ב ,צו פרשה א(   "עליה" :ל"ת ?שחר של לתמיד קוד� דבר יהיה שלא מני

 וקובע שעקרונית סת�' בבקר'לבי� ' קרבבקר בב' על ההבדל בי� מתבססהספרא 

באשר לשאר העבודות הספרא מבי� . 'בבקר בבקר'התמיד מאוחד לעבודות בה� נאמר 

 שהרי ללא האש שעל  משו� שהיא מכשירה את הקטורת,לושהמערכה קודמת לכ

יחס בי� הטבת הנרות באשר ל 7.המזבח לא נית� לקחת גחלי� להקטרת הקטורת

 שבשל העובדה שהתורה סמכה את הקטורת לנרות הרי ש� נאמר, קטורתוהקטרת ה

  .  שהטבת הנרות קודמת

˜‰ ˙·Ë‰ ,‰ ˙¯Ë	Î¯ÚÓ‰ ¯Â„ÈÒ ,˙Â¯‰: לפי הספרא הסדר הוא כדלהל�, א� כ�

˙¯ÂË˜‰ ,˜‰ ¯‡˘ ˙·¯˜‰Â „ÈÓ˙‰ ˙·¯˜‰˙Â	·¯ .  

 וא� ,העולה מדברי הספרא הוא שלמעשה עבודות ההיכל קודמות לעבודות החו-

  .  מפני שהיא מכשירה את הקטורתאי� זה אלא, לולכשהמערכה קודמת 

‚ .‡ËÂÊ È¯ÙÒ‰ ˙ËÈ˘  

   8:בספרי זוטא מצאנו גישה שונה לחלוטי�

                                                 

א באשר , ז"וכ/ ג� בבמדבר י(כ "יב במפורש ביחס לקטורת של יוה, ז"כפי שנאמר בויקרא ט   7

בספרא , ל באשר לקטורת של כל השנה"כ/ דרשו חזו) לקטורת של אהרו� שעצרה את המגפה

 . ב"וביומא מה ע, ריש פרשת צו

שעליו הושתתה , ÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈ	È של 2637י אוקסופורד בודיליאנה "הציטוט הוא על פי כת   8

 של ÌÈ¯‚‡Óועל פיו הותק� הנוסח באתר , ו"ירושלי� תשמ, מהדורת הילקוט שהוציא דב הימ�

  . מנו הועתק הציטוטשמ, האקדמיה ללשו� העברית
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אבל איני ". בבקר' והקטיר עליו אהר� קטרת סמי� בב"להל� ' ונאמ" תעשה בבקר"

יכול . הוא יקדי�". את הכבש אחד תעשה בבקר"' כשהוא או. יודע איזה יקדי�

  ".  תעשה בבקר"ל "ת. ) זריקת דמומני� א. שחיטתו

ואיפשר ". את הכבש"' שכבר נאמ. איפשר לומר שיקדי� הקטרת לזריקת דמו של כבש

והקטיר עליו אהר� קטרת "' שכבר נאמ. לומר שיקדי� חלבי הכבש להקטר קטרת

 הקטרת הקטרת בי� זריקת דמו להקטר 9)הכבשי�(מלמד ש. הא מה הדבר ".סמי�

  .  חלביו

". וזה אשר תעשה על המזבח"ל "ת.  שאי� מקריבי� אלא על מערכה בנויהוכבר זכינו

' וזה אשר תעש"הא מה אני מקיי� ". וזבחת עליו"' מזבח בנוי הלא כבר נאמ' א� לומ

ושחיטת הכבש . מכא� שמערכה קודמת לכל המעשי�. אלא זו המערכה". על המזבח

  ".רבבק"וכ� . ואחרכ? קטרת וזריקת דמו ואחרכ? הקטר חלביו

שנאמר ביחס לקרב� התמיד מלמד על כ/ ' תעשה'הדרשה בספרי זוטא מבינה שהפועל 

אול� עדיי� יש להתלבט הא� . שזוהי העבודה הראשונה והיא א� קודמת לקטורת

, הכוונה רק לזריקת הד� או שמא א� להקטרת האברי� וכא� מכריע הספרי זוטא

 זכות קדימה לקטורת הבאה לידי שיש בכל זאת', בבקר בבקר'כנראה על בסיס הביטוי 

   10.ביטוי בכ/ שהיא קודמת לאברי התמיד

מלמד על כ/ שיש להקדי� ' תעשה'אפשר שההכרעה של הדרשה כא� שהפועל 

, סדר המילי� בתורה הוא בדר/ כלל פועל .עבודה זו נובעת מסדר המילי� בפסוק

 זה ולא %יגוד לעתי� היא מסמנת נ.  באה לסמ� משהווחריגה מסדר זה ,מושא, נושא

 תעשה ‡˙ ‰Á‡‰ ˘·Î„" כא� דרשו את הפסוקוכ/ , )יד%יג', ראה למשל דברי� ו(אחר 

  . ולא דבר אחר, "בבוקר

 אפשר היה לכתוב. אפשרות נוספת היא שהדרשה מתבססת על היידוע היתר

בא לייחד את קרב� " אחד‰כבש ‰את "ואולי דרשו שהיידוע  ,'כבש אחד תעשה בבקר'

   11.שדווקא הוא יוקרב בבוקר ולומר ,התמיד

   

                                                 

 .נראה שצרי/ למחוק   9

אול� בסופו של דבר . ה"ג ה" יומא פÈÓÏ˘Â¯Èמהל/ דומה מובא בשמו של רבי הילא ב  10

 . הירושלמי לומד בצורה שונה את הסדר ולא נארי/ כעת בשיטתו

 . ידידי חנ� אריאל, הצעות אלו להבנת הדרשה בספרי זוטא שמעתי מהעור/     11
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 , א/ בניגוד לספרא; שהיא קודמת לכלג� הספרי זוטא מבי�, באשר למערכה

זוטא מוכיח הלכה זו  הרי שהספרי ,'מכשיר'שהתבסס על העובדה שהמערכה היא 

  .מפסוק עצמאי

�רב� היא מקדימה את ק, ראשית: יטת הספרי זוטא שונה מהספרא ש,על כל פני

למרות ההסכמה על כ/ , שנית. מעשה הקטורתפני ל זריקתושחיטתו ו, התמיד

אי� זה נובע מכ/ שהמערכה משרתת את זוטא בספרי , לושהמערכה קודמת לכ

וזה אשר תעשה על המזבח " אלא לומדי� את זה מהפסוק העוסק בתמיד ,הקטורת

  ". כבשי� בני שנה שני� ליו� תמיד

 „Â„ÈÒ‰Î¯ÚÓ , ˙ËÈÁ˘„ÈÓ˙‰ Ì¯ ‰: אדר המערכה לפי שיטת הספרי זוטא הוס

Â˙˜È¯ÊÂ , ˙¯Ë˜‰˙¯ÂË˜ ,„ÈÓ˙‰ È¯·‡ ˙¯Ë˜‰.12כ� �סובר שבעקרו� זוטא  הספרי , וא

�  . בניגוד לספרא, עבודות החו- קודמות לעבודות הפני

  : ג� מכמה משניות במסכת יומא משמע שהשחיטה קודמת לקטורת ולנרות

 ומקריב ,הנרות את טיבומ ,הקטורת את ומקטיר ,הד� את זורק הוא הימי� שבעת כל

 מקריב גדול שכה� ,מקריב להקריב רצה א� הימי� כל ושאר .הרגל ואת הראש את

   ). ב"א מ"פ(   בראש חלק ונוטל בראש חלק

 וכ� שההקטרה קודמת ,מפשטות המשנה משמע שזריקת הד� קודמת להקטרה

ה  המשננראה כי, א� כ�.  מקריבי� את אברי התמידתיה� ואחרי ש,להטבת הנרות

  .  זוטאמחזיקה בשיטת הספרי

יסות מתקבל הרוש� שהשחיטה והזריקה קודמי� ג� במשנה העוסקת בפי

  : להטבת הנרות ולעיסוק במזבח הקטורת

 ומי ,המנורה את מדש� ומי ,הפנימי מזבח מדש� מי ,זורק מי ,שוחט מי השני הפייס

  13).ג"ג מ"פ(  לכבש אברי� מעלה

                                                 

לאור הדרשה שעסקה רק , ונית� לשער. ינו מתייחס להטבת הנרות במפורשהספרי זוטא א   12

דהיינו באי� , שלפי הספרי זוטא הנרות נגררי� אחרי הקטורת, ביחס שבי� התמיד לקטורת

 . ולא להפ/, אחריה

 ,מנ� נכו� שבכל מקרה אי� כא� סדר מדויקא. ' בתמיד פרק בות המקביליותוכ/ הוא במשנ   13

 נראה בפשטותא/ , רת הקטורת היה נעשה בנפרד כמתואר במשנה הבאהשהרי הפיס על הקט

היה , מתואר במשנה הקודמתה,  כאשר הפיס הראשו�,על סדר הזמני� מבוססשסדר הפיסות 

   .על סידור המערכה



 

76 

   :  ביו� הכיפורי�ה� הגדולוהכודת המתארת את עב במשנה ג�כ/ ג� משמע 

 ,זהב בגדי לו הביאו .ונסתפג עלה וטבל ירד פשט ,הע� לבי� בינו בו� של סדי� פרסו 

 קבל .ידו על שחיטה אחר ומרק ,קרצו ,התמיד את לו הביאו .ורגליו ידיו וקדש ולבש

 שהרא את ולהקריב ,הנרות את ולהטיב ,שחר של קטורת להקטיר נכנס .וזרקו הד� את

             .)ד"ג מ"פ(   היי� ואת החביתי� ואת ,האברי� ואת

„ .ÈÈ·‡ ˙ËÈ˘  

  : סדר המערכה העוסקי� באביידברי הגמרא ביומא מביאה את 

 קודמת גדולה מערכה: שאול דאבא ואליבא, דגמרא משמיה מערכה מסדר אביי

, עצי� גזירי שני לסידור קודמת קטורת של שניה מערכה, קטורת של שניה למערכה

 קוד� הפנימי מזבח ודישו�, הפנימי מזבח לדישו� קוד� עצי� גזירי שני רוסידו

 להטבת קוד� התמיד וד�, התמיד לד� קוד� נרות חמש והטבת, נרות חמש להטבת

, למנחה ואברי�, לאברי� קוד� וקטורת, לקטורת קוד� נרות שתי והטבת, נרות שתי

 לתמיד ובזיכי�, לבזיכי� ספי�ומו, למוספי� ונסכי�, לנסכי� וחביתי�, לחביתי� ומנחה

 הקרבנות כל השל� עליה � השלמי� חלבי עליה והקטיר שנאמר, הערבי� בי� של

�   ).א"לג ע(   כול

  .  א/ אנו כא� נתמקד כא� בעבודות התמיד,דברי אביי כא� עוסקי� בעבודת היו� כולו

 Î¯ÚÓ‰ ¯Â„ÈÒ)‰ÏÂ„‚ ‰Î¯ÚÓÏ ÏˆÙ˙Ó‰ ,‰Î¯ÚÓ ¯Â„ÈÒ‰ : הסדר שמציע אביי הוא

˙¯ÂË˜ Ï˘ ‰ÈÈ	˘ ,ˆÚ È¯Ê‚ÌÈ( ,ÈÓÈ	Ù‰ Á·ÊÓ ÔÂ˘È„ ,˘ÓÁ ˙·Ë‰˙Â¯	  , „ÈÓ˙‰ ˙ËÈÁ˘

ÂÓ„ ˙˜È¯ÊÂ ,˘ ˙·Ë‰˙˙Â¯	 È ,‰ ˙¯Ë˜‰˙¯ÂË˜˙¯Ë˜‰Â  È¯·‡ ‰„ÈÓ˙.  

 שלא שמענו עליה� במדרשי ני ענייני�בדבריו של אביי אנו מתוודעי� לש

 סוגית הפיצול בי� .נרותהנרות לשתי ה ופיצול בי� חמש 14דישו� מזבח הפנימי: ההלכה

� ובמסגרת זו נציע את עיקרי ,הנרות דורשת עיו� רב שנדרשו לה ראשוני� ואחרוני

   .הדברי� לעניות דעתנו

 מקורות סותרי� לכאורה במסכת יומא גלל התקשתה הגמרא בב"יומא יד עב

 כתשובה לכ/ הציע אביי שיש לפצל בי� .באשר ליחסי הסדר שבי� הקטורת לנרות

 ,בהמש/ ש� מביאה הגמרא תשובה אחרת של רב פפא. י נרותת לש נרותחמש

                                                 

ה מי "ב ד" ביומא יד ע˙ ‡¯Â·‚È¯עיי� בדיונו של ה, על מקורה של עבודה זו ועל רמת חיובה   14

  . שזכה
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 ,משנה אחת היא כשיטת אבא שאול שאמר במפורש שהנרות קודמי�תר- כי שמ

   15.ואילו המשנה השנייה היא כשיטת חכמי� הסוברי� שהקטורת קודמת

  ?  של אבייחלוקתומה עומד מאחרי 

�מכינ� , את הנרותה� רק מטיב ו בבוקר הכ16,לפי ההבנה המקובלת בראשוני

השני (הנר המערבי , אול� נר התמיד. וההדלקה נעשית רק בבי� הערביי�, להדלקה

וקר היא לא רק הכנה לעבודה  בבשבולא העבודה י וממ,צרי/ לדלוק כל הזמ�) ממזרח

 שמכיוו� שהנר המערבי צרי/ 17כמו כ� הבינו כמה ראשוני�. אלא ג� תכלית העבודה

 לא דולק לא נית� מזרחיההנר  שהרי א� , לנר המזרחיהדי�וא ה, להיות דולק כל הזמ�

  . המערבי בש� זההנר לכנות את 

מטרת הכניסה : י הנרות ברורת לשחמש הנרות נראה שההבדל בי� ,לפי הסבר זה

בעוד , הטבה בלבד לקראת ההדלקה בערב, להיכל לצור/ חמש הנרות היא הכנה

ה� נכנס להכנת המזבח וה הכבתחיל. �שמטרת הכניסה לשתי הנרות היא הדלקת

 ולאחר מכ� הוא נכנס להדליק ,ולהטבת הנרות לקראת בי� הערביי�) דישו�(הפנימי 

     18.המזרחי ולהקטיר את הקטורתהנר את הנר המערבי ו

                                                 

עמד על כ/ שרב פפא אינו סובר כלל את החלוקה בי� ', ה תוס"א סו� ד"יומא טו ע ‡"Ó‰¯˘ה   15

שרב הונא ) עט' חלק א סי( בתשובה ‡"¯˘·בצורה דומה כתב ה. חמש נרות לשתי נרות

שהתקשה בסתירה בי� המשנה בתמיד למשנה ביומא באשר לאותו נושא , בראשית הסוגיה

ג "א שהמשנה בתמיד פ"עוד כתב ש� הרשב. ל זהפשוט אינו סובר פיצו, ולא פיצל כמו אביי

אמנ� . ( על אתר˘Ó‡ ˙Ù˙ וה‡¯Â·‚˙ È¯ט ג� היא אינה סוברת פיצול זה וכ� כתבו ה"ה

שהנחת המוצא שלה� היא שחלוקתו של אביי על ,  על הסוגיה שאלו כמה שאלות˙ÂÙÒÂ˙ה

  ). א/ ה� נשארו בצרי/ עיו�, כול� מוסכמת

  . ב"ג הי"תמידי� ומוספי� פעיי� הלכות , Ó¯"Ì·למעט ה   16

  . ג"שהסביר כ/ את שיטת התנא בתמיד פ, שט'  חלק א סי‡"˙ ‰¯˘·"˘Âעיי� ב   17

והמשנה ' ובמיוחד ביחס שבי� המשנה בסו� פרק ג, המעיי� היטב בסדר מסכת תמיד, למעשה   18

כ/ אכ� הסבירו ש� . יגלה שאכ� בפשטות עבודת הנרות מתחלקת לשתיי�', בראשית פרק ו

�"רמבעיי� בפירושי ה(א� כי בצורות שונות ,  מפרשי�כמה,‡¯Â	Ë¯·Ó ‰È„·ÂÚ Â	·¯ ועוד  .(

עוסקת בכלל בנרות של בי� ' שהמשנה בפרק ו) ש�(א עצמו מארי/ להוכיח "אומנ� הרשב

  . אינה סוברת את החלוקה של אביי' הערביי� והמשנה בפרק ג
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פני� מול : שאביי מחלק את הקדימויות לשתי קטגוריות,  מדברינו אפואעולה

הכנות , הכנות בחו-: אור של אביי ה הסדהיסוד המכונ� את .חו- והכנות מול עבודות

 �  ). שתי נרות וקטורת(עבודות בפני� ו) תמיד(עבודות בחו- , )דישו� וחמש נרות(בפני

 ומביאה לימודי� , מאריכה בהסבר שיטת אביי)ב"א וע"ע ( לג�הגמרא עצמה בד

) ב" עלג(באשר להקדמה של ד� התמיד לשתי הנרות אומרת הגמרא . שוני� לסדר זה

 ובכ/ היא למעשה קובעת את העיקרו� העומד בבסיס ,'שמכפר עדי�'סברא שישנה 

  19.עבודות החו- המזוהות ע� הכפרה קודמות לעבודות ההיכל: שיטה זו

ÌÈ	˘È ˙ÂÙÒÂ˙) שלמעשה זהו העיקרו� העומד ) ה קטורת" דא" עלד �קובעי

�את הקדמת בו מסבירי� ש ,הה� מתייחסי� לסו� הסוגי. מאחורי כל הלימודי

 לדבר שלא 'בבקר בבקר'יוקד� דבר שנאמר בו "טורת לאברי� מצד הכלל של הק

זה שהקטורת קודמת א� כלל לא נאמר לפי   ושואלי� מדוע,"'בבקר'נאמר בו אלא 

�  : על כ/ עוני�. לד

דהא ד� הוא עיקר עבודה ומכפר דהא ד� הוא עיקר עבודה ומכפר דהא ד� הוא עיקר עבודה ומכפר דהא ד� הוא עיקר עבודה ומכפר לד� ' והא לא מצינו לאקדומי לכל מילי דתמיד אפ

  . עדי)עדי)עדי)עדי)

ברמה העקרונית אביי הול/ בדרכו של הספרי זוטא שמקדי�  הרי ש,נו נכוני�יא� דבר

 �את עבודות החו- לעבודות הפני� אלא שהוא מוסי� את החלוקה בי� ההכנה לעצ

   20.העבודה

                                                 

˙Â¯‰  בעל / כתב בהסבר הגמרא ג�כ. ה אימא" דב" ע לגיומא  ישני�פותתוס ג� ב�עיי    19

‰ÓÈÓ˙) בכל זאת אי� הקטורת קודמת לכל מעשה התמיד אלא רק ): "ז ,'שמות ל �ואומנ

אבל השחיטה והזריקה קוד� לקטורת משו� דמעלה יתרה יש , להעלאת האברי� על המזבח

  ". אחרי מות כי הד� הוא בנפש יכפר' כ בפ"לד� שהוא מכפר כמש

 . המחלק את עבודת הנרות לשתיי�י הסברי� לשיטת אביינ מביאה שב" ע לגביומאהגמרא    20 

 ל ידי דהיינו לתת כבוד לעזרה ע,"כדי להרגיש את העזרה כולה" מסביר שזה יש לקישר

� מביא בי יוחנ�אול� ר. לפי מקור זה אי� עניי� מהותי בעצ� ההפרדה. ההמולה שמתרחשת ש

 וה אמינאיש ה) א"ב סו� ה"פ(בירושלמי ". י� חלקהו לשני בקר–בבקר בבקר : "לימוד מפסוק

עיקר הצעתנו .  שיש דרשה מיוחדתפני מההוא אמינא א/ דוחי� את ,יש לקישלהסביר כמו ר

  .  בניסיו� לעמוד על משמעותה,בי יוחנ� על דרשתו של ר� כ�מתבסס א
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‰ . ıÂÁ‰ ˙Â„Â·ÚÏ ÌÈ	Ù‰ ˙Â„Â·Ú ÔÈ·  

 ועל � יש לנסות לעמוד על משמעות, לאחר שראינו את השיטות השונות,כעת

  . העיקרו� המנחה כל שיטה

  : רב� התמיד באשר לקÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ˙בכתב � "בהרמ

  . תמידי� נקראי� ואלו יו� בכל כבשי� שני במקדש להקריב    שצונושצונושצונושצונו היא ט"הל מצוהוה

לעומת זאת . הני�וי הכל יד ובפועל הוא נעשה ע, על כלל ישראלמוטל הציווי ,א� כ�

�"באשר לקטורת כתב הרמב :  

  .הזהב מזבח על ביו� עמיי�פ קטורת להשי� הכהני�הכהני�הכהני�הכהני�    שנצטוושנצטוושנצטוושנצטוו היא ח"הכ והמצוה

  : כ/ הוא כותב ג� ביחס למנורה

  . י"י לפני תמיד הנרות להדליק הכהני�הכהני�הכהני�הכהני�    שנצטוושנצטוושנצטוושנצטוו היא ה"הכ והמצוה

� שהציווי הוא על ישראל " לא ברור מדוע במקו� אחד סת� הרמב,במבט ראשו�

רב יצחק ה. הני�ו ובמקו� אחר כתב שהציווי מוטל ישירות על הכ,הני�ובאמצעות הכ

  :  עמד על שינוי לשו� זה והסביריק' סולוביצזאב

 חלוקה ,אבל בנוגע לעני� המצוה ...ג דקטורת בעצמותה ודאי קרב� ציבור היא"דאע

 דכל קרבנות ציבור כגו� תמידי� .היא משאר קרב� ציבור ביסוד חיובה וקיו� מצותה

�� מתקיימת  שהציבור חייבי� בקרב� זה ומצוות,ומוספי� עיקר דינ� הוא די� חיוב קרב

 והקרב� עולה לה� ככל הקרבנות הקרבי� ועולי� ,ז שהציבור מתכפרי� בו"עי

�   עיקר מצוותה היא שיהא ממנה מעשה הקטרה, אבל לא כ� מצות הקטורת.לבעליה

  . )ח"ב ה" הלכות כלי המקדש פ,����""""ז על הרמבז על הרמבז על הרמבז על הרמב""""חידושי הגריחידושי הגריחידושי הגריחידושי הגרי (  

ד הוא חלק מעול� התמי. הז מחלק בי� די� קרב� ציבור ובי� די� בעצ� המעש"הרי

הטבת נרות הקטורת והקטרת  א/ ; ולכ� המצווה היא של הע�,רבנותעבודת הק

לא המצווה היא על הכוהני� י וממ, חלק מהסדר של בית המקדש�המנורה ה

  .  האחראי� על תפעולו של המקדש

,  החו-. של המקדשתפקידי� שוני�י נ שאותנראה שעבודות הפני� והחו- מבט

ה דר/ המקדש " מבטא את מקומו של האד� הפונה על הקב,מקומו של המזבח

ההיכל מבטא את הכבוד , לעומת זאת. רבנות השוני�ות בקטאו המב,בדרכי� שונות

החו- מקביל לתפילת בקשה בעוד , א� נרצה. ה באמצעות המקדש"קבלאנו רוחשי� ש

  . שהפני� דומה לסידור שבח
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 �.  מתבטא במדרשי� רבי�ה"קבבו כבוד כלפי השמסדרי� אופיו של ההיכל כמקו

    :  בדרשה על תפילת חזקיהו מל/ יהודה,ÈÓÏ˘Â¯Èכ/ אמרו ב

 קיר עליית נא נעשה" ,שונמית של בקירה עיניו את נשא :אמר נחמ� בר שמואל רבי

 ,'העולמי כל רבו� :לפניו אמר ".ומנורה וכסא ושלח� מיטה ש� לו ונשי� קטנה

 הזה השבח את ל? שעשו אבותי ,בנה תא והחייתה לאלישע עשתה אחד קיר שונמית

  )ב"ה י"פ סנהדרי�(   נפשי את לי שתת�' ואמ כמה אחת על

   :Ó„¯˘ ‡‚„‰כ/ ג� מופיע ב

 מפני המשכ� כלי וכל והיריעות והאהל והקרשי� והמזבח והשלח� המנורה עני� וכל

 ושלח� אהל לה� יש הגוי� מלכי ,עול� של רבונו :ה"הקב לפני ישראל אמרו ?מה

 הוא ואתה .לכ? צרי? מל? כל כי, המלוכה תכסיסי הוא וכ�, קטורת ומקטר הומנור

 בשר אות� ,בני :לה� אמר ...המלוכה תכסיסי לפני? יהיה לא מושיענו גואלינו מלכנו

 ואיני, שתייה ולא אכילה לא לפני אי� כי, צרי? איני אני אבל, זה לכל צריכי� וד�

 כאשר אות� עשו אלא, חפצי� שאת� מה עשו כ� א� :ה"הקב לה� אמר ...מאור צרי?

 נות� אביו קט� שהב� זמ� כל ,ב� לאד� יהא א� שבעול� ובנוהג .אתכ� מצווה אני

, שיגדל עד כתיפו על ולטענו ולהשקותו להאכילו אותו לרחו� אותו לסו? עליו דעתו

� את� א) .ומנורה שלח� לו להתקי�, נאה בבית אביו את להשרות צרי? שיגדל וכיו

 עכשיו ...)א ,א"י הושע ("ואוהבהו ישראל נער כי" שנאמר, קטני� במצרי� �היית

� ועשו, )ח ,ה"כ מותש ("מקדש לי ועשו" שנאמר, בית לי בנו פרקיכ� על שעמדת

   21).כזפרק  שמות ,בוברמהדורת (   קטרת מקטר מזבח ועשו, שלח� ועשו, מנורה

ה "� מהקבנו מבקשיאותו אש את פ� הכפרה והריצוי  מבטאהחו-, כאמור לעיל

רב� התמיד מצאנו מקורות רבי� הרואי� בו עניי� ג� ביחס לק. באמצעות הקרבנות

  :¯·˙ÈÒÙ È˜˙‡כ/ איתא ב. של כפרה

 של תמיד, כיצד הא .עו� ובידו בירושלי� אד� ל� היה לא מימיו :סימו� ברבי יוד� ר"א

 עבירות על מכפר היה הערבי� בי� של תמיד, לילה של עבירות על מכפר היה שחר

" בה ילי� צדק", טע� מה, �ועו ובידו בירושלי� אד� ל� לא מקו� מכל, ביו� שנעשו

  ).טו פיסקא ,שלו� אישמהדורת (   בה ילי� צדיק �) כא ,'א ישעיה(

בעה שד� התמיד קוד� הגמרא כא� עומדת על כ/ במפורש בק, כפי שראינו, למעשה

 �  .'שמכפר עדי�'משו

                                                 

  .  בהעלות/ סימ� ט˙ ˘¯„Ó	ÓÂÁ‡עיי� ג� ב   21
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 נראה שהשאלה א� החו- קוד� ,סדר עבודות התמידא� נחזור למחלוקת באשר ל

התגלות השכינה וכיבודה או : לפני� או להפ/ נובעת משאלת מרכז הכובד של המקדש

תחילה  רואה צור/ לסדר , שהבי� כי עבודת הפני� קודמתÙÒ¯‡ ה22.עבודת הקורבנות

 ,מנגד.  ורק אחר כ/ לפנות בבקשות,מקדשלהכיר בגילוי השכינה ב', שבח לפני ה

 של האד� אל יתו מבי� כי מטרתו העיקרית של המקדש היא דווקא פניËÂÊ È¯ÙÒ‡ה

כ/ אכ� .  ובשל כ/ התמיד צרי/ להיות קוד� לעבודות הקשורות לגילוי השכינה,'ה

: י נרותתלפיה ד� התמיד קוד� לשש את שיטת אביי ב" עמסבירה הגמרא בד� לג

  ". מכפר עדי�"

                                                 

� כותב ב"הרמב .Ó¯"Ô· והÓ¯"Ì· הובשאלה זו נחלק   22Ò˙ÂÂˆÓ‰ ¯Ù) והמצוה ): "עשה כ

בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו יהיה . העשרי� היא שצונו לבנות בית עבודה

כ/ ". 'ועשו לי מקדש'והוא אמרו יתעלה .  לרגל והקבו- בכל שנה כמו שיתבארההליכה והעליה

להיות מקריבי� בו מוכ� ' לבנות בית לה" : הלכות בית הבחירהתחילתהוא כותב ג� ב

בתחילת פירושו � כותב " הרמב, לעומת זאת"הקורבנות וחוגגי� אליו שלש פעמי� בשנה

ולכ� .  ראוי� שיהיה בה� מקדש להשרות שכינתו ביניה�,והנה ה� קדושי� ":לפרשת תרומה

וש� ידבר ע� משה ויצוה ,  שיהיה לו בית בתוכ� מקודש לשמו,ה תחלה על דבר המשכ�Cִָצ

יי� ג� וע". ר החפ- במשכ� הוא מקו� מנוחת השכינה שהוא הארו�ָקוהנה ִע. ישראלאת בני 

   . ח ,'שמות לב ÓÎÁ Í˘Ó‰בדבריו של ה
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ח"תשס'ה' אדר ב -  טומעלין בקודש   

¯	· Ï‡È¯Â‡ ·¯‰  

ÂÏ˙ Ì˘‡ Ô·¯˜˙„ÁÂÈÓ‰ Â˙¯ÓÂÁÂ È  
‡. ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ˙Ó‰· ¯ÈÁÓ   

· .‡ËÁ ˜ÙÒ·˘ Ì˘‡‰  

‚ .‰„È˜Ù˙Â ‡ËÁ‰ ÏÚ ‰‚‡„    

„ .¯ÓÂÁ ˙	·‰˙ÔÂ˜È˙Ï Á˙ÙÎ ‰˘ÚÓ‰   

‰ .„ÈÊÓ· ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ·ÂÈÁ    

Â .‰·Â˘˙Â Ô·¯˜ ˙‡·‰ ÔÈ·˘ ˙ÂÏ˙‰    

Ê . „È˜Ù˙Ï ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ¯Â‡·Ó¯‰ ˙Ú„"‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˜ÙÒ ÔÈÈ	Ú· Ì    

‡ .ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ˙Ó‰· ¯ÈÁÓ 

  :מלמדת התורה את די� אש� תלויקרא ויספר ב

 ֲאֶ'ר לֹא ֵתָעֶ;יָנה ְולֹא ָיַדע ְו6ֵ'� ְוָנָ;א 'ה� ֶנֶפ' 9ִי ֶתֱחָטא ְוָעְ;ָתה :ַחת ִמ9ָל ִמְצ4ת ְוִא

ְגָגת4 ְוֵהִביא :ִיל 3ִָמי� ִמ� ַהPֹא� ְ*ֶעְר9ְָ? ְל6ָ'� ֶאל ַה9ֵֹה� ְוִכ8ֶר ָעָליו ַה9ֵֹה� ַעל ִ'. ֲע4נ4

 .)יט�זי, 'ה(    'ה6ָ'� ה>א 6'ֹ� 6ַ'� ַל. ֲאֶ'ר ָ'ָגג ְוה>א לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח ל4

 :ל" על פי חז)ש� (È"¯˘ופירש 

כגו� חלב , העני� הזה מדבר במי שבא ספק כרת לידו ולא ידע א� עבר עליו א� לאו

, ו אחת של חלב היתהאמרו ל. ואכל את האחת, וכסבור ששתיה� היתר, ושומ� לפניו

הרי זה מביא אש� תלוי ומגי� עליו כל זמ� שלא נודע לו , ולא ידע א� זו של חלב אכל

                1.וא� נודע לו לאחר זמ� יביא חטאת, שודאי חטא

                                                 

כדי  או שצרי/ חטא כלשהו ,חלקו תנאי� א� אפשר להתנדב אש� תלוי נא" עבכריתות כה   1

מאמר נדו�  ב.דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת מביאי� קרב� זהספק או שדווקא על , להביאו

כריתות כה ( Ï Í	Â¯Ú¯אמנ� ראה . י בפירושו לתורה"שהובאה על ידי רש, בשיטה השלישית

 מודה דהוי חוב להביא בדבר ,אליעזר המתיר להתנדב'  שכתב שג� ר)מ"ה אלא ש"א ד"ע

� כ� וא,שזדונו כרת ושגגתו חטאת, � .לכל השיטות שבמאמר נוגעי� הדברי



 

84 

 ח נאמר"בפסוק י. הראשוני� עמדו על נקודה מיוחדת הנוגעת לעלותו של הקרב�

ופירש ". בערכ/, איל תמי� מ� הצא�"היא שהבהמה שעל מביא האש� התלוי להביא 

EְֶעְרGֶ /ָGְֶס� Aְָקִלי� ): "פסוק טו(דהיינו , "בער/ האמור למעלה"הוא " בערכ/" כי י"רש

AֶֹדTֶקל ַהAֶEְ."         

 :Ó¯"Ô·וכתב על כ/ ה

 מביא חטאת בת יה ואילו נודע חטאו ה,)שני סלעי� (=והצריכו אייל בכס) שקלי�

 .)טו', ה(   )ית דינרשיש=(דנקא 

  ?ומה פשר הדבר

מפני זה , מפני שבעליו סבור שאי� עליו עונש כי לא נודע שחטא, וטע� אש� תלוי

וקראו אש� . ..והצריכו איל בכס) שקלי�, החמיר עליו הכתוב בספקו יותר מודאו

לרמוז לו שא� יהיה נקל בעיניו ולא , לאמר שהוא בשני סלעי� כאשמות החמורי�

יאמר כי הקרב� . "'ה6ָ'� ה>א 6'ֹ� 6ַ'� ַל"וזה טע� . ו שמ� יהיה בעונויביא כפרת

, היודע כל תעלומות' כי אשו� אש� לה, י שהוא בא על הספק אש� הוא"הזה אעפ

 .)ש�(   וא� אולי חטא לו יענישנו

    : בפירושו¯·	ÈÈÁ· Âהרחיב את הדברי� מעט 

כפרה  הדאגה על החטא הוא מזבחמפני שהחטא הנודע לו הוא דואג ומצטער עליו ו

כי עוני אגיד אדאג "): יט, ח"לי� ליתה(ומי� אחד ממיני התשובה וכעניי� שכתוב 

לפיכ? , אבל זה שחוטא ולא נודע לו לא דאג ולא נצטער ולא התוודה בו". מחטאתי

 ).יז', ה (  ראוי שתחמיר עליו התורה יותר

 הוא כדי לתק� את החטא מודגש בדברי שניה� שהלימוד שהתורה מלמדת אותנו

   כתב ‚‡È¯„ ˙Â˙ÏÈ‡Á‡ ·ÔÂ˘‡ ב,לעומת זאת. שנעשה כבר

 .)סח' סי(   כי היכי דניבדל מיניה ...ה בספק טפי מ� ודאי"ואשכחנ� דאחמר קוב

 :Â˜ÊÁ	Èכתב הוכיוצא בזה 

     הכתוב חייבי אש� תלוי לפי שמקילי� ומורי� היתר עצמ� לידי הספק החמיר עליה�

 ).כד', ה(  

  :� ורבנו בחיי"רמבדעת ה לאחר שהביא את ,‰Ï‡˘ ˜ÓÚ‰ב ב" הנציוכתב

דליבדל להבא ולא יקל  ה� כתבו משו� שלא יקל עליו חטא העבר ורבינו כתב בשביל

 .)אות יז(  עליו לעבור על הספק
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�˙È„ÈÓÏ עיו� בדברי . וצרי/ בירור הא� ישנו עניי� עקרוני בהבדל זה בי� הראשוני

‰	ÂÈ Â	·¯נו שהוא משלב בי� העבר לעתיד ילמד2, בברכות. 

 :למידי רבנו יונהת כותבי� ,צאת הכוכבי�עניי� הגדרת לאחר עיסוק ב

 וזהו עיקר היראה ...הקטני� וכ� במוצאי שבת) הכוכבי�(=צרי? ליזהר עד שיראו 

 . שעונש הספק יותר מהוודאי,ליזהר מהספקות ולא לעשות המצוות על דר? ההרגל

 ...דחטאת בת דנקא) א"ע זבחי� מח(יא חטאת ואמרינ� וכ� מצינו שעל הוודאי מב

ח מעי� ועל "סלעי� הוו מ' דב אישתכח ...בשני סלעי� ...וא� מביא אש� על הספק

אומר מורי הרב שהוא מפני שעל הוודאי  ... והטע� בזה.הוודאי סגי במעה אחת בלבד

בל על  א,ודואג ומתחרט עליו וחוזר בתשובה שלימה משי� האד� החטא אל ליבו

ואומר אותה חתיכה שאכלתי אולי היתה מותרת ולא ישית אל לבו  הספק עושה סברות

 .ולזה החמירו בו יותר לשוב

 ולצור/ זה , בזהירות הנדרשת מהאד� כדי שלא יחטאהדיו� עוסק ,תחילת הדברי�ב

 הדגש ל פי מוסבר הדבר ע,יד אחר כ/י ואילו מ;מובא עניי� החטאת ואש� תלוי

 שיש ,נראהמשילוב זה  .נעשהחטא שכבר � העוסק בתשובה על ש"רמבבדברי הש

 ועלולה לגרו� ג� לזלזול ,נעשהכבר נקודה משותפת הגורמת לזלזל בחומרת מה ש

שבספק המתוארת ' אשליהה, ' וכיוו� ששורש� אחד.שיביא חטאי� נוספי� בעתיד

� . יחד את שתי הנקודותלמידי רבנו יונה צירפו ת,בסו� הדברי

  :„¯Ó ÈÎ˘‰ שכתב ב,א"שהבי� את הדברי� הרמכ/ נראה 

כפרה  צרי? כל אד� לחפש דרכיו אולי עבר עבירה או ספק עבירה הצריכה יותר

   ולכ� צרי? כל אד� להסתלק מהספק ...רבנו יונה שכתב כמו, מוודאי עבירה

 ).תרג' אורח חיי� סי(  

רת כות עשהל % ומתאימי� למקו� כתיבת�, עיקר דבריו עוסקי� בתשובה על העבר

 זיקה מצביע על ה"צרי/ כל אד� להסתלק מ� הספקולכ� "א/ הסיו� , ימי תשובה

 3.לעתיד

                                                 

 .ה והא דאמרינ�"ד, �"ב מדפי הרי"ברכות א ע   2

בלי המשפט על מה שנעשה  מוזכר רק עניי� התשובה לח� ערו/ויש להעיר שבהגהותיו לשו   3

  .האחרו�
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· .‡ËÁ ˜ÙÒ·˘ Ì˘‡‰ 

יתיות המיוחדת בחוטא זה המצריכה להעלות את הדרישות ילאחר שהבנו את הבע

� "רמבהבתחילת דבריו מסביר . Ó¯"Ô·דברי ה יש לשי� לב לנקודה נוספת ב,ממנו

 :שאש� חמור מחטאת

וחטאת  ...כי ש� אש� מורה על דבר גדול אשר העונש יתחייב להיות שמ� ואבד בו

 .נטה בו מ� הדר?, מורה על דבר

 מגיע לדברי� בסו� דבריו ו,פרט מה החומרה בכל אחד מהאשמות� מוסי� ל"הרמב

ועדיי� צרי/ להבי� כיצד נית� להשוותו לחוטא במזיד המוזכר . דלעיל על אש� תלוי

דאי וי בסופו של דבר מדובר כא� בחטא שנעשה בשגגה וא� אינו חטא והרו, בדבריו

 4?ומדוע יחשב חמור כל כ/

 אצל י� שהזלזול והאשליה שקיימ, כתב הרב משה אודס·ÔÎ˘Ó È··Ï ‡·	‰בספר 

דברי אול� נראה שביאור  5. ולכ� נקרא קרב� זה אש�,זדו� מ� ה�החוטא דיד� יש בה

 : ברוידאיסקינדרב שמחה ז ה שכתב� הוא כמו"רמבה

מבואר בדבריו שחומר החטא אינו נמדד א? ורק בחומר מעשה החטא אלא ג� ביחס 

ולכ� כאשר ספק בעיני האד� א� חטא כי לא . וב בתשובה מחטאושלמידה שעומד ל

מניעת התשובה מחמת ספקו בחטא מגדילה פי כמה את עוונו ועד  ...נודע לו שחטא

  עוד יותר מאשר חטא שחטא בוודאי ' וונוושמ� יהיה בע ',כדי כ? שנחשב לאש�

  .)יח'  ויקרא עמ,ש� דר?ש� דר?ש� דר?ש� דר?(  

אלא גור� אחר המאדיר את  ,ברמה כלשהיזדו�  כא� קשר לאי�, לדעת הרב ברוידא

 ‡·¯ÍÈ˘Ï	Ó Â˘‰  להבנתו של ,למשל, זאת בניגוד. שהוא מניעת התשובה, �הפג

)� זאת .בה למזידהרואה את חומרת דינו של אש� תלוי בקר) בפירושו לויקרא ש

 שאחת מה� 'חתיכה משתי חתיכות' המצרי/ שיטת מא� דאמרצמדותו ליבהתא� לה

וממילא היה על ', איקבע איסורא'� שרק במצב זה ו כיו,חלב וודאי לחיוב אש� תלוי

                                                 

דברי  מ.אמנ� יעוי� לקמ� שישנה דעה שמדובר ג� בעובר במזיד על ספק חלב ספק שומ�   4

 סגי בזה כדי לקוראו , שא� א� חלק מחיוב הקרב� הוא במקרי� של מזיד, משמע�"רמבה

� Á"¯ÙÂÒ Ì˙ כדברי ה,� יש לחלק שהמזיד בספק אינו מזיד במלוא מוב� המילהיא/ עדי; אש

 שהרי לא הזכיר זאת %זדו�  על ההוא מתבסס� לא נראה ש"רמבה ועוד שמדברי ,לקמ�שיובאו 

 .בעניי� אש� תלוי

 .235' עמ   5
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 כפועל יוצא של 'אש�'דר/ זו היה מתאי� לפרש את הש� פי ל. רהאד� להיזהר יות

 . זדו�אי� כא� שו� ממד של ה שנרא� "רמבהשיטת פי אבל ל, זדו�ה

‚ .‰„È˜Ù˙Â ‡ËÁ‰ ÏÚ ‰‚‡„ 

 הדאגה על %  מצויה נקודה שיש להרחיבה מעט·¯ È„ÈÓÏ	ÂÈ Â	‰˙ ו¯·	ÈÈÁ· Âבדברי 

 :רבנו בחיי כתב. העוונות

 �החטא הנודע לו הוא דואג ומצטער עליו והדאגה על החטא הוא מזבח כפרה ומי

 .אחד ממיני התשובה

 :תבולמידי רבנו יונה כות

 .דואג ומתחרט וחוזר בתשובה שלימה... על הוודאי

חלק  היא רבנו יונהלדעת ואילו , חלק מהכפרההיא רבנו בחיי הדאגה לפי 

  : הרחיב רבנו יונה נקודה זו וכתב˘Â˘˙ È¯Ú·‰ב. מהתעוררות לתשובה

כי יש עונות שהתשובה , כי ידאג ויפחד מעונש עונותיו. הדאגה �העיקר החמישי 

כי עוני אגיד אדאג "): יט, ח"לי� ליתה(כמו שנאמר , � ויסורי� ממרקי�תולה כפרת

אולי , ועוד שנית ידאג.  על העתיד�ועני� הדאגה ,  על שעבר�ועני� היגו� . "מחטאתי

ועוד ידאג בעל תשובה . ..הוא מקצר בחובת התשובה בצער ובמרירות ובצו� ובבכי

  .)יז�טז, שער א(   פ� יתגבר עליו יצרו

 הדאגה , בברכות בש� רב� את העניי� הראשו�למידי רבנו יונה כתבו תומה שלא

  שכתבנית� לבאר כמו,  הדאגה כמנו� לתשובה%  אלא את העניי� השני,כמזבח כפרה

‰Ï‡˜ÊÁÈ ·¯‡	¯Ò לש �רי שע,  זילבררב בנימי�מובא במהדורת ה (ערי תשובה בעיוני

 ): ע� פירוש זה השערתשובה

 ואינו ראוי להמנות בעיקרי ,א לא בכל בעל תשובהכי עניי� הדאגה הראשו� הו

תולה  הללו שהתשובה, התשובה דבר שאינו קבוע אלא בתשובת חטאי� מסוימי�

� ולכ� כתב רבנו שיש עוד שנית בדאגה שהיא קשורה ע� התשובה ,ויסורי� ממרקי

 ' והיינו הדאגה א� יצא יצרו הצער והמרירות וכו,עצמה

חשיבותה על  המלמד ג� הוא ,רי תשובה בהקשר נוס�תפקידה של הדאגה מופיע בשע

 נחשב כאילו � הכיפורי�בהסבירו מדוע כל הקובע סעודה בערב יו. בעיני רבנו יונה

 : יונהבנו כותב ר,התענה תשיעי ועשירי

ויגונותיו  כי הראה שמחתו בהגיע זמ� כפרתו ותהיה לו לעדה על דאגתו לאשמתו

 ).ח, שער ד(   לעוונותיו
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 כדי לגרו� לאד� לעשות את ,ור מדוע קרב� אש� תלוי יקר יותר מחטאתממילא בר

