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עיירות המוקפות חומה   ...ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות :עשר קדושות הן
החומה מקודש מהם שאוכלים שם קדשים קלים  לפנים מן  ...  מקודשות ממנה

עזרת נשים מקודשת  ...  החיל מקודש ממנו    ...הר הבית מקודש ממנו  ,ומעשר שני
ממנה...  ממנו מקודשת  ישראל  ממנה...  עזרת  מקודשת  הכהנים  בין  ...  עזרת 

ממנה ולמזבח מקודש  לשם  ...  האולם  נכנס  מקודש מהם שאין  קדש הקדשים 
 ט( -)משנה, כלים א, ו . ורים בשעת העבודהאלא כהן גדול ביום הכפ
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ורחבת הדגשה מ הדגשה מוגבהת

   )מדות א, ט(    ...אמה על אמהומקום היה שם 

 )מדות ב, א(    ...חמש מאות אמה על חמש מאות אמההר הבית היה 

ושתים    .עשר אמותיל  ח  . לפנים הימנו ה  ..עשרה טפחיןגבוה  ג  ר  לפנים ממנו סו  
כל הפתחין    ...חצי אמה  ה  ח  ל  ש   ו    מעלה חצי אמהרום  עשרי מעלות היו שם  

   חוץ משלאולם  אמות  עשרורחבן   אמה עשרין גבהן שהיו שם 
 )שם, משנה ג(  

היתה   וחמש על    ארךעזרת הנשים  ושלשים  וחמש.    רחבמאה  ושלשים  מאה 
 )שם, משנה ה(    שלארבעים ארבעים אמהארבע לשכות היו בארבע מקצעותיה 

  אחת עשרי אמה  רחב על  מאה אמה ושלשין וחמש ארך עזרת ישראל היתה  
  אחת עשרי אמה  רחב על    מאה ושלשין וחמש   ארך וכן עזרת הכהנים היתה  

ובו    גבוההרבי אליעזר בן יעקב אומר מעלת הית שם   נתון עליה  אמה והדוכן 
מעזרת ישראל    גבוההה, נמצאת עזרת הכהנים היתה  שלש מעלות שלחצי חצי אמ

מאה    רחב על    מאה ושמנים ושבע  ארך כל העזרה היתה    שתי אמות ומחצה.
 )שם, משנה ו(    ושלשים וחמש
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 אמה זה היסוד...    וכנס אמה    עלה ,  שלשים ושתיםשלשים ושתים על  המזבח היה  

 )שם ג, א(  

שם  ו היה  אמהמקום  על  שבו    הוטבל  אמה  בה  קבועה  היתה  וטבעת  שלשיש 
על    שלשים ושתים  ארך יורדין לשית ומנקין אתו. כבש היה לדרומו שלמזבח  

 )שם, משנה ג(   שש עשרה רחב 

 נה ו( )שם, מש   עשרים ושתים אמהבין האולם ולמזבח  

וחמש מלתריות שלמילה  .  עשרין אמה  ורחבו   ארבעין אמה  גבהושלאולם    פתחו 
... נמצאת העליונה  אמה מזה ואמה מזההיו על גביו, התחתונה עודפת על הפתח  

 )שם, משנה ז(  ...שלשים אמה

אלו    וארבע דלתות היו לו...  עשר אמות  ורחבו   עשרין אמה  גבהופתחו שלהיכל  
 )שם ד, א(  ...שתי אמות ומחצהואלו  שתי אמות ומחצה

 )שם, משנה ו(  ...מאה רוםעל   מאה על מאה ההיכל  

   מאה ושלשים וחמש רחב על  מאה ושמונים ושבע אורך כל העזרה היתה 
 )שם ה, א(  
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ע הקודש  הראשון  אל  המקודש[  ]התחום  מן  בית[ולים  עשרה –בארבע  ]=הר 
היה    ]=חומת העזרה, כמוכח לקמן[עשרה המדרגות ועד לחומה  –מדרגות... מארבע

  .לו שטוח מרחב בן עשר אמות, כו
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ובכן, כל אלו אשר ראו את בניין בית מקדשנו הכירו את טיבו ואת שלמות טהרתו  
הבלתי מחוללת. הן היו לו ארבע עזרות שהקיפוהו סביב, ולכל אחת מהן נקבע 
לרבות   לכל,  פתוחה  היתה  החיצונית  העזרה  ]א[  כדלהלן.  מיוחד,  פיקוח  חוק 

השניי אל  ]ב[  בה.  לעבור  נאסר  בנידתן  לנשים  ורק  כל  נכרים,  באים  היו  ה 
היהודים, גברים ונשים, כשהם טהורים מכל טומאה. ג. אל ]העזרה[ השלישית  
אל   ואילו  ]ד[  וטהורים;  נקיים  כשהם  היהודים,  מקרב  הזכרים  רק  באים  היו 
]העזרה[ הרביעית היו באים הכוהנים, כשהם לבושים בבגדי הכהונה. ]ה[ אל  

 ם. לבושים בגד מיוחד לה קודש הקודשים היו באים הכוהנים הגדולים לבדם 
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מגודר   תחום  ישנו  לערך,  העיר  במרכז  כחמש  ]בנוי[  שם,  של  באורך  מאבנים 
וברוחב של מאה אמות, ולו שני שערים. בתוכו  אמות[  333סטדיון =  5/6]פלתראות 

 ה. היכל גדול ובו מזבח ומנור]ניצב[ מצוי מזבח מרובע... בסמוך לו 
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כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים, מירושלים להר הבית מחנה ישראל,  
מהר הבית לשער נקנור מחנה לויה, מכאן ואילך מחנה שכינה, והן הן קלעים  

 .שבמדבר
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בימי אלכסנדרוס מוקדון... בקש לעלות לירושלים. אזלון כותאי ]כותים[ ואמרו  
מניחין   שאינן  הזהר  וכיון  ליה  שלהם,  הקדשים  קודש  לבית  להיכנס  אותך 

אבנים   ונתן בהם שתי  אנפלאות  לו שתי  ועשה  הלך  קוסם  בן  גביעה  שהרגיש 
טובות שוות שתי רבאות של כסף וכיון שהגיע להר הבית א"ל אדוני המלך שלוף  
מנעלך ונעול לך שתי אנפלאות שהרצפה חלקה שלא תחליק רגליך וכיון שהגיע  

אמרו לו עד כאן יש לנו רשות ליכנס מכאן ואילך אין לנו    לבית קדש הקדשים 
 רשות ליכנס.  
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38 

שבים גם את דברי  ייו מיה  השטח כמות שהוא, אילו ראו רבותינו הראשונים את 
, וגם החוקרים שניסו להתייחס לדברי יב"מ כפשוטם ממש, לא  בהתאםהמשנה  

לבארם   הצורך  ובמדת  לשטח,  אותם  להשוות  מבלי  זאת  לעשות  רשאים  היו 
 באופן שונה ממה שנראה לכאורה במבט ראשון, גם אם הדבר דחוק במקצת. 
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שבגמרא:    אכסנדריא  של   בדפלסטטון   ראה  שלא  כל   :יהודה'  ר  ראמ ]=בגירסא 

  היתה   גדולה  בסלקי  כמין  . מימיו  לישראל  כבוד   ראה   לא   , מצרים  של  אלכסנדריא[
  ואחת  ושבעים  ,מצרים  כיוצאי  כפלים   שם   היו  פעמים   ,מסטיו  לפנים  סטיו

  וחמש   מעשרים  ואחת  אחת  כל  , זקן  ואחד  שבעים  כנגד   שם  היו  זהב  של  קטדראות
  לקרות   נטל .בידו והסודרין  עליה  עומד הכנסת  וחזן באמצע עץ של ובמה .רבוא
  והן  בסודרין מניף והלה ,וברכה  ברכה כל על אמן עונין והן  בסודרין מניף והלה
  , עצמן  בפני  כספים  ,עצמן  בפני   זהבים  אלא   מעורבבין  יושבין  היו  ולא  .אמן  עונין

  כדי   ,למה  כך  וכל  .עצמן  בפני  ונפחין  ,עצמן  בפני  טרסיים  ,עצמן  בפני  וגרדיים
 .  יוצאה פרנסה ומשם לאומנותו וניטפל  בא אכסניי שיהא
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וקלעים   להיכל  קלעים  עושים  בהיכל  בונים  כשהיו  אליעזר: שמעתי  רבי  אמר 
רה בונים מבפנים. אמר רבי יהושע:  לעזרות, אלא שבהיכל בונים מבחוץ ובעז

, ואוכלים קדשי קדשים אף על פי שאין  שמקריבין אף על פי שאין ביתשמעתי  
 קלעים, קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה. 
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שלמי שמואל:  אמר  יהודה  רב  ההיכלאמר  דלתות  פתיחת  קודם  ששחטן    , ם 
ולא בזמן שהן    –"  ושחטו פתח אהל מועד "  : פסולין, שנאמר בזמן שפתוחין, 

 . נעולים

  , שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית כו', איכא למידק  :הא דאמר ר' יהושע
"  פתח אהל מועד  (אל")  :וכדדרשינן  ,דהא שחיטת קדשים צריכה פתיחת דלתות

בזמן שהיה הבית    ויש לומר דהתם!  ולא בזמן שהוא נעול  ,בזמן שהפתח פתוח  –
 דאיכא פתח ואיכא דלתות.  ,קיים

דודאי   ז"ל,  הרשב"א  דכוונת  מעכב נראה  בודאי  דלתות  לעשות  דאפשר  היכא 
, היינו באופן שאי אפשר לעשות . והא דמקריבין אע"פ שאין ביתשיהיה כהלכתו 
 בשום אופן.  
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וקא כשאי אפשר לעשות מחמת שאומות העולם אין מניחין  אך יש לספק, אם ד
לבנות הבית, שזה באמת בגדר אי אפשר, אבל אם אי אפשר לעשות מחמת חסרון  
ידיעה, אם חשוב גם כן בגדר אי אפשר, כיון דיוכל להתברר על ידי נביא, והיינו  

 אם יבוא אליהו ויאמר. 
המ בית  לבנות  רצו  הבית  חורבן  אחר  דגם  נראה  מזה  ובאמת  נראה  קדש... 

ועל כרחך   דחכמינו רצו לבנות המקדש אע"פ שכבר פסקה הנבואה מישראל, 
 דיכולין לברר הכל על פי הלכה. 

ואם כן נראה, דאע"פ שמקריבין אע"פ שאין בית, מכל מקום אם יהיה לנו רשות  
לבנות בית המקדש ברשיון העמים, אף שלא נרצה לבנותו מחמת שאי אפשר  

ל מקום שוב אין מקריבין, משום דליכא פתח וליכא דלתות,  לברר הלכותיו, מכ 
 וכקושית הרשב"א. 
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בזכות השתחויה הכל  יצחק  אלא    :א"ר  המוריה בשלום  מהר  חזר  לא  אברהם 
ישראל לא נגאלו אלא בזכות    ".ונשתחוה ונשובה אליכם"  –   בזכות השתחויה

התורה לא נתנה    ".ויאמן העם וגו' ויקדו וישתחוו"  :השתחויה, שנאמר )שמות ד(
 ...". ויתם מרחוק והשתח"  :אלא בזכות השתחויה, שנאמר )שמות כד(

 , ו( וירא פרשה נו ,בראשית רבה) 
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על    –   , כריעה"שבע אפים ארץ  ותקד בת"על אפים, שנאמר:    –  תנו רבנן: קידה 
זו פשוט ידים ורגלים, שנאמר:    –  , השתחואה"מכרע על ברכיו "ברכים, שנאמר:  

 ב(  ")ברכות לד ע .  "הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה"

ָאֶתָך ִירְּ ָך בְּ שְּ ל ָקדְּ יכ  ֲחֶוה ֶאל ה  ת  יֶתָך ֶאשְּ א ב  ָך ָאבו  דְּ סְּ ב ח  ר  ֲאִני בְּ  )תהילים ה, ח(  : ו 

ל קָ  יכ  ֲחֶוה ֶאל ה  ת  ל ָכל  ֶאשְּ ָת ע  לְּ ד  ל ֲאִמֶתָך ִכי ִהגְּ ע  ָך וְּ דְּ סְּ ל ח  ֶמָך ע  ֶדה ֶאת שְּ או  ָך וְּ שְּ דְּ
ָרֶתָך:  ָך ִאמְּ  ב(  )שם קלח,  ִשמְּ

אֲ  ָהֲאָדָמה  ִרי  פְּ אִשית  ר  ֶאת  אִתי  ב  ה  ִהנ ה  ָתה  ע  ה'  וְּ נ י  ִלפְּ תו   ִהנ חְּ וְּ ה'  ִלי  ָתה  ָנת  ֶשר 
נ י ה' ֱאֹלֶהיָך: ֲחִויָת ִלפְּ ת  ִהשְּ  ,י( דברים כו ) ֱאֹלֶהיָך וְּ
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כנגד שער השתחואה כנגד    מרר' יהודה או  .שלש עשרה השתחואות היו במקדש
 . בן חובה היו קבע היו ושאר השתחואות שבמקדש שעל גבי קר ,פרצה שחייה

 ( יז, שקלים ב[, ליברמן]))תוספתא  

בשעה שישראל עולין לרגל עומדים צפופים ומשתחוים רווחים,    בגמ' אר"י א"ר
והנה נראה דהאי דינא דבעינן להשתחוות ברגלים אין זה דין מיוחד ברגלים אלא  
הגר"א,   מבואר מדברי  זה  ודבר  צריכים השתחואה,  לעזרה  שנכנסים  כל שעה 

זה    –'  והשתחוית'שכתב גבי הבאת ביכורים "  (פרשת כי תבוא   ,אדרת אליהו)
צריך השתחואה", הרי דגם זה דביכורים טעונין    ת המקדשכל היוצא מבי  : הכלל

צריך   לביהמ"ק  הנכנס  דכל  משום  אלא  לביכורים  מיוחד  דין  אינו  השתחואה 
מוסף    וזהו   .להשתחוות ברגלים שאומרים בתפילת  ג"כ ההשתחואה שנאמרה 

דזה דין כללי דכל שבא    ,לפניך בשלש פעמי רגלינו"  הונשתחו "ושם נעלה ונראה  
  )חידושי הגרי"ז, יומא כא ע"א(  .  לעזרה טעון השתחואה

ומניחו בצד    וגו' עד שגומר כל הפרשה  וירד מצרימה  וקורא ארמי אובד אבי 
 . ויצא וישתחוהה של קרן המזבח בקרן דרומית מערבית בדרומ

קריאה,   וכלי,  מקום,  הבאת  דברים:  שבעה  טעונין  שהבכורים  אומר  נמצאת 
 וקרבן, ושיר, ותנופה, ולינה. 
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יכנסו לקדש או לקדש הקדשים    שלא בשעת עבודהוהוזהרו כל הכהנים שלא 
זה קדש הקדשים מבית לפרוכת להזהיר    'ואל יבוא בכל עת אל הקדש'שנאמר  

 (ב ,ביאת המקדש ב ,רמב"ם) על כל הבית.

