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    ::::אמרי�אמרי�אמרי�אמרי�ממממ ה ה ה הבקשה לשולחיבקשה לשולחיבקשה לשולחיבקשה לשולחי

 .נא לא לשלוח מאמר שנתפרס� או שעומד להתפרס� במקו� אחר �

 . מילי�4,500הוא עד ) כולל ההערות(מומל� לשלוח מאמרי� שאורכ�  �

 . ל" בדואהכותבי� מתבקשי� לשלוח את מאמריה� �

  .כל הדברי� המתפרסמי� בביטאו  זה הנ� על אחריות כותביה� בלבד �

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

    

    

                                                                                            

    ::::שמות המשתתפי� בגיליו� זהשמות המשתתפי� בגיליו� זהשמות המשתתפי� בגיליו� זהשמות המשתתפי� בגיליו� זה

    אלו� שבות, ת"מכו� צומ    –    בעז אופ�בעז אופ�בעז אופ�בעז אופ�

    ישיבת ההסדר בשדרות    ––––הרב אוריאל בנר  הרב אוריאל בנר  הרב אוריאל בנר  הרב אוריאל בנר  

    ירושלי�    ––––שמעוני גרטי שמעוני גרטי שמעוני גרטי שמעוני גרטי 

 ירושלי�', מנחת אשר'ראש מוסדות     ––––הרב אשר וייס הרב אשר וייס הרב אשר וייס הרב אשר וייס 

 כפר חסידי�, "בראשית"מדעי &התיכו� התורני –––– הרב חובב יחיאליהרב חובב יחיאליהרב חובב יחיאליהרב חובב יחיאלי

    אלו� שבות, �ישיבת הר עציו    ––––משה כה� משה כה� משה כה� משה כה� 

    האוניברסיטה העברית, המחלקה למתמטיקה    ––––רונ� כ- רונ� כ- רונ� כ- רונ� כ- 

    אלו� שבות, ישיבת הר עציו�    –הרב אברה� סתיו הרב אברה� סתיו הרב אברה� סתיו הרב אברה� סתיו 

    אוניברסיטת בר איל�, המחלקה ללימודי אר- ישראל וארכיאולוגיה    ––––זהר עמר זהר עמר זהר עמר זהר עמר ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו�    ––––    קאופמ�קאופמ�קאופמ�קאופמ�' ' ' ' אשר זאשר זאשר זאשר ז' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

    כרמי צור, בחירהכולל בית ה    ––––    הרב צבי שלוההרב צבי שלוההרב צבי שלוההרב צבי שלוה

  ירושלי�    ––––אברה� ישראל שריר  אברה� ישראל שריר  אברה� ישראל שריר  אברה� ישראל שריר  

 



 

   

    הקדמההקדמההקדמההקדמה
ומשו� כ/ לימודו , "הלכתא למשיחא"במש/ שנות הגלות הפ/ הלימוד בסדר קודשי� ל

 . הל/ והתמעט ונעשה נחלת� של יחידי סגולה

קמו בעלי חזו� וקראו קריאה גדולה לגאול את סדר , ע� התעוררות פעמי משיח

קריאתו קיבלה חיזוק רב על ידי . 'חפ- חיי�' בעל ה–ובראש� , קודשי� מגלותו

זאת ). ד"בשנת תרפ(ייסוד הד� היומי  – מפעלו האדיר של הרב מאיר שפירא מלובלי�

היה מקו� של כבוד לסדר , ישיבת חכמי לובלי�, בישיבתו של הרב מאיר שפירא, ועוד

בישיבת . '�צורבא מדרבנ'יבה תעודת קיבל מהישסדר זה ומי שהיה בקיא ב, קודשי�

 ומדרי/ מיוחד הרצה על הדג� בפני , דג� גדול של בית המקדשא� הוק� חכמי לובלי�

שיבח את מייסד הד� היומי ואמר כי בזכות מפעל זה לומדי� ' חפ- חיי�'ה .המבקרי�

 .קודשי� בכל תפוצות ישראל

הפריחה  נראה ש.לומדי הד� היומי החלו ללמוד בשנה האחרונה את סדר קודשי�

של ו' חפ- חיי�' בשני� האחרונות עלתה א� על חזונ� של הרה של לומדי הד�האדי

ומהדורות רבות של גמרא ע� , הלומדי�רבבות אנשי� הצטרפו אל . הרב שפירא

תלמידי . תוספות ואיורי� יוצאות לאור במקביל להתקדמות הד� היומי, ביאורי�

ורבבות בית , תחכמי� כותבי� ספרי� ע� חידושי תורה לקראת כל מסכת נלמד

 . ישראל עוסקי� ג� בהלכות עבודת המקדש

שללימוד הלכות המקדש יש השפעה על ' חפ- חיי�'אנו תפילה שקביעתו של ה

 . במהרהתתגש� – "שמביא לידי מעשה, גדול תלמוד"וש, זירוז הגאולה

ימות הלימוד מתמקד בענייני קודשי� בכל  בכרמי צור' בית הבחירה'בכולל 

ובחודש אלול נלמד , א סיימנו את מסכת מנחות"של שנת תשע' מ� קי-ז'בסו� . השנה

 .ה מסכת בכורות"בע

 להעמיק בהלכות המקדש וקודשיו את הגיליו� מבקשי�אנו שמחי� להגיש לכל ה

 .'מעלי� בקודש'העשרי� ושניי� של 

* * * 

 :נסקור בקצרה את המאמרי� שבגיליו� זה, כהרגלנו
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הרב אשר וייס ד� בגדר� . ובו ארבעה מאמרי�, הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנותהמדור הפותח הוא מדור 

כ/ שלכל יחיד בישראל יש ,  א� נחשבי� ה� כקרב� השותפי�–של קרבנות הציבור 

 .או שמא מעמד� שונה וייחודי, חלק בה�

עוסק בהרחבה בפרשת קרבנות היחיד , פרי עטו של ישראל שריר, המאמר הבא

 הקרבנות השוני� ועל משמעות� ומבקש לעמוד על עניינ� של, שבתחילת ספר ויקרא

 .של הפרט ושל הכלל' לעבודת ה

 –מביט מזוויות חדשות על השאלה הידועה ו, הרב אוריאל בנר ד� בגדרי פסח שני

 .ד באייר"ד בניס� וקוד� י"הא� יש לנהוג פסח שני במקרה שנבנה הבית לאחר י

מחבר ה. מאמרו של משה כה� סובב סביב עבודת הולכת ד� הקרב� אל המזבח

ועל פי דברי , בוח� את גדרה הייחודי של ההולכה על פי שיטות התנאי� השונות

 .הראשוני� והפוסקי� בהקשר לפרטיה

הראשו� הוא מאמרו רחב היריעה של . שני מאמרי�, מקדשמקדשמקדשמקדשעבודת העבודת העבודת העבודת ה, במדור הבא

בגיליו� (על ההיבטי� הכלכליי� של מער/ קרבנות הציבור במקדש , זהר עמר' פרופ

על קרבנות היחיד ועל ירושלי� כעיר , ה חלקו השני של המאמר" בעזהבא יתפרס�

על היק�  ל וממקורות היסטוריי�"המחבר מבקש להסיק ממקורות חז). המקדש

מעלות החיטי� , המשאבי� שנדרשו לעבודה הסדירה במקדש בימי הבית השני

 .והבהמות לקרב� ועד לשכר האומני� השוני� שנטלו חלק בעבודות הקודש

חובב יחיאלי מתמקד בפעולת פתיחת שערי ההיכל ע� תחילת הרב מאמרו של 

ובמשמעות הפנימית של דר/ , המחבר ד� בשאלת זהותו של פותח השער. עבודת היו�

 .הפתיחה על פי השיטות השונות

המוקדש לקריאת ,  מובא מאמרו של הרב אברה� סתיוהמועדי� במקדשהמועדי� במקדשהמועדי� במקדשהמועדי� במקדשבמדור 

, המחבר בוח� בפירוט את דיני הקריאה.  ביו� הכיפורי�ל הגדוהתורה על ידי הכה�

 .דות היו�תו/ בירור גדרה וטעמיה ויחסה לשאר עבו

. רונ� כ- ד� בעניינה של טומאת אוהל: שני מאמרי� במדור. טהרותטהרותטהרותטהרותומקודשי� ל

השאלה המרכזית בעיונו היא הא� הטומאה נובעת מהגדרת המקו� כטמא או 

המחבר בוח� לאור שאלה זו מספר הלכות הנוגעות . מהתפשטות של הטומאה בחלל

 .לטומאת אוהלי�
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ומציע תירו- , ור בהלכות טומאה וטהרהשמעוני גרטי עוסק בייחודו של התנ

התנור הוא חריג משאר הכלי� , לדבריו. לסתירה לכאורה הקיימת בעניינו במשניות

 .ולא מ� החומר שמנו הוא עשוי, בכ/ שחשיבותו נובעת רק מ� האוויר האצור בתוכו

על מסכת ' איזהו מקומ�'סוקר בעז אופ� בקצרה את הספר  בשדה ספרבשדה ספרבשדה ספרבשדה ספר במדור

 .� לדבריו שינוי ביחס ללימוד מסכתות הקודשי� שבתלמודהמסמ, מנחות

 מגיב הרב צבי שלוה למאמרו של הרב איתי אליצור מ� הגיליו� תגובותתגובותתגובותתגובותבמדור ה

בניגוד לדעתו של . ביחס להלכות בניי� המקדש" הכל בכתב"הקוד� בעניי� תוק� די� 

אלא א� כ�  – י�המונע שינויי� בבני, סבור המחבר כי מדובר בדי� מחייב, הרב אליצור

 .נמסרו בנבואה

 .קאופמ� בעניי� צפו� העזרה' אשר ז' מובאת תגובה קצרה של פרופ, בנוס�

 ,ע2ה נעלה בקודשע2ה נעלה בקודשע2ה נעלה בקודשע2ה נעלה בקודש

 המערכת
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  א"תשע' האלול – ב"כמעלין בקודש 

   

    הרב אשר וייסהרב אשר וייסהרב אשר וייסהרב אשר וייס

    חלקו של היחיד בקרבנות ציבורחלקו של היחיד בקרבנות ציבורחלקו של היחיד בקרבנות ציבורחלקו של היחיד בקרבנות ציבור
    ????לכל דברלכל דברלכל דברלכל דבר' ' ' ' קהלקהלקהלקהל''''הא� שבט איקרי הא� שבט איקרי הא� שבט איקרי הא� שבט איקרי . . . . אאאא

    קרב� ציבור או קרב� השותפי�קרב� ציבור או קרב� השותפי�קרב� ציבור או קרב� השותפי�קרב� ציבור או קרב� השותפי�    ––––    פר העל� דברפר העל� דברפר העל� דברפר העל� דבר. . . . בבבב

    הבעלות בקרבנות הציבורהבעלות בקרבנות הציבורהבעלות בקרבנות הציבורהבעלות בקרבנות הציבור. . . . גגגג

    ????לכל דברלכל דברלכל דברלכל דבר' ' ' ' קהלקהלקהלקהל''''הא� שבט איקרי הא� שבט איקרי הא� שבט איקרי הא� שבט איקרי . . . . אאאא

 )ד, ח"בראשית מ(  )ְנַתִ'י& ִלְקַהל ַעִ#י� 

 )יא, ה"בראשית ל(  ֶ#ָ- +ֹוי )ְקַהל +ֹוִי� ִיְהֶיה ִמ

דשבט איקרי קהל לגבי פר העל� דבר של ) ב"הוריות ה ע(ל "מפסוקי� אלו למדו חז

'  ועשו אחת מכל מצות ההקהלהקהלהקהלהקהלונעל� דבר מעיני ) "יג', ויקרא ד(דכתיב ביה , ציבור

ובהמש/ הסוגיה ש� דנו לגבי הכהני� והלויי� א� הווי ". אשר לא תעשינה ואשמו

 .עיי� ש�, קהל או לא

ונחלקו הפוסקי� א� דרשה זו נאמרה רק לגבי הלכה מסוימת זו דפר העל� דבר 

על נס "ב "ריח ס' ח סי"ע או"דהנה מבואר בשו. של ציבור או א� לשאר דיני תורה

כל זמ� שלא נעשה לכל ישראל או רוב� אפילו נעשה לקצת , שנעשה לקצת ישראל

 "].נו במקו� הזהשעשה נסי� לאבותי[שבטי� אי� מברכי� עליו 

ברכות (ח שהקשה ממה דמבואר בירושלמי "ג הביא מהב"אברה� ש� סק&ובמג�

ותמה על . ד שבט איקרי קהל חייב לבר/ א� בכל נס שנעשה לשבט אחד"דלמ) א"סב ע

ומאיד/ פסק לגבי ברכה , דשבט איקרי קהל) א"ב ה"פי(� דפסק בהלכות שגגות "הרמב

 .רוב ישראלזו דאינו מבר/ אלא על נס שנעשה ל

מבואר דנחלקו א� שבט אחד איקרי קהל ג� לגבי ) א"פ ע(ועוד הקשה דבפסחי� 

, דלמא� דאמר שבט הווי קהל א� נטמא שבט אחד עושי� בטומאה, קרב� פסח

 .� לא פסק כ� הרי דשוב סותר דבריו"והרמב

אברה� דרק לגבי פר העל� דבר של ציבור פסקו כמא� דאמר שבט &ותיר- המג�

 .ש"עיי, מה שאי� כ� לגבי קרב� פסח וברכה, משו� דלהדיא כתיב ביה קהל, לאיקרי קה

וכנראה כוונתו , ג כתב דרק לגבי ברכה פסקינ� לקולא"א ש� סק"ובביאור הגר

 .משו� דספק ברכות לקולא
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 .בפרטיה ובהלכותיה, הרי ל� שנחלקו בדרשה זו

    קרב� ציבור או קרב� השותפי�קרב� ציבור או קרב� השותפי�קרב� ציבור או קרב� השותפי�קרב� ציבור או קרב� השותפי�    ––––    פר העל� דברפר העל� דברפר העל� דברפר העל� דבר. . . . בבבב

ויש לעיי� . קרב� השותפי� וקרב� ציבור, קרב� יחיד, גדרי� בקרבנות' ש גהנה פשוט די

מה שאי� כ� , בפר העל� דבר של ציבור דשאני מקרבנות הציבור שה� בש� כל ישראל

וכל שבט ושבט מביא פר ושעיר (בפר זה דלהלכה א� שבט אחד שחטא מתחייב בו 

, � א� דומה הוא לקרב� שותפי�וא� כ� יש לעיי, )א"ג ה"שגגות פי' � הל"כמבואר ברמב

 .או שמא קרב� ציבור הוא וניתנה הלכה דא� קרב� שבט בישראל כקרב� ציבור הוא

כמבואר להדיא , ולכאורה מבואר דפר העל� דבר של ציבור הווי קרב� ציבור

דהלכה למשה מסיני דיש סמיכה בפר זה א� , א"א ועיי� עוד במנחות צב ע"ביומא נ ע

 .ש"ואי� סמיכה בציבור עיידהווי קרב� ציבור 

שמעו� א� מביאי� פר זה מתרומת ' יהודה ור' ויש לעיי� לפי זה במה שנחלקו ר

והרי , )א"א ומנחות נב ע"עיי� הוריות ג ע(הלשכה או שגובי� מתחילה לש� קרב� זה 

 .בקרב� ציבור לכולי עלמא גובי� מתרומת הלשכה

' ספרו הנפלא זרע אברה� סיוכבר העיר בזה הגאו� המופלא רבי מנח� זעמבא ב

בכל קרבנות הציבור א� באי� ) ב', ויקרא א(� "י והרמב"והביא מה שנחלקו רש', ד

י דרק מה "דדעת רש, דווקא מתרומת הלשכה או דאפשר לגבות מ� הציבור בשביל�

אבל מה שיגבו מ� הציבור אינו אלא קרב� , שבא מתרומת הלשכה הווי קרב� ציבור

 .ש"עיי, � ג� זה קרב� ציבור הוא"בולדעת הרמ, השותפי�

� שפסק דגובי� מ� הציבור באמת "כתב דהרמב) כ"מצווה ק(א/ המנחת חינו/ 

סבירא ליה דקרב� זה לא הווי קרב� ציבור אלא כקרב� שותפי� ולפיכ/ אינו דוחה 

 .ש שהארי/ בזה"עיי, שבת

    הבעלות בקרבנות הציבורהבעלות בקרבנות הציבורהבעלות בקרבנות הציבורהבעלות בקרבנות הציבור. . . . גגגג

    ....אאאא

הא� יש לכל אחד מישראל חלק בה� והווי  – יש לעיי� בכל עיקר גדר קרבנות ציבור

כ/ ג� , וכש� שקרב� פסח שבא בחבורה כל המנויי� ה� שותפי� בו, כעי� קרב� שותפי�

וכל ההבדל שבי� קרב� השותפי� וקרב� הציבור אינו בגדר הבעלות , בקרבנות הציבור

 של או(של המשותפי� בו אלא שזה של יחידי� שנשתתפו באקראי וזה של כל הציבור 

, או שמא אי� בקרבנות ציבור קניי� פרטי כלל; )שבט דאיקרי קהל למא� דאמר הכי
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והציבור 8ֵ� בפני עצמו הוא ולא , ואי� קרב� זה של פלוני ואלמוני אלא של הציבור

 .של יחידי� שנשתתפו בו

ש� מבואר דא� , א"ולכאורה יש לפשוט ספק זה מסוגיה במסכת הוריות ד� ו ע

ובגמרא . בחטאת הציבור אי� הדברי� אמורי�, ה למיתה אזלאשחטאת שמתה בעלי

מתחילה אמרו דכיוו� שיורש כרעא . מצינו בביאור הלכה זו הווא אמינא ומסקנה

ודחו דא� כ� ג� בחטאת , דאבוה והבני� עומדי� תחת אבות� אי� כא� מתה בעליה

 מתו ושוב הוכיחו משעיר ראש חודש דמכפר א� שחלק מהציבור. יחיד נימא הכי

 .ש"עיי

ונראה לכאורה , ומכל מקו� למסקנת הגמרא ילפינ� לה מקראי ולא סברא היא

ביאור הדבר דבקרב� ציבור אי� בעלי� פרטיי� אלא הציבור הוא הבעלי� וזה שאמרו 

 .אי� ציבור מתי�

אי� העומר , ג דא� דמנחת כה� נשרפת"א מ"וכיוצא בדבר מבואר במסכת שקלי� פ

 .דמכל מקו� קרב� ציבור הוא, � חלק בונשר� על א� שיש לכהני

 :א כתב"בערכי� ד ע. י שני סגנונות בביאור הדבר"א/ באמת מצינו ברש

שהרי מתרומת הלשכה ה  באי  ... להנאת , אלא שהכהני� דורשי  מקרא זו לעצמ 

וא� אנו שוקלי  ללשכה נמצאת מנחת העומר ושתי הלח� ולח� הפני� משלנו והיא/ 

ולדיד  לית ל  ה/ דרשה דהאי כליל תהיה במנחת כה  .  תאכלהכתיב לא, נאכלי 

 .גרידתא כתיב אבל במנחת ציבור זיל בתר רובא

וא� על פי , ומשמע לכאורה מדבריו דבאמת יש לכל יחיד חלק מסוי� בקרבנות ציבור

 .כ� הקרב� נאכל ואינו נחשב מנחת כה� משו� דאזלינ� בתר רוב

לא דריש "י דמנחת העומר נאכלת משו� ד"ב כתב רש"לעומת זאת במנחות מו ע

ולשו� זה יש לפרשו בשתי ". אלא במנחה שהכה� מביא בפני עצמו' וכל מנחת כה�'

אפשר דג� כא� נקט דיש חלק מסוי� לכל יחיד אלא דאי� מנחת כה� נשרפת . דרכי�

או שמא קרב� ציבור שאני משו� שאי� זה מנחת כה� כלל . אלא כשהוא מביא לבדו

 .ודוק כי קיצרתי, הציבוראלא מנחת 

די� מתנה וכשקוני� מנחת &ש בירושלמי בקרב� העדה שפירש דלב בית"ועיי

דבקרבנות ציבור , ל"א/ בפשטות הדברי� נראה כנ, העומר אי� קוני� משקלי הכהני�

ואי� זה מנחת כהני� כש� שאי� , אלא הציבור הוא בעל הקרב�, אי� לאיש חלק פרטי

 .ההזבח זבחי מתי� ודוק בז
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משמע דציבור הווי כגדר קרב� ) א"א ה"פ(תמורה ' � בהל"מדברי הרמב, אמנ�

 :שהרי כתב, השותפי�

ולמה לוקי  על התמורה והרי לאו שבה ניתק לעשה שהרי נאמר וא� המר ימיר והיה 

ועוד שאי  לאו שבה שווה . מפני שיש בה עשה ושני לאוי  – הוא ותמורתו יהיה קדש

  אי  עושי  תמורה א� המירו וא2 על פי שה  מוזהרי  שלא שהציבור והשותפי, לעשה

ולוקה , ואפילו המיר בשבת, נמצאת אומר שהיחיד שהמיר הרי התמורה קודש. ימירו

הואיל , או מי שהמיר בקרב  מקרבנות הציבור, ואחד מ  השותפי  שהמיר. ארבעי�

 . ויש לו בה  שותפות הרי זה לוקה ואי  התמורה קודש

הואיל ויש לו בה� ) "דאי� לוקי� על המרת�( על קרבנות ציבור הרי שכתב א�

 ".שותפות

דא� ) ה או לאחד"ב ד"עח ע(במנחות ' ובזרע אברה� ש� הוכיח מדברי התוס

למא� דאמר דאסור לשחוט את התמיד על החמ- אי� זה אלא כשיש חמ- לשוחט או 

הרי דאי� כל . ש"אבל ודאי אי� קפידא במה שיש חמ- לאחד בסו� העול� עיי, לזורק

וראיה זו הביא ג� הצפנת פענח . ישראל בקרב� ציבור כאחד מבני החבורה בקרב� פסח

שהקשה למא� דאמר ) ו"אות ל(ועיי� עוד בספר גבורות שמוני� ). ט"ח ה"פ(לולב ' בהל

בעלי� מפגלי� וכי כל רשע שבעול� יוכל לפסול כל קרבנות הציבור כדי� בעלי� 

, אלא על כרח/ דאי� ליחיד בעלות בקרבנות הציבור,  פיגולהפוסלי� קרבנ� במחשבת

 .עיי� בדבריו הנעימי�, והארי/ בזה כדרכו בקודש

דכתבו דאי� פסול שינוי , א משמע דיש חלק פרטי"ע' בזבחי� ד' ומדברי התוס

וכ/ הוכיח , בעלי� בקרב� ציבור משו� שלכל אחד יש חלק בו ואי� כא� שינוי בעלי�

דכיו� דקרב� ציבור  – אמת יש לדו� דכוונת הדברי� בשורש הדי�א/ ב. בצפנת פענח

בהכרח משו� דיש ' ואי� כוונת התוס, הוא ומכפר על כל ישראל אי� כא� שינוי בעלי�

 .בו חלק מסוי� לכל אחד ואחד

    ....בבבב

דנשי� פטורות מתפילת המוס� כיוו� ) ט"סימ� פ(ת בשמי� ראש "וידועי� דברי שו

;  שאי� לה� חלק בתרומת הלשכה ובקרבנות ציבורשפטורות ממחצית השקל הרי

' והגאו� ר, פטורות ה� א� מתפלת המוס� – ומכיוו� שלא היה לה� חלק בקרב� מוס�

 .ש"עיי, ו"ובאורח חיי� ריש סימ� ק' ת סימ� ט"עקיבא איגר הביא דבריו בשו

, ומבואר מדבריה� דכל שאי� לו חלק במעות הלשכה אינו שות� בקרב� ציבור

 דקרבנות ציבור כעי� קרב� שותפי� ה� ומי שלא השתת� בכספי הציבור אינו ומשמע
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א/ לולא דבריו נראה יותר דכל הציבור בכלל הקרב� דהרי קרב� . שות� בקרבנותיו

וא� מי שלא מצווה במחצית השקל מכל מקו� שות� הוא בקרב� ציבור , ציבור הוא

 .וזה פשוט, מעצ� היותו חלק מ� הציבור

אשר שמות סימ� נז &עיי� מנחת(ל "דנתי בכמה פני� בשאלה זו ואכמובמקו� אחר 

 ).אות ה באריכות

    ....גגגג

כתב דבר נחמד בביאור ) ז"סימ� רצ(ת שנות חיי� להגאו� מר� רבנו שלמה קלוגר "ובשו

 : דברי משה רבנו במחלוקת קרח ועדתו

 )  טו, ז"במדבר ט(   7ל ֵ'ֶפ  ֶאל ִמְנָחָת�'הַו3ִַחר ְלֹמ4ֶה ְמֹאד ַו3ֹאֶמר ֶאל 

 : י ש� כתב בש� מדרש אגדה"וברש

תניחנו , א2 חלק� לא יקובל לפני/ לרצו , יודע אני שיש לה� חלק בתמידי ציבור

 . האש ולא תאכלנו

, ק דבאמת יש לכל יחיד חלק בקרבנות ציבור בהיותו חלק של הציבור"ופירש הגרש

והוא שאמר , נות הציבורא/ הפורש מ� הציבור ואינו מה� ממילא נפקע חלקו בקרב

, שהרי אנשי ריב ומדו� המה ופרשו מ� הציבור". תניחנו האש ולא תאכלנו"משה 

 .ח"ודפח

    ....דדדד

ל בגדר קרבנות ציבור "ל נקטו כדבר פשוט דהשאלה הנ"והנה חלק מ� הגדולי� הנ

 .מיתלא תליא בשאלה יסודית בעניי� נכסי ציבור

נגיל בגבורות שמוני� ובעקבותיה� י ע"כ/ מבואר בדברי הצפנת פענח ובדברי הגר

נכסי חברות ציבוריות הנסחרות , פלפלו רבי� לדו� בכל נכסי הציבור כגו� בתי כנסיות

. א� הציבור 8ֵ� בפני עצמו הוא ואי� לכל יחיד חלק מסוי� בו – בבורסה וכדומה

א� , שנחלקו בבור של עולי רגלי�) א"לט ע(ע תלה שאלה זו בהמבואר בביצה "והגרי

; או דשותפי נינהו וכרגלי הבעלי�, קר הוא ומותר להולי/ את מימיו לכל מקו�הפ

, וכתב דבקרב� ציבור ודאי אי� לומר דהוי של הפקר ועל כרח/ דהוי גדר שותפות

 .ש"עיי

דבאמת מבואר , ולדידי נראה טפי דאי� גדר קרבנות ציבור כגדר ממו� ציבור כלל

אבל גדר קרבנות הציבור , השותפי� ממשבמקומות רבי� דממו� הציבור הווי כממו� 
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אינו תלוי דוקא בגדר קנייני הממו� של ציבור דלאו בדיני ממונות עסקינ� אלא בכפרת 

 .וזה פשוט, הע�

נראה לדו� , וא� באנו בכל זאת לדו� מתו/ גדר קרבנות הציבור לדיני ממונות

 שיי/ לע� ולא ,)ב"עיי� נדרי� מז ע( כגו� ממונ� של עולי בבל ,דממו� השיי/ לכל הע�

שי� שנה דנו הגדולי� לגבי נכסי� השייכי� למדינת יולפני כש. לכל יחיד ויחיד

, ת מזוזהולגבי מצו  מה דינ� וגדר�,ומהוכד משרדי ממשלה, כגו� מתקני צבא, ישראל

ת " ובשו)ד"ב סימ� מ"זרעי� ח(ת הר צבי "עיי� בזה בשו. ' וכומות ומעשרותתרו

 .ת עוד חזו� למועד" ובעזהי,)ז"ד סימ� כ"א יו"ח(משפטי עוזיאל 

 



 

  א"תשע' אלול ה–ב "כמעלין בקודש 

   

    אברה� ישראל שריראברה� ישראל שריראברה� ישראל שריראברה� ישראל שריר

    '''' המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה––––פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד 
    בפתח המבואבפתח המבואבפתח המבואבפתח המבוא. . . . אאאא

    קרבנות הרשותקרבנות הרשותקרבנות הרשותקרבנות הרשות. . . . בבבב

    קרבנות החובהקרבנות החובהקרבנות החובהקרבנות החובה. . . . גגגג

    כו�כו�כו�כו�ייייסססס. . . . דדדד

    בפתח המבואבפתח המבואבפתח המבואבפתח המבוא. . . . אאאא

    ? ? ? ? סוי הענ� את אהל מועד ליציאת האש אל המזבחסוי הענ� את אהל מועד ליציאת האש אל המזבחסוי הענ� את אהל מועד ליציאת האש אל המזבחסוי הענ� את אהל מועד ליציאת האש אל המזבחיייימה לפרשת הקרבנות בי� כמה לפרשת הקרבנות בי� כמה לפרשת הקרבנות בי� כמה לפרשת הקרבנות בי� כ

שבעת פרקיו הראשוני� של ספר ויקרא מעוררי� דיני קרבנות היחיד המפורטי� ב

 :ביניה�. מספר תמיהות שבה� התקשו ראשוני� ואחרוני� כאחד

כיסוי הענ� ? מדוע נקטע תיאור חנוכת המשכ� באמצעו על ידי פרשת הקרבנות. א

 מועד אהל את הענ� ויכס): "לד ',מ(את המשכ� במעמד זה תואר בסו� ספר שמות 

המשכו הישיר של , בעוד שיציאת האש אל המזבח, "המשכ� את מלא 'וכבוד ה

שבעה של (מובאת בסו� תשעה פרקי� מתחילתו של ספר ויקרא , אותו מעמד

' מלפני ה אש ותצא" ):קרבנות היחיד ושניי� של העבודה לקראת חנוכת המזבח

" פניה� על ויפלו ויֹרנו הע� כל וירא החלבי� ואת הֹעלה את המזבח על ותאכל

מדוע חולק תיאור חנוכת המשכ� לשני ספרי� ? ה פשר הפרדה זומ). כד ',ט(

 ?שוני�

מבאר כי שבעה פרקי� אלו של עבודת הקרבנות נאמרו כא� ) ב, 'ויקרא ח(� "רמב

 והפסוקי� המסיימי� את ספר שמות 1,כהקדמה לעבודת הכהני� בחנוכת המשכ�

וכ� ", המשכ�נאמרו לפני זמנ� כיוו� שה� מתארי� את סיומה העתידי של חנוכת 

� מדוע רק ירידת הענ� העתידית תוארה "לא ביאר רמב). ש�" (דר/ הכתובי�

רוב הקרבנות שהוקרבו בחנוכת , יתרה מזאת. בספר שמות ולא יציאת האש

המשכ� היו מיוחדי� לאותו אירוע והעבודה בה� היתה שונה מזו המפורטת 

                                                 

 בקרבנות יש כי, כלל מה� שיקריב קוד� ומשפטיה� הקרבנות כל מעשה ללמדו רצה כי"  1

 ".לו שהקדי� האלה הפרשיות מ� רק דיניה� כל ודעווי ולא ושלמי� ועולה חטאת ואי�ליהמ
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) ט"שמות כ(וה עבודה זו א� פורטה כבר באריכות בפרשת תצו. בפרשות אלו

ויעשה "רק לגבי העוָלה ביו� הזה נאמר ). 'ט&'ויקרא ח(וחזרה ונשנתה בפרשת צו 

אול� חלקה ". המפורש בעולת נדבה): "ש�(י "ופירש רש, )טז, 'ש� ט" (כמשפט

קשה אפוא . של זו בכלל עבודת ימי המילואי� וחנוכת המזבח היה קט� ביותר

המתאימה לעבודת הקרבנות בחנוכת לראות בפרקי� אלו את ההקדמה המעשית 

מדוע חוצצי� פרקי� אלו בי� שלביה , חוזרת אפוא התמיהה על מקומה. המשכ�

 ?השוני� של חנוכת המשכ�

ייעודו העיקרי . ג� הקדמת דיני עולת היחיד לחנוכת המזבח קשה, יתרה מזאת. ב

 הוז: "כפי שמבואר כבר ע� הציווי עליו, של המזבח היה הקרבת עולת התמיד

, )לח, ט"כ שמות" (תמיד ליו� שני� שנה בני כבשי� המזבח על תעשה אשר

נית� היה אפוא לצפות כי פרטי דיני הקרבת העולה . ומכא� ג� שמו מזבח העולה

. שהיא עולת ציבור והקרבתה היא חובה, יובאו אגב חיוב זה של עולת התמיד

, יד דווקאאול� מעשה הקרבנות המתואר בפרקי� אלו הוא של קרבנות היח

כולל , )השוני� מעט בהלכותיה�(חיוב קרבנות הציבור . קרבנות הבאי� מרצו�

מדוע א� כ� בחרה התורה לפרט את . מפורט ברובו בפרשת פינחס, עולת התמיד

דיני עבודת הקרבנות דווקא בקרבנות היחיד הבאי� מרצונו של אד� ולא 

מדוע ? ודו של המזבחשה� החובה המתמדת במשכ� ועיקר ייע, בקרבנות הציבור

 ? ג� הפרידה התורה בי� השניי�

מנחה , עולה(מדוע פירטה התורה את קרבנות הנדבה של היחיד , עוד יש להבי�

הרי טבעו של עול� הוא שיש , )חטאת ואש�(לפני קרבנות החובה ) ושלמי�

 ?לצאת ידי חובה לפני התנדבות למעשה הרשות

 מדוע אי� התורה מסיימת לדו� בקרב� ?מה פשר המבנה הפנימי של פרשות אלו. ג

אלא חלק מעבודתו של כל קרב� , אחד על כל הלכותיו לפני המעבר לדיו� בחברו

) ב, '� ויקרא ו"רמב(ההסבר המקובל ? מובא בפרשת ויקרא וחלק אחר בפרשת צו

מפרטת את חובות מביאי , )ב, 'ש� א(הפונה אל בני ישראל , הוא כי פרשת ויקרא

מפרטת את מעשה , )ב, 'ש� ו(הפונה אל אהר� ואל בניו , רשת צובעוד פ, הקרב�

אול� המעיי� נוכח מיד כי רוב הפסוקי� בפרשת ויקרא מפרטי� את . הכהני�

בעוד שבפרשת צו יש ג� התייחסות , )מקבלת הד� ואיל/(עבודת הכהני� דוקא 

 ).אכילת בשר השלמי�(לבעלי� 
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) אש� ושלמי�, חטאת, נחהמ, עולה(מדוע שונה סדר הקרבנות בפרשת צו  .ד

 2?)חטאת ואש�, שלמי�, מנחה, עולה(מזה שבפרשת ויקרא 

מדוע חוזרת התורה על פרטי דיני ההקרבה של בהמות שונות באותו סוג  .ה

 ?א� שפרטי� אלו כמעט זהי�, קרב�

    לפי כוח�לפי כוח�לפי כוח�לפי כוח�

נראה כי החריגה הבולטת של פרשות אלו מ� הצפוי ברצ� תיאור חנוכת המשכ� אכ� 

אול� לא כדי ללמד על פרטי ,  לחנוכת המזבח ולספר ויקרא בכללבאה כהקדמה

שאות� אולי היה נכו� לפרט יחד ע� הציווי על הקמת המשכ� , העבודה בקרבנות

, בכלל' ואולי על עבודת ה, אלא על עצ� מהותה של עבודת הקרבנות, בספר שמות

 . כפי שננסה לפענח בהמש/ הדברי�

� באחד "רמב(מה� על דר/ הסוד , קרבנותכיווני� שוני� יש בהבנת תורת ה

, �" לרמבמורה נבוכי�מורה נבוכי�מורה נבוכי�מורה נבוכי�(מה� על דר/ ההגות העיונית , מה� על דר/ המשל, )מפירושיו

מביא את ) ב"שער נ (עקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקבעל ). ל" למהרנתיב העבודהנתיב העבודהנתיב העבודהנתיב העבודה, א" לרמתורת העולהתורת העולהתורת העולהתורת העולה

 אמר, לאשי לחמי קרבני את :שאמר ובשעה): "...תנחומא נשא יט ועוד(ל "מדרש חז

, לבנו� עצי וכל, יער חיתו כל מקריבי� אנו א�, קרבנות ל/ להספיק יוכל מי :המש

לא : "ומבאר בעל העקידה...". כח� לפי אלא כחי לפי מבקש איני :אמר לו ...כדיי אינ�

אלא לפי הראוי לנו לפי צרכנו לבוא לידי , לפי הגמול והשכר הראוי לפי כוחו כמעשהו

 להשפיע על הכרתנו על ידי חוויה של מעשי� עבודת הקרבנות מכוונת". הכרתנו

 נית� אולי להוסי� על דבריו ולהבי� כי 3.המותאמי� ליכולת החוויה והתפיסה שלנו

 את הכרתו לבטאלבטאלבטאלבטאמטרת הקרבנות הבאי� מיוזמתו של אד� היא בראש ובראשונה 

אול� עיקר , אמנ� אלה מטבע� חוזרי� ומעצימי� הכרה זו. במעשי� כפי יכולתו

. המש/ הדברי� מכוו� על פי תפיסה זו. לרגשות ולשאיפות, הוא ביטוי להכרהעניינ� 

 . ולאחר מכ� לקרבנות השוני� עצמ�, לאופ� כתיבתה, נפנה תחילה למסגרת הפרשה

 

                                                 

כי בפרשת ויקרא מובאי� קרבנות הנדבה תחילה ולאחריה�  אריב)  יח,'ויקרא ו(� "רמב  2

אול� עדיי� יש . ובפרשת צו קדשי קדשי� תחילה ולאחר מכ� קדשי� קלי�, קרבנות החובה

 .ה משמעותומ, להבי� מדוע נבחר סדר זה

והקריב� באופ� נרצה ונאות יועילו למו ) בקרבנות(בהיטיב כוונת� בה� : "ה"וכ/ כתב בשער ע  3

 ".להשלי� נפש� ולהכשיר מעשיה� לפני הש� יתעלה
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     שאמרתי ונעשה רצוני שאמרתי ונעשה רצוני שאמרתי ונעשה רצוני שאמרתי ונעשה רצוני––––ריח ניחוח ריח ניחוח ריח ניחוח ריח ניחוח 

ריח ניחוח "המנחה והשלמי� מסיי� במילי� , כל אחד מהציוויי� על קרבנות העולה

נחת רוח לפַני שאמרתי ונעשה : "ל"י על פי חז"ופירש רש). יז ועוד, יג, ט, 'א" ('לה

) ג, 'א" ('לרצונו לפני ה... א� ֹעלה קרבנו", הרי המדובר בקרבנות נדבה, ופלא". רצוני

 '?  רצו� ה–" שאמרתי ונעשה רצוני"ומהו אפוא ',  רצונו של המקריב לפני ה–

על קרבנות הנדבה לבוא . �הכרח הוא לומר שאי� הכוונה לעצ� הבאת הקרב

כפי שנח הביא את עולתו לאחר המבול , מרצונו החופשי ומיזמתו של מביא הקרב�

כפי שעשה ; )ב"ש� כ(כפי שאברה� העלה את האיל במקו� יצחק ; )כ, 'בראשית ח(

וכפי שעשו נערי בני ישראל בשליחות ) יב, ח"שמות י(יתרו ע� בואו למחנה ישראל 

שכל העבודה בה� , אול� בניגוד לקרבנות אלו). ה, ד"ש� כ(משה בתחתית הר סיני 

באה התורה בפרקי� אלו וחידשה כי , היתה על ידי המביאי� אות� וכראות עיניה�

אלא על ידי , לא על ידי מביא הקרב� וכרצונו. אופ� ההקרבה במשכ� יהיה אחר

 אפוא כ/ יש. הכהני� דווקא ורק תו/ הקפדה על פרטי ההלכות המפורטות בפרשה

יקריב ... א� ֹעלה קרבנו... 'אד� כי יקריב מכ� קרב� לה: "להבי� את פתיחת הפרשה

 עד כא� מדובר ביוזמתו של המקריב –" 'לפני ה... ושחט... 'אותו לרצונו לפני ה

. ואי� הקמת המשכ� מחדשת בה� דבר, ובמעשיו כפי שנהוג היה הדבר מאז ומקד�

 המש/ העבודה –..." ריבו בני אהר� הכהני�והק: "אול� מכא� ואיל/ מחדשת התורה

 רק על ידי הכהני� ובמדויק על פי –בקרבנות יהיה שונה במשכ� מהנהוג עד כה 

 ".שאמרתי ונעשה רצוני "–" ריח ניחוח"או אז יהיה הדבר ל. המפורט

להי יש המש/ ישיר לקו שהותווה בעשיית המשכ� &בהקפדה זו על פרטי הצו הא

 מעשר פעמי� מודגש בפרשת פקודי חזור והדגש כי משה למעלה. ובגדי הכהונה

כי המשכ� על כל פרטי פרטיו חייב , ללמדנו". 'כאשר ִצוה ה"והעוסקי� במלאכה עשו 

זה אולי ג� פשר החזרה הנשנית שוב ושוב על פרטי . 'להיות בדיוק לפי מצוות ה

ל אחד מ� זה אולי ג� פשר הפירוט של עבודת כ. המשכ� ובגדי הכהונה בספר שמות

. א� א� העבודה בה� מאוד דומה, בפרשות אלו) צא�, בקר(הקרבנות לכל סוג בהמה 

כ/ ג� , כש� שעשיית המשכ� ובגדי הכהונה חייבות להיות בדיוק כפי שצווה עליה�

 4.'העבודה בקרבנות חייבת להיות רק באופ� המדויק שציווה ה

                                                 

" קול דעתיאי� מקו� לא להשערה ולא להיקש שכלי ולא לש) בקרבנות(כי בעבודת האלוה "  4

 נ –ב "עזבחי� מט (דשי� דבר הלמד אינו חוזר ומלמד זאת אולי הסיבה שבק). ט" צ,'כוזרי א(

 ).א"ע
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דקדוק בעבודת הקרבנות כי חוק הוא שה) כו, 'בכוזרי כוזרי כוזרי כוזרי (ל "בטע� הדבר כתב ריה

כי ,  ונראה להוסי�5.שהיא הטע� לכל עבודת הקרבנות, להי&נדרש לירידת השפע הא

, עלולה הבאת קרבנו, כאשר האד� בוחר לעצמו את האופ� שבו יעשה קרבנותיו

העובד לאליל מסוי� . להפו/ לעבודה זרה', ואפילו א� כוונתו הראשונית היתה לש� ה

מתו/ שיקול דעת עצמי א� מתו/ הזדהותו ע� תרבות א�  – בחר בו ולא באחר

, עוצמה(משו� שהערי- את אותו כוח שהאליל הנבחר ייצג בעיניו  – משפחתו או עמו

חלק מהעבודה לאותו אליל היה א� באקסטזה יצרית ...). אהבה, מלחמה, הרס, פוריות

 הבעל פולחני פוריות בעבודת(של העצמת אותו כוח שעובד האלילי� מצא באלילו 

, הרס ומוות כנראה במרקוליס, טבעיות ובהמתיות בעבודת הפעור, והעשתורת

בבחירת אלילו ובקביעת אופ� , מבלי משי� ובאופ� עקי�...). אכזריות וסדיז� במול/

או למושאי הערצתו הוא מבי� כוחות , העבודה לו סגד עובד האלילי� ליצריו הוא

כ/ ג� עלול . צרי� ונטיות אלו בנפשוובעבודת� בדר/ שבה בחר א� העצי� י, הטבע

 . להי� רק על פי נטיות לבו&לקרות ל= יבחר האד� את אופ� עבודת הא

שרובו נעשה על ידי הכהני� ולא על ידי (בציווי המדויק על מעשה הקרבנות 

לעבודה זרה ' באה התורה להרחיק את האד� מהפיכת עבודת ה) מביא הקרב� עצמו

כמו שבציווי המדויק על מעשה , )דה ששונה מ� המצווהכל עבו, ומכא� אולי שמה(

 אל לו לאד� לבחור לעצמו את 6.המשכ� באה התורה להרחיק את האד� מעשיית פסל

כפי ,  עבודת עצמו–כי עלול הוא להידרדר לעבודה זרה , להיו&אופ� עבודתו את א

ות מחדשת התורה שהעבודה בקרבנ, ע� הקמת המשכ�,  מעתה7.שקרה לנדב ואביהוא

לא תהיה פרטית ומנותקת מהכלל כפי שהיתה , בכלל' ועבודת ה, )בזמ� איסור הבמות(

                                                 

 .''כאשר צוה ה, 'פרשת תרומה, ל"ח הרב שאול ישראלי זצ" למושיח שאולשיח שאולשיח שאולשיח שאולוראה   5

ה מופיע בקרבנות כדי & הוישרק ש�) א"קי ע(מביא ממסכת מנחות ה)  ט,'ויקרא א(� "וראה רמב  6

 .ח אחרומכוו� לככאילו כל סוג עבודה , שלא לית� לבעל די� לחלוק

קשו עובדי העגל אלהי� ילא ב, לפי פשטות הפסוקי�.  ג� בחטא העגלהידרדרות זו מצאנו  7

).  צז,'ראה כוזרי א(שאיתה יוכלו ה� להזדהות י ישראל הל&אלא דמות מוחשית לא, אחרי�

 אול� בסופו ).ד, ב"שמות ל" ( העלו/ מאר- מצרי�י/ ישראל אשרהל&אלה א"קריאת� היתה 

 ).  א,'ר א"שמו(לשו� שיש בו ג� עבודה זרה , )ש� ו" (ויקומו לצחק: "י� נאמריענשל 

אול� ', וקבע� לש� ה)  כח,ב"א י"מל(ג� ירבע� עשה עגלי� רק כדי לא לאבד את מלכותו  

 ). כא,ז"ב י"מל(ברבות הימי� הפכו ה� לש� עבודה זרה 

היה העצמאות , בימי בית ראשו�בה נלחמו נביאי ישראל ש, ואולי כל הקס� שבעבודת הבמות 

 . על ידי הכהני�לו ולא כפי המוכתב , של האד� כפי ראות עיניו הוא'  עבודת ה–
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חייבת היא להיעשות ). יח, א"ספורנו שמות ל(אולי מיועדת להיות לפני חטא העגל 

 .במשכ� המיועד לעבודת הכלל ועל ידי הכהני� הממוני� לעבודה זו

את האתערותא ', אי� בכל זה כדי לשלול את היוזמה האישית שבעבודת ה

פתיחתו של כל מכלול דיני הקרבנות בקרבנות הנדבה של , ההיפ/ הוא הנכו�. דלתתא

בה בעת מנתבת התורה יוזמה זו . היחיד דווקא נראית כמזמינה את יוזמתו של היחיד

ה לעמוד "שעל מהות� נשתדל בע(לשלושה ערוצי� של נדבה ולשני ערוצי� של חובה 

אול� לאחר שהביא האד� את . להיו לבחור&ה להקריב לאשמתוכ� יוכל הרוצ) בהמש/

המש/ העבודה בקרב� איננו , )שהוא עיקר הכפרה בו, הבאת דמו(קרבנו ואפילו שחטו 

החייבי� לבצעה " שלוחי דרחמנא"אלא בידי הכהני� , חופשי לבחירתו ואיננו בידו

ות ואפילו מחשבותיה� בעת עבודת הקרב� חייבות להי(במדויק כמוכתב לה� 

  8).ד&משניות ב, ב"משנה זבחי� פ, מכוונות למטרתו

, הוא מוקד העבודה במשכ�, כי כהקדמה לחנוכת המזבח, מעתה נית� להבי�

מפרטת התורה את דיני קרבנות היחיד דווקא וא� פותחת בקרבנות הנדבה דווקא כדי 

רכה  חיוניותה וע–בכלל ' ללמדנו יסוד כפול זה בעבודת הקרבנות כולה ובעבודת ה

יחד ע� הצור/ במילוי קפדני של ") 'לרצונו לפני ה("' של היוזמה האישית של מבקש ה

מעודדת היא את "). ריח ניחוח שאמרתי ונעשה רצוני("פרטי דיני� ג� בקרב� זה 

'  ובעבודת ה9,ויחד ע� זאת מצווה על הענווה בעבודת הקרבנות', הרצו� לקרבת ה

 10.בכללה

 

                                                 

ל ג� "מושה מאיד/ מצאנו בחזיית של דרכי מהל&לוב זה של יוזמה אנושית מחד וקביעה איש  8

 ושלח� אהל לה� יש הגוי� מלכי ,עול� של בונויר :ה"הקב לפני ישראל אמרו" :לגבי המשכ�

 יהיה לא מושיענו גואלינו מלכנו הוא ואתה ...המלוכה תכסיסי הוא וכ�, קטורת ומקטר ומנורה

 אות� ,בני :לה� אמר !?המל/ הוא אתה כי העול� באי לכל שיודע עד, המלוכה תכסיסי לפני/

 .אבותיכ� בזכות לטובה עליכ� אשגיח ואני ...צרי/ איני אני אבל, זה לכל צריכי� וד� בשר

 לה� אמר ...האבות את מבקשי� אנחנו אי� ,עול� של בונויר :ה"הקב לפני ישראל רואמ

 מדרש" (אתכ�אתכ�אתכ�אתכ�    מצווהמצווהמצווהמצווה    אניאניאניאני    כאשרכאשרכאשרכאשר    אות�אות�אות�אות�    עשועשועשועשו    אלאאלאאלאאלא, , , , חפצי�חפצי�חפצי�חפצי�    שאת�שאת�שאת�שאת�    מהמהמהמה    עשועשועשועשו ,כ� א� :ה"הקב

 ).א ,ז"כ שמות אגדה

ולפיכ/ שוחטי� ומקריבי� אליו , שהוא יתבר/ הכל ואפס זולתו י� הקרבנות רק להודיעיאי� ענ"  9

 .)'ה גונתיב הענו, נתיבות עול�, ל"מהר" (ב�הקר

 ,'ט קהלת (שנאמר, ובשמחה בנחת אות� ומקבלי� מצוות ועושה ...העבודה שורש והוהענ כי  10

): ד ,'ג מלאכי (שנאמר, לה� שמתאווה אלא עוד ולא, "מעשי/ את להי�&הא רצה כבר כי): "ז

 ).הוענוה שער צדיקי� אורחות(" וירושל� יהודה מנחת' לה וערבה"



    

    '''' המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה––––פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד 

 

25252525

    לרצונכ� תזבחהולרצונכ� תזבחהולרצונכ� תזבחהולרצונכ� תזבחהו

לה נוספת שבה מתקשי� המפרשי� היא מדוע פיצלה התורה בי� העבודות שא, כאמור

 .שאת חלק� פירטה בפרשת ויקרא ואת חלק� בפרשת צו, השונות בכל קרב� וקרב�

בפרשת ויקרא מפרטת התורה את : נראה כי נית� להציע את החלוקה הבאה

ה שעל ידו ג� ניתרי� בשרו לאכיל, העבודה הנדרשת בכל קרב� עד למת� דמו

בעוד בפרשת צו מפרטת התורה את כל , ועד להקטרת אימוריו, ואימוריו למזבח

בעולה , כ/. משולח� גבוה, הכרו/ בירידה מ� המזבח ובאכילה שלאחר ההקרבה

שתוכנה הורדה ולו סמלית , מפורטת כל העבודה בפרשת ויקרא למעט תרומת הדש�

מיצת� והקטרת� מובאת כל העבודה במנחות כולל ק. הכתובה בפרשת צו, מ� המזבח

לאחר חזרה על חיוב הקמיצה וההקטרה המתירות (בעוד דיני אכילת� , בפרשת ויקרא

זריקת הד� והקטרת , כ/ ג� בקרב� השלמי�. מובאי� בפרשת צו) את האכילה

. בעוד דיני אכילת השלמי� כתובי� בפרשת צו, האיברי� כתובות בפרשת ויקרא

 11.חוזרי� הדברי� ג� בקרב� החטאת

,  מימוש רצונו של המקריב–הפרידה התורה אפוא בי� העלאת הקרבנות למזבח 

א "ביצה כא ע(ל "בלשו� חז" זכייה משולח� גבוה"היא ה, לבי� הירידה שלה� ממנו

, מקריבי הקרב�, פרשת ויקרא פונה אל בני ישראל, על כ�.  פרי הקרבתו–) ועוד

 ). וראה בהמש/(ופרשת צו אל הכהני� האמוני� על השפע היורד ממנו 

הבנה זו של ההפרדה בי� הפרשות מבארת ג� את השינוי בסדר הקרבנות בפרשת 

בפרשת ויקרא מובאי� הקרבנות על פי משמעות . צו ביחס לאלו שבפרשת ויקרא

על ההיגיו� שבסדר� (קרבנות נדבה תחילה וקרבנות חובה לאחריה� : הקרבת�

ר עולה של האכילה משולח� גבוה בפרשת צו ה� מובאי� בסד). הפנימי ראה בהמש/

לאחריה .  כי רק תרומת הדש� יורדת בה מ� המזבח–העולה ראשונה : שיש בה�

אחריה� החטאת .  כי אכילת� מועטת וה� נאכלות על ידי הכהני� בלבד–המנחות 

רק בסו� הרשימה מובאי� דיני . שאכילת� מרובה יותר ועל ידי כהני� בלבד, והאש�

  12.לי� ה� על ידי הכהני� וה� על ידי הבעלי�הנאכ, אכילת השלמי�

                                                 

 .וראה בהמש/, הקטרת אימוריו מפורטת בפרשת צו ולא בפרשת ויקרא, האש� חריג  11

' וידבר ה"לי� י מדוע פרשת ויקרא פותחת במהתקשו) ח ועוד ל,'ז� ויקרא "רמב(המפרשי�   12

את משה ' אשר צוה ה"לי� יבעוד שדיני הקרבנות בפרשת צו מסיימי� במ" מאהל מועדמאהל מועדמאהל מועדמאהל מועדאליו 

מדוע  אול� עדיי� יש להבי�. כי הכוונה לאותו מקו� אריב) ש�(� "רמב). לח ,'ז" (בהר סיניבהר סיניבהר סיניבהר סיני

הירידה ממנו לאור הבחנה זו בי� ההעלאה למזבח בפרשת ויקרא לבי� . שינתה התורה לשונה
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בשונה ובמנוגד ', ג� הפרדה זו באה כנראה ללמד על פ� נוס� המיוחד לעבודת ה

מהמניעי� לעבודה זרה היה נתינת שוחד לאליל כדי לרצות את זעמו . לכל עבודה זרה

ו ויש אפיל(עד כדי הבנה שהאליל מחויב להיענות למת� השוחד , או לשדלו להיטיב

הפ/ האד� לשליט על , בעקיפי�, כ/). שחשבו שחיי האליל תלויי� בקרב� שיוגש לו

 לי כי): "יג&י, 'נ( כנגד תפיסה זו יצא משורר תהלי� 13.אלילו הוא המחויב לעשות רצונו

 ".אשתה עתודי� וד� אבירי� בשר האוכל ...אל� בהררי בהמות יער חיתו כל

שמעות מרחיקת לכת על חיי היו� יו� לתפיסה זו של פולח� האלילי� היתה ג� מ

 הקרבה של קרבנות מבטיחה שפע –בקרבנות היה מעי� ביטוח . של עובד האלילי�

חיי היו� . וטוב למקריביה� ללא כל קשר למוסריות חייה� האישיי� או החברתיי�

ונפרצה הדר/ לעשיית כל , יו� נותקו מ� ההוויה הדתית ומכל דרישה לחיי� מתוקני�

 על כ/ 14.כאשר הכפרה עליה� מובטחת בקרב� השוחד המובא לאליל, תועבהעוול וכל 

 ):י&ג ,'ז ירמיהו(כאשר תפיסה זו השתרשה בישראל , בדיוק זעקו הנביאי�

 במקו� אתכ� ואשכנה ומעלליכ� דרכיכ� היטיבו ישראל להי�א צבאות' ה אמר כה

 א� כי .המה' ה היכל' ה היכל' ה היכל לאמר השקר דברי אל לכ� תבטחו אל .הזה

 ...רעהו ובי  איש בי  משפט תעשו עשו א� מעלליכ� ואת דרכיכ� את תיטיבו היטיב

 לשקר והשבע ונא2 רצח הגנב. הועיל לבלתי השקר דברי על לכ� ֹבטחי� את� הנה

 בבית לפני ועמדת� ובאת�. ידעת� לא אשר אחרי� אלהי� אחרי והל/ לבעל וקטר

 ...האלה התועבות כל את עשות למע  לנונצ ואמרת� עליו שמי נקרא אשר הזה

  :)כג&כב(ובהמש/ אותו פרק 

 דברי על מצרי� מאר� אות� הוציאי ביו� צויתי� ולא אבותיכ� את דברתי לא כי

�לא לכ� והייתי בקולי שמעו לאמר אות� צויתי הזה הדבר את א� כי .וזבח עולה

 .לכ� ייטב ע למ אתכ� אצוה אשר הדר/ בכל והלכת� לע� לי תהיו ואת� להי�

                                                                                                                      

 ידי וא מעשהכי ה,  כי בפרשת ויקרא ציינה התורה את אהל מועדנית� לבאר, בפרשת צו

הר סיני היה מקו� התגלות . דיני ההעלאה למזבחחד ע� הוא יצוי� יכי  על כ� מתאי�. ישראל

 . הוא יצוי� בעת תיאור האכילה משולח� גבוהכי מתאי�. 'ה

ואילו אשי ישראל , ל בקרב� למע� יעשה את רצו� האד�&האליליות מבקשת לשעבד את הא"  13

, 'א יר הירש ויקר"רש" (למע� יקבל על עצמו את עול מצוותיו' משעבדי� את האד� לעבודת ה

 ).א

... אביא שור שיש בו בשר הרבה... כדי שלא יאמר אד� בעצמו אל/ ואעשה דברי� מכוערי�"  14

ל היו כשל "חייו על פי חז. כ/ אפשר להבי� את מעשי בלע�). יב, 'ר ב"ויק" (והריני עמו ברחמי�

לימי� . להי� שיקלל את ישראל&ואי� הוא בוש מלהביא עולות כדי לשחד את א, בהמה

 . שניתקה את החיי� מ� הקדושה, עה תפיסה אלילית זו ג� על הנצרותהשפי
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 ): ש�(� "וביאר המלבי

שעיקר ציווי הקרבנות ... לא היה כוונתי על הקרבנות עצמ� שיהיו תכליות לעצמ�

 ...היה שישמעו בקולי שזה עיקר המבוקש של הקרב 

שהפרידה , נראה כי זו בדיוק מטרתה של צורת הכתיבה התמוהה של פרשת הקרבנות

המסמלת את , � האכילה ממנו משולח� גבוהבי� הבאתו של קרב� והעלאתו למזבח לבי

מטרתה להרחיק את המקריב מכל שמ- של מחשבה שמשחד . 'קבלת השפע מאת ה

 15;מקור הברכה והקיו� הוא בקודש, אמנ�. מחויב להיענות לו' או שה', הוא את ה

, )ב"א מ"אבות פ(עבודת הקרבנות היא אחד מ� הדברי� שעליה� העול� עומד , אמנ�

אול� ירידת השפע , להי&תו של האד� אל הקודש כ/ חל עליו השפע האוכפי התקרבו

וכ/ , כ/ בעבודת הקרבנות. 'אלא ברצו� ה, בעקבותיה איננה תלויה ברצונו של האד�

 הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב את המשמשי� כעבדי� תהיו אל: "כולה' בעבודת ה

 אבות" (עליכ� שמי� מורא ויהי פרס לקבל מנת על שלא הרב את המשמשי� כעבדי�

 : אל לו לאד� לתלות האחד בשני). ג"א מ"פ

 רצונו אעשה שתאמר כדי זבחו: אליכ� אמרתי לא: ...תניא אמר רבי שמעו  ב  עזאי

, ט"י ויקרא(שנאמר , זובחי� את� לרצונכ� אלא זובחי� את� לרצוני לא .רצוני ויעשה

 16 ).א"מנחות קי ע( " תזבחהו לרצונכ�" ):ה

                                                 

 בזכות – מזי�): "ש�(י "וביאר רש, )ב"כתובות י ע" (מחבב ומכפר,  מזיח ומזי�–מזבח "  15

 ".ברכה לו וגורמי� המזו� מ� באי� שהקרבנות ,נזו� העול� הקרבנות

 "יו� השביעי ויקדש אותואת י� הל&ויבר/ א": ברכה וקדושה ג� ביו� השבתכש� שמצאנו  

 .) ג,'בראשית ב(

: י"רש, "עיו� תפילה... שלושה דברי� מזכירי� עוונותיו של אד�: "ז ב"ובמסכת ראש השנה ט  16

  ...."סומ/ על תפילתו שתהיה נשמעת"

 כדי, בפסח עומר לפני הביאו: הוא ברו/ הקדוש אמר): "א"ע טז השנה ראש( אמנ� מצאנו 

 פירות לכ� שיתברכו כדי, בעצרת הלח� שתי לפני הביאו ...שבשדות תבואה לכ� שתתבר/

דברי� אלו ה� בניגוד , ולכאורה ".שנה גשמי לכ� שיתברכו כדי, בחג מי� לפני נסכו ...האיל�

מטרת ". נדו�נדו�נדו�נדו�בארבעה פרקי� העול�  "המלמדת אול� ה� מובאי� ש� אגב המשנה ,לנאמר

זמת וי ולא נדבה ביהל&ח צו אוות ציבור מכ קרבנ–שתי הלח� וניסו/ המי� , הבאת העומר

. על הפירות ועל המי�, תבואהה על – היא להזכיר לישראל שיש בזמני� הנקובי� די� –האד� 

. לבקש עליה�יש לו ועל כ� , וכי האד� נידו� עליה�, ניתנו' כי מאת ה להפני� בה� את ההכרה

אי� הכוונה שעצ� מעשה ההבאה אול� , עשוי ג� להביא את הברכה א� יזכו בדי�זיכרו� זה 

 .מבטיח כי אכ� הדי� יהיה לטובה

הרי זה צדיק ... האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני): "א"עראש השנה ד (כמו כ� מצאנו  

 י"ומבאר רש.  ש� מבחינה הגמרא בי� ישראל לנכרי,בר�. התניה לפנינו, לכאורה". גמור
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בשמות שוני� קראה התורה ? מאחרי רצונו של אד� להקריב קרבנותומה עומד 

אול� בראש ספר , )זבח, מנחה, עולה(' בספר בראשית ובספר שמות למובא לפני ה

משקלו . המופיע כא� לראשונה, "קרב�"ויקרא אגדה התורה את כול� תחת הש� 

 17.' אל הושמא בא הוא ללמד כי אמצעי הוא לקרבה, ")קֵרב"ולא " קרב�("מיוחד 

) כל הקרבנות(הכוונה בכול� : "להי�&בהקרבת קרבנו מבטא האד� את רצונו לקרבת א

, הנטיה היותר עזה" הוא 18;)ז" שער נעקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחק" (להינו&הוא לקרב המקריב אל א

" התשוקות והשאיפות הרוחניות המתגלות בנפש האד�, תקיפה ועדינה מכל הנטיות

 ).32' ה עמ"מאמרי ראי(

בפרשת (מוהה שבי� הפרשות המפרטות את הלכות ההעלאה למזבח בהפרדה הת

באה א� כ� ) בפרשת צו(לבי� הפרשות המפרטות את הלכות הירידה ממנו ) ויקרא

יש שכר לבקשת . בכלל' התורה ללמדנו יסוד נוס� בעבודת הקרבנות ובעבודת ה

 א� סמלי(לאחר ההעלאה למזבח יש ג� שפע שיורד ממנו ', הקרבה שבעבודת ה

אול� אי� ה� ). להי&שניה� סמל לכלל השפע הא, א� מוחשי בבשר השלמי�, בדש�

אלא לעבדו , להיו&אל לו לאד� לחשוב כי הבאת קרב� מחייבת את א. באי� בסמיכות

מחויב הוא ג� לחיי , ממילא. שלא על מנת לקבל פרס' לבקש את קרבת ה, מתו/ ענוה

 . מש/ ספר ויקראכפי שאלה ילכו ויפורטו בה, יו� יו� של קודש

לא באה אפוא לחייב , היא ההקדמה לחנוכת המזבח, פתיחתו של ספר ויקרא

, להי�&ענינה קרבנות שמקריב האד� כביטוי לרצונו הטבעי בקרבת א. הבאת קרבנות

ושני עקרונות . 'ומטרתה להגדיר את דר/ הקרבת� של אלה כ/ שיהיו לרצו� לפני ה

מלמדת התורה בצורה הלא , בכללה' בעבודת העקרונות התקפי� , יסוד בהכוונה זו

' אי� ליצור זיקה ישירה בי� בקשת הִקרבה אל ה. א: צפויה של כתיבת� של הלכות אלו

הרי על צורת , הוא רצונו של האד�' א� א� המניע לעבודת ה. ב; לבי� כל שכר אחר

 . 'להיות רק על פי מצוות ה' עבודת ה

                                                                                                                      

לא כ� . טיבי� לו כגמולויגר א� אי� מיקורא ת) 'שהביא קרב� לה, בגמרא ש�, כורש(שהנכרי 

סלע אי� מחשבתו שכוונתו ב. י� לו בחייו אינו קורא תיגרעשליבו לשמי� וא� מֵר, ישראל

 .ואי� הוא מתאכזב א� מבוקשו לא נית� לו, י�הל& את האתחייבמשנת� לצדקה 

 לפני ישראל את קרבמ שהקרב� לפי, קרוב מלשו� קריב� שהוא לפי? חסר למה קרב� אחר דבר"  17

 ).200 עמוד ויתר חסר ,אייזנשטיי� ,המדרשי� אוצר( ..."השכינה

) הקדמה לויקרא(אברבנאל , "ואחדות קריבה לשו� קרב� וכל): "ט ,'א ויקרא( �"וכ� כתבו רמב  18

ולפיכ/ יש לאד� להקריב קרב� אל ): "'נתיב העבודה ג(ל "ומהר, �"במה שהבי� בדעת הרמב

 .ועוד, ..."רב� הוא השבה והתקרבות אל הש� יתבר/הש� יתבר/ כי הק
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שא� ה� (שות ושני קרבנות החובה עתה יש להבי� מדוע שלושת קרבנות הר

