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היו שתי חומות בתחום המקודש השני, האחת בקצה  הדוחק בהנחה שבאמת 
והאחרת  הגבעה,  בשפת  וכי    שלו  במשנה,  המתוארות  העזרות  את  התוחמת 

שתי אפשרויות,    ימחומה פנימית זו התעלם יב"מ, מובן. אך כאשר עומדות בפני
האחת היא שאכן הייתה מערכת חומות כפולה, והייתה איזו התעלמות ממנה,  
והאחרת שהתיאור של החומה בקצה הגבעה הוא פרי דמיון של יב"מ, וכי הייתה  

ש אי  אחת  חומה  העזרה  רק  חומת  והיא  היום,  הקיימת  הרמה  מישור  בתוך  ם 
הפנימית וחומת עזרת הנשים, מובן שהאפשרות הראשונה היא הפחות דחוקה,  

 . ולמעשה יותר נכון להחליט שהיא הכרחית

ואת תנאי השטח,   יב"מ,  אך אפשרות אחרת המביאה בחשבון את עדותו של 
 פשוט אינה אפשרית. 
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רחב ועשיתה חיל סביב למקדש  
באמה מבדיל    מאה  יהיה  אשר 

ולוא   לעיר  הקודש  מקדש  בין 
תוך מקדשי    יהיו באים בלע אל

את   וקדשו  יחללוהו  ולוא 
אשר   ממקדשי  ויראו  מקדשי 

   15. אנוכי שוכן בתוכמה
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דרכה )של החצר הלא מקורה( אל התחום המקודש השני, הגיע אל  מי שעבר  
נקבעו   סורג בסורג  חן.  כליל  שהיה  גבהו,  אמות  שלוש  אותה,  המקיף  אבן 

המזהירים   אבן  לוחות  שווים  חלקם    –במרווחים  יווניות,  באותיות  חלקם 
בדבר חוק הטהרה שלפיו אסור לנוכרי להיכנס אל הקודש,    –ת רומיות  באותיו

   .שכן התחום המקודש השני נקרא 'קודש'

מדרגות.   עשרה  בארבע  הראשון  המקודש[  ]התחום  מן  עולים  הקודש  אל 
ומוקף חומה משלו. גובה החומה הזאת מבחוץ   ]התחום[ למעלה היה מרובע 

העין בגלל המדרגות; מן הצד הפנימי    היה אמנם ארבעים אמה, אך היה נסתר מן
היה גובהה עשרים וחמש אמות. מכיוון שהמדרגות היו בנויות כנגד מקום גבוה  
יותר, ]החומה[ לא התגלתה מבפנים במלואה, הי כי הייתה מוסתרת על ידי גובה  

 הגבעה. 

שטוח.   כולו  אמות,  עשר  בן  מרחב  היה  לחומה  ועד  המדרגות  עשרה  מארבע 
השערים גרמי מעלות אחרים בני חמש מדרגות; בצפון ובדרום    מכאן הוליכו אל 

מאחר   שערים,  בשני  צורך  היה  במזרח  צד;  בכל  ארבעה  שערים,  שמונה  היו 
להים של הנשים,  -שבצד זה הוקם קיר מפריד ]התוחם[ מקום מיוחד לעבודת הא

 היה צורך בשער שני, והוא נפרץ אל מול השער הראשון. 
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ועל העזרות דמוסיפים על העיר  דאיכא למימר קרא אשכחו    ,והא  היינו היכא 
 .(9ע"ב  כי ההיא דסוכה )נא  ,ודרוש
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היה מוסיף על    ם כן הכי לא קבעום ולא ביטלום לגבי כותל, דא  דמשום   ש לומר וי
מ מעכב,  אינו  הכתלים  עובי  דמדת  נימא  אי  ואף  הכתלים,  מקום עובי    כל 

אבנין דמוסיף  כן,  אסור  ודאי  בכתב'וכתיב    ,לכתחילה  אמה    'הכל  וכמו  כו', 
בא דב  רק קמאטרקסין דלא היה אפשר בבית שני להוסיף על עוביו, כדאמרינן בפ

,  ודש הקדשים, והתם אין הטעם דממעט באויר ההיכל או בית קרא )ג ע"א(בת
אלא דאין להוסיף על עובי הכתלים    ס' ישנים,התו  ו שכתבודזה לא איכפת לן, כמ 
 דהוי מוסיף אבנין. 
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וא"ת הא אמרינן בפרק קדשי קדשים )זבחים סא, ב( שכשעלו בני הגולה הוסיפו  
במזבח ארבע אמות מן הדרום. י"ל דהא מפרש התם דקרא אשכחו ודרוש, מה  
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בית ששים אף מזבח ששים, ועוד, דהתם בתחלת בנינו והכא כשהיה במזבח כל  
 .יעורוש

 



 

 "ב פתשב'   אדר – מג מעלין בקודש 43

 

 



44 



 

45 

 



46 

 



 

47 

 



48 

 

 



 

49 

 



50 

 



 

51 



52 



 

 "ב פתשב'   אדר – מג מעלין בקודש 53

 



54 

 



 

55 

שבת'.   דוחה  נפש  'פיקוח  יסוד:  על  בשבת  להלחם  ההיתר  את  לבסס  רגילים 
עובדה היא, שבמלחמה זו הוצאתי מאות היתרים לפעולת הצבא בשבת, מבלי  
שהשתמשתי אף פעם ביסוד זה של פקוח נפש דוחה שבת. לא נזדקקתי להיתר  

ום שזה בסיס אזרחי. אם יש צורך  זה משום שאינו מספק את צרכי הצבא, וגם מש
שבת,   דוחה  נפש  פקוח  של  ביסוד  משתמשים  האזרחיים,  בחיים  שבת  לחלל 
הבעיות   כל  את  לפתור  בכוחו  אין  טהור,  צבאי  אינו  הזה  שהיסוד  ומשום 
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המתעוררות בחיי הצבא, בעיות תחבורה, קשר וכו'. כל זה קשה להתיר על בסיס 
 של פקוח נפש דוחה שבת. 

למעשה לא שמאי חידש את ההלכה הזאת, אלא בית דין צבאי חידש הלכה זו,  
ולא בית דין צבאי רגיל הנוהג לפי פרוצידורה משפטית מלאה, אלא 'בית דין  

 שדה' שעשה זאת בלי פרוצידורה מלאה. 

לפי הדרשה של שמאי אפשר להגיע לידי מסקנה שאם עם ישראל החליט לכבוש  
שעל אדמה אחת, ובמקרה שאין בו שאלת פיקוח נפש, כי אי כיבוש החלק הזה  
זאת   בכל  ארצה,  אחד  של  משערותיו  יפול  ולא  אחד,  לאף  נזק  יגרום    אם לא 

ולבטל כל ל"ט    מותר להלחם בשבתחיב את גבול המדינה,  להר  המדינה החליטה
 מלאכות למטרה זו, ובלבד שנקרב בזה את הניצחון להרחבת גבול ישראל.
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השבת   את  עליה  לחלל  שמותר  הקב"ה  על  חביבה  מישראל  שנפש  שכמו 
ל שעל  א ד"ה מאיי(, כך חביבה כ"להצלתה, כמו שכתב רש"י בסנהדרין )עד ע

 אדמה של ארץ ישראל על הקב"ה, שמותר לחלל עליו את השבת לכבשו. 

ווחנו עוד דבר חשוב להיתר. שהרי ישנה מחלוקת גדולה בין  על סמך יסוד זה הר 
'הותר נפש אם לגביה שבת  יש  ההראשונים בפקוח  'הודחה'  'דחויה'. אם  או   '

צורך לעשות את כל מה שבאפשרותינו למנוע את חילול השבת, אם 'הותרה' אין  
צורך לעשות על ידי שינו. ודעתו של הרמב"ם ורוב הראשונים שבפיקוח נפש 

דוחה שבת. הרי שכל מלאכה שצריך לעשות בשבת על יסוד פיקוח נפש, יש  רק 
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לעשות על ידי שינוי, או שיש להדר שלא לעשותם בכלל. ועל כן אי אפשר היה  
לצבא  להורות  קשה  המקרים  ברוב  כי  נפש,  פיקוח  של  בבסיס  להשתמש  לנו 

יבינו את  לעשות על ידי שינוי, כי יש לנו עניין עם מפקדים שאינם דתיים, ולא  
העניין של עשייה על ידי שינוי, וגם זה גורם לקשיים רבים בתפקיד. אבל להיתר  

רדתה"של   על   – "עד  שמתבססים  שבמקרה  הוכחות  בהרבה  עד "הוכחתי 
הרי זו בחינת 'הותרה' בשבת. ויש להאריך מאד בחדוש הגדול הזה אשר    "רדתה

 עלול להביא מהפכה במושגים שלנו אודות לחימה בשבת.

למעשה לא שמאי חידש את ההלכה הזאת, אלא בית דין צבאי חידש הלכה זו,  
ולא בית דין צבאי רגיל הנוהג לפי פרוצידורה משפטית מלאה, אלא 'בית דין  

  ' שעשה זאת בלי פרוצידורה מלאהשדה
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אלא שזו    ?ל המדינהמעתה נשאל האם מותר לנו לפגוע בנפשות למען קיומה ש
  שלום הצבור ואפילו שוכל בר בי רב דחד יומא יודע ומכיר    ,אינה צריכה לפנים

  , ושמירתו מכל צר שיכול לבוא עליו  –  שהוא פחות ממסגרת של מדינה כ  –
 . שותפמצוה רבה היא ודוחה נ
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 דלמא חול היה.    ,היכא דריש ר' דוסתאי דמחללין עליו השבת  אם כן   , ואם תאמר

ויש לומר דמוכחא מילתא מדקאמר נלחמים בקעילה דקרי ליה מלחמה ומסר  
מינה   שמע  וקש,  תבן  עסקי  על  אלא  באו  שלא  פי  על  אף  עליה  נפשיה  דוד 

   חללין עליה נמי את השבת.דמ
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אין מקיפין על עיר של עכו"ם פחות מג' ימים קודם לשבת. הדא דתימר במלחמת  
אבל במלחמת חובה אפילו בשבת שכן מצינו שלא נכבשה יריחו אלא    ,הרשות
ו)דכתיב    ,בשבת ימים'  (:ג   ,יהושע  וכתיב  'כה תעשה ששת  ד).  וביום  '  (:שם 

אפילו    'עד רדתה'  (:כ  ,דברים כ)   . וכתיב'השביעי תסובו את העיר שבע פעמים
 .  בשבת
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אימת ר'    אמר ליה רבי יהושע בן לוי שאל לרשב"ל מהו ליקח בתים מן העכו"ם.  
דינרין   של  כיסין  לו  מראה  עושה  הוא  כיצד  מותר.  בשבת  ותני  בשבת  שאל 

לארכיים  ומעלה  חותם  אלא בשבת   ,והעכו"ם  יריחו  נכבשה  מצאנו שלא  שכן 
ימים'   (:ג  ,יהושע ו)דכתיב   וכתיב  'כה תעשה ששת  וביום השביעי '  (: שם ד). 

 . אפילו בשבת 'עד רדתה' (:כ  ,דברים כ)וכתיב  '.תסובו את העיר שבע פעמים

ועוד אתה למד מן יהושע שהקיף את יריחו שבעת ימים, ואין שבעת ימים אלא  
ת יהושע וישראל ושמרו שבת בזמן שהקיף את יריחו,  ב  ששבת בתוכן. ואילו ש  

בכלי עמדו  והורגין-ולא  יצאין  יריחו  אנשי  היו  בשבת,  של    זיין  שונאיהן  את 
 ישראל בשעה אחת. 

ועוד אתה למד מן התורה וכל ישראל ושאול ודוד וכל מלכי ישראל שהיו שהיו  
עושין מלחמה עם פלשתים ועם אדום ובני עמון ומואב, היו עומדים במלחמה  

א יז, טז(: "ויגש הפלשתי השכם  -כמה ימים, וכמה חדשים, שכך כתיב )שמואל
א יא, טז(: "כי ששה חדשים ישב  -. וכתיב )מלכיםוהערב ויתיצב ארבעים יום"

והיו ישראל   והיו אויביהם מקיפים אותם מכל סביבות,  יואב וכל הצבא",  שם 
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זיין ועושים מלחמה בין בחול ובין בשבת. ולמה, לפי שאם אין  -מזוינים בכלי
 עושים מלחמה בשבת, היו אומות העולם באין והורגין אותן בשעה אחת.
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יסודות בהלכה שעל פיהם אפשר לקיים ולנהל את שירות הבטחון    ,יש ויש אפוא
והם יקבעו את גבולות   ,רהוחכמי ת   יור בידסאלא שהדבר צריך להיות מ  .במדינה
 .וכתורה ייעשה ,והאסור רהמות

לא הותרה הרצועה    ,צרכי המדינה כולה  ,ודוקא מפני שהדבר נוגע לצרכי הרבים
בידו ואחד  אחד  כל  תורת  לבו  ,שתהא  שרירות  כפי  ולנהוג  דעתו  לפי    , ללכת 

לקיים  "שכן חייבים אנו להתאמץ עד כמה שאפשר    , לעקור ח"ו שבת מישראל
 .השבת והמדינה - והיו לאחדים בידינו  "שניהם
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אמנם סיבת מסירות נפשם של יושבי המערה הסברנו כבר במקום אחר, וכבר  
זאת תקופת השמד, כי היוונים    הדנים על מאורע זה, שהיתה  נמצא בספרים

רצו להעביר אותם על דתם, ובמיוחד היתה נטושה מלחמתם על שמירת השבת, 
 מילה, ומאכלות אסורים. 

הדין    בית  זו  אולם  הוראה  לפי  יתנהגו  אם  כי  לראות,  נוכח  החשמונאים  של 
, ימחה ח"ו שם ישראל ותורתו מעל  [=למסור נפשם על קדושת השבת בגלל שעת השמד]

פני האדמה. ובמקום שהדבר נוגע לכלל ישראל ולעצם קיומו, ולקיום התורה  
  לכן החליטו להשיב מלחמה, ככתוב שם: ויאמרו איש אין הדין כך  –בעתיד  
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ועל   נפשו  על  בגויים  נלחם  ולא  אחינו  עשו  כאשר  כלנו  נעשה  אם  רעהו,  אל 
 תורתנו, עתה מהרה ימחו אותנו מעל פני הארץ. 

