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קורא מקום    ל מקוםבכ".  כי אם אל המקום אשר יבחר ה' וגו' לשכנו תדרשו"
ה  כמ  ,נביא שהוא מקום הנבחר  ל ידי כי נתודע ע   , מקום אשר יבחר ה'המקדש  
 ". אשר נראה לדוד אביהו"וכן אמר בהר המוריה    ".ויבא גד אל דוד וגו'"  שכתוב:

,  "עד אמצא מקום לה'"  ו שכתוב:כמ  ,מצאנו שדוד דרש אחרי המקום  ל זאתובכ 
, שהדרישה  "לשכנו תדרשו"  ה שכתובולא המתין עד שבא אליו נביא, ולמד ממ

לימד  ,  "אוומצ  –דרוש  הו שנאמר " וז  .למצוא את הדברהיא מה שחוקר בעצמו  
להם שלא יגלה ה' סודו על ידי נביאיו להודיעם מקום הנבחר, רק אם ישתדלו 

 בזה וידרשו אחריו, ואז יערה עליהם רוח ממרומים אחרי ההכנה הראויה.  
 ו( -)מלבי"ם, דברים יב, ה 

מקום   והוא  השכינה  היא  שם  קשור  וענן  זורח  אור  עליו  שתראה  הר  לו  אמר 
 ראשית כב, ב( )מדרש הגדול, ב . העבודה

יר ַהַמֲעלֹות ְשַבע ַלה' ָנַדר ַלֲאבִׁ   ,שִׁ ר נִׁ ד ֵאת ָכל ֻעּנֹותֹו: ֲאשֶׁ ם ְזכֹור ה' ְלָדוִׁ יר ַיֲעֹקב: אִׁ
ֵתן ְשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ְתנּוָמה:  ם אֶׁ ׂש ְיצּוָעי: אִׁ רֶׁ ה ַעל עֶׁ ֱעלֶׁ ם אֶׁ י אִׁ ל ֵביתִׁ ָאֹבא ְבֹאהֶׁ

יר ַיֲעֹקב: ָמקֹום ַלה ַעד ֶאְמָצא ְשָכנֹות ַלֲאבִׁ  ( תהלים קלב) ' מִׁ

, וכי מה ענין  "וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה "דרש רבא, מאי דכתיב:  
נויות אצל רמה? אלא, שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם, אמרי, כתיב:  
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, מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ  "וקמת ועלית אל המקום"
ארצות מכל  גבוהה  הי   . ישראל  דוכתיה  ידעי  הוו  יהושע,  לא  ספר  אייתו  כא, 

כתיב:   הגבול  ... וירד" בכולהו  הגבול "  ",ועלה  בנימין  "ותאר    "ועלה ", בשבט 
 ( בע" זבחים נד)   ..הכא הוא מקומו. שמע מינהלא כתיב, אמרי:  'וירד'כתיב 

? אמר רבי אלעזר: ראו מזבח  בשלמא בית מינכרא צורתו, אלא מזבח מנא ידעי
 )זבחים ס ע"א(  .. בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו.
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ל וחוגגין אליו  המצות עשה לעשות בית  בו הקרבנות,  מוכן להיות מקריבים   '
וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש,  

  וגו'. שנאמר כי לא באתם עד עתה  ,משה רבינו, והיה לפי שעה 
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ת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו  גופא, אמר רב יהודה אמר שמואל: שלש
של משה. אמרו לו ליהושע: שאל! א"ל: לא בשמים היא. אמרו לו לשמואל:  

שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. אמר ר'    –   שאל! אמר להם: אלה המצות
אמרו   משה.  של  אבלו  בימי  נשתכחה  בעליה  שמתו  חטאת  אף  נפחא:  יצחק 

לאלעזר: שאל! אמר להם: אלה    לפנחס: שאל! אמר ליה לא בשמים היא. א"ל 
  שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה.  – המצות
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ָבָתי  ת  ְואֶׁ ָהאּוָלם  ית  ַתְבנִׁ ת  אֶׁ ְבנֹו  ְשֹלֹמה  לִׁ יד  ָדוִׁ ֵתן  ַוֲחָדָריו  ַויִׁ ֹיָתיו  ַוֲעלִׁ ְוַגְנַזָכיו  ו 
ת: ים ּוֵבית ַהַכֹפרֶׁ ימִׁ  ַהְפנִׁ

ַיד  ְכָתב מִׁ ית: ה'ַהֹכל בִׁ יל ֹכל ַמְלֲאכֹות ַהַתְבנִׁ ְׂשכִׁ    ָעַלי הִׁ

לא תעשון אתי אלהי כסף "שאלת על מה שכתב רש"י בפרשת יתרו על פסוק  
שאם עשאם ד' הרי הם לפני כאלהי    ,בא להזהיר שלא יוסיף על שנים  " ואלהי זהב

 ? וקשיא לך והלא שלמה הוסיף שנים בתוך הדבור כמו שמבואר בכתובים. זהב

וצריך שתדע שכל מה    ,אלא היא שנויה במכילתא  ,תשובה זו אינה לרש"י ז"ל
שעשה שלמה על פי הנבואה עשה כמו שמסר לו דוד אביו הכל בכתב מיד ה'  

ומנורות    עליו השכיל כל מלאכת התבנית  כאשר מצינו שעשה מזבחות אחרים 
ושלחנות וכלים אחרים ולא עשה ארון אחר ועשה שני כרובים אחרים גבוהים  

גבוהים על הארץ ועל הכרובים שעשה משה כמבואר    עשר אמות והיו כנפיהם 
 .בכתובים
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 .על פי נביאדרוש    –"  כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם"
נביא  לך  שיאמר  עד  תמתין  לומר    ?יכול  שמה"תלמוד  ובאת  תדרשו    "לשכנו 

עד אמצא "...  :וכן אתה מוצא בדוד שנאמר   .דרוש ומצוא ואחר כך יאמר לך נביא
יעקב  לאביר  לה' משכנות  נביא שנאמר"מקום  פי  על  אלא  מנין שלא עשה   .:  

לה'" הקם  עלה  לו  ויאמר  ההוא  ביום  דוד  אל  גד  ארונה    ויבוא  בגורן  מזבח 
ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה אשר  : "ואומר  ".היבוסי

 .  "נראה לדוד אביהו

המקדש,  בית  לבנין  השייכים  להסידורים  נוגעים  אינם  הדברים  אלה  כל  מ"מ 
ע ראה,  פרשת  דספרי  בברייתא  מפורש  שנינו  'שע"ז  הפסוק:  תדרשו  ל  לשכנו 

שמה ונראה  א  ...'ובאת  מזבח,  בעניני  המקדש בל  תכנית  עניני  כל  הדין  שהוא 
, הוא מסור לנביא גם לדרוש ממנו שיודיע מן השמים בנבואה, ואין זה  ובנינו 

, ולא בכלל  "אלה המצות אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה"נכנס כלל להכלל של  
 . "לא בשמים היא"של 

ְקָדש ְוָשכַ   י מִׁ ְשָכן  ְוָעׂשּו לִׁ ית ַהמִׁ ה אֹוְתָך ֵאת ַתְבנִׁ י ַמְראֶׁ ר ֲאנִׁ י ְבתֹוָכם: ְכֹכל ֲאשֶׁ ְנתִׁ
ית ָכל ֵכָליו ְוֵכן ַתֲעׂשּו  ט( -)שמות כה, ח :  ְוֵאת ַתְבנִׁ



14 

אותך" מראה  אני  אשר  כל    "ככל  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  לו  שהראה  מלמד 
 .לדורות הבאים –" וכן תעשו"מלאכת תבנית המשכן הכל הראה לו דמות אש: 

בית עולמים,    כליאו כשתעשו לי    אחד מן הכליםאם יאבד    ,לדורות  –  "וכן תעשו"
תעשו   אלו  כתבנית  שלמה,  שעשה  ומכונות  וכיורות  ומנורות  שולחנות  כגון 

 אותם.

בנייני   כל  על  שנתקשיתי  אחר  במקום  כתבתי  השני  כבר  הראשון  המקדשות, 
והשלישי במהרה בימינו, שאין אחד דומה לחברו והכל בכתב מיד ה' עלי השכיל  
ומלאכי,   זכריה  חגי  ידי  על  והשני  ברמה,  בניות  הרואה  ושמואל  דוד  פי  על 

היה להם לעשות כחצר והשלישי על ידי יחזקאל. וקשה, אין הנביא רשאי לחדש ו
וש הפסוק בפרשת תרומה: "ככל אשר  ושם אמרתי שזהו פירהמשכן במדבר!  

אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו", ודרשינן פ"ב  
לדורות", ולפי עניות דעתי קאי אככל אשר    –דשבועות )טו ע"א(: "וכן תעשו  

  שלעולם אני מראה אתכם תבנית הבנין ההוא.אני מראה אותך כן תעשו לדורות,  
בתחילה שיבנה כאשר אני מראה, אם כן אין כאן חידוש    וכיוון שהקב"ה התנה 
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שחידש הנביא. ואולי גם בזה מיושב הא דעל פי נביא נבנה, כי בנין בית המקדש  
 . צריך להיות על פי נביא ככל אשר אני מראה

כי כל בנין הבית והכלים לא עשאם שלמה כפי אשר נראה בעין   כי יש לדעת 
דברי    וגם הנביא הגיד כי לא דברי נבואתו הגיד אלאעל פי נביא    שכלו לפאר אלא

וגו'    קבלתו  דכתיב בדברי הימים )א' כח( ויתן דוד לשלמה בנו תבנית האולם 
ותבנית כל אשר היה ברוח עמו וגו' הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל כל מלאכת  

  מואל התבנית וגו', וכתיב עוד )רש"י שם( אשר היה ברוח עמו כאשר הראהו ש
הרואה, ואמרו ז"ל באגדת שמואל )מדרש שמואל פט"ו( רבי ירמיה בשם ר"ש  
כו': "בית המקדש מסרה הקדוש ברוך הוא בעמידה למשה ומשה מסרה ליהושע  
בעמידה וכו' יהושע מסרה לזקנים בעמידה דכתיב ויאסוף יהושע וגו' ויתיצבו  

בע  לדוד  מסרוה  נביאים  בעמידה  לנביאים  מסרוה  זקנים  דוד  וגו'  וכו'  מידה 
מלמד    –  " מיד ה'"  , מלמד שנתנה לידרש  –  "הכל בכתב וגו'"לשלמה וכו' ואומר  

מלמד שנתנה ברוח הקודש" עד כאן. הראת    –"  עלי השכיל "  , שנתנה במסורת
והכל כתוב בספר    ,כל מה שעשה שלמה בבית היה הלכה למשה מסינילדעת כי  

 .גלוי לדורשי תורה ברוח הקודש
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ש ַמְלָכא ָׂשם ְטֵעם ֵבית ֱאָלָהא ש ַמְלָכא כֹורֶׁ ְשַנת ֲחָדה ְלכֹורֶׁ ְתְבֵנא   בִׁ ם ַבְיָתא יִׁ ירּוְשלֶׁ בִׁ
ין:   תִׁ ין שִׁ ין ְפָתֵיּה ַאמִׁ תִׁ ין שִׁ ין רּוֵמּה ַאמִׁ י ְמסֹוְבלִׁ ין ְוֻאּׁשֹוהִׁ ְבחִׁ ין דִׁ י ָדְבחִׁ  ֲאַתר דִׁ

ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש? והאמר  
רב חסדא: לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתא! אי בעית  
אימא: תיוהא חזא ביה; איבעית אימא: מלכותא שאני, דלא הדרא ביה, דאמר  

   .ואל: אי אמר מלכותא עקרנא טורי, עקר טורי ולא הדר ביה..שמ
הוא כבה אורו של עולם, דכתיב: כי נר מצוה ותורה  ]בבא בן בוטא להורדוס[  א"ל:  

שדר   א"ל:  ממלכותא,  מסתפינא  א"ל:  עולם...  של  באורו  ויעסוק  ילך  אור, 
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ת. עבד  שליחא, וליזיל שתא וליעכב שתא ולהדר שתא, אדהכי והכי סתרית ובניי
 ..אמרי: מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין נאה מימיו.... הכי
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מן   וד' אמות  מן הדרום  ד' אמות  בני הגולה, הוסיפו עליו  וכשעלו  תנן התם: 
 המערב כמין גמא. מאי טעמא?  

   .משום דלא ספקאמר רב יוסף: 
:  מעיקרא סבורבן פזי משום בר קפרא: שיתין הוסיפו.    כי אתא רבין אמר ר"ש

שהוא אטום באדמה; ולבסוף סבור: שתיה כאכילה, ומאי מזבח   – מזבח אדמה
 אדמה? שהוא מחובר באדמה, שלא יבננו לא ע"ג כיפים ולא על גבי מחילות.  

: קרא אשכח ודרשוהכתיב: הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל! אלא אמר רב יוסף, 
יד זה הוא בית ה' האלהים וזה מזבח לעולה לישראל, כי בית, מה בית ויאמר דו

 ששים אמה, אף מזבח ששים אמה. 

  ?אלא מזבח מנא ידעיבשלמא בית מינכרא צורתו, 

 אמר רבי אלעזר: ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו.   
 ור' יצחק נפחא אמר: אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום. 
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, משם הריחו ריח  ור' שמואל בר נחמני אמר: מכל הבית כולו הריחו ריח קטרת 
 אברים. 

יוחנן: שלשה א"ר  חנה  בר  בר  רבה  אחד    אמר  הגולה,  מן  עלו עמהם  נביאים 
להם על מקום המזבח, ואחד שהעיד להם  שהעיד  שהעיד להם על המזבח, ואחד  
 שמקריבין אף על פי שאין בית.
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ת ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָאיו ּומֹוָבָאיו ְוָכל צּוֹרָתו ְוֵאת   ר ָעׂשּו צּוַרת ַהַביִׁ ֹכל ֲאשֶׁ ְכְלמּו מִׁ ם נִׁ ְואִׁ
אֶׁ  ְשְמרּו  ְויִׁ ם  ְלֵעיֵניהֶׁ ּוְכֹתב  אֹוָתם  הֹוַדע  תֹוֹרָתיו  ְוָכל  צּוֹרָתיו  ְוָכל  ֻחֹקָתיו  ָכל  ָכל  ת 

ת ָכל ֻחֹקָתיו ְוָעׂשּו אֹוָתם   )יחזקאל מג, יא(  .צּוָרתֹו ְואֶׁ

 .המדות מפיך שידעו לעשותם לעת קץילמדו ענייני  – "וישמרו "

שאין    ,נמשלתם ככסף  –אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא  
 . שהרקב שולט בונמשלתם כארז   –, עכשיו שעליתם כדלתות רקב שולט בו 
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ושני פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בצפון ואחד בדרום שבדרום לא נכנס בו  
ויאמר אלי ה' השער הזה  "שנאמר    מפורש על ידי יחזקאלאדם מעולם ועליו הוא  

 ". והיה סגור סגור יהיה לא יפתח ואיש לא יבא בו כי ה' אלהי ישראל בא בו 

אלא שמונה ועשרים על שמונה ועשרים  ]המזבח[ מתחלה לא היה  : אמר רבי יוסי
וכשעלו בני   .זו עד שנמצא מקום המערכה עשרים על עשרים כונס ועולה במדה 

  ,כמין גמא  ,הגולה הוסיפו עליו ארבע אמות מן הדרום וארבע אמות מן המערב
 .  "והאריאל שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב רבוע" שנאמר )יחזקאל מג( 

מקצעותיה... בארבע  היו  לשכות  נשים[  וארבע  עזרת  ארבעים   ]של  ארבעים  של 
ויוציאני  " שנאמר )יחזקאל מו(    , וכך הם עתידים להיות  ,ולא היו מקורות.  אמה

אל החצר החיצונה ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר והנה חצר במקצוע החצר 
ואין קטורות אלא    ",רותחצר במקצוע החצר בארבעת מקצעות החצר חצרות קטו

 שאינן מקורות. 
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בנינו,   והיאך  וצורתו  המקדש  מדת  ספור  אלא  ענינה  ואין  מדות,  תמיד  ואחר 
, כי אותו היחס מאת  ואותו היחס  אותה צורהוהתועלת בכך שכשיבנה לשמור בו  

 . "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל"ה' כמו שאמר 

וכן אנחנו כשנזכה לבנות בנין העתיד יגלה הקדוש ברוך הוא עינינו ומלאה הארץ  
אבל מ"מ צריך לספור בנין    . דעה את ה' ולהבין הסתום בדברי יחזקאל ונבנהו

שר השכיל לדוד ולא ימוט,  השני שכן רוב ועקרי הבנין מיוסדים בתבנית ה' א
אלא מה שיזכנו האל יתברך לדרוש עוד מן המקראות מצורף לזה שע"י הסיפור  
הזה של בית שני אנו יכולים לדרוש ולהבין בבנינא דיחזקאל. ואילו לא היה זה  
הסיפור נכתב בספר לא מצאנו ידינו ורגלינו באותו הבנין העתיד שיבנה במהרה 

 , הקדמה למסכת מדות( )תוספות יום טוב .  בימינו

משום דכל עיקר לימוד מסכת זו, הוא שנשמרו בלבינו תבנית ואופן בניינו, למען 
, )ואם שיהיה בו איזה שנויים, כפי אשר יורינו ה'  דעת באיזה אופן יבנה לעתיד

אז(. וכן כתב הרמב"ם בהקדמה למסכת זו. ויש ראיה לדבריו מהכתוב ביחזקאל  
  ".וישמרו את צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותו "יא( דכתיב , )מג

 ( א, אות מדות א,  בעז ,תפארת ישראל) 
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ְרָך ָעָליו ּוָמַשְחָת ֹאתֹו  ּוַפר ַחָטאת ַתעֲ  ְזֵבַח ְבַכפֶׁ ֵטאָת ַעל ַהמִׁ ים ְוחִׁ ֻפרִׁ ה ַליֹום ַעל ַהכִׁ ׂשֶׁ
ים ָכל  :  ְלַקְדשוֹ  ש ָקָדשִׁ ְזֵבַח ֹקדֶׁ ַדְשָת ֹאתֹו ְוָהָיה ַהמִׁ ְזֵבַח ְוקִׁ ים ְתַכֵפר ַעל ַהמִׁ ְבַעת ָימִׁ שִׁ

ְקָדש ְזֵבַח יִׁ  לז( -כט, לו )שמות :ַהֹּנֵגַע ַבמִׁ
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הכפ" ותיעוב  –  "רים ועל  זרות  מכל  המזבח  על  לכפר  הכפורים,    . וכו'  בשביל 
אומר כהנים  תורת  גזל    :ומדרש  דבר  איש  התנדב  הוצרך, שמא  המזבח  כפרת 
 . במלאכת המשכן והמזבח

ת ָקְרָבָנם  ם אֶׁ יאִׁ יבּו ַהְּנׂשִׁ ָמַשח ֹאתֹו ַוַיְקרִׁ ְזֵבַח ְביֹום הִׁ ים ֵאת ֲחנַֻכת ַהמִׁ אִׁ יבּו ַהְּנׂשִׁ ַוַיְקרִׁ
ְזֵבחַ  ַהמִׁ ְפֵני  ר  :  לִׁ ת    ה'ַוֹיאמֶׁ יבּו אֶׁ ַיְקרִׁ ַליֹום  ָחד  אֶׁ יא  ָנׂשִׁ ַליֹום  ָחד  אֶׁ יא  ָנׂשִׁ ה  ֹמשֶׁ ל  אֶׁ

ְזבֵ   יא( -)במדבר ז, י .  חַ ָקְרָבָנם ַלֲחנַֻכת ַהמִׁ
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ומפתח אהל  "  : שנאמר  , לא עשה אלא שבעת ימים  , חנכה שעשה משה במדבר
וגומרמועד ל ימים  ויהי המקריב ביום הראשון את  "   :ואומר  ",א תצאו שבעת 

 .ובשביעי הקריב אפרים ,וגומר "קרבנו

תנא: אותו יום    ".ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן "
לנשיאים, ראשון לכהונה,   נטל עשר עטרות; ראשון למעשה בראשית, ראשון 

 . וכו' ראשון לעבודה

–

לניסן, כי המשכן    ,נראה לנו כי ביום השמיני  היה  –  ויהי ביום השמיני שמיני 
  , הוקם באחד לחדש. רק המעתיקים אמרו שהיה ר"ח ניסן, ובשבעת ימי המלואים

 היה משה מקים את המשכן בכל יום וסותרו כדי להרגיל בו וללמד.
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זְ  ף  ַויִׁ ים ָאלֶׁ ְׂשרִׁ ף ְוֹצאן ֵמָאה ְועֶׁ לֶׁ ם אֶׁ ים ּוְשַניִׁ ְׂשרִׁ ַבח ַהָבָקר עֶׁ ת זֶׁ ְך ְשֹלֹמה אֶׁ לֶׁ ַבח ַהמֶׁ
ְך ְוָכל ָהָעם לֶׁ ים ַהמֶׁ ת ֵבית ָהֱאֹלהִׁ ם    :ַוַיְחְנכּו אֶׁ יִׁ ים ְוַהְלוִׁ ְשְמרֹוָתם ֹעְמדִׁ ים ַעל מִׁ ְוַהֹכֲהנִׁ

יר   ְכֵלי שִׁ יד ַהמֶׁ   ה'בִׁ ר ָעָׂשה ָדוִׁ ְך ְלֹהדֹות  ֲאשֶׁ יד ְבָיָדם    לה'לֶׁ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ְבַהֵלל ָדוִׁ כִׁ
ים  ים ַמְחְצרִׁ ים 2ְוַהֹכֲהנִׁ ְׂשָרֵאל ֹעְמדִׁ  ו( -)דהי"ב ז, ה .  נְֶׁגָדם ְוָכל יִׁ

  , היינו קדשים קלים  ,שלמים  . ונראה דהיה הוראת שעה"ושור ואיל לשלמים"
ח, סב(: "והמלך וכל ישראל עמו זובחים    "אוזה כוונת הפסוק )מל  .וכו'  בצבור

רק בשמיני למילואים,    ,זבח לפני ה'". דשלמים קדשים קלים לא מצאנו בצבור
 .וזבחו שלמים בצבור , וכן שם היו מילואים
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ית לַ  ְכרֹות ְברִׁ י לִׁ ם ְלָבבִׁ ּנּו ֲחרֹון ַאפוֹ  ה' ַעָתה עִׁ מֶׁ ְׂשָרֵאל ְוָיֹשב מִׁ ָבַני ַעָתה ַאל   :ֱאֹלֵהי יִׁ
ָבַחר   ם  ָבכֶׁ י  כִׁ ָּׁשלּו  מְ   ה' תִׁ לֹו  ְהיֹות  ְולִׁ ְלָשְרתֹו  ְלָפָניו  יםַלֲעֹמד  רִׁ ּוַמְקטִׁ ים    ...ָשְרתִׁ

ְבֵרי   ְבדִׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ְצַות  ְכמִׁ ַוָיֹבאּו  ְתַקְדשּו  ַויִׁ ם  ֲאֵחיהֶׁ ת  אֶׁ ֵבית    ה'ַוַיַאְספּו   ה'... ְלַטֵהר 
ת ָכל ֵבית   ַהְרנּו אֶׁ ְך ַוֹיאְמרּו טִׁ לֶׁ ָיהּו ַהמֶׁ ְזקִׁ ל חִׁ יָמה אֶׁ ְזַבח ָהעֹוָלה    ה'ַוָיבֹואּו ְפנִׁ ת מִׁ אֶׁ

ת ָכל   ת ָכל ֵכָליוְואֶׁ ת ְואֶׁ כֶׁ ת ֻשְלַחן ַהַמֲערֶׁ ְך  .  ֵכָליו ְואֶׁ לֶׁ יַח ַהמֶׁ ְזנִׁ ר הִׁ ים ֲאשֶׁ ְוֵאת ָכל ַהֵכלִׁ
ְקָדְשנּו   יט( -)דברי הימים ב' כט, י ...  ָאָחז ְבַמְלכּותֹו ְבַמֲעלֹו ֵהַכּנּו ְוהִׁ

 . שהקדשנו אחרים תחתיהם –  "והקדשנו"  ,שגנזנום – "הכנו "

 . קנסוהו רבנן וגנזום ,אבל הנך – "שהקדשנו אחרים תחתיהן "



32 
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יַרח ֲאָדר   יא ַבְיָתה ְדָנה ַעד יֹום ְתָלָתה לִׁ ְׂשָרֵאל ָכֲהַנָיא ְוֵלָוֵיא  ַוֲעבַ   ...:ְוֵשיצִׁ דּו ְבֵני יִׁ
ְדָוה בּו ַלֲחנַֻכת ֵבית ֱאָלָהא ְדָנה  :  ּוְשָאר ְבֵני ָגלּוָתא ֲחנַֻכת ֵבית ֱאָלָהא ְדָנה ְבחֶׁ ְוַהְקרִׁ

ׂשְ  ין ְלַחָטָאה ַעל ָכל יִׁ זִׁ יֵרי עִׁ ין ַאְרַבע ְמָאה ּוְצפִׁ ְמרִׁ ן אִׁ ין ָמאַתיִׁ ְכרִׁ ין ְמָאה דִׁ ָרֵאל  תֹורִׁ
ְׂשָרֵאל ְבֵטי יִׁ ְנָין שִׁ  יז( -)דברי הימים ב' ו, טז .  ְתֵרי ֲעַׂשר ְלמִׁ

ם ַלֲעׂשֹת   ירּוָשָלִׁ יָאם לִׁ ָכל ְמקֹוֹמָתם ַלֲהבִׁ ם מִׁ יִׁ ת ַהְלוִׁ ְקשּו אֶׁ ם בִׁ ּוַבֲחנַֻכת חֹוַמת ְירּוָשַלִׁ
י ְמָחה ּוְבתֹודֹות ּוְבשִׁ ֹּנרֹותֲחנָֻכה ְוׂשִׁ ים ּוְבכִׁ ם ְנָבלִׁ ְלַתיִׁ  )נחמיה יב, כז(  . ר ְמצִׁ

–

שהרי   ,כי חנוכה נקראת על שם שנתחנך הבית והוכשר לעבודה , ועוד טעם אחר
טהרו    ,וכשגברו חשמונים  ,היוונים טמאו את ההיכל והעזרות והמקדש וכל כליו
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הכל לעבודה  ,את  חינוכן  בתחילת  משה  שעשה  כמו  חנוכה  עשה    ,ועשו  וכן 
  . כל יום ויום נשיא שלו חלוק משל חבירו  ,והרי אנו קורין כל יום נשיאים...  עזרא

ואין ראוי לחדש קריאת    ,כל נשיא ונשיא צריך לגמור הלל על קרבנותיו  , אם כן
 . נשיא אחד בלא קריאת הלל

לשנה אחרת    , וכו'תמניא יומין דילא למספד בהון    ,חנכתא  ,בעשרין וחמשה ביה
טובים ימים  שמנה  ימים  ,קבעום  שמנה  חנכה  לעשות  ראו  חנכה    , ומה  והלא 

ומפתח אהל מועד לא  "  :שנאמר  ,שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים
ימים שבעת  קרבנו"  :ואומר  ,וגומר  "תצאו  את  הראשון  ביום  המקריב    " ויהי 

שלא עשאה   ,וכן מצינו בחנכה שעשה שלמה   ,ובשביעי הקריב אפרים  ,וגומר
ימים שבעת  שבעת  "  :שנאמר  ,אלא  והחג  ימים  שבעת  עשו  המזבח  חנכת  כי 

ימים  ".ימים זו שמנה  נכנסו בני    ?מה ראו לעשות חנכה  יון  אלא בימי מלכות 
וכל שבעת הימים היו מתקנים    , וסדוהו בסיד  ,ובנו את המזבח  , חשמונאי להיכל

 בכלי שרת. 
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אלא    ,ופי' דמיד היו מתקנין שמן אחר  ,וכל שבעת הימים היו מתקנים בכלי שרת
  .ולא יכלו ליקח שמן אחר  ,ולעשות המזבח  ,שהיו טרודין להכין ולטהר כלי שרת

 .ונתקיים שמונה ימים  ,ולכך נעשה נס בפך שמן

ן ָאָדם ֹכה ָאַמר אֲ  ר ֵאַלי בֶׁ יֹום ֵהָעׂשֹותוֹ ֹדָני ה'  -ַוֹיאמֶׁ ַח ּבְ ְזּבֵ ה ֻחּקֹות ַהּמִּ ְלַהֲעלֹות    ֵאּלֶ
ָדם ָעָליו  ְזֹרק  ְולִׁ עֹוָלה  ם  : ָעָליו  יִׁ ַהְלוִׁ ים  ַהֹכֲהנִׁ ל  אֶׁ ָבָקר    ... ְוָנַתָתה  ן  בֶׁ ַפר  י  ְלָשְרֵתנִׁ

ל  :  ְלַחָטאת ְואֶׁ ָהֲעָזָרה  ּנֹות  פִׁ ַאְרַבע  ל  ְואֶׁ ַקְרֹנָתיו  ַאְרַבע  ַעל  ְוָנַתָתה  ָדמֹו  מִׁ ְוָלַקְחָת 
ַפְרָתהּו ְוכִׁ אֹותֹו  ֵטאָת  ְוחִׁ יב  ָסבִׁ את  :ַהְגבּול  ַהַחּטָ ר  ַהּפָ ֵאת  ְפַקד   ְוָלַקְחּתָ  ְבמִׁ ּוְׂשָרפֹו 

ת מִׁ  ְקָדשַהַביִׁ ת    :חּוץ ַלמִׁ ְטאּו אֶׁ ים ְלַחָטאת ְוחִׁ ים ָתמִׁ זִׁ יר עִׁ יב ְׂשעִׁ י ַתְקרִׁ ּוַביֹום ַהֵּׁשנִׁ
ְטאּו ַבָפר ר חִׁ ְזֵבַח ַכֲאשֶׁ ן ַהֹצאן  :  ַהמִׁ ל מִׁ ים ְוַאיִׁ ן ָבָקר ָתמִׁ יב ַפר בֶׁ ְבַכלֹוְתָך ֵמַחֵטא ַתְקרִׁ

ים ְפֵני ה' ְוהִׁ   :ָתמִׁ ְקַרְבָתם לִׁ ֱעלּו אֹוָתם ֹעָלה ַלה' ְוהִׁ ַלח ְוהֶׁ ם מֶׁ ים ֲעֵליהֶׁ יכּו ַהֹכֲהנִׁ   : ְשלִׁ
ים ַיֲעׂשּו ימִׁ ן ַהֹצאן ְתמִׁ ל מִׁ ן ָבָקר ְוַאיִׁ יר ַחָטאת ַליֹום ּוַפר בֶׁ ה ְׂשעִׁ ים ַתֲעׂשֶׁ ְבַעת ָימִׁ :  שִׁ

ְלאּו ָיָדיו ֲהרּו ֹאתֹו ּומִׁ ְזֵבַח ְוטִׁ ת ַהמִׁ ים ְיַכְפרּו אֶׁ ְבַעת ָימִׁ     :שִׁ
ת  וִׁ  אֶׁ ְזֵבַח  ַהמִׁ ַעל  ים  ַהֹכֲהנִׁ ַיֲעׂשּו  ָוָהְלָאה  י  ינִׁ ַהְּׁשמִׁ ַביֹום  ְוָהָיה  ים  ַהָימִׁ ת  אֶׁ יַכלּו 

ם ת ַשְלֵמיכֶׁ ם ְואֶׁ  כט( -)יחזקאל מג, יח ...  עֹולֹוֵתיכֶׁ

 .בשביל הכפורים, לכפר על המזבח מכל זרות ותיעוב – "ריםו על הכפ"

להיותו ראוי לכפר    ה,להכניסו בקדוש  ,תקנח אותו מדרך חול שבו  –"  וכפרתהו "
   .עליו מזה ולהלן
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  כת במס  נןכדאמרי  ,דהוה ר"ח  ,י דהקריבו מילואים דמשה בשמיני דידהווכי היכ 
  , אותו היום נטל עשר עטרות כו'  :ותנא  ;בראשון באחד לחדש  :שבת )דף פז(

 הקריב פר בר"ח.  ,הכא נמי ;והקריב עגל בן בקר לחטאת
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רב אשי אמר: מילואים הקריבו בימי    .א"ר יוחנן: פרשה זו אליהו עתיד לדורשה
כדרך שהקריבו בימי  נמי הכי  עזרא,  תניא  זו    : משה.  רבי יהודה אומר: פרשה 

כדרך   עזרא,  בימי  הקריבו  מלואים  יוסי:  ר'  לו  אמר  לדורשה;  עתיד  אליהו 
 שהקריבו בימי משה; אמר לו: תנוח דעתך שהנחת דעתי. 

והך נבואה דיחזקאל על בית    ,מילואים הקריבו  ,אני אפרשנה  –  "רב אשי אמר "
נתנבאה מילואים   ,שני  דמשה  .שהקריבו  מילואים  דהקריבו  היכי  בשמיני    ,וכי 

  : ותנא  ,בראשון באחד לחדש  :שבת )דף פז(  כתבמס   נןכדאמרי   ,דידהו דהוה ר"ח
הכא נמי הקריב    , והקריב עגל בן בקר לחטאת  , אותו היום נטל עשר עטרות כו'

 פר בר"ח. 
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 .והוראת שעה היתה  ,הקריבו לחנוכת בית זה קרבנות הללו

לבא    ,כביאה ראשונה של יהושע  ,ראויה היתה ביאה שנייה של עזראמצאתי:  
כשעלו מן    ,מאז היה ראוי להם  ,ובנין זה  ".עד יעבור"  :כדדרשינן  ,בזרוע ובנס

לגאו עולםהגולה  שגר   ,לת  הית  םאלא  מנת    ה החטא שלא  על  הוגנת  תשובתם 
לחטוא כורש  ,שלא  ברשות  לעצמן  ,ויצאו  אומרים  .ובנו  נכשלו    , ויש  בבבל 

 . בנכריות
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ויהי ביום השמיני. זה יום שמיני למילואים. נראה מזה שגם יום זה הוא מכלל  
כי שבעת "  :לג(  ,ימי המילואים שקדמו לו, וזה אינו, שהרי הכתוב אומר )ויקרא ח

 .  " וכו'ימים ימלא את ידכם

ְפֵני ה' ם ְוַהְקֵרב לִׁ ימִׁ ל ְלֹעָלה ְתמִׁ ן ָבָקר ְלַחָטאת ְוַאיִׁ ל בֶׁ ל ַאֲהֹרן ַקח ְלָך ֵעגֶׁ ר אֶׁ   : ַוֹיאמֶׁ
ְׂשָרֵאל ְתַדֵבר ֵלאֹמר ל ְבֵני יִׁ ם    ְואֶׁ ימִׁ ׂש ְבֵני ָשָנה ְתמִׁ בֶׁ ל ָוכֶׁ ים ְלַחָטאת ְוֵעגֶׁ זִׁ יר עִׁ ְקחּו ְׂשעִׁ

ן  :ְלֹעָלה ְנָחה ְבלּוָלה ַבָּׁשמֶׁ ְפֵני ה' ּומִׁ ְזֹבַח לִׁ ים לִׁ ְשָלמִׁ ל לִׁ ְרָאה  ְושֹור ָוַאיִׁ י ַהּיֹום ה' נִּ ּכִּ
 ד( -)ויקרא ט, ב .  ֲאֵליֶכם
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שלמים שעה  הוראת  דהיה  ונראה  לשלמים.  ואיל  קלים  ,ושור  קדשים    , היינו 
ח, סב(: "והמלך וכל ישראל עמו זובחים    "אוזה כוונת הפסוק )מל  .וכו'  בצבור

רק בשמיני למילואים,    ,זבח לפני ה'". דשלמים קדשים קלים לא מצאנו בצבור
 .וכן שם היו מילואים וזבחו שלמים בצבור
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מדברי  נראה  היא  ,ווהיה  לדורות  הקרבנות   ,דמצוה  התחלת  איל    ,בכל  לעשות 
איל    ,מילואים שעשו  שני  בית  בחנוכת  ולא  שלמה  בחנוכת  מצינו  לא  אבל 
 . וגם בדברי יחזקאל אינו נזכר ,ושיהא טעון לחם  ,שהוא כדין שלמים ,מילואים

הואכי  " מלאים  הכתוב    –  " איל  מגיד  בכל.  שמושלם  שלמות  לשון  שלמים, 
 .וכו' שהמלואים שלמים, שמשימים שלום למזבח ולעובד העבודה ולבעלים
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45 

אלא   העולה  מזבח  ולא  הסמים,  בקטורת  אלא  הזהב  מזבח  את  מחנכין  שאין 
 . בתמיד של שחר

אמורים  דברים  במה  הערבים;  בין  יקריבו  לא  בבקר  הקריבו כבש  שלא    –  לא 
 . נתחנך המזבח, אבל נתחנך המזבח יקריבו בין הערבים
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כי אם    י אפשרדלפי מה דסברי שא  ,אלא שעיקר דבריהם צ"ע להקריב בזה"ז 
פסח שלימה  ,קרבן  ממשנה  טובא  קשה  מחנכין  ,הרי  אלא    שאין  המזבח  את 

 .בתמיד

 



 

47 
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עליו   הקריבו  אם  שחר,  של  בתמיד  דווקא  חינוך  שצריך  בחדש  להסתפק  ויש 
בתחלה התמיד של בין הערבים או קרבן אחר אם נפסל הקרבן אם לאו, ונראה  

 דבדיעבד אין הקרבן פסול דאין כאן שנה עליו הכתוב לעכב.
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אבל מה דכתיב הכל בכתב מיד ד' זה אינו    וכו'אבל באמת הדברים מבוארים  
כיון דאינו מפורש  אינו מעכב בדיעבד אלא לכתחלה כיצד לעשות המזבח, אבל 

, ומה שכתב הרמב"ם דאין להוסיף על מדתו אינו מהך קרא דהכל בכתב,  בתורה
דהא מהך קרא יש רשות להוסיף אלא מקרא דיחזקאל דמפרש בגמ' בעירובין  
ד' ובמנחות דף צ"ז פירושא דקרא דזהו על המזבח שעתיד להבנות, ולכן   דף 

לג ולא  מדתו  על  להוסיף  דאין  הרמב"ם  כתב  על  שפיר  לעבור  דזהו שלא  רוע 
 וכו'. נבואת יחזקאל 

ו חדשיכם(  )ובראשי  ובמועדיכם  שמחתכם  )על  "וביום  בחצוצרות  תקעתם 
עולותיכם ועל זבחי שלמיכם(". יעוין ספרי. ובפשטא דקרא, הוא כל זמן שיהיה  

המזבח או העזרה צריך לתקוע בחצוצרות, וזהו "שמחה", כדאמר בפרק   חינוך 
)ט  קטן  דמועד  וזהו  ע"א(  קמא  יעויין שם,  הכפורים  ויום  דחי שבת  , דשמחה 

חינוך הבית וכן אתה מוצא  חינוך.  תוקעים    שמחת  בשלמה, שהיו ק"כ כהנים 
קידוש   ובעת  המזבח  בנין  בשעת  עזרא  בחנוכת  מוצא  אתה  וכן  בחצוצרות. 

 . וכו'יה היה כמו חנוכת הבית העזרה. וכן בחזק

 



 

51 

ועיקר ההיקש לקרבנות, וכדאיתא במנחות דף מה ע"ב: מילואים איקרבו בימי  
עזרא כדרך שהקריבו בימי משה, אלמא דלמד עזרא ממשה להקריב מילואים,  

אין שיעור וקצבה לדבר. ועי' מה שכתב הרמב"ן בספר המצוות שורש ג אלא ש
 באורך, ובפי' התורה סוף פרשת נשא.

ועל אלו הקרבנות כתב הרמב"ם, הל' תו"מ פ"ו ה"ח: אין אומרים שירה אלא  
  על עולת ציבור וזבחיהם האמור בתורה.
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מה עולה    –  "על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם "תני רב מרי בריה דרב כהנא:  
קודש קדשים, אף שלמים קודש קדשים; ומה שלמים קבוע להם זמן, אף עולה  

 .  קבוע לה זמן

שירה טעונה  אינה  או  שירה  טעונה  ציבור,  נדבת  עולת  אבין:  רבי    ? בעי 
דלמא    "עולותיכם" או  נדבה,  עולת  ואחת  חובה  עולת  אחת  רחמנא,  אמר 

 ? עולותיכם דכולהו ישראל קאמר רחמנא

כגון קיץ המזבח הבא מן השופרות שנותנין בהן מעות    –  " עולת נדבת ציבור"
 מותר חטאת ומותר אשם. 
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בעת ניסוך    ,ועל שלמי עצרת  ,על כל עולות הציבור החובה  ?ומתי אומר שירה
אבל עולות נדבה שמקריבין הציבור לקיץ למזבח, וכן הנסכין הבאין בפני   ;היין

 אין אומרין עליהן שירה.   ,עצמן

דאין    ,איך מצינו שיר בתודה  ,אינה טעונה שירה  ]עולת נדבת ציבור[  אי  ,תימה
דמשכחת לה בתודה הבאה כשמוסיפין על העיר    ש לומר,וי  .תודה באה חובה

 .הר"י ז"ל בתוס' .והעזרה

לאמרו    :ופירש"י שם  ,(, אוגו' )תהלים ק  "מזמור לתודה"דמדכתיב    ,וכוונתו ז"ל
זבחי תודה רש"י  ,על  ביותר ביאור בסדור  וכ"ב  תי"ז  ,עיין שם.  עיין שם  ,  סי' 

תודה   קרבן  על  שיר  דאומרים  מבואר  התוס'  .וכו'בדבריו.  שהקשו  איך    ,וזהו 
דמשכחת לה תודה    ,הרי אין תודה באה חובה. ולזה תירצו  ,מצינו שיר בתודה

לציבור חובה  והעזרה  ,הבאה  העיר  על  כשמוסיפין  הבאה  הוא    ,בתודה  ועלה 
דאפילו חובתו אין   , לא מיבעיא דיחיד  –אבל שאר תודות  ,דכתיב מזמור לתודה

שירה חובה  ,טעונה  באה  דאינה  כיון  דציבור.  אפילו  טעונה    ,אלא  דאינה  י"ל 
 .וכו' שירה
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56 

הבית  חנוכת  המזמור    –  מזמור,  זה  המשוררים  שינגנו  דוד  שצוה  אומרים  יש 
 וכו'.  ויש אומרים בחנוכת הבית השני או השלישי  ,ראשוןבחנוכת הבית ה 
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 "ב פתש אלול –מד  מעלין בקודש 59
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אמר רבה: גזרה שמא יטלנו בידו    –  אמאי? טלטול בעלמא הוא, ולידחי שבת!
אי הכי, יום ראשון    –  רבים.ויעבירנו ארבע אמות ברשות ה  וילך אצל בקי ללמוד

אי הכי,   –...  לא גזרו בהו רבנן  –  ראשון דאיתיה מן התורה בגבולין  ...  –  נמי!
  אינהו דידעי בקיבועא דירחא   –  אנן לא ידעינן בקיבועא דירחא.  –  האידנא נמי!

נמי; דתנן חדא: ביום טוב הראשון של חג שחל להיות    –  לידחו!  – אין הכי 
את לולביהן להר הבית, ותנן אידך: לבית הכנסת. שמע  בשבת כל העם מוליכין  

בזמן שאין בית המקדש קיים,   –  בזמן שבית המקדש קיים, כאן  –  מינה: כאן
 שמע מינה. 
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מאי טעמא    ]=כיון שאנו קובעים אותו על פי החשבון[  השתא דידעינן בקביעא דירחא
הזהרו במנהג אבותיכם  ':  ]=מארץ ישראל[  משום דשלחו מתם?...  עבדינן תרי יומי

 ואתי לאקלקולי. החודש הקודם עובר[    םאהולא יידעו  =] זמנין דגזרו שמדא  ,  !'בידיכם

האומהוכבר   החכמי   שאלה  העאת  שינוי  שנפסק  אחרי  הגדולים  בבי"ד    , בור 
והיתה    ?'האידנא דידעינן בקביעא דירחא מה טעמא עבדינן תרי יומי: 'ואמרו

 '". אל תשנו מנהג אבותיכם' :תשובה
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ואפילו    –  '. ביום..לכם...  ולקחתם"'דאיתיה מן התורה בגבולין מנא לן? דתניא:  
מלמד שאינו דוחה אלא יום טוב    –  'הראשון'אפילו בגבולין.    –  'ראשון'בשבת.  

 . "הראשון בלבד 

 ה

והקרבתם אשה "   (ח  ,ויקרא כג) היך מה דאת אמר    :חברייא בעון קומי ר' יונה
אלהיכם    ה'ושמחתם לפני  ". אין שבעה בלא שבת. ודכוותה  "' שבעת ימיםהל

  ( מפס'  שם  )אמר לון שנייא הוא דכתיב    !. אין שבעה בלא שבת"שבעת ימים
חלק הראשון מהן. מעתה במקדש ידחה בגבולין    ",ולקחתם לכם ביום הראשון "

הייתי אומר    '' אלהיכםהולקחתם לפני  'אילו הוה כתיב    :לא ידחה. אמר רבי יונה
ושמחתם  "  ;מכל מקום  – "  ולקחתם לכם " ן מיעט ובמקום אחר ריבה. אלא  כא

 בירושלם.   –" לפני ה' אלהיכם שבעת ימים 
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יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, שכח והוציא את  רבי יוסי אומר:  
 .  הלולב לרשות הרבים, פטור, מפני שהוציאו ברשות

דברי ר' יוסה שמצות עשה דוחה למצוה בלא תעשה. אמר לון    :חברייא אמרין
כך היה המנהג  "   –   דאמר ר' אילא ותניי תמן  :אלא מן הדא   , א מן הדאר' יוסי ל

בירושלים אדם הולך לבית הכנסת ולולבו בידו קורא את שמע ומתפלל ולולבו  
בידו. נכנס לבקר את החולה ולולבו בידו. לשאת את כפיו ולקרות בתורה נותנו  

 לחבירו. הניחו בארץ אסור לטלטלו.  
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לאילין דמחשביןרבי ס מפקד  דעתכון  :ימון  תקיעתה    ,יהבון  לא  תעבדין  דלא 
 .  עבדון תקיעתה ולא תעבדון ערבתא  –  אדחקון בשבת ולא ערבתא בשבתא. ואין  

יום ראשון  /    אגוד ומאוסר  –אגד נטועים  /    בלקח מוסר  –בעונג  בכן יעמסו בו  
 . יחשב בשבת חילל –שאר ימים אם נגע /  לשאת ולהלל – דוחים 
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ובני ארץ ישראל   . אינם טוענים לולב בשבת אבל נוטלים הדס]בבל[ אנשי מזרח 
שנאמר בשבת,  להיות  שחל  חג  של  ראשון  טוב  ביום  והדס  לולב   :טוענים 

 אפילו בשבת!  – "ולקחתם לכם ביום הראשון"
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יה בית המקדש כשהצונו לומר,  ר  –...  בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה
שבזמן    ...אף בגבולין]ביום הראשון[  דוחה שבת באותו היום  ...  היה לולב  ,קיים

משחרב  ...  ים לדחיית שבת ביום ראשון לבדומקדש וגבולין היו שו  –המקדש  
ניטל לולב  זכאי שיהא  יוחנן בן  שלא    ,זכר למקדש  ...בית המקדש התקין רבן 

 ן! אפילו ביום ראשו ל!תקנתו לדחות שבת כל היתה
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חכמים אסרו  המקדש  בית  הראשון   משחרב  ביום  בשבת  הלולב  את    , ליטול 
דש, מפני בני הגבולין הרחוקים שאינן  ודשו את החיואפילו בני ארץ ישראל שק

ולא יהיו אלו נוטלין בשבת כדי שיהיו הכל שוין בדבר זה    .דשויודעין בקביעת הח
ואין שם מקדש    , ואלו אין נוטלין, הואיל וחיוב יום ראשון בכל מקום אחד הוא

 להתלות בו.  
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ואפילו היו   –  'קהל'! וה' קראם: 'כל הקהל'!  – בני ארץ ישראל הם הנקראים  
אחדים לארץ    !עשרה  בחוץ  שזולתם  למי  חוששים  שביארנו    –ואין  כמו 

 . בהוריות
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עושין    ...ץוכיוצא בהן, או מחוצה לאר  ואשקלון   ...צור  ,כגון  , המקום מסוריאכש 
...  שני ימים  – ואם שני ימים  ,אם יום אחד יום אחד  –   כמנהג אבותיהן שבידיהן

כמנהג רוב    –  עושין שני ימים  ...ארץ ישראל  או שהיא עיר שנתחדשה במדבר 
 .  העולם
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הלולב נטילתו חובה מן התורה ביום ראשון בכל העולם... ואמר ה': "ולקחתם  
ואפילו בגבולין". ומה שהכריחנו   –לכם ביום הראשון", ובא בקבלה "הראשון  

כדי שלא נחדש בשבת,  ביום טוב ראשון שחל להיות    בזמן הזהשלא ניטול לולב  
ביום הראשון שחל להיות בשבת   בחוצה לארץ. לפי שלא היינו נוטלים אותו  דבר

מלפנים, מפני שאז לא היינו יכולים לדעת בדיוק ראש חדש המתאים לקביעת  
זו גזרה  ולא עשינו  דין של ארץ ישראל...  לפי שמצותו    בית  טוב ראשון  ביום 

 , כמו שביארנו. חובה ואפילו בגבולין חמורה, שהרי הוא 
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דנראה בי...  חורבן  המקדש,  לאחר  בחות  ישראל  ישוב  עיקר  לארץ, דהוויין  ץ 
 . אחר מנהג כלל ישראל ולא דחיין שבת ץ ישראלמיגררן יושבי אר
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בית דין... שתקנו תקנה והנהיגו מנהג... ועמד אחריהם בית דין אחר ובקש... לעקור  
 אותה התקנה... אינו יכול, עד שיהיה גדול מן הראשונים בחכמה ובמניין.  
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 ב פ"תש אלול – דמ מעלין בקודש 87
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ונמצא בספרים כי ירמיה הנביא צוה לגולים לקחת מן האש כאשר נרמז. וכאשר  
צוה הנביא לגולים בתתו להם את התורה בל ישכחו את מצות ה' ובל יתעו בלבם  
בראותם את פסילי הזהב והכסף ואת עדים. ובדברו עוד דברים כאלה הזהירם  

והיה בספר אשר צוה הנביא על פי הדבור אשר    לבלתי הסיר את התורה מלבם.
היה אליו לאהל ולארון ללכת יחד אחריו כאשר עלה אל ההר אשר עלה עליו  
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משה וראה את נחלת האלקים. וכעלותו מצא ירמיה בית מערה ואת האהל ואת  
נגשו   אתו  הבאים  ומן  סגר.  הדלת  ואת  שמה  הביא  הקטרת  מזבח  ואת  הארון 

יכלו למצא. וכאשר ידע ירמיה הוכיחם ויאמר כי    להתוות את הדרך שמה ולא
המקום יהיה לא ידוע עד אשר יקבץ האלקים את קבוצת עמו ויעשה חסד. ואז  
יגלה ה' את אלה ויראה כבוד ה' והענן כאשר נגלה למשה וכן התפלל גם שלמה  

 . כי המקום יקדש מאד

והארון איננו, כי לקחו ירמיהו הנביא, עם כל היריעות, אשר עשה משה עבד ה' 
במדבר, וישא אותם אל הר נבו, וימצא שם מערה ויתנם בתוכה. וירדפו הכהנים,  

ו, וירא  אשר היו בימים ההם אחרי ירמיהו, להכיר את המקום. ויבט ירמיהו אחרי
את הכהנים ויקצוף וישבע לאמר כי לא יוודע המקום עד בואי אני ואליהו עבד  

 . ה', אז נשיב את הארון אל מקומו, אל קודש הקודשים אל תחת כנפי הכרובים
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'יושב  אמר  שהרי  במחנה,  שהביאו  הארון  בזה  היו  השלימות  הלוחות  כי 
הכרובים' מראה שהכרובים היו עליו. ועוד כי זה הארון שיצא למלחמה זה הוא  

)ז, ב(  הארון שהיה בבית שמש בשובו משדה פלשתים והוא שהיה בקרית יערים  
ד העלוהו לבית  , ומעיר דו יב(פס'    )שםובעיר דוד  )ש"ב ו, יא(  ובבית עובד אדום  

 קודש הקדשים.  
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אע"פ שבכך לא היו נאסרין בתשמיש המטה וגם אוריה עצמו היה נשוי בת שבע 
אם כן לא היה מחמיר על עצמו לפרוש מן האשה בשביל שאינו במקדש מ"מ  
כיון דאיכא תרתי לריעותא דישראל היו במלחמה יושבין בסוכות וגם ארון אינו  

 .במקדש היה רוצה להחמיר על עצמו

אבל התשובה האמיתית לדעתי היא על הדרך שאמרתי, רוצה לומר שלא דבר  
אוריה החתי מארון ברית ה' כי אם מארון אחר אשר היו בו האורים והתומים עם  
האפוד, שהיו מוליכים עמהם במלחמה וכהן עמו כדי לשאול מאתו את דבר ה'  

ישראל ויהודה ולא אמר ארון ברית ה' שהוא כפי צורך השעה, ולזה אמר הארון ו
 .השם המיוחד לארון אשר בו לוחות הברית
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אחד שבו שברי הלוחות מונחים ואותו היו מוליכין    –ואומר ר"י דשני ארונות היו  
זה שיוצא עמהם    ','וארון ברית ה' נוסע לפניהם יומם  :במלחמות כדתניא בספרי

כדכתיב בלוחות האחרונות    ,שעשה משה בעלותו לסיני  ץ, והוא ארון עלחמהבמ
  : כדכתיב  ,ותחלה שם בו גם לוחות אחרונות  '.ץועשית לך ארון ע'  :במשנה תורה

עד שנעשה ארון של זהב שעשה בצלאל   ',ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי'
כדכתיב אחרונות  לוחות  בו  נתנו  אתן  '  :ואז  אשר  העדות  את  הארון  אל  ונתת 

 כדכתיב בויקהל. ,וכן עשה ',אליך
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אבל לא השיב הרמב"ן למקראות שהעירו חז"ל שיסייעו לר' יהודה בר אלעאי,  
הדרוש   בזה  דעתי  לבאר  אני  ראיתי  אחרות...ולכן  לספקות  כן  גם  העיר  ולא 
ולהעיר על הבטולים המתחייבים לדעת המנגד, ואחריו אשיב אל הספקות אשר 

י. ואומר שדעת רבנן הוא הישר והטוב אצלי שלא  אפשר לטוען שיטעון כנגד 
נעשה במדבר כי אם ארון אחד ובו היו הלוחות ושברי לוחות, ושהארון הזה היה  
תמיד יושב והולך בקרב המחנה ולא יצא למלחמה כי אם פעם אחת בימי עלי  
שכתב   ומה  בתרא,  בבבא  יהודה  ר'  ודברי  רבנן  דברי  כן  אם  וצדקו  שנשבה, 

 מהם. הרמב"ן מסכים ע
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 פ"א תשאדר  –מא  מעלין בקודש 109
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 "ב פתש אלול –מד  מעלין בקודש 111
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בין היינו יכולין לחלק  ו ובאמת התוס' לא כתבו זה לאמת, רק הכי כתבו וז"ל:  
קודם שהוקדשו אבנים למזבח, דעודן חולין לאחר שהוקדשו, אבל אין צריך,  

בזבחים נ"ד א' שבנו אותו באבנים החלוקות, כגון חלוקי אבנים מהנחל    דמשמע
שבחול הים, ובחול הים נבראו חלוקות מששת ימי בראשית. עכ"ל. אלמא שעלה  
על דעתם לחלק בזה, ושוב מסקי שאין לחלק בזה, ואם כן אתי שפיר המשנה  

מה הוצרך  דמדות. אבל לכאורה מהך דגיטין קשה, איך ס"ד לחלק בזה, דאם כן ל
 לו כל הטורח הזה. 
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 פ"א תשאדר  –מא  מעלין בקודש 123
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 "ב פתש אלול –מד  מעלין בקודש 125
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ֲאשֶׁ  ַהְבֵהָמה  ן  מִׁ ָימּות  י  ְלָאְכָלה  ְוכִׁ ם  ָלכֶׁ יא  הִׁ ב  ַהֹּנֵגעַ ר  ָהָערֶׁ ַעד  ְטָמא  יִׁ ְבָלָתּה   : ְבנִׁ
ְבָלָתּה  ּנִּ ְבָלָתּה ְיַכֵבס ְבָגָדיו ְוָטֵמא    ְוָטֵמאְיַכֵבס ְבָגָדיו    ְוָהֹאֵכל מִּ ת נִׁ ב ְוַהֹּנֵׂשא אֶׁ ַעד ָהָערֶׁ

ב:  ַעד ָהָערֶׁ

ר   ש ֲאשֶׁ ם    ּתֹאַכלְוָכל נֶׁפֶׁ ס ְבָגָדיו ְוָרַחץ ַבַמיִׁ בֶׁ ְזָרח ּוַבֵגר ְוכִׁ ְוָטֵמא ַעד ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ָבאֶׁ
 : ָהֶעֶרב ְוָטֵהר

י  לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה   . ה'ֲאנִׁ

שלא יטמא בה    ,נבלה וטרפה  מאכילת יאמר שיזהר    –לטמאה בה  נבלה וטרפה לא יאכל  
בהם עד שירחץ בשרו במים ובא השמש    ולא יאכל  , ויצטרך להנזר מן הקדשים

 וטהר. 
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הבליעה בבית  בגדים  מטמאה  בהמה  נבלת  תהא  נבילה    ?יכול  לומר  תלמוד 
יצתה נבלת בהמה    ,וטריפה לא יאכל לטמאה בה את שאין לו אלא באכילתה

  . שהיא מטמאה עד שלא יאכילנה

בה את    –  ת"ל בה  ?יכול נבלת עוף תטמא מן הכתוב ונבלת בהמה מקל וחומר
אם כן למה    ,ואי אתה מטמא בנבלת בהמה בבית הבליעה  ,מטמא בבית הבליעה

ליתן שיעור לנוגע ולנושא מה האוכל כזית אף    , רשת שמיני(' )=בפהאוכל'נאמר  
 הנוגע כזית. 

נבל  ,דתניא תהא  יכול  אומר:  יהודה  אבית  רבי  בגדים  מטמאה  טמא  עוף  ת 
יצא    ,מי שאיסורו משום בל תאכל נבילה  ,הבליעה? ת"ל: נבלה וטרפה לא יאכל

 אלא משום בל תאכל טמא. ,זה שאין איסורו משום בל תאכל נבילה
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ושהה   ,שתה רביעית יין ונכנס למקדש  ;טמאיםושתה משקין    טמאיםאכל אוכלין  
 . חייב –כדי אכילת פרס 

וא"ת תיפוק ליה    .ובטמאים מייריאית ספרים דגרסי שקצים    –כו'    טמאיםאוכלין  
 מכי נגע בהו טמא ויש לומר דתחב לו חבירו בבית הבליעה. 
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דלחם הוי אב   ,כפי מה שפירש כאן המורה  .רבינא אמר התם רביעי הכא שלישי
  רקבפ  ,בכריתות  , גם רבינו שלמה בן היתום זצוק"ל  רש כך מצאתי שפי  ,הטומאה
באוכלין שהן   ,טמאיםושתה משקין    טמאיםאכל אוכלין    :דתנן התם  ,אמרו לו

הטומאה במת  ,אבות  דנגעי  דא  ,מיירי  אשכחן  הטומאהוהיכא  אב  הוו    , וכלין 
 . ובהנהו חייב כרת כשאכלן ונכנס למקדש ,אור ארבעה עשר רקבפ נןכדאמרי

 



130 

  ,או יכול שאני מרבה יתר משיעורה ,לרבות ידות הכלים –כל הנוגע בהם יטמא 
אמר לו רבי יוחנן בן    .דברי רבי עקיבא  , לכל שהיא לצורכיהם  ,תלמוד לומר לכם

אף אני   :אמר לו רבי עקיבא  .ואתה אומר במיטמא  ,הכתוב אומר במטמא  :נורי
ולא השותה    ,אומר כל הנוגע בהם יטמא עד הערב אין האוכל אוכלין טמאים 
 . משקים טמאים מטמאים טומאת ערב
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דתנן דבר?  עשר  שמנה  נינהו  מאי  גזרו.  דבר  עשר  את    ,ושמנה  פוסלין  אלו 
והבא    ,טמאיםוהשותה משקין    ,והאוכל אוכל שני  ,התרומה: האוכל אוכל ראשון

שאובין במים  ורובו  מים    ,ראשו  לוגין  שלשה  ורובו  ראשו  על  שנפלו  וטהור 
 טמאו במשקין. והכלים שנ אוכליןוה ,והידים והטבול יום ,והספר ,שאובין

לא מטמו?    טמויי  , מפסל פסלי  –  מאן תנא האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני 
רבי אליעזר אומר: האוכל אוכל    ,חנה: רבי יהושע היא. דתנן  אמר רבה בר בר

יהושע    –  אוכל שלישי   ,שני  –  ואוכל אוכל שני  , ראשון  –   ראשון שלישי. רבי 
ואין שני    –  שלישי  ,שני  –  אומר: האוכל אוכל ראשון ואוכל שני שני לקודש 

 בחולין שנעשו על טהרת תרומה.  ,לתרומה

שני עושה שני על    ושם( מפרש טעמא משום דמצינו  ע"א  בפ"ב דחולין )דף לד 
שני   עושה  שני  דלהכי  נימא  טעמא  להאי  התם  צריך  מאי  וא"ת  משקין  ידי 
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אוכלין   דאכל  דזימנין  משום  בגמרא  בסמוך  משקין    טמאים כדמפרש  ושדי 
לנו לעשות אוכל שני שני אם לא   דתרומה כו' וי"ל משום גזירה דתרומה אין 

 שמצינו כזה משום דדמי לחוכא ואיטלולא. 

כל המשקין מצטרפין לפסול    ,מצטרפין לפסול את הגויה בכחצי פרס  האוכלין כל  
שעשו בו שאר    ,זה חומר בשותה משקין טמאים מבמקוה  .את הגויה ברביעית

 . המשקין כמים

אוכלין   דאכיל  דהכא  טמאים זימנין  דגזירה  לריב"א  נראה  גזירה    , וכו'.  היינו 
התלמוד בכל  הנזכרת  גויה  פב    ,דפסול  )עירובין  חציה   :ב(ע"דאמרינן  וחצי 

 .והיינו שיעור שני ביצים , לפסול את הגויה

שיש כאן שיעור   ,מכי אכיל כביצה אוכלין טמאים יהא פסול  ,ם כןא ,ם תאמרוא
 , פי שאין אדם צמא לשתות עד שיאכל חצי פרסל  ,ותירץ  .לטמא את המשקין

   שהוא חצי סעודה קטנה
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לפסול  שבכאן הוא אומר    ,בלשון לא דקדק  לושאפי  ,לי תירוץ זה. חדא  אה ואין נר
 משמע אפילו במגע.  ,התרומהפוסלין את  ולשם הוא אומר )אפי'( אלו    ,הגויהאת  

הוו גזירות  פי' דשתי  גזר    ,ור"ת  גופיה מלאכול   בשתי ביציםדמעיקרא  דנפסל 
טעמא דמפרש    ולאו  ,וכן משמע לישנא דפסול גויה  ,אבל מותר ליגע  ,בתרומה

כמו דאמרי כיון דהאוכל אוכלין    ,אלא מטעם אחרינא  , ע"א(  פ"ק דשבת )דף יד
דנגעי בהדי הדדי בתוך הגוף  ,מותר לאכול בתרומה  טמאים גב  ואתי    ,אף על 

  אוכלין ואתי למישרי להגיע תרומה ל  ,למימר מה לי דנגעי בגופו מה לי בחוץ
הכי  ...טמאים בתר  גזרו  דבר  אפי'    ,ובי"ח  וכו'  ראשון  אוכל   ,בכביצההאוכל 

 . נפסל גופו אפילו ליגע בתרומהומטעמא דהתם 
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  , ופוסל את התרומה  ,מטמא את הקדש  –  כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים
ובמעשר בחולין  ר"מ  ,ומותר  במעשר  ;דברי  אוסרים  ביאתו  .וחכמים    , לאחר 

 פטור ,בין לפני ביאתו ובין לאחר ביאתו ,בא אל המקדש ואם  . מותר בכולן
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דסגי לה בטבילה    ,ומצאתי בספר ערוך: משונה טומאה זו מטומאה דאורייתא
ולא    טמאים  אוכליןוכל  דתניא בספרי: אין הא  , דלא בעיא הערב שמש  ,לתרומה

 טמא טומאת ערב. טמאים השותה משקין 

מקום בית הבליעה מהווה מקום ביניים שהוא מספיק   ,ניתן להבין שלדעת אביי
 אבל המאכל עדיין שומר על זהותו כנבלה.  ,פנימי כדי להגדיר את האדם
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  , ואף על גב דאסור לגרום טומאה לחולין שבא"י  –   טמא בחולין מאי למימרא
ואפילו יהא אסור לטמאות    .היינו דוקא בפירות דשייכא בהו תרומה אבל בשר לא

  –  והתקדשתם והייתם קדושים  :טז(  ,)תנדב"א כדדרשינן ,טמאיםגופו באוכלין  
יכול לטמאותן ולאוכלן    , מכל מקום  ,שראל שיאכלו חוליהן בטהרהאזהרה לבני י

 בימי טומאתו. 

והא מוזהר הוא    , מ"מ היכי ספינן ליה מידי דפסיל לגופיה לתרומה  ,וקשיא לי
אל תטמאו בהם ונטמתם    :ע"ב(  דאמרינן בפ"ח דיומא )דף פ  ,מלפסול את גופו

 א. איסורא מיהא איכ ,ואפילו למ"ד דרבנן .מכאן לטומאת גוייה דאורייתא ,בם
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שם דר"ה  דפ"ק  ברייתא  ע"פ  ז"ל  הראשונים  שהביאו  הראיה  דליכא    ,ובעיקר 
  , אני תמה   ,איסור למיפסל גופו. אפילו לפי הוכחת הרמב"ן והרשב"א והר"ן ז"ל

מאי ענין זה לזה. דאע"ג דמוכח משם דאין איסור לישראל לטמאות גופו במגע  
מ"מ איכא למימר דהיינו    ,ע שאר הטומאותואפילו כהן מותר במג  ,הטומאות

וכיו"ב והיסט  אבל לאכול דבר שבכך נפסל גופו מלאכול    ,דוקא במגע ומשא 
וקדשים הכתוב.    , בתרומה  שאסר  לומר  גופו אפשר  פסול  משום  אלא   ,ולא 

לגופו פסול  שמביאה  כזו  עצמה  ,דאכילה  אכילה  מצד  הכתוב  ודברי   ....אסר 
 צליוסייעתם ז"ל תמוהים א תוספותה
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141 

  , תלמוד לומר אשר תאכל  ?תהא מטמאה בגדים דרך יציאתה  ,יכול אם הקיאה
 ואינה מטמאה דרך יציאתה. , בדרך אכילתה היא מטמאה
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143 

ו שהמאכל  אלא מצינ  , דחידוש הוא  , ורבי יהושע: מנבלת עוף טהור לא גמרינן
ואנו היאך    ,ואוכל עד דאכיל כחצי פרס  ,דאילו מאכל בכביצה  ,חמור מן האוכל

 . נעשה אוכל כמאכל? ור"א: טומאה משיעורין לא גמרינן
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תרומה טהרת  על  שנעשו  חולין  של  שלישי  האוכל  עולא:  גופו    ,אמר  נפסל 
  , שני לקדש ואין שני לתרומה  –  מלאכול בתרומה. מאי קמ"ל? תנינא: שלישי 
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  , הא שלישי הוי! אי מההיא  , שנעשו על טהרת תרומה; שני הוא דלא הויבחולין  
ואיידי דאמר שני בקדש אמר נמי אין    ,הוה אמינא: לא שני הוי ולא שלישי הוי

 קמ"ל.  ,שני בתרומה
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ואי    ,כדאמר בסמוך דהך דמשקין לא שכיח  ,וצריכא לאשמעינן משקין ואוכלין
 .תנא משקין ה"א דוקא משקין דחמירי אבל אוכל לא פסיל כלל
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ראשון ראשון  יד   –  האוכל אוכל  )דף  מפרש טעמא משום    ע"א(  בפ"ק דשבת 
וא"ת ואמאי    .דזימנין דאכיל אוכלין טמאים ושקיל משקין דתרומה ושדי בפומיה 

והלא אפילו    ,שני פוסלו   וכ"ת משום מעשר שני דאין   !בשני סגי  ?הוי ראשון
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ויש לומר דרבי אליעזר משוה מדותיו    ?משקים חולין נעשים ראשונים על ידי שני
 לעשות אוכל כמאכל לגמרי. 
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ל ַהֹכֵהן: ְהיֶׁה ְבָאָדם ְוהּוָבא אֶׁ י תִׁ ֵּנה ְׂשֵאת ְלָבָנה ָבעֹור    נֶַׁגע ָצַרַעת כִׁ ְוָרָאה ַהֹכֵהן ְוהִׁ
ְבָׂשרֹו   ְבעֹור  וא  הִׁ נֶׁת  נֹושֶׁ ָצַרַעת  ַבְׂשֵאת:  ַחי  ָבָׂשר  ְחַית  ּומִׁ ָלָבן  ֵׂשָער  ָהְפָכה  יא  ְוהִׁ

י ָטֵמא הּוא ּנּו כִׁ רֶׁ ְמאֹו ַהֹכֵהן ֹלא ַיְסגִׁ  יא( -)ויקרא יג, ט .ְוטִׁ
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ובה שתי שערות נולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי  בהרת כחצי גריס  
  .  זה להחליט טעה ואין ידוע אלו שהפכו ואלו שקדמו טהור
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כאילו הטומאה    –שוי"ו החיבור של "ומחית" לא בא לחבר את שני הסימנים  
 . הם; אלא הוא בא להשוות את שניהםתלויה בשני

הלא דין הוא שיער לבן סימן טומא' ומחיה סימן טומאה, מה שיער לבן אינו  
לא הפוך, אף מחיה לא תטמא אלא הפוכה, ת"ל נושנת מלמד שהיא  מטמא א

  . מטמא שלא הפוכה

ת ַהָּנַגע ֻכלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור   ַהר אֶׁ ת ָכל ְבָׂשרֹו ְוטִׁ ְסָתה ַהָצַרַעת אֶׁ ֵּנה כִׁ ְוָרָאה ַהֹכֵהן ְוהִׁ
ְטָמא: וְ   הּוא: ְמאֹו ַהָבָׂשר  ּוְביֹום ֵהָראֹות בֹו ָבָׂשר ַחי יִׁ ת ַהָבָׂשר ַהַחי ְוטִׁ ָרָאה ַהֹכֵהן אֶׁ

 טו( -, יגויקרא יג) . ַהַחי ָטֵמא הּוא ָצַרַעת הּוא
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ונראה דבבשר חי איכא שני דינים, חדא דהוא סימן טומאה כמו שער לבן, ושנית  
 ... וזהו דכתיב טמא הוא ,וכדחזינן דמצטרף לכגריסדהוא עצמו שם נגע ביה, 
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דהוא רק סימן טומאה בלבד, והא דאינו ממעט מכגריס משום  משא"כ בשער לבן  
 .ודו"ק  ,דאין בו ממש כמבואר שם
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שאלו התלמידים את רבי יוסי בהרת ובה שיער שחור חוששים אנו שמא מיעט  
ממקומו את הבהרת מכגריס אמר להם בהרת ובשער לבן חיישינן שמא מיעט  
מקומה את הבהרת כגריס אמרו לו לא אם אמרת בשיער לבן שהוא סימן טומאה  
הרי שיש בה עשר שערות  להן  תאמר בשיער שחור שאינו סימן טומאה אמר 
לבנות כלום הרי הם סימני טומאה אלא שתים, חוששים אנו על המותר שמא  
מיעט ממקומו את בהרת מכגריס, אמרו לו לא אם אמרת בשיער לבן שהוא מין  
טומאה תאמר בשיער שחור שאינו מין טומאה אמר להם אף שיער שחור הופך  

 . והווה מין טומאה

 שתהא מבוצרת בשאת.  ", בשאת"יכול שיער לבן מצד זה ומחית מצד זה ת"ל  
משמאלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה  מקום שתי שערות    ?הא כיצד

שערות ושש  שלשים  ונמצאו  הקילקי    ,מרובעות  כגריס  בהרת  של  גופה  נמצ' 
 .מרובע
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בהרת כגריס ובה מחיה כעדשה ושער לבן בתוך המחיה הלכה המחיה טמאה  
 .מטהר מפני שלא הפכתו הבהרת  בי שמעוןר... מפני שער לבן

רבתה המחיה טמאה נתמעטה רבי  ...  בהרת כגריס ובה מחיה פחותה מכעדשה
 . מאיר מטמא וחכמים מטהרים שאין הנגע פושה לתוכה
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ואפשר לחלק עוד דלעיל מחיה כעדשה דמצטרף לכגריס אלמא דמחיה עצמה  
אלא לעור הבשר. והכא דפחותה מכעדשה דהוי    כנגע הוי ואין הנגע פושה לנגע

 . כעור הבשר והנגע פושה לה
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המחיה מטמאה בכל מראה בין שהיה מראה המחיה אדום או שחור או לבן והוא  
 . שלא יהיה הלובן מארבע המראות שביארנו

 . דהיינו כמראה בשר בין כושי בין לבן בין אדום – בכל מראה

במראה בשרו אם כושי כושי אם לבן לבן אם אדום אדום דמחיה    –  בכל מראה
 . הנגע כמראה עור בשרו שלא עבר שם הנגע הוא נשאר בתוך
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כיון דמקומו   חי  זה בשר  ואינו  חי בעינן  אין מטמא דמחית בשר  אבל במחיה 
 . שחין או מכוה

מר בו עוד  ולא הזכיר בהם מחיה, אלא אמר בנגע השחין ושערה הפך לבן, וא
 .ואם פשה תפשה בעור
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של   השלטון  את  לחזק  מטרה  מתוך  זאת  שעושים  הבית,  להר  העולים  מן  יש 
עלייה של טמאים  המדינה בשטח, ומהם מי שמוכנים להתיר לצורך מטרה זו גם  

למקומות אסורים בהר הבית וכל זאת תחת הכותרת של 'כיבוש', שהיא לדעתם  
מתירה גם איסור כניסת טמאים להר הבית... דיבור על 'כיבוש' בהר הבית שאולי  

הטענה ממין  אינו  רדתה'  'עד  המקרא  מן  גם  .נלמד  כי  לדעת  הראינו  כבר   ..
מתי היא  כאילו  בטענה  ממש  אין  ממש,  במסגרת  במלחמה  שלא  איסורים  רה 

 )הרב זלמן מנחם קורן, שם(   פיקוח נפש...

בהיכ  ולתקן  לבנות  הבנאים  שנכנסין  הטומאה,  בשעה  את  משם  להוציא  או  ל 
מצוה שיהיו הנכנסין כהנים תמימים, לא מצאו תמימים יכנסו בעלי מומין, ואם  
ישראל, מצוה בטהורים, לא   יכנסו  לוים  לא מצאו  לוים,  יכנסו  אין שם כהנים 
טמא   יכנס  ואל  מום  בעל  יכנס  מום  ובעל  טמא  טמאים,  יכנסו  טהורים  מצאו 

 . שהטומאה דחויה בציבור

לא מיקרי ספק פיקוח נפש בדברים העתידיים שבהווה אין להם כל זכר. ובאמת  
שאין אנו בקיאים בעתידות, ופעמים שחשבונם להצלה מתהפך לרועץ, והלכך  

 ,אין דנים בשביל עתידות רחוקות 
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בעת    ,בפועל הצבא, שביכלתו  משר  שנקנית  רשות  האחרונים,  הסכמת  פי  על 
לה בערים  י מלחמה  העירובין  מושתתים  עליו  הבסיס  היא  מקום,  לכל  כנס 

זצ"ל   אדלר  יצחק  הרב  המנוח  מידידי  שמעתי  רבות  שנים  לפני  אך  בישראל. 
 שאינו יודע כיצד מועיל הדבר בעיר שיש בה שגרירויות זרות 

שבזמננו יש רשויות שגם למשטרה או לכל גוף ממשלתי אחר אין    ונתעוררתי 
כנס ואף לא בשעת מלחמה, כגון נציגויות של מדינות זרות, שכידוע  ירשות לה

הראוי שלא לסמוך על השכירות   נראה שמן  כן  ועל  מיוחדת,  מחסינות  נהנים 
  אבל לגבי טלטול  להתיר טלטול מרשויות של מי שיתכן שאין לו רשות שכירות,

 . וכמו"ש להלן מדברי הרמ"א ברחובות העיר, שפיר יש לסמוך על השכירות

מלך או שר שאין לו רשות בבתי בני העיר, אבל יש לו רשות לשנות דרכי העיר  
לשכור יכולים  ודרכי    ומבואותיה,  במבואות  העכו"ם  רשות  מפקידיו  או  ממנו 

לטלטל מועלת  והשכירות  והלכניס    העיר,  להוציא  מועלת  אינו  אבל  במבוי 
 לרשות העכו"ם. 
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