בין הדיוט בין    ,או להשתחוות שלא לעבודהוהנכנס לקדש חוץ לקדש הקדשים  
   .לוקה – גדול 

  , אם נכנס שלא לעבודה או להשתחוות  כי קאמר:ה  "או להשתחוות"ומ"ש רבינו  
(  ע"ב  וזו היא ששנינו פ"ז דתמיד )דף לג  .דלהכנס לעבודה או להשתחוות מותר

וכך הם דברי התוספות בפרק   .בזמן שכהן גדול נכנס להשתחוות ג' אוחזין בו
צ"ל    ,הקומץ ומ"ש בפי"ט מסנהדרין כהן שנכנס להיכל שלא בשעת עבודה לוקה

 .היא דהשתחויה בכלל עבודה

והנכנס להיכל חוץ לקדש הקדשים שלא לעבודה או להשתחוייה בין כהן גדול  
ב( בזמן שכהן גדול נכנס  ע"  בין הדיוט לוקה.... ומה ששנינו במסכת תמיד )לג 

 לאווין ש"ג( סמ"ג, )  . בגמר עבודה מדבר  – להשתחוות וכו'  
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הקשה ה"ר י"ט מלפנצו מהא דתנן בפרק בתרא דתמיד   –להיכל כולו בארבעים 
ת לשם ]שלשה[ אוחזין בו א' מימינו  ו( בזמן שכ"ג נכנס להשתחוע"ב  )דף לג

הגביה לו הפרוכת נכנס והשתחווה ויצא  וא' משמאלו ואחד באבנים טובות כו'  
צורך    השתחוויהותירץ ר"ת ד  י, נכנסו אחיו הכהנים והשתחוו ויצאו אלמא שר

 ( ב"מנחות כז ע ,תוספות)   עבודה היא, מ"ר. 
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ואחד המנסך,   ואחד המזבח, ואחד המקטר,  זרה, אחד העובד,  העובד עבודה 
ואחד המקבלו עליו לאלוה, והאומר לו אלי אתה. אבל המגפף,    המשתחוהואחד  

עובר בלא    –והמנשק, והמכבד, והמרבץ, והמרחץ, והסך, והמלביש, והמנעיל  
 (  בע"ס  סנהדרין ) . תעשה

נאמר   אילו  רבנן:  דתנו  מילי?  יחרם'מנהני  קדשים    'זבח  בזובח  אומר:  הייתי 
לומר תלמוד  מדבר,  הכתוב  הכתוב    –   "לאלהים"  :בחוץ  זרה  לעבודה  בזובח 

  " בלתי לה' לבדו"מדבר. אין לי אלא בזובח, מקטר ומנסך מניין? תלמוד לומר  
ריקן העבודות כולן לשם המיוחד. לפי שיצאה זביחה לידון בעבודות פנים,    –

 )שם( מנין לרבות השתחואה?  

,  "וילך ויעבוד" בפירוש מכלל שאר עבודות שנכללו בכלל  –  לפי שיצאה זביחה
ומדה היא בתורה דדבר שהוא בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו  

עבודה הדומה אלא ללמד על הכלל כולו יצא, שאין הכלל הזה מחייב אלא    ,יצא
פנים  ,לזבוח עבודת  שלא    .שהוא  אהשתחואה  דליחייב  לן  נפקא  לא  ומהשתא 
   ?מנין לרבות השתחואהעבודה היא בפנים,   דלאו  ,כדרכה
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אבל משתחוה    ,מזבח מקטר מנסך שהם עבודות פנים מיוחדות לשם  מדנו....ל
א  ע"   , ואמרינן בפ"ד מיתות )סנהדרין סגעבודה לא למדנו ל  שאינו דומה כל כך
שדרך    עבודה זרה חד ל  ? האמורים בתורה למה  " לא תשתחוה" ע"ש( ג' פעמים  

  –   לק ואחד לח    ,שאין דרך עבודתו בכך  עבודה זרהואחד ל  השתחוויה,בעבודתה  
 (לאוין סימן יז  , ספר מצוות גדול)  .שעל כל עבודה בפני עצמה יתחייב

מבואר    והמצוה והוא  זרה.  לעבודה  מהשתחוות  שהזהירנו  היא  החמישית 
יתעלה   אמרו  והוא  האל.  זולת  שייעבד  מה  כל  בו  נרצה  זרה  עבודה  שאמרנו 
)עשה"ד( לא תשתחוה להם ולא תעבדם. ואין הכונה איסור ההשתחויה לבדה  
לא זולתה ואמנם זכר דרך אחד מדרכי העבודה רוצה לומר ההשתחויה וכן אנו  

מהקריב להם ולנסך ולקטר. ומי שעבר על אחת מאלה והשתחוה או    מוזהרים
( זובח לאלהים  הקריב או נסך או קטר חייב סקילה. ולשון מכילתא )משפטי'

יחרם עונש שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר לא תשתחוה להם ולא תעבדם  
  זביחה בכלל היתה ויצאת ללמד מה זביחה מיוחדת שכיוצא בה עובדים לשמים 
וחייבים עליה בין שהוא עובדו בין שאינו עובדו אף כל שכיוצא בו עובדים לשם  

זה המאמר כי אלו הארבעה  . וענין  חייב עליו בין שהוא עובדו בין שאינו עובדו
מינין מן העבודה, והם ההשתחויה והזביחה והקטור והנסוך שבהם צוה עלינו 

מהן חייב סקילה ואפילו שנעבוד האל יתעלה, כל מי שיעבוד עבודה זרה באחד  
וזה הוא שיקראוהו שלא כדרכה,    היה אותו הנעבד אין מדרכו שייעבד בדבר מהן,

רוצה לומר אף על פי שעבד אותה שלא כדרך עבודתה מאחר שעבדה באחד 
 (תעשה ה-מצות לא  ,ספר המצוות לרמב"ם)   מאלו חייב סקילה כשהיה מזיד.
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שיצא   או  ואם שהה  ארוכה,  בדרך  לצאת  או  או להשתחוות  לשהות  לו  ואסור 
אף על פי שלא    והשתחוהבארוכה אף על פי שלא שהה או שהחזיר פניו להיכל  

 שהה חייב כרת, ואם היה שוגג מביא קרבן.

אלא א"כ שהה    ,לא החזיר פניו אלא השתחוה דרך יציאתו כלפי חוץ אינו חייב
שהייתו כשיעור,   שיעור  הרצפה    ? וכמה  על  ארצה  אפים  ויכרעו  לקרות  כדי 

  .וישתחוו והודות ליי' כי טוב כי לעולם חסדו וזהו שיעור השתחוויה
 (כג -כב ,ביאת המקדש ג, רמב"ם) 

 



 

71 

נּו   ִתתְּ ֹלא  ִכית  ׂשְּ מ  ֶאֶבן  וְּ ָלֶכם  ָתִקימּו  ֹלא  ָבה  צ  ּומ  ּוֶפֶסל  ֱאִליִלם  ָלֶכם  ֲעׂשּו  ת  ֹלא 
יֶכם:   ת ָעֶליָה ִכי ֲאִני ה' ֱאֹלה  ֲחו  ת  ִהשְּ ֶכם לְּ צְּ ַארְּ  כו, א( ויקרא ) בְּ

לוקה   לשם  עליה  פי שהוא משתחוה  על  אף  בתורה  אבן משכית האמורה  וכן 
שנאמר ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה מפני שהיה דרך עובדי  

 .לפניה להשתחות עליה, לפיכך אין עושין כן לה'  כוכבים להניח אבן
 , ו( עבודה זרה ו ,רמב"ם) 
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ת ָעֶליָה[]"בפסוק זה  לא אסרה תורה   ֲחו  ת  ִהשְּ ֶכם לְּ צְּ ַארְּ נּו בְּ ִכית ֹלא ִתתְּ ׂשְּ ֶאֶבן מ  אלא    וְּ
 .דוגמת של מקדששלא יעשו רצפת אבנים בבית הכנסת, 

אבנים אסורה ודווקא בבית שאף עשיית רצפה של  וקצת חכמי האחרונים כתבו  
אבל בבית מותרת הרי אינה עשוייה להשתחואה אלא לדריסת הרגל ויש   הכנסת

 . מתירין אף בבית הכנסת אא"כ במקום שההשתחואה מצויה
  ע"ב( מגילה כב [,למאירי ] בית הבחירה ) 
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שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן, ואם היה דחוק או נאנס או  
שעבר ולא עשה אותן אין מעכבין, ואלו הן: עמידה, ונוכח המקדש, ותקון הגוף,  

 והשתחויה. , והכריעהותקון המלבושים, ותקון המקום, והשויית הקול, 
 א(  ה, פילה ונשיאת כפים ת ,)רמב"ם 

אחר שמגביה ראשו מכריעה חמישית ישב לארץ ונופל על פניו    ?השתחויה כיצד
האמורה בכל כריעה  התחנונים שירצה,  בכל  ומתחנן  ברכים,    ארצה  על  מקום 

אפים,   על  פניו  קידה  על  מוטל  שנמצא  עד  ורגלים  ידים  פישוט  זה  השתחויה 
 ארצה.  

ויש מי שהוא    ,יש מי שהוא עושה קידה כשהוא עושה נפילת פנים אחר תפלה  
השתחויה כמו    . עושה  במקדש  אלא  האבנים  על  השתחויה  לעשות  ואסור 

 ( יד -שם הל' יג)   שבארנו בהל' עבודת כוכבים.
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ארון וס"ת בתוכו, אבל בלא זה    הגה: י"א דאין נפילת אפים אלא במקום שיש
   ב( קלא,שולחן ערוך, או"ח ) אומרים תחינה בלא כיסוי פנים, וכן נוהגים.  

וכדכתיב   ה'  ארון  לפני  היא  שנפילה  רמז  בקרא  דמצינו  משום  הי"א  וטעם 
   ( ס"ק יאשם  ,משנה ברורה)   במלחמת העי ויפול על פניו לפני ארון ה'.

ִני  וכשיוצא מבהכ"נ אומר   ח  ֶכָך] ה' נְּ רְּ ָפנ י ד  ר לְּ ש  יְּ ָרי ה  רְּ ן שו  ע  מ  ָקֶתָך לְּ ִצדְּ )תהילים ה,    [בְּ
 )שו"ע, או"ח קלב, ב(    ט( ומשתחוה ויוצא.

 .העבודה היו משתחוין ויוצאין דבמקדש נמי כשגמרו   – ומשתחוה ויוצא 
 ( משנה ברורה שם ס"ק יח ) 

נּו  ֲאנ חְּ יםו  ֲחו  ת ַּ ש   מ  ים ו  ע  ֹור  ָקדו ש ָברּוְך הּוא כ  ָלִכים ה  מְּ י ה  כ  לְּ נ י ֶמֶלְך מ  ִדים ִלפְּ   .ּומו 
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ל, ב  י ת  ב  שְּ עּו ָכל יו  י דְּ ע ָכל-ִכי  י ִכירּו וְּ ר  ָך ִתכְּ ן.  -לְּ ע ָכל ָלשו  ָפֶניָך ה'ֶבֶרְך, ִתָשב    ... לְּ
ֹלו   פ  י  עו  ו  ר  כ  נּוי  ָקר ִית  ָך יְּ ד ִשמְּ בו  ִלכְּ  . , וְּ

• 

 

• 

 

• 

• 

• 
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ודווקא בבית   ,וקצת חכמי האחרונים כתבו שאף עשיית רצפה של אבנים אסורה 
 . הרי אינה עשוייה להשתחואה אלא לדריסת הרגל]ש[אבל בבית מותרת    ,הכנסת
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כד תהוון נפקין לתעניתא    ,רבי אמי מפקד לאינשי ביתה  ,רב מפקד לבית רב אחא
 .  לא תהוון רבעין כאורחכון

 

   .רבי אחאי רבע על סיטריה .על צדו[  =השתחווה]  רבי יונה רבע על סיטריה
רבי שמואל רבע כאורחיה  :אמר  רבי אבהו  יוסי קשיתה    .אנא חמית  אמר רבי 

והכתיב  קומי   אבהו  להשתחו"רבי  בארצכם  תתנו  לא    "?עליה   תואבן משכית 
 . תיפתר בקובע לו מקום
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82 

  , דהוי מחנה שכינה  ,תר דוקא מעזרת ישראל בפניםוהנה נראה הא דבמקדש מו
ואפשר הכל הוא    .אבל חוץ לעזרה בכל הר הבית אסור ועוברים משום לאו זה
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ואפשר   .ר"מ שם גבי נטיעת אילן בעזרה או בהר הביתיין  וע  ית המקדש.בכלל ב
הטעם שכ הרב המחברלפי  ספר  ]  תב  עצמההחינוךמחבר  לאבן  כמשתחווה  שנראה   ;  ]

אבל    .כשמש שאין עובדים אלא להשי"ת לבדו השגם שם נגל  הבית,  רמותר בה
 ר הבית,אפי' בה  ל מקום,לדעת רש"י שהוא דוגמת המקדש אסור לעשות בכ

 .וצע"ק

גבוה עשרה טפחים סורג  היו שם שפרצום   .לפנים ממנו  ושלש עשרה פרצות 
 . ותהשתחוויחזרו וגדרום וגזרו כנגדם שלש עשרה   ,מלכי יון
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   .ות היו שם השתחוויושלש עשרה 
 . כנגד שלשה עשר שערים :אבא יוסי בן חנן אומר

כל זמן שמגיע האדם לפרצה מאותם הפרצות משתחוה לה' דרך תודה על עקירת  
 מלכות יון הרשעה כמו שהזכרנו בשקלים. 