תנו רבנן: אין צרין על עיירות של נכרים פחות משלשה ימים קודם לשבת, ואם  
 .  אפילו בשבת' עד רדתה'אין מפסיקין. וכן היה שמאי אומר: התחילו 

אין מקיפין על עיר של עכו"ם פחות מג' ימים קודם לשבת. הדא דתימר במלחמת  
שכן מצינו שלא נכבשה יריחו אלא    ,בתהרשות. אבל במלחמת חובה אפילו בש

וביום השביעי תסובו את העיר  '  ::. וכתיב'כה תעשה ששת ימים'  :בשבת דכתיב
 .אפילו בשבת' עד רדתה' :וכתיב ',שבע פעמים
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אין יוצאין עליהם בכלי זיינן,  על עיירות ישראל]=    תניא נמי הכי: נכרים שצרו וכו'

י ממון. אבל  כשבאו על עסק. במה דברים אמורים [ואין מחללין עליהן את השבת
זיינן, ומחללין עליהן את השבת.  באו על עסקי נפשות יוצאין עליהן בכלי 

ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש
זיינן, ומחללין עליהן את השבת. אמר רב יוסף בר מניומי   יוצאין עליהן בכלי 

 נהרדעא. – א. ותרגומא אמר רב נחמן: ובבל כעיר הסמוכה לספר דמי
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הותרה   הרשות  מלחמת  גם  אם  כי  מצוה,  מלחמת  רק  שלא  הוכחנו  כבר  אבל 
כי   שבת,  הדוחה  נפש  פקוח  מטעם  ולא  והשגת בשבת,  הלחימה  מצות  עצם 

 .נצחון דוחה שבתה

 



 

71 

ידי הרשות המדינית המוסמכת לכך, לכבוש שעל אדמה מארץ   יוחלט על  אם 
וברור לנו ששעל  אחרי שארץ ישראל תהיה בידינואפילו מחו"ל ישראל, או  

האדמה הזה לא יוסיף מאומה לבטחון המדינה, וגם אם לא נלחם עליו לא יפול  
משערות ראשינו ארצה, ואין למלחמה על כבוש שעל האדמה הזה שום גורם או  
חשש של פקוח נפש, בכל זאת מותר להתחיל במלחמה על כבוש המקום הזה  

מאחר שמצות הכבוש, או חובת  פילו בשבת למרות שאין בזה משום פקוח נפש,  א
 . השגת הנצחון דוחה שבת

יותר  חביב לפני הקב"ה נצחונם של ישראל ושלטון ישראל על כל שעל אדמה,  
משמירת אותה שבת של המלחמה. כי ההיתר של 'עד רדתה' מבוסס על מצות 

 השגת הנצחון, כלומר שלטון ישראל על שטח נוסף שעומד בפני השבת. 

גאונים מדרשים,  ישנם  לכאורה  כי  זו.  בסוגיא  עוד  לעיין  יש  וראשונים,    אולם 
ביניהם רב סעדיה גאון )בספר אמונות ודעות מאמר ג' פ"ט(, המנוגדים למקורות  
הנ"ל. וכן ישנם גאונים וראשונים המבססים את היתר הלחימה בשבת על פיקוח 

פב   )ביומא  באבוי  בן  בפרקי  כגון  )פ"א(.  ע"נפש,  בשבת  המאור  ובבעל  א(, 
( המפרש את המופת של 'שמש ובמיוחד יש לברר את שיטת בעל פרקי דר"א )נב

שזה היה בערב שבת, ועשה זאת יהושע כדי למנוע    –בגבעון דום' אצל יהושע  
המנוגד לכאורה לכל הסוגיות הנ"ל. וכן דברי המדרש רבה )במדבר    –חלול שבת  

לחימה   במאמרנו:  זה  ועל  כה.  עד  שנאמר  למה  בסתירה  העומד  הנ"ל,  פי"ד( 
 בשבת לאור ההלכה. 
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המחשבה  ותפיסת  בשבת,  לחימה  היתר  בדבר  בישראל  הרווחת  ההלכה 
בכל הנוגע לניהול    ההלכתית הנקוטה כעת בידינו, כאין עליה עוררין ומגבלות, 

בגבולות   – בין שזו מלחמת מגן, ובין שזו מלחמת כיבוש  מלחמת מצוה בשבת
המקורות ההיסטוריים    א"י שהובטחו לנו עפ"י הגבורה, אינה זהה לכאורה עם

 הדנים על מלחמות ישראל השונות בימי קדם. 
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הרבחיי הנימוק  כי  להסיק  איפוא  אנו  של  אשים  הלחחוון  הצו  י בת  מטעם  מה 
כי    .מת הרשותח במל  'עד רדתה'הגורם להפעלת ההיתר של    ואההמלכותי

אלא מטעם הסמכות המלכותית לחייב    ,ה אינה מטעם הצלה ופקוח נפשוהמצ
ומטעם חובת מסירות הנפש להשגת הנצחון    ,הסנהדריןולהשמע לדבר המלך  

 . המוטלת על כל יוצא צבא בישראל כמבואר לעיל

אלא כלפי המלך    , שותראין הבדל בין מלחמת מצוה ל  , למצות הלחימה  רבאשו
ן על הסנהדרין  כ ת רשות וחמשאין עליו חובה ומצוה לצאת למל  ,בעת ההכרזה

מה גם של  חרזה המלכ שהו  רלאח   חםאבל כלפי הלו  .הנותנים את הרשות לצאת
ת להוציא  זכותורה  מלך שהעניקה לו ההלה עליו מצוה מטעם הצו של  ח   –  שותר

ימרה את פיך    אשרכל איש  '  :מטעםרה,  ונהפך צו זה כצו מן התו  ,העם למלחמה
 . מה היא הדוחה שבתיומצוה זו של לח ,וגו'

הוכחתי בהרבה הוכחות שבמקרה שמתבססים על  –  אבל להיתר של 'עד רדתה'
וש הגדול הזה  'עד רדתה' הרי זו בחינת 'הותרה' בשבת. ויש להאריך מאד בחד
 אשר עלול להביא מהפכה במושגים שלנו אודות לחימה בשבת.

יש בידינו ראיות שגם לדעת הרמב"ם בראש פ"ב מהל' שבת וסיעתו הסוברים  
ראה בב"י או"ח סי' שכ"ח  )  'דחויה'כי אם    ,שבת אצל פקוח נפש  'הותרה'שלא  

  , אין זה כי אם בנוגע להיתר של פקוח נפש  (.ו'בד"ה היה החולה צריך לבשר וכ 
בשבת לחימה  להיתר  בנוגע  מלחמה  ,ולא  אצל  השבת  נדחית  א   ,שלא    ם כי 

 . ואין כאן המקום להאריך בזה יותר ,'הותרה'
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אבל בנוגע    ש,אינה אלא ביחס לפקוח נפ  ,חויהת ד בשדעה זו שהש  ונראה בעיני
נה  יוד  .'ההותר' אלא    , אין השבת נדחית בפני מלחמה  – "  עד רדתה "להיתר של  

היא    'ותרה'האית החודש שרחמה כדין עדי החודש שיוצאים להעיד על  לשל מ 
אצלם ר"ה  '.דחויה' ולא    ,השבת  במס'  מקומות  מכמה  להוכיח  שיש    ,כמו 

שעל מהלך לילה ויום מחללין את השבת ויוצאין לעדות  "  : שלמדוהו במשנה
ואין  ע"א(    ר"ה כב)   " שנא' אלה מועדי ה' אש ר תקראו אותם במועדם  ,החודש

כמו כן    ,חלול שבתחודש, המהווה  צורך למנוע כל פעולה שיש בה צורך לעדי ה
די כי    דן, בנידון  למנוע  אם  יש  נפש  כמה שאפשרח בפקוח  עד  לפי    ,לול שבת 

זו הרי בהיתר הלחימה  כל הקשור ישירות למלחמה אין צורך לחפש    –  שיטה 
 הקרב". נהול בתוך לול שבת ח דרכים אחרות על מנת למנוע 

לעיל האמור  עלינו  ,ולפי  הגויים  צרו  כאשד  מגן  במלחמת  שיש    ,גם  כיון 
פעולותינו אינן נתמכות על בסיס    אזי  ,ה מדינידאופי מלחמתי בקנה מ   לותנפלהת

אם  , כי היא השבת אצל פקוח נפש 'דחויה'בכדי שנאמר  ,פשנשל הצלה ופקוח 
   ".עם "עד רדתהטמה בשבת מחיעל היתר הל

של ההיתר בפקוח   עדיף מכחו  "דתה רעד  "  יוצא איפוא שכחו של היתר זה של
ה שבתדנפש  במדינה  .וחה  הבטחון  בעיות  לפתרון  ביותר  חשוב  עקרון    , זהו 

בטח קטיגוריה  על  לבססן  שהיא   ,טהורהונית  שאפשר  נפש  פקוח  על  ולא 
בודדים אזרחית להצלת    ן אי   , וכל שהיא מופעלת בממדים מדיניים  .קטיגוריה 

כמו שנוכחנו   ,להיפך כי אם   ,המושג של פקוח נפש עדיף על אינטרסים מדיניים
שעדיפה    אומרי  וה  ,ה פקוח נפשוחלראות ממצות הלחימה במלחמת הרשות הד 

 . היא ממנו
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נו מבוסס על  איימה בשבת  חשהיתר הל  םרות רביות ממקוברם למרות כל ההוכח
נים שיטת בן  ו הרי מצינו אצל הגא ',עד רדתהשל 'דרשה ה כי אם על  ,פקוח נפש

יש להתחשב בהם   ,הלנים דברי קבוומאחר ודברי הגא  . החולקת על כך  באבוי
וי  כת"י של פרקממביא שם קטע    (אע"ב  "פ)באוצר הגאונים מס' יומא    .ביותר

   .את השבת וכו'בן באבוי הדן בענין ספק פקוח נפש הדוחה 

 ,משמע מכל זה שהיתר הלחימה בשבת מבוסס לפי דברי בן באבוי על פקוח נפש
הדרשה  מר שאינו חולק על  ואבל יתכן ל  ',עד רדתה'ואינו היתר מיוחד מטעם  

בר שבאופן כללי  סוו  ,אלא שנותן טעם להיתר זה  ',עד רדתה'המיוחדת ללחימה מ
  , רחוק  ח יים לטוונים מדידבממ  שע מטעמי פקוח נפנובהיתר להלחם בשבת  הגם  

 אחרות.ולא משום סיבות 
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הנלמד מן התורה הוא    ישירשהטעם ה  ,כמו כן אפשר לומר ביחס ללחימה בשבת
  לל נימוק כואבל כ   ,חד למלחמת מצוה ורשות גם יחדווהוא היתר מי  ',עד רדתה'מ

ה  חראל הדויש  פש של כללנומקיף להיתר זה של התורה משמשת מצות פקוח  
  .מטרתה הצלת העם,  שותרמה ואפילו  חכי בסופו של דבר כל מל  ,של היחיד

לפי    ,נפש  וחיתה בשבת מאשר בפקח ותר בהיתר של ליולפי"ז מה שאנו מקילים  
נשען בעיקרו על פק  ,ל"הנ נפשלמרות שיוצא שגם היתר הלחימה  משום    ,וח 

  , ובר בהצלת יחידיםדבפניו המ  דחויהשפקוח נפש הנזכר בכל מקום שהשבת  
 ר. לכן יש להקל עליו יות ,ולטווח רחוק  ,ימה מטרתה הצלת העםחאבל ל

 



80 



 

81 

לוי שאל לרשב"ל בן  יהושע  מן העכו"ם  : ר'  ליקח בתים  ר'    אימתא"ל    ?מהו 
דינרין    ,כיצד הוא עושה  .י בשבת מותרנות  ?בשבת  ,שאל לו כיסין של  מראה 

לארכיים  ומעלה  חותם  אלא בשבת   ,והעכו"ם  יריחו  נכבשה  מצאנו שלא  שכן 
ימים'   :דכתיב וביום בשביעי תסובו את העיר שבע '  :כתיבו  'כה תעשה ששת 
 .אפילו בשבת 'עד רדתה' :וכתיב ',פעמים

בוש הארץ בדרכי  יאינו מוסב רק על כ 'תהדר עד 'ו מכאן שההיתר של נלמדים א
אינה מצוהוכי    ,לחימה זה  להיתר  פ  , ת הלחימהוגורם  כל שהוא  יאו  נפש  קוח 

לא רק    ןולכ  ,תב הדוחה ש  אאלא כבוש הארץ והשתלטותנו עליה הו  ,שבמלחמה
אלא גם גאולת הארץ בדרכים אזרחיות ותפיסת    ,כבוש בדרכי לחימה דוחה שבת

שבת   דוחהגם היא  ה,הקרקע שמטרתה מניעת אפשרות להשתלטות הגויים עלי
 .אפילו בשבת 'עד רדתה'מטעם 
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כךשלמע הדבר  אין  עצמם  ,ה  התלמוד  חכמי  בין  גם  בעלי   ,כי  בין  ובעיקר 
הדרהמ ההשקפות  רשים  אותן  את  מוצאים  אנו  הגאונים  בתקופת  וכן  אשונים 

ידינוההלכתי על  היזומות  בשבת  לחימה  פעולות  האוסרות  בראשית    , ות  כמו 
ה כל  רססת על מדרשי התנאים מתיואלא שההלכה התלמודית המב .השני תהבי

בשבת מגן  לחימה  םוג  ,מלחמת  באמצעות  כיבוש  שמטרתה  רשות    , מלחמת 
ולא    ,אפילו בשבת" עד רדתה"וחד לכך מטעם  מי וההיתר הנו    ,בתשמותרת ב
 .נפש וחמטעם פק
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לאכול  להן  מותר  מהן,  וישבו  ויכבשום  העכו"ם  בגבול  כשיכנסו  צבא    חלוצי 
נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות  
אלו האסורים, וכן שותה יין נסך, מפי השמועה למדו ובתים מלאים כל טוב ערפי  

 חזירים וכיוצא בהן. 