 .תשובתו באופ� יסודי ונכו�

„ .¯ÓÂÁ ˙	·‰˙ÔÂ˜È˙Ï Á˙ÙÎ ‰˘ÚÓ‰  

בשני מקומות נוספי� רואי� את החשיבות שמייחס רבנו יונה להבנת חומרת המעשה 

המלבי�  של  עונשודר/ זו את חומרתרבנו יונה ב מבאר מקו� אחרב. כמבוא לתיקו�

� : וכותב,ל� הבא שנאמר עליו שאי� חלק לעו,פני חבירו ברבי

כי המלבי� פני חברו איננו מכיר גודל חטאו ואי� נפשו  ...ומה שלא אמרו כ� על הרוצח

 ).קמא,  ג שעררי תשובהרי תשובהרי תשובהרי תשובהשעשעשעשע(   מרה על עוונו כמו הרוצח על כ� הוא רחוק מ� התשובה

 � : ÓÏ˘ ·¯‰·ÏÂÂ‰‰ביאר את הדברי

ב זכה להתקשר היטב אל שורש נשמתו עוד בחיי� חיותו "לק לעוהמי שיש לו ח

�תשובה היא  ...ואחרי מותו מקשר אותו שורש נשמתו ע� עולמו הפנימי שהכי� לו כא

תשובה : ב סובבי� נקודה אחת"ועוה נמצא כי תשובה ...ההתדבקות בחזרה לשורש

 חיבורו י"א ההשגה שאד� זוכה אליה עוב ה"הווע מדבקת שוב בשורש הנשמה

 כזה שאי� אד�... חטא...  מאיד? כל חטא מנתק משורש הנשמה.לשורש נשמתו

... המלבי�... ב" וממילא אי� לו חלק לעוה,מרגיש בחומרו הוא רחוק מהתשובה עליו

אינו מתפעל ואינו עושה תשובה ביחס לחומר החטא ובהיותורחוק מהתשובה אי� לו 

 .)חרכ�רכז'  עמ,מאמרי ימי הרצו�מאמרי ימי הרצו�מאמרי ימי הרצו�מאמרי ימי הרצו�(  תק הוא משורש נשמתווב כי מנ"מבוא לעוה

 בהסבירו את ,קרו� זהי הסביר רבנו יונה נקודה נוספת על פי ע,בפירושו לאבות

 :' ליבו בהוראהסג'הביטוי 

 הרי זה שוטה מפני שהוא חכ� ,שחושב בעצמו שהוא ידע להורות בדי� ולא יטעה

ל ועושה עבירות הוא  כי הכסי. כי תקווה לכסיל ממנו, ואי� ל? שטות גדול מזה.בעיניו

 ויש , ואיננו חושב כי איננו טועה,בעצמו יודע ומכיר שהוא הול? בדר? לא טובה

   .'תקווה לתועלתו כי אולי ישוב אל ה

 מאחר שחושב כי הוא חכ� אי? ,א? החכ� בעיניו וגס לבו בהוראה מה תקווה יש לו

 ).י"ד מ"פ(    כי יראה לו כמניח החכמה והדעת,יחזור

משולב עניי� התשובה על העבר ע� למידי רבנו יונה ל שבדברי תהזכרנו לעי

 יכולה ללמדנו דגש באו לעיל שהודבריה�שימת לב ל .חסות לחטאי� בעתידיההתי

 :נוס� בעניי� זה

 .עיקר היראה ליזהר מהספקות ושלא לעשות המצוות על דר? ההרגל
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על מבוססת , ונהת מצוות נכייומשמעות ההבדל בי� עשיית מצוות על דר/ ההרגל לעש

כ/ שזהירות מדברי� חדי� וברורי� קיימת ג� כאשר לא מושקעי� כוחות נפש ושימת 

עלולה ש א/ כדי ליזהר מספקות ולשי� לב למצבי� עדיני� % לב עירנית למעשינו

ואותה תכונה . תניכרדרושה תכונת נפש של יראה ותשומת לב , טעותבה� להיות 

תלות יובה שלמה על חטאי� מסופקי� ולא לההיא ג� המביאה את האד� לשוב בתש

 .בסיכוי שלא חטא

 טעות הקיימת  שוללרבנו יונה . נקודה זו מורחבת בדברי רבנו יונה במקו� נוס�

ה� בעברות שיש בה� ' האבדו� והפסד הנפש' שעיקר ,'אנשי� רבי� בהמו� הע�'אצל 

רבנו יונה . תאי� נפשו אובד %  א/ מי שרק חדל מעשיית טוב ולא עושה רע,מעשה

 למרות שהיו רעי� ,אנשי סדו� נענשו דווקא על אי עשיית חסדששמצאנו , כותב

 :אומרדבריו הוא  ובהמש/ .בכמה עברות

�יג, ט"ישעיה כ(' ונאמר על האנשי� שאינ� עורכי� מחשבות להתבונ� תמיד ביראת ה

ע� הזה יוסי) להפליא את ה  מצות אנשי� מלומדה לכ� הננייותהי יראת� אות): "יד

 ).טו, שערי תשובה שער ג(  " הפלא ופלא

,  רעי� כל כ/אינ�שאות� אנשי� לכאורה היא  שכוונת הדברי� ,לפי ההקשר נראה

א/ הבעיה האמיתית בדרכ� היא , אינ� עושי� עברות וא� עושי� מצוותשהרי 

 � .'על דר/ ההרגל'החוסר במחשבות וחוסר הערנות הרוחנית ההופכת את חייה� לחיי

נוח לו לאד� שיבוא על " : יוחנ�ביי� דברי רבא מו)א"בבא מציעא נט ע(א בגמר

�  על ההדגשה˙ÂÙÒÂ˙לאחר דיו� נרחב ב. "ספק אשת איש ואל ילבי� פני חבירו ברבי

' ˜ÙÒביחס לחטא דוד ובת שבע( 'אשת איש (� :ה� מקשי

א  דאפילו בא על אשת איש ודאי טוב ממלבי� מדקאמר דוד הב,שלכל הפירושי� קשה

 .'על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעול� הבא אבל מלבי� וכו

 : ליישב˘"¯˘וכתב ה

יש . לפי מה שכתוב בתלמידי רבנו יונה בריש ברכות שעונש הספק יותר מהוודאי

 .לומר דלרבותא נקט ספק

הלבנת פני� חמורה שעל א� שיש חומרה מיוחדת בספק אשת איש עדיי� , כלומר

 .ממנה

 , המלבי� חטאו של על חומרתרי תשובהשעה שהובא לעיל מ שלפי מ,נראה

 :מקבלי� דברי יוחנ� אלו משמעות מיוחדת, הנובעת מסיבה דומה לחומרתו של הספק

� מאשר לחטוא ,נוח לאד� שייכשל בספק אשת איש שהוא חטא מטעה ומרדי
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 המסבכת ומחמירה את מצבו של ,בהלבנת פני חברו שיש בה אשליה לא פחותה

 .החוטא

‰ .·ÂÈÁ„ÈÊÓ· ÈÂÏ˙ Ì˘‡  

 ואש� תלוי הבא על הספק באות� ,השוואה בי� חטאת הבאה על הוודאיעל פי ה

 ¯·	Â פירושמכ/ משמע למשל . בחוטא בשגגה בו  נראה בפשטות שמדובר ג�,עבירות

 ‰È„·ÂÚÂ	¯ÂÙÒלתורה : 

כפי " ונשא עוונו" ועל זה אמר ,זה מדבר באש� תלוי שאינו יודע א� חטא וא� לאו

   שנפל בספק  או לא נפל בחטא אבל היה עוונו שלא נזהר עד,ראוי לו א� חטא בשוגגה

 ).יז', הויקרא (  

 :˙ÂÙÒÂ˙ה במפורש ווכ/ כתב

קרב�  ומיירי בשעה שאכל היה סבור שהוא שומ� דאי יודע שהוא ספק חלב היכי מייתי

 6).ה ספק" דא"כריתות יז ע(  הא דלא שב מידיעתו

 :  משמע אחרת·¯ È	ÂÈ Â	ÈÓÏ˙‰„מדברי , לעומת זאת

שתי חתיכות אחת של שומ� ואחת של חלב ואינו יודע איזו מה� של חלב ואכל אחת 

    מה� יש לו להביא אש� תלוי על הספק ואפילו אכלו במזיד

 .)ב"כתובות כב ע ,שיטה מקובצתשיטה מקובצתשיטה מקובצתשיטה מקובצת(  

 :Á"¯ÙÂÒ Ì˙בתשובות וכ/ כתב 

חילוק בי�  ק שומ� אי�דמי שאכל חתיכה שהייתה ספק חלב וספ, נראה לעניות דעתי

מייתי אש� תלוי א)  ידע שיש בו ספק ואכלו ובי� טעה וסבר שהוא ודאי שומ� לעול�

  על פי שהזיד לאכול ספיקא דאורייתא ולכשנודע לו שהיה ודאי חלב מייתי חטאת 

 ).כט' חוש� משפט סי(  

א הו, הרי במזיד אי� קרב� מכפר כמו שלמדנו בחטאתש,  על דבריווכדי שלא נתמה

 :מבאר

 דלעול� שוגג היה שסמ? עצמו על דעתו

                                                 

ה אכל "ב ד"� ע שÈ"¯˘מדברי  וכ/ משמע . ש�Ï ÍÂ¯Ú	¯ראה ב" הא מזיד הוא" ביאור דבריו   6

  .אחד
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א� מדובר על שוגג .  נית� לחדד שתי נקודות ביחס לתשובה על העבר7,לפי שיטה זו

 השילוב של בגלל,  לשוב בתשובהצור/קל יותר להבי� שאד� לא חש ב, וספק איסור

 תלמידי רבנוהנקודה הראשונה ש אול� .חוסר הכוונה והספק א� בכלל נעשה איסור

 עדיי� , שג� א� אד� עושה את הדברי� מתו/ מודעות גמורה היאיונה מלמדי� אותנו

 .האשליה שבספק מרדימה את ליבו וגורמת שלא לחזור בתשובה בצורה שלמה

 זהירות משגגת .ביחס לזהירות בעתידהנקודה השנייה המתחדשת בדבריה� היא 

טעות ואי ידיעה שלפנינו כנס למצבי� העלולי� לגרו� ליספק איסור היא זהירות מלה

ל יש כא� הדרכה ואזהרה ג� לדבר "א/ לאור דברי תלמידי רבנו יונה הנ. רספק איסו

 כניסה לספק איסור מתו/ %הנתו� יותר בידיו של האד� ונעשה מתו/ מודעות ברורה 

 . ולזה מכוו� המסר העולה ממחיר אש� תלוי בצורה חדה וברורה יותר,אשליית הספק

Â .ÔÈ·˘ ˙ÂÏ˙‰‰·Â˘˙Â Ô·¯˜ ˙‡·‰  

 : על התורה כתבÁ"¯ÙÂÒ Ì˙ספר ב

 ומה שכתב  .ע מאי טעמא" וצ,ל ספק עבירה צרי? כפרה יותר מודאי עבירה"ארז

הא אנ� קיימינ� במי שרוצה לשוב  , זה אינו�א משו� שמורה לעצמו שלא חטא"מג

 ).יז', ויקרא ה(   ולמה צרי? להרבות כפרה על הספק יותר

 וכי לא יכול להיות שאד� מביא קרב� א/ אינו .בריו תמוהי�במבט ראשו� נראי� ד

 והרי כתב ? כיוו� ששוגה באשליית הספק שב ובליבו אינו,עושה זאת אלא כפורע חוב

 : בהלכות תשובהÓ¯"Ì·ה

 �וכ� בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאי� קרבנותיה� על שגגת� או על זדונ� אי

 ).א"א ה"פ(  ו וידוי דברי�ויתוד, מתכפר לה� בקרבנ� עד שיעשו תשובה

 ביומא יש סיוע לדברי È"¯˘אבל מדברי .  אינה מספקתהוא� כ� הבאת הקרב� לבד

 : במשנה ש� שנינו. � סופר"החת

� ).ב"פה ע(   מיתה ויו� כיפור מכפרי� ע� התשובה, חטאת ואש� ודאי מכפרי

היא  ובמיתה ויו� הכיפורי� , מדוע בחטאת ואש� לא מוזכרת תשובה:ויש לשאול

 ? הא� אי� צור/ בתשובה ע� הקרב�;מוזכרת

 : י"וכתב רש

                                                 

 .בה� עסקנו בעיקר הדברי�שיש לשי� לב שהיא מיוחסת לתלמידי רבנו יונה    7
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 � שא� לא היה מתחרט לא היה , ומסתמא תשובה איכא–חטאת ואש� ודאי מכפרי

� .מביא קרב

 מובני� דברי  , לפי זה. שמי שמביא קרב� מ� הסת� שב,� סופר"ומשמע כדברי החת

 כי מ� ,גרו� לתשובה� סופר שאי� צרי/ לדרוש תשלו� גבוה על הקרב� כדי ל"החת

 .הסת� כבר קיימת תשובה

י ומצריכי� תשובה ברמה "לא סוברי� כרש' בפרק אוהראשוני� שהוזכרו לעיל 

 8. רביהיה מחירווממילא באש� תלוי יש חשש שלא תתבצע א� לא , גבוהה יותר

וידוי ה בויתור על ,י מחודשת בלאו הכי ג� מנקודה אחרת"עוד נזכיר שדעת רש

שניסה ) � ש�"על הרמב (Â˘˙‰ ¯ÙÒ·‰בבדברי הרב יוס� כה�   ויעוי� 9.כתנאי לכפרה

סיוע לדבריו . � שבלי וידוי אי� כפרה"י ע� ההנחה הרווחת בדעת הרמב"לישב את רש

 :כתבש, È¯È‡Óיש בדברי ה

 .שבוודאי יש תשובה ווידוי עמה� שא� לא כ� לא היה מזקיק עצמו לכ?

י כתוב " שברש, אמנ� יש לשי� לב.התשובה משמע כספר %י "וא� נלמד ממנו על רש

 ".ודאי" % ובמאירי ,"מסתמא"

Ê . „È˜Ù˙·Ó¯‰ ˙Ú„ ¯Â‡Ï ÈÂÏ˙ Ì˘‡"‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˜ÙÒ ÔÈÈ	Ú· Ì 

 חלק על ‡"¯˘·ה.  שספק דאורייתא לחומרא הוא די� דרבנ�,Ó¯"Ì·ידועה דעת ה

אול� תלה זאת במחלוקת א� חייבי� אש� ,  ובי� השאר הקשה מאש� תלוי,�"הרמב

 :ה לשונו וז,שידוע שיש כא� חלבכ כלומר , איסוראכשאיקבעלוי דווקא ת

היכי משכחת לה  ד לא בעינ� חתיכה משתי חתיכות"כ אש� תלוי למ"אי אפשר שא

 ).שער א,  בית דתורת הביתתורת הביתתורת הביתתורת הבית(   והא ספיקא מותר לכתחילה ואש� היכי מתחייב' וכו

                                                 

� סופר לפי דברי ה"החתשיטת עוד נית� להסביר את    8¯‡ ˙¯Â·‚È�שחטאת ואש� ,  ביומא ש

המדרש קצת ראיה לשיטה זו נית� להביא מ . על השוגג מכפרי� ג� בלא תשובה כלל�הבאי

)È	ÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈחוטא מה עונשו%שאלו לתורה  ":) יחזקאל רמז שנח ? � אמרה לה� יביא אש

� תשובה "והרי לפי הרמב, "אמר לה� יעשה תשובה ויתכפר לו... ה"שאלו להקב, ויתכפר לו

�'  שחור עמב משה ליב לרÂ˘˙‰ ÁÎ·‰ ל פיע ( ואי� קרב� מועיל בלא תשובה,וקרב� חופפי

 .י שצרי/ תשובה והיא מתקיימת בקלות" כדעת רש� סופר נראה יותר"א/ מלשו� החת)! פה

 .‚·È¯‡ ˙¯Âורמז על כ/ ג� ה,  מצווה רסדÓ	ÈÁ ˙Á	ÍÂכפי שהעיר ב   9
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 10, משתי חתיכות חתיכה� בעינא� דאמר פסק כמ�"מבאפשר היה לתר- ולומר שהר

א לא מקבל זאת " א/ הרשב11. לדבריו לא קשה� כ� וא,איקבע איסורא כלומר שבעינ�

 :וכותב

ומי נימא דבהאי דינא פליגי אי ספקא אסור ולתנא דברייתא דסבר לא בעינ� חתיכה 

 .אי� אלו אלא דברי תימה � משתי חתיכות ספיקו אסור דבר תורה

� סובר " שהרמב,ד החזקה" בחלק מספרי היהגרסארו על פי י מצאנו שב,ביישוב הדבר

 :ה לשונו וז,שבמצבי� מסוימי� ספק דאורייתא לחומרא

העושה אותו חייב   ספיקו אסור מ� התורה שהרי� פ כ� דבר שחייבי� על זדונו כרת"אע

 .)ב"ט הי"טומאת מת פהלכות (  באש� תלוי 

 :Ú˘¯˘ÂÈ È¯ וכתב ב. ולכ� נדרש תירו- אחר,א/ הדבר תלוי בנוסחאות

ל דחייב אש� תלוי בכל ספק כרת ולא בעינ� חתיכה "יש מקו� לומר דג� מא� דס

לפי מה שבארנו אינו מותר היתר גמור  ... �"משתי חתיכות אינו סותר לשיטת הרמב

ה יש מקו� לומר דמי שליבו " משו.רק שהתורה לא הוסיפה אזהרה מיוחדת על הספק

 דהרי ג� א� נאמר שאסור ,להביא אש� תלוינוקפו ומתיירא מ� העבירה מצווה עליו 

 ומה שמתמה .על הספק עבירה... אלא... הנוס)  אי� האש� בא על האיסור,ורההת� מ

 אי? , כוונתו כיוו� שהתורה לא הזהירה אותו לכתחילה לפרוש מ� הספק,א"הרשב

 דלפי דברינו ,כ" אמנ� לא קשה כ.תזהיר אותו אחר המעשה להביא כפרה על הספק

 דכל אד� יחוש לנפשו לפחוד שמא יכשל ,ריכה תורה לכתחילה להפרישולא הצ

 התורה עליו חסה אז , אבל א� לא ידע מ� הספק ועשה.בעבירה ויפרוש לכתחילה

ד אי� חילוק בי� אקבע איסורא " ולפ.לצוות שיביא אש� תלוי לכפר עליו עד שיודע לו

   ר ספק איתא בכל ספק איסור ואיסו,אי לא בכל ספק שיהיה ליכא איסור ודאי על הספק

 ).י"ה ועפ"ג דפרק , אשער (  

ג� " עיקר היראה ליזהר בספקות "למידי רבנו יונה נית� להבי� את דברי ת,דר/ זופי ל

 אי� היתר לי עלמא כיוו� שלכו,א"שיטת הרשבפי � ולא רק ל"א� סוברי� כרמב

 "חוש לנפשוכל אד� י"מה שכתב השערי יושר  ו.לעשות ספק איסור בלי שימת לב

                                                 

  .ב"ח ה"הלכות שגגות פ   10

 ·˘ בבאו דבריה� הו,È¯‰Ó"Ëהכ� כתב  ו,' ויקרא ה,¯‡˘ „Â„א בספרו " החיד� כתבוכ   11

‡˙˙ÚÓ˘ פרק א. 
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� הרב אביגדור "הרמבדעת בסגנו� אחר הסביר את ". עיקר היראה" לשהוא ביטוי 

 :נבנצל

מ כיו� דסו) סו) הוא "מ ,שא) כשעשה דבר שמותר לו מ� התורה(=יסוד הדברי� 

 יטה מקובצתש(מפורש בתלמידי רבנו יונה ) מביא אש� תלוי ,ספק איסור כרת

 והנה זה .מביא אש� תלוי ... חלב במזידדש� מבואר שכשאוכל ספק) כתובות כב

לא היה שיי? בו קרב�  ,שספק של תורה מ� התורה לחומרא ...ברור שא� היו סוברי�

 .שאינו שב מידיעתו ,שהרי רשע הוא ואינו שיי? בקרב� ,כשאכל ספק חלב במזיד

מ אחר אכילתו "ומ ...ת לקולא"שספק של תורה מה...ומוכרח אתה לומר שסוברי�

מ כיוו� "מ ,שא) שהותרה לו האכילה ...כ שהוא כמו שביארנו"וע, � תלוימביא אש

� "שסובר הרמב ,וביאור הדבר .יביא קרב� ויתכפר לו ,ס עבר על ספק איסור"שסו

 ,אי� פירוש� של דברי� שהתורה התירה את הספק ,שגדר הדי� שספק דאורייתא מותר

שרשאי לסמו? על חזקה אלא רק אמרה תורה שרשאי אד� לתלות בצד ההיתר וכמו 

 ). שה'עמ ,פסח ירושלי� במועדיהירושלי� במועדיהירושלי� במועדיהירושלי� במועדיה(   במקו� שישנה חזקה

בה עסקנו ש� לשיטת רבנו יונה ובית מדרשו "דר/ זו מתחברת דעת הרמבפי ול

.   בהרחבה



ח"תשס'ה' אדר ב -  טומעלין בקודש   

Ô„ÏÂÊ ‰„Â‰È ·¯‰  

 ÈÏˆ ÂÏÂÎ ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ‰  
 

‡ .È	Â˘Ï‰ È˘Â˜‰   

· .‰È˘Â˜‰ ˙¯ÈÓ‡‡ÓÈ˙ Ô·„ ‡·ÈÏ‡   

‚ .ÁÒÙ‰ Ô·¯˜Ï ‰È˘Â˜‰ ‚ÂÈÒ  

„ . ˙ÂÏ‡˘ ÈÙÂ‡'‰	˙˘	 ‰Ó'  

‰ .'‰	˙˘	 ‰Ó '‰„Â˙ Ô·¯˜Â  

Â .ÌÂÎÈÒ  

‡.È	Â˘Ï‰ È˘Â˜‰    

  :לא נא ולא מבושל, את קרב� הפסח יש לאכול כשהוא צלוי

 ָנא ִמJ5ֶ> 3ֹאְכל> :ל. יֹאְכל<ה> ְמרִֹרי� ַעל >ַמ4Pת ֵא' ְצִלי ַהHֶה ַ*Eְַיָלה ַהָ*ָ;ר ֶאת ְו6ְכל>

  .)ט�ח, ב"שמות י(   ִקְר*4 ְוַעל 9ְָרָעיו ַעל רֹא'4 ֵא' ְצִלי ִא� 9ִי ַ*5ִָי� ְמב<0ָל >ָבֵ'ל

�הוא נושא , וקא צלי היות קרב� הפסח נאכל דו1".ואינו נאכל אלא צלי: "ובלשו� חכמי

  :  שבליל הסדר'מה נשתנה' מבי� קושיות קושיה אחת

  צלי כולו הזה הלילה ,ומבושל שלוק צלי בשר אוכלי� אנו הלילות בכלש

  .)ד"י מ"פפסחי�  (  

�אילו לאחר החורב� אי� מקשי� ו, קושיה זו היו מקשי� בזמ� שבית המקדש היה קיי

יתכ� שהיו מצביעי� יו, י� מופיעה קושיה זויגניזה עדשנתגלו ב במספר הגדות 2.אותה

     3.ה לא היו אוכלי� קרב� פסחלמרות שלמעש, על שינוי זה

                                                 

1   � .ב"ה ה"פתוספתא פסחי� ; ח"ה מ" פמשנה זבחי

2   �; ג" הח"פ חמ- ומצה כותהלÓ¯" Ì·ה; �"ב בדפי הרי"פסחי� כה ע, È¯"Ûה: כ/ מדגישי

 È¯È‡Óה; ג טור מג ד� ד חלק ה נתיב ,וחוה אד� תולדות, È·¯ ÌÁÂ¯È	Â; ל, פסחי� י, ˘"¯‡ה

ובפירושו להגדה של , קכז אות Ó‡Ó ıÓÁ ·˘¯Ï"ı¯;  אות קהÂÙÒÂ˙ È˜ÒÙ˙; א"פסחי� קטז ע
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שהרי אי� איסור לאכול , מעוררת קושי"  צליÂÏÂÎ"ההכללה שבמטבע הקושיה 

, ואילו מלשו� הקושיה משמע, בליל הסדר בשר מבושל שלא במסגרת קרב� הפסח

 להל� נדו� בפירוש מטבע הקושיה 4.שכל הבשר שנאכל בליל הסדר צרי/ להיות צלוי

  .'מה נשתנה' נדו� במשמעות כלל קושיות ולאור זאת, "כולו צלי"

· .‡ÓÈ˙ Ô·„ ‡·ÈÏ‡ ‰È˘Â˜‰ ˙¯ÈÓ‡  

הקרב , זהו קרב� חגיגה ייחודי. אוכלי� קרב� חגיגה, לפני שאוכלי� את קרב� הפסח

חגיגה הבאה מחמת הפסח " או 5,"חגיגת ארבעה עשר"ועל כ� נקרא ג� , ד ניס�"בי

 נאכלת היא עמו הבאה חגיגה: "הפסחקרב לפני קרב� ,  קרב� חגיגה זה6".ע� הפסח...

   7".השובע על נאכל פסח שיהא כדי ,תחלה

 ו"פ פסחי�( כאמור במשנה, לפי חכמי� לא בכל שנה היו מקריבי� קרב� חגיגה

 שהוא ובזמ� .ובמועט בטהרה בחול בא שהוא בזמ� ?עמו חגיגה מביא אימתי" ):ט"מ

ל מעמדו ש, / לדעת ב� תימא א."חגיגה עמו מביאי� אי� ובטומאה במרובה בשבת בא

 בשל 8.ויש חובה להקריבו,  קרב� הפסחזהה למעמדו של קרב� חגיגת ארבעה עשר

                                                                                                                      

‰‚„‰ , הרב מנח� מנדל כשר:  ראה.� להגדה ועודיהבפירוש, ˘·Ë˜Ï‰ ÈÏוÂ¯ Á˜ה; פסח

‰ÓÏ˘ ,י� מופיע נוסח זהיי� שבמספר הגדות עדיהמצ, 171 % 112' עמ  .  

לאופיי� ",  פרידמ�י"ש; 206 ,114 % 113, 63, 30 % 27' עמ, ÊÁ ˙„‚‰"Ï, שמואל וזאב ספראי: ראה   3

דוד '  ספר היובל לפרופ%	Â„Ï ˙ÂÚÈË„ , "'ב� דורתאי'ו' ב� תימא': של הברייתות בתלמוד הבבלי

ÁÒÙ ,  יוס� תבורי;92 % 88' עמ,  ˙ÌÈÁÒÙ-‡˙˜È˙Ú ‡˙ÙÒÂ , ל"הנ; רעד%קצה'  עמ,הלבני

˙Â¯Â„ ,363 % 361 'עמ.�קשור לכ/ שהיו מקומות שאזכור הצלי לאחר החורב� יתכ� י,  לדבריה

מאחר שחכמי� לא עודדו , ל הסבר זהקשה לקב .שהיו נוהגי� לאכול בשר צלי לאחר החורב�

Â‰È È„ÚÂÓ„‰  בספרי יי� זהבענמה שכתבתי ראה . לאכול צלי בליל הסדר לאחר החורב�

Ï‡¯˘ÈÂ ,"459 % 445 'עמ, "אכילת צלי בליל פסח לאחר החורב�.    

והמשמעות היא שכל הלילה ', הלילה הזה'על ' Âכול'מוסב הכינוי החבור שבמילה , לכאורה   4

 .א"פסחי� קטז ע, ˘"¯˘וכ� הקשה ה. צליהזה הוא 

  .א" ח ע% ב"חגיגה ז ע; ב"עא ע % ב"פסחי� סט ע   5

6   ‡¯ÙÒ יב פרק ,ז פרשה צו. 

7   ‡˙ÙÒÂ˙ � ..ג" הה"פ ]ליברמ�[ פסחי

 .א"פסחי� ע ע   8
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ג� א� לשיטת ב� תימא ) ש�(דנה הגמרא , יגה לקרב� הפסחההקבלה בי� קרב� חג

  : קרב� החגיגה נאכל צלי כמו קרב� הפסח

 לפסח רחמנא יהאקש כי? צלי נאכלת אי� או צלי נאכלת, תימא לב�: להו איבעיא

 ואמר ....""""צליצליצליצלי    כולוכולוכולוכולו    הזההזההזההזה    הלילההלילההלילההלילה"""": שמע תא? שנא לא דילמא או. לא לצלי אבל, ללינה

   9 .מינה שמע. תימא ב� דברי זו: חסדא רב

  : לבסו� מסכמת הגמרא את הלכות קרב� החגיגה לפי ב� תימא

 מ� באה ואינה הצא� מ� באה, כפסח היא הרי � הפסח ע� הבאה חגיגה: שמע תא

 שתי בת באה ואינה שנתה בת באה, הנקבות מ� באה ואינה הזכרי� מ� באה, הבקר

 אלא נאכלת ואינה ,,,,צליצליצליצלי    אלאאלאאלאאלא    נאכלתנאכלתנאכלתנאכלת    ואינהואינהואינהואינה, ולילה ליו� אלא נאכלת ואינה. שני�

 מילתא כולהו: מינה שמע, תימא ב� � סברא האי ליה דאית ליה שמעת מא�. למנויו

�   .בעינ

ואכ� , על פי שיטת ב� תימא היא "הלילה הזה כולו צלי"ית רב חסדא טוע� שקוש

שאל רק על פי שיטת ידברי רב חסדא שאלה זו יכולה להלפי  ש,ני� מצייÂÙÒÂ˙10˙ה

  אי� הדבר'מה נשתנה'וע בסוגית הגמרא בשאלות  מדי�שואללאור זאת ה� . ב� תימא

  ". שדר/ הגמרא כ�: "י�ומשיב, מצוי�

 להיות 11יות� השואל או האב השואל את הקושעל הב, פות דברי התוסל פיע

 וכ/ אכ� .ובהנחה שהלכה כמותו, מודעי� לכ/ ששאלת� היא רק לפי שיטת ב� תימא

    :במשנה שנינו.  בהלכה אחרת בהלכות ליל הסדרה�בדבריפות  התוסי�סובר

                                                 

על זהותו ראה במאמרו של . דברי ב� תימא אינ� נזכרי� כלל במקורות תנאיי� ולא בירושלמי   9

 פרשה דנדבה דבורא ,ויקרא( ÙÒ¯‡ב, לעומת זאת. רנז%רמח' בעמ, 2'  לעיל הע,שמא פרידמ�

 :אומר עזאי ב�... הפסח מחמת הבאי� שלמי�: "נאמרי� הדברי� בשמו של ב� עזאי) יח, יד

 ח"פ זבחי�; ח" הט"פ פסחי�(בתוספתא . "צלי אלא נאכלי� ואינ� ,בלילה אלא נאכלי� אינ�

 כפסח ה� הרי הפסח מחמת הבאי� שלמי� ,אומר עזאי �ב": נאמר בשמו של ב� עזאי) א"יה

לא נזכר במפורש ששלמי החגיגה הבאי� ע� הפסח ". ולילה ליו� נאכלי� שה� אלא ,דבר לכל

שהרי הפסח נשחט , א� כי נאמר באופ� כללי שה� כמו הפסח למעט זמ� האכילה, נאכלי� צלי

  . ביו� א/ נאכל רק בלילה

10   � . צליה כולו"ד א"ע קטז פסחי

, Ï‡¯˘ÈÂ ‰„Â‰È È„ÚÂÓ ראה בספרי, הב� או האב, מה נשתנהשאלה מי שואל את קושיות על ה   11

  .384 % 363' עמ, " באר- ובגלות'מה נשתנה'שאלות ו, בליל הסדרשינויי� ה"
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 רבי. מצוה חרוסת שאי� פי על א) 12,]תבשילי� ושני[ וחרוסת וחזרת מצה לפניו הביאו

   פסח של גופו לפניו מביאי� היו קדשובמ. מצוה: אומר צדוק ברבי אליעזר

  .)ג" מי"פמשנה פסחי� (  

  : נאמרובגמרא

 ושני וחרוסת חזרת לפניו להביא מצוה � בחזרת שטיבל פי על א): אומר יוסי רבי

� לפסח זכר אחד, בשר מיני שני צרי?: אמר יוס) רב...? מאי שני תבשילי�.... תבשילי

   .)ב"ע קיד פסחי�(   לחגיגה זכר ואחד

  :   התוספותי� דברי רב יוס� מפרשאת

 כב� ל� דקיימא נהירא ולא 13.לחגיגה זכר ומבושל ,לפסח זכר צלי :בנו חננאלר פירוש

 נראה לכ? ?כוותיה אתיא דמתניתי� צלי אלא נאכלת חגיגה דאי�.) ע ד) לעיל (תימא

  .)בשר מיני שניה "דש� (   תבשילי� לשו� משמע וכ� מבושלי� דתרוייהו

ובשר מבושל זכר לקרב� , מביאי� לשולח� בשר צלי זכר לקרב� הפסח, 	‡·¯Ï	Á Â	לפי 

 א/ 14.תה מבושלתימכא� שרבנו חננאל פסק כחכמי� שחגיגת ארבע עשרה הי. חגיגה

ולכ�  15.תה צליי הלכה כב� תימא שחגיגת ארבעה עשר היולפי דעת� ,י� חולקפותתוס

                                                 

רסאות וכ� בג, שהיו מביאי� שני תבשילי�בחלק מכתבי היד של המשנה לא נזכר כא�    12

�שמואל ; 654'  פסחי� עמ,˙ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ‰;  על המשנהÂÒ È˜Â„˜„ÌÈ¯Ù: ראה. הראשוני

 . 25'  עמ,ÊÁ ˙„‚‰"Ï, וזאב ספראי

13   �È¯È‡Ó ה; ) פסח פרק הכותהל (‰Ó	È‰‚; )�"ב מדפי הרי"פסחי� כה ע (È¯"Ûה: כ/ מפרשי� ג

א/ ,  סובר כמו רבנו חננאל)א" הח"פ חמ- ומצה כותהל(Ó¯" Ì·כותב שה) ב"פסחי� קיד ע(

 זכר ואחד לפסח זכר אחד בשר מיני שני לח�והש על מביאי�ובזמ� הזה : "תבש� כו �"רמבה

  .תב שהכונה היא ששניה� צלויי� או מבושלי�כ) ק ב"ש� ס(‰‚‰ÂÓÈÓ ˙Â	ÂÈ˙ בו, "לחגיגה

 של בסדר ב"ח( ¯ Â‡ÚÂ¯Ê; )א"פסחי� קטז ע (È¯È‡Óה: יש עוד הסוברי� שאי� הלכה כב� תימא   14

  ).זמפליי שמואל' מר פסח

 ה"ד ההגדה סדר ,מנהגי� (È¯‰"Ïהמ. פירש קושיה זו לפי ב� תימא,  בפירושו להגדהı"˙˘·ה   15

, עצ� בשבירת נמי ואסורה לפסח חגיגה דמקיש תימא כב� ההגדה דסת� גב על א�: "כותב, )ל

 לפסח דהוקשו בצלייה נמי חגיגה דמשמע, צלי כולו הזה הלילה נשתנה מה' במתני דגרסינ�

הרב ישראל :  ראה ג�. "פסח גבי רק כתיב לא עצ� שבירת עיקר מקו� מכל ,תימא כב� והיינו

� י בליל הסדר מעניסעודהיש הנוהגי� לומר בזמ� ה. 45, 30 ודי�עמ, ‰‚„˙ ‰Ó˜„˘, אריאל

 הקריב א�: "וש� כתוב, )רנ' עמ, ·ÚÈ ˙È˜·סידור  ( יסד הרב יעקב עמדי�כ/. קרב� הפסח

 אלא נאכלי� אי� ושניה� ,הפסח בשר אוכל כ"ואח ילהתח מה� אוכל עשר בארבעה חגיגה שלמי

 פסק א� הוא ונראה שהרב יעקב עמדי�,  היא צליד"חגיגת י, רק לפי ב� תימא". אש צלי

לא בכל הלכות . רצז 'סי ,חיי� אורח ,ÔÚÈÂ ÛÒÂÈ ת"שו ,גרינוולד יוס� הרב :ראה. פותכתוס



 

99 

אחד זכר לקרב� , לי בשרתבשילהביא שני ו, כהוראת המשנהה� סוברי� שיש לנהוג 

    16.פסח ואחד זכר לקרב� חגיגה

ועל כ� יש , הלכה כב� תימא שקרב� חגיגה נאכל צליפות לדברי תוס, כל מקו�מ

 מדוע וונת הקושיה היא לתמוהכ. 'מה נשתנה'מקו� לקושיה על כ/ במסגרת קושיות 

עליה�   ורהכל האכילות שציותה הת, ו הלילהואיל, בכל הלילות נית� בשר נא ומבושל

. מתפרש כמכוו� ללילה" כולו צלי. "קא צליויש לאכול דו, קרב� פסח וקרב� חגיגה %

   17.בלילה זה יש לאכול צלי

הרי נית� לאכול לפני ו, מנ� כל הלילה אוכלי� רק צליוהא: שואל עוד 18˘"¯˘ה

ומשיב שעל שולח� הסדר מונחי� א/ ורק ? קרב� הפסח בתו/ הסעודה ג� בשר מבושל

� שעל ו וכיו.תולכ� השואל מתייחס רק למה שעיניו רואו, ה של החגו המצורכיוצ

, פסח וקרב� חגיגה הצלויי� רק קרב� ה'מה נשתנה' מונחי� בשעה ששואלי� השולח�

                                                                                                                      

 פות תוסי�ש� פוסק, ה אחד"ב ד"ראה פסחי� קיד ע.  כב� תימאפותקרב� חגיגה פסקו התוס

 .כחכמי� שקרב� חגיגה אינו דוחה את השבת

 ומיישב , שא� הלכה כב� תימא אזי היה צרי/ להיות ששניה� יהיו צלויי�,קשהמ‡ "Ó‰¯˘ה   16

 המחברכתב , למעשה. 'תבשילי�'וכ/ מורה לשו� , לא הקפידו על כ/, � שהדבר רק לזכרושמכיו

)ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘או � ,הגחלי� על צלי יהיה שהבשר ונהגו", ובביצה בבשר שנהגו ) ד,ג"תע רח חיי

. "בעירנו נוהגי� וכ�, צלויה הדי� והוא: "‡"¯Óהוסי� ה, ביחס לביצה". מבושלת תהיה והביצה

 בי� באה שהחגיגה % צלויהוהוא הדי� : "א"נימק את דברי הרמ )לא%ל ק"סש� ( ·¯Ó ‰¯Â˘	‰ה

 הביצה ג� שנהגו המנהג: "הסביר עוד, )ט ,ג"תע חיי� אורח( ‰˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂב". מבושל בי� צלי

 לח� ערו/בשו". צלי אלא נאכלת אינה חגיגה דג� סבר תימא דב� משו� להיות יכול צלויה

ש� ‡ "‚¯‰א/ , א שנוהגי� לאכול בסעודה ביצי� זכר לאבלות"כתב הרמ)  ב,ו" תערח חיי�או(

כתב שנהגו ) ק כו"ש� ס(ÌÈÈÁ‰ ÛÎ  ב".ולי נראה הטע� מפני שעושי� אותו זכר לחגיגה: "כתב

רח או חלק ˘‰Â¯‚‡ Ó˙ ת"שו, הרב משה פיינשטיי�: ראה עוד. לומר שהוא זכר לקרב� חגיגה

�    .קנו 'סי א"ח חיי

   .ומוסי� שלילה הוא לשו� זכר,  בפירושו להגדה¯Á˜Âהכ/ מפרש    17

  ÙÒÂ˙˙Î¯ÚÓ‰ ˙ :על פי ההקבלה ,פירוש זה נראה הפירוש הפשוט ביותר לסיפא של הקושיה 

המשפט , לפי פירוש זה. (לי צ% ÂÏÂÎ... // צלי שלוק ומבושל בשר % ... הלילותÏÎ: לרישא שלה

וחלק , "צלי "%הנשוא , "כולו"שהנושא שבו הוא , הוא משפט ייחוד" כולו צלי, הלילה הזה"

   "). Âכול"ואליו מוסב הכינוי במילה " (הלילה הזה "%הייחוד 

 .א"פסחי� קטז ע   18
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�בהתייחס למראה , "כולו צלי"ש השאלה ורי פזה, לפי דעתו.  רק עליה�שואלי

�  .  בשלב ההואהעיניי

‚ .ÁÒÙ‰ Ô·¯˜Ï ‰È˘Â˜‰ ‚ÂÈÒ    

 Ó¯"Ì·וכ/ פסק ג� ה, ד היא רשות" פסק כחכמי� שחגיגת י¯·	Á Â		Ï‡, ורכאמ

מאיד/ כתב ". חובה ואינה רשות עשר ארבעה גיגתח: ")ג"יה י"פ סחפ קרב� כותהל(

 אנו הלילות בכל: " שבזמ� המקדש היו שואלי�,)ב"ה ח"פ ומצה חמ- הלכות(� "הרמב

 רב של שווריפמקבלי� את א� ". צלי כולו הזה והלילה ומבושל שלוק צלי בשר אוכלי�

� "אזי א� הרמב,  היא רק אליבא דב� תימא' צליכולו'שההתייחסות בקושית , חסדא

� ה"כ/ שאל על הרמב. אינו פוסק כב� תימא לא היה לו לציי� את הקושיה הזוÌÁÏ 

‰	˘Ó) �    19.'צרי/ עיו�'ונשאר ב, ) בהלכות חמ- ומצהש

ÁÂ	Ó Â	·¯) �ובשאר הלכות חגיגת , � כב� תימא"ק הרמבי� צלי פסיתב שלענכ) ש

� הצלי חכמי� אינ� י שבעני,ע� עוד טÏˆ"Á20ה. � כחכמי�"ארבעה עשר פסק הרמב

. ולמוסכמת על הכ, היות חגיגת ארבעה עשר צלי, ולדעתו, חולקי� כלל על ב� תימא

 לפי אינו, "הלילה הזה כולו צלי" בהגדה ה שאומרי� כי מÈ¯È‡Óהכתב , לחילופי�

  21.פסחהקא לקרב� ו מתייחס דו'כולו צלי'או ש, ההלכה

   : ÌÁÂ¯È	Â¯·≈נראה שזה פירושו של 

 .צלי כלו הזה הלילה ,ומבושל שלוק או צלי :כלומר ,בשר אוכלי� אנו הלילות בכל

�   צלי אלא נאכל היה שלא ,פסח קרב� לנו אי� בעונותינו כי ,אומרי� אי� הזה ובזמ

   ).ג טור מג ד) ד חלק ה נתיב ,וחוה אד� תולדות(  

נת רב חסדא וכו, �" הרמביפל ע. �"סביר באופ� זה את הרמבה È‡ ÔÂÊÁ"˘22ה, אכ�

לומר שאי� אפשרות אחרת אבל אי� הכרח , היא שב� תימא מפרש כ/ את המשנה

                                                 

כותב שהקושי הוא לא על , )תט' ג עמ" הח"פ חמ- ומצה כות הל,זמני� בספר  (ÁÙ‡˜ È"¯ה   19

�"הרמב , �לפי ב� יה והשני, )ט" מו"פמשנה פסחי� (אלא על רבי שסת� משנה אחת כחכמי

 ). ד"מי "פמשנה פסחי� (תימא 

 .ב"פסחי� ע ע   20

הלילה הזה כולו "נוסח ביחס לכותב , )תפב%תפא'  עמ, פסחי�Â¯ÂÒÓÂ ˙Â¯Â˜Ó˙(דוד הלבני    21

  . "ולחכמי� הלילה הזה צלי כמו במרור, לב� תימא הלילה הזה כולו צלי": "צלי

 .א"לפסחי� ע ע, קכד' רח חיי� סיאו   22



 

101 

א איננו מעמיד את המשנה כב� "ואכ� הסתמא דגמרא בפסחי� קטז ע, לפירוש המשנה

ה היא שבכל הלילות יש שאוכלי� את בשר ונת השאלוכ ,לפי הסתמא דגמרא. תימא

כי א� קרב� , לא הלילה כולו צלי. הלילה הזה כולו צליא/ , צלי ויש שאוכלי� מבושל

    23.הפסח

וכמוב� , ד חובה להביא אפילו בשבת"חגיגת י, תב שלפי ב� תימא כ24מ ש/"הרא

ד "גת יהקרבת חגיבו בזמ� שלחכמי� . ד שקולה לקרב� פסח"כי לשיטתו חגיגת י, צלי

 רק מכוונת" הלילה הזה כולו צלי" ולכ� שאלת. � מקריבי� בשבתואי,  רשותהיא

  . ד"כי לפי חכמי� אי� חייבי� להקריב חגיגת י, פסחהלקרב� 

„ . ˙ÂÏ‡˘ ÈÙÂ‡'‰	˙˘	 ‰Ó'  