 



 

85 

וכבר בארנו כמה פעמים שהתנא הזה אומר כי שערי העזרה שלשה עשר, אבל  
חכמים אומרים שבעה, ועושים טעם השלש עשרה השתחויות כנגד שלש עשרה  

 .פרצות שהיו בסורג כפי שקדם בפרק זה

היו שם   הגדולה,   – וי"ג השתחוויות  פרצות.    בעזרה  י"ג  כנגד  פירש  והטעם 
ג שערים שהוא מעמיד בעזרה ומונה  "ואבא יוסי חולק על חכמים ומפרשן כנגד י 

שערים    –, ומודים היו על נוי הבניין. ומה הן י"ג שערים לדבריו  אותם והולך
 הדרומים סמוכין למערבה היו, וכך שם כולם, ולא פירש טעם אלא בשער המים.

ל בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנניה  ש  .ות היו במקדשהשתחווישלש עשרה  
כנגד דיר העצים שכן    ?והיכן היתה יתרה  .סגן הכהנים היו משתחוין ארבע עשרה

 . מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנז
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 ,שלש במזרח ושתים במערב  ,ארבע בצפון וארבע בדרום  ? והיכן היו משתחוים
 . כנגד שלשה עשר שערים
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קָ  ֶיה  ִיהְּ ֶלת  ס  ה'  ל  ָחה  ִמנְּ ן  ב  ָקרְּ ִריב  קְּ ת  ִכי  ֶנֶפש  ָעֶליָה  וְּ ן  ָנת  וְּ ֶשֶמן  ָעֶליָה  ק  ָיצ  וְּ ָבנו   רְּ
ָנה ב  צו   .לְּ ֹלא ֻקמְּ ץ ִמָשם מְּ ָקמ  ֲהִנים וְּ כ  ן ה  נ י ַאֲהר   . ֶוֱהִביָאּה ֶאל בְּ

מלמד שיציקה ובלילה כשרים    –  "ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה והביאה"
 לכל אדם.  

ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, והדר והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ,  
 .לימד על יציקה ובלילה שכשרין בזר מקמיצה ואילך מצות כהונה, 



96 

מדכהונה לא בעיא, פנים   ...ר"ל אמר כשרה  ...איתמר: בללה חוץ לחומת עזרה 
תה בכלי הוא, נהי דכהונה לא  נמי לא בעיא; ורבי יוחנן אמר פסולה, כיון דעשיי

 בעיא, פנים מיהת בעיא.
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 אי נמי שכן מיני דמים.  ,דשאני התם משום קבלה
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ת עזרה.  כיון דיציקה מעכב, פסול אף לריש לקיש דמכשיר בבללה חוץ לחומ
 דר"ל ס"ל דלא גרע מלא בללה כלל, אבל יציקה דמעכבת גם יצק בחוץ פסול.

דהרי שחיטה אחת מד' עבודות ומפגלין בה, משא"כ בבלילה, ושחיטה קובעת  
שאם נפסל אחרי שחיטה מקרי פסולו בקדש שאם עלה לא ירד, משא"כ בבלילה.  

 כה כהונה, בדין הוא שאינה צריכה פנים.ואם אינה עבודה שהרי אינה צרי 
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 . כשחיטת קרבן דכהונה לא בעיא ובעיא פנים ,פנים מיהת בעיא
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נראה דגם הבולל צריך להיות בפנים, דהא טעמא דבעינן פנים ילפינן מלעמוד  
 לפני ד' לשרתו, כל שירות צריך פנים.

כשרים   והבלילה  היציקה  שהם  קמיצה  קודם  של  בכל  העבודות  וה"ה  בזר 
היציקה  דגם  בהם,  פסול  יהיה  עכו"ם  דמ"מ  לומר  לענ"ד  ונראה  הפסולים, 
והבלילה עבודות הן רק הן עבודות הכשרים בזר ולא בעי כהונה אבל ישראל  

 .בעינן
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 . כיון דעשייתה בכלי הוא, נהי דכהונה לא בעיא, פנים מיהת בעיא

ת או כמה עשרונות או כפי  מנחת הסולת כיצד היתה נעשית, מביא עשרון סול
נדרו ושמן הראוי לה ומודד בעשרון של מקדש, ונותן שמן בכלי, ואח"כ נותן  
עליו את הסולת, ואח"כ נותן שמן אחר על הסולת ובולל הסולת בו, ואח"כ נותנה  

 בכלי שרת וצק לתוכה שמן. 
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וקשה למורי דמאי שנא שחיטה משאר עבודות וכ"ת משום דכשירה בזר הרי  
אע"ג   בלילה כשרה בזר וטעונה כלי שרת. ותירץ דבלילה דאינה כי אם בקדשים

 דכשירה בזר הויא כשאר קדשים לענין כלי שרת. 
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 , לכאורה ה"ה לפ"ז אם עשה היציקה בחוץ פסולה, ונקט בלילה משום ר"ל
 ואפשר דיציקה לא חשיב מעשה.
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אי לאו עיכובא דיציקה, אף יצק בחוץ כשר, ואע"ג דבללה חוץ לחומת עזרה  
אינה   כמצותה  שלא  שהוא  וכל  המנחה  צורת  דיוצרת  בלילה  שאני  פסולה... 

 המנחה שבתורה. 

 . אף על גב דלא בלל כשרה בלל חוץ לחומת העזרה גרע

ניחא בלל מחוץ לחומת   זר גרע דמיחל עבודה ומהאי טעמא  ויש לומר דבלל 
 . ב דלא בלל כשרהעזרה דבפרק קמא דפסול אף על ג

ור בזה דפסולים מחלי עבודה אי הטעם משום דחשיב כאילו לא  והנה יש לחק
נעשית העבודה כלל דאין עבודה כשרה בהם, וא"כ הפסול הוא רק משום חסרון  

 . העבודה, או דעבודת פסולים פוסלת הקרבן עצמו
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)דף סג ( דתלינן טעמא מיצה בע"  ולא דמי לההיא דזבחים בפ' קדשי קדשים 
דמה בכל מקום במזבח כשרה שאם היזה ולא מיצה כשרה דהתם בפנים והכא  

 .בחוץ
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)צד דברי התוספות בפסחים  זו מתוך  ואין(. התוספות    ע"ב  נחדד הגדרה  ד"ה 
הקשו למאן דאמר "אין דרך רחוקה לטמא", דהיינו שטמא אינו פטור מעשיית  

והוא    הקצת תימה כשהוא עומד חוץ לעזרהפסח גם כשנמצא בדרך רחוקה: "
מיהו דוגמת זה מצינו  "   ". ותירצו:ערל או טמא חייב בפסח ואם ימול ויטהר יפטר

". כלומר, דווקא אדם טהור פטור מעשיית  כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו
הפסח, משום שהוא ראוי לעשות אותו. וודאי הוא שהמוקד במצוות הפסח הוא  

להק שראוי  "גברא  האדם  בהיות  ולא  הפסח,  ונראה  בעשיית  פסח".  ריב 
 שהיות האדם ראוי מחילה עליו פטור. שהתוספות הבינו

אין הגדר דהתורה הק' אומרת שלא בלל סתם כשר, אלא שאומרת שנחוץ "ראוי"  
עכבת בו לכן שפיר פוסל חוץ וזר בכה"ג,  לבילה, ואם אינו ראוי לבילה בילה מ

דאף שלא בלל רק אמרינן "כאלו" בלל, ולהכי שבלל בחוץ פסול, וכן כשבלל  
 זר, דהרי חזינן שבלל שלא כדינו. 
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אמר ר' יצחק: מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש? אמר הקדוש ברוך הוא:  
מי דרכו להביא מנחה? עני, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני. א"ר יצחק:  

לו? משל למלך בשר ודם  מה נשתנית מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגון הל 
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שעשה לו אוהבו סעודה ויודע בו שהוא עני, אמר לו: עשה לי מן חמשה מיני  
 טיגון כדי שאהנה ממך. 

כהנים, במנחת  כאן  קשיא:  לא  נחמן,  רב  ב  אמר  מנחת  כאן  ישראל;  מנחת 
ישראל דבת קמיצה היא, מקמיצה ואילך מצות כהונה, לימד על יציקה ובלילה  
שכשירה בזר; מנחת כהנים דלאו בת קמיצה היא, מעיקרא בעיא כהונה. אמר  
ליה רבא: מכדי מנחת כהנים מהיכא איתרבי ליציקה? ממנחת ישראל, מה התם  

 כשירה בזר, אף הכא נמי כשירה בזר! 

אמר רב נחמן, לא קשיא: כאן בנקמצות, כאן בשאין נקמצות;    מרי: איכא דא
מנקמצות,   ליציקה?  איתרבי  מהיכא  נקמצות  שאין  מכדי  רבא:  ליה  אמר 

 כנקמצות, מה התם כשירה בזר, אף הכא נמי כשירה בזר! 
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וצ"ע דמנחת כהנים הרי לא נשתנה דין יציקה דידה וכל מעשיה משאר מנחות  
ורק נשתנה דינה לענין קמיצה וא"כ מאי שייך לומר דהדין יציקה שלה בעיא 

 . כהונה

וא"ת כיון דבקדושת כלי לא מיפסלא ביוצא מנחת כהנים וחביתי כהן גדול דלית  
בהו קמיצה ונסכים הבאים בפני עצמן אימת מיפסלי ביוצא וי"ל ודאי דבאותן  

 . מועיל קידוש כלי
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 .לישתן ועריכתן ואפייתן בפנים ובזר כשרות עד שיבואו לבית הקמיצה

ח   ב  ִמזְּ ִהִגיָשּה ֶאל ה  ן וְּ ה  כ  ִריָבּה ֶאל ה  ִהקְּ ה' וְּ ֶלה ל  א  ָחה ֲאֶשר י ָעֶׂשה מ  ִמנְּ אָת ֶאת ה  ב  ה   . וְּ

מִ  ִניף ֶאת ה  ה  ת וְּ ָנא  קְּ ת ה  ח  ת ִמנְּ ד ָהִאָשה א  ן ִמי  ה  כ  ח ה  ָלק  ָתּה וְּ ִריב א  ִהקְּ נ י ה' וְּ ָחה ִלפְּ נְּ
ח   ֶאל ב  ִמזְּ  . ה 

 .פני הקמיצהתנופה והגשה אין צריך בהו כהן במנחה ל

 .נוהגים באנשים ולא בנשים... הסמיכות, והתנופות, וההגשות, והקמיצות
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וצריך שנבאר שאין מצות כהונה מתחלת בקמיצה, שהרי הגשה קודמת לקמיצה  
בזר פסולה  מקמ...  והיא  שאמרו  מה  כי  אבל  כונתם  כהונה,  מצות  ואילך  יצה 

מקמיצה זו הכתובה בפסוק הזה ואילך מצות כהונה, לא בדברים שהקדים הכתוב  
לבונה והבאה אל הכהן   ונתינת  יציקה  הזכיר  זו  בכאן לקמיצה, שהרי בפרשה 
קודם   כאן  האמורין  שכל  נמצא  המזבח.  אל  הגשה  כאן  הוזכרה  ולא  וקמיצה, 

 . ובלילה והבאהקמיצה כשרין בזר, שהם יציקה 

אין מצות כהונה במנחות אלא מקמיצה ואילך והגשה נמי תחילת קמיצה היא  
 שאין זר קרב למזבח. 
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הגשה ותנופה נמי בעו כהונה שאין זר קרב אצל המזבח אלא הכא בד' עבודות  
 .שבמנחה איירי שמתחילין משעת קמיצה

כל המנחות שיצק עליהן השמן פסול לעבודה כגון הזר וכיוצא בו, או שבללן או  
פתתם או מלחן כשירות, הגישן או הניפן, חוזר הכהן ומגיש או מניף ואם לא  
מקמיצה  וקמץ,  אהרן  בני  אל  והביאה  הכהן כשירות, שנאמר  הניף  ולא  הגיש 

 רה בזר. ואילך מצות כהונה למד על יציקה ובלילה שכשי

אבל    ,לגבי המזבח  דכהונה בעי משום דאין זר קרב  ,חוזר הכהן ומגיש או מניף
 .אם לא חזר כשרות דמקמיצה ואילך הויא מצות כהונה

היה נראה לומר דאע"פ דילפינן ממה שאין זר קרב אצל מזבח דבעי כהונה אין  
זה אלא דמה שיש כאן עבודת מזבח היא המצריכה כהונה בכל דיניה, אבל מצד  

מענו דיצטרכו כהונה, ואמנם המנחה תפסל בלא כהונה כיון  דיני המנחה לא ש
דדינה שתעשה בה עבודת מזבח והרי עבודת מזבח בעי כהונה, אבל אין זה מדיני  
המנחה שצריכה כהונה מצד עצמה, וא"כ יש להבין שי' התוס' דלא יצטרכו יום  
עבודת   מצד  כמוש"נ  כהונה  בעינן  דלמעשה  דאה"נ  כהונה  דין  דאין  להגשה 

בח יש כאן, אבל כיון דמדיני המנחה עצמה לא נאמר כהונה א"כ לא יפסל  המז
בה עבודת לילה שהרי לילה אין פוסל אלא בהמנחה אבל עבודת מזבח הרי יש  

 ביה אף בלילה. 
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כשר. אמר ליה אביי: אי    –  אמר רב יוסף: רב כתנא דידן ס"ל, דאמר: לא מלח 
הכא נמי לא מלח  לא יצק כלל! אלא לא יצק כהן אלא זר,    –  הכי, לא יצק נמי

 כהן אלא זר! אמר ליה: וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח?