איירי שהם מסוכנים אצל הרעב אלא שאינם צריכין לטרוח לבקש מאכל    ,לא 
עליהם    ,היתר יקומו  היתר  מאכל  לבקש  ילכו  אם  העמים  לגבול  שנכנסו  כיון 
 .צרין על עיירות של העמים ואפי' בשבת :ודמיא להא דאמרינן. העמים
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בה   יש  הרשות[אבל  מפסיקין  אחד   התר  ]=במלחמת  אין  התחילו  שאם    , מיוחד 
לכל צרכי המצור כמו שבא    ואפילו שלא מפני הסכנה  ,ומחללין את השבת 

הקבלה עד רדתה ואפילו בשבת. ואחרי שלדבר מצוה מותר אפי' בע"ש אין ספק 
 . שהעליה לארץ ישראל מצוה היא 

ועל כרחנו צריך    ,למה לי קרא  אם כןד  ,דאי לא מיירי בדאיכא סכנהו ונראה דו 
  , ההפסק בשבת יתבטל הכיבושל ידי אלא שע ,דמיירי היכי שידינו תקיפהלומר  

 . ואתי קרא לומר דהכיבוש דוחה שבת
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ש עצמם  "והאומר  התלמוד  חכמי  בין  המדרשים  )?(  גם  בעלי  בין  ובעיקר 
הגא  ,הראשונים בתקופת  ההלכתיות    ,וניםוכן  ההשקפות  אותן  מוצאים  אנו 

"כמו בראשית הבית השני  ,האוסרות פעולות לחימה בשבת היזומות על ידינו
 . אין בדבריו ממש ואין להם על מה לסמוך כלל

אה כי אף ההסתמכות על מאורעות שונים מראשית  רנ ]=כלומר להלן בספר[ולהלן 
ואילך   השני  כיהבית  נדמה  היתר  '  :שמתוכם  בדבר  בישראל  הרווחת  ההלכה 

אינה זהה לכאורה עם המקורות ההיסטוריים הדנים על מלחמות  ימה בשבתחל
ובא  אשר יסמך איש עליו "אף היא אינה אלא משענת קנה רצוץ  'ישראל

 (. ו  ,ישעיה לו) "...בכפו ונקבה
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דכמו שפסק רבינו בהל' מעשה הקרבנות פ"ב דחינוך המקדש והמשכן דוחה  
רץ ישראל )עיין ...( דעל ידי  שבת, דעל ידי זה נתקדש, הכי נמי יש לומר כיבוש א

 זה נתקדשו. 
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מן הפסוק הזה אתה למד  ' וזכרתי את בריתי יעקב וגו' והארץ אזכור'  :כתיב
דוחה את השבת  כשם שמילה    , שארץ ישראל שקולה כנגד המילה  :שני דברים

ועוד שהיא שקולה כנגד כל מה    ,כך כבושה של ארץ ישראל דוחה את השבת
   ...שנברא בששת ימי בראשית
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אוירבך שליט"א הביא סיוע לסברא זו ממה שאמרו בגמ' שבת קכ"א והגרש"ז  
א  י"ופסק הרמב"ם בפר  ,חמשה נהרגין בשבת וכו' ועקרב ונחש וכו' עיי"ש'  ע"ב,

א פוסק וואעפ"י שה  ,גן ואפילו אין רצין אחריורמהלכות שבת הל' ד' שמותר להו 
נראה שדעתו ז"ל שפקו"נ הוא  "ווכתב המ"מ  ,  דמלאכה שאצל"ג חייב  ה פר' יהוד

 . בהראותן בלבד
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לא הותרה הרצועה    ,צרכי המדינה כולה  ,ודוקא מפני שהדבר נוגע לצרכי הרבים
בידו ואחד  אחד  כל  תורת  לבו  ,שתהא  שרירות  כפי  ולנהוג  דעתו  לפי    , ללכת 

לקיים  "שכן חייבים אנו להתאמץ עד כמה שאפשר    .לעקור ח"ו שבת מישראל
 . השבת והמדינה – והיו לאחדים בידינו  "שניהם
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וכן מש"כ שמלחמת מצוה שאני ג"כ תמוה מטעם זה, דאיה מצאנו היתר לעריות  
מצד מלחמת מצוה, ואפילו שארי איסורין לא מצאנו להם היתר, חוץ מדברים  

, וכל איסורי מאכלות  , וכתלי דחזירי )חולין יז ע"א((עירובין יז)חנה  שפטרו במ
ובזה אין    ., לדעת הרמב"ם הל' מלכים פ"ח ה"אכיו"ב, כשאין מוצאים דבר היתר

חילוק בין מלחמת מצוה לרשות, כמבואר בד' הרמב"ם שמדמה שם היתר אכילה  
היתר בעריות דידה,  ליפ"ת, )ודוקא עריות דידי' הותר ביפ"ת, אבל לא מצינו שום  

ונשים לאו בנות כיבוש נינהו, יבמות סה ב', ועי' סנהדרין נט א' והרי יפ"ת משום  
דלאו בני כיבוש נינהו(, ויפ"ת במלחמת רשות היא, כמבואר בספרי ובפירש"י  

 בפ' במקומו, וחוץ מאיסורים הללו אין היתר גם במלחמת מצוה. 

לסכנות להרוג וליהרג ע"פ   [ ]=במלחמהואין שייך ללמוד כלל ממה שנכנסים בה  
טבע העולם. דזהו מצותו בכך, כשם שאין ללמוד מחייבי מיתת ב"ד שהורגין  
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ובערת הרע  "הכללית ד, ומצוות עשה  בדינוכל אחד  אותם, לקיים המצוה שלהם  
 , דזהו עיקר המצוה. וח נפשי פקלומר שיש מצוה שאינה נדחית מפנ"מקרבך
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אם לדעתי  ר הדבר של היתר המסירה לסכנה במלחמות,  איך שיהיה עכ"פ הסב
, אבל ודאי אין שייך כלל לדון  שהוא ענין מיוחד ומהלכות מלכים או באופן אחר

 .  מזה על איסורים אחרים
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לל  כ שהיחיד עומד במערכה ב  שכל זמן ר  ומ אפשר לחדש עוד ול  ' היל פי זה,  וע
קל    , שהיא דוחה כל המצות  יקוח נפש, ה פחדוד בת ציבור  וחל עליו ח  ,ורבהצי

אלא    ,אבל בזמן שאין היחיד עומד עם הציבור  . המצות נדחים מפניה  דכל  וחומר 
לעסוק במלחמת הרשות לו ביחידות  כמו שמצייר החינוך כשמזדמן    ,שנזדמן 

ביחיד  והכי נמי משכחת לה ,רע עמלקזביחידות הריגת אחד מז' עממין או מ
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וך אין  נ יחוכיון שגם במלחמת חובה ומצוה לדעת הביחש למלחמת הרשות 
 . ת רשותמק"ו שאין כח ביחידות של מלח  ',חי בהם'ביחידות כח לבטל דין של ו

ומוציא    נןכדת  ,דעיקר מלחמת הרשות באה מצד דין גזירת מלך  ,עוד  ש לומרוי
והיינו שהב"ד    (, ע"ב  סנהדרין כ)למלחמת הרשות ע"פ ב"ד של שבעים ואחד  

 ... ירתוזמסכימים על ג
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  , חייב מיתה  על דבריואע"פ שמצינו בה חומר שהעובר    ,וגבי מצות שמיעה למלך
שא" עשהבכל    כ מה  קולא  ,שבתורה  מצוות  צד  ג"כ  בה  מצינו  נה  י שא  ,מ"מ 

ולא עוד    (,"טה  "גפ)מלכים  הרמב"ם    שכתב כמו    ,בפני מצוה קלה  ועומדת אפיל
דברי תורה כשאי  ה מבטלין מול מצכ ד  יימא לןדקרהואלא אפילו כשעוסק בת

( ובירושלמי פ"ק דברכות ה"ב ,וכדאי' במו"ק ט) לעשותה ע"י אחרים אפשר 
)סנהדרין מט  נגמר הדין    בסוף פרק  נןאמרי  לךולגבי מצוה דשמיעה לגזירת מ 

תלמוד  ואפילו    , דבמקום מצוה אין שומעים לו  ,"רק" וטא דדילפי' ממיעע"א(
אף  שמצות מלך    ,חידוש הוא שחדשה תורה  אם כן  .אין מבטלין בשבילה  תורה
קולא גדולה    גם כןבה    ש י  מכל מקום   ,ומר גדול של עונש מיתהחשיש בה    על פי

לגבי כל    'רשות'נחשבת שפיר    אם כןו  .ה ותלמוד תורהושהיא נדחית מכל מצ
   ".המצות

)מלכים  הרמב"ם  . וכן משמע מדברי  כל כוחה היא גזירת המלך  –   שות רומלחמת  
ה"א(   ענין של מלחמת  פ"ה  את  רשתיאר  ולהגדיל  ישראל  גבול  שות להרחיב 

נא נחשבת  ור לומר דבכל גו שזה הדרך אפ  ל פיוע  ל המלךגדולתו ושמעו ש
כמו שאין פרכא    ,חומר שלה פרכאמואין    וה.לגבי כל מצ  'רשות'מלחמת רשות ל

 כמו שכתבתי.צד הקל   גם כןיש בה כל זאת  שב  ,מחומר של העונש דגזירת מלך
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באין מתרומת הלשכה, מזבח הזהב ולבונה    מיתיבי: הקטורת וכל קרבנות צבור
באין מקדשי בדק    מזבח העולה הלשכות והעזרות   . וכלי שרת באין ממותר נסכים

הלשכות  .הבית באין משירי  העזרה  לחומת  העיר    ,חוץ  חומת  היא ששנינו:  זו 
 . באין משירי הלשכה ומגדלותיה וכל צרכי העיר 

אמר רבי חזקיה תנא ר' יהודה גדגדות הקטרת וכל קרבנות הציבור באין מתרומת  
ו  .הלשכה מזבח העולה וההיכל    . כל כלי שרת באין ממותר נסכיםמזבח הזהב 

 .חוץ לעזרות באין מלשכת בדק הבית .והעזרות באין משירי הלשכה
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 . שנפגמו או שנגממו פסולין ואין להן פדיון אלא נגנזים ועזרותאבני היכל 
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יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו ולא יעשנו  ,  לא 
 . ורקיקה מקל וחומר, קפנדריא

  2. ומניין למדנו כל אלהשאסור לדבר בהר הבית דברי רשות,  והנה הדבר פשוט
לבד ממה שמצד הסברא נכנסים כל אלו הדברים בגדר יראת הכבוד    –  מן התורה

  : (ע"ב  בברכות )סבוכך אמרו חז"ל  ,  יש על זה מקרא מפורש,  ויראת הרוממות
בזיון,  וחומר-קל דרך  כי  'אמרה תורה  ,  ומה מנעל שאינו  רגלך  נעלך מעל  של 

ל  רקיקה שהיא דרך בזיון לא כ,  'המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא
שנתבארו ,  שכן הדברים  בזיון  וכל  דרך  ב  .הם  מלך  לפני  ודםואפילו  אין    שר 
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קרא מפורש  ומ  .הקדוש ברוך הוא,  םלך מלכי המלכיבפני מ  וחומר-קל,  עושין כן
 '.אשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך'הוא בריש דניאל: 

יראתו היא  זו  במקלו  ?ואי  הבית  להר  אדם  יכנס  במנעל שברגליו,  לא  או  ,  או 
ואין צ"ל שאסור    ;או במעות הצרורין לו בסדינו,  או באבק שעל רגליו,  באפונדתו

ולא יעשה הר    ;מבליעו בכסותו  –  אלא אם נזדמן לו רוק,  לרוק בכל הר הבית
אלא יקיפו  ,  ויצא מפתח שכנגדה כדי לקצר הדרךשיכנס מפתח זו  ,  הבית דרך
 ולא יכנס לו אלא לדבר מצוה. ;מבחוץ

וחומר מקל  ורקיקה  קל  ,  ואמרו  בדרך  ההר  באותו  הרקיקה  שתיאסר  ביאורו 
אסור להכנס בו לאותו  ,  שהוא מגן על הרגל,  וחומר: ומה אם מנעל שעשוי להגנה

 5מגועל. קל וחומר שתיאסר הרקיקה שהיא דבר , ההר
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.  שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים  ;שער המזרח  כנגדלא יקל אדם את ראשו  
 ...במקלו להר הביתלא יכנס 
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 . בשעשוע ושחוק וזמרשלא ישתקע  ,  וענינו  .קלות ראש, היפך כובד ראש שקדם

כ מדרשות  בתי  ובתי  ראש  –נסיות  קלות  בהן  נוהגין  והיתול  כגון  ,  אין  שחוק 
 . ושיחה בטלה

, והוא הדיבור אשר אין תועלת בו לאדם  יבור המאוסהוא הדוהחלק השלישי,  
פלוני  ...  בנפשו מלך  מנהג  ואיך  שהיה,  ומה  שארע  במה  ההמון  סיפורי  כרוב 

ואלה יקראו אצל החכמים  בארמונו, ומה היתה סיבת מות פלוני, או עושר פלוני,  
 . , ואנשי המעלה ישתדלו בנפשם להניח זה הדיבורסיחה בטלה
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מסחורתו   לאדם  שמיוחד  במה  הדיבור  הוא  המותר,  והוא  החמישי,  והחלק 
ופרנסתו ומאכלו ומשתהו ולבושו ושאר מה שצריך לו, וזה מותר, אין אהבה בו  

 . ולא מיאוס, אלא אם ירצה ידבר בו במה שירצה, ואם ירצה ימנע

 



150 

רבא:   חולין  אמר  שיחת  בעשה  - השח  בם" , שנאמר  עובר  ולא    –  "ודברת  בם 
בדברים אחרים, רב אחא בר יעקב אמר: עובר בלאו, שנאמר כל הדברים יגעים  

 לא יוכל איש לדבר. 
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השוכן    . אני מנודהש  .השוכן בבית הזה ינחמך  .שאני אבל   ?מה לך מקיף לשמאל
 .דברי רבי מאיר,  בבית הזה יתן בלבם ויקרבוך
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 ולפנים, וברואה.  מן הצופיםאמר רב יהודה אמר רב: לא אמרו אלא 

איתמר נמי, אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי יוחנן: לא  
 .ובזמן שהשכינה שורהולפנים, וברואה, ובשאין גדר,  מן הצופיםאמרו אלא 
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גם המחיצות קדושים היו, ולכך צריך להרחיק בקלות ראש  ,  בזמן שביהמ"ק קיים
 ,המחיצות פקעו קדושתם,  מכל הצדדים במקום שרואה, משא"כ בזמן החורבן

דר, וא"צ להרחיק בקלות ראש אלא כנגד  מחיצות ביהמ"ק עצמן הם כמו גל כן,  ע
שער המזרח, דמשם היה נראה גם הקרקע של בית קדשי הקדשים, והיה מחויב  

אפילו אינו רואה עתה  ,  בזמן הזה  ם כן במוראיו מצד הקרקע עצמו, ולכך נשאר ג
 . הקרקע

 



 

155 

דנגד שער המזרח צריכים לכל  ,  מבואר בהדיא  ' ובזמן שהשכינה שורה'ואין גדר  
קיים,  התנאים בהמ"ק  שיהיה  האידנא,  וצריך  אף  דאסור  ז"ל  כתב  ולא  ,  ואיך 

,  ף מן הצופים לפניםנראה דאין איסור א,  ושלא כנגד שער המזרחי  ?הגביל מקום
דוקא נגד שער המזרחי אסור בתנאים  ,  ע"ש,  כי האמוראים לפרושי המשנה קאתי

שלא הרגישו בזה נ"כ הר"מ ז"ל... והנה לפמש"ל שדברי הר"מ  ,  וצע"ג  .הללו
בזה"ז  ,  צ"ע היום  המזרחשאסור  שער  נגד  ראשו  והש"ע  ,  להקל  דהטור  ניחא 

  ,ה"ל להביאם,  ו סוברים כהר"מ הנ"לואלו הי  .אינו נוהג היוםכי  ,  השמיטו ד"ז
ע"כ הביא  ,  ואפשר דכוונתו להתיר האידנא,  וע' בהל' הרי"ף דמביא מימרא זו