שקושית הצלי עוסקת א/ ורק בקרב� פסח ולא בחגיגת ארבעה , Ó¯"Ì· ההבנה בעל פי

העוסקות א� , במכלול הקושיות האחרותכפרט אחד  יש לראות את הקושיה הזו, עשר

 אינה "הלילה הזה כולו צלי"הקושיה . ובאופ� האכילה, אכילות שבלילה הזה בה�

    ". מה נשתנה"הקושיה היחידה במסגרת קושיות 

 בלילה זה יסיו� להבי� מדוע ישמתמקדות בנ" מה נשתנה"נראה ששאלות 

  בוקיימתשולא כמו בכל לילה אחר ,  אות�וקאו דיש לאכולמאכלי� מסוימי� ש

הקושיות מתעכבות . פתאו  ירק, בשר: אכלי� אחרי� מאותו סוגאפשרות לאכול מה

 �העמדת נתו� , היא הנגדהקושיה .  מצה ומרור, פסח%על שלושת המאכלי� המרכזי

של זה מבנה . כלל עושי� כ/ והפע� עושי� אחרתמדוע בדר/ ותמיהה  מול נתו� אחר

  . התורהחכמי� מ� קושיות למדו 

ÁÒÙ Ô·¯˜ :של בשר הפסח �Bל : "התורה מנגידה בי� אופני הכנת מטעמי� שוני

Aְצִלי ֵא �הקושיה ג� , אכ�). ט, ב"שמות י" (FֹאְכלC ִמCROֶ ָנא CָבAֵל ְמבMָDל OָEִַי� Gִי ִא

                                                 

מצות ", ולטי'ב ז"הרב י: ראה עוד. �" על הרמב·	· È	ÔÈÓÈבספר  ו˜ı·Âכ/ ג� מסבירי� בספר    23

, Ó"Ï‚, "צלית קרב� פסח", הרב נחמיה טיילור;  כד' סיאורח חיי�, ˘Ó	ı·ÚÈ ˙, "צלית הפסח

   .המבחי� בי� החובה לצלות את הקרב� לבי� חובת אכילתו צלוי, 88 % 81 'עמ, )ד"תשס(יד 

˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÙÒÂ˙:תיאור %" הלילה הזה: "הניתוח התחבירי של המשפט הוא,  לפי פירוש זה 

, )אינו מוזכר כלל בשיח,  קרב� הפסח,"Âכול"זכר של הכינוי החבור ווהמא( נושא %" כולו", זמ�

  . נשוא%" צלי"

24   È¯ÊÚ È·‡,י"ב ה" הלכות חגיגה פ.  
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 צלי רבש אוכלי� אנו הלילות בכלש: "אותה הנגדהבנויה לפי " מה נשתנה"במסגרת 

 אי� הקושיה מתייחסת למאכלי בשר אחרי� ."צלי כולו הזה הלילה ,ומבושל שלוק

משנה ג� אי� זה . � שני� שמקריבי� אותהד באות"וא� לא ביחס לחגיגת י, בלילה זה

. ˘"¯˘בשונה מדברי ה, א� בשעת אמירת הקושיה רואי� מיני בשר אחרי� או לא

   25.והמצוי בלילות אחרי�הקושיה היא באופ� כללי ובהשוואה למקובל 

‰ˆÓ :� Gִי Gָל ...Aְִבַעת ָיִמי� ַמH?ת FֹאֵכלC: "התורה מנגידה בי� סוגי מאפה שוני

לֹא : "כ/ ג� במקו� נוס�). טו, ב"י שמות" (אֵֹכל ָחֵמ- ְוִנְכְרָתה ַהRֶֶפA ַהִהוא ִמIְִ.ָרֵאל

הניגוד הוא . )ג, ז"ט דברי�" (ַמH?ת ֶלֶח� עִֹניתֹאַכל ָעָליו ָחֵמ- Aְִבַעת ָיִמי� Fֹאַכל ָעָליו 

מיני  ג� כא� נית� לאכול. פחלבי� מאפה בצק שלא ת, בי� מאפה מבצק שתפח והחמי-

ובת א/ אוכלי� אות� כדי לשבוע ולא לש� מילוי ח, מאפה אחרי� שאינ� חמ-

וע  מד:אשר לחובת האכילה העיקרית בלילה זהובכל זאת ההנגדה היא רק ב. והוהמצ

,  עיקרו של לילה זה הוא מצה%" כולו מצה". מצהאכילת קא והחובה העיקרית היא דו

 עוד מיני מאפה אחרי� ובלבד נית� לאכול נוס� ַלHOַ?ת.  כללואסור לאכול חמ-

  .שאינ� חמ-

  :  שההנגדה לחמ- ומצה איננה מתייחסת לימי חול,מפרש ÂÊÁÓ È¯ËÈÂ¯ב

או חמ� או מצה והלילה הזה רק אוכלי�  בתותוש טובי� ימי� שאר של הלילות שבכל

  ). צה 'סי פסח הלכות(   מצה

¯Â¯Ó :אי� חובה עצמית לאכול מרור . ה לאכול מרור רק במסגרת הקרב�ווהתורה מַצ

אלא שכא� התורה איננה מנגידה את המרור לירק מסוי� או לירקות . בליל הסדר

�ְכלC ֶאת ַהEָָ.ר VַEְַיָלה ַהJֶה ְצִלי ְוP: "ה לאכול מרור במסגרת הקרב�ואלא מצו, מסוימי

CהDיֹאְכל �EַחֶֹדA ַהMִֵני : " כ/ ג� בפסח שני).ח, ב"י שמות( "ֵאC AַמH?ת ַעל ְמרִֹרי

CהDיֹאְכל �). יא, 'במדבר ט" (BEְְרEָָעה ָעָ.ר י?� Eֵי� ָהַעְרEִַי� ַיֲע.C אֹת? ַעל ַמH?ת Cְמרִֹרי

"Dהנגידו את המרור לירקות ששזו הסיבה , תכ�יי.  את הקרב�%" והיאכל �לפיה חכמי

, שהרי שו� ירק אחר איננו נאסר בלילה זה, ולא ביחס לירק אחר, אחרי� באופ� כללי

כ/ פירש את .  שו� צורת הגשה אחרת של ירק או מרור בלילה זההוכ� לא נאסר

בשאר הלילות אי� אנו : ")בפירושו להגדה של פסח( ¯·	Ì‰¯„Â·‡ „Â„ Â קושיהה

                                                 

25   ÚÓ‰ ˙ÙÒÂ˙¯˙Î:כול"הכינוי שבמילה ,  לפי פירוש זהÂ " א/ , "הלילה הזה"אכ� מוסב אל

 . הקביעה כי כל הלילה הוא צלי מתייחסת רק למצוות האכילה בלילה זה
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ובלילי פסח אנו , פירוש שאי� אד� מניח המתוק בשביל המרור, מחזרי� אחר מרור

  . ירקות מתוקי�ג� לאכול , כמוב�, מותר אבל 26".מחזרי� אחר המרור

הלילה הזה כולו ':  לא נאמר במרור,כי לעומת הקושיות על צלי ומצה, יש להוסי�

לא נית� להעמיד את אכילת שזאת מפני ש, נראה ".הלילה הזה מרור: "אלא, 'מרור

, אכ�. פסחהכי המרור עצמו טפל לקרב� , המרור כדבר מרכזי באכילות הלילה הזה

˙ÂÙÒÂ˙27 � א/ יש ;ת לכרפסכי אוכלי� שאר ירקו, 'כולו מרור' שאי� גורסי� סוברי

 א� כי ברור, וה בלבדונת השואל מתייחסת למרור של מצוכוולומר ש, להציע אחרת

�   28.שאוכלי� בלילה זה ג� ירקות אחרי

 .שר הנאכל בלילה זה הוא א/ ורק צליאיננו בא לומר שהב, "כולו צלי"מכא� ש

ת אכילת ואלא שעיקר מצו, תכ� שאוכלי� ג� סוגי בשר שוני� ובטעמי� אחרי�יי

  .   הוא צלי, קרב� הפסח, בשר בלילה זה

‰ .'‰	˙˘	 ‰Ó'‰„Â˙ Ô·¯˜Â   

יחס נה בבעניי� הצלי והמצה אי" מה נשתנה"שאלות להציע שההנגדה בנראה 

�המטרה העיקרית זאת מפני ש. לסעודות בשאר ימות השנה או בשבתות וימי� טובי

וחשיבות משנית יש בהדגשה מה לא , בקושיות היא להצביע על מה אוכלי� בלילה זה

 חובה שבכל הלילות אי�':  מעי� בנוסחהיה נית� להקשות, א� כ/. הזהאוכלי� בלילה 

שבכל הלילות אוכלי� בדר/ כלל חמ- ': או. 'והלילה הזה כולו מצה, לאכול פת כלל

                                                 

 עמודה 66' עמדפוס וילנה  פסחי� מרדכי(סדר בקצרה הלכות ה,  פסחי�ÈÎ„¯Óראה ג� ב   26

  ).  עמודה שמאלית למטה76' מרדכי עמ;  מלמטה12ימנית שורה 

 .ה הלילה"א ד"פסחי� קטז ע   27

28   � ÂÊÁÓ¯; )פסח סדר( ‚‡Ì¯ÓÚ ÔÂ ¯· : י�\ הלילה הזה מרור% כ/ נקטו גאוני� וראשוני� רבי

È¯ËÈÂ )310 % 254' עמצז ' סי פסח הלכות( ;È¯·Ë"‡) דוד רבנו; )נשתנה מה ה"ד פסח של הגדה 

 � ‰˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ ;)תעג'  סירח חיי�או (ÂË¯ ה;נשתנה מה ה"ד ופירושה ההגדה סדר(אבודרה

, )ב,  חמ- ומצה חכותהל, ËÂ˘Ù „È‰(' הרב נחו� רבינובי- ).כא סעי� תעג' סי חיי� אורח(

רסה שבסו� הלכות חמ- ומצה הגא� כי בהגדה , "ולו מרורכ: " שברשותוכתבי היד יפל גורס ע

  ".הלילה הזה מרור: "היא
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וכלל לא , בכל לילה חמ-אכלו ישנה סבירות רבה שג� בעבר . 'והלילה הזה רק מצה

   29.אכלו מצה

היה מקו� . לה זה אוכלי� צליעיקר ההדגשה הוא שבלי. כ/ ג� ביחס לבשר

. 'והלילה הזה חובה לאכול צלי,  כלל לאכול בשרשבכל הלילות אי� חובה': להקשות

צה  בכל הלילות אוכלי� חמ- ומהיא מדגישה כי. ובכל זאת ההגדה נקטה בדר/ אחרת

אוכלי� בשר צלי שלוק ומבושל כנגד בכל הלילות ,  מצהכנגד ליל הסדר שאוכלי� בו

ת חובות האכילה של המצה והצלי בלילה זה מושוו. הלילה הזה שבו אוכלי� צלי

  . אכילות סתמיות של חולי� במש/ השנהולא רק ל, לאכילות אחרות מוגדרות

והקושיות ה� השוואה , יש קרב� אחר הדומה לקרב� פסח מבחינה רעיונית

: מביאי� מיני לח�מו וִע, ודה הוא קרב� שלמי� קרב� ת30.קרב� תודה: ניגודית לו

 31.ואי� להותיר ממנו, הוהיא נאכלת ליו� וליל,  וסוג אחד של חמ-שלושה סוגי מצה

 חולה שהיה ומי, מדברות הולכי, הי� יורדי: י מי שנעשה לו נסל ידקרב� תודה מובא ע

                                                 

,  נוכחות של חמ- ומצה בבית במש/ השנהתמודגש )ג"ט מ"פפסחי� (אמנ� ג� במשנה    29

 ,ימצא ובל יראה בבל אסור הראשו� ?לשני הראשו� פסח בי�מה : "כשהמשנה דנה בשאלה

    ".בבית עמו וחמ- מצה והשני

כסלו ( ד Â˜· ÔÈÏÚÓ„˘, "מי מביא קרב� תודה", ב אית� שנדרופיהר, כיוו� כזה העלה בקצרה   30

  .2' בהע, 90 % 75' עמ, )ב"תשס

שני הקרבנות הללו ה� היחידי� שנאמר עליה� . טו%יא, 'ויקרא זדיני קרב� תודה נכתבו ב   31

קרב� פסח [; כה, ד"ל; י, ב"שמות י: קרב� פסח(עד הבוקר מה� בתורה מפורשות שאי� להותיר 

טע� ) טו, 'ויקרא ז (ÓÎÁ Í˘Ó‰ראה ב). ל, ב"כ; טו, 'ויקרא ז: קרב� תודה]. יב, 'במדבר ט: שני

 Ó¯"Ì·; יב,  צו זÙÒ¯‡( מקרב� תודה למדו חכמי� לקרבנות אחרי� שאי� להותיר. לדבר

נאכלי� עד , חכמי� קבעו שקרבנות הנאכלי� ליו� אחד ).ט"ה ח"יפ המוקדשי� פסולי כותהל

 תודה נאכל עד ואכ� קרב�, )א"א מ"פמשנה ברכות (האד� מעבירה חצות כדי להרחיק את 

עקיבא להרחיק את ' לפי ר, ג� קרב� פסח נאכל עד חצות). ו"מ ה"פמשנה זבחי� (חצות 

 ב"נציה). ב"זבחי� נז ע; א"ברכות ט ע(אליעזר ב� עזריה מעיקר הדי� ' ולפי ר, האד� מעבירה

)¯·„ ˜ÓÚ‰ רנג' ב ענ"ספרי ח; ח, ו"דבר טבמ;  כט, ב"כ; גי% יב, 'ויקרא ז ;˙Â˙ÏÈ‡˘ , שאילתא

מסביר מדוע זמ� אכילת קרב� תודה , )כט% כח' עמ, ‡Ù˘ È¯Ó¯ הגדה של פסח; שמ' עמ, קעא

בשל . ואסור להותיר מה�, )א"ז מ"פמשנה מנחות ( לחמי התודה ה� גדולי� :הוא עד חצות

�יו וחבריו לאכול ולשמוח יקרא אד� לרע, הזמ� המצומצ� לאכול את קרב� התודה והלחמי

לו היו השלמי� והלח� נאכלי� שני . 'ואז יספר לה� את הנסי� והנפלאות שעשה לו ה, עימו

�תיאור אכילת שלמי התודה . אזי לא היה מזמי� את רעיו, ימי� ולילה אחד כשאר השלמי

�    .מזכיר את אכילת קרב� הפסח וליל הסדר, והלחמי
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, "'יאמרו גאולי ה"ודיניה� נלמדו מהמזמור . האסורי� בבית חבוש שהיה ומי, ונתרפא

   32).ז"תהילי� ק (על הנסי� שעשה לה�' המודי� לה

�  : ויצאו מבית האסורי�, ולי� ונתרפאוהיו ח, הלכו במדבר, ע� ישראל ירדו בי

, ז"תהילי� ק" (צר מיד גאל� אשר' ה גאולי יאמרו .חסדו לעול� כי טוב כי' לה הודו"

 באדו� ג�, שמי בשביל אתכ� גאלתי במצרי� שהיית� בזמ� :ה"הקב אמר). ...ב�א

      )ח ,ו"ק �ש ("שמו למע� ויושיע�" שנאמר, שמי בשביל אעשה

   33.)תהילי� קז, מדרש שוחר טוב(  

על כ/ נשאלות שתי . על כ� מתבקש שאופיו של קרב� הפסח יהיה יחד ע� חמ- ומצה

 שבכל הלילות אנו אוכלי� חמ- ומצה במסגרת קרב� הקושיה הראשונה היא. קושיות

לפיו ההשוואה הניגודית היא לקרב� , פירוש כזה. ואילו הלילה הזה רק מצה, תודה

  : ¯„Ó"ËÒÓ‡Ó ˘Ì‰¯נמצא בש� ה, תודה

זה חמ� , מפני מה שאר אכילות לח� למצוה דהיינו לחמי תודה שאנו אוכלי� בלילה

והלילה הזה שאנו עושי� ג� כ� זכר ללחמי תודה למה אי� אנו אוכלי� , ומצה ביחד

   34)20' הגדת צו) אמרי� עמ(  ? שניה� יחד

 את שבכל הלילות אנו אוכלי�: על פי דר/ זו יש להסביר את הקושיה אודות הבשר

 ואילו הלילה 35,באיזה טע� שהאוכל את הקרב� ירצה, קרב� התודה צלי שלוק ומבושל

קא על אכילת� ונאמר דו,  שלוק ומבושל, צלי:הפירוט. קרב� הפסח נאכל רק צלי, הזה

    :כ/ שנינו בזבחי�. הני�ושל הכ

  .)ז" מי"פ(   ומבושלי� שלוקי� צלויי� לאכל� באכילת� לשנות רשאי� הכהני� ובכול�

                                                 

32    ˘¯"È)  ז ע(י "רש: ראה עוד). ב"ברכות נד עפ "ע, יב, ז'ויקרא �מנחות ; ה לא דידיה"א ד"זבחי

       ).¯·	ÌÂ˘¯‚ Âו,  אות י˘Â˜Ó ‰ËÈ·ˆ˙וב, ה לאחר"י ד"י כת"רשב "עט ע

בקהילות עדות . מיחס את כל הפרק ליוצאי מצרי�, ז"בפירושו לתהילי� ק, Ó"ÍÈ˘Ï‡ Ì‰¯ה   33

 .פרק זה נאמר בכל יו� מימי חג הפסח, המזרח

ועל כ� אי� מביאי� קרב� , יש חמ- תודהב. גוד בי� קרב� הפסח לקרב� תודה הוא חרי� יותרהני   34

; ב"ע יג פסחי�; ו"א ה"פ חגיגה ˙ÙÒÂ˙‡(ובמש/ כל ימי הפסח , ד בניס�"תודה בערב הפסח בי

א לומר בתפילת שחרית יש הנוהגי� א� של. )ג"יה ב"פ חגיגה הלכות �"רמב; ב"ביצה יט ע

 ,מנהגי� (È¯‰Ó"Ï ספר; )פט' סי( ÂÊÁÓ È¯ËÈÂ¯: ראה.  ובימי הפסחב הפסחמזמור לתודה בער

   . ועוד)פסח של התפילות סדר

  ".בכל מאכל... נאכלי�... התודה ואיל נזיר": ו"ה מ"פזבחי� כ/ שנינו ב   35
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של האחרי� האוכלי� את בי� אכילת� הני� וו חיבר בי� אכילת� של הכÓ¯"Ì·ה

  : הקרבנות

 בי� חלק� לאכול מותרי� הכהני� אפילו, מאכל בכל הקדשי� את לאכול מותר

 צלויי� ולאוכל� באכילת� ולשנות, מאכל בכל קדשי� מקדשי בי� קלי� מקדשי�

  )י" הי"פ הקרבנות מעשה הלכות(   ומבושלי� שלוקי�

פסח לקרב� ההמנגידות בי� קרב� , הללו העוסקות בפת ובבשר" מה נשתנה"קושיות 

 מובא שהיו שואלי� שלוש קושיות ÈÓÏ˘Â¯Èב.  נשאלות מיד בתחילת הסדר36,תודה

  :   המצה והצלי,על הטיבול, בלבד

 אנו הלילות שבכל ?פעמי� שתי הזה והלילה ,אחת פע� מטבלי� אנו הלילות שבכל

� שלוק צלי בשר אוכלי� אנו הלילות שבכל ?מצה כולו הזה והלילה ,מצהו חמ� אוכלי

    37 )ד" הי"פ פסחי�(  ? צלי כולו הזה והלילה ומבושל

ואילו שתי השאלות האחרות מתמקדות , כני האכילהוהטיבול הנוס� איננו קשור לת

    38. השוני� מקרב� תודה קרב� הפסחמאפייני, במצה ובצלי

ותמצית סיפור יציאת ,  במהל/ כל ההגדהללו נאמרתהתשובה המקיפה לשאלות ה

מובא אכ�  שבעקבותיה, ר על הצלה אישית פרטיתמצרי� בלילה זה מלמד שאי� מדוב

וגאולתו ,  לידתו של ע� ישראלעל, יותרבלילה זה ההודאה רחבה . קרב� תודה

                                                 

 ,חצות עד אלא נאכל ואינו ,בלילה אלא נאכל אינו הפסח: "נאמר) ח" מה"פ זבחי�(במשנה    36

 י�שואל, )ה הפסח"ד ב"ע נו זבחי� (˙ÂÙÒÂ˙ה". צלי אלא נאכל ואינו ,למנויו לאא נאכל ואינו

 אלא חשיב דלא חיי� ר"ה ותיר-" .ומרורי� מצות על אלא נאכל אינושהפסח  מדוע לא נאמר

 ולכל ,היו� עד ובלילה ביו� נאכלי� קדשי� דשאר .מה� חלוק והוא בקדשי� שכנגדו דבר

� מצות תנא לא ,נמי אי .וצלי ,ולמנויו ,חצות עד ,בלילה אלא לנאכ אינו ופסח .מאכל בכל ,אד

�ההנגדה במשנה היא לשאר ,  כאמור."דגופיה מצוה לאו י נמיא .מעכבי� דאי� ומרורי

מנגידה בקושיות , ונית� להציע שהמשנה בפסחי� העוסקת בייחודו של קרב� פסח, הקרבנות

 שכ/ יש מקו� להנגיד בי� אכילת חמ- כיו�. מול קרב� תודה לאאת קרב� הפסח " מה נשתנה"

  . חפסהלבי� אכילת מצה בלבד בקרב� , ומצה שבקרב� תודה

  . א"פסחי� קטו ע ,‰Â¯· ‰ÎÏ¯‰ ראה', מה נשתנה'על נוסחאות    37

כל דצרי/ ייתי , כל דכפי� ייתי וייכול... הא לחמא עניא: " אנו אומרי�'מה נשתנה'לפני אמירת    38

אמרה בגלות  הארמי מורה על כ/ שזו פיסקה שנולשונה,  מאוחרתזוהי אמנ� הוספה". ויפסח

לאכול  % ולבא ולפסוח, מצהכנראה  ישנה הזמנה לבוא ולאכול א/ א� על פי כ�, לאחר החורב�

מדוע רק צלי ולא ג� שלוק ? מדוע רק מצה ולא ג� חמ-: ואז מתבקש לשאול.  פסח קרב�

  ?  ומבושל
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� על פי דברי רב�, התשובות לקושיות הספציפיות הללו ה� בסו� חלק המגיד. ממצרי

  : גמליאל

 אבותינו שנגאלו שו� על מצה .במצרי� אבותינו בתי על המקו� שפסח שו� על ,פסח

  .)ה"י מ"פפסחי� (   במצרי�

  : התשובה לטע� אכילת מצה הוא אחר, בנוסח ההגדות

 להחמי� אבותינו של בצק� הספיק שלא שו� לע? מצה זו שאנו אוכלי� על שו� מה

 ויאפו" שנאמר. מיד וגאל� הוא ברו? דושהק המלכי� מלכי מל? עליה� שנגלה עד

 יכלו ולא ממצרי� גורשו כי חמ� לא כי מצות עגות ממצרי� הוציאו אשר הבצק את

    . )לט, ב"שמות י" (לה� עשו לא צדה וג� להתמהמה

, א התשובה שהיו אומרי� בזמ� המקדש היה קיי�ונוסח התשובה שבמשנה ה

גאלנו ממצרי� ' שהעל כ/ התודה המצה היא מבטאת את . כשאכלו את קרב� הפסח

  : ה קוק"וכפי שהסביר הראי, וייעד אותנו כעמו

באותו הזמ� שנגלה עלינו מל? מלכי המלכי� , המצה היא לח� עוני ולח� החירות

המוכשר , חירות הרצו�, נוצרה בנשמתנו תכונת החופש, וגאלנו גאולת עולמי�

לית� , הוא שיש בסגולת המצהורז עול� . לשיעבוד מלכות שמי� בצורתו האידיאלית

שהנשמה הכללית והאישית שבה , וכשהוא בא בפרק זה. כח חופשי בחירות הקדש

המצה היא ... דה מעצמיות חייה אי� שיעור לערכהכל נקודה ונקו, עוד הפע� להתחדש

  חירות עליו� בגאולה שלמה , רפואת הנשמה המשוחררת, נהמא דאסותא

  39 .)לו'  עמאורות הקדשאורות הקדשאורות הקדשאורות הקדש(  

, והיא ביטוי לחירות הלאומית שנטבעה בע� ישראל, היא פשוטה בתכונתההמצה 

בלילה זה אנו עוברי� ממצב של יחידי� להיות .  כ/ ג� באשר לאכילת צלי40.בגאולתו

  : ה קוק"כדברי הראי, קא באכילת צליוודבר זה מתבטא דו, אומה

מחוצה בלא התפזרות , זאת היא פעולת הצליה המכנסת את כל הכח שבבשר בתוכו

האצור , כינוס חילו המקודש, ובזה יואר כל יחיד בסגולתה של קדושת המצוה, לו

עד כדי ההכרה של , בצורה מכונסת כזאת, בנשמתה הגדולה של האומה בכללה

                                                 

   .37 % 35, 6 'עמ, ‡Ù˘ È¯Ó¯ הגדה של פסח ב·"	ˆÈראה בהרחבה בעני� זה מה שכתב ה   39

רעיו� המבהיר מדוע , והחמ- כביטוי למיצויו ותכליתו, תהלי/ על המצה כביטוי לתחילתו של   40

חמ- ", הרב יואל ב� נו�: ראה, ההודאה בפסח היא רק במצה ולא בחמ- כמו בקרב� תודה רגיל

   .45 % 25 'עמ, )א"תשנ ( יגÌÈ„‚Ó, "ח בשבועות ובקרבנות הלח� בפס% ומצה
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המכונס , בקדושת כל אחד ואחד מפרטיה, היחידיות הגמורה של כל האומה כולה

  41)קעט' א עמ"ח יהיהיהיהעולת ראעולת ראעולת ראעולת רא(  ואינו נאכל אלא צלי . בתוכו בכל הוויתו

בצרו� המרור המלמד , איחוד� של המצה והצלי כמרכיב ייחודי בהודאה שבלילה הזה

מובא בכל שנה מחדש ולא רב� הפסח המבטא את ייחודו של ק, על הקושי והשעבוד

ביצירתו , ההצלה מהשעבוד נועדה לחולל מהפכה בעול�. נס שקרהרק סמו/ לאחר ה

  .     יהל%של ע� בעל ייעוד א

Â .ÌÂÎÈÒ  

, שבהגדה של פסח" מה נשתנה"במסגרת קושיות " הלילה הזה כולו צלי: "את האמירה

, קרב� פסח וקרב� חגיגה, נית� לפרש כהתייחסות לכל הקרבנות הנאכלי� בלילה זה

שכולו "אפשרות אחרת היא . ד דינו כפסח"וכשיטת ב� תימא הסובר שקרב� חגיגת י

מה 'כמו קושיות , קושיה זו,  פירושי� אלול פיע. מתייחס רק לקרב� הפסח" צלי

סיו� להבי� מדוע יש לאכול בלילה זה מאכלי� ית בנמתמקד, האחרות' נשתנה

 אפשרות לאכולבה� הקיימת בניגוד לשאר לילות השנה ש, � בצורה מסוימתמסוימי

הקושיות . טעמי� שהאוכל בוחרב, )ירק ופת, בשר(מאכלי� אחרי� מאותו סוג 

  .  פסח מצה ומרור%שת המאכלי� המרכזי� מתעכבות על שלו

מה ' אי� ייחוד במאכלי שאר לילות השנה הנזכרי� בקושיות ,על פי פירושי� אלו

  . ותשומת הלב מופנית רק לחובות האכילה בלילה הסדר', נשתנה

" כולו מצה"קושית את כמו ג� " כולו צלי"ת הצעה נוספת היא לראות את קושי

על הנס ' שמטרתו להביע תודה לה,  קרב� תודה%מה אחר  לקרב� דויתניגודהשוואה כ

 % הוא נאכל על פי טעמו של הניצולו,  קרב� תודה מביאי� חמ- ומצהע�. וההצלה

 .מו אוכלי� מצה ולא חמ-וִע, פסח הוא צליהשקרב� זאת בשעה . שלוק ומבושל, צלי

                                                 

 מפרשנות  ג�ללמודנית� , הנאכלת בליל הסדר לבי� לחמי תודהבי� המצה שעל הזיקה    41

כ/ . כנהוג בשבת, י לחמי�א שנלפיו מניחי� שלוש מצות על השולח� ולשמאוחרת למנהג 

ונהגו בצרפת לעשות השלוש מצות מעשירית האיפה זכר : "סט'  סי‰Ó	È‰‚כתב בספר 

: חידד את הדברי� עוד )ה ,ח"תנ חיי� אורח ,‰¯· ÔÁÏÂ˘ ÍÂ¯Ú(ז "הרש". לחמי התודהלתרומת 

 חייב האסורי� מבית שהיוצא תודה ללחמי זכר לעשרו� מצות' ג כ� ג� עושי� אנו לפיכ/"

 ללחמי זכר עושי� אנו לפיכ/ מצרי� משעבוד האסורי� מבית יצאנו בפסח ואנו ,תודה להביא

� מנדל כשר הרב מנח: ראה עוד". תודה)‰ÓÏ˘ ‰„‚‰על השתלשלות הנוהג להניח ). 62'  עמ

      . 306 % 287' עמ, Â¯Â„ ÁÒÙ˙, "לח� משנה בליל הסדר", יוס� תבורי: ראה, שלוש מצות



  ז"תשס'  אדר ה- יג מעלין בקודש 

  





 

   

 Ï‡È¯‡ ‰È¯ÊÚ ·¯‰  

ÏÏÁÎ ‡Â‰ È¯‰ ·¯Á∗∗∗∗  

  

                                                 

∗ Í¯ÂÚ‰ ˙¯Ú‰ : בדר/ כלל במתייחדמאמר זה �, ÔÈÏÚÓ ·˜„˘ משאר המאמרי� המתפרסמי

העברנו אותו לעיונו של , כ/משו� . בגלל השאלות המורכבות והיסודיות שהוא מעורר

  :כתב לנווהוא , א"הרב אביגדור נבנצל שליט

, ג� כתבתי הערות אחדות, ונרתעתי ממנו, פחות או יותר, המאמר אכ� מנת- מוסכמות"

מאי , וראוי לעלות על שולח� מלכי�, ד המאמר בעל משקל רב"לענ, אבל ע� כל זאת

  ".שישקלו את הדברי� לגופ�, מלכי רבנ�

שיהיו , נתבקשתי לכתוב הערות מערכת בכמה מקומות, קנת המאמר לדפוסלאחר הת

שכתב , מפני שהמחבר מציי� במאמרו,  נעניתי.מחברלנגד עיני הקוראי� ביחד ע� דברי ה

ולעניות דעתי יש מקו� , עד שיסכימו עמו גדולי ישראל, את דבריו להלכה ולא למעשה

  . לעיי� בשאלות שהעליתי לפני הסקת מסקנות

שעבר על המאמר כולו והעיר הערות מחכימות , י"י חב תודה רבה לידידי יעקב וייס נאנ

  .הקורא רשאי לזקו� זאת לזכותו,  במקומות שבה� יש בשאלותיי ממש–רבות 

מאמר זה הוא החלק הראשו� ממאמר ארו/ יותר שכתב הרב עזריה אריאל בעניי� חרב 

  .באי�ליונות הי בג� את המשכוה נזכה לפרס"ואי, כחלל

 דוד פוקס
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1.  „Â·Ú· ‰È‚ÂÒ‰‰¯Ê ‰  

2.  ¯ÈÊ	· ‰È‚ÂÒ‰  

3.  ¯ÈÊ	· ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙ËÈ˘  

4.   ÔÈ¯Â·ÈÁ· Ì„‡· Ì„‡˘ ÍÎÏ ˙ÂÈ‡¯

‰Ú·˘ ‡ÓËÓ Â	È‡  

È.   ·¯Á ÔÈ„ „ÂÒÈ· ÌÈ	Â˘‡¯ ˙ÂËÈ˘ ¯Â¯È·

ÏÏÁÎ:  

1.  Ó·È¯"ı  

2.  ¯‰Â ˙ÂÙÒÂ˙‰"˘  

3.  ·‡¯‰"„  

‡È.  ÏÏÁÎ ·¯ÁÏ ‡ÓËÈ‰Ï ÌÈ	‰ÂÎ‰ ¯ÂÒÈ‡  

·È.  ˙Â	˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ  

‡Â·Ó  

או , כדוגמא לכלי� בכלל(שחרב ,  היא"חרב כחלל "הדעה המקובלת בתפיסת המושג

אלא , לא זו בלבד שנעשתה טמא מת וטעונה הזאה, שנגעה במת) לכלי מתכת בלבד

, כמו כ�. נעשה א� הוא טמא מת % הקוד� שנטהרוהנוגע בה , א� נעשתה כמת עצמו

  נעשה אותו% ואחר כ/ נגע בכלי מתכת, כ/ טמא מתעל ידי ונעשה , אד� שנגע במת

�דעה זו נסמכת על פשט כמה סוגיות . וטעו� הזאה כמותו, כלי טמא מת כמו האד

  .וכפי שיבואר, לפנינושעל פי נוסח� , בתלמוד הבבלי

ות מקורוב, שלדיני� אלו אי� מקור במשנה, 'רת הבעז, פרק זה נועד להוכיח

¯˜ ·‡Ú˘ ‰˙Â‰ : משמעו אחר" חרב כחלל"שהמושג , � יש ראיות רבות לכ/יהתנאי

˘·‰ ˙ÓÏ ¯·ÂÁÓ ÈÏÎ‰ -ÂÓˆÚ ˙ÓÎ ‡Â‰ È¯‰  ,ִי �עודו מחובר ע בו בKַורק א� האד

אינו נעשה טמא , טמא מתאד� גע בנכלי ש, כמו כ�. הרי הוא נעשה טמא מת % למת
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 �, על פי הבנה זו. או לכלי המחובר למת,  זה בשעת חיבורו למתאד�גע בנמת אלא א

ה בחיבורי� בכל הטומאות שנאמר מושג של טומאדומה מאד ל" חרב כחלל"המושג 

נוגע בה� בשעת חיבורו האד� שהכלי� ש, כגו� הנושא נבלה, "יכבס בגדיו "�בה

ששרשרת החיבורי� , אלא שבמת התחדש; לטומאה נטמאו כאילו נגעו בטומאה עצמה

  .ארוכה יותר

�ננסה ליישב בהתא� לכ/ ג� את סוגיות , לאחר ביסוס הדברי� מדברי התנאי

  .הגמרא

ומנוגדי� לדברי כל הראשוני� , כי דברי� אלו מחודשי� מאד, כחדלא א

� כדי לנעול את הדלת בפני העלאת הנושא Nיהא� עובדה זו כשלעצמה די. והפוסקי

  .לא זוהי דרכה של תורה: על כ/ יש להשיב בבירור? לבירור מחודש

 דברי על לחלוק עתה לנו שאי�: "„"¯‡·שכתב בש� ה, ˘"¯‡ידועי� ה� דברי ה

 לא א� ,הגאו� מדברי הדי� שישתנה כדי אחר בדר/ י�יהענ לפרש ,דעתנו מראיית גאו�

 וזהו ,]שברור לכל שהיא הוכחה נכונה, הוכחה מוחלטת, כלומר [מפורסמת בקושיא

  : ש"על כ/ השיב הרא". נמצא שאי� דבר

    לאנשילאנשילאנשילאנשי    בלי�בלי�בלי�בלי�ווווהמקהמקהמקהמק    ,,,,לדבריולדבריולדבריולדבריו    ראיותראיותראיותראיות    ומביאומביאומביאומביא ,דבריה� בעיניו ישרו לא א� ...אומר ואני

 ויכול ,הה� בימי� יהיה אשר שופט אלא ל? אי�, בדורו כשמואל בדורו יפתח � ורוורוורוורודדדד

 אד� ,ורבינא אשי רב דרישס ס"בש מבוארי� שאינ� הדברי� כל כי .דבריה� לסתור

  ).ו, ד"סנהדרי� פ(  " הגאוני� דברי על לחלוק אפילו ,ולבנות לסתור יכול

ÚÈ·È אשר כתב בהקדמתו ל, א"שליט יוס� רב עובדיהה, הארי/ בעניי� זה גדול בדורנו

¯ÓÂ‡ :  

 של מכרס� ראשוני� של רנ�ופיצ טובה" ):ב"יומא ט ע (ל"רזה שאמרו מ וידוע

 מה כי ,התלמוד מ� הכרעתנו על לסמו? ,כנגד� ראש להקל שאי� ברור ולכ� ".אחרוני�

 מאד קשה וזה ,הדורהדורהדורהדור    חכמיחכמיחכמיחכמי    ובהסכמתובהסכמתובהסכמתובהסכמת    ברורהברורהברורהברורה    בראיהבראיהבראיהבראיהלא א� כ� א, ה� ידעו ולא נדע

    מעול� אד� אמרה לא ,הראשוני�הראשוני�הראשוני�הראשוני�    נגדנגדנגדנגד    סברתנוסברתנוסברתנוסברתנו    עלעלעלעל    לסמו?לסמו?לסמו?לסמו?מה שאי� כ� מה שאי� כ� מה שאי� כ� מה שאי� כ� ... תבמציאו

  ).פתיחה אות ג, א"ח(  

א/ לעניות . ד במציאותוכנגד הראשוני� היא דבר הקשה מא" ראיה ברורה", אכ�

אשר אינ� נוהגי� הלכה למעשה מזה , דווקא בתחו� המיוחד של דיני טהרות, דעתי

ל "ולדלות ממקורות חז, נו מקו� להתגדר בו בדורנותר ללומדי התורה, ות רבי�דור

�  .ראיות בענייני� אשר התחבטו בה� ראשוני
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לא ניתנה הרשות לכל יחיד להסיק מכוח עיונו מסקנות הלכתיות , ע� זאת

אשר ישקלו את הדברי� , אלא נזקק הוא להסכמת אנשי דורו, הסותרות את המקובל

�, לאור האמור מוב� הדבר.  יש בה ממשוהא� הראיה, הא� סברה כא� או ראיה: לגופ

.  אינני רואה בה הלכה למעשה%שא� על פי שלעניות דעתי מסקנת דברי נכונה להלכה 

 %וא� אזכה שחכמי הדור יעיינו בדברי� , באתי להציע את הדברי� לפני לומדי התורה

  .ה� אשר נתונה לה� הרשות לשקול ולהכריע

ויחזיר עטרת , שיאיר עינינו בתורתו, המטהר את ישראל, ותפילתי לנות� התורה

�  .הטהרה למקומה ולקיומה השל

‡ .˙ÂÏ‰‡ ˙ÏÈÁ˙· ˙ÂÈ	˘Ó‰  

   :ג%אמשניות  ,א"שנינו באהלות פ

שלשה טמאי� .  ואחד טמא טומאת ערב, אחד טמא טומאת שבעה:שני� טמאי� במת

 :ארבעה טמאי� במת.  ואחד טמא טומאת ערב, שני� טמאי� טומאת שבעה:במת

  .  ואחד טמא טומאת ערב,אי� טומאת שבעהשלשה טמ

  . טמא טומאת ערב � ואד� הנוגע בו ,אד� הנוגע במת טמא טומאת שבעה? כיצד שני�

 , השלישי; טמאי� טומאת שבעה�  וכלי� בכלי�,כלי� הנוגעי� במת? כיצד שלשה

  . טמא טומאת ערב �בי� אד� ובי� כלי� 

 ; טמאי� טומאת שבעה�  וכלי� באד�, ואד� בכלי�,נוגעי� במתהכלי� ? כיצד ארבעה

  .טמא טומאת ערב � בי� אד� בי� כלי� ,הרביעי

וכוונת� שכלי� , "חרב כחלל"שמשניות אלה עוסקות בדי� , הפירוש המקובל הוא

וכלי� שנגעו בו , אד� שנגע בה� לאחר מכ� נעשה טמא מת, שנגעו במת נעשו כמותו

לשו� ות הפשוטה של הניסוח בהמשמע,  אול�1.לאחר מכא� נעשו א� ה� טמא מת

אד� "או , "אד� שנגע במת"ולא ( "במת‰	ÌÈÚ‚Â כלי� "ו" במת‰	Ú‚Â אד� ": הווה

שעה אותה ב,  כלומר2.שמדובר בטומאה בחיבורי�, )"טמא מת"או , "שנטמא במת

                                                 

 .Ù˙"È‡ ו˘"¯, Ó¯"Ì·עיי�    1

לגבי . היינו בחיבורי� דווקא, "חרב כחלל"בה� מתקיי� די� , לגבי שלושה וארבעה הנוגעי� במת   2

הרי זה ג� , "חרב כחלל"שהשני טמא טומאת ערב בלבד ואי� כא� די� , שניי� הנוגעי� במת

 %ילו בשעה שהראשו� מחובר למת שאפ, א/ המשנה משמיעה רבותא; כשהראשו� פרש מ� המת

  .כפי שיבואר, השני טמא טומאת ערב בלבד

העלה את האפשרות , „"¯‡· וה)יט, א"במדבר ל לעבפירושו  (È"¯˘הביא את שיטת  Ó¯"Ô·ה     

ה " ד,ב"לז ע עבודה זרה" (ואי� משמעותה כ� ":א/ כתב, לפרש את המשניות הללו בחיבורי�
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והכלי� הנוגעי� בו טמאי� , האד� הנוגע בו נטמא טומאת ערב %גע במת ושהאד� נ

כלי�  %במת ‰	ÌÈÚ‚Â  ...הגוי והבהמה": ˙ÙÒÂ˙‡וכ� לשו� ה. וכ� הלאה, טומאת שבעה

�  .)ב"א ה"אהלות פ ("הנוגעי� בה� טהורי

   :בהמש/משנה ג� מ� ההשוואה ללשו� הכ/ נראה 

חומר בכלי� : [ וכלי� מבאד�,חומר באד� מבכלי�. אד� וכלי� מיטמאי� במת

ה�  �באמצע שכל זמ� שהוא , חומר באד�. שהכלי� שלשה והאד� שני�, ]מבאד�

  . ]בניסוח אחר, זהו למעשה די� המשנה הקודמת [ה� שלשה � ושאינ� באמצע ,ארבעה

בזב הנוגע הנוגע הנוגע הנוגע שהאד� ,  ובבגדי� מבאד�,חומר באד� מבבגדי�. אד� ובגדי� טמאי� בזב

  . )ה"מ�ד"מ, ש�(   מטמא בגדי�

 3,שעת חיבורו לזב מטמא בגדי� דווקא באי� ספק שהוא, אד� הנוגע בזבבאשר ל

  4.על שעת חיבורי� שג� במת מדובר ,מעתשוואת המשנה בי� דיני זב ומת משומה

  : במשנה ג נאמר

האהל והשפוד ואד� הנוגע , השפוד התחוב באהל: יש לי חמישי: בי עקיבאאמר ר

טמא טומאת , בי� אד� בי� כלי�, החמישי. בשפוד וכלי� באד� טמאי� טומאת שבעה

  .  אי� האהל מתחשב: אמרו לו!ערב

 ונטמא ,הל ע� המתואאמצע הבשהיה שפוד מדובר ב, ·"¯Ú והÓ¯"Ì·י פירוש העל פ

אז  ו5,הלוא מ� האָצ המת הC/כר אחש, צרי/ לומר לדבריה� ו.הל ונעשה כחללובא

עצמו הל ו והא,הלוי האל ידומכיוו� שטומאת השפוד נגרמה ע. נכנס אד� ונגע בשפוד

�, חשבנהל ושאי� הא, חכמי�ת דע ו.ע מחשיב זאת כחמישי" ר,נטמא בטומאת אהלי

מחמת באוהל  אלא השפוד נטמא ,הל גרמה לטומאת השפודוהאגו� כי לא טומאת 

מוכח מכא� שהשפוד מטמא כמת א� על פי שכבר אינו ע� , על פי דר/ זו. המת עצמו

  .ולא כדברינו, המת

                                                                                                                      

שמדובר  י פירוש זה הייתה המשנה צריכה לומר בפירושכוונתו כנראה שעל פ. )י"אבל רש

א/ מצאנו לשו� כזו ג� במשניות שללא ספק עוסקות בטומאה . בנגיעה בשעת חיבורי�

  .2, דוראה להל� סעי� . י"ו מ"וכ� בפט, כגו� במשניות הבאות באהלות, בחיבורי�

 .א"ה מ"זבי� פ   3

 .י יוסיבדברי רב, א"א ה" ש� פ˙ÙÒÂ˙‡ראה כיוצא בזה ב   4

5   Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙ .לא כ� � .טומאת האד� אינה מ� השפוד אלא ישירות מ� המת, וא
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ג� הלשו�  ?נקטה דווקא שפודמכל הכלי� מדוע , אבל יש לדקדק בלשו� המשנה

"! כלי שהיה באהל"או , "כלי באהל"משנה לומר בפשטות לוהיה , ריכה ביאור צ"תחוב"

