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    הקדמההקדמההקדמההקדמה
יצחק אימס ' זמ� קצר אחר צאתו של הגיליו� הקוד� עלה מאיתנו בסערה השמימה ר

יחד ע� אשתו טליה וע� תושבי בית , י"חג%ד בפיגוע רצחני בדרכו לביתו בבית"הי

 .ד"י אבישי שינדלר וכוכבה אב� חיי� הי"חג

ובמש0 כעשר , מיו� היווסדו' בית הבחירה'יצחק היה מעמודי התוו0 של כולל 

�יחד ע� חברו גדליה גינזבורג . סדר קודשי�מסכתות את  למד בשקידה רבה שני

בהוצאה ' שלטי הגיבורי�'א עמל על הוצאת ספרו של רבי אברה� פורטליאונה "ייבל

ולפני כשנה זכה לראות בשמחה את הספר המוכ� יוצא לאור עול� , חדשה ומתוקנת

 ). צחקבפתח הגיליו� מובאי� דברי� שכתב גדליה לזכרו של י(

,  לימוד%ולכל מה שקשור אליה , דרישת המקדש הייתה מרכז חייו של יצחק

 .  התמסר בכל מאודו%הדרכה ועלייה להר הבית , כתיבה

עתה שומה עלינו לפעול ביתר שאת וביתר עוז ולנסות . אבידה גדולה איבדנו

 .בדרישת ציו� ובבניינה ננוח�. למלא את החלל שנוצר בהיעדרו

*** 

 פותח במאמרו דרישת המקדשדרישת המקדשדרישת המקדשדרישת המקדשמדור . נסקור את המאמרי� המופיעי� 3ַגיליו�, כדרכנו

הא� מותר להשתמש באבני� הד� בשאלה , רבה של רמת ג�, של הרב יעקב אריאל

לתעשיית מזכרות שנמצאו בי� ערימות העפר שפונו מהר הבית לנחל קדרו� 

� באדמת הר כ� ד� המאמר בשאלה הא� מותר לשאו� צל תחת איל� הגדל. ותכשיטי

 . הבית

 �מאמרו של הרב אליעזר חיי� שנוולד מוקדש לדי� הקובע כי בעל ואישה יכולי

�המחבר מרחיב בעניי� חשיבות . לכפות זה את זה לעלות לאר. ישראל ולירושלי

 .תו0 הסתמכות על מקורות הלכה ואגדה, גאולה בניינה של ירושלי� ובפרט בעת

 עוסקי� בסוגיה קרובה מזוויות  וכליו וכליו וכליו וכליוהמקדשהמקדשהמקדשהמקדששני המאמרי� הראשוני� במדור 

ל ולפיו אי� לשנות "הרב איתי אליצור ד� בכלל המופיע פעמי� מספר בדברי חז. שונות

מסקנתו ". ָעַלי ִהְ;9ִיל’ ַה9ֹל 3ְִכָתב ִמ4ַד ה: "על פי הכתוב בדברי הימי�, ממבנה המקדש

 % להינו% את בית א שינויי� של קבע כדי לרומ�היא שאי� הכלל הנזכר אוסר לבצע

 . מפני צור0 השעהלשנות שינויי� זמניי�רק  אלא
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בשאלה זו ? הא� מותר להגדיל את מידות המזבח מעבר למידות שבה� היה בעבר

�"המחבר ד� בסוגיות הגמרא ובפסיקת הרמב. עוסק מאמרו של הרב הלל ב� שלמה ,

א� יידרש ) אמהעד שישי� (וסבור כי להלכה אי� מניעה להגדיל את מידות המזבח 

 .הדבר לש� חידוש העבודה

זהר עמר ד� באיורי השולח� המופיעי� על המטבעות שטבע מתתיה ' פרופ

המחבר בוח� את פרטי האיורי� ואת . אחרו� השליטי� לבית חשמונאי, אנטיגנוס

אלא בשולח� , ובי� השאר מציע כי אי� מדובר בשולח� הפני�, התאמת� למקורות

� את הכיכרות לפני חלוקת� לכהני�אחר שעליו היו סודרי. 

ישעיה נבנצל מעיר קצרות על משקלה של הפרוכת שהבדילה בי� הקודש ' פרופ

� .ועל מספר הכהני� שנדרש לש� הטבלתה, לקודש הקודשי

 . ארבעה מאמרי�הכהני� ועבודת הקרבנותהכהני� ועבודת הקרבנותהכהני� ועבודת הקרבנותהכהני� ועבודת הקרבנותבמדור 

 ליל הרב יהודה זולד� ד� בשאלה אימתי בדיוק היו אוכלי� את קרב� הפסח במהל0

ומציע שייתכ� שלא הייתה דר0 , המאמר סוקר דעות שונות בדברי הראשוני�. הסדר

 כביטוי למעמדו המיוחד של קרב� הפסח –קבועה בכ0 וכל חבורה נהגה כרצונה 

 . כקרב� יחיד שהוא כעי� קרב� ציבור

' חילוני'(במאמר הבא מבקש ניר קדוש לברר הא� כה� שאינו שומר תורה ומצוות 

או שמא הדבר נחשב כמו� , רשאי לעסוק בעבודה במקדש) ינוח המקובלעל פי המ

המחבר חות� את מאמרו בתפילה שיהיו הדברי� להלכה ולא . הפוסל לעבודה

     .ושומרי מצוותיו באמונה לכשייבנה הבית' בהיות הכהני� כול� יראי ה, למעשה

שי� מאמרו של הרב נחמיה רענ� מתייחס למקו� שבו נשחטי� קודשי הקוד

, מנותח למרכיביו השוני�" ' הִלְפֵני ָצֹפָנה ַהִ@ְז3ֵַח ֶיֶר= ַעל ֹאתֹו ְוָ>ַחט"הפסוק . בעזרה

ובנוס� נדרש המחבר למשמעויות הרעיוניות הבאות לביטוי , על פי סוגיות הגמרא

 .בדי� השחיטה בצפו�

, מאמרו של משה דוד שוור. עוסק בשאלה הא� ישנה חובה להקריב קרב� תודה

�הנוהגת כיו� לבי� דיני ' הגומל'כמו כ� עוסק המחבר בזיקה שבי� ברכת . ובאילו מקרי

 .קרב� התודה

המוקדש ,  מופיע מאמרו רחב היריעה של הרב עזריה אריאלטהרותטהרותטהרותטהרות הבמדור

ונודעת לו חשיבות , הנזכר במסכת נידה מספר פעמי�" מקור מקומו טמא"לבירור די� 
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למאמר נוס� נספח קצר מאת הרב יואל . ישראלמעשית רבה כשחיי טהרה נוהגי� ב

 . ר חנה קט� העוסק בזווית הרפואית והמעשית של הסוגיה"וד

על מסכת     'שערי היכל' סוקר בעז אופ� את מהדורת ביקורת הספרי�ביקורת הספרי�ביקורת הספרי�ביקורת הספרי�במדור 

ולה נוס� ביאור חדש לתוספתא , זבחי� שיצאה לאור לאחרונה על ידי מכו� המקדש

' מהפכה'נראה שבכוחו של פירוש זה לחולל " כי בי� השאר נכתב בסקירה. למסכת

 ".בלימוד התוספתא ובהפיכתה לנחלת הכלל

ונזכה , נחתו� בתפילה כי דרישת המקדש והעיסוק בהלכותיו יקרבונו אל בניינו

 .ברגלי� הבאי� עלינו לטובה' לשוב ולהיראות לפני ה

 

 ,עAה נעלה בקודשעAה נעלה בקודשעAה נעלה בקודשעAה נעלה בקודש

 המערכת

  

 

 





 

 א"התשע' אדר ב, א"בקודש כמעלין 

   

    גדליה גינזבורגגדליה גינזבורגגדליה גינזבורגגדליה גינזבורג

יצחק אימס יצחק אימס יצחק אימס יצחק אימס ' ' ' ' � על ידיד נפשי ר� על ידיד נפשי ר� על ידיד נפשי ר� על ידיד נפשי רניצוצות בודדיניצוצות בודדיניצוצות בודדיניצוצות בודדי
 דדדד""""היהיהיהי, , , , ורעייתוורעייתוורעייתוורעייתו

כולל בית "כשהיינו שנינו תלמידי� ב,  שני�%14נדמה לי שהכרתי את יצחק לפני כ

הקבוצה מנתה כחמישה . בעיר העתיקה בירושלי�" מכו� המקדש"שליד " הבחירה

�המשות� היה . במגוו� גילי� וצבעי כיפה, מרקע שונה, מיישובי� שוני�, עשר אנשי

מתו0 הרגשה שבניי� הבית , רצו� ללמוד נושאי� הקשורי� להר הבית ולמקדשה

 .השלישי מוטל עלינו ויש לעשות ככל הנית� להקמתו

נחמ� כהנא , הרבני� ישראל אריאל". מלמטה"צמחה , הייתה חדשנית  היוזמה

. וה� יחד ע� רבני� אחרי� מסרו את השיעורי�, ומרדכי רבינובי. בנו את המסגרת

מתו0 . ולמדו בחברותא, עולה מברית המועצות, השנייה ישבו יצחק וחבר נוס�בשורה 

ההיכרות הראשונית ע� רמת השפה העברית וע� הרמה התורנית נדמה היה לי אז 

 .אבל יכולותיו מוגבלות, שיצחק בוודאי מתעניי� ורוצה ללמוד

חדש אבל ביוזמת הרב צבי שלווה נוסד כולל , בתו� השנה התפרקה המסגרת הזו

לעומת התלמידי� ', תלמידי שנה ב, "ותיקי�"יצחק ואני היינו כבר . בכרמי צור

 .חשבנו שאולי נהיה חברותא, ישבנו זה לצד זה. 'החדשי� שהצטרפו כבני שנה א

די מהר התברר לי . בראשי כבר תיארתי שאצטר0 להיות המדרי0 והעוזר ליצחק

 את הפרקי� העוסקי� בקורב� ובפרט, את מסכת פסחי� למדנו באותה שנה. שטעיתי

אלא שעד מהרה התברר , כחברותא לכל דבר, לא רק שלמדנו את הדפי� יחד. הפסח

הלהט של יצחק בקשר לצדדי� המעשיי� של הקרבת הקורב� ולאפשרות להקריב כבר 

כדי להבי�  במש0 השני� הבאות למד הלכות שחיטה(באותה שנה את קורב� הפסח 

זכר לקורב� "היה יצחק שות� ב, כמוב�). ודת הקודשטוב יותר את השלב הזה בעב

יחד ע� ביטוי מעשי , ד בניס� כתרגול של הנדרש" צליית גדי בתנור בי%" הפסח

ה המסומלת בקורב� "לכמיהתנו וכיסופנו לחידוש הברית הלאומית שלנו ע� הקב

 .הפסח

שלטי "כעבור כשנתיי� הועלתה בכולל ההצעה להוציא לאור את הספר 

'  ר– שנה על ידי יהודי משכיל מאוד ותלמיד חכ� %400שנכתב לפני כ, "�הגיבורי

הספר ד� בתשעי� פרקיו בהיבטי� רבי� ושוני� של העבודה . אברה� פורטליאונה

אלא שבכל , מה שמייחד ספר זה הוא לא רק מכלול הנושאי� הנידוני�. בבית המקדש

י שזה מופיע אחד מה� מביא המחבר את הבסיס ההלכתי של אותו נושא כפ
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כמוב� בהתא� לידע , ריאלי%יחד ע� תיאור מעשי, � ובספרי� נוספי�"ברמב, במשניות

, כולל יוונית ולטינית, שליטתו בשפות רבות. ולטכנולוגיה שהיו ידועי� בתקופתו

פרשנותו בתחו� זה . ל"אפשרה לו להסביר שמות ומושגי� המוזכרי� בדברי חז

, לא ארחיב כא� על הספר. אל רבי� עד היו�מצוטטת ומקובלת על ידי חכמי ישר

צמצמנו . ואומר רק שזכינו שנינו שנמצאנו ראויי� לעסוק ביצירה גדולה ומיוחדת זו

את שעות לימודנו ע� שאר התלמידי� והחלנו להקדיש שעות אחדות מדי שבוע 

. קבענו לעצמנו כלל כי כל העבודה תיעשה על ידי שנינו בצוותא. לעבודה על הספר

השני ויתר ולא , חד מאיתנו לא הגיע לכולל או רצה לשמוע שיעור מסוי�כשא

 .המשכנו בעבודת הספר

קראנו בעיו� קטע קטע תו0 כדי פענוח אותיות הדפוס היש� שלעתי� לא היו 

יותר ' מדעי'כשיצחק היה הקפד� וה, פעמי� רבות התווכחנו על אות אחת. ברורות

כשניסתי . ה או באות שמנו אותה בסוגריי�א� לא היינו בטוחי� במיל. מבי� שנינו

לעיתי� לוותר על הסוגריי� הוא היה זה שהתעקש ועמד על דעתו שאי� לנו רשות 

 .להחליט אפילו באות אחת בתו0 הספר מבלי לציי� זאת

כי העברית היא שפת א� שלי ולא , את ההערות לספר בדר0 כלל אני ניסחתי

יחד ע� . ואת ניסיוני) גר ממנו בעשרי� שנהאני מבו(הוא כיבד תמיד את גילי . שלו

חברי� שישבו לידינו היו מקשיבי� . לעתי� היה מסתייג ומציע ניסוחי� משלו, זאת

לפעמי� , לפעמי� ביחס להבנת משפט, לעתי� ומתפלאי� על עוצמת הוויכוח בינינו

 .ד"על קוצו של יו

ת שנצצו משמחה על עיניו הכחולו, אני זוכר שברגעי� כאלה הייתי מסתכל עליו

ששמה יצחק " תופעה"ניסיתי להבי� את ה. כאשר ד� בפרט כלשהו הקשור במקדש

ועכשיו יושב , לא חומש ולא סידור, ת"בי%�"לפני שני� לא רבות לא ידע אל. אימס

 .הוא לידי וד� בכובד ראש ובידענות בגופי דברי� השייכי� לבית המקדש

נחקק , מאמר שקרא,  שיעור ששמעכל. קוד� כול הזיכרו�! ואיזה ראש היה לו

, בשיעור הכללי או בעבודתנו על הספר, בלימוד השוט�. בראשו כחקוק בסלע

זכר יצחק את המקור שלמדנו לפני חודש או לפני " ?איפה זה כתוב: "כשמישהו שאל

�השאלות ששאל או תשובה שנת� לשאלה של מישהו התבססו תמיד על . שנתיי

�אני לא "מעטות היה מוריד את עיניו בביישנות ואומר רק לעתי� . מקורות מדויקי

אני נוטה להציע שמקרי� אלו היו לאחר ליל שמירה שבו ". זוכר איפה למדנו את זה

 .שמר משמרת אחת או יותר והעייפות טשטשה את זיכרונו באותו רגע
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וכשאני נתקעתי , ל"הוא למד יוונית עוד בחו. הוא חגג, כשהגענו למילי� ביוונית

היה לו מילו� בבית והוא עשה שיעורי בית בתחו� זה כדי .  שמח לקרוא ולהסבירהוא

 .למצות את הנאמר

בעוד הוא , אני הכרתי מעט יישומי�. ג� בלימודו את המחשב גר� לי התפעלות

ג� . ובלעדיו המחשב לא היה משרת אותנו כראוי, למד בעצמו עוד ועוד אפשרויות

כמו שיטות שונות , "התמונה יפה לה�" נושאי� שכשציירנו כמה סקיצות כדי להבהיר

ניסה את כוחו , בעניי� מיקו� הלשכות בעזרה או תיאור המכבש להכנת שמ� המשחה

�הוא לא למד שימוש . בעזרת תוכנה גרפית כדי לקבל שרטוטי� נאי� ומדויקי

לטפס , לעשות, והרצו� ִדרב� אותו לנסות אבל הוא רצה לנצל את הכלי, במחשב

 .ת מעלה מעלהבמדרגו

ראיתי אי0 . ולא גדל על ידיעת האר., יצחק לא למד בג� או בבית ספר ישראלי

. או בכלל באר., נדלקות עיניו כשסיפרתי משהו מעברי כמדרי0 בבית ספר שדה באזור

הוא הצטר� . הוא כל כ0 אהב את האר. ורצה להשלי� את כל מה שהיה חסר לו

במיוחד , ושמח לשת� אותי במה ששמע, פנוילטיולי� באזור במידת יכולתו וזמנו ה

 .כשהיה יכול לחדש דברי� שלא הכרתי

בא כמדומני , המקיפה, תורת אר. ישראל הרחבה מתו0 אותו רצו� להכיר את

הסוכה שלנו התייחדה בכ0 שבכל שנה . ע� כל משפחתו, חמש פעמי� לבקר בסוכתנו

צורת הבעת� האמנותית מגוו� הנושאי� ו. קושטה בעבודות מקוריות על נושא חדש

בדמיוני אני רואה אותו מנענע בראשו ומחיי0 מרוב התפעלות ושמחה על . משכו אותו

�הכול אפשר להכניס . והנה ג� ה� בתו0 הסוכה, ההרחבה בנושאי� שלא חשב עליה

הווה שותה בצמא "הוא היה התממשות הביטוי . לתו0 תורת אר. ישראל ומצוותיה

�כמי שזקוק מאוד , "צמא"אלא כ, כמותרות, כלאחר יד,  לא באדישות–" את דבריה

 .לשתייה זו

ללמד ולעשות בעניי� , שהביא אותו ללמוד, האידיאליז� שלו שעליו דובר רבות

מכיוו� שלמד שאנו בתקופת הגאולה של ע� . היה קשור ביושר הפנימי שלו, הר הבית

ראה את , ר לכ0וללא ספק ג� הפלא של עליית יהודי ברית המועצות קשו, ישראל

. ה וכדי לא להחמי. את השעה"כדי לא להיות כפוי טובה לקב, עצמו מחויב לתהלי0

לעשות "הוא לא ידע ולא רצה ". הסתדרותניק"לא היה , "תחמ�"הוא לא היה 

תמימות זו הקשתה עליו ". פראייר"הוא היה , כ�. כמו ישראלי� רבי�" קומבינות

:  הוא סיפר לי קצת על הקשיי� ע� הלקוחות.כשניסה לעבוד כעצמאי בתחו� הגינו�
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�הרבה מעל , נפעמתי מאמונתו באד�. ב"שינויי� בהסכמי� וכיו, דחיית תשלומי

� .המקובל במחוזותינו היו

תמיד כשבא לכולל או בנסיעותיו לירושלי� בטרמפי� או באוטובוס היה נושא 

�פילי� ולא משאיר� כיהודי ההול0 ע� הטלית והת. איתו תרמיל גדול וכבד מלא ספרי

היו לו כמה .  לקח איתו את ספריו–כחייל הצמוד תמיד לנשקו , בתא בבית הכנסת

, בספרי מחשבה, במשנה, 0"הוא למד במספר ספרי� בתנ. סדרי לימוד במקביל

כאילו רצה להספיק לבלוע הכול . במאמרי� מצולמי� בתו0 עטיפות ניילו� ועוד ועוד

. ולא יכול היה לנבא כמה יחסר לו בעתיד, מהעברהוא ידע כמה חסר לו . בבת אחת

בטרמפי� לא ' התגלגלות'ה. ללימוד, כ0 ניצל את הזמני� הקצרי� שבי� לבי� לקריאה

פעמי� רבות נסע איתי לצומת הגוש כדי לתפוס טרמפ לקריה או לבית . הפריעה לו

חר לעתי� היה מבקש שאבר0 אותו שיגיע טרמפ מהר כ0 שלא יגיע הביתה מאו. חגי

פעמי� רבות כשירד מרכבי והל0 לטרמפיאדה ע� התיק . כ0 בגש� וכ0 בשמש. מדי

ע� התמדה , הגדול הסתכלתי עליו וחשבתי איפה מוצאי� עוד אנשי� כמוהו

. מתמשכת של שני� ללימוד תורה ולהירתמות ההתנדבותית שלו לעלייה להר הבית

 .ללא אגו, ל כ0 לא מפונקכ. כל כ0 חריג ושונה מכל מה שמקובל ונורמטיבי בחברתנו

 �לעיתי� בהרהור מפליג הייתי רואה את יצחק יושב בלשכת הגזית יחד ע� שבעי

�כמומחה . יושב ומלמד את הכוהני� והלווי� את שעליה� לעשות במקדש, הזקני

 .בביטחו�, בקצרה, לענייני המקדש פוני� אליו בשאלות והוא עונה בפשטות

 .י להאי שופרא דבלי בארעאו

*** 

איני יודע דבר על מצבו ). ט"תהילי� ס" (מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני עמי"

אני . כשגילה את יהדותו ובחר לעלות לאר., ש� בברית המועצות, החברתי בבחרותו

�שבחר לנסוע בדרכי� " זר� המרכזי"בוודאי לא ל, לשוני�, מניח שהיה שיי0 למעטי

היה , דתי% והתיישב בישוב ציוניאבל ג� כשעלה לאר.. קלות יותר, סלולות יותר

 .בייחודו

. ביקש שאבוא ואכיר אותו יצחק.  שני� בא אביו של יצחק לביקור%10לפני כ

: שאל אותיכלשהו בשלב . שוחחנו קצת באנגלית ככל שמצאנו נושא לשיחה משותפת

למה  ?אבל למה הוא לא יכול להיראות כב� אד�, איציק רוצה להתפלל וכל זה, בסדר"

 "...?כל כ0 מיוחד ושונהאיציק 
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נושא המקדש כחלק מהמציאות האידיאלית העתידית של ב שלו מקדותההת, אכ�

 .'קיצוני'העמידה אותו כ ע� ישראל בארצו בזמ� הגאולה

, כמשהו משיחי לעתיד לבוא, רובנו עוסקי� בהווה ומדברי� על העתיד בספקנות

�, לבודדי�, עטי�יצחק הצטר� מהר מאוד למ. בית מקדש שלישי שירד משמי

� זהו –וא� כ� , למהפכני� המאמיני� כי בכוח� לשנות את הקצב הטבעי של תהליכי

�וא� על פי שזו , �"כ0 הבי� את דברי הרמב, הבית השלישי ייבנה בידינו. תפקיד

ג� . מצוות עשה לציבור ולא ליחידי� הוא ראה בה חובת גברא לעשות ככל יכולתו

בימי  .די� את הלכות הקודש והמקדש היה בייחודושבו לומ" כולל בית הבחירה"ב

כי הרי היה צרי0 , מאחר קצת לתחילת הלימודי�, רביעי היה מגיע בחולצה לבנה

אבל דומני כי , יושבי הספסלי� בכולל לא דיברו על כ0. לחזור מעלייתו להר הבית

�לאיש המתמיד מאות פעמי� לעלות להר למרות , הייתה הערכה עצומה לאד

. הוא בשלו. למרות אכזבות לעתי� ממשטרה מתנכלת, למרות האדישי�, י�המלעיג

 . ס� חיי� הייתה לו–אמונתו בצדקת דרכו 

על איזה , בשיחות החולי� שהיו לנו לא שמעתי אותו מעול� מתלונ� על מצבו

היינו . על ההוצאות הרבות הקשורות בגידול משפחה גדולה, שהוא קושי בפרנסה

�כ0 , הוא לא סיפר. כדי שהיה מספר לי משהו פה וש�,  חברי�מספיק, מספיק קרובי

�עבודתו בכל מיני עבודות . כי לא היה חסר לו, הרגשתי תמיד וכ0 אני חושב ג� היו

�בלילה וא� בהאכלת בעלי חיי� בשבתות ובחגי� הייתה השתדלות , מזדמנות ביו

למימוש , תנדבותבה, את סול� ערכיו ואת פעולותיו הרבות, מי שהכיר אותו. ראויה

�ידע שדאגתו לעצמו באמת הייתה משנית להשקעת כוחו למע� , האידיאלי� הציבוריי

 .כלל ישראל

 –או כאשר נאל. להכניסו למוס0 לתיקוני� , כאשר קרתה לו תאונה ברכבו היש�

לא הצטרפו אליו קיטור או . אבל הסיפור היה אינפורמטיבי בלבד. סיפר לי על כ0

כל הדברי� הגשמיי� שהכבידו היו לא . חוזותינו במקרי� דומי�תלונה שמקובלי� במ

� ...כל כ0 חשובי

אי� לי כל ספק ששותפות� של טליה אשתו ושל ילדיו הגדולי� שראו אי0 אבא 

 . ִאפשרו לו לחיות כ0–חי ולמע� מה הוא חי 

ודרש , הוא קרא בשבת את הפרשה כולה כשהגיע הב� הבכור דניאל למצוות

באחד מערבי השבוע קיימה . מקובל במשפחות דתיות מושרשותדרשה תורנית כ

�שני " פתחו", ד"בבית חב, ברחוב דוד ילי�. המשפחה מסיבה צנועה בירושלי
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חברותא "ג� אני הוזמנתי בתור . חברי ההורי�, דומני שהיו כעשרי� איש. שולחנות

של ומהאווירה הצנועה " חת�"התרשמתי מרמתו הגבוהה של ה. של יצחק" מתחיל

בתקופה שבה רבי� מקיימי� אירועי� עשירי� וראוותניי� אבל בעלי דלות , המסיבה

 :ביקשתי לשאת דברי� באופ� ספונטני ואמרתי בער0 כ0. רוחנית

הנסיבות שבה� גדל בבית הוריו ". בר מצווה"לאבא של0 לא הייתה , ראה דניאל

אבא .  ליהדותבמצב זה כמעט לא נותר כל קשר. היו תוצאות המשטר הסטליניסטי

בחר והצליח לעלות לאר. יחד , העצי� אותה, של0 בבגרותו גילה מחדש את יהדותו

במאבק בי� סטאלי� האימפרטור והאבא . ויחד גידלו אות0 לתורה ולמצוות, ע� אמא

 !אבא של0? הבודד של0 מי ניצח

לו חי עוד שני� מעטות היה מסיי� . ג� באר., יצחק נאבק כל חייו על אמונתו

מדרי0 או , והיה מורה דר0, "מכו� הרצוג"דאי בהצלחה ובהצטיינות את לימודיו בבוו

 .שירתו נקטעה באיבה. נלהב ומסור לתלמידיו, מורה במוסד חינוכי

, כלאו אותו, שוטרי� נושאי סמלי� ממלכתיי� של מדינת ישראל התנכלו לו

 ממנו תלונות לא שמעתי. בעליותיו המרובות להר הבית' �תוק� תפקידמ'הציקו לו 

�הגיע יו� ". אנחנו אשמי� במצב מכיוו� שאיננו עולי� מספיק: "הוא נהג לומר. עליה

ארגנה לוויה ממלכתית , על עשרות רכביה ושוטריה, ממחוז ירושלי�, שאותה משטרה

אני בטוח שבי� השוטרי� היו כאלה שהכירו אותו ובסתר לב� . מסודרת ליצחק וטליה

    .א� הוקירו אותו



 

   





 

  א"תשע' ה'דר ב א– א"כמעלין בקודש 

   

    הרב יעקב אריאלהרב יעקב אריאלהרב יעקב אריאלהרב יעקב אריאל

 �    מאבני הר הביתמאבני הר הביתמאבני הר הביתמאבני הר הביתשהוכנו שהוכנו שהוכנו שהוכנו תכשיטי� תכשיטי� תכשיטי� תכשיטי
    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

    """"אבני היכל ועזרותאבני היכל ועזרותאבני היכל ועזרותאבני היכל ועזרות. ". ". ". "אאאא

    הר הבית הותר בהנאההר הבית הותר בהנאההר הבית הותר בהנאההר הבית הותר בהנאה. . . . בבבב

    אבני הר הביתאבני הר הביתאבני הר הביתאבני הר הבית. . . . גגגג

    אבני המקדשאבני המקדשאבני המקדשאבני המקדש. . . . דדדד

    גדרי ההפקעה על ידי הפריצי�גדרי ההפקעה על ידי הפריצי�גדרי ההפקעה על ידי הפריצי�גדרי ההפקעה על ידי הפריצי�. . . . הההה

    קדושת המקדש וקדשות האר.קדושת המקדש וקדשות האר.קדושת המקדש וקדשות האר.קדושת המקדש וקדשות האר.. . . . וווו

    הלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשה. . . . וווו

    הנאה מצל איל� בהר הביתהנאה מצל איל� בהר הביתהנאה מצל איל� בהר הביתהנאה מצל איל� בהר הבית. . . . זזזז

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

מהמבני� שתחת , ההרפינו מדרו�  על הר הביתלצערנו ה המוסלמי� השולטי� למעש

 � עפר ואבני� ,")אורוות שלמה"מה שתחתיו נקרא ; "אקצה%אל"המכונה (בית יראת

הא� מותר להשתמש באבני� אלה לתעשיית מזכרות . והשליכו� בנחל קדרו�

� ?ותכשיטי

עו עלינו לברר מהיכ� הגי. היא הא� יש באבני� אלו קדושהשלפנינו השאלה 

החומות אבני וכ� לדו� הא� , הר הביתחומות מחומות המקדש או מ, אבני� אלו

 . ולאחר השלכת� על ידי נוכרי� לאשפה  גדר� לאחר נתיצת�ומה, קדושות

    """"אבני היכל ועזרותאבני היכל ועזרותאבני היכל ועזרותאבני היכל ועזרות"""". . . . אאאא

 :נאמר) ז"ב הט"פ(מגילה במסכת תוספתא ב

 .אבני היכל ועזרות שנפגמו ושנגממו אי  לה  פדיו  וטעוני  גניזה

 נגממו מאבני ההיכל ה� קדושות קדושת � אכ� האבני� שעליה� נשאלה השאלהא

 .וה� אסורות בכל שימוש שהוא, הגו� ואי� לה� פדיו�
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אב� דינה של � ביימ פיינשט"ד� הגר )סג' חלק ד סירה דעה יו(אגרות משה אגרות משה אגרות משה אגרות משה ת "בשו

ת ג� את עזרמר3ָה שנקטה התוספתא " עזרות"ו לשו� הרבי� לדעת. שניטלה מהכותל

לשכה אי� בו הוא� על פי שמה שנבנה משיירי , ) בכללוהר הביתוא� את  (נשי�ה

 �רק חומות ירושלי�  % )א"ראה קידושי� נד ע ("לב בית די� מתנה עליה�"מעילה משו

 . הר הבית קדוש בקדושת המקדש ויש בו מעילהואילו , ה� חולי� ואי� בה� מעילה

דשי ו באי� מק% הלשכות והעזרות ,מזבח העולה" : נאמרב"ע כתובות קובמסכת 

קדושת של שנקנו אבני העזרות בדמי�  לדעת הרב פיינשטיי� א� על פי ."בדק הבית

 . הוקדשו בקדושת הגו�שאפשר ,  פדיו�� שיש להק הביתבד

ההיכל והעזרות נעשי� , מזבח העולה) ח"ד ה"שקלי� פ' הל(� "שיטת הרמבל

 כל מקו�מ, רי הלשכהי בשימעילהאי� דא� דוכתב הרב פיינשטיי� . רי לשכהימשי

  תיכ� אחר הפרשת הקופותית די�היה תנאי ב ואמנ�. כשעשה מה� דבר קדוש נקדש

יצטרכו ג� לדברי� א0 א� , ג� דברי חולי� י� שנותרו לאחר התרומהישיעשו בשיר

לדעתו ג� הר הבית .  בו דבר קודש מועלי��כשעשה מהוממילא , �קדושי� יקנו בה

 � 1. ולפיכ0 יש בו מעילה,שיריי� שהוקדשו קדושה גמורהנבנה מאות

                                                 

רי ה: "ב"פסחי� לח ע ברא יש לשאול על הגמי� זהכעו.  הא� הדבר לא תלוי בבררהרי0 עיו�צ   1

.  יוצא בה�%למכור בשוק ,  אי� אד� יוצא בה�%אמרו חלות תודה ורקיקי נזיר שעשא� לעצמו 

ה� ה� הדברי� שנאמרו לו למשה , ברית: אמר לי, כשבאתי והרציתי דברי� לפני רבי אליעזר

 %? ולא טעמא בעיא? ה� ה� הדברי� שנאמרו לו למשה בסיני, ברית: איכא דאמרי. בסיני

 %אי לא מזדב� ,  מזדב�%אי מזדב� : אמר, כל לשוק אימלוכי מימל0:  רבהאמר? וטעמא מאי

 ."איפוק בהו אנא

אי� : "ב"גיטי� כה עב� "הרמב ל פי עש לומרואולי י? הרי זה תלוי בבררה, וא� ש� יש לשאול 

� כגו� האומר לאיזו שתצא בפתח תחלה וכגו� שני לוגי� שאני עתיד ,אד� מתנה על שני דברי

וכ� , הרי אפשר שיתחל� המעשה ואי� דעתו נבררת משעה ראשונה לדבר זה שאירע ש,להפריש

אלו כול� אי� המעשה , הדי� במתנה א� בא חכ� למזרח עירובי למזרח למערב עירובי למערב

אבל האומר א� בא חכ� למזרח עירובי למזרח . מתקיי� בה� אלא לדברי האומר יש ברירה

תולה ברצו� אחרי� או אבל ה,  הכל והוא שיתנה במעשהוא� לאו יהא עירובי בטל קנה לדברי

 שלא התנה בשני דברי� אי� אומרי� כשרצה הוברר הדבר וחל משעה � על פיבשל עצמו א

  ".ראשונה אלא לדברי האומר יש ברירה

 שאי� זו בררה בי� שתי אפשרויות אלא בררת מחדל בי� האפשרות שהשקלי� ש לומרא� כא� י 

והבררה אינה תלויה ברצו� מישהו אלא בצרכי� , ות שיישארו חולי�מתקדשי� לבי� האפשר

� .המשתני
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    הר הבית הותר בהנאההר הבית הותר בהנאההר הבית הותר בהנאההר הבית הותר בהנאה. . . . בבבב

�בגמרא בפסחי� כו ( שלא נית� להנאה ,דבריו מסתברי� ביחס למקדש עצמו, ואמנ

). לו לא התירו אלא משו� שהיכל לתוכו עשויא מובא שאפילו לעניי� הנאה מִצ"ע

�יבה שלב בית די� התנה על חומות הרי הס. באשר להר הבית דבריו צריכי� עיו�, בר

ואי אפשר למנוע , העיר שלא יתקדשו הוא בגלל שלא ניתנה תורה למלאכי השרת

לדבריו היה אפוא אסור לשבת . ת ולהישע� עליה�לשב, מאנשי� להשתמש בחומות

ראה , אדרבה. ולא בהר הבית     בעזרהא0 לא מצינו איסור ישיבה אלא. בהר הבית

וה� ", סטיו לפני� מסטיו, ב שהר הבית סטיו כפול היה"עברכות לג בי "רשבדברי 

 . """" לישב ש� לישב ש� לישב ש� לישב ש�אצטבאות זו לפני� מזו

  :ב"סוכה מב עוכ� יש להוכיח מ

והחזני  ,  יו� טוב הראשו  של חג שחל להיות בשבת מוליכי  את לולביה  להר הבית

 .מקבלי  מה  וסודרי  אות  על גבי איצטבא

הנחת הלולבי� עצמה אינה מצווה אלא  שכ�, נוואי� לומר שמצוות לאו ליהנות נית

  2".ושמחת�" על מנת שהעולי� בשבת להר הבית יוכלו לקיי� מצוות ,הכשר מצווה

והרי  ,"והזקני� מניחי� את שלה� בלשכה":  מהמש0 המשנה ש�שהמיהו ק

?  הייתה מ� המקדש עצמו וכיצד נהנו מהנחת הלולבי� במקדשלי עלמאהלשכה לכו

  .שדינ� כחול ומותר ליהנות מה�, אות� לשכות הפתוחות לחוללכוונה  שהרי0 לומרוצ

וכי כול� מועלי� , שהוא חומת הר הבית, ופוק חזי שאנשי� נשעני� על הכותל

 . אלא על כרח0 לב בית די� התנה ג� על חומות הר הבית שלא יתקדשו? בקודש

 היה מקו� שהר הבית) קסג' עמ (מקדש מל0מקדש מל0מקדש מל0מקדש מל0צבי פסח פרנק ב' וכ� כתב הגאו� ר

הוא מתייחס ש� אמנ� בעיקר לקרקע ההר ולא (ישיבה לכל ולא נאסר בהנאה 

� ). וראה להל�. א0 הישיבה הייתה כאמור בסטיו שהיה מבנה על ההר, לכתלי

                                                 

 אש השנהוקא בשופר של רודד) �"א מדפי הרי"ד� ז ע(אש השנה רבבעל המאור לדברי   2

ל ק, כ� נ� א0 במצוות דרבנ� לא אמרי,צוות לאו ליהנות ניתנו מנ�ותו מ� התורה אמריושמצ

צוות לאו בדרבנ� מא� שהסוברי� ,  וג� החולקי� עליו. יש די� הנאהוהוהכשר מצוחומר שב

 .וה שיש בו הנאהיודו בהכשר מצו, ליהנות ניתנו

 ל זאתבכו ,וחילא דידי מדברי הראשוני� הסוברי� שג� בהנאה גופנית מצוות לאו ליהנות נתנו 

�והרי אי� ל0 הכשר . המודר מ� המעיי� לא יטבול בו בימות החמה כי בעלייתו נהנה מהמי

 .יש בזה די� הנאה ל זאת ובכ,צוה הכרחי יותר מזה של העולה מ� המעיי�מ
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� . הר הבית היה מקו� ישיבה לכול ולכ� לא נאסר בהנאה, לסיכו

    אבני הר הביתאבני הר הביתאבני הר הביתאבני הר הבית. . . . גגגג

 � ולא ממבני� שהיו ,מקרקע ההרנלקחו שעליה� נשאלה השאלה א� נניח שהאבני

טבעי ולא שיי0 לומר עליו שכ� ההר עצמו הוא עצ� ,  אי� בה� קדושה,בנויי� עליו

דוד המל0 קנה את גור� ארוונה היבוסי . דשי בדק הבית או משיירי הלשכהשהוא מקו

כמבואר בסו� , חמישי� שקלי� מכל שבט, בשש מאות שקלי� שנגבו מע� ישראל

מסתבר  ולא ,)ב"וראה זבחי� קטז ע; פרק כא('  ובדברי הימי� א)פרק כד(' שמואל ב

 ,א� כ�. מס מיוחד למטרה זו בלבדשהרי הוטל , שהיה הכס� מקודשי בדק הבית

, מדי� מחנה לוויה,  אלא רק קדושת מקו�,מלכתחילה לא הוקדש ההר קדושת ממו�

קדושת מקו� א0 , ג� קדושה זו ראוי לכבד, אומנ�. ואי� כא� כלל שאלה של מעילה

בהיות העפר , לכ�.  רק המקו� התקדש ולא העפר והאבני� עצמ�%כשמה כ� היא 

�א0 ברגע שהוצאו מש� ואינ� , והאבני� במקומ� ה� קדושי� בקדושת המקו

� . במקומ� קדושת המקו� לא חלה עליה

  :ב"טו ע סוטהמובא ב. עפר סוטהמזכר לדבר 

בקרקע : תלמוד לומר?  מבחו� ויכניס יכול יתק �ומ  העפר אשר יהיה : תנו רבנ 

 הא .אשר יהיה: תלמוד לומר?  אי בקרקע המשכ  יכול יחפור בקרדומות.המשכ 

  מלמד–' ומ  העפר אשר יהיה וגו: תניא איד&. אי  ש� ת  ש�, יש ש� הבא? כיצד

 . שהיה מתק  מבחו� ומכניס בקרקע המשכ 

ב "ביכורי� פ'  הלשנה למל0שנה למל0שנה למל0שנה למל0ממממראה , עפר אר. ישראל הבא בספינהמצינו בוכמו כ� 

שא� , ל הבא בספינה לאר. הוא לרבותא"ב עפר חו"שמה שאמרו בגיטי� ז ע, ט"ה

אול� אי� לעפר עצמו משמעות משלו אלא למקו� שבו הוא , הספינה גוששת חייב

ג� א� הוא , וא� אינו מחובר,  א� הוא מחובר לאר. ישראל דינו כאר. ישראל%נמצא 

 3.ל"כחו דינו ,עפר אר. ישראל

                                                 

ל חייב במצוות התלויות "אר. ישראל הבא בספינה בחושעפר , לב', שביעית גחזו� איש חזו� איש חזו� איש חזו� איש וראה   3

 .באר. מדרבנ�
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    אבני המקדש אבני המקדש אבני המקדש אבני המקדש . . . .  ד ד ד ד

�ולדברי הרב פיינשטיי� ג� , מבית המקדש עצמוהינ� אבני� היש לחשוש שמא , בר

משו� , לב בית די� לא התנה עליה�שכ� , א� נבנו משיירי הלשכה מועלי� בה�

 .שהמקדש עצמו לא נועד לשימוש של חולי�

 �בה פריצי� באו "אלא שיש לומר שבזמ� חורב� המקדש ה� יצאו לחולי� משו

 : ש�באגרות משה וזו לשונו . )כב', יחזקאל ז ("וחיללוה

ב באבני מזבח ששקצו אנשי יו  "ב ע" ד( נבודה זרה פפא בעמר רביש לדו  מהא דא

י מכיו  שנכנסו עובדי "ופרש, דקרא אשכח ודרש דכתיב ובאו בה פריצי� וחללוה

כ  כל מה שרצו ליקח� ו, מסתבר שרק מה ששקצו. כוכבי� להיכל יצאו כליו לחולי 

 אבל הכלי� שלקח נבוכדנצר לא ,נעשו חולי  לעצמ  כמו כספא ודהבא דמטבעות

     .יצאו לחולי 

אלא שדבריו באשר לכלי . מכ0 מסיק הרב פיינשטיי� שאבני הכותל לא יצאו לחולי�

 .המקדש צריכי� עיו�

  4?הא� כלי המקדש לא נלקחו כשלל על מנת לחלל�, ראשית

 שלפיה כלי המקדש התחללו על ,)א" עסב(נדרי� וגיה מפורשת בקשה מס, שנית

�  :ידי נפילת� ביד הגויי

ומה : קל וחומר, כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מ  העול�: יוחנ ' אמר ר

כיו  , ובאו בה פריצי� וחיללוה שנאמר, בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול

המשתמש  � בה בליליא קטיל בלשצר בדכתי,  נעקר מ  העול��שפרצו� נעשו חול 

 .על אחת כמה וכמה בכתרה של תורה שהוא חי וקיי� לעול�

� שעל פיה�,  בנדרי� ש�שיטה מקובצתשיטה מקובצתשיטה מקובצתשיטה מקובצת� ב"מדברי הרא  יש לחזק חלק מדבריו,אמנ

� : הכלי� לא יצאו לגמרי לחולי� על ידי נפילת� בידי הנוכרי

לגבי פריצי  עדיי  בקדושת  ה   אבל ,א( על פי שמותר ליהנות מה  הני מילי לישראל

 . עומדי� להעניש� עליה  שלא יהו חוטאי  נשכרי 

                                                 

י "שצורת� חקוקה על שער טיטוס שר,  לכ0 כלי המקדש בבית שניהדוגמ  4

. ואי� ל0 חילול הקודש יותר מזה, הלוכת ניצחו�ה� נלקחו כדי להוליכ� בת. ברומא

והוציאו כרובי� ברחובות ": "...להי אזנ%0הטה א"וכ� נאמר בקינה לתשעה באב 

� .ומקורו באיכה רבה פתיחה ט, "מחזרי
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 שג� לישראל אסור השימוש  הרב פיינשטיי�� עצמו נסתרת מסקנת"א0 מדברי הרא

שהרי דבריו ברור מיללו שלישראל מותר השימוש בכלי� לאחר , בכלי המקדש

    . שחוללו

  :ב"ודה זרה נב ע� צריכי� עיו� מהגמרא בעב"דברי הרא, מיהו

 בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו �מזרחית צפונית : לימא מסייע ליה

הת� קרא אשכח : אמר רב פפא! ששקצו לעבודת כוכבי�: ואמר רב ששת, אנשי יו 

בקשו לגנוז דינרא : אלא אמר אביי ...ובאו בה פריצי� וחללוה: דכתיב, ודרש

עד שמצאו לה מקרא מ  התורה , בעה של ירושלי�מפני ט, הדרייאנא טוריינא שיפא

הכא כיו  , הת� לא אשתמשו בהו לגבוה! ובאו בה פריצי� וחללוה: שהוא מותר

 . לאו אורח ארעא לאשתמושי בהו הדיוטא, דאשתמש בהו לגבוה

 ל ידיטלו עי שנבכ0הוצאו לחולי�  , והוא הדי� כלי המקדש,מבואר אפוא שאבני המזבח

�וא� על פי שאי� אד� אוסר .  שהפריצי� עבדו בה� עבודה זרה נאסרו ומכיוו�5,פריצי

. יכלו לאוסר�, דהיינו הבעלות של המקדש, מכיוו� שפקעה קדושת�, דבר שאינו שלו

וא� כ� כיצד ,  הקדושה נשארה בעינה,הרי ביחס לפריצי� עצמ�,  קשה�"ולדברי הרא

�ימוש בדבר קדוש הכלי� וצרי0 לומר בדעתו שרק לעניי� האשמת� בש? יכלו לאוסר

� . א0 לענייני� אחרי� פקעה קדושת�, נשארו בקדושת

     הפריצי� הפריצי� הפריצי� הפריצי�ל ידיל ידיל ידיל ידיגדרי ההפקעה עגדרי ההפקעה עגדרי ההפקעה עגדרי ההפקעה ע. . . . הההה

. נהגו בירושלי� העתיקה לאכול זיתי� ולשתות מי� שהובאו בי� היתר ג� מהר הבית

 ? מה ההיתר לכ0

קרקע  פקעה קדושת המקדשא� ש) רטו%קעג ו' מקדש מל0 עמ (רב פרנקלדעת ה

א0 כאשר עפר נתלש מחיבורו חוזרת שליטת הגויי� ,  נשארה בקדושתההמקדש

שלא חל על הקרקע אלא על , ודימה זאת לייאוש מקרקע. המפקיעה אותו מקדושתו

 ). כגתחומי�תחומי�תחומי�תחומי�ע ב"וראה בתשובתנו על הזיתי� ביש(הפירות 

או עצ� הבעלות ,  מעשה הכיבוש המרושע%והסתפק ש� מה גור� את ההפקעה 

כאשר נהגו , ובפרט בנידו� דיד�(ומסתבר כצד השני , � ללא רשעותשל הנוכרי� ג

                                                 

 א0 ג� א� נניח שהוא ,לי שרתג� המזבח הוא כ' � במלחמות ה"לדברי הרמב   5

 .הוא קדושל כל פני� בניי� ע
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למסקנה הוא נוטה להתיר את ). המוסלמי� בוונדליז� בכל הנוגע לשרידי המקדש

� .יעוי� ש�, הזיתי

הוא . וצרי0 עיו� על הנחתו שהקרקע קדושה ג� היו� וחל על גידוליה די� מעילה

לות הממונית פוקע על ידי הבעשל קדש העצמו מסביר בהמש0 דבריו שרק ה

� .היא קיימת ועומדת ג� תחת כיבוש� של נוכרי�. ולא כ� קדושת המקו�, הפריצי

למרות כל הכיבושי� שעברו על , קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבואשהרי 

 . המקדש

�אול� אי� , ולעניות דעתי נראה שאומנ� קדושת המקו� במקומה עומדת ג� היו

מעילה היא פגיעה . ות ממונית ולכ� אי� די� מעילה בקדושה זוזו קדושה של בעל

קדושת מקו� אינה מדי� . ולכ� רק בקדושה ממונית יש די� מעילה, ברכוש ההקדש

 .ולכ� אי� בה די� מעילה, בעלות ממונית

 בעלות ממונית וקדושת הקדש, ג� א� נניח שיש שתי קדושות על קרקע המקדש

� הקדש הבעלות פקע ע� ההשתלטות :דוליה מעילה נפש0 אי� בה ובגיממה, המקו

.  אול� אי� בה מעילה,וקדושת המקו� אומנ� לא פקעה מעול�, הנוכרית על הקרקע

והיה מקו� לומר שחל די� מעילה על הזיתי� , הזיתי� הנמסקי� ה� אומנ� מיטלטלי�

�ע� וחילול זה נעשה , "באו בה פריצי� וחיללוה"אול� אנו דני� מצד , ברגע מסיקת

ה� הקרקע וה� הזיתי� הנמסקי� על , לכ�. חורב� הבית וקדושת הקרקע פקעה לגמרי

 . ידי הנוכרי� אי� בה� מעילה

 המאורהמאורהמאורהמאורדעת בעל .  ש�''''מלחמות המלחמות המלחמות המלחמות ה� ב"ד להסביר את דברי הרמב"ובזה נראה לענ

ומכיוו� שהפריצי� מעלו בקודש הוא , היא שדי� החילול של הפריצי� הוא מדי� מעילה

וה� יכולי� לצאת ,  לכ� לדעתו מדובר רק בדברי� שיש בה� מעילה.יצא לחולי�

 . לחולי� רק על ידי פריצי ישראל שהינ� בני מעילה

וג� דברי� שאי� בה� , � במלחמות חולק עליו וסובר שזו הלכה מיוחדת"הרמב

�בי� היתר הוכיח מבית המקדש עצמו . מעילה שנפלו לידיה� של גויי� פקעה קדושת

הרי קדושת המקדש , ודבריו צריכי� עיו�.  על יד� ונעשה חולשיצא מקדושתו

במקומה עומדת ג� תחת ידיה� של הנוכרי� שהרי קיימא ל� קדושה ראשונה קידשה 

א שקדושה "� עצמו כתב בחידושיו למכות יט ע"הרמב, אומנ�? לשעתה ולעתיד לבוא

מע שג� ומש, "באו בה פריצי� וחיללוה"ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא בגלל 

אול� הוא לא אמר כ� אלא למא� דאמר קדושה ראשונה לא , קדושת המקו� פקעה

א0 למא� דאמר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא , קידשה לעתיד לבוא
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' ר(רק בעלות ההקדש הממונית פוקעת על ידי הפריצי� ולא קדושת מקו� המקדש 

נגד בעל המאור מפקיעת קדושתו וא� כ� כיצד הוכיח , )טו' עמ וקעב' מקדש מל0 עמ

אומנ� אפשר לומר בדוחק שהוכחתו היא ממא� דאמר קדושה ? של בית המקדש

 והוא מוכיח מדבריו רק את העיקרו� שנוכרי� ,ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא

.  א0 אפשר לפרש את דבריו אחרת%ועיקרו� זה מוסכ� על הכול , מפקיעי� קדושה

�, א0 אבני הבניי� אינ� קדושות בקדושת המקו�, יתקדושת המקו� היא נצח, אומנ

והראיה , וקדושה זו פקעה ברגע שהגויי� השתלטו עליה�, אלא יש לה� קדושת בעלות

� .מאבני המזבח שבה� עוסקת הסוגיה ש

 �ה� מאבני המקדש שעליה� נשאלה השאלה מכא� עולה שג� א� נניח שהאבני

 .  פקעה קדושת�,עצמו

 :  כאמור הינהבודה זרהבעמסקנת הגמרא , מיהו

לאו אורח ארעא  הכא כיו  דאשתמש בהו לגבוה, הת� לא אשתמשו בהו לגבוה

 . לאשתמושי בהו הדיוטא

ג� א� פקעה קדושת� לא ראוי שישמשו ,  א� אכ� אלו אבני המקדש%וא� בנידו� דיד� 

 .שימוש של חולי�

    ש וקדושת האר.ש וקדושת האר.ש וקדושת האר.ש וקדושת האר.דדדדקדושת המקקדושת המקקדושת המקקדושת המק. . . . וווו

נה קדושה ממונית נסתר לכאורה מדברי אלא שכל הסברנו שקדושת המקו� אי

 :ז"ו הט" בית הבחירה פ'לה� ב"הרמב

ובקדושת , ולמה אני אומר במקדש וירושלי� קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא

לפי , לעני  שביעית ומעשרות וכיוצא בה  לא קדשה לעתיד לבואאר� ישראל שאר 

והרי הוא אומר , שקדושת המקדש וירושלי� מפני השכינה ושכינה אינה בטלה

 אבל ,מי  בקדושת  ה  עומדי�מו שש( על פיוהשמותי את מקדשיכ� ואמרו חכמי� א

חיוב האר� בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבי� וכיו  שנלקחה 

האר� מידיה� בטל הכבוש ונפטרה מ  התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מ  

א קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה וכיו  שעלה עזרא וקדשה ל, אר� ישראל

ולפיכ& כל מקו� שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש 

 שנלקח האר� ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדר& שביארנו ( על פיהיו� וא

 .בהלכות תרומה
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יינו על ידי דה, מבואר בדבריו שקדושת האר. על ידי עולי בבל חלה על ידי קניי� חזקה

 והרי ג� כיבוש הוא פעולת –וקדושה ראשונה חלה על ידי כיבוש , בעלות ממונית

 : א"כמבואר בגיטי� לח ע, קניי� ממונית

אמר ! אבל בחזקה לא, בכספא] דעובד כוכבי� קונה חברו: י"רש[הני מילי :  ואימא

עובד כוכבי� , אשכח  עובד כוכבי� עובד כוכבי�. עמו  ומואב טהרו בסיחו : רב פפא

 .וישב ממנו שבי: דכתיב? ישראל מנל 

 בקדושה ראשונה קניי� הכיבוש –נמצא שהקניי� מקדש  6.'י ובתוס"וראה ש� ברש

שת המקו� תלויה ו ג� קד� כ�וא %  ובקדושה שנייה קניי� החזקה מקדש,מקדש

 .בבעלות הממונית

גלל המקדש התקדש ב. יש לחלק בי� קדושת המקדש לקדושת האר., ראשית

 .המתקדשת מכוח הקניי�  מה שאי� כ� אר. ישראל,השכינה שהתגלתה בו

, להלכה שקדושה שנייה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, אלא שג� באר. ישראל

ועל  %  א� על פי שהיא קדושה ממונית לכאורה,לא אמרינ� באו בה פריצי� וחללוה

תנאי בקדושת אלא הוא ,  צרי0 לומר שלא הקניי� הממוני מקדש את האר.רח0כ

בעלות שנוצרה על ידי . כדי שהאר. תתקדש היא צריכה להיות בבעלות ישראל. האר.

 בעלות ,לעומת זאת. ולכ� ג� הקדושה שחלה עליה היא זמנית, כיבוש היא זמנית

 א0 ;ולכ� הקדושה שחלה עליה א� היא קבועה, שנוצרת על ידי חזקה היא קבועה

או על , ב" עי בערכי� לב" שכתב רשפי ושיר כהקדושה עצמה נעשית או על ידי תודות

אלא שהוא מחלק בי� קדושה (ה "א ה"תרומות פ' ז בהל"ידי פה כמו שכתב הרדב

וצרי0 עיו� . ראשונה שלא נעשתה על ידי פה לקדושה שנייה שנעשתה על ידי פה

  .)לדעתו כיצד התקדשה האר. בקדושה ראשונה

    הלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשה. . . . זזזז

 :מה ספקותמעשה יש בענייננו כמה וכל

אומנ� ה� נמצאו בי� השפכי� . האבני� נמצאו בנחל קדרו� הרחק מ� המקדש. א

 . א0 אי� ודאות שכל האבני� ש� הינ� מהר הבית, שהוצאו לצערנו מהר הבית

                                                 

, א לגבי קניי� קרקע" עמשמעות של המשנה בקידושי� כול "חזקה"מתכו� במילה � "הרמב   6

במשמעות של ' לדעת התוס" חזקה" משתמשת במונח ראהגמש בעוד ,פר.ודהיינו נעל גדר 

 .שכ� כיבוש קונה מכוח התפיסה שבו, תפיסה
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ה� היו בקצה הדרומי של הר הבית שספק ,  תמצי לומר שנלקחו מהר הביתא�. ב

הוא כמעט פי כיו�  הר הבית אורכו של, כידוע. א� הוא חלק מהר הבית המקודש

והסברה נותנת שהתוספת נעשתה , ק אמות המוזכר במשנה"שניי� משיעור ת

שה� בעצ� קשתות גדולות , "אורוות שלמה"במה שמכונה , בדרו� הר הבית

 . שבאמצעות� הגדילו את שטח ההר בצורה מלאכותית

אי� ) י"הו "פ(בית הבחירה ' הלב אור שמחאור שמחאור שמחאור שמחבעל א ו" בשבועות טז עשששש""""רשרשרשרש לדעת

, )נד, ח"תהלי� ע" (הר זה קנתה ימינו"שנאמר , אפשרות להוסי� על ההר הטבעי

. א ואיל0" עעיקר הוכחת� מהסוגיה בשבועות טו( כלומר רק ההר הטבעי התקדש

, בנוס�. ואילו הרחבת ההר לא מוזכרת, הגמרא ש� דנה בהרחבת העיר והעזרות

ובהעדר מל0 , � התוספת קדושהאי" אלו בכל נעשית שלא כל"ל� שלהלכה קיימא 

וההרחבה המיוחסת להורדוס לא יכלה , ונביא ואורי� ותומי� אי אפשר לקדש

 ). אפוא להתקדש

 אול� ,קדושת מקו�הטבעי בהר תוספת על האומנ� לא נית� לקדש את ה

 ובפרט ,אלא שזו פקעה מדי� באו בה פריצי�, קדושת דמי� נית� היה לקדשב

של שפיכת שרידי המקדש לאשפה כדי למחוק זכר בפריצות נוראה וונדלית 

 . אי� ל0 פריצי� ומחללי� יותר מאלו. ישראל מהמקו� המקודש

 ,)כז' ח סי"או (בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחקאת דעת ה טז' במקדש מל0 עמהביא  הרב פרנק. ג

הסובר שג� קדושה שהתחללה על ידי פריצי� חוזרת לקדושתה בהגיעה לידי 

 . ישראל

� "א� כ� לא מצינו את ידינו ורגלינו בהלכה זו לדעת הרא ש,וצרי0 עיו� בסברה זו

 מה שנמצא ביד הנוכרי� קדוש %נפש0 שהרי ממה . בשיטה מקובצת שהבאנו לעיל

וא� כ� היכ� , ומה שחוזר ליד ישראל חוזר לקדושתו, כדי שלא יהיה חוטא נשכר

  יש לומר לפי מה שכתבנו לעיל שרק לצור0,מיהו? "וחיללוה"מתקיי� הכתוב 

 כשהיא בידיה� פקעה ,א0 לעניי� הבעלות, האשמת� נשארה הקדושה בעינה

 . הקדושה

 :ב" זרה נב עבית יצחק מהגמרא בעבודהבעל ועוד קשה לי על הנחת 

עד שמצאו לה  ...בקשו לגנוז כל כס( וזהב שבעול� משו� כספא ודהבא של ירושלי�

  .ובאו בה פריצי� וחללוה: מקרא מ  התורה שהוא מותר
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 �באו "מדוע התירו אות� משו� , החזרה לידי ישראל מקדשת את המטבעותא

הרי ברגע שישראל מקבל מטבעות כאלה לידו ה� חוזרי� , "בה פריצי� וחיללוה

 .ע"וצ? לקדושת� הקודמת

 שהקשה למא� דאמר קדושה ראשונה 'הררי בשדה'טז ב' וראה במקדש מל0 עמ

�א� כ� כשחזר המקדש ליד ישראל , לא קידשה לעתיד לבוא בגלל ובאו בה פריצי

א משמע שלמא� "ובשבועות טו ע, בימי עולי בבל לא היו צריכי� לקדשו מחדש

ומה שתיר. שעולי בבל ?  סגי'אחת מאלו' וב,דאמר זה היה צרי0 לקדשו מחדש

שכ� כורש ,  אלא היו ברשות כורש יש לדחות,לא היו בעלי� על מקו� המקדש

א0 , ורק את הריבונות המדינית השאיר לעצמונת� לה� רשות לבנות את המקדש 

כיצד קידשו עולי בבל , שא� לא נאמר כ�. הבעלות הממונית הייתה בידי ישראל

? ו"בית הבחירה פ' � בהל"את אר. ישראל על ידי חזקת קניי� כמו שכתב הרמב

� . אלא על כרח0 הבעלות הממונית הייתה בידיה

 או מעפר ואבני� טבעיי� ,שנבנו ספק א� חלקי האבני� ה� מאבני מבני�. ד

 א� כ� נניח שקניי� ההר קידש אות� אלא, שהיו על ההר ואי� לה� שו� קדושה

 ולכ� לא משיירי הלשכה ולא מבדק הבית, ההר נקנה בכס� מיוחד, כאמור(

השטח כלל לא  א� מדובר בהרחבה מאוחרתו) מסתבר שההר לא התקדש בכלל

 . היה חלק מאותו קניי�

, אול� הסבירות לכ0 היא נמוכה, ק א� מדובר באבני המקדש עצמויש להסתפ. ה

וקורבא ,  המקדש עצמו היה רחוק מאורוות שלמה%מדי� קרוב . "רוב וקרוב"מדי� 

 יש להניח שרוב האבני� ה� %מדי� רוב . דמוכח שה� מהר הבית ולא מ� המקדש

 . לכל היותר יש כא� ספק ספקא. מהר הבית ולא מהמקדש

אלא שיש לנהוג , שמדובר באבני המקדש עצמו הרי פקעה קדושת�ג� א� נניח 

ג� די� כבוד , מכיוו� שיש ספק מהיכ� הגיעו, בענייננו. בה� כבוד כמבואר בגמרא

 .לא חל עליה�

, מכיוו� שיש כמה ספקי ספקות א� אבני� אלו ה� בכלל אבני המקדש, בנוס�

התכשיט� אמנ� . בוד כללייתכ� שה� אבני� רגילות ואי� צור0 להתייחס אליה� בכ

א0 מ� הראוי , ולדבריו ראוי להתייחס אליה� בכבוד" אבני המקדש"מכנה אות� 

שלא יימצא שמו מתחלל על ידי חלק , לשמור ג� על כבוד שמו של המקדש
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לא . מהנשי� שלבוש� והתנהגות� אינ� עולי� בקנה אחד ע� שמו של המקדש

  7.התעטר בירושלי� של זהבעקיבא שהייתה ראויה ל' כול� ה� רחל אשת ר

    הנאה מצל איל� בהר הבית הנאה מצל איל� בהר הבית הנאה מצל איל� בהר הבית הנאה מצל איל� בהר הבית . . . . חחחח

שאלני אד� שעלה בטהרה לשולי הר הבית ביו� שרב . ומעניי� לעניי� באותו עניי�

  .הא� הדבר מותר ורצה להתלונ� מפני החמה בצילו של איל� הגדל על הר הבית

 :ה"הה "הלכות מעילה פב� "רמבכתב ה

בל הנהנה בקרקע עצמה או במחובר לה לא מעל אי  מעילה אלא בתלוש מ  הקרקע א

הדר במערת הקדש או ... כיצד החורש שדה הקדש או הזורע בה פטור, אפילו פג�

 . שנהנה לא מעל( על פיבצל איל  או שוב& של הקדש א

. מבואר שאי� מעילה בצל איל� כי אי� הנאה ממחובר מהתורה אלא לכל היותר מדרבנ�

 בכל זאת אסור ליהנות ממנו לכתחילה כמבואר בפסחי� ,וא� על פי שצל אי� בו ממש

לו מה שאי� כ� צל האיל� שלִצ, שרק צל של היכל מותר בהנאה כי לתוכו עשויא "עכו 

ומסתבר שכ0 הדי� לא רק באיל� שהוקדש בעצמו אלא ג� באיל� של הדיוט . עשוי

 כ� וא�, מכיוו� שהשורשי� קדושי� מהתורה כמבואר להל�, שניטע באדמת הקדש

 :הלכה ו� ש� ב"וזו לשו� הרמב. יהיו הגידולי� אסורי� מדרבנ�

 איל  ועשה פירות , הקדיש שדה והוציאה עשבי�,כיצד, גידולי הקדש מועלי  בה 

איל  של הדיוט הסמו& , ערבה הגדילה בשדה הקדש לא נהני  ולא מועלי  ...מועלי 

ה של הקדש עד שש א� בינו לבי  השד, לשדה הקדש ושרשיו יוצאי� בתו& השדה

היה האיל  , עשרה אמה הרי אות  השרשי  שבתו& השדה אסורי  והנהנה מה  לא מעל

 , רחוק יתר על שש עשרה הנהנה בה  מעל

ובכל זאת , בהלכה מדובר באיל� הנטוע בחול ורק שורשיו חודרי� לשדה הקדש

לא הוקדש א� ש, וקל וחומר לאיל� הגדל כולו בשדה הקדש, הגידולי� אסורי� מדרבנ�

 . שאסור ליהנות מהגידולי� שלו מדרבנ�, בעצמו

ומשמע שבכל ערבה אי�  (מדוע אי� מעילה בערבה, ריכי� עיו�� צ"ודברי הרמב

 ?) של מצווהערבהמעילה לא רק ב

                                                 

כי זהו , כזכר לחורב�, לעומת זאת מותר להשתמש בעפר הר הבית להניח על ראשו של חת�  7

 .כבודו של המקדש שיעלו את זכר חורבנו בראש כל שמחה
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, לה בשדה הקדש אי� מועלי� בהקא ערבה הגֵדו דדו�" כתב הרמב המשנהרושבפי

 אי� מועלי� ו� הכיומש, יה לשו� דברואינה נמכרת ואינה ראו משו� דלא חזיא כלל

דינו כערבה , ולפי זה הוא הדי� באיל� הנטוע בהר הבית ואי� לו שו� שימוש. בה

 .לדעתו ואי� בו מעילה

אי� .  ב;עצ� גידולי הקדש באיל� שאי� לו שימוש.  א:נמצא שיש כא� תלת דרבנ�

פירוש : ועוד. אסורג� תלת דרבנ� ייתכ� ש,  מיהו.צל אי� בו ממש.  ג;מעילה במחובר

וקשה , � מחודש ומוקשה מהגמרא שמשמע ממנה שמדובר בערבה של מצווה"הרמב

 . לסמו0 על דעת יחיד בשאלה זו

 דיו� אהר?  מדוע לא נאמר בגידולי הקדש זה וזה גור� ויהיו מותרי�רי0 עיו�וצ

טש א דיי"הגר. רח ואיל0' מקדש מל0 מעמפ פרנק ב"א דייטש והגרצ" בי� הגררחב בזה

א0 מי שנטע ע. ,  שרק גידולי הקדש שגדלו מאליה� אסורי�מרכבת המשנהמרכבת המשנהמרכבת המשנהמרכבת המשנהסמ0 על 

ה וזה גור� פ הוכיח שבהקדש לא אמרינ� ז"הגרצואילו  ,חולי� בתו0 שדה הקדש מותר

 אלא שהצדיק את המנהג משו� באו בה ,וממו� לא בטל משו� שיש בו גדרי ממו�

עצ� , שהגויי� ה� שנטעו את האיל�מכיו� : ויש להוסי� לדבריו. פריצי� וחיללוה

שה� נוהגי� בהר הבית כבשלה� ונוטעי� בעצ� העובדה . הנטיעה היא הפריצות

לא תטע ל0 אשרה כל "מר בפרט במקו� שהתורה אסרה נטיעת אילנות שנא, אילנות

. בכ0 הוציאו את יניקת האיל� מקדושתה, )כא, ז"דברי� ט" (י0הל%א' ע. אצל מזבח ה

 מזיתי� ל וחומרלו של האיל� קברי שניה� יש מקו� ליהנות מִצ לד,ל כל פני�ע

 . הגדלי� בהר הבית

 אול� כאמור היא ,אלא ששניה� הניחו שאדמת הר הבית הוקדשה בקדושת ממו�

�שאי� בו מעילה  זהו סוג קדושה אחרו, לא הוקדשה כלל וקדושתה רק קדושת מקו

 .ת מצל האיל� שמסיבה זו מותר ליהנויות דעתילענראה לכ� נ .כלל
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 : כתובותכתשנינו במשנה במס

 , הכל מעלי  לירושלי� ואי  הכל מוציאי ,הכל מעלי  לאר� ישראל ואי  הכל מוציאי 

 ).א"ג מ"פי(  אחד האנשי� ואחד הנשי�

 ,ה לאר. ישראל ואיסור היציאה ממנהיחובת העלי: המשנה כמה דיני� משמיעה

והיכולת של בני , ר. ישראל שאר חלקי אהעדיפות שיש לישיבה בירושלי� על פני

 זכרוהטע� לדיני� שהו במשנה לא הובא.  לעלות ולא לצאת זהזה אתהזוג לכפות 

 .בה

תו0 שהיא מגדירה את יכולת , אשר מרחיבה ומפרטת יותר  הובאה ברייתאראבגמ

 :ה של בני הזוגיהכפי

 �וא� לאו ,  לעלות כופי  אותה�והיא אומרת שלא לעלות  הוא אומר לעלות: נו רבנ ת

,  כופי  אותו לעלות�והוא אומר שלא לעלות   היא אומרת לעלות.תצא בלא כתובה

 כופי  אותה �והוא אומר שלא לצאת  היא אומרת לצאת.  יוציא וית  כתובה�וא� לאו 

 �והיא אומרת שלא לצאת   הוא אומר לצאת. תצא בלא כתובה�וא� לאו , שלא לצאת

  יוציא וית  כתובה�וא� לאו , כופי  אותו שלא לצאת
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 1).ב"י'  בתוספתא כתובות פי ועי; ב"עקי ( 

ר. ה לעלות לאיא� הכפי. דברי המשנה והברייתא העלו מספר שאלות בדברי רבותינו

 מאבדת  מדועלא ברור, וירושתהאר.  השובית יו ולירושלי� נובעת ממצוישראל

א�  ;ודלה וחשיבותהע� כל ג,  א� אינה מקיימת מצווה זואת כתובתההאישה 

לא מוב�  % יה נובעת משו� שכ0 מתאפשר לקיי� את המצוות התלויות באר.יהכפ

שה אי� קרקע יהרי לאש, מדוע ג� האישה יכולה לכו� את בעלה לעלות לאר. ישראל

 א� הסיבה קשורה .מצוות התלויות באר.ה בה מניעת קיו� כת שיילאמשלה ו

לעלות משאר חלקי האר. �  לכונית�וע מדג� לא מוב� , למצוות התלויות באר.

�מ� במקו� י תוספת מצוות שלא נית� לקילכאורהאי�  שהרי כיו�, ובכל זמ�, לירושלי

, דושת האר. וקדושת ירושלי�ה נובעת מפאת קיהכפינאמר שא� , בנוס�. אחר באר.

 2.רוב לזכות בקדושה יתרה מאפשר לגרש ללא כתובהילא מוב� מדוע ס

 :ינסקי'� טוקצ"גריבדומה לכ0 הקשה ה

 ר� ישראלאמאי ובמאי הפסידה כתובתה כשאינה רוצה לעלות לא ולא הבנתי

הא�  ,  היא עשה גמורה� ישראל  שמצות ישוב אר" להרמבלולוא אפיה ,ולירושלי�

ועוד יותר יש להתפלא על ? בשביל שאינה חפצה לקיי� מצוה הפסידה כתובתה

ואמאי א� ,  אלא מעלה יתרהצוות עשה  אי  זו מ"שג� להרמב, "עליה לירושלי�"

אר ש וש" הראווהלא כבר כתב? אינה חפצה לעלות עמו לירושלי� תצא בלא כתובה

  תעשהא באכלה איסור שהוא בללושאפי) א" עעב( מהעולה מסוגיא דכתובות פוסקי�

ועד כא  לא מספקא ,  שאינה מכשילה ג� אותו בהאיסורל זמ בדה כתובתה כילא א

אלא בהכשילתו בשאר איסור שלא ) ב"ו סק" קטב  העזרא (וקקוקקוקקוקקלקת מחלקת מחלקת מחלקת מחחחחח לההלי

 לא שמענו משו� פוסק צוות עשהטול מיאבל בהכשילתו בב, באיסור אכילה מהו

   3.שתפסיד הכתובה

                                                 

ואי� . לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה? הכל מעלי� לירושלי�: "ב הובא"ערכי� ד� ג עמסכת ב   1

. ל" דחו%מנוה היפה : "י ש�"וברש ".לאתויי מנוה הרעה לנוה היפה? הכל מוציאי� לאתויי מאי

 ."י לירושלי�"ולה לעכב עליו וכ� מא ואי� אשתו יכ,י" דא%לנוה הרעה 

נראה לי כי : "ל"האפשרויות הנ העלה את שלוש ד סימ� תנד אות לג" חלק יואבני נזראבני נזראבני נזראבני נזרת "שוב  2

י " ובזה אי� חילוק בי� א,אר.ה דישיבת צוות עשה מ,' א:ני�יעני' י וירושלי� יש בה ג"ישיבת א

�י בזמ� המקדש "לירושלי� על שאר א ובזה יש יתרו� ,ת התלויות באר.ו מצו,'הב ...וירושלי

... ' שער השמי� וכות המקדש ולהתפלל בבישר שניות יתרות אכילת קדשי� ומעושיש בה מצ

וה לדור בה יותר ו ומצד זה ירושלי� מצ... מסתברא לדור במקו� מקודש וקדוש לשכינה,'הג

 ".תיד לבוא דקדושת מקדש וירושלי� ודאי קידשה לעמ� הזה בזלוי אפי"מבשאר א

 . א:שה מאבדת את כתובתהישה דברי� שבגלל� האושיש רק שלפסק שש�  ע"בשו ראה  3

 .מתנהגת בפריצות. ג; ודרת ואינה מקיימתנ. ב; מאכילתו איסור
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ר� תה לאיעוד יש להתפלא מה שג� היא יכולה כא  לכו( את בעלה לעלות א) ב

 ה שנכתבמיי  ע(הבעל ת ישה לכפיית איא( אמנ� אי  דומה כפי.  וירושלי�ישראל

שה יהא  שבא�ר דברי� בשאי האי גוונא קשה שלא מצינו בכל כל פני� א& ע,)הלאה

 שתוכל �רוצה להיות פרושה בחיי� אציליי� ולנסוע בשביל כ& למקו� מסוגל לזה 

 .לכו( את הבעל ובא� אינו מסכי� הוא מוכרח לתת לה גט וכתובה

  יוצא מגדר סוג� ישראלשבח ישוב ארה  אמנ� אפשר לרכ& את הקושי ולומר ש) ג

י שהוא ממעל " דכתובות משבח ישוב אהכי על כ  מנו ש� בסוגי, הול סת� מצוש

תורה גדול  מודישהרי ל) 1:  כמה תיוהי חזינא הכא� כל זה אבל ע,'לכל דבר וכו

מוד התורה ודאי כל ישהרי בל, ל ללמוד תורה"ויוצאי  מאר� ישראל לחו, י"שוב אימי

ולא דוקא חיי הפרט אלא חיי כל היצירה נוצרו , ישראלי� קשורי� בו לגמריהחיי� ה

 לא אמרו שא� חפ� לנסוע ללמוד תורה שיגרש בשביל כ& ל זאתובכ � בגלל התורה

 ה  ;)א" עז יג"ע(ל " לישא אישה הוא ג� יוצא לחולואפי) 2. את אשתו בלי כתובה

'  ש� בתוסו שכתבו לחזור וכמתל מנקא כשיוצא עו דוי זהאמנ� לפי רוב הפוסקי� הר

י שיגרש בשביל כ& את "לה לנסוע לאי אבל לכתח,י" אמרו ביוצא מאל זהאבל כ, ז"ע

 בלישא א אמרו לדעת הפוסקי� שלל שכ ומכ, אשתו ובפרט בלא כתובה לא אמרו כ&

הלא רוב ישראל וגדולי אומתנו לאלפי� ולרבבות לא ) 3 . לחזורל מנתשה שהוא עיא

ומה נענה ) 5  ...?י היא גרועה מה� שתצא בשביל כ& בלא כתובהוכ, י"עלו לא

 ?בהכפילות לעלות לירושלי� שאי  ש� כל אות  הטעמי�

 )ו"ט' ג פ"ח, עיר הקודש והמקדש( 

 :י על המשנה מעלה שאלה נוספת"דקדוק ברש

אחד האנשי� אחד האנשי� אחד האנשי� אחד האנשי� ;  את כל בני ביתו אד� כופה לעלות ולישב עמו בירושלי�� הכל מעלי הכל מעלי הכל מעלי הכל מעלי 

 וא� לאו יוציא וית  , א( האשה כופה את בעלה לעלות ולדור ש�� י�י�י�י�ואחד הנשואחד הנשואחד הנשואחד הנש

 .בהדיא' כתובה כדקתני בברייתא בגמ

ה לירושלי� וביציאה יי מתייחסי� לסיפא של המשנה העוסקת בעלי"דבריו של רש

 מדוע יש לבאר. יה לאר. ישראל והיציאה ממנה לא פירשילגבי העל בעוד, ממנה

. דווקא לגבי ירושלי� ולא רק את אשתו  כל אנשי הביתאת היכולת לכפות את הדגיש

 אמאי נטרי עד ,וקשיא לי"):  אות יא,על המשנה ש� (טטטט"""" יו יו יו יופותפותפותפותתוסתוסתוסתוסבעל כ0 הקשה 

 ".?'י"הכל מעלי� לא' ,סיפא ולא פירשו ברישא דהכא
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י ובי� גדרי "ה ביחס לאייש הבדל בי� גדרי הכפיי "לדעת רששמכ0 הא� יש להסיק 

יש צור0 אחר להדגיש את היכולת לכפות את סבר שמא או ש, לי�ה ביחס לירושיהכפי

� 4?כל בני ביתו דווקא בהקשר של ירושלי

שה ביכולת� לכפות י לעיל משמע שהושוו איש ואשהובאותא ימדברי הברי, ועוד

אול� בירושלמי משמע שיש , או למנוע את היציאה מה� י ולירושלי�"ה לאיאת העלי

  :הישה ביכולת לכפות את העלייאח הוח האיש לכוהבדל בי� כ

הוא רוצה לעלות לאר� ישראל והיא אינה רוצה כופי  אותה : "'הכל מעלי  וכו"

הוא רוצה לעלות לירושלי� . היא רוצה והוא אינו רוצה אי  כופי  אותו לעלות. לעלות

היא רוצה לעלות והוא אינו רוצה אי  כופי  אותו . והיא אינה רוצה כופי  אותה לעלות

היא . הוא רוצה לצאת לחוצה לאר� והיא אינה רוצה אי  כופי  אותה לצאת. עלותל

 .)א"ג הי"ימסכת כתובות פ( רוצה לצאת והוא אינו רוצה כופי  אותה שלא לצאת

שה יכולי� לכפות זה את זה ישהאיש והא לגבי הדי�אי� מחלוקת בי� הבבלי לירושלמי 

� הירושלמי רק הבעל יכול לכפות יל פאול� ע, שלא לצאת מאר. ישראל ומירושלי

המדגישה את , כיצד ניישב את הירושלמי ע� משנתנו.  ולא להיפ0,שה לעלותיעל הא

 הכל ,הכל מעלי� לאר. ישראל ואי� הכל מוציאי�: "די� זהשה ביהשוויו� בי� האיש לא

על אתר ש " הרא5?"אחד האנשי� ואחד הנשי�אחד האנשי� ואחד הנשי�אחד האנשי� ואחד הנשי�אחד האנשי� ואחד הנשי� ,מעלי� לירושלי� ואי� הכל מוציאי�

�"המהר דברי מביא את, � :תור. ההבדל בי� הבבלי לירושלמימ ולפיה

                                                 

שהוא לרבותא  הו� עשירהו� עשירהו� עשירהו� עשירוש� בש� ,  על המשנה בהוצאת תפארת ישראל'ליקוטי�'בי� עי  4

י שכל הטובות "שעומדי� כבר בא � על פי דא,ד דלרבותא פירשהו אסיפא"ונלע": בלבד

 הכי יכול להכריח� לעלות לואפי, כדאיתא במדרש, לירושלי� כל האר. בכלל' השהבטיח 

: )רלד' ד סי"יו ת"שו (ט"יו' כתב בעקבות התוסת� סופר  הח,לעומתו". לירושלי� עיר הקודש

"� %י " על רישא הכל מעלי� לאתבי מהדורא קמא כ" בשיטה מקובצת מייתי בש� רש,אמנ

 הכל מעלי� קאי אאות� הגורמי� רשברישא פי % הנה שינה טעמו ,ל"ל עכ"י לח"נשותיה� מא

� א בהדיתא בברייאאמנ� בסיפא בבבא דהעלאה לירושלי� דלא מיתניי... העלאה לאחרי

ני את כל ב %י בהיפו0 " רשרש פיל כרח0 ע,ש לעיל"דהאשה כופה האיש וג� הוא נגד הסברא כמ

 בי� נשיו בי� עבדיו ני ביתורושלי� וקאי אאדו� הבית שמעלה את כל ב אד� מעלה ליביתו

 מבני ביתו יכול לכו� את חד נמצא רישא מיירי שכל א; לישב עמו מנוה היפה לרעה�העברי

 חד וא� אנשיני ביתו אחדל שאדו� הבית יכול לכו� כל ב" וסיפא קמ,י"אדו� הבית לדור בא

 ."' המה לא יכופו אותו וכו שבבני ביתו לדור בירושלי� אבל�הנשי

נראה דהירושלמי : " חלק יא בהדר� על מסכת כתובות שתיר. שאלה זוצי. אליעזרצי. אליעזרצי. אליעזרצי. אליעזרת "שו בי�עי  5

בזה , מפרש לה דזה דקתני במתניתי� אחד אנשי� ואחד נשי� קאי זה על ואי� הכל מוציאי�

�והאשה אי� , שי� דבזה אי� שוי� נשי� לאנבירא ליהאבל על הכל מעלי� ס, שוי� אנשי� ונשי

 ".י או לעלות לירושלי� דהכול הול0 בזה אחר האיש"ביכלתה לכופו לעלות לא
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 האשה אחר לעלות האיש כופי  אי  דקאמר ,דיד  אגמרא דפליג דירושלמי וההיא

 בזמ  נישנית ומשנתינו הזה בזמ  דאיירי מאיר רבינו פירש ,ולירושלי� ישראל לאר�

 ).מסכת כתובות פרק יג סימ  יז(  הבית

בנוי  הביתשבו היה זמ� הבי� ה בי� זמננו ליהבדל בדי� הכפייש  �"מהרלפי פירושו של 

נוגע שה לאיש ביח האואז היה שווה כ, משנתנו והבבלי מדברי� על זמ� הבית %

יעקב בעל הטורי� מקשה על שיטתו זו של ' ר.  בזמ� הזהה שאי� כ�מ, ליכולת הכפייה

 :ולא מקבלD להלכה, �"מהר

אלא נראה שאי  חילוק ? זמ  הזה למה כופי  אותה איירי בדאי, ואי  תירו� זה מספיק

 6).עה' אב  העזר סי(  מ  הזה לזמ  הבית כסתמא דמתניתי בי  בז

וזה הטע� לאי , וה יתרה בישיבת ירושלי�וא� לאחר חורב� הבית אי� מצ: כלומר

 ?שה ג� לאחר החורב�י סיבה יכול הבעל לכפות את האומאיז, שה לכפותייכולת הא

 הישיבה בירושלי� לא את הירושלמי לא רק ל פיסי� ולהקשות שהרי עלכ0 נית� להו

 מוב� במה לאו, י גופא"ה לאי העליאתאלא א� , שה לכפות בזמ� הזהייכולה הא

  .מצוותה משנחרבמי בזמ� הבית "נשתנתה מצוות ישיבת א

 7;ואי� הלכה כמותו, שהירושלמי חולק על הבבלי ההבנה היא אפוא לפי הטור

 הישיבה באר. ובירושלי� בי� זמ� הבית לבי� את הבדל בי� היכולת לכפות אי�ולפיכ0 

                                                 

  .�"ב בדפי הרי"סה ע שלטי הגיבורי� על כתובותב יי� עודוע. ד' עעה ס'  בסיע"וכ� פסק השו  6

 הפלפול ל דר0עהמבאר כב ' א סי" חמרחשתמרחשתמרחשתמרחשתהביא בש� הש, ש�ת צי. אליעזר " בשוי�עי  7

דזה  "...– � הגו� דמייכקני � פירותיקני  במחלוקת א�התלוי בבלי והירושלמי בזהדמחלוקת ה

וה זו אינה מתקיימת בישיבה לבדה ואבל מצ, י נוהגת בנשי� כבאנשי�"ות ישוב אובודאי דמצ

משו� דסת� ירושלמי ", אר את שיטת הירושלמיי ב זהולפי, ..."י"� קרקע באי בקני� כ�כי א� ג

 שאי� היא יכולה בירא ליה סכ"וע, י� הגו� דמייי� פירות כקניאית ליה קנ יוחנ� 'ור, יוחנ�' הוא ר

לעומתו הבבלי ". י משו� שאי� לה קרקע"ת ישוב אומפני שג� א� תעלה לא תקיי� מצו, לכופו

 ג� היא יכולה לקיי� ל כ�ע, "� הגו� דמייי� פירות לאו כקניי דאית ליה קניש לקישכר"סובר 

הרב ולדנברג ש� מקשה .  ג� היא יכולה לכופול כ�וע, � א� יש לה בעלי א"שוב אית יומצו

 בירא ליהס, לדבריו. בדר0 אחרתמחלוקת הבבלי והירושלמי את באר מ ועל כ� ,ש" עיי,עליו

משו� שלדעתו לא הוכרעה ההלכה בזה אי איכא , "קי� לי"להירושלמי דהמוחזק יכול לומר 

שמוחזק בכתובתה והיא רוצה , זק הרי הוא הבעלובכא� המוח,  או לאמ� הזהוה ג� בזומצ

יכול , ולכ� כשהוא אומר לעלות והיא אינה רוצה ורוצה להוציא ממנו כתובתה, להוציאה ממנו

 ;ולכ� כופי� אותה לעלות וא� לאו תצא בלא כתובה, מ� הזהוה ג� בזולטעו� קי� לי שיש מצ

 יכול הבעל לטעו� קי� ,נו כתובתהורוצה להוציא ממ, אבל כשהיא רוצה לעלות והוא אינו רצה

. וא� היא רוצה לעלות תצא בלא כתובה, ולכ� אי� כופי� אותו לעלות, מ� הזהוה בזולי דאי� מצ
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ניסה לפשר  בית יוס�בית יוס�בית יוס�בית יוס�בעל . שה יכולה לכפות את בעלה לעלותיוג� הא, זמ� החורב�

�"המהר את קושיית הטור על לתר. ו8,בי� הבבלי לירושלמי: 

רושלי� ולי נראה דאפשר לומר דלא ראו חכמי� לגרוע כח האיש לגבי אר� ישראל וי

 9.אפילו בזמ  הזה

לבי�  לפני החורב�בעניי� יכולת הכפייה  יש הבדל בי� תקנת חכמי� ית יוס�לפי הב

. אול� לא ביטלוה לגמרי אז הקטינו את כוחה בדרגה אחת, לאחר החורב�התקנה 

שאר יח האישה לכפות על הבעל להו עדיי� לא תורצה השאלה מני� נובע כ,מנ�א

�שה והאיש לעלות יה של האי מוב� מני� נובעת יכולת הכפי לאוכ�, באר. או בירושלי

� :חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופרכפי שהקשה ה, לירושלי

י ובירושלי� צרי& עיו  גדול מאי  הרגלי� "אבל שתכו( האשה את בעלה לדור בא

 ).ד חלק ב סימ  רלד"יו' ת חת� סופר ח"שו(  ומה ראו על כה

תיישב ע� הלכות אחרות . שאי� הדבר מ"מוסי� ומקשה על פי התשב החת� סופר

 כדי לא לפרק את התא י� נדחשבה� נקבע כי ענייני� חשובי�, שבי� איש לאשתו

 :המשפחתי

ות כבוד והלא התורה חסה על האשה במצ: )י רא"ג סס"ח ת"שו (�" תשבתבויפה כ

וקא וואי& היא תכו( אותו להושיבה בירושלי� ד, משו� דרשות בעלה עליה אב וא�

 משו� ש לומרי י" לאו� לאר�ומח?  או ליישב את ירושלי�משו� תוספת קדושתה

ר� אבל מא, ס וחלילה חבודה זרהשבחו� לאר� דומה כמי שאי  לו אלוה וכעובד ע

 .מ  הזה בזל שכ  מכ,ית המקדשב אפילו בזמ ,  לירושלי� הוא דבר תימאישראל

                                                                                                                      

הבבלי ובר ועל כ� ס, מ� הזהי ג� בז"ה לעלות לאודאיכא מצולעומת זאת סובר הבבלי 

 .י�י וכ� לעלות לירושל"לעלות לאאת בעלה שה יכולה לכפות יג� האשבפשיטות 

והלו� ראיתי : "בית הלויבית הלויבית הלויבית הלויבש� ש� ת צי. אליעזר " בשוראה �"מהרדר0 נוספת ליישוב דברי   8

מ " להרבירא ליהדס, בדר0 זאת שרוצה ליישב דברי רבנו מאיר' ס נ"סו' בספר בית הלוי חלק ב

וה משו� קיו� המצות וויש ג� מצ, ח וירשת� אותה וישבת� בהוי מכ"ה בישיבה באודיש מצו

 קשה לקיי� בה המצות משו� כובד מ� הזהדבז'  בתוסחיי�'  נמי כרבירא ליהוס, בה� יהתלוי

 דנשי� פטורות ממנה דהרי ש לומרת עשה של וירשת� אותה וישבת� בה יווה0 מצו, הגלות

וה איכא המעלה של קיו� ו בזמ� הבית דג� מלבד המצ� הכיומשו, נשי� לא נטלו חלק באר.

 דליכא רק משו� עיקר מ� הזה אבל בז; היא יכולה לכו� אותו ג�,ת וזה שיי0 ג� בנשי�והמצו

אבל ,  הוא יכול לכופה דהוא מצווה בה� הכי משו,)וישבת� בהאותה של וירשת� (ה והמצו

בעל הרב ולדנברג מקשה על ". ביתר אריכותי� ש� יעו, היא אינה יכולה לכופו דהיא לא מפקדה

 .ועוד, עלייה לירושלי� שדבריו לא מבארי� את די� הכפייה בבית הלוי

 .ח ש� ובפרישה ובדרישה ש�" בביי� עוד וע.אב� העזר סימ� עה אות ד  9
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     מחלוקת הראשוני� מחלוקת הראשוני� מחלוקת הראשוני� מחלוקת הראשוני�––––מקור די� הכפייה מקור די� הכפייה מקור די� הכפייה מקור די� הכפייה . . . . בבבב

יה של בני יכפיכולת הו תלוי בשאלה מה הטע� לנראה שיסוד הדיו� בהלכה שלפנינ

 %לכאורה נית� לומר שהלכה זו קשורה להלכות אישות . י ולירושלי�"לעלות לא הזוג

�. למכלול ההלכות שעל פיה� נית� לקבוע מי מבני הזוג יכול לכפות לדור במקו� מסוי

. מגורי�על פי הלכות אלה מיישבי� את חילוקי הדעות בי� בני הזוג לגבי מקו� ה

אשר מובאת לאחר משנה , הסבר זה יכול להתיישב היטב ע� מיקומה של משנתנו

 יש אפשרות לומר שהלכה זו ,מנגד"). שלוש ארצות לנישואי�("העוסקת בדיני� אלה 

חשיבות ריבוי . שובהיהיא חלק ממכלול ההלכות הקשורות למצוות ירושת האר. וי

עד שתיקנו חכמי� שבני הזוג , גדולהה כשוב עריה היא ייה באר. ישראל וייהאוכלוס

הסבר זה . אפילו במחיר פירוק התא המשפחתי, יוכלו לכפות זה את זה לעלות לאר.

שבהמשכה עוסקת בדיני� שוני� הקשורי� , ראיכול להתיישב היטב ע� הסוגיה בגמ

 .איסור לעזבהלהאר. ו שובילמצוות י

� "וע ומפורס� שהרמביד. ווכח שסבר כאפשרות הראשונהי� י"המעיי� ברמב

נקבע על ידו הכפייה די� ו , העניינית�חזקה על פי שייכותהד "סידר את ההלכות בי

יכולת בני הזוג לכפות האחד הנוגעי� לדיני� שוני� ל סמו0, הלכות אישותג מ"פרק יב

�  10:על השני את מקו� המגורי

ה עמו שה באר� אחרת כופי  אותה ויוצאיאיש שהיה מאר� מ  הארצות ונשא א

אבל הנושא ,  שלא פירש( על פילארצו או תצא בלא כתובה שעל מנת כ  נשאה א

, אשה באחת מ  הארצות והוא מאנשי אותה האר� אינו יכול להוציאה לאר� אחרת

 ...אבל מוציאה ממדינה למדינה ומכפר לכפר באותה האר�

ל אבל  מחוצה לאר� לחוצה לאר� או מאר� ישראל לאר� ישרא,במה דברי� אמורי�

ואי  מוציאי  מאר� ישראל לחוצה לאר� ... מחוצה לאר� לאר� ישראל כופי  לעלות

 . ואפילו מנוה הרע שרובו גוי� לנוה היפה שרובו ישראל

אמרה היא לעלות , אמר האיש לעלות לאר� ישראל והיא אינה רוצה תצא בלא כתובה

,  ישראל ע� ירושלי�והוא הדי  לכל מקו� מאר�, והוא אינו רוצה יוציא וית  כתובה

שהכל מעלי  לאר� ישראל ואי  הכל מוציאי  מש� והכל מעלי  לירושלי� ואי  הכל 

 .)כ�הלכות יז(  מוציאי  מש�

ישוב אר. ישראל או מצוות י� סבור שמדובר בהלכה הקשורה ל"א� היה הרמב

את � "הרמבש� מפרט  ,מביא אותה בהלכות מלכי�לכאורה  היה %שוב ילחיזוק הי

                                                 

 .דייק כ0� ינסקי שג'דברי הרב טוקצבלקמ� ראה ו. עה' סיב� העזר ע בא"וכ� פסק השו  10
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ש� ג� הביא את ההלכות המובאות ו, שובהלייות הקשורות לאר. ישראל וההלכ

 .  בכתובותבהמש0 הסוגיה

ת ירושת וה היא חלק ממצויהכפילפיה  –ה י� סבר כאפשרות השני" הרמב,לעומתו

 :כפי שמתבאר מפירושו על התורהו, לשיטתותא ישהיא מצוות עשה מדאורי, .האר

ה אות� שישבו ויצו, ת עשה היאודעתי זו מצו על �" והורשת� את האר� וישבת� בה"

ואלו יעלה על דעת� . 'ולא ימאסו בנחלת ה, באר� ויירשו אותה כי הוא נתנה לה�

. 'ות הויעברו על מצ, שב ש�יללכת ולכבוש אר� שנער או אר� אשור וזולת  ולהתי

וידונו , במצות הישיבה באר� ישראל ושאסור לצאת ממנה ומה שהפליגו רבותינו

בכא  , וכ  האיש, שה שאינה רוצה לעלות ע� בעלה לאר� ישראלירדת האכמו

11).נג, ג"ל במדבר ( ...כי הכתוב הזה היא מצות עשה, נצטווינו במצוה הזו
 

:  הידועי�כדבריו, שובהי� כוללת את כיבושה וי" הרמבל פימצוות ירושת האר. ע

 כולל השלטת ,שכיבומצוות ה 12."ולא נעזבה ביד זולתנו מ� האומות או לשממה"

הדירה חובת אול�  13, על ע� ישראל כאומהתמוטל, לאומית עליה%ריבונותנו המדינית

 משו� ,זה לזהשני חלקי מצווה זו קשורי�  14.ה אליה מוטלת על כל יחידיבה והעלי

 ותתעצ� ריבונותה של ,שככל שירבו היושבי� באר. כ0 תתפתח האר. ותשגשג

שבני הזוג  הקובעת יסודה של תקנת חכמי�זהו , �"על פי הרמב. המלכות באר.

 .ולא לעוזבה לדור באר.י� לכפות זה את זה יכול

 : � במקו� אחר"מבאר הרמב מצוות הישיבה באר. ישראלבפ� נוס� 

לא נת  עליה מ  , מיוחדת לשמו' ישוב היא נחלת היאבל אר� ישראל אמצעות ה

אי  ,  שהכל לש� הנכבד פי( עלא, והנה בחוצה לאר�..  .המלאכי� קצי  שוטר ומושל

כתובות קי (והוא מאמר� ..   .בעבור המשרתי� המושלי� עליה, טהרה בה שלמה

לתת לכ� את אר� כנע  "כל הדר בחוצה לאר� דומה כמי שאי  לו אלוה שנאמר ) ב"ע

לאמר ל& עבוד ' כי גרשוני היו� מהסתפח בנחלת ה"ואומר , "להי��להיות לכ� לא

                                                 

�ייייאור החיאור החיאור החיאור החי רושבפיג� ש "ועיי  11��� .ב� עטרחיי� '  לר

ל %ינו לרשת האר. אשר נת� האושנצטו: "תה רביעיו מצו,לספר המצוותיו השגותכ� כתב ב  12

  ...."יתבר0 ויתעלה לאבותינו לאברה� ליצחק וליעקב

ואמנ� ג� לפי : "ב סימ� סו"ח ישועות מלכוישועות מלכוישועות מלכוישועות מלכו ת"בשו � הרב יהושע מקוטנא"כ0 דייק מדברי הרמב  13

ה אינה אלא הירושה והישיבה ומכל מקו� בעיקר המצו, עשה ותו� שחשב זאת למצ"דעת הרמב

לא על ביאה ריקנית של , ישראל שתהיה תחת ירושתנו%לכבוש אר., ושה בתו0 שלוכאד� הע

 ".עתה

 .ג"א ה" אר. ישראל פותהלכ פאת השולח�פאת השולח�פאת השולח�פאת השולח� ביי� עודעו  14
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ושבתי בשלו� "הרי הוא אומר , )ה"ה ה"פ(ז "תוספתא דעואמרו ב, "אלהי� אחרי�

כל זמ  שאת�  �" לתת לכ� את אר� כנע "ואומר , "להי��לי לא' אל בית אבי והיה ה

, להי��אי  את� באר� כנע  כביכול אי  אני לכ� לא, להי��באר� כנע  הייתי לכ� לא

ונכבשה האר� לפני "ואומר , "'כארבעי� אל( חלוצי צבא עברו לפני ה "וכ  הוא אומר

אלא , וכי תעלה על דעת& שישראל מכבשי  את האר� לפני המקו�; "הש� ולפני עמו

  הזה יומ  העני.  הא אינ� עליה אינה מכובשת,כל זמ  שה  עליה כאילו היא מכובשת

א( על פי שאני מגלה אתכ� מ  האר� , "ואבדת� מהרה", )עקב מג(אמרו בספרי 

משל לאדו  , ות שכשתחזרו לא יהו עליכ� חדשי�ומצלחוצה לאר� היו מצוייני  ב

אמר לה הוי מתקשטת תכשיטי� שכשתחזרי לא , שכעס על אשתו ושלחה לבית אביה

ת שישראל מצויני  ואלו המצו, "הציבי ל& ציוני�" וכ  אמר ירמיה .יהיו עלי& חדשי�

ב אינו מחיי" 'ואבדת� מהרה ושמת� את דברי אלה וגו"והנה הכתוב שאמר . בה�

ופירשו בה  כדי שלא יהו חדשי� עלינו , בגלות אלא בחובת הגו( כתפילי  ומזוזות

, )ראה פ(ולפיכ& אמרו בספרי . 'כי עיקר כל המצות ליושבי� באר� ה, כשנחזור לאר�

ישיבת אר� ישראל שקולה כנגד כל , וירשת� אותה וישבת� בה ושמרת� לעשות

 ).כה, ח"י ויקרא( ... � יותר מזה ואי  רשות לפרש בעני  האר...המצות שבתורה

בנה י תזכותה אשר ב,וה בפני עצמהו� מצוות הישיבה באר. היא מצ"לרמב, כלומר

ה זו יש ולמצו. ה של בני הזוגיולש� כ0 תיקנו חכמי� א� את הכפי 15,האר. ותתיישב

  . את מצוות התורה בהאפשרות לקיי�לצד נוס� הקשור לקדושת האר. ו

ה לעלות יהכפיש נראה תנובסוגיי' כה� המובאי� בתוסיי� מדברי רבנו ח, מאיד0

 אלא ,ר. משו� עצ� הישיבה בא�אינומכא� ג� מצוות הישיבה בה לאר. ישראל 

                                                 

ע "חלק אה ,קלויזנבורג%ר מצאנז" האדמו,יקותיאל יהודה הלברשט�' לר דברי יציבדברי יציבדברי יציבדברי יציבת "בשוי� עי  15

 .קיי� ג� לגבי סוריה" הכל מעלי�" זה של די� �"שד� בשאלה הא� על פי שיטת הרמב, סימ� פז

אי הא דהכל מעלי� הוא משו� המצוה : "אגב דבריו הרחיב על הקשר בי� כיבוש לישיבה

 ולזה ג� ליכא ,ובודאי שעל סוריא ליכא האי והורשת�, דוהורשת� את האר. וישבת� בה

�ראה מלשונו שנ, וה דו� מצ"ע שהוסי� הרמב"ת במו ועיי� בספר המצו...בסוריא לא תחנ

ליו� י ישראל סבא גיי� עודוע[ ש"וה עייוה היא כיבוש האר. והישיבה היא מחלקי המצודהמצו

וה היא ו� עיקר המצ"ובאור החיי� הקדוש ש� בפרשת מסעי דלהרמב ,]ח"תקל' ה עמ"צ

ישוב אר. ", ב"ח עי בגיטי� "ומלשו� רש. ש"י עיי" לאהישיבה ושמכא� סמכו לומר דהכל מעלי�

דאי האי ו בו� כ�וא, נראה שהישיבה קשורה בכיבוש, " ולישב ישראל בה�"לגרש עכו %ישראל 

 ."'ולזה ליכא ג� לא תחנ� וכו, וה לגרשוה ליתא בסוריא דליכא מצומצו
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�על דעתו מכ0 ג� גזר את  16.ה לקיי� את המצוות התלויות ב האפשרותמשו

 :האפשרות לכפות בזמ� הזה

והיה אומר רבנו חיי� .  דרכי� אינו נוהג בזמ  הזה דאיכא סכנת�' הוא אומר לעלות כו

ת התלויות באר� וכמה עונשי  דאי  וי כי יש כמה מצו"דעכשיו אינו מצוה לדור בא

 17.)"הוא" ה" ד,ב"קי עד( (  אנו יכולי  ליזהר בה� ולעמוד עליה�

אור בתשובה המובאת בדברי המרדכי על ידברי רבנו חיי� כה� מצוטטי� ביתר ב

 18:סוגייתנו

אבל עכשיו , דהני מילי בימיה� שהיה שלו� בדרכי�   בתשובהכתב רבנו חיי� כה

דהוה ליה כמו חפ� להוליכה למקו� גדודי , שהדרכי� משובשי� אינו יכול לכופה

 ).ג"שי' סי(  "'חיות ולסטי� וכו

) א: שלוש מסקנותלכאורה  שיטתו של רבנו חיי� כה� עולות ל פיע' מדברי התוס

י היא "מצוות הישיבה בא )ב. י"צווה לדור באי נובעת משו� המ"יה לעלות לאיהכפ

כאשר יש סכנת דרכי� ) ג. משו� שבכ0 מתאפשר לקיי� את המצוות התלויות באר.

 ). הקושיות על שיטה זוראה לעיל אתו( 19לא נית� לכפות לעלות לאר.

                                                 

משולבת ה, ה היא משו� קדושת המצוותיהכפילדעתו משמע שג� ' ר' ג סי" ח....""""ת התשבת התשבת התשבת התשב""""שושושושוב  16

 .קדושת שכינה % ע� קדושת האר.

 הקשה עליה� מכמה פני� והסיק ,'ח בתוס"שד� בדברי רנו  על מסכתטטטט"""" המהרי המהרי המהרי המהרידושידושידושידושיחיחיחיחי בי�עי  17

ומצאתי בתשובות : "ד סימ� כח"יו  חלק בטטטט""""ת מהרית מהרית מהרית מהרי""""שושושושו ב� כתב וכ.�שתלמיד טועה כתב

ט שכתב בלשו� הזה ועל כי ראיתי שיש בני אד� באי� לחלק בי� בזמ� הזה בי� "קצ' � סי"למהר

 כופי� את ילו הכיוההיא דירושלמי בזמ� הזה ואפ... אי� לחלק בזהבזמ� הבית צרי0 אני לבאר ד

כי מי לנו בקי בדברי ' חיי� אינ� מיסוד התוס' ומכא� אתה למד שדברי הר, כ"האשה לעלות ע

 רבנו בכת' : והאיר את עיני שמצאתי בהגהות מרדכי כלשו� הזה.ל"ש ז"� והרא"ממהר' התוס

היה שלו� אבל עכשיו שהדרכי� משובשי� אינו יכול  בימיה� שני מיליחיי� כה� בתשובה דה

 ה שכתבו ומ�ל לא באה אלא מטע� סכנת הדרכי"חיי� כה� ז' הרי שתשובת הר', ...לכופה

 ". י הגהת תלמיד היא ולאו דסמכא היא כלל"וה לדור באו דאי� מצ'סבתו

כי שופ0 אור על  המרדל ידיציטוט דברי רבנו חיי� כה� ע. � מטיקטי� ש�" בהגהות מהרי�ועי  18

 .חיי�' הוא אליבא דר' יש ללמוד מה� שא� הרישא של תוסשכ� , 'דברי התוס

) א"צא ע( בבבא בתרא ראעל הגמ �"נית� להביא סימוכי� למסקנה הראשונה מדברי הרשב  19

".  עמדו סאתי� בסלעלא א� כ� א–ל "אי� יוצאי� מאר. לחו: ר"ת: "האוסרת לצאת מ� האר.

י "ת מנחת יצחק ח" ג� בשוי�עי ". שמפקיע עצמו מ� המצות%'  יוצאי� כואי�: "�"רשבומבאר 

� "י בכתובות מדברי הרשב"שהקשה על רשיש לתמוה על , אמנ�.  שהרחיב בעניי� זהח"ק' סי

 .בבבא בתרא
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    שיטות האחרוני�שיטות האחרוני�שיטות האחרוני�שיטות האחרוני�. . . . גגגג

    שיטת החת� סופר והרב קוקשיטת החת� סופר והרב קוקשיטת החת� סופר והרב קוקשיטת החת� סופר והרב קוק

אורי האחרוני� י כמקור לבנית� להצביע על מחלוקת הראשוני� שהוזכרה לעיל

 ,ינהישובה ובני י,ת ירושת האר.ואר את המשנה כחלק ממצויהרב קוק ב. בסוגיה זו

 הההה""""מאמרי הראימאמרי הראימאמרי הראימאמרי הראי(באחת מתשובותיו המפורסמות . �"ארנו בדברי הרמביבדומה למה שב

שובה וריבוי יי, י� האר.יהוא מתייחס לפ� ההלכתי של בנ) "הלכה ומעשה ",524' עמ

 20:המתיישבי� בה

 ;והושבות בה היא מציעות לישראל באר� ישראל וההתיקא� רכישת הקר)  אנשאלתי

וא� השיבה הזאת היא  ) ג;א� שיבת ישראל לאר� ישראל היא מעיקרי האמונה )ב

  .המשיח י  מקושר ע� ביאתיענ

על החלק הראשו  של השאלה אני תמה  . והנני להשיב על זה בקצרה דברי� ברורי�

הלא אנחנו רואי� בכל התורה ? יסודי כזה פשר להסתפק בדבראי& א, על השואלי�

נה ילקני, ישובהי ל,לאר� ישראל בהיכמה גדולה היא הח, שבכתב ושבעל פה, להוכ

 ...ינהיולבנ

שת ועל של,  שבכתב כולהתנו הקדושהגודי� כל כ& קדושי� שקשרה תוריואחרי א

,   האר� וקדושתהיבניאת האומה לדורותיה ע� , התורה הנביאי� והכתובי� ,חלקיה

היש מקו� להסתפק , הישועה ועריגת הנפש לראות בתקומת ישראל עליה ע� צפיית

, ומוכרח הדבר ?א� ה� מכלל חובת התורה,   אשר נתגלו בדורנויהבני על אימוצי

את לב  כמו כ מצה יא שהתורה שבעל פה הנובעת מהתורה שבכתב וקשורה עמה

 ... ישובהיינה וי אר� ישראל ובבנ יהאומה להתחזק בכל האפשרות בקני

ישוב אר� ישראל הנוהגי� בכל הדורות ובכל יל בשביל "קנו חזיורבו הדיני� שת

בא עד שנפסקה ההלכה בב והיה יקר לה� ע� אחד שנתוס( במטעי האר� ,הזמני�

באר� ישראל אסור , שא� שט( הנהר זיתיו ושתל  בתו& שדה חברו א"ע קא מציעא

 להלכה   הואוכ, שניטע ע� באר� ישראל חסו שלא להחריבושמאחר  ,לעקור אות�

ובלבד , אלא נות  לו דמי זיתיו כמו שעומדי� לנטיעה ,א"קסח ס' מ סי"ע חו"בשו

 .ישוב אר� ישראלישלא תגע יד למעט את 

שלשי�  ל פטור מ  המזוזה כל"השוכר בית בחו א"עבמנחות מד  ובדי  מזוזה מצאנו

והטע� הוא שיהיה מקושר יותר לישוב אר� , מידאבל באר� ישראל חייב , יו�

                                                 

 הלכתיהיבט ההה� מאמוני וההיבט מקומות רבי� ה� מהל התייחס לסוגיה זו ב"הרב קוק זצ  20

 . אול� נדמה שתשובה ארוכה זו היא הממצה מבי� כול�,יריעה למנות�ולא נוכל להרחיב את ה

 .ציטטנו ממנה רק קטע קט�
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כדי  נקבעו הלכות לכל הדורות ישוביני היעני הרי שג� בחלקי� קטני� של... ישראל

 .לחזק את ישוב האר�

מר לנכרי לכתוב שטר בשבת על ושהתירו ל, ב"ע  פבא קמאדב ומה שמפורס� מהא

, ו על השבותשוב אר� ישראל לא גזריי ומשו�, מי שקונה בית באר� ישראל

 שבת 'לו מה"� בפ"הרמב וכ  פסק להלכה, ת אחרותושהחמירו בזה בהרבה מצו

 לתק  תקנות להרבות, שובי� כלליי� באר� ישראלי קל וחומר שחשו לי,א"הי

כמו שמצאנו ש� שהלוקח עיר באר� ישראל כופי  אותו ליקח לה דר& , שוביהי

יהיו לעיר זו הרבה עוברי� ש, שוביוהיינו כדי להרחיב את הי ,מארבע רוחותיה

ודי  . ב"שכני� ה' לו מה"� להלכה בפ" הרמב  פסקוכ, שובה וסחרהיויתגדל י, ושבי�

וא( האשה כופה את בעלה , לאר� ישראל ב שהכל מעלי "המשנה כתובות קי ע

ל "מנוה היפה שבחו ואפילו, וא� לאו יוציא וית  כתובה, לעלות לשבת באר� ישראל

 ואפילו עבד שרצה לעלות לאר� ישראל כופי  את רבו, אללנוה הרע שבאר� ישר

 ל אינו יכול"רצה האדו  לצאת לחו. או ימכור אותו למי שיעלהו לש�, לעלות עמו

: ומסיי� בזה, ט"ח מהלכות עבדי� ה"� בפ"ש בלשו  הרמב"עיי, להוציא את עבדו

א דוגמאות וא� באתי להבי". זה בכל זמ  אפילו בזמ  הזה שהאר� ביד הגויי� ודי "

ומתו& כל האור& והכפל שבתורה נביאי� ,  ספר של�ל זהצרי& אני לכתוב ע מהלכה

שיבתה לתוכ  הגאולה יינה ויויחס בנ, בת האר� וקשר האומה בהיח י ימענ וכתובי�

נה הוא ישוב אר� ישראל ובניישי מכל אלה מבואר באי  ספק ,וביאת משיח צדקנו

והדברי� קשורי� באיחוד ע� אמונת , מונההא עיקר גדול בעיקרי התורה ויסודי

לשו� בר ישראל לזוז מזה אפילו כמלא  שחלילה, הגאולה השלמה וביאת משיח

 21.נימא

א0 אנו , שוב אר. ישראל באופ� כללייאמנ� הרב קוק מתייחס בתשובתו לי

י� ירושלי� ייכולי� להסיק מכ0 שציטט את משנתנו שהדברי� אמורי� ג� ביחס לבנ

 . שביהיוריבוי מתי

ס עסק בסוגיה זו " החת.� סופר בסוגיה זו היא מ� המפורסמותשיטתו של החת

ס הדי� של משנתנו "לשיטתו של החת. וכ� בשאר כתביו,  יורה דעהחלקבתשובותיו ב

בגלל  ולא ,י ולירושלי�" הקדושה היתרה שיש לאבשלה לשבת באר. ונובע מהמצו

 :מצוות התלויות באר.האפשרות לקיי� את ה

                                                 

21  �, ומאחר שהקר� הקיימת לישראל היא נועדת לגאולת אר. ישראל: " בסיו� דבריווראה ש

דאי הפעולה הזאת היא פעולה ובו, בידי ישראל ולהכניס כל מה שאפשר מחלקי אר. הקודש

כמבואר , ל על תקנתו"שכל כ0 שקדו חז, אר. ישראל ישוביוהיא מביאה ל, ההתורל פי דתית ע

 ."הגאולה לדורות עולמי� מפני שהוא מפתח, בכל האמור לעיל
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אלא משו� , י וירושלי� כופי "ת התלוי� באווהנה לכאורה משמע לא משו� מצו...

ח כה  " לדברי ר,אדרבא. ל"ל דומה כמי שאי  לו אלוה ר"וכל הדר בחו, קדושת עצמה

 ט"ומהרי. ת היה יותר ראויה לעלותות נוהגושלהי כתובות משמע אי לא מצו' שבתוס

 ודלא כמשמע ,ת הנוהגותו� מצו להדיא שהטע� משו� תוספת קדושתה ולא משותבכ

 .� גופיה רפיא בידיה"ותשב, �"מתשב

 שה ראשונהווכיו  שכל עצמו הוא משו� עוצ� קדושתה אי  לכנס כלל בפלפול אי קד

ת נוהגי� או לא או א� טמא מותר וכי אי  אנו עוסקי� א� מצו... קדשה לעתיד לבוא

 השמי� מימות עול�  עליונה שירושלי� הוא שערהרק בקדוש, כנס ש� או לאיל

 היבוסי יושב ירושלי� והכנעני והפריזי אז באר� ולא זזה ולא תזוז ה כשהילואפי

  ...שכינה מכותל מערבי אפילו בחורבנה

 :י"הסביר ג� את יתרונה של ירושלי� על שאר חלקי א בדר0 זו

 קדושת שניה� קדושת עולמי� מימות כולי עלמאלל כל פני�  היוצא מדברינו דע

עד סו( כל ימות עול� לא נשתנה ולא ישתנה אלא שקדושת ירושלי� חמורה עול� 

י כמו שחשב "ות עשה ישיבת או� דלא מנה למצ" וג� הרמב,י"מקדושת שאר א

נראה ... מ  הזה מודה ביתר שאת בקדושה בזכל מקו� מ,  במניי  המצות"הרמב

עצמה קדושה  כלל בקיו� מצות אלא האר� אמדבריו כי לא נפחתה קדושתה ולא תלי

 ...וירושלי� קדושה יותר

 שהרי ,י או לירושלי�" לעלות לאני ביתול שהאיש יכו( כל ב"חזמרו הנה כי כ  יפה א

 משו� ישוב ירושלי� ביותר ל שכ  ומכ,י כותבי  אונו אפילו בשבת"משו� ישוב א

  באגרתו שהחורב  לפי ער& הקדושה כל שקדוש יותר " וכבר העיד הרמב.מ  הזהבז

 שוב יותרימכלל דבעי דרישה וי ,ש"י ע" חרוב יותר מכל ערי א� וירושלי, יותרחרוב

 22. לדור ש�ני ביתוויש לכו( ב

 לעלות ולדור בה, חובת הגברא דיוק בדבריו מלמד שקדימותה של ירושלי� אינה רק

 שמפאת קדושתה ,מעמדה של ירושלי�נובעת מהיא ; כדי לזכות לקדושתה היתרה

י ועל כ� היא צריכה להיות בנויה לתלפיות "ר מכל חלקי אוחשיבותה נחרבה יות

 23.האר.ומרובה באוכלוסי� מכל שאר חלקי 

                                                 

י "מאשר מא י"ל לא"יה מחויה גדול יותר בעליח כפיו יש ככל זאתי שב"דייק מרשבהמש0 דבריו   22

�. ק אדו� הבית יכול לכו� את בני ביתוואילו לירושלי� רי כל בני הבית כופי� " דלא,לירושלי

 . לעיל4ראה הערה 

:  דבריו בהמש0 התשובהל פידווקא ע ס"אר את דברי החתיבש, ש�ת צי. אליעזר "שו בי�עי  23

מביאה את האד� , וביותר הישיבה בירושלי�, ה לאר. ישראליוכל זה הוא מפני שכאמור העלי"

 ,ולקו� במקו� קדשו' הת גדולות לעלות בהר הישראלי במוקד� או במאוחר לידי עליות רוחניו

 ". עלי האדמות%כפרט וככלל  % שזהו סוד חיי האיש היהודי
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    ינסקיינסקיינסקיינסקי''''שיטת הרב טוקצשיטת הרב טוקצשיטת הרב טוקצשיטת הרב טוקצ

ינסקי סבור שההלכה שבפנינו הינה סני� של הלכות ' הרב טוקצ,ס"לעומת דברי החת

די� זה שיי0 למכלול של� של דיני� שעל פיה� נית� להכריע במקרה שיש . אישות

לדעתו החידוש בדי� זה הוא שלאר. . י דעות בי� בני הזוג לגבי מקו� המגורי�חילוק

 של �יחודיבגלל . הי שלגביה יש אפשרות של כפי,"אר. מולדת"חודי של יישראל גדר י

נית� להבחי� , כאמור.  ג� א� לא גרו בה� מעול�מולדת ה� נחשבי� כ,י וירושלי�"א

 . כפי שהראינו לעיל,� בדי� זה"בקשר שבי� שיטתו לשיטת הרמב

  : זו לשונו

י "וה או השבח של ישיבת אוד לומר שפה אנו דני� לא כלל משו� המצ"לענראה הנ

ולציו  יאמר "כדכתיב , י וירושלי� היא אר� ועיר מולדתנו"אלא משו� שא, וירושלי�

וכופי  לעלות לש� כש� שכופי  לעלות לעירו , )ה, ז"תהלי� פ" (איש ואיש יולד בה

 מיהודא וארס אישה בגליל כופי  אותה לצאת הא� הי: וכדי  התוספתא, גורתוואר� מ

ע "ובטושו) יז�טז' הלג "אישות פי' הל(� " הרמבתבוכ,  כ  נישאהל מנתליהודא שע

שאה שתדור עמו במדינתו בזמ  י כ  נל מנת שע,שבכל הארצות הדי  כ ) ה"ע ע"א(

והוא הדבר ,  עמו בעירו וארצותה שתדורי שלא התנה א( על פישירצה לחזור לש� א

או  , י לירושלי� שיש בזו די  ארצו ועירו"י ומא"ל לא"ד בנוגע לשוב מחו"לענ

 משו� שהלא היא וא, שובה נתנו לה חכמי� די  אר� מגורתוישבשביל חשיבות י

, ה מצפי� ומתפללי� לשוב אלי,תמיד אנו מייחלי�וארצנו המקורית והעולמית 

 י זה הרה שירצו לשוב אליל זמ  כ  מתקשרי� שבכל מנת עולפיכ& כל נשואי ישראל

: לה כתבויבתח, ע"� והטוש"וכ  מורה ג� לשו  הרמב. חזרה אל עיר ואר� המולדת

ומי שהוא מאר� אחת ונשא אישה באר� אחרת ' שוב ארצות ארצות הוא כויכל הי"

 די  זה  ואחרי גמר� פרטי,"כופי  אותה שתצא עמו לארצו וא� לאו תצא בלא כתובה

י כופי  "ל לא" אבל מחו,י"י לא"ל או מא"ל לחו"מחו, מה דברי� אמורי�ב: " סיימו�

הכל ' י כו"שהכל מעלי  לא' אמרה היא לעלות כו' אמר האיש לעלות כו' אותה כו

 לא 24, לרב יהודה האומר עובר בעשהלוואפי, ובזה ניחא הכל". 'מעלי  לירושלי� כו

 .שאו לשוב לאר� המולדת בזמ  שירצוי כ  נל מנתשואי  שעינשתנה הדי  בנוגע לנ

מחדש שגדר� של אר. ישראל וירושלי� עולה על זה של ינסקי 'הרב טוקצ, יתרה מזו

 :אר. מולדת של ממש

                                                 

בבלה ': שנאמר, בעשה עובר ישראל לאר. מבבל העולה כל: יהודה רב אמר: "ב"כתובות קי ע  24

 ".'יובאו ושמה יהיו

  



    

�    הכל מעלי� לירושלי�הכל מעלי� לירושלי�הכל מעלי� לירושלי�הכל מעלי� לירושלי

 

47474747

 בשלמא? חה ג� היא לכו( להבעלואכתי אמאי יש בכ:   צרי& הדבר תלמודיאלא שעדי

שאו במדינה יחת ונשא� שניה� ממדינה א) א ש�" ג� ברמתומובא(ת "לשיטת ר

 ניחא ג� כא  -אחרת שג� היא יכולה לכו( את הבעל לשוב לארצ� ולמולדת� 

� ועוד ופסק " הרמב,("הרי,  אבל לכל שאר הפוסקי�;שיכולה ג� היא לכופו

שאו י כ  נל מנתהאומרי� שרק הבעל יכול לכו( לאשתו לשוב למדינתו שע, ע"הטוש

 אמאי הכא כופה ג� היא את הבעל � אליו שתדור היא במקומו הוא בזמ  שירצו לשוב

 ?י ולירושלי�"לעלות לא

�י וירושלי� תוק( יותר חוקי מכל שאר אר�"ועלינו להוסי( לפיכ& ולומר שיש לא

י וירושלי� היא "לא כ  א,  זמנית ופרטית,תיכל אר� מולדת איננה אלא ארע: מולדת

 נית  לה תוק( חוקי �ול�  ולא נמיר אותה עד ע,אר� ועיר של כלל ישראל מאז ומעול�

ובשאר ( בזמ  שאחד מה� רוצה לעלותה את זה יותר גדול ששניה� יכולי� לכו( ז

י "א בה שאי  כ  ומ,וקא א� בשעת הקדושי  היתה דירת  ש� וכלשו  הטורוארצות ד

 .)שנקראת תמיד דירתו

י� ילא ברור שיש רגלשהרי , חידושו זה שהעיקר חסר מ� הספריש להקשות על 

תוק� חוקי יותר " �יינתי וירושלי� "כדי שלאעד " אר. מולדת"תיות להרחבת גדר הלכ

 . "מכל שאר אר. מולדת

    בניי� ירושלי� וריבוי אוכלוֶסיָהבניי� ירושלי� וריבוי אוכלוֶסיָהבניי� ירושלי� וריבוי אוכלוֶסיָהבניי� ירושלי� וריבוי אוכלוֶסיָה. . . . דדדד

נית� לבסס את המקור לדי� של , ס והרב קוק בדי� זה"החת, �"לאור דברי הרמב

של האר. יה היא תקנת חכמי� המסתעפת מהקדושה העצמית ימשנתנו על כ0 שהכפ

ינסקי '� טוקצ"הגרייו של בכ0 נית� לתר. ג� את כל שאלות. שוב האר.יוממצוות י

 : לעילשהובאו 

ועוד יותר יש להתפלא על ? וה הפסידה כתובתהובשביל שאינה חפצה לקיי� מצ הא�

ואמאי א� ,  אלא מעלה יתרהצוות עשה  אי  זו מ"שג� להרמב, "ה לירושלי�יעלי"

 ?לירושלי� תצא בלא כתובהאינה חפצה לעלות עמו 

ת ירושת ואלא משו� מצו, מצוות התלויות באר. תוקנה תקנה זושאר  בשל לא ,אכ�

 שכ� היא כוללת ג� ,� זוהי מצווה מרכזית ורבת תוק�"על פי הרמב. שובהיהאר. וי

ירושת האר. ת  מצוועיקר 25.הסתכנות כדי לכבוש את האר.ליציאה למלחמה וציווי ל

ה יבניהיא כוללת ג� א0 , סי� ובניית האר. בתו0 מסגרת ריבוניתהוא ריבוי האוכלו

בכ0 מוסבר מדוע יש למצווה זו .  של בודדי� כשאי� ממשלה וריבונותהתיישבותו

                                                 

 בתו0 ,"כיבוש האר. וירושתה ",א"ר הרב ויצמ� שליט"במאמרו של מוי� יי� זה עיילהרחבה בענ  25

 .13'  עמ,ספר הראלספר הראלספר הראלספר הראל
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כ0 ג� מוסבר מדוע  26.ה� בזמ� הבית וה� בימינו ,"שלו� בית"אשר תוק� חזק יותר מ

 אינה מוכנה  א�שה תאבד את כתובתהישהאהקובעת  ,קנו תקנה מרחיקת לכתית

ל נועדה לזרז את כל "חז תקנת .נו רק בהקשרי� יוצאי דופ�אשכמותו מצדי� , לעלות

 . להכות בה שורשי� ולא לצאת ממנה, להתיישב בה, י"מי שנית� לעלות לא

תתור. השאלה מהי המעלה המיוחדת שיש לישיבה בירושלי� על זה לאור הסבר 

� שיש חילוק בי� "ר. לא הזכיר הרמבשוב האיאמנ� במצוות י 27.י"פני שאר חלקי א

יש  אול� מהדי� של משנתנו ,תנה לה עדיפותיירושלי� לשאר חלקי האר. ולא נ

 מעמדה של ירושלי� נובע מפאת ,ס"כפי שדייקנו לעיל בדברי החת. ללמוד זאת

קדושתה וחשיבותה ועל כ� היא צריכה להיות בנויה לתלפיות ומרובה באוכלוסי� יותר 

את כל בני  ":י"כ0 ג� נוכל לבאר את הדקדוק שדייקנו בדברי רש. י" אמכל שאר חלקי

�קא לגבי ההעלאה לירושלי� ודו. "ביתו אד� כופה לעלות ולישב עמו בירושלי

 שאי� כדי לשלול את האפשרות לומר ,היכולת לכפות את כל שאר בני הביתודגשה ה

 28.האר.יתרו� לירושלי� על פני שאר חלקי 

 ):ב"קי ע(רא על דברי הגמ' תוסב ודי� מיוחד חידש

                                                 

26  Gשדי�,ו לעילכפי שציי �ת "בשו .קיי� ג� כיו�" הכל מעלי�"  במקורות רבי� הזכירו הפוסקי

א� מותר לאד� מישראל לעקור דירתו ההרב ולדנברג  נשאל חלק יג סימ� כב צי. אליעזר

א� יש די� "ש כותב הרב ולדנברג בתשובתו. מירושלי� ולעבור לגור למקו� אחר באר. ישראל

י לגור בירושלי� וכפיה שלא לצאת ממנה לגור במקו� אחר "ה לעלות ממקו� באישל כפי

הרי נשמע מזה ממילא שאותו הדי� ישנו ג� על האד� בעצמו שלא לעקור את , באר. ישראל

 שדה ת"כ� הוא מביא משו. "י"דירתו מירושלי� המקודשת יותר ולעבור לגור למקו� אחר בא

: אול� הוא מסייג את דבריו בשניי�, ז' ד סי"ג חיו"ת פרי האר. ח"יא ומשו' ג סי"האר. ח

אי� השוואה בי� איסור היציאה , שנית; האיסור הוא רק ליושבי� בעיר העתיקה, ראשית

 נסקי בספרו עיר הקודש'הרב טוקצ .ל"י לחו"י לחומרת איסור היציאה מא"מירושלי� לא

לאסור את היציאה מהעיר העתיקה לשאר חלקי א שלא מצאנו שיש  מביט"ג פ"והמקדש ח

� .ירושלי

: וה לעלות לירושלי� בימינוויש מצ' תוס לדעתשא� למד ש, ה' א סי". ח"ת מהריט" בשוי�עי  27

 �אלא דכד עיינינ� שפיר נשכח דמצפת לירושלי� ליכא סכנת דרכי� דשיירות מצויות אי� שט"

לקו אלא אמרו סת� דאיכא סכנת דרכי� י התוספות לא ח דבעליא� על גב ,ואי� פגע רע

ברו התוספות אלא בארצותיה� כי רחוקי� י לא דכל מקו� מ,ונקטינ� כל הדרכי� בחזקת סכנה

 �המה מאר. ישראל טובא וליכא שיירות מצוייות ואיכא סכנת דרכי� טובא ולכ0 דברו סת

 ". הכימשו� דעסקי בארצות� אבל מצפת לירושלי� לא שיי0 למימר 

28   �י "סיו� לטשטש את ההבדל בי� קדושת ירושלי� לשאר חלקי אישהנ, ל"הרב קוק זצמובא מש

 .יש בו משו� איסור הבמות
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 וא� תאמר אמאי לא משני לאתויי עבד שברח �ואי  הכל מוציאי  לאתויי מאי 

ויש לומר דבירושלי� ליכא ? לירושלי� כדרבינ  לעיל ואי  הכל מוציאי  דרישא

 .ת"ר, דאי  אנו רוצי� שיהיו עבדי� בירושלי� יותר מדאי אלא מיוחסי�, למימר הכי

� למרות .י" שדינה של ירושלי� שונה משאר חלקי אראממהל0 הגמ מדייק רבנו ת

�יה שאינה י אי� מקו� שנרבה בה אוכלוס,שיש עניי� בריבוי האוכלוסי� בירושלי

 . שאינה ראויה לקדושתה היתרה, מיוחסת

    בתפילהבתפילהבתפילהבתפילהי� ירושלי� י� ירושלי� י� ירושלי� י� ירושלי� ייייבנבנבנבנ

יטוי ג�  לבי� קדושתה ומרכזיותה בא לידי ביָה� ירושלי� וריבוי אוכלוֶסיהקשר בי� בני

כ0 . י� ירושלי�יבכל תפילותינו אנו מייחדי� מקו� מרכזי לתפילה על בנ. בתפילה

 : במדרשובאמ

הוא ההיכל שכל הפני�  �" יָנְפהוא ההיכל ִל ")'ו' מלכי� א(אמר יהושע ב  לוי ' ר

הוא ,  בנוי לתלפיות: אמר רבי אבי ?בחורבנו מני ,  עד כדו  בבניינו.מכוונות אותו

בתפלה  29, בקריאת שמע הוא אומר בונה ירושלי�.הפיות מתפללות בוההיכל שכל 

הוי שכל הפיות , בברכת המזו  הוא אומר בונה ירושלי�, הוא אומר בונה ירושלי�

 עתיד הוא לבנותו ולהשרות שכינתו בו, ה"מתפללי  עליו לפני הקב

 ).שיר השירי� רבה פרשה ד ו( 

 בניי� המקדש ולא על בניי� העיר במבט ראשו� נראה לפרש שהכוונה לתפילה על

 מלמדנו שתפילה זו כוללת את ראל בגמ"אול� דקדוק בדברי חז, עצמהלירושלי� כש

 : הענייני�שני

יהושע תק  לה� , משה תק  לישראל ברכת הז  בשעה שירד לה� מ : אמר רב נחמ 

 דוד תק  על 30.דוד ושלמה תקנו בונה ירושלי�, ברכת האר� כיו  שנכנסו לאר�

 31"ושלמה תק  על הבית הגדול והקדוש, ראל עמ& ועל ירושלי� עיר&יש

 )ב"ברכות מח ע(  

                                                 

 ."פורס סוכת שלו� עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלי�"שמסיימי� : מתנות כהונהמתנות כהונהמתנות כהונהמתנות כהונה   29

30  �רק  כת המזו�מובא שברכת בונה ירושלי� הוספה לבר'  במדרש תנחומא מסעי סימ� ו,אמנ

 . ז,ג"כ וכ� הוא במדרש במדבר רבה, "משחרבה ירושלי� הוסיפו בונה ירושלי� ":לאחר החורב�

 ועל הבית הגדול ...ועל ירושלי� עיר0 ועל ציו� משכ� כבוד0: "וכ0 נוסחתנו הכפולה בברכה  31

 כי � מובא ש,השווה לאבות דרבי נת� הוספה ב לנוסחא א פרק ז". והקדוש שנקרא שמ0 עליו

. הז� את הכל:  ואלו ה�. להזכיר זכות האבות,ברכות' למה בירכו ג: "כנגד האבותהינ� הברכות 

על המזו� להזכיר זכות ... הז� את הכל להזכיר זכות אברה�. בונה ירושלי�. על האר. ועל המזו�

�הבונה ברחמיו להזכיר זכות יעקב שעמד בבית ... יצחק שזרע באר. ומצא מזונו מאה שערי
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י� ידוד המל0 תיק� את הברכה על בנ:  מבואר שיש שתי תקנות נפרדותראבגמ

�ולאחר מכ� תיק� שלמה את הברכה , כיעד בפני עצמו, י� הביתיעוד לפני בנ ירושלי

זכור  וכנגדה ִא,שלי� חשיבות בפני עצמה� העיר ירוימכא� שיש לבני. � המקדשיעל בני

 ש� בהמש0 לגבי מקרה של טעות ראכ0 ג� נית� להבי� את דברי הגמ. נפרד בתפילה

 :בברכה

בברכת האר�  כל שלא אמר אר� חמדה טובה ורחבה: רבי אליעזר אומר, תניא

 .  לא יצא ידי חובתו�ומלכות בית דוד בבונה ירושלי� 

 ." שעל ידו נתקדשה ירושלי�%  בבונה ירושלי� בבונה ירושלי� בבונה ירושלי� בבונה ירושלי�מלכות בית דודמלכות בית דודמלכות בית דודמלכות בית דוד: "י"רשומפרש 

 מקודש והוא נושא ער0,  לבניי� בית המקדש� דוד המל0 קדל ידיירושלי� עבניי� 

מובא ש כפי ,� חורבות ירושלי�י ברכת בונה ירושלי� קשורה לגאולה ולבני.בפני עצמו

 :חתימת הברכה לפתיחתהאת ובצור0 להתאי�   אגב הדיו� בנוסח הברכהראבגמ

 פתח ברח� על ; חות� במושיע ישראל,פתח ברח� על עמ& ישראל: אמר רב ששת

אפילו פתח ברח� על ישראל חות� : ורב נחמ  אמר. חות� בבונה ירושלי�, ירושלי�

, נדחי ישראל יכנס'  בונה ירושלי� ה:)ז"תהלי� קמ( משו� שנאמר, בבונה ירושלי�

 )א"ברכות ד( מט ע(   בזמ  שנדחי ישראל יכנס�' אימתי בונה ירושלי� ה

ושניה� קשורי�  � אחדיי� ירושלי� ה� עניי כינוס נדחי ישראל ובנ,לפי רב נחמ�

בפשטות מדובר על קיבו. נדחי . � אחד ולחתו� בשנייולכ� נית� לפתוח בעני, לגאולה

 אול� במקו� אחר במדרש ,קא לירושלי�ו באופ� כללי ולאו דור. ישראלישראל לא

  :וקאו של קיבו. הגלויות לירושלי� דמוזכר פסוק זה בהקשר

לבנות ירושלי� הוא בעצמו ... ה להפו& תשעה באב לששו  ולשמחה"עתיד הקב

  32.נדחי ישראל יכנס' בונה ירושלי� ה: שנאמר, ולקב� גליות ישראל לתוכה

  )פרשה א כב'  איכה נוסח ב�מדרש זוטא ( 

רושלי� בעתיד ובי� ריבוי י� ייבהמש0 נראה שבדברי הנביאי� יש קשר בולט בי� בנ

 . את חורבותיהוהאוכלוסי� שיישב

                                                                                                                      

זה ירושלי� שעמד לבנות לכ0  % מה נורא המקו� הזה וירא ויאמר זה שער השמי� ר ואמאל

 ." בונה ירושלי� לבני יעקב'אומר

 מסורת אגדה היא שאי� :שמואל בר נחמני' אמר ר": יז' מדרש תנחומא פרשת נח סיהשווה ל  32

יות ואי� ירושלי� ו א� יאמר ל0 אד� שנתכנסו כל הגל.יותוירושלי� נבנית עד שיתכנסו כל הגל

 ."ואחר כ0 נדחי ישראל יכנס 'שנאמר בונה ירושלי� ה, אל תאמ� נבנית
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 יש בהג� ו, � ירושלי� תופסת מקו� מרכזי ג� בתפילת שמונה עשרהיהתפילה על בני

 אשר מבארת ראכ0 עולה מדברי הגמ. � ירושלי� לגאולה ולקיבו. גלויותיקשר בי� בני

   : רועי� לעתיד לבואיעל פי סדר הא  של הברכותסדר�את 

 נעשה די  �כיו  שנתקבצו גליות ו... ה ראו לומר קיבו� גליות לאחר ברכת השני�ומ

 וכיו  שכלו המיני�.. ."ואשיבה שפטי& כבראשנה") 'ישעיהו א(וכתיב ... ברשעי�

) ב"תהלי� קכ(שנאמר ,  בירושלי��והיכ  מתרוממת קרנ� ... מתרוממת קר  צדיקי�

 אחר"שנאמר , בא דוד  שנבנית ירושלי� וכיו 33".שאלו שלו� ירושלי� ישליו אהבי&"

 )ב"מגילה יז ע(  ."..מלכ� דוד ואת להיה��א' ה את ובקשו ישראל בני ישבו

�וכ�  ,ת המקדש� ביימכוונת כולה כלפי בני ברכה זוש מפרשי� רבי� ביארו ,אמנ

  34:י"רשדברי משמע מ

נאמר ש,  קוד� שנתיישבו בירושלי�� וכיו  שנתקבצו גליות נעשה די  ברשעי�וכיו  שנתקבצו גליות נעשה די  ברשעי�וכיו  שנתקבצו גליות נעשה די  ברשעי�וכיו  שנתקבצו גליות נעשה די  ברשעי�

 כמו ,ואסירה כל בדילי& ועל ידי כ& ואשיבה שופטי& כבראשונה ויועצי& כבתחלה

והשיבה ,  לכ  סמכ� לקבו� גליות�ציו  במשפט תפדה ושביה בצדקה , לשעבר

ובקשו , לבית המקדשלבית המקדשלבית המקדשלבית המקדש אחר ישובו �  אחר ישובו בני ישראל אחר ישובו בני ישראל אחר ישובו בני ישראל אחר ישובו בני ישראל.שפטינו וצדקנו במשפט

 .הקדוש ברו& הוא ואת דוד מלכ�

�� ירושלי� יבני: �ענייניה � הברכה מלמד שהיא כוללת את שניהכפל בלשו, בר

גלויות הי נית� ללמוד שקיבו. "מדברי רש, בנוס�.  לעצמות המקדש ובניי� ביולעצמ

�ג� על הכפל שבברכה זו נית� ללמוד . האמור קשור לקיבו. האוכלוסי� לירושלי

                                                 

33  �מבקשי� בני� ... אחר שקרנות צדיק מתרוממות: " מובאמכיר' משה �' לר בספר סדר היו

 כי בהיות חרבה בעוונותינו אי� שחוק בפינו ואנו ,ירושלי� כי זאת שמחת הצדיק בשלמות

אבל כשהשכינה תשכו� בתו0 ירושלי� , ה וכל שמחתנו נהפכה ליגו� ואבלצריכי� להתאבל עלי

 וזה עיקר תפילתנו שתשוב , בשלמות'זרת הי� יהיה של� כראוי יהיה שמחתנו שלמה בעיוהבנ

השכינה למקומה כאשר בתחילה והצדיק יבוא בעיר ויהיה העול� מתוק� על מכונו והכל יהיה 

�  .בביאור תפילת שמונה עשרהיעקב מליסא ' לר דר0 החיי�  בסידורראה ג�ו". של

לא נפלו אלא  כל אות� אלפי� שנפלו במלחמה בימי דוד: " ד,ז"כ0 משמע ג� ממדרש תהלי� י  34

ומה א� אלו שלא היה בית המקדש  % והלא דברי� קל וחומר, על שלא תבעו בני� בית המקדש

�...  שחרב בימינו,אנו – ו אותוונענשו על שלא תבע, נעשה לה� כ0, ולא נחרב בימיה�, ביניה

,  לפיכ0 התקינו חסידי� הראשוני� שיהיו מתפללי� שלש תפלות בכל יו�.על אחת כמה וכמה

�ותקנו , והתקינו בו אנא רחו� ברחמי0 הרבי� השב שכינת0 לציו� וסדר העבודה לירושלי

 ".ובברכת המזו� בונה ירושלי� ברכה בפני עצמה בתפלה
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: ו העיר והמקדשרובה הוזכ, ברכת שמונה עשרהשל  תמצית המהווה ',הביננו'מברכת 

 35".וישמחו צדיקי� בבני� עיר0 ובתיקו� היכל0"

.  לעילהזכרנוקרו� שיקשור לע, בניי� העיר ירושלי� וריבוי אוכלוסיה, יסוד זה

ולהביאה  ,בשל קדושתה היתרה של ירושלי� יש חשיבות מיוחדת לבנותה ולשכללה

 הלכתי למגורי� יש יתרו�לכ0 ש זוהי הסיבה ,ארנוי מה שבל פיע 36.לשיא תפארתה

שרוצה לזכות בקדושתה , לא רק כחובת הגברא % י"בירושלי� על פני שאר חלקי א

בשל כ0 ג� תיקנו חכמי� שבני הזוג יוכלו לכפות זה את . אלא כחובתנו כלפיה, היתרה

 . זה לעלות לדור בירושלי� ולא לעוזבה

 מצינו התגייסות לבניינה של ירושלי� על א� כל הקשיי� שהיו כרוכי� בכ0

 : נחמיהפר ככתוב בס,בשיבת ציו�

ַוֵ?6ְב: 7ֵָרי ָהָע� ִ=יר:6ָָלִי� :6ְ>ר ָהָע� ִהִ;יל: גֹוָרלֹות ְלָהִביא ֶאָחד ִמ  ָהֲע7ָָרה ָל6ֶֶבת 

ַנCְִבי� ַוְיָבֲרכ: ָהָע� ְלֹכל ָהֲאָנ6ִי� ַהBְִת. דֹות ֶ=ָעִרי�ָ?ִ=יר:6ַָלִי� ִעיר ַהAֶֹד6 ְוֵת6ַע ַה

 ) א,א"ינחמיה   ָל6ֶֶבת ִ=יר:6ָָלִי�

בהיותו ביטוי , משימה לאומית ממדרגה ראשונהבעיני שבי ציו� � ירושלי� היה יבני

לש� כ0 אולצו עשירית מהשבי� לקבוע את מושב� . תקומתה המחודשת של האומהל

� ,ה לה�נה של ירושלי� היתה ברורי היו ג� כאלה שחשיבות בני,מלבד�. בירושלי

   : ש�י"אר רשיבכ0  .ונידבו עצמ� לשבת בה

 �ותשע הידות ותשע הידות ותשע הידות ותשע הידות  . שבישראל למע  ישבו בירושלי� לשמור העיר�אחד מ  העשרה אחד מ  העשרה אחד מ  העשרה אחד מ  העשרה 

 אשר נדבה רוח� אות� להיות יושבי� � המתנדבי�המתנדבי�המתנדבי�המתנדבי�. תשעה חלקי� שבישראל

 .בירושלי� לשמור העיר מ  האויבי�

� ותטחוניי הבבעיותס� ל בנו.הישיבה בירושלי� היתה כרוכה בקשיי� לא מעטי

�וג� על כ0 , המחיהעצ� הישיבה בכר0 מחייבת התמודדות ע� יוקר , שעמדו בפניה

� :ל" חזל פיאר ש� בעל המצודות עיבכ0 . התברכו המתנדבי� לשבת בירושלי

                                                 

 לירושלי� ולמקדש שני פרקי� נפרדי�בו מוקדשי� ש, ל מפראג"למהר ללללנצח ישראנצח ישראנצח ישראנצח ישראראה בספר ו  35

פאת  "ראה ג� בספרו. העוסק במקדשב " נקופר, יחודה של ירושלי�העוסק ביא " נק פר%

לקרוע בנפרד ולומר � שיש " מנהגו של הרמבל פיפוסק להלכה עה ,ג% איפי�ג סע' סי" השולח�

 � .חורב� בית המקדשעל ו ורב� ירושלי�חעל , על חורב� ערי יהודהפסוקי� שוני

 ולפיכ0 תמצא ,דע כי הגודל הוא לפי מדרגות הדבר": לה' ג עמ"חל "למהר    דושי אגדותדושי אגדותדושי אגדותדושי אגדותייייחחחח בי�עי  36

ובמסכת שבת . ית ביותר היו מתוארי� בגדלות ביותרהל%כי הראשוני� אשר היה לה� מדרגה א

ו� כל כ0 במעלה רק מפני כי  ואי� דבר זה מצד שהג,משה רבנו כמה הוי עשר אמות) א" עצב(

 "....מתחבר אליו הגו� לפי ער0, לפי מדרגת ומעלת הנפש אשר יש לבריאה
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ולפי שישיבת הכרכי� ,  הגורלל פישלא ע,  אשר התנדבו מעצמ� מרצונ�� המתנדבי� 

 37.לזה תחשב לנדבה, ת ע�קשה כי היוקר היה במקו� רב

    בגאולה העתידהבגאולה העתידהבגאולה העתידהבגאולה העתידה� ירושלי� � ירושלי� � ירושלי� � ירושלי� ייייבניבניבניבני

�נביאי� ה בדברי י�יה מוזכר קיבו. הגלויות לתוכה וריבוי אוכלוֶס,בניי� ירושלי

ל את ויותר מכ מבטא מחורבותיה עיר הקודש י�יבנ. עוד של הגאולה העתידהיכי

על � גמנבא , שניבא על החורב�, ירמיהו הנביא. תקומתה המחודשת של האומה

  :� ירושלי� ועל התרבות אוכלוסי ישראל וירושלי�יעל בני, הגאולה

ְוָהְיָתה Gִי ְל�6ֵ 77ָֹו  ִלְתִהGָה :ְלִתְפֶאֶרת ְלֹכל Fֹוֵיי ָה>ֶר� ֲא6ֶר ִי6ְְמע: ֶאת Eָל ַהDֹוָבה 

Eָ ֹוָבה ְוַעלDל ַהEָ ֲא6ֶר >ֹנִכי ֹע7ֶה ֹאָת� :ָפֲחד: ְוָרְגז: ַעלHGָ לֹו� ֲא6ֶר >ֹנִכי ֹע7ֶהIָל ַה .

עֹוד ִיIַָמע ַ=Bָקֹו� ַהKֶה ֲא6ֶר ַא�Jֶ ֹאְמִרי� ָחֵרב ה:א ֵמֵאי  >ָד� :ֵמֵאי  ְ=ֵהָמה ' הEֹה >ַמר 

צֹות ְיר:6ַָלי� ַהְנB6ַֹות ֵמֵאי  >ָד� :ֵמֵאי  יֹו6ֵב :ֵמֵאי  ְ=ֵהָמ Lקֹול 7ָֹשֹו   הְ=ָעֵרי ְיה:ָדה :ְבח

Eִי ְלעֹוָל� ' הְצָבאֹות Eִי טֹוב ' הְוקֹול 7ְִמָחה קֹול ָחָת  ְוקֹול GָEַה קֹול ֹאְמִרי� הֹוד: ֶאת 

'  הEֹה >ַמר . 'הEִי ָא6ִיב ֶאת 6ְב:ת ָה>ֶר� Eְָבִרא6ָֹנה >ַמר ' הַחְסCֹו ְמִבִאי� Jֹוָדה ֵ=ית 

Bָקֹו� ַהKֶה ֶהָחֵרב ֵמֵאי  >ָד� ְוַעד ְ=ֵהָמה :ְבָכל ָעָריו ְנֵוה ֹרִעי�  עֹוד ִיְהֶיה ַ=:ְצָבאֹות

ְ=ָעֵרי ָהָהר ְ=ָעֵרי ַהIְֵפָלה :ְבָעֵרי ַהMֶֶגב :ְבֶאֶר� ִ=ְנָיִמ  :ִבְסִביֵבי ְיר:6ַָלי� . ַמְרִ=ִצי� ֹצא 

� .'ה >ַמר ,ֶנה:ְבָעֵרי ְיה:ָדה ֹעד Jֲַעֹבְרָנה ַהNֹא  ַעל ְיֵדי מֹו Lה ָיִמי� ָ=ִאי� ְנאMֵַוֲהִקֹמִתי ' ה  ִה

ַ=ָ?ִמי� ָהֵה� Jִָ:6ַע ... 'ֶאת ַהCָָבר ַהDֹוב ֲא6ֶר Cִַ=ְרJִי ֶאל ֵ=ית ִי7ְָרֵאל ְוַעל ֵ=ית ְיה:ָדה וגו

 Hֹו  ָלֶבַטח ְוֶזה ֲא6ֶר ִיְקָרא ָלE6ְJִ ט,ג"ירמיה ל( נ:ִצְדֵק 'הְיה:ָדה ִויר:6ַָלי� .( 

קיבו. הגלויות ובחזונ� של נביאי� נוספי� נקשרו זה בזה הגאולה העתידית 

�  38:מיכהכ0 למשל ִנ3ָא . לירושלי

ָנכֹו  ְ=ֹרא6 ֶהָהִרי� ְוִנPָא ה:א ִמFְָבעֹות ְוָנֲהר: ' ה ְוָהָיה ְ=Oֲחִרית ַהָ?ִמי� ִיְהֶיה ַהר ֵ=ית 

ְוֶאל ֵ=ית ֱאQֵהי ַיֲעֹקב ְויֹוֵרנ: ' הכ: Fֹוִי� ַרִ=י� ְו>ְמר: ְלכ: ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְוָהְל. ָעָליו ַעBִי�

�' הִמCְָרָכיו ְוֵנְלָכה ְ=ֹאְרֹחָתיו Eִי ִמNִ?ֹו  Jֵֵצא תֹוָרה :ְדַבר  � ... ִמיר:6ָלָיִ Lהַ=?ֹו� ַהה:א ְנא '

 ְו7ְַמJִי ֶאת ַהNֵֹלָעה ִל6ְֵאִרית ְוַהMֲַהָל>ה .ָצה ַוֲא6ֶר ֲהֵרֹעִתיֹאְסָפה ַהNֵֹלָעה ְוַהCָMִָחה ֲאַקֵ=

                                                 

מני� שישיבת כרכי� :  יוסי בר חנינא'מר רא: "ב"קי ע  כתובותרא במסכתבגמ הדברי� ומקור  37

: י ש�"רשראה ו ."'ויברכו הע� לכל האנשי� המתנדבי� לשבת בירושלי�': שנאמר? קשה

 שהכל מתיישבי� ש� ודוחקי� ומקרבי� הבתי� זו לזו ואי� ש� אויר אבל %  כרכי� קשה כרכי� קשה כרכי� קשה כרכי� קשהישיבתישיבתישיבתישיבת"

 ".בעיר יש גנות ופרדסי� סמוכי� לבתי� ואויר� יפה

Mֹס� ֶאֱאֹס� ַיֲעֹקב JָK9= ַק3ֵ. ֲאַק3ֵ. ְ>ֵאִרית ִיְ;ָרֵאל ַיַחד ֲאִ;יֶמHG 9ְֹצא� 3ְָצָרה : "יב', ב  ש�וראה  38

ָעָלה ַהPֵֹר. ִלְפֵניֶה� PְָרצH ַו4ֲַעֹברH ַ>ַער ַו4ְֵצאH בֹו ַו4ֲַעֹבר ַמְל9ָ� . 3ְתֹו= ַהOְָברֹו Nְִהיֶמָנה ֵמMָד�9ְֵעֶדר 

  ".3ְֹראָ>�' הִלְפֵניֶה� ו
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 Sה ְוַעד עֹוָל�' הְלגֹוי ָעצ:� :ָמַלJָל ֵעֶדר ֹעֶפל ַ=ת ִצ?ֹו  . ֲעֵליֶה� ְ=ַהר ִצ?ֹו  ֵמַעCַה ִמְגJְָוַא

 ).ח�א, 'ד מיכה(  ַבת ְיר:6ָָלִי�ָעֶדיJֵ Tאֶתה :ָב>ה ַהBְֶמ6ָָלה ָהִרא6ָֹנה ַמְמֶלֶכת ְל

 �ינה והתרחבותה של יל על הקשר בי� הגאולה ובי� בנ"מנבואת זכריה למדו חזג

  :ירושלי� לעתיד לבוא

ָוֹאַמר >ָנה ַאJָה ֹהֵלS ַוֹ?אֶמר ֵאַלי ָלֹמד ֶאת . ָוֶאPָא ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהMֵה ִאי6 :ְבָידֹו ֶחֶבל ִמCָה

ְוִהMֵה ַהBְַלָאS ַהCֵֹבר ִ=י ֹיֵצא :ַמְלָאO Sֵחר ֹיֵצא . � ִלְראֹות BָEַה ָרְחָ=H ְוַכBָה >ְרHEְָיר:6ַָלִי

� Cֵַ=ר ֶאל ַהMַַער ַהGָז ֵלאֹמר ְ;ָרזֹות 6ֵJֵב ְיר:6ַָלִי� ֵמֹרב >ָד� . ִלְקָראתֹו Lַוֹ?אֶמר ֵאָלו ר

Hַוֲאִני ֶא. :ְבֵהָמה ְ=תֹוָכ � Lְנא HGָ הְהֶיה 'Hהֹוי הֹוי . חֹוַמת ֵא6 ָסִביב :ְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוָכ

 � Lס: ֵמֶאֶר� ָצפֹו  ְנאLהְונ ' � Lי ֶאְתֶכ� ְנאJִ7ְַמִי� ֵ;ַרIְָרַ=ע ר:חֹות ַהOEְ יEִה'... 

� י ָבא ְו6ַָכְנJִי ְבתֹוֵכS ְנִנָרMִי ְו7ְִמִחי ַ=ת ִצ?ֹו  Eִי ִהְנ Lֹו� ' הְוִנְלו: גֹוִי� ַרִ=י� ֶאל . 'הא?=ַ

ֶאת ְיהְוָדה ' הְוָנַחל . ְצָבאֹות 6ְָלַחִני ֵאָלִיS' הַהה:א ְוָהי: ִלי ְלָע� ְו6ַָכְנJִי ְבתֹוֵכS ְוָיַדַעEִ Jְי 

 Eִי ֵנעֹור ִמBְעֹו  ָקְד6ו' הי ַהס Eָל ָ=7ָר ִמְ;ֵנ. ֶחְלקֹו ַעל Oְדַמת ַהAֶֹד6 :ָבַחר עֹוד ִ=יר:6ָָלִי�

 ) ה',זכריה ב(

 :ונדרשת הנבואה בגמרא

 שנאמר, בקש הקדוש ברו& הוא לתת את ירושלי� במדה: אמר רבי חנינא בר פפא

ואומר אנה אתה הול& ויאמר אלי למוד את ירושלי� לראות כמה רחבה וכמה "

הרבה כרכי� , ל עול�יבונו שר: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו& הוא; "ארכה

 ירושלי� ששמ& , ולא נתת מדת ארכ  ומדת רחב ,בראת בעולמ& של אומות העול�

ויאמר אליו  " מיד? אתה נות  בה מדה�בתוכה ומקדש& בתוכה וצדיקי� בתוכה 

 39".רו� דבר אל הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלי� מרוב אד� ובהמה בתוכה

אל( קפל , ל ירושלי� אל( טפ( גינואותה להוסי( ע"עתיד הקב: אמר ריש לקיש

וכל אחת ואחת הויא , אל( ושני שילה טוטפראות, אל( ליצוי בירניות, מגדלי�

 ).ב"עבבא בתרא עה (  40כצפורי בשלוותה

                                                 

ודמשק ' שנאמר ,מני� שעתידה ירושלי� להיות מגעת עד דמשק: "ספרי דברי� פיסקא אוב  39

מה אתה מקיי� , אמר לו. ' עדי עדיזאת מנוחת'שנאמר , חתו אלא ירושלי�ואי� מנו, 'מנוחתו

ושערי ירושלי� עתידי� להיות ... שאי� עתידה לזוז ממקומה,  אמר לו'?ונבנתה עיר על תלה'

וגליות באות וחונות , 'אפ0 כמגדל הלבנו� צופה פני דמשק'וכ� הוא אומר , מגיעי� עד דמשק

 .  "'ודמשק מנוחתו 'בתוכה שנאמר

� ש�"רשבפירש ו  40" :� מה פרזות % פרזות תשב ירושלי�פרזות תשב ירושלי�פרזות תשב ירושלי�פרזות תשב ירושלי�.  לעשותה קטנה% למוד את ירושלי�למוד את ירושלי�למוד את ירושלי�למוד את ירושלי

 %אמר ריש לקיש .  א� ירושלי� כ�,הללו אי� לה� שיעור בבני� ישוב� אלא כמה שרוצי� בוני�

 ,ה להוסי� בה מגדלי� באל� פעמי� בחשבו� קפל"ירושלי� דהויא תלתא פרסי עתיד הקב

 והאי דהארי0 בסימני� כי האי . כל הני גימטריאות ה�. באל� פעמי� טפ�]ותגינ [= וגינאות
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  :בנבואה נוספת מנבא זכריה על עתיד יושבי ירושלי� בזמ� הגאולה

' S ְיר:6ָָלִי� ְוִנְקְר>ה ְיר:6ַָלִי� ִעיר ָהֱאֶמת ְוַהר ד6ְַבJִי ֶאל ִצ?ֹו  ְו6ַָכְנJִי ְ=תֹו' הEֹה >ַמר 

ְצָבאֹות ֹעד ֵי6ְב: ְזֵקִני� :ְזֵקנֹות ִ=ְרֹחבֹות ְיר:6ָָלִי� ְוִאי6 ' הEֹה >ַמר . ְצָבאֹות ַהר ַהAֶֹד6

Eֹה . יָלדֹות ְמ7ֲַחִקי� ִ=ְרֹחֹבֶתיָה:ְרֹחבֹות ָהִעיר ִיBְָלא: ְיָלִדי� ִו. ִמ6ְַעְנJֹו ְ=ָידֹו ֵמֹרב ָיִמי�

� ' ה>ַמר  Lֵעיַני ִיָ;ֵלא ְנא=ְ �Fַ ה ַ=ָ?ִמי� ָהֵה�Kֶי ִיָ;ֵלא ְ=ֵעיֵני 6ְֵאִרית ָהָע� ַהEִ הְצָבאֹות '

. ֶמ6ְצָבאֹות ִהְנִני מֹו6ִיַע ֶאת ַעBִי ֵמֶאֶר� ִמְזָרח :ֵמֶאֶר� ְמבֹוא ַהIָ' הEֹה >ַמר . ְצָבאֹות

ְוֵהֵבאִתי ֹאָת� ְו6ְָכנ: ְ=תֹוS ְיר:6ָָלִי� ְוָהי: ִלי ְלָע� ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶה� ֵלאQִהי� ֶ=ֱאֶמת 

 .)ח�ג', זכריה ח(  :ִבְצָדָקה

 : ובדברי המפרשי� התבאר עניי� ריבוי האוכלוסי�

יכו ימי�  והנה הטע� שיאר, רבי� וילדי�� הטע� שתהיה העיר מליאה וש� זקני� כהכהכהכה

 ).ע ש�"ראב(  כל השוכני� בירושלי�

 מרוב כל יהיו משחקי� � משחקי�משחקי�משחקי�משחקי� . כי יפרו וירבו וימלאו רחובות העיר� ימלאוימלאוימלאוימלאו

 ).מצודת דוד ש� ( ושמחי�

    � ירושלי�� ירושלי�� ירושלי�� ירושלי�יייי בבני בבני בבני בבני''''אתערותא דלתתאאתערותא דלתתאאתערותא דלתתאאתערותא דלתתא''''

 מוטלת עלינו חובה לקד� ,י� ירושלי� וריבוי אוכלוסיהיתפילה לבנלה ויפייצבנוס� ל

א "כפי שלימדונו הגר, "אתערותא דלתתא"ב,  מעשי� מצידנול ידיאת המהלכי� ע

אחר אב�  % � ירושלי� הינו מרכיב משמעותי בתהלי0 אתחלתא דגאולהיבני. ותלמידיו

 בספרו ,הלל שקלובר'  ר,א" של הגר בשרוכ0 מביא תלמידו ושאר.  בית אחר בית,אב�

 :קול התורקול התורקול התורקול התור

בו� יק.  א:באתערותא דלתתאואלה ה� עיקרי דרכי האתחלתא דגאולה המעשית 

 נטיעת אדמות ל ידיביעור רוח הטומאה מ  האר� ע. ג; י  ירושלי�יבנ. ב; גלויות

 הקמת ל ידיגאולת האומה ע. ד;  סוד ק� המגולה, בהתהקדש וקיו� מצוות התלויו

 ). דרקפ( קו  עול� במלכות שדיית. ז; לוי רזי התורהיג. ו; דוש הש�יק. ה; אנשי אמנה

 :הגאולה תהלי0מקד� את  של ירושלי� ממשי� היבניבאר כיצד ההלל מ' ר

כל זמ  שציו  שוממה הרי שולטת בה רוח הטומאה ומכשילה את דר& המעבר של 

ירושלי� : " הכתובל פיורק בני  ירושלי� מחזיק את הקשר הזה ע, השפע העליו 

 ).פרק א(  "הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו

                                                                                                                      

. גוונא היינו משו� דלשו� הגו� הוא בעיר� בלא חשבו� ויסד החשבו� בתיבה המתפעלת

 ". קטני� מבירניות% טוטפראותטוטפראותטוטפראותטוטפראות
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 . מהווה תיקו� לחטא המרגלי�דבר ג� מכ0 שהתנובע� ירושלי� יבנישל  וחשיבות

  :למדנוא "מתורתו של הגר

הכלליי� הגדולי� הרוב� על ע�  חטא המרגלי� במדבר בימי משה הוא אחד החטאי�

ה לדורות בגלל חטא י נגזרה בכי,נוי מדרש רבותל פיע. ישראל בכל הדורות עד היו�

תקו  רב ... שלי� ושממת האר�רב  ירווח, ת המקדשבכיה על חורב  בי, המרגלי�

 הפעולות לקיבו� ל ידי גאולת ירושלי� ובניינה ועל ידילחטא המרגלי� יכול לבוא ע

דה כנגד מידה היא ה  יי� ומהל�לפי הכלל הידוע כי זה לעומת זה עשה א, גלויות

לתק  כל דבר לפי המקו� לפי הזמ  לפי המעשה , תק  במה שפגמת, לחוב ה  לזכות

, ת המקדש  ביי בניל ידינמצא שתיקו  חטא המרגלי� צרי& להיות ע... ולפי הפרסו�

 רבנו לפי הפסוק ל פי כמבואר ע, צרי& להיות בניי  ירושלי�ת המקדש  בייולפני בני

� ְוֵלאֹמר): " כח,ד"ישעיהו מ(  שנאמר על אתחלתא ,"Jִָ:ֵסד ְוֵהיָכל Jִָ=ֶנה ִליר:6ַָלִ

 ).פרק ה(   דגאולה האחרונה בימי כורש

Oָישבני, על דר0 הסודנו כ� לימ� :נה של ירושלי� מהווה חלק מבניי� האמת בעול

תכלית , אורי רבנוי דברי נביאינו ובל פיע, תכלית הגאולה גאולת האמת וקדוש הש�

 לש� � הקודש קבו� גלויות וישוב ארל ידימלחמה בארמילוס ע, עבודתנו בכלל

" גאל ירושלי�") ט,ב"ישעיהו נ( הנביא וזאת כוונת, דוש הש�יגאולת האמת וק

גאולת האמת יכולה להיות רק אחרי כל ביעור הקליפה של עשו . הנקראת עיר האמת

וזהו עשו שונא ליעקב ,  אשר כל שאיפתו היא שנאת האמת,הבא בצורת ארמילוס

 ורבנו .דוש הש�יותכלית גאולת האמת היא ק, תת  אמת ליעקב, וד האמתסשהוא י

 היינו קיבו� ,"ציו ' כי עי  בעי  יראו בשוב ה): "ב"ישעיה נ(וקי� אלה רמז זאת בפס

היינו בני  ירושלי� וביעור רוח , "פצחו רננו יחדיו חרבות ירושלי� ";גלויות

 כי ירושלי� נקראת ,היינו גאולת האמת, "עמו גאל ירושלי�' כי ניח� ה"; הטומאה

 ).פרק ד( ...  עיר האמת

ינה של י סביב לבנמתרכזשל המאבק בעקבתא דמשיחא מכא� מתברר מדוע עיקרו 

�  :ירושלי

 יודע שתכלית הגאולה רא אחראובהיות שהסט... בקיבו� גליות יגבר הסטרא אחרא

, הבאי� ע� קיבו� גליות ובני  ירושלי� כמבואר לעיל' היא גאולת האמת וקידוש ה

הול&  � שכל מה שעקבות משיחא הולכי� ומתקרבירא אחראובהיות שיודע הסט

 בכל כח עז מלחמתו לעקור רא אחראלכ  מתאזר הסט, ומתקרב קיצו של כח הטומאה

והיות שמרכזו העיקרי ... את האמת ואת כל פעולה טובה המביאה לידי קידוש הש�

 ָ=א: ְוָנְכִרי�): "...יא', עובדיה א( הכתוב ל פי היא בשערי ירושלי� ערא אחראשל הסט

כי כל שאיפתו של כח הטומאה הוא להתאחז במרכז , "גֹוָרל ַיC: �ְיר:6ַָלִ ְוַעל 6ְָעָריו

ק "לכ  כא  פה עיה, ב& השט  הבוחר בירושלי�' הקדושה ועל דא נאמר יגער ה
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 כא  לנו הכח העליו  להשיב מלחמה שערה ,ו כא  הוא המקו� והמרכז"ירושלי� ת

 .)פרק ה ( 41"נגד שרו של עשו ומלחמתו לעקור את האמת

 אפילו כאשר ,� ירושלי�ייחס לפעולה המעשית לבנייחשיבות הרבה שיש למכא� ה

� : מדובר על מעשי� קטני� וסמליי

אחד מעיר " הכתוב ל פילכ  כל פעולה של האתחלתא יש להתחיל אפילו במעט ע

 רבנו שכל הדברי� שעתידי� לבוא בשלמות ל פיכלל גדול הוא ע. "ושני� ממשפחה

להתחיל אפילו , וכ  בני  ירושלי�, � באתחלתאגא הגאולה מתחילי� קימעא קימע

 כי האב  � "אב  בח  הנני יסד בציו  אב ) " טז,ח"ישעיהו כ( הכתוב ל פי ע,מאב  אחת

יסייע '  וה,הזאת היא למבח  להוכיח את הרצו  לבנות ירושלי� ולהרחיב מקו� אהלה

 .)אפרק ( ... בידינו

אלא א� עשה את כל , למע� הגאולהה יא לא הסתפק בהצבעה על משמעות העשי"הגר

. א� יצא לדר0 ומסיבות עלומות שב על עקביוכידוע  ו,ההכנות בעצמו כדי לעלות

ישאר י תו0 שהוא מזהיר מפני הסכנה הצפויה למי ש,א האי. בתלמידיו לעלות"הגר

 :ר.תלמידיו שעלו לאר. היוו נדב0 משמעותי בחידוש היישוב בא, אכ�ו. בגלות

אשר בדברי� , א קדוש ישראל"ל הדורות האחרוני� כרבנו הגרומי גדול לנו בכ

 והרבה לזרז ,יותוי ולעסוק בקיבו� גל"האי� בתלמידיו לעלות לא חוצבי� להבות אש

כמעט בכל יו� דבר אלינו רבנו , י" ישוב אל ידיע את תלמידיו להחיש את ק� המגולה

מי ימלל . ר את המועדולא לאח, "בציו  ובירושלי� תהיה פליטה"ברתת והתרגשות כי 

ומי יתאר את גודל דאגתו של רבנו בדברו אלינו הדברי� כאלה וכאלה ברוח קדשו 

 בעקבות משיחא תהיה הוכמו שרבנו אומר בכמה מקומות שהפקיד... ובדמעות בעיניו

 ).פרק ה(  תחילה כמו בימי כורש בימי בית שני הבאה מסיטרא דשמאלא

כדי להביא את  בכל הכלי� שעומדי� לרשותנו עשי יש לפעול באופ� מ,במקביל לבניי�

 :ריבוי האוכלוסי� ג� הוא מקרב את הגאולה שכ� ,ע� ישראל לאר. ישראל

א� יהיה האפשרות במציאות הגשמית להעביר את כל : ]א"הגר[שאלתי את פי רבנו 

כיצד לעשות הרי יעמדו לפנינו שאלות רבות וקשות , ישראל בפע� אחת לאר� ישראל

א� יהיה אפשר להעביר  � אחרי עיו  רב בשאלה זו ענה לנו רבנו. סידור הישובבנוגע ל

                                                 

זיו� זה יוהנה ח: ")ה"תמ' עמ(כתב על כ0 הרב מנח� מנדל כשר  התקופה הגדולההתקופה הגדולההתקופה הגדולההתקופה הגדולהו בספר  41

�בירושלי� והתנגדותו לשלטו� ישראל  מאמצי הוותיק� להשלטת הנצרות %  לעינינומתקיי

�"וכ� מלחמת כל האומות באו, בעיר הקודש� בכיוו�  והפעולות שעושי�,  נגד איחוד ירושלי

א זו "לדעת הגר, �"ולהכניסה תחת רשות האו. זה להוציא את ירושלי� השלמה מיד ישראל

: ה שיקוי� ג� לעינינוו אנו תפלה ותקו.גד השקר והטומאההיא מלחמה של האמת והקדושה נ

 ...."'ב0' יגער ה'
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 כי מספר זה של , בפע� אחת צריכי� לעשות זה מיד42שי� רבואילאר� ישראל ש

ואז תשתל� מיד , מ בשערי ירושלי�"ששי� רבוא כוחו גדול ושל� להכריע את הס

 ).פרק א( 43.הגאולה השלמה בענני שמיא בדר& נסית

א שופכי� אור חדש על "מתורתו של הגר קול התורקול התורקול התורקול התור הנשגבי� של בעל דבריו

כפי שבאה לידי ביטוי לאור0 הדורות וכפי , י� ירושלי�יההשתוקקות הגדולה לבנ

על חומותי0 "רושו לכתוב יק בפ"היטיב לבטא זאת רד. שבאה לידי ביטוי בתפילותינו

 ):ו, ב" סוישעיה ("ירושלי� הפקדתי שומרי� כל היו� וכל הלילה

 שהשומרי� ה� המלאכי� וה� מתפללי� לאל על , דר& הדרוש בזה ידוע� על חומותי&על חומותי&על חומותי&על חומותי&

 ויש מפרשי� כי השומרי� ה� אבלי ציו  שמתפללי� ביו� .ירושלי� שישיבנה לישובה

וג� יש לפרש על כל ישראל בגלות� שה� שומרי� וצופי� תמיד , ובלילה על ירושלי�

 . י� ביו� ובלילה בתפלותיה� ובברכותיה�בני  ירושלי� ומזכירי� בונה ירושל

 : אייבשי.יהונת�' רובהקשר זה אי אפשר שלא להזכיר את דבריו הנפלאי� של 

כי צרי& להוריד דמעה מאי  , אי  צור& להארי& 'בברכת ולירושלי� ואת צמח וכו

וא� אי  לנו , כי היא תכלית שלמות אנושי, הפוגות על בני  ירושלי� והחזרת קר  דוד

וכ  בדוד שישב ', ולירושלי� יקרא כסא ה, למה לנו חיי� ושלי� ומלכות בית דודיר

וא� מלאכי מעלה ', וישב שלמה על כסא ה כדכתיב, ממש כעי  מרכבה עליונה

אי& , וה� אבלי ציו , קוראי� בבכי וקינה על חורב  ירושלי� יו� ולילה לא יחשו

ירושלי� ואבד  מלכות בית נחשה אנ  ולא נבכה על חילול הש� שנתחלל בחורב  

,  הריני מוסר נפשי על קדושת שמ&יבונו של עול�ר – וחייב כל איש לומר בלבו, דוד

 )'דרוש א, חלק ראשו , יערות דבש(  וא� אי  אני כדאי

 

                                                 

" אוכלסא דישראל "ל ידיהאמונה בהחזרת שכינתא מגלותא עש הביא ד� לח חזו� ציו�חזו� ציו�חזו� ציו�חזו� ציו�ספר ב  42

ירושלי� הבנויה כעיר שחוברה לה "על יסוד הכתוב , לפרושי� ולחסידי�משותפת היתה 

הכי אומינא לד : ")'בראשית ד� א(הקדמה לזהר יא את דברי הכ� הבו. )ג, ב"תהלי� קכ ("יחדיו

נכנס , היינו השכינה, ה"אי� הקב % "דלא ליעול אנא לעילא עד דיעלו� ב0 אוכלס0 לתתא

אי� " :א" עובברכות נה,  שאוכלסא ישראל נכנסי�  לירושלי� של מטה,לירושלי� של מעלה עד

 ".אוכלסא פחות מששי� רבוא

 ,שי� רבוא יהודי�י כשנאספו באר. יותר מש,ח"והנה בשנת תש: ")ג"תמ' עמ(הוסי� הרב כשר ו  43

שי� רבוא גברי� בני עשרי� ישנאספו באר. יותר מש, ז" ובשנת תשכ;זכינו לקו� המדינה

 ".זכינו לנסי� של ששת ימי המלחמה, ומעלה



 

   





 

  א"תשע' ה'דר ב א– א"כמעלין בקודש 

   

    

    איתי אליצוראיתי אליצוראיתי אליצוראיתי אליצורהרב הרב הרב הרב 

 �    ????""""הכל בכתבהכל בכתבהכל בכתבהכל בכתב""""האמנ� האמנ� האמנ� האמנ
    האמנ� נפסק כלל זה להלכההאמנ� נפסק כלל זה להלכההאמנ� נפסק כלל זה להלכההאמנ� נפסק כלל זה להלכה. . . . אאאא

�""""דעת הרמבדעת הרמבדעת הרמבדעת הרמב. . . . בבבב���    

�"""" על הרמב על הרמב על הרמב על הרמבדברי האחרוני�דברי האחרוני�דברי האחרוני�דברי האחרוני�. . . . גגגג���    

    ראשוני� ואחרוני� הסוברי� שהכלל נפסק להלכהראשוני� ואחרוני� הסוברי� שהכלל נפסק להלכהראשוני� ואחרוני� הסוברי� שהכלל נפסק להלכהראשוני� ואחרוני� הסוברי� שהכלל נפסק להלכה. . . . דדדד

    איסור על שינויי� זמניי�איסור על שינויי� זמניי�איסור על שינויי� זמניי�איסור על שינויי� זמניי�. . . . הההה

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

ולפיו פרטי בניי� בית המקדש ותבניתו נמסרו לדוד , ס"כלל נקוט בכמה מקומות בש

ל בעניי� זה נסמכי� על הפסוק האמור "דברי חז. ואי� לשנות� כלל, ברוח הקודש

� Oִָויד ִלְ>Aֹמה ְבנֹו ֶאת Nְַבִנית ָהאHָל� ְוֶאת Nָ3ָיו ְוַגְנַז9ָיו ַוֲעִל4ָֹתיו ַו�Nֵ4ִ: "בדברי הימי

 ַה9ֹל ...’ ְוַתְבִנית 9ֹל ֲאֶ>ר ָהָיה ָברHַח ִע@ֹו ְלַחְצרֹות 3ֵית ה.ַוֲחָדָריו ַהPְִניִמי� Hֵבית ַהPֹ9ֶַרת

מקורות מאוחרי� ). יט, ח"א כ"דהי" (כֹות ַהNְַבִניתָעַלי ִהְ;9ִיל 9ֹל ַמְלֲא’ 3ְִכָתב ִמ4ַד ה

והועברה לשמואל וממנו , יותר מדברי� על אגרת שנכתבה על ידי משה בהר סיני

 1.לדוד

�לגבי בזיקת מלח על גבי . הגמרא מביאה את הכלל הנזכר בקשר לכמה ענייני

שאי ) א" קד עעירובי�( מביאה הגמרא, המזבח כדי שלא יחליקו הכהני� ההולכי� עליו

כדי שלא יחצו. בי� רגלו של (אפשר לבטל את המלח ולעשותו חלק מבניי� המזבח 

 ".הכל בכתב"מפני ששינוי כזה בבניי� המזבח סותר את הכלל , )הכה� לבי� המזבח

מסיבה דומה אומרת הגמרא שאי אפשר לכסות את ד� הקודשי� בעפר ולבטלו 

מו כ� אי� לעשות פשפש מיוחד למצורע על כ. )ב"חולי� פג ע( כ0 שיהיה חלק מהמזבח

�שכ� תבנית המקדש , מנת שיוכל לסמו0 על קרבנו בטר� הוכשר לאכול בזבחי

בשני מקומות נדחה הכלל הנזכר מ� הטע� . )א"זבחי� לג ע( 'נמסרה בכתב מיד ה

                                                 

 .שנזכיר להל�חת� סופר חת� סופר חת� סופר חת� סופר  ואור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�ראה במדרש שמואל ובדברי   1
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מצאו דרשה שאפשרה לה� לשנות את התבנית : כלומר, "קרא אשכחו ודרשו"

או , חת בית השואבה הקיפו את עזרת הנשי� בכצוצרהבשמ: הקדומה של המקדש

ולא תתערבבנה , כדי שתהיינה הנשי� למעלה בשעת שמחת בית השואבה, גזוזטרא

�השינוי מתבנית המקדש התאפשר כיוו� שדרשו את הפסוק בספר זכריה . ע� הגברי

והגיעו , ..."וספדה האר. משפחת משפחת לבד משפחת בית דוד לבד ונשיה� לבד"

לגבי הגדלת , כמו כ�. )ב"סוכה נא ע( קנה שאסור לאנשי� ונשי� להתערבבלמס

זבחי� ( "קרא אשכחו ודרוש"מנמקת הגמרא בטע� הדבר ש, המזבח בימי עולי בבל

אלא ששלמה , י שכבר לדוד התגלה מקו� המזבח בשלמותו"ומפרש ש� רש. )א"סב ע

למה לא נצר0 לכל  אבל ש%וה� דרשוהו והגיעו לסו� מידותיו , לא הבי� לדרשו

 2.מידותיו

    האמנ� נפסק כלל זה להלכההאמנ� נפסק כלל זה להלכההאמנ� נפסק כלל זה להלכההאמנ� נפסק כלל זה להלכה. . . . אאאא

' מפי ה) או קוד� לכ�(אמנ� כלל הלכתי הוא שמבנה המקדש מסור בכתב מימי דוד ה

הלא . זו אינה צריכה לפני� ולא לפני פני� שאי� הדבר כ�? ואי� לשנותו במאומה

שלמה היה גדול מקדש . ושונה ממנו בטיב הבניי�, משכ� שילה היה גדול ממשכ� משה

וככל הנראה הבית של , בית שני היה גדול ממקדש שלמה ושונה ממנו, ממשכ� שילה

 . כל המקדשי� הללו היו כשרי�. הורדוס היה גדול יותר משל זרובבל

, מלמדת כיצד אפשר להוסי� על העזרה) א"שבועות יד ע( המשנה: יתרה מזאת

 �על פי הדרכי� האמורות , בכ0והרי שאפשר לכתחילה להוסי� על העזרה א� רוצי

 �ואפשר לומר שנבואתו של הנביא מבטלת את , אחת הדרישות היא נביא, אמנ�(ש

שלפיה די באחת מ� , מובאת דעת רב נחמ�) א"טז ע(א0 בגמרא ש� ; "הכל בכתב"

רב (ג� בעל הדעה החולקת . ולפיכ0 אפשר להוסי� ג� בלי נביא, הדרכי� הנזכרות

 מפני אלא" הכל בכתב"אי� טעמו משו� , בלי נביאלשנות  הסובר שאי אפשר, )הונא

  3).סד הציבורישהוא מצרי0 הסכמה של כל הממ

                                                 

 ".ומקודש המקו� א� ירצו: "י"שומוסי� ש� ר  2

כתבו שג� זה אינו אפשרי אלא א� כ� מצאו פסוק ) ה וליעבד"א ד"זבחי� לג ע( אמנ� תוספות  3

לא הזכיר ) כפי שנבאר להל�(� "ג� הרמב. א0 הגמרא בשבועות לא הזכירה תנאי זה, ודרשוהו

המקדש נמסרה א� תבנית כל : וא� אי� בתנאי האמור כדי לתר. את הקושיה. תנאי כזה

וכי אתמול היתה ? כיצד אפשר לשנות אותה על ידי דרישת פסוק, במסורת ממשה או מדוד

 ?המסורת כ0 והיו� היא אחרת
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אמה טרקסי� הוחלפה . ובבית שני ה� בטלו, שלמה הוסי� מנורות ושולחנות

כשעלו בני הגולה הוסיפו על ). שה� בבחינת חזרה למצב שהיה במשכ�(בפרוכות 

 מכל הדוגמאות האלה 4.תר מזה שהיה בימי שלמהשג� לפני כ� היה גדול יו, המזבח

 .ומאחרות מוכח בעליל שאפשר לשנות את מבנה המקדש

אי אפשר היה לבטל , הלכה ברורה ופסוקה" הכל בכתב"אילו היה , יתרה מכ0

�לכל היותר היינו אוסרי� על . אותה על ידי הפסוק העוסק בהפרדה בי� גברי� לנשי

 .הנשי� לבוא לשמחת בית השואבה

ב� קטי� : "הוזכרו במשנה לשבח, וא� במבנה הכלי�, שינויי� במקדש ובמבנהו

עשה שני� עשר דד לכיור שלא היו לו אלא שני� וא� הוא עשה מוכני לכיור שלא 

 מונבז המל0 היה עושה כל ידות הכלי� של יו� הכפורי� של .יהיו מימיו נפסלי� בלינה

 וא� היא עשתה טבלא של , של היכל הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו.זהב

 נקנור נעשו נסי� לדלתותיו והיו מזכירי� אותו .זהב שפרשת סוטה כתובה עליה

 ). א"יומא לז ע" (לשבח

הא� יש לו משמעות ? "הכל בכתב"מהי אפוא משמעות המדרש על הפסוק 

 ?הלכתית או שאינו אלא מדרש אגדה

�""""דעת הרמבדעת הרמבדעת הרמבדעת הרמב. . . . בבבב���    

במסגרת תיאור תפקידה . קדמתו לפירוש המשניות� הביא את הכלל הנזכר בה"הרמב

, נוידת המקדש וצורתו והיא0 בנייפור מיואי� ענינה אלא ס: "כתב, של מסכת מידות

' כי אותו היחס מאת ה, יבנה לשמור בו אותה צורה ואותו היחסיוהתועלת בכ0 שכש

 . כתימדבריו כא� משמע שזהו אכ� כלל הל". עלי השכיל' כמו שאמר הכל בכתב מיד ה

�"כתב הרמב) ז%א הלכות ה"פ( בהלכות בית הבחירה. א0 לא משמע כ� מהלכותיו: 

 ויהיה לפני ,דש הקדשי�ודש וקועושי  בו ק, ואלו ה  הדברי� שה  עיקר בבני  הבית

ועושי  מחיצה אחרת , שת  נקראי  היכלוושל, דש מקו� אחד והוא הנקרא אול�והק

וכל המוק( במחיצה זו , צר שהיו במדברסביב להיכל רחוקה ממנו כעי  קלעי הח

ועושי  במקדש . שהוא כעי  חצר אהל מועד הוא הנקרא עזרה והכל נקרא מקדש

                                                 

שמתייחס בפשיטות למציאות שבה נמלכו , ה דבצריה"י ש� ד"א וברש"וראה ג� זבחי� נח ע  4

 .ואינו רואה בכ0 כל בעיה, הצבור לשנות את גודל המזבח
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ומקומו לפני האול� , וכבש שעולי� בו למזבח, מזבח לעולה ולשאר הקרבנות, כלי�

ומקומו בי  , וכיור וכנו לקדש ממנו הכהני� ידיה� ורגליה� לעבודה, משו& לדרו�

ומזבח לקטורת ומנורה , זבח משו& לדרו� שהוא שמאל הנכנס למקדשהאול� ולמ

המנורה בדרו� משמאל הנכנס . דש הקדשי�ודש לפני קושת  בתו& הקוושולח  ושל

דש הקדשי� מבחו� ומזבח הקטורת וושניה� בצד ק, ושולח  מימי  שעליו לח� הפני�

ראל עד כא  ועושי  בתו& העזרה גבולי  עד כא  ליש, משו& מבי  שניה� לחו�

 .ובוני� בה בתי� לשאר צרכי המקדש כל בית מה� נקרא לשכה, לכהני�

הוא כותב , להפ0. המידות אינ� עיקר בבניי� הבית. � כלל אינו מזכיר כא� מידות"הרמב

 :בהמש0 הפרק

ח הציבור שנאמר ולרומ� את ו  ולהגביהו כפי כיומצוה מ  המובחר לחזק את הבני

תו ומייפי  כפי כח  א� יכולי  לטוח אותו בזהב ולהגדיל ומפארי  או, להינו�בית א

 . מצוהרי זהבמעשיו ה

אלא שהכול תלוי בכוח , "הכל בכתב"לא רק שמידותיו של המקדש אינ� בבחינת 

 . הצבור וברצונו

ש� הוא פותח בתיאור בית , )ה%פרקי� ד(� בהמש0 "דות מזכיר הרמביאת המ

וכא� מפורט תיאור ..." ל שבנו בני הגולה היהההיכ): "הלכה ג(ואחר כ0 כותב , ראשו�

כ0 היה ההיכל של . � כלל לא מביא שכ0 צרי0 לבנותו"הרמב. ההיכל שבנו בני הגולה

 . בני הגולה

במסגרת זו הוא . � מוסי� ומתאר את מבנה העזרה כמו שבנאוה בני הגולה"הרמב

 ):ז"ה ה"פ( כותב

ה על רוחב "אמה ול' ה אור& קוהיא הית, ולפני העזרה במזרח היתה עזרת הנשי�

וארבע לשכות היו בארבע מקצעותיה של ארבעי� ארבעי� אמה ולא היו , ה"קל

 .מקורות וכ  עתידי  להיות

וכ� (עצ� קיומה של עזרת הנשי� אינו חלק מהדברי� שה� עיקר במקדש : כלומר

י�  עזרת הנש5).שהרי אי� זכר לקיומה של עזרת נשי� בתורה בתיאור המשכ�, מתבקש

                                                 

� לדי� זה הוא על פי הגמרא "מסתבר שטעמו ומקורו של הרמב, ע� הפשוט הזהמלבד הט  5

 מצורע שחל שמיני שלו בערב ,תניא: "ש� אומרת הגמרא, ב"א וזבחי� לב ע"בפסחי� צב ע

 . א� על פי שטבול יו� אינו נכנס זה נכנס, אמרו חכמי�.הפסח וראה קרי בו ביו� טובל ואוכל

 דבר תורה אפילו : ואמר רבי יוחנ�.חה עשה שאי� בו כרתא עשה שיש בו כרת וידומוטב יב

 מאי .לפני החצר החדשה' עשה אי� בו שנאמר ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלי� בבית ה

מהי החצר החדשה ".  שחדשו בו דבר ואמרו טבול יו� לא יכנס במחנה לויה,חצר החדשה
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אלא ', עצמה היא חידוש שאינו חלק מהדברי� שה� עיקר במקדש המפורטי� בפרק א

א� עצ� קיומה של : נשאלת אפוא השאלה. 'חלק ממבנה בית שני המפורט בפרק ה

 הגזוזטרא %על הוספת פרט בעזרת הנשי� ' אי0 שואלת הגמ, העזרה הוא חידוש

רת הנשי� עצמה אינה עז?  כיצד אפשר לשנות את מבנה המקדש%המקיפה אותה 

 ?וא� כ� אי0 אפשר להקשות על שינוי של פרט ממנה מדי� זה, "הכל בכתב"בבחינת 

 :)א"על פי המשנה בשבועות יד ע, י"ו ה"פ( �"עוד מביא הרמב

ויש לה� למשו& , בית די  שרצו להוסי( על ירושלי� או להוסי( על העזרה מוסיפי 

 .חומת ירושלי� עד מקו� שירצוהעזרה עד המקו� שירצו מהר הבית ולמשו& 

הכל "� לא פסק להלכה את הכלל האומר ש"מכל המקורות האלה מוכח בעליל שהרמב

 פסק %ולהפ0 , הוא לא הביא את הכלל הזה בהלכותיו אפילו פע� אחת". בכתב

 .שאפשר ורצוי להוסי� ולהגדיל את מבנה המקדש והעזרות

                                                                                                                      

�נראה שהוא מפרש . צר חדשהמפרש שכל הר הבית הוא ח) ה חצר"ש� ד( י"רש? האמורה ש

ואסרו , שבימי יהושפט הקיפו את הר הבית חומה ויצרו חצר חדשה שהיא שטח מחנה לוויה

שהרי לא מצאנו בהלכה , הקשו עליו) ה טבול"ד( א0 תוספות ש�. על טבול יו� להיכנס לתוכה

ת נשי� שדווקא בעזר) א"על פי המשנה בכלי� פ(ופירשו , שטבול יו� אסור להיכנס להר הבית

שהרי המשנה מזכירה דווקא את עזרת הנשי� כמקו� שאסור , נאסר על טבול יו� להיכנס

 � ).ה שחידשו"ב ד"בזבחי� לב ע' וראה ג� תוס(בכניסתו של טבול יו

שמ� התורה אינה אלא מחנה , בימי יהושפט בנו חצר חדשה: �"ומסתבר שכ0 פירש ג� הרמב 

וחידשו דברי� באותה חצר , ויה ובנו בו חצר חדשהאבל חכמי� הקצו חלק ממחנה הלו, לוויה

שהרי מ� התורה אי� חצר נוספת לפני החצר (שא� על פי שאינה אלא מחנה לוויה , חדשה שבנו

כ0 עולה ג� מהלשו� שבה הביא את . גזרו עליה שלא ייכנס אליה טבול יו�, )העזרה, העיקרית

מצורע שחל שמיני שלו להיות : "לשונווזו . )ה"ו ה"פ( בהלכות קרב� פסח, דברי הגמרא האלה

 � על פיוא, בארבעה עשר וראה קרי בו ביו� הרי זה טובל ונכנס לעזרת נשי� ומביא קרבנותיו

כנס ש� מדבריה� כמו שביארנו יהואיל ואיסורו לה, כנס לעזרת נשי�ישטבול יו� אסור לה

 שיש בו כרת וידחה יבוא עשה, ויו� זה הוא יו� הקרבת הפסח במועדו, בהלכות ביאת מקדש

�חצר "ייתכ� שאפשר היה לפרש ש, על פי לשו� הברייתא המובאת בגמרא". איסור של דבריה

אבל הדבר דחוק מאוד . היינו שלא החצר חדשה אלא הדברי� שחידשו בה חדשי�" החדשה

ומסתבר לפרש ג� בלשו� הפסוק וג� בלשו� הברייתא שבימי יהושפט בנו ש� , בלשו� הפסוק

, ולכ� היא נקראה החצר החדשה, ועד ימי יהושפט לא היתה עזרת נשי� כלל, חצר חדשה

 לא – חידשו בה דברי� ותיקנו שא� על פי שמהתורה אינה אלא מחנה לוויה –וכשבנו אותה 

��"ונראה שכ0 פירש הרמב. ייכנס אליה טבול יו . 
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�""""דברי האחרוני� על הרמבדברי האחרוני� על הרמבדברי האחרוני� על הרמבדברי האחרוני� על הרמב. . . . גגגג���    

: כתב) ד"א ה"בית הבחירה פ( יריעות שלמהיריעות שלמהיריעות שלמהיריעות שלמהבעל . מ� האחרוני�עמדו על כ0 כמה 

עלי השכיל ונפקא מינה שאסור לעשות ' והשמיט רבינו מה שכתוב הכל בכתב מיד ה"

בעל יריעות שלמה עומד על כ0 ". …שו� שינוי א� לא היכא שמצאו מקרא ודרשו

שמיט � ה"א0 אינו מוכ� לקבל את האפשרות שהרמב, � השמיט את הדי�"שהרמב

הוא מארי0 ש� לבאר את מה שלא . זאת פשוט מפני שאינו פוסק את הדי� להלכה

שאי� לשנות את מבנה המקדש אלא על ידי נביא או על ידי דרישת , �"ביאר הרמב

 . שדווקא מבנה של קבע אסור להוסי�)י"ו ה"פ(ומוסי� ומבאר , פסוק

� את "לא הזכיר הרמבד� בשאלה מדוע ) י"א ה"בית הבחירה פ( אבי עזריאבי עזריאבי עזריאבי עזרי ג� בעל 

הוא דווקא לכתחילה ובדיעבד כשר ג� א� " הכל בכתב"וכתב שדי� , "הכל בכתב"די� 

אפשר . שא� לא כ� אי0 אפשר לשנות על ידי מציאת פסוק ודרישתו, לא נעשה ככתבו

אבל מהראיה שלו , אלא לכתחילה" הכל בכתב"להוסי� על דבריו ראיות רבות שאי� 

הכל "די� , כלומר. חילה אפשר לשנות א� יש טע� לדבראפשר ללמוד שאפילו לכת

עוד כותב בעל אבי עזרי ש� שאפשר להוסי� על המסור . לא נפסק כלל להלכה" בכתב

וכ� שאפשר להוסי� , )עי� זה כתב כבר בעל יריעות שלמהומ(בכתב א0 לא לגרוע ממנו 

שהרי , גיותתירו. זה אינו מתיישב ע� פשט הסו, בר�. על העזרה א0 לא על המזבח

 .הגזוזטרא של עזרת הנשי� היא הוספה בעזרה וא� על פי כ� הגמרא הקשתה עליה

� לא פסק את הדי� " הרמב.� עצמו אי� זכר לדי� הכל בכתב"ברמב, כאמור לעיל

במקו�  אומר )ה מה בית" דא" עזבחי� סב( י"ג� רש, כפי שהזכרנו לעיל .הזה להלכה

ג� : כלומר". ומקודש המקו� א� ירצו "":הכל בכתב"מביאה הגמרא את די� שבו 

 .'ואינו מוכתב לגמרי מיד ה, הדבר תלוי ברצונ� של אנשי הדור, כאשר הכל בכתב

    ראשוני� ואחרוני� הסוברי� שהכלל נפסק להלכהראשוני� ואחרוני� הסוברי� שהכלל נפסק להלכהראשוני� ואחרוני� הסוברי� שהכלל נפסק להלכהראשוני� ואחרוני� הסוברי� שהכלל נפסק להלכה. . . . דדדד

�ה "א ד"זבחי� לג ע( תוספות. משמע שראשוני� אחרי� כ� פסקו ככלל הזה, אמנ

עיר ועל העזרות אי אפשר אלא א� כ� מוצאי� אומרי� שאפילו להוסי� על ה) וליעבד

�ל סבורי� אחרוני� שוני� שכל שינוי לא "על פי דברי תוספות הנ. פסוק ודורשי

 .ויש לדבריה� סמ0 במדרש, בכתב' נעשה אלא על פי דברי ה

 :במדרש שמואל פרשה טו מצאנו

 הוא  מגלת בית המקדש שמסר הקדוש ברו&:רבי ירמיה בש� רבי שמואל בר רב יצחק

עמד משה ומסרה ליהושע , הדא הוא דכתיב ואתה פה עמוד עמדי, למשה בעמידה
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עמד יהושע ומסרה לזקני� ', קרא את יהושע והתיצבו וגו] הדא הוא דכתיב[, בעמידה

ויתיצבו ] 'וגו[ויאסו( יהושע את כל שבטי ישראל שכמה ] הדא הוא דכתיב[, בעמידה

ועתה ] הדא הוא דכתיב[, אי� בעמידהעמדו זקני� ומסרוה לנבי, להי��לפני הא

עמד דוד ומסרה , עמדו נביאי� ומסרוה לדוד בעמידה ולית לה קריה', התיצבו וגו

תנה ימלמד שנ, הכל בכתב. חנני והקימני ואשלמה לה�' לשלמה בנו בעמידה ואתה ה

וח מנא בר' מנחמה בש� ר'  ר.ברוח הקודש] תנהישנ[ מלמד ,עלי השכיל, במסורת

 .ותבנית כל אשר היה ברוח עמו] שנאמר[, רהנאמהקודש 

 :מצאנו) א"א ה"פ(בירושלמי מגילה 

 . מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנה להידרש:רבי ירמיה בש� רבי שמואל בר רב יצחק

מיכ   � עלי השכיל ,זו רוח הקודש � 'ה מיד ,זו המסורת � הכל בכתב ,מה טעמא

 .שניתנה להידרש

 קיבל בסיני מגילה ובה תיאור מדויק של כל מכא� למדו כמה אחרוני� שמשה

ובעל , ט, ה" בשמות כאור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�בעל ברוח זו כתבו . המקדשי� שעתידי� לעמוד

 .ועוד, ו"ח ויורה דעה רל" באורח חיי� רחת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר

 :כתב) ה פיסקא"ב ד"שבועות יד ע( פני יהושעפני יהושעפני יהושעפני יהושעבעל 

קדש שעשה שלמה  המילו הכי  דאשכח  דמקדש איקרי משכ  ואפווהיינו משו� דכיו

לא הוי דוגמת המשכ  כלל בארכו וברחבו וברומו אלמא דה& מלתא לארכו ורחבו 

ורומו לא נתנה תורה קצבה לדבר ולא קאי עליה האי קרא דככל אשר אני מראה אות& 

 שהרשות ביד� ית די  על כרח& שהדבר מסור לב� כ וא', את תבנית המשכ  כו

 .להוסי(

� .אומר שתבנית המקדש נמסרה למשה במסורת) א"טו ע( ג� הוא להל�, אמנ

    איסור על שינויי� זמניי�איסור על שינויי� זמניי�איסור על שינויי� זמניי�איסור על שינויי� זמניי�. . . . הההה

�שקשה , קשה אי0 כל האחרוני� הנזכרי� פוסקי� הלכה מתו0 דברי אגדה, ואמנ

על סמ0 , ובעקבותיה� הורדוס, האמנ� בנו עולי בית שני. להולמ� על פי הפשט

�מ� � שמצווה "רמבואי0 פסק ה?  ומתי אבדה המגילה6?מגילה נסתרת שהיתה ביד

 ?להינו%ח הציבור שנאמר ולרומ� את בית אוי� ולהגביהו כפי כיהמובחר לחזק את הבנ

                                                 

וכ� בני� העתיד " :)ד"א ה"הלכות בית הבחירה פ( שהרי כתב, � בוודאי לא סבר כ0"הרמב  6

 שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא � על פילהבנות א

לא הזכיר ולו רמז למגילה כלשהי ". בנוהו כבני� שלמה ומעי� דברי� המפורשי� ביחזקאל

� .שהיתה בידיה
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ואי0 הביאה ?  האמנ� אי� כל הכלל הזה אלא דברי אגדה–אלא שמנגד יש לשאול 

דברי האחרוני� הנראי� , לכאורה? אותו הגמרא כנימוק הלכתי בכמה מקומות

 .ס"ק� של כמה סוגיות ברחבי הש� מעוגני� בעומ"כחולקי� על הרמב

אי� כוונתו שהבניי� כמו שהוא מסור : לכ� נראה שכ0 יש לפרש את הכלל הזה

ברור שהמקדש משתנה ומשתכלל מבניי� לבניי� וגדול . במסורת מפי משה או דוד

החידוש בכ0 שהכל בכתב הוא בכ0 שהבניי� צרי0 . כבוד הבית האחרו� מ� הראשו�

שהיו� הוא כ0 ומחר הוא , א מבנה המשתנה לפי הצרכי�להיות בניי� של קבע ול

ובלבד , להינו%אפשר לשנות ולשכלל ולהוסי� מדי פע� כדי לרומ� את בית א. אחרת

ולא שינוי על פי הצרכי� , שכל שינוי הוא שינוי של קבע לרומ� את פאר הבית

לשנות אפשר . המשתני� שהיו� הוא נצר0 ולכ� הוא כ0 ומחר אינו נצר0 ולכ� יבוטל

א0 אי� לשנות , להינו%שינויי� של קבע ולהוסי� בניי� של קבע כדי לרומ� את בית א

שהרי ,  לכ� אי� לבטל מלח או עפר ולעשות� חלק מהמזבח7.שינויי� זמניי� בבניי�

מלח . ברור שג� א� נבטל את המלח והעפר לגבי המזבח ביטול זה אינו אלא פיקציה

אלא רק מפני ' בניי� שאינו להוספת פאר ועוז לה, כ�וג� א� , ועפר אינ� חלק מהבניי�

 �ג� פתיחת פשפש .  אי� אנו רשאי� לעשות–הצור0 הזמני של הד� של קרב� היו

אפילו א� ייפתח ש� פשפש קבוע לצור0 כל המצורעי� מכא� ולעול� , לצור0 מצורע

 אינה נעשית כדי לפאר ולרומ� את, )ולא משמע בסוגיה שמדובר על פשפש קבוע(

 .ולכ� אי� לעשות זאת, הבית אלא מפני צור0 השעה

אומר על הגזוזטרא ) ה והקיפוה"ב ד"סוכה נא ע( י"רש. י"נראה שכ0 פירש ג� רש

�י להדגיש "מה ראה רש". …וכל שנה מסדרי� ש� גזוזטראות: "שהיתה בעזרת הנשי

מה חסר בסוגיה אילו פירשנו שהקיפוה ? שאת הגזוזטראות סידרו בכל שנה מחדש

הכל "י שא� לא כ� לא היה קשה דבר מ"ייתכ� שהיה קשה לרש? כצוצרה אחת ולתמיד

? ומה לנו להלי� על הגזוזטרא, בכתב' והלא עזרת הנשי� עצמה אינה מפי ה, "בכתב

 .הקושיה של הגמרא היא מכ0 שאת הגזוזטרא מסדרי� בכל שנה מחדש

ותו היא שיש משמע. הוא כלל בכבוד הבית" הכל בכתב"הכלל האומר , לפי זה

, להתייחס אל המקדש כאל דבר עומד וקבוע כמו כתבי הקודש שנמסרו למשה בסיני

                                                 

ולכ� , רת לרצפההיא לא מחוב. הבימה של ע. שהקימו לצור0 מעמד הקהל איננה בניי� כלל  7

הגזוזטרא של שמחת בית השואבה , לעומת זאת. כפי שכבר כתבו כמה אחרוני�, היא מותרת

 .קבועה ומחוברת לבניי�
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� כל –'  א0 להוסי� ולפאר ולהגדיל את כבוד ה8.ולא לשנותו בכל יו� לפי הצרכי

 !המרבה הרי זה משובח

                                                 

א� מצאנו , לכ�. ולא הלכה ממש, וזוהי הדרכה כללית לגבי התייחסותנו לבנייני� בבית המקדש  8

 . אפשר לעשות שינוי זמני בבית–פסוק ודרשנו אותו בכובד ראש 





 

  א"עתשה' דר ב א– א"כמעלין בקודש 

   

     ב� שלמה ב� שלמה ב� שלמה ב� שלמההללהללהללהללהרב הרב הרב הרב 

    שינוי מידות המזבחשינוי מידות המזבחשינוי מידות המזבחשינוי מידות המזבח
    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

    הסתירה בסוגיות הגמראהסתירה בסוגיות הגמראהסתירה בסוגיות הגמראהסתירה בסוגיות הגמרא. . . . אאאא

    ????מחלוקת תנאי�מחלוקת תנאי�מחלוקת תנאי�מחלוקת תנאי�. . . . בבבב

    מותר להגדיל את המזבחמותר להגדיל את המזבחמותר להגדיל את המזבחמותר להגדיל את המזבח: : : : דעת הראשוני�דעת הראשוני�דעת הראשוני�דעת הראשוני�. . . . גגגג

�""""שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב. . . . דדדד���    

    סיכו� ומסקנה להלכהסיכו� ומסקנה להלכהסיכו� ומסקנה להלכהסיכו� ומסקנה להלכה. . . . הההה

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

אשר נידו� בכמה , אחד הנושאי� החשובי� בבירור אפשרות חידוש העבודה בזמ� הזה

� שאלה זו 1.הוא בניית מזבח במידות שונות מאלה שהיו בעבר, מספרי הפוסקי

ובשל , מדויק שבו היה המזבח בנוי בעברמתעוררת בעקבות קשיי� בזיהוי המקו� ה

מאחר שברגע שבו אפשרות . ספקות נוספי� הנוגעי� לחישוב שיעורי האצבע והאמה

 �בניית מזבח תוכל להתממש ייתכ� שלא נוכל לבנות את המזבח על מכונו במקו

או שמא ישנה הקפדה , יש לברר א� נית� לשנות את מידות המזבח, המדויק שבו היה

  2.ואי� לבצע בה� כל שינוי, על מידותיו

                                                 

ונראה כי בפני מרבית הפוסקי� לא היה כל , שלוש הנחות פשוטות עומדות מאחורי שאלה זו  1

ואי� , עבודת המקדש יכולה להתחדש ג� בלא ניסי� היוצאי� מגדר הטבע. א: ספק בעניינ�

אימתי ", א"וראה בהרחבה במאמרו של הרב ישראל אריאל שליט(ו0 על הנס בעניי� זה לסמ

אי� אפשרות לחדש את עבודת הקרבנות ללא מזבח . ב). 37%62' עמ,  ביהיהיהיהצפיצפיצפיצפי, "?ייבנה המקדש

 %ז בסו� הלכות מעשה הקרבנות "ובניגוד לדברי הרדב, א" כפשטות הגמרא בזבחי� נט ע,בנוי

ישנו מקו� מוגדר בתו0 העזרה שבתוכו צרי0 לבנות . ג. וראה שערי היכל לזבחי� עמוד תתקפב

, ו" גיליו� טמעלי� בקודשמעלי� בקודשמעלי� בקודשמעלי� בקודשרו של ידידי הרב יהושע פרידמ� בראה בעניי� זה את מאמ. את המזבח

 .ז"א בגיליו� ט"ובתגובתו של הרב זלמ� קור� שליט

אול� דומה כי , )תקז%עמודי� תק(נושא זה נידו� בהרחבה בשערי היכל לזבחי� מערכה קמד   2

� את בדברינו נבאר באופ� מעט שונה. ישנ� כמה נקודות חשובות שיש להוסי� על האמור ש

 .שיטות הראשוני� בדבר
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     הגמרא הגמרא הגמרא הגמראבסוגיותבסוגיותבסוגיותבסוגיותהסתירה הסתירה הסתירה הסתירה . . . . אאאא

סב הדנה בדברי רבי %הסוגיה המרכזית הנוגעת לענייננו היא דברי הגמרא בזבחי� סא

כשעלו , לדבריו. לגבי הרחבת מידות המזבח בבית שני) א"ג מ"פ(יוסי במשנה במידות 

 % אמה 28 על 28ובמקו� , ישראל מ� הגולה הרחיבו ה� את המזבח והגדילו אותו

לפי הסברו של רב יוס� בגמרא .  אמה32 על 32 העמידוהו על –מידתו בבית ראשו� 

�למרות שיש ללמוד מ� האמור . שינוי זה נעשה על פי דרשה מיוחדת מ� הפסוק, ש

כי אי� לשנות מ� ) יט, ט"דברי הימי� א כ" (עלי השכיל' הכל בכתב מיד ה"בדברי דוד 

%הא' זה הוא בית ה"זה הדבר אפשרי על פי דרשת הפסוק במקרה , המידות שנמסרו

 שממנו יש ללמוד על –) א, ב"דברי הימי� א כ" (להי� וזה מזבח לעולה לישראל

כ0 ג� אורכו של המזבח , כש� שאור0 הבית הוא שישי� אמה: השוואת הבית למזבח

פות תוס; ה מה בית"י ש� ד"רש(ההבנה הפשוטה בדברי הראשוני� . הוא שישי� אמה

בדרשתו של רב יוס� היא כי נית� ) ב"ש חולי� פג ע"תוספות הרא; ה מדת"ש� ד

אלא שעולי הגולה לא היו , להגדיל את המזבח עד שישי� אמה א� רוצי� לעשות כ�

 .  אמה32 על 32צריכי� להגדיל אותו מעבר לשיעור 

אול� בברייתא בהמש0 הסוגיה , דברי רב יוס� נאמרו לגבי הגדלת המזבח

ולפיכ0 , נאמר כי מידות המזבח אינ� מעכבות) ו"ו ה"קורה בתוספתא במנחות פשמ(

ומוסיפה שאי� , הגמרא מסייגת את דברי הברייתא. נית� א� להקטי� את מידותיו

 אפשרות הקטנת 3. אמה על אמה מקו� המערכה%לפחות מהמזבח שעשה משה 

 �שאד� ישחט בקרקע בנוגע לאפשרות , )א"נח ע(המזבח מוזכרת במקו� נוס� בזבחי

 "). דבצריה בצורי("כנגד מקו� המזבח 

כל זמ� , ממקורות אלו נראה לכאורה כי אי� כל מניעה לשנות את מידות המזבח

. שאי� מרחיבי� אותו יותר משישי� אמה ואי� מקטיני� אותו מהמזבח שעשה משה

ת אול� מדברי הגמרא במקומות אחרי� נראה כי אי� כל אפשרות להוסי� על מידו

; בנוגע לבזיקת מלח על גבי כבש המזבח) א"קד ע(כ0 נוקטת הגמרא בעירובי� : המזבח

בנוגע לאפשרות של קיו� מצוות כיסוי הד� על ) ב"פג ע(וכ0 נוקטת הגמרא בחולי� 

כאשר מוסיפי� מלח או עפר על המזבח על מנת , לפי סוגיות אלו. גבי המזבח

                                                 

המסביר כי חמש האמות האמורות בתורה ביחס , )ב"בד� נט ע(והיינו על פי שיטת רבי יוסי   3

�ועל כ� , לאורכו ולרוחבו של המזבח כוללות את מקו� הקרנות והסובב והילו0 רגלי הכהני

 מ� האמצע הסובר שמודדי�, ולא כדברי רבי יהודה; נותרת רק אמה על אמה למקו� המערכה

 .ומידות המזבח היו עשר על עשר אמות
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הכל " בשל הציווי %ר במצוות הבניי� להשאיר� ש� ישנו בכ0 שינוי החורג מ� המות

 ". בכתב

 ????תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�מחלוקת מחלוקת מחלוקת מחלוקת . . . . בבבב

לפי הגמרא בזבחי� נית� לשנות את : נית� לומר לכאורה כי סוגיות הגמרא חלוקות

לפי הבנה . ואילו לפי הסוגיות בעירובי� ובחולי� לא נית� לשנות�, מידותיו של המזבח

 אפשרות ההרחבה לשישי� זו יש מקו� לומר כי לא רק דברי רב יוס� בזבחי� על

�על כ0 שבבית שני , אלא ג� דברי רבי יוסי במשנה במידות, אמה אינ� מוסכמי

: הכותב,  הדברי� מפורשי� בדברי המאירי למסכת מידות4.הרחיבו את מידות המזבח

ורבי יוסי חלק לומר שמתחלה באותו שעשה שלמה לא היה קו שטחו התחתו� אלא "

אול� , המאירי אינו מבאר במה נחלקו התנאי�". י תנא קמאי תנא קמאי תנא קמאי תנא קמאונראי� דברונראי� דברונראי� דברונראי� דבר... ח"ח על כ"כ

 ורחבו ארכו במידת המזבח תכונת: "הוא מדגיש) ב"פג ע(בביאורו לסוגיה בחולי� 

 ".בה יגרע ושלא יוסי� שלא יתירה כונה בה להתכוי� וצרי0 ...ידועה וגבהו

י הוא וכ, י בכמה מקומות עולה כי דברי רבי יוסי אינ� מוסכמי�"ג� מדברי רש

כותב ) ה אל� עולות"ד(ב " בגמרא בזבחי� נט ע:מעדי� את שיטת החולקי� עליו

 כדתנ� במסכת לרבי יוסילרבי יוסילרבי יוסילרבי יוסי' על כ' ובמזבח שעשה שלמה היה מקו� המערכה כ: "י"רש

הסוגיה בזבחי� . משמע מכא� כי תנאי� אחרי� אינ� מסכימי� לדברי� אלו". מידות

, ידות אינה מזכירה במפורש את רבי יוסיהעוסקת בדברי רבי יוסי במשנה במ) סב%סא(

 � רבי יוסי אומררבי יוסי אומררבי יוסי אומררבי יוסי אומר –במסכת מידות : "י ש� מוסי�"רש". תנ� הת�"אלא פותחת במילי

לציו� שמו של רבי יוסי אי� כל נפקא מינה במהל0 , לכאורה.. "..בתחילה בימי שלמה

י כי הוא למד באופ� שונה במעט "אול� יש מקו� לדקדק מניסוחו של רש, סוגיה זו

" רבי יוסי אומר"נראה שהלשו� . "...אמר רבי יוסיאמר רבי יוסיאמר רבי יוסיאמר רבי יוסי: "מהמופיע לפנינו במשנה במידות

 –י חולק על האמור קוד� לכ� "מבהירה שר) י או גרס במשנה במידות"כ0 פירש רש(

י יש "לשיטת רש. ולפי הדעה הראשונה אכ� לא היה כל שינוי בי� בית ראשו� לבית שני

להרחבת המזבח בבית שני נאמר דווקא לשיטתו מקו� לומר שכל הדיו� בגמרא בנוגע 

שלפיה� נית� להרחיב את המזבח עד שישי� , והוא הדי� בדברי רב יוס�, של רבי יוסי

 5. ואילו דעתו של תנא קמא אינה כ�–אמה 

                                                 

 .   ד� ג,)."ורשה תר( לרב בנימי� דמיגולסקי הדרת בנימי�הדרת בנימי�הדרת בנימי�הדרת בנימי�כ0 מוסבר בספר   4

5  �שאחד מה� , בהמש0 הגמרא מובאי� דברי רבי אליעזר ב� יעקב לגבי שלושת הנביאי�, אמנ

 שנית� להרחיבו עד מפרש שהעדות על המזבח היא) ה אחד העיד"ד(י "ורש, על המזבח העיד
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י בכמה מקומות נראה כאמור כי לא זו בלבד שדעתו של רבי יוסי אינה "מדברי רש

 כפי שנוקט –ולקת עליו כדעה העיקרית אלא שהוא רואה את הדעה הח, מוסכמת

י כי "נוקט רש) ה מי הוה"א ד"נה ע(בפירושו לגמרא במסכת שבת . המאירי הנזכר

וכ� הוא כותב בפירושו למלכי� א ;  אמה32 על 32המזבח שעשה שלמה היה בגודל 

וכ� הוא (ד אמה "ד על כ"כי מקו� המערכה במזבח שעשה שלמה היה כ) סד', ח(

  6.כפי שהיה בבית שני, )ז', הימי� ב זבמפרש לדברי 

בנוגע לבזיקת המלח על , )ה קא מוסי�"א ד"קד ע(י בפירושו לסוגיה בעירובי� "רש

 ומביא ראיה לכ0 שסוגיה זו אינה %מסביר כי אסור להוסי� על המזבח , גבי המזבח

ל "מהגמרא בחולי� הנ, אלא שא� ביו� חול קיי� איסור זה, עוסקת דווקא בשבת

, בניגוד לראשוני� אחרי�(י אינו מזכיר את הגמרא בזבחי� "רש. קת בכיסוי הד�העוס

לא מצאנו . וייתכ� להבי� כי לשיטתו סוגיה זו אכ� אינה נפסקת להלכה, )וכדלהל�

 . י והמאירי מביאי� את ההיתר להגדיל את המזבח"בשו� מקו� אחר כי רש

�לדעת המאירי . קטנתוייתכ� שיש מקו� לחלק בי� הגדלת המזבח לבי� ה, אמנ

י יש מקו� להתיר "א0 ייתכ� שלרש, אי� כל היתר לפחות ממידות המזבח המדויקות

א�  "–ה דבצריה בצורי "ד) א"נח ע(וכפי שהוא מפרש בסוגיה בזבחי� , את הדבר

                                                                                                                      

כמבואר בגמרא ביומא טז (י "התנא השונה את מסכת מידות הוא ראב, לכאורה. שישי� אמה

י " וא� כ� כיצד יכול רש–וא� כ� הוא התנא החולק על רבי יוסי בנוגע להרחבת המזבח , )א"ע

מסיבות אחרות יש מקו� לומר כי דברי� אלו של , אמנ�? לפרש את היתר ההרחבה בדבריו

המזבח כולו עומד ) א"יומא לז ע(י "לפי ראב: י"י אינ� יכולי� להתיישב ע� דברי ראב"רש

� אי� אפשרות –מאחר שהכבש נמצא דרומית מהמזבח . והצפו� צרי0 להיות פנוי לגמרי, בדרו

 מידות –שהרי הכבש והמזבח שהיו כבר תפסו שישי� ושתיי� אמות (לבנות מזבח כה גדול 

עדות� ). ועומד על כ0 הקר� אורה במקו�( שהוא אינו סובר כרב יוס� וממילא ברור, )ב"ה מ"פ

י מתייחסי� רק "ונית� להבי� כי דברי רש, ח בש� רבי יוחנ�"של הנביאי� מובאת ג� על ידי רבב

י הרי שה� נאמרי� בביאור "י מתייחסי� א� לדברי ראב"אול� ג� א� נאמר שדברי רש, אליו

ובהחלט יש מקו� לומר לאור דבריו בשאר , לפנינודבריו המובאי� בהקשר של הסוגיה 

 .  הסוגיות כי אי� זו דעתו

6  �החולק על רבי יהודה בנוגע לקידוש , י ש� נאמרי� בביאור שיטת רבי יוסי"דברי רש, אמנ

וא� א� , א0 מחלוקות אלו אינ� תלויות זו בזו, )� במלכי� ש�"הקשה כ� המלבי(רצפת העזרה 

שלמה לא קידש את הרצפה עצמה לש� הקרבה נית� לסבור כדעת נסבור כדעת רבי יוסי ש

על כ� נראה פשוט כי אי� כל מקו� לקושיה בעניי� . החולקי� עליו בעניי� מידות המזבח עצמו

, שנוקט כרבי יוסי שלא הקריבו על הרצפה, א אלפא ביתא סימ� נ"וראה באור זרוע ח. זה

 שלמה והלא יחזקאל בימי הוה מי הנחושת זבחמ: "וכתנאי� החולקי� עליו בעניי� גודל המזבח

 ...".אמה ב"ל של אבני� מזבח ועשה גנזו
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ייתכ� ללמוד על ההבדל בי� הקטנה להגדלה מדברי הגמרא ". נמל0 לקצר את המזבח

וקובעי� שלא , יתא המוסרת שהמידות אינ� מעכבותהמסייגי� את הברי) א"סב ע(

ביחס להקטנה ישנו מקור מ� התורה , בניגוד להגדלה. יפחות מהמזבח שעשה משה

 ). ש�קר� אורה קר� אורה קר� אורה קר� אורה ומובאת סברה זו ב(ללימוד השיעור הקט� ביותר 

אשר מביא בפירושו למשנה , �"כדעה זו נית� להבי� לכאורה ג� מדברי הרמב

ובביאור , דברי הגמרא על שלושת הנביאי� שעלו מ� הגולהאת ) א"ג מ"פ(במידות 

העדות של הנביא לגבי המזבח הוא מפרש כי הנביא העיד על הדיוק הרב הנצר0 

שלפיה� העיד ) ה אחד העיד"א ד"זבחי� סב ע(י " בניגוד לדברי רש–במידות המזבח 

�"הרמבוראה עוד להל� בביאור שיטת (הנביא על הרשות להוסי� על מידות המזבח  .( 

     את המזבח את המזבח את המזבח את המזבחלהגדיללהגדיללהגדיללהגדילמותר מותר מותר מותר : : : : דעת הראשוני�דעת הראשוני�דעת הראשוני�דעת הראשוני�. . . . גגגג

 �חידושה של מחלוקת תנאי� שאינה מפורשת לפנינו הוא דבר שבדר0 כלל נמנעי

האומנ� אי� כל אפשרות אחרת . כל זמ� שישנה אפשרות אחרת לפנינו, מלעשותו

 ? ליישב את הסוגיות הנזכרות

האפשרות הנזכרת , קותג� א� נאמר שאנו חייבי� להעמיד את הסוגיות כחלו

המעמידה את דברי רבי יוסי במשנה במידות כשנויי� במחלוקת נראית מוקשית מצד 

ויעש : "לגבי שלמה המל0) א', ד(שהרי פסוק מפורש ישנו בדברי הימי� ב , עצמה

 ההבנה 7". עשרי� אמה ארכו ועשרי� אמה רחבו ועשר אמות קומתו%מזבח נחושת 

אי� לדברי רבי יוסי על מקו� המערכה של מזבח בית הפשוטה היא כי תיאור זה מת

הרי שלפי , שלפיה דברי רבי יוסי אינ� מוסכמי�, לפי האפשרות הנזכרת לעיל. ראשו�

והתיאור האמור בפסוק זה אינו נסב , הדעה החולקת מקו� המערכה היה גדול יותר

 בדברי ההבנה המקובלת). כגו� המערכה הגדולה בלבד(אלא על חלק ממקו� המערכה 

� היא כי הפסוק האמור מתייחס לגודלו הכולל של מזבח הקבע שבנה 8מפרשי� רבי

 ). כדברי רבי יוסי, והיינו למקו� המערכה(שלמה במקדש 

א� בדפוס שבכתב ידו של (לפי הנוסח המופיע בכל דפוסי המשנה שלפנינו , ואכ�

וממנו משתמע כי , "אמר רבי יוסי"הנוסח במשנה הוא , )� המופיע ע� פירושו"הרמב

                                                 

ובפירוש עזרת , א"ג מ"ש מידות פ"ראה למשל ברש. י"וכבר תמהו אחרוני� רבי� על דברי רש  7

� . ב"ובברכת הזבח זבחי� נח ע, כהני� ש

', ג מלכי� א ח"ק ורלב"רד; א,ז"רבנו בחיי שמות כ; ט, ה"� ואור החיי� על התורה שמות כ"רמב  8

 ).עמוד רז ועמוד ריא(ספר הש� לבעל הרוקח ; א"ג מ"ש מידות פ"רא; סד
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והכול מודי� שבימי בית שני הוסיפו על , דברי רבי יוסי אינ� שנויי� במחלוקת

ג� הגמרא הנוקטת כשיטתו בפשטות אינה מזכירה כל דעה . מידותיו של המזבח

עד שהבאתיו אל ): "שיר השירי� פרשה ג סימ� ד(וכ0 ג� מופיע במדרש זוטא , חולקת

 . "...להוסי� על המזבחלהוסי� על המזבחלהוסי� על המזבחלהוסי� על המזבחעלו בני ישראל בשעה ש. בית אמי ואל חדר הורתי

 �) ה קא מוסי�"ב ד"פג ע(ובחולי� ) ה א� מזבח"א ד"סב ע(   התוספות בזבחי

בגמרא בחולי� מדובר . א: והציעו כמה אפשרויות בתירוצ�, עמדו על סתירת הסוגיות

.  ב9;ולכ� אי� אפשרות להוסי� עליו,  אמה60 על 60במקרה שהמזבח כבר בנוי בגודל 

המזבח לא יהיה רבוע א� יוסיפו .  ג10;א0 לא על גובהו,  רוחב המזבח נית� להוסי�על

מאחר שאי� אפשרות בכל פע� להוסי� עפר בכל צדדי המזבח על , עפר בכל מליקה

 המשות� לשלושת תירוצי התוספות הוא שלפיה� מידות המזבח 11.מנת לרבעו כראוי

 כשיטה 12. אמה60 על 60ו עד לגודל ונית� לכתחילה להוסי� על מידותי, אינ� מעכבות

 �אמות ' שעד ס', נבוב עולה ס): "ח, ז"שמות כ( על התורה בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�זו כותב ג

 ".יכולי� להוסי� על המזבח

 

                                                 

9  �ה קא מוסי� "ב ד"ש בחולי� פג ע"וכ� הוא בתוספות הרא, תירו. ראשו� בתוספות בזבחי� ש

וכ0 מבאר בשיטה מקובצת בחולי� ש� את תירוצ� הראשו� של התוספות ; א ש�"ובריטב

 ".הת� קרא אשכח ודרוש"בחולי� 

10  �את תירוצ� הראשו� ) א"זבחי� סב ע(וכ0 מבי� בקר� אורה . תירו. שני בתוספות בזבחי� ש

בכיסוי הד� הנידו� הוא לכאורה על , אמנ�". הת� קרא אשכח ודרוש "–של התוספות בחולי� 

ת בתירו. א0 ייתכ� שלהבנת התוספו, שהרי הד� נית� על דופ� המזבח, הרוחב ולא על הגובה

על , ועל כ� במקרה שתהיה חובת כיסוי הד� במזבח, זה טבעו של כיסוי שהוא נית� מלמעלה

וראה מעי� זה בווי (מנת לבטל את הכיסוי באותו מקו� יהיה צור0 להוסי� א� על גובה המזבח 

אמנ� ). ת מקושיית התוספות עליו"בתירו. דברי ר, העמודי� עמוד העבודה פרק ז אות יד

א0 בתוספתא , )ונתקשה בזה הקר� אורה ש�( נאמר כי א� מידת קומתו אינה מעכבת בברייתא

 .שלפנינו מוזכר אור0 ורוחב ולא מוזכר גובה

11  � .ת"אלו דברי ר) ה קא מוסי�"ב ד"פג ע(ובתוספות בחולי� . תירו. שלישי בתוספות בזבחי� ש

הנוקטת כי , ")אית דנקטי"בש� (י בעירובי� לעיל "כ0 ג� יש ללמוד מהשיטה המובאת ברש  12

, י"ג� א� נסביר את הסוגיה ש� כרש, אמנ�. האיסור להוסי� על המזבח במלח קיי� רק בשבת

שהרי תוספת על הכבש בוודאי יכולה לחרוג מהמידות , אי� מכא� קושיה על שיטת ראשוני� זו

ה צור0 ממילא יהי, שהרי א� יחליקו את השטח המבוטל ויגביהו את הכבש, הדרושות למזבח

 .להגביה ג� את המזבח
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הגמרא בזבחי� : נראה לכאורה כי נית� ליישב את סוגיות הגמרא באופ� אחר

ה כזה יש  ובמקר–כפי שהיה בימי בית שני , עוסקת בבנייה מחודשת של המזבח

לעומת זאת הסוגיות בחולי� ובעירובי� מתייחסות . רשות להוסי� עד שישי� אמה

כגו� בהוספת , ובמזבח כזה אי� רשות לשנות את מידותיו, למזבח העומד כבר בבניינו

) בתירוצו השני(א "כ0 נראה להבי� בכוונת הריטב. עפר או חומרי� אחרי� בצדדיו

וכ� כותב בדעתו , "שיעורו כל במזבח כשהיה והכא בניינו בתחלת דהת�: "הכותב

 13".דבשעת בני� מותר להוסי�): "פרשת שופטי� (אר. חמדהאר. חמדהאר. חמדהאר. חמדה� בספרו "המלבי

� """"שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב. . . . דדדד � � �    

 מפני המזבח גובה כללות הזכיר לא: "כותב) א"ג מ"מידות פ(� בפירושו למשנה "הרמב

נא נקט לשו� הת, כלומר. "...יחסר ולא יוסי� לא ישתנה שלא לפי, מפורס� שהדבר

ולא הזכיר מהו הגובה הכולל , לגבי חלקיו השוני� של המזבח" עלה אמה וכנס אמה"

שלושי� ושתי� : "הנקובי� במשנה,  בניגוד לאורכו ורוחבו של המזבח–של המזבח 

�בניגוד לאור0 ,  מכיוו� שבגובה אי� כל ספק שהדבר לא משתנה–" על שלושי� ושתי

 . כל פני� לדעת רבי יוסיעל , ולרוחב היכולי� להשתנות

ומהדברי� שנזכרו לעיל לגבי , � אינו מזכיר במפורש את דעת רבי יוסי"הרמב

עדות הנביא על הדיוק הרב במידות המזבח יש מקו� להבי� כי למסקנה אי� לקבל את 

יש מהאחרוני� הרוצי� לומר כי הברייתא על עדויות הנביאי� , כ0. דעת רבי יוסי

� ג� אינו מזכיר "ועל כ� הרמב,  המבואר בגמרא קוד� לכ�מהווה דעה החולקת על

). ליקוטי הלכותליקוטי הלכותליקוטי הלכותליקוטי הלכות(את דבריו של רב יוס� המתיר להגדיל את המזבח עד שישי� אמה 

�� לא היה כל שינוי במידות המזבח בי� הבית הראשו� לבית "הא� לדעת הרמב, אול

 ?השני

�"כותב הרמב) ה"ב ה"פ(בהלכות בית הבחירה : 

                                                 

13  �, נית� לפרש בדעתו כי כוונתו להוציא מצב שבו המזבח כבר בנוי בגודל שישי� אמה, אמנ

 וא� שדבריו מופיעי� כתירו. שני ייתכ� שאינ� אלא –וכתירו. הראשו� בתוספות לעיל 

ייתכ� לומר . ) מנחת אליהו א סימ� כד–וד� בדבריו הרב קולי. (תוספת ביאור לתירו. הראשו� 

וא� התוספות דלעיל כיוונו לומר , כי דבריו אכ� נאמרו כתוספת ביאור לתירו. הראשו�

 .שהדרשה מהפסוק היתה שבשעת הבניי� הדבר מותר
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 כול  % להיעשות ושעתיד ,הגולה בני ושעשו ,שלמה ושעשה ,משה שעשה מזבח

 % להיבנות העתיד וכ  ,הגולה בני שעשו ומזבח ...מה  אחד כל גובה אמות עשר

 .אמות ב"ל על אמות ב"ל ורחבו ארכו מדת

� אינו מזכיר את מידות האור0 והרוחב של המזבחות שעשו משה "מדוע הרמב

� סבור כי מידות "הרמב, ה שלא השתנה כללמסתבר לומר כי בניגוד לגוב? ושלמה

ועל כ� הוא לא נזקק לציי� את , כדברי רבי יוסי, המזבח השתנו מבית ראשו� לבית שני

 מידות): "ג"ב ה"פ(� "שתי הלכות קוד� לכ� כותב הרמב, בר�. המידות הראשונות

 מזבח כעי� % הגולה בני שבנו ומזבח, מאיש איש ידועה וצורתו הרבה מכוונות המזבח

א� אכ� ,  לכאורה."ממנה לגרוע ולא מידתו על להוסי� ואי� ,עשוהו להיבנות שעתיד

כיצד שינו בימי בית שני מהמידה שהייתה , ישנו איסור לשנות את מידות המזבח

  14?קוד� לכ�

על פי ההבנה שיש בזה (המקור לאיסור הרחבת המזבח , על פי המבואר עד כה

 בהנחה שסוגיות אלו חולקות על הסוגיות –ירובי� מופיע בגמרא בחולי� ובע) איסור

�והאפשרות ; הברייתא האומרת כי מידות האור0 והרוחב אינ� מעכבות: בזבחי

בנוס� על פסיקתו האוסרת , � עצמו"אול� הרמב". דבצריה בצורי"הנזכרת בגמרא 

 ):ז"ב הי"פ(פוסק את דברי הברייתא להלכה , לשנות את מידות המזבח

 אבל, מעכבי  שארבעת , פסול הוא הרי וריבוע וכבש יסוד קר  לו שאי  מזבח וכל

 על מאמה יפחות שלא והוא ;מעכבי  אינ  קומתו ומדת רחבו ומדת ארכו מדת

 .מדבר מזבח של המערכה מקו� כשיעור אמות שלש ברו� אמה

ואחרוני� רבי� התקשו , � עצמו"דברי� אלו נראי� כסתירה בתו0 דבריו של הרמב

הגישה הרווחת באחרוני� , מכל מקו�. וניסו להסביר� באופני� שוני� ובהבנת דברי

 מנחת חינו0מנחת חינו0מנחת חינו0מנחת חינו0(ונית� להרחיב את המזבח עד שישי� אמה , היא כי המידות אינ� מעכבות

 על תפארת ישראלתפארת ישראלתפארת ישראלתפארת ישראל ותוספות יו� טובתוספות יו� טובתוספות יו� טובתוספות יו� טוב; ט, ה" על התורה שמות כאור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�; א, ה"צ

  15).המשנה במידות

                                                 

אלא שייתכ� שיש מקו� להבדיל בי� , ג� לגבי השינוי מהמשכ� לבית ראשו� יש מקו� לשאול   14

 לבי� המזבח בבית עולמי� אשר נבנה במחובר ,אשר נועד להיות מיטלטל, המזבח שהיה במשכ�

 .לאדמה ונחשב כבניי�

א� מעלה אפשרות של בניית שני מזבחות ) ד"ד ה"הלכות פסולי המוקדשי� פ (אור שמחאור שמחאור שמחאור שמחבעל   15

 !קטני� במקו� המזבח
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    ????ילהילהילהילה� אינו מתיר שינוי לכתח� אינו מתיר שינוי לכתח� אינו מתיר שינוי לכתח� אינו מתיר שינוי לכתח""""הא� הרמבהא� הרמבהא� הרמבהא� הרמב

� על האיסור לשנות נאמרו דווקא "כמה מהאחרוני� כותבי� כי דברי הרמב

 אול� א� אכ� 16.אול� בדיעבד אי� לפסול את המזבח א� שינו את המידות, לכתחילה

הרי שצרי0 לפרש כי הציווי על ההקפדה על , אי� לשנות כלל מהמזבח שבנו בני הגולה

. ווקא על בית שני ולא על בית ראשו�נאמר ד, "הכל בכתב"הנלמד מהמילי� , המידות

 היו כשרות רק – אשר היה קט� משיעור זה %מידות המזבח בבית ראשו� , לפי הבנה זו

על פי המידות שלגביה� נאמר , האמנ� נית� לומר על המזבח אשר בנה שלמה! בדיעבד

 ! ?כי כשרותו לא היתה לכתחילה, "הכל בכתב"

בית ראשו� אכ� היה ציווי לבנות מזבח קט� על מנת ליישב שיטה זו יש לומר כי ב

 שיש –אול� הנביאי� שעלו מ� הגולה ה� שהורו על שינוי מידות המזבח , יותר

המביא את ) ד"ב ה"ש� פ(� "אול� הרמב). אב� האזל(לעשות� כפי נבואת יחזקאל 

�אינו , ומציי� שאחד מה� העיד על מידות המזבח, דברי הגמרא על עדות הנביאי

 –אלא דווקא על כ0 שאי� לשנות� , ביא העיד שיש לשנות את המידותסובר שהנ

 שהוא % המזבח על אמר� ועניי�: "כמובא לעיל, � בפירושו למידות ש�"וכדברי הרמב

 ".מידתו דיוק על העיד

לאחר הדיו� על שינוי מידות הבית , ג� מההקשר של הבאת דברי הברייתא בגמרא

כש� שלא נית� לומר על המזבח בבית . דיעבדלא נראה כי ההיתר אמור רק ב, השני

כ0 לא נראה שבניית המזבח בבית שני היתה שלא , הראשו� שנבנה רק בדיעבד

נראית כמתייחסת למי , "ובלבד שלא יפחות", �"ג� לשו� הגמרא והרמב. לכתחילה

המובאת , "דבצריה בצורי"כ0 ג� ביחס לאפשרות . שבא לפחות לכתחילה משיעור זה

) א"נח ע( הפסול המובא בגמרא ש� –ששחט בקרקע כנגד מקו� המזבח בנוגע למי 

ולא משתמע שהקטנת , מתייחס רק לעובדה שיש לשחוט את קודשי הקודשי� בצפו�

 .המזבח הוכשרה רק בדיעבד

                                                 

המזבח כשר להקרבה , כלומר). חלק יב סימ� מז (צי. אליעזרצי. אליעזרצי. אליעזרצי. אליעזר; )ג"ב ה"בית הבחירה פ (אב� האזלאב� האזלאב� האזלאב� האזל  16

אבל לכתחילה אי� , אי� לפרש כי הכוונה היא שהקרבנות לא נפסלו. ילה במצב כזהעליו לכתח

נאמרה לגבי המזבח ולא  "אי� מעכבי�"שהרי הלשו� , להקריב עד שיחזרו ויבנוהו בשיעור הראוי

בהוצאת (בספר דרישת ציו� ). קמ' ה בתשובה א"ולא כמשתמע מלשו� הראבי(לגבי הקרב� 

הרי שבמקרה של , � מכשיר"תב כי מאחר שבדיעבד ברור שהרמבכ) 92עמוד , מוסד הרב קוק

ועל כ� א� , ")שעת הדחק כדיעבד דמי("ספקות כבמציאות ימינו יש להחשיב זאת כדיעבד 

 .לדעתו יש להתיר את הבנייה בשינוי המידות
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�""""ביאור דעת הרמבביאור דעת הרמבביאור דעת הרמבביאור דעת הרמב���    

� בהקדמתו למשנה"המקור לדיוק הנדרש במידות המזבח מבואר בדברי הרמב ,

 ):הוצאת הרב קאפח(בהתייחסותו למסכת מידות 

 שכשיבנה בכ& והתועלת, בנינו והיא& וצורתו המקדש מדת ספור אלא ענינה ואי 

 בכתב הכל שאמר כמו ''''הההה    מאתמאתמאתמאת    היחסהיחסהיחסהיחס    אותואותואותואותו כי, היחס ואותו צורה אותה בו לשמור

 . השכיל עלי' ה מיד

כשבנו בימי : "� לגבי הבית השני"כתב הרמב) ד"א ה"פ(בתחילת הלכות בית הבחירה 

ובהקשר זה מביא הכס� ; "והו כבני� שלמה ומעי� דברי� המפורשי� ביחזקאלעזרא בנ

) ו%ש� ה(בהלכות הבאות . משנה את דברי רבי יוסי על השינוי שנעשה במידות המזבח

 –ואת הכלי� שעושי� במקדש , � את הדברי� שה� עיקר בבניי� הבית"מפרט הרמב

אינו חורג ,  בימי בית שניאשר התבצע, השינוי האמור בדבריו. ובה� מזבח העולה

מאחר שהיחס , וא� בבית ראשו� לא היתה כל חריגה. מהדיוק הנדרש במידות המזבח

, מדות המזבח מכוונות הרבה) "ג"ב ה"פ(� "כפי שכותב הרמב, וג� הצורה, נשמר

, היה מקו� לכאורה לומר כי הפירוט המופיע בסו� הפרק". וצורתו ידועה איש מאיש

�בא לבאר , ועל המידות אשר אינ� מעכבות) יסוד וריבוע, קר� (על הדברי� המעכבי

התוספת והגירעו� האסורי� ה� ,  לפי הבנה זו17.את ההקפדה המוזכרת בדבריו ברישא

כ0 ג� . ומבטלי� אותו מלהיות רבוע, שינויי� אשר פוגעי� ביחס הכללי של המזבח

 עדות –דות המזבח � על הנביא אשר העיד על הדיוק הנדרש במי"מובני� דברי הרמב

 . שהינה משמעותית במציאות שבה מוסיפי� על השיעור הראשוני של המזבח

כי יש , א"כמבואר לעיל בדברי הריטב, �"באופ� אחר נית� לבאר בדעת הרמב

 18 אז נית� להגדיל או להקטי� את מידותיו לא כל הגבלה%לחלק בי� שעת בניי� המזבח 

                                                 

לגבי ) א"זבחי� סב ע(לאמור בגמרא " מדות המזבח מכוונות"� ג� רומז בלשונו "אולי הרמב  17

כ0 מובא ג� בגמרא ". המזבח"כי ה� מעכבי� מאחר שנאמר בה� , היסוד והריבוע, נותהקר

, ג"מ(המבארת את הפסוק ביחזקאל , � בפירושו למשנה"שאליה מפנה הרמב, )ב"צז ע(במנחות 

ונראה כי הפירוט המוזכר , לגבי אמת היסוד והסובב והקרנות" ואלה מידות המזבח באמות) "יג

 .ב וקומת המזבח כולו נאמר רק כבדר0 אגבהרוח, ש� לגבי האור0

ונית� להבי� מכא� כי שיעור זה אינו מעכב , � אינו מזכיר את שיעור שישי� האמות"הרמב  18

� את דעת רב יוס�"האחרוני� מביאי� סברות שונות מדוע לא קיבל הרמב. לדעתו .�, אמנ

 ציי� את שישי� האמות  לא% הכותב על מקומו המכוו� של המזבח %� "ישנה אפשרות כי הרמב

א� , על פי הבנה זו. אשר נתקדשו לכ0 משו� שממילא אי� אנו יודעי� כיו� היכ� ה� בדיוק

מאחר שמעבר לכ0 , � ההיתר להגדיל את המזבח הוא עד שישי� אמה ולא יותר"לדעת הרמב

 ).ה,בית המקדש ה(כ0 כתב בערו0 השולח� העתיד . המזבח חורג מהמקו� שנתקדש



    

    שינוי מידות המזבחשינוי מידות המזבחשינוי מידות המזבחשינוי מידות המזבח
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שערי שערי שערי שערי (ל "כ0 מסבירי� הרב ישעיהו וינוגרד זצ. ו לבי� תוספת או גירעו� לאחר בניית%

 19). חלק א סימ� כומנחת אברה�מנחת אברה�מנחת אברה�מנחת אברה�(ל "והרב אברה� שפירא זצ)  חלק ג סימ� ג אות חזיוזיוזיוזיו

ב "פ(� על ההקפדה במידות המזבח נאמרי� בתיאור המזבח שהיה בעבר "דברי הרמב

ד לדי� בסו� זאת בניגו, "ואי� להוסי� על מדתו ולא לגרוע ממנה... ומזבח שבנו): "ג"ה

כשבוני� : "המהווה המש0 להלכה הקודמת, הפרק על המידות שאינ� מעכבות

  20."...המזבח

    סיכו� ומסקנה להלכה סיכו� ומסקנה להלכה סיכו� ומסקנה להלכה סיכו� ומסקנה להלכה . . . .  ה ה ה ה

. הרוחב והקומה של המזבח אינ� מעכבות, מידות האור0, לדברי הברייתא בגמרא

לדברי רב יוס� הרשות להוסי� נאמרה : בגמרא מופיעות שתי הגבלות על מידות אלו

ורבי מני מבאר בדברי הברייתא כי אי� לפחות מהמזבח ;  שיעור של שישי� אמהעד

הדעה המקובלת בדברי הראשוני� ). אמה על אמה מקו� המערכה(שעשה משה 

 . והאחרוני� היא שא� לכתחילה אי� כל עיכוב בדבר

                                                 

הבעיה בהוספה על המזבח היא בכ0 שהחלק אשר היה צמוד לאוויר אינו , שערי זיולדברי ה  19

בדומה לשתי אבני� שעשא� כירה (ויש לראות בזה מעי� נתיצה של המזבח , צמוד עוד לאוויר

יש להעיר על , אמנ�). ד"ו מ" משנה כלי� פ–שסמיכת אב� מטהרת את חצי האב� , ונטמאו

ב "בה(� "אשר דווקא היא נאסרה בדברי הרמב, ה דר0 השחתהדבריו כי לכאורה נתיצה זו אינ

שכ� התוספת מוכרחת לבוא על , ייתכנו בעיות אחרות בתוספת על המזבח, אמנ�). ז"א הי"פ

האפשרות לגרוע מהמזבח . וג� הקרנות כבר לא יהיו צמודות לקצה, חשבו� הסובב והיסוד

אשר אי� איסור בהעלאתו על גבי , יכולה היתה להתקיי� במקרה שיחתכו בדבר שאינו מברזל

 אול� ג� כא� יש צור0 %ואי� בדבר איסור למרות שהאב� לא תהיה עוד כבריאתה , המזבח

אבני�  "%וראה מאמרנו במעלי� בקודש גיליו� יח (להיזהר שהאבני� תישארנה לבסו� חלקות 

א במזבח ההקפדה המדוברת נאמרה דווק, לדברי המנחת אברה�"). שלמות ה� אבני� חלקות

אול� כאשר בוני� מזבח , ועל כ� אי� לשנות מהמידות שנמסרו על ידו, שנבנה על ידי נביא

משמע מדברי� אלו כי במזבח שנבנה שלא על . נית� לבנותו בי� קט� ובי� גדול) ללא נביא(חדש 

 . אי� כל מניעה מלהוסי� עליו ומלגרוע ממנו א� לאחר שיהיה בנוי, ידי נביא

שאי� לשנות בה , הסביר כי יש לחלק בי� בנייה כחלק מהמבנה הכולל של המקדשיש הרוצי� ל  20

 � %כבבית שני , לבי� מצב שבו בוני� רק מזבח על מנת להקריב עליו קרבנות, "הכל בכתב"מטע

; חלק א סימ� כד אות ב, ל במנחת אליהו"הרב יצחק קולי. זצ(אזי נית� לשנות את המידות 

� סובר כי בניי� "שהרי הרמב, דברי� אלו נראי� תמוהי�). ו, עיר הקודש והמקדש חלק ה ו

ובוודאי עולי , )ראה בספר המצוות עשה כ(המזבח הוא חלק בלתי נפרד מבניי� בית המקדש 

ג� הסברה כי לאחר . בית שני התחילו בבניי� המזבח בציפייה לבנייה שלמה של הבית כולו

 לסותרו על מנת לבנות מזבח אחר בגודל בניית המזבח והקרבת קרבנות על גבו יהיה צור0

� אי� רמז לחלוקה כזו"בדברי הרמב, מכל מקו�. הראוי נראית מוקשה מאוד . 



    

 הרב הלל ב� שלמההרב הלל ב� שלמההרב הלל ב� שלמההרב הלל ב� שלמה
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� התחבטו האחרוני� א� יש להחמיר לכתחילה בדבר" בדעת הרמב . �יש מקו

ד כי בשעת "על פי כל האמור נלע.  כי א� לכתחילה הדבר מותררב להבי� בדעתו

אשר תגרו� לבטל את , הכושר הראשונית אי� להחמיר חומרא המביאה לידי קולא

ינסקי 'וכפי שמארי0 הרב טיקוצ(אלא יש לבנות מזבח על פי מידת האפשר , העבודה

ש לבנות את  חלק ה פרק ו בבירור המיקו� המדויק שבו יעיר הקודש והמקדשעיר הקודש והמקדשעיר הקודש והמקדשעיר הקודש והמקדשבספרו 

  ).המזבח

 



 

  א"תשע' ה'דר ב א– א"כמעלין בקודש 

   

    זהר עמרזהר עמרזהר עמרזהר עמר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

    לח� הפני�לח� הפני�לח� הפני�לח� הפני�    עיו� מחודש באיור שולח�עיו� מחודש באיור שולח�עיו� מחודש באיור שולח�עיו� מחודש באיור שולח�
    שבמטבעות מתתיה אנטיגונוסשבמטבעות מתתיה אנטיגונוסשבמטבעות מתתיה אנטיגונוסשבמטבעות מתתיה אנטיגונוס

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

    תיאור האיורי�תיאור האיורי�תיאור האיורי�תיאור האיורי�. . . . אאאא

    משמעות השינויי� שבמטבעותמשמעות השינויי� שבמטבעותמשמעות השינויי� שבמטבעותמשמעות השינויי� שבמטבעות. . . . בבבב

    מטבעות בר כוכבאמטבעות בר כוכבאמטבעות בר כוכבאמטבעות בר כוכבא. . . . גגגג

    סיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנות. . . . דדדד

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

 ככה� שכיה�, )ס" לפנה37%40(עניי� רב מעוררי� המטבעות שהטביע מתתיה אנטיגונוס 

על רקע יריבותו ע� הורדוס האדומי שנחשב . וכאחרו� השליטי� לבית חשמונאי גדול

 ניסה המל0 מתתיהו להדגיש את 1,לנציג� של הרומאי� והוכתר על יד� כמל0 יהודה

דבר זה . הסממני� היהודיי� של שלטונו ואת היותו נציג� האמיתי של בית חשמונאי

שבחלק מה� מופיעי� מוטיבי� , � שלטוני ידועסממ, בא לידי ביטוי בהטבעת מטבעות

�בגרסאות " (מתתיה הכה� הגדול וחבר היהודי�"ועליה� הש� , יהודיי� מובהקי

 אולי אימ. ש� 2.מוכר לנו רק ממטבעות אלה" מתתיה"הש� העברי , למעשה). שונות

                                                 

יונת� אדלר ולרב הלל ב� שלמה על הערותיה� ל, המחבר מבקש להודות למשה פייראיז�*  

 :ראו, המאמר פורס� לראשונה בגרסה לועזית .למאמר זה

Z. Amar, The Shewbread Table on the Coins of Mattathias Antigonus: 

 A Reconsideration, in: D. Barag and B. Zissu (eds.), Studies in Honour of Arnold 

.Spaer, [Israel Numismatic Journal 17], Jerusalem, 2010, pp. 46-56 

, ג"ירושלי� תשכ, )טשלי' מהדורת א(קדמוניות היהודי� , ]פלביוס יוספוס[יוס� ב� מתתיהו   1

 .469, 385%381ספר יד 

אוצר , משורר' י; 48%41' עמ, )ח"תשי(לד , מחני�, "שרידי תקופת החשמונאי�", קנאל' ב  2

� .Y ;]אוצר המטבעות, משורר: להל� [56%50' עמ, ח"ירושלי� תשנ, מטבעות היהודי

Meshorer, Ancient Jewish Coinage, I, New-York 1982, pp. 94-97. ]משורר: להל� ,

� ].מטבעות היהודי

W. Madden, History of Jewish Coinage, Chicago 1967, pp. 76-79; Idem, Coins of 

the Jews, Hildesheim New-York 1976, pp. 99-103; B. Kanael, "Ancient Jewish 
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 אבי בית חשמונאי שניצחו –זה כדי לעורר בקרב הע� את הזיקה למתתיהו הראשו� 

 . היווני�את 

    תיאור האיורי�תיאור האיורי�תיאור האיורי�תיאור האיורי�. . . . אאאא

מדובר . מבי� מטבעות אלה מפורס� ביותר הטיפוס שעליו מופיעה מנורת המקדש

בצדו השני של המטבע מופיע ).  מה�%40ידועי� כ(בסדרת מטבעות נדירה למדי 

�במרבית . תבליט שלאחר דיו� מחקרי נרחב מוסכ� על הכול שמדובר בשולח� הפני

א0 בכמה מטבעות בודדי� נית� לראות , על השולח�המטבעות לא נראה כל חפ. 

�להל� נביא תיאור של ". לח� הפני�"המזוהי� בוודאות ע� , ערמות של כיכרות לח

 3:המטבעות שפורסמו

ועליו נית� לראות , רק כמחצית האיור השתמר: גרוסוירט' ר א"מטבע מאוס� ד. א

ערמה  על השולח�. כאשר זוג הרגליי� מחוברות ביניה� במוט, חלק מ� השולח�

כאשר הבסיס הוא , לכיכרות צורה קעורה. של שלושה כיכרות המונחי� זה על זה

 .מזוות

, הרגליי� מחוזקות ביניה�. השולח� נראה בשלמותו: מוסיו�' מטבע מאוס� ש. ב

. זה על גבי זה, על השולח� שתי ערמות של שלושה כיכרות. כנראה בכל ההיק�

 כי הבסיס נראה פחות מחודד מאשר במטבע א�, ג� כא� הכיכרות קעורות

� .הקוד

 

 

 

                                                                                                                      

Coins and Their Historical Importance", The Biblical Archaeologist", 26 

(1963), pp. 46-47 

 

, )ד"תשנ (106%105/ כז, קדמוניות, "מטבע של מתתיהו אנטיגונוס וצורת לח� הפני�", ג"בר' ד  3

המטבע מאוס� גרוסוירט פורס� על ידי . 42' מס, 43לוח , 54' עמ, אוצר, משורר; 44%43' עמ

ת שוני� שא� הציע שיחזור תיאורטי מלא לאיור המבוסס על ס0 המידע ממטבעו, משורר

�השוואה לצילו� שני המטבעות ע� לח� . השמורי� באוספי� שוני� וידועי� מהפרסומי

 .ג"ויש להעדי� את השחזור שמביא בר, הפני� מראה שהשחזור אינו מדויק
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    ,,,,גרוסוירטגרוסוירטגרוסוירטגרוסוירט' ' ' ' ר אר אר אר א"""" מימי� לפי המטבע שהיה באוס� ד מימי� לפי המטבע שהיה באוס� ד מימי� לפי המטבע שהיה באוס� ד מימי� לפי המטבע שהיה באוס� ד%%%%שולח� הפני� שולח� הפני� שולח� הפני� שולח� הפני� : : : : 1111' ' ' ' איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

    ))))גגגג""""ברברברבר' ' ' ' באדיבות דבאדיבות דבאדיבות דבאדיבות ד((((מוסיו� מוסיו� מוסיו� מוסיו� ' ' ' ' משמאל לפי המטבע באוס� שמשמאל לפי המטבע באוס� שמשמאל לפי המטבע באוס� שמשמאל לפי המטבע באוס� ש

 

חוקרי� אחדי� כבר דנו במשמעות הריאלית של שולח� לח� הפני� ושל הכיכרות 

 מסתברת היא שמדובר באיור של כלי המקדש המבטא מציאות הנחה. שעליו

כפי שעמדה לנגד עיניו של האמ� המטביע שפעל בזמ� שהבית השני עמד , אותנטית

 ).כמאה ועשר שני� לפני חורבנו(על מכונו 

יוחנ� ' צורת הכיכרות הקעורי� והמזוותי� בבסיס� תומכת למשל בדעתו של ר

 �כמי� תיבה : "חנינא שגרס' בניגוד לשיטתו של ר, "כמי� ספינה רוקדת"שסבר שצורת

 מוטות %" סניפי�"שמזכירה את ה,  תיאור זה עולה ג� מדברי התוספתא4".פרוצה

כדי שלא תהא , מפני שדומות לספינה" :שנועדו לתמו0 את החלות שבסיס� אינו יציב

 5".רוקדת

ת שנית� אול� דומה שהחוקרי� לא התייחסו באופ� מספק לעוד פרטי� ותובנו

נקודות שבה�  כמה �בדיקה מדוקדקת באיור מגלה שישנ. ללמוד ממטבעות אלה

 בי� השולח� והכיכרות שבמטבעות לעומת תיאור לח� הפני� ההתאמ%חוסרמתגלה 

 6,משורר עמד בעיקר על חוסר הפרופורציות בגודל השולח�' י. ל"המופיע בספרות חז

                                                 

 .ב"מנחות צד ע, בבלי  4

 .529' עמ, מהדורת צוקרמנדל, ו" הא"יפמנחות , תוספתא  5

 .96' עמ, מטבעות, משורר  6
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�לצו אותנו לבחו� מחדש את זהות שייא, א0 יש מקו� להתייחס לעוד כמה נתוני

וכ� לתהות עד כמה נית� ללמוד ממטבעות אלה על  ,שולח� הפני� הנראה במטבע

� .המציאות ההיסטורית בזמ� הטבעת

, מופיעי� שישה כיכרות, וסביר להניח שג� במטבע השני, במטבע הראשו�. 1

ח� על פי הציווי המקראי היו על שול, לעומת זאת. בשתי ערמות של שלושה

�ובכל אחת מה� שישה , שהיו מסודרי� בשתי מערכות, שני� עשר כיכרות הפני

 8. כ0 ג� נהגו בימי בית שני7.כיכרות

היו מניחי� את הכיכרות באופ� שהחלק הארו0 של  9,על פי המתואר במשנה. 2

יהודה ' חמישה טפחי� לדעת ר(נמצא לרוחב השולח� ) עשרה טפחי�(הכיכר 

ולכ� היו צריכי� לכופ� את דפנות הכיכרות , )מאיר' ושישה טפחי� לדעת ר

, במטבע נראה השולח� מצידו הארו0, בר�. בצדדי� כ0 שה� קיבלו צורה קעורה

�א� , ל"לפי המתואר במשנה הנ. כאשר ג� הכיכרות נראי� לאורכ� ולא לרוחב

מסתכלי� במבט על הצד הארו0 של השולח� אמורי� לראות שתי ערימות של 

א� מסתכלי� במבט על הצד . הקעור של הכיכרות" חת0"א את הא0 ל, כיכרות

הקעור " חת0"ואת ה, הרוחבי והצר של השולח� רואי� רק את הערמה הקרובה

וה� את החת0 , במטבעות רואי� ה� את שתי הערמות, כאמור. של הכיכרות

 .הקעור של הכיכרות

) סניפי�(על פי המתואר במשנה ובתוספתא הכיכרות היו נתמכי� במוטות . 3

�ולכאורה ,  במטבעות לא מופיעי� מתקני� אלה10.ובקני� שהיו חוצצי� ביניה

לא : "ובבבלי) ש�(יוסי המופיעה בתוספתא ' תיאור זה מתאי� דווקא לשיטת ר

 11".אלא מסגרתו של שלח� מעמדת את הלח�, היה ש� סניפי�

בעות ע� בדיקת הפרופורציות של מידות אור0 השולח� ורגליו שמופיעות במט. 4

 א� –האחידות בפרופורציות . הכיכרות ובאלו שבלעדיה� מראה שהמידות דומות

 מעידה שהמטביעי� פעלו על פי אמות מידה קבועות שהיו –שאינה מוחלטת 

                                                 

 .ו% ה,ד"א כויקר  7

8  �, ש�, תוספתא; ו"מא "יפמנחות ; ח" מה"פלמשל משנה סוכה , כ0 עולה מניתוח מקורות רבי

 .ד"יהא "יפ

 .ה"מא "יפמנחות , משנה  9

 .ז%ו' הלא "יפ, ש�, תוספתא ;ו"מא "יפמנחות , משנה  10

 .ב"מנחות צו ע, בבלי  11
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�מדובר באיור של שולח�  ומחזקת את הקביעה שבכל המקרי� אכ�, לפניה

�וחלטות של על סמ0 זאת נית� לכאורה לנסות לבדוק את המידות המ. הפני

� .שולח� הפני� המופיע במטבע בהשוואה לנתוני� שבכתובי

" אמתי� ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו: "מידות השולח� נזכרו בתורה

במשנה ישנ� חילוקי דעות בי� התנאי� מהו אורכו של השולח� ). כג, ה"שמות כ(

כ0 , יהודה אורכו היה עשרה טפחי� ורוחבו חמישה טפחי�' לדעת ר: טפחי�ב

לדעת , לעומת זאת. שהכיכרות היו ממלאי� לחלוטי� את המשטח של השולח�

�כ0 שנותר רווח , רבי מאיר אורכו היה שני� עשר טפחי� ורוחבו שישה טפחי

שִאפשר אוורור ביניה� או לפי דעה , של שני טפחי� בי� שתי ערמות הכיכרות

  12.אחת את הכנסת שני בזיכי הלבונה

לעומת .  בי� אור0 השולח� לגובהו3/4יי� אפוא יחס של על פי מידות התורה ק

רגלי השולח� , כלומר.  בקירוב2/3בדיקת היחס במטבעות מראה על יחס של , זאת

 .שבמטבעות ה� קצרות יותר יחסית

פרט , בחלק מרגלי השולח� המופיעות במטבעות נראה מוט שמחבר ביניה�. 5

 .ל"שלא נזכר במקורות חז

אי� בה� כיכרות נית� לראות שרגלי השולח� מעובות בחלק מהמטבעות ש. 6

 .ל"במרכז� במעי� עיטור שלא נזכר במקורות חז

 

 

    

    

 שולח� לח� הפני� ומשמאל המנורה  שולח� לח� הפני� ומשמאל המנורה  שולח� לח� הפני� ומשמאל המנורה  שולח� לח� הפני� ומשמאל המנורה %%%%מימי� מימי� מימי� מימי� : : : : מטבעות מתתיה אנטיגונוסמטבעות מתתיה אנטיגונוסמטבעות מתתיה אנטיגונוסמטבעות מתתיה אנטיגונוס: : : : 2222' ' ' ' איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

    ))))פ קנאלפ קנאלפ קנאלפ קנאל""""עעעע((((

                                                 

 אמת הכלי� שהיתה לה מה גודלהיא בשאהמחלוקת בי� התנאי� . ה"מא "יפמנחות , משנה  12

כלי� , משנה(שישה טפחי� מאיר ' רולדעת  ,גודלה חמישה טפחי�יהודה ' דעת רל: במקדש

 ).י"מז "יפ
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     משמעות השינויי� שבמטבעות משמעות השינויי� שבמטבעות משמעות השינויי� שבמטבעות משמעות השינויי� שבמטבעות. . . . בבבב

, איורי מטבעות היהודי�שאלה עקרונית היא עד כמה אנו יכולי� להסיק מסקנות מ

�לכאורה איננו . בעיקר מממצא כה נדיר כמו האיור של השולח� ע� כיכרות הלח

 13.יכולי� לצפות לדיוק מושל� שיתקבל מתרשי� סכמטי שמופיע על מטבע כה קט�

נית� כמוב� לטעו� שהמטביע לא ראה במו עיניו את שולח� הפני� ואת הכיכרות 

את . ולכ� הוא לא דייק בפרטי�, בתו0 ההיכל עצמושהרי ה� היו ממוקמי� , שעליו

 �אופ� כיוו� הנחת הכיכרות הוא שינה רק על מנת שיוכל להמחיש את צורת

כמו כ� נית� להצדיק את חוסר ההתאמה בגודל השולח� ובפרופורציות בכ0 . המיוחדת

ביקש בכוונה תחילה לשנות את הנתוני� המדויקי� של שולח� הפני� שהיה  שהאומ�

, כביכול בשל ההלכה האוסרת לעשות באופ� מדויק את תבנית המקדש וכליו, קדשבמ

� 14.ובכלל זה שולח� הפני

דומה שנית� להעניק הסבר אחר שיישב את כל הקשיי� , לעומת הסברי� אלה

כיוו� פתרו� אפשרי הוא בקביעה שהשולח� המופיע כיוו� פתרו� אפשרי הוא בקביעה שהשולח� המופיע כיוו� פתרו� אפשרי הוא בקביעה שהשולח� המופיע כיוו� פתרו� אפשרי הוא בקביעה שהשולח� המופיע , לעניות דעתנו. שמנינו לעיל

ל "לפי מקורות חז. � שהיה ממוק� בפני� ההיכל� שהיה ממוק� בפני� ההיכל� שהיה ממוק� בפני� ההיכל� שהיה ממוק� בפני� ההיכלבמטבעות אינו בהכרח שולח� הפניבמטבעות אינו בהכרח שולח� הפניבמטבעות אינו בהכרח שולח� הפניבמטבעות אינו בהכרח שולח� הפני

. ורק שלושה מה� שימשו להנחת לח� הפני�, היו במקדש שלושה עשר שולחנות

שני שולחנות ". לח� הפני� תמיד"שולח� אחד מזהב עמד בתו0 ההיכל ועליו הונח 

 אחד משיש ועליו היו מניחי� את הלח� החדש %נוספי� היו ממוקמי� בפתח ההיכל 

ושולח� שני ; לפני שערכו אותו על שולח� הזהב הפנימי, התקררותו לצור0שנאפה 

 15.ועליו הניחו את כיכרות לח� הפני� היש� בטר� יחלקוהו בי� הכהני�, מזהב

מסופר שהמל0 העביר במתנה , המיוחסת לימי תלמי הראשו�, באגרת ארסטיאס

ל פי המסופר הוא ע .וכ� כלי� ובה� שולח�, למקדש בירושלי� כס� רב לצרכי המקדש

                                                 

 .96' עמ, מטבעות היהודי�, ראו משורר  13

 ה שלההלכה אוסרת עשיי. לקביעה זו אי� ביסוס, לאמתו של דבר. א"עבודה זרה מג ע, בבלי  14

, אדלר' ראו בהרחבה י, ולא תיאור פיגורטיבי, ית� ולשימוש מעשיכלי המקדש בדיוק כתבנ

, "ר ההלכה והממצא הארכיאולוגיומנורת המקדש באמנות היהודית של העת החדשה לא"

�, )פאוסט עורכי�' רייפר וא%לוי' א, ברו0' א(עשר %ההקוב. השלוש, חידושי� בחקר ירושלי

 . 161%172' עמ, ח"ג� תשס%רמת

אלעזר ' משו� ר: "י"הא "יפמנחות , השוו לתוספתא, ז"מא "יפמנחות ; ד" מו"פשקלי� , משנה  15

 זה שלח� גדול של , מה תלמוד לומר את השלחנות ועליה� לח� הפני� זהב:ב� שמוע אמרו

פני�   ושלח� שהיה באול� על פתחו של בית שעליו היו נותני� לח�,זהב שהיה לפני� מבהיכל

  ".ישנה
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ציווה לעשות את שולח� הפני� בדיוק במידותיו של השולח� שהיה קיי� באותה העת 

�אי� להוציא מכלל אפשרות שהשולח�  16.במטרה שאכ� ישתמשו בו, במקדש בירושלי

 אכ� היה עשוי לניסטית עד לחורבנו של הבית השניהפנימי שבו השתמשו בתקופה הה

 שולח� לח� הפני� שהיה בפני� 17.כמו ג� כלי� אחרי�, על ידי אומני� מאלכסנדריה

ואסור היה לעשות שולח� אחר בדיוק , ההיכל היה אפוא במידות שנזכרו בתורה

על מנת ,  את השולח� הזה ואת הכיכרות שעליו נמנעו מלהזיז שלא לצור180.כמוהו

ְלָח� ֶלֶח� Pִָני� " :לשמור את ציווי התורה KTַעל ַה NִָמידְלָפַניְלָפַניְלָפַניְלָפַניְוָנַתNָ ִמידNָ ִמידNָ ִמידNָ ) "ל, ה"שמות כ.( 

אפשר שהשולח� המוצג במטבעות הוא שולח� הזהב שהיה בפתח אפשר שהשולח� המוצג במטבעות הוא שולח� הזהב שהיה בפתח אפשר שהשולח� המוצג במטבעות הוא שולח� הזהב שהיה בפתח אפשר שהשולח� המוצג במטבעות הוא שולח� הזהב שהיה בפתח , לעומת זאת

 שולח� זה היה דומה לשולח� ....ועליו כאמור הניחו את הכיכרות הישני�ועליו כאמור הניחו את הכיכרות הישני�ועליו כאמור הניחו את הכיכרות הישני�ועליו כאמור הניחו את הכיכרות הישני�, , , , ההיכלההיכלההיכלההיכל

א0 כנראה היה שונה מעט במידותיו מהשולח� שבתו0 ההיכל והותא� לייעודו , הפנימי

כמובא ,  שימש את הכוהני� להצגת לח� הפני� לע�אפשר ששולח� זה ג�. המיוחד

 מקור אחר מוסי� 20".שמוציאי� אותו ומראי� אותו לעולי רגלי�" 19:בתלמוד הירושלמי

�בימי העלייה לרגל היו הכוהני� , לפי המסופר. שמדובר בשולח� שעליו לח� הפני

�י הרגל ומראי� בו לעול שמגבהי� אותו" :מראי� לע� את השולח� ועליו לח� הפני

� הא� אפשר שיש לנו כא� רמז לפתרו� שנמצא במקדש לחשש שמא 21".לח� הפני

 ?שעולה מדברי מקורות אלה כפי, שולח� הזהב הפנימי ייטמא

                                                 

, ל"ירושלי� תש, ב, כהנא' מהדורת א, החיצוני� הספרי�: מובא בתו0. זנ%אגרת אריסיאס נב  16

 .27%26' עמ, ט"תל אביב תשכ, ג, ש הרטו�"מהדורת א; לה%לד' עמ

. א"יומא לח ע, בבלי; ה" הב"פיומא , תוספתא: ראו, ג� שער ניקנור הובא מאלכסנדריה  17

וס רשומה כתובת ביוונית בגלוסקמה שנמצאה במערת קבורה בהר הצופי� מתקופת ימי הורד

העצמות של אלה של נקנר איש אלכסנדריה שעשה את : "המציינת שבה נטמנו בני ניקנור

ראו , כלי מקדש שנפגמו תוקנו באמצעות אומני� מאלכסנדריה. 367' עמ ,ראו שובה, "הדלתות

 .282%283' עמ ,ועוד ראו ליברמ�. ד% ג' הלב"פערכי�  תוספתא

 והדיוק במידות השולח� ובצורתו הינ, אריאלישראל לדעת הרב  .א" עעבודה זרה מג, בבלי  18

שולח� לח� ", הרב ישראל אריאל: ראו. ובדיעבד אי� הדבר מעכב,  בלבדמצווה לכתחילה

� .126%125' עמ, )ס"תש(ב , מעלי� בקודש, "הפני

, כליומיו ובימי הרגל ארגנו הכוהני� את המקדש כדי להראות לבאי� בשעריו מאוצרות, כמו כ�  19

 פרוכתכ� נאמר על . )ט"יהג "יפמנחות , תוספתא(למשל את לוחות הזהב שציפו את ההיכל 

כדי שיראו הע� את מלאכתה שהיא , שוטחי� אותה על גג האצטבא" % חדשה שנטמאה ונטבלה

 ).ד"מח "פשקלי� , משנה(נאה 

 .ד"עט ע, ח" הג"פחגיגה , ירושלמי  20

 .ב" צו עמנחות; ב"כו ע חגיגה, בבלי  21
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שאינה סותרת את האפשרות הפשוטה שאכ� (לפי הצעת הפרשנות החדשה 

 שני� עשר כיכרות .יתבהרו כל הקשיי� שמנינו לעיל) מדובר בשולח� הזהב הפנימי

 22,הלח� היש� היו מחולקי� בי� שתי משמרות הכוהני� שהתחלפו באותה שבת

 כ0 שבסופו של 23,ואול� הכוהני� היו צריכי� להפריש מחצית מכמות זו לכה� הגדול

אלו .  שלושה למשמר הנכנס ושלושה למשמר היוצאת%דבר נותרו רק שישה כיכרות 

האומ� לא צמצ� , לומרכ. ה� למעשה שתי ערמות הכיכרות שמופיעות על המטבע

אלא הציג את ,  בשל מגבלותיו האומנותיות%6 ל%12מדעתו את מספר הכיכרות מ

 .התמונה כהווייתה

והוצגו לע� , ערמות לח� אלה הונחו על שולח� הזהב שבסמו0 לפתח ההיכל

מאחר . למלוא אור0 השולח� כדי שיוכלו הצופי� להתרש� מצורת הכיכרות המיוחדת

 לא חששו יותר שמא יישברו הכיכרות ולא היה צור0 להעמיד� שמדובר בלח� היש�

כיכרות הלח� הונחו זה על גבי זה כפי , לפיכ0.  קני�%28באמצעות ארבעה סניפי� ו

השימוש במתקני� אלה נעשה רק כאשר , יתרה מזאת. שה� מופיעי� במטבעות

שמא בעוד שבשולח� שהוצג לע� היה חשש , השולח� עמד על מכונו בצורה יציבה

אשר למוטות . במהל0 טלטולו והגבהתו לפני הע� המבנה המורכב יתפרק ויקרוס

�אלה כנראה נועדו לשמש להנפת השולח� והגבהתו לפני , המחברי� בי� הרגליי

שהייתה בשולח� הנייד במשכ� ) כד, ה"שמות כ(תמיכה " מסגרת"בתורה נזכרת . הקהל

גובה היה לשולח� טפח : "יוסי סובר' ר. נחלקו התנאי� ועל מיקומה של זו, )כז, ה"כ(

על  24".אמרו לו והלא אי� מסגרת אלא מ� הרגלי�. ועשית לו מסגרת טופח סביב' שנ

המחלוקת היא הא� המסגרת הייתה מעל טבלת השולח� והיא , פי ההסבר המקובל

. או שמא היא מקיפה את טבלת השולח� בחלקה התחתו�, מקיפה את שוליו מסביב

המחברי� את  דומה שאנו מוצאי� מסגרת של מוטות, שלמותובמטבע שנשתמר ב

 �ממצא זה תומ0  .ולכל היקפ�) ולא בצמוד לטבלת השולח�(רגלי השולח� באמצע

בגישה פרשנית נוספת הממקמת את המסגרת דווקא באמצע הרגליי� ולא בצמוד 

 25.לטבלת השולח�

אלא , רות לגמריבחלק מהשולחנות שאי� עליה� כיכרות הרגליי� אינ� יש, כאמור

ייתכ� שדג� זה שאול מתיאור שולח� הפני� הנזכר . נית� להבחי� בהתרחבות במרכז�

                                                 

 .ח" מה"פסוכה , משנה  22

 .ד"י הד"פהלכות תמידי� ומוספי� , �"רמב; ב"יומא יז ע ,בבלי  23

 .ב"מנחות צו ע, בבלי; 530%529' עמ, ו"הא "יפמנחות , תוספתא  24

 .'לדברי האומר מסגרתו': ה"ד, ב"ראו בסו� דברי התוספות מנחות צו ע  25
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או שמא ה� , ש� נזכרי� מתקני חיבור שבי� מוטות המסגרת, באגרת ארסטיאס

"�לא הייתה מניעה להוסי� ,  מכל מקו�26.שהיו ברגליי�" ראשי� בצורת שושני

�  27.ממידות התורה ינויכל עוד אי� ש, לשולח� הפני� עיטורי

נית� ג� להסביר מדוע נמצאו עשרות מטבעות ע� איור שולח� הפני� ללא 

הדבר כנראה קשור ג� . ואילו מטבעות ע� כיכרות ה� נדירי� ביותר, כיכרות

�בהנחה ששני� עשר . לתדירות האפשרית שבה נית� היה להציג לע� את לח� הפני

ְלָח� "כדי לשמור על הציווי כיכרות לח� הפני� החדשי� נותרו בהיכל  KTַעל ַה Nְָוָנַת

 �שאותו , הרי שבהכרח מדובר בלח� היש�, )ל, ה"שמות כ" (ְלָפַני Nִָמידְלָפַני Nִָמידְלָפַני Nִָמידְלָפַני Nִָמידֶלֶח� Pִָני

 פירוש הדבר שתצוגת שולח� לח� 28.החליפו בחדש במהל0 חילופי המשמרות בשבת

�ומר מספר כל, הפני� ע� הכיכרות לפני הע� נעשתה רק בשבתות של שלושת הרגלי

בשאר ימי הרגל נית� היה להציג לע� את , לעומת זאת. ימי� מצומצ� ביותר בשנה

�מיקומו של , בנוס�. ודומה שרוב האנשי� חזו במציאות זו, שולח� התצוגה ללא הלח

 29.שולח� התצוגה בסמו0 לפתח ההיכל אפשר לכאורה לחזות בו ג� בשאר ימות השנה

    מידות השולח� מידות השולח� מידות השולח� מידות השולח� 

ת של שולח� הפני� המופיע במטבעות אינ� תואמות לפרופורציות הפרופורציו, כאמור

לפיכ0 קשה לאמוד במדויק . של שולח� הפני� הפנימי שנעשה על פי מידות התורה

ששיעור� ידוע , נית� להתייחס למידות הכיכרות, יחד ע� זאת. את מידת אורכו וגובהו

 . ולא נתו� במחלוקת

יה מונח על השולח� הפנימי באופ� והוא ה, עשרה טפחי� רוחב כל כיכר היה

יהודה רוחבו של כל כיכר לאחר ' לפי שיטת ר". נות� ארכו כנגד רוחבו של השולח�"ש

� יוצא 30.מאיר רוחבו היה שישה טפחי�' ולפי שיטת ר, קיפולו היה חמישה טפחי

; אפוא שפריסת שתי ערמות לח� הפני� לאור0 השולח� הייתה ממלאת אותו בדיוק

. מאיר בשני� עשר טפחי�' ולפי ר, ה מדובר ברוחב עשרה טפחי�יהוד' לפי ר

                                                 

 .סח, באגרת ארסטיאס סה  26

 .יאס נובאגרת ארסט  27

 . ז ועוד%ו' משא "י פמשנה מנחות;  ח,ד"ויקרא כ  28

תבונ� אל תו0 ההיכל על ידי גלילת הלהיה ל ובתלמוד הועלתה ג� האפשרות שהע� יכ  29

� .א"תמיד נד ע ראו בבלי, הפרוכות שהיו על השערי

הרי , א� שדומה שהתנאי� התייחסו לכיכר בצורת תיבה פרוצה. ה"מא "יפמנחות , משנה  30

 .שנית� להעמיד את מחלוקת� ג� לפי הפרשנות שלכיכר הייתה צורה קעורה
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 על פי המטבע מאוס� גרוסויסט 31.במטבעות לא נראה שהיה רווח בי� שתי הערמות

ואילו לפי המטבע שבאוס� מוסיו� נראה ,  טפחי�10%12רוחב השולח� היה כנראה 

פשר להציע א, בהנחה שהמאייר דייק, כלומר. שהכיכרות בלטו מעט מצידי השולח�

 גדולגדולגדולגדולשלח� "שנקרא ג� , שמדובר בשולח� התצוגה שהיה קט� במעט מהשולח� הפנימי

,  הערנו לעיל שג� רגלי השולח� היו קצרות יותר מרגלי השולח� הפנימי32".של זהב

כלומר כדי לאפשר נשיאה יציבה של , � פרקטיי�וכנראה הדבר נעשה משיקולי

 .ה של השולח� הפנימישהיה ג� בעל משקל קט� יותר מז, השולח�

�במטבע שבאוס� . כיכרות הלח� שבמטבעות אינ� זהי� בגודל� ובצורת

. א� כי בצורה זהה, גרוסוירט הכיכרות התחתוני� רחבי� יותר והעליוני� צרי� יותר

אפשר . א0 צורת� אינה זהה, אורכ� של הכיכרות נראה דומה במטבע מאוס� מוסיו�

� האפייה כשה� כבר מקופלי� ה� שינו במעט מתבנית שהדבר מעיד שלאחר הוצאת

 34או שמא הקיפול נעשה לאחר האפייה 33,את צורת� האחידה במהל0 ההתקררות

האומ� טרח להמחיש למתבונ� שמדובר , מכל מקו�. ולכ� צורת הקיפול אינה זהה

  35.עד שיעור טפח הנזכר במקורות, בכיכרות עבי� במיוחד

    מטבעות בר כוכבאמטבעות בר כוכבאמטבעות בר כוכבאמטבעות בר כוכבא. . . . גגגג

נית� לראות חזית ) נ" לסה132%135( הכס� שהטביע בר כוכבא על חלק ממטבעות

�עצ� מלבני , בי� העמודי�, ובמרכז, סכמטית של בניי� המורכבת מארבעה עמודי

במרכז העצ� נית� להבחי� בחלק מהמטבעות בשתי . קמור בראשו, עשוי נקודות

                                                 

שהרי לפי זה אורכו של , מאיר זו הוכחה נוספת שאי� המדובר בשולח� הפנימי' לפי שיטת ר  31

 . טפחי�14השולח� היה צרי0 להיות 

ש ביחס למקד(זה השולח� את הכ0 ג� מתאר יוס� ב� מתתיהו . י"הא "יפמנחות , תוספתא  32

 אחד של זהב שהוש� עליו גדולגדולגדולגדולשולח� : "בניגוד לשאר שולחנות הזהב שהיו במקדש) שלמה

 ).89קדמוניות ח ( "אול� עשויי� באופ� אחר, והמו� שולחנות אחרי� דומי� לזה, י�הל%לח� א

אלא לחשיבותו , אינו מתייחס לגודל הפיסי של השולח�" גדול"אפשרות נוספת היא שהתואר 

 .לח� הזהב של התצוגההגדולה ביחס לשו

33   � שלאחר כשבוע ימי� עובר הלח� תהלי0 התבררבניסויי� שערכנו לשחזור לח� הפני

 . מקבלות עיוותיוהתיישנות ודפנות

..." נות� ארכו כנגד רחבו וכופל: "תכ� שיש לדייק כ0 מסדר הפעולות הנזכר בלשו� המשנהיי  34

 בדומה , לח� הפני� הוא ר0 וגמישאפשרות זאת קיימת כאשר מרק�). ה"מא "פימנחות (

 .למצה התימנית העבה

  .א"פסחי� לז ע, בבלי; ב"כט ע, ה" הב"פפסחי� , ירושלמי  35
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 חזית המקדש: החוקרי� שעסקו במשמעות העצ� הציעו שלל פרשנויות. נקודות

ארו� הברית או צורה , מושב הכרובי�, פתח קודש הקודשי�, ארו� קודש, ופתחו

ג דחה את כל ההצעות הללו וקבע שמדובר " ד� בר36.גיאומטרית סכמטית של המקדש

על פי הצעת השחזור שלו שתי הנקודות שבמרכז . בשולח� הפני� שהיה בבית המקדש

 לדעתנו אי� להצעתו 37.העצ� ה� כנראה קצות הבדי� ששימשו לנשיאת השולח�

בא� מקו� לא מצאנו שדפנות . עדיפות מסתברת על פני שאר הצעות הפרשנות

שתי הנקודות המופיעות בעצ� אינ� יכולות לשמש את . השולח� היו מקושתות בראש�

 תהא הפרשנות 38.שהרי ה� ממוקמות במרכזו ולא בצידו, מוטות הנשיאה של השולח�

כחמישי� שנה לאחר חורב� בית , מרד בר כוכבאנראה שהמטביע בימי , אשר תהא

אלא תיאורי� סמליי� , אינו מייצג בעיטורי מטבעות אלה אלמנטי� מדויקי� ,שני

 .כסדרה'  כינו� המקדש וחידוש עבודת ה–סכמטיי� בעלי משמעות מוצהרת 

 

    

    

    

    

    

                                                 

; 32%31' עמ, ח"ירושלי� תש, מטבעות היהודי�, רייפנברג' א: ראו, סיכו� הדעות השונות  36

 .127%128' עמ, אוצר, משורר

/ כ, קדמוניות, "כוכבא%דש על מטבעות מלחמת ברהמק%שולח� לח� הפני� וחזית בית", ג"בר' ד  37

81%, קדמוניות, גרוסברג' ג לא"בר' ועוד ראו חילופי הדברי� בי� ד. 22%25' עמ, )ז"תשמ(, 77%78

בפירוש דעת מקרא לספר  חכ�' את הפרשנות למטבע זה אימ. ע. 56%57' עמ, )ח"תשמ (82

 .קל' עמ, א"ירושלי� תשנ, ב, שמות

אנו . הרי שמדובר בידיות, דובר בשער המקדש או בדלת של ארו� קודשלפי הפרשנות שמ  38

נית� לראות את המס0 שלפני קודש ה דרכו, מדובר בחזית המקדש ;מציעי� הסבר משולב

�שהיו !) של בית המקדש הראשו�(מייצגות את בדי הארו� יתכ� ששתי הנקודות י .הקודשי

דוחקי� ובולטי� ויוצאי� ונראי� כשני : "ל"כדברי המסורת שמביאי� חז, בולטי� דר0 הפרוכת

. לחפ. זה הוסיפו רגליי� רק על מנת להמחיש שמדובר בארו�). א"יומא נד ע, בבלי" (דדי אשה

כמוב� שמדובר באיור דמיוני שמבקש להמחיש את הכמיהה של בר כוכבא לגאולת ישראל 

 .השניי� שמשלב אלמנטי� שהיו במקדש הראשו� ויבנ, ת המקדש השלישייולבני
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 וחפ.  וחפ.  וחפ.  וחפ. מימי� ארבעת המיני� ומשמאל חזית המקדשמימי� ארבעת המיני� ומשמאל חזית המקדשמימי� ארבעת המיני� ומשמאל חזית המקדשמימי� ארבעת המיני� ומשמאל חזית המקדש: : : : כוכבאכוכבאכוכבאכוכבא%%%%מטבעות ברמטבעות ברמטבעות ברמטבעות בר: : : : 3333' ' ' ' איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

    ))))פ רפאליפ רפאליפ רפאליפ רפאלי""""עעעע((((    ע� שתי נקודות במרכזוע� שתי נקודות במרכזוע� שתי נקודות במרכזוע� שתי נקודות במרכזו

    סיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנותסיכו� ומסקנות. . . . דדדד

בידי השליטי�  איורי� המופיעי� במטבעות שימשו מאז ומתמיד אמצעי פשוט ויעיל

�ג� במטבעות היהודי� אנו . שביקשו לפרס� ולהאדיר את עצמ� ולהעביר מסרי� לע

 .מוצאי� מגמה זו

ניסה לגייס לו , דוס האדומישנמצא בעימות מתמיד ע� הור, מתתיה אנטיגונוס

מלוכה וכהונה ; את תמיכת הע� ולהציג עצמו כנציגה האותנטי של ההנהגה היהודית

פטרונ� של , הוא מצייר את עצמו כמִגנו של בית המקדש מפני הורדוס. בכתר אחד

� % 40המנורה והשולח�,  לצור0 העברת מוטיב זה הוא משתמש בשני כלי�39.הרומאי

                                                 

כאשר הורדוס השתלט על ירושלי� הוא שדד את אוצרות ; חששות שאמנ� בתחילה התממשו  39

 .5טו , ראו קדמוניות היהודי�, המקדש והעביר� כמתנה לקיסר אנטוניוס

ג� את דג� המנורה ולפיה , ברצוני להעלות אפשרות שאינה נתמכת באופ� ברור מהמקורות  40

אלא באמצעות אחת ממנורות הזהב  ר המפורט שבתורההכיר המו� הע� לא רק דר0 התיאו

�הצעה זו מסתמכת על כ0 שהיו בבית המקדש עשר מנורות . שהוצגה לפניו בשלושת הרגלי

 ).י"הא "יפמנחות , ראו תוספתא( ולפי הדעה הרווחת רק במנורה אחת היו מדליקי� ,זהב

" תמיד"שולח� ה כנגד, מההייתה במנורה שלא הוזזה ממקו)  כ,ז"שמות כ" (תמידתמידתמידתמידנר "הדלקת 

: ואומרי� לה�: "המשנה מציינת שאת כלי המקדש היו מטבילי� לאחר הרגלי� ). ל,ה"שמות כ(

" מנורה"נזכרת ג� ה, לפי גרסת הבבלי). ח" מג"פחגיגה " (הזהרו שלא תגעו בשולח� ותטמאוהו

)�נ� רשאי� שהרי ישראל אי, נראה שהדברי� נאמרו רק לכוהני� עמי הארצות). ב"כו ע, ש
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אשר היו ממוקמי� בחזית ההיכל לנוכח בית קודש , תר במקדשהכלי� הבולטי� ביו

�המאייר בחר להציג במטבעות את שולח� הפני� ואת הכיכרות כפי שהיה . הקודשי

 את שולח� התצוגה % לפי האפשרות שהצענו %כלומר , מורגל הע� לראות בימי הרגל

�, פי�לחלו. טר� חלוקת� למשמרות הכהונה,  הישני�ועליו ששת כיכרות הלח

 %מספר הכיכרות וכיוו� הנחת� , ההסברי� שהבאנו לעיל לגבי מבנה רגלי השולח�

 עשויי� להתאי� ג� להבנה הפשוטה שעולה מהדיו� %הנתוני� הבולטי� במטבעות 

כ0  41.ובחשש שמא ייטמא, ולפיה מדובר אכ� בשולח� הפני� שבתו0 ההיכל, התלמודי

כנראה , משק� את המציאות ההיסטוריתברוב מרכיביו ה מדובר באיור מדויק ,או כ0

 .עיניו כפי שחזה בה המאייר במו

במטבעות בר כוכבא יש לערו0 הבחנה ברורה בי� המוטיבי� , לעומת זאת

�במוטיבי� הקשורי� לבניי� בית המקדש נית� להערי0 . הסמליי� המגולמי� בה

יובל שהרי , שמדובר באיורי� סכמטיי� שאינ� משקפי� מציאות ריאלית מדויקת

שני� לאחר חורב� המקדש כבר לא עמד לפני המאיירי� וג� לא לפני הע� זיכרו� חי 

על רקע זה ג� נית� להבי� את המקור למחלוקת שהתגלעה . וברור של המקדש וכליו

�, צורת הכיכרות שעליו, בקרב התנאי� באותה תקופה לגבי אורכו של שולח� הפני

באיורי� , לעומת זאת. המסגרת ועודמיקו� , קיומ� של מתקני תמיכה בכיכרות

כמו נטילת , המצייני� מצוות מעשיות שהמשיכו להתקיי� ג� לאחר חורב� הבית

�בהדגשת , ניכר שהמעטרי� פעלו בדייקנות ובמיומנות מפתיעה, ארבעת המיני

�–69(' שנת ארבע'במטבעות של . פרטי� זעירי� הקשורי� לצורת האתרוגי� וההדסי

נית� לראות את הפיטמי� שעל האתרוגי� ואת הענבות , ב� הביתערב חור, )נ" לסה70

�המשיכו להקפיד על ) נ" לסה135 132%(מרד בר כוכבא  בעיצומו של. שעל ענפי ההדסי

� ובמטבעות התקופה אנו מוצאי� עדות לשימוש 42,מצוות נטילת ארבעת המיני

�לו המאיירי� פרטי� קטני� שלא יכ, באתרוגי� בעלי מות� ובמנהג של תוספת הדסי

� במקו� אחר כבר עמדנו על המשקל שיש לתת לממצא הארכיאולוגי 43.לבדות מִלב

                                                                                                                      

 כלי כלכלכלכלטהרת הכלי� חלה על , מכל מקו�). ש�, י ותוספות"כשיטת רש(כנס אפילו לאול� ילה

 .כדברי המשנה הנזכרת לעיל, לבד המזבחות, ובכלל� שולח� התצוגה, המקדש

 .ב"חגיגה כו ע, בבלי  41

החיפושי� , ידי�' י :ראו, בא לידי ביטוי באגרות שכתב מנהיג המרד ללוחמיו בעניי� זההדבר   42

 .132%128' עמ, א"אביב תשל% תל–ירושלי� , כוכבא%אחר בר

 .65%64, 33' עמ, ע"תל אביב תש, ארבעת המיני�, עמר' ז: על איורי� אלה ראו  43



    

 זהר עמרזהר עמרזהר עמרזהר עמר' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ
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 אול� ברור 44,כמו למשל בעיטור מטבעות היהודי�, ולפרשנותו ביחס להלכה

שקריטריו� בסיסי הוא בחינת האפשרות שהמאיירי� יכולי� להציג מציאות 

  45.היסטורית אותנטית ומהימנה

  

                                                 

 .8%7' עמ, ארבעת המיני�, ראו עמר  44

כרות הלח� המוצג בפסיפס בית ילדחות כל אפשרות ששולח� הפני� ע� כ לכ� יש כמוב�  45

אי� באיור השולח� התאמה למתואר במקרא  .ורי מבטא מציאות אותנטית כלשהיהכנסת מציפ

הכיכרות עגולי� ולא מסודרי� . בעל שלוש רגליי� ומכוסה במפה, הוא עגול; ל"ובספרות חז

, פסיפס בית הכנסת מציפורי, הבטחה וגאולההבטחה וגאולההבטחה וגאולההבטחה וגאולה, נצר' וייס וא' ראו ז ,בקומות בשתי מערכות

ג� הפרופורציות של שולח� הפני� המתואר בשער . 24' עמ ,1996ירושלי�  ,מוזיאו� ישראל

וזהו כנראה אחד מעשרת שולחנות הזהב שהעמיד על פי המסורת התלמודית , טיטוס ה� שונות

לפי יוס� ב� מתתיהו היו ה� עשויי� באופ� אחר משולח� הפני� ). ב"מנחות צט ע(המל0 שלמה 

הוא מציי� במפורש שכלי ). 89ניות ח ג ז קדמו(ועליה� הניחו כלי� שוני� , שהיה גדול יותר

 ,ראו יוס� ב� מתתיהו, ואביזריה� נלקחו על ידי טיטוס) בלשו� רבי�(המקדש ובה� שולחנות 

509%' עמ, )ט"תשס(תחומי� כט , "השולח� וכליו", קלמ�' עוד ראו ש. ג, ח, מלחמות היהודי� ו

503. 



 

  א"תשע' ה'דר ב א– א"כמעלין בקודש 

   

    צלצלצלצלישעיה נבנישעיה נבנישעיה נבנישעיה נבנ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

    ???? ומשקלה ומשקלה ומשקלה ומשקלה––––הפרוכת עוביה טפח הפרוכת עוביה טפח הפרוכת עוביה טפח הפרוכת עוביה טפח 
מאת הרב יהושע פרידמ� " מעשה רוק� ומעשה חושב בפרוכות המקדש"במאמר 

) ה"ח מ"פ(מוזכרי� בי� השאר דברי המשנה בשקלי� ) ע"אלול תש', מעלי� בקודש כ(

 . שלפיה� עוביה של הפרוכת שהבדילה בי� הקודש לקודש הקודשי� הינו טפח

 : את לשו� המשנה בשלמותהבמסכת תמיד מביאה הגמרא 

 שבעי� על, טפח עביה פרוכת: הסג  שמעו  רבי משו� אומר גמליאל ב  שמעו  רב 

, אמה ארבעי� ארכה, חוטי  וארבעה עשרי� ונימה נימה כל ועל, נארגת נימי  ושני�

, ושנה שנה בכל עושי  ושתי�, נעשית ריבוא ושתי� ומשמוני�, אמה עשרי� ורחבה

  .אותה מטבילי  כהני� מאות ושלש

 :ועל כ0 אומרת הגמרא

, הבאי בלשו  חכמי� ברויד מקומות בשלשה: שמואל אמר נחמני בר ינאי רבי אמר

  .ופרכת גפ  ,תפוח: ה  ואלו

נחשב את . א0 חישוב מראה שאולי המשנה כלל לא הגזימה, לשו� הבאי פירושו גוזמה

אמה היא : מה קירובי�לצור0 זה ננקוט כ. משקל הפרוכת כשהיא לחה לאחר טבילתה

וא� כ� נפח הפרוכת הוא , ) מטר0.08( סנטימטר 8טפח הוא בקירוב , בקירוב חצי מטר

 . מטרי� מעוקבי�20X10X0.08 = 16בקירוב 

נניח בקירוב נוס� שהמשקל הסגולי של הפרוכת כשהיא עולה לחה מ� הטבילה 

,  כהני�%300ל לא� נחלק את המשק.  טו�16ונקבל שמשקלה הוא , )כמו מי� (1הוא 

לאור זאת לא נראה שיכלו לצמצ� . ג" ק53ֵיצא שכל אחד מרי� או גורר משקל של 

� %50כ, שכ� היק� הפרוכת משלושה צדדי�, א0 ג� להוסי� לא יכלו, במספר הכהני

%שני טפחי� ה� כ(מקו� אחיזה מצומצ� מאוד ,  סנטימטר17משאיר לכל כה� , מטר

ולא מובנת אמירת הגמרא ,  כהני�300ה בקובעה לכ� נראה שהמשנה דייק). מ" ס16

  .שזה אחד מלשונות ההבאי





 

 

 

 

� הכהני
 קרבנותה ועבודת





 

 א"תשע' ה'דר בא – א"מעלין בקודש כ

    הרב יהודה זולד�הרב יהודה זולד�הרב יהודה זולד�הרב יהודה זולד�

    פסח בליל הסדרפסח בליל הסדרפסח בליל הסדרפסח בליל הסדרזמ� אכילת הזמ� אכילת הזמ� אכילת הזמ� אכילת ה
    תוספתאתוספתאתוספתאתוספתאבבבבמשנה ומשנה ומשנה ומשנה והסדר בהסדר בהסדר בהסדר ב. . . . אאאא

    האכילה המסיימת את הסדרהאכילה המסיימת את הסדרהאכילה המסיימת את הסדרהאכילה המסיימת את הסדר. . . . בבבב

    אכילה על השובעאכילה על השובעאכילה על השובעאכילה על השובע. . . . גגגג

    זמני� אישיי� וחבורתיי� לקרב� ציבור זמני� אישיי� וחבורתיי� לקרב� ציבור זמני� אישיי� וחבורתיי� לקרב� ציבור זמני� אישיי� וחבורתיי� לקרב� ציבור . . . . דדדד

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

בדברי התנאי� והאמוראי� אי� ? ליל הסדר היו אוכלי� את קרב� הפסחבאיזה שלב ב

 . ונראה שאי� מסורת ברורה לגבי שאלה זו, תשובה ברורה לדבר

ונעמוד על דברי , להל� נציע את האמור במשנה ובתוספתא לגבי מבנה ליל הסדר

ראשוני� שהציעו הצעות שונות ביחס למבנה הסדר ולאכילת קרב� הפסח במהלכו 

 . ולזיקת� לכתוב במשנה ובתוספתא, מ� המקדשבז

    הסדר במשנה ובתוספתאהסדר במשנה ובתוספתאהסדר במשנה ובתוספתאהסדר במשנה ובתוספתא. . . . אאאא

חלק מ� המשניות .  עוסקת בסדרו של ליל הסדרפסחי�בפרק העשירי במשנה ה

   1:וחלק� מתייחסות לסדר שנהג לאחר החורב�, מתייחסות לליל הסדר בזמ� המקדש

 :נאמר' במשנה ג

 הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת .פתהביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת ה

 . מצוה: רבי אליעזר בר צדוק אומר. א( על פי שאי  חרוסת מצוה,ושני תבשילי 

 2.ובמקדש היו מביאי� לפניו גופו של פסח

כפי שנית� ללמוד מהאמירה , תחילתה של המשנה מתייחסת לתקופה שלאחר החורב�

הבאת שני התבשילי� . ל הפסחהמסיימת שלפיה בזמ� המקדש היו מביאי� את גופו ש

אחד , צרי0 שני מיני בשר:  אמררב יוס�: "זמ� המקדשמוסברת בגמרא כזכר לאכילה ב

                                                 

פסח פסח פסח פסח , "ל הסעודה במסגרת ליל הסדרמקומה ש", יוס� תבורי: ראה על מבנה הפרק במשנה  1

 . 78%70' עמ, דורותדורותדורותדורות

2   � . ט" הי"פמשנה זו מופיעה בצורה דומה ג� בתוספתא פסחי



    

 הרב יהודה זולד�הרב יהודה זולד�הרב יהודה זולד�הרב יהודה זולד�
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המשנה מוסרת שבזמ� , מכל מקו�. )ב"פסחי� קיד ע" (זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה

א0 לא נאמר הא� , המקדש היו מביאי� לפני הסועדי� בשלב זה את גופו של הפסח

 .בשלב זההיה נאכל הקרב� 

 : מבטה של המשנה הבאה הוא לזמ� הבית

 מה נשתנה , וא� אי  דעת בב  אביו מלמדו, וכא  הב  שואל אביו,מזגו לו כוס שני

 שבכל הלילות אנו אוכלי  חמ� ומצה הלילה הזה כולו ,הלילה הזה מכל הלילות

  שבכל הלילות אנו; שבכל הלילות אנו אוכלי  שאר ירקות הלילה הזה מרור;מצה

 שבכל הלילות אנו מטבילי  ;אוכלי  בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי

 מתחיל בגנות , ולפי דעתו של ב  אביו מלמדו.פע� אחת הלילה הזה שתי פעמי�

 .)משנה ד(   עד שיגמור כל הפרשה כולה"ארמי אובד אבי" ודורש מ,ומסיי� בשבח

בלילות האחרי� הנאכל  בשרההקושיה המנגידה בי� תכונתו של בשר הפסח לבי� 

 לפרש שכבר בשלב זה היו אוכלי� ייתכ�. מלמדת על כ0 ששאלה זו נשאלה בזמ� הבית

 א0 אי� בכ0 – ולאחר מכ� שואלי� מדוע בלילה זה הבשר צרי0 להיות צלוי את הקרב�

  .הכרח

 :במשנה הבאה מובאי� דברי רב� גמליאל המסביר את טעמי מצוות האכילה

 כל שלא אמר שלשה דברי� אלו בפסח לא יצא ידי חובתו :אומררב  גמליאל היה 

 ,פסח על שו� שפסח המקו� על בתי אבותינו במצרי� �  מצה ומרור, פסח:ואלו ה 

 מרור על שו� שמררו המצריי� את חיי ,מצה על שו� שנגאלו אבותינו במצרי�

  .)משנה ה(  אבותינו במצרי�

פסח על  "%במשנה נאמרה בזמ� הבית אמירתו של רב� גמליאל כפי שהיא מופיעה 

פסח שהיו : " בעוד בהגדות של פסח שבידינו נאמר בשמו של רב� גמליאל%" שו� מה

ראה את רב� גמליאל ". ?אבותינו אוכלי� בזמ� שבית המקדש היה קיי� על שו� מה

וייתכ� שג� לאחר חורב� הבית הקריב קרב� פסח כל עוד היה , הבית השני בבניינו

יכולה " כל שלא אמר שלושה דברי� אלה לא יצא ידי חובתו" הקביעה 3.�המזבח קיי

�או לא יצא ידי חובת האכילה א� לא , לא יצא ידי חובת ההגדה: להתפרש בכפליי

 4.הסביר מדוע הוא אוכל את קרב� הפסח

                                                 

מרכז , מועדי יהודה וישראלמועדי יהודה וישראלמועדי יהודה וישראלמועדי יהודה וישראל, "הגדה או קרב� בליל הסדר שאחר החורב�: "ראה מאמרי בספרי  3

 .414%401' עמ, ד"שפירא תשס

 . �"א מדפי הרי"עברכות ד� ב , ''''מלחמות המלחמות המלחמות המלחמות ה ב�"כ0 פירש הרמב  4



    

    זמ� אכילת הפסח בליל הסדרזמ� אכילת הפסח בליל הסדרזמ� אכילת הפסח בליל הסדרזמ� אכילת הפסח בליל הסדר
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�בזמ� שבית המקדש היה . ייתכ� שקביעתו של רב� גמליאל תלויה במצבי� שוני

ולכ� מלמד רב� גמליאל שנית� , לעסוק בסיפור יציאת מצרי�קיי� לא היה זמ� רב 

יש לומר את פסוקי . להסתפק באמירה תמציתית וקצרה מאוד שאותה חייבי� לומר

וככל שנית� לדרוש בפסוקי� , שה� תמצית סיפור יציאת מצרי�, "ארמי אובד אבי"

, שובחאלה ה� מבחינת הזמ� וה� מבחינת הידע או העומק של המספרי� הרי זה מ

ות וומלבד זאת יש לומר מה טעמ� של שלוש מצוות האכילה בלילה הזה כחלק ממצ

א� יש פנאי יש להרבות ולדרוש בסיפור , כמוב� .הסיפור או א� ממצוות האכילה

� . יציאת מצרי

 :'מגיד'בהמש0 המשנה מובא הנוסח הנאמר בסיו� ה

בר& לעלה ולקלס למי לפיכ& אנחנו חייבי  להודות להלל לשבח לפאר לרומ� להדר ל

 מיגו  לשמחה , הוציאנו מעבדות לחירות.שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסי� האלו

  . ונאמר לפניו הללויה,ומאבל ליו� טוב ומאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה

 עד : ובית הלל אומרי�. עד א� הבני� שמחה: בית שמאי אומרי�?עד היכ  הוא אומר

 אשר גאלנו וגאל את אבותינו : רבי טרפו  אומר.ת� בגאולה וחו.חלמיש למעינו מי�

אלהינו ואלהי אבותינו יגיענו '  כ  ה: רבי עקיבא אומר.ממצרי� ולא היה חות�

למועדי� ולרגלי� אחרי� הבאי� לקראתנו לשלו� שמחי� בבני  עיר& וששי� 

 גאל ישראל' עד ברו& אתה ה' בעבודת& ונאכל ש� מ  הזבחי� ומ  הפסחי� כו

 ).ו�משניות ה(  

לחידוש העבודה ולאכילה מ� הזבחי� ומ� , עקיבא צופי� לבניי� המקדש' דברי ר

� .  וה� נאמרי� לאחר החורב�, הפסחי

 :המשנה הבאה עוסקת בשתיית כוס שלישי וכוס רביעי

 ואומר עליו ברכת , רביעי גומר עליו את ההלל.מזגו לו כוס שלישי מבר& על מזונו

  בי  שלישי לרביעי לא ישתה. הללו א� רוצה לשתות ישתה בי  הכוסות.השיר

 .)משנה ז(   

. ולכ� מותר לשתות בי� הכוסות הללו, בי� הכוס השנייה לשלישית זהו זמ� הסעודה

מדוע יש לומר . ועל הרביעית גומרי� את ההלל, הכוס השלישית היא על ברכת המזו�

כאמור במשנה בפרק , סחאמירת ההלל היא על קרב� הפ? הלל על הכוס הרביעית

�  :הקוד

 והשני אינו טעו  הלל , הראשו  טעו  הלל באכילתו...?מה בי  פסח הראשו  לשני

    ).ג" מט"פ(  באכילתו

 .היו אוכלי� מקרב� הפסח ואומרי� את ההלל, בשלב זה, כא�נראה ש
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�ומתייחסות , המשניות המסיימות את הפרק עוסקות בזמ� שבית המקדש קיי

 :סחלאכילת הפ

 :יוסי אומר'  ר. כול  לא יאכלו, ישנו מקצת  יאכלו.ואי  מפטירי  אחר הפסח אפיקומ 

  . נרדמו לא יאכלו,נתנמנמו יאכלו

 ביר& ברכת .�י הפגול והנותר מטמאי  את הידי,�י הפסח אחר חצות מטמא את הידי

 . דברי רבי ישמעאל, ביר& את של זבח לא פטר את של פסח,הפסח פטר את של זבח

 ).ט�משניות ח(  עקיבא אומר לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו' ר

שמשמעותה המנה האחרונה שהיו נוהגי� לאכול בסיו� , היא מילה יוונית" אפיקומ�"

במש0 הזמ�  5.בליל הסדר אי� לאכול מנה נוספת לאחר אכילת בשר הקרב�. הסעודה

 המנה שבסו� י�ר הדברעל א� שבמקו, הש� אפיקומ� קיבלה המצה האחרונה את

  6.הסעודה היא הנקראת אפיקומ�

ולא מזכירה כלל את אכילת המצה , המשנה עוסקת בקרב� פסח ובקרב� חגיגה

אי� זאת אלא מפני שבזמ� המקדש המצווה העיקרית היתה באכילת הקרב� . והמרור

', במדבר ט" (על מצות ומרורי� יאכלוהו: "וכפי שנאמר; והמצה והמרור היו טפלי� לה

   7).יא

    האכילה המסיימת את הסדרהאכילה המסיימת את הסדרהאכילה המסיימת את הסדרהאכילה המסיימת את הסדר. . . . בבבב

    אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�

את קרב� הפסח היו אוכלי� , על פי המשנה בשלהי פרק עשירי במסכת פסחי�, כאמור

יש לברר הא� בכ0 היו מקיימי� את . בסו� הסעודה ולאחריו לא היו אוכלי� דבר

ואת , ובת המצווהאו שמא מדובר על אכילה שאיננה ח, מצוות אכילת קרב� הפסח

 .המצווה היו מקיימי� בשלב אחר

                                                 

אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ� כגו� אגוזי� : "א נאמר"י הי"פ )ליברמ�(תוספתא פסחי� ב  5

בה� נהגו שישנ� הצעות נוספות לקינוחי� ולמנות אחרונות ) ב"קיט ע( ראבגמ". תמרי� וקליות

 . לסיי� סעודות

הרב   כ0 הסביר זאת אחריו".מצת אפיקומ�"סימ� שד מכנה את המצה האחרונה בת "שוב י"רש  6

ואחר גמר : "ה ושוב אוכלי�"סימ� תקכה ד, מסכת פסחי�, ב"ח, )ה"ראבי (אליעזר ב� יואל הלוי

וקורי� אותה אפיקומ� על ש� שאסור לאכול אחריה . סעודה מוציאי� חצי מצה השמורה לכ0

י מאכל אלא ואי� לומר אפיקו מינ. שו� דבר ולא מיני מתיקה שרגילי� לאכול בקינוח סעודה

 .498%497' עמ, מקראי קדשמקראי קדשמקראי קדשמקראי קדש, הרב משה הררי: ראה עוד מקורות נוספי�ל. "נפטר מ� הסעודה
 .  ה נוו מצוספר המצוותספר המצוותספר המצוותספר המצוות� ב"ראה בהרחבה ברמב  7
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מקשרת הגמרא בי�  "ואי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�"על בסיס המשנה האומרת 

 :אכילת קרב� הפסח לבי� אמירת ההלל בסו� הסדר

מאי לאו דאכלי באיגרא . כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא: והאמר רב משו� רבי חייא

אי  מפטירי  אחר : והתנ ? איני. ארעא ואמרי באיגראדאכלי ב, לא? ואמרי באיגרא

כא  בשעת : לא קשיא! שלא יעקרו מחבורה לחבורה: ואמר רב, הפסח אפיקומ 

 ). א"פו ע � ב"פסחי� פה ע( כא  שלא בשעת אכילה , אכילה

עד שהיה נדמה , הסועדי� היו אוכלי� כזית מקרב� הפסח ועולי� לגגות לומר הלל

 : י"כ0 מפרש ש� רש. המו�שהגג נבקע מהמולת ה

 שהיו , לקול המולת ההמו  מההלל דומי  כאילו הגגי  מתבקעי�� הלילא פקע איגראהלילא פקע איגראהלילא פקע איגראהלילא פקע איגרא

 .הראשו  טעו  הלל על אכילתו): א"עצה (כדתנ  לקמ  , אומרי� ההלל על הפסח

הלא , על שאלת הגמרא היא0 ייתכ� שאוכלי� במקו� אחד וההלל נאמר במקו� אחר

לחבורה וזו הסיבה שלדעת רב קבעו שאי� מפטירי� אחר יש חשש שיעברו מחבורה 

אבל , משיבה הגמרא שבשעת האכילה אסור לעבור מחבורה לחבורה, הפסח אפיקומ�

. מותר להתערב ע� חבורות אחרות, בעת שאומרי� את ההלל, לאחר סיו� האכילה

   : י"המובאי� בסוגיה מפרש רש" אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�"את דברי המשנה 

דהיינו אחר הפסח שהוא נאכל ,  כשהגיע זמנו להפטר מ  הסעודה�אי  מפטירי  אי  מפטירי  אי  מפטירי  אי  מפטירי  

 �למשחה : )א"עסוטה טו (כדקיימא ל  , שכ  חובת כל הקרבנות, בעובאחרונה על הש

 8.אי  נפטרי  על ידי אפיקומ , כדר& שהמלכי� אוכלי , לגדולה

א בסו� ו פסח הומכא� שזמ� אכילת קרב�, קרב� הפסח נאכל באחרונה על השובע

 . כפי שנראה כאמור מסדר המשניות המתארות את אכילת הפסח%הסעודה 

    אי� מפטירי� אחר המצה אפיקומ�אי� מפטירי� אחר המצה אפיקומ�אי� מפטירי� אחר המצה אפיקומ�אי� מפטירי� אחר המצה אפיקומ�

עוסקת באכילת קרב� " אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�"המשנה המוסרת , כאמור

בגמרא . י שאכילת החובה של קרב� הפסח היא בסו� הסעודה"וכפי שהובא ברש, פסח

הנחלקות א� , ת שונות בעניי� בשמו של רב יהודה בש� שמואלמובאות מסורו

 : עיקרו� זה חל לאחר החורב� ג� על המצה הנאכלת בסו� הסעודה

                                                 

שע� הפסח היא חובת , היא מצות אכילתה" :באחרונהה " דא"פסחי� מ עי ג� ב"כ0 מפרש רש  8

 פסחי� קיט(כדתנ� , ופסח נאכל על השובע, 'והועל מצות ומרורי� יאכל' :דכתיב קרא, אכילתה

 ".אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�): ב"ע
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: מר זוטרא מתני הכי... .אי  מפטירי  אחר מצה אפיקומ : אמר רב יהודה אמר שמואל

 מפטירי  אחר המצה אפיקומ : אמר רב יוס( אמר רב יהודה אמר שמואל

  ).א"קכ ע�ב" קיט עפסחי�(   

אי� מפטירי� אחר המצה לפיה� פרשני התלמוד מסבירי� את דברי רב יהודה ש

ומדבריה� נית� ללמוד כיצד הבינו את מבנה ליל הסדר , אפיקומ�הנאכלת באחרונה 

 :מסביר כ0י "רש. בזמ� המקדש

 שצרי& לאכול מצה בגמר הסעודה זכר למצה � אי  מפטירי  אחר מצה אפיקומ אי  מפטירי  אחר מצה אפיקומ אי  מפטירי  אחר מצה אפיקומ אי  מפטירי  אחר מצה אפיקומ 

 וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלי  באחרונה לש� חובת מצה .ת ע� הפסחהנאכל

 .אותה שלאחר אכילה

� ש�"דברי� דומי� כותב ג� הרשב: 

 שצרי& לאכול מצה בגמר סעודתו זכר למצה � י  מפטירי  אחר המצה אפיקומ י  מפטירי  אחר המצה אפיקומ י  מפטירי  אחר המצה אפיקומ י  מפטירי  אחר המצה אפיקומ אאאא

. וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלי  באחרונה לש� חובה. הנאכלת ע� הפסח בכריכה

 הא בהדיא תנ  , דאי בזמ  דאיכא פסח,במצה בזמ  הזה מיירי דליכא פסח בהדהו...

 .אי  מפטירי  אחר הפסח אפיקומ  והיינו אחר פסח ומצה הנאכלת עמו

, המצה הנאכלת באחרונה לדבריה� היא זכר למצה שהיתה נאכלת ע� הפסח בכריכה

 9.ע� הקרב�וכ0 ג� היה נשמר ט, ומכא� שהיו אוכלי� את הקרב� בסו� הסעודה

מסביר שעל שתי המסורות בשמו של רב יהודה ) פסחי� ש�(הרב מנח� המאירי 

הדיו� ו ,אמר שמואל מוסכ� שהפסח היה נאכל באחרונה ולא הפטירו אחריו אפיקומ�

 :הוא הא� יש להקביל לחלוטי� את אכילת המצה באחרונה לאכילת הפסח

ראה טעמו מפני שהפסח צרי&  ונ,דעת מר זוטרא מפטירי  ואי  מחמירי  בה כפסחל

 וא� יאכל אחריו נראה ,לאכול על השובע להיות כל אכילה שאחריה אכילה גסה

 ורב יוס( אמרה א( . ומצה אינה צריכה ליאכל על השובע,כאילו לא אכלו על השובע

 ונראה טעמו שהטע� אינו אלא שלא ישכח סדרו וא( במצה ראוי לחוש .במצה עצמה

 .קות הפסחוכר לפסח היא ונגררת בחאו שמא מצה באחרונה ז

 : ש"� מקשה הרא"על הסברו של הרשב

ולפי זה היה נראה שצרי& לאכול עמה מרור וחרוסת כיו  שהיא זכר מצה הנאכלת ע� 

אכילת מצה אלא שכבר מילא כריסו ממנה ] על[הפסח בכריכה ועליה  היה ראוי לבר& 

                                                 

9  �, רבנו שמחה מויטרי; י סימ� לו" לרשאיסור והיתראיסור והיתראיסור והיתראיסור והיתר; ושצא  סימ� שפאיייי""""סידור רשסידור רשסידור רשסידור רש כ0 פירש ג

מרדכי ; ב"המאירי פסחי� סט ע;  הלכות פסח סימ� פו,ספר המנהיגספר המנהיגספר המנהיגספר המנהיג; 285' עמ, מחזור ויטרימחזור ויטרימחזור ויטרימחזור ויטרי

 � בש� רבנו ח סדר פסח סימ� רישבולי הלקטשבולי הלקטשבולי הלקטשבולי הלקטספר ; הסדר בקצרה רמז תריאמסכת פסחי

 .  ועוד, סימ� תעחשולח� ערו0 שולח� ערו0 שולח� ערו0 שולח� ערו0 וטור טור טור טור ; קלונימוס
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כל ביחד הלל וסיעתו וא(  צרי& לעשות כמו בזמ  המקדש שהיו אוכלי  ה� כ וא

 אמנ� תמיהני למה עושי  כריכה בתחילה יספיק בכריכה .ה לאוכלו ביחדולרבנ  מצו

 .אחרונה זכר למקדש

הלכ& נראה לי דאותה מצה אינה לש� חובה אלא אוכלי  אותה זכר לפסח שהיה נאכל 

 ולפי שהוא זכר לפסח יש לית  לה די  הפסח שלא לאכול ,על השובע באחרונה

 .)לד, פסחי� פרק י (   עמה מרור וחרוסתי  צרי&וא. יהאחר

ולא למצה ,  הסדרלקרב� שנאכל בסו�רק ש המצה באחרונה היא זכר "לדברי הרא

ש "ג� מדברי הרא,  מכל מקו�10.ולכ� אי� צרי0 לאכול עמה ג� מרור, שנאכלה ִעמו

 סיכ� כ0. עולה שבזמ� המקדש היו אוכלי� את קרב� הפסח על השובע בסו� הסעודה

 :  שניאור זלמ� מלאדירבזאת ה

 נאכל שיהיה כדי הסעודה כל בסו( הפסח אוכלי  היו קיי� היה המקדש שבית בזמ 

 ותחשב באכילתו נהני  שיהיו כדי השביעה כל גמר יהא שהפסח דהיינו ,השובע על

  ). א סעי( תעז סימ  חיי� אורח, ע הרב"שו(  לה�

אחר כ0 היו אוכלי� , ת הסעודה כמצת רשותעל פי שיטה זו היו אוכלי� מצה בתחיל

  11.ולבסו� היו אוכלי� את קרב� הפסח יחד ע� מצה ומרור, את הסעודה

� מרוטנברג"בשמו של המהרמרדכי הצעה מרחיקת לכת יותר מופיעה ב : 

 קיי� היו עושי  כל הסדר אחר הסעודה ית המקדשהיה נראה לרבנו מאיר שבזמ  שב

 אבל .אלא לאחר שמלאו כריס  מקמח ובצקת ושאר דברי�ולא היו אוכלי  מצת מצוה 

אנו שכל סעודתנו ממצת מצוה כיו  שאנו מתחילי  בהלכותיה אנו עושי  מצותיה זו 

  12. אמנ� זכר לפסח אוכלי  האפיקומ  בסו( כל אכילה.אחר זו בלא הפסקה

�ד� קו. צהומכל מקו� לא היו אוכלי� מ, לדבריו היו אוכלי� בסעודה מאכלי� אחרי

ורק בסו� היו ,  עצמו שבתחילת הסעודה היו אוכלי� מצה עשירהלכ� כתב המרדכי

 . מרור וקרב� פסח, אוכלי� מצה

                                                 

� והרא"בשל מחלוקת הרשב  10" � זכר למצה ,אפיקומ�המצת מש נוצר המנהג לאכול שני כזיתי

קומ� מנהג אכילת אפי" :ראה מאמרי בספרי. עצמו הנאכלת ע� הקרב� וזכר לקרב� הפסח

 . 467%460' עמ, "בשיעור שני כזיתי� לאחר החורב�

כותב ) ה, אורח חיי� סימ� יח, משנת יעב.משנת יעב.משנת יעב.משנת יעב., "בהלכות סדר ליל פסח" (ולטי'הרב יעקב בצלאל ז  11

אלא בדברי� , שלשיטה זו אי� לדבר מהברכה על אכילת המצה עד לאחר אכילת האפיקומ�

) 88' עמ, זמ� חרותנוזמ� חרותנוזמ� חרותנוזמ� חרותנו(יק מעיד 'סולובייצהרב יוס� דב , ואכ�. ת מצהושה� לצור0 קיו� מצו

שמסיבה זו לא היה הרב חיי� מבריסק מדבר דבר שאינו מעניינו של הסדר משעת אכילת 

 . המצה עד לאחר אכילת האפיקומ�

 .א" רמז תרי, הסדר בקצרה,פסחי� מרדכי  12
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� ראשוני� רבי� גורסת שכשהביאו את גופו של בדברישיטה שמופיעה , לסיכו

אי� מפטירי� אחר הפסח "מדברי המשנה . הפסח בתחילת הסדר לא היו אוכלי� אותו

מפני שהיו צריכי� ,  שבסו� הסדר היו אוכלי� את קרב� הפסחיש ללמוד" אפיקומ�

כ0 ג� נהוג לאחר החורב� ביחס למצה שנאכלת  13.לאכול את הקרב� על השובע

או למצה האחרונה שהיתה נאכלת , באחרונה כזכר לקרב� הפסח שנאכל באחרונה

במסגרת הכוס , אז היו ג� אומרי� על הקרב� את ההלל. בכריכה ע� הקרב�

  14.יתהרביע

    אכילה על השובעאכילה על השובעאכילה על השובעאכילה על השובע. . . . גגגג

    שאכילת�  היא המצוהשאכילת�  היא המצוהשאכילת�  היא המצוהשאכילת�  היא המצוה    ............ובאחרונה אוכל מבשר הפסחובאחרונה אוכל מבשר הפסחובאחרונה אוכל מבשר הפסחובאחרונה אוכל מבשר הפסח

בפרק ז מסביר . ח%בפרקי� ז, � עוסק בהלכות ליל הסדר בהלכות חמ. ומצה"הרמב

ובפרק ח הוא מציע את סדר , � את העקרונות ואת ההלכות של ליל הסדר"הרמב

� מפרט "והרמב, ש קיי�הצגת הדברי� המרכזית מתייחסת לזמ� שבית המקד. הלילה

 . ג� מהו הסדר בתקופת החורב�

 :ולאחר שתיית כוס שנייה', מגיד'� לגבי הסדר ע� סיו� חלק ה"כ0 לשו� הרמב

                                                 

בתחילת אוכלי� שהיו באשר לברכת המצוות על המצה לפי שיטה זו מה היו עושי� יש לברר   13

ראשוני� כותבי� שהיו מברכי� על המצה בתחילת ). �"הצעת המהרשלא לפי (הסעודה 

וצר מצב שאד� כבר אכל מצה וכדי שלא י, הסעודה ברכת המוציא וברכת על אכילת מצה

� "י ורשב"רש(יבר0 על אכילת מצה , ת החובהו בעת קיו� מצו,ר כ0ורק אח ומילא כרסו ממנה

תכ� שאד� יבר0 ברכת המצוות על יכיצד י, אלא שא� כ0. ) מפטירי�ה אי�"ד, ב"פסחי� קיט ע

 לשיטת רב .שאלה דומה נשאלה על אד� שיש לו מרור בלבד? קיי� אותה לאחר זמ�ימצווה ש

א� , אדמה ועל אכילת מרורבורא פרי המבר0 עליו  וכרפסכחסדא הוא אוכל את המרור 

: התשובה היא שיש תקדי� לכ0. ניקיי� את מצוות אכילת המרור רק לאחר הטיבול השיש

י דהוה אברכת שופר דמבר0 אתקיעות דישיבה ומועלת ברכה לתקיעות שבעמידה שה� מיד"

ה " דא"פסחי� קכ ע' תוס ;ה מתקי�"א ד"פסחי� קטו ע' תוס" (עיקר ונעשית על סדר ברכות

רח חיי� או( חזו� אישחזו� אישחזו� אישחזו� איש; )ב,  קנדהעמק שאלההעמק שאלההעמק שאלההעמק שאלה (ב"הנצי  הללו עסקופותבדברי התוס. באחרונה

ל "יעקב מקורביל הקדוש זצכותב בש� הרב  הרב יצחק אור זרוע. ועוד, )ריג' קכד עמ' סי

� י� לפניה ושתיי שאינה חובה אנו מברכי� שתיהדאות: "בקריאת שמע ו� זהמצינו כגש

המיטה היא ל גבי שעשמע  ריאתי שק" ואותה שהיא חובה אי� אנו מברכי� לשיטת רש,לאחריה

 ). הלכות פסחי� סימ� רלב,ב" חאור זרועאור זרועאור זרועאור זרוע ("עיקר
ש� נעסוק בעיקר בשיטת , � ההלל שהיו אומרי� בעת אכילת הקרב� נעסוק לקמ� בפרק דיבעני  14

� תוא"הסברנו את דברי הרמב. �"מבהר�� ג� את דברי הראשוני� האחרי  . 
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ולוקח שני רקיקי  חולק אחד מה  ומניח פרוס לתו& ...ואחר כ& מבר& על נטילת ידי� 

טבל  ואחר כ& כור& מצה ומרור כאחד ומ...של� ומבר& המוציא לח� מ  האר�

ינו מל& העול� אשר קדשנו במצותיו וצונו על והל�א' ברו& אתה ה" :בחרוסת ומבר&

 מבר& , וא� אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו. ואוכל ,"אכילת מצות ומרורי�

 .על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו

 ינו מל& העול� אשר קדשנו במצותיו וצונו עלוהל�א' ברו& אתה ה" :ואחר כ& מבר&

�א' ברו& אתה ה" : ומבר&. ואוכל מבשר חגיגת ארבעה עשר תחלה,"אכילת הזבח

 ואוכל מגופו של ,"ינו מל& העול� אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת הפסחוהל

 .  ולא של זבח פוטרת של פסח, ולא ברכת הפסח פוטרת של זבח.פסח

, ל אכילת מצה אחר שמבר& המוציא לח� חוזר ומבר& ע,בזמ  הזה שאי  ש� קרב 

 וחוזר ומבר& על אכילת מרור ומטבל מרור בחרוסת .ומטבל מצה בחרוסת ואוכל

 וחוזר .ה מדברי סופרי�ווזו מצו, ולא ישהה אותו בחרוסת שמא יבטל טעמו, ואוכל

 . וכור& מצה ומרור ומטבל בחרוסת ואוכל  בלא ברכה זכר למקדש

ול ושותה כל מה שהוא רוצה ואחר כ& נמש& בסעודה ואוכל כל מה שהוא רוצה לאכ

 ובזמ  הזה . ואינו טוע� אחריו כלל, ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית.לשתות

 כדי שיהיה הפסק סעודתו וטע� בשר הפסח ,אוכל כזית מצה ואינו טוע� אחריה כלו�

  ).ט�ו, הלכות חמ� ומצה ח(  שאכילת  היא המצוה ,או המצה בפיו

הפע� הראשונה היא מיד בתחילת . עמיי� מקרב� הפסח� כל אחד אוכל פ"לפי הרמב

ואחר כ0 , בתחילה מברכי� על קרב� חגיגה ואוכלי� את קרב� החגיגה. הסעודה

) ט" מי"פ(אמנ� במשנה בפסחי� . מברכי� על קרב� הפסח ואוכלי� את קרב� הפסח

ומכא� יש ללמוד לכאורה שמצוות אכילת הקרב� היא , מופיעות הברכות בסו� הפרק

לדבריו מהמשנה יש ללמוד את נוסח . � פירש אחרת"א0 הרמב, סו� הסעודהב

. א0 אי� היא מלמדת על הזמ� המדויק שבו יש לאכול את הקרב�, ואת דיניה� הברכות

היתה משנה זו צריכה , א� המשניות בפרק היו מתארות את הפעולות לפי סדר קיומ�

מאחר שכבר אכלו את , )ז, י" (מ�אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקו: "להופיע לפני המשנה

מכא� שמיקו� המשנה ו , אפיקומ�והקרב� וכעת מלמדת המשנה שאי� אוכלי� אחרי

העוסקת בנוסח הברכות על קרב� הפסח וקרב� החגיגה איננו קשור לסדר האכילה 

 .בליל הסדר

שבה כל אחד , המצה והמרור אוכלי� את סעודת החג, לאחר אכילת קרב� הפסח

ולאחר , הפע� השנייה שבה יש לאכול מקרב� הפסח היא בסו� הסעודה. אוכל כרצונו

אי� ". אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�: "אכילה זו אי� לאכול כלו� בשל הקביעה

אי� צור0 לבר0 על אכילה . לאכול קינוחי� או כל מאכל אחר לאחר אכילת בשר הפסח

שכ� לא " על אכילת הפסח"ואי� לבר0 את ברכת המצווה , זו שכ� היא חלק מהסעודה
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אלא רק את תקנת חכמי� לשמר , מקיימי� באכילה זו את מצוות אכילת קרב� פסח

    15.את טע� הקרב�

וטע� בשר הפסח או כדי שיהיה הפסק סעודתו : "� מסיי� את דבריו"הרמב

אי� כוונתו לומר ששלב זה של הסעודה הוא הזמ� ". המצה בפיו שאכילת� היא המצוה

מפני שא� כ0 היה נצר0 היה האד� לאכול בשלב זה , ל את קרב� הפסחשבו יש לאכו

� שאת קרב� החגיגה "הרמבוכבר כתב , ואחר כ0 את קרב� הפסח את קרב� החגיגה

 אבל מכל 16,אמנ� לא בכל שנה הקריבו קרב� חגיגה. אוכלי� בתחילת הסעודההיו 

החגיגה בשר ל את  היו צריכי� הסועדי� לאכו חגיגהמקו� באות� שני� שבה� הקריבו

 .כעת א� אמנ� אכילת הפסח הייתה נעשית בשלב זה

א� ". מבשר הפסח אפילו כזית"� כותב שבפע� השנייה יש לאכול "הרמב, בנוס�

היה , פסחההיה מדובר בשלב שבו מקיימי� את המצווה העיקרית של אכילת קרב� 

ע� , לומר שכעתכוונתו ". אפילו כזית"ולא , � לכתוב שיש לאכול כזית"צרי0 הרמב

,  ומותר לאכול איזו כמות שירצה%יש לאכול מקרב� הפסח פע� שנייה , סיו� האכילה

ובלבד , אפילו כמות גדולה יחסית למה שנדרש על מנת לשמר את טע� הקרב�

לא " שאכילת� היא המצוה"הנימוק . שיסיי� את הסעודה ע� טע� קרב� הפסח בפה

 מצוות האכילה העיקרית %אמר באופ� כללי אלא נ מתייחס אפוא לשלב הזה של הערב

לאחר סיו� .  והוא הדי� ביחס למצה לאחר החורב�,בלילה זה היא קרב� הפסח

שכ� לאחר , הסעודה אוכלי� מצה פע� נוספת כדי שיישאר לאד� טע� המצה בפיו

  17.החורב� מצוות האכילה המרכזית מהתורה היא אכילת המצה

                                                 

, י�תה התורה לאכול מצה שבעה ימומנמק מדוע ציו) חלק ג פרק מג( נבוכי�נבוכי�נבוכי�נבוכי�ההההמורה מורה מורה מורה � ב"הרמב  15

כי , ינויאילו היה יו� אחד לא היינו מרגישי� בו ולא היה מתבאר ענ: "ולא הסתפקה ביו� אחד

ינו יואמנ� יתבאר ענ, שהוהרבה פעמי� יאכל האד� מי� אחד מ� המאכלי� שני ימי� או של

� המצהסיי� את הלילה באכילת  ג� את תקנת חכמי� ל."ויתפרס� בהתמיד אכילתו היק� של

והמשכיות באכילת המצה באמצעות שימור  שינוי בהרגלי האכילה % ו הקשריש לראות באות

 . טעמה

 . יג%יב, קרב� פסח י' � הל"רמב; א" ע ע%ב"פסחי� סט ע  16

�"דברינו בהבנת שיטת הרמב  17  �, ערו0 השולח�ערו0 השולח�ערו0 השולח�ערו0 השולח� (שכתב הרב יחיאל מיכל אפשטיי�את נוגדי

בדרכו של . '� ותוס"הרשב, י"� ע� שיטת רש"שזיהה את שיטת הרמב, )ב%א, תעז' ח סי"או

אורח , משנת יעב., "בהלכות סדר ליל פסח" (ולטי'ערו0 השולח� הל0 ג� הרב יעקב בצלאל ז

מפרש את דברי ) 90%87' עמ, זמ� חרותנו( יק'וא� הרב יוס� דב סולובייצ, )ה, חיי� סימ� יח

את דברי  זה י�יראה בענ. � שבזמ� הבית עיקר אכילת קרב� הפסח הוא בסו� הסעודה"הרמב

 .יורה דעה סימ� ב, חלק א כר0 בעטרת פז עטרת פז עטרת פז עטרת פז ת "שו, הרב פנחס זביחי
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    שימור טע� הקרב�שימור טע� הקרב�שימור טע� הקרב�שימור טע� הקרב�

 :ש לאכול על השובעאת קרב� הפסח י

 ,בעוש אכילת נאכל הפסח :אמרו מכא  ,)יא, במדבר ט" (יאכלוהו ומרורי� מצות על"

 בעוש אכילת נאכלי� ומרור מצה ואי 

 18).ו פרשה דפסחא' מס � בא ישמעאל דרבי מכילתא( 

ואחר כ0 אוכלי� את , א� מקיימי� את מצוות אכילת קרב� הפסח בתחילת הסעודה

� ביחס "כ0 כתב הרמב? ות של אכילת קרב� הפסח על השובעמה המשמע, הסעודה

 : לאכילת שובע בקרב� פסח

 חגיגה שלמי הקריב א� לפיכ& .שובע אכילת הפסח בשר לאכול המובחר מ  מצוה

 לא וא�, ממנו לשבוע כדי הפסח בשר אוכל כ& ואחר תחילה מה  אוכל עשר בארבעה

  ).ג" הח"פ פסח קרב  'הל( חובתו ידי יצא כזית אלא אכל

אי� הכוונה שלאחר שאד� אכל מקרב� החגיגה . המושג אכילת שובע הוא יחסי

הכוונה היא . ומקרב� הפסח הוא יהיה שבע עד שלא יהא מסוגל לאכול אחר כ0 דבר

לכ� יש לאכול קוד� ו ,שאד� שאכל מבשר קרב� הפסח יוגדר כמי ששבע מאכילה זו

 על הכזית האחרו� לפני ששבע האד� .ללא כל מגבלה של כמות, בשר מקרב� החגיגה

בנוהג שבעול� אד� אוכל בארוחה . קרבנות להיות מבשר קרב� הפסחהמאכילת בשר 

מאכלי� שוני� והוא שבע מאכילת מאכל מסוי� א0 הוא יכול עדיי� להיות מעוניי� 

� האכילה האחרונה מבשר הקרב� צריכה –כ0 ג� כא� . לאכול מאכלי� אחרי

  19.להיעשות מ� הפסח

א0 אי� חובה לעשות , � כתב שאכילה על השובע היא מצווה מ� המובחר"הרמב

את קרב� החגיגה שהיו מקריבי� על מנת שקרב� הפסח ייאכל על השובע , ואמנ�. כ�

 :ג"ו מ"� על פי המשנה בפסחי� פ"כ0 פוסק הרמב. לא היו מקריבי� בכל שנה

                                                 

 . מצוות עשה נוספר המצוות ספר המצוות ספר המצוות ספר המצוות � ב"מובא ג� ברמב  18

� קרב� הפסח נאכל בתחילת " מעיר שלדברי הרמב)ב" פסחי� קטז עמרומי שדהמרומי שדהמרומי שדהמרומי שדה(ב "הנצי  19

אלא ,  לשובעא תהעל מנת שאכילת קרב� הפסחלא ואכילת קרב� החגיגה לפניו היא , הסעודה

דברי� דומי� כתב ג� . ב,  קנדהעמק שאלההעמק שאלההעמק שאלההעמק שאלהכ0 כתב ג� ב. תדיר קוד� מפני שתדיר ושאינו תדיר

מבקשי מבקשי מבקשי מבקשי , "בדי� אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�("הרב שמואל ואזנר . א" בפסחי� קכ עחחחח""""צלצלצלצלה

� הקדמת "מעיר על כ0 שלשיטת הרמב) תפ%תעח' עמ, ס"ירושלי� תש,  מסכת פסחי� מסכת פסחי� מסכת פסחי� מסכת פסחי�%%%% תורהתורהתורהתורה

 .רב� חגיגה לקרב� פסח היא בשל הצור0 לאכול את קרב� פסח לשובעק

מעלי� מעלי� מעלי� מעלי� , "אכילת שובע בקרב� פסח: "ראה במאמרי, עוד בהגדרת אכילת קרב� פסח על השובע

 .86%71' עמ, )ז"תשס(יג , דשדשדשדשוווובקבקבקבק
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 אבל א� חל יו� . ובמועטאימתי מביאי  עמו חגיגה זו בזמ  שהוא בא בחול ובטהרה

ארבעה עשר להיות בשבת או שבא הפסח בטומאה או שהיו הפסחי� מרובי� אי  

חגיגת ארבעה עשר רשות . ואי  מקריבי  אלא הפסחי� בלבד, מביאי  עמו חגיגה

  ). יג�יב,  קרב  פסח י'� הל"רמב(  ואינה חובה

צה לקיי� מצווה מ� מי שהיה רו, באות� שני� שבה� לא היו מקריבי� קרב� חגיגה

המובחר היה אוכל בתחילת הסעודה כמות גדולה יותר מקרב� הפסח כדי לשבוע 

 .  ואחר כ0 בסו� הסעודה עוד כמות קטנה כדי לשמר את טע� הקרב� בפה, ממנו

 �ראשוני� נוספי� כתבו שהיו אוכלי� את קרב� הפסח בתחילת הסעודה וה

א0 דבריה� לא תואמי� , ילת שובעמתמודדי� ע� הצור0 לאכול את קרב� הפסח אכ

רבנו דוד כותב שבשני� שבה� לא היו מקריבי� קרב� . �"לחלוטי� את דברי הרמב

א0 בשני� שבה� הקריבו קרב� חגיגה , חגיגה היו פותחי� את הסעודה באכילת הפסח

� לא הבחי� בי� השני� שבה� הקריבו "הרמב,  לדברינו20.קרב� הפסח היה נאכל בסו�

שלב שבו נאכל קרב�  בכל הנוגע ללבי� השני� שבה� לא הקריבו חגיגהקרב� חגיגה 

 . הפסח במהל0 הסדר

לאחר אכילת המצה , בתחילת הסעודה, לדבריו. �"המאירי כותב בדומה לרמב

 בהמש0 אוכלי�ו – החגיגה ואחר כ0 כזית מ� הפסח קרב� כזית מיש לאכול , והמרור

 מי�ומשלי, ד לאחר אכילת החגיגהבשר הפסח עמומצניעי� בסעודה בשר החגיגה מ

� "בעוד לפי הרמב,  בר�21. על השובעהאכילה בבשר הפסח כדי שתהא הסעודה

לפי המאירי אכילת השובע היא , אכילת השובע של קרב� הפסח היא בתחילת הסעודה

 .  מאכלי� אחרי�במהלכה אכלו ג� מקרב� החגיגה וג�לאחר ש, בסו� הסעודה

    גומר עליו את ההללגומר עליו את ההללגומר עליו את ההללגומר עליו את ההלל

מה בי� פסח ראשו�  ":�"כ0 ג� פסק הרמב.  על קרב� הפסח יש לומר הלל,כאמור

במקו� נוס�  ).ו" הטי"פ קרב� פסח 'הל( "וטעו� הלל באכילתו... הראשו� , לפסח שני

וכבר ביארנו בהלכות חמ. ומצה שהוא טעו� : "�"בהלכות קרב� פסח מציי� זאת הרמב

  ).ו"ט הח"פ( "הלל בשעת אכילתו

 :לדברי� הללו שכתב בהלכות חמ. ומצה� מתכוו� "הרמב

                                                 

 . תג' עמ, חידושי� למסכת פסחי�, רבנו דוד  20

; כח'  לילי פסח סירחות חיי�רחות חיי�רחות חיי�רחות חיי�וווואאאא: ראה ג�. ב"מגילה כ עול, ב"א וקכ ע"המאירי לפסחי� קיד ע  21

 . ב"לא תואמי� את פירושו בפסחי� סט ע דברי המאירי הללו.  סדר הגדהאבודרה�אבודרה�אבודרה�אבודרה�; נ'  סיכלבוכלבוכלבוכלבו
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ואחר כ& מוזג כוס , ואחר כ& נוטל ידיו ומבר& ברכת המזו  על כוס שלישי ושותהו... 

', כל מעשי& וכו' ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללו& ה, רביעי וגומר עליו את ההלל

יש לו ו... ומבר& בורא פרי הגפ  ואינו טוע� אחר כ& כלו� כל הלילה חו� מ  המי�

  שאינו מקו� סעודה( על פילגמור את ההלל בכל מקו� שירצה א

 ). י, חמ� ומצה ח'� הל"רמב(  

אבל על פי , � אינו כותב בצורה ברורה בהלכה זו שההלל נאמר על קרב� פסח"הרמב

גומר עליו את , רביעי: "במשנה נאמר. דבריו בהלכות קרב� פסח מתבארת כוונתו

 22.פירושו על קרב� הפסח" עליו"� פירש ש"הרמבש ייתכ�. )ז"י ה"פ" (ההלל

כאמור בגמרא היו החוגגי� עולי� על הגגות ואומרי� הלל לאחר שגמרו לאכול את 

ויש לו לגמור : "� בדבריו כא�"ולזאת התכוו� הרמב, )א"פו ע % ב"פה עפסחי� (הקרב� 

�  לאחר שאכלו בסו23". שאינו מקו� סעודה� על פיאת ההלל בכל מקו� שירצה א

 ,אומרי� עליו את ההלל היו הסעודה שוב מהקרב� על מנת לשמר את טע� המצווה

 להיות באותו המקו� וא� לא באותו הזמ� שבו אוכלי� את הלא מוכרחה אמירא0 ה

  24.ועל כ0 אומרי� הלל, העיקרית והמרכזית בלילה זה הוהיא המצוהאכילה . הקרב�

�"רמבד על ה"על פי דברי� אלו מיושבת ג� השגת הראב : 

 אי  :א"א.  שאינו מקו� סעודה( על פיויש לו לגמור את ההלל בכל מקו� שירצה א

 .הדעת מקבלת כ  לפי שאי  כא  ש� לארבעה כוסות א� אינ  במקו� אחד

ד היא שלאחר שסיימו לשתות ארבע כוסות " להשגת הראבלח� משנהלח� משנהלח� משנהלח� משנהתשובת ה

� "א0 ייתכ� שבי� הרמב. אזי נית� לגמור את ההלל ע� חבורה אחרת, במקו� שאכלו

כוס רביעי גומר עליו את "ד קיימת מחלוקת עקרונית בפירוש לשו� המשנה "והראב

ד מפרש שמדובר על הכוס "הראב. הא� מדובר על הכוס או על הקרב�, "ההלל

ברור לו שחייבי� לומר את ההלל במקו� שבו שתו את הכוסות  הרביעית ולכ�

, מתייחסת לקרב�" גומר עליו את ההלל"ו� � לעומתו הסביר שהלש"הרמב. תהקודמו

                                                 

שהיו גומרי� אותו אחר אכילת הפסח כדתנ� : "ב"פסחי� קטז עבד "תוספות ריכ0 מסביר   22

 אחר סעודתו בכוס רביעי כמו � דלעיל הראשו� טעו� הלל באכילתו ואנו גומרי� אותויבפירק

 ".שהיו עושי� ה� אחר אכילת הפסח

אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ�  )�"ב בדפי הרי"כו עפסחי� , המאורהמאורהמאורהמאור( זרחיה הלוי 'רלדברי   23

, מאחר שהיו אוכלי� את הקרב� בתו0 החומה והמקו� היה צר, כדי שלא ישכחו לומר הלל

,  היו יכולי� לאכול אפיקומ� לאחר אכילת הקרב�א�. והיה עליה� לעלות לגג לומר את ההלל

 .היה חשש שישכחו לומר הלל

� ש�" על הרמבמגיד משנהמגיד משנהמגיד משנהמגיד משנהעל פי דברי ה  24 . 
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 בכל מקו� א� על פי שאינו  ההללולפיכ0 נית� לומר את, המצווה העיקרית של הלילה

 . מקו� הסעודה

    וכזית לאחר הסעודה על השובעוכזית לאחר הסעודה על השובעוכזית לאחר הסעודה על השובעוכזית לאחר הסעודה על השובע, , , , לפני הסעודהלפני הסעודהלפני הסעודהלפני הסעודהקרב� הפסח קרב� הפסח קרב� הפסח קרב� הפסח : : : : � חלאווה� חלאווה� חלאווה� חלאווה""""הצעת מהרהצעת מהרהצעת מהרהצעת מהר

 שפתחה את במשנה. � חלוואה"הול0 המהר, א0 לא זהה, �"בדר0 דומה לזו של הרמב

 :סדר ליל הסדר נאמר

הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת 

 . מצוה: רבי אליעזר בר צדוק אומר. א( על פי שאי  חרוסת מצוה,ושני תבשילי 

 .)ג" מי"פ( ובמקדש היו מביאי� לפניו גופו של פסח 

 :ר הפסח בשלב זה על מנת לאכול ממנוהיו מביאי� את בש, � חלוואה"לדברי מהר

מסתברא דא( בזמ  שבית המקדש קיי� היו עושי  כל סדר הפסח אכילת מצה ומרור 

לכל אחד מ  הפסח כזית   היו מניחיו, פסח קוד� סעודה וכסדרא דרישא דמתניתי 

 25.שובעהיה נאכל לאחר הכדי שיואחד לאחר סעודה 

ל הפסח היו אוכלי� אותו יחד ע� מצה כשהביאו בתחילת הסדר את גופו ש, לדבריו

ביר0 ברכת : "ולשלב זה מתייחסי� דברי המשנה בהמש0 הפרק, ומרור לפני הסעודה

ובסופה היו אוכלי� כזית , בהמש0 הייתה נאכלת הסעודה". הפסח פטר את של זבח

אי� "על כ0 אמרה המשנה ש. מקרב� הפסח אכילת שובע לאחר אכילת קרב� החגיגה

, את הברכות שהיו מברכי� ציינה המשנה בסו� הפרק". הפסח אפיקומ�מפטירי� אחר 

מאחר שענייני הברכות אינ� קשורי� באופ� , שלא במקו� שבו אכלו את הקרב�

 בהמש0 דבריו הוא מעלה אפשרות 26.והובאו כא� כבדר0 אגב, מהותי לסדר האכילה

 : נוספת

,   ש� חגיגה אלא פסח לבדדאי, ואפשר דמתניתי  דהביאו לפניו באוכלי  מועטי  הוא

אבל כל שיש ש� חגיגה הפסח כולו נאכל באחרונה ומצה אחרונה לבד היא זכר 

 .אבל ראשונה חובה בפני עצמה היא משו� בערב תאכלו מצות, לפסח

 %וכלשונו , � חלוואה ה� הצעה להתנהלות הסדר בזמ� המקדש"דברי המהר

ואי� הוכחה כלל , אכ� היו עושי�אי� הוא טוע� בוודאות שכ0 ". ואפשר", "מסתברא"

                                                 

 . א"חידושי� למסכת פסחי� קכ ע, � חלוואה"מהר  25

ת מיד כשנכנסי� מבי: " הציע יותר מזה) חלק ז סימ� סטמשנה הלכותמשנה הלכותמשנה הלכותמשנה הלכותת "שו (הרב מנשה קליי�  26

 היו גומרי� עליו את ההלל ואומרי� ההגדה ומוסיפי� כל ר כ0הפסח ואחהיו אוכלי� המדרש 

 ".פורי� כדי� כל המרבה הרי זה משובחימיני ס
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מהמשנה ומהגמרא שהיו מבחיני� בעניי� זה בי� שני� שבה� הקריבו קרב� חגיגה ובי� 

 . שני� שבה� לא הקריבו חגיגה

    קרב� ציבור קרב� ציבור קרב� ציבור קרב� ציבור בבבבזמני� אישיי� זמני� אישיי� זמני� אישיי� זמני� אישיי� . . . . דדדד

בתוספתא , בפנינו מספר הצעות בדברי ראשוני� הנסמכות על האמור במשנה

 �העובדה . כלי� את קרב� הפסח במהל0 ליל הסדרשלב שבו היו אול ביחסובתלמודי

וכל חבורה החליטה , שישנ� הצעות שונות אולי מלמדת על כ0 שלא היה סדר קבוע

יש . בעצמה באיזה סדר היא מקיימת את מצוות האכילה וההגדה של הלילה הזה

 שלא לאכול לפני %אמנ� כמה עקרונות שחייבי� להישמר באשר למסגרת הזמ� 

�ויתר הפרטי� , כמו ג� אכילת שובע,  עד חצות או עד הבוקרהחשכה ולסיי

 אבל הסדר הפנימי של %ההתמנות בחבורה ועוד , ההלכתיי� הקשורי� לצליית הקרב�

ועל פי האפשרויות שהיו , אכילת קרב� הפסח לא היה מחייב וכל חבורה נהגה כרצונה

 ? מדוע אי� זמ� אחיד וסדר אחידי� לכול? מה משמעות הדבר.  בידה

� "רמבה)�קרב� יחיד : "הגדיר את קרב� הפסח כ0) הקדמה למשנה סדר קדשי

, תארי0 מרכזי שבו הציבור, קרב� פסח הוא קרב� שקבוע לו זמ�". בוריכעי� קרב� צ

ומאיד0 יש מקו� למימד האישי של כל אחד במסגרת , מקריב קרב� פסח, כלל ישראל

רה מוצאי� את מקומ� על פי היחיד או היחידי� שבחבו. החבורה שבה הוא מנוי

הבנת� ועל פי האפשרויות שבפניה� באשר לשלב או הזמ� שבו ה� יאכלו את הקרב� 

זהו העניי� , קרב� היחיד של כל אחד נחשב כקרב� ציבור. "במהל0 לילה מיוחד זה

קרב� הפסח הוא ביטוי ). קעח' א עמ, עולת ראיה, ה קוק"הראי" (המתגלה בפסח

. שבה מעמדו של כל פרט מתעצ� ונחשב כציבור, הישראליתלהתגבשות הציבוריות 

יש לכל פרט מקו� להביע את מעמדו ותרומתו לכלל על פי הזמ� , בתו0 הציבוריות הזו

 . והשלב המתאימי� לו

שיטת אביי 

אליבא דאבא 

שיטת 

 א





 

 א"תשע' ה'דר בא – א"מעלין בקודש כ

    ניר קדושניר קדושניר קדושניר קדוש

     בעבודת המקדש בעבודת המקדש בעבודת המקדש בעבודת המקדשכה� שאינו שומר תורה ומצוותכה� שאינו שומר תורה ומצוותכה� שאינו שומר תורה ומצוותכה� שאינו שומר תורה ומצוות
    הקדמההקדמההקדמההקדמה

    כה� שאינו מודה בעבודהכה� שאינו מודה בעבודהכה� שאינו מודה בעבודהכה� שאינו מודה בעבודה. . . . אאאא

    """"ב� נכרב� נכרב� נכרב� נכרכל כל כל כל """"פסול אפיקורס מדי� פסול אפיקורס מדי� פסול אפיקורס מדי� פסול אפיקורס מדי� . . . . בבבב

�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

    הקדמההקדמההקדמההקדמה

 1.בי� הדברי� הפוסלי� כהני� מעבודה במקדש נידוני� בעיקר מומי הגו�

�דעות , כאי שמירת תורה ומצוות, שאלה שיש לבחו� היא הא� גדרי� אחרי

והשקפות פסולות ביחס לעיקרי האמונה וכדומה פוסלי� ג� ה� את הכה� מעבודה או 

הא� כה� : במילי� אחרות. דת הקרבנותמזכאות לענייני� מסוימי� הקשורי� לעבו

 2?יוכל להשתת� בעבודת המקדש ע� אחיו הכהני�' חילוני'

 ):ו"ו ה"הלכות תפילה פט(� ביחס לנשיאת כפיי� "מצינו בדברי הרמב

 חכ� שאינו ל פיע א( ,כפי� נשיאת המונעי  הדברי� אלו מכל דבר לו היה שלא כה 

 ,בצדק ומתנו משאו היה שלא או אחריו י�מרננ הבריות שהיו או במצות מדקדק ואינו

 שראוי וכה  כה  כל על עשה מצות שזו לפי, אותו מונעי  ואי  כפיו את נושא זה הרי

 .המצות מ  והמנע רשע הוס( רשע לאד� אומרי� ואי  כפי� לנשיאת

לא נפטר  ג� ביחס לעבודות המקדש הנחת היסוד היא שכה� בעל עבירה, לכאורה

מסוימי� שמגבילי� את הכה� ' פגמי�' שיש לבחו� הא� ישנ� אלא, ממצוות המקדש

 3.העובד

                                                 

 . ח%ביאת המקדש פרקי� ו' � בהל"ובפירוט ברמב, כג%יז, א"ויקרא כ  1

המונח במקורו מופיע כתרגו� . השימוש כא� במילה חילוני הוא על פי עברית זמננו, כמוב�  2

וכ� ש� , "וכל זר לא יאכל קודש: "י, ב"ראה בתרגו� אונקלוס על ויקרא כ. מי למילה זרהאר

 .ועוד, יג%פסוקי� יב

עיי� , ככה� שנשא גרושה או שנטמא למתי�,  שפוסלות כהני� בעלי עבירהמדרבנ�ישנ� גזרות   3

במסגרת דיוננו כא� נתמקד בפסולי� . א" לבעל התפארת ישראל ריש פחומר בקודשחומר בקודשחומר בקודשחומר בקודש

 .ורייתאמדא
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 �נושא זה נידו� בעיקר בשתי סוגיות בגמרא וכמוב� בדברי רבותינו הראשוני

�כפי שיתבאר , ולגבי חלק מהדיוני� ישנה נפקא מינה הלכתית ג� בזמננו, והאחרוני

 4.ה"בעז

    כה� שאינו מודה בעבודהכה� שאינו מודה בעבודהכה� שאינו מודה בעבודהכה� שאינו מודה בעבודה. . . . אאאא

  5):ב"לב עק(מובא בגמרא בחולי� 

 כל כה  שאינו בקי בה  אי  נותני  לו , עשרי� וארבע מתנות כהונה:אמר רב חסדאו

 כל כה  שאינו מודה בעבודה אי  לו  כל כה  שאינו מודה בעבודה אי  לו  כל כה  שאינו מודה בעבודה אי  לו  כל כה  שאינו מודה בעבודה אי  לו ::::שמעו  אומרשמעו  אומרשמעו  אומרשמעו  אומר' ' ' ' רררר : דתניא, ולאו מילתא היא.מתנה

המקריב את ד� השלמי� ואת החלב מבני אהר  לו תהיה שוק " שנאמר ,חלק בכהונהחלק בכהונהחלק בכהונהחלק בכהונה

 מני  לרבות חמש עשרה עבודות , אי  לי אלא זה בלבד).לג', ויקרא ז" (הימי  למנה

וקבלות הזאות  כגו  היציקות והבלילות והפתיתות והמליחות תנופות והגשות

והשקאת סוטה ועריפת עגלה ערופה וטהרת מצורע ונשיאות כפי� בי  מבפני� בי  

ה בה  עבודה האמורה לבני אהר  וכל כה  שאינו מוד, תלמוד לומר מבני אהר ,מבחו�

 ". הא מודה בה א( על גב דאינו בקי בה , טעמא דאינו מודה בה.אי  לו חלק בכהונה

וכ� יש לבאר את לימוד הגמרא , יש להבי� את גדר החיסרו� בכה� שאינו מודה בעבודה

 .מהפסוק

    """"אינו מודה בעבודהאינו מודה בעבודהאינו מודה בעבודהאינו מודה בעבודה""""הגדרת הגדרת הגדרת הגדרת 

א צוה שאמר בלבו דברי הבל ה� ול %' השאינו מודה בעבוד': " בחולי� ש�יייי""""רשרשרשרשפירש 

י מדובר "לפי רש, בפשטות". המקו� להקריב לו קרבנות אלא משה בדה מלבו

� יש להבי� בשיטתו הא� יסוד החיסרו� 6.באפיקורס שאינו מאמי� בתורה מ� השמי

                                                 

בכשרות הכה� יש מקו� לדיו� ערכי ' יבש'הנחה מסתברת מאוד היא שמעבר לדיו� ההלכתי ה  4

בייחוד בקרבנות , הא� בפועל הסנהדרי� או בית דינ� של הכהני� יטילו את עבודות המקדש

או על כל ' שליח דרחמנא'הא� ימנו כה� שאינו שומר תורה ומצוות בתור , על כה� כזה, ציבור

 � .'שליח דיד�'כפני

 .ב מופיעה סוגיה מקבילה ללא דברי רב חסדא"במנחות יח ע  5

לגבי כה� שאמר הגיעני כזנב לטאה . י בעניי� אחר"ב נראה שפירש רש"יש לציי� שבפסחי� ג ע  6

 ומבזה רוח גס היה עצמו הוא %' פסול שח.': "כתב") שח. פסול"או (שמ. פסול ומצאו בו 

 כה�, אהר� לבני מסורהה עבודה'): ב" עיח (במנחות ל� כדקיימא, משלש ראוי ואי�, שמי� קדשי

 מתייחס  לאזה ונראה שפסול ".'בכהונה חלק לו אי� % שבה� במגונה א�, בכול� מודה שאינו

: רבנ� תנו": א"כעי� המובא בגמרא בפסחי� נז ע, לזלזול בקודשי� אלא ,ותאפיקורסדווקא ל

 קדשי ומחלל עצמו את שמכבד ברקאי כפר איש יששכר מיכ� צא  ...עזרה צוחה צווחות ארבע
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וא� יכפור במצוות אחרות ישתנה , להי של הקרבנות דווקא%הוא הכפירה בתוקפ� הא

� כי כל הכופר בפסוק אחד "אמנ� כתב הרמב. או שמא אי� חילוק בדבר, דינו

 א0 מצאנו מקרי� שבה� יש 7,ת מוגדר כאפיקורס"מהתורה ואומר שאי� מקורו מהשי

�8� בתשובותיו"כתב הרמבכ0 למשל . משמעות דווקא לכפירה במצווה שבה עוסקי 

 שכל מי שאינו מודה בדבר מסוי� אינו מצטר� ,לגבי צירו� קראי� למניי� ולזימו�

 ,כ�ל. שבה� נאמר שכל מי שאינו מודה בו אינו יכול לערב, י עירובוהראיה מדינ, לגביו

. הקראי� הכופרי� בתורה שבעל פה אינ� מצטרפי� לקדיש וכדומה� "לדעת הרמב

להי של מצווה מסוימת מפקיעה מהאד� חלויות %אי ההודאה בתוקפה הא, כלומר

, בדומה). ובת�בעיקר בענייני� הנוגעי� להוצאת אחרי� ידי ח(מסוימות ביחס אליה 

 .נית� לומר שדווקא כפירה בעניי� הקרבנות תפסול את הכה�

דר0 אחרת היא לומר שעצ� הכפירה היא הפוסלת ולא משנה ביחס לאיזה חלק 

 .וההתייחסות בסוגיה דווקא לקרבנות אינה מהותית, בתורה

אלא שלבו נוטה אלא שלבו נוטה אלא שלבו נוטה אלא שלבו נוטה אבל כה� שאינו מודה בה� ): "ש�(י פירש המאירי "בדומה לרש

ולאו , מדבריו נראה שעצ� הכפירה היא הפוסלת". אי� לו חלק בכהונה כללות ות ות ות למינלמינלמינלמינ

� .דווקא התייחסותה לקודשי

 לו אי� מאי כ� דא� ,לי נהירא ולא: "י"הקשה על רש") ש"ר"ה "ש� ד(א א א א """"הריטבהריטבהריטבהריטב

לכאורה קושייתו הינה שפשוט שלמי ". משה בתורת שכופר 9מיתה מיחייב הא % חלק

ואי� צור0 לש� כ0 בלימוד מיוחד , לתת מתנות כהונהשחייב מיתה לא יתחייבו 

 .מפסוק

 במקצת מודה שאינו ,פירושו הכי אלא" :א פירוש אחר בסוגיה"לכ� פירש הריטב

 הגבורה מפי משה שאמר� � על פיא, חובה ואינ� צריכות שאינ� שאומר עבודות

�אלא , תא מדובר בכה� שמפרש את צווי התורה בצורה מוטעי"ג� לריטב". לעכב אינ

שהרי סו� סו� , לכאורה צרי0 עיו� בדבריו.  טעות בפרטי המצוות%שטעותו דקה יותר 

 .מדובר בכופר בתורה ומאי נפקא מינה א� כופר ברב או במעט

                                                                                                                      

�ל מצד עצמו " שהדיבור הני"ואולי כוונת רש". עבודה ועביד בשיראי ידיה כרי0 דהוה, שמי

  .וראה כא� בהמש0, איננו סיבת הפסול אלא סימ� לכפירה סמויה

 אפילו 'ה מע� התורה שאי� האומר: בתורה הכופרי� ה� שהושל: "ח"ג ה"הלכות תשובה פ  7

 ".בתורה כופר זה הרי עצמו מפי אמרו משה אמר א� ,אחת תיבה אפילו אחד פסוק

 .א"תשובה ע, פאר הדורפאר הדורפאר הדורפאר הדור  8

 .י"ד ה"רוצח ושמירת הנפש פ' � הל"ראה רמב. 'מורידי� ולא מעלי�'לכאורה כוונתו לדי�   9
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א שמדובר בכה� שמודה בתורה "פירש את דברי הריטב) יח, ד ב"יו(� איש � איש � איש � איש החזוהחזוהחזוהחזו

ופר גמור שאז יקשה י שפירש שמדובר בכ"ולא כרש, שבכתב וכופר בתורה שבעל פה

, א"לפי הריטב, אי� דינו של כופר בתורה שבעל פה .'מורידי� ולא מעלי�'כאמור שדינו 

 . בלבדדשי�וק� ה ולכ� נדחה מ10, אלא נחשב למומר לדבר אחד%כאפיקורס 

בתחילה הביא את . דר0 שונה במקצת) על סוגיית הגמרא בחולי� (לחת� סופרלחת� סופרלחת� סופרלחת� סופר

 ולכ� הציע פירוש אחר 11,ירושיה� שהוא דוחקא וכתב על פ"י והריטב"פירושי רש

� ב"בסוגיה על יסוד מחלוקת הרמב'�� בפירושו לתורה בטע� "והרמב' מורה נבוכי

עניינ� להוציא את ע� ישראל ) ו"ב ומ"פרקי� ל' מאמר ג(� "לפי הרמב. הקרבנות

�ולכ� ציוותה התורה להקריב , משיקוע� בעבודה זרה ומהקרבת קרבנות לאלילי

    :וכתב, לול וכוחולק עליו מכ) בראש ספר ויקרא(� "הרמב. דווקאה "לקב

 מגואל' ה שולח  יעשו, נקלה על רבה וקושיא גדול שבר ירפאו, הבאי דברי ה� והנה

 אשה לח� ה� כי אמר והכתוב, עול� וטפשי רשעי� של מלב  להוציא רק שאיננו

 12.ניחוח לריח

 חושב רק 'ית' הל עבודה היאש בעבודה מודה שאינו כה� כל" :� סופרכותב החת

 בכהונה קלח לו אי� כה� אותו ,מגואל' ה שולח� ועושה הטפשי� מלב להוציא שהיא

כה� שחושב שעניי� הקרבנות הינו רק להוציא מלב הטיפשי� את , כלומר". ד"כנלע

מוגדר ככה� שלא מודה , ואי� לה� תכלית מצד עצמ�, הרצו� להקרבה לעבודה זרה

וממילא לא יהיה לו , ג של כפירה דקה בתוק� הנצחי של המצוותיש כא� סו. בעבודה

 .חלק בכהונה

היסוד המשות� לכל השיטות הללו הוא שהסיבה לכ0 שלכה� אי� חלק בכהונה 

 . הינה השקפות פסולות ביחס לתורה ולמצוות בכלל ולעבודת הקרבנות בפרט

 :ב"רות ד� ל עדר0 שונה לחלוטי� בפירוש הסוגיה מתבארת לפי דברי הגמרא בבכו

                                                 

ע " בתושבהסובר שא� הכופר, ט"קי'  ביורה דעה סיבית יוס�בית יוס�בית יוס�בית יוס�א בתשובה שהביא ה"דלא כרשב  10

 .דינו ככופר

, י"א הוא שאמנ� אי� חילוק מהותי בי� דבריו לדברי רש"ד הקושי שמצא בדברי הריטב"לענ  11

 .שהרי סו� סו� מדובר באד� שמגלה פני� בתורה שלא כהלכה

 מביא הסבר לקרבנות שקרוב משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה� עצמו בסו� הלכות מעילה ב"יש לציי� שהרמב  12

ופירש , ס עצמו"וכ� כתב החת". ה� ל הקרבנות כול� מכלל החוקי�וכ: "�"לכאורה לדברי הרמב

� במורה היא לענות על השאלה מדוע לא ייאסרו הקרבנות א� שעניינ� "שכוונת הרמב

שהרי טעו בה , כמו שנאסרה המצבה א� שהיתה אהובה בימי האבות' בדברי� נשגבי� וכו

 . ציא מעבודה זרה ועל זאת השיב שלא נאסרו משו� שבכוח� ג� להו–האומות 



    

    כה�  שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדשכה�  שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדשכה�  שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדשכה�  שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדש

 

121121121121 

 כוכבי� עובד .אותו מקבלי  אי  אחד מדבר חו� חברות דברי לקבל הבא, נו רבנ ת

: אומר יהודה' בר יוסי' ר .אותו מקבלי  אי  אחד מדבר חו� תורה דברי לקבל שבא

    לקבללקבללקבללקבל    שבאשבאשבאשבא    וכה וכה וכה וכה , לויה דברי לקבל שבא לוי ב  וכ  .סופרי� מדברי אחד דקדוק לואפי

 השלמי� ד� את המקריב" שנאמר, אותואותואותואותו    מקבלי מקבלי מקבלי מקבלי     אי אי אי אי     ,,,,דדדדאחאחאחאח    מדברמדברמדברמדבר    חו�חו�חו�חו�    כהונהכהונהכהונהכהונה    דברידברידברידברי

 . בכהונהבכהונהבכהונהבכהונה    חלקחלקחלקחלק    לולולולו    אי אי אי אי     בהבהבהבה    מודהמודהמודהמודה    שאינושאינושאינושאינו    כה כה כה כה     כלכלכלכל % אהר  לבני המסורה העבודה ,"'וגו

החיסרו� המוזכר כא� לגבי הכה� הוא שאינו מקבל על עצמו לעסוק בכל , לכאורה

�בעבודה שפירש שכה� שאינו מודה , )ער0 דד(רו0 רו0 רו0 רו0 העהעהעהעכתב בעל וכ� . עבודות הכהני

לדבריו כה� , כלומר". יגע בחלבי� ובד� ולהצית האליתא וכיוצא בזההמתנשא ל"הוא 

אלא שאינו מקבל , א"ריטבהי ו"כפירוש רש, אינו כופר במצוות שאינו מודה בעבודה

 .בענייני העבודה מחמת גאווה וכדומהוק בפועל וק בפועל וק בפועל וק בפועל עליו לעס

). סו� מנחות (זבח תודהזבח תודהזבח תודהזבח תודה בפירושו חפ. חיי�חפ. חיי�חפ. חיי�חפ. חיי�הבדומה לכ0 כתב ביתר פירוט 

אלא בכה� שלא קיבל על ', השקפתיות'לדבריו בגמרא לא מדובר בכה� ע� בעיות 

 %בדומה למקרי� האחרי� הנזכרי� בסמו0 (עצמו לבצע בפועל את עבודות הכהונה 

 שמדובר %או גר שבא לקבל על עצמו דברי תורה , אד� שבא לקבל על עצמו חברות

 ).ימתבה� על קבלה בפועל לנהוג בצורה מסו

). כלל מט אות ב, בתשובה(ש "מדברי הראד "זה אפשר להביא לענ ראיה להסבר 

 כמבזה דהוי משו�, לסרב רשאי ואי� )בכור בהמה (לקבלו צרי0 והכה�: "כ0 כתב

היינו שאינו רוצה " אינו מודה"מדבריו נראה שפירוש  13".בהובהובהובהו    מודהמודהמודהמודה    ואי�ואי�ואי�ואי� כהונה מתנות

 . הערו0 ובעל זבח תודהימי� דבריו לדבריולכאורה מתא, לקבל את הבכור ולטפל בו

המזכירה את הדי� , ב"ל היא מהתוספתא בדמאי פ"הסבר הנד ל"ראיה נוספת לענ

 :ל מבכורות ומוסיפה"הנ

 ל"ת ...אותו מקבלי  אי  אחד מדבר חו� כהונה עבודות) מתנות (כל עליו בלישק כה 

 אלא ת�וא דוחי  אי  יכול ,שמעו ' רר אמ .אהר  בבני שהיא עבודה כל ,אהר  בני

 תירוש& דגנ& ראשית למוד לומרת – גבולי  ממתנות א( מני  ,בלבד מקדש ממתנות

 כל ,במתנותבמתנותבמתנותבמתנות    לולולולו    ישישישיש    שירותשירותשירותשירות    עליועליועליועליו    המקבלהמקבלהמקבלהמקבל    כלכלכלכל .'ווג' ה בחר בו כי ,מה מפני ,'ווג ויצהר&

 .במתנות לו אי  שירות עליו מקבל שאי 

 . ה לקבלת עבודה בפועלנראה יותר שהכוונ', המקבל עליו שירות, 'מלשו� התוספתא

, יש לציי� שהגמרא בבכורות הביאה את אותו פסוק שהגמרא בחולי� נסמכה עליו

 .והדבר מחזק את הסברה שמדובר בשני המקומות באותו יסוד של פסול

                                                 

 .א, ו" ביורה דעה שטדרישהדרישהדרישהדרישהוכ� נראה מדברי ה  13
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Pְבזבח תודה יתבאר בבהירות אופ� לימוד ה �סול לפי דברי הערו0 וביאור

כמו שאד� הרוצה להיות מוגדר . החברותיש דמיו� בי� מושג הכהונה למושג . מהפסוק

חבר ' כדי להיות %כ0 ג� הכה� , צרי0 לקבל על עצמו קבלות מסוימות וכוללות' חבר'כ

' קבלת חברות'ואי�     14,צרי0 להיות מוכ� לעבוד את כל העבודות' בשבט הכהונה

שמוזכרת , קבלת שירות הכהונה דומה לגרות, במוב� זה. לכהונה מיידית משעת הלידה

�מבטלת את הגרות מצווה אחת מצווה אחת מצווה אחת מצווה אחת שבה התנגדות עקרונית לקבלת ,  היא בתוספתאג

המקריב את ד� השלמי� 'לפי זה יוב� הלימוד מהפסוק . ואת ההצטרפות לע� ישראל

 15. הכה� צרי0 להיות מסוגל לעבוד כל עבודה שנצרכת:''וגו

 :א כתב"ג ה"� בהלכות כלי המקדש פ"יש לציי� שהרמב

, הלוי שבט את 'ה הבדיל ההיא בעת שנאמר המקדש עבודתל מובדל כולו לוי זרע

 ,רצו שלא בי  רצו בי  המקדש לעבודת ומוכני  פנויי  הלוי� להיות עשה ומצות

 חו� לויה מצות כל עליו שקבל לוי וב . מועד אהל עבודת את הוא הלוי ועבד שנאמר

 .כול  את שיקבל עד אותו מקבלי  אי  אחד מדבר

אלא , � אי קבלת כל מצוות הלוויה גורמת לאי קבלת העובד"רמבפי הלכאורה ג� ל

או (שלכאורה כוונתו רק לבני לוי וצרי0 עיו� הא� הדי� שיי0 ג� בכהני� מקל וחומר 

 .א� לאו, )מחמת היות� בכלל שבט לוי

    " " " " אי� לו חלק בכהונהאי� לו חלק בכהונהאי� לו חלק בכהונהאי� לו חלק בכהונה""""משמעות משמעות משמעות משמעות 

ש דברי נראה שפירו, שמעו�' מפשט הגמרא בחולי� ומהסמיכות בי� דברי רב חסדא ור

כ0 נראה ג� . במתנות הכהונהבמתנות הכהונהבמתנות הכהונהבמתנות הכהונה חלק הוא שאי� לו" אי� חלק בכהונה"שלכה�  שמעו�' ר

: שפירש, ")אי� לו"ה "ד(י בחולי� "י רשוכ� נראה מדבר, ל"מדברי התוספתא בדמאי הנ

"�א "הכותב בהלכות ביכורי� פ, �"כ0 ג� נראה מדברי הרמב". אי� לו חלק בקדשי

 :א"ה

 לכהני� וכול  מפורשי  בתורה ועל כול  נכרתה ברית עשרי� וארבע מתנות ניתנו

  16.ואי  נותני  לו מתנה מה ואי  נותני  לו מתנה מה ואי  נותני  לו מתנה מה ואי  נותני  לו מתנה מה  ונהלאהר  וכל כה  שאינו מודה בה  אי  לו חלק בכה

                                                 

אי� לו חלק  "–� בריש הלכות ביכורי� ישנה גרסה שלכה� שאינו מודה בעבודה "בלשו� הרמב  14

�� בהוצאת "ראה ברמב(ל בחולי� "כגרסת הגמרא הנ" בכהונהבכהונהבכהונהבכהונהאי� לו חלק " ולא """"בכהני�בכהני�בכהני�בכהני

 ).פרנקל

א אי0 לומדת הגמרא מ� הפסוק שמדובר בכה� המודה "טבי והרי"וצרי0 עיו� לשיטת רש  15

 .בעבודות אלו' השקפתית'

 .כ0 נראה ג� ממיקו� ההלכה בהלכות ביכורי� דווקא ולא בספר עבודה  16
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היוצא מהבנה זאת הוא שאי� יסוד לפסול כה� שלא מודה בעבודה לעבודה בבית 

 .בכ0 שאי� נותני� לו מתנות כהונהוכל החיסרו� מתבטא , המקדש

ד ובקיצור ש� "ד סימ� תרס"א יו" חתשובות והנהגותתשובות והנהגותתשובות והנהגותתשובות והנהגותב( מ שטרנבו0"רגשהיש לציי� 

, לדבריו.  הזה לגבי פדיו� הב�לומד מסוגיה זו נפקא מינה מעשית בזמ�) א"בסימ� תפ

שכופר בהשגחה , כה� בעל דעות מקולקלותאצל קר הדי� אי אפשר לפדות בכור מעי

�בר. לפי שפדיו� בכור הוא חלק ממתנות כהונה, פרטית , �מאחר שהיו� ג� אנשי

א� אבי הב� פדה את בכורו אצלו בנו ', תינוקות שנשבו'בעלי דעות כאלו נחשבי� כ

 .ובכל מקרה טוב לפדות בנוס� אצל כה� אחר בלי ברכה, פדוי

 על הסוגיה בחולי� נראה שהחיסרו� בכה� המאירימלשונו של , לעומת האמור

והוא מורחק מכל , ת מתנות כהונהשאינו מודה בעבודה אינו מתייחס רק לאי קבל

 :כ0 לשונו ש�. עבודה

אבל כה  שאינו מודה בה  אלא שלבו נוטה למינות אי  לו חלק בכהונה כלל לא 

 משש עשרה ולא בשו� עבודהבמתנות אלו ולא בשו� חלק שהכהני� זוכי� בו 

 .'עבודות שה� היציקות הבלילות וכו

הפסולי� הפסולי� הפסולי� הפסולי� שמנה בי� הכהני� , )א אות יג"פ, חומר בקודשחומר בקודשחומר בקודשחומר בקודש (תפארת ישראלתפארת ישראלתפארת ישראלתפארת ישראלוכ� כתב בעל 

משמע ג� ) 4הערה (י בפסחי� שנזכר לעיל "  יש לציי� שמרש, את האפיקורסלעבודהלעבודהלעבודהלעבודה

נית� לפרש את דבריו . "ואי� ראוי לשמש"שהרי כתב , לכל עבודהלכל עבודהלכל עבודהלכל עבודהכ� שפסול הכה� 

�אי� לו חלק "שכוונתו בלשו� ולהסביר  ,בחולי� כ0 שלא יסתרו את דבריו בפסחי

" אי� ראוי לשמש"נית� לפרש את הלשו� , לאיד0 גיסא. דשי�ולעבודת הק" דשי�ובק

 � .ע"וצ, כסוג של מידת חסידות ולא כפסול מוחלטבפסחי

נית� לומר ששורש המחלוקת נעו. בכ0 שאלו שהבינו שהפסול מתייחס לכל 

 והרי הוא כזר 17העבודות סבורי� שיש כא� סוג של הפקעה של הכה� משבט הכהונה

בעוד שלפי הסבורי� שהפסול מתבטא רק בכ0 שהכה� לא מקבל , עבודהלעניי� ה

 .מתנות כהונה מדובר בסוג של קנס ומניעת זכות יתר

נית� לתלות לכאורה את המחלוקת הנזכרת במחלוקת שהוצגה לעיל בשאלה 

כה� מי� . קודשי�על עצמו בפועל לעסוק ב כה� מי� או מי שלא מקבל %איזה כה� נפסל 

ואכ� ה� המאירי וה� התפארת ישראל פסקו שהכה� ,  לכל העבודותלכאורה ייפסל

י " קשה מרש,אמנ�. ושניה� סוברי� שהכה� הנידו� נוטה למינות, נפסל ג� מעבודה

                                                 

 ....בכהונהבכהונהבכהונהבכהונה ולא  בכהני� בכהני� בכהני� בכהני�ל שלכה� שלא מודה בעבודה אי� חלק"� הנ"כגרסת הרמב  17
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וכבר הערנו  (ובכל זאת פוסלו רק ממתנות כהונה, לכה� מי�בחולי� שמתייחס 

  ).ע"שלכאורה פירושו בפסחי� נראה סותר את פירושו בחולי� וצ

    לו דברי� אי� הכה� מודה לו דברי� אי� הכה� מודה לו דברי� אי� הכה� מודה לו דברי� אי� הכה� מודה ייייבאבאבאבא

הגמרא בחולי� ובמנחות מונה את הדברי� שא� יכפור בה� הכה� לא יהיה לו חלק 

 :בכהונה

 אי  לי ."המקריב את ד� השלמי� ואת החלב מבני אהר  לו תהיה שוק הימי  למנה"

 כגו  היציקות והבלילות והפתיתות , מני  לרבות חמש עשרה עבודות,אלא זה בלבד

 הזאות והשקאת סוטה ועריפת עגלה ערופה ,וקבלות  תנופות והגשות,והמליחות

 , תלמוד לומר מבני אהר �וטהרת מצורע ונשיאות כפי� בי  מבפני� בי  מבחו� 

 .עבודה האמורה לבני אהר 

 � וכ� 18,)א� עבודות שמחו. למקדש(לכאורה מדובר בכל העבודות שמסורות לכהני

� בהלכות " אלא שמדברי הרמב. בחולי�י והמאירי על הסוגיה"נראה מדברי רש

עשרי� : " שכ� כתב,היא במתנות כהונה בלבדא נראה שהכפירה "א ה"ביכורי� פ

וארבע מתנות ניתנו לכהני� וכול� מפורשי� בתורה ועל כול� נכרתה ברית לאהר� וכל 

 ".הנו אי� לו חלק בכה בה� בה� בה� בה�כה� שאינו מודה

 שכ� וכל ,הלשו� רבנו שינה למה דעיו ואיני: " ש�כס� משנהכס� משנהכס� משנהכס� משנהבעל ותמה על דבריו 

�, כוונתו לכאורה לשינוי שהעלינו". י�יענ הבנת שינוי ממנו אושיב שאפשר במקו

 .שהרי פשט הגמרא מורה שהכה� כופר בכל העבודות ולא רק במתנות כהונה

� לכה� שאינו מודה "כתב שכוונת הרמב) ב"פרשת קרח ד� פד ע (כלי חמדהכלי חמדהכלי חמדהכלי חמדהב

ולפיכ0 מדובר בכה� שמכחיש דברי , לי� הריהי עבודהשאכילת מתנות כהונה בגבו

אלא שלפי זה צרי0 . � מזכיר די� זה כא� אגב דיני מתנות כהונה" והרמב%י "כרש, תורה

 .כפירה בדיני עבודה פוסלת את הכה�שכל , � את הדי� הכללי"היכ� מזכיר הרמבעיו� 

שא של הסוגיה � על פי הרי"הסביר את דברי הרמב) מנחות ש� (זזזז""""חידושי הגריחידושי הגריחידושי הגריחידושי הגריב

 שלפיה� כה� שאינו בקי ב חסדאלדבריו הגמרא באה להפקיע מדברי ר. בחולי�

 מתייחסת' אינו מודה בעבודה'ולפיכ0 ג� הלשו� , במתנות כהונה אי� לו מתנות כהונה

שהרי בהמש0 הסוגיה , ולא זכיתי להבי� דבריו הקדושי�. דווקא למתנות הכהונה

� בא לרבות לא רק עבודות אלא ג� "פרש שהרמבוא� נ? ו עבודות להדיא"מרובות ט

                                                 

 .פרה אדומהצרי0 עיו� מדוע לא מוזכרות ג� ראיית נגעי� ועבודת   18
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� "שהרי צרי0 היה הרמב, עדיי� יקשה שהעיקר חסר מ� הספר, את מתנות הכהונה

 .ע"וצ. ולא מצאנו שכתב כ�, ו העבודות"להזכיר שהכה� נפסל ג� א� לא הודה בט

    ''''כל ב� נכרכל ב� נכרכל ב� נכרכל ב� נכר''''פסול אפיקורס מדי� פסול אפיקורס מדי� פסול אפיקורס מדי� פסול אפיקורס מדי� . . . . בבבב

 :ב"מובא בגמרא בזבחי� כב ע

, למדנו לא רבנו משה מתורת זה דבר: חסדא רב אמר? ]לעבודהשפסול  [מנל  ערל

 מקדשימקדשימקדשימקדשי    אלאלאלאל    יבאיבאיבאיבא    לאלאלאלא    בשרבשרבשרבשר    וערלוערלוערלוערל    לבלבלבלב    ערלערלערלערל    נכרנכרנכרנכר    ב ב ב ב     כלכלכלכל: ": ": ": "למדנו בוזי ב  יחזקאל מדברי

 לב ערלי נכר בני בהביאכ� ":דכתיב? עבודה דמחלי ומנל . )ט, ד"מ (")לשרתני(

 נכר ב  יכול � כרנ ב : רבנ  תנו. )ז, ש� ("ביתי את לחלל במקדשי להיות בשר וערלי

    לאביולאביולאביולאביו    מעשיומעשיומעשיומעשיו    שנתנכרושנתנכרושנתנכרושנתנכרו? ? ? ? נכרנכרנכרנכר    ב ב ב ב     לומרלומרלומרלומר    תלמודתלמודתלמודתלמוד    מהמהמהמה    כ  א�; לב ערל: לומר תלמוד? ממש

 דאי, וצריכי. בשר וערל: לומר תלמוד? מני  בשר ערל, לב ערל אלא לי ואי  ....שבשמי�שבשמי�שבשמי�שבשמי�

 אשמעינ  ואי; לא אימא מאיס דלא לב ערל אבל, דמאיס משו�, בשר ערל רחמנא כתב

 ". צריכי, לא אימא לשמי� דלבו בשר ערל אבל, לשמי� לבו דאי  משו�, לב ערל

ה "ש� ד' בתוס. שמחלל עבודה' ב� נכר'י לא ברור כל כ0 מיהו אותו "מפירוש רש

"� דאי�) א" עקט ד� (מנחות בסו� אמרינ� ,עבודה בשעת שב אפילו: "נאמר" משו

ילי� ה� שהרי מקב, משמע מדבריה� שמדובר בעובד עבודה זרה". ניחוח ריח קרבנו

 . את הסוגיה כא� לסוגיה בסו� מנחות שדנה בעובדי עבודה זרה

שכה� אפיקורס פסול לכל , ל מפרש כמאירי" הנזבח תודהזבח תודהזבח תודהזבח תודה בליקוטי הלכותליקוטי הלכותליקוטי הלכותליקוטי הלכותבעל 

כמו שנראה מהמאירי , א0 מחדש שאי� הפסול נובע מסוגיית הגמרא בחולי�, עבודה

תייחס רק לאי מ" שאינו מודה בעבודה" שכ� לשיטתו פסול – רת ישראלומהתפא

לא יבוא אל ... כל ב� נכר וערל לב" אלא נלמד מהפסוק –קבלת מתנות כהונה 

מסכתא דפסחא (ישמעאל ' וכ� נאמר במכילתא דר. על פי הגמרא בזבחי�" מקדשי

 אמרשנ ,במשמע גוי ואחד משומד ישראל אחד ,בו יאכל לא נכר ב� כל): "ו"פרשה ט

, נכלל לא רק עובד עבודה זרה' ב� נכר'בפסול וכתב הזבח תודה ש". לב ערל נכר ב� כל

 ולעבוד 19וכה� כזה ייאסר לאכול בקדשי�, אלא ג� כופר בתורה', כמשתמע מתוס

 20.עבודות

                                                 

 מפסוק אחרשש� פסול האכילה נלמד אלא , א" ע עיי� פסחי� צו,כמו שמובא לעניי� פסח  19

 ).מג, ב"שמות י ("בו יאכל לא    נכרנכרנכרנכר    ב�ב�ב�ב� כל הפסח חקת זאת"...

ולכ� כאמור לעיל פירש את ', שאינו מודה בעבודה'אלא שנתקשה מדוע א� כ� יש צור0 בפסול   20

 .שמדובר באפיקורס, י"רוש רשהסוגיה בחולי� כערו0 ולא כפי



    

 ניר קדושניר קדושניר קדושניר קדוש
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, יש לציי� שלגבי כה� שעבד עבודה זרה יש פסול מפורש בסו� הגמרא במנחות

'  בהל�"וכ� פסק הרמב .)יג, ד"יחזקאל מ ("לי לכה� אלי יגשו ולא: "שנלמד מהפסוק

 :ג"ט הי"ביאת המקדש פ

רי ה ,גמורה בתשובה שחזר ( על פיא ,בשוגג בי  במזיד בי  בודה זרהע שעבד כה  כל

 אותה העובד אחד, "לי לכה  אלי יגשו ולא" שנאמר ,לעול� במקדש ישמש לא זה

 עליו וקבלה בה המודה או לה הוהמשתחו או בודה זרהלע כומר שנעשה כגו  בשירות

 .לעול� פסול זה הרי באלוה

ולכ� כנראה בחר הזבח , אלא שכאמור פסול זה מתייחס ספציפית לעובדי עבודה זרה

 ".ב� נכר"תודה ללמוד את פסול כה� אפיקורס מ

שכופר ה� , הזכיר מקור זה לפסול אפיקורס גמור) ש� (� אישיש לציי� שג� החזו

 כופר בתורה שלפיה א"בהתייחסו לשיטת הריטב, בתורה שבכתב וה� בתורה שבעל פה

ובפשטות פסולו נוגע רק  (שבעל פה בלבד ייפסל מדי� כה� שאינו מודה בעבודה

 .)למתנות כהונה

    די� כה� מחלל שבת בפרהסיאדי� כה� מחלל שבת בפרהסיאדי� כה� מחלל שבת בפרהסיאדי� כה� מחלל שבת בפרהסיא

מוגדר בהלכה שלגבי ענייני� רבי� , יש לברר מה דינו של כה� המחלל שבת בפרהסיא

 21.כגוי לכל דבריו

ל "ח מבריסק זצ"גרל כתב ששמע בש� ה"יש לציי� שבתשובות והנהגות הנ

שאי� הפסול מצד חומר , שפסול כה� הוא רק בעובד עבודה זרה ולא במחלל שבת

. שאפילו הכלי� נפסלי� וכל שכ� האד� העובד, העבירה אלא די� מיוחד בעבודה זרה

שהרי לגבי כל , � משמע כדבריו קשה הדבר מסברה"ש שלמרות שמהרמב"וכתב הגרמ

 .ב"ונשאר בצ, א� ככה�התורה דינו כגוי ומדוע ייחשב כ

שאפיקורס בכלל עובד ,  שטרנבו0 נראה כדברי הזבח תודהמ"הרלפי , לכאורה

' ב� נכר 'די�ח יש להסתפק הא� פוסל מ" אלא שלגר%עבודה זרה ואי� לו חלק בכהונה 

או שהכשיר מחלל שבת א0 אפיקורס נחשב בכלל , רק עובד עבודה זרה ולא אפיקורס

 .יה� הפג� קשור לחוסר אמונהשכ� בשנ, עובד עבודה זרה

                                                 

ד "ובשולח� ערו0 יו, ו"ל הט" ובהלכות שבת פו"ג הט"הלכות גירושי� פב� " ברמבהעיי� לדוגמ  21

  .ועוד' סעי� ה' סימ� ב

 



    

    כה�  שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדשכה�  שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדשכה�  שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדשכה�  שאינו שומר תורה ומצוות בעבודת המקדש

 

127127127127 

�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

 .מצינו שני מקורות לפסול כה� שלו בעיות השקפתיות

 כל כה� שאינו מודה –' המקריב את ד� השלמי�': "דברי הגמרא בחולי�. א

� ".בעבודה אי� לו חלק בקדשי

". אינו מודה בעבודה"מצינו שתי שיטות מרכזיות בראשוני� בהסבר הלשו� 

ונחלקו הא� כופר בעצ� (ר בכה� שכופר ביסודי התורה א מדוב"י ולריטב"לרש

ואילו לערו0 ועוד מדובר בכה� , )קבלת התורה מ� השמי� או בפרטי המצוות

 .שאינו מקבל על עצמו לבצע בפועל את כל עבודות הכהונה

� הפסול נוגע רק לאי זכאות במתנות כהונה"י בחולי� ועל פי הרמב"על פי רש ,

 .הבינו זאת כפסול גור� לגבי כל העבודות אלא0 המאירי והתפארת ישר

 �, כפשט הגמרא בחולי�, פירשו) המאירי ועוד, י"רש(רוב� של הראשוני

א0 מפשט , שמספיקה כפירה באחת מעבודות המקדש על מנת לפסול את הכה�

� מדובר באי הודאה במתנות כהונה בלבד"דברי הרמב. 

שכה� " מקדשימקדשימקדשימקדשי    אלאלאלאל    יבאיבאיבאיבא     לא לא לא לארל לבכל ב� נכר ע"הגמרא בזבחי� למדה מ� הפסוק . ב

מדברי תוספות בסוגיה נראה . שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמי� מחלל עבודה

 . א0 הזבח תודה הבי� שהפסול כולל אפיקורס, שמדובר בעובד עבודה זרה

*** 

 ָיֵרעA Hא" ):ו, א"י(נבואת ישעיהו לקיו� יהי רצו� שנזכה יחד ע� בניי� בית המקדש 

 יטהרווי %" ְמַכUִי� ַל4ָ� 9ַַ@ִי� 'ה ֶאת Oֵָעה ָהMֶר. ָמְלMה 9ִי ָקְדִ>י ַהר 3ְָכל ַיְ>ִחיתH ְוAא

ויהיו דברי� אלו להלכה , בני שבט הכהונה ע� כלל ע� ישראל מכל מו� גשמי ורוחני

  .ולא למעשה





 

 א"תשע' ה'דר בא – א"מעלין בקודש כ

    נחמיה רענ�נחמיה רענ�נחמיה רענ�נחמיה רענ�הרב הרב הרב הרב 

         גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה%%%%    צפו�צפו�צפו�צפו�שחיטת שחיטת שחיטת שחיטת 
    הגדרות די� צפו�הגדרות די� צפו�הגדרות די� צפו�הגדרות די� צפו�. . . . אאאא

    ו�ו�ו�ו�משמעות די� צפמשמעות די� צפמשמעות די� צפמשמעות די� צפ. . . . בבבב

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

 פותח בדי� שחיטת קודשי קודשי� ,"איזהו מקומ�", החמישי במסכת זבחי�פרק ה

 :בצפו�

  .)א" עזבחי� מז( ...קודשי קודשי� שחיטת  בצפו  � איזהו מקומ  של זבחי�

 ).יא', ויקרא א ("' הִלְפֵני ָצֹפָנה ַהִ@ְז3ֵַח ֶיֶר= ַעל ֹאתֹו ְוָ>ַחט": מקור הדי� בפרשת ויקרא

רחיבו  ה1ל בדרשותיה�"חזאול� , עולת הצא�י� מובא די� צפו� רק בשחיטת וקפסב

 .קודשי הקודשי�קרבנות די� לכל האת 

מקו� שחיטת קודשי כהגדרת " שחיטת צפו�"קבע המושג בעקבות המשנה הת

הגדרות י תקודשי� באמצעות שהקו� שחיטת קודשי הכתוב מגדיר את מ. קודשי�ה

 ". 'לפני ה"ו"  המזבחיר0: ""צפו�"ות מלבד נוספ

ההגדרות  את מובנה של כל אחת משלושרר בחלקו הראשו� של המאמר נבקש לב

בחלקו השני ננסה לעמוד על משמעות השחיטה ". די� צפו�"הללו ואת מקומה בעיצוב 

 .בצפו� לפי כל אחת מההגדרות

    הגדרות די� צפו�הגדרות די� צפו�הגדרות די� צפו�הגדרות די� צפו�. . . . אאאא

    """"צפונהצפונהצפונהצפונה""""וווו" " " " יר0 המזבחיר0 המזבחיר0 המזבחיר0 המזבח"""". . . . 1111

יר0 : "וקהיחס בי� שני הפרמטרי� הראשוני� בפסאת  הבי�נפתח את הדיו� בניסיו� ל

 תיאורטית עומדות בפנינו שתי אפשרויות עקרוניות בהבנת היחס ".צפונה"ו" המזבח

�מושג אמצעות הבהמקו� מוגדר בעיקר  ש היאראשונההאפשרות ה. בי� המושגי

ו�  היא שהמקהישניהאפשרות ה. מסייע באיתור מקו� הצפו�" יר0 המזבח" ו,"צפונה"

                                                 

 .בכל מקו� שבו נפנה לגמרא ללא ציו� המסכת הכוונה היא למסכת זבחי�; ב"ע%א" עזבחי� מח  1



    

 הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�
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תאר את מקומו מ" צפונה"הביטוי  ואילו ,"יר0 המזבח"מוגדר בעיקר באמצעות המושג 

 ". יר0 המזבח"של 

 :במחלוקת התנאי� בספראההבנות הללו שנויות נראה ששתי 

 דברי , הצפוני וא( כנגד המזבחה מקירו של מזבח צפוני ועד כותל העזר,אי זהו צפו 

 שמעו  מוסי( א( מכנגד בי  האול� ולמזבח  רבי אלעזר ברבי.רבי יוסי ברבי יהודה

רבי מוסי( מכנגד  מקו� דריסת רגלי ישראל וא( מכנגד מקו� . ועד כותל העזרה צפוני

דריסת רגלי הכהני� וא( כותל העזרה הצפוני אבל מכנגד בית החלפות ולפני� הכל 

2).ב"ז ה"בורא דנדבה פיד( מודי� שהוא פסול 
 

תחו� הצפו� לאורכו כל הדעות ל. ת בהגדרת הצפו�הספרא פורס בפנינו שלוש שיטו

. עזרהצפוני של העד לכותל המהצד הצפוני של המזבח ונמש0  )מדרו� לצפו�(

 : ממזרח למערב ברוחב העזרה" צפו�"הגדרת תחו� ההמחלוקת נוגעת ל

אלעזר ' ר. מכוו� כנגד המזבחההצפו� מצטמצ� לשטח  יוסי ברבי יהודה' לדעת ר

בחלקה (ממערב למזבח , את השטח שבי� האול� למזבח � על כ0ברבי שמעו� מוסי

מקצה המזבח עד לקיר המזרחי ,  מוסי� שטח ממזרח למזבחרביו, )הצפוני של העזרה

  .העזרהשל 

יוסי ברבי יהודה ' בדעת ר.  מפרש את דעות התנאי� השונותא" עכזבחי� י ב"רש

המזבח והלאה לא לצד מזרח כנגד צפונו ולא מ�  "):ה כנגד כל המזבח"ד (י"מפרש רש

לאו כשר הוא לשחיטת שהוא בחצי חלק עזרה הצפוני שהוא בחצי חלק עזרה הצפוני שהוא בחצי חלק עזרה הצפוני שהוא בחצי חלק עזרה הצפוני פי פי פי פי     � על� על� על� עלואואואוא .ולא לצד מערב

יא יוסי ברבי יהודה ה' הגדרת הצפו� לר, כלומר. "דבעינ� על יר0 המזבח וליכאדבעינ� על יר0 המזבח וליכאדבעינ� על יר0 המזבח וליכאדבעינ� על יר0 המזבח וליכאחטאת 

 .צפו� המזבח

 ):אלעזר מוסי�' ה ר"ד (י"אלעזר ברבי שמעו� מפרש רש'  בדעת ר,לעומת זאת

    ....""""............חלק צפונו של עזרהחלק צפונו של עזרהחלק צפונו של עזרהחלק צפונו של עזרה) ) ) ) כלכלכלכל((((ובלבד שיהא ובלבד שיהא ובלבד שיהא ובלבד שיהא ערבו של מזבח שהוא מ"

י שהצפו� מובנו צפו� העזרה ולא צפו� "אלעזר ברבי שמעו� ורבי מבי� רש' בדעת ר

     3.המזבח

                                                 

 .א" עוביומא לו א" עמופיעה ג� בבבלי כזו מחלוקת   2

 ש� מניחה ראהגמ. א" עאלעזר ברבי שמעו� מפורשת בסוגיית יומא לז' י בדעת ר"הבנת רש  3

אלעזר ברבי שמעו� מותרת שחיטת קודשי קודשי� בי� האול� והמזבח ' כדבר פשוט שלדעת ר

משמע שהדבר המגדיר את הצפו� לשיטתו הוא צפו� העזרה ולא . באזור שנחשב לצפו� העזרה

 . המזבחצפו�
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מחלוקת התנאי� נובעת מתפיסות שונות ביחס לפרמטר י עולה ש"מדברי רש

יר0 "ב רה תלויעיקר ההגד יוסי ברבי יהודה' לדעת ר. העיקרי שקובע את די� צפו�

אלעזר ברבי שמעו� '  לדעת ר,לעומת זאת.  ולכ� הצפו� הוא רק מצפו� למזבח,"המזבח

 ג� אזורי� שאינ� ,ממילא.  והצפו� הוא צפו� העזרה,"צפו�"הוא עיקר ההגדרה  ורבי

עד כה לא התייחסנו  (בצפו� העזרההיות שה� מצויי� כצפו�  נחשבי� מצפו� למזבח

 ונדו� בכ0 ,שטח שממזרח למזבח ברבי שמעו� ורבי ביחס לאלעזר' למחלוקת בי� ר

 4.)ה בהמש0"בע

 �לפי כל אחת , "צפונה"ו" יר0 המזבח"כעת ננסה להבי� כיצד התפרשו המושגי

 :מהשיטות

אונקלוס פי שתרג�  כ,"צד המזבח"א יה "יר0 המזבח" לביטוי תהמקובלפרשנות ה

 ". בחעל צד המז ":י ש�" וכ� פירש רש,"על צדא דמדבחא"

צד "פרש את אפשר ל :עצמו סובל שתי פרשנויות" צד המזבח"ביטוי אול� ה

צד "לחלופי� נית� לפרש ש. ליד המזבחכביטוי כללי לתיאור השטח שנמצא " המזבח

 . מצפו� למזבחמתייחס לנקודה מדויקת " המזבח

                                                 

, במהל0 תיאור מבנה המקדש, ה"פ בית הבחירה בהלכות.  אומר דרשני� בעניי� זה"פסק הרמב  4

וכנגדו , מכותל צפוני של עזרה עד כותל המזבח שהוא רוחב ששי� ומחצה" :�"פוסק הרמב

�כל המרובע הזה הוא  % מכותל האול� עד כותל מזרחי של עזרה שהוא אור0 שש ושבעי

 , כרביפסק אפוא� "הרמב). טז%טו' הל" (א המקו� ששוחטי� בו קדשי קדשי� הו,הנקרא צפו�

לאור זאת היינו מצפי� ". צפו�"כלול ב מזרחיהכותל ובי� הכותל האול� שכל השטח שבי� 

שהרי , �"אול� לא כ0 פסק הרמב % מצפו� לדרו� ייקבע על פי צפו� העזרה" צפו�"שתחו� ה

ובהלכה , מדרו� לצפו� הוא שישי� אמות וחצי" פו�צ"� שתחו� ה"בתחילת ההלכה קבע הרמב

� "רמב א� אכ� לדעת ה".ורוחב העזרה מ� הצפו� לדרו� מאה ושלושי� וחמש: "פסק ג"י

שיעור תחו� הצפו� היה צרי0 להיות חצי ,  צפו� העזרהל פיהגדרת הצפו� הייתה נקבעת ע

 .וחצי ולא שישי� וחציאמות  דהיינו שישי� ושבע ,מהרוחב הכולל

 ,בצפו� העזרהבצפו� העזרהבצפו� העזרהבצפו� העזרהולא מצפו� למזבח מצפו� למזבח מצפו� למזבח מצפו� למזבח הינו � תחו� הצפו� "מסקנת הדברי� היא שלדעת הרמב 

מצפו� המזבח ועד לכותל העזרה , )ו"א ה"ב פ"ביה(� המזבח משו0 לדרו� "והיות שלדעת הרמב

 .אמות ומחצהשישי�  נ�יש הצפוני

שטות בפממנה משמע  שמא" ע ביומא לזה� מהסוגי"כמה מהאחרוני� הקשו על פסק הרמב 

יש מהאחרוני� .  שלדעת רבי הצפו� הוא צפו� העזרה ולא צפו� המזבח,י"כהבנת רשכאמור 

� יו יו יו יופותפותפותפותתוסתוסתוסתוס (שניסו ליישבו��� בח תודהבח תודהבח תודהבח תודהזזזז %ב " עעל ד� מט    ליקוטי הלכותליקוטי הלכותליקוטי הלכותליקוטי הלכות, ט"ג מ" ביומא פטובטובטובטוב 

 בספר המפתח יי� עודע". ונראה"ו" ובעני�"ה " בד43' עמ' ז'  סיש דודש דודש דודש דודמקדמקדמקדמקד ו,"והלכה כרבי"ה "בד

  . ב"א סעי� קמ" חסת ראשוני�סת ראשוני�סת ראשוני�סת ראשוני�כנכנכנכנ מובא ב,� סובר רבנו הלל"כדעת הרמב). ורת פרנקלשבמהד
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סברו שעיקר הגדרת הצפו� מבוססת על אלעזר ברבי שמעו� ' רבי ורנראה ש

יר0 "במקביל פירשו את הביטוי . שהתפרשה לדעת� כצפו� העזרה, "ונהצפ"המילה 

 . כתיאור כללי לכל השטח שמצפו� למזבח" המזבח

יר0 "מהביטוי  צפו� נובעהיוסי ברבי יהודה עיקר הגדרת ' לדעת ר, לעומת זאת

 לדעתו בהגדרת תמסייע" צפונה"המילה . שהתפרש לדעתו כצד המזבח ממש, "המזבח

 � . השטח שנמצא צמוד למזבח מצפו�, "זבחיר0 המ"מקו

' שתעלה בקנה אחד ע� שיטת ר" יר0 המזבח"לביטוי נוספת נית� להציע פרשנות 

 .יוסי ברבי יהודה

 :מני� למדי� שהכבש נמצא מדרו� למזבחנחלקו התנאי� בספרא 

הא .  לדרו�]והיכ  ה� הפני�[? והיכ  ה  פוני�.  שהיר& בצפו ,על יר& המזבח צפונה

רבי יהודה אומר ומעלתהו פנות קדי� שיהא העולה לו פונה . ו שהכבש בדרו�למדנ

 5.)'הלכה ח' בורא דנדבה פרשתא היד( לימינו למזבח הא למדנו שהכבש בדרו�

יר0 ה� שידוע לנו שו וכיו,תנא קמא מניח בדרשתו שמבנה המזבח הוא כאד� שוכב

מלשו� לומד ודה לעומתו יה'   ר6.נמצא בוודאי בדרו�) הכבש(הראש , בצפו�מצויה 

 . משמע שהכבש עמד בדרו�ו,  המזבח היא לצד מזרחל גביהפסוק שפנייה ימינה ע

 תהעומד, חלק ממבנה המזבחהיא " יר0 המזבח"ש עולה  תנא קמאמדרשת

 . במקביל לכבש שמצטייר כראש המזבח

כדעת תנא קמא " יר0 המזבח"המושג פירש את יוסי ברבי יהודה ' רייתכ� א� כ� ש

 7.רוחב המזבחהמשכו של המזבח מצפו� בלשיטתו שטח הצפו� הוא , ממילא .בספרא

 ,"צד המזבח"כ" יר0 המזבח"אלעזר ברבי שמעו� ורבי את הביטוי ' מפרשי� ר, לעומתו

יר0 "לכ� לדעת� ג� חלקי העזרה שממזרח וממערב למזבח יכולי� להיכלל בתחו� ו

 .בהיות� ממוקמי� לצדי המזבח, "המזבח

                                                 

 .דעת תנא קמא מובאת בגמרא בש� רב הונא. ב" עמובאת ג� בגמרא בד� סבזו מחלוקת   5

עשויה להיות השלכה על שאלת  לדרשתו של תנא קמא שרואה את הכבש כראשו של המזבח  6

עוסק בהרחבה ) לג' א סי"ח" (תורת הקודש"ב איל� בספרו הר. מעמדו של הכבש ביחס למזבח

 .בשאלה זו

: י',ארושו לויקרא יכפי שעולה מדבריו בפ"  המזבחיר0"� את משמעות "נראה שכ0 הבי� הרמב  7

שכתוב בב� הבקר הוא יר0 '  לבאר כי לפני ה%' והוסי� לומר על יר0 המזבח צפונה לפני ה"

וש� פני , לימד כי כבש המזבח בדרו�, והוא בצפו�.  צדו,ופירוש יר0 המזבח. המזבח בצפו�

  ."אל פני המזבח' המזבח שנאמר בה� לפני ה
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    """"''''ני הני הני הני הלפלפלפלפ " " " "....2222

 ראינו 8.כתיאור למקו� שחיטת קודשי קודשי�" 'לפני ה"ביטוי פסוקי� מופיע הבכמה 

. שתי הגדרות נוספות "'לפני ה"הצטרפו ל די� צפו�למקור בפסוק המהווה  שלעיל

שמופיע בכל מקו� " 'לפני ה"מה משמעות הביטוי  השאלה שנצטר0 להשיב עליה היא

 � ". צפונה"ו" יר0 המזבח: "הנוספי�ומה היחס בינו לבי� שני הפרמטרי

ג� ביחס , "צפונה"ו" יר0 המזבח"שבדומה לדיו� ביחס ל באופ� כללי נית� לומר

א יאו שה, קודה ספציפיתהיא מגדירה ניש מקו� להתלבט הא� " 'לפני ה"הגדרה ל

 .  באופ� כללי את אזור השחיטהתמתאר

 :התנאי� בספראג� בשאלה זו נחלקו נראה ש

 המזבח מכוו  כנגד חצר פתחו ;אליעזר ב  יעקב'  דברי ר, שהצפו  פנוי,'צפונה לפני ה

ספרא דיבורא דנדבה תחילת ( …של היכל וכנגד אחד מ  הדלתות משו& כלפי הדרו�

 9).'זרק פ

שהצפו� פנוי ואפילו  "'צפונה לפני ה"לשו� הכתוב מ  לומדאליעזר ב� יעקב' ר

צרי0 ,  דהיינו צפו� המזבח,"צפונה" היא שוק נראה שלהבנתו כוונת הפס10.מהמזבח

המציאות הזאת מתאפשרת רק כאשר . דהיינו מול פתח ההיכל, "'לפני ה "להיות

אמור מעתה שעיקר חידושו של . נמצא מדרו� לפתח ההיכלהמזבח גו� ו" הצפו� פנוי"

מכוונת כנגד פתח צריכה להיות הוא ששחיטת קודשי קודשי�  אליעזר ב� יעקב' ר

את מקו� המזבח  אליעזר ב� יעקב' רהגדיר , מציאות הזאת תתאפשרשהכדי . ההיכל

 11.בדרו� העזרה

                                                 

 .ועוד  ד,'ד; ה, 'א בויקרא למשלכ0   8

 .א" ע וביומא לזא" עאליעזר ב� יעקב מופיעה ג� בבבלי נט' דרשת ר  9

" תורה תמימה"על  ב.א"מפרש שהדרשה מבוססת על ייתור הה" צפונה"ה " דב" ענטד� י ב"רש  10

נראה שנית� להציע שהבסיס לדרשה הוא . מתקשה בהבנת הדרשה) ב בסופה"אות צ(

 . צפו� פנה–כ0 שהיא נדרשת כנוטריקו� , בתו0 המילה צֹפנה "פנה"המילה של ' הסתתרותה'

, א"פירש באופ� אחר את משמעות ייתור הה" צפונה על יר0 המזבח"ה " בדא" עי ביומא לז"רש

 .י� ש�עי

 בד� נט". 'לפני ה"אליעזר ב� יעקב נועדה לבסס שחיטה '  שדרשת רנו הביפותנראה שג� תוס  11

 ,אליעזר ב� יעקב מהעובדה שבצפו� היו ננסי�' על דרשת ר'  תוסוהקש" פנוי"ה " בדא"ע

: בזו הלשו�'  תוסווהשיב.  רואי� שהצפו� לא היה פנוי לגמרי� כ�או ,קלונסות ושולחנות

   ." והני צור0 שחיטה נינהו,רה תורה פנוי מכלו� משו� שחיטה הואמסתמא הא דאמ"
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מפורשת בדברי החזקוני בפירושו אליעזר ב� יעקב '  הזאת בדרשת רהבנהה

 :וקלפס

וא� שחטו בדרומו של מזבח אי  זה  ... שיהא כל הצפו  כולו פנוי� 'צפונה לפני ה

, קיימי ולא מתחזי ליה אפתחא דהיכלאלפי שרוב המזבח וכבש שלו בדרו� ', לפני ה

אבל כששוחטו בצפו  שהוא פנוי מכל ואינו מקו� דריסת רגלי הכהני� שהרי הכבש 

 ."'לפני ה"הרי הוא כנגד ההיכל וזהו , בדרו�

מהווה עיקר הגדרת " 'לפני ה"אליעזר ב� יעקב הביטוי ' מסקנת הדברי� היא שלדעת ר

יתפרשו לדעתו " צפונה"ו" יר0 המזבח"ראה שנ. הצפו� ומובנו הוא כנגד פתח ההיכל

מדוע במקומות שיטתו נוכל להבי� ל". 'לפני ה"כמסייעי� בזיהויה של הנקודה המכונה 

בבואו לתאר את מקו� שחיטת קודשי  "'לפני ה"אחרי� הסתפק הכתוב בביטוי 

 .  שהרי זהו התיאור המדויק ביותר למקו� השחיטה, קודשי�ה

 :אליעזר ב� יעקב' יהודה החולק על ר'  רבהמש0 הספרא מובאת דעת

 עשר אמות . אמהי� המזבח ממצע באמצע העזרה שלשי� ושתי:רבי יהודה אומר

 נמצא . אמה מ  הצפו אחת עשרה אחת עשרה אמה מ  הדרו� ו,כנגד פתחו של היכל

 .המזבח מכוו  כנגד היכל וכותליו

השוחט מצפו� למזבח , דעתול. המזבח מכוו� כנגד פתחו של היכלגו� יהודה סובר ש' ר

" 'לפני ה"נחשבת העזרה כולה יהודה ' לדעת רנראה ש. אינו שוחט כנגד פתח ההיכל

הפסוקי� שבה� מופיע הביטוי , פירוש זה לפי 12.בהיותה החצר שמקיפה את ההיכל

, לעומת זאת. את המרחבבאופ� כללי כתיאור מקו� השחיטה מתארי� " 'לפני ה"

יר0 "באמצעות הביטויי� רא המקו� מתואר בדייקנות מקור הדי� בתחילת ויקב

 ".צפונה"ו" המזבח

אלעזר ' ר, יוסי ברבי יהודה' בי� רמחלוקת התנאי� המשולשת עסקנו לעיל ב

לפני " להתייחס לצדדי המחלוקת שקשורי� להגדרת רצוניכעת ב. ברבי שמעו� ורבי

 נזכיר. מעו� ורבי שביאלעזר בר' במסגרת זו ננסה להבי� את מחלוקת� של ר". 'ה

השטח שבי� ג� מכוו� כנגד המזבח  מלבד השטח ש,אלעזר ברבי שמעו�' שלדעת ר

                                                                                                                      

  �מכוו� " צפו�"שההוא אליעזר ב� יעקב ' על הפסוק הבי� שעיקר חידושו של ר תורה תמימהתורה תמימהתורה תמימהתורה תמימהבג

 .   'כנגד פתח ההיכל ולכ� כולו לפני ה

טתו ג� לשי. מזבח עמד בצפו� העזרההיוסי הגלילי הסובר ש' מובאת דעת רב " עבד� נח  12

 .יהודה' יתפרש כשטח העזרה כדעת ר" 'לפני ה"הביטוי 



    

     גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה––––שחיטת צפו� שחיטת צפו� שחיטת צפו� שחיטת צפו� 

 

135135135135 

,  מוסי� ג� את השטח שממזרחרבי. נחשב צפו�) בקו שמצפו� למזבח(האול� ולמזבח 

 .עד כותל העזרה

' בדומה למחלוקת� של ר אלעזר ברבי שמעו� ורבי' נית� לפרש את מחלוקת ר

' מתייחס לעזרה כולה כדעת ר" 'לפני ה"לדעת רבי המונח .  יהודה'ור אליעזר ב� יעקב

 . לכ� לדעתו שחיטת קודשי קודשי� אפשרית בכל החלק הצפוני של העזרהו, יהודה

נקבעת בהתא� לקרבה לפתח " 'לפני ה"אלעזר ברבי שמעו� הגדרת ' רדעת ל

 מזבח עצמורק התחו� שבי� ההיכל והמזבח וכ� השטח המקביל ל לכ� לדעתוו ,ההיכל

  13. לשחיטת קודשי קודשי�י�ראוי

  ):אלעזר מוסי�' ה ר"ד(א " עי בד� כ"אפשר שכ0 הבי� את הדבר רש

 חלק לוקנור שבו נכנסי  לעזרה לא מכשר אפייאבל מזרחו של מזבח לצד שער נ...

א אמה מקו� דריסת "צפוני דקילא קדושתיה דהוא מקו� דריסת ישראל וכהני� י

 .א אמה עד לצד המזבח מקו� של דריסת רגלי הכהני�"ני� ויישראל מ  השער ולפ

מפתח ההיכל ולכ� הוא לא ו בגלל ריחוק" קילא קדושתיה"החלק שממזרח למזבח 

   14."'לפני ה"כלול בהגדרה 

יוסי ברבי יהודה עיקר ' שלדעת רומר לסיכו� מחלוקת התנאי� המשולשת נית� ל

יר0 " בדיו� על זכר לעילכנ" (בחיר0 המז "ל פי ההגדרהנקבעת ע" צפו�"הגדרת 

                                                 

אליעזר ב� יעקב שמזבח בצפו� ' אלעזר ברבי שמעו� אינו סובר כר' הדבר אמור ג� א� נניח שר  13

שהרי בכל מקרה נית� להתייחס לתחו� , והשטח שמצפו� למזבח מכוו� ממש כנגד פתח ההיכל

 . לפתח האול�שבי� האול� למזבח כקדוש יותר מפאת קרבתו 

בי� "ה "בד. אלעזר ברבי שמעו�' וו� שונה בהסבר שיטת רי עולה כא" עי בד� יד"מדברי רש  14

חלק צפוני שבעזרה שבי� : "אלעזר ברבי שמעו�' י בהסבר דעת ר"כותב רש" האול� למזבח צפו�

 � ,דהא במערבו של מזבח הוא דלא קרינ� ביה על יר0 המזבח צפונה� על גב ולמזבח אהאול

�יר0 "שמלבד השטח של  י הללו עולה"מדברי רש. "הוי צפו� לעניי� שחיטת קדשי קדשי

  וטע� הדבר כאמור,אלעזר ברבי שמעו� את התחו� שבי� האול� למזבח' מוסי� ר "המזבח

אלעזר ברבי שמעו� קשור ' לדעת ר" 'לפני ה"ג� לפי ההבנה הזאת ". 'לפני ה"מכוח ההגדרה של 

" יר0 המזבח"ביחס להגדרות ' י בד� כ"שונה הוא פירוש זה מפירוש רשבכל זאת . לפתח ההיכל

אלעזר ברבי שמעו� חולק על ' ר' י בד� כ"שלדעת רש. אלעזר ברבי שמעו�' בדעת ר "צפונה"ו

אלעזר ברבי ' י בד� יד עולה שמודה ר" ואילו מרש,יוסי ברבי יהודה' של ר" יר0 המזבח"הגדרת 

לפני "מדי�  בא להוסי� עליו את השטח שבי� האול� למזבחאלא ש" יר0 המזבח"שמעו� לדי� 

 ".   'ה
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" צפונה"ל פי אלעזר ברבי שמעו� ע'  ולדעת ר,"צפונה "ל פי לדעת רבי ע,")המזבח

  15".'לפני ה"ו

 :שנויות ג� במחלוקת הראשוני�" 'לפני ה"אפשר ששתי התפיסות בהגדרת 

 :נאמר ,העוסקת במחשבה הפוסלת את הקרב�, א" עבמשנה בד� יג

רבי שמעו  . ובזריקה, ובהילו&, בוליובק, בשחיטה: �דברי בארבעה נפסל הזבח

, אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה: שהיה אומר, מכשיר בהילו&

 .שוחט בצד המזבח וזורק, אבל אפשר בלא הילו&

 .בזמ� ההולכהאת הקרב� באמצעות מחשבה  סוללא נית� לפשמעו� '  לדעת ר,� כ�א

 :קישליש  קובע רא" עבד� יד

הואיל ועבודה , ודה רבי שמעו  בהולכת חטאות הפנימיות שמחשבה פוסלת בהומ

 .שאי  יכול לבטלה

דהיינו ( הוא שהולכה היא עבודה שיכול לבטלה מעו�ש' מהמשנה עולה שטעמו של ר

 שבחטאות קישליש לאור זאת קובע ר. סול בה ולכ� לא נית� לפ,)שנית� לוותר עליה

עת בשמעו� שנית� לפסול ' מודה ר,  לתו0 העזרה�דמאת  שצרי0 להולי0 ,פנימיות

 . הולכה שהרי לא נית� לבטלהה

צריכה הגמרא  כדי להגיע למסקנה שלא נית� לוותר על הולכה בחטאות פנימיות

שהרי א� מותר לשחוט בהיכל ממילא הולכת  ,להניח שלא נית� לשחוט אות� בהיכל

 .לההד� לתו0 ההיכל אינה הכרחית והיא עבודה שיכול לבט

הגמרא שלא נית� לשחוט קודשי קודשי� בתו0 קביעת נחלקו הראשוני� בהסבר 

 :ההיכל

". דלאו אורח ארעא לשחוט בהיכל: "מפרש) "שאי אפשר לבטלה"ה "ד( י"רש

י שעקרונית נית� לשחוט "מדייקי� מלשונו זו של רש )ה שכ�"ד, א"סג ע(פות תוס

 . קודשי קודשי� בהיכל אלא שאי� דר0 כבוד בכ0

יוחנ� בד� ' מכוח מימרא של רי "הקשה על רש) אות ג, א"יד ע (שיטה מקובצתשיטה מקובצתשיטה מקובצתשיטה מקובצתב

 ולא ,שלמי� ששחט� בהיכל כשרי� שנאמר ושחט אותו פתח אוהל מועד: "א"ע ג"ס

 . אורח ארעא לשחוט בהיכלאי� בעיה של משמע שו ,"יהי טפל חמור מ� העיקר

                                                 

לפני "ו" יר0 המזבח "ל פיעההגדרה נקבעת  א" עי בד� יד"לדעת רש, על פי ההערה הקודמת  15

 ". 'ה



    

     גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה גדרה ומשמעותה––––שחיטת צפו� שחיטת צפו� שחיטת צפו� שחיטת צפו� 

 

137137137137 

 משחיטת קודשי ההסבר אחר להסתייגות הסוגימביא השיטה מקובצת בש� מורו 

 : קודשי� בהיכל

 דאפילו .לכ& נראה למורי דטעמא משו� דחטאת טעונה צפו  ובהיכל לא הוי צפו 

מודה דמבית החליפות ואיל& לא הוי צפו  ,  בי  האול� ולמזבח קרוי צפו א  דאמרלמ

 . בהיכל עצמו שמחיצות ההיכל מפסקתל שכ וכ

 קודשי קודשי� בהיכל אלא חוטלשי אי� מניעה עקרונית "שלדעת רשיוצא א� כ� 

לא נית� בשיטה מקובצת לדעה המובאת , לעומת זאת.  בכ0"לאו אורח ארעא"ש

 ".צפו�"מוגדר כאינו מפני שההיכל לשחוט קודשי קודשי� בהיכל 

 :שהוזכרו לעיל" 'לפני ה"נית� לפרש את מחלוקת� לאור התפיסות השונות בגדר 

ממילא ו, היכלהפתחו של  מול נובעת מכ0 שהואצפו� הי קדושת "לדעת רש

ה לדעה המובאת בשיט, לעומת זאת. ל שכ� מכ"צפו�"נחשבת שחיטה בתו0 ההיכל 

 ".צפו�"ההיכל עצמו אינו נחשב לולכ� , הוא צפו� העזרה ליד המזבח" צפו�"מקובצת ה

     משמעות די� צפו� משמעות די� צפו� משמעות די� צפו� משמעות די� צפו�....בבבב

ות משמעמעמידות בפנינו הבנות שונות ב השונות בהבנת מוקד די� צפו�שיטות ה

 . הדי�

    """"יר0 המזבחיר0 המזבחיר0 המזבחיר0 המזבח " " " "....1111

הוא בהיותו " צפו�" של הוייחוד, "יר0 המזבח"תלויה ב" צפו�"עיקר הגדרת ששיטה ל

 . חלק מהמזבח

של התורה רצו� יכול להתפרש לאור זאת כצפו� שחיטת קודשי קודשי� בדי� 

ל בשורה אחת ע� שאר העבודות שמתבצעות ע קבלת הד�את להעמיד את השחיטה ו

 .  המזבחגבי

 שחיטה לאו עבודה ":ב" ע ידד� בראיש מקו� לעמת רעיו� הזה ע� קביעת הגמ

, משמעות הדבר ששחיטה נחשבת לפעולה מקדימה ומטע� זה הינה כשרה בזר". היא

לענייני� שוני� , מצד שני. שלא כשאר העבודות מהקבלה ואיל0 שדורשות כה�
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 בשעת סוללעניי� האפשרות לפלמשל  ,מעול� העבודהנחשבת חלק  שחיטהה

  16.השחיטה

ברצוני להציע ששחיטת קודשי קודשי� בצפו� נובעת מהבדל עקרוני בי� מטרת 

� . השחיטה בקודשי קודשי� למטרתה בקודשי� קלי

� מטרת השחיטה היא 17,היות שחלק מהבשר נאכל לבעלי�, בקודשי� קלי

לה מצד אחד השחיטה מתירה את הבשר באכי. לצור0 הבעלי� ולצור0 הקרב�: כפולה

�ומצד שני היא מאפשרת את קבלת הד� במזרק לצור0 זריקתו על גבי , לבעלי

 . המזבח

 .  לצור0 המזבח%בקודשי קודשי� לשחיטה יש מטרה אחת 

שחיטה די�  וק שביחס אליו נאמר בפס,ודאי שנכו� הדבר ביחס לקרב� עולה

שאר אול� ג� ב. שהרי כל בשר העולה מוקטר על גבי המזבח ואינו נאכל ,בצפו�

 ,נראה שאי� צור0 בשחיטה לש� היתר אכילה  נאכל לכוהני�בשר�שודשי קודשי� ק

ולכ� הותרה לה� אכילת  "משולח� גבוה"אכילת כוהני� בקודשי קודשי� היא שהרי 

אינה נשחטת אלא מחטאת העו� שראיה לדבר נית� להביא . הבשר בלא היתר שחיטה

  18.כל לכוהני�ולמרות זאת נא, ובשרה נחשב לבשר נבלה, נמלקת

מסקנת הדברי� ששחיטת קודשי קודשי� וקבלת דמ� בצפו� מעמידה את 

, אמנ�(השחיטה ואת הקבלה בשורה אחת ע� זריקת הד� שמתבצעת על גבי המזבח 

לא מצאנו הבחנה בי� קודשי קודשי� לקודשי� " שחיטה לאו עבודה"לעניי� הקביעה 

� ). קלי

 

                                                 

 מזד� וכ� ב "הגה"ה " בדב" עידבד� ' בעניי� מעמד השחיטה כחלק מעבודת הקורב� עיי� תוס  16

 ".  כגו�"ה " דא" עחולי� גוב" קדשי קודשי�"ה " בדא"ע

" משולח� גבוה קא זכו"ג� החלק שנאכל לכוהני� אינו כדי� אכילת בשר קודשי קודשי� ש  17

הראיה לכ0 מההבדלי� בדיני האכילה שבניגוד לקודשי קודשי� שנאכלי� לזכרי . כדלקמ�

ולילה קודשי קודשי� נאכלי� ג� לכוהנות בכל העיר לשני ימי� , כהונה ליו� ולילה בעזרה

 ) משניות זבחי� פרק חמישי. (אחד

יוצרת בחטאת העו� שנאכלת לכוהני� חקר הא� המליקה '  בכלל אאתוו� דאוריתאאתוו� דאוריתאאתוו� דאוריתאאתוו� דאוריתאבספר   18

 יש א" ע בחולי� קכהאול� מהסוגי.  או שהותרה אכילת נבילה לכוהני�,היתר אכילה כשחיטה

כהני� "משו� ש והותרה אכילת נבלה לכוהני� , לכ0 שמליקה אינה כשחיטהכריעהראיה מ

 ". משלח� גבוה קא זכו
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    """"צפונהצפונהצפונהצפונה"""". . . . 2222

ו משמעותהכיוו� הראשו� יתמקד ב ."צפו�"משמעות הלבר ווני הסישני כלהל� נציע 

" צפו�" יעסוק במישור הסמנטי במשמעות המילה השניכיוו� ה. צד צפו�ובייחודו של 

 . כבסיס להבנת משמעות הדי�

שהחורב� בא הרעיו� על לחומש  ובפירוש� "הקשרי� חוזר הרמבבכמה : : : : רוח צפו�רוח צפו�רוח צפו�רוח צפו�

 ודשי קודשי�נית� לפרש ששחיטת קכהמש0 לקו המחשבה הזה  19.לעול� מצד צפו�

לא עצמו � "הרמב. וו� צפו�ימכשמגיע  חורב� למנוע את התפשטות ה נועדהבצפו�

� "רעיו� נמצאת בפירושו של הרמבהאבל תמצית , הנושאי�מקשר במפורש בי� 

  :ואלו ה� דבריו. לכוונותיו של אהר� הכה� בחטא העגל

והחרב  ושממות עול� ,  חורב שממהמפני שישראל היו במדבר והכוונה לאהר  היתה

, מצפו  תפתח הרעה על כל יושבי האר�)  יד',ירמיה א(כדכתיב , יבואו מ  הצפו 

אבל כי מ  השמאל , כאשר יראה בנגלה מ  הכתוב, שאי  הכוונה במל& בבל בלבד

והנה במעשה המרכבה . תבא מדת הדי  לעול� להשיב על כל יושבי האר� כרעת�

ולכ  חשב אהר  כי המחריב יורה , ) י',יחזקאל א(ל לארבעת� אמר פני שור מהשמא

, ובהיות� עובדי� ש� לאל יערה רוח ממרו�, דר& מקו� החרב  כי ש� כחו הגדול

 ).א, ב"שמות ל ( כאשר נאצל על משה

 : רבנו בחייהתייחסות מפורשת לקשר בי� רוח צפו� לשחיטת צפו� מצאנו ב

ל רוח צפונית אינה מסובבת וכסא של "נו ז דרשו רבותי� "על יר& המזבח צפונה"

 וכ  הכתוב ,שלוש רגלי� אינו עומד ויצטר& רגל רביעי ולכ& הקורבנות רגל העול�

איזהו מקומ  של זבחי� קדשי קדשי� שחיטת  : ומזה שנינו. אומר הר ציו  ירכתי צפו 

ל מה אי  ספק כי התנא הזה היה יודע כי בית המקדש הוא מקו� הקורבנות אב. בצפו 

:  הכוונה באיזה רוח והוא משיב'איזהו מקומ  של זבחי�'שהזכיר בלשו  שאלה 

  ). יא,'ויקרא א( '  וכושחיטת  בצפו 

מדוע די� שחיטת צפו� אמור בקודשי  שערי אורהשערי אורהשערי אורהשערי אורההסביר בספר , לאור ההבנה הזאת

� :קודשי� ולא בקודשי� קלי

ציוה להקריב לפניו , ראלולפי שהש� יתבר& נת  תורה ומצוות לפי רוב חמלתו על יש

. כדי לסתו� אלו המקטרגי� בצפו  ולכל בעלי משחית, קרבנות לכפר על העוונות

וכ  הוא , יהיה אותו קרב  נשחט בצפו , וציוה בתורה כי כל קרב  שהוא בא על חטא

והקרב  הנשחט בצפו  בא על החטאי� ". ושחט אותו על יר& המזבח צפונה": אומר

וכגו  פרי� , פר ושעיר של יו� הכיפורי�  כגו ,ה יחיד או ציבורבי  שיהי, שאד� חוטא

                                                 

 .וראה להל�,  ב,' במדבר ב;'ז, ז"ויקרא י 19



    

 הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�

 

140140140140 

וכגו  חטאת הציבור , וכגו  זבחי שלמי ציבור ואשמות, הנשרפי� ושעירי� הנשרפי�

 .כל אלו נשחטי  בצפו , והיחיד

זהו , דע שהוקשו לחטאת? ואינ� על חטא ולא אש�, הרי שלמי ציבור: וא� תאמר

 ויקרא (" לחטאת ושני כבשי� בני שנה לזבח שלמי�שעיר עזי� אחד": שאמר הכתוב

כל אלו אינ  , אבל שלמי יחיד והתודה ואיל נזיר והבכור והמעשר והפסח). יט, ג"כ

ולפי . וטע� כל זה מבואר, מוכרחי� להישחט בצפו  אלא שחיטת  בכל מקו� בעזרה

יפגענו להינו פ  �א' ונזבחה לה"כמו שכתוב , שהקרבנות ה� כופר לאד� מ  הפגיעה

 'הלפיכ& ציווה ,  ואלו המיני� של פורענות ה� בצפו ,)ג, 'שמות ה ("בדבר או בחרב

 "יישחט בצפו , יתבר& כל קרב  שהוא בא על חטא

 ). הספירה החמישית�השער השישי ( 

הקשרי� בכמה . י"רשעולה מדברי צד צפו� ייחודו של באחרת הבנה : קדושת צפו�קדושת צפו�קדושת צפו�קדושת צפו�

הייחוד של הצפו� הוא בכ0 שהוא קדוש , להבנתו ."פו�קדושת צ"י על הביטוי "חוזר רש

 . משאר הרוחות

א " ענחד� בבסוגיה הוא " קדושת צפו�"י בביטוי "מקו� אחד שבו משתמש רש

יוסי הסובר שכל המזבח כשר לשחיטת ' י את שיטת ר"מפרש רשש� , )ג"ה ה"ד(

� ."...הכתובכולו ראוי לשחיטת עולה דקדושת צפו� עליו מגזירת : "קודשי קודשי

רושו לסוגיית פיי הוא ב"בדברי רש" קדושת צפו�"הקשר נוס� שבו מופיע הביטוי 

 בה ובי� השאר נאמר , המשנה מתארת את תהלי0 החלפת לח� הפני�.ב" עמנחות צט

 �שהכוהני� שמכניסי� את הלח� עומדי� בצפו� ופניה� לדרו� והמוציאי� עומדי

דהכי שפיר דאות� מסדרי� " ):ה המכניסי�"ד (י"על כ0 מעיר רש. בדרו� ופניה� לצפו�

 ". העבודה יהו בצפו� דקדושת צפו� חמירא

י " ברור שלדעת רש� כ�או, התיאור של המשנה מתייחס להתרחשות בתו0 ההיכל

 .רוח צפו� קדושה מצד עצמה ללא כל קשר לפתח ההיכל

� הדי הא� אליעזר ורבנ�'  נחלקו ר,א" ענהברייתא שהובאה בסוגיה בד� ב

 : להילמד מסבראהוא נית�או ש צרי0 ְלפסוק בצפו�כשרה ג� שחיטת קודשי� קלי� ש

ושחט אותו לפני אהל , ושחט אותו לפני אהל מועד, ושחטו פתח אהל מועד :נו רבנ ת

ומה קדשי קדשי� :  לצפו ל וחומרק,  להכשיר את כל הרוחות בקדשי� קלי��מועד 

דשי� קלי� שהוכשרו בכל הרוחות אינו ק, הוכשרו בצפו  שלא הוכשרו בכל הרוחות

  ?די  שהוכשרו בצפו 

ומה : שיכול והלא די  הוא, לא נאמר הכתוב אלא להכשיר צפו : רבי אליעזר אומר

קדשי ,  לא הוכשר מקומ  אצל קדשי קדשי��קדשי� קלי� שהוכשרו בכל הרוחות 
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! � קלי� אינו די  שלא הוכשר מקומ  אצל קדשי�קדשי� שלא הוכשרו אלא בצפו  

 .אהל מועד: למוד לומרת

 א� כשרה היא בשאר %ל וחומר קב תלדעת רבנ� שחיטת קודשי� קלי� בצפו� נלמד

 הסברא אינה מוכרחת ולכ� יש אליעזר' ואילו לדעת ר. כל שכ� שתוכשר בצפו�, רוחות

' רדוע דחה  מסביר מ)"וחד להכשיר"ה "ד(י ש� "רש.  להשמיע את החידושוקצור0 בפס

 :של רבנ� ל וחומרקאליעזר את ה

ו דרבנ  לא דריש דאיכא למימר להאי קבע צפו  ולהאי שאר רוחות דמאי "קו

 . אלא דקביעת מקו� בעלמא הוא,קדושתיה דצפו  מדרו�

וחלוקת מיקומי , אליעזר שהצפו� אינו קדוש משאר הרוחות' יכול לומר רי "להבנת רש

סידור " היא כעי� %קלי� בשאר רוחות  קודשי קודשי� בצפו� וקודשי� %השחיטה 

הסברא נותנת שכפי שהקפידה , ממילא". קביעת מקו� בעלמא: "י"כלשו� רש, "עבודה

כ0 ג� קודשי� קלי� נשחטי� בשאר רוחות ולא , התורה בקודשי קודשי� על הצפו�

יש צור0 בדרשה שתפקיע מסברא זו ותחדש ששחיטת קודשי� קלי� , לכ�. בצפו�

 .כשרה בצפו�

י משתמע שהקל וחומר שדרשו רבנ� מניח שאכ� הצפו� קדוש משאר "דברי רשמ

 .ולכ� שחיטת קודשי� קלי� כשרה בצפו� מכל שכ�, רוחות

. שנויה במחלוקת התנאי� צפו�הי שאלת אופי הייחודיות של "לדעת רש, כלומר

אי� הבדל מהותי  אליעזר'  ואילו לדעת ר,לדעת רבנ� המיוחדות נובעת מקדושת צפו�

  20.עקרוני בי� הצפו� לשאר רוחות

יוב� היטב מדוע , שייחודו של הצפו� נובע מקדושתו המיוחדת, י"לשיטת רש

כפי שקדושת קרבנות קודשי קודשי� מכתיבה . דווקא קודשי קודשי� שחיטת� בצפו�

כ0 ג� שחיטת , )יו� ולילה לזכרי כהונה בעזרה(דיני� ייחודיי� ביחס לאכילת הקרב� 

 .  במקו� קדושהקרב� מתבצעת

                                                 

 י�ק מתהפכ"לפי התיקו� של הצ. י"בדברי רש צא� קדשי�צא� קדשי�צא� קדשי�צא� קדשי�בעל ליו� מופיע תיקו� של יבצד הג  20

גיו� שעליו מושתת יהה. א הייחוד של הצפו� נובע מקדושתו"שדווקא לדעת רכ0  ,היוצרות

קדושת ולפיו , "ודע"ה " בד4' עמ'  בכלל א� דאורייתאג� מדברי האתוועולה  ק"התיקו� של הצ

י לפי "גיו� של רשיבניגוד להזאת . המקו� היא סיבה לכ0 שקודשי� קלי� לא יוכשרו בצפו�

נית� לרבות מסברא ג� קודשי� ,  שדווקא א� די� צפו� נובע מקדושת המקו�,הגרסה שלפנינו

� . קלי



    

 הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�

 

142142142142 

יכולה  המרכזיות של הצפו� בשחיטת קודשי קודשי� :::: צפו� צפו� צפו� צפו�ילהילהילהילהבמבמבמבמהמשמעות הגנוזה המשמעות הגנוזה המשמעות הגנוזה המשמעות הגנוזה 

 .שמשמעותה נסתר, "�צפH"המילה צפו� מזכירה את המילה . להתפרש ג� באופ� אחר

 . קודשי� בצפו� נועדה להזכיר דבר נסתרהשחיטת קודשי ייתכ� כי , לאור זאת

' ב סי"פ(ל בויקרא רבה "רשת חזד ביטוי ב לידיהבאהבנה זו במשמעות הצפו� 

 :)יא

 אמרו בשעה שעקד אברה� ,'ובאיל הוא אומר צפונה לפני ה' ושחט את ב  הבקר וגו

 וכל ,כבשי� אחד של שחרית ואחד של ערבית' ה ב"אבינו את יצחק בנו התקי  הקב

כ& למה שבשעה שהיו ישראל מקריבי  תמיד על גבי המזבח וקורי  את המקרא הזה 

 מעידני עלי את השמי� ואת האר� בי  גוי .ה עקידת יצחק"זוכר הקב' צפונה לפני ה

 ,'בי  ישראל בי  איש בי  אשה בי  עבד בי  אמה קורי  את המקרא הזה צפונה לפני ה

 .'עקידת יצחק שנאמר צפונה לפני הה "זוכר הקב

� לפניו כנגד מעשיה� של אברה� יצחק יעקב שה� צפוני'  צפונה לפני ה:בר אחרד

, "חדשי� ג� ישני� דודי צפנתי ל& "ומני  שהלשו  הזה הוא לשו  צפונה שנאמר

 ,עמר� ב  קהת וכל הכשרי� שהיו במצרי� חדשי�, אברה� יצחק ויעקב ישני�

חבורתו של משה וחבורתו של יהושע וחבורתו של דוד ושל , שנאמר חדשי� ג� ישני�

רבי יוחנ  ב  זכאי ושל רבי מאיר חבורתו של עזרא ושל הלל ושל , חזקיה ישני�

 . ועליה� הוא אומר חדשי� ג� ישני�,וחבריו חדשי�

עקדת יצחק : בא הצפו� להזכיר�  ואות,'שתי זכויות שצפונות לפני המזכיר המדרש 

 . ומעשיה� של האבות

 :מוסי� בעניי� עקדת יצחק הצפונה לפני המקו�הרוקח בעל 

 אפרו של יצחק רינ כדאמ, ק שאפרו צפו  ש� בצא  לפי שאיל כנגד יצחב כתי� צפונה

 להג  "מצפו  תפתח הרעה")  אהוירמי (בלפי שכתו, ונו באותו מקו�וראו שצבור וכי

וכ  . וכשמקריבי  כיוצא בו זכור עקידתו, מ  הרעה אמרו לשחוט בצפו  כדי להג  ש�

 עזי� לכ& היו יריעות) בראשית כז( צפו  וזוכר את עורות גדיי העזי� בבעזי� כתי

 ). יא,'אפירוש הרוקח לויקרא (  21לאהל על המשכ 

נוכל , לאור ההצעה ששחיטת צפו� נועדה להזכיר את מסירות הנפש של יצחק אבינו

 שהרי הדוגמה המובהקת ,להבי� מדוע פירטה התורה את די� צפו� דווקא בפרשת עולה

 .'היא בקרב� עולה שעולה כליל לה' ביותר של מסירות מוחלטת לה

                                                 

י עיקרו� זה כמה מהלכות ל פעשהסביר , וקעל הפס מש0 חכמהמש0 חכמהמש0 חכמהמש0 חכמהל בעעיי� בעניי� זה בדברי   21

 .ד, 'יחזקאל א" דעת מקרא"יי� עוד בוע. שחיטת צפו�
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ל של בעל שערי אורה לעובדה שדווקא קודשי קודשי� "ה שהסברו הנדומ

היות שקודשי קודשי� בעיקר� באי� . נשחטי� בצפו� יפה ג� ביחס להבנה הזאת

 . ה� נשחטי� בצפו� כדי להזכיר חסדי אבות ובזכות� יתכפרו העוונות, ככפרה

 :משמעות הקרב� בכלל� ב"בהקשר הזה ראוי להזכיר את דברי הרמב

כי בעבור שמעשי בני אד� נגמרי�  22,ויותר ראוי לשמוע הטע� שאומרי� בה�... 

יסמו& ידיו עליו , ה הש� כי כאשר יחטא יביא קרב וויצ, בור ובמעשהיבמחשבה ובד

וישרו( באש הקרב והכליות שה� כלי , ודה בפיו כנגד הדבורווית, כנגד המעשה

ויזרוק ,  העושי� כל מלאכתו� כנגד ידיו ורגליו של אד�יוהכרעי, והוהמחשבה והתא

�כדי שיחשוב אד� בעשותו כל אלה כי חטא לא, הד� על המזבח כנגד דמו בנפשו

שר( גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו ישפ& דמו וייוראוי לו שי, להיו בגופו ובנפשו

וראשי אברי הקרב  , נפש תחת נפש, תמורה וכפר הקרב  הזה שיהא דמו תחת דמו

, וקרב  התמיד. והמנות להחיות בה  מורי התורה שיתפללו עליו, כנגד ראשי אבריו

ואלה דברי� מתקבלי� מושכי� את הלב . בעבור שלא ינצלו הרבי� מחטוא תמיד

 .) ט,'ויקרא אפירושו ל(  "כדברי אגדה

השחיטה עבודות , ממילא. כעי� כופר שבא תחת האד�חשב הקרב� נ� "הבנת הרמבל

 שהרי עיקרו של העונש שהיה ראוי לבוא על ,וקבלת הד� מקבלות מעמד מיוחד

שמבטאות את דווקא השחיטה והקבלה , לכ�. 'האד� הוא מסירת חייו לקרב� לה

 .  מתרחשות בצפו� שמזכיר את מסירות הנפש של האבותמסירות הנפש

 :ראינו א� כ� שלושה כיווני� בהבנת משמעות הצפו�

 )רבנו בחיי, �"רמב" (מצפו� תיפתח הרעה) "א

 )י"רש(דושת הצפו� ק) ב

 ).הרוקח, מדרש רבה. (ה"הזכרת מעשי האבות הצפוני� לפני הקב) ג

    """"''''לפני הלפני הלפני הלפני ה"""". . . . 3333

שחיטת קודשי . 'מתפרשת מאליה כייחוד העבודה לש� ה' משמעות השחיטה לפני ה

יכולה לקבל את מובנה ג� בהקשר של קדושת קרבנות קודשי ' קודשי� לפני ה

וכמו כ� נית� לפרש זאת מתו0 התייחסות , שקודשי� שצריכי� להישחט במקו� קדו

כדי לזכות ' לקודשי הקודשי� כקרבנות כפרה שעבודת� צריכה להיעשות לפני ה

 . בכפרה

                                                 

 .בתחילת ויקראע "ראבכוונתו לפירוש   22



    

 הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�הרב נחמיה רענ�

 

144144144144 

    כו�כו�כו�כו�ייייסססס

�" צפו�", "יר0 המזבח: "די� צפו� המוזכרי� ביחס לבשלושת המושגי� כ� עסקנו א

לבט הא� עמדנו על כ0 שביחס לכל אחד מהמושגי� הללו יש מקו� להת". 'לפני ה"ו

 . הוא עיקר ההגדרה או שהוא מתפקד כתיאור לנקודה אחרת שהיא עיקר הדי�

כחלק ממבנה המזבח " יר0 המזבח"ראינו שנית� להתייחס ל" יר0 המזבח"ביחס ל

" יר0 המזבח"לחלופי� עלתה אפשרות שמשמעות הביטוי ". צפו�"שהוא עיקר הגדרת ה

אור למקו� הצפו� שהגדרתו נובעת מהווה תי" יר0 המזבח"וממילא " צד המזבח"היא 

 � ".'לפני ה"או " צפונה"מאחד המושגי� האחרי

מצד אחד עלתה ". צפונה"בדומה לזה עלו אפשרויות שונות בהבנת המושג 

 לתאר את המקו� שנקבע כמקו� שחיטת קודשי נועד" צפונה"המונח אפשרות ש

היא " צפונה"לפרש שמאיד0 נית� ". יר0 המזבח" כגו� היותו ,קודשי� מסיבות אחרות

�נו בהקשר זה שתי הבנות לייחודו יהעל. דרישה עצמאית שהיא המגדירה את המקו

 . או מצד המשמעות הצפונה, או מצד רוח צפו� % של הצפו�

יכול להתפרש כקריטריו� שבעקבותיו מוגדר המקו� כמקו� " 'לפני ה"ג� המושג 

יכול להתפרש " 'לפני ה ",ימצד שנ. שחיטת קודשי קודשי� בשל היותו בפתח ההיכל

 .כהגדרה כללית של אזור שחיטת קודשי קודשי� בעזרה

של  הטעמהפיסוק וההעולות צורות שונות בדר0  מהפרשנויות השונות לדי� צפו�

הפיסוק " 'לפני ה" לדעה הסוברת שההגדרה העיקרית היא .הפסוק שממנו נלמד הדי�

 הוא העיקר" יר0 המזבח"סוברת ש לדעה ה;"'לפני ה, על יר0 המזבח צפונה: "יהיה

" צפונה" ואילו לדעה הסוברת ש,"'צפונה לפני ה, על יר0 המזבח: "הפיסוק צרי0 להיות

: הפיסוק שיוצע הוא, ")'לפני ה"או " יר0 המזבח"או בצירו� , ולבד(הוא מוקד עיקרי 

 ". 'לפני ה, צפונה, על יר0 המזבח"

.  לשלושה היגדי� נפרדי�מחולקי� שלושת הביטויי�,  טעמי המקראל פיע

 � והמילי� ,בטפחא" צפונה" המילה ,מוטעמות בדרגא תביר" על יר0 המזבח"המילי

 . אתנחתאורכא יבמ" 'לפני ה"

�הפסקה אחת באמצעות  % הטעמי� יוצרי� שתי הפסקות בי� שלושת הביטויי

 ". צפונה"ה באמצעות הטפחא אחרי הביטוי י והפסקה שני,"יר0 המזבח"תביר אחרי 

� לאור טעמי המקרא נותנת מקו� לאפשרות וקי�כ� שחלוקת הפס יוצא א

להבי� � טעמיהמאפשרי� , במקביל. הוא הפרמטר העיקרי" 'לפני ה"הראשונה ש
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" יר0 המזבח"או שהוא מצטר� ל, הוא הפרמטר העיקרי" צפונה" ש,כאפשרות האחרונה

     ."'לפני ה"או ל

מציבה   בהבנת עיקר די� צפו�עוד עמדנו על כ0 שכל אחת מהאפשרויות הללו

יר0 "לפי ההבנה שמוקד הדי� נעו. ב. של הדי�משמעותו וו� שונה בהבנת יבפנינו כ

. שחיטת צפו� מחזקת את הקשר שבי� השחיטה והקבלה לשאר עבודות הזבח, "המזבח

מצפו� ", האחד.  עלו שני כיווני� במשמעות הדי�הוא עיקר הדי�" צפו�"הבנה שעל פי ה

 מכוח קדושת צפו� קודשי קודשי� %והשני , וממילא ג� הכפרה" התיפתח הרע

הצפו� הוא המקו� , הוא עיקר הדי�" 'לפני ה"לפי ההבנה ש. נשחטי� דווקא בצפו�

, מצד קדושת� המיוחדת של קודשי קודשי� .הקדוש שמכוו� כנגד פתח ההיכל

  .'שחיטת� לפני ה

 





 

 א"תשע' ה'דר בא – א"מעלין בקודש כ

    משה דוד שוור. משה דוד שוור. משה דוד שוור. משה דוד שוור. 

    ???? חובה או נדבת לב חובה או נדבת לב חובה או נדבת לב חובה או נדבת לב%%%%קרב� תודה קרב� תודה קרב� תודה קרב� תודה 
    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

    מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�. . . . אאאא

    יסוד המחלוקתיסוד המחלוקתיסוד המחלוקתיסוד המחלוקת. . . . בבבב

    דעות האחרוני� להלכהדעות האחרוני� להלכהדעות האחרוני� להלכהדעות האחרוני� להלכה. . . . גגגג

�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

יתחייב להביא , או ניצל בנס כלשהו,  הא� אד� שחלה ונתרפא%מהרה ייבנה המקדש 

אימתי חל , וא� נאמר שחובה הוא? הא� קרב� תודה חובה הוא או נדבה? קרב� תודה

 על שאלות אלו נבקש לעמוד 1?נדב בכל עתהא� יוכל ל, וא� נדבה הוא? זמ� החיוב

 .בדברי� שלהל�

    מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�מחלוקת הראשוני�. . . . אאאא

 ):טז%יא',ויקרא ז(נאמר בפרשת צו 

 .'לה ַיְקִריב ֲא6ֶר ַהIְָלִמי� ֶזַבח Jֹוַרת ְוֹזאת 

 ...ַיְקִריֶבJ :Mֹוָדה ַעל ִא�

 ... ָקְרָ=נֹו ֶזַבח ְנָדָבה אֹו ֶנֶדר ְוִא�

 :י על אתר כותב כ0"רש

כגו  יורדי הי� והולכי ,  א� על דבר הודאה על נס שנעשה לו�א� על תודה יקריבנו 

 שכתוב בה  ,מדברות וחבושי בית האסורי� וחולה שנתרפא שה� צריכי  להודות

א� על אחת . "חסדו ונפלאותיו לבני אד� ויזבחו זבחי תודה' יודו לה") תהלי� קז(

ואינ  נאכלי  , י יונות לח� האמור בענוטע, שלמי תודה ה , מאלה נדר שלמי� הללו

 .כמו שמפורש כא , אלא ליו� ולילה

                                                 

וער0 , 'ליו� דיג מעלי� בקודשמעלי� בקודשמעלי� בקודשמעלי� בקודשב?' מי מביא קרב� תודה'בנושא עסק א "הרב אית� שנדורפי שליט  1

י "ה על יסוד המחלוקת המרכזית בי� רש"אמרנו נעמוד בעבמ. הדברי� דבר דבור על אופניו

 .ונסקור את דעות האחרוני� בעניי�, חובה או רשות הינו קרב�ה� בשאלה הא� "לרמב



    

 משה דוד שוור.משה דוד שוור.משה דוד שוור.משה דוד שוור.

 

148148148148 

חייב ) 'הולכי מדבריות וכו, יורדי הי�(משמע מדבריו שמי ששי0 למקרי� שנזכרו 

והדברי� מעוגני� בלשו� הכתוב שפירט שני מצבי� של קרב� , להביא קרב� תודה

 �וכ� כתב . ה איננה בכלל נדבהמשמע א� כ� שהתוד. 'נדר או נדבה'ו' תודה '%שלמי

 ...".שלא הביאו על הודאה של נס %וא� נדר או נדבה ': "י בהמש0"רש

 :י בסוגיית הגמרא במסכת ברכות העוסקת בברכת הגומל" יסוד דברי רש

ומי , הולכי מדברות,  יורדי הי��ארבעה צריכי  להודות : אמר רב יהודה אמר רב

דכתיב , יורדי הי� מנל . בית האסורי� ויצאומי שהיה חבוש ב, שהיה חולה ונתרפא

ויעמד רוח סערה : ואומר', המה ראו מעשי ה'  יורדי הי� באניות וגו:)ז"תהלי� ק(

בצר לה� ' ויצעקו אל ה: ואומר, יחוגו וינועו כשכור: ואומר, יעלו שמי� ירדו תהומות

: ואומר, ווישמחו כי ישתק: ואומר, יק� סערה לדממה: ואומר, תיה� יוציא�ווממצוק

תעו במדבר :  דכתיב,הולכי מדברות מנל . חסדו ונפלאותיו לבני אד�' יודו לה

. חסדו' יודו לה, וידריכ� בדר& ישרה' בישימו  דר& עיר מושב לא מצאו ויצעקו אל ה

אולי� מדר& פשע� ומעונתיה� יתענו כל אכל תתעב נפש� :  דכתיב,מי שחלה ונתרפא

מי שהיה . חסדו' יודו לה', ישלח דברו וירפא� וגו', גובצר לה� ו' ויצעקו אל ה', וגו

', כי המרו אמרי אל וגו', ישבי חש& וצלמות וגו:  דכתיב,חבוש בבית האסורי  מנל 

יוציא� מחש& : ואומר, בצר לה�' ויזעקו אל ה: ואומר', ויכנע בעמל לב� וגו: ואומר

 ).ב"ד( נד ע(  חסדו' יודו לה: ואומר', וצלמות וגו

� לא ראה כל קשר בי� הצריכי� להודות החייבי� בברכת "הרמב, י" לדעת רשבניגוד

י "פ(� פסק את דברי הגמרא להלכה בהלכות ברכות "הרמב. הגומל לדיני קרב� התודה

 :כתב כ0) ה"ט ה"פ(ואילו בהלכות מעשה הקורבנות , בלבד) ה"ה

... גיגה הוא הבא שלמי� בלא לח� כגו  שלמי חהאחדהאחדהאחדהאחד    :שה מיני ושלמי יחיד של

 ...שלמי� הבאי� ע� הלח� בנדר או נדבה וזהו הנקרא תודההשני השני השני השני 

 ...  שלמי� שמקריב הנזיר ביו� מלאת נזרוהשלישיהשלישיהשלישיהשלישיוהמי  

נראה מדבריו שהתודה באה בעקבות נדר או נדבה של מי שנשאה רוחו אותו לנדב או 

 .ולא כחוב בעקבות אירוע מסוי�, לנדור

ועל כ0 נאמר , י תודה אינ� טעוני� לח�מובא שחליפ) ב"עט ע(בגמרא במנחות 

, ]היינו כשכבר הקריב את הראשונה[לא שנו אלא לאחר כפרה : "משמו של רבי יוחנ�

� א� נאמר שמדובר %על כ0 שואלת הגמרא במה מדובר ". אבל לפני כפרה טעוני� לח

וא� נאמר שמדובר על ; הרי כבר פורש דינ� בברייתא ש�, על חליפי תודת חובה

לענייננו על כל פני� עולה ). עיי� ש�(הרי צרי0 לח� בי� כ0 ובי� כ0 , תודת נדבהחליפי 

וא� כ� ישנה לכאורה ראיה לדעת , מ� הסוגיה שישנה תודת חובה וישנה תודת נדבה

כגו� מפרש בי� ויוצא בשיירא וחולה שניצל , תודת חובה: "י ש�"וכ� כתב רש. י"רש
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 דכתיב ,ינ� בברכות ארבעה צריכי� להודותמחוליו וחבוש שיצא מבית האסורי� דאמר

 ".בהו ויזבחו זבחי תודה

�פירש הקונטרס בלישנא אחרינא כגו� : "העיר) 'אות י( ש� שיטה מקובצתשיטה מקובצתשיטה מקובצתשיטה מקובצתב, אמנ

על פי ". 'הרי עלי תודה'דלא אשכח� דליחייב א� לא אמר , ולא נהירא' מפרש בי� וכו

ה נוגע לשאלה הא� אמר החילוק בי� תודת חובה לתודת נדב, דברי השיטה מקובצת

� את הסוגיה" נראה שכ0 ג� יסביר הרמב2.'הרי זו תודה'או ' הרי עלי תודה'. 

    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקתההההיסוד יסוד יסוד יסוד . . . . בבבב

� נראה "לרמב.  מה בא קרב� התודהבשל� בשאלה "י והרמב"נראה לומר שנחלקו רש

 –תהא המתנה אשר תהא (השמי� שקיבל %שיסוד הקרב� בכ0 שמודה האד� על מתנת

על הטובה שלה זכה מודה הוא ).  ממוות ובי� א� הצליח בעסקיו וכדומהבי� א� ניצל

י נראה שיסוד התודה הוא הודאה "לרש,  אמנ�3.על ידי נדר או נדבה של קרב� תודה

ה אותו לזכות "ד� הקב, על א� שאי� מי שיזכה בעיניו. על שנמלט מסכנה וניצל

 4").מל לחייבי� טובותהגו: "כלשו� ברכת הגומל(ועליו להודות על כ0 , והצילו

 �דר0 כלל בהתייחסויות מועטות של בעיסוקנו בהלכות קודשי� אנו נתקלי

קרב� התודה , אמנ�. המפרשי� והפוסקי� בהשוואה לחלקי� אחרי� בעול� התורה

ש ועוד ישנו קשר עצמי בי� הקרב� "הרא, י"כיוו� שעל פי רש, זכה להתייחסות נרחבת

 . זמ� הזההנוהגת א� ב, לבי� ברכת הגומל

    דעות האחרוני� להלכהדעות האחרוני� להלכהדעות האחרוני� להלכהדעות האחרוני� להלכה. . . . גגגג

א0 נחלקו הא� , י"כדעת רש, אחרוני� רבי� ראו קשר בי� ברכת הגומל לקרב� התודה

 .או שמא מדובר ברשות, חובת ההקרבה הינה מדאורייתא או מדרבנ�

                                                 

שתי , אמנ�. ב נאמר שתודת חובה הינה רק במקרה שנדר"ג� בשיטה מקובצת בערכי� יא ע 2 

כקרב� ) ב"ב מ"ה שבועות פמשנ(התודות שמביאי� במקרה שמרחיבי� את העיר ואת העזרות 

 .ציבור נחשבות ג� ה� תודת חובה

מביאי� ... שאר שמחות כגו� שמחת חת� וכלה'וכ� נראה בדברי רבנו בחיי שכתב שא� על   3

 ).תחילת פרשת צו(' תודה

כ0 עולה . ."ד ורשב"ראב, ט"ש בברכות פ"הרא, ע"ראב, ג"סמ: י כתבו ראשוני� רבי�"כדעת רש  4

 ).רס%רנט' א עמ"ח( גגגג""""ספר המצוות לרסספר המצוות לרסספר המצוות לרסספר המצוות לרסעל פ " הגריבביאורוראה . ק"י הסמג� ממשמעות דבר
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ברכת הגומל "לפיה� ש, ש בברכות"ד� בדברי הרא) ט"ל' ח סי"או (אבני נזראבני נזראבני נזראבני נזרבעל . א

במקו� שיש תודה תיקנו נמי ברכה 'והבי� שפירוש הדבר ש, "במקו� תודה נתקנה

חיוב חיוב חיוב חיוב משמע מדבריו שעל גבי חיוב התודה שהוא . 'שהרי בכתוב חיוב זה. זו

 .ש בדבריו"עיי,  נתקנה ברכת הגומלדאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא

: )74' עמ (עבודת הקרבנותעבודת הקרבנותעבודת הקרבנותעבודת הקרבנות כתב בספרו , חת� החפ. חיי�,הרב אהר� הכה�. ב

 על כל איש מצוות עשהמצוות עשהמצוות עשהמצוות עשההיא  ה"ו הקבלהביא קרב� תודה על כל נס שעשה ל"

 5."ישראל

 ואד� ,,,,דאורייתא במקרה שנתחייבדאורייתא במקרה שנתחייבדאורייתא במקרה שנתחייבדאורייתא במקרה שנתחייבסובר שהקרבת התודה היא מ) ש�(פ "הגרי. ג

 . אינו יכול לנדב תודה מרצונו ללא שנכלל בי� המחויבי� לכ0

�"י והרמב"מתייחס ג� הוא למחלוקת רש) ט"ח רי"א או"א (פרי מגדי�פרי מגדי�פרי מגדי�פרי מגדי�בעל . ד .

אד� שנידב קרב� יכול להביאו ג� ממעשר : ש להקדי�על מנת להבי� את שיטתו י

. א0 א� התחייב קרב� אינו יכול להביאו אלא מ� החולי�, שני וג� מ� החולי�

לא יביא ... אמר הרי עלי תודה: "ז כתב"ז הט"עבודת הקרבנות פט' � בהל"הרמב

� שא� התחייב תודה כתוצאה מנס שאירע לו "ולא כתב הרמב". אלא מ� החולי�

� אינו חובה "ג שקרב� התודה לרמב"מכא� הבי� בעל פמ.  להביא מ� המעשראסור

עוד רצה . שאז חייב להביאו מ� החולי�" הרי עלי"אלא א� כ� אמר , אלא רשות

שמי שניצל מסכנה , י נית� לבאר בדומה לזה"ג לומר שא� את דברי רש"בעל פמ

ק לכאורה בדברי כ� מדוי( ורק א� נדר חייב מדאורייתא דרבנ�דרבנ�דרבנ�דרבנ�חייב תודה רק מ

שבט שבט שבט שבט ג דחה בעל "את הוכחת הפמ, אמנ�"). נדרנדרנדרנדרא� על אחת מאלה : ל"י הנ"רש

שא� נדר אינו יכול , וכתב שחשבו� זה נכו� לגבי תודת נדבה, )ג"קס' סי, ג"ח (הלויהלויהלויהלוי

וא� כ� אי� , א0 תודת חובה לא נית� כלל להביא מ� המעשר, להביאה מ� המעשר

 .ראיה שכל תודה קרב� רשות היא

דוד 'שכ� , שקרב� התודה הריהו חובה מדברי קבלה, וד הביא ש� מדברי הלבושע

 .'המל0 ציווה עליה

א0 מ� התורה ,  בעל שבט הלוי עצמו כתב שקרב� התודה מיסודו נדבה הוא.ה

מדרבנ� או מדברי מדרבנ� או מדברי מדרבנ� או מדברי מדרבנ� או מדברי ונראה שא� חייב לנדב , ראוי ונכו� שיביאֹו א� ניצל מסכנה

                                                 

� "במי והר"ד כ0 מדברי רשמע שלמשמש� בהערות ובהוספה בתחילת הספר   5) �והדברי� קשי

שלא כדברי , וכתב שהוא חובה, )קרבנות' ברכות ולא בהל' � פסק די� זה בהל"במד שכ� הר"לענ

 . יסודומדה רשות הוא שקרב� תו) �מלק(ס בתשובה "החת
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ראוי שיביא , ומר שא� אירע נס לקט�על פי זה רצה ל.  שה� כדאורייתאקבלהקבלהקבלהקבלה

א0 , ונראה שא� הוא קט� שאינו יודע להקדיש(הקט� קרב� תודה מדי� חינו0 

  6).יקדיש אביו את הקרב� על מנת שלא ייחשב כחולי� בעזרה, למעלה מגיל חינו0

משמע ) ב"פי מעשה ניסי�מעשה ניסי�מעשה ניסי�מעשה ניסי� בקונטרס ,ניסי� ששו�' לר (תודת חיי�תודת חיי�תודת חיי�תודת חיי�מדברי ה. ו

' ויכול האד� לעשות זאת או על ידי ברכה והלל לה, ודאהשהחיוב הוא עצ� הה

) ו"רנ' בעמ( עוד כתב ש� 7.וראוי שיתנדב, או על ידי נדר ונדבה של קרב� תודה

 .'הרי עלי'באמירת ' חובה עליו להתנדב'י היא ש"שכוונת רש

ומתו0 כ0 ד� בקרב� , נשאל לגבי ברכת הגומל) ח"פ' ח סי"ת או"שו(� שיק "מהר. ז

ג לעיל " בדומה לדברי הפמ–והוכיח דבריו , הוארשות לדבריו הקרב� . צמותודה ע

א� כא� שייכת ( נדבההוא בגדר ומשמע ש,  מכ0 שקרב� תודה בא א� מ� המעשר%

 ).ל"לכאורה דחיית שבט הלוי הנ

ולאו דווקא ,  כתב שמביאי� תודה על כל נס)ט"על מסכת מנחות ע(הר צבי הר צבי הר צבי הר צבי ב. ח

בנדבה כמו כ� כתב שקרב� התודה בא . א בברכותבארבעת המקרי� שנמנו בגמר

ש� כתב ', ש במנחות פ"ו עומדי� בניגוד לדעת רשדברי� אל. ואינו חובה

 �בפשטות שהתודה אינה באה בנדבה אלא א� אירע לו אחד מארבעת הדברי

�ש מוסי� "רש, אמנ� (8ורק אז יכול לנדור ולנדב תודה, שצריכי� להודות עליה

שכ� ,  לא משמע כ0 לכאורה%ל "� הנ" וברמב%חולי� ב של מסכת "שבסו� פ

ולא התייחסה הסוגיה לארבעה , במשנה נאמר שהתודה נחשבת דבר הנידר ונידב

 ).ויש לדחות כדלעיל; שחייבי� להודות

ס מדייק "בעל חת). א"נ' ח סי"ת או"שו (חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופרהייחודי בשיטתו הוא . ט

אמר אחר שלושת המקרי� וכותב שכיוו� שנ, ז בתהילי�"מפסוקי מזמור ק

 �) מי שהיה חבוש בבית האסורי� וחולה שנתרפא, הולכי מדבריות(הראשוני

                                                 

א� חייב כ� ש ו,יוכל לפטור עצמו בתודה אחת עוד מוסי� ש� הרב ווזנר שא� חייב כמה תודות  6

 ונקרא  הדבראסור, שאינו חייב עליו תודה ,דבר מסוי� ושחט תודה על דבר אחר תודה על

 .שינוי בקודש

. צד השכלמא0 כתב שהוא , ב' � סימחה בונ� ליברמש'  לרבשבילי ההודאהבשבילי ההודאהבשבילי ההודאהבשבילי ההודאהוכ� הסיק בספר   7

 .ש שהארי0 בכל ענייני קרב� תודה"ועיי

8    �נראה שמחלוקת� מקבילה למחלוקת הראשוני� הא� דווקא הארבעה הנזכרי� בגמרא צריכי

הלכות שני וחמישי אות (א מלוניל " לראורחות חיי�אורחות חיי�אורחות חיי�אורחות חיי� כדעת הפוסקי� שהובאו ב–לבר0 הגומל 

 וש� %) ז"של' סי, ת"בשו(ש "כדעת הריב, ב בברכהאו שג� כל מי שנעשה לו נס חיי, )ה"כ%ד"כ

 .כתב שהוא הדי� לעניי� קרב� תודה
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הניצול ) יורדי הי�(ואילו במקרה הרביעי ,  דווקא אלו חייבי�%' ויזבחו זבחי תודה'

זכר לדבר נית� (אינו חייב להביא קרב� תודה אלא רשאי וראוי לו לעשות כ� 

, להי�%הוא הא' שנוכחו כל יושבי האוניה לדעת כי הלאחר . למצוא ג� בספר יונה

דג ' וימ� ה. וידרו נדרי�וידרו נדרי�וידרו נדרי�וידרו נדרי�' ויזבחו זבח לה' וייראו האנשי� יראה גדולה את ה': נאמר

 אשר נדרתיאשר נדרתיאשר נדרתיאשר נדרתי אזבחה ל0 תודהתודהתודהתודהואני בקול  ...ויתפלל יונה ...גדול לבלע את יונה

 קרב� עולה מלשונו שהקרבת, א� שיונה היה מיורדי הי�. '' ישועתה להאשלמהאשלמהאשלמהאשלמה

שאז ודאי חייב לקיי� מוצא , התודה רשות היא אלא א� כ� נדר או נידב תודה

 . 9)פיו

 הליכות שלמההליכות שלמההליכות שלמההליכות שלמהל המובאת בספר "ז אוירב0 זצ"יש להוסי� את הערתו של מר� רש

ולפיה המחלוקת הא� קרב� תודה הינו חובה או רשות , )'ג דבר הלכה ג"כ, א"ח(

 .0 ודאי אי� מדובר בחוב גמורא, נוגעת לשאלה הא� מדובר במצווה או לא

�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

פוסקי� רבי� סבורי� שקרב� . דעת רוב הראשוני� היא שקרב� התודה הינו חובה

 �התודה אינו חובה מדאורייתא א� למי שאירע לו נס או לאחד מ� הארבעה שחייבי

 כמו כ� רבי� מהפוסקי� ראו קשר 10.א0 מדרבנ� יתחייב א� מי שאירע לו נס, להודות

וכ� נראית לכאורה דעת המשנה ברורה , י"כדעת רש,  הגומל לקרב� התודהבי� ברכת

ש� משמע , א"בליקוטי הלכות על זבחי� ז ע' זבח תודה'וב, ב"ל, ח"רי; לב, ט"רי(

 11).שמתחייב בקרב� תודה א0 לא ברור א� כוונתו מדאורייתא או מדרבנ�

                                                 

 .ש"עיי, ס בזה"באבני נזר ש� דחה את דברי החת, נ�מא  9

א� כתבו שמקריבי� תודה  מזמור לתודהמזמור לתודהמזמור לתודהמזמור לתודה משה לינדר בספר בל והר" שנדורפי במאמר הנרבה   10

 .על כל דבר שנשאו לבו

. והרב שנדורפי במאמרו הסיק שהוא רשות, שהוא חיוב דאורייתאהרב לינדר במאמרו הסיק   11

תו לספרו מכתב בהקד, דאורייתאמהסובר שחיוב קרב� תודה הוא , יש לציי� שהרב אהר� הכה�

ר� מוא� כ� ייתכ� שא� , צא ח� בעיניומסר הספר לביקורת אצל חותנו והספר מהנזכר לעיל ש

 .החפ. חיי� סבר שקרב� תודה דאורייתא הוא

  

 



 

 

 





 

א"התשע'  אדר ב–א "מעלין בקודש כ  

    הרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאל

    מקור מקומו טמאמקור מקומו טמאמקור מקומו טמאמקור מקומו טמא
    מבואמבואמבואמבוא

     הדי� וגדרו הדי� וגדרו הדי� וגדרו הדי� וגדרומקורמקורמקורמקור: : : : פרק אפרק אפרק אפרק א

�""""פסק הרמבפסק הרמבפסק הרמבפסק הרמב: : : : פרק בפרק בפרק בפרק ב���    

    ד� בלא הרגשהד� בלא הרגשהד� בלא הרגשהד� בלא הרגשה, , , , ד� קושיד� קושיד� קושיד� קושי, , , , ד� טוהרד� טוהרד� טוהרד� טוהר: : : : דמי� מיוחדי�דמי� מיוחדי�דמי� מיוחדי�דמי� מיוחדי�: : : : פרק גפרק גפרק גפרק ג

    סוגיות המוכיחות שמקור מקומו טהורסוגיות המוכיחות שמקור מקומו טהורסוגיות המוכיחות שמקור מקומו טהורסוגיות המוכיחות שמקור מקומו טהור: : : : דדדדפרק פרק פרק פרק 

    די� ד� ירוק ולב�די� ד� ירוק ולב�די� ד� ירוק ולב�די� ד� ירוק ולב�: : : : ההההפרק פרק פרק פרק 

    ביאור הגמרא למחלוקות התנאי�ביאור הגמרא למחלוקות התנאי�ביאור הגמרא למחלוקות התנאי�ביאור הגמרא למחלוקות התנאי�: : : : פרק ופרק ופרק ופרק ו

    מקור שהזיעמקור שהזיעמקור שהזיעמקור שהזיע: : : : פרק זפרק זפרק זפרק ז

�     ומסקנות ומסקנות ומסקנות ומסקנותסיכו�סיכו�סיכו�סיכו

    נספחנספחנספחנספח

    מבואמבואמבואמבוא

� 1. מאחד מארבעה מראות דמי� המטמאי�אישה נעשית נידה כאשר יוצא ממנה ד

שמלבד העובדה ) א ועוד"ז מ"נידה פ, ג"א מ"כלי� פ(במשנה נאמר בכמה מקומות 

והנוגע בו או נושאו ,  הוא עצמו נידו� כאב הטומאה%שהד� מחשיב את האשה כנידה 

 .טמא

: פירוש הדבר. "מקור מקומו טמא "המושגמסכת נידה מוזכר כמה פעמי� גמרא בב

וזאת ג� א� , מנו טמאד� הבא מולכ� כל , יש בו טומאה, הרח�,  של המקורמקומו

 � אלא מאישה בימי אינו בא מנידה וג� א� טומאת נידהאיננו מ� הדמי� הגורמי

א0 זוהי טומאה קלה ליו� אחד , טומאה זו של הד� מטמאת ג� את האישה. טהרתה

                                                 

נידה יט (א0 זאת מפני שהיה אדו� , כולל השחור, המשנה מונה חמישה דמי�. ו"ב מ"נידה פ  1

 ).א"כב ע, א"יט ע, ב"יח ע" (ארבעה מיני דמי�: "ולשו� הגמרא בכמה מקומות, )א"ע
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זו איננה אוסרת אותה וטומאה , כדי� הנוגעת באב הטומאה, ")טומאת ערב("בלבד 

 .לבעלה

בארבע מה� קיימת מחלוקת תנאי� על . חמש סוגיות במסכתהנושא מופיע ב

  תולה אתראהגמו, אודות ד� מארבעת מיני הדמי� המטמאי� שיצא באופ� חריג

 :א� מקור מקומו טמא או טהורה בשאלה המחלוקות

 ).א" עסו, א" עטז(ג מטמא "רבי מטהר ורשב, ד� מכה שבמקורד� מכה שבמקורד� מכה שבמקורד� מכה שבמקור. א

שאינו מטמא טומאת נידה משו� שאי� דרכה של אשה גוש ד� (ד� חתיכה ד� חתיכה ד� חתיכה ד� חתיכה . ב

 ).ב" עכא(רבי אליעזר מטמא וחכמי� מטהרי� , )לראות ד� באופ� זה

 בי שמעו� מטמא ורנא קמאת, ולא דר0 רח�דר0 דופ� דר0 דופ� דר0 דופ� דר0 דופ� ד� מ� המקור שיצא . ג

 ). ב" עמא(מטהר 

ורבי יהודה מטהר  מטמא משו� כת� נא קמאת, לאחר מיתהלאחר מיתהלאחר מיתהלאחר מיתהד� נידה שיצא . ד

 ).א" עעאמשנה (

שאיננה מוסבת על מחלוקת , )ב"מא ע(ישנה מימרא של רבי יוחנ� , מלבד סוגיות אלה

מקור שהזיע כשתי ": ועוסקת בד� שאיננו מארבעת מראות הדמי�, תנאי� כלשהי

אפילו אפילו אפילו אפילו ,  כלשהונוזלאשה שיצא ממקורה : ופירשו הראשוני� ."טמאה %טיפי מרגליות 

מקור מקומו "וזאת מדי� , מסבירה בהמש0ש�  ראכפי שהגמ,  טומאת ערב טמאה% לב�לב�לב�לב�

 2".טמא

מקורה יש לברר את .  לא מובא מקור בתורה לכ0 שמקור מקומו טמאראבגמ

מהו פסק ההלכה כ� לברר ו,  כדבר נפרד מטומאת הנידה,וגדרה של טומאת ד� המקור

� .במחלוקות התנאי

מדובר בד� שאיננו אוסר את , אמורכ. לדי� זה נודעת חשיבות מעשית עצומה

א0 ע� חידוש חיי הטהרה במהרה בימינו נושא זה עשוי להיות בעל , האשה לבעלה

 אפשר שתהיה טמאה %ג� בימי� שבה� האשה מותרת לבעלה : השלכות כבירות

�חיוני לגבש הכרעה , לפיכ0. שכיו� מקובל לטהר אות�, מחמת הפרשות בצבעי� שוני

" בי� הטמא ובי� הטהור... ולהבדיל: " ולקיי� את דבר התורה,במחלוקות בנושא זה

 ).י', ויקרא י(

                                                 

'  ותוס,ה וד� טמא" דא" עש בכב"הרא'  תוס,ה במקור" דא" עבטז' תוס, י ש�"רשירש כ0 פ  2

 .זוראה להל� פרק , )עיי� ש� תמיהתו על די� זה(ב "ד מא ע"רי
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    מקור הדי� וגדרומקור הדי� וגדרומקור הדי� וגדרומקור הדי� וגדרו: : : : פרק אפרק אפרק אפרק א

וג� איננה ,  איננה מביאה מקור בתורה לסברה שמקור מקומו טמאראהגמ, כאמור

 .  או גזרת חכמי�כה למשה מסיניאומרת שזוהי הל

 טומאת ,מו טמא מקור מקוא� דאמרלמ. מסברהמסברהמסברהמסברה נלמד דברהיה נראה לומר שה

�כש� שד� הנידה הוא אב הטומאה : הנידה וטומאת ד� הנידה ה� שני ענייני� שוני

כגו� , עושה את האשה לנידהיש לטמא אותו ג� כשאינו , לדעה זו, כ0, לכולי עלמא

שה שה שה שה ייייהאהאהאהא שבטומאת נידה אנו מגדירי� את  הואטעמו של דבר. כשיצא שלא כדרכו

 מצרי0 שהראייה תהיה הדברו, שהיי� בי� הד� לאיחס מסולש� כ0 נדרש ו,  ד�כרואה

 ,בתורהרבי� כדר0 שמצינו בדיני� (ושתהיה כדרכה מבחינת אופ� היציאה , בחייה

לא שכלומר שתהיה דר0 רח� ו, )כדרכ�נאמרו דווקא באופ� שבו הדברי� נעשי� ש

 . אבל לגבי טומאת הד� אי� צור0 בכ0 שהראייה תהיה כדרכה. תהיה בחתיכה

מקור מקומו טהור אי� להפריד בי� טומאת הנידה א� דאמר  למ,אתלעומת ז

�ובתנאי� , כי טומאת הד� נובעת מכ0 שהוא עושה את האשה לנידה, לטומאת הד

 . הרי הוא טהור%שבה� הד� אינו עושה אותה נידה 

 או ד� שיצא לאחר , או ד� שיצא דר0 דופ�,סברה זו נוחה יותר ביחס לד� חתיכה

ו  במוומאת נידה משו� שלא התקייוהוא אינו גור� ט, דה רגילזהו ד� ני: מיתה

 א מינהאי� נפקעצמו יתכ� לומר שביחס לטומאת הד� יולפיכ0 ,  של ראייה�התנאי

 לגבי מקור שהזיע כמי� ל שכ�וכ, אול� לגבי ד� מכה שבמקור. בהעדר תנאי הראייה

תי מהד� הגור� שהרי זהו ד� שונה באופ� מהו, קשה לומר כ0, שתי טיפי מרגליות

שלא רק ,  להסביר את הדי� במקרי� אלו נצטר0 להפליג יותרל מנתע. טומאת נידה

 �אינ� אלא לטומאת ) מחיי� ודר0 רח� וכדרכה(התנאי� באופ� היציאה של הד

דשי של האשה ולא ו שיהיה ד� המחזור הח%אלא ג� התנאי� לגבי מהות הד� , הנידה

וטומאת , י� טומאת הנידהיה� אינ� אלא לענ ג� %ושיהיה מארבעה דמי� , ד� מכה

 . זהו דבר שקשה יותר לאומרו מסברה.הד� קיימת בכל מקרה

�הדי� שד� הנידה :  דר0 אפשרית נוספת להסברת המחלוקת היא דרשת הפסוקי

מה היא : מדוה כמותה "%) לג, ו"ויקרא ט" (והדוה בנדתה"עצמו טמא נלמד מהפסוק 

אומר רבא ) א"לה ע(בגמרא בנידה , והנה). ב"ע דה נדני" ( א� מדוה מטמאה%מטמאה 

ולכ� לדעתו אי� צור0 , !"לעצמו לא כל שכ�, לאחרי� גור� טומאה: "סברה כללית

מסתבר שג� אי� צור0 בפסוק , לשיטתו. בפסוק ללמד על כ0 שזובו של הזב מטמא

ש אלא א� כ� הוא בא ללמד על מקרה מיוחד שבו הד� איננו מחד, לגבי ד� הנידה
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אול� סברה זו של רבא ). ה ד�"ב ד"נידה נד ע' תוס(כגו� בד� מצורעת , טומאת נידה

: שהמחלוקת על מקור מקומו טמא נעוצה בסברה זו, אפוא,  ייתכ�3.שנויה במחלוקת

בא " והדוה בנדתה"על כרחנו הפסוק , מאחר שד� הגור� טומאת נידה מטמא מסברה

ואילו לדעה ; א� שהמקור מקומו טמאומכ, לטמא ג� ד� שאינו גור� טומאת נידה

שסברה זו דחויה אי� לנו ראיה להרחיב את טומאת הד� לד� שאיננו גור� טומאת 

 4.נידה

    י ותוספותי ותוספותי ותוספותי ותוספות""""שיטת רששיטת רששיטת רששיטת רש

 ומיהו טיפת ד� מטמאה ,דלאו ראייה היא ":תבו כ)ה אשה טהורה" דא" עכב(י "רש

א מתורת דקר, משו� דנגעה במקורמשו� דנגעה במקורמשו� דנגעה במקורמשו� דנגעה במקורטהרות א� נגעה בה� ואת האשה טומאת ערב 

ג דדר0 דופ� לאו "ואע"): ה מקור"ב ד"במא ע(עוד כתב ". ראייה מעטיה ולאו מטומאה

משו� משו� משו� משו� מיהו טיפה עצמה מטמאה במגע , ראייה היא לטמא את האשה טומאת שבעה

ש סבר מקור מקומו טהור מלטמא טיפה הנוגעת "ור, ומקור מקומו טמאדנגע במקור דנגע במקור דנגע במקור דנגע במקור 

ומטמא , טמא, האבר עצמו, נו שהמקורהיי" מקור מקומו טמא"י מפרש ש"רש ".בו

 פשוטו, "מקור מקומו טמא"י למד זאת מהלשו� "נראה שרש .במגע את הד� הנוגע בו

 . הגור� לטומאת הד�ושהמקור עצמו טמא וזה, כמשמעו

שטומאת הד� יש בה  ל"הבנה זו במקור מקומו טמא שונה לחלוטי� מההסבר הנ

משו� שחסרי� תנאי  ננה בגדר רואהשה אייאלא שהא, שהיאותו יסוד שבטומאת הא

ודאי איננה נובעת מכ0 שהד� נוגע במקור ונטמא ממנו והרי טומאת הנידה ב. ראייה

                                                 

 .ובכל זאת מטמא, שהוא עצמו טהור, שעיר המשתלח יוכיח: הגמרא ש� דוחה את הקל וחומר  3

ועל פי , �"בדעת הרמב) עה' טז עמ' סי, יהושע סיגל' לר (אזני יהושעאזני יהושעאזני יהושעאזני יהושעת "מצאתי שכ� כתב בשו  4

להל� ' וא� כ� אינו יכול לסבור כתוס, ישיטתו הידועה שלא מצינו מחלוקת בהלכה למשה מסינ

, וראה ש� עוד חידושי� בדי� זה" (מדוה כמותה"וצרי0 לומר שהדבר נלמד מ, מ"שזוהי הלמ

על  שו� לימוד ינולא מצספרא שב, ש להעירי). ה להל�"כראבי, והעלה אפשרות שהוא מדרבנ�

בפסוק ד ', פרק ד, פרשת זבי�,  מצורעספראהוזכר בעצ� הדי�  ש�א(שד� הנידה מטמא כ0 

"�והדוה "ומ� הפסוק , )במשאג� מטמאי� ' למדו שד� הנידה ורוקה וכושממנו , "והנושא אות

, זהדי� בפסוק לספרא אי� צור0 דעת הלתכ� שיי. דברי� אחרי�) יב', ש� פרק ט(למדו " בנדתה

 ברור י זהולפ, "ל שכ� לעצמו לא כ,לאחרי� גור� טומאה", ל" רבא הנאלא המקור הוא סברת

 .שרק ד� הגור� טומאת נידה הוא אב הטומאה
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י אי� שייכות בי� טומאת הד� "רשא� כ� על פי . שה טומאת שבעהיומטמא את הא

 5.שהילטומאת הא

תכ� שיש בגו� האשה אבר יאי0 י. א: ות רבותעוררת תמיהמי "של רשהבנה זו 

למה , א� הד� נטמא במגע. ב ?והיא עצמה טהורה, הוא אב הטומאה באופ� קבועש

 אינו אלא ראשו�הד�  הרי ?שה טומאת ערביהוא אב הטומאה ומטמא את הא

, לעניי� טומאת משקי�" משקה"נחשב ו נאיהנידה ד� קיימא ל� שהרי .  ג6!לטומאה

ומדוע , )ב לעניי� ד� הירוק"ע%א"מאיר בנידה יט ע' כרבנ� דר" (ד� חללי�"מפני שאינו 

 א" עבמשנה בעא.  ה8.הרי מגע הד� במקור הוא מגע בית הסתרי�.  ד7?הוא נטמא

                                                 

5  � נית� היה להבי� כסברה "דקרא מתורת ראייה מעטיה ולאו מטומאה"י "רשלשו�  מאמנ

דות יהתורה הטילה תנאי� מסוימי� בד� ניסוד די� מקור מקומו טמא הוא שש, שכתבנו לעיל

י צרי0 לומר "לא היה רש י זהאבל לפ. � טומאת הד�יאבל לא לעני, י� טומאת נידהילענ

המילי� הללו לא כטע� י כותב את " שרש� כ�נראה א. שהמקור עצמו טמא והד� נטמא במגעו

" בבשרה ולא בחתיכה"מדוע הסייג : אלא כתירו. לשאלה מקומית, כללי למקור מקומו טמא

מלמד רק שחתיכה איננה מטמאת את האישה טומאת נידה ולא מלמד ג� להפקיע את טומאת 

� .שהסייג נאמר לגבי ראייה בלבד משו� ?הד

' פשטות הלשו� בגמ, ואדרבה, שה טמאה טומאת ערבי לא נאמר בפירוש שהאראאמנ� בגמ  6

והיה מקו� לומר שהד� , טהורה לגמריהיא ש" אשה טהורה וד� טמא "א" ע וכבא" עבטז

�עיי� ( שה טמאה טומאת ערביי כותב שהא"רש, בר�. מטמא רק אוכלי� ומשקי� שייגע בה

ב המזכירה "על פי הסוגיה מא ע, )ה אשה טהורה"א ד"ה מקומו טמא וכב ע"א ד"י טז ע"רש

 .בפירוש טומאת ערב לגבי מקור שהזיע כשני טיפי מרגליות

ראה נידה נה (כי זהו ד� מגפתו , שהוא אכ� משקה, � זה בי� ד� מכה שבמקורייש להבדיל בעני  7

ש "הרא' ואכ� בתוס. שדינ� כד� ירוק, ופ� ומקור שהזיעלבי� ד� חתיכה וד� שיצא דר0 ד, )ב"ע

 על ד� מכה א" עהקשה קושיה זו דווקא על ד� חתיכה ולא בטז) ה וד� טמא"א ד"כב ע(

 .שבמקור

 מה שהתורה חידשה שמגע בית :ריכה עיו�קושיה זו צא0 , ה מקור" דא" עבטז'  תוסוכ0 הקש  8

. ינו נטמא במגע שאיננו באבר גלוי שלוהסתרי� אינו מטמא היינו שאד� אינו מטמא וא

אי� לדו� את הד� , בוריבסו� הד' וכדברי תוס, ו� שכא� האד� טהור ורק המקור טמאוומכי

י� זה אינו חשוב כאד� עצמו אלא ישלענ, מקורמקורמקורמקורבבבב במקו� סתר שלו אלא כנוגע באד�באד�באד�באד�כנוגע 

 רי זהוה, שהיא יש כא� דבר טמא ודבר טהור ושניה� בעומק גופה של ה� כ�א. כחפ. נפרד

סרו� מצד טומאת בית ישאי� בזה ח, שהילכאורה כמו טבעת טמאה וטבעת טהורה בגו� הא

ה כי קאמר "י ד"ש ברש"עי, ב" בחולי� עא עו שכתובוכמ, הסתרי� אלא מצד טומאה בלועה

 בית רי זה� שהד� נוגע במקור בצדו הפנימי וש� הוא נטמא הושמכיו' ושמא כוונת תוס. רבה

�, אבל אי� זה ברור. א מפני שהוא סתרו של האד� אלא מפני שזהו סתרו של המקורל, הסתרי

אבל זה דווקא בקורע , ב"ראה חולי� עב ע, ג� באוכלי� וכלי�ית הסתרי� כי אמנ� מצאנו די� ב

אבל לא שמענו שא� טומאה נוגעת בבגד ,  נחשב מגעה בזהשדני� הא� מגע חלקי הבגד ז, בגד
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 �ומשמע מההשוואה לכת� שהוא , "מקור מקומו טמא"נאמר שהד� טמא ככת� משו

ולא שמענו על דבר הנטמא במגע , )ה מקור" דש�'  תוסו שכתבוכמ(ג� במשא מטמא 

 . שיטמא במשא

,  היאית הסתרי�ג דטומאת ב"ואע ": באמתוכתב) ה במקור"ד (א" עבטז'  תוס

, הוא כה למשה מסיניכה למשה מסיניכה למשה מסיניכה למשה מסיניהלהלהלהלשמא הכא  ...9ובפרק ד� הנידה אמר נמי דד� בעי רביעית

, י"של רשהעקרונית  נובעות מתפיסתו ה�קושיותי". תדע שהמקור טמא ואשה טהורה

כה  שזוהי הלי�אלא רק קובע,  מהבנה זוי�לא חוזר'  נראה שתוס�א0 ג� בתשובת

ודבר תימה  ":שהקשה, )ה וד�" דא" עכב(ש "הרא' כ0 נראה ג� מתוס 10.למשה מסיני

היא0 , תורת אוכל או תורת משקה) לחתיכה ולד� שבתוכה(אפילו יהבת להו , הוא

והלא אינו אלא ראשו� בעלמא מחמת  ...?חוזרי� ומטמאי� את האשה לטומאת ערב

 ". מ הוא"לל דהלכות מקור ה" וצ!נגיעת המקור

שההלכה למשה מסיני איננה שהד� , נראה חידוש מיוחד בדי� זהש "הרא' מתוס

 שאינו אלא ראשו� הוא מטמא את האשה � על פיאלא שא, הנוגע במקור נעשה אב

אומרת שהד� נדו� ה, א" בעא עראישב ע� הגמימת הדבר אינו לכאורה. טומאת ערב

לעניי� " כת�"אי� לומר שהוא ו(כלומר שהוא אב , ככת� משו� מקור מקומו טמא

 :ש ש� כתב"הרא' ובאמת בתוס). שהרי מדובר ש� באישה שמתה, טומאת האישה

 רי0 לומר וצ!שהרי נגע במת, תיפוק לי בלא טע� דמקור,  ותימה%מקור מקומו טמא "

ומטמאה ומטמאה ומטמאה ומטמאה  שנעקר ממנה משמתה � על פישמחמת טומאת מקור חשיב כד� נידה א

מקור "יתו שהניח בפשטות שימבואר מקוש 11."� החרדלוכעיבמשא כדי� ד� הנידה במשא כדי� ד� הנידה במשא כדי� ד� הנידה במשא כדי� ד� הנידה 

אול� , ואפשר שבמסקנה חזר מזה. היינו שהד� נעשה ראשו� ותו לא" מקומו טמא

שמטמא , תכ� שג� במסקנה אי� זו אלא הלכה מיוחדת בד� נידה שנעקר משמתהיי

                                                                                                                      

לפיכ0 נראה שרק באד� שמטמא או נטמא אמרינ� שא� . ה מטמאתופולו אינימקופל בתו0 ק

לכאורה לא גרע , שלא האד� מטמא אלא המקור, אבל כא�, נגע במקו� סתר שלו אי� זה מגע

מדי� טומאה בלועה א� כ� יותר היה מדויק להקשות . בכ0 שהמקור נוגע בד� במקו� סתר

לגבי א0 זאת , ית הסתרי� או ב א� אותו מקו� הוא בלועב" ענחלקו בנידה מבאמנ� ו(

 ).שהוא ודאי בלוע, אבל לא ברח� עצמו, הנרתיק

ה מקור משמע " דא" עעא' אילו בתוסו,  כא� שבטומאת משקי� בעינ� רביעיתי�נוקט' תוס  9

 ).ב"ד ה"טומאת אוכלי� פ' הל(� "וכ� דעת הרמב, שמשקה מטמא בכל שהוא

ש במי נפתוח "ולא כמ; 'בדעת תוס) ד בזה"ה והנלע"דקיח ' ת סי"מהדו (דע ביהודהדע ביהודהדע ביהודהדע ביהודהנונונונווכ� הבי� ה  10

י "ונדחק להסביר ג� את לשו� רש, � להל�" כרמבי� סובר�במסקנת' שתוס) ג ,אמנה מד(

 .�"בהתא� לרמב

 .המטמא בכל שהוא, אלא מדי� ד� הנידה, המטמא במשא ברביעית, לא מדי� ד� המת: פירוש  11
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פרט , אבל בעלמא מקור מקומו טמא אינו אלא כמשקי� טמאי� בעלמא, אד� במשא

 . ע"וצ, שה טומאת ערבימטמאי� את הא שכ0ל

 :רשיפ) ה אשה"א ד"כב ע(י "רש. ש בעני� ד� חתיכה"הרא' חידוש נוס� יש בתוס

ומשמע שרק הד� שבחתיכה טמא ולא החתיכה , "מטמאה טהרותטיפת ד� טיפת ד� טיפת ד� טיפת ד� ומיהו "

 :ש כתב"אול� הרא 12."וד� טמאאשה טהורה  ":ראוכ0 נראה ג� מלשו� הגמ, עצמה

 שאי� עליה לא תורת אוכל ולא תורת � על פיא...  טמא שבתוכה שבתוכה שבתוכה שבתוכהחתיכה וד�חתיכה וד�חתיכה וד�חתיכה וד� :רושפי"

 טיפות  שאי� על�שטמאות א, ודימה זאת למקור שהזיע שתי טיפי מרגליות, "משקה

ולא ,  משו� שהד� מצוי בתו0 החתיכהומר זאתאפשר שהוצר0 ל 13.תורת משקהאלה 

ותו כדבר אחד יש להחשיב א, כאמור, מתורת מגע לטמאו ל מנת ע� כ�וא, נגע במקור

ש "תכ� שהראיוי. ג� היא טמאהלפי זה על כרחנו ו, ע� החתיכה והיא נוגעת במקור

מה לי ד� ומה לי  %א� כל הנוגע במקור טמא ש, ומר זאת מטע� אחרהוכרח ל

 14?חתיכה

    ����""""שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב

לאו לאו לאו לאו , הא דאמרינ� מקור מקומו טמא ":וכותב, י" חולק על רש)ב" ענידה מא(� "הרמב

 וד� גופיה אינו לא אוכל ,דהא בית הסתרי� הוא, ה דידיה מטמא לד�ה דידיה מטמא לד�ה דידיה מטמא לד�ה דידיה מטמא לד�דמקור בנגיעדמקור בנגיעדמקור בנגיעדמקור בנגיע

וכל שנברא בו טמא וכל שנברא בו טמא וכל שנברא בו טמא וכל שנברא בו טמא  ,להישטומאה נבראת ש� מתחגזירת הכתוב גזירת הכתוב גזירת הכתוב גזירת הכתוב אלא . ולא משקה

 דבמקומו הוא נעשה ד� ,ומטמא נמי ביציאתו טומאת ערב במשהו כד� הנידה 15,,,,הואהואהואהוא

 ".נידה

                                                 

 ...". אפילו אינו ד� נידה,  הבא דר0 ש�ד�ד�ד�ד�וכל  ":אה מקומו טמ"א ד"י בטז ע"וראה לשו� רש 12 

חידש ) ב"נידה נד ע(בחת� סופר . שאינו משקה) א"יט ע(שמבואר במשנה , ל"כדי� ד� ירוק הנ  13

מה עניי� זה , והדבר תמוה, שטיפי מרגליות עדיפות מד� ירוק וה� כד� מגפתה שהוא משקה

 ?"ד� חללי�"ל

ש "אבל על הרא! משו� שנגע במקור, ינוק שנולד יהיה טמא כל ת� כ�א, לכאורה יש להקשות  14

 מטמא ל זאתובכ, הד� אינו אב אלא ראשו�מה שהתבאר לעיל שלדעתו  ל פיע, אי� זו קושיה

ולד הוא ראשו� ומטמא את אמו טומאת ובאמת אפשר שהא� כ� ו, שה טומאת ערביאת הא

. מאה משו� שנגע בה בצאתוהיא טמאה משו� הלידה והוא ראשו� לטוו הכי אלא שבלא, ערב

שכתב בפשטות שמקור מקומו טמא , )ה ובזה נדחה"ד(נז ' ד סי" יודע ביהודה קמאוראה בנו

ש ממקור "ע מה יענה לראיית הרא" אבל צ;'אבל לא בקליפות ושערות וכו, נאמר רק במשקי�

 .שהזיע

אלא  ":ש�� "הר וכ0 לשו�,  כל מה שנברא ש� טמא%מפני שטומאת הנידה נוצרת ש� , כלומר  15

 ".כל שנברא בו טמא הוא %שטומאה נבראת ש� מתחילה דכיו� דכיו� דכיו� דכיו� , ירת הכתובגז
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נו נברא במקור אלא שאי, י� ד� מכה שבמקוריטע� זה אינו מספיק לכאורה לענ

דר0 דר0 דר0 דר0 ג סבר אשה טהורה וד� טמא דקאתי "רשב "):א"טז ע( ראהגמוכלשו� , עובר דרכו

� יש לחלק "הרמב שעל פי סברת כתב) ד"קפח סק' סיד "יו( סדרי טהרהסדרי טהרהסדרי טהרהסדרי טהרהב, אכ�". מקורמקורמקורמקור

 ל פי זהוהסביר ע(ד� שיצא לאחר מיתה או יצא דר0 דופ� בי� בי� ד� מכה שבמקור ל

 נראה 16. לא נראה שחילק בי� הסוגיות�" הרמבאבל מדברי, )ל�ראה לה, �"את הרמב

.  המקורנובע מדפנותהוא משו� ש, נוצר במקורכג� ד� מכה שבמקור נחשב שלדעתו 

�� חתיכה דג� לגבי . י"נוחה יותר לפירוש רש" דר0 מקור"לשו� הגמרא , על כל פני

דר0 דר0 דר0 דר0  דהא אתי  סבר אשה טהורה וד� טמאבי אליעזרדר "):א"כב ע( ראאומרת הגמ

לא היצירה במקור היא שמכא� משתמע ו,  שהוא נוצר במקור עצמו� על פיא, "מקורמקורמקורמקור

 .י"כדעת רש, כדי לטמאובמקור אלא די בנוכחות הד� , �"כדעת הרמב, הקובעת

ואי� , לדעת רבי מאיר(אומרת ה )ב"נט ע( ראי מהגמ"יש להקשות על שיטת רש

י הדור מ"אנו חוששי� ש %ורואה ד� שה שעושה צרכיה בעמידה ישא) הלכה כמותו

�שה שעושה צרכיה בעמידה יכל אהיה מקו� לומר ש � כ�א. " למקור ואייתו ד�רגלי

תי � א"ולשיטת הרמב! י� עברו דר0 המקור ונטמאוישמא מי הרגל, טמאה טומאת ערב

 . משו� שלא נבראו במקור, שפיר

�     מדרבנ� מדרבנ� מדרבנ� מדרבנ�%%%%טומאת המקור טומאת המקור טומאת המקור טומאת המקור : : : : שיטה בראשוני�שיטה בראשוני�שיטה בראשוני�שיטה בראשוני

י "פירש רבינו שמואל בש� רש. מקור מקומו טמא: "כתב) קפט' דה סיני' הל(ה "הראבי

 עצמו ומטמא במגע דד� שבא למקור נידו� כמקורדד� שבא למקור נידו� כמקורדד� שבא למקור נידו� כמקורדד� שבא למקור נידו� כמקור ...ומטמא במשהו כד� נידות

�, דבמגע בית הסתרי� לא מטמא ...לא משו� מגע ממשלא משו� מגע ממשלא משו� מגע ממשלא משו� מגע ממשומיהו  ...ובמשא לטמא אד

מא והוי ראשו� אבל לעיל בפרקי� פירש מקור מקומו ט ... נידו� כמקורל כרחואלא ע

מטמאה  % היא ית הסתרי� שטומאת ב� על גבוא ...לטומאה לטמא אוכלי� ומשקי�

שמקור מקומו טמא אינו נובע ממגע , �"הפירוש הראשו� מתאי� לדעת הרמב". מדרבנ�מדרבנ�מדרבנ�מדרבנ�

, י לעיל"והפירוש השני מתאי� לדעת רש, במקור אלא זהו אב טומאה עצמאי

הוקשה לו כיצד ייתכ� לטמא במגע בבית  ומכיוו� ש.שהטומאה נובעת ממגע במקור

� .ה שזוהי טומאה דרבנ�"תיר. הראבי, הסתרי

א "בכב עמה שכתב מ, אלא זוהי טומאה דאורייתא, אינה כ�י "נראה שדעת רש

�וכ0 ". ולאו מטומאה) את הד� שמצוי בחתיכה( מתורת ראייה מעטיה דקראדקראדקראדקרא ":ש

 א� על פי ,מפלת חתיכהה ":נאמר) ב"כא ע( בברייתא :ש�עצמה משמע מהסוגיה 

                                                 

 נית� להבי� את החילוק ו סברתל פי אלא שע, כ�0 חילק"ט לא כותב בפירוש שהרמב"ג� הסד  16

�"של הרמב. 
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� :שרבי אליעזר אומר ...טהורה % וא� לאו ,טמאה % א� יש עמה ד� ,שמלאה ד

. " אי� זה ד� נידה אלא ד� חתיכה: וחכמי� אומרי�. ולא בשפיר ולא בחתיכה'בבשרה'

, א מקור מקומו טמא"ומפרש רבא שלר, הגמרא מתחבטת מה ההבדל בי� הדעות

שבד� ' בבשרה'מלומד א "ר: כוונתו לומרמשמע ש.  כללולחכמי� אי� כא� די� ד� נידה

אבל טומאת הד� קיימת מאחר , חסר תנאי מסוי� בראיית נידההנמצא בחתיכה 

שמקור מאחר , ואילו חכמי� אומרי� שאי� כא� ד� נידה כלל, שמקור מקומו טמא

משמע שלדעתו יש כא� ד� " בבשרה"זכיר את הפסוק א מ"ו� שרוומכי. מקומו טהור

 . ורק תנאי מסוי� חסר בו לטמא את האישה, ה מדאורייתאניד

 �היא ' מקור מקומו טהור' או 'מקור מקומו טמא'ד שפשטות הלשו� "נלענראה ג

הא� הטומאה , שיש כא� מחלוקת עקרונית לגבי תפקידו של המקור בטומאת נידה

  .ודאי המחלוקת היא מדאורייתא, � שכ0וומכיו. נובעת מכ0 שהמקור עצמו טמא

 שמקור ה"� הוא כראבינקט ג) ו"ט הט"תוספתא בנידה פעל ה( חסדי דודחסדי דודחסדי דודחסדי דודבעל 

א על ד� היוצא לאחר " עוהוכיח זאת מלשו� המשנה בעא,  בלבדמקומו טמא מדרבנ�

השתמשו ל "חזאבל מצינו ש 17.והרי כתמי� דרבנ�, "מטמאה משו� כת� ":מיתה

                                                 

 :על ד� היוצא לאחר מיתה, ו"ד הט"מ פ"מטמאי מו' � בהל"ג� מלשו� הרמבד "כ0 הבי� החס  17

"�� י� בעני"סתירת דברי הרמבאת ר. יבזה ת. "הואיל וממקו� טמא יצא מטמא טומאת כתמי

 כוונתו %� פוסק שמקורו טמא " הרמב�שבהלכות שבה, ראה להל� פרק ב, מקור מקומו טמא

אמנ� : ד אי� דבריו נכוני�"לענ. היינו מ� התורה %במקומות שכתב שטהור אילו ו, מדרבנ�

וטומאת וסתות  ":ט"ג ה"� בפ"ש הרמב"וכמ, משמעה דרבנ�� "רמבב" טומאת כתמי�"הלשו� 

�ד שבהלכות ו נראה רחוק מאכל מקו�ומ, "וטומאת� בספק, וטומאת כתמי� הכל מדברי סופרי

וצה לומר ור" טהור"� מדבר כא� על "יא הרמב%ח' לא ה"מ פ"מטמאי מו' בהלו לזו סמוכות ז

 . מדרבנ�כוונתוו" טמא"מדאורייתא וכא� על 

אב מאבות אב מאבות אב מאבות אב מאבות הרי אותו הד�  ":לגבי ד� שיצא דר0 דופ�, ט"א ה" בפ�"� הרמבוסתימת לשו 

ד טרח רק ולמה רק בפ,  משמעה שדינו כד� הנידה גמור"הטומאות כד� הנידה והלידה והזיבההטומאות כד� הנידה והלידה והזיבההטומאות כד� הנידה והלידה והזיבההטומאות כד� הנידה והלידה והזיבה

מנה ) יד' עמ(� לטהרות "שבהקדמת הרמב, ויש להוסי�? לכתוב שזוהי טומאת כתמי� מדרבנ�

 מע מינהוש, ולא מנה בכלל� את מקור מקומו טמא,  מדרבנ�� את אבות הטומאות"הרמב

� לגבי ד� שיצא " הרמבכ"לפיכ0 נראה שמש. שלדעתו זהו סעי� מדי� ד� הנידה דאורייתא

א0 לא משו� שעיקר ,  פירושו שד� זה אכ� מטמא מדרבנ�"מטמא טומאת כתמי�"לאחר מיתה 

. ק שמא הד� אינו מ� המקור כללשיש להסתפ, מטע� אחראלא , די� מקור מקומו טמא מדרבנ�

אבל בשעת מיתה ) ה"ה ה" פרי ביאהאיסו' ראה הל(שה מ� המקור יואמנ� יש חזקה שדמי הא

 על פי זה נית� לדחות ג� את .ואפשר שיצאו דמי� ממקומות אחרי�, אי� חזקה זו תופסת

ו� � לנקוט לש"שאפילו א� נאמר שג� המשנה דקדקה כרמב, ראיית החסדי דוד מ� המשנה

"� . אפשר שזהו די� מיוחד בד� היוצא לאחר מיתה%על דרבנ� בלבד " כת
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אמר  ":א"שנה בנידה יט ע במכגו�,  כביטוי לטומאת ד� נידה מדאורייתא"כת�"בלשו� 

נחלקו ב "ובנידה סב ע". מטמא משו� משקה % א� אינו מטמא משו� כת� :רבי מאיר

שבעה סמני� מעבירי� על  "):א"סב ע(על המשנה , בנקודה זו רבי יוחנ� וריש לקיש

�ד� נידה  ":וכדתני רבי חייא, יוחנ� הוא הדי� לד� נידה דאורייתא' שלדעת ר, "הכת

היא דרבנ� " כת�"שלשו� , ואילו ריש לקיש דוחה; "יו שבעה סמני�ודאי מעביר על

 18).ה רבי חייא"ש� ד' עיי� תוס(דווקא 

                                                 

ל שמקור מקומו טמא " שס)ה מקור"א ד"א עע(' ה הסיק מתוס"י מ"בנידה פ משנה אחרונהמשנה אחרונהמשנה אחרונהמשנה אחרונה עלב  18

ולא לעני� שיהא , ק מקומו טמא"לת ":ש�' ל תוס"ז. ויש צור0 להארי0 ולבאר הדברי�, מדרבנ�

דאפילו בלא מקור ליטמא אפילו פחות מרביעית משו� דנגע דאפילו בלא מקור ליטמא אפילו פחות מרביעית משו� דנגע דאפילו בלא מקור ליטמא אפילו פחות מרביעית משו� דנגע דאפילו בלא מקור ליטמא אפילו פחות מרביעית משו� דנגע , געהד� הנוגע בו טמא טומאת מ

ולא מהני טומאת כת� אלא  ...שיטמא הד� במגע ובמשא, אלא כת� ראייה גמורה קאמר, במתבמתבמתבמת

שמתחילה , ה לזה ולכאורה סותרי� זריכי� ביאור צה�דברי". להיות טומאה בפחות מרביעית

 משו� נגיעתו פחות מרביעיתבאפילו טמא ראוי להי שג� בלא די� מקור מקומו טמא הד� וכתב

נראה . טומאה בפחות מרביעיתכא� שרק משו� טומאת כת� יש , היפ0ל ובסו� כתבלו, במת

היא  ועליה כתבו ש,טומאת משקי� גרידא,  לטומאה קלה�שברישא כוונת, ה�להסביר דברי

ה "ב מ"ת פומה ששנינו באהלו.  ג� אלמלא די� מקור מקומו טמאקיימת ג� בפחות מרביעית

 � %) ' ש� הקשה ממשנה זו על תוסט בנידה"יו' תוסבו(שחסרה טהורה מ� המת שרביעית ד

ומצינו , אבל טומאה קלה יש בה, מלהיות אב הטומאה ולטמא כמת עצמוטהורה היינו 

 �' ומה שכתבו תוס. וטמא כוולדמאב הטומאה  טהור %רושו ישפ' טהור'לשו� במקומות רבי

היינו שמחמת די� מקור " מאת כת� אלא להיות טומאה בפחות מרביעיתולא מהני טו"בסיפא 

 י�סובר' ז תוס"שלפ, צת קשהא0 ק. מקומו טמא תהיה אפילו טומאה חמורה בפחות מרביעית

, ה מקור"א ד"טז ענדה ב' וסותר לתוס, ששיעור משקי� לטומאה הוא אפילו בפחות מרביעית

 .דו כא� שהארי0 מאחכמת בצלאלחכמת בצלאלחכמת בצלאלחכמת בצלאלוראה ב. שנקט שבעינ� רביעית לטומאת משקי�

   �לומר שאי� לפרש ' כוונת תוס: באופ� אחר' וכו" ולא לעני�"במשנה אחרונה פירש את המילי

, כי ד� זה אינו משקה ולא שייכת טומאת משקי� כלל, לעניי� טומאת משקי�" מקומו טמא"ש

באי� ' שתוס, לעילולא כדברינו ( בלאו הכי היה נטמא מחמת המגע במת %ואילו היה זה משקה 

שמה , והסביר את הדברי�). ט"לומר שאליבא דאמת טומאת משקי� אכ� קיימת בלא די� ממ

אינו לטומאה מכשירי� נחשבי� משקה וו שד� המת וד� הנידה "ו מ"ששנינו במכשירי� פ

דווקא בד� הנידה וזאת ; אלא רק טומאת� מחשיבת�, נחשבי� בעצ� כד�ה� משו� ש

 . אבל מקור מקומו טמא הוא רק מדרבנ� ולכ� אינו מחשיב את המשקה,שטומאתו מדאורייתא

לא נועד להוכיח ' וכו" דאפילו בלא מקור"ופשט לשונ� ש, אינו מחוור' ד ביאורו לתוס"לענ

ולפי . אאלא להוכיח שלא טומאה זו היא שמתחדשת בדי� מקור מקומו טמ, אינו משקההד� ש

מדוע באמת לא נאמר שדי� מקור מקומו טמא להרחיב ולהסביר ' פירושו ראוי היה לתוס

 .מחשיב את הד� ומוליד בו טומאת משקי�
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�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

י סובר "רש: לדעה הסוברת כ0, "מקור מקומו טמא"נחלקו ראשוני� בהגדרת די� 

שהד� טמא וא� מטמא את האישה טומאת ערב משו� שהוא נטמא במגעו במקור 

אמנ� על פי הכללי� הרגילי� .  הנוגעי� באב הטומאהכעי� טומאת משקי�, הטמא

שזוהי ' א0 כתבו תוס, מכמה טעמי�, הנוהגי� בטומאת משקי� אי� מקו� לטומאה זו

שלפיה ד� הנוגע במקור נטמא ונעשה אב ומטמא את האישה , הלכה למשה מסיני

ת ובכל זא, ש אפשר שאינו אלא ראשו� לטומאה"הרא' ולדעת תוס(טומאה קלה במגעו 

שגזירת הכתוב היא שד� הנוצר במקור , � ביאר זאת אחרת"הרמב). האישה טמאה

� .ולא כטומאת מגע, טמא בגלל יצירתו ש

שד� הראוי לגרו� , שדי� זה נלמד מסברה, �"בעיקר לשיטת הרמב, יש מקו� לומר

.  טמא כשלעצמו ג� א� לא נתמלאו התנאי� לטומאת שבעה לאישה%טומאת נידה 

בהנחה שא� האישה , בר נלמד מ� הפסוק המורה על טומאת הד�עוד ייתכ� שהד

והחידוש בפסוק הוא במקרה שאיננה ,  אי� צור0 לחדש שג� הד� טמא%טמאה שבעה 

 .נטמאת כנידה

וכ0 נקט בחסדי דוד בדעת , י טומאה זו היא מדרבנ�"ה סובר שלדעת רש"הראבי

�"הרמב .�וכ0 , אורייתא� עצמ� משמע יותר שהטומאה מד"י והרמב"מרש, בר

 ).א"כב ע(' משתמע בסוגיית הגמ

�""""פסק הרמבפסק הרמבפסק הרמבפסק הרמב: : : : פרק בפרק בפרק בפרק ב    ���    

�""""הקושי בפסקי הרמבהקושי בפסקי הרמבהקושי בפסקי הרמבהקושי בפסקי הרמב. . . . 1111���    

�"ח כתב הרמב"א ה" פשכב ומושבמטמאי מ' בהל: 

וכבר ביארנו  ...ד� הנידה או ד� הזבה או ד� היולדת מטמא בכל שהוא במגע ובמשא

ק הרי הוא  אבל א� ראתה ד� ירו,בעני  איסור נידה שחמשה דמי� טמאי� באשה

 .טהור

 .שהד� הירוק אינו מטמא כלל, )א"יט ע(כחכמי� נגד רבי מאיר � "הרמבפסק 

 :ט ש� פסק' בהל

אשה שיצא הולד מדפנה ויצא עמו ד� מ  הדופ  הרי אותו הד� אב מאבות הטומאות 

והאשה טהורה עד שיצא ממנה ד� , שהמקור מקומו טמא, כד� הנידה והלידה והזיבה

 .דר& הרח�

 .)ב"מא ע(שמקור מקומו טמא , בי שמעו�כמי� נגד רפסק כח
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 ):ב"מא ע (יא הביא את דינו של רבי יוחנ�%י'  בהל

אבל אינה נידה עד , האשה טמאה טומאת ערב �מקור שהזיע כשתי טיפי מרגליות 

 ,הזיעה טיפה אחת הרי האשה טהורה. שתראה אחד מחמשה דמי� המטמאי  באשה

 .שאינה אלא מחו� למקור

 :ו כתב"טד ה"בפ

( א, שהמקור מקומו טמא, האשה שמתה ויצא ממנה ד� מטמא משו� כת� כד� הנידה

 שיצא הד� אחר שמתה ואי  כא  נידה הואיל וממקו� טמא יצא מטמא טומאת על פי

 .וא� היה בו רביעית מטמא באהל ומטמא משו� כת�. כתמי�

 . ולא כרבי יהודה, )א"עא ע( נא קמא שמקור מקומו טמאפסק כת

 :ג פסק"ה הי" פרי ביאהאיסו' הלב

 .טהורה � וא� לאו ,טמאה � א� יש עמה ד� ,שהיא אדומהפי  ( על א,המפלת חתיכה

שאי  זה ד� נידה אלא ד� , טהורהרי זו ואפילו נקרעה החתיכה ונמצאת מליאה ד� ה

 .חתיכה

 א0 לשונו, רי ביאה הנושא הנדו� איננו טומאת הד� אלא די� האישה לבעלהאיסו' בהל

שלא ומשמע , )ב"כא ע(אליעזר ' היא כרבנ� נגד ר" אי� זה ד� נידה אלא ד� חתיכה"

 .אמרינ� כא� מקור מקומו טמא

� על  א,וכ� אשה שראת ד� מחמת מכה שיש לה במקור ":ד"ח הי"ש� פעוד כתב  

פסק כרבי נגד ". שהוסתות מדבריה�, והד� טהורוהד� טהורוהד� טהורוהד� טהורהיא טהורה  % שראת בשעת וסתה פי

 19. שבמקור טהורשד� מכה, ג"רשב

: י הפסיקה המקובלי�ל פי כלל� פסק בכל סוגיה כעניינה ע"נמצא שהרמב

 � במחלוקת רבי .)ש ורבי יהודה"ר, א"ר(במחלוקות התנאי� פסק כרבי� נגד היחידי

הביא  כמו כ� 20.כרבי) א"סו ע(' רבותינו'בפרט כשדעת , ג פסק כרבי מחברו"ורשב

                                                 

� יבכ0 שהתירו ד� מכה לעני,  שהפוסקי� פסקו כרבי� כ�קפז כתב ג' ד סי" ביוית יוס�ית יוס�ית יוס�ית יוס�בבבבה  19

, ע מותרת ונחלקו רק בטומאת הד�"� איסורה לבעלה לכויהרי לעני, אבל קשה, איסורה לבעלה

 .ח השיגו בזה"והב

ל שהלכה כמותו "יכדקי, ג הלכה כרבי"הראשוני� נחלקו בעלמא הא� במחלוקת רבי ורשב  20

כתב ) �"רידפי ה בא" עכו(� בגיטי� "הרי. ולא מאביוהלכה כמותו או שמחברו דווקא , מחברו

ה " סודב" עסנהדרי� כג(י "אבל דעת רש, א"ח בשבת יט ע"כ ר"וכ, ג"בש� גאו� שהלכה כרשב

ונחלקו , שהלכה כרבי) לב' ג סי"ק פ"מו(ש "והרא) ל"ה א"ב ד"ב קע ע"ב(� "והרשב) אפילו תימא

ז " סטצר' מ סי"ח ש� ובחו"א באו"וראה בגר, ג"תלט ס' ח סי"א באו"ע והרמ"בזה ג� השו

� פסק באותה שבגיטי� "הרמב. 672%675ת ער0 הלכה ציוני� "נצק קכה ובא"יז ס' ע סי"ובאה
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אול� .  בסוגיה ש�שנאמרו בלא חולק, שהזיעדברי רבי יוחנ� על מקור � את "הרמב

בד� ירוק ובד� חתיכה ובד� מכה פסק : סתירה גדולהצירו� הדברי� יוצר לכאורה 

דר0 דופ� ובמקור שהזיע ובד� שיצא לאחר היוצא ואילו בד� , שמקור מקומו טהור

 והיה ראוי לכאורה לפסוק בכל הנושאי� שמקור !מיתה פסק שמקור מקומו טמא

ת ומשו� שדברי רבי יוחנ� לגבי מקור שהזיע מכריעי� במחלוק, אמקומו טמ

� 21.התנאי

היה מקו� לומר שחילק בי� , � פוסק כרבי יוחנ� במקור שהזיע"אלמלא היה הרמב

לכ� בד� שיצא דר0 דופ� או לאחר מיתה ו, ד� נידה שלא יצא כדרכו לבי� ד� אחר

� "ה מה שטיהר הרמבלפי ז. בד� ירוק וד� מכה פסק שטהוראילו ו, פסק שטמא �בד

שא� כ� ראוי  (ד� נידה שלא התקיימו בו תנאי יציאת ד� איננו משו� שזהו חתיכה

שה לראות ד� בחתיכה אי� זה בגדר ימכיו� שאי� דרכה של אלדעתו אלא , )היה לטמאו

א שמקור מקומו טמא היא שאפילו מה שאינו ד� כלל מטמא "וסברת ר, ד� נידה כלל

 רי זהשאפילו מקור שהזיע ד� לב� ה, הפסק כרבי יוחנ�, בר�. מאמשו� מקור מקומו ט

� בדרכי� " באחרוני� דנו בהרחבה ביישוב פסקי הרמב.מקלקל את השורה, טמא

 .שונות

                                                                                                                      

'  הל% א" עשבת יט(ג "קו� שאי� הכרעת אמוראי� כרשבאבל בעלמא פסק כרבי בכל מ, �"כרי

  גיטי� כב;א"ב הי" פמ. ומצה ח% א" ע פסחי� י;י"י ה" מעשר פ% א" ע ערובי� לב;ו"ד ה"שבת פכ

 ;ט"ט הכ"ב פ" איסו% א" ענידה ס, כ"א ה" תרומות פ% ב" ע גיטי� מז;ד"א ה" תרומות פ% א"ע

, א"ראה בדבריו בגיטי� נב ע, א"נראה בדעת הרשבוכ� ). ש"ייע, ו"א הט"תרומות פ' ע בהל"וצ

מוסד ' מהדו, ד"ז ש" ברת הביתרת הביתרת הביתרת הביתתותותותו(ג משו� שכתמי� דרבנ� " פסק כרשבא" עובההיא דנידה ס

ודאי יש לפסוק ,  כרביא" עבברייתא בסו" רבותינו"שדעת , ובנידו� דיד�). רנ' הרב קוק עמ

 . כמותו

אלא כל דור קורא את חכמי הדור , י� מסוימי�איננו כינוי קבוע לחכמ' רבותינו'ויש להעיר ש 

, ב� גמליאל ורבי עקיבאה� ר" רבותינו"ו "ה הכ"בתוספתא בדמאי פ. 'רבותינו'שלפניו 

ג "ד ה"בתוספתא בנידה פ, "רבותינו נמנו עליו באושא"ו נאמר "ד הט"בתוספתא בשביעית פ

 �" נסו רבותינו לכר� ביבנהכשנכ" נאמר ב" ע בברכות סגראבגמ, ג"אחרי רשב" רבותינו"נזכרי

: אמר רבי יוסי "א" עבפסחי� טו, )ב" וקלח עב" עוכ� בשבת לג(והכוונה לרבי יהודה וחבריו 

מא�  "ב" עובכתובות ב, בי עקיבא סג� הכהני� ורבי חנינאעל עדות ר" כשהעידו רבותינו

 .דהיינו רבי יהודה נשיאה, "בי דינא דשרו משחא? רבותינו

שמאיד0 סת� משנה לגבי ד� ירוק  ש לומראבל י,  על ד� לאחר מיתהא"א עוכ� סת� משנה בע  21

 .וראה להל�, שמקור מקומו טהור) א"יט ע(
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ועיקר דבריו , �"מארי0 להסביר את שיטת הרמב) צז' ד סי"ת יו"מהדו (דע ביהודהדע ביהודהדע ביהודהדע ביהודהנונונונו ה

יש חילוק בי� ד� נידה אול� , לו שמקור מקומו טמא� פסק בכל הסוגיות הל"שהרמב

גור� טומאת איננו שיצא באופ� שאלא , ממשד� נידה : ממש לבי� שאר דמי� שבמקור

לעומת זאת שאר משקי� . ואי� הטומאה פוקעת ממנו, הוא אב הטומאה לעול�, נידה

ממנו  ווכשפרש,  במקורי� נוגע�היותהיוצאי� מ� המקור טמאי� ומטמאי� רק בזמ� 

מפני שכאשר , ג� ה� גורמי� לאישה טומאת ערב. " טמאמקומומקומומקומומקומומקור "וזהו , ונטהר %

כי (ומטמאי� את האישה במגע� , ה� עדיי� נוגעי� במקור מבחו." בית החיצו�"יצאו ל

�א0 הלכות , שבדר0 כלל אי� בו טומאת מגע, אמנ� הבית החיצו� הוא בית הסתרי

כשיפרשו לגמרי מ� , אול� לאחר מכ�). ניה� הלכה למשה מסי" מקור מקומו טמא"

 .  נטהרו%המקור 

כי , א מינהשו� נפקבו אי�  %א� היא נידה , שהילפיכ0 ד� ירוק שפורש מ� הא

וג� אינו מטמא שו� דבר אחר , טמאה ממילאשהרי היא , אינו גור� לה טומאת ערב

צא מ� � כתב שד� ירוק טהור לגבי ד� היו"הרמב. כי כבר פרש מ� המקור, שיצא

במקור שהזיע . ח"א ה" פשכב ומושבמטמאי מ' שעליו הוא מדבר בהל, הנידה בלבד

כי ,  אב הטומאה�אבל לא כתב שטיפי המרגליות ה, שה נטמאהי� כותב שהא"הרמב

, כמו כ� ד� מכה נטהר בפרישתו ומטמא את האישה טומאת ערב. אחר שפרשו נטהרו

 כוונתו %שה טהורה יטהור והא שד� מכה רי ביאהאיסו' בהל� "ומה שכתב הרמב

אבל אכ� , נושא הנדו� בהלכות איסורי ביאהשהיא ה, שאינו מטמא אותה טומאת נידה

לעומת . פירושו שאינו אב הטומאה אחרי צאתו" הד� טהור"ו,  טומאת ערבהטמא

וכ� ד� שיצא לאחר , זאת ד� נידה שיצא דר0 הדופ� נשאר אב הטומאה אחר צאתו

� שה� אב הטומאה"רמבועליה� אומר ה, מיתה. 

 :מכמה טעמי�, אורו דחוק ומוקשהיד ב"לענ 

אלא ההדגשה על מקומו באה , אי� משמעה כדבריו" מקור מקומו טמא"הלשו� . 1

�דמי� הדגשה זו חשובה במיוחד לגבי . לומר שלא רק הד� טמא אלא עצ� המקו

 לא מספיק ל זהוע, )כגו� ד� מכה שבמקור (עברו דרכורק שלא נוצרו במקור אלא 

 ".במקומו טמאמקור "לפירושו ראוי היה לומר , לעומת זאת". מקור טמא"לומר 
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שדבר טמא יהפו0 לטהור בפרישתו מ� , דו תמוהה מאכה למשה מסיניההל. 2

� וא, מצאות בויאלא הה מסתבר שלא המגע במקור הוא הקובע, וג� א� כ� 22.המקור

 .ו. עדיי� טמא תמוה שדבר שיצא מ� המקור אבל נוגע בו מבחכ�

וכ� , "ג סבר אשה טהורה וד� טמא"רשב "):לגבי ד� מכה, א" עטז( ראלשו� הגמ. 3

 אי� משמעה כדברי" א סבר אשה טהורה וד� טמא"דר "):לגבי ד� בחתיכה, א" עכב(

 היא טומאת זה  היחידה בטומאת ד�א מינה הנפקדבריו ל פיכי ע, הנודע ביהודה

ד� "כאשר , מטומאת נידה בלבד" ה טהורהאש" וקשה לפרש 23.הערב של האישה

הבא מ� הבא מ� הבא מ� הבא מ� ד� מכה "): א"סו ע(ג� לשו� הברייתא . אינו אלא לעניי� טומאתה" טמא

 . ככל טומאת ד�שג� בפרישתו הוא טמא משמעה " טמאהמקור המקור המקור המקור 

� מביא את המקרה "משו� שהרמב,  קשהרי ביאהאיסו' � בהל"אורו לרמביב. 4

היא טהורה והד� "ועליו הוא אומר , במקורד� מכה ש, ג"שעליו נחלקו רבי ורשב

היה צרי0 להביא את , ג" היה פוסק כרשבילוא. ונראה ברור שפוסק כרבי, "טהור

. שה טומאת ערבי ולומר שהד� מטמא את האשכב ומושבמטמאי מ' המקרה הזה בהל

 .כאמור, ק"� שפסק כת"נראה מלשו� הרמב, ק"א ות"וכ� לגבי מחלוקת ר

    ההההרו. הסדרי טהררו. הסדרי טהררו. הסדרי טהררו. הסדרי טהרייייתתתת. . . . 3333

פוסק בחלק מהסוגיות שמקור � "מסביר שהרמב) ד"קפח סק' סיד "יו (רי טהרהרי טהרהרי טהרהרי טהרהסדסדסדסדה

 שלא ,ד� מכהואילו , טמא % ד� שנברא במקור: מקומו טמא ובחלק� שמקורו טהור

די� ד� ירוק אינו מתאי� ). כג'  סיאבני מילואי�אבני מילואי�אבני מילואי�אבני מילואי�ת " בשו� כתבוכ(טהור , נברא במקור

הקולא בו היא ט מסביר ש"והסד, � מטהרו"שהרי הוא נולד במקור והרמב, לחילוק זה

                                                 

 שמשקה בי מטבחיא וכ� משקה בית הצביעה )א"ג ה"פ(מצאנו כעי� זה בירושלמי בחגיגה   22

 �וא� , )מחמת אותה טומאה שנגעה בה� בפני�(טהורי� במקומ� וטמאי� כשיצאו ממקומ

� מכלל חידוש י זו כדי להוציא את העניהאבל אי� בדוגמ, בי� ונטהרי� כשנכנסו שנית לעזרהש

עיי� פסחי� יז  (די� משקה בי מטבחיאפשר שג� וא, בפרט שבית הצביעה הוא די� דרבנ�. גדול

אבל מכיוו� שבגמרא , "א� הלכה היא נקבל "%ובשלמא א� היינו מוצאי� כ0 בפירוש . )ב"ע

קשה לתלות בו שהבי� את , � היה צרי0 להבי� כ0 מדעתו"והרמב, פורשי�הדברי� אינ� מ

� בהקדמתו לפירוש "שהרמב, ג� יש להעיר. זרויות גדולותההלכה למשה מסיני באופ� שיש בו 

 .ולא הזכיר עניי� זה של מקור מקומו טמא, המשנה מנה את כל ההלכות למשה מסיני

ואפשר שלדעתו יש להשוותו לד� נידה , י"ת הנובסוגיית ד� שבחתיכה איננה מוזכרת בתשוב  23

' הל(� עצמו "אול� לשו� הרמב .ראה בפרק הקוד�, רגיל שיצא דר0 דופ� או לאחר מיתה

 משמעה שזה כד� מכה וכמקור שהזיע "שאי� זה ד� נידה אלא ד� חתיכה) "ג"ה הי"ב פ"איסו

 .טיפי מרגליות
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בא הוא יש לתלות יותר ש %יוצא לפעמי� מ� המקור הוא  ששא� על פי, מטע� מיוחד

 . ולכ� הוא טהור, ו� אחרממק

� משמע להיפ0"מלשו� הרמב. 1: ד" ג� ביאור זה קשה לענ , �שהדבר ברור שג� ד

 :)ח" הא"פמ "טמאי מומ' הל(כתב כ� ש, הירוק בא מ� המקור ובכל זאת הוא טהור

 אבל א� ראתה ד� , בעני� איסור נידה שחמשה דמי� טמאי� באשהוכבר ביארנו"

, טהור מאותו טע� שאינו מטמא טומאת נידההוא ומשמע ש, "ירוק הרי הוא טהור

יוצא מ� החדר הלא כל משקה  "):ז%ו'  הל,ה"פ(רי ביאה איסו' בהלה שכתב והיינו מ

פ " אע,0 א� שתת מ� הרח� לוב� או משקה ירוקלפיכ ...מטמא אלא הד� בלבד

שדינו , מקור שהזיעלגבי . 2".  טהוררי זהשסמיכתו כד� הואיל ואי� מראיו מראה ד� ה

מ "מטמאי מו' הל(� "הרמבכתב , בלבד הרי היא טהורהטיפה אחת שא� יצאה ממנו 

תוב היה לו לכט "לדברי הסדו, "שאינה אלא מחו. למקור", את טע� הדבר) י"א ה"פ

א� אינו מטמא משו�  "בי מאיר במשנהמדברי ר. 3. ח לגבי ד� ירוק' זאת כבר בהל

ד� ירוק שהוזכר משמע בבירור שנחלק ע� חכמי� על אותו " כת� יטמא משו� משקה

נמצא שג� בד� ירוק שידוע בוודאי . אותו טימא עקביא משו� כת�ש, לפני כ� במשנה

רושו למשנה פוסק � בפי"והרמב, לגמרימאיר ' שהוא בא מ� המקור טיהרו רבנ� דר

�, נברא במקורמאחר ש, � צרי0 לטמא בד� חתיכה"ט היה הרמב" הסדל פיע. 4. כמות

הוא משמע ש" שאי� זה ד� נידה אלא ד� חתיכה"איסורי ביאה ' בהל� "� הרמבלשוומ

 ).ט אינו מזכיר הלכה זו"והסד (כאמור, טהור

    24שיטת המאירישיטת המאירישיטת המאירישיטת המאירי. . . . 4444

אבל , �"ת מקור מקומו טמא אינו מזכיר במפורש את הרמבהמאירי בדבריו על אודו

ויש ללמוד ממנו כיצד הבי� את שיטתו , �"נראה בעליל שבפסקיו הל0 בעקבות הרמב

 .ויישב את הסתירות בה

אפילו היתה , הרואה ד� מחמת מכה: "פסק) א"טז ע(בסוגיית ד� מכה שבמקור 

ואי� , ר0 המקור שהוא טהורוד� יוצא מ� המכה ד...  טהורה מכלו�%המכה במקור 

אי� מקומו טמא לטמא אי� מקומו טמא לטמא אי� מקומו טמא לטמא אי� מקומו טמא לטמא  %שא� על פי שד� המקור טמא , עברתו דר0 המקור מטמאתו

וכבר ביארנו בפרק שני ): "א"כב ע(וכ� לגבי ד� שבחתיכה ". ד� טהור העובר דר0 בוד� טהור העובר דר0 בוד� טהור העובר דר0 בוד� טהור העובר דר0 בו

". וד� טהור העובר דר0 בו אינו טמא לטמא האשה טומאת ערבוד� טהור העובר דר0 בו אינו טמא לטמא האשה טומאת ערבוד� טהור העובר דר0 בו אינו טמא לטמא האשה טומאת ערבוד� טהור העובר דר0 בו אינו טמא לטמא האשה טומאת ערבשהד� מקומו טהור 

                                                 

וג� מחברי� שוני� שהלכו בשיטת , ימיה�ל מפני שלא נדפס ב"כתבתיו לאחר האחרוני� הנ  24

 .לא ציינו לדבריו בעניי� זה, כדלהל�, המאירי
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שנמצאו רוקה ומי , א� א� היתה נידה... ד� הירוק שטיהרנו): "א"יט ע(ובד� הירוק 

 ".ד� הירוק מיהא טהור... רגליה טמאי�

, א� על פי שהאשה טהורה: "פסק) ב"מא ע(לעומת זאת לגבי ד� היוצא דר0 דופ� 

�שדר0 מקור היא שדר0 מקור היא שדר0 מקור היא שדר0 מקור היא מפני , הד� עצמו מטמא כד� הנידה... הואיל ולא יצא ד� דר0 רח

הד� מטמא ): "א"עא ע(וכ� לגבי ד� היוצא לאחר מיתה ". אאאאוהמקור מקומו טמוהמקור מקומו טמוהמקור מקומו טמוהמקור מקומו טמ יוצאתיוצאתיוצאתיוצאת

�שהרי , ואפילו מתה כשיצא... רצונו לומר לטמא בכל שהו במגע ומשא, משו� כת

 � ".עבר דר0 מקור והמקור מקומו טמאעבר דר0 מקור והמקור מקומו טמאעבר דר0 מקור והמקור מקומו טמאעבר דר0 מקור והמקור מקומו טמאמכל מקו

 � נראה בבירור מלשונותיו שדעתו לחלק בי� ד� מארבעת מיני הדמי� המטמאי

ד� "לבי� , ובו אמרינ� מקור מקומו טמא, ת נידהשיצא באופ� שאינו גור� טומא

שבו הלכה , כלומר שאינו מארבעת הדמי� המטמאי� טומאת נידה, כלשונו, "טהור

כל , שטימאו ג� באופ� זה, ולא כנודע ביהודה והסדרי טהרה(שמקור מקומו טהור 

 ).אחד כשיטתו

, )ב"מא ע(ת הקושי כנגד חילוק זה הוא מקור שהזיע כשני טיפי מרגליו,  כאמור

והנה בעניינו כתב . שהוא נוזל שאינו ממראות הדמי� המטמאי� ובכל זאת טמא

 :המאירי דבר מחודש

 �שנעקר ונפל לאר� , רצונו לומר חתיכת הבשר שהד� מתהווה בתוכה, מקור האשה

וכ  מקור שהזיע כשני טיפי . מצד שנגעה במקור, האשה טמאה בו טומאת ערב

וא( על פי שאי  , טמאה בה  טומאת ערב,  לב  כעי  מרגליתרצונו לומר ד�, מרגליות

, ד� לב  מטמא משו� נידה כמו שביארנו בחמישה מראות הדמי� המטמאי  בפרק שני

שלא מ  ,  טהורה מכלו��אבל א� לא הזיע אלא טיפה אחת . שדינ  כדי  המקורשדינ  כדי  המקורשדינ  כדי  המקורשדינ  כדי  המקור

 .המקור היה אלא מחוצה לו

אלא אומר , י"כפירוש רש, "מו טמאמקור מקו"המאירי אינו מזכיר כא� את המושג 

ד� היוצא מ� : פירוש הדברי�.  כמקור שנפל כמקור שנפל כמקור שנפל כמקור שנפל����דינדינדינדינשטיפי� כמרגלית מזיעת המקור שטיפי� כמרגלית מזיעת המקור שטיפי� כמרגלית מזיעת המקור שטיפי� כמרגלית מזיעת המקור 

היא " זיעת המקור"ואילו , כלשונו כמה פעמי�, "עובר דר0 המקור"המקור אינו אלא 

נראה שכ0 הבי� המאירי מ� . ולכ� דינה כבשר המקור שיצא, הפרשה מגו� המקור עצמו

שהסמי0 את ההלכה של מקור שהזיע להלכה של , )י"א ה"מ פ"מטמאי מו' הל(� "הרמב

לבי� , שטהור, אי� כל סתירה עקרונית בי� די� ד� ירוק או לב�, ממילא. מקור שנפל

מקור "כיצד נדע מהו , אלא שעדיי� הדברי� טעוני� הגדרה, שטמא, מקור שהזיע

 .6 סעי� ,ועל כ0 ראה עוד להל� פרק ז ובנספח למאמר, "זיעשה

�� בי� דמי� "וחילקו בשיטת הרמב, כדעה זו נקטו חבל אחרוני� מדעת עצמ

ואת די� מקור , אדומי� שלא גרמו טומאת נידה מסיבות שונות לבי� ד� ירוק ולב�
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 25.ודינה כמקור שנפל, שזוהי זיעה מבשר המקור עצמו, שהזיע ביארו כאמור

5555 . . . .�    שיטת ראשוני� אחרי�שיטת ראשוני� אחרי�שיטת ראשוני� אחרי�שיטת ראשוני� אחרי

, פ שדר0 המקור בא"ואע: "כתב)  סימ� תתקצד,י סוגיותתשובות וביאור(ה "הראבי

ובריש פרק המפלת ) א" עטז( ופלוגתא היא בפרק כל היד ,קיימא ל� מקור מקומו טהורקיימא ל� מקור מקומו טהורקיימא ל� מקור מקומו טהורקיימא ל� מקור מקומו טהור

;  מסתימת לשונו משתמע שדעתו לפסוק כ0 בכל הסוגיות שדנות בעניי� זה.")א" עכב(

א רק בסוגיות שמה שפסק מקור מקומו טהור הו, �"ובדוחק יש להעמידו כדעת הרמב

כמו כ� יש לדו� . א0 לא ביוצא דופ� ובד� לאחר מיתה, בד� מכה וד� חתיכה, שהזכיר

,  מקומו טהורקורוטעמיה דרבי משו� דסבר מ: "שכתב, )א"נידה סו ע(א "על הריטב

 ."והילכתא כוותיהוהילכתא כוותיהוהילכתא כוותיהוהילכתא כוותיה

ג כתב את הדי� "הסמ: משמע שפסק מקור מקומו טהור) רמג%עשי� רמ(ג " ג� בסמ

ומשמע להדיא (ומאיד0 את ההלכה שד� מכה טהור , מטמא לח ויבששד� הנידה 

ג א� "הסמ). עיי� ש� בכל דבריו על טומאת מעת לעת, מדבריו שזה ג� לעניי� טהרות

ולא הביא את , מטמאי משכב ומושב פרק א' � בהל"העתיק כמה הלכות מ� הרמב

ראה , א"שבאפשר ג� שזוהי דעת רבנו יונה והר. ההלכות לגבי מקור מקומו טמא

 .בפרק הבא

� 26.התקבלה הדעה שקיימא ל� מקור מקומו טמא, לעומת זאת, באחרוני

 

                                                 

בחידושיו לנידה , כנוב'אברה� לנדא מצ' לר, אהבת חסדאהבת חסדאהבת חסדאהבת חסד; קכח' ד סי"יו) פאנט (שערי צדקשערי צדקשערי צדקשערי צדקת "שו  25

; י%א אות ט' ד הלכות נידה סי"חלק יו) צדוק הכה� מלובלי�' לר (תפארת צביתפארת צביתפארת צביתפארת צבית "שו; ב"מא ע

והזכיר את המאירי בנידה טז (פ ' ב סי"חשבט הלוי שבט הלוי שבט הלוי שבט הלוי ת "שו; מז' א סי"ח) קורב (יי�יי�יי�יי�נתיבות חנתיבות חנתיבות חנתיבות ח

חס יאבל לא התי, חילק כ0) קמח' א סי"ח( תשובה מאהבה  תשובה מאהבה  תשובה מאהבה  תשובה מאהבה ת"בשוג� ). שכ� משמע מדבריו, א"ע

  .למקור שהזיע

דהיינו , � שבטומאת נידה בעינ� ראייה"הסביר בדעת הרמב) קלג' ויקרא עמ (צפנת פענחצפנת פענחצפנת פענחצפנת פענחב  

 מדובר במקור שהזיע אחד י זהלפ. אבל מקור שהזיע אינה ראייה, מקור והעורקי�פתיחת ה

וא וה,  אי� כא� אלא טומאת ערב משו� מקור מקומו טמאל זאתובכ,  דמי� המטמאי�תמחמש

הגמרא ואיני מבי� אי0 אפשר להסביר כ0 את . שפ0 הד�י יל ידי זה כשיחתו0 במקור ועהדי�

 .קור שהזיע לבי� חמישה מיני דמי�שחילקו בפירוש בי� מ, �"והרמב

 ו"ט הט"נידה פ חסדי דודחסדי דודחסדי דודחסדי דוד, ג , אמנה מדמי נפתוחמי נפתוחמי נפתוחמי נפתוחראה ב, �"ישנ� הסברי� נוספי� לדעת הרמב  

 .)ט"קצד סל' ד סי"ש יו"וערוה(י %קז סעיפי� ד'  סיערו0 השולח� העתידערו0 השולח� העתידערו0 השולח� העתידערו0 השולח� העתיד ו17הערה ל "הנ

חת� חת� חת� חת� , ג"קצו סק'  סיוות דעתוות דעתוות דעתוות דעתחחחח, סב' ק סי"א מהדו"ת רעק"שו, נז' ד סי"ק יו"נודע ביהודה מהדו  26

 .ועוד רבי�, א" נידה כב עסופרסופרסופרסופר
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    וד� בלא הרגשהוד� בלא הרגשהוד� בלא הרגשהוד� בלא הרגשה, , , ,  ד� קושי ד� קושי ד� קושי ד� קושי,,,,� טוהר� טוהר� טוהר� טוהרדדדד: : : : מי� מיוחדי�מי� מיוחדי�מי� מיוחדי�מי� מיוחדי�דדדד: : : : פרק גפרק גפרק גפרק ג

     ד� טוהר ד� טוהר ד� טוהר ד� טוהר

בי� ימי טומאתה לימי  (ד� היולדת שלא טבלה ": נאמר)א" עלד(במשנה בנידה 

ית הלל  וב;)המטמא לח ולא יבש (כרוקה וכמימי רגליה: ית שמאי אומרי� ב,)הטוהר

� הכל מודי� %מ� המשנה מוכח שא� טבלה ". )כד� נידה (מטמא לח ויבש: אומרי

ש "ב(לי עלמא וכו ":כתב על כ0) ה מיתיבי"ב ד"לה ע(א "הרשב. שדמה אינו מטמא

וכ� כתב , ג דאמר מקור מקומו טמאג דאמר מקור מקומו טמאג דאמר מקור מקומו טמאג דאמר מקור מקומו טמא""""ודלא כרשבודלא כרשבודלא כרשבודלא כרשב, אינו מטמא כלל % בשטבלה )ה"וב

מקור מקומו טמא ג� א� דאמר למ, א"דעת רבנו יונה והרשבל". ל"רבנו הרב יונה זצ

 .ג"ה חולקי� על רשב"ש וב"ונמצא שב, ד� טוהר הוא אב הטומאה

תשב על "טוהר הימי על  רת הכתובמקו� לומר שגזשכ� היה , סברה זו מחודשת

פסק ש, �"וכ0 נראה בדעת הרמב. לאפוקי ג� מטומאת המקורבאה " דמי טהרה

, )ראה בפרק הקוד�, על כל פני� בד� מארבעה מראות הדמי�(טמא שמקור מקומו 

 ).ה%ג' לה ה"מ פ"מטמאי מו' הל(פסק שד� טוהר טהור לגמרי בכל זאת ו

. )א'  המתחיל בעמ,ה הלכתא"ב ד"לו ע(' � נית� להבי� ג� מתוס"כדברי הרמב 

בתו� ו, ד� טוהר נובע ממעיי� שונה מזה של ימי טומאתהשהיא ) ב"לה ע(דעת לוי 

' תוס. וזו הסיבה לטהרת ד� הטוהר, ימי הטומאה נסת� המעיי� של הד� הטמא

 ר כ0 שגיורת שילדה ואח,)ב"מו ע(מ� האמור בברייתא בבכורות מקשי� על לוי 

המעיי� הטמא א� ,  ולמה לא יהיו לה ימי טהרה;אי� לה ימי טומאה וטהרה %נתגיירה 

�דמ� דמ� דמ� דמ�  ,שני מעיינות ה� יש לטמא הד� ד� על גבא ":) השני�רוציבת (צוריות? סתו

ג� לדעת :  לכאורה כוונת� כ0".אלא דוקא במקו� שהתורה מטהרתו, המקור קאתיהמקור קאתיהמקור קאתיהמקור קאתי

אלא שהתורה , בגלל די� מקור מקומו טמאבגלל די� מקור מקומו טמאבגלל די� מקור מקומו טמאבגלל די� מקור מקומו טמא, לוי המעיי� של ימי הטוהר ראוי לטמא

 27.שבשעת לידתה היתה גויה, והיתר זה לא נאמר בגיורת, טיהרה אותו מגזרת הכתוב

 28".מקור מקומו טמא"לדעת� די� ד� טוהר מבטל את ', זו בדברי תוסעל פי הבנה 

                                                 

דמ� הד� הד� הד� הד� יש לטמא ": על פי דקדוק המילי�', את תוס) קנד' ד סי"יו(כ0 פירש החת� סופר  27 

הברייתא בבכורות אינה מתכוונת לומר שהגיורת עצמה טמאה , לפי דר0 זו. "קאתיהמקור המקור המקור המקור 

 .אלא שדמה טמא כדי� מקור מקומו טמא, נידה

) תורת(הרה י לא ט, ללוי דאמר שני מעיינות ה�לודאפי: "בלשו� זו' רו. תוסי� הביא את ת"הר  

נראה ". א� אותו מעיי� טמא הוא %וזו כיו� שאי� לה די� לידה ,  מעיי� זה אלא ביולדת]תורה[

ולא (ראוי לטמא ממש כמו המעיי� הטמא � הטהור ימעיג� לדעת לוי ה: אחרת' שפירש את תוס

הוא . ואינו כד� העלייה, מפני שג� הוא נובע מ� המקור כמותו, ")מקור מקומו טמא "רק מדי�
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ומות אחרי� יוצא ג� ממק, שד� טוהר טהור לגמרי, ית שמאי ובית הלל כדברי ב

א� נפל מרוקה ומד� טהרה ו ": מפורש)ב"עא ע(פרק עשירי במשנה ב. במשנה ובגמרא

בפרק וכ� במשנה . )ה"ש וב"ג� ש� אלו דברי בא0 " (על ככר של תרומה שהוא טהור

 חו. מ� הנידה ,פ שאמרו דיה שעתה צריכה להיות בודקת"אע"): א"יא ע(ראשו� 

 ;טהורה %וג� א� תראה ד� , בבדיקתהכי אי� נפקא מינה , "והיושבת על ד� טוהרוהיושבת על ד� טוהרוהיושבת על ד� טוהרוהיושבת על ד� טוהר

ומכא� , )ב"ב ויא ע"עיי� בגמרא ד ע(ולא רק לבעלה , והרי בדיקות אלו נועדו לטהרות

 !טהורה לגמרישהיא 

הנידה והזבה והשומרת יו� כנגד יו� : נו רבנ�ת "):א" עמב(רא בגמ כ� איתא כמו 

לא צריכא  ": מסבירה לגבי יולדתראהגמ". והיולדת כול� מטמאות בפני� כבחו.

וכי , )במלאות שבוע ללידת ב� או שבועיי� ללידת בת (שירדה לטבול מטומאה לטהרה

לדת שירדה לטבול מטומאה  יו: חייא בר אשי אמר רבברזירא אמר ' מר רהא דא

                                                                                                                      

בי� , לפי זה. וגזרה זו לא נאמרה בגויה, טהור מלטמא כנידה רק מפני גזרת הכתוב שיהיה טהור

לוי הטהרה בימי דעת בי� לו") התורה טמאתו והתורה טהרתו, מעי� אחד הוא"הסובר (רב דעת ל

אלו שני לוי אילו אליבא דו, הימי�הימי�הימי�הימי�רה היא על ירב הגזאליבא דאלא ש, ת הכתוברטוהר היא גזה

� ולדעתו "ס ש� הביא את דברי הר"החת ( שיהיה טהורהשניהשניהשניהשניהמעיי� המעיי� המעיי� המעיי� על והגזירה היא , מעיינות

 כפירוש זה נית� לדקדק .)ל"ואכמ, ד יש להשיב על דבריו"ולענ, כמוהו' � פירש את תוס"ג� הר

, ..."ל דאי� נותני� לה ימי טוהר איכא לאוקמי לעני�"וי ": הראשו��צרוי בתי�שאומר', מתוס

אלא , משמע שאי� זו אוקימתאו, "איכא לאוקמי לעני� טומאת הד� ":רו. השני לא נאמריובת

  .שאי� לה ימי טומאה וטהרה כלל, רו. זה משאיר את הברייתא בבכורות כפשטהית

ש על ד� "י כותב לגבי דעת ב"רש. א"עת הרשבשמשמע ממנו כד, י בזה"יש לדו� על דעת רש  28

 הוי אב י רגליהג דמעיינות מצורעת כגו� רוקה ומ"ואע ":)ה וד�"א ד"לד ע(טוהר של מצורעת 

וכ� לגבי יולדת ". דדומיא דרוק בעינ�דלאו מעיי� הוא דלאו מעיי� הוא דלאו מעיי� הוא דלאו מעיי� הוא ה ד� טוהר שלה טהור "אפ ...הטומאה

דביומי ' ש כדאמר בגמ"הוא לבג דד� טוהר "ודמה נמי אע ":) אומרי�ש"ה ב"ד(שלא טבלה 

 רבנ� ילו הכיאפ, ומשו� מעיי� נמי ליכא לטמויי דהא אי� מתעגל ויוצאומשו� מעיי� נמי ליכא לטמויי דהא אי� מתעגל ויוצאומשו� מעיי� נמי ליכא לטמויי דהא אי� מתעגל ויוצאומשו� מעיי� נמי ליכא לטמויי דהא אי� מתעגל ויוצא, תלא רחמנא והא מלו

שבימי טהרה זהו ד� טוהר מפקיעה רק מדי� ד� רת הכתוב מבואר מדבריו שגז". גזור עליה

זה אפשר שגזירת על פי .  היה זה מעיי�ילוא, אבל לא מדי� מעיינות, שמטמא לח ויבש, הנידה

די� מעיינות המצורע ש, תכ� לחלקיאבל י". מקור מקומו טמא"הכתוב ג� אינה מבטלת את די� 

מה שאי� כ� ,  שדמיה טהורי�רת הכתובולכ� אינו בכלל גז, הוא די� נפרד מטומאת ד� הנידה

שדי� מקור מקומו טמא הוא , ועוד. שיי0 לטומאת ד� הנידה בעלמאש ,די� מקור מקומו טמא

את די� ג� את ד� היולדת הרי ביטלה בזה לגמרי  א� התורה טיהרה ל כרחנוולכ� ע, תמידי

ע� די� ימי רח  אבל די� מעיינות המצורע ומעיינות היולדת אינו מתנגש בהכ;מקור מקומו טמא

או כאשר לא טבלה בסו� ימי , כאשר היולדת מצורעת(אלא זוהי התנגשות מקרית , טוהר

.  הוכחה שכשהתורה טיהרה את ד� טוהר נכלל בזה ביטול די� מעיינותאי�א� כ� ו, )טומאתה

 .י נצר0 לומר שהד� אינו מעיי� כלל"לפיכ0 רש
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�הד� שנעקר : פירוש". טהורה % בעלייה ,טמאה % בירידה ,לטהרה ונעקר ממנה ד

 הד� %א� על פי שנטהרה מטומאת יולדת ו, הוא ד� טמאלמקווה ה תממנה ביריד

והיא , ד� טוהררי זה ה הת וא� נעקר בעליי;טומאת ערבחוזר ומטמא אותה במגעו 

 .טהורה לגמרי

ל וסוגיה זו הולכות לפי "א צרי0 לומר שהמשניות הנ"ונה והרשבלדעת רבנו י

 . ממילא מסתבר שה� יפסקו כדעה זו.שמקור מקומו טהורהשיטה 

שיש ג� קשה לומר ו, ית שמאי ובית הללג חולק על ב"שרשבקשה לומר ד " לענ

בפרק עשירי רש זעירי במשנה ימשניות שסותמות שמקור מקומו טהור נגד מה שפ

יש להקשות על עוד . )א0 ראה להל� פרק ו (ק מקור מקומו טמא"תלדעת ש )א" עעא(

צריכה להיות בודקת חו. מ� "מקשה על המשנה ה, )ב"יא ע( בנידה ראא מהגמ"הרשב

פשיטא שהיושבת , כלומר, "!?אי יושבת מאי למימרא" %" הנידה והיושבת על ד� טוהר

שמקור מקומו , ש בזה חידושא י"לשיטת הרשבוהרי !  בדיקהינה צריכהעל ד� טוהר א

 !טהור

  29.רת הכתובזמגלכולי עלמא שד� טוהר טהור , �" כדעת הרמב� כ� מסתבר א

    ד� קושיד� קושיד� קושיד� קושי

כתוצאה מקושי , הוא ד� היוצא מ� האשה בימי� הסמוכי� ללידתה" ד� קושי"

כפי שהגמרא , )המחייבת שבעה נקיי� וקרב� (אינו גור� טומאת זיבהד� זה . הלידה

 .לומדת מפסוקי� שוני�) ב"לו ע(בנידה 

 �מטמא הבא בימי� הראויי� לזיבה א� ד� קושי בשאלה ה) ש�(נחלקו אמוראי

ודעת , נידה לאותו יו�דינה כדעת רב שהמקשה בימי זיבה .  טומאת נידהל כל פני�ע

, נידה %בימי נידה  ":ותניא נמי הכי, וכ� דעת רבא, "המקשה אינה כלו�"רבי יצחק ש

 ).א"ז ה"פרי ביאה איסו' � בהל"הרמב� פסק וכ" (הטהור %בימי זיבה 

,  מקור מקומו טמאא� דאמרמה די� הד� למ, יש לדו� לדעה זו שבימי זיבה טהורה

הראשוני� לשיטת � ג:  די� זה אינו תלוי בהכרח בדי� ד� טוהר30.ודנו אחרוני� בדבר

                                                 

ד מקור מקומו טמא הרי הוא "בדי� ד� טוהר וצידד שלמב הסתפק "קכ סק' ד סי" יו� איש� איש� איש� אישחזוחזוחזוחזוב  29

' ב עמ" ח הבית הבית הבית הביתטהרתטהרתטהרתטהרתוכ� ב, יב אות טו סיכ� דעות האחרוני�' ד סי"ד יו" חיביע אומריביע אומריביע אומריביע אומרוב. טמא

 .א בזה"אבל לא הזכיר דעת הרשב, ע מקורו טהור"והכרעתו שבימי טוהר לכו, כד
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". הרהדמי ט"משו� שהתורה אומרת בפירוש הרי זה , המטהרת לגמרי את ד� הטוהר

ולפיכ0 ,  אלא שאי� בו די� ד� זיבה,אבל בד� קושי התורה לא אומרת שהוא טהור

אלא ג� , לא רק מצורת הלימוד נראה כ0 31.נראה שאי� יסוד לטהרו מטומאת המקור

ואילו טומאת זיבה , כי זוהי דר0 העול�, טומאת הנידה איננה נובעת מחולי: מסברה

ד� זה אינו  ד� הקושי בימי זיבה משו� שהתורה טיהרה אתמסתבר ש. נובעת מחולי

 נובע ואיננדי� מקור מקומו טמא ומכיו� שג� . לא טיהרה אותו בימי נידהלכ� ו, חולי

 .שד� הקושי יופקע מדי� זהאי� סיבה  % מחולי

 ,ל"מלשונו של רבי יצחק הנ, ראשית.  משמע שד� קושי טהור לגמריראאול� בגמ

"� קושי מהו שתסתור :בעי רבא"): א"לז ע(מהגמרא עוד נראה כ0 ". המקשה אינה כלו

 או דילמא דבר הגור� ;מטמא בימי נידה הואמטמא בימי נידה הואמטמא בימי נידה הואמטמא בימי נידה הואוהאי נמי , דבר המטמא סותר? בזיבה

יותר ברור הדבר . אינו מטמא כללשבימי זיבה משמע ו, "והאי לאו גור� הוא, סותר

לפיכ0 סותר , שבעה?  מה גר� לו זובו:דתני אבוה דרבי אבי�א שמע ת ":המש0ב

 % דבר הגור� ,אלא לאו ...לפיכ0 סותר יו� אחד, יו� אחד? מה גר� לו קריו. שבעה

משמע שד� קושי אינו גור� אפילו ". מע מינהש, אינו סותר % דבר שאינו גור� ,סותר

 32.טומאת יו� אחד כבעל קרי

                                                                                                                      

ותמה מאי שנא , � שד� הקושי טהור"דייק מהר) �"ה ובדברי הר"ד(ד "קצד סק' בסדרי טהרה סי  30

ב צידד שד� הקושי "קכ סק' ד סי"א יו"החזו. 35ראה להל� הערה , שטמא, מד� בלא הרגשה

 .טמא

הגמרא מביאה ברייתא ): ב"בגמרא לו ע(דבר תלוי בדרשות השונות שמה� נלמד די� זה ה  31

 הגמרא . ולא מחמת ולד, דמה מחמת עצמה%) כה, ו"ויקרא ט( "כי יזוב זוב דמה"הלומדת זאת מ

 ולא %) ה, ב"ויקרא י" (וטמאה שבועיי� כנידתה"ומביאה דרשה משלימה מ, מקשה על דרשה זו

לעומת זאת ריש . שבד� הקושי אי� טומאת זיבה,  ה� על דר0 השלילהדרשות אלה. כזיבתה

קושי לרבות , ישיבה אחרת שהיא כזוישיבה אחרת שהיא כזוישיבה אחרת שהיא כזוישיבה אחרת שהיא כזו יש ל0 %) ויקרא ש�" (תשב על דמי טהרה"לקיש דורש מ

וא� כ� לדעה , יש כא� אמירה חיובית שהד� טהור, על פי דרכו.  שטהור כד� טוהרבימי זיבה

אלא שהגמרא דוחה דרשה זו ;  הוא הדי� לד� קושי%שבד� טוהר לא אמרינ� מקור מקומו טמא 

 .של ריש לקיש

� ד� הקושי אינו "דעת הרמבל: )י"ז ה"ב פ"איסו(ד "� והראב" במחלוקת הרמבהתלוינקודה זו   32

� "וכ� דעת רבנו יונה והרמב, אינו עולה לספירהיו� זה שסובר ד "הראבאילו  ו,סותר אפילו יומו

אינו ובכל זאת , מנ� ג� ה� כתבו שד� קושי אינו מטמא כללא. ש"יעי, א בנידה ש�"והרשב

). ב"ש בנידה לה סוע"כמ(אינו עולה  % שטהור לגמרי � שא,דומיא דד� טוהר, לספירהעולה 

 %    טומאת שבעהשדבר הגור� ' אבל פירשו את הגמ, נמצא שג� לדעת� ד� קושי טהור לגמרי

 לומר שד� קושי ראואי� כוונת הגמ, ההההשבעשבעשבעשבעאינו סותר  %שבעה שבעה שבעה שבעה  ומה שאינו גור� ,סותר שבעה

 .אינו סותר אפילו יומו משו� שאינו גור� אפילו יומו
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אפילו היה הד�  "):א"ז ה"פרי ביאה איסו' הל (�"הרמבכמו כ� יש לדקדק מלשו� 

הרי זה ד� קושי  %ע� החבלי� והצער ארבעה עשר יו� קוד� שתלד שותת ויורד 

 שהתורה , חו. מד� טוהר,כולו טמא %ד� הבא מ� החדר  ":ה"ה ה"וכ� ש� בפ". וטהורוטהורוטהורוטהור

 ".  וד� קושי כמו שיתבאר,טיהרתו

אבל ,  מקור מקומו טהורא� דאמרתכ� לומר שסוגיות אלו הולכות למי יראגמב

, )ל בפרק ב"כנ, על כל פני� בארבעת מראות הדמי�(א � הרי פסק שמקומו טמ"הרמב

 33.ובכל זאת נקט כא� לשונות המורי� שד� הקושי טהור לגמרי

כתב שלמא� דאמר מקור מקומו טמא ד� , לעומת זאת, )א"נידה לז ע(א " הרשב

 ".לא הוזכרה טומאתו בשו� מקו�"א� כי עמד על כ0 ש, הקושי טמא

    ד� בלא הרגשהד� בלא הרגשהד� בלא הרגשהד� בלא הרגשה

, שד� שיצא ללא הרגשה אינו מטמא טומאת נידה מדאורייתא) ב"נידה נז ע(קיימא ל� 

ויש לדו� הא� הוא מטמא טומאת ערב , " עד שתרגיש בבשרה%בבשרה : "על פי הכתוב

ד� זה אכ� מטמא ואפילו שמחדש ) סב' סי, ת"בשו(רבי עקיבא איגר . כאב הטומאה

 שהתנאי של שמסתבר הוא א"נראה שטעמו של רעק 34. מקור מקומו טהורא� דאמרלמ

ואילו טומאת הד� , שה לד�יוקשר בי� הא, ינו שבטומאת נידה בעינ� ראייהיהרגשה ענ

, יתכ� לומר אחרתיאבל . ולכ� אי� צור0 בהרגשה, עצמו איננה שייכת לגדר ראייה

אלא , העומד בפני עצמוד מקור מקומו טהור טומאת הד� איננה כלל דבר "שלמ

                                                 

וכ� על ד� אדו� , )ו"ה ה"פ (על ד� ירוק ולב�" ד� טהור"ב לשו� "איסו' � כותב בהל"הרמב  33

ט לשיטת " והסדדע ביהודה הנוי ביאורל פיע). י%ט"ה ה"פ( המראות המטמאי� תשאיננו מארבע

� לא דקדק בלשונו"איסורי ביאה הרמב' ל כרח0 צרי0 לומר שבהלע) ל בפרק ב"הנ(� "הרמב ,

ל דברי "אול� על פי שיטת המאירי הנ.  לבעלהשהיאי� כוונתו לטהרת הד� אלא לטהרת האו

� מדוקדקי� היטב"הרמב. 

34   �ד "ויק "מהדו(י "פ סברת הנוב"והוכיח זאת ע, )יד' סיד "ד ח"חיו (אגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משהבכדבריו כתב ג

שהרי לא הרגישה וג� ספק , שהקשה למה לא הקלו בכתמי� משו� ספק דרבנ� לקולא, )נב' סי

� טומאת הד� יולעני, ו� שהד� טמא מדאורייתא בלא הרגשהור. שמכייות, א� הכת� ממנה

שה וגזרו ג� טומאת יבי� טומאת הד� לטומאת האחכמי� לא חילקו  %  ספק דאורייתארי זהה

ו� ומ אומר שמכי"אבל האג, ש"ייע, ד מקור מקומו טמא"כתב זאת רק למ  עצמוי"הנוב. נידה

ל שג� לדעתו טומאת "צ %נו חולק על די� כתמי� נ מקור מקומו טהור איל כרחנו מא� דאמרשע

קשה לבנות יסוד ולהוליד די� חדש מכוח קושיה זו של , בר�. הד� מדאורייתא ג� בלא הרגשה

, שאי� זה ספק גמור, ועוד. לפעמי� ג� בספקות דרבנ�שכ� מצינו שהחמירו חכמי� , י"הנוב

 �כא� לא מצאה במה מכיוו� ש ו,בכל דבר שיכולה לתלותשהרי האישה רשאית לתלות את הכת

 .רוב שבא מגופה הרי זה %לתלות 
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 �לפי טע� זה ו, )ראה לעיל פרק א(טומאת נידה שה ימטמא את האזה נובעת מכ0 שד

 .רק ד� הבא בהרגשה הוא אב הטומאה

דרשת : שתי דרשות" בבשרה"לומדת מש, )ש�( בנידה ראמהגמראיה לדבר  

 כב( ראוהרי מבואר בגמ. למעט שפיר וחתיכהודרשה נוספת , שבעינ� הרגשה, שמואל

, טומאת הד�ו אפילו משפיר וחתיכה התמעטמקור מקומו טהור א� דאמר  שלמ)א"ע

� "הרהדבר מוכרח על פי מה שכתב בפרט . � הרגשהילעני� כ� מסתבר שהוא הדי� וא

עד שתרגיש ' 'בבשרה'דכיו� דדרשינ� מ ":הדרשותשתי הקשר בי� בהסברת ) ב"נז ע(

שאי� בכיוצא בזה הרגשת ד� אלא , ממילא משמע ולא בשפיר ולא בחתיכה % 'בבשרה

הטע� לטהרת ד� בשפיר ובחתיכה הוא משו� העדר דעתו ל". הרגשת שפיר וחתיכה

למא� דאמר מקור מקומו טהור שדי� שפיר וחתיכה מוכח בפשטות מ� כ� וא, ההרגשה

קפג ' ע הרב בקונטרס אחרו� סי"ומצאתי שכ� הוכיח בשו(הור לגמרי ד� בלא הרגשה ט

 35).ב"סק

ב דבר מחודש כת) ב"קמד ובחידושיו לנידה נח ע' ד סי"ת יו"בשו (חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופרה

אבל כת� שנראה , ד מקור מקומו טמא"שאמנ� ד� בלא הרגשה טמא למ, לאיד0 גיסא

ד� "מפני גזרת הכתוב , לפנינו לראשונה בהיותו יבש טהור לכולי עלמא מדאורייתא

�דחה ) ש� (ערו0 לנרערו0 לנרערו0 לנרערו0 לנרוב. שנאמרה על טומאת הד� עצמו) ב"נידה נח ע" (ולא כת

רבי עקיבא ש� למעט כת� מוסב על טומאת שממנו למד " ד�"שג� הפסוק , דבריו

נקט בפשטות שג� בכת� ) נב' ד סי"ק יו"מהדו(ג� בנודע ביהודה . עיי� ש�, הנידה

  36.אמרינ� מקור מקומו טמא

                                                 

שד� בלא , )ה א0 דברי הטור"ז וד"ה ועפ"ג ד"קצ סקצ' סי(כ0 ג� נקט בפשטות בסדרי טהרה   35

לגבי  דכ� יש להוכיח מכמה מקורות להל� פרק ו.  מקור מקומו טמאד"הרגשה טמא רק למ

� .שטהורי� ג� מטומאת הד�, כתמי

שכתב טע� לדי� שכל דבר שאינו מקבל טומאה , )ב"נידה נז ע(� "לכאורה ראיה לדבר מדברי הר  36

�, שכאשר הכת� נמצא על גבי דבר המקבל טומאה הכרח לטמא את החפ., אינו מקבל כתמי

, � בפירוש למה יש הכרח לטמא את החפ."לא ביאר הר. � על האישה משו� החפ.וגזרו ג

ולפי ; שכוונתו לדי� מקור מקומו טמא) ז אמרתי"ה ועפ"ג ד"קצ סקצ' סי(ופירש בסדרי טהרה 

� הסתמ0 "ד קשה לומר שהר"אבל לענ. זה מוכח שלדעתו ג� בכתמי� אמרינ� מקור מקומו טמא

, ועוד. כאילו זוהי הלכה פסוקה ופשוטה, א בלי להזכירו כללבפשטות על די� מקור מקומו טמ

ודיינו א� נטמא אותה , שעל מנת שלא יטהרו את החפ. אי� הכרח לטמא את האישה לבעלה

שמכיוו� , לכ� נראה לפרש דבריו אחרת). ש"עיי, ונדחק ליישב, ט עמד בזה"ובסד(טומאת ערב 

טהרנו יבואו לטהר ג� בגד שיש עליו ד� כי א� נ,  הכרח לטמאו%שאנו רואי� ד� על הבגד 

 %ומאחר שאנו צריכי� לטמא את הבגד ולדו� אותו כד� שבא בהרגשה ; נידה שבא בהרגשה
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    סוגיות המוכיחות שמקור מקומו טהורסוגיות המוכיחות שמקור מקומו טהורסוגיות המוכיחות שמקור מקומו טהורסוגיות המוכיחות שמקור מקומו טהור: : : : דדדדפרק פרק פרק פרק 

 �ושאר , גור� טומאת נידה הינו אב הטומאההמכמה וכמה סוגיות נראה שרק ד

�כד� מכה וד� , בע מראות דמי� אלא שאינ� גורמי� טומאת נידהאפילו מאר, דמי

 :טהורי� לגמרי, שנעקר לאחר מיתה וד� חתיכה

א "כלי� פ" (ד� הנידה"בכמה משניות וברייתות נמנו אבות הטומאות וביניה� . א

א "פכלי� בבא קמא תוספתא , ז"ה מ"זבי� פ, ו"ו מ"מכשירי� פ, א"ז מ"נידה פ, ג"מ

 .ולא הוזכרו דמי� נוספי�, )37ד,  פרשת זבי� פרק דספרא מצורע, ג"ה

כשהכוונה , רייתות ננקטה לשו� טומאה על הד�בבכמה מקומות במשניות וב. ב

ואי� , שיש זהות בי� הדברי�זו נראה ללמוד מהשימוש בלשו� . ג� לטומאת נידה

 : דוגמאות. ד� טמא שאיננו גור� טומאת נידה

נמצא בפרוזדור ספקו טמא לפי שחזקתו  ...ד� החדר טמא ":ב"בנידה יז ע. 1

 ". מ� המקור

 .  ש�וכל המשנה, "שה דמי� טמאי� באשהיחמ ":א" עש� יט. 2

                                                                                                                      

שכת� אינו מטמא את הבגד , ולפי זה משמע מכא� להיפ0. עלינו לטמא ג� את האישה לבעלה

ת למא� דאמר � אומר זא"אבל אפשר שהר; אלא א� כ� נדוננו כבא בהרגשה ונטמא את האישה

 .מקור מקומו טהור

י� זובו של זב ורוקו ומימי רגליו ושכבת ימנ ...ל"א אומר והנושא אות� מה ת"ר": לשו� הספרא  37

ה "ובזבי� פ, לא ברור א� זהו רבי אלעזר או רבי אליעזר". ל והנושא אות�"ת? זרעו וד� הנידה

 א� :א אומר"ר ...בד� הנידהז במימי רגליו "הנוגע בזובו של זב וברוקו ובש ":ז נאמר"מ

א "שר, ג"א מ"ש ש� ובכלי� פ"כ הר"וכ, כ"א שבתו"א בזבי� הוא ר"ונראה שר, "הנושא

 וג� ש� כתוב ב" עוהובאה ג� בחולי� קכד, "רבי אליעזר"במשנה בזבי� כתוב לפנינו . לשיטתו

' כי הגמ, ננויי לענא מינהויש בזה נפק. ש בכלי� ובזבי� ש�"ש� ובר' כ בתוס"וכ, "רבי אליעזר"

 תמוה שהוא עצמו אינו � כ�וא, ל מקור מקומו טמא" תולה בדעת רבי אליעזר שס)א" עכב(

 . שהימזכיר את שאר הדמי� היוצאי� מ� הא

בנזיר (שהרי רבי אליעזר סובר , ונראה להוכיח כגרסתו, "רבי אלעזר"� בזבי� גורס "אבל הרמב 

כי " אליעזררבי "ל " צל כרחנווש� ע( כלל  של זב אינה מטמאה במשאכבת זרעושש) א"סו ע

לגבי עיקר " א� הנושא"א נקט "ל בדוחק שר"י,  ובשלמא במשנה בזבי�.)חולק על רבי יהושע

א "כ ר"אבל בתו, א אינו סובר כמותו"כבת זרע ובזה רק הזכיר ג� ש"פ שת"אע, ק"דבריו של ת

 .ז של זב"תכ� שיזכיר את שיולא י, ת המטמאי�רשימפרט את עצמו הוא שמ
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המקשה בתו0 שמוני� של נקבה כל דמי� שהיא רואה  ":ב"ש� לח ע. 3

 :כמפורש בסיפא, והיינו טומאת נידה, "א מטמא"ור, טהורי� עד שיצא הולד

"� ".דהטמאה טומאת ניאבל ... אמר לה

 %שחור  ":נאמר) ה"ג ה"ומקורה בתוספתא בנידה פ (א" עבברייתא בנידה יט. ג

 ושחור זה לא מתחילתו הוא ;טהור % אפילו ככחול ,דיהה, טמא % עמוק מכ� .כחרת

משמע " שחור"ולא " משחיר"מ� הלשו� ". משחיר אלא כשנעקר הוא משחיר

 לומר שהוא הופ0 והברייתא באה, שהדבר ברור שד� זה היה אדו� מתחילתו

עובדה  בא מינהמשמע שיש נפקו. מאדו� לשחור לא בהיותו במקור אלא כשנעקר

אינו והדבר ,  הרי זה טהור%כבר במקור משחיר היה  הד� ילוכלומר שא, זו

נעקר לאחר ד� ששהרי לדעתו אפילו ,  מקור מקומו טמאא� דאמרשב ע� מימתי

, ת רק לעני� טומאת נידהשהברייתא אומרת זא, ש לדחות א0 י!מיתה מטמא

  .ובאמת לטומאת הד� אי� צור0 בזה

 : נאמרא" ע בנידה כבראבגמ. ד

 אמר 'כי יזוב זוב דמה' ? ד� יבש מהו:בי אלעזרבעא מיניה רבי יוסי ברבי חנינא מר

 אורחא 'כי יזוב זוב דמה'או דילמא האי , לח אי  יבש לא, עד דמידב דייב ליה, רחמנא

ד� הנידה ובשר המת ,  תניתוה:מר ליהא? אפילו יבש נמיולעול� , דמילתא היא

כי מיבעיא לי ,  לח ונעשה יבש לא קא מיבעיא לי:מר ליה א!מטמאי  לחי� ויבשי�

 ....מוחו טמאהיא� נ ...המפלת כמי  קליפה כמי  שערה, הא נמי תניתוה. יבש מעיקרא

וסי ברבי מבואר ששאלת רבי י, "כי יזוב זוב דמה", מ� הפסוק שמובא בגמרא

מעתה יש . הא� ד� יבש מטמא את האישה, חנינא היא לעניי� טומאת נידה

כיצד מוכיח רבי אלעזר מ� המשנה על אודות ד� הנידה המטמא לח : לשאול

מכא� שפשוט היה לרבי אלעזר "! מקור מקומו טמא"הרי אפשר שזה מדי� ? ויבש

� שאיננו מטמא את ואי� טומאה לד, שטומאת הנידה וטומאת הד� תלויות זו בזו

 38.האשה כנידה

 ):ב"ג ה"נידה פ( וכ� בסוגיה המקבילה בירושלמי 

                                                 

, ב"וראה נידה נד ע(ח היא על טומאת הד� "ששאלת ריב, ייתכ� לפרש את הסוגיה אחרת  38

�אלעזר אלא ' לפי דר0 זו הראיה לענייננו איננה מתשובת ר). סוגיה דומה לעניי� טומאת הד

העוסק " כי יזוב זוב דמה"למה הוא תולה את טומאת הד� בדיוק הפסוק , ח"משאלת ריב

 .בטומאת הנידה
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 מתניתא . טהורה: רבי יוסי ב  חנינה אמר. טמיאה: רבי לעזר אומר,המפלת ד� יבש

 ! ד� הנידה ובשר המת מטמי  לחי  ומטמאי  יבישי :פליגא על רבי יוסי ב  חנינה

 המפלת כמי  חתיכה כמי  :גא על רבי לעזר מתניתא פלי.פתר לה בשהיו לחי  ויבשו

 פתר לה מש� !שערה כמי  עפר כמי  יבחושי  אדומי  תטיל למי� וא� נמחו טמיאה

 .ברייה

 .ח מוכיח שלא אמרינ� מקור מקומו טמא"על ריב" פליגא"ה

 בימי טוהר נובעת ת היולדתשטהר, לויביאה את דעת ב מ" בנידה לה עראהגמ. ה

מ� הגמרא מקשה עליו ". שני מעיינות ה�" ובימי הטהרה הד� בימי הטומאהמכ0 ש

ביולדת בזוב שהיא מטמאה לח ית שמאי ובית הלל שמודי� בהאומרת המשנה 

הכא נמי : אמר ל0? ללוי דאמר שני מעיינות ה� אמאי מטמא לח ויבש: "ויבש

שראתה ד� ברצ� במעבר מימי טומאתה לימי טהרתה והרי זה מ� , "בשופעת

מה הקושיה מ� הדי� שהד� , א� מקור מקומו טמא: ויש לשאול .המעיי� הטמא

" דמי טהרה"שגזרת הכתוב יסוד לומר יש , בשלמא בימי הטוהר? מטמא לח ויבש

; )ראה לעיל פרק ג(מטהרת את ד� הטוהר אפילו למא� דאמר מקור מקומו טמא 

הוא וכל היסוד לטהרתה , שדמיה טהורי�ירת הכתוב בזוב הרי אי� גזאבל ביולדת 

 נוקטת בפשטות שאי� רא הגמל זאתובכ,  עצמו� אחר במקורישהד� בא ממעי

 !לטמא משו� מקור מקומו טמא

 39,עמד בקושי זה) א"וראה ג� בחידושיו לנידה כב ע, קנד' ד סי"יו (� סופרהחת

אפילו א� היה  (ר. שמשו� מקור מקומו טמא אי� לטמא אלא לח אבל לא יבשיות

ודבריו  40.מכ0 שהד� מטמא לח ויבשעל לוי  ראמית הגיוקוש, !)לח מתחילה

מנל� ,  שכל מה שבמקור טמאכה למשה מסינישיש הלשמאחר , ד"קשי� לענ

, ב נאמר לגבי הלימוד שד� נידה טמא" בנד עראובגמ? לחלק בי� לח ליבש

רק , כלומר, " לח משמע'דוה' ד,אשכח� לח ":י" רשרשיופ, "?יבש מנל�, אשכח� לח"

א לחלק בי� לח ה אמיניש הו" והדוה בנדתה"מומאת הד� את טמשו� שלמדו 

 כבגמרא הרי מפורש ב, ועוד? � מקור מקומו טמא מנל� לחלקיאבל לעני, ליבש

ה ולא מיבעיא לפי מ.  מטמא בחתיכה משו� מקור מקומו טמאבי אליעזר שרא"ע

                                                 

שאומר שג� ללוי היה , ב"בלו ע'  זו על תוסרא� הקשה מגמ"הר. ס ד� בשאלה מכיוו� אחר"החת  39

והרי , 27וראה לעיל הערה ,  שטהורירת הכתוב� השני אלמלא גזיראוי לטמא את ד� המעי

אי� כוונת הגמרא ש ס"החתומתר. .  אומרת שאפילו ביולדת בזוב יש לטהר לדעת לויראהגמ

 .לא יטמא יבשאלא ש,  צרי0 להיות טהור המעיי�לוידעת שללומר 

 .ודוק, לפי דבריו נדחית ג� ראייתנו הקודמת  40



    

 הרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאל

 

182182182182 

שהחתיכה עצמה מטמאת משו� ) הובא לעיל בפרק א( ש� שששש""""הראהראהראהרא' ' ' ' תוסתוסתוסתוסבשכתב 

הרי הוא , אלא אפילו א� נאמר שרק הד� שבחתיכה מטמא, ו טמאמקור מקומ

שהוא הנדו� מסתמא במשנה ,  וא� כ� קל וחומר לד� לח שהתייבש.יבש מסתמא

 41.על יולדת בזוב המטמאת לח ויבש

אמר רב חייא בר אשי אמר  ":א" ע בנידה מבראהגמ) פרק ג(כבר הובאה לעיל . ו

במעבר מימי הטומאה לימי , כלומר(  יולדת שירדה לטבול מטומאה לטהרה:רב

א� הד� יצא : פירוש". טהורה % בעלייה ,טמאה % בירידה ,ונעקר ממנה ד�) הטוהר

.  טהורה%וא� יצא אחרי טבילתה ,  טמאה%מ� המקור לבית החיצו� לפני טבילתה 

 �שלמא� דאמר מקור מקומו טמא ג� ד� טוהר ) ל פרק ג"הנ(לשיטת הראשוני

אול� . הלכה זו מתאימה רק למא� דאמר מקור מקומו טהור הדבר פשוט ש%טמא 

אינו מתיישב לכאורה די� זה , ג� לדעת הראשוני� שהכל מודי� שד� טוהר טהור

ד� נידה דעה זו  אומרת של)א" עעא( ראהגמשהרי , למא� דאמר מקור מקומו טמא

הד� שנעקר בעלייתה הרי היה ,  כא�� כ� הוא הדי�וא, שנעקר משמתה טמא

 ! ועליו להיות טמא, ר בימי טומאתהבמקו

, "דמהני טבילה לד� דאיכא גואי"אומרת על היולדת ) ב"נידה מב ע(אמנ� הגמרא 

וא� נעקר ממנה בעלייתה מ� המקוה  ":)ג"ה ה"מ פ"מטמאי מו(� "וכ� כתב הרמב

והטבילה מועלת לכל הד� המובלע באיברי� , הרי זו טהורה מפני שהוא ד� טוהר

�מכא� ש, שהיאת האלא רק הטבילה מטהרת , כלומר".  טוהרומשימה אותו ד

אלא ג� ד� המובלע בה נהפ0 לד� , יעקרו ממנה ה� ד� טוהריואיל0 הדמי� ש

שלפיו אי� לד� טומאה , אול� די� זה מוב� למא� דאמר מקור מקורו טהור. טוהר

; והרי ד� זה יצא ממנה בשעה שהיא יולדת בימי טהרתה, אלא כשיצא מ� האישה

מפני שנטמא , שאפילו ד� שיצא לאחר מיתה טמא, ד מקור מקומו טמא"ל למאב

 ? כיצד תועיל הטבילה לד� זה%כבר במקורו 

א0 יש מקו� לומר שגזירת הכתוב שבימי הטוהר הד� טהור כוללת בהכרח ג� את 

 לא נוכל לדעת אימתי דמיה %משו� שא� לא כ� , הד� הטמא שכעת בגופה

� נית� לדעת זאת בבדיקה %למא א� זמ� העקירה קובע בש. טמאי� ואימתי טהורי

אבל א� כל ד� שנוצר בגופה בימי טומאתה ימשי0 לטמא ג� אחרי ; פנימית

                                                 

וג� , שנקט בפשטות שג� בד� יבש אמרינ� מקור מקומו טמא, ח"קט סק' ד סי"א יו"ועיי� בחזו  41

 ראוי לטמא יבש מעיקרו כי בתחילת יצירתו במקור %אלמלא גזרת הכתוב שד� יבש מטמא 

 .ורק בצאתו ממנו נתייבש, היה לח
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ולכ� טיהרה ,  לא נוכל לדעת כלל איזהו הד� הטמא ואיזהו הטהור%טבילתה 

 .א� על פי שבמקורו היה טמא, התורה את כל הד� שנעקר משעת טבילתה ואיל0

�אי יצא לחו. מאי ) "ב"מב ע(לשו� הגמרא ננו מיראיה לענייש , מכל מקו

ולאחר טבילתה יצא מ� הבית , א� נעקר לפני טבילתה לבית החיצו�(? למימרא

 מהו דתימא מגו דמהני טבילה %) ? מה החידוש בדי� זה%החיצו� אל מחו. לגופה 

לא הגמרא ". ל"קמ, )שבבית החיצו�(תהני נמי להאי ) במקור(לד� דאיכא גואי 

והחידוש הוא רק שהד� שבבית החיצו� , רואה חידוש בכ0 שהד� שבמקור נטהר

 .ד מקור מקומו טהור"והדבר מתאי� למ, לא נטהר

 ראתה ד� לא א� כ�ב אומר שמואל שאי� אשה טמאה נידה א"בנידה נז ע. ז

עד שהיה נתו� תחת הכר ונמצא עליו  ": מקשה עליו מברייתאראהגמ. בהרגשה

�עגול אמאי  % אי דארגישה ?יכי דמיה % טמא – וא� משו0 ,טהור %א� עגול , ד

ו� שבברייתא נאמר ומכי". !וקתני משו0 טמא,  אלא לאו דלא ארגישה?טהור

הרי יש להעמיד את הברייתא בטומאת , "טמאה"ו" טהורה"ולא " טמא"ו" טהור"

 42!?ומה הקושיה על שמואל, ומשו� מקור מקומו טמא, הד� גרידא

נאמר שטומאת כתמי� אינה " הנח לכתמי� דרבנ�" )ב"סב ע(דה בניבגמרא . ח

עיי� (ולא רק לעניי� טומאת הנידה , אלא מדרבנ� אפילו לעניי� טומאת הד� עצמו

�שבעינ� זה די� ". דמדאורייתא עד שתראה בבשרה": י טע� הדבר"ופירש רש). ש

רק ג על וראה לעיל פ, כ� מסתבר( בלבד נידההחס לטומאת י מתי"בבשרה"ראייה 

מדוע טומאת הכת� עצמו , � כ� תמוהוא, )ראיות לדבר, אודות ד� שלא בהרגשה

ואי� חילוק בי� טומאת הד� לטומאת , שמקור מקומו טהורמע מינה וש? דרבנ�

 . האישה

הקולא בכתמי� בדרשה שתולה את , י" רששוריראיה זו נובעת רק מפ0 א

שמא אינ� מ� ספק מחמת ה, שהקולא מטע� אחרונית� לומר , "בבשרה"מ

  ).ה הנח"ש� ד' ועיי� תוס(ספק זה כוחו יפה ג� לעניי� טומאת הד� ו, שהיהא

ה "ד(' תוס". טהורי� %גוי� הבאי� מבי� ה ...כל הכתמי�"): ב"נו ע(בנידה שנינו . ט

כמו ששנינו , ית הלללדעת ב( שגזרו על ד� גויה � על פישא, מסביר זאת) מבי�

ה "ב ד"לח עבא קמא י בב"רשירש וכ� פ. דרבנ� לא גזרובכתמי�  %) א"בנידה לד ע

�, על כתמיה� לא גזרו,  דרבנ� גזרו עליה� שיהו כזבי�� על גבוא ":מרק� טהורי

                                                 

 .שד� שלא בהרגשה טמא לכולי עלמא, ל בפרק ג"א הנ"וכל שכ� שזו קושיה על סברת רעק  42
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 'ד� יהיה זובה בבשרה'דמדאורייתא , דהא כתמי� דישראל גופייהו מדרבנ� נינהו

ואפילו ראתה מגופה אמרינ� . שתראהו מגופה ולא שתמצאהו בבגדה, כתיב

כרוקה  ...דתנ�,  נידה שלא גזרו על ד� נכרית טומאה אלא בעודו לחכתמסב

 שכתמי� ה� דרבנ� ג� לגבי פותי ותוס"ג� כא� יוצא לפי רש". וכמימי רגליה

�, שעוסק לכאורה בטומאת נידה בלבד, ל"י חוזר על הלימוד הנ"ורש, טומאת הד

ורה לומר לכאהכרח וכא� . מע מינה שטומאת הד� תלויה בטומאת הנידהוש

כתמי מספיק לטהר את הספק שמא אי� זה ד� נידה אינו מפני ש, י"רשטעמו של כ

וכ� גזרו על ,  הרי גזרו על הרוקי� הנמצאי� אפילו כשיש נכרית אחת בעיר:גוי�ה

� כ� וא, )ח"ה מ"ה ופ"ד מ"ראה טהרות פ(� י� הנמצאי� שמא ה� של גויימי רגלי

ולפיכ0 ! שאי� ודאות שזהו ד� נידה� אי� ילגזור ג� על ד� הבא מ� הגוראוי 

שלא חששו לד� הגויי� מפני שאפילו בישראל אילו , י"עלינו לומר כטעמו של רש

  .היתה ודאות שזהו ד� הנידה בכל זאת אינו אלא מדרבנ�

 �, שכת� נחשב יבש, �יק ש� מוסי� טע� אחר לטהרת כתמי גוי"י בב"רשאמנ

אי� ראיה , לפי טע� זה). א"נידה לד ע( א� לדעת בית הללוד� נכרית יבש טהור 

י "ד דברי רש"אול� לענ. י� טהורי� שמקור מקומו טהורימהדי� שכתמי גו

�כת� שנמצא בחלוק מטמא : "נאמר) א"נו ע(שהרי במשנה בנידה , מוקשי

, "כל הכתמי� הבאי� מרק� טהורי�: "ובמשנה הבאה, "בי� לח בי� יבש... למפרע

י "אפוא שהטע� הראשו� ברש נראה. בי� לח ובי� יבשהיינו " כל"ומשמע להדיא ש

ל שד� שאינו גור� טומאת נידה איננו "וממילא נכונה המסקנה הנ, ק עיקר"בב

 .טמא כלל

,  שהובאו לעיל בפרק ג לגבי ד� קושי נראה שמקור מקומו טהוררותמהגמ. י

א נקט שמסברה ד� קושי צרי0 להיות טמא למא� "הרשב, וכמבואר לעיל; ל"כנ

 "!לא הוזכרה טומאתו בשו� מקו�"וציי� ע� זאת ש, אמר מקור מקומו טמאד

    ד� ירוק ולב�ד� ירוק ולב�ד� ירוק ולב�ד� ירוק ולב�די� די� די� די� : : : : פרק הפרק הפרק הפרק ה

אפילו , שמקור מקומו טהורלמדות באופ� כללי מהבפרק הקוד� הובאו סוגיות בגמרא 

 �יחוד בד� ירוק יבפרק זה יובאו מקורות שעוסקי� ב. דמי�ה מראות תמארבעבד

 .טהורי� לגמריאלו היוצאי� מ� המקור מי� ומה� יש ללמוד שד, ולב�

הירוק עקביא ב�  ...חמישה דמי� טמאי� באשה ": נאמרא" עבמשנה בנידה יט. א

 א� אינו מטמא משו� כת� : מאירמר רביא. מהללאל מטמא וחכמי� מטהרי�

ברור מהמשנה ששאר ".  לא כ0 ולא כ0:רבי יוסי אומר, מטמא משו� משקה
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 �לא רק שאי� ,  כלומר.כת� ולא משו� משקההדמי� אינ� מטמאי� לא משו

 שמקור מע מינהוש, שה נעשית נידה מחמת� אלא שאינ� אב או ראשו�יהא

לפי (סובר , הסובר שד� ירוק מטמא משו� משקה, ג� רבי מאיר. מקומו טהור

 %וא� האישה טהורה , שאינו אלא ככל טומאת משקי�) ב"מסקנת הגמרא יט ע

ואי� כוונתו כלל , וק מיוחד להחשיבו כמשקהולמד זאת מפס, אינו טמא כלל

  43".מקור מקומו טמא"לסברת 

                                                 

י לא מקבלי א דמי� טהורי� אמ� כ�א, קשיא לי ":התקשה בזה) א"נידה כב ע(ד "רי' תוסה  43

ורי� אינ�  שהדמי� טהל"ונ: "ותיר., !"ה� יהיו טמאי� % ונהי דאשה טהורה ?טומאה מ� המקור

שחכמי� ידעו בחכמת� שכל ד� שאינו  ":)מצוה רז (ספר החינו0ספר החינו0ספר החינו0ספר החינו0בכמו כ� כתב ". באי� מ� המקור

ה בי� טומאה "ב ד"נידה כ ע(א "וכ� משמע בריטב". מאות� חמישה מראות אינו בא ממקו� טמא

שמא ד� זה אינו מ� המעי� ההוא אלא מ� "שכתב שבדיקת צבע הד� נועדה לברר , )לטהרה

 דבריה� הדבר ברור שד� שאיננו מ� המראות המטמאי� טהור ל פיע". וצרי0 לראותוהעליה 

 .ד מקור מקומו טמא"ג� למ, לגמרי

את ההבחנה בי�  לומדת א" ע בנידה יטראהגמ. א: ע"ד וצוא0 שיטת ראשוני� זו מחודשת מא 

 �, דמיה", "אדומי� כד�", "בי� ד� לד�("ארבעת הדמי� הטהורי� לבי� הטמאי� מפסוקי� שוני

ל שכל אלו באי� מ� "ייהרי ק,  שיטה זו לא מוב� כלל הצור0 בלימודי� אלול פיע. ")דמיה

חולק , שמטמא ד� ירוק, לדבריה� נצטר0 לומר שעקביא ב� מהללאל.  ב!המקור והשאר לא

, ב" ביט ערארו. השני בגמיפי התל, � כיא(במציאות על חכמי� וסובר שהד� בא מ� המקור 

, וכ� קשה).  נחלק במציאותל כרחנוע, משו� שהד� הירוק הוא אדו� שהשחירשעקביא מטמא 

ונצטר0 לומר שלא זו ) ב"משנה בנידה לא ע(שיושבי� על כל ד� וד� , ממנהג הכותי�, להבדיל

 נאמר שהסובר א" עבנידה כא. ג. ל אלא נחלקו ג� במציאות"בלבד שלא קיבלו את דרשת חז

�שהרי , ד אי� זה מוב�"ולדברי הרי,  בחתיכה ירוקה ולבנהשאי� פתיחת הקבר בלא ד� מטמא ג

אבל החתיכה  ":ד כתב בסו� דבריו"אכ� הרי(אינה מ� המקור ואי� בה עדות לפתיחת המקור 

נראה ו, תמוה לומר שד� ירוק מ� העליה וחתיכה ירוקה מ� המקוראבל , "מפלת מ� המקור

�לא ברור אי0 יסבירו . ד). ה ש�שעליה מדובר בסוגי, שכוונתו לחתיכה שיש בה ד� אדו

ולדבריה� היה ראוי לומר אפילו בהזעה , ראשוני� אלו את די� מקור שהזיע שתי טיפי מרגליות

ד "הרי, אכ�. על מקור שהזיע טיפה אחת) ב"מא ע(כדברי הגמרא " מעלמא אתיא"מרובה ש

� שדעתו שג� ונראה מש, "דא� כ� מה בי� שאר משקי� לד� הנידה", עצמו ש� תמה על די� זה

 . הדמי� הטהורי� באי� מ� המקור

לא כל משקה  ":)ו"ה ה"ב פ"איסו' הל(שכתב , ל"� מבואר שלא כדברי הראשוני� הנ"וברמב 

וכ� ". הרי זה טהור ...לפיכ0 א� שתת מ� הרח� לוב� או משקה ירוק ...היוצא מ� החדר מטמא

' כדמוכח בפשיטות בכמה דוכתא פ, דלוב� וירוק נמי מ� המקור קאתי): "רמו' סי (תרומת הדש�תרומת הדש�תרומת הדש�תרומת הדש�ב

ראה בנספח , ידוע שחלק גדול מהמראות הטהורי� באי� מ� המקור, ג� במציאות ".כל היד

 .1סעי� , למאמר
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טמא היה ראוי לחייב בדיקה שחרית וערבית ג� כשאי� חשש ד� ירוק ולב� א� . ב

וכ� היה ראוי , )ב"נידה ד ע(שהרי הבדיקה שחייבו חכמי� היא לטהרות , לד� נידה

ומכמה מקומות מוכח . הג� בד� שאינו גור� טומאת נידת לעת לגזור טומאה מע

ורק בד� נידה גזרו טומאת , שחיוב הבדיקה הוא רק כשיש חשש לד� נידה, ההיפ0

 : ת לעתמע

, "בחזקת טהרה) שבי� נידה לנידה(כל אחד עשר יו�  ":ב שנינו"בנידה לח ע. 1

 לומר שאינה :אמר רב יהודה? למאי הלכתא ":)א"לט ע (ראומסבירה הגמ

 ".צריכה בדיקה

 %וכ� אשה שיש לה וסת ) ניקה וזקנהי מ, מעוברת,בתולה( דמי� מסולקת. 2

ולא נאמר , והרי אינ� מסולקות אלא מד� נידה, )ב"נידה ד ע(דיי� שעת� 

 . שרק כאשר רואות ד� נידה דיי� שעת�ראבגמ

ומה היא , ת לעתהרואה ד� מטמאה מע ": נאמרא" עבברייתא בנידה ו. 3

ינה ואינה יואינה מקולקלת למנ... קי�משכבות ומושבות אוכלי� ומש? מטמאה

מכ0 שמטמאת ...". נהיומקולקלת למני... הרואה כת�... מטמאה את בועלה

מוכח שמדובר על הרואה , ינה ובועלהיוכ� מ� הדיו� על מנ, משכבות ומושבות

 �ומשמע שהרואה ד� שאינו גור� טומאת , � טומאת נידהמיגורהד� וכת

 44. אפילו לאוכלי� ומשקי�,ע כלל"נידה אי� בה טומאת מעל

או שדרכו לבוא , שד� ירוק ולב� אינו מצוי, יש מקו� ליישב את הראיות הללו

, ולכ� אי� צור0 לבדוק מחמתו וג� א� ראתה אותו דיה שעתה, דווקא בזמ� הנידה

 45.ביחס לדמי� אלו" מסולקות דמי�"כי כל הנשי� ה� כ

                                                 

שכל הרואה ד� בלא עת ברי סופרי� וכ� מד ":שכתב, ג"ט ה"ב פ"איסו' בהל� "וכ� מוכח ברמב  44

כמו שסת� ,  ד� נידההוא" ד�"ומשמע ש, "טמאה למפרע עד עשרי� וארבע שעות ...וסתה

וכ� , "אי� האשה מתטמאה מ� התורה בנידה או בזיבה עד שתרגיש ותראה ד�": ש�א ' בהל

. טומאת נידה כמוב�כוונתו לו, "הרי זו טמאה ... שכל הרואה כת� ד�ברי סופרי�ומד ":ב' בהל

ינו מזכיר � א"הרמב� כ� א. ג' הוא האמור בהלב %כות אמשמע בבירור שרק הד� האמור בהל

 .כלל טומאה למפרע משו� מקור מקומו טמא כראשו� לטומאה

א "ועיי� ג� ריטב(ה לא מטמאיתו נאמר שד� ירוק אינו שכיח "י ד"ב ורש"בגמרא בנידה יט ע  45

ויש שכתבו שלפי מסקנת הגמרא ש� ג� ד� ירוק , )ה מפני שטומאת� ספק"ב ד"נידה לא ע

�""""ת מהרשת מהרשת מהרשת מהרש""""שושושושו(שכיח ���שכתב שאפילו לפי , ע' ב סי"ד ח"ת אגרות משה יו" שוועיי�, רנ' ג סי" ח

מכל ). ש"עיי, אלא שאינו מצוי שהד� היה אדו� ונהיה ירוק, ההווה אמינא ד� ירוק מצוי

�דברי דברי דברי דברי ת "וכ� כתב בשו, ידוע שד� ירוק שכיח יותר בימי טומאתה או בימי� הסמוכי� לו, מקו
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האישה איננה אלא ראשו� ש, שבגלל שטומאת המקור קלה יותר4, עוד יש לומר

לא חששו חכמי� שתבדוק כדי , לטומאה ומטמאת רק אוכל ומשקה שנגעה בו

 היק� הטומאה יהיה %כי ג� א� יתברר שנטמאה , להציל טהרות שתעסוק בה�

�כי סו� סו� אנו יודעי� , לגבי טומאת מעת לעת קשה לחלק כ0, בר�. מצומצ

 ?קלהומה לי טומאה חמורה או , שהיא טמאה למפרע

 לגבי טומאת �חלק, כמה משניות במסכת נידה עוסקות בטומאת כתמי�. ג

ומשמע , )א"סב ע, ב"נו ע( לגבי טומאת הכת� עצמו �וחלק) ב"ז ענכגו� (שה יהא

�. ולא נאמר שג� כת� ירוק או לב� מטמא כאב הטומאה, שאלו אות� כתמי

נאמר , "הכת�הכת�הכת�הכת�ל שבעה סממני� מעבירי� ע ":על המשנה, ב"ובברייתא בנידה סב ע

, שדיני כתמי�כאמור משמע ו, " מעביר עליו שבעה סמני� ומבטלוד� הנידה ודאיד� הנידה ודאיד� הנידה ודאיד� הנידה ודאי"

�נאמרו בד� הנידה ולא בשאר משקי� היוצאי� מ� , ג� לעני� טומאת עצמ

 .המקור

ואלו ה� , כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה ": נאמרא" עבמשנה בנידה סג. ד

רא  ובגמ."ה ובשפולי מעיה ושופעתמפהקת ומעטשת וחוששת בפי כריס: הוסתות

� בשופעת ד� טמא :אמר עולא בריה דרב עילאי! הא שפעה ואזלא? שופעת ":ש

היתה למודה להיות רואה  ":שנינו) ב"סג ע(במשנה הבאה ". מתו0 ד� טהור

 %בסו� הוסתות . כל הטהרות שעשתה בתו0 הוסתות טמאות %בתחילת הוסתות 

א� דרכה לראות  ש� כ� אפורשמ". הורותכל הטהרות שעשתה בתו0 הוסתות ט

הטהרות  כל %של שפיעת ד� טהור , למשל, את הד� הטמא רק לאחר עשר דקות

 בי� טומאת א מינהואמנ� יש נפק. שעשתה תו0 כדי ראיית הד� הטהור טהורות

מטמאת אב הטומאה ולפיכ0 אינה שכשרואה ד� טהור אינה , נידה לטומאת ערב

משמעו " טהרות שעשתה"אבל הלשו� ,  כנידהסטאינה מטמאת בהיג� כלי� ו

�שמסתבר שא� הד� הטהור נדו� כד� , ועוד. ודאי ג� אוכלי� ומשקי� שנגעה בה

 כדי� הנוגע בד� נידה, בורי�יהרי היא מטמאת כלי� משו� טומאה בח %טמא 

 ).ו"ה מ"ראה זבי� פ(

 שראו לוב�  טומטו� ואנדרוגינוס:אמר רב נחמ� אמר רב ": איתאא" עבנידה כח. ה

א� ד� ". או אוד� אי� חייבי� על ביאת מקדש ואי� שורפי� עליה� את התרומה

,  זכר או נקבהואבי� א� ה, טמאל כרח0 הטומטו�  הרי כשראו לוב� ע,לב� טמא

                                                                                                                      

נוזלי� בהירי� , מכל מקו�. ינו מצוישבמסולקות דמי� ג� ד� טהור א) סב' ג סי"ח (מלכיאלמלכיאלמלכיאלמלכיאל

 . ראה בנספח למאמר זה, מצויי� יותר") ד� לב�("
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 ומלבד שזו 46!?ומדוע הברייתא מחשיבה זאת כספק, וצרי0 לשרו� את התרומה

ב ג� " בכח עראהרי הגמ, חולקוסוגיה פשוטה באי� , ברייתא סתמית באי� חולק

 . שמקור מקומו טמא) א"כב ע(סובר ה, מעמידה את הברייתא כרבי אליעזר

 פה אחתיר. שאולי מדובר בטיות, עמד בקושי זה) ו"קטז סק' ד סי"יו (� איש� איש� איש� אישחזוחזוחזוחזוה

, )ב"נידה מא ע(שלעניי� מקור מקומו טמא יש לתלות שהיא מחו. לגופה , בלבד

כמבואר , ותדחוקאוקימתות י התש. ע"ונשאר בצ, בשפופרתשמדובר בראייה או 

הרי לעני� מקור מקומו טמא אי� תועלת בראייה , רו. השני תמוהיוהת, למעיי�

 47.)א"ש בנידה כב ע"כמ(אלא דווקא לעני� טומאת נידה , בשפופרת

 ורח. במי� את ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע"ב נאמר שהפסוק "בנידה לב ע. ו

, כלומר, "למעוטי אשה מלוב�"בא ) טז, ו"ויקרא ט(" רבכל בשרו וטמא עד הע

נראה , � שהפסוק עוסק בטומאת ערבומכיו. האישה אינה נטמאת מהפרשה לבנה

ב לעיל ש� לגבי המיעוט של איש "וכיו(מטומאת ערב לוב� באישה התמעט ג� שה

� ). ה למעוטי איש מאוד�"י ד"ברשי� ש� עי, מאוד

                                                 

 :בעניי� ראיה זו יש להעיר כמה הערות  46

, )ד"ב הכ"אישות פ' הל(אבר זכרות ואבר נקבות משו� שיש לו , מאנדרוגינוס אי� קושיה. א 

. הלוב� בא מ� המקוריח שסיבה להנואי� , והלוב� יוצא מאבר הזכרות והאוד� מאבר הנקבות

�הרי הלוב� הוא מאבר זכרות או מ� , שהוא מכוסה ואפשר שהוא נקבה רגילה, אבל טומטו

 .המקור

משו� שייתכ� שטומאה שאינה , הקושי הוא משרפת התרומה א0 לא מביאת המקדש. ב 

ג "טומאת מת פ' ראה הל(מפורשת בתורה אלא מקורה בהלכה למשה מסיני אי� חייבי� עליה 

 ).ג"ה

, הוא זוב" לוב�"וה, היה מקו� לומר שהדיו� על הטומטו� והאנדרוגינוס הוא לטומאת שבעה. ג 

היה מונה "שדנה על , )ב ש�' בעמ' שחלקה הובא בגמ, א"ב ה"זבי� פ(וכ� מוכח בתוספתא 

�ולפי זה ייתכ� . מדובר בזוב הטעו� שבעה נקיי�, כלומר, "הרי זה אינו סותר... ללוב� וראה אוד

והוא נחשב כספק רק , מדי� מקור מקומו טמא, לומר שהטומטו� אכ� טמא בוודאי טומאת ערב

וג� . א� כ� עסקינ� ג� בטומאת ערב, י פירש שהלוב� הוא קרי"רש, בר�. לעניי� טומאת זיבה

שבוודאי אינו אלא ,  באוד� ובלוב�הנוגעהנוגעהנוגעהנוגעהרי בתוספתא ש� הוזכרו ג� , על פי התוספתא

א� כ� מוכח שלוב� היוצא מ� האישה .  הטומטו� נחשב כספק בעלמאוג� בה�, טומאת ערב

 .איננו אב הטומאה

א מניח כנראה שהקולא בטיפה אחת לתלות שמעלמא "החזו: ג� על התירו. הראשו� יש לדו�  47

טיפי "שזוהי קולא ב, ויש מקו� לומר אחרת. אתיא היא קולא מיוחדת במקור מקומו טמא

וכיוצא בזה (מה שאי� כ� בלוב� ממש , שכיח שזיעה תבוא מעלמאכי במציאות הדבר " מרגליות

 ). ש� לחלק בי� לב� לירוקערו0 לנרערו0 לנרערו0 לנרערו0 לנרכתב ב
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 שרק "דמיה" "דמיה"מהרי ישנו לימוד , יעוט זההראשוני� ש� דנו מה הצור0 במ

 הוא לעני� "דמיה"רצו שהמיעוט מי ות! ותו לאארבעה דמי� טמאי� באשה

� כ (כבת זרעדומיא דש, מיעוט ג� מטומאת ערבאילו כא� התחדש ו, טומאת נידה

ה יחס לד� שיש לו נטיי מתי"דמיה"מיעוט : תירו. אחר). �"� והר" הרמבכתבו

�אבל לוב� לא התמעט , )צהובקרוי בימינו שהוא ה( ד� הירוק והיינו, לאדו

י " רשכ� כתב(והיתה סברה ללומדו בקל וחומר משכבת זרע באיש , "דמיה"מ

א0 ג� ). ה למעוטי"דספות וכ� נראה מתו, ש"הרא' � ובתוס"הובא ברמב, בתשובה

� כ�נראה א). ש"הרא' עיי� בתוס(לדר0 זו הלוב� התמעט אפילו מטומאת ערב  

 .שה איננה נטמאת כלל מד� לב� היוצא ממנהי שאראמהגמ

לעניי� הבדיקות שאישה בודקת עצמה , א מצינו"א ה"בירושלמי בנידה פ. ז

 :פעמיי� ביו� כדי לוודא את טהרתה

 רבי בא בש� ,רבי אמי בש� רב, בדקה ומצתה טהור. עד כדו  בשבדקה ומצתה נגוב

חד רבי טובי אמר . ה עד שיתנגב מעיינהאסורה לבית � בדקה ומצתה טהור :רב יהודה

 כד סליקית :אמר רבי יעקב בר אחא.  אסורה לביתה עד מעת לעת:אבהו' בש� ר

 ,ואפילו כמא  דמר אסורה לביתה... להכא שמעית מ  כל רבנ  מותרת לביתה מיד

 שמתו& שהיא מתרגלת ?ולמה היא אסורה לביתה, כפקידה היא למעט מעת לעת

 .מתרגלת בדמי� טמאי בדמי� טהורי  היא 

ואינה ,  הרי היא טהורה לכל הדעות%מ� הירושלמי משתמע שא� מצאה ד� טהור 

וכל הדיו� הוא רק , נטמאת מעת לעת מחשש שהד� הטהור הגיע מוקד� יותר

 48.הא� הד� הטהור מצביע על חשש לביאתו של ד� טמא בקרוב

    ביאור הגמרא למחלוקות התנאי�ביאור הגמרא למחלוקות התנאי�ביאור הגמרא למחלוקות התנאי�ביאור הגמרא למחלוקות התנאי�: : : : וווופרק פרק פרק פרק 

,  תולה שנחלקו בשאלת מקור מקומו טמאראנאי� שבה� הגמלכשנדקדק בדברי הת

 49:נראה שמפשט הדברי� אי� מקור ברור לסברה שמקור מקומו טמא

                                                 

שאמנ� האישה  ובדוחק יש לדחות. על הירושלמי) לרבי מאיר אריק (טל תורהטל תורהטל תורהטל תורהכ� הוכיח ב  48

, לעניי� אוכלי� ומשקי� שנגעה בה�, טמאה טומאת ערב וא� טמאה מעת לעת בטומאה קלה זו

ובמוב� זה הועילה בדיקתה זו לבטל , איננה טמאה כנידה לטמא כלי� ולטמא בהיסטאבל 

 .טומאת מעת לעת

איננה , משניות וברייתות' והטלת ספק באופ� שבו פירשה הגמ, יודעני שגישה זו לבירור הנושא  49

ד כאשר אנו באי� לעניי� הלכה לדו� בי� שתי שיטות תנאי� ובי� שני פסקי "לענ. מקובלת

יש משקל לשאלה הא� דעת תנאי� מסוימת ) ה מאיד0"� מחד והראבי"הרמב(ה בראשוני� הלכ
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    גגגג""""מחלוקת רבי ורשבמחלוקת רבי ורשבמחלוקת רבי ורשבמחלוקת רבי ורשב. . . . אאאא

 :א" ע בנידה טזמובא

 , אפילו בתו& ימי נדתה, הרואה ד� מחמת מכה:דתניא, לימא הני תנאי בהא נמי פליגי

מאי לאו בהא .  לה וסת חוששת לוסתה א� יש: רבי אומר.ג" דברי רשב,טהורה

ולי  דכ, לא:אמר רבינא? דמר סבר וסתות דאורייתא ומר סבר וסתות דרבנ , קמיפלגי

ג סבר אשה טהורה וד� " רשב:והכא במקור מקומו טמא קמיפלגי,  וסתות דרבנ עלמא

ואי לא , אשה נמי טמאה � אי חיישת לוסת :ואמר ליה רבי,  דקאתי דר& מקור,טמא

 .מקור מקומו טהור הוא � לוסת חיישת

ולמה , ורבי לא הזכירו כלל את הד� בדבריה�ג "רשבשהרי , נראה דוחקפירוש רבינא 

�רש כ0 משו� הברייתא הדומה י נראה שרבינא פ?לנו לומר שזהו הנושא למחלוקת

 . דברי רבי,ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור שממנה ד� יוצא ":א" עסו' גמב

ורבותינו העידו על ד� המכה הבא מ� . � מכה הבא מ� המקור טמא ד:ג אומר"רשב

 מקור מקומו טמא איכא :אמר עולא? מאי בינייהו: "'וביארה הגמ. "המקור שהוא טהור

רבינא מקשר ,  של ד� מכהי� דומהיג בענ"� שיש כא� מחלוקת רבי ורשבומכיו". בינייהו

 דברי רבינא היה אפשר לומר ואלמלא 50.אור זרועאור זרועאור זרועאור זרועוכ� משמע להדיא ב, בי� המחלוקות

                                                                                                                      

בדיו� , )צו' סי (משפט כה�משפט כה�משפט כה�משפט כה�ת "ל בשו"ה קוק זצ"כעי� זה כתב הראי. אכ� נאמרה במפורש או לא

יש להתבונ� עד כמה עיקרה : "בקיצורי�, וזו לשונו, הא� קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא

 שעל קדושת המקדש ,חדא. ל"דשה לעי על היסוד שקדושה ראשונה קשל ההלכה היא קבועה

 ולאיד0 גיסא הדעה המכרחת דקדשה ,ל"וירושלי� אי� שו� תנא שאמר מפורש שלא קדשה לע

יות של וני עדיוסתמיות של משניות וברייתות ועני,  שגורה בפי התנאי�ל כ0ל היא כ"לע

וכל הסמ0 לומר שלא קדשה .  על דעה זועובדות מהתנאי� הקדמוני� כמו אבא שאול מוכיחי�

, וג� הוא לא אמר דבריו על קדושת המקדש וירושלי�, א� דאמרל הוא רק אליבא דחד מ"לע

 א� דאמרא אפשרות משמעות של מו ולמצה לזהאומרת שאפשר לדמות העניני� ז' אלא שהגמ

� וא, ד בדעתווג� בעני� קדושת האר. עצמו אי� הדבר ברור ומוחלט א� עמ. ל"דלא קדשה לע

". תיד לבוא דלא קדשה לעא� דאמר אפילו חד מה לא נשארה לנו שו� הוכחה ברורה שיהיכ�

 .כפי שיבואר, ד כיוו� מחשבה זה הול� ג� את הסוגיה דיד�"לענ

 לאוקמי מדדחיקמדדחיקמדדחיקמדדחיק ...ג"מרבינא דאמר בסמו0 גבי פלוגתייהו דרבי ורשב: "שנה' הלכות נידה סי  50

ג אית " בתרא וג� רשברק דהא איכא פלוגתא דתנאי לקמ� בפ,מאפלוגתייהו במקור מקומו ט

מאי "כג בהגהה מתלמיד המחבר כתב ש'  סיי מילואי�י מילואי�י מילואי�י מילואי�אבנאבנאבנאבנת "בשו".  מקור מקומו טמאהלי

חסות י מתית עולארש שהשאלה ותשוביולכ� פ, "מה הטע�"ולא " מ"מה הנפק"רושו יפ" בינייהו

א שסובר "ג בטז ע"רכו אי� סיבה לייחס לרשבולפי ד, ש"יעי, ג"לרבי ורבותינו ולא לרבי ורשב

רבי� אבל במקומות , מ"חסת לנפקימתי" מאי בינייהו"לשו� ה ר0 כללאכ� בד. מקור מקומו טמא

� בנידה לו, "יכא בינייהוחוששי� לעכברי� א ":א" עראה בברכות יח, מצינו לשו� זו ג� על הטע

כתובות נח , ב"וראה ג� שבת עח ע". ב" אי ארו0"טבו "ב" עובנידה עא, "ב יומי וטבילה"א ":א"ע
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,  מדברת בד� שידוע שבא ממכה שבמקורא" עהברייתא בסו: שאי� קשר בי� הברייתות

ויש ספק ,  מדובר במכה שאינה במקורא" עואילו בטז, ג שהוא טמא"ובזה סובר רשב

שה טהורה לגמרי כי יג סובר שהא"ורשב,  זו או מ� הווסת בזמנההכהא� הד� בא ממ

  בתחילהראוכמו שהבינה הגמ, סתהו ורבי חושש לו,מ� המכהתולי� שהד� בא 

 .סתות דאורייתא או דרבנ�וכשתלתה את מחלוקת� בו

ג עוסקת " כ0 שמחלוקת רבי ורשב אינה מתפרשת בהכרחא" ע ג� הברייתא בסו

 כ0ועל , ראשיתה של הברייתא עוסקת ברואה מחמת תשמיש: במקור מקומו טמא

ונאמנת ": הברייתא ממשיכה.  תולה במכתה% ו�נאמר שא� יש לה מכה באותו מק

שבה עסקה הברייתא , תרה לבעלהיי� הילענהיא ומשמע שנאמנות זו , ..."אשה לומר

וכ0 נראה  51.שה ולא בטומאת הד� בלבדיעוסקי� בטומאת האג "רבי ורשבו, עד עתה

 :ד"ג ה"מהתוספתא המקבילה בנידה פ

 .וחייבי  על טומאת מקדש וקדשיוד� הנמצא בפרוזדור שורפי  עליו את התרומה 

 ד� החדר ספק ד� מכה .ספק �וא� לאו , טהור � א� ידוע שד� מכה ,והיוצא מ  החדר

 שבידוע שד� ( על פי ד� היוצא מ  החדר א:מ"ש אומר משו� ר"א בר"ר, טהור

 . ד� המכה טהור:ורבותינו אומרי�, המכה טמא

כלומר שמטמא את , וזדורנראה שהמחלוקת על ד� מכה היא הא� דינו כד� הפר

  52!שה טומאת נידהיהא

                                                                                                                      

, ב"וש� סה ע, א"ש� סה ע, ב"זבחי� יט ע, א"סנהדרי� יב ע, א"מ סג ע"ב, ב"סוטה כ ע, ב"ע

 .ה מאי בינייהו"י ד"כול� ברש

� כ�שה גיזוהי הדר0 לבטא את טומאת הא, בלשונו את טומאת הד�ג "רשבומה שהזכיר   51 

 .ב, ד פרק עילראה ל, בהרבה מקומות

 : נאמרר כ0ואח,  הובאה שוב מחלוקת זוש�, ב"ח ה"תוספתא בנידה פחיזוק נוס� לכ0 מ� ה  52

בחצר והיא . לא תבדוק אלא בשמאל % בשמאל והיא טהורה ,היתה בודקת בימי� והיא טמאה"

 בחברתה והיא ,בעצמה והיא טמאה. לא תבדוק אלא בחצר % בטרקלי� והיא טמאה ,טהורה

י ל יד הרי מסתבר שבדיקתה בימי� וע:רי0 ביאורי� ציהענ".  בחברתהלא תבדוק אלא %טהורה 

� כ�וא,  בתוצאות הבדיקותוזו הסיבה להבדל, י חברתה"עצמה טובה יותר מאשר בשמאל וע 

שד� היוצא הסובר , מ"נראה לפרש שהתוספתא היא מדברי ר! יש להצרי0 אותה לבדוק כראוי

, יכולה לבדוק בשמאל %את טמא ובשמאל טהור ל שא� בודקת בימי� ומוצ"וקמ, מ� המכה טמא

� צריכה לגרו� � האישהואי, כי אנו תולי� שהבדיקה בימי� גורמת למכה שבמקור להוציא ד

, מוב� מדוע הפוסקי� השמיטו את התוספתאי זה ולפ. וזוהי ג� הסיבה לשאר הקולות, לכ0

 .שאינה אליבא דהלכתא
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מקור "שמה שאומר עולא ,  בהתא� לזהא" עבסו' היה מקו� לפרש את הגמ 

אלא בא , שה טהורהיג הד� טמא והא" אי� כוונתו שלרשב"מקומו טמא איכא בינייהו

ג הוא גור� "מקור אינו גור� טומאת נידה ולרשבבלהסביר למה לרבי ד� מכה ש

ומראהו כאחד (וכל ד� היוצא ממנו , ג מקור מקומו טמא" שלפי רשב,טומאת נידה

 אומר בפירוש א" עאבל רבינא בטז. טומאת נידהטומאת נידהטומאת נידהטומאת נידהגור� ) שה דמי� המטמאי�ימחמ

את רש כ0 את המחלוקת וי לא פל כרחנווע, "אשה טהורה וד� טמא"ג "בדעת רשב

 .דברי עולא עליה

     וחכמי� וחכמי� וחכמי� וחכמי�בי אליעזרבי אליעזרבי אליעזרבי אליעזרמחלוקת רמחלוקת רמחלוקת רמחלוקת ר. . . . בבבב

  :ב נאמר"בנידה כא ע

 א� יש עמה , א( על פי שמלאה ד�, המפלת חתיכה: דתניא,לימא שפופרת תנאי היא

.  ולא בשפיר ולא בחתיכה'בבשרה' :רבי אליעזר אומר. טהורה � וא� לאו ,טמאה �ד� 

                                                                                                                      

 ולא שהכוונה לטומאת הנידה" היא טמאהו"נראה ללמוד מהלשו� , השתא דאתינ� להכי 

א� יש  חברתה ל ידיכי הדבר תמוה שתבדוק ע, � נראה כ0יוג� מ� העני. לטומאת הד� בלבד

כי , בטומאת ערבבעצמה הרי חברתה מסתכנת בכ0 ש, מנע מטומאת ערביבכדי להלה ד� מכה 

 .מאת נידה סובר שד� מכה מטמא טומאיר' שרושמע מינה . נושאת את הד� שבעד הבדיקה

עוסקת בבדיקה בשפופרת לרואה מחמת תשמיש שהיא , אחרתהתוספתא  פירש את חסדי דודחסדי דודחסדי דודחסדי דודב 

תחזור  %שא� בדקה בימי� ומצאה טהורה ובשמאל טמאה ואומרת , )א' שנזכרה בתוספתא בהל(

משמעות הלשו� . 1: רושו אינו נראהיופ. כי תולי� שבדיקתה בימי� גרמה פצע, ותבדוק בימי�

, שא� יוצא בימי� כ0 ובשמאל אחרת תעשה תמיד בשמאל, בדיקות הקבועותשעסקינ� ב

שה חזרה על ילא מוב� לדבריו למה הא. 2. ואינו במשמע, ולדבריו מדובר על בדיקה יחידה

. 3. יש צור0 שתחזור על התוצאה הטהורהכשבשמאל יצאה טהורה ולמה , י�יהבדיקה פעמ

כיצד בודקי� כיצד בודקי� כיצד בודקי� כיצד בודקי� . לא תנשא עד שתבדוק עצמה"לשו� התוספתא לעיל לגבי הבדיקה בשפופרת מ

משמע  ..." ונות� לתוכה מכחול ומביא מו0 ונות� בראש המכחולמביאי� שפופרתמביאי� שפופרתמביאי� שפופרתמביאי� שפופרת? ? ? ? אותהאותהאותהאותה

 : הובאה התוספתא בלשו�א" עא0 בנידה סו. וכ0 מסתבר, י אחרי�"שבדיקתה מתבצעת ע

 ל כ0תאי� כסידור הדברי� בתוספתא אינו מ. 4. 'וכו" כיצד בודקת את עצמה מביאה שפופרת"

 . היה ראוי להקדי� את הבבא הזו לדיו� א� ד� מכה שבמקור טמא או לאכ� לדבריו ש, רושוילפ

ד פירש שלא מדובר על הבדיקה עצמה אלא על "בחס: יש להעיר עוד על עניי� הטרקלי� והחצר 

א� , מעתה.  תיבדק על פי מראה החצר%שא� בטרקלי� הצבע נראה כד� ובחצר לא , ראייתה

יש ללמוד מכא� שלא ,  ומשו� מקור מקומו טמא, בלבדמ מדבר על טומאת הד�" שרנאמר

ולכ� כשבחצר המראה אינו כד� הרי היא טהורה ,  מראות הדמי�תנאמרו הדברי� אלא בארבע

ד "לענ, בר�). ב"כדאיתא בגמרא נידה כ ע, שלכתחילה יש לבדוק דווקא במקו� צל, וקשה(

שא� בדיקה , "חדר"ו" פרוזדור" כלשו� נקייה על משקל "חצר"ו" טרקלי�"כוונת התוספתא ב

 . לא תבדוק עמוק כל כ%0עמוקה פוצעת אותה 
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.  שרבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה:אימא! נא קמאא היינו ת"ר

 .חתיכה אי  זה ד� נידה אלא ד� :וחכמי� אומרי�

רבא ו, א לטעמ� של חכמי�"הגמרא ש� מתחבטת בשאלה מה ההבדל בי� טעמו של ר

 אשה טהורה וד� :א סבר" דר,באשה טהורה ומקור מקומו טמא קמיפלגי: "מפרש

א0 הגמרא ".  אשה טהורה ומקור מקומו טהור:ורבנ� סברי,  דהא אתי דר0 מקור,טמא

וכ� בירושלמי , עיי� ש�, בי� טעמיה�עצמה הציעה קוד� לכ� פירושי� נוספי� להבדל 

א וחכמי� נותני� "אלא ר, ובפשטות אי� הכרח שיש כא� מחלוקת. א"ג ה"בנידה פ

 .ועל כל פני� לא הזכירו כלל את טומאת הד�, טעמי� שוני� לדינו של תנא קמא

�בי שמעו� וחכמיבי שמעו� וחכמיבי שמעו� וחכמיבי שמעו� וחכמימחלוקת רמחלוקת רמחלוקת רמחלוקת ר. . . . גגגג���    

 הרי זו יולדת % �המקשה שלשה ימי� ויצא ולד דר0 דופ ": נאמרא" עבברייתא במא

ורבי שמעו� , וד� היוצא מש� טמא.  אי� זו יולדת בזוב:ורבי שמעו� אומר, בזוב

הוא ד� קד� ללידתו והד� ש, ברישא נחלקו א� יוצא דופ� דינו כלידה רגילה". מטהר

א� יוצא דופ� גור� טומאת ) א"נידה מ ע(וזה כמחלוקת� במשנה , או לא, הקושי

ורב יוס� מוכיח מלשו� הברייתא שיש כא� , קו בסיפאדנה במה נחל ראהגמ. לידה

�ובמקור , כגו� שיצא ולד וד� דר0 דופ�": ומפרש, מחלוקת מיוחדת לגבי טומאת הד

כוונתו לומר שכל ד� היוצא דר0 ,  על פי ההבנה המקובלת".מקומו טמא קמיפלגי

 .א� על פי שהאישה איננה נידה, הדופ� מטמא לדעת חכמי� כאב הטומאה

שתנא קמא המטמא את הד� היוצא דר0 הדופ� , ש0 מובאת דעת ריש לקיש בהמ

ואילו רבי יוחנ� , ולא כרב יוס�, מטמא ג� את האישה טומאת נידה על ידי ד� זה

 53.שאי� האישה נעשית נידה אלא א� יצא המדווה בדרכו הרגילה, חולק עליו

צא ממנו ג� לפי שיטת ריש לקיש אי� כא� שיטה שמקור מקומו טמא לכל ד� היו

 א0 ג� לשיטת רבי יוחנ� יש לומר שאי� כוונתו שד� 54.כשאינו גור� טומאת נידה

, אלא שבמקרה הנדו� ברישא של הברייתא,  דר0 הדופ� טמאשה טהורהשה טהורהשה טהורהשה טהורהיייימאמאמאמאשיצא 

אי� . דינו כד� זבה ומטמא, אפילו דר0 הדופ�, כל ד� היוצא ממנה, שה זבהשה זבהשה זבהשה זבהיייישהאשהאשהאשהא

                                                 

' עיי� תוס, י לרבנ�"ובראשוני� דנו מה הראיה מרשב, י ש�"יוחנ� מוכיח זאת מדרשת רשב' ר  53

 .א"ורשב

מי� שלדעתו מקור מקומו טהור ולכ� הוכרח לומר שחכ, ל"ואפשר שזהו גופא טעמו של ר  54

מקור שנעקר ונפל בש', ל בהמש0 הגמ" תלוי בביאור דברי רהדבר. מטמאי� ג� טומאת נידה

ה "י בד"וכפי שנראה מרש(הא� זה מדי� מקור מקומו טמא , מאת ערבשה טמאה טוילאר. הא

 .ראה לעיל פרק ב בש� המאירי, הו די� מיוחדאו שז) ה לטומאת ערב"נחושת0 ובד
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אלא שהדי� שד� הזבה הוא אב , וצא ממנופירוש הדבר שמקור מקומו טמא לכל ד� הי

: ומה שאמר רבי יוחנ�. הטומאה נאמר ג� בד� שיצא באופ� שאיננו ראוי לטמא אותה

אי� פירושו שבאותו מקרה הד� טמא והאישה , "א� לדברי המטמא בד� מטהר באשה"

 %אלא א� לדברי המטמא בד� היוצא דר0 דופ� בזמ� נידתה , טהורה מטומאת נידה

, לגמרי" מטהר באשה"וכ0 מדויקת יותר הלשו� (ישה אילו לא היתה נידה מטהר בא

 ). ולא נטמאה טומאה קלה ממגעה בד� היוצא מהדופ�

נאמר כא� כש� " מקור מקומו טמא"ש, ג� בדעת רב יוס� יש מקו� לומר כ0

והכוונה כא� שאחרי שהאישה הוגדרה כזבה , המושאל ולא כמובנו בסוגיות המקבילות

כגו� שיצא : "וכ0 משמע מלשונו. אפילו דר0 דופ�, מא לכל ד� היוצא ממנו מקורה ט%

שהמחלוקת על טומאת הד� עוסקת , "שיצא ד� דר0 דופ�"ולא , " וד� דר0 דופ�ולדולדולדולד

חכמי� מטמאי� : במקרה שהוזכר ברישא שקישתה שלושה ימי� ואחר כ0 יצא ולד

, היוצא מהדופ� מטמאוכא� חידשו שג� ד� , את הד� היוצא דר0 דופ� כי היא זבה

א� על פי שלדעתו הלידה דר0 דופ� היא לידה לכל דבר וזהו ד� , ש מטהר"ואילו ר

 .אלא היוצא כדרכו" ד� נידה"ואי� , מפני שמקור מקומו טהור, יולדת

     ורבי יהודה ורבי יהודה ורבי יהודה ורבי יהודהנא קמאנא קמאנא קמאנא קמאמחלוקת תמחלוקת תמחלוקת תמחלוקת ת. . . . דדדד

 :א" עשנינו בנידה עא

רבי יהודה . אהלהאשה שמתה ויצאה ממנה רביעית ד� מטמאה משו� כת� ומטמאה ב

ומודה רבי יהודה ביושבת על . מפני שנעקר משמתה,  אינה מטמאה משו� כת�:אומר

 :אמר רבי יוסי. משבר ומתה ויצאה ממנה רביעית ד� שהיא מטמאה משו� כת�

 .לפיכ& אינה מטמאה באהל

 .מכלל דתנא קמא סבר א� על גב דנעקר ד� משמתה מטמאה משו� כת� ":ראובגמ

 . "ר מקומו טמא איכא בינייהו מקו:אמר זעירי

, שאמנ� הד� יצא מגופה לאחר שמתה, אפשר לפרש את המחלוקת באופ� אחר

ומספק מטמא , מחיי� או משמתהמהרח� לבית החיצו� ק מסתפק הא� נעקר "תאבל 

 הלוולכ� מטמא רק בא,  פשיטא ליה שנעקר משמתהיהודה' ור, הלומשו� כת� ובא

, ג"ז מ"עיי� דמאי פ, שהיא עצמה שנויה במחלוקתעל הנחה " מפני"ומצינו לשו� (

כלומר , "...בי יהודהומודה ר" וכ0 משמע קצת מ).ועוד רבי�, ו"ז מ"שביעית פ

�ספק א� נעקר ל כל פני� הדבר או שע, שביושבת על המשבר הוא מודה שנעקר מחיי

�שבנקודה שבה חלק באופ� , וההודאה עומדת באותו מישור ע� המחלוקת, מחיי

 . כלומר שהמחלוקת היא במציאות, הודה באופ� אחר %� מסוי
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ונהגנו  ":שכתב, זהמשמע כפירוש ) ה"י מ"פ (רוש המשנה� בפי"מלשו� הרמבו 

א0 . משמע שזוהי החמרה בספקו, "בד� זה לחומרא ודננו בו דיני ד� המת וד� החי

 .ראו כתב כדברי הגמ"ד הט"מ פ"מטמאי מו' בהל

�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

עמידה מחלוקות תנאי� שונות בשאלה הא� מקור מקומו הגמרא בכמה מקומות מ

ובחלק מהמקומות , נראה שביאורי� אלה למחלוקות התנאי� אינ� הכרחיי�. טמא

נמצא שאי� לנו תנא הסובר במפורש . הגמרא עצמה מציעה אפשרויות הסבר אחרות

 ואי� טומאה, שמקור מקומו טהורמשמע שהדבר פשוט בכמה סוגיות , מאיד0. כדעה זו

 בכ0 מתחזקת שיטת .כפי שהתבאר בפרקי� הקודמי�, בד� ללא טומאת נידה

� שפסק שמקור "ולא כדעת הרמב, ה וסיעתו שהכריע שמקור מקומו טהור"הראבי

� .מקומו טמא באופני� מסוימי

על , שנאמרו כהלכה פסוקה באי� חולק, )ב"מא ע(כנגד זה עומדי� דברי רבי יוחנ� 

ובכ0 , המטמא את האישה טומאת ערב,  טיפי מרגליותאודות מקור שהזיע כמי� שני

  .נעסוק בפרק הבא

    מקור שהזיעמקור שהזיעמקור שהזיעמקור שהזיע: : : : זזזזפרק פרק פרק פרק 

�    דברי רבי יוחנ� והקשיי� בה�דברי רבי יוחנ� והקשיי� בה�דברי רבי יוחנ� והקשיי� בה�דברי רבי יוחנ� והקשיי� בה

 ):ב"נידה מא ע(כבר הוזכר מאמרו של רבי יוחנ� 

 חמשה ,אילימא לטומאת שבעה? למאי. טמאה �מקור שהזיע כשתי טיפי מרגליות 

אבל חדא אימא , ודווקא תרתי. רב אלא לטומאת ע!דמי� טמאי  באשה ותו לא

 .מעלמא אתיא

וראשוני� נוספי� פירשו שטעמו משו� מקור מקומו ) ה לטומאת ערב"ד(י "רש, כאמור

 ולפי פירוש� יוצא שרבי יוחנ� הכריע להלכה כשיטת התנאי� הסוברת מקור 55,טמא

 .ולדעתו הדברי� אמורי� אפילו לגבי ד� ירוק ולב�, מקומו טמא

 : כ0 שתי קושיות עיקריות יש להקשות על

מוכיחות כשיטה ) ה%ד(המשניות וסוגיות הגמרא שהובאו בפרקי� הקודמי� . א

מוכרחת  המקורות הללו אינ� קושיה כל. בפרט בד� ירוק ולב�, שמקור מקומו טהור

                                                 

 .2ראה לעיל הערה   55
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לפי , א" עעא(� שיש סת� משנה ונית� לומר שרבי יוחנ� סובר שמכיו: על רבי יוחנ�

�, לגבי ד� נידה שיצא לאחר מיתה, ברת שמקור מקומו טמאסוה )פירוש זעירי ש

ומשנה זו חולקת על משמעות כל .  לד� ירוק ולב� שיוצא מ� המקורוא הדי�ממילא ה

" מה לי חד סתמא ומה לי תרי סתמי"כי , ורבי יוחנ� מכריע כמותה, ל"המשניות הנ

 טמא היא ובפרט שהסת� משנה שמקור מקומו, )ב"קידושי� נד ע, ב"יבמות קא ע(

אינ� מהוות הגמרא ג� ה� סוגיות .  העוסקת בנושא זההמשנה האחרונה במסכת

 ".?גברא אגברא קרמית", יוחנ�'  על רקושיה

 �עמוד בסתירה תבסו� המסכת ד שמשנה זו ו הדבר תמוה מא,מכל מקו

ק ורבי יהודה בשאלת "ובפרט שהעמדת מחלוקת ת, ל"משמעות כל המשניות הנל

מחלוקות התנאי� , ככלל. הקוד�ל בפרק "כנ, איננה מוכרחת כללמקור מקומו טמא 

אלא ,  משייכת למקור מקומו טמא עוסקות בד� מארבעה מיני דמי�ראשהגמ

לא , �אותג� שרבי יוחנ� מטמא , טיפי מרגליותב. שחסרי� בו תנאי ראיית הנידה

ה כה למשו� שיש הלושמכי, יתכ� ללמוד מכללאיואמנ� . מצאנו שו� תנא שמטמא

, אבל אי� זה מוכרח,  לד� ירוק ולב�וא הדי�ה %שהמקור מטמא כל מה שבו מסיני 

� .ואפשר שההלכה נאמרה רק לגבי ארבעת הדמי� המטמאי

דרכה של אשה להפריש נוזלי� .  קושי נוס� בדי� מקור מקומו טמא הוא מעשי.ב

 הזמ� רובכי האשה טמאה , ונמצא שלא שבקת חיי לכל בריה, טהורי� פעמי� רבות

שמריהו ' לר (ברכת שיברכת שיברכת שיברכת שיומצאתי שהעיר בדומה לזה בספר . )ראה בנספח למאמר זה(

יש לעיי� בכל הנשי� הרגילות במראות ): "ב"בחידושיו לנידה מא ע, יוס� ברמ�

כיו� דרגילות בזיבת מראות , דיאסרו לעול� באכילת תרומה וקדשי� ומגע�, טהורות

 ."ק"ת יאיר עיני להבי� התוה"והשי; טהורות

ל מצינו דעה שלפיה אישה שראתה מראות "הנא "א ה" בירושלמי בנידה פכ�א

שמתו0 ", טהורי� נאסרה לבעלה מחשש שה� סימ� למראות טמאי� שיבואו בסמו0

 מסקנת הירושלמי 56".שהיא מתרגלת בדמי� טהורי� היא מתרגלת בדמי� טמאי�

                                                 

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא : "ב" ער דומה מופיע בבבלי פסחי� קיגמקו  56

: אמר רב? עד כמה. והיושבת על ד� טהור אסורה לשמש... אמר רב משו� רבי יוסי איש הוצל

ספר ספר ספר ספר ;  תצטמחזור ויטרימחזור ויטרימחזור ויטרימחזור ויטרי" (הואיל והוחזק מעיי� פתוח: "כמה ראשוני� נוס� כא�דברי ב". עונה

 לפנינו ראבגמ. יא, טהרת הנידה' הל, ארחות חיי�ארחות חיי�ארחות חיי�ארחות חיי�; שיז ושיט'  סירוקחרוקחרוקחרוקח; קפא, חידושי�, הישרהישרהישרהישר

רוב הראשוני� פירשו זאת לעניי� יולדת ביו� ). ב בעניי� אחר" עסברה זו מופיעה בפסחי� קיב

" ד� טהור"ונראה שפירש , י לא משמע כ�"אבל מסתימת רש, שאחרי מלאת ימי טהרתה

ודברי רב , ואסורה לשמש שמא תראה דמי� טמאי�, ד� מ� המראות הטהורי�, כמובנו הרגיל
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�שה שמוצאת ישא לא נפלאת היא %אבל חזינ� שע� כל הקושי שבדבר , להיתר אמנ

הדבר מלמד שהדמי� הטהורי� אינ� ו, מדרבנ�ת לעת ד� טהור אסורה לבעלה מע

בגוו� חו� בהיר או " דמי� טהורי�"נראה שכוונת הירושלמי ל,  בר�.שכיחי� כל כ0

מתרגלת בדמי� "ובה� היא אכ� , כאלו שדרכ� להופיע לקראת הווסת החודשי, צהוב

 .שה� מצויות מאוד, ותצלול" טיפי מרגליות"ולא ל, "טמאי�

 :נראה להציע דרכי� אחרות בפירוש דברי רבי יוחנ�,  מחמת קשיי� אלו

שטיפי המרגליות מטמאי� מאחר , דברי המאירי) סו� פרק ב(כבר הובאו לעיל . א

: ומשמע שרצונו לומר שזהו סעי� מהדי� הקוד� המובא בגמרא, "שדינ� כדי� המקור"

 : שנאמר,טמאה % מקור שנעקר ונפל לאר. :נשיאהאמר ריש לקיש משו� רבי יהודה "

�"וכפי שביארו כמה אחרוני� בדעת הרמב( כלומר ."'יע� השפ0 נחושת0 ותגלי ערות0' ,

אלא הטיפי� , "מקור מקומו טמא"טיפי המרגליות אינ� טמאות ומטמאות מדי� , )ל"כנ

 אי� ראיה על פי זה. וזוהי הסיבה לטומאת�, הללו נחשבות כחתיכה מ� המקור עצמו

לא בד� ירוק ולב� וא� לא בארבעת הדמי� " מקור מקומו טמא"שרבי יוחנ� פסק 

 �אלא זהו די� מיוחד , )או דר0 דופ�, או לאחר מיתה, כשבאו שלא בהרגשה(הטמאי

י וסיעתו "ואילו לפירוש רש, ביאור זה מוסבר היטב בפשט הגמרא. של זיעת המקור

 הרי דבריו שייכי� ;יש לקיש מובאי� אחרי דברי ר מדוע דברי רבי יוחנ�ל כ0לא מוב� כ

לעניי� הקושי המעשי , מכל מקו�.  לפני כ�ראלדי� מקור מקומו טמא שנדו� בגמ

כי סו� סו� פעמי� רבות מוצאת האישה בבדיקתה , שהצבענו עליו אי� כא� רווח גדול

 וראה 57;שלכאורה מטמא טומאת ערב ג� על פי דר0 זו, יותר מטיפה אחת, נוזל צלול

 .6סעי� , בנספח למאמר זה

                                                                                                                      

 .בבבלי כדבריו בירושלמי

כמובא , שסובר כמאירי(א ' נידה סי' תשובות להל) צדוק הכה� מלובלי�' לר (תפארת צביתפארת צביתפארת צביתפארת צבית "בשו  57

כתב על שכיחות , )טמא משו� שהזיעה נחשבת כחלק מהמקור" מקור שהזיע"ש, 25לעיל הערה 

 �בעניי� האשה שאומרת שמרגשת תדיר בפתיחת ): "בקיצורי�(התופעה בתחילת תשובתו ש

ואי אפשר לה לבדוק , פי המקור כמה פעמי� ביו� וכשבודקת על הרוב מוצאת ליחות לבנות

�. וג� זה אי אפשר, וכבר יע. לה הרב השואל להחזיק מו0 דחוק תדיר באותו מקו�. בכל פע

חר שאשה זה ספרה לחברותיה הדבר כי א, וההוא אמר כי באמת הרבה ואולי רוב הנשי� כ�

מזיעה של בשר "שהוא ) אות י(ועל מראות אלה כתב בהמש0 ". באו ג� ה� לשאול על זה

 ".שאינו אלא מלחלוח הבשר וזוהמתו] חלאה[=� "וכ� ניכר לכלו0 השליי, המקור עצמו

שת שאישה המרג [ל קצת מיתו� בדי� זה"צ): "קסח' ד סי"יו(חת� סופר ת "וראה לשו� שו  

 � כי , מהו מראה הטהורה,] טהורה%וא� מצאה מראה טהור ,  טמאה%ובדקה ולא מצאה כלו

 ." ונפל פיתא בבירא,� מלחלוחי הגו�"לעול� תוציא לפנינו הבדיקה מלוכלכות בשליי
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יש שדברי רבי יוחנ� מוסבי� על דברי ר, חשבתי להציע פירוש חדש לגמרי. ב

בהיותו בגו� כלומר שרבי יוחנ� לא מדבר על מקור שהזיע , י נשיאה"ש� רלקיש ב

, י נשיאה"להתנות תנאי בדינו של ריוחנ� ' רובא , ל והזיעל והזיעל והזיעל והזיעמקור שנפמקור שנפמקור שנפמקור שנפ אלא על האישה

מוציא מנביע ו ה"מקור"הוא עדיי� מוגדר כנפילתו לאחר מא א� ג� שמקור שנפל מט

�משקי�יוחנ� אפילו ' שכוונת ר'  ובתחילה סברה הגמ.שני טיפי מרגליות,  כלשה

ובמסקנתה , והאישה נעשית נידה א� על פי שהמקור מחו. לגופה, לטומאת שבעה

 .התחדש שמדובר בטומאת ערב בלבד למי שייגע במקור זה

 �והוא שהזיע כשתי טיפי "היה שרבי יוחנ� יאמר  פירוש זה ראוי לפי אמנ

ולא , ני עצמהאבל אפשר שרבי יוחנ� אמר את דבריו כמימרא בפ, ותו לא" מרגליות

מקור שנעקר ונפל לאר. והזיע כשתי  ":ואמר בפירוש, י נשיאה"חסות לדברי ריבהתי

 .  קיצרה את דבריוראוהגמ, "טיפי מרגליות טמאה

מתאימה יותר " מקור שהזיע"הלשו� . 1:  מסייעות להבנה זורא בגמכמה נקודות

דברי . 2 .שהיבגו� האשמאשר ליציאת משקה מ� המקור , למקור המונח לפנינו ומזיע

י דברינו  ולפ58?למה הקלו בספק זה, י�תמוה" אבל חדא אימא מעלמא אתיא"הגמרא 

ראיה זקוקי� לואנו , רויובאה מהלחות באיא שהש לומר יטיפה אחת שב, הרי זה מוב�

, נוחה יותר לפירוש זה"  אתיאמעלמא"הלשו� . 3. מקור הנופל עדיי� מנביע משקי�הש

מגופה של האישה א0 לא מ�  הבאהטיפה  הפירוש המקובל המוב� הוא של פיכי ע

אלא לגבי דבר הבא מחו. " מעלמא"לשו� ' לא מצאנו בגמו, מ� הצדדי�המקור אלא 

משמעה שהטיפות " מרגליות"הלשו� . 4). ועוד, ב"נז ע ,א"ראה נידה יד ע(לגופה 

 ותיאור זה מתאי� לטיפות שמחו. לגופה 59,נוצצות מפני שה� חשופות לאור השמש

הגמרא לא מוסיפה שו� הסבר או מקור . 5. על עד בדיקה, למשל, ולא שנמצאו, דווקא

 מצאתי שבחלק .6. והדבר מוב� א� בא רק לסייג את הדי� שקד� לו, יוחנ�' לדברי ר

יהודה נשיאה ובי� בזה של ' בי� במשפט של ר, מכתבי היד והראשוני� הגרסה בגמרא

                                                 

עיי� (הסביר זאת על פי הסברה שספק הלכה למשה מסיני לקולא ) ד"קצ סק' סי(בסדרי טהרה   58

: א שונה"א הי"מ פ"מטמאי מו' � בהל"לשו� הרמבו). שעח' ה מסיני עמת ער0 הלכה למש"אנצ

וראה בנודע . לשו� ודאי, "הזיעה טיפה אחת הרי האשה טהורה שאינה אלא מחו. למקור"

 .קא שד� בזה' סיד "יות "ביהודה מהדו

ות היו פי מרגלייכמי� שני ט', כשמ� הטוב יורד על הזק� זק� אהר� וגו": א"השווה להוריות יב ע  59

ב "פרה פי(ש "הרופירש , "משקה מרגליות"ב "ב ה"ובתוספתא בפרה פי. "תלויות לאהר� בזקנו

 ".דר0 אד� כשעולה מ� הטבילה עומדי� עליו המי� טיפי� טיפי� ודומי� כמי� מרגליות): "א"מי
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,  מגרסה זו משתמע להדיא שהדיו� הוא על המקור60".טמאה"במקו� " טמאטמאטמאטמא", רבי יוחנ�

  .הא� הוא ראוי לטמא

לא נאמר כלל בדברי רבי יוחנ� שד� לב� שיצא מ� , פירוש מחודש זה על פי 

 .שה טומאת ערבי או מטמא את האהמקור טמא

. "כיוו� אחר בפירוש דברי רבי יוחנ� הוא על סמ0 גרסה המופיעה בפסקי הרשב. ג

 נראה שהדברי� מכווני� לדברי 61". כשני טיפי מרגליותשהזריעשהזריעשהזריעשהזריעמקור ): "ב"נידה מא ע(

ומכמה מקורות משתמע שהכוונה , על כ0 שהאשה מזרעת) ועוד, א"נידה לא ע(ל "חז

מדובר על שלב ,  לפי דר0 זו62.היוצאת מ� האישה בשעת תאוותה לתשמישלרטיבות 

כעי� , ורבי יוחנ� אומר שהאישה טמאה טומאת ערב כבר בשלב זה, הסמו0 לתשמיש

אבל באופ� שגרתי אי� לאישה שו� טומאה מחמת מראות . די� פולטת שכבת זרע

� .טהורי

�     כללי ומסקנות כללי ומסקנות כללי ומסקנות כללי ומסקנותסיכו�סיכו�סיכו�סיכו

, "מקור מקומו טמא"ת מושג מחודש של במסכת נידה מוזכר בכמה מקומו .א

ד� , ד� מכה שבמקור: ולפיו יש טומאה ג� בדמי� שאינ� גורמי� טומאת נידה

 מראות תוכ� ד� שאיננו מארבע, ד� שנעקר לאחר מיתה, יוצא דר0 דופ�הד� , חתיכה

פרט לד� שאינו , תלוי במחלוקת תנאי�הללו די� זה י� נושאבכל ה. דמי� המטמאי�ה

 . ללא חולק מפורששטומאתו נאמרת במימרא של רבי יוחנ�, אות מרהמארבע

                                                 

 מאימאימאימאיקוב. שיטות קקוב. שיטות קקוב. שיטות קקוב. שיטות קמובא ב(וכ� בפירוש המיוחס לרבנו חננאל , 111י וטיק� "י מינכ� וכת"כ0 בכת  60

 ).יב' מוסד הרב קוק עמ' מהדו, בית שביעי שער ראשו�(א "ובתורת הבית לרשב) תל' עמ

 ".שהזיע"הציע להגיה בו ) תל' עמ(ובקוב. שיטות קמאי , לא מצאתי חבר לגרסה זו  61

והוא ): "כה' ע סי"רמ ואה' ח סי"הובא בטור או, שער הקדושה( בעלי הנפשבעלי הנפשבעלי הנפשבעלי הנפשד ב"לשו� הראב  62

מתכוי� לעשות מצוה ועושה אותה , נה האשה מ� המעשה ותזריע תחילהמשהא עצמו כדי שתה

אלא כשכר על , לא כתוצאה טבעית מהזרעתה תחילה" (ה נות� לו שכרו בבני� זכרי�"והקב

ומשמע , "שמשהי� עצמ� על הבט� עד שיזרעו נשותיה�: " ולשו� הטור.)כוונתו לטובת אשתו

ויקרא (ולשו� רבנו בחיי . ימית שאיננה ניכרתולא הזרעה פנ, שהוא דבר הנית� לידיעת הבעל

כי כשהאשה משתוקקת לבעלה ,  חכמת הטבע אשה מזרעת תחלה יולדת זכרל דר0וע): "ב, ב"י

אמנ� על פי הידוע כיו� ".  ומתו0 אותו חשק ממהרת ומזרעת תחלה...ומתחממת בחשקו

ראה ג� לגבי פולטת א0 כ0 הוא כנ, ל אינה יוצאת מ� הרח� אלא מצדדי הנרתיק"הרטיבות הנ

" אשה מזרעת אוד�: "א" ג� בנידה לא ע.ע"וצ, )7סעי� , ראה בנספח למאמר זה(שכבת זרע 

 .בתו0 גופה כהכנה לקליטת הוולד" הזרעה"משמע שמדובר על 
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לדעה , "מקור מקומו טמא"ביאור המושג שיטות שונות בראשוני� בקיימות . ב

י סובר שהד� טמא וא� מטמא את האישה טומאת ערב משו� שהוא " רש:הסוברת כ0

רי� ויש אומ; וכתבו תוספות שזוהי הלכה למשה מסיני, נטמא במגעו במקור הטמא

� "הרמב. א0 בגמרא משמע שזהו די� דאורייתא, )ה"ראבי(י שזהו די� דרבנ� "בדעת רש

ולא , שגזירת הכתוב היא שד� הנוצר במקור טמא בגלל יצירתו ש�, ביאר זאת אחרת

 .כטומאת מגע

בד� ירוק : לכאורה בדי� זה� יש סתירות "בפסקי הרמב %פסקי הראשוני� . ג

� הובד� מכה ובד� חתיכה פסק ש�ואילו בד� שיצא דר0 דופ� ולאחר מיתה , טהורי

�ונראה , באחרוני� נתבארו פסקיו בדרכי� שונות. וכ� במקור שהזיע פסק שטמאי

�אלא  ,שדעתו לחלק בי� ד� שבמהותו הוא ד� נידה, כדעת המאירי וכמה אחרוני

די�  ,לפי זה. שטהור, לבי� ד� שבמהותו אינו ד� נידה, שטמא, חסרי� בו תנאי ראייהש

וטומאתה איננה , שהזיעה נחשבת כבשר המקור עצמו, עניי� מיוחדמקור שהזיע הוא 

מכמה ראשוני� נראה שפסקו שמקור מקומו טהור  ".מקור מקומו טמא"נובעת מדי� 

 ).ועוד, ג"סמ, ה"ראבי(בכל מצב 

א "דעת רבנו יונה והרשב: לגבי ד� טוהר נחלקו הראשוני� %דמי� מיוחדי�  .ד

� נראה שד� "והרמב' מתוסאילו ו, מקור מקומו טמאא� דאמר טמא למשהד� עצמו 

 ראבמשנה ובגממה מקומות בכ. "דמי טהרה" רת הכתוב מגז,לי עלמאזה טהור לכו

�"והרמב' ולפיכ0 נראה יותר כדעת התוס, מבואר בפשטות שד� טוהר טהור לגמרי . 

וכ� כתב ,  מקור מקומו טמאא� דאמרלטמא לממסברה בד� קושי היה נראה  

לגבי ד� בלא .  לכולי עלמאטהורד� זה � נראה ש" והרמבראא0 מהגמ; א"הרשב

ולעומתו , ד מקור מקומו טהור"א שטמא א� למ"דעת רעק:  נחלקו אחרוני�הרגשה

 .ונראה כדבריו, הנודע ביהודה נקט שטהור לדעה זו

, ובשיטה זמפורש נוקט באי� תנא ש. עיקר די� מקור מקומו טמא אינו ברור. ה

דעת תנא מסוי� שדבריו  תולה אותו בראאלא בכל מקו� שהוזכר מושג זה הגמ

נוס� על . ללויש מקו� להבי� אחרת את כל מחלוקות התנאי� הו, שנויי� במחלוקת

ורק ד� הגור� טומאת , נידה נראה שמקור מקומו טהורמסכת מכמה סוגיות ב, כ0

 . נידה הינו אב הטומאה

רבות מסוגיות  הוכחות �ישנ, המראות המטמאי� בפרט לגבי דמי� שאינ� מ� 

ג� . מטמא אות�ולא מצינו שו� תנא ש, שאי� בה� טומאה כללבבבלי ובירושלמי 

 �מבחינה מעשית קשה מאוד לומר שדמי� בגווני� שאינ� גורמי� טומאת נידה גורמי
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 . והדבר מכביד מאוד על האפשרות לקיו� חיי טהרה, בכל זאת טומאת ערב

שמטמא טומאת ,  מקור שהזיעעל אודותמימרא של רבי יוחנ� ה, יסאמאיד0 ג. ו

 � מ� המקור הותהיוצאות בכל גוו� שהוא ראשוני� שטיפכמה  ל ידי התפרשה ע,ערב

ולפי זה נקטו אחרוני� רבי� שקיימא ל� שמקור מקומו טמא בכל נוזל , אב הטומאה

 .היוצא מ� המקור

כוונתו לזיעה המופרשת מבשר . 1: חנ�יש מקו� לפירושי� אחרי� בדברי רבי יו. ז

מאירי וכמה (וזהו די� מיוחד כעי� די� מקור שנעקר ממקומו ונפל ארצה , המקור עצמו

�. וכוונתו לומר שרק א� הזיע הרי זה מטמא, כוונתו למקור שנפל בפועל. 2). אחרוני

 "). אשה מזרעת("כוונתו להפרשה היוצאת מ� האישה בשעת התשמיש . 3

אי� הוכחה מהגמרא שהוכרע כמא� דאמר מקור מקומו , פירושי� אלהעל פי . ח

אפילו בגווני� , ממילא יש מקו� להכריע שמקור מקומו טהור בכל מיני הדמי�. טמא

כמשתמע (כגו� ד� היוצא דר0 דופ� , המטמאי� כשאי� בה� תנאי טומאת נידה

�"ולא כרמב, ה"בראבי.( 

�,  וסיעתו אי� טומאה בד� ירוק וכדומהעל פי פירוש המאירי, לגבי מראות טהורי

כל , על פי שני הפירושי� האחרוני� .אלא רק במראות שקופי� וצלולי� כעי� זיעה

 .מראה שגרתי היוצא מ� האישה טהור לגמרי

    וווו""""ר חנה קט� היר חנה קט� היר חנה קט� היר חנה קט� הי""""הערות הרב יואל ודהערות הרב יואל ודהערות הרב יואל ודהערות הרב יואל וד: : : : נספחנספחנספחנספח

, ההפרשות בצבעי� שאינ� אוסרי� יכולות לבוא מ� הרח� או מ� הנרתיק .1

, זאת בלי בדיקה פנימית של רופא או בודקת טהרה מומחיתוקשה לדעת 

לא נית� להגדיר  .ל אפשר היה להבחי� ביניה�"וקשה ג� להניח שבזמ� חז

, מפני שהדבר תלוי בנתוני� משתני� רבי�, בבירור את יחסי הרוב והמיעוט

 .מצב הורמונלי ועוד, פטריות, כגו� דלקת

והדבר , בוע ממקורות שוני�הרטיבות הקבועה בנרתיק עשויה ג� היא לנ .2

על פי רוב נית� להניח , מכל מקו�. ועוד בגיל, תלוי במצב ההורמונולי

� . שמקורה אינו ברח

3. �או זקוקות להחלי� לבני� כל /ו, רוב הנשי� מניחות פדי� צמוד לאותו מקו

�שמקור� , בגלל הפרשות היוצאות באופ� תדיר, יו� ואפילו יותר מפע� ביו

לחות זאת בדר0 כלל לא יוצאת בתור טיפות  .א� ברח�בנרתיק וייתכ� ש
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 .שמטפטפות אלא כלחות שמצטברת

מסולקות "באופ� כללי מראות טהורי� נפוצי� ג� אצל נשי� שמוגדרות כ .4

� ".דמי

הדעה שלפיה כל מראה טהור היוצא מ� הרח� מטמא , ל"מצירו� הנתוני� הנ .5

ולא , עשי רבאת האישה טומאה מסוימת למש0 יו� אחד מעוררת קושי מ

 .ברור כיצד האישה יכולה להיחשב לטהורה

" חתיכה מהרח�"סווג את ההפרשות מ� הרח� לכאלו שה� בבחינת יש קושי ל .6

, פרק ה, כפי שהוצע במאמר ("נמצאות ברח�"וכאלו שאינ� כאלה אלא רק 

�בדר0 כלל אי� הפרשות שבאות מחו. לרח� . )לשיטת המאירי וכמה אחרוני

�" חלק מהרח�"י� הפרשות שיוצאות מהרח� שה� יותר וא, ועוברות ברח

 .מאחרות

שנדונה לקראת סו� (ההפרשה היוצאת מ� האישה בזמ� גירוי ביחסי אישות  .7

. איננה מ� הרח� אלא מבלוטות בצוואר הרח� ומדפנות הנרתיק) המאמר

� .קרוב לוודאי שאי� שו� הפרשה מהרח� עצמו בזמ� קיו� יחסי

לפעמי� , בדר0 כלל רוב נוזל הזרע נשאר בנרתיק: "פולטת שכבת זרע"בעניי� 

ככל . ותוחלק גדול מתאי הזרע ע� מעט נוזל נכנסי� לרח� ולחצוצר, זמ� רב

, אלא נשט� דר0 החצוצרות, הנראה מה שנכנס לרח� לא יוצא שוב החוצה

 .ובכל אופ� מדובר בכמות קטנה



 

 





 

א"תשע'ה' אדר ב – א"כמעלין בקודש   

   

    בעז אופ�בעז אופ�בעז אופ�בעז אופ�

 �    ''''שערי היכלשערי היכלשערי היכלשערי היכל''''מסכת זבחי� ע� מסכת זבחי� ע� מסכת זבחי� ע� מסכת זבחי� ע
שערי� להעמקה בסוגיות המסכת על פי כתבי שערי� להעמקה בסוגיות המסכת על פי כתבי שערי� להעמקה בסוגיות המסכת על פי כתבי שערי� להעמקה בסוגיות המסכת על פי כתבי , , , ,  ע� שערי היכל ע� שערי היכל ע� שערי היכל ע� שערי היכלחי�חי�חי�חי�זבזבזבזבמסכת מסכת מסכת מסכת 

�    2222, , , , הרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאלהרב עזריה אריאל: : : : עור0 ראשיעור0 ראשיעור0 ראשיעור0 ראשי. . . . אאאא""""ירושלי� תשעירושלי� תשעירושלי� תשעירושלי� תשע, , , , מכו� המקדשמכו� המקדשמכו� המקדשמכו� המקדש, , , , ראשוני� ואחרוני�ראשוני� ואחרוני�ראשוני� ואחרוני�ראשוני� ואחרוני

�     עמודי� עמודי� עמודי� עמודי�1,0741,0741,0741,074    ,,,,כרכי�כרכי�כרכי�כרכי

 

על , "שערי היכל"לפני חמש שני� התברכנו ביציאתו לאור של הכר0 הראשו� מסדרת 

הובאה סקירתו , במדור זה, )ו"אלול תשס(בקודש ב של מעלי� "בגיליו� י. מסכת יומא

בסקירתו התמקד הרב . המקיפה של הרב אליקי� קרומביי� על המפעל המכובד

ואגב כ0 שרטט את , הלכה ברורההלכה ברורההלכה ברורההלכה ברורה, , , ,  למפעל המקביל לושערי היכלשערי היכלשערי היכלשערי היכלקרומביי� בהשוואת 

 .דרכי העיו� שנקטו אנשי מכו� המקדש בחיבור זה

: ה שהציב הרב קרומביי� בסו� סקירתובסקירה שלפנינו ננסה להתמקד בתמיה

שרטוטי� (כיצד הכלי� הייחודיי� שבה� משתמש החיבור שערי היכל על מסכת יומא 

שעוסקת בעבודת הכה� הגדול ביו� , )וציורי� והתמקדות בשאלות מציאותיות

 �' אפורי�' יתאימו ג� לבירורי� המופשטי� וה–' צבעונית' עבודה טקסית ו–הכיפורי

 ?חי�של מסכת זב

 : מתייחס לבעיה זו בהקדמתושערי היכלשערי היכלשערי היכלשערי היכלעור0 

פעמי� רבות תכנו  הציור שפ& אור על הסוגיה ונוכחנו בחשיבותה של ההמחשה 

הדברי� אמורי� בעיקר לגבי הלכות המליקה וכל הקשור . להבנה מדויקת של הדברי�

. דיופעמי� רבות הוספנו ציור ג� א� נית  היה לכאורה להבי  את הדברי� ג� בלע. בה

הניסיו  מלמד ששילוב הציורי� מקל על הנפש לקלוט את הדברי� ולתת רווח בי  

 .פרשה לפרשה ובי  עניי  לעניי 

עורכי הספר ייעדו את החיבור ג� לאנשי� שאינ� בקיאי� בעול� המושגי� של 

ובדר0 כלל איננה , הכניסה לעול� זה היא מלאכה קשה ומורכבת. המקדש והקרבנות

לרוב ההעדפה תהיה ללימוד . לימוד מסכתות סדר קודשי� על סדר הד�נעשית על ידי 

ע� זאת בחרו אנשי מכו� . �"מסודר של משנה מסודרת כמו משנה תורה לרמב

את הסיבה לכ0 נית� להבי� ג� . דווקא דר0 הגמרא' שערי ההיכל'המקדש להיכנס ב

 לשערי סדר  ע� כניסת� של לומדי הד� היומי–לאור העיתוי שבו יצא הכר0 לאור 
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�שערי היכל מיועד לאנשי� המורגלי� להרחיב את , ואכ�. קודשי� דר0 מסכת זבחי

את שיטות הראשוני� בסוגיות , באופ� עקבי או אקראי, עיונ� בלימוד ולהקי�

, נלקח בחשבו� חוסר בקיאות במושגי� הבסיסיי� בהלכות קודשי�, ע� זאת. השונות

שלא (קולח ומשולבי� בה� תמונות וציורי� ולכ� הסוגיות מתבארות בסגנו� פשוט ו

 .המשווי� לה� מראה קליל וקליט) שבספרי אחרוני� קלאסיי�" מערכות"כמצוי ב

שילוב� של איורי� ותמונות בספרי פרשנות מוכר לנו בתחו� הפרשנות 

ג� ש� רק חלק מ� . שבהוצאת מוסד הרב קוק" דעת מקרא"המקראית בסדרת 

 ואחרי� באו 267, חלק� האחר נועד להמחשה266.לתי מוב�האיורי� בא להסביר עניי� ב

 הציורי� והתמונות שבשערי היכל אינ� באי� רק 268".לתת רווח בי� עניי� לעניי�"כדי 

ומטרת� היא , )כדברי העור0 שהובאו לעיל" (להקל על הנפש לקלוט את הדברי�"כדי 

י� זרעי�  בדומה לסדר269,ג� לשוות למסכת זבחי� ולסדר קודשי� כולו אופי מעשי

                                                 

דעת "הובא ב, )יד, ג"שבתהילי� פ" (כגלגל"מובנת %כדי להסביר את המילה הבלתי: למשל  266

%נית� לראות בעמודי� רצט" שערי היכל"דוגמה מקבילה ב". לגלעכובית הג"ציור הקו. " מקרא

וכ� , "הואיל ומהכשירא דמקוה אתיא: "ש� אוירו השיטות השונות בהסבר המושג, שא

ש� הובאו תמונות אברי� שוני� שיש דיו� בגמרא לגביה� הא� ה� , שא%בעמודי� רצט

� .מפגלי

ציור של קרדו� " דעת מקרא"הובא ב, )ה, ד"שבתהילי� ע" (קרדומות"להמחשת המילה : למשל  267

נית� לראות בעמוד קלה " שערי היכל"דוגמה מקבילה ב. קדו� שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות

 . העתקת מגילת סוטה מטבלת הזהב אל הקל�–

מובא ציור של מטבע שהוטבעה עליו תבנית ) מז, ח"שבתהילי� ע" (גפנ�"תחת המילה : למשל  268

נית� " שערי היכל"דוגמה מקבילה ב. דועה לכול ולא נדרשת לה המחשהא� שצורת הגפ� י, גפ�

ש� יש ניסיו� לצייר סכי� שנפלה ללא כוונה ותו0 , "שחיטה במתעסק"לראות בעמוד שעג לגבי 

ספק א� היה מוב� המקרה מתו0 , לולא ההסבר המילולי המצור� ש�(כדי נפילה שחטה בהמה 

 ).האיור

המזבח וכדומה השתדלו המאיירי� , הלשכות, מבנה העזרותבאיורי� המתארי� את , אכ�  269

באיורי המחשה כלליי� הנוגעי� , מאיד0 גיסא. לדקדק בפרטי האיור הנזקקי� להבנת הסוגיה

�כמויות . לקבלת הד� ולהזאתו הסתפקו המאיירי� באיור המחשה אמנותי, לשחיטת הקודשי

נליות לכמות הד� שבגו� בעל הד� הניגרות מבעלי החיי� בעת שחיטת� אינ� פרופורציו

�זאת (ועוד , המזבח נשאר תמיד נקי כאילו זהו הקרב� הראשו� שהוקרב עליו באותו יו�, החיי

� ככל הנראה –) בניגוד לספרי לימוד הלכות שחיטה שבה� מובאי� איורי� ותמונות פרטניי

 .כדי שלא להרתיע את הלומד
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שעוסקי� ברוב� בסוגיות , נשי� ונזיקי�, וזאת בניגוד לשני הסדרי� שקדמו לו, ומועד

 270.משפטיות מופשטות

המעשיי� והנוגעי� " יורה דעה"ו" אורח חיי�"שייכותו של סדר קודשי� לחלקי 

כה� "בסוגיית : למשל. לכל אחד ואחד מישראל באה לידי ביטוי במספר רב של סוגיות

מוזכרת התייחסות לשאלה הא� מותר לכה� לעבוד ע� " ור בגדי�שעבד ביית

�נידו� בהרחבה מעמד קדושת אוויר " כה� שעבד כשהוא תלוי"בסוגיית . משקפיי

את . כשאחת ההשלכות ההלכתיות היא טיסה במטוס מעל לאוויר העזרה, העזרה

� מעטרת תמונה מוכרת של אבני הכותל המערבי כשביניה" ביאה במקצת"סוגיית 

 � ). שמ� הסת� לא כול� טבלו לפני כ�(פתקי� שנתחבו על ידי אצבעות אנשי

ועל הלימוד המדויק מהפסוקי� השוני� , דיוני� על מקורות ההלכה, מאיד0 גיסא

 � יוזכרו בשערי היכל רק –  התופסי� במסכת זבחי� אריכות יתרה –וממילותיה

 271.כשיש לכ0 נפקא מינה מעשית, בדר0 אגב

העוסקת בתמיהת רב יוס� על פסק " מערכה קד"יוחדת ראויה לתשומת לב מ

לטענת רב !". הלכתא למשיחא "–" פיגול בחטאות הפנימיות"הלכה של אביי בסוגיית 

דרוש "שהינ� בבחינת , יוס� לא ראוי להכריע הלכה בענייני� שאינ� נוגעי� למעשה

שייעודו הוא , "לשערי היכ"תמיהה זו מנוגדת לכאורה לכל העיקרו� של ". וקבל שכר

תוכנית ומנטלית לקראת האפשרות להחזיר את עבודת בית המקדש , הכנה מעשית

 .למקומה במהרה בימינו

תחילה מוסבר על פי דברי : בשני אופני�" מערכה"ע� קושיה זו מתמודדת ה

 בעניי� שאינו הכרעת ההלכההכרעת ההלכההכרעת ההלכההכרעת ההלכהלהראשוני� שההסתייגות של רב יוס� מוגבלת רק 

מכא� . אינו גורע מחובת ידיעת הסוגיות ולימוד�"  וקבל שכרדרוש"ושהביטוי , מעשי

�. מתגלגל הדיו� לתוקפ� של כללי פסיקת ההלכה המקובלי� בענייני מקדש וקודשי

                                                 

באיורי� של ערמות " יטי� והודה לו בשעורי�טענו ח"לא מתקבל על הדעת לאייר את סוגיית   270

�שור שנגח את הפרה ונמצא "וכ� לא הגיוני לצייר שור ופרה ונפל בסוגיית , חיטי� ושעורי

וכ� את , כיוצא דופ� נית� לציי� חלקי� ממסכת בבא בתרא העוסקי� בקרקעות". עוברה בצדה

ת להבי� את קשרי מסכת יבמות שלמרות היותה מופשטת שייכות בה המחשות המסייעו

 ").נחלת צבי"כפי שנעשה למשל בספר (המשפחה 

 באילו –מערכה קיג נתייחדה לבירור כלל מכללי המידות שהתורה נדרשת בה� , באופ� חריג  271

 .מידות נית� ללמוד מ� הלמד
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 הא� כלולה בו קביעה –" הלכתא למשיחא"לבסו� מובא דיו� מורחב על עצ� הביטוי 

). שלמיבניגוד למשתמע מהירו(שעבודת המקדש תחודש רק לאחר ביאת המשיח 

�ה "וציטט באריכות את דברי הראי, בסיכו� הדיו� חרג העור0 מהרגלו במיעוט ציטוטי

 מגדירה את –" שישובו ישראל לביצרו� "–ל שלעניי� זה ג� אתחלתא דגאולה "קוק זצ

ושהימנעות האמוראי� מפסיקת הלכה בדיני קודשי� נובעת , ימינו כימות המשיח

 . כבתחילה–לכה בענייני� אלו לידי הסנהדרי� מהרצו� להחזיר בעתיד את פסיקת הה

ה� הVליה ' שערי היכל'הצבעוניות והתמונות המרובות שב, הפאר וההדר

לביאור מסכת זבחי� לבדה נזקקו העורכי� . א0 ה� ג� הקו. שנעו. בה, שביצירה זו

ה "חשבו� מהיר מגלה שלכשתושל� המלאכה בע. לשני כרכי� עבי כרס וכבדי משקל

תופעה זו מוכרת לנו מכמה ! וש הסט המפואר של סדר קודשי� מקו� רבבעתיד ידר

, אי� ספק ששיקולי� אלו. סי� מבוארי� שראו אור לאחרונה"מהדורות חדשות של ש

עלולי� להרתיע חלק נכבד מציבור , וכ� שיקולי� כלכליי� של עלות קניית הספר

תר על הצמדת שערי הא� לא כדאי היה לוו: וכא� נשאלת השאלה. הלומדי� מרכישתו

הא� יתרו� הנגישות מהבירור ההלכתי אל גו� הגמרא אינו ? היכל אל גו� המסכת

ואולי היה מקו� ? שערי ההיכל מביא בסופו של דבר לחיסרו� בנגישות הלומד אל

? לצמצ� באופ� ניכר בכמות התמונות והציורי� ולאפשר הדפסה של הספר בכר0 אחד

היא יצירה הראויה להידפס ) ראה סקירה להל�(ר ג� התוספתא המבוארת שבסו� הספ

 ?ושמא הפתרו� לבעיות אלו הוא הוצאת גרסה ממוחשבת לספר. בפני עצמה

 �ראויי� ה� ' שערי היכל'מכל מקו� ברור ללא ספק שהפאר וההדר שהתייחד בה

9ְבֹוד ַהJְָבנֹו� ֵאַלִי=  "–שלמה ברוב פאר והדר ' לספר שמטרתו היא הכנה לעבודת ה

 ).יג', ישעיהו ס" (ְלָפֵאר ְמקֹו� ִמְקOִָ>י Hְמקֹו� ַרְגַלי ֲאַכ3ֵד... ָיבֹוא

    

מהדורה מוגהת מפוסקת ומנוקדת ע� פירוש מהדורה מוגהת מפוסקת ומנוקדת ע� פירוש מהדורה מוגהת מפוסקת ומנוקדת ע� פירוש מהדורה מוגהת מפוסקת ומנוקדת ע� פירוש , , , ,  מסכת זבחי� מסכת זבחי� מסכת זבחי� מסכת זבחי�––––תוספתא מבוארת תוספתא מבוארת תוספתא מבוארת תוספתא מבוארת 

ירושלי� ירושלי� ירושלי� ירושלי� , , , , מכו� המקדשמכו� המקדשמכו� המקדשמכו� המקדש, , , , הרב בנימי� הכה� לנדאוהרב בנימי� הכה� לנדאוהרב בנימי� הכה� לנדאוהרב בנימי� הכה� לנדאו, , , , בצירו� שינוי נוסחאות ומפתחבצירו� שינוי נוסחאות ומפתחבצירו� שינוי נוסחאות ומפתחבצירו� שינוי נוסחאות ומפתח, , , , חדשחדשחדשחדש

    .... עמדי� עמדי� עמדי� עמדי�148148148148, , , , אאאא""""תשעתשעתשעתשע

. הוסיפו העורכי� ביאור חדש לתוספתא זבחי�' שערי היכל'של בסו� הכר0 השני 

בארבעה , אופי הפירוש מזכיר את מפעלו האדיר של הרב פינחס קהתי בביאור המשנה
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 ועריכת� בלשו� 272 ליקוט הפירושי� הקודמי�....בבבב.  ניקוד הנוסח ופיסוקו....אאאא: עקרונות

או הוספת , סוד הקדמה קצרה לכל הלכה שנדרשי� לה מושגי י....גגגג. רהוטה וקולחת

 שזירת נוסח ההלכות שבתוספתא במלואו בתו0 ....דדדד. כותרת ותקציר לנאמר בהלכה

 .כ0 שקריאת הפירוש תיעשה ברצ�, הביאור

ס וילנא למרות שאיננו "בבחירת הנוסח ניתנה עדיפות לנוסח התוספתא שבש

ורק במקומות שהנוסח מוקשה נעשתה הגהה על פי , נחשב לנוסח המדויק ביותר

נראה שמגמה זו נעשתה מתו0 כוונה תחילה לצר� את . � קדומי� או כתבי ידדפוסי

ומשו� כ0 בחרו להיצמד , החיבור הנוכחי אל ביאור סוגיות הגמרא שבשערי היכל

התחשב העור0 , ע� זאת. לנוסח דפוס וילנא שנדפס א� הוא בסו� מסכתות הגמרא

הענייני� על פי מהדורת בקושי בחלוקת ההלכות שבדפוס וילנא והוסי� רווחי� בי� 

 ).שבה ישנה הקפדה להפריד בי� ענייני� שוני�(צוקרמנדל 

�, בתחילת חיבור זה צור� מפתח הקבלות למשניות העוסקות בענייני� זהי

 .ובסופו צור� מפתח למקומות שבה� הגמרא עוסקת בביאור התוספתא

ה לנחלת בלימוד התוספתא ובהפיכת' מהפכה'נראה שבכוחו של פירוש זה לחולל 

 –ושוב חוזרת השאלה ). כפי שהצליח לחולל פירושו של הרב קהתי למשנה(הכלל 

להדפיס חיבור זה כיחידה עצמאית ולצר� אליה , דווקא משו� כ0, הא� לא עדי�

� ?מסכתות שונות מסדר קודשי

 

    

                                                 

272  �, העור0 מעיר בהקדמתו שלאור העובדה שלימוד התוספתא היה מוזנח יחסית במהל0 השני

ולכ� הביאור מתבסס בעיקרו , )א"ב. וזאת בניגוד למשנה(יאורי� רבי� לתוספתא אי� בידינו ב

� .יחזקאל אברמסקי' לר" חזו� יחזקאל"דוד פרדו ו' לר" חסדי דוד: "על שני פירושי




