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  הקדמה

 .דרוש על פי נביא –" יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכםכי אם אל המקום אשר "
  – " לשכנו תדרשו ובאת שמה" :נביא תלמוד לומר ?יכול תמתין עד שיאמר לך

תהלים  (וכן אתה מוצא בדוד שנאמר  .דרוש ומצוא ואחר כך יאמר לך נביא
זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם אבא א): " ,קלב

  .משכנות לאביר יעקב" ביתי אם אתן שנת לעיני עד אמצא מקום לה'באהל 
  ), ראה פסקא סבספרי(  

וילך דוד ושמואל וישבו בנויות  " ):, יחיט 'שמואל א( מאי דכתיב :דרש רבא
, וכי מה ענין נויות אצל רמה? אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של  "ברמה

, מלמד שבית  "ת ועלית אל המקוםוקמ" , ח):דברים יז( עולם, אמרי, כתיב 
לא הוו ידעי   .המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות 

. ועל דבר זה  ..סבור למבנייה בעין עיטם... דוכתיה היכא, אייתו ספר יהושע
כי קנאת ביתך אכלתני,  " , י): תהילים סט(נתקנא דואג האדומי בדוד, כדכתיב 

  (זבחים נד ע"ב)   ".  זכור ה' לדוד וגו'"  , א):תהלים קלב(וכתיב 

דרישת המקדש פני< רבות לה: השתוקקות בלב לבניי
 בית המקדש, תפילה, לימוד הלכות 

   איתור מקו< המקדש.ב שראשיתוות ובניי
 בית המקדש קורבנעבודת ה

לימוד ענייני  -עו�קי< ברוב< בצד העיוני של דרישת המקדש  מעלי� בקודשגיליונות 

קודשי< וטהרות על אגפיה< השוני<, הלמדניי< וההלכתיי<, ובעזרת הש< זכינו להתמיד 

 
בהוצאת הגיליו
 פעמיי< בשנה, בחודשי< אדר ואלול (כהכנה לקראת חודשי החגי< ני�

  ותשרי). 

על ידי בירור י�ודי,   ,המקדש  מקו�ישת  של דר  ,בשני< האחרונות זכינו לקיי< פ
 נו��

של דיו
 חשוב  �פיחי< .יהיטיב המ�ורת על זיהוי הצכרה כאב
 השתמעמיק ומ�וע� של 

לתועלת הרבי< אנו עמלי< בימי< אלו על   .ממשיכי< ללוות אותנו ג< בגיליו
 הנוכחי זה

רכזי מ�ודר, כינו� המאמרי< העיקריי< בנידו
, על דעותיה< השונות של מחבריה<, ל�פר מ

  בתו�פת מבואות, �יכומי< ותרשימי עזר. 

המקדש ("דרוש ומצא") היא 'אתערותא דלתתא' והבעת כמיהה אמיתית,   מקו�דרישת  

והיא מעוררת  ו�דר העבודה לירושלי<,  להשבת השכינה לציו
 ,ע< 'רגליי< על הקרקע'

- החפA דברי וכ .נביא")להתגלות נבואית בישראל ("ואחר כ� יאמר ל�  'אתערות דלעילא'

  ."ודודי לי –אני לדודי "  על הפ�וק זצ"לחיי< 

* * *  

המקדש.   מקו�להל
 נ�קור מקצת מ
 המאמרי< שבגיליו
 הנוכחי העו�קי< בנושא דרישת  


לגבי השאלה והרב עמיחי אליאש   הרב עזריה אריאלבי
  נפתח בהמש� הדיו
    הגיליו
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- כברת ה�לע-ורת על ה�לע שתחת כיפתבמ� ראה ,זמ
 מה בירושלי< שגרהא< השל"ה, 

�מכא, והא< התחשב בה בתשובתו ההלכתית שבה הוא מנמק מדוע מותר לגור בירושלי< 

   ללא חשש שמא מקצת ממנה בנוי על שטח הר הבית.

(על א�   טוע
 שצורתו של הר הבית המקודש אינו ריבוע מדויקהרב עידוא אלבה 

אר מדוע נעשה כ
 ומוצא רמזי< לכ�  ומבהאמור במשנה שצורתו ת"ק על ת"ק אמה) 

ב�וגיות הגמרא ובממצאי< ארכיאולוגיי<. במאמר נו�� הוא מנ�ה לבאר על פי חידושו 

על הכותל  לא)-(ראה גיליונות ל  את דברי הרדב"ז ה�תומי< שנידונו בגיליונות קודמי<

וד , בניגשלכאורה נראה ש�בר שה< כותלי העזרה ,הדרומי והכותל המערבי של הר הבית

  לידוע לנו היו<. 

  ֹה נעלה בקודש! על
   העורכי
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  הרב עזריה אריאל

  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקו� המקדש

  )*(תגובה לדברי הרב עמיחי אליאש בגיליונות קודמי�

 א. מבוא

 ב. דברי השל"ה במלוא�

 ה לע כמקו� המקדשג. ראיות שהשל"ה זיהה את כיפת 

 ד. תשובה לראיות הרב עמיחי

 ה. השל"ה והרשב"�

 ו.  יכו�

  א. מבוא

) התקיי< דיו
 בי
 הרב עמיחי אליאש לביני על דעת השל"ה באשר  88,  69בגיליו
 לח (עמ'  

למקו< המקדש. הדיו
 �ובב �ביב איגרת השל"ה, שנדפ�ה במלואה לראשונה בשנת תש�"ב 

. האיגרת נכתבה בהיות השל"ה  247–239בA על יד' טז (כו) עמ' ע"י ד"ר אברה< דוד ב'ק

היא נשלחה לקרוב משפחתו, ר' שמואל אב"ד  1בירושלי<, ככל הנראה בשנת שפ"ד.

 

  .88; וגיליו
 לח עמ' 90; גיליו
 לז עמ' 184גיליו
 לב עמ'  במעלי� בקודשדברי הרב עמיחי פור�מו    *

הדיוק בזמ
 כתיבת האיגרת חשוב, כפי שיתבאר במהל� הדיו
. אי
 �פק שנכתבה אחרי שנת שפ"ב,   .1

היה רעב כמותו". ): "והרעב והצמא של שנת שפ"ב כלה אותי, שלא 246שהרי השל"ה מציי
 (עמ' 

) שנכתבה לפני שנת שפ"ה, שכ
 השל"ה מתאר את שלוות< 15הערה  226המהדיר משער (עמ' 

היח�ית של יהודי ירושלי<, וידוע שבשנת שפ"ה פקדו את יהודי ירושלי< מאורעות קשי< עקב 

עלייתו לשלטו
 של אב
 פרוח'. להבהרת דברי המהדיר ראה בהעתקת דברי השל"ה להל
 בפ�קאות 

, ובעיקר במשפט: "ודע אהובי כי אי
 בכל העול< כולו מעמד טוב וישיבה טובה כמו  14, 11

בירושלי<... ושלו< גדול לאומה ישראלית, לא יש כ
 בכל העול< כולו בכל תפוצות ישראל". קורות 

יהודי ירושלי< באותה תקופה מתוארי< בפירוט ב�פר 'חרבות ירושלי<' (ונציה ה'שצ"א; הציוני< 

ז  , ולזהות המחבר ראה 'א�ופות'11
 ממהדורת ת"א תשמ"א. על תארי� הדפ�תה ראה ש< עמ'  שלהל

), המתארת את קיבוA 88–87שכו), והתיאור בשל"ה מתאי< להפליא להקדמת ה�פר (עמ'  -עמ' שכא

הגלויות והשלווה בירושלי< עד ימי אב
 פרוח'. א� לא נית
 בשו< אופ
 ליישב את דברי השל"ה ע< 

טבת שנת שפ"ה ב< המפורטי< והמזעזעי< על הנגישות של אותו מושל אכזרי, החל מכ"ו התיאורי

). כבר בחודש שבט גבה מ�י< עצומי< ללא תקדי< ("אשר כמוהו לא הטיל בלתו שו< שר 91(עמ' 

). בי"א באלול שפ"ה הושל� השל"ה 92על יושבי ירושלי<") והעביד רבי< מהיהודי< בפר� (עמ' 

). מקור 114), ובטבת שפ"ו ברח מירושלי< לצפת (עמ' 102שבועיי< (עמ' עצמו לכלא למש� כ

משלי< על י�ורי השל"ה והקהילה מצוי ג< בשו"ת רבינו אלעזר ב
 ארחא �י' ה, עי"ש. אגרת השל"ה 

נחתמת ביו< ו' פרשת משפטי< (ללא ציו
 השנה), דהיינו ב�ו� חודש שבט. לפיכ�, א< מדובר בשנת  

חר תחילת מאורעות האימה בירושלי<. מבי
 שתי הברירות שנותרו, שפ"ג שפ"ה הרי זה חודש לא
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) להפרי� את חששו של הנמע
 שמא תושבי 243–241פרעמישלא, והשל"ה מארי� (עמ' 

ידינו משובשת ירושלי< נכשלי< בביאת מקדש בטומאה. לשו
 האיגרת כפי שהגיעה ל 

קמעא, מאחר שכתב היד שעל פיו הודפ�ה איננו כתב ידו המקורי של השל"ה אלא של 

מעתיק, אשר התקשה בהעתקה, ג< בגלל מבטאו האשכנזי (ראה במבואו של המהדיר 

  ).227 עמ'

לז -וְ  184קטע מ
 האיגרת צוטט בהרחבה ע"י הרב עמיחי (מעלי
 בקודש לב עמ' 

ממנה שהשל"ה פקפק בזיהויו של הרדב"ז. הרב עמיחי שאב את ), אשר ה�יק 90 עמ'

שלהל
), וא� השמיט   5,  4,  2, 1הדברי< מכלי שני ולכ
 הביא רק חלק מהדברי< (פ�קאות  

), וא� אני במענה לדבריו לא בדקתי במקור. בעיו
 מחודש 3בשגגה קטע חשוב (פי�קה 

י השל"ה, שיש בה< לענ"ד  במקור הדברי< התחדשו לי כמה נקודות חשובות בהבנת דבר

  לחזק את ה�ברה שהשל"ה קיבל את זיהויו של הרדב"ז. 

  ב. דברי השל"ה במלוא�

להל
 דברי השל"ה בעניי
 הישיבה בירושלי< במלוא<, בתו�פת כמה תיקוני< מאת המהדיר, 

  ובחלוקה לפ�קאות שנעשתה על ידי. 

המקדש   . ...מה שתמה על דירתי בירושלים ע"ה ת"ו מחמת קדושת מקום1
בקדושתו עליו אף בחורבנה, ואין לנו קבלה ודאית איזהו מקום מקדש וא"כ כל  
ירושלים בספק כרת, ומטעם זה נמנעו הגדולים לדור בירושלים, ושעל כן לא דר  
האר"י ז"ל בירושלים, ע"כ דבריך. דע אהובי שלא נעלם ממני כי דברי מכ"ת הם  

דוש לדבר כן, להוצי[א] לעז  לש"ש, אבל מכאן ולהבא לא ישמע על פיך פה ק
על דירת ירושלים, אף עתה בחורבנה. כי מכ"ת דן ע"פ השמועה, וכל אדם כוזב.  

 והנה באתי על דברי אמת באמיתה של תורה להודיעך דבר אמת.  

דע כי מעולם לא היה ספק במקום בית המקדש, כמו שאין ספק שהיה בית . 2
בית המקדש כי הוא זה. ולא   המקדש ושיהיה בית המקדש, כך אין ספק במקום

אף על פי שהיתה ירושלים הולכת ממלכה   היה נתעלם מהעין אפילו רגע אחד.
מכל מקום לא נפסקה הקבלה והידיעה. על כן גזר השם יתברך על כותל    2, מלכהל

וכל    , רשומו ניכר. ונוסף על זה הראיה הר הבית וסימנם  אמערבי שלא תחרב, ויה
ועמק יהושפט ונחל קדרון ומי השלוח, הכל   ,םהבההרים, הר המשחה וכיוצא 

מסומן וברור לעינים. והרבה ענינים כיוצא בזה, כולם גלוים להאומות והמבדיל  

 

או שפ"ד, מ�תבר לענ"ד להעדי� את שפ"ד, מאחר שבשנת שפ"ג מתאי< היה לכתוב "הרעב והצמא 

של השנה שעברה" ולא "של שנת שפ"ב". כ� או כ�, ברור לחלוטי
 שנכתבה לכל המאוחר בשבט  

  ל"ה בצפת.שפ"ה, מאחר שבשבט שפ"ו כבר היה הש

  מממלכה לממלכה.  .2
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לאומה ישראלית, והדברים מקובלים ונראים עין בעין. וכולם בשמות הראשונים  
  נקראו אף להאומות מאומה לאומה.

ן עיר אלהים ירושלים והר  וכל שכתוב בספר כפתור ופרח פרק שישי בזכרו .3
[ה]כל אמת, וכן נראה עם כולם. לכן מ"ש בפרק  3,הבית, ובית המקדש אין שם

הנ"ל דף כב שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר ולבוא ירושלים ושיקריב קרבנו בזמן  
הזה כו' כו', הנה אמת דיבר לפי הדין המבואר בתלמוד שאמר שמעתי שמקריבין  

    אע"פ שאין היכל כו'.

ואין ספק בעולם במקום בית המקדש ובכותל מערבי, רק אין אנחנו יודעים   .4
נגד איזה מקום הלך המקדש, כי מפני חטאים חרב ולא נשאר רק כותל מערבי.  
ועל כן משערים לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות אמה, לעשות הרחקה לפי  

  אומד הדעת לפי שיעור הזה. 

ספק ספיקה במרחץ מהמרחצאות שיש  . ובבואי הנה הגידו לי החכמים שיש 5
בירושלים, כי יש לחשש אולי ואולי לשם הגיע התפשטות המקדש. תכף ומיד  
נתעוררתי ואמרתי אנחנו באנו לירושלים להתקדש, א"כ אנחנו מחויבים לעשות  
הרחקה והרחקה דהרחקה, אפילו באלף ספיקות. ולכן אסרתי המרחץ הזה,  

    והסכימו עמי גדולים החכמים יצ"ו.

. וכשאנחנו הולכים ומתפללים נגד כותל מערבי ומשתחוים לה' יתברך ורואים  6
כותל מערבי בזה המקום אשר אנחנו עומדים ומשתחוים, אין ספק ולא ספק  
ספיקא אפילו אלף אלפים מהספיקות. לכן הנזכר בספר כפתור ופרח בפרק הנ"ל  

  4.דף כף מקום התפלה והשתחויה לכן מא דבר

כ"ת שהרבה נמנעו לדור בירושלים מחמת ספק הנ"ל, (ודע)  . ומה ששמע מ 7
[ידע] מכ"ת מאשר יגידו ולא כל, אשר מקצתו אמת ורובו שקר. עיקר הטעם  
שבשנים הקדמוניות עד זמן הבית יוסף ע"ה היתה ק"ק צפת תוב"ב עיר גדולה  
לאלקים. אף בזמן הבית יוסף היו שם י' אלפים בעלי בתים חכמים ונבונים  

, ואין מספר לעשירים וקצינים. וירושלים היתה חרבה יושבים מעט. וידועים
והיושבים היו יושבו בדלות ובערום ובחוסר כל ונגלות כבוד ה'. ע"כ היתה  
ישיבת צפת יותר טובה. ומ"מ בכל עת לא נמנעו חסידי ויקירי צפת לבוא  
לירושלים ע"ה תוב"ב להשתחוות להשי"ת מול כותל מערבי ואח"כ חזרו  

ם. גם לא פסקה ישיבה מירושלים זה מאות שנים, אף שאנשים היו מעט  לבית

 

 עיי�כ� הציע המהדיר לפ�ק, אבל מ�תבר לענ"ד שהנכו
 יותר: "ירושלי< והר הבית ובית המקדש,   .3

  ש<", וזהו שיבוש אופייני למבטאו של המעתיק, עי"ש במבואו של המהדיר.

בעניי
 זה  המהדיר הציע לתק
 "לכ
 אמת דבר", א� מ�תבר שצ"ל "וכ
 עמא דבר", כלשו
 הכו"פ  .4

 
(מהדו' ביהמ"ד להלכה בהתיישבות): "א< כ
 היו< שאנחנו בחטאינו מבחוA נוכל להתקרב לעני

תפלה והשתחויה עד אות< הכתלי<, וכ
 עמא דבר באי< עד אות< הכותלי< ומתפללי< לאל יתעלה 

  לפני אלו השני שערי< שהזכרנו".
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היו גדולי עולם בתוכם, ובזמן הב"י וקודם לו היה ר' לוי בן חביב עם חכמים  
  גדולים, כנודע מעניין תשובותיו בעניין הסמיכה.  

. ואמת הדבר שלא היה קצת רוח חכמים נוחה מעם הארצות הבאים לדור  8
שוקים ובחוצות לילך אחר מחייתם, והם אינם בעלי תורה,  ירושלים הסובבים ב

ואולי ישגו וילכו סמוך לגבול המקדש ויתערבו בין הגוים. אבל אנחנו אטו  
ברשיעי או בשופטני עסקינן? ע"כ הבא להתקדש בדירת ירושלים אשריו ואשרו,  

  והכל מסומן ומצוין ולא יש ספק וספק ספיקא עד אלף ספיקות. 

. רק גבולי חומות ירושלים לעניין מעשר שני יש ספיקות מחמת שנחרב, הנה  9
מוזכר פ' מא בספר כפתור ופרח. אבל במקום ב"ה ח"ו שיעלה על לב שום ספק. 
ובמקום שאנחנו דרים אין ספק שזהו לפנים מחומת ירושלים הקדומה, רק הספק 

כי אין ספק באדם  עד היכן הגיעה ירושלים. ואנחנו קורין המגילה בט"ו אדר,
  שאנחנו יושבים לפנים מן החומה שהיו מוקפת מימות יהושע בן נון.  

. וטעם האר"י ז"ל שלא דר בירושלים הוא מטעם הנ"ל שכתבתי שהיו אז  10
אלפי ת"ח בצפת, ועוד טעם שני, כי ידע ברוח הקדש ד' אמות של קבורה שלו  

  שהיא שם בצפת. 

. ומן זמן שהעיר ה' רוח המלך ובנה חומות ירושלים, וזה היה בזמן ב"י, נעשה  11
ע מכ"ת נאמנה כי היא כעיר גדולה  ירושלים עיר מלוכה הולכת מעלה מעלה. וד

כמו קראקא, ומידי יום ביום העיר נוספת בבניינים גדולים והיא רבתי עם, אם 
מהאומת העולם אין ערך ואין מספר, ואם מבני ישראל להבדיל. אנחנו רואים  
קיבוץ גלויות דבר יום ביומו. יום יום מתאספות ובאים. שוטטו בחוצות ירושלים  

  ישראלים יצ"ו ובתי מדרשות ותינוקת של בית רבן. כולם מלאים ת"ל מ

. וק"ק צפת נחרבה, אשר בהיות[י] בצפת ראה ראיתי בכמה מקומות בשדה  12
ששם בתים וספרי תורות בתוכם, ושאלתי מה זה? והשיבו לי שעד פה הגיע צפת 
תוב"ב, ונחרבה מאין יושב, ועדין בתי כנסיות נשארו בחורבנן וס"ת בתוכם והם  

  , ואף הישמעאלים לא שולחים יד, ואדרבה נוהגים כבוד. שמורים

. ויש בכאן ירושלים קהל גדול מישראל, ובתוכם הרבה חכמים גדולים  13
ומופלגים, אשר נפשם קשורה בנפשי, ממש דביקות רוחא ברוחא, ונוהגים בי 
כבוד מה שאינני ראוי לכך. גם ק"ק אשכנזים יצ"ו התחילו להתרבות ההולכים  

יו לי הרבה כתבים מהם, וגם שמעתי בע"פ שהרבה רוצים לבוא. יהי לרגלי, וה
י"י אלהינו עמהם והוא ישלח מלאכו לפניהם. אשריהם מה טוב חלקיהם לבוא  
למקום הקודש הזה ליראה את השם הנכבד ולאהבה אותו וללמוד תורה לילך  

  מחיל אל חיל, וזה שער השמים לתפלה.  

ולו מעמד טוב וישיבה טובה כמו בירושלים,  . ודע אהובי כי אין בכל העולם כ14
נוסף על על קדושת השם המקום, כי העיר היא עיר מלוכה מלא כל טוב כמו  
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בפראג, ושלום גדול לאומה ישראלית, לא יש כן בכל העולם כולו בכל תפוצות  
ישראל. אך הנתינות מס המלך יר"ה והשרים זהו במקומו עומד ולומר הב הב,  

ת בכל גלילות ישראל, אך להשלום אין ערך ת"ל, ואין יראת  כי זהו נגמר מהשי"
  בלבול שקר כמו במדינתכם...

  ג. ראיות שהשל"ה זיהה את כיפת ה לע כמקו� המקדש

אי
 �פק במקו< בית המקדש כי אקדי< את אשר כבר כתבתי, שדברי השל"ה הברורי< "

רושלי< הולכת מממלכה הוא זה. ולא היה נתעל< מהעי
 אפילו רגע אחד. א� על פי שהיתה י

" �ותרי< לחלוטי
 את הטענה כאילו לממלכה, מכל מקו< לא נפ�קה הקבלה והידיעה

המ�ורת על מקו< המקדש, שללא �פק הייתה ידועה אחרי החורב
 במש� מאות שני<,  

נקטעה ולא הועברה. ומכיוו
 שאי
 בידינו מ�ורת אחרת זולת זו ש�מ� עליה הרדב"ז, ברור  

ליה �מ� ג< השל"ה. לא מתקבל על הדעת שהשל"ה פקפק בזיהוי שהיא המ�ורת שע

המפור�< של מקו< קודש הקודשי<, כאשר מאיד� הוא מקבל זיהויי< אחרי< כבטוחי<  

  מכוח מ�ורת ישראל והאומות. 

הנ"ל. השל"ה מאשר את תיאורו של   3נקודה עיקרית שהתחדשה לי כעת היא פי�קה 

ג< מה שכתב הכו"פ על תכניתו של ר' חננאל (כ� ופרח, ומו�י� שלכ
 (!) נכו
 ־הכפתור

ות בזה"ז, שהרי כ� הדי
 שמקריבי
 אע"פ שאי
 בית, ואי
 קורבנגר�תו) מפרי� להקריב 

נית� לזהות את מקו� �פק במקומו של הבית. ברור מדבריו שמכיוו
 שהכול ברור וידוע, 

ידי השל"ה הייתה ! דברי< אלו מלמדי< שבהמקדש והמזבח, ולכ� נית� לחדש את העבודה

   5ידיעה ברורה על מקו< המקדש, ומכא
 שקיבל את הזיהוי של הרדב"ז.

  ד. תשובה לראיות הרב עמיחי

  הרב עמיחי מדקדק מהשל"ה שלא קיבל את זיהוי כיפת ה�לע, על �מ� כמה נקודות בדבריו:

על על כ
 גזר הש< יתבר�  ...אי
 �פק במקו< בית המקדש): "2השל"ה כותב (פי�קה  א.

ואי
 �פק בעול< במקו< בית ) "4וכ
 (פי�קה  .  "רשומו ניכר  אכותל מערבי שלא תחרב, ויה

המקדש ובכותל מערבי, רק אי
 אנחנו יודעי< נגד איזה מקו< הל� המקדש, כי מפני חטאי<  

. ועל כ
 משערי< לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות אמה, ולא נשאר רק כותל מערבי חרב  

". מכא
 למד הרב עמיחי שהכותל המערבי  ד הדעת לפי שיעור הזהלעשות הרחקה לפי אומ

  הוא השריד היחיד שידוע מבית המקדש, ומכא
 שאי
 בהר שריד נו��. 

 

תכ
 שבהיותו בחו"ל �בר שמ
 ה�ת< ג< א< מר' יחיאל מפרי� עצמו אי
 להוכיח זאת, כי י  .5

הירושלמי< יודעי< לזהות בוודאות את מקו< המקדש ובבואו התברר לו שלא כ� ה< פני הדברי<, 

  מהשל"ה עכ"פ הדבר ברור.



אל ארי ה  עזרי   הרב 

14141414 

 
לענ"ד אי
 בזה ממש. כוונת השל"ה שמהבניי
 עצמו לא נשאר דבר זולת הכותל. אב

אב
 וטיבה, השתייה איננה חלק מהבניי
 אלא קרקע עול<. יתכ
 ג< שהשל"ה פקפק לגבי ה

) על 70אבל קיבל את זיהוי המקו< כקודש הקודשי<. כבר עמדתי (מעלי
 בקודש לח עמ' 

  ): 134כ� שזוהי דעת רבי עובדיה מברטנורא (אגרות א"י עמ' 

ולא יכולתי לעמוד על בוריו של דבר אם נכנסים הישמעאלים לפני ולפנים ואם  
ורבים אומרים כי היא תחת    אין. גם חקרתי על אבן שתיה ששם היה הארון מונח,

  כיפה אחת יפה גבוה אשר בנו הישמעאלים במקדש.  

משמעות הלשו
 שמקו< ההיכל ידוע לו, וידוע שהישמעאלי< בנו ש< כיפה יפה, ורק אינו  

יודע הא< הישמעאלי< נכנ�י< לש< והא< האב
 אכ
 ש<. וראה כיוצא בזה באיגרת 'יחו� 

 Aישראל' משנת רמ"ט (נתפר�מה הצדיקי< והח�ידי< ע"ה הנקברי< באר Aהקדושה באר

): "בית המקדש חרב בעונותינו,  209–208א� היא ע"י אברה< דוד, ב'קבA על יד' ש< עמ' 

לא נשאר מבניי
 שלמה המל� ע"ה כי א< כותל מערבי. והישמעאלי< בנו על בית קדש 

ה בזהב הקדשי< כיפה יפה מכו�ה בעפורת מבחוA והעופורת שחור כדיו, ומבפני< רצופ

ובאבני< טובות וקורי
 לה קוב"ה אל �כיר" [הצ'כרה]. וקרוב לה כיפה אחרת קורי
 לה  

מדרש שלמה". כתב במפורש כדברי השל"ה שהשריד היחיד מבניי
 שלמה הוא הכותל 

המערבי, ואעפ"כ קיבל בבירור את זיהוי קודש הקודשי<, אע"פ שאת אב
 השתייה לא 

  הזכיר. 

", אי
 פירושו אנחנו יודעי< נגד איזה מקו< הל� המקדשרק אי
 המשפט בשל"ה: "

שהמקדש לא ידוע, אלא שלא ידוע מה< גבולותיו, עד היכ
 הגיע, דבר שלא יכול היה  

להתברר בימי השל"ה רק על פי כיפת ה�לע (וכפי שהרחבתי ב'מעלי
 בקודש' לח עמ' 

  , על הקושי ל�מ
 את הגבולות בהעדר מפה).81-80

וכל   ,ונו�� על זה הראיה הר הבית ו�ימנ<): "2מפירוט האתרי< שציי
 השל"ה (פי�קה    ב.

" למד הרב עמיחי  ועמק יהושפט ונחל קדרו
 ומי השלוח ,<ה ההרי<, הר המשחה וכיוצא ב

שאי
 בידינו מ�ורת אלא על אתרי< ב�ביבות ההר ולא בתוכו. וכבר כתבתי שאי
 מזה 

עניניי< כיוצא בזה", כלומר שיש מ�ורות רבות שלא ראיה, שכ
 השל"ה ממשי� "והרבה 

הזכיר; ושמא זה בכלל "הר הבית ו�ימנ<", שהיא לשו
 משובשת ושמא צ"ל "ו�ימניו".  

אפשר שהעדי� לציי
 את מה שגלוי לעי
 וקיי< בטבע או שרד מבית שני, ולכ
 לא ציי
 את 

ה ניכרת לצופי< (או  כיפת ה�לע, שאינה שריד מבית שני, ולא את האב
 שבתוכה, שאינ

  שבאמת פקפק לגביה בלבד, כנ"ל). 

ועוד: הרי השל"ה לא ד
 על שאלת הכני�ה להר הבית, אלא על היתר המגורי< 

בירושלי<. לעניי
 זה החשוב ביותר מנקודת מבטו של השל"ה איננו השאלה איפה היה  

טו ההיכל ", עד היכ
 התפשנגד איזה מקו< הל� המקדשההיכל, אלא הא< אנו יודעי< "
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והעזרות והר הבית. לכ
 החשוב לו ביותר הוא �ימו
 המתח< מבחוA דווקא: הכותל 

 המערבי, עמק יהושפט והר המשחה, ודווקא המ�ורות על אלו ה
 העיקר למה שנצר� לו. 

  ה. השל"ה והרשב"�

  אעתיק שוב את רשימת הפרטי< שציי
 השל"ה: 

  , םהוכיוצא ב ם, הר המשחהוכל ההרי ,ונוסף על זה הראיה הר הבית וסימנם
, הכל מסומן וברור לעינים. והרבה ענינים  ועמק יהושפט ונחל קדרון ומי השלוח

 והדברים מקובליםכיוצא בזה, כולם גלוים להאומות והמבדיל לאומה ישראלית,  
  .  ונראים עין בעין


, מצאתי ב�"ד הקבלה מפתיעה בי
 לשו
 זו לבי
 דברי הרשב"A (ר' שמעו
 ב
 צמח דורא

ה'רד) בפירושו 'מג
 אבות' על מ�כת אבות פ"א מ"ה: "יו�� ב
 יוחנ
 איש ירושלי<".  -ה'קכא

 :A"הרשב 
  לשו

ירושלים הוא מקום המקדש, ואע"פ שבגמ' ערכין פרק המוכר שדהו (לב ע"ב)  
הנזכרת בכל מקום היא זאת הידועה   ' ירושלם'סתם העלו 'תרתי ירושלם הואי', 

  ', אל קדש'וישמעאלים קורין אותה  ...ן אותה ירושלםהיום, וגם הנוצרים קורי 
  , ואין ספק בה, כי שם הר הזיתים 6. וכן הבית הקדוש בית המקדש בשטרותיהם

   7.וכמה דברים מקובלים ,ושילוח המים ,ונחל קדרון  ,והר ציון  ,ועמק יהושפט

עיניו של השל"ה  הדמיו
 הרב בפרטי< וב�דר< מביא אותי לשער שדברי הרשב"A היו לנגד  

כשכתב את דבריו; אלא שהרשב"A ע�ק בזיהוי ירושלי< בכללה, והשל"ה התמקד במקו< 

  המקדש וגבולותיו, ואולי לכ
 השמיט את הר ציו
 ואת כינויי ירושלי< בפי העמי<. 

 

'אל קדש' או 'הבית הקדוש' ו'בית המקדש' (כ�   לירושלי�המשפט דו משמעי: הישמעאלי< קוראי<   .6

 '
של מו�ד הרב קוק, ש�ימ
 את כל הכינויי< הללו במרכאות הבי
 המהדיר במהדו' 'משנת ראוב

ה< קוראי< 'בית  לבית הקדושכפולות); או: הישמעאלי< קוראי< לירושלי< 'אל קדש' ואילו 

המקדש'. לפי הקריאה הראשונה, אפשר ש"קורי
" הוא בדיבור חופשי ואילו "בשטרותיה<" כש< 

קורות לכ� שלאור� התקופה הערבית הש< רשמי. אכ
, בקובA 'ירושלי<' ד עמ' צז מובאי< מ

'אלמקד�' הוא הש< הרשמי והעיקרי לירושלי< או להר הבית, ואילו אל־קוד� הוא כינוי שהתפתח 

כקיצור שימושי. וא< ג< השל"ה הבי
 כ�, מוב
 היטב מדוע לא הזכיר זאת, מפני שאינו שיי� לעניינו, 

  ודד עמו, שכל ירושלי< היא בית המקדש.ואדרבה, משפט זה כביכול מאשש את החשש שהשל"ה מתמ

בעניי
 ידיעותיו של הרשב"A על הנעשה בירושלי< יש לציי
 לתשובותיו המפור�מות על גבולות   .7

הארA וקדושתה, בח"ג �י' קצח: "וכבר חקרתי אנשי< באו מארA ישראל", וש< �י' רא: "וראיה 

צרי< ושאר ארצות... ואמרו כי עדיי
 שקדושת המקדש והעיר היא קיימת שעדיי
 ה< עולי< לרגל ממ

נשאר מהנ�י< שהיו בירושלי< שלא אמר אד< לחבירו צר לי המקו<, כי בבית הכנ�ת שבירושלי< 

ה< צריכי< לאנשי המקו< כל השנה, ומתמלאת פה על פה בעת התקבA ש< בחג השבועות, החוגגי< 

  יותר מג' מאות איש כל< ה< נכנ�י< ש< ויושבי< רווחי<".
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הא< אכ
 ראה השל"ה את פירוש מג
 אבות? הפירוש טר< נדפ� בימי השל"ה אלא רק 

כתבי יד מ
 הפירוש היו נפוצי<. כ�, למשל, ב�פר 'מדרש שמואל' בשנת תקכ"ג, אול< ידוע ש

על מ�כת אבות (לרבי שמואל די אוזידא, תושב צפת ומתלמידי האר"י, נפטר ה'ש�"ד) 

מרבה לצטט מה'מג
 אבות', וא< כ
 לכאורה אי
 כל קושי בהנחה שכתב יד מ
 הפירוש הגיע 

ציטוט מפורש מהרשב"A, פרט למקו<   ג< לידי השל"ה בירושלי<. מאיד�, לא מצאתי בשל"ה

והביאו מדרש שמואל,  ,הנה שמעו
 הזה כתב רשב"Aאחד (פרשת שמיני, תורה אור, יא): "

) כתב זאת 60", אלא שבמדרש שמואל (מהדו' מכו
 הכתב עמ' שהוא רב
 שמעו
 הנהרג

 במפורש בש< הרשב"A, וא< כ
 אי
 זו ראיה שהשל"ה הכיר את הרשב"A במקורו (הפי�קה 

בדברי הרשב"A על ירושלי< אינה מופיעה במדרש שמואל). מאיד�, אי
 להוכיח מכ�  

שהשל"ה טרח לציי
 את המובאה במדרש שמואל שלא ראה את הדברי< ברשב"A גופו. זוהי 

דרכו של השל"ה פעמי< רבות מאוד, לציי
 מקור ידוע ואת הבאותיו ב�פרי< מאוחרי<  

וב
 ביח� למדרש שמואל, �פר שמצוטט רבות בשל"ה, בפרט הדבר מ  8יותר, לחיזוק הדברי<.

  9ובהיותו מתלמידי האר"י בוודאי ראה בו מקור �מכותי.

א< כני< הדברי<, מה נית
 ללמוד מקישור זה בי
 השל"ה לרשב"A? ראשית, הדבר 

מקהה את עוקצה של השאלה מדוע בחר השל"ה להרבות בפרטי< "מ�ביב" ולא הזכיר את 

 – א< במוב
 הטכני של הכתיבה וא< במוב
 המהותי  –יה לשל"ה אב
 השתייה. נוח ה

להיתלות במה שכבר נכתב על ידי גדולי<, אע"פ שלא הזכיר את ש< הרשב"A (ושמא 

הה�תמכות עליו לא הייתה משמעותית בעיני הנמע
, החושש מ
 ה�פקות, מאחר 

וב
, שתיקת שהרשב"A לא היה בארA וג< לא ד
 בוודאות של זיהוי מקו< המקדש). וכמ

  הרשב"A עצמו מעניי
 האב
 וכיפת ה�לע אינה מעלה ואינה מורידה.

דומני שהקישור בי
 השל"ה לרשב"A מ�ביר ג< את אזכור עמק יהושפט. עמק זה מוזכר 

בתנ"� א� ורק ב�פר יואל (ד, ב): "וקבצתי את כל הגוי< והורדתי< אל עמק יהושפט 

ו< ידוע אלא מושג רוחני, כפירוש רש"י: "אל ונשפטתי עמ< ש<", ומשמע שאי
 זה ציו
 מק

משפטי יה". ג< בדברי חז"ל לא הוזכר  –ארד עמ< בעומק הדי
, יהושפט  –עמק יהושפט 

 

שער האותיות, אות ק, קדושת האכילה (ב), אות  א.דוגמאות על קצה המזלג מני רבות מאוד:  כמה  .8

ריח: "ואפשר דלזה כוונו רבותינו ז"ל במה שאמרו בפרק חזקת הבתי<, והביאו הטור או"ח ב�י' 

ש<  ג.ש< אות ר�ח: "וכ
 כתב המרדכי... והביאו האגור".  ב.ק�ה, שלח
 של תלמיד חכ< כיצד". 

פב: "ונמשכי
 בזה אחר דעת הרא"ש שכתב בפרק כיצד מברכי
... והביאו הטור" (וכיו"ב פעמי< אות ר

שער האותיות, אות ק, קדושת הזיווג, אות שלח: "וכתב המיימוני ב�פר המדע... והביאו  ד.רבות). 

  התניא" (וכיו"ב ממש במ�כת ראש השנה, פרק דר� חיי< תוכחת מו�ר, קיג וקטז).

להו�י�: ידוע ש'שני לוחות הברית' התחיל להיכתב עוד בהיות השל"ה בחו"ל, כמ"ש בפתיחה יש   .9

ל'תולדות אד<': "כי בחפזו
 חברתי בעת צאתי לדר� המיומ
, לארA הקדושה", המשי� בירושלי< 

(ראה שער האותיות אות ק, קדושת האכילה, אות קיד) וה�תיי< בצפת, בשנת ה'שפ"ח (כמ"ש 

  אבות לפניו.־לפ"ק'). יתכ
, א< כ
, שבכתיבת חלקי< מ�וימי< לא היה המג
ב�ופו 'השבועה 
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ופרח (פרק ו) מציי
 בש< זה את המורד המזרחי של הר הבית, "הר ־מקו< כזה. הכפתור

זה לעמק   המוריה של מזרחו תחתיו הוא עמק יהושפט". א< כ
 יש לשאול: הא< כינוי

מבו�� על מ�ורת וקבלה, ובכוחו לב�� את הטענה שמקו< המקדש ידוע מדור לדור?! 

, מפני שהבחירה לקרוא כ� לעמק,  לירושלי�אכ
, הרשב"A מזכיר את הש< הזה כ�ימ
 זיהוי  

מתי שלא תהיה, מעידה על חשיבות המקו< ושיוכו לירושלי< עיר הקודש, בהתא< למטרת 

גבי השל"ה, שחותר לב�� את הוודאות על מקו< המקדש ודיוק הרשב"A בדבריו. אול< ל

 
המ�ורת והעברתה מדור לדור, קשה יותר להבי
 את הה�תמכות על פרט זה; אלא א< כ

 .A"דבריו לקוחי< מהרשב  

  ו.  יכו�

בדברי השל"ה מפורש שלדעתו היה רצ� הי�טורי של נוכחות יהודית בירושלי< והיא 

אתרי< בירושלי<. מדבריו מתברר שמ�ורת זו מ�פקת לא מאמתת את המ�ורות על זיהוי  

רק להתיר את המגורי< בירושלי< אלא ג< לחדש את העבודה, ומכא
 שהיה בידיו זיהוי 

כלשהו של מקו< המקדש עצמו, ואי
 לה�ביר זאת אלא בכ� שקיבל את דעת הרדב"ז. 

, ואפשר העובדה שלא הזכיר במפורש את כיפת ה�לע אינה מוכיחה שפקפק בזיהויה

שלצור� מה שנזקק לו, היתר המגורי< בירושלי<, היה יותר משמעותי בעיניו להזכיר אתרי<  

  מ�ביב להר. בפרט הדבר מוב
 א< השל"ה נגרר אחרי לשו
 הרשב"A במג
 אבות.

בהזדמנות זו או�י� שאגב בירור דברי השל"ה מצאתי לעוד אחד מגדולי ירושלי< ש�מ� 

- יצחק בואינו, בעל 'שלח
 מלכי<' (חי בער� בשני< ה'ש"פעל הרדב"ז להלכה, הוא רבי 

יג): "מותר ליכנ� לעליות הבנויות �ביב למקדש  ק"תנ"א), שכתב (או"ח �י' תק�א �

  ולהתקרב אל הפתחי<. הרדב"ז �י' אל� תקמה".
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"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 19191919  

  הרב עמיחי אליאש

  דעת השל"ה הקדוש בעניי� מקו� המקדש

  (תגובה לדברי הרב עזריה אריאל) 

 א. התעלמות השל"ה מזיהוי אב� השתייה

 ב. הבדל בי� אב� השתייה לשאר אתרי ירושלי�

 ג. לא תיתכ� מ ורת על מקו� המקדש ללא ידיעה על אב� השתייה

 ד. השל"ה והרשב"�

 בזיהוי הר הבית ולא בתיחו� האזור המותר לכני ה בירושלי�ה. השל"ה עו ק 

 ו. השל"ה לא מ תמ" על זיהוי אב� השתיה

 ז. מה למד השל"ה מתוכניתו של רבי יחיאל מפריז?

 ח. השל"ה  בר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה

 ט.  יכו�

  

  א. התעלמות השל"ה מזיהוי אב� השתייה 

שהשל"ה, בבואו להוכיח שיש מ�ורת ברורה על מקומו של העובדה הפשוטה והברורה היא  

הר הבית, איננו מזכיר כלל את זיהוי אב
 השתייה. הוא מביא ממרחק לחמו, ומוכיח את  

מיקומו של הר הבית מהמ�ורת על הר הזיתי<, ועמק יהושפט, ונחל קדרו
, ומעי
 השילוח,  

תייה הוא מתעל< לחלוטי
. וכמוב
 מעל הכול מהכותל המערבי, א� מהמ�ורת על אב
 הש

הה�בר של הרב עזריה, שהשל"ה רצה לכתוב רק דברי< הגלויי< לעי
, אינו נכנ� אפילו  

בגדר דוחק. דיינו לדמיי
 מה היה כותב הרב עזריה עצמו, או אפילו הרדב"ז, לו היה נדרש 

להוכיח שזהו מקומו של הר הבית. הלא ודאי שבראש כל הראיות היה מביא את מ�ורת  

ורות על אב
 השתייה, וכ"ש שלא היה מתעל< ממנה לחלוטי
 רק בגלל שהכיפה בנויה הד

עליה והיא איננה גלויה לעי
 בעצמה. לפיכ� ברור שהשל"ה לא קיבל את זיהוי אב
 השתייה, 

כפי שעולה ג< ממה שכתב על הכותל המערבי, שהוא השריד היחיד שהשאיר הקב"ה  

  מהמקדש על מנת להעיד על מקומו.

  הבדל בי� אב� השתייה לשאר אתרי ירושלי� ב. 

אכ
 צרי� לה�ביר מדוע השל"ה קיבל את המ�ורת על הר הזיתי< ועמק יהושפט ונחל  

קדרו
 ומעי
 השילוח, משו< שה< "כול< גלויי< להאומות והמבדיל לאומה הישראלית",  

ל  ולא קיבל את המ�ורת על אב
 השתייה, שג< היא היתה מקובלת אצל האומות ולהבדי 

  אצל ישראל. 



אליאש חי    הרב עמי
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המ�ורת עליה מדבר השל"ה ו�ומ� בה ג< על מ�ורת אומות לענ"ד התשובה פשוטה.  

העול< כוללת מערכת גיאוגרפית שלמה של הרי< ועמק ונחל ומעי
 ש"כול< בשמות 

הראשוני< נקראו", וה< מתאימי< לחלוטי
 לידוע לנו מהתנ"� ומחז"ל, והאפשרות לבדות 

ד ואולי א� לא וכת שלמה כזו על כל יח�יה רחוקה מאמער  ,במזיד, בשוגג או בטעות

אפשרית כלל. לעומת זאת �יפור על אירוע שהתרחש בנקודה מ�וימת אחת יכול בהחלט 

להתחדש ע"י בדיה או טעות. ג< א< נקבל כאמת מוחלטת את המ�ורת שכשהמו�למי< 

ודעי< מי הלא אי
 אנו י – היכבשו את ירושלי< הראו לה< יהודי< את מקו< אב
 השתי

היו היהודי< האלו ועד כמה נית
 ל�מו� עליה<, הא< ידעו בדיוק את מקו< ההיכל או רק  

שהמקו< עבר הר�, חורב
 ושינויי<, ולכ
  – אחת אנו יודעי< 1.שיערוהו או אפילו בדוהו

לא דרכה רגל  רוב
שב ,שאחר מאות שני< של חורב
 מוב
 ביותר שהשל"ה פקפק בטענה

  .הימקו< אב
 השתיהוא בתו� ההר ידעו בדיוק היכ
  עדיי
 ר,יהודי בה

  ג. לא תיתכ� מ ורת על מקו� המקדש ללא ידיעה על אב� השתייה 

הרב עזריה מציע ה�בר נו��, שהשל"ה אמנ< פקפק במ�ורת על אב
 השתייה, א� קיבל 

את המ�ורת שזהו מקו< קודש הקודשי<. א� זה ממש "תלי תניא בדלא תניא". כש< 

ו מזכיר כלל את אב
 השתייה, כ� הוא אינו מזכיר כלל מ�ורת על מקו< קודש שהשל"ה אינ 

 
הקודשי<, ומהיכא תיתי לתלות בו המצאה מחודשת ומשונה של פלגינ
 מ�ורת להאמי

מה גר< לו לפקפק  –במקצתה ולפקפק בעיקרה, וא< קיבל שזהו מקו< קודש הקודשי< 

  2.ה להיותבקיומה של אב
 השתייה ש<, במקו< שבו היא אמור

ג< בדברי ר' עובדיה מברטנורא אי
 מקו< לתלות �ברא זו. רבנו עובדיה אכ
 מפקפק 

בזיהוי אב
 השתייה, א� אי
 �יבה לומר שקיבל שזהו מקו< קודש הקודשי<. הביטוי 

והביטוי "לפני ולפני<"    3"מקדש" בלשונו מכוו
 על הר הבית כולו, כפי שמוכח מהמש� דבריו,

הוא כנראה לשו
 מושאלת, או שנקט בדר� �יפורו לש< הקיצור את הדעה ביח� למו�למי<  

 

) ש"באו פריצי< והלשינו למל� 53כ� למשל מ�פר ר' פתחיה מרגנשבורג (מ�עות ארA ישראל עמ'   .1

ואמרו: זק
 אחד יש בינינו שיודע מקו< ההיכל והעזרה, ודחק אותו המל� עד שהראה לו". נראה 

בזמ
 ההוא מ�ורת ידועה על מקו< העזרה וההיכל, ורק "זק
 אחד" היה שידע, מדבריו שלא היתה 

ומני
 ידע?! עוד נראה מדבריו שהיהודי< לא רצו שהזק
 י�פר למל� היכ
 העזרה, וג< הזק
 לא רצה 

ל�פר, אלא שהוכרח באונ� ע"י גזרת המל� בעקבות הלשנת הפריצי<, וא"כ מני
 שאכ
 �יפר לו את 

  ו< מלבו ע"מ להטעות המל� (ואי
 איש יודע מלבד הזק
 עצמו)?!האמת ולא בדה מק

הרב עזריה מביא אגרת משנת רמ"ט שדומה כביכול לדברי השל"ה, ומזכירה את מקו< קודש הקדשי<   .2

למרות שאינה מזכירה את אב
 השתיה. א� אי
 שו< דמיו
 בי
 הדברי<. בניגוד לשל"ה אגרת זו אינה 

הר הבית תו� התעלמות מוחלטת מאב
 השתיה, ובניגוד לשל"ה שלא באה להוכיח את זיהויו של 

הזכיר כלל את מקו< קודש הקדשי< אגרת זו מזכירה אותו, וברור שהמקור למ�ורת שלה על מקו< 

  קודש הקדשי< הוא המ�ורת על אב
 השתיה, וכפי שמפורש בדברי הרדב"ז.

  שהזכיר את שערי הרחמי< בכלל פתחי בית המקדש.  .3
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המקובלת בציבור, במקו< להארי� ולכתוב "המקו< שאומרי< שהוא לפני ולפני<". א� ודאי  

שאי אפשר לתלות בביטוי זה לבדו שיטה מחודשת ומשונה שאכ
 זהו מקו< קודש 

  הקודשי<, א� לא בטוח שאב
 השתייה נמצאת בו.

  "ה והרשב"�ד. השל

ה�בר נו�� שמציע הרב עזריה הוא שהשל"ה נמש� אחר לשו
 התשב"A, ולכ
 השמיט את 

 .A"ראה את דברי התשב 
זיהוי אב
 השתייה, והרב עזריה מארי� לפלפל הא< השל"ה אכ

א� אנ
 קיימא ל
 שא< נמצאו דברי העדי< מכווני< אות הוא ששניה< ראו את אותו  

הרשב"A והשל"ה מתארי< שניה< את  –רו. וכ� ג< כא
 המעשה, ולא שאחד העתיק מחב

המקומות בירושלי< המתאימי< למופיע בתנ"� ובדברי חז"ל, וממילא א� טבעי שיתארו 

את אות< המקומות, ואי
 שו< �יבה להניח שהשל"ה העתיק מהתשב"A. ג< �דר המקומות 

� אחרי מישהו אחר. בדברי השל"ה הוא �דר גיאוגרפי ברור, ואי
 בו שו< �יבה לומר שנמש

הרב עזריה טוע
 שאזכורו של עמק יהושפט משונה, כיו
 שרש"י מ�ביר שזהו ש< �מלי 

ולא מקו< הי�טורי, וא"כ הזכרתו ע"י הרשב"A והשל"ה כאחד מורה על השפעה של זה על 


עזרא והרד"ק מפרשי< שאכ
 כ� נקרא העמק בימי הנביא יואל, וברור ־זה, א� האב

הכירו בירושלי< עמק שנקרא כ� �ברו שהוא הוא העמק עליו דיבר שהרשב"A והשל"ה ש

  הנביא יואל. 

א� ג< א< הרב עזריה צודק, והשל"ה נמש� אחרי לשו
 הרשב"A, עדיי
 מוכח שהוא לא  

קיבל את זיהוי אב
 השתייה, כי הרי ברור שהשל"ה לא העתיק ממש את לשו
 הרשב"A (כ� 

ו השל"ה קורא לו הר המשחה), לפיכ� כש<  למשל הרשב"A מזכיר את הר הזיתי<, ואיל

שהשמיט את הר ציו
 שהזכיר התשב"A, כיוו
 שאינו מועיל לנושא זיהוי הר הבית בו הוא  

  ,A"השתייה היה מו�י� אותו על דברי הרשב 
עו�ק,  כ� בדיוק א< היה מ�כי< לזיהוי אב

של הר הבית כיוו
 שא< מקבלי< מ�ורת זו כמ�ורת אמינה הרי היא הוכחה על זיהויו 

  הרבה יותר מנחל קדרו
 ומעי
 השילוח. 

  ה. השל"ה עו ק בזיהוי הר הבית ולא בתיחו� האזור המותר לכני ה בירושלי�

הרב עזריה מציע עוד ה�בר, שהנושא בו עו�ק השל"ה הוא היכ
 אפשר להיות בירושלי< 

בלי חשש כני�ה להר הבית, ובשאלה זו חשוב לו יותר �ימו
 המתח< מבחוA, ולכ
 הוא 

מביא דווקא אתרי< שמחוA להר הבית. א� המעיי
 בפ�קה זו בדברי השל"ה רואה בבירור 
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וכאמור לעיל, לעניי
 זה ודאי  4יהויו של הר הבית,שהנושא בו עו�ק השל"ה הוא עצ< ז

  שקיומה של אב
 השתייה (א< מכירי< בו) מהווה הראיה החזקה ביותר.

  יהיהשל"ה לא מ תמ" על זיהוי אב� השתו. 

לאור כל הנ"ל ברור שהשל"ה התעל< במכוו
 מהמ�ורת על זיהוי אב
 השתיה ולא התייח� 

להוכיח את זיהויו של הר הבית. א� הרב עזריה מביא את  אליה כמ�ורת אמינה שיכולה 

לכ
 מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ופרח: "־דברי השל"ה שכתב על דברי הכפתור

בזמ
 הזה כו' כו', הנה אמת דיבר לפי הדי
  תירושלי< ושיקריב קרבנולז"ל אמר לבוא 

ב עזריה טוע
 שזה מורה ", והרהמבואר בתלמוד שאמר שמעתי שמקריבי
 אע"פ שאי
 היכל 

שהשל"ה �בר שאפשר לדעת היכ
 מקו< המזבח, ולפיכ� ברור שהוא כ
 �מ� על מ�ורת  

  אב
 השתייה, כי א< לא כ
 מנא ל
 היכ
 מקו< המזבח.

א� מלבד הזרות והתמהו
 בטענה שהשל"ה התכוו
 לומר שאפשר למצוא את מקו< 

א� נמנע לחלוטי
 מלהזכיר זיהוי זה    המזבח על פי זיהוי אב
 השתייה (או קודש הקודשי<),

רק בגלל שהאב
 אינה גלויה לעי
 או בגלל שנמש� אחר לשו
 הרשב"A, ומלבד הזרות 

והתמהו
 במחשבה שהשל"ה ציפה שמקבל האגרת יבי
 מעצמו על מה הוא חושב לה�תמ� 

בקביעת מקו< המזבח, וזאת כשברור שמקבל האגרת לא ידע (או לא �מ�) על מ�ורת  

של אב
 השתייה (שהרי חשב שאי אפשר לדעת היכ
 היה הר הבית בירושלי<), הנה   הזיהוי

 לכ�ג< מלשו
 השל"ה עצמה מוכח שלא ה�תמ� על זיהוי אב
 השתייה, כי השל"ה כותב: "

בזמ
 הזה   תירושלי< ושיקריב קרבנול מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר לבוא  

, דהיינו או בדברי  לאור הנאמר לעיל"לכ
" משמעותה  ", והמילהכו' כו', הנה אמת דיבר

ופרח וה
 השל"ה לא ־ופרח שהזכיר, וכיוו
 שה
 הכפתור־השל"ה עצמו או בדברי הכפתור

לכ
 מ"ש הרי מוכח שלא על זה כיו
 השל"ה בכותבו " –הזכירו כלל את זיהוי אב
 השתייה 

בזמ
 הזה כו'  תיקריב קרבנוירושלי< ושלבפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר לבוא 

  ".כו', הנה אמת דיבר

  ז. מה למד השל"ה מתוכניתו של רבי יחיאל מפריז?

  "
אמנ< אליבא דאמת נראה לענ"ד שצרי� לגרו� "וכ
", או לכל הפחות שכוונתו היא "וכ

ולא "לכ
" כמשמעותו אצלנו, וכדלהל
. ומצינו כ� ג< בהמש� האגרת, שאחרי שכתב  

 פללי< כנגד הכותל המערבי אי
 שו< �פק ו�פק �פיקא, הו�י� וכתב:שבמקו< שבו ה< מת

 

מוכח ג< מרשימת האתרי< עצמה, כי א< השל"ה מביא את עמק יהושפט ונחל קדרו
 בשביל  הדבר  .4

שוב לא צרי� להזכיר את הר הזיתי< ומעי
 השילוח שנמצאי<   –להוכיח שה< מחוA לתחו< הר הבית  

דווקא מערכת  –עוד מעבר לה<. א� כיוו
 שהנושא הוא להוכיח שהמ�ורת על הר הבית נאמנה 

  שמתאימה לתיאורי חז"ל מוכיחה זאת. שלמה של מקומות
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", ולא  מא דברעלה והשתחויה לכ
 ילכ
 הנזכר ב�פר כפתור ופרח בפרק הנ"ל מקו< התפ"

יתכ
 שהכוונה היא "לכ
" במשמעות הרגילה, כי השל"ה דיבר על תפילה מול הכותל המערבי, 

 רק ופרח דיבר על תפילה בכותל המזרחי (ומתו� דבריו עולה שבימיו התפללו ־והכפתור

"וג<  השלח
 פ"ג הערה כו: ־ בכותל המזרחי, וכפי שכתב על זה ר' ישראל משקלוב בפאת

, עכשיו דמנהג ליל� בתו� העיר לכותל אבני< שקורי
 כותל המערבי זה לא הזכיר הרב כלל("

ר היטב, שכמו שבמקו< בו ה< מתפללי< אל מול א� א< הכוונה היא "וכ
" המשפט מבוא

ופרח שהתפללו בכותל המזרחי ־כ� ג< במקו< שהעיד הכפתור  –הכותל המערבי אי
 �פק  

ופרח "וכ
 עמא  ־אי
 �פק. ג< �ו� המשפט "לכ
 עמא דבר" כוונתו לציטוט לשו
 הכפתור

  דבר".

ת בזמ
 הזה, נראה וקורבנג< במשפט זה שלפנינו, על כוונת ר' יחיאל מפאריז להקריב 

שצ"ל "וכ
". שכ
 א< פירוש המילה הוא "לכ
" כמשמעותה הרגילה, אז כוונת השל"ה היא  

מובנת כוונתו של ר' יחיאל  –לומר שלאור מה שנתברר לעיל על זיהויו של הר הבית 

ות, א� א< כ� הוא היה צרי� ל�יי< 'הנה אמת דיבר לפי מה שנתברר קורבנמפאריז להקריב  

לכ
 מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל  ו
 את מקו< המזבח', ואילו השל"ה כותב: "שאפשר לכו

הנה אמת דיבר לפי בזמ
 הזה כו' כו',  תירושלי< ושיקריב קרבנולדפריש ז"ל אמר לבוא 

", ומבואר מדבריו שהנושא הדי� המבואר בתלמוד שאמר שמעתי שמקריבי� אע"פ שאי� היכל

אריז אינו מקו< המזבח, אלא המש� קדושת המקדש בו הוא עו�ק לאשר את כוונת ר"י מפ

ופרח, ושבשבילו הוא מביא עדות זו על ־ג< בחורבנו, שזהו בדיוק הנושא בו עו�ק הכפתור

ר' יחיאל מפאריז. ברור ג< שכוונת השל"ה בכותבו "הנה אמת דיבר" אינה לתת אישור  

בנושא. לכ
 ודאי ופרח ־הי�טורי ל�יפור על ר"י מפאריז, אלא לאשר את דברי הכפתור

ופרח ־שהכוונה היא "וכ
", דהיינו שנו�� לאישור הכללי שהוא מאשר את כל דברי הכפתור

ופרח... הכל אמת"), הוא מו�י� ומציי
 ־בעני
 ירושלי< והמקדש ("וכל שכתוב ב�פר כפתור

ות הוא אמת, כי אכ
 קורבנבאופ
 מיוחד שג< מה שכתב על כוונת ר"י מפאריז להקריב 

  מקדש קיימת ג< בחורבנו. קדושת ה

אכ
 יטע
 הטוע
 שעצ< זה שהשל"ה הזכיר ואישר את כוונתו של ר"י מפאריז להקריב 

ות מורה שהשל"ה �בר שאפשר לדעת היכ
 מקו< המזבח, א� אי
 הדבר נכו
. השל"ה, קורבנ

ות,  קורבנופרח לפניו, אינ< עו�קי< בעצמ< בשאלה המעשית של הקרבת  ־כמו ג< הכפתור

היתה מציאותית בזמנ<, אלא ה< עו�קי< בבירור דעתו של ר' יחיאל מפאריז   שכלל לא 

ות, ולכ
 אינ< עו�קי< אלא בשאלות שעמדו בפני ר' יחיאל מפאריז  קורבנש�בר להקריב 

ות כשבית המקדש חרב, וטומאת הכהני< ויחו�< הנידונות קורבנ(היכולת להקריב 

מדה בפני ר"י מפאריז, כיוו
 שתוכניתו ופרח), ושאלת מקומו של המזבח כלל לא ע־בכפתור

ופרח והשל"ה ("אמר לבוא  ־ות היתה בהיותו בחו"ל, כמבואר מלשו
 הכפתורקורבנלהקריב  

לירושלי< ושיקריב קרבנות"), וממילא לא יכל לדעת בדיוק מה ידוע בארA ישראל על מקו< 

  המקדש והמזבח, ולשקול את משמעות הדבר מבחינה הלכתית.
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   בר שהכותל המערבי הוא כותל העזרההשל"ה ח. 

כאמור, יותר נראה לגרו� (או לפרש) "וכ
", ולפי זה נפל פיתא בבירא והשל"ה כלל לא ע�ק 

  – בשאלת מקו< המזבח. אכ
 א< הגר�א היא כלפנינו "לכ
", ומשמעותה כמורגל אצלנו 

דעת אמנ< עולה מדברי השל"ה שאפשר לדעת את מקו< המזבח, א� לא יתכ
 שהתכוו
 ל

  זאת ע"פ זיהוי אב
 השתיה שלא הזכירו כלל, וממילא המילה "לכ
" אינה יכולה לי�וב עליו.  

אכ
 מעיו
 בדברי השל"ה על הכותל המערבי עולה שהשל"ה �בר שהכותל המערבי 

וממילא יכול היה לחשב את מקו< המזבח   5שלפנינו הוא כותל העזרה, ולא כותל הר הבית,

  רת את העזרה ומידותיה בפירוט. ע"פ המשנה במידות, המתא

נגד כותל  כשאנחנו הולכי< ומתפללי<"ו זו לשו
 השל"ה בעני
 הכותל המערבי:

בזה המקו� אשר אנחנו עומדי� ומשתחוי�  ,  ורואי� כותל מערבי ומשתחוי< להש"י מערבי

. מבואר מדבריו שלא היו הולכי< ת"אי�  פק ולא  פק  פיקא אפילו אל$ אלפי� מה פיקו

ותל המערבי עצמו, אלא למקו< ממנו היו רואי< את הכותל המערבי ומתפללי< עד הכ

, המרוחק מהכותל המערבי, אי
 �פק ולא �פק �פיקא של  ובמקו� הזהומשתחווי< כנגדו, 

הר הבית. והנה א< הכותל המערבי הוא כותלו של הר הבית, הרי פשיטא שמי שעומד בצידו 

< מוב
 להדגשה של השל"ה שאי
 במקו< הזה שו< החיצוני אינו נכנ� להר הבית, ואי
 שו

�פק, א� א< הוא �בר שזהו כותל העזרה, אז מוב
 שהוא צרי� להדגיש שהמקו< בו ה< 

  מתפללי< אל מול הכותל הוא רחוק מ�פיק, ואי
 בו שו< �פק הר הבית.

אמנ< ראיתי מי שרצה לה�ביר שכיוו
 שרובו של הכותל היה מו�תר על ידי בנייני<,  

יכלו לדעת היכ
 בדיוק הוא עובר, וממילא המתקרב ש< נכנ� ל�פק, (וכפי הנראה זה ולא 

י�וד ה�פק במרחA שהשל"ה מזכיר), לכ
 בא השל"ה להדגיש שבמקו< שבו ה< באי< 

להתפלל רואי< את הכותל המערבי, ולכ
 אי
 שו< �פק. א� פירוש זה אינו מ�תבר כלל,  

< בכלל, וג< השל"ה אינו מ�ביר לו שיש אזורי< שכ
 הנמע
 של האגרת לא הכיר את ירושלי

בה< הכותל מו�תר, וממילא נמצאי< דבריו משוני< מאד, שהוא מודיע שכשה< הולכי< 

  אל הכותל המערבי ה< ג< רואי< אותו, ומחדש שמחוA לכותל של הר הבית אי
 שו< �פק.

כ
 הוא ג< מדברי השל"ה לפני כ
 מוכח ש�בר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה, ש

ואי
 �פק בעול< במקו< בית המקדש ובכותל מערבי, רק אי
 אנחנו יודעי< נגד " כותב:

 

ה�ברא שהכותל המערבי הוא כותל העזרה נראית משונה בעינינו בגלל שאנו מכירי< את רחבת ההר   .5

השלמה המוקפת בכתלי< המחוברי< זה לזה, וכ
 את אורכו השל< של הכותל המערבי, וכ
 את הפרש 

שני המפל� של הכותל היה נמו� עוד  הגובה הגדול בי
 רחבת ההר לרחבת הכותל (והידיעה שבבית

יותר), ובגלל שכבר נהגו דורות רבי< לגשת עד הכותל המערבי בלי חשש (שזו ה�ברא שכתבו 

כיוו
 שכל זה לא עמד לפני השל"ה ה�ברא שזהו  הפו�קי< לשלילת ה�ברא  שזהו כותל העזרה).

  ראל במהל� הדורות �ברו כ�.כותל העזרה היתה �ברא הגיונית ביותר, וכידוע כמה וכמה מגדולי יש
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איזה מקו< הל� המקדש, כי מפני חטאי< חרב ולא נשאר רק כותל מערבי. ועל כ
 משערי<  

  . "לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות אמה, לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה

השל"ה באומדנא זו? הרי היכ
 שהכותל ברור לא צרי� אומדנא,   ויש לשאול, היכ
 נעזר

ובאזורי< בה< הכותל מו�תר לא היתה לה< שו< דר� לשער חמש מאות אמה מהמזרח, 

כיוו
 שלא רואי< מש< את החומה המזרחית. מלבד זאת א< ה�פק היה רק באזורי< בה<  

לוי היכ
 אמור הכותל  הרבה יותר פשוט והגיוני לשער על פי החלק הג –הכותל מו�תר 

א� א< אכ
 הוא �בר שהכותל המערבי להמשי�, מאשר לשער חמש מאות אמה מהמזרח. 

על פי הכותל המערבי    אז הוא צרי� לשערדלעיל,    הוא כותל העזרה, כעולה בבירור מדבריו

היכ
 מ�תיי< הר הבית, והוא יכול לעשות זאת על פי הידיעות שבמשנה שהר הבית היה 

חמש מאות אמה ומיעוטו מ
 המערב, שלפי זה המרחק המירבי שיתכ
 מכותל העזרה  

דאות רחוק יותר הוא יכול לקבוע ווא< הוא בו 6אמות, 156המערבי עד �ו� הר הבית הוא  

ת". דומני שמי שיקרא  א עומד "אי
 �פק ולא �פק �פיקא אפילו אל� �פיקושבמקו< בו הו

  שוב את דברי השל"ה יווכח שזהו הפירוש הברור של דבריו.

אמנ< יש להקשות על כל הנ"ל, שהשל"ה הרי כותב: "וכל שכתוב ב�פר כפתור ופרח  

ח עולה ופר־פרק שישי בזכרו
 עיר אלהי< ירושלי< והר הבית... הכל אמת", ומהכפתור

מכל זה יראה כי מה שאנו רואי<  " שהכותל המערבי הוא כותל הר הבית (שכ� הוא כותב:

היו< בזמננו זה מהכותלי< העומדי< האלה, שה< כותלי< מחומת הר הבית. עוד היו< ניכר 

וכ
 ניכרי< שני שערי חולדה לדרו<, וכ
 ניכר  .. שער שוש
 למזרח והוא �גור אבני גזית.

ערב..."), א� אעפ"כ נראה שאי
 האישור הכללי שהוא מאשר את דברי  משער הקיפינו� ל

ולענ"ד מתו� דברי השל"ה עולה     ופרח יכול לדחות את דבריו הברורי< שלו עצמו,־הכפתור

  ברור ש�בר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה, כמבואר. 

  ט.  יכו�


השתייה. אי
  הדבר הברור ביותר בדברי השל"ה הוא התעלמותו המוחלטת מזיהוי אב

הכרח שהשל"ה �בר שאפשר לברר את מקו< המזבח, א� א< כ
 לא יתכ
 שהתכוו
 לברר  

זאת על פי זיהוי אב
 השתייה. אכ
 יתכ
 שהתכוו
 לברר את מקו< המזבח על פי הכותל  

  המערבי, שמבואר בדבריו ש�בר שהוא כותל העזרה. 

 

אמות,  313אמות, וא< כ
 השטח הפנוי של הר הבית היה  187כי אור� העזרה ממזרח למערב היה   .6

  אמות.  156וכיוו
 שמיעוטו מ
 המערב הרי השטח הפנוי המירבי במערב הוא 
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"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 27272727  

  אריאלהרב עזריה 

  דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקו� המקדש

  (תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש) 

  א. השמטת אב� השתיה בדברי השל"ה

  ופרח-ב. דברי הכפתור

  רבנו עובדיה מברטנוראג. דברי 

  ד. דעת השל"ה על הכותל המערבי

  השתייה בדברי השל"הא. השמטת אב� 

לענ"ד דברי הרב עמיחי "דיינו לדמיי
 מה היה כותב הרב עזריה עצמו, או אפילו הרדב"ז, לו  

היה נדרש להוכיח שזהו מקומו של הר הבית" ה< שורש טעותו, ג< ב�וגיה זו וג< 

ופרח. לכל תקופה שאלותיה שלה, הנושאי< שעומדי< על �דר ־במחלוקתנו בעניי
 הכפתור

הנושאי< שאינ< זוכי< לתשומת לב מרוב פשטות< או משו< שאי
 בה< עניי
 יומה, ו

 –לציבור. מי שעבורו זיהוי כיפת ה�לע הוא נושא משמעותי לדיו
 ויש בו איזה חידוש 

יעלה אותו כמוב
 על ראש שמחתו; ומי שעבורו ועבור בני דורו הוא עניי
 מוב
 מאליו, 

ח להזכיר אותו, בפרט באיגרת שלומי<. לא  לא בהכרח יטר –ו/או ח�ר משמעות מעשית 

נית
 ללמוד משתיקת< של קדמוני< בלי לצלול לעומק ההוויה של האיש והתקופה, ומוטב 

  ללמד לשוננו לומר "איני יודע" מאשר לטעו
 בבטחה לפשר השתיקה.

טענת הרב עמיחי שהשל"ה העדי� את המ�ורת על עמק יהושפט, למשל, על פני 

 " �יפור על אירוע שהתרחש בנקודה מ�וימת אחתייה מאחר שהיא "המ�ורת על אב
 השת

אי
 אנו יודעי< מי היו היהודי< האלו ועד ", ו"יכול בהחלט להתחדש ע"י בדיה או טעותש"

", הרי �ותרת בעליל את כל רוח דבריו של השל"ה על מהימנות  כמה נית
 ל�מו� עליה<

לא. מני
 לנו שהשל"ה הכיר בכלל את  המ�ורת ורציפותה, ואי
 צור� לכפול דברי< כי רוכ

?
  ה�יפור הנפוA כיצד זוהתה האב

אפילו א< אקבל (לרגע כמימריה ולצור� הדיו
) שהשל"ה נמנע במכוו
 מלהזכיר את  

אב
 השתייה מפני שלא היה בטוח בזיהויה, מה משמעות הדבר? הא< חקר ובדק את כל 

יש בי
 הטלת �פק לפני בירור   המידע בעניי
 והגיע למ�קנה שאי
 בו ממש? הבדל גדול

כלשהו לבי
 �פק שלאחריו. הא< עיי
 בתשובת הרדב"ז וחלק עליו ו�בר שהכרעתו אינה 

מו�מכת? תשובות הרדב"ז נדפ�ו אחרי פטירת השל"ה, וב�פרי השל"ה לא ראיתי שו<  

איזכור לרדב"ז. לפיכ�, ג< א< שתיקה זו מכוונת אי
 בה ראיה אלא לכ� שהשל"ה לא היה  



אל ארי ה  עזרי   הרב 
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 לקבל באופ
 אוטומטי את מה ששגור בפיה< של יהודי ירושלי< בעניי
 זה ללא דרישה מוכ

  וחקירה. לענ"ד ג< �ברה זו נ�תרת מכל מהלכו, אבל לא נית
 להעמי� עליו יותר מכ�.

  ופרח־ב. דברי הכפתור

  
ירושלי<  למ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר לבוא  טענתי שדברי השל"ה "לכ

" וכו' מאשרי< שאכ
 זיהה את מקו< קודש הקודשי<. ועל כ� בזמ
 הזה תושיקריב קרבנו

טוע
 הרב עמיחי: כיצד יכול היה השל"ה לכתוב זאת א< הוא מ�תמ� על פרט שאותו לא 

האתרי<, שה< מ�ורת  הזכיר כלל? התשובה פשוטה לענ"ד: השל"ה כותב על מכלול

מבו��ת וודאית עד כדי כ� שהיא מ�פקת ג< לחידוש העבודה. על �מ� איזה פרט בדיוק  

יתאפשר חידוש העבודה בנקודה זו של איתור מקו< המזבח? את זאת לא כתב, ואי
 זה  

מעניינו של המכתב. כפי שכותב הרב עמיחי עצמו, זו לא הייתה שאלה מעשית על הפרק. 

שיש מ�ורת ברורה ורצופה על מקו< המקדש, עד כדי כ� שלדעת השל"ה  החשוב לו הוא

היא מאפשרת את חידוש העבודה. אנחנו יכולי< לה�יק מכ� שהייתה לו ודאות ג< על 

מקו< קודש הקודשי<, אבל למטרת המכתב זה לא נצר�. א< השואל היה מתעניי
 בחידוש  

מקבל תשובה מפורטת לעניי
 זה,   העבודה ושואל הא< ועל �מ� מה נית
 לעשות זאת, היה

  א� זה לא הנושא. 

הרב עמיחי מגיה "וכ
" במקו< "לכ
", ומפרש שהשל"ה הזכיר זאת כדי לאשר שקדושת 

המקדש קיימת. לענ"ד ההגהה עצמה �בירה, אבל הביאור מופר�. וכי לזה השואל זקוק? 

מאה �ובר הרי ברור שמי שתוק� את עצ< המגורי< בירושלי< מחשש לביאת מקדש בטו

שקדושת המקדש קיימת. הרי כ� פותח השל"ה את מכתבו: "מה שתמה על דירתי בירושלי< 

ע"ה ת"ו מחמת קדושת מקו< המקדש בקדושתו עליו א� בחורבנה", ולא על זה צרי� 

־ השל"ה להביא לו ראיות. ניכר שהשואל פקפק באמינות תיאורו ומ�קנותיו של הכפתור 

ות, כוונה שמעידה על קורבנל כוונת הר"י מפאריז להקריב ופרח, לרבות אמינות ה�יפור ע 

כ� שיש בידינו זיהוי ברור של המקו<. ועל כ� מגיב השל"ה, שהתיאור כולו אמת ויציב 

  ונכו
, על כל המשתמע ממנו.

  ג. דברי רבנו עובדיה מברטנורא

  הרב עמיחי תמה על הצעתי שהברטנורא קיבל את זיהוי קודש הקודשי< ופקפק בזיהוי 

האב
, ומכוח זה נכנ� לדחקי< בלשונו. לענ"ד הה�בר לחילוק זה הוא ש�ביב האב
 המציאו 

המו�למי< �יפורי "אל� לילה ולילה" על כ� שהיא מרחפת באוויר. מה עוד שמלשו
 חז"ל  

ביומא אפשר להבי
 שהאב
 אינה מה�לע הטבעי אלא הובאה למקו<, וממילא אפשר שג<  

  נלקחה. 
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  תל המערביד. דעת השל"ה על הכו

הרב עמיחי מציע אפשרות נו�פת, שהשל"ה אמנ< �בר שנית
 לזהות את מקו< המזבח  

ולחדש את העבודה, אלא שלדעתו הנתו
 שעליו התב�� אינו כיפת ה�לע אלא הכותל 

  המערבי, שאותו זיהה השל"ה ככותל העזרה. 

ת, שהר טענה זו שהכותל המערבי הוא כותל העזרה יכולה להיאמר בשתי דרכי<: האח

הבית נמש� ממערב לכותל המערבי המוכר כיו<, ולפי זה א�ור להיכנ� לרחבת הכותל ללא 

טבילה. השנייה, שהכותל המערבי של העזרה התלכד ע< כותל הר הבית, דהיינו שלא היה 

) מדברי 79"חיל" ו"הר הבית" ממערב לעזרה, וכפי שדקדק הרב קור
 (מעלי
 בקודש ל עמ'  

  הרדב"ז.

): "וכשאנחנו  6מצדד באפשרות הראשונה, על �מ� דברי השל"ה (פי�קה  הרב עמיחי

ורואי� כותל מערבי בזה המקו� הולכי< ומתפללי< נגד כותל מערבי ומשתחוי< לה' יתבר�  

, אי
 �פק ולא �פק �פיקא אפילו אל� אלפי< מה�פיקות". אשר אנחנו עומדי� ומשתחוי�

): "להשתחוות 7הכותל. וכ
 (פי�קה משמעות לשו
 זו שנהגו לעמוד במרחק מ�וי< מ

רק אי
 אנחנו יודעי< נגד איזה מקו< ) "4להשי"ת מול כותל מערבי". ומה שכתב (פי�קה 

הל� המקדש, כי מפני חטאי< חרב ולא נשאר רק כותל מערבי. ועל כ
 משערי< לפי מה 

ש<  " פירושהיה הר הבית חמש מאות אמה, לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה

ומתרחקי<   1אמה לכל היותר,   156שאנו אומדי< כמה יכול היה הר הבית להיות במערבו, עד  

  מהכותל המערבי בשיעור זה. 

  לענ"ד דברי< אלו מופרכי<, מכמה טעמי<:

1 .  

ופרח, וא� מזכיר  ־כפי שכתב הרב עמיחי, הרי השל"ה מאשר במפורש את דברי הכפתור

שאנחנו בחטאינו מבחוA נוכל להתקרב לעני
 תפלה א< כ
 היו< בקצרה את דבריו "

והשתחויה עד אות< הכתלי<, וכ
 עמא דבר באי< עד אות< הכותלי< ומתפללי< לאל  

ופרח מדבר במפורש ג< הכותל המערבי ־הכפתור  ."יתעלה לפני אלו השני שערי< שהזכרנו

(א< כי ציי
   ומזכיר את שער קיפונו�, ועל כל הכתלי< אמר שמותר ונהוג להתקרב אליה<

). פלא 25במיוחד את התפילה בשערי רחמי< דווקא, כפי שהארכתי במעלי
 בקודש לה עמ'  

בעיניי כיצד הרב עמיחי מבטל זאת על �מ� דקדוקי< בשל"ה. וא< בנקודה זו ביטל את  

ופרח, הרי בכ� שמט את הב�י� העיקרי ־מהימנות המ�ורת הירושלמית שהביא הכפתור

  המ�ורת ומהימנותה ועל כ� שאי
 כל חשש במגורי< בירושלי<.  לכל דבריו על רציפות

 

מיעוטו שכ
 ת"ק אמות בניכוי קפ"ז אמה של העזרה ממזרח למערב עולי< לשי"ג אמה, ומאחר ש"  .1

  במערב" אפשר שהר הבית במערבו יהיה קנ"ו אמות לכל היותר. 
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2 .  

): "הבא להתקדש בדירת 8השל"ה חוזר ואומר שהכול מ�ומ
 וברור, כלשונו (פי�קה 

ירושלי< אשריו ואשרו, והכל מ�ומ
 ומצוי
 ולא יש �פק ו�פק �פיקא עד אל� �פיקות".  

ינו מ�ומ
 היטב, הרי שוברו בצדו, א< הגישה לכותל המערבי מותרת רק עד גבול מ�וי< שא

וצדק השואל החושש מ
 המגורי< בירושלי<! ג< שיעור קנ"ו אמה שהזכיר הרב עמיחי, 

והחשבו
 המורכב שעליו הוא מתב��, לא מוזכר כלל בדברי השל"ה. וא< כוונת השל"ה 

שצרי� להתרחק מהכותל המערבי בשיעור חמש מאות אמה, הרי זה מגיע אל לב הרובע  

די של היו<, עד ככר "החורבה", ואי
 שו< �פק שיהודי< גרו ש<. אדרבה, דווקא היהו

  2בתקופת השל"ה העדיפו יהודי< את שכונת 'שרפ' ה�מוכה לכותל המערבי והר הבית.

3 .  

הרי השל"ה לא מדבר רק על דעתו הפרטית, אלא עונה לשאלה שתוקפת את עצ< המגורי< 

ש במה שנוהגי< יהודי ירושלי< בזמנו, פרט לאיזה בירושלי<, והשל"ה עונה שאי
 שו< חש

 
מרחA שהיה עליו דיו
 והשל"ה החמיר בו (על אודות מרחA זה הארי� הרב קור
, מעלי

) ש"אמת הדבר שלא היה קצת רוח חכמי<  8). השל"ה מציי
 (בפי�קה  54–49בקודש ל עמ'  

יל� אחר מחיית<,  נוחה מע< הארצות הבאי< לדור ירושלי< ה�ובבי< בשוקי< ובחוצות ל

וה< אינ< בעלי תורה, ואולי ישגו וילכו �מו� לגבול המקדש ויתערבו בי
 הגוי<. אבל אנחנו  

אטו ברשיעי או בשופטני ע�קינ
?". ברור מלשונו שמדובר בהליכה �תמית בחוצות 

ובשווקי<, כגו
 המרחA הנ"ל, ולא בהליכה לכותל המערבי. הוי אומר, א< �בר השל"ה  

  ב אל הכותל, משמעות כל דבריו שזה היה מנהג ירושלי< בזמנו. האמנ<?  שא�ור להתקר

לעניי
 זה נוכל להיעזר במקור מימי השל"ה עצמו. בידינו איגרת שנכתבה בי"ד אדר ב' 

שפ"ה בידי "העולה מקורפו", רבי דניאל פינצי, חכ< איטלקי שעלה לירושלי< (נתפר�מה 

הוא הכיר  3רמב). -רושלי<', 'א�ופות' א עמ' רטוע"י מאיר בניהו, '�פור דברי< מורגלי< בי

את השל"ה, וא� מזכיר אותו (עמ' רלו) בכבוד בתור חכ< ידוע העומד בראש הקהילה 

  האשכנזית בעיר. הוא מתאר את הר הבית ו�ביבתו (עמ' רלג): 

ומשם מתחיל שיפועו של הר הבית... עד שמגיעים אל גובהו של הר ששם היה  
וונותינו, ועתה בנו עליה מוסקיט"א, ואין רשות ליהודים  בית המקדש החרב בע

להיכנס בתוכו, ורק חוצה לו סמוך לכותל המערבי להם רשות להתקרב וזה  
.  כי עתה שהוא עת מנגד גזרו הק"ק שלא תהיה בו דריסת הרגלבשעת שלום, 

הלכתי עד היסוד בה ונשקתיו קודם הגזרה  4וכבר השבוע הראשונה שהגעתי

 

  .25–22קהילת ירושלי< בראשית התקופה העותמא'נית', עמ'  –'יהודי< בשלטו
 הא�לא<   .2

כפי שמציי
 בניהו (עמ' רטו), �גנו
 התיאור בפי חכ< זה מדוד ודייקני ולא "�פרותי". תארי� כתיבתה   .3

  ).מפורש ב�ופה (עמ' רמב

  בתחילת טבת שפ"ה. הכותב מציי
 (עמ' רמ) שהגיע לירושלי< לפני כחודשיי< וחצי.  .4
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ושם אמרתי תפילות מסודרות... ועם שנקרא כותל מערבי   והשתטחתי לרגליו 
  5אינו אותו חלק שהיה מכוון כנגד קדש הקדשים, אחרי שאותו מקום ההשוהו 

ליסטים מזויינים ושם בנו המוסקיא כל[ה], ובמקום אבן השתיה בנו מגדל יפה  
נשאר לצד ימין ממנו לעומד   ,ל הר הביתעד מאד. אמנם הוא כותל מערבי ש

אחריו ופניו למזרח שהוא על קו המדה של אותו כותל המכוון לק"ה הנעלם  
    ממנו.