 . דוקא בשכינה שורה

 



156 

ולא תאמר ...  , מהו שיכנס אדם בהר הבית במקלו (כ"גדברים ג'  ) ואתחנן אל ה'  
נוהג בו  ,  , אלא בין בנוי בין חרבנהוג בו קלות ראש,  הואיל ובית המקדש חרב

 )דברים רבה, ואתחנן(  . באימה

שלא ינהג בו קלות  לא יכנס אדם להר הבית במקלו ובאפונדתו ובאבק שברגלו,  
 )תנחומא, ויקרא ח(   .אפילו בחרבנו  ראש
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מורא מקדש. ויראת מאלהיך צוה בהכנס אדם למקדש או בבית הכנסת או לבית  
לא    :הרואה  רקמורא במקדש תנן ברכות פ...  המדרש שינהג בהם מורא וכיבוד

וברואה... ד שער המזרחכנגיקל אדם את ראשו   מן הצופים  לא אמרו אלא   ...
 .לא במקלו ולא במנעלו ולא באבק שעל גבי רגליו  להר הבית לא יכנס אדם    :ותנן

עד שנשים  , והמצוה הכ"א היא שצונו לירא מן הבית הזה הרמוז אליו מאד מאד
כמו שזכרו בספרא )קדושים פ"ז  ,  וגדר זאת היראה...הבנפשנו משא הפחד והירא

מורא זהו  אי  יכנס  ,  ה"ט(  הביתלא  ובאפונדתו  להר  ובמנעלו  )ספר  במקלו   .
 המצוות, עשה כא( 

בהר    ומדברי סופרים אף...  ואת מקדשי תיראו  :שנאמר,  יראת המקדש מצות עשה
ואין קרוי  ,  שהרי מחנה לויה הוא,  הא מן התורה הר הבית מותר בכך,  הבית כן 
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הא מדברי סופרים אף הר הבית , מקדש אלא מה שאם נכנס לשם בטומאה חייב
 . בכלל זה

מורא מקדש. ויראת מאלהיך צוה בהכנס אדם למקדש או בבית הכנסת או לבית  
וכיבוד   ומצינו בית הכנסת ובית המדרש שנקראו ...  המדרש שינהג בהם מורא 

למדנו כשאמרה תורה את מקדשי תיראו שבתי כנסיות ובתי מדרשות  ...  מקדש
כל אחד לפי סברתו  בכלל והמורא מה הוא אינו מפורש במקרא ופירשו חכמים  

 . לפי חומר קדושתו 

 ... תנן בברכות מורא במקדש )א(
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 ... כדתנן בפ' אחרון במגילה ובית המדרש ושל בית הכנסת)ב( 
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,  העזרה  כנגד  חצר,  אולם  תבנית   אכסדרא ,  היכל  תבנית   בית  שיעשה  לאדם   ואסור
  חמשה  של  מנורה  הוא  עושה  אבל,  מנורה  בצורת  ומנורה,  שולחן  בצורת  שולחן 
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 שבעה  לה   שיש  פי   על  אף  מתכת   של   שאינה   מנורה  או   קנים   שמונה   של   או   קנים
.קנים

  דלא   הזין ד כלל כתב  לא]=שלא לעשות צורת אדם[  הזה בלאו  כאן מ"הר והנה
  יראת   של  במצוות עשה  הבחירה   בית '  מה  ז"בפ  אך '.  וכו  היכל  תבנית   בית  יעשה
 . עשה  בכלל  דהוא  בדבריו  ומבואר'  וכו  בית  מקדש  תבנית  יעשה  דלא   כתב  מקדש

2
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.  שרי  –   חסר  ואם   ,ורומו  ורחבו   באורכו  דהיינו '  פי  ל" ז  י "רש'.  וכו  לאדם  ואסור
  לשון   דהעתיק  ואפשר  הדברים   סתם  ורבינו   קמא,'  סי  סוף  ד" יו  ע"הש  פסק  וכן 

.ק"ודו הברייתא

 

  אלא  אסור  שאינו  לפי  תבנית  לשון  נקט'.  כו  היכל   תבנית  בית  אדם  יעשה  לא
  והלכותיו   משעוריו   כלום  יחסר  ושלא  ממש  בנין  כתבנית   ממש   כמותו   כשעושה
  ספרים   ומטפחות  בעטרות   נהגו  וכן ,  מותר  בעלמא  ציור   אבל,  ואזיל  כדמפרש

.כלום בכך ואין לציירן כנסיות  ובתי

 

יל"ע אם אחד בנה יותר גדול מהעזרה, ואח"כ הוסיפו על העזרה ויצא כמדתו  
. אם צריך לקצר או להאריך או כיון שבנה בהיתר מותר
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  בו   נוהג  שהיה  כמו   במוראו  אדם  חייב  בעונותינו   חרב  היום  שהמקדש  פי   על  אף
  ראשו   יקל   ולא  בעזרה   ישב  ולא  לשם  להכנס  שמותר  למקום   אלא   יכנס  לא ,  בבניינו
 שבת  שמירת   מה ,  תיראו  ומקדשי   תשמורו  שבתותי  את  שנאמר   המזרח   שער  כנגד 
 .  עומד בקדושתו שחרב פ"שאע לעולם מקדש מורא אף  לעולם

  חוץ   שהוא   הצופים  מן   ראשו  את  להקל   לאדם  לו  אסור   בנוי  שהמקדש  בזמן 
 בינו  מפסיק  גדר  יהיה  ולא,  המקדש  את  רואה  שיהיה  והוא,  ולפנים  לירושלים

 .  המקדש ובין

  שאין   לומר   צריך  ואין,  למערב  מזרח   בין  שיישן  או   שיפנה  לעולם  לאדם  אסור
  לא   לפיכך ,  במערב  שההיכל  מפני  מקום  בכל  למערב  מזרח  בין  הכסא  בית  קובעין
  נפנים   לדרום  צפון   בין   אלא,  המערב  כנגד  שהוא  מפני  למזרח  ולא  למערב  יפנה

  אלא   הקדש  כלפי  ופניו  ישב  לא  ולפנים  הצופים  מן  מים   המטיל  וכל,  וישנים
 .  לצדדין  הקדש  יסלק או לדרום  או לצפון

,  העזרה  כנגד  חצר,  אולם  תבנית   אכסדרא ,  היכל  תבנית   בית  שיעשה  לאדם   ואסור
  חמשה  של  מנורה  הוא  עושה  אבל,  מנורה  בצורת  ומנורה,  שולחן  בצורת  שולחן 
 שבעה  לה   שיש  פי   על  אף  מתכת   של   שאינה   מנורה  או   קנים   שמונה   של   או   קנים
 .קנים
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  היכל   כתבנית  לעשות  אסור  אם  להסתפק  יש  דלכאורה  כתבתי  דכבר  ד"נלענ  ולכן 
  נראה   וכן.  אסור  ראשון  היכל  כתבנית  גם  המסקנא  דלפי  וכתבת.  לא  או  ראשון
  שהרי   ,ליה  ילפינן  תעשון   דלא   מקרא  לאו   דלמסקנא  ם "הרמב  מדברי   לכאורה
  שכתב מאחר  מקדש  מורא  דין   שם כשחשב הבחירה בית ' מהל ז"בפ זה  דין  כתב

  טעמא   דמהאי  מדבריו  משמע  זה  דין  כתב'  כו  למערב  מזרח  בין  לפנות  שאסור
  לעשות   שלא   הוא  מקדש  מורא   ובכלל   ומדרבנן  הוא   בעלמא   וסברא  ,עלה  אתינן
 .ש"וכמ  לעשות אסור ראשון  כתבנית דאף  לכאורה נראה  ז "ולפ  .כזה תבנית

  ובפרקים   ,היכל  תבנית  יעשה  שלא  ם"הרמב  סתם  למה  טעם  ליתן  צריך  ז"ולפ 
  קאי   דעלה   ומשמע  גולה   בני   שבנו   שני   בית  תבנית   בדברים   ביאר   זה   שלפני
 . לא  ותו  אסור כזה דתבנית

   

אלולי דמסתפינא מחבראי וכ"ש מרבותי הייתי אומר דדין זה אינו מלאו הזה רק  
בזמן שבהמ"ק קיים אסור לעשות כתבניתו כגון בזמן המשכן היה אסור לעשות  

ות המשכן כיון שהיה אז משמש לפניו יתב' וכן כשהיה שילה עומד וכן נוב  כצור
הי' אסור לעשות בכ"ז מהזמנים איזה תבנית שהי' דוגמת   בית ראשוןוגבעון וכן  

אז משמש  שהי'  כתבניתו  ,התבנית  לבנות  אסור  הי'  שני  בבית  בבית   ,וכן  וכן 
בימינושלישי   אז  במהרה  שיהי'  כתבנית  לעשות  אסור  משמשין    , יהיה  הם  כי 
אבל האידנא כיון בעוה"ר אין משמשין לפניו אפשר דאין בכלל לאו    .לפניו ית'

דזה ידוע דעזרה לא הי' תמיד בשוה ומשנה שלמה    ,הזה. ועוד ראיה לדברינו אלה
ולא יעשה   יערוך לעזרה  שנינו מוסיפין על העזרה וכ"פ הר"מ א"כ מה דמות 

כולו    ,תבנית שהיתהאלא בכ"ז שהיתה העזרה באיזה    ?כתבניתה וכן המקדש 
להקל   הוא  כי  וביראה  באימה  זאת  כותב  אני  והנה  דוגמתו.  לעשות  אז  אסור 
באיסור דאורייתא נגד הפוסקים אך תורה היא וללמוד אני צריך ולא אוכל להבין  

 .אם יש איסור בזה"ז לעשות תבנית עזרה מאיזה תבנית נאסר וצ"ע בזה
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  מדבריו   לכאורה   מוכח  וכן   דאורייתא,  איסור  בזה  דיש  משמע  לא   רבינו   מלשון 
  לא שייך   זה  כ" א  ז"ע  אחר  ימשוך  שמא  היינו  תעשון  דלא דלאו'  שכ  ז"דע  ג"בפ
 כסף. אלקי אתי  ת"ל  בכלל אין  כ" א כאן,
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כשם שאסרו להזכיר שם שמים לבטלה, ולא אמרו אדרבה יהא שם שמים שגור   
משום מורא  . בפי הבריות, ואסמכוהו אקרא של את ה' אלוקיך תירא, ה"ה כאן..

בית .  מקדש.. בקדושת  בקדושתן  האלה  התבניות  שתשמרנה  שע"י  והיינו 
לווה אותנו הרגשת מורא מקדש כל אימת שנצייר לעינינו את תבנית  ת  ,המקדש

. תבנית כליו המקדש ואת
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ארבע ויש אומרים    וטבעות היו לצפונו של מזבח, ששה סדרים של ארבע ארבע.  
 . של שש שש, שעליהן שוחטים את הקודשים. 

 

 

    ושלושים וחמש.לדרום מאה  מן הצפון  
ולמזבח   הכבש  ושתיםמן  לטבעות  ששים  המזבח  מן  מקום    שמונה,  אמות, 

, מן השולחנות ולננסין  ארבעה, מן הטבעות לשולחנות  עשרים וארבעההטבעות  
  אמות.  שמונה, מן הננסין לכותל העזרה ארבעה
 )מידות ה, ב(.  בין הכבש לכותל ומקום הננסין.  – והמותר 
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]תמיד[ של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה. של בין  
 )תמיד ד, א(  הערביים היה נשחט על  קרן מזרחית צפונית על טבעת שניה.

כנגד היום. תניא נמי    – מנא הני מילי? אמר רב חסדא: דאמר קרא 'שנים ליום'  
כנגד היום... כיצד? תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית    – הכי: שנים ליום  

על טבעת שניה, ושל בן הערביים היה נשחט על קרן צפונית מזרחית    מערבית
 על טבעת שניה. 
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במרץ 21  

בספטמבר 22  

בדצמבר 21  

ביוני 21  



180 



 

181 

 



182 

 



 

183 

 



184 

 

 

 המפרש: 

 רע"ב: 

 בעל המאור: 

 תוספות ביומא:

 רש"י: 
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קיבלנו שיהיו התמידין נשחטין נגד היום... ורוצה לומר שלא יהא צל על מקום  
השחיטה... בשחרית ראוי לשחטו בא' מטבעות שבקצוות השורות במערב... ולא  
יאפיל לשם צל כותל המזרחי של העזרה, שהיה גבוה מאוד )עיין מידות ב, ד(,  

יים מהאי טעמא ראוי לשחטו בא' מטבעות שבקצוות וכמו כן תמיד של בין הערב
מתחת הצל של    השורות במזרח, כדי להרחיק מקום השחיטה כל מה שאפשר 

 ההיכל שהיה במערב ממקום הטבעות.
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20 
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היום   כנגד  היה  אלא  החמה...  הנץ  קודם  היה  השחיטה  דהרי  מידי  קשה  ולא 
אמר שיהיה דוקא נגד התחלת הזריחה, ועוד שעיקר הטעם כשיזרח, וא"כ מי י

משום בין הערביים שאז היה השמש בגובה ובשחר היום כפשוטו. )מובא בשם  
 המגיד משנה(.
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Altitudesolar elevation angle

 

Azimuth

 

sin(𝐴𝑙) = cos(𝐿) ∙ cos(𝐷) ∙ cos(𝐻) + sin (𝐿) ∙ sin (𝐷) 

 

 צפון

Azimut

Altitude 

http://susdesign.com/sunangle/
http://susdesign.com/sunangle/
http://susdesign.com/sunangle/
http://www.saf.co.il/noa/msc_29
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AlAltitude

LLatitude

HHour angle

𝐻 = 0cos(𝐻) = 1

DDeclination

𝐷 = 23.45 ∙ sin [
360

365
∙ (284 + 𝑛)]

n

 10איור 

 

cos (𝐴𝑧) =
[sin(𝐴𝑙) ∙ sin(𝐿) − sin (𝐷)]

cos (𝐴𝑙) ∙ cos (𝐿)
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altitude (solar elevation angle) azimuth 

altitude (solar elevation angle) azimuth 

altitude (solar elevation angle) azimuth 
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clc; clear all; close all; fclose all; 

hAltarX = [0, 1, 1, 6, 6, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 6, 6, 1, 1, 

0]; 

lAltarY = [0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 

32, 32]; 

tabaotHor = [8, 12.8, 16]; 

tabaotVer = [0, 4, 6.4, 10.67, 21.33, 25.6, 28, 32]; 

60
90
120
150
180
210
240
270
300

024681012

ש 
מ

ש
ה

ט 
מו

זי
א

[
ת

לו
ע
מ

]

שעה זמנית

(azimuth)כיוון השמש 

היום הארוך

יום השוויון

היום הקצר

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-32712

ש 
מ

ש
ה

ה 
ב
גו

[
ת

יו
וו
ז

]