ולכ� נצרכה לדבר על כלי , הלובאעדיי� שכוונת המשנה שהמת נמצא , לפיכ/ נראה

א "פ( ÙÒÂ˙‡˙לשו� ה ו6.הלומחו- לאיוצא אל הל וראשו השני ו שראשו אחד בא,ארו/

� אי" הכנוס בו" ."‰Î	Â· ÒÂל הוהשפוד התחוב בא: ע יש לי חמשה"אמר ר"): א"ה

נכנס פנימה כזה שחלק ממנו אלא שהשפוד תחוב באופ� , שהשפוד כולו בפני�פירושו 

דוגמא של ולא נקטה בפשטות ,  ומכ/ שהמשנה נזקקה לדוגמא זו7.ונטמא מהמת עצמו

  .שדי� זה אינו אלא בחיבורי�, כאמור משמע % כלי באהל שהמת הוצא ממנו

 שא� 9,לפרש את כל המשניות הללו בחיבורי� אבל דחאה העלה אפשרות 8˘"¯ה

, כ� יוצא שאד� הנוגע באד� הנוגע במת אפילו בחיבורי� טמא טומאת ערב בלבד

י� יבענ. השני טמא טומאת שבעה % שאד� באד� בחיבורי� , מבואר10ראואילו בגמ

  ). טסעי�(קושיה זו ראה להל� 

· .‰ÎÏ‰‰ È˘¯„Ó  

  : אמרנ) סקה קלפ (חקתלפרשת  È¯ÙÒב

במדבר  ("בחלל חרב "לפי שהוא אומר?  למה נאמר� וכל אשר יגע בו הטמא יטמאוכל אשר יגע בו הטמא יטמאוכל אשר יגע בו הטמא יטמאוכל אשר יגע בו הטמא יטמא

 הנוגע בה טמא , שהיא טמאה טומאת שבעה,מד על החרבי בא הכתוב ול� )טז, ט"י

  . הא למדנו לכלי� ואד�, טומאת שבעה

� הא למדנו 11,)כד, א"במדבר ל" (וכבסת� בגדיכ�" :ל"ת? כלי� ואד� וכלי� מני

  . אד� וכלי�לכלי� ו

                                                 

ח "א מ"בסוכה פ כמו שמצינו, שפוד הוא הדוגמא השגורה למוט ארו/ ומחודד המקבל טומאה   6

אהל שהיה "ב "ח ה"באהלות פ ˙ÙÒÂ˙‡וכ� ב, "המקרה סוכתו בשפודי� או בארוכות המטה"

  ".� של מתכתג ארבעה שפודי"נטוי ע

 :לה� אמר, מרתתי� האילנות התחילו הברזל שנברא כיוו�): "פרשה ה י (·¯‡˘È˙ ¯·‰כעי� זה ב    7

 והרי קת הע- אינה כולה בתו/ %" ניזוק מכ� אחד ואי�, בי יכנס אל מכ� ע-, מרתתי� לכ� מה

  !הברזל

  .בפירושו למשנה ד   8

  .È"¯ רבו הב כתב הוכחה זו בש�"לפסחי� יד ע ˘"‰¯ ˙ÂÙÒÂ˙ב   9

  .ב"ב ונזיר מב ע"לז ע עבודה זרה   10

הרי לא נאמר בה� אלא  ?מניי� שבגדי� אלו ה� אב הטומאה, ראיית המדרש צריכה ביאור   11

ומשמע , )כד, א"במדבר ל" (וכבסת� בגדיכ� ביו� השביעי" ואמנ� נאמר !ולא הזאה, כיבוס

 וטבילתו בשביעי אינה ,אפשר שהבגד עצמו טמא טומאת ערב אבל, שטמאי� טומאת שבעה
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� ומה כלי� הנוגעי� באד� הנוגע בכלי� : הואל וחומראמרת ק? כלי� וכלי� מני

די� שיהו  �כלי� הנוגעי� בכלי� הנוגעי� במת , הרי ה� טמאי� �הנוגעי� במת 

   .טמאי�

� ומה א� כלי� הנוגעי� באד� הנוגע בכלי� הנוגעי� :ו"אמרת ק? כלי� באד� מני

   .די� הוא שיהו טמאי� � באד� הנוגע במת כלי� הנוגעי�, טמאי� �במת 

רור יבבמשמע , "במת‰	ÌÈÚ‚Â בכלי� ‰	Ú‚Â באד� ‰	ÌÈÚ‚Â כלי� "לשונות הספרי מ

שהרי , "וכבסת� בגדיכ� " וכ/ ג� משמעות הפסוק12.שמדובר בטומאה בחיבורי�

והבגדי� ה� דוגמא לחיבורי� , היו על האד� בשעת חיבורו לטומאהבגדי� מ� הסת� ה

   13.ו� בתורהבכל מק

 �  : ËÂÊ È¯ÙÒ‡בכ/ נאמר ג

] ל שיגע"נראה שצ[שיגעו , נוגע בכלי� נוגעי� במתנוגע בכלי� נוגעי� במתנוגע בכלי� נוגעי� במתנוגע בכלי� נוגעי� במת ריבה אד� � ועל כל הכלי�ועל כל הכלי�ועל כל הכלי�ועל כל הכלי�

 ארבעה טמאי� טומאת שבעה , חמשה מטמאי� במת: אומרע"היה ר. בכלי� אחרי�

אד� , טמא טומאת שבעה �אד� הנוגע במת ? כיצד שני�. ואחד טמא טומאת ערב

 �וכלי� באד� , גוררי� ארבעה לטומאה �אד� בי� הכלי� . מאת ערבטמא טו �נוגע בו 

  ). יח פיסקא יט(  גוררי� שני� לטומאה  �ואד� באד� , גוררי� שלשה לטומאה

                                                                                                                      

שעניי� זה , נראה לבאר.  יחזור הבגד ויטמא בלבישת הטמא%שי יבש אלא משו� שא� יכבסוהו

והחידוש , )יט, ט"� יש" (השביעי וכבס בגדיו וחטאו ביו�": שטמא מת מטמא בגדיו נאמר כבר

 האנשי� שטהרת ,משתמע" וטהרת�"שמ, ועוד. תי� הבגד טמא טומאת שבעהכא� הוא שלע

�. ערב שהבגדי� אב הטומאה ומטמאי� אד� טומאת, וא� כ� מוכח, תלויה בטהרת הבגדי

שטמא , דברינו ועל פי. והערתי על דבריו להל� סעי� ח, על שני הפסוקי� ‰ÓÚ˜ „·¯וראה ב

מדוע בפרשת חוקת לא נאמר  מוב� היטב, מת אינו מטמא כלי� טומאת שבעה בלא חיבורי�

, בגדי� שנטמאו עמו במת כי לא מדובר על, יו� השביעי דווקאב שכיבוס הבגדי� צרי/ להיות

  .מה שאי� כ� בפרשת מטות

 דכל אב הטומאה ":ה אד� וכלי� נמי ליטמא"ב ד" בפסחי� יט עÈ"¯˘יש להעיר על דברי   12 

�Ù·  ˙‡Ê¯˘˙ ,בי� אד� כלי וכלי אד� ,בי� אד� את אד� ,בי� כלי את כלי, מטמא אד� וכלי

È¯ÙÒ· ‰¯Â˙‰ ˙˜Á ."מיוחד  שהספרי אינו מדבר על די� ,ופירש, ראה שכוונתו לספרי כא�נ

החידוש  אלא, שהאד� מטמא כלי� טומאת שבעה והכלי� מטמאי� אד� טומאת שבעה ,במת

טמא טומאת  ואילו הנוגע השני, שהאד� והכלי� שנגעו במת נעשי� אב הטומאה ,הוא רק בכ/

שהרי מפורש  ,הדבר תמוה.  אד� וכלי�כדי� הכללי של אבות הטומאות המטמאי�, ערב בלבד

  .ואד� וכלי� וג� לא מוב� כיצד יסביר את כלי�, "Ú·˘ ˙‡ÓÂË‰הנוגע בה טמא "בספרי 

וכל ימי הייתי ): "ד"ה וראיתי להראב"ד, ג"ה ה"הלכות טומאת מת פ (˘Ó	ÍÏÓÏ ‰לשו� ה  13 

בתורה  קו� שנאמרדכל מ ,דהא כלל גדול הוא בידינו, "]וכבסת� בגדיכ�["מצטער על פסוק זה 

  ".הוא להורות דיש הפרש בי� קוד� שפירש לאחר שפירש' יכבס בגדיו'
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שהספרי , ועוד. בורי�ימשמעו שמדובר בח" אד� נוגע בכלי� נוגעי� במת"הלשו� 

, על פי פשטו, עוסקופסוק זה , "והזה על האהל ועל כל הכלי�"זוטא לומד זאת מריבוי 

אד� כי ימות באהל כל הבא אל : "כפסוק הסמו/(בכלי� שנטמאו ישירות מ� המת 

ג� על כלי� " כל הכלי�"ומניי� לנו ללמוד מ� הריבוי , ")האהל וכל אשר באהל יטמא

המשנה שג� הרי מוכח מכא� , וא� כני� הדברי�? שנגעו בכלי� שפרשו מ� המת

     .עוסקת בחיבורי�, המובאת בספרי זוטא, באהלות

" חרב כחלל"אלא ג� הלימודי� מ, לא רק פשט המשנהשמתברר ממדרשי� אלו 

בתורה אי� מקור , א� כ�. אינ� עוסקי� אלא בטומאה בחיבורי�" בגדיכ� וכבסת�"ו

אפשרות את השולל והדבר ! לכ/ שחרב נעשית כחלל ג� לאחר פרישתה מ� המת

)�, הלכה אחת של חיבורי�: יי� זה שתי הלכותיש בענ ש,)כדלהל�, שכתבו כמה ראשוני

   .בלא חיבורי�" חרב כחלל"והלכה נוספת של 

 מטמאי� במגע ואינ� ,‰·‚„ ˘Ó Ï˙ ,הגולל והדופק ":נאמר בספרי זוטא ש�עוד 

  .שמדובר בחיבורי�, א� היאמורה " בגד של מת"הדוגמא ).  טזהפסק( "מטמאי� במשא

   :ל נאמר"הנÈ¯ÙÒ בהמש/ ה

והנפש "ל " ת...? מקבל טומאה מ� המת לטמא את חברו טומאת שבעהאו יהיה אד�

ואי� מקבל טומאה מ� המת לטמא את ,  טומאת ערב מטמא�" הנוגעת תטמא עד הערב

   .חברו טומאת שבעה

שאד� באד� בא ללמד והפסוק , בטומאה בחיבורי�כא� מדובר ג�  ,לפי דברינו

 שנזכרה ˘"¯דת לנגדינו קושיית ה א� כא� עומ.בחיבורי� אינו טמא אלא טומאת ערב

האומרות שאד� באד� בחיבורי� טמא טומאת , מהגמרות בעבודה זרה ובנזיר, לעיל

  14.וראה על כ/ להל�; שבעה

                                                 

א/ דחה , מורה שמדובר בחיבורי�" וכבסת� בגדיכ�"ב עמד על כ/ ש"לז ע בעבודה זרה Ó¯"Ô·ה   14

 על %אד� ) בספרי(כיו� דממעטינ� הת� , ג דבגדי� בחיבורי� הוא"ואע": זאת מכח קושייה זו

�בנזיר מב  שבגמרא, וכוונתו כאמור, "נצרכה) אחר פרישתו מהמת(כ "לבש אחש כרח/ לבגדי

  . הספרי מדבר בלא חיבורי�נווא� כ� על כרח, שבעה ב מבואר שאד� באד� בחיבורי� טמא"ע
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‚ . ˙ËÈ˘ÈÓÏ˘Â¯È‰  

‰	ÌÈÏÎ· Ú‚Â אד� "ש, הירושלמי מסיק ממנהו, באהלותמשנה מובאת הבירושלמי 

˙Ó· ÔÈÚ‚Â	Â "במתשנוגע בכ ,משמעות הלשו� 15.טעו� הזאה �, לי� בשעה שה� נוגעי

  .ונראה בבירור שכ/ הבי� הירושלמי את משנתנו

המסביר את טע� הדי� שאחר הרגל מטבילי� את כל  ,ÈÓÏ˘Â¯Èכ/ נראה ג� מה

 שלא 16 שמא היה ש� אחד מ� הכלי�, אני אומר: באמר רביא: "הכלי� שבמקדש

וא� אחד , דשכ� במשנה ש� מוזכרת טבילה בלב,  הדברי� צריכי� ביאור17".הוזה

, שאחד הכלי� שהוכנסו למקדש, אול� כוונתו!  יש להזות עליה�%הכלי� לא הוזה 

שכלי טמא , ומכא�. ונגע בכלי המקדש וטימא�, היה טמא מת, כגו� סכי� שחיטה פרטי

  .מת הנוגע בכלי מטמאו טומאת ערב בלבד

אלא שמא נטמא , שלא חששו שמא הכלי נטמא מהמת עצמו, ובדוחק יש לדחות

 מטמא את הכלי� רק ובכל זאת,  עצמו טעו� הזאהולכ� הוא, טמא מתאו אד� מכלי 

  18.טומאת ערב

˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯Ú‰ :כל הראיות שהביא המחבר מתבססות על כ/ שפירש את , פרט לאחרונה

ויש לתת את הדעת . ולא למגע שהתרחש בעבר, כמתייחסת למגע עכשווי" הנוגעי�"המילה 

  .כפי שהוא נכו� בעברית בת זמננו, א� דבר זה מוכח בלשו� המשנה

כפי , שמזכירי� פעולה שנעשתה בעבר בלשו� בינוני, מצינו בלשו� המשנה בכמה מקומות

מי ': ולא, )א"ח מ"בבא קמא פ" (החובל בחבירו חייב עליו משו� חמישה דברי�: "ששנינו

, דוקטורעבודת , ÓÊ‰ ˙Î¯ÚÓ	˙‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈ	ÌÈ‡, מישור' וראה מה שכתב מ. 'שחבל בחברו

כמו (וא� כי נית� למצוא ג� דוגמאות נגדיות . 169 % 164' עמ, ג"האוניברסיטה העברית תשמ

 קשה לבסס על כ/ בלבד % )  הביא במאמרומחברשה, במשנה העוסקת באד� הנוגע בזב

�ללא בירור יסודי של , ובניגוד לפשט סוגיות הבבלי, מחלוקת חזיתית ע� רוב ככל הראשוני

  . השאלה הלשונית

ט "וכי בבמדבר י. ד אינו ברור"לענ: "וכתב, א"הערה זו כבר העיר הרב אביגדור נבנצל שליט

  ". ?ח מיירי בשעת מגעו"א וי"י

                                                 

  .ל" בביאור בסוגיה הנ3,טוראה להל� סעי� .;ד"ז ה"נזיר פ   15

16   ‰„Ú‰ Ô·¯˜ מגיה:" �מוכח שאד� , על פי גירסתו. הל בבירור הגירס"ואכמ, "אחד מ� הכהני

  .טמא מת שנגע בכלי� מצרי/ אות� טבילה בלבד

 .ח"ג ה"חגיגה פ   17

18    �שטמא מת הנוגע בכלי עושה אותו אב ,  שלא כדברינונית� להבי�) ז"א ה"פ(בירושלמי בפסחי

  .ה בגליו� הבא"שיתפרס� אי, סוגיה זו תידו� בפרק השני של מאמר זה .הטומאה
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נקטתי ', כלי� הנוגעי� במת, 'בעניי� לשו� המשנה באהלות לעיל מיניה: "על כ/ ענה המחבר

י בניסוח החלטי ואילו כא� נקטת', וכו' המשמעות הפשוטה של הניסוח': ניסוח מתו� יותר

, שאכ� הסגנו� המקובל לתאר בלשו� הווה התרחשות המולידה את הדי�, הטע� לכ/. 'ברור'

הנוגע במת 'כמו בפסוק , אפילו כאשר די� זה ימש/ ג� כשיתבטל המצב ההווה ויהפו/ לעבר

�. שהחל משעה שנוגע הרי הוא טמא ג� כשתיפסק נגיעתו', לכל נפש אד� וטמא שבעת ימי

 בה� הנוגע שנקרעו והתפילי� והקמיע והאמו� הכדור': א"ג מ"כגו� בכלי� פכ, ל"� חזוכ� בלשו

משו� , ואי� בכ/ חוסר דיוק בלשו�. ב רבי� מאד"וכיו, פ שטמא ג� לאחר נגיעתו"אע', אטמ

אבל בתיאור המציאות . אלא שהוא נמש/ ג� אחריה, שהדי� באמת מתחיל בהווה של הנגיעה

על ) ל"פ בלשו� חז"עכ(ד שיש הקפדה "נראה לענ,  הנוכחית‰¯˜Â˘Á¯˙‰Ï Ú˙שמהווה את 

ד בי� אד� וכלי� שפרשו מ� המת לבי� אד� "מ בנדו"א� אי� נפק, לכ�. ההבחנה בי� עבר להווה

, " במת˘	‚ÂÚ בכלי� ˘	‚Ú באד� ‰	ÌÈÚ‚Âכלי� : "וכלי� שלא פרשו היה מקו� שהספרי ינסח

  ".'הנוגעי�'פ "אבל לא לכתוב ג

, "ד שיש הקפדה"נראה לענ: " הוא כללי מאודתו של המחבר הניסוח בתשובכי, ויש להעיר

  . את קביעתואינו מבססוהמחבר 

שהמחבר , הרי שנשארנו רק ע� הראיה מהירושלמי, הוכחה' הנוגעי�'א� אמנ� אי� במילה 

  .שבמקו� אחר משמע ממנו כשיטת הראשוני�) 18בהערה (עצמו הודה 

„ .¯Â·ÈÁ· ˜¯ ÏÏÁÎ ·¯Á˘ ˙ÂÈ‡¯ÔÈ  

עוסקות בטומאה " חרב כחלל"שהמשניות והברייתות העוסקות בדי� , עד כא� הראינו

שישנה הלכה נוספת של טומאה בלא , והדבר אינו שולל את האפשרות, בחיבורי�

וכשהאד� , שדי� חרב כחלל לא נאמר אלא בחיבורי�, כעת נביא כמה ראיות. חיבורי�

  : הנוגע בה� טומאת שבעה שוב אינ� מטמאי� את%או הכלי פרשו מ� המת 

הרי אלו ... Ó ‡ÓËÂ˙ כבת זרעהשר- וש: אבות הטומאות ":א"א מ"בכלי� פ .1

 Ú‚Ó· ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡ÓËÓבמשא �משמעות ". וכלי חרש באויר ואינ� מטמאי

, ‡È	 Ì	ÓÂË‰ ·‡ ÌÈ˘Ú‡‰ שאות� אד� וכלי� , היא"מטמאי� אד� וכלי� במגע"

 שה� מטמאי� את ...להינב: למעלה מה� ":משנה בההשוואה ל ממוכחכפי ש

המשנה מציינת , כלומר". וחשוכי בגדי� במגע, במגעÌÈ„‚· ‡ÓËÏ האד� במשא 

אבל במגע , לה למעלה משר- בכ/ שמטמאת במשא אפילו לטמא בגדי�ישהנב

 אלא האד� נעשה ראשו� ,שאינו מטמא אד� לטמא בגדי�, וה לשר-ודינה ש

  19! הטומאהשטמא מת אינו עושה אבות,  מכא�משמע. בלבד

                                                 

 במה הנבילה %מכיוו� שטמא מת מטמא טומאת שבעה , התקשה בכ/ )א"ב ע מאבבא ק( „"¯Èה  19 

שטמא מת כשר- לעניי� זה שאינו מטמא אד� לטמא בגדי� במשא , ותיר- ?למעלה מטמא מת

כיוו� שלמרות , ד"א/ תירוצו אינו מספיק לענ). ודעתו שחרב איננה מטמאת במשא ובאהל(
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ולפי שיטת� נית� , יש מהראשוני� שסברו שדי� חרב כחלל נאמר רק בכלי מתכת

נית� להעמיד באד� , כמו כ�. להעמיד את המשנה בשאר כלי� פרט לכלי מתכת

אלא רק מכלי שנגע בכלי שנגע , שלא נטמא מהמת עצמו או מכלי שנגע במת

  .א/ כל זה דוחק. במת

המאהיל על המת והנוגע , ‰Â ˙Ó· Ú	‰ÌÈÏÎ· Ú‚Â	Â‚": שנינוי "ו מ"באהלות פט .2

�הנוגע במת ומאהיל על , מאהיל על המת ומאהיל על הכלי�.  טמאי�% בכלי

�א� יש בידו פותח "הסיפא ". טמאי� %א� יש בידו פותח טפח .  טהורי�% הכלי

�˘Â‡ ‰Ú˙‰ ˘·ו עניינ" הנוגע במת ומאהיל על הכלי�"ש, החימוכ" טפח טמאי

 ˙Ó· Ú‚Â	˘ ‡Â‰ÓÌÈÏÎ‰ ÏÚ ÏÈ‰‡.משנהיש לפרש את כל ה שכ/  ממילא נראה 

שהנוגע במת והנוגע בכלי� מטמא את הכלי� רק , וא� כ� משמע מהרישא, הזו

�  !א� היה מחובר למת בשעת נגיעתו בה

  :  שיש בה� מ� הדוחק, וכתבו כמה פירושי�, המפרשי� עמדו על קושי זה

, )ב"א מ"שו לאהלות פבפירו (שרק כלי מתכת נעשי� כחללהסובר , ˘"¯ה .1

 20.א/ העמידה בשאר כלי שט� חו- ממתכת, רש את הרישא משו� חיבורי�יפ

 ,"כלי�"שלדבריו המשנה בתחילת אהלות נוקטת סת� ,  הוארושויהקושי בפ

" כלי�" ואילו המשנה בסו� אהלות נוקטת סת� ;וכוונתה דווקא לכלי מתכת

 ! חו- ממתכתוכוונתה דווקא לשאר כלי שט�

, ש"לא יכול היה לתר- כר 21,סובר שכל כלי שט� נעשי� כחללה, Ó¯"Ì·ה .2

 ¯ Á‡ÂÍÎבמת עוסקת בנוגע " הנוגע במת ונוגע בכלי�"הרישא : אחרתרש יפו

�עוסקת בנוגע במת " א� יש בידו פותח טפח"ואילו הסיפא , נוגע בכלי

 .זה דחוקא/ ; ומאהיל על הכלי� בו זמנית

ה  ונקט;דווקאא/ אינה ב, ורי�שאמנ� הרישא בחיב,  כתב˘Ó	Â¯Á‡ ‰	‰ב .3

אי� טמא מת מטמא למת חיבור ה שאפילו בשעת %  רישא משו� סיפאהמשנה

  .הלובא

 . המשנה מתיישבת יפה, שחרב כחלל אינו אלא בחיבורי�,דברינועל פי 

                                                                                                                      

 ש� ˘"¯וראה ב( חומרות בטמא מת שאינ� בנבילה שיש וא� על פי ,"למעלה מה�"לומר  שנית�

  .ממשנה ב משמע שדי� המגע בטמא מת שווה למגע שר- ונבילה %) במשנה ג

  .ש בעניי� חיבורי� בשאר כלי שט�"וראה להל� בסו� הפרק על שיטת הר  20 

 .ג"ה ה"פ טומאת מת הלכות   21
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� א, אוחז הוא הטהור בקרדו� הטמא בכנפו ומזה עליו ":ה"ב מ"שנינו בפרה פי .3

הטמא טומאת מת הקרדו� : פירוש". טהור %  שיש עליו מי� כדי הזיהיפל ע

� שיש על הקרדו� מי� כדי יפל ע� וא. אחזו בבגדלא א� כ�  א,מטמא את האד

ות� אינ� והמי� שעשו מצכי  % 22אי� האד� נטמא משו� נושא מי חטאת, יהיהז

�, הרי הקרדו� הוא של מתכת: ויש לשאול. כמו שכתוב במשנה הקודמת, מטמאי

הבגד נעשה אב , ג� כשיאחז את הקרדו� על ידי בגד ו;חלל נעשה כהדעות ולכל

   23!אד�את המטמא הטומאה ו

ופשוט הוא שצרי/ שיהא קרדו�  ":ולכ� כתב, זהעל קושי מ עמד " בפיהÓ¯"Ì·ה

יש להעמיד  ש,כלומר, "זה שנטמא מ� המת טומאה שאינו עושה בה את הכנ� אב

או כלי� שנטמאו אלא מאד� , הקרדו� לא נטמא מהמת עצמוש, את המשנה

רש שהקרדו� נטמא יופ, "בכנפיו"במשנה הגיה  ‡"‰‚¯ ,מחמת קושי זה 24.במת

וכ/ הבגד הסמו/ לקרדו� נעשה אב , אוחזו בשני בגדי�האד�  אבל ,במת עצמו

הדברי�  ,נורכלפי דא/  25.והאד� טהור, והבגד השני ראשו� לטומאה, הטומאה

�  .פשוטי

הזה ושנה וטבל , נכנס לאהל המת, ת טהורהבלע טבע: "ח" מי"פשנינו במקוואות  .4

ולא נכנס לאהל [בלע טבעת טמאה . כמות שהיתה] טהורה[ הרי היא %והקיאה 

היא טמא " טבעת טמאה"".  טמאה וטמאתו%הקיאה .  טובל ואוכל בתרומה% ]המת

,  היאפשטות המשנהו?  מדוע עליו לטבול%שהרי א� אינה אב הטומאה , מת

ולא שנטמאה , "נכנס לאהל המת "כמו ברישא, ממשהטבעת נטמאה ממת ש

שאינו טמא שבעה , משמעה" טובל ואוכל בתרומה"והלשו� . טמא מתחמת מ

אינו  %שהנוגע בכלי שנטמא במת אחר פרישתו מהמת , מכא� 26;ואינו צרי/ הזאה

  27!טמא טומאת שבעה

                                                 

 .ב"א מ"ראה כלי� פ   22

23    � ,ולשיטת המטמאי� קשה א� יותר,  במשאחרב כחלל מטמאתנחלקו הראשוני� הא

  .שלשיטת� האד� טמא טומאת שבעה

24   � .˘"¯‡וכ� נראה ג� ב, בפירוש המשניות ש

שחרב כחלל אינה מטמאת  ,א"א מ"בכלי� פ ‡Â‰ÈÏ ¯·‰א מתאימי� לשיטתו ב"דברי הגר   25

  .במשא

 ".הזאת שלישי ושביעי לא, טבילה אי�: "ב"ראה דיוק דומה בחגיגה כג ע   26

ורק משו� כ/ , מוכיח שהאד� אינו טעו� הזאה"  טמאה%הקיאה "שג� הדי� , נראה היה לומר   27

; ולא די לה בטבילה, משו� שהיא טעונה הזאה, טבילתו לא הועילה לטהר את הטבעת שבגופו
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 במשנה ש� פירש שאמנ� יש ‰"¯Êוה, )ב" עעא( בחולי� ראמשנה זו הובאה בגמ

,  שלישי ושביעיתאבל בחרב כחלל יש טומאת שבעה בלא הזא, י� חרב כחללד

משו� , תירוצו אינו מספיק נולעניי� משנתא/  28".טובל"ולכ� נאמר במשנה רק 

א� הגמרא   ונחלקו ראשוני�.ללא טומאת שבעה, מידמשמעו " טובל ואוכל"ש

  .בחולי� מבינה שהטבעת ראויה לטמא את האד� טומאת שבעה

מטמא אחד ופוסל  ...הנוגע בשר- ובשכבת זרע ובטמא מת": י"ה מ" בזבי� פושנינ .5

מטמא אחד  %כל הנוגע באחד מכל אבות הטומאות שבתורה : זה הכלל. אחד

הנוגע בשר- : פירוש". מטמא אחד ופוסל אחד %פרש . חו- מ� האד�, ופוסל אחד

הנוגע , ו אוכלכלי אכל :  וכלל יש בדבר29.נעשה ראשו� לטומאה, ובטמא מת' וכו

שיש טומאות , חו- מ� האד�. נעשה ראשו� לטומאה % באחד מאבות הטומאות

דהיינו אות� הטומאות שנאמר בה� ,  הטומאהאבשכאשר הוא נוגע בה� דינו כ

על . מטמא אחד ופוסל אחדה,  ג� הוא אינו אלא ראשו�%וכשפירש ; "יכבס בגדיו"

ואינ� , ת נעשי� ראשו� לטומאהשכלי� הנוגעי� בטמא מ, פי דר/ זו מפורש כא�

" כל הנוגע"הלשו� , ג� לשיטה המחלקת בי� כלי מתכת לשאר כלי שט�ו; אב

  30.מוכיחה שאי� כא� חילוק בדבר

 אלא שחמור .כטמא מת % ובועל נדה ,כמגע שר- %בעל קרי  ": במשנה יא,ש�ו .6

 ". לטמא אוכלי� ומשקי�, שהוא מטמא משכב ומושב טומאה קלה,דהממנו בועל נ

                                                                                                                      

משמע שג� , )ה בלע"ש� ד (˙ÂÙÒÂ˙ומה, )ה הקיאה טמאה"ב ד"עא ע( בחולי� È"¯˘אול� מ

 È¯È‡Óוכ� נראה ב.  טבילת האד� אינה מועילה לה% טבילה בלבד אילו הטבעת היתה טעונה

שטבילת הא� מועילה , א"וכ/ מוכח מיבמות עח ע). ח"ב ה"הלכות מקוות פ (Ó¯"Ì·ש� וב

טבל , שתה מי� טמאי�: "ועיי� בבבא הקודמת במשנה ש�". היינו רביתיה"לעובר רק משו� ש

 �  .˘Ó	Â¯Á‡ ‰	‰וב, " טהורי�%והקיא

 .במקוואות ˘Ó	Â¯Á‡ ‰	‰הוכ� כתב    28

והשני פוסל את , שמטמא אוכל שיגע בו ועושהו שני, פירושו" מטמא אחד ופוסל אחד"   29

 .התרומה

העושי� את הכלי הנוגע , כיצד יתיישב כלל זה ע� דיני מת וטמא מת,  התקשה˘Ó	Â¯Á‡ ‰	‰ב   30

בור לשעת משו� שאי� בה� חילוק בי� שעת חי ,שהמשנה לא עסקה בה� ,ותיר- ?בה� אב

כל "וברור שהסיפא , שהרי הוזכר בפירוש ברישא, אבל תמוה לומר כ/ על טמא מת. פרישה

  .ג� אליו מתייחסת" הנוגע

שעושה את הנוגע , היינו חו- ממת" חו- מ� האד�"ש, פירש את המשנה באופ� אחר Ó¯"Ì·ה     

כל אד� "יינו ה" כל הנוגע"ש, על פי דרכו יש מקו� לפרש בדוחק. בו אב ג� לאחר פרישה

א/ פירושו מוקשה . ולא נאמר כא� שכלי� הנוגעי� בטמא מת נעשי� ראשו� לטומאה, "הנוגע

�  .ל"ואכמ, מכמה פני
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והחומרה בכ/ ; דהיבועל נרה על הית שאי� חומרה בטמא מת ,משמעמ� המשנה 

� מה יכוונת המשנה שלענישכ� , שטמא מת טעו� הזאה אינה נלקחת בחשבו�

  .י�ושה� מטמאי� הרי ה� שו

וי� ושדה וטמא מת יבועל נשה החידוש בכ/  מ: תמהה על המשנהראהגמ

� !"אי טומאת שבעה כתיב ביההאי טומאת שבעה כתיב ביה וה"הרי , בטומאת

ששניה� , � שילוח מחנותי שההשוואה היא לעני,מתרצתהגמרא  א" עבפסחי� סח

,  שבאמת אי� בזה חידוש,אומרתהגמרא ב " עביומא ואילו  ו;מותרי� בהר הבית

 .המבארת את ההבדל ביניה� לעניי� משכב ומושב, סיפאהרישא נאמרה לצור/ הו

 מבואר שהמשנה דנה ,שמהקשר המשניות לעילו� כיו, יו�עריכי�  צראהגמדברי 

א� אד� הנוגע ה ו,א� ה� כאב או כראשו�ה, מטמאי�טמאי� אלה � מה שילעני

 � , שבעל קרי מטמא אחד ופוסל אחד כמגע שר-,ל" ועל זה קמ%  בגדי�מטמאבה

 אלא כטמא , להצרי/ את הנוגע בו כיבוס בגדי�,דהידה אינו כניבועל נאילו ו

   31.מת

 ו תמה, שהניחו שטמא מת עושה את הכלי� שנגעו בו אב הטומאה,ÒÂ˙˙ÂÙה

 שטעו� הזאה , דטמא מת נמי חמור מבועל נדה,תימה לי ":באמת על המשנה

ושמא ... שלישי ושביעי ומטמא כלי מתכות לעשות� אב הטומאה כיוצא בו

 ,ה� נראה מדברי32".בסיפא דברייתא חשיב נמי להני חומרי דטמא מת מבועל נדה

� ˙ÙÒÂ˙‡וב ). נדחק בזה‡"Ó‰¯˘וה(שזוהי משנה בזבי� לפי שעה  ממנו שנעל

ובבועל נדה , חומר בטמא מת מה שאי� בבועל נדה ":ג איתא"א ה"ק פ"בכלי� ב

. בבועל נדהה שאי� כ� מ,  שטמא מת טעו� הזאה שלישי ושביעי:שאי� בטמא מת

". בטמא מת מה שאי� כ�,  שבועל נדה מטמא כר התחתו� כעליו�,חומר בבועל נדה

לא את החומרה א/ , פותתוסה וציעהחומרת ההזאה שאת התוספתא נקטה 

  !שעושה כלי אב הטומאה, היהשני

, כלי ברצפת המרח-[הנוגע באביק ... המת במרח-: "בתוספתא במקוואות נאמר .7

הנוגע : אומרשמעו� ' ר. וטהור בעלייתו, טמא %] י"ו ה"עיי� במשנה מקוואות פ

                                                 

  .170'  יב עמÂ˜· ÔÈÏÚÓ„˘, על קושי זה ביחס להבנת די� בועל נדה עמדנו במאמר על בועל נדה   31

שטמא מת עושה אב וא� שיטתו ". חרב כחלל"וראה להל� בדיו� בשיטת הבבלי בעניי�   

 הרי שהגמרא לא יכלה לפרש שההשוואה בי� טמא מת לבועל %ולא כדברינו , הטומאה במגעו

�דהיינו מש/ הטומאה ושילוח , אלא לעניי� דיניה� עצמ� ,נדה היא לעניי� מה שה� מטמאי

   .אי� זה פשט המשנה, ומכל מקו�. המחנות

 .ה אלא"ב ד"יומא ו ע   32
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 שלא נעשה אלא לשמש ,]האביק אינו מקבל טומאה כללמשו� ש [באביק טהור

ומטמא , האביק נעשה אב הטומאה, לדעת תנא קמא 33.)ה"ה ה"פ" (ע� הקרקע

ולכ� האד� נטהר , )א� המת כבר הוצא מ� המרח- (את האד� טומאת ערב

שכלי טמא מת אינו מטמא את הנוגע בו ,  א� כא� מוכח.בעלייתו מ� הרחצה

  .טומאת שבעה

 ומכל 34,האביק הוא כלי מתכתאמנ� ש, מפרש) במקוואותל "שנה הנבמ (˘"¯ה

מודה תנא ו, משו� שהאביק מחובר לקרקע, מקו� הנוגע בו אינו טמא שבעה

הקלו שלא יטמא א/ , חכמי� החמירו בו ו;מדאורייתא אינו מקבל טומאהקמא ש

, ש ונתנו לאביק די� מחודש"שחכמי� מודי� במקצת לר,  יש בזה דוחק35.שבעה

  .וספתא מובנת היטבאילו לפי דברינו התו

כל שהיה עמו בבית טמא  % כשמת , בנה של שונמית,אמרו":  מובאËÂÊ È¯ÙÒ‡ב .8

 הרי .Ì‰ Â‰Â‡ÓË %חזרו ונגעו בו , היה טהור לקודש %וכשחיה , Ú·˘ ˙‡ÓÂË‰היה 

לצור/ הבלטת המוזרות  36". ואתה טימאתני, מטמאי/ לא טמאוני:זה אומר

ולכל הפחות (" Ú·˘ ˙‡ÓÂË‰טמאוהו ה� "ה למדרש לומר  ראוי הי37,שבמצב זה

כי פרשו מ� המת בשעה , מאת ערב בלבדמשמע שמטמאי� טו ו%) בכלי מתכת

 38.שחי

                                                 

  .מ בחילופי הגירסה"א/ לעניינו אי� נפק, נה בתוספתאש הייתה גירסה שו"לר   33

ולכאורה ; )א"א מ"ראה בפירושו לאהלות פ( ש היא שרק כלי מתכת נעשי� כחלל"שיטת הר   34

ולכ� אינו נעשה , על ידי אוקימתא שהאביק עשוי ע-, יכול היה ליישב את המשנה בדר/ אחרת

 ;נור של מקווה מפני שיירקביע- בצמשו� שאי� דר/ לשי� , ונראה שנמנע מלפרש כ/! כחלל

הנוגע באביק "ואי� לומר , משו� שאינו נעשה אב הטומאה כלל, ובכלי חרס ודאי לא מדובר

 ".טמא

שזוהי , כלומר %מכ/ שטהור בעלייתו  ,היה מקו� להוכיח כדבריו שמדובר בטומאה דרבנ�   35 

 ˙ÙÒÂ˙‡עיי� ב, אורייתאאול� מצאנו לשו� זו ג� בטומאה ד. טומאה שאינה טעונה הערב שמש

היינו שנעשה טבול " טהור בעלייתו"ועל כרח/ , ב על הנוגע בנבלה שבמקווה"ב ה"במכשירי� פ

�  .יו

 .רמז תשסא ,חוקת ÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈ	Èהובא ג� ב ;יא, פיסקא יט   36

וראה הרבה כיוצא בו במשנה בפרה ', וכו" מטמאי/ לא טמאוני"שזוהי תכלית המדרש באמירה    37

 .ח"פ

  :  ש להעיר על עוד ראיות מסופקותי   38

שכלי� שהופקדו אצל ע� האר- חזקת� , )ב"ח מ"טהרות פ( שנינו %טומאת ע� האר- . א  

; ונזהר בה�, אלא א� כ� ע� האר- מכיר את המפקיד שהוא אוכל תרומה, שטמאי� טמא מת
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˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯Ú‰ : שדי� � "חרב כחלל"בפרק זה פירט המחבר שורה של מקורות שמשמע מה

�', רט למקור חפ(בכל המקורות , כפי שהוא עצמו מציי�. אינו כפי שהבינו אותו הראשוני

  .ונראה למחבר שתירוציה� דחוקי�, הראשוני� הרגישו בקושי ותירצו אותו, )מהספרי זוטא

�אוקימתות המפצלות בי� חלקי� שוני� של : התירוצי� הנראי� דחוקי� ה� מסוגי� שוני

האוקימתא בתלמוד , 2� והמשנה אחרונה על ראיה "הרמב, 1ד על ראיה "הרי(אותה משנה 

, 1הוה אמינא בראיה (פיצול בי� כלי מתכת לכלי שט� ; )7ש על ראיה "הר, 6ה הבבלי על ראי

                                                                                                                      

א� , הלכאור). ˘"¯(משו� שאינו נזהר מטומאת אשתו , א/ ג� במקרה זה הכלי� טמאי� מדרס

וכ� (מ� הסת� ג� הוא עצמו וכ� אשתו בחזקת טמאי מת , כליו של ע� האר- בחזקת טמאי מת

אלא , שע� האר- מוחזק כטמא מת, ב"א הי" בהלכות מטמאי משכב ומושב פיÓ¯"Ì·משמע ב

 מדוע לא חששנו שהכלי� טמאי מת מחמת מגעה %וא� כ� ; ) נאמ�%שא� אמר שאינו טמא מת 

אלא שיש . שטמא מת אינו מטמא שבעה במגעו, ומכא�? ו למדרסהכש� שחששנ, של אשתו

 %וא� על פי שה� בחזקת טמאי מת , שדי� כליו של ע� האר- הוא גזירה מיוחדת, מקו� לומר

  .   )ל"ואכמ, ה טמא מת"ב ד" בחגיגה כב ע˙ÂÙÒÂ˙כ/ דעת ה(הוא עצמו אינו טמא מת 

הלכות שאר (� "ודעת הרמב,  שיהיו טמאי�"כלי� הנמצאי�"ל גזרו על " חז%כלי� הנמצאי� . ב  

באלפס לפסחי� ג  (‰"¯Êא/ ה. שחששו בה� ג� לטומאת מת) ועוד, ד"ג ה"אבות הטומאות פי

וראה ג� דבריו בהלכות שאר אבות הטומאות (מסופק בזה ) ש� („"¯‡·וה; חולק בדבר) ב"ע

, מגעו בכלי� אלההמוצא אבידה נטמא טומאת שבעה מחמת , �"על פי שיטת הרמב). ה"ג ה"פי

 לא יטמא %א� היה כה� והיא בבית הקברות : "י"ב מ"ועיי� בבא מציעא פ. ואי� זה מסתבר כלל

שלא הוזהרו כוהני� על , א/ יש אומרי�; ומשמע שכשאינה בבית הקברות אי� בה חשש, "לה

  .   ראה להל� סעי� יא, טומאת חרב כחלל

נגע בו כזית מ� ... של מתכת שעשה לו טפלהתנור ": י נאמר"ד ה"ק פ"בתוספתא בכלי� ב. ג  

שחיבור זה בי� חרס למתכת דינו , כלומר, " כולו מטמא מגע שני� ופוסל אחד%המת מאחריו 

והשני , ועושה אחריו שני לטומאה, והנוגע בו נהיה ראשו�, והתנור נהיה אב הטומאה, כמתכת

, דהיינו, ויפסול אחד‰ ˘ÂÏ˘א� חרב כחלל היה ראוי שיטמא , לכאורה. פוסל את התרומה

˘ "Ó ÌÈËÂ˜ÈÏ‰¯מובא ב(ש "הר. ויטמא אב וראשו� ושני ויפסול את השלישי, שיהיה אבי אבות

˙Â¯‰ËÏ ,מהדורת פרידמ� ח �ודחק ליישב שלעניי� זה , התקשה בזה )צח' ב עמ"תורת כוהני

ת מ� שמדובר בשפרש מ� הכזי, ואילו לדברינו יש להעמיד; הטפלה מועילה שלא יהיה כמתכת

חזר  :רבי נת� אומר ":האומרת, ˙ÙÒÂ˙‡באותו אופ� יש ללמוד מה. וכעת אינו אבי אבות, המת

אבל יש לדחות ראיות אלו באופ� ). ד"א ה"כלי� פ( "להיות טמא מת לטמא שני� ולפסול אחד

נאמר על " מטמא מגע שני� ופוסל אחד" ש%ח " היד" ש� בפÂ„ È„ÒÁ„כפי שמבאר ב, מרווח

ÔÈÏÎÂ‡‰אב הטומאה,  בלבד �וכ� מצאנו . אפילו נגעו במת עצמו, וכידוע אוכלי� אינ� נעשי

ובכל זאת , שהרי היא כמת ממש, כגו� בתוספתא בסו� מכשירי� על רביעית ד�, בכמה מקומות

וכ� פירשה , ומוכח שמדובר באוכלי� דווקא, ופוסלת אחד שמטמאת שניי� בלבד, נאמר בה

ביחס " מטמא שלושה ופוסל אחד"ל "נו בשו� מקו� בחזולא מצא. ז"ו מ"ש במכשירי� פ"הר

ושרשרת , שיש בו רביעי, ה ביחס לקודש" הא"פ בטהרות ˙ÙÒÂ˙‡אלא מצאנו לשו� זו ב, למת

  .טומאת האוכלי� ארוכה יותר
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ולא את כל השיטות נית� ,  יש להעיר שפיצול זה שנוי במחלוקת ראשוני�% 2ש על ראיה "הר

אינ� מתייחסות בהכרח לכל הטומאות שמקור� ' טמא מת'ההנחה שהמלי� ; )ליישב בעזרתו

, 4במקור . 3א להגיה את מקור "ושלילת הצעת הגר; )%5 ו3� על ראיות "הרמב, 1ראיה (במת 

  . ה מכוח הבנתו את לשו� המשנה"המחבר חולק על החילוק שהעלה רז

�וספק , מדובר בתירוצי� שכדוגמת� מצינו במקומות רבי� בגמרא ובראשוני�, בכל המקרי

וא� ג� , גדול הוא א� אמנ� דחוקי� ה� יותר מהתירוצי� שהמחבר עצמו מציע בפרק הבא

ש "כדעת הרא', ראיה ברורה'דחוקי� אלה יוצרי� את המשקל הנדרש ל, ות�צטברהב

  .שהמחבר הביא בפתיחה למאמרו

‰ .ËÈ˘ÈÏ··‰ ˙  

 מכפי התפרש באופ� אחר" חרב כחלל" שהמושג , נראהראבגממה מקומות בכ

 %וכל עוד לא נטהרה , לאחר שפרשה מ� המת חרב מטמאת כחלל ג�וש, שביארנו כא�

טמאת כמותו א� נטמא מת אד� חרב שנגעה ב, כמו כ�. הנוגע בה טמא טומאת שבעה

  39.וגיות העוסקות בנושא זהיש לברר את הס. וטעונה הזאה, לאחר פרישתה ממנו

לא נמנעו מלהדליק שמ� שנפסל ... בי עקיבאהוסי� ר": א"שנינו בפסחי� יד ע .1

הגמרא  ."פ שמוסיפי� טומאה על טומאתו" אע, בנר שנטמא בטמא מתל יו�בטבו

 הכא בנר של מתכת :אמר רב יהודה: "מבארת את תוספת הטומאה שעליה מדובר

 והויא , חרב הרי הוא כחלל%) טז, ט"במדבר י(' בחלל חרב'דרחמנא אמר , עסקינ�

, "נר שנטמא בטמא מת". " שלישי מותר לעשותו ראשו�: וקסבר;ליה אב הטומאה

�שנר ,  ועל כ/ אומר רב יהודה40,שנגע בו לאחר פרישתו מ� המת, פירושו מ� הסת

 :Á"¯וכ� , È"¯˘יפוכ� ". חרב הרי הוא כחלל"מכוח ההלכה , זה נעשה אב הטומאה

   ."‰‰ ˙Î˙Ó ÈÏÎ ÏÎ - ·‡ Ô	Ó ‡ÓË· ÌÈÚ‚Â˙  כי ,ררנתב"