 .ת כהונה ומליחה אחר קמיצהובלאו האי טעמא בעי דמקמיצה ואילך מצו

ואמר הכתוב בשאור ודבש לשון רבים, כי עם אהרן ובניו ידבר. וחזר ואמר וכל  
תמלח במלח  מנחתך  בתחלת    –  קרבן  בו  שאמר  המנחה  מביא  אל  יחזור  כי 

כמו יציקה  הפרשה "ואם מנחת מרחשת קרבנך". והטעם, כי המליחה כשרה בזר  
 . ובלילה

רוצה לומר לא יצק כהן ולא מלח כהן אלא זר הרי זו כשרה, לפי שהכלל אצלינו  
 מקמיצה ואילך מצות כהונה. 
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א רבי אבא בר כהנא בשם רבי רבי תנחומ  ?ומניין שכל המצות טעונות ברכה
מה    :הקיש תורה למצות  ",ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה : " אלעזר

 . אף מצות טעונות ברכה ,תורה טעונה ברכה
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מפני שאפשר שלא יתרצה    ,אין מברכין על מצוה שאינה תלויה כולה ביד העושה
חברו מתבטל  ,בה  מעשה  עניים  ;ונמצא  מתנות  הדלים  , כגון  ונתינת    , והלואת 
עשיית    ,והענקה  ,צדקה כגון  דין  לבית  מסור  דבר שהוא  על  וכן  בהם.  וכיוצא 
 . ן שמא לא יקבלו בעלי דין את דעתוהדיני
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יתחיל   כן  ואחר  המעשים  מן  אחד  מעשה  על  נצטוינו  פעמים  שאנחנו  ידוע 
ן אין ראוי שיימנה כל  ויבאר השם שזכר ויאמר על מה הוא כולל. אם כ   ...הכתוב

אנחנו  ...  צווי שבא באותו הבאור מצוה בפני עצמה הנה  והמשל בזה העולה. 
נצטוינו שתהיה מלאכת העולה כך והיא שישחטה ויפשיטה וינתחה ויזרוק דמה  

. והמלאכה הזאת בכללה  ..על תואר כך ויקריב חלבה ואחר כך ישרוף כל בשרה
 לה. היא מצות עשה אחת )סג( והיא תורת העו

הפרש לכהן בין שיעשה    יןא  ,כל מעשה הקרבנות אחתנה  שנמ  ,והקרוב אלי יותר
  , ונצטוו כל זרע אהרן בעבודתם מצות עשה אחת  .חטאת ואשם או עולה ושלמים

( כהונתכם'  : ז(  , יח  במדבר שנאמר  את  אתן  מתנה  עבודת  כן  '...  ועבדתם  ואם 
 . יחסרו ארבע מצות מחשבונו שלהרב בכאן
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ועל זה שאל ה"ר   .יש לדעת טעם המצות שמברכין עליהם ושאין מברכין עליהן
למסור לו מפתח בהן. זה   ,את ה"ר יוסף בן פלאט  ,אברהם בר' יצחק אב בית דין

על אלו מצות מברך על עשייתן...    ,לי מפתח  לשון השאלה: צריך אני שתמסור
לא תליין בחד    ,דהני מצות עשה דלא מברכינן עלייהו  ,הכי אסתברא לן  :תשובה

אלא כמה טעמי אית בהו... והוא הדין שאין מברכין על השקאת   ,טעמא בלחוד
הקרבנות  הקרבת  על  וכן  מברכין.  עגלה  עריפת  על  אבל  סמיכה    ,סוטה.  ועל 

ושאר מעשיהן. והוא הדין ליציקת שמן על תנוך אזן    ,והקטרת אימורין  ,וזריקה
 דהוו מברכין עלייהו.  ,ומאי דדמי להו, וכל מעשה מנחות , מצורע ועל בהן ידו
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ונדב)קעב(   נדרים  ושלמיםומצות  ועולות  ואשם[=]וחטא  )קעג(    , ות  )קפג(   .חטאת 

כהנים   לעשות מצות  )קפו(   ,ופתיתות)קפה(    ,ובלילות)קפד(    ,יציקות  ללמוד 

)קצא(   ,הקטרות)קצ(    ,קמיצות)קפט(    ,הגשות)קפח(    ,תנופות)קפז(    ,מליחות

)קצו(  ,השקיית סוטה)קצה(  והזאות,  )קצד(קבלות,  )קצג( ,ומליקות)קצב(  ,שחיטות

 .  ונשיאות כפים)קצח(  ,טהרת מצורע אדם ובגדים ובתים)קצז(  ,ועריפת עגלה
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ידעתי לא  וסמיכה  מהגשה  שהקשה  מצוה  ,ומה  גמר  זה  אין  דבקדשים   .והרי 
  , וסוף המצוה לאכול הקרבן  , תחלת המצוה היא השחיטה ומברך לשחוט הזבח

 .כדתניא בתוספתא פסחים פ"י וכן במשנה שם  ,ומברך באמת בשעת אכילה
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אומר יאשיה  אומר...  רבי  הוא  אבוא  "  :הרי  אזכיר את שמי  המקום אשר  בכל 
בכל מקום אשר  "  , אלא מקרא זה מסורס הוא  עתך?דלקא  ס  " בכל מקום"  ". אליך

והיכן אבוא אליך וברכתיך? בבית    ".ת שמיאזכיר א"שם    –  "אבוא אליך וברכתיך
 )סוטה לח ע"א(  .הבחירה. שם אזכיר את שמי, בבית הבחירה
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ית   ש   ע  ת    ו  ר  נ  רמְּ ָטהו  ה   ,ָזָהב  ש   ק  ה  מ  ש ֶׂ ע  ֶריָה    ת ֵּ ת  פְּ כ  ִביֶעיָה  גְּ ָקָנּה  וְּ ָכּה  ר  יְּ ָרה  נו  מְּ ה 
ָרה ִמִצָדּה ָהֶאָחד   נ  נ י מְּ ֹלָשה קְּ ִאים ִמִצֶדיָה, שְּ צְּ ִשָשה ָקִנים י  יּו. וְּ ָרֶחיָה ִמֶמָנה ִיהְּ ּופְּ

קָ  ֻשָקִדים ב  ִבִעים מְּ ֹלָשה גְּ ִני. שְּ ש  ָרה ִמִצָדּה ה  נ  נ י מְּ ֹלָשה קְּ ח  ּושְּ ר ָוֶפר  ת  פְּ ֶנה ָהֶאָחד כ 
ִאים ִמן   צְּ י  ָקִנים ה  ֶשת ה  ש  ן לְּ ח, כ  ר ָוָפר  ת  פְּ ָקֶנה ָהֶאָחד כ  ֻשָקִדים ב  ִבִעים מְּ ֹלָשה גְּ ּושְּ

ָרה נ  מְּ ָרֶחיהָ  .ה  ּופְּ ֶריָה  ת  פְּ כ  ֻשָקִדים  מְּ ִבִעים,  גְּ ָבָעה  ַארְּ ָרה  נ  מְּ נ י   .ּוב  שְּ ת  ח  ת  ר  ת  פְּ כ  וְּ
ֶשת  ה   ש  ָקִנים ִמֶמָנה, לְּ נ י ה  ת שְּ ח  ר ת  ת  פְּ כ  ָקִנים ִמֶמָנה וְּ נ י ה  ת שְּ ח  ר ת  ת  פְּ כ  ָקִנים ִמֶמָנה וְּ

ָרה נ  מְּ ִאים ִמן ה  צְּ י  ָקִנים ה  יּו, ֻכָלּה   .ה  ָתם ִמֶמָנה ִיהְּ נ  יֶהם ּוקְּ ר  ת  פְּ הכ  ש   ק  ת    מ  ָזָהב  ַאח 
ר ית  .  ָטהו  ש   ע  ֶבר ָפֶניהָ ֶאת נ    ו  ל ע  ִאיר ע  ה  ֶתיָה וְּ ֶהֱעָלה ֶאת נ ר  ָעה, וְּ ֶתיָה ִשבְּ ָקֶחיָה   .ר  לְּ ּומ 

ֶתיָה  ת  חְּ ר.ּומ  ר ָזָהב ָטהו  כ   ר כ   ה   ָזָהב ָטהו  ה ֹאת  ֲעש ֶׂ ֶלה.יַּ ִלים ָהא  כ  ת ָכל ה   , א 
 לט( – )שמות כה, לא 

 

ש   עַּ י ַּ רָ   וַּ נ  מְּ רה  ֶאת ה  ה,  ָזָהב ָטהו  ש   ק  ה  מ  ש   ֶריָה    ע  ת  פְּ ִביֶעיָה כ  ָקָנּה גְּ ָכּה וְּ ר  ָרה יְּ נ  מְּ ֶאת ה 
ִמִצֶדיָה, ִאים  צְּ י  ָקִנים  ִשָשה  וְּ ָהיּו.  ִמֶמָנה  ָרֶחיָה  ָהֶאָחד   ּופְּ ִמִצָדּה  ָרה  נ  מְּ נ י  קְּ ֹלָשה  שְּ

ִני. ש  ָרה ִמִצָדּה ה  נ  נ י מְּ ֹלָשה קְּ ֹל ּושְּ ח  שְּ ר ָוֶפר  ת  פְּ ָקֶנה ָהֶאָחד כ  ֻשָקִדים ב  ִבִעים מְּ ָשה גְּ
ִמן   ִאים  צְּ י  ָקִנים ה  ֶשת ה  ש  ן לְּ כ  ח,  ָוָפר  ר  ת  פְּ כ  ָקֶנה ֶאָחד  ֻשָקִדים בְּ ִבִעים מְּ גְּ ֹלָשה  ּושְּ

ִבִעים, גְּ ָבָעה  ַארְּ ָרה  נ  מְּ ּוב  ָרה.  נ  מְּ ָרֶחיהָ  ה  ּופְּ ֶריָה  ת  פְּ כ  ֻשָקִדים  נ י   .מְּ שְּ ת  ח  ת  ר  ת  פְּ כ  וְּ
ֶשת   ש  ָקִנים ִמֶמָנה לְּ נ י ה  ת שְּ ח  ר ת  ת  פְּ כ  ָקִנים ִמֶמָנה וְּ נ י ה  ת שְּ ח  ר ת  ת  פְּ כ  ָקִנים ִמֶמָנה וְּ ה 

ִאים ִמֶמָנה. צְּ י  ָקִנים ה  ָתם ִמֶמָנה ָהיּו ֻכָלּה   ה  נ  יֶהם ּוקְּ ר  ת  פְּ הכ  ש   ק  ת    מ  .  רָזָהב ָטהו  ַאח 
ש   עַּ י ַּ ר.   וַּ ֶתיָה ָזָהב ָטהו  ת  חְּ ָקֶחיָה ּומ  לְּ ָעה ּומ  ֶתיָה ִשבְּ ר    ִכָכר ֶאת נ ר  הָזָהב ָטהו  ש   ָתּה    ע  א 

ֶליָה.   ת ָכל כ  א   כד(– )שמות לז, יז וְּ

וְ  
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וטעונה    מקשההיתה באה משלזהב וטעונה  ( "מנורה שעשה משה במדבר  )א
, שנאמר:"ועשית מנורת זהב טהור". שומע אני יעשה  גביעים כפתרים ופרחים

 ". ממנה יהיואיברים וידבקם לה? תלמוד לומר: "

 ".  תעשה? תלמוד לומר "לרבות נרותיהמנין  )ב( "

 ". אותה? תלמוד לומר "גביעים כפתרים ופרחים)ג( יכול שאני מרבה  

? אחר שריבה  גביעים כפתרים ופרחיםולהוציא    נרותיה )ד( מה ראיתה לרבות  
הגביעים  שנעשים עמה ומוציא אני את    נרותיהמיעט: מרבה אני את    – הכתוב  

 ה. שאינן נעשין עמ כפתורים ופרחים

 " תעשה? תלמוד לומר "מלקחיה ומחתותיה)ה( מנין לרבות 
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אחר שריבה הכתוב מיעט.    ? את הצבתים ואת המלקטאות)ו( יכול שאני מרבה  
שאין ]צ"ל: שהן[ משמשין עמה ומוציא    את מלקחיה ואת מחתותיהמרבה אני  

 שאין משמשין עמה.  את הצבתים ואת המלקטאות אני 

. כשאינה באה משלזהב אינה טעונה  טעונה מקשה)ח( כשהיא באה משלזהב  
וכשאינה באה    טעונה גביעים כפתורים ופרחים. כשהיא באה משלזהב  מקשה

ככר  . כשהיא באה משלזהב באה  גביעים כפתורים ופרחיםמשלזהב אינה טעונה  
   .ככרוכשאינה באה משלזהב אינה באה 

ואין נרותיה מככר, שנאמר:"ככר    ככר" מאותה)ט( ר' יהושע בן קרחה אומר:" 
כליה"   "כל  כליה"?  "ואת  מקיים  אני  ומה  אותה".  תעשה  טהור  "זהב    – זהב 

 טהור". 
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מנין    ...דתניא "ככר זהב טהור יעשה אותה". למדנו למנורה שבאה מן הככר,
אף  מרבה  שאני  יכול  האלה".  הכלים  כל  "את  לומר  תלמוד  נרותיה?  לרבות 

 ? תלמוד לומר: "אותה" דברי רבי נחמיה.  מלקחיה ומחתותיה
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בפרשת   הפותח  בפסוק  הנידונים  מזהב,  מקשה  עשויה  כשהיא  המנורה  ]דיני 
 תרומה העוסק במנורה[ 

באה משל זהב, וטעונה מקשה וטעונה    )א( מנורה שעשה משה במדבר היתה
עשה המנורה גביעים כפתורים ופרחים, שנאמר "ועשית מנורת זהב טהור   ]מקשה ת 

ופרחיה[ כפתוריה  גביעיה  וקנה  לה?  ירכה  וידביקם  איברים  שיעשה  אני  שומע   ."
 תלמוד לומר "ממנה יהיו".  