שעה זמנית

((Altitudeגובה השמש 

תצפית-היום הארוך 

תצפית-יום השוויון 

תצפית-היום הקצר 

מחושב-היום הארוך 

מחושב-יום השוויון 

מחושב-היום הקצר 



 

197 

conturNSAltar = [0, -2, -2, -31, -31, -62, -62, -31, -31, 

-32, -32, 0, 0]; 

conturWEAltar = [0, 0, 1, 1, 8, 8, 24, 24, 30, 30, 32, 32, 

0]; 

fill(conturNSAltar, conturWEAltar, 'b'); % fill altar 

contur 

axis equal; 

xlim([-80 30]); 

hold on; 

drawTabaot(tabaotHor, tabaotVer); 

% longest day (orange) 

altitude = [57.59, 81.44, 78.31, 64.9, 49.76]; 

azimut = [96.27, 180, 225.12, 256.8, 269.29]; 

drawZel(hAltarX, lAltarY, altitude,azimut,[1 0.5 0]); 

% Equinox (cyan) 

altitude = [47.4, 58, 57.2, 51.78, 42.46]; 

azimut = [132.38, 180, 193.94, 218.21, 235.61]; 

drawZel(hAltarX, lAltarY, altitude,azimut,[0 0 0.7]); 

% shortest day (gray) 

altitude = [26.63, 34.56, 34.24, 31.74, 27.03]; 

azimut = [153.51, 180, 186.94, 200.29, 212.3]; 

drawZel(hAltarX, lAltarY, altitude,azimut,[0.5 0.5 0.5]); 

function drawTabaot(tabaotHor, tabaotVer) 

for row = 1:2:8 

    line([tabaotHor(1), tabaotHor(1)],[tabaotVer(row), 

tabaotVer(row+1)],'LineWidth',3); 

    tabaatConturX = [tabaotHor(2), tabaotHor(2), 

tabaotHor(3), tabaotHor(3)];  

    tabaatConturY = [tabaotVer(row), tabaotVer(row+1), 

tabaotVer(row+1), tabaotVer(row)]; 

    fill(tabaatConturX, tabaatConturY,'b') 

end 

function drawZel(hAltarX, lAltarY, altitude,azimut,Colour) 

for hour = 1:size(altitude,2) 

    azim = 270 - azimut(hour); 

    radAzimut = azim/180*pi;     

    radAltitude = altitude(hour)/180*pi; 

    X = hAltarX * sin(radAzimut) / tan(radAltitude); 

    Y = lAltarY - cos(radAzimut) * hAltarX; 

    line(X,Y,'Color',Colour); 

end 
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כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים: עד העולם. משקלקלו הצדוקים ואמרו  
 התקינו שיהו אומרים: מן העולם ועד העולם.  –אין עולם אלא אחד 

למה   כל כך  כו'.  עונין אמן במקדש.  לפ  – כל חותמי ברכות שבמקדש  י שאין 
קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם  "  :שנאמר  ,ומנין שאין עונין אמן במקדש

.  "ויברכו )את( שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה"  :ואומר  ";עד העולם
ומרומם על כל ברכה    :תלמוד לומר  ?יכול כל הברכות כולן תהא להן תהלה אחת

 1ו תהלה. תן ל – ותהלה, על כל ברכה וברכה 
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תפללין בהר הבית כו'. שלא היו עונין אמן במקדש.  לא היינו נוהגין. כשמ  ,רש"י
צ"ל דהיו מתכנסין    ,הר"ן   רושבכלל מקדש לענין זה. ולפי  ם כןמוכח דהר הבית ג

הט"ו. ואף    ל' תפילהוכ"כ הרמב"ם בפ"ד מה  , בהר הבית להתפלל בז' תעניות
  , רחוב  ם כן בהר הבית היה ג  ,לרחובה של עיר וכו'  ת התורהדתנינן מוציאין א

 . )נחמיה ח( "אל הרחוב אשר לפני שער המים"כדכתיב 

ם  עֹול  ד ה  ע  ם וְׂ עֹול  ֵאל ִמן ה  ר  רּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִישְׂ ר ב  ָאמ  םוְׂ עָּ ל הָּ לּו י ּה 3ָאֵמן  כ ָּ לְׂ  . ה 
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ֶזה   ה  ֹחֶדש  ל  ה  ע  ב  ַארְׂ וְׂ ִרים  ֶעשְׂ יֹום  ֵאלּובְׂ רָּ ִיש ְ ְבֵני  ִוִים  ...ֶנֶאְספו   לְׂ ה  רּו  ֹיאמְׂ קּומּו    ...ו 
ל   ל כ  ם ע  רֹומ  בֹוֶדָך ּומְׂ כְׂ כּו ֵשם  רְׂ ִויב  ם  עֹול  ה  ד  ם ע  עֹול  ה  ִמן  ֱאֹלֵהיֶכם  ֶאת ה'  ֲרכּו  ב 

ה ִהל  ה ּותְׂ כ  ר   .בְׂ

אבל לשאר ברכות לא היו המברכים    , הני מילי דוקא לתפלה  :"ד ז"לוכתב הראב
  , שהרי מצינו בעזרא עצמו כשברך על התורה ענו אחריו  ;ולא העונין  , מאריכין
הגדול ויענו כל העם אמן במועל ידיהם ברוך ה'    ויברך עזרא את ה'  :כדכתיב

 לעולם אמן ואמן. 

אבל בשאר ברכות היו    ,וגדולי המפרשים כתבו שלא היה מנהג זה אלא לתפלה
אמן בעזרא  ,עונים  נאמר  התורה  בברכת  האלהים    : שהרי  ]ה'  את  עזרא  ויברך 

 .הגדול[ ויענו כל העם במועל ידיהם

לתפלה מצינו    ,ודוקא  שהרי  עונין  היו  אמן  ברכות  לשאר  עצמו אבל  בעזרא 
כשבירך על התורה ענו אחריו אמן כדכתיב ויברך עזרא את ה' הגדול ויענו כל  

 . העם אמן במועל ידיהם וכו'
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ראיה וחגיגה    : שלש מצות נצטוו ישראל בעלותם לרגל  : ררבי יוסי הגלילי אומ
יש בשמחה שאין  ויש בחגיגה שאין בשתיהן  ,יש בראיה שאין בשתיהן .ושמחה
מה שאין כן    ,שהראייה עולה כולה לגבוה  –יש בראיה שאין בשתיהן    .בשתיהן
מה שאין   ,שחגיגה ישנה לפני הדיבור –יש בחגיגה מה שאין בשתיהן  .בשתיהן
שהשמחה נוהגת באנשים ובנשים  –יש בשמחה מה שאין בשתיהן    .בשתיהן

 מה שאין בשתיהן. 
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בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר    :רבי יהודה בן בתירא אומר
ועכשיו שאין    ", להיך-ואכלת שם ושמחת לפני ה' א  שלמיםוזבחת  "  :שנאמר

 . "לבב אנוש ויין ישמח " : בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין שנאמר

במה    ",ושמחת בחגך"   :חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנאמר  :תנו רבנן
אנשים   ; אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן :רבי יהודה אומר  . ביין – משמחם

להם   יוסף  ?ונשים במאי   ,ביין  – בראוי  רב  ב  :תני  צבעוניןבבבל  בארץ    ,בגדי 
 ישראל בבגדי פשתן מגוהצין. 

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים... חייב אדם להיות בהן  
ושמחת  "שנאמר    ,תו וכל הנלוים עליושמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני בי

וגו' קרבן שלמים  ", בחגך  היא  כאן  פי שהשמחה האמורה  על  כמו שאנו    ,אף 
יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל    ,מבארין בהלכות חגיגה
 . אחד ואחד כראוי לו
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 .היינו בשלמי שמחה  "שמחת "ו ,הרגל נמי דרבנן דשמחתנראה לי 

ידי    :רבי אלעזר ברבי שמעון אומר ויוצא בה  תודתו בחג הסוכות  מביא אדם 
  , דבר שבחובה היא  , חובתו משום שמחה ואין יוצא בה משום חגיגה... פשיטא

 . וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין

  , והא דלא מייתי להו נדרים ונדבות לעולא דאמר לב"ה אין קריבין נדרים ונדבות
דאיכא לאוקמי שכבר    ,בהו משום שלמי שמחה כדאמרינן בסמוך  משום דנפיק

והרב רבי אלחנן והר"י מתרץ דלא אמר בסמוך דנפיק בשלמי    .קרב שמחה כדינו
היינו היכא שהקריבום משום שמחה אבל הביאום לשם    , שמחה בנדרים אלא 

 .נדרים לא נפיק רק משום הקדישם
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ואע"ג דשלמי שמחה נמי דבר שבחובה הוא כדכתיב    –אינו בא אלא מן החולין  
התם אין החובה אלא שיהא לו בשר    ,ואין שמחה אלא בבשר...  "ושמחת בחגך"

 .לרבות בשמחה וכל שיש לו בשר הרבה יצא ידי חובתו הרבה ולבני ביתו

כל השנה,    אם אין לו בשר שלמים של נדר ונדבה שהתנדב  ,אף הם שלמי שמחה
מביא שלמים משלו, או ממעות מעשר שני    -ולא מעשר בהמה    ,שמביאין ברגל

 . שלו, להיות לו בשר לשובע, שאין שמחת החג אלא בבשר

מכאן אמרו חכמים ישראל    ,לרבות כל מיני שמחות לשמחה –"  ושמחת בחגך"
וב ונדבות  בנדרים  חובתן  ידי  בהמהיוצאין  ואשם    ,מעשר  בחטאת  והכהנים 

 ובבכור ובחזה ושוק. 

יוצאין ישראל ידי חובת שלמי שמחה בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה והכהנים  
בחטאת ובאשם ובבכור ובחזה ושוק שמצוה זו היא לשמוח באכילת בשר לפני  

 ה' והרי אכלו. 

מי שהיו לו שלמי נדר או נדבה ושחטן מערב יום טוב ... יצא בה ידי חובת שמחה  
ידי חובתו שאינו   יצא  ואוכל מהן ברגל  אף על פי ששחטן קודם הרגל הואיל 

 .צריך לשחוט שלמי שמחה בשעת שמחה
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והקשה הר"ר אלחנן    . פירש רש"י במצות יראה כל זכורך  –חייבין בראיה    הכל
דהא תני בסמוך ב"ש אומרים הראיה שתי כסף משמע דבקרבן מיירי... ע"כ נראה  

ורש"י דנקט בראיית פנים בעזרה נקט חדא    ,לר"ת דמתני' מיירי בקרבן ובעזרה
טירי וכל שכן  דאף בראיית פנים בעזרה פ  ,ולפטורא דכולהו אתא  ,דמשמע תרי

  ,וגם יש ליישב דמתני' משמע ליה דבראיית פנים נמי איירי  .בראיית פנים בקרבן
דקתני בסמוך איזהו קטן כל שאין יכול לילך כו' משמע דבקטן דאיירי ביה קאמר  

 אלמא בראיית פנים בעזרה איירי שאינו יכול לילך לשם.  

ואם    ,ומ"מ נ"ל ללמוד מן הירושלמי הזה שראיית פנים וקרבן ראי' תרתי נינהו
ראה פנים ריקם בלא קרבן ראי' מצות ראיית פנים מיהו קיים... ואפשר להא בלא  

פנים בלא קרבן אף על  א"כ אפי' מאן דמחויב בקרבן ראיי' אם עבר וראה    .הא
 . מ"ע דראיית פנים מיהו קיים ,גב דעבר בל"ת דלא יראו פני ריקם

הראיה האמורה בתורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של חג ויביא  
ון ולא  עמו קרבן עולה בין מן העוף בין מן הבהמה, ומי שבא לעזרה ביום ראש

הביא עולה לא דיו שלא עשה מצות עשה אלא עובר על לא תעשה שנאמר לא  
 .יראו פני ריקם

זו מצוה  כ   , וענין  עם  למקדש  האדם  ללכת  שיעלה  שיוכל  לו  שיהיה  זכר  בן  ל 
ברגליו ויקריב קרבן עולה בעלותו. וקרבן עולה זה שיקריב בעלייתו הוא הנקרא  

 . עולת ראיה
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 שלש רגלים תחוג, ומתנת יד כברכת טובו... ושמחת החגים למלאת. 

ביאור לדעתו ז"ל דהשמיט עיקר מצות ראיית פנים בעזרה.   אלא דעדיין צריך
ולא הביא אלא הבאת הקרבן... ואמנם נראה לענ"ד דדעת רבינו הגאון ז"ל בזה  

אינה אלא הבאת קרבן   ההיא שלא כדעת כל הראשונים ז"ל... דעיקר מצות ראי
  " כמתנת ידו  איש"בלבד... ואם כן לפי דעת רבינו הגאון ז"ל דקרא ד   העולת ראי

צ"ל דהבאת הקרבן היינו עיקר    כ" . ע"יראה כל זכורך"אינו אלא פירוש העשה ד
ראי ראי  ה,מצות  בעולת  מעכבת  בעזרה  פנים  ראיית  פנים  הואין  ראיית  אבל   .