אי� פירושו שנטמא " נטמא בטמא מת"ש, ח"י ור"תכ� אולי לפרש שלא כרשיי

אמנ� לפי זה  41.נעשה טמא מתולכ� , אלא מחמת המת עצמו, מחמת טמא מת

                                                 

ב "בשבת קא ע, חרב כחללבעניי� ות עוסקיש עוד שתי סוגיות בבבלי ה, מלבד הסוגיות דלהל�   39

    .צר היריעה לא נדו� בה� במסגרת זוומקו, ב"ובחולי� עא ע

ומאי דוחקיה דרב יהודה לאוקמיה בנר של "ג� משמע כ/ משאלת הגמרא על רב יהודה    40

  .גדול א� יותר" דוחקיה" הרי ה%וא� העמיד דווקא בטמא מת הנוגע במת , "מתכת

 ומיטמא תנוק ב� יו� אחד מיטמא בזיבה ומיטמא בנגעי� ":ג"ה מ" בנידה פיש להבי� ג�כ/    41

 .שהוא אב הטומאה, דומיא דזיבה ונגעי� ,שנטמא מהמת ונעשה טמא מת ,כלומר, "בטמא מת

 %) יח, ט"במדבר י (˘‰ Ì	ÂÈ‰ ¯˘‡ ˙Â˘Ùדכתיב ועל "למדו את טומאתו מ) א"מד ע(ג� בגמרא 

והנפש הנוגעת "ולא הובא הפסוק , וזהו פסוק שמדבר על היטמאות מהמת עצמו, "נפש כל דהו
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שהרי כלי מתכת שנגע ', בחלל חרב'לא הייתה הגמרא צריכה להביא את הפסוק 

שהגמרא הביאה , א/ יש לומר; אה ג� בלא די� חרב כחללבמת נעשה אב הטומ

ככלי אינו  ו42,במת נעשה אבשנגע  רק כדי להוכיח ממנו שנר מתכתהפסוק את 

שאי� כוונת ,  יתכ� להוסי� ולומר43.שלעול� אינו אלא ראשו� לטומאה, חרס

אלא , לומר שחרב המחוברת למת הרי היא כחלל" חרב הרי הוא כחלל"המימרא 

אבל , שאמנ� שפרשה מ� המת( כ/ ג� החרב %לל הוא אב הטומאה שכש� שהח

שלא נאמר שהכלי� הנטמאי� מ� המת , החידוש בכ/"). אבי אבות הטומאה"אינה 

   44.אמנ� טעוני� הזאה א/ ה� ראשוני� לטומאה

מימיה� של כהני� לא נמנעו מלשרו� את  ":לשו� המשנהפירוש זה מוקשה מ

את השמ�  ...הטומאה˘	ÓË‡ ·‡· שר הטומאה ע� הב˘	ÏÂ· ‡ÓË„ הבשר 

Â·Ë· ÏÒÙ	˘ÌÂÈ Ï  הנר �כל המשנה מתפרשת  משמע ש."˘	Ó ‡ÓË· ‡ÓË˙ע

 ,ו�יל  או טבו, או ולד הטומאה,אב הטומאה ÓÁÓ˙דהיינו שנטמא , באותו אופ�

   45.או טמא מת

אית תניי תני , אית תניי תני טמא מת": נאמר) ז"א ה"פ( על אתר ÈÓÏ˘Â¯Èב, אכ�

א� כ� . והירושלמי תולה בגירסאות אלו את השאלה באיזה נר מדובר, "בטמא מת

לקיי� את הגירסה " בנר של מתכת עסקינ�"שכוונת רב יהודה באומרו , יש לומר

שהנר נטמא ישירות מ� המת וכ/ נעשה אב , דהיינו, "Ó ‡ÓË˙בנר שנטמא "

                                                                                                                      

 לא מצאתי ,מלבד דוגמא זו. העוסק בהיטמאות מטמא מת, )כב, ש� ש�" (ערבתטמא עד ה

  ".נטמא בטמא מת"בשו� מקו� לשו� 

מוכח שא� בלא חיבורי� כלי מתכת נעשה אב , שמכ/ שבחיבורי� החרב נעשית כחלל, דהיינו   42

 .הטומאה

ש� (טמאי�  שבפרשת חוקת נאמר באופ� סתמי שכלי�, יתכ� שהצור/ להוכיח זאת נובע מכ/   43

�וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזי� וכל כלי  ":ובפרשת מטות התפרש הדבר יותר ;)טו, ש

כל דבר "הפסוק (ואילו לגבי כלי מתכת לא נאמרה הזאה בפירוש , )כ, א"ש� ל" (ע- תתחטאו

 התפרש לעניי� אחר) כג, ש� ש�" (א/ במי נדה יתחטא ,אשר יבא באש תעבירו באש וטהר

לא נאמר שכלי מתכת נעשי� אב הטומאה וטעוני� הזאה אלא , כ� א� ). ב"עה ע הבעבודה זר

  .'בחלל חרב'ב

וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש ): "כב, ט"במדבר י(לגבי אד� טמא מת נאמר במפורש    44

אבל לגבי כלי טמא מת לא נאמר במפורש שהוא אב המטמא אד� , "הנוגעת תטמא עד הערב

�  ".זה על האהל ועל כל הכלי�וה): "יח, ש� ש�( שטעו� הזאה  רקאלא נאמר, וכלי

שהרי בשר אינו יכול להיות אב , "שנעשה"כמו " שנטמא"וברור שאי� לפרש בכולה את    45

 .וכ� השמ� אינו טבול יו�, הטומאה
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, )צמולרב יהודה ע" אית תניי תני"שכוונת הירושלמי , אפשר ג� לומר(הטומאה 

, ביאור זה לא נמלט מ� הדוחק,  מכל מקו�˘Ó.46	ÍÏÓÏ ‰וכ/ פירש את הגמרא ב

   .בהעדר התייחסות מפורשת בבבלי לעניי� הגרסה במשנה

על מחט שנמצאת  ":ג"ב מ"משנה בעדויות פב דנה גמרא ה,א" עבפסחי� יט .2

שהמחט האמורה היא , רב מסביר. " שהסכי� והידי� טהורות והבשר טמא,בבשר

כיו� דאמר : "על כ/ מקשה הגמרא". � שאבדה לו מחט טמא מת והכירה בבשרכגו"

 א� כא� נאמר ."!אד� וכלי� נמי ליטמא, 'חרב הרי הוא כחלל %בחלל חרב 'מר 

  .ולא כדברינו, לגבי מחט שכבר פרשה מ� המת" חרב הרי הוא כחלל"

ק  מביאה את הפסוגמראשה, סוגיה הקודמתעל ה כתבנושו תכ� לפרש כמיאבל י

�  וא;ככלי חרסאינה ו, רק כדי להוכיח שמחט שנטמאה במת נעשית אב הטומאה

  .שחרב נעשית כחלל א� שלא בחיבורי�כא� אי� ראיה מ, כ�

". חרב הרי הוא כחלל"מ� הצור/ של הגמרא להזכיר כא� עניי� , ראיה לפירוש זה

ולא שנטמאה , שהיא עצמה טמאה טמא מת, לכאורה, מובנו" מחט טמא מת"

כדי לטעו� ' בחלל חרב'מדוע הגמרא נזקקת ל, � כ� יש לשאול א.ת טמא מתמחמ

� שהיא אב ,מוב�" מחט טמא מת"הרי מעצ� הש� ? שהמחט תטמא אד� וכלי

�ירש  ונראה שמטע� זה פ47. בי� א� חרב כחלל ובי� א� לא,ומטמאת אד� וכלי

˘¯"È" :לא א, שהמחט לא נטמאה מ� המת ישירות  כלומר% 48"מחט של טמא מת

ונטמאה , משו� שחרב כחללרק  אב הטומאה הונעשת, טמא מתשהיא שייכת ל

וג� ההנחה שסת� מחט , רושוי אבל הלשו� אינה נוחה לפ.טומאת שבעה במגעו

:  כותב¯·È	Á Â		Ï‡, לעומת זאת. של טמא מת נטמאה ממנו אינה ברורה

ע מחט טמא מת שנג: " ש�„"¯‡·וכ� ה, "מטמא מת"ולא , "שנטמאת טמא מת"

 49.בהתא� לדברינו, "במת

                                                 

 .ש"ה עוד כתב הר"ד, ג"ה ה"הלכות טומאת מת פ   46

 ; אד� עד כדי כ/ שיטמא כלי� שיגע בה�היינו שמטמאת" אד� וכלי� נמי ליטמא"ואי� לומר ש  47 

מטמא אד�  "כמו בכל מקו�, "לטמא אד� לטמא כלי�"צריכה הייתה הגמרא לומר  שא� כ�

  ".בגדי� לטמא

  .ולא גירסה, א/ נראה יותר שזהו פירוש, מילי� אלו מופיעות בדיבור המתחיל   48

 על 3,יב ובדיו� להל� סעי� "יד עח ב"עיי� בר, י"ד בוודאי סוברי� לדינא כרש"ח והראב"ר, א� כי   49

, לרווחא דמילתא" חרב הרי הוא כחלל"אומרת  שלדעת� הגמרא, ונראה; ד"שיטת הראב

 .שהיא אב לטמא אד� וכלי� וכל שכ�, שהחרב מטמאת כחלל עצמו
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הגמרא עוסקת בדחיית הטומאה בציבור כאשר כלי השרת א " עבפסחי� עט .3

�דרחמנא אמר ,  לא שנו אלא שנטמא הסכי� בטמא מת:מר רב חסדאא. "טמאי

דמעיקרא כי מיתעביד , וקא מטמא לגברא,  חרב הרי הוא כחלל,בחלל חרב

דבשר הוא , בטומאת שר-אבל נטמא הסכי� . בטומאת הגו� דכרת קא מיתעביד

א� כא� ".  טמאי� לא עביד, טהורי� עביד%  לגברא לא מטמיא ליה,דמטמיא ליה

וכ� , ÓÁÓ˙Ó ‡ÓË50˙  הנטמאהיינו ש" נטמא הסכי� בטמא מת" ש,י"שש רריפ

שחרב נעשית ,  לפי פירוש� מוכח ג� מכא�51.ה בטומאת הגו�" ד˙ÂÙÒÂ˙נראה ב

  .כחלל על ידי טמא מת

העתיק שכ� ,  ÓÂÓˆÚ˙‰מחמת רש שהסכי� נטמאת י שפ,משמע Á"¯אול� מ

, " והנוגע בחרב טמא טומאת שבעה,מגיד שהחרב טמאה טומאת שבעה ":È¯ÙÒמה

וכ/ משמע קצת ג� . רש שטומאת הגברא היא טומאת שבעהי שפ,כלומר

וכ� נראית ". כשנטמא סכי� בטומאת מת"יתנו בלשו� יביא את סוגה ש52,˘"¯מה

 שאי� חיוב כרת על טומאת חרב כחלל בביאת מקדש שהרי פסק, Ó¯"Ì·דעת ה

המדברת על חרב ,  ולכאורה דבריו נסתרי� מהגמרא כא�53,דשי�ואו אכילת ק

                                                 

אב  דנעשה א� הסכי� ,שהוא אב הטומאה, ·Ó ‡ÓË˙אלא שנטמא סכי�  ":שכתב, ע בלשונו"צ   50

� ·Ó˙דרחמנא אמר בחלל חרב למידרש מיניה דכלי מתכת המיטמא , הטומאה לטמא אד
! וסיי� בכלי הנטמא במת עצמו, פתח בכלי הנטמא בטמא מת %" נעשה כיוצא בזה שנגע בו

לבי� , העוסק בחרב שנגעה במת עצמו, "בחלל חרב"את הקשר בי�  שכוונתו להסביר והנראה

 מתכת המיטמא במת עצמו נעשה שכש� שכלי ,י"אומר רש ועל כ/ ;מת סכי� שנגעה בטמא

ולא , "נעשה כיוצא בזה שנגע בו": הסיו� וזו כוונתו במילות .מת  כ/ ג� הנוגע בטמא%כמותו 

  .ה בחלל"ד ב"והשווה ג� לפירושו ביד ע". נעשה כמת"

א�  ".בפשוטי כלי ע- וישחוט] הטמא טמא מת[יאחוז הסכי� ... ת"וא ":מקשי� ˙ÂÙÒÂ˙ה   51

 מסיט שהרי השוחט,  אי� תועלת באחיזה בפשוטי כלי�% במת עצמו מדובר בסכי� שנטמאת

ראה להל� פרק (כל מקו� היא שחרב כחלל מטמאת אפילו באהל ושיטת התוספות ב, את הסכי�

שכ� טמא מת עצמו , אבל א� מדובר בכלי הנטמא מטמא מת הרי זה מוב�. וכל שכ� במשא, )ג

א� , אלא שיש לשאול. לי הנטמא מחמתווכל שכ� הכ, )א"א מ"כלי� פ(אינו מטמא במשא 

הרי ג� א� השוחט ,  למה נצרכו התוספות לפשוטי כלי�%מדובר בסכי� שנטמא מטמא מת 

שהרי כלי זה טמא רק טומאת , יאחוז את הסכי� בעזרת כלי המקבל טומאה האד� לא יטמא

כלי טמא משו� שאסור להכניס , ונראה שנצרכו לזה כדי שג� הכלי שאוחז בו לא יטמא! ערב

, ה אלא משמע קצת שפירש שמדובר בסכי� שנטמא מטמא מת"וג� בתוספות ד. למקדש

  . ל"ואכמ

 .שלנו מתוספותיו לפסחי� עולה כמו מהתוספות אמנ� ;בסופו ,א"א מ"אהלות פ   52

 .ה"ה ה"הלכות טומאת מת פ   53
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". „Î¯˙בטומאת הגו� ... חרב הרי הוא כחלל וקא מטמא לגברא: "כחלל ואומרת

וטימאה את האד� טומאת , שהסכי� נטמאה במת עצמו, ומסתבר לפרש לדעתו

�ולכ� יש פה שאלה , � אלמלא החידוש המיוחד של חרב כחללג, ערב על כל פני

אי� פירושו שכא� יש טומאה " בטומאת הגו� דכרת"ש,  א/ יש לדחות54;של כרת

מפני שיש בה , אלא שבעלמא טומאת הגו� חמורה יותר, חמורה המחייבת כרת

  .כרת

ש זה שהרי ג� בלא חידו, "חרב כחלל"אי� צור/ באזכור , וסיעתוח " פירוש רל פיע

לפרש ש מקו� א� כ� י. שסכי� הנוגע במת הוא אב הטומאה ומטמא אד�, ברור

נעשה אב הטומאה כלי מתכת להוכיח שרק נועד " חרב הרי הוא כחלל"ש, ל"כנ

 55. ככלי חרסאינוו

איזהו הטמא שהותר לו לשחוט , דנה בשאלה א" ג ע-ב " עבחולי� בהגמרא  .4

 אמר 'בחלל חרב' 56,איטמי במתאילימא ד? האי טמא דאיטמא במאי": דשי�וק

לטמייה לסכי� ואזל סכי� ,  אב הטומאה הוא%  חרב הרי הוא כחלל,רחמנא

  ".אלא דאיטמי בשר-! וטמיתיה לבשר

                                                 

, ו"ג הט"פ א/ ציי� להלכות ביאת המקדש; Ó¯"Ì·את דעת ה) ש�(בפסחי�  ˘"¯˘כ/ פירש ה   54

כי ש� , ד"ואינו מדוקדק לענ .שהנוגע בכלי� שנגעו בטמא מת אינו חייב על ביאת המקדש

ואילו את הגמרא כא� פרש , � על כ/ שאי� כרת בחרב כחלל משו� ביאת מקדש"מדבר הרמב

ולכ� ציינתי . דשי� בטומאהושהכרת הוא באכילת ק) ט"ז ה"הלכות קרב� פסח פ(� "הרמב

  . דשי�ו� מדבר ג� על אכילת ק"� הרמבש, להלכות טומאת מת

או " טמא מת"ש תלה את האפשרות לפרש כ/ בשאלה א� גורסי� "שהרש, עוד יש להעיר  

 ל"כמשנה הנ, "טמא מת"נית� לפרש כמו " בטמא מת"א/ כבר כתבתי שג� לנוסח  ;"בטמא מת"

  .עצמו פרש שנטמאת במת ובכל זאת ,"בטמא מת"ח כא� גרס "וג� הר. בנדה

  .אלא שעל פי פירושו יש מקו� לבאר כ/ את הגמרא, ח"אי� אנו טועני� שזו דעת ר, ורכאמ   55

מפני , להעמידה וכתב שאי אפשר, "·Ó ‡ÓË˙אילימא דאיטמי  ":Á"¯הביא את גירסת  ‡"¯˘·ה   56

כמו שמבואר במשנה , שאד� הנטמא מטמא מת שאינו מחובר למת ודאי טמא רק טומאת ערב

" דאיטמי בטמא מת"ח פירש "שר א/ אפשר! טמא את הסכי�ואינו מ, א"א מ"באהלות פ

  . ל"ודומיא דהמשנה בנדה הנ, א"בפסחי� עט ע כמו שפירש, שהטמא נעשה טמא מת

וכ� , "·Ó˙דאיטמי "ב העתיק את הסוגיה בחולי� בנוסח " עח בפסחי� יד"שבר, ויש להעיר  

לא נאמר , א"לדברי הרשבשהוא כנראה המקור ,  בחולי�Ó¯"Ô·וב )14( ער/ חל ÍÂ¯Úהעתיקו ב

אלא שפירש שכש� שהנטמא במת מטמא את הסכי� כ/ הנטמא , ח גרס אחרת בגמרא"שהר

  .ע"וצ, בטמא מת מטמא את הסכי�
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, שהאד� נטמא במת, שמשמע מרהיטת הלשו�, לשו� הגמרא כא� מוקשית

ומטמא את הסכי� המטמא את , הרי הוא אב הטומאה" חרב כחלל"ובעקבות די� 

האד� הנוגע במת נעשה " חרב כחלל"שכ� ג� בלא די� , ברי� תמוהי�הד. הבשר

, ל"וכתב שרבותא קמ,  עמד בזהÈ57"¯˘וכבר . ומטמא את הסכי�, טמא מת

גור� לכ/ שהסכי� נהיה אב " בחלל חרב"ש, כלומר, שהבשר נעשה ראשו�

  .ומטמא את הבשר לעשותו ראשו�, הטומאה

  מוכח� כ�וא, אחר פרישתו מ� המת לושחט" דאיטמי במת "גמראכוונת הש, ברור

 וכא� אי� מקו� .עושה את הסכי� אב הטומאהשפרש מ� המת  שטמא מת ,מכא�

בא רק להוכיח שהסכי� " בחלל חרב"ש, לתירו- שכתבתי לסוגיות הקודמות

אלא רק , שהרי כא� הסכי� לא נטמאה ישירות מ� המת; נעשית אב הטומאה

  .כה להיות אב הטומאהולדברינו לא הייתה צרי, מחמת טמא מת

�בכל " חרב הרי הוא כחלל"שמחק את המשפט , והנה מצאנו חידוש באחד הראשוני

 ¯·ÂÙÓÈÒÓ ˜ÁˆÈ È	Ë מביא את דעת )ב"א מ"פ(באהלות  ˘"¯ה! מקו� שנאמר בגמרא

הוקשה לו ו, שכל כלי שט� נעשי� כחללהסובר , )-"הריבמ, יצחק ב� מלכי צדק' ר(

, שדי� זה נאמר דווקא בכלי מתכת, שממנו משתמע, "חרב הרי הוא כחלל"מהמשפט 

דלא צרי/ ", - מחק את כל הגמרות בשבת ופסחי� וחולי� על חרב כחלל" שריבמ,כתבו

,  הסכי� להגהה זו59‡"‰‚¯ א� 58."דכל מה שמדקדק יכול לדקדק בלאו הכי, כלל

  .טע�המאותו 

,  הראשוני�מכיוו� שהנוסח שלפנינו בגמרא מופיע בכל, הגהה זו מפליגה ביותר

שכתב ,  ג� לא מדובר על תלמיד טועה60;ובכל כתבי היד שבידינו, בכל תפוצות ישראל

�על כורחנו . אלא זהו פירוש שיטתי בכמה מקומות, פירוש משובש במקו� מסוי

ס "שנוסח זה יצא מתחת ידי בית מדרש כלשהו אשר כתב פירושי� לש, עלינו להודות

אמנ� נוסח , א"- והגר"לדעת ריבמ: לשו� אחרת. וממנו הוא הופ- בכלל ישראל, כולו

א/ אי� ספק שהוא על כל פני� מבית מדרש� של , זה אמנ� אינו מהגמרא עצמה

�  .ואי� לסמו/ עליו,  טעות הוא%וא� על פי כ� ; הסבוראי� או הגאוני

                                                 

  .ה חרב"א ד"ג ע   57

שהארי/ להראות , )ה ודע דבהאי כללא"ד(ג "ה ה"פ טומאת מת בהלכות ˘Ó	ÍÏÓÏ ‰ראה ב   58

  .להבנת מהל/ הגמרא" וא כחללחרב הרי ה"שבכל הסוגיות אי� הכרח במשפט 

  .ב"שסט סק, בביאורו ליורה דעה   59

  .אי� עדות לנוסח אחר,  בכל המקומות הללו„˜„ÌÈ¯ÙÂÒ È˜Âב   60
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שמשפט זה נועד להסביר מדוע טמא מת , ובאמת הדבר בולט בסוגיה בחולי�

אלמלא די� חרב טמא מת אינו מטמא כלי� שכביכול , רכלומ, מטמא את הסכי�

שלולא   היאפשטות הלשו� %ב על מחט טמא מת " וג� בגמרא בפסחי� יט ע61.כחלל

  .וזו טעות, אי� מחט טמאה מת מטמאת אד� או כלי�, די� חרב כחלל

שדי� חרב כחלל אמור , ישב את סברת�יא אמנ� הגיהו כ/ כדי ל"- והגר"הריבמ

כבר אי� לנו , למחוק את כל הגמרות הללו, אבל השתא דאתינ� להכי. בכל כלי שט�

כנגד , מקור מפורש בגמרא לדי� חרב כחלל במוב� זה של טומאה בלא חיבורי�

  .משמעות המשנה ומדרשי ההלכה

ÈÏ··‰ ˙ËÈ˘Ï ¯˘‡· ÌÈ¯·„‰ ÌÂÎÈÒ   

שאד� וכלי� שנטמאו , במוב� זה" חרב הרי הוא כחלל"בכמה סוגיות מופיע המשפט 

ומשמע שהכלי� השניי� נטמאי� ; מת מטמאי� כלי� ג� לאחר פרישת� מ� המתב

בניגוד למה שהוכח לעיל מהמשניות והתוספתות ומדרשי ההלכה , טומאת שבעה

  . והירושלמי

מכל . פרט לסוגיה בחולי�, יש מקו� לבאר את הסוגיות הללו בדרכי� אחרות

�מסתבר להגיה , לפיכ/. ו מוב�הצור/ בשילובו של משפט זה ברוב הסוגיות אינ, מקו

שזוהי , ופירוש הדבר, )מטע� אחר(א "- והגר"כפי שהגיהו ריבמ, את כל הסוגיות הללו

בכ/ מתבטלת הסתירה בי� הבבלי לבי� כל . שאינה מעיקר הגמרא, תוספת מאוחרת

  .ל"שאר מקורות חז

˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯Ú‰ :עד עכשיו הק%המחבר עובר לצד השני של המתרס , בפרק זה �שה על  א

� הרי %מתו/ הבנה שהמשניות ושאר המקורות נוחי� יותר לפי הצעתו , שיטות הראשוני

  . מה� משמע בניגוד לדעתו, שכעת הוא מתמודד ע� סוגיות בגמרא

 %המופיעה ארבע פעמי� , הוא מציע למחוק שורה שלמה מהגמרא: שיטתו מפליגה ביותר

ויש לשאול מה . ל הראשוני� שבידינובכל כתבי היד ובכ) כפי שהוא עצמו כותב(ומצויה 

והא� בכוחה לשנות את ההלכה כפי שהסכימו עליה , היסוד להגהה זו ומה התוק� שלה

�  .הראשוני

הוא מביא הצעה שהובאה ש� בש� : המקור שהמחבר מביא להגהה זו נראה רופ� למדיי

בהגהה זו א משמע שהוא מצדד "אמנ� מלשו� הגר(ע "א לשו"וצוטטה בביאור הגר, -"הריבמ

ובביאור , א/ בהגהותיו לגמרא לא הגיה כ/, כביסוס לשיטה שכל כלי שט� דינו כמת ממש

ראה פירוש המשנה ,  שוודאי לא גרסו כ/% � "� והרמב"א הוא מביא שזו שיטת הרמב"הגר

                                                 

 . חסר מ� הספר, שמטרת הגמרא שהבשר יהיה ראשו�,È"¯˘ותירו-    61
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� בחולי� ב "ורמב; א דאהלות"ולאור/ פ, ג"ו מ"א ופ"ב מ"עדויות פ, ו"א מ"� פסחי� פ"לרמב

 כיוו� %והציע למוחקה מסברא ,  גרס בגמרא דרשה זוÔÎ- עצמו "ריבמ). מאה אילי"ב ד"ע

הא� המחבר סבור שאילו עמדו . שכ� אי� בה שו� צור/ למהל/ הסוגיה, שנראתה לו מיותרת

, כלשונו" כל כתבי היד שבידינו"ו" בכל תפוצות ישראל, כל הראשוני�"- דברי "בפני ריבמ

  ?" ואי� לסמו/ עליו,טעות הוא"עדיי� היה דבק בטענתו ש

. אלא שהלימוד מיותר, 	ÔÂÎל בגמרא מורה די� שהוא "המשפט הנ, -"לדעת הריבמ: ועוד, זאת

 כ/ שמוב� %וייתכ� בהחלט שעלתה כהוה אמינא , מדובר בדרשה הדורשת רק חלק מהדי�

; מדובר בדי� חדש שאינו נכו� כלל, ואילו לפי שיטת המחבר. יחסית כיצד השתלבה בגמרא

  ?ונתקבל בכל תפוצות ישראל, ד השתרבב די� זה לגו� הגמראוכיצ

אלא תוספות , שראשוני� העידו עליה� שאינ� מגו� הגמרא, יש בגמרא כמה וכמה סוגיות

 חרב הרי %בחלל חרב "אילו היה המחבר מראה קווי דמיו� בינ� לבי� המשפט . מרבנ� סבוראי

 שטעויות בהבנת המשנה יש לייחס א/ ההנחה. היה קל יותר לקבל את דבריו, "היא כחלל

�ושלאות� חכמי� הייתה העזות לכתוב את , דווקא לחכמי ישראל בזמ� הסבוראי� או הגאוני

  . ד קשה מאוד" נראית לענ%לא פע� אחת אלא ארבע פעמי� , חידושיה� בתו/ גו� הגמרא

Â . ÔÈ„ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈÈ˘˜"ÏÏÁÎ ·¯Á "˙Ï·Â˜Ó‰ Â˙	·‰Î  

הסברה . ומכיוו� אחר, שדי� חרב כחלל נאמר בחיבורי� בלבד, הנוסי� לבסס את השיט

ה� מבחינת , שורה של קשיי� חמורי�שחרב נעשית כחלל ג� שלא בחיבורי� יוצרת 

וה� מבחינת המשתמע מפשטי , הקושי המעשי לקיי� את ההלכות הנובעות מכ/

ה נמנ. בו התקיימו הלכות הטהרה הלכה למעשהשעל האופ� , המקראות והמשניות

�  :כמה מה

 לפשוט את בגדיו בו  לכאורהחייב %אד� שנטמא במת ובגדיו עמו  .1

 ,שדינ� כמת, הבגדי� %למחרת א� ילבש� ג�  כי ;טהרי להל מנתביו� ע

 !כאילו נגע שוב במת, ויצטר/ למנות מחדש, יטמאו אותו טומאת שבעה

 שהביא עמו ללבוש שוב את בגדיולא יוכל , לטהרתוטובל הטמא מת  .2

שהרי , בשעה שנטמא מ� המתלא היו עמו אלו בגדי� א� אפילו , למקווה

וג� א� יטבול יחד אית� , נטמאו ממנו טומאת שבעה הבגדי� %לפני שטבל 

� :והרי הכתוב אומר! שהרי ה� טעוני� הזאה, אי� הטבילה מועילה לה

"� שטהרת ,משמעו, )כד, א"במדבר ל ("וכבסת� בגדיכ� ביו� השביעי וטהרת

 שמ� הסת� הבגדי� יפל ע�  א, אפשרית ביו� השביעייוו יחדהאד� ובגדי

  .לבשו אות� כל הזמ�א�  ו,נטמאו עמ�הללו 

 נצטר/ %ונגעו זה בזה במהל/ שבעת הימי� , כלי� שנטמאו במת עצמו .3

�והרי מבואר בכמה . ולהזות עליה� שנית, למנות לה� מחדש שבעה ימי
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סוי יכ ":י"ב מ"בפרה פיכגו� , שנית� להזות על כלי� הנוגעי� זה בזה, מקומות

, הוזה הכיסוי %זה על המיח� י ה:ה אומרי�"ב... מיח� שהוא מחובר לשלשלת

 ה לזה� ששני החלקי� מחוברי� זומכיו". לא הוזה המיח� %זה על הכיסוי יה

הרי הוא מטמא את הכיסוי טומאת  %א� לא הוזה המיח� , בשעת ההזאה

, כל הכלי�ל עכ� יקשה  כמו 62?הכיסוימה הועילה ההזאה על , � כ�וא, שבעה

 שצרי/ ,ולא משתמיט תנא לומר, שאינ� חיבור להזאהעליה� שנאמר 

 �ושלא , )ת אחתלהזות בבולצמצ� י אפשר והרי א(להפריד� כשמזה עליה

 הרי %כלי האחד  על הי�שכשמז, פשטות הדברי�! אחר ההזאהה בזה יגעו ז

,  הוא נוגע בכלי המחובר לוא� על פי שעדיי�, הוא טהור מטומאה חמורה

 המפוצלי� כלי�: "Ó¯"Ì·וראה בלשו� ה. השניהכלי  על י�מזואחר כ/ 

 שלא מה� אחד על והזה ,שניה� נטמאו וא� ...במסמרי� לזה זה שמחוברי�

 אבל הכלי המוזה Ï ¯‰ÈË Â¯È·Á Ú‡"Ù Ô‰˘ ÔÈ¯·ÂÁÓ",63‡ ,מלאכה בשעת

 שלא נטמאו מהמת כלי� שמדובר דווקא ב, ולא נאמר בשו� מקו�.נטהר

ולכ� אינ� מטמאי� את , כלי� הנוגעי� במתממטמא מת או אלא רק , עצמו

 .הכלי השני טומאת שבעה

כל כלי , ושב לביתו, כגו� שהיה בבית הקברות, אד� שנטמא במת .4

עליו להבחי� בי� הכלי� , כעת.  טמא שבעה וטעו� הזאה%שיגע בו בשבוע זה 

�כדי להתחיל את מניי� , ע בכל אחד מה�ולסמ� באיזה יו� בדיוק נג, השוני

�. ולדעת מתי יש להזות שלישי ושביעי על כל אחד מה�, הימי� מאותו יו

הוא יטמא אות� מחדש שבעת , בלכתו לקחת� להזאה טר� שנטהר, כמו כ�

�ורק אחר , שתחילה ימתי� שבעת ימי� ויטהר את עצמו, מסתבר להציע. ימי

. כדי לוודא את הזאת� בזמנ�, ושביעיכ/ יתחיל למנות לכל הכלי� שלישי 

�  64.עיקר הדי� מסוב/ מאד לקיו�, מכל מקו

                                                 

את ולכ� אינו שב ומטמא ,  אלא בטמא מת,במיח� שלא נטמא במתאת המשנה עמיד ודוחק לה   62

  .שבעהיסוי טומאת הכ

 .ד"ב ה"הלכות פרה אדומה פי   63

שיטה , בלא לקחת בחשבו� את השיטה שהכלי� שנטמאו מהמת עצמו מטמאי� באהל, כל זאת   64

ה "ב תוספות ד"נזיר נד ע (¯·È	Ô‰Î‰ ÌÈÈÁ Âעד שאמר עליה , המחמירה את המצב לאי� ערו/

שכוהני� לא , שובת התוספותות". אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקו� מנוחתי): "ש"ת

א� כי נראה ששאלת רבנו (אינה מסבירה כיצד נית� לקיי� כ/ חיי טהרה , הוזהרו על טומאה זו
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אחר שהאד� פרש מ� : אי� כא� כל קושי,  שחרב כחלל אינו אלא בחיבורי�,לפי דברינו

 , וכ� בגדו אינו מטמא אותו טומאת שבעה,אינו מטמא את בגדו טומאת שבעה %המת 

�מנוא. ה את זהוכ� הכלי� אינ� מטמאי� ז  � אי� אבל,  טומאת ערבה לזהגורמי� זה

   65.יחדאות� לו יכי יטב, גריעותא בכ/

Ê .˘¯‰ ˙ËÈ˘"˘ :‡ÓËÓ‰ ÈÙÏ ÌÈ	Ó	 ÏÏÁÎ ·¯Á ˙‡ÓÂË ÈÓÈ  

שיש בו כדי להקל מ� ,  חידש חידוש גדול בדי� חרב כחלל,ב" עש בחגיגה כג"הרש

מוני�  אינ� ,הנטמא מחמת חרב או חרב שנטמאת מטמא מת, לדעתו: הקושי האמור

ביו� נמצא  א� המטמא : אלא בהתא� לזה שטימא אות�,מיו� טומאת�ימי� שבעה 

הנטמא  % זה הזאה ראשונהיההמטמא כבר א� . שהישלנטמא  מוני� % השני לטומאתו

  . וכ� הלאה, הזאה ראשונהאינו טעו� 

האד� שנטמא מ� : מקבלת פתרו� חלקישהוצגה לעיל  הבעיה ,וה זסברעל פי 

טמא למחרת טומאת שבעה מ� ילא יכי , יכול ללבש� למחרתו המת ובגדיו עמ

� י אפשרכי א, אבל עדיי� תהיה בעיה בהזאה. וכ� הלאה, שהי אלא טומאת ש,הבגדי

 א� נניח שביו� השביעי בא , ולכ�;ת אחתלצמצ� להזות על האד� ועל בגדו בב

 � טומאת  הבגד מטמא אותו%לפני הבגד  והאד� הוזה מעט ,בגדו להזותלבוש בהאד

כלי� שמזי� עליה� כ/ ג� ב. כי הבגד עדיי� לא הוזה, מצריכה הזאההיו� אחד 

אחר , על ידי הזאה על הכלי האחד,  נית� לפתור ג� בעיה זו.אמורכ, ונוגעי� זה בזה

   66.ושוב על הראשו�, כ/ על חבירו הנוגע בו

                                                                                                                      

ואולי לדעתו נית� לקיי� כ/ חיי טהרה , חיי� נובעת מהמציאות הגלותית של היעדר אפר פרה

�  ).בזמני� כתיקונ

  .) סעי� חראה להל�, "ומאהשבע לה ט"משו� , מאת ערבטואפילו שאינ� מטמאי� או    65

 טמא טומאת %ואילו כלי שלישי ,  טמא טומאת שבעה% כלי הנוגע בכלי שנטמא במת : פירוש   66

ואחד , כאשר שני כלי� שנטמאו יחד באי� להזות יחד ביו� השלישי). ב" מא"פאהלות (ערב 

:  שתי טומאות הרי הכלי שהוזה ראשו� כולל בקרבו –ונגעו זה בזה , מה� הוזה מעט לפני חברו

.  ולעניי� טומאה זו הרי הוא כבר ביו� השלישי לאחר ההזאה, שנגע במת" כלי ראשו�"היותו . א

ביו� השלישי ) ˘"¯˘על פי ה(ולעניי� טומאה זו הוא , מחמת נגיעתו בחברו, "כלי שני"היותו . ב

י לאחר ביו� השליש, לעניי� נגיעתו במת, הכלי השני יהיה, כשיזו על חברו. לפני ההזאה

אינה מטמאתו להחשב ג� הוא , שכעת דינו ככלי לפני הזאה, ואילו נגיעתו בחברו, ההזאה

 תועיל %כשנחזור ונזה על הראשו� , ממילא". כלי שלישי"שכ� לעניי� זה הרי הוא , כלפני הזאה

  .ודוק, יהיה צור/ להזות על שניה� פעמיי� לסירוגי�, באד� וכלי. לו הזאה זו



 

137 

  הוההמעלה, י� בועל נדהינדה בענש מוכיח את סברתו העקרונית מהגמרא ב"הרש

, למשל, דה ביו� החמישי לטומאתהישהבועל נ, כלומר 67"?יכול יעלה לרגלה ":אמינא

טומאת הנטמא מסתיימת שבפשטות , מע מינהוש. לא יטמא אלא עד השביעי שלה

ויש צור/ בפסוק מיוחד ללמד שטומאת הנטמא עשויה להיות , ע� טומאת המטמא

 אי� , שמטמא משקה,ומה כלי "):א" עיח(מפסחי� הביא ראיה נוספת . ארוכה יותר

הרי , "? אינו די� שלא יטמאו את הכלי�,משקי� הבאי� מחמת כלי, מטמא כלי

  .שהנטמא אינו חמור מ� המטמאו

 )ב" עכג(חגיגה הגמרא במש מוכיח זאת "הרש, לגבי טומאת חרב כחלל בפרט

, "עשאוה כטמא מת בשביעי שלו"ש, )לפרה אדומה (י� שפופרת שחתכה לחטאתיבענ

החותכה ומטבילה טעו� "ולכ� , שמחשיבי� אותה ככלי שכבר היזו עליו פעמיי�, יינודה

המטמא , א� על פי שהיא אב הטומאה ( ולא הזאה,שאינה צריכה אלא טבילה, "טבילה

�כגו� , א� כלי ע- ( לשיטת הסוברי� שכל כלי שט� נעשי� כחלל,ש"ומקשה הרש. )אד

הרי כשנגע בשפופרת קוד� ? בלבדהאד� שחותכה טעו� טבילה מדוע , )שפופרת

ועל פי ! והאד� צרי/ להיות טמא שבעה, טבילתה היא אב הטומאה גמור של טמא מת

ואינה , שמכיוו� שאנו מחשיבי� אותה ככלי שכבר היזו עליו, דרכו הרי זה מיושב

  .ואינו טעו� אלא טבילה, הרי ג� הנטמא מחמתה דינו כמותה, צריכה אלא טבילה

כלי� : "כגו� המשפט, שלא כדבריובתחילת אהלות משמע  סתימת המשניותמ

, בשלמא א� נפרש כדברינו".  טמאי� טומאת שבעה%  וכלי� בכלי�,הנוגעי� במת

אבל א� ;  ניחא%ותו/ כדי נגיעת� במת נגעו בה� הכלי� , ÂÈ˘ÎÚ" כלי� הנוגעי� במת"

עמיד שמדובר דחוק לה, ואחר כ/ נגעו הכלי� בכלי�, ופרשו" כלי� שנגעו במת"נפרש 

טמאי� טומאת "ורק במקרה זה הכלי� הנוגעי� בה� , על כלי� שנגעו בו ביו� דווקא

  ".שבעה

 � יש ,היסוד שאי� הנטמא חמור מ� המטמא. יות דעתיהסברה תמוהה לענעצ� ג

שמשקה אינו , פסחי�ל ב"בסוגיה הנכגו� , לו מקו� בקביעת גדרי הטומאה מלכתחילה

הזאת שלישי הכוללת , הכללי הוא טומאת שבעהאבל כאשר גדר הטומאה . מטמא כלי

טומאת  ","טומאת חמישה ע� שתי הזאות"תמוה הדבר שהתורה תחדש , ושביעי

יכול . 'ותהי נדתה עליו': "דה ש� נאמר כ/ינגמרא בוב. וכדומה, "שלשה ע� הזאה אחת

 רק א� ,הסברה שיעלה לרגלה יש לה מקו�". 'וטמא שבעת ימי�' :ל"ת? יעלה לרגלה

                                                 

  .א" עלגדה ינ   67
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, "ותהי נדתה עליו"אלא אומר רק , תויה הכתוב קוצב שבעה ימי� לטומאלא ה

  .שמשמעו באמת שיטמא כמוה

על מזי� מקשה למה ש, )ב" עח( ביומא ראש מהגמ" הקשה על הרשÂ„ ˘„˜Ó68„ב

לא כי ,  הרי אי� לחוש לא לשלישי ולא לשביעי% רביעי לפרישתויו� הב� הגדול הוהכ

וביו� השביעי לא  %א� לא יתחטא ביו� השלישי ו ",זו עליו יו� לפני פרישתויה

נגע יו� לפני פרישתו הכוה� הגדול ש, היה מקו� לחושש "רשל פי ה והרי ע69".יטהר

ונמצא שהוא צרי/ להזות ברביעי לפרישתו , זו עליה בו ביו� הזאת שלישייבחרב שה

  70.הזאת שביעי

וכבסת� ': ראאמר ק): "ב" עכה(הגמרא בבבא קמא ש מ"יש להקשות עוד על הרש

 כל טומאות %"!] חרב כחלל" על È¯ÙÒהפסוק ממנו למדו ב[' בגדיכ� ביו� השביעי

 ".יהו פחותי� משבעהלא  ,שאת� מטמאי� במת

Á .Èˆ	‰ ˙ËÈ˘"· :˙Ó ‡ÓË ÏÚ ·Â˘ ‰ÏÁ ‰	È‡ ˙Ó ˙‡ÓÂË  

הא� האד� והבגדי� מטמאי� ,  באד� שנטמא וממשי/ ללבוש את בגדיו71ד�ב "הנצי

,  לטומאתוביו� השניהטומאה אינה מתחדשת ש, ידשוח, אי�זה את זה בימי� הב

 כלומר שהואיל וכבר יש עליה� טומאה מחמת 72,"שבע לה טומאה"משו� שאמרינ� 

יכולה , מחמת נגיעת� היו� בטמא מת,  אי� הטומאה החדשה%נגיעת� במת אתמול 

�  .לחול עליה

מיו� מני� ימי� הנ טמא שבעה % וחזר ונגע בו למחרת ,אמנ� אד� שנגע במת

 רבי טרפו� %בו ביו� ] כוה� פע� שנית[נטמא : "ÂÁÓ˘ ˙ÎÒÓ˙כפי שנאמר ב, המחרת

מפני ,  הכל מודי� שהוא חייב%נטמא לאחר אותו היו� . מחייב ורבי עקיבא פוטר

„Á‡ ÌÂÈ ¯˙ÂÒ ‡Â‰˘";73מפני שחיבורו המחודש , נגיעתו במת עצמו א/ זאת דווקא ב

                                                 

  .א ,מח' סי   68

 .יב, ט"במדבר י   69

שהנטמא  ,Ó¯"Ô· וה·Â‡Ó‰ ÏÚ¯שיטת  תיר- קושיה זו על פי) יח' טהרות סי( ˜‰ÚÈ ˙ÂÏÈ˜·ב   70

יטת� בטלה עיקר הרי לפי ש, ויש לתמוה ).ראה פרק ד(מחרב טמא שבעה ואינו טעו� הזאה 

 טבילה ולא טעו� כי ראייתו מכ/ שהחות/ את השפופרת %  בחגיגהש מהגמרא"ראיית הרש

ואינו טעו� הזאה כי , היינו כעבור שבעה ימי�" טעו� טבילה"ש,  ולפי שיטת� יש לומר;הזאה

   .לא נאמרה הזאה בחרב כחלל

71   ¯·„ ˜ÓÚ‰, ל; יט, ט"י במדבר �  .כד, א"ש

 .ב" עמנחות כדעיי�    72

  .א"והובאה בראשוני� בשבועות יז ע, י"ד ה"פ   73
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חלה וטומאה חמורה יותר  74,ב" עבנזיר מבואר בכמ, למת מוסי� לו טומאת חיבורי�

 אבל הנוגע פע� נוספת בטמא 75".שבע לה טומאה"ולא אומרי� בה , על טומאה קלה

  . אי� הטומאה השנייה חלה עליו%מת 

ואחר כ/ נגעו באד� או כלי טמא מת , שאד� וכלי� שפרשו מ� המת, נמצא

כ/ נפתרות בפשטות ב.  אינ� צריכי� למנות שבעה ממגע� השני%המטמא שבעה 

  . שלוש הבעיות הראשונות שהצבנו לעיל

 ,שטומאה חמורה חלה על טומאה קלה, ב היא"הסברה העומדת ביסוד דברי הנצי

למש/ תוספת יו� , לפיכ/.  כבר בשעת חלות הטומאהא מינהרק א� יש לכ/ נפק

טומאה הורק תוספת , איננה מגדירה את הטומאה החדשה כטומאה חמורההטומאה 

 מחשיבה את הטומאה ,שיש לה ביטוי בשעת המגע המחודש למת, בורי�משו� חי

 שטומאה ,יש להקשות עליו מ� הראשוני� הסוברי�. כטומאה חמורה החלה על הקלה

עליו אינו מוסי� עצמו ביו� המחרת חיבור האד� למת , � כ� וא76,בחיבורי� מדרבנ�

בי / בשיטת ר כותב כÓ¯"Ô77·וה. זולת הארכת מש/ הטומאה, טומאה דאורייתא

 הוא משו� שלדעתו טומאה ,בו ביו�את הכוה� הנטמא מחדש שמה שפטר , עקיבא

מה שמוסי� יו� אחד הוא משו� שהטומאה רח/ ועל כ, � כ� וא;בחיבורי� דרבנ�

�  78.וזוהי חומרתה לחול על הטומאה הקודמת, החדשה מוסיפה ימי

טומאה כ ומאההארכת מש/ הטומאה די בה כדי להחשיב את הט ש,ונראה להוכיח

 %שא� ילדה שני ולדות בהפרש כמה ימי� , היולדת מדי� ,חלה על הקלההחמורה 

 והרי בלידת הוולד ‰Î ˙¯Â˙.79	ÌÈכמו שכתוב ב, מונה ימי טומאתה מ� הוולד האחרו�

וכמו כ� . זולת הארכת מש/ הטומאה, השני אי� חומרה שמתחדשת לה בשעת הלידה

, טמא שבעת ימי� מביאתו האחרונה %עמי� א� בא על הנידה כמה פש, דהיבועל נ

                                                 

  .2,טוראה להל� סעי�    74

 .ר ש� במנחותכמבוא   75

 .79, 43 ער/ טומאה בחיבורי� ציוני� ‡	ˆÈ„ÂÓÏ˙‰ ‰È„ÙÂÏ˜È˙עיי� ב   76

77   Â˙Ì„‡‰ ˙¯, בדבריו במכות כא ע; קלה' עממוסד הרב קוק ' מהד �  .א"ועיי� ג

שלכל שיטות התנאי� ישנה טומאה  , מה שהתבאר לעיליפעל  ,א� כי אליבא דאמת נראה   78

�הוא משו� שלדעתו תוספת הטומאה  ,ע פוטר"ומה שר. בחיבורי� מדאורייתא באד� וכלי

.  ש� בהסברו השניד�הארת � בתו" הרמבכתבשו כמ, משו� חיבורי� אינה נחשבת חילול נוס�

ט " ור,ט פטר"ע חייב ור" שר% נאמר ההיפ/) 50ראה להל� הערה ו ,ה"ג ה"נזיר פ (ÈÓÏ˘Â¯Èוב

  .� בהמש/ ש�" הרמב� מסקנת וכ.ע"הודה לר

 .ט"ז ה"הלכות איסורי ביאה פ, Ó¯"Ì·וראה ב; ט,ה אפרש, תזריע   79
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דה אי� חומרה שמתחדשת לו בשעת י והרי בבועל נ80.הני�כרת  בתוכתובשו כמ

דיני� סברו ללמוד הני� כרת בתו ו81.זולת הארכת מש/ הטומאה, ביאה האחרונהה

ודחו שאפשר ללמוד ; מ� הפע� האחרונה שנטמאסופר שבעה ה, מטמא מתאלה 

 מיוחד ולפיכ/ הוצרכו לפסוק, ראשונההה יתופרת שבעה מראיסה, דהילאיד/ גיסא מנ

סברו ללמוד מטמא כיצד  לא מוב� ,ב"הנציל פי דברי וע. דהינללמוד על יולדת ובועל 

הרי הוא סופר שבעה מטומאה אחרונה רק משו� שהיא מחדשת בו טומאה , מת

  !ה שאי� כ� בשני אלומ, בחיבורי�

שבע "לא יטמא ממנו כל יו� מחדש משו� שאי� לומר שבגדו של טמא מת , נמצא

ראה במנחות ש� , מסופק" שבע לה טומאה" ויש להוסי� שעיקר די� ."לה טומאה

  .י"ב ה" פיומאותהטות  אבכות שארובהל

˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯Ú‰ :המחבר מעלה מספר בעיות, בפרק ו , �המקשות מאוד על קיו� חיי טהרה א

לטעו� . א: נ� שלוש אפשרויות להקשות כ/יש.  כהבנת הראשוני�"חרב כחלל"נפסוק את די� 

. ג. לטעו� שלא נית� כלל לשמור על ההלכה. ב. שקשה מאוד לשמור על ההלכה לפי שיטה זו

  .שלא לפי שיטה זו, להוכיח שבעבר שמרו על ההלכה

 אי� כל %ה� מהסוג הראשו� ) 4, 2, 1(שלוש מה� , מתו/ ארבע הבעיות שהמחבר מביא בפרק זה

עיקר ", כדברי המחבר, אמנ�. אלא שקשה הדבר, י� את דיני טהרה למהדרי�מניעה מה� לקי

�,  א/ רבי� מאוד המקרי� בה� אי� אנו מקיימי� את עיקר הדי�%" הדי� מסוב/ מאד לקיו

וברור שדיני משכבות ומושבות ; בבשר בחלב ועוד,  בדיני נידה%מחמת שהוא מסוב/ 

ה מעבר לצור/ לסמ� בדיוק את הכלי� שבה� יקשו לקיו� הרב) שרלוונטי� מדי יו� ביומו(

, אמנ�. והצור/ להחלי� בגדי� ולהמתי� עוד שבעה ימי� אחר כ/ כדי לטהר�, נגע טמא מת

שהשאלה ,  ואי� ספק;יש בהלכה מקומות רבי� בה� הקלו מתו/ התחשבות בנוחות הציבור

הוסי� גדרות או דווקא למקרי� שבה� יש ל, הא� דיני טומאה וטהרה שייכי� למקרי� אלו

 �  .שראוי שגדולי� ממני יכריעו בה,  היא שאלה כבדת משקל%וסייגי

                                                 

  . פרק ז ו, פרשת זבי�, מצורע   80

אבל ג� לא כתב בפירוש , לא הוזכר דבר זה) ג%א"ג ה" פושבומשכב  מטמאי מהלכות(� "ברמב  

וטמא שבעת "את הפסוק )  בבהלכה(ורק הזכיר בדר/ אגב , ת ימי�שבועל נדה טמא שבע

�� סמ/"נראה שהרמב". ימי ,�ונראה , על מה שכתוב בתורה בפירוש, כדרכו במקומות רבי

יש צור/ לחדש שג� , לעומת זאת בוולד. עד שאי� צור/ לאומרו שזהו די� פשוט כל כ/ ,שסבר

  .ימי הטהרה נמני� רק לפי האחרו�

81   �אבל ג� לפני כ� הבועל , אמנ� הנגיעה בנדה גורמת טומאה בחיבורי� לטמא אד� לטמא בגדי

שחומרה זו מחמת החיבורי� איננה מתחדשת לו מ� , ועוד ;די� מחמת טומאתו שלוטימא בג

  .אלא מהמגע ,הביאה
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כיוו� שלא , והיא קשה א� יותר, )'או ג(' היא בעיה מסוג ב, הבעיה השלישית שהמחבר העלה

.  נאמר רק בכלי מתכת"חרב כחלל"נית� לעקו� אותה על ידי פסיקה כראשוני� הסוברי� שדי� 

או שמוותרי� ', מרימי� ידי�' הא� במקרה כזה אנו %' אי אפשר לצמצ�'א/ כא� יש לדו� בדיני 

�ג� א� צרי/ הזאה , הא� כל כ/ קשה להניח שהזאה על כלי� מחוברי�? על הדרישה לצמצו

לא , שכל עוד מי חטאת נמצאי� על הכלי המוזה, או לחילופי�? היא תהלי/ אחד, לכל כלי וכלי

, מובאי� דברי רבא, ב"ב וש� נח ע"בשבת מח ע, עודו? ייטמא שוב ממגע כלי ביומו השביעי

ד "ב ה"� בהלכות פרה אדומה פי"וכ� פסק הרמב, שהפיצול בי� טומאה להזיה הוא רק מדרבנ�

)�ומשמע שמדובר בדי� , ב מביאי� לכ/ מקור בפסוקי�"ג ה"מהירושלמי בפסחי� פ, אמנ

  .לומר שבמקרה זה לא גזרומתבקש , כאשר כל הבעיה היא רק מדרבנ�,  וא� כ/%) דאורייתא

ההצעה . א:  ד"ההצעות החלופיות אינ� נראות לענ: "ל"וז, ו ענה על שאלות אלה"המחבר נר

ב מבואר שהכלי� שעליה� נאמר שה� חיבור " בגמרא בשבת מח ע%הראשונה והשלישית 

לטומאה ולא להזאה נחשבי� מדאורייתא ככלי אחד בשעת מלאכת� וכשני כלי� בזמ� שאינו 

א� יזה עליה� שלא בשעת מלאכה הרי זה כשני כלי� נפרדי� , ממילא. ה בה� מלאכהעוש

ובשלמא אילו היינו מזי� עליה� כשה� מחוברי� רק במקרה שבו ה� נטמאו זה . לגמרי

כגו� , אבל א� נטמאו שניה� לא זה מחמת זה, שאז הקולא היא רק בדרבנ�,  ניחא%מחמת זה 

היא מדאורייתא ומאיד/ ההזאה על האחד אינה מטהרת הרי טומאת� , שהיו יחד באהל המת

הטענה השנייה שמי חטאת שעל . ב.  אלא א� כ� יזה בשעת המלאכה, את השני מדאורייתא

תורת (שאינו מציל מלהיטמא , שכ� במקוה מפורש להיפ/, הכלי מגיני� עליו מטומאה תמוהה

שבעצ� עדיי� אינה ,  להזאהולכאורה קל וחומר, )ב"כוהני� שמיני פרשתא ט ה ונדרי� עה ע

אבל נטהר מיד משו� שהימצאות , וא� כוונת ההערה שהכלי אכ� נטמא. מטהרת עד הטבילה

שהזאה צריכה , ועוד,  הרי להזאה צרי/ להמתי� ליו� השלישי%המי� עליו נחשבת כהזאה 

 �  )". ג%ב"ה, ב"הלכות פרה אדומה פי, �"רמב(לבוא מכוח האד

ש "עיקר קושייתו על הרש. ומקשה עליה�, ב"ש והנצי"טות הרשהמחבר מביא את שי, בהמש/

טמאי� "צריכי� להיות , שהכלי� ההופכי� לאבות הטומאה כתוצאה ממגע בטמא מת, היא

 לא %אינה יכולה להיקרא כ/ , ולדעתו הצטרפות לטומאת הכלי המטמא, "טומאת שבעה

" שבע לה טומאה" שדי� ב הוא מקשה"על הנצי. וג� מסברה אי� לה� מקו�, בלשו� המשנה

  .אינו נכו� במגע מחודש ע� גור� מטמא אחר באותה רמת חומרה המארי/ את מש/ הטומאה

רק למגע נוס� באותו " שבע לה טומאה"ולייחס את די� , ב"נית� לסייג את הנצי, לכאורה

לא יטמאו ,  כלי ביומו השלישי הבא במגע ע� כלי אחר ביומו השלישי%או באותה רמה , מקור

ולמעשה לאחד , ש"ונית� כ/ ליישב ג� את הקושיות על שיטת הרש; זה את זה טומאת שבעה

  .את שתי השיטות

ומבחינה מהותית אי� , הדמיו� ביניה� חיצוני בלבד: "וכ/ ענה, אפשרות זו הוצעה בפני המחבר

ולדעתו הטומאה הנובעת , ש מחדש קולא בכוחו של הגור� המטמא"הרש. ביניה� שו� קשר

ב "ואילו הנצי, ה ע� מקור מטמא מטמאת רק כמש/ הטומאה שנותרה למקור המטמאמפגיש

ולדעתו אד� או כלי שכבר טמאי מת אינ� נטמאי� , מחדש קולא מכוחו של הגור� המיטמא

שהארכת ) ב"מחמת קושיותינו על הנצי(א� נסכי� . 'שבע לה טומאה'מדי� , עוד מטמא מת



 

142 

אינני מבי� מדוע שני כלי� שנמצאי� ,  על הקלהמש/ הטומאה נחשבת כטומאה חמורה שחלה

�ובכוח� לטמא כלי� טהורי� שיגעו בה� למש/ שבעה ימי� מהיו� , ביו� השלישי לטומאת

, היו� השביעי מאז השלישי(לא יוכלו לטמא ג� זה את זה עד היו� התשיעי , )ש"דלא כרש(

לסייג 'נמצא שההצעה ! מטומאת היו� השמיני והתשיעי' שבעו'שהרי טר� , )כולל השלישי

וממילא , ש"אלא רק מצד סברת הרש', שבע'באופ� האמור אי� לה מקו� כלל מצד ' ב"את הנצי

  ".אי� בהכלאה זו בי� השיטות שו� רווח

Ë .ÔÈ¯Â·ÈÁ· Ì„‡ ˙‡ÓÂË ÔÈ„  

וכ� משמע , עוסקת בחיבורי�היא שמשמע חילת אהלות מפשט המשנה בת, כאמור

על פי ש, באד�הנוגע די� אד� הוא פירוש זה הקושי ב, בר�. יותר בספרי ובספרי זוטא

אד� ש, נאמרגמרא ואילו ב, השני טמא טומאת ערבומדרשי ההלכה מבואר במשנה ה

ומתו/ , עוסקות בנושאהיש לברר את הסוגיות . טמא טומאת שבעהבאד� בחיבורי� 

  .ה פתרונה של סתירה זו"כ/ יעלה בידינו בעז

1 .‰ ‰È‚ÂÒÚ·‰¯Ê ‰„Â·  

שיוסי ב� יועזר , האומרת, )ד"ח מ"פ(משנה בעדויות ב דנה הגמרא, ב" ע לזרהזבודה בע

  : ל"וז, "על דיקרב למיתא מסאב"העיד 

 דאמר משמיה דרב , משמיה דמר זוטרא בריה דרב נחמ�,אמרוה רבנ� קמיה דרבא

�, טומאת שבעהטומאת שבעהטומאת שבעהטומאת שבעה    �בחיבורי� בחיבורי� בחיבורי� בחיבורי�  ]נוגע במתמי שהנוגע ב[ דיקרב בדיקרבדיקרב בדיקרבדיקרב בדיקרבדיקרב בדיקרב, , , , דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא: נחמ

 וגזור אפילו שלא בחיבורי� ]חכמי�[ ואתו אינהו ;טומאת ערב �י� שלא בחיבור

? דאורייתא מאי היא.  ואוקמה אדאורייתא]יוס) ב� יועזר[ואתא איהו , טומאת שבעה

הנוגע במת לכל נפש אד� וטמא ' דכתיב ]?מני� שהנוגע בנוגע טמא טומאת שבעה[

טמא  �הנוגע בטמא משמע ש[' וכל אשר יגע בו הטמא יטמא'וכתיב ', שבעת ימי�

 ,כא� בחיבורי�? הא כיצד. 'והנפש הנוגעת תטמא עד הערב' וכתיב 82,]טומאת שבעה

�לאו אמינא לכו לא תתלו ביה בוקי סריקי ברב :  אמר להו רבא83.כא� שלא בחיבורי

�  .]יוסי ב� יועזר [ר התיר לה�"ספק טומאה ברה: הכי אמר רב נחמ�? נחמ

                                                 

 %ג� בלא ההוכחה מ� הניגוד לסיפא , שבעת ימי� משמעו" יטמא"ש , משמעמלשו� הגמרא   82

ואולי משו� כ/ ". כסת� טומאת מת, משמע שבעת ימי� ":È"¯˘וכ� פירש , "תטמא עד הערב"

שלכאורה אי� בו , "וטמא שבעת ימי� הנוגע במת לכל נפש אד�"את הפסוק  הגמראהביאה 

סתמא " יטמא"וממילא , להורות שסת� טומאת מת שבעה ימי� אלא שבא, נוייניצור/ לענ

  .האמור בעניי� היינו טומאת שבעה

 היינו טמא מת "וכל אשר יגע בו הטמא יטמא"ש, היה מקו� לישב את הסתירה באופ� אחר   83

ולכ� ברישא , ·‡„Ì היינו טמא מת הנוגע "והנפש הנוגעת תטמא עד הערב"ואילו , ÈÏÎ·הנוגע 
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ורייתא אד� הנוגע בטמא מת בהיותו מחובר למת מדא, נ"לדברי מר זוטרא בריה דר

הא� טמא , מחלוקת יוסי ב� יועזר וחכמי�רי זו ובאינו מחובר ה, טמא טומאת שבעה

, נכוני�אינ� לדעתו  משו� שוהא� דוחה את דברי, ובדעת רבא יש להסתפק. מדרבנ�

 בניגוד למה ששמע רבא מרב נחמ� ,י� בש� רב נחמ�י את הענהאו רק משו� שתל

לשו� � ה ומ84. התיר לה�בי�הרשות ברפק טומאה שס, י� היתרו של יוס� ב� יועזריענב

� משמע מפירוש  וכ85, שלדעת רבא יש כא� טעות בהלכה,משמע קצת" בוקי סריקי"

˘¯"È" �הא� הקביעה : מהי הטעותבדברי רבא א/ לא מבואר ". דברי� שאינ� טע

וסי ב� יועזר שטיהר שלא מה שתלו בישמא או , שמדאורייתא יקרב בדיקרב טמא

   .בחיבורי�

2 .‰ ‰È‚ÂÒ¯ÈÊ	·  

מלקות הא� מתחייב ,  דנה בנזיר טמא מת שנטמא פע� נוספת,ב" ענזיר מבהגמרא ב

   :במשנה נאמר. ג� על טומאתו השנייה

חייב  �טמא י והוא מ,טמאי אל ת,טמאי אל ת:אמרו לו ...טמא למתי� כל היו�יהיה מ

  ). ד"ו מ"נזיר פ(   על כל אחת ואחת

  : נאמרבברייתא , לעומת זאת

 ? יכול יהא חייב, ונגע בו, והושיטו לו מתו ומת אחר,כה� שהיה לו מת מונח על כתפו

  . יצא זה שהוא מחולל ועומד,  במי שאינו מחולל�" ולא יחלל" :ל"ת

  : הגמרא מתרצת את הסתירה

הא אמר ? יתאוטומאה בחיבורי� דאורי.  כא� שלא בחיבורי�,כא� בחיבורי�, לא קשיא

,  לא אמרו טומאה בחיבורי� אלא לתרומה וקדשי�: ינאיבירמר רב יצחק בר יוס) א

, בורי אד� באד�יכא� בח?  מאי שנא, ואי אמרת דאורייתא;אבל לנזיר ועושה פסח לא

  86.בורי אד� במתיכא� בח

 %ה� או הנזיר מחובר למת ו שא� הכ,ינויענ" כא� בחיבורי� כא� שלא בחיבורי�"רו- יהת

יש תוספת חילול  % אבל א� פרש מהמת ;נוגע במת נוס�הוא אי� תוספת חילול בכ/ ש

                                                                                                                      

 לא פרשה הגמראושמא . בניגוד לסיפא, כי כלי אינו יכול לנגוע מיזמתו, הנגיעה מיוחסת לטמא

  .שמדובר ג� על אד� ,"אשר יגע בוÏÎÂ "כ/ כי דייקה מ

 .ה דיקרב"דב �ÒÂ˙˙ÂÙ כתבו הוכ   84

  ).ב" ע חולי� נ;ב" עש� קנא ;א" ע זא בתראבב(קו� שנאמרה לשו� זו וכ� הוא בכל מ   85

 .‰È¯È‡Óוראה להל� אודות גירסת , זוהי הגירסה לפנינו   86
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על .  משו� שבנגיעתו במת הנוס� מתחדשת בו טומאה חמורה יותר,בנגיעה במת נוס�

 הרי ?הא� הטומאה החמורה שמתחדשת בו היא מדאורייתא, ראכ/ שואלת הגמ

 ! בלבד שהיא מדרבנ�,ולה ע,שאי� בה� טומאה בחיבורי�, מהקולא בנזיר ופסח

חיבורי אד� 'ואילו , טומאה מדאורייתאה� ' חיבורי אד� במת'ש, הגמראומשיבה 

�    .מחדשי� טומאה מדרבנ�' באד

  : נחלקו הראשוני� בפירוש המשפט האחרו�

היינו נוגע ' בורי אד� באד�יח' ש87,וסיעת� ˘"¯‡ והÒÂ˙˙ÂÙדעת ה  .א

È˘ÈÏ˘; ובכהאי ,  ולוי בשמעו�,ראוב� ושמעו� ב,שראוב� נוגע במת, כלומר

אבל שמעו� טמא טומאת שבעה , לוי טמא טומאת שבעה מדרבנ�גוונא 

הסוגיה בנזיר מתאימה ,  לפי דר/ זו.'בורי אד� במתיח'וזהו , מדאורייתא

   .אומרת ששמעו� טמא שבעה מדאורייתאה, לסוגיה בעבודה זרה

ורי� פסק שאד� הנוגע במת מטמא אד� בחיב Ó¯"Ì88·ה, לעומת זאת  .ב

הרבה וכ� דעת , ומדאורייתא רק טומאת ערב, שבעה מדרבנ� טומאת

�שראוב� נוגע , ˘	Èהיינו נוגע ' חיבורי אד� באד�, ' לדעת�89.ראשוני

חיבורי 'ו, ושמעו� טמא טומאת שבעה מדרבנ�, ושמעו� בראוב�, במת

שבשעת חיבורו הרי הוא , היינו חיבורו של ראוב� עצמו למת' אד� במת

 . ואינו מתחייב על נגיעתו במת נוס�, רייתאמחולל מדאו

שדברי רבא , כדי ליישב את סתירת הסוגיות, לדבריה� צרי/ לומר

מבטלי� את הסברה ששמעו� טמא " בוקי סריקי"בעבודה זרה 

  .מדאורייתא

ש מקו� ליישב את הסתירה בי� המשנה באהלות  י,� וסיעתו" דרכו של הרמבל פיע

� בחיבורי� מדאורייתא טמא טומאת ערב בלבדאד� באד: לבי� סוגיות הגמרא ,

אומרת ששמעו� טמא טומאת ה, )א"א מ"פ(המשנה באהלות . ומדרבנ� טמא שבעה

                                                 

ראה ,  בזה˙"¯על שיטת . %168 ו37 ציו� ,מאה בחבורי�ו ער/ ט‡	ˆÈ„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ˜È˙ראה ב   87

¯˘È‰ ¯ÙÒ,3רז ובהערה ' שלזינגר סי'  מהד ,�   .בחילופי הגרסאות ש

  .ב"ה ה"הלכות טומאת מת פ   88

ÈÒÂÁÈ  ספר ;רהזבודה  ש� בע„"¯Èה פות ותוס, בחידושיה�Ó¯"Ô· ,„"¯‡· ה; בנזירÙÓ¯˘ה   89

ÌÈ‡¯ÂÓ‡Â ÌÈ‡	˙) קיט והלאה'  עמ)מבעלי התוספות, קלונימוס' י ב� ר"לר , � /כתב שכשג

 �  .¯·È	ÌÈ˜ÈÏ‡ Â ו¯ ÁˆÈ"‰„Â‰È˜ ·' ¯פירשו קדמוני הראשוני
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 ,˘"¯ וה90.אלא שהמשנה נקטה את הדי� מדאורייתא,  מדברת באמת בחיבורי�,ערב

ומכח זה הוכרח לפרש  , שאד� באד� טמא שבעהרהזבודה  בעראשהוכיח מהגמ

שאד� , וסיעת� פותסובר כתוס, סקת בטומאה בלא חיבורי�שהמשנה באהלות עו

 .באד� טמא שבעה מדאורייתא

3 . ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙ËÈ˘¯ÈÊ	·  

א/ . האומרת שאד� באד� טמא טומאת שבעה, האמור לעיל הוא על פי הסוגיה בנזיר

ולומר אי� טומאה בחיבורי� , ראה שיש ללכת בדר/ אחרת בביאור המשנה באהלותנ

    . לא מדרבנ�א�, באד� באד� כלל

  :  ואומר עליה,הירושלמי מביא את המשנה בריש אהלות

אינו  �אבל על ביאת המקדש , וכולהו� תורה ה� אצל תרומה :רבי יוחנ� בש� רבי ינאי

�הטעו� , ואיש אשר יטמא ולא יתחטא? מה טע�. חייב אלא על שני שנגע בראשו

   חייב על ביאת המקדשאינו  � ושאי� טעו� חיטוי ,חייב על ביאת מקדש �חיטוי 

  . )ד"ז ה"פנזיר (  

היא מדאורייתא לעניי� , כלי� ואד� וכלי�, כל שרשרת הטומאה במשנה: פירוש

שנגע באד� או , חייב רק האד� השני, אבל לעניי� ביאת המקדש, שריפת תרומה

ראשו� והשני הוא , ")חיטוי("כיוו� שהראשו� טעו� הזאה , בכלי� שנגעו במת

  .91לטומאה

המחלק בי� תרומה לבי� , שדברי רבי יוחנ� בש� רבי ינאי בירושלמי, בבירורנראה 

זהו אותו מאמר עצמו המופיע בבבלי מפי רב יצחק בר יוס� בש� רבי , ביאת המקדש

בירושלמי אמנ� . נזיר ועושה פסחבי� מחלק בטומאה בחיבורי� בי� תרומה לה 92,ינאי

                                                 

  . ג"ה ה" פאת מת טומכותבהלולא ,  בפירושו למשניות עצמו לא פירש כ/Ó¯"Ì·שה יפל ע� א   90

, כמבואר בנזיר, שבה� לא החמירו, נזיר ועושה פסח לע כתב שהמשנה מדברת ש� ד"והראב  

מובא להל� (שהמשנה נאמרה קוד� שנגזרה הגזרה על טומאת שבעה בחיבורי אד� באד�  או

  .)בסו� הפרק

  . ג"ג הי" ביאת המקדש פ� בהלכות"וכ� נראה שפירש הרמב, Ù	Ó È˘‰כ� פירש ה   91

  כא בתרא בבבÓ¯"Ô·,  ש�‡"‰‚¯וב ב"א מ" באהלות פ˘"¯ראה , סוגיית הירושלמי ש� עמומה  

  .מ בי� הפירושי�" אי� נפק,לענייננו.  בסו� נזיר„"¯Èה ותוספות, א"ע

 ה� רא בגמ� המובאי� בשמוהמאמרירוב  (רב יצחק בר יוס� הוא תלמיד מובהק של רבי יוחנ�   92

א� יכפור רבי  ":ב" ע קנדא בתראבבראה (ורבי יוחנ� הוא תלמיד של רבי ינאי , )מתורת רבו

 ובגמרא', נחותי'יה מ� הרב יצחק בר יוס� ה ").?יכפור ברבי ינאי רבו ,תלמידו אלעזר' יוחנ� בר

 ;א" ע שבת מו;א" עברכות טראה לדוגמא " (כי אתא רב יצחק בר יוס� "רבותפעמי� כתוב 
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הירושלמי אומר זאת על המשנה הרי א/ , לא מפורש שמדובר על טומאה בחיבורי�

 רבי ינאי 93.ירושלמי פירשה בטומאה בחיבורי�ובסוגיה זו עצמה משתמע שה, באהלות

ו כמ, נזיר תלוי בביאת מקדשדי� ה ו;דשי� לבי� ביאת המקדשוחילק בי� תרומה וק

 חייבי� עליה על ביאת ,כל טומאה מ� המת שהנזיר מגלח עליה ": במשנהשכתוב

  .נזירבי�  כחילוק בי� תרומה וקדשי� להובא ולפיכ/ בבבלי %) ד"מז "נזיר פ ("המקדש

  : שתי נקודות חשובותנבדל מ� הבבלי בהירושלמי 

, המשנה באהלותחילוק זה מוסב על על פי הירושלמי  ש% האחת  .א

ה בחיבורי� ולא על טומא, ‡„ÌÈÏÎ· Ìהעוסקת בטומאה בחיבורי� של 

�הדנה  ˙ÙÒÂ˙‡יל לומאמר זה מקב. כפירוש הבבלי, של אד� באד

  :משנה בתחילת אהלותב

אבל אי� הנזיר מגלח אלא על , בתרומה וקדשי�? מה דברי� אמורי�ב

   94.ואי� חייבי� על טומאת מקדש וקדשיו אלא על המת בלבד, המת בלבד

חילוק זה הוא על פי הירושלמי ש,  בה נחלקו היאהנקודה השניה  .ב

 הירושלמי תולה אותו ו,"אצל תרומה˙Ô‰ ‰¯Â וכולהו�  "% מדאורייתא

 שהחילוק מוכיח שמדובר על טומאה  סובר הבבליאילו ו;)מפורשפסוק ב

אד� את החילוק על טומאת הבבלי הסב , אולי משו� כ/ ו.מדרבנ�

�ד� הנוגע טומאת שבעה באל הירושלמי אי� מקור ל פי שע,נמצא .באד

 �  95.הנוגע במתבאד

                                                                                                                      

�והעביר , רב יצחק בר יוס� שמע מרבי יוחנ� את שמועתו של רבי ינאי, א� כ�). ועוד רבי

 וראה(בהשמטת רבי יוחנ� שבאמצע  , נקראה על שמו%� שהוא הביאה לבבל וומכיו, אותה לבבל

מציעאי לא ,  קדמאי ובתראי אמרינ�%כל שמעתתא דמתאמרה בבי תלתא  ":ב" ענזיר נו

' ששמועותיו של רב יצחק בר יוס� בש� ר ,ב מבואר" עשביבמות סד, ויש להעיר"). �אמרינ

  .יוחנ� לא נחשבו למוסמכות ומדויקות

 .ג סעי� ,כאמור לעיל   93

ומצאנו כ/ פעמי� רבות במאמריה� של , ינאי מופיעי� בתוספתא' אי� תימה בדבר שדברי ר   94

� .ראשוני האמוראי

   :אמרה נ"ג ה"בירושלמי בנזיר פ   95

וכי מה  :ל רבי טרפו�"א. ע מחייב"ור ,רבי טרפו� פוטר ,]הנזיר לבית הקברות[יצא ונכנס "   

 %פרש ,  טמא טומאת שבעה%בשעה שהיה ש�  :ע"אמר ר? הוסי� זה חילול על חילולו

 :ל רבי טרפו�"א.  טמא טומאת שבעה%יצא ונכנס , טומאת ערב] כלומר מטמא[ טמא

  . "רש מחייוכל הפורש ממ/ כפו !עקיבה
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ל מניעה מלפרש את המשנה אי� כ, שעל פי הירושלמי והתוספתא, עלה בידינו

  ! שכולה עוסקת בטומאה בחיבורי�, באהלות כמשמעותה הפשוטה

È¯È‡Ó‰ ב"שונה לגמרא בנזיר מב ע הרסיג הביא ,�: המקרבת בי� שני התלמודי

לא  בתלמוד דיד� , לפי גירסה זו96."בורי אד� במתי כא� בח,·ÌÈÏÎבורי אד� יכא� בח"

מאמרו של רבי ינאי  97. טומאת שבעהכלל שאד� המחובר לאד� מטמא אותונאמר 

�אילו  ו,סובר שזהו חילוק מדאורייתא  אלא שהירושלמי% כמו בירושלמי, עוסק בכלי

וא� נצר� לזה את ההבנה שדברי רבא בעבודה זרה . הבבלי סובר שזהו חילוק מדרבנ�

שג� בבבלי , יוצא, נ"ה מוחלטת של סברת מר זוטרא בריה דריה� דחי" בוקי סריקי"

וממילא אי� מניעה מלהעמיד את המשנה , מקור לטומאה בחיבורי� של אד� באד�אי� 

  . בטומאה בחיבורי�, באהלות כפירוש שהעלינו

4 .‰Ú·˘ ‡ÓËÓ Â	È‡ ÔÈ¯Â·ÈÁ· Ì„‡· Ì„‡˘ ÍÎÏ ˙ÂÈ‡¯  

   :ו"ח מ"שנינו באהלות פי

� על האד� ועל הבהמה שכח� יפה, המהל? בבית הפרס על אבני� שאינו יכול להסיט

  . טהור, ]� מסיטי� את העפר בהילוכ�ואינ[

חו של וטהור כשכהרי הוא  ל זאתובכ, האד� נוגע ג� בבשרול גבי  שהמהל/ ע,מסתבר

,  העליו� טמא טומאת ערבכל מקו� שמיפל ע� וא. בחיבורי�אינו נטמא ו, התחתו� יפה

טמא טומאה ג� א�  ,על הטהור מאב הטומאה" טהור"לשו� מקומות רבי� מצינו ב

נדחקו  ו? מדוע העליו� אינו טמא משו� חיבורי�%  בזהו התקשÒÂ˙˙ÂÙ99ה 98.קלה

                                                                                                                      

שאד� באד� בחיבורי� טמא שבעה  ,למד מהירושלמי) קלה'  עמ˙Ì„‡‰ ˙¯Â(� "הרמב  

יש כא� מקור בירושלמי לטומאה בחיבורי� ,  ולפי פירושו% וזוהי תוספת החילול, מדאורייתא

�שה� שנטמאי� , אבל אפשר בהחלט שהירושלמי מדבר על כלי� באד� ;של אד� באד

  . אילו אד� באד� אפילו בחיבורי� אינו אלא טומאת ערבו, בחיבורי� טומאת שבעה

בחבורי  טומאה בחיבורי� מדרבנ� היא "):יט ,א"במדבר ל( Ó¯"Ô·פירוש הכגירסה זו נראה ג� ב   96

, ב" ע לזרהזבודה לע א/ בחדושיו". כמו שמפורש במסכת נזירות בפרק שלשה מיני� ,כלי� במת

  .  בנזיר כפי שהיא לפנינוהעתיק את הגמרא

 .ה מדרבנ�שטמא טומאת שבע, �" המאירי עצמו נוקט כרמב� כיא   97

 .ה"ז מ"ראה אהלות פ   98

  .ה על" דב" ע קהציעאמבא ב   99
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;  או שכמה בגדי� מפסיקי� בינו לבי� העליו�100, שמדובר בשהתחתו� גוי,תר-ל

  101.בדוחק זהולדברינו אי� צור/ 

  : א"עא ע ממה ששנינו בחולי� נית� להביא, י� זהיסיוע נוס� לענ

 החיה טמאה טומאת , ידה ונגעה בו ופשטה חיה את,האשה שמת ולדה בתו? מעיה

  .  והאשה טהורה עד שיצא הולד,שבעה

� כ�שה עצמה גיבלי לנגוע באמ לא יתכ� כלל לנגוע בו ,שהיכאשר העובר במעי הא ,

  102?מדוע האישה אינה נטמאת בחיבורי�ו

˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯Ú‰ :בפרק זה �; המחבר עוסק בסוגיה שממנה קשה על שיטתו בפירוש המשנה, ג

מומל- (כפי שמצא באחד הראשוני� , הוא מציע ליישב אותה על ידי שינוי גרסהוג� אותה 

ראוי להביא בהקשר זה את ).  שבו המחבר סיכ� את הצעתו בצורה ברורה2,לעיי� בפרק יב

כלומר שבאד� ', כא� באד� באד�, כא� באד� בכלי�': ויש גורסי�: "לשו� המאירי במלואה

מ אפשר "ומ.  שבעה מ� התורה דחדא טומאה היאטמא, הנוגע בנוגע בעודו מחובר למת

ולא נראה שהוא , אי� זו גירסת המאירי עצמו...". אבל לעני� פסק אינה, לאומרה לעני� פירוש

  .נוטה לקבל אותה

בשתי . המחבר מביא שתי ראיות לכ/ שאד� באד� בחיבורי� אינו מטמא שבעה, בהמש/

דבר אחד . והקורא מוזמ� לעיי� ולשפוט, הוא מביא תירוצי� שנאמרו לקושיותיו, הראיות

הא� לא ? "האד� נוגע ג� בבשרול גבי המהל/ ע"מדוע הוא סבור ש: בלבד לא הבנו בדבריו

                                                 

ל טומאה מפסיק בי� המת שאפילו כשדבר שאינו מקב וכתב, רו- זהי דחה ת˙Ï‡¯˘È ˙¯‡Ùה   100

 התוספותהרי מ, והותמ. עלוה "ד, א" ע בשבת יזוציי� לתוספות, ה טמא בחיבורי�ז הרי %לטהור 

והא מרדע פשוטי , משו� חיבורי� לרבי טרפו� למה טמאוהו שבעה ":שהקשו, � מוכח איפכאש

 שאינ� ,ואפילו א� המטלטלי� פשוטי כלי ע- ":ה אמר" וש� ד"?כלי ע- הוא ולא מקבל טומאה

א " באהלות פ˙ÙÒÂ˙‡ וכ� מפורש ב;"דלא שייכא בה� טומאה בחבורי�, בני קבולי טומאה

כמשמעות הלשו� ,  והיינו בחיבורי�%מטמא את הכלי�  שגוי הנוגע במת ונוגע בכלי� אינו ,ב"ה

�  .  לעילכתבנושו וכמ ,ש

שהמשנה דברה על , רו- שאמרנו לעיל על המשנה בריש אהלותילומר את הת כא� אי אפשר   101

  .שהרי בית הפרס דרבנ�, הדי� מדאורייתא

, האומרת שמדאורייתא א� החכמה טהורה,  ש�ראמהגדברי ותיר- על פי , הקשה כ/ Ïˆ"Áה   102

 .שמא הוולד יוציא ראשו ולא תרגיש בכ/,  וטמאוה מדרבנ�;שכ� העובר הוא טומאה בלועה

ישמעאל '  אומרת זאת בדעת רא/ הגמרא. שאי� מקו� לחשש זהמסביר  ח"הצל, ביולדת עצמה

�, ולדעה זו, ורייתאעקיבא מטמאו מדא' ואילו ר, הסובר שעובר מת במעי אמו טהור, ש

 ˙ÂÙÒÂ˙ועיי� ,  ש�È"¯˘כ/ שיטת (ובכל זאת היולדת טהורה , החכמה טמאה מדאורייתא

שהחיה , )א פרשה יט (·Ó„·¯ ¯·‰וב) יא פיסקא יט (ËÂÊ È¯ÙÒ‡ וכ/ משמע בבירור ב)!Ó¯"Ô·ו

  .שאינה נטמאת בחיבורי�,  ושמע מינה% רייתא והיולדת טהורה מטומאת שבעה טמאה מדאו
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שהמחבר ראה , וזה לכאורה תירוצ� השני של התוספות? והתחתו� לבוש, סביר שהעליו� נעול

  . כדחוק

È . ¯Â¯È·ÌÈ	Â˘‡¯ ˙ÂËÈ˘ÏÏÁÎ ·¯Á ÔÈ„ „ÂÒÈ·   

 נאמר ג� שלא "חרב כחלל" ש,נקטו בפשטות כדברי הגמרא �לוככי� הראשונרוב 

 אבל יש ראשוני� שנית� להבי� 103.ופירשו כ/ את המשניות באהלות, בחיבורי�

  :ודבריה� צריכי� בירור, מדבריה� אחרת

1 .Ó·È¯"ı104  

וכתב , - שכל כלי שט� נעשי� כחלל"ב מביא את דעת הריבמ"א מ" באהלות פ˘"¯ה

  :ש"הרומוסי�  105.רות בשבת ופסחי� וחולי� על חרב כחלל- מחק את כל הגמ"שריבמ

י� טמאי� במת ושלשה טמאי� ידשנ, י� אחרירש הרב רבי יצחק מסימפונט בעניעוד פ

� משו� דקתני לה ,י חיבורי�"אבל ארבעה טמאי� במת מיירי ע, במת מיירי בלא חיבורי

  .בסיפא דומיא דזב

  :  באופ� שונה-"ריבמשיטת ש את "בתוספותיו לפסחי� מביא הר

, ובשני עניני� מפרש... בכלי שט)] ש לעיל"עי, מסימפונט[י "כל הני כלי� מפרש הר

�ופרושו מ� ... חד בחיבורי� שנוגעי� במת בשעה שנוגעי� בכלי אחר וחד שלא בחיבורי

                                                 

103   ˘¯"Èו Ï‡		Á Â	È·¯יד �; ש"ה ת"ד ב" ע בנזיר נד בתוספות¯·È	Ô‰Î ÌÈÈÁ Â ו˙"¯; ב" ע בפסחי

ı¯Ù Â	È·¯� ˜"ÓÒ;  רלאעשה ‚"ÓÒ; שראליר-  א ריש הלכות‰˙¯ÓÂ‰ספר ; שכב'  סיÌÈ‡¯È;  ש

  במאקבא  בב„"¯È; "על כלי מתכות שנגעו במת ...ואי� כה� מוזהר"שכתב בקצרה ,  פטשהע

א " ע כא בתראבבב) בחידושיו( Ô"¯ ו‡"¯È·¯, ·Ó¯"Ô, ·˘¯"‡, ·ËÈ	ÂÈ Â	‰; ב,נזיר נובו א"ע

וראה ג� , הני� להכנס לבית שיש בו כלי מתכת שנטמא במתודנו בהיתר כראשוני� אלה (

; )ש"עי, ש"רו- הרישקבל את ת(ח "א מ" באהלות פיÓ"Ì‰¯; )תעו' א סי"א ח"ת הרשב"בשו

 È¯È‡Óה; ל" בביאורו לספרי חוקת הנ¯·È	ÏÏ‰ Â ;ד' ח סי"ב ובחולי� פ"א מ" באהלות פ˘"¯‡

 את מת טומהלכות Ó¯"Ì·; רנא'  חלה סי הלכות‡ÚÂ¯Ê ¯Â; בכל הסוגיות שבה� נזכר חרב כחלל

" כלי� הנוגעי� במת"� ש� "ח דייק מלשו� הרמב"ז ה" נזירות פ בהלכותÓ ÛÒÎ˘	‰ה(ג "ה ה"פ

וג� שינה מלשו� הספרי , אינה כ/ את מת טומהלכות אבל משמעות לשונו ב%� שמדובר בחיבורי

מ באהלות "וכ� מפורש בפיה, ג"יוכ� ש� בה ;"בכלי� ˘	‚Úהכלי� הנוגעי� באד� "ללשו� עבר 

 וכבר השיגו %  וכ� מוכיחי� דבריו בהרבה מקומות;שלא בחיבורי� א שהמשנה ש�"א מ"פ

אבל : "ש חולי�ה ברי"יש להעיר על לשו� הרז(ב " ע בחולי� עא‰"¯Ê; מ בזה"האחרוני� על הכס

בדיקרב "ונראה להגיה ש� , "אי נגע הכלי של המתכת בדיקרב במיתא שלא בחיבורי� טהור הוא

  .)ק"ודו, "בדיקרב

  .י מסימפונט"ש ובשאר ראשוני אשכנז בש� ר"נזכר בר; יצחק ב� מלכיצדק' ר   104

 .על הגהה זו עיי� לעיל סעי� ה בדיו� על שיטת הבבלי   105
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שא� מעמיד אותה בחיבורי� , בשו� עני�] י הזק�"ר[המשנה דאהלות לא נהירא לרבי 

  . )ב" עיד(   למאי דמפרש לה נמי שלא בחיבורי� קשה לרביו... קשה לרבי רישא

 אחד מה� כל המשניות עוסקות ל פיוע,  שוני�רושי�ירש שני פי- פ" שריבמ,נראה

ששניי� טמאי� במת  ,ש באהלות" הרתבשכה ומ.  הקשה עליוÈ"¯ה אלא ש% בחיבורי�

- עצמו "יבמובר, - בעקבות הקושיה"ש לדעת ריבמ"הו הסבר הר ז%הוא בלא חיבורי� 

  .י� ושלשה היינו בלא חיבורי� וארבעה בחיבורי�יששנ, חילוק זהלא נאמר בפירוש 

 כתבנושו כמהיא - " דעת ריבמ,הפירוש שהמשנה מדברת בחיבורי�על פי  ש�יתכי

 ממה שמחק את כל ,כ/חיזוק ל. שכל די� חרב כחלל אינו אלא בחיבורי�, בפרק א

את הסברה שכל כלי שט� נעשי� כחלל קיי� לת ל מנהרי ע. � חרב כחלליהגמרות בעני

 , כלשו� הכתוב'חרב' נקטה רא שהגמ,ודי לומר,  בהגהה מרחיקת לכת כל כ/י� צור/א

חרב "שמטרת ההגהה לשלול לגמרי את די� , א� כ�, נראה! לכל כלי שט�וא הדי� וה

  106.שלא בחיבורי�" כחלל

2 .¯‰Â ˙ÂÙÒÂ˙‰"˘  

 בדבר איכר העובר על גבי 108נה באהלות עוסקי� במש107,א"התוספות בשבת יז ע

  : ומבארי� שבטומאת מת נתחדשו שני דיני� שוני�, הקבר ומרדעו על כתפו

  .  אפילו בלא חיבורי�, די� חרב כחלל בכלי מתכת. א

  . די� טומאה בחיבורי� בכל כלי שט�. ב

ואת הסוגיה , ב על דיקרב בדיקרב"התוספות מזכירי� את הסוגיה בעבודה זרה לז ע

ומשליכי� ; ב העוסקת בטומאה בחיבורי� באד� הנוגע באד� שנגע במת"נזיר מב עב

  .מזה ג� על אד� שנוגע בכלי� שנגעו במת

�שהתוספות מזכירי� את המשניות בריש אהלות בקשר לשני , והתימה בדבריה

 טמא טומאת שבעה ,י אהלל ידע·ÌÈ¯Â·ÈÁ ואפילו : "כתבו, ה ששמע"בד: הדיני� הללו

È¯· ÁÎÂÓ„Î˙ÂÏ‰‡ ˘" ,כוונתו� ;י� חיבורי�ירשה לעניופ,  על שפודג"א מ"אהלות פ ל

היה מטמא אפילו  ]בתו/ המרדע[שא� יש דרב� בתוכו : "וכתב) ה ועל"ד(אול� בהמש/ 

                                                 