הוא מזהה כמוב
 את כיפת ה�לע כמקו< קודש הקודשי<; מתאר את הכותל ככותל הר 

הבית, ושהמשכו הנמצא מול קודש הקודשי< נעל< מאיתנו; והחשוב יותר לענייננו: הוא  

אחרי   – �פר שנהוג להגיע עד לכותל המערבי ממש, ורק בגלל צרות השעה בשנת שפ"ה מ

החליטו היהודי< להמנע מלה�תובב לידו, כדי שלא לתת בידי  – 6כתיבת איגרת השל"ה! 

  7המושלי< הרשעי< חרב להרגנו.

מנהג התפילה �מו� לכותל המערבי ממש מתואר ג< במקורות ירושלמיי< לפני השל"ה  

  8א רב לאחריו.וזמ
 ל

 

  בניהו מתק
: חרשוהו, ונ"ל יותר: כבשוהו, כלשו
 חז"ל "לי�טי< כמות� כבשוה" (ערובי
 נג ע"ב).  .5

גרת כאמור, איגרת ר' דניאל נכתבה בפורי< דפרזי< שפ"ה, אחרי התארי� המאוחר ביותר האפשרי לאי  .6

  . 1השל"ה, ראה הערה 

), א� רק  133, 119יש תיאור של התכנ�ויות לתפילה (עמ'  1אכ
, ב"'חרבות ירושלי<' הנ"ל הערה   .7

בבתי הכנ�ת, לא בכותל המערבי, �מו� לו או מולו, כפי שהיה מתבקש בעת צרה שכזו. ראה ג< ש< 

  די< מלה�תובב ברחובות.ועוד על חטיפת אנשי< לצור� מיקוח והימנעות היהו 99, 90עמ' 

היה מקו< אולי לדחוק שאיגרת השל"ה נכתבה בשבט שפ"ה, אחרי שהתקבלה ההחלטה להתרחק   

מהכותל, ולדעת השל"ה ההחלטה נבעה ג< משיקול הלכתי. לענ"ד זהו דוחק רב בביאור איגרת 

ל המקובל השל"ה, ה
 בתיאורו לשלוות היהודי<, כנ"ל, וה
 מפני שמכל מהלכו נראה שהוא מדבר ע

  בירושלי< מימי< ימימה, ולא על החלטה חדשה מלפני שבועות �פורי<.

), על ר' אברה< הלוי 205א. אגרת ר' שלמה שלומיל מיינשטרל, מצפת ש�"ז ('אגרות א"י' עמ'   .8

ברוכי<, תלמיד האריז"ל: "והאר"י זצ"ל העיד עליו שהוא גילגול של ירמיה הנביא, ואמר לו פע< 

שלי< וש< תל� לפני כתל מערבי וש< תשפו� את תפלת� ודמעת�... הל� לפני הכותל אחת... ל� לירו

המערבי והתפלל ש< ובכה בכיה גדולה, בי
 כ� נשא את עיניו וראה ע"ג כותל מערבי דוגמת אשה  

תמ"ט, מ�פר נכדו רבי -אחת". ב. על מהר"< גלאנטי (השני), מראשי רבני ירושלי< בשני< תי"ד

עי' עמ' כה): "ומר
 הגאו
 המפור�< אבי אמי מוהר"ר משה גלאנטי זצוק"ל בערב משה חגיז ('אלה מ�

פ�חי< וערב יוה"כ היה הול� לכותל המערבי, ע< היות דכוי
 פתיחי
 ליה בעליתיה �מוכות ונראות 

אל הכותל, שכר פ�יעות היה מרוויח ללכת שמה, והיה קורא ש< בערב פ�ח מ�כת פ�חי< ובערב 

ג. ב�פר 'שאלו שלו< ירושלי<' לר' גדליה מ�ימיאטיA, מתלמידי ר' יהודה הח�יד   יוה"כ מ�כת יומא".

–21(עלה לארA בשנת ה'ת�"א, נדפ� תע"ו) מתאר את התפילה בכותל (מהדו' ירושלי< תשכ"ג עמ'  

... וא� שהנשי< בוכי< בקול ממש  מו" לו): "וכשאנו הולכי< לכותל אנו עומדי
 אחורי כתלינו 22

יד<, א� שהדיי
 ישמעאלי< הנ"ל דר �מו� לו ממש כנ"ל ושומע את קול הבכיה... מר אי
 מוחה ב

ולפעמי< בא ערבי קט
 ורוצה לעשות איזה רשעת ליהודי<, נותני< לו מחט והוא חל� הל� לו". 
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מאיד�, מצאתי מקור משמעותי שנוטה לפירוש הרב עמיחי, ב�פר 'דרכי ציו
' מאת ר' 

): "ליהודי א�ורה הכני�ה למקו< בו  284אלו דבריו (עמ'  9משה פוריית (פורג�) מפראג.

עמד בית המקדש. בו במקו< נמצא הכותל המערבי, וליהודי< מותר לבקר ש< מ
 הצד 

, ולא מ
 הצד הפנימי [כנראה עד כא
 "א�ור" ו"מותר" הוא מבחינת  החיצוני של המקו<

בכל זאת אנו עומדי� ומתפללי� במרחק מה מ� הכותל המערבי, כי מפני השלטו
. ע.א.]. 

): "בכל יו< שני 296וכ
 עוד ש< (עמ'  10".הקדושה אי� אנו מתקרבי� לכותל המערבי

קו< שממול כותל המערבי ומתפללי< וחמישי... ובכל שבת ויו"ט אחרי מנחה הולכי< למ

כמו שאמרתי   כי לכותל המערבי גופא אי� אנו הולכי� מפני הקדושהש< תחת כפת השמי<,  

  לעיל בהקדמה, כפי שנמצא בגמרא: לעול< אי
 השכינה זזה מכותל מערבי". 

לענ"ד אי
 בעדות זו כדי לבטל את העדות הברורה מזמנו של השל"ה גופו על תפילות  

תל. דומני שמנהג זה להתרחק מ
 הכותל התחיל בעקבות המאורעות בשני<  ב�מו� לכו

שפ"ז, בה
 נבצר מיהודי< להגיע לכותל (כאמור, לאחר כתיבת איגרת השל"ה!), -שפ"ה

ובלשונו של ר' דניאל פינצי: "גזרו הק"ק שלא תהיה בו דרי�ת הרגל", כלומר, החלטה של  

ני ה�כנה. �כנה זו לא חלפה כליל. מקור ראשי הקהילה שא�ור לכל יהודי לעשות זאת מפ

 

מדובר, אפוא, ב�ימטה הצפופה המוכרת (וראה ש< על דרכי ההגעה הנפתלות לכותל). לפי דבריו 

היה פע< אחד עצירת גשמי< ביותר, וגזרו  שבימי� קדמוני�ה שמעתי זהו מנהג קדו<: "מעש

היהודי< תענית והלכו ע< �פר תורה לכותל מערבית להתפלל ויעתר לה< ה' עד שירדו גשמי< כ"כ  

עד שהוכרחו לעטו� ה�פר תורה בחזירת
 לבית הכנ�ת בבגדיה<". ועוד כתב: "ופע< אחד ערב פ�ח 

של בית המקדש ללמוד �דר שחיטת הפ�ח ועבודתו כדאיתא  הלכתי אני וחברי לכותל מערבית

בשל"ה, ואמרנו: נל� למי שילוח לטבול, שהוא מי< חיי< וחייב אד< לטהר עצמו ברגל". הטבילה 

התבקשה לכבוד הרגל, לא בגלל ההגעה לכותל. ומה שכתב "כדאיתא בשל"ה" מתייח� לאמירת �דר 


ה, לה), לא לאמירתו בכותל דווקא, ומכל מקו< הפ�ח (של"ה, מ�כת פ�חי<, פרק נר מצו קורב

.
  ניכר שלא שמע בש< השל"ה על אי�ור כלשהו בעניי

נדפ� בפרנקפורט ת"י, עשרי< וחמש שני< אחרי כתיבת איגרת השל"ה. נכתב במקורו באידיש,   .9

המחבר היה קרוב משפחה  . 304–267ומופיע בתרגו< לעברית ב'מ�עות ארA ישראל' של יערי, עמ' 

  ), והוא מתאר בפרוטרוט את �דרי החיי< והתפילות בירושלי<.298השל"ה (עמ'  של

) קשה לקריאה וג< הכתיב בו שונה מהמקובל באידיש כיו<. 9המקור האידישאי (מהדו' פ"פ עמ'   .10

דאר�] קיי
 יהודי אריי
 אי
 פלאA גי
 [גיי
] =להל
 המקור כפי שפענח ידידי הדובר אידיש: "ע� דר� [

ז [דא�] בית המקדש איז גי�טנדי
 [געשטאנע
]. דיא [די] כותל מערבי שטיט [שטייט] א
 וואו דא

[אי
] זעלבגי
 [זעלביג
] פלאA, יהודי< מאגי
 [מעג
] וואל גי
 [גיי
] צו דער כותל מערבי אוי�
 ווינג 

ריי
] גלי� [גליי�] [אוי�נווייניג] אונ'[ד או
] ניט אינ
 ווינג [אינענווייניג] צו< פלאA צו איי
 ריי
 [א

 [
וואל ?טעט
 [אולי צ"ל "בעט
" = "מבקשי<", או צ"ל "שטעה
" = "עומדי<"] מיר פו
 ואיט
 [ווייט

פו
 דער כותל מערבי אונ'ד טונ
 תפלה, דע
 [=ווייל] פו
 דער קדושה וועגי
 געני
 ["קענע
" או 

"געני
" פירושו "קענע
" = "יכולי<",   "געני
"] מיר ניט גאר א
 דער כותל מערבי". לדבריו, לא ברור א<

  או ש"געני
" בא משורש "גענענע
" = "התקרבות", כפי שתרג< יערי.
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מקביל ל'דרכי ציו
' על תפילות השבת ו�דריה
 מול הכותל מופיע כעבור חמישי< שנה אצל  

,Aובפיו נימוק זה לאי ההגעה לכותל עצמו:  11ר' גדליה מ�ימיאטי  

בכל שבת שחרית אחר יציאת בית הכנסת הולכין מחיל אל חיל מיד לכותל  
שיא של ספרדים וכן שאר העם מגדול עד קטן לכותל, אבל  המערבית, והולך הנ

אינן הולכין לכותל ממש מפני שהוא רחוק כנ"ל, שצריכין לילך דרך מבואות 

ושווקים, וגם שמלובשים בבגדי שבת לבנים וגם שהולכין בקיבוץ, ולמה יתראו 

, אבל יש מבואה  לפני עם בגלות המר אשר שם, ולכן אינן הולכין לכותל ממש
שדרים בה יהודים... עומדת במקום גבוה... אז הוא יכול לראות מעל גובה   אחת

הכותל לקרקעית של מקום המקדש, כי אלו החצרים הם קרובים מאוד לכותל  
מערבית, ושם אומרים המזמורים שנזכר בהם ירושלים... ומברכין את גבאי א"י 

קרוביו   שבחו"ל ואת כל המתעסקין במעות לשלוח, וגם מברכין כל אחד את
  שבחו"ל.  

 12דהיינו, למרות שבזמנו מקובל כבר ללכת עד הכותל עצמו כיחידי<, כפי שתיאר בעצמו, 

  13אי
 הולכי< בקהל רב, מפני הטרחה והפחד.

עוד יש להעיר, שג< א< נקבל דברי< כפשט<, שנמנעו מלהתקרב לכותל "מפני  

הנהגה משו< כבוד השכינה. אי
 הקדושה", משו< שאי
 השכינה זזה ממנו, אי
 זו אלא 

להוכיח מפה אי�ור הלכתי מחמת שהחשיבו אותו ככותל העזרה ואת רחבת הכותל להר  

  14הבית.

4 .  

) מ�ופר שקבוצה גדולה מיהודי ירושלי< וחכמיה 107–102ב�פר 'חרבות ירושלי<' (עמ' 

הלכו בראש השנה שפ"ו ל"מחכמה", על מנת לפדות כמה חכמי< ממא�ר< ולהשתדל 

 
בענייני המי�י< שהוטלו על יהודי ירושלי<. ה"מחכמה" הוא בית הדי
 השרעי שהיה מצפו

 

  .23–22, עמ' 8הנ"ל הערה   .11

  .8ראה הערה   .12

לוננו שהגעת היהודי< לכותל ) מ�פר שתושבי שכונת המוגרבי< הת1727ג< מקור משנת תפ"ח (  .13

מפריעה לה<, והיהודי< התחייבו שלא להגיע יותר (אמנו
 כה
, יהודי< בבית המשפט המו�למי, ח"ג 

  ).117–116עמ' 

14.   
כבר נשתברו קולמו�י
 על עניי
 זה שלא זזה השכינה מכותל המערבי, ראה במאמרי< שוני< ב'מעלי

"ה, פרשת תצוה, תורה אור, יא. לענ"ד ג< א< אי
 זה אלא לח, ולענייננו יש לציי
 ג< לשל-בקודש' לז

כותל הר הבית, מאחר שהשכינה נאחזת בו כשריד לנוכחותה הקדומה במקדש יש מקו< להנהגה כזו 

  של כבוד.



אל ארי ה  עזרי   הרב 
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מ
 התיאור משתמע שהשל"ה עצמו היה בי
 הבאי<, וקבוצת היהודי< לא   15לרחבת הכותל.

  הוגבלה למינימו< הדרוש כיאה להיתר משו< פיקוח נפש גרידא. כ� מ�ופר ש<: 

י ממחרת... ויבואו פתאום אל השני בתי  ויהי בעשרה לחדש אלול שפ"ה... ויה
כנסיות שבירושלים ת"ו דהספרדים והאשכנזים, ויתפשו ט"ו אנשים הנקובים  

והחכמים המעולים... ויאספו אותם אל   הרב כמהר"ר ישעיה הלויבשמות: 
משמר... ויאמר להרוג ח"ו את כל התפוסים אם לא יתנו לו עשרים אלף 

ותצעקנה  ותבאנה עד לפני שער המחכמה.. .ותלכנה נשי האסוריםגרושוש... 
לפני השופט... ובתוך ט"ו יום יצאו רובם מבית הכלא וישארו שמה החכמים  
המעולים [כאן רשימה של ששה חכמים, והשל"ה אינו ביניהם]... ובליל ראש  

ועל ראשם כל החכמים השלמים אשר   ויתקבצו רבים מבני עמנו,השנה שפ"ו... 

אגודה אחת וילכו אל המחכמה... ויצו ויתירום בחמלת  , ויעשו כלם בארץ המה
ה' עליהם בחצות יום ראשון של ראש השנה, ויגילו בני ציון העשוקים... וישובו 

    ביום השני אל המחכמה... על דבר העשרת אלפים גרוש.

לענ"ד מתיאור ההתקהלות משתמע שהיה זה היתר פשוט להיכנ� לש<, ואילו היה השל"ה 

הנוהג המקובל   16הוא החיל או העזרה היה הול� במשלחת מצומצמת יותר.�ובר שהמחכמה  

אצל יהודי ירושלי< להיכנ� לבית הדי
 השרעי עולה ממקורות רבי< נו�פי< לאור� כל 

  17התקופה העותומאנית. 

מה כוונת השל"ה, א< כ
, באומרו "וכשאנחנו הולכי< ומתפללי< נגד כותל מערבי 

כותל מערבי בזה המקו< אשר אנחנו עומדי< ומשתחוי<, ומשתחוי< לה' יתבר� ורואי< 

לפי מה אי
 �פק ולא �פק �פיקא אפילו אל� אלפי< מה�פיקות"? והיכ
 נזקק לאמוד "

"? לענ"ד שהיה הר הבית חמש מאות אמה, לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה

רק חלק ממנו שרד. א< כוונתו כ�: השל"ה כותב שהכותל המערבי "רישומו ניכר", דהיינו ש

כ
, כאשר אד< עומד ומתפלל ישירות מול הכותל, ורואה אותו בעיניו, אי
 כל �פק שהוא  

מחוA להר הבית, ומותר לו לעמוד ש<. וכאשר אינו עומד ישירות מול הכותל הגלוי, אלא 

 

). לא נאמר ש< היכ
 היה בית הדי
, אבל ידוע שהבניי
 89"היא בית ערכאות הישמעלי<" (ש< עמ'   .15

וע כיו< בש< "מחכמה" שימש במש� כל תקופת השלטו
 העותומאני שמצפו
 לכותל המערבי היד

מחוז ירושלי<   –כמקו< המשפט של בית הדי
 המו�למי. על כ� ראה: דרור זאבי, המאה העות'מאנית  

. הדבר עולה ג< 2; אמנו
 כה
, יהודי< בבית המשפט המו�למי, ח"א עמ' 35, עמ' 17-במאה ה

יט) על "בית -', אלטונה תצ"ג, מהדו' ירושלי< תשי"ט עמ' יחמ�יפורו של ר' משה חגיז ('אלה מ�עי

ועד משפט<" ה�מו� לכותל המערבי, �יפור שלדבריו היה עתיק יומי
; ולעניי
 זה יש לציי
 שהרב 

) כתב ש"בקצה השני [של הכותל 21חגיז היה יליד ירושלי< (תל"ב). ג< ב'שאלו שלו< ירושלי<' (עמ'  

 
  של ישמעאלי<". המערבי] עומד חצר של הדיי

וחציו בחול, ממערב לכותל.  –על גבי הכותל עצמו  –מבנה ה"מחכמה" כיו< נמצא חציו בקודש   .16

  אילו �בר השל"ה שהכותל הוא כותל העזרה, נמצא שהנכנ� למחכמה נכנ� לעזרה או לחיל.

17.  .
  ראה בפירוט ב�דרה 'יהודי< בבית המשפט המו�למי' מאת אמנו
 כה



י מקו� המקדש הו י ז על   דעת השל"ה הקדוש 
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באזור המגורי< שבו הכותל אינו נראה (וכנראה לדעת השל"ה אינו קיי< כלל), ש< עליו  

וד ת"ק אמה מ
 הכותל המזרחי של הר הבית על מנת לוודא שאינו בפני<, כדוגמת לאמ

  ה�פק במרחA הנ"ל. 

הראיות דלעיל אינ
 שוללות את האפשרות שהשל"ה �בר שהכותל המערבי הוא כותל  

העזרה וג< כותל הר הבית, כפי שביאר הרב קור
 את דעת הרדב"ז. אול< �ברה זו קשה 

את פשט המשנה במידות פ"ב מ"א על "מיעוטו במערב". ג<  כשלעצמה: היא אינה הולמת

לא את פשט משנה ב' ש<, על הקפת הר הבית. ההיגיו
 התכנוני וכבוד המקדש הוא שהקפת 

 
העזרה לא תזדקק ליציאה מהר הבית או לקפנדריא דר� העזרה. �ברה זו נ�תרת ג< מ

להצעה זו כל �ימוכי
 בדברי ג< אי
  18הטופוגרפיה של הר הבית ומ�פרי יו�� ב
 מתתיהו.

השל"ה (בניגוד לאפשרות הקודמת, שיש לה אחיזה בדברי השל"ה א< כוונתו להתרחקות 

  מהכותל). א< כ
, למה לנו לתלות בשל"ה �ברה תמוהה זו?

לפיכ�, ההבנה הפשוטה יותר בדברי השל"ה הקדוש היא שהעוג
 שמאפשר את חידוש 

מקובלת, בזמנו ובכלל, שמזהה את כיפת ה�לע  העבודה אינו הכותל המערבי אלא הדעה ה

  ע< מקו< המקדש.

* * *  

   

 

אמות בלבד מהכותל המערבי   11תל המערבי הוא כותל העזרה, נמצא שבמרחק בקצרה: א< הכו  .18

אמה ממפל� הר הבית, דבר מוכחש מהמציאות הידועה. ג< מדברי  20צרי� לעמוד ההיכל הגבוה 

יו�� ב
 מתתיהו (מלחמת היהודי<, ה,ה,ב) משתמע ברורות שיש מרווח בי
 חומת העזרה לחומת  

יו. מכא
, אגב, תשובה לשאלה מדוע ה�ומכי< על הרדב"ז בזיהוי הר הבית, וג< משמע שהיה בו �ט

  מקו< המקדש אינ< חוששי< לשיטתו בעניי
 התפשטות העזרה עד הכותל המערבי.



אל ארי ה  עזרי   הרב 
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  הערת הרב עמיחי אליאש

כפי שביארתי במאמרי, אי
 הכרח שהשל"ה �בר שאפשר לברר את מקו< המזבח, א� א< 

כ
 לא יתכ
 שהתכוו
 לברר זאת על פי זיהוי אב
 השתייה, כיוו
 שלא הזכירו כלל, וממילא 

  
מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר לבוא    לכ�"  שהתכוו
 אליו בכותבו: לא יתכ

  ".בזמ
 הזה כו' כו', הנה אמת דיבר תירושלי< ושיקריב קרבנול

אכ
 אליבא דאמת ברור לי שהשל"ה �בר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה, כפי 

שהאשכנזי< אכ
 נהגו   שהראיתי מתו� דבריו, שלא נית
 לפרש< באופ
 אחר. לכ
 נאלA לומר

לעמוד רק מרחוק, וכפי שעולה מה�פר דרכי ציו
 שהרב עזריה הביא ביושר לבבו, והשל"ה 

לא ידע על מנהג ה�פרדי< לגשת עד הכותל עצמו. ולאחר עשרות שני< קבלו ג< האשכנזי<  

  את מ�ורת ה�פרדי<, ומאז ועד היו< נוהגי< לגשת עד הכותל.

למחכמה אינה קושייה, כיוו
 שבלי מפה כלל לא יכלו לדעת הליכתו של השל"ה 

שהמחכמה נמצאת בהמשכו של הכותל המערבי (שהוא עצמו היה אז רק �מטא צרה וקצרה  

ולא רחבה ארוכה כבימינו), וממילא יתכ
 שכיוו
 שראו את רחבת הר הבית מבעד לשער 

 19 השלשלת היה ברור לה< שהמחכמה נמצאת מחוצה לו.

  

 

שתי הטענות העובדתיות כא
 תמוהות מאוד לענ"ד. השל"ה לא ידע על  תשובת הרב עזריה אריאל:. [19

מנהג ה�פרדי<?! רוב מכריע של יהודי ירושלי< באותה תקופה היו �פרדי< (השל"ה עצמו באגרת 

, כותב שיש בירושלי< יותר מחמש מאות משפחות �פרדיות, ראה ג< 220אחרת, אגרות א"י עמ' 

על בתי הכנ�ת בירושלי<, שהגדול �פרדי והקט
 אשכנזי, וע"פ  באגרתו של ר' דניאל פינצי עמ' רלו

  הה�כ< בי
 הקהילות האשכנזי< מממני< רבע מהוצאות העיר). 

ג< הטענה שהשל"ה לא יכול היה לדעת שהמחכמה היא בהמשכו של הכותל מוזרה ביותר כשלעצמה   

הכותל, חלו
 שהוזכר . למחכמה יש ג< חלו
 הצופה אל 24ובפרט לאור המקורות שציינתי בהערה 

  .]כבר ע"י רבי משה חגיז, עי"ש



"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 37373737  

  הרב עידוא אלבה

    מ ורת הכיפה וחומות מתח� הר הבית

  א. מבוא

 אמה מאות חמש היה הבית הרפירוש למשנה: . ב 

 מדוע לא פורט המרחק המדויק בי� העזרה לכותל הר הבית ג.

 . הר הבית דומה למחנה הלויי�ד

 . זוויות חומות הר הביתה

 . איתור תחו� הר הבית המקודשו 

 איתור חומת הר הבית הצפונית. 1  

 איתור חומת הר הבית הדרומית. 2  

 . ביאור עני� 'החמה מצמצמת בו'ז

 . עובי חומת העזרהח

 .  יכו�ט

  

  א. מבוא

) הראיתי ששני כותלי מתח< הר 39במאמר 'מ�ורת הכותל המערבי' (מעלי
 בקדש לח עמ'  

הבית, המערבי והמזרחי, מצייני< את תחו< הר הבית המקודש. מ�ורת הכותל המערבי 

) שג< על הכותל המזרחי של המתח< יש מ�ורת על 45ידועה לכול, א� הראיתי (ש< עמ' 

שו< כ� הראשוני< כינו ג< חלק מהכותל המזרחי, שליד שער היותו כותל הר הבית, ומ

במאמר זה הרחמי<, בש< 'כותל המערבי', כי נשארו בו שרידי< מכותל הר הבית המקודש.  

  1אנ�ה לברר את התאמת המ�ורת למשנה.

  

  הר הבית היה חמש מאות אמה  :משנהל פירוש. ב

  :קובעתבמידות פרק ב משנה א המשנה 

רובו מן הדרום, שני לו מן   חמש מאות אמה על חמש מאות אמה.הר הבית היה 
שם היה   רוב מדתו מקום שהיה    המזרח, שלישי לו מן הצפון, מיעוטו מן המערב.  

  .רוב תשמישו 

הר הבית היה המרווח בי
 חומות שאמה" אפשר להבי
  500מלשו
 המשנה "הר הבית היה 

אחרות במ�כת מידות של המזבח  במדויק, וכמו במידות חמש מאות על חמש מאות אמה

 

  את עיקר הדברי<, וכא
 ארחיב. 29הזכרנו ש< בהערה   .1



א אלבה עידו   הרב 
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 , א� כשאנו באי< לבחו
 הא< המשנה מתאימה למ�ורת החומות ניתקל בקושי והעזרות.

 המרחק ה< בצפו
 גדול מי, והמרחק בינמקבילי<שהרי הכותל המזרחי והמערבי אינ< 

   2.אמה 500 של מדויק ריבוע ליצור יכולות לא האלו החומות וממילאדרו<, ב ה<יבינש

להל
 אציע כא
 ליישב זאת על פי פירוש שלענ"ד תוא< לדקדוק לשו
 המשנה, ותחילה 

על איזו מידה ועל איזה  –צרי� להבי
 מהו 'רוב מידתו' ומהו 'רוב תשמישו' המוזכרי< בה 

  תשמיש מדובר.

  רבינו שמעיה מפרש: 

  שבדרום  ,בדרום ההר של בנין , רובו מן הדרום, רובו שעליו הבית בנויהר הבית 
כל   היכלומועט שבכולם במערב שאין תשמיש  ,ההר היה רוב תשמיש העזרה

  ולבי מגמגם בלשון.  .כך

המידה �בר שאי
 מקו< לפרש את "רוב מידתו" שבמשנה כמו�ב כלפי    בינו שמעיהנראה שר

החלק הכי משמעותו ' של הר הבית רוב מידתואמה שהוזכרה בתחילת המשנה, כי ' 500

ואינו מוב
 היא� שיי� לדבר בזה על 'רובו', הרי כל מה שיש בפני< הוא הר , 500-המ גדול

   .אמה בדרו< 500הבית, ואי
 הבנה לקביעה שרוב מידת 

, אלא מו�בת על מידת 500-לכ
 פירש רבינו שמעיה שהמילה "רובו" אינה מו�בת על ה

זרה וההיכל  י
 של הע יהבנ " שבתו� ההר, ונראה שרבנו שמעיה אינו מתכוו
 שעצ<ביתה"

  יצא מההנחה שהמקדש היה בנוי באמצע, לכ
 רבנו שמעיה כי    ,בדרו< של הר הביתרובו  היה  

וכוונתו לרוב המבני< שנעשו כדי לשמש את העזרה  העזרה וההיכל,  תשמישמדבר רק על 

ואת ההיכל, ולכ
 מוב
 מה שחילק בשמות<, שמבני< אלו בדרו<, בצפו
 ובמזרח, היו קרויי<  

" שכ
 ההיכל במערב העזרה. ההיכל", ואילו במערב ה< היו קרויי< "תשמיש  רההעז"תשמיש  

וכ
 רואי< אצל הרא"ש שהל� בדרכו של רבנו שמעיה וכתב ב�תמא "רוב הלשכות", ולא  

  נקט רוב בניי
 העזרה וההיכל. 

  ?'לבי מגמג< בלשו
'א� צרי� להבי
 מדוע �יי< 

תו' משמעותה הפשוטה מידת ההר כי ב�ופו של דבר הלשו
 'מידנראה שהקושי הוא ו


 הלשכות.יבני רוב לאאמה, ו 500שהוזכרה בתחילת המשנה שהיא   

 

קוטר של מעגל המהוה ב�י� לארבע  
אמה ה 500-) כתב ש137הרב קור
 (ועשו לי מקדש עמ'   .2

חומות של המרובע החו�< אותו, וראה ש< ששרטט צורה זו על פני המפה של המקו< בזווית 

שיוצרת מרובע קרוב מאוד לחומות המתח<. א� ג< בשרטוט שעשה רואי< שב�ופו של דבר המרובע 

מטר בתוככי   20ובע שיצר אינו מתאי< במדויק לחומות המתח< הנוכחיי<, ובצד המזרח נמצא המר

המתח< של היו<. על כרח� שג< לפי דרכו צ"ל באופ
 הדומה למה שאבאר לקמ
, שהעיקר הוא 

 ,נח�<המעגל ה שמדובר על מידת קוטראמה, וא< כ
 למה לנו להזדקק לחידוש  500שבפני< יש 

  שאינו רמוז כלל במשנה.
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ויש להעיר ג< על �יו< המשנה, שבמקו< שהיה רוב מידתו ש< היה רוב תשמישו, דעל 

זה פירש הרא"ש: "כי בחדרי< והלשכות היו משתמשי<". ואינו מוב
, כי פשוט שבלשכות 

  משתמשי<, ומה בא להשמיענו. 

הראשוני<. המפרש בתמיד כז   פכ"ורוב מפרשי המשנה הלכו בעקבות הרמב"< (אמנ<  

את הרוב האמור במשנה בנוגע למרחק  פרשמ) שאהברטנורו ופרח־רי, הכפתורהמאיע"ב, 

, אלא רק על החלק  500־העזרה מקצה הר הבית, דהיינו שכוונת המשנה אינה על כל ה

  : שדינו כהר הבית ואינו מקודש בקדושת עזרה, וז"ל

המרחק שבין חומת הר הבית אלא היה    באמצע הר הבית,אמר שהעזרה לא היתה  

מצד דרום יותר מן המרחק שביניהם מצד מזרח, והמרחק  ומת העזרה ובין ח
  המזרחי יותר מן הצפוני, והצפוני יותר מן המערבי. 

את  אפשר קצת להבי
"< לא התייח� ל�יפא של המשנה, א� נראה שלפירוש זה הרמב

 מוב
  שאינו  דבר  וזה,  דברי<  להרבה  משמש  היה  הפנוי  שהמקו<  שהשמיענו  ב�יפא  החידוש

  דחוק  פירושעצ< ה ג<ו. , אלא שג< זה קצת דחוק מה צור� להשמיע לנו זאתמ�ברה"כ כ

על   500הר הבית שהוזכרה לפני כ
 שהיא  מידתהמשנה "רוב מידתו", משמע  מלשו
י כ

  .המתח< לחומת העזרה בי
 הרווח גודל עלדובר קוד< , ולא 500

אמה  500־לומר שהלא התכוונה . המשנה ההמשנה כפשוט לפרש את ישלכ
 לענ"ד 

 500על    500אמה ה< התחו< המדויק של החומות, אלא לומר שיש בתו� החומות    500על  

את מיקו< העזרה   500על    500מיד אחרי הקביעה הראשונית שיש  מבארת  אמה, ולכ
 היא  

. 500על  500שמזה נגזר צורה של חומות שאינ
 במדויק הר המוריה הטבעי,  כללביח� ל

הוא מדרו< למקו< העזרה, ושני לו מ
 המזרח,  הטבעיהמוריה  רהב קובעת שרוהמשנה 

י< במציאות כשמביני< שהכיפה היא רואאנו שלישי מהצפו
 ומיעוטו במערב. ואכ
 כ� 

מקו< פ�גת ההר, ומתבונני< על שרידי< של פני �לע ההר הנראה במתח<, ובפרט רואי<  

 , ) שנעשו בדורנו474במפות הטופוגרפיות (ראה תחומי
 חלק טז עמ'  זאת היטב בהתבוננות  

ו� השיפוע לדרו< הוא המתו
 והארוביח� לפ�גה רה, כנמצאת באב
 הצאכ
  ההר פ�גתש

ההר מ�תיי< קרוב  מזרחב, ואחריו וחלקו מגיע עד מעבר לחומות העיר העתיקה ביותר

 ' נחל זיתאא בצפו
 עמק ', ואחריו הצפו
 שכ
 מיד לאחר הרמה נמציותר בעמק יהושפט

של גבעת הר המוריה התלולה שמתח< את הגבעה בצפו
, ומיעוטו במערב שש< הירידה 

  . ירופויאו
'עמק הט'ל

שהיא באה להשמיענו מה  של המשנה כפשוטו, את ה�יפאג< לפרש ומעתה נראה 

שכתב הרמב"< על מרחקי החומות זה מזו, אלא שזה יוצא מהמילי< "רוב תשמישו" ולא  

המוריה, נקבע  'במקו< שהיה רוב מידתו' של הרמהמילי< "רוב מידתו", והיינו דקאמר ש

רת ההר הטבעי נקבע שרוב שבהתא< לצוכלומר    רוב השימוש במקו< המקודש כהר הבית,

החלק המשמש כחלק שבו נוהגי< דיני הר הבית (בלא התו�פות המיוחדות לדיני העזרה) 
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נועדו להזכיר בי
 כותלי הר הבית לעזרה  למעשה הרווחי< השוני<  יהיה בדרו< וכו'. נמצא ש

   3הטבעית, ומב
 היטב השוני בי
 הכיווני<. את צורת ההר

רק כוונת הרמב"<, אלא שקיצר בפירוש המשנה ואומר  אפשר לומר שזולכאורה היה 

לפי זה הרמב"< לא פירש את  א�  ,המילי< "רוב תשמישו"מאת המ�קנה העולה מהמשנה 

נראה שהמציאות  לכ
 נראה שא� א< הרמב"< לא פירש כ�, מכל מקו<,  4עיקר המשנה.

  למשנה  שפירו, ופשט לשו
 המשנה, מחזקי< את האפשרות להציע את השאנו רואי<

   5שכתבתי.

  ג. מדוע לא פורט המרחק המדויק בי� העזרה לכותל הר הבית

מדוע המשנה לא פירטה את המרחקי< המדויקי< בי
 כותלי ג< לפי דרכנו עדיי
 יש לברר, 

הר הבית לכותל העזרה, הרי עיקר מטרת מ�כת מידות לבאר את המיקו< המדויק של  

דעת היכ
 בדיוק עמדו החומות, ואפשר לציי
 מרחק  , וצריכי< להמבני< שהיו בהר הבית

   ?500על  500מהעזרה מדוייק ג< א< הוא יוצר מרחק של מעבר ל

משו<   לא נאמר שיעור מדויק באמותוכתב ש  ,הרב ני�
 טיקוצ'ינ�קיעל קושי זה עמד  

ויותר    6.ני<מכוו  אינ< כתלי<הר הבית  כותלי  שהעזרות היו מכווני< כרוחות העול<, ואילו  

מוב
 תירוצו לפי מה שביארנו שבגלל שהכתלי< החצוניי< אינ< מקבילי< צרי� ג< לומר 

הכוונה היא רק שהחומות מקיפות תחו< של   ,500על  500שא� שהמשנה אומרת שה< 

ממנו צרי� למדוד את המידה שיש מקו<  ה שהלא ב�ופו של דבר  . א� אכתי קש500על    500

 

ת כל אד< מהעיר שהיא בדרו< הר  תו�פות יו< טוב כתב שהטע< שרובו בדרו< הוא לפי שש< כני�  .3

הבית, וראוי שיהיה רוב התשמיש במקו< הראשו
 שנכנ�י<, ושני לו מ
 המזרח, שכ
 מקיפי< דר�  

בשלטי הגבורי< כתב דנראה שעני
 'מיעוטו במערב' הוא משו< שעיקר השכינה במערב, ולכ
 ימי
. ו

כי מ�תבר   ,אלו אינ< מ�פקי<  המערב הוא המקו< שבו משאירי< הכי פחות מקו<. א� לענ"ד טעמי<

  של הדבר החשוב  נוטה למערב להדגשהורק  ,במרכזממש יותר לקבוע את הדבר הכי מקודש 

, ואי
 טע< מ�פיק לכל הבניה בצורה המשונה כ"כ מטע< הקלוש של מקו< הכני�ה שהשכינה במערב


 מוב
.יו הענינ. א� לפי דרכמהדרו<  

4.   
שמה) שכדי להשוות בי
 הפירושי< של הראשוני<, פירש ראה שו"ת משנה הלכות (חלק יט �ימ

  
לפי הרמב"< מידת רוב הבני
 היא  ג<  והלשכות היה בדרו<, ו  העזרהשלדעת הר"ש והרא"ש רוב בני

בדרומו של ההר, ובגלל ריבוי הלשכות הרחיקו בדרו< את חומת הר הבית מהעזרה יותר משאר 

הרמב"< אינו כותב את עיקר פירוש המשנה, אלא רק הכיווני<. א� לענ"ד דבריו קשי<, כי לפי זה 

  , ואי
 דרכו לפרש משנה בצורה כזו.בלא מקור ממשי את המ�קנה שחידש

מ�כת מידות רמוז בכ� שהמשנה אומרת  בלשאר המידות ש 500לפי דרכינו השוני בי
 מידה זו של ה  .5

אינ< ריבוע  500נבי
 שג< ה שמידות של הר הבית באו לציי
 שהוא הר, והר אינו מרובע גמור, ומזה

  .500על   500ללות ומדויק אלא שהחומות כ

  . 11עיר הקדש והמקדש ח"ד עמ' יד. וכ"כ הרב קור
 בחצרות בית ה' עמ'   .6
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עדיי
  מעלות, ו   90שהרוב מהדרו<, ובפשטות הכוונה היא למדידה ממרכז העזרה בקו הניצב  

  7?אותו מקו<בלמה לא נכתב בדיוק כמה היא אותה מידה קשה 

ר� לענ"ד שג< דבר זה יוב
 לפי מה שביארנו שאופ
 הצבת החומות נבע מהצונראה ו

 
להזכיר שהמקו< הוא הר המוריה, אלא שנו�י� ונאמר שכוונת המשנה באומרה שכל העניי

הוא להזכיר את צורת ההר, שנביאי< ראשוני< רצו במכוו
 ליצור צורה שאינה תחו< מדוייק  

  אמה כדי להזכיר שזהו הר.  500על  500של 

  –ויק באמות  ומעתה נוכל להשיב ג< לשאלה מדוע לא אמרה המשנה את המרחק המד

אמות מדויקות בי
  500־ה�יבה היא משו< שהיא באה ללמדנו שלא היה מתחילה צור� ב

הכתלי<, ואדרבה הציבו את הכתלי< בצורה לא מקבילה כדי שהמתח< המקודש יזכיר את 

היותו הר. ולפי זה ג< היו< א< יבנו את בית המקדש במתכונת בית שני, לא צרי� לחפש  

ל כותלי הר הבית (א� כל עוד שלא נבנו החומות יש להתיח� לכל את המיקו< המדויק ש

  מה שיתכ
 שהיה בכלל הר הבית המקודש כהר הבית). 

  .התבוננות על מה שהיה במשכ
לאחר והדברי< יובנו יותר 

  הר הבית דומה למחנה הלויי�ד. 

. וכ
 כליומשה רבינו "ככל אשר אני מראה אות� את תבנית המשכ
 ואת תבנית כל נאמר ל

שי�וד כל ודרשו (שבועות יד ע"ב) וכ
 תעשו לדורות. משמע  8,)ט(שמות כה,  תעשו

הוא  ומקור לדורות 
 שלושת המחנות של הקדושהיהמידות במקדש ה< במשכ
. ג< עני


מידה א� בעוד שלמחנה שכינה שבמדבר היה תחו< מדויק, לא מצינו במדבר  .במשכ

משו< שהר המוריה התקדש עוד לפני כ
 מימי אברה<, , ואולי הוא למחנה לויהכלשהיא 

 
מ�תבר שג< מכל מקו< כשהגיעו לירושלי< נקבע שמחנה לויה הוא הר המוריה. וולכ

 למשכ
, כי הר הוא מקו< שבטבעו אינו מוגדר במדויק מ�וימת בהתאמה מחנה לויה הוא 

  .כפי שמחנה לויה בהר הבית לא הוגדר במידה מדויקת

 

למפרשי המשנה לא היה ידועה המציאות שכותלי אי
 להתפלא מדוע מפרשי המשנה לא פירשו כ�.   .7

א� . ו בביאור לשו
 המשנה במה שכתב הרמב"<, לכ
 ה�תפקמתח< הר הבית אינ< באותה זווית

  המציאות שאנו רואי< היא שמביאה לדקדק כ� במשנה.

) שמבאר את חשיבות זכירת המשכ
 בתו� מבנה  123לשיחה של הרב זק� (עמ'  ־ראה ב�פר מועדי<  .8

קא כשרואי< את עניני העול< כעראיי<, וכעי
 מה והמקדש שהדבר מזכיר לנו שהשכינה שורה דו

יקר ־ב קרא לבית שהקי< בש< �וכות. י�וד המידות במשכ
 קשור ג< לתיבת נח כמובא בכלישיעק

, שזה נועד להזכיר את המ�פר ט"ו המודגש בבית 50על  300(בראשית ו, טו) על מידות התיבה 

אמות, וראה לקמ
   150,000אמות ובכל קומה  15,000המקדש, שבכל אמה גובה של התיבה היו 

אמה. ואפשר  150אמה, ורוחב<  350 –דש היה כמו אור� התיבה ע< רוחבה שאור� העזרות במק

  חלקי< מקביל לשלוש מחנות הקדושה. השג< חילוק התיבה לשלוש
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 שמקורה ברמז שנאמר במשכ
, 500של  מידה הר הביתו מוצאי< לאמנ< בכל זאת אנ

  כח, יט: 'כתב רש"י דברי הימי< אכפי שו

הר הבית היה חמש  ' : כמו ששנינו ,והכל דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש
ורוחב חמשים   ,, דרש אורך החצר מאה באמה' מאות אמה על חמש מאות אמה

ת... והוא מיוסד בסילוק קרובץ  חמשים פעמים חמשים הם כ"ה מאו ,בחמשים
  של שבת חנוכה. 

נראה  רמז. ורק לא נאמר על מחנה לויה, והוא שבמשכ
 "חמישי< בחמישי<"  אמנ<

שדרשת שמואל לא באה  מ�תברדה, ילמחנה לויה אי
 מבמשכ
 כיו
 שבמקור  שאדרבה,

 (אולי  לומר שיש לקדש דוקא ת"ק על ת"ק אלא שיש להקי� ת"ק על ת"ק אמה מההר

, ואז כל מה שבתוו� מקודש בקדושת הר )אמה 500באופ
 שלפחות צד אחד יהיה ממש 

כדי להקביל את הר  ג<  י
 בדוקא לעשות את המידה לא מדויקת  י שהיה כא
 ענ, והיינו  הבית

לציי
 שזהו הר ג< כדי כ
 שבו לא היתה מידה מדויקת למחנה לויה, וי
 המשי הבית לענ

  שבטבעו אינו ת"ק על ת"ק. 

מבנה מתח< הר הבית נגזר מהצור� להראות שהוא הר, מוב
 מה שדרכנו, לפי והנה 

בצורה ניכרת במיוחד במערב משו< שש< ההר בצפו
 מתעק<, אמה    500־הרחיקו יותר מש

. ובשאר הרוחות  היות המקו< הזה הרללת מקו< זה את להדגיש דוקא על ידי הכ  ורצו

הרחיקו עד המקו< הטבעי של ההר, לכ
 מצד צפו
 הרחיקו עד המקו< שבו עובר ערוA נחל 

וכבר הרחיקו עד המקו< שבפינה הדרו< מערבית שלו יש מפגש ע< הר אחר,  זיתא, ובדרו<  

  . שער ברקלימפגש זה הוא בדרו< ) ש52(במאמר במעלי
 בקדש לח עמ'  כתבתי

  9.כדלקמ
הכתלי< הוצבו בה
 בזוויות יש טע< ועוד נראה ש

  ה. זוויות חומות הר הבית 

  גמרא יומא (כח ע"ב) איתא: ב

 

) כתב שחומות הר הבית נבנו בזוויות התואמות 66דש לו עמ' והרב עזריה אריאל (מעלי
 בק  .9

לטופוגרפיה של ההר, והו�י� שהדבר יוב
 יותר על פי ה�ברה של החוקרי< האומרי< שהורדו� 

הרחיב את הר הבית למערב, דלדבריה< י"ל שלפני הרחבת הורדו� הר הבית המקורי כלל בתחומו 

לעקו� את   כדיהורדו� במערב נעשתה בזווית מטר ומעלה, והרחבת  729שמגובה  ההר את כל 

המדרו
 המערבי התלול. א� קשה לי על דבריו שאנו רואי< שבמזרח מראש נבנה בזווית שונה מרוחות 

מטר הוא ריבוע של  729העול< בלא כל הצדקה טופוגרפית, וג< לא נראה שכל מה שבמפל� של 

500  
מערב ממשיכה החומה וחוצה את המדרו
    מדויק. המפל� בחלק גדול במזרח נמו� יותר. ובצפו

הוצרכו לבנות את החומה על מדרו
 של הרי<, בכל אופ
 האנטוניה, כ� שב�ופו של דבר  גבעתשל 

  .דבר ולא הרויחו בהטיה למערב שעשו
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אמר רב ספרא: צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי. אמר רב יוסף: אנן מאברהם  
פסחים ניקום וניגמר?... אמר רבא: רב יוסף הא קא קשיא ליה; דתנן: חל ערבי 

נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה. ונשחטיה מכי   –  להיות בערב שבת
  !?]כפי שהיה אברהם מתפלל. ע.א[=משחרי כותלי 

  דלא מאי קושיא? ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה משחרי, משום  –
  )!10מכווני (טובא 

דזקן ויושב  : משום  י נמיא   .: שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה היתה בלבואי נמי
  בישיבה הוה.

"למה היה תמיד של בי
 הערבי< נשחט בזמ
 שחל ערב דשואל ר"ח פירש בשאלת הגמרא 

מכי   בתר שעה שביעיתבשש שעות ומחצה, לא ישחטיה אלא  רב שבתפ�ח להיות בע

מיכווני', "משו<  דלאמשחרי כותלי". ובתשובת הגמרא גור� במקו< 'כותלי בית המקדש 

הביא על זה את דברי הירושלמי ששער המזרח מכוו
 וטובא",    מיכווני  דכותלי בית המקדש

כרוחות העול<, ומשמע שרצונו לומר שכש< ששער המזרח היה מכוו
 כ� כל כותלי בית 

  המקדש.

בתחילת  ושאברה< היה מתפלל ב�ו� שעה שביעית  לפי דרכו נראה שהאמוראי< הבינו  ו

דימו לתפילת אברה< חצי שעה, והשיבו שאלו למה בבית המקדש הק  לכ
השעה השמינית, ו

כותלי בית המקדש מכווני< כלומר ששבבית המקדש הקדימו משו< שכתליו מכווני טובא. 

ואעפ"י שלפי הידוע  העול< ולכ
 ה< מאפשרי< להקדי< בלא לחשוש לטעות.    טובא לרוחות

,  כשהכתלי< מכווני< ה< מתחילי< להשחיר תו� פחות מחצי שעה לאחר חצות  ,במציאות

  , מכל מקו< י"ל שהגמרא מדברת על השחרה שניכרת טובא   11, ובתקופת טבת א� לפני חצות

וכ
 עשה אברה<, ובגלל שהכתלי< כזמ
 שבו משחיר טובא  וכוונתה שבעלמא מחכי< שעה  

  חצי שעה כדי שתהא ניכרת ההשחרה. מכווני< כרוחות העול< לא צרי� לחכות יותר מ

אלא שלכאורה פירוש זה אינו מתאי< להמש� הגמרא האומרת "אי נמי וכו'" שנראה  

קא מקדי< והיה דואברה< לא היה מאחר ביח� לבית המקדש אלא להיפ�, שאברה<  ממנה ש

כתלי הוא   שחרינאל שמנג< בתחילת ה�וגיה מפרש רבינו חבאמת  ו  .על פי חכמתו המרובה

ה"אי נמי" שבגמרא הוא שיטה אחרת  ר"חהשעה השביעית. לכ
 צרי� לומר שלפי  תתחיל

כלומר ה�וברת שמשחרי כתלי של אברה< פירושו שהיה מקדי< מיד בתחילת ההשחרה, 

לה היתה בלבו והגמרא שהוא משו< שאיצטגנינות גד ומבארתבתחילת השעה השביעית, 

 

לפי ר"ח גור�י< 'טובא'. א� רש"י ור"ת המובא לקמ
 אינ< גור�י< 'טובא'. מכל מקו< לא הבאתי   .10

  בגלל הקושי להבינו במציאות. 
בגובה ותצר ותי על חומות שהולכות ונעשכא
 מה שפירש רש"

פרט זה, וכ
 פרטי< נו�פי< על המציאות של הצל למדתי ממאמריו של פרופ�ור מיכל�ו
 באתר   .11

'Aאמת האר'.  
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ולכ
 אמרו שאי
 ללמוד  ,בית המקדשב שהיו מבחיני< בה בשעה מוקדמת מזולהבחי
 בכ� 

  ממנו להקדי<.

א� רבינו ת< ב�פר הישר (חלק החידושי< �ימ
 שח, והובא ג< בתו�פות ישני<) גור�  

  ופירש את הגמרא באופ
 אחר:  ,הגיר�א שלפנינו בגמרא 'דלא מכווני'כפי 

מיכווני. פי' מפני   דלא דילמא כותלי בית המקדש בשש ומחצה משחרו. משום 
[=ויחשבו  שרוב שוחטי פסחיהן יראו חמה עומדת בראשםצו לכוונם שלא ר

ויאמרו   ,] ולא יתבוננו על השחרת הכתלים. ע.אשעדיין לא עברה החמה את החצי, 
משום פסחינו מיהרו התמיד קודם בין הערבים. אי נמי אי מוקמינן שחיטת  
התמיד אדיניה, איכא למיחש שמא יקדימו מעט ויביאוהו לידי פסול, אבל אנן  
יחידים איש איש לעצמו ילמדו מאברהם ויתפללו מתחלת שבע. אי נמי אברהם  

ילמד ממנו, אבל שוחטי    אבינו איסטגנינותיה היתה בלבו מי שיש לו איסטגנינות
התמיד לית להו איסטגנינות וזימנין עמי הארץ נינהו, ומאחרין התמיד חצי שעה 

אבל אנן ניגמר    12, דילמא טעו משום שחמה עומדת בראשם, אי נמי שמא יקדימו
  וניגמר. אי נמי אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה... ואנן נמי ניגמר. 

א שאברה< אבינו היה מקדי< ומתפלל מיד בחצות, נראה שלפי רבינו ת< מהל� הגמרא הו

אחד, כדי שלא יאמרו  :אבל את התמיד איחרו ולא עשו לפני שש ומחצה משני טעמי<

שוחטי הפ�ח שרואי< את החמה על ראש< ששחטו לפני הזמ
, ועוד שמא יבואו לידי  


ד שתלמידי חכמי< רשאי< ללמו רבינו ת<, ולפי זה ה�יק .טעות וישחטו לפני הזמ

  מאברה< ולהתפלל מחצות.

) הקשה על פירוש זה מדוע שינו את 66הרב עזריה אריאל (מעלי
 בקדש גליו
 לו עמ'  

ית כותל בית המקדש בגלל טעויות של עמי הארA, ולא ה�תפקו בהוראה לאחר את  וזו

ית כותלי המקדש. וה�יק שלדעת ר"ת אי
 צור� וההקרבה חצי שעה, בלא לשנות את זו


וכל הצור� בכיוונ< הוא רק כדי להודיע את זמ
  ,הכתלי< כרוחות העול< מהותי בכיוו

 
 .גר< שלא ידקדקו בזה וממילא נבנו בצורה לא מכוונת צור� למנוע טעויותהחצות, ולכ

נבנו בצורה לא מכוונת כי  שכותלי בית המקדש  לתחילת הגמרא    מפירושו  אבל לענ"ד עולה

 
ט ו שחשמי שי�תכל עליה< יחשוב שצרי� ל כדילא רצו לכוונ<, נראה שעושו כ
 במכוו

ועוד צרי� להבי
 בכלל על מה מדבר רבינו ת<. הרי ידועי< דברי  את התמיד מאוחר יותר.

הירושלמי בעירובי
 שנביא לקמ
 שהמשכ
 צרי� להיות מכוו
 כרוחות העול<, וכ� יגעו 

המקדש משו< לעשות במקדש את שער ניקנור באופ
 מכוו
. ונראה שכ� היו כל כותלי 

שא< לא כ
 היתה מ�כת מידות צריכה לפרט את ההבדלי< האלו בי
 מידות המתח< על פי 

 

החשש שמא יקדימו או שמא יאמרו שהקדימו נובע מכ� שהמו
 הע< שבמקדש אינ< כאברה<   ,כלומר  .12

  אבינו.
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הזוויות של הכתלי<. ולכ
 צרי� להבהיר על איזה כתלי< נאמר לפי פירוש רבינו ת< 

  שהכתלי< נבנו במכוו
 שלא כרוחות העול<? 

 
ית לכתלי המקדש, יש הבדל בי
 כותלי הר הב רבינו ת<נראה לענ"ד שלפי פירוש לכ

כוונו ה<  נוכל להבי
 היטב מדוע  ודווקא לפי זה  על כותלי הר הבית,  רק  בגמרא  כא
  מדובר  ו

 6־ שאנו רואי<, כי ה< בנויי< במזרח בהטיה של כהלא מכוונת בזווית תחילה  בכווונה

להו�י� חצי שעה, וי"ל שה< נבנו כ� כדי  בבה עוברת השמש  שמעלות, וזוהי בדיוק הזווית  

את זמ
 השחיטה כדי לאחר והתכוונו בזה  ,חצי שעה עד שתהיה ניכרת עליה< ההשחרה

  למנוע טעויות. 

, ובאופ
 שיתאי< ועוד נלענ"ד שיש מקו< לבאר את הגמרא בדרכו של ר"ת באופ
 שונה

להלכה שאי
 להתפלל לפני חצי שעה שלאחר חצות. והפירוש הוא, שבתחילה הגמרא ידעה  

אינו חישוב שאפשר לעשותו רק על פי ראיית העי
, אלא צרי� להו�י� לו  ש'משחרי כתלי'

ידע על עונות השנה, שכ
 בטבת הכתלי< משחירי< עוד לפני חצות. ומכל מקו< הגמרא 

שאלה, שא< אפשר לדעת על פי הכתלי< מתי חצות למה איחרו בבית המקדש את התמיד 

חילה שהוא משו< שכותלי בית בערב פ�ח לחצי שעה שלאחר חצות. ומשיבה הגמרא בת

המקדש אינ< מכווני< זה לזה, כלומר שא� שכתלי העזרה מכווני< כרוחות העול<, כותלי  

הר הבית שג< ה< כותלי בית המקדש אינ< מכווני< אליה<, וכפי שביארנו שהוא כדי  

להדגיש את היות המקו< ההר, וכיו
 שמהתבוננות בכתלי< יראו בחלק כ� ובחלק כ�, קבעו  

חצי שעה לאחר חצות. ועוד מתרצת הגמרא דאברה< שאני, א< מצד האיצטגנינות  חֵרלא

 
שלו וא< מצד חכמתו, אבל אנשי< בעלמא אינ< כאברה< ועשויי< לבוא לידי טעות, ולכ

צרי� להו�י� בכל התפילות חצי שעה. לפי תירוצי< אלו יש לומר שבבית המקדש עשאו< 

כלומר,  ות המקו< הר, אלא כדי למנוע את הטעויות.  שלא בכיוו
 לא רק כדי להדגיש את הי

יוצר איחור בהשחרה של חצי שעה, באופ
 שמעלות    6־במזרח ב  מתחילה בנו אות< מוטי<

הו�יפו במערב  וא�    ,ה< לא יגמרו להשחיר אלא לאחר הזמ
 של חצותבכל עונות השנה  וכ�  

שכותל הר הבית המזרחי שלא יטעו לומר  להרחיק עוד מהטעות,  ית זווית הכתלי< כדי  יבהט

בשעת השחיטה  ראינוואכתי יאמרו עמי הארA שולא כותל בית המקדש, מכוו
, ההוא 

נוטה במערב   ר הביתהקריבו לפני חצות, אבל בראות< שהוא< כ
  שהכתלי< לא ממש כהי<  

יח�ו למה שנראה  ייבינו שהכתלי< של המתח< אינ< מכווני<, ולכ
 לא יתמבמזרח  עוד יותר  

ולפי זה י"ל שהזווית במערב נקבעה   .קורב
י
 לא הושחרו הכתלי< בזמ
 הקרבת הלה< שעדי

לפי המק�ימו< שאפשר להטות באופ
 שעדיי
 יהיה הצפו
 גדול מעט מהמרווח המערבי 

  כדי להראות לנו את צורת ההר.

ועכ"פ נראה מפשט הגמרא האומרת שבבית המקדש לא דייקו בזמ
 חצות, שהגר�ה 

מכווני', כדברי רבינו ת<, ונמצא שהגמרא למעשה אומרת בזה את מה צריכה להיות 'לא 



א אלבה עידו   הרב 

46464646 

אמה אינ
 ריבוע מדויק, כי כתלי< שאינ< מכווני<, כפי שנבנו    500על    500־שאנו רואי< שה

  חומות הר הבית, יוצרי< בהכרח מרובע שאינו ריבוע מדויק. 

  הר הבית.  <תחו הגיעהיכ
 ממצאי< המורי< במדויק עד על פי עקרונות אלו ננ�ה למצוא 

  הר הבית המקודש �תחוו. איתור 

חומת המתח<, שהרי הנוהג בכל לחומת הר הבית לא היתה מזרחית  ברור שעל פי המ�ורת  

ופרח בפרק ו כבר ד
 לב�� מ�ורת זו ־הכפתורהדורות להתקרב אליה ללא הכנה כלשהיא.  

ניקנור כמובא  (כנראה שנזקק לכ� משו< שהיו כאלה שחשבו ששער הרחמי< הוא שער 

במדרי� ירושלי< מהגניזה), וכותב שאי
 לומר שהחומה שאנו רואי< היא חומה פנימית,  

והחומה האמיתית היתה יותר מזרחית, בגלל שנראה לעי
 שיש בכותל שלפנינו אבני<  

קדומות, ולא נראה מהתיאור של חז"ל שהיה כותל גדול כזה בתוככי הר הבית. וכתב עוד 

ת למק< את החומה של הר הבית האמיתית יותר מזרחה, כי אי
 מרחק  נימוק, שאי
 אפשרו

   13מ�פיק גדול בי
 התהו< שבמזרח הר הבית לכותל המתח< לכל אורכו. 

נצייר את חומת הר הבית מזרחית לחומת המתח< הנוכחית  יש להו�י� על דבריו שא<  

כיו
 שאמרו  גדול יותר ממה שהוא כיו<, והמזרחי רה למקו< הכותל כהצמיהיה המרחק 

במשנה שהדרו< גדול מהמזרח נצטר� להו�י� על המקו< המשוער לדרו< כדי שיהיה יותר 

צר בהכרח חריגה מהתחו< הטופוגרפי של ההר בדרו< וגדול מהרווח במזרח, ודבר זה י

  שכ
 מדרו< לשער ברקלי יש כני�ה של הר אחר למתח<. לתו� הר אחר 

כי אפשר שיש כותל אחר פנימי יותר של הר   ,עדיי
 אי
 ראיה על דיוק המקו<לכאורה  

לא  ,יותר פנימההיה כותל אחר א< שדבר זה נשלל מחמת מ�ורת הכיפה כי  לא. אהבית

 המתוארי< אצל יו�� ב
 מתתיהו, יהיה מקו< �ביר כדי להציב בו את ה�טווי< המזרחיי<

  ואת מקו< המעבר שהיה לפני ה�ורג למי שמקי� את העזרה. 

בכותל אכ
  יש לציי
 שופרח מתייח� לכלל הכותל ככותל קדו<,  ־שהכפתורובעניי
 מה  

יח�י< אות< החוקרי< לימי  ית< מיפי �גנו
 בני לעשרידי אבני< קדומות ש <המזרחי ישנ

.
 15־מטר נמצאות החל מ 1.30בגובה של כאלו שתי שורות אבני< גדולות  14בית ראשו

 1.40הרחמי<, וכ
 יש שורת אבני< קדומה בגובה של מטר דרו< לשער הרחמי< עד שער 

כ
 אבני< קדומות. ו נ
ג< בשער רחמי< עצמו יש 15. מטר מצפו
 לשער הרחמי< 21למש� 

 

בימינו מצאו חלק של חומה מזרחית לחומת המתח< ליד שער הרחמי<, א� טענת חהכפתור־ופרח   .13

  שהיא שאי
 מקו< לבנות חומה כזו לכל אור� החומה המזרחית.

  ).300כ"כ באוצר ירושלי< (ח"ה עמ'   .14

בי
 החלק שמדרו< לשער הרחמי<   בגובה) לומד משינוי הקל 16.2.4מיכל�ו
 במאמר ההמש� (פרק   .15

לחלק שמצפו
 לו שמצפו
 לשער הרחמי< היא תו�פת מאוחרת להר הבית המקודש, וכ
 בכל מאמרו  

מ�יק מחילופי �גנו
 וזוויות קלי< שיש לשיי� כל חילו� לבונה אחר. א� הוא עצמו כותב שיש 



הבית הר  וחומות מתח�  פה  הכי  מ ורת 

47474747 

מטר מהפינה   82הדרומי מ�תיי< במרחק    ד
בדרו< המתח< נמצאו שתי אבני< קדומות שצי

אבני< מונחות מזרחית, ומתחת אבני< אלו מבצבצת עוד שורת אבני< קדומה. ה־הדרו<

חיבור השרידי< האלו יוצר המש� של  .בזווית דומה לזווית של האבני< ליד שער הרחמי<

ת קדומה. בנו��, ישנו חלק נו�� בצפו
 ובדרו< שהוא הרחבה מבית שני, ונראה חומה אח

  כפי שנראית החומה של היו<. בימי בית שני  שהאור� הכולל היה

  איתור חומת הר הבית הצפונית . 1

', ראה מפה ב�ו� ועשו לי מקדש'ב�פרו (הרב קור
 מהשרטוט של  בי חומת הצפו
.לג

על פי מאמרו מטר צפונית לרמה. כיצד הגיע לחשבו
 זה?    16  נראה שיש למק< אותה  ה�פר)

תחיל את החומה �בור שיש להנראה שהוא  אוריתא יד עמ' קפח)'חידושי< ותגליות' (

באוצר ירושלי< של התפר  תמונה  את ה(ראה    חיתמ'התפר הצפוני' שבחומה המזרהצפונית  

בו שתפר מעיד על תחו<  ההגיו
 בקביעה שהחומה התחילה במקו< התפר, הוא ש).  5איור  

הושלמה הבנייה על ידי בונה אחד קדו<, והומשכה אח"כ על ידי בנייה בתקופה אחרת שלא 

קו ל חופפתכאת החומה המשי� ושרטט ה הראשונה. הרב קור
 יתוכננה מראש ע< הבני

 , יוצא מאיזור התפר לכיוו
 מערבשהנמצא במפה פוטוגרמטית (כנראה המפה המנדטורית) 

נראה לו שזהו מצוק של �לע שהיה חלק מ
 התעלה שבי�וד היה מבואר ש הנ"לבמאמר ו

הכותל הצפוני, ולפי ההמש� של קו זה מגיע הרב קור
 עד החומה המערבית במקו< הנמצא 

   16. מצפו
 לרמה במערבמטר  16בער� 

מטר צפונית  25בשרטוט של הרב קור
 יוצא ממקו< החומה הקו שש ,א� יש להעיר

 17. מטר צפונה לשער הרחמי< 21שהמיקו< המדויק של התפר הוא , בעוד לשער הרחמי<

מעלות, ובכלל   90־ג< 'המצוק ה�לעי' שאליו חיבר את הכותל אינו בזווית ניצבת לכותל ב

מצוק �לעי אינו מהוה ראיה לכ� שכא
 בלאו הכי ובר במצוק �לעי, ולא ברור לי שמד

   18. נמצאת תעלת הי�וד של הכותל הצפוני

 

י אותו בונה. לכ
 נראה מקומות בה< רואי< שילוב של שני �גנונות שוני< שנראה שהונחו על יד

  שאי
 לה�יק מ�קנות מכל שינוי �גנו
 וזווית, אלא רק מהבדלי< מהותיי<. 

במאמר הראשו
 (אוריתא יד עמ' קפח) כתב הרב קור
 שיש לכוו
 את תחו< החמש מאות כיוצא   .16

מטר צפונית לשער  292מהתפר ולחברו ע< תעלת י�וד שמצא בתחתית הכותל המערבי הנמצאת 

א� בשרטוט של הרב קור
 ב�פרו 'ועשו לי מקדש' הוא אינו מתייח� למקו< הנ"ל שבצפו
  ברקלי.

  משו< שהוא צפוני מדאי. חזר בומערב, וכנראה 

מטר משער הרחמי<. א� מיכל�ו
 (אתר   23) כתב שמקו< התפר הוא  330,  299באוצר ירושלי< (עמ'    .17

 בודדי<,   �"מקנה מידה של  י< מדוייקי< ב) כתב על פי חישוב32עמ'    16.2.2אמת הארA מאמר המש�  

  מטר משער הרחמי<. 20.88שהתפר נמצא 

יתכ
 שקו זה הוא מבנה שבנו המו�למי< (הוא לא מופיע במפת ויל�ו
). יש לציי
 שא< נבוא   .18

מטר),  40לה�תמ� על בניות מאוחרות יש קו נו�� היוצא ממש ממקו< התפר והוא ארו� יותר (כ
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קו היוצא ממש ממקו< התפר בזווית ניצבת גבול החומה הצפונית היה על כ
 נראה ש

מטר צפונית לרמה, ונראה שאכ
  �13תיי< במערב מזה  לחומת המתח<, וקו )מעלות 90(

יו�� ב
 מתתיהו (מלחמות א, דברי  יתאי< יותר להיות �ו� הר הבית על פזהו המקו< שמ

מ�פר על כ� שלפני הרחבת הורדו� היה מצפו
 להר הבית שב) -א ,ג. קדמוניות יד-ז, א

עמק וחפיר. העמק הנקרא בפי החוקרי< נחל זיתא ניכר לעי
 למי שעומד ממזרח לחומה 

שמצפו
 למבנה 'כ�א שלמה' לחלק  ורואה את הבדלי הגבהי< של ה�לעי< בי
 החלק

מטר. החפיר שעליו מדבר יו�� זוהה בחפירות על   40־שמדרו< לו. רוחב העמק הזה הוא כ

ידי וור
 צפונית מערבית לרמה. לפי שרטוט החפיר (ריטמיאר. מובא באוצר ירושלי< 

 החומה צריכה להיות ההגיו
 מחייב שמטר מהרמה.  13) החפיר מגיע עד 24נ�פחי< איור 

 4–3 ,צמודה לחפיר, ולא בתו� מקו< החפיר, לכ
 נראה שכותל הצפו
 עבר ש< כנגד הרמה

  19.שרטט הרב קור
לקו שמטר דרומה 

  איתור חומת הר הבית הדרומית. 2

וביארתי במעלי
 בקדש גליו
 לח הבאנו ראיות ששער ברקלי הוא מקו< הגבול הדרומי, 

יה מתחת לרחוב ההרודיאני בחלק הדרומי לשער יהדבר מוכח ה
 מצד שינוי �גנו
 הבנש

זה, וה
 מצד שינוי התואי של תעלת הניקוז. אמנ< יש לה�תפק מה המקו< המדויק המתאי< 

  להיות מקו< היציאה של הכותל הדרומי, הצד הצפוני של השער או הצד הדרומי? 

ת א היהודי< ה< שאמרו לכובשי< המו�למי< כיצד לבנות ,לפי כמה מקורותוהנה 

הרמה נועד להזכיר ונראה שבגלל זה התקבלה אצל חכמי ישראל ההנחה שמבנה  20הרמה,

, וכפי שרואי< אצל רבי יעקב ב
 נתנאל שהרמה היה לנו את מיקו< המקומות המקודשי<

לכיוו
 מערב, ניווכח   הכותל הדרומי של הרמה  א< נמשי� את הקו של.  נקראת 'עזרה חדשה'

בעוד שהכותל הצפוני של   מעלות),  90פגש היא זווית ישרה (כי הזווית הנוצרת בנקודת המ

 

מעלות ממש (במפה המנדטורית שב�ו� �פר ועשו לי מקדש  90בזווית של וניצב לכותל המזרחי 

  הוא מ�ומ
 כשורה של אבני<).

מטר צפונית לשער הרחמי<, ואילו פרופ�ור  10החוקר ריטמיאר משרטט את כותל הצפו
 כיוצא   .19

 מיכל�ו
 מציב את חומת הצפו
 כיוצאת מהגבול הצפוני של שער הרחמי<. א� שתי האפשריות האלו

אינ< נראי< לי בגלל שלפי זה מתרחקת החומה דרומה מהחפיר. חפיר נעשה בדר� כלל ממש צמוד 

  לחומה.

כדברי רבי פתחיה מרגנשבורג, וכ� עולה ממ�מכי< בגניזה הקהירית, ו�יפורי< של הערבי< עצמ<   .20

שר לפי הנחה שהרמה נבנתה על פי תכנו
 יהודי אפכמובא בחוברת המ�ורת של הרב יו�י פלאי. 

שהמשכה החריג של הרמה לצפו
 נועד להזכיר את העני
 שרובו מ
 הדרו<, ונאלצו לחרוג מצורת 

. ומדברי הכפתור 500על  500העזרה כדי להתאי< את צורתה למבנה המתח< הכללי שהוא יותר מ

חשב שבמרווחי< של הרמה  ביח� לכלל המתח<ופרח נראה שאכ
 בגלל התבוננות על צורת הרמה 

לפי ההנחה שהרמה נבנתה על פי עצה של חכמי< ח< מתקיי< 'רובו מ
 הדרו< וכו'. מחומת המת

מה שהרמה אינה מציינת את צורת עזרת נשי< הוא �יוע לשיטת הרדב"ז דמשמע מדבריו יהודי< 

  שאי
 צרי� לחוש לאי�ור הכני�ה לעזרת נשי< בימינו.
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  , ה של מעלה אחת) י(ב�טי של הר הבית  קא לכותל המזרחיודומעלות  90־בהרמה ניצב 

  ) מעלות  90בזוית של  (  ניצבמ�תבר שהכותל הדרומי הקדו< של הר הבית ג< הוא היה  לכ
  ו

  לכותל המערבי. 

אל הכותל   מעלות) 90( ניצב היה רמהשהכותל הדרומי של הלפי ההנחה המ�תברת, 

נוכל לפתור את השאלה היכ
 באזור שער ברקלי עברה חומת הדרו<, שכ
 א< המערבי, 

נשרטט את תוואי הכותל הדרומי בניצב לכותל המערבי, החל מהצד הצפוני של שער ברקלי, 

 אמה  500־נקודת המפגש של הכותל הדרומי ע< הכותל המזרחי תהיה במרחק של פחות מ


�"מ (ראו   51.7לפי אמה בת    –מזרחית של ההר  ־מהתפר המוזכר לעיל שהוא הפינה הצפו

הוכחות לשיעור אמה זה, וכ"ש א< השיעור הוא פחות מזה).  28מעלי
 בקודש לח, הערה 

מזרחית של ההר (לפי חשבו
 זה) לא נמצאו ממצאי< המעידי< על  ־כמו כ
 בפינה הדרו<

  תפר בחומה המזרחית, כמצופה. 

מערבית של הר ־לכ
 נראה שדרו< שער ברקלי הוא זה שמציי
 לנו את הפינה הדרו<

  . , ולפי חישוב כזה נוכל למצוא ממצאי< המעידי< על החומההבית המקודש

של  שרטוט מובא) 15.2פרק  'אמת הארA'מיכל�ו
 (אתר פרופ' דניאל במאמר של 

הממוקמת בתחתית אב
 פינה  <  ש  מבנה שער ברקלי ואבני הפינה שמעליו ומתחתיו, ורואי<

שהוא ), 9השער (מ�ומ
 בשרטוט ב�פרה  דרומית לחללמ�תיימת מטר וחצי ה ,השער

לכיוו
 צפו
 (האב
 האב
 המונחת מעל השער הניכרת מרחק זהה לנקודת ה�יו< של 

נקבע שאב
 פינה זו (שבתחתית השער)  . א<  העליונה ניכרת לעי
 מרחבת הכותל המערבי)

מזרחית של ההר, וממנה נשרטט כותל דרומי בזווית ישרה, מקו< ־הפינה הדרו<היא 

מטר מהפינה הדרו<  82.23המפגש של הכותל הדרומי ע< חומת הר הבית המזרחית יהיה 

שתי אבני< גדולות קדומות שמתחת
  נמצאותאותו מקו< מזרחית של המתח<. בדיוק ב

 87.13במרחק של תחת לאב
 הצפונית, ומ 21,מבצבצת שורה אבני< נו�פת ב�גנו
 הקדו<

שאכ
 הקצה יש פתח הנראה כפתח ניקוז, לכ
 נראה מטר מהפינה הדרומית של המתח< 

הדרומי של אות
 האבני< הוא המקו< שבו מ�תיי< הצד החיצו
 של הכותל הדרומי במזרח, 

דר� הבנייה לעשות את מקו<  שכ
צד הפנימי של הכותל הדרומי, ותעלת הניקוז היא ב

של   ותאמ  500  אמה מדויקות, שכ
  500שבמזרח היו    נמצאלפי זה    22.הניקוז בפינת המתח<

  מטר.   260.2מטר, והמרחק ממקו< תעלת הניקוז עד לתפר הצפוני הוא    258.6  
�"מ ה  51.7

 

21.    
מטר מהפינה    82.23י< האלו מרוחק  הקצה הדרומי של האבנ(במאמר ההמש� הנ"ל) כותב שמיכל�ו

(א� שינוי  4.9לכיוו
 מערב ל 6.4הדרו< מזרחית של המתח<, ויש ש< ג< שינוי זווית של הכותל מ

  זווית לכשעצמו אינו הוכחה כי יש כמה שינויי זוויות לאור� הכותל המזרחי).

וא הציב את חומת  בתו�פת פרטי<). ג< ה 37הנתוני< ה< על פי מיכל�ו
 (מעלי
 בקדש יא עמ'   .22

  הדרו< ש<.
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נמצא שכותל המזרח שנבנה על ידי דוד המל� הוא שביטא את היות הר הבית בגודל 

שאר הכתלי< היו יי< את הרמז "חמישי< בחמישי<", וכדי לק ,אמה בצורה מדויקת 500

זה הכתלי< ניצבי< יהיו  באור� שונה. ההקפדה הייתה רק על כ� שבפינות החומה של ההר

כ� שהקפת ההר תדמה את הקפת המזבח. (כש< שעלו על  מעלות, 90בזווית של לזה 

ה יהיו לימי
  הכלל שכל פניות שאתה פונ המזבח מהכבש שבדרומו ומש< הקיפוהו, על פי

כ� הנכנ� להר נכנ� בדרו< ומקי�  –] מערב־מערב ודרו<־מזרח, צפו
־צפו
, מזרח־דרו<[

   ב�דר זה את ההר).

�ימ
 ל�יו< החומה של התחו< המקודש הוא  בו עד עתההמקו< היחיד שלא נמצא 


שש< החומה המשיכה מעבר לתחו< של הר הבית כי ש<  ונראה מערב המתח<, ־בצפו

ורפה של ההר היות ואי
 הפרש גבהי< גדול, ומ�תבר שהחומה נמשכה כדי היא נקודת ת

  י
 הבית.ילהציב ש< מבצר עוד מתחילת בנ

מה שכתבנו על המיקו< של הר הבית כל המבנה הטופוגרפי של ההר מחזק את ג< 


 זה היא שהר הבית המקודש צרי� להיות כולו על אותו הר, יהמקודש. הנחת הי�וד בעני

(הל' בית הבחירה ו, י)  'אור שמח'דייק הש פיההר המקודש מבריאת העול<, וכשהרי הוא 

והנה   23שאינו הר.   אינו חורג למקו< אחר  הבית המקודש  מהמדרשי< ומלשו
 הרמב"<, שהר


מטר מקיר הרמה כבר אינו   13־מערב נראה שכל השטח שמרוחק מהרמה מעבר ל־בצפו

כל המקומות שמה< עדיי
 הול� ההר ונעשה  חלק מההר, כי בפשטות גבולות 'הר' ה<  ממש  

גבוה, בעוד שבמקו< זה ההר מגיע לנקודת שפל, ולאחר המש� מישורי הוא מתחיל לעלות  

החל מצפו
  ,מערב, לפי המפה הטופוגרפית־לגבעת האנטוניה שהיא גבעה אחרת. ובדרו< 

הר של מטר מצפו
 לחומה הדרומית נכנ� מתח< הר הבית לתחו< ה  86שער ברקלי הנמצא  

  24.העיר המערבית העליונה

לפי אמה את המידות ) קבע 138-139והנה ב�פרו של הרב קור
 (ועשו לי מקדש עמ' 

�"מ, ולכ
 התקשה בחריגה הטופוגרפית מההר בדרו< לפי המפה של וור
,  57.4גדולה של 

ל ההר המערבית אשהכני�ה  ותבכ� שהחוקרי< העלו אפשר זהוכתב לתרA את הקושי ה

מעיו
 בשרטוטי החוקרי< שהביא ש< נראה לי שבכל האפשרויות א� היא יותר דרומית. 

(ומזה עולה המ�קנה שלה<    ה< מציירי< שבצפו
 שער ברקלי המערב גבוה ממה שמזרחי לו

אי
 כא
 א� עכ"פ והשאלה היא רק מה גודל ההפרש, , שההר המערבי מגיע למקו< השער)

שקרוב לנקודת זו של השער נמצא המעבר בי
 הר המוריה מניחי<  קביעות ודאיות ורק

 

אמנ< המאירי (בפירושו למדות פ"ב ויומא טז ע"א) כתב "ויש רחבה מ
 המישור בי
 הכותל לרגל   .23

ההר", א� כבר העיר הרב קור
 שלפי זה יוצא שהר הבית כולו אינו אלא גבעה שגובהה כ"ב אמה, וזה 

מידות "וההר היה גדול הרבה לא מתאי< למה שאנו רואי<, וכבר כתבו בפ�קי התו�פות למ�כת 

מת"ק על ת"ק", וכנראה כתבו כ
 לפי מה ששמעו מרבני< שהיו בארA שראו את ההר, והדבר פשוט 

  ג< מעצ< זה שמה שקודש מימי אברה< הוא ההר ולא מרגלות ההר. 

  המפה הטופוגרפית נמצאת ב�פר בחצרות בית ה' ובעשו לי מקדש ותחומי
 טז.  .24



הבית הר  וחומות מתח�  פה  הכי  מ ורת 
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בתחילה נכנ�ה ש< לתו� ההר להר המערבי, וכפי שנראה ג< מתעלת הניקוז הקדומה ש

  הוחלפה משער ברקלי בתעלה אחרת שפנתה לאור� המתח<. ואח"כ 

  . ראה שהחומות הוצבו בכוונה על ההר ולא מחוA להרשנ ,היוצא מכל האמור

  'החמה מצמצמת בו'� יביאור עניז. 