טעונה    זהב טעונה מקשה. כשאינה באה משל זהב אינה)ח( כשהיא באה משל  
מקשה. כשהיא באה משל זהב טעונה גביעים כפתורים ופרחים וכשאינה באה 
משל זהב אינה טעונה גביעים כפתורים ופרחים. כשהיא באה משל זהב טעונה  

   ככר וכשאינה באה משל זהב אינה באה ככר. 

 ]דין כיכר הזהב )הפסוק המסיים את עניין המנורה. דבי ר' עקיבא([
יעש זהב טהור  לרבות    – ה אותה'  "ככר  מנין  מן הככר.  למנורה שבאה  למדנו 

לומר   תלמוד  האלה"נרותיה?  הכלים  כל  מלקחיה  "את  מרבה  שאני  יכול   .
 ומחתותיה? תלמוד לומר "אותה".

 מה ראית לרבות נרותיה ולהוציא את המלקחיים והמחתות? 
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, [תותיה]"את כל הכלים האלה" = נרותיה, ולכאורה גם מלקחיה ומחאחר שריבה הכתוב  
מרבה אני את נרותיה שמשמשין עמה  ]לומר "אותה", ואעפ"י שהסדר הפוך[  מיעט  

 ומוציא אני את המלקחיים והמחתות שאין משמשין עמה. 

 ]דין כיכר הזהב )הפסוק המסיים את עניין המנורה. דבי ר' ישמעאל([ 

  "ככר זהב   "אותה" מככר ואין נרותיה מככר, שנאמר  ר' יהושע בן קרחה אומר: 
כלומר, כל חלקי  ] טהור יעשה אותה". ומה אני מקיים "ואת כל כליה"? "כל כליה"  

מ ייעשו  הנרות  פיות  גם  טהור"    [כליה,  ואולי המאוחרת ]"זהב  הנוספת  ללא ההנמקה 

 . [הנמקה שהיא הסבר דחוק מעט ;כבגמרא

ואין   מקשה,  עמה  כלן  והמחתות  והמלקחיים  הנרות  שהיו  ממנה  ונראה 
בתים, אבל עשה על פי הנרות טס של זהב פותח וסוגר ושוכב עליו  המלקחיים צ

ייפול בשמן דבר, כאשר עושים היום במנורות של מלכים, והוא מלשון   שלא 
"ולשוני מודבק מלקוחי" )תהילים כב, טז(, שיקרא מה שעל הלשון ומתחתיו  
"מלקוחים", שהם לוקחים הלשון באמצעם. והמחתות הם ספלים שתחת כל נר  

לחתות ניצוצי אש שיפלו ממנה, והכל מקשה ובאין מן הכיכר. אבל הצבתים   ונר
והמלקטים שאין תשמישן בעצמה, אבל הם כלים נפרדים ממנה ואינן חבור בה  
אין באין מן הכיכר כלל. וכן מיעטו בברייתא זו גביעיה כפתוריה ופרחיה, שאם  

ין עמה, כלומר  רצה שלא לעשותה עמה מקשה רשאי. ונתן הטעם, לפי שאין נעש
שאין מעכבין בה, שאם עשאה של שאר מיני מתכות אינה באה גביעים כפתורים  

 ופרחים )מנחות כח ע"א(, אבל קנים מעכבין בה לעולם.  

כד(, לרבות שעשה לה    ,לז  שמותולפי הברייתא הזו אמר הכתוב ואת כל כליה )
וה הצבתים  והם  זהב,  לה,  והראויין  לשימושה,  הצריכין  הכלים  מלקטאות  כל 

יט(, כלים    ,כז)שם    שצריכין לכל המנורות בתשמישן. וכן לכל כלי המשכן וגו' 
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הצריכים למשכן, לא פירש אותם ולא הזכיר בהם רק שיהיו נחושת. אבל ככר  
 זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה, הם הנזכרים בה וכולם מקשה עמה. 
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ד מדשנן? מעבירם מעל גבי המנורה ומניחם באהל ומקנח בספוג. נמצאו כל  כיצ
יוסי.  ר'  דברי  אחד,  בנר  עסוקים  מזיזן    הכהנים  היה  לא  אומרים:  וחכמים 

ממקומן אלא על גבי המנורה מדשנן, שנאמר "על המנורה הטהורה יערך את  
 הנרות".  

ומדליקן.   שמן  בהן  ונותן  בספוג  ומקנחן  באוהל  ומניחן  מסלקן  עושה?  כיצד 
זזה    ]והתיקון המוצע שם: לא הייתהחכמים אומרים: לא היו מזיזין אותה ממקומה  

 .ממקומה, דהיינו בעת ההטבה[
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נר שבמקדש של פרקים הוה.  אמר רב הונא בריה דרב יהודה אמר רב ששת: 
אמנורה ונרותיה כתיב,    –כי כתיב ככר ומקשה    ה[סתירלכאורה ה  מצויה  כאן]קסבר,  

כיון דמיבעיא הטבה, אי לאו דפרקים הוי לא הוה מטייבא ליה. מיתיבי: כיצד  
ונותן בהן שמן ומדליקן?! הוא   ומניחן באוהל ומקנחן בספוג  עושה? מסלקן 
דאמר, כי האי תנא דתניא: חכמים אומרים: לא היו מזיזין אותה ממקומה. מכלל,  

י בעיא ליה לאוזוזה מצי מזיז לה?! אלא אימא: לא היתה זזה ממקומה. ומאן  דא
חכמים? ר' אלעזר הוא, דתניא: רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: כמין טס של זהב  

  – כשהוא נותן בה שמן    ;דוחקו כלפי פיה  –היה לה על גבה. כשהוא מטיבה  
 דוחקו כלפי ראשה.  

ונר מנורה  דתניא:  תנאי,  דהני  מלקחיה  ובפלוגתא  ואין  הככר  מן  באות  ותיה 
ומחתותיה מן הככר. ר' נחמיה אומר: מנורה היתה באה מן הככר ולא נרותיה  

ככר  "   בהאי קרא דתניא:  ומלקחיה ומחתותיה באות מן הככר. במאי קא מיפלגי?
. למדנו למנורה שבאה מן הככר, מנין לרבות נרותיה?  "זהב טהור יעשה אותה

. יכול שאני מרבה אף מלקחיה ומחתותיה?  "האלהאת כל הכלים  "  תלמוד לומר
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, דברי רבי נחמיה. קשיא דרבי נחמיה אדרבי נחמיה! תרי  "אותה "  תלמוד לומר 
תנאי ואליבא דרבי נחמיה. ר' יהושע בן קרחה אומר: מנורה באה מן הככר ואין  

את כל הכלים  " מלקחיה ומחתותיה ונרותיה באה מן הככר, ואלא מה אני מקיים  
ועשית את נרותיה שבעה  "היו כלים של זהב. זהב בהדיא כתיב בו  ? ש"האלה

?! לא  "והעלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור 
משחר,   אשחורי  נרות  ופי  הואיל  אמינא:  דעתך  סלקא  נרות,  לפי  אלא  נצרכא 

 התורה חסה על ממונן של ישראל, וליעבד זהב כל דהו, קמ"ל. 

  –   נרות של מנורה שבהן נותנין את השמן והפתילה. של פרקים  –נר של מקדש  
לא שיכול  של חוליות, לא של חוליות ממש שיוכל לפורקן ולסלקן מן המנורה א

  –לכופפה למטה ולזוקפה במקומה ובלעז פליירי. קסבר כי כתיב ככר ומקשה  
הנרות הם מחוברים בה    –דמשמע מחתיכה אחת יעשה הכל. אמנורה ונרותיה  

מאותה חתיכה עצמה ואין יכול לסלקן בשעת הטבה לגרוף את הדשן ואי לאו  
 דמפרקא הואי שיכול לכופפה לא היה מתטייבה יפה.  

ש של  "נרות הקבועים במנורה שמדליק בהן שקורין קרושוליי  –נר של מקדש  
היה   היו    –פרקים  המנורה עצמה  מן  אלא  ליטלן  יכול  לא שהיה  חוליות.  של 

פרקים   של  היינו  אלא  'מקשה',  כדכתיב  הנרות    –הנרות  שבהם  קנים  שהיו 
ה יכול לכופפן ולהטותן למטה בשעת הטבה ולהשליך  קבועים דקים הרבה והי

שהנרות היו קבועות במנורה    –הדשן חוץ ולזוקפה בשעת הדלקה. של פרקים  
אבל היה כסוי שלהן כסוי מלמעלה כמין טס, שהיה יכול ליטלו כל שעה שירצה, 
והיינו של פרקים אמנורה ואנרות כתיב )שם(. נרותיה קרי למקום הנחת השמן  

הוה מקשה, וכיון דבעיא הטבה אי לא דהוי הכיסוי של פרקים שיכול   וזהו ודאי
לסלקו לא מתייטבנא, והיינו חכמים, וכדמתרץ לה לקמן וכן כולה. כך שמעתי. 

כתיב   ונרותיה  אמנורה  ומקשה  ככר  כתיב  כי  היו    –קסבר  והנרות  שהמנורה 
ופפה  מחתיכה אחת וכיון דבעי הטבה אי לאו דשל פרקים היתה, שהיה יכול לכ

 ולנטות ולזוקפה ולפנות את הדשן, לא הוות מתייטב.
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ָרה   ה  טְּ ָרה ה  נ  מְּ ל ה  שהיא זהב טהור. דבר אחר: על טהרה של מנורה, שמטהרה    –ע 
 .  [כאשר המנורה נקיה, יערוך עליה את הנרות]כלומר,  ומדשנה תחלה מן האפר"  
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במנחות חכמים  שנו  מנורה   כך 

מלקחיה  ולא  מכיכר  באה  ונרותיה 

 ומחתותיה. 

 

מקיים   אני  הכלים  "ומה  כל  את 
דברי "האלה הנרות,  את  לרבות   ?

 רבי יהודה.  

באה  מנורה  אומר:  נחמיה  רבי 
ומלקחיה   נרותיה  ולא  מכיכר 

 ומחתותיה.  

נחמ] רבי  על  החולק  התנא  דברי  יה ציטוט 
 [בברייתא הראשונה:

ואין   הככר  מן  באות  ונרותיה  מנורה 
 מלקחיה ומחתותיה מן הככר.  

 

  [ציטוט מהברייתא השניה]

מנין לרבות נרותיה? תלמוד לומר "את  
 כל הכלים האלה". 
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הכלים   כל  את  מקיים  אני  ומה 

 האלה? שיהיו כלן של זהב.  

 

יהודה ר'  לדברי  אמרו  שהיו    ושם 
כן   פי  על  ואף  עמה,  מקשה  הנרות 
מפני  האלה,  הכלים  הכתוב  יקראם 
שהם כלים לקבול השמן, ויש להם 
המנורות   ובשאר  עצמן,  בפני  שם 

  ככגגגגגגגגגגגנעשים נפרדין ממנה.  
 

ש  שם  אמרו  נחמיה  ר'  אין  ולדברי 
 הנרות עמה מקשה. 

יבא  לא  יהודה  רבי  דעת  על  והנה 
המנורה   גוף  אלא  הכיכר  במשקל 
כלים   לא  מקשה,  עמה  שהוא  במה 

 נפרדים ממנה כלל.  

 

שם אמרו  נחמיה  רבי  ומה   ולדברי 
האלה?  הכלים  כל  את  מקיים  אני 
שיהיו כלן של זהב, ולא נצרכא אלא  

 לפי נרות.  

מן   מנורה היתה באה  נחמיה אומר:  ר' 
הככר ולא נרותיה ומלקחיה ומחתותיה  

 באות מן הככר.  
 

   [ציטוט משיטת ר' יהושע בן קרחה]

מקיים   אני  מה  הכלים  "ואלא  כל  את 
 ? שהיו כלים של זהב."האלה

 

הסבר של הרמב"ן לפי שיטת רב ששת ורבי ]
רבי   על  החולק  והתנא  צדוק  ברבי  אלעזר 
נחמיה בברייתא הראשונה בגמרא. הסבר זה 
של הרמב"ן אינו מופיע בגמרא והוא הסברו 

נאואכן  שלו.   לא  שהנרות  בגמרא  כלל  מר 
נעשו מקשה עם המנורה לא לדעת רבי יהודה 
ולא לדעת רבי נחמיה, אלא רק בהווא אמינא 

 [להסבר דברי רב ששת

 

 

 
 
ועשית את נרותיה  "בהדיא כתיב בו    זהב

שבעה והעלה את נרותיה והאיר אל עבר  
פניה ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור'?! 

 לא נצרכא אלא לפי נרות. 
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]הסבר התואם כאמור לשיטת רבי נחמיה[ 'ככר זהב טהור    ועל דרך הפשט יאמר
יעשה זהב טהור, כי לא פירש תחלה בנרות    –  יעשה אותה, את כל הכלים האלה'

שבעה   נרותיה  את  ויעש  כג(:  לז  )להלן  אמר  במעשה  וכן  כלל,  זהב  שיהיו 
המלקחיים   על  רק  חוזר  טהור  זהב  ואין  טהור,  זהב  ומחתותיה  ומלקחיה 

ואמר )שם כד(: ככר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה, שעשה והמחתות, וחזר  
כל כליה זהב טהור ולא מן הכיכר. ויכנס עוד בכלל כל כליה כלי השמן, שהרי  
עשה לה כלים רבים מלבד אלה הנזכרים, כמו שנאמר במסעות )במדבר ד ט(:  
ואת כל כלי   ואת מחתותיה  ואת מלקחיה  נרותיה  וכסו את מנורת המאור ואת 

ה אשר ישרתו לה בהם. והכתוב שאמר )שם ח ד(: עד ירכה עד פרחה מקשה  שמנ
היא, כפי פשוטו כך נראה, שגופה מקשה ולא נרותיה )שאינם נזכרים בקטע זה(.  