 . בעזרה בלא קרבן לאו מצוה היא כלל

 

שלמים ששחטן מערב יום טוב יוצא בהן משום    :כי אתא רבין אמר רבי אלעזר
בעינן זביחה בשעת   לא  –יוצא משום שמחה    ;שמחה ואין יוצא בהן משום חגיגה

הוי דבר שבחובה וכל דבר שבחובה אינו בא אלא    –ולא משום חגיגה    ,שמחה
 מן החולין. 
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דאינה באה אלא מן    טעמא דאינו יוצא בה משום חגיגה משום  ,קשיא לי טובא
הא אם הפריש אדם בהמת חולין לשם חגיגת יום טוב ושחטה בעיו"ט    ,החולין

והא אכתי לא מטא זימנא והיאך רשאי לשוחטה ולזרוק    .יוצא בה משום חגיגה
  ?דמה בעיו"ט שזמנה היא ביום טוב

אלא    ,ונ"ל לתרץ דהאי דקאמר ולא משום חגיגה לאו אשחטן ]מערב יו"ט[ קאי
דבעינן    ,ואם שיירן ושחטן למחר אינו יוצא בהן משום חגיגת החג  הכי קאמר:

שחטן   :ומילי מילי קאמר  .וזו הבהמה כבר הוקדשה לשלמים  ,שתבוא מן החולין
 ה דנקט כגון שהניחן חיים ושחטן למחר.  וחגיג  ,]מערב יו"ט[ נקט משום שמחה

מי שהיו לו שלמי נדר או נדבה ושחטן מערב יום טוב אף על פי שאכלן ביום  
אבל יצא בה    , שאינה באה אלא מן החולין  ,טוב אינו יוצא בה ידי חובת חגיגה

ידי חובת שמחה אף על פי ששחטן קודם הרגל, הואיל ואוכל מהן ברגל יצא ידי  
 . שמחה צריך לשחוט שלמי שמחה בשעת שאינו  ,חובתו
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בעי"ט   חגיגה  י"ח חגיגהונ"ל דאע"ג דבשחט  יצא  י  ,וזרק  בחל  מילי  "ט  והני 
אבל אם חל בשבת אינו יוצא ידי חגיגה בשחטה בערב יום טוב    ,ראשון בחול
כל הלילה אם מקטירן    כיון דהקטר חלבים כשרין  –יינו טעמא  וה  .שהוא ע"ש

 פיר דמי. בליל י"ט שהוא זמן חיובן סגי בהכי וש

דקא אמרת ראיה עדיפא דעולה    ? ובית הלל מאי טעמא לא אמרי כבית שמאי
 אדרבה חגיגה עדיפא דאית בה שתי אכילות.   –כולה לגבוה 

כמאמר הגמרא דאית בה    ,רק באכילה והקטרה יחד  , והרי אינו יוצא באכילה לבד
 שתי אכילות.  
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יינו משום שאינו חובה  וצריך לומר דאף שיוצאים ידי חובותם בשעירי הרגלים ה
 .יאכלוהו איזה כהן שירצה  ,יאכלישל הכהן שיאכל מן השעירים, רק שהשעיר  

וע"כ כשאוכלו הוא יוצא בו ידי חובת שמחה. אבל חגיגה שעיקרו אינו בא אלא  
לאכילה כמאמר הגמרא חגיגה עדיפא שיש בה שתי אכילות... ע"כ מצוה על  

לאו מצוות שמחה מחויב לאוכלו בעצמו הבעלים שיאכלו מן החגיגה... וכיון שב
 אינו יוצא בה ידי חובת שמחה. 

אותן שלמים שהקריבו הבכורות, אף על פי שלא    –שחגיגה ישנה לפני הדיבור  
נתקיים   נקראו, שבהן  חגיגה  הקריבום  לי במדבר "ברגל  להם    " ויחוגו  שנאמר 

 .במצרים

ח   ִיק  ו  ִרים:  ה' פ  ִמים ל  ל  ִחים שְׂ ב  חּו זְׂ בְׂ ִיזְׂ ו  ֲעלּו ֹעֹלת  י  ו  ֵאל  ר  ִישְׂ ֵני  נ ֲעֵרי בְׂ ח ֶאת  ל  ִישְׂ ו 
א  ֹמֶשה חֲ  ר  ִיקְׂ ִרית ו  בְׂ ח ֵסֶפר ה  ִיק  : ו  ֵבח  ִמזְׂ ל ה  ק ע  ר  ם ז  ד  ֲחִצי ה  ֹנת ו  ג  א  ֶשם ב  י  ם ו  ד  ִצי ה 
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ל   ֹרק ע  ִיזְׂ ם ו  ד  ח ֹמֶשה ֶאת ה  ִיק  ע: ו  מ  ִנשְׂ רּו ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ה' נ ֲעֶשה וְׂ ֹיאמְׂ ם ו  ע  ֵני ה  ָאזְׂ בְׂ
בְׂ  ם ה  ֹיאֶמר ִהֵנה ד  ם ו  ע  ֵאֶלה:  ה  ִרים ה  ב  דְׂ ל ה  ל כ  ֶכם ע  ת ה' ִעמ  ר   ִרית ֲאֶשר כ 

לחוג ברגלים והוא שנצטוינו לעלות לרגל למקדש שלש פעמים בשנה והן סמוך  
שנאמ שם  שנחוג  כדי  וסוכות  ושבועות  בשנה  לפסח  לי  תחוג  רגלים  שלש  ר 

 .ומענין החגיגה הוא שנעלה שם בקרבן ונקריבהו שלמים לכבוד החג

יש בכללן שש מצות, ארבע מצות עשה, ושתים מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן:  
לשמוח ברגלים... וביאור מצות    )א( להראות פני ה'. )ב( לחוג בשלש רגלים. )ג(

 אלו בפרקים אלו. 
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הראיה שנאמר    :ואלו הן  ,שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים
זכורך" כל  שנאמר  "יראה  והחגיגה  א",  לה'  שנאמר  "להיך-תחוג  והשמחה   ,
 ."ושמחת בחגך "

הראייה האמורה בתורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של חג ויביא  
טוב   ביום  שלמים  שיקריב  היא  בתורה  האמורה  החגיגה  עולה...  קרבן  עמו 
הראשון של חג בבואו להראות... והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים  

 שלמי חגיגה. יתר על 

גם בשמחת מועדים הכללית, על אף התלבשותה בצורת פינוק הגוף, צפון קיום 
נפשית פעולה  שבלב,  הלב? -שמחה  שמחת  מהות  מתבטאת  במה  רוחנית. 

נוכחות בחווית    בהרגשת  מושרש  טוב  יום  שמחת  קיום   ... בו  והתדבקות  ה' 
לא רק  -ההתחברות  המהווה  ושתיה,  אכילה  של  פיסית  בפעולה  לא  לוהים, 

   28טכניקה של קיום המצוה, לא הקיום עצמו.
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224 

תיה היתה נקראת  אבן היתה שם ]בקדשי הקדשים[ מימות נביאים הראשונים וש
רבי יוסה אומר  ...  גבוהה מן הארץ שלוש אצבעות שמתחילה היה עליה הארון

 ."מציון מכלל יופי הופיע"  :(ב, תהילים נ) ממנה נשתת העולם שנאמר

תת העולם, והיה שלמה יודע  כדתנינן למה נקראת שמה אבן שתיה שממנה הוש
שהוא הולך לכוש ונטע עליו פלפלין ומיד היו עושין    ]=השורש[  איזה הוא הגיד 

  ."נטעתי בהם עץ כל פרי " שכן הוא אומר  ,פירות
 ,כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש  – "[  נטעתי בהם עץ כל פרי"   :דבר אחר]

יושבי על טבור  "  :נתונה באמצע העולם שנאמר )יחזקאל לח(  רץ ישראלכך א 
יוצא  ."הארץ יושבת באמצעיתו של    ...וממנה משתיתו של עולם  ישראל  ארץ 
וההיכל    ,ובית המקדש באמצע ירושלים  ,וירושלים באמצעיתה של א"י  ,עולם

ואבן שתיה לפני הארון שממנה    ,והארון באמצע ההיכל  ,באמצע בית המקדש
 ... נשתת העולם
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ויהב    ,כד ברא קודשא בריך הוא בר נש בעלמא אתקין ליה כגוונא עלאה  א חזי:ת
דגופא באמצעיתא  ותוקפיה  חיליה  לבא  ,ליה  שריא  דכל    ,דתמן  תוקפא  דהוא 

ואתקף באתר עלאה דלעילא דאיהו    והא לבא אחיד .  ומתמן אתזן כל גופא  ,גופא
    .ודא אתקשר בדא ,מוחא דרישא דשארי לעילא

עבד ליה חד גופא ואתקין שייפי   .וכגוונא דדא אתקין קודשא בריך הוא עלמא
ן אתזנו  וכל אינון שייפי  ,ולבא שארי באמצעיתא דכל גופא  ,דגופא סחרניה דלבא

מההוא לבא דהוא תוקפא דכלא וכלא ביה תליין וההוא לבא אתקשר ואתאחד  
 . במוחא עלאה דשריא לעילא

כשברא הקב"ה את האדם בעולם, תקן אותו כעין של מעלה, ונתן כוחו ותוקפו באמצע    : וראהבא  

מקום  גופו, ששם שורה הלב, שהוא תוקף כל הגוף, ומשם ניזון כל הגוף. והלב מתאחד ומתחזק ב

  עליון שלמעלה, שהוא במוח שבראש השורה למעלה, וזה נקשר בזה.  

עשה אותו כגוף אחד והתקין לו איברים    .כדרך שברא ה' את האדם כך ברא את כל העולם כולו

ואותו הלב שורה ומתאחד    ומזין אותו והכל תלוי בו.   ,והלב שורה באמצע העולם  ,מסביב ללב

   עם המוח העליון השורה למעלה. 
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  :(דהי"ב ז, טז אמר ) דאת  כמה    ,בית המקדשזה    –  "לבךאמר הקב"ה "כי נגע עד  
  . שם כל הימים" ולבי"והיו עיני 
אמר רבי חייא היכן מצאנו שנקרא    . הקב"הזה    – "  לבך"כי נגע עד    :דבר אחר
וחלקי    לבבי"צור    :כו(,  געמין הדין קריא )תהילים    '?לבן של ישראל'הקב"ה  

 . אלוקים לעולם"
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נפגע   אנחנו כאשר  בית מקדשינו   ,לבנו אולם   לבנו  שובי  וכאשר  .לינוחנ  ,הוא 
 לאיתנו נרפא גם אנחנו... 

החיים שעל ידו מקבלים  והיה עוד דומה בית המקדש אל הלב שהוא בכל בעלי  ...
כל האיברים חיותן, וכן בית המקדש הוא נותן חיים לכל העולם, ולפיכך בית  

כמו שהלב הוא באמצע הגוף היישוב  זה כבר    רוביאו   ...המקדש באמצע  ענין 
האבר   הוא  הלב  כמו  אבר  כי  במעלה,  בשוה  האיברים  כל  באדם  שאין  ידענו 

ם חיות, לכן כאשר האילן חוזר  הנכבד שבו החיות וממנו מקבלים שאר האיברי
אל כח חיותו לגדל הפרי נקרא לבלוב מלשון לב כלומר שחוזר אליו חיותו שהיא  
בלב, וכמו באילן כאשר הוא מלבלב שהוא חיותו של אילן אז מחיותו מוציא כל  

ולפיכך במה שנחשב בית המקדש כמו לב    ...לחוץ וזה ענין החיות הוצאת הכח
אי אפשר של חיות  בו  והוא  שיש  לחוץ  שנותן שפע שלו  חיותו  מכח  ימצא  א 

ולפיכך אמר בשעה   הוצאת פרי שנולד ממנו שהרי כל חיות נמשך ממנו פרי. 
שבנה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב, כי מאחר שבית המקדש דומה  
ללב העולם אמר שנטע בו כל מיני מגדים רצה לומר שמן בית המקדש נמשך כל  

  ...מיני שפע

הלב שממנו החיות והמוח ששם  ,  עם עיקר האדםכי כמו שבאדם הלב והמוח  
וכמו שהלב  ,  כך בכלל העולם בית המקדש והתורה עיקר מציאות העולם ,  השכל

המקדש   בית  כך  האיברים  כל  ושפע  חיות  מקבלים  וממנו  האדם  באמצע  הוא 
באמצע העולם ממנו מקבלים כל הארצות חיות ושפע. וכמו שהמוח שם שכל  

,  נמצא התורה ובית המקדש הם עיקר הנמצאים  ,כך התורה שכל העולם,  האדם
תמיד ביחד  צמודים  הם  דברים  שני  והוא  ,  ואלו  בארץ  הוא  המקדש  בית  כי 
 ... שלימות העולם הגשמי והתורה היא שכלית
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ששער גן עדן    ,לו בהר המוריהישב  גורש ויצא מגן עדן ו  –"  את האדם  "ויגרש
שית  אשנאמר )בר  ,ולשם החזירו במקום שנלקח  ,משם לקחו  .סמוך להר המוריה

מאיזה מקום לקחו? ממקום בית המקדש    "את האדם  טו( "ויקח ה' אלקים ,  ד
 ". לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, "כג(, מר ) בראשית גשנא

ה ִדימ  ִית ק  ב  ן ה  ת  ת ִמפְׂ ח  ִאים ִמת  ִים ֹיצְׂ ִהֵנה מ  ִית וְׂ ב  ח ה  ִשֵבִני ֶאל ֶפת  יְׂ ִאיש   ...ו  ֵצאת ה  בְׂ
י ד בְׂ ו  ק  וְׂ ִדים  ֲעִבֵרִני  ק  י  ו  ֶאֶלף  ד  מ  י  ו  ִים:  ס  ֵמי ָאפְׂ ִים  מ  ב  ֲעִבֵרִני  י  ו  ה  מ  א  ֶאֶלף ב  ד  מ  י  ו  ֹו 

ל   ל ֲאֶשר ֹלא אּוכ  ד ֶאֶלף נ ח  מ  י  נ ִים: ו  תְׂ ֲעִבֵרִני ֵמי מ  י  ו  ד ֶאֶלף  מ  י  ו  ִים  כ  ִים ִברְׂ ִים מ  מ  ב 
ִים מ  ֲעֹבר ִכי ג אּו ה  ה   ...ל  מ  י  אּו ה  ִים  ּוב  מ  פּו ה  ִנרְׂ ִאים וְׂ מּוצ  ה ה  מ  י  ה ...  ֶאל ה  ג  ד  י ה ה  ה  וְׂ

ל נ ח  ה ה  מ  י ֹכל ֲאֶשר י בֹוא ש  ח  אּו ו  פְׂ ֵיר  ֵאֶלה וְׂ ִים ה  מ  ה ה  מ  אּו ש  ֹאד ִכי ב  ה מְׂ ב  ל    ...ר  ע  וְׂ
ל ֲאכ  ל ֵעץ מ  תֹו ִמֶזה ּוִמֶזה כ  פ  ל שְׂ ל י ֲעֶלה ע  נ ח  ִאים  ִכי ֵמימ    ...ה  ה יֹוצְׂ ש ֵהמ  ד  ִמקְׂ יו ִמן ה 

ה  רּופ  ֵלהּו ִלתְׂ ע  ל וְׂ ֲאכ  מ  יֹו לְׂ י ה ִפרְׂ ה   יב( -)יחזקאל יד א . וְׂ
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ֹלא  ִביר וְׂ דְׂ ֵני ה  ל פְׂ ֹקֶדש ע  ִדים ִמן ה  ב  אֵשי ה  אּו ר  ֵיר  ִדים ו  ב  ֲאִרכּו ה  י  יּו    ו  ִיהְׂ ה ו  חּוצ  אּו ה  ֵיר 

ֶזה: יֹום ה  ד ה  ם ע   ש 

 , 
והגיעו   הבדים  האריכו  הארון  את  הכהנים  שהכניסו  מכיוון  אומר  אתה  מנין 

הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקדש על  ויאריכו  "לפרוכת ונגעו בפתח? שנאמר  
  . לפיכך לא ננעלו דלתי בית קדשי הקדשים מעולם.  "פני הדביר

החוצה" ייראו  נאמר      –  " ולא  יראו שכבר  לומר שלא  ואי  "ויראו"אי אפשר   ,
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נאמר   שכבר  ויראו  לומר  יראו"אפשר  בפרוכת  "ולא  בולטים  היו  כיצד?  הא   ,
 .ונראים בהיכל כשני דדי אשה

 
הכי:   נמי  הבדים"תניא  ראשי  ויוצאין    "...וייראו  ובולטין  דוחקין  כיצד?  הא 

 . צרור המור דודי לי בין שדי ילין""בפרכות ונראין כשני דדי אשה שנאמר 

  ,

 

 : 

 

 
  ,

,  ועיקר פעולת הארון ע"י הבדים,  ...כי כל כלי המקדש יש להם פעולה מיוחדת
ם היה מכניס אהבה לתוך ליבות ישראל. ובמקדש הכירו זאת החיבה  שע"י הבדי

מפורש כדאיתא "בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת וכו'  
להם ראו חיבתכם לפני המקום וכו' והבדים נראין כשני דדי אישה. היינו    אומרים

שע"י  ,  וע"י הבדים נכנס אור הלוחות לתוך ישראל,  שמאד רוצה להשפיע להם
שהלוחות  ,  הבדים ראו החיבה שיותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק

רוצים מאד להכניס עצמם לתוך ישראל רק המה צריכים לפתוח נקב כחודה של  
מן הארון   והנה מעולם לא הסירו הבדים  ויפתח להם כפתחו של אולם.  מחט 

ולילה",  לגמרי יומם  בו  להיות  שהא,  להורות על מה שכתוב "והגית  דם צריך 
 תמיד ולעולם חושק ותאב לתורה. 
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ֵני   נ ח ֹאתֹו ִלפְׂ ה  ן וְׂ ֹעֶמר מ  ֹלא ה  ה מְׂ מ  ֶתן ש  ת וְׂ ֶצֶנת ַאח  ח ִצנְׂ ֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ַאֲהֹרן ק  ו 
ֵעֻדת   ה  ֵני  ִלפְׂ ַאֲהֹרן  ִניֵחהּו  י  ו  ֹמֶשה  ֶאל  ה'  ה  ִצּו  ֲאֶשר  כ  ֹדֹרֵתיֶכם:  לְׂ ֶמֶרת  ִמשְׂ לְׂ ה' 

ֶרת מ  ִמשְׂ  לד( -לג ז, )שמות ט   :לְׂ

המדבר לדור  בישר  זה  ציווי  לדרתיכם.  יגיעו  למשמרת  במדבר  נדודיהם  כי 
גם באותם התנאים  לקיצם ויביאום אל תנאים נורמאליים של חיי פרנסה. אולם

וכאשר יילחמו על ה"לחם"הנורמאליים ישמרו בליבם את לקח אכילת המן
גם  בתנאים הרגילים של העולם החברתי והגשמייטרפו "טרף" ויצודו "צידה" 

שה' נתן וחלק להם למנה. לפיכך תונח צנצנת  אז יראו את מזונם רק כאותו "מן" 
המעידים  תישמר יחד עם שני לוחות העדותכלומרהמן לפני העדת למשמרת

הוא שנתן גם את מי שנותן מחיה לאדם  ..על התורה שניתנה להם מתנה מיד ה'.
כי שתי העובדות האלה  המורה לאדם את דרך חייו. יכיר ויידע האדם  התורה

 מתאחדות זו עם זו ומשלימות זו את זו. 
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ֹזאת   נ ֵדב כ  ִהתְׂ ֹצר ֹכח  לְׂ ִמי ִכי נ עְׂ ִכי ִמי ֲאִני ּוִמי ע  ְך:וְׂ ו  לָּ ַתנ  ְדךָּ נָּ ִמי ָּ ֹּל ו  ךָּ ַהכ  ְ י ִממ  ִכי    כ ִ
י ֵמינּו  ֵצל  כ  ֲאֹבֵתינּו  ל  כ  כְׂ ִבים  תֹוש  וְׂ ֶניָך  פ  לְׂ נּו  ֲאנ חְׂ ה'  ֵגִרים  ֶוה:  ִמקְׂ ֵאין  וְׂ ָאֶרץ  ה  ל  ע   

ֹכל   ֶשָך  ֱאֹלֵהינּו  דְׂ ֵשם ק  ִית לְׂ ָך ב  נֹות לְׂ ִלבְׂ ֲהִכיֹננּו  ֶזה ֲאֶשר  מֹון ה  ְלךָּ  ֶהה  ו  א  ְדךָּ הו  ִמי ָּ
ֹּל  טז( -א כט, יד-)דברי הימים :ַהכ 

ץ  פדע בני כי כל אשר יגיע אצל השם בעשות בני אדם כל מצוותיו איננו רק שח
השם להטיב לנו, ובהיות האדם מוכשר ומוכן בעשיית אותן מצוות לקבל הטובה  

ומעתה בהיות הנחת דעתינו על זה בעניין מצוותיו ברוך    ...ייטיב אליו השם  אז
הוא תחייב אותנו לאמר כי בנין בית לשם לעשותינו בה תפילות וקרבנות אליו  

...  כי השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו  ...הכל להכין הלבבות לעבודתו יתעלה
גופותינו להכשר  שהכל  וברורים  הדברים  ידועים  לקבוע    ...הלא  ציונו  כן  ועל 

ולתקן   איש  בני  הנקיות לטהר שם מחשבות  ונקי בתכלית  טהור  שיהיה  מקום 
.  ..לבבם אליו בו, והוא ברוך הוא בחר אותו המקום והכינו אל הטובה לבני אדם

ומתוך הכשר המעשה וטהרת המחשבה שיהיה לנו שם יעלה שכלינו אל הדבקות  
  עם שכל העליוני.  

הזה נפרש שריית השכינה במקום ההוא, ואף על פי    ועל דרך הפשט על הצד
ז"ל קדושתן עליהן אפילו כשהן שוממין, שמשמע   כי אמרו רבותינו  שהאמת 

העובדים מצד  שם  השכינה  שריית  סבת  כל  שאין  לעולם    ...בזה  מקום  ומכל 
תתרבה שם הברכה והקדושה לפי הפעולות הטובות שיעשו שם בני אדם, ואז  
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תחו מעיינות הטוב כנגדו, כי באמת אינו דומה קדושת  עם הפעולות הטובות יפ
 המקום בחרבנו לקדושתו ביישובו. 

ועל כן צריך אליו להיות הברכה מצויה בו תמיד, ומתוך עסקינו בו לקיים עליו  ...
נו, כי בכל שעושה בו  יחלים עלינו והתברך במעימצוות ה' יהיה הרצון והברכה 

פניו   מגמת  שישים  ועניין  עניין  כל  ולפי  מתברך,  הוא  בו  ה'  רצון  האדם 
 ...ומחשבותיו ועסקיו בדבר מצווה לפי הן מעיין הברכה נובע עליו

לגו   קיימא  איהו  וגו' שלחן דא  ועשית שלחן עצי שטים  ואמר  ייסא  רבי  פתח 
לעילא שריא עליה ומניה נפיק מזונא לכל עלמא, ושלחן דא  במשכנא, וברכתא ד

דהא   מזונא,  עליה  למהוי  אלא  חדא  רגעא  אפילו  בריקניא  למהוי  אצטריך  לא 
ברכתא לא אשתכח על אתר ריקניא, ובגין כך אצטריך למהוי עליה נהמא תדיר  
דלהוי תדיר ברכתא עלאה משתכחא ביה ומגו ההוא שלחן נפקי ברכאן ומזוני  

 .ר פתורי דעלמא דאתברכאן בגיניהלכל שא
  .שלחן זה היה עומד בפנים במשכן וברכה עליונה שורה עליו וממנו יוצא המזון לכל העולם  =]

כי הברכה אינה נמצאת   , ושלחן זה אינו צריך שיהיה ריק אפילו רגע אחד אלא שיהיה עליו מזון

את בו תמיד הברכה  צכדי שתהיה נמ  ,להיות עליו תמיד לחם   שמשום זה צריך  ,על מקום ריק

ם  י לחנות שבעולם שהם מתברכו ומן השלחן ההוא יוצאים ברכה ומזון לכל שאר הש  .העליונה

 [. בשבילו
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  אבין אמר רבי .  ז( ,פט ם לה' )תהילי יערוךכי מי בשחק ". "יערכנו ביום השבת  " 
ואין לשון הזה אלא    ,מי כיוצא כהקב"ה מפרנס יתומים ומאכיל רעבים  :הלוי
 ". יערכנו ביום השבת ביום השבת "שנאמר  פרנסהלשון 

ומה צורך היה במשכן ובמקדש לעשות בהם אבל השלחן מה היה משמש...  
וע"ד הפשט הוצרך השלחן בבית ה' בלחם אשר עליו להיות שרש דבר  ?  שלחן

והלחם אשר עליו היה נאכל לכהנים משרתי המקדש והיה  ,  שתחול הברכה בו
רו רז"ל: )יומא לט א( כל כהן שהיה  וכענין שאמ,  מספיק לרבים מהם מעט ממנו

שבע היה  כפול  "  .מגיעו  נקרא  כן  שהקב"שלחן ועל  ברכתו ה  "  בלחם   שולח 
 .ומשם הברכה משתלח בכל המזונות ויבא שובע לכל העולם, שעליו

ולמה עשה משה   .כדי להרבות זרעים  –מ(    ,)דה"ב ד  "ויעש שולחנות עשרה"
וכיון שבא שלמה עשאן י' כדי להרבות    ,םבמדבר לזרעי  ןשלא היו צריכי  ?אחד

  זרעים.  
משה של  שלחן  מימין  חמישה  משמאל  ,נתן  כן   .וחמישה  נתן  ...  ?למה  ולכך 

  . כנגד ימין העולם שמשם טללי הברכה יוצאין לעולם  ,שהוא דרום  , מימין  חמשה
  אמר שלמה בזכות אלו שולחנות הנתונות בימין יהיו גשמי ברכה וטללי ברכה 

ימין מן  לעולם  משמאל    . יוצאין  ה'  נתן  שמשם    נגד ולכך  שמאל  שהוא  צפון 
נתונות משמאל ימנעו  הרעות יוצאין לעולם אמר שלמה בזכות אלו שולחנות ה

 .. הרעות מישראל.
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א"ר הונא בר אבא בשעה שהיו הקרבנות קריבין היתה סאה ארכליס עושה סאה 
ינים אבל עכשיו אדם  גקיבר סאה גסולת סאה קמח סאה מורסן סאה סובין סאה 

מוליך סאה של חטים לטחון אינו מביא אלא כמו שהולך ויתר מעט למה שבטל  
ראה מה היו הקרבנות בשעה שהיו קרבין כל מה שהיה מתקרב מן  ...לחם הפנים

  מינו היה מברך את מינו 
הארץ פירות  את  מברכין  היו  מקריבין  שהיו  בן ובכורים  יונתן  ברבי    מעשה 

אלעזר שהיה יושב תחת תאנה אחת בימות הקיץ והיתה התאנה מלאה תאנים  
וכל כך למה שהיו הקרבנות  ...יפות יצא הטל והיו אותם התאנים שואבות דבש

קריבין
מעשה בסופר אחד שהיה עולה לירושלים בכל שנה הכירוהו בני ירושלים שהיה  

אמר להם  ב לך אצלנואדם גדול בתורה אמרו לו טול ממנו חמשים זהובים ושו
יש לי גפן אחת והיא חביבה עלי מכל מה שאתם נותנים שהיא עושה לי שלש  

ואני מוכרם בדמים    ...רפואות בכל שנה ושש מאות חביות עושה לי בכל שנה
וכל השבח הזה בזכות נסוך היין שהיה קרב על גבי מזבח הרבה
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בשם המפורש, אתה אומר: בשם המפורש, או    –   "כה תברכו את בני ישראל "
, שמי המיוחד לי; יכול אף בגבולין כן?  "ושמו את שמי"אינו אלא בכינוי? ת"ל:  

, מה להלן בית  "לשום את שמו שם "ונאמר להלן    "ושמו את שמי"נאמר כאן  
 הבחירה, אף כאן בבית הבחירה. 

"מטתו" זה  אינו מדבר אלא במלך שהשלום שלו הנה מטתו שלשלמה" "
כך  מה המטה הזו נתנה לפריה ורביה"ק למטהולמה נמשל ביהמביהמ"ק

   ...ביהמ"ק כל מה שבתוכו היה פרה ורבה
לומר לך מה יער פרה ורבה אף  למה נמשל ליער"ויבן את בית יער הלבנון"

ורבה פרה  היה  מה שבתוכו  כל  "הנה מטתו שלשלמה  ביהמ"ק  נאמר:  לכך 
 .. .כהנים ששים אותיות שבברכתאלו סביב לה" ששים גבורים
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הברכה הבאה מה' לבריותיו הוא התרבות השפע והטוב ממעון הברכות.    ...וענין
רק שצריך  מקור פתוח תמידוהנה האל הטוב מוכן תמיד להשפיע טוב וחסד וה 

אמנם יצויר שגם  שהמקבל יהיה מוכן לקבל השפע ההוא ע"י מעשיו והכנתו
אלהיים   אנשים  באמצעות  האלהי  השפע  עליו  יריק  כ"כ  מוכן  המקבל  כשאין 
עובדי ה' שהם יפתחו צנור הברכה ע"י מעשיהם ותפלתם וברכתם ויריקוהו על  

אהעם הקרבים  אהרן  בני  את  לזה  בקדשובחר  בעבודתם  ה'  ישאו  ל  שהם 
השם   ובכח  למעלה  אשר  ומקורות  צנורות  עשרה  אל  העשרה  אצבעותיהם 

 ...שיזכירו ימשיכו השפע למטה על העם

נידון  :משנה העולם  פרקים  התבואה  בארבעה  על  פירות  ,  בפסח  על  בעצרת 
 . ובחג נידונין על המים  ...בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון האילן

ר  :גמרא יהודה משום  מפני מה אמרה תורה הביאו    בי עקיבא,תניא אמר רבי 
בפסח זמן   –   עומר  שפסח  הוא  מפני  עומר    ; תבואה  לפני  הביאו  הקב"ה  אמר 

ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי    בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. 
אמר הקב"ה הביאו לפני  ;  מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא  –הלחם בעצרת  

ומפני מה אמרה תורה נסכו  .  שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן
 הקב"ה נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. אמר  –מים בחג 
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כי רצון השם יתברך שלא יתגשמו בני ישראל בעבודת הקרקע, ונתן  ,  הענין מורה
לייחד כל עניני בני אדם אל   להם הבורא מצוות הרבה בכל פועל בכל מצעד, 
בהן   להגיע  ומזהירים  מאירים  לדרכים  החומריים  הפועלים  כל  להיות  השי"ת, 

 ימות האמיתי ולהתקרבות השי"ת...לשל

נו מוסר השכללמדגואלנו אהבנו ומ על כן אבינו שבשמים כאב את בן ירצה
טרם רום  ש בקמת השעורים שהיא ראשית כל תבואת הארץכי מעת החל חרמ

ובשדה בבית  תבואות  רב  בראות  עורות  ...לבבם  עינים  לפקוח  האלהים  בא 
כי כח האדם אין כי  כי לה' הארץ ומלואה פירות ופירי פירותוללמדם דעת
 הכל הבל. 