  : )ירושלמי בעירובי
 (פ"ה ה"אאיתא ב

  ממקום  ,התקופה מן ולמד צא הרוחות את  לכוין יודע אין אם :יוסה רבי אמר
 טבת  בתקופת  באחד  זורחת  שהיא  מקום  עד  תמוז  בתקופת  באחד  זורחת  שהחמה

 שהיא  מקום עד טבת בתקופת באחד שוקעת שהחמה ממקום .מזרח פני אלו
  . ודרום צפון והשאר .המערב פני אלו  תמוז בתקופת באחד שוקעת

 יגעו  כמה  :יצחק  רב  בר  שמואל  בשם  אחא'  ר  דמר  ,העולמים  ובבית  בשילה  ניחא
  באחד בו  מצמצמת החמה שתהא  המזרחי שער  לעשות  הראשונים  נביאים

    .תמוז בתקופת ובאחד טבת בתקופת

  שער  ,איתון שער ,חריסית שער ,היסוד שער ,סור שער :לו נקראו שמות שבעה
  , החמה  זריחת  כנגד   מכוין  שהוא  חריסית  שער  ....העליון  שער  ,חדש  שער  ,התווך

    ...יזרח ולא לחרס  האומר] ז ,ט  איוב[ אמר דאת  מה היך

  את  להם מכוין היה ארון :אחא ר"א? הרוחות את להן מכוין היה מי ובמדבר
  הארון   זה  המקדש  נושאי  הקהתים  ונסעו]  כא   ,י  במדבר[  דכתיב  הוא  הדא  ,הרוחות

  היה  שעליהן קהת  בני בואם עד  המשכן את מררי בני והקימו] כא ,י במדבר[
  .  נתון הארון


  מה פירוש הביטוי 'שהחמה מצמצמת בו'? צרי� להבי

שכיו
 ששער ניקנור היה מכוו
 כנגד השמש ) פירש  111הרב קור
 (בחצרות בית ה' עמ'  

האול< בי
 בימי טבת ובי
 בימי  וותקצ דעבשעת הזריחה השמש  האירה ,בשעת הזריחה

, והמרחק בי
 השער מעלות 28השמש נמצאת בזריחה בזווית של  בימי< אלוכי  ,תמוז

  . לאול< יוצר מצב שקרנות השמש מגיעות לקצוות האול<

עד קצה האול<, אלא  קרני השמש מעלות לא מגיעי<  28בזווית של קשה, שהרי א� 

  . עוד קשה שלא הוזכר כא
 בירושלמי האול<ו 25!!אמות מצפונו ודרומו 5במרחק של 

 

אפשר לראות זאת ג< בציורי< של הרב קור
 ב�פרו ועשו לי מקדש שקרני השמש שצייר אינ<   .25

דר� החישוב לזה (על פי פרופ�ור מיכל�ו
): לפי מ�כת מידות רוחב העזרה מגיעי< לפינות האול<.  

אמות  5אמות. וא< עובי כותל מזרחי של עזרה היה  76בי
 האול< לכותל מזרחי של העזרה הוא 

  28. טנגנ� אמה 81מרחק מזוזות השער החיצוניי< מכותל ההיכל הוא  יח הרב קור
 אזיכפי שמנ

מרכז פתח  . 43.07הוא  81מעלות כפול  28טגנ� א�  ,40.4הוא  76מעלות של תקופת טבת כפול 



א אלבה עידו   הרב 
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 כפשוטו, 'החמה מצמצמת בו', פירושו שהחמה מצטמצמת יולענ"ד יש לפרש את העני

 או תמוז. על ידי השער, באופ
 שכל השער מכיל את אור זריחת החמה של תקופת טבת

א� עובי החומה לא התפרש, א<  ,אמות 10ברוחב (מידות ב, ג) השער היה כדברי המשנה 

, יתפרש עניי
 החמה מצמצמת בו ממש כפשוטו, כי אמות  18.83של    עוביב נניח שהוא היה  

מזרחית לפינה ־הזווית שבי
 הפינה הדרו< אמות 18.83אמות ואורכו  10שרוחבו במרובע 


מובנת , וובתמוז זווית זריחת השמש בטבתוכ מעלות, 28 בדיוק מערבית היא־הצפו

   26.בוונכלאה שהחמה הצטמצמה 

 , ששער ניקנור צרי� להכיל את השמש כי המקדש הוא אורו של עול< לבאר ונראה 

שהוא נקרא שער החר�ית כמו השמש המאירה במזרח, ומוב
 היטב ששער המזרח הוא ו

אלא ג< מכוו
 במדויק כדי שיכיל את השמש, ויבטא את זה  לא רק כנגד זריחת השמש,

  שהמקדש הוא המאיר לעול<. 

לפי העיקרו
 שכבר הזכרנו שיש לדמות את ענייני   כמה ימתקו הדברי<נראה ועתה 

  לעובי של חומת העזרה. יפה ג< הדברי< מתאימי< המקדש לצורת המשכ
, כי 

אמה על עשר אמה יוצא  30שגודלו  והעיר ידידי גדעו
 חרל"פ שג< באוהל מועד גופו,

שבי
 הכני�ה למקו< הפרוכת כולא בתוכו כמעט במדויק את השמש הזורחת  שהשטח 

 19על  10־שהרי אמרנו שהמקו< שכולא בתוכו את השמש הוא כ ,מעלות 28בזוית של 

  אמות. 

  עובי חומת העזרהח. 

וי< בכל ולא היו שהמשנה לא פירטה כלל את עובי הכתלי< של העזרה, ונראה מזה שה< 

) ד
 על השאלה אי� במהדורה החדשה  הכיווני<. המהרי"ט המובא ב�פר דר� הקדש (ד� צט

המשכ
 שכל מידות  מידותלתוא< יתכ
 שאור� ורוחב העזרה הוא מ�פר אמות שאינו 

שהאור� הושל< על ידי הכתלי<  ה�יק ח שאלה זו וחצרותיו ה< כפולות של חמישי<, ומכ

< יכפי שההיכל גדול באורכו פי שניו ,כפליי< מאור� חצר המשכ
אמה, שה<  200־ל

  אמה לעובי הכתלי<.   13  אמה עוד  187־במערב ובמזרח על המהמשכ
. לפי זה יש להשלי<  

 

אמות   43.07על כ
 צל מזוזה דרומית חיצונית של שער נקנור יפול  האול< מקביל למרכז שער ניקנור,  

אמות צפונה ממרכז פתח האול<. ואילו צל מזוזה פנימית צפונית של  38.05ות שה< אמ 5פחות 

 אמה  50של    אמות צפונה ממרכז פתח האול<, א< כ
 ח�רי< לצמצו<  45.4=5+40.4שער נקנור יפול  

  אמות. 5

  .0.531= 18.83/ 10. 0.531מעלות  �28 נטנג  .26



וחו פה  הכי הביתמ ורת  הר   מות מתח� 

53535353 

ש מרוחב החצר וכדי להגיע למ�פר עגול שהוא פי שלולפי דרכו, לגבי מידת הרוחב 

,
 15 אמה עוד 135־רו< על הבצפו
 ובד אמה, צ"ל שיש להשלי< 150 דהיינו של המשכ

   27וכ"כ הרב קור
 על פי הרדב"ז.  אמה לעובי הכתלי<.

משכ
 חצר האמה הוא בתו�פת הכתלי<, ומ�תבר שג< ב 100על  100במקדש והנה 

, וזה מתאי< לחשבו
 שעשינו לחישוב המ�פר ה< בתו�פת עובי עמודי המשכ
  100על    50

  28העגול דווקא ע< הכתלי<. 

  ?  בי
 הכיווני< השוני< עובי הכתלי<כיצד נחלק את  

 , דהיינו והובי
 בעזרה ובי
 בעזרת נשי< בש  אמה  15־את ה  בצפו
 ובדרו< מ�תבר לחלק

  כי אי
 �יבה לחלק בי
 שני הכיווני<.  , אמות לעובי כותל 7.5

לרוחב הכותל שאי
 לתת מ�פר שוה  מ�תברלגבי חלוקת האמות במזרח ובמערב א� 

 
אמות  5לתת מ�תבר כי יש הבדל בי
 המערב הקרוב יותר לקדושה מאשר המזרח, ולכ

לכותל המזרח של   קצת פחות מזהושהוא כעובי כותל ההיכל, לכותל המערב של העזרה, 

  4.5. והנה לפי בדיקות אלקטרומגנטיות, רוחב כותלי הר הבית בב�י� ה< בער�  עזרת נשי<

�"מ, א� בבית   0.517(לפי חשבוננו אמה מכוונת היא    אמות מרווחות  8.33מטר שה< בער�  

ויש מקו< לשער שעובי  �29"מ), 0.54המקדש היתה אמה הגדולה ממנה באצבע, דהיינו 

וכאשר נצר� באמצע   אמות,  4.17כותל עזרת נשי< היה מחצית מזה במידה מכוונת, כלומר  

אמות),   8עוד    13  של העזרה מחד גי�א (שח�ר להשלמה של  187השיעור המשלי< על  את  

צא , יאמות) 10.83 עוד 15ח�ר להשלמה של לפי האמור ושל עזרת נשי< מאיד� גי�א (ש

כלל את עובי הכותל של העזרה ואת עובי הכותל של ששרוחב חומת העזרה המזרחית 

  אמה.  18.83 היהעזרת נשי< 

כדי  ש שהראינו אמות, היא מפני 4.17־ה�יבה שבגללה חתרתי להגיע להגיע בדיוק ל

א� ג< א<    אמה.  18.83  להיות ברוחב  שער ניקנורהיה צרי�    השמשהיטל  לכלוא בתוכו את  

 

). דבריו מו�בי< לביאור דברי הרדב"ז (ב, תרצא) 73כ� כתב הרב קור
 במעלי
 בקדש (גליו
 ל עמ'   .27

אמה מכותל הכיפה הצפוני כדי שלא נהיה בחשש של כני�ה למקו< כותל העזרה.  40שיש להרחיק 

אמה,   135אמה משני צדיו להשלמת  32.5אמה, ויש  70והוא מבאר את החשבו
 כי רוחב ההיכל 

אמה כדי שיושל< רוחב העזרה   7.5ברוחב    אמה בגלל ששיער את הכתלי<  40והרדב"ז כתב להרחיק  

  .150-ל

 5עמודי<, ונראה ש 11אמות, ויש  5בברייתא דמלאכת המשכ
 פ"ה כתבו שבי
 עמוד לעמוד היה   .28

אמות בי
 אמצע   5אמות היינו בי
 אמצע עמוד לאמצע עמוד, אבל בעמודי הקצוות היה מרחק 

החיצוני< המרחק הוא לאמצע העמוד,  י<העמוד לקצה העמוד החצוני. מילכ�ו
 הבי
 שג< בעמוד

אמה הוא בי
 אמצע עמוד לאמצע עמוד, ולא כהבנה הפשוטה שהוא  50א� לפי דבריו המרחק של 

  ההיק� הכללי, ולכ
 עדי� לבאר כדכתבנו. ג< בתיבת נח משמע שמדובר בגודל חיצוני.

. בקתדרה 4.90ל 4.20בדיקות הוא בי
 הרב קור
 (אוריתא תגליות וחידושי< עמ' קצא) כתב שלפי   .29

  .4.50בער�  –ה וכתבו שלפי בדיקות אלקטרומגנטיות, כותל מערבי ודרומי שו 66מ�פר 



א אלבה עידו   הרב 
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אי אפשר לדקדק מכ� דקדוק גמור על חודו של �נטימטר, אפשר להבי
 ששיעור עובי  

א� מכל מקו< מ�תבר שרוחב  העזרה אינו חייב לחפו� לגמרי לשיעור עובי שער ניקנור.

  כותל העזרה כדי שלא להקשות על ההליכה בעזרה.  השער היה שווה בקירוב לרוחב 

כל זה, אפשר להראות תיאו< מפליא בי
 מה שנראה לפי שובמקו< אחר כתבתי לבאר 

בעי
 כפ�גת אב
 הצכרה, שהיא פ�גת הר המוריה, ובי
 דברי המשנה על המקו< הנחת 

מקו<  הקטורת בקודש הקודשי<, ואולי נוכל למצוא לפי זה בקירוב גדול מאוד ג< את

  .נבאר זאת בעתידובעז"ה המזבח, 

   יכו�ח. 

חומות מתח< הר הבית אינ< �ימטריי<, והדבר �ותר לכאורה את ההבנה הפשוטה   א.

אמה. אמנ<  500על  500במשנה במ�כת מידות שהר הבית היה [בצורת ריבוע של] 

דקדוק לשו
 המשנה בהמש� מביא לפירוש אחר. נראה שכוונת המשנה בהמש� באומרה 

שמקו< העזרה וההיכל הוא על הר שרוב שיפועו בדרו<, שני לו "רובו מהדרו<" לומר 

. לפי זה המרווחי< שבי
 כותלי הר הבית מ
 המזרח, שלישי מהצפו
, ומיעוטו במערב

לעזרה "רוב בדרו< ומיעוטו במערב" נועדו לשמר את צורת ההר ולהבליט את מקו<  

הכוונה שהחומות תחמו מקו< שיש   500  על  500ההיכל שבפ�גתו, ומה שנאמר במשנה  

העומדת בפ�גת מ�ורת שהכיפה ומחזק את התוא< ביאור זה  .של הר 500על  500בו 

  .הר זה, מציינת את צורתו הטבעית של ההר ש"רובו בדרו<", והיא מקו< המקדש

אי
 במשנה פירוט של המרחק בי
 הכתלי< לעזרה משו< שמתחילה נבנתה נראה ש   ב.

בדומה הוא  , ושאי
 לו מידות מכוונות  את היות המקו< הרחומת הר הבית כדי להדגיש  

  .שלא היה לו שיעור מדויקבמשכ
 למחנה הלויי< 

שאי
 כוונתה לומר ששטח ההר היה בדיוק   –ג.  המ�קנה העולה מביאור זה לדברי המשנה  

אמה התוא< בצורתו   500על    500אמה, אלא שהשטח כלל בתוכו ריבוע של    500על    500

  .לכ� שרובו של ההר היה מ
 הדרו<

ג< עובי חומות העזרות משלי< את מידותיה
 בדומה למידות של המשכ
, והדבר תוא<   ג.

בצורה מפליאה למה שאמרו חז"ל שהחמה היה מצטמצמת בשער המזרח, לפי ההבנה 

  השער כולא בתוכו את האור. הפשוטה ש

מהגמרא יומא עולה שכותלי הר הבית אינ< מכווני<. דבר זה מתאי< למ�ורת שאכ
   ד.

מלבד שכתלי< אלו ה< החומות שאנו רואי< בהר הבית, וה< אינ< מכווני<. מ�תבר 

בזווית  כותל המזרח נוטה למערב הצור� להדגיש על ידי חו�ר הכיוו
 את צורת ההר, 

למנוע מעלות, כדי  10שהוא שיעור מהל� השמש בחצי שעה, ובמערב מעלות,  6של 

  בזמ
 הקרבת התמיד. טעויות



הבית הר  וחומות מתח�  פה  הכי  מ ורת 

55555555 

החפיר שבצפו
 , וה< שמראי< את תחו< החומות המקודשותבשטח ישנ< ממצאי<   ה.

מטר צפונית  23מטר מדרו< מזרח החומה, ותפר בחומה  80פתח לניקוז המי< הרמה, 

  ר המשנה שכתבתי לעיל.לשער רחמי<. הממצאי< תואמי< לביאו
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"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 57575757  

  הרב עידוא אלבה

  תו פת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניי� הכני ה לעליות 

  המש" הדברי� מגיליו� לא, לאור המתחדש במאמר לעיל) (

 א. העליות במערב שאליה� התייח  הרדב"ז

  ב. ביאור דברי הרדב"ז על הכותל הדרומי

  קור� הרב  לשאלות תו תשוב. ג

 . ביאור דברי הרדב"ז על המרחק לכותל המזרחיד

 .  יכו�ה

בתשובה (ב, תרצא). במוקד הדיו
 דונו דברי הרדב"ז ידש נובגליונות קודמי< של מעלי
 בק

עמדה השאלה הא< הרדב"ז זיהה את הכותל המערבי והדרומי של מתח< הר הבית של 

לאחר כתיבת הדברי<,  המקורי, או שלדעתו ה< כתלי< של העזרה. כותל הר הביתימינו כ

בעניי
 מיקו< , שחלק< כרוכי< ע< הדברי< שפור�מו בגיליו
 זה התחדשו לי בזה דברי<

  .חומות הר הבית המקודש

  א. העליות במערב שאליה� התייח  הרדב"ז

  כתב הרדב"ז: 

 הנכנס לראות מהפתח אשר לצד מערבמי שעולה בעליות אשר לרוח מערב או 
שכך היה בין כותל   ,צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מאחד עשר אמה

שיערתי   .כי הכותלים נתקדשומערבי של העזרה לכותל ההיכל ועובי הכותל 
הפתח הקטן אשר משמאל לבאבאל שאין בכל הפתחים יותר קרוב לכיפה מאותו  

ולכן צריך ליזהר מן העליות אשר על אותו פתח. וכבר שמעתי על קצת  קטאנין,
זו חומרא יתירה כי אני שיערתי  ליכנס בשוק אל קטאנין, חכמים שלא היו רוצין 

הוא מפני שהיא משוכה קצת  שואפשר . א אמהשיש משם עד הכיפה יותר מי"
  לצד צפון, כאשר נבאר בע"ה.

מלבד השאלה בדבר זיהוי המקומות המוזכרי< בדברי הרדב"ז, לשו
 הרדב"ז אינה ברורה. 

מ�ו� דבריו 'ואפשר שהוא מפני וכו' משמע לכאורה שהוא בא לית
 טע< לדברי האו�רי<,  

", א� ב�ופו של דבר לא נת
 כלל טע< ברור, ש"צרי� ליזהר מ
 העליות אשר על אותו פתח

וג< מ�קנתו בהמש� התשובה היא להתיר את הכני�ה לאות
 עליות, משמע שלא נראה לו  

 
הטע< להחמיר. כמו כ
 לא ברורה לשונו מי היא ה"משוכה לצד צפו
", וג< מה התכוו

  לרמוז במילי< "כאשר נבאר". 

הבי
 שהפתח ב הוא שער הכותנה, וקבע שהפתח אשר בצד מערהרב קור
 (בגליו
 ל) 

א�  .הוא 'באב אל מוטהרה'שעליו מדבר הרדב"ז שיש ליזהר בעליותיו הכי קרוב לכיפה 
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לפי דבריו קשה  ועוד  ,  אלא מימינו  אינו משמאלו של שער הכותנה  קשה ש'באב אל מוטהרה'

ר  כ
 לא ברו ו ,הרי רואי< להדיא שמש< יש מרחק רב עד הכיפהלהבי
 מה בכלל ה�פק, 

כפי שמחייב ההיגיו
, היה מ�ופק בשער הכותנה  מדוע הרדב"ז שהתיר בפשיטות לעמוד

מטר עד הכיפה וזה מרחק גדול   80? הרי ג< מש< יש כ־עמידה ליד שער הטהרה  לגבי היתר

בהרבה מהמרחק שמשער הרדב"ז שעד �ו� חומת העזרה במערב צרי� להרחיק מהכיפה  

   אמה. 17רק 

 
מדוע עמד להתבונ
 בשער הכותנה ולא התבונ
 מ'באב אל מוטהרה' ג< צרי� להבי

  שהוא קרוב יותר אל הכיפה עצמה. ונראה שלהבנת דבריו צרי� לדעת את מבנה השער. 

הכללי של   מהמפל� שער הכותנה בנוי בצורה מאורכת, מעי
 בית שער, שרצפתו נמוכה

מפל� נמו�, מצויות מטר של  15. רק בצידו המזרחי של בית השער, לאחר כ־המתח<

וא< כ
 לכאורה כשעמדו בפתח לא יכלו לראות    לגובה מפל� המתח<.  מדרגות שבה
 עולי<

שבזמנו היטב. א� למעשה בית שער הכותנה הוא המש� ישיר של שוק הכותנה, ולכ
 מ�תבר  

עד מקו< המדרגות מטרי< ש 15אל תו� בית בשער, לתו� אות< נמש� השוק של הרדב"ז 

איפשרו יני השוק ולכ
 י היו באי< לש< לצור� ענ, ונראה שבית השער הנמצאות בתו�

והרדב"ז עמד ש< ושיער  1,לה�תכל מהמדרגות ג< בלא רשות מיוחדת כנ�ילאנשי< לה

ודאי לא שיי� לומר ובש ני< דברינו מתחזקת השאלה הראשונה,א< כ .שיש מ�פיק מרחק

יה שעל גביו שנמצא בדרו<־ שהרדב"ז ה�תפק לגבי היתר הכני�ה לשער הטהרה, והעלי 

מערב לשער הכותנה, כי א< לשער הכותנה היה רגיל להיכנ� ללא כל חשש, כל שכ
 שאפשר 

  .ליכנ� בשער זה

 , רמהאל ה שבו עלולכ
 נראה שהפתח הקט
 שמשמאל לבאב אלקטנאני
 הוא פתח 

  ער הכותנה על שפת הרמה (אולי ג< היו< מקו< של[=מצפו
] שהיה קיי< בזמנו משמאל 

ולפי זה מוב
 �פקו של פה הקטנה שעל הרמה שיש לה צורת עמודי שער). יזה קיי< בכ

של פתח  לאמוד מה מרחקו בעומדו במדרגות שער הכותנה לא יכול היה שהרדב"ז, משו< 

כתב שצרי� להזהר ולבדוק שהעליות שעל הרמה שלידו אכ
 נמצאות ולכ
  ,מהכיפהזה 

החכמי< שלא רצו להכנ� בשוק אלקטאני
 משו< במרחק מ�פיק מהכיפה. הרדב"ז תמה על  

שמש< עד לכיפה יש יותר כל אחד יכול להבי
 שכ
  ,שנראה לו שאי
 מקו< לחומרה זו

 

1.   
) שמדבר על "מקו< 52דש ל עמ' ופב, מובא במעלי
 בק-(עמ' עו 'דר� הקדש'וכ
 נראה מלשו

וכוונתו שיש שער זה". מ�ילה" הנכנ� לפני< בהר הבית "ושמעתי שיש מי שקיבל שאי
 עוברי< ב

אמנ< כנראה מחמת הבעיה במקו< זה היו כאלו שאי
 נכנ�י< לתו� תחו< הר הבית עד המדרגות. 

שמע שיש בזה השל"ה שזהו מה שכתוב באגרת מתח<, ולכנ� למרחA שנמצא מחוA ישנמנעו ג< לה

מנע י, יש להכתב כדרכו לחוש לחומרות שכיו
 שיש �פקולכ
 לא ירד לברר מה מקור ה�פק, בעיה ו

  ג< מזה.



ות י ה לעלי הכנ  � י י בענ ז  הרדב" בת  ר לתשו ביאו  תו פת 
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אלא לבאר מה מקור הטעות   ,ב�יו< דבריו אי
 כוונתו לתת טע< לדבריה< 2.אמה 11-מ

מהמשנה במ�כת כוונתו שאפשר שהחשבונות של אומד המרחק התבלבלו אצל< כי  שלה<, ו

בנייתה ראו שהרמה שאמה, וה<  40מידות עולה שמרחק ההיכל מכותל העזרה הוא כ־

משוכה קצת  –כמבואר בהרחבה במאמרי בגיליו
 זה  –העזרה  נועדה להזכיר את גבול

אומדני המרחק , ולכ
 חשבו שאמה  40לצפו
, כלומר שהמרחק לכותלה הצפוני נראה גדול מ־

מעתה  , ואד< רגיל  ממה שנראה לעי
יותר  צרי� לעשות אומד
 מרחק גדול  שלנו לא נכוני<, ו

 )'כפי שיבואר להל
'(כלומר ' כפי שביאר בהמש"'לחוש לכ�  אי
שמוב
 שדעת הרדב"ז 

ד
 אומממילא מוב
 ששגבול הרמה הצפוני לא מציי
 את הגבול הצפוני של העזרה, ו


  3.המרחקי< שלנו נכו

ר' יעקב אצל הראשוני< (היא כפי שמבואר  שהנחת הי�וד של הרדב"ז  ומכא
 מתבארת  

) שהכיפה והרמה ה< ההיכל והעזרה, וכפי שרואי< מלשונו 55אגרות א"י עמ' בב
 נתנאל 

"
שכפי שביארתי שהלשו
 'היא' מו�בת על הרמה שאליה הוא   ,"היא משוכה קצת לצד צפו


'היא' בלא לבאר להדיא נוקט בלשו
  . הרדב"זמתייח� בהמש� ומברר שהיא משוכה לצפו

התשובה היא שהעזרה שעליה אנו דני< מצויינת כל כי הנחת הי�וד של  ,שכוונתו לעזרה

  ה. ליא מתייח�ת 'היא'ברור מאליו שהלשו
 לכ
 על ידי הרמה, ו

  ב. ביאור דברי הרדב"ז על הכותל הדרומי

בת הרדב"ז היא שהעזרה וההיכל מ�ומני< על  ושלאור האמור לעיל שהנחת הי�וד של ת

  ידי הכיפה והרמה נבי
 את דבריו בהמש�.

שהכיפה מציינת בדיוק את מקו< ההיכל הבי
 הרדב"ז  ,מתו� אומד
 הגודל של הכיפה

הוא ידע  ), א� מש על י�וד ההיכל הקדו<מקמי< שקירותיו המזרחיי< והמערביי< ממו(

כפי שניכר לעי
, ולכ
 עיקר הדיו
 שלו הוא על   הציו
 של העזרה לא נעשה בצורה מדויקתש

 
כשהרדב"ז בא לדו
 היכ
 בירור תחו< זה לאור המ�ורת שהרמה מציינת את העזרה. לכ


הכותל שאו  :יותדרו< ראה צור� לברר שתי אפשרו־להעביר את קו העזרה מבחינת צפו

  הכותל הצפוני של הרמה ש, או ממוק< על תוואי כותל העזרה הדרומי הדרומי של הרמה

הכותל  והנה א< מציינת את העזרה.  רמה, ובכ� ה ממוק< על תוואי כותל העזרה הצפוני

 

ה של המדר�ה העותמאנית נכללת 'בעליות שבצד מערב' שהזכיר תחילה. לאחר ששיער בעצמו יהעלי  .2

כשעמד בקצה השוק היה ברור לו שכש< שמהכני�ה שבשוק אלקטאני
 יש מ�פיק מרחק כ� מעליות 

שהובאו   השרעיותבא בתעודות  ואלו יש מ�פיק מרחק, וזו ה�יבה שאכ
 יהודי< עלו לש< למעשה כמ


  .במאמר של הרב קור

נקבה, יחיד של  נקט 'היא' לשו
  אי
 לפרש שהלשו
 'היא משוכה' מו�בת על עליות השער, כי הרדב"ז    .3

וג< אי
 לפרש את דבריו על הכני�ה בשער, שהרי דיבר כא
 על מרחק העליות, לכ
 לשו
 'היא' יכולה 

ישבי< ע< מה  יאינ< מתהאחרי< שכתבו לדבריו    להתפרש רק על הרמה או העזרה, ג< כל הפירושי<

  שכתב "כאשר נבאר בעזרת הש<".
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נצטר� לומר שאומד
 המרחקי< של של הרמה ממוק< על תוואי כותל העזרה, הצפוני 

וכפי שחשבו המחמירי< מציאות,  עת של אד< רגיל) אינו תוא< ל(שהוא אומד
 הדהרדב"ז  

 20שה< אמה  40מהכותל הצפוני של הרמה עד הכיפה יש רק  משניותלפי ההנ"ל, כיו
 ש

רי� צזה וא< כ
 הקו הדרומי שממנו מודדי< את הקל"ה אמה לפי אומד
 מרחק  4,מטר

דרומה הרבה מהרמה, ו�בר הרדב"ז שממילא נצטר� ג< לומר שכותל המתח< הדרומי   להיות

שהרי לפי  ,אינו כותל הר הבית כדי שיהיה רוב ניכר פנוי של הר הבית בדרו<שאנו רואי< 

   5.צפו
המרווח בדרו< גדול מהמרווח לחומת הר הבית בהמשנה 

ו< הוא כותל הר הבית, וכיח הרדב"ז שכותל המתח< שבדרכדי ל�תור אפשרות זו מ

שבא הכותל של הרמה בדרו< הוא מזה נ�יק שו ,מילא נבי
 שאומד
 המרחקי< שלו נכו
ומ


. ההוכחה של הרדב"ז שכותל המתח< הוא  , ולא כותל הצפו
מקו< כותל העזרהאת  לציי

שלמרגלות המתח< בדרו<  היא מעמק יהושפט, ושלא היה דרומית לו, כותל הר הבית

הוכיח הרדב"ז  כ
  .  אפשר להציב את חומת הר הבית בתו� התהו< של העמקאי  כ
  ש  מזרח,

שאי אפשר לומר שהוא , כ� מחודשות 
אינ המתח<כותל הי�וד של שאבני ג< מהעובדה 

א  י הלכ
 האמת  , וכתב שבי
 מקו< חומת הר הבית לחומת העזרה  הישמעאלי<  נבנה על ידי

, , הוא ש<(בקדושת הר הבית) ודשכפי שאומרי< ההמו
 ש�ו� העזרה, כלומר החלק המק

אומדני המרחק שלו נכוני<, ויש למדוד מאיזור    וממילא, ולא מעבר לכותל זה,  ב�ו� המתח<

א<    –  הכותל הדרומי של הרמה קל"ה אמה (ואח"כ הו�י� הרדב"ז אופ
 מדידה מדויק יותר

  אמה). 40אפשרות למדוד מכותל הכיפה עצמו  תהיה

לשו
 מי של מתח< הר הבית בלשו
 'כותל העזרה' כהרדב"ז מכנה את הכותל הדרו

אעפ"י שכוונתו לעזרה החיצונית (היא הר הבית  , 'העזרה'ההמו
 שאומרי< שעד ש< 

רצה לנקוט  כי  'העזרה',    –המקודש), והוא מתייח� ג< אליה וג< לעזרה הפנימית באותו ש<  

מתו� שהביא . ומחזקת את דבריו שש< ה�ו�שכ
 לשו
 זו   ,' ו$ העזרה'לשו
 הע< שהוא  ב

הוזקק עוד לבאר , מ�גד הקצה, הוא �ו� העזרה – את לשו
 הע< על כ� שמ�גד אלאקצה

שהזכיר בתחילת    ,אלא הוא מחוA לקפ"ז אמה הא�ורות  ,העזרה המקודשת  ושעכ"פ אי
 זלנו  

  . , ולא ככותל העזרההר הבית באמת כותל זה משמש ככותלשהרי תשובתו, 

 

  מטר. 80והוא רבע מהמרחק האמיתי כי ישנ<   .4

עדיי
 המרחק מכותלי  ,מטר דרומה מכותל הרמה 40לפי האמת ג< א< נאמר שכותל העזרה היה   .5

מטר, ואילו המרחק   129א  המתח< בדרו< גדול מהצפו
, כי המרחק בי
 צפו
 המתח< לכותל הרמה הו

מטר יהיה עדיי
 מרחק של  40, וא< נפחית מה< )320מטר (אוצר ירושלי< עמ'  181דרו< הוא ב

לרדב"ז לא היה את כלי מטר.  100-מטר כ 140אפשר בהחלט להבי
 שהרדב"ז מערי� א� מטר.   140

שא< ש�בר  הוא יצא מנקודת הנחה שהכיפה עומדת ממש במרכז המתח<, ומוב
המידה שלנו, ו

, וכותל העזרה הוא דרומי בהרבה מכותל אומרי< שגבול הצפוני של הרמה מציי
 את גבול העזרה

 יותר דרומההרבה  את כותל הר הבית הדרומי  ג<  להציב  בהתאמה להזיז את הכול ו  אזי נצטר�,  הרמה

  .ממקומו הנוכחי
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ממש זהה להוכיח שכותל הדרומי הוא אמנ< אי
 לתלות בדברי הרדב"ז כאילו כוונתו 

 , ב�ו� דבריו כ�הוכחה, וג< אנו רואי< שלא קבע  ה לא הביאכותל העזרה, שהרי לדבר זל

ג< במערב נראה שהבי
 שאי
 כותלי הרמה מצייני< כל עליות הדרו< מותרות.  ג<  שה�יק ש

בתחילת  אלא שעכ"פ בדיוק את חומת העזרה ולכ
 כתב שצרי� לאמוד ש< את המרחק, 

על י�וד מה ו< העזרה, מקגבול את בער� ציי
 נועד לשכותל הרמה  הרדב"ז נקט דבריו

לפי האמת כותל ורק בהמש� ה�יק ששמקובל לומר שהרמה מציינת את מקו< העזרה, 

  .העזרה היה צפוני יותר

  6: נמצא שכ� הביאור לדבריו

[נבאר ולעניין הרוחב, כבר ידעת כי רוחב העזרה מצפון לדרום הם קל"ה אמה, ו 

[של העזרה, כלומר מה  כבר הנראה לעין כותל הדרום    .כיצד נוכל לשער את מקומם] 

[כלומר הוא המציין את  במקומו הראשון הוא  הרמה]    –  שנבנה כדוגמא לעזרת ישראל

,  גיון] י מה שהיה בזמן המקדש, ולא כותל הצפון. ועתה הוא מוכיח שכך מחייב הה

וא רואה כי משם לצד דרום ה  [של כל המתחם] שהרי העומד בקרן דרומית מזרחית  

נמשכת לצד דרום  [החיצונית] לא הייתה העזרה [הדבר מוכיח ש] עמק יהושפט, ו 

אלא עד שם, גם כי אבני היסוד ההוא הם אבנים גדולות מורה שהוא בנין קדמון 

כותל העזרה שכביכול  הווא־אמינאושתי העובדות האלו סותרות , [של ימי המקדש

לכותל    מדרוםקודש בדרום היה  תל המתחם המו המקודשת הוא כותל הרמה הצפונית, וכ

  .המתחם של ימינו] 

[כמו שאומרים וא"כ סוף בנין הנקרא 'מדרש שלמה' לצד הדרום הוא סוף העזרה  

אל תחשוב שהוא סוף [, אלא ש]הקצה – שהוא הסוף, וכפי לשון הערבים אלאקצה

מרוחק   ,כלומר[הוא חוץ מקפ"ז אמה אשר ממזרח למערב ] העזרה המקודשת כי

מהקו האסור של הקפ"ז שקבע בתחילת דבריו, ולא אמר חוץ מהקל"ה אמה כי עוד לא 

, והוא מכלל ]הגדיר את מיקום הקל"ה האסור בעוד שאת מיקום הקפ"ז כבר הבהיר

בית בזמן  [כפי שהיה הר העד היום בנוי כיפין על גבי כיפין  [דרך אגב] הר הבית, ו 

  .הבית] 

  קור� הרב לשאלות תשובותג. 

שלוש הכותל הדרומי  י
י בענ ביאוריהקשה הרב קור
 על  57ליו
 לא עמ' ידש גובמעלי
 בק

 .בצידה תשובתי ע< שאלה כל אכתובעתה לאחר ביאורי כא
 ושאלות, 

 

הו�פות מילי<, אלא ביאור בעלמא, ואי
 דברי הרדב"ז   
י< איניההו�פות שאני מכני� כא
 ב�וגר  .6

שוני< מתשובות רבות של הראשוני<, שקיצרו דבריה< וצרי� להו�י� כמה מילות הבהרה כדי 

  להבינ<. 



א אלבה עידו   הרב 

62626262 

העזרה כשכוונתו לכותל הר הרדב"ז "קופA" ומדלג מכותל לפי הביאור שכתבתי,   .א

, ואי� יתכ
 בלי שיש כל רמז לכ� בדבריו עצמ<העזרה המקודשת לכותל הבית, 

 שהרדב"ז יכתוב בצורה �תומה כזו?

כל עניי
 התשובה הוא העברת הידוע ומקובל אצל ע< ישראל להלכה למעשה  -

בעניי
 העלייה להר הבית, לכ
 אי
 להתפלא על השימוש בלשו
 הע< כדבר 

היא רצו
 הרדב"ז  בלי יותר מדאי הבהרות. ה�יבה של "הקפיצה" הידוע

להשתמש כא
 בלשו
 הע< על "�ו� העזרה" (מ�גד אלאקצה) כשכוונת< 

  לקצה הר הבית, כחלק מהראיה על זיהוי מקו< כותל העזרה המקודש.

כלל לתרו<  לא יכולההקביעה שהכותל הדרומי של המתח< הוא כותל הר הבית   .ב

ו
 שאיננו יודעי< מה היה המרחק וכימה הוא כותל העזרה, להנחה שכותל הרמ

ולכ
 לשיטתי לא מוב
 מדוע הוזקק הרדב"ז  בי
 כותל הר הבית לכותל העזרה. 

 לקביעה זו? 

קביעה זו תורמת לשלילת ממ�קנה שאפשר בטעות לה�יק ממה שמקובל  -

בע< ישראל שהרמה מציינת את העזרה המקודשת. אפשר לה�יק מזה שכותל 


של העזרה מצויי
 על ידי כותל הצפו
 של הרמה, ובעיני הרדב"ז א<  הצפו

הכותל הדרומי של המתח< הוא כותל הר הבית אפשרות זו נעשית בלתי  

 ת. והגיוני

דברי הרדב"ז ש"מדרש שלמה" הוא "חוA מקפ"ז אמה אשר ממזרח למערב" אינ<    .ג

, כי  רותכל האזור ש< נמצא לגמרי מחוA לתחו< המתקרב לעזיכולי< להתפרש ש

לעזרה    מדרו�, ולכ
 על מבנה שנמצא  אור" העזרה ממזרח למערבקפ"ז אמה הוא  

אפשר לומר שהוא נמצא מחוA לקל"ה אמה שמצפו
 לדרו<, א� אי אפשר לומר 

  שהוא "חוA מקפ"ז אמה אשר ממזרח למערב".

הרדב"ז קבע תחילה שהחוט של קפ"ז אמה א�ור, וקבע את מקומו ממזרח  -

דיבר על החוט של קל"ה אמה. לכ
 מוב
 שכאשר בא לומר   למערב, ועדיי
 לא

על מקו< מ�וי< שהוא לגמרי מחוA לתחו< הא�ור הוא אומר חוA לאות< 

  ברנו עליה< לפני כ
.יקפ"ז הא�ורות שד

ועזרת נשי<, כבר השבתי במאמר  החיל מתחו< מתעל<"ז הרדב מדוע לשאלה ובאשר

קדושת המקומות האלו תלויה בקיו< החומה בפועל,   שלדעתו)  181(עמ'  דש לב  ובמעלי
 בק

הרמב"< שכל קדושה תלויה בקיו< הדבר שקידש אותה. ויש להו�י� עוד שכה"ג  כדר�

  ליפוי  רק נאמרושל ירושלי< דרבנ
  שהמעלותרואי< ברדב"ז בתשובה אחרת (ב, תרלג) 

  . מחוללת קדושתו שאי
 בשעה ו<המק
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  ד. ביאור דברי הרדב"ז על המרחק מהכותל המזרחי

שהמרחק בי
 הכותל המזרחי של הר  הרדב"ז בהמש� תשובתו קבע ש עוד יש לדו
 לגבי מה

שהרי מרחק זה הוא כל  הבית ובי
 כותל המזרחי של העזרה הוא שי"ג אמה. ולכאורה קשה  

ולא המרחק שבי
 כותל הר הבית לעזרות. ומכא
   המרווח הפנוי שיש בציר מזרח מערב,

) שלפי הרדב"ז כותל הר הבית המערבי וכותל העזרה 79חידש הרב קור
 (בגליו
 ל עמ' 

המערבי התאחדו כ� שבאמת המרחק מכותל העזרה המזרחי עד לכותל הר הבית הוא כל 

מני
 יאור המרווח שהיה בציר מזרח מערב. א� על הבנה זו יש קושייה גדולה שצרי� ב

  , ואי� אפשר לקובע דבר כזה ללא כל מוקר מהגמרא? לרדב"ז להבי
 כ�

להשיב, והוא מ�ביר  )89עמוד  (בגליו
 לחאליאש חי הרב עמיעל קושייה זו בא 

הבי� הוא    עמדו בפניו שני דברי< הנראי< כ�תירה. מצד אחד  הרדב"ז הגיע למ�קנה זו כיש

 שורה  שהשכינה דכיו
, ולא כותל הר הבית העזרהמהמדרשי� שהכותל המערבי הוא כותל 

ומצד שני ראה שנשי< וגברי< שלא נטהרו מגיעי< עד , שכינה ממחנה שהוא משמע, בו

ח�י< אליו ככותל הר הבית, ומזה ה�יק הרדב"ז שכותל העזרה יהכותל ממש, וא< כ
 מתי

  וכותל הר הבית היו מאוחדי<.

מר של מאבא� לענ"ד ביאור זה אינו אפשרי לאור הדברי< שכתב הרדב"ז במקו< אחר.  

  
(מצווה דש):  'מצודת דוד'הביא שהרדב"ז כתב ב�פרו ) 23בגליו
 לח (עמ' הרב קור

"ועזרת נשי< כנגד בית היחוד אשר ש< חיבור חת
 וכלה, והיא הי�וד הנקרא צדיק י�וד 

כותל ל בי
 כותלי הר הביתהשכינה שורה ש, בית היחוד דבריו עלמלמד הרב קור
 עול<". ו

לשיר השירי< כתב הרדב"ז "אי
 בינה   'מגדל דוד'עזרת נשי< במזרח. והקשה שבפירוש 

(=בי
 המלכות) לבי
 דודה אלא כותל אחד, והיא הי�וד, והיא בית מנוחה אשר זכרנו  

ינה לא זזה מכותל , ושכנקראת כותל מערבי (=מידת המלכות)ג� המדה בעצמה למעלה. 

עולה שמקו< השראת   'מגדל דוד'המערבי". וכתב הרב קור
 שזו לכאורה �תירה, כי מדבריו ב

שלפי הרדב"ז בזמ
 היות הבית חידש ולכ
 ולא במזרח, בכותל המערבי, דוקא השכינה הוא 

בזמ
 שהמקדש אילו  , ובמזרח  על מכונו השכינה שרתה בכל כותלי הר הבית עד עזרת נשי<

  היא עברה לשרות בכותל המערבי שלנו.  חרב 

הוא בכללותו  א� לענ"ד מ�תבר שבכל המקומות הרדב"ז מתכוו
 לומר שכותל הר הבית  

מכל  אלא שוש< שורה השכינה בכללות כי השביעי היא מידת מלכות, הכותל השביעי, 

עיקר מה שלא חרב הוא הכותל שבמערב ממש, וש< נאמר בפרט שהשכינה לא זזה מקו< 

הדברי< הר הבית כותל מערבי, ו  יכל כותל  י<קרוי  ימערבר הבית המה, ובגלל כותל הממקו

) שהראשוני< כינו ג< את מה שנשאר  45הזכרתי (במעלי
 בקודש לח עמ'  ש  מתאימי< למה

הרדב"ז לא התכוו
  'מצודת דוד'בולפי זה נראה ש. מכותלי הר הבית במזרח 'כותל מערבי'

כל  לי
 שהוא כנגד השכינה, אלא יעזרת נשי< המזרחי את הענ לכותל דוקא יח� יכלל ל

הכפתור־ וכ� מצינו אצל    .כינוי עזרת נשי<המתייח�  שכנגד כותלי הר הבית  מתח< העזרות  
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מפשט ג< ח� לכלל מבנה העזרות בש< עזרת נשי<. וכ� נראה יבפ"ו שהוא מתי ופרח

שכינה שיש היו< על תשובת הרדב"ז (ב, תרמח) שהוא נוקט שאותה צורה של השראת ה

  ., ולא כדבר הרב קור
 שהדברי< השתנוהכותל המערבי היתה ג< בזמ
 המקדש

אי אפשר עוד לומר  לאחר שאנו רואי< את דבריו בפירושו לשיר השירי< על כל פני< 

כותל  'שבדעת הרדב"ז כשיטת הרב קור
 שהכתלי< התאחדו, שכ
 מדברי הרדב"ז הנ"ל עולה  

כי הוא הכותל השביעי שכנגד המלכות, והמלכות היא ל הר הבית, כינוי לכות הוא 'המערבי

א< כ
 אי
 ו, כותל הר הביתהוא  כותל מערביהוא מבי
 שעל פי הקבלה ומוכח שהשכינה, 

ומכיו
  .צד לומר שהרדב"ז הבי
 מהמדרשי< שהוא כותל העזרה בגלל שהשכינה שורה בו

בע הרדב"ז ללא כל מקור שהכתלי< שאי
 צד לומר שהוא כותל העזרה, חוזרת השאלה אי� ק

    התאחדו, ומתבקשת התשובה שבאמת הוא כלל לא קבע כ�.

שמה שכתב הרדב"ז שבי
 כותל המזרחי  צרי� לומר כפי שביארתי בגליו
 לא,  ועל כרח�  

שי"ג אמה", כוונתו שיש את אות< שי"ג אמה   "יששל העזרה לכותל המזרחי של הר הבית 

במזרח (או שנחלפה בדבריו המילה 'יש'  
באופ
 שרוב ותקרווח פנוי בי
 החומות שמתחל

  ב').ובמקו< המילה 'ר

   יכו�ה. 

את ההיכל  הנחת הי�וד של הרדב"ז היא מה שמקובל בע< ישראל, שהכיפה נועדה לציי
    א.

והרמה נועדה לציי
 את מקו< העזרה, א� הוא ג< יודע שהציו
 של מקו< העזרה חורג 

  בצפו
.בצורה משמעותית 

לפי הנחת י�וד זו הוא כותב שמי שחשש להכנ� לשוק אלקטאני
 טעה לחשוב שאומד
   ב.

הדעת של המרחקי< אצלנו לא נכו
 משו< שראה "שהיא משוכה קצת לצד צפו
", כלומר 

שהרמה שמציינת את מקו< העזרה אינה נראית לנו במקו< שבו אמורי< להיות כותלי  


 ל�מו� על אומדני המרחק שלנו. העזרה, ולכ
 טעה וחשב שאולי אי  


 זה הוא יבאר בהמש�, שכ
 בהמש� הוא מוכיח שא� על פי שבאמת יהרדב"ז כתב שעני  ג.

הרמה חורגת בצפו
 ממקו< העזרה, אומדני המרחק שלנו נכוני<, וג< המ�ורת 

  המקובלת בע< ישראל נכונה. 

ולכ
 נראה שכותל הדרו<  בדיו
 על כותל הדרו< כוונתו לברר שאומד
 הדעת שלנו נכו
,    ד.

של הרמה הוא שמציי
 את כותל העזרה, שכ
 א< נאמר שאומד
 הדעת אינו נכו
 וכותל 

העזרה הצפוני הוא המצויי
 על ידי כותל הרמה הצפוני, נצטר� לומר שכותל המתח< 

  של הר הבית היה דרומי יותר ממקומו הנוכחי, והרדב"ז מוכיח שזה בלתי אפשרי. 

י
 כל צד לומר שהכותל שבו שורה השכינה הוא כותל העזרה, כי הכותל  לדעת הרדב"ז א  ה.

השביעי שכנגד השכינה הוא כותל הר הבית, וממילא לא היתה לו �יבה לחשוב שכותל 
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העזרה וכותל הר הבית התאחדו. ולכ
 צ"ל שמה שכתב שבמזרח היו בי
 כותל העזרה  

  יר מזרח מערב. לכותל הר הבית שי"ג אמה הכוונה היא לרוב המרווח שבצ

כותל הר כ ימינו של הבית הר מתח< של והדרומי המערבי הכותל את זיהה"ז הרדב  .ו

ל.  רגי אד< שלמרחק  אומדני, ובהתא< לבחכמה נאמרו דבריו וכלהבית המקורי, 

מ�קנתו שמותר להתקרב לכל העליות ש�ביב הרמה בנויה על הנחתו שאי
 אי�ור  

    .נשי< כיו
 שה< אינ< בנויי<כני�ה זמ
 הזה בחיל ובעזרת 
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"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 69696969  

  הרב צבי שלוה

  שפע עליו� - שמ� המשחה

 א. פתיחה

 ב. מקומו של הציווי על שמ� המשחה בתורה

 ג. גניזתו של שמ� המשחה

 ד. הא� עשיית שמ� המשחה היא מצווה לדורות?

 המשחהה. שימושיו של שמ� 

 : חד־פעמית או לדורותבשמ� המשחה המשיחהו. 

 ז. כה� משוח מלחמה

  ח.  יכו�

  א. פתיחה

שמ
 המשחה מופיע לראשונה בפרשת כי־תשא. משה רבנו מצטווה להכי
 שמ
 מארבעה 

מיני �ממני< ומשמ
 זית, ומצטווה למשוח בו את כלי המשכ
 והכוהני<, כדי לקדש< 

לעבודת המשכ
. התבוננות מעמיקה בדיניו הייחודי< של שמ
 זה ובהקשר שבו נכתב בתורה 

כדבר־מה ני�י ועליו
. בכל זאת נע�וק במאמר   –תו  מלמדת על עניינו של שמ
 זה ועל תכלי

   1זה.

  ב. מקומו של הציווי על שמ� המשחה בתורה

שמ
 המשחה מתבררת תחילה ממיקו< הציווי על הכנתו. לש< הבנת העניי
  ייחודיותו של

 

 ובנושא הפותח כל אחת מה
.ב�דר הפנימי של פרשיות המשכתחילה נתבונ  

עשיית הוא על של התורה הראשו
  הציוויָ .כלי המשכ
 הכנתב עו�קתפרשת תרומה 

בעוד שאר כלי המשכ
 ה< בקודש הקודשי<.    –הנמצא במקו< הקדוש ביותר    ארו
 העדות,

 שנכתבו בידי ה'  , הראשוני< והשניי<,בארו
 נמצאי< לוחות הברית ,מעשי ידי אד<כול< 

פקד לא תִ�יות ויבעל �גולות נהיה    שהארו
חז"ל מלמדי<  .  א� נפ�לו בידי ה')(הראשוני<  

הוא   רמי<,ג ילושמשקלו היה כמה אלפי ק א�ו 2;לא תפ� מקו< במרחב הוא :כחומר רגיל 

  3וכל שכ
 שלא הכביד עליה<. את נושאיונשא 

 

  בגיליו
 לה כתב הרב יו�� אלבז בהרחבה על כל היבטיו ההלכתיי< של שמ
 המשחה.   .1

  ראו בבא בתרא צט ע"א.   .2

  א.ראו �וטה לה ע"   .3
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הוא על הכנתו הבגד הראשו
 שנצטווינו  עו�קת בהכנת בגדי כהונה.ה ופרשת תצו

לדעת רוב  4.החוש
 (ועמו האפוד) –האיש הקדוש ביותר  –ה
 הגדול וממלבושי הכ

(בדומה ללוחות שהיו  ש< ה' המפורשובו כתב נתו
 בתו� כפלי החוש
 היה  ,הראשוני<

(
  .  ת החוש
 להאיר במענה לשאלותכתב זה היה גור< לאותיו 5;בתו� הארו

התורה מצווה על  , ומיד לאחר מכ
והכיורציווי על השקלי< פותחת בתשא ־פרשת כי

והקטורת   ),�ממני<מארבעה  המורכב  (שמ
 המשחה  ות:  דומ  תערובות �ממני<י  תהכנת ש

אותו עיקרו
  מופיע. נראה שג< כא
 )המורכבת מאות< �ממני< בתו�פת שבעה אחרי<(

  ועליו
. �ייהוא נבפרשה הראשו
 , והנושא של �דר

   בשמ
 המשחה: –ואכ
, הגמרא קובעת כי "נ�י< הרבה נעשו בו" 

הרבה נעשו בו מתחלתו ועד סופו, תחלתו לא היה אלא י"ב לוג, ובו   נסיםוהלא 
נמשח המשכן וכליו ואהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים, ובו נמשחו כהנים  

לי   גדולים ומלכים, וכולו קיים לעתיד לבא, שנאמר: שמן משחת קדש יהיה זה
  (כריתות ה ע"ב)   . לדורותיכם, זה בגימטריא י"ב לוגין הויין

אול< חוקי הטבע לא שלטו בו והוא לא נגמר   ,מנ< מעשה ידי אד<ושמ
 המשחה היה א

   6מעול<.

  שמ� המשחה ג. גניזתו של

  בי
 הדברי< שנמנו במשנה כח�רי< מ
 המקדש השני נמצא שמ
 המשחה, כאמור בירושלמי: 

  . אין ארון ,וכל מקום שאין משיחארון יש  משיחל מקום שיש תני חזקיה רמז כ 
חמשה דברים היה המקדש   :ואתייא כיי דמר ר' שמואל בר ינא בשם ר' אחא

 

אומנ< ה< נ�פרי< כשני בגדי< והאפוד מוזכר תחילה, אול< החוש
 מחובר לכתפות האפוד ו"רוכב    .4

  עליו", ולכ
 מ
 ההכרח להזכיר תחילה את האפוד.

  לדעת הרמב"< (הל' בית הבחירה ד, א) לא היה בתו� כפלי החוש
 כלו<.   .5

לכי<־ב ד) וג< בחנוכה היה נ� של  ג< אצל אלישע מצאנו נ� של ריבוי שמ
 לאישה האלמנה (מ   .6

ריבוי שמ
; א� ני�י< אלו היו מוגבלי< בזמ
 ואילו שמ
 המשחה לא כלה לעול<. ב�פרי< הקדושי< 

מצאנו שמשה מידתו היא נצח ומה שקשור אליו קיי< לעול<, וכ
 איתא ג< בגמרא (�וטה ט ע"א): 

נאוה תהלה'? אל תקרי 'נאוה תהלה'  "דרש ר' חיננא בר פפא, מאי דכתיב 'רננו צדיקי< בה' לישרי<

דכתיב 'טבעו בארA שעריה',  –אלא 'נוה תהלה', זה משה ודוד שלא שלטו שונאיה< במעשיה<: דוד 

דאמר מר: משנבנה מקדש ראשו
, נגנז אהל מועד, קרשיו, קר�יו ובריחיו ועמודיו ואדניו.  –משה 

נצחית;   –ורה שניתנה על ידי משה היכא? אמר רב ח�דא אמר אבימי: תחת מחילות של היכל". הת

לא  –נצחייי<; ולדעת כמה מפרשי< א< משה היה מכני� את ע< ישראל לארA  –לוחות הברית 

.(
  היינו גולי< (עיי
 �פורנו, דברי< א, כג ושפת אמת, פרשת ואתחנ
, תרמ"ג, ד"ה בעני



� -שמ� המשחה  ו י על  שפע 
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ורוח   וארון ואורים ותומים ושמן המשחההאחרון חסר מן הראשון ואלו הן אש 
  (ירושלמי, תענית ב, א)   הקודש.  

 
והאורי< והתומי<, ודברי< אלה הולמי< את טענתנו  שמ
 המשחה נמנה כא
 לצד הארו

  לעיל באשר ל�דר הופעתו של שמ
 המשחה בתורה.

  7דברי< דומי< לגבי גניזתו של שמ
 המשחה נאמרו בבבלי:

ומי הוה שמן המשחה? והתניא: משנגנז ארון, נגנז צנצנת המן וצלוחית שמן  
תים דורון לאלהי  המשחה, ומקלו של אהרן שקדים ופרחים, וארגז ששגרו פלש

ישראל, שנאמר: ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו אשם תשימו בארגז מצדו,  
ויאמר המלך אל הכהנים תנו את ארון  "ומי גנזו? יאשיה מלך יהודה גנזו, שנאמר  

  (כריתות ה ע"ב)   " (דה"ב לה, ג). הקדש

ל  גניזתו של שמ
 המשחה מעידה על מעלתו, כש< שגניזת האורי< והתומי< מעידה ע 

  מעלת<.

למדרגת   ואכ
, בפירושו לתורה (שמות כח, ל) קשר הרמב"
 את ח�רו
 האורי< ותומי<

היא למטה מ
 הנבואה,  תומי<האורי< והמדרגת לדבריו, הנבואה שפ�קה בבית שני. 

אורי<  הפ�קו ולמעלה מבת קול שמשתמשי< בה בבית שני לאחר שפ�קה הנבואה ו

  תומי<.הו

ב�פרו "תורת העולה" (חלק ב, �ו� פרק לג) כתב הרמ"א הוא הדי
 לגבי שמ
 המשחה.  

ששמ
 מהמשחה נגנז בשלהי בית ראשו
 ולא התגלה בבית שני משו< שרמת ההשגחה 

:
  האלוקית בבית שני לא הייתה דומה לזו שהתקיימה בבית ראשו

ואמרו שמן המשחה נגנז בבית ראשון והיה חסר בבית שני, להיות כי לא היתה  
הן בבית שני כמו בבית ראשון, לזה הוא נגנז עד לעתיד אשר  ההשגחה דביקה ב

  (שם)עין בעין יראו ה' והשגחתו בציון, אשר משם תצא תורה ודבר ה' מירושלים.  

נו�� על הצד ההלכתי של  –מיוחד  דבר־מהשבשמ
 המשחה יש  וביאר"א הו�י� הרמ

ולכ
 השמ
 צ� על פני המי<. בהקשר שלנו,   עליו
קידוש עצמי<. לדבריו, שמ
 מבטא שפע 

  התורה נמשלה למי<, והשמ
 שמעליה הוא ההשגחה המושפעת על התורה.

 

ששיגרו פלשתי<; אולי  הרמב"< (הל' בית הבחירה ד, א) הביא ברייתא זו. א� השמיט את הארגז   .7

מכיוו
 שלדעתו רק הדברי< הני�יי< נגנזו לדורות. יש לציי
 כא
 לדבריו של רבנו אליקי< (יומא נב 

ע"ב) שכתב שהארו
, השמ
, צנצנת המ
 ומקלו של אהרו
 "מעול< לא נתפרשו [=הובדלו] זה מזה 

  אלא כול< ביחד וכי היכי דהארו
 נגנז כ� כול< נגנזו".
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  ?היא מצווה לדורות הא� עשיית שמ� המשחהד. 

הבית הראשו
, והוא ח�ר בימי הבית  כאמור לעיל, השמ
 שעשה משה רבנו נגנז בשלהי ימי  

מקור אי
 בידינו  לכ
 הכוהני< הגדולי< בימי הבית השני לא היו אלא "מרובי בגדי<".  השני;  

; וזאת א� שייתכ
 שהיו ת הארו
 ואת השמ
חיפשו אבוני הבית השני כלשהו המלמד ש

אה שני< נבנה רק כמהשני    הבית, שהרי  < של השמ
 והארו
מצאימ�ורות על מקו< הביד<  

מדרגתו ש בניי
 הבית ידעוהנביאי< שליוו את  בהקשר זה אפשר להציע כי<. אחרי גניזת

כ� או כ�, עולות   .של משה  שמ
 המשחהלראוי לארו
 ו  יהיה  לאהוא  ו  ,נמוכההשני  הבית  של  

השאלות: הא< נית
 להכי
 שמ
 חדש? הא< מצוות עשיית שמ
 המשחה היא מצווה שנאמרה 

ות לשאלות הללו נבקש לה�יק דבר־מה בנוגע למהותו של שמ
 לדורות? מ
 התשוב

  המשחה.

ודע שלא ב"פירוש המשנה" (כריתות א, א) כתב הרמב"< כי אי
 לעשות שמ
 חדש: "

נעשה ממנו כלל ולא ייעשה זולת מה שעשה משה, לאמרו יתעלה 'יהיה זה לי', כ� בא 

לא) ולדבריו יש בכ� אי�ור. כעי
 ". כעי
 זה כתב הרלב"ג בפירושו לתורה (שמות ל,  בקבלה

  זה כתבו ג< בעלי התו�פות:

ואחריו לא היה כהן משוח בשמן המשחה אלא מרובה בגדים בלא שמן שהיו  
למשוח בו  ולא היו יכולין לעשות שמן המשחה אחרממלאים ידיו בח' בגדים 

  .  כדכתיב (שמות ל) שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם זה ולא אחר
  (תוספות, נזיר מז ע"א, ד"ה וכן משוח)   

מאיד�־גי�א, כמה מ
 האחרוני< �ברו כי באופ
 עקרוני נית
 להכי
 שוב את שמ
 המשחה. 

נעשה בדר� נ� ובדר� שהשמ
 שעשה משה הנצי"ב כתב (מרומי שדה, כריתות ה ע"א) 

יט"א  חיי< קנייב�קי של  הרב  כשר.השמ
    –אחר  תחתיו שמ
  א� א< נאבד ונעשה    ,מובחרת

כלי המקדש א) שא< בבית ראשו
 היה מישהו שופ� בכוונה את השמ
   'הל  ,דר� חכמה(כתב  

שא< רוצי< לעשות עוד שמ
 כדי שיהיה ברווח למשוח  ; וכ
 היה צרי� לעשות אחר –

שמ
  הכינו שובאכ
, כול< מודי< כי למעשה מעול< לא  וה קעביד.ומותר ומצ –מלכי< 

  כזה.

לעשות שמ
 חדש משליכה ג< על השאלה הא< יש למנות   השאלה הא< אפשר או צרי�

זאת במניי
 המצוות, שהרי כפי שקבע הרמב"< ב�פר המצוות (שורש ג), מצווה שאינה 

  אינה נמנית במניי
 המצוות. המ
 במדבר)מלמשל האי�ור להותיר (לדורות 

גי�א, ייתכ
 כי העובדה שמ�יבה כלשהי לא נית
 לקיי< מצווה מ�וימת, אי
 ־מאיד�

משמעותה שאותה מצווה לא תימנה במניי
 המצוות. לדוגמה, המצווה להחרי< את שבעת  

העממי< נכללה במניי
 המצוות של הרמב"<, א� שקיומה כיו< אינו אפשרי משו< שאבד 
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מצווה, הרי שמניעה מקרית אינה מוציאה זכר<. כיוו
 שאי
 הגבלה עקרונית לקיי< את ה

   8אותה ממניי
 המצוות.

את עשיית שמ
 המשחה כמצווה לדורות, שהרי אי
  לפי �ברה זו, הרי שיש למנות

משמ
 המשחה שעשה משה אי
 אנו   ותרשכל עוד נ אלא הגבלה עקרונית בגו� מצווה זו,

ה ובפועל המצו, הרי שהשמ
 שעשה משה לא כלה בדר� נ�ש כיוו
 אחר. מצווי< לעשות

  . לו יצויר שמציאות זו תשתנה, יהא עלינו לקיי< את המצווה ; אול<בתוק� איננה

  ,
משמע   
,בהלכות עצמה
    ,להלכות כלי המקדש  תומלשונו של הרמב"< ה
 בהקדמואכ

  יש מצווה לעשות שמ
:ש

הלכות כלי המקדש והעובדים בו. יש בכללן ארבע עשרה מצות, שש מצות עשה, 
  ..  שמן המשחה. לעשותמנה מצות לא תעשה. וזהו פרטן: (א) וש

    )הקדמה ,כלי המקדש ' הל ,רמב"ם(  

שמן המשחה שיהיה מוכן לדברים שצריכין משיחה בו   לעשותמצות עשה 
  (שם א, א)   . שנאמר ועשית אותו שמן משחת קדש

לעשות שמ
 אול< ב�פר המצוות התנ�ח הרמב"< באופ
 שונה שממנו עולה כי אי
 מצווה 

   , והמצווה היא רק לשמר את השמ
:השמ
 לא נגמרמכיוו
 ש

היא שצונו שיהיה לנו שמן עשוי על המתכונת המיוחדת מוכן למשוח בו כל כהן  
גדול שיתמנה כמו שאמר (ר"פ אמור) והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו  

. וכבר  שמן המשחה. וכן ימשחו בו קצת המלכים כמו שהתבאר בדין מצוה זו
      . נמשח בו המשכן וכל כליו. ולא ימשחו בו הכלים לדורות

  )עשה לה  ,ספר המצוות לרמב"ם(  

 :ג< את העשייה וג< את המשיחה כוללת זו שמצווה הציעוה קז) וחינו� (מצ־המנחת

אבל המשיחה היא מצווה לדורות   ;אכ
 היא רק לשעה זו יה נצטווה רק משה ומצווהיבעש

  ולכ
 נמנתה.

למשה  ,במצווה נאמר לשעתושלנר (כריתות ה ע"א) כתב שחלק העשייה ־ו�ג< הער 

בשונה מהצעת המנחת־חינו�,  נמנתה בגלל חלק המצווה שנאמר לדורות. רבנו, והמצווה 

דבריו נתמכי< "יהיה זה לי".  :לדעתו המצווה לדורות היא שימור שמ
 המשחה שלא יאבד

  
בעשיית הרמב"< ד
 בהלכותיו    לפי הצעתו,  ".לנו שמ
  שיהיהפר המצוות "הרמב"< ב�בלשו

  .השמ
 רק בגלל האי�ור לעשות כמוהו

 

כתב הגרי"ד �ולובייצ'יק (שיעורי הגרי"ד, כריתות, עמ' עד) על פי דברי הרמב"< ב�פר המצוות, כ�    .8

  עשה קפז.
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ובאי־ דברינו עולה כי שמ
 המשחה נתייחד משאר ענייני המקדש בנצחיותו  מכלל

שוב, באופ
 עקרוני או מעשי. על פניו, נראה עניי
 זה תמוה: מה נשתנה שמ
  הכנתו

לופי? על כורחנו לומר כפי שהצענו לעיל הכינו שמ
 ח לאהמשחה? מדוע בימי הבית השני 

  .וני�יתב�עיפי< הקודמי< כי שמ
 המשחה משק� מציאות עליונה 

  ה. שימושיו של שמ� המשחה

 בתורה נזכר שמ
 המשחה בקשר לכלי המשכ
 והעובדי< בו:

רה  ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנֹ .  תדֻ ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון הע
.  ר ואת כנולה ואת כל כליו ואת הכיֹ ואת מזבח העֹ . רתקטֹ ואת כליה ואת מזבח ה

ואת אהרן ואת בניו תמשח  . גע בהם יקדשתם והיו קדש קדשים כל הנֹ וקדשת אֹ 
ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי  .  וקדשת אתם לכהן לי

  לא) – (שמות ל, כו  .  לדרתיכם

דוש יקדושה מיוחדת המשמשת לקו שמ
 המשחה קשור אפוא לעולמו של המקדש, ויש ב

שהשמ
 אנו מוצאי< נביאי< �פרי הב אול<, .העובדי< בוכליו ו, המשכ
 –דברי המקדש 

9בשמ
 המשחה:שאול, דוד ושלמה נמשחו וכי  ,שימש ג< למשוח מלכי<
 

כעת מחר אשלח אליך  . זן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמרלה את אֹ גָ  ה'ו
ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלשתים  ן איש מארץ בנימִ 

 טז) – ט, טו ' א (שמואל  .  כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי

קום משחהו כי   ה'אי ויאמר וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב רֹ 
אל   ה'תו בקרב אחיו ותצלח רוח ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אֹ . זה הוא

 יג) –(שם, טז, יב    . דוד מהיום ההוא ומעלה ויקם שמואל וילך הרמתה

ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האהל וימשח את שלמה ויתקעו בשופר  
    , לט)א 'א מלכים(  . ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה 


, הוראת שעה תהייהבשמ
 המשחה משיחת מלכי< ) כתב כי לא(שמות ל, עזרא ־האב

הלכה ולא שיחת מלכי< היא  מ  ,חז"לת כלי המקדש אול< לדעת  והתורה ציוותה רק על משיח

  הוראת שעה. 

...ממנו נמשחו אהרן ובניו כל שבעת ימי   –ויקח משה את שמן המשחה 
המילואים ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים ואפילו כהן גדול בן כהן גדול  

ואין מושחים מלך בן מלך ומפני מה משחו את שלמה מפני  טעון משיחה 

 

  מלכי ישראל נמשחו ג< ה<, אול< לא בשמ
 המשחה אלא בשמ
 אפר�מו
 (כריתות ה ע"ב).   .9
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יקים שהיה גדול ממנו  מחלוקתו של אדוניהו ואת יואש מפני מחלוקתו של יהו 
   10, ט) מכילתא דמילואים ,צו ,ספרא(  .  שתי שנים

ובהקשר   11הראשוני< ע�קו ה
 בשאלת ההיתר למשוח מלכי< ה
 בשאלת הציווי למושח<,

  הרמב"
 בפירושו לתורה (שמות ל, לג):זה יש לציי
 את דברי 

" (שם,  שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם"ואומר אני, כי הכתוב אומר 
,  "שמן משחת קדש יהיה זה לאהרן ולבניו לדורותם", והיה ראוי שיאמר לא)

כט),    ,כט  שם("  ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו"כאשר אמר בבגדים  
ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אותם לכהן לי והיתה להם חקת  "או שיאמר 

, כי עכשיו שלא הזכיר רק הם עצמם, ואמר שלא ינתן על זר,  "עולם לדורותם
על בשר אדם לא  "יהיה במשמע על כל אדם חוץ מן הנזכרים עצמם, וכן אמר 

  , ויקרא ו" (מבניוהכהן המשיח תחתיו ", והנה הכתוב מפרש " (שם ל, לב)ייסך
  טו).  

אבל כך הדבר, צוה שימשח בו עתה אהרן ובניו, ואמר "שמן משחת קדש יהיה 
זה לי", למשוח בו משיח קדשי אשר אבחר בו "לדורותיכם", ולא ינתן על זר  

.  ולכן ימשחו בו המלכים והכהנים הגדולים, כי שניהם משיחי ה' שאיננו לי, 
(תהלים פט כא), בשמן שהוא  " משחתיומצאתי דוד עבדי בשמן קדשי "וכתוב 

 .משחת קדש לי

הכוהני<   :להנהגת ע< ישראל "משיחי< "וה' בחר שני  .למשיחי ה' מיועדשמ
 המשחה 

בעוד בחירת הכוהני< נעשתה בזמ
 הקמת המשכ
, בחירת שלשלת . כי<מלהגדולי< וה

ש לי ישמ המשחהשמ
 לפי הרמב"
, הכתובי< מלמדי< ש 12לזמ
 אחר.  נדחתה המלוכה

 

< לא ב�פר "ילקוט מע< לועז" הובא מדרש קדו< שלא ידוע לנו ממקור אחר וכנראה ג< הראשוני   .10

הכירו אותו: "מני
 שמושחי< את המל� מ
 התורה. שנאמר בכה
 וימשח אותו ונאמר ומשחת אותו 

וכבר נאמר והכה
 הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמ
 המשחה. ונאמר במל� לבלתי רו< לבבו 

  מאחיו. מאחיו מאחיו בגזרה שוה מה להל
 בכה
 במשיחה א� במל� במשיחה".

ל) והתו�פות־ראש (הוריות יא ע"ב) ה�תמכו על �וגיית הגמרא במגילה (יא רבנו בחיי (שמות    .11

ע"א) הדורשת את הפ�וק "בקו< עלינו אד<" (תהלי< קכד, ב), "אד< ולא מל�" ודורשי< כ� את 

אד< ולא מל�. דיוק זה מ�ביר את ההיתר למשוח מלכי<.  –הפ�וק אצלנו "על בשר אד< לא י��" 

ומלכי בית דוד דוקא מותר (כריתות א, א) הביטוי הוא "מותר": " ואכ
, בפירוש המשנה לרמב"<

  בשמ
 המשחה". למשח�

הפירוש שלפיו התורה רומזת כא
 למצווה עתידית בעניי
 המל� מ�תבר מאוד שהרי על רוב מצוות    .12 

התורה נאמר "לא בשמי< היא" פרט לשתי מצוות: בניית המקדש ומינוי מל�. לגבי המקדש נאמר כי 

ה'... לשכ
 שמו ש<", ופרטי< שוני< במצוות בניית המקדש ואי�ור הבמות  יבחרהמקו< אשר אל "

טו) –נאמרו על ידי הנבואה. ג< לגבי מינוי מל� נצטווינו לשי< עלינו מל� בעתיד (דברי< יז, יד

  והתורה משאירה לנבואה את בחירת המל�. 
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. למשיחתו" תשתמשו בו –ר את המל� המיועד חכאשר אב" , כלומר< בעתידיכלדורות

  הכתוב אינו מפרש את שמו של דוד, אלא משאיר זאת לעתיד. 

בזרע דוד להנהיג את ע< ישראל.  כש< שהקב"ה בחר במקו< המקדש ובכוהני<, כ� בחר  

המקומות והאנשי< ללא ראויי<  יתר הפכו  ,הני< ובית דודוהכ ,משנבחרו מקו< המקדש

  . כ�ל

; תפקיד< יוכלו לבצע את לו להמקו< והאנשי< הול< אי
 די בבחירה לבדה כדי שא

, נביא, . מקו< המקדש מתקדש בתהלי� קידוש המתבצע ע"י מל�עליה< להתקדש לש< כ�

כהני<  תהלי� הקידוש של ה 13. אורי< ותומי< ועל פי �נהדרי
 של שבעי< ואחד זקני<

  14שמ
 המשחה. ל ידישונה והוא מתבצע ע והמלכי<

  פעמית או לדורות־חדה בשמ� המשחה: משיחו. ה

�וגיה נו�פת הדורשת ביאור היא השאלה הא< המשיחה בשמ
 המשחה היא חד־פעמית. 

  – פעמית, וכי מאז כאשר מחליפי< כלי מ�וי<  ־מקובלנו שמשיחת המשכ
 וכליו הייתה חד

הוא מתקדש על ידי העבודה בו בפע< הראשונה. ג< משיחת< של בני אהר
 (שנמשחו על  

  15ידי משה) הייתה חד־פעמית, וצאצאיה< אינ< צריכי< משיחה חוזרת. 

מאיד�־גי�א, משיחת הכוה
 הגדול אינה חד־פעמית: כל כוה
 גדול המתמנה לתפקידו 

כששמ
 המשחה לא היה  ,ית שניבבטעו
 משיחה, ואי
 די במשיחה שנמשח אהר
 בשעתו. 

על ידי   – כולל עבודת יו< הכיפורי< –למלא את תפקידו ה
 הגדול והיה הכיכול בנמצא, 

מביא פר כה
 משיח כששגג   אול< כל עוד לא נמשח הוא אינו התקדשות בריבוי בגדי<,

  . בהוראה וחטא על פי הוראתו

 

  ראו רמב"<, הל' בית הבחירה ו.   .13

14.   
לציי
 כי המכילתא דר' ישמעאל (בא, מ�כתא דפ�חא, פרשה א) קשרה את בחירת   בהקשר זה מעניי

מקו< המקדש, בחירת הכוהני< ובחירת בית דוד: "ועד שלא נבחרה ארA ישראל, היו כל הארצות 

 Aישראל יצאו כל הארצות. עד שלא נבחרה ירושל<, היתה כל אר Aכשרות לדברות; משנבחרה אר

חרה ירושל<, יצאת ארA ישראל שנאמר 'השמר ל� פ
 תעלה עולות� ישראל כשרה למזבחות; משנב

בכל המקו< אשר תראה כי א< במקו< אשר יבחר ה' אלהי�' (דברי< יב, יד). עד שלא נבחר בית 

, יצאת ירושל< שנאמר "כי בחר ה' בית עולמי�עולמי<, היתה ירושל< ראויה לשכינה; משנבחר 

היו כל ישראל אהר�, יד). עד שלא נבחר –ד" (תהלי< קלב יגבציו
" וגו' "ואומר זאת מנוחתי עדי ע

כשרי< לכהונה; משנבחר אהר
, יצאו כל ישראל שנאמר 'ברית מלח עול< הוא לפני ה'' (במדבר יח,  

, היו כל ישראל כשרי< למלכות; דודיט) ואומר 'והיתה לו ולזרעו אחריו' (ש< כה, יג). עד שלא נבחר  

שנאמר 'הלא לכ< לדעת כי ה' אלהי ישראל נת
 הממלכה לדוד" וגו' משנבחר דוד, יצאו כל ישראל 

  (דברי־הימי<־ב יג, ה)".

  כל האמור כא
 פשוט בדברי חז"ל ומ�וכ< ברמב"< פ"א מהל' כלי המקדש.   .15
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שח מל� בזמנו, משו< באשר למשיחת מלכי< לדורות, הדבר מורכב. משה רבנו לא מ

מועילה  שבאותה עת זרע דוד עוד לא נבחר. אכ
, משיחתו של דוד על ידי שמואל (ראה לעיל)

בעניי
 יש מחלוקת  . אכ
, א<ג< לזרעו אחריו ואי
 צאצאיו צריכי< משיחהבאופ
 עקרוני 

; אדוניהשלמה נמשח בגלל מחלוקת ש פישוב את המל� הנבחר (כיש למשוח  –המלכת המל� 

  ). אה לעילר

שרת השכלי את החפA הנמשח (כש< מקדשת הפעולה היא  בי�ודה המשיחהאומנ< 

), אול< נראה שיש בפעולה זו  דשו את העזרה וירושלי<יכמו שקו מה שבתוכ< מקדשי<

וכפי שראינו לעיל   –יותר מאשר פעולה הלכתית של הפיכת דבר חול לקודש    –מרכיב נו��  

בדברי הרמ"א. שמ
 המשחה מוריד שפע אלוקי א� יש לבחו
 הא< ראוי ששפע זה יבוא  

באופ
 חד־פעמי ויהיה קיי< בכל דור בצורה שווה, או שהוא נדרש להתקיי< מחדש בכל  

  כיוו
 שיש שינוי בי
 נמשח אחד לנמשח אחר בקבלת השפע.  – דור

, חלק ב, פרק לג) שכש< ששמ
 המשחה שעשה בהקשר זה מציי
 הרמ"א (תורת העולה

  משה קיי< לעול<, כ� השפע ממנו קיי< לעול<: 

וכתב הרמב"ם עוד כל כלי המקדש שעשה משה, לא נתקדשו אלא במשיחה  
ודבר זה אינו נוהג לדורות אלא עבודתן במקדש מקדשתן והוא מורה גם כן על  

שהיו מורים על ענייני  מה שביארנו. וזה כי משיחת כלים של מקדש ומשכן 
העולם הגדול כמו שנתבאר, משיחתם הראשונה מקדשתן לעולמים ולא ישתנה  
בהן ההשגחה וההשפעה שיצטרכו למשיחה אחרת, כי המיני והברואים שהיו  

  נרמזים בכלים הם קיימים לא ישתנו.

< ומאז אי
 שינוי בשפע הכרו� בכלי  על ידי משה רבנו קידשה אות< לעול<משיחת הכלי<  

רות המקדש ושכל מנ  גרמה לכ�משיחת המנורה    :משיחת הכלי< יצרה מציאות לדורותאלו.  

משיחת שולח
 לח< הפני< יצרה מציאות    ;יביאו שפע של הארה רוחנית לעול<  ה
לדורותי

ה אחת במנורה יהיה צינור לברכה הגשמית בעול<. א< מחליפי< מנור כזהשולח
 בה ש

החומר שממנו הוא  רק  והכלי הוא אותו כלי  ;  דל בהשפעהאי
 הב  ,, או שולח
 בשולח
אחרת

  הוחל�. עשוי 

ה< ככלי המקדש, ויכולת<  . ג<הני< משרתי המקדשוכלגבי הג< הוא הדי
 נראה ש

תלויה באישיות שלה< אלא בהיות< זרע   לעבוד במקדש ולהביא קדושה בקורבנותיו אינה


שנכנ�   הכוה
 הגדולג<  ו לא שונה  מבחינה ז  אינ< צריכי< משיחה מחדש.ג< ה<  לכ
    ;אהרו

ת עבודבלבד, ג< הוא ככלי המקדש ורק היותו מזרע אהרו
 מעכב. ולכ
  במינוילתפקידו 

  .שאינו ראוי (כמו שהיה ב�ו� תקופת הבית השני) וה
 גדולכשרה ג< בכ יו< הכיפורי<

שציי
 הרמ"א לעומת זאת, בכל הנוגע לכוה
 גדול משוח, שוני< ה< פני הדברי<, כפי 

  (ש<):
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שהשפעתן תשתנה לפי דבקות שכלן בהקדוש ברוך   16מה שאין כן בכהן ובמלך 
  הוא. ולכן כל אחד צריך משיחה בפני עצמו כי אין הדעות שוות. 

אינו ככלי שרת, גדלותו בתורה ודבקותו בקב"ה ה< חלק  ה
 גדול המשוח בשמ
 המשחהוכ

כוה
 שונה אצל כל  לוקיתי וההשפעה האמעמדו שונה באופ
 מהות מהותי מתפקידו הר<.


אי
 משו< ש  ,צרי� משיחה בפני עצמו  כל כוה
 גדוללכ
    .בקב"ה  ודבקות שלמדת    לפי  וכוה

   17.הדעות שוות

דברי< מעי
 אלה, על אודות מעלתו הרוחנית העליונה של כוה
 המשוח בשמ
 המשחה 

ה
 ובי
 פר כבלה על ההק מבוארי< בפירוש הרש"ר הירש (ויקרא ד, ג). רש"ר הירש עומד

המנהיגות הרוחנית הלאומית והעשייה , וקובע שפר העל< דבר של ציבורבי
 משיח ל

ה
 הגדול. ו�מלית בכמבחינה  שניה< מאוחדי<  ו  ,הלאומית מצויי< בבית הדי
 הגדול ובציבור

ה
 הגדול ושהכ ,ה
 משיחוהכתובי< בפרשת פר כ ",לאשמת הע<"הוא לומד מהמילי< 

המשוח בשמ
 המשחה הוא הנציג של כלל האומה וחטא שלו מקביל לחטא של כל ע< 

את בית הדי
 הגדול ג< משוח בשמ
 המשחה מייצג גדול ה
 וכגי�א, ־מאיד� ישראל.

  18.היא כהוראה של בית הדי
 הגדול והוראתו

המשוח בשמ
 המשחה הוא ראש רשות הקודש בע< ישראל. הוא הנכנ�  
 הגדול הוהכ

דר� אישיותו עוברת   החוש
 ע< האורי< והתומי<.על גופו  כשהארו
 ולוחות הברית,  למקו<  

ודבר זה מתקיי< רק כשהוא מופלא בחכמת התורה ורק  ,השפעת התורה של אותו דור

  19כשהוא נמשח בשמ
 המשחה.

 

  לא ברור לי למה הזכיר כא
 הרמ"א מל�, שהרי מל� ב
 מל� נמשח רק כשיש מחלוקת.   .16

בעת שכוה
 המשוח בשמ
 המשחה חייב להיות גדול בתורה באופ
 דבר זה מתבאר ג< מההלכה הקו   .17

מיוחד כדי למלא את תפקידו בשלמות, כלשו
 הרמב"< (הל' שגגות טו, א): "כבר ביארנו שכל שגגה 

שההדיוט מביא עליה חטאת הקבועה כשבה או שעירה א< שגג בה הנשיא מביא שעיר וא< שגג בה 

שכה
 משיח מביא פר על שגגתו כשטעה בהוראת עצמו  כה
 משיח מביא פר, במה דברי< אמורי<

שנאמר א< הכה
 המשיח יחטא לאשמת   והיא שיהיה חכ� מופלאועשה מעשה בשגגת הוראתו לבדה  

חכמי� ראויי� להוראה הע< הרי משיח כצבור מה הצבור שה
 בית די
 אינ
 חייבי
 בקרב
 עד שיהיו 

כ" המשיח בכל הדרכי�  ל מקצת ולקיי< מקצת ויטעו בהוראה ויעשו העושי< על פיה< ויורו לבט

  ".האלו

הוא לומד זאת מההלכה שרק הוראה של בית הדי
 הגדול שהוא מופלא מחייבת הבאת פר (ראה     .18

משנה, הוריות א; יש דעות שונות בי
 הפרשני< על פרטי דרישה זו, א� מו�כ< על כול< שרק הוראת 

  ר).בית די
 שיש בו חכמת תורה מיוחדת מחייבת פ

להשלמת העניי
 נביא כא
 את דברי רש"ר הירש במלוא<: "אכ
 הכה
 המשיח הוא ההתגלמות    .19

ה�מלית של הרעיו
 הלאומי; דבר זה יוכח בעליל, א< נשוה את הפרשה הראשונה של הפרק שלנו 

כא). זהי< ה< הקרבנות ומעשי הקרבנות באות
 –יב) ע< הפרשה שלאחריה (פ�וקי< יג–(פ�וקי< ג

..והנה האישיות המתכפרת בפרשה השניה היא הכלל הלאומי בממשותו המוחשית; שתי פרשיות. .

ה<   –המנהיגות הרוחנית  –ושני הי�ודות המרכיבי< כלל זה גרמו ש< לאותו חטא: 'עיני הקהל' 
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כיוו
 שהשפע האלוקי המופיע על הכה
 המשיח שונה מכוה
 אחד לרעהו ברור שכל 

  שיחה בפני עצמו.כה
 שמתמנה טעו
 מ

משיחה בשמ
   . לדבריו,)344עמ'    ,רא"< הכה
 (בדי הארו
דברי< ברוח זו הציע ג< הרב  

כי שפתי "  , בבחינתהמשחה שעשה משה את הכה
 הגדול מבטאת את יניקת התורה ממשה

ה
 גדול וכ .(מלאכי ב, ח) "כה
 ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלא� ה' צבאות הוא

זה ודבר  ,חכ< מיוחד בחכמת התורהדהיינו  ",מופלא"מביא פר כה
 משיח רק א< הוא 

 : נמשח מחדש כדי לבטא את הייחודיות שלואול< כל כוה
 גדול  .מתבטא בקישור למשה

 ה פל־כוח תורה שבעזהו  .יצירה עצמית הגנוזה בשמ
 שעשה משה נהה
 גדול ישובכל כ

למל�, לעומת זאת, אי
 כוח יצירה   20.חכ< באופ
 שונה בכל תממשה אבל מתבטא תיונקה

נו  את התורה ולכ
 מל� ב
 מל� אי שומרשע< ישראל הוא לוודא אלא תפקידו עצמי, 

    21.נמשח

 

ה< כלל האומה, ואי
 חייבי<   –שמעשיו מודרכי< על ידי אלה    –ה�נהדרי
 ובית הדי
 הגדול; 'הקהל'  

והקהל חטא   –א< כ
 בית הדי
 הגדול שגג בהוראת דבר שחייבי
 על זדונו כרת   באותה חטאת, אלא

המנהיגות הרוחנית הלאומית והעשייה  –למעשה בעקבות אותה הוראה. שני הי�ודות האלה 

וה� מאוחדי�  מלית בכה� הגדול, שהוא מצויי< מוחשית בבית הדי
 הגדול ובציבור;  –הלאומית 

והנה א$ הכה� המשיח חייב באותה חטאת, א� 'הורה לעצמו שוגג ועשה הנציג של כלל האומה. 

(הוריות ו  שוגג' בדבר שחייבי� על זדונו כרת, 'שהוראת כה� משיח לעצמו כהוראת בית די� לצבור'

ע"ב). דמיו
 זה בא לידי ביטוי על ידי האמור בפ�וק שלנו 'לאשמת הע<' (ש<). עוד נאמר ש< (ז 

לעצמו מחייבת חטאת, רק א� הוא 'מופלא'; הוה אומר: רק א� הוא בקי   שהוראת כה� משיחע"ב), 

; בהלכה ומוכשר ומורשה לפ וק לעצמו. א" א� אי� הוא מופלא, הרי 'הוראה דידיה ולא כלו� היא'

שאי
 הכה
 הגדול   –אי
 זו אלא התיימרות ח�רת משמעות; וחטאו המעשי יורד לדרגת שגגה פשוטה  

הדי
 ג< בחטאת הקהל: הוראת בית די
 שאינו מופלא היא ח�רת משמעות: . כ
  קורב
מתכפר עליה ב

'הוראה דלהו
 ולא כלו<'. וא< ציבור חטא על י�וד הוראת בית די
 שאינו מופלא, הרי אי
 זו אלא 

ואי
 מתכפרי
 עליה על ידי 'פר העל< דבר של ציבור' (כ� נקרא פר החטאת הנידו
  –שגגה פשוטה 

ל יחיד מביא עליה חטאת יחיד. כי לא משרה וכבוד, אלא ידיעת התורה בפרשה השניה); אלא כ

  מעניקה �מכות בע< ישראל".

על פי זה מבאר הרב רא"< את המדרש (שמות רבה פט"ו כ"ח) האומר שמשה התקשה בשמ
 המשחה     .20

לי". משה התקשה בשאלה כיצד אפשר ליצור  זהוהקב"ה הראה לו באצבע: "שמ
 משחת קדש יהיה 

 
שמבטא יצירה אנושית בלי לפגוע בתורה הניתנת ב�יני, וכמו כ
 התקשה במעשה המנורה שמ

המ�מלת את כוח התורה שבעל־פה. אכ
, זהו ההבדל בי
 קודש הקודשי< שבו משה שמע את דבר 

ה' ובו מונחי< הלוחות שמשה קיבל, לבי
 המנורה ששייכת למדרגת הכוהני< ומבטאת את אור 

ו ישראלי< כשרי< בהדלקת המנורה). בהתא<, בבית שני האיר אור תורה התורה שבעל־פה (ואפיל

נ� בשמ
 המנורה. רעיו
 דומה עולה מ
 המעשה   –שבעל־פה והנ� המרכזי בתקופה זו הוא נ� חנוכה  

  על משה רבנו שתשש כוחו למראה תורתו של ר' עקיבא (מנחות כט ע"ב). 

ג< באמצעות ההבדל ההלכתי בי
 ירושת מלוכה לבי
   את ההבדל בי
 המל� לכוה
 הגדול נית
 לה�ביר   .21

 
ירושת הכהונה הגדולה. מלכות בית דוד עוברת בירושה גמורה לב
 המתאי<; וכשלא ברור מיהו הב

הירושה נפ�קת וצרי� שוב משיחה. אומנ<, ג< בכהונה הגדולה יש ירושה  –המתאי< ויש מחלוקת 
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  כה� משוח מלחמהז. 

העומד בראש  ,לא רק הכה
 הגדול ,לדורותכפי שכתב הרמב"< (הל' כלי המקדש א, ז) 

ה
 ואלא ג< כ ,נמשח בשמ
 המשחה ,עובד ביו< הכיפורי< לפני ולפני<ומערכת הקודש 

  נמשח בשמ
 המשחה.  משוח מלחמה

בדומה למקרי< שנידונו לעיל, ג< כא
 הנמשח בשמ
 המשחה הוא העומד בראש 

ומתרומ< על גבה. כא
, המשוח הוא העומד בראש מערכת מחנה ישראל   –המערכת 

   במלחמה.

־נלמדת מהפ�וקי< בפרשת כי  מחנה שכינהבי
  בי
 מחנה ישראל במלחמה לההקבלה  

  תצא: 

כי יהיה בך איש אשר לא יהיה   .כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע
והיה לפנות   .א אל תוך המחנהטהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבֹ 

ד תהיה לך מחוץ למחנה  וי .א אל תוך המחנהא השמש יבֹ ערב ירחץ במים וכבֹ 
ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת  .ויצאת שמה חוץ
אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך  ה' כי  .וכסית את צאתך

  טו) –(דברים כג, י  .  והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך

יק בעל קרי ממחנה לויה וממחנה שכינה, כפי שכתב חז"ל למדו מפ�וקי< אלה על הצור� להרח

זו מצות לא תעשה. וא�ור ליכנ� למחנה לויה וכל   –לא יבא אל תו� המחנה רש"י על אתר: "

  הרמב"
 על אתר ביאר כי ג< מחנה מלחמה הוא מקו< השראת שכינה:   ".שכ
 למחנה שכינה

ועל דרך הפשט, הזהיר בבעל המקרה לצאת מכל המחנה מפני הטעם הנזכר   
שהשם מתהלך עמנו להושיענו והמחנה קדוש, ושיהיה לבנו מתכוין להקב"ה  

כי המחנה ונוחיל לישועתו ולא נסמוך בזרוע בשר. וכן הטעם בכסוי הצואה, 

  ו כמקדש ה'.כול

. אפשר שעל דר� זו יש זו לה�ביר את אי־ ואכ
 הארו
 נמצא במקדש או במחנה מלחמה

   כש< שאי
 שבות במקדש. 22חלות< של כמה דיני דרבנ
 במחנה מלחמה,

משוח בשמ
  כוה
 גדולשבראש החלק הרוחני של המדינה עומד  ש<לכ
 נראה שכ

. שני ה
 משוח בשמ
 המשחהו כ� בראש החלק הרוחני של מחנה המלחמה עומד כ  ,המשחה

 

עדיפות לב
 הכוה
, א< הוא מתאי<, אבל אי
 זו   אבל זו אינה אותה ירושה כמו במל�: אומנ< יש

  חובה.

ראו: משנה, עירובי
 א, י; רמב"<, הל' מלכי< ו, יג. מדברי החזו
־איש (קיב, ו) נראה שהפטור הוא  .22

  עקרוני ולא בגלל הקושי לקיי< את המצוות האלה במחנה. 



� -שמ� המשחה  ו י על  שפע 

81818181 

הכוהני< הללו מנהיגי< את המערכות ועומדי< על גביה
 וזקוקי< לשפע אלוקי עליו
 בדמות 

  שמ
 המשחה.

  כו�י ח. 

"כמגדל דוד צואר� בנוי לתלפיות"   :בית המקדש הוא מקו< המפגש בי
 ע< ישראל לקב"ה

 בי
אר מחבר את הראש ע< הגו� כ� בית המקדש מחבר וד). כמו שהצו ,ד ירי<שיר ה(ש

 
   .ה'ע< ישראל לבי

שלושה פריטי< ייחודיי< במקדש, הפועלי< דר� נ�, מבטאי< את השראת השכינה 

במקדש: ארו
 העדות, האורי< והתומי<, ושמ
 המשחה שבמעלתו ע�קנו במאמר זה. 

  .שלושה פריטי< מיוחדי< אלהימי הבית הראשו
 אנו ח�רי<  שלהימ

ה לידי המעלה המיוחדת של שמ
 המשחה המבטא שפע עליו
 החופ� על המקדש בא


. ובכ� שהוא קידש את המשכ
 ולא כלה לעול<רבנו י משה ל ידנעשה ע ביטוי בכ� שהשמ

ואת כליו ואת הכוהני< קדושת עול<. המעלה המיוחדת של הכוה
 הגדול המשמש בתפקידו 

באופ
 ראוי ומלא מחייבת משיחת כל כוה
 גדול מחדש. כשאי
 את שמ
 המשחה, מעלתו 

  של הכוה
 הגדול פחותה.

< מחוA למקדש משיחה בשמ
 המשחה מכשירה לתפקיד את שושלת מלכות בית דוד ג

  ואת הכוה
 משוח המלחמה.

ח�רו
 שמ
 המשחה בימי הבית השני הוא כתוצאה מהיעדר השראת השכינה בתקופה 

  
נגנז עד לעתיד אשר עי
 בעי
 יראו ה' והשגחתו בציו
, אשר מש< תצא תורה ודבר זו. השמ

  ה' מירושלי<.



צבי שלוה   הרב 

82828282 



"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 83838383  

  הרב בניה מינצר 

  כמעשה הקרבה  רבנותו קפרשיות האמירת 

 א. מקור הדי�

 ב. "כאילו מקריבי�"

 ג. אמירת קורבנות כמעשה האד�

 ד. לימוד תורה כקיו� מצוות

 ה. קריאת היחיד וקריאת הציבור

  ו.  יכו�

  א. מקור הדי�

 בפרשת צו נאמר: 

לה  שחט העֹ מקום אשר תִ בניו לאמר זאת תורת החטאת ּבִ דבר אל אהרן ואל 
  יח)   ,(ויקרא ו  .  ואקדש קדשים הִ  ה'תשחט החטאת לפני 

  דרשו חז"ל במ�כת מנחות (קי ע"א):  על כ� ו

אמר רבי יצחק, מאי דכתיב: זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק  
לו הקריב  בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאי

  אשם".

  תענית (כו ע"ב): מ�כת מגילה (לא ע"ב) ובמ�כת נו ב�וגיה המופיעה באמצ דברי< דומי<

אם לא בריתי  " אמר רבי אמי: אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר  
ויאמר ה' אלהים במה אדע  ", וכתיב "יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי

וש ברוך הוא: רבונו של עולם! שמא חס  אמר אברהם לפני הקד ".כי אירשנה
ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר  

קחה לי עגלה  " לו: לאו. אמר לפניו: רבונו של עולם, במה אדע? אמר לו: 
וגו'. אמר לפניו: רבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן    "משלשת

ם מה תהא עליהם? אמר לו: כבר תקנתי להם סדר קרבנות,  שאין בית המקדש קיי
כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן, ומוחל אני על  

  כל עונותיהם. 

לעצ< אמירת פרשיות הקורבנות והעי�וק בה
 יש אפוא ממד של עשייה; ואכ
 כאשר ביאר  

תמ� את , הוא ות ב�דר הבוקררבנומנהג אמירת הקהבית־יו�� (או"ח, �ימ
 א) את 

�עי� ה): "טוב לומר פ'  ,בשולחנו הטהור (�ימ
 אג< וכ� הכריע  ,י�ודותיו ב�וגיות אלו

  העקדה ופ' המ
 ועשרת הדברות ופ' עולה ומנחה ושלמי< וחטאת ואש<".  



נצר ה מי י בנ   הרב 

84848484 


רב
 ורבנות עצמה נעשית תחלי� לקוכיצד אמירת הק  :, עיקרו של רז זה אינו ברוראכ

ולמצוא בו פני<  זה במאמר זה נבקש לעמוד על י�ודותיו של די
 ולפעולת מחילה וכפרה?

  * מחודשות.

  ב. "כאילו מקריבי�" 

לשו
 "כאילו" יפה כוחה להידרש הזצ"ל שמהרב אהר
 ליכטנשטיי
 פעמי< מ�פר שמעתי 

�־ מאיד , ולזהות פנימית ועקרונית בי
 הנידוני< מחד־גי�א שני פני<: לדמיו
 בעלמא ב

היא נו קל לה�ביר שמדובר על דמיו
 שאינו מוחלט, וכוונת ה�וגיות יתו. ב�וגיגי�א

�וג של  ,"חפצא של מעשה מכפר" היא מעי
רבנות והקפרשיות אמירת שהתורה חידשה ש

   1מעשה מכפר. שהיארב
 ובדומה להקרבת הק עניי
 �גולי,

 רק כדמיו
 בעלמא.  ולא ת,וה של הכפרה בדרכי< נו�פיבר<, נית
 לה�ביר את אופי

רבנות משיגי< וה
 העי�וק בתורת הקורבנות ושמבחינה מ�וימת ה
 הקרבת הק נראה

נו א פרק ע) נמצ ,תפארת ישראל(המהר"ל  דבריקרובה. מ <מטרות זהות וממילא מגמת

יוצא מכוח< ־התקרבות לקב"ה, ורק פועלהרבנות הוא  והקשעיקר עניינ< של  למדי< שכש<  

רבנות מביא להינתקות מהחומר  והעי�וק בהלכות הקכ� ג< הוא ההינתקות מהחטא, 

מ�קנה דומה עולה ג< מדברי המאירי ומתו� כ� למחילת עוונות.    –ודבקות בתורה השכלית  

יוצא מנקודת מוצא שונה לחלוטי
 בהבנת פעולת ומגמת (מגילה לא ע"ב). א� שהוא 

, י<מהתשובה הבאה בעטי בעיקרה  רבנות נובעתורת הקרבנות, מדבריו עולה שכפוהק

 . שהיא בעצמה המכפר – רבנות מעוררת את התשובהווממילא א� פעולה של היזכרות בק

שלה את יעד הכפרה, וזאת בדומה ־רבנות משיגה בדרכהואמירת הקש  אפשר אפוא לה�ביר

  רבנות עצמ<. ולהקרבת הק

  
  ת עצמ< ופעולת העי�וק בפרשיותיה< בי
 פעולת הקורבנו  להציע שהדמיו
אול< נית

שחרב  תהתורה הוא שמע ה שלחידושדומה כי  .נוגע בנקודה עמוקה ושורשית הרבה יותר

שה< אחד מהעיקרי<   ,רבנותובית אלוקינו וגלינו מעל אדמתנו ואי
 אנו יכולי< להקריב ק

אמירת רבנות בטל לחלוטי
 וחידשה תורה שבואי
 עול< הק  עדיי
שעליה< הושתת העול<,  

  במילי< אחרות: אי
 כא
 רק רב
 בזעיר אנפי
. ורבנות נחשב האומר כמקריב קו�דר הק

   .זהות מ�וימת ברמת התהלי�א� �גולה או השגת יעדי< זהי<, אלא 

נית
 להביא ראיה ל�ברה זו משני פרטי< בהלכות אמירת קורבנות: די
 אמירת< בלילה, 

   ודי
 אמירת< בעמידה.

 

   .].60–55עמ' ראו ג< מאמרו של הרב שלו< אוחנה, מעלי
 בקודש כו  הערת מערכת:[  *

כ� אכ
 משתמע מלשו
 רבנו יונה (שערי תשובה, שער ד, אות יד): "ויע�וק תמיד בפרשת חטאת,    .1

  ויחשב לו כאילו הקריב חטאת, רוצה לומר: כי יועיל הרבה בדבר ויתכפר לו מעי
 כפרת חטאת".



ות כמעשה הקרבה הקורבנ ות   אמירת פרשי

85858585 

רבנות שהוקרבו וקכי רבנות בלילה וו אי
 להקריב קשמבואר ) מגילה ב, הבמשנה (

דעות הנחלקו ? בעניי
 זה רבנות בלילהולאמירת קהא< הוא הדי
 . פ�ולי<בלילה 

"טוב יותר  בלבד, מעלהכמובאת  דווקא יו<אמירה בטור (�ימ
 א) הדרישה לב .בראשוני<

"
רבנות נחשבת ונראה שאי
 אמירת הקומדבריו    ,לאומרה ביו< שה< במקו< הקרבת הקרב

בר< מלשו
   ).אלא בגלל הדמיו
 קבעו שיש מעלה באמירה ביו<" (מעשה הקרבה"בהכרח כ


רבנות הוא  והקפרשיות �עי� ו) משתמע שדי
 יו< בקריאת  ,ערו� (�ימ
 א־השולח

וממילא חלי<    ",מעשה הקרבה"מוגדרת כ  ה זובע מכ� שאמירלעיכובא; ומ�תבר שטעמו נו

בדברי הכלבו (�ימ
 ב):   מפורשי<רב
. הדברי< כמעט  ועליה דיני< זהי< למעשי הקרבת הק

 
"המשכי< לפני עמוד השחר מבר� הברכות אבל הקרבנות לא יאמר לפי שאי
 מקריבי

(ויקרא ז, לח) ואי
  וגו' 'ביו< צוותו את בני ישראל להקריב'הקרבנות אלא ביו< שנאמר 

צריכה רבנות וקפרשיות הקיו< קרבנותיה< אלא בזמ
 עשיית
". מלשונו משמע שאמירת 

  . היא בגדר "קיו< קרבנותיה<" המותנה דווקא ל"זמ
 עשיית
"שדווקא ביו< היות    להיעשות

אופ
 דומה, יש מ
 האחרוני< שכתבו כי אמירת פרשיות הקורבנות צריכה להיעשות ב

כי אברה< (�ימ
 מח) פ�ק ־בעמידה. המג
נעשית רבנות והקרבת הקכש< ש בעמידה

מור (היעב"A אול<  ,הקרבנות יאמר בעמידה דוגמת הקרבנות שהיו בעמידה" רשת"פ

קיימת חובה, או אפילו הידור  כאילו התפי�ה צור� זה וערער על ש<) חלק על  ,וקציעה

  הקרבה אלא שקולה לרבנות ו הקיות פרש אי
 אמירת  , לעמוד בעת האמירה. לדבריו,הלכתי

וממילא אי
 לנהוג בה כפרטי הלכות ההקרבה: "אבל לא בשביל זה  ,�גולה בעלמא היא

אברה< והיעב"A נ�ובה ־. מחלוקת המג
יצטר� דווקא לנהוג בה מנהג עולה בכל פרטי דיניה"

מעשה "בגדר �גולה בעלמא או מעי
    אהי   אמירת פרשיות הקורבנותהא<  אפוא על השאלה  

   2."הקרבה

". מ
 מעשה הקרבהב"גי�א, מצינו ראיה איתנה כנגד התפי�ה הגור�ת שמדובר  ־לאיד� 

עולה כי אי
 די באמירת קורבנות כדי להיפטר מקורב
 וכ�  שבת (יב ע"ב)מ�כת �וגיה בה

  : למדנו ש<

אני אקרא ולא אטה.  לא יקרא לאור הנר שמא יטה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע:  
פעם אחת קרא ובקש להטות. אמר: כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לא  

 

שיות הקורבנות יש להעיר שבכמה הקשרי< אחרי< אנו מוצאי< שהמג"א נאמ
 לשיטתו שאמירת פר   .2

דינה כ"מעשה הקרבה". ראו דבריו: "לאחר עולה ושלמי< ותודה יאמר פ' נ�כי< והיא ב�דר שלח ל� 

כי אי
 זבח בלא נ�כי< אבל חטאת ואש< אי
 טעו
 נ�כי<" (�ימ
 א, �"ק ח). די
 זה של "אי
 זבח  

עלמא. היבט  בלא נ�כי<" אינו מוב
 אלא א< האמירה נחשבת כמעשה הקרבה ממש ולא כ�גולה ב

נו�� של הדמיו
 מצאנו ביח� לאמירת "יהי רצו
" בשבת לאחר קריאת פרשיות הקורבנות. המג
־

אברה< כתב (�ימ
 א, �"ק יא) שהיות שבשבת לא באי< קורבנות נדבה, אי
 לומר "יהי רצו
" בשבת. 

נחשבת  בר<, המג
־גיבורי< (ש<, �עי� ז) דחה דברי< אלה, משו< שלדבריו אי
 אמירת קורבנות

  כהקרבה, וממילא אי
 ב"יהי רצו
" כל בעיה.



נצר ה מי י בנ   הרב 
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יקרא לאור הנר! רבי נתן אומר: קרא והטה וכתב על פנקסו: אני ישמעאל בן  
    .אלישע קריתי והטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה

מדוע נצר�  אזי לא ברור    ",מעשה הקרבה"רבנות נחשבת כוהקפרשיות  א< אמירת    ,לכאורה

כ�  פרשת חטאת ותחת זאת יכול היה לומר  ;רב
וקשחייב הוא בפנק�ו  לכתובישמעאל   'ר

 " מעשה הקרבה"נחשב כ  זה  "כאילו"כי אי
  יתכפר לו. ואכ
, פו�קי< רבי< הוכיחו מגמרא זו  

ה מוחלטת, שהרי  ידחיכדי לו הלאלא שאי
 בדברי<  3דמיו
 ו�גולה.וכי אי
 זה אלא בגדר 

רב
 חטאת הדורש ג<  וששונה ק וביאר פרשת צו) קושיה זו, ,בני דוד(החיד"א  תירAכבר 

בעוד הקריאה פועלת רק בתחו< שכלפי גבוה, א� ג< לולי דבריו, הני< לכפרה, ואכילת כ

של מעשה הקרבה ייתכ
 שא� א< יש דמיו
 ברמת "מעשה ההקרבה", אי
 זה קיו< מלא 

  אשר יפטור מחיוב קורב
 באופ
 מלא.

  אמירת קורבנות כמעשה האד�ג. 

הרי שיש �גולה בעלמא,    בגדר, ואינה  כהקרבה ממש  נחשבתרבנות  ואמירת הקא< אכ
  א�  

יו�� (�ימ
 ־נו דבר פלא בדברי הביתא בדבר כמה עקולי ופשורי. ביח� לאמירת הקטורת מצ

  : אבוהבקלג) בש< מהר"י 

לומר פיטום הקטורת אלא מתוך הכתב שמא יחסר אחד מהסמנים ויהא  שאין 
חייב מיתה בקריאה כמו בהקטרה ואולי שמזה הטעם אין אומרים אותו במקצת 

  מקומות אף על פי שאומרים פרשת הקרבנות ע"כ.  

בהשקפה ראשונה הדברי< מר
 הבית־יו�� הרבה להשיב על דברי< אלה, אול< מעבר לזה,  

 קרא לא שאד< שהרי במידה  – 4על כ� הגרי"ז  הקשהוכבר  –ח�רי פשר תמוהי< ונראי< 

כלל במלואה וממילא אינו בגדר   הלא קראהרי שהוא  ניה,  מאת פרשת הקטורת ע< כלל �מ

  ?"חי�ר אחד מ�ממניה"לחייבו משו<  ייתכ
וכיצד  ,"כאילו הקריב"

מנחה  ,עולהפרשיות אמירת  שרק אחר�עי� ז) מבואר  ,בשו"ע (�ימ
 א זאת ועוד:

: "יהי רצו
 שיהיה זה חשוב ומקובל כאילו (כלומר להוציא חטאת ואש<) יש לומרושלמי<  

 הב"ח הגדיל וקבע שא< אמר   .רבנות אלו יכולי< להיקרב בנדבהורק קמשו< ש  ,"...הקרבתי

א< די
 זה הוא מצד ברור כי  כמקריב חולי
 בעזרה.נחשב  "יהי רצו
" על חטאת ואש<

 ; חשב כמקריב חולי
 בעזרהנ אזי אי
 מקו< לטעו
 שא< אמר "יהי רצו
"  ,דברשבה �גולה

: כיצד נית
  ת הגרי"זייש להקשות כעי
 קושי  "מעשה הקרבהב"בר<, א� א< נ�בור שמדובר  

 

ראו: שו"ת תורה לשמה �ימ
 קכ ("ומ"מ ג< א< יעשה כ� וכ� וכ� לצדקה ותענית ולימוד לא יפטר    .3

מקרב
 חטאת לגמרי דרז"ל לא אמרו על הקורא בפרשת חטאת אלא לשו
 כאילו הקריב חטאת ואינו  

  �ימ
 ב; שו"ת הר צבי, או"ח, �ימ
 א; ועוד.חטאת ממש"); שו"ת חקרי לב, או"ח, 

דבריו מצוטטי< ב�פרי מא�פי< "מפי השמועה"; ועיי
 למשל ב�פר חבצלת השרו
, פרשת צו, עמ'   .4

  תקד. 
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 מדוע שיעלה עליו הכתוב כאילו הקריב   ?בר חיובאלהגדיר זאת כ"קורב
" כל עוד האד< אינו  

חשב "כאילו  יטובת המקו< עלינו ומדוע יל עניי
 זה הוא הלוא כל עיקרו ש באופ
 פ�ול?

  הקריבו" במקרה כעי
 זה שאינו פועל כשורה.

  למדנו ג< כי: בטור

אם אין יכול לאומרו מפני שהוא עם הציבור טוב הוא שיקרא פרשת התמיד לבדו  
ויאמר אותו ואין לחוש אם יקרא פרשת התמיד שנית עם הציבור ולרווחא  

  (טור, או"ח, סימן מח)   יאה שנייה כקורא בתורה.  דמלתא יכוין בקר

 הציע ולכ
    ",בל תו�י�החשש שמא בקריאה כפולה יש משו< "לשלול את  היא  כוונת הטור  

שאלה מדוע ולא מעיקר הדי
. ב "לרווחא דמילתא " –ה כקורא בתורה י
 בקריאה השניוכול


  נחלקו האחרוני<.   ,מעיקרא דדינא ",בל תו�י�"בכ�  אכ
 אי

בל  " נית
 לעבור על ה כאילו עקרוני את ה�ברבאופ
 מדברי הלבוש משמע ששלל 

ה ת אמירבהקOערעור על מO חמתככל הנראה מוזאת  ;רבנותוקפרשיית הבאמירת  "תו�י�

כדי שלא  שהכוונה לקריאה בתורה "לרווחא דמילתא" הוא  הלבוש ביאר .כהקרבה ממש זו

  � שמעיקר הדי
 אי
 בכ� חטא כלל ועיקר. , א"בל תו�י�"כייראה 

�"ק א): "כי   ,�ימ
 מח, אשל אברה<(מגדי< ־נו בדברי הפריאאפשרות אחרת מצ 

מדבריו   .הקורא בלא יהי רצו
 אי
 נחשב כמקריב רק לרווחא דמילתא יכוי
 בפירוש כקורא"

ק א< ול< זאת ר, א"בל תו�י�"כ ייתכ
 שאמירה כפולה תיחשב באופ
 עקרונימשתמע כי 

ולא אמר "יהי   ,לא התכוו
 להיות כקורא בתורהאפילו ו ,קרא ב�ת<אמר "יהי רצו
". אילו 

 "
 : מקו< להקשות כעי
 דברינו  ". אכ
, ג< לפי הצעה זו ישבל תו�י�"אינו עובר על רצו

לומר שייחשב לו מהיכי תיתי ו "כאילו הקריבהרי אינו אלא בגדר " ,אמר "יהי רצו
"אפילו 

" 
  ."בל תו�י�כהקרבה ממש עד לעניי

כפי שהבאנו לעיל, השו"ע כתב שאי
 לומר "יהי רצו
" על פרשיות החטאת והאש<; 

ולהגיד "יהי   ,שמא חטא ,שנית
 להביא חטאת על צד ה�פק �ברהמהרש"ל (ש<) אול< 

"
  : את דבריו ה�בירכ� ו אפשרות ההתנאה הזוהט"ז (ש<) לא קיבל  ,בר< .רצו

עשה חטאת נדב' כלל דמעש' נדבה הוא ענין אחר לגמרי מעשיית  דאין שייך במ
חטאת ע"כ גם כאן אם הוא חייב חטאת והקריא' נחשבת לחטא' דהיינו כאלו  
עושה ממש מעשה חטאת ככל חקתו ומשפטו היאך יאמר ואם אינו חייב חטאת  
יהיה זה נדבה דהקריא' ההיא כבר נעשית כמשפט החטאת בכל פרטיו שקורא  

  ע"כ אין לאומרו.   בו בתורה

לפי הט"ז, פעולת התנאה אינה שייכת כל עיקר בקורב
 חטאת ולפיכ� אי
 להתנות תנאי  

היא לכאורה, כוונת המהרש"ל  :עיקר טענתו של הט"ז אינה מובנתמעי
 זה. אלא ש

  ; הקרבה כ אמירתו יחשבת –חייב בקורב
 שהאד< על צד ה�פק: במידה  יהשהאמירה תה
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אי
 כא
 הקרבה ". לכאורה קריאה בתורה"בתורת אמירתו תהא  –
 וא< אינו חייב בקורב

   5. שהרי א< אינו חייב לא יתחייב ,על צד ה�פק כל עיקר

נוכח מחלוקת הט"ז והמהרש"ל, ובעקבות דברינו עד עתה, נראה להציע חידוש של  

 התורה  ה שלעד כה הנחנו שעיקר חידושממש בהבנת עניינה של אמירת פרשיית הקורבנות.  

חטאו רב
 ווכאילו הקריב ק מעלה עליו התורה רבנותוהאומר מעשה הקשהוא  בענייננו

ודנו בשאלה הא< חידוש התורה הוא ברמת הדמיו
 ה�גולי או א� ברמת  ;תכפר לומ

  התהלי�. 

לכל הפחות א< נבי
 שהזיקה ל"מעשה   – נראה שאי
 אלו פשוט< של דברי<אול< 

א שמשעה שחרב הבית לא  י משמעות חידוש התורה הכי ו –  ההקרבה" אינה �גולית בלבד

 אמירת  תחשבבזמ
 הזה, נ .ודיניההועתק לפ וקי התורה רבנות אלא ובטל עול< הק

. התורה חידשה שכאשר ואי
 זה א� ורק בכלל "מעלה עליו הכתוב"  הקורבנות כהקרבה ממש

אזי יש לו שכר הקרבת  –אולי א� בצירו� תנאי< מ�וימי<  –< קרא פ�וקי קורבנות אד

ות או למעשיו ישנו אופי של "מעשה הקרבה", וכל זאת מכוח התורה וללא התערבות  קורבנ

  אקטיבית של האד<. 

בר<, נראה להציע שחידוש התורה באמירת קורבנות נרחב עוד יותר: דומני שהתורה 

להגדיר את לימודו בענייני קורבנות כ"מעשה הקרבה", ומשעה שחידשה נתנה לאד< יכולת  

נעשה הדבר תלוי בכוונתו ורצונו, ואינו מועיל מטע< "מעלה עליו הכתוב". לשו
   –כוח זה  

בצירו� אמירת "יהי   –הקורבנות  תורתב שעי וקו אד�לכוח  נית�אחרת: משחרב הבית, 

 "
  ".מעשה הקרבה"כייחשב  –רצו

זו מיתרצות אל נכו
 כל קושיותינו: הקושיה על הב"ח שגר� כי יש משו< מכוח הבנה 

הקרבת חולי
 בעזרה באמירת "יהי רצו
" על פרשיות חטאת ואש<; והקושיה על הפרי־ 

מגדי< ש�בר כי נית
 לעבור על "בל תו�י�" באמירה כפולה של פרשיית הקורבנות ע< "יהי  

ות נעשית כתקנה מעלה עליו הכתוב רבנקורצו
", מבו��ות על ההנחה שבשעה שאמירת ה

 
כוח  לאד< כאילו הקריב. א� לדרכנו נית
 לתרA שהתורה חידשה כי משחרב הבית נית

, וממילא )בצירו� אמירת 'יהי רצו
'(רבנות  ובעת עי�וקו בתורת הק  "מעשה הקרבה"לעשות  

  .מ�תבר שבכוחו א� לעבור על אי�ורי הקרבה

,
תו החזקה של ימקושי אבוהבדברי מהר"י את  הבנה זו מאפשרת ג< לתרA יתר על כ

כיצד ייתכ
 כי כשחי�ר אחד מ�ממניה, הרי זה כאילו חי�ר  כזכור הגדיל לשאול: , שהגרי"ז

בהקטרת הקטורת, הלוא במצב זה נחשב כאילו לא קרא הפרשה כל עיקר? אכ
, לפי דברינו 

מכוחו של  "מעשה הקרבה"רבנות נחשבת כוהקפרשיות חידוש תורה הוא שאמירת כי  –

 

ואכ
, הרב פיינשטיי
 (שו"ת אגרות משה, או"ח, חלק ד, �ימ
 א) העיר א� הוא על קושית הט"ז   .5

  ב�גנו
 דומה.
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קריב לה שאפשרמשעה שחידשה תורה  .כ�פירי< דברי מהרי"י אבוהב יאירו – האד<

רבנות, נמצא שבשעה שאד< עו�ק באחת מפרשיות  ורבנות באמצעות פ�וקי הקוק

ולהפו� את  בזכות אמירת "יהי רצו
" "מעשה הקרבה"ביכולתו לעשות כעי
 , רבנותוהק

ממילא א� בשעה שחי�ר אחד  קי< ולימוד התורה ל"מעשה הקרבה".אמירת הפ�ו

 בשעה שברצונו לזכות במעלת "כאילו הקריב"  עצ< עי�וקו בפרשת הקטורת ,מ�ממניה

אי
 עצ< קריאת   ,לדברינו .קטורת הע�ק במעשה  קו<מכל שהרי מהרי הוא כהקטרה 

ר לאד< לפעול הפרשה "מעלה עליו הכתוב" כאילו הקריב, אלא העי�וק בפרשה מאפש

וזאת בניגוד לתפי�ה שעמדה בי�וד דברי הגרי"ז, שלפיה א�  ;ברצונו מעי
 מעשה הקרבה

ות דומה להקרבה מחמת התהלי�, כל כוחה נובע מצד חידוש התורה קורבנא< אמירת ה

  ו"מעלה עליו הכתוב".

א� שמ�תבר .  המהרש"ל  כנגדלב�ו�, דומה שעיקרו
 זה עומד בב�י� טענתו של הט"ז  

  ת נית
 להתנות הא< לקרוא זאת בתורכי   –משה ־וד שהמהרש"ל כיוו
 ל�ברת האגרותמא

רב
 מוגדרת והט"ז קריאה לש< קהרי שלפי  – "כאילו הקריב"קריאה בתורה או בתורת 

  קרבה. הוממילא לא נית
 להתנות על מעשה  אד<"מעשה ה"כ

   לימוד תורה כקיו� מצוות .ד

בעניי
   .כדי לצאת ידי חובת הקריאה  תצורת הלימוד הנדרשיש לעיי
 מהי  מלבד כל האמור  

  ויקרא ז, לז) הביאו האחרוני< מדברי רבנו בחיי ( ־גי�אמחד לכאורה: �תירהזה מצאנו 

ומאיד�־   ;לימוד מעמיקב  כדי להוכיח שיש צור�)  , פרק נר מצווה, אות נאוהשל"ה (תענית

נו למדי< שעיקר  אוני< נו�פי< נמצ) וראש, ד"ה כיו
מגילה כג ע"א(  פותמדברי התו�  גי�א,

או"ח, כ� ג< מבואר בטור (ו 6תקנת קריאת התורה במועדי< י�ודה בדי
 "כאילו הקריבו", 

 ־גי�א ומאיד�  ,העמקה  נדרשת  ־גי�אמחד  �ותרי< זה את זה:�ימ
 רפג). לכאורה הדברי<  

  קנו קריאה בתורה מצד "כאילו הקריבו". ית

עמדו על העובדה   הראשוני<להעיר מדינה של קריאת התורה בשבת. מלבד זאת יש 

רב
 וק קוראי< בפרשייתב�פר השני ו –קוראי< בשני �פרי תורה  בימי< טובי<שא� ש

 "
  מוציאי< �פר שני שבת אי
 הדי
 כ
 ואי
 הרי שב –היו< מדי
 "כאילו מקריבי
 לפני קרב

הראשוני< הוא שדי
 "כאילו מקריבי
 לפני"    הציעואחד התירוצי< ש  7.לקריאה בקורב
 היו<

רבנות עולה, אינ< באי< וק ,רבנות השבתוקאילו רבנות הבאי< לכפרה, ווקבשיי� א� ורק 

פרשיות   אמירת  �עי� ה) שדי
  ,(�ימ
 א  "עהדברי< תמוהי< שהרי מבואר בשואכ
,  לכפרה.  

  עולה. ברבנות שיי� א� והק

 

  כ. ק�א; �ידור רש"י, שכה; אורחות חיי<, הלכות קריאת �"ת; כלבו, �ימ
  ראו: שאילתות, שאילתא  .6

  עיינו: תו�פות, מגילה כג ע"א, ד"ה כיוו
; טור, או"ח, �ימ
 רפג.  .7
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את הטע<  )ב�ימ
 רפג(השו"ע לא הביא להלכה שמחמת �יבה זו ליישב  אפשר היה

 
לדברי הטור עצמו  ; אול<ציג טעמי< אחרי<ולכ
 הלכפרה עומדי< שבת קורבנות השאי

מדי
 "כאילו הקריבו"   נתק
בפשטות  שרב
 עולה  ודי
 קאת    כתב ב�ימ
 א  ־גי�אקשה: מחד

אי
 קוראי< בשבת בשני פ�ק שאי
 ב�ימ
 רפג ־גי�א, ומאיד� );יו�� ש<כמבואר בבית (

   .עולה אי
 עיקרה לכפרהש�פרי< היות 

 יש להציע הבנה מחודשת לגישות הגור�ות שאי
  ,כדי ליישב את הדברי< הנזכרי<  

. עד כה הצענו שבאופ
 נקודתי ביח� "רב
ומעשה ק"כ אמירת פרשיות הקורבנות נחשבת

. העצמ הקרבהבדומה ל – ולו באופ
 חלקי – יעד זהה משיג יה<רבנות, לימוד פרשיותולק

רבנות אלא י�וד מו�ד בכל התורה ו אינה די
 נקודתי ביח� לק זו הלכהשבר<, נית
 להציע 

לקיי< או שאינ
  האד< כולה, שעיקרו: עיו
 במצוות בכלל, ובפרט במצוות שאי
 ביכולת

  .מ�וי< של מצוות אלוקיו<  פ
הרי הוא או ,נוהגת בזמ
 הזה

הבהיר שהנקודה בה< ש ,חכמה המאלפי<־י�וד העניי
 הו�בר בהרחבה בדברי המש�

  כל התורה:הקיי< בעיקרו
 כללי  פתרבנות משק וביח� לקהאמורה 

הנה מצוות התורה יש   –ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה 
דול ויש למלך או לסנהדרין, ויש למי  אשר לכהנים ויש אשר ללויים ויש לכהן ג

שיש לו קרקע ובית, רק בכלל ישראל צריכה התורה להתקיים ו'כל ישראל ערבין  
זה לזה' (שבועות לט, א) ובקיומם כולן מקבלים שכר. "ואתן צאן מרעיתי אדם  
אתה" (יחזקאל לד, לא) שכל האומה הישראלית הוא אדם אחד: יש אשר הוא  

רבה פתיחה טז) 'צדיקים לבן של ישראל'] ויש כראש   כלב [כמו שאמרו (איכא
ויש כעין, והוא שנמצא (במדבר לא, כו) "ראשי העדה", "עיני העדה" (שם טו,  
כד). וכל אחד צריך לקיים מצוה התלויה בו, ובכללותם הוא "אדם" שלם. לכן  
על מצוות שאין לקיימם צריך ללמוד, ד'כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב  

א) או להחזיק לומדי תורה. לכן להלן (כד, ז) ענו "כל  ע" מנחות קי  – ' (חטאת
יש מהם שנעשה מה ששייך אצלנו, ויש שנשמע   –אשר דבר ה' נעשה ונשמע" 

שנלמד ונבין פנימיותם והלכותיהם וחוקותיהם. אבל כאן ענו "כל העם יחדיו כל  
ר דבר ה', אשר דבר ה' נעשה", שבכללות העם כאחד כולם יחדיו יעשו כל אש

 ח)   ,שמות יטמשך חכמה, (  וכל אחד יעשה השייך לו ודו"ק.

מצאנו   במ�כת מגילה (ד ע"א) בתלמוד. העיקרו
 הנזכר משתק� ועולה במ�פר הקשרי<

  : את הדברי< הבאי<

ואמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום,  
. סבור מינה: למקרייה  "אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי"שנאמר  

בליליא, ולמיתנא מתניתין דידה ביממא. אמר להו רבי ירמיה: לדידי מיפרשא לי  
  פרשתא דא ואתנייה.   מיניה דרבי חייא בר אבא: כגון דאמרי אינשי: אעבור 
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לפי �ברת הגמרא בהוא־אמינא, אי
 חובת קריאת מגילה ביו< אלא רק בלילה, וביו< אי

כיצד העלו חכמי< על דעת< שאי
  :קשה ביותר . �ברה זולימוד הלכות מגילהאלא חובת 

ד): "אי
 קורי
  ,משנה ערוכה היא בפרק שני במ�כת מגילה (ב לואקריאת מגילה ביו<, וה

לא עוד אלא שלפי השיטה המרכזית בדברי הראשוני<  ..."עד שתנA החמה. ...מגילהאת ה

עיקר  היאהיא שקריאת המגילה של היו<  (ראו תו�פות, מגילה ד ע"א, ד"ה חייב אד<)

לב�ו�  ?וכיצד נעלמה הלכה זו מהתלמידי< –בדומה לכלל מצוות היו<  – קריאת המגילה

   ?דשה ללא מקור מפורשמהיכי תיתי לחדש מצווה חיש להקשות 

 ,
 מינא לא התעלמה אא־א� בהו .נכו
 לאהדברי< מיושבי<  ביאורנו לעיללפי אכ

על ב�י� הי�וד כי  תה  יהי  השחיוב המגילה חל א� ביו<, אלא �ברת  ,המשנה  ה�וגיה מפשט

, אזי א� נית
 לצאת ידי חובה על ידי לימוד הלכות שלהמעי
 קיו<  הואשעי�וק במצווה 

(בהוא־אמינא)  שכל די
 זה חל  ה�בוראב
 ־מבוארת היטב ג< שיטת הטורי מגילה. בכ�

ה< ה< הדברי<, ; ובקריאת המגילה ביו<  חייב לכל הדעותע< הארA  אילו  דווקא על ת"ח, ו

 
ל  נית
 לצאת ידי חובה ע אול< הייתה הוא־אמינא שקריאת מגילה הוא י�וד החיוב שכ

שלמ�קנה לא יוצאי< ידי חובה בעי�וק בהלכות המגילה  . והנה, א� יהי עיו
 בהלכותיד

אלא רק שלימוד דיני   ;נדחה מהלכה הנזכר אי
 בכ� ראיה שהעיקרו
 כל מקו<בלבד, מ

ולא (כלשונו של המש�־חכמה)  בחינת "נשמע"  שלה. הלימוד הוא ב  המצווה אינו קיו< מלא

  בבחינת "נעשה". 

ו< שלושת מבואר שצ(פרק נ)    ' אליעזרפרקי דר, במ�כת מגילה (טו ע"א) ובעל כ�  נו��

 מרדכי וא�תר   כיצד יכלו  דנו  הפרשני<  .בימי הפ�ח  הימי< שהיה בימי מרדכי וא�תר נעשה

־ יו< טוב. החת<ב לעשות תענית  בליל ה�דר וכ
 כיצד הותרשלבטל את מצוות האכילה 

ו את  , וכ� קיימהפ�ח הלכותאת  שבימי הצו< לימד מרדכי את הע< בדרשותיו �ופר ביאר 

  . ג< דברי< אלה תומכי< בהצעתנו לעיל .ליל הפ�חשל מצוות האכילה 

י לימוד הלכות ל ידמכמה מקורות מוכח שע .נראה שעניי
 זה עולה א� בהלכות הפ�ח

ודיני הפ�ח נית
 לצאת ידי חובת �יפור יציאת מצרי<, כ� מפורשת התשובה לב
 החכ<: 

"יכול מראש   ,הדרשה שעולה בהגדה על כ�, "א� אתה אמור לו כהלכות הפ�ח". נו��

 ,מתבארת א� היא לשיטת חלק מהראשוני< לאור הזיקה בי
 לימוד הלכות הפ�ח ,חודש"

שיש לע�וק בהלכות המועד שבועיי<  (ש�וברהמתחיל כשבועיי< מראש לדעת רשב"ג 

 ,הקשור בטבורו ללימוד הלכותיו ,ש�יפור יציאת מצרי<ישנה הוא־אמינא וממילא  )לפניו

, בלשו
 התו�פתא מובא שחכמי< על כ� מוד ההלכות. נו��י בדומה לל ושבועיי< לפנייחל 

ב�יפור יציאת מצרי<, אלא א� בלימוד הלכות החג.  � ורקבבני ברק לא ע�קו כל הלילה א

די
 כללי: באלא    ,נראה להציע שאי
 מדובר על הלכה נקודתית בהלכות �יפור יציאת מצרי<

  דקדוקיה.עיו
 בקיו< מצווה בלימוד הלכותיה ו ישנו
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מפור�מי< דברי רש"י בריש פרשת וישלח: "דבר   .עניי
 זה עולה א� בדרושי רבותינו

גימטריא תרי"ג, כלומר ע< לב
 הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי  אחר גרתי ב

בעוד כיצד שמר יעקב אבינו על תרי"ג מצוות  . כמאליה עולה השאלה:ממעשיו הרעי<"

  שהתנהלותו כי הכוונה היא  חלק
 תלויות בארA, חלק
 בכהונה וחלק
 במלכות. ייתכ
 לפרש  

 י�וד פי העל זאת ש<) ביאר , דברי דוד("א תה כיראי< וכשלמי<, א� החידיהי של יעקב

  :  דלעיל

ויש מקשים היאך אפשר לקיים כל תרי"ג מצות, והלא יש ביניהם מצות הנוהגות  
לכלל ישראל כגון הקמת מלך ובנין ביהמ"ק. ויש לומר דאמרינן במנחות: כל  
העוסק בתורת קרבנות כאלו הקריב אותם, ה"נ קאמר שעסקתי בתורה של כל  

  ה כאלו קיימתים. המצות והו

אמירת פרשיות הקורבנות אינה בגדר  לפיהנית
 להציע ביאור נו�� לגישה ש :�ו� דבר

יש בלימוד הלכות המצווה  :  דרכנו, מדובר על י�וד מו�ד בכל התורהפי  ל  .של ממשהקרבה  

  ממד מ�וי< של קיו< המצווה הנלמדת. 

  . קריאת היחיד וקריאת הציבור ה

י�וד אחד עומד בב�י� שעד כה הנחנו  ־מה מחודש נו��.  דבר  משהגענו עד הלו< יש לומר

 :אמת יש לדו
אליבא דאלא ש  ;פני< לכא
 ולכא
בו  רבנות והראינו  וקה  ת פרשיותדיני אמיר

  ? דיני< חלוקי< לפנינוהא< מדובר על י�וד אחד או שמא 

 פרשיות   אמירתעומדי< בי�וד חובת  מקורות עיקריי<    כפי שציינו בפתיחת דברינו, שני 

ה�וגיה   )ב(  ;תענית ומגילה העו�קת בברית בי
 הבתרי<מ�כתות  ה�וגיה ב  )א(רבנות:  והק

�ימ
 א) ביאר  או"ח, יו�� (־ מנחות הדנה בחכ< העו�ק בתורה. והנה, א� שהביתמ�כת ב

ת  רבנו והקפרשיות עיקרו
 אחד והציג את שתי ה�וגיות הללו כמקור לאמירת בשמדובר 

 פרשיות   ששתי ה�וגיות חלוקות. כפי שהראינו, י�וד די
 אמירתשאפשר    , הריב�דר הבוקר

ות חלק מהעיקרו
 הכללי  יא� ג< להי�וד הקיי< בקורבנות לבד< ת יורבנות יכול להוהק

  . ה< חלקי שלהוא קיועי�וק בהלכות המצווה לפיו ש

העו�קת בברית  ,עניתמגילה ות ית�וגיב .נראה להציע שבנקודה זו חלוקות ה�וגיות

מנחות מ�וגיית    ; ואילוכל קשר לדי
 הכללי  להואי
    "מעשה הקרבה"  מדובר על  ,
 הבתרי<יב

 נית
 להביא   . כ�כקיו< מצווהנחשב  ע�ק התורה    –מע שמדובר בדי
 כללי בכל התורה  תמש

  של ה�וגיה במנחות:   מההקשר הרחב

(תהלים    "העומדים בבית ה' בלילות"שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה'  
מאי בלילות? א"ר יוחנן: אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילה, מעלה   –קמד, א) 

  עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה.  
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א"ר גידל אמר רב: זה מזבח  – ב, ג) 'ב הימים־ " (דברילעולם זאת על ישראל"
אמר: אלו תלמידי  בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן; ורבי יוחנן 

חכמים העסוקין בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש  
  בימיהם. 

"  זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם " אמר ריש לקיש, מאי דכתיב 
? כל העוסק בתורה, כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם. אמר (ויקרא ז, לז)

רבא: האי לעולה למנחה, עולה ומנחה מיבעי ליה! אלא אמר רבא: כל העוסק 
  בתורה, אינו צריך לא עולה (ולא חטאת) ולא מנחה ולא אשם.  

וזאת תורת  " " (שם ו, יח), זאת תורת החטאת" אמר רבי יצחק, מאי דכתיב 
כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק   ?" (שם ז, א)האשם

  בתורת אשם כאילו הקריב אשם.  

נראה שזוהי הלכה אי
 ו ,על �גולת תלמוד התורה ועיקרה ות�וגיה מורהמימרות בכלל 

אותה באופ
 העו�ק בתורת המצווה נחשב כמקיי<  כי    לקורבנות אלא קביעה כלליתייחודית  

  .  חלקי

די
 משנת ש  הטור  ביאר  באו"ח  ב�ימ
 נ  .לשונות הטורבמדקדוק    דומה שחלוקה זו עולה

, כלומר "איזהו מקומ
 של זבחי<" נובע מכ� "שצרי� בכל יו< ללמוד משלשת
"אמירת 


את לשו
 ה�וגיה במנחות: "אלו  הטור הביאמכ
 תלמוד תורה. לאחר מצוות מצד  שנתק

מדבריו  .ת"ח שעו�קי
 בעבודה בכ"מ מעלה אני עליה< כאילו מקריבי
 ומגישי< לשמי"

�וגיה במנחות. לעומת זאת, בשעה שהטור עו�ק  השורש הוא די
 תלמוד תורה  כימשמע 

קריאה הבהקשר של  ביאהרי הוא מ(או"ח, �ימ
 רפג) בדי
 הוצאת שני �פרי< בשבת 

  8.דווקא את המשנה בתעניתבתורה 

  ומעתה, מדויקות להפליא לשונות ה�וגיות:

עו�קת   ותענית  ה�וגיה במנחות עו�קת בתלמידי חכמי< יחידי<, בעוד ה�וגיה במגילה  א.

הוא צור� הרבי<:   ית מגילה ותעניתא� העיקרו
 העולה ב�וגי )."קורי
 לפני"(ברבי< 

בארת היטב לאור הצעתנו: �וגית מנחות . נקודה זו מת"כלל ישראל להתכפר"צורכ< של  

ית מגילה יתלמיד חכ<, בעוד �וגמדובר על פי רוב בוממילא  ,עו�ק בלומד התורה

הקב"ה בח�דו נת
 לישראל אפשרות   .רבנות הציבור וקריאת הרבי<וקעל  ותענית נ�ובה  

אה בעיקרה  ימ�תבר שא� הקר  , ולפיכ�וזכות זאת נאמרה לתשועת כלל ישראל  ,לכפרה

מעשה הרבי< המייצגי< את כלל ישראל. עניי
 זה עולה משיטות הראשוני<  היא

־דברי האליהמ  כ
רבנות, וואמירת קמכלל    הואג< די
 קריאה בציבור  לפיה
  שהזכרנו ש

הדברי< עולי<   .רבנות בציבורורבה (�ימ
 מח) שפ�ק שקיימת עדיפות לקריאת הק

 

  להל
 בהמש� דברינו יבואר מדוע כתב זאת דווקא ביח� לקריאה בתורה. .8
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רבנות  ו מחדש שכל הזכרת הקמד) ה ,זרוע (שבת־אורמלשו
 הבאופ
 המובהק ביותר 

  מהצור� לקביעות דברי תורה.א� ורק  תב�דר הבוקר נובע

 ה שכתבהיינו בלימוד מעמיק כעי
 מ ,רבנותוב"עו�ק" בדיני הק דנה�וגיה במנחות ה  ב.

ית י�וג לעומת זאת,ברכת התורה. ב בפירוש לשו
 "לע�וק" )�ימ
 מח(או"ח, הב"ח 

  . ההבחנה קריאה בעלמאב   , כלומר עו�קת"שקוראי
 בה
"  מדברת על מצבתענית ומגילה  

די
 ב"תלמוד ב שמדובר"אמירה" קשורה בטבורה לי�וד הדי
: ככל לבי
 בי
 "עי�וק" 

"כאילו שמדובר על גי�א, במידה ־ולאיד� ;קיי< צור� בהבנה של הדברי< ,תורה"

"
  ".מעשה הקרבה"כ תנחשבהעצ< האמירה ב , דימקריבי

על עצ<  בה הואאינה עו�קת א� ורק בכפרה ומחילה אלא הדגש  ה�וגיה במנחות  ג.

יוצרת זיקה בי
 ה�וגיה של ההרחב  המהקשרג< כ� עולה  .ההקרבה: "כאילו הקריב"

לעומת זאת,  .לאו דווקא ביח� לכפרה – בי
 �גולות המקדש וקודשיוללימוד תורה 

יה
 כאילו מקריבי
  י�וד הכפרה: "מעלה אני על  במפורשית מגילה ותענית עולה י�וגב

דרכנו: על פי  ג< נקודה זו מתבארת היטב .לפני קרב
, ומוחל אני על כל עונותיה<"

כפרה ומחילה דווקא ל  עניי
 הקשורהוא    "מעשה הקרבה"מצד    קורב
בעוד די
 הקרבת ה

 התלוימשו< שהישרדות<  בעיקרו לישראל    , הוא נית
שהרי כפי שראינו מלשו
 ה�וגיה(

 –די
 כללי בכל התורה  הואהדי
 המובא במ�כת במנחות ש הרי ,)רבנותובכפרת הק

  אינו קשור בי�ודו לדיני כפרה.  , כלומרחלק מקיו< מצווה הואעצ< הלימוד ולפיו 

 האחרוני< נחלקו א< די ראינו ש לעיל .נראה שבכ� מתבארי< היטב כלל הקשיי< שהצגנו

כי אי
 צור�  והבאנו ראיה  מעמיק;לימוד זה מא חובה שיהיה או ש ,בקריאה ללא העמקה

קריאה בתורה  .�תירה כלל ועיקרלפנינו מעתה נראה שאי
  .העמקה מדי
 קריאה בתורהב

זכות שנת
 הקב"ה לכלל זרע "; זוהי מעשה הקרבה"שיי� לפ
 של היא מעשה של רבי< ה

, די
 א־גי�שח� ושלו< לא יגרו< החטא א� בשעה שאי
 בית מקדש. מאיד�כדי אברה< 

  . די
 כללי בכל התורה כולה  הואכפי שדקדקנו מצוי ב�וגיה במנחות, ש ,ההעמקה וה"ע�ק"

 
  שני דיני< שוני< לחלוטי
.במדובר שכ
 �תירה לפנינו כל ממילא אי

רבנות שאינ< באי<  וא< כני< הדברי<, תבואר היטב א� �תירת המקורות ביח� לק

רבנות  וי
 "כאילו הקריבו" שיי� א� ורק בקשכל ד מבוארלכפרה. בדברי הראשוני< שהצגנו 

שכל דבריה< מבו��י< על דברי ה�וגיה במגילה ותענית.  שי< לביש לא�  ,הבאי< לכפרה

 ,ביח� לקריאה בתורה הוא מדי
 קריאת הציבוראמירה  עומק< של דברי< הוא שדי
    ,לדרכנו

כפרת הנצח שניתנה לע<  הוא חלק מברית בי
 הבתרי<, אשר עיקרה  הואכפי שדקדקנו ש

  , רבנות והק פרשיות במישור זה של אמירתכי רב
 הבית. ממילא פשוט וישראל א� לאחר ח

רב
 המכפר. ממילא אי
 כל �תירה וקושי מדברי וקבדווקא יש צור� ביח� לדי
 הציבור, 

ש< אי
 מדובר בקריאת    :רשת העולהקריאת פאת  הטור והשו"ע (�ימ
 א) המביאי< לדינא  



ות כמעשה הקרבה הקורבנ ות   אמירת פרשי
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הרבי< דווקא, אלא ב�וגית מנחות העו�קת בדי
 אמירת יחידי< שעיקרה מדי
 תלמוד 

  תורה. 

   יכו� ו.

וליPQו די
 זה מזוויות  ,רבנותוהקפרשיות  אמירתבהראינו פני< שונות  המאמר במהל�

 למדניות שונות. 

 Pהגמה אתו בתחילה בח 
ומתו� כ�   ,"כאילו מקריבי
" ראמשמעות המדויק של לשו

 המשיגה �גולית כפעולה רבנותוהקפרשיות  אמירת תפי�ת :י�וד פי�ותהצגנו שתי ת

", המתבטאת בדמיו
 מ�וי< א� בדר� מעשה הקרבה"כ תהתפי�ו ;להקרבה זהי< יעדי<

  האמירה.

הו�פנו לבחו
 די
 זה והגענו לתובנה שלפיה אמירת פרשיות הקורבנות אינה פעולה 

שנעשית באופ
 מלא ע"י כוח התורה, "מעלה עליו הכתוב", אלא בראש ובראשונה מדובר 

במ�ירת כוח לאד< המעתיק את כוחו להקריב קורב
 למישור של עי�וק בפ�וקי הקורבנות. 

שנית
 ג< לעבור עבירות באמצעות אמירת קורבנות   מתו� כ� ביארנו את השיטות המורות

שיטות שאינ
 עולות יפה ע< תפי�ה שלפיה אופייה של אמירת פרשיות הקורבנות נעשית    –

  כעי
 "מעלה עליו הכתוב".

נו�� על כ� הצענו להרחיב את התפי�ה העולה מה�וגיה, הקושרת בי
 לימוד הלכות 

  פה בתחומי< הלכתיי< אחרי<. המצווה לבי
 קיומה, והראינו כיצד כוחה י

לב�ו�, ני�ינו להבחי
 בי
 שתי �וגיות הי�וד ביח� לאמירת פרשיות הקורבנות:  

ה�וגיה במגילה ותענית (העו�קת בברית בי
 הבתרי<) מחד־גי�א, וה�וגיה במנחות 

(העו�קת בלימוד התורה של תלמיד חכ<) מאיד�־גי�א. לאור העקרונות שהצגנו במהל�  

שה�וגיות מדברות על שתי הלכות נפרדות: האחת קשורה בדי
 כפרה, היא דברינו הצענו 

משויכת לקריאת הרבי< ולקריאת התורה, וגדרה הוא כ'מעשה הקרבה'; ואילו השנייה 

עו�קת בתלמיד חכ< ובלימוד מעמיק, אינה קשורה לקורבנות דווקא (ולכפרה בפרט),  

  < המצווה.וי�ודה בעיקרו
 הכללי של לימוד הלכות המצווה כקיו

  



נצר ה מי י בנ   הרב 
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"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 99999999  

  הרב אית� קופיאצקי

  נטיעת עצי� וגינו� בירושלי� העתיקה

 א. מקור האי ור וטעמו

 ופרח והרדב"ז־ב. מחלוקת הכפתור

 האי ור בזמ� הזה. תוק$ 1  

 . קיו� אילנות שניטעו על ידי נוכרי�2  

 ג. דעת פו קי זמננו

 ד. נטיעת איל� או שיח בודד

 ה. נטילת ארבעה מיני� מגידולי ירושלי�

 ו.  יכו�

  

יובל שני< זכינו לכ� שיהודי< יכולי< לחזור לגור  למעלה מבעקבות איחוד ירושלי< לפני 

רתו של ע< ישראל לירושלי< העתיקה ועיר דוד בא בירושלי< העתיקה. כמוב
 שע< חז

ה אינו דבר פשוט כפי שנראה  יפוי העיר על ידי צמחייפות את העיר. אלא שייהרצו
 לי

  במאמר זה.

  א. מקור האי ור וטעמו

  ב): ע"בלי במ�כת בבא קמא (פב בשנינו ב

  , ואינה מביאה עגלה ערופה  ,אין הבית חלוט בה  :עשרה דברים נאמרו בירושלים
ואין מוציאין בה זיזין   ,ואינה מטמאה בנגעים , ואינה נעשית עיר הנדחת

ואין עושין בה   ,ואין עושין בה אשפתות ואין עושין בה כבשונות ,וגזוזטראות

ואין מגדלים   , חוץ מגנות וורדין שהיו מימות נביאים הראשוניםגנות ופרדסות 
  ואין מלינין בה את המת. ,בה תרנגולין

  ובהמש� הגמרא מבואר: 

מפני אהל הטומאה, ומשום דלא ליתזקו   –ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות 
משום שקצים. ואין עושין בה כבשונות   –עולי רגלים. ואין עושין בה אשפתות 

. ואין מגדלין בה  סירחאמשום  –ואין עושין בה גנות ופרדסין משום קוטרא.  –
  משום קדשים.  –תרנגולין 

  יד): , הרמב"< (בית הבחירה ז  נפ�קו להלכה ע"ידברי< אלו 

 

  .ועריכתו תודתי לרב בעז אופ
 שעזר רבות ב�ידור המאמר  * 
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, ואינה נזרעת  ואין נוטעין בה גנות ופרדסים... ואלו דברים שנאמרו בירושלים: 
ואין מקיימין בה אילנות חוץ מגינת ורדים שהיתה   שמא תסרח,ואינה נחרשת 

  אשונים וכו'.שם מימות נביאים הר

כפי שמבארת הגמרא (ש<)  –גידולה עלול להביא עמו �רחו
 יה יפה לעיניי< א� יהצמח

  שאי
 עושי< בה גנות ופרד�י< "משו< �ירחא". 

   שני פירושי<: רש"י (ש<)על מקור אותו ה�ירחו
 מביא 

דרך גנות לזבלן ויש   ,ועוד .עשבים רעים הגדילים שם וזורקין בחוץ –סרחון 
  סרחון. 

לפי שני הטעמי<, עיקר הבעיה אינה עצ< קיומ< של העצי< או של הצמחייה, אלא תוצאות  

 
החשש הוא שמא עבודות הפיתוח   –לוואי הבאות בעקבות קיומ<. לפי הפירוש הראשו

החשש  –והגינו
 יגרמו ל�ירחו
 מחוA לגינה, כלומר ברשות הרבי<, ולפי הפירוש השני 

  והריח יתפשט החוצה ממנה. הוא שמא יביאו זבל מ�ריח לגינה

הא< אי�ור קיי< בתוקפו   א.השאלה המעשית העומדת לפנינו כרוכה בשתי שאלות: 

  הא< החשש קיי< ג< בגינות שבימינו. ב.ג< בהעדר בית המקדש. 

  ופרח והרדב"ז־ב. מחלוקת הכפתור

  . תוק$ האי ור בזמ� הזה1

ארבעת המיני< שגדלי< לגבי  (פרק ו) די
 מיוחד    'כפתור ופרח'ב�פר  בעקבות הלכה זו כתב  

  בירושלי<: 

פסול, וכיוצא בזה, והוה   1שלולבו  – נראה מכאן שאם היה בירושלם היום דקל 
  2ליה מצוה הבאה בעבירה. 

 ומ�ייג את דבריו רק למקרה שהדקל ניטע על ידי ישראל, משו<ממשי�  ופרח־הכפתור

 יל
 שנטעו גוי "כעני
 שאמרו בשביעית". שיתכ
 שיש חילוק בדי
 כאשר מדובר על א

 

בעקבות דברי הכפתור־ופרח כתב מו"ר הגר"א נבנצל (במאמר 'עשרה דברי< נאמרו בירושלי<', תורה   .1

לח (תשנ"ז), עמ' קו. אות ח) שלדעתו פשוט שהוא הדי
 לאתרוג, הד�, ערבה ו�כ�.  ,שבעל פה

  ולכאורה נראה להו�י� על דברי מו"ר שהוא הדי
 לשמ
 לנרות חנוכה.

�ימ
 תלז) בתשובה על חיוב ביכורי< מאיל
 העומד בירושלי< יו"ד  נזר (  יי
 לראות שבשו"ת אבנינמע  .2

. דהא בב"ק (פב ע"א) אי
 נוטעי< גנות ופרד�י< בירושלי<. א� הכתב ש"לא ידענא מה קשיא לי

לעיקר הדי
 נ"ל דאפי' הי' איל
 בירושלי< אי
 מביאי
 ממנה בכורי< כיו
 דקי"ל ירושלי< לא נתחלקה 

שראל שותפי< בו ולא מטי שוה פרוטה לכל חד. ויש לדמותה ג"כ לקוד< כיבוש לשבטי<. והנה כל י

וחילוק דאי
 חייבי< בביכורי<. וירושלי< לעול< קוד< חילוק הוא". ולא הביא שיש חובה לעקור 

  ולא לקיי< איל
 בירושלי<. 
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ופרח מעיר שאמנ< לא כל עשרת הדיני< שהוזכרו בגמרא לגבי ירושלי< נוהגות ־הכפתור

בימינו, משו< שחלק< ה< תקנות עבור עולי הרגל, א� לגבי אי�ור נטיעת עצי< כותב 

  ופרח:  ־הכפתור

רק מ"א  ומסתברא שמאלו הקדושות קצתם נוהגות שם היום, וכמו שבארנו פ
בענין כרם רבעי עולה לירושלם, וכל שכן אלו דברים שהם מעיקר קדושת העיר  

  וקדושתה לעולם עומדת.  

ופרח, הבעיה ב�ירחו
 אינה חשש שמא יימנעו עולי הרגל מלהגיע  ־כלומר, לדעת הכפתור

לירושלי<, אלא הבעיה היא שעצ< ה�ירחו
 פוגע בקדושת העיר, ולכ
 האי�ור עומד 

  3חורב
 המקדש.בתוקפו ג< ב

ופרח ש"לא ראינו מימינו  ־ב �ימ
 תרלג) כתב על דברי הכפתור"אלא שבשו"ת רדב"ז (ח

ופרח שגר בבית שא
 ורק ביקר  ־(יש לזכור שבניגוד לכפתור מי שנזהר" בהלכות אלו

  וכותב: הרדב"ז מנמק זאת. בירושלי<, הרדב"ז גר בירושלי<)

לשעתה ולעתיד לבא לדברים הנוהגים בה דנהי דירושלם קדושה ראשונ' קדשה  
אבל מה שהוא מדרבנן לא אמרו אלא היכא דשייך טעמא דבשבילה   ,מן התורה

ואין נוטעין בה גנות ופרדיסים  ... ואם נסתלק הטעם נסתלקה הגזרה ,החמירו
וכל הבאים  ויקוצו עולי רגלים  ואינה נזרעת ואינה נחרשת הטעם הוא שמא מסרח  

  מפני ריח רע והשתא דכולה ביד עכו"ם ליכא האי טעמא. אליה מכל קצוי ארץ 

, �ובר שטע< הגזרה הוא שמא יקוצו עולי רגלי<, ולכ
 בזמנו   ופרח, הרדב"ז־בניגוד לכפתור

  4.אי
 לנו לחוש לטע< זה ולכ
 לא נוהגי< בדי
 זה  ,בידי עכו"<היתה ירושלי< ש

  . קיו� אילנות שניטעו על ידי נוכרי� 2

נוכרי, וכותב שלגבי נטעו ק על �פקו של הכפתור ופרח לגבי איל
 שחולהרדב"ז ממשי� ו

הוא קיי< ג< א< נטעו נוכרי. לדעת הרדב"ז   – אילנות אי
 כל �פק שכאשר קיי< האי�ור

 

יקה ועיר ל שכל מה שנהוג בירושלי< מחמת קדושתו נהוג רק בחלק הנקרא עיר העתוא� שפשוט לכ  .3

ניה< תשובת מו"ר הגר"מ אליהו זצוק"ל בשו"ת מאמר מרדכי יכפי שמובא במ�פר מקומות וב ,דוד

סימן א) כאן המקום להביא את דבריו המופלאים ומרוממים   ,והמקדשג קדושת א"י ירושלי<  "(ח

"לעני
 הו�פה על ירושלי<, כתוב שאפשר להו�י� על ירושלי< ע"י משיכת חומותיה עד  כאחד:

קו< שירצו. א� לש< כ� צריכי< להתקיי< תנאי< מ�וימי<: מל�, נביא, אורי< ותומי<. כמו כ
 יש מ

והנה א< היו< יחליטו להרחיב את ירושלי< מדי
  צור� ב�דר מ�וי< של עשייה בעת ההרחבה...

קדושה (ולא מבחינה מוניציפלית או מדינית דווקא), ואי
 מל� ואי
 נביא, לכאורה אי
 לזה שו< 

יא) נראה שאי
 הרמב"< אומר כ�, וכ�  , מעות. ומיהו, א< נדייק בלשו
 הרמב"< (בית הבחירה ומש

זאת אומרת שיש קדושה,  הוא כותב: "כל מקו< שלא נעשה בכל אלו וב�דר הזה אי
 קדוש גמור".

  עדיי
 חלק מקדושת ירושלי< חל בקידוש שאינו גמור. וצ"ע. אבל לא קדושה גמורה...

בימינו שבשבח לצור ישראל וגואלו זכינו לא רק לחזור לארצנו אלא א� לחזור לעיר  ובנוגע למצב  .4

  נדו
 לקמ
. ,הקודש
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 ,
  אילנות  וקיו�מדובר בשני אי�ורי< שוני<: נטיעת גינות ופרד�י< א�ורה משו< �ירחו

ולטמא. לכ
 בזמ
 שנזהרי< בירושלי<  א�ור משו< שענפיה< עלולי< להאהיל על הטומאה

בימינו שאי
 אנו מקפידי< מ
 הטומאה חובה לקצוA ג< אילנות שניטעו על ידי נוכרי<. אול<  

 
  . די
 זה נוהגעל טומאה וטהרה אי

 , ג פרק א ח"הרב יחיאל מיכל טוקצינ�קי זצ"ל ב�פרו עיר הקדש והמקדש (כ
 דייק 

  לעיל): מלשו
 הרמב"< (שהובא ג)  ,ג

, ואינה נזרעת  ואין נוטעין בה גנות ופרדסים... ואלו דברים שנאמרו בירושלים: 
חוץ מגינת ורדים שהיתה   ואין מקיימין בה אילנותואינה נחרשת שמא תסרח, 

  שם מימות נביאים הראשונים וכו'.

שינה מלשו
 הגמרא, שהרי בברייתא שבגמרא נא�ר רק 'לעשות' גינות ופרד�י<,  רמב"<ה

נמצא בתו�פתא מ�כת נגעי<   לא נזכרת חובה לעקור אילנות קיימי<. מקור השינויא� 

  ב): ,(ו

  ואין מקימין בה אילנות חוץ מגנת ורדין שהיתה שם מימות נביאים הראשונים. 

  ג. דעת פו קי זמננו

הרב לאור החילוק בי
 אי�ור נטיעת גינות ופרד�י< ובי
 אי�ור קיו< אילנות, מבאר 

  :בהיות הבית על מכונו, אי
 חיוב לעקור גינות שכבר הוקמו שג< טיקוצינ קי

אנו   – ומכיון שהוכחנו שלדעת הרמב"ם הם שני דברים ושני טעמים מיוחדים 
מוסיפים לאמר שגם מחולקים הם בדינא: בגנות ופרדסים אמרו "אין עושין"  
  ונ"ל שלא אסרו לקיימן, ובאילנות אמרו "אין מקיימין" לומר שאפי' אם נוטעו 

  ע"י אחרים צריך לעקרן.

כוללות יופי העיר  לצור� שימור  שנאמרו    התקנות  את ה�יבה לכ� מבאר הרב טוקצינ�קי, כי

אי�ור לעשות בידיי< דבר שיגרו< לקלקול ו�רחו
 עיר הקודש, א� אי
 אי�ור לקיי< משהו 

הגינה אלא  שכבר נעשה. יתירה מזאת, כבר עמדנו לעיל בדברי רש"י, שה�רחו
 אינו מעצ<  

מתוצאות לוואי שעלולות להיגר< ממנה על ידי מעשי בני אד< בלתי אחראי<, כגו
 שינכשו 

את העשבי< ולא יפנו אות<, או שיזבלו אות< בזבל מ�ריח. לכ
 בדיעבד אי
 חובה לעקור 

אלא לפקח שלא יעשו כ
. לעומת זאת לעניי
 הבאת הטומאה מדובר בבעיה של חו�ר 

  ו< לב תחת איל
 כשהטומאה תחתיו) שאינו נית
 לפיקוח. תשומת לב (לעבור בת

  שג< אי�ור נטיעת גינה אינו נוהג בזמ
 הזה: פ�ק הרב טוקצינ�קי (ש<) להלכה
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לדברים הנאמרים משום גזרת טומאה אין מקום בזה"ז שכלנו טמאים ואין  
כמו"מ הדברים שנאמרו משום יופי העיר נהגו בזמן   אכילת קדשים בירשלים...

  5עיר קדשנו משוש כל הארץ, ולא בזמן שהוסרה העטרה. שהיתה

) הו�י� בעקבות דברי הרדב"ז שלא רק כאשר אומות העול<  חלק י �ימ
 ג( אליעזר־צי�ה

שולטות אי
 דיני< אלו קיימי<, אלא א� בימינו, למרות שע< ישראל חזר לארצו ועולה  

  6קיי< דיני< אלו. לירושלי< ברגלי<, כל עוד בית המקדש אינו בנוי אי
 חובה ל

שליט"א (ש<) כתב שאי
 הדי
 תלוי במצב הבית אלא במי  הגר"א נבנצללעומתו מו"ר 

  ששולט בעיר: 

ולפי"ז, עכשיו שזכינו ת"ל שהעיר ביד ישראל דינו לענין כבזמן הבית לדעת  
  הכפתור ופרח.

  זצ"ל:  גרשוניהרב יהודה כותב  7כ
 ראיתי במאמרו 'ירושלי< עיר הנצח לאור ההלכה'

יוצא לפי טעם האחרון של הרדב"ז מה שלא היה נוהג הקדושות האלה  
בירושלים בזמן הזה מפני שהיתה ביד עכו"ם, אבל עכשיו אחרי אלפים שנה  
כמעט שירושלים כולה בידי שלטון ישראל יש לחשוב על קדושות האלה, דאף  

ים שהיא בפנים שבטל הטעם הגזירה קיימת, וכל הדברים האלה נאמרו על ירושל
  החומה שהיה בזמן הבית. 

בכל מקרה נראה שג< למי שאומר שא�ור לקיי< גינות, פרד�י< ועצי< בירושלי< 

המקודשת בימינו. כל עוד יהיה מישהו אחראי, שתפקידו לוודא שלא י�ריחו, ובפרט בימינו 

אוג שחומרי הזיבול אינ< מ�ריחי<, כגו
 דישו
 �ינטטי וכדומה, יש חובה לקיי< ולד

  לצמחיה נאה לעיר שחוברה לה יחדיו.

  ד. נטיעת איל� או שיח בודד

  :הרב טיקוצינ�קי וכתב (ש<) עוד הו�י�

 

ב) אומר  ,"ולכאורה הרי הרמב"< (ממרי< ב   עוד כתב הרב ש< בנוגע לביטול גזרה שגזרו לענייננו:  .5

דאי
 ב"ד אחר יכול לבטל כי א< גדול מהראשוני<  ,ג< כשבטל הטע< לא בטלה הגזרה או התקנה

...
מ"מ בנ"ד ודאי בטלו הדברי< הנוגעי< לשמירת הטהרה וכנראה מכמה דוכתי דהרי   בחכמה ובמני

פה אותה, וע"ד שאמר יעכ"פ אי
 אנו טהורי<. ג< התקנות ליופי העיר וישובה איננו בידינו ולמי ני

" שבכל כה"ג לכתחלה כ� התנו ביניה
 שיהא ...ה פירותי�ריב"ל �ו� כתובות, "ארA ארA למי מוציא

וכ� ד"ה אתא)".  ב ע"במ"ש תו�' בב"ק (פ יי
) ועע"ב אפשר לבטל וכמו שאמרו במו"ק (ש< ג

  משתמע ג< מלשו
 הרדב"ז בתשובתו.

יה לרגל קיימת בזמ
 הזה. ועיי
 בשו"ת יחווה דעת (חלק א �ימ
 כה) ישאי
 מצוות על המדבריו עול  .6

  לק. ואכמ"ל.שח

  אור המזרח כר� כ חוברת ד (עב) תשל"א  .7
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אלא גינה (היינו בית    ,עוד נ"ל נפ"מ לדינא: בגנה ופרדס לא אסרו אף קלח אחד 
  ובאילן אף נטיעה אחת.  ,חצי קב ולר"ע בית רובע)

בברכת מעי
 מדוע אומרי<  תשובה לשאלה  ה �ימ
 לט) ב"כ
 חידש בשו"ת משנה הלכות (ח

   וכתב: ופרד�י< בירושלי<? גינות <אי
 עושי ריה ",ונאכל מפריה ...ובנה ירושלי<" שלוש

חדא דמה שאמרו דירושלים אין עושין גנות ופרדסים    ,ולפענ"ד נראה דלא קשה
ומי שזרע בראש    ,לא אמרו אלא גנות ופרדסים אבל לא אסרו זריעה ונטיעה בכלל

וידוע דבדורות   ,דלאו בכלל גזירה היתה ,ו על ביתו ליכא בזה איסוראגג
  הראשונים דרכם הי' לזרוע על גגותיהם.

ו) דנו על איל
 שעיקרו בפני<  , ג שר שנימדבריו נית
 לתרA כיצד יתכ
 שבמשנה (מע

 .Aמירושלי< ונופו נוטה לחו  

(פרק עשירי  חידוש זה מצאתי ג< בש< מו"ר הגרשז"א זצ"ל ב�פר הליכות שלמה

"דצ"ל דלא אמרו   ) שענה כ� כאשר נשאל על שאלה זו:63הלכות ארבעת המיני< הערה 

חילק הגרשז"א   אואול< מדברי< אלו נראה של  אבל איל
 יחיד שרי". ,אלא גנות ופרד�י<

מפני שיתכ
 ולא   ,שאלה ובי
 איל
 על גג ברשות הרבי< לאיל
 ברשות הרבי<. א� אי
 ז

  במילה. ואכ"ל.הובאו דבריו מילה 

עיר הקדש  'ינ�קי ('צוקירוA לשאלות אלו ע< תשובתו של הרב טינית
 להו�י� עוד ת

א): "אמר רחבה אמר רבי "יא) על דברי רבי יהודה (שבת �ג ע  ,ג פרק יא זח" 'והמקדש

  יהודה עצי ירושלי< של קינמו
 היו ובשעה שהיו מ�יקי
 מה
 ריח
 נוד� בכל ארA ישראל". 

:Aבירושלי<? ותיר 
והנראה לענ"ד שאי
 "  שלכאורה קשה שהרי כיצד יתכ
 שהיו עצי קינמו

המדובר הוא על הישוב הירושלמי   כל הכרח לומר דהא דאמרו עצי קנמו
 היו בירושלי< כו'...

  . "שהשתרע מירושלי< ג< מחוA לחומת העיר עד תלתא פר�י

  שהיו מימי נביאי<. ודו"ק.  שכל העצי< הללו היו בגינות ורדי< שתירA,מי  ויש

  ה. נטילת ארבעה מיני� מגידולי ירושלי�

ופרח בעניי
 אי�ור שימוש באילנות ירושלי< למצווה משו< מצווה הבאה ־על דברי הכפתור

  : )ש<( 'עיר הקדש והמקדשבעבירה, מקשה הרב טיקוצ'ינ�קי ב�פרו '

בפרט כאשר מדובר במצוה ולא מצאנו אי�ור של מצווה הבאה בעבירה באי�ורי דרבנ
,    א.

וחומר בנידו
 דיד
 שלא מדובר על עבירה שיש לה עיקר ־ דאורייתא ובעבירה דרבנ
, וקל

  8מהתורה אלא רק בתקנה. 

 

העלה אפשרות שאי
 מדובר בתקנה עצמאית, אלא יד). , בית הבחירה זהל' ב�פר מעשי למל� (  .8

להי�", -בהרחבה של האי�ור לנטוע עA בכל הר הבית משו< "לא תיטע ל�... כל עA אצל מזבח ה' א
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כל האי�ור הוא בקיו< האיל
 ולא בשימוש בענפי< שלו. לכ
 אי
 זה פוג< את המצווה   ב.

  9לאחר שנתלש הענ�.

עשירי, הלכות ארבעת המיני< �"ק כו) מחדד את יתירה מזאת, בהליכות שלמה (פרק   

הקושייה ומו�י�, שאדרבה, בתלישה של הענ� אד< עוקר חלק מהאיל
, ומקיי< חלקית 

  את החובה לעקור את כולו!

  ו.  יכו�

 ישנו אי�ור לקיי< גינות, פרד�י< ועצי< בירושלי< המקודשת.   א.

 נחלקו הפו�קי< א< די
 זה נהוג ג< בימינו.  ב.

ג< למי שכתב שדי
 זה נוהג בימינו, נראה שיהיה מותר לקיי< גינות כל עוד יש מי    ג.

 שמופקד על טיפוח
 וואחראי שלא י�ריחו. 

 וה מכמה �יבות:מותר להשתמש בדברי< שגדלו בירושלי< לש< מצ  ד.

. אי
 כא
 מצוה הבאה בעבירה משו< שהעבירה היא עשיית פעולות לקיו< הצמח, 1  

 ואילו השימוש בצמח על ידי תלישתו הוא פעולה הפוכה ומזיקה לצמח.

. לא מצינו מצווה הבאה בעבירה במצוה דרבנ
, במיוחד כאשר המצוה הנעשית חיובה 2  

 .
 מדאורייתא והאי�ור מדרבנ

 לנטוע אילנות ולגנ
 גינות ברשות היחיד.מותר   ה.

 

הר הבית כמבואר פ"ז מע"ז א"כ י"ל דעשו הרחקה יתירה כיו
 שקיימ"ל דא�ור ליטע איל
 בשש"  וכתב

"הנוטע איל
  :לא משמע כ
, שהרי כתבט) , עבודה זרה ו הל'דברי הרמב"< (מאפי' בירושלי<. א� 

אצל המזבח או בכל העזרה בי
 איל
 �רק בי
 איל
 מאכל א� על פי שעשאו לנוי למקדש ויופי לו 

עA אצל מזבח ה' אלהי�, מפני שהיה זה דר� עובדי הרי זה לוקה שנאמר לא תטע ל� אשרה כל 

  ועיי
 כ�� משנה ש<.. כוכבי< נוטעי
 אילנות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו ש< הע<"

שראיתי בוידיאו שהרב משה דוד טנדלר שליט"א נוהג לקטו� עלה מעA זיתי<  אגב דברינו או�י�,  

A בהר הבית הוא מרגיש שכ� הוא כאשר הוא עולה להר הבית וה�ביר שבגלל שיש אי�ור קיו< ע

 .Aלפחות מתחיל בתלישת הע  

הרי רוב הפו�קי<  –ולעניי
 העובדה שנעשתה בעבר עבירה בנטיעת האיל
 (א< נטעו ישראל)   .9

(למעט הלבוש) לא חששו למצווה הבאה בעבירה בדי
 אתרוג המורכב, ופ�לוהו מטעמי< אחרי<, 

  וזאת משו< שלא מדובר באי�ורי הנאה.
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  זרח כה� ברה

  ירושלי�קדושת ערי� המוקפות חומה לקדושת בי� 

 א. הקדמה

 : ר"ש, תו פות ורש"יב. קדושת ערי� המוקפות חומה וטעמה

 ג. אי ור אכילת קדשי� קלי� ומעשר שני בערי� המוקפות חומה

 ישראל במחנה שכינהד. תלות מחנה 

 ה. טע� ההבדל בי� ירושלי� לערי� המוקפות חומה

 ו. דעת הרמב"�

 ז.  יכו�

  הקדמה א. 


 קדושתזו למעלה מזו, ובכלל העומדות עשר קדושות המשנה מ�כת כלי< מונהתחילת ב 

מנה. במאמר זה נבקש להתבונ
 בקדושת מהחמורה  ירושלי<  קדושת  מוקפות חומה והערי<  

חומה וביח� בינה לבי
 קדושת ירושלי<: יח� שיש בו דמיו
 מחד־גי�א  ערי< המוקפות

  והבדל מאיד�־גי�א. 

  ב. קדושת ערי� המוקפות חומה וטעמה: ר"ש, תו פות ורש"י

שכינה, לויה  –) נאמר כי כש< שבמדבר היו שלושה מחנות ב"קטז ע(במ�כת זבחי< 

  :כ� ג< בירושלי< ישנ< שלושה מחנות –וישראל  

מחנה   ,מירושלים להר הבית –תניא: כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים 
מכאן ואילך מחנה שכינה, והן הן   ;מחנה לויה  ,מהר הבית לשער נקנור ;ישראל

  קלעים שבמדבר.  

י
 שילוח  י לענ משלושת המחנות נבדל מרעהו שכל מחנהמבואר מ�כת כלי< תחילת ב

נידות ויולדות  ,זבי< וזבות ;חוA למחנה ישראלאל ממצורע משתלח  הימנו:י< טמא

באותו מקו< (א, ז)   חוA למחנה שכינה.אל מוטמאי מת    ;הוי חוA למחנה למשתלחי< אל מ

למחנה ישראל:   –בכל הנוגע לשילוח טמאי<    –מבואר שדינ
 של ערי< מוקפות חומה זהה  

  רוב המפרשי<   ."...שמשלחי< מתוכ
 את המצורעי<"ערי< המוקפות חומה מקודשות ממנה  

  1כמחנה ישראל.  
הוא שערי< מוקפות חומה ה מה של הלכה זושטע ביארו

כי יהושע קידש  כתב )ש< (הר"ש  ?כמחנה ישראלמדוע ערי< מוקפות חומה נחשבות 

   ערי< אלו בקדושת מחנה ישראל:

 

  אכ
, שונה היא שיטת הרמב"< וראו בהרחבה להל
 �עי� ו.  .1
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, אבל לא כל א"י  וקדש יהושע כל עיירות המוקפות חומה כקדושת מחנה ישראל
  ולא שאר עיירות שאין מוקפות חומה.  

מחנה ישראל, ג< את תחומו של  בשעת קידוש הארA יש לקבוע  היא כי  נראה שכוונת דבריו  

(ובאותה מידה יכול היה לקבוע מחנה ישראל כהמוקפות חומה  הערי<ויהושע קבע את 

, חומה יות עיר מוקפתשני קידושי<: קידוש לה אלו היוערי< ל נראה שעוד  תחו< אחר).

י
 בתי ערי ידי
 התורה של קדושת ערי< המוקפות חומה לענ וקידוש להיות מחנה ישראל.

  2תלוי בקידוש יהושע בתור מחנה ישראל, אלא עומד בפני עצמו.אינו חומה וכדומה 

פות נראה שעצ< קדושת
 של ערי< מ�וימות כערי< מוקפות התו�לעומת זאת, מדברי  

לגבי שילוח  התו�פות  ת לכ� שדינ
 הוא כשל מחנה ישראל. כ� כתבוחומה היא הגורמ

  מצורעי< מערי< המוקפות חומה: 

הא לא כתיב בית   [=שמצורעים משתלחים מערים מוקפות חומה] מנלן :וא"ת
    ?חומה גבי אדם מצורע

דכתיב ביה במצורע   " חוץ למחנה מושבו"ואומר הרב רבינו יצחק דגמרינן 
  . בית מושב עיר חומה""ממושב דכתיב 

  ) ד"ה וקדשו  ע"ב, ערכין לב(תוספות,   

כדי  באופ
 מיוחדלא קידשו  חומה ערי< המוקפותאת השאפוא  התו�פות עולה מדברי

שהרי א< היו מקדשי< אות
 במיוחד, הייתה מתבטלת קושיית  –מחנה ישראל שייהפכו ל

מצורעי< מערי< המוקפות שמשלחי<  
 גזירה שווה המלמדת  ולכ
 נדרשת מעי  –  התו�פות

וזהו מה  �וברי< שעיר מוקפת חומה נחשבת כמחנה ישראל,פות . נראה שג< התו�חומה

"דכל  ):ד"ה ביתשמלמדת הגזירה השווה, וכ� מפורש בדבריה< במ�כת �נהדרי
 (מב ע"ב, 

  דכלי<".  עיירות המוקפות חומה יש לה< די
 מחנה ישראל כדתנ
 בפרק קמא

דעה שלישית בעניי
 זה היא דעתו של רש"י. בפ�חי< �ז ע"א כתב רש"י לגבי "מצורע  

  שנכנ� לפני< ממחיצתו": 

מחיצה שנאסר ליכנס בה, דהיינו לפנים מחומת כל ערי ישראל, כדאמר לקמן  
  מצורע משתלח חוץ למחנה ישראל.

 

כלומר אפשר להבי
 שקדושת ערי חומה כמחנה ישראל היא די
 דאורייתא (שכ
 המקו< המוק� חומה   .2

יש לו די
 מחנה ישראל) אול< מדברי הר"ש נראה שקדושת מחנה ישראל תלויה באד< המקדש, 

בתור מחנה ישראל, ולא שזהו   –י< המוקפות חומה ער  –ויהושע הוא זה שקבע מקומות מ�ויימי<  

די
 תורה. זהו תור� ההבדל בי
 שיטת הר"ש לבי
 שיטת רש"י המובאת להל
: לפי רש"י די
 תורה 

הוא שלערי ישראל יש די
 מחנה ישראל, ואילו לפי הר"ש אי
 זה די
 תורה אלא הדבר תלוי בקביעתו 

  של יהושע.
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ע< ישראל   ות שבה<, כלומר המקומשמחנה ישראל היינו ערי ישראלמדברי רש"י עולה 

ראיה להבנה כי חומה  3". מחנהכ" חומה מוגדרות ערי< המוקפותאו דר; אלא שרק  חונה

   4מגדירה "מחנה" עולה מדברי רש"י במקומות אחרי<. 

ובטע< הדבר  כקדושת מחנה ישראל  היא אפואערי< המוקפות חומה קדושת
 של 

ערי< מוקפות  היח� בי
 קדושתלברר את מעתה עלינו  נחלקו הר"ש, התו�פות ורש"י. 

  קדושת ירושלי<.בי
 ל חומה

  בערי� המוקפות חומה ר שניאי ור אכילת קדשי� קלי� ומעשג. 

[=מערי< המוקפות  "לפני< מ
 החומה מקודש מה< ) נאמר כיפ"א מ"ח(במ�כת כלי< 

בערי< המוקפות חומה א�ור אפוא לאכול    שאוכלי< ש< קדשי< קלי< ומעשר שני".  חומה]

ויש להבי
 מדוע. נעמוד תחילה על מקור די
 אכילת קודשי<  קודשי< קלי< ומעשר שני,

  קלי< בירושלי<.

  בגמרא במ�כת זבחי< (נה ע"א) נאמר:  

אמר רבי   – "את חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור "ת"ר: 
מכלל שהוא טמא, טהור   ',טהור'אלא  !?נחמיה: וכי ראשונים בטומאה אכלום

  זה מחנה ישראל.   ?מטומאת מצורע וטמא מטומאת זב, ואיזה זה

במדבר כל דגל בתו� א�יפת   –"ואיזה זה זה מחנה ישראל    ) כתב:ד"ה טהורעל אתר (רש"י  

כי אכילת קודשי< קלי< אפשרית  מכלל הדברי< עולה ".דגלו, ובית עולמי< תו� ירושלי<

. כיוצא בזה כתב רש"י ג< בהמש� לפני< מ
 החומה נית
 לאוכל< ל ולכ
במחנה ישרא ג<

של ירושלי<, שהיא במקו< מחנה ישראל "  ):ד"ה לפני< מ
 החומה  ע"ב,  זבחי< קיבהמ�כת (

לכאורה, אכילת קודשי< קלי< תלויה בהגדרת  שבמדבר, כדכתיב ואכלת ש< לפני ה'".

  �רה בערי< המוקפות חומה?המקו< כמחנה ישראל ולפיכ� יש לתמוה: מדוע נא

נראה שאפשר להציע שתי תשובות עיקריות לשאלה זו. אפשרות אחת היא שמדובר 

בבעיה טכנית: המעבר ממקו< המקדש לעיר מוקפת חומה (שאינה ירושלי<) יגרו< 

אפשרי לאכול קודשי< קלי< בעיר שאינה  ־לפ�ילתו של הקורב
 בדי
 "יוצא" ולכ
 בלתי

ירושלי<, כלומר בעיר שאינה �מוכה למקו< הקרבת הקורבנות. לפי זה, לO יצויר שירושלי< 

 

ד"ה אלא מאי) כתב רש"י: "אי
 ש< קבע מחנה והרי הוא כשדה בעלמא", במ�כת זבחי< (קיז ע"א,   .3

כלומר כדי שמקו< יוגדר מחנה צרי� שיהיה זה מקו< קבע המוגדר לפי מחיצותיו. ג< הלשו
 "לפני< 

ממחיצת
" מורה כי המחיצה היא המגדירה "מחנה". כיוצא בזה עולה מלשו
 רש"י במ�כת מנחות 

  אי
 מחיצה לטמאי מתי< להשתלח". (צה ע"ב): "כשהוגלל הפרוכת

  . 2להבהרת ההבדל בי
 שיטת רש"י ושיטת הר"ש, ראו לעיל הערה   .4
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יהיה אפשר לאכול בה קודשי<  –המקודשת תורחב עד קצה גבולה של עיר מוקפת חומה 

   5קלי<. 

חומה  המוקפותיש פ�ול עצמי בערי<  אפשרות שנייה היא שמדובר בבעיה עקרונית:

�ברה זו נתמכת מלשו
 המשנה הנזכרת  ואכילת קודשי< קלי< בה
 אינה כשרה כל עיקר.

המדברת על קדושה יתרה שיש בירושלי< על פני ערי< המוקפות חומה. יתרה מזאת: �ברה 

זו נתמכת מדינו של מעשר שני שא� הוא אינו נאכל בערי< המוקפות חומה הג< שאי
 שיי� 

אלא שא< כ� ה< פני הדברי< יש להבי
 מדוע נשתנה דינ
 של ערי<   6וצא". בו כלל פ�ול "י

  מוקפות חומה? מהו ההבדל המהותי בינ
 לבי
 ירושלי<? 

 Aלאכול קודשי< קלי< ומעשר שני מחו 
במ�כת כלי< פירשו הר"ש והרמב"< כי אי

 "כי א< אל לירושלי< משו< שהתורה ציוותה לאוכל< במקו< אשר יבחר ה', כלשונה: 

ובכורות בקרכ<  ...ואת מעשרותיכ< ..., והבאת< שמה...יכ<ההמקו< אשר יבחר ה' אל

.."  לא תוכל לאכול בשערי� מעשר דגנ� ותירוש� ויצהר� ובכרת בקר� וצאנ� ...וצאנכ<

והלכת אל המקו< אשר יבחר ה' אלהי� בו ונתתה הכ�� (דברי< יב, יז), וכיוצא בזה בפ�וק "

דשי< קלי<  ולאכול קבפ�וקי< מבואר אפוא שיש  < יד, כו)...." (שבכל אשר תאוה נפש�

ירושלי< עדיי
 מדוע ירושלי<, אלא שבוקא ודכלומר , "מקו< אשר יבחר ה'"ומעשר שני ב

ג< הרי ששהיא מחנה ישראל,  א< היא מוגדרת כ� משו< ":מקו< אשר יבחר ה'ל"נחשבת 

    !ערי< המוקפות חומה ה< מחנה ישראל

המקו< אשר יבחר    )א(שתי קדושות:  דושת ירושלי< מורכבת מאפשר היה להציע כי ק

נדרשות שתי הקדושות. דשי< קלי< ומעשר שני וק לש< אכילת , וכימחנה ישראל )ב( ;ה'

דשי< קלי< וק . מדבריו עולה כי אכילתלעיל לא נראה כ�ובאו רש"י שהדברי אלא שמ

. א< טע< היתר  הו מחנה ישראלזרק משו< שאפשרית ומעשר שני לפני< מ
 החומה 

רש"י מהפ�וק לא מובנת הראיה שהביא , "המקו< אשר יבחר ה'"די
 האכילה הוא מחמת 

אכ
, א< נשוב ל�ברתנו הקודמת,  .במחנה ישראלהאכילה  אפשרות "ואכלת ש< לפני ה'" ל

בר במחנה ישראל, שבה קושייתנו למקומה: מפני מה אי
 כלומר שעיקר העניי
 הוא שמדו

  חומה?ערי< המוקפות אוכלי< מעשר שני ב

וכו',  "וא< תאמר הר הבית היכי קדישכתבו  )ד"ה ויוצאהתו�פות (שבועות טו ע"א, 

ג< את הר הבית  . מדבריה< עולה כי לדעת< ויש לו קדושה בפני עצמו שהוא מחנה לויה"

 

וכ� כתב הקרית־�פר (הל' בית הבחירה ז) לגבי קודשי< קלי<, אול< לגבי מעשר שני כתב "משו<   .5

וק זה דכתיב 'והבאת< שמה וגו', ולא תוכל לאכול בשערי� וגו''. דברי< אלה תמוהי< שהרי בפ�

נאמרו ג< קודשי< קלי<, ואכ
 ג< בעל "אוצר ה�פרי" (עמ' נט) נותר בצע"ג על דברי הקרית־�פר 

  הללו.

כ
 יש לעיי
 משחיטת התודה ולחמה בעיר המוקפת חומה: א< זהו פ�ול יוצא, אזי כא
 לא שיי�    .6

  ; נה ע"ב) הביא ראיה זו וד
 בה.אלפ�ול ויקדש הלח<. בעל "אוצר ה�פרי" (נא ע"
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המקו< "בתור נעשה א< נומר שעיקר קידוש ירושלי<  .חנה לויהקידשו כירושלי< בתור מ

שקידשו את הר הבית, שהרי לתו�פות  
  ימני  
כ<  , ולא בתור מחנה ישראל, א"אשר יבחר ה'

. על כורחנו שלדעת< קידשו את הר קידוש ירושלי<, שכוללת את הר הביתב דיבשביל זה 

  . מחנה ישראלאת ירושלי< בתור ו 7,בתור מחנה לויה הבית

  מחנה ישראל במחנה שכינה תתלוד. 

כדי לעמוד על י�ודותיו של די
 זה עלינו להקדי< ולבאר תחילה מהו היח� בי
 מחנה 

לויה תלויי<  מחנה  הא< מחנה ישראל וישראל ומחנה לויה לבי
 מחנה שכינה. בלשו
 אחרת:  

יבו מחנה ישראל  �ביבו מחנה לויה ו�במתקיימי<  ,מחנה שכינה רק מחמתהא<  ?במקדש

עצמית  קדושה קדושת< היאמא או ש (ואילו בטל הראשו
, בטלי< כמאליה< האחרוני<)

 מבלעדיג<  קדושהיש לה<  ,ישראלמחנה בתור מחנה לויה ו <במקו< שמקדשי< אותו

  ?המקדש

כמה מקורות מורי< שקדושת מחנה ישראל תלויה ועומדת בקדושת מחנה שכינה. 

"ה קדשי< קלי< בכל מקו<), בקשר לארבע עשרה שני< שבה
 במ�כת זבחי< (קיב ע"ב, ד

"דכיו
 שבטלו הדגלי< וה
 היו הולכי< בכל הארA  כבשו את הארA וחילקוה, כתב רש"י 

עולה    רש"ימדברי    .לכבשה, ולא היתה חניית
 �ביבות המשכ
, בטלה קדושת מחנה ישראל"

  רק �ביב למשכ
.מתקיימת שקדושת מחנה ישראל  באופ
 ברור

שבשעת �ילוק � עולה ג< מדיוקה של הגמרא במ�כת זבחי< (�א ע"ב; קטז ע"ב) כ

אע"פ    –"ונ�ע אהל מועד"  שכתוב  המחנות היה צרי� להתבטל מחנה ישראל א< לא משו<  

קדושה למחנה לויה  ה< המעניקי< אפוא השכינה והמקדש  8". אוהל מועד הוא  ,שנ�ע

   9.�ביב<החוני< ולמחנה ישראל 

 

אלא א< נאמר שקידשו את ירושלי< בשתי קדושות: בקדושת "המקו< אשר יבחר ה'", ובקדושת   .7

מחנה ישראל, וא< כ
 את הר הבית קידשו רק בתור מחנה לויה. אלא של�ברה זו אי
 מקור ועל 

  כורחנו שעיקר הקידוש נעשה בתור "המקו< אשר יבחר ה'", וממילא לא ייקשה מקדושת הר הבית.

חנה שכינה בטל כמבואר בתו�פות, ש< �א ע"א, ד"ה קדשי<, ע"פ הגמ' במנחות צה ע"א. אלא שמ  .8

בכ� מיושבת לשו
 התו�פות, זבחי< � ע"ב, ד"ה מאי ק�בר: "דהא ירושלי< לא נתקדשה אלא בשביל 

  הבית, ואי� יתכ
 שקדושת הבית תבטל וקדושת ירושלי< קיימא"; עיי
 ש<.

" (עמ' נט, ד"ה ולהנ"ל) נראה שלדעתו קדושת מחנה ישראל אינה אול< מדברי מחבר "אוצר ה�פרי  .9

מחמת הבית. כיוצא בזה נראה מדבריו במקו< אחר (ש<, עמ' מז ואיל�) שלפיה< קדושת מחנה 

ישראל קודמת לקדושת מחנה שכינה, ורק אחר שחלה קדושת מחנה ישראל חלה קדושת מחנה 

בה מחנה שכינה הוא הנות
 קדושה למחנה שכינה. על דברי< אלה יש להקשות מהוכחתנו שאדר

ישראל, וכ
 מ�וגיית הגמרא בזבחי< קטז ע"ב שביקשה לומר שבשילה שאי
 קדושת מחנה ישראל 

  ויש קדושת מחנה שכינה ולויה ע"ש. 
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המקו< ג< ", ו"לפני ה'" ,מחנה ישראל היאירושלי< רה היטב מדוע רק תלות זו מבהי

מחנה  ,מחנה שכינה –שת המחנות וכולל את של "המקו< אשר יבחר ה'" ".אשר יבחר ה'

ורק ש< נית
 לאכול קודשי< קלי< ומעשר שני. על כורחנו לומר א<   –  ישראלמחנה  לויה ו

  ונבקש עתה לבררו.  –כ
 כי בי
 ערי< המוקפות חומה לבי
 ירושלי< קיי< הבדל 

  חומה בי� ירושלי� לערי� המוקפות הבדלטע� הה. 

ה�בר ההבדל בי
 ירושלי< לערי< המוקפות חומה תלוי ועומד בטעמה של קדושת 

ר לעיל, מדברי הראשוני< עולי< שלושה נימוקי< שוני< לקדושת ערי<  האחרונות. כאמו

המוקפות חומה; ולפיכ� עלינו לעקוב אחר שלושה נימוקי< אלה ולבאר לאור< את ההבדל 

  בי
 ירושלי< לערי< המוקפות. 

  תו פות

, ממש  מחנה ישראל  
אינ  חומה  שערי< המוקפותעל פי דברי התו�פות שהובאו לעיל נראה  

לכ
   .די
 מחנה ישראלאלו  �ביב למקדש, אלא שהתורה נתנה לערי<    
 ממוקמותשאינו
  וכי

לא יבתור מחנה ישראל, אלא בתור ערי< המוקפות, וממ  אות
, אינ
 עושי< זאתכשמקדשי<  

  כמחנה ישראל. ה
 קדושות 

ירושלי< א< כני< הדברי<, מוב
 היטב ההבדל בי
 ירושלי< לערי< המוקפות חומה. 

 "מקו< אשר יבחר ה'כ"לכ
 נחשבת ומחנה שכינה, את  ממש, ו�ובבת אלמחנה ישר היא

מחנה  
ערי< המוקפות חומה אינלעומתה,  .קודשי< קלי< ומעשר שני בהאפשר לאכול ו

  " המקו< אשר יבחר ה'"בכלל  
אינולפיכ�  �ביב השכינה, נמצאות  
אינ  שהרי, ממש ישראל

  . " חל עליה
"לא תוכל לאכול בשערי� אי�ורו

מוקפת   אינה קשורה להיותהמחנה ישראל  כירושלי<  ייתכ
 ג< שלפי התו�פות, קדושת  

תה מחנה ישראל  יהי  ,תה מוקפת חומה מימות יהושעיא� א< לא היו  –חומה מימות יהושע  

 א< �ברה זו נכונה, מחנה ש�ביב למחנה שכינה.כדוד ושלמה אלא לקדושה שקידשוה  –

שכתבו  )ד"ה הא ל
 ע"ב, ברכות ההרי שיתיישבו אל נכו
 דברי התו�פות במקו< אחר (

מר  אא< נ  10. "דשילוח מחנות לא היה נוהג אלא בזמ
 שהיובל נוהג ובתי ערי חומה"

ג< מירושלי< בטלה  הרי שיש לומר כי  
,בקדושת תשירושלי< וערי< המוקפות חומה שוו

 אכ
,  !בבית שני לא נהג מחנה ישראל 
כ< נוהג, וא קדושת מחנה ישראל בזמ
 שאי
 היובל

 

אומנ< רש"י על אתר חולק; והריטב"א כתב שיש להבחי
 בי
 שילוח מחנות לבי
 די
 בתי ערי חומה    .10

מחנה ישראל אינה תלויה בערי< המוקפות חומה, אול< נראה שכוונת הריטב"א ע"ש, כלומר קדושת  

היא שקדושת ערי חומה אינה תלויה ביובל, ורק די
 בתי ערי חומה תלוי ביובל, ולכ
 א� שבטל 

  היובל ולא נהג די
 בתי ערי חומה, מ"מ קדושת ערי חומה קיימת ולכ
 יש בה
 די
 שילוח מחנות. 
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 ול<ביובל, אחומה, ורק קדושת
 תלויה ערי< המוקפות אמורי< לגבי נראה שכל דבריה< 

   11.ג< בזמ
 שאי
 היובל נוהגקיימת ועומדת ביובל וודאי אינה תלויה ירושלי< קדושת 

  רש"י 

א� שהוכחנו   .ממש ישראלמחנה  
שערי< המוקפות הכאמור לעיל, מדברי רש"י נראה 


 ערי< המוקפות ההר שכל בו �רש"י שמחנה שכינה נות
 קדושה למחנה ישראל, אפשר ש  

  ., כלומר שהמקדש נמצא בלב הארA וכל הערי< ה
 �ביבו�ביב המקדש

נראה כי לפי רש"י, אכילת קודשי< קלי< ומעשר שני הותרה רק בירושלי< משו< 

שלענייני< אלו נדרש דמיו
 למצב במדבר: כש< שבמדבר הותרה אכילת קודשי< קלי< רק 

במחנה ישראל ה�ובב את המשכ
, כ� בארA ישראל הותרה אכילת קודשי< קלי< ומעשר 

של  –"לפני< מ
 החומה שהובאה לעיל:  שני רק בירושלי<. כ� עולה ג< מדקדוק לשונו

ייתכ
 שמ�יבה זו הביא  ע"ב). זבחי< קיב( ירושלי< שהיא במקו< מחנה ישראל שבמדבר"

  , בירושלי< מ
 ההכרח שאכילה זו תהיה  שהמלמד    –"ואכלת ש< לפני ה'"  רש"י את הפ�וק  

   ."לפני ה'"המקדש ונחשבת  ה�ובבת את

ושלי< שווה לקדושת ערי< המוקפות חומה; לפי ה�בר זה, באופ
 עקרוני קדושת יר

   12.ירושלי< , בטלה ג< קדושתקדושת ערי< המוקפות הכשבטלולפיכ� 

 
   13נזר באופ
 כללי: ־הדברי< הללו כתב האבני כעי

 

צל"ח על אתר א� הוא לא ביאר את טע< החילוק בי
 ירושלי< לערי< המוקפות. כיוצא בזה כתב ה  .11

אכ
, העיני<־למשפט (ש<) כתב שלתו�פות בטלה קדושת מחנה ישראל ג< מירושלי< (אול< 

לכאורה אפשר לדחות את ראייתו, שכ
 מזה שאמרה הגמרא "הא ל
" משמע שזה בכל א"י ולא רק 

הלוא עזרא קידש את ירושלי< בתור מחנה ישראל (אלא בירושלי<). על דבריו יש להקשות: 

שלשיטתו לכאורה לא קשה, שנראה ש�ובר שעזרא לא קידש אותה בתור מחנה ישראל אלא בתור 

עיר אשר בחר ה')? ועוד: אי� אכלו קדשי< קלי< בירושלי< בבית שני הרי בטלה קדושת מחנה 

דשי< קלי< תלויה במחנה ישראל? אפשר ישראל? והרי אכלו פ�ח בירושלי< בבית שני, ואכילת קו

שיש לדחות קושיות אלו ואפשר שכל דבריו אינ< אלא אליבא דרבנו ת< (תו�פות, גיטי
 לו ע"א, 

  ד"ה בזמ
 שנהג יובל בבית שני), מכל מקו< נראה נלע"ד כפי שכתבתי.  

דבר הוא שירושלי< וא� שבירושלי< אי
 חלי< דיני ערי חומה (כמבואר בערכי
 לב ע"ב), הרי שטע< ה  .12

  לא נתחלקה לשבטי< (כפי שכתב רש"י, ש<) אול< �ו� כל �ו� הרי היא מכלל ערי ישראל. 

כיוו
 שהאבני־נזר לא תלה דבריו בדעת רש"י, אפשר שיש להקשות עליו מדברי התו�פות ולתמוה   .13

אמורי<  מדוע לא בטלה קדושת ירושלי< בזמ
 בית שני שבו לא נהג היובל. ייתכ
 שדבריו אינ<

שערי<  –אליבא דתו�פות. אי
 נראה לתרA שג< לדבריו יש הבדל בי
 ערי< המוקפות לירושלי< 

המוקפות קדושת
 בתור מחנה ישראל משו< שה< מוקפות חומה, וירושלי< אינה קדושה מטע< זה 

כי א< כ�, מניי
 לו שכשבטלה קדושת ערי< המוקפות חומה בטלה ג< קדושת  –אלא מצד עצמה 

ישראל מירושלי<. לכ
 נראה שלדעתו ג< קדושת ירושלי< נובעת מהיותה מוקפת חומה. כמו מחנה 

ולדעתו כ�    –שלא כפי שכתבנו לעיל    –כ
 נראה שהאבני־נזר הבי
 את דברי הר"ש הנ"ל באופ
 אחר  
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ומ"מ למדנו דמה שנאכלים קדשים ומע"ש בירושלים היא מחמת שתי קדושות:  
והשנית   ;חומה קדושה אחת שהיא מחנה ישראל כמו שאר עיירות המוקפות

  . מחמת שהיא קרובה למקדש ומקיפתה, וכן מחנה ישראל שבמדבר ודו"ק
    ) אות ו , תלד מןסי ,יו"ד , אבני נזר(שו"ת   

קדושת מחנה ג< בטלה  ,שא< בטלה קדושת ערי חומהכמבואר ש<, האבני־נזר �ובר 

    .ישראל מירושלי<

 ערי< המוקפות  שלירושלי< ו 
 שלקדושתשלדעתו שווה מבואר מדברי האבני־נזר 

 . למקדשמחמת �מיכותה בתור מחנה ישראל, אלא שלירושלי< יש מעלה נו�פת  חומה,

  14שהיא עיר מוקפת חומה.משו< ירושלי< היא מחנה ישראל ג< כי לדעתו נראה מדבריו 

בשולי הדברי< יש להציע ה�בר נו�� אליבא דרש"י להבדל בי
 קדושת ירושלי< 

  ישראל  א) מחנהפות חומה. אפשר שישנ< שני �וגי מחנה ישראל: (לקדושת ערי< המוק

 ב) ערי ישראל, שקדושת ( ;מחנה השכינההיא מחמת שכינה וקדושתו ה�ובב את מחנה 

 חומה. ותערי ישראל ומוקפ 
מחנה השכינה אלא מצד שההיות< �ובבי< את מצד  אינה

  ערכי
 לב מבואר בכ(רי חומה  שהרי אי
 בה די
 ע  –בקדושתה של ירושלי< אי
 כלל מדי
 ב'  

. מאיד�־גי�א, די
 דשי< קלי< ומעשר שניו, ולכ
 רק בה אוכלי< קדי
 א'אלא מצד    – ע"ב)  

ב' אינו תלוי כאמור במחנה שכינה ולכ
 אפשר שג< א< בטלה קדושת ערי חומה, לא בטלה 

   15קדושת ירושלי<. 

 

די
 התורה שערי< המוקפות מתקדשות בתור מחנה ישראל, ולכ
 �ובר שערי< המוקפות וירושלי< 

  ה.קדושת
 שוו

לפי הבנה זו, היינו שקדושת ירושלי< נובעת רק מהיותה מחנה ישראל, יש ליישב את דברי רש"י   .14

מפרש במ�כת שבועות דמקדשי לה בשתי תודות ובשיר ובית די
  –(ערכי
 לב ע"ב): "וקידשו< 

מהלכי
 ושתי תודות אחריה
 וכו'". דברי< אלה קשי< שכ
 ה�וגיה בשבועות עו�קת בירושלי< ולא 

בערי< המוקפות חומה! אכ
, לפי דברינו מיושבי< הדברי<: כיוו
 שקדושת ערי< המוקפות היא 

קדושת מחנה ישראל, ה
 וירושלי< מתקדשות באותה צורה. כ� כתב ג< האבני־נזר (ש<, אות יא). 

התו�פות בערכי
 הביאו את דברי רש"י בשבועות שכתב "אבל שאר (ארצות) [עיירות] לא ידעתי 

מקדשי
 אות
". לדברי התו�פות אפשר שיש לומר כפי שכתבנו לעיל, שלדיד< א� שדי
  היא� היו

ערי< המוקפות כירושלי< מ"מ ה
 אינ
 מקודשות בתור מחנה ישראל, אלא בתור ערי< המוקפות. 

  לרש"י שהביאו אפשר שכיוו
 שלא שיי� בה
 קורבנות, לא מקדשי< כ�.

(לעיל) לגבי ארבע עשרה שני< שבה
 כבשו וחילקו, שבטל בה
 אלא שלפי זה יקשו דברי רש"י     .15

מחנה ישראל כיוו
 שלא היתה חניית
 �ביב למשכ
. יש לתרA כי כוונתו היא שלא היו עדיי
 ערי 

 
ישראל, ואולי בגלל זה כתב רש"י שני טעמי<: "וה
 היו הולכי< בכל הארA לכבשה, ולא היתה חניית

."
  �ביבות המשכ
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  ר"ש 

כאמור לעיל, מדברי הר"ש נראה שטעמה של קדושת ערי< המוקפות היא קביעתו של 

 יש די
 מחנה ישראל  חומה ערי< המוקפותל �ובר שיהושע בו נו
; ולפיכ� נראה כי הוא 

להיות   בהכרח צריכי< אינ<שת המחנות וששל ממש. כמו כ
 מדבריו (כלי< א, ז) עולה

כל  א� שהוכחנו שמחנה שכינה נות
 קדושה למחנה ישראל, מ .בלי הפ�ק זה לזה �מוכי<

,  רש"יפי  ל  ,רש"י, וכ
 אפשר שמודה לטע< שכתבנובדעת  שכתבנו    פיאפשר ש�ובר כמקו<  

  רק בירושלי< ולא בערי< המוקפות.  הותרה דשי< קלי<ואכילת קש לכ�

פי לה�ברו של הר"ש קרוב במוב
 מ�וי< לה�ברו של רש"י אלא שיש הבדל ביניה<: 

משו< ר"ש לפי הו ;ערי ישראל 
שהמשו< מחנה ישראל  
החומה ערי< המוקפות  ,רש"י

  שכ� קידש< יהושע. 

בי
 קדושת ירושלי< לקדושת א< כני< הדברי<, אפשר שאליבא דהר"ש ישנו הבדל 

חומה נובעת מקביעתו של יהושע; אול<   ערי< המוקפותקדושת  חומה: ערי< המוקפות

יודה ג< א<  ,לכ
ה�ובב את המקדש. מחנה ישראל דוד ושלמה כ ירושלי< נתקדשה על ידי

 ה שקדושת מחנה ישראל בערי< המוקפות תלויה�וברי<  )לעיל(ראו  פותהר"ש לתו�

ירושלי< לא נתקדשה משו< שהרי שלדעתו קדושת ירושלי< אינה תלויה ביובל  16,ביובל

  .עיר מוקפת חומהבתור 

  נ�כ< את דברינו עד עתה:

  שבטע< הדבר נחלקו הראשוני<.  מחנה ישראל, אלאירושלי< הרי היא לפי כל הדעות 

ערי ישראל ומוקפת חומה או משו< מכלל משו< שהיא , אפשר שקדושתה היא רש"ילפי 

לפי התו�פות והר"ש, קדושת ירושלי< נובעת   .מחנה שכינה ה�ובב את שהיא מחנה 

  מקדש. את ה מהיותה �ובבת

לרש"י משו< : מחנה ישראל מהיות
רש"י והר"ש פי ל נובעת ערי< המוקפותקדושת 

ישנה ירושלי< קדושת ב לדעת<, 17.ערי ישראל, ולר"ש משו< שכ� קידש< יהושע 
שה

יש להבדיל בי
   מעלה נו�פת מחמת שהיא �ובבת את המקדש. לעומת זאת, לפי התו�פות,

  מחנה ישראל ממש.ירושלי< היא בעוד מחנה ישראל, כ, שה
 רק קדושת ערי< המוקפות

 

ה לר"ש לא שיי� לתלות את קדושת מחנה ישראל בקדושת ערי< המוקפות, וכשאי
 אלא שלכאור  .16

היובל נוהג יתבטל די
 מחנה ישראל מה<. לדעתו, קדושת ערי< המוקפות חומה בתור מחנה ישראל 

נובעת מהעובדה שכ� קידש
 יהושע וזו לכאורה אינה תלויה ביובל (אלא א< נאמר שיהושע התנה 

שבערי< המוקפות בקדושת ערי< המוקפות, שכשתתבטל מה
 קדושת את קדושת מחנה ישראל 

  ערי< המוקפות יתבטל מה
 ג< גדר מחנה ישראל).

  .2ראו ג< לעיל הערה   .17
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  דעת הרמב"�ו. 

  פ קי הרמב"�

כתב   מלמד כי הוא �בר אחרת ב�וגיה זו. בהלכות בית הבחירה (ו, טז)דעת הרמב"<  עיו
 ב

   :הרמב"<

ולמה אני אומר במקדש וירושלים, שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא,  
ובקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה  
לעתיד לבוא. לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה.  

ואמרו חכמים אע"פ ששוממין   " והשימותי את מקדשכם"והרי הוא אומר 
בקדושתן הן עומדין, אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני  

  שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכיבוש.  

אינה בטלה לעול<. ולכ
    "מפני השכינההיא "קדושת המקדש וירושלי<  אפוא  לפי הרמב"<  

בהמש� הלכות בית הבחירה (ז, יא) הבחי
 הרמב"< בי
 התחומי< השוני< שבירושלי< 

   וכתב:

מפתח ירושלים עד הר הבית כמחנה ישראל, ומפתח הר הבית עד פתח העזרה  
  שהוא שער ניקנור כמחנה לויה, ומפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה. 

מדברי הרמב"< נראה שג< קדושת שלושת המחנות אינה בטלה לעול<, משו< שהיא תלויה 

יש לשאול: מדוע  על כ�כ� קדושת< אינה בטלה.  –במקדש וכש< ש"שכינה אינה בטלה" 

קדושת מחנה ישראל לא בטלה והרי הוא אינו מחנה שכינה? מדוע כתב הרמב"< שקדושת 

  ירושלי< היא "מפני השכינה"? 

 בהמש� אותו פרק, בהלכה יג, כתב הרמב"< את דינ
 של ערי< המוקפות חומה:

עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר הארץ שמשלחין מתוכן את המצורעים  
רין בתוכן מת עד שירצו שבעה טובי העיר או כל אנשי העיר, ואם יצא ואין קוב

    המת חוץ לעיר אין מחזירין אותו לתוכה אף על פי שרצו כולן להחזירו

נראה דכל התנאי< שהצרי� רבינו בפי"ב מהלכות שמיטה המשנה־למל� על אתר העיר כי "


". והנה בהלכות שמיטה ויובל לעני
 בתי ערי חומה צריכי< ג"כ למעלות אלו שכתב כא

 ויובל (יב, טו) כתב הרמב"< כ�:

עיר שלא היתה   ?כיצד .ין סומכין אלא על חומה המוקפת בשעת כיבוש הארץא
מוקפת חומה בשעה שכבש יהושע את הארץ אף על פי שמוקפת עתה הרי היא  

ועיר שהיתה מוקפת חומה בימי יהושע אף ע"פ שאינה מוקפת   ;כבתי החצרים
וכיון שגלו בחרבן ראשון בטלה קדושת ערי חומה שהיו    .כמוקפת  עתה הרי היא 

בימי יהושע כיון שעלה עזרא בביאה השניה נתקדשו כל הערים המוקפות חומה  
באותו העת מפני שביאתן בימי עזרא שהיא ביאה שנייה כביאתן בימי יהושע, 
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ו  מה ביאתן בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו בתי ערי חומה ונתחייב
במעשר, אף ביאתם בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות וקדשו בתי ערי חומה  

  . ונתחייבו במעשר

א< כ
, קדושת ערי< המוקפות חומה לא קידשה לעתיד לבוא ולפיכ� לכאורה ראוי היה 

תיבטל (ואולי א� קדושת מחנה לויה);   –שא� היא מחנה ישראל    –שג< קדושת ירושלי<  

זה מחנה ישראל אלא שהוא �ביב    קו< הרימכל  ב למקדש, מ�בי  היאמפני שה  וא� שקדושת

מחנה  כשערי< המוקפות חומה קדושות אכ
, אפשר היה לתרA כדלעיל, כלומר  18.למקדש

  . אול< נראה להציע תירוA כולל יותר ונכו
 יותרממש מחנה ישראל,  אינ
ישראל, אבל 

נחשבות למחנה ישראל,  
ערי< המוקפות חומה אינ ,הרמב"<לפי  ולומר כי ליישבג< אפשר 

בהלכות ביאת המקדש  הרמב"<  כתב  (כפי ש  "בדד ישב"שכתוב  מצורעי< משו<    
ומשלחי< מתוכ

לא כתב הרמב"< שערי< המוקפות חומה מקו< א, ח). ואכ
 בשו< ח, וכ
 בפיה"מ בכלי< , ג

   .מחנה ש�ביב השכינהרק ה  ושמחנה ישראל זההוא למחנה ישראל, ונראה שטעמו נחשבות 

אלא שעדיי
 יש ליישב את לפי זה מתבאר ההבדל בי
 ירושלי< לבי
 ערי< המוקפות חומה, 

   19?משו< השכינה ולכ
 לא בטלה היאמניי
 שקדושת מחנה ישראל  :השאלה הראשונה

  ירושלי� אינה קדושה מדי� מחנה ישראל 

מחנה ישראל,   נובעת מהיותהשקדושת ירושלי< אינה  נראה  מדברי הרמב"<  לעניות דעתי,  

". ירושלי< אינה קדושה משו< שהיא בגדר המקו� אשר יבחר ה'שהיא בכלל "אלא מחמת 

ובעניי
 זה ראוי לזכור   –מחנה ישראל אלא משו< שמקומה נתקדש יחד ע< מקו< המקדש  

מקדש ישנו , במומקוצור� לקדש את  במשכ
 לא היה  את ההבדל בי
 המשכ
 למקדש: בעוד  

  צור� לקדש את מקומו.

 

ואכ
 האבני־נזר (יו"ד, �ימ
 תלד, אות ז) �בר שקדושת ירושלי< שהיא מחנה ישראל שווה לקדושת     .18

ש. עוד יש לציי
 שראיתי ב�פרו של הרי"ד א"י, וא< קדושת א"י בטלה ה"ה לקדושת ירושלי< ע"

�ולובייצ'יק, רשימות שיעורי< (ברכות �ב ע"ב) שכתב "שכל עשר קדושות דאיתא בפ"א דכלי< 

משתייכות לקדושת המקדש, ולכ
 המשנה ש< לא מנתה חלק מהדברי<, כיו
 שאינ< מחמת קדושת 

 –טע< שקידשה לעתיד לבוא המקדש" (ע"ש באור�). לפי זה אפשר היה לומר שבירושלי< שיי� ה

משו< שקדושתה היא מחמת המקדש א� שהיא מחנה ישראל; אלא שעדיי
 קשה  –מפני השכינה 

מדינ
 של ערי< המוקפות חומה שקדושת
 אינה לעתיד לבוא א� שהיא מחמת המקדש. יש להעיר 

לויות מדוע המשנה לא מנתה בקדושת א"י את העובדה שנוהגות בה מצוות הת –כי את קושייתו 

 ?Aבאופני< אחרי<; ע"ש באליהו רבה ובמשנה אחרונה. –באר Aיש לתר  

אכ
, א< כנה הצעתנו שערי< המוקפות חומה אינ
 בגדר מחנה ישראל ושילוח מצורעי< מה< אינו   .19

קשור להגדרת מחנה ישראל, היה מקו< לומר שלעני
 שילוח מצורעי< אי
 צור� בחומה מימות 

ה עתה (כלומר שלא כדברי המשנה־למל� דלעיל), אלא שמהתו�פתא יהושע ודי בקיומה של חומ

(כלי< א, יד) נראה שדי
 שילוח מצורעי< שווה לדי
 בתי ערי חומה. ייתכ
 שהפ�וק "בדד ישב" 

  מתייח� לחומה שבזמ
 יהושע ולפיכ� מצורעי< משתלחי< רק מעיר מוקפת חומה מימות יהושע.
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כמה ראיות לדבר. תחילה, יש להוכיח זאת מ
 העובדה שבפרק ו של הלכות בית 

ומכא
 שלושה מחנות,  לאחר מכ
 ע�ק בורק בפרק    ,קידוש ירושלי<הבחירה ע�ק הרמב"< ב

מחנה ישראל" כלשו
 כ(א� שהיא " משו< קדושת מחנה ישראלאינה קדושת ירושלי< ש

  .הרמב"<)

בשונה מקידוש  –אי־עי�וקו של הרמב"< באופני קידושו של הר הבית כ� עולה ג< מ

ירושלי< והעזרה (וזאת על פי הגמרא בשבועות). לדברינו, קידוש ירושלי< והעזרה מקדש 

נתקדש הר הבית    .את כל ירושלי<  תוללהכ  –  "המקו< אשר יבחר ה'מקומות אלו בקדושת "

". המקו< אשר יבחר ה'"שהוא בכלל < משוולא שיי� בו קידוש נפרד  מקומות אלו בכלל

מנה את קידוש ירושלי< והמקדש, משו<  –כאמור, על פי הגמרא בשבועות  –הרמב"< 

שבכל אחד מה< שיי� עניי
 מיוחד (הקרבה במקדש ואכילת קודשי קודשי<; ואכילת 

   20קודשי< קלי< ומעשר שני בירושלי<) ואילו הר הבית כלול בקדושת ירושלי<. 

  ):ח ,זבחי< יד(בפירוש המשנה  ולה מלשו
 הרמב"<לב�ו� כ� ע

קרא את ירושלם נחלה בגלל קביעות קדושתה וקיומה לעולם ועליה אמר הנביא 
ונחלתו לא יעזב, לפי שכבר אמר בתחלת הענין כי ה' בחר את ירושלם לשכינתו  
ובחר את ישראל לו יתעלה סגולה, ואמר אחר כך כי ה' לא יטוש את האומה הזו  

ר לנחלתו ולא אותו המקום אשר בחרו והוא אמרו כי בחר ה' בציון אוה  אשר בח
למושב לו, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו, כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא  

  . יעזב, וכבר באר נצחיות קדושתה ואמר זאת מנוחתי עדי עד

יש , אלא שבתו� העיר "מקו< אשר בחר ה'"ההתקדשה בתור  כולה לכ
 נראה שירושלי<

זקוקי< שת המחנות  ושל  –קדושת מקו<    < לא נדרשהש  –מחנות, ובשונה מהמשכ
    שלושה

   21קדושת העיר אשר בחר ה'.להתקדש ב

 
לפי ה�ברנו ברור מדוע אי
 לאכול מעשר שני בערי< המוקפות חומה. ג< א< ה

קדושות כמחנה ישראל, הרי שה
 אינ
 בגדר "המקו< אשר יבחר' ה'" ולפיכ� לא הותר לאכול 

בה
 מעשר שני. לפי ה�ברנו ברור ג< מדוע קדושת
 בטלה. קדושת
 תלויה בכיבוש ישראל, 

ת
, קדושת ירושלי< אינה נובעת מ
 הכיבוש, וג< א< בטלה ג< הקדושה. לעומ –ומשבטל 

  קדושתה בעינה עומדת.  –לקחוה מאיתנו הגויי< 

 

רושלי<: ג< קדושת זו היא מפני השכינה ו"המקו< אשר בזה מיושב ג< מדוע לא בטלה קדושת י  .20

  יבחר ה'" ואי
 זה רק מחנה ישראל.

אפשר שאת מחנה ישראל ומחנה לויה קידשו בפה, ואפשר שהמחיצות ה
 היוצרות את שלושת   .21

המחנות: מחיצת העזרה מקיפה את העזרה, ומחיצת הר הבית מקיפה אותה, ומחיצת ירושלי< מקיפה 

  מ�תבר שצרי� קדושת פה לקבוע היכ
 כל מחנה.את הר הבית. 
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) מבואר ד"ה לפני< מ
 החומה ,ש< קיב ע"א ,וכ"כ רש"יבגמרא (זבחי< נה ע"א; 

  מחנה ישראל,  ומשו< שזההוא דשי< קלי< ומעשר שני בכל ירושלי< וקשההיתר לאכול 

היא שיש צור� בשני  ללו על תירוצנו. אפשרות יישוב אחתולכאורה קשה מ
 הדברי< ה

דברי הגמרא נאמרו   רמב"<פי השל; אול< נראה יותר  מקו< הנבחר ומחנה ישראלה  תנאי<:

  רק במדבר או בשילה.

לפי הצעה זו, כל הצור� בהגדרת מקו< פלוני כ"מחנה ישראל" כדי להתיר בו אכילת 

לעומת זאת,   .במדבר או בשילה  שה ירושלי<:אמור קוד< שנתקד  דשי< קלי< ומעשר שניוק

אי
 צור� בגדר "מחנה ישראל"    ,"בחר ה'ימקו< אשר  שמקומה קדוש בקדושת "הבירושלי<  

   .דשי< קלי< ומעשר שניואכילת קוהקדושה הנזכרת היא המתירה בה 

(ומה שהזכיר ש< מחנות זה רק לעני
 זבי<  כ� עולה מפירוש המשנה לכלי< א, ח 

גבי תודה ואיל נזיר יש ליישב את השמטתו בפירוש המשנה לזבחי< ה, ו (ל כ� 22.וזבות)

שאוכלי< במחנה    "תאכלו במקו< טהור"שלמדה מ  ראהגמדברי  את    )שנאכלי< בכל ירושלי<

מקו< קדוש הדרשה המלמדת שאי
 צור� באת ש< הביא וכ� יש לה�ביר מדוע ישראל, 

כ� יש לה�ביר מדוע  ).המקו< אשר בחר ה' ,ירושלי<לא נאכלת בכל יוממ ;דהיינו עזרה(

; דשי< קלי< ומעשר שני לפני< מ
 החומהולגבי אכילת ק(ח  ,זבחי< ידבפירוש המשנה ל

, לא הזכיר שירושלי< היא מחנה ישראל ורק הביא שהיא המקו< אשר ראו לשונו לעיל)

  .בחר ה'

קדושת   –ות והר"ש רש"י, תו�פ –א< כ
, לפי ה�ברנו בעוד לפי יתר הראשוני< 

המקו< אשר  "משו<  היא  רמב"< קדושתה  שלפי ה  הרי  ,"מחנה ישראלירושלי< היא משו< "

לעניי
  –" ואי
 צור� כלל לדי
 "מחנה ישראל" שנאמר בעיקרו במדבר ובשילה יבחר ה'

אכילת קודשי< קלי< ומעשר שני (אבל ודאי ג< בירושלי< שיי� לעני
 שילוח מצורעי<).  

רמות קדושה, שלושה מחנות, א� עיקרה של  ש ויש של "מקו< אשר יבחר ה'"בג< , אומנ<

רש"י קדושת ירושלי< אינו מדי
 "מחנה ישראל". הוא הדי
 לגבי ערי< המוקפות חומה: לפי  

לא  אינ<  ה
 ; אול< לפי הרמב"<מחנה ישראלכ פות ה
תו�פי ה מחנה ישראל ול 
והר"ש ה

  .ולא כמחנה ישראל מחנה ישראל

לפי הרמב"<, אי
 צור�  –ות של מחלוקת זו ה
 כדלהל
. לעניי
 ירושלי< הנפקא־מינ

לעניי
 ערי< המוקפות חומה,   .ושצרי� לקדשלקדש את הר הבית; ואילו התו�פות �בורי<  

ד"ה  הרי שהמחלוקת הנ"ל משליכה על שאלת חיוב המלקות: מדברי רש"י (פ�חי< �ז ע"א,  

 

זו לשונו ש<: "לגבי אכילת קדשי< קלי< ומעשר שני לפני< מ
 החומה, הכוונה לחומת ירושל<. אמר   .22

ה' בבכור והוא קדשי< קלי< כמו שנתבאר בחמישי דזבחי< לפני ה' אלהי� תאכלנו שנה בשנה במקו<  

אשר יבחר ה' אלהי� בו ונתתה הכ�� בכל אשר  אשר יבחר ואמר במעשר שני והלכת אל המקו< 

  תאוה נפש�".
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< מוקפות חומה לוקה (א< לא מטע< ר"ח  מבואר שמצורע שנכנ� לערי )לפני< ממחיצתו

הרמב"<  ול<א ;יש על זה לאוברור כי מחנה ישראל  וו לעשה), ולשיטתו שזהקש< שנית

 –נראה שטעמו משו< שאי
 לאו בדבר ואי
 לוקי< על כ� כתב ש , ח)הל' ביאת המקדש ג(

  ."בדד ישב" אלא רק עשה של  –וערי< המוקפות אינ
 בגדר מחנה ישראל 

  הוכחה מ וגיות נו פות 

אפשר  דומה שביאורנו לשיטת הרמב"< מתיישב ע< דבריו בהקשרי< אחרי<.  לב�ו�,

 מב ע"ב) �נהדרי
 בגמרא ( .בית ה�קילהמקומו של לגבי הראשוני< שמטע< זה נחלקו 

ג< בשאר ערי< מדובר < שמבואר ש ו ",ש מחנותבית ה�קילה היה חוA לשלש"נאמר 

קדושת מחנה  חמתשדי
 זה הוא מ מדברי רש"י ותו�פות על אתר נראה .מוקפות חומה

בית ה�קילה צרי� להיות חוA  יזא –כמחנה ישראל  
ו
 שערי< המוקפות דינוישראל, וכי


לה.23  

כתב רק אלא הרמב"< לא הזכיר שבית ה�קילה צרי� להיות חוA לעיר מאיד�־גי�א, 

  שנדרש שיהיה ממוק< במרחק מ
 העיר: 

ומקום שהורגין בו בית דין היה חוץ לבית דין ורחוק מבית דין, שנאמר הוצא את  
המקלל אל מחוץ למחנה, ויראה לי שיהיה רחוק כמו ששה מילין כמו שהיה בין  

  בית דינו של משה רבינו שהיה לפני פתח אהל מועד ובין מחנה ישראל. 
 ) ג ,הל' סנהדרין יב(רמב"ם,   

שבית לכאורה לא ברור מדוע לא פירש הרמב"< כפירוש רש"י ותו�פות, כלומר שנדרש 

כאמור 
 שוכיו  ; אול< על פי דברינו, שיטת הרמב"< מיושבת היטב.חוA לעירמה�קילה יהיה  

מחנה ישראל, לכ
 פירש  
 בכללרמב"< שאר ערי< אינפי המדובר ג< בשאר ערי<, ול

  "< שדברי הגמרא עיקר< ריחוק מקו< ולא יציאה מחוA לשלושת המחנות. הרמב

בפירוש המשפט  )ז,כלי< א ,משנה(טע< מחלוקת הרמב"< והר"ש ג< שזהו אפשר 

ומ�בבי
 לתוכ
 מת עד שירצו, יצא אי
 מחזירי
   ...עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה"

ירה ז, יג) שדברי המשנה אמורי<  הרמב"< פירש (בפירוש המשנה ובהל' בית הבח אותו".

קוברי< אותו בעיר, עד שירצו    אי
ממקו< למקו< ואת המת  מ�בבי<  לעניי
 קבורה, כלומר  

אנשי העיר, וא< הוציאו את המת מ
 העיר אי
 מכני�י
 אותו לקוברו בעיר, בשביל להרחיק  

 

בירושלי< הוא דשיי� למימר דאיכא עזרה מחנה שכינה, והר הבית    –רש"י כתב: "חוA לשלש מחנות    .23

מחנה לוייה, וכל העיר מחנה ישראל, ובבתי דיני< שבכל עיר ועיר נמי הוי בית ה�קילה חוA לעיר 

היינו בירושלי< דאיכא   –: "בית ה�קילה היתה חוA לשלש מחנות  דומיא דירושלי<". התו�פות כתבו

שלש מחנות ובתי דיני
 שבכל עיר ועיר היתה בית ה�קילה חוA לעיר כדפי' הקונטר� והיינו משו< 

  דכל עיירות המוקפות חומה יש לה
 די
 מחנה ישראל כדתנ
 בפרק קמא דכלי<".
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א�ור לעומת זאת, מדברי הר"ש נראה שלדעתו  את הטומאה מ
 העיר שלא יטמאו ממנה.

נראה שהרמב"< והר"ש הולכי< בעניי
 זה  24להחזיר את המת ג< לצור� ה�פד וכיוצא בזה.

 
אי
 ולכ
 קדושת מחנה ישראל כל אחד לשיטתו: לפי הרמב"<, לערי< המוקפות חומה אי

); כדי שלא יטמאו ממנו  ולא נא�ר אלא לקוברו בה (אלא א< ירצו,  אי�ור להכני� מת לעיר

מחנה ישראל, אי
 להכני� את המת לתו� העיר בגלל קדושת  זהוש ואילו לר"ש, ה�בור

  העיר.  

   יכו� ז. 

במאמר זה ע�קנו בהשוואה בי
 ירושלי< וערי< המוקפות חומה בעקבות דברי המשנה 

בתחילת מ�כת כלי<. ראינו תחילה שלוש דעות ראשוני< לגבי טעמה של קדושת ערי< 

נה ישראל) ולפיכ� מצורעי< משתלחי<  המוקפות חומה (הנחשבות כמחנה ישראל או מח

מה
. ב�ו� המאמר ביארנו שדעת הרמב"< היא שערי< אלו אינ
 קדושת כלל כמחנה ישראל  

  ומצורעי< משתלחי< מה
 מדי
 "בדד ישב"

 
דשי<  ואכילת קבהמש�, ע�קנו בטע< ההבדל בי
 ירושלי< לערי< המוקפות לעניי

,  ר"ש ללרש"י ו . את ההבדל ביארנו לפי שלוש דעות הראשוני< הנזכרות:קלי< ומעשר שני

�מו� למקדש, המחנה ישראל ב הותרה רקדשי< קלי< ומעשר שני וקשאכילת  משו<

לב�ו�  .אל ממש אלא כמחנה ישראלמחנה ישר 
שערי< המוקפות אינמשו<  פותולתו�

משו< שהיא מחנה ישראל, אלא  אינו האכילה בירושלי< היתר רמב"< טע< הצענו שלפי ה 

  ., מה שאי
 כ
 ערי< המוקפות חומה"המקו< אשר יבחר ה'"
 שהיא וכיו

 

, דמדאורייתא שרי אפילו במחנה לויה כדתניא בפ' אלו מדרבנ
 –זו לשו
 הר"ש: "אי
 מחזירי
 אותו   .24

דברי< (�ז ע"א) ובפ' היה נוטל (כ ע"ב) טמא מת מותר ליכנ� במחנה לויה ולא טמא מת בלבד 

אמרו אלא אפילו מת בעצמו". מדבריו מבואר שהאי�ור הוא על עצ< הכני�ה, ולא על הקבורה, 

קשה לו מ
 ההיתר של טמא מת להיכנ�   שהלוא א< האי�ור הוא רק על הקבורה אז מדוע היה

  למחנה לויה. 
  



זרח כ   ה�הרב 
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"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 125125125125  

  הרב יהודה זולד�

  פ ח על מצות ומרורי� רב� ו מצה וק

 "מצות תאכלו  בערב ... יאכלוהו מרורי� על ומצות אש"צלי א. 

 "הכתוב קבעו חובה – מצה"ב. 

  שני  וגי מצה או  וג מצה אחד בשני מופעי� ג. 

  יהיה ש� כבש הפ ח או לא יהיה" :"שצונו לאכול מצה בליל חמשה עשר מני �ד. 

  פ ח רב�וק מבשר כזית ע� יחד מצה כזיתה. 

   יכו�. ו 

 "מצות תאכלו בערב... יאכלוהו מרורי� על ומצות אשצלי "א. 

ראשונה במ�גרת  ל  מוזכרת  היאהחובה לאכול מצה בליל ט"ו בני�
 נזכרת במקרא פעמי< מ�פר.  

  יג): -הציווי על פ�ח מצרי< (שמות יב, א

  ח).   ,(שם  ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מררים יאכלהו 


יחד ע< הצלי והמצות יש לאכול ג<  כאשררב
 הפ�ח, ו מוזכר כי המצה נאכלת יחד ע< ק כא

  מרור.

ג הפ�ח וחג המצות אכילת מצה נזכרת שוב במ�גרת הציווי לעשות את ח חובת

   :לדורות

ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את    :שבעת ימים מצות תאכלו..

ן  בראשֹ :תיכם חקת עולםרֹ ום הזה לדֹ צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את הי 

בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות, עד יום האחד ועשרים לחדש  

  ) כ –, יד(שם  �בכל מושבתיכם תאכלו מצות.    :בערב

שיש לאכול מצות במש� שבעת ימי החג,   נאמרארבע פעמי< נזכר הציווי לאכול מצות. פעמיי<  

שיש לאכול מצה "בכל כ
 נאמר  בליל ט"ו בני�
, ו  ", דהיינובערב"יש לאכול מצה    כיוהודגש ג<  

ע<   אוכלההחובה לאכול מצה בליל ט"ו בני�
, לא נאמר שיש ל הכשנזכראכ
, מושבותיכ<". 

  רב
.והק

  בהמש� הפ�וקי< נאמר שמשה רבנו ציווה את הע< לעשות כ� לדורות: 

או אל הארץ אשר  ד עולם. והיה כי תבֹ ק לך ולבניך עושמרתם את הדבר הזה לחֹ  

  כה)–כד ,(שם  . דה הזאתר ושמרתם את העבֹ בּ יתן ה' לכם כאשר ִד 

שתי חובות בנוגע למצה  קיימותמנ< יש הבדלי< בי
 פ�ח מצרי< לפ�ח דורות, א� מכא
 שוא

וחובה לאכול מצה בפני  ;ע< מרורו הפ�חרב
 וע< ק יחדבליל ט"ו בני�
: חובה לאכול מצה 
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כפי שנראה להל
, לחובה כפולה זו ישנה משמעות בזמ
 הזה כשאי
 מקריבי< קורב
  עצמה.

  פ�ח.

קשר לפ�ח  בנזכרת פע< נו�פת במקרא,  רב
 פ�ח יחד ע< מצה ומרור  והחובה לאכול ק

  :  שני

תיכם ועשה פסח לה'. רֹ קה לכם או לדֹ איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחֹ 

  .רים יאכלהוהערבים יעשו אותו על מצות ומרֹ בחדש השני בארבעה עשר יום בין  

  יא)  –(במדבר ט, י  

להשלי< את אכילת   נדרשבליל ט"ו בני�
,    חרב
 פ�ולא אכל קו  ,מי שהיה טמא או בדר� רחוקה

;  יחד ע< מצה ומרור וכלולאכא
 נזכרת חובה פ�ח שני. ג< הלוא הוא רב
 בי"ד באייר והק

  לאכול מצה בפני עצמה. נו�פת חובה ומאיד�־גי�א, לא נזכרת 

נו�פות בתורה. נציי
 פ�וקי< שנזכרו הציווי לאכול מצה בשבעת ימי החג נזכר פעמי<  

  מצה בליל ט"ו בני�
:  לאכול הבמדרשי ההלכה כמקור לחוב

וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם. לא תאכל  
שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני ...ששת ימים תאכל מצות   ,עליו חמץ

  ג, ח) –(דברים טז, ב  וביום השביעי עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה  

"לא תאכל עליו (רב
 הפ�ח  והיא שאי
 לאכול חמA ע< ק  הללו  החזקוני, כוונת הפ�וקי<  יפל  ע

"Aו, אלא בגלל הק)חמ 
"שבעת ימי< תאכל עליו  ( ימי<מצות במש� שבעה  יש לאכולרב

  . )מצות"

  הכתוב קבעו חובה :מצהב. 

, היא רשות מצה אכילתשבשאר ימי החג על כ� על החובה לאכול מצה בליל ט"ו בני�
 ו

  : מכילתא דר' ישמעאלנאמר ב

לעשות הראשון חובה ושאר   – "שבעת ימים מצות תאכלו" (שמות יב, טו) 
הימים רשות. אתה אומר לעשות הראשון חובה ושאר הימים רשות, או אינו אלא  
לעשות הראשון רשות ושאר הימים חובה? תלמוד לומר "בראשון בארבעה עשר 

הכתוב קבעו חובה. הא אין עליך   – יום לחדש בערב תאכלו מצות" (שם יח) 
לעשות הראשון חובה, ושאר כל הימים    :לומר כלשון האחרון אלא כלשון ראשון

  פרשה ח)  ,מסכתא דפסחא ,בא ,ישמעאל '(מכילתא דר    רשות.

  ג< במדרש הלכה נו��:מצאנו כ� 

"חג המצות שבעה ימים לה'". מה תלמוד לומר? לפי שנאמר "ששת ימים תאכל  
ולמה יצא להקיש   ,מצות וביום השביעי חג לה'" (דברים טז, ח) שביעי בכלל הזה
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אלא מה שביעי רשות אף כולם רשות. יכול אף לילה הראשון רשות?   אליו?
  הכתוב קבעו חובה.   – 1תאכלו מצות"[עליו] תלמוד לומר "

אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן זה שאין בית המקדש קיים מנין?  
תלמוד לומר "בערב תאכלו מצות" (שמות יב, יח). אם כן למה נאמר "שבעת  

כלו" (שם טו)? מצה נאכלת כל שבעה ויוצא בה ידי חובתו בפסח,  ימים מצות תא
  יצאו חלות ורקיקי נזיר שאין נאכלים כל שבעה.

  תחילת פרק יא) , פרשה ט ,אמור ,(ספרא  

לאכול  החובהמצה בהקשר של  לאכול החובהמחדד את מכילתא דרשב"י,  ,מדרש הלכה אחר

אי
 תלות בי
 החובה לאכול מצה בליל ט"ו לפי המדרש, רב
 ג< בזמ
 שבית המקדש חרב. וק

 
  . רב
 פ�חו ע< ק יחדלאכול מצה  החובהבני�
 לבי

:
   תחילה פותח המדרש בחובה לאכול מצה ע< הקורב

"עד יום האחד ועשרים לחודש בערב" (שמות יב, יח). יכול את חיב במצה כל  
עליו אתה חייב במצה, ואי אתה   – ו" (דברים טז, ג) שבעה? תלמוד לומר "עלי 

  פרק יב) , שמעון בר יוחאי '(מכילתא דר  חיב מצה כל שבעה. 

  ממשי�:  א� הוא 

"עד יום האחד ועשרים לחודש בערב"? שיכול אין לי אלא  ר אם כן למה נאמ 
בשעה שאין לך פסח מנין? תלמוד לומר "[בערב] תאכלו   ,בשעה שיש לך פסח

קבעו הכתוב חובה. אין לי אלא בזמן שבית המקדש   –ת יב, יח) מצות" (שמו
קים, בזמן שאין בית המקדש קים מנין? תלמוד לומר "בערב תאכלו מצות". אין  

  שבתיכם תאכלו מצות" בחוצה לארץ מנין? תלמוד לומר "בכל מֹ   ,לי אלא בארץ
   2. (שמות יב, כ)

  ע< שלא  בנפרדחובה לאכול מצה קובע הפ�וק "בערב תאכלו מצות" כי  עולהמכל המקורות 

כגו
 בזמ
 הזה כשבית המקדש אינו רב
 הפ�ח,  וע< ק  יחדמי שלא אוכל מצה  , וכי  פ�חהרב
  וק

   .בנפרדחייב לאכול מצה קיי<, 

החובה לאכול מצה בליל  נלמדתממנו שמופיעה מחלוקת תנאי< בנוגע לפ�וק  ראבגמ


חמA משעה  אי�ור אכילתל לגבי' יהודה רור' שמעו
 זאת בעקבות מחלוקת ו ,ט"ו בני�

 

במדרש נאמר "עליו תאכלו מצות" א� אי
 פ�וק כזה ב�פרי המקרא. נראה שהמילה "עליו" הוכנ�ה    .1

  בטעות למדרש והוחלפה ע< הפ�וק "תאכל עליו מצות" (דברי< טז, ג). 

זמ
 שאי
 בית המקדש קיי< דרשת המילי< "בכל מושבותיכ<" בהקשר של החובה לאכול מצה ב   .2

נזכרת ג< בקידושי
 לז ע"ב. ראה ג<: תו�פות, ש<, ד"ה מושב וד"ה בזמ
 (ומהרש"ל ומהרש"א); 

  שיטה לא נודע למי, על אתר. 
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עובר על לאו וחייב מלקות, עה זו  לדעת ר' יהודה האוכל חמA מש(  יו< י"ד בני�
של  שית  יש

   3אינו חייב בכלו<):ואילו לפי ר' שמעו
 הוא 

אמר מר: ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה? 
אמר לו רבי   (דברים טז, ג) דברי רבי יהודה. שנאמר "לא תאכל עליו חמץ" 

שמעון: וכי אפשר לומר כן, והלא כבר נאמר "לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים 
  תאכל עליו מצות" (שם)? 

ורבי יהודה אמר לך ההוא ["שבעת   ורבי יהודה? שפיר קאמר ליה רבי שמעון.
ורבי שמעון    ימים תאכל עליו מצות"] לקובעו חובה אפילו בזמן הזה הוא דאתא.

לקובעו חובה מנא ליה? נפקא ליה "מבערב תאכלו [מצות]". ורבי יהודה מיבעי  
  , ליה לטמא ושהיה בדרך רחוקה. סלקא דעתך אמינא הואיל ובפסח לא יאכל

ורבי שמעון טמא ושהיה בדרך רחוקה    מצה ומרור נמי לא ניכול? קא משמע לן.
ב "וכל ערל לא יאכל בו". בו  דלא גרע מערל ובן נכר דכתי ,לא איצטריך קרא –

הוא אינו אוכל, אבל אוכל הוא במצה ובמרור. ורבי יהודה? כתיב בהאי וכתיב  
  (פסחים כח ע"ב)   בהאי. 

"בערב תאכלו מצות" הפ�וק  הלפיששיטתו במכילתא את  ב�וגיה זו תואמתר' שמעו
 שיטת 

זאת  יהודה למד  'ראת, לעומת ז .חובה לאכול מצה בליל ט"ו בני�
 ג< לאחר החורב
מלמד כי 

ל כבמש� חובה לאכול מצה ישנה  כי לדעתונראה ומהפ�וק "שבעת ימי< תאכל עליו מצות" 

   4ולא רק בליל ט"ו בני�
. ,כחובה נפרדת ,השבוע

  5: מחלוקת אמוראי<מ�גרת מחלוקת תנאי< זו מופיעה באופ
 דומה ב

שנא מרור דכתיב "על  אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן. ומאי 
רים" (במדבר ט, יא)? בזמן דאיכא פסח יש מרור, ובזמן דליכא פסח  מצות ומרֹ 

ליכא מרור. מצה נמי הא כתיב "על מצות ומררים" (שם)? מצה מיהדר הדר ביה  
  ת". קרא "בערב תאכלו מצֹ 

  ורב אחא בר יעקב אמר: אחד זה ואחד זה דרבנן.  

 

הראשוני< נחלקו בשאלה מהי משמעות< של דברי ר' שמעו
 וחמש שיטות בדבר (רש"י, תו�פות,    .3

  ר"
, בעל העיטור ורמב"
, ובעל המאור). ראו �יכומ
 בהלכה ברורה על אתר. 

בירושלמי (פ�חי< א, ד) נאמר בש< ר' יהודה שמקיימי< מצוות עשה באכילת מצה שבעה ימי<;     .4

קביעת הירושלמי. אומנ< הפני־יהושע (פ�חי< כח ע"ב) כתב שייתכ
 שר' ודבריו כא
 תואמי< את 

שמעו
 �בר שמצווה לאכול מצה במש� שבעה ימי<; ועיינו ג< בדברי הרב מ"מ כשר (הגדה של פ�ח: 

) שציי
 למקורות נו�פי< שמה< יש ללמוד כי מצוות מצה קיימת במש� 166–158הגדה שלמה, עמ'  

קה, "מצות בשבעה ימי החג: מצווה או רשות?", מה נשתנה, ירושלי< שבעה ימי<. ראו ג< דוד הנש

  .170–166תשע"ו, עמ' 

  אכ
, במחלוקת זו לא נאמר כי יש מי ש�ובר שחובה לאכול מצה במש� שבעה ימי<.   .5
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מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך   אלא הכתיב "בערב תאכלו מצות"? ההיא
רחוקה. דסלקא דעתך אמינא כיון דפסח לא אכלי מצה ומרור נמי לא ניכול? קא  

דלא גרעי   ,ורבא אמר לך: טמא ושהיה בדרך רחוקה לא צריך קרא משמע לן. 
אבל אוכל במצה   , מערל ובן נכר, דתניא "כל ערל לא יאכל בו" בו אינו אוכל

  וצריכי.  ,ב]? כתיב בהאי וכתיב בהאיואידך [רב אחא בר יעק ומרור. 
תניא כוותיה דרבא: "ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך"  

אף ששת ימים רשות. מאי טעמא? הוי דבר   ,(דברים טז, ח) מה שביעי רשות 
שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל  

ראשון רשות? תלמוד לומר "על מצת ומררים  כולו יצא. יכול אף לילה ה
בזמן שאין בית המקדש קיים   ,יאכלהו". אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים

  ) קכ ע"א (שם    הכתוב קבעו חובה. – מנין? תלמוד לומר "בערב תאכלו מצות" 

לעומת ". מצות תאכלו"בערב  הפ�וק דרשת על דבריו את בי��ג<  רבא, ג< שמעו
' ר כמו

המלמד   פ�וקואי
  לפי רב אחא בר יעקב, החובה לאכול מצה בנפרד בזמ
 הזה היא מדרבנ
  זאת,  

בדר� נמצא של טמא ומי ש תולמד על חובמ, הפ�וק "בערב תאכלו מצות" פירושו . לפיאותה

�ובר שיש חובה  רב אחא. מכ� ש)בזמ
 שהמקדש קיי<( במקומו רחוקה לאכול מצה ומרור


  מהתורה.  תוקפה ה לאכול מצה בליל ט"ו בני�
, נראה שי�בור שבזמ
 המקדש בזמ
 הז מדרבנ


 טמא ומי שנמצא בדר� רחוקה, א� ירב אחא בר יעקב בעני דינו שלה�כי< ע<  רבא 

דומה  אי
 צור� ללמוד זאת מפ�וק. הברייתא שהובאה בגמרא כ�יוע לדברי רבא דעתול

הדרשה: "'בערב  בנקודה זו ת . בולטנהולשו נה�גנו בלעיל  הובאושד למדרשי ההלכה ומא

' ר לא נזכר כי דרשה זו נאמרה בש< זו בברייתא כי א<תאכלו מצות' הכתוב קבעו חובה", 


  .שמעו

  של רבא בנוגע לאכילת מצה:  עמדתונזכרה שוב  לאחר מכ
ב�וגיה 

לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי   ,אכל מצה בזמן הזה אחר חצות :אמר רבא
    .חובתו

מהו דתימא הא אפקיה קרא   ?דכיון דאיתקש לפסח כפסח דמי ,פשיטא
  (שם)  . קמשמע לן דכי אהדריה קרא למילתא קמייתא אהדריה  ,מהיקישא

מי שיאכל כיו< מצה  ולפיכ�  ,�בר שזמ
 אכילת פ�ח הוא רק עד חצות אלעזר ב
 עזריה 'ר

 הוקשה  מצה שהלוא "פשיטא?!" שאלה על כ� הגמראצא ידי חובתו. לאחר חצות לא יֵ

ענתה  בתשובה .רב
וקהכדי
  דינה ולפיכ�"על מצות ומרורי< יאכלוהו"  פ�וקב קורב
ל

"א) "מה שביעי רשות א�  עמאחר ששנינו בברייתא לעיל (קכ    כישהיה מקו< לומר  הגמרא  

 כדי
 המצה די
 ואי
ג< לילה הראשו
 שהוא רק רשות, שלומר  ונית
ששת ימי< רשות" 

חובת מצה של הלילה ש ללמד חזר" מצות תאכלו"בערב  שהפ�וק רבא לנו השמיע ,פ�ח

ה לגמרי לפ�ח שזמ
 ושיהיה שודהיינו  –הראשו
 בזמ
 הזה "למילתא קמייתא אהדריה" 

  אכילתו רק עד חצות.
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שחובה לאכול ב�וכה בלילה  , המלמדת�וכהבמ�כת  ראבגמ ג< נזכרת זו דרשה

  רה שווה מפ�ח: יהראשו
, וחובה זו נלמדת בגז

" (ויקרא  חמשה עשר"נאמר כאן  :אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק
מה להלן לילה הראשון חובה    ,בחג המצות(שם ו)    " חמשה עשר"ונאמר    כג, לד), 

  ? והתם מנלן  .שות אף כאן לילה הראשון חובה מכאן ואילך ר  ,מכאן ואילך רשות
    כז ע"א) (סוכה     6. הכתוב קבעו חובה "בערב תאכלו מצת"אמר קרא 

  נפרדת חובה ישנה  ה�כימו כיר' שמעו
 ור' יהודה  נ�כ< את העולה מדברינו עד עתה.

,
ג< לאחר החורב
. קיימת וחובה זו  בלי קשר למצה ולמרור, לאכול מצה בליל ט"ו ני�

כי חובה יתכ
 שר' יהודה �בר בעיקרה לגבי מקור החיוב, א� ימחלוקת< בעניי
 זה אמורה 

ג<  בכל שבעת ימי החג. רבא �בר א� הוא שחובה לאכול מצה בליל ט"ו בני�
,זו קיימת 

  והוא מתב�� על דרשת הפ�וק "בערב תאכלו מצות". רב אחא בר יעקב חלק  בזמ
 הזה,

הכול מודי< כי בזמ
  7.לבדב החובה לאכול מצה בזמ
 הזה היא מדרבנ
 לדעתוו על רבא

רי<  צלי אש ומצות על מרֹשבית המקדש קיי<, חובה לאכול מצה יחד ע< קורב
 הפ�ח: "

  ".  יאכלהו

  או  וג מצה אחד בשני מופעי�  שני  וגי מצהג. 

 רב
 וקיחד ע< טיבה של המצה הנאכלת  וומה נפרדטיבה של המצה הנאכלת באופ
  ומה

דיני כשרותה זהי< בשני המצבי< או שמא לכל  מדובר באותה מצה ולפיכ� ? הא<הפ�ח

  דיני< שוני<?  אחד מה< 

  ) נאמר:ב, הפ�חי< במשנה (

  , בכוסמין ,בשעורים , אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחטים
  ובשיבולת שועל.   ,ובשיפון

והקדש שנפדו,  יוצאין בדמאי, ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו, ובמעשר שני 
    והכהנים בחלה ובתרומה.

אבל לא בטבל, ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, ולא במעשר שני והקדש  
  שלא נפדו. 

את המצה יש אפוא לאפות מקמח מחמשת מיני דג
. נית
 לצאת בה ידי חובה ג< א< מוצאה 

  מתבואת דמאי, תרומת מעשר, או מעשר שני והקדש שנפדו. 

 

  כמו ב�וגיה בפ�חי<, ג< כא
 לא נאמר בש< מי נאמרה דרשה זו.   .6

הרחבה במקורות אלו ראו אצל הנשקה, "מצה ומרור בליל ה�דר: כלו< תלויי< בקרב
 הפ�ח?", מה    .7

  .  195–184נשתנה, עמ' 
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לו ע"א) עו�קת בדיני המשנה ומ�בירה את מקור< וטעמ<.   –ע"ב  הגמרא (פ�חי< לה  

על פניו נראה היה לומר שכל דיני המצה הללו חלי< כאחת על המצה הנאכלת יחד ע<  

   כתב אחרת:בז' יהרב איצל'ה מפונא�  נפרד;באופ
  קורב
 הפ�ח, ועל המצה הנאכלת

שהיא עצם חובת ...נראה דבמצה איכא שתי מצוות. מצות "בערב תאכלו מצות"  
אכילת מצה, ומצות "על מצות ומרורים יאכלוהו" שזה מכלל חיובא דאכילת  

ונאכלת בכל  , פסחים. ונראה דכל מה שכתוב בדיני מצה פסולה כגון: לחם עוני
, וכד' זהו רק במצה  (שם לה ע"ב) , ופסול דטבל (פסחים לו ע"א) מושבות

מה שצריך לאכול מצה   הנאכלת משום חובת היום "בערב תאכלו מצות". אבל 
  לזה כל מצה כשרה.    –עם הפסח משום "על מצות ומרורים" 

וכן נראה, דהרי בפסח שני איכא נמי דין ד"על מצות ומרורים", והרי ליכא התם  
הוא  ם כן  וא  .איסור חמץ כלל, שחמץ ומצה נאכלים עמו כבית (פסחים צה ע"א) 

  ולפי   "על מצות ומרורים". הדין בפסח ראשון נמי כשרה מצה זו לשום מצוה זו ד
  8. גם מצה של טבל וחדש כשרות "על מצות ומרורים"יוצא דמשום מצות  הז

) שו"ת זכר יצחק, סימן פ, ב(  

חובת ו ,נפרדת ת אכילהחוב :כאמור לעיל, יש להבחי
 בי
 שני חיובי< של אכילת מצה

מגבלות בנוגע ל�וג המצה הכל האי�ורי< ו  , יצחק־ רב
 פ�ח. לדברי הזכרויחד ע< קאכילה  

רב
 ו אמורי< א� ורק על החובה לאכול מצה בנפרד, א� לא בנוגע למצה שאוכלי< יחד ע< ק

 Aאי�ור חמ 
שהרי נאמר ש"חמA  –פ�ח. הוכחתו היא מהאמור בפ�ח שני, ש< למשל אי

 

דבריו נועדו לתרA את קושית תו�פות, קידושי
 לח ע"א, ד"ה אקרוב. בגמרא ש< נאמר שע< ישראל    .8

קורב
 העומר יכלו לא אכל מצה כשנכנ� לארA מפני שהתבואה הייתה חדשה ורק לאחר הקרבת 

לאכול ממנה. התו�פות ציינו לקושיית הירושלמי (חלה ב, א) ותירוציה: "למה לא אכלו מצה מחדש  

ויבא עשה ד'בערב תאכלו מצות' וידחה לא תעשה דחדש? ומתרA דאי
 עשה דקוד< הדבור דוחה לא  

יי
 כי התירוצי< תעשה דאחר הדבור. אי נמי יש לומר דגזירה כזית ראשו
 אטו כזית שני" (יש לצ

שהובאו בתו�פות לא נזכרו בירושלמי, וכבר עמדו על כ� מפרשי הירושלמי והבבלי). על קושיית 

התו�פות כתב בעל �פר המקנה: "לכאורה קשה הא אמרינ
 (פ�חי< לה ע"א) דאי
 יוצאי
 בטבל, 

,Aמי שאי�ורו משו< בל תאכל חמ 'Aיצא זה  ומפורש (ש< ע"ב) משו< דכתיב 'לא תאכל עליו חמ

שאי
 אי�ורו משו< בל תאכל חמA, אלא משו< בל תאכל טבל. א< כ
 בחדש ג< כ
 אי
 יוצאי
 מהאי  

טעמא". כוונתו לומר שמאחר שאי�ור חמA לא חל על אי�ור טבל, א< כ
 כ� ג< בנוגע למצה של 

חדש: כיוו
 שהמצה נעשתה מתבואה של אי�ור חדש, היא פ�ולה למצווה מצד עצמה ולא משו< 

יא חמA, ולפיכ� לא מועילה כא
 �ברת עשה דוחה לא תעשה. על כ� השיב הרב איצל'ה מפוניבז' שה

כי אי�ורי טבל וחדש אמורי< רק על המצה הנאכלת באופ
 נפרד, ולא על המצה הנאכלת יחד ע< 

הקורב
. מצה העשויה מתבואה חדשה מותרת באכילה כמצה נפרדת, ועל כ
 יש מקו< לשאלת 

עשה של אכילת מצה וידחה את אי�ור חדש. הרב נחו< ברו� גינצבורג מו�ר שהוא   הירושלמי שיבוא

שמע את הה�בר הזה מפיו של הזכר־יצחק בהיותו ב
 ארבע עשרה "והדבר שמור אצלי עוד בזכרוני 

  ודבריו מתוקי< מדבש ונופת וחלב תחת לשונו" (מקור ברו�, חלק ב, �ימ
 יח). 
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ק בנוגע ומכא
 שכל דיני המצה שנזכרו אמורי< ר –ומצה עמו בבית" (פ�חי< צה ע"א) 

  9רב
.ו אוכלי< ע< הקשלא בנוגע למצה ולחובה לאכול מצה בנפרד, 

    .זו אחר בקשת המחילה, נבקש לערער על הבחנה

  , פ�ח שני עת הקרבת פ�ח ראשו
 ובעת הקרבת שב יצחק עולה־י הזכרמדברתחילה, 

  כל מצה כשרה. 

א�  , בהקשר אחר כבר הציע הצל"ח –המוגבלת למצת פ�ח שני בלבד  –דומה הצעה 

ט מכול
 כזית ואכל
 א< Sֵלִ"  :בגמ' (ברכות לז ע"ב) הובאה ברייתאהוא שלל אפשרות זו. 

". מדובר במי שליקט וא< מצה הוא אד< יוצא בו ידי חובתו בפ�ח ,חמA הוא ענוש כרת

ראשוני< ואחרוני< ע�קו בשאלה באילו �וגי  ו  ואכל<; רפ< לכזיתיצ מצה או חמA, פתיתי

  כתב:  )ש<(צל"ח ה מדובר.פתיתי< 

ואציעה הצעה אחת הנלע"ד דבר חדש אשר לא ראיתי שדברו בו הקדמונים,  
כשנזכה לעשות הפסח כהלכתו ויזדמן טמא או מי שהיה   .והוא הלכתא למשיחא

בדרך רחוקה ויעשה פסח שני ויאכלנו על מצת ומרורים, אם כל פרטי תנאיה  
  : "כ במצה הבאה עם פסח שני, כגוןהצריכים במצה של ליל חג המצות צריכים ג 

ושימור דוקא   , ובאנינות ,ושתהא נאכלת בכל מושבות ,שלא תהיה מצה עשירה
ואומר אני שאינה צריכה כלום מכל תנאים הללו, ודי שתהא  לשם מצת מצוה. 

"  ככל חוקת הפסח", דבפסח שני עצמו אי לאו דכתיב מצה משומרת מחימוץ
יה כל פרטי הפסח, ובמצה של פסח שני לא  לא הוי מצרכינן ב (במדבר ט, יב) 

כתיב ככל חוקת המצה. ...ואם היה זה עולה בידינו להלכה דפסח שני אין כל  
אדם   ,ואם מצה הוא"הפרטים הללו מעכבים במצה, היה ניחא דמה שתני כאן 

  , היינו בפסח שני. "יוצא בו ידי חובתו בפסח
גם    ם כןדא  .אשון לפסח שניאבל באמת לבי נוקפי לחלק בפרטי המצה בין פסח ר

אנן נימא שאדם יוצא ידי חובתו בפסח שני של כל שאר מיני דגן אף שאינו  
לה  (ילפינן בפסחים  ,מחמשת המינין, שהרי הא דאין יוצאין רק בחמשת המינין

דבעינן דברים    " לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות" מקרא ד  )ע"א
מצה של חג המצות מיירי. ועוד אם נימא דבאמת  הבאים לידי חימוץ, והאי קרא ב

מדיוצאין ידי  (ברכות שם)  יוצאים בפסח שני בכל מיני דגן, א"כ איך הוכיח אביי  
לחם  "דהתם לחם בעינן דכתיב    ) ד"ה כזית( מצה מברכין עליו המוציא, ופי' רש"י  

 

ר־יצחק הללו: הרב יעקב ישראל קנייב�קי, קהלות יעקב, קידושי
, כמה אחרוני< ע�קו בדברי הזכ   .9

�ימ
 לד, אות ב; הרב יהודה זרחיה �גל, שו"ת צמח יהודה, חלק ג, �ימ
 קלג; הרב צבי פ�ח פרנק, 

ר�א; הרב יעקב בצלאל ז'ולטי, משנת יעבA, אורח חיי<, �ימ
 –מקראי קדש, פ�ח, חלק א, עמ' רנח

; הרב ישראל מאיר 87–81"על מצה ומרורי<", הגיוני הלכה, חלק א, עמ'  טז, ד; הרב יצחק מיר�קי,

לאו, שו"ת יחל ישראל, �ימ
 כח; הרב יצחק זילברשטיי
, חשוקי חמד, פ�חי< מ ע"א; הרב אלטר 

  לא, ועוד.–אליהו רובינשטיי
, שו"ת מגדנות אליהו, חלק ד, �ימני< ל
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  " על מצות ומרורים "והרי לחם עוני בפסח ראשון כתיב. אלא ודאי ד  ",עוני
  אהדריה לכלליה לכל דין מצות בראשון.   ,דכתיב בשני

הצל"ח ד
 הא< בפ�ח שני אי
 את דיני הכשרות המיוחדי< של מצה, וכל מה שנדרש הוא 

שהמצה לא תהיה חמA; לב�ו� הוא דוחה �ברה זו משתי �יבות. מדברי הצל"ח ברור אפוא 

שכל הלכות כשרות המצה שנאמרו במצה הנאכלת בנפרד ה
 ה
 הלכותיה של מצה הנאכלת 

  הנאכלת ע< קורב
 פ�ח שני. יחד ע< קורב
 פ�ח ראשו
 ושל מצה 

יצחק ממצה הנאכלת ע< פ�ח שני, שהוא מבקש להקישה ־שנית, ג< הוכחתו של הזכר

  למצה הנאכלת ע< פ�ח ראשו
, אינה ברורה דיה. 

  המשנה מונה פרטי< שוני< ושווי< בי
 פ�ח ראשו
 לפ�ח שני: 

צה והשני מ ,הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא ?מה בין פסח הראשון לשני
.  והשני אינו טעון הלל באכילתו, הראשון טעון הלל באכילתו .וחמץ עמו בבית

  .  ודוחין את השבת , ונאכלין צלי על מצה ומרורים  ,טעון הלל בעשייתן :זה וזה
  (פסחים ט, ג)   

הכבש  (א) פ�ח ראשו
 שונה מפ�ח שני:  בה<שפרטי< נו�פי<  נ<ישמלבד פרטי< אלה, 

ייב להיבדק במש� ארבעה ימי< לפני הקרבתו (פ�חי< צו המיועד להקרבה בפ�ח ראשו
 ח

ע"א); (ב) אי
 מוציאי< מבשר פ�ח הראשו
 מחוA לחבורת המנויי< (פ�חי< פה ע"ב); (ג) 

ד); את –יש שני< שבה
 מביאי< קורב
 חגיגה יחד ע< קורב
 הפ�ח (משנה, פ�חי< ו, ג

יי< (שמות יב, ו; משנה, קורב
 פ�ח ראשו
 מקריבי< רק לאחר הקרבת תמיד של בי
 הערב

פ�חי< ה, ג), ואילו קורב
 פ�ח שני יכול להיקרב לפני תמיד של בי
 הערביי< או אחריו.  

להותיר מהבשר עד  א�ור פ�ח ראשו
 ופ�ח שני: שווי< הלכה  שני פרטימאיד�־גי�א ב

  הבוקר, וא�ור לשבור עצ< (שמות יב, י; במדבר ט, יב). 

דיני הפ�ח השני שווי< אפוא בחלק< לדיני הפ�ח הראשו
, ולא ברור אפוא מדוע 

ה< שוני< יש כדי ללמד על שונותה של מצת   –עניי
 חמA ומצה    –העובדה שבפרט מ�וי<  

פ�ח שני? באותו אופ
 נית
 היה ללמוד מ
 הפרטי< הדומי< ולה�יק שמצת פ�ח שני זהה 

שיהיה חמA בבית, א� אי
 זה קשור להלכות  למצת פ�ח ראשו
. אכ
 בפ�ח שני, מותר

 
הנוגעות למצה הנאכלת ע< הק
רב
: ייתכ
 שבעניי
 חמA בבית הדיני< יהיו שוני<, ובעני

  כשרות המצה הדיני< יהיו שווי<. 

לב�ו�, ג< א< נקבל ההנחה שלפיה הלכות המצה הנאכלת ע< קורב
 פ�ח שני שונות 

ו
, עדיי
 אי
 זה אומר שהמצה הנאכלת בנפרד מהלכות המצה הנאכלת ע< קורב
 פ�ח ראש

 .
  בליל ט"ו בני�
 שונה בדיניה מהמצה הנאכלת ע< קורב
 פ�ח ראשו
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לכ
 נראה כי הבחנתו של הזכר־יצחק בי
 דיניה
 של שתי המצות אי
 לה על מה 

 
שת�מו�. לצד זאת ראוי לציי
 כי ההבחנה העקרונית בי
 אופייה של מצת פ�ח ראשו
 לבי

  של מצת פ�ח שני מעוגנת בפ�וקי התורה, כפי שה�ביר החת<־�ופר:  אופייה

ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על  " בפרשת בא בפסח ראשון כתיב  
, ובפרשת בהעלותך בפסח מרור] ;[צלי ומצות " (שמות יב, ח)מרורים יאכלוהו

ות מצ ;[פסח ) ומרור יא ,ט" (במדבר על מצות ומרורים יאכלוהו"שני כתיב 
  . ומרור]

  , בפסח ראשון איכא מצות עשה באכילת פסח בפני עצמו .וההפרש קל להבין
  . אלא טפל לפסחני עצמו  אך מרור אינו מצות עשה בפ  ,ובאכילת מצה בפני עצמו

  " על מרורים"כתיב מצות עשה של אכילה על שניהם פסח ומצה ואמר  ל כןע
אמנם בפסח שני   .רורנמצא כתיב אכילה בפסח ובמצה ולא במ .יאכלו שני אלו

כתוב   ל כןגם המצה טפלה לפסח ומי שאינו אוכל פסח שני אינו אוכל מצה, ע
לפסח ולא כתיב אכילה אלא אפסח ולא אמצה   "על מצות ומרורים יאכלוהו"

ומרור. ומ"מ אף על גב דלא כתיב אכילה בהדיא במרור לא בראשון ולא בשני,  
  . מ"מ ודאי דבעי כזית דאיתקש למצה ופסח

  ) סימן קמ ,אורח חיים ,שו"ת חתם סופר(  

החת<־�ופר מדייק אפוא מ
 הפ�וקי< כי בליל ט"ו ני�
, קורב
 הפ�ח והמצה ה< העיקר 

ביחד, ו"על מרורי< יאכלוהו".   –ואילו המרור טפל לה<; לכ
 נאמר "צלי איש ומצות" 

וקה או לעומת זאת, בפ�ח שני קורב
 הפ�ח לבדו הוא העיקר, שהרי מי שהיה בדר� רח

טמא לנפש חייב היה לאכול מצה בליל ט"ו בני�
, ובפ�ח שני הוא משלי< את אכילת  

הקורב
 שאותו לא היה יכול לאכול בליל ט"ו בני�
. א� מאחר שהחובה לאכול פ�ח היא  

באופ
 קבוע ע< מצה ומרור, לכ
 נאמר שיש לאכול ג< מצה ומרור. הדבר בא לידי ביטוי  

קורב
 הפ�ח עומד בפני עצמו, ואליו  –" רי< יאכלהוומרעל מצות ובנו�ח הפ�וק: "

  10מצטרפי< המצה והמרור.

ולא "חג מצות שני", משו< שעל הטמא   11בהתא<, יו< י"ד באייר נקרא "פ�ח שני", 

שנטהר או מי שבא מדר� רחוקה מוטל להשלי< ולאכול רק את קורב
 הפ�ח (במדבר ט, 

יד) ולא מצה; א� מאחר שקורב
 הפ�ח נאכל רק בצירו� מצה ומרור, על אותו אד<  –ט

  לאכול ג< מצה ומרור. 

 

(וכ
 רש"ש, פ�חי< קטו ע"א, שציי
 לדברי הרמב"
  ראו בעני
 זה: רמב"
 על התורה, שמות יב, ח    .10

  הללו); מאירי, פ�חי< כח ע"ב; ובהרחבה רבה בנצי"ב, העמק דבר, שמות ש<. 

  כ� במקורות רבי< בדברי תנאי<, במשנה ובתו�פתא במ�כת פ�חי<.    .11
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ל בעת שחיטת הפ�ח, לא זו א� זו: בפ�וקי המקרא יש הבחנה ברורה בי
 חג הפ�ח שח

או עד חצות ליל ט"ו  12מחצות יו< י"ד בני�
 ועד �ו� ליל ט"ו בני�
, –הקרבתו ואכילתו 

 .
רק  13בני�
, לבי
 חג המצות שחל במש� שבעה ימי<, מליל ט"ו בני�
 עד יו< כ"א בני�

  ליל ט"ו בני�
 משות� לחג הפ�ח ולחג המצות, והמצה היא זו שמחברת בי
 שני החגי<. 

חובה לאכול מצה בלילה זה שני אופני<: אכילת מצה באופ
 נפרד (חג המצות), ל

ואכילת מצה יחד ע< קורב
 הפ�ח ומרור (חג הפ�ח), ונראה שהדיני< הנוגעי< לשתי 

 .
המצות הללו שווי<. זוהי אותה מצה במופעי< שוני<: מצה בנפרד ומצה יחד ע< הקורב

  שוני< זה מזה.  אי
 שו< מקור המלמד כי דיני המצות הללו

  "מני �, יהיה ש� כבש הפ ח או לא יהיה ט"ושצונו לאכול מצה בליל ד. "

�עד נו�� המלמד כי בשני המופעי< מדובר על אותה מצה ע< אות< דיני<, יש להביא  

  מהברייתא שצוינה כראיה לדברי רבא (פ�חי< קכ ע"א): 

(במדבר    רים יאכלהו"יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לומר "על מצת ומרֹ 
בזמן שאין בית המקדש קיים  ,אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים 14.ט, יא)

  מנין? תלמוד לומר "בערב תאכלו מצות" הכתוב קבעו חובה. 

אומנ< ישנו קשר בי
 המצה הנאכלת ע< הפ�ח לבי
 המצה שאוכלי< בנפרד, א� אי
 תלות 

קשר בי
 החובה לאכול מצה יחד ע< קורב
 בי
 חובות האכילה. רבא עצמו (ש<) חידד את ה

, כלומר התורה שבה מצה מיהדר הדר ביה קרא"הפ�ח לבי
 המצווה לאכול מצה בנפרד: "

 .
  והדגישה שיש לאכול מצה באופ
 נפרד בליל ט"ו בני�

 

י הימי<־ב לה, י; ויקרא כג, ה; במדבר כח, טז; יחזקאל מה, כא; עזרא ו, יט; דבר–ראו: שמות יב, ו   .12

א ו־טז. כ� ג< הציו
 "ממחרת הפ�ח" (במדבר לג, ג) המתאר את מועד יציאת ישראל ממצרי< הוא 

ט"ו בני�
. אכ
, פ�וק אחד אינו תוא< הגדרה זו: "ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפ�ח בארבעה 

וי בעצ< היו< עשר יו< לחדש בערב בערבות יריחו. ויאכלו מעבור הארA ממחרת הפ�ח מצות וקל

יא). ראה על כ�: תו�פות, קידושי
 לז ע"ב, ד"ה ממחרת; תו�פות, ראש השנה יג -הזה (יהושע ה, י

  ע"א, ד"ה דאקריבו, ועוד. 

ז; כג, טו; לד, יח; ויקרא כג, ו; במדבר כח, יז; דברי< טז, ג, ח; יחזקאל –כ; יג, ו–ראו: שמות יב, טו   .13

, ל, כא; לה, טז. להרחבה רבה בעניי
 זה ראו הרב יואל ב
 נו
, מה, כא; עזרא ו, כב; דברי הימי<־ב

  שני חגי< ולא אחד". זמי
 לעיו
 באתר ישיבת הר עציו
.  –"פרשת בא: פ�ח וחג המצות 

היה מתאי< יותר להביא את הפ�וק מפ�ח מצרי< שממנו נלמד על פ�ח דורות, א� נראה שבדרשות    .14

והעיקר הוא שהביאו פ�וק העו�ק במצה הנאכלת יחד ע< לא הקפידו על ההבחנה בי
 הפ�וקי<, 

על מצות ומרורי<  –קורב
 פ�ח. ראו הרב מ"מ כשר, "תיקו
 בנו�ח ההגדה, זכר למקדש כהלל 

  ריג.–יאכלוהו", תורה שלמה, כר� יא, עמ' רי
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כ� ג< נית
 להבי
 מדברי רש"י בה�בירו את מחלוקת ר' יהודה ור' שמעו
 באשר למקור  

ה לאכול מצה בנפרד כחובה מהתורה לאחר החורב
. רש"י ה�ביר  שממנו למדו את החוב

   –"שבעת ימי< תאכלו מצות"  שלפי ר' יהודה הפ�וק:

אלא לאקושי אכילת מצה   .לאו לאקושי איסור חמץ למצות אכילת מצה אתא
לקבוע אכילת מצה חובה לדורות כל זמן שהוא מוזהר על   –לאזהרת חמץ 

כתיב,    "על מצות ומרורים יאכלוהו"לא תימא:  ד   .ואפילו בזמן שאין פסח  ,החמץ
    לא. – מיחייב באכילת מצה, ואי לא   –אי איכא פסח 

 
ג< כא
, יש קשר בי
 המצה הנאכלת ע< הפ�ח לבי
 המצה שאותה אוכלי< בנפרד, א� אי

  תלות בי
 חובות האכילה. 

בערב תאכלו  ר' שמעו
 למד על החובה לאכול מצה נפרדת בליל ט"ו בני�
 מהפ�וק "

ג<  .'"על מצות ומרורי< יאכלוהו'קרא יתירה הוא, דהא כתיב " וה�ביר ש< רש"י: " מצות

   15שמעו
 יש קשר בי
 �וגי המצות א� אי
 תלות. לפי ר'

ג< מדברי הרמב"< נית
 ללמוד על הקשר בי
 המצה הנאכלת בנפרד לבי
 המצה הנאכלת  

  בנוגע לאכילת המצה בנפרד כתב הרמב"<:יחד ע< קורב
 פ�ח. 

שצונו לאכול מצה בליל חמשה עשר מניסן, יהיה שם כבש הפסח או לא יהיה.  
;  אע"קכ  םבערב תאכלו מצות". ובביאור אמרו (פסחיוהוא אמרו יתעלה "

  . ) "בערב תאכלו מצות" הכתוב קבעו חובהתא מכיל
  ) עשה קנח ,ספר המצוות לרמב"ם(  

   ג< בהלכותיו:וכ� כתב 

שנאמר "בערב תאכלו   ,מצות עשה מן התורה לאכול מצה בליל חמשה עשר
אלא זו מצוה   ,מצות", בכל מקום ובכל זמן. ולא תלה אכילה זו בקרבן הפסח

  ) חמץ ומצה ו, אהל' רמב"ם, (  בפני עצמה ומצותה כל הלילה.  

הרמב"< הדגיש שהחובה לאכול מצה זו איננה תלויה בשאלה הא< מקריבי< קורב
 פ�ח; 

בכל מקו< ובכל זמ
. מדבריו נית
 להבי
 שיש קשר בי
 המצה הנאכלת   –זוהי חובה עצמית  

  � אי
 תלות בי
 שתי המצות הללו. בנפרד לבי
 המצה הנאכלת ע< הקורב
, א

 

על דברי המשנה (פ�חי< ב, ה) העו�קת במיני הדגני< שמה< יש לאפות מצה ובדיני< נו�פי<    .15

משו< חובת מצה,  –שורי< לכשרות המצה, כתב רש"י: "אלו דברי< שאד< יוצא בה
 ידי חובתו הק

בלילה ראשונה שהוא מחויב לאכול מצה, כדכתיב (שמות יב) 'בערב תאכלו מצות'". לפי דברינו היה 

רש"י צרי� לציי
 שבמצה זו יוצאי< ג< בעת שאוכלי< אותה ע< הקורב
; א� נראה שאי
 צור� להדגיש 

זאת בכל פע<, ובוודאי שלא נכו
 לה�יק מכא
 שדיני< אלו לא אמורי< בנוגע למצה הנאכלת ע<  

 .
  הקורב
. אי
 מי שיטע
 שהמצה הנאכלת ע< הקורב
 לא צריכה להיות מחמשת מיני דג
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   :רמב"<ל מרור כתב הו אכל הבנוגע לחוב

אכילת מרור אינה מצוה מן התורה בפני עצמה, אלא תלויה היא באכילת הפסח.  
שמצות עשה אחת לאכול בשר הפסח על מצה ומרורים. ומדברי סופרים לאכול  

    )הל' חמץ ומצה ז, יברמב"ם, (   המרור לבדו בליל זה אפילו אין שם קרבן פסח.

כאמור, המרור נאכל רק ע< קורב
 הפ�ח והמצה, ואי
 חובה לאכול מרור בנפרד. כיוו
 שכ�, 

המצוה לאכול מרור בזמ
 הזה היא חובה מדרבנ
. הרמב"< לא מנה ב�פר המצוות מצווה 

התייח� רב
 והמצה. הרמב"< ורק ע< הק קיימת חובה זוכאמור משו< שלאכול מרור, 

  :מצה ומרור ,פ�חמצוות המרור כשמנה את המצווה לאכול בליל ט"ו בני�
 ל

והוא שיהיה  .שצונו לאכול כבש הפסח ליל חמשה עשר מניסן בתנאיו הנזכרים
"ואכלו   ברךוהוא אמרו ית , ושייאכל עם מצה ומרור , ושייאכל בבית אחד ,צלי

  יב, ח).   את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו" (שמות 
ואולי יקשה עלי מקשה ויאמר, למה תמנה אכילת פסח מצה ומרור מצוה אחת,  
ולא תמנה אותם שלש מצות, ושתהיה אכילת מצה מצוה, ואכילת מרור מצוה,  

אמנם היות אכילת מצה מצוה בפני עצמה הוא   , ואכילת פסח מצוה? אשיבנו
קנח), וכן אכילת הפסח מצוה בפני עצמה אמת כמו   עשהאמת כמו שנבאר (

  שזכרנו, אבל המרור הוא נגרר לאכילת הפסח ואינו נמנה מצוה בפני עצמה. 
וראיה לדבר, שבשר הפסח ייאכל לקיום המצוה יהיה עמו המרור או לא יהיה,  

לאמרו יתברך "על מרורים יאכלוהו"   ,עם בשר הפסח והמרור לא ייאכל אלא
(שמות יב, ח). ואילו אכל מרור מבלי בשר לא עשה כלום, ולא נאמר כבר קיים  

"'צלי  (מסכתא דפסחא, פרשה ו)  מצוה אחת היא אכילת מרור. ולשון מכילתא
אש ומצות על מרורים' מגיד הכתוב שמצות הפסח צלי מצה ומרור". כלומר  

קבוץ אלה. ...שעיקר המצוה אכילת הבשר כמו שאמר "ואכלו את  שהמצוה היא  
והמרור מהנגרר אחר בשר הפסח וחיוביו כמו שיתבאר   ,הבשר בלילה הזה"

מלשונות אלו למי שיבינם. והראיה הברורה השרש שגזר בו התלמוד והוא אמרם  
. כי מן התורה אין חובה  "מרור בזמן הזה דרבנן"א) ע"קכ  ;אע"(פסחים קטו 

כלו בפני עצמו ואמנם ייאכל עם בשר הפסח. והיא ראיה ברורה שהוא מן  לא
  צוה בפני עצמה.  הדברים הנגררים אחר המצוה, לא שאכילתו מ
  ) עשה נו ,ספר המצוות לרמב"ם(  

  :ותיוהרמב"< כתב על כ� ג< בהלכ

אכילת בשר הפסח בליל חמשה עשר מצות עשה שנאמר "ואכלו את הבשר  
  בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו".  

יוצאין ידי חובתן באכילת   ,אם לא מצאו מצה ומרור .ואין מצה ומרור מעכבין
אבל מרור בלא פסח אינו מצוה, שנאמר על "מצות ומרורים   בשר הפסח לבדו. 

  ) ב–הל' קרבן פסח ח, א רמב"ם,(    יאכלוהו".
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החובה לאכול מרור נגררת אחר החובה העיקרית לאכול קורב
 פ�ח, ואי
 מצווה מהתורה 

לאכול מרור שלא ע< הקורב
. אומנ< א< לאד< אי
 מצה או מרור הוא מצOוה לאכול את 

בשר קורב
 הפ�ח, ואי
 ה< מעכבי<, א� הרמב"< לא הגדיר את החובה לאכול מצה יחד 


הפ�ח כפי שהגדיר את החובה לאכול מרור יחד ע< הקורב
. את המצה יש לאכול   ע< קורב

בנפרד, וג< יחד ע< הקורב
, ונית
 להבי
 שזוהי אותה מצה בשני מצבי<. הרמב"< כתב 

שהיה מקו< למנות את החובה לאכול פ�ח מצה ומרור כשלוש מצוות נפרדות, ונראה 

ו ביחד; א� בתשובה לשאלה שעשויה שכוונתו לחובה לאכול את שלושת המאכלי< הלל

להישאל, כתב הרמב"< שאכ
 ישנה מצוות עשה בפני עצמה לאכול מצה, ומשמע שמדובר 

הנאכלת בנפרד והנאכלת ע< הקורב
. נראה א< כ
 שכל הדיני< הנוגעי<   –על אותה מצה 

.
  16לכשרות המצה הנאכלת בנפרד נוגעי< ג< למצה הנאכלת ע< הקורב

  רב� פ חוע� כזית מבשר קכזית מצה יחד ה. 

ובנוגע לפ�ח, מצה ומרור, יש  ע"ב)–באופ
 כללי שיעור אכילה הוא כזית (חולי
 קב ע"א 

  מקורות שבה< הדבר נאמר במפורש. 

, ב) א ]ליברמ
[חגיגה בתו�פתא (לדוגמה החובה לאכול כזית מבשר קורב
 הפ�ח הוזכרה 

" :
, ויש לכ� מקורות "כזית צלי שוחטי
 עליו את הפ�ח...יכול לוכל  בנוגע לאפשרות להאכיל קט

   17. רבי< נו�פי<

 , אישית החובה ה באשר לייחודיותה שלהלוי ־בעל ביתבהקשר זה יש לציי
 לה�ברו של 

  לאכול כזית מקורב
 הפ�ח:  ,על כל אד<החלה 

הרמב"ם במנין המצוות בקרבן פסח מנה שחיטתו ואכילתו לשתי מצוות,  
וה אחת. והקשה במעיני החכמה דמה בין זה לזה?  ובחטאת מנה הכל במצ

ובדברינו יובן היטב. דבכל הקרבנות לא הוי המצוה רק שיהיה הקרבן נאכל ולא  
על האדם, ומשום הכי הוי אכילתו פרט אחד ממצוות שבאותו קרבן, וכמו  
הקטרת אימורין דאינו נחשב למצוה אחרת בפני עצמו. אבל בפסח, הוי החיוב  

ייך כלל לעשית הקרבן, ומשום הכי הוי שתי מצוות. ומשום הכי  על האדם ולא ש
בכל הקרבנות לא בעינן כזית... דבפסח ומצה הוי החיוב על האדם דהוא מחוייב  

 

על שיטת הרמב"< הקשה ר' דניאל הבבלי (מעשה ני�י<, �ימ
 ו) ור' אברה< ב
 הרמב"< השיב לו;    .16

תקנד. בדברי הרמב"< הללו ע�קו: רי"פ –המצוות (מהד' הרב שבתאי פרנקל), עמ' תקנב ראה ב�פר

מט; הרב מ"מ כשר, "א< יש מצוה במרור בפני עצמו", תורה –פערלא, �פר המצוות לר�"ג, עשה מז

רי; הרב משה חברוני, משאת משה, פ�חי<, �י' קמג; הרב שמואל רוזוב�קי, –שלמה, כר� יא, עמ' רט

קמט; הרב שמואל וואזנר, שו"ת שבט הלוי, חלק ט, �י' –שמואל, פ�חי<, אותיות קמז חידושי ר'

  תתיא, ועוד. –קכב; אוצר מפרשי התלמוד, פ�חי<, חלק ד, עמ' עמ' תתו

שיעור אכילת כזית מקורב
 הפ�ח נזכר במשנה ובתו�פתא במ�כת פ�חי<, ובתלמודי< בהקשרי<    .17

  רבי<, וכ
 ברמב"< בהל' קורב
 פ�ח. 
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לאכול פסח, ומשום הכי אם אכל פחות מכזית לא שמיה אכילה, והוי כלא אכל  
א  פסח. אבל מצות אכילת קדשים, הא לא הוי המצוה כלל על אדם מיוחד, דה

    18קדשים יהיו נאכלין. לא הוי חיובא אקרקפתא דגברא רק המצוה דבשר 
  אות ז)  ,ב מן סי ,(שו"ת בית הלוי, חלק א  

  :משנהנאמר בכפי שחובה לאכול כזית ג< מ
 המצה 

חייבים בחלה החטים והשעורים והכוסמין ושבולת שועל  חמשה דברים 
  ב) –, אחלה א(   19. חובתוהאוכל מהם כזית מצה בפסח יצא ידי ... ושיפון

מצה הנאכלת בפני עצמה. לדברינו, מאחר שהמצה שיעור הל נראה שכוונתה של משנה זו 

רב
 היא אותה מצה הנאכלת בפני עצמה, הרי שג< המצה הנאכלת ע< והנאכלת ע< הק

  א� עניי
 זה לא נזכר במפורש.  ;רב
 שיעורה כזיתוהק

  : משנהנאמר בשיעור כזית הוזכר ג< בנוגע למרור, וכ� 

בחזרת ובעולשין ובתמכא   :ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסחואלו 
  , ו) פסחים ב(משנה,     20. ומצטרפין לכזית... ובחרחבינה ובמרור

  הרמב"< נימק זאת כ�:  

כך גם אכילת מרור מצוה בזמן שיש   ,כמו שאכילת מצה בליל פסח מצות עשה
    ."על מצות ומרורים יאכלוהו " והוא מה שאמר ה'   .כבש הפסח

  (פירוש המשנה, שם)   

לדבריו, משנה זו עו�קת בדיני המרור הנאכלי< יחד ע< הק
רב
 ועל פיה יש לאכול כזית  

 .
  מרור ע< הקורב

  ג< בהלכותיו:רמב"< כ� כתב ה

כל    .והעולשין והתמכה והחרחבינה והמרור מרורים האמורים בתורה הן החזרת
ואם אכל מאחד מהן או מחמשתן כזית   .אחד מחמשת מיני ירק אלו נקרא מרור

  ) יג ,חמץ ומצה ז ' הל(רמב"ם,   . יצא

 

  דברי< דומי< כתב ג< הרב משה �ופר, שו"ת חת< �ופר, אורח חיי<, �י' קמ.    .18

  ג< שיעור אכילת כזית מ
 המצה נזכר במשנה ובתו�פתא ובתלמודי< וברמב"< הל' חמA ומצה.    .19

משנה זו באה לאחר המשנה שבה נאמר שיש לאפות את המצה מחמשת מיני דג
, וש< לא נאמר    .20

צטרפי< לכזית. הר"
 (פ�חי< עא ע"ב מדפי הרי"�) כתב: "ומצטרפי
 לכזית. שחמשת מיני הדג
 מ

 .
לצאת ידי חובתו [האמור במרור], ונראה לי דהוא הדי
 דהוה מצי למיתני לעני
 כזית מצה דמצטרפי

אלא לגבי מצה פשיטא ליה אבל הכא איצטרי�. �לקא דעת� אמינא כיו
 דאמרירותא קפדינ
 טעמא 

קמ"ל דכיו
 דיש לכול
 טע< מרירות מצטרפי<". ראה ג< בפירוש הרע"ב למשנה,   דחד מבטל בחבריה,

  פ�חי< ב, ו. 
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, ו) ציי
 לדברי הרמב"< בפירוש המשנה, והו�י� שכיו< פ�חי< בטוב (־התו�פות־יו<

�דר, וג< לכ� התכוונה המשנה. נראה, לאחר החורב
 יש חובה מדרבנ
 לאכול מרור בליל ה

שאכ
 המשנה עו�קת בכזית מרור שע< הקורב
, שהרי זו המצווה מהתורה; לא ייתכ
 לומר 

שהמרור הנאכל ע< הקורב
 שיעורו בכלשהו, ואילו המרור שנאכל כיו< בעקבות תקנת  

   21חכמי< שיעורו כזית. 

   :רא"שהכתב חובה לאכול כזית מרור על ה

ובלבד שלא  , אכלו לחצאין יצא  ,אכלו בלא מתכוין יצא ,אי יצאאכלו דמ"תניא 
משום    " (פסחים קיד ע"ב), ישהא בו בין אכילה לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס

אבל   .דאין אכילה בפחות מכזית , צריך שיאכל כזית ",על אכילת מרור "דמברך 
ואין מזכירין   ,בעלמאורא פרי האדמה בירקות הראשונות שמברך עליהן ב

  כה)  סימן  ,י , פרקפסחיםרא"ש, (   אין צריך מהם כזית. ,עליהם אכילה

ק) הקשה קושיות רבות על דברי הרא"ש  מ
�י ,הרב אריה לייב ממיA (שו"ת שאגת אריה

אכ
, לכאורה נאמר  . , בהנחה שהרא"ש חידש בדבריו אלו מדוע יש לאכול כזית מרורהללו

  מרור, ומדוע זה נחשב כחידוש של הרא"ש?  במשנה במפורש שיש לאכול כזית

נראה שכוונת הרא"ש היא לה�ביר מדוע א< אכל לחצאי
 יצא ידי חובה ובתנאי שלא 

ישהה בי
 אכילה לחבירתה כדי אכילת פר�. כדי שיהיה ברור שהאד< אינו אוכל �ת< מרור, 

אי< תו� כדי  אלא הוא רוצה לקיי< את המצווה שעליה הוא ביר�, עליו לאכול את שני החצ 

אכילת פר�. נראה אפוא שהרא"ש אינו מ�ביר כא
 מדוע יש לאכול כזית מרור, אלא מ�ביר  

  שמאחר שמברכי< "על אכילת מרור" אז יש לאכול כזית, כי "אי
 אכילה בפחות מכזית".  

אריה על הרא"ש והציעו  ־מכל מקו<, אחרוני< רבי< קיבלו את קושיותיו של השאגת

על את דברי הרא"ש ה�ביר  הרב חיי< הלוי �ולובייצ'יק מברי�ק 22לה
 תירוצי< שוני<.

רב
 ושיעור המצה והמרור שיש לאכול יחד ע< ק  בעניי
  ,ב�י� דברי הרמב"< שהובאו לעיל

  אריה על הרא"ש: ־, והשיב על קושיות השאגתהפ�ח

 

ב�פר יראי<, �ימ
 צד, כתב ר' אליעזר ממיA: "וצרי� שיאכל מ
 המרור כזית, דאכילה כתיב ביה     .21

כתיב דאכילה    –ואכילה בכזית" כ� כתב ג< בהגהות מימוניות, הל' חמA ומצה, פרק ח, אות ד: "מרור  

: "ואתמהה, 92בה, ואי
 אכילה פחות מכזית". על דברי הגהות מיימוניות העיר בלקט יושר, עמ' 

דההיא אכילה אפ�ח קאי". אכ
 כוונת ההגהות־מיימוניות היא לפ�וקי< העו�קי< באכילת מרור 

יחד ע< הקורב
. כוונתו היא כי מאחר שהמקור בתורה לחובת אכילת מרור הוא אכילה יחד ע< 

  רב
, תקנת< של חכמי< לאכול מרור בנפרד, כיו<, מבו��ת על אותו אופ
 של קיו< המצווה.הקו

בדברי הרא"ש הללו ובדברי השאגת־אריה הללו ע�קו רבי<. הפניה למקורות בעניי
 זה ראה: אוצר    .22

תתיג; הרב ש"י זוי
, המועדי< בהלכה, עמ' –תקצ, תתיא–מפרשי התלמוד, פ�חי<, חלק ד, עמ' תקפו

  , ועוד.168–166עא; הרב מ"מ כשר, הגדה של פ�ח: תורה שלמה, עמ' ר



ומרורי� על מצות  קורב� פ ח  ו  מצה 

141141141141 

והנראה בזה דהנה הרמב"ם במנין המצות לא מנה לאכילת מרור למצוה בפני  
ספר המצוות (מצוה נו) וכן בספר יד החזקה (הל' חמץ ומצה ז, יב; וכן ב  .עצמה

ח, ח) כתב דמרור בזמן הזה הוא מדרבנן, ומוכח דהא דכתיב "על מצות ומרורים  
יאכלוהו" אין זו מצוה על אכילת מצה ומרור בפני עצמה, אלא דעיקר המצוה  

"בערב  היא אכילת הפסח, ורק דאכילת מצה היא גם מצוה בפני עצמה מקרא ד
תאכלו מצות". וכיון דאין אכילתם מצוה בפני עצמה, ורק דין ותנאי במצוה  
דאכילת פסח, נראה דאם יאכל כזית פסח וחצי זית מצה וחצי זית מרור, דשפיר  
קיים מצות אכילת פסח, ורק דלא קיים עוד מצות אכילת מצה דמצוה בפני עצמה 

ת שפיר קושית השאגת היא מקרא ד"בערב תאכלו מצות". ולפי"ז הלא מיושב
אלא לדין מצה שנאמר במצות אכילת פסח   23אריה, דלא איתקש מרור למצה 

בקרא ד"על מצות ומרורים יאכלוהו", ולא למצות מצה מ"בערב תאכלו מצות"  
שהיא מצוה בפני עצמה. דהרי חזינן דמצה בזמן הזה דאורייתא ומרור מדרבנן,  
וכיון דלא איתקש אלא למצה שהוא דין באכילת פסח, בדין זה גם מצה עצמה 

יא מצוה בפני עצמה מקרא ד'בערב תאכלו  צות מצה שהורק למ .לא בעי כזית
  ) חידושי הגר"ח פסחים קכ ע"א(    24מצות' בזה צריך כזית. 

 –מרור הנאכל בזמ
 הזה מדרבנ
  של  מצה הנאכלת בפני עצמה ושיעור< של  לדברי הגר"ח,  

   , וכלשונו:רב
ונאכלי< יחד ע< הקהמצה ומרור  זהו אינו השיעור של א�  ;כזיתב

דאם יאכל כזית פסח וחצי זית מצה וחצי זית מרור, דשפיר קיים מצות  נראה 
דמצוה בפני עצמה היא מקרא    ,אכילת פסח ורק דלא קיים עוד מצות אכילת מצה

כיון דאין אכילתם מצוה בפני עצמה, ורק דין ותנאי   ,'בערב תאכלו מצות'ד
  (שם)  . במצוה דאכילת פסח

ור הנאכלי< ע< הקורב
 "כדי
 ותנאי במצווה לדברינו, לא נראה להגדיר את המצה והמר

דאכילת הפ�ח". המצווה היא לאכול את שלוש המאכלי< ביחד, כשהחשוב שבה< הוא 

 .
  קורב
 הפ�ח ועל כ
 יש לאכול כזית מהקורב

בנוגע לשיעור המצה: כש< שחובה לאכול כזית מ
 המצה הנפרדת, ומאחר שכאמור למצווה 

שני מופעי<, כמצווה בפני עצמה וכחלק ממצות קורב
 לאכול מצה בליל ט"ו בני�
 יש 

פ�ח, אזי כש< שיש לקיי< את כל הדיני< בנוגע לכשרות המצה בעת שאוכלי< אותה בנפרד  

כ� ג< בעת כשאוכלי< מצה יחד ע< הקורב
. לא עוד אלא שהרמב"< לא ראה במצה  –

שכתב בנוגע למרור. הנאכלת ע< הקורב
 נגררת אחר הקורב
 וטפלה לו, ולא כתב לגביה מה  

אכ
 בדיעבד, א< אי
 לאד< כזית מצה, עליו לאכול את הקורב
 ע< מעט המצה שיש לו א� 

 

  היקש בי
 מרור למצה נזכר בתו�פות (פ�חי< קיד ע"ב, ד"ה אכל
) בהקשר של אכילת מרור מדמאי.    .23

בדברי הגר"ח ע�קו: הרב שמואל רוזוב�קי, שיעורי ר' שמואל, פ�חי< לט ע"א, בעני
 מרור, �י'    .24

  תכא.–ע יגל, נתיבות יהושע, חלק א, עמ' תכקמז; הרב יהוש–קמו
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לכתחילה חובה לאכול כזית, וכ� יש ג< לעשות במצב דומה בנוגע למצה הנאכלת בנפרד, 

  כשאי
 לאד< כזית מצה. 

כל מה שנאמר  אומנ< בנוגע למרור כתב הגר"ח, כי אי
 צור� לכתחילה בשיעור כזית, ו

על כזית מרור (פ�חי< לט ע"א), מדובר על תקנת חכמי< בנוגע לאכילת מרור לאחר  

 :
  החורב
; וכ� כתב הרב אברה< בורנשטיי

צריך כזית. ואינו דומה למרור   ,מרור בזמן הזה שתקנו אותו לאכול בפני עצמו
  שעם הפסח שאינו אלא טפל לפסח על כן לא בעי שיעור אכילה כיון שהוא רק 

טפל לפסח. ודי במה שיש שיעור אכילה בפסח. אבל מרור שתקנוהו מצוה בפני 
וכיון שהיא מצוות   , עצמו ומברכין עליו אפילו אין לו מצה מחויב לאכול מרור

     בו כזית. האכילה בעצמו צריך שיהי
  , אות ה) סימן שפג ,אורח חיים , שו"ת אבני נזר(  

כאמור, שונה הוא דינה של אכילת מצה ע< הקורב
: זו אותה מצה שנאכלת בנפרד, וכל 

מצה הנאכלת ע< הקורב
. לכתחילה    –הדיני< שנאמרו על האחרונה חלי< ג< על הראשונה  

.
   25אפוא ודאי שיש לאכול כזית מצה יחד ע< כזית מהקורב

   יכו�ו. 

מי"ד בני�
 עד �ו� ליל ט"ו בני�
, וחג    ליל ה�דר הוא צירו� של שני חגי<. חג הפ�ח שחל

המצות שמתחיל בליל ט"ו בני�
 ומ�תיי< לאחר שבעה ימי< בכ"א בני�
. בלילה זה יש  

המצה שחובה רב
 הפ�ח והמרור, וול יחד ע< קולאכהמצה שיש  :למצה 'מופעי<'שני 

בשני  דיני המצה וכשרותהלאוכלה מצד עצמה. כיוו
 שאלו שני מופעי< של אותה מצווה, 

  בכזית.  –המצה בשני המופעי<  כ� ג< באשר לשיעור, והמופעי< שווי<

   

 

25.    
הקדימו עוד להודיע דבכל פרטי ה�דר יש  –הנצי"ב כתב כ� ג< בנוגע להלכות אחרות: "כל דכפי

להשוות אופ
 אכילת מצה בזמ
 הזה כמו שהיה אופ
 אכילת הפ�ח בזמ
 הבית [כלומר ע< מצה 

ומרור] כמו לעני
 שאי
 מפטירי
 אחר הפ�ח מצה אפיקומ
 ועוד. רק לעני
 אחד שונה שאי
 צור� 

  ). 7–6, וכל עני ואביו
 יכול להצטר� לאכילת המצה" (הגדה של פ�ח: אמרי שפר, עמ' להמנות
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  הרב אושרי ורהפטיג

  פ ח קורב�הגדרת 'ציבור' ב

 א. פתיחה

 בפ חי� הב. ה וגי

 ג. בטעמו של ר' יהודה

 קורב�ד. ל יי� כזית או את כל ה

 ציבוריחיד או  קורב�ה. פ ח 

 בציבור קורב�ציבור ו  קורב�ו. 

 ז. בה בר המחלוקת

 ח.  יכו�

  פתיחהא. 

   הפ�ח: קורב
י) מצווה התורה על -בפרשת בא (יב, ג

 ָאֹבת  ְלֵבית  ֶׂשה  ִאיׁש  ָלֶהם  ְוִיְקחּו  ַהֶּזה  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹר  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל   ַּדְּברּו
  ְּבִמְכַסת  ֵּביתוֹ   ֶאל  ַהָּקֹרב  ּוְׁשֵכנוֹ   הּוא  ְוָלַקח   ִמֶּׂשה  ִמְהיֹות  ַהַּבִית   ִיְמַעט  ְוִאם:  ַלָּבִית  ֶׂשה

  ...ַהֶּׂשה ַעל ָּתֹכּסּו ָאְכלוֹ  ְלִפי ִאיׁש ְנָפֹׁשת

אינו נאכל אלא בלילה  א. ש הלכות ביח� לפ�ח:ו) מביאה שלו ע"בזבחי< (נהמשנה ב

 נתייח� להלכה השנייה להל
  אינו נאכל אלא צלי. ג. אינו נאכל אלא למנוייו. ב. עד חצות.

  על היחיד.  הקרב ובתו� הלכה זו נע�וק בפ�ח – אכל אלא למנוייונאינו  –

  י
, לגבי פ�ח על היחיד מובא: יהעו�קות במנבמכילתא (פרשה ג) ישנ
 כמה דרשות 

  לעשות  אדם  רוצה שאם אומר  אתה מנין  :אומר עקיבא' ר –" ושכנו הוא  ולקח "
  :אומר  ישמעאל'  ר  ."ושכנו  הוא  ולקח"  שנאמר  רשאי  (שאינו)  שהוא  יחידי  פסחו
  שנאמר  רשאי, שהוא פסחו על אחרים למנות אדם  ירצה שאם אומר אתה מנין

למוד  ת  ?שבשדה  שכנו  אלא   אינו  או   ,שבגגו  שכנו   אני   שומע   ", ושכנו  הוא   ולקח "
  מכל  שכנו  :אומר יוחאי בן  ש"ר  .בהווה הכתוב דבר ",ביתו  אל  הקרוב" לומר 

  מקום.

מנות יחידי על הפ�ח, הפ�וק אומר: "ולקח הוא יאד< יכול להר' עקיבא �ובר כי 

  ר� לו אחר (ברכת הנצי"ב). י ושכנו", היינו, לקח אחד והוא עיקר וצ

ר' ישמעאל לומד מפ�וק זה שנית
 לצר� אחרי< על פ�חו, על א� שנמנה לבד: "ולקח 

  "ושכנו".  –הוא", יכול לצר� את שכנו 
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  ב. ה וגיה בפ חי�

  (צא ע"א) מביאה ששאלת שחיטת פ�ח על היחיד נתונה במחלוקת:  בפ�חי<המשנה 

יהודה. ורבי יוסי מתיר. ואפילו   אין שוחטין את הפסח על היחיד, דברי רבי
  חבורה של מאה שאינן יכולין לאכול כזית אין שוחטין עליהן. 

הגמרא מביאה את מקור< של התנאי<, רבי יהודה לומד מהפ�וק בדברי< (טז, ה): "לא  

תוכל לזבוח את הפ�ח באחד". למרות שעל פי פשט הכתוב המילה "באחד" נ�מכת למילה 

 1ודה דורש את המילה "באחד" כמילה עצמאית כמתייח�ת ליחיד. "שערי�" שאחריה, רבי יה

  ג. בטעמו של ר' יהודה

  : המאיריכותב מדוע אי
 לשחוט את הפ�ח על היחיד? 

אין שוחטין את הפסח על היחיד, רצונו לומר מפני שהדבר קרוב לבוא לידי נותר.  
  ר' יוסי מתיר, הואיל ומכל מקום יכול הוא לאכלו. 

ויביאו לידי נותר. ר'  קורב
�ובר ש�יכוי רב שהיחיד לא יצליח לגמור את כל הר' יהודה 

יו�י לעומתו �ובר ששוחטי< על היחיד כיוו
 שקיימת אפשרות לאוכלו, המאירי לא כותב 

יבואו לידי נותר, א�  קורב
'יכול לגומרו' אלא 'לאכלו', כלומר, אכ
 מ�תבר שחלקי< מ
 ה

. זו כוונת המש� קורב
שמצד עצמו הוא ראוי לאכול כזית מה  אי
 זו �יבה לפ�ול את היחיד,

  – שאינ
 יכולי
 לאכול כזית  שוחטי
 עליו, אבל חבורה –המשנה, "היחיד שיכול לאכול 

  אפילו ה< מאה, לא שוחטי
 עליה".

  של המשנה היא מדברי ר' יו�י, ומפרש באופ
 זה: כותב שה�יפא רש"י

שוחטין עליו,   –לא תליא מילתא דפסח אלא באכילה, יחיד ויכול לאכול כזית 
    אין שוחטין עליהן.  – לאכול כזית בין כולםמאה ואין יכולין 

(ד"ה עשרה) ביח� לדברי ר' יו�י בברייתא: "יחיד ויכול לאכול שוחטי
 עליו, עשרה תו פות  


  יכולי
 לאכלו אי
 שוחטי
 עליה
". כותבי<:  ואי

  בהא מודה אפילו ר' יהודה, כדתנן שלא יביאוהו לידי פסול. 

   

 

ד  נציי
 כי המלבי"< (שמות יד,רק  לא נארי� בדבר,  ראה רש"י ש< (ד"ה לא תוכל) ובפרשני המשנה.    .1

  אות יט), �בור כי מחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא, אינה מחלוקת ר' יהודה ור' יו�י.
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המשנה הקודמת אומרת שאי
 שוחטי
 על זק
 ואונ
 וכו' בפני עצמ<, שמא יביאו את 

ומשנה זו אליבא דכולי עלמא, ג< ר' יהודה מ�כי< שא< ישנה חבורה  2הפ�ח לידי פ�ול.

  < את הפ�ח אי
 שוחטי
 עליה. שלא ת�יי

יש לשאול, מדוע תו�פות כותבי< זאת דוקא על הברייתא ולא על המשנה? הרי כבר 

במשנה יכלו לומר שר' יהודה מודה בחבורה של מאה. נראה כי בברייתא האמירה מיוח�ת  

לר' יו�י, הוא שמבחי
 בי
 אחד היכול לאכול ועשרה שלא, במשנה נית
 להבי
 שזה דברי 

, זה לא חלק מהמחלוקת. לאור הברייתא אנו למדי< שה�יפא במשנה היא מדברי ר' הכול

על המשנה (ח, ז) כותב שמכא
 תלמד ג<   המלאכת שלמהיו�י, כפי שמפרש רש"י במשנה.  

  למאה שבמשנה, על א� שר' יו�י אמרה ר' יהודה מודה לכ�.


זה פשוט? הרי  א� השאלה הקשה יותר היא, מדוע תו�פות צריכי< לציי
 זאת? האי

 קורב
 כל טעמו של ר' יהודה כפי שראינו במאירי הוא משו< שיחיד לא יכול ל�יי< את ה

יגיע לבית   קורב
ומביאו לבית הפ�ול, א< כ
, מה לי יחיד מה לי רבי<? כל עוד יש חשש שה

  הפ�ול אי
 לשוחטו!

נותר,    לידי  קורב
משתמע מהדברי<, שר' יהודה פ�ל את היחיד לא משו< שיביא את ה

אי
 שוחטי
 עליו, מפני שהפ�ח חייב  קורב
אלא ג< א< מדובר ביחיד שיכול ל�יי< את ה

  להישחט בחבורה. 

לא  נית
 לדייק זאת ג< מלשונו של רש"י ב�יפא של המשנה, נביא את דבריו שוב: " 

". לפי ר' יו�י השאלה הא< לשחוט את הפ�ח על היחיד  תליא מילתא דפ�ח אלא באכילה

ה תלויה רק בדבר אחד, הא< יכולי< לאכול כזית או לא. א< ה< יכולי< לאכול או על חבור

  לא שוחטי< עליה<. –כזית, שוחטי< עליה<, וא< אינ< יכולי< 

 

שוחטי
 על אונ
, זק
 או חולה רק כשה< חלק מחבורה, אבל לבד לא,  :את המשנה כ� מפרש רש"י  .2

שמא לא יצליח לאכול שלגבי זק
 החשש הוא  וביאר רש"י .שמא יטמא האונ
 למתו מרוב טרדה

א< מדובר בזק
 אחד ובאונ
 אחד, באנו למחלוקת   כזית. בעקבותיו הלכו כמה מפרשי<. וצ"ע בתרתי:

רק א< הזק
 לא אוכל כזית הוא  �י במשנה הבאה, ונראה שמשנה זו לכולי עלמא.ר' יהודה ור' יו

  לידי פ�ול? הרי ג< א< יאכל כזית, הרי ל�יימו לא יצליח ויבוא לידי נותר! קורב
מביא את ה

נראה שרש"י מפרש פ�ול לא רק כנותר, אלא שהפ�ח כלל לא יאכל, אונ
 כי נטמא, החבוש שמא    

  יאכל כזית. לא יצא והזק
 שמא לא 

בפהמ"ש לא פירש כרש"י, על דברי המשנה: "ועל כול< אי
 שוחטי
 עליה< בפני עצמ
"  הרמב"�  

כלומר שאי
 שוחטי
 את הפ�ח לחבורת אונני< או חבורת חולי< או זקני< או " כותב הרמב"<:

הו מפקחי< בגל... ראוי< ה<, אבל א�רנו את זה שלא יביאו את הפ�ח לידי פ�ול שה< לא יאכלו

אי
 מדובר ביחיד כי א< בחבורת אונני<, חבורת זקני< וכדומה. ובזקני<, לא יצליחו   ."ונצטר� לשרפו

  יבוא לידי נותר. בדר� זו הול� בעל מלאכת שלמה.הוא ל�יי< את הפ�ח ו
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כלומר, ר' יו�י לא רואה דבר מהותי בחבורה, עניי
 החבורה הוא כדי שאכילת הפ�ח 

ר את אכילת הפ�ח  ת�תיי< עד זמנה, שלא יהיה נותר. לכ
, א< יש יחיד המ�וגל לגמו

  שוחטי< עליו, וא< יש חבורה שאינה מ�וגלת, לא שוחטי< עליה.

  קורב�ד. ל יי� כזית או את כל ה

ולא יבוא לידי נותר, אלא הא<   קורב
הא< י�יימו את ה אינהמדברי רש"י עולה שהשאלה 

ת, כא
 וכ� במשנה הקודמת. זוהי ג< לשו
 המשנה הקודמהוא  יצליחו לאכול כזית. כ� מפרש  

לאכול כזית א�  "שה
 יכולי
 לאכול כזית". לא ברור מהמשנה מה יהיה הדי
 א< הזק
 יכול

. שאלה זו עולה ג< במשנה שלנו, לשו
 המשנה: "מאה שאינ
 יכולי
 קורב
לא ל�יי< את ה

, שוחטי
 עליה<. כ�  קורב
לאכול כזית", משמע, שא< יכולי<, על א� שלא י�יימו את ה

לא פו�לת   קורב
אי יכולת ל�יי< את ה  .כשיטת ר' יו�י על פי המאירימשתמע מרש"י, וזה  

בכ�   קורב
לקיי< כלל את המצוות האי היכולת יש די
 נותר. רק  קורב
בכל שהרי אותו, 

. א� מלשו
 הברייתא שאנו עו�קי< בה וכ� נראה  קורב
את ה פו�לתשלא יאכל כזית, 

  – : "עשרה ואי
 יכולי
 לאכלו" קורב
היכולי< ל�יי< את  אינ< שהבינו תו�פות, מדובר ש

  כולו. 

אולי משו< כ� תו�פות העירו את הערת< ביח� לר' יהודה דוקא מהברייתא ולא  

  מהמשנה.


בהלכות קרב
 פ�ח (ב, ב) הפו�ק כר' יו�י, עולה שהשאלה שצרי�   הרמב"� מלשו

  :קורב
הפ�ח לשאול את עצמו היא הא< הוא יכול ל�יי< את ה קורב
אוכל 

. והוא שיהיה ראוי לאכלו את כולו ד ששחט את הפסח לעצמו כשר, ויחי
  ומשתדלין שלא ישחט לכתחלה על יחיד, שנאמר יעשו אותו. 

  ח).-בהלכות קרב
 פ�ח (קפד, ד ערו" השלח�כ� עולה ג< מדברי 

  .קורב
אול< לרש"י, אי היכולת ל�יי< הכול אינה מהווה �יבה לפ�ילת ה

ופ
 דומה את שיטותיה< של רש"י והרמב"<, ונוטה ב�וגיי
 מפרש ג< הוא בא הרש"ש

להכריע כדברי הרמב"<, משו< שמהברייתא משתמע כמותו: "יחיד ויכול לאכלו", משמע 

  שיכול לאכול את כולו. רש"י בברייתא מפרש שהכוונה לאכילת כזית, א� דבריו לא מכווני<. 

נה שיש לאכול את  אכ
, על פי לשו
 הברייתא על פניו צודק הרש"ש, שהרי משתמע ממ

, א� הרש"ש מתעל< מדברי המשנה, כפי שציינו בהערה לעיל, המשנה אומרת: קורב
כל ה

"חבורה של מאה שאינ
 יכולי
 לאכול כזית", א� א< יכולי<, על א� שלא יכולי< לאכול  

הכל, שוחטי< עליה<. משמע שהדגש הוא על אכילת כזית, כרש"י, לאור המשנה פירש  

  תא בכזית. רש"י ג< את הבריי
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ברש"י   המעלה, �ו� פירושו לפ�חי<, )הלכות קרב
 פ�ח בהלכה זו( שפת אמתעיי

  . הבנתנוכ

  יחיד או ציבור קורב�ה. פ ח 

נחזור למחלוקת< של ר' יו�י ור' יהודה, כפי שדייקנו בתו�פות, מחלוקת< אינה תלויה רק 

  או כזית, אלא זוהי מחלוקת מהותית יותר.   קורב
בשאלה הא< יכול היחיד ל�יי< את כל ה

נראה שנית
 להבי
 את מחלוקת< של ר' יהודה ור' יו�י כקשורה לשאלה הא< פ�ח 

  יחיד או ציבור.  קורב
הינו 

  פ�ח: קורב
ע"ב) מביאה את דעת ר' נת
 ביח� ל עח(פ�חי< הגמרא ב

ו אתו  ושחט"תלמוד לומר  ?רבי נתן אומר: מנין שכל ישראל יוצאין בפסח אחד
, וכי כל הקהל שוחטין? והלא אין שוחט אלא  "כל קהל עדת ישראל בין הערבים 

  אחד! אלא מלמד שכל ישראל יוצאין בפסח אחד. 

ות ציבור. הרב כשר קורבנאחד ככל    קורב
אלא יש    קורב
דעת ר' נת
 שלא כל אחד מקריב  

ל ובני בתירא בא (ח"א מילואי< �ימ
 יג) מ�ביר על פי זה את מחלוקת הל תורה שלמהב

(פ�חי< �ו ע"א) הא< פ�ח שחל בשבת דוחה את השבת. בני בתירא �וברי< שכאשר חל  

זה דוחה את השבת. והלל לעומת<  קורב
אחד, כר' נת
, ו קורב
הפ�ח בשבת מקריבי< 

  �ובר, שא� כל חבורה וחבורה מביאה פ�חה בשבת.

 
ציבור? הרב כשר  ב
קורהא< הלל �בר שהג< שכל חבורה וחבורה מקריבה זהו עדיי

  (�ו� פרק ד):  לשו
 התו�פתא פ�חי<מ�ביר על פי דבריו את 

מקובלני (הלל) מרבותי שפסח דוחה את השבת... ולא פסח ציבור אלא פסח  
  יחיד.  

 ,
לפי פירושו, "פ�ח ציבור" משמעו מציאות שבה כל הציבור עושי< פ�ח אחד, כר' נת

מנחת ת חבורות במתכונת הרגילה. בר< בו"פ�ח יחיד" משמעו כאשר הפ�ח נעשה חבורו

פ�ח שני וחידושה של התו�פתא הוא שג<  –על התו�פתא מפרש 'פ�ח יחיד'  בכורי�

מפרש שחידושה הוא אפילו בזמ
 שרוב הציבור  תו פתא כפשוטהפ�ח שני דוחה שבת. וב

  טמאי< ויחידי< עושי< את הפ�ח בטהרה, דוחה שבת.

 קורב
 הפ�ח אינו    קורב
כפשוטה עולה כי  ־והתו�פתאביכורי<  ־מפירוש< של המנחת

ציבור, שהרי ג< בפ�ח שני, כשרוב הציבור כבר הקריב ויש רק יחידי< שנותרו, הוא דוחה  

כפשוטה הג< שרוב הציבור טמא ויש יחידי< טהורי<, ה< ־שבת. כ� ג< לפירוש התו�פתא

  מקריבי< בשבת, זאת על א� שאינ< מייצגי< את הציבור. 



ג ורהפטי י    הרב אושר

148148148148 

 ות לארבעה �וגי<: קורבנבהקדמה ל�דר קודשי< המחלק את ה  הרמב"�ג< מ  כ� עולה

 קורב
יחיד כעי
  קורב
  ד.ציבור כעי
 יחיד;  קורב
 ג.יחיד;  קורב
 ב.ציבור;  קורב
 א.

ות אלו למרות  קורבנפ�ח ופר כה"ג ביו< הכפורי<.  קורב
ציבור. ה�וג הרביעי הוא 

ציבור לעניי
 דחיית השבת  קורב
קבוע דינ< כשמוקרבי< על ידי היחיד, מכיוו
 שזמנ< 

  והטומאה.

  לאור דברי הרב כשר את מחלוקת הלל ובני בתירא כ�:  3יש מי שפירש

לאור דברים אלו נראה להסביר את מחלוקת הלל ובני בתירה, שאכן מצד  
"ושחטו אותו כל קהל עדת    –  השחיטה של הקרבן מספיק פסח אחד לכל ישראל

ו'). שחיטת קרבן פסח מקורה ביסוד הכללי של האומה   ישראל" (שמות י"ב,
שממנו נולד קרבן זה, ככל קרבן שיסודו בציבור. אך אכילת הקרבן על ידי כל  
אחד ואחד מישראל, איננה בגדר של קרבן ציבור אלא היא ביטוי לחלק הפרטי  
שבקרבן. לכן סברו בני בתירה (ובעקבותיהם הקראים), שכאשר חל י"ד בשבת 

קרבן על כל הקהל כקרבן ציבור, אך לא יאכל, כי חלק היחיד שבקרבן  ישחט ה
  אינו דוחה את השבת כחלק הציבור.

אולם, שיטתו של הלל היא, שלא רק פסח ציבור דוחה את השבת אלא אף פסח  
יחיד, ובזה העמידנו הלל על ענינו המיוחד של קרבן פסח, שיסודו וראשיתו הוא  

תפרט עד לחיובו של כל אחד ואחד לאכול  קרבן ציבור, ויסוד זה הולך ומ 
מהקרבן. חיובו של כל אחד ואחד נובע אף הוא מן השורש העליון של הציבור,  
וזהו חידושו של קרבן פסח שאינו ככל הקרבנות, שהוא קרבן ציבור וקרבן יחיד  
גם יחד. יסוד הציבור המופשט והעליון לא נשאר רק ברובד הרוחני, אלא הוא  

  ל אחד ואחד מישראל. יורד ומתפרט לכ 

פ�ח מגל< בתוכו את הציבור והיחיד, בהקרבה בא לידי ביטוי הציבור   קורב
כלומר, להלל,  

  ובאכילה היחיד. 

:
  ומ�ביר הכותב את מהות העניי

בפסח נוצר עם ישראל. כור ההיתוך של מצרים עשה אותנו ליחידה אחת, לעם  
ומצוותיו מלמדים את ההבדל שבין  אחד, והבדיל אותנו מן העמים. חג הפסח 

ישראל ואומות העולם. קרבן פסח מחדש לנו את ההבנה בקשר המיוחד בין  
הציבור לבין הפרט בישראל. הבדל יסודי יש בעניין זה בין ישראל לאומות  

בפסח באה לידי ביטוי הנקודה הכללית המתפרטת ומופיעה בכל פרט  .. העולם.
בקרבן פסח, שיסודו בציבור, שהרי זמנו   ופרט. הביטוי המעשי לדבר זה הוא

  קבוע, ומתפרט הוא לכל אחד ואחד מישראל המתחייב באכילתו אף בשבת.

 

  מאמר באתר ישיבת מעלות, לא כתוב ש< הכותב.  .3
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על פי הי�ודות האלה מיישב הכותב כמה קושיות, נביא שתיי< מה
. האחת, הרמב"< מביא 

  פ�ח. א� בהלכות חילק<: את דיני פר כה"ג ביאר   קורב
כדוגמה ליחיד כציבור את פר כה"ג ו

 קורב
פ�ח ביאר ב�פר 'קרבנות' העו�ק ב  קורב
ות הציבור, ואילו את  קורבנב�פר 'עבודה' כ

  .'קרבנות'ציבור המתפרט ליחיד, לכ
 הביאו ב�פר  קורב
פ�ח הוא  קורב
יחיד. 

 – נו) מחלק הרמב"< בי
 מצוות ההקרבה והאכילה, ההקרבה  -ב�פר המצוות (עשה נה

ופ
, המשתמע מדברי הגדולי< שהוזכרו, שג< בהקרבה יחיד. אול< בכל א  –ציבור, האכילה  

  יחיד, אלא שבכל זאת דוחה שבת. קורב
נחשב הפ�ח ל

(או"ח �ימ
 תקלח) מקשה כיצד במצב שהרוב טמאי< ויחידי< לא,  אבני נזרבשו"ת 

  ציבור? ומשיב: קורב
היחידי< מקריבי< פ�ח, הלא במהותו זהו 

אדם אחד או שנים נקרא קרבן ציבור. ועל כן יש לומר דגם כשעושה הפסח רק 
. בפסח ..כיון שכל הציבור מצווים שיקריב יחיד זה וכמו בברכות אחר שיצא

הכל מצווים עליו אלא שאינם יכולים מפני שהם זבים. ועל כן טעון שירה. וזה  
אף שקרבן  )פסחים צה ע"א יןעי(טעון הלל בעשייתו  ההטעם בפסח שני שהי

קרבן יחיד. מכל מקום לענין    )יומא נא ע"א(ק הוציאו לו  בפר  היחיד הוא וקרי לי
זה נקרא קרבן ציבור כיון שהכל מחוייבין עליו אלא שיצאו בראשון. ועל כן  
שפיר נקרא ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל שכל ישראל מצווים על שחיטה זו  

  שהיחיד עושה. 

שה פ�ח, היחיד פ�ח הג< שרוב הציבור טמא או שכבר ע קורב
ממד הציבור נשאר ב

  העושהו עושה אותו מכח הציבור.

בכ� נית
 לה�ביר את הלשו
 בתו�פתא, אמנ< כל יחיד עושה אותו, ה
 מצד שהציבור 

  נשאר ומכוחו בא היחיד ומקריב.   קורב
טמא או מצד פ�ח שני, אבל מימד הציבוריות של ה

אומר כי  ש< מביא את דברי התורי"ד (�ד ע"א ד"ה ננעלו) אשר  התו פתא כפשוטה

ציבור. א� טוע
 הרב ליברמ
 שמהתו�פתא משתמע יותר כי פ�ח אינו  קורב
פ�ח הוא 


    4ציבור. קורב
ציבור במובנו הרגיל, אלא כיוו
 שמוקרב בהתכנ�ות וחבורה, נקרא  קורב

  בציבור קורב�ציבור ו קורב�ו. 

  ציבור אחר.  קורב
פ�ח ביח� ל קורב
נית
 להציע הצעה אחרת בדבר גדרו של 

מביא את טענת הלל בפני בני בתירא לגבי פ�ח הא< (פ�חי< פ"ו ה"א)  ירושלמיה

  :דוחה שבת

 

  ציבור או יחיד ע�קו רבי<. קורב
בהגדרת פ�ח כ  .4
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הואיל ותמיד קרבן ציבור ופסח קרבן ציבור, מה תמיד קרבן ציבור דוחה שבת  
  אף פסח קרבן ציבור דוחה את השבת.

ציבור דוחה שבת.  קורב
ציבור ו קורב
מ�ביר את טעמו של הלל, פ�ח הינו הירושלמי 

  בבבלי ההשוואה לתמיד מובאת כגז"ש ללא טע< וה�בר. 


אחד  קורב
ציבור רגיל, נשחט על ידי היחיד, היינו, לא  קורב
פ�ח בשונה מ קורב

  5יחיד.   קורב
כמו�פי< המצטר� לתמיד, אלא כל ישראל באי< למקדש ושוחטי< פ�חיה< כ

ות הציבור בדומה להבחנה שבי
 שני �וגי תפילה קורבננית
 היה להבחי
 בי
 שני �וגי 

(נפש הרב, עמ' קכג) מבחי
 בי
 תפילת לחש ובי
 חזרת  הרב יו $ דב  ולוביצ'יקבציבור. 

הש"A: תפילת הלחש זוהי תפילה בציבור, כל אחד מתפלל בעצמו א� בציבור, ע< הציבור, 

א� זוהי מצטרפת לציבור. חזרת הש"A זוהי תפילת הציבור, הש"A   כל אחד בתפילתו

  כשליח< מתפלל בש< כל הציבור, הציבור מתפלל ביחד. 

 
 קורב
 ות ציבור הינ< קורבנות: קורבנפ�ח ושאר  קורב
באופ
 זה נית
 להבחי
 בי

, כל  בציבור  קורב
פ�ח הינו    קורב
 ו.  קורבנ, הכה
 הינו שליח של הציבור להגיש את  הציבור

< של האחרי< והציבור בעצ<  קורבנו מצטר� לקורבנו כציבור, קורבניחיד ויחיד מביא את 

  ות שהיחיד הביא. קורבנמגיש את או�� ה

אומרת הגמרא: "כיו
 דקרב
  , בד� עו ע"בציבור קורב
פ�ח  קורב
ג< בבבלי מכונה 

  (ד"ה כיו
 דקרב
): רש"יצבור הוא". ומפרש 

ויחיד מחייב, קרי ליה קרבן ציבור, משום דאתיא בכינופיא  אף על גב דכל יחיד 
  ובאסיפת חברים ברגל.

   6כל אחד ואחד מקריב כחלק מהציבור, יש כא
 לא הקרבת הציבור אלא הקרבה בציבור. 

  ז. בה בר המחלוקת

לאור הנאמר, נית
 לה�ביר את מחלוקת ר' יהודה ור' יו�י א< פ�ח נאכל על היחיד או לא  

  <: בשני אופני

לר' יו�י אי
 באכילת היחיד ממד של ציבור רק בשחיטה, לכ
 יכול לשחוט על היחיד.    א.

  לפי ר' יהודה ג< באכילתו יש מעי
 מימד ציבורי ולכ
 צרי� חבורה.

 

  עיי
 רמב"< הלכות קרב
 פ�ח פרק א.  .5

ש< משתקפת תמונה אחרת. ועיי
 שיירי המנחה על התו�פתא �ו� פרק ד, ד"ה  ע"א עיי
 יומא נא  .6

  א� פ�ח קרב
 צבור.
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לר' יו�י היחיד מתכלל ע< הציבור כולו, הג< שאוכל לבד זה חלק מהאכילה הציבורית,   ב.

בציבור. ר' יהודה יוצר מעי
 ציבור �ביב כל אכילה, יוצרי< כתפילה בציבור, כ� אכילה 

  ציבורי< קטני<. 

  (�ו� פרק ד) נאמר: תו פתאב

  ואין לך כל פסח ופסח שלא היו עליו יותר מעשרה מנוין. 

מביא הרב ליברמ
 מדברי יו�יפו�: "ואי
 חבורה פחות מעשרה בני   בתו פתא כפשוטה

ליברמ
 מ�ביר זאת כ�יבה טכנית, לא נית
 היה אד<, שאי
 שוחטי
 פ�ח על היחיד". הרב 

כמות גדולה של אנשי<, כ�   קורב
ות ביו< י"ד, לכ
 נמנו על כל קורבנלהקריב מאות אלפי 

  שכל אחד קיבל חלק קט
 מאוד.

א� נית
 לה�ביר זאת ג< כמתקשר למה שהעלנו. בכל פ�ח נמנו לפחות עשרה, שה< 

מהווי< ציבור, כפי שה�ברנו באפשרות השנייה בר' יהודה. יוצא א< כ
, שיש שלושה גדרי 


  ציבור: קורב

  אחד המייצג את הציבור. קורב
  א.

  שכל אחד ואחד מקריב כחלק מהציבור.  קורב
  ב.

  ות חבורות כאשר כל אחת נחשבת לציבור.המוקרב בחבור קורב
  ג.

  ח.  יכו�

מעבר לבעיית נותר באכילת היחיד, ניכר כי מחלוקת ר' יו�י ור' יהודה מהותית יותר, לר' 

יהודה, צרי� ג< באכילת הפ�ח ממד של ציבור, לכ
 יש לאוכלו בחבורה, כל חבורה וחבורה  

ובר אחד מהשניי<: או שבאכילה  היא ציבור קט
 המתקשר לציבור הגדול. ר' יו�י לעומתו �

אי
 כלל ממד ציבורי והיא עבודת היחיד, כפי שה שהוזכר לעיל, אכילת היחיד הנובעת מתו� 

הכלל. או מנגד, הפו�, דווקא באכילת היחיד יש ממד ציבורי גבוה יותר מאכילת החבורה, 

  היחיד מתכלל בכלל הגדול, הוא חלק מאכילה בציבור. 
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"ף תש אדר  –לט  מעלין בקודש 153153153153  

  הרב הראל דביר

 הגדרות ודיני�   -פ ח  קורב�מניעת הערל ובני ביתו מ

  בתורה, בחז"ל ובפו קי� מקור הדי�א. 

  . פ וקי התורה ומדרשי חז"ל1  

  . מילת זכריו ועבדיו מעכבת2  

  ערלות מחמת אונ ב. די� 

  . מחלוקת הראשוני� בערלות זכריו ועבדיו מחמת אונ 1  

  . מחלוקת הראשוני� בדי� ערל שמתו אחיו מחמת מילה2  

  פ ח בארבעי� שנות המדבר קורב�. ערלות ו 3  

  ג. די� ערלות כשאי� חיוב למול

  גדולה. די� ערלות בבנו 1  

  . חיוב אישה במילת זכריה ועבדיה2  

  פ ח קורב�ו באכילת . משומד ואבי3  

  ד. דיני� העולי� מהאמור

  

וכל עבד איש  ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו. 

. תושב ושכיר לא יאכל בו. בבית אחד יאכל  מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו 
לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו. כל עדת ישראל יעשו  

י יגור אתך גר ועשה פסח לה' המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה  וכאתו. 

. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם.  כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו 
    ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואת אהרן כן עשו.
  ) נ-שמות יב, מג(  

  ובפו קי�, בחז"ל בתורה מקור הדי�א. 

  רשי חז"לפ וקי התורה ומד. 1

היא   חטיבה ראשונההלכותיו של 'פ�ח מצרי<' בחומש שמות מחולקות לשלוש חטיבות: 

כ), שבה ה' מו�ר למשה את עיקרי הלכות פ�ח והלכות חג -'פרשת החודש' (שמות יב, א

היא העברת הציוויי< (שרק מקצת< מוזכרי< במפורש בפ�וקי<)  חטיבה שנייההמצות; 

כח); לאחר מכ
 מתארת התורה את מכת בכורות -ממשה אל זקני ישראל ואל הע< (ש<, כא

העו�קת במגבלות על אוכלי    חטיבה שלישיתמב), ובהמש� מגיעה -והיציאה ממצרי< (כט

  נ). -(ש<, מגהפ�ח ועל מקו< אכילת הפ�ח שלא הופיעו בחטיבות הקודמות 

התלות בי
 מילה ופ�ח מופיעה בחטיבה השלישית שלוש פעמי<: לראשונה, בנוגע  

בלשו
 �תמית שנראה שכוללת כל איש    –  לעבד (מד); בשנייה, בנוגע לגר (מח); ובשלישית
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בא   "תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככ<"מישראל (מט). ייתכ
 שהפ�וק המ�יי<: 

  ול< לעניי
 הכרחיות המילה לאכילת הפ�ח.לבטא את השוויו
 בי
 כ

במדרשי חז"ל עמדו על הכפילות שקיימת בשלוש הפעמי<, ודרשו ממנה פרטי< נו�פי< 

  בדיני פ�ח ומילה. במכילתא דרשב"י (ש<, מד) נאמר:

אם בו הכתוב מדבר, הרי כבר נאמר וכל ערל לא   –  " ומלתה אותו אז יאכל בו"
? זה רבו; שאם היו לו  "אותו אז יאכל בוומלתה "יאכל בו. מה תלמוד לומר 

  מעכבין אותו לאכול פסח. –עבדים שלא מלו, ושפחות שלא טבלו 

  ישמעאל (מ�כתא דפ�חא, פרשה טו) נאמר:  ביובמכילתא דר

[אז יאכל בו] רבו. מגיד שמילת עבדיו מעכבתו   – " ומלתה אותו אז יאכל בו "
זכריו מנין? הרי אתה דן: נאמר  מלאכול בפסח. אין לי אלא מילת עבדיו, מילת 

כאן אז, ונאמר להלן אז, מה להלן מילת זכרים אף כאן מילת זכרים, ומה כאן  
  מילת עבדיו אף להלן מילת עבדיו; דברי רבי אליעזר.

רבי ישמעאל אומר: אין מילת עבדיו מעכבתו מלאכל בפסח, ומה תלמוד לומר  
ם ערלים, מנין אתה אומר  ? הרי שהיו לפניו עבדי"ומלתה אותו אז יאכל בו"

ומלתה אותו אז  "שאם רצה למולן ולהאכילן בפסח שהוא רשאי? תלמוד לומר 
וינפש בן  ". וכן מצינו שהוא רשאי לקיים לו עבדים ערלים, שנאמר: "יאכל בו

  .  "אמתך והגר 

.  "ומלתה אותו " רבי אליעזר אומר: אינו רשאי לקיים לו עבדים ערלים, שנאמר:  
, לומר לך, הרי שלקחו רבו ערב  "וינפש בן אמתך והגר"ומר אם כן מה תלמוד ל 

לכך נאמר וינפש בן אמתך   – שבת עם חשכה ולא הספיק למולו עד שהחשיך 
  והגר.

ישמעאל חלוק ה
 על די
 מילת עבדיו מעכבתו, ה
 על די
 מילת בניו ('זכריו')  בינראה שר

  הנלמד ממנו. מחלוקת נו�פת מצויה בתו�פתא (פ�חי< ח, יח):

מי שהיו לו עבדים שלא מלו, ושפחות   – אחד פסח מצרים ואחד פסח דורות 
שלא טבלו, מעכבין אותו מלוכל בפסח. ר' ליעזר בן יעקב אומר: אומר אני,  

  בפסח מצרים הכתוב מדבר.

א) נזכר די
 מילת זכריו ועבדיו ע"  עא  –ב  ע"  א; יבמות עע"  בשני מקומות בבבלי (פ�חי< צו

מות מדובר באזכור אגבי, כדבר המבדיל בי
 פ�ח לתרומה, שהערל ללא חולק. בשני המקו

 
עצמו א�ור ג< בה א� אי
 מילת זכריו ועבדיו מעכבתו מלאוכלה. ייתכ
 שה�יבה שאי

במשנה ובגמרא אזכור מפורש ומרכזי לדי
 הערלות בפ�ח ולדי
 מילת זכריו ועבדיו היא 

אליעזר   ביישמעאל או כר בי�ברו כר שאי
 די
 זה מצוי. ואולי היו ג< תנאי< ואמוראי< ש

  ב
 יעקב שליתא לדי
 מילת זכריו ועבדיו, ולכ
 לא דנו בו.
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  מילת זכריו ועבדיו מעכבת. 2

  כתב הרמב"< (הל' קרב
 פ�ח ה, ה):

כשם שמילת עצמו מעכבתו מלעשות פסח, כך מילת בניו הקטנים ומילת כל  
המול לו כל זכר ואז יקרב  "עבדיו בין גדולים בין קטנים מעכבת אותו; שנאמר: 

  1. . ואם שחט קודם שימול אותם, הפסח פסול"לעשותו
וכן טבילת אמהותיו לשם עבדות מעכבתו, ודבר זה מפי הקבלה, שהטבילה  

  לעבדים.   לשפחות כמילה

  על כ� השיג הראב"ד וכתב: 

אמר אברהם, בתוספתא דפסחים בדברים שבין פסח  –וכן טבילת אמהותיו 
  מצרים לפסח דורות. 

לכאורה שכוונתו לנקוט כר' אליעזר ב
 יעקב, ולפי זה לא ברור מדוע  מדברי הראב"ד נראה

ר די
 מילת זכריו  לדברי הרמב"< בעניי
 טבילת אמהותיו, ולא לעיק  דווקאהשגתו מתייח�ת  

ועבדיו, שעליו נחלק ר' אליעזר בו יעקב בתו�פתא. ואולי נפלה טעות בהעתקת ההשגה, 

  א� שאי
 עדות לכ� בכתבי היד ובדפו�י< הישני<, וצ"ע. 

ולגופ< של דברי הראב"ד, מהר"י קורקו� כתב לדחות את השגת הראב"ד בשתי טענות: 

כר' אליעזר ב
 יעקב משו< שמשנתו קב ראשית, נראה שהראב"ד התב�� על הכלל שהלכה  

אפשר שאי
 הדבר מוכרח לומר כ
, רק במשנה. ואפילו "ונקי, ועל זה השיב מהר"י קורקו� ש


.  לכאורה היה מקו< לדו
 על כ�, דהא "נאמר ג< בברייתא, אפשר שבתו�פתא אינו כ

וכ
 מוכח   א) נאמר להדיא הכלל דמשנת ראב"י קב ונקי לגבי ברייתא,ע"  בגמרא (יבמות �

ב וברש"י ד"ה הלכתא), וש< א� מדובר בברייתא שמצויה בתו�פתא  ע"  במקו< נו�� (ש< לז

ב). וכ
 הלכה רווחת ב�פרי הראשוני< שהלכה כר' אליעזר ב
 יעקב ג<  ע" (יבמות ו

וג< בטעמא דמילתא, לא ברור מאי אולמה דברייתא על תו�פתא, ואדרבה,  2. בברייתות

  איפכא מ�תברא. 

 

  כא
 מ�תיימת ההלכה בכתבי היד, ומתחילה הלכה חדשה.  .1

א ד"ה מכלל; קידושי
 ע" א ד"ה כמא
; עירובי
 מבע" קכהכ
 מבואר בתו�' במקומות רבי< (שבת   .2

ב ד"ה ראב"י). ע" ב ד"ה הלכה; זבחי< עטע" ב �ד"ה תניא; ש< נבע" ב ד"ה ואמר; גיטי
 נאע" �ב

 א בדפיו; רשב"< ב"ב קלחע" וכ
 כתבו עוד ראשוני< רבי< (בה"ג �י' מג עמ' תנ, רי"� שבועות כג

לא; ראבי"ה שבת �י' ר�ה; או"ז הל' תפילה �י' קח; שו"ת הרי"ד א ד"ה יורשי
; �מ"ג לאוי
 �י' שע"

א ד"ה הא ע" �י' א ד"ה ומה שכתב; רא"ש ביצה א, ז; מרדכי ר"ה, תשד; רא"ה בשטמ"ק ב"ק מט

ב בדפי הרי"� ד"ה תניא; נמו"י ב"ב  ע" א ד"ה אמר רבינא; ר"
 חולי
 כבע" דתניא; ריטב"א שבת קכה

מלאכי (כללי התלמוד, ־אבל) שהכלל הזה אמור א� בברייתות. וכ
 כתב הידב בדפי הרי"� ד"ה  ע"  �ג

חרוני< רבי<, ובכלל< הרמב"<. והרי"ד (ש<) א� הוכיח זאת מכ� שהכלל tתטו) בש< ראשוני< ו

א), ומ�תבר שהוא נאמר לפני עריכת המשנה. ויש להו�י� על ע" הזה נאמר על ידי תנא (גיטי
 �ז
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שנייה של מהר"י קורקו� היא שמכיוו
 שמבואר בבבלי שאיתא לדי
 מילת טענתו ה

זכריו ועבדיו בפ�ח דורות, והדבר א� משתמע מהשמטת מילת זכריו ועבדיו במשנה שבה 

מהיכא תיתי לדחות זאת   –א)  ע" נמנו ההבדלי< בי
 פ�ח מצרי< לפ�ח דורות (פ�חי< צו

י כלי הרמב"< (מרכבת המשנה חעלמא; מכוח התו�פתא. ואכ
 נראי< הדברי<. ויש מנושא

המאיר לארA) שכתבו שמרוב פשיטות הדברי< נראה שא� הראב"ד לא התכוו
 לחלוק אלא 

א; ע"  א; צוע" וכ
 מבואר בראשוני< רבי< (פ�חי< מט 3.רק לציי
 את מקורו של הרמב"<

  ה�תייגות. א) שמילת זכריו ועבדיו מעכבת מלעשות הפ�ח, ללא ע"  עא –ב ע" יבמות ע

  ב. די� ערלות מחמת אונ 

  מחמת אונ   מחלוקת הראשוני� בערלות זכריו ועבדיו. 1

עא) יש התייח�ות למי שבנו לא מל מחמת אונ�. הגמרא פותחת את  ד� בגמרא (יבמות

־ הדיו
 בערלות שלא בזמנה, דהיינו לפני היו< השמיני, וממשיכה למקרי< נו�פי< של אי 

  יכולת למול: 

בעי רב חמא בר עוקבא: קטן ערל, מהו לסוכו בשמן של תרומה? ערלות שלא  
  בזמנה מעכבא, או לא מעכבא?

מע: אין לי אלא מילת זכריו בשעת עשיה, ועבדיו בשעת  אמר רבי זירא, תא ש 
אכילה, מנין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? תלמוד לומר:  
אז אז לגזירה שוה; בשלמא עבדיו משכחת לה דאיתנהו בשעת אכילה וליתנהו  
  בשעת עשיה, כגון דזבנינהו ביני ביני, אלא זכריו דאיתנהו בשעת אכילה וליתנהו 
בשעת עשיה היכי משכחת לה? לאו דאתילוד בין עשיה לאכילה, שמע מינה:  

  ערלות שלא בזמנה הויא ערלות. 
אמר רבא: ותסברא? המול לו כל זכר אמר רחמנא ואז יקרב לעשותו, והאי לאו  

  בר מהילא הוא.

 

ח אישי לראב"י, ונראה מזה שהכלל מתייח� למשנתו בכללותה ולא רק דבריו שהכלל הזה נאמר כשב

 להבאותיה במשנת רבי. ויתירה מזו הוכיח החכ< צבי (�י' י) מכ� שהכלל הזה נאמר (יבמות מט

ב) על ידי שמעו
 ב
 עזאי, שמצא כ
 במגילת יוח�י
 בירושלי<, והרי ב
 עזאי הוא חתנו של רבי ע"

ב), ופטירת ב
 עזאי עצמו ע" מת רבי עקיבא נולד רבי (קידושי
 עבא) וכשע" עקיבא (כתובות �ג

א). ועל כרח� שכלל זה אינו מתייח� למשנה שער� רבי בלבד. אמנ<,  ע" מוזכרת במשנה (�וטה מט 

ב ד"ה דתניא; תורת הבית הארו� ב"ב  ע" בעיטור (ש"ב הל' שחיטה, מה ע"ב) וברשב"א (חולי
 �ד

תרפו) מבואר שנקטו שכלל זה אינו אמור בברייתות. א� במקו< אחר ש"ד, נו ע"א, בהנד"מ ח"א עמ'  

(תוה"א ב"ד ש"א, יב ע"ב, בהנד"מ ח"ב עמ' קח) כתב הרשב"א שהלכה כראב"י בברייתא משו< 

  שמשנתו קב ונקי, וכ
 כתב במקו< נו�� (שער המי< הארו� �ו� ש"ז) בש< השאילתות.

חולק על מה שהגדיר הרמב"< את די
 טבילת אמהותיו שאולי הראב"ד    'המאיר לארA'ועוד כתב ב�פר    .3

  (על הרמב"< ש<). 'הר המוריה'כדבר הנלמד 'מפי הקבלה' ולא כדי
 דאורייתא. ויעוי
 עוד ב
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אלא. הכא במאי עסקינן, כגון שחלצתו חמה. וניתוב ליה כל שבעה, (דאמר  
, נותנין לו כל שבעה). דיהבינן ליה כל שבעה. ונימהליה  שמואל: חלצתו חמה

מצפרא. בעינן מעת לעת [...] רב פפא אמר: כגון דכאיב ליה עיניה לינוקא,  
ואיתפח ביני וביני. רבא אמר: כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורין. רב  

  . כהנא בריה דרב נחמיה אמר: כגון טומטום, שנקרע ונמצא זכר ביני וביני

שבמקרה של אונ� אי
 הערלות של הב
 מונעת מאביו לאכול מ
  ,מבואר להדיא בגמרא

מקרה של ערלות שלא בזמנה, דהיינו ערלות של קט
 להפ�ח, ולכאורה נלמד מזה בק"ו 

פחות מב
 שמונה ימי<, שהרי הוא אינו 'בר מהילא' וכטענת רבא, ולא גרע מאונ�. אמנ<,  

הל' תרומות יא, ז) אכ
 נקט שבעיית רב חמא בר עוקבא  הראשוני< נחלקו בזה: הרמב"< (

בעניי
 ערלות שלא בזמנה נפשטה לקולא, וכמבואר במפרשי הרמב"< על אתר, א� רוב 

כתבו שלאור דברי רבא ורב פפא, הבעיא המקורית לא אפשיטא. ולפי זה צרי�  4הראשוני< 

  המקרה המקורי.העדיפות של המקרי< שדיברו עליה< רבא ורב פפא על  ילהבי
 מה

  מחלוקת הראשוני� בדי� ערל שמתו אחיו מחמת מילה. 2

פירשו שמדובר בערל   5א) נאמר שהערל א�ור בתרומה, ורוב הראשוני< ע"  במשנה (יבמות ע

שמתו אחיו מחמת מילה, ומפורש יוצא מדבריה< שג< ערלות מחמת אונ� פו�לת מלאכול 

לות שלא בזמנה לא אפשיטא. ואילו  בתרומה, והדבר מתאי< לשיטת< הנ"ל שהבעיא דער

ר"ת (הובא בה�כמה בתו�' ישני< ש< ד"ה הערל, ונזכר בראשוני< נו�פי<) נקט שמי שמתו 

אחיו מחמת מילה אוכל בתרומה. ובגמרא (ש<) מבואר שהמקור לדי
 ערלות בתרומה הוא  

צו
 די
 ערלות בפ�ח, ונראה אפוא שלרוב הראשוני< ג< בפ�ח אי
 חילוק בי
 ערלות מר

לערלות מאונ�. ומכיוו
 שבמילת זכריו מבואר בגמרא שערלות באונ� אינה מעכבת, וכנ"ל  

יש צור� להבי
 מה הב�י� לחילוק בי
 ערלות בעושה הפ�ח עצמו לערלות בבניו. וכבר   –

  א בדפי הרי"�), וכתב ליישב: ע" עמד בזה הרז"ה (כד

האי לא בר מימהלי הוא  ואף על גב דאמרינן בגמ' המול לו כל זכר אמר רחמנא, ו
הני מילי במילת זכריו ועבדיו, אבל במילת עצמו סתמא כתב וכל ערל לא יאכל    –

  בו כלל. 

 

א ד"ה הערל), משמעות הרמב"
 (ד"ה ע" ר"ח (הובא ברשב"א ד"ה הא), רי"ד (פ�קי< ש<), תו�' (ע  .4

א ד"ה הערל) והמאירי (ד"ה ע" וכ
 לעיל מינה ע הא), הרשב"א (ש<), הריטב"א (ד"ה א"ר זירא;

  תרומה).

א בדפי הרי"�), רמב"
 (ד"ה ע" רש"י (ד"ה הערל), תו�' (ד"ה הערל), רי"ד (פ�קי< ש<), רז"ה (כד  .5

מתני'), רשב"א (ד"ה הערל), מאירי (ד"ה והמשנה הראשונה), ר' אברה< מ
 ההר (ד"ה הערל) ונמו"י 

רל). ובמנחת חינו� (רפב, א) כתב שכ
 נראה ג< מ�תימת הרמב"< (הל'  א בדפי הרי"� ד"ה העע"  (כד

תרומות ז, י) שא�ר על כל ערל לאכול בתרומה, ולא חילק בי
 �ת< ערל ובי
 מי שמתו אחיו מחמת 

  מילה. והובא בה�כמה בדר� אמונה (ש< �"ק �ח, ובצה"ל ש< �"ק קד).
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  וכ
 כתב הרשב"א (ד"ה הערל):

והא דאמרינן בגמרא דהיכא דחלצתו חמה אינו מעכב עד שיעברו עליו שבעה 
אי  הני מילי לבעלים הוא דאינו מעכב, אבל איהו וד –שנותנים לו להבראתו 

  אסור כשאר הערלים. 
ותדע לך, דהתם אמרינן דטומטום לא מעכב, ואיהו גופיה ודאי אסור, כדתניא  

  א): טומטום אינו אוכל בתרומה, נשיו ועבדיו אוכלין. ע" בברייתא (שם עב

והיינו, שבדיו
 על פ�ח נקטה הגמרא שמילת טומטו< אינה מעכבת את אביו, ואילו בנוגע  

נו אוכל. ומזה ה�יק הרשב"א שיש חילוק בי
 הערל עצמו ובי
 לתרומה מבואר שטומטו< אי

ערלות של ב
. אמנ<, הרז"ה והרשב"א לא ביארו את מהות החילוק ואת מקורו, והדבר צרי�  

  ביאור. 

  והנה, הריטב"א (ד"ה הערל) הקשה על שיטת ר"ת: 

  ואם תאמר, אם כן טומטום יאכל בתרומה, דלאו בר מימהל הוא. 

 :Aותיר  

טומטום הרי אפשר לו ליקרע ולימהול, ובר מימהל הוא קצת. ומיהו  ויש לומר ד
מפני שאינו עומד לימול לגמרי, אינו מעכב לאדון, כדאמרינן בגמרא בטומטום  
שנקרע ונמצא זכר ביני ביני, דבשעת עשייה ליתיה ובשעת אכילה איתיה, אלמא  

וא מכין  כל זמן שלא היה נקרע לא היה מעכב. וכן חלצתו חמה, מפני שכבר ה
עצמו להיות נמול לאחר שבעה, חשוב ערל לענין שהוא עצמו לא יאכל בתרומה,  
  ומפני שעתה בשעתו אינו בר מימהל אינו מעכב לאדון. ונמצאו ג' דינים בדבר. 

ומה ש�יי< שנמצאו שלושה דיני< בדבר, כוונתו היא שיש שלושה �וגי ערלות ודיניה< 

כטומטו< וחלצתו חמה,  'בר מימהל קצת',, מעכב את עצמו ואת אביו; ערל גמורשוני<: 

, כמתו אחיו מחמת מילה, אינו מעכב אנו  גמורמעכב את עצמו ואינו מעכב את אביו; ו

אפילו את עצמו, לשיטת ר"ת. והריטב"א המשי� והביא את דעת רבו הרשב"א שנחלק על  

דברי הריטב"א צריכי< ביאור, דלכאורה    ר"ת וחילק בי
 עיכוב האב לעיכוב עצמי כנ"ל. וג<

 
ממה נפש�: א< 'בר מימהל קצת' נידו
 כערל, מדוע אינו מעכב את אביו? וא< אינו נידו

  כערל, מדוע הוא מעכב את עצמו?

נראה שיש לבאר את שיטת הרז"ה והרשב"א ואת שיטת הריטב"א, לפי מקורות הדיני<  

מבואר בפ�וק: 'וכל ערל לא יאכל בו', ואילו די
 בפ�וק. כאמור, פ�ול ערל מעשיית פ�ח 

 בימילת זכריו נלמד מהאמור 'ומלתה אֹתו', וכמבואר במכילתא דרשב"י ובמכילתא דר

ישמעאל הנ"ל. ונראה שזה הי�וד לכ� שבערל עצמו אי
 הבדל בי
 אונ� לרצו
, ד�ו� �ו� 

נאמר שהערלות  הוא ערל, וערלות מעכבת מעשיית פ�ח. לעומת זאת, במילת זכריו לא
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פו�לת, אלא שעשיית הפ�ח מותנית בקיו< מילה, ולכ
 כשאי אפשר למול, ממילא פרח 

  א ד"ה הא): ע" התנאי. וכעי
 זה מבואר בדברי הרמב"
 (עא

ואמר רבא ותסברא בערלות דלאו בגופיה ושלא בזמנה מעכבא, המול לו כל זכר  
לא מיבעיא ליה אלא  אמר רחמנא והאי לאו בר ממהליה הוא. ואפילו לר' חמא 

  בדגופיה משום דכתיב כל ערל סתמא, אבל בזכריו ועבדיו לא. 


הרמב"
 לא תלה את    .אמנ<, לכאורה יש הבדל קל בי
 מה שהתבאר לעיל ובי
 דברי הרמב"

וא� הרמב"< הנ"ל בי��   ,די
 מילת זכריו בקרא דומלתה אתו אלא בקרא דהמול לו כל זכר

. וצ"ע לכאורה, מדוע נטו מדרשת "המול לו כל זכר"קרא דאת די
 מילת זכריו ועבדיו על 

א�  6,ובשלמא בדעת הרמב"< נית
 ליישב שהביא את הפ�וק הפשוט יותר ?המכילתא

 
שאליבא דאמת הדרשה אינה ממנו, וכדמצינו במקומות אחרי< שכ� דרכו, א� ברמב"

  לכאורה אי אפשר ליישב כ
. וצ"ע. 

מחלוקת הראשוני<: הרז"ה והרשב"א נקטו את   ומכל מקו<, לפי האמור יש לבאר את

החילוק בי
 הערל עצמו לבנו באופ
 בלעדי, וכבר לא הוצרכו לחלק בי
 �וגי< שוני< של  

אונ�, ולדיד< יש רק שני דיני< ולא שלושה, ואילו הריטב"א ד
 לקבל את שיטת ר"ת שלפיה 

לא ראו לנכו
 לחלק באונ� גמור ג< הערל עצמו אוכל מ
 הפ�ח. ובעוד הרז"ה והרשב"א 

בי
 אונ� גמור ובי
 'בר מימהל קצת', והעדיפו לדחות את שיטת ר"ת, הריטב"א ראה מקו<  

  לחילוק זה; וא� שההבנה הפשוטה יותר היא שקיי< רק �וג אחד של אונ�. 

וה פשיטא ליה שהתורה לא  ונראה שה�יבה שהריטב"א נטה מההבנה הפשוטה היא דה

לא רק בבנו,  לשיטתו, מה בגלל ערלות שאינה בשליטתו. תעכב אד< מלאכול בפ�ח ובתרו

אלא ג< בערל עצמו מוכרח להופיע גור< של בחירה כדי שתהיה הצדקה לעכבו מפ�ח, 

דא< הוא אנו� באונ� גמור, שייכת בזה טענה כעי
: 'למה נגרע לבלתי הקריב את קרב
 ה' 

חלק בי
 אונ� גמור ובי
 במֹעדו בתו� בני ישראל' (במדבר ט, ז). לכ
 הוכרח הריטב"א ל

האונ�י< שנזכרו בגמרא, שאינ< אונ�י< גמורי< אלא היתרי< לדחות את המילה או להימנע  

ממנה. לעומת זאת, הרז"ה והרשב"א לא ראו מניעה לכ� שאנו� גמור לא יוכל לעשות את 

 

 "כל זכר"משו< שמוזכרת בו להדיא לשו
    "אתו  ומלתה"פשוט יותר מאשר    "המול לו כל זכר"הפ�וק    .6

כה), ואילו -כג; לד, טו-שמשמעותה הפשוטה היא כל בני המשפחה (וכעי
 זה מצינו בבראשית יז, י

 
  אינו מלמד אלא על העבד, ולא על הב
 וג< לא על עיכוב האדו
. "ומלתה אתו"פשט הלשו
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ובמקרה של הטמאי< לנפש אד< לא מדובר רק באונ�, אלא ג< בכי�ופי< ומ�ירות   7.הפ�ח

  8.זות דקדושה שנהגו בה בפנות< אל משה ואהר
וע

ולפי כל זה, יש לכאורה �תירה בדברי הריטב"א. דמחד גי�א, הריטב"א נקט (ש< עמ' 

תשעז) שהבעיא דערלות שלא בזמנה לא אפשיטא, ומזה נראה שדווקא במילת זכריו נאמר  

שג< במילת עצמו   הדי
 שאונ� גמור אינו מעכב. ומאיד� גי�א, הריטב"א ה�כי< לדברי ר"ת,

(הל' תרומות יא, צה"ל ק�ו) על כ� שלפי ר"ת  'דר� אמונה'אונ� אינו מעכב. וכבר עמד ה

צרי� לומר שהבעיא דערלות שלא בזמנה נפשטה לקולא, ולא להותיר אותה כבעיא דלא  

  אפשיטא. וצ"ע. 

ומכל מקו<, בנוגע לאב שבנו הוא 'בר מימהל קצת' מו�כ< שאי
 מילת הב
 מעכבת 

אביו. זאת, בי
 לרז"ה ולרשב"א ובי
 לריטב"א. והנה, בזמננו רבי< נוהגי< לדחות ברית  את 

ולפי המתבאר, נראה לכאורה שאי
   9.מילה במקרה של צהבת, ג< כשאי
 �יכו
 וחולי ממשי

  הדבר מעכב את האבות מעשיית הפ�ח.

  פ ח בארבעי� שנות המדבר קורב�ערלות ו. 3

ברש"י במדבר ט, א) שבני ישראל לא עשו  ; הובא ט, ד נאמר במדרש (�פרי זוטא במדבר

ב) נאמר שבמדבר לא מלו משו< שלא נשבה ע" פ�ח בהיות< במדבר. ובגמרא (יבמות עא

  ב ד"ה הואיל):ע" רוח צפונית. ולפי המקורות הללו, כתבו התו�' (קידושי
 לז

ואם תאמר, אם כן למה לא עשו כי אם פסח אחד. ויש לומר, לפי שהיו רובם  
, והיינו גנותם. ומכל מקום אינם חוטאים  "כל ערל לא יאכל בו" ערלים, וכתיב 

במה שלא עשו אותו, דהא ערל אסור באכילת פסח. ואם תאמר, למה לא מלו.  
פי שהיו נזופים  לפי שלא נשבה להם רוח צפונית כל ארבעים שנה שהיו במדבר, ל 

  בעון מרגלים. 

 

באופ
 אחר את מחלוקת הרשב"א והריטב"א,   ) ביאר18ובהערות המהדיר לריטב"א (יבמות ש< הערה    .7

(רשב"א), ולכ
  האפשרות למול(ריטב"א) או מצד  מצוות מילהשנחלקו א< די
 העיכוב הוא מצד 

בטומטו< ובחלצתו חמה שאי
 חיוב למול א� יש אפשרות לכ�, לריטב"א אי
 הדבר מעכב ולרשב"א 

הדבר מעכב. עכת"ד. א� לכאורה יש בזה קושי, שכ
 לרשב"א אי
 חילוק בי
 אונ� גמור כמתו אחיו 

נ� הדבר מעכב  מחמת מילה (שש< אי
 אפילו אפשרות למול) ובי
 האונ�י< הללו, ובכל מקרה של או

בי
 כשיש אפשרות ואי
 מצווה ובי
 כשאפילו אי
 אפשרות.  –את הערל עצמו ואינו מעכב את אביו 

  ).20וצ"ע. ולפי המתבאר נראה ליישב ג< מה שהקשה ש< (הערה 

יעוי
 בתפארת שלמה (מ�עי ד"ה א"י כ
; רמזי שביעי של פ�ח, פ�ח שני [וש< כתב: 'והלואי שאנחנו   .8

פ�ח, אשר נתבטל ממנו בחורב
 בהמ"ק   קורב
רי< כזאת על ח�רו
 העבודה הזאת של  היינו מתמרמ

זה קרוב לאלפי< שנה']), פרי צדיק (פ�ח שני, ב; אחרי מות, ז), אמרי אמת (בהעלות� תרפ"ז ד"ה 

  ויעשו; שמחת תורה תרפ"ה ד"ה וללוי) ועוד.

, Neonatal jaundiceת צהבת הילוד: יעוי
 בשני מאמריו של אבישי גרינצייג: �קירה רפואית אודו  .9

  .41-27(תשע"ה) עמ'  29; צהבת יילודי< בברית מילה, בד"ד 33-23ד (תשע"ז) עמ' -א�יא כו, ג
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מהרי"ט (קידושי
 ש< ד"ה א�) הקשה על דברי התו�', שהרי כל ישראל מלו בצאת< 

ממצרי< (יהושע ה, ה) ופטירת יוצאי מצרי< הייתה הדרגתית ונפר�ה על כל ארבעי< שנות 

א ד"ה שכלו), והיא� היו רוב< ע"  המדבר (איכה רבה, פתיחתא לג; הובא ברשב"< ב"ב קכא

רלי< בכל שנות מדבר. ותירA מהרי"ט שכוונת תו�' לבניה< שנולדו אחר יציאת מצרי<,  ע

שה< היו ערלי< ועיכבו את אבותיה< מלעשות פ�ח. ועוד הקשה דעכ"פ מדוע אות< מקצת 

  , ותירA בלשו
 'שמא' שהמיעוט לא נקראו קהל.  עשו פ�חשלא היו לה< בני< ערלי< לא 

למילת הבני<, דלשונ< היא 'שהיו רוב< ערלי<',  ולכאורה קשה לומר שכוונת התו�'

ולא שבניה< היו ערלי<. וג< קשה להבי
 מדוע אלו שיכולי< לעשות פ�ח לא נקראו קהל. 

ומהרי"ט עצמו ציי
 למקרה של רוב זבי<, שבו רוב ישראל אינ< עושי< פ�ח והמיעוט  

ל המקרה שלנו. א), ולכאורה קשה להבי
 במה עדי� מקרה זה עע" עושה לבדו (פ�חי< פ

  וצ"ע. 

ובשער המל� (הל' קרב
 פ�ח ט, ט) הקשה עוד, דהא מילת בניו אינה מעכבתו כשהוא 

אנו�. ותירA בדוחק שכל מה שנאמר שערלות באונ� אינה מעכבת הוא כשהערלות  

, א� כשהערלות נותרת ג< בזמ
 האכילה היא מעכבת א� קורב
מ�תיימת לפני זמ
 אכילת ה

באמת דוחק גדול, ומהיכא תיתי לחלק בי
 השחיטה לאכילה לעניי
  באונ�. ולכאורה זהו

זה. ומלבד זאת, לכאורה מבואר להדיא בגמרא שלא כדברי שער המל�, דהגמרא מחזרת 

אחר מקרי< שבה< היה אונ� בשעת שחיטה והוא התבטל בשעת אכילה, וא< כדברי שער 

  תבטל. וצ"ע.המל�, האונ� מעכב מעשיית הפ�ח אפילו א< הוא עדיי
 לא ה

א ד"ה איבעית) נקט שהורי המולי< כ
 עשו את הפ�ח ע"  ובאמת הריטב"א (יבמות עב

במדבר. והרא"ש (בתו�פותיו יבמות ש< ד"ה משו<, וכעי"ז כתבו התו�' ש< ד"ה משו<) 

נקט שג< הורי הערלי< עשו את הפ�ח במדבר, משו< שהערלות הייתה באונ�, וביאר 

  שכוונת ה�פרי לומר: 

פסח כתקנו אלא אחד. כלומר, בשביל שהיו בניהם ערלים, אף על גב   דלא עשו 
  10. דאינה מעכבת, מכל מקום לא היה ממש כתיקונו

  ג. די� ערלות כשאי� חיוב למול

  גדולהדי� ערלות בבנו . 1

יש לדו
 מה די
 אד< שבצעירותו לא זכה לשמור תורה ומצוות, ולא מל את בנו, ובגיל 

הא< מילת  –נו כבר עומד ברשות עצמו ואינו מעוניי
 למול מבוגר חזר בתשובה כאשר ב

בנו תעכבו מלעשות פ�ח. נראה שי�וד ה�פק הוא בשאלה הא< הדי
 שערלות באונ� אינה  

 

 מקורות נו�פי< ב�וגיית הפ�ח והמילה במדבר, צוינו ונידונו בדברי המהדיר לריטב"א (יבמות עב  .10

  ).206א הערה ע"
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, או שהוא חל ג< כשהאונ� אינו בעצ< הערלות בעצ� הערלותמעכבת חל דווקא כשהאונ�  

מעט מפורשת לנידו
 זה אלא ביכולת של עושה הפ�ח למול את בנו. והנה, התייח�ות כ

  מופיעה בלשו
 הרמב"< הנ"ל:

  מעכבת אותו.  בין גדולים בין קטניםומילת כל עבדיו  הקטניםמילת בניו 

חינו� (ב, ב) עמד על כ� שמדברי הרמב"< עולה שמילת בניו המעכבת היא דווקא ־המנחת

אביו וממילא אינה בב
 קט
, והיינו כפי שהתבאר, שכאשר הב
 גדול אי
 מילתו מוטלת על 

מעכבת את אביו. ומפורש ברמב"< במקו< אחר (פיהמ"ש שבת יט, ו) שמילת גדול אינה 

  מוטלת על אביו: 

נסתלק החיוב מעל כל אדם, ונתחייב הוא   –ואם גדל הילד והגיע לכלל עונשים 
  למול את עצמו מיד. 

  חינו� הקשה על הרמב"<, מני
 לו שאכ
 כ� הוא: ־ אמנ< המנחת

צ"ע לכאורה על הר"מ, נהי דסבירא ליה דהאב אינו מצווה על בן גדול,  אך זה 
מכל מקום מנא ליה דאכילת או עשיית הפסח תלוי למי שמצווה עליו? דלמא  

מכל מקום כיון שהוא בנו או עבדו   11, גזירת הכתוב הוא, אף דאינו מצווה עליו
  מעכבתו מעשייה ומאכילה. 

  וכתב ליישב:

כה שאחר זה דקטן אין מילת עבדיו מעכבתו, דכתיב  אמנם באמת הר"מ פסק בהל
עבד איש. ועיין כסף משנה, שכתב דלגירסת הר"מ במכילתא: עבד איש להוציא  
עבד אשה וקטן, והיה סברת הר"מ בזה דע"כ מעטינהו התורה כיון דאשה וקטן  

  א"מ למול, ומילת זכרים ועבדים הגדולים מעכבים משום דמצווים למול. 

ק בי
 הנידוני<, שכ
 קט
 פטור ממצוות ואינו מצווה למול את עבדיו, וג< לכאורה יש חילו

העבדי< הגויי< אינ< מצווי< למול את עצמ<, ונמצא שאי
 מצווה מדאורייתא של מילה 

במקרה זה, ולכ
 מוב
 שג< אי
 עיכוב בפ�ח, דאי
 כא
 'בר מהילא' כלשו
 הגמרא ביבמות. 

שבו יש בני< גדולי< ישראלי< שמחויבי< במילה,  ולכאורה הדבר שונה מהותית מנידוננו,

ועוברי< בכל יו< ויו< על עשה (רמב"< הל' מילה ב, א), ולפי הראב"ד (ש<) עומדי< כל 

  יו< ויו< באי�ור כרת. וצ"ע. 

 

עצ< הזיקה בי
 ציווי למול ובי
 יכולת לעשות פ�ח עמדה משמע לכאורה ש חת־חינו�מלשו
 המנ  .11

לדיו
, בעוד שזיקה זו מבוארת להדיא בגמרא ביבמות הנ"ל, דנאמר ש< שכאשר המילה נמנעה בגלל 

 
אונ�, היא אינה מעכבת. ושמא לא דק המנ"ח בלשונו, ואי
 כוונתו לעצ< הזיקה בי
 הציווי למול ובי


אונ� בעצ< הערלות, היא מעכבת א� שהאב עצמו אנו�, וכפי  עשיית הפ�ח, אלא לכ� שכאשר אי

  שהתבאר.
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לכ
 נראה שהרמב"< בהלכה ה לא ה�תמ� על די
 קט
 שהוזכר בהלכה ו, אלא הבי
 את  

אינה מעכבת שו< אד< בעול<, מלבד אביה<. הדבר מ�ברה. דהא חזינ
 שמילת הבני< 

שלו למול אות<.   החיובוהבי
 הרמב"< שמה שקושר דווקא את אביה< למילה זו הוא 

ובמקרה שאי
 חיוב, ממילא אי
 עיכוב מלעשות פ�ח, וחזר דינו של האב להיות ככל ישראל,  

ברי הרמב"<  אברה< (ב, א, ו) על כ� שד־שאי
 מילתו של ב
 זה מעכבת<. וכבר עמד הדבר

. וייתכ
 אפוא שא< היה רואה אות<, היה מודה חינו�־ נחתבפיהמ"ש הנ"ל נעלמו מעיני המ 

שהגבלת די
 מילת זכריו לקטני< בלבד מובנת מצד עצמה, ואינה זקוקה לה�תמ� על 

  ו. ושמא א� הדבר אברה< לכ� נתכוו
. הלכה

 ות הרמב"< שלא כמאמנ< בשאגת אריה (�י' נג ד"ה והרמב"< וד"ה ונחזור) נקט בדע

  שהתבאר, וכתב:

אפילו דבר דלא רמי חיובא עליה, כמו טבילת אמהותיו, אפילו הכי מעכבו  
  מלעשות את פסחו. 

   בראשית דבריו.דבריו מושתתי< על שתי הנחות אפשריות 

שהרי  ההנחה הראשונה היא שאי
 חיוב בטבילת שפחותיו. הנחה זו עצמה צ"ע, 

' (ש< ד"ה כגו
) משמע שאי
 הבדל מהותי בי
 עבד ב) והתו�ע" מהגמרא (שבת קלה

לשפחה, אלא רק שבשפחה די בטבילה ובעבד נדרשת ג< מילה. ובאמת בצפנת פענח (הל' 

מילה א, א) כתב בביאור מחלוקת הרמב"< והראב"ד הנ"ל: 'וזה תליא א< מותר לקיי< 

  שפחה שלא טבלה', הרי שלרמב"< אי
 לקיי<. 

י< שבה< אי
 חיוב להטביל את השפחות, וכמבואר ההנחה השנייה היא שיש מצב

בגמרא (שבת ש<) שהלוקח שפחה על מנת שלא להטבילה אינו מחויב בכ�, ובכל זאת 

מדברי הרמב"< נראה שטבילת השפחות מעכבת. וג< בזה יש להעיר שלכאורה אי
 בזה 

  הבדל בי
 עבד לשפחה, ובשניה< קיימת אפשרות לקחת< על מנת שלא להטביל<, וע< 

זאת בשניה< כתב הרמב"< שמעכבי< מאכילת הפ�ח, וכלשונו (הל' קרב
 פ�ח ה, ה): 

אריה לחלק בי
 ־ . ולכאורה לא ברור מה ראה השאגת"הטבילה לשפחות, כמילה לעבדי<"

  עבד לשפחה, ולהוכיח את דבריו דווקא משפחה ולא מעבד.

 
שפחות, דהוא אינו  ולגופו של עניי
, נראה לכאורה שאי
 ראיה מדברי הרמב"< בעניי

מתייח� למציאות של שפחה שנלקחה על מנת שלא להטבילה, וקשה לדעת מ�תימת דבריו 

מה דינה. ולכאורה נראה שיש ללמוד את ה�תו< מ
 המפורש, שנקט שמילת בני< גדולי< 

  אינה מעכבת את אביה<, וכנ"ל. 

  חיוב אישה במילת זכריה ועבדיה. 2

עכבת רק את האב או ג< את הא<. בהשקפה ראשונה יש לדו
 הא< מילת זכריו ועבדיו מ

נראה שהמילה אינה מעכבת את הא<, שכ
 כאמור, מ�תבר שיש לתלות את העיכוב מאכילת  
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א) שמצוות המילה מוטלת דווקא על ע" הפ�ח בחיוב למול, ומבואר בגמרא (קידושי
 כט

  האב ולא על הא<:  

חייבין, ונשים פטורות.  אנשים  –כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו 
תנינא להא דתנו רבנן: האב חייב בבנו למולו [...] איהי מנלן דלא מיחייבא,  

  דכתיב: 'כאשר צוה אותו אלהים', אותו ולא אותה. 

  (בא, פרשת דפ�חא, טו) נאמר: ישמעאל  בימכילתא דראול< ב

אין לי אלא עבד איש, עבד אשה וקטן מנין, תלמוד לומר   – " וכל עבד איש"
  מכל מקום.  "מקנת כסף"

ולפי זה התקשה הכ�"מ (הל' קרב
 פ�ח ה, ו) במה שכתב הרמב"< ש< שהקט
 אי
 מילת 

וכל עבד איש, ולא של אשה  "עבדיו מעכבתו מלאכול בתרומה. וכתב ליישב שהרמב"< גר�:  


ה זו, דלא מדובר בשינוי מילה או שתיי< אלא בדרשה . אמנ< לכאורה יש קושי בהגה"וקט

שונה והפוכה מזו שלפנינו. וא� בפ�יקתא זוטרתא (שמות יב, מד) ובמדרש שכל טוב 

(שמות יב, מד) ובילקוט שמעוני (שמות, ריא) הגר�ה כלפנינו. ומהר"י קורקו� התקשה ג< 

 14;בע"  קידושי
 עב  13; אע"  גיטי
 לח  12;אע"  הוא, וא� ציי
 לכמה מקומות בש"� (יבמות מח

ב) שמבואר בה< שאי
 חילוק בי
 איש לאישה לעניי
 זה, ולא תירA. ע" וכעי"ז נזיר �ב

אשה מני
, תלמוד לומר מקנת "והמלבי"< (שמות יב, אות פט) הציע לומר שהרמב"< גר�:  


. וכעי
 זה כתב ערו� השולח
 "כ��. א< כ
 מה תלמוד לומר עבד איש, להוציא את הקט

שי, דלפנינו ובמקבילות הנ"ל אי
 הגר�ה (קדשי< קפח, כ). א� לכאורה ג< בהגהה זו יש קו

לא מצאנו גר�ה הממעטת  –כ
. וא� שלא בכל הגר�אות מופיעה המילה 'עבד' לפני אשה 

קט
. וג< לפי הגהה זו אי
 התאמה בי
 דברי המכילתא ובי
 הגמרות הנ"ל, שבה
 מבואר 

  בפשטות שאי
 חילוק בי
 איש לאישה לעניי
 זה.

ת דרבנ
, מערכת אות ע �י' קנא ד"ה ולענ"ד) כתב לפרש ובקהלת יעקב (אלגזי; תו�פ

שהמילי< אישה וקט
 מתארות את העבד עצמו ולא את האדו
, וכ
 כתב הרש"ש (מקורי 

 

הגמרא מביאה מחלוקת בי
 ר' שמעו
 ב
 אלעזר ורבנ
 בעניי
 מילת עבדי< בעל כרח<, ובי
 היתר   .12

עבד איש ולא , 'כל עבד איש מקנת כ��'דכתיב:  –מאי טעמא דרבי שמעו
 ב
 אלעזר "נאמר ש<: 

אמר עולא:   –ה מל בעל כרחו, ואי אתה מל ב
 איש בעל כרחו. ורבנ
  ?! אלא עבד איש אתעבד אשה

כש< שאי אתה מל ב
 איש בעל כרחו, כ� אי אתה מל עבד איש בעל כרחו. ואלא הכתיב כל עבד 

  ."איש. ההוא מיבעי ליה לכדשמואל, דאמר שמואל: המפקיר עבדו, יצא לחירות, ואי
 צרי� גט שחרור

, יצא לחירות, ואינו צרי� גט שיחרור; שנאמר: וכל עבד איש מקנת כ��, 'אמר שמואל: המפקיר עבדו  .13

?! אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד, שאי
 לו רשות לרבו עליו עבד איש ולא עבד אשה

  אי
 קרוי עבד'.

כל עבד איש ':  מריצא לחירות, ואינו צרי� גט שחרור, שנא  –שמואל לטעמיה, דאמר: המפקיר עבדו  "  .14

קרוי עבד, עבד שאי
  –?! אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו עבד איש ולא עבד אשה, 'קנת כ��מ

  ."אי
 קרוי עבד –לרבו רשות עליו 
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 15. הרמב"< ש<). א� לכאורה ג< בזה יש קושי, דשפחה אינה נקראת 'עבד איש' אלא שפחה

ו
 ולא לעבד, וממילא ומלבד זאת קשה בעצ< העניי
, דפשטיה דקרא בוודאי מתייח� לאד

וה אמינא שמדובר רק בעבד גדול ולא בשפחה ובעבד קט
. ועוד קשה, ואי
 בי�ו� לכל הה

שהרי מילה שייכת רק בזכרי< ולא בנקבות. ובאמת הקהלת יעקב והרש"ש ה�בירו שהכוונה  

לטבילת שפחות ולא למילה, וכמבואר ברמב"< (הל' קרב
 פ�ח ה, ה) שטבילת שפחותיו 


 הפ�ח, א� לכאורה הדבר ח�ר בלשו
 המדרש. ומלבד זאת, במדרש שכל טוב מעכבתו מ

  (ש<) מבואר שהריבוי הוא ל'עבד גוי של ישראל קט
, ושל אשה בת ישראל'.

  (יב, מד) איתא:  מכילתא דרשב"יוהנה, ב

אין לי אלא עבדי איש, עבדי אשה מנין, תלמוד לומר מקנת כסף. אין    –עבד איש  
ניתן לו במתנה מנין, תלמוד לומר וכל עבד. אם כן למה  לי אלא שלקח, ירש ו

נאמר מקנת כסף, מלמד שעבדים נקנין בכסף. יכול אף עבדי קטן יהוא מעכבין  
אותו לאכול פסח, תלמוד לומר עבד איש, עבדי איש מעכבין אותו לאכול פסח,  

  ואין עבדי קטן מעכבין אותו לאכול פסח. 

א עבדי קט
, ומיושבי< דברי הרמב"<. וכבר עמד לפי זה לא התרבו אלא עבדי אישה, ול

  בזה ב�פר 'הרמב"< והמכילתא דרשב"י' (�י' מח).

ולפי המכילתא דרשב"י, וכ
 לפי הבבלי ביבמות ובגיטי
 ובקידושי
 הנ"ל, ג< מילת עבדי  

 
אישה מעכבת אותה מלאכול בפ�ח. ולכאורה הוא הדי
 שמילת בניה מעכבתה. ובאב

ילה א, א ד"ה עוד) הקשה על הרמב"< שלא הביא די
 זה, ותירA מ ,ישראל (על הרמב"<

(ד"ה מעתה) שהרמב"< העמיד את כל הגמרות כמ"ד שמילה בלילה כשרה, ולכ
 אי
 היא 

מצווה שהזמ
 גרמא, ולכ
 נקט שאי
 ה
 אליבא דהלכתא, דלהלכה מילה בלילה פ�ולה (הל' 

 חריפא שלא כמשנה (מגילה כ מילה א, ח). א� לכאורה קשה לומר ששמואל נקט ב�כינא

א) המכשירה מילה רק מעמוד השחר ואיל� ופו�לת בלילה. ולהל
 יתבאר שהראשוני<  ע"

  לא ראו בפ�ול מילה בלילה גור< לכ� שמילה תוגדר כמצוות עשה שהזמ
 גרמא.

 ת אמנ< בנוגע לאישה היה מקו< לחלק בי
 עבדי< לבני<, דא� א< אי
 היא חייבת במיל 

בת במילת עבדיה. ועד כא
 לא שמענו אלא שפטורה ממילת בניה מדרשת בניה, היא חיי

הגמרא (קידושי
 כט, א הנ"ל), א� די
 מילת עבדי< הוא די
 אחר, וממנו לא ברור שאישה  

פטורה. והיה אפשר אפוא לומר שדווקא מילת עבדיה מעכבתה משו< שהיא מחויבת 

אריה  ־בת למול<. וכ
 כתב השאגתלמול<, א� מילת בניה אינה מעכבתה, דהיא אינה מחוי

  (ש< ד"ה ונחזור): 

 

ומה שכתב הרש"ש בתו� דבריו לשו
 'אמה' אינו מוב
 לכאורה, דברור שמדובר בשפחה כנענית ולא    .15

  באמה עברייה. וצ"ע.
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דע"כ לא מיעט רחמנא מאותו ולא אותה אלא ממילת בנה, אבל בשל עבדים  
חייבת. ויש לי ליתן טעם לזה דלא דמי מילת העבדים למילת הבנים למילף מיניה  
לפטור את האשה, משום דבמילת הבן כל היכא שהאב קיים, איפשר להתקיים  

ידי האב, לפיכך אפילו אין לו אב, לא פלוג רחמנא, ולפיכך היא פטורה  מצותו על  
  16. לעולם

ולכאורה נראה שהדבר תלוי במה שנחלקו הראשוני< א< מילה מוגדרת כמצוות עשה 

א ד"ה אותו; או"ז ב, צו בש< ע"   שהזמ
 גרמא מפני שהיא נוהגת רק ביו< (תו�' קידושי
 כט

וות עשה שהזמ
 גרמא (תו�' רי"ד ש< ד"ה איהי; או"ז ר"י הזק
), או שהיא אינה חשובה מצ


משמעות שו"ת מהר"ח או"ז �י'   17; ש< בש< עצמו; שיטה לא נודע למי ש< ד"ה אשכח

). 18יא; משמעות הרמב"
 ש< ד"ה אותו והריטב"א ד"ה איהי והר"
 על הרי"� יב, א ד"ה אותו 

בר בעבדיה, וא< לאו, היא  דא< זו מצוות עשה שהזמ
 גרמא, אישה פטורה ממנה א� כשמדו

 
פטורה רק כשמדובר בבנה והיא מחויבת כשמדובר בעבדיה. ובאמת ב�פר המקנה (קידושי

א ד"ה ואיהי) נקט שלפי השיטה המכשירה אישה למול, היא חייבת במילת עבדיה. ע" כט

  וצ"ע. 

ב) שהעמיד את הדי
 של ערלות בשעת  ע" והנה, לעיל הובאו דברי רבא (יבמות עא

ולא בשעת שחיטה, בכגו
 שהיו אביו ואמו של הערל חבושי< בבית הא�ורי<. וכתב   אכילה

:(
  רש"י (ד"ה חבושי

ולא על אחרים, והם אינן   ומצות מילה מוטלת עליהםבשעת עשיה,  –חבושין 
יכולין לעשות את פסחן, ושחט שלוחן עליהם. ואשמעינן קרא שאם יצאו בשעת 

  אכילה, מילת בנו מעכבתו. 

ראה לכאורה שהמצווה מוטלת ג< על הא< ולא רק על האב. וכבר עמד בזה האו"ז  מדבריו נ

  (ב, צו), וכתב:

הא דנקט אמיה, לא מפני שהאם חייבת למול, אלא כלומר דאילו לא הוות בבית  
האסורין הוות איהי מהלא ליה, כדאמר פרק רבי אליעזר דמילה: תניא אמר ר'  

ה אחת לפני שמלה בנה הראשון כו',  נתן: פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אש
שוב פעם אחת הלכתי [למדינת] קפוטקיא ובאתה אשה אחת שמלה בנה ראשון  
כו', וכתיב נמי 'ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה'. אי נמי, אגב שיטפיה 
נקט משום דנקט האי לישנא דפרק קמא דשחיטת חולין, בשמעתא דמנ"ל  

 

יששכר; מצות עשה ה, חלק הדיבור, ד) ובשו"ת דברי שלו< ־(לבעל הבניוכ
 כתבו בדר� מצוותי�   .16

  (יו"ד, קג ד"ה ויש לחלק) שמילת בני< אינה מעכבת את אמ< א� מילת עבדי< מעכבת את גבירת<.

17.  .(
  וכדמ�בר לה בציA אליעזר (ו, כח ד"ה ואגב שמעינ

שאי
 כוונת< לחיוב כבית די
  שכתבו שאלמלא הדרשה הייתה חייבת דלא גרעה מבית די
, ונראה   .18

.
  בעלמא, אלא לחיוב יתר על בית די
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י, שפירש התם: ומצוה מוטלת עליהם למול,  דאזלינן בתר רובא. ודלא כפירש"
משמע שרוצה לומר שגם האם מיפקדה. הילכך הכי איתבריר, דאין האשה  

  מצווה למול את בנה, כדילפינן מדכתיב אותו ולא אותה. 

וכ
 כתב רבי אברה< מ
 ההר (יבמות ש< ד"ה חבושי
) שהגמרא הניחה שא< הילד תמול 

אמנ< המהרש"א (חידושי הלכות ש< ד"ה  19. זאת אותו, א� שלא מוטל עליה חיוב לעשות

  כגו
) הביא את דברי רש"י וכתב:

ויש לתמוה, דהא אשה אינה חייבת למול את בנה, דכתיב אותו ולא אותה,  
  כדאמרינן בפרק קמא דקדושין.

ויש לומר דהכא כיון דחייבת לעשות פסח, מצוה נמי עליה למול בנה, דמילת  
מי מילת עבדים מעכבת בה כדמשמע בפרק החולץ זכרים מעכבת נמי בה, דהכי נ

  מהא דאמר עבד איש ולא אשה כו' ע"ש.

מבואר בדבריו שלא ראה �תירה בי
 פטור עקרוני של האישה ממילת בנה ובי
 חיוב שלה 

למולו כחלק ממצוות הפ�ח, ודלא כמה שהתבאר לעיל שעיכוב הערלות תלוי בחיוב עקרוני  

  א) כתב בביאור דברי המהרש"א:  ובציA אליעזר (ב, יא, 20.למול

אם יש על עושה    בהחיובבפסח הא דמילת הזכרים מעכבת אין הדבר תלוי בעיקר  
. דכיון דנמצאים ברשותו זכרים  בהרשותהפסח חיוב למוהלם, אלא העיקר תלוי  

ערלים, דין תורה הוא דמעכבים אותו מלעשות הפסח, ומחויב למוהלם כדי  
מכיון שנמצאים ברשותו, ולכן אין הבדל בזה בין איש שיהא ראוי לעשות פסח 

ואשה, ואף להאשה מעכבים מלעשות הפסח מכיון שהם שלה וברשותה ואסור  
  לעשות פסח מי שנמצאים תחת רשותו זכרים ערלים. 

 

שמח (הל' קרב
 פ�ח ט, ט), שהצור� לומר שג< הא< חבושה  ־ה�בר אחר לאזכור הא< כתב האור  .19

הוא משו< שהקט
 עצמו נמצא עמה, שא< לא היה חבוש, היו בית די
 מלי< אותו באשר הוא ש<. 


, דהיה לגמרא לומר שהקט
 עצמו חבוש, וא� היה צרי� א� לכאורה מלשו
 הגמרא לא משמע כ

להשמיט את עובדת היות אביו ואמו חבושי<, דא< הוא חבוש ה< כבר מנועי< מלמולו, בי
 א< ה< 

חבושי< ובי
 א< לאו. ועוד הציע לפרש שהא< חבושה ולכ
 בית הדי
 לא יודעי< מהנולד ונבצר מה< 

שמח מדוע ־אברה< מ
 ההר. ובעיקר מה שד
 ש< האורלמולו, וזה כבר כעי
 דברי האו"ז ורבי 

הרמב"< השמיט את האפשרות שאביו ואמו חבושי
 בבית הא�ורי<, לכאורה היה אפשר ליישב 

שהרמב"<, כדרכו, �יכ< את �וגיית הגמרא בלשו
 של עקרונות ולא העתיק במפורט את כל המקרי< 

בר על מקרה מאוד מאוד נדיר. על השמטת והאפשרויות שנזכרו בגמרא, ובמיוחד לאור העובדה שמדו

  מקרי< נדירי< ברמב"<, ראה מנוחת שלו< (�ופר; יב, מו ד"ה מכל מקו<).

ובדבר אברה< (ב, א, ז) כתב לדחות את דברי המהרש"א ונקט שרש"י כתב כ
 'אגב שטפיה', וממש   .20

אי
 לשו
 רש"י אבל באמת נראה ד"אברה<: ־כלשו
 האו"ז הנ"ל בה�בר לשו
 הגמרא. וז"ל הדבר

מכריח כל כ�, ואפשר דאגב שיטפיה נקט לשו
 עליה<. תדע, דב�ו� דבריו מ�יק שא< יצאו בשעת 

  . אמנ<, לכאורה יש בזה דוחק."אכילה, מילת בנו מעכבתו, ולא כתב מילת בנ< מעכבת<
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לכאורה יש קצת דוחק בפירוש זה, שכ
 לשו
 רש"י היא: 'מצות מילה מוטלת עליה<', 

אליעזר לא מדובר במצוות ־עליה<, ואילו להצעת הציA  ומשמע שעצ< מצוות מילה מוטלת

מילה עצמה, אלא ברשות ואפשרות למול. אמנ<, בפועל מתקיימת מצוות מילה, אבל  

־ לכאורה קשה לומר שהיא מוטלת על האישה. וכעי
 זה יש לדו
 לכאורה בדברי החשוקי

מדובר כלל על א ד"ה לפי זה), שנקט בדעת רש"י והמהרש"א שלא ע"  חמד (יבמות מח

מצוות מילה, אלא על ה�רת 'טומאת גוי', דלכאורה מרש"י נראה שמדובר במצוות מילה, 

  שהיא דייקא מוטלת על האישה.

 'Aהקשה עוד על פירוש רש"י והמהרש"א, דמדבריה< עולה  21הרב שרגא קלמנובי

שאלמלא מילת הקט
 המעכבתה, האישה הייתה עושה פ�ח, והרי מדובר ביולדת ביו< 

שמיני ללידתה, שבו היא א�ורה לגעת בקודש ולבוא למקדש, עד מלאת ארבעי< ימי  ה

טהרתה (ויקרא יב, ד). ולכאורה יש דוחק גדול בהעמדת �תמא דגמרא בכגו
 שעברה 

וג< קשה להבי
 מדוע  22. ארבעי< יו< מלידתו ועדיי
 לא נימול, בלי שהדבר הוזכר בגמרא

ולא העמידה במקרה של מילה בזמנה, כשהנידו
 הגמרא נדחקה להעמיד במקרה נדיר זה, 

  הוא רק על האב ללא הא<. 

  פ ח קורב�משומד ואביו באכילת . 3

א) ובראשוני< שבכלל 'ב
 נכר' שאינו אוכל בפ�ח, כלול ג< ע" מבואר בגמרא (פ�חי< צו

משומד. מבלי להיכנ� להגדרת 'משומד', יש לדו
 הא< די
 העיכוב לאב שנאמר בערל נאמר  

  שומד. ב�פר תפארת שמואל (עמ' עד) הובא בעניי
 זה בש< הגר"ש אוירב� זצ"ל: ג< במ

האם כמו שערלת בניו ועבדיו מעכבו מאכילת קרבן פסח,   23, שאלתי את מרן וכו'
האם גם הוו בני נכר שנתנכרו מעשיהם לאביהם שבשמים מעכבים אותו.  

עיין מוריה  ובתחילה השיב שהוי כערלים, ושוב אמר שצריכים לחשוב בזה. ו
  24. שנה ז' ניסן עמ' רי"ז

  ב ד"ה כל): ע" ארי (תענית יז־וכ
 משמע ממה שכתב הגבורת

וראיתי לרש"י ז"ל בפירוש החומש פ' בא, אקרא דכל ערל לא יאכל בו וכל בן  
מח), פירוש: כל ערל, להביא שמתו אחיו מחמת   נכר לא יאכל בו (שמות יב,

  יו שבשמים לא יאכל. מילה; וכל בן נכר, שנתנכרו מעשיו לאב

 

  ., צהר יב, עמ' עח'מילת הנולד בשבת אחר מיתת הא<'מאמרו: ב  .21

נוביA' לדחות משו< שיש צד לחייב אישה במילה שלא בזמנה, אינו ברור אמנ<, מה שכתב הרב קלמ  .22

ומבו�� כל כ�. ובפשטות נראה שהיא פטורה מעצ< המצווה למול את בנה, בי
 בזמנה ובי
 שלא  

  בזמנה.

  מופיעה כ� במקור. וכו'הגרש"א זצ"ל. המילה  כלומר, את אביו  .23

ב
 הנכר 'לי<־לוגאנו (הרב ב
 ציו
 רבינוביA'): נראה שהכוונה למאמרו של האדמו"ר מביאלא ירוש  .24

  ריח. יעוי
 ש<.-תח), ני�
 תשע"ו, עמ' ריא-יב (תו-, מוריה, שנה לד גיליו
 י'באכילת הפ�ח
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נראה דמשמע לרש"י דבן נכר היינו שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים באיזה 
עבירה שיהיה, ואם כן ודאי מוכח שפיר דכל ערל לא יאכל היינו שמתו אחיו  

  מחמת מילה, דאי במומר לערלות דוקא, למה לי, היינו בן נכר. 

מקו< הנצר� לענייננו הוא   ארי ממשי� וד
 באריכות בדברי רש"י הללו, ומכל־הגבורת

המבואר מדבריו שמומר לערלות היינו ב
 נכר ואי
 כל נפקא מינה ביניה<. והרי אי איתא  

שרק מומר לערלות מעכב את אביו ולא ב
 נכר, לאו היינו ה�, ומוב
 היטב מה החידוש 

בקרא דכל ערל לא יאכל בו א� א< מדובר במומר לערלות ולא במתו אחיו מחמת מילה. 

  ארי הבי
 כנטיית הגר"ש אוירב�, א� שאי
 בזה הכרע.־זה נראה שג< הגבורתומ

לעומת זאת, לפי המתבאר הדי
 שמילת בניו ועבדיו מעכבתו אינו נובע מפשט הכתובי< 

אלא מדרשת חז"ל, ובפשטות נראה שאי
 ל� בו אלא חידושו, שזה די
 שנאמר במילה ולא 

הרמב"< הביא את הדי
 דמילת זכריו ועבדיו במי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמי<. ובאמת 

בפ"ה מהל' קרב
 פ�ח, ואת הדי
 דמי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמי< הביא רק בפ"ט.  

וב�ו� פ"ט שב והו�י� דיני< במילת בניו ועבדיו, ולא נחת כלל לומר שג< משומד מעכב 

שהאב בחר את אביו מעשיית פ�ח. ומלבד כל זאת, לפי המתבאר אי
 המילה מעכבת אלא כ

בה, ולא כשהוא אנו� ואי
 הדבר בשליטתו, וכדמוכח מדי
 ערלות בבנו גדול שאינה מעכבתו.  

ולפי זה נראה פשוט שאי
 המשומד מעכב את אביו, דמשומדות לא שייכא אלא בגדול, והרי 

  גדול כבר אינו ברשות אביו, וכדברי המדרש (בראשית רבה �ג, י):

שנה. מיכן ואילך, צריך שיאמר ברוך שפטרני  צריך אדם להטפל בבנו עד י"ג 
  מעונשו של זה. 

ומשמעות המדרש שאחרי גיל שלוש עשרה אי
 האב נענש על חטאי הב
, וכפי שאכ
 ביארו 

רוב פרשני השו"ע (על הרמ"א או"ח רכה, ב). ומה שפירש הלבוש (ש<) שברכת ברו� 

, לכאורה אינו במשמעות שפטרנו היא משו< שעד גיל שלוש עשרה הב
 נענש על חטאי האב

  המדרש. וכבר עמדו על כ� האחרוני< על אתר (אליה רבה, חכמת שלמה ומג
 גיבורי<).

  דיני� העולי� מהאמורד. 

ערלות מעכבת מעשיית פ�ח ה
 את הערל, ה
 את אביו כשמדובר בקט
, ה
 את אדונו   א.

  כשמדובר בעבד. 

עצמו, שאינו יכול לעשות פ�ח, ובי
 אבי  במקרה של ערלות באונ� יש חילוק בי
 הערל    ב.

הערל או אדונו, שיכול לעשות פ�ח, וא� א< מדובר באונ� שאינו גמור. ואי
 בזה חילוק 

בי
 אונ� בזמ
 השחיטה בלבד לאונ� בזמ
 האכילה בלבד, ובי
 שניה< לאונ� הכולל את  

  זמ
 השחיטה והאכילה ג< יחד.
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יכולת המעשית של אבי הערל או אדונו במקרה שהאונ� אינו בעצ< הערלות אלא ב  ג.

למולו, וכגו
 שהב
 גדול ועומד ברשות עצמו ואינו מעוניי
 למול, נראה שהערלות אינה  

  מעכבת אלא את הערל בעצמו ולא את אביו ואדונו.  

צ"ע א< ערלות של קט
 מעכבת רק את אביו או ג< את אמו, וייתכ
 שהדבר תלוי   ד.

בערלות של עבד שנמצא בבעלות אישה, נראה שיש   במחלוקת ראשוני<. לעומת זאת,

  ה�כמה שהיא מעכבת את גבירתו ולא רק את אדונו.

  די
 עיכוב האב לא נאמר במשומד, אלא רק בערל.   ה.

יהי רצו
 שכש< שזכינו ל�דר את הדברי<, כ
 נזכה לקבל הנחיה והכרעה למעשה מגדולי 

  ש.הפו�קי<, ובמהרה בימינו לקיי< את הדברי< בפועל ממ
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  דוד הלל וינרהרב 

  המושג המקראי ויח ו למקדש וקודשיו -'קידוש הש�' 

 א. "ונקדשתי בתו" בני ישראל"

 ב. קריאה בש� ה'

 מלחמת התורה ב'שמות' (=מזבחות) האלילי�ג. 

 ד. נשיאת ש� ה'

 ה. ש� ב� נח

 ו. שאלת משה "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליה�"

 ז. "ומה תעשה לשמ" הגדול"

 בגאולה ח. הרחבת המושג ש� ה'

 ט. חזרת ש� ה' למקדש

  א. "ונקדשתי בתו" בני ישראל"

  נאמר ב�פר ויקרא בפרק כב, לב:

  .ְמַקִּדְׁשֶכם  ה'ְוNא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוL ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני 

אי�ור הקרבת פ�ולי המוקדשי< (בעלי מו<, מחו�רי זמ
 וכוונה). להקשר  פ�וק זה נאמר ב

  1מדוע קידוש וחילול שמו ית' קשור דווקא למצוות אלו? 

   זה כתב בפירושו: וקת כהני< (אמור, פרק ט, ד) על פ�רש"י בהתב��ו על מדרש תור

מה ת"ל    ",ולא תחללו "ממשמע שנאמר    .לעבור על דברי מזידין  –  " ולא תחללו"
  ". בתוך בני ישראל "ת"ל  ?יכול ביחיד .מסור עצמך וקדש שמי – "? ונקדשתי"

פירוש רש"י מוציא את �יכו< הפרשה מכל הפרשה לעבר הגדרה כללית ביח� למצוות  

המביאות את האד< הפועל על פיה
 לקידוש שמו ית'. להבנת רש"י, אכ
 אי
 קשר למצוות 

ות ולקידוש שמו מעבר לשאר המצוות. פירוש זה מתאי< למ�ורת חז"ל הרואה קורבנה

  : יה כללית במצוות וכ� מובא במ�כת �נהדרי
 עד ע"אהנחבקידוש ש< שמי< 

 

הרד"צ הופמ
 (ויקרא, ח"ב עמ' פד) ראה בפ�וקי< אלו �יכו< לכל מצוות הקדושה ואי�ור חילולה   .1

להעיר שמלבד הפ�וקי< הללו א� לשאר החטיבות המתחילות בפרק יט. אמנ< ג< לשיטתו יש 

לז וכ
 כ, כו כא, טו כא, כג כב, -הפנימיות של כל היחידה של הקדושה יש �יכו< עצמי (כגו
 יט, לו

 
טז). אי לכ� יש לחפש קישור בי
 הפ�וקי< הללו מלבד לפרשה כולה א� לפ�ולי המוקדשי< באופ

  ייחודי.
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ם עבוד עבודת כוכבים ואל  מנין שאם אמרו לו לאד :אמר רבי ישמעאל ,תניא
יכול   .ולא שימות בהם " וחי בהם"תלמוד לומר  ? מנין שיעבוד ואל יהרג ,תהרג

  ".ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי" תלמוד לומר  ?אפילו בפרהסיא

כ� במפורש ביאר רמב"
 בפירוש לפ�וק זה את הבנת חז"ל כי הציווי על קידוש שמו 

  ות וזו לשונו: קורבנבדווקא למצוות הוהאי�ור על חילולו אינו קשור  

על דעת רבותינו (תו"כ פרק ט ד) מצות   –  "ונקדשתי בתוך בני ישראל"וטעם 
המוציא אתכם  " עשה, שנקדש את שמו במצות ליהרג עליהן ולא נעבור, וזה טעם  

, שהוא טעם יכלול כל המצות, שראוי לקדש  "מארץ מצרים להיות לכם לאלהים
  . ו עבדיו אשר גאלנו ממצריםר שאנחנשמו עליהם בעבו

מעבר לקושי העקרוני להוציא את משמעות הפ�וק המ�יי< את הפרשה מהפרשה עצמה, 

יח) כתבה -הפרשה של פ�ולי ההקרבה (פ�' יזבפתח בפרשה זו נראה הדבר קשה יותר. 

  התורה:

ָניו ַּדֵּבר  ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר: ה'ַוְיַדֵּבר  ֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת  ְוֶאל ָּכל ּבְ  ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ
  .ֲאֵלֶהם

  וזו לשונו: אל הכוהני<,  ממילי< אלו שהציווי שבפרשה פונהראב"ע דייק 

כי הפרשה דבקה והם המצווים   ,עם בני אהרן ידבר – " קדשיאת שם  תחללו ולא "וטעם 
    .ישחטו להם או לישראל שלא

לאור דבריו נו�י� ונאמר כי �יומת הפ�וק "ונקדשתי בתו� בני ישראל" באה בהתאמה 

"ואל כל בני ישראל". א< כ
 פרשה זו –  חלקו שני של הפ�וק הפותח את הפרשהל�יו< 

וב�יומת המתאימות זו לזו ומתבקש לראות ביאור הקושר את ה�יומת   בפתיחהמתוחמת 

  2יחד ע< שאר הפרשה. 

חיזק את הקשר בי
 הקרבת פ�ולי המוקדשי< לבי
 חילול שמו וכ�  א� הנביא מלאכי 

    נאמר:

ֵּבן ְיַכֵּבד ָאב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו ְוִאם ָאב ָאִני ַאֵּיה ְכבֹוִדי ְוִאם ֲאדֹוִנים ָאִני ַאֵּיה מֹוָרִאי ָאַמר  
ִמיה' ְצָבאֹות ָלֶכם ַהֹּכֲהִנים ּבֹוֵזי  : ַמִּגיִׁשים ַעל ֶמךָ ׁשְ ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ָבִזינּו ֶאת  ׁשְ

ִמְזְּבִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ֵגַאְלנּוS ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא: ְוִכי ַתִּגׁשּון  
ִעֵּור ִלְזֹּבַח ֵאין ָרע ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוֹחֶלה ֵאין ָרע ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתS ֲהִיְרְצS אֹו  

א ָפֶניS ָאַמר ה' ְצָבאֹות: ְוַעָּתה ַחּלּו ָנא ְפֵני ֵאל ִויָחֵּננּו ִמֶּיְדֶכם ָהְיָתה ֹּזאת ֲהִיָּׂשא  ֲהִיּׂשָ 

 

הבאתו את מדרש חז"ל ראה קושי בפשטי המקראות בפירוש המנתק את נראה שג< רמב"
 על א�   .2

מצוות קידוש ש< ה' מהפרשה. על כ
, בתחילת הפרשה הביא רמב"
 פירוש קבלי וכתב (ויקרא כב, 

ב) "ועל דר� האמת 'אשר ה< מקדישי< לי אני ה'' שלא יחללו הש< המקודש לו כי שמו במקדש 

  ". ה'
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ִמֶּכם ָּפִנים ָאַמר ה' ְצָבאֹות: ִמי ַגם ָּבֶכם ְוִיְסֹּגר ְּדָלַתִים ְוNא ָתִאירּו ִמְזְּבִחי ִחָּנם ֵאין  
ָחה Nא ֶאְרֶצה ִמֶּיְדֶכם: ִּכי ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ְוַעד  ִלי ֵחֶפץ ָּבֶכם ָאַמר ה' ְצָבאֹות ּוִמנְ 

ִמי ְמבֹואֹו ָּגדֹול  ִמיַּבּגֹוִים ּוְבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש לִ  ׁשְ ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה ִּכי ָגדֹול   ׁשְ
ִמי ָני ְמֹגָאל הּוא  ַּבּגֹוִים ָאַמר ה' ְצָבאֹות: ְוַאֶּתם ְמַחְּלִלים אֹותֹו ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ֲאדֹ   ׁשְ

  יב) -(מלאכי א, ו    .ְוִניבֹו ִנְבֶזה ָאְכלוֹ 

 
כיו
 שג< פשטי המקראות ב�פר ויקרא וג< הנביא מלאכי התייח�ו באופ
 �פציפי לדי

פ�ולי המוקדשי< כחילול ה' ולמנחה טהורה כקידוש שמו, נראה בענ"ד קשה לנתק את  

נראה בעניות דעתי אפשרות נו�פת  ות. קורבנהציווי "ולא תחללו את ש< קדשי" מדיני ה

לבאר את המושג ש< ה' באופ
 שלא יחייב הוצאה של הפ�וק המ�כ< מכל פרשת 

  3ות. קורבנה

  ב. קריאה בש� ה' 

  אברה< אבינו הובטח מאת הבורא: 

  ֶאל ַאְבָרם ֶלL ְלS ֵמַאְרְצS ּוִמּמֹוַלְדְּתS ּוִמֵּבית ָאִביS ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך:  ה' ַוֹּיאֶמר  
  . ְוֶאֶעְׂשS ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכS ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמS ֶוְהֵיה ְּבָרָכה

החל בקריאה בש< ה' יחד  , כנע
 ע< ההבטחה על גידול שמוארA כשעלה אברה< אבינו ל

  ח):-בניית מזבחות וכ� מתואר ש< (פ�' זע< 

ַהִּנְרֶאה   ה' ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ְלַזְרֲעS ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח לַ  ה' ַוֵּיָרא 
ִּיֶבן  ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳהNה ֵּבית ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם וַ   . ֵאָליו

  ב)-(בראשית יב, א    ה'.ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם  ה' ָׁשם ִמְזֵּבַח לַ 

נית
 לומר שהפעולה של הקריאה בש< ה'  4הקריאה בש< ה' באה יחד ע< בניית מזבחות. 

כעי
 אנדרטה. הלא זהו ג< אחד  ,הייתה בבניית המזבחות באופ
 של פר�ו< שמו

 

) כי ב�פר 219–206ושי על ההגדרה של טובה גנזל (גנזל, ש< ה', עמ' ענ"ד מדברינו אלה ישנו קל  .3

יחזקאל המושג חילול ש< ה' הוא לעיני הגויי< ואילו המושג טומאת ש< ה' תלויה בחטאי ישראל. 

פ�וקי< אלו מראי< כי חטאי ישראל באופי הקרבת הקרבנות יוצרי< חילול הש< ואי
 פה התייח�ות 

מר זה יבוארו המושגי< מ�פר יחזקאל באופ
 שיתאימו לשאר ההופעות לאומות. בהגדרה שיוצע במא

  שבמקרא.

שרק האחרונה מכונה   ,ללא בניית מזבח לבי
 עבודת פולח
 במזבח  קורב
התורה הבחינה בי
 הקרבת    .4

ד) וא� על פי כ
 נאמר על -קריאה בש< ה'. הנה כבר קי
 והבל הקריבו קרבנות לה' (בראשית ד, ג

פ�' כו) "אז הוחל לקרוא בש< ה' ". רק בזמ
 אנוש הפולח
 קיבל מקו< מזבח ולכ
  דור אנוש (ש<,

נקראה עבודה זו ההתחלה של הקריאה בש< ה' אותה המשי� אברה<. כל זאת לפי קריאת ראב"ע 

 
שהביטוי "הוחל" הינו במשמעות של התחלה. לפי רש"י משמעות הביטוי היא מלשו
 חילול וא< כ

ת< של קי
 והבל שהייתה לש< ה'. נראה שהמדרש (בראשית רבה לד, ט) אי
 כל הקבלה לפעול
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ְּבֻׁשבֹו ֵמַהּכֹותֹו ֶאת   ֵ�ַוַּיַעׂש ָּדִוד  יג): ממשמעויות המינוח ש< כנאמר אצל דוד (שמו"ב ח,

. הרי שיחד ע< הניצחו
 בנה דוד אנדרטה המנציחה את �יפור הקרב (כאחד ֲאָרם ְּבֵגיא ֶמַלח

מהפירושי< שהציע ר' יהודה קיל בפירוש דעת מקרא ש< תו� השוואה לפ�וק בישעיה  

טוב מבני< ומבנות ש< עול< את
 לו אשר לא   יד וש�"ונתתי לה< בביתי ובחומותי    :ה נו,

  יכרת"). 

חז"ל (זוהר ח"א ד� קטז ע"א) ביארו כי דוד לא עשה פר�ו< לשמו אלא לש< ה'. נראה 

יב) אצל דוד ביח� לשלל -הדבר כי קריאה זו ממשיכה את הנאמר בפ�וקי< הקודמי< (יא

  מהמלחמות:

ִעם ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ִמָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר   ה' ִּדיׁש ַהֶּמֶלL ָּדִוד לַ ַּגם ֹאָתם ִהְק 
ֵמֲאָרם ּוִמּמֹוָאב ּוִמְּבֵני ַעּמֹון ּוִמְּפִלְׁשִּתים ּוֵמֲעָמֵלק ּוִמְּׁשַלל ֲהַדְדֶעֶזר ֶּבן ְרֹחב   ִּכֵּבׁש:

  . ֶמֶלL צֹוָבה

המציי
 את נוכחות הקב"ה והדבר מתגלה בבניית ש< ה' מתבאר לאור קריאה זו כמקו< 

  :כ� נאמר בציווי בניית המזבח 5מזבחות.

  Sְוֶאת ְּבָקֶר Sֶאת ֹצאְנ Sְוֶאת ְׁשָלֶמי SֶתיNִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת ֹע
  (שמות כ, כא)    6. ְכִּתיSְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליS ּוֵברַ 

  
, ה'הרשע, שלא גילה בחייו את ש<  שזאת רואי< בי
 היתר מדברי בלדד השוחי המציי

  וזו לשונו:  ,לו ש< וזכר לא יוותר הכמידה כנגד מיד

ַעל  ִיָּנֵתק ֵמָאֳהלֹו ִמְבַטחֹו ְוַתְצִעֵדהּו ְלֶמֶלL ַּבָּלהֹות: ִּתְׁשּכֹון ְּבָאֳהלֹו ִמְּבִלילֹו ְיֹזֶרה 
ִזְכרֹו ָאַבד ִמִּני ָאֶרץ ְוNא ֵׁשם לֹו ַעל ְּפֵני חּוץ: ַאL ֵאֶּלה ִמְׁשְּכנֹות ַעָּול    : ... ָנֵוהּו ָגְפִרית

  כא) -(איוב יח, יד    .ְוֶזה ְמקֹום Nא ָיַדע ֵאל

 

ביאר את הביטוי "הוחל לקרוא בש< ה' "  קורב
המציי
 שאד< הראשו
 בנה מזבח והקריב עליו 

  במשמעות של חילול.

הקריאה של אברה< בש< ה' לוותה ע< הקרבת קרבנות. כ� כתב רמב"
 (בראשית יב, ו): "וטע< לה'   .5

ליו כי הודה לש< הנכבד וזבח לו תודה על שנראה אליו". נראה שהמילה מזבח הבאה  הנראה א

  משורש זבח מחייבת הבנה זו.

רמב"
 בתחילת פרשת משפטי< (שמות כא, א וכ
 בתחילת פ�' ב) הראה כי החל מ�יו< פרשת יתרו   .6

הרב יעקב  בציווי "את< ראית< כי מ
 השמי< דיברתי עמכ<" מפרטת התורה את עשרת הדיברות.

) הרחיב וטע
 שלאור ההקבלה הזו מ�תבר כי פרשת המזבח 307מד
 (כי קרוב אלי�, שמות, עמ' 

המופיעה אחר האי�ור "לא תעשו
 איתי אלוהי כ�� ואלוהי זהב" לבי
 פרשת עבד עברי המדברת על 

 יציאה בשנה השביעית,  באה להרחיב את הדיבר "לא תשא את ש< ה' אלוהי� לשווא" המופיעה

אחרי הדיבר "לא יהיה ל� אלוהי< אחרי< על פני" ולפני הדיבר המצווה על שביתה ביו< השביעי. 

לאור דברינו מוב
 הקשר בי
 אי�ור נשיאת ש< ה' לשווא לבי
 בניית המזבח הבא ע< ש< ה' המוזכר 

  במקו< זה "בכל המקו< אשר אזכיר את שמי".
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"אבוא   – ות המוקרבי< עליה< מחיל ברכה לעול<קורבנכיו
 שש< ה' הבא במזבחות וב

ְוָׂשמּו ֶאת  הני< בעת חנוכת המזבח (במדבר ו, כז) "ואלי� וברכתי�", מוב
 מה שנצטוו הכ

  ". ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם

  :כ� אמר דוד לאחר שקיבל את הנבואה כי בנו יבנה בית לה'

ְוָלׂשּום לֹו ֱאNִהים ִלְפּדֹות לֹו ְלָעם  ּוִמי ְכַעְּמS ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָהְלכּו

ם ְוַלֲעׂשֹות ָלֶכם ַהְּגדּוָּלה ְוֹנָראֹות ְלַאְרֶצS ִמְּפֵני ַעְּמS ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּלS ִמִּמְצַרִים ּגֹוִים    ׁשֵ
  (שמו"ב ז, כג)     .ֵואNָהיו

כי הקרבה שאינה ראויה על גבי  ומבואר  ,בה פתחנושהשאלה  יושבתלאור זאת מ

  המזבח הינה חילול ש< ה'.

"ל� אזבח    :ות את הנאמר בתהילי< (קטז, יז)קורבנלא בכדי ציי
 הרמב"< בראש �פר ה

ות קורבנזבח תודה ובש< ה' אקרא". הקריאה בש< ה' של אברה< היא המתגלה לדורות ב

  7שעל גבי המזבח.

קרא הבו של משה רבנו (תהילי< לב, ג) "כי ש< ה' א ו בדר� זו נית
 לבאר את קריאת

לוהינו". מהו הגודל שיש לתת לאלוקי< בעקבות קריאת הש<? לש< מענה על כ�  -גודל לא

 
נשווה בי
 שירת האזינו (דברי< לב) לבי
 מזמור קטז בתהילי< שכ
 מצאנו שיש בו דמיו

  לשירת האזינו ב�גנונו ובתוכנו: 

  מזמור קטז בתהילי�  שירת האזינו 

  הטה אזנו לי (ב) כי   האזינו השמים ואדברה (א) 

  אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני (א)   ותשמע הארץ אמרי פי (א) 

  ומצאוהו רעות רבות וצרות...  
  יח) -ועתה כתבו לכם את השירה (לא, יז

  צרה ויגון אמצא (ג) 

 

תודה התבארו ב�פר עבודה בהלכות   קורב
עיר שדיני  הרב יהושע ויצמ
 (מצוה ברה, ח"א עמ' רפה) ה  .7

מעשה הקרבנות ולא ב�פר קרבנות ולפיכ� יש תמיהה מדוע הביא הרמב"< פ�וק זה ככותרת ל�פר 

הקרבנות. בדבריו הוא מיישב בכ� שרצה הרמב"< לקשר בכותרות את ה�פר הקוד< ל�פר הבא ובכ� 

רא (מגילה יח ע"א) "וכיו
 שבאת עבודה באתה לקשר בי
 �פר עבודה ל�פר הקרבנות לאור דברי הגמ

תודה שנאמר זובח תודה יכבדנני". אמנ< יש לתמוה על דבריו שכ
 א< זו ה�יבה שרצה הרמב"<  

תודה בראש �פר הקרבנות מדוע לא ציטט הרמב"< את הפ�וק   קורב
להביא את הפ�וק המדבר על  

. אמנ< לדברינו רצה הרמב"< להראות "זובח תודה יכבדנני" (תהילי< נ, כג) שאותו ציטטה הגמרא

שש< ה' הוא המתגלה בקרבנות ועל כ
 הביא דווקא את הפ�וק "ל� אזבח זבח תודה ובש< ה' אקרא" 

  המקשר בי
 זביחת הקרבנות לבי
 הקריאה בש< ה'.
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  מזמור קטז בתהילי�  שירת האזינו 

  ובשם ה' אקרא (ד)   כי שם ה' אקרא (ג) 

  וצדיק (ה) חנון ה'   צדיק וישר הוא (ד) 

  אפפוני חבלי מות (ג)   אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם (כו) 

  כי חלצת נפשי ממות...   אני אמית ואחיה (לט) 
  ט)-אתהלך לפני ה' בארצות החיים (ח

  

"אפפוני חבלי מות ומצרי שאול  :במזמור זה תיאר דוד את מצבו הקשה (ש<, פ�' ג)

מצאוני". תגובתו של דוד היתה קריאה בש< ה' יחד ע< תפילה (ש<, פ�' ד) "ובש< ה' 

"חנו
 ה' וצדיק  :ה)-אקרא אנא ה' מלטה נפשי". תפילתו של דוד נענתה (ש<, פ�' ד

א  לוהינו מרח<. שומר פתאי< ה' דלותי ולי יהושיע". כתוצאה מכ� רצה דוד להשיב לבור -וא

על טובתו א� התלבט כיצד יעשה זאת (ש<, פ�' יב) "מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי". 

 :אמנ< החליט דוד שיחזור שוב על קריאתו לה' א� הפע< ב�גנו
 של תודה (ש<, פ�' יג)

"כו� ישועות אשא ובש< ה' אקרא". קריאה זו לוותה בצירו� האמירה המתארת את התפילה 

 : יז)-תודה (ש<, פ�' יד קורב
שהייתה בעת הצרה שלוותה בנדר שא< יינצל יקריב דוד 

ה' כי אני עבד�, אני   8"נדרי לה' אשל< נגדה לכל עמו. יקר בעיני ה' המוותה לח�ידיו. אנה

למו�רי. ל� אזבח זבח תודה ובש< ה' אקרא". הקריאה בש< ה' בעת עבד� ב
 אמת� פתחת  

הצרה מחייבת לא להיות כפויי טובה בעת שניוושע מהצרות ונזכור את ה' שהושיע אותנו 

  תודה. קורב
ונקריב לפניו 

"בחצרות בית   :ות התודה במקדש (ש<, יט)קורבנהתביעה לקריאה בש< ה' הבאה ע<  

נלקחה מתביעת משה לע<. בשירת האזינו (דברי< לב, ו) ה' בתוככי ירושלי<" נראה ש

האשי< משה את הע< שלא ידעו להכיר תודה לה' על ח�דיו "הלה' תגמלו זאת ע< נבל 

ות  קורבנולא חכ<, הלא הוא אבי� קנ� הוא עש� ויכוננ�". רצה משה שיידע הע< להקריב 

לאלוהינו" א� במקו< בעת שיקרא משה לה' וי�פר את שבחיו "כי ש< ה' אקרא הבו גודל 

זאת נת
 הע< את זבחיו לאלוהי< אחרי< (ש<, פ�' לח) "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו 

  יי
 נ�יכ<". 

 

  הכתיבה אנה הובהרה אצל הפרשני< (כגו
 התרגו< וראב"ע) במשמעות של אנא.   .8
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ות תו� השוואה לשירת האזינו  קורבנתופעה דומה, של �מיכת ש< ה' וזכרו לעבודת ה

קיימת ג< במזמור קלה בתהילי<. מזמור זה בתחילתו מקשר את הקריאה בש< ה' ע< 

  המקדש:עבודת 

ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאNֵהינּו:    ה' : ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית  ה'ַהְללּו ַעְבֵדי    ה'ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם  
  ג) -(תהלים קלה, א   .ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים ה'ַהְללּוָיּה ִּכי טֹוב 

י ִּכי ָגדֹול ה' ַוֲאֹדֵנינּו  ִּכי ֲאִני ָיַדְעּתִ "  :את ש< ה' יש להלל בניגוד לשמות האלילי< (ש< פ�' ה)

". כ
 מו�י� המזמור את נצחיות ש< ה' וזכרו שכפי שראינו לעיל ה< באי< ִמָּכל ֱא0ִהים 

  :ביחד

   .ִּכי ָיִדין ה' ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם 9ה' ִׁשְמS ְלעֹוָלם ה' ִזְכְרS ְלֹדר ָוֹדר:  

  יד) -(שם פס' יג  

  : כל זאת מתו� השוואה לנאמר בשירת האזינו

  (דברים לא, לו)   . ִּכי ָיִדין ה' ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם

  לא בכדי א� מזמור קלה מ�תיי< במקו< בו שוכ
 ש< ה':

 L(פס' כא)    .ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִם ַהְללּוָיּה ה'ָּברּו  

ות במקדש, כל זאת כפי שהתבארה התביעה  קורבנקריאת משה לקריאה בש< ה' יחד ע< 

  ב�פר תהילי<, היא הקריאה הנכונה הממשיכה את דר� האבות שקראו בש< ה'.

דוד על   ההבנה כי מקו< המקדש והעבודה בו זהו ש< ה' בעול<, מבהירה את תפילת

  <:ש< ה' ביו< העלותו את ארו
 ה' לירושלי< וכ� מתואר בדברי הימי

ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליNָתיו: ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל   ה' הֹודּו לַ 
  י) -טז, ח 'ברי הימים א(ד    .ה'ִנְפְלֹאָתיו: ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי 

כפי שראינו בשירת האזינו ובתהילי<, יחד ע< קריאה בש< ה' יש לתת לה' מנחה וכ� 

לוהינו". כ�  -תודה) לא קורב
גודל (=הבו ה' אקרא  ש�ביארנו את הדרישה של משה "כי 

    ממשי� דוד בתפילתו את לשונו של משה ומו�י� בתפילה בעת העלאת הארו
 לירושלי<:

מֹו  ַלה' ְּכבֹוד  ָהבּו    ַלה' ָּכבֹוד ָוֹעז:ָהבּו  ַלה' ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים  ָהבּו   ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו  ׁשְ
  כט) -(שם, פס' כח    .ְלָפָניו ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש

 

ה וש< רשעי< ירקב" (משלי י, ז) מוכח שש< מקביל לזכר כלומר שהש< בפ�וק "זכר צדיק לברכ  .9

.
  הוא כעי
 אנדרטת זיכרו
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ות אלא בקיבוע המקו< בשביל ההקרבה. כ� נראה קורבנש< ה' אינו מתגלה בהקרבת ה


 : ההקרבה בבמות לבי
 ההקרבה במקדש שלפני בניית המקדש נאמר   מהתיאור של היח� בי

  (מל"א ג, ב):

  ָהֵהם.  ַעד ַהָּיִמים ה'ַרק ָהָעם ְמַזְּבִחים ַּבָּבמֹות ִּכי Nא ִנְבָנה ַבִית ְלֵׁשם 
  (מלכים א' ג, ב)   

   :לעומת זאת, בעת חנוכת המקדש אמר שלמה בתפילתו

ת ַּבִית ְלֵׁשם ה' ֱאNֵהי ִיְׂשָרֵאל: ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ָּדִוד ָאִבי  ַוְיִהי ִעם ְלַבב ָּדִוד ָאִבי ִלְבנוֹ 
 Sִלְבנֹות ַּבִית ִלְׁשִמי ֱהִטיֹבָת ִּכי ָהָיה ִעם ְלָבֶב Sַיַען ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבְב.  

יח) -ח, יז מלכים א'(  

תפקיד<  לא בכדי מ�יי< דוד את תפילתו בדרישה מהע< להתחנ
 לה' ל�יוע לקיי< את 

   להודות לש< ה' בירושלי<:

  Sֵהי ִיְׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו ְוַהִּציֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשNְוִאְמרּו הֹוִׁשיֵענּו ֱא
:S(שם, פס' לה)     ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶת  

  ילי<: כ� ג< מתבארת הכמיהה של דוד לבניי
 בית המקדש כפי שמתבטא במזמור קכב בתה

ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה    ...ֵנֵלL  ה'ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית  
  ד) -אתהלים קכד, (    10ה'. ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל ְלֹהדֹות ְלֵׁשם 

זו ה�יבה שמנהיגי האומה כינו את המזבחות שבנו בשמותיו של הקב"ה המתגלה בה< 

לוהי ישראל" (בראשית לג, כ), כמשה רבנו  -ל א-אבינו שקרא למזבח שבנה "אכיעקב 

שקרא למזבח שבנה "ה' ני�י" (שמות יז, טו) וכגדעו
 שקרא למזבח שבנה "ה' שלו<" 

קרא ירושלי< על ש< ה' "וש< העיר מיו< ה' שמה" י(שופטי< ו, כד). א� לעתיד לבוא ת

  11(יחזקאל מח, לה).

 

"הללויה הללו עבדי ה' את ש< ה'. יהי ש<  :ב)-לפי דברינו מוב
 מדוע את הקריאה (תהילי< קיג, א  .10

ה' מבור� מעתה ועד עול<" אמרו ישראל לפי חז"ל (ילקוט שמעוני, תהילי< רמז תתעב) בעת אכילת 


הפ�ח  קורב
הפ�ח. בשעה שיצאו מלהיות עבדי פרעה והפכו להיות עבדי ה' הקריבו את  קורב

  קראו בש< ה'. קורב
ובעת עבודת ה

שלא המזבח קרוי בש< ה' אלא  ,בניגוד לדברינו, מקרי< הראשוני< ביאר רש"יבכל אחד משלושת ה  .11

המזבח מזכיר לאד< לקרוא לקב"ה בשמות אלו. ראב"ע (בראשית לג, כ) ציטט מדברי הר�"ג שפירש 

 –ל ולא כלפי המזבח וכתב: "ויאמר הגאו
 כי ויקרא לו אל אלהי ישראל -שהקריאה היתה כלפי הא

אל הש<. והנכו
 הוא שכ
 הוא ש< המזבח. וכ
 מזבח משה קרא שמו ה' נ�י  כ
 פירושו שקרא אל. 

 
בעבור הנ� שעשה הש< במקו< ההוא. וכ
 בשוב השכינה אל ירושלי< תהי נקראת ה' שמה וכ

בעבור שעזר הש< את יעקב קרא ש< המזבח שעבד ש< הש< אל אלהי ישראל. והטע< שהוא חזק 
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    < יכול להתבאר לאור דברינו. כ� מופיע במזמור קלח:פ�וק נו�� ב�פר תהילי

ְלָדִוד אֹוְדS ְבָכל ִלִּבי ֶנֶגד ֱאNִהים ֲאַזְּמֶרָּך: ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשS ְואֹוֶדה ֶאת  
Sִאְמָרֶת Sִּכי ִהְגַּדְלָּת ַעל ָּכל ִׁשְמ Sְוַעל ֲאִמֶּת Sַעל ַחְסְּד Sב) -א(תהלים קלח   .  ְׁשֶמ  

ההודיה בפ�וקי< אלו היא על ח�די ה' ואמריו שהתקיימו. אמנ< התחבטו פרשני   ,בפשטות

  12ימי הביניי< מהי ההודיה על שמו יתבר�?

מתבארי< פ�וקי< אלו בפשטות. דוד מתפלל   ,לאור דברינו כי ש< ה' זהו מקו< המקדש

נוכח המקו< המקודש "נגד אלוקי< אזמר�", "אשתחווה אל היכל קדש�" וממילא בהקבלה 

שמ� (=מקדש�)". כ� מוב
 ג< המש� הפ�וק בו מודה דוד לקב"ה  13"ואודה את (=אצל) 

  רת�". שהגדיל בהבטחותיו לתמו� בכל מקו< אשר הוקדש לשמו "כי הגדלת כל כל שמ� אמ

  מלחמת התורה ב'שמות' (=מזבחות) האלילי�ג. 

ציווי הכחלק מ  14אלילות.ב  התורהההבנה כי מזבח הוא המכונה ש< ה' נראית ג< במלחמת  

    לעקור את מקומות הפולח
 האליליי< נאמר:

ם ֹאָתם ֶאת  ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְרִׁשי
ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת ִמְזְּבֹחָתם    ֱאNֵהיֶהם ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן: 

 

< נאמרה במפורש המילה "ש<") הביא רש"י בפירושו ותקי�". בקריאת העיר לעתיד לבוא (שש

  ליחזקאל את שתי האפשרויות.

ענ"ד לבכל אופ
 פה התנהג ברחמנות. א� פירוש זה עדיי
    'ל קנא-א'רש"י ביאר שלמרות ששמו הוא    .12

וכמו כ
 האמירה שדוד הודה על אי השימוש בשמו   'רחו< וחנו
'שכ
 שמו יתבר� הוא ג<    ,נראה קשה

) הציע שש< הוי"ה 277תהילי<, ח"ג עמ'  (בת ע< המילי< "אודה את שמ�". דהוד מיטצ'ל  לא מתייש

ענ"ד פירוש זה קשה מעצ< העובדה שהמזמור  לדוד בעבר ועל כ
 הוא מודה את שמו.  נושעבשמו 

  לא ד
 בשמות הבורא השוני< ואי
 פה כל התייח�ות לש< �פציפי.

13.  
המילה "את" משמעה קרבת  ה<בשפר מקומות במקרא ) הראה מ�81עמ'  ,מנח< צבי קדרי (מילו

  מקו< (=אצל).

) טע
 לאור מובאות רבות במקרא כי ש< ה' מבטא את 489–484עמ'  ,ש< ה'במרדכי טרופר (  .14

המלחמה באלילות כפי שמתבטא בי
 היתר בתקבולת (שמות טו, ג) "ה' איש מלחמה ה' שמו". 

שמות העצבי< למזבחות ה'. תהלי� זה מתקיי< בדברינו מו�� שהמלחמה באלילות באה בהחלפת 

ג< בשירת הי< המראה אי� ש< ה' שהיכה במצרי< יתגלה ב�ו� התהלי� במקדשו "מקדש ה' כוננו 

) ביאר באמצעות עיקרו
 ההחלפה של 11-19עמ'  ,ידי�" (ש< פ�' יז). שלמה וי�בליט (ויטע אשל

ת מעשהו של אברה< בנטיעת האשל שמות אלילי< ממקו< הפולח
 והפיכתו למקו< פולח
 לה' א

  בבאר שבע וקריאה ש< בש< ה' (בראשית כא, לג).
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ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמֵּצֹבָתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאNֵהיֶהם ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם  
  ג) -(דברים יב, ב   15. ם ַההּואֶאת ְׁשָמם ִמן ַהָּמקוֹ 

בהתאמה ע<  < של האלילי< נעשה יחד ע< שבירת המזבחות והמצבות.יהאיבוד שמות

   השמדת שמות האלילי< ממשיכה התורה ומצווה על היח� המקודש לשמו יתבר�:

ָּכל  ֱאNֵהיֶכם מִ  ה'ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר  ֱאNֵהיֶכם:  ה'Nא ַתֲעׂשּון ֵּכן לַ 
  ה) -(שם, פס' ד  .  ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָּׁשָּמה

על עלייה לרגל מיד  כ� נראה לבאר את פשר ה�מיכות בפרשת משפטי< של ציווי התורה

  : לאחר הציווי שלא להזכיר ש< אלוהי< אחרי<

ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ִּתָּׁשֵמרּו ְוֵׁשם ֱאNִהים ֲאֵחִרים Nא ַתְזִּכירּו Nא ִיָּׁשַמע ַעל  
:Sא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם ...ָׁשלׁש ְרָגִלים ָּתֹחג ִלי ַּבָּׁשָנה ִּפיNטו) -(שמות כג, יג    .ְו  

מצווה  לאלילי<,  דהיינו שיעבדו אותו במקו< הפולח
 ,במקו< שיוזכר ש< אלוהי< אחרי<

  ות על מזבחו. קורבנהתורה לבוא ולהיראות במקדש ה' שלוש פעמי< בשנה ולהקריב לפניו  

 
 נראה שמדרש חז"ל לפ�וק זה ג< ראה במילי< "ש< אלוהי< אחרי<" כמקו< פולח

    וזו לשונ<: אלילי<,

שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד    –"  אחרים לא תזכירו  אלהיםשם  ו"  :תניא
  (סנהדרין סג ע"ב)     ונית.עבודת כוכבים פל

   לא בכדי באה פרשה זו כהטר< לשליחת המלא� אשר עליו נאמר:

  . ְּבִקְרּבוֹ ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבֹקלֹו ַאל ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי Nא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי 
  (שם, פס' כא)   

המלא�? על ידי הרי�ת מזבחות האלילי< שה<  על  השורהפני ש< ה' מכיצד יש להישמר 

  השמות המנוגדי< לש< ה':

 

ביאר את הציווי "ואבדת< את  ,שראה את המינוח ש< במשמעות של כינוי ,רש"י בהתאמה לשיטתו  .15

לכנות לה< ש< לגנאי". אמנ< לפירוש זה יש לתמוה  –שמ<" באופ
 זה וכתב  "ואבדת< את שמ< 

מהי ההדגשה "ואבדת< את שמ< מ
 המקו< ההוא" הלא בכל מקו< יש אי�ור לקרוא בש< עבודה 

י�" (נית
 להציע זרה כפי שנאמר (שמות כג, יג) "וש< אלוהי< אחרי< לא תזכירו לא ישמע על פ

שלפי רש"י מבואר הציווי בצור� לתת ש< חדש למקו< ההוא שכ
 אנשי< היו רגילי< לקרוא כ� 

למקו< ולפיכ� ישנו צור� לש< גנאי לאותו המקו< ובכ� לקיי< את הציווי הכללי "וש< אלוהי< 

שהמינוח  אחרי< לא תזכירו" ונראה שכ� הבי
 החיזקוני בפירושו לפ�וק זה). לפי הפירוש המוצע

"ש<" מתייח� לעבודת הפולח
 במקו< מוגדר באה התורה וציוותה לאחר נתיצת המזבחות למנוע 

מחדש כל עבודת פולח
 במקו< שמתחילה יועד לכ� "ואבדת< את שמ< מ
 המקו< ההוא". את 

.
  הציווי מ�פר שמות נבאר בעז"ה בהרחבה להל
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ִּכי ֵיֵלL ַמְלָאִכי ְלָפֶניS ֶוֱהִביֲאS ֶאל ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי  
יו: Nא ִתְׁשַּתֲחֶוה ֵלאNֵהיֶהם ְוNא ָתָעְבֵדם ְוNא ַתֲעֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָהֵרס  ְוִהְכַחְדּתִ 

  כד) -(שם, פס' כג    .ְּתָהְרֵסם ְוַׁשֵּבר ְּתַׁשֵּבר ַמֵּצֹבֵתיֶהם

בא  'שמות ובמקדשי האלילי< המכוני< 'בתיבפולח
 האלילי  מהמלחמהנית
 לומר שחלק 

    :פרשת נחל. כ� נאמר לידי ביטוי בפרשת מגדל בב

ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים: ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ  
ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם: ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי  

ֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר: ַוֹּיאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל  ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוהַ 
ִלְרֹאת ֶאת ָהִעיר   ה'ְוֹראׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ: ַוֵּיֶרד  

ם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה  ֵהן עַ  ה'ְוֶאת ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם: ַוֹּיאֶמר 
ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות ְוַעָּתה Nא ִיָּבֵצר ֵמֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות: ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם  

ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ   ה'ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר Nא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו: ַוָּיֶפץ 
ְׂשַפת ָּכל ָהָאֶרץ ּוִמָּׁשם   ה' לּו ִלְבֹנת ָהִעיר: ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי ָׁשם ָּבַלל ַוַּיְחְּד 

  ט) -יא, אבראשית (  . ה' ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץֱהִפיָצם 

. רמב"
 בנייתואת    ה'שבגינה הפ�יק    בבניית המגדל  התחבטו הפרשני< מה היתה הבעיתיות

ד< מתואר "ונעשה לנו ש<". נראה שישנו פער בי
 הקוראי< העיר שתיאור מעשי בני הא

על ידי מגדל במרכז העיר. לאור המילה הדומה  לעצמ� ש�לבי
 אלו שעושי<  ש� ה'ב

 16נראה שאכ
 קריאת הש< היא שגרמה להתערבות האלוקית.  – ֵש  – החוזרת בפרשה

 יח, י):משלי כנגד מגדל זה יבוא הצדיק ויבנה מגדל לש< ה' כפי שנאמר ב�פר משלי (

  17. "ּבֹו ָירּוץ ַצִּדיק ְוִנְׂשָּגב  ִמְגַ�ל עֹז ֵ� ה'"

   פולח
 המול�:שלילתה את בשמות האלילי< היא שעומדת מאחרי  התורהמלחמת 

ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר: ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹּתאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר   ה' ַוְיַדֵּבר 
ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלֹּמֶלL מֹות יּוָמת ַעם ָהָאֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ָבָאֶבן: ַוֲאִני ֶאֵּתן  

תֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלֹּמֶלL ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת  ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי אֹ 
  ג) -כ, אויקרא (    .ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי

ועל כ
 הוציא את   ,רש"י התקשה בפירוש הפ�וק מדוע הקרבה למול� מטמאת את המקדש

את כנ�ת ישראל  – למע
 טמא את מקדשיהמינוח "מקדשי" בפ�וק זה מפשוטו וכתב "

 

המגדל מטרתו היתה להעמיד את נמרוד בראש  רבנו ני�י< (דרשות הר"
, הדרוש הראשו
) ביאר כי  .16

האנושות כחלק מהמלחמה של נמרוד בקב"ה. משיכת כל האנושות לעבודה זרה באמצעות מבנה 

  המרכז< לכ� קרויה "ונעשה לנו ש<".

ה נאמר "כי היית מח�ה לי מגדל עז מפני אויב. אגורה באהל� עולמי< אח�ה ב�תר -בתהילי< �א, ד  .17

הוא כינוי למקו<  'מגדל עז לש<'הרי שהמונח  ,זהעוה' בתקבולת הוא מגדל הל וכנפי� �לה". א

  הפולח
 לש< ה'.
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". לדברינו שיש פה התר�ה ) ולא יחלל את מקדשי, כגשהיא מקודשת לי כלשו
 (ויקרא כא

קריאה שכזו מתיישבת היטב  18כנגד המקדש ומזבחות ה' נית
 לבאר את המינוח כפשוטו.

   ג< ע< הנאמר ביחזקאל על המקדש העתידי:

ֶאת ְמקֹום ַּכּפֹות ַרְגַלי ֲאֶׁשר ֶאְׁשָּכן ָׁשם ְּבתֹוL  ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ֶאת ְמקֹום ִּכְסִאי וְ 
יְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם  ם ָקְדׁשִ ָרֵאל ׁשֵ ית ִיׂשְ אּו עֹוד ּבֵ ֵהָּמה ּוַמְלֵכיֶהם ִּבְזנּוָתם   ְולֹא ְיַטּמְ

י ּוְמזּוָזָתם ֵאֶצל ְמזּוְבִפְגֵרי ַמְלֵכיֶהם ָּבמֹוָתם:  ם ֶאת ִסּפִ ם ִסּפָ ִתּתָ ְוַהִּקיר ֵּביִני   ּוָזִתיּבְ
  . ָעׂשּו ָוֲאַכל ֹאָתם ְּבַאִּפי ּוֵביֵניֶהם ְוִטְּמאּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְּבתֹוֲעבֹוָתם ֲאֶׁשר

  ח) -מג, זיחזקאל  (  

 מוצגת על ידי יחזקאל  ,בית המקדשבמקו< להציבו בלעבודה זרה  – ֵשם – הצבת מקו<

והדבר מטמא את  ,'מזוזת< אצל מזוזתי' – כבניית בית אלילי< ב�מיכות לבית המקדש

היח� למקדש וממילא את ש< קדשו. הקרבת הבני< לאלילי< והפולח
 ש< בא כתחלי� 

  למקדש ולמזבחות ה' ועל כ
 פעולה זו מטמאת את מקדש ה' ומחללת את שמו (=מזבחו).

   :כ� ג< מתבארת נבואת עמו� ביח� לפולח
 האלילי המחלי� את מקדש ה'

ַעל ֲעַפר ֶאֶרץ ְּבֹראׁש ַּדִּלים ְוֶדֶרL ֲעָנִוים ַיּטּו ְוִאיׁש ְוָאִביו ֵיְלכּו ֶאל ַהַּנֲעָרה   ַהֹּׁשֲאִפים
ְלַמַען ַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי: ְוַעל ְּבָגִדים ֲחֻבִלים ַיּטּו ֵאֶצל ָּכל ִמְזֵּבַח ְוֵיין ֲענּוִׁשים ִיְׁשּתּו  

  ח) -(עמוס ב, ז    .ֵּבית ֱאNֵהיֶהם

הרי  אצל מזבחותיה<, משתה היי
 שנעשהבאלילי שכלל ג< הליכה אל הקדשות הפולח
 ה

כ� מתגלה ג< בנבואת עמו� בפרק   19הוא כמחלי� את מזבח ה' ולפיכ� זהו חילול ש< קדשו.

ה הדורש מהע< לדרוש את ה' ולא להידרש לבמות העבודה הזרה הפזורי< בארA (כפירוש 

  :ה לפי הנביא היא הצור� בקידוש שמו יתבר�רד"ק ש<) ולא לעוות משפט. ה�יבה לדריש

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ִּדְרׁשּוִני ִוְחיּו: ְוַאל ִּתְדְרׁשּו ֵּבית ֵאל ְוַהִּגְלָּגל Nא ָתֹבאּו   ה'ִּכי ֹכה ָאַמר 
ִוְחיּו    'הּוְבֵאר ֶׁשַבע Nא ַתֲעֹברּו ִּכי ַהִּגְלָּגל ָּגNה ִיְגֶלה ּוֵבית ֵאל ִיְהֶיה ְלָאֶון: ִּדְרׁשּו ֶאת  

ֶּפן ִיְצַלח ָּכֵאׁש ֵּבית יֹוֵסף ְוָאְכָלה ְוֵאין ְמַכֶּבה ְלֵבית ֵאל: ַהֹהְפִכים ְלַלֲעָנה ִמְׁשָּפט  
  Lַלֹּבֶקר ַצְלָמֶות ְויֹום ַלְיָלה ֶהְחִׁשי Lּוְצָדָקה ָלָאֶרץ ִהִּניחּו: ֹעֵׂשה ִכיָמה ּוְכִסיל ְוֹהֵפ

  ח) -(עמוס ה, ד    .ְׁשמוֹ  ה'ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ  ַהּקֹוֵרא ְלֵמי ַהָּים ַוִּיְׁשְּפֵכם 

 

קיי< על ע< ישראל "ולא יחללו את מקדשי כי אני ה'  'מקדש'א� הראיה שהביא רש"י שהמינוח   .18

< כחלק ממערכת ש< ה' הקיימת על המקדש ועובדיו. יהני< מקודשומקדש<" אינה ראיה מוכרחת. הכ


  הני< להיות לחלק ממנו.וה
 מחויב לחוקי המקדש כי הקב"ה קידש את המקדש ואת הכוהכ על כ

הפרשנות המוכרת לפ�וק זה דיברה על חטא עריות (ולפי רש"י המינוח 'נערה' משמעותו פה היא   .19

נערה מאור�ה). אמנ< ההקשר מדבר על חטא פולחני. ראב"ע (ויקרא כ, א) ביאר את ה�יבה להכנ�ת 

א למול� לפרשת העריות וכתב על אופי הפולח
 של המול� "אשר ית
 מזרעו למול� והטע< די
 החוט

 
לשכב ע< עובדת עבודת כוכבי<". האב היה מביא את בנו לשכב ע< הקדשה כחלק מהפולח
. על כ

  נראה לבאר שזו ג< הכוונה ב�פר עמו� "ואיש ואביו ילכו אל הנערה למע
 חלל את ש< קדשי".
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  ד. נשיאת ש� ה' 

התבאר ב�ו� פרשת   "לא תשא את ש< ה' אלוקי� לשוא"ראינו לעיל כי הדיבר (שמות כ, ז)  

 , ללא מטרה – נית
 לבאר ,לשואיתרו בדיני קדושת המזבח. בביאור המושג נשיאת ש< ה' 

כפי שנאמר ב�פר ויקרא   ,שכ
 א� שבועת השקר מחללת את שמו  20ונית
 לבאר מלשו
 שקר 

  21.ְו0א ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר ְוִחַּלְלָּת ֶאת ֵׁשם ֱא0ֶהי7 ֲאִני ה' :(יט, יב)

מבאר בתהילי< את הקשר בי
 הנשמר ה
 מלשאת את ש< ה' לחינ< וה
 מלהישבע  המל�  דוד  

  < המקדש והברכה היוצאת ממנו.ע< מקו ,לשקר

ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר Nא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא    ה'ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר  
  .  ּוְצָדָקה ֵמֱאNֵהי ִיְׁשעוֹ   ה' ַנְפִׁשי ְוNא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת

  ה) -כד, גתהילים  (  

מציאות שתמשי� לגלות את שמו רק ל לייחד אותהויש  ,אמירת ש< ה' לחינ< א�ורה

ות המצייני< את ש< ה'. המקדיש מקו< לה' ומחיל את שמו באופ
 קורבנכמזבח ו ,בעול<

קבוע (ולא רק בדיבור בר חלו�) יזכה לברכת המקדש "בכל המקו< אשר אזכיר את שמי 

  אבוא אלי� וברכתי�". 

   דרי<:כ� מובא במ�כת נ

מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה לה' תודה לה'   :רבי שמעון אומר
שלמים תלמוד לומר קרבן לה' וקל וחומר ומה זה שלא נתכוון אלא להזכיר שם  

  . שמים על הקרבן אמרה תורה קרבן לה' לבטלה על אחת כמה וכמה
  . י ע"ב) – י ע"א נדרים (  

א�ור   קורב
לומר את ש< ה' קוד< הקדשת ה  22ש< שמי< חייב לחול על מציאות מוקדשת.

ומזבח לה', הוא שאינו נושא את שמו  קורב
וכל שכ
 ללא הקדשה בכלל. מי שמקדיש 

 

דוד כלפי בני הנכר "אשר פיה< דיבר שוא וימינ< ימי
 שקר" (תהילי< קמד, ח). כפי שהתבטא   .20

אונקלו� בתרגומו לפ�וק "לא תשא את ש< ה' אלוקי� לשוא כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו 

לשוא" ביאר את המילה שוא בשני האופני< "לא תימי ית שמא דיי אלה� למגנא (=לא תשבע בש<  

לא יזכי יי ית דיימי בשמיה לשקרא (=שכ
 לא יזכה ה' בדי
 את שישבע בשמו   ה' אלוקי� לחינ<) ארי

  לשקר).

רבי לוי במדרש (ויקרא רבה כד, ה) התאי< בי
 פ�וקי תחילת פרשת קדושי< לבי
 עשרת הדיברות.   .21

את הפ�וק "ולא תשבעו בשמי לשקר" התאי< רבי לוי ע< הדיבר "לא תשא". נית
 לומר שרבי לוי 

כמדבר על שקר א� נית
 לומר שהוא טוע
 שישנה זיקה בי
 שני האי�ורי<   'לא תשא'דיבר  פירש את ה

  הללו ששניה< מחללי< את ש< ה'.

"ושמו את שמי  –מורידה ברכה לעול<  והיא הני< את ש< ה'ובה נושאי< הכש ,הני<וא� ברכת הכ  .22

או תפילה. להרחבת   קורב
חייבת לחול על מציאות של    –על בני ישראל ואני אברכ<" (במדבר ו, כז)  

  רח).-(עמ' רג 'ממלכת כהני<'הדברי< נית
 לעיי
 ב�פרי 
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ועל כ
 ראוי הוא לעלות בהר ה'. בדר� זו נראה שנית
 לבאר ג< את    ,לבטלה וכל שכ
 לשקר

    פרשת ב
 הישראלי שב�פר ויקרא וזו לשונה של הפרשה:

ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי ְּבתֹוL ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנצּו ַּבַּמֲחֶנה ֶּבן  ַוֵּיֵצא ֶּבן 
ַהִּיְׂשְרֵאִלית ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי: ַוִּיֹּקב ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶאת ַהֵּׁשם ַוְיַקֵּלל ַוָּיִביאּו  

Nִמית ַּבת ִּדְבִרי ְלַמֵּטה ָדן: ַוַּיִּניֻחהּו ַּבִּמְׁשָמר ִלְפרׁש ָלֶהם  ֹאתֹו ֶאל מֶׁשה ְוֵׁשם ִאּמֹו ׁשְ 
ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר: הֹוֵצא ֶאת ַהְמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָסְמכּו   ה': ַוְיַדֵּבר ה'ַעל ִּפי 

ֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר  ָכל ַהֹּׁשְמִעים ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ֹראׁשֹו ְוָרְגמּו ֹאתֹו ָּכל ָהֵעָדה: ְוֶאל ּבְ 
מֹות יּוָמת ָרגֹום ִיְרְּגמּו   ה'ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ְיַקֵּלל ֱאNָהיו ְוָנָׂשא ֶחְטאֹו: ְוֹנֵקב ֵׁשם 

  טז) -(ויקרא כד, י    .בֹו ָּכל ָהֵעָדה ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ְּבָנְקבֹו ֵׁשם יּוָמת

  נקיבה בש< ה', וקללתו. וכ� כתב ראב"ע: התורה ציינה כי שני חטאי< היו לו לב
 הישראלי:  

אשר נקבו  " ", אשר פי ה' יקבנו "יש אומרים שפירושו ויפרש כמו  –  "ויקב"
  23.והראשון קרוב לפי דעתי  ".מה אקוב"ויש אומרים שהוא כמו  ",בשמות

עיקר החטא היה הקללה ולפיכ� כינתה התורה חוטא זה בש< 'המקלל'. אמנ< העונש של 

הקב"ה הוא שיעניש את הנשבע בשמו  באבני< בא בעקבות נשיאת ש< ה' לשוא. הרגימה 

 כ
 ו .לשיקרא')'"כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא (=וכתרגו< אונקלו�  לשקר

הנושא ש< שמי<  כנגד "ונשא חטאו". אמנ<  – המגד� את שמו ית' עונשו בידי שמי<

 ,ומזבח קורב
יל את ש< השמי< על הטילה התורה על בני האד< את החובה להח לבטלה

ציוותה התורה כעונש למקלל להתייח� אליו  לבל יישאר לבטלה. לפיכ�, כהוראת שעה, 

  "ו�מכו כל השומעי< את ידיה< על ראשו ורגמו אותו כל העדה". ,קורב
כאל ה

מאיד�, מי שמגלה את ש< ה' בעבודתו, אצלו ש< שמי< נישא לברכה בהתגלותו בעול<. 

ודע לא לתת שמות לאלילי< אלא לעבוד את הבורא ראוי להישבע בש< ה' וכ�  אד< זה הי

  ציוותנו התורה: 

ֱאNֶהיS ִּתיָרא ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע: Nא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱאNִהים ֲאֵחִרים   ה'ֶאת 
  יד) -(דברים ו, יג    .ֵמֱאNֵהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם

"ויתכ
 שיהיה זה   –  "ואותו תעבוד"משנה תוק� מקבלי< דברינו ע< ביאור הרמב"
 למילי<  

ות אזי יש לש< ה' על מה לחול קורבנ. כאשר עובדי< את ה' ברמז לעבודת הקרבנות"

 

אות< 'יש אומרי<' הינ< חז"ל (�נהדרי
 נו ע"א) שחייבו �קילה רק למי שג< נושא ש< שמי< לבטלה   .23

(במדבר כג, ח) "מה  וג< מקללו. זאת תו� הבנה כי המינוח "ויקוב" משמעותו "ויקלל" כמו בפ�וק 

 ,". בפשטי המקראות נראה שיש פה שתי עבירות נפרדות  אקוב לא קבה אל ומה אזעו< לא זע< ה'

ולפיכ� חרג ראב"ע מפירוש חז"ל. שמא נית
 לומר שראב"ע הבי
 בדעת חז"ל שרק כהוראת שעה 

י ואיחדה הגיעה �קילה לב
 הישראלי א� על נשיאת ה' לבדה א� לדורות באה ההלכה למשה מ�ינ

  את שתי העבירות יחד וחייבה רק על שילוב
 �קילה. 
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וממילא נית
 לקיי< את המש� הפ�וק "ובשמו תשבע". קישור המקדש לשבועה בא לידי 

ח, לא) "את אשר יחטא איש לרעהו   כי< א'דש (מלביטוי בתפילת שלמה בעת חנוכת המק

רש"י) ובא אלה לפני מזבח� בבית הזה".   –ונשא בא אלה להאלותו (=וחייבו הדי
 להשביעו  

מקו< ש< ה' והקב"ה יגלה את הדי
 הנכו
 (ש< פ�'  –שבועת ה' באה דווקא לפני המזבח 

צדיק לתת לו "ושפטת את עבדי� להרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק  – לב)

   24כצדקתו".

לא בכדי כאשר צדקיה מל� יהודה חילל את שבועת ה' לנבוכדנצאר, מנה זאת הכתוב  

  כאחת ה�יבות לחורבנו של בית המקדש: 

ֶאת  ְוַגם ַּבֶּמֶלL ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָמָרד ֲאֶׁשר ִהְׁשִּביעֹו ֵּבאNִהים ַוֶּיֶקׁש ֶאת ָעְרּפֹו ַוְיַאֵּמץ 
  לו, יג)  ברי הימים ב'(ד    . ֱאNֵהי ִיְׂשָרֵאל ה'ֶאל  ְלָבבֹו ִמּׁשּוב

בונו של עול< מתערב במשפט בשעה ששמו נישא ש< בשבועה. השפעת ש< ה' יר

המתערבת במשפט האנושי בי
 במשפט בי
 נגד עמי< שלא קוראי< בש< ה' ובי
 במשפט 

  נגד עוול אישי מקורה במקדש. כ� מתבאר בתהילי< במזמור ט:

ְמךָ ֶאֶעְלָצה ָבL ֲאַזְּמָרה ֶאְׂשְמָחה וְ  ִּכי ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת ְלִכֵּסא   .. ֶעְליֹון: ׁשִ
ָמםׁשֹוֵפט ֶצֶדק: ָּגַעְרָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע  ַוה' ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב    ..ָמִחיָת ְלעֹוָלם ָוֶעד: ׁשְ

רּו ַלה' יS ה': ְוִיְבְטחּו ְבS יֹוְדֵעי ְׁשֶמS ִּכי Nא ָעַזְבָּת ֹדְרׁשֶ   ..ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו: ַזּמְ

ב ִצּיֹון  ֲ.ֵרי ַבת ִצּיֹון ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל ְּתִהָּלֶתיS   ..ַהִּגידּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: יֹש-ֵ ׁשַ ּבְ

יׁשּוָ.ֶתךָ    טו) -ג(תהילים ט,   :ָאִגיָלה ּבִ

 

בדר� זו נראה שפירש שלמה את הנאמר בפרשת משפטי< (שמות כב, ז) "א< לא ימצא הגנב ונקרב   .24

בעל הבית אל האלוהי< א< לא שלח ידו במלאכת רעהו". הקרבה למקדש האלוקי< היא תברר את 

מה למדו חז"ל במדרש (מכילתא, משפטי<, פרשה טו) שקרה וזאת על ידי שבועה. כדרכו של של

לשבועה". במדרש ש< נשאלה שאלה "ונקרב בעל הבית אל האלהי<. שומע אני   –"ונקרב בעל הבית  

 ."
לשאול באורי< ותומי<? תלמוד לומר אשר ירשיעו
 אלוהי< לא אמרתי אלא אלהי< שה
 מרשיעי

אלא לדייני<  ,אלוהי< פה כוונתה לרבש"עהמדרש שלל את ההבנה המצויה אצל שלמה כי המילה 

חיוב הדייני< את הנידו
 להישבע מקרב את הנידו
 לדינו של רבש"ע שיתערב בדי
 שבשר וד<. נראה  

לאור השבועה. כיו
 שהרצו
 הוא להחיל את ש< ה' במקדש ציווה שלמה שהשבועה תהיה לא רק  

זרה השבועה לבתי הדי
 מתו� התפי�ה < אלא בבית המקדש. מעת החורב
 חיבבית די
 המכוני< אלוה

ל "מני
 לשלשה שיושבי
 בדי
 ששכינה עמה< שנאמר בקרב אלהי< ישפוט" -שג< בה< מתגלה הא

  (ברכות ו ע"א).
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  ה. ש� ב� נח 

מעול< אנשי   "המה הגיבורי< אשר, ועל חטאי דור זה נאמר:  דור המבול מרד במלכות שמי<

והממשיכי< את דרכ< הלא ה< דור הפלגה שרצו   25הש<" (ש<, פ�' ד). אות< אנשי ש<,

לעשות לה< ש<, עומדי< בניגוד לקוראי< בש< ה'. מה ה�יר את חרו
 הא� מהאנושות? 

משפחתו בלבד. לעומת זאת ביציאה לא זכה להציל אלא את  ח
 בעיני ה' במציאתונח 

בח ובהקרבה עליו וזהו שה�יר את חרו
 הא� מהעול< וכ�  מהתיבה החל נח בבניית מז

  נאמר: 

ַוִּיַּקח ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטֹהָרה ּוִמֹּכל ָהעֹוף ַהָּטהֹור ַוַּיַעל ֹעNת   ה' ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח לַ 
ֶאל ִלּבֹו Nא ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה    ה' ֶאת ֵריַח ַהִּניֹחַח ַוֹּיאֶמר    ה' ַּבִּמְזֵּבַח: ַוָּיַרח  

ִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ָּכל ַחי ַּכֲאֶׁשר  ַּבֲעבּור ָהָאָדם ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו ְוNא אֹ 
  כב) - (בראשית ח, כ   ָעִׂשיִתי: 

ות  קורבנחזרה מיד ע< הקרבת ה  ,שכפי שראינו לעיל באה יחד ע< גילוי שמו  ,הברכה לעול<

(ש< ט, א) "ויבר� אלוקי< את נח ואת בניו". נראה שאי
 מדובר בפעולה חד פעמית של  

  את המזבח שהקי<. הלא כ� ביר� את ש< ויפת:  נח. את בנו ש< ייעד הוא לקיי< 

 Lִהים ְלֶיֶפת ְוִיְׁשֹּכן ְּבָאֳהֵלי   ה'ַוֹּיאֶמר ָּברּוNֵהי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו: ַיְפְּת ֱאNֱא
  כו) - (בראשית ט, כה    .ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמוֹ 

ות לה' בניהולו של ש<. נראה כי כינוי זה, שנת
 קורבנבו מוקרבי<  שהלי ש< היו למקו<  וא

שזו היא הקריאה בש<  ,ותקורבנ ניהול המזבח וה –נח לבנו, מציי
 את תפקידו שנית
 לו 

ולפארו במקדשו  26ות בני אלי<, קורבנה'. דוד המל� (תהילי< כט, א) ציוה לתת לה' 

ו לה' כבוד שמו" (ש<, "ובהיכלו כולו אומר כבוד" (ש<, פ�' ט), וזאת מתו� הדרישה "הב

 

רש"י בפירושו לפ�וק הציע שתי אפשרויות בביאור המושג "אנשי הש<: או מלשו
 שמות כמו 'אשר    .25

והנה בגלל שלא התייח�ה התורה לשמות< של אות< או מלשו
 שממו
 שגרמו לעול<.  ,  נקבו בשמות'

אנשי<, נאלA רש"י לבאר כי מדובר פה על האנשי< כעירד ומחוייאל שהובאו ע< שמותיה< קוד< 

ברשימת השושלות או לבאר כאפשרות של שממו
. א� התארי< בפ�וק זה "בני האלוהי<", 

שיה<. לדברינו, אכ
 מדובר  "הגיבורי<" מראי< את עצמת< ולא את מה שקרה לעול< בעקבות מע

על משמעות של שמות א� לא שמות פרטיי< אלא תיאור לעבודת< הפולחנית המציבה ש< אלילי 

  בניגוד לרצו
 ה'.

הפרשנות המ�ורתית התייח�ה לבני אלי< כאל המלאכי< שאות< מבקש דוד להלל את ה'. פירוש   .26

בפנייה לגורמי< מבלעדי האד< להתפלל   זה נדחה מכל וכול על ידי המאירי בפירושו לפ�וק זה שראה

 
ככפירה (נראה שההתייח�ות לכ� ככפירה נובעת מדברי הרמב"< בפירוש המשנה למ�כת �נהדרי

בהקדמתו לפרק חלק כי תפילה למלאכי< במטרה שה< הקרובי< לבורא יפעלו בשבילנו אצלו היא 

מנ< מצאנו אלי< ללא האות ח בגורמי< רוחניי< מבלעדי הקב"ה). אוהי�וד לעבודה זרה הרואה כ

כט, כא. באופ
 זה מוב
 כי  ברי הימי< א'ראה ד –יו"ד לאחר האל"� במקרא במשמעות של אילי< 

  דוד מצווה את בני האד< לקדש את ש< הבורא על ידי עבודה במקדשו.
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פ�' ב). לא בכדי למד זאת דוד מקול ה' שהרעי< על מי< רבי< בעת אשר "ה' למבול ישב"  

  י). (ש<, פ�'

כאמור לעיל, מפעלו של ש<, לתק
 את חטא אנשי הש<, פעל בהצלחה עד דור הפלגה 

ששוב חטאו ועשו לעצמ< ש<. לא בכדי אמרו חז"ל במדרש על ש< ב
 נח (בראשית רבה  

"שמעו
 בר חוטא אמר שמניי
 אותיותיו (=גימטריא של ש<) תלה הקב"ה לדורות  :כו, ג)

  מ
 המבול ועד הפלגה שלוש מאות וארבעי< שנה". 

  ו. שאלת משה "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליה�"

בוויכוח שבי
 רבש"ע למשה רבנו בשאלת התאמת משה למשימה להוציא את בני ישראל  

    ממצרי< נאמר:

ה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחS ֶאל ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצא ֶאת ַעִּמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים: ַוֹּיאֶמר מֶׁשה  ְוַעּתָ 
ֶאל ָהֱאNִהים ִמי ָאֹנִכי ִּכי ֵאֵלL ֶאל ַּפְרֹעה ְוִכי אֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים: ַוֹּיאֶמר  

י ָאֹנִכי ְׁשַלְחִּתיS ְּבהֹוִציֲאS ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון  ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמL ְוֶזה ְּלS ָהאֹות ּכִ 
ֶאת ָהֱאNִהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה: ַוֹּיאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהֱאNִהים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  

ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם:   ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱאNֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה 
ַוֹּיאֶמר ֱאNִהים ֶאל מֶׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוֹּיאֶמר ֹּכה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה  

ֱאNֵהי   ה'ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם: ַוֹּיאֶמר עֹוד ֱאNִהים ֶאל מֶׁשה ֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ם ֱאNֵהי ִיְצָחק ֵואNֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה  ֲאֹבֵתיֶכם ֱאNֵהי ַאְבָרהָ 

  טו) -(שמות ג, י    .ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדר

ריבונו של עול< מעודד את משה שכש< שהוא פגש את כבוד ה' בהר חורב ב�נה כ� יצליח 

קב"ה מהו שמו הוא להביא את כל הע< לעבוד ה' בהר זה. לאחר מכ
 החל לדו
 משה ע< ה

א� הזכרת האבות לא ברור כיצד   27ומה יענה לישראל ותשובת ה' למשה לכאורה לא ברורה. 

 
היא משרתת את המענה לשאלת משה. לאחר מכ
 ממשי� הקב"ה וחוזר לכאורה לדיו

  וזו לשונה של התורה: ,ות קורבנהראשו
 לגבי הקרבת ה

ֱאNֵהי   ה'ְׂשָרֵאל ֶאל ֶמֶלL ִמְצַרִים ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ְוָׁשְמעּו ְלֹקֶלS ּוָבאָת ַאָּתה ְוִזְקֵני יִ 
  ה' ָהִעְבִרִּיים ִנְקָרה ָעֵלינּו ְוַעָּתה ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרL ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה לַ 

  (שם, פס' יח)     .ֱאNֵהינּו

  שיח הזה ומהו ההיגיו
 שב�דר הדברי<?־הדומהו פשר 

 

27.   
רש"י ביאר כי הביטוי "אהיה אשר אהיה" מבטא את הבטחת ה' להיות ע< ישראל בעתיד וא< כ
 אי

כא
 תשובה לשאלה מהו שמו ורק בתחילת פרשת וארא (שמות ו) יענה הקב"ה לשאלת משה. 

א� פירושו לא פשוט מפאת העובדה   ,היא אחת משמותיו של רבש"ע  'אהיה'רשב"< ביאר כי המילה  

  ד שימוש במילה זו במקרא כש< של בורא העול<.שלא מצאנו עו
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מקבל ות, נית
 לומר כי משה קורבנלדברינו, המקשרי< בי
 ש< ה' לבי
 מזבחות ו

על עבודת ה' שתתקיי< בהר �יני. על כ� שאל משה את הקב"ה א< ישאלו  'ההבטחה מ

  
? על כ� ענה לו הקב"ה "מה יאמר אליה<  מה שמוואמרו לי  "  –אותו הע< מהי דר� הפולח

כי אותה קריאה בש< ה' שהיתה אצל אבותיה<, ואתו �גנו
 של מזבחות שעשו האבות הוא  

ל שנתגלה לאבות הוא ששלח בדור זה את -תו האווא  ,אהיה'  'אהיה אשר  –הרצוי בכל דור  

שיבוא משה לזקני< וירצה הוא משה 'זה שמי לעול< וזה זכרי לדור דור'. לפיכ� א� טבעי 

 . אכ
 כ� קרהו'ונזבחה לה' אלוקינו'.  – ות ב�יניקורבנלקד< אית< את נושא הקרבת ה

"ויב
  –תיה< (שמות כד, ד) את דר� אבוהדריכ< משה להמשי� כאשר הגיע הע< לחורב, 

מזבח תחת ההר ושתי< עשרה מצבה לשני< עשר שבטי ישראל". ביטויי ההבטה ב�נה 

"בכל   –המדברי< על שמו וזכרו של הקב"ה התגלו בבניית המזבח בחורב (שמות כ, כא) 

  אבוא אלי� וברכתי�".  שמיאת  אזכירהמקו< אשר 

  ז. "ומה תעשה לשמ" הגדול"

יהושע והע< ביריחו הכריז יהושע על אי�ור לקיחה מהשלל בנמקו את דבריו בעת מלחמת  

כפי  ,דשי<וחר< לה' דינו כק. " "ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה ַלה' (יהושע ו, יז):

 קורב
". ש< ה' הוחל על העיר כ שנאמר (ויקרא כז, כט) "כל חר< קדש קדשי< הוא לה'

דשי<. כ� נאמר על הלקיחה מהשלל (יהושע ומ
 השלל דינו כמועל בקלה' ולפיכ� הלוקח 

  . "ַוִּיְמֲעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמַעל ַּבֵחֶרם, ַוִּיַּקח ָעָכן... ִמן ַהֵחֶרם, ַוִּיַחר ַאף ה' ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל" ז, א):

יהושע רצה בכיבושיו להראות כי יד ה' עשתה זאת ועל כ
 קידש את העיר הראשונה 

נכבשה וא�רה לשימוש פרטי ובכ� תהיה כאנדרטה 'ש<' לכבוד רבש"ע. אמנ<, לאחר ש

ההפ�ד במלחמת העי הראשונה, היה נראה כלפי חוA שהקב"ה לא שות� ללחימה וממילא 

  שמו לא יחול על יריחו. לפיכ� אמר יהושע בתפילתו לקב"ה: 

ף ִלְפֵני ֹאְיָביו: ְוִיְׁשְמעּו ַהְּכַנֲעִני ְוֹכל  ִּבי ֲאֹדָני ָמה ֹאַמר ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהַפL ִיְׂשָרֵאל ֹערֶ 
דֹוליְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוָנַסּבּו ָעֵלינּו ְוִהְכִריתּו ֶאת ְׁשֵמנּו ִמן ָהָאֶרץ ּוַמה ַּתֲעֵׂשה  ְמָך ַהּגָ   .ְלׁשִ

ט)-(שם, פס' ח  

ליהושע (ש< פ�' יב) כי נית
 לכפר על הע< רק א< יימצא על מה להחיל את  עונה  הקב"ה  

< ה' שחולל ועד אז החר< יחול על כל הע< "עור� יפנו לפני אויביה< כי היו לחר<, לא  ש

רגימת עכ
 ושריפת השלל באש   28או�י� להיות עמכ< א< לא תשמידו את החר< מקרבכ<". 

 

שג< ש<   – באה לידי ביטוי ג< בהשוואה לדיני עיר הנידחת קורב
ראיית השמדת יריחו ושללה כ  .28

חרו
 ושרפתה משיבה את העיר מחדש ו לבנות אתאי�ור קיי< , קורב
העיר ושללה נשרפי< באש כ

ואת כל שללה תקבוA אל תו� רחובה ושרפת יח): "-וכ� נאמר ב�פר דברי< (יג, יז .הא� האלוקי

(בדומה לנאמר על המנחה העולה כולה למזבח "לה'  כליל לה' אלוהי"באש את העיר ואת כל שללה 

ויקרא ו, טו) והיתה תל עול< לא תבנה עוד. ולא ידבק ביד� מאומה מ
 החר< למע
   –כליל תקטר" 
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שכ
 על עכ
 הוחל די
 החר<  ,כו)-היא שהשיבה את חרו
 הא� מישראל (ש<, פ�' כה

תוק
   29והעמק נקרא שמו עמק עכור. לאור זאת, מוב
 שתיקו
 "הש< הגדול" שחולל בחר<, 

בכ� שבמות עכ
 נאמר שהקימו "גל אבני< גדול" ותיקו
 ש< ה' היה בקריאת ש< לעמק  

  לזכר המעילה בקודש וכ� נאמר ש<:

דֹולַוָּיִקימּו ָעָליו  ל ֲאָבִנים ּגָ ם ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַעל ֵּכן ָקָרא  ה' ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיָׁשב  ּגַ   ׁשֵ
  ה.ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ָעכֹור ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ 

לימי<, כשבנו שבטי עבר הירד
 "מזבח גדול למראה" (יהושע כב, י) וחשדו בה< שאר 

השבטי< את  השבטי< כי ה< מוא�י< במזבח ה' בשילה, אשר הוא ש< ה', הטיחו נציגי 

  . "ֲהלֹוא ָעָכן ֶּבן ֶזַרח ָמַעל ַמַעל ַּבֵחֶרם ְוַעל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָקֶצף" ההאשמה (ש<, פ�' כ):

בעת שי�ורו "שמות הבעלי<" מע< ישראל, ישוב עמק עכור להיות לפתח תקווה   לא בכדי,

  יט).-(הושע ב, יז

, מייד בתו< מלחמת העי כהמש� לתיקו
 חילול ש< ה' שקרא בעת המעילה בחר<

השנייה נפנה יהושע לבנות מזבח לה' (יהושע ח, ל): "אז יבנה יהושע מזבח לה' אלוהי 

  30ישראל בהר עיבל". 

  בגאולה ח. הרחבת המושג ש� ה'

כפי שראינו, הקריאה בש< ה' היתה במקו< המקודש לשמו. מהו היח� לש< ה' מעת 

?
  החורב

שאלה זו: מחד, תקווה לחזרת ש< ה' לירושלי< ראינו במקרא ל  משמעויותנראה ששתי  

  ומאיד� הרחבת ש< ה' והחלתו על ע< ישראל.  ,ת הגלות כתופעה זמניתיוראי 

 

יג ע"א) השוואה בי
 דיני עיר הנידחת לדיני  ישוב ה' מחרו
 אפו". לא בכדי יצרה הגמרא (�נהדרי
 ק

  יריחו.

רד"ק (יהושע ח, טו) פירש את משמעות החשש "ומה תעשה לשמ� הגדול" וכתב: "שיאמרו הגויי<   .29

מבלתי יכולת ה' (במדבר יד, טז) והרי שמ� כאילו נתמעט אצל<". פירוש זה יש בו קושי שכ
 טענה 

ת חטא העגל ובעקבות חטא המרגלי< לא מופיע בה ולו שזו שנטענה כבר על ידי משה רבנו בעקבו

פע< אחת הביטוי ש< ה'. שמא זו ה�יבה שרש"י מלבד פירוש זה הביא עוד מדרש שש< ה' מצוי 

  בתו� ישראל וממילא כשלו
 ישראל בכיבוש הארA לא יאפשר לש< ה' להתגלות.

הירד
 ועל כ
 נאמר בגמרא (�וטה לו עברו את  יאמנ< התורה ציוותה שבניית המזבח תיעשה ביו< ש  .30

ע"א) כי בנ� הגיעו ביו< המעבר להר גריזי<, וממילא לפי הבנה זו מעמד בניית המזבח הנאמר  

ח התקיי< לא אחרי מלחמת העי אלא מוקד< יותר. המלבי"< בפירושו ליהושע ח הראה כי   בפרק

ל ואחד לתקופה מאוחרת יותר שני ציווי< היו בתורה ב�פר דברי< (פרק כו): אחד לבו ביו< בגלג

הפ�וקי< המתארי< את בניית המזבח שבהר עיבל באי<  ,קריאת המלבי"<על פי בהר גריזי<. 

  במקומ< הכרונולוגי.
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בא לאנשי עשרת השבטי< שיו< יבוא וה< ישובו בתשובה ממעשיה< הרעי< יירמיה נ

    ויזכו לראות את ירושלי< לאחר שג< היא תתק
 את חטאיה וזו לשונו:

ֹוָבִבים ְנֻאם ה' ִּכי ָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי ָבֶכם ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים  ׁשּובּו ָבִנים ׁש 
ִמִּמְׁשָּפָחה ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ִצּיֹון: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֹרִעים ְּכִלִּבי ְוָרעּו ֶאְתֶכם ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכיל:  

ם ה' ָּבֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוָׁשַלם ִּכֵּסא ה'  ִלירּוָׁשָלם ְוNא   ְוִנְקּוּו ֵאֶליָה ָכל ַהּגֹוִים ְלׁשֵ
  יז) -(ירמיה ג, יד  . ֵיְלכּו עֹוד ַאֲחֵרי ְׁשִררּות ִלָּבם ָהָרע

   תנבא ישעיה על ירושלי< העתידה:הכ� 

 Lְוָכל ְמָלִכים ְּכבֹוֵד Lם ָחָדׁש ְוָראּו גֹוִים ִצְדֵק    .ִיֳּקֶבּנּו ה'ֲאֶׁשר ִּפי  ְוֹקָרא ָלְך ׁשֵ
  (ישעיה סב, ב)  

וכי מעתה הוא איננו רק במקו<   ,אמנ<, לעת הגלות עצמה, העירו הנביאי< כי ש< ה' הורחב

ימוק התיאולוגי  הפולח
 אלא ע< ישראל עצמו הוא המייצג את ש< ה' בעול<. את הנ

  להרחבה ביאר הנביא יחזקאל. 

טוש את שמות האלילי< ולבנות לו  נכיו
 שריבונו של עול< ייעד את ע< ישראל ל

הרי שעוד לפני הבנייה כבר חל שמו עליה<. כ� ביאר    ,מזבחות ולקרוא בשמו בארA ישראל

    היציאה: יחזקאל את ההיגיו
 ביציאת מצרי< על א� מצב< הרוחני הרדוד של ישראל טר<

ַּבּיֹום ַההּוא ָנָׂשאִתי ָיִדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ַּתְרִּתי ָלֶהם ָזַבת  
ָחָלב ּוְדַבׁש ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות: ָוֹאַמר ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִׁשּקּוֵצי ֵעיָניו ַהְׁשִליכּו  

ֱאNֵהיֶכם: ַוַּיְמרּו ִבי ְוNא ָאבּו ִּלְׁשֹמַע ֵאַלי ִאיׁש   ה'ִני ּוְבִגּלּוֵלי ִמְצַרִים ַאל ִּתַּטָּמאּו אֲ 
ֶאת ִׁשּקּוֵצי ֵעיֵניֶהם Nא ִהְׁשִליכּו ְוֶאת ִּגּלּוֵלי ִמְצַרִים Nא ָעָזבּו ָוֹאַמר ִלְׁשֹּפL ֲחָמִתי  

ִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני  ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹות ַאִּפי ָּבֶהם ְּבתֹוL ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ָוַאַעׂש ְלַמַען ׁשְ 
  .ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְבתֹוָכם ֲאֶׁשר נֹוַדְעִּתי ֲאֵליֶהם ְלֵעיֵניֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ט) -(יחזקאל כ, ו  

, מציאות שכזו חזרה להיות רלוונטית אחרי החורב
. ש< ה' כבר לא מצוי בבית המקדש

וזאת על מנת שש< ה' ימשי� להתגלות עליה< עד  ,עבר להתגלות על ע< ישראל בגלותו

    שיעלו שוב למקו< המקודש. כ� תיאר יחזקאל את התנהלות ישראל בגולה:

ֵאֶּלה   ה'ַוָּיבֹוא ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשם ַוְיַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ֶּבֱאֹמר ָלֶהם ַעם 
י ֲאֶׁשר ִחְּללּוהּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאּו  ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאּו: ָוֶאְחֹמל ַעל ֵׁשם ָקְדׁשִ 

Nא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶׂשה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל    ה'ָׁשָּמה: ָלֵכן ֱאֹמר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני  
ִּתי ֶאת ְׁשִמי ַהָּגדֹול  ִּכי ִאם ְלֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאֶתם ָׁשם: ְוִקַּדׁשְ 

ְּבִהָּקְדִׁשי  ה'ְנֻאם ֲאֹדָני  ה'ַהְמֻחָּלל ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ְּבתֹוָכם ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ִּכי ֲאִני 
ָבֶכם ְלֵעיֵניֶהם: ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי  

  כד) -לו, כ(שם   .  ֶאל ַאְדַמְתֶכם ֶאְתֶכם
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ש< ה'   –בדברי יחזקאל הללו מתברר שש< ה' התחלל בגולה לא רק מעצ< חורב
 המקדש  

בירושלי<, אלא מעצ< ההתנהלות הקלוקלת בגלות. ש< ה' אמור היה להתגלות על ישראל  

   את ההיגיו
 לכ� מבאר יחזקאל בהמש� הנבואה: 31עצמ< בהיות< בגולה.

עֹוד ֹזאת ִאָּדֵרׁש ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ַאְרֶּבה ֹאָתם ַּכֹּצאן  ה'ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני 
ם ְּבמֹוֲעֶדיָה ֵּכן ִּתְהֶייָנה ֶהָעִרים ֶהֳחֵרבֹות ְמֵלאֹות   ָאָדם: ְּכֹצאן ָקָדִׁשים ְּכֹצאן ְירּוָׁשַלִ

  לח) -פס' לזשם, (ה'. ֹצאן ָאָדם ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני 

ש< ה' חל עליה<  על כ
 ,להיות ה< עצמ< לצא
 קדשי<ישראל  מעת החורב
, מוקדשי<

 
ישירות. עיקרו
 זה שראינו אצל יחזקאל, נראה שנית
 למצוא אותו כבר מתקופת חורב

שילה. בעקבות חטאי ישראל כבשו הפלישתי< את הארA, החריבו את משכ
 שילה ולקחו 

    בו�ה לעמו כפי שנאמר:ד). את משכנו מא� ה' וגזר ת אל א',בשבי את ארו
 ה' (שמו

ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְבַיד ָצר: ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב  
  סב) -(תהילים עח, ס    .ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר

 :ל ידי דודוהטע< לכ� נאמר ע ,א� על פי כ
 לא נת
 הקב"ה את ישראל לכליה

ֶׁשָהָיה ָלנּו ְּבקּום   ה'ֶׁשָהָיה ָלנּו ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: לּוֵלי  ה'ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי 
ֶׁש[א ְנָתָננּו ֶטֶרף   ה'ָּברּוL  ...ָעֵלינּו ָאָדם: ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: 

ֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: ֶעְזֵרנּו  ְלִׁשֵּניֶהם: ַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפ
  ח) -(תהילים קכד, א  .  ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ה'ְּבֵׁשם 

וזו   ,כאשר כבר לא היה משכ
 ומזבח שיחולו עליה< ש< ה', חל ש< ה' על ישראל עצמ<

  יחזקאל ביח� לחורב
 המקדש.בדיוק באופ
 שניבא  –היתה �יבת גאולת< 


ה לשיבה למקדש ולירושלי< יצפי :שילוב של שתי בחינות התגלות ה' בעת החורב

    מצוי בתפילתו של דניאל: – וחלות שמו יתבר� על ישראל עצמ< ,שש< ה' עליה<

ֵמם   ְוַעָּתה ְׁשַמע ֱאNֵהינּו ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדS ְוֶאל ַּתֲחנּוָניו ְוָהֵאר ָּפֶניS ַעל  ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ ִמְקּדָ

ר ִנְקָרא ַהֵּטה ֱאNַהי ָאְזְנS ּוֲׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶניS ּוְרֵאה ֹׁשְמֹמֵתינּו    :ְלַמַ.ן ֲאֹדָני ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ְמָך ָ.ֶליָה  ִּכי Nא ַעל ִצְדֹקֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניS ִּכי ַעל ַרֲחֶמיS   ׁשִ
ִּכי   ְלַמֲ.ְנָך ֱאלַֹהיֹדָני ְׁשָמָעה ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר ָהַרִּבים: אֲ 

ךָ  ְמָך ִנְקָרא ַ.ל ִעיְרָך ְוַ.ל ַ.ּמֶ   יט) -(דניאל ט, יז   :ׁשִ

 

נית
 לומר שההרחבה שעשה יחזקאל היא שעמדה לחז"ל שראו בכל ייצוגיות של התורה על ידי   .31

ע"א). פרשנות מורחבת ומאוחרת זו היא מייצגיה קידוש ש< ה' או להבדיל חילול הש< (יומא פו 

שגרמה לפרשנות המרחיבה על פ�וקי התורה בציווי על קידוש הש< כפי שראינו בתחילת המאמר. 

אמנ<, כאמור לעיל, זו הרחבה מאוחרת של המושג קידוש וחילול הש< ועל כ
 בפשטי המקראות 

די ביטוי בפ�וקי התורה התבאר במאמר זה לפי הפרשנות שמתאימה למושג המקורי כפי שבא לי

  והנביאי< המוקדמי<.
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  ט. חזרת ש� ה' למקדש

נראה שהנביאי< בשעה שחזו את חזרת השכינה למקדש לא הורו שש< ה' יחזור לממד 

א� ישפיע  ,ש< ה' אכ
 יתגלה במקדש ,של מקו< המקדש בלבד. לפי הנביאי< המצומצ<

וה
 בממד האנושי ש<  ,החוצה ה
 בממד הגיאוגרפי לארA ישראל כולה וממנה לכל העול<

  ה' מהמקדש ישפיע על כל ע< ישראל וממנו כל האנושות תקרא בש< ה'.

ש וה
 לע< ישראל  ה
 של ש< ה' ה
 למקד ,ראשונית בעת שיבת ציו
האת ההקדשה 

    מתואר ב�פר עזרא:כ ,< של חגי וזכריהנבואותיהמצאנו ב ,במקביל

ם  ְוִהְתַנִּבי ַחַּגי ְנִבָּיא ּוְזַכְרָיה ַבר ִעּדֹוא ְנִבַּיאָּיא ַעל ְיהּוָדֵיא ִּדי ִביהּוד ּוִבירּוְׁשֶלם  ׁש0 ּבְ

ָרֵאל ֲ.ֵליהֹון  ַאְלִּתיֵאל ְוֵיׁשּוַע ַּבר יֹוָצָדק ְוָׁשִריו  ֵּבאַדִין ָקמּו ְזֻרָּבֶבל ַּבר ׁשְ  :ֱאָלּה ִיׂשְ
ה ִדי ֱאָלָהא אּיָ הֹון ְנִבּיַ ֶלם ְוִעּמְ י ִבירּוׁשְ ית ֱאָלָהא ּדִ   .  ְמַסֲעִדין ְלהֹון ְלִמְבֵנא ּבֵ

  ב) -ה, אעזרא (  

  הרי שש< ה' חל ה
 על ישראל וה
 על המקדש. 

  ישראל: כ� יאמר צפניה הנביא על ש< ה' העתידי שיחול על 

ָּבֵעת ...  ְּבִקְרֵּבN Lא ִתיְרִאי ַרע עֹוד: ה'ִמְׁשָּפַטִיL ִּפָּנה ֹאְיֵבL ֶמֶלL ִיְׂשָרֵאל  ה'ֵהִסיר 
הַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם ִּכי ֶאֵּתן ֶאְתֶכם   ם ְוִלְתִהּלָ ְּבֹכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ    ְלׁשֵ

  כ) -(צפניה ג, טו  ה'.  ֵעיֵניֶכם ָאַמר ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם לְ 

  ניבא זכריה שש< האלילי< יחלו� מ
 הארA ואלו דבריו: ,במקביל לש< ה' המתגלה מחדש

ְצָבאֹות ַאְכִרית ֶאת ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים ִמן ָהָאֶרץ ְוNא ִיָּזְכרּו   ה'ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם 
  (זכריה יג, ב)   .  עֹוד

בי ארA ישראל ועל ע< ישראל מצויה בנבואה העתידית של יחזקאל הרחבת ש< ה' לכל מרח

שהצור� לטהר את הארA מגופות לוחמי גוג  ,וכ� התנבא ,על �יומה של מלחמת גוג ומגוג

  יה לשאת את ש< ה' בטהרה:והוא לצור� הפיכת הארA כולה טהורה כרא

ְוָקְברּו ָּכל ַעם ָהָאֶרץ   ֳחָדִׁשים: ּוְקָברּום ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ַטֵהר ֶאת ָהָאֶרץ ִׁשְבָעה
  יג) -(יחזקאל לט, יב   32ה'. ֹדָני -ְוָהָיה ָלֶהם ְלֵׁשם יֹום ִהָּכְבִדי ְנֻאם אֲ 

א� הע< כולו יישאר כנושא את ש< ה' על א� חזרת שמו יתבר� לארA ישראל וכהמש� 

   הנבואה:

 

 ,ה בפרקי גוג ומגוג חלק מטהרת הארA וקידוש ש< ה' בה לקראת חלות ש< ה' במקדש מחדשיהראי  .32

בי
 הפרקי<  ,המדברי< על מלחמת גוג ומגוג ,לט ביחזקאל-יכולה לבאר מדוע הובאו פרקי< לח

  מח).-לז) לפרקי המקדש (מ-המדברי< על גאולת הארA (לו
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ְׁשבּות ַיֲעֹקב ְוִרַחְמִּתי ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִקֵּנאִתי    ַעָּתה ָאִׁשיב ֶאת  ה'ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני  
  (שם, פס' כה)     .ְלֵׁשם ָקְדִׁשי

מתו� קדושת ש< ה' בארA ובע< יתפשט ש< ה' לכל העול< ולכל האנושות. כ� התנבא  

    ירמיה לגבי התפשטות ש< ה' מהע< לכל העול<:

ֹנֵתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחֹּקת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלאֹור ָלְיָלה ֹרַגע ַהָּים ַוֶּיֱהמּו   ה'ֹּכה ָאַמר 
ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו    ה'ְצָבאֹות ְׁשמֹו: ִאם ָיֻמׁשּו ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפַני ְנֻאם    ה'ַגָּליו  

  לה) -א, לד(ירמיה ל    .ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים

ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם  א� העמי< אשר בעבר נלחמו מול הש< החל בישראל (תהילי< פג, ה) "

המקדש, מהנהגת ישראל  –" ורצו להוציא את ש< ה' ִיְׂשָרֵאל עֹוד ֵ�ִמּגֹוי ְו0א ִיָּזֵכר 

"  ת ְנאֹות ֱא0ִהיםֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה ָּלנּו אֵ המקדשי< והמייחדי< את שמו (ש< פ�' יג) "

ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו  יט) "-ישובו מדרכ< ויבואו א� ה< לקרוא בש< ה' (ש< פ�' יז

  ".ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ  ְלַבֶ��  ִ�ְמ� ה'...  ְוֵיְדעּו ִּכי ַאָּתה  ִ�ְמ� ה'

ִּכי ָאז  "  (כ, ט): א� האנושות כולה תצטר� לע< ישראל לקרוא בש< ה' כדברי הנביא צפניה

ֵ� ה'ֶאְהֹּפG ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה  �ְ   . "ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד  ְבר"ָרה ִלְקרֹא ֻכָ�

 – עזיבת העמי< את העבודה הזרה וחיבור כול< לש< ה' דווקא מהמקדש לא בכדי תבוא 

  מקו< ש< ה'. כ� מבואר בנבואת ישעיה: 

ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת ַהִּסְרָּפד ַיֲעֶלה ֲהַדס ְוָהָיה   33זרה] [=כינוי לעבודה ַּתַחת ַהַּנֲעצּוץ 
ם    ה'לַ  םְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי    ...   ְלאֹות עֹוָלם Nא ִיָּכֵרת:ְלׁשֵ טֹוב ִמָּבִנים    ָיד ָוׁשֵ

ם עֹוָלםּוִמָּבנֹות   ים ַעל ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה  ֶאֶּתן לֹו ֲאֶׁשר Nא ִיָּכֵרת: ּוְבֵני ַהֵּנָכר ַהִּנְלוִ   ׁשֵ
ם ה' ֶאת  ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדים ָּכל ֹׁשֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי:  ׁשֵ

ַ.ל   ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹוNֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון

י ֵביִתי ִחי ּכִ ים ִמְזּבְ ֵרא ְלָכל ָהַ.ּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ   נו, ז)   –נה, יג ישעיה (  .  ּבֵ

 

) הינ< 222עול< הצומח עמ' , הקוצי< 'הנעצוצי<' (דיו
 בזיהוי הנעצוצי< מצוי בדברי יהודה פליק�  .33

 Aלפי הגמרא (מגילה י ע"ב) שפירשה את המושג 'נעצוצי<' כקו Aכינוי לעג לעבודה זרה המשווה לקו

וק (ישעיה ז, יט) "ובכל הנעצוצי< ובכל הנהלולי<" (וכ
 הורו חז"ל בגמרא ע"ז מו  תו� השוואה לפ�

ע"א לכנות את האלילות 'עי
 כל' בש< 'עי
 קוA') או ככינוי לרשעי< (תרגו< יונת
 ורש"י). ההבנה 

ג) הקורא לע< -כי הנעצוA (=הקוA) הוא מהווה דימוי לעבודה הזרה מתחזקת בנבואת ירמיה (ד, א

ת העבודה הזרה שאינה מועילה ולע< שמשקיע בה אמר הנביא (פ�' ג ובמצודת דוד ש<) ליטוש א

"ואל תזרעו אל קוצי<". ההבנה כי הקוA מהווה דימוי מקראי לרשע שלא מגלה את ש< ה' (הקיימת 

בבא קמא � ע"א כדרשה על הפ�וק בשמות כב, ה ''כי תצא אש ומצאה קוצי<"),  –ג< היא בחז"ל 

ת ההשוואה למשל יות< (שופטי< ט, יד) בו הרשע מדומה לאטד הקוצני (בשאלה מתחזקת באמצעו

) ומדברי דוד המל� ביח�ו 134הא< האטד הינו קוצני מתע�ק יהודה פליק� (עול< הצומח עמ' 

  לרשעי< (שמו"ב כג, ו) "ובליעל בקוA מנד כלה<".
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העול< שחטא בתחילתו ולא קרא בש< ה', יתוק
 בקריאה כוללת של ש< ה' היוצא 

  מהמקדש ומתפשט לכל עבר וכדברי הנביא זכריה: 

ם ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים   ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמירּוָׁשַלִ
ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ְלֶמֶלL ַעל ָּכל ָהָאֶרץ  ה'ָהַאֲחרֹון ַּבַּקִיץ ּוַבֹחֶרף ִיְהֶיה: ְוָהָיה   ֶאָחד   ה'  ּבַ

מֹו ֶאָחד   ט) -יד, חזכריה (   .ּוׁשְ

 