איזה לימוד על '? ה� שנבחרו כאפיקי� לבקשת הקרבה אל ה) חייבי� לבוא מרצו�

 ?יש בה�' מהותה של עבודת ה

    קרבנות הרשותקרבנות הרשותקרבנות הרשותקרבנות הרשות. . . . בבבב

    א� עולה קרבנוא� עולה קרבנוא� עולה קרבנוא� עולה קרבנו

אי� בפסוקי� רמז לחטא , מחד. משמעות הקרבתו של קרב� העולה היא לכאורה חידה

ש� (ובאש� ) 'ויקרא ד(מפורשי� הדברי� בחטאת כפי ש, כלשהו שבגינו יש להביאו

 עולה הוקרבה על –ג� בכל העולות המוזכרות בתורה עד פרשה זו אי� זכר לחטא ). 'ה

; )יב, ח"שמות י(על ידי יתרו ; )ב"ש� כ(על ידי אברה� בעקדה ; )כ, 'בראשית ח(ידי נח 

 על ידי העובדי� ולהבדיל א�; )ה, ד"ש� כ(על ידי נערי בני ישראל מתחת להר סיני 

ג� . בכל האירועי� האלה אי� זכר לחטאי� שקדמו להבאת הקרב�). ו, ב"ש� ל(לעגל 

ברור ג� . לא באו על חטא כלשהו) ג"במדבר כ(העולות שהקריב בלק במצוות בלע� 

 ). טו, ג"שמות כ" (לא ֵיראו פני ריק�"אלא כדי ש, כי עולת הראייה אינה באה על חטא

ויקרא " (וסמ/ ידו על ראש הֹעלה ונרצה לו לכפר עליו: "הואפסוק מפורש , מאיד/

המובאת , )ח, 'ד(ובלשו� התורת כהני� . משמע שיש על מה לרצות בעולה). ד, 'א

מה , עונש� של העבירות השונות הרי מפורט; "?על מה המקו� רוצה לו): "ש�(י "ברש

ול מצוות עשה מסקנת התורת כהני� היא שהעולה באה על ביט? נשאר אפוא לעולה

רבי שמעו� ש� חולק ומלמד שהריצוי האמור . ועל עבירה על לאו הניתק לעשה

. ולא על חטאו של המקריב אותו, )א� א� לא נסמ/(בפסוק הוא של הקרב� עצמו 

קרב� העולה בא על : מובא טע� נוס�) ז"ח ה"יומא פ(ובירושלמי ) ג, 'ז(בויקרא רבה 

 כי כ<ל� מספר ֹעלות והעלה בֹבקר והשכי�"... ):ה ,'א(כפי שמצאנו באיוב , הרהור הלב

 ". בלבב� אלהי� וברכו בני חטאו אולי איוב אמר

ולא על המלי� , "ונרצה לו"יוער כי שאלת התורת כהני� היא על פשר המילי� 

זאת . שלכאורה מלמדות באופ� ברור יותר על חטא שהעולה באה לתק�, "לכפר עליו"

 כ/ מצאנו 19,כ/ מצאנו בכפרת המזבח. ח תיקונו של חטאאיננה בהכר" כפרה"כיוו� ש

 משמעותה של 21).זב ומצורע, יולדת( כ/ ג� אצל מחוסרי כפרה 20,בהקדשת הלויי�

                                                 

 . הפשוטה היא מלשו� חיטוישמשמעותה, לז, ט"שמות כ  19

 הלבֹא ישראל בני דתעֹב את דלעֹב ישראל בני מתו/ ולבניו לאהר� נתני� הלוי� את ואתנה"  20

 ,'ח דברבמ(" דשהֹק אל ישראל בני בגשת נג� ישראל בבני יהיה ולא ישראל בני על ולכפר מועד
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 22,)שבמקרה של חטא אכ� מחייבת ג� את מחיקת העוו�(כפרה היא חיטוי והכשרה 

 ". עליולכפר"ולא מ, "ונרצה לו" על כ� דיוק התורת כהני� הוא מ23.הענקת חזות חדשה

שהעולה , דוחה את ההבנה של התורת כהני�) ב"ע&א"ז ע(הגמרא במסכת זבחי� 

על אלה . באה לכפר על ביטול מצוות עשה או על עבירה על לאו הניתק לעשה

) א"יומא פו ע, " אינו זז מש� עד שמוחלי� לו–עבר על עשה ושב ("מספיקה תשובה 

שכאמור חולק על (רי רבי שמעו� מקבלת הגמרא את דב. ואי� כל צור/ בהבאת קרב�

שהגדיר את החטאת המובאת , )חכמי� וסובר שאי� העולה באה על חטא כלשהו

וכ� " (דורו�"ואת העולה הבאה אחריה כ" פרקליט"בקרבנותיה� של מחוסרי כפרה כ

זה מכפר ג� על ביטול מצוות " פרקליט"לכל הדעות ). ב"ב ובחולי� ה ע"בנזיר יח ע

 24".דורו�" נותר כל תפקיד של כפרה אלא של כ/ שלעולה לא, עשה

                                                                                                                      

 ראה, אמנ�). ע ש�"ראב(קונו של חטא יכא� משמעותו להיות תמורה ולא ת" ולכפר ").יט

 .כופר נפש,  כתמורההכפרה בקרבנותאת פעולת שהבי� , )כא ,ב"ל בראשית( �"רמב

ש "וראה לשו� תוספות רא. )א"ועות ח עשב(לכפר על חטא ולא  בקדשי� � בא להתירשקרבנ�  21

 ".שירה לאכול בקדשי� מיקרי כפרהדהא דמטהרה ומכ: "ש�

 ובי� ביניכ� להבדיל, חטאתכ� לנגד וסתימה וקנוח כופר אשי� – 'חטאתכ� בעד אכפרה'"  22

    ,,,,"למצורע ולזב ולחנוכת המשכ�, מה ליולדת"בראה בהרחבה ו, )ל ,ב"ל שמות י"רש( "החטא

 .132&131' ח עמ" ימעלי� בקודשמעלי� בקודשמעלי� בקודשמעלי� בקודש

 ומכא� ג� משמעות התמורה שיש .)יז, ה"י שמות כ"רש (שהיא מלשו� כיסוי, ומכא� כפורת  23

שהיא מת� דמ� על , לאור זאת ייתכ� שלשו� הכפרה בקרבנות .בכפרת הלויי� שהוזכרה לעיל

וראה רבנו בחיי " (אכפרה פניו"מעי� , אל המתכפר' משמעותה בקשה לשינוי יחס ה ,המזבח

 .כש� שמת� הדמי� משנה את חזותו של המזבח, )י, 'ויקרא ה

ודות עליה על ביטול עשה ועל ו שהמביא עולת נדבה צרי/ להת)א"עו יומא ל(ע� זאת מצאנו   24

, מביא גמרא זו להלכה) ד"י הג"פמעשה הקרבנות (� "הרמב. עבירה של לאו הניתק לעשה

ת עשה אינו זז מש� עד וכי השב מביטול מצו הוא פוסק) ד" הא"פ(למרות שבהלכות תשובה 

 השכוונת הסוגי נראה). ש� א( מזכיר כל צור/ בקרב� על ביטול עשה ואי� הוא, שמוחלי� לו

שאמנ� ראוי לאד� המביא  היא, בעקבותיה � בהלכות מעשה הקרבנות"והרמב, במסכת יומא

 ידועי� לו שאינ�שאינ�שאינ�שאינ�ודות על ביטולי עשה ולהת) אות� יש עדיי� לבררשמסיבות (עולת נדבה 

ח של ו� שיש לקרב� העולה כוכיו, )א"ע� ז זבחי, כי הרי אי� אד� שלא ביטל עשה(במפורש 

, ת עשה מסוימתוטל מצויכאשר ידוע לאד� כי ב אול�). שאת מהותו יש עדיי� להבי�(כפרה 

למצב זה מכווני� דבריו בהלכות . ואי� הוא צרי/ כלל לקרב�על כ/ מספיק כי יחזור בתשובה 

 .ודברי הגמרא במסכת זבחי�, תשובה

 ואמרינ� 'עליו לכפר לו ונרצה') בעולה( בה דכתיב ג"ואע): "ב"עמכות יז (א "כ/ כתב ריטב 

אלא שהכתוב , באי� לכפר על דבר ידוע אינ� מ"מ, תעשה לא ועל עשה על שמכפרת בספרי
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והכפרה על ידו היא בדר/ אגב , "דורו�"אול� א� עיקרו של קרב� העולה הוא ה

יש להבי� מה היא הסיבה , )ה יקריב"א ד"תוספות בבא בתרא מח ע, "מקופיא("

 ".דורו�"לש� מה מובא ה, ")מקיבעא("העיקרית להבאתו 

, כאמור.  העולה שהוקרבו לפני הקמת המשכ�נראה שנית� ללמוד על כ/ מקרבנות

את ). יב, ח"שמות י..." (להי�&ויקח יתרו ֹחת� משה ֹעלה וזבחי� לא: "על יתרו מסופר

כעניי� נעמ� באמרו , לאות קבלת עול מלכותו): "ש�(משמעות קורבנו ביאר הספורנו 

וכ� )". זי, 'ב ה"מ('' כי לא יעשה עוד עבד/ עולה וזבח לאלהי� אחרי� כי א� לה'

 : מוסי�) ה"שער נ (עקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקבעל . ע הקצר ש�"משמעות פרוש הראב

מכ� קרב  'וקרא דייקא . 'הוא מה שיקריב אד� עצמו לה) עולה(אמנ� עיקר זה הקרב  

שא2 שיהיה הקרב  מ  הבהמה מ  הבקר , ואמר... ולא אמר אד� מכ� כי יקריב'' לה

 ". הקרבת עצמכ�, כלומר. הנזכרומ  הצא  הכוונה תהיה שתקריבו את קרבנכ� 

את משמעות הקרבת ) ה"ס' עמ' פירוש לספר ויקרא א(צ הופמ� "כ/ ג� הסביר רד

 :כמלמדת על מהות העולה בכלל, האיל בעקדה

הובע בבירור הרעיו  שבכוח החיי� שאנחנו ] שאברה� הקריב איל תחת בנו[בזה 

הכניעה הגמורה אנחנו מסמלי� את , באמצעות קרב  בעל החי' מקריבי� לה

 ...".להי� אתה�עתה ידעתי כי ירא א... "'והמשמעת השלמה לדרישות ה

. ולהבדיל ג� עולותיה� של עובדי העגל, מעתה מובנת משמעות הקרבת נח את עולתו

במיוחד . בשני המקרי� היה ביטוי של קבלת מרות ונאמנות עד כדי מסירת הנפש

 ֹע2ת ויעלו ישראל בני נערי את" משה ברור מדוע במעמד הברית לרגלי הר סיני שלח

בברית זו נכנסו ישראל לכלל חיוב ). ה, ד"כ שמות" (פרי� 'לה שלמי� זבחי� ויזבחו

א/ טבעי שבמעמד זה תוקרבנה . ואי� ל/ קבלת עול מלכות שמי� גדולה מזו, מצוות

זו . את משמעות קרבנות הנשיאי�) ז"שער נ( כ/ ביאר בעל העקידת יצחק 25.עולות

הפירוש , יד, ג"ע שמות כ"ראב(מעות עולת הראייה שחייב אד� להביא ברגל מש

שבמהל/ הקרבתה תקעו הכהני� בחצוצרות , זו ג� משמעות עולת התמיד, )הארו/

וזו ג� , )ג"ז מ"משנה תמיד פ(והכהני� והע� שבעזרה השתחוו ונפלו על פניה� 

 כול� ביטויי� של – )לח, ח"א י"מל(משמעות הקרבת העולה על ידי אליהו בכרמל 

 . קבלת עול מלכות שמי�

                                                                                                                      

וכ� כתבו ג� בעלי התוספות על התורה  ...".מבטיח לו שדורו� זה על עשה ועל לא תעשה

 ".והעולה מכפרת על מה שלא ידע): "ד, 'ויקרא א(

 .ה בהמש/"על משמעות הקרבת השלמי� במעמדות אלו נעמוד בע  25
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 הצהרה –כהגדרת הגמרא הוא א� כ� ביטוי מוחשי של נאמנות מוחלטת " דורו�"ה

 ד� הבהמה כתחלי� לד� מביא הקרב� וחלבה –' של מוכנות לתת את הנפש לה

 בהבעה מוחלטת זו הנעשית בחיי הקרב� יש אולי ג� משו� הכרה 26.כתחלי� לחלבו

גבורות גבורות גבורות גבורות , ל"בלשו� מהר" השבת העלול אל עילתו("הוא מקור החיי� ' והודעה כי ה

 ). ט ועוד" פרק סהש�הש�הש�הש�

או ביטול במזיד של מצוות ) להי� כבבני איוב&ברכת א(הרהור אד� בלבו , אמנ�

מעידי� על חוסר ) או אי ביטול הלאו כאשר אפשרי הדבר על ידי מצוות עשה(עשה 

אול� .  ישוב ומיד יכופר לו– האד� לה� א� מודע. על חוסר נאמנות מלאה, משמעת

או מסיבה אחרת רוצה הוא לקבל עול מלכות שמי� , כאשר אי� האד� מסתפק בכ/

ראוי לו , במקרה זה. פתוחה לפניו הדר/ להביא עולת נדבה, על עצמו באופ� מוחשי

שיתחרט על כל אות� ביטולי� אפשריי� של מצוות עשה שאי� הוא מודע לה� 

בהקרבת העולה יכפר ' הביטוי המוחשי של נאמנותו לה. ודה עליה�באותה עת ויתו

  27.על אי נאמנותו בעבר, "מקופיא", לו דר/ אגב

בקשה להיחשב בלגיונו , יש בו בקשה של קרבה. ביטוי זה של נאמנות הוא בקרב�

וא� בלע� זוכה לנבואה ( העוָלה ג� מעלה את האד� 28.בקשה להתעלות, של מל/

� א� הוראתה הפשוטה של המילה עולה היא עלייתה של הבהמה א, על כ�). בגינה

שהיא עולה : "ל"ובחז; יב, ח"י שמות י"רש(המוקרבת בקרב� זה כליל על המזבח 

הרי יש בשמה ג� כדי להזכיר כי מטרתה , )ג"תנחומא צו י; "ה שהוא עליו�"להקב

 .וכי בקשה יש בה להתעלותו של המקריב, קבלת עולה של מלכות שמי�

    פש כי תקריבפש כי תקריבפש כי תקריבפש כי תקריבונונונונ

את דיני , ה� בפרשת ויקרא וה� בפרשת צו, מפרטת התורה, מיד לאחר דיני העולה

שרק , ג� דיני המנחה המפורטי� בפרשות אלו ה� של מנחות הנדבה דווקא. המנחה

בדומה לעולה ג� כא� נית� היה לצפות שהתורה . היחיד מביא� ושייריה� נאכלי�

                                                 

שפ/ דמו יוראוי לו שי... יותר ראוי לשמוע"ש, הקרבנותבטע� )  ט,'ויקרא א(� "רמבוראה דברי   26

כל כפרה על חטא ביש דבריו ל א� כי ."שר� גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורהיוי

  .קרבנותה

מכפרת על מספר ביטולי אחת עולה :  מיוחדות בכפרתה של העולההלכותבזה יתבארו מספר   27

טולי י העולה מכפרת על בלדעה אחת, )א"עזבחי� ז (עשה ולא רק על ביטול מוגדר כבחטאת 

 ).ש� ב(ומקריבי� עולה של נפטר , עשה שנעשו ג� לאחר הפרשתה

ושכל מאוויו , ומורה חיוב הקרבת עצמו בכל כוחות נפשו לעבודת בורא] עולה[המקריב "  28

 ).ה ואמנ�"הקדמה לספר ויקרא ד(אל אברבני "ר ,..."וחפצו ה� לדבקה בו
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שהיא חובה ע� כל עולה ושלמי� , ת הנסכי�בדיני מנח: תפתח בדיני מנחות החובה

או בדיני , או בדיני מנחת חביתי� שהיא חובה, )א/ מוקטרת כליל ובאה ע� נס/ יי�(

על כ� נראה שג� דיני� ). שג� דיניה שוני�, כו, 'ויקרא ח(המנחה המיוחדת למילואי� 

עיו� שעליו נית� אולי לעמוד מתו/ ', אלו באי� ללמד על היבט מסוי� בעבודת ה

 :במספר שאלות שפסוקי המנחה מעלי�

אלא , ולא ריצוי, לא מוזכרת בה כפרה? מהי מטרת הקרבתה של המנחה. א

מפרש ) ש�(י "רש). ב, 'ויקרא ב" ('והקטיר הכה� את אזכרתה אֵשה ריח ניחוח לה"

 בעליה נזכר שבו המנחה זיכרו� הוא ,לגבוה העולה הקומ-"היא " אזכרתה"כי 

". שנזכרי� בה, אזכרתה): "יב, 'תורת כהני� ט(ל "ובלשו� חז". רוח ולנחת לטובה

בא כנראה ללמד שאכ� זה תוכנה של הבאת " אזכרה"ל" קומ-"שינוי הלשו� מ

 ?אול� מה פשר זיכרו� זה ומה תכליתו. או קמיצתה, המנחה

בפרשת צו מוסיפה התורה לדיני מנחת הנדבה את דיני מנחות החובה של . ב

ינו/ של כל כה� הנכנס לראשונה לעבודה ומנחת החביתי� של  מנחת הח–הכהני� 

ומהו פשר השוני בי� מנחת ? מדוע לא נזכרו אלה בפרשת ויקרא. כה� גדול כל יו�

שהיא , למנחת נדבה של כה�, ששייריה נאכלי� על ידי הכהני�, ישראל או לוי

ייחוסו היכ� עוד מצינו שאופי העבודה בקרב� נדבה יהיה תלוי ב? מוקטרת כליל

 ?של מביא הקרב�

א� א� כבדר/ , )יד, יב, 'ויקרא ב(מוזכרי� בפרשה זו , ל"על פי הבנת חז, מדוע. ג

א� שלא מצאנו אזכור של קרבנות ,  העומר ושתי הלח�–ג� מנחות ציבור , אגב

א� , מה ג� פשר אזכור הביכורי� בפרשה זו? ציבור בקרבנות אחרי� בפרשה

 ?שאינ� כלל מנחה

א� שהוא , בא החיוב למלוח את הקרבנות דווקא כא� במנחת הנדבהמדוע מו. ד

ראוי היה להזכירו כחלק , לכאורה. הלכה כללית שאיננה מיוחדת למנחות דווקא

 ?במסגרת דיני העולה, מדיני הקרב� הראשו� שבפרשה

עורכי� השוואה בי� העבודה במנחות מ� הצומח לבי� ) ב"מנחות יג ע(ל "חז. ה

נתינת הקומ- בכלי שרת כנגד ,  קמיצה כנגד שחיטה–מ� החי העבודה בקרבנות 

אול� לאפיית המנחות ולטיגונ� אי� . הקטרת הקומ- כנגד זריקת הד�, קבלת הד�

. לא מצאנו חיוב לבשל או לצלות בשר קרבנות מ� החי לפני הקטרתו. מקבילה

מאפה (ומדוע נתנה לה התורה אפשרויות שונות , מה אפוא פשרה של הכנה זו

 ?)מרחשת, מחבת, תנור
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מבארי� כי מנחת ) ה עוד"טו ד, 'ויקרא א(מ אלשי/ "ור) א, 'ויקרא ב(י אברבנאל "ר

מי שאי� בידו אמצעי� להקריב קרב� בהמה . של עולה' דלי דלות'נדבה היא מעי� קרב� 

כש� שמצינו בחטאת עולה , שהוא זול יותר, לעולה יכול להביא קרב� מ� הצומח

אול� השוני הרב ). ז"מצווה קט (ספר החינו/ספר החינו/ספר החינו/ספר החינו/כ/ ג� משמע מ). יא, 'ויקרא ה(ויורדת 

 29.מקשי� על הבנה זו, כמו ג� לשו� הפסוקי�, שבי� דיני המנחות לדיני העולה

 .ויש לעמוד על מהותה, מסתבר א� כ� שיש כוונה אחרת בהבאתה

שהקרבת� היא , בניגוד לעולה ולשלמי�. הבאתה של מנחה מוזכרת רבות במקרא

הרי מנחה הובאה , והיא בהכרח מלווה בשחיטת הקרב�) או להבדיל לאליל(' להתמיד 

יעקב ; כב&יד, ב"ש� ל, יעקב לעשו(וה� לבני אד� ) ה&ג, 'בראשית ד, קי� והבל(' ה� לה

ג� במנחתו של הבל לא מוזכר כי נשחטה או (כביכול לשימושו , )יא, ג"ש� מ, ליוס�

דיני הקרבנות ייחודה של המנחה הוא בהיותה בעוד שב, כמו כ�). הקטרה על גבי מזבח

הרי המנחות המזכרות במקומות אחרי� במקרא כללו הבאה ה� מ� החי , מ� הצומח

יעקב שלח בהמות לעשו , הבל הביא מבכורות צאנו וקי� מפרי האדמה(וה� מ� הצומח 

המשות� לכל אלה הוא לכאורה היות� דברי מאכל לשולח� ). ומזמרת האר- ליוס�

 ). הקדמה לספר ויקרא, אברבנאל (המקבל

משמעות הבאתה של מנחה היא הצהרה סמלית של הכרה באדנות , לכאורה

ויש� "וכ� , )ב, 'ב ח"שמו" (ותהי מואב לדוד לעבדי� נושאי מנחה: " כ/ מצאנו30.כפויה

 כ/ ג� אפשר 31).ש� ו" (מנחה נושאי לעבדי� לדוד אר� ותהי דמשק באר� נצבי� דוד

, ב"בראשית ל" ( לעשולאדנילאדנילאדנילאדנימנחה היא שלוחה : " של יעקב לעשולהבי� את מנחתו

אול� נראה כי נית� לדייק יותר במשמעות הבאתה . ואת יתר הדוגמאות במקרא, )יט

כמו ג� לענות על הקשיי� שעליה� , של מנחה וכ/ ג� להבי� את משמעות פרטי דיניה

 . עמדנו לעיל

                                                 

בפני " תורה"מנחה נקראת ה תעבוד; צוי או כפרה כבעולהיאי� מוזכרי� במנחה ר, כאמור  29

שייריה נאכלי� ואינה כליל ; ) לז,'ויקרא ז(שלמי� החטאת וה, עולהבדיוק כמו עבודת העצמה 

� מעשה "רמב(גוד לעולה ינכרי� אינ� יכולי� להקריבה בנ; ) ג,'ויקרא ב(למזבח כבעולה 

מנחת נסכי� מוקרבת ; )ב"עמנחות קד (גוד לעולה יאי� היא באה בשותפות בנ; ) ב,'הקרבנות ג

וא� אי� היא אלא קרב� עולה מופחת מה הצור/ בהבאתה , ) ד,ו"במדבר ט(יחד ע� כל עולה 

  ?יחד ע� עולה מ� החי

  ומטרתו העשרת אוצרות המל/) יא,ג"� בראשית ל"רמב(שהיקפו מוסכ� , וד להעלאת מסבניג  30

 .צוע עבודתויאו ב

 .ועוד) ד& ג,ז"ב י"מל(אצל הושע , ) כז,'א י"שמו(אצל שאול , ) א,'א ה"מל(וכ� אצל שלמה   31
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&א חנני כי ל/ הבאת אשר ברכתי את נא קח: "יעקב קורא למנחתו בש� ברכה

 כה): "לא, ח"י('  מפנה לפסוק במלכי� ב)ש�(� "רמב). יא, ג"ש� ל" (כל לי יש וכי להי�

 מי איש ושתו תאנתו ואיש גפנו איש ואכלו אלי וצאו ברכה אתי עשו אשור מל/ אמר

, )י ומצודות ש�"רש(נית� לפרש שהברכה המוזכרת בפסוק היא מנחת שלו� ". בורו

על כ� . שמעות מעט שונה מזו של קבלת אדנות שמצאנו במקומות אחרי�אול� זו מ

היא , שהיא כאמור בדר/ כלל ממזונו של אד�, נראה שמשמעותה של הבאת מנחה

. חיותו תלויי� במקבל&ביטוי סמלי של מביא המנחה להכרה שמזונו. הצהרה של תלות

, ממילא. רגלי המזבחכבביכורי� ל, )ומכא� אולי שמה(מניח הוא אותה לרגלי המקבל 

שממנה , יש בה ג� הצהרה שהאר-, לפעמי�. יש בה ג� קבלה של אדנותו של המקבל

כ/ אפשר להבי� את מנחת� . היא של המקבל, "ברכתו"חיותו וממנה מביא הוא את 

 כמו ג� את 32;כי חיות� מאיתו היא'  בהבאת מנחת� הודו ה� לה–של קי� והבל 

את זו שדרש ; חיי תלויי� ב/, אינני אדו�,  כאומר–המנחה שיעקב שלח לעשו וליוס� 

וכ� את יתר ,  הצהירו כי ארצכ� שלי היא וארשה לכ� לאכול איש גפנו–מל/ אשור 

 . הדוגמאות במקרא

. א� שאינ� מנחה, )יב, 'ויקרא ב(לאור זאת יוב� מדוע רמוזי� הביכורי� בפרשתנו 

כפי , היא' ביכורי� של הכל תוכ� הבאת� הוא הצהרה כי האר- שממנה מובאי� ה

 אל באתי כי להי/&א 'לה היו� הגדתי: "...שמקרא הביכורי� הנלווה להבאת� מעיד

הגדתי היו� ): "ש�(� "וברמב, )ג, ו"כ דברי�" (לנו לתת לאֹבתינו' ה נשבע אשר האר-

 הודאה –זו כנראה ג� משמעות מנחות העומר ושתי הלח� ".  בפרי הזה שהבאתי–

על כ� ייתכ� כי זו מטרת הזכרת� . ה�' מנה היא באה משל השהמחיה והאר- שמ

אי� ה� נקראי� מנחה משו� שמובאי� ה� מ� . ללמד על משמעות� כמנחה, בפרשה זו

כביטוי של הכרה כי ,  אלא משו� שמובאי� ה� מ� האר- שממנה חיותנו33,הצומח

 . היא' מאת ה

כביטוי ,  חייהתמצית, שבניגוד לעולה שבה מוקרב ד� הבהמה ונפשה, יוצא

הרי בקרב� ', מביא העולה להקריב את דמו ואת נפשו הוא לה" אד�"למוכנות ה

) א, 'ר הירש ויקרא ב"י רש"עפ(הנפש היא המקריבה , "ונפש כי תקריב"המנחה נאמר 

ובו היא , הוא' ממזונה שבו תלויי� חייה כדי לבטא את ההכרה שעצ� קיומה מאת ה

                                                 

 שמוזכר זה הקרב� הראשו�). ג, 'ק בראשית ד"רד" ( לו בעבודתול על הטובה שנת�&להודות לא"  32

 .הכרת הטוב היא יסוד קיומו של עול� ותכליתו ש,ב" שער נעקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקעיי�  ו,בתורה

� מעשה "רמב, ב"ו ע"מנחות מ(אינ� מנחה , א� א� באי� ה� מהצומח, כש� שלחמי התודה  33

 ).ד"ט הי"הקרבנות פ
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הנאמנות . הסיבה שאי� המנחה באה בשותפות כעולהזאת אולי . תלויה להמש/ קיומה

אול� אי� ל/ , והמסירות שאות� מבטאת העולה יכולות להיות משותפות ע� אחרי�

 .אישי יותר מעצ� תחושת תלותו הקיומית של אד�

ושיעורה הבסיסי , ממזונו הבסיסי של האד�, על כ� מובאת המנחה מ� החיטה

 זה אולי פשר העיסוק החריג בהכנת 34.מהמזו� ליממה של, העומר, הוא העישרו�

 כ/ ג� עוסק האד� –לפני הקרבת� ) טיגו� עמוק, טיגו�, אפייה(המנחות לאכילה 

 ). כה, ג"בראשית מ, מעי� הכנת אחי יוס� את מנחת� לקראת בואו(במזונו הוא 

א� א� ג� הוא משמש מזונו של אד� וממנו , אי� המנחה מובאת מ� החי, אמנ�

ייתכ� שהקרבת מנחה מ� החי היתה מחייבת את שחיטתו לש� . במקראמצאנו מנחות 

וזו היתה מושכת את תשומת הלב ומטשטשת , )כאפיית המנחות או טיגונ�(הכשרתו 

, לחלופי�. שאותה רצתה התורה לשמר, את ההבחנה החדה בינה לבי� יתר הקרבנות

של האד� רק כי זה הפ/ למזונו , ייתכ� כי אי� התורה רוצה שבשר יובא כמנחה

 .לאחר המבול, בדיעבד

זיכרו� שתהינו על , "שנזכרי� בה', אזכרתה'"מטרת הבאתה של המנחה היא 

ש� יש בהעלאת .  במצוות התרועה בחצוצרות–במקו� נוס� מצאנו זיכרו� . פשרו

 כ/ כנראה יש להבי� ג� את האזכרה 35.הזיכרו� משו� בקשה מרומזת על ישועה

כ/ . בקשה על המש/ הקיו�, )ב, 'ר הירש ויקרא ב" רשראה(במנחות כבקשה מרומזת 

 אמר): "שתי הלח�(ל את מהות הבאת� של מנחת העומר ומנחת הביכורי� "הבינו חז

 ...שבשדות תבואה לכ� שתתבר/ כדי, בפסח עומר לפני הביאו: הוא ברו/ הקדוש

 טז השנה ראש.." (.האיל� פירות לכ� שיתברכו כדי, בעצרת הלח� שתי לפני הביאו

 .מובנת עתה יותר הזכרת� בפרשה זו). א"ע

כמו ג� , לאור זאת ייתכ� כי ג� איסור הבאתה של המנחה ושל אכילתה חמ-

הוא משו� , )יא, 'ויקרא ב(איסור הבאת כל שאור וכל דבש המוזכר בפרשת המנחה 

. ואת הבקשה על קיו� זה' שהמנחה מבטאת את תלות עצ� קיומו של האד� בה

                                                 

, )ט" קכחינו/חינו/חינו/חינו/ספר הספר הספר הספר ה(השמ� מבטא מעלה וגדולה ). או יי� במנחת נסכי�(אליו נוס� שמ� ולבונה   34

ייתכ� שהבאתו במנחה ). א"קל' עמ'  אעולת ראיהעולת ראיהעולת ראיהעולת ראיה, אברבנאל הקדמה לויקרא(או הארה רוחנית 

הלבונה באה אולי כדי לתת לקרב� . ה� ולבקש על התמדת�' באה לבטא שג� אלה מאת ה

 .כמו היי� בנסכי�, )כמוגמר(חשיבות 

&אל 'לפני ה ונזכרת� ֹצצרותבח והֹרעת� אתכ� הֹצרר הצר על בארצכ� מלחמה תבאו וכי"  35

 ).ט ,'י במדבר" (מֹאיביכ� ונושעת� יכ�ה
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כ/ מבארי� המפרשי� את מצוות (לגאוותו , מזת למעשה האד�תסיסת הבצק מר

דבש הפירות מלמד אולי על ההנאה שיש באכילה ). אכילת המצה ואיסור החמ- בפסח

אי� לאלה מקו� כאשר בא האד� לבטא את תלותו . שהיא מעבר לקיו� הבסיסי

 כל כי -חמ ֵ?עשה לא 'לה תקריבו אשר המנחה כל: "על כ�. ולבקש עליה' הקיומית בה

 .)יא ,'ב ויקרא" ('לה אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל @אר

מובאת דווקא , הנקראת ברית, מעתה ג� מוב� מדוע ההלכה על מליחת הקרבנות

, מבאר כי המלח) יג, 'ש� ב(� " רמב36.בדיני המנחה א� שהלכה זו תקפה בכל הקרבנות

י צדדיה של הברית מסמל את שנ –  חיי� והכרתת� כאחד–בדו האנפי� של פעולתו 

אול� רק במנחה יש משו� הודאה , אמנ� בכל הקרבנות יש משו� זכר לברית. 'ע� ה

מתאי� אפוא כי דווקא בה תובא ההלכה . א� א� רק ברמיזה, קיומית ובקשה קיומית

 37.על מליחת כל הקרבנות

אכילה זו מגלה אולי רובד נוס� בקרב� . שיירי מנחת נדבה נאכלי� על ידי הכהני�

מטרתו היא ריבוי . תכלית כשלעצמו, שעליו מבקש מביא המנחה, אי� הקיו�. מנחהה

 38).ג, 'ר הירש ויקרא ב"ראה ג� רש(המבוטא על ידי אכילת הכהני� , הקודש בעול�

מתנה היא , )י, 'ויקרא ו, "מאשי אתה נתתי חלק� חמ- תאפה לא("עליה להיות חמ- 

אל לו או לאחיו הכהני� , נחת נדבהכאשר הכה� עצמו מביא מ, על כ�. לה� מגבוה

  זאת אולי 39.אכילת� ממנה עלולה לבטא זכות ובעלות ולא תלות. לאכול ממנה

ועל כה� , הסיבה לכ/ שעל כל כה� להביא מנחת חינו/ ע� כניסתו הראשונה לעבודה

זו ג� זו באות במטרה להפני� בכהני� את . גדול להביא מנחת חביתי� מדי יו� ביומו

' כי א� מאת ה, לא מכוח זכות עצמאית יקבלו ה� את מתנות הכהונהההכרה כי 

                                                 

 קרבנ/ כל על מנחת/ מעל להי/&א ברית מלח תשבית ולא תמלח במלח מנחת/ קרב� וכל"  36

 ). יג,'ב ויקרא" (מלח תקריב

אי� אול� , מקבלי� עולה מ� הנכרי שיסוד ההלכהטוי התלות שיש במנחה עומד אולי ג� ביב  37

נדרשת ,  המבוטאת בעולהקבלת עול מלכות שמי�', בעוד נאמנות לה. מנו מנחה ממקבלי�

 ,ב"דברי� ל" (עמו' כי חלק ה: " וחורגת מ� הטבעהרי שונה היא ההשגחה על ישראל, מכל אד�

 ).  כה,ח"� ויקרא י"וראה רמב, ט

. שתי הלח� והעומר, לח� הפני�: כ/ אולי נכו� להבי� ג� את אכילת הכהני� במנחות הצבור  38

 . היא לש� ריבוי קודשמרומזת בה�הבקשת השפע 

אלא ייהנה מה� כהכרח לא , אל לו לכה� לשמש בכהונה כדי לזכות ביתרונות הקשורי� בה"  39

אלא ישעבד את מחייתו , אל ישעבד את עבודתו למחייתו.  כדי להבטיח את קיומו–יגונה 

 ). טז, 'ר הירש ויקרא ו"רש" (לעבודתו
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 זאת אולי הסיבה כי לא הזכירה התורה שתי מנחות אלו בפרשת 40.ניתנות ה� לה�

אלא רק בפרשת צו העוסקת בירידת הקרבנות מ� , שעניינה ההבאה אל המזבח, ויקרא

ילת הכהני� את כל שתי מנחות אלו באות ללמד על תוכ� אכ. המזבח ובהיתר אכילת�

 41.על תלות� בשולח� גבוה ללא כל שמ- של בעלות עליו, מתנותיה�

מנחת . הבאה ביוזמת האד� בבקשה סמויה על מחייתו, כל זאת במנחת נדבה

לא באה , )א� א� ה� כשלעצמ� נדבה(שבאה חובה ע� קרבנות אחרי� , הנסכי�

אה לש� הטמעת תודעת כנר, אלא כחובה, כביטוי יזו� של תלות או כבקשה לתמורה

אי� בה בקשה לשפע ואי� בה הלימוד שמטרת השפע היא , ממילא. התלות במקריב

  42.כולה אשה למזבח, על כ� אי� לכהני� חלק בה. ריבוי הקודש בחיי�

יוצא א� כ� כי דיני מנחת הנדבה המפורטי� מיד אחר דיני העולה בפתח פרשת 

בנוס� לנאמנות שיכול . כל יחיד ויחידשל ' הקרבנות באי� ללמד פ� נוס� בעבודת ה

על ידי מנחה ' נקרא האד� לבטא את תלות קיומו בה, הוא לבטא על ידי הקרבת עולה

וממילא ג� בקשה על , בהצהרת תלות זאת גנוזה ג� בקשה על המש/ קיומו. ממזונו

                                                 

 :)יז ,'ב א"שמו(קא ו חפני ופנחס הזכיר הפסוק מנחה דו מוב� מדוע בתיאור חטאילאור זה  40

מטרת המנחה ". 'ה מנחת את האנשי� נאצו כי' ה פני את מאד גדולה הנערי� חטאת ותהי"

צו בהתנהגות� ניא. יבוי הקודשואכילתה על ידי הכהני� את ר' לבטא את תלותו של האד� בה

 .ה� את המנחה

, א"עמנחות עו (והלכה זו נלמדת מלח� הפני� , גדול היו שני� עשר לחמי�חביתי כה�   41

� שמות "רמב. ג� לח� הפני� הובא ע� לבונה. בו מספר זה מפורשש, )א" הא"פירושלמי יומא 

 כי לח� הפני� הוא כלי לקבלת השפע החומרי לכל ישראל ומפרשי� נוספי� מבארי� ה כד"כ

טוי יב, ג� משמעותה של מנחת כה� גדול, להבנתנו, זו).  ב,ד"ר ל"שמו, כתר המלכותוהשולח� (

 . ענק לו מ� הקודשולתלותו בשפע המ

המבוטאת (ומסירות  כי נאמנות בא אולי ללמד) ושלמי�( לכל עולה החיוב של מנחת נסכי�  42

במנחה סופה שתאבד את משמעותה בהיותה המבוטאת תלות של  הללא הרגש) בעולה

 שמע קריאת הקורא כל): "ב"ע ברכות יד(ל "על כ/ דרשו חז. יתמופשטת וחסרת זיקה מעש

כ/ בדיוק קרה בחטא ". נסכי� בלא וזבח מנחה בלא עולה הקריב כאילו ...תפילי� בלא

', אול� חסרו ה� את תודעת התלות בה, ולעלות לאר-' רצו ה� לקיי� את רצו� ה. המעפילי�

ווי על מנחת י הטע� לסמיכות הצי אולזה. מגמת� לא תצלח' את ההכרה כי ללא ארו� ה

  ). מד,ד"ש� י(לפרשה זו ) טז& א,ו"במדבר ט(נסכי� 

על משמעות .  במהותה ולא מנחהחטאתיא הכי , י� על ידי הכהני�שיירי מנחת חוטא נאכל 

  .בהמש/אכילה זו ראה 
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אכילת הכהני� באה כנראה לבטא שאי� קיומו ). 'ל נתיב העבודה ג"ראה מהר(ִקרבה 

 43.אלא ריבוי הקודש בחיי העול� הזה,  כשלעצמומטרה

    וא� זבח שלמי� קרבנווא� זבח שלמי� קרבנווא� זבח שלמי� קרבנווא� זבח שלמי� קרבנו

למזבח : שונה מקודמיו, זבח השלמי�, הקרב� השלישי המפורט בפתיחת ספר ויקרא

לכהני� יש בו חלק וג� בעליו אוכלי� ממנו לאחר זריקת דמו על המזבח , יש בו חלק

 : מספר שאלותעיו� בפסוקי� המפרטי� את הלכותיו מעלה .  הכפרה בו–

ויקרא " ('אשה ריח נחוח לה"אלא , לא מוזכרת בשלמי� כפרה או אפילו ריצוי. א

מלמד על הריצוי שיש בעת ביצוע מדוקדק של " ריח נחוח"לעיל ראינו ש). ה, 'ג

. אול� אי� בו כדי ללמד על מטרת הקרבתו של קרב�, מעשה כל אחד מ� הקרבנות

 ?�מה א� כ� מטרת הקרבתו של זבח השלמי

מה פשרה של סמיכה . בהקרבת� של שלמי� יש חובה לסמו/ על ראש הבהמה. ב

 ?זו א� אי� בה� כפרה או ריצוי

, שכאמור עוסקת בדיני� שלאחר היתר אכילת� של הקרבנות, בפרשת צו. ג

, שאינו מוזכר כלל בפרשת ויקרא, מקדימה התורה את דיני קרב� התודה

אול� , )א"זבחי� ד ע(לל השלמי� התודה נכללת בכ, אמנ�. לדיני השלמי�

זמ� אכילה קצר , ריבוי לחמי� שיש להביא ע� הזבח(דיני� מיוחדי� לה 

ומדוע הוקדמו דיניה ? מדוע א� כ� אי� היא נזכרת כלל בפרשת ויקרא). יותר

 ?לדיני השלמי� בפרשת צו

                                                 

 כי לאור הבנה זו של מהות קרב� המנחה תתבאר אגדה תמוהה המובאת בשולי הדברי� נעיר  43

 נתעט�) בא המ� להרכיב את מרדכי על הסוסבה ש( שעתא בההיא): "א"עטז (במסכת מגילה 

 שבית בזמ�: ליה אמרו –? עסקיתו במאי: להו אמר. ..ויתיב המ� אתא, לצלותא ליה וק� מרדכי

 מלי אתא: להו אמר. ליה ומתכפר דסולתא קומציה מלי מייתי מנחה דמנדב מא�, קיי� המקדש

 – נכסי� שקנה עבד! רשע: ליה אמר .דידי כספא ככרי אלפי עשרה ודחי, ודידכ קמחא קומצי

 ". ?למי ונכסי�, למי עבד

 שהכוונה פירש) ש�(י "רש. צת המנחה במגילההיכ� רמוז העיסוק בקמי, נתקשו המפרשי� 

לפי המבואר . רוש זהיא דחה פ"אול� המהרש, למנחת העומר שחיוב הקרבתה היה באותו יו�

המש/ קיומו . ואת הבקשה להמש/ קיומו' ההמנחה מבטאת את תלות האד� בקמיצת , לעיל

ביטוי התלות . יו בדיוק נעמד מרדכי להתפללעל. של ע� ישראל עמד על הפרק באותה שעה

שלא הסכי� , כרי הכס� של המ�יצחו את כיה� שנשבקמיצת המנחה  והבקשה על הקיו�' בה

 . לא שלו היהשהעושר שבידיו, מודה של המנחהילהפני� את ל
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מדוע פירטה התורה הלכות שאינ� קשורות לדיני השלמי� דווקא . ד

, )יח, 'ויקרא ז(שתקפי� לכל הקרבנות , דיני מחשבת פיגול –בסמיכות לה� 

שנכתב בי� דיני אכילת , )כז&כב, 'יז וז, 'ש� ג(ואיסור אכילת כל חלב וכל ד� 

אפילו בהמת , התודה לדיני אכילת שאר השלמי� א� שתק� הוא לכל בהמה

 ?חולי�

, לסיניע� בוא יתרו (לעיל ראינו כי לא פע� נזבחו השלמי� יחד ע� עולה . ה

ולדורות בחיוב עולת הראיה ושלמי החגיגה בעת , בברית שלרגלי הר סיני

ובמיוחד כבקשה (הצירו� מופיע תדיר ג� בדברי הנביאי� ). עלייה לרגל

וכ� בהקשרי� . ג ט"י,  ח'א י"שמו, א ד"ו וכ"כ, 'שופטי� כ: לעזרה בעת צרה

 ? מה פשרו). כב ועוד, 'ירמיהו ז, ד כה"א כ"שמו: אחרי�

ויזבח : "את הפסוק. הוא סעודה חגיגית של בשר בצוותא" זבח"מוב� הפשוט של ה

על הוראתה של . שחט בהמות למשתה: י"פירש רש) נד, א"בראשית ל" (יעקב זבח

פירשוה מלשו� ) ש�(וחזקוני ) א, 'ויקרא ג(� "רשב. נחלקו הדעות" שלמי�"המילה 

מצטט את ההבנה ) ש� (י"רש.  הקרב� שאד� מביא כתשלו� על נדרו–תשלומי� 

שיש בה� ", "שמטילי� שלו� בעול�("שהיא מלשו� שלו� , )א, ז"כ נדבה ט"תו(ל "בחז

כמו , מבאר שהיא מלשו� השלמה) ש�(� "אול� רמב"). שלו� למזבח ולכהני� ולבעלי�

). ש�(ג� דעה זו מצאנו בתורת כהני� ). כח, ד"ישעיהו מ" (וכל חפצי ישלי�"בפסוק 

היא ריבוי ' שלמי�'שכ� הצורה ,  מוכיח שזו ההבנה הנכונה לשוניתא�) ש�(� "מלבי

  44.ולא של שלו�) כב, 'עמוס ה(של 8ֶֶל� 

יוצא א� כ� כי משמעות הבאתו של . הוא בקשה לקרבה, ראינו לעיל, כל קרב�

רצו� , ")זבח("על ידי סעודה חגיגית ' קרב� זבח השלמי� היא בקשה של קרבה לה

 "). שלמי�("כנראה עצמית , לש� השלמה, )ב"חגיגה ד ע(להצטר� לשולח� גבוה 

, ל"לבי� שלמותו של האד� לימד רמח, הדבקות בו', על הזיקה בי� הקרבה לה

השלמות האמיתי הוא רק ): "'פרק א (מסילת ישרי�מסילת ישרי�מסילת ישרי�מסילת ישרי�שא� העמיד נושא זה בראש ספרו 

 כ� על, טע� הדבר הוא כי רק הוא יתבר/ של� באמת, בפשטות". הדבקות בו יתבר/

                                                 

, "המעולה שבשירי�, שיר השירי�"כמו (לוי ושבח יבא לש� ע, שלמי�,  שלשו� הרבי�ייתכ�  44

הביאה להשמטת " זבח"כאשר הצמידות ל,  ההשלמה המעולה שבהשלמות–)  יא,'ר א"שהש

 ".של�"לשו� היחיד 
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,  אול�45).והיא ג� תכלית עבודת האד�(שלמותו של האד� תיתכ� רק בדבקות בו 

 ?הגשמי כל כ/, דווקא בזבח' דבקותו בה–מדוע יבקש האד� את שלמותו

כשאר , וטבעי הוא שיאכל אד� את לחמו בגפו דווקא, אכילה היא הבסיס לקיו�

, בניגוד לכ/. בותטבעי הוא ג� שמאכלו של אד� יהיה מוקד למאבק ולירי. כל חי

מלמד  – שבה חולקי� האוכלי� את לחמ�, אכילה חגיגית ושמחה בצוותא – "זבח"

את השמחה בקיומ� המשות� , מבטא הוא דווקא את הרצו� לחיי� בצוותא. על ההיפ/

כאשר דוד לא השתת� בזבח , על כ�. את הזדהות� ע� מגמה משותפת, של האוכלי�

, הבי� זאת שאול כמעשה של מרידה) כט, 'א כ"מוש(שאול בתירו- כי זבח משפחה לו 

ברור היה כי אי� הוא ) י&ט, 'א א"מל(וכאשר לא קרא אדניהו לשלמה ולנת� אל הזבח 

  46.וא� עוי� הוא לה�, מחשיב� כחלק מחוגו

כש� שבחיי . את קרב� השלמי� יש א� כ� להבי� כהשאלה ממנהג בני האד�

כ/ ג� בקודש מבטא הוא את הרצו� , "להיות ביחד"החברה מבטא הוא את הרצו� 

" 'חסידי ה"על כ� . להזדהות ע� הדר/ שהוא מורה, לדבוק בו', להיות מאוכלי שולח� ה

 ).ה, 'תהלי� נ" (ֹכרתי בריתי עלי זבח"בפי משורר תהלי� ה� 

). א, ו"בראשית מ(מוב� עתה מדוע מקריב יעקב שלמי� לפני ירידתו למצרי� 

, כביכול' מאכילה על שולח� ה, באר-'  הקרוב לפני העומד הוא להיפרד מ� הקיו�

הסעודה בצוותא , על ידי זבח השלמי�'? התימש/ דבקותו בה. ולהתרחק ממנו

אל תירא : "... ומבטיחו' ואכ� עונה לו ה. מבקש הוא כי מצב זה יימש/ בגלות, כביכול

ח השלמי� הִקרבה שמבטא זב, )ג&ש� ב..." (אנכי ארד עמ/ מצרימה... מרדה מצרימה

 .תימש/ ג� במצרי�

                                                 

עקידת עקידת עקידת עקידת בעל כפי ש, מותו של האד� היא משמעותו האמיתית של שלומושל, בעומק� של דברי�  45

אי�  בשאלנו לשלומו של אד�.  שלו� איננו רק מנוחה מאויבי�–אר יב) ז"במדבר שער נ (יצחקיצחקיצחקיצחק

על כ� מבאר בעל . אלא על שלמות הוויתו, כוונתנו לשאול אותו על מצב הרודפי� אותו

השלו� הוא חוט של חסד המשו/ מאתו יתעלה וחורז בכל הנמצאות העליונות : "העקדה

 השלו� הוא –..." ונות ומעמיד� ומקיימ� כל אחד במציאותו וקיומו המיוחדוהתיכונות והתחת

מות השלו� הוא של"): 'נתיב השלו� א(ל "ובלשו� מהר. ההרמוניה הנותנת שלמות למציאות

ל למושג "שתי ההבנות שבחז...". השלו� משלי� המציאות... הכל והוא נות� המציאות אל הכל

 . השלמי� משלימות אפוא זו את זו

).  ל,ו"בראשית כ(יצחק עור/ משתה לאבימל/ ולאחוזת מרעהו על כריתת ברית ביניה� , על כ�  46

אול� , משותפתה מגמבא להכריז על הזבח שעור/ יעקב ללב� לאחר כריתת הברית ביניה� ג� 

 .הפע� מגמה זו היא של פרדה
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להבנה זו של קרב� השלמי� מרמזת אולי ההלכה האוסרת להקריב שלמי� לפני 

ט "התוספות ביומא כ, אמנ�. ה"ה ה"� מעשה הקרבנות פ"רמב(פתיחת דלתות ההיכל 

בעל 'המקריב צרי/ להרגיש את נוכחות , )א סוברי� שהלכה זו נוהגת בכל הקרבנות"ע

מלמדת ). לא&ל, 'ויקרא ז(זו ג� משמעות התנופה בשלמי� . זבחכביכול בשעת ה' הבית

 ).אברבנאל ש� כב(משל גבוה ה� , היא כי ג� האיברי� שייאכלו מ� הקרב�

את חלק� בזבח חייבי� הבעלי� . אול� הרצו� לצוותא מטיל ג� חיובי� מיוחדי�

ודשת ירושלי� המק(ואסור לה� לאכלו מחו- למחנה ישראל , ככהני�, לאכול בטהרה

היא הבסיס , כאשר אכילה). יח&יז, ב"דברי� י" ('לפני ה"שהופ/ ג� הוא ל, )לדורות

מבטאת היא את השאיפה של האוֵכל שכל קיומו היומיומי  – היא מ� הקדשי�, לקיו�

 . יהיה בקדושה

או מהתלות , בזבח השלמי� יש א� כ� הרבה יותר מהנאמנות שמבטאת העולה

הזדהות , "בעל הבית"ת לש� השתתפות בסעודת יש בו התקדשו. שמבטאת המנחה

אי� מקבלי� שלמי� , לפחות לאחר מת� תורה, על כ�. ע� מגמתו לש� הליכה בדרכיו

יכולי� ה� , אמנ�). ג"ג ה"� מעשה הקרבנות פ"רמב(וה� מוקרבי� כעולה , מבני נח

  47.אול� אי� ה� מצווי� על הפיכת חיי היו� יו� שלה� לקדושי�', לבטא נאמנות לה

, כ/. אול� תחושת קרבה זו שבאכילת השלמי� עלולה לגרו� לזחיחות הדעת

ויחזו את : "באותו מעמד של כניסת ישראל לברית המצוות נאמר על אצילי בני ישראל

היו מסתכלי� בו בלב גס מתו/ אכילה ", )יא, ד"שמות כ" (להי� ויאכלו וישתו&הא

נראה כי כתריס בפני ). ש�(יתה עד שנתחייבו מ, )ל"י ש� על פי חז"רש" (ושתייה

התפתחותה של זחיחות מעי� זו בעת אכילת השלמי� מחויבי� השלמי� במנחת 

, ללמדו שאי� הוא ב� ברית שווה', להדגיש בפני אוכל השלמי� את תלותו בה. נסכי�

 .לקיומו' אלא תלוי הוא בה

                                                 

כנגד . לתחו� היהדותנצנ- בלב ג� מחו- ) המבוטא בעולה(' רעיו� ההתבטלות וההתמסרות לה"  47

רעיו� שכל חדרי משפחתנו ה� מקדשי� ושולחנותינו  ...זה החדרת הקדושה לחיי� השגרתיי�

ר הירש "רש" (היא תרומה מיוחדת של היהדות... שבנינו ובנותינו כהני� וכוהנות, מזבחות

 ). א,ו"בראשית מ

י שלא "א עולה אל השהביובני נח יכולי� ל): "א"ע לזבחי� קטז חדושי אגדותחדושי אגדותחדושי אגדותחדושי אגדות(ל "ובלשו� המהר 

אבל שלמי� הבשר נאכל לבעלי� ויש בזה , י"כי אי� לה� שיתו� ע� הש, ל כללהיה הבשר נאכ

 ."י"שיתו� ע� הש
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תו שדיני אכיל, על תריס נוס� בפני זחיחות הדעת מלמד כנראה קרב� התודה

. נקבעו כאמור לפני דיני אכילת השלמי� בפרשת צו וללא כל אזכור בפרשת ויקרא

ג� אלו , פתיחה זו לדיני אכילת השלמי� באה כנראה ללמד על אכילת כל השלמי�

הודיה על כי זכה . כי צריכה היא להיות מתו/ תחושה של הודיה, שאינ� קרב� תודה

א� בקרב� התודה ההודיה היא על נס ו. ולאכול משולח� גבוה' האד� להתקרב אל ה

הרי ביתר השלמי� צרי/ אד� להודות על עצ� הזכות להקריב� ולאכל� לפני , מיוחד

  48.'ה

בי� , על פי זה יתבאר אולי פשר חיוב הסמיכה של מביא זבח השלמי� על קרבנו

ג "פ הקרבנות מעשה( �"חיוב שעליו הוסי� הרמב, על תודה בי� על שאר השלמי�

 סמיכה מבטאת ."שבח דברי אומר אבל השלמי� על מתודה שאינו לי ויראה): "ו"הט

כפי שה� יבואו לידי ביטוי , העתקה של רגשות הסומ/ אל הבהמה, שיתו� של הנסמ/

בזבח השלמי� אומר המקריב דברי ...). חרטה בחטאת, נאמנות בעולה(בהקרבתו 

 .להיות ב� בריתו, הודיה על חלקו כי עומד הוא לאכול על שולחנו של מל/, שבח

חשש זה מפני אכילה לא ראויה מתו/ לב גס הוא אולי ג� הטע� לכ/ שאיסור 

. אכילת חלב וד� וכ� איסור מחשבת פיגול מובאי� דווקא בסמיכות לדיני השלמי�

יש סכנה לזחיחות , ע� תחושת השותפות המתלווה לה, דווקא בעת אכילת השלמי�

לידי רצו� לאכול ג� מחלבו ומדמו של הקרב� דעת ולרגש עליונות העלולי� להביא 

ולפרו- את גדרי האכילה בזמ� ובמקו� המיוחדי� ) עוצמות החיי� המיועדות למזבח(

 ).'שה� חלק מגדרי הענווה ההכרחית בעבודת ה(לקרבנות 

                                                 

 התודה הובאה ע� ארבעי� לחמי� וזמ� אכילתה –דיני� המיוחדי� לו כאמור לקרב� התודה   48

שמטרת� של דיני� אלו  אריב) ש� (העמק דברהעמק דברהעמק דברהעמק דברבעל ). טז& טו,'ויקרא ז(היה קצר מיתר השלמי� 

באופ� חריג מכלל . כדי שבעל הנס יפרס� את נסו, אכל ברוב ע�ילגרו� לכ/ שהקרב� י

 ).רק שתי הלח� שהובאו בשבועות היו חמ-,  לה�בנוס�(חלק מהלחמי� הובאו חמ- , המנחות

חדת תשומת לב מיו למלמד ע,  נס כי יקרה לאד�.ג� את זאת יש כנראה להבי� כהודיה על הנס

וה ו הענויחד ע�, אלא דווקא להתגאות בה, אל לו להתעל� ממנה, על כ�. 'מאת השלה זכה 

, חמ-בחלות שאינ� טויה כפי שנזכר לעיל הוא ישב, הנדרשת בדר/ כלל בהבאת הקרבנות

 חלות ולהודות עליה� בהבאת, להכיר בערכו כי זכה לו, חייב האד� להכיר בנסובמקרה של נס 

  . היה משו� כפיות טובהגאווה זוטוי ליבאי מת� ב. החמ-

וראה זבחי� נז  (את היות שתי הלח� המובאי� בעצרת חמ-ג� באופ� דומה נכו� אולי להבי�  

 .תורהבזכייתנו בקבלת ה, על יד� מכירי� אנו בערכנו המיוחד. )ב על ההשוואה ביניה�"ע
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לאור כל האמור על משמעות זבח השלמי� מוב� ג� מדוע הוקרבו שלמי� ע� 

יחדיו מבטאי� ה� קבלת עול .  בתורה ובנביאי�העולה באירועי� שוני� המוזכרי�

ביטוי של , מחד .נאמנות ושיתו� כאחד, )יב, ח"ספורנו שמות י(מלכות שמי� מלאה 

הוא . כעבד המחכה להוראות רבו, עלול להיות סביל) על ידי עולה(נאמנות בפני עצמו 

� שיש הִקרבה ורגש השיתו, מאיד/. עלול א� להישאר מופשט וחסר מחויבות מעשית

 ביטוי –רק שילוב של השניי� . או מתו/ גסות לב, בשלמי� עלולי� להיות על תנאי

 מבטא קבלת –של נאמנות על ידי עולה ובקשה של מעי� שיתו� בדר/ על ידי שלמי� 

כדי להטמיע ג� , לדורות נוס� לה� החיוב של מנחת נסכי�(עול מלכות שמי� מלאה 

זה היה קרבנ� של ישראל , על כ�). אלובעת הבאת קרבנות ' את רגש התלות בה

' ובדמו נכנסו ה� לעול מצוות בברית בינ� ובי� ה" נעשה ונשמע"שעליו אמרו ה� 

זה קרבנו של גר הנכנס לעול מצוות , לדורות, על כ�). ז&ה, ד"שמות כ(לרגלי הר סיני 

) ז&ו, ז"דברי� כ( זה ג� פשר העולות והזבחי� שהועלו בהר עיבל 49).ב"כריתות ח ע(

זו ג� . וזה ג� פשר קרבנו של יתרו ע� בואו להר סיני, ע� חידוש הברית במעמד זה

, משמעות החיוב המשולב של עולת ראייה ושלמי חגיגה בעת העלייה לרגל לדורות

  50.קבלה מחודשת של עול תורה ומצוות

    אד� כי יקריב מכ�אד� כי יקריב מכ�אד� כי יקריב מכ�אד� כי יקריב מכ�

� שבה� יבטא שלושה אפיקי, שלושה קרבנות נדבה פירטה התורה בפתח ספר ויקרא

 :אפיק אפיק והדיני� המיוחדי� לו, להיו&האד� את שאיפתו להתקרב לא

' לביטוי נאמנותו של המקריב לה, העולה כליל על המזבח, קרב� העולה. א

 .'כמעי� חייל בצבא ה, ומסירותו לו

 .כשל עבד בפני אדוניו', לביטוי תלותו בה, מזונו של המקריב, קרב� המנחה. ב

לביטוי הרצו� להצטר� , סעודה חגיגית כשל ב� ברית, שלמי�קרב� זבח ה. ג

 .לפמליא של מל/

                                                 

 .ו"ה א"פ� מעשה הקרבנות "רמב, א� א� יכול הוא להסתפק בעולה בלבד  49

ה לרגל הוא מעי� המש/ למעמד הברית ילוב זה בעת העליישלפיה� ש א דעות" עחגיגה ובראה   50

ויקרא (זו אולי ג� משמעות העולות המרובות וכבשי השלמי� בעבודת היו� בשבועות . בסיני

 .  זכר לעולה ולשלמי� באותו מעמד–) יט&יח, ג"כ

� בעתות צרה שהוזכרו לעיל יש להבי� את הקרבת העולה ע� השלמי� במאורעות השוניג�  

 ושל� תודה להי�&לא זבח" :כפמליא של מל/, י� לש� בקשת הגנהכקבלת עול מלכות שמ

 .)טו&יד ,'נ תהלי�" (ותכבדני אחלצ/ צרה ביו� וקראני. נדרי/ לעליו�
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ומוזכרי� ה� בתורה , לא התחדשו אמצעי ביטוי אלו ע� מת� התורה והקמת המשכ�

, )מנחה ושלמי�, עולה(להיו &א� ביחסו לא, טבעיי� ה� לאד� מקד�. כבר לפניה�

אד� כי : " על טבעיות זופשוטו של מקרא מלמד). זבח, מנחה(א� ביחסו לזולתו 

לקרבנות השוני� שהיו מוכרי� ...". קרבנו.... א�... קרבנו... א�... יקריב מכ�

. ומקובלי� מאז ומקד� באה התורה בפרשות אלה לקבוע דפוסי� קבועי� במשכ�

 ביטוי לצור/ –מסתבר אפוא כי ביטוי טבעי ה� לתכונות יסוד בנפשו של האד� 

וביטוי , להיו לקיומו&ביטוי להכרתו בתלותו בא,  עליונהולרצו� שלו בסמכות ובמרות

  51.ל&להיו ולפעול ע� א&לרצו� להשתייכות לברית ע� א

    קרבנות החובהקרבנות החובהקרבנות החובהקרבנות החובה. . . . גגגג

    נפש כי תחטא בשגגהנפש כי תחטא בשגגהנפש כי תחטא בשגגהנפש כי תחטא בשגגה

את פרשת הקרבנות בראש ספר ויקרא חותמי� שני סוגי קרב� שכלל לא מוזכרי� 

ש להביא� מרצו� קרבנות שאמנ� י. או בהקשר שאינו של קודש, לפני מת� תורה

ג� עיו� בפסוקי� הדני� . החטאת והאש�: אול� אי� ה� נדבה כי א� חובה, הבעלי�

 :ועליה� עמדו ראשוני� ואחרוני�, בקרבנות אלו מעלה מספר שאלות

סוג (ודיניה� שוני� , החטאת והאש� מובאי� לש� כפרה על חטאי� שוני�. א

).  במהל/ העבודה בקרב� ועודהצור/ בכוונה, אופ� זריקת הד� על המזבח, הבהמה

במה נבדלת הכפרה על חטאי� מסוימי� שעליה� מכפר קרב� ? מה פשר שוני זה

שאלה זו מתעצמת לאור העובדה ? אחד מאחרי� שעליה� מכפר קרב� אחר

אשר (" מצאנו לשו� אש� בחטאת –שמושגי החטאת והאש� מתחלפי� בפסוקי� 

... וא� נפש אחת תחטא בשגגה"; ב, 'ויקרא ד, "בשגגה ואש�... נשיא יחטא

 את והביא("וא� מצאנו שקרב� החטאת עצמו נקרא אש� , )ועוד, ש� כז, "ואש�

מצאנו , מנגד). ו ,'ה ש� ,"לחטאת עזי� שעירת או כשבה ...חטאתו על 'לה אשמו

                                                 

 .ל"ואכמ, ג� ביחסו של האד� להוריו ולחברתו, ברובד אחר, תכונות יסוד אלו באות לידי ביטוי  51

מתאימי� כל אחד לחומש אחר משלושת החומשי� האמצעיי� ג� שלושה אפיקי� אלו  

 ועד ,לא בגי� זכות� של ישראלהיתה שמיציאת מצרי� ש ,"ספר האומה("ספר שמות : בתורה

 ב� בית&מבטא יחס של ב� ברית) ללא כל ציו� של עבודה בושמתוארת שכינה במשכ� ההשראת 

 ועד לברכות אמחטא נדב ואביהו(טיב החורז את ספר ויקרא המו. כבזבח השלמי�, לישראל

. כבקרב� המנחה, מתאי� ליחס האדו� לעבדומוטיב ה,  הוא השכר והעונש)ולקללות שבסופו

, ובעליות ובמורדות של ההליכה אחריו במדבר' ערכות ישראל כצבא היפותח בהה ,ספר במדבר

 .מתאי� לקרב� העולה
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&יז' ש� ה, ..."לאש�... והביא איל... וא� נפש כי תחטא("לשו� חטא בדיני האש� 

 טע� מה נתברר ולא" ):טו ,'ה ויקרא( �"וכבר כתב הרמב). רקועוד בהמש/ הפ, יח

 ."חטא על יבואו וכול�, אש� האחד וש� חטאת האחד הקרב� ש� יהיה

הבאה ככפרה על שגגת , חטאת קבועה: סוגי�&לקרב� החטאת עצמו מספר תת. ב

וקרב� עולה ויורד הבא על עבירות מסוימות , עוו� שיש בזדונו עונש כרת

). שבועת ביטוי וטומאת מקדש וקדשיו, שבועת העדות(רשה המפורטות בפ

אלא לש� , בהמש/ ספר ויקרא מפורטות ג� חטאות היחיד הבאות שלא על חטא

 52,)מצורע וזב, מחוסרי כפרה כיולדת(הכשרה לאכילה בקדשי� לאחר טומאה 

מפורטות חטאות ציבור הבאות בראשי חודשי� ובמועדות ) בעיקר(ובספר במדבר 

). שלא נודעו(ל על טומאת מקדש וקדשיו "הבאות על פי קבלת חז, )ח"כבמדבר (

ובחנוכת ', ט&'ויקרא ח, בחנוכת המשכ�(מצאנו בתורה חטאות נוספות , כמו כ�

 מדוע א� כ� 53.ללא כל זיקה לכאורה לחטא או לטומאה) 'במדבר ז, הנשיאי�

 כפרה המלמד לכאורה על, כללה התורה את כל הקרבנות הללו תחת הש� חטאת

 ?על חטא

מובאי� דיני קרב� ) 'ה(בראש ספר ויקרא : סוגי�&ג� לקרב� האש� שני תת. ג

אש� תלוי הבא לכפר על חטא שזדונו כרת ונעשה ללא (אש� שעלותו קצובה 

ובהמש/ ספר ויקרא מובאי� דיני קרב� , )אש� מעילה ואש� גזילה, ידיעת החוטא

טומאת נזיר וטהרת ,  חרופההבא לכפר על שפחה(אש� שעלותו איננה קצובה 

טומאת נזיר (כ/ ג� באש� חלק מקרבנות אלו , כש� שמצאנו בחטאת). המצורע

מדוע  – ג� כא� נשאל. איננו בא לש� כפרה על חטא כלל) וטהרת המצורע

שמורה לכאורה על , אש�, הכלילה התורה קרבנות שוני� אלו תחת ש� אחד

 ?מעשה אסור

שכה שגורי� על , "חטאת"ובעקבותיו המושג , "אחט"משמעותו הלשונית של המושג 

� ויקרא "ורמב, ד ז"הפירוש הקצר שמות ל, ע"ראב(מקובל . אינ� כה ברורי�, לשוננו

כבפסוק , נטייה מ� הדר/, כי לשו� חטא הוא מלשו� החטאה של מטרה, )טו ועוד, 'ה

חידאי אול� פסוק זה הוא י). טז, 'שופטי� כ" (קולע באב� אל השערה ולא יחטיא"

                                                 

ה "ועל יולדת ראה תוד, אמר ש� כי נגעיו ה� כפרתו ולא קרבנו על מצורע נ.א"שבועות ח ע  52

י "רש, "הני עולות נינהו. חטאת נזיר וחטאת מצורע): "ב"ט ע(במסכת זבחי� . אמר קרא ש�

 ".אי� באי� על חטא אלא להכשיר): "ב"מנחות ג ע(

 ).יז, 'י ויקרא י"רש( "באו לכפרה לא נחשו� וחטאת שמיני שחטאת"  53



    

    '''' המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה המבוא לעבודת ה––––פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד פרשת קרבנות היחיד 

 