ולא זכיתי להעלות מה� דברי� סדורי� בשיטתו , במקומות נוספי�- מוזכרת "שיטת ריבמ   106

)¯˘È‰ ¯ÙÒסי, ת" לר �˙ ÈÒÂÁÈ	ÌÈ‡ ; ב" ע נזיר נו„"¯Èה פותתוס; תשסא%תשנח' חלק החידושי

ÌÈ‡¯ÂÓ‡Âעמ, קכג%קיט'  עמ �  ).תעד%תעא' וש

 .ה ועל"וד, ה אמר"ד, ה ששמע"ד   107

  .א"ז מ"פט   108
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È¯· ÁÎÂÓ„Î˘ י אהל ל ידאפילו ע„ÏÏÁÎ ‡Â‰ È¯‰ ·¯Á ,  כל מה שתחתיול שהואבכ

˙ÂÏ‰‡" ,וכוונת�את המשנה על כיבו התוספות הראי/ , ואינו מוב� 109. לאותה משנה

  110. ודי� חיבורי� בכל כלי שט�, די� חרב כחלל בכלי מתכת בלא חיבורי�% תרי ריכשי

 מארי/ לבאר את המשניות הוא, ב"א מ" באהלות פ111.ש"קושי דומה קיי� ג� בר

ד "א מ" ובפ; בפרשת חוקתÈ¯ÙÒוכ� את ה, ש� בדי� חרב כחלל בכלי מתכת בלבד

, למרות זאת 112.ושלל אותה, ניות מדברות בחיבורי�העלה אפשרות לפרש שהמש

כלי� " "אד� וכלי�" "כלי� ואד�"ש בכמה מקומות שמזכיר את המושגי� "מצאנו לר

�ד "ב מ"בפי: ותו/ הסתמכות על המשניות בתחילת אהלות, בהקשר של חיבורי�" וכלי

א  והתינוק טמ, טמאי� טומאת שבעה כדי� כלי� בכלי�113שהסנדל והעריסה ":רשיפ

"  טמאי� טומאת ערב, בי� אד� בי� כלי�,השלישי :˙„Î	ÔÈ˙ÏÈÎÓ ˘È¯· Ô ,טומאת ערב

, "חרב כחלל"שאי� בה�  (בעני� טבליות של ע-, ב"ו מ"בפט). וכ� פע� נוספת בהמש/(

השלישי בי� אד� בי� כלי� טמאי� טומאת ... „˙	ÔÈ˙ÏÈÎÓ ˘È¯· Ôג "ואע": כתב, )לדעתו

של כתב שהוא , א לגבי מרדע"ז מ"וכ� בפט". שבהא תנ� הת� אי� האהל מתח, ערב

וא� בגדו מפסיק  ":כתבוא� על פי כ� ,  ולכ� אינו נעשה כחלל ולא מטמא באהל,ע-

מושג הלקוח , "Ì„‡Â ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ דהוה ליה ,טמא טומאת ערב %בי� בשרו למרדע 

   114!שהתפרש על ידו על חרב כחלל, מהספרי

ש והתוספות שכלי� " הרלמדוי� ימנ רי/ לבררצ, מלבד הקושי בפירוש המשנה

במדבר (" בחלל חרב"הרי את הפסוקי� ? ואד� וכלי� טמאי� טומאת שבעה בחיבורי�

בכלי ו ,� חרב כחללילעני) ב"א מ"בפ (ורשיפ) כד, א"ש� ל(" וכבסת� בגדיכ�"ו) טז, ט"י

  !מתכות בלבד

,  בחוקתאינו המשנה בריש אהלות והספרי ,ש" הרל פי ע,המקור לטומאת חיבורי�

המסתמכת על , )ד"א מ"פאהלות רושו ביהזכיר בפאותה ( רהזבודה  בעראהגמאלא 

                                                 

, אלא רק שנטמא באהל ,נה ש� שהשפוד מטמא באהלשהרי לא נאמר במש, ע" צה�ודברי   109

  .ה בחבית"דתוספות  ,א" ע כתראבא והשווה לבב

עמד , ק אות יז"וש� פ, אות לז, שמעתא דחיבורי�, )א"ש אוירב/ שליט"לר („¯Ï‡ÂÓ˘ ÈÎב   110

  . ללמוד די� אהל בחיבורי� מדי� אהל בחרב כחללפות היאתוסהוכתב שכוונת , בתמיהה זו

 .שבת ה� מבית מדרשולמסכת שהתוספות    111

112    � .כפי שהתבאר לעיל, אינו יכול להתפרש בחיבורי�לדעתו משו� שדי� אד� באד

אינו אלא " חרב כחלל"ש שדי� "לדעת הר, וא� כ�, א"ז מ"ראה כלי� פט, העריסה היא של ע-   113

  . עורש כא� שהוא של מתכת או"ולגבי הסנדל כתב הר. הרי טומאתה מדי� חיבורי�, בכלי מתכת

 .ב"ז מ"פפירושו לוראה ג� ב   114
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 והסוגיה המשלימה בנזיר ,)כב, ט"במדבר י" (וכל אשר יגע בו הטמא יטמא: "הפסוק

טמא ) אד� באד� באד� במת( שנוגע שלישי 115,צירו� שתי הסוגיות יוצאמ. )ב" עמב(

  . טומאת שבעה בחיבורי� מדרבנ�

 נאמר בכל גוונא "יקרב בדיקרב"שהלימוד מדאורייתא ל, ש"לומר בדעת הרנראה 

וחכמי� הוסיפו  ;כלי� באד� וא , אד� בכלי�, כלי� בכלי�, אד� באד�:בנוגע שני

כלי� ואד� או , אד� ואד� ואד�: רק בשני מקרי�, א/ זאת ,בנוגע שלישילגזור 

�אפילו , מאת ערבשכלי� וכלי� ואד� אינו טמא אלא טו 116,ו לכ� כתב.וכלי

 ?שבכלי� ואד� וכלי� יש חיבורי�ש ולתוספות "מניי� לר, א/ יש לשאול 117.מדרבנ�

�ובכל התורה טומאה בחיבורי� נאמרה באד� , הרי בנזיר נאמר רק אד� באד� באד

   118!בלבד

3 .·‡¯‰"„  

 . וסיעתו˘"¯כדעת ה, שישנה טומאת שבעה או בחרב או בחיבורי�ד היא "שיטת הראב

ואת די� , את די� כלי מתכת בלא חיבורי�" בחלל חרב" למד מש" שהרבעודאלא ש

וכל "הפסוק ל פי אומרת שיקרב בדיקרב דאורייתא עה, רהזבודה חיבורי� מהסוגיה בע

לא את הפסוק , רש כ/יד לא פ" הראב%) כב, ט"במדבר י ("אשר יגע בו הטמא יטמא

בביאור ביניה�  נוספת ומחלוקת. סוגיית הגמראולא את ) טז, ש� ש� ("בחלל חרב"

אילו ו,  וסיעתו פירשו� על כלי מתכת בלא חיבורי�ש"רהש, המשניות בריש אהלות

  .בחיבורי�וכלי שט� כל  ב,ד פירש� כמשמע�"הראב

 שחרב כחלל נאמר Ó¯"Ì·הדברי ד על " השיג הראב,ג"ה ה" פאת מת טומכותבהל

  : ל"וז, בכל כלי שט�

 �  . וכל המקראות אינ� אלא בחיבורי�, בשאר כלי�אנו אי� לנו אלא בחרב או בחיבורי

  :כתב, ז"ח ה"פיש� ו

                                                 

 .2,טוראה לעיל סעי� .  בנזיר˙ÂÙÒÂ˙על פי הבנת ה   115

 .ה אמר"א ד"ובתוספות בשבת יז עא "ז מ"ד ובפט"ב מ"ב ובפי"ז מ"בפ   116

ש " בשבת והרנכתב בדעת התוספות, 174 ציו� , ער/ טמאה בחבורי�‡	ˆÈ„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ˜È˙ב   117

 ,אלא משניה� מוכח, ד אינו נכו�"לענ.  טמא טומאת שבעה כללשנוגע שלישי אינו ,א"ז מ"בפט

�הטמאי� טומאת שבעה , שחילקו בי� נוגע שלישי באד� ואד� ואד� וכ� כלי� ואד� וכלי

  .שלא גזרו בו טומאת שבעה, לבי� נוגע שלישי בכלי� וכלי� ואד�, מדרבנ�

תי בי� די� חיבורי� הרגיל לבי� וביאר שיש הבדל מהו,  ד� בשאלה זו,)אות לט(  ש�„¯Ï‡ÂÓ˘ ÈÎב   118

  ?מניי� לנו שגדר החיבורי� במת שונה מבכל התורה, א/ זו גופא השאלה. די� חיבורי� במת
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�  . שאי� שני� טמאי� שבעה בשו� דבר אלא או בחרב או בחיבורי

  : ד" כתב הראב,ח"ז ה" נזירות פכותובהל

מה שאמרו שהאד� מיטמא בכלי� הנוגעי� במת לטומאת שבעה לא אמרו אלא 

�  .אבל שלא בחיבורי� טומאת ערב, חיבורי אד� בכלי� וכלי� במת, בחיבורי

 משמעה שכל הפסוקי� שהביא ,אינ� אלא בחיבורי�" כל המקראות"לשונו בהשגה ש

ש� " (כל הורג נפש"ו, )כד, א"במדבר ל( "וכבסת� בגדיכ�", "בחלל חרב" %� "הרמב

�בוקי " כתב שדברי רבא ,ב" ע לזרהזבודה ובחדושיו לע.  אינ� אלא בחיבורי�% )יט, ש

מ� התורה אד� באד� אפילו "ו, טלי� את דברי מר זוטרא בריה דרב נחמ�מב" סריקי

". כדממעט לה בספרי מוהנפש הנוגעת תטמא עד הערב, בחיבורי� אינו טמא שבעה

ג� ש, כלומר, רש את כולו בחיבורי�י שפ,ומבואר, )2סעי�  (ל"קת הנוכוונתו לספרי בח

  . מופיע ש� אינו אלא בחיבורי�ה "בחלל חרב"הפסוק 

   :ובהמש/ כתב

�שבידו מטמא אותו והוא בחרב בחרב בחרב בחרב כגו� שהרגו , בחיבורי� הוא] באהלות[    וכולה מתניתי

  . מטמא את בגדיו וכול� טומאת שבעה ומקראי נפקא בספרי

  : כתבמאקבא ובחידושיו לב. "בחלל חרב" ג� לפסוק  שכוונתו,משמע מ� הדוגמא

לו אב מטמא אד� י דא,בה�ז וטמא מת תולדותיה� לאו כיוצא "הא דאמרינ� השר� וש

י� ישנ] בריש אהלות[והלא שנינו , קשיא ל�, ובגדי� ותולדה לא מטמא אד� ובגדי�

 ,כדמייתי לה מקראי בספרי לכלי� במת, ותריצנא לה ההיא בחיבורי�... טמאי� במת

  . )א"ב ע(    דהיינו חרב מת ואד� ובגדי� נוגעי� בו, וכלי� באד�,ואד� בכלי�

הו זש, "כלי� במת ואד� בכלי� וכלי� באד� "ה שכתבה� ממ, נונראה בבירור מלשו

  ."בחלל חרב"שכוונתו ג� לפסוק , וה� מ� הדוגמא של חרב, ציטוט מהספרי

 על פירוש ש"ית הרואת קושי.  שג� המשניות עוסקות בחיבורי�,מפורש בדבריו

�  בנזיר מבכתובשו  שנאמר במשנה שטמא טומאת ערב ולא כמ,זה מדי� אד� באד

או , רה זוי שהמשנה נאמרה קוד� שנגזרה גז,)רהזבודה בעש� (ד "ר- הראבי ת% ב"ע

שבה� לא נגזרה טומאה בחיבורי� באד� , שהמשנה מדברת על נזיר ועושה פסח

�  . בנזיררא בגמכתובשו כמ, באד
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� י מני% בחיבורי� דווקאנאמרו א� המקראות והמשנה , ד"ויש לשאול על הראב

 ,ד סובר" שהראבאפשר ו119?את שבעה בלא חיבורי�למדנו שחרב מטמאת טומ

בחלל חרב או "מכ/ שהכתוב מדבר על : ו שני דיני�נלמד" בחלל חרב"שמהכתוב 

 ומכ/ שנאמר ;ו שהנוגע בחרב כנוגע בחלל משו� חיבורי�נלמד, ולא מת בלבד" במת

נוגע במת עצמו ויש זהות בי� אד� שמשמעות הלשו� שה, "בחרב"ולא " בחלל חרב"

  .ללא חיבורי�א� , "חרב הרי הוא כחלל"ו בהיקש נלמד,  לחרבהחלל

הוא  ,מאקבא  בב120.ד לגבי חרב הנוגעת בטמא מת" בדעת הראביו�ערי/ צ, עדיי�

, מ� המשנה באהלות" תולדותיו לאו כיוצא בו"הקשה על האמור ש� שטמא מת 

ת טמא מת אינו מטמא כלי מתכלדעתו  ומשמע ש;בחיבורי�עוסקת ר- שהמשנה יות

 די� חרב כחלל בכלי מתכת אינו אלא לגבי כלי שנגע במת, י זהלפ. טומאת שבעה

� חרב ילגמרות בעניהדברי� סותרי� אבל  .שמטמא אד� וכלי� טומאת שבעה, עצמו

ד מקבל בעקרו� "והרי הראב, שרוב� מדברות על כלי מתכת שנוגע בטמא מת, כחלל

ד המובא "וכ� מבואר בראב !ינופי שהראכ, ראשמופיע בגמ" חרב הרי הוא כחלל"את 

נעשה אב הטומאה לטמא אד� ולטמא " שהסכי� שנגעה בטמא מת 121, בחולי�Ó¯"Ô·ב

�� נראה שמסכי� לדבריו" על הרמבמהשגותיוג� "). או לטמא בגדי�"וכוונתו " (בגדי, 

  . רק בכלי מתכתנאמר זה די� דעתו אלא של, שטמא מת מטמא כלי� טומאת שבעה

ו� שהמשנה באהלות ו שמכי,מא היאקבא ד בב"נת הראבשכוו, א� כ�נראה 

 אינו אלא בכלי ראודי� חרב כחלל שבגמ, מדברת על כלי� בסת� עוסקת בחיבורי�ה

  .חו- מכלי מתכת,  אי� תולדותיו של טמא מת כמוהור/ כלל שבדהרי % מתכת

ולדעתו , ‡¯	˘Ó‰ ˙‡ „ÓÏ „ÈÂ	ÈÙÎ ‰ÎÏ‰‰ È˘¯„ÓÂ ˙ÂÈ ˘·"˘‰¯‡·, עלה בידינו

ד סובר " אלא שהראב;ראשבספרי לבי� זה שבגמ" בחלל חרב"מת הבדל בי� יש בא

�  122."י� חיי�הל%אלו ואלו דברי א"ו, שאי� סתירה בי� הדברי

                                                 

הפסוקי� והמשניות עוסקי� בחרב , ש"לדעת הר: ש לעיל"הקושי כא� הפו/ מהקושי בשיטת הר   119

, ד"לו לדעת הראבואי; ולא ברור מה המקור בתורה ובמשנה לדי� חיבורי�, כחלל בכלי מתכת

מה המקור בתורה ובמשנה לדי� מיוחד בכלי  ולא ברור, הפסוקי� והמשניות עוסקי� בחיבורי�

  .מתכת בלא חיבורי�

  הסתפק בזה ח"כ סק'  באהלות סי‡"ÂÊÁוכבר ה   120

   דאיטמי במתאילימאה "ב ד"ב ע   121

, ד אחרת"בהבי� ברא) ד"ה וראיתי להראב"ג ד" הה"פ את מתטומהלכות  (˘Ó	ÍÏÓÏ ‰ה   122

ד למד את די� "שהראב, ונדחק לפרש ;שהמשניות באהלות עוסקות בכלי מתכת ובלא חיבורי�

  .מאקא  ובברהזבודה ד בע" ולא ראה את חידושי הראב).ש"עי(, בלבד" כל הורג נפש"חיבורי� מ
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  : מכמה טעמי�, ד" שקשה לקבל את שיטת הראב,ראה לעניות דעתיאבל נ

  . דחוק" בחלל חרב"הלימוד הכפול מ  .א

 שכלי מתכת ,מראשאי� ביטוי מפורש במשנה לדי� הג, תמוה מאד הדבר  .ב

   .נעשי� כחלל ללא חיבורי�

הראיות מ� המשניות לכ/ שחרב כחלל נאמר בחיבורי� אינ� רק על דר/   .ג

ני שחרב בפ, אלא ג� ובעיקר על דר/ השלילה, שיש חיבורי� בחרב, החיוב

וה� מהוות סתירה לדי� , )4בכל המקורות לעיל סעי� ראה ( איננה כחלל עצמה

   123.הגמרא

‡È .ÂÎ‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÏÁÎ ·¯ÁÏ ‡ÓËÈ‰Ï ÌÈ	‰  

  :  נאמר124 במכות˙ÙÒÂ˙‡ב

                                                                                                                      

, ד חרב כחלל מטמאת בחיבורי� בלבד"שלדעת הראב %  הבי� לאיד/ גיסארהזבודה � בע"הרמב     

 ,)א יט"במדבר ל(ת " עהÈ"¯˘דעת את � ג� " וכ� הבי� הרמב.יטה אותה ניסיתי להוכיח לעילכש

ולדבריה� משנת  ":� מוסי�"הרמב". למד/ הכתוב שהכלי מטמא אד� בחיבורי המת": הכותב

ממה שכתב ". וכ� בפסחי� לא מתחזי הכי, ואי� משמעותה כ�, אהלות כולה בחיבורי� היא

 כל די� חרב כחלל %שא� משנת אהלות עוסקת בחיבורי�  ,משמעשבפסחי� לא מתחזי הכי 

המזכירות , )א"ועט ע ב" עב ויט" עיד(ולכ� קשה מהסוגיות בפסחי� , אינו אלא בחיבורי� בלבד

ד כותב בפירוש בהשגתו "שכ� הראב, ד מוקשית"אבל הבנתו בראב. די� חרב כחלל בלא חיבורי�

ז "ק אות ט" אהלות פ„¯Ï‡ÂÓ˘ ÈÎב( בלא חיבורי� טומאת מת שקיי� די� חרב כחלל בחרב' בהל

נאמר " בחלל חרב"הפסוק , ועל פי דעתו בהשגה, ד בהשגותיו חזר בו"שהראב, כתב' ואות כ

ואי� כא� , "בחלל חרב "כוללת ג� את הפסוק" כל המקראות"נו ד לשו"ולענ; בלא חיבורי�

יש מקו� , נעשי� כחללשמכיו� שדעתו שרק כלי מתכת , ל כ/"י צ"וג� בדעת רש. )חזרה

  .רוש התורהיולזה כוונתו בפ, לחידוש של טומאה בחיבורי� בשאר כלי שט�

123   � ¯·È	Á Â		Ï‡ומובאת ב, יש מקו� ליישב את הקושייה האחרונה על פי שיטה הקיימת בגאוני

לפיה די� חרב כחלל לא נאמר אלא בכלי שבפועל , ב"א מ" באהלות פ˘"¯וב) ב" עפסחי� יד(

שפירשו את , נראה. ונדחקו להעמיד את הסוגיה בפסחי� ש� בנר שנהרג בו אד�, בואד� נהרג 

, ורק לעניי� חרב שלא בחיבורי� באו לידי חידוש זה, המשניות באהלות והספרי בחיבורי� דווקא

אי� לנו אלא  "„"¯‡·ויש מקו� לפרש כ/ ג� בלשו� ה. שלא נאמרו הדברי� אלא בכלי שנהרג בו

ח דוחה שיטה זו "ר, מכל מקו�. יישבו יותר דבריו בחידושיו בבבא קמאובזה ג� ית, "בחרב

ולא מהמת , המזכירה די� חרב כחלל לגבי סכי� הנטמא מטמא מת, ב" ע בחולי� גראמכח הגמ

  .א� כ� לא נהרג בו, עצמו

  . ג"כה%כ"הד "ומקבילה במסכת שמחות פ, י"ג ה"פ   124
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� המת מ� טומאה כל :הכלל זה .חייב זה הרי הקרובי� מ� לאחד שניטמא... גדול כה

 הנזיר שאי� המת מ� טומאה וכל ,הארבעי� את עליה לוקה � עליה מגלח שהנזיר

שמותר להיטמא [ הדיוט כה� אבל .הארבעי� את עליה לוקה אי� � עליה מגלח

 ,הפרס לבית נכנס ...חייב � הקברות לבית שנכנס או ,מתי� לשאר שמיטמא] וביולקר

   .מרדות מכות אותו מלקי� � לאר� לחוצה שיצא או ,העמי� אר� את למדוד או

  : ב"א ה"כמבואר בתוספתא באהלות פ, הנזיר אינו מגלח על טומאת חרב כחלל

ח אלא על טומאת מת אי� הנזיר מגל  אבל,לתרומה וקדשי�? מה דברי� אמורי�ב

  . בלבד

, אי� הנזיר מגלח" כלי� הנוגעי� במת"שעל , )ג"ז מ"פ(וכ� מבואר במשנה בנזיר 

ברייתות מאבל 'ויותר מפורש הדבר ב. וממילא ג� כוה� אינו מוזהר על חרב כחלל

  : 'רבתי

 ואהל ד� ורביעית והדופק והגולל העמי� ואר� הפרס ובית והפרעות הסככות אבל

  ).ז"ד ה"פ(   עליה� מוזהרי� הכהני� אי�    המתהמתהמתהמת    עלעלעלעל    הנוגעי�הנוגעי�הנוגעי�הנוגעי�    וכלי�וכלי�וכלי�וכלי� עצמות רבע

, נחלקו ראשוני� בשאלה הא� להלכה מותר לכוה� להיטמא לחרב כחלל, ע� זאת

  :  והדבר תלוי בכמה שאלות

 ?   הא� קיימא ל� להלכה שנזיר אינו מגלח על חרב כחלל .1

� הכוה� שכל שאי� הנזיר מגלח עליו אי, הא� קיימא ל� להלכה ככלל זה .2

 ?   מוזהר עליו

ומכל , או שאינו לוקה על כ/, הא� משמעות הכלל שהדבר מותר לכתחילה .3

  ?מקו� הדבר אסור מדרבנ�

אכ� הנזיר : רוב הראשוני� משיבי� עליה� בחיוב, באשר לשתי השאלות הראשונות

 חולק ¯·È	Ì˙ Âאלא ש, וממילא ג� כוה� אינו מוזהר עליה, אינו מגלח על חרב

כמה ראשוני� תפסו כלל : יש בדבר מבוכה, א/ באשר לשאלה השלישית 125.בשתיה�

                                                 

. שנזיר מגלח על חרב,  וש� מובא בשמו;ש" תה"ב ד" ע בנזיר נד˙ÂÙÒÂ˙מחלוקת זו מובאת ב   125

ה "ב ד" עברכות יטב פותתוס(התולה את הכה� בנזיר , ל ככלל זה"שלא קיי, עוד נאמר בשמו

הני� אסורי� מדאורייתא להיטמא והובא להלכה בשמו שלפיכ/ הכ) שכב' סי (,ÌÈ‡¯Èב). מדלגי�

ה� ול כתליית הכ"מה שלא קיי ש% כותב בשמו להיפ/) א" ע כא בתראבב (Ó¯"Ô· אול� ה.בחרב

  . ותמה על כ/;ה� אינו מוזהר עליהו כ, שנזיר מגלח על חרביפל ע�  וא;בנזיר נאמר ג� לקולא
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הובאו דעות ) א"שסט ס' ד סי"יו (‡"¯Ó וב127. ויש חולקי� בדבר126,זה כהיתר גמור

�  . ופסק שנוהגי� להקל, החולקי

שהרי מפורש בתוספתא זו שאפילו בית הפרס , ודעת המתירי� צריכה ביאור

�וכל שכ� חרב כחלל שטומאתה ;  לכוה�אסורי�, הטמאי� מדרבנ�, ואר- העמי

שהחמירו חכמי� בבית , ושמא יש לומר! אלא שאי� הנזיר מגלח עליה, מדאורייתא

�ז "נזיר פ(שנזיר מגלח עליה , מפני שיש בה� חשש לעצ� כשעורה, הפרס ואר- העמי

  . מה שאי� כ� בחרב, )ב"מ

כות בשופי על מנהג יצא לנו לימוד ז, א/ על פי מה שביארנו בעניי� די� חרב כחלל

שמדרבנ� אסור לכוה� להיטמא לכלי� , אכ� הדברי� כפשט�: הכוהני� להקל בדבר

  129. א/ זאת רק בשעת חיבור� למת128,הנוגעי� במת או מאהילי� עליו

·È .ÌÂÎÈÒ˙Â	˜ÒÓÂ ˜¯Ù‰   

מפשטות לשו� המשניות והתוספתא בתחילת אהלות  %יסוד די� חרב כחלל  .1

 ,ממדרשי ההלכה נראה בבירור. יבורי� שה� עוסקות בטומאה בח,נראה

 שזהו המוב� ,וג� מוכח מה�, הוא לטומאה בחיבורי�' בחלל חרב'שהלימוד מ

ז "פ( בנזיר ÈÓÏ˘Â¯Èמה. מובאות כלשונ� בספרי זוטאה, במשניות באהלות

וכ/ נראית שיטת ,  שג� הוא הבי� כ/ את המשניות באהלות, מבואר)ד"ה

 . כחלל נאמר רק בחיבורי�שדי� חרב, הירושלמי בכמה מקומות

 שטמא מת אינו מטמא , נראהמכמה וכמה משניות ותוספתות בסדר טהרות

 יש קושי רב בסברה שחרב , ג� מבחינה מעשית.כלי מתכת טומאת שבעה

  .  מ� המתהתכחלל ג� לאחר פרישמטמאת 

                                                 

פ שמתטמא בה� "אע, אבל נוגע הוא בבגדי� שנגעו במת: "ב"ג ה" בהלכות אבל פÓ¯"Ì·כגו� ה   126

 ".טומאת שבעה

 דמילקי דנהי ,משמע מקו� מכל: "כתבו, שהביא את הברייתא, רה דעה שסטיו ,È· ÛÒÂÈ˙ראה    127

 ".איכא מיהא איסורא אבל לקי לא

שאסר לכה� להיטמא בכלי� , ה"תט סק'  סיÌ‰¯·‡ Ô‚Óבועיי�  .כגו� רכב שיש בו מת   128

  ).ב"ודבריו צ, ה מפני העיר עליו" ש� ד·ÎÏ‰ ¯Â‡È‰וב(המחוברי� לקבר 

א חפ- מתכת שנטמא במת רשאי ה� הנושוביחס לדעה שכ, יש לעניי� זה השלכה ג� לחומרא   129

הני� ללמוד וובאופ� זה הותר לכ, משו� שאינו מוסי� טומאה על טומאתו, להיטמא למת

�רבי� דחו היתר . )ב"תשס'ניס� ה, ב%א, כר/ יח, ע% סט‡ÈÒ‡ראה  (רפואה ולעסוק באברי מתי

�ינו טמא  שכ� הנושא חפ- שנטמא במת א% ומדברינו עולה פירכה ברורה לדבר ,זה מכמה צדדי

  .וכעת הוא מחדש על עצמו טומאת שבעה, מת כלל
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שדי� חרב כחלל נאמר ג�  130 בבבלימה מקומותמבואר בכ, כל האמורלעומת 

דהיינו שכלי הנוגע במת דינו כאבי אבות הטומאה ג� , מתלאחר פרישה מה

יש מקו� לפרש . וכ� כלי הנוגע בטמא מת טמא טומאת שבעה, לאחר פרישתו

 �א/ הסוגיה בחולי� , בהתא� למה שעולה מ� המשניותאת הסוגיות בפסחי

 ועל פי הגהת� 131,יש שהגיהו בבבלי בכל המקומות הללו. אינה מתיישבת

  .ל"הבבלי לשאר מקורות חזבטלה הסתירה בי� 

ישנו קושי בפירוש שהמשניות באהלות עוסקות  %די� אד� באד� בחיבורי�  .2

ואילו הגמרא בנזיר , כי נאמר בה� שאד� באד� טמא טומאת ערב, בחיבורי�

פרט ,  שאד� באד� בחיבורי� טמא טומאת שבעה מדרבנ�,ב אומרת" עמב

שאד� באד� ,  מופיעה דעהב א�" בגמרא בעבודה זרה לז ע.לנזיר ועושה פסח

 .בחיבורי� טמא טומאת שבעה מדאורייתא

,  וסייעת�˙ÂÙÒÂ˙שיטת ה: ות ויחס� זו לזוהראשוני� נחלקו בביאור הסוגי

ושיטת .  ונוגע שלישי טמא שבעה מדרבנ�,שנוגע שני טמא שבעה מדאורייתא

נוגע שני ו, מדאורייתא אי� טומאה בחיבורי� באד� באד� ש, וסיעתוÓ¯"Ì·ה

אומרת שאד� ה ,אפשר לומר שהמשנה באהלות, לדר/ זו. מא שבעה מדרבנ�ט

 . ומדרבנ� טמא שבעה,  היינו מדאורייתא,באד� טמא טומאת ערב

שמאמרו של רבי ינאי בנזיר הוא העברה , ד"הדעה המחוורת יותר לענ

בורי י שח,והמוב� המקורי של דבריו הוא, )ד"ז ה"פ(ממאמרו בירושלמי בנזיר 

 � ,ולא התכוו� לומר, נאמרו לתרומה וקדשי� ולא לביאת מקדש ·ÌÈÏÎאד

 �וכ/ נראה מהמשניות .  יש טומאת שבעה מדרבנ�·‡„Ìשבחבורי אד

שאד� באד� בחיבורי� טמא טומאת ערב , ג"ד מ"ו וחולי� פ"ח מ"באהלות פי

 . המשנה באהלות מובנת כפשטה בחיבורי�,י זהלפ. בלבד

3.  � ופירשו ,דעת הבבליפשטות י� נקטו כרוב ככל הראשונ %שיטות הראשוני

כמה ראשוני� העלו את האפשרות . את המשניות באהלות בלא חיבורי�

 לדעת� די� חרב כחלל נאמר ג� ,ובכל זאת, לפרש את המשניות בחיבורי�

י� חרב ישעמד על כ/ שיש חידוש בבבלי בענ,  נראה„"¯‡·ומ� ה. בלא חיבורי�

 שאי� סתירה בי� ,אבל סבר, ÒÈ¯Ù שאינו כפי שנאמר במשניות וב,כחלל

�  ."בחלל חרב"נלמדי� מהואלו שני דיני� שוני� , הדברי

                                                 

  .ב"חולי� ג ע; א"ש� עט ע; ב"ש� יט ע; ב"פסחי� יד ע   130

131   Ó·È¯"ıאחר, ‡"‰‚¯ ו � .א� כי ה� הגיהו כ/ מטע
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ונהגו , נחלקו הראשוני� והפוסקי� על היתר הכוהני� לנגוע בחרב כחלל .4

שכוהני� אסורי� מדרבנ� להיטמא לכלי� הנוגעי� , ל"פשטות דברי חז. להקל

, חפ- שנטמא למתמותר בשופי לכוהני� לנגוע ב, א/ על פי דברינו, במת

 .לאחר שחפ- זה פרש מ� המת

שעוסק בשאלה הא� , ביסוס נוס� לטענתנו כא� מובא בפרק הבא למאמר זה .5

, כעת אומר בקצרה. די� חרב כחלל נאמר בכל כלי שט� או בכלי מתכת בלבד

א ובספרי "באהלות פ: המקורות העיקריי�(שיש סתירות לכאורה בעניי� זה 

ח "ובכלי� פי, ז משמע כצד הראשו�"ו ה"ק פ"בל ותוספתא כלי� "חוקת הנ

וה� מתיישבות , )ח משמע כצד השני"ז מ"ו ופכ%ט משניות ה"ח ופי%משניות ז

כל : שדי� חרב כחלל אינו אלא בחיבורי�, יפה על פי מה שהתבאר כא�

וכל המקורות לצד השני בלא , המקורות לצד הראשו� עוסקי� בחיבורי�

 .חיבורי�

אלא א� אזכה , שכל דברינו נאמרי� להלכה ולא למעשה, הואחתו� מעי� הפתיח

  .ויסכימו עמי גדולי ישראל

 





 

   

 

 

 

 

 





  ח"תשס'ה' ב אדר -  טומעלין בקודש 

   

ÔÈÈ·ÓÂ¯˜ ÌÈ˜ÈÏ‡ ·¯‰  

ı¯‡‰ È	˘‰ ˙ÚÏÂ˙ ˙Â·˜Ú·-˙ÈÏ‡¯˘È ,Ò˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È"Ê  

˙¯ÂË˜‰ ¯ÙÒ ,Ò˘˙ ·È·‡ Ï˙"·  

¯ÓÚ ¯‰Ê ˙‡Ó  

ת המקדש על  עוסקי� בתיאור המציאות הקשורה לעבוד,הר עמרר זֹ" של דושני ספרי

�%בעקבות תולעת השני האר-"נתלווה קוד� אל חיפושיו . פי גילויי� מחקריי

 אותו חומר צביעה חיוני ששימש בצורכי קודש וחול בע� ישראל בזמ� %" ישראלית

   . העתיק

הספר ערו/ . ספרות מחקר עדכנית וריאליה, עובר בנתיבי מקורות קדומי�השביל 

הרבה , וגדוש באיורי� וצילומי�,  איש המקצועבקפדנות מדעית היכולה לספק את

למרות האופי . המסייעי� מאוד לאד� מ� השורה להבי� את הדברי�, מה� בצבע מלא

הכוללי� הבנות חדשות , יש משהו מרתק בגילויי� שבו, המדעי והמקצועי של הספר

הנאה . בלשי המגיע בסופו של דבר להשערה משכנעת%ומסע מעי�, בפסוקי המקרא

מחכה כא� למי שאוהב להתפעל מהשתקפות� של המקורות וההלכות במרחבי רבה 

ומוכ� לש� כ/ ג� להשקיע בקריאה שהיא , המציאות הגיאוגרפית הארצישראלית

  .נסקור כא� בתמצית כמה מעיקרי הספר. לפעמי� טכנית

, המאמ- לזיהוי תולעת השני מעלה מאליו את ההשוואה לחיפוש הדומה

הפתיחה במקרה שלנו %ההשוואה מלמדת שנתוני. התכלתאחר , והמפורס� יותר

 ˘ÂÓמשתמר בעצ� ") תולעת(" החומר הצובע Â˜Ó¯, לגבי תולעת השני. טובי� יותר

משמש א� כש� עצמאי " תולעת"ולעיתי� מושג ה. וזאת בניגוד לתכלת, של החומר

אול� ו). עשירי� הרגילי� בבגדי� צבועי� יקרי�=" (האמוני� עלי תולע"כמו ב, לצבע

במקביל , למשל". כרמיל"הלא הוא ה, מפתיע לגלות שכינוי נוס� רווח לתולעת שני

 ב"הקוראי� אנו בד, "תכלת וארגמ� ותולעת שני ושש משזר"לצירו� המוכר מ� התורה 

השורש ". ויעש את הפרכת תכלת וארגמ� וכרמיל ובו-: "ביחס לבית המקדש) יד', ג(

"� crimsonכמו ( רווח ביותר בשפות העול� בהקשר של צבע השני" קר�"או " כר

מתברר ". קרמז"העצ�  וג� בספרות הפרשנית וההלכתית שלנו נפו- ש�, )באנגלית

צור היוה� את , מדובר במונח העשוי לתאר ה� את הצבע, "כרמיל"עוד שג� באשר ל



 

164 

ה� בספרות היהודית , נית� לסכ� שבכל המקורות לאור/ הדורות. שממנו מופק החומר

בניגוד , את האוד� המופק מכנימות חיות דווקא" קרמז"מציי� ה, צל האומותוה� א

�  1.ל"כגו� צמח הפואה המוכר מדברי חז, למקורות צמחיי

ג� . חשיבותו של המידע הבלשני הוא בכ/ שהוא מספק תשתית נאמנת לזיהוי

המצב לגבי תולעת שני הוא טוב לאי� ערו/ , מבחינת המסורת המעשית של הצביעה

ייצור צבעי� מחלזונות ימיי� הופסק . וכה הקיימת זה דורות רבי� ביחס לתכלתמהמב

�ואול� תעשיית האוד� . בשלב כלשהו לאחר חתימת התלמוד והכיבושי� המוסלמיי

ובתהלי/ , מטפילי� המצויי� ביערות נמשכה ברציפות ברחבי העול� עד לימינו ממש

�  .  ובנו� הצומחלמרות שינויי� באקלי�, שהוא אחיד בקווי� כלליי

נראה שנצטר/ להשתחרר מהתמונה הדמיונית של ? "תולעת" מהי אותה ,ובכ�

בעלת גו� מעוגל בקוטר של , הכרמיל הוא כנימה. יצור מואר/ המתפתל בעובי האדמה

�ויש לה רק , לכנימה זו אי� גפיי�. הנדבק לצמח פונדקאי באמצעות דונג, מילימטרי

הכנימות נאספות על ידי בני .  מוצצת את מחייתהשדרכו היא, הפה: בר אחד פעיליא

והרי לפנינו חומר צביעה , מיובשות ונטחנות לאבקה, אד� בעונות האביב והקי-

�  .לאריגי

�חלק� היו משוכנעי� . לא היה ברור לכל הראשוני� שהמדובר הוא בבעל חיי

דומה שכ� צורת הכרמיל , אפשר להבי� הערכה זו. שהכנימה היא למעשה סוג של צמח

כיצד הסבירו , וא� תאמר. בלי כל אפשרות לזוז, והוא נשאר קבוע במקומו, לגרעי�

הכנימה ". השרצה"הפיתרו� נעו- בתופעת ה? "תולעת"ראשוני� אלה את המינוח 

המתחילה את דרכה בתור זחל ומגיעה לצורתה , שעליה אנו מדברי� היא נקבה

�, ותהבוגרת ישנ� ביצי� רבבגו� הנקבה . הסופית לאחר תהלי/ של כמה חודשי

 �נראי� ויר העול� ואכ� ווה� יוצאי� לא,  זחלי� לרוב% בעוד� בגופה %שמתוכ� בוקעי

ואול� אותה נקבה .  יכולות להתפתח לכרמיל המבוגר,הנקבות שבה�". תולעי�"כמו 

 עשויה להרשי� את הרואה כגרעי� המשמש בית גידול לבעלי החיי� ,הדבוקה לע-

 צבע "%" א� יאדימו כתולע) "יח', א(בפירושו למקרא בישעיהו È "¯˘כ/ כותב . האלה

�  ."ואחד אחד בכל תולעי� ויש ,ה� גרעיני� ;אדו� בו שצובעי

                                                 

המחבר משער שהדבר ). יג:בראשית מו" (תולע ופוה" שני� מבני יששכר ה� %וג� במקרא     1

ומ� הצומח ) תולעת(צביעה באמצעות חומרי� מ� החי מעיד על עיסוק� של בני השבט ב

  .הכרמיל מצוי בנחלת יששכר, אכ�). פואה(
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ל ראו את תולעת השני "א/ למעשה נית� להוכיח שחז. י אינו בודד בעניי� זה"רש

� א"פי� כלא" (מה שני תולעת דבר שיש בו רוח חיי� "% ÈÓÏ˘Â¯Èכ/ נאמר ב. כבעל חיי

כבר עמדו על כ/ ) לפרשת ויגש (ÏÂ„‚‰ ˘¯„Óייתכ� שחכמי� ב, יתרה מזו). ט"ה

   2".מה תולעת זו אי� לה אלא פיה: "היחידי של בעל חיי� זה הוא פיו" אבר"שה

לעניי� , סיווגו של הכרמיל כצמח או כבעל חיי� עשוי להיות חשוב להלכה

כשרי� ראויי� %שבעלי חיי� לאוכ� לגבי האפשרות להוכיח ממנו , כשרותו לאכילה

"�בנידו� ). ב" עשבת כח(ל "חזדברי בניגוד למשמעות הפשוטה של , "למלאכת שמי

ואול� א� באנו . חיי� שכובד הראיות נוטה לטובת הזיהוי כבעלטוע�  המחבר ,שלנו

. נראה שמסתתרת כא� שאלה מתודית עקרונית, להתחשב במחקר המדעי בשאלה זו

 הא� אי� ראייה פשוטה זו %זוינת נראית הכנימה כמו גרעי� מ%נניח שלעי� הבלתי

פוסקי� רבי� רגילי� להניח שאי� , דוגמה לדבר? עשויה לסווג אותה ג� הלכתית

� הא� קביעה זו יפה ג� ;להתחשב במידע המגיע לנו רק באמצעי ראייה מדעיי

יהויו ומיונו לבי� ז, או שמא יש לחלק בי� דברי� שבכלל לא ניתני� לראייה, לנידוננו

  ? של חפ- שנית� לראותו בקלות

זיהוי מדויק של הכרמיל : ר עמר"מכא� נעבור לשאלה המחקרית שעמדה בפני ד

במזרח הקדו� הכירו שני . ששימש את אבותינו בצביעה לצורכי קודש וחול כאחד

�ואלה מתבטאי� ג� בשתי מסורות פרשניות בספרות ישראל מימי , סוגי� עיקריי

�. הגדל על גבי עשבי�, "הארמני" בפירושו לתורה מדבר על הטיפוס ‚"Ò¯. הביניי

אלו� "הגדל על סוג של אלו� אירופי הידוע בש� " קרמז" את הÓ¯‰"Ì·מזהה , מאיד/

.  הוא שימש ש� ענ� כלכלי חשוב.� הכיר מי� זה בצעירותו בספרד"הרמב". השני

 שהיא תוארה לפרטי� המחבר מציג בפני הקוראי� את רישומו של אותה כנימה כפי

אול� החשוב לענייננו הוא . �"בכתביה� של רופאי� ספרדי� מתקופתו של הרמב

המחבר ביצע מחקר שדה במטרה למצוא יצור . לבדוק את המציאות הארצישראלית

והעשוי לספק את הדרישה , הקיי� בנו� ארצנו בכמויות המספיקות לתפוקה כלכלית

  .הטכנית לצבע

                                                 

כפי , מתייחסי� לתולעת השני" תולעת"ל על "ואול� לקורא זה לא ברור שכל האזכורי� בחז    2

מה תולעת זו אינה מכה את "המדרש ). 20 % 18' ראו למשל עמ(שמשתמע מדברי המחבר 

לכאורה , )רמז תנ,  ישעיהוÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈ	È" ( כ/ ישראל אי� לה� אלא תפילה,הארזי� אלא בפה

הכרמיל הוא טפיל שאינו מזיק ; כזו שהמיתה את הקיקיו� בספר יונה, מדבר על תולעת מזיקה

  . לפונדקאי
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אול� א� אחד , יאור וסיווג מיני הכרמיל המצויי� באר-כמה חוקרי� עסקו בת