 וכל זה לפי שיטת הגמרא. 

מן  ... מקשה  כולה  ותהיה  נרותיה,  עם  ככר  כולה  תהיה  זהב  הבאה  מנורה 
נאמר    העשתות... שהרי  הככר,  מכלל  אינן  השמן  וכלי  והמחתות  המלקחים 
. ולא נאמר  "ומחתותיה זהב טהור  ומלקחיה"וחזר ואמר    " זהב טהור"במנורה  

כר י, ורק בסיכום תכולת כ"ועשית את נרותיה שבעה" אלא רק  ]  "זהב טהור  נרותיה..."

והם    מפני שהנרות קבועין במנורה  [והכוונה לנרות  "את כל הכלים האלה"הזהב נאמר  
 .  מכלל הככר
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הנרות   הדלקת  בזרים. ]=ההצתה[  וכן  הכהן    כשרה  הטיב  אם  ,  הנרותלפיכך 
  מותר לזר להדליקן. – והוציאן לחוץ

––
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שאר   אבל  מ]ה[מזבח,  אלא  דשונו  אחר  אותו  מדליקין  אין  שכבה  מערבי  נר 
מדליקו מנר חבירו. וכיצד מדליקו? מושך הפתילה    –הנרות, כל נר שכבה מהן  

לפי  עד שמדליקה ומחזירה.  [ומוציאה מהבזיך ולוקחה באמצעות מלקחיים –וכוונתו ]
 משום בזיון.  ]=קיסם[  ואינו יכול להדליק בנר אחר שהנרות קבועים במנורה

–

וְ 
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שמן   בהן  ונותן  בספוג  ומקנחן  באוהל  ומניחן  מסלקן  עושה?  כיצד  מיתיבי: 
חכמים אומרים: לא היו  "דאמר כי האי תנא, דתניא  ]=רב ששת[  ומדליקן. הוא  
ממקומה. מכלל, דאי בעיא ליה לאוזוזה מצי מזיז לה?!  ]=את הנר[  מזיזין אותה  

 אלא אימא: לא היתה זזה ממקומה.



156 
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ט:ג אלו    ,  ומניח  השאר  את  מדשן  דולקין,  מזרחים  נרות  שתי  ומצא  ניכנס 
 . מצאן שכבו, מדשנן ומדליקם מן הדולקין ואחר כך מדשן את השאר. במקומן

מי שזכה בדישון המנורה, ניכנס ומצא שני נירות מזרחים דולקים, מדשן  ו, א:  
דולק, שממנו מדליק את המנורה בין הערבים.  את המזרחי ומניח את המערבי  

  מדשנו ומדליק ממזבח העולה. –מצאו שכבה 
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 פ"א תשאדר  –מא  מעלין בקודש 162

  



 פ"א תשאדר  –מא  מעלין בקודש 163

להציל הטומאה    ,פתחו בארבעה טפחים  – והמת    ,פתחו בטפח  –  כזית מן המת 
 אהלות ג, ו(  ,)משנה . בפותח טפח ,להוציא הטומאהאבל  ;על הפתחים
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גדול של לשכה  , העושה מאור בתחלה רום    ,שירי המאור  .שעורו מלא מקדח 
הגודל רוחב  על  המאור  . אצבעיים  שירי  הן  הספיק   :אלו  ולא  שסתמה  חלון 

חשב   .שעורו מלא אגרוף  ,חררוהו מים או שרצים או שאכלתו מלחת  ,לגומרה
 שיעורו מלא מקדח.  ,למאור ;שעורו בפותח טפח ,עליו לתשמיש

 אהלות יג, א(  ,)משנה 
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ֶהל וְּ  ָבא ֶאל ָהא  ֶהל ָכל ה  א  ָרה ָאָדם ִכי ָימּות בְּ תו  את ה  ת ז  ע  ָמא ִשבְּ ֶהל ִיטְּ ָכל ֲאֶשר ָבא 
 )במדבר יט, יד(    .ָיִמים

 חוקת קכו(  ,)ספרי שמטמא באהל.   ,טומאה חדשהבא הכתוב ולימד על המת 

ל   ל ֲאֶשר ִיג ע ע  כ  ָמא  וְּ ָקֶבר ִיטְּ ֶעֶצם ָאָדם או  בְּ ת או  בְּ מ  ל ֶחֶרב או  בְּ ֲחל  ָשֶדה ב  נ י ה  פְּ
ת ָיִמים.  ע   )במדבר יט, טז(  ִשבְּ

יגע על פני השדה בחלל חרב או במת וכל אשר  זה    –   על פני השדה  .דתניא: 
 ( ב"ע )נדרים נג המאהיל על פני המת.  
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פני השדה   פני המת  – על  פני   מגע שהוא באוירדמשמע    ,זה המאהיל על  על 
 ( שם  ,)פירוש הרא"ש והיינו אהל.   ,השדה

דכמאן דנגע בטומאת   ,איטמי ליה  –   דאורחיה דאיניש בהכי  ,דכיון דעייל ידיה
 א ד"ה בבית(")המיוחס לרש"י, נזיר מג ע .  שבפנים דמי המת

 . כאילו נגע במת  ,ומיד שהושיט ידו מבפנים ,כמליא טומאה דמידאהל המת 
   )תוספות, שם ד"ה בבית( 

  והוי כנוגע בה הטומאה עולה עד המאהילו דכי מאהיל על הטומאה הרי  
 ה, אהלות ג, א( )אליה רב 
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 ומאהילבכחצי זית    הנוגע  ,או נושאן במת  ,יי זיתים מן הנבילההנוגע בכשני חצ
ר' דוסא בן הרכינס  ...  עליו  מאהילבכחצי זית וכחצי זית    נוגעאו    ,על כחצי זית

 )משנה, אהלות ג, א(  .  וחכמים מטמאין ,מטהר

על כחצי    מאהילאו    ,עליו ועל כחצי זית  מאהילזית ודבר אחר    בכחצי   הנוגעאבל  
רבי    ,אף בזה  : אמר ר' מאיר  .טהור  ,עליו ועל כחצי זית  מאהילזית ודבר אחר  

 . וחכמים מטמאין ,דוסא בן הרכינס מטהר

  – הוא, והיכי דמי אהל גרידא    נגיעה   אהלרבא אמר: אפילו למעלה מטפח נמי  
 ב( ")חולין קכה ע . בהמשכה
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ת  ואשר יראה לומר בדעת הרמב"ם, דהנה בעיקר הדין מה דאין טומאה עובר
לאהל גווני  , מאהל  בתרי  לפרשו  וחציצת    :יש  אהלים  חילוק  מדין  דהוי  או 

בחד    ואין הטומאה והטהרות  ,לאהל בפני עצמו האהלה, דכל אהל חולק מקומו  
והטומאהאהל הטהרות  האהלת  בין  חוצץ  דהאהל  וגם  חדא    ,,  תהויין  שלא 

טהורין וע"כ  ובקרא    ,האהלה,  להטהרות,  מהטומאה  האהלה  כאן  דאין  כיון 
  חציצה ולא מה שחוץ לאהל, או דנימא דהוי דין    ',כל אשר באהל יטמא'  :כתיב

שלא תצא ממנו ולא תכנס    , בפני עצם הטומאה, שהאהל חוצץ בפני הטומאה
 א(  ,הל' טומאת מת כ , הגר"ח על הרמב"ם דושי )חי אליו.  
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חלון    ?כיצד  .בפחות מטפח על טפח   ,ולא יוצאה ממנו  ,אין טומאה נכנסת לאהל
וה  בית לבית  שבין  יתה  או שבין בית לעלייה, אם יש בו טפח על טפח מרובע 
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אין הטומאה יוצאה    ,אין בחלון פותח טפח  .טמא  הבית השני  ,טומאה באחד מהן
 טומאת מת יד, א(  ,)רמב"ם . לאהל השניממנו ולא נכנסת 

בבתים  אבל אם    ,נראה דוקא נקט באוהל המת  .המת כו'ודוקא אם הוא באוהל  
כדלעיל סימן שע"א    ,טמאים  ם כןאף על פי שהן ג  ,הסמוכים לבית שהמת בתוכו 

מקוםמ  ,ס"ד לומרי  כל  אלא    ש  דרבנן דאינו  זה   ,טומאה  סי'  בטור  כדאיתא 
   . ע"ש ודוק  ,דדבר תורה אוהל שיש בו חלל פותח טפח טהור  ,ב"ייין  ע  ,ופוסקים

 ש"ך, יו"ד שעב, ב(.) 

הוי    ,דכשהטומאה בבית הסמוך וחור טפח ביניהם  ,"ד סי' שע"בוהש"ך בי  תבוכ
דרבנן זה  ,טומאה  סי'  וב"י  בטור  יפה  .עכ"ל  ,כדמשמע  עיין  שלא    , וכמדומה 
דכשיש שם פותח טפח לא הוי    ,השדה  ל פניבהולך ע"ג ארון ע  דהטור מיירי
 .אבל אוהל טפח הוי דאורייתא ,כקבר סתום
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מהא דכתב    ,שכתב שהשאר אהלים אינן אלא דרבנן  ,אבל דבריו תמוהים לכאורה
ושם טעמא   ,ארונות של מתים ל גביוהיינו הא דמדלגין היינו ע  ,הטור סי' שע"ב

שהיו קוברים    , בימיהם  אדדוק  , וכן מסיים הטור  .תוספותוכמ"ש ה  ,אחריני הוא
  , שהארונות שלהם היו פתוחים למעלה  ,בענין שיש ביציאת הקבר פותח טפח כו'

 ,אם הטומאה יוצאת מהבית דרך הפתח או חלון ונכנס לפתח שני  אין כןה שומ
 .כי זהו נחשב הכל לאהל אחד  ,דליהוי דרבנן  ,אהל שני מאהל ראשון   אי שנאמ

הואיל והוא פותח טפח והכל   ,ליכנס לאהל שני  ה ולא שייך כאן אין דרך הטומא
 )שו"ת שער אפרים, סי' צג(   פתוח.

הטומאה לו  שנכנסה  טמא  לאהל  נכנס  אם  פי שעצמה של    ,וכן  על  אף  לוקה, 
כל האהלים שתכנס להן הטומאה או שתצא אחר  בביתטומאה   וכבר ביארנו   ,
   הל' אבל ג, ג( ,)רמב"ם   מהן.
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מש"ס נזיר מ"ג ע"א, דטרח למצוא שהכהן חייב על ביאה   העוד יש להביא ראי
, שנכנס ע"י שידה תיבה ומגדל ובא חברו ופרץ  חתלאהל ועל טומאה בבת א

וכו', ע"ש, ולא אמר שהיה מחיצת מחצלת בינו למת וסילק היא המחיצה ובאו  
א כאחד.  נטמא  כרחך  על  לא שניהם  טפח  פתיחת  ע"י  מיד  קודם  התורה  מן ,   ,

  חד שסילק רוב המחיצה, באופן שהיה הפרוץ מרובה, כי א"א שלא תקדם רגע א
, כבר  כן  ם. ואחתהפילה בבת א  לופתיחת טפח קודם שנפרץ רוב המחיצה, אפי

כי ביאה לבית בודאי לא הוה עד שיבוא  נטמא מן התורה טרם ביאתו לאהל המת,  
 ( שמ ' סי"ב ח ,סופר חתם)שו"ת  .  תוכו לאהל ממש שהמת ב

והנה לדעת אלו הפוסקים דאם יש חור טפח על טפח בין בית לחבירו מביא את  
כן  משום דחור הזה עושה שני הבתים כאחדוהיינו  הטומאה מן התורה,   , ואם 

לענין נזיר, דקיימא לן דהבא אל הבית שהמת בתוכו לוקה שתים, משום טומאה  
 פתוח  שהוא  הבית  אל  בא  אםומשום ביאה, דכתיב 'על כל נפשות מת לא יבא',  

, דהרי הוא כבית  דחייב משום ביאה גם כן   נראה  טפח  בפותח  בתוכו  שהמת  לבית
אחד לענין טומאה, והרי זה כבא על נפשות מת, כיון דמן התורה בית הפתוח 

 . המת כאהל חשובבפותח טפח להביא שמת בתוכו  
 )ישועות יעקב או"ח שמג, ב(   
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אם נגע נזיר באחת מהן, או נשאה, או    –כל אלו השתים עשרה טומאות שמנינו  
האהיל הנזיר עליה, או האהיל הטומאה על הנזיר, או היה הנזיר ואחת מטומאות  

וסותר את    הרי זה מגלח תגלחת טומאה, ומביא קרבן טומאה,  –  באהל אחדאלו  
 הכל. 