47474747

, 'א א"מל(י "ורש) ש�(בעל המצודות . וא� פירוש זה שנוי במחלוקת, במוב� מפורש זה

מצודות , "לא החסיר האב� מליפול על חוט השער("פירשו אותו מלשו� חסר ) כא

והיה ("ג� בלשו� אשמה " חטא"מצאנו ,  יתרה מזאת54.ולא מלשו� נטייה, )שופטי� ש�

וא� , )יז, ט"ויקרא י, "ולא תשא עליו חטא("ו� עונש וכ� בלש, )ט, ו"דברי� ט, "ב/ חטא

, )ט, ג"בראשית מ, "וחטאתי ל/ כל הימי�: "ב על הפסוק"א ע"מכות י(בלשו� נידוי 

). כא, 'א א"מל" (והייתי אני ובני חטאי�"בפסוק , שבו נחלקו המפרשי�, ובמוב� נוס�

ק על פי "ו� עונש ורדג מלש"רלב, י ובעל המצודות הבינו את הביטוי מלשו� מחסור"רש

ריבוי משמעויות זה יכול להיות מוסבר כנגזר מ� . תרגו� יונת� מלשו� ריחוק וניתוק

, שבעקבותיה� באי� אשמה, כשל בעבירה, המוב� המקורי של נטייה מדר/ הישר

 . אול� השוני הגדול בי� המשמעויות השונות מעורר תמיהה. חסר וא� נידוי, עונש

בנו לכאורה תיקו� החטא על דר/ השורשי� המתחלפי� שמו, "חטאת"ג� המושג 

. אינו כה ברור, )לסקל ולסקול ועוד, דבש ולהדביש, לברא ולברוא, לשרש ולהשריש(

ג� הפרה האדומה נקראת ,  על כ�55.משמעו לשו� חיטוי וניקיו� של החטא, לכאורה

. טאעל א� שעניינה טהרה מטומאה ולא כפרה על ח, )ט, ט"י במדבר י"רש(חטאת 

, "וחטאו ביו� השביעי("ג� לשו� ההזיה שמצאנו באפר פרה אדומה , לכאורה, ממנה

שאותו הבינו , )לט, א"בראשית ל" (אנכי אחטנה מידי תבקשנה"אול� הלשו� ). ש� יט

יחד . לא מתיישבת לכאורה ע� הבנה זו, )אשלי� חסרונ/(י ואחרי� מלשו� מחסור "רש

, "ונודעה החטאת("ה� במוב� העוו� , "חטא"כמקבילה ל" חטאת"ע� זה מצאנו ג� 

או , )ב כג"במדבר ל, "חטאתכ� אשר תמצא אתכ�("וה� במוב� העונש ) יד, 'ויקרא ד

מצאנו את מושג , ובמיוחד). ז, 'בראשית ד, "לפתח חטאת רוב-("במוב� הרצו� לחטוא 

ויחטאהו ("החטאת כתיאור האופ� המיוחד של מת� ד� החטאת על מזבח העולה 

מעשה (� "וברמב) ה"ה מ"משנה יומא פ(ל "וכ� הוא בחז, )ועוד, טו, 'ויקרא ט, "ו�כראש

 ).ז"ה ה"הקרבנות פ

ובמיוחד תמוה שמוב� החטא ומוב� החטאת הבאה , ריבוי מובני� זה הוא תמוה

&ממוב� של החטאה" חטא "–לתק� אותו שואבי� לכאורה מלשונות שוני� בתכלית 

כפי שצפוי , ולא חזרה אל המטרה(ניקיו� &של חיטויממוב� " חטאת"ו, נטייה מ� הדר/

 א�("א� ששני מובני� אלו משמשי� לפעמי� באותו פסוק , )היה מלשו� מתחלפת

                                                 

אשר חטא "את המילי� ) ה ולרבי אלעזר"א ד"שבועות ח ע(רו� הסבירו ג� התוספות בלשו� חיס  54

 ).לדברי מי שסוברי� שאי� חטא בעצ� הנזירות(שנאמרו בנזיר " על הנפש

 . ב"א ע"ומקורו אולי במסכת נדה ל.  א,'ג המובא בתורת חיי� על ויקרא ד"רס  55
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 'לה תמי� בקר ב� פר חטא אשר חטאתו על והקריב הע� לאשמת יחטא המשיח הכה�

 .)בראש פרשת החטאת, ג, 'ד ויקרא, "לחטאת

ותו המקורית של השורש חטא איננה אי ליישוב תמיהה זו נראה להציע כי משמע

ק "כפירוש רד(אלא הרחקה שיש עמה ניתוק , פגיעה במטרה או נטייה מ� הדר/

שמשמעו כריתת , ב"ובדומה לשורש חט, )כא שהובא לעיל' א א"ותרגו� יונת� למל

, ב"חצ, ה"וכ� לשורשי� חצ, שמשמעו ניתוק דבר מסביבתו, �"ולשורש חט, ענפי ע-

לחטוא משמעו אפוא ,  לפי הצעה זו56.הדומי� לה� במשמעות�, )וחצרוא� ח- (- "חצ

כדר/ כל השורשי� ,  לאחות ולחבר–ולחBֵא משמעו לתק� ניתוק זה , להינתק

 57.המתחלפי� במקרא

. שצוינו לעיל עולות בקנה אחד" חטאת"ו" חטא"כל המשמעויות של , מעתה

. ק ש�"כדברי רד, מורחקי�היא מנותקי� ו" אני ובני חטאי�"משמעות דברי בת שבע 

קולע באב� אל השערה "ג� "). וחטאתי ל/ כל הימי�("כ/ ג� לשו� הנידוי אצל יהודה 

" חטא"זו ג� משמעות . משמעו יפגע במטרה וממילא לא יתנתק ממנה" ולא יחטיא

הרי יש בה , ג� למי שסובר שאי� בעצ� הנזירות מעשה רע). יא, 'במדבר ו(הנזיר 

  58.אחזיר ל/, משמעו אקרב אלי/" אנכי אחטנה", מנגד. החברהמשו� הינתקות מ� 

נקרא על , )ט, 'בראשית כ(או מעשה הפוגע בזולת ', מעשה האסור בעיני ה, על כ�

זו האשמה על . או בי� האד� לזולתו, להיו&ש� הנתק הנגר� בגינו בי� האד� לא

הרי על , חטאוא� מידה מסוימת של נתק יש בכל . מעשה אסור וזה ג� העונש עליו

,  וא� א� נעשו בשוגג59. כרת–מעשי� מסוימי� גזרה התורה עונש מפורש של ניתוק 

                                                 

 מעבריתבמעבר ת מצאנו "י בטי"לו� צדחי.  אחד�אותיות מתחלפות כי מוצא� ה� "א ואל"ה  56

 –ברזילי "עיצורי של השורשי� בעברית ראה &על הגרעי� הדו).  טללא למשל–צל (לארמית 

 .אהר� מרקוס' לאבי זקני ר, "מסה בתולדות הלשו� העברית

ואושיא : "יב, 'וראה עזרא ד( לחבר –לפי זה ייתכ� כי לשו� חוט מורה על תפקידו של החוט   57

 ).י"רש,  יחברו הכתלי�–" יחיטו

: �"פירש הרמב, )ח, 'משנה תענית ג" (ומה אעשה ל/ שאתה מתחטא לפני המקו�: "ל"ובחז  58

בזכות , בזכות שני דברי� ישראל מתחטאי� לפני המקו�"וכ� ".  מתגעגע ומתפנק–מתחטא "

ינו שוהי� והי, )א"תנחומא ראה י..." ('ושמחת בכל הטוב '–ומעשרות '' אז תתענג על ה '–שבת 

 ).ב"מנחות סו ע" (ונתחטא באהבי�"משמעות זו בולטת במיוחד בביטוי . בקרבתו

 הקיו� מ� ותכרת ותטמא תתגאל העבירות בעונש כי: "וש�,  כט,ח"� ויקרא י"ראה רמבו  59

. "שרשו יחיה שממנו האיל� מ� הנכרת כענ� ',כרת' התורה בה� שתפסה הלשו� והוא, הראוי

 .ו"דבר טוראה ג� אברבנאל במ
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 הנפש על הקרבנות וטע�: "טאמדה התורה כי יש בה� ניתוק מ� הקודש לנפש החולי

 פני להקביל תזכה ולא, בה מו� וה� בנפש גנאי יולידו העוונות שכל מפני, השוגגת

על האד� הרוצה ,  על כ�60).ב, 'ד ויקרא �"רמב" (חטא מכל טהורה בהיותה רק יוצרה

� "כהמש/ דברי הרמב, הוא החטאת, לחזור ולאחות נתק זה להביא קרב� של איחוי

  61".נתנה אשר להי�&הא אל לקרבה שתזכה קרב� תקריב השוגגת הנפש ולכ�): "ש�(

ניתוק מפורש זה שגור� חטא שיש בו כרת עומד כנראה ג� ביסוד החטאי� 

המשות� לביטול שבועת העדות . ואי� בה� בהכרח כרת, המחייבי� קרב� עולה ויורד

זלזול , הוא הזלזול בקודש שיש בה�, וכ� לטומאת מקדש וקדשיו, ושבועת ביטוי

 זה כנראה ג� פשר 62.ועל כ� מחייב הוא חטאת לאיחויו, שבאופ� טבעי מביא לנתק

הטומאה יוצרת ריחוק . חטאות הציבור הבאות על טומאת מקדש וקדשיו במועדי�

 .ומטרתה של החטאת היא ביטול� של אלה, וחי-

, אול� לא רק את מי שהתרחק מ� הקודש בגי� עבירה באה החטאת לחבר מחדש

את ,  ג� את מי שהיה מנוע מלאכול קדשי� ולהיכנס למקדש מחמת טומאהאלא

 נגעיה("זה כבר כופר בייסוריה� , אי� חטאת� באה לכפר על חטא�. מחוסרי הכפרה

את היתר� לאכילה , אלא לחדש את זיקת� אל הקודש, )א"ע ח שבועות, ..."ליה אכפר

יכול על היתר� אל שיבקש כב" פרקליט"שולחי� ה� . בקדשי� ולכניסה למקדש

 .לבטא את כניסת� אליו" דורו�"ו, הקודש

זיקה גבוהה יותר , להיו&ג� כאשר נדרש האד� לזיקה חדשה לא, יתרה מזאת

 ויקרא(� "כ/ פירש רמב. מביא הוא חטאת, זיקה בש� כלל ישראל, מאשר היה רגיל בה

 הפרי� והי אבל: "את הצור/ בקרבנות החטאת שהביא אהר� בימי המילואי�) ג ,'ט

                                                 

 אלא רע, כבחוקי אנוש, ה האד� או החבר חברתית לתועלתסורי התורה אינ� מוסכמהיכי א  60

שהתורה כופלת לכ/ זאת כנראה ג� הסיבה .  על כ� יש לה� השפעה ג� א� נעשו בשוגג.מהותי

עליו רוט העונש יפב ופע� נוספת ופני עצמכתבה את האיסור ב פע� ב–ה על חטא תאזהר

ג� ללא מורא , תקטגורי, מטרת הכפילות ללמד כי הדבר אסור במהותו). ועודב "מכות ה ע(

 . העונש

כ דבורא "תו(וקא הוא שגגת עבודה זרה ומוד שחיוב החטאת הוא על שגגת כרת דיהמקור לל  61

 .י� מאשר בחטא זההל&ואי� ל/ ניתוק גדול מקרבת א, )'דחובה א

ומכא� , ביטולה הוא אפוא חילולו. ש�שבועה משמעה חיזוק ואימות דבר על ידי ש� ה  62

 .החומרה הרבה שיוחסה לה
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 ג� 63".אות� ולקדש בניו ועל אהר� ועל המזבח על לחטא] של ימי המילואי�[ הה�

קרבנ� היה לחנוכת . את החטאות שהביאו הנשיאי� אפשר להבי� באופ� דומה

לש� כ/ . ומעלת� זו חייבה זיקה מיוחדת אל הקודש, כל אחד בש� שבטו, המשכ�

אלא הכשרה ,  תיקו� על חטא משמעות הכפרה בחטאת אינה אפוא רק64.באה חטאת�

וא� , א� לאחר ניתוק בגי� חטא או טומאה, �"כדברי הרמב" להי�&לקרבה אל הא"

 . בש� הע� כולו, בגי� הצור/ לקרבה מסוג חדש

בקשה זו לאיחוי הנתק מ� הקודש או לחידוש זיקה מיוחדת אליו באה לידי ביטוי 

אי� . ל"שו� התורה וחזחיטוא בל, מוחשי באופ� מת� דמיה של החטאת על המזבח

אלא מושח באצבעו את קרנות , הכה� זורק את הד� מתו/ כלי כבקרבנות האחרי�

כמבקש בעצ� מעשהו את הידוק הזיקה של , מחבר הוא את הד� אל המזבח. המזבח

 על 65.את איחוי הנתק שגר� החטא, וא� באה החטאת בגי� חטא, המתכפר אל הקודש

שליח הנשלח אל הקודש פנימה לבקש את קרבת , "פרקליט"ל לחטאת "כ� קראו חז

 .להי� עבור המשלח&הא

לאור זאת נית� ג� להבי� את הכפרה שיש באכילת הכהני� מבשר החטאת 

את החוליה המקשרת בי� , אכילת� מחזקת את העוסקי� בקודש). ט ב ועוד"פסחי� נ(

 .ומכא� ג� את זיקתו של החוטא אל הקודש, המתכפר לבי� המקדש

עקב תפקידו הכלל ישראלי של הכה� , טאת לש� קידוש כבחטאת אהר�הצור/ בח

כאשר הכה� המשיח חוטא , פנימית, מבאר ג� את הצור/ בחטאת מיוחדת, המשיח

, ובשעיר(או כאשר הע� חוטא בהוראת הסנהדרי� , )ג, 'ויקרא ד, "לאשמת הע�("

שראל מ� לחטא� יש משמעות של נתק של כלל י). כאשר נשיא חוטא, אמנ� חיצוני

, )יז, 'י ויקרא ד"רש, "נסתלקה הקדושה("מעי� נסיגת השכינה מאהל מועד , הקודש

בהזיה על הפרכת ומת� דמי� על (הכשרתו של אוהל מועד &המחייבת את כפרתו

                                                 

 חטאו – 'המזבח את ויחטא'" :את חיטוי המזבח בד� החטאת) טו ,'ח ויקרא( י"רשוכ� פירש   63

כי אהר� נדרש לכפרה דווקא בעת , )ג(' � ויקרא ט"וראה מלבי". לקדושה להכנס מזרות וטהרו

 .חינוכו לכהונה

 ). יב,'אברבנאל במדבר זי "ראה ר( יד הנשיאותלו קרבנות חנוכת� לתפקשהיו איש שפירשו   64

שכל העבודות בדמה צריכות להיות , זאת אולי הסיבה להקפדה המיוחדת בד� החטאת  65

ואולי , )ב"א לפסחי� קטז ע" למהרשחידושי אגדותחידושי אגדותחידושי אגדותחידושי אגדותוראה (מכוונות לתיקו� העבירה , "לשמה"

 ).לפני נתינתו למזבח(ת א� לחיוב כיבוס בגד שניתז עליו מד� החטא
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בדומה לעבודת כה� גדול ביו� , להשראה מחודשת של שכינה) המזבח הפנימי

  66.הכיפורי�

נקראי� א� כ� חטאת ,  שבנסיבות הבאת�על א� השוני הרב, כל הקרבנות הללו

זו כנראה ג� . על ש� האיחוי של נתק מ� הקודש או תגבור הזיקה אליו שיש בהבאת�

כי מטרת שרפתה היא חידוש זיקתו אל , הסיבה לכ/ שג� פרה אדומה נקראת חטאת

על כ� נקראת פעולה . הקודש של אד� שנטמא במת על ידי טיהור טומאתו במי אפרה

 67.ומכא� כנראה לכל חיטוי במוב� של ניקיו�, זו חיטוי

    ולא ידע ואש�ולא ידע ואש�ולא ידע ואש�ולא ידע ואש�

ולשו� , אמנ� בא הוא לכאורה על חטא כחטאת. תמיהה, כאמור, קרב� האש� מעורר

אול� הלכותיו מה� דומות , חטא ולשו� אש� באי� בתורה לכאורה בהוראה דומה

, ו כבחטאתכהני� אוכלי� ובעלי� מתכפרי� ב: לחטאת ומה� שונות וא� דומות לעולה

א� שיש שחלקו על , ח"ד ה"� מעשה הקרבנות פי"רמב(וכחטאת אי� הוא בא בנדבה 

כה� משיח או נשיא . זריקת דמו אינה כשל חטאת אלא כשל עולה, מנגד). אש� תלוי

ובניגוד לחטאת אי� הוא , מקריבי� לאש� את אותה הבהמה שמקריב אחד מ� הע�

באת האש� מזו של החטאת תעיד ההלכה על השוני שיש במטרת ה. בא כקרב� ציבור

ומסתבר כי , שלפיה על מצורע המיטהר מטומאתו להביא ה� חטאת וה� אש� לטהרתו

ומה משמעות , מה הוא אפוא המאפיי� את קרב� האש�. תפקידי� שוני� לה�

 ?הקרבתו

שכ� מצינו לשו� אש� , על שאלה זו יש להוסי� תמיהה על עצ� מושג האש�

על גוזל ונשבע לשקר . אלא לחוב ממוני גרידא, רב� או לחטאשכלל לא מכוונת לק

 בראשו אשמו את והשיב עשו אשר חטאת� את והתודו" :)ז, 'ה במדבר(נאמר 

 ?"אש�"מהי אפוא משמעות המושג ". לו אש� לאשר ונת� עליו ֹיס� וחמישתו

, חטאת מייתי ליה מתיידע כי: דאמר השתא: "מצאנו) ב"ע כו( כריתות במסכת

 אול� אי� בדברי� ."הייסורי� מ� עליו להג�: רבא אמר אלא ...? בא למה תלוי אש�

 .או את חיובו של אש� ודאי, אלו בכדי להסביר את לשו� האש�

 מורה אש� ש� כי: "ביאר כי לשו� אש� הוא מלשו� שממה) טו, 'ויקרא ה(� "רמב

� את "ומבאר ש� רמב, "בו ואבד שמ� להיות יתחייב העושו אשר גדול דבר על

                                                 

 .88&77' עמ' עצומו של יו�'ראה ספרי   66

 ".וידכי: "תרג� אונקלוס מלשו� ניקיו�) נב, ד"ויקרא י" (וחטא את הבית"  67
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על הספק המחייב אש� החמירה התורה יותר (החומרה היתרה שיש בכל חייבי האש� 

וא� לא יביא קרבנו , מ� השוגג המחייב חטאת מפני שבעליו סבור שאי� עליו חטא

שהוא ): "א, 'ש� ג( אול� בהסבירו את טע� היות האש� זכר כתב 68).יהא לשממה

 ". לריח ניחוח כעולה

, 'ויקרא א(ספורנו : ו מאפייני� אחרי� משותפי� לאש�ראשוני� ואחרוני� מצא

כתב כי האש� בא על חילול הקודש שיש בכל החטאי� ) כ, ט"וש� י, יב, ד"ש� י, ב

אול� לא ברור בדבריו איזה חילול מיוחד של הקודש יש , שעליה� מביאי� אש�

 על ביאר כי האש� בא) קעג' א עמ" חעולת ראיהעולת ראיהעולת ראיהעולת ראיה(ל "מר� הרב קוק זצ. באש� תלוי

). וראה ש� ביאור משמעות זו בכל סוגי האש�(חטא בעל משמעות רוחנית חברתית 

הרב . אול� לכאורה ג� לחלק מהחטאי� שעליה� באה החטאת יש משמעות חברתית

ואילו , כי החטאת מכפרת על החטא, )15'  עמשיעורי זבחי�שיעורי זבחי�שיעורי זבחי�שיעורי זבחי�(אהר� ליכטנשטיי� כתב 

אול� יש להבי� . וע ג� על מזידראייתו היא מחיוב אש� קב. האש� מכפר על האד�

במה מיוחדי� שפחה חרופה וגזל , מדוע בחרה התורה עברות מוגדרות אלו דווקא

 ?)מצורע ונזיר(ומה פשר האש� שאינו בא על חטא , בעניי� זה

כתב כי האש� כחטא ויש לו משמעות של ) 'אש�'ער/     ,ספר השרשי�ספר השרשי�ספר השרשי�ספר השרשי�(ק "רד

, " שישי� עצמו אש�–'  יחטא ואש�והיה כי': "אול� הוסי� משמעות נוספת, שממה

שאש� פעמי� , )שסט, 'ויקרא ה(� "באופ� דומה פירש ג� מלבי. יכיר בחטאו

ופעמי� משמעותו עצ� ) והוא מלשו� שממה(משמעותו העונש המגיע על חטא 

 . לקיחת אחריות, )טו, 'הושע ה, "עד אשר יאשמו ובקשו פני"כמו ב(ההכרה בחטא 

, כל מהותו של קרב� האש� הוא החיוב להכרה בחטאלאור זאת נית� להציע כי 

כאשר מסופק , כ/. א� במצבי� שבמבט ראשו� נראי� כאינ� מחייבי� כלל כפרה

מורה לו התורה לקבל אחריות ) בחטא שיש בזדונו כרת(האד� שמא כלל לא חטא 

מחייבת אותו התורה להחזיר את , כאשר מעל אד� בקודש, כ/. ולהביא אש� תלוי

כמנהג שבי� אד� , ועל כ� היה מקו� להבי� כי כופר לו, בתוספת חומשאשר מעל 

באה התורה ומלמדת כי ג� א� ער/ המעילה הושב אל הקודש עליו להכיר . לחברו

ג� במקרה של גזל� המחזיר את כל , בדומה. בכ/ שעצ� המעילה בקודש מחייבת כפרה

ה התורה וחייבה אותו בא. אשר גזל לעמיתו היה מקו� לומר כי בהשבה זו נתכפר לו

בספר , יתרה מזאת. ועליו להביא אש�, להכיר כי השבועה שנשבע לשקר חטא היא

כי ש� מחדשת התורה שחיובו של אד� , "אש�"במדבר נקראת הקר� המושבת לנגזל 

                                                 

 .חולק על הסבר זה) מו, ' גמורה נבוכי�מורה נבוכי�מורה נבוכי�מורה נבוכי�(� "רמב  68
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 והשיב עשו אשר חטאת� את והתודו("בחומש ובקרב� הוא רק א� התוודה על שגזל 

רק א� קיבל , )ז, 'ה ש�, "לו אש� לאשר ונת� ליוע ֹיס� וחמישתו בראשו אשמו את

 . הוא א� כ� קבלת אחריות" אש�"משמעו הרחב של . אחריות על גזלתו

שפחה חרופה היא . באופ� דומה נית� להבי� את האש� המובא על שפחה חרופה

על כ� יש . רק חצי משוחררת ועל צד העבדות שבה לא חלי� קידושיה לישראל

ולראיה הרי אי� הוא (מאיסור אשת איש במעשהו של הבא עליה לכאורה צד של פטור 

 . באה התורה ומחייבת אותו להכיר כי חטא ולהביא אש�). לוקה

התורה מחייבת אותו . כ/ ג� כאשר נזיר נטמא בטר� השלי� את ימי נזירותו

היה אפוא מקו� להבי� שנשכחה לו אי הזהירות שהביאה . לחזור על נזירותו

תורה ומלמדת כי מחויב הוא לקבל על עצמו אחריות לקראת באה ה. לטומאתו

יחד ע� חטאת (ולהביא אש� ) א� א� טומאתו היתה באונס(נזירותו המחודשת 

 כאשר יסיי� את נזירותו בטהרה יביא 69.רק אז יותר לו לחדש את נזירותו). ועולה

 . שלמי� במקו� האש�

רתו של המצורע היא טה&חלק מכפרתו. בדומה לכ/ יש להבי� את אש� המצורע

 ח שבועות, "בקהל לאישתרויי" קרבנו הוא(לש� חזרתו לחברה לאחר שבודד ממנה 

על כ� נית� אולי להבי� כי אשמו בא ללמד אותו כי לש� חזרה לקהל ישראל ). א"ע

אחריות (עליו לקבל את האחריות החברתית הנדרשת מכל אחד ואחד בקהל זה 

 מד� האש� יוש� על בהונותיו ועל תנו/ אוזנו ).שממנה התעל� עת חטא לפני צרעתו

ללמד כנראה , כקידוש� של הכהני� לעבודה בזמ� חנוכת המשכ�, )והוא יימשח בשמ�(

 70.על קידושו לבוא בקהל לאחר שקיבל על עצמו אחריות למעשיו

תוכנו של קרב� האש� הוא א� כ� חיובו של אד� להכיר באחריותו על מעשיו 

יש בעבודתו של האש� , על כ�. מקו� שירגיש חופשי ממנההשליליי� ג� כאשר יש 

ויחד ע� זה ג� , כי כחטאת בא הוא לתק� ניתוק מ� הקודש, היבטי� שדומי� לחטאת

                                                 

 )ב"עיח נזיר (לדעת חכמי� , אמנ�. כפשטות לשו� הפסוקי�, ב"ישמעאל בנו של ריב' זו דעת ר  69

 .אי� האש� מעכב

זאת אולי . בקרבנות הבאי� על טומאת הנזיר ובטהרת המצורע אי� כלל כפרה על חטא, כאמור  70

 . כיתר קרבנות האש�, )ויקר(הסיבה לכ/ שאשמ� איננו קצוב 
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יש משו� , בלקיחת אחריות, כי בהכרה בחטא שאיננו מבורר, היבטי� שדומי� לעולה

  71.ביטוי של נאמנות כבעולה

וזריקת דמיו כתובות בפרשת ויקרא רק באש� אי� שחיטתו , מבי� כל הקרבנות

יתר הקרבנות באי� מתו/ ). ב, 'ויקרא ז(כי א� בפרשת צו , )אלא רק הקרבתו למשכ�(

בא לידי ביטוי רק בנתינת דמי הקרב� על ' מילוי רצונו של האד� בקרבת ה, ענווה

עצ� , על כ�. יש משו� גבורה, בקבלת אחריות על חטא מסופק, בהבאת אש�. המזבח

על כ� רק זו כתובה . א� לפני שחיטתו מבטאת את משמעותו' קרב� לפני ההבאת ה

, זריקת דמיו ויתר העבודה בו ה� כבר פרי הבאתו, שחיטתו, קבלתו. בפרשת ויקרא

 . וכיתר הקרבנות כתובי� בפרשת צו

. מעתה ג� מתבררי� הפסוקי� שבה� לשו� חטא ולשו� אש� משמשי� זה ליד זה

אשר לא תעשינה  ...יחטא נשיא אשר" :)כג&כב ,'ד ויקרא(בחטאת נשיא למשל נאמר 

הוריות יא (ל "על כ/ דרשו חז...". בה חטא אשר חטאתו אליו הודע או .בשגגה ואש�

, שגגתו על קרב� מביא בידיעתו השב – 'ואש� בשגגה תעשינה לא אשר'): "א ועוד"ע

מבואר ג� . בחטאהוא ההכרה " אש�" כי, "שגגתו על קרב� מביא אינו בידיעתו שב לא

כי הוא בא רק לאחר שהחוטא הכיר בחטאו , מדוע קרב� עולה ויורד נקרא אש�

 את והביא .עליה חטא אשר והתודה מאלה לאחת יאש� כי והיה" :והתוודה עליו

" לחטאת עזי� שעירת או כשבה הצא� מ� נקבה חטא אשר חטאתו על 'לה אשמו

שיש בחטאו של כה� משיח היא ) ג, 'דויקרא " (אשמת הע�"כ/ ג� . )ו&ה, 'ה ויקרא(

 .משו� אחריותו על הע� כולו

בחטאת מבקש האד� את ביטול . מהותו של האש� שונה אפוא מזו של החטאת

באש� נקרא , )או במקרי� מיוחדי� על תוספת קרבה(הנתק ע� הקודש שגר� חטאו 

ה� שני). במקרי� שאות� פירטה התורה(האד� לקבל על עצמו אחריות על מעשיו 

 72.להיו ג� במעשי החולי� שלו&התולה את קרבתו של האד� אל א, חידושה של תורה

                                                 

כי האש� בא להג� בפני , ל"הבנת האש� כקבלת אחריות תסביר אולי ג� את דברי חז  71

קבלת אחריות על ). א"ברכות ה ע(הבאי� על אד� כדי לעוררו לתשובה יש ייסורי� . הייסורי�

 .מעשיו מגינה עליו מה�

 .ל"ואכמ, ) לעיל51הערה ראה (דברי� בשני אלה יש הקבלה לתוכנ� של ספר בראשית וספר   72
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    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . דדדד

חנוכת אהל מועד בענ� בסו� : חנוכת המשכ� מתוארת בתורה בשלושה חומשי� שוני�

וחנוכת הארו� ) כד, 'ט(חנוכת מזבח העולה באש בספר ויקרא , )לה&לד', מ(ספר שמות 

בשלושת� יחדיו היה משו� ). פט&פח, 'ז(פר במדבר בדיבור מבי� שני הכרובי� בס

� "וכדברי הרמב, באש ובדיבור, שא� הוא היה בענ�, המש/ למעמד מת� תורה בסיני

וסוד המשכ� הוא שיהיה הכבוד אשר שכ� על הר סיני שוכ� עליו ): "ב, ה"שמות כ(

 ספר שמות הוא. להיו&כל אחד מאלו מבטא היבט אחר בזיקת ישראל לא". בנסתר

ש� " (סדר הנהגת הע�"ספר במדבר הוא , )אברבנאל הקדמה לשמות" (ספר האומה"

  73.וספר ויקרא הוא ספר העבודה והקדושה, )הקדמה לבמדבר

על כ� מתאימה חטיבת פרשות קרבנות היחיד לראש ספר ויקרא כמבוא לספר 

לא כהקדמה המבארת את פרטי העבודה . על כל היבטיה' שעניינו עבודת ה, כולו

כי א� כדי לבאר על יד� את , נדרשי� לחנוכת המזבח נכתבה חטיבת פרשות זו כא�ה

 . בכלל' מהות העבודה במשכ� כחלק מעבודת ה

הפסיקה התורה את תיאור חנוכת המשכ� שהחל בספר שמות ופתחה את ספר 

ויקרא בדיני הקרבנות כדי להקדי� לחנוכת מזבח הנחושת במשכ� ביאור של מהות 

אי� העבודה ,  מעתה74.בודה על מזבח זה ממה שהיה מקובל עד אזהשינוי שיש בע

 על –עליה להיות מדוקדקת כפי ציווי התורה , בקרבנות כרצו� איש ואיש ובכל מקו�

בקשת הקרבה של . תו/ דקדוק בכל פרט ופרט בהקרבת הקרב�, ידי הכהני� ובמשכ�

ריח "ק אז תהיה ר. האד� מישראל תהיה מעתה בזיקה לכלל ועל ידי הכהני� במשכ�

מבוא זה ג� מקדי� ומבאר את מהותו של , ממילא".  שאמרתי ונעשה רצוני–נחוח 

 75. חטא� של נדב ואביהוא בהקריב� אש זרה–החטא המרכזי בספר ויקרא 

המנחה וזבח ,  העולה–פתחה התורה בשלושת קרבנות הנדבה של היחיד 

קראה היא . ראה לנפש האד�טבעיי� ה� כנ. כי נהגו ה� ג� לפני מת� תורה, השלמי�

מבטאי� ה� אופני� שוני� של רצונה הטבעי של נפש . אמצעי לקרבה, "קרב�"לה� 

העולה : ביטויי� לפניה השונות של הנפש, להי� אשר בראה&האד� לקרב אל הא

, המנחה ביטוי של תלות כעבדו של מל/, ביטוי של נאמנות כחייל בצבאו של מל/

                                                 

 .'פרק ב' חלק ג' עצומו של יו�'וראה בהרחבה בספרי   73

 ,'כ שמות(עליו נאמר ש,  מיד לאחר מת� תורהוממה שאולי היה מיועד למזבח האדמה הנזכר  74

 . יח,א"וראה ספורנו שמות ל, "וברכתי/ אלי/ אבוא שמי את אזכיר אשר המקו� בכל): "כ

 ".למצורע ולזב ולחנוכת המשכ�, דתמה ליול"ראה . וממבוא זה ג� כל הלכות מחוסרי כפרה  75
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לאחריה� חידשה התורה שני סוגי . קורביו של מל/וזבח השלמי� בקשה לשיו/ למ

את החטאת ללמד על אפשרות התיקו� ג� א� נוצר : קרב� שלא נהגו לפני מת� תורה

כי אי� . ואת האש� כדי ללמדו לקחת אחריות על מעשיו, נתק בי� האד� לבי� הקודש

את במשמעות� הבסיסית הז. להיו&להפריד בי� חיי החולי� של אד� לבי� זיקתו לא

) ע� שינויי� מסוימי� לפעמי�(ישמשו שילובי� שוני� של חמשת סוגי קרבנות אלו 

כפי שמפורטי� הדברי� בהמש/ ספרי , במאורעות שוני� של היחיד ושל הציבור

 . התורה

את העבודה מהבאת� : הפרידה התורה בי� שלבי� שוני� של מעשה הקרבנות

,  מלוי רצונו של המקריב–קרא ועד זריקת דמ� והקטרת אימוריה� כתבה בפרשת וי

כדי ,  פרי הקרבתו–ואת אכילת� משולח� גבוה או ירידת� מ� המזבח בפרשת צו 

להי הוא תולדה של &השפע הא, אמנ�. 'ללמד כנראה על הכוונה הנכונה בעבודת ה

כפי שיחזור ויתבאר , )והחטא גור� למניעתו(בכלל ועבודת הקרבנות בפרט ' עבודת ה

להתנות את ' אול� אל לו לעובד ה,  עד לברכות ולקללות שבסופובהמש/ ספר ויקרא

מטרתו צריכה להיות בקשת . או לראות בו את מטרת עבודתו, עבודתו בשפע זה

רידת השפע סמוכה ועל כ� אי� י. אול� זו תלויה בכלל אורחות חייו, בלבד' קרבת ה

 .ומיידית לבקשתו

, פתחה בעולה. בפרשת ויקראשינתה התורה בפרשת צו מסדר הקרבנות ש, בנוס�

בחטאת ובאש� הנאכלי� רק על ידי , המשיכה במנחה, שרק דשנה יורד מ� המזבח

. וסיימה בשלמי� הנאכלי� א� על ידי הבעלי� בכל מחנה ישראל, הכהני� בעזרה

, על הקדושה להתרחב מ� המקדש אל כל תהלוכות החיי�, "קדושי� תהיו"כאומרת 

 76.ר במהל/ ספר ויקראכפי שג� יסוד זה יל/ ויתבא

*** 

מעלה אני עליכ� ] בקרבנות ג� כאשר חרב הבית[= הואיל ואת� מתעסקי� בה� "

 ).ב', ויקרא רבה ז" (כאילו את� מקריבי� אות�

                                                 

טוי ג� יבלו לדורות ביקרבנות קטוי בחמשת סוגי היהבאי� לידי ב' חמשת היסודות בעבודת ה  76

" אשרי"ובאמירת (טוי הנאמנות בקבלת עול מלכות שמי� בקריאת שמע יב: בעבודה שבתפילה

חוי נתק יבקשה לאהאחריות והוקבלת , ודיה בתפילת העמידההטוי התלות והיב, )במנחה

 ג� עיקרה של התפילה הוא בקשת ,כקרבנות. דוי ובנפילת האפיי� שלאחריהויהחטא בו

ענות ייה להיפיהצ, "עיו� התפילה" על כ� ).למשל, ד"פרק י' ראה נפש החיי� שער ב (הקרבה

 .טופסה קבועא/ , צריכה היא כוונה ולהט הנפש, כקרבנות. אסור, מיידית



 

  א"תשע' האלול – ב"כמעלין בקודש 

   

    הרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנר

    פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשו�פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשו�פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשו�פסח שני כשנבנה המקדש לאחר פסח ראשו�
    דעת התוספתא והירושלמידעת התוספתא והירושלמידעת התוספתא והירושלמידעת התוספתא והירושלמי. . . . אאאא

    דעת התנאי� בספרידעת התנאי� בספרידעת התנאי� בספרידעת התנאי� בספרי. . . . בבבב

    הכרעת ההלכההכרעת ההלכההכרעת ההלכההכרעת ההלכה. . . . גגגג

    י בזמ� הזהי בזמ� הזהי בזמ� הזהי בזמ� הזהפסח שנפסח שנפסח שנפסח שנ. . . . דדדד

עבור מי שהיה אנוס ולא יכול היה להשתת� ע� הציבור בעיקר די� פסח שני נועד 

לפסח ' תשלומי�'הא� משמעותו של דבר היא שהפסח השני הינו מעי� . בפסח הראשו�

או שמא החיוב ; וכאשר אד� היה פטור מפסח ראשו� פטור הוא א� מ� השני, הראשו�

 ? הראשו�בפסח שני אינו תלוי בחיוב בפסח 

אחת ההשלכות שיכולה . א"ג ע"שאלה זו שנויה במחלוקת תנאי� בפסחי� צ

הקרבת קרב� הפסח תחל בו  שקרההיא במ,  מעבר למה שנאמר בגמרא ש�,להיות לה

 חובה לכל הציבור להקריב אהא� תה, או אז. ד בניס�"להיות אפשרית רק לאחר י

 ?פסח שני במקו� הראשו� שהקרבתו לא התאפשרה

 1,הא� אפשר לעשות פסח שני בטומאה  כמו, זו נושקת לשאלות נוספותשאלה

 .א/ אנו נתמקד רק בשאלה הראשונה

  :�"כתב הרמב

או , או שהיה בדר/ רחוקה, מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאי  שוחטי  עליו

הרי זה מביא פסח בארבעה עשר , או ששגג ולא הקריב בראשו , נאנס באונס אחר

 , ושחיטת פסח זה מצות עשה בפני עצמו ודוחה את השבת. הערבי�לחדש השני בי 

  לפיכ/ חייבי  עליו כרת,שאי  השני תשלומי  לראשו  אלא רגל בפני עצמושאי  השני תשלומי  לראשו  אלא רגל בפני עצמושאי  השני תשלומי  לראשו  אלא רגל בפני עצמושאי  השני תשלומי  לראשו  אלא רגל בפני עצמו

 .)א" הה" קרב  פסח פ'הל(  

א/ לא מתייחס במפורש למקרה של קיו� , � אמנ� פוסק שפסח שני אינו תשלומי�"הרמב

 .פסח שני בזמ� שהראשו� לא היה חובה

                                                 

 .ר"שערי מועדי� עמוד ע, פ"וה שוראה מנחת חינו/ סו� מצ 1
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    דעת התוספתא והירושלמידעת התוספתא והירושלמידעת התוספתא והירושלמידעת התוספתא והירושלמי. . . . אאאא

על פי הנאמר בתוספתא ובירושלמי לגבי גר  יש מ� האחרוני� שניסו להשיב לשאלה זו

 : לשו� התוספתאוז. ד בניס�"שנתגייר לאחר י

 אי  צרי/ :מרנת  או'  ר.בי דברי ר,גר שנתגייר בי  שני פסחי� צרי/ לעשות פסח שני

 ,ירהחנית  לה  לישראל לבנות בית הב . שכבר לא נתחייב בראשו ,לעשות פסח שני

בור עושה י א2 הצ:מריהודה או'  ר.בור עושה פסח שנייהיחיד עושה פסח שני ואי  הצ

 מעשה בחזקיה מל/ יהודה שהעשה את הצבור לעשות פסח :יהודה'  רר אמ.פסח שני

כי מרבית הע� רבת מאפרי� וממנשה מיששכר ומזבולו  לא הטהרו " מרשני שנא

 .)ד"ח ה"י� פפסח( "'וגו

 :ובירושלמי למדנו

 .יחיד עושה פסח שני ואי  ציבור עושי  פסח שני – נית  לישראל לבנות בית הבחירה

 הדא הוא ,ני שכ  מצינו בחזקיה שעשה פסח ש,ני ציבור עושה פסח ש:רבי יודה אומר

 .)ה"ט ה"פסחי� פ( " 'כי מרבית הע� רבת מאפרי� ומנשה וגו" :דכתיב

ומשו� כ/ נחלקו תנאי� הא� , ד בניס� לא נתחייב בפסח ראשו�" יגר שהתגייר לאחר

לכל  – ד בניס�"והוא הדי� לבית המקדש שנבנה לאחר י. הוא מתחייב בפסח שני

 .הציבור כולו

 וכ� משמע מדברי 4',קהלת יעקב' ו3'מרכבת המשנה '2',מנחת חינו/'כ/ הבינו ה

 :ר דבריו בחזו� יחזקאל וביא." נית� לה� לישראלוכ�וכ�וכ�וכ�"א שגרס בתוספתא "הגר

, היינו שנתגייר בי  שני פסחי�, כלומר באותו אופ  עצמו דמיירי כא  בגר, הכוונה

 .הדי  נמי א� אירע שנבנה בית הבחירה בי  שני פסחי� פטורי��הוא

    התלות של הפסח בבית הבחירההתלות של הפסח בבית הבחירההתלות של הפסח בבית הבחירההתלות של הפסח בבית הבחירה

) או שאינו נדחה(הדוגמה שהובאה בתוספתא ובירושלמי למקרה שבו ציבור נדחה 

מכא� . ד בניס�"לאחר י "נית� לה� לישראל לבנות בית הבחירה" שני היא שלפסח

 רד משמי� ולא ייבנה על ידי אד�י שבית המקדש ֵי"י פערלא על שיטת רש"מקשה הר

 ?ד בניס�"לה� בית הבחירה לאחר י' נבָנה'מדוע לא נאמר ש –

                                                 

 .א"ה שפומצו  2
 .א"ז ה"קרב� פסח פ' הל  3
 .פסחי� ד� צג, יעקבלבעל המשכנות   4
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. מ  השמי�ליו  שיבנה מא ישראל ולאל ידיק דלעתיד נבנה ע"ומבואר מזה דביהמ...

הרי . 'וכדקאמר בהדיא בתוספתא וירושלמי נית  לה� לישראל לבנות בית הבחירה וכו

 למיתני נבנה לה� וא ליה הכי הוא� לא כ ד. י ישראלל ידבנה אלא עידאי אפשר שי

 ל"י וסייעתו ז"וזו תמיהא על פירש. 'או נתגלה לה� וכו'  וכות הבחירהלישראל בי

 .) עשה יגג"ספר המצוות לרביאור על ס(  

נית� לה� " – י יש שהסבירו את דברי התוספתא והירושלמי"כדי ליישב את שיטת רש

 :וכ� כתב בחסדי דוד. באופ� שונה – "לבנות

וא� כ  אי  הפסחי� ...  ג� בבמהקרבוהלוא מפורש הוא במשנה דפסחי� , זה קשה

מי סנהדרי  מה דאיתא בירושל ל פיואפשר לומר ע! תלויי� כלל בבני  בית הבחירה

 ל כרח/ צרי/ לומר דחזקיהו שמצא גולגולת ארוונה היבוסי תחת המזבח ועפרק קמא

דבאותו זמ  נתקלקלה הרצפה או המזבח והוצרכו לחתור ולחפור ש� כדי לבנות 

 יקשה אי/ לא נודע הדבר הזה כמה ו הכימצאו הגולגולת דבלאזה  ל ידיהמזבח וע

פירוש לחדש ולתק  ...   בתוספתא נית  לה�וזהו ג� הפירוש כא, שני� לפני חזקיה

ואז הוצרכו להלכה זו לדעת א� ציבור נדחה לפסח שני וכגו  שאירע , איזה דבר

ק סובר דאי  הציבור נדחה לפסח שני רק " ת,התיקו  הזה לפני הפסח ופליגי בזה

 .י סובר דג� בשביל זה הציבור עושה פסח שני"בשביל טומאה ור

אלא על שיפו- הבית , על בניי� בית שלישי על ידי בני אד�לא מדובר כא� , כלומר

השיפו- שעליו מדובר . י" דבר  היכול להתאי� ג� לשיטת רש–בזמ� שהוא קיי� 

מוכרח להיות שיפו- כזה שבלעדיו המזבח פסול ולכ� אי אפשר היה להקריב עליו פסח 

 צור/ תעוררה ש,בתקופת חזקיהוכמקרה הזה מוסי� שאכ� קרה ' חסדי דוד'ה. ראשו�

 5.ובחפירה זו נתגלתה גולגלתו של ארוונה היבוסי, לחפור תחת המזבח כדי לשפצו

    ביאורי� שוני� בדברי התוספתא והירושלמיביאורי� שוני� בדברי התוספתא והירושלמיביאורי� שוני� בדברי התוספתא והירושלמיביאורי� שוני� בדברי התוספתא והירושלמי

רסת התוספתא כ/ שביאור דבריה לא יתייחס כלל תיק� את ג' מנחת ביכורי�'ב

לא וכ� , ד בניס�"לגבי בית המקדש שנבנה לאחר י, לשאלה שבה פתחנו את המאמר

 : לשונוווז. �י שלפיה בית המקדש ייבנה בידי שמי" רשיתייחס כלל לשיטת

ומכא  מוכח ,  גרסינ פעמי� בשנהפעמי� בשנהפעמי� בשנהפעמי� בשנה' ' ' ' ולחוג בו גולחוג בו גולחוג בו גולחוג בו גנית  לה� לישראל לבנות בית הבחירה 

דכי נמי טמא , פעמי� בשנה הוא' א� כ  ד – דאי עושי . דציבור אינ� עושי  פסח שני

 כל מקו�מ, ד אינו מביא"ת החג ואפילו למבראשו  ונטהר ברגל מביא קרב  בשאר ימו

                                                 

. א סימ� ו"ת יוס� אומ- להחיד"בשוכמובא  ,)א"שהיה חתנו של החיד(בשיטתו הול/ אחריו בנו   5

מכ/ שסיפור , חסדי דודההביא ראיה לשיטת ) ז"סימ� מ, ב"חי(ת צי- אליעזר "בשו, כמו כ�

 .מציאת גלגולת ארוונה תחת המזבח נזכר בירושלמי באותה סוגיה
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'  משכחת בציבור שעושי  ד� כ א, בהיה בדר/ רחוקה או בשאר אונס מביאי  ברגל

 .אלא אי  ציבור עושי  פסח שני וטמא וזבי  וטמא מת עושי  בראשו . פעמי�

, ד בניס�"אי� בתוספתא ובירושלמי התייחסות לבית מקדש שנבנה לאחר י, כלומר

' ולחוג בו ג" – מוסבות בעיקר� על המש/ המשפט" נית� לה� לישראל"והמילי� 

היה ) או רובו(שאי� ציבור נדחה לפסח שני כשכולו הסובר הטענה של ". פעמי� בשנה

והרי ידוע שניתנו , טמא היא שא� הציבור יידחה ייחשב פסח שני כרגל לכל דבר

 !לישראל רק שלוש רגלי�

כהמש/ לסוגייה שנידונה ש� , עניי� אחר לגמריהירושלמי עוסק ב' פני משה'לפי ה

עשו  – בודה זרה טומאת ע;טמא זיבה וטמא צרעת נדחי� לפסח שני" – קוד� לכ�

הירושלמי מקשה על ההשוואה בי� טומאת הצרעת ". אותה כטמא זיבה וטמא צרעת

כיצד התירו , שא� טומאת עבודה זרה חמורה כל כ/ – והזיבה ובי� טומאת עבודה זרה

 :ות את המזבח במקו� שבו הייתה בעבר עבודה זרהלבנ

היינו נמי דקאמר הכא דלא תיקשי א� טומאת עבודה זרה היא חמירא כל כ/ שעשו 

 בית הבחירה היא/ נבנה על המקומות שנטמאו � כ אותה כטומאת זיבה וצרעת א

וקאמר דהא לא קשיא לפי שנית  רשות לישראל לבנות בית ? בטומאת עבודה זרה

 . על פי הדיבורהבחירה

 לתר- לשיטתו נועדו" נית� לה� לישראל לבנות את בית הבחירה"דברי הירושלמי 

קושיה זו ולומר שההיתר נובע מציווי מיוחד שנצטוו ישראל לבנות את בית הבחירה 

 .דווקא במקו� זה

    דעת התנאי� בספרידעת התנאי� בספרידעת התנאי� בספרידעת התנאי� בספרי. . . . בבבב

 שני הפסחי� ההשוואה בי� גר שנתגייר בי� שני הפסחי� ובי� בית המקדש שנבנה בי�

 :מצויה לדעת חלק מ� האחרוני� ג� בספרי

 .ואי  הגרי� עושי� פסח שני עושי  פסח שני בני ישראל – "דבר אל בני ישראל"

 האיש :שמעו  אומר' ר.  אי  הקט  עושה פסח שני,האיש עושה פסח שני – "איש"

 .)י', ספרי זוטא במדבר ט(  עושה פסח שני אי  הצבור עושי  פסח שני

שקט� שהגדיל בי� שני הפסחי� אינו עושה " איש" לומד מהמילה נא קמאת, מרכלו

על איזו מציאות .  ורבי שמעו� לומד ממילה זו שהציבור אינו עושה פסח שני,פסח שני

 :הרב שמעו� וינוגרדמסביר ? דיבר רבי שמעו�

ברור דרבי שמעו  בא להוסי2 וללמד דאפילו להסוברי� דגר שנתגייר וקט  שהגדיל 

בכל זאת , משו� דפסח שני הוי כרגל לעצמו, בי  שני פסחי� חייבי� לעשות פסח שני
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וזה יתכ  רק ... נדחי נדחי נדחי נדחי אינו אומר איש נדחה ואי  ציבור ...  פסח שניעושי עושי עושי עושי אי  ציבור 

 .)ו"תתכ' א עמ" פסח ח,קוב� המועדי�, מוריה(..." בנבנה בית הבחירה בי  שני פסחי�

ציבור של� לא היה ראוי להקריב פסח בה ציאות שרבי שמעו� מדבר על מ, כלומר

ומדרשת הפסוק הוא לומד לפטור את , והיתה הווא אמינא לחייבו בפסח שני, ראשו�

באיזו מציאות מדובר שבה הציבור לא עשה פסח . ה זה ג� מפסח שנירהציבור במק

 מפרש הרב וינוגרד שמדובר במציאות שבה נבנה? הרי טומאה הותרה בציבור, ראשו�

 ! � הציבור עושה פסח שניובכל זאת אי,  הפסחי�בית המקדש בי� שני

 נתפרשו הדברי� ,לרב כשר' תורה שלמה' בפירוש אחר לספרי זוטא המובא ב,אול�

נדחה מפסח ) או רובו(רבי שמעו� עוסק במקרה שציבור של� ולפיה�  –באופ� שונה 

 ):לא הותרה בציבורש(ראשו� לשני בגלל טומאת זיבה וצרעת 

היינו אפילו לא עשו פסח ראשו  כגו  שהיו זבי  ומצורעי� שאז אפילו ... אי  הציבור

דלמימר שהציבור אי  עושי  בטומאה ... אפילו הכי אי  עושי , ל"אי  עושי  הפסח כנ

 . לא איצטרי/ דכבר אשמעינ  לעיל

    הכרעת ההלכההכרעת ההלכההכרעת ההלכההכרעת ההלכה. . . . גגגג

 ,יש לפסוק הלכהד יש לברר כיצי� י עד,ג� א� נאמר שמקורות אלו עוסקי� בשאלתנו

 ל" הרב משול� ראטה זצ,אול�. �"רמבה לא מצאנו לכ/ תשובה מבוררת בלשו�שכ� 

 :הלכהבכ/ נקט בפשטות שהוכרעה 

 וחכמי� חולקי� עליו ...ב"ח ה"א ותוספתא פסחי� פ"ט ה"ועיי  בירושלמי פסחי� פ

כדאיתא  ו, והלכה כחכמי�,ואומרי� יחיד עושה פסח שני ואי  הצבור עושי� פסח שני

בור י ולפי זה ג� קרב  פסח של צ,א" הרב  פסחק' לז מה"� פ"ו וברמב"בפסחי� ד2 ס

 .)י' ב סע"ח, קול מבשר(  אי  עושי� בפסח שני

 .וכ/ סבור א� הרב הרצוג בתשובה שתובא בהמש/

 –  שכאשר המקדש נבנה בי� שני הפסחי� הגיע למסקנה'מנחת חינו/' ה,לעומת זאת

למרות זאת כותב ). וכדלקמ�,  מקור אחרל פיוזאת ע(פסח שני הציבור חייב להקריב 

 : בסו� דבריו' מנחת חינו/'ה

בנה י שהוא פלוגתא דתנאי א� י, מי שהיהרק רב ראיתי בירושלמי פרי זמ שוב אח

 דלא ד אמר דחד אמר דיקריבו ישראל פסח שני וח, לפסח שני'סח אק בי  פ"בהמ

 .ש"יייקריבו ע

א� כ� . די� זה שנוי בירושלמי במחלוקת תנאי�' מנחת חינו/'מכא� מוכח שג� לדעת ה

 !בניגוד לדעת רבנ�, למסקנתו' מנחת חינו/'מדוע הגיע ה – נשאלת השאלה
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 . די� גר שנתגיר וקט� שהגדיל בי� שני הפסחי�ל פיהסבר אפשרי לכ/ הוא ע

מצינו מחלוקת משולשת בשאלת חיובי הכרת ) א"צג ע(בברייתא במסכת פסחי� 

מפני שביטל שני כרת פעמיי� רבי סובר שחייב  – נע מהקרבת שני הפסחי�לנמ

 ואילו רבי ,פסח ראשו� משו� ביטול רבי נת� סובר שחיובו בכרת אחד בלבד, פסחי�

א/ חיוב זה בא לו על , חנינא ב� עקביא סובר שאמנ� חיובו בכרת אחד בלבד

בעקבות . ייב בכרתוכל עוד לא עבר פסח שני אינו מתח, ההחמצה הכפולה דווקא

 :של רבי ורבי נת� בשאלה נוספת מציינת הגמרא כי מצינו מחלוקת, ברייתא זו

 חייב לעשות פסח ,וכ  קט  שהגדיל בי  שני פסחי�, גר שנתגייר בי  שני פסחי�: תניא

כל שאי  זקוק לראשו  , כל שזקוק לראשו  זקוק לשני: רבי נת  אומר. דברי רבי, שני

 . אי  זקוק לשני

הריהו ולדעת רבי נת� , פסח שני לעשות חייב קט� שהגדיל בי� שני הפסחי�דעת רבי ל

 ג� ,שלדעת רבי נמצא לפי זה. ראשו�פסח  תוצאה מהחיוב באפטור מפני שחיובו הו

שהרי רגל , לעשות פסח שניהציבור א� ייבנה בית המקדש בי� שני הפסחי� יתחייבו 

שחובה להקריב פסח שני ג� בלא  '/מנחת חינו'ולכ� הכריע ה, בפני עצמו הוא

 .הראשו�

    ����""""דעת הרמבדעת הרמבדעת הרמבדעת הרמב

אי� השני תשלומי� לראשו� "ש, הכריע כדעת רבי) א"הה " פ קרב� פסח'לה(� "הרמב

 � בהמש/ הפרק"פוסק הרמב, ממילא". לפיכ/ חייבי� עליו כרת. אלא רגל בפני עצמו

חייבי� ,  שני פסחי�וכ� קט� שהגדיל בי�, גר שנתגייר בי� פסח ראשו� לפסח שני: ")ז"ה(

 ". לעשות פסח שני

יהיה , נראה לכאורה שא� תתאפשר ההקרבה בי� שני הפסחי�, לאור פסיקות אלו

א� שבתלמוד . די� ע� ישראל כדי� גר או כדי� קט� שהגדיל והכול יתחייבו בפסח שני

 וראינו בספרי זוטא שהדברי� ,� שיש מקו� לקשרוכיו ,הבבלי לא קישרו זאת לנידוננו

יש מקו� לומר , אול�. � ג� בעניינו" שכ/ יפסוק הרמבמסתבר – ופיעי� יחדמ

שנבנה בי� שני ת המקדש � יכולה ללמד שאי� הוא משווה בי� בי"ששתיקתו של הרמב

נבנה המקדש בי� שני מקרה שוהוא סבור שב,  שנתגייר ביניה�בי� גרהפסחי� ו

 ). במדבר ט התורהלועיי� פרדס יוס� החדש ע(הפסחי� אי� עושי� פסח שני 

    חילוק בי� טומאת מת לשאר דחיותחילוק בי� טומאת מת לשאר דחיותחילוק בי� טומאת מת לשאר דחיותחילוק בי� טומאת מת לשאר דחיות

א/ . � המהווי� לדעתו פסיקה בעני� זה"מ ראטה הזכיר בדבריו את דברי הרמב"הר

 :� פסק"הרמבשהרי , הדברי� לא מוסכמי�
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אלא יקריבו כול  הפסח בטומאה ,  אינ  נדחי ...אבל א� היו רוב הקהל טמאי מת... 

 יחידי� נדחי� ,הי אנשי� אשר היו טמאי� לנפש אד� וי:שנאמר, הטמאי� ע� טהורי�

  כמו שביארנו בביאת המקדש ודבר זה בטומאת המת בלבד ודבר זה בטומאת המת בלבד ודבר זה בטומאת המת בלבד ודבר זה בטומאת המת בלבד,ואי  הצבור נדחה

 .)א"ז ה"קרב  פסח פ' הל( 

הנוגד את דעתו , דיוק זה.  שבשאר טומאות הציבור כ� נדחהות הדברי� היאמשמע

 :א"נו של החיד חת,אברה� פרדו'  ר בדברינזכר באריכות, מ ראטה"של הר

 דאמרינ  2 על גבואמנ� כד דייקינ  פורתא האמת יורה דרכו דאי  הדבר כ  והיינו דא

לא אמרינ  אלא כד אידחו מכח טומאת מת אבל אי אדחו מכח ' דאי  ציבור נדחי  לב

 והראיה לזה שהרי אי הוו טמאי זיבה בראשו  ודאי עושי  ,טעמא אחרינא ודאי עבדי

 רבי� שהיו :ל" וז6,רב  פסחק' ז מה"� בפ"דיא מלשו  הרמבוכ  נראה בה ...בשני

אבל א� היו רוב ' טמאי מת בפסח ראשו  א� היו מיעוט הקהל הרי אלו נידחי  וכו

יחידי� נידחי� ואי  צבור נדחה ' שנאמר וכו' אינ  נידחי  אלא יקריבו וכו' הקהל וכו

דאי  ציבור נידחי  היינו  הרי דקאמר בהדיא דהא .ד כא  ע,'ודבר זה בטומאת המת וכו

 .)'סימ  ו, יוס2 אומ�(  בטומאת מת דוקא משמע בהדיא דבשאר טומאות ודאי נידחי 

ומדמה את המקרה של בית המקדש שנבנה בי� שני , א פרדו ממשי/ אליבא דשיטתו"ר

  :הפסחי� לדחיית הציבור לפסח שני בגלל שאר טומאות

אשו  אינו אלא מטעמא דאונס אנוס על פי כיו  דמאי דלא עבדו ברדו  דיד  בנ, � כ א

הא ודאי אי   – הדיבור שאי  לנו מקדש ולא מזבח ולא כה  להקריב קרבנות חובותינו

 דהא ,במועדו בשני'  איפה למה נגרע לבלתי הקריב קרב  ה� כ  וא,ל/ אונס גדול מזה

דוקא להכי שדייה רחמנא להאי לנפש לומר ל/ איש נדחה ואי  ציבור נדחי  והיינו 

 . הא שאר אונסי� ודאי דעבדי דמא  אפקינהו,מאי מתלנפש דהיינו ט

וקא בטומאת ונמצינו למדי  מכל זה דהא דאמרינ  דאי  ציבור נדחה לשני אינו אלא ד

  ...מת

                                                 

נשתנו מטמאי מת בכ/ שבה� אי� לעשות ' � נית� לפרש שזבי� וכו"רמבשב, יש להעיר 6

וכ/ . א/ לא קיי� הבדל ביניה� בעניי� דחיית ציבור לפסח שני ובשניה� לא דוחי�, בטומאה

' � הבל"שאליה� מפנה הרמב, )ב"ד הי"פ(ביאת מקדש ' � בהל"נראה מסתימת לשו� הרמב

 :קרב� פסח

מנו של אותו קרב� והיו רוב הקהל שמקריבי� אותו טמאי� הגיע ז, כיצד דוחה את הטומאה" 

 אבל .ז יעשה בטומאה ויתעסקו בו הטמאי� והטהורי� כאחד ויכנסו כול� לעזרה" ה...למת

לא , וטמאי שר- ונבלה וכיוצא בה�] ויולדות[הטמאי� בטומאה אחרת כגו� זבי� וזבות ונדות 

וא� עברו ועשו או נכנסו לעזרה חייבי� , יתעסקו ולא יכנסו לעזרה וא� על פי שנעשה בטומאה

  ."שלא נדחית אלא טומאת המת בלבד, כרת על הביאה ומיתה על העבודה
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ד כיו  שכל הדחייה באה לנו מכח אונס ולא מכח טומאה שהרי אלו היה "נמצא שבנ

לא יכלו ונות הרבי� לא שעכשיו בעוקיי� ודאי היו עושי  בטומאה א בית המקדש

 קיי� נמצא שלא היתה הדחייה מתו/ טומאה אלא ית המקדשלעשותו מכח שאי  ב

 וכיו  שכ  הרי ,מתו/ אונס שהרי א� היה מכח הטומאה לא היו נידחי  אלא הוו עבדי

 או2 הכא � כ � אפילו אי הוו רבי� עבדי בשני אסינוכבר כתבנו לעיל מכח הסוגיא דא

 . יו  שבאה לה� הדחייה ודאי עבדי בשני א2 דהוו רובאד כ"בנ

    הא� רוב זבי� נדחי� לפסח שניהא� רוב זבי� נדחי� לפסח שניהא� רוב זבי� נדחי� לפסח שניהא� רוב זבי� נדחי� לפסח שני

'  ר,אמנ�. א פדרו נסמכת על הדי� שציבור שרובו זבי� נדחה לפסח שני"שיטת ר

וראייתו ,  סבור שלדעת הבבלי אי� ציבור נדחה א� בטומאת זיבה וצרעת7אייזיל חרי�

 : מדברי הגמרא

ורובא , הוו להו רובא, ו זבי  ע� טמאי מתי� דלא עבדי בראשו נצרפ – בשני לא עבדי

 .)ב"פסחי� פ ע( לא מדחו לפסח שני

א� כ� משמע שג� כשהזבי� ה� ו, הרוב שעליו אומרי� שלא נדחה מורכב ג� מזבי�

 ! רוב בפני עצמ� ה� אינ� נדחי� לפסח שני

, �"בדברי הרמבדבריו סומ/ א פדרו אי� להקשות מגמרא זו שהרי הוא " על ר,אמנ�

' � הרי הסביר גמרא זו באופ� שונה מההסבר שעליו מסתמכת ראייתו של ר"והרמב

 :�"וכ/ נראה מפורש בדברי הרמב. אייזיל חרי�

 אות  טמאי מתאות  טמאי מתאות  טמאי מתאות  טמאי מתהיו שליש הקהל טהורי� ושליש זבי� וכיוצא בה� ושליש טמאי מת 

עטי� לגבי אינ  עושי  ראשו  שהרי ה  מו, אי  עושי  את הראשו  ולא את השני

 כמו שביארנוובשני לא יעשו שהרי מיעוט עשו בראשו  ובשני לא יעשו שהרי מיעוט עשו בראשו  ובשני לא יעשו שהרי מיעוט עשו בראשו  ובשני לא יעשו שהרי מיעוט עשו בראשו  , טהורי� ע� הזבי�

 ).ו"ז ה"קרב  פסח פ' הל(  

 ):ד"ה(וכוונתו לאמור קוד� לכ� 

וכא  הואיל , שאי  היחידי� עושי  את השני אלא בזמ  שעשו רוב הקהל את הראשו 

 . את השניולא עשה רוב הקהל בראשו  לא יעשו אלו המיעוט הטמאי� למת

� "מפני שהרמב, � טע� שונה מ� העולה מפשט הגמרא"וייתכ� שהסיבה שנקט הרמב

 .א פרדו"וכפי שפירש ר, סובר שג� רוב זבי� נדחי� לפסח שני

                                                 

 .ג"עמק יהושע דרוש י  7
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    עשייה      עשייה      עשייה      עשייה      &&&&דחייה לעומת אידחייה לעומת אידחייה לעומת אידחייה לעומת אי

בי� דחיית גר שנתגייר ורוב זבי� , א פדרו" חולק על השוואתו של ר'הרבי מלובבי-

היו בעול� בזמ� פסח  גר שנתגייר ורוב זבי�. ר המקדשלדחיית ציבור בגלל העד

בזמ�  –  א/ בבית המקדש שנבנה בי� שני הפסחי�,ראשו� א/ היו דחויי� מלעשותו

 ,ומכיוו� שאי� כא� די� דחייה. פסח ראשו� לא חל די� פסח כלל ואי� כא� די� דחייה

 :הציבור אינו מנוע מלהקריב פסח שני

דהא דליכא פסח שני בציבור אינו די  בפסח שני כי ... משמע... מדחו... לשו  הגמרא

ונפקא מינה ג� כ  בא� בזמ  פסח ראשו  היו הנדחי� . א� די  הוא בפסח ראשו 

ל שא� "י... י גרי� שנתגיירו בינתיי� וכיוצא בזה"מיעוט ולזמ  פסח שני נעשו רוב ע

 בפסח שניחייבי� ה�  – לא עשו את הפסח מצד סיבה צדדית וכמו בנידו  דיד 

 .)ו"ג בעומר סימ  ס"ל, פסח שני, ספירת העומר, שערי מועדי�(  

ל תלוי בכמות הטמאי� ו שהכ'חת חינו/מנ'דברי הרבי מבוססי� על הנחתו של ה

 .בפסח ראשו� ועל כ/ יש לדו� וכדלקמ�

    """"הואיל ולא עשה רוב הקהל בראשו�הואיל ולא עשה רוב הקהל בראשו�הואיל ולא עשה רוב הקהל בראשו�הואיל ולא עשה רוב הקהל בראשו�""""

 : ההלכה הבאה� המלמד לכאורה דבר בענייננו הוא "מקור אחר בגמרא וברמב

אות  טמאי מת אינ  , היו רוב הקהל זבי� ומצורעי� ובועלי נדות ומיעוט  טמאי מת

עושי  בראשו  לפי שה  מיעוט ואי  עושי  השני שאי  היחידי� עושי  את השני אלא 

וכא  הואיל ולא עשה רוב הקהל בראשו  לא , בזמ  שעשו רוב הקהל את הראשו 

 .)ד"ז ה"קרב  פסח פ' � הל"רמב(  את השנייעשו אלו המיעוט הטמאי� למת 

 :א פרדו מתייחס לכ/ וטוע� שאי� מכא� מקור לשלול עשיית פסח שני בנידוננו"ר

הוא '  שהעושה הפסח בצוני לומר ר, הכי אלא דוקא ליחידי�מרינ אא דהא ליתא דל..