ואפילו העלו ספקות באשר , מה� לא הצליח להצביע בבירור על כנימה מתאימה

עקביות במחקרי� הקודמי�  עמר נתקל ג� במבוכה וחוסר. לקיומו של בעל חיי� כזה

דבר שאיל- אותו להתחיל מחדש את מלאכת התיאור , באשר לתיאור המציאות

לאחר שני� . ראות מדעית ולהבהיר את התמונה מנקודת, יו� של הסוגי� השוני�והמ

, מצא המחבר סוג אחר, של איתור סוגי� שוני� וניסיונות כושלי� להפיק מה� צבע

הנקבה היתה מלאה . "אצל אחד החוקרי�" הכרמיל המצוי"שהתאי� לתיאור של 

ביעת הידי� בצבע אדו� ביצי� והמגע עמה בניסיו� לאוספה גרמה להתבקעותה ולצ

�, נמנע המחבר מדרמטיות יתר בקשר לגילוי זה, כדרכ� של מדעני�). 62' עמ" (כד

הגדל על האלו� , "כרמיל המצוי"ניסויי הצביעה ב. אבל למעשה זהו סו� הסיפור

  . הוכתרו בהצלחה, המצוי

, בפועל. יכול לסבול ווריאציות שונות" אדו�"? מהו הגוו� המופק מחומר זה

הגוו� המתקבל , רות שהמוהל המקורי היוצא מהכנימה המדוברת הוא בצבע ד�למ

�שהיה עד , ממצא זה תוא� את דברי יוספוס. כתו�%בהתקבעותו בצמר הוא אדו

שכינו , ל"הדבר ג� תוא� את לשו� חז. שצבע השני דומה לאש, ראיה למקדש בבניינו

  ". זהורית"את הצמר הצבוע בשני בתואר 

%המסתמ/ על ידענות בי�, קי� של המחקר המפורט שלפנינועד כא� ראשי פר

מ� . הקובעות עניי� לעצמ�, נזכיר כא� לבסו� שתי סוגיות נוספות. תחומית מופלגת

הסת� לא התייחסו הקוראי� ברצינות לשאלה שהוזכרה לעיל בעניי� כשרותה של 

להידרש שכ� ג� רעב קיצוני לא היה מביא את האד� הממוצע ; תולעת השני לאכילה

עקב , שבע עשרהא/ בכל זאת העלו הפוסקי� את השאלה החל מ� המאה ה. לכ/

מי .  צמח הקקטוס% העניי� השני הוא 3.השימוש באבקת הכנימות כצבע מאכל

�ידוע בתקופת % יכול לשער שצמח זה היה בלתי,שמתמצא במקורותינו הקדומי

חותו הטבעית של מהו ההסבר לנוכ, ובכ�. ל לא הכירו אותו"ושג� חז, המקרא

לא אגלה כא� את ? עד כדי הענקת שמו לילידי האר- היהודי�, בנו� ארצנו" ס'סבר"ה

הסקרני� מוזמני� לעיי� . חו- מלרמוז שג� זה קשור לסיפורה של תולעת השני, הסוד

  . ר עמר"בספרו של ד

                                                 

  .120%Eמספרו , ובימינו    3
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. דיוק והקפדה, מחקרו של זהר עמר על הקטורת מתאפיי� באותה רמה של ידענות

אופיו הכללי . � יש לנו שפע איורי� ותמונות המוסיפי� רבות להבנת הטקסטג� כא

 קוד� כל משו� שמלאכת % של העבודה על הקטורת שונה מ� הספר שסקרנו לעיל

בנוס� למספר , אלא על אחד עשר סממני�, הזיהוי חייבת לחול כא� לא על פריט אחד

מקרי� נאל- המחבר להסיק ברוב ה, שנית. חומרי� נלווי� הנחוצי� לפיטו� הקטורת

והעבודה מוקדשת בעיקר להצגת עמדות שונות , שהוודאות היא ממנו והלאה

�תרומתו של ,  השונותאפשרויותמעבר להצגת ה. המצויות בדברי המפרשי� והחוקרי

�. יש והמחבר נשע� על תצפיות עצמאיות שלו. �ודירוג המחבר הוא בהערכת סבירות

שככל הנראה שימש לשמר את ריח , "מלח סדומית"מפטמי הקטורת היו משתמשי� ב

�, אחרי שהוא מעלה השערה בקשר לזיהוי? מדוע נבחר דווקא מלח מסוג זה. הסממני

בניגוד למלח רגיל העלול להתפזר , "בשקט"מציע עמר על פי ניסויי� שמלח זה בוער 

  . וקאתכונה זו מעניקה עדיפות הלכתית ובטיחותית למלח סדומית דו. תו/ כדי שרפה

רק אופ� פיטו� ; מוב� שבימי הבית השני היו הסממני� מוכרי� ללא ספק

בעלת המונופול , שנמסר מדור לדור במשפחת בית אבטינס" ידע מסווג"הקטורת היה 

ל ניסו פע� לחסל את הבלעדיות הזאת על ידי הבאת מומחי� "חז. על הייצור

�� הזיהוי של מרבית ברבות הימי� עצ, בכל אופ�. א/ המאמ- נכשל, חיצוניי

ועוד מחכמי מימי הביניי� , Ò¯"‚ ,·Ó¯‰"Ì ,˘¯"È. הסממני� נעשה שנוי במחלוקת

שלטי "בעל , ¯·Â‡ÈÏË¯ÂÙ Ì‰¯·‡ È	‰ביניה� יש לציי� במיוחד את המלומד (

�נ� השערות עצמאיות שאינ� וחלק מ� ההצעות ִה, יד� בעניי� זהשלחו את ") הגיבורי

  . מבוססות על מסורת עתיקה

לדוגמה נזכיר את המרכיב . זיהוי כמה מ� הסממני� ישנו רמה סבירה של וודאותב

הנוט� מעצי "הוא , "צרי"או " נט� "%המופיע בראש הרשימה בתורה וכ� בגמרא 

על פי התרגומי� לשיר . המוזכר בדברי רב� שמעו� ב� גמליאל הידועי�" הקט�

�עוד . חס א� הוא לצריהמוזכר במגילה ההיא מתיי" בוש�"מסתבר שסת� , השירי

המוזכר , "אפרסמו� "%שני כינויי� נרדפי� לאותו בוש� משלימי� את התמונה 

בניגוד למלכי בית דוד הנמשחי� (במקורות כמקור השמ� שבו משחו מלכי ישראל 

ריבוי השמות קשור מ� הסת� לחשיבות וליוקרה ". בלס�"וכ� , )בשמ� המשחה

השיח שממנו הופק הבוש� נחשב לרכוש , במקרי� רבי�. הקשורות לבוש� הצרי

עיקרו של בוש� זה הוא אותו שמ� . וזכה עקב כ/ להגנתו של חיל משמר, השליט

ואול� החוקר טוע� ששמ� זה אינו מתאי� להיות סממ� בקטורת שנועד , אפרסמו�

  . רוקחי הקטורת השתמשו בע- הריחני עצמו, ככל הנראה. לשחיקה כאבקה
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�א/ כדאי שג� לומדי ,  בפינה הלכתית מסוימת מאודהספר שלפנינו עוסק אמנ

חלק מהחומרי� הקשורי� לקטורת מופיעי� ג� בהקשרי� . תורה בכלל יכירו אותו

�שמ� האפרסמו� שהוזכר לעיל . ותיאור� המדעי מבהיר את המציאות, הלכתיי� אחרי

ת מוזכר רבות בספרו,  שהיה חומר צביעה חשוב, ג� הסממ� כרכו�. הוא דוגמה אחת

�על בוש� זה ניטש וויכוח א� ". מור"לדוגמה נוספת נציי� את ה. ההלכה בדיני זרעי

הפרשה של צבי , "מוסק"יש שזיהו את המור ע� ה.  או מבעל חיי�4,מקורו מ� הצומח

 �תופעה . ה שלו המחיתיי לסימו� טריטורהמשתמש בחומר הריחני, "איל המוסק"בש

וג� תופעה זו מוזכרת , "זבד" טמא בש� חיי� אפריקני%דומה קיימת ג� אצל בעלי

דני� הפוסקי� בחומר זה ,  חו- מהופעתו האפשרית בי� מרכיבי הקטורת5.בספרות

   6. כשרות� של איסורי� שעברו שינויי� פיזיי�%בהקשר מעשי מאוד 

. אלא ג� בכל הריאליה הקשורה לקטורת, המחקר שלפנינו עוסק לא רק בזיהוי

רכיאולוגי של אבזרי קטורת מחו- למקדש בתקופות ראוי להזכיר את הממצא הא

 נראה לכאורה. כגו� מזבחות קטורת שנמצאו באתרי פולח� מימי בית ראשו�, שונות

המותרת רק , הקטרת קטורת כמוה כהקרבת קרב�שמאחר , שזו עדות לנוהג בעייתי

ואול� . ידוע היטב" קטורת זרה"העונש על הקטרת . בבית המקדש בהתא� להלכה

כ� להבי� את התופעה לאור עדויות על הקטרת קטורת בבתי כנסת באר- ישראל יית

ה וה� בממצאי� של יראי עקבות המנהג הזה נשארו ה� בעדויות. לאחר חורב� המקדש

 לאו דווקא על פי המתכונת של קטורת %מסתבר שקטורת . כלי הקטרה בבתי כנסת

 שהנוהג נתפש בדומה אפשר.  שימשה כחלק מ� התפאורה של בית הכנסת%המקדש 

שנועדה לכבוד בית הכנסת וכ� כאזכור לעבודת , להדלקת נרות הנהוגה מאז ומתמיד

  .מימי הבית" בגבולי�"ייתכ� להבי� ברוח זו ג� את מזבחות הקטורת שהתגלו . המקדש

קל לראות שזהר עמר בקי מאוד בכל מה שקשור , מקצוע בעצמנו%בלי להיות בעלי

, אמי�, נראה שהתוצר הסופי הוא מקי�. ביקורת ראוי%בחושומצויד , לתחומי מחקרו

שהוא בעל ער/ , ספריו מהווי� תיאור מציאותי נאמ� מ� הבחינה המדעית. זהיר ומאוז�

  . מבוטל ג� למתענייני� וללומדי� מ� השורה לא

 

                                                 

4   � ." אריתי מורי...באתי לגני "% א',  הכפי שמשתמע משיר השירי

 .ג" הא" להלכות כלי המקדש פ„"¯‡·ראה    5

 .לה, ו" ברכות פ,˘"¯‡   6
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  ח"תשס'ה'  אדר ב-  מעלין בקודש טו

   

Â‡„	Ï ÔÈÓÈ	·  

È	˘ ˙È· ÈÓÈ· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ	‰ÂÎ‰ ˙˙ÈÓ  

‰ÂÏ˘ È·ˆ ·¯‰ Ï˘ Â¯Ó‡ÓÏ ‰·Â‚˙  

‡ . ‰	ÚË‰ ˙‚ˆ‰-Â˙Ó ‡ÏÂ ÂÙÏÁÂ‰ ÌÈ	‰ÂÎ‰   

· . ‰¯·ÒÓ ‰È‡¯-‰˙ÈÓÓ ÌÈ˜Â„ˆ‰ ˘˘Á     

‚ .ÌÈ˘Â¯Ù‰Ó ÌÈ˜Â„ˆ‰ ˙‡¯È ÏÚ ‡¯Ó‚‰Ó ˙ÂÈ‡¯    

„ .‡˙ÙÒÂ˙‰Ó ‰È‡¯  

‰ .· ‰	˘ È„Ó ÛÏÁÂ‰ ‰ÓÔÈ¯„‰ÏÙ ˙Î˘Ï    

‡ . ‰	ÚË‰ ˙‚ˆ‰-Â˙Ó ‡ÏÂ ÂÙÏÁÂ‰ ÌÈ	‰ÂÎ‰   

העוסק בקשירת חבל ,  שלוההופיע מאמרו של הרב צבי) ז"תשס'אלול ה(ד "בגיליו� י

הרב שלוה מציג את המקורות שמה� , באחד הפרקי� במאמר. ברגלו של הכוה� הגדול

עולה שהכוהני� הגדולי� בימי בית שני היו מתי� כתוצאה מחריגה בביצוע העבודה 

  : המספרת,הוא מביא את הגמרא ביומא, בי� השאר. כדי�

�, תוסי) ימי�' יראת ה): "כז,משלי י(יב מאי דכת: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ

שעמד ארבע מאות ,  זה מקדש ראשו��תוסי) ימי� ' יראת ה? "ושנות רשעי� תקצרנה

 �ושנות רשעי� תקצרנה ; ועשר שני� ולא שמשו בו אלא שמונה עשר כהני� גדולי�

. ושמשו בו יותר משלש מאות כהני�, שעמד ארבע מאות ועשרי� שנה, זה מקדש שני

עשר , ושמוני� ששמש יוחנ� כה� גדול, � ארבעי� שנה ששמש שמעו� הצדיקצא מה

 מכא� �ואמרי לה אחת עשרה ששמש רבי אלעזר ב� חרסו� , ששמש ישמעאל ב� פאבי

  ). א"ט ע(    כל אחד ואחד לא הוציא שנתו כל אחד ואחד לא הוציא שנתו כל אחד ואחד לא הוציא שנתו כל אחד ואחד לא הוציא שנתו:ואיל? צא וחשוב

  ):ה מחליפי� אותה"ב ד" עש� ח (È"¯˘וכ� הוא מביא ש� את דברי 

  .ולא היו מוציאי� שנת�, י� היושרשע: כלומר

�מגמרא זו אנו רואי� שאכ� כוהני בית שני מתו בדר/ כלל בכל : "הרב שלוה מסכ

בהמש/ הוא מביא ראיות שמיתה זו היתה קשורה לשינוי בעבודת יו� ". שנה
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�מלמד על מותו של האד� " לא הוציא שנתו"בפשטות הביטוי , ואכ�. הכיפורי

  1.המדובר

הני� הגדולי� הצדוקי� היו מתי� בכל שנה ושנה כתוצאה שהכו, תפיסה זו

�שבה� (לא רק בשל המקורות בגמרא , ִהנה רווחת מאד, משינוי בעבודת יו� הכיפורי

המובאי�  (ÂÊ‰¯אלא ג� בשל דברי ה, העוסקי� במיתת הכוהני� הגדולי�) נדו� להל�

  2.דולעל השלשלת שהייתה קשורה ברגלו של הכה� הג) במאמרו של הרב שלוה

שלפיה הכוהני� הגדולי� לא היו , בתגובה זו ברצוני להביא ראיות לתפיסה שונה

שהמל/ מחליפ� בכל , כמו פרהדרי� הללו, אלא רק מתחלפי�, מתי� בכל שנה ושנה

  .שנה ושנה

· . ‰¯·ÒÓ ‰È‡¯-‰˙ÈÓÓ ÌÈ˜Â„ˆ‰ ˘˘Á   

שנה מסברה קשה מאד להניח שהכוהני� הגדולי� הצדוקי� היו מתי� בכל , ראשית

�ובכל זאת המשיכו , או כמה ימי� לאחר מכ�, ושנה ביו� הכיפורי� בקודש הקודשי

טבעו של אד� לרצות לחיות ולברוח ממקו� . לקנות את המשרה שנה אחר שנה

וא� במש/ שנתיי� או שלוש שני� מתו הכוהני� הגדולי� בסמו/ לעבודת יו� , סכנה

 �ייתכ� (התפקיד בשנה הבאה  איש לא היה מוכ� לקבל על עצמו את %הכיפורי

                                                 

  .א"עירובי� סג ע; א"כמו שהוא בברכות לט ע   1

מלבד הדיו� , יש להעיר שהיא מעוררת שאלות הלכתיות נוספות, אגב הדיו� על שלשלת זו   2

שעסק בו הרב שלוה (בנוגע לכניסת הכוהני� לקודש הקדשי� על מנת להוציא את הטומאה 

כמו כוה� שעבד מחוסר בגדי� ,  עבודתו פסולה%" ייתור בגדי�"כוה� שעבד ב. א): רובמאמ

ג� . ב). ל"ואכמ, אמנ� יש לדו� הא� יש להתייחס לשלשלת זו כבגד; יט%ראה זבחי� דפי� יח(

שהיא ,  היא עשויה לחצו- בי� רגלו של הכוה� לכותנתו%א� אי� דינה של השלשלת כבגד 

דבר המעורר חשש , היא עשויה לגרו� לכתונת להתרומ� מעט, ופי�לחיל; מגיעה עד קרסוליו

) א"יח ע(הגמרא ביומא . ג). ב"זבחי� יח ע(שהעבודה בה� פסולה , "בגדי� מסולקי�"של 

�משו� שכיוו� שה� , אומרת שלא היו מעבירי� שעירי� לפני הכוה� הגדול בערב יו� הכיפורי

אי/ אפשר להכניס את הכוה� ,  לפי זה קשה. תיחלש דעתו של הכוה� הגדול%באי� על חטא 

שאנו חושדי� בו שיחטא , הגדול לקודש הקודשי� בשלשלת שבאמצעותה אנו אומרי� לו

�נית� ליישב , אמנ�(והרי אי� ל/ חלישות דעת גדולה מזו לכוה� הגדול , וימות בקודש הקודשי

גובר על , דשי�ולומר שהצור/ להוציא את הטומאה בלי שיהיה צרי/ להיכנס לקודש הקו

ר הרב " ליו� הכיפורי� למוÓ‰ ¯ÂÊÁÓ˜„˘וראה ). החשש שתיחלש דעתו של הכה� הגדול

ובשאלות נוספות , שד� בחלק מהשאלות האלו', בסדר העבודה פרק ה, א"ישראל אריאל שליט

  .הקשורות לשלשלת זו
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�יהיו מוכני� , שכוהני� צדיקי� שבכוונת� לעשות את העבודה כהלכתה לש� שמי

  ). שמגמתו לשנות בעבודת הקטורת, א/ לא כוה� צדוקי; לקחת על עצמ� את הסיכו�

�אהבת הכבוד ; על שיקול דעתו של אד� היא רבה' נגיעה'השפעתה של ה, אמנ

א/ ". לי זה לא יקרה"תו של האד� עד שהוא בטוח שוהשררה ג� היא משבשת את דע

�;  שלו עצמו לא יקרה דבר,כאשר האד� יכול לשכנע את עצמו? במה דברי� אמורי

אבל א� הכול רואי� בעליל כיצד כוה� גדול אחר כוה� גדול מסתלק מ� העול� בסמו/ 

 �בשנה למות ,  איש לא ייקח על עצמו את הסיכו� הוודאי%לעבודתו ביו� הכיפורי

   .הבאה

�;  אי� לומר שה� עשו כ� מתו/ מוכנות למסור את הנפש על קידוש הש�ג

 3,וג� לא בעול� הבא ובהישארות הנפש', הצדוקי� לא האמינו כלל בהשגחת ה

ובהישגי� החומריי� שנית� , וממילא כל תפיסת עולמ� היתה ממוקדת בעול� הזה

את הנפש על קיו� העבודה דווקא  ולכ� לא נראה שה� היו מוכני� למסור 4,להשיג בו

�  . באופ� הנכו� לשיטת

                                                 

, שהיו שוני� בדבריואנטיגנוס איש סוכו היו לו שני תלמידי� ): "ב"ה ה"פ (‡· È·¯„ ˙Â	Ô˙ראה     3

�מה ראו אבותינו : עמדו ודקדקו אחריה� ואמרו. ותלמידי� לתלמידי�, והיו שוני� לתלמידי

אל תהיו : "ג"א מ"במשנה אבות פ, כלומר הדבר שאמר אנטיגנוס איש סוכו רב�[לומר דבר זה 

אלא הוו כתלמידי� המשמשי� את הרב , כתלמידי� המשמשי� את הרב על מנת לקבל פרס

אלא ? אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היו� ולא יטול שכרו ערבית, "]א על מנת לקבל פרסשל

עמדו .  לא היו אומרי� כ/%ויש תחיית המתי� , אילו היו יודעי� אבותינו שיש עול� אחר

, צדוקי� על שו� צדוק. צדוקי� וביתוסי�: ונפרצו מה� שתי פרצות, ופירשו מ� התורה

: ל"צ(שלא היתה . ו משתמשי� בכלי כס� וכלי זהב כל ימיה�והי. ביתוסי� על שו� ביתוס

מסורת הוא ביד : אלא צדוקי� אומרי�, דעת� גסה עליה�)  ש�‡"‰‚¯ הגהת %שהיתה 

�, ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÓÁÏÓוב". ובעול� הבא אי� לה� כלו�, שה� מצערי� עצמ� בעול� הזה, פרושי

, הצדוקי�, הכת השניה: "דוקי�כתב על הצ) תרגו� שמואל חגי; יד, ח, ב(יוס� ב� מתתיהו 

לא רק , מכלל הרע' וה� מוציאי� את ה, כלל וכלל) ההשגחה(אינ� גורסי� את הגזירה 

 אי� %עונש בעול� התחתו� ושכר , ובעניי� קיו� הנפש אחר המוות... בעשייה אלא ג� בראייה

�: כתב) תרגו� אברה� שליט; ד, א, יח (˜„ÂÓ	ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈוב". לה� עסק בכל אלו הדברי

הצדוקי� לעומת� ): "ט, ה, יג(וש� , "ואילו לפי תורת הצדוקי� נעלמת הנשמה יחד ע� הגו�"

וראה ". אלא הכל נתו� בידינו... וסבורי� שדבר כזה אינו קיי� כלל ועיקר, כופרי� בגזירה

  . שהארי/ בעניי� זה, תחילת כר/ ב, „Â˘‡¯‰ ˙Â¯Â	ÌÈבספר 

והיו משתמשי� בכלי כס� : " נת� המובא בהערה הקודמתכפי שמשמע מ� המעשה באבות דרבי   4

�  ".שהיתה דעת� גסה עליה�, וכלי זהב כל ימיה
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‚ .ÌÈ˘Â¯Ù‰Ó ÌÈ˜Â„ˆ‰ ˙‡¯È ÏÚ ‡¯Ó‚‰Ó ˙ÂÈ‡¯  

מלמד , ומת כתוצאה מכ/, המעשה באותו צדוקי שהתקי� את הקטורת מבחו- והכניס

וכ/ נאמר . ובדר/ כלל הצדוקי� לא הֵעזו לשנות בעבודת היו�, שהיה זה מקרה נדיר

  :בגמרא

פגע . ביציאתו היה שמח שמחה גדולה. ד שהתקי� מבחו� והכניסמעשה בצדוקי אח

: אמר לו.  מתיראי� אנו מ� הפרושי� מתיראי� אנו מ� הפרושי� מתיראי� אנו מ� הפרושי� מתיראי� אנו מ� הפרושי�����א) על פי שצדוקי� אנו א) על פי שצדוקי� אנו א) על פי שצדוקי� אנו א) על פי שצדוקי� אנו , בני: אמר לו, בו אביו

מתי יבוא : אמרתי. כי בענ� אראה על הכפרת: כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה

 היו ימי� מועטי� עד שמת לא: אמרו?  לא אקיימנו�עכשיו שבא לידי ? לידי ואקיימנו

  ביציאתו ניג) : ויש אומרי�. והיו תולעי� יוצאי� מחוטמו, והוטל באשפה

  ).ב"יומא יט ע(  

ואילו , "הלכה הצדוקית"ברור מהדברי� שכוה� גדול צדוקי זה היה חריג בדבקותו ב

כפי שהיא באה לידי ביטוי בדברי אביו של הכוה� הגדול , העמדה הצדוקית הקלאסית

אולי בשביל להרגיז (הייתה שההלכה הצדוקית טובה לדיו� תיאורטי ולויכוחי� , ל"הנ

�  . ג� הצדוקי� נוהגי� כדעת החכמי�, א/ למעשה, )את הפרושי

  : וש� נאמר על אותו צדוקי,  מובאת ברייתא זו בשינויי�˙ÙÒÂ˙‡ב

י עד שעמדתי ועשית, ואי� את� עושי�, כל ימיכ� היית� דורשי�: כשיצא אמר לאביו

; ושומעי� לדברי חכמי�,  אי� אנו עושי��א) על פי שאנו דורשי� : אמר לו. אני

   לא שהה שלשה ימי� עד שנתנו בקברו. תמיהני עלי? א� תארי? ימי�

  .)ז"א ה"יומא פ(  

אלא , "שומעי� לדברי חכמי�"לא זו בלבד שהאב הצדוקי אומר שהצדוקי� , כלומר

מסתבר אפוא שהיו .  לא יארי/ ימי�% חכמי� שפעל בניגוד לדעת, הוא ג� מאמי� שבנו

שכוהני� גדולי� צדוקי� ) מלבד אותו כוה� גדול המוזכר בתוספתא(תקדימי� לכ/ 

וכתוצאה מתקדימי� אלו ג� , מתו לאחר עבודת יו� הכיפורי� מכיוו� ששינו בעבודה

א/ , ומשו� כ/ לא מתו, הצדוקי� עצמ� חששו לשנות את סדר הקטרת הקטורת

  5. היה שכיחהדבר לא

                                                 

5   �שניה� הובאו ; א"יומא מז ע È¯È‡Ó)וה( א"ה מ"פירוש המשנה יומא פ (Ó¯"Ì·ה, אמנ

" לא היו ראויי�"כתבו שהכוהני� הגדולי� היו עשויי� למות ג� א� , )במאמרו של הרב שלוה

; יכלו הכוהני� הגדולי� למות ג� א� נהגו כהלכה, ולפי זה לכאורה,  היו הגוני�או א� לא

�שכ� משמע שהצדוקי מת דווקא מפני ששינה , מהמעשה באותו כוה� צדוקי לא משמע כ�, בר

  . למרות שג� ללא שינוי זה ברור שלא היה ראוי לתפקידו, במעשה הקטורת
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  : וכעי� זה מצינו בעניי� אחר

של (ונתזה צנורא מפיו , בשוק) פרושי(מעשה בצדוקי אחד שספר ע� כה� גדול 

שכ� הוא חשש (והוריקו פניו של כה� גדול , ונפלה לכה� גדול על בגדיו) הצדוקי

של (אצל אשתו ) הכה� הגדול(וקד� ) שרוקו מטמא, שהצדוקי היה בועל נידה

ומראות ד� ומראות ד� ומראות ד� ומראות ד� , , , ,  מתייראות מ� הפרושי� מתייראות מ� הפרושי� מתייראות מ� הפרושי� מתייראות מ� הפרושי�����א) על פי שנשי צדוקי� ה� א) על פי שנשי צדוקי� ה� א) על פי שנשי צדוקי� ה� א) על פי שנשי צדוקי� ה� : מרה לוא, )הצדוקי

בקיאי� אנו בה� : אמר רבי יוסי). ואי� לחוש שבעלי בועל נידה ורוקו מטמא(לחכמי� לחכמי� לחכמי� לחכמי� 

                                                                                                                      

וביזה את גדולי הדור שמעיה , יצא מבית המקדשמצינו מעשה בכוה� גדול ש) ב"עא ע(וביומא   

ובכל זאת , הרי שלא היה ראוי והגו�, "דלא עביד עובדא דאהר�"ואלה הגדירוהו כמי , ואבטליו�

כ/ , וא� שלא נאמר ש� במפורש שהיה זה במוצאי יו� הכיפורי�(יצא בשלו� מבית המקדש 

, "וב היה עושה לאוהביויו� ט"שכ� מעשה זה מובא בגמרא על המשנה ש, משמע מההקשר

�או , "שאינ� ראויי�"ויש לדחוק ולחלק בי� דרגות שונות של כוהני� , )אחרי יו� הכיפורי

 �� והמאירי אומרי� שמת מייד"א/ ראה לקמ� שהרמב(לומר שבאמת מת לאחר כמה ימי .(  

רי � והמאי"הרמב. עשוי למות" אינו ראוי"שכוה� ש, לא ברור מה מקור דבר זה, מלבד זאת  

מי ירצה : ודבר זה מעצי� את השאלה שהעלינו לעיל, "כוה� שאינו ראוי"אינ� מגדירי� מהו 

�ואני הגו� , "מי יאמר זיכיתי לבי"? להסתכ� בנפשו ולקבל על עצמו את עבודת יו� הכיפורי

�  ? וראוי להיכנס לקודש הקודשי

� ש� ג� כותב שהרבה פעמי� מתי� כוהני� גדולי� בקודש הקודש"הרמב  �וכ� כתב , י

שכ� לגבי אותו צדוקי מצינו מחלוקת א� מת , וצרי/ עיו�". מייד מת"המאירי שא� שינה 

אלא . ולא מצינו מי שאומר שמת בקודש הקודשי�; לאחר כמה ימי� או מייד ביציאתו

שכ� א� , שלא להבעית את ישראל, � ש� הסביר שמשו� כ/ קיצר הכוה� בתפילתו"שהרמב

  .  היה זה בקודש הקודשי�%שא� מת הכוה� , ראה שמש� למדונ. יתעכב יחושו שמת

וכל ): "יז, ז"ויקרא ט(ככתוב , שאי� ש� איש, שאפשר שמת בהיכל, ויש להשיב על ראיה זו[  

וא� שבזמ� ההקטרה בקודש , "אד� לא יהיה באהל מועד בבֹאו לכפר בקודש עד צאתו

אורה להצי- ולראות מה הכוה� ונית� לכ, הקודשי� אי� חיוב פרישה מבי� האול� והמזבח

, "וכל אד� לא יהיה"שכ� בפשטות עצ� המצוה של , מסתבר שלא עשו כ�, הגדול עושה בהיכל

ולפיכ/ ג� כשמציצי� עליו , עניינה לאפשר לכוה� הגדול לעשות את עבודתו ביחידות גמורה

שלא ישימו וראיה לכ/ מזה שהיה צור/ להשביע את הכוהני� הגדולי� ;  יש בזה פג�%מבחו- 

  ]. וא� נית� להסתכל עליה� מבחו- אי� צור/ בהשבעה זו, את הקטורת על גבי גחלי� בהיכל

יו� טוב היה עושה לכל אוהביו "ש) א"יומא ע ע(� דקדק כ� מהמשנה "שהרמב, עוד יש לומר  

  . ומשמע שעד שיצא היה חשש שלא יצא מש� בשלו�, "בשעה שיצא בשלו� מ� הקודש

� "רמבואולי מה שכתב ה  "�אלא כוונתו לומר שהכוהני� היו , אינו בדווקא" בקודש הקודשי

�  .כאחת הדעות לגבי אותו צדוקי, מתי� בסמו/ ליציאת� מקדש הקדשי
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חו� מאשה אחת שהיתה , וה� מראות ד� לחכמי�, יותר מ� הכל) בנשות צדוקי�(

  ).ב"נידה לג ע(  שלא הראת ד� לחכמי� ומתה , בשכונתינו

  : ˜„ÂÓ	ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈוכ� כתב יוס� ב� מתתיהו ב

אול� אי� ה� עושי� דבר ... הגיעה רק אל אנשי� מועטי�) של הצדוקי�(תורה זו 

 ה� נוהגי� שלא מדעת ,שכ� בשעה שה� מגיעי� לשלטו�. א� ייתכ� לומר כ?, לפיה

    שא� לא כ� לא היו ההמוני� סובלי� אות�,וג� מאונס לפי מה שיאמר הפרושי

  ). ד, א, יח(  

שלפי הדעה , נאמר ש�). ו"ד ה"סוכה פ; ה"א ה"יומא פ (ÈÓÏ˘Â¯Èכ/ משמע ג� ב

�אפשר לומר , שהכוה� הגדול הצדוקי מת כמה ימי� אחר יציאתו מקודש הקודשי

ונרג� , שהוא ג� הכוה� הגדול הצדוקי שניס/ את המי� בחג הסוכות על רגליו

�ועוד נאמר .  בחג הסוכות%י יו� הכיפורי�  ואכ� הוא מת כמה ימי� אחר6,באתרוגי

� 7.שהוא ג� הכוה� הצדוקי שרצה לשנות במעשה שֵרפת הפרה כדעת הצדוקי�, ש

�לא ייתכ� שהכוה� , ואילו לפי הדעה שכוה� ששינה מת מייד ביציאתו מקודש הקודשי

�שכ� זה מת , ששינה בעבודת יו� הכיפורי� הוא אותו הכוה� ששינה ג� בניסו/ המי

לשיי/ לכוה� , הנית�הירושלמי מתאמ- ככל . וזה נרג� ומת בסוכות, ו� הכיפורי�בי

 ונראה שטע� הדבר ;אחד את כל המעשי� שנעשו כדעת הצדוקי� בעבודת המקדש

 �בניגוד לדעת ) לפחות בעבודת המקדש(הוא שידוע היה שבדר/ כלל לא נהגו הצדוקי

�שהוא זה שעשה את כל המעשי� מסתבר , אחד' חצו�'ולכ� א� מצינו צדוקי , חכמי

�  8.שנעשו כדעת הצדוקי

„ .Â˙Ó ‡ÏÂ ÂÙÏÁ˙‰ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ	‰ÂÎ‰˘ ‡˙ÙÒÂ˙‰Ó ‰È‡¯  

 אות� ÔÈ˘È¯ÙÓמשרבו מלכי� התקינו להיות מעמידי� כהני� והיו : " נאמרÙÒÂ˙9˙‡ב

 התקינו שיהו %משרבו המלכי� : " הִגרסה11י ערפורט ולונדו�"ובכת. 10"בכל שנה ושנה

                                                 

  .והירושלמי ש� מבי� שהוא מת מרגימה זו; ב"משנה סוכה מח ע   6

 .ה"ג ה"תוספתא פרה פ   7

  .ו"ראיה זו שמעתי מהרב עזריה אריאל הי  8

 .ו"א ה"א יומא פדפוס וילנ   9

לפי שלא היו משלימי� , ומפני זה היו צריכי� להפריש אות� בכל שנה: " ש� פירשÂ„ È„ÒÁ„ב   10

  . אלא ה� מופרשי� ממילא, שא� היו מתי� לא היה צרי/ להפריש אות�, והוא דחוק; "שנת�
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� הדיוטותמעמידי� כהני ,ÔÈ¯È·ÚÓÂלפי גרסות (מהתוספתא ".  אות� בכל שנה ושנה

ברור שמה שגר� להתחלפות של הכוהני� הגדולי� היה העובדה שהמלכי� ) אלו

שמשרת הכוה� , הדבר מוב� לפי המובא בכמה מקומות. החליפו אות� כל שנה ושנה

לה הייתה  ועל כ� מכירת הכהונה הגדו12.הגדול הייתה נמכרת לכל המרבה במחיר

 �ולפיכ/ העדיפו , )או לנציבי� הרומאי� שבאו אחריה�(מקור הכנסה חשוב למלכי

  .כדי להגדיל את הכנסת�, אלה לערו/ מכרז ִמֵ<י שנה

 זו הולגרס, " אות� בכל שנה ושנהÔÈ„ÈÓÚÓוהיו : " הִגרסה13אמנ� בכתב יד וינה

ה� הקוד� ו� שהכה� חדש משוושאפשר שהיו מעמידי� כל שנה כ, אי� ראיה לדברינו

אחרי "ה� משו� ש, אול� נראה שיש להכריע כגרסת שלושת המקורות האחרי�. מת

ניתנת " מעמידי�"שהגרסה , ועוד. וה� בשל הנימוקי� המובאי� לעיל, "רבי� להטות

משרבו המלכי� "שבו נאמר , להסבר כגרסה שנכנסה בטעות אגב תחילת המשפט

 אות� בכל שנה ÔÈ„ÈÓÚÓוהיו " נכתב בשיבוש ואגב כ/, " כהני�ÌÈ„ÈÓÚÓהתקינו שיהו 

  ".ושנה

) המובאי� לעיל (È"¯˘נראה לומר שכוונת הגמרא ו, בשל כל האמור לעיל

 היא שה� לא הוציאו ,"לא הוציאו שנת�"האומרי� שהכוהני� הגדולי� בימי בית שני 

 �  14.כפי שנית� היה להבי�, ולא שמתו, כיו� שהוחלפו בכוהני� אחרי�, ·˙È˜Ù„שנת

                                                                                                                      

  .)180עמוד (יומא ש� , תוספתא צוקרמנדל; )222עמוד ( סדר מועד ˙ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂ‰ראה    11

עד , תרקבא דדינרי עיילה ליה מרתא בת בייתוס לינאי מלכא: "א"ראה גמרא יומא יח ע    12

א נאמר בעניי� הכוהני� "א ה" יומא פÈÓÏ˘Â¯Èוב, "דאוקמיה ליהושע ב� גמלא בכהני רברבי

מעשה באחד ששילח ביד בנו שתי מידות של כס� מלאות כס� : "הגדולי� שבבית שני

וכ� , "שילח ביד בנו שתי מידות של זהב מלאות זהב ומחוקיה� זהבובא אחר ו, ומחוקיה� כס�

  .ט,  פרשה כאÈÂ˜¯‡ ¯·‰הוא ב

  .11הערה , ג� גרסה זו מובאת במקורות המצויני� לעיל    13

שההתחלפות המרובה של הכוהני� , שאומר) ב"ע' ד� ד; א"א ה"יומא פ(ראה ג� בירושלמי     14

ובכל ; או מכ/ שהיו הורגי� זה את זה בכשפי�, "דמי�היו נוטלי� ב"בימי בית שני נבעה מכ/ ש

  .מקרה לא מחמת שמתו ביו� הכיפורי� או סמו/ לו

משמע בהרבה מקומות שהכוהני� הגדולי� היו , ליוס� ב� מתתיהו„ÂÓ	ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈ בק  

�בכמה מקומות הוא מספר על מל/ פלוני שהסיר כוה� גדול פלוני מ� . מתחלפי� ולא מתי

, ש� יט; ב,ד,ש� יז; ג,ש� ט; א,ג,ראה ש� טו(ומינה תחתיו כוה� גדול אחר , ההכהונה הגדול

ובמקומות אחרי� הוא , )יא, ח,ובדומה לזה ש� כ ; ש� ז; א, ש� ט; ג, א, ש� כ; ש� ד; ב, ו



 

178 

‰ . ÔÈ¯„‰ÏÙ ˙Î˘Ï· ‰	˘ ÏÎ· ÛÏÁÂ‰ ‰Ó  

. נית� להציע ביאור אחר לגמרא ביומא לגבי לשכת פלהדרי�, על פי האמור לעיל

  : הגמרא ש� מביאה ברייתא

והלא לשכת בלווטי ? היתה) פקידי המל?: י"רש(וכי לשכת פרהדרי� : אמר רבי יהודה

היו ) יק שהארי? ימי�בימי שמעו� הצד: י"רש(בתחילה , אלא! היתה) שרי�: י"רש(

 כל אותהאותהאותהאותהומחליפי� , ומתו? שנותני� עליו ממו� לכהונה, קורי� אותה לשכת בלווטי

לפיכ? היו ,  כל שני� עשר חודשאות�אות�אות�אות�כפרהדרי� הללו שמחליפי� , שני� עשר חודש

 �  ). ב"ח ע(  קוראי� אותה לשכת פרהדרי

˘¯"Èמסביר שכל כ �, אה מ� הראשו�ובונה בני� נ, סותר אותה"ה� גדול חדש ו ש

הלשכה הייתה , כלומר, "ונמצא מתחלפת כל שנה ושנה, שתהא קרויה על שמו

) פקידי המל/(שכש� שהפלהדרי� , ולכ� נקראה לשכת פלהדרי�, מתחלפת כל שנה

כ/ . כ/ ג� לשכה זו עברה תהלי/ שיפוצי� בכל שנה ושנה, מתחלפי� בכל שנה ושנה

 �  . ‡"¯ËÈ·וה ·¯,¯ ˙ÂÙÒÂ˙ "Ô·Ï‰ È	ÌÈ˜ÈÏ‡ Âפירשו ג

ולייפות עוד ועוד לשכה , וכי כמה נית� לשנות בכל שנה. א: בר� הסבר זה קשה

הכל בכתב "משו� , ע שינוי מהותי במקומה או בגודלהוהלא לא נית� לבצ? כה קטנה

מדוע לו לשפ- , ה� הגדול חפ- ששמו ייזכר במקדשוא� הכ. ב". עלי השכיל' מיד ה

,  נית� לעשות שינויי� ניכרי� הרבה יותרמסתבר שהיה? דווקא לשכה קטנה זו

הני� שעל ידי בניית לשכה זו מחדש היא וכיצד חשבו הכ.  ג15.שבאמת ייזכרו לדורות

"� שכש� שה� שינו את % והרי ה� יכלו ללמוד מניסיו� העבר, "תהיה קרויה על שמ

ה� הגדול ששיפ- אותה ו ולא על שמו של הכדי שתהיה קרויה על שמ� כ,הלשכה

ואז הלשכה , ה� אחר בשנה הבאה ויבנה את הלשכה מחדשוכ/ יבוא כ, שעברהבשנה 

עצ� ההשוואה בי� בנייה מחודשת של לשכה , מלבד כל זה. ד! תהיה קרויה על שמו

  .לבי� החלפת פקידי� נראית תמוהה

                                                                                                                      

ש� ; ח,ח,קדמוניות כ(וה� מתוארי� כרשעי� , הפועלי� במקביל" כוהני� גדולי�"מדבר על 

  . ל"ואכמ, )א" בברייתא בפסחי� נז עוראה עוד בעניי� זה; ב,ט

 .א"יומא לז ע, כמו ב� קטי� שעשה מוכני ושני� עשר דדי� לכיור   15
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 Ô˙Â‡16ומחליפי� : "ולגרוס, לפיכ/ נראה שיש להגיה אות אחת בדברי רבי יהודה

 כל שני� עשר ‡Ì˙Âכפרהדרי� הללו שמחליפי� , עשר חודשכל שני� ) ולא אותה(

 לפי זה מוב� כינויה של 17.שההחלפה מתייחסת לכוהני� הגדולי�, כלומר, "חודש

כי הכוהני� הגדולי� שישבו בה היו מועברי� מתפקיד� , "לשכת פלהדרי�"הלשכה 

ג� צור/ לפי זה אי� . כמו פקידי המל/ שמועברי� מתפקיד� בכל שנה ושנה, בכל שנה

  18.לומר שהכוהני� הגדולי� בנו מחדש לשכה זו בכל שנה ושנה

, ומתו/ שהיו נותני� עליה ממו� לכהונה: "שכתב) ש� („"È¯‰ È˜ÒÙכ/ עולה ג� מ

È ÏÎ ÔÈÙÈÏÁÓÂ"˘„ÂÁ ·) או " אותה"ד אינו גורס "נראה שהרי"�ובפשטות כוונתו , "אות

ב "הללו שמחליפי� אות� כל יכפרהדרי� , )ב חודש"שהיו מחליפי� את הכהני� כל י

היו נותני� ממו� כדי להעמיד� בכהונה : פירוש. קורי� אותה לשכת פרהדרי�, חודש

כפרהדרי� , על ידי ממו�) ולא הלשכה, הכהני�(˘ ÏÎ·Â	˘Â ‰	 ÂÈ‰ ‰	ÔÈÙÏÁ ... גדולה

בעבור זה חזרו , הללו שה� מושלי המל/ שמתחלפי� בכל שנה ושנה ונקראי� פרהדרי�

  ".שכת פרהדרי�לקרותה ל

  : שכתב, ˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙ"Ì	Ó¯Ï ‰·וכ� משמע ב

�עניינו בית , ומשו� כ? נקראה הלשכה שדרי� בה כהני� גדולי� לשכת פלהדרי

ומעבירי� אות� בזמ� קצר לפי רצו� , הפקידי� שמעמידי� אות� המלכי� על השווקי�

                                                 

בעל דקדוקי . מביא גרסה כזו) י ב"בש� כת, הערה י( ביומא ש� „˜„ÌÈ¯ÙÂÒ È˜Âבעל , ואכ�    16

כמו " ומחליפי� אות�" הגורס ג� כ� 95י מינכ� "סופרי� מביא בגו� הספר את גרסת כת

' ומחליפי� אות� משמי: "א/ הוא מוסי� ג� מילה שאינה מופיעה בגמרא לפנינו, הצענוש

=]�  .ומזה משמע יותר כדעה שהכוהני� מתו בכל שנה ושנה]" משמי

תכנת מחשב (של מכו� ליברמ� מאגר עדי הנוסח של התלמוד הבבלי מבדיקה שנערכה ב  

עולה כי ברוב כתבי היד , )נוהמכילה את כל כתבי היד של התלמוד הבבלי המצויי� בידי

הגרסה היא ) בש� דקדוקי סופרי�, כולל שני כתבי היד שנזכרו לעיל; חמשה כתבי יד(

גרסה זו מופיעה ג� ". אותה"הִגרסה היא ) שלשה כתבי יד(ורק במיעוט� , "ומחליפי� אות�"

שומת אני מודה לעור/ שהעיר את ת. ומש� ככל הנראה הגיעה לדפוסי� שלנו, בדפוס ראשו�

  . לבי לעובדה זו

, לדבריו. מפרש בדומה לזה ג� לפי הגרסה שלפנינו) יומא ש�(˘ "¯˘שה, יש להוסי� על כ/   17 

  .ולא ללשכה, מתייחס למשרת הכהונה הגדולה" ומחליפי� אותה כל שני� עשר חודש"

18     �  ).ש�(וכ� כתב בדקדוקי סופרי
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 �ו ממו� כל המוסי) להתקרב למל? ומרבה ל, וכ? היו עושי� בכהני� גדולי�, המל?

  ).ג"א מ"יומא פ(  מנהו כה� גדול 

ואינו מזכיר שנעשה , על פי הגמרא ש�" לשכת פלהדרי�"� מפרש את המושג "הרמב

  ).  È"¯˘כפי שפירש (חילו� כלשהו בלשכה 

שהיו מחליפי� את ) כמו בתוספתא(מתברר שג� בגמרא עצמה מפורש , לפי פירוש זה

ומשמע , היו מעבירי� אות� מתפקיד�כלומר ש, הכוהני� הגדולי� בכל שנה ושנה

 .כמבואר לעיל, מכ/ שלא מתו בכל שנה ושנה

 