ֹכל  ָך ה  ֹזאת ִכי ִממְׂ נ ֵדב כ  ִהתְׂ ֹצר ֹכח  לְׂ ִמי ִכי נ עְׂ ִכי ִמי ֲאִני ּוִמי ע  ְך: ִכי    וְׂ נּו ל  ָך נ ת  דְׂ ּוִמי 
ה'   ֶוה:  ִמקְׂ ֵאין  וְׂ ָאֶרץ  ה  ל  ע  י ֵמינּו  ֵצל  כ  ֲאֹבֵתינּו  ל  כ  כְׂ ִבים  תֹוש  וְׂ ֶניָך  פ  לְׂ נּו  ֲאנ חְׂ ֵגִרים 

ֶזה   ה  מֹון  ֶהה  ֹכל  ךָּ ֱאֹלֵהינּו  ֶ ְדש  קָּ ם  ֵ ְלש  ַבִית  ְלךָּ  ת  ִלְבנוֹּ ֲהִכינֹּנו   ר  ֶ ָך    ֲאש  ּולְׂ ָך הּוא  דְׂ ִמי 
ֹכל  טז( -א כט, יד-)דברי הימים : ה 
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בתבואות היא  בריות  של  מחייתן  שעיקר  לפי  המצווה  ראוי  משרשי  כן  ועל 
ט נתנם  אשר  לה'  קרבן  מהן  בריותיולהקריב  מהן  יהנו  שאמרו  רם  מה  כעין 

וכל זה  זכרונם לברכה בדומה לזה: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל
 וכמו שכתבתי בספר פעמים רבות..להכשיר עצמינו שנהיה ראויין לקבל מטובו 

כדי שנתבונן מתוך המעשה החסד הגדול שעושה השם ברוך    משרשי המצוה 
לכן ראוי לנו שנקריב לו  הוא עם בריותיו לחדש להם שנה שנה תבואה למחיה 

ומתוך שנהיה  למען נזכור חסדו וטובו הגדול טרם נהנה ממנהברוך הוא ממנה
ראויין לברכה בהכשר מעשינו לפניו תתברך תבואתינו ויושלם חפץ השם בנו

 חפץ מרוב טובו בברכת בריותיו. ש

הלא היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני ופשוט אבל העם אשר החקלאות
פתו וכל ערכיו כולם קודש הם...  הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים וארצו ש

והקודש הזה שביסוד החקלאי מובלט    ,פוגת קודשסהרי גם החקלאות כולה היא  
העומר עולה הוא למדרגת עבודת הקודש    הוא ע"י זה שחגיגת ראשית הקציר

 ... היותר עליונה והקרבן המקודש עימו הוא קרבן ציבור שדוחה את השבת
 ( 179עמ' , מאמרי הראי"ה חלק א') 
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זוכין? הן  במה  ישראל  שבארץ  שמעשרין...  עשירים  "עשר    ,בשביל  שנאמר: 
 ע"ב( )תענית ט  עשר בשביל שתתעשר. –תעשר" )דברים יד, כב( 

ה ֲאֶשר   מ  ֲאד  ֵאת ה  ֵאל וְׂ ר  ָך ֶאת ִישְׂ מְׂ ֵרְך ֶאת ע  ִים ּוב  מ  ש  ָך ִמן ה  שְׂ דְׂ עֹון ק  ה ִממְׂ ִקיפ  שְׂ ה 
ל   ת ח  ֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ז ב  ת  ל  עְׂ ב  ֲאֶשר ִנשְׂ נּו כ  ה ל  ת  שנ ת  ב   )דברים כו, טו(  :  ב ּודְׂ

  – "  ואת האדמה אשר נתתה לנו"  ,בבנים ובבנות  –  "ברך את עמך את ישראל"
   – "  כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש"  ,המהבטל ובמטר ובולדות ב
 . כדי שתתן טעם בפירות

לי  "  אמרשנ  ,הכל בזכות המזבח  –"  ואת האדמה " וזבחת  מזבח אדמה תעשה 
 עליו". 

 . מלמד שהמעשרות נותנין טעם וריח ושמן דגן בפירות – " זבת חלב ודבש"

מעשרות נטלו את  ה  , טהרה נטל את הטעם ואת הריח  ר: לעזר אומאבן    ןר' שמעו
 . השמן ואת הדגן

 



 

241 

מניחו בסל והולך לירושלים ובא    ...אדם יורד לתוך שדהו רואה אשכול שביכר
ישראל   ארץ  ועל  ישראל  ועל  עצמו  על  רחמים  ומבקש  העזרה  באמצע  ועומד 

קד ממעון  השקיפה  עד    . שךשנאמר  מכאן  זז  איני  אומר  שהיה  אלא  עוד  ולא 
.  "ה' אלוקיך מצווך לעשות  היום הזה"שכתוב אחריו    ,שתעשה צרכי היום הזה

כאדם    ,ארשב"ל יצתה בת קול ואמרה לו: תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה
   שהוא נותן פרי חדש לחברו ואומר לו יהי רצון שתשנה ותתן לי לשנה אחרת. 
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וְׂ  ִים  מ  ֵצר ש  ֵהע  ֶזהבְׂ ה  קֹום  מ  ה  ֶאל  לּו  לְׂ פ  ִהתְׂ וְׂ ְך  ל  אּו  ֶיֶחטְׂ ִכי  ר  ט  מ  ֶיה  ִיהְׂ ה   ...ֹלא  ת  א  וְׂ
ת   חְׂ ל  ס  ִים וְׂ מ  ש  ע ה  מ  ב   ...ִתשְׂ ע  ה: ר  נ ֲחל  ָך לְׂ מְׂ ע  ה לְׂ ת  ָך ֲאֶשר נ ת  צְׂ ל ַארְׂ ר ע  ט  ה מ  ת  נ ת  וְׂ

ָאֶרץ ֶיה ב  ִחנ ה ֲאֶשר    ...ִכי ִיהְׂ ל תְׂ ה כ  ִפל  ל תְׂ ֵאל ֲאֶשר  כ  ר  ָך ִישְׂ מְׂ ֹכל ע  ם לְׂ ָאד  ל ה  כ  ֶיה לְׂ ִתהְׂ
ֶתָך   כֹון ִשבְׂ ִים מְׂ מ  ש  ע ה  מ  ה ִתשְׂ ת  א  ֶזה: וְׂ ִית ה  ב  יו ֶאל ה  פ  ש כ  ר  בֹו ּופ  ב  עּון ִאיש ֶנג ע לְׂ ֵידְׂ

ת   חְׂ ל  ס  ם:   ...וְׂ ָאד  ֵני ה  ל בְׂ ב כ  ב  ָך ֶאת לְׂ דְׂ ב  ת  לְׂ עְׂ ה י ד  ת   לט( -לה,  ח, א )מלכים ִכי א 
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כיצד? כל זמן שעבודת בית המקדש קיימת העולם מתברך על    "על העבודה"
... ונתתי    ולעבדו "לאהבה את ה' אלוקיכם    שנאמר:  , ן בזמנןי רדו יושביו וגשמים י

" ובזמן שאין עבודת בית המקדש קיימת אין העולם מתברך  ארצכם בעתו...  מטר
 על יושביו ואין הגשמים יורדין בזמנן...  

יורות  כהגשמים שהיו ב  כדי להרבות את  –ו(    ,)דה"ב ד  "ויעש כיורים עשרה"
ולמה לא עשה במדבר אלא כיור אחד שלא    עשרה כיורות כנגד י' דברות.מים.  

היו צריכין ישראל במדבר לגשמים לפי שהיה להם מן יורד והבאר עמהם. שלמה  
עשה יו"ד כיורות כדי להרבות גשמים שהיה בארץ יישוב והיו צריכים לגשמים  

  ...הרבה
 ... על כל כיור דבור על כל מכונה אמירה מאמרות 'כנגד י –" לעשר המכונות"
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  –נוטה כלפי צפון    ;במוצאי יום טוב האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה
. ין יבמרקמפני שגשמי שנה מרובין ופרותיהן    , עניים שמחין ובעלי בתים עצבין

מפני שגשמי שנה מועטין    , עניים עצבין ובעלי בתים שמחין  –נטה כלפי דרום  
 . הכל עצבין  –כלפי מערב    ,הכל שמחין  –נטה כלפי מזרח    .ופירותיהן משתמרים

 

כי יודע אלוהים שרוב בני אדם נמשכים אחר החומר הפחות, בשגם הוא בשר,  ...
ולכן בהעלות כל איש מעשר כל    ...ולא יתנו נפשם בעמל התורה ובעסקה תמיד

ם והיא ירושלים ששם  שנה במקום שעסק החכמה והתורה ש-בקר וצאן שלו שנה
ילך שם בעל הממון עצמו ללמוד תורה או    ...  הסנהדרין יודעי דעת ומביני מדע

ישלח לשם אחד מבניו שילמוד שם ויהיה ניזון באותן פירות, ומתוך כך יהיה  
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בכל בית ובית מכל ישראל איש חכם יודע התורה אשר ילמד בחכמתו כל בית  
 ... אביו, ובכן תמלא הארץ דעה את ה'

יושב על פתח   דינין היו שם, אחד יושב על פתח הר הבית, ואחד  שלשה בתי 
באים לזה שעל פתח הר הבית, ואומר, כך     העזרה, ואחד יושב בלשכת הגזית.
  אם שמעו, אומרים להם.   וכך לימדו חברי.  ידרשתי וכך דרשו חברי, כך לימדת

ואם לאו,    אם שמעו, אומרים להם....  ואם לאו, באין להן לאותן שעל פתח העזרה
לכל   תורה  יוצאת  שממנו  הגזית,  שבלשכת  הגדול  דין  לבית  באים  ואלו  אלו 

   ."מן המקום ההוא אשר יבחר ה'"ישראל, שנאמר )שם( 

ם   בּו ֹאת  ֵביֶהם ֲאֶשר ש  ֶאֶרץ ֹאיְׂ ם בְׂ ש  ל נ פְׂ כ  ם ּובְׂ ב  ב  ל לְׂ כ  בּו ֵאֶליָך בְׂ ש  ְללו  ֵא וְׂ ַ ֶליךָּ ְוִהְתפ 
ם ַאְרצָּ ֶרְך  ם    ד ֶ ֲאבֹות  ל  ה  ת  נ ת  ֶמךָּ ֲאֶשר  ְ ִלש  ִניִתי  ב ָּ ר  ֶ ֲאש  ִית  ְוַהב ַ ַחְרת ָּ  ב ָּ ר  ֶ ֲאש  ִעיר  : הָּ

ם:  ט  פ  ִשית  ִמשְׂ ע  ם וְׂ ִחנ ת  ֶאת תְׂ ם וְׂ ת  ִפל  ָך ֶאת תְׂ תְׂ כֹון ִשבְׂ ִים מְׂ מ  ש  ת  ה  עְׂ מ  ש   וְׂ

והתפללו אליך  "יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנאמר:    - היה עומד בחוץ לארץ  
היה עומד   ...יכוין את לבו כנגד ירושלים  –; היה עומד בארץ ישראל  "דרך ארצם
יכוין   –ית המקדש היה עומד בב ...יכוין את לבו כנגד בית המקדש –בירושלים 

יכוין את    –היה עומד בבית קדשי הקדשים    ...את לבו כנגד בית קדשי הקדשים 
יראה עצמו כאילו לפני  –לבו כנגד בית הכפורת; היה עומד אחורי בית הכפורת 

אבין  ...  הכפורת רבי  אמר  אחד.  למקום  לבם  את  מכוונין  ישראל  כל  נמצאו 
תל שכל    –"  יד צוארך בנוי לתלפיותכמגדל דו"  ?ואיתימא רבי אבינא: מאי קראה

 פיות פונים בו.  
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קדושתה   היא  ומה  הארצות.  מכל  מקודשת  ישראל,  ארץ  הן:  קדושות  עשר 
הלחם ושתי  והביכורים  העומר  ממנה  חומה  ...  שמביאין  מוקפות  עיירות 

ממנה מקודש מהן...  מקודשות  החומה  ממנו  ...לפנים מן  מקודש  הבית    ... הר 
ממנו מקודש  ממנו...החיל  מקודשת  הנשים  ישראל...  עזרת  עזרת  ...  עזרת 

ולמזבח  ...הכוהנים האולם  הקודשים ...  ההיכל...  בין  קודש  מהן    בית  מקודש 
 שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים בשעת העבודה.  

ר' ישמעאל אומר: וכי אפשר לבשר ודם להנוות לקונו? אלא אנוה    – "  ואנוהו "
ר' יוסי בן   לו במצות: אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה ציצית נאה תפלה נאה...

 .... אין נוה אלא בית המקדש אעשה לפניו בית מקדש נאה דורמסקית אומר:

וכי מה ענין ניות  , דרש רבא: מאי דכתיב 'וילך דוד ושמואל וישבו בניות ברמה'
 שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם. , אצל רמה? אלא
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ואותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים בשעת פטירתן מה הן אומרים: יופי  
 לך מזבח יופי לך מזבח. 

 מצוות כהן גדול להיות גדול מאחיו בנוי כח בעושר בחכמה ובמראה.

" )חגי א(  זרעתם הרבה והבא מעט... "בטל נסוך היין ונמנעו כל טובות שבעולם
שתו ואין  משבטל נסוך המים –" אכול ואין לשבעה" .משבטל לחם הפנים  –

משבטלו בגדי כהונה  –"  לבוש ואין לחום לו " משבטל נסוך היין  –"  לשכרה
  ? כל כך למה . של צבור משבטלו תמידים –" והמשתכר משתכר אל צרור נקוב"

שבטלו הקרבנות
ג(   נביא )חבקוק  לא תפרח "אמר  יבול  "  .משבטלו הבכורים  – "  כי תאנה  ואין 

ושדי  "  .משבטל שמן המאור  –"  כחש מעשה זית"  .משבטלו הנסכים  –"  בגפנים
עשה לא  הבכורות  –"  אוכל  בהמות  צאן"  .משבטלו  ממכלה  משבטל    – "  גזר 

 ... משבטלו הפרים שהיו קריבין –  " ואין בקר ברפתים" התמידים, 

בן שמעון בן גמליאל אומר העיד רבי יהושע: מיום שחרב בית המקדש אין יום  ר
אף    : רבי יוסי אומר  .וניטל טעם הפירות  ,ולא ירד הטל לברכה  , שאין בו קללה

אומר: הטהרה נטלה את הטעם ואת    רבי שמעון בן אלעזר  .ניטל שומן הפירות
 ... דגןוהמעשרות נטלו את שומן ה ,הריח
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