וכן    .שיהיה עם המת תחת האהל יחדעד    ,שאין נזיר מגלח על טומאת הפתחים
או    ,כל אלו הי"ב טומאות שמנינו וכו'  :וז"ל  , ם פ"ז מהלכות נזירכתב הרמב"

משמע בהדיא   .הרי זה מגלח וכו'  ,היה הנזיר ואחת מטומאות אלו באהל אחד
אהל    ,אבל לא על טומאת הפתחים  ,בהני מגלח דדוקא   ביחד תחת  כיון שאינו 

ר  אין הכהן מוזה   ,. ושנינו בתוספתא דכל טומאה שאין הנזיר מגלח עליהאחת
 ח"א סי' תעו(  ,)שו"ת רדב"ז עליה. 
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  , חלון פותח טפח  אם יש בו   ,מה שבבית אחר  לו דמת חמור שמטמא אפי  ,ועוד
במצורע כן  שאין  בו   ,מה  שנכנס  בבית  אלא  מטמא  אל "  :דכתיב  ,דאין  והבא 

 ד"ה כיון(  ב"ע יבמות קג ,תוספות) .  "הבית

אֶמר  )א(   י  ֶנֶפש ֹלא    ה'ו  ֶהם לְּ ָת ֲאל  רְּ ָאמ  ן וְּ נ י ַאֲהר  ֲהִנים בְּ כ  ר ֶאל ה  ֶשה ֱאמ  אֶאל מ  מ   ט ַּ  י 
ָמיו... ע  אֹלא )ד(  בְּ מ   ט ַּ ָמיו  י  ע  ל בְּ ע  וֹ ב  ל  חַּ הֵּ ת ֹלא )יא( ... ל  ש ת מ  ל ָכל נ פְּ ע  בֹא וְּ ָאִביו   י  לְּ

ִאמו  ֹלא   ַּ ּולְּ ט  אי   ( פרק כא )ויקרא   .מ  
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עד שימות. מאי    –  טמאעד שעה שימות, רבי אומר: במותם י   –  "להחלו "ת"ר:  
בינייהו? אמר ר' יוחנן: משמעות דורשין איכא בינייהו, ר"ל אמר: גוסס איכא  

עד שימות אין,    –  אפילו גוסס, למ"ד במותם   –   בינייהו; למאן דאמר מלהחלו 
גוסס לא. מיתיבי: אדם אינו מטמא אלא עד שתצא נפשו, ואפילו מגוייד, ואפילו  

לענין טמויי עד דנפקא נפשיה,  דאינו מטמא!  גוסס; ולמ"ד מלהחלו, הא קתני  
 א( ")נזיר דף מג ע   . לענין אתחולי הא איתחיל

ה'   ִזירו  ל  י ה  מ  בֹאָכל יְּ ת לֹא י  ש  מֵּ פֶׂ ל נֶׂ תו   עַּ ַאח  ָאִחיו ּולְּ ִאמו  לְּ ָאִביו ּולְּ א : לְּ מ   ט ַּ   לֹא י 
ָתם ִכי נ ֶזר ֱאֹלָהיו  מ  ת ָעָליו    ָלֶהם בְּ ִכי ָימּות מ  ה': וְּ ש הּוא ל  רו  ָקד  י ִנזְּ מ  ל יְּ : כ  אשו  ל ר  ע 

ם  א  ע ִפתְּ ֶפת  רוֹ בְּ ז  א רֹאש  נ  ֵּ מ  ט  ֶחנּו:  ו  לְּ ג  ִביִעי יְּ שְּ ם ה  יו  ם ָטֳהָרתו  ב  יו  אשו  בְּ ח ר  ִגל   וְּ
 ט( -)במדבר ו, ו 

ואף על    , ולא סותר את הקודמין  ,יש טומאות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן
וכי  'אלא    ',וכי יטמא לנפש'פי שנטמא בהן טומאת שבעה, לפי שלא נאמר בו  

ואח"כ יביא קרבנות    ,שהן מעצמו של מתעד שיטמא מטומאות    ',עליו  מת  ימות
   ויפלו כל הימים הראשונים. ,טומאה ויגלח תגלחת טומאה

 )רמב"ם, נזירות ז, א(  
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  , הוא והבית טמא  ,תח אחד מהןנפ  –  או זה על גב זה  ,שני פרדסקים זה בצד זה
 וחברו טהור. 
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שאינו אצל הבית. דאי    , חלק חציו השני של הפרדסקים השני  ,י'פ  – וחבירו טהור  
הבית נמי  ,טמא  ,שאצל  אי  טמא.  דהבית  מיטמא    , כיון  לא  גופיה  דבית  כיון 

 . די לנו אם נטמא הבית ולא הכותל. מהר"ם  ,אלא מכח פרדסקים שאצלו  ,מגופיה
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טומאה    –   יש בו פותח טפח ויש ביציאתו פותח טפח  , ביב שהוא קמור תחת הבית
  , שדרך הטומאה לצאת  ;מה שבתוכו טהור  ,טומאה בבית  ;הבית טהור  ,בתוכו

 )משנה, אהלות ג, ז(  .  ואין דרכה להכנס

והיתה הטומאה באותו    ,וביציאתו פותח טפח  ,הביב פותח טפח  בפתחואם היה  
כיון שיש בו    ,הרי הבית טהור, מפני שהטומאה יוצאת דרך יציאת הביב  ,הביב
 )פירוש המשניות לרמב"ם, אהלות ג, ז(    ואינה נכנסת לבית. ,טפח

יהושעפ  בתמתשו לבי  ני  טומאה  מביאים  אין  הקמורי'  דביבי'  לידון    , תשיצא 
נימא בעלמא המשכת    לו אפי   ,כגון בתי כסאות שלנו  , פתחן כמה טפחים  לואפי

דאוריי  םטומאה ע"י חורי אבל   ,בשוה  חדהכל תחת אהל אהיינו אם    תא,הוה 
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זה   ,ע"י פתח הביב שבבית הכסא  ,להעלות הטומאה מקרקעית הבית לתוך הבית
ותח  ביציאתו פ  וראיתו במשנתינו דביב ברישא יש בו פותח טפח ויש  נן.לא אמרי 
 . הלא יצא מפתח הביב שהוא פותח טפח  ,וקשה  .טומאה בתוכו הבית טהורטפח,  

 )שו"ת חתם סופר, יורה דעה סימן שמ(  

ודאי נאמרו כל    ,להביא את הטומאה  כי קאמר:דה   ,ועוד יש לפרש דברי ר"ש
אי   ,האי פירושא  וניחא  .כולן בפותח טפח  ,אבל להוציא את הטומאה  ,השיעורים

  ל שכןכ   ,כיון דלהביא טומאה סגי בהכי  ,דאי אמלא מקדח  ;קאי אמלא אגרוף
 .שדרך טומאה לצאת ואין דרך טומאה להכנס  ,כדאמרן בכמה דוכתי ,להוציא
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והן גבוהות מן הארץ    ,בקרנותיהם  נוגעות זו בזו משנה ב': טבליות של עץ שהן  
כלים    ;הנוגע בשניה טמא טומאת שבעה  ,טומאה תחת אחת מהן  –   פותח טפח

טמאים הראשונה  השניה    ,שתחת  את    השלחן  .טהוריןושתחת  מביא  אינו 
 . עד שיהא בו ריבוע בפותח טפח ,הטומאה

שוליהן על  יושבות  שהן  חביות  ג':  באויר  ,משנה  צידיהן  על  מוטות  והן    ,או 
בזו  זו  טפח    נוגעות  מהן  –בפותח  אחת  תחת  ועולה   ,טומאה  בוקעת  טומאה 
בוהות  או ג ,אבל אם היו טמאות , בטהורות ,במה דברים אמורים . בוקעת ויורדת

 .תחת כלם טמא , טומאה תחת אחת מהן –מן הארץ פותח טפח 

טפח פותח  הארץ  מן  גבוהות  טומאה  –  או  טהורות  ,מביאות  כיון    ,ואפילו 
 אהלות טו, ג(  ,)ר"ש .  כאהל אחד נחשבות כולן , טפחדנוגעות זו בזו ברוחב 

שעורו    ,אור בתחלהכל העושה מ  : מכאן אמרו  .טמא  לצורךפתוח, כל הפתוח  
העושה פתח    [אלו הן שירי המאור   , שירי המאור]  .של לשכה  כמלא מקדח גדול
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שעורו    , להשמיע את הקול ולהדליק את הנר  ,בינה לבין חברתה  ,בינה לבין ביתה
 במדבר יט, טו(  ,)ספרי זוטא   .בפותח טפח

אבל    ,להביא הטומאה  : רבי שמעון אומר  ;ולהוציא הטומאה  ,להביא הטומאה
 )משנה, אהלות יג, ב(   בפותח טפח. ,להוציא את הטומאה

מלא   שעור המאורואחר כך חזר לדבר על עיקר ההלכה ואמר, כי זה שעשינו  
הזה אם   הוא להביא את הטומאה לבית, כלומר שהיא נכנסת מן הנקב  ,מקדח

כמו שנתבאר לעיל. וכן    ,או תחת אהל מחובר לאותו המאור  ,היתה שם טומאה
הטומאה את  בבית  ,להוציא  טומאה  היתה  הזה    ,שאם  הקטן  המאור  מן  תצא 

לא תצא טומאה בפחות    ,מן המאורויטמא כנגדו. וחלק ר' שמעון ואמר שאפילו  
 )פירוש המשניות לרמב"ם, שם(  מטפח. 
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וכן    ,וכן מרבך של אבנים  ,או שאכלתו מלחת  ,אחד חור שחררוהו מים או שרצים
  ;אינו אהל  ,כל אהל שאינו עשוי בידי אדם  :רבי יהודה אומר  .סואר של קורות

 אהלות ג, ז(  ,)משנה ומודה בשקיפים ובסלעים. 

סוכה  כדאמר בריש הישן )  ,מודה רבי יהודה  ,ואף על גב דלא נעשה בידי אדם
אלעזר  :שם( רבי  אמר  דימי  רב  אתא  אגרוף  :כי  במלא  יהודה  ר'  היה    . מודה 
  .מודה היה ר' יהודה בשקיפים ובנקיקי הסלעים  :תניא נמי הכי  : התם  נן ואמרי
 הוה ליה לאתויי. )ר"ש אהלות ג, ז( תין דממתני ,ותימה
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מודה ר' יהודה שאף    ,אהל שרחב כמלא אגרוף שהוא יותר מטפח  –  כמלא אגרוף
בידי אדם להיות אהל,    ,על פי שאינו עשוי  אגרוף מצינו חשוב  חשוב  דבמלא 

 ( א"ע כה כא סו  ,)רש"י   , כדתנן באהלות.שאינו עשוי בידי אדם ,למאור

ר"י דצ היו ברשות הרבים  ריך לומראומר  דע"כ בחורייהו ליכא    ,דרגלי הכהן 
והא פותח טפח    ,)מפני( מה מועלת גרירה  ,דאי איכא פותח טפח  ,פותח טפח

 ספק( ד"ה ע"ב פסחים ט ,תוספות) .  המביא את הטומא
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דהשתא אפילו הוי רשות היחיד סביב   ,ועוד יש לפרש ואין בהם כמלא אגרוף
ומייתי לה בסוכה פרק הישן    ,דמוכח במסכת אוהלות  , ןדאתיא כרבנ  ,טהור  ,הבור

  ,כיון שיש בו פותח טפח  ,דסברי אפילו חור שחררוהו מים או שרצים  א(,"ע  כא)
ומיהו, אינו מביא את הטומאה, כיון שאין בו  מתחתיו.    אז טומאה בוקעת ועולה 

 )תוספות הרשב"א, שם(  במס' אהלות.   כדתניא בפרק יגמלא אגרוף, 
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אמר שמואל: רקיק אינו ממעט בחלון. מאי איריא רקיק?   אמר ר' טובי בר קיסנא 
אפי' עבה נמי! לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא עבה כיון דאיחזי ליה לא מבטיל  

 ב( ")בבא בתרא יט ע  אימא בטולי מבטיל ליה, קמ"ל.  –  ליה, אבל רקיק דממאיס

  ותיפוק ליה דהוה ליה דבר שהוא מקבל טומאה, וכל דבר שהוא מקבל טומאה
 אינו חוצץ בפני הטומאה! שנילש במי פירות.  –

וי"ל דהתם מיירי כגון דעבד בהו    אם יבטל ליה תו לא מקבל טומאה...  ,ותימה
 )תוספות, שם ד"ה ותיפוק(    שינוי מעשה.
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שאם האוכל מרובה על    ,במסכך באוכלין  ,(ב"ע  סוכה )יג   כתוהא דאמרינן במס
פסולה למימר   –   משמע משום דמקבלי טומאה   , הפסולת  לא    ,איכא  נמי  התם 

  .שיבטל לעולםולא טהר עד   ,מבטל ליה אלא לשבעת ימי החג 
 )רמב"ן, שם ד"ה ותפוק(  

ועל כרחיה    ,ן דביומיה לא חזי ליהדכיו  ,הוא הדין דהוה מצי לאוקומה בשבת
ליה הוא    ,מבטל  חוצץ  המונח    ,ליומו התם  חי  שמונה  בן  לקמן  וכדאוקימנא 

בין בשבת בין בחול  כל שאפשר להעמידה  דתנא    ,מעמידה  ,בחלון, אלא  כיון 
 )רשב"א שם ד"ה חזי(  . סתמא

אתיא אמיה דריא ליה! בשבת; דתניא: בן שמנה הרי    –  ובן שמנה המונח בחלון
   הוא כאבן, ואסור לטלטלו בשבת, אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה.

 )בבא בתרא כ, א(  

שימות קודם שיצא השבת ואמר    ,ואיירי בגוסס –   אתיא אמיה ודריא ליה בשבת
 )תוספות, שם ד"ה אתיא(    דשם תהא קבורתו.

שבין בית לבית ויש בו פותח טפח ומת מונח באחת מהן    –   אינו ממעט בחלון 
וטומאה בוקעת לצד שני אין רקיק ממעט שיעורן מלהוציא טומאה דכיון דראוי  

  .כמחיצהלאכילה לא מבטיל להתם דנהוי  
 )רש"י, בבא בתרא יט ע"ב ד"ה אינו ממעט(  
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בפני הטומאה    הויא מחיצה דחייצא לן דלא  וכיון דלא מבטל ליה לא חייץ דקימא  
   .הוה ליה כעפר שבכותלאלא מאי דלא חזי ליה למידי דודאי בטולי בטליה ו

 )ר"י מיגש, שם(  

קיק אחד אינו ממעט בחלון ומיטמא בית האחר דלא  ואם יש באותו חלון פת ר
  .ממעט מש"ה אין   וכמו כמאן דליתאמיבטיל ליה ודעתיה עליה למיכליה 

 )רבינו גרשום, שם ד"ה רקיק(  

וכל   דעתיד ליטלו משם  דלאו משום דמקבל טומאה קאמר אלא משום  ופריק 
 )רשב"א שם ד"ה אמר(   .חוצץואינו  כנטול העומד לינטל אפי' ביומו הרי הוא
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  ;להכי בעי ביטול  ,אבל אינו סותם כל החלון  ,התם מיירי בממעט חלון מכשיעור
 דמשמע דסותם לגמרי.    ,י הכא דקתני חוצציןכ ,אבל היכא דסותם כל החלון

 ד"ה היא(   א"ע בבא בתרא כ ,תוספות) 

אף על פי שהוא עתיד    , ומיהו הנכון שיש לומר דכל שהוא סותם לגמרי את החלון
אלא כשאינו סותם    ,חוצץ הוא, ולא אמרו בשעתיד לינטל שאינו חוצץ  ,לינטל
דאינו סותם    ,חדא   :דכיון דאיכא תרתי  ;שממעט שיעורו של חלון אלא    ,לגמרי
והכא לשון    ',מיעוט'והיינו דנקט לעיל לשון    .אינו חוצץ  , ועתיד לינטל  ,לגמרי

 ( שם ,)רשב"א חציצה. 