  דו אבל לגבי רבי� הבאי� לעשות את הפסח לא איתמר כגו  נ,יחיד או רבי� יחידי�

 ושאר טומאות שאירעו לה� ולא עשו את הפסח בזמנו בראשו  ולא נתקיי� מצות יד ד

� "ובזה יתיישב שפיר דברי הרמב. וכמו שהוכחתי לעיל' פסח כלל ודאי דעבדי בב

לא משו� שאי  יחידי� עושי� את השני אלא בזמ  ' ובב' דקאמר היו וכו' בפרק הנז

יא מיותרת שהיה די לו לכתוב  החידי� והנה תיבת י,ד כא  ע,'שעשו רבי� את הא

 אלא ודאי ,מ מדה בחבל"וידוע הוא שכל דברי הר' נעשה אלא בזמ  וכו' שאי  הב

עביד ' ברנו דהכוונה לאשמועינ  דהא דאמרינ  אי עביד צבור באיהוא הדבר אשר ד

דו צבור א2 דלא עב' היינו דוקא יחידי� אבל לצבור הבאי� לעשות פסח ב' יחיד בב

 .  נמצא שאי  לנו עדת ישראל צד פיטור כלל� כ וא' ו עושי  את הבאל' בא



    

 הרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנר

 

66666666 

 לא רואה בהלכה זו מקור לכ/ שא� ייבנה המקדש בי� פסח ראשו� 'ג� הרבי מלובבי-

בי� דחייה ובי� מצב שבו לא נעשה הראשו�  ומחלק כדלעיל, לשני אי� עושי� פסח שני

 .מסיבה אחרת

    '     '     '     '     מנחת חינו/מנחת חינו/מנחת חינו/מנחת חינו/''''דעת הדעת הדעת הדעת ה

ד בניס� יש "מגיע בדר/ אחרת למסקנה שכשנבנה המקדש לאחר י' מנחת חינו/'ה

 :וזו לשונו; לעשות פסח שני

סח א� היה מיעוט בפ. אשו רסח העיקר הוא נחשב בפ –  דרוב ומיעוטהזבר  דד...

 , עושי  השניכל מקו� נתרבו הרבה מהזרי  א2 שאח,נישסח  ונדחו תיכ2 לפאשו ר

 ... דמיעוט נדחות הכתובר וגז, מיעוטאשו רסח כיו  שהיו בפ

 דעיקר משערינ  באות� שה� כא  ורוצי� לעשות הפסח ובאות� כתבתישה מי ולפ

שאינ  כא  לא משערינ  כלל וא� יש כא  מיעוט טמאי� א2 שבכלל יש רוב כיו  

 דמיעוט ורוב אינ  אלא בטמאי� העומדי� הזי   ד� כ שאינ� כא  אי  נחשבי� כלל א

 ומיעוט , א� רוב ישראל לא באו לעשות פסחלואבל אפי .חו� לעזרה בשעת שחיטה

 עושי� השני כי לא נתחייבו כלל בפסח ראשו  חוקהרר/  הרוב שהיו בד,עשו אות�

 ...סח שניחייבי� בפולו הרבה גרי� נתגיירו יובפסח שני נתחייבו והוי ליה כא

ראשו  לא ראשו  לא ראשו  לא ראשו  לא  כיו  דב כיו  דב כיו  דב כיו  דב............הפסחי�הפסחי�הפסחי�הפסחי�' ' ' '  בי  ב בי  ב בי  ב בי  במהרה בימינומהרה בימינומהרה בימינומהרה בימינונראה ברור א� יבנה הבית בנראה ברור א� יבנה הבית בנראה ברור א� יבנה הבית בנראה ברור א� יבנה הבית בא� כ  א� כ  א� כ  א� כ  

 כל ישראל חייבי�  כל ישראל חייבי�  כל ישראל חייבי�  כל ישראל חייבי� � כ � כ � כ � כ  א א א א,,,, מקדש אי  חילוק בי  רוב למיעוט מקדש אי  חילוק בי  רוב למיעוט מקדש אי  חילוק בי  רוב למיעוט מקדש אי  חילוק בי  רוב למיעוטהההההיו ישראל ש� ולא היהיו ישראל ש� ולא היהיו ישראל ש� ולא היהיו ישראל ש� ולא הי

 כמו גרי� הרבה כי דיני� אלו דרוב ומיעוט ה� רק העומדי� חו� לעשות פסח שנילעשות פסח שנילעשות פסח שנילעשות פסח שני

ס ובירושלמי אבל באי  עומדי� ואי  בית המקדש אי  "מ ובש"לעזרה כמבואר בר

  ...נישסח החשבו  הזה וכל ישראל יעשו פ

 ונזכה ונעשה סח שני שיבנה מהרה קוד� פי רצו  יה.ואני כותב זה בי  שני הפסחי�

 .)פ"מצווה ש, מנחת חינו/( ... אמ  ואמ סח שניהפ

� שהדי� שציבור אינו נדחה לפסח שני "מוכיח מדברי הגמרא והרמב' מנחת חינו/'ה

א היו� הקובע הא� ד בניס� הו"י, הזמ�הזמ�הזמ�הזמ�לגבי .  של פסח ראשו�הזמ� והמקו�הזמ� והמקו�הזמ� והמקו�הזמ� והמקו�מוגדר לפי 

 שלא עשו את  וא� לאחר מכ� נוספו אנשי�,הרוב ראויי� לעשות את הפסח או לא

  והשתנה המאז�,)כגו� שנטמאו לקראת פסח שני(או נתמעטו , )כגו� שנתגיירו(הפסח 

ד בניס� הרוב היו טמאי� אינ� נדחי� "א� בי; ד בניס�"הזמ� המכריע הוא יו� י –

 .ו נדחהשכ� ציבור אינ, לפסח שני

רק העומדי� מחו- לעזרה ואינ� בדר/ רחוקה נכללי� בחישוב מאז� , המקו�המקו�המקו�המקו�לגבי 

השאר נדחי� , וא� רוב הנמצאי� באזור העזרה עשו פסח ראשו�; הטמאי� והטהורי�

יהיה רוב ציבור שלא  – למרות שא� נכליל את הנמצאי� בדר/ רחוקה, לפסח שני

 .ד בניס�"הקריב את הפסח בי
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 שא� ייבנה בית המקדש בי� שני הפסחי� הציבור למסקנה' מנחת חינו/'גיע המכא� מ

 .מפני שהוא לא היה בקרבת העזרה בפסח ראשו�, יתחייב בפסח שני

    ''''מנחת חינו/מנחת חינו/מנחת חינו/מנחת חינו/''''אחרוני� החולקי� על האחרוני� החולקי� על האחרוני� החולקי� על האחרוני� החולקי� על הדעות דעות דעות דעות 

מדברי ' מנחת חינו/'קשה על חידושו של הה 8�"על הרמב 'הר המוריה'בספר 

 – ונעשה גדול בי� שני הפסחי�, על הקט�סובר שא� שחטו פסח ראשו� ה 9�"הרמב

פסחי� עט (� מבסס הלכה זו על דברי הגמרא "לדעתו הרמב. פטור מלעשות פסח שני

המחפשת מציאות של רוב ציבור שנזקקי� לפסח שני למרות ) ב"ע סנהדרי� יב; ב"ע

ומכ/ שהגמרא לא נקטה דוגמה של קטני� שגדלו . שלא היו רוב בזמ� פסח ראשו�

 .� שאות� קטני� כבר יצאו ידי חובה בפסח ראשו�"הסיק הרמב,  המאז�ושינו את

ייתכ� שאות� קטני� , היה נכו�' מנחת חינו/'אילו חידושו של ה – 'הר המוריה'מקשה 

ולמרות זאת ה� אינ� משני� את המאז� כי זמ� פסח ראשו� הוא , לא יצאו ידי חובה

 :וכ/ כותב ג� הרב ש/! הקובע

ומה אכפת ל  מה שבפסח ראשו  היו רוב ... קר תליא בפסח שנידי  רוב ומיעוט העי

והלוא אפילו בגר , וכי זמ  פסח ראשו  הוא המחייב על פסח שני, ולא נדחו לפסח שני

שלא היו בני חיובא בזמ  הפסח , שנתגייר בי  שני פסחי� וקט  שהגדיל בינתיי�

 ...עצמוני  ג� כ  חייבי  בפסח שני להלכה כרבי דהוא רגל בפ,ראשו 

 .)ג"ז ה"קרב  פסח פ' אבי עזרי הל(  

  – להלכהוכ/ נפסק  – 10 רב סבור,מוכיח את דבריו מהעובדה שמחד' אבי עזרי'ה

ומאיד/ רב מני בר  ,אי� המיעוט עושה פסח שני שכשהציבור לא עושה את הראשו�

אי�  – ושליש טהורי� שליש טמאי מתי� , מסביר שבמקרה שהיו שליש זבי�11פטיש

. � שיחד ע� הזבי� ה� רוב ורובא לא עבדי השניומתי� עושי� את השני כיוה טמאי

 :ח"הצלבעקבות שני דיני� אלו מקשה 

 דקאמר רב דטמאי מתי� בשני לא עבדי דכל היכי דלא עבדי צבור  ויש לדקדק דלעיל

ולמה לו ה/ טעמא ותיפוק ליה דנצרפו זבי  ע� טמאי מתי� והוה להו ', בראשו  וכו

  . כולהול וחומרא� רובא לא עבדי בשני קו, כולהו

 :ח" הצלומתר-

                                                 

 .מכו� ירושלי�' הוצ', מנחת חינו/'הובא בהערות על ה  8
 .ז"ה ה"קרב� פסח פ' הל  9

 .א"פסחי� פ ע  10
 .ב"ש� ע  11
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אלא היכא שג� , מני בשני נצרפו זבי  ע� טמאי מתי�' ונראה דעד כא  לא אמר ר

ואז נצרפו והוו רובא ולא עבדי , הזבי� באו לירושלי� בחודש השני לעשות פסח שני

לל ודאי לא אבל א� לא באו הזבי� לירושלי� בשני כ, לא הזבי  ולא הטמאי מתי�

ל רב דאפילו לא באו הזבי  בחודש השני "ולעיל קמ. נצרפו ועבדי הטמאי מתי� בשני

דכל היכא דלא עביד ,  לא עבדיילו הכיאפ, לירושלי� רק טמאי מתי� לחודייהו באו

 .בור בראשו  לא עביד יחיד בשנייצ

 :מכא� מסיק הרב ש/

מכל , י  ע� הטמאי� למתשא2 שבזמ  פסח ראשו  היו הטמאי� רוב שהרי נצרפו זב

 היו ] טעמו של רבלמלאא[מקו� א� אחר כ/ נטהרו הטמאי מתי� והזבי� לא נטהרו 

 12.הטמאי מתי� עושי  הפסח שני

 !שהרי בזמ� פסח ראשו� היו הטמאי� רוב, משמע שזמ� פסח ראשו� אינו קובע

    פסח שני בזמ� הזהפסח שני בזמ� הזהפסח שני בזמ� הזהפסח שני בזמ� הזה. . . . דדדד

ב בפסח שני אינו תלוי  שהחיו,לאור דברי האחרוני� הנוקטי� בשיטת הירושלמי

את מנהג העול� לאכול בפסח שני מצה דווקא ' כלי חמדה'מתר- ה, בפסח ראשו�

 :למרות שעיקר המצווה היא בלילה, ולא בלילה, ביו�

א מסאכאטשאוו שהעיר על מנהג העול� "ק מר  שר התורה שליט"שמעתי מכ

 זמ  אכילת מצה ואמאי אי  אוכלי� בלילה שאז היתה, שאוכלי� מצה בפסח שני ביו�

ואני אמרתי שאפשר הטע� הוא משו� דבאמת . שביונדחק לי? א� מקריבי  את הפסח

א/ שלא בזמנו בעי כוונה ומעתה זה , יש חשש בל תוסי2 שאכל מצה באמצע השנה

ד שאז הוא זמנו א� אוכלי  את הפסח וידועי  "אבל בליל י, דווקא כשאוכלי  ביו�

ד " א� כ  הוי ליל י, ראשו  לשני מקריבי  פסח שנידברי הירושלמי בנבנה המקדש בי 

 .)ואתחנ , כלי חמדה(  ושוב לא בעינ  כוונה ואיכא חשש בל תוסי2, אייר בגדר זמנו

ואי� להוכיח ממנהג העול� , אכ� ייתכ� שחשש זה אינו די� גמור אלא חומרה בעלמא

 .כדעת אות� אחרוני�

 את קושיית 13שלו� מבלז& שרר הרב"מתר- האדמו, לאור דברי אות� אחרוני� 

כדי לקיי� את " כורכ� ואוכל� בבת אחת" מדוע בהגדה נזכר שהלל היה 14סופר&החת�

                                                 

 ומצד ,הללוח "צלהדברי את הביא מצד אחד  ש'מנחת חינו/' המסיי� בתמיהה על' אבי עזרי'ה 12

 .שהכל הול/ אחרי פסח ראשו� כדלעילשני קבע 

 .ל"ק' ח סי"ת דברי ישראל או"הובא בשו  13

 .מ"ח סימ� ק"ת או"שו  14
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והלא פסוק זה נזכר פרשת בהעלות/ בעניי�  – "על מצות ומרורי� יאכלוהו: "הכתוב

שא� א� לא זכינו להקריב קרב� , שיש כא� רמז לדברי הירושלמיוהשיב ! פסח שני

 15. להקריבו בפסח שניאפשרותי� יש עדי, בפסח ראשו�

     בפסח שני בפסח שני בפסח שני בפסח שניאבלות הספירהאבלות הספירהאבלות הספירהאבלות הספירהתחנו� ומנהגי תחנו� ומנהגי תחנו� ומנהגי תחנו� ומנהגי 

. ד באייר כיו� שהוא פסח שני"להתיר נישואי� בי, הרב הרצוג ד� במנהג שרווח בטבריה

ד "הא� כשנבנה בית המקדש לאחר י – תחילה הוא תולה די� זה בשאלה שבה עסקנו

נפסקה ההלכה שהפסח השני תלוי ומכיוו� שלדעתו . בניס� נית� להקריב פסח שני

 16. א� כ� אי� ליו� זה די� של חג הדוחה מנהגי אבלות,בראשו�

 : בי� די� זה למנהגי היו�קשר ישיראינו רואה הרב הרצוג  ,למסקנה ,אמנ�

וכל שבזמ  המקדש היה זה קצת , שאנו עושי  זכר למקדש, באמת לא זה הקובע, אכ 

י  יוכענ, מר תחנו ויש ג� היו� שורש שלא ל, הפסחא זעירא דלא למיספד בי, יו� טוב

מר תחנו  מפני שבזמ  ו שלא לר� ישראלשנהגנו בא, תשלומי עצרת כל שבעה

 .) נג' אורח חיי� סי,ת היכל יצחק"שו ( המקדש היו תשלומי 

 בי� פסיקת ההלכה בשאלה זו לבי� המנהגי�  אפשרי עומד על קשר'ג� הרבי מלובבי-

 : ודוחהובימינו

 רבנו הזק  בסידורו כתבש מ  הזה נקבע פסח שני ליו� מיוחד לכל ישראל וכמוג� בז

לכאורה בזמ  הזה ... ד שיש מנהג לאכול בו מצהווע, שבפסח שני אי  אומרי� תחנו 

ודוחק לתר� שזהו רק על פי ... ?מה מקו� לחגיגת פסח שני... שאי  לנו קרב  פסח

נות בית הבחירה עושי  הציבור פסח דעת רבי יהודה בירושלמי דכשנית  לישראל לב

כי א� , כי מה שאנו חוגגי� פסח שני אינו שיי/ לאפשרות דהקרבת פסח שני... שני

י  יועל כרחנו צרי/ לומר שפסח שני יש בו ענ. זכר לפסח שני שהיה בזמ  המקדש

, ולכ  ג� בזמ  הזה שישנה העבודה הרוחנית שבקרב  פסח... השיי/ לכל ישראל

 .)ז"רכ�ה"רכ' י מועדי� עמשער( חוגגי�

                                                 

15
 .ועיקרו על דר/ הדרש, אמנ� נראה שתירו- זה ג� הוא איננו קביעה הלכתית  

על יו� " חג" הא� יחול די� &ב פסח שני י הדעה המתירה להקרהרב הרצוג ד� באריכות ג� לפי 16

, חסרו� בגדי כהונהכגו� , קל בקשיי� הלכתיי� נוספי�זה למרות שבפועל הקרבת הפסח תית

 .מקו� המזבחידיעה ודאית של כהני� מיוחסי� ו



    

 הרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנרהרב אוריאל בנר

 

70707070 

יש שסברו שיש לאומרו : יש להעיר שבשאלת אמירת תחנו� בפסח שני נחלקו הדעות

א ע� הימי� שאי� בה� "ע שלא הזכירו בסימ� קל"וכ/ לכאורה דעת השו, בפסח שני

 17. יש שסברו שאי� לומר תחנו� בפסח שני,אמנ�. תחנו�

    ''''מש/ חכמהמש/ חכמהמש/ חכמהמש/ חכמה''''חידושו של החידושו של החידושו של החידושו של ה    ––––    פסח שני שבעה ימי�פסח שני שבעה ימי�פסח שני שבעה ימי�פסח שני שבעה ימי�

 :'מש/ חכמה'את דיוננו בסוגיה זו נסיי� בחידוש מפתיע של ה

ואז עושי� כל ישראל ,  דא� כל ישראל לא היה לה� בית הבחירה בניס ...ונראה לי

ג� כ  אז ג� כ  אז ג� כ  אז ג� כ  אז , , , , ובזה הזמ  שכל ישראל עושי� פסח בחודש השניובזה הזמ  שכל ישראל עושי� פסח בחודש השניובזה הזמ  שכל ישראל עושי� פסח בחודש השניובזה הזמ  שכל ישראל עושי� פסח בחודש השני, הפסח בחודש השני

ל יחידי� נאכל א2 על גב דפסח שני ש, עושי� כל ישראל חג המצות בשני שבעת ימי�עושי� כל ישראל חג המצות בשני שבעת ימי�עושי� כל ישראל חג המצות בשני שבעת ימי�עושי� כל ישראל חג המצות בשני שבעת ימי�

אז עושי� חג מצות שבעת , אבל כשכל ישראל עושי� אותו. ו"על מצות רק בליל ט

לחודש שנעשה הפסח מכל , פירוש, "ובחמשה עשר לחודש הזה"לכ  כתוב . ימי�

רק בארבעה עשר , א2 א� אינו בחודש הראשו ". חג המצות שבעת ימי�"אז , ישראל

לזה עשה חזקיה חג המצות .  שבעת ימי�ו הוי חג המצות"אז בט, של חודש השני

) ירושלי� ע� רב(ויאספו  ":)יג, 'ל, ב(וכמו דכתוב בדברי הימי� , בחודש השני

 .)טז, ח"במדבר כ, מש/ חכמה(  ").בחודש השני(לעשות חג המצות 

תה בגלל יהסיבה שחזקיה המל/ דחה את הציבור כולו לפסח שני לא הי, כלומר

ומאת בית המקדש באותה שנה שטר� הספיקו לטהרו אלא בגלל ט, טומאת הציבור

 המצב היה דומה לבית מקדש שהיה חרב בזמ� פסח ראשו� ,לכ�. בזמ� פסח ראשו�

אלא , לפסח שני' נדחה'במקרה כזה לא זו בלבד שציבור . ונבנה לקראת הפסח השני

 !לרבות אכילת מצה שבעה ימי�, עיקר הפסח יחול בחודש אייר

 

 

                                                 

רדי�  ומנהג הספ. והוא פלא,]ע"השו [ופסח שני לא חשבו: "ב"י' ח סי"או, ראה ערו/ השולח�  17

 ."שלא ליפול בו



 

  א"תשע' האלול – ב"כמעלין בקודש 

   

    משה כה�משה כה�משה כה�משה כה�

        אמצעי או מטרהאמצעי או מטרהאמצעי או מטרהאמצעי או מטרה    ––––    הולכההולכההולכההולכהעבודת העבודת העבודת העבודת ה
    המקור לפסול זר בהולכההמקור לפסול זר בהולכההמקור לפסול זר בהולכההמקור לפסול זר בהולכה. . . . אאאא

    הייחודיות שבהולכההייחודיות שבהולכההייחודיות שבהולכההייחודיות שבהולכה. . . . בבבב

    אופ� ההולכהאופ� ההולכהאופ� ההולכהאופ� ההולכה. . . . גגגג

    המקור לפסול זר בהולכההמקור לפסול זר בהולכההמקור לפסול זר בהולכההמקור לפסול זר בהולכה. . . . אאאא

מחלקת בי� הלכות שעל א� שתוקפ� מ� התורה אי אפשר ) ח"א מ"פ(משנה בחגיגה ה

,  ל"וה� נשענות על מסורת חז") ואי� לה� על מה שיסמוכו("לדורש� בדרשה גמורה 

  :כדוגמה לסוג השני מביאה המשנה.  הלכות שנדרשות מ� הפסוקי� בדרשה גמורהובי�

וה  ה  , יש לה  על מה שיסמכו – ועריות, הטהרות והטמאות, והעבודותוהעבודותוהעבודותוהעבודותהדיני  ... 

 .גופי תורה

" יש לה� על מה שיסמוכו"הגמרא עומדת על כ/ שג� ההלכות שעליה� נאמר במשנה ש

משו� כ/ שואלת הגמרא . נדרשות מ� הפסוקי�וה� , אינ� כתובות במפורש במקרא

 :והלא הלכותיה� כתובות במפורש, מדוע היה צור/ ִלשנות את עבודות הקרבנות

זו קבלת ' והקריבו' – דתניא, לא נצרכא אלא להולכת הד�! מיכתב כתיב  – עבודות

  ... ואפקה רחמנא בלשו  הולכה, הד�

 . ועליה מדברת המשנה, מפורשתירו- הגמרא הוא שאכ� הולכת הד� לא נכתבה ב

הפירוש המילולי של  �"י והרשב"לדעת רש. נחלקו הראשוני� בביאור הגמרא

מכיוו� שעל פי , א/ למרות זאת.  פעולת ההולכהמתאר את) ה', ויקרא א(' והקריבו'

הכלילה , ההקשר של המילה בפסוק נראה שהיא מתארת את פעולת קבלת הד�

ואינ� ציווי " יש לה� על מה שיסמוכו"הלכות שהמשנה את הולכת הד� ברשימת ה

 :י" זו לשו� רש.מפורש

 .    למדנו שתיהלמדנו שתיהלמדנו שתיהלמדנו שתיה, ומשמעה לשו  הולכה, זו קבלה שהיא הראשונה – והקריבו... 

א/ מתו/ ,  הולכההיא" והקריבו בני אהר�"שהמשמעות המילולית של  עולה �דבריהמ

שתי העבודות  ולכ�, ההקשר אנו מביני� שפעולת ההקרבה כוללת ג� את קבלת הד�

� ברור שכש� שעבודת קבלת הד� "י והרשב"לשיטת רש,  א� כ�.נלמדות מפסוק זה

  .הולכה פסולה בזרכ/ ג� ה, רפסולה בז
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 :דוחה את פירוש�� בפירושו לתורה "הרמב, אמנ�

' והקריבו'שאי  לשו  ', זו קבלת הד� – והקריבו' – אבל מדרש רבותינו. ואיננו נכו ... 

 על גבי לקבלו ולזרקולקבלו ולזרקולקבלו ולזרקולקבלו ולזרקווהוא , אבל הוא לשו  קרב , למזבח שהיא ההולכהקריבת הד� 

  ... המזבח

לא נגזר מלשו� קירוב הד� לאזור המזבח אלא מלשו� " והקריבו"הציווי , �"לדעת הרמב

יש , ומכיוו� שעיקר עבודת הד� הוא הזריקה. שמשמעותו העלאה אל המזבח', קרב�'

קבלת הד� בכלי שרת א� ( לא להולכת הד�ו  לקבלה ולזריקה מתייחסהפסוקלומר ש

 .) שהרי על ידה מתקדש הד� בקדושת הגו�,היא נחשבת כחלק ממעשה ההקרבה

מתייחסי� דווקא לעבודת " יש לה� על מה שיסמוכו"דברי המשנה , לשיטתו

 ".והקריבו"משו� שהיא לא נכתבה במפורש ורק רמוזה במילה , ההולכה

אי� , אינה כתובה כלל בי� עבודות הקרבנותמכיוו� שלשיטה זו עבודת ההולכה 

� מציע בהקשר זה שני פתרונות " הרמב.מקור מפורש לכ/ שעבודה זו פסולה בזר

 :אפשריי�

 הלימוד שלפיו קבלת הד� פסולה בזר מלמד על כל העבודות שמהקבלה ואיל/. א

 שפסלנוהולא סביר לאפשר חזרה להכשר זר אחרי שהרי  ,)כמוב�, הולכההכולל (

 .בודה הקודמתבע

הולכת  על פסול זר בבהולכת אברי� לכבשנית� להקיש מהלימוד על פסול זר . ב

 .הד�

    הייחודיות שבעבודת ההולכההייחודיות שבעבודת ההולכההייחודיות שבעבודת ההולכההייחודיות שבעבודת ההולכה. . . . בבבב

    שלא לשמה בשאר קרבנותשלא לשמה בשאר קרבנותשלא לשמה בשאר קרבנותשלא לשמה בשאר קרבנות. . . . 1111

 מופיעה מחלוקת משולשת של תנאי� בעניי� מחשבת פסול )ד"א מ"פ(במשנה בזבחי� 

 :ה זווד שממנה נית� ללמוד על אופיה ומהותה של עב,בהולכה

  . ובזריקהובהילו/ובהילו/ובהילו/ובהילו/שהזבח נפסל בארבעה דברי� בשחיטה ובקבול ... 

 שהיה אומר אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא מכשיר בהילו/מכשיר בהילו/מכשיר בהילו/מכשיר בהילו/רבי שמעו  

 .שוחט בצד המזבח וזורק – בזריקה אבל אפשר בלא הילו/

 במקו� שאינו ,מחשבה פוסלת – במקו� שהוא צרי/ להל/במקו� שהוא צרי/ להל/במקו� שהוא צרי/ להל/במקו� שהוא צרי/ להל/רבי אליעזר אומר המהל/ 

 .אי  מחשבה פוסלת – צרי/ להל/

 :הולכהמחשבת פסול בעות ביחס לבמשנה מובאות שלוש ד
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את ". אפשר בלא הילו/"מפני ש, לדעת רבי שמעו� מחשבה אינה פוסלת בהולכה

 :שיטתו נית� להבי� בשני אופני�

ולכ� ממילא , בה ואי� היתר הקרב� תלוי שאינה מעכבתהולכה הינה עבודה . א

 .פסול את הקרב� במחשבהי לאיננה חשובה כד

 וממילא איננה מהווה גור� משפיע ,יצרנית&הולכה איננה עבודה פרודקטיבית. ב

 שכ� נית� ,הולכה היא פעולה הפיכהה: נית� להגדיר זאת באופ� דומה (1על הקרב�

ה בשאלה תלויא/ הגדרה זו  – בניגוד לשאר העבודות ,ניתורלהשיב את הד� אח

 על ידי הולכה  פסולשנעשתה על ידיתק� הולכה דעת רבנ� אפשר לל הא� 

 2).מחודשת

מתבארת א� היא בשני אופני�  � שיטת.בהולכה מחשבה פוסלת לדעת חכמי�

 :)בהתאמה(

ה משפיע על רמת החשיבות א/ אי� ז, שאינה הכרחית עבודה היא אמנ�הולכה . א

 . מזבחהקרבתו על ה הקרב� לשחיטתה המקשרת בי� שלה כחולי

 יש לה חשיבות אלא, הולכה איננה רק אמצעי לקירוב הקרב� למזבחעבודת הב 

שאי אפשר : "רשה חכ/ מפורש בספרא פרשת צו פ.  כפי שיבואר לקמ�,עצמהלשכ

 ".לה בלא הילו/

 לפי הטע� –ההבדל בי� הטעמי� יבוא לידי ביטוי במקו� שההולכה אינה נצרכת 

כשיטת רבי , כ� מחויבתהראשו� ייתכ� שחכמי� דיברו רק במקרה שבו ההולכה א

ה "ב ד" עטו(י "כ/ מסיק רשו – ה�יוממילא נית� לומר שאי� כלל מחלוקת בינ, אליעזר

שההולכה היא עניי�  הרי ,א� נסביר את דעת רבנ� כטע� השני, אתלעומת ז). אי תניא

לפי . מהותי כשלעצמו ואי� זה חשוב מה המרחק בי� מקו� השחיטה למקו� המזבח

� בפירוש המשניות "וכ/ מסיק הרמב –  חולקי� על רבי אליעזרדעה זו זה חכמי�

 .ג"יה ט"פ ובהלכות פסולי המוקדשי�

                                                 

כיוו� שאי� בה כל שינוי ' מלאכה גרועה'נית� להמשיל זאת למלאכת הוצאה בשבת שנחשבת כ  1

בניגוד לעבודת קבלת הד� , זאת. שלה' מעשה שבת'ומשו� כ/ מותר ליהנות מ, בגו� הדבר

 .שיש בה מעשה מהותי של קידוש הד� ולא רק צבירתו בכלי

ה "וג� בפסיקת ההלכה יש מחלוקת בעניי� זה בי� הראבי,  בגמראבשאלה זו נחלקו האמוראי�  2

 .   כפי שנרחיב לקמ�&� "והרמב
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    פיגול בחטאות הפנימיותפיגול בחטאות הפנימיותפיגול בחטאות הפנימיותפיגול בחטאות הפנימיות. . . . 2222

 מודה בהולכת  מביאה את דעת ריש לקיש הסובר שרבי שמעו�3א"גמרא בד� יד עה

 4.אי אפשר לבטלהו הכרחית� שזו עבודה והד� של חטאות הפנימיות שהיא מפגלת כיו

 א/ הוא קיי� ,גול גמור אלא לכל היותר פסולי די� פגמרא מוכיחה שאי� במקרה זהה

הכרחי בו יש צור/ ש למקו� מסוי� רבא מצמצ� את דברי ריש לקיש. ל המחשבותבכ

 .בהולכה

אמר רק לפי י ניתני� להשל רבא בדעתו של רבי שמעו� ודברי� אלו של ריש לקיש

הולכה איננה חשובה לפסול הפיו הסיבה ש אשר ל,ש"בביאור שיטת רהראשו� אופ� ה

במקו� שבו היא נצרכת בהכרח הרי היא חלק ורק  ,הינה בשל העובדה שנית� לבטלה

אופ� הלפי , לעומת זאת.  את הקרב� במחשבה שאינה ראויהופוסלתמסדר העבודה 

ג� א� , והיא איננה פרודוקטיבית משמעות מצד עצמה להולכה� שאי� וכיומ – השני

בניגוד לדבריה� של  – ת מבחינה מעשית לעול� אי� מחשבה פוסלת בההיא נצרכ

שבחטאת הנעשית בהיכל לומר להסביר את שיטת� ו נית� ,אמנ�. ריש לקיש ושל רבא

כסת� והבאתו אינה  , ההיכל/לתו) כלשו� הפסוקי� (הבאת הד�הבאת הד�הבאת הד�הבאת הד�יש עניי� בעצ� 

 . דקטיביתהיא פרוג�  עבודת ההולכה בחטאות הפנימיות ולכ�, הולכה למזבח

    הולכה בזר ובשמאל הולכה בזר ובשמאל הולכה בזר ובשמאל הולכה בזר ובשמאל . . . . 3333

רה בזר ה� לשיטת א מביאה את דברי רב חסדא שסבור שהולכה כש"הגמרא בד� יד ע

אפילו  מחשבה פוסלת רבנ� שלשיטת למרות, כלומר. רבנ� וה� לשיטת רבי שמעו�

הסיבה להבדל זה היא מפני שפסול זרות הוא . א� על פי כ� הולכה בזר כשרה, בהולכה

ולעומת זאת מחשבת פיגול היא פסול שקשור לגו� ,  ולא בגו� הקרב�פסול בעבודה

  .הקרב�

בר ו סכ/(ב הא� הולכה בזר פסולה " בד� יד עבדעת רבי שמעו� נחלקו האמוראי�

נראה שמחלוקת� סובבת סביב שני . )סברו רבה ורב יוס�כ/ ( לא או )רבי אלעזר

 :אופני� שהוצגו לעיל בדעתו של רבי שמעו�ה

                                                 

 .הפניה סתמית לגמרא במאמר זה מתייחסת למסכת זבחי�  3

י הסיבה שלא שוחטי� בהיכל וממילא נדרשי� להולכת הד� היא מפני שאי� זה נאה "לדעת רש  4

אול� ).  זה גנאי לשחוט בהיכל אלא רק לאכול בוא עולה שאי�"למרות שמ� הגמרא בד� סג ע(

ולפיו הסיבה שלא שוחטי� בהיכל היא מכיוו� שאי� להיכל , בשיטה מקובצת מובא טע� אחר

ההיתר לשחוט בהיכל הינו רק לשלמי� שאינ� , לפי זה. שכ� הוא נמצא במערב, די� צפו�

 .זקוקי� לצפו�
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� שהולכה איננה עבודה ו כיו, יכשיר בזרנית� לומר שרבי שמעו� השני� אופהלפי 

 כשרה בזרכש� ששחיטה  – הדורשת כהונה ולכ� אינה נחשבת לעבודה, פרודוקטיבית

 . מפני שהיא רק מכשירה את הקרב� לעבודה ואיננה עבודה בעצמה

 הולכה בזררי שנית� לומר שרבי שמעו� יפסול ההראשו� אופ� הלפי , לעומת זאת

 : משתי סיבות

אמנ� זו עבודה שאי� הכשר הקרב� תלוי בה א/ היא עבודה לכל דבר ולכ� זר . א

 . ייפסל בה

היתר , שהיא בוודאי עבודת כהונה, מכיוו� שההולכה נעשית לאחר קבלת הד�.  ב

 .   הזר=ת לא חוזר למקומו

בשמאל שלפיה הולכה עה ב מביאה ד"הגמרא ביומא מח ע, שמאלהולכה בביחס ל

וביד (א� הכה� הגדול ביו� הכיפורי� מולי/ את כ� הקטורת ביד שמאל  שהרי, כשרה

 א/ דוחה דעה זו בגלל ברייתא מפורשת שבה נאמר –) ימי� מולי/ מחתת גחלי�

  .והדי� של הולכת הקטורת ביו� הכיפורי� הוא מקרה חריג, שהולכה בשמאל פסולה

א� נאמר שהצור/ בימי� הוא .  ימי�נראה שהסיבה לחריגה זו נובעת מיסוד די�

 הרי שאי� אפשרות לעול� להשתמש )'חפצא'כ(מצד חשיבותה העצמית של יד ימי� 

שחשיבות הימי� אינה עצמית אלא רק א/ א� נאמר . )איטראפילו בכה� (בשמאל 

ברירה לכה�  ממילא במקו� שבו אי� ,ביחס לעבודה בשמאל שהיא גנאי וביזוי עבודה

הרי שאי� הלקיחה ביד שמאל , ש בשתי ידיו מפני כובד הגחלי�עליו להשתמשכ� 

 . פסולכ/עבודה ולכ� אי� בבמהווה זלזול 

שסיבת החריגה בקטורת של יו� הכיפורי� היא מפני א ש� כתב " הריטב,אמנ�

. שמעיקר הדי� היה הכה� הגדול צרי/ להביא את הקטורת כשהיא חפונה בשתי ידיו

את היא רק משו� שעליו להביא באותה הבאה ג� מביאה בכ� שהכה� לכ/ הסיבה 

בקטורת של , ג� א� נאמר שהצור/ בימי� הוא מפני חשיבותו העצמית, לכ�. הגחלי�

 .)וממילא עדי� שיישא את המחתה הכבדה בימי�(יו� הכיפורי� השמאל והימי� שווי� 

    אופ� ההולכה אופ� ההולכה אופ� ההולכה אופ� ההולכה . . . . גגגג

מסגרת מחלוקת רבי ני הולכה שוני� ב דנה ביחס לאופ)א"טו ע – ב"יד ע (הגמרא

ש ורבנ� ביחס להולכה ברגל "למסקנה מעמידה הגמרא את מחלוקת ר.  ורבנ�שמעו�

 א/ בכל אופ� מעלה מספר שאלות ,במקו� שנזקקי� לה כגו� ששחט רחוק מ� המזבח

 :בשיטת רבנ�
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הא� היא  –  אלא על ידי הושטת ידשלא ברגלשלא ברגלשלא ברגלשלא ברגלמה די� הולכה שנעשתה . א

 , ג� א� נאמר שהושטת יד אינה מספקת?בההא� היא נפסלת במחש? מספקת

או , בהולכה חלקית (הא� נית� לתק� ולהשלי� את ההולכה ברגל לאחר מכ�

 ?)מלאה

בי�  ( נית� לתקנה בהולכה על ידי כשרעל ידי פסולעל ידי פסולעל ידי פסולעל ידי פסולהא� הולכה ברגל שנעשתה . ב

 ?)בתחילה ובי� בסו�

פסול לעניי� נחשבת כחלק מ� ההליכה ) לחו- (שלא לכיוו� המזבחשלא לכיוו� המזבחשלא לכיוו� המזבחשלא לכיוו� המזבחהא� הולכה . ג

 ?מחשבה

 . שיטת רבנ� בגדר עבודת ההולכהרור שאלות אלו תו/ כדי ביאורנעסוק בבי

    מעמד הולכה שלא ברגלמעמד הולכה שלא ברגלמעמד הולכה שלא ברגלמעמד הולכה שלא ברגל. . . . 1111

 הולכה המספקת לצור/  נחשבתב דנה הא� הולכה שלא ברגל"גמרא בד� יד עה

זו דנה הגמרא ג�  לאור שאלה .מא יש צור/ ללכת דווקא ברגל או ש,הקרבת הקרב�

 .  סלת במקרה שהל/ שלא ברגל מחשבה פוהא�

 :נראה שספק זה מבוסס על שתי הבנות אפשריות בתפיסת מהותה של ההולכה

י הולכה מניח שכל עניינה של ההולכה היא והוהולכה שלא ברגל מי שסובר ש

� שג� וכיומממילא ו ;ו עליו למזבח כדי שאפשר יהיה להזותלקירוב הד�אמצעי 

 .כהולכה ומחשבה פוסלת בהדינה  ,הולכה שלא ברגל משרתת מטרה זו

י הולכה מניח שישנו צור/ ולא הוהולכה שלא ברגל מי שסובר ש, לעומת זאת

המזבח על אל  הגעה ולא רק כאמצעי,  של הכה� ע� הד� מצד עצמובמעשה הליכה

וכהוספת ,  הד�ע�' נית� לבאר צור/ זה כמעשה הליכה לפני ה. מנת להזות את הד�

לדמות אולי נית� ". י� נהל/ ברגשהל&בבית א: "כדברי דוד ,רגש ועסק סביב הקרב�

במה על מנת כיוו� הלשאינה בהכרח הולכה  ,לכיוו� הקהל להולכת ספר תורה זאת

 .לקרוא בו

    די� הולכה זוטרתידי� הולכה זוטרתידי� הולכה זוטרתידי� הולכה זוטרתי

רחוק במקו� הקרב� נשחט ו בהולכה שלא ברגל שנעשתה במקרה שעד כא� עסקנ

  שלא ברגללמזבח והוליכו את דמוכאשר הקרב� נשחט קרוב מה יהיה הדי� . מהמזבח

 ?הא� ישתנה הדי� או לא –
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רסאות ביחס והביא שתי ג', הולכה זוטרתי'א הגדיר מקרה זה כ" בד� טו עי"רש

 : לדי� הולכה זו

שהרי אי אפשר לזרוק את  – � שאי אפשר בלעדיהו כיו,עלמא& פסולה לכולי.א

ברגל לא שמה הולכה הולכה שאינה  שא� דאמרולכ� ג� מ, הד� מבלי להושיט יד

בשוחט בריחוק , לעומת זאת ( הולכה ומחשבה תפסול בהיודה שבמקרה זה הריהי

 .  )שהרי נית� לשחוט בצד המזבח ולוותר עליה, מ� המזבח ההולכה אינה הכרחית

ו� שהיא חסרת משמעות ואי� ש� הולכה עליה אלא ו כי,עלמא&לכולירה כש. ב

 חשב על הזריקה אלא על ההולכה נמצא ו� שלאוכימ ו,היא חלק מצור/ הזריקה

כגרסה זו נראה . אפילו למא� דאמר שהולכה שלא ברגל היא הולכה, שלא פסל

ה הולכה הרי שצרי/ להולי/ הולכה אחרת ו� שלא שמ שכתב שכיו,�"שסבר הרמב

 .ואי� מחשבה פוסלת בה

    תיקו� הולכה שלא ברגלתיקו� הולכה שלא ברגלתיקו� הולכה שלא ברגלתיקו� הולכה שלא ברגל

הא� אפשר  – מה הולכהשהולכה שלא ברגל לא שמסתפקת בשיטת הסוברי� הגמרא 

נית� לבאר את הספק על פי מה שנתבאר . או לאאת ההולכה ולהולי/ שנית לתק� 

 . בסיבת הפסול של הולכה שלא ברגל

 כדי�,  בעבודהפסולפסולפסולפסולהולכה שלא ברגל היא  שאי אפשר לתקנה סובר שדאמר&מא�

 דאמר&מא� ,לעומת זאת. א"ה ה"ירושלמי יומא פ וכ/ נראה מ� ה,הולי/ את הד�שזר 

כה א/ אי� בזה פסול הליב חיסרו�חיסרו�חיסרו�חיסרו�שהולכה שלא ברגל היא שאפשר לתקנה סובר 

 . ממילא נית� להשלי� את מעשה ההליכה הנדרש לאחר מכ�ו ,בעצ�

    ????הא� צרי/ להולי/ את כל הדר/ ברגלהא� צרי/ להולי/ את כל הדר/ ברגלהא� צרי/ להולי/ את כל הדר/ ברגלהא� צרי/ להולי/ את כל הדר/ ברגל

יש צור/ הא� , בשיטת הסוברי� שנית� לתק� הולכה שלא ברגלנחלקו הראשוני� 

 .  בהליכה כלשהיל מחדש או סגיולהולי/ את הכ

ה אפשר לתקנה סובר שיש צור/ להחזיר את כל הדר/ שהד� עבר שלא "י ד"רש

כשמעבירי� את , בהקרבת קרב� הפסח, לשיטתו. כיוו� שכל הדר/ היתה נצרכת, ברגל

היה חייב לנוע מעט כדי לקיי� , ולא רק האחרו�, כל אחד מהכהני� – המזרק מיד ליד

 . הולכה ברגל

 :ג פוסק"כ הא"פ� בהלכות פסולי המוקדשי� "הרמב, לעומת זאת

 לפיכ/ כה  שקיבל את הד� ועמד במקומו וזרקו ,והולכה שלא ברגל אינה הולכה

 . למזבח נפסל הזבח
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חיסור בפסול אלא רק מדובר בו� שלא ושנית� לתק� הליכה שלא ברגל כימדבריו עולה 

 שסבר המוכיחנה א� עמד במקומו והזה פסול אילפיה ש� "דעת הרמב. מעשה הליכה

כ/ . י"רש רשי שלא כפי שפ,א� יולי/ קצת ברגל סגי בהכיונראה ש, שאי אפשר לתק�

עמדת לא ציטט את השבה� , ד"י הא"פ בהלכות קרב� פסח �" הרמבעולה ג� מדברי

 : אלא פסק בסתמא"דניידי פורתא"הגמרא 

וה עד ומצרו כדי שיתעסקו רבי� בשחט השוחט וקיבל הכה  נותנו לחברו וחברו לחב

 . שופכו שפיכה אחת כנגד היסוד,שיגיע הד� אצל כה  הקרוב למזבח

ולכ� רק , � אי� צור/ שכל ההליכה תהיה ברגל אלא די בהליכה כלשהי"לשיטת הרמב

. כ/ עולה מפירושו של המאירי בפסחי� על סוגיה זו. הכה� האחרו� צרי/ לנוע ברגליו

 :ב"עשיטה זו יוצאת מדברי הגמרא בד� יד 

 , איתמר. אימא יחזור הכשר ויקבלה!יחזיר לכשר –  קבל הכשר ונת  לפסול, שמעאת

 אפשר לתקונה או לא . יוחנ  הולכה לא ברגל לא שמה הולכהמר רביאמר עולא א

 ונהי נמי דיחזור ,יחזיר לכשר –  קבל הכשר ונת  לפסול,א שמע ת?אפשר לתקונה

 מי סברת דקאי זר !סלא לה אי סלקא דעת/ לא אפשר לתקונה איפ,הכשר ויקבלנו

 . לא דקאי זר בראי,גואי

, אחורההפסול צרי/ להחזיר מדוע   שמה הולכהדאמר&תחילה הקשתה הגמרא על מא�

שאכ� רצה י ות,הרי ההושטה אל מקו� עמידתו של הפסול נעשתה על ידי הכה� הכשר

מה ד לא ש"ביחס למ. אי� צור/ בהחזרה אחורה אלא רק ממקו� עמידת הפסול והלאה

לצור/ פשיטת ספק זה חוזרת  .מסתפקת הגמרא הא� נית� לתק� את ההולכההולכה 

, שהעמדנוה בהחזרה קדימהתא על הפסול שקיבל מהכשר ימביאה הגמרא את הבריו

ה י מעשו עמד מבחו- ולא הו שש� הפסול–ודוחה , שממנה משמע שנית� לתק�

 קדימה העביר את הד�מכל מקו� מוכח שלמא� דאמר אפשר לתקנה די ל. הולכה כלל

 .  / לחזור את כל הדר/ חזרה ברגלולא צרי

    הולכה שלא ברגל על ידי פסולהולכה שלא ברגל על ידי פסולהולכה שלא ברגל על ידי פסולהולכה שלא ברגל על ידי פסול

 א� רק שכ�&וכל, עמדה זו ג� מניחה שהולכה שלא ברגל על ידי פסול איננה פוסלת

 : בהלכה כז, � בהלכות פסולי המוקדשי� ש�"הרמבעשה מעשה איצטבא כפי שפסק 

  .  יחזיר לכשרו הפסול אלא עמד במקומוו הפסול אלא עמד במקומוו הפסול אלא עמד במקומוו הפסול אלא עמד במקומוולא הל/ בולא הל/ בולא הל/ בולא הל/ בקיבל הכשר ונת  לפסול 

 ואי� ,לכשר והוא יל/ בה הליכה מועטת עד המזבחמדבריו עולה שדי שהפסול יחזיר 

� שהליכה ומעשה הפסול לא פסל כלל את ההליכה כיו. צור/ לחזור על כל הדר/ ברגל

 . שאינה ברגל לא שמה הליכה
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 ג� פוסלסול לעבודה  שDָכותבה, י"רשחלוק עליו מעניי� שג� ביחס לנקודה זו 

 :ה מעשה איצטבא" כדבריו בד,בהולכה שאינה ברגל

 עומדי  במקומ  הזר אצל הכה  המקבל והכה  נותנו לו ואוחזו עד ....מעשה איצטבאמעשה איצטבאמעשה איצטבאמעשה איצטבא

בהושטת בהושטת בהושטת בהושטת שבא הזורק ונוטלו מידו ואי  הזר מקרב  לצד המזבח לא בהולכת רגל ולא 

 . אלא כאיצטבא זו שמניחי  כלי עליהידידידיד

ג� , דר העבודה תפסול את הקרב�כל התערבות כלשהי של הפסול בס, י"לדברי רש

 יפרש את המקרה  הואממילא.  שהולכה שלא ברגל לא שמה הולכהדאמר&למא�

,  כשהפסול נהג כאיצטבא ממש ,שהובא בגמרא באופ� שהכשר חזר ולקח מ� הפסול

 .ה הולכהדאמר שמ&ההושטה של הראשו� היתה כשרה למא� שוהחידוש הוא

    ילת אצבע וליקוט לבונהילת אצבע וליקוט לבונהילת אצבע וליקוט לבונהילת אצבע וליקוט לבונהטבטבטבטב

 כהולכה שלא ברגל בהווא אמינאמגדירה אות� ישנ� שני מקרי� נוספי� שהגמרא 

 : לעניי� פיגולוחשובי�וה� פסולי� בזר 

ב ומשו� כ/ היא "בד� יג עכ/ הגדירה אותה הגמרא     ––––    טבילת אצבע בחטאתטבילת אצבע בחטאתטבילת אצבע בחטאתטבילת אצבע בחטאת. . . . אאאא

 .ג"ה ז"יפ פסולי המוקדשי�' � בהל"וכ� פסק הרמב, מפגלת

ב ומשו� כ/ "כ/ הגדירה אותה הגמרא במנחות יג ע    ––––    לבונה במנחותלבונה במנחותלבונה במנחותלבונה במנחותליקוט ליקוט ליקוט ליקוט . . . . בבבב

 . א" הא"יפ פסולי המוקדשי�' � בהל" וכ� פסק הרמב,היא פסולה בזר

וזר שהלוא פסק שהולכה שלא ברגל לא שמה הולכה , �"למל/ תמה על הרמב&המשנה

 ? ומדוע פסק כא� שיפסול,שהולי/ אינו פוסל

וכפי  ,שטבילת אצבע דינה כזריקה, שיטתול� "נראה ליישב את דברי הרמב

 שטבילת אצבע דאמר&דעה זו נראית כמזוהה ע� מא�. ג"ה ז"י� ש� פ"שכותב הרמב

 .� שזריקה יש בה אכילת מזבחו כיומפגלת ומתפגלתמפגלת ומתפגלתמפגלת ומתפגלתמפגלת ומתפגלת

 חולק ילת אצבע היא כעי� הולכה ולכ� רבי שמעו�י עולה שטב"מרש, לעומת זאת

 .לא מתפגלתילת אצבע רק מפגלת א/  שטבדאמר&נראה שהוא סובר כמא�. על כ/

היה כוונת הפיגול בטבילת אצבע חלוקת� ג� משליכה על השאלה מה תמ

י מדובר בחלק מעבודת ההולכה שבחו- וממילא ג� מחשבה "לרש. בחטאות הפנימיות

� "רמבלשיטת ה, לעומת זאת.  שנעשית בחו- כהקטרת אימורי�,מפגלתחו- בעבודות 

ה שבפני� וממילא בהכרח הוא שיש לפגל רק בזריקה מדובר בחלק מעבודת הזריק

 .י� מפני� על חו-שהיא בפני� כי אי� מפגל
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ביחס לליקוט לבונה דוחה הגמרא את הראיה ונית� לומר שלמסקנה נתפרשה 

 שכ� לאחר שקומצי� את הקומ- ,פעולה זו כחלק מפעולת קמיצה או קידוש בכלי

ממילא מוב� מדוע זו . י� אותהומקדשי� אותו בכלי אוספי� את הלבונה ומקדש

הסיבה  .איננה מוגדרת כהולכה שלא ברגל כללהיא פעולה שפוסלת על ידי זרי� שכ� 

 ארבעב שממנה משתמע שכל "תא בגמרא בסוטה יד עי� שיש בריולכ/ היא כיו

 : ולא רק הקטרה כפי שסברה הגמרא במנחות,עבודות קיימות ג� בלבונהה

ונותנה , חה מתו/ ביתו בקלתות של כס2 ושל זהבאד� מביא מנ? סדר מנחות כיצד

, ונות  עליה שמנה ולבונתה ומוליכה אצל כה , לתו/ כלי שרת ומקדשה בכלי שרת

, וכה  מוליכה אצל מזבח ומגישה בקר  דרומית מערבית כנגד חודה של קר  ודיו

ונותנו לתו/ כלי שרת , ומסלק את הלבונה לצד אחד וקומ� ממקו� שנתרבה שמנה

, ומלקט את לבונתה ונותנה על גביו ומעלהו ומקטירו בכלי שרת, דשו בכלי שרתומק

 .ומולחו ונותנו על גבי האישי�

ממילא מוכח שסבר . ב"יה ג"יפ � פסק כברייתא זו בהלכות מעשה הקרבנות"בהרמ

. שישנה עבודת קמיצה ג� ביחס ללבונה והוא מעשה הליקוט שלה והנחתו על הקומ-

� שליקוט לבונה פסול בזר מדי� קמיצה ולא מדי� הולכה "הרמבזו ג� הסיבה שפסק 

 . שהרי פסק שהולכה שלא ברגל לא שמה הולכה

� הולכה לחו- ג� נחשבת הולכה וממילא לא נית� "עוד יש לומר שלשיטת הרמב

 ולכ� ,ב" יוחנ� בד� טז עלכה כעבודה שאי� בה צור/ כדברי רבילהגדיר את עבודת ההו

 .ג� לא פסק כמותו

    תיקו� הליכה של פסולתיקו� הליכה של פסולתיקו� הליכה של פסולתיקו� הליכה של פסול. . . . 2222

 שנעשתה על ידי פסול) ברגל(א חוקרת מה יהיה הדי� בהולכה רבתי "הגמרא בד� טו ע

ומביאה מחלוקת תנאי�  – הא� אפשר לתקנה על ידי כה� שיל/ ע� הד� לאחר מכ� –

נראה שמחלוקת� סובבת סביב השאלה מהי .  ינאיי� זה בי� בני רבי חייא לרביבעני

  .ה וטעמההולכה מהות

הרי שבהולכה על , א� נאמר שזהו אמצעי טכני להגיע למזבח כדי להזות את הד�

א/ .  כהוג�כונית� להחזיר את הד� אחורנית ולהוליידי Dָסול אי� פסול בגו� הקרב� ו

 הרי שא� עבודה ,עצמאיוהיא בעלת ער/ חלק מסדר העבודה א� נאמר שהולכה היא 

 .ד� ואי� לכ/ כל תקנהזו נעשית על ידי פסול היא פוסלת את ה

במקרה שבו כה� הולי/ בתחילה ואחר כ/ הגמרא ממשיכה לשאול מה יהיה הדי� 

 .ישנ� שתי אפשרויות להכריע בדי� זה.  פסולהולי/
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. אפשרות אחת היא שדי� זה יהיה הפו/ מדי� תיקו� הולכת פסול על ידי כה� כשר

ולכ� במקרה , אשונהסבור שהולכה שנייה מבטלת את הר – שסובר שנית� לתק�מי 

שסובר שאי אפשר לתק� מי ו ;הקרב� פסול, מכיוו� שהפסול הולי/ באחרונה, זה

 .יהא סבור כי במקרה זה הקרב� יהיה כשר, והולכי� אחרי המעשה הראשו�

פסול שהרי סו� סו� מלבד כול� מודי� שהד� במקרה זה אפשרות שנייה היא ש

הולכה חלק מה וג� זהו ,למזבח    ת הד�להביא אהצור/ להולי/ כשלעצמו יש צור/ ג� 

עשות בהולכה שלא ברגל כפי יא� כי הוא יכול לה (עשות על ידי פסולישלא יכול לה

 .)שנתבאר לעיל

 :ז"א הכ"פסולי המוקדשי� פ� מכריע את שני הספיקות לחומרא בהלכות "הרמב

  או, או שהולי/ את הד� למזבח,שקיבל דמ� אחד מ  הפסולי  לעבודהכל הזבחי� 

  ....נפסל הזבחנפסל הזבחנפסל הזבחנפסל הזבח ,שזרקו למזבח כהלכתו

 . קיבל הכשר ונת  לפסול ולא הל/ בו הפסול אלא עמד במקומו יחזיר לכשר

תחילה  אבל ד� שהוליכו הפסול לעבודה והחזירו לכשר והוליכו או שהוליכו הכה 

הואיל והוליכו הפסול בי  בתחילה בי  בסו2 נפסל הואיל והוליכו הפסול בי  בתחילה בי  בסו2 נפסל הואיל והוליכו הפסול בי  בתחילה בי  בסו2 נפסל הואיל והוליכו הפסול בי  בתחילה בי  בסו2 נפסל והחזירו ונתנו לפסול והוליכו 

    ....אפשר לתק  דבר זהאפשר לתק  דבר זהאפשר לתק  דבר זהאפשר לתק  דבר זההזבח שהרי אי הזבח שהרי אי הזבח שהרי אי הזבח שהרי אי 

    הולכה שלא לכיוו� המזבחהולכה שלא לכיוו� המזבחהולכה שלא לכיוו� המזבחהולכה שלא לכיוו� המזבח. . . . 3333

את הד� לי/ בו הקרב� נשחט קרוב למזבח והכה� הושב דנה במקרה "הגמרא בד� טו ע

נשאלת השאלה הא� מחשבת פסול . המזבח ולאחר מכ� החזירוהמרוחק מלכיוו� 

 :פוסלת באותה עת לשיטת רבנ�

 מקו� שאי  ,שבה פוסלת אומר המהל/ במקו� שצרי/ להל/ מחבי אליעזר ר,דתנ 

 הכל מודי� קבלו בחו� והכניסו בפני� :ואמר רבא. צרי/ להל/ אי  מחשבה פוסלת

 לא . קבלו בפני� והוציאו לחו� זהו הילו/ שאי  צרי/ להל/,זהו הילו/ שצרי/ להל/

 לאו ר סבר ומ,נחלקו אלא כשהכניסו וחזר והוציאו מר סבר הא צרי/ לאמטוייה

  .דמיכהילו/ הצרי/ לעבודה 

 , כיצד. אומר המהל/ מקו� שצרי/ להל/ מחשבה פוסלתבי אליעזר ר,איתיביה אביי

לו בפני� והוציאו לחו� זהו יב ק,בלו בחו� והכניסו לפני� זהו הילו/ שצרי/ להל/יק

 אי תניא מר ליה א? והא חזר והכניסו הילו/ שצרי/ להל/ הוא.הילו/ שאי  צרי/ ליל/

 .תניא

בל את הד� קרוב למזבח י ורבנ� במקרה שקל רבי אליעזררבא מעמיד את דבריה� ש

 עלמא& שלכולי– הכניסו ר כ/ ואח,)לחו-( רחוק מהמזבח כו למקו�והולי) בפני�(
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ה� יהא� נותרה מחלוקת בינ. עשות ומחשבה פוסלת בהיההכנסה פנימה צריכה לה

 :י� זהי נחלקו הראשוני� בענ?או לא

� ו כיו מחלוקת כלל בי� רבנ� לרבי אליעזרקנה אי� כותב שלמס)ה אי תניא"ד(י "רש

 שכ� לכל היותר יש עניי� בעצ� ההתקדמות ,שהולכה לכיוו� חו- היא חסרת משמעות

 .   חלק מ� ההולכההאינכלל א/ התקדמות לכיוו� הפו/  למזבח

 שישנה ט עולה במפורש"הג "יפ פסולי המוקדשי�� בהלכות "מדברי הרמב

ביחס למחשבה בעת ההולכה . במקרה שצוי� לעיל מחלוקת בי� רבנ� לרבי אליעזר

 :פסקכלפי חו- 

 אבל א� קבל הד� ...והמהל/ במקו� שאינו צרי/ הרי זו הולכה והמחשבה פוסלת בה

 בשעת הלוכו לחו�בשעת הלוכו לחו�בשעת הלוכו לחו�בשעת הלוכו לחו� וחשב ,י� ולא הל/ בו לגבי המזבח אלא הל/ בו והוציאו לחו�נבפ

 .במחשבת הזמ  וכיוצא בה הרי זו פוסלת

והלא לכאורה אי� זו הולכה אלא , סלת בהולכה כלפי חו-מדוע מחשבת פיגול פו

 ער/� בדעת רבנ� שלהולכה יש " נראה שלפי מה שנתבאר לעיל סבר הרמב?הרחקה

 כדי שאפשר יהיה לזרוק את ,בלא תלות בצור/ להגיע למזבחו עצמאי שיש לעשות

 מילארר רגש בהתעסקות ע� הקרב� ומכדי לעוההולכה נועד לפי זה עניי� . הד� עליו

 . לחזור ולהזות את הד�ר כ/ג� א� שחט קרוב למזבח על הכה� להל/ ע� הד� ואח

 . ג� ההליכה כלפי חו- היא חלק מסדר העבודה ומחשבה פוסלת בה,לכ�

מסכת ב המפרש.  שמירת המקדשברוח דברי� אלו נית� להבי� ג� את טע� מצוות 

זועק למל/ &המשנה. הור היא ג� ביו� וג� בליל כתב שהמצווה לשמ)ב"כו ע(תמיד 

בית הבחירה עולה שאינה אלא בלילה � בפרק ח בהלכות "מדברי הרמבהרי  ש,כנגדו

, מטרת השמירה אינה אלא לכבוד' מפרש'מבאר שלדעת ה חינו/&המנחת. ולא ביו�

נמצא שעצ� המציאות של אנשי� הסובבי� ממקו� . ולכ� השמירה נוהגת ג� ביו�

כש� (מרבה את כבוד המקדש , דה מוגדרג� ללא תפקיד עבו, למקו� במקדש

 .)שהעוסקי� בהולכת הד� מרבי� בכבוד ההקרבה למרות שאינה עבודה גמורה

עוסקת ב "הגמרא בזבחי� בד� סד ע. יינת לסיו�ראיה מעננוסי� לעמדה זו 

ו� ימי� על מנת להגיע לקר� דרומית מערבית לצור/ ובהליכתו של הכה� על הסובב לכי

ועונה שיש בכ/ הקפה  ,� שמאל מהכבשו תמהה מדוע שלא יל/ לכיוהגמרא. ניסו/ היי�

, מוכח. בלא זאת נית� היה לבצע את הניסו/ג� א� , עצמאיתברגל שיש לה משמעות 

 .שא� הליכה שלא על מנת להגיע למקו� המיועד יש בה תכלית כשלעצמה, א� כ�
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    מימו� נסכי� וקיני� שנפסלו ליחידי�מימו� נסכי� וקיני� שנפסלו ליחידי�מימו� נסכי� וקיני� שנפסלו ליחידי�מימו� נסכי� וקיני� שנפסלו ליחידי�. . . . חחחח

    כלי המקדשכלי המקדשכלי המקדשכלי המקדש. . . . טטטט

    שיירי הלשכהשיירי הלשכהשיירי הלשכהשיירי הלשכה. . . . יייי

    המשמעות של תקציב קרבנות הציבורהמשמעות של תקציב קרבנות הציבורהמשמעות של תקציב קרבנות הציבורהמשמעות של תקציב קרבנות הציבור. . . . יאיאיאיא

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

מייעודו של המקדש  חלק מרכזי .ל בע� ישרא'עבודת השל בית המקדש היה מוקד 

 אשר מומנו, הוא הקרבת מגוו� גדול של קרבנות ומנחות במש/ כל ימות השנה ומועדיה

 

המחבר מבקש להודות לכל האישי� שקראו את טיוטת המאמר או את חלקה והעירו את  * 

. י שלוההרב צב, הרב הלל ב� שלמה, הרב עזריה אריאל, גד אמיתו�): ב&לפי סדר הא(הערותיה� 

ה יתפרס� בגיליו� "בעז. המוקדש לקרבנות הציבור, בקוב- זה מתפרס� חלקו הראשו� של המאמר

המוקדש להיבטי� הכלכליי� של קרבנות היחיד ,  חלקו השני של המאמר'מעלי� בקודש'הבא של 

 .ושל ירושלי� כעיר המקדש
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ונ� דרשו דרכי רכישת� ואחס, תקצוב� של אלה). תרומת הלשכה(מכספי הציבור 

במחקר זה נציג כמה נתוני� והיבטי� שוני�  .מערכת כלכלית מיוחדת ומקצועית

ובמידה מסוימת הוא , הקשורי� לכלכלת המקדש הקשורה לקרבנות הציבור והיחיד

 .משחזר חלק מרשימת ההוצאות שעמדה בפני אנשי אוצר המקדש

שהקריבו אי� לנו תיעוד מתקופת המקדש על מספר הקרבנות הכולל , למעשה

הלבונה ושאר , המלח, על כמויות הנסכי�, בבית המקדש בממוצע במש/ השנה

שבוודאי , כמו כ� אי� לנו רשימה של תעריפי המוצרי�. המוצרי� הנלווי� שנדרשו

תרומת  ואי� בידינו מידע על התפלגות התקציב של, השתנתה בהתא� לתנודות השוק

ה לתת בתחילה אומד� כללי וזהיר של מחקר זה ינס. הציבור שיועדה למטרות נוספות

ועל בסיס זה , עלות קרבנות הציבור על סמ/ חישוב של כמה נתוני� ידועי� וקבועי�

 . להציג תובנות נוספות

עד כה לא נער/ מחקר מקי� לגבי ההיבט הכלכלי של מער/ הקרבנות בימי הבית 

יי� אחרי� מקדשי� פגאנעובדות הידועות על ל היבט זה הניסיו� להשוות. השני

 שכ� המקדש בירושלי� לאחר הרחבתו על ידי 1,שפעלו באותה תקופה הוא בעייתי

בהדרו ובהיק� פעילותו על רוב המתחמי� המקודשי� האחרי� , הורדוס עלה בשטחו

, בנוס�). היה זה מוקד פעילות מרכזי ויחיד בניגוד לריבוי המקדשי� בעול� הפגאני(

 ,ני� בתחומי� רבי� מהמקובל בעול� הפגאניסדרי הפולח� וניהול המקדש היו שו

 המחקר לוקה ג� בהשוואה למתחמי� מקודשי� 2.ההלכה היהודית בהתא� לדרישות

 3. כמו זה הנמצא במכה, בעמי� אחרי�גדולי� הפעילי� ג� בימינו

                                                 

  

 :ראו למשל בקוב-  1

T. Linders and B. Alroth (eds.), Economic of Cult in the Ancient Greek 

World, Uppsala 1992 

מקדשי� ובי� בי� המקדש בירושלי� ותפקודו מסוימי� מחקרי� רבי� עמדו על קווי דמיו�   2

כלו� היה מפגש בי� המונותיאיז� היהודי ", פרידהיי�'  ע:ראו סיכו�, � באותה תקופהיפגאני

רמת ג� , עשר&הקוב- השישה, חידושי� בחקר ירושלי�חידושי� בחקר ירושלי�חידושי� בחקר ירושלי�חידושי� בחקר ירושלי�, "השנילפוליתיאיז� בבית המקדש 

ליברמ� כבר הראה שראשי בית המקדש בירושלי� עקרו מהפולח�  'ש. 203&175' עמ, א"תשע

יוונית יוונית יוונית יוונית ראו , שנהג בהיכל כל מיני מנהגי� וטקסי� שהיה בה� דמיו� משמעותי לעבודה זרה

 מסוי� בכל היה קיי� דמיו�,  לעומת זאת.259–253' עמ, ד"ירושלי� תשמ, ישראלישראלישראלישראל&&&&ויוונות באר-ויוונות באר-ויוונות באר-ויוונות באר-

' עמ, ראו ש�, רבנות ללא מומי� ובכללי� הפוסלי� בהמות לקרב�הקשור להקפדה להביא ק

סר וחמ"ל הגויי� רק מומי� גדולי� כמו  מהספרות התלמודית עולה שאצ,ואול� .271–264

 ג� .מצא ובר קמצאבסיפור על ק, א"ראו גיטי� נו ע. נחשב לבעל מו� ולא מומי� קטני�" אבר
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מקצתה משקפת  – ל"המקורות למחקר שלפנינו מסתמכי� בעיקר על ספרות חז

וחלקה מייצגת את , ל מהתקופה החשמונאיתאת המציאות בשלהי בית שני הח

כפי שהוא עולה מדיוני תנאי� שחלוקי� לפעמי� לגבי המציאות " זיכרו� המקדש"

לכ/ יש לצר� מקורות חיצוניי� שנכתבו באותה תקופה  4.ההיסטורית קוד� החורב�

 בחלק מהמקורות 5).שלוקה לעתי� בחוסר דיוקי�(כמו אלה של יוס� ב� מתתיהו 

. בית המקדש קיימת מגמתיות שנועדה לפאר את הדרו של המקדשהעוסקי� ב

. השאלה היא כמוב� הא� למרות זאת ה� משקפי� מציאות ריאלית או אוטופית

 באופ� את הדברי�ישנה אפשרות לבחו�  – שנביא במחקר זהרבי� מקורות יחס לב

לה למשל על פי השוואה או מקבי, ביקורתי על פי סבירות� ההיסטורית והריאלית

ועל פי הכרת המציאות הידועה לנו , )חו- רבני או ארכיאולוגי(למידע בלתי תלוי 

 6.מהתקופה הרומית

                                                                                                                      

פנחס קמג , במדבר, ספרי" (חי אתה מנס/ ואי אתה מנס/ את המזוג: "בעניי� היי� לנסכי� נאמר

 .XIV 119תולדות הטבע , פליניוס: ראו, וכ/ נהגו ג� במקדשי רומי, )ומקבילות

ג� (בי� ירושלי� כעיר קודש מסוימי� דמיו� שעסקה בקווי , � עבודתו של פיטרסראויה לציו  3

ערכות לקליטת הצלייני� והשירותי� יכמו הה, למכה מתו/ מגוו� היבטי�) לאחר חורב� המקדש

הגבלות , המשרתי� בקודש, מקורות למימו� הפעילות הפולחניתה, השוני� שמוענקי� לה�

החיבור אינו עוסק כמעט בשוני המהותי , אול� מעבר לכ/. ועוד הכניסה למתחמי� המקודשי�

אי�  ,כמו כ�. ת שהתקיימה במקדש בירושלי� ובי� זו הקיימת במכההפולחני בי� הפעילות

 : ראו.רבנותהתייחסות כלל לנושא הק

F. E. Peters, Jerusalem and Mecca: The Typology of the Holy City in the 

Near East, New York – London 1986. 

דע ושמועות שמשקפות מקורות מימאו הסתירות נובעות  ראוי לציי� שחלק מהמחלוקות  4

לח� ", עמר'  ראו בהרחבה ז.כמו למשל בצורת לח� הפני�, תקופות שונות בחיי המקדש

, עמר: להל� [54–53' עמ, )ט"תשס(יז , מעלי� בקודש, " היבטי� היסטוריי� וריאליי�–הפני� 

על נעילת "דוגמה אחרת היא השוני בגרסאות של שמות הממוני� שהיו ]. לח� הפני�

 .ד"י הב" פש� תוספתא; א" מה"פשקלי�  משנה: ראו, "השערי�

, "מתתיהו ומקורות אחרי�&תיאורי יוס� ב�: בית המקדש בירושלי�", ל לוי�"י: ראו למשל  5

 – F. M. Colautti, Passover in the Works of Josephus, Leiden; 16–3' עמ, )ו"תשנ (77, קתדרה

Boston – Koln 2002.. 

: 'כרו� המקדשיז'", ספראי' ז: ראו, ריאלית&בלת מקורות כעדות היסטוריתעל השיקולי� לק  6

' עמ, א"רמת ג� תשע, עשר&הקוב- הששה, חידושי� בחקר ירושלי�, "?האמנ� זיכרו� ולש� מה

255–302. 
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    קרבנות הציבורקרבנות הציבורקרבנות הציבורקרבנות הציבור

 ולא בקרבנות היחיד שאת 7המחקר מתמקד בראשיתו בקרבנות הציבור הקבועי� בזמ�

חישוב צריכת הבהמות השנתית והנסכי� הנלווי� נעשתה על פי . היקפ� קשה לאמוד

בשלהי בית ' ל המתייחסת למציאות עבודת ה"המקראי ופרשנותו בספרות חזהציווי 

י� בקנה אחד ע� התיאור שמביא יוס� ב� לנתוני� אלה עו. )1' טבלה מס(שני 

כמו כ� נראה  8.לבד מכמה אי התאמות קלות, מתתיהו בספרו קדמוניות היהודי�

  9. לצדוקי�ת משמעותיי� בי� הפרושי�ושבדיני הקרבנות לא היו חילוקי דע

 

                                                 

 כ� לא נכללו .'פר העל� דבר'כמו פרה אדומה או למשל , איננו כוללי� קרבנות שאינ� קבועי�  7

מנחת חינו/ שמביא כל כה� ביו� הראשו� לעבודתו ומנחת : ל ידי הכהני�קרבנות שמומנו ע

 וכ� פר לחטאת ואיל לעולה ,שמביא אותה הכה� הגדול בכל יו�) מנחת כה� משיח(חביתי� 

 .פורי�ישמביא הכה� הגדול משלו ביו� הכ

י� במקו� לי אצלו שני אי�שבועות מופיעה חג  בהקשר קרבנות.ו, י, ראו קדמוניות היהודי� ג  8

על ידי ,  על הדעות השונות שנאמרו בעניי� זה.ועוד, )כנראה שלא כלל את מוס� החג(שלושה 

בעניי� מוס� יו� . קנו' עמ, ד"ירושלי� תשכ, ספר ויקרא, צ הופמ�"דרראו , הפרשני� היהודי�

ר שמעו� "אלעזר ב' כשיטת ר, לי� במקו� איל אחדישני איוס� ב� מתתיהו הכיפורי� מזכיר 

 ).אחרי מות ב, ספרא(מחלוקתו ע� רבי ב

, ל בעניי� זה"דומה שא� היו שינויי� משמעותיי� בי� הנתוני� שבתורה ובי� פרשנות חז  9

 .כמו בעניי� מועד הקרבת העומר(י� מצד הצדוקי� יודאי היינו שומעי� על כ/ הדי� פולמוסוב

, רגב' ראו בהרחבה א, דשעל החילוקי� בי� הפרושי� לצדוקי� בכל הקשור לפולח� בבית המק

 .)171–132' עמ, ה"ירושלי� תשס, בית שניעל דת וחברה בימי , הצדוקי� והלכת�
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הצריכה השנתית של הבהמות והנסכי� הנלווי� לה� בקורבנות הציבור הצריכה השנתית של הבהמות והנסכי� הנלווי� לה� בקורבנות הציבור הצריכה השנתית של הבהמות והנסכי� הנלווי� לה� בקורבנות הציבור הצריכה השנתית של הבהמות והנסכי� הנלווי� לה� בקורבנות הציבור : : : : 1111' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

    במקדשבמקדשבמקדשבמקדש

  

    סוג הבהמהסוג הבהמהסוג הבהמהסוג הבהמה
    ונסכיוונסכיוונסכיוונסכיו

    ש� ש� ש� ש� 
    הקרב�הקרב�הקרב�הקרב�
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    סולתסולתסולתסולת

בשיעור 
עשיריות 

 האיפה

    שמ�שמ�שמ�שמ�

במידת 
 ההי�

    יי�יי�יי�יי�

במידת 
 ההי�

    תמיד תמיד תמיד תמיד 

 ימי 365(
 )השנה

  730  730 182.5 

 

182.5 

 

    בתבתבתבתמוס� שמוס� שמוס� שמוס� ש

 שבתות 52(
 )בשנה

  104  104 

 

26 

 

26 

 

    חחחח""""ררררמוס� מוס� מוס� מוס� 

 חודשי� 12(
 )בשנה

24 12 84 12 180 37 37 

 

מוס� שבעת מוס� שבעת מוס� שבעת מוס� שבעת 
    ימי הפסחימי הפסחימי הפסחימי הפסח

14 7 49 7 105 21.58 21.58 

 0.25 0.25 2  עולה 1      קרב� העומרקרב� העומרקרב� העומרקרב� העומר

מוס� מוס� מוס� מוס� 
    שבועותשבועותשבועותשבועות

2 1 7 1 15 3.08 

 

3.08 

 

שבועות ע� שבועות ע� שבועות ע� שבועות ע� 
    שתי הלח�שתי הלח�שתי הלח�שתי הלח�

1 2 7+2 

 שלמי�

1 16 3.41 3.41 

 2.58 2.58 12 1 7 1 1    הההה""""ררררוס� וס� וס� וס� ממממ

 2.58 2.58 12 1 7 1 1    ככככ""""יוהיוהיוהיוהמוס� מוס� מוס� מוס� 
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קרבנות קרבנות קרבנות קרבנות 
נוספי� נוספי� נוספי� נוספי� 

    ככככ""""ביוהביוהביוהביוה

 חטאת 1   

  לעזאזל1

   

שבעת שבעת שבעת שבעת מוס� מוס� מוס� מוס� 
    סוכותסוכותסוכותסוכותימי ימי ימי ימי 

70 14 98 7 336 64.16 64.16 

מוס� שמיני מוס� שמיני מוס� שמיני מוס� שמיני 
    עצרתעצרתעצרתעצרת

1 1 7 1 12 2.58 2.58 

כ כ כ כ """"סהסהסהסה
תצרוכת תצרוכת תצרוכת תצרוכת 

    שנתיתשנתיתשנתיתשנתית

114 

 

39 

 

1,103 33 1,524 

 עשרוני�

)457.2 

 )�סאי

345.62 345.62 

 

    : : : : הגדרות והערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההגדרות והערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההגדרות והערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההגדרות והערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלה

  שבתות בשנה52& חודשי� ו12,  ימי�365החישוב נקבע לפי  •

חצי הי� ; שלושה עשרוני� סולת: נסכיו; בקר מגיל שנה ועד סו� שלוש שני�: פר •

 חצי הי� יי�; שמ�

 רבע הי� יי�; רבע הי� שמ�; עישרו� סולת: נסכיו; מגיל שמונה ימי� ועד שנה: כבש •

שני עשרוני� : נסכיו; ועד שנתיי�) ג חודש"כולל פלגס ב� י(כבש מגיל שנה : איל •

 שליש הי� יי�; שליש הי� שמ�; סולת

) ד"א הי"הלכות מעשה הקרבנות פ, �"על פי הרמב(עז מגיל שנה עד שנתיי� : שעיר •
 )ש�, כס� משנה(או ב� שנתו הראשונה 

שכ� ערכ� , ל"נות לחישוב מידות התורה והשיעורי� שבדברי חזכידוע ישנ� שיטות שו

 ג� הניסיו� לתרג� את 10.אנו נקטנו לרוב בשיטות המצמצמות. השתנה במהל/ הזמ�

שכ� אורחות , מחירי המוצרי� בעבר למחירי� של ימינו הוא בעייתי מבחינות רבות

ה לזה של ל אינו זה"החיי� השתנו והער/ הממשי של מוצרי� רבי� מתקופת חז

                                                 

מדות ושיעורי , פ בניש"ואנו נעזרנו בי� היתר בספרו של ח, ספרות רבה נכתבה בנושא זה  10

 .)בניש: להל�(ז "בני ברק תשמ, תורה
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אדלר שעמד על קשיי� אלה הציע לחשב את ערכ� הריאלי ביחס לשיעור ' י 11.ימינו

 א� שאי� לנתוני� אלה כל 12.שתפסו משכר העבודה שהיה מקובל באותה העת

הרי שה� מאפשרי� לנו לקבל אומד� יחסי על ערכ� הכלכלי של חלק , חשיבות בימינו

 13).2' ראו טבלה מס(כמה דוגמאות ובהמש/ נביא לכ/ , מהמוצרי� שנדרשו למקדש

 

    ל ל ל ל """"ער/ ממוצע של הוצאות שונות בתקופת חזער/ ממוצע של הוצאות שונות בתקופת חזער/ ממוצע של הוצאות שונות בתקופת חזער/ ממוצע של הוצאות שונות בתקופת חז: : : : 2222' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

    לללל""""הסכו� במטבעות חזהסכו� במטבעות חזהסכו� במטבעות חזהסכו� במטבעות חז    הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה ////הכנסההכנסההכנסההכנסה

 )מתורג� לפרוטות(

    הער/ בשכר העבודההער/ בשכר העבודההער/ בשכר העבודההער/ בשכר העבודה

  ימי עבודה25 ) דינר זהב1 (4,800 משכורת חודשית ממוצעת 

 י מהשכר החודש4% ) דינר כס�1 (192 משכורת יומית ממוצעת

 הוצאות צורכי מזו� וביגוד
לשנה של אד� המשתכר 

 )לו ולבני ביתו(היטב 

  ) דינר זהב15.36 (73,728

 הוצאות צורכי מזו� וביגוד

 שנתיות של עני

  ) דינר זהב1 (4,800

 שכר חודשי 4,800 חלוק גדול

                                                 

בשיטות החקלאיות  לי/ ייצור הקמחשכ� גידולו ותה,  מחיר החיטה איבד מערכו,למשל  11

בנוס� , כנולוגיות הקדומות דרשו כוח אד� ושעות עבודה רבות בהשוואה למקובל בימינוטה

 .לכ/ שהיבול היה נמו/ יותר

: להל�( 412–404' עמ, )ג"תשס(כג , תחומי�, "ערכ� של המטבעות בתקופת המשנה", אדלר' י  12

 .)אדלר

ל ובמקורות החיצוניי� באופ� ספורדי ובמטבעות "בספרות חזהנתוני� על המחירי� מופיעי�   13

 : רבי� מהנתוני� רוכזו במחקרי� הבאי�. שוני�

D. Sperber, Roman Palestine 200–400, Money and Prices, Ramat Gan 1991, 

pp. 101–106; Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine, London – New York 1994, pp. 

 .)כלכלה, ספראי: להל�( .435–431
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  מהשכר החודשי 4% 192 סאה אחת של חיטה
 יו� עבודה= 

  היומישישית מהשכר  32 לוג יי�

 שליש מהשכר היומי 64 לוג שמ�

  מהשכר היומי50%  96 מטע� עצי� גדול

  מהשכר החודשי8% 384 מחצית השקל למקדש
  ימי עבודה2 = 

  מהשכר היומי25%  48 זוג בני יונה

  מהשכר החודשי16%  768 כבש לקרב�
  ימי עבודה4= 

  מהשכר החודשי32% 1,536 איל לקרב�
  ימי עבודה8= 

  מהשכר החודשי80% 3,840 גל לקרב�ע
 ימי עבודה  20= 

  חודשי עבודה4=  ) דינרי זהב4( 19,200 לקרב�גדול שור 

 

  פרוטות768) = זוז( דינר כס� 4=  סלע 1: יחסי המטבעות העיקריי� •

ריכוז . בסיס לחישובי� שבטבלה מופיעי� בגו� המחקרהמקורות ששימשו  •

, ספראי; שפרבר: ראו, תקופת המשנהנתוני� נוס� של מוצרי� ומחיר� ב

 .אדלר; כלכלה
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 14,הנתוני� מוכיחי� שהיה פער גדול מאוד בהכנסות ובהוצאות בי� המעמדות השוני�

ומציגי� את הנטל הכספי הכבד שהיה מנת חלקה של שכבת אוכלוסייה רחבה 

עלות של פר  – לצור/ המחשה. ומעוטת יכולת בכל הקשור להקרבת קרבנות יחיד

קרב� הייתה שוות ער/ למשכורת ממוצעת של ארבעה חודשי עבודה או לעלות גדול ל

ולכ� בחלק , מוב� שרבי� לא יכלו לעמוד בהוצאות אלה.  שני�4מחיה של עני למש/ 

מנחת "מחייבי החטאות וכ� ביולדת ובמצורע התירה התורה את האפשרות להביא 

 ).קרב� עולה ויורד(החייב ולדרג את חובת קרב� החטאת לפי מצבו הכלכלי של , "עני

לפי , להל� סיכו� הנתוני� על התצרוכת השנתית של קרבנות הציבור במקדש

 .שיטת החישוב הנמוכה

 בהמות בהמות בהמות בהמות . . . . אאאא

; 39 –אילי� ; 114 –פרי� :  מיני בהמות שונות1,289ס/ הכול הוקרבו במקדש בשנה 

שכ� יש , לה מזוַקנייני המקדש בוודאי רכשו כמות גדו. 33 –שעירי� ; 1,103 –כבשי� 

לקחת בחשבו� פחת של קרבנות שנפסלו עקב מציאת מומי� וכ� קרבנות שאינ� 

 .קבועי�

א� שבמקורות אחרי� מופיעי� , מחירי הבהמות נאמדו על פי המשנה במנחות

 יש לשי� לב לפער הגדול בי� מחירו של פר גדול 15.לפעמי� מחירי� כפולי� מאלה

ואנו מעריכי� שמחירו היה נמו/ משל הכבש , רמחיר השעיר אינו נזכ. למחיר הכבש

לאחר ,  ההתפלגות של מיני הבהמות לקרבנות מראה שימוש רב בכבשי�16.בכשליש

                                                 

&ה בתחשיב שנתי כולל כית הי,שהיה סופר והשתכר יפה, מאיר'  הכנסתו השנתית של ר,למשל  14

 ה ושלישיעבור מזו� ושתי)  דינר זהב7.6( הוצאותלמסכו� זה הפריש שליש ,  דינר זהב23

את הוצאותיו וד  בע;)יז, קהלת רבה ב( ובנותר פרנס תלמידי חכמי� ,לביגוד לו ולבני משפחתו

לפי פירוש מלאכת שלמה , ח" מח"פפאה , משנה(השנתיות של עני נית� להערי/ בדינר זהב 

 ).שמדובר במאתיי� זוזי מדינה

. � ה� המחיר הממוצע בתקופת המשנה"והמחירי� ש� לפי הרמב, ח" מג"יפמשנה מנחות   15

 .105–104' עמ, ראו שפרבר, לגבי שערי מחירי� נוספי�

 .חירי� בי� כבש לעז היה לאור/ כל התקופות ההיסטוריות פחות או יותר בשיעור זהיחס המ  16

שמחיר כבש הוא שקל כס� אחד  ס מופיע" לפנה17&18&ה בתעודות חתיות מהמאות ,למשל

ירושלי� , החתי� ותרבות�, זינגר'  ראו א.בעוד שמחיר� של שלוש עזי� הוא שני שקלי כס�

כותב בראשית המאה השמונה עשרה שבשר העיזי�  מיאטי-גדליה מסי' ר. 160' עמ, ט"תשס

 'עמ, 1976גבעתיי� , מסעות אר- ישראל,  ראו יערי;בירושלי� הוא קצת יותר זול מהכבשי�

 1,000 שקל ומחיר העז 1,800המחיר הממוצע של כבש בישראל הוא ) א"תשע(בימינו . 339

 .שקל
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מגמה ברורה של העדפת השימוש בכבשי� הייתה ג� . מכ� בבקר ולבסו� בעזי�

 .בקרבנות היחיד כפי שנראה בהמש/

ראו טבלה (נרי זהב  די648.48התחשיב של העלות הכוללת של הבהמות עומד על 

 ).3' מס

    

    רב�רב�רב�רב� מחירי הבהמות לק מחירי הבהמות לק מחירי הבהמות לק מחירי הבהמות לק::::3333' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

 )עז(שעיר  כבש איל שור    מי� הבהמהמי� הבהמהמי� הבהמהמי� הבהמה

 33 1103 39 114    כמותכמותכמותכמות

מחיר יחידה מחיר יחידה מחיר יחידה מחיר יחידה 

    בפרוטותבפרוטותבפרוטותבפרוטות

19,200 1,536 768 512 

כ מחיר כ מחיר כ מחיר כ מחיר """"סהסהסהסה

    בפרוטותבפרוטותבפרוטותבפרוטות

2,188,800 59,904 847,104 16,896 

כ מחיר כ מחיר כ מחיר כ מחיר """"סהסהסהסה

    בדינרי זהבבדינרי זהבבדינרי זהבבדינרי זהב

456 12.48  176.48 3.52 

 

 ה ה ה ה חיטחיטחיטחיט. . . . בבבב

לבד מכמות זניחה של שלוש סאי� (כל הנסכי� והמנחות במקדש היו עשויי� מחיטה 

אפיית שתי , כמות הסולת שנדרשה לצור/ הקרבת העומר). שעורה בקרב� העומר

 : הלח� ולח� הפני� צוינה במשנה

לח� .  שני עשרוני� משלוש סאי�–שתי הלח� . העומר היה בא עשרו  משלוש סאי 

 ).ו"ו מ"מנחות פ( וארבעה עשרוני� מעשרי� וארבעה סאי  עשרי�  – הפני�

. לצור/ החישוב אנו נזקקי� לכמות גרעיני החיטה שנדרשו להכנת הסולת המנופה

שהרי , כמות גרעיני הדג� שנדרשו למנחת העומר ושתי הלח� הייתה יחסית קטנה

 רוב הכמות נדרשה עבור הכנת לח�, לעומת זאת. הקריבו אות� פע� אחת בשנה

על פי החישוב המופיע בטבלה . לכל השנה) שבועות x 52 חלות בשבוע 12(הפני� 

 7&8& הערכנו שרק לצור/ אפיית לח� הפני� נרכשו מכספי המקדש בכל שנה כ4' מס
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,  א� נוסי� לכ/ את כמות החיטה לסולת עבור הנסכי� הנלווי� לקרבנות17.טו� חיטי�

&שה� כ, )5' טבלה מס( סאי� 1,711.2 הרי ס/ תצרוכת גרעיני הדג� השנתית עמדה על

וכפול מזה לפי ) ח נאה"� ורא"שיטת הרמב( טו� לפי שיטות החישוב הממעיטות 10

עלות החיטי� לפי המחיר הממוצע בתקופת המשנה , כ/). א"חזו(השיטה המרחיבה 

בכמויות כה גדולות יכלו הקנייני� , למעשה).  דינר זהב68.4&כ( דינרי כס� 1,711היא 

 18.מקדש לרכוש במחיר זה את הסולת המשובחתשל ה

 

    

    

    

    

    

    :::: חלות לח� הפני� על שולח� הפני� חלות לח� הפני� על שולח� הפני� חלות לח� הפני� על שולח� הפני� חלות לח� הפני� על שולח� הפני�,,,,מטבע מימי מתתיה אנטיגונוסמטבע מימי מתתיה אנטיגונוסמטבע מימי מתתיה אנטיגונוסמטבע מימי מתתיה אנטיגונוס: : : : 1111    ''''איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

' ' ' ' באדיבות דבאדיבות דבאדיבות דבאדיבות ד(((( מוסיו�  מוסיו�  מוסיו�  מוסיו� '''' גרוסוירט ומשמאל מטבע מאוס� ש גרוסוירט ומשמאל מטבע מאוס� ש גרוסוירט ומשמאל מטבע מאוס� ש גרוסוירט ומשמאל מטבע מאוס� ש''''ר אר אר אר א""""מימי� מטבע מאוס� דמימי� מטבע מאוס� דמימי� מטבע מאוס� דמימי� מטבע מאוס� ד

    ))))גגגג""""ברברברבר

                                                 

יז , מעלי� בקודש, "וריי� וריאליי� היבטי� היסט–לח� הפני� ", עמר' ראו בהרחבה ז  17

 .162–161' עמ, א"הר ברכה תשע, חמשת מיני דג�, ל"הנ; 83–49' עמ, )ט"תשס(

שפרבר ; 432' עמ, כלכלה, ראו ספראי(חיטי� היה דינר אחד  מחיר ממוצע של סאה אחת של  18

 ת ארבעהקדש יכלו לקבל מהספקי� של הסולה אול� הקנייני� של , כלומר רבע סלע,)102' עמ

וא� נתייקרו המחירי� נית� היה לרכוש בסכו� זה שלוש סאי� )  דינר כס�4(סאי� במחיר סלע 

 ). ט" מד"פשקלי� , משנה(
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נה בשיעורי נה בשיעורי נה בשיעורי נה בשיעורי סולת למנחות הציבור במקדש למש/ שסולת למנחות הציבור במקדש למש/ שסולת למנחות הציבור במקדש למש/ שסולת למנחות הציבור במקדש למש/ ש////כמות גרעיני הדג�כמות גרעיני הדג�כמות גרעיני הדג�כמות גרעיני הדג�: : : : 4444' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

    גגגג""""קקקק////סאהסאהסאהסאה

 

    חישובחישובחישובחישוב
    ::::לפילפילפילפי

    מנחהמנחהמנחהמנחההההה

כמות כמות כמות כמות 
גרעיני גרעיני גרעיני גרעיני 

    הדג�הדג�הדג�הדג�

תוספות תוספות תוספות תוספות 
    לבונהלבונהלבונהלבונה////שמ�שמ�שמ�שמ�

שיטת שיטת שיטת שיטת 
    ����""""רמברמברמברמב

שיטת שיטת שיטת שיטת 
    חחחח""""רארארארא

שיטת שיטת שיטת שיטת 
    אאאא""""חזוחזוחזוחזו

    ====    סאהסאהסאהסאה
מודיוס מודיוס מודיוס מודיוס 

    רומירומירומירומי

 סאה 3    עומרעומרעומרעומר
 )שעורה(

  ליטר21.6 שמ� ולבונה

 ג" ק17.2

  ליטר24.9

 ג" ק19.9

  ליטר43.2

 ג" ק34.5

  ליטר26.2

 ג" ק20.9

שתי שתי שתי שתי 
    הלח�הלח�הלח�הלח�

 סאה 3
 )חיטה(

  ליטר21.6 

 ג" ק17.2

  ליטר24.9

 ג" ק19.9

  ליטר43.2

 ג" ק34.5

  ליטר26.2

 ג" ק20.9

לח� לח� לח� לח� 
    הפני�הפני�הפני�הפני�

 חלות 12
 בשבוע

 שבתות 52
 )בשנה

  סאה24
 לשבוע

1,248 
לשנה 

 )חיטה(

 קמצי 2
תו/ לבונה ב

בזיכי� בכל 
 שבוע

   104כ "סה
 קמצי�

8,985,600 
 ליטר

7,188  
 ג"ק

10,358,400 
 ליטר

8,286  
 ג"ק

17,971,200 
 ליטר

14,377  
 ג"ק

10,907,520
 ליטר

8,726  
 ג"ק

כ כ כ כ """"סהסהסהסה
תצרוכת תצרוכת תצרוכת תצרוכת 
שנתית שנתית שנתית שנתית 

 גגגג""""בקבקבקבק

1,254 
 סאה

)4,175 
 )עשרוני�

 קמצי� 105
 של לבונה

7,222.4 
 ג"ק

8,325.8  
 ג"ק

14,446  
 ג"ק

8,767.8 
 ג"ק

 

    : : : : הערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלה

 .ז"בני ברק תשמ, מדות ושיעורי תורה, פ בניש"ח החישוב נעשה בדר/ כלל לפי

� "הרמב:  )ק" סמ1,000= במידות ליטר (להל� שיעורי הסאה בשיטות השונות 

השיעורי� ההלכתיי� נמצאי� בתחו� ההערכות של . 14.4א "חזו; 8.3ח "רא; 7.2

,  ליטר8.74&כ, שפרבר הראה שהסאה היא לרוב שוות ער/ למודיוס הרומי. החוקרי�

 D. Sperber, "Costs of Living in Roman Palestine", Journal of the :ראו

Economic and Social History of the Orient, 7 (1965), p. 259. . לדעת
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החקלאות באר- ישראל בימי המקרא , פליקס' ראו י,  ליטרי�8.54פליקס שיעורה 

החוקרי� לבית ספראי הגיעו למסקנה . 145' עמ, �"ירושלי� תש, המשנה והתלמוד

ירושלי� , מסכת פסחי�, משנת אר- ישראל: ראו,  ליטר לער/ לסאה10&9.5&שמדובר ב

 .402&398' עמ, א"תשס

ג גרגרי חיטה " ק1 – כלומר, 5:4ג הוא ביחס "החישוב משיעור נפח למשקל בק 

לפי , ג" ק5.76� "משקל סאה לפי הרמב, לפיכ/).  גר�0.8= ק"סמ(ק " סמ1,250&נפח� כ

 . עשרוני�3.3&כל סאה היא כ. ג" ק11.52א "ג ולפי חזו" ק6.64ח "רא

 שמ� ויי�שמ� ויי�שמ� ויי�שמ� ויי�. . . . גגגג

א/ ללא התייחסות לכמות , ל ישנ� מספר אזכורי� של מחירי שמ�"בספרות חז

נית� להערי/ .  וכ/ הדבר בעניי� היי�19,")צלוחית"או " כד"למשל (מוגדרת אלא לכלי 

ובה דוגמה ט. את מחיר השמ� והיי� בהשוואה למחירי� ידועי� כמו סאה של חיטי�

ובה מוצרי� שערכ� מזו� שתי ) ה"ח מ"פ(היא לכאורה הרשימה המובאת במסכת פאה 

, בי� השאר נזכרי� בה חצי קב חיטי�). כפירוש תנא קמא ואבא שאול ש�(סעודות 

 והיחס הערכי בי� 21 על פי מפתח השיעורי�20.חצי לוג יי� ורבע לוג שמ�, קב שעורי�

בהשוואה (עלות לוג יי� : מחיר השמ� והיי�נית� אפוא להערי/ ולחשב את , המוצרי�

.  פרוטות64ועלות לוג שמ� ,  פרוטות32היא )  פרוטות192לסאה של חיטי� שעולה 

  . דינרי כס�8והי� יי� במחיר ,  דינרי כס�4&הי� שמ� נמכר ב, כ/

המספר , נית� לקבל אומד� על מחיר השמ� ג� מחיבורו של יוס� ב� מתתיהו

 שמ� במחיר דרכמה 22 אמפורות4) ס" לפנה66בשנת ( רכש בגלילשיוחנ� איש גוש חלב 

 ובמחיר זה מכר לאנשי סוריה, )דינר כס�=  דרכמוני� אטיקיי� 4ששוויה היה (צורית 

 לפי מקור זה נית� היה לרכוש 23.וכ/ גר� לעצמו רווחי� רבי�, כמות של חצי אמפורה

ו� אחר הוא מציג נתוני� במק. כמות סיטונאית של שמ� זית משובח במחיר זול ביותר

 דינר 4 במחיר סקסטריוסהגיוניי� יותר ומביא שבגוש חלב נית� היה לקנות שמוני� 

                                                 

 .ט" מה"פבבא בתרא ; ו" מח"פמשנה בבא קמא   19

 .ה"מח "פמשנה פאה   20

 .שית סאהיש=   לוג4 =  קב1  21

 .וס סקסטרי48והיא מכילה ,  ליטר26.2&כל אמפורה היא כ  22

 .ב, כא, ב, מלחמת היהודי�  23
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כלומר פי עשרי� ,  במחיר דינר אחדסקסטריוסואילו בקיסריה נמכרי� שני , כס�

 24.יותר

, מפני שהוא משק� את המציאות ערב חורב� בית שני, למקור זה חשיבות מרובה

ייתכ�  25.מר במפורש שאזור זה שימש מקור לתצרוכת השמ� למקדשועל גוש חלב נא

ושמא נתו� זה מצטר� למגמתו של יוספוס להשחיר  – שפער מחירי� זה הוא מוגז�

אול� דומה שנית� לקבל כהנחה שהמחיר בקיסריה  – את דמותו של יוחנ� מגוש חלב

שבעה , כלומר. בדינר אחד ) ליטר1.09 (סקסטריוסשני : היה המחיר הממוצע

מחיר  . דינר כס�3.5� עולי� " שה� בשיעור הי� בקירוב לפי שיטת הרמבסקסטריוס

נראה שיוספוס משק� את המציאות . זה נמו/ במעט מזה שעולה לכאורה מהמשנה

בעוד המשנה משקפת את המציאות לאחר , שבה תעשיית הזית באר- ישראל שגשגה

ה נפגעו מטעי הזיתי� באר- שב, ובמיוחד בתקופת מרד בר כוכבא, חורב� הבית

סביר להניח , כמו כ�.  וכנראה שבעקבות כ/ האמירו המחירי�26,ישראל פגיעה קשה

מהמשנה וכ� , מכל מקו�. שבמקדש יכלו הגזברי� להשיג מחירי� זולי� בסיטונאות

לצור/ לצור/ לצור/ לצור/  27.ממקורות אחרי� ברור שמחיר היי� היה נמו/ משל השמ� במחצית או בשליש

 דינר כס�  דינר כס�  דינר כס�  דינר כס� 3.53.53.53.5&&&&הערכנו את מחיר הי� שמ� בהערכנו את מחיר הי� שמ� בהערכנו את מחיר הי� שמ� בהערכנו את מחיר הי� שמ� ב, , , , מ� והיי� במקדשמ� והיי� במקדשמ� והיי� במקדשמ� והיי� במקדשהערכה של צריכת השהערכה של צריכת השהערכה של צריכת השהערכה של צריכת הש

    .... דינר כס� דינר כס� דינר כס� דינר כס�2222ואת מחיר הי� יי� במחיר ואת מחיר הי� יי� במחיר ואת מחיר הי� יי� במחיר ואת מחיר הי� יי� במחיר 

. לעלות השמ� של הנסכי� צרי/ להוסי� את עלות השמ� להדלקת מנורת הזהב

בתחשיב שנתי יש , כלומר 28.חצי לוג לכל נר, ביו� אחד השתמשו בשלושה לוג וחצי

מסופר , כמו כ�). �"ר לער/ לפי שיטת הרמב ליט383( הי� 106.45להוסי� עוד 

 10 שה� 29, לוג120שבשמחת בית השואבה הדליקו ארבע מנורות נוספות בכמות של 

שערכ� ,  הי�462בס/ הכול צריכת השמ� השנתית במקדש על פי הידוע לנו היא  .הי�

                                                 

 .פרק יג, חיי יוס�  24

 .ה"ה ט"פתוספתא מנחות   25

 אשב, יוסי אלא בראשונה שלא היו הזתי� מצויי�' לא אמר ר: "א"כ ע,  א',פאה ז, ירושלמי  26

 ".אדריינוס הרשע והחריב את כל האר-

 .117–116' עמ, שפרבר  27

 .ג" מט"פמנחות , משנה  28

 .ב"מה "פ סוכה, משנה  29
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למשל , בפועל השתמשו בכמות גדולה מזו.  דינרי זהב64.6שה� ,  פרוטות310,464

 30.ורה של חלק ממתח� המקדשלתא

 .  דינר זהב27.6 הי� היא 345.62עלותה של הצריכה הכוללת של היי� בשיעור 

 

ס/ כמות הנסכי� השנתית שנלוו לקרבנות הציבור במידות ימינו ס/ כמות הנסכי� השנתית שנלוו לקרבנות הציבור במידות ימינו ס/ כמות הנסכי� השנתית שנלוו לקרבנות הציבור במידות ימינו ס/ כמות הנסכי� השנתית שנלוו לקרבנות הציבור במידות ימינו : : : : 5555' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

    ומחיר�ומחיר�ומחיר�ומחיר�

 

    חישובחישובחישובחישוב
    ::::לפילפילפילפי

    הנסכי�הנסכי�הנסכי�הנסכי�

שיטת שיטת שיטת שיטת 
    ����""""רמברמברמברמב

שיטת שיטת שיטת שיטת 
    ח נאהח נאהח נאהח נאה""""רארארארא

שיטת שיטת שיטת שיטת 
    אאאא""""חזוחזוחזוחזו

חישוב לפי חישוב לפי חישוב לפי חישוב לפי 
 המודיוס הרומי המודיוס הרומי המודיוס הרומי המודיוס הרומי 

    )8.74לפי (

    

    מחירמחירמחירמחיר

    

 סולתסולתסולתסולת

  סאה1,711.2

12,320 
 ק"סמ

9,856 
 ג"ק

14,202 
 ק"סמ

11,362  
 ג"ק

24,641 
 ק"סמ

19,773 
 ג"ק

14,955  
 ק"סמ

11,964  
 ג"ק

1,121,472 
 פרוטות

233.6 

 דינר זהב

 שמ�שמ�שמ�שמ�
  הי�345.62

1,244.2 
 ליטר

1,434.3  
 ליטר

2,488.4 
 ליטר

1,510.3  
 ליטר

  פרוטות232,256

  דינר זהב48.3

 יי�יי�יי�יי�
  הי�345.62

1,244.2 
 ליטר

1,434.3  
 ליטר

2,488.4 
 ליטר

1,510.3  
 ליטר

  פרוטות132,480

  דינר זהב27.6

    

    : : : : הערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלההערות כלליות לחישובי� המופיעי� בטבלה

 .ההי� או התרקב הוא שווה ער/ לתריסר לוג או שלושה קבי� שה� חצי סאה •

� "הרמב): ק"סמ 1,000 = במידות ליטר(להל� שיעורי ההי� בשיטות השונות  •

 .4.37) סאה(=חישוב לפי מודיוס רומי  ;7.2א "חזו; 4.15ח "רא; 3.6

 

                                                 

, עד שהוא מגיע לבית הטבילה, והנרות דולקי� מכא� ומכא�: "א" מא"פתמיד , ראו למשל משנה  30

 ...".ומדורה היתה ש�
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 קטורת התמידקטורת התמידקטורת התמידקטורת התמיד. . . . דדדד

התורה . בבוקר ובי� הערביי�, קטורת הסמי� הוקטרה באופ� סדיר פעמיי� ביו�    

ל נמנו בה "ועל פי מסורת חז) לד', שמות ל(מזכירה במפורש ארבעה סממני קטורת 

משקלה הכולל . יקרי� ועוד ארבעה או חמישה נלווי�למעשה אחד עשר סממני� ע

על בסיס הלוח ( לקטורת התמיד היומית 365:  מנה368של הקטורת לשנה היה 

ועוד שלושה מני� לקטורת שחלק מה� היה הכה� הגדול מקטיר ביו� ) השמשי

 31.הברייתא א� מציינת את משקל הסממני� לפי מרכיביה�. הכיפורי�

אלא , קסט מורה שאי� מדובר בכמות קטורת מופרזתבדיקה ביקורתית של הט

 .בשיעור ריאלי המעוג� במציאות ההיסטורית

במחקרנו על הקטורת כבר עסקנו בהרחבה באופ� חישוב שיעור קטורת הסמי� 

אומד� מדויק ). משקל מאה דינר(� "ג והרמב"שנעשתה על פי מנה של חול לשיטת רס

י ימי הבית השני שנחש� בחפירות נית� לקבל על פי הממצא הנומיסמטי משלה

מנה "המנה הנזכר בהקשר לקטורת הסמי� חושב על פי המשקל של . הארכיאולוגיות

 25ולפי דברי המשנה ,  גר�14.2צורי הוא ) סלע( המשקל הממוצע של שקל 32".צורי

 355&משקלו של המנה הצורי הוא כ, כלומר). מאה דינר(שווי� למנה ) סלעי�(שקלי� 

והיא פחותה משיטת , ) גר�354(י "ה זו מתאימה להפליא לשיטת רש תוצא33.גר�

לדעתנו השיטה הממעיטה ביותר בשיעור המנה היא ג�  34). גר�425 (20%&הגאוני� בכ

 . והמתאימה למלוא חופניו של אד� ממוצע, הריאלית ביותר

                                                 

הכמות שנותרה לאחר שהכה� הגדול ', מותר הקטורת'איננו מתייחסי� כא� ל .ב&א"כריתות ו ע  31

כ� ש,  השמשי לירחיבשל הפרשי הימי� שבי� הלוחזו שהצטברה פניו או והקטיר מלוא ח

 .בתחשיב שנתי מדובר בכמות שולית של כשלושה מנה

ועל פיו , )ז" מח"פמשנה בכורות (זהו המטבע שהתקבל במקדש במסגרת מס מחצית השקל   32

 ).ג" הג"יפכתובות  תוספתא(חושב תערי� הכס� בהלכות שונות של התורה 

 .56–54' עמ, ב"תל אביב תשס, ספר הקטורת, עמר' ראו בהרחבה ז  33

 .תקיד&תקיג' עמ, ראו אצל בניש  34
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    ,,,,ריריריריכחלופה לשקל הצוכחלופה לשקל הצוכחלופה לשקל הצוכחלופה לשקל הצו, , , , ננננ"""" לסה לסה לסה לסה68686868שקל כס� שהוטבע בירושלי� בשנת שקל כס� שהוטבע בירושלי� בשנת שקל כס� שהוטבע בירושלי� בשנת שקל כס� שהוטבע בירושלי� בשנת : : : : 2222    ''''איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

    ''''שהשהשהשהווווקדקדקדקדהההה� � � � ייייירושלירושלירושלירושל''''וווו' ' ' ' שקל ישראלשקל ישראלשקל ישראלשקל ישראל'''': : : : ועליו הכתובותועליו הכתובותועליו הכתובותועליו הכתובות

 

 

 מופיע החישוב של משקל סממני הקטורת שנדרשו לקטורת התמיד 6' בטבלה מס

 .השנתית

 133&לפי החישוב הנמו/ משקל כל מרכיבי הקטורת שהוקטרו בשנה עמד על כ

 104(ת זה צירפנו את שני קומצי הלבונה שצורפו ללח� הפני� בכל שב בתחשיב. ג"ק

.  קמצי�105ובס/ הכול , בנוס� לקומ- הלבונה של מנחת העומר, )קמצי� בשנה

שיעורו המינימלי . שיעור הקומ- אינו קבוע והוא נמדד לפי שיעור כ� ידו של הכה�

  35.� הוא לפחות שני זיתי�"לפי שיטת הרמב

ודומה שג� השיטה ההלכתית , "כזית"כידוע ישנ� שיטות חישוב שונות ל

 אינה 36,) גר� לער/15משקל (שלפיה מדובר בקצת פחות משליש ביצה , תהמצמצמ

 בדיקה מדגמית שערכנו לגבי כמות גרגרי לבונה שאד� בוגר יכול 37.קרובה למציאות

                                                 

� שיעור כזית יעוד ראו בהרחבה בעני. ד"י הג"יפהלכות מעשה הקרבנות ; ב"מנחות כו ע  35

 .רנח&רנז' עמ, וקמיצה אצל בניש

, ראו הרב אביעד אשואל .�"כפי הבנת הרמב, י קאפח"י הר"כ/ שיטת חכמי תימ� המובאת ע  36

 .כח&כז' עמ, ז"קרית אונו תשס, ברכת משה

הכל לפי דעתו של '", כסלו'  מאצלראו , על פי זני הזיתי� הקדומי� על חישוב שיעור כזית  37

כפי ששיעורי . 90–77' עמ, )ה"תשס (16, ד"בד, "'כזית' הערכה מחודשת של שיעור –' רואה

לבונה אי� גודל קבוע לכ� אד� לעניי� קמיצת ה כ/ ג�, זית לא היו במידות מדויקות מוחלטותה

ג� בדורות האחרוני�  ,מכל מקו� .עניי� חפינת הקטורת בידי הכה� הגדול ביו� הכיפורי�לאו 

שבעל אבני נזר  ז אויערב/ שמע מאחד מחסידי סוכטשוב"והגרש, היו שסמכו על כ/ להלכה

' עמ, �"ירושלי� תש, א, הסדר הערו/, י וינגרט�" ראו מ.היה יוצא חובת מצה בגודל זית כפשוטו

בימינו פסק הרב דב ליאור להלכה שנית� לשער את נפח כזית לפי הזני� שהיו  .32 הערה ,תנט
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 גר� הרי 18ולפי ממוצע של ,  גר�22–13לקמו- בשלוש אצבעות מראה על טווח שבי� 

 .ג"/ הכול קרוב לשני קשכמות הלבונה השנתית לקמצי� שנדרשה במקדש הייתה בס

אול� דומה שביחס , � של כל מרכיבי הקטורת אמנ� איננו חד משמעיזיהוי 

נית� ) על פי שיטת כותב שורות אלה(במידת הסתברות גבוהה  לאלה שנית� לזהות�

כזה . למצוא אזכורי� מקבילי� בספרות התקופה שמתארת את הבשמי� היוקרתיי�

 המתאר את 38,) למניינ�79–23( פליניוס הזק� הוא למשל חיבורו האנציקלופדי של

הבשמי� היקרי� ביותר בעול�  בסו� חיבורו הוא מונה את. המציאות בשלהי בית שני

קושט , שיבולת נרד, )קציעה(קסיה , מור, לבונה, )צרי(אפרסמו� : ובה�, ביותר בימיו

 מכא� עולה שבמקדש בירושלי� הקטירו את הקטורת המשובחת ביותר. וקינמו�

במקומות אחרי� בחיבורו פליניוס א� נוקב במחירי המרכיבי� השוני�  .באות� ימי�

לפי שער מחירי� , אגב). 6'  ראו טבלה מס39;במטבע דינר לפי משקל הליברה הרומית(

לא נקבע על פי סדר ) א"כריתות ו ע(זה סדר הופעת� של סממני הקטורת בברייתא 

לסדר כתישת�  – "מעשה רוקח"� ל אלא כנראה בהתא40,חשיבות� וערכ� הכלכלי

 .ורקיחת� במעשה פיטו� הקטורת

 א/ עדיי� הנתוני� מאפשרי� 41,חלו שינויי� במחירי� לאור/ התקופות, כמוב�

כפי . לקבל הערכה כללית של חשיבות� של הבשמי� השוני� ושל דירוג� היחסי

ות לרבי� מהסממני� היו סוגי� שוני� שנבדלו אלה מאלה באיכ, שנית� לראות

וסביר , ליברה של לבונה נמכרה בי� שלושה לשישה דינר, כ/ למשל. ובהתא� במחיר�

                                                                                                                      

' עמ, סימ� תקיט, ע"קרית ארבע תש, ח"או, ת דבר חברו�"שו, ק" סמ9בשיעור , נהוגי� באר-

267–268. 

38  Pliny, Natural Histoty (H. Rackham tran.), London 1986 

 .רה הרומית גר� לליב327החישוב הוא לפי   39

צמח הבוש� היקר ביותר בעול� שגדל א/ ורק , אפרסמו� הנזכר בראש הרשימה&חו- מהצרי  40

מחקרי עיר , "האפרסמו� באר- ישראל", אילוז' עמר וד' ז: ראו, ביהודה והיווה סימלה הלאומי

–61' עמ, ע"תש, כר/ חמישי, )מירו� עור/' א(עשרה &דברי הכנס האחד, דוד וירושלי� הקדומה

73. 

 :ראו, על מחירי הבשמי� במאה הראשונה לספירה  41 

    .1981, pp. 154–155 N.Groom, Frankincense and Myrrh, London. 

ברשימת תעריפי מחירי כפי שנית� לראות , מחירי מוצרי� אלה האמירו בתקופות משבר כלכלי 

 ,T.Frank, Rome and Italy of the Empire     ראו.301סימו� של הקיסר דיוקליטיאנוס בשנת קהמ

V, Baltimore 1940, pp. 417-421. 
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: י שנאמר בציווי המקראיפוכ, להניח שלצורכי המקדש נרכש המי� האיכותי ביותר

 ).לד', שמות ל" (לבונה זכה"

קיי� קושי לשחזר את מחירה המדויק של כל קטורת הסמי� שנדרשה למקדש 

. שכ� חסרי� לנו נתוני� לגבי ארבעה מהמרכיבי�, א פליניוסבהתא� לתעריפי� שמבי

דומה שא� נערו/ ממוצע על פי שבעת הרכיבי� הקיימי� נוכל לקבל הערכת מחיר 

 42. דינר זהב195.8: סבירה של העלות הכוללת

 

    משקל סממני הקטורת ומחיר�משקל סממני הקטורת ומחיר�משקל סממני הקטורת ומחיר�משקל סממני הקטורת ומחיר�: : : : 6666' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

    

    

    

ש� הסממ� ש� הסממ� ש� הסממ� ש� הסממ� 
    וכמותווכמותווכמותווכמותו

י י י י """"שיטת רששיטת רששיטת רששיטת רש
התואמת את התואמת את התואמת את התואמת את 

הממצא הממצא הממצא הממצא 
 ייייהארכיאולוגהארכיאולוגהארכיאולוגהארכיאולוג

 355לפי (
 )גר� למנה

הגאוני� הגאוני� הגאוני� הגאוני� 
 ����""""והריוהריוהריוהרי

 425לפי (
 )גר� למנה

    זיהוי אפשריזיהוי אפשריזיהוי אפשריזיהוי אפשרי
 ותערי� מחירי� בדינר לליברה רומיותערי� מחירי� בדינר לליברה רומיותערי� מחירי� בדינר לליברה רומיותערי� מחירי� בדינר לליברה רומי    
פ פ פ פ """"בשלהי בית שני עבשלהי בית שני עבשלהי בית שני עבשלהי בית שני ע )  גר�327&כ(

    פליניוספליניוספליניוספליניוס

 Commiphora gileadensis ג" ק29.75 ג" ק24.85  מנה70 צריצריצריצרי

  ,כל סקסטריוסל( 1000–300: נט�
 ) ליטר0.545&כ

 )XII 123( 6: עצה

  ג" ק29.75 ג" ק24.85     מנה70 ציפור�ציפור�ציפור�ציפור�

  ג" ק29.75 ג" ק24.85  מנה70 חלבנהחלבנהחלבנהחלבנה

 .Boswellia sp ג" ק29.75 ג" ק24.85  מנה70 לבונהלבונהלבונהלבונה

3–6) XII 65( 

                                                 

 לבד מהצרי שלפי הפרשני� השתמשו, מחיר הסממני� באיכות הגבוהה התחשיב נעשה לפי  42

כל שלוש ליברות רומיות . ובנרד השתמשו בעלי� ולא בבוש� עצמו, בקטורת בעצה שלו

 .ג"חישבנו כאחד ק
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 Commiphora myrrha ג" ק6.8 ג" ק5.68  מנה16 מורמורמורמור

3–50) XII 70( 

 Cinnamomum cassia ג" ק6.8 ג" ק5.68  מנה16 קציעהקציעהקציעהקציעה

3–50) XII 97( 

  שיבולת נרדשיבולת נרדשיבולת נרדשיבולת נרד
  מנה16

 Nardostachys grandiflora ג" ק6.8 ג" ק5.68

  100: בוש�
 )XII 44( 75–40: עלי�

  ג" ק6.8 ג" ק5.68  מנה16 כרכו�כרכו�כרכו�כרכו�

 Costus speciosus ג" ק5.1 ג" ק4.26  מנה12 קושטקושטקושטקושט

5.5) XII 41( 

  ג" ק3.82 ג" ק1.06  מנה3 לופהלופהלופהלופהייייקקקק

  Cinnamomum zeylanicum ג" ק3.82 ג" ק3.19  מנה9 נמו�נמו�נמו�נמו�ייייקקקק

10) XII 92( 

 מלח מלח מלח מלח . . . . הההה

מלח "המלח שהיה בשימוש במקדש היה  43).יג', ויקרא ב(כל הקרבנות טעוני� מלח 

 על המלח במקדש הופקד 45. ולהלכה נקבע שהמלח יירכש בכספי הציבור44,"סדומית

 46.ממונה מיוחד

                                                 

 .א"יהה "פסורי מזבח יהלכות א  43

' עמ,  הקטורת,ראו עמר, על זיהוי מלח זה. א"כא ע, ש�, בבלי; ו"ט הט"פוספתא מנחות ת  44

137–142. 

 .ב"כ/ עולה ממסקנת הגמרא במנחות כא ע  45

 .ד"יהב "פשקלי� , תוספתא  46
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פי וכ, הוא רוכז בשלושה מקומות עיקריי�. שימוש רב היה במלח בבית המקדש

 – על גבי הכבש 47;שש� מולחי� עורות קדשי� – בלשכת המלח" :שנאמר בברייתא

 שש� מולחי� הקומ- והלבונה –בראשו של מזבח ; שש� מולחי� את האברי�

מנחות כא  ("והקטורת ומנחת כהני� ומנחת כה� משיח ומנחת נסכי� ועולת העו�

 או 48,ו למזבחהמלח שימש ג� לספיחת השמנונית של נתחי הבשר שהועל ).ב"ע

 49.למניעת החלקה של הכהני� בימות הגשמי�

לבד משיעורו ,  אי� לנו מידע מדויק על כמות המלח שנצרכה בכל שנה במקדש

 240&כ: לפי חישוב שלנו(� "ק לפי הרמב" סמ300&כ 50,"רובע הקב" – בקטורת הסמי�

ולכ� , עהנראה שבקרבנות הציבור צריכת המלח לא הייתה קבו). גר� גרגרי מלח גסי�

מלח די לא "ברשימת המוצרי� שציווה ארתחשסתא מל/ בבל להעניק לעזרא נכתב 

יוס� , לעומת זאת. היי� והשמ�,  ולא נזכר שיעור מסוי� כמו בכמות החיטי�51,"כתב

 375: אנטיוכוס השלישי ב� מתתיהו מציי� את כמות המלח השנתית למקדש שסיפק

כ/ שמדובר , דימני הוא כחמישי� ליטר שיעור כל מ52. במלח(medimnus)מדימני� 

כמות זו בוודאי שימשה ג� לצור/ קרבנות . ג" ק18,750&כ – בכמות נכבדה של מלח

דרושה אפוא דר/ אחרת כדי לנסות לשער את כמות המלח שנדרשה לקרבנות . היחיד

על פי תחשיב מספר הקרבנות והכמות שנדרשה לכל אחד מסוגי , הציבור בלבד

 . הבהמות

� הבשר נמלח יפה "על פי הרמב.  הנדרשת אינה קבועה במדויק בהלכההכמות

שמהפ/ , ומצוה למלוח הבשר יפה יפה כמולח בשר לצלי: "כמו שמולחי� בשר לאכילה

שכמות  נראה 53". כשר–אפילו בגרגר מלח אחד , וא� מלח כלשהו. את האבר ומולח

                                                 

 בלשכת המלח היו מאחסני� את המלח לקרבנות ובלשכת הפרווה היו מולחי� את ,למעשה  47

 .ג" מה"פת מידו,  כמבואר במשנה,העורות

 . ד"יהי "פרובי� יע, משנה� ל"פירוש הרמב  48

צ ב� "ראו א, באמצעות המלחבחור� על המסת הקרח . ה בוזקי� מלח"ד, א"י לעירובי� קד ע"רש  49

 .78–77' עמ, )ה"תשנ(טו , תחומי�, "מלח סדומית מופק מי� המלח", נו�

 .א"כריתות ו ע  50

 . כב',עזרא ז  51

 .ג, ג, קדמוניות יב  52

 .א"לפי מנחות כא ע, א"י הה"פסורי מזבח יהלכות א  53
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קשר זה נקבע בה ו,המלח הנדרשת לכתחילה היא בשיעור שטוב ומקובל לאכילה

  54.נאכל מחמת מלחוהבשר יהיה במצב שאינו ש

ושיעור� תלוי בגודל הנתחי� , הכמויות הנדרשות להכשרת בשר ה� גדולות ביותר

ולכ� , ככל שהנתחי� ה� קטני� יותר שטח הפני� הכולל הוא גדול יותר. שמוכשרי�

 55.שיעור המלח בבשר עו� הוא גבוה בהרבה מזה של בשר בקר במשקל זהה

 ג בשר"גר� לק 20&נראה שבממוצע השתמשו לצור/ המלחה טובה של הקרב� בכ

כמות המלח שהשתמשו בה לקרבנות הציבור ,  לפי תחשיב זה56).ג מלח לכבש" ק1(= 

התחשיב הוא לפי משקל ממוצע . ג מלח בשנה" ק2,333היא !) ללא הנסכי� הנלווי�(

דש השתדלו להביא לקרב� כאשר אנו ערי� לעובדה שלמק, של מיני הבהמות השונות

 לכ/ יש לצר� את כמות המלח של קרבנות 57).7' טבלה מס(פרטי� גדולי� במיוחד 

והכהני� מולחי� את , שהרי לפי ההלכה אי� אד� מביא ע� הקרבנות מלח, היחיד

&שקרבנות הציבור היוו כ) הנמו/(לפי התחשיב , כ/ 58.אברי הקרבנות במלח המקדש

מדובר בכמות גדולה של . ג" ק46,660&מדובר ב, במקדש מכלל הקרבנות שהקריבו 5%

 ).ס"בראשית המאה השנייה לפנה( מלח מאשר בימי אנטיוכוס השלישי 2.5פי 

, למשל. שהרי קיי� הבדל בי� סוגי הקרבנות, מדובר כמוב� בהערכה כללית ביותר

בעוד שאר הבשר נאכל , האימורי� עוברי� המלחה בשיעור של צלייה בקרבנות חטאת

 הכהני� רשאי� לשנות –ובכול� : "וכמות המלח תלויה באופ� ההכנה, על ידי הכהני�

בשר צלוי אינו ). ז"י מ"משנה זבחי� פ ("שלוקי� ומבושלי�, לאכל� צלויי�: באכילת�

                                                 

' ראו י, השונות בעניי� שיעור המלח שיש לתת בקרבנותהראשוני�  על דעות . ד,ט"ד ס"ע יו"שו  54

 .86–85' עמ, )ט"תשס(יח , מעלי� בקודש, "מצוות מלח בקורבנות", מרקוס

ל יש תק� "בחו( גר� 300& כיאג בשר עו� ה"במשחטות באר- כמות המלח שמשמש להכשרת ק  55

ל תנובה במפעל הבשר ש, לפי הנתוני� שמסר לי הרב זאב וייטמ�).  גר�100&נמו/ יותר של כ

 .ג מלח להמלחת כל רבע עגל" ק3.5&כמשתמשי� ב) 'אדו� אדו�'(

 .מי סוגיה זוישראל עוברני שליב� ִע' תודתי לר  56

, א"כא ע פאה, ובירושלמייז , ה" רבה סבמדרש בראשיתהפליגו בזה ו. א"מנחות פז ע, בבלי  57

 .אפשר שאי� בתיאורי� אלה גוזמא, 264' עמ, יוונית ויוונות, ולדעת ליברמ�

היו קטני� מהגזעי� המודרניי� ) זבו או דמשקאי(גזעי הבקר שהיו שכיחי� באר- , יחד ע� זאת 

 .ריאלית יותרג היא "ק 500&פר בכ ולכ� הערכת משקל ממוצע של, שעשויי� להגיע לטו� בשר

דבורא דנדבה פרשה , ספרא ויקרא על פי .ג"י הה"פסורי מזבח יהלכות א; ב"מנחות כא ע, בבלי  58

ל ולא "ת ...עמה מלח כדר/ שהוא מביא לבונה מתו/ ביתו] מביא[יכול המתנדב מנחה יהא : "יב

ה  מ, ולהל� הוא אומר מאת בני ישראל ברית עול�,להי/ מעל מנחת/&תשבית מלח ברית א

 ".ברית אמורה להל� משל צבור א� כא� משל צבור
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בעוד לבשר מבושל או שלוק דרושה כמות גדולה , דורש המלחה או כמות מינימלית

 .ביחס לצור/ הכשרת הבשר

    כמות המלח הדרושה לקרבנות הציבורכמות המלח הדרושה לקרבנות הציבורכמות המלח הדרושה לקרבנות הציבורכמות המלח הדרושה לקרבנות הציבור: : : : 7777' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס 

 כמות מלח שנתית כמות מלח שנתית כמות מלח שנתית כמות מלח שנתית     משקל ממוצעמשקל ממוצעמשקל ממוצעמשקל ממוצע    בהמות הקרב� ומספר�בהמות הקרב� ומספר�בהמות הקרב� ומספר�בהמות הקרב� ומספר�

    ג" גר� לק20לפי 

 ג" ק1,140 ג" ק500 114 – פרי�פרי�פרי�פרי�

 ג" ק46.8 ג" ק60 39 – אילי�אילי�אילי�אילי�

 ג" ק1,103 ג" ק50 1,103 – כבשי�כבשי�כבשי�כבשי�

 ג" ק32 ג" ק50 3259 – שעירי�שעירי�שעירי�שעירי�

 ג בשנה" ק2,321     ס/ הכול צריכה שנתיתס/ הכול צריכה שנתיתס/ הכול צריכה שנתיתס/ הכול צריכה שנתית

 

אול� , בידינו מקור המציי� את תערי� מחירי המלח באר- ישראל בשלהי בית שניאי� 

קיי� מידע על התארגנות משווקי המלח בעיר טבטוניס שבמצרי� במחצית הראשונה 

כולל סקירת תעריפי מס לפי דרגות טיב מלח שונות ותעריפי , של המאה הראשונה

 61,(metron)לכל מטרו� (obols) 60 אובלוס2.5מלח באיכות הגבוהה נמכר ב : מינימו�

, כלומר 62. אובלוס1.5ובדרגה הנמוכה ,  אובלוס2מחיר מטרו� באיכות בינונית היה 

. קצת פחות מדינר אחד,  זוז160&מחיר כל סאה של מלח איכותי עלה במצרי� כ

האינפלציה . בשלהי המאה השלישית פקד את האימפריה הרומית משבר כלכלי חרי�

 צו 301הקיסר דיוקליטיאנוס בשנת בשל כ/ הוציא . � האמירגאתה ויוקר המחירי

של מלח במחיר מופקע  63)סאה = modius(וכ/ למשל נמכר מודיוס , מחירי מקסימו�

 60&ואילו מודיוס שעורה נמכר ב, במחיר זה נמכר ג� מודיוס חיטה.  דינר100של 

                                                 

 .פורי� שאינו נשחט ואינו נמלחיחטאת של יו� הכהבתחשיב זה השמטנו את שעיר   59

 .שית הדינר הרומיישית הדרכמה היוונית או שישיעור כל אובלוס הוא ש  60

 .ח נאה"כחצי סאה בשיעור רא  61
62   A. E. R. Boak, “An Ordinance of the Salt Merchants” American Journal of Philology, 58 

(1937), pp. 210–219 . 

 .244, 109' עמ, ראו שפרבר, על היחס בי� מודיוס לסאה  63
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ה היה שווה הרי שערכו של מודיוס חיט,  בהנחה שהיחס בי� המחירי� נשמר64.דינר

על פי הנתוני� שהבאנו נית� להניח שמחיר סאה מלח היה , כ/. ער/ למודיוס מלח

בהשוואה לתבליני� החשובי� . כמחיר סאה של חיטה, בימי המקדש דינר כס� אחד

: כדברי המאמר בירושלמי, שהיו מקובלי� באותה תקופה מדובר במחיר נמו/ יחסית

 מלח זמינות נית� היה להשיג בקלות מהר סדו�  כמויות65".פילפלי� ביוקר, מלח בזול"

משו� שהשתמשו  א/ נראה שמחיר המלח למקדש היה גבוה מהרגיל, ומי� המלח

שעבר כנראה תהלי/ שטיפה של , מלח בישול טהור ככל הנית�, במלח משובח ביותר

 דינרי 12.88 ס/ תחשיב המלח לקרבנות הציבור הוא אפוא 66.מלחי מגנזיו� ואשלג�

  68. דינרי זהב260&א� נוסי� לכ/ את המלח לשאר קרבנות היחיד נית� להגיע לכ ו67,זהב

    עצי המערכהעצי המערכהעצי המערכהעצי המערכה. . . . וווו

פורי� יוביו� הכ, על מזבח העולה סדרו בכל יו� ערימות של עצי� המכונות מערכות    

ועל דעת כול� מוסכ� , על מספר המערכות נחלקו חכמי�. הוסיפו עוד מערכה אחת

 לצור/ הקרבת קרב� התמיד ואימורי שאר מערכה גדולה: שהיו שתי מערכות

ובסמו/ לה מערכה קטנה יותר שממנה נטלו גחלי� להקטרת קטורת , הקרבנות

 69).ו&ה', ויקרא ו(עצי המערכה שימשו ג� להדלקת אש התמיד . הסמי� במזבח הזהב

 ובבדיקת איכות� עסקו 70,המשנה דנה במיני העצי� הראויי� לעלות על המזבח

הבדיקה והאחסו� הופקד ,  על כל תהלי/ הרכישה71".שכת העצי�ל"כוהני� שישבו ב

 72".על העצי�"אד� שהיה ממונה 

                                                 

64 T.Frank, Rome and Italy of the Empire, V, Paterson – New Jersey 1959, p. 318, 323 

של פלפל שחור )  גר�327(יר של ליברה  מח, לש� השוואה.ג" מח ע,ח" הג"פהוריות , ירושלמי  65

תולדות ,  ראו פליניוס. דינר15 דינר ופלפל ארו/ 7פלפל לב� ,  דינר4עלה בשלהי בית שני 

 .XII 28הטבע 

 .22' עמ, ס"אלקנה תש, על י� המלח במקורות היהודיי�, י� קדמוני, רוזנסו�' ראו י  66

 דינר 12.88=   דינר כס�322 =  סאה322 = ג" ק2,321: �"לפי שיטת החישוב הנמוכה של הרמב  67

 .זהב

 257.6= ג " ק46,420 ) =5%לפי (רבנות יחיד  יחד ע� ק–רבנות ציבור ג לק" ק2,321/ הכל ס  68

 .דינר זהב

 .א"מה ע, ש�, בבלי; ו" מד"פמשנה יומא   69

 .ג"מב "פתמיד , משנה  70

 .ה" מב"פמידות , משנה  71

 . ד"י הב"פשקלי� , תוספתא  72
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 בתחילה 73".שוק העצי�"בשלהי ימי הבית השני שכ� בתחומי העיר החדשה 

נעשתה האספקה על ידי אנשי� פרטיי� או על ידי משפחות שהתנדבו להביא את 

בשלהי ימי הבית נכללו ג� עצי  אול� 74,)לא, ג"י; לה', נחמיה י" (קרב� העצי�"

לצורכי המקדש נדרשה כמות גדולה  75.המערכה בי� הדברי� שמומנו בכספי הציבור

והנתו� היחיד שידוע לנו בהקשר זה הוא שכמות העצי� היומית במערכה , של עצי�

ובשבת לכדי שמונה , השנייה הייתה צריכה להספיק לכדי חמישה סאי� של גחלי�

 1,981&מדובר ב)  שבתות52ומה� ,  ימי�365(יב שנתי ממוצע בתחש, כלומר 76.סאי�

 קוב על פי שיטת החישוב המצומצמת של 14&דהיינו למעלה מ, סאה של גחלי�

היחס בי� כמות , לפי נתוני� שיש בידינו מתעשיית הפח� המסורתית באר-. �"הרמב

ני� אלו  לפי נתו4:1.77 ובע- חרוב 3:1העצה הנדרשת להכנת גחלי� הוא בע- אלו� 

נדרשה למערכה הקטנה שבמקדש כמות שנתית של עצי� בשיעור ) 3.5:1ממוצע של (

 . קוב50של לפחות 

, מעדויות היסטוריות רבות עולה שבאר- ישראל שרר מחסור בעצי� איכותיי�

באחת מאגדות החורב� מתוארי� העצי� כמצר/ יקר  78.וה� נמכרו במחיר יקר יחסית

בשלהי ,  על פי הסיפור המופיע בגמרא79.שמ� ומלח, יי�, שעורי�, וחשוב יותר מחיטי�

חצי (גדול שאד� יכול לשאת על ראשו עלה חצי זוז  התקופה התנאית מטע� עצי�

 נית� היה לקבל מחיר 81ודומה שאצל ספקי העצי� , זהו מחיר יקר ביותר80).דינר

 .הל�כפי שנראה ל, סיטונאי נמו/ ככל שכמות העצי� המוזמנת הייתה גדולה יותר

                                                 

 .מלחמת היהודי� ב יט ד, יוס� ב� מתתיהו  73

 . ה" מד"פתענית , משנה  74

 . א"מנחות כב ע, בבלי  75

 .ה" מב"פתמיד , משנה  76

ירושלי� , תקני ייצור באר- ישראלאטלס לתולדות כלי עבודה ומ, עמלואד� ו, אביצור' ש  77

 .160' עמ, 1976

, עשרה ונהמי� בראשית המאה השגדליה מסימיאטי- מירושל' ר בתיאורו שלה ראו לדוגמ  78

על השמדת היערות באר- בשל ; 340' עמ, 1976רמת ג� , מסעות אר- ישראל, יערי' א: בתו/

נופי אר- ישראל במאה , איל�' ראו ש, עשרה&צריכה מוגברת של עצה ופחמי� במאה התשע

 .72–69' עמ, )ד"תשמ (34קרדו� , ט והחקלאות הערבית המסורתית"הי

 .א"� נו עגיטי, בבלי  79

 .ב"בבא מציעא ל ע, בבלי  80

 ראו, �יבתקופה הרומית בפרט והתאגדויות הקשורות לפולחני� האלילי על איגוד סוחרי עצי�  81
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 301(קיי� בידינו תערי� מחירי עצי� בצו מחירי המקסימו� של דיוקליטיאנוס 

מטע� גמל ;  דינר150עלה ) ג" ק392&כ( ליברה 1,200מטע� של עגלה שמשקלו ): נ"לסה

 98&כ( ליברה 300מטע� פרד שמשקלו ;  דינר50עלה ) ג" ק130&כ( ליברה 400שמשקלו 

 כבר ראינו 82). ליברות חסר200ור שמשקלו מחיר של מטע� חמ( דינר 30עלה ) ג"ק

. מהמחירי� שהיו בתקופת המשנה, לעתי� פי מאה, שמדובר במחירי� מופקעי�

למשל , אול� לענייננו חשוב היחס בי� כל המרכיבי� שמופיעי� ברשימת דיוקליטאנוס

כל סאה של חיטה עלתה , כלומר. 1:2 – למטע� עצי� של גמל) סאה חיטה(בי� מודיוס 

מעניי� שיחס . ולפיכ/ מטע� עצי� של גמל עלה כחצי דינר,  דינר1פת המשנה בתקו

: עשרה&המחירי� בי� גודל המטעני� היה דומה באר- ישראל ג� בשלהי המאה התשע

 83". גרוש18עצי� משא גמל ;  גרוש9 –עצי� משא חמור "

,  לצור/ בעירת� של מערכות העצי� במקדש נדרשה כמות גדולה של גזירי�

 שאפשרו את הנחת� בצורה 84,)שאורכ� כאמה( חתיכות ע- עבות וישרות יחסית כלומר

, המשנה מספקת אומד� של כמות הגחלי� של המערכה הקטנה, כאמור 85.מסודרת

 קוב 50&ובתחשיב שנתי מדובר על קרוב ל, )ג" ק130&כ(שהיא בער/ כמטע� גמל אחד 

ואת העצי� ) ר ויחידלקרבנות ציבו(לכ/ יש להוסי� את המערכה הגדולה . עצי�

כמו הסקת� של התנורי� , ולצרכי� אחרי�) אש התמיד(המשמשי� לבֵערה מתמדת 

  86.הרבי� שהיו במקדש לאפייה ולבישול הקרבנות הנאכלי�

וא� ניקח בחשבו� רק את המספר , כמות העצי� שנדרשו לקרבנות הייתה רבה

וה� (שרו� כליל  שאות� צרי/ ל1,250&כ, השנתי של קרבנות העולה של הציבור

                                                                                                                      

O. M. van Nijf, The Civic World of Professional Associations in the Roman East, Amsterdam 

1997, pp. 195. 

 .360' פרנק עמ  82

 .9' עמ, א"ירושלי� תרנ, מורה דר/ באר- ישראל וסוריה, מ לונ-"א  83

זבחי� , ראו בבלי, על גודלה של המערכה והגזירי� בימי משה .ב"נ ע, ד" הו"פשקלי� , ירושלמי  84

ז "פמזבח הלכות איסורי (ל אמה הוא לדורות � שיעור הגזירי� באור/ ש"לדעת הרמב. ב"סב ע

, בתקופת בית שני היו יכולי� להיות ארוכי� יותרי נראה שהגזירי� "ואול� מדברי רש, )ג"ה

ראו בחיבורו החשוב של , ביתר הרחבה. שני גזירי ע-: ה"ד, א"ומא כב עראו י, כרוחב המערכה

 &תקיז' עמ, מערכה קמז, א"ירושלי� תשע, א, מסכת זבחי�, שערי היכל, הרב עזריה אריאל

 .תקכ

 .ח" מג"פפרה , הרחבה במשנהדור המערכה לשריפת פרה אדומה תואר ביאופ� ס  85

עליה� היה שמעבר לתנור של לח� הפני� שהופעל על ידי בית גרמו היו תנורי� נוספי�   86

 .ד"יה ב"פשקלי� , ראו תוספתא, מופקד ממונה מיוחד
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 קוב 1( קוב 1,250הרי שבממוצע נדרשי� , )כוללי� פרי� גדולי� וכבשי� קטני�

הרי שא� נצר� לכ/ את כל צורכי ,  ג� א� נפחית הערכה זו בכמחצית87).לבהמה

אנו עשויי� להגיע לצור/ ההתרשמות , ללא קורבנות היחיד, המקדש שמנינו לעיל

  88. קוב לשנה1,000לכמות מינימלית של 

 דינרי 154&כ,  דינר כס� לער/3,850היא )  מטעני גמל7,700(העלות של כמות זו 

אלא בעצי� משובחי� , יש לזכור שאי� המדובר בעצי הסקה רגילי�, בנוס�. זהב

הכפלת התחשיב הזה באלפי .  וייתכ� שהתערי� עשוי היה להיות גבוה בהרבה89,ביותר

עובדה זו . ור כמות עצומה של עצהקרבנות היחיד שהוקרבו בכל שנה מחייבת כאמ

. מקור אספקה זמי� של עצי� ועוד, מימו� רב מתרומת הלשכה: יוצרת מספר בעיות

 .להל� נראה את הפתרו� שנמצא לכ/

עדיי� הותר , א� שבשלהי בית שני מימו� העצי� למערכה היה משל הציבור

 אי� בידינו 90.למשפחות שהורגלו בתרומה זו לפני כ� להמשי/ ולהביא עצי� למקדש

מידע לגבי היחס בי� כמות העצי� שהתקבלה מתרומות יחידי� לעומת זו שנרכשה 

 וג� כתמיכה במערכת 91,בפני עצמו" קרב� מנחה"כנראה ניתנו כ עצי�. במימו� הציבור

שני "הכמות המינימלית שיכלו להביא יחידי� ה� , מכל מקו�. העצי� הציבורית

  כמות שמספיקה לשריפת הקרב� הקט� ביותר93,רה כפי שלמדו חכמי� מהתו92,"גזירי�

                                                 

. הערכה זו נמסרה על ידי הרב צבי שלוה שער/ בדיקה של שריפת כבש טריפה והפיכתו לדש�  87

 .מיעצי� להסקה על המידע שחלק ִעת שעוסק בכרית) שיש(תודתי ג� לצבי יהושע 

, שי� קטני�במקד, לש� השוואה.  המקדש בירושלי� נחשב לגדול שבמקדשי המזרח,כאמור  88

היו לפי דברי היסטוריו� יווני מכיני� הסקיתי� בכל , אל המלחמה היווניכמו זה המוקדש ל

רורות זרדי� באור/ וברוחב של ערמה של צ: "אחד ממחוזותיה� כמות גדולה של עצי הסקה

שלושה ; עליה יש משטח ישר בעל ארבע צלעות. א/ פחות מזה בגובה, שלוש סטאדיות

 מטעני עגלות של 150בכל שנה מוסיפי� לערמה . א/ הרביעי נוח לעלייה, מצדדיה תלולי�

מהדורת , 62היסטוריה ד , הרודוטוס" (כי סערות החור� גורמות לשקיעת הערמה, זרדי�

 392&כ( ליברה 1,200&משקלו של כל מטע� עגלה הוא כ ).243' עמ, אברמובי-&מרו� וצלניקשי

 . קוב ע- לשנה בכל אחד מהמזבחות המקומיי�60&כ/ שמדובר בצריכה של כ, )ג"ק

 .ח" מג"פפרה ; ה&גמשניות , ב"פראו משנה תמיד   89

אלו  צי� משל צבור יהושאפילו לשכה מלאה עצי� ואפילו ע" :ה" הד"פתענית  ראו תוספתא  90

ראוי ג� להעיר שלבד מתרומת עצי� למערכה היה ". מתנדבי� עצי� בזמ� הזה כל שעה שירצו

האומר עלי עצי� למזבח : "כפי שנית� ללמוד בתלמוד, שהוקרב בפני עצמו" קרב� עצי�"ג� 

 .)ג ומקבילות" ע ע,ג"הא "פתענית , ירושלמי" (וגזירי� למערכה

 .ד" הג"פשקלי� , תוספתא  91

 .ג"מג "יפמנחות , משנה  92
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נראה אפוא שההיתר שנית� ליחידי� להביא עצי� לקרבנות ציבור נבע . עו� אחד –

  94.מהמחסור בעצי� משובחי� להסקה

 תשלו� לאנשי המנגנו� הקבוע של המקדש תשלו� לאנשי המנגנו� הקבוע של המקדש תשלו� לאנשי המנגנו� הקבוע של המקדש תשלו� לאנשי המנגנו� הקבוע של המקדש . . . . זזזז

אול� על , נעשתה בידי הכהני� והלויי� שעבדו במשמרות רוב העבודה בבית המקדש

 95.פקידי� ואנשי מקצוע מיוחדי� – אכת� ניצח צוות קבוע ומיומ� בסדרי העבודהמל

מדובר בצוות גדול וברמות דרגה . אנשי� אלה קיבלו את שכר� מתרומת הלשכה

כפי שעולה משני מקורות תנאיי� המשקפי� את , שעסק בענייני� שוני�, שונות

 :המציאות בשלהי הבית השני

 , אחיה על הנסכי�, יוחנ  ב  פינחס על החותמות:אלו ה  הממוני  שהיו במקדש

 נחוניא ,ב  אחיה על חולי מעיי� ... פתחיה על הקיני ,מתתיה ב  שמואל על הפייסות

 ב  ארזה על , ב  בבי על הפקיע96, ב  גבר על נעילת שערי�, גביני כרוז,חופר שיחי 

ת אבטינס על  בי, בית גרמו על מעשה לח� הפני�, הוגרס ב  לוי על השיר,הצלצל

 .)א"ה מ"פשקלי� משנה (  97 אלעזר על הפרוכת ופנחס על המלבוש,מעשה הקטורת

  

 ב  טוטפת על ,יוחנ  ב  גודגדא על נעילת שערי�: אלו ה  הממוני  שהיו במקדש

בנימ  על , תנורי� שמואל על ה,ארזא על הדוכ  ,יפאי על הלולבר ב  ,המפתחות

 ).ד"ב הי"תוספתא שקלי� פ(  / על העצי� ב  פל, ב  מקליט על המלח,חביתי ה

אנשי� שעסקו בניהול התקי� של סדרי ; נית� לסווג את הרשימה למספר קבוצות

,  ובשמירתו98בבנייה ובשיפו- במתח� הר הבית, בתחזוקת כלי המקדש', עבודת ה

                                                                                                                      

 מני� לרבות שני גזרי עצי� למערכה :אמר רבי שמעו�: " פרשה ד,דבורא דנדבה, ספרא ויקרא  93

 .)"ז' ויקרא א(' וערכו עצי� על האש' תלמוד לומר ,על תמיד של בי� הערבי�

של משפחות נית� להסיק שאכ� בשלהי בית שני אי� המדובר בקרב�  מדברי יוס� ב� מתתיהו  94

, ב, מלחמת" (ולא תכבה כל הימי�, התמיד&לבל יחסר טר� לאש... כל הע�"אלא של , מיוחסות

 ).יז ו

 .88–69' עמ, ו"ירושלי� תשכ, הכוהני� ועבודת�, ביכלר' ראו בהרחבה א, על הממוני� במקדש  95

 .ו ה ג, מלחמת היהודי� על שומרי המקדש והאחראי עליה� ראו  96

ראו , "מקו� כתנות הכהני� ואבנטיה�" אוצר המקדש שגילה לרומאי� את על פנחס שומר  97

 .ג, ח, ו, מלחמת, תיהותיוס� ב� מ

 נ"מהמחצית הראשונה של המאה הראשונה לסה  בירושלי� על גלוסקמההבכתובת שנמצא  98

' קטלוג מס, מוזיאו� ישראל, כתובות מספרות, )עור/(אית� ' ראו א, "סימו� בונה ההיכל: "נזכר

אלא באומ� חשוב שהשתת� , אי� המדובר בפועל פשוטכנראה . 168' עמ, ג"ירושלי� תשל, 100

 . המקדש בימי הורדוס או זמ� מה לאחר מכ�ה שלבבנייה או בהרחב



    

    ההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדשההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדשההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדשההיבט הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש

 

113113113113 

חלק  .ואחסונ� ועוד) כמו לבונה ומלח(בבדיקת איכות המוצרי� שנדרשו לקרבנות 

גדיר כקבלני� פרטיי� שסיפקו שירות מקצועי למינהל המקדש תמורת מה� נית� לה

, נראה שאי� המדובר ברשימה מלאה. חלק מהממוני� העסיק מעגל עובדי� נוס�. שכר

הממונה על , למשל.  בעלי המשרה שנמנו כא� היו כנראה ממוני� נוספי�22&ומעבר ל

 עוד חמש קבוצות בעלי האמוראי� מזכירי�, אכ�.  ואחרי�99בדיקת טיב הסולת והיי�

 :תפקידי� שקיבלו את שכר� מתרומת הלשכה

 ת הילכוה המלמדי  את הכהני� הילכות שחיט' תלמידי חכמ:רב יהודה בש� שמואל

 : יצחק בר רדיפה בש� אימי'ר ...קבלה הילכות זריקה נוטלי  שכר  מתרומת הלשכה

 מגיהי ספר :אישמל'  תנחו� בר חייה בש� ר' אחא ר'ר 100...מבקרי מומי קדשי�

 נשי� האורגות :'שמואל אמ...  שני דייני גזילות: גידול בר בנימ  בש� אסי...העזרה

 101).א"מח ע, ב"הד "פשקלי�  ירושלמי(  ...בפרכות

המשנה א� . מעבר לכ/ היה צוות שעסק ברכישת המוצרי� ובקשר שוט� ע� הספקי�

כמו  102".נוטלי� שכר� מתרומת הלשכה"שהיו , מזכירה את שומרי הספיחי� בשביעית

 איש נזכרו 12 לפחות 104. כנראה לצור/ בדק הבית103,כ� שילמו לחוצבי אבני� וסתתי�

ממוני� על (לה משלושה גזברי� למע: בצוות הקבוע של הנהלת אוצר המקדש

 ומעליה� שני 106)משגיחי� על רכוש המקדש( שבעה אמרכלי� 105,)הכספי�

                                                 

 .ג"ה ט"פ, ש�, תוספתא; ז, אמשניות ח "פמנחות , משנה  99

לאי� שיכנו את בלשכת הט. אגרת אריסטיאס צגנזכרי� בהממוני� על בדיקת מומי הבהמות  100

בדיקה כזו דרשה מיומנות והכשרה ממושכת .  מו��הבהמות לאחר שנבדקו ולא נמצא בה

 הנוכל להשוות,  כזוהלגבי עלות של בדיק כדי לקבל אומד� אפשרי. )ב"סנהדרי� ה ע, בבלי(

 6&ו)  פרוטות32 = מעה כס�( איסר לבהמה דקה 4: תערי� של מומחה מתקופת דור יבנהל

 . ה"מ ד"פבכורות  ראו משנה, גסה בהמה איסר לבדיקת

 .א"כתובות קו ע, בבליוכ�   101

 .א" מד"פשקלי� , משנה  102

 ז"יפכלי� , ראו משנה,  על אופ� חישוב שכר� של האומני�.א"מח ע, א"הד "פשקלי� , ירושלמי  103

 .ו"הא "פ, יומא, ראו תוספתא, על פנחס הסתת שהעלוהו לגדולה והיה כה� גדול. ט"מ

בתחו� ,  בנוס� לפועלי� שקיבלו שכר משיירי הלשכה עבור שיפוצי� ותחזוקה של העירזאת  104

 .שמחו- למקדש

 ).א"תמיד כז ע(ג גזברי� "בבלי נאמר יההברייתא המובאת בתלמוד בגרסת   105

, ראו ביכלר, על תפקיד האמרכלי� והגזברי� .ו"טהב "פ, ש�, תוספתא; ב" מה"פשקלי� , משנה  106

: בתו/, "הכהונה הגדולה והסנהדרי� בימי בית שני", ד מנטל"ח ;73–72' עמ, הכוהני� בעבודת�

 .199–198' עמ, ג"ירושלי� תשמ, )ברס עורכי�' יונה וצ&אבי' מ(ט , ההיסטוריה של ע� ישראל
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בעלי התפקיד שבקבוצה זו קיבלו שכר בפועל או שמא  לא ברור הא� 107.קתיליקי�

מדובר באנשי� מיוחסי� מקרב משמרות הכהני� המתחלפי� שנשאו בעול התפקיד 

חלפני ( לכ/ ראוי להזכיר ג� את השולחני�  בהקשר108.הר� בשל הכבוד והשררה שבו

מעי� קבלני (קבוצת עובדי� שכנראה קיבלה זיכיו� מיוחד לעבוד במקדש  – )הכספי�

 לא ידוע כיצד בדיוק התחשבנו פקידי המקדש ע� 109.בגביית מחצית השקל) משנה

ששיל� חלק משכר� של עובדי " בנק"א/ נראה שהאחרוני� שימשו מעי� , השולחני�

  :המקדש

 ... נוטל מעות מ  השולחני ונות  לקוצרי  ולשומרי ? כיצד הוא עושה

 ...נוטל מעות משולחני ונות  לחוצבי  ולסתתי ? כיצד הוא עושה

 ).א"מח ע, א"הד "פשקלי�  ירושלמי(  

ולאחר חורב� הבית נחלקו , "קלבו�"במסגרת המרת הכספי� החלפני� גבו עמלה בש� 

אוצר המקדש והשולחני� מקבלי� את שכר� מקופת חכמי� הא� הרווח הזה נכנס ל

 110.ישירות מהציבור) או חלק ממנו(המקדש או שמא ה� נוטלי� את שכר� 

 מלבד מה שמופיע, אי� לנו נתוני� לגבי התשלו� שקיבלו צוות עובדי המקדש

על פי . בסיפור אודות בית אבטינס ובית גרמו שלא רצו לגלות את סוד� המקצועי

 מנה ולאחר שהעבירו אות� ממשרת� 12יבלו בתמורה לעבודת� הללו ק, המסופר

 48 מנה ולאחר מכ� 24לפי גרסה אחרת ה� קיבלו בתחילה .  מנה24והחזירו� קיבלו 

 דינרי� 1,200 מנה ה� 12 ולפיכ/ 112,שוויו של המנה הוא מאה דינרי כס� 111.מנה

י מדובר בתשלו� לפי הנוסח שמופיע בתלמוד הבבל).  דינרי זהב25:  פרוטות230,400(

שווה ער/ לשכר של כשנתיי� ימי עבודה ממוצעי� במשק , סכו� אסטרונומי – יומייומייומייומי

והסבירו שמדובר למעשה בשכר , כבר העירו הפרשני� על קושי זה. בתקופת המשנה

                                                 

 .א" מט ע,ב" הה"פשקלי� , ירושלמי  107

 .מנחות יג כא, ראו תוספתא  108

השימוש באשראי ,  השולחני� במקדשעל אופ� פעילות� של. ג" מא"פשקלי� , משנה 109

מערכת השיווק בחברה : פרקמטיא, מנירב' ראו בהרחבה י ,והתמודדות ע� איסור ריבית

, מנירב: להל�( 203–201' עמ, ט"רמת ג� תשס, נה והתלמודשהיהודית באר- ישראל בתקופת המ

 .)פרקמטיא

 .ח" הא"פ, ש�, תוספתא; ז&ומשניות א "פמשנה שקלי�   110

ה "פ, שקלי�, ש�: ראו מקבילות; א"מא ע, א"יהג "פיומא , ירושלמי; א"י מג"פיומא משנה   111

' עמ, מהדורת צוקרמאנדל(ו &ההלכות , ב"פ) יו� הכיפורי�(יומא , השוו תוספתא; ד"מח ע, א"ה

 .ועוד, )בנדפס(א "יומא לח ע, בבלי; )184 – 183

 .35' עמ, ראו שפרבר  112
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בהתחשב בעובדה שעיקר עבודת� של בית ,  זהו עדיי� שכר נאה113. ולא ליו�שנהשנהשנהשנהל

לו בית אבטינס פיטמו את קטורת הסמי� ואי, גרמו במקדש הייתה בימי שישי

 114.השנתית באופ� חד פעמי

עשוי לשק�  )פי ארבעה מהשכר הממוצע( מנה לשנה 12  השאלה היא הא� שכר של 

או שמא מדובר בחוזה אישי והשכר נקבע על פי , שכר ממוצע של הממוני� במקדש

 שהוא מקדיש המיומנות ואופי העבודה של כל בעל מקצוע ועל פי מספר ימי העבודה

מהסיפור שלעיל נית� לראות שהשכר לא היה קצוב ושנקבע לאחר משא ומת� . לכ/

 99נאמר שהיו מקבלי� " גוזרי גזירות שבירושלי�"על , לש� השוואה. ע� העובדי�

 משתי הדוגמאות שהבאנו 115.ונית� היה להוסי� לה� א� מעבר לסכו� זה, מנה לשנה

אנו סבורי�  . יותר מהמשכורת הממוצעתנראה שעובדי המקדש קיבלו שכר גבוה

 . של עובד במקדשממוצעממוצעממוצעממוצע עשוי לשק� שכר ריאלי לשנהלשנהלשנהלשנה מנה 12ששכר של 

דומה שנית� להערי/ את הצוות הבכיר של עובדי , על פי הנתוני� שהבאנו לעיל

בחלק מהמקרי� אי� .  בכחמישי� איש לפחותסדירהסדירהסדירהסדירההמקדש שקיבלו משכורת 

, ת אנשי� או באחראי� שהעסיקו צוות עובדי�המדובר בממונה בודד אלא בחבור

 אלעזר על , בית אבטינס על מעשה הקטורת,בית גרמו על מעשה לח� הפני�: "למשל

מספר רב   בראשוני� מדובר בצוות משפחתי ובאחרו� בממונה שהעסיק116".הפרוכת

מלבד עשרות רבות של פועלי� זוטרי� שקיבלו את שכר� באופ�  , זאת117.של פועלות

                                                 

: א"ליומא לח ע ש"ודברי הרש, מפרישי� שכר האומני�: ה"ד, ב"י לשבועות י ע"ראו גרסת רש  113

 ".כי זהו גוזמא שכר כזה לכל יו�"

א/ לפעמי� מיתרת הכס� שנותרה בסו� , התשלו� לבית אבטינס נעשה מתרומת הלשכה  114

היו צריכי� להיות ממומני� , כמו ג� הקטורת, כל קרבנות הציבור, כידוע. מחזור כספי� שנתי

מכא� שלא נית� היה להשתמש במותר ). א"ראש השנה ז ע, בבלי( החדשי� מתרומת השקלי�

) המרה מקודש לחול(ובתהלי/ של חילול , )סו� אדר(שנותרה בסו� שנת תרומה  הקטורת

אול� מדובר בתהלי/ שאינו שכיח ). ה" מד"פשקלי� , משנה(למו את שכר� של האומני� יש

 או 60&הצטברה אחת ל) מהכמות השנתיתכמחצית (שכ� כמות משמעותית של מותר הקטורת 

 ).ב"כריתות ו ע(  שנה70&ל

אדמו� וחנ� ב� : שני דיני גזרות היו בירושלי�: "המשנה מציינת. א"כתובות קה ע, בבלי  115

  ).א"מג "יפכתובות " (אבישלו�

 .ד"י הב"פשקלי� , תוספתא  116

גרסה הנכונה במשנה היא לדעת ליברמ� ה. ו" הב"פשקלי� , תוספתא; ה" מח"פמשנה שקלי�   117

, ישראל&יוונית ויוונות באר-, ליברמ�' ש, וראו את דבריו בהרחבה, "שמוני� ושתי� ריבות"

 .276–274' עמ, ד"ירושלי� תשמ
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 אי� לשכוח שעיקר הפעילות התבצע על ידי מאות כוהני� ולווי� שעבדו .מזדמ�

בעת עבודת� במקדש וכ� בשאר ימות , ונטלו שכר� ממתנות הכהונה(במשמרות 

 ).השנה במדינה

 . דינר זהב2,400& אנשי הצוות הבכירי� כ50הוקצו לטובת משכורות , לפי האמור

    מימו� נסכי� וקיני� שנפסלו לקרבנות יחידמימו� נסכי� וקיני� שנפסלו לקרבנות יחידמימו� נסכי� וקיני� שנפסלו לקרבנות יחידמימו� נסכי� וקיני� שנפסלו לקרבנות יחיד. . . . חחחח

תיקנו חכמי� לרכוש מהקופה , לבד מהנסכי� שנדרשו לקרבנות הציבור במקדש

בהמה : למשל, הציבורית עוד נסכי� עבור קרבנות שוני� שהובאו ללא נסכי�

קיני� שנפסלו , מנחת חביתי� של כה� שמת, גר ששלח עולתו בלי נסכי�, שאבדה

, בנוס�. ת גבוהה נראה שאי� מדובר בכמויות נסכי� בעלות משמעות כלכלי118.ועוד

א/ שלא , אחת מתקנות בית הדי� קבעה שא� נפסל קרב� העו� מסיבה כל שהיא

 119.מביאי� קרב� אחר חליפתו מכספי הציבור, באשמת המקריב

 כלי המקדשכלי המקדשכלי המקדשכלי המקדש. . . . טטטט

המזמרות והמזרקות , היעי�, הסירות: " בי� הדברי� שנקנו מתרומת הלשכה נמני�

מזבח  121, מכספי הציבור החצוצרה כ� נרכשי�120".וכלי� שהכהני� ניאותי� בה�

) תולעת השני" (לשו� של זהורית" ו122אזוב, ע- ארז, בגדי כה� הדיוט וכה� גדול, הזהב

 חשיבות יתירה יש לאומד� מחיר בגדי הכה� הגדול היוקרתיי� 123.של פרה אדומה

בגדי� אלה נרכשו כל שנה , בניגוד לשאר כלי המקדש. שבה� עבד ביו� הכיפורי�

 :על מחיר� נחלקו חכמי� 124. שימוש� היו נגנזי�ולאחר ,מחדש

בשחר היה לובש פלוסי  של שני� עשר מנה ובי  הערבי� הנדוי  של שמונה מאות 

 בשחר היה לובש של שמונה עשר מנה ובי  : וחכמי� אומרי�. דברי רבי מאיר,זוז

                                                 

 . ב,ו"ספרי זוטא ט: השוו, ז&המשניות ז "פשקלי� , משנה  118

כדי� ,  ההפסדי�הספק של העופות צרי/ לספוג את, ש� יוסי' ולדעת ר, ז" מז"פמשנה שקלי�   119

 .ד" נ ע,ז"הז "פ, ש�, וכ� ירושלמי) ט"מד "פ, ש�(סולת שהתליעה או יי� שהחמי- 

, ש�, ראו ליברמ�, ולפי גרסאות אחרות ה� באי� משיירי הלשכה. ו" הב"פשקלי�  תוספתא  120

 .681' עמ, תוספתא כפשוטה

 .במדבר עז, ספרי  121

יומא , תוספתא; .681' עמ, ש�, ראו ליברמ�, ת רוב הנוסחאול פיע, ו" הב"פשקלי� , תוספתא  122

 . ג"כהא "פ

 .ב" מד"פשקלי� , משנה  123

 .א"יומא כד ע, בבלי 124
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 אלו משל צבור וא� רצה להוסי2 . הכל שלשי� מנה ,הערבי� של שני� עשר מנה

 ).ז"ג מ"משנה יומא פ(  2 משלומוסי

 דינרי זהב 100&היינו כ,  מנה30& ל20שמחירי� נע בי� , מדובר בבגדי� יקרי� במיוחד

 אי� בידינו מידע על מחירי בגדי הכהונה של ההדיוטות 125). מנה25לפי ממוצע של (

מכל מקו� . ועל כמות הבגדי� שנדרשו להזמי� בכל שנה, שהיו בוודאי זולי� בהרבה

שהרי מדובר בבגדי� שהתבלו ,  שס/ ההוצאות לשנה מסעי� זה היה לא מבוטלנראה

.  וכנראה שהוחלפו לפחות פע� בשנה126,יומי&בתדירות גבוהה בשל שימוש יו�

 50 לפחות  היה127,עשויי� פשתה, מחיר כל מערכת בגדי כהונה פשוטי�, להערכתנו

 הרי 129, אנשי�100בהנחה שבכל משמרת כהני� היו בממוצע לפחות  128.דינרי כס�

 .כמאתיי� דינר זהב,  דינר כס� לשנה5,000שמדובר בסכו� של 

 

    

    

                                                 

מותיה� תרמו לה� בגדי� בסכומי� בתוספתא מובאות דוגמאות על כהני� גדולי� עשירי� שִא  125

, כב&כאהלכות א "פיומא (ועד אלפיי� מנה  ממאה: גדולי� יותר מהתקציב של הציבור

 ).קבילותומ

 .ב&א"זבחי� פח ע, ראו בבלי, דה שאי� מכבסי� את בגדי הכהונהובזאת ג� לנוכח הע  126

" שמוני� חנויות שלאורגי פלגס היו במגדל צבעייא: "יוחנ�'  בתלמוד ירושלמי מובא בש� ר127

, שאר הדוגמאות שמובאות ש� מתייחסות לכפרי� שנחרבוג� . )א"ו סט ע"הד "פתענית (

 . מרד הגדול או מרד בר כוכבאכנראה במהל/ ה

ראו דברי קוהוט לערו/ , מי� מכנסיי�, )paenula&נגזר מ" (פלנס"הוא כנראה " פלגס"המונח  

' עמ, הכוהני� ועבודת�(כנראה שעל סמ/ זה הציע ביכלר . 352' עמ, ו"יורק תשט&ניו, ו, השל�

 ".אורגי מכנסי כוהני�"שמדובר ב , )141

 דינר במידות 25&כ" (חלוק"ו" טלית"חסות למחירי� שוני� של ל קיימת התיי" בספרות חז128

א/ דומה שסוג הלבוש הקרוב ביותר להערכה של בגדי כה� פשוטי� הוא של כסות , )הגדולות

ולכ/ יש להוסי� את מחיר האבנט , )ה" מו"פערכי� , משנה( דינר 30מעולה של עבד שמחירה 

 .ארגמ� ותולעת שני, הארוג בחוטי תכלת

צה &באגרת אריסטיאס צד. "וכתנות כהני� מאה: " סט', זה נזכר באופ� מפורש בעזרא במספר 129

לא ברור הא� הכהני� . חלק� עובדי� וחלק� נחי�,  איש המשרתי� במקדש700מוזכרי� 

אולי חו- מלבישת האבנט בשל , א� שלא הייתה מניעה לכ/, שבמנוחה לבשו בגדי� אלה

 נושא מתו/ כ/ עולה). א"יהח "פ הלכות כלי המקדש ,ד"� והראב"ראו הרמב(איסור שעטנז 

 .ראוי למחקר בפני עצמוה ,הני� בתו/ המקדשהסדרי הלינה של הכ
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כלי המקדש נישאי� בתהלוכת ניצחו� כפי שהונצחה בשער טיטוס כלי המקדש נישאי� בתהלוכת ניצחו� כפי שהונצחה בשער טיטוס כלי המקדש נישאי� בתהלוכת ניצחו� כפי שהונצחה בשער טיטוס כלי המקדש נישאי� בתהלוכת ניצחו� כפי שהונצחה בשער טיטוס : : : : 3333' ' ' ' איור מסאיור מסאיור מסאיור מס

    ))))עשרהעשרהעשרהעשרה&&&&העתק מסו� המאה השבעהעתק מסו� המאה השבעהעתק מסו� המאה השבעהעתק מסו� המאה השבע((((רומא רומא רומא רומא שבשבשבשב

 

� שארוגות באופ� מיוחד בחוטי, בכל שנה היו מכיני� שתי פרוכות גדולות ומפוארות

:  לשו� המשנהווז). ארגמ� ותולעת שני, תכלת(הצבועי� בחומרי גל� יקרי� 

 "ומשמוני� רבוא נעשית ושתי� עושי� בכל שנה ושלוש מאות כהני� מטבילי� אותה"

 כבר 130. דינר82,000אי� לקבל את הפירוש שמדובר במחיר של ). ה"ח מ"שקלי� פ(

 131,"הבאי"או " גוזמא" ה� דברי ל שכל הנתוני� המובאי� בקשר לתיאור זה"העירו חז

שכללה את עלות חומרי הגל� ואת שכר , א/ עדיי� ברור שמדובר בהוצאה נכבדת

 132.הנערות שעסקו באריגה והממונה עליה�

                                                 

י לחולי� "ראו רש, לפי גרסאות אחרות מדובר במספר החוטי� או הנערות שרקמו את הפרוכת  130

 .ב"צ ע

י "רש וכ� ראו.  ש�נה� למש"הרמב; א"תמיד כט ע, בבלי; ב" נא ע,ה"הח "פשקלי� , ירושלמי  131

 .א"� לפסחי� קיט ע"ודברי רשב', שלש מאות כהני�'ה "ד, ב"לחולי� צ ע

, הנשי� שהיו אורגות אותהעל ו, ד"י הב"פשקלי� , תוספתא: ראו, על הממונה על הפרוכת  132

 .ו, ש�
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 תקציב תרומת הלשכה היה אמור לכסות ג� הוצאות שוטפות של תחזוקה של 

 133.בדק הבית וכליו, מתח� המקדש

    שיירי הלשכהשיירי הלשכהשיירי הלשכהשיירי הלשכה. . . . יייי

לאחר תשלו� ) תרומת המקדש( מהקופה הציבורית של המקדש סכו� הכס� שנותר

 שנעשו ברוב�, סכו� זה שימש למגוו� צרכי�". שיירי הלשכה"ל נקרא "ההוצאות הנ

 היינו שיפו- ותחזוקה של 134,"כל צרכי העיר"ובלשו� המשנה ,  לתחו� הר הביתמחו-מחו-מחו-מחו-

שי� שבאו שהייתה צריכה לקלוט עשרות אלפי אנ, התשתית העירונית של ירושלי�

תיקו� : להל� רשימה חלקית של צורכי הציבור שמומנו משיירי הלשכה. לבית המקדש

בניית כבש לפרה , שיפו- האמות שהעבירו מי� לירושלי�, חומת העיר ומגדליה

 בעודפי הכס� שנותר 136.שבי� קרניו ולשו� זהורית,  ולשעיר המשתלח135האדומה

וסולת עבור קרבנות יחיד שהובאו  שמ�, משיירי הלשכה היו רוכשי� מלאי של יי�

 137.מרחוק ללא נסכי� או עבור יחידי� שהעדיפו לרכוש את הנסכי� בתחו� המקדש

 138.מסכו� זה מומ� ציפוי קירות קודש הקודשי� בריקועי זהב, כמו כ�

קי- "וקרבנות ל" כלי שרת"התנאי� שפעלו לאחר החורב� מזכירי� ג� רכישה של 

משיירי הלשכה או  – ר המדויק של המימו� שלה�א/ נחלקו לגבי המקו, "המזבח

 נראה שרכישת קרבנות קי- 139.מהעודפי� שנותרו ממכירת הנסכי� של קרבנות היחיד

שהוקרבו , מדובר בקרבנות רשות של עולה. המזבח הייתה בכמות שאיננה מבוטלת

                                                 

ערכי� , תוספתא(אומני� שהביאו מאלכסנדריה לתק� את כלי המקדש ל התייחסותראו למשל   133

  ).ד&ג' הל ,ב"פ

ת לוווש� מוזכרות פע, א" מא"ש� פביטוי זה מופיע ג� במשנה . ב" מד"פשקלי� , משנה  134

ומתקני� את הדרכי� ואת הרחובות ואת מקוות המי� ועושי� כל צרכי הרבי� ומציני� : "נוספות

) כמו אלה הנזכרות בסו�(לות הללו ותכ� שחלק מהפעי י".את הקברות ויוצאי� א� על הכלאי�

 .יעשו על ידי הע�ישלוחי בית הדי� היו מפקחי� שו, א מומנו מכספי ציבורל

ביקורת חריפה כנגד הבזבוז והשחצנות של האפשרות ל הועלתהירושלמי האמנ� בתלמוד   135

, )א"מח ע, א"הד "פ, שקלי�" (שיותר מששי� ככרי זהב היו מוציאי� בה", הכהני� הגדולי�

 ).ה"מ ג"פפרה (ה אירוע שכיח יתואול� שחיטה של פרה אדומה לא הי

 2 &1נדרש בכל שנה ושיעורו בי�  של השעיר המשתלח' זהורית'צמר . ב" מד"פשקלי� , משנה  136

&ב"מא ע, ש�, בבלי; א"מא ע, ב"הד "פ, יומא, ראו במחלוקת חכמי� בתלמוד ירושלמי, סלעי�

 .א"מב ע

 .ג" מד"פשקלי� , משנה  137

 .ד" מד"פשקלי� , משנה  138

 .ד,  שקלי� ד,משנה  139
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, היק� הפעילות בבית המקדש השתנה במהל/ ימות השנה. כתוספת לקרבנות הרגילי�

כלומר בחצי השנה החל מחודש אדר , א התרכז בעיקר בסביבות שלושת הרגלי�והו

ג� , בחודשי החור� היק� הפעילות היה דליל יותר, לעומת זאת .ועד לסו� חודש תשרי

באות� ימי� שבה� לא ניכרה . בשל מזג האוויר הגשו� ובעיית הנגישות בדרכי�

כדי שלא ", י" לפי הסבר רש140,"קי- המזבח"פעילות גדולה היו מקריבי� את קורב� 

ונראה שלדעתו מדובר בתקציב , � אינו מביא טע� זה" הרמב141".יהא המזבח בטל

 א/ א� נותר תקציב פנוי 142,שלכתחילה אינ� באות מ� הציבור שנועד לעולות נדבה

 143.הוא מיועד לכ/

    המשמעות של תקציב קרבנות הציבורהמשמעות של תקציב קרבנות הציבורהמשמעות של תקציב קרבנות הציבורהמשמעות של תקציב קרבנות הציבור. . . . יאיאיאיא

עה שמימו� קרבנות הציבור יובא ל ניהלו מערכה גדולה כנגד הצדוקי� בתבי"חז

שלפיה , היה זה חלק מגישת� האידיאלית. מתקציב הקופה הציבורית ובאופ� שוויוני

ל ולפי מקורות "לפי מקורות חז. 'יש להביא לשיתופ� של כל בני הע� בעבודת ה

ל ניהלו " נראה שחז144.אחרי� ה� אכ� הצליחו לממש את השקפת עולמ� באופ� מעשי

שר ה� ידעו בוודאות שהמקדש אכ� יכול להיות מופעל על בסיס מערכה זו רק כא

נקודת המוצא של מחקרנו היא . כספי ציבור בלבד מבלי להזדקק לתרומות חיצוניות

                                                 

נקרא כ/ באופ� מליצי על ש� " קי- המזבח"נית� להציע ש, מעבר לפירושי� המקובלי�  140

 .שבהיק� הפעילות שנערכה על המזבח" יובש"ה

 .ה לקי- המזבח"ד, א"י למנחות ע ע"רש  141

 .י" הא"פהלכות תפילה   142

 .ג"יה ז"פהלכות כלי המקדש ; ד" מדפלשקלי� רוש המשניות פי  143

 על ידי שליטי� �רכי המקדש מומושני ועד לימי החשמונאי� חלק מצבית שית תקופת ברא  144

הצדוקי� צידדו בנוהג . ג& ב',ג, מקבי� ב;  מ',י, מקבי� א; י& ט',ראו למשל עזרא ו, זרי�

שיחידי� יכולי� לתרו� לקרב� התמיד והתנגדו לתקנת מחצית השקל כפי שמופיע במגילת 

וה� , "מתרומת הלשכה "רק גברה דעת הפרושי� שהתמיד מובא  אול� בסופו של דבר,תענית

על נציגו של ). א"מנחות סה ע, בבלי; פנחס קמב, ספרי(הסדר זה  תא� קבעו יו� חג לזכר קביע

 :וה� אומרי� לו? אתרו�: "שאל, רב� גמליאל מסופר שכאשר בא לשל� את מחצית השקל

במעמד ציבורי הדומה לקצירת , )ג" מג"פמשנה שקלי� " (תרו� תרו� תרו� שלושה פעמי�

 יוס� ב� מתתיהו מציי� .ב� של הצדוקי�וזאת בשביל להוציא מִל, )ג" מי"פמנחות , ש�(העומר 

" ס� הציבורחייבי� לפי התורה לשחוט בכל יו� מכ: "כנראה על פי המציאות בימיו, במפורש

הוא ת המקדש כפי שג� הממצא הארכיאולוגי מעיד שמימו� הוצאות בי). י א, קדמוניות ג(

,  ראו משנת אר- ישראל. מציאות היסטורית וריאלית אותנטית�ל משק"עולה מספרות חז

 .11–9' עמ, ע"ירושלי� תש, מהדורת ספראי, מסכת שקלי�
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דהיינו , אפוא שכל פעילות קרבנות הציבור בשלהי בית שני אכ� מומנה מכספי הציבור

 145.לו מהתפוצותשכלל סכומי� נכבדי� שהתקב, ממס חצי השקל שנגבה מע� ישראל

סביר להניח שההשתתפות במס השקל הייתה בעיקר מנת חלק� של תושבי 

לפחות בחג ,  וה� אלה שעלו בתדירות גבוהה לירושלי�146,יהודה הקרובי� לירושלי�

 147.בשל הצור/ להימנע מאיסור כרת הנובע מביטול קרב� פסח, המצות

כלל את תקציב ש, "תרומת הלשכה"משמעות הדברי� היא שהסכו� המשוער של 

יכול להוות מדד למספר , הציבור ואת תשלו� שכר עבודת כוח האד� במקדש

אפשר לומר שזה מספר , ליתר דיוק .האנשי� שהשתתפו בפועל במס מחצית השקל

 . שהשתתפו בתשלו� לתרומת הלשכההמינימלי המינימלי המינימלי המינימלי האנשי� 

י� חסרי� לנו נתוני� רב, )8ראו טבלה (מעבר למחירי� המשוערי� שנקבנו בה� 

עלות של . לגבי עלות מוצרי� ולגבי תשלומי� עבור פעילויות שונות שנעשו במקדש

כמו כ� איננו ). כדוגמת הפרוכות(למשל רכישת הכלי� למקדש , חלק מה� גבוהה למדי

. והרוש� הוא שמדובר בתקציב שאינו מבוטל, "שיירי הלשכה"יודעי� מה היה שיעור 

 שנדרש למימו� קרבנות ציב חלקי משוערציב חלקי משוערציב חלקי משוערציב חלקי משוערתקתקתקתקלכל היותר אנו רשאי� לדבר על , כ/

סכו� זה שווה ער/ לתרומה .  דינרי זהב4,129&שעמד על כ, הציבור ועבודת המקדש

 ). פרוטות למחצית השקל384לפי ( אנשי� 51,612של 

החוקרי� ספראי הציעו לאמוד את מספר התורמי� המרבי לפי חישוב כמות 

 ה� צידדו בהנחה שנפח 148.יו בלשכההמטבעות שהיו יכולות להכיל שלוש הקופות שה

 120,000&וא� כ� בס/ הכול ה� יכלו להכיל תרומה של כ, כל אחת מה� הוא שלוש סאי�

 כ/ שמספר התורמי� 149, סאי�27אול� לפי הבנת הירושלמי נפח כל קופה היה . איש

  150. קרוב למיליו� אישתיאורטיתיאורטיתיאורטיתיאורטיהמרבי היה יכול להיות באופ� 

ה� עשויות להעניק לנו , מצמות והזהירות ביותרג� א� נסתפק בהערכות המצו

מספר התורמי� . מה לגבי ההיק� של כלל הפעילות שנעשתה בתחו� המקדש&מושג

                                                 

 .ד" הב"פשקלי� , תוספתא  145

שאי� אנשי הגליל מכירי� את ,  מותרת–בגליל ,  אסורה&סת� תרומה ביהודה : "ראו במשנה  146

 ).ד" מב"פנדרי� " (הלשכהתרומת 

 .ב&אמשניות ט "פפסחי� , משנה  147

 .ב" מג"פפסחי� , משנה  148

 .ב"מז ע, ב"הג "פ, שקלי�, ירושלמי  149

 .117–116' עמ, שקלי�, משנה אר- ישראל, ספראי'  וזספראי' ש  150
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שכ� כל זכר בוגר המשל� מס מייצג למעשה את כל , משק� מעגל אנשי� נרחב יותר

כ/ שכחמישי� , בנותיו ובניו הקטני�, בני משפחתו שאינ� חייבי� במס כמו אשתו

ללא זכרי� (שלמי מס עשויי� לייצג משפחות גרעיניות של כחמש נפשות אל� מ

 .המונות יחדיו כרבע מיליו� איש, )החייבי� במס

 

    הערכה כללית של חלק מהוצאות המקדש שמומנו מכספי הציבורהערכה כללית של חלק מהוצאות המקדש שמומנו מכספי הציבורהערכה כללית של חלק מהוצאות המקדש שמומנו מכספי הציבורהערכה כללית של חלק מהוצאות המקדש שמומנו מכספי הציבור: : : : 8888' ' ' ' טבלה מסטבלה מסטבלה מסטבלה מס

    ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות

    המוצרהמוצרהמוצרהמוצר

מחיר בדינר מחיר בדינר מחיר בדינר מחיר בדינר     כמותכמותכמותכמות
    )זוז(כס� כס� כס� כס� 

מחיר בדינר מחיר בדינר מחיר בדינר מחיר בדינר 
    זהבזהבזהבזהב

מחיר בדינרי זהב מחיר בדינרי זהב מחיר בדינרי זהב מחיר בדינרי זהב 
    )סכו� מעוגל(

    בהמותבהמותבהמותבהמות

' טבלה מס(
3( 

1,289 16,212 

 

648.48 650 

    סולתסולתסולתסולת

 )5' טבלה מס(

 70 68.4 1,711  סאי�1,711

 65 64.6 1,615  הי�462 )הי� (שמ�שמ�שמ�שמ�

 30 27.6 690  הי�345.62 )הי� (יי�יי�יי�יי�

 200 195.8   מנה368    קטורתקטורתקטורתקטורת

 154 154 3,850  קוב עצה1,000    עצי�עצי�עצי�עצי�

מלח לקרבנות מלח לקרבנות מלח לקרבנות מלח לקרבנות 
 ציבור ויחידציבור ויחידציבור ויחידציבור ויחיד

 )ללא הנסכי�(

 260 257.6 6,440 ג" ק46,420

 100 100 2,500  גגגג""""כהכהכהכהבגדי הבגדי הבגדי הבגדי ה

בגדי כהונה בגדי כהונה בגדי כהונה בגדי כהונה 
    פשוטי�פשוטי�פשוטי�פשוטי�

 200 200 5,000  מערכות100
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 כלי המקדשכלי המקדשכלי המקדשכלי המקדש
, חצוצרה

 'מזרקי� וכדו

  
    

???? 
    

משכורות משכורות משכורות משכורות 
עובדי עובדי עובדי עובדי 

    המקדש המקדש המקדש המקדש 

 2,400 2,400 60,000  אנשי�50לפי 

שיירי שיירי שיירי שיירי 
    הלשכההלשכההלשכההלשכה

  ????        

כ כ כ כ """"סהסהסהסה
הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
 שנתיותשנתיותשנתיותשנתיות

 )סכו� חלקי(

  

103,225 

     

4,129    

 

ניתוח התפלגות ההוצאות מכספי הציבור מורה שחלק� של ההוצאות הישירות על     

חלק נכבד מהתקציב הוקצה . המלח והעצי� היה קט� יחסית, הקרבנות והנסכי�

ושאר כלי המקדש ) כמו הפרוכת(לטובת רכישת בגדי הכהונה ופריטי טקסטיל שוני� 

יב הופנה לטובת משכורת עובדי נתח גדול מאוד מהתקצ. שנזקקו להחלפה או תיקו�

ובעיקר סביב קרבנות , אנשי� אלה דאגו כאמור לתפקוד היעיל של המקדש. המקדש

 .היחיד שתפסו את מרב היק� הפעילות השוטפת במקדש

נרכשו , בשל הקפדה יתרה על טהרת המוצרי� המובאי� למקדש, כ/ למשל

יוחדי� שקיבלו את באמצעות ממוני� מ, הנסכי� של קרבנות היחיד בתו/ המקדש

 אופ� רכישת המוצרי� לא נעשה מתו/ שיקולי כדאיות 151.משכורת� מתרומת הלשכה

נרכשו  ולכ� ה�, והאיכות של המקדש אלא בהתא� לדרישות הטהרה, כלכלית טהורה

 152.עובדה שבודאי ייקרה את עלות�, לעתי� ממקומות מרוחקי� ביותר מירושלי�

מדובר  .מבלי כוונה להפיק רווחי�, י� האמיתילכתחילה נמכרו הנסכי� בשיעור שווי

שכ� מחזור הכספי� שלה , "רווחית"ו" יצרנית"במערכת כלכלית שאינה אמורה להיות 

                                                 

 .ד" מה"פשקלי� ,  משנה151

 .יג, ה&בהלכות ט "פ, ש�, תוספתא; ב&אמשניות ח "פמנחות ,  משנה152
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אפילו לגבי . ולמעשה אינו מאפשר לחסו/ כס� לשני� הבאות, מיועד לכיסוי הוצאות

 נחלקו חכמי� הא� נית� למשל להשתמש ברווחי� שבכל זאת" מותר שיירי הלשכה"

, "השכר להקדש"ישמעאל ' לדעת ר. התקבלו מהנסכי� שנרכשו עבור קרבנות היחיד

 באותו הקשר אפשר להתייחס 153".אי� משתכרי� בשל הקדש"עקיבא ' ולדעת ר

הא� , שגבו חלפני המקדש) קלבו�(למחלוקת חכמי� לאחר החורב� לגבי העמלה 

 154.מדובר ברווח שנכנס לאוצר המקדש או בשכר החלפני�

 155 למדיגדולגדולגדולגדול מהמקורות עולה הרוש� שבכל שנה נותר סכו� כס� עוד� ,כאמור

איננו יודעי� מה . והוא שימש למגוו� צרכי�) שיירי הלשכה(מהתקציב שלא נוצל 

שמומנו משיירי ) או חלק�(וכמה כס� הוקצה לטובת כל הדברי� , שיעור היתרה

עיד שמספר א/ הדבר מ – ובוודאי מדובר בנתוני� שהשתנו משנה לשנה, הלשכה

המשתתפי� בפועל בפעילות המקדש הציבורית היה כנראה גדול לאי� ערו/ מהסכו� 

 . המשוער שבו נקבנו לעיל

ברצוננו להביע הסתייגות מהנחת היסוד שכל הפעילות , לצד המסקנות הללו

בהלכה מועלית אפשרות שיחיד יכול להתנדב . מכספי מחצית השקל במקדש מומנה

 156".ימסר� לצבור"מעבר למכסת מחצית השקל בתנאי שהוא עבור קרבנות הציבור 

ומה הסכו� שנאס� , )א� בכלל(איננו יודעי� עד כמה תופעה זו הייתה רחבה 

ביחס לתרומת מחצית ) בניגוד לתרומות רגילות(מתרומות יחיד שנמסרו לציבור 

) ובעיקר הקרבת הקרבנות(נראה שחכמי� העדיפו לכתחילה שכל הפעילות . השקל

                                                 

 .ג" מד"פשקלי� , משנה  153

 .ח"מ א"פשקלי� , תוספתא  154

 ב"פשקלי� , משנה(ה ושיפו- עירוניות יכבר עמדנו על כ/ שכס� זה שימש ג� לפעולות בני  155

יוס� ב� מתתיהו מספר שלאחר השלמת בנייתו של בית המקדש בימי אגריפס המל/  ).ד"מ

ק לה� תעסוקה וכ� מחשש שהשלטו�  ועל מנת לספ,נותרו שמונה עשר אל� פועלי� מובטלי�

לחצה הנהגת הע� על המל/ להמשי/ , הרומי ישתלט על התקציב שנותר כנראה באוצר המקדש

המובטלי� בי� לא ברור כמה פועלי� מ. ז, ט, קדמוניות כ ראו .להעסיק אות� בעבודה יזומה

שאות� ש כספי הקדב בפועל והא� מדובר בתקציב מיוחד שיועד לבניית המקדש או והועסק

נראה שיש  ).יח, ש�(ניצל בהזדמנות אחרת פונטיוס פילטוס לבניית אמת מי� לירושלי� 

ה גדולות ומיוחדות ובי� הפעילות השנתית הסדירה שמומנה ילהבדיל בי� פעילויות בני

צוות לג� בשני� רגילות נדרש תקציב הול� שיספיק לתשלו� , מכל מקו�. מתרומת הלשכה

 .חזוקה שוטפת של התשתית העירוניתפועלי� גדול לצור/ ת

 .ז" הח"פכלי המקדש הלכות , �"רמב; א"ראש השנה ז ע, בבלי  156
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ואילו הפעילות שמחו- לתחו� , / תחומי המקדש תמומ� מכספי מחצית השקלבתו

הייתה יכולה להסתייע בתרומות של יחידי� שנמסרו ") צרכי העיר כל("המקדש 

 . לציבור כהשלמה לתקציב במקרה הצור/
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    חובב יחיאליחובב יחיאליחובב יחיאליחובב יחיאליהרב הרב הרב הרב 
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    המחלוקת על אופ� הפתיחה ועל צורת השערהמחלוקת על אופ� הפתיחה ועל צורת השערהמחלוקת על אופ� הפתיחה ועל צורת השערהמחלוקת על אופ� הפתיחה ועל צורת השער. . . . אאאא

    מי פתח את השערמי פתח את השערמי פתח את השערמי פתח את השער. . . . בבבב

    """"מי שזכה בתמידמי שזכה בתמידמי שזכה בתמידמי שזכה בתמיד""""זורק הד� הוא זורק הד� הוא זורק הד� הוא זורק הד� הוא . . . . גגגג

    """"בעל קרב� התמידבעל קרב� התמידבעל קרב� התמידבעל קרב� התמיד""""פותח השער כשליח פותח השער כשליח פותח השער כשליח פותח השער כשליח . . . . דדדד

    איזה שער אינו נפתח לעול�איזה שער אינו נפתח לעול�איזה שער אינו נפתח לעול�איזה שער אינו נפתח לעול�. . . . הההה

שלושת הפרקי� הראשוני� של . מסכת תמיד מתארת את סדר יו� העבודה במקדש

, תרומת הדש�,  בדיקת העזרה–המסכת עוסקי� בעיקר בעבודת ההכנה ליו� החדש 

. דישו� המזבח הפנימי ודישו� המנורה,  המיועד לקרב� תמיד של שחרהכנת הטֶלה

ובעיקר את סדרי קרב� , ואיל/ מתארת המשנה את עבודות הבוקר המרכזיות' מפרק ד

פעולה ,  במעבר בי� שני החלקי� מתארת המשנה את פתיחת שערי ההיכל1.התמיד

 :שיש לה השלכה חשובה על סדר היו�

 ).ז"ג מ"תמיד פ(היה שומע קול שער הגדול שנפתח עד ש, לא היה שוחט השוחט

 .על אופ� ביצוע הפעולה ועל משמעותה נבקש להרחיב בדברינו

    המחלוקת על אופ� הפתיחה ועל צורת השערהמחלוקת על אופ� הפתיחה ועל צורת השערהמחלוקת על אופ� הפתיחה ועל צורת השערהמחלוקת על אופ� הפתיחה ועל צורת השער. . . . אאאא

 :במסכת תמיד מתוארת פתיחת השער כ/

עד שהוא מגיע , היכל הל אהתא  ומ, נכנס לתא, נטל את המפתח ופתח את הפשפש

 .)ש�( לשער הגדול

 : מהמשנה המקבילה במסכת מידות אנו למדי� שיש מחלוקת תנאי� בעניי� זה, בר�

 . להיכל – ומהתא, ונכנס להתא, נטל את המפתח ופתח את הפשפש

, עד שנמצא עומד בי  שני השערי�, בתו/ עוביו של כותל היה מהל/: רבי יהודה אומר

 ).ב"ד מ"פ(  ואת הפנימיות מבחו�, ופתח את החיצונות מבפני�

                                                 

 .' ימעלי� בקודש, "הפיס"על המבנה של סדר יו� העבודה ושל מסכת תמיד עמדנו במאמר  1
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, מחלוקת זו מושתתת על מחלוקת נוספת בי� תנאי� אלו לגבי מבנה שער ההיכל

 :המופיעה במשנה הקודמת

שתי�  – וארבע דלתות היו לו, ורחבו עשר אמות, גבהו עשרי� אמה – פתחו של היכל

 ). יחזקאל מא ("ושתי� דלתות להיכל ולקדש"שנאמר , ושתי� בחו�, בפני�

והפנימיות נפתחות לתו/ , לכסות עוביו של כותל, חהחיצונות נפתחות לתו/ הפת

 . חו� מאחר הדלתות – שכל הבית טוח בזהב, הדלתותלכסות אחר , הבית

ונקפלות , וכמי  איצטרמיטה היו, בתו/ הפתח היו עומדות: רבי יהודה אומר

, חצי אמה מזוזה מכא , ואלו שני אמות ומחצה, אלו שני אמות ומחצה – לאחוריה 

שתי� , שתי� מוסבות דלתות, ושתי� דלתות לדלתות"שנאמר , מזוזה מכא וחצי אמה 

 ).א"ד מ"פ( ) ש� ("ושתי דלתות לאחרת, לדלת אחת

 ואילו לשיטת חכמי� ה� היו 2,יהודה הדלתות היו מתקפלות באמצעית�' לדעת ר

ואת , להבנת המחלוקות נתאר את צורת השער בהיותו פתוח. עשויות חטיבה אחת

 . ותח השערמסלולו של פ

, )1(פותח השער נכנס אל ההיכל מ� התא הצפוני שבקיר ההיכל , לפי שיטת חכמי�

ואחר כ/ פותח את , )2(פותח את הדלתות הפנימיות של השער אל תו/ ההיכל 

 :כ/ שהדלתות הפתוחות מכסות את עובי הכותל, )3(הדלתות החיצוניות פנימה 

                                                 

 ).פירוש קהתי" (הדלתות היו כדבר המסתובב ונכפל לאמצעו "– אצטרמיטה  2

� 

              �                   

                  

                              � 
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אלא מגיע דר/ , אינו נכנס אל ההיכלפותח השער ,  לשיטת רבי יהודה,לעומת זאת

מקפל את המערכת החיצונית של דלתות , אל המרחב שבי� הדלתות) 1(קירות ההיכל 

ההיכל כלפי ואחר כ/ מקפל את המערכת הפנימית של דלתות , )2(ההיכל כלפי פני� 

 :כ/ ששתי הדלתות מכסות יחד את עובי הכותל, )3(חו- 

אל  ' מתגנב'שכ� לפי שיטת חכמי� פותח השער , ההבדל בי� השיטות גדול מאוד

פתיחת שער ההיכל . מה שיכול לעשות רק בעל הבית, ההיכל ופותח אותו מבפני�

' לשיטת ר,  לעומת זאת3.נעשית כ/ שהעומד בפני� מזמי� את העומדי� בחו- להיכנס

והוא פותח את הדלתות הפנימיות של , יהודה הפותח מתנהג כאד� הבא אל ההיכל

פתיחת הדלתות מבחו- דווקא מודגשת . מבלי להיכנס להיכל עצמו, מבחו-מבחו-מבחו-מבחו-יכל הה

, בכ/ שפתיחת הדלתות הפנימיות נעשית רק אחרי שהדלתות החיצוניות נפתחו

בניגוד , והמסתכלי� מבחו- יכולי� לראות שפותח השער לא היה בהיכל לפני כ�

 .מוחלט לשיטת חכמי�

 והשאלה 4,ק לשיטת חכמי�ראינו כי במסכת תמיד מתוארת הפתיחה ר

ומדוע מעצבי� חכמי� ' המתבקשת היא מי הוא זה אשר מתנהג כבעל הבית בבית ה

 .כדי להבי� זאת עלינו לברר את זהות הפותח. את פעולת הפתיחה באופ� זה

                                                 

" מי שזכו בדישו� מזבח הפנימי והמנורה נכנסי� להיכל: " לאחר הפתיחה כפי שאכ� קורה מיד 3

 ).ט"ג מ"תמיד פ(

ישנ� קשיי� משמעותיי� בשיטת רבי ,  מעבר לעובדה שמשנת תמיד היא לפי שיטת חכמי� 4

ולשיטתו לא ברור כיצד היו , לא ברור מני� למד רבי יהודה כי קירות המקדש חלולי�: יהודה

, )ז"ג מ"תמיד פ(לשיטת חכמי� ה� נעולות מבפני� על ידי נגר . היכלנועלי� את דלתות ה

, י"לשיטת ר. וממילא הפתיחה יכולה להיעשות רק מבפני�, כלומר קורה המונחת לרוחב השער

אולי יש ). או העדר נעילה(צריכה להיות צורת נעילה אחרת , שלפיה הדלתות נפתחות מבחו-

תוצאה של התנגדות עקרונית למשמעות הפתיחה לראות את דעתו בנוגע למבנה הדלתות כ

 .כפי שמציגי� אותה חכמי�

 

                                       � 

�   

 �                                  
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    מי פתח את השערמי פתח את השערמי פתח את השערמי פתח את השער. . . . בבבב

לעומת . ראינו שבמסכת מידות מתוארת פתיחת השער אגב העיסוק במבנה השער

 :ד מתוארת הפתיחה כחלק מסדר עבודת היו�במסכת תמי, זאת

ומ  התא אל , נכנס לתא,  נטל את המפתח ופתח את הפשפש...בא לו לפשפש הצפוני

העביר את הנגר ואת  – הגיע לשער הגדול. עד שהוא מגיע לשער הגדול, ההיכל

 עד ששומע קול שער הגדול שנפתח, לא היה שוחט השוחט. ופתחו, הפותחות

 )ז"ג מ"פ(  

כל ". בא לו"אלא משתמשת בביטוי , נה אינה כותבת במפורש מי פתח את השערהמש

 קשורות למקדש ומתארות טקס כלשהו 6, למעט אחת5,ההופעות של ביטוי זה במשנה

 הנפת 10, טהרת המצורע9, השקיית סוטה8, עבודת יו� הכיפורי�7, קניית נסכי�–

 מיהו האד� שאליו מכוו� כדי לדעת,  במקומות אלו12. או סדר עבודת התמיד11העומר

,  הכה� הגדול–הביטוי יש לחזור אל המשניות הקודמות ולזהות את הדמות הפועלת 

המשניות הקודמות מתארות , במקרה שלנו. האד� המבקש לקנות נסכי� וכדומה

 :שלושה בעלי תפקידי�

הולכי   – ומי שזכו באיברי�. והול/ לבית המטבחיי�, מושכו – מי שזכה בתמידמי שזכה בתמידמי שזכה בתמידמי שזכה בתמיד

 . אחריו

, הטני: וארבעה כלי� ביד�, היו מקדימי מי שזכו בדישו  מזבח הפנימי והמנורה מי שזכו בדישו  מזבח הפנימי והמנורה מי שזכו בדישו  מזבח הפנימי והמנורה מי שזכו בדישו  מזבח הפנימי והמנורה 

 ואחד פותח כיוו , אחד יורד לאמת השחי – ושתי מפתחות.. .ושתי מפתחות, והכוז

 ).ו�משניות ה, ש�(  

שכ� מיד , האחרוני� מחזיקי� ביד� את המפתחות א/ אינ� יכולי� לפתוח את השער

 :וארלאחר פתיחת השער מת

                                                 

: כדוגמת, ולא להופעותיו כפועל בלבד, נשוא+ כוונתנו להופעותיו בתפקיד תחבירי של נושא 5

 ).י"ט מ"פסחי� פ" (אצל אלובא לו בא לו בא לו בא לו אחד מאלו "

דוסא ב� '  רבא לו אצל "– בסיפור על רבי יהושע המתמודד ע� ציוויו של רב� גמליאל  6

 ). ט"ב מ"ראש השנה פ" (הרכינס

 .ד"ה מ" שקלי� פ 7

 .א"ז מ"פ; ז&ו משניות ב ו"פ; ב"ד מ"פ; ט&ג משניות ח" יומא פ 8

 .ג"ב מ" סוטה פ 9

 .י&ח ו, ד משניות ב" נגעי� פי 10

 .ד"י מ" מנחות פ 11

 .ג"ז מ"פ; ג&ד משניות א ו" תמיד פ 12
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 ...ומצא,  מי שזכה בדישו  המנורה נכנס...ונטל, שו  מזבח הפנימי נכנסימי שזכה בד

 ).משנה ט(  

מי " ג� 13.ולכ� ודאי לא נפתח על יד�, השער נפתח כדי לאפשר לה� להיכנס, כלומר

שכ� , אינו יכול לעשות זאת, שלפי המפרשי� הוא הזוכה בשחיטתו, "שזכה בתמיד

לא היה השוחט שוחט עד : "שוחט להיות באזור השחיטהבזמ� הפתיחה מחויב ה

לא נית� לשיי/ את פתיחת השער לאחד , כ/". ששומע קול שער הגדול שנפתח

  14.לוי&ולכ� כתבו המפרשי� כי פתח את השער אחד מ� הכהני� או ב�, מהכהני� האלו

הקושי בפירושי� אלו הוא שהמשנה משתמשת בכינוי ידוע כלפי אד� שכלל לא 

יש מקו� לברר מדוע הזוכי� בדישו� נושאי� את המפתחות ,  כמו כ�15.ר לפני כ�הוזכ

כפי (ומדוע עליה� להמתי� לפני השער הנעול , )ולא פותח השער(עד לפתח האול� 

 ?)במשנה ו" מקדימי�"שמשתמע מהמילה 

מבחינה לשונית נראה שיש לייחס את פתיחת השער לאחד מ� הכהני� שהוזכרו 

 הזוכי� בדישו� –כפי שראינו לעיל , אינו מתאי� להמש/ המשניותא/ הדבר , במשנה

. והזוכה בתמיד צרי/ לשחוט מיד ע� פתיחת השער, צריכי� לחכות בחו- ולהיכנס

כמכוו� למי שזוכה " מי שזכה בתמיד"אלא שהסבר המפרשי� התבסס על פירוש 

 .כפי שנראה להל�, דבר שאינו ברור מאליו, בשחיטה

                                                 

בא לו לפשפש הצפוני ונטל את  מפתחות בידו  מפתחות בידו  מפתחות בידו  מפתחות בידו אותו שהיואותו שהיואותו שהיואותו שהיו: "כתב" מלאכת שלמה" בעל ה 13

ולא ברור א� כוונתו לאחד משני הזוכי� בדישו� או למישהו , ..."המפתח ופתח את הפשפש

 .שכלל לא נזכר עד כה

והוא א� מקשה על הסוברי� כי היה זה כה� מגמרת , לוי&היה זה ב�" תפארת ישראל" לשיטת ה 14

 .המסיק כי כה� היה פותח את שערי ההיכל, ת ש�אול� ראה בשיטה מקובצ. ב"א ע"ערכי� י

וזאת בתיאור הנפת , אינו מתייחס לדמות שכבר נזכרה" בא לו"ישנה פע� נוספת שבה הביטוי  15

.  נתנוהו לאבוב...היו מהבהבי� אותו באור. הביאוהו לעזרה, ונתנוהו בקופות, קצרוהו: "העומר

נתנוהו . והרוח מנשבת בו, טחוהו בעזרהש. כדי שיהא האור שולט בכולו, ואבוב היה מנוקב

, בא לו לעישרו�... והוציאו ממנו עישרו� שהוא מנופה משלש עשרה נפה, ברחיי� של גרוסות

 י"מנחות פ( "והשאר נאכל לכהני�. והקטיר, וקמ-, והגיש, הני�, ובלל, יצק, ונת� שמנו ולבונתו

שהו לזהות האד� המבצע את במשניות המופיעות לפני משנה זו לא נמצא אזכור כל). ד"מ

ולמרות זאת השתמשה המשנה בביטוי , כה� כלשהו ביצע את עבודה זו, כלומר. הנפת העומר

 ".בא לו"

בא "שכ� ש� לא תואר א� כה� לפני הכינוי , א/ יש להבחי� בי� המשנה בתמיד למשנה במנחות 

במקרה שלנו , ומת זאתלע. ולכ� אי� לנו ברירה אלא לפרש זאת על כה� שלא הוזכר עד כה, "לו

ולכ� נראה שלא נית� לייחס אותו לדמות שלא , מופיע ביטוי זה אחרי כינויי ייחוס מפורשי�

 .נזכרה עד כה
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    """"מי שזכה בתמידמי שזכה בתמידמי שזכה בתמידמי שזכה בתמיד""""זורק הד� הוא זורק הד� הוא זורק הד� הוא זורק הד� הוא . . . . גגגג

 :בתחילת פרק ג מתואר הפיס השני

מי , מי מדש  מזבח הפנימי, מי זורק, מי שוחט – בואו והפיסו: "אמר לה� הממונה

 ...".מי מעלה אברי� לכבש, מדש  את המנורה

בחלק השני של הפרק מתוארות פעולותיה� של הזוכי� בדישו� המזבח הפנימי 

 : זוכי הפיסולפני כ� פעולת� של שאר, והמנורה

הולכי   – ומי שזכו באיברי�. מושכו והול/ לבית המטבחיי� – מי שזכה בתמיד

 אחריו

 ).משנה ה, ש�(  

מי מעלה "בהשוואה לנוסח הפיס , מוב� בפשטות" מי שזכו באיברי�"הביטוי 

מי  "–אינו תוא� במדויק לנוסח הפיס " מי שזכה בתמיד"א/ הביטוי ...". איברי�

במבט ראשו� .  והוא יכול להיות מכוו� כלפי השוחט או כלפי הזורק,"מי זורק, שוחט

לבית לבית לבית לבית מושכו והול/ "שכ� הפעולה המתוארת היא , נראה שיש לפרש זאת על השוחט

א/ במבט שני נראה כי מדובר דווקא על הזורק . שהוא מקו� השחיטה, "המטבחיי�המטבחיי�המטבחיי�המטבחיי�

 :בשל הנימוקי� הבאי�

ועל כ� כל , "כי הד� הוא הנפש", הד� הנזרק על המזבח הוא תמצית הקרב� .א

לפני הזריקה ולאחר  – הפעולות הנעשות בקרב� נחלקות תמיד לשניי�

חשיבותה המכרעת של זריקת הד� מתבטאת בכ/ שהיא זו שקובעת . הזריקה

 וכ� היא זו שמכניסה או מוציאה אותו מאיסור 16,הא� הקרב� פסול או כשר

ולפנינו מספר , " שזכה בתמידמי"כאשר אנו נתקלי� בביטוי ,  על כ�17.מעילה

יש לפרש את הביטוי על העבודה העיקרית , אנשי� שזכו בעבודות הקרב�

 . זריקת הד� – בקרב�

נית� להבי� כי " מי שזכו באיברי�"ו" מי שזכה בתמיד"מסמיכות הביטויי�  .ב

כש� שהזוכי� , כלומר. מדובר על זכייה בדבר ממשי ולא בפעולה גרידא

כ/ , באיברי� אינ� זוכי� בניתוח האיברי� אלא בהעלאת האיברי� עצמ�

אלא זה שזכה בהבאת הד� אל , הזוכה בתמיד אינו זה שזכה בהוצאת הד�

 .חהמזב

                                                 

 .ד&ב משניות ג"  זבחי� פ 16

 . ד"א מ" מעילה פ 17
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כדי להוציא . הד� והאיברי� – שני דברי� מרכזיי� עולי� מהקרב� אל המזבח .ג

וכדי להוציא את האיברי� מתבצעי� , את הד� מהקרב� מתבצעת השחיטה

מרצ� המשניות בתחילת פרק ד משמע בבירור כי זורק . ההפשט והניתוח

מתאי� יותר לפרש את , כיוו� שכ/. הד� הוא זה שביצע את ההפשט והניתוח

כקשורה " מי שזכו באיברי�"ושל " מי שזכה בתמיד"ההליכה המשותפת של 

הוא " מי שזכה בתמיד"וממילא , לחלוקת האיברי� ולא לשחיטת הבהמה

 .זורק הד�

...". בא לו לפשפש הצפוני"ועליו נאמר , "מי שזכה בתמיד"הזוכה בזריקה הוא , א� כ�

 מוב� ג� מדוע מפתחות האול� לפי פירוש זה. הוא זה שפתח את שערי ההיכל, כלומר

וכ� מדוע , שכ� ידיו של הזורק עסוקות בהובלת השה, לא נישאו על ידי פותח השער

שכ� עליו לעבור קוד� בבית , נושאי המפתח צריכי� להמתי� לבואו של הפותח

 .המטבחיי�

שכ� הזורק צרי/ להיות במעמד השחיטה כדי , יש להקשות על פירוש זה, לכאורה

וכבר ראינו כי השחיטה נעשית מיד אחרי פתיחת , � שהוא עתיד לזרוקלקבל את הד

 :א/ שתי תשובות בדבר .השער

 ובי� פתיחת 18,יש מרווח זמ� מסוי� בי� תחילת השחיטה לקבלת הד�, ראשית

שבה , מערבית&בהתחשב במרחק בי� שער ההיכל לקר� הצפונית. השער לשחיטה

  19.השער ולהספיק לקבל את הד�בהחלט אפשר לפתוח את , נשחט תמיד של שחר

ועד שהד� יתקבל בכלי , אי� חובה שזורק הד� יקבל את הד�, והוא עיקר, שנית

הדבר מדויק ג� מלשו� . על ידי אחר ודאי יכול הוא להגיע ולקחת את הד� כדי לזורקו

 :המשנה

בא לו בא לו בא לו בא לו . . . . שחט השוחט וקבל המקבלשחט השוחט וקבל המקבלשחט השוחט וקבל המקבלשחט השוחט וקבל המקבל... של שחר היה נשחט על קר  צפונית מערבית

שירי . מערבית דרומית ונות  מערבה דרומה, חית צפונית ונות  מזרחה צפונהלקר  מזר

 ).א"ד מ"פ( הד� היה שופ/ על יסוד דרומי

                                                 

ומרק אחר קרצו קרצו קרצו קרצו , הביאו לו את התמיד: " כפי שנית� ללמוד מסדר העבודה ביו� כיפורי� 18

ורק ,  הכה� הגדול מתחיל את השחיטה&) ד"ג מ"יומא פ" (וזרקול את הד� ל את הד� ל את הד� ל את הד� וקבוקבוקבוקב, שחיטה על ידו

 .אחרי שמישהו מחלי� אותו הוא פנוי לקבל את הד�

א� פותח השער צרי/ לקבל את הד� עליו לעבור את המרחקי� ,  לפי הנתוני� במסכת מידות 19

ס/ הכול ,  אמה22 –בי� האול� ולמזבח ,  אמה5 –עובי כותל האול� ,  אמה11 –אול� : הבאי�

 .  מטר20&שה� פחות מ,  אמה38
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כ/ שהמקבל הוא זה שבא לו לקר� , בקריאה ראשונה נראה שלפנינו תיאור רצי�

" בא לו"נית� להבי� את , מופיע כבר לפני כ�" בא לו"א/ כיוו� שהביטוי , צפונית

הבנה זו מדויקת . ו כמתייחס לאותו כה� שאותו כבר זיהינו כזורק הד�שבמשנה ז

, שכ� אי� להשוות את ערכה של זריקת הד� אל מול ער/ קבלת הד�, מלשו� המשנה

המקבל תפקידו רק , לפי דברינו. נראית תמוהה" המקבל"ולכ� הצגתו של הזורק כ

שמחזיר אותנו אל , "בא לו" ואילו כלפי הזורק משתמשי� בביטוי 20,לקבל את הד�

 ". מי שזכה בתמיד"תיאורו של כה� זה כ

לכל פעולותיו של " בא לו"הרי שהמשנה מייחדת את הביטוי , א� נכוני� דברינו

בכ/ מבדילה המשנה את זורק הד� משאר . הלא הוא זורק הד�, "מי שזכה בתמיד"

 – ע מכינויוכפי שג� משתמ, ומציגה אותו ככה� המרכזי של אותו יו�, זוכי הפייסות

 21,זכייתו בלבד&בעוד שאר הכהני� עושי� איש איש את תפקידו". מי שזכה בתמיד"

פותח ,  הוא מוש/ את התמיד לבית המטבחיי�–כה� זה מבצע את עיקר עבודת היו� 

 .זורק את הד� ומנתח את הקרב�, את שער ההיכל

 מאפשרות ופעולותיו, שאר זוכי הפיס תלויי� בעבודתו של כה� זה, יתרה מזאת

הוא פותח את השער כדי שהזוכי� בדישו� כלי ההיכל יוכלו : לה� לבצע את זכיית�

והוא מבצע הפשט וניתוח כדי שכל זוכי האיברי� יוכלו להעלות� על גבי , להיכנס

השחיטה המוציאה את הד�  –  ג� הפעולה המאפשרת את פעולתו עצמו22.המזבח

לא היה השוחט שוחט "שכ� ,  של הזורק'אישורו'אינה יכולה להתרחש ללא  – הנזרק

 ". עד שהיה שומע קול שער הגדול שנפתח

הבנה זו טר� מסבירה מדוע כל כ/ חשוב שהאיש המרכזי של היו� יפתח את 

 .ולש� כ/ עלינו לחזור אל המשמעות של פתיחת השער, השער

                                                 

ולכאורה קשה שהרי לא מצינו פיס על קבלת ,  לפי דברינו יוצא שלא הזורק קיבל את הד� 20

שנולד עקב , א/ נראה שיש להסביר זאת בכ/ שהקבלה על ידי אחר היא רק צור/ דיעבדי. הד�

 . לפיסואי� זו עבודה של ממש הראויה, פתיחת השער על ידי הזורק

כאשר ,  צמצומ� של הכהני� לגדרי תפקיד� בלבד בא לידי ביטוי במספר מקומות במסכת 21

מי שזכה בתרומת הדש� הוא יתרו� : "המשנה מדגישה את הקשר המלא בי� התפקיד והפעולה

 ).א"ד מ"פ" (שחט השוחט וקיבל המקבל", )ד"א מ"פ" (את הדש�

הזוכי� בדישו� נושאי� עבורו : ייעי� לו בעבודתוהדבר בא לידי ביטוי בכ/ שזוכי� אחרי� מס 22

 .וכה� נוס� מקבל בשבילו את הד� עד שיגיע מפתיחת השער, את המפתחות עד שערי האול�
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    """"בעל קרב� התמידבעל קרב� התמידבעל קרב� התמידבעל קרב� התמיד""""פותח השער כשליח פותח השער כשליח פותח השער כשליח פותח השער כשליח . . . . דדדד

ד מבארי� המפרשי� כנובע מ� הציווי את הקשר בי� פתיחת השער לשחיטת התמי

 :הנאמר בקרב� השלמי�

 ).ב', ויקרא ג( פתח אהל מועדפתח אהל מועדפתח אהל מועדפתח אהל מועד וסמ/ ידו על ראש קרבנו ושחטו 

 :נאמר בתורה, בציווי הראשו� על קרב� התמיד, א/ עוד קוד� לציווי זה

 אשר אועד לכ� שמה לדבר אלי/ ש�'  לפני הפתח אהל מועדפתח אהל מועדפתח אהל מועדפתח אהל מועדעלת תמיד לדרתיכ� 

 ).במ, ט"שמות כ(  

פתח אהל "פתיחת שערי ההיכל היא הביטוי המוחשי לכ/ שקרב� התמיד נעשה ב

 על קרב� –הלימוד דווקא מקרב� התמיד מאפשר להבי� את משמעות הפעולה ". מועד

הרי שפתיחת שערי ', וכיוו� שההיכל הוא בית ה, "קרבני לחמי"כי הוא ' התמיד אמר ה

היגיו� זה . נו העולה על המזבח החיצו�ובי� קרב) 'ה(ההיכל מקשרת בי� בעל הקרב� 

  23:והוא מופיע במפורש במשנה בהקשר של קרב� התמיד, איננו היגיו� חיצוני

 "צו את בני ישראל ואמרת אליה� את קרבני לחמי ": לפי שנאמר?אלו ה  מעמדות

התקינו נביאי� ? ? ? ? והוא אינו עומד על גביווהוא אינו עומד על גביווהוא אינו עומד על גביווהוא אינו עומד על גביו, , , , וכי היא/ קרבנו של אד� קרבוכי היא/ קרבנו של אד� קרבוכי היא/ קרבנו של אד� קרבוכי היא/ קרבנו של אד� קרב, )במדבר כח(

היה מעמד בירושלי� של , על כל משמר ומשמר. ני� עשרי� וארבע משמרותהראשו

כהני� ולויי� עולי�  – הגיע זמ  המשמר לעלות. של לויי� ושל ישראלי�, כהני�

 וישראל שבאותו משמר מתכנסי  לעריה  וקוראי  במעשה בראשית, לירושלי�

 ).ב"ד מ"פ, תענית(  

, יכה להיות נוכחות של ע� ישראלהמשנה מלמדת אותנו שבעת הקרבת התמיד צר

כדי שייצגו את ע� ישראל המקריב , מעבר לנוכחות הרגילה של הכהני� בבית המקדש

נראה שבאופ� דומה יש להסביר את חשיבות פתיחת שערי ההיכל לפני . 'את קרבנו לה

ובי� מקו� הקרבת ' כדי ליצור את הקשר הברור בי� נוכחותו של ה – שחיטת התמיד

 . הקרב�

. ולהקריב את קרבנו' להיות ידו הארוכה של ה, בעצ�, נבחר" מי שזכה בתמיד"

כ/ . ח איבריו"לכ� הוא ורק הוא חייב לפתוח את השער ולבטא את הקשר הזה ברמ

שכ� הוא ידו הארוכה , שלפיה פותח השער מתנהג כבעל הבית, מובנת שיטת חכמי�

 .של בעל הבית

                                                 

רמיזות אינטרטקסטואליות בחלקיה רמיזות אינטרטקסטואליות בחלקיה רמיזות אינטרטקסטואליות בחלקיה רמיזות אינטרטקסטואליות בחלקיה , יחיאלי' ח: על חידושה המופלג של משנה זו ראה 23

&81' עמ, ע"תש, ר איל�אוניברסיטת ב, עבודה לש� קבלת תואר מוסמ/, ההלכתיי� של המשנהההלכתיי� של המשנהההלכתיי� של המשנהההלכתיי� של המשנה

82. 



    

 חובב יחיאליחובב יחיאליחובב יחיאליחובב יחיאליהרב הרב הרב הרב 

 

136136136136 

    איזה שער אינו נפתח לעול�איזה שער אינו נפתח לעול�איזה שער אינו נפתח לעול�איזה שער אינו נפתח לעול�. . . . הההה

 של משמעות פתיחת השער מעצימה את המשמעות של ההערה המובאת הבנה זו

 :בגו� המשנה במסכת תמיד

 לא נכנס בו �שבדרו�. אחד בצפו  ואחד בדרו�, ושני פשפשי  היו לו לשער הגדול

: 'ויאמר אלי ה" :)ב, ד"מ( שנאמר, ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל, אד� מעול�

והיה , להי ישראל בא בו�א' כי ה, ש לא יבא בוואי, לא יפתח, השער הזה סגור יהיה

 ."סגור

הרי שאי� מדובר ש� על הפשפשי� אלא על שער , כשאנו מעייני� בפסוק מיחזקאל

 : שכ� הפסוק הקוד� לזה המצוטט הוא24,ההיכל עצמו

 ).א, ד"מ( וישב אותי דר/ שער המקדש החיצו  הפונה קדי� והוא סגור 

 :נמצא בפני�' וזאת כיוו� שה,  השער יהיה סגורהפסוק ביחזקאל מצווה כי, א� כ�

ואפל על ' את בית ה' ויביאני דר/ שער הצפו  אל פני הבית וארא והנה מלא כבוד ה

 ).ד, ש�( פני

 והסבירו כי הוא מתייחס לאחד מ� הפשפשי� 25,ל עקרו את הפסוק מפשוטו"חז

ת הפעולה של והיא נובעת מהדגשת מהו, אי� זו עקירה סתמית. הצדדיי� של ההיכל

הרי , נמצא ש�' א� ביחזקאל נאמר שאסור לפתוח את השער כיוו� שה. פותח השער

לוהית בכל העזרה והסרת המחיצה &שפתיחת השער משמעותה הדגשת הנוכחות הא

את המחיצה שנצטווה יחזקאל לקיי� . שבינה ובי� מקו� השראת השכינה שבהיכל

, על ידי השארת הפשפש הדרומי סגורל לידי ביטוי "הביאו חז, ולהשאיר על עומדה

 .ובכ/ ביארו ג� את האמור ביחזקאל

                                                 

א פירש זאת על שער המזרחי של "ואילו הגר, ק פירשו פסוקי� אלו על שער ההיכל"י ורד" רש 24

ברור , )על אתר' דעת מקרא'ראה (א קרוב יותר לפשטי הפסוקי� "א� שפירושו של הגר. החצר

 .וראה עוד להל�, כי חכמי המשנה פירשו זאת על שער ההיכל

 .ה והפירושי� ש�"א מ"שקלי� פ: ראה ג�, ..." על ידימפורשמפורשמפורשמפורשועליו הוא "טוי זו משמעות הבי 25



 

   





 

  א"תשע' האלול – ב"כמעלין בקודש 

   

    אברה� סתיואברה� סתיואברה� סתיואברה� סתיוהרב הרב הרב הרב 

    קריאת התורה ביו� הכיפורי�קריאת התורה ביו� הכיפורי�קריאת התורה ביו� הכיפורי�קריאת התורה ביו� הכיפורי�
 פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

 מהות הקריאהמהות הקריאהמהות הקריאהמהות הקריאה. . . . אאאא

 טע� הקריאה ביחס לציבור ולכה� הגדולטע� הקריאה ביחס לציבור ולכה� הגדולטע� הקריאה ביחס לציבור ולכה� הגדולטע� הקריאה ביחס לציבור ולכה� הגדול. . . . בבבב

 ????על הכה� הגדול או על הציבורעל הכה� הגדול או על הציבורעל הכה� הגדול או על הציבורעל הכה� הגדול או על הציבור    ––––    חובת הקריאהחובת הקריאהחובת הקריאהחובת הקריאה. . . . גגגג

  קריאת התורה כרובד בעבודה עצמהקריאת התורה כרובד בעבודה עצמהקריאת התורה כרובד בעבודה עצמהקריאת התורה כרובד בעבודה עצמה. . . . דדדד

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

� שהיחס אליו מורכב ומעורפל כמו קשה למצוא נושא בסדר עבודת יו� הכיפורי

, יש שראו בה די� דרבנ� שולי לחלוטי�. קריאת התורה של הכה� הגדול ביו� הכיפורי�

 א/ דבר אחד משות� כמעט לכל ההתייחסויות. ויש שראו בה את מטרת היו� ופסגתו

ואי� זו קריאה ככל , אי� זו עבודה ככל העבודות. אי אפשר להישאר אדיש לסוגיה זו –

 לחדור מבעד לדיני� ולחילוקי� אל , כפי כוחותינו הדלי�, במאמרנו ננסה.קריאותה

 .הסוד והתעלומה שבקריאת התורה של יו� הכיפורי�

     מהות הקריאה מהות הקריאה מהות הקריאה מהות הקריאה....אאאא

     והיחס בינה ובי� הקריאות האחרות בשנה והיחס בינה ובי� הקריאות האחרות בשנה והיחס בינה ובי� הקריאות האחרות בשנה והיחס בינה ובי� הקריאות האחרות בשנה� הכיפורי�� הכיפורי�� הכיפורי�� הכיפורי�תוק� הקריאה ביותוק� הקריאה ביותוק� הקריאה ביותוק� הקריאה ביו. . . . אאאא

� הדי� הוא הא, שאלה בסיסית ומתבקשת בכל די� שבו עוסקי� הינה שאלת התוק�

וננסה לעמוד על , נתונה שאלה זו במחלוקת גדולה, בסוגייתנו. מדאורייתא או מדרבנ�

 .משמעותה

 : ביו� הכיפורי�מביא מקור מהתורה לקריאת התורה) א"ב ה"פיומא (הירושלמי 

כאשר צוה  "למוד לומרמה ת, "ויעש: "יצחק' אידי בש� ר' ר ?מניי  לקריאת הפרשה

 1.קריאת הפרשהמיכ  ל? "את משה' ה

                                                 

הפניה ; "בדיבור'  כאשר צוה השיקרא� א� הוא בדיבור"  :)ה בא"ב ד"סח ע(א "ריטבוכ/ ביאר ה 1

 .סתמית במאמר זה מתייחסת למסכת יומא
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,  הירושלמי לומד את חובת הקריאה מ� הפסוק המסכ� את עבודת יו� הכיפורי�

ודורש שאהר� צרי/ לומר את סדר , )לד, ז"ויקרא ט" (את משה' ויעש כאשר צוה ה"

ה "ב ד"סח ע(י "רש, בניגוד לדברי הירושלמי. ה אמר אותו למשה"העבודה כמו שהקב

 :השוואה לדיני המילואי�לומר את חובת הקריאה מתו/ ) בא

 2".'מני  שא2 מקרא פרשה מעכב וכו"ק "דאמרינ  בפ, דילפינ  ממלואי�

ומדבריה� נראה  3,ראשוני� ואחרוני� רבי�כתבי י ודברי הירושלמי הובאו ב"דברי רש

כתב נ) ה ועוד" דב" עסח(רבנו פר- ' תוסב , אמנ�4.הקריאה היא מדאורייתאשחובת 

כתב שהקריאה היא ) ח"ז מ"פסוטה (התוספות יו� טוב , שהקריאה היא מתקנת עזרא

 .נראה שהקריאה היא מדרבנ�) תתקצא(ה "וג� בראבי, מתקנת אנשי כנסת הגדולה

נראה ששאלת תוק� הקריאה משליכה על שאלה משמעותית יותר בהבנת מהות 

) י"ה ברש"ב ד"סח ע(' שפת אמת'ה. 'שפת אמת'ונעמוד עליה דר/ קושיית ה, הקריאה

 :שעולה מה� שקריאת הפרשה היא מהתורה, י"שה על דברי רשהק

) ב" עיז(במגילה ' ש התוס"כמ( דהא ליכא שו� קריאה מ  התורה! והוא דבר חידוש

 )!כא קריאה מהתורה לבד פרשת זכורדלי

ומה בכ/ שלא מצינו שו� קריאה אחרת  – אינה ברורה' שפת אמת'קושייתו של ה

היא קריאת , ביא שמצינו קריאה אחרת מהתורההוא עצמו מ, יתרה מזאת? מהתורה

ומדוע שלא תהיה ג� , וממילא מוכח שיש מושג של קריאה מהתורה, פרשת זכור

 ?הקריאה ביו� הכיפורי� מהתורה

י "משקפת מחלוקת מהותית בינו ובי� רש' שפת אמת'משו� כ/ נראה שקושיית ה

ו� הכיפורי� דומה מניח שקריאת התורה בי' שפת אמת'ה. על משמעותה של הקריאה

ושג� היא באה משו� קדושת היו� , במהותה לשאר הקריאות שבמועדי� ובכל השנה

 ובי� קריאת � הכיפורי�ממילא קשה היה לו לחלק בי� קריאת התורה ביו. וכבודו

ולא היה קשה לו  – התורה בכל המועדות ולומר שדווקא קריאה זו היא מדאורייתא

                                                 

א/ רבנו , �נראה שלמד את די� הקריאה ביו� הכיפורי� מהקריאה במילואי י"רשמדברי  2

מני� שא� מקרא "ודברי הגמרא , כתב שבמילואי� עצמ� אי� קריאה) ה אלא"ב ד"ה ע(אליקי� 

אלא שמקור הקריאה הוא מפסוק , מכווני� ישירות לקריאה ביו� הכיפורי�" פרשה מעכב

 .שכתוב בימי המילואי�

, )ה אז"ב ד"ח עס(א "תלמיד הרשב, )ה בא"ב ד"סח ע(א "ריטב, )ה בא"ב ד"סח ע(ישני� ' תוס 3

 .ועוד) ה בא"ב ד"סח ע(י מלוניל "ר, )ה בא"ב ד"סח ע(ד "פסקי הרי

שכתב שייתכ� שהלימוד ממילואי� הוא אסמכתא ) עבודת יו� הכיפורי� ג(' קרית ספר'ועיי� ב 4

 .בעלמא



    

    ורי�ורי�ורי�ורי�קריאת התורה ביו� הכיפקריאת התורה ביו� הכיפקריאת התורה ביו� הכיפקריאת התורה ביו� הכיפ
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יה זו נקראת מדי� זכירת עמלק בדיבור ואי� בינה משו� שברור שפרשי, מפרשת זכור

 .ובי� הקריאה בשאר המועדי� ולא כלו�

י מבי� שהקריאה ביו� הכיפורי� היא חלק מדיני עבודת "נראה שרש, לעומת זאת

וממילא לא הוקשה לו מכ/ , והיא שונה מהותית מהקריאה בשאר המועדות, היו�

 .שדווקא קריאה זו היא מדאורייתא

    ????קריאה היא עבודה בפני עצמהקריאה היא עבודה בפני עצמהקריאה היא עבודה בפני עצמהקריאה היא עבודה בפני עצמההא� ההא� ההא� ההא� ה. . . . בבבב

היא   ביו� הכיפורי�ראינו לעיל שדעת רוב הראשוני� היא שהקריאה בתורה

, והסברנו שדעה זו מסתברת א� הקריאה היא חלק מדיני עבודת היו�, מדאורייתא

 עדיי� יש להבי� מה היחס בי� ,אמנ�. ובכ/ היא שונה מהקריאה בכל שאר המועדי�

נראה היה לומר שהקריאה היא אחת מכל , באופ� פשוט. תהקריאה ובי� שאר העבודו

כ/ יש ג� די� של , וכמו שיש די� של הזאת דמי� ודי� של שעיר המשתלח, העבודות

 . קריאה בתורה

.  עיו� במקורות השוני� לקריאה ביו� הכיפורי� יכול להוביל להבנה אחרת,אמנ�

הקריאה ולפיה� נלמדה , �ראשוני� רביכתבי המובאי� ב, י"הבאנו לעיל את דברי רש

 ). ה',ויקרא ח" ('זה הדבר אשר צוה ה" שנלמדה מ,ביו� הכיפורי� מהקריאה במילואי�

 :י" על דברי רשוסי� להקשותה) ה בא"ב ד"סח ע(' שפת אמת'ה

, � הכיפורי�דאי/ ילפינ  ממילואי� דכמו שהיתה ש� קריאה כמו כ  ביו, ג� קשה

 .� הכיפורי�גו בימי המילואי� ינהגו ביודא� כ  נאמר ג� כ  שכל הדברי� שנה

א� מקישי� את עבודת יו� הכיפורי� לעבודות המילואי� קשה להבי� מדוע , כלומר

בלי ללמוד את שאר דיני , לומדי� דווקא את הדי� של קריאת התורה מהמילואי�

 .הקרבנות והעבודות הכתובי� במילואי�

ה היא לא עבודה נפרדת או י א� נבי� שהקריא"נראה שאפשר ליישב את דעת רש

 להס� תֹויאלא שיש די� בכל עבודה ועבודה שצריכה לה, ציווי נוס� שקשור ליו�

אי� אנו לומדי� את כל דיני  – 'שפת אמת'מתו/ הבנה זו מיושבת קושיית ה. קריאה
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וכמו שעבודות , אלא יש השוואה מהותית בי� העבודות, המילואי� ליו� הכיפורי�

 5.ריאה כ/ ג� עבודות יו� הכיפורי� צריכות קריאההמילואי� צריכות ק

מפסוק שכתוב , י"בשונה מרש, למד את די� הקריאה) א"ז ה"פ(הירושלמי 

 6). לד,ז"ויקרא ט" (את משה' ויעש כאשר צוה ה: "בפרשיית יו� הכיפורי� עצמה

) ב"ה ע(המשות� למקור של הירושלמי לקריאה ביו� הכיפורי� ולמקור של הבבלי 

 – הוא שמדובר בפסוק שמתייחס באופ� כללי לעבודות כול�  במילואי�לקריאה

והקריאה ביו� , הקריאה במילואי� נלמדה מהפסוק הפותח את הציווי על המילואי�

נראה שג� כא� . יו�ההכיפורי� נלמדה מהפסוק שחות� ומסכ� את כל עבודות 

לא די� כללי א, אפשר לראות רמז לכ/ שהקריאה איננה רק אחת מכל עבודות היו�

ולא די� בקדושת היו� , א� נניח שהקריאה היא די� שקשור לעבודות היו�. יותר

 .הרי שמוכח ג� כא� שהקריאה היא די� בכל עבודה ועבודה, עצמו

     שנקראות ביו� הכיפורי� שנקראות ביו� הכיפורי� שנקראות ביו� הכיפורי� שנקראות ביו� הכיפורי� בי� הפרשיות בי� הפרשיות בי� הפרשיות בי� הפרשיותהבדלהבדלהבדלהבדל. . . . גגגג

עולה אפשרות לחלק , מתו/ הדיו� על מהות הקריאה ותפקידה ביחס לשאר העבודות

קריאתו של הכה� הגדול כוללת שלוש . פרשיות השונות הנקראות ביו� הכיפורי�בי� ה

 :פרשיות

דשי� ודש הקופרשיית עבודת יו� הכיפורי� והכניסה לק – 'אחרי מות' ....אאאא

 .)ז"ויקרא ט(

פרשיית יו� הכיפורי� מתו/ סדר המועדות המופיע בפרשת  – 'א/ בעשור' ....בבבב

 .)לב& כו,ג"ויקרא כ( המתארת את חובת העינוי ואיסור המלאכה, אמור

פרשיית מוספי יו� הכיפורי� מתו/ סדר מוספי המועדות  – 'ובעשור' ....גגגג

 .)יא& ז,ט"במדבר כ( נחסישבפרשת פ

הציע לחלק בי� הפרשיות השונות בשאלת ) ה וכה�" דב" עסח(' גבורת ארי'בעל 

 :התוק� מהתורה או מדרבנ�

                                                 

וג� בדי� זה יש , די� נוס� שנלמד מהמילואי� ליו� הכיפורי� הוא די� פרישת הכה� הגדול 5

או בדי� בעבודות ,  מדובר בדי� נפרד שכה� גדול שעובד ביו� הכיפורי� צרי/ פרישהלחקור א�

 .ל"ואכמ, יו� הכיפורי� שצריכות להיעשות על ידי כה� שעבר שבעת ימי פרישה

אלא , כתב שג� הירושלמי למד מ� המילואי�) ה ויעש"ש� ד(על הירושלמי ' פני משה'אמנ� ה 6

ביד ' ויעש אהר� ובניו את כל הדברי� אשר צוה ה "שלמד את הקריאה במילואי� מהפסוק

 ). ויקרא ח לו" (משה
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 כדנפקא ליה ,התורה היא משו� דקריאתה מ  ,נהי דפרשת אחרי מות צור/ עבודה היא

 אבל ,את משה והאי קרא ש� נאמר אחר עבודת היו�' בירושלמי מויעש כאשר צוה ה

קריאת א/ בעשור דלאו בההיא ענינא כתיב וכ  בעשור שבחומש הפקודי� ודאי 

 ... קריאת  לאו מ  התורה הוי

אלא  נמי אי  לו עני  , דקריאת הפרשה ממילואי� נפקא ליה,י"ואפילו לפירוש רש

א/ בעשור דלא מיירי אלא בשאר ' קריאה דצוואת הקרבנות דומיא דמילואי� אבל פ

 דהא כהאי ,חובת היו� שאינו מעני  הקרבנות כגו  מצות עינוי ואיסור מלאכה לא

 .גוונא קריאה במילואי� ליכא

ירושלמי שלומד את די� הקריאה מפסוק שיטת הל', גבורת ארי'לדעת ה, כלומר

י שלומד "ואילו לרש, יש די� קריאה מדאורייתא רק בפרשייה זו 'ותאחרי מ'בפרשיית 

א/ 'א/ לא בפרשת ' ובעשור'די� עקרוני מהמילואי� תהיה קריאה מהתורה ג� בפרשת 

 7.'בעשור

שאר בי� בירושלמי אפשר להתלבט לגבי היחס בי� הקריאה ו' גבורת ארי'בדעת ה

 די� בפרשה וומשמע שזה,  אחתדי� הקריאה נאמר רק על פרשה,  גיסאמחד. העבודות

שהעבודות , אפשר לומר שדי� זה,  גיסאמאיד/. הראזו ולא די� בכל עבודה שצרי/ לק

ולכ� צרי/ לקרוא , נאמר רק לגבי העבודות המשמעותיות של היו�, צריכות קריאה

 .דווקא עליה�

ולכ� , י נראה בבירור שהקריאה היא די� בעבודות עצמ�"ברש' גבורת ארי'בדעת ה

הקריאה בעבודות המוספי� . קוראי� דווקא את הפרשיות המתייחסות לעבודות

 או שיש 8,שהמוספי� ביו� הכיפורי� הופכי� להיות חלק מעבודת היו� עצמה מלמדת

 9.די� ביו� הכיפורי� שכל העבודות שנעשות בו צריכות קריאה

                                                 

אינה מ� התורה משו� שהיא לא חלק מסדר ' א/ בעשור'שקריאת ) לט ה(' גחלי אש'וכ� כתב ב 7

תשלו� אבודרה� על עבודת יו� (חיזוק לדעה זו נית� למצוא ג� בדברי האבודרה� . העבודה

היא לא חלק ממצוות היו� אלא רק אזהרה לע� ' ורא/ בעש'שכתב שקריאת ) הכיפורי�

 .מעשיית מלאכה ביו� הכיפורי� ולכ� לא קוראי� אותה בימינו

א לקמ� ביחס לקריאת פרשת "וראה בהערה על דברי הריטב, לא כא� המקו� לדו� בנושא זה 8

 .על פה' ובעשור'

יחס רק לעבודות וצרי/ לומר שדי� הקריאה מתי, אמנ� אי� די� של קריאת פרשת התמיד 9

 .שנוספו ביו� זה
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יא בפשט דברי הגמרא נראה שאי� חילוק בי� הפרשיות וקריאת כול� ה, אמנ�

וממילא מוכח שהקריאה היא לא די� , ) עצמו'גבורת ארי'כפי שמציי� ה(מדאורייתא 

  10.בעבודות אלא די� ביו� הכיפורי�

בניתוח תפקיד הפרשיות והיחס ' גבורת ארי'אפשר לחלוק על דעת ה, כ�א

שעוסקת ' א/ בעשור'הניח כדבר פשוט שאי� קשר בי� פרשיית ' גבורת ארי'ה. ביניה�ש

יק 'ד סולוביצ" ידוע בש� הגרי,בר�. שביתה ובי� עבודת יו� הכיפורי�בעינוי וב

 יש � וא� כ/ ייתכ� שג� בה11,שהעינוי והשביתה ה� חלק מהקיו� של עבודת היו�

 .די� של קריאה כמו בשאר העבודות

    ????את פרשיות היו�את פרשיות היו�את פרשיות היו�את פרשיות היו�מי קורא מי קורא מי קורא מי קורא . . . . דדדד

� כאשר יש לשאול מה הדי .שהכה� הגדול הוא שקורא בתורה) ב"סח ע(מפורש במשנה 

שאלה . חלי� אותוהבמקרה שהכה� הראשו� נטמא וכה� שני ,  שני כהני� גדולי�נ�יש

, באופ� כללי. בראש ובראשונה לשאלת היחס בי� הכה� הראשו� והכה� השני זו נוגעת

מוציא את הכה� הראשו� מחו-  האחד: ישנ� שני כיווני� מתבקשי� בשאלה זו

בכל מה שנוגע לעבודת יו�  ול היחידומשאיר את הכה� השני ככה� הגד, לתמונה

ואת הכה� הגדול השני , רואה את הכה� הראשו� ככה� הגדול העיקרי השניו ;הכיפורי�

 12.�כשליחו הפועל מכוחו ועושה עבורו את העבודות שהוא לא יכול לעשות

פרו של כה�  הוא ביחס לאחד המקומות הבולטי� שבה� באה שאלה זו לידי ביטוי

 שהפר בא מביא) ה אי�"ב ד"מגילה ט ע'  על פי תוסי"א ה"פמגילה (הירושלמי . גדול

' גבורת ארי'דעת ה,  לעומת זאת13.כמה ראשוני�דברי וכ/ מובא ב, משל הכה� הראשו�

 א� נניח שהכה� הראשו� הוא 14.היא שהפר בא משל הכה� השני) ה א�"ב ד"לב ע(

ש מקו� לומר שהוא הרי שי, וממילא הוא זה שנחשב לכה� העיקרי, שמביא את הפר

 ): ז,כד(' מקדש דוד'וכ/ כתב ה, יהיה זה שקורא בתורה

                                                 

 ).'בהוצאה החדשה בתחילת פרק ז(ד "וכ/ באמת הוכיח הגרי 10

היא שכה� שלא מקיי� את העינוי ואת השביתה יהיה פסול  נפקא מינה אפשרית לאמירה זו 11

ש� כתבו בשמו שהעינוי , ולטי'כרו� לרב בצלאל זיוראה בספר הז. מלעבוד את עבודות היו�

שמועת ' וב.� הוא חלק מקדושת היו� וכאשר אי� עינוי מתבטלת ג� עבודת היו�ביו� הכיפורי

 .הביא את דבריו ודחה אות�)  טו,ז(' חיי�

בו הכה� הראשו� מת והשני נכנס במקומו ששחילק בי� מקרה ) ה חפ�" דא" עמט(א "עיי� ריטב 12

 . בו הכה� הראשו� נטמא והשני נחשב כשלוחושובי� מקרה  לגמרי

 ).ג"יהה "פעבודת יו� הכיפורי� (� "רמב, )ה שני"ב ד"יב ע(י "בתא "ריב 13

 .ודחה אותה' גבורת ארי'שד� בסברת ה) א נב(' שרידי אש'עיי� ב 14
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וספות לפי מה שכתבו הת, דמתמנה אחר תחתיו, ה  גדולוהנה באירע טומאה בכ

דפר ואיל קרבי  משל ראשו  ולא ,  ביומא דהשני אינו אלא שלוחו של ראשו ישני�

כיו  , ראשו  ולא בשנינראה דקריאת הפרשה הוא ב, משל שני כדאמרינ  בירושלמי

 .דקריאת הפרשה הייתה בעזרת נשי� דטמא מותר ליכנס לש� ואפשר בראשו 

א� הקריאה הינה די� ?  שדווקא הכה� הראשו� אמור לקרוא'מקדש דוד'מדוע מניח ה

 ביו� � לעשותישוהיא פעולה כמו כל הפעולות ש, נפרד משאר עבודות היו�

, אמנ�. שראוי שהכה� העיקרי יקרא בעצמו' דמקדש דו'אזי מובנת סברת ה, הכיפורי�

ייתכ� שדווקא מי שעשה את העבודות צרי/ , א� הקריאה היא די� בעבודות כול�

  15.אוקרלהכה� השני על וממילא דווקא , לקרוא עליה� בתורה

     טע� הקריאה ביחס לציבור ולכה� הגדול טע� הקריאה ביחס לציבור ולכה� הגדול טע� הקריאה ביחס לציבור ולכה� הגדול טע� הקריאה ביחס לציבור ולכה� הגדול....בבבב

    לקריאה כחובת הציבורלקריאה כחובת הציבורלקריאה כחובת הציבורלקריאה כחובת הציבורטעמי� טעמי� טעמי� טעמי� . . . . אאאא

    ''''להודיע שעשה כאשר צוה הלהודיע שעשה כאשר צוה הלהודיע שעשה כאשר צוה הלהודיע שעשה כאשר צוה ה    ––––    שששש""""הראהראהראהרא' ' ' ' האבודרה� ותוסהאבודרה� ותוסהאבודרה� ותוסהאבודרה� ותוס. . . . 1111

 מסתמ/ על דרשת הירושלמי  לחובת הקריאהאחד הטעמי� המובאי� בראשוני�

תשלו� אבודרה� על (כ/ כותב האבודרה� ". את משה' ויעש כאשר צוה ה"מהפסוק 

 ):עבודת יו� הכיפורי�

להודיע ' פי, "מכא  לקריאת הפרשה', מני  לקריאת הפרשה וכו"ואמרינ  בירושלמי 

 16.'עשה כאשר צוה הלכל ש

 ):ה בא לו"ב ד"סח ע(ש "הרא' ובניסוח שונה מעט בתוס

ירושלמי מניי  למקרא  ...קורא בפרשה להודיע שעשה העבודה כסדר המקראות

 .'להודיע שעשה כאשר צוה ה' פי... פרשה

אפשר . 'יש לדו� מדוע דווקא ביו� הכיפורי� יש עניי� להודיע שעשה כאשר ציווה ה

כאשר ציווה הכה� בודת יו� הכיפורי� קיימי� חששות שמא לא יעשה היה לומר שבע

                                                 

שכל כה� יקרא ) לה(' עבודת היו�'כתב בספר , ובמקרה שהכה� הראשו� נטמא באמצע העבודה 15

 .את החלק שהוא עשה

,  חלק מדברי הירושלמי עצמו�ר שמילי� אלו הנראה שסבו) ב"רה ע' עמ(בעבודת ישראל  16

 .)רי' עמ(בהמש/ דבריו נכתב כ,  ירושלמי בזמ� הכתיבהפניומשו� שלא היה לוייתכ� שכ/ הוא 
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 אינו וא� משו� ש17,א� משו� שסובר כצדוקי� בשאלת מקו� הקטרת הקטורת', ה

 18. המקראותימקבל את השינויי� שעשו חכמי� בסדר היו� ביחס לפשט

משו� שהתורה לא , שסברה זו היא רק מדרבנ� ולא מדאורייתאנראה , אמנ�

ואילו האבודרה� אמר את דבריו ביחס לירושלמי שלומד , דברי הצדוקי�חוששת ל

, הנזכרתנראה שהקריאה לא תועיל למטרה , בנוס� על כ/. את די� הקריאה מ� התורה

נית� ללמוד וג� לא , משו� שבפשט התורה לא מוכח דווקא כפרושי� נגד הצדוקי�

 19.מהכתוב על פרטי סדר היו� כפי שקבעו� חכמי�

נצרכת דווקא ' וה היוכאשר צהכול נעשה שההודעה ש ר אפשר לומרבאופ� אח

ואי� איש  דשי�ודש הקומשו� שביו� זה עובד הכה� לבדו בהיכל ובק, ביו� הכיפורי�

ואיש לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקדש " ה� משו� שנאמר בתורה ,יכול לראותו

, מאחורי הפרוכות, שי�דודש הקו וה� משו� שבפועל נמצא הכה� לבדו בק20,"עד צאתו

, ג� טעמי� אלו אינ� נראי� כטעמי� מדאורייתא,  אמנ�21.ואיש לא יכול לפקח עליו

 .ולהל� נציע הבנה אחרת בדברי האבודרה�

    פרסו� עבודת היו�פרסו� עבודת היו�פרסו� עבודת היו�פרסו� עבודת היו�    ––––� � � � משה מאימראמשה מאימראמשה מאימראמשה מאימרא' ' ' ' המאירי ורהמאירי ורהמאירי ורהמאירי ור. . . . 2222

) ה בא לו"ב ד"סח ע(המאירי . גישה שונה מעט לטע� הקריאה עולה בדברי המאירי

 :וכותב, ריאת התורה במילואי�מתייחס לק

 .שנצטווה לספר העניי  לישראל

                                                 

 ).א"נג ע&ב ו"יט ע(ובגמרא , )ב"יח ע(ראה במשנה  17

 ).א"עא ע(עיי� בגמרא  18

 )'ה מתני"ב ד"סח ע(שכתב בחידושיו , משה מאימרא�' קושיה זו מתחדדת על רקע דברי ר 19

כדי שיבינו מזה שיש מקראות בלתי "שהקפידו לקרוא בתורה מיד לאחר עבודת היו� 

 ".מסודרי�

א/ בפשט , ל ג� לעבודות אחרות לאור/ השנה"שדי� זה הורחב בידי חז) א"מד ע(ראה בגמרא  20

 .הפסוקי� אי� זכר לכ/

ה "ש� ד(י "וברש, ש כשהיה בהיכל שהיה אפשר לראותו דר/ הפשפמובא) ב"נד ע(אמנ� בגיטי�  21

) ה כיו�"ב ד"מד ע(י "והת. דשי� אפשר היה לראותו דר/ הלולודש הקוכתב שג� בק) הכי

כתבו שהיו מסתכלי� על הכה� הגדול מפתח האול� לוודא שלא ) ה לא"דא " עמד(א "והריטב

,  לראותו אמנ� ג� ה� העירו שכאשר היה בי� הפרוכות אי אפשר היה.מקטיר בהיכל כצדוקי�

 ).  בהוצאת מוסד הרב קוק301הערה (א "י ש� ובהערת חיי� מדבר על הריטב"עיי� בת
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ולהבי� , ג� לגבי הקריאה ביו� הכיפורי� אפשר ללמוד מדברי המאירי ביחס למילואי�

וה יוולא רק לדווח לה� שעשה כאשר צ, שמטרת הקריאה היא לספר על העבודה לע�

 ):ה בא"די "ה רש"ב ד"סח ע(משה מאימרא� בחידושיו ' כ/ כתב ג� ר. 'ה

 .שהיא כדי שיכירו בעבודת היו�

יש  "ואיש לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקדש"בו נאמר שדווקא ביו� , כלומר

 .צור/ בכ/ שלאחר העבודה ישת� הכה� את הע� בעבודות על ידי הקריאה בתורה

    כה� הגדולכה� הגדולכה� הגדולכה� הגדולהההה    לקריאה כחובתלקריאה כחובתלקריאה כחובתלקריאה כחובתטעמי� טעמי� טעמי� טעמי� . . . . בבבב

    להזכיר לכה� את סדר העבודותלהזכיר לכה� את סדר העבודותלהזכיר לכה� את סדר העבודותלהזכיר לכה� את סדר העבודות    ––––    הההה""""הראביהראביהראביהראבי. . . . 1111

 :ג� הוא על פי הירושלמי, )תתקצא(ה "נה לחלוטי� מופיע בדברי הראביטע� שו

ובירושלמי משמע שהקריאה לא היתה אלא להזכרה בעלמא שלא ישכח מסדר 

 .העבודות

 והוא ,מוב� שלדעתו מדובר בטע� מדרבנ� ה"על פי ההקשר הפנימי בדברי הראבי

הבי� שלטע� זה אפשר ל, אמנ�. רואה את הדרשה של הירושלמי כאסמכתא בעלמא

, בתיאור ימי הפרישה של הכה� הגדול', אתה כוננת'בסדר . יש תוק� ג� מדאורייתא

 :מופיע המשפט הבא

 .תורת מעשה ועבודת היו� שבעת ימי� בזבולנו ילמוד

ד על סדר עבודת יו� "בהערותיו על סדרי העבודה בסו� שיעורי הגרי(ד "הגרי

א חלק מדי� ההכנה והפרישה של הכה� דייק מכא� שלימוד העבודות הו) הכיפורי�

 22. מדאורייתאואשר ייתכ� שתוקפ, הגדול

הינו המיקו� של קריאת התורה בשלב מאוחר  הקושי הבולט ביותר בטע� זה

שתימה הא למה : "כבר התקשה בכ/ וכתב) ש�(ה עצמו "הראבי. ד בעבודת היו�ומא

שהקריאה שמטרתה ובאמת לא ברור לכאורה כיצד ייתכ� ". לא היה קורא בהשכמה

אפשר , אמנ�. �נעשית לאחר שכבר גמר את רוב להזכיר לכה� את סדר העבודות

ליישב קושי זה ולומר שהלימוד הראשוני של סדר העבודות היה נעשה בשבעת ימי 

                                                 

, נתונה ג� היא במחלוקת ראשוני� שאלת תוק� די� פרישת כה� גדול קוד� יו� הכיפורי� 22

יוחנ� בריש ' ויש שתלו זאת כבר במחלוקת ריש לקיש ור, ) קלא,מערכת ה(' שדי חמד'כמבואר ב

 ).160' ב הע"ג ע, א בהוצאת מוסד הרב קוק"מהדיר על הריטבראה ב (יומא
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כדי , והקריאה באה דווקא לאחר שעשה את העבודות, הפרישה באריכות הראויה

 23.לחזור ולעשות חלק מהעבודותזוקק  ששייזכר א� שכח או שינה משהו בסדר באופ�

ה לא יכולי� בשו� אופ� להסביר את קריאת "נראה שדברי הראבי, מלבד קושי זה

משו� שלא מסתבר שצרי/ להזכיר לכה� הגדול את חובת העינוי ', א/ בעשור'פרשיית 

, ה שכל די� הקריאה הוא מדרבנ�" ומכיוו� שנראה בדברי הראבי24.והשביתה ממלאכה

נו צרי/ לומר שג� מדרבנ� ישנ� שני דיני� שוני� של קריאה משני טעמי� רחועל כ

 .שוני�

א/ נראה שיש לו חשיבות מרובה , ה דחוק מעט"טעמו של הראבי, כפי שראינו

משו� שהוא מסיט את הכיוו� והמטרה של הקריאה מציבור השומעי� אל עבר הכה� 

היא  ורה של הכה� הגדולשאלה יסודית שמתעוררת בסוגיית קריאת הת. הגדול עצמו

הא� די� הקריאה הוא די� שנוגע לציבור השומעי� אשר הכה� הגדול צרי/ לקרוא 

או חובה אישית של הכה� הגדול אשר הע� רק מתאספי� לצפות בו כשהוא , בפניה�

לכאורה נראה שלפי טעמיה� של האבודרה� והמאירי מדובר בדי� של  .מקיי� אותה

ה מדובר על חובה אישית של הכה� " לפי דברי הראביואילו, קריאה כלפי הציבור

 .הגדול עצמו

לפי טעמו של . יש מקו� לחלק ג� בי� הדעות של האבודרה� והמאירי בעניי� זה

אכ� נראה שמטרת הקריאה היא הציבור , שצרי/ לספר לע� את העבודות, המאירי

,  האבודרה� לפי טעמו של,אמנ�. ובכ/ יהיה שות� לה�, דע על העבודותשישמע וֵי

אפשר להבי� שמדובר בחובה של ', ה הושהכה� צרי/ להודיע לע� שעשה כאשר ציו

. והע� משמשי� רק אמצעי לקיו� חובה זו, הכה� הגדול למסור די� וחשבו� על מעשיו

 – ש"הרא' ייתכ� שנקודה זו תלויה ג� בשינוי הלשו� שבי� האבודרה� ותוס

ש "הרא' א/ תוס, "'שעשה כאשר צוה הלהודיע לכל "האבודרה� כתב שהכה� צרי/ 

ולא בציבור , וייתכ� שהבינו שיש די� בכה� הגדול שיודיע, "לכל"השמיטו את המילה 

  .שישמעו

                                                 

 .ה עצמו"נראה שקשה להכניס משמעות זו לדברי הראבי, אמנ� 23

נועדה להזכיר לע� את איסור ' א/ בעשור'לעיל הובאו דברי האבודרה� שכתב שקריאת  24

כורת א/ קשה לומר שג� הכה� הגדול עצמו צרי/ תז, המלאכה על רקע עבודת הכה� הגדול

 .שכזו
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    לומר שעושה הכל כמקיי� גזרת מל/לומר שעושה הכל כמקיי� גזרת מל/לומר שעושה הכל כמקיי� גזרת מל/לומר שעושה הכל כמקיי� גזרת מל/. . . . 2222

מעוררי� מחשבה על , המכווני� את הקריאה אל הכה� הגדול עצמו, ה"דברי הראבי

חילת המשנה ישנו תיאור מפורט של טקס בת. ביחס לכה� הגדול טע� נוס� בקריאה

 :הולכת ספר התורה אל הכה� הגדול

וחז  הכנסת נוטל ספר ,  יושב בעזרת הנשי� וכל הע� עומדי  לפניו,כיצד הוא קורא

וכה  גדול , לכה  גדולתורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסג  והסג  נותנו 

 ).א"ז מ"יומא פ( עומד ומקבל

ושאלה הא� אפשר ללמוד מתו/ כ/ שמוליכי� , דנה בפרטי הסדר) א"סט ע(הגמרא 

שחולקי� כבוד  את הספר לראש הכנסת ולסג� קוד� שהוא מגיע אל הכה� הגדול

, כלומר". כולה משו� כבודו דכה� גדול היא"עונה על כ/ אביי ש .לתלמיד במקו� הרב

טה של סדר מטרתו של כל טקס ההולכה היא לכבד את הכה� הגדול על ידי הבל

 . הדרגות שמתחתיו

נראה  .ומהי מטרתה,  עדיי� לא ברור מדוע יש צור/ בהפגנת כבוד שכזו,אמנ�

. על פי דברי הירושלמי שאפשר להבי� את משמעותה של מסכת הכיבודי� הזו

 :כי� את ספר התורה אל הכה� הגדוליבירושלמי יש דיו� על עצ� העובדה שמול

ורה והכא את אמר מוליכי  את התורה אצל  אלא בכל אתר את אמר הולכי  אחר הת

 ).א"ז ה"ירושלמי יומא פ(  על ידי שה  בני אד� גדולי� התורה מתעלה בה 

משו� שהיא , הולכת התורה אל הכה� הגדול יכולה להיראות כבעייתית, כלומר

א/ למעשה מוליכי� את ספר התורה . מדגישה את כבודו של הכה� הגדול ביחס לתורה

 ,מגדילי� את כבוד התורהדווקא משו� שגדולתו וכבודו של הכה� הגדול אל הכה� 

ייתכ� שזה הטע� לכל שרשרת  .כשהע� רואי� שג� אד� גדול כזה כפו� לדברי התורה

אביי הסביר שאי� בעיה לכבד את ראש הכנסת ואת . הכיבודי� המפורטת במשנה

ה� הגדול אשר נמצא משו� שכבוד� הוא חלק מכבודו של הכ, הסג� בפני הכה� הגדול

ייתכ� שהכבוד אשר חולקי� לכה� הגדול מבטא את העובדה , באותה מידה. מעליה�

אלא ג� הוא חלק מכבודו של הקדוש , שג� כבודו של הכה� הגדול איננו כבוד עצמאי

אי� כמו מסירת התורה מיד ליד כדי לבטא . ברו/ הוא אשר ג� הכה� הגדול כפו� אליו

אי� זה כבוד שעומד בפני עצמו וסותר , ולקי� לאד� כבודאת העובדה שג� כאשר ח

בו כול� כפופי� בסופו של שאלא כבוד שהוא חלק מסול� , את הכבוד של מי שמעליו

 .ה"דבר לקב

מקורו של הירושלמי . ייתכ� שסברה מעי� זו עומדת ג� ביסוד הקריאה כולה

שיח 'ספר ב ".את משה' ויעש כאשר צוה ה"מהפסוק כאמור לקריאה בתורה הוא 
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והראיה לכ/ היא , כתב שזו אסמכתא בעלמא) ה בא"י ד"ה רש"ב ד"סח ע(' יצחק

אחרי מות פרק (בתורת כהני� , אכ�ו. פסוק זה לענייני� אחרי�נדרש שבתורת כהני� 

 :וביניה�, דרשו כמה דרשות מפסוק זה) ח

ויעש "  תלמוד לומר?מני  שאי  אהר  לובש בגדי� לגדולתו אלא כמקיי� גזירת מל/

 ".את משה' כאשר צוה ה

על ידי הקריאה  – ייתכ� שדרשה זו היא בדיוק היסוד של הקריאה בתורה, לפי דברינו

שכל מעשיו וכבודו אינ� שייכי� לו ולא , ואולי ג� לע�, בתורה אומר הכה� לעצמו

 ייתכ� שזוהי ג� כוונת 25.ל נעשה רק לקיי� את גזירת המל/ואלא הכ, נעשו מצד עצמו

לפי זה עיקר העניי� ו – "'להודיע שעשה כאשר צוה ה"שהכה� קורא כדי , רה�האבוד

ולא להזכיר זאת לכה� הגדול ', הוא להודיע לע� שגדולתו של הכה� היא חלק מכבוד ה

 26.עצמו

    ????על הכה� הגדול או על הציבורעל הכה� הגדול או על הציבורעל הכה� הגדול או על הציבורעל הכה� הגדול או על הציבור    ––––    חובת הקריאהחובת הקריאהחובת הקריאהחובת הקריאה    ....גגגג

 הא� הקריאה ,על פי הטעמי� השוני� שניתנו לקריאת התורה, לעיל שיש לדו�כתבנו 

הקשורות ,  לשאלה זו ישנ� השלכות רבות27.היא חובת הכה� הגדול או חובת הציבור

ואשר יש לדו� א� , לדיני� שוני� הקיימי� בקריאה בתורה רגילה שהיא חובת ציבור

 28.ה� קיימי� ג� בקריאת התורה ביו� הכיפורי�

                                                 

או שמא יש די� , הא� מדובר בדי� עצמאי כמו שהסברה הפשוטה נותנת, יש לדו� ג� בטע� זה 25

 .בכל עבודה ועבודה שיעשה אותה כמקיי� גזרת מל/

משו� שכתב שמטרת הקריאה היא להודיע , ש קשה יותר לומר זאת"הרא' אמנ� בדברי תוס 26

ולא מדובר " 'הודיע שעשה כאשר צוה הל"ומשמע שזה הפירוש של , שעשה כסדר המקראות

 .על שני טעמי� נפרדי�

 &י והירושלמי על מקור הקריאה "תלה חקירה זו ג� במחלוקת בי� רש) כב א(בספר ש� דר/  27

ואילו הירושלמי לומד את , י לומד את די� הקריאה מהקריאה במילואי� שהייתה כלפי הע�"רש

 .אהר�שמתייחס ל" ויעש כאשר צוה"הקריאה מהפסוק 

דנו הראשוני� והאחרוני� הא� היא חובת ציבור או  רגילה בשבתות ובמועדי�ה ג� בקריא 28

) א"עיבמות כא (ברכת שמואל , )ה אמר"� ד"מדפי הריא " עמגילה ג(� "עיי� ר, חובה של כל יחיד

ולא דווקא על , א/ ש� ברור שביסודה מוטלת החובה על כל האנשי�). שמות כז(ומנחת אשר 

 .הקורא

שכתב שהקריאה בכל חג מוטלת כחיוב על הציבור וקריאת )  עא,ח א"או(ת הר צבי "וראה בשו 

ולכ� אי אפשר ללמוד מהירושלמי שמקשה כיצד הוליכו את , כ היא חיוב של הכה�"התורה ביוה

 .שאסור להולי/ את התורה לקריאה של ציבור התורה אל הכה�
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    ברכות התורהברכות התורהברכות התורהברכות התורה. . . . אאאא

ואחת , הגדול מבר/ על הקריאהמונה שמונה ברכות שהיה הכה� ) ב"סח ע(המשנה 

 .נחלקו הראשוני� והאחרוני� בשתי מחלוקות סביב ברכה זו. 'על התורה'מה� היא 

ה על "ד(י "וכ/ מפרש רש, ברכות אלו מופיעות לאחר הקריאה, פשט המשנהעל פי 

משמע מכא� שאי� ברכה לפני הקריאה אלא רק  ".ברכה של אחריה" – )התורה

רכה ג� לפניה מסתבר שלא הייתה מושמטת מ� הסדר א� הייתה בשכ� , לאחריה

 . המדוקדק והמפורט שבמשנה

) וכ� בפירוש המשניות, א"יהג "פעבודת יו� הכיפורי� ' הל(� "הרמב, לעומת זאת

 :כתב בפירוש

 .מבר/ לפניה ולאחריה כדר/ שמברכי  בבית הכנסת, בעת שקורא

כתבו שג� ) 81&80רק ג שורה פ(' תוספתא כפשוטה'וב) רי' עמ(' עבודת ישראל'בספר 

אלא שפירש רק את הברכות שלאחר הקריאה ולא הוצר/ , י לא חולק על כ/"רש

להזכיר את הברכה שלפני הקריאה שאיננה חלק מ� הסדרה הייחודית של הברכות 

 שכתב שיש ברכה לפני ,)ה ואמר"ב ד"סח ע(דברי המאירי מכ/ עולה ג� . ביו� כיפור

 .ההקריאה אלא שלא מנו אות

ברייתא המובאת ב 29.מחלוקת נוספת קיימת ביחס לנוסח הברכה שאחרי הקריאה 

". כדר/ שמברכי� בבית הכנסת, על התורה"מובא שנוסח הברכה הוא ) א"ע ע(בבבלי 

כ� כתב ג� ". 'אשר נת� לנו וכו "):ה על התורה"ב ד"סח ע(י על המשנה "ופירש רש

 . עילבהלכה שהובאה ל� "הרמב

ומשמע , "הבוחר בתורה – על התורה: "הנוסח הוא) א"ז ה"פ(י  בירושלמ,אמנ� 

 .ולא בברכת התורה הרגילה, שמדובר בברכה מיוחדת ליו� הכיפורי�לכאורה 

רואה בשתי המחלוקות הללו מחלוקת אחת ) ה וכה�"ב ד"סח ע(' גבורת ארי'ה

כפי הנוסח הרגיל בבית , � יש ברכה לפניה וברכה לאחריה" לפי הרמב.משולשת

ולפי הירושלמי , י יש ברכת התורה אחרי הקריאה בלי הברכה שלפניה"לפי רש. כנסתה

היא חלק מ� המערכת המיוחדת של ' הבוחר בתורה'וברכת , אי� כלל ברכות התורה

' גבורת ארי'מבי� ה על פי זה. שמונה הברכות שאחרי הקריאה ביו� הכיפורי�

 הכיפורי� היא חובת ציבור שהמחלוקת נסבה סביב השאלה הא� קריאת התורה ביו�

                                                 

 &א/ בשלב זה נניח שמדובר בברכה הרגילה , הלהל� נעיר ג� על נוסח הברכה שלפני הקריא 29

 .� בפירוש המשניות"כפי שכתב הרמב" אשר בחר בנו מכל העמי�"
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לפניה לבר/  יש� ש"מובנת דעת הרמב, חובת ציבורב א� מדובר :או חובת יחיד

מובנת דעת הירושלמי ,  וא� מדובר על חובת יחיד;ולאחריה כמו כל קריאה בציבור

ומכריע שמדובר , קצת מתקשה' גבורת ארי'י ה"בדעת רש. שאי� בכלל ברכות התורה

 :לה חשיבות מיוחדת שגורמת לכ/ שתהיה ברכה לאחריהעל חובת יחיד אשר יש 

משו� הכי לא תקנו ברכה לפניה כדר/ שתקנו ,  לבדה  גדולאי  קריאה זו אלא חובת כ

 מיהו הואיל .וסגי ליה בברכת התורה שביר/ שחרית כמו כל אד�, בקריאת ציבור

א עליה  קריאה זו חשובה יותר מתלמוד תורה דשאר כל יחיד דרמי רחמנכל מקו�ומ

 דיחיד ומבר/ לאחריה הואיל למוד תורהלפיכ/ עדיפא משאר ת, את פרשה זוקרי

 30.ואכתי לא ביר/ אותה כלל עד השתא

כלל הבי� בדעת הירושלמי ש' גבורת ארי'ה, ראשית. יש להעיר שתי הערות על דבריו

 ,רגילות אלא רק ברכה ייחודית ליו� הכיפורי�הברכות התורה לא נאמרות כא� 

הארי/ להראות שהמחלוקת בי� ) ש�(' תוספתא כפשוטה' ב, אמנ�31.' בתורההבוחר'

אלא על נוסח ברכות , הירושלמי והבבלי איננה על ברכות התורה ביו� הכיפורי�

אשר נת� לנו תורת 'ולא ' הבוחר בתורה'אשר לפי הירושלמי הוא , התורה בכל השנה

שמברכי� את הברכה , י"דעת הירושלמי הינה ככל הנראה כדעת רש, לפי זה. 'אמת

 32.שלאחר הקריאה

הסביר ' גבורת ארי'ה. י"בדעת רש' גבורת ארי'בעיה נוספת קיימת בדברי ה

ידי הכה� יצא שכ� ולכ� אי� צור/ לבר/ את הברכה שלפניה , שמדובר בקריאת יחיד

 חשיבות גדולה מסת� תלמוד קריאהא/ יש ל – קר לעצמווחובה בברכה שביר/ בב

. ולכ� יש בה ברכה שלאחריה,  מוטלת כחובה על הכה� הגדולתורה משו� שהיא

והרי לא , כיצד העובדה שקריאה זו היא חובה גורמת לברכה שלאחריה ולכאורה תמוה

 !דוגמת מקרא ביכורי�,  לבר/ על כל קריאה שהיא חובהשמצינו שי

י " לדעת רש.'גבורת ארי'שונה מדברי האופ� בי "להסביר את דעת רשנראה לפיכ/ 

. יש לקריאה זו גדר ביניי� של קריאת יחיד שנעשית בפועל בפני ציבור) והירושלמי(

                                                 

חובת ציבור ולמרות זאת שהינה על דבריו מפרשת המל/ ' גבורת ארי'בהמש/ דבריו הקשה ה 30

כינו א/ אנו לא ז, וכתב שיישב זאת בחידושיו על סוטה, י"אי� בה ברכה שלפני הקריאה לפי רש

. שג� קריאת המל/ היא חובת יחיד) מובא בפני יוס� סג(על סוטה ' באר שבע'ועיי� ב. לאור�

טע� ששתי הקריאות לא טעונות ברכה משו� שהברכה יוצרת זיקה ) 284' עמ(' העל� וגילוי'וב

 .ובקריאות אלו הקריאה עצמה נועדה ליצור את ההתקשרות, והתקשרות בי� האד� לתורה

 .עיי� ש�, )כב א(' ש� דר/' הוכ/ הבי� ג� 31

 . אלא שלא טרח לפרט זאת, שמברכי� ג� לפני הקריאה, �"ייתכ� שדעת הירושלמי כרמבא� ו 32
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מש� שעיקר הגדרת הקריאה לא ,  את הברכה שלפני הקריאה הוא לא מבר/,לכ�

הוא מבר/ את   א/ לאחר שקרא בפועל בפני הציבור,דורשת את הימצאות הציבור

יאה שנעשית במקרה בפני צרי/ להוסי� ולומר שלא מדובר על קר. הברכה שלאחריה

כגו� שעיקר די� , נוס� בכ/ שהציבור נוכחער/ אלא על קריאה שבה יש , ציבור

א/ כאשר הציבור היה , הקריאה הוא משו� אחד הטעמי� הקשורי� לכה� הגדול עצמו

 .נוכח התקיימו ג� הטעמי� הנוגעי� לציבור

    עמידת הכה� בזמ� הקריאהעמידת הכה� בזמ� הקריאהעמידת הכה� בזמ� הקריאהעמידת הכה� בזמ� הקריאה. . . . בבבב

הוא די� העמידה  לת חובת הציבור או חובת היחידמקו� נוס� שבו יכולה להיבח� שא

 :נאמר) ב"סח ע(במשנה . בשעת הקריאה

תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסג  והסג  נותנו  חז  הכנסת נוטל ספר

 . עומד ומקבל וקוראעומד ומקבל וקוראעומד ומקבל וקוראעומד ומקבל וקוראלכה  גדול וכה  גדול 

אי�  גרסהג� לולא ה, אמנ�". עומד וקורא" – הביא שיש גורסי�) ש� אות ב(ח "בה

בשעת עמד הכה� משו� שהמשנה מתארת ש, סיבה לחשוב שהכה� יושב בזמ� הקריאה

עבודת יו� (� "כ/ מפורש ג� ברמב.  מזכירה שישב אחר כ/אינה ספר התורה וקבלת

 33):י"הג "פהכיפורי� 

 34.' אחרי מות וא/ בעשור וכועומד ומקבל עומד וקוראעומד ומקבל עומד וקוראעומד ומקבל עומד וקוראעומד ומקבל עומד וקוראוכה  גדול 

כפי שלמדנו בגמרא , י/ לעמוד בזמ� הקריאהלכאורה נראה שאי� חידוש בכ/ שצר

.  שצרי/ לעמוד בכל קריאה בתורה,"ואתה פה עמוד עמדי"מהפסוק ) א"כא ע(במגילה 

מופיע סיוג משמעותי ביותר לדי� העמידה בזמ� קריאה ) א"ד ה"פמגילה (א/ בירושלמי 

 :כ/ נאמר. בתורה

 תימר מפני כבודה אפילו  אי , מפני כבודה או מפני כבוד הרבי�,מפני מה הוא עומד

אי  תימר מפני כבוד הרבי� אפילו בינו לבי  עצמו מפני כבודה הוא עומד  בינו לבינה

 . ואינו קוראמתעצלא� אומר את כ  א2 הוא 

די� העמידה א� . די� העמידה שיי/ דווקא בקריאה בציבור ולא בקריאה ביחיד, כלומר

וג� א� העמידה היא משו� , יחידלא שיי/ בקריאת  הריהו הוא משו� כבוד הציבור

                                                 

 ).ה ובעזרת"ב ד"סח ע(י מלוניל "וכ� בר 33

, "עומד ומקבל עומד וקורא ",)ח"והמשנה לפי גרסת הב(� "נראה שהכפילות בלשו� הרמב 34

 התיישב אחרי קבלת הספר עליו ולכ� ג� א� ,בקריאהה להדגיש שיש די� של עמידה נועד

 .לעמוד בקריאה
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על  35.א� נדרוש מהיחיד לעמוד בקריאתו הוא יתעצל ולא יקרא כלל – כבוד התורה

שדורשי� עמידה בשעת הקריאה ביו� , �"ח והרמב"לכאורה מוכח מדברי הב, פי זה

 .שיש לקריאה זו די� של קריאת ציבור, הכיפורי�

וזוהי , �"ה כנראה מדעת הרמבשונ) ה אז"ב ד"סח ע(א "דעת תלמיד הרשב, אכ�ו

 :לשונו

 .כדי שיוכל לישב בעזרה וקורא? ולמה היה קורא בעזרת נשי�

 להבי� שהמחלוקת כא� נית�. שהכה� היה יושב ג� בזמ� הקריאה עצמה משמע מדבריו

א סבור "תלמיד הרשב – � בעניי� ברכות התורה"י והרמב"מקבילה למחלוקת בי� רש

לשיטתו שזוהי הול/ � "ואילו הרמב, ל קריאה בציבורשאי� כא� די� ש, י"כדעת רש

 36.קריאה בציבור לכל עניי�

כתב שאפשר להבי� ) א' פרק ז סי(וק 'לרב חיי� יוז' שמועת חיי�'בספר , אמנ�

בירושלמי הובאו . ג� א� מדובר בקריאת יחיד, שצרי/ לעמוד, �"את שיטת הרמב

שתיה� לא קיימות בקריאה ביו� א/ , שתי סברות לכ/ שלא צרי/ לעמוד בקריאת יחיד

 :הכיפורי�

  הכה� שמוטלת על,החשש שמא יתעצל לא קיי� בקריאה ביו� הכיפורי� ....אאאא

 .כחובה

לא נכונה בקריאה ביו�  האמירה שבקריאת יחיד לא שיי/ כבוד הציבור ....בבבב

 37.א� א� כשלעצמה היא חובת יחיד, הכיפורי� שנעשית מול ציבור גדול

                                                 

מימות משה ועד רב� : תנו רבנ�": מובאת ברייתא מעניינת) א"מגילה כא ע(יש להעיר שבבבלי  35

משמת רב� גמליאל ירד חולי לעול� והיו למדי� תורה , גמליאל לא היו למדי� תורה אלא מעומד

 ."גמליאל בטל כבוד תורהמשמת רב� : והיינו דתנ�. מיושב

על פי דברי הירושלמי נראה שכוונת הברייתא היא שעד ימי רב� גמליאל היו עומדי� ג� משו�  

א/ משמת רב�  & ולכ� היו עומדי� ג� בקריאת יחיד, כבוד התורה וג� משו� כבוד הציבור

דה היא שוב אי� משמעות לכבוד התורה והעמי, גמליאל ותיקנו שלא לעמוד בקריאה של יחיד

 .רק במקו� ששיי/ בו ג� כבוד הציבור

באר 'ובספר . שקורא בישיבה) א"סוטא מא ע( במשנה מובא, קריאת המל/ במעמד הקהללגבי  36

ולכ� מותר , ביאר שקריאת המל/ היא קריאת יחיד) מובא בפני יוס� יומא סג, על סוטה(' שבע

בכבוד הציבור ולכ� לא צרי/ אות רנט הציע שמל/ לא חייב ' מזהב ומפז'ובספר ( לו לשבת

 .)א/ דחה זאת משו� שלמסקנה נראה שדי� העמידה הוא משו� כבוד התורה, לעמוד

, הסביר לפי סברה זו ג� את העובדה שהיה מתורגמ� בקריאה לפי הבבלי) ש�(' שמועת חיי�'ה 37

. ר ציבובמקו�היה צור/ במתורגמ� משו� שבפועל היה ,  שזו קריאת יחידא� דאמרדאפילו למ
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שה� יתיישבו טוב יותר א� נבי� שיש ', מועת חיי�ש'יש להעיר על דברי� אלו של ה

ולא מדובר על ציבור , ולכ� צרי/ להתחשב בכבוד�, השתתפות הציבור בקריאהב טע�

 38.אשר לא מצינו שצרי/ להתחשב בו, שנוכח במקרה בקריאת יחיד

    חובת הע� לשמוע את הקריאהחובת הע� לשמוע את הקריאהחובת הע� לשמוע את הקריאהחובת הע� לשמוע את הקריאה. . . . גגגג

ור כמעט באופ� בו נראה שהגמרא עוסקת בשאלת החובה של הציבשישנו מקו� אחד 

) ב" עסח(במשנה . והוא הדיו� על חובת הציבור להיות נוכחי� בזמ� הקריאה, מפורש

 :מובא

והרואה פר ושעיר , הרואה כה  גדול כשהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפי 

ולא מפני שאינו רשאי אלא שהיתה דר/ . ו רואה כה  גדול כשהוא קוראנהנשרפי  אי

 .שוה כאחתרחוקה ומלאכת שניה  

 :הסבירו את החידוש שבדברי המשנה) א" עע(ובגמרא 

ומאי , מהו דתימא כדריש לקיש דאמר ריש לקיש אי  מעבירי  על המצוות !פשיטא

 . ל"קמ, מצוה ברב ע� הדרת מל/

, לשמוע את הקריאהמדברי הגמרא עולה בבירור שאי� חובה על כל אחד מ� השומעי� 

 אשר מתקיי� ג� בעבודות אשר ברור שאינ� 39,"ל/ברוב ע� הדרת מ"אלא רק די� של 

אפשר היה להוכיח   ג� לולא דברי הגמרא40.כמו שריפת הפר והשעיר, קשורות לציבור

                                                                                                                      

. שאי� גוללי� את הספר משו� כבוד הציבור) א" עבד� ע(וכ/ כתב ג� ביחס לדברי רב ששת 

' חידושי ר, )ה ושמע" דא" עסוטה מא(י "ובעיקר די� המתורג� בקריאת הכה� הגדול ראה רש

 ).ב"מז "פ(על המשנה ' שושני� לדוד'ו) ה בכדי שיפסוק"ב ד"סט ע(משה מאימרא� 

� "א/ יש להעיר שברמב, העמידה של הכה� הגדול בזמ� שהוא קוראעסקנו בסעי� זה בדי�  38

הר 'בספר . של חובת עמידה של הציבור, מופיע די� נוס�) י"הג "פעבודת יו� הכיפורי� (

כתב שיש די� עמידה בפני כה� גדול כמו ) �" של הרמבפרנקלבמהדורת מובא בהגהות (' המוריה

הציע שעומדי� משו� שיש די� שצרי/ ) תכו' עמ(' זמזהב ומפ'בספר . פני מל/בשיש די� עמידה 

 רכתב שדי� העמידה של הע� מוכיח שמדוב) כב ג(' ש� דר/' וב,לעמוד בפני מי שעושה מצווה

 .בחובת ציבור

 שיש במעבר סבורכאשר הרובד הקדו� יותר , בגמרא עצמה נדמה שישנ� שני רבדי� 39

והרובד המאוחר יותר התקשה איזו ', צוותאי� מעבירי� על המ'קריאה לפר ולשעיר בעיה של מה

 .'ברוב ע� הדרת מל/'מצווה יש כא� וצמצ� זאת למצווה של 

והיא מוגדרת עקרונית , אמנ� יש לדו� שמא כל עבודת יו� הכיפורי� נעשית בשליחות הע� 40

א/ שאלה זו לא . ח"תשס'ל ד� בזה בשיעורו בליל יו� הכיפורי� ה"ר הרא"ומו, כחובת הע�

ולא על מי , שכ� אנו חוקרי� מהי מטרתה הממוקדת של פעולת הקריאה, חקירתנונוגעת ל

 . קריאה כזואמוטלת החובה שתה
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האנשי� שישבו , למשל(מעצ� העובדה שהיו אנשי� שלא שמעו את הקריאה בתורה 

שאי� חובה על כל אחד לשמוע ומכא� שהקריאה איננה חובת  )בסוכות בדר/ לצוק

 41.ורציב

וזאת משו� שמדברי הגמרא כא� , נראה שאי� מכא� הוכחה כלל לנידו� דיד�, אמנ�

א/ עדיי� ייתכ� שיש מצווה על הציבור לשמוע , מוכח שאי� חובה על כל יחיד לשמוע

היו מחייבי� אות� להישאר ,  היו רק עשרה אנשי� במקדשילוייתכ� שא. את הקריאה

 42. בציבור קריאהשתתקיי�כדי  ולשמוע את הקריאה

אי� חובה על כל יחיד לשמוע מה� עולה שש, למרות פשט דברי המשנה והגמרא

. היו שהביאו מקור לכ/ שקיי� חיוב קריאה אישי על כל אחד, את קריאת התורה

 :מובא) בשינוי לשו�, א" עע(תוספתא המובאת בגמרא ב

 .ותו לרבי�כדי להראות חז, ואחר כ/ כל אחד ואחד מביא ספר תורה מביתו וקורא בו

שהרי בפשט . ומה הטע� למנהג זה, מהי משמעותו של הטקס הזה אחרוני� התקשו

 וקשה כיצד הנהיגו 43,הגמרא נראה שכל עניי� המנהג היה להתנאות בספרי התורה

 וג� מדוע היה צור/ בקריאה ולא די בכ/ שהיו מביאי� את 44,להתגאות כ/ במצוות

יה נוספת שקיימת ביחס לגמרא זו היא בע. ספרי התורה ומראי� אות� האחד לשני

הציע שדי� זה איננו מנהג ) סא(' פני יוס�' בספר 45.� לא פסק אותה להלכה"שהרמב

חובת  �"לפי הרמב. תוספתאל� "והוא מבטא מחלוקת מהותית בי� הרמב, בעלמא

ולכ� אי� טע� בכ/ , אשר אינה מוטלת על כל אחד ואחד, הקריאה הינה חובה ציבורית

 א/ דעת התוספתא היא שחובת הקריאה מוטלת ;ואחד יקרא את הפרשהשכל אחד 

                                                 

ולמד ממנה שהקריאה היא חובת יחיד של הכה� הגדול , קיבל הוכחה זו) כב ו(' ש� דר/'ה 41

 .שתיעשה בפני ציבורהמותנית בכ/ 

וייתכ� ', וה היו/ להודיע שעשה כאשר צשצרי, נראה שסברה זו עולה יפה לפי דברי האבודרה� 42

שצרי/ לספר לע� את העבודות  המאירישיטת  לפי ,אמנ�. שדי בכ/ שציבור כלשהו ישמע

 .נראה שקשה יותר להסתפק רק בחלק מהע�

אלא היו רק פותחי� , כתב שמשמע שלא היו קוראי� כלל בספר) לט ז(' גחלי אש'בספר  43

, רה בלי לקרוא בה� לש� כבוד�וותר לטלטל ספרי תומכא� נלמד שמ, מראי� אותו לרבי�ו

העיר שבברייתא מפורש ' עלי תמר'י של בעל " בהערה בכת,אמנ�. כמו שעושי� בשמחת תורה

 .שהיו קוראי� בספר

ועיי� , שהוכיח מסוגיי� שמותר ללמוד תורה לש� כבוד) א מד(' משיב דבר'ת "ראה בשו 44

שאולי דווקא בספר תורה יש מקו� להתנאות ) ותה כדי להרא" דא" עע(' חדושי� ובאורי�'ב

 ).ז ח(' שמועת חיי�'וראה , א/ בשאר מצוות הצנע לכת עדי�, משו� שהוא כבוד התורה

 ).ג"יהג "פ(על התוספתא ' חזו� יחזקאל'ועמד על כ/ ה 45
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ונראה שכיוו� לדעת רבנו . ולכ� כל אחד מביא את ספר התורה שלו וקורא, על כל יחיד

 : שכתב,)ה ואותו" דא" עע(אליקי� 

אלא בעזרה היו קורי  כדי להראות נויי ספריה� , שהיה יכול לקרות בביתו, כלומר

 .לרבי�

ורק העובדה שקראו בעזרה , תו היא שקריאת היחידי� הייתה מעיקר הדי�נראה שכוונ

 46. להתנאות בספרי התורהנועדה

     קריאת התורה כרובד בעבודה עצמה קריאת התורה כרובד בעבודה עצמה קריאת התורה כרובד בעבודה עצמה קריאת התורה כרובד בעבודה עצמה....דדדד

    המצווההמצווההמצווההמצווהתורה המשלי� את תורה המשלי� את תורה המשלי� את תורה המשלי� את לימוד לימוד לימוד לימוד הקריאה כהקריאה כהקריאה כהקריאה כ. . . . אאאא

ביחס לציבור השומעי� ולכה�  דנו בטעמי� ובמוקדי� של הקריאה בתורהכה עד 

הרואה את הקריאה בתורה כחלק מ� העבודה , ה חדשהסה להציע גישנכעת נ. הגדול

� ישראל על כל � ַעדנה במניי� הבריתות שנכרתו ִע) א"לז ע(הגמרא בסוטה . עצמה

 :מביאהו, מצווה ומצווה

ללמוד וללמד לשמור , ארור בכלל ארור בפרט, ברו/ בכלל ברו/ בפרט: תנו רבנ 

 .ארבעהרי , ולעשות

 ):ה ללמוד"ש� ד(י "ופירש רש

הרי כא  ... ולמדת� אות� ושמרת� לעשות�, נות ארבע אלהול המצוות כול  טעכ

 .ארבע מצוות לכל מצווה

 –  יש קיו� כפולהלכותיה של כל מצווה ומצווהי עולה שבלימוד "מדברי הגמרא ורש

 דברי� 47.וקיו� שני של די� הלימוד שבאותה מצווה, קיו� אחד של די� תלמוד תורה

ג "כותב שבכל אחת מתריה ,)בפרק ד(� ע� דברי בעל התניא אלו עולי� בקנה אחד ג

אשר באי� לידי ביטוי בלימוד  – דיבור ומעשה, מחשבה – שה לבושי�ומצוות יש של

 .המצווה ובמעשה המצווה

, ייתכ� שקריאת התורה ביו� הכיפורי� הינה הרובד הלימודי של עבודת היו�

לפי  ,אמנ�. עשה העבודות עצמ�אשר נדרש מלבד הרובד המעשי שבא לידי ביטוי במ

                                                 

והיחידי� , נראה להבי� לפי זה שחיוב הקריאה מוטל על כל יחיד בלי קשר לקריאת הכה� הגדול 46

ו קוראי� משו� שרצו לצאת ידי חובה על ידי עצמ� או משו� שלא הצליחו לשמוע את הי

שכתב שדווקא לאחר ההתקשרות הציבורית לתורה ) 287' עמ(' העל� וגילוי'א/ ראה ב. הכה�

 .שנעשתה על ידי קריאת הכה� הגדול היה מקו� לקריאה של כל יחיד ויחיד

 .א" שליטר הרב אהר� ליכטנשטיי�"כ/ הגדיר זאת מו 47
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המעשי , עבודות יו� הכיפורי� יש צור/ בקיו� משות� של שני הרבדי�גישה זו ב

א� ה יש לדו�עדיי� . בה� כל רובד עומד בפני עצמושבניגוד לשאר המצוות , והלימודי

מלמד את כל הוא או העובדה ש, המוקד בלימוד הוא הלימוד האישי של הכה� הגדול

 .'ללמד'וג� די� של ' ללמוד'ויש ג� די� של , צדדי� נכוני�ששני הג� ייתכ� . הע�

א� , בראשוני� קשה למצוא ניסוח מעי� זה ביחס לקריאת התורה ביו� הכיפורי�

 .'לספר לע�'שבדוחק אפשר להבי� כ/ את דברי המאירי שכתב שמטרת הקריאה היא 

על עבודת יו� '  שלמי�זבחי' אשר כתב בספרו ,משה קורדוברו' א/ נראה שכ/ סבור ר

 : על דר/ הסוד)תקוני כפרה יז(הכיפורי� 

 .טע� קריאה זו הוא לייחד תורה שהיא תפארת לעבודה שהיא מלכות

 :כתב) סוד שליח ציבור(ובתחילת הספר 

ומקו� שיח שפתי� , כבר פירשנו במקו� אחר כי תיקו  מעשה המצוות הוא במלכות

 .הוא היסוד ונצח והוד

ובלי לדו� מדוע בתחילת , את היחס המדויק שבי� התפארת והמלכותג� בלי להבי� 

ובהמש/ התייחס אליו ' יסוד נצח והוד'יחס ללימוד סדר העבודה כיספרו הת

, גבוה יותר, ק שהקריאה הינה רובד מסוי�"נית� ללמוד מדברי הרמ', תפארת'כ

 .בעבודות עצמ�

    ????הא� הקריאה טעונה בגדי כהונההא� הקריאה טעונה בגדי כהונההא� הקריאה טעונה בגדי כהונההא� הקריאה טעונה בגדי כהונה. . . . בבבב

 היאהא�  – כה�קריאת הלל על ידי שאלה מרכזית ביחס "עה הנאפשר לבחו� את ההצ

רובד 'היא ש רקשה יהיה לומ,  א� נאמר שהקריאה איננה עבודה?"עבודה"נחשבת ל

ולא , מסתבר לומר כפי שהצענו,  א/ א� נאמר שהקריאה היא עבודה48';בעבודה עצמה

כורת או של כטעמי הראשוני� הנזכרי� לעיל שראו בקריאה רק גור� חיצוני של תז

בו נבחנת שאלה זו הינו הדיו� ביחס לבגדי הכה� ש המקו� המרכזי 49.הודעה לע�

 .הגדול בזמ� הקריאה

 :מובא) ב"סח ע(במשנה 

                                                 

משו� שייתכ� שהקריאה דווקא מוסיפה את הרובד הלימודי ,  הכרחי לגמריאי� זהאמנ�  48

וכ/ . ג� א� היא עצמה איננה עבודה, שאיננו עבודה ובכ/ משלימה את מצוות יו� הכיפורי�

שקריאה זו אינה עבודה ולמרות זאת היא מחברת את התורה , ק בתחילת דבריו"כתב ג� הרמ

 .והעבודה

ולמרות זאת היא די� נפרד ולא די� בכל , לפיה הקריאה היא עבודהשמנ� להל� נביא אפשרות א 49

 .עבודה ועבודה
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וא� לאו קורא באיצטלית , א� רצה לקרות בבגדי לב  קורא, בא לו כה  גדול לקרות

 50.לב  משלו

 ):ב"סח ע(ודייקה הגמרא 

 . ל דקריאה לאו עבודהמכל, מדקתני באצטלית לב  משלו

 , בגדי כהונהזוקקת אולכ� אי� הי, לכאורה משמע באופ� ברור שהקריאה איננה עבודה

 שהכה� יכול ללבוש בגדי כהונה א� רצונו העובדהא/ בהמש/ ניסתה הגמרא לדייק מ

 :ודחתה, שמותר ליהנות מבגדי כהונה בכ/

 51.דלמא שאני קריאה דצור/ עבודה היא

כתב )  דצור/ה"ב ד"סח ע(רבנו אליקי� . ובמשמעותו' צור/ עבודה'ויש לעיי� בביטוי 

א/ בהמש/ הגמרא , "כ בלא קריאה"אי אפשר לעבודת יוה"שמשמעות הביטוי היא ש

וש� פירש רבנו , מופיע ביטוי זה ג� ביחס לאיברי� ופדרי� אשר אינ� מעכבי�

משו� , דה ממשעל כל פני� ברור שלא מדובר בעבו". יש בה� כפרה כעבודה"חננאל ש

הנאה בגדר אלא בפעולה הנלווית לעבודה אשר איננה , שאי� צור/ בבגדי כהונה

 .פרטית ולכ� אי� בה די� מעילה בבגדי כהונה

ואפשר , נראה שיש התייחסות שונה לחלוטי� לעניי�) א"ז ה"פ(א/ בירושלמי 

 :למצוא בדבריו חיזוק להבנת הקריאה כחלק מ� העבודה עצמה

  . שירי עבודות עובד  בבגדי לב :בי יוחנ רבי אמי בש� ר

 .רה כ  וא� לאו באיסטלית לב  משלו מתניתא אמ:אמר רבי מתנא

למה שה  בחו� הרי שחיטה הרי אינה אלא בחו� והוא עובדה בבגדי : יוסה בעי' ר

 !זהב

 מצינו , רצה עובדה בבגדי זהב רצה עובדה בבגדי לב :רבי יסא בש� רבי יוחנ 

 .ה בבגדי זהב רצה עובדה בבגדי לב שחיטה רצה עובד

יוחנ� ' יסא בש� ר' א/ לנו מספיקי� דברי ר, דברי הירושלמי אינ� ברורי� עד תו�

בקריאה כמו  52,לכה� יש בחירה בי� עבודה בבגדי לב� ובי� עבודה בבגדי זהבלפיה� ש

                                                 

ירה בי� הבגדי� היא בעצ� בחירה בי� חכתב שהב) א"מז "פ(על המשנה ' תפארת ציו�'בספר  50

ואולי אפשר . הישארות במעמד הקדושה של יו� הכיפורי� ובי� ירידה בחזרה לעול� החול

י� על פי דבריו מדוע המשנה הבאה המשיכה לתאר את הסדר לפי האפשרות שנשאר בבגדי להב

 .כי רצתה לאחוז באפשרות הטובה יותר, לב�

והניח� 'שד� כיצד תועיל סברה זו להתגבר על די� ) ה שמעת" דא" עסט(' גבורת ארי'ראה ב 51

 .שנאמר בבגדי כה� גדול' ש�
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וא� כ/ הרי , ירושלמי שג� הקריאה צריכה בגדי כהונהאפוא מה משמע 53.ג� בשחיטה

 54.� לה יש די� של עבודהשג

י "מקור נוס� שחורג מפשט דברי הבבלי אפשר למצוא בדעת רבותיו של רש

 :מביאההגמרא ש� ). ב"לה ע(המובאי� על ידו בפרק שלישי ביומא 

כה  שעשתה לו אמו כתונת לובשה ועובד בה עבודת , אחר שכלתה עבודת ציבור

 .ובלבד שימסרנה לציבור, יחיד

. 'עבודת יחיד'הביא שתי דעות בפירוש המושג ) ה ובלבד"ת ודה עבוד"ש� ד(י "רש

שמדובר בהוצאת , )ה לובשה" דא" עלו (ישני�&וספותוכמותו ג� הת, הוא עצמו סבור

 לפי דעת רבותיו של 55. שהכוונה לקריאת התורה היא דעת רבותיו/א – מחתההכ� וה

אלא רק בי� בגדי , לבגדי חולהרי שאי� לכה� אפשרות בחירה בי� בגדי כהונה , י"רש

 ג� דעה זו 56.אשר יש לה� כל דיני בגדי כהונה, בגדי כהונה פרטיי�לכהונה ציבוריי� 

 .מצביעה לכאורה על כ/ שלקריאה בתורה יש די� של עבודה

                                                                                                                      

'  תוס,י"ת(ב� נטו לאסור וור,  בגדי זהב לדעת הבבליהראשוני� דנו הא� מותר לכה� ללבוש 52

כתב שיכול ) 569' בור התשובה עמיבח( המאירי , אמנ�.)ה א�"ב ד"א סח ע"ש וריטב"הרא

שלפי , וראה בקרב� העדה על הירושלמי וביפה עיניי� על הבבלי. לקרוא ג� בבגדי זהב

 .לבוש בגדי כהונה דווקאלהירושלמי חייב הכה� 

אלא בקיו� הכרחי כחלק , � את ההשוואה לשחיטה בכ/ שלא מדובר בעבודה ממשאפשר להבי 53

 .מדיני העבודה

אלא שהיא צריכה כה� גדול משו� אחד , יש לדו� א� אפשר לומר שהקריאה איננה עבודה 54

ולכ� ג� לא , וכדי ליצור קיו� של כה� גדול יש צור/ בבגדי כהונה, הטעמי� המובאי� לעיל

 .גדי לב� או בגדי זהבאכפת ל� א� לובש ב

יכולה להיות לכ/ , כמתייחס לקריאה בתורה' עבודת יחיד'יש להעיר שא� מביני� את הביטוי  55

 .הא� הקריאה בתורה היא די� בכה� או בציבור, בה דנו לעילשהשלכה על החקירה 

ב "המופיעות במשנה בד� סח ע' אצטלית לב� משלו'צרי/ יהיה לפרש את המילי� , לפי זה 56

, שחלקו בתוק� על פירוש זה) ה מכלל"ב ד"סח ע(י "וראה בת. גדי כהונה כשרי� לכל דברכב

וראה במאירי . י אלא הוא כמו סדי� להתעט� בו"איננה חלוק כפירוש רש' אצטלית'וכתבו ש

אלא שמנהג זקני� ואנשי� של , שיכול הכה� לקרוא ג� בבגדי� צבעוניי�) ה אמר"ב ד"סח ע(

� "שתמה על הרמב) קסא טז(וראה בערו/ השלח� .  ביו� הכיפורי�בוש בגדי לב�לצורה ל

, ומשמע שצרי/ דווקא לבני�, שכתב שקורא בבגדי חול לבני�) ט"הג "פעבודת יו� הכיפורי� (

כתב שיש צור/ ) 274' עמ(' העל� וגילוי'וב. � לא התכוו� דווקא ללבני�"וכתב שאולי ג� הרמב

ולכ� ג� , דשי� החוצהודש הקומבטאת את היציאה מקמשו� שהקריאה , בבגדי� לבני� דווקא

 .דשי�ודש הקוכאשר משתמש הכה� בבגדי חול צרי/ להיות בה� משהו מ� הלוב� של ק
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    השלכות על דיוני� קודמי�השלכות על דיוני� קודמי�השלכות על דיוני� קודמי�השלכות על דיוני� קודמי�. . . . גגגג

יכולה להשלי/ ג� על חלק מהדיוני� נחשבת לעבודה השאלה הא� קריאת התורה 

� הא� מברכי� "הירושלמי והרמב, י"לעיל את מחלוקת� של רשהבאנו . הקודמי�

הבי� שמחלוקת� היא הא� הקריאה ' גבורת ארי'ה. ברכת התורה לפני הקריאה או לא

� מברכי� עליה ברכת התורה "כאשר לדעת הרמב, היא חובת יחיד או חובת ציבור

� שהיא י לא מברכי� לפניה משו"ואילו לפי רש, משו� שהיא ככל קריאה בציבור

� מדובר "לדעת הרמב – כעת נית� להבי� את מחלוקת� באופ� אחר. קריאת יחיד

י והירושלמי "א/ לפי רש, ולכ� מברכי� עליה את ברכות התורה, בקריאה רגילה בתורה

גבורת ' ה57.מדובר על חלק מעבודת היו� ולכ� לא מברכי� עליה את ברכות התורה

כי� את הברכה שאחרי הקריאה למרות י מבר"התקשה מדוע לרש המובא לעיל' ארי

מכיוו� שהקריאה היא חלק מרצ�  – ולפי דברינו הדבר ברור, שלא מברכי� לפניה

על ו – עליהמבר/ הכה�  לאחר שנגמרה הקריאה ,אמנ�. אי� מברכי� לפניה העבודות

 58.את שמונה הברכות של יו� הכיפורי� – כל שאר העבודות

 59.ית שקריאת התורה איננה עבודה כלל� סבור בצורה חד משמע"נראה שהרמב

שמותר לכה� ללבוש בגדי  )ט"ה ג"פעבודת יו� הכיפורי� ' הל (�" הרמבכאשר כתב

בגדי כהונה ניתנו ליהנות בה� שלא בשעת "נימק זאת בכ/ שהוא , מ� הקריאהזכהונה ב

וזאת תו/ התעלמות מדברי הגמרא שהקריאה בבגדי כהונה מותרת ג� משו�  "עבודה

� בחר אחד "והרמב, אפשר להבי� שהשמטה זו מקרית. ה היא צור/ עבודהשהקריא

� לא מקבל את דברי "כתב שהרמב) ש�(י קורקוס " א/ מהר60,מבי� שני הטעמי�

 .הגמרא שהקריאה היא צור/ עבודה וסבור שה� נאמרו כדחייה בעלמא

                                                 

שכתב שעל קריאת התורה ) ח יח"ו או(' מחנה חיי�'דעה ייחודית בנושא זה יש לבעל ספר  57

ומוב� שדעתו ". בקרבנותיולקרוא עבודת יו� הכיפורי� ... אשר קידשנו"ביו� הכיפורי� מבר/ 

) ז ב(' שמועת חיי�'וב. ולכ� ניתקנה ברכה מיחדת לקריאה זו, היא שמדובר על חלק מהעבודה

הא� ' לב שמח'וה) א"הא "פמעשה הקרבנות (' משנה למל/'ד� בדבריו ביחס למחלוקת ה

 .מברכי� לפני כל עבודה ועבודה או פע� אחת בתחילת היו�

י בצורה שדומה קצת ה� לדברינו וה� "שהסביר את דעת רש) 283' עמ(' העל� וגילוי'ראה ב 58

וכתב שברכת התורה שבתחילת היו� מועילה לכ/ שלא יצטר/ לבר/ שוב ', גבורת ארי'לדברי ה

, משו� שהקריאה היא חלק מתהלי/ העבודה שהתחיל בתחילת היו� ונגמר בקריאת התורה

 .עיי� ש�

 .עיי� ש� שהביא לכ/ מספר השלכות ומקורות, �" הרמבבדעת) ד&כב ג(' ש� דר/'כ/ הבי� ג� ה 59

 .�"על הרמב' מי� חיי�'וכ/ כתב בהגהות  60
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היא המחלוקת סביב עמידת  ל"נקודה נוספת שיכולה להיבח� לאור הדברי� הנ

לעיל הצגנו את הדעות המחייבות לעמוד כסבורות שהקריאה . ה� בזמ� הקריאההכ

ייתכ� שחובת העמידה  האמור א/ לפי. אשר בה נאמר די� העמידה, הינה חובת ציבור

שנאמר בכל עבודה " לעמוד לשרת"אלא מדי� ,  נובעת מדי� קריאה בציבוראינה

 61.שנעשית בבית המקדש

    מקו� הקריאהמקו� הקריאהמקו� הקריאהמקו� הקריאה. . . . דדדד

הוא הדיו� על המקו�  ול להתקשר לשאלה הא� הקריאה היא עבודהדיו� נוס� שיכ

 תו/ דיו� על הגמרא עוסקת בכ/) ב"ע&א" עסט(בגמרא . בו היה הכה� הגדול קוראש

 :היכולת של הכה� הגדול לשבת קוד� שהגיע אליו ספר התורה

אי  ישיבה בעזרה אלא למלכי בית : והא אנ  תנ ? מכלל שהוא יושב. וכה  גדול עומד

, בעזרת נשי�: כדאמר רב חסדא 62!'שנאמר ויבא המל/ דוד וישב לפני ה, דוד בלבד

היכ  :  דתניא,מיתיבי. אהא –  והיכא איתמר דרב חסדא63.בעזרת נשי� – הכא נמי

שנאמר ויקרא בו לפני , בהר הבית: רבי אליעזר ב  יעקב אומר, בעזרה – קורי  בו

 .  בעזרת נשי� – ואמר רב חסדא. הרחוב אשר לפני שער המי�

לא ברור , מלבד זאת. ורבו בה� שינויי הגרסאות, דברי הגמרא אינ� ברורי� עד תו�

. בה נחלקו התנאי� א� קוראי� בהר הבית או בעזרה ש הברייתאעוסקתאיזו קריאה ב

, כתבו שהברייתא נאמרה ביחס לפרשת הקהל) ה מיתיבי"ב ד"סט ע (ישני�&וספותהת

סוטה ( וכדבריה� נראה בתוספתא 64,ה של יו� הכיפורי�א/ הוסיפו שהוא הדי� בקריא

שיח 'כתב ה,  לעומת�65.שהביאה את מחלוקת התנאי� ביחס לקריאה בהקהל) ז

                                                 

 ). א,ז(' שמועת חיי�'וכ/ הציע ג� ה 61

הביא בש� מדרש שוחר טוב שדווקא לכה� הגדול מותר לשבת ) פסחי� רכז(' אור זרוע'ה 62

 .שיבה הוא רק מדרבנ�וכמו כ� צידד ש� שכל איסור הי, ולמלכי בית דוד אסור, בעזרה

והציע , ד� מדוע לא היה קורא בבית הכנסת שהיה בהר הבית) אות רנב(' מזהב ומפז'בספר  63

ותיר- , א/ הקשה מדוע בהקהל לא היו קוראי� ש�, ה� גדולכלתר- שזה משו� חולשה ד

 .שבבית הכנסת לא היה מקו� לכל הע�

כתב שמסברה אפשר לחלק בי� ) יכ�ה' ה גמ"ב ד"סט ע(משה מאימרא� בחידושיו ' אמנ� ר 64

הדיני� ולומר שדווקא בהקהל קוראי� בעזרת הנשי� משו� שבאות נשי� וג� שמא מרוב 

' וכ� כתב בתוס. ואילו ביו� הכיפורי� הקריאה תיעשה בעזרה עצמה, עמידת� יתעייפו ויישבו

הקריאה שקושיית הגמרא היא ג� מדעת רבי אליעזר ב� יעקב שסבור ש) ב"סט ע(רבנו פר- 

 .משו� שביו� הכיפורי� יודה שקוראי� בעזרה, בהקהל הייתה בהר הבית

שטעמו של רבי ) שופטי� קמה(שהביא מהספרי ) 114&113שורה (וראה בתוספתא כפשוטה ש�  65

וא� כ� נראה שטע� זה לא שיי/ ביו� , אליעזר ב� יעקב הוא שאסור לעשות בימה למל/ בעזרה
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ובהגהות , שהברייתא עוסקת בקריאה ביו� הכיפורי�) ה היכ�"ב ד"סט ע(' יצחק

 .תלה דיו� זה בגרסאות השונות בסוגיה) ב אות א"סט ע(ב רנשבורג "מהר

נשלי/ ממחלוקת התנאי� בברייתא על מקו� הקריאה ביו� א� , למעשה

בפשט דברי תנא קמא נראה . נראה שתהיינה שלוש דעות בשאלה זו, הכיפורי�

אליעזר ב� יעקב נראה שהקריאה הייתה '  ובפשט דברי ר66,שהקריאה הייתה בעזרה

 א/ לא ברור על איזו, רב חסדא אמר שהקריאה הייתה בעזרת נשי�. בהר הבית כולו

' עזרה'בפשט הגמרא נראה שדברי רב חסדא מפרשי� את המילה  – דעה נסבו דבריו

רבנו חננאל כתב ביחס ,  אמנ�67.וה� מוסבי� על דעת תנא קמא, כעזרת הנשי�

 :לדברי רב חסדא

" ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המי�"כדאמר רב חסדא כי עזרא דכתיב ביה 

 .בעזרת הנשי� קרא

שלפי זה דברי רב חסדא , )285' עמ(' העל� וגילוי'בספרו ,  הכה��"ודייק הרב רא

ואילו דברי תנא קמא , אליעזר ב� יעקב אשר למד מהפסוק בעזרא' מוסבי� על דעת ר

נראה שדיוק זה אינו מוכרח , אמנ�. שהקריאה הייתה בעזרה עצמה, נשארי� כפשוט�

ופירש , סוק בעזראמשו� שייתכ� שלפי רב חסדא למד ג� תנא קמא מהפ, כל עיקר

' ה גמ"ב ד"סט ע(משה מאימר� בחידושיו ' וכ� כתב ר. שהוא מדבר על עזרת הנשי�

ללמד " לפני הרחוב" שלדעת תנא קמא אליבא דרב חסדא כתוב בפסוק ,)בעזרת

עדיי� , ג� א� נקבל את הדיוק. שהקריאה הייתה בעזרת הנשי� ולא ברחוב עצמו

 .ואי אפשר ללמוד ממנה ליו� הכיפורי�, לרבות הדעות שברייתא זו נאמרה בהקה

לכאורה נראה שלשאלת מיקו� הקריאה יש קשר הדוק לדיו� הא� הקריאה 

הרי , במקו� הכשר לעבודה, א� הקריאה חייבת להיעשות בעזרה. נחשבת עבודה

 הקריאה נעשית בעזרת הנשי� או בהר א/ א� ;שמוכח שיש לה מעמד של עבודה

 אפשר לדחות ,אמנ�. של עבודה אלא של קריאה בעלמאמוכח שאי� לה מעמד , הבית

אפשר לומר שהצור/ לקרוא בעזרה איננו משו� , מחד. את שני הצדדי� של התלייה

                                                                                                                      

ומסתבר שזה משו� שהכה� הגדול לא היה יושב , עושי� בימהבו לא מתואר שהיו שהכיפורי� 

 .לפי רוב הדעות

אליעזר ' שהביא שטעמו של ר) 114&113סוטה ז שורה (וכ/ עולה ג� מדברי התוספתא כפשוטה  66

וראה . המתייחס לעזרה עצמה" י/הל&א' אצל מזבח ה"ב� יעקב הוא משו� האיסור לנטוע ע- 

וכ� את , שבהקהל היו קוראי� בעזרה) חגיגה ג ג(' קרית ספר'ת השהביא את דע) סג(' פני יוס�'ב

 .שלפי הירושלמי ותנא קמא הייתה הקריאה בעזרת ישראל) ט"הא "פב "בה(' הר המוריה'דעת 

 ).ה היכ�"ב ד"סט ע(' שיח יצחק'וכ/ הבי� ה 67
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אלא משו� שהכה� הגדול נחשב ככה� גדול רק כאשר , שהקריאה עצמה היא עבודה

ולמרות  אפשר להבי� שהקריאה נעשית בעזרת הנשי�,  מאיד/68.הוא נמצא בעזרה

א/ לש� כ/ ניעזר , ייתכ� שיהיה חידוש מסוי� באמירה זו. היא חלק מהעבודהזאת 

 ):בזבחי שלמי� תקוני כפרה יז(ק בנושא "שוב בדברי הרמ

ולכ  הייתה . א לייחד תורה שהיא תפארת לעבודה שהיא מלכותוטע� קריאה זו ה

 תורה וש� מתאחד עמה... כי עזרת נשי� סוד מלכות שבגבורה, קריאה זו בעזרת נשי�

 .שהוא תפארת מצד החסד כנודע

הרי , שג� א� קריאת התורה הינה רובד בעבודה עצמה ק היא"נראה שכוונת הרמ

 עזרת הנשי� 69.רובד ייחודי שמקשר בי� העבודה הפנימית ובי� העול� שבחו-זהו ש

ודווקא ש� צריכה להיעשות , מבטאת את המקו� שנמצא בי� הקודש ובי� החול

 70.הקריאה בתורה

    העבודההעבודההעבודההעבודה המתנה להגעת השעיר למדבר ומיקו� הקריאה בסדר  המתנה להגעת השעיר למדבר ומיקו� הקריאה בסדר  המתנה להגעת השעיר למדבר ומיקו� הקריאה בסדר  המתנה להגעת השעיר למדבר ומיקו� הקריאה בסדר ....הההה

ה� די� ההמתנה עד  – זה לזהואולי ג�  – שני מוקדי� נוספי� הקשורי� לדיוננו

המשנה . ושאלת מיקו� הקריאה בסדר הזמני�, להגעת השעיר המשתלח למדבר

 :מביאה) ב"סח ע(' האחרונה בפרק ו

? ומני  היו יודעי  שהגיע שעיר למדבר ".הגיע שעיר למדבר: "אמרו לו לכה  גדול

 ...דירכאות היו עושי 

. בה� היו יכולי� לדעת שהגיע שעיר למדברשהמשנה ממשיכה ומפרטת שלוש דרכי� 

המפרשי� התקשו להבי� מדוע יש צור/ לדעת שהשעיר הגיע למדבר כדי להמשי/ 

 . בסדר היו� ולקרוא בתורה

 רשאי להתחיל אינובע מכ/ שהכה� הציע שדי� זה נו) ה אמרו"ב ד"סח ע(י "רש

י "דברי רש. בעבודה חדשה של קריאה בתורה קוד� שהסתיימה עבודת שילוח השעיר

 אפשרות מחודשת אחרת 71.מעוררי� מספר בעיות שדנו בה� ראשוני� ואחרוני�

ולפיה , )�"ז בסו� חידושיו על הרמב"במכתבו הראשו� של הגרי(ח "מובאת בש� הגר

                                                 

 .ז על ההמתנה להגעת השעיר למדבר"וראה על כ/ לקמ� בדעת הגרי 68

 .שכתב כעי� דברינו) 286&285' עמ(' לויהעל� וגי'וראה ב 69

ק היא שהקריאה אינה "ואכ� דעת הרמ, לפי הבנה זו באמת לא מדובר על עבודה ממש, אמנ� 70

 .כנזכר לעיל, עבודה

� עבודת יו� "י קורקוס על הרמב"ה ש� במשנה ובא ובמהר"ב ד"עיי� במרומי שדה סח ע 71

 .ח&ז'  הלג"פהכיפורי� 
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את מ� העזרה כל זמ� שהשעיר נמצא בדרכו לצוק ולכ� אינו יכול אסור לכה� הגדול לצ

 .לצאת ולקרוא בעזרת הנשי�

וזאת מתו/ הבנה מחודשת של , נראה שאפשר להציע הבנה אחרת בדי� ההמתנה

מוסבר מיקומה של ) ה בא"ב ד"סח ע(ש "הרא' בתוס. קו� הקריאה בסדר העבודותימ

וה יוריאה היא להודיע שעשה כאשר צהקריאה בסדר הזמני� לאור שיטתו שמטרת הק

 :'ה

ומתפלל שתתקבל , מודיע שעשה כסדר המקראות, אחר שעשה עיקר עבודות הכפרה

 .'עבודתו ומבר/ על המחילה וכו

לפי . שיי/ להודיע שעשה אות� כראוי  את העבודות הכה�דווקא לאחר שעשה, כלומר

פעולה זו לא נעשית על טע� זה אי� סיבה להמתי� עד לדחיית השעיר מ� הצוק שהרי 

 לפי דברינו שהקריאה ,אמנ�. ידי הכה� ואי� הוא יכול להודיע לע� שעשה אותה

ולומר שצרי/  אפשר להציע טע� חדש, בתורה הינה קיו� הרובד של הדיבור בעבודה

 72.לסיי� את כל הרובד המעשי של העבודה ורק אחר כ/ לעבור לרובד הלימודי שלה

כי זמ� קריאת התורה צרי/ , � עד להגעת השעיר למדברכ/ נבי� מדוע צרי/ להמתי

ולא דווקא אחרי גמר מעשי הכה� , להיות אחרי סיו� הרובד המעשי של העבודה

 .הגדול

    ספר התורה שבו היה קוראספר התורה שבו היה קוראספר התורה שבו היה קוראספר התורה שבו היה קורא. . . . וווו

ג� הוא קשור למהותה של הקריאה הוא זהותו של שנושא מעניי� אחר אשר ייתכ� 

דנה בחפצי� ) ב"יד ע(רא בבבא בתרא הגמ. ספר התורה שבו היה הכה� הגדול קורא

י ש� "וברש. 'ספר העזרה'וביניה� מנתה את , דשי�ודש הקוהנמצאי� בתו/ הארו� בק

 :'ספר עזרה'הסביר את המושג ) ה ספר"ד(

 .וכה  גדול ביו� הכיפורי�, ובו קורי  בעזרה פרשת המל/ בהקהל, ספר שכתב משה

' ספר העזרה' שהכה� הגדול קורא ב)ה אי�"ב ד"מועד קט� יח ע(א "וכ� כתב הריטב

כאשר , י"ראשוני� ואחרוני� העלו מספר בעיות בפירושו של רש .ביו� הכיפורי�

ה "הראבי. דשי�ודש הקוהבעיה המרכזית היא בתהלי/ הוצאת הספר מתו/ ק

שהיה נכנס ע� כי צרי/ לומר שהכה� היה מוציא את הספר "כתב שלפי רש) תתקצא(

והיה מחזיר אותו כשהיה נכנס להוציא את הכ� , הכ� והמחתה בתחילת היו�

קהל היו משאירי� את הספר בחו- עד יו� הבשנה של הו, והמחתה בסו� היו�

                                                 

', אחרי מות'מר שדי� זה של הרובד הלימודי בעבודה קיי� רק בפרשת אמנ� לפי זה צרי/ לו 72

 .יש מקו� לדו�' א/ בעשור' בפרשיית .שמתקיימת רק אחרי הקריאה' ובעשור'ולא בפרשיית 
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, )ה שלא" דא" עב יד"ב('  פירוש זה לא יינקה מקושיית התוס, אמנ�73.הכיפורי� הבא

בעיה נוספת תהיה לפי .  תיאור של הוצאת הספר על ידי הכה��יוהשלא מצינו בסדר 

 שהספר היה הסובר, )יהודה' בניגוד לדעת ר, א" עב יד"בב(מאיר ' לדעת ר פירוש זה

 ואולי 74.קשה להניח שהכה� היה מצליח להוציא את הספר לבדו. נח בתו/ הארו�ומ

כמו שהציע , צרי/ לומר שהיה היתר מיוחד לכהני� להיכנס לצור/ הוצאת הספר

 צור/ ואת הספר משו� שזהשהכה� היה נכנס במיוחד להוציא ) ש�(ה "הראבי

 75.עבודה

כגו� שלא הוזכר , י"העלה בעיות נוספות בדעת רש) רו' עמ(' עבודת ישראל'בספר 

חשש ) א"ע ע(וכ� שמצינו בגמרא ,  בספר שכתב משהשהקריאה היאבשו� מקו� 

 וכתבשוקשה להאמי� שהיו חושבי� כ/ על הספר , שמא יחשבו הע� שהספר פגו�

ובי� השאר הציעו לחלק בי� הקריאה , י"יישב את דעת רש אחרוני� ניסו ל76.משה

 77.קוד� שנגנז הארו� ואחרי שנגנז הארו�

ספר תו/ נראה שהקריאה הייתה מהעוסקי� בסוגיה ראשוני� מדברי רוב ה, אמנ�

) ה בא"ב ד"סח ע( כ/ כתבו המאירי 78. מבית הכנסת שהיה סמו/ לעזרהוהוציאש

                                                 

 &כתב שעל פי זה ייתכ� להביא טע� חדש למיקו� הקריאה בסדר הזמני� ' שמועת חיי�'ה 73

ומחזיר אותו בכניסה להוציא כ�  � הראשונותמכיוו� שמוציא את הספר בזמ� עבודות הפני

על כרחנו צרי/ לקרוא בי� עבודות הפני� , ואי� להפסיק בתו/ עבודות הפני�, ומחתה

 .הראשונות והכניסה האחרונה

 ). 46'  הע276' העל� וגילוי עמ(� הכה� "כ/ הקשה הרב רא 74

דש ותר שיש להיכנס לקוהשווה זאת להי, )ה נוטל"ד(על המשנה ' שושני� לדוד'וכ/ כתב ה 75

 .דשי� כדי לתקנווהק

 שמא יחשבו הע� שפרשייה זו הינה תוספת שהוסיפו &אפשר להבי� שזהו בדיוק החשש  76

 א"ע(י "וכ/ אפשר להבי� מדוע כתב רש. חכמי� מדעת� ואיננה חלק מספר התורה שכתב משה

רבנו פר- ' תוסוזאת בניגוד לדברי , שהחשש הוא שלא יחשבו הע� שהספר פגו�) ה משו�"ד

ש "ובניגוד לדברי הרש, שכתבו שהחשש הוא שיחשבו שמצאו פסול בספר) ה מפני"ש� ד(

 . שהע� יחשבו שהוא חסר החשששהבעיה היא עצ� הזלזול בספר ולא) י ש�"בהגהתו על רש(

הציע לומר שקוד� גניזת הארו� היו מוציאי� את ספר התורה ) רו' עמ(' עבודת ישראל'בספר  77

, א/ משנתנו היא לאחר גניזת הארו� ולכ� היו קוראי� בספר שהיה בעזרה, דשי�ודש הקומק

שדווקא , כתב להיפ/) ה שלא"ד' על תוס. ב יד"ב(ש "והרש). ג"ד קסז סק"יו(וכ/ כתב החזו� איש 

אחרי גניזת הארו� אפשר היה לקרוא בספר התורה שכתב משה משו� ששוב לא היה גנוז 

 .בארו�

שפת 'ראה (בית הכנסת הזה תמהו האחרוני� והציעו לו שימושי� שוני� על עצ� קיומו של  78

ב "והערות הרב אלישיב סח ע, אות רנד' מזהב ומפז, 'ה בית הכנסת"י ד"ב על רש"סח ע' אמת
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הגדיל לעשות ופירש שג� ) תתקצא(ה "בראביו). ה חז�"ב ד"סח ע(א "ותלמיד הרשב

י היא שלא היה קורא בספר שכתב משה אלא בספרו של עזרא שהיה מונח "דעת רש

 .בבית הכנסת שבהר הבית

י שצרי/ לקרוא "מדוע סבור רש נראה שהשאלה המתבקשת היאעל כל פני� 

על ' שושני� לדוד'בפירוש . דשי�ודש הקודווקא בספר שכתב משה המונח בתו/ ק

 ): יא,א"ל(כתב שהטע� לכ/ הוא משו� הפסוק בדברי� ) ה נוטל"ד(המשנה 

תקרא את התורה הזאת  י/ במקו� אשר יבחרהל�א' בבוא כל ישראל לראות את פני ה

 .נגד כל ישראל באזניה�

 סבור, "קרא את התורה הזאתת"הדר/ הטובה ביותר לקיי� את פשט לשו� הפסוק 

 .כתב משהשריאה מתו/ ספר התורה היא על ידי ק', שושני� לדוד'ה

ועדיי� קשה להבי� מדוע היו , פסוק זה נאמר א/ ורק ביחס למצוות הקהל, אמנ�

 ונראה שלפי טעמי 79.צריכי� לקרוא בספר התורה של משה ג� ביו� הכיפורי�

אי� שו� , ה�או להיזכר בעל העבודות אשר ראו בקריאה דר/ להודיע , ל"הראשוני� הנ

 דווקא א� נבי� שהקריאה הינה חלק 80.א בספר התורה של משהטע� להשתמש דווק

יהיה מקו� לומר שספר התורה של משה הוא מעי� כלי שרת אשר עבודת  מהעבודה

 81.הקריאה צריכה להיעשות על ידו

 

                                                                                                                      

נת� אדלר ' הביא בש� ר) בפרשת ויקהל(' חת� סופר' וה.)ה חז� הכנסת"ה ש� שאחרי ד"ד

שבתי ,  ליד העזרה כדי לסמל את העתיד לבואווי מיוחד לבנות בית כנסתישבמדרש יש צ

 .הכנסת יהיו כמקדש מעט

היא שרק בהקהל קוראי� מתו/ ספר התורה של ) א" עב יד"ק ב"בשטמ(ד "דעת הראב, ואכ� 79

 .)'שערי ההיכל' בש� ספר 45'  הע276' עמ' העל� וגילוי'ראה (משה 

ה האומרת שצרי/ לקרוא כתב את טעמו כחלק מההתנגדות לשיט) תתקצא(ה "הראבי, ואכ� 80

 .בספר התורה של משה

ויש יותר מקו� לדמות זאת לגורלות של , מוב� שאי� הכוונה לכלי שרת במוב� המדויק 81

א "עיי� בריטב( למרות שאינ� כלי שרת כחפצי�השעירי� אשר ג� לה� יש משמעות כלשהי 

ראה בהוצאת ספר , )276' עמ(' העל� וגילוי'בספרו , � הכה�"הרב רא ).ה התורה" דא" עלט

התורה מארו� הברית חיזוק לשיטה שאותה הוא מפתח במאמרו ולפיה קריאת התורה הינה 

דשי� שהוא ודש הקווהיא קושרת את עבודת הקרבנות שבעזרה אל ק, השיא של יו� הכיפורי�

 .מקור החיי�
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 זאת התורה אד� כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימי�

 ).יד, ט"במדבר י( 

. ולא רק במגע ובמשא, פסוק זה בפרשת חוקת הוא המקור לכ/ שמת מטמא באוהל

 ומבאר שכל דבר שמאהיל על החלל ,המדרש בספרי מדגיש את החידוש שבדי� זה

 :שהמת נמצא בו נחשב כאוהל לעניי� זה

מני  לעשות כל המאהילי� ... בא הכתוב ולימד על המת טומאה חדשה שמטמא באהל

מת חמור , מה מצורע הקל עשה בו כל המאהילי� כאהל: היה רבי יצחק אומר? כאהל

 ).קת קכוספרי במדבר ח(  ?אינו די  שנעשה בו כל המאהילי� כאהל

את כל מי ג� הוא מטמא ה, המדרש משווה בי� טומאת אוהל של מת לטומאת מצורע

מקור הדי� הזה בטומאת מצורע הוא במדרש . תו תחת קורת גג אחתישנמצא א

 :הספרא על הכתוב בפרשת תזריע

 ).מו, ויקרא יג( כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחו� למחנה מושבו

. טמא – הטמא יושב תחת האיל  והטהור עומד :מיכ  אמרו. שבו טמא מו– 'מושבו'

 ).ספרא תזריע יב( טהור –הטהור יושב תחת האיל  והטמא עומד 

 מקו� זה הופ/ למקו� – כגו� מתחת לאיל� –כאשר המצורע יושב במקו� מסוי� 

ולכ� כל מי שיושב או עובר , התורה קובעת שמקו� מושבו של המצורע טמא. מושבו

ההשוואה שעור/ הספרי בי� מת למצורע מלמדת אולי שזהו ג� יסוד הדי� .  נטמאש�

 כל האוהל מוגדר כמקומו של –כאשר המת נמצא באוהל . של טומאת אוהל במת
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ההבנה , לדעתי, זוהי ג�. והתורה קובעת שכל מי שנמצא באוהל המת נטמא, המת

 .הטבעית בפשט הפסוק

אפילו כאשר המת אינו נמצא , ת אוהלקיימת דר/ נוספת להיטמא ממת בטומא

,  נטמא בטומאת אוהל–מי שנמצא מעל המת או שהמת נמצא מעליו . תחת קורת גג

במדבר (די� זה נלמד מפסוק נוס� בפרשת חוקת . ג� א� ה� נמצאי� באוויר הפתוח

 1:כפי שדורשת אותו הברייתא במסכת נזיר, )טז, ט"י

 זה –  על פני השדה," חרב או במתוכל אשר יגע על פני השדה בחלל" :דתניא

 ).ב" ענזיר נג( המאהיל על פני המת 

אלא , מלשו� הפסוק שממנו נלמד הדי� משתמע שטומאה זו אינה דומה לטומאת אוהל

כ/ . ולכ� הוא טמא,  נחשב כאילו נגע בו–מי שנמצא ישירות מעל המת . לטומאת מגע

 :לפי דעת חכמי�, נראה ג� מפשט המשנה במסכת אהלות

, רבי דוסא ב  הרכינס מטהר... הנוגע בכחצי זית ומאהיל על כחצי זית – ובמת

 טהור... אבל הנוגע בכחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית. וחכמי� מטמאי 

 2).א"ג מ"פ(  

אד� שנגע בכחצי זית מבשר . א כזיתו המינימלי של בשר המת שיכול לטמא ההשיעור

כיוו� , אינו טמא – קורת גג אחת ע� כחצי זית נוס�המת ובאותו זמ� היה תחת 

לדעת חכמי� אד� שנגע , א� על פי כ�. שטומאת מגע וטומאת אוהל אינ� מצטרפות

נראה שלדעת חכמי� .  נטמא–בכחצי זית ובאותו זמ� האהיל על כחצי זית אחר 

 ונגיעה זו מצטרפת לנגיעה בכחצי זית נוס�, המאהיל על בשר המת נחשב כנוגע בו

 ).ב"קכה ע(זוהי ג� דעת רבא בגמרא במסכת חולי� . כדי לטמאו

    התפשטות הטומאההתפשטות הטומאההתפשטות הטומאההתפשטות הטומאה. . . . בבבב

מהמקורות . עד כה עסקנו ביסוד די� טומאת אוהל על פי הפסוקי� ומדרשי ההלכה

והתורה קובעת , ה שהמת נמצא בו מוגדר כאוהל המתהאלה נראה שכל חלל מקוֶר

 . טמא–שכל מה שיש באוהל המת 

ל להלכות טומאת "שהיא המקור המרכזי בדברי חז,  אהלות עיו� במסכת,בר�

המשניות במסכת מנוסחות באופ� המצביע על כ/ . יוצר רוש� שונה לחלוטי�, אוהל

                                                 

 –ליו מקור אחר מלמד על מי שהטומאה נמצאת מע. ברייתא זו עוסקת במי שנמצא מעל המת  1

 . ילקוט שמעוני חקת רמז תשסגראו

 .הפניה סתמית למשנה במאמר זה מתייחסת למסכת אהלות  2
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אלא הטומאה מגיעה אל החלל , שהמת אינו מגדיר מחדש את החלל שבו הוא שרוי

. כביכול הטומאה יוצאת ממקומה ומתפשטת אל המרחב שסביבה. בתהלי/ דינמי

וש� זה נוצר עקב השימוש הרב שעושה המשנה בניסוחי� המתארי� את הטומאה ר

החוזרי� לאור/ כל , נביא מספר דוגמאות לניסוחי� כאלה. כדבר שנמצא בתנועה

 :המסכת

 לפי ).ו"ו מ"פ( "בוקעת ויורדת, מאה בוקעת ועולהוט – מאה תחת העמודוט". א

וצאת ממקומה ועולה המשנה הטומאה שמקורה במת שמתחת לעמוד כביכול י

שבו (במשנה זו מדובר במקרה מיוחד של טומאה רצוצה . ויורדת כנגד מקו� המת

. ולכ� הטומאה צריכה לבקוע מחסו� מסוי� כדי לעלות ולרדת, )נעסוק להל�

 .היא יכולה לעלות ולרדת באי� מפריע, כאשר הטומאה נמצאת באוויר הפתוח

" את הטומאה וחוצ- בפני הטומאה מביא בעוטפח על טפח על רו� טפח מר". ב

א� יש .  טומאת המת ממשיכה לעלות כל עוד היא לא נתקלת במחסו�).ז"ג מ"פ(

.  הוא חוצ- בפניה ומונע ממנה להמשי/ לעלות–מעליה אוהל בשיעור מתאי� 

ומאפשר לה להתפשט , האוהל מצליח להביא את הטומאה לצדדי�, במקביל לכ/

 .לכל החלל שתחתיו

, יש בו פותח טפח ואי� ביציאתו פותח טפח... א קמור תחת הביתביב שהו. "ג

מאה ו שדר/ הט,מאה בבית מה שבתוכו טהורוט, מאה בתוכו הבית טמאוהט

לאחר שהטומאה כבר התפשטה בכל האוהל שבו ). ש� ("לצאת ואי� דרכה להיכנס

מתעוררת השאלה א� היא יכולה לעבור מש� לחללי� נוספי� , היא נמצאת

במקרה שציטטנו מהמשנה הטומאה מצליחה לצאת מהביב .  לאוהל זההמקושרי�

 .א/ היא אינה יכולה להיכנס מהבית לתו/ הביב, אל הבית

א/ נראה שסגנו� זה , השתמשנו בלשו� ציורית מעט לתאר את תנועתה של הטומאה

ג� בדברי המפרשי� אפשר למצוא . הול� את סגנו� הניסוח של המשניות עצמ�

א בביאורו "נביא דוגמה מעניינת מדבריו של הגר. לניסוחי� מעי� אלהדוגמאות רבות 

 :העוסקת בכלי חרס פתוח המונח על גבי מת, פרהבמסכת לתוספתא 

דלא מיבעיא א� אינו גבוהה טפח ,  ודאי טמא–אבל א� היה מת מונח תחתיו 

ואפילו אי , שודאי הכלי טמא מחמת שהטומאה נכנס לתוכה, שהטומאה בוקעת ועולה

 הטומאה העולה למעלה נכנסת דר/ � כ כיוו  שאי  הכלי חוצ� א, גבוהה טפח נמי

 ).ג"י ה"א תוספתא פרה פ"ביאור הגר( פיו לתוכו מטמא

א מבחי� בי� מקרה שבו הכלי נמצא בגובה פחות מטפח מעל פני הקרקע לבי� "הגר

חלל  הטומאה עולה אל כל ה–בשני המקרי� ההלכה זהה . מקרה שבו הוא גבוה טפח
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אבל חשוב . ולכ� הכלי נטמא, ובכלל זה ג� חללו של הכלי, שנמצא ישירות מעל המת

, א להדגיש שכאשר הגובה של הכלי פחות מטפח הטומאה בוקעת לתוכו מלמטה"לגר

ורק אז , אל מעל הכלי" מדלגת" הטומאה קוד� כול –ואילו כאשר הוא בגובה טפח 

, א מחדדי� את התפיסה העולה מהמשנה"דבריו של הגר. היא נכנסת אל הכלי דר/ פיו

שלפיה הטומאה עוברת תהלי/ של תנועה והתפשטות עד שהיא ממלאת את כל החלל 

 .שהיא יכולה להגיע אליו

. הדר/ הטובה ביותר שאני מכיר להמחשת תפיסה זו לקוחה מתחו� אחר לחלוטי�

ורה כנת ציור במחשב ודאי נתקל באפשרות למלא צופע� בת&כל מי שהשתמש אי

והצבע שנבחר מתפשט , המשתמש בוחר נקודה כלשהי בתו/ הצורה. מסוימת בצבע

 Floodפעולה זו מתבצעת בדר/ כלל על פי אלגורית� שנקרא . וממלא את כל הצורה

fill) עד שהוא נתקל , הצבע הנבחר עולה ויורד מנקודת ההתחלה). מילוי שט�

התמונות .  הדבר אפשריכל עוד, אחר כ/ הוא מתחיל להתפשט לצדדי�. במחסו�

אתר  בFlood fillלקוחות מהער/ , הממחישות את אופ� פעולת האלגורית�, הבאות

 :'ויקיפדיה'

 

" כללי משחק"מהמשניות נראה שג� טומאת המת מתפשטת במרחב שסביבה על פי 

 .ל"הדומי� מאוד לכללי� שעל פיה� פועל אלגורית� הצביעה הנ, מוגדרי�

להבחי� בי� טומאת אוהל בתו/ חלל מקורה לבי� טומאת אי� צור/ , לפי הבנה זו

בכל המקרי� הטומאה . אוהל של מי שנמצא מעל המת או מתחתיו באוויר הפתוח

ההבדל הוא רק בשאלה . מתפשטת על פי הכללי� שראינו עד שהיא מגיעה אל הנטמא

או שדי בכ/ , א� בתהלי/ ההתפשטות יש צור/ באוהל המביא את הטומאה לצדדי�

) ב"קכה ע(ל במסכת חולי� "רבי זירא ואביי בסוגיה הנ, ואכ�. ומאה עולה ויורדתשהט

והמשנה שציטטנו , מבארי� ששני סוגי הטומאה האלה מצטרפי� לשיעור כזית

 .המדמה את מי שנמצא מעל המת למי שנוגע בו עוסקת במקרה מיוחד

ות התפיסה שלפיה הטומאה מתפשטת במרחב דומיננטית מאוד במקור, כאמור

בדברי� שלהל� ננסה להצביע על מקורות המראי� שיש בהלכה , ע� זאת. ההלכתיי�
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שלפיה החלל שבו נמצא המת מוגדר כמקומו , ביטוי ג� לתפיסה הראשונה שהצגנו

 . נטמאבושל המת ולכ� כל מה שיש 

    טומאת המקו�טומאת המקו�טומאת המקו�טומאת המקו�. . . . גגגג

    טפח על טפח על רו� טפחטפח על טפח על רו� טפחטפח על טפח על