, אבל הא  שאין דרך לטומאה לכנסהתם בסגירת כל הפתח ופקיקת כל החלון,  
דשמואל כשמקצת החלון פתוח, אלא שהוא מתמעט משיעור פותח טפח על ידי  

לינטל,   שסופו  כיון  לפיכך  הפתוחהרקיק,  מקצתו  דרך  עוברת  והכי הטומאה   .
 משמע לשון מיעוט, שמקצתו פתוח, ואין ממעט אלא דבר שמבטלו שם.  

 "ה אמר( ד ב"ע )עליות דרבינו יונה בבא בתרא יט 

ליכנס שם, דהא אפילו    ,אי לאו דמבטלו שם  , דהיכא דממעט יכולה הטומאה 
ם  דהוי פתח, וא  ,אם אך הוא עשוי לתשמיש  ,יכולה ליכנס  ל שהוא, גם כןבנקב כ

  , הרי לא ביטל עוד שם פתח ממנו  ם כן,א  ,היכא דממעט בחלון ודעתו לפנותו  כן,
  , שם פתח עליו, אבל היכא דאין דעתו לפנותו  דהא   ,ויכולה הטומאה ליכנס שם

ואין טומאה    ,והוי רק נקב  ,דהרי בטל שם פתח ממנו  ,מבטל הפתחהרי    ם כן,וא
הא איתא    ,אבל היכא דסותם כל החלון  ,בממעט בחלון  ל זהנכנסת דרך נקב... וכ

  , גבי חלון  ם כן, הכי נמידסתימה עושה מחיצה, וא  ,(ב"ע  בעירובין פרק חלון )עח 
דין פתחאף   והוי עליו  יכולה    ,סתימה עושה מחיצה אבל    ,דאינו מבטלו  שלא 

 )חידושי הגר"ח, שם(  . ליכנס הטומאה ולצאת
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אם בדבר    –  או סתמה עד שנשאר בה פחות מטפח  ,שסתמה כולהחלון תשמיש  
   והוא שיהיה דבר שאין דעתו לפנותו.   ;חוצץ  רי זהה  ,החוצץ בפני הטומאה סתם

 )רמב"ם, טומאת מת טו, א(  
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לטמא אהלין  נעשין  וכלים  לטהר  ,אדם  לא  את    ,כיצד  . אבל  נושאין  ארבעה 
כלים שתחתיו   ,טומאה על גביו  ;כלים שעל גביו טמאין  ,טומאה תחתיו  ,הנדבך
כלי גללים כלי אבנים   לואפי  ,נתון על ארבעה כלים  . מטהר  רבי אליעזר   .טמאים

אדמה תחתיו  ,כלי  טמאים  ,טומאה  גביו  שעל  גביו  ;כלים  על  כלים    ,טומאה 
טומאה    ,או על דבר שיש בו רוח חיים  ,נתון על ארבעה אבנים .שתחתיו טמאים

   .כלים שתחתיו טהורין , טומאה על גביו  ;כלים שעל גביו טהורין ,תחתיו
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וחוצץ בין    ,מציל כל שחוצה לו  ,הנה למדת שכשם שהאהל מטמא כל שתחתיו
  , וכלים תחתיו  ,וכן אם היתה הטומאה על גביו  .הטומאה ובין כלים שעל גביו

 שהאהל חוצץ בפני הטומאה.   ; הכלים טהורין

( )

לטמא אהלין  נעשין  דמדאורייתא  הוא  ,נראה  מדאורייתא  אי  דאין    ,אפילו  הא 
לאו הא בהא תליא, דיכול להיות שהטומאה תתפשט תחת    –טהר  נעשין אהלין ל

האהל כולו וגם תבקע לחוץ, והרי כל אהל המביא את הטומאה לא היה חוצץ  
  , דרך פתחו הוא מטמא  –  אי לאו דילפינן מכל הבא אל האהל   ,בפני הטומאה

  כדתניא בספרי. ,ואינו מטמא מכל צדדיו כשהוא פתוח
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אלא    ,לאו מקרא ילפינן לה  ,הא דטפח על טפח חוצץ בפני הטומאה  ,דלכאורה
היא דפשיטא  מילתא  האהל  , דממילא  שבתוך  מה  אלא  מטמא  מה    ,דאינו  ולא 

מהיכא    ,כל מה שאינו בתוכו אלא במקום בפני עצמו   ,מסברא  ,ואדרבה  .שאינו בתוכו 

אי לאו דטומאה רצוצה הלכה למשה מסיני   ,כיון שאינו בתוך האהל ,תיתי נאמר דטמא

  כדאיתא בנזיר. ,לרבות קבר סתום 'או בקבר' ,או משום דילפינן לה מקרא ,היא
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אפילו כלי אבנים וכיוצא    ,ג ארבעה כליםלוח שהיה מונח ע"ג ארבעה בני אדם, או ע"

ואם    ;הכלים טמאים  ,מכלים שאין למינן טומאה... והיתה טומאה וכלים תחתיו   ,בהן 

 , ואם היתה טומאה על גבי לוח  ;טמאים  ,אפילו שלא כנגד הטומאה  ,היו כלים על גביו 

 כל כלים שתחת הלוח טמאין. ,וכלים תחתיו 
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  , וכמאן דליתיה דמי  ,דאינו חוצץ  ,כלים שעל גביו טמאים  ,טומאה תחת הנדבך
כאילו    ,שלא כנגד הטומאה  לודאין עשוי אהל לטהר: כלים שתחתיו טמאין. אפי

  דלטמא נעשים אהלים ולא לטהר.    ,נתונים באהל המת

.ז"ל ר"ל כלים שהם כנגד הטומאה אשכנזיפי' ה"ר אפרים  – כלים שעל גביו
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מן המת נתון תחתיה או על גבה   כזית  –  ופיה לחוץ  ,כוורת שהיא בתוך הפתח
תוכה    ,וכל שאינו כנגד הזית  ;תחתיה וגבה טמא  ,כל שהוא כנגד הזית  ,מבחוץ

היתה גבוה מן הארץ    .הכל טמא  ,בתוכה  .אין טמא אלא הבית  ,בבית  .והבית טהור
הכל   ,בתוכה ;הכל טמא אלא תוכה  ,טומאה תחתיה או בבית או על גבה –טפח 
  .טמא

 



 

199 

  , אין נחשב לכלום אהל  ,דכל אהל הנסמך ע"י אדם או ע"י כלים  –  אבל לא לטהר 
 ְ. לחוץ בפני הטומאה
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והסריגות    ,והמשפלות  ,וחבילי המטה  ,מסכת פרוסה  :אלו חוצצים ולא מביאין
.שבחלונות

קודם שיארג הבגד  פרוס  ,הוא  לפני האשהוחוטי השתי  כלי    ,ים  על  ומיושבין 
באויר  ,אורג אורגת  לעליה  ,אם  בית  ארובה שבין  פי  על  פרוסים  וטומאה    ,או 

אין    ,אבל אם מאהלת על המת ועל הכלים  ;מצלת על כלים של מעלה  ,תחתיה
 דלא חשיבה אהל עד שתארג.   ,מביאה טומאה

בין הבית    חוצצין  -, ר' יוסי אומר: חבילי מטה וסריגי חלונות  ]צ"ל: דתניא[  דתנן 
כנגד   לעלייה שלא להכניס טומאה לצד שני, פרסן על פני המת באויר, הנוגע 

שלא כנגד    -טהור, ה"ד, אילימא למטה מטפח   -טמא, שלא כנגד הנקב    -הנקב  
למעלה   לאו  אלא  מטמא!  בכסותו  ומת  היא,  בכסותו  מת  טהור?  אמאי  הנקב 

 .מטפח
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מביאין ולא  חוצצין  והסריגות   :אלו  והמשפלות,  מטה  וחבילי  פרוסה,  מסכת 
 ,והטומאה בבית אחד  ,בתיםשני  כיצד הן חוצצין, שאם היה חלון בין    .שבחלונות

הרי אלו    ,שיש ביניהן אויר  ל פיאף ע  –  וסתמו  , והיה אחד מאלו מתוח בחלון זה
  נס טומאה לבית שני.ולא תכ ,חוצצין
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נעשים אהל מביאין את הטומאה ואין חוצצין ואפילו כלי חרש שאין  ואדם וכלים  
בגווני   דאהלות  פ' ששי  ריש  כדתנן  פ"ז  בתוס'  כדתניא  מגבן  טומאה  מקבלין 

כיון טובא דמתני התם דאפילו אהל שהוא סמוך על האדם ועל הכלים אינו חוצץ  
  דמקבלים טומאה

)

דמדאורייתא אדם וכלים המקבלין טומאה אינן נעשין    ,בהא נחתינן ובהא סלקינן
נראה    ,כגון עכו"ם וכלי גללים וכו'  ,טומאה  הנך דאין מקבלין  ,אהל לטהר. אכן

דמאיזה טעם לא יהיו נעשין אהלין לטהר    ,דמדרבנן הוא דאין נעשין אהלין לטהר
ולא גזרו אלא בעכו"ם דמיחליף באדם אבל בשאר בעלי חיים לא    ...מדאורייתא

גזרו דלא מיחלפי באדם... ומאיזה טעם לא יהיה חשוב אהל לחוץ בפני הטומאה  
   א מקבל טומאה...כיון דל
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הוא,   מדרבנן  לטהר,  ולא  לטמא  אהל  נעשין  וכלים  דאדם  דאמרינן  והא 
כלל אהל  אינן  חוצצין    ,דמדאורייתא  אינן  מטו"מ) וגם  ספי"ט  ונ"ל  (רמב"ם   ,

יחוץ, מדמצויין להתטלטל כל   דגזרו שיביא טומאה מדדמי לאהל, ואפ"ה לא 
נן שלא יהיו כשאר אהל לחוץ בפני הטומאה  שעה טפי מבהמה, להכי גזרו בה רב

סתימת  ) משמע  וכן  כישראל,  זה  בכל  דינו  כוכבים  עובד  גם  דמה"ט  ונ"ל 
 ., ומה"ט כלי הבא במדה דעשוי לנחת באמת חוצץ(הפוסקים

גמל שהוא עומד באויר טומאה תחתיו כלים שעל גביו טהורים, טומאה על גביו 
כבר ביארנו בנזירות שאם היה הנזיר וכזית מן המת תחת    ...כלים שתחתיו טהורין

הגמל או תחת המטה וכיוצא בה משאר הכלים אף על פי שנטמא טומאת שבעה  
מגלח,   אהלים  אינו  בטומאת  האמורות  ההלכות  אלו  שכל  למד  אתה  ומשם 

 



204 

הנעשים מן האדם או מן הבהמה או מן הכלים הכל מדברי סופרים, מהן דברי 
 . זירות והרחקותקבלה, ומהן ג
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אפילו ר"א מודה. ובנתון על    ,דבנתון על ד' כלים  ,אבל מצאתי למהר"ם שכתב
אלא באדם פליגי. רבנן סברי כיון דמקבל טומאה    .מודו רבנן דחוצצים  , ד' אבנים
שיש בו רוח    , ואין חוצץ. ור"א מדמה ליה לבהמה  ,יש לו דין כלים  ,כמו כלים

    חיים כמו בהמה.
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בשיאו של המסע ממצרים אל ארץ ישראל, עם ישראל מקים משכן לשכינה. מה  
 מתרחש שם בתוך המשכן? הקרבת קרבנות.

אבל איך זריקת דם, חיתוך אברים, תגלחת מצורע, דיני פיגול וסוגים של טומאות  
 להים? ומה מהם שייך אלינו כיום? -קשורים לקרבת א

נ עבודת  שיש  אמונה  מתוך  נכתב  ספר  "מזבח חדש"  בתוך  דווקא  עמוקה  פש 
ויקרא. הקב"ה ציווה לבנות את המקדש כדי לעבוד אותו והדריך אותנו שהקרבת  
טכני   עניין  זה  אין  עבודתו.  דרך  היא  מזבחי"  על  לרצון  וזבחיהם  "עולותיהם 

 מלא משמעות נפשית ורוחנית.   בלבד, אלא עולם תוכן

גופניים   הכי  הדברים  בתוך  דווקא  שערו  כן,  בשר,  טומאה  דם,  שחיטה  ת, 
שם עבודת ה' נמצאת, ובצורה מפורטת. כל קרבן פורט על תו אחד    וטהרה  

 במיתרים שבנפש, ולכל פעולה יש תפקיד בעבודת ה'.

הספר הערוך לפניכם הוא צירוף של עבודה ממושכת על תוכני עבודת הקרבנות  
של  העמוקים  הנושאים  הרחב.  לקהל  שונות  במסגרות  שנמסרו  ושועורים 

בנות מוגשים בבהירות אל ליבם ודעתם של הקוראים באשר הם, ומופיעים  הקר
על סדר הפרשיות של חומש ויקרא. הספר מבוסס על לימוד שיטתי של הנושאים  

ובספרי   המדוברים   בחסידות  בזוהר,  התורה,  במפרשי  בראשונים,  בגמרא, 
 קבלה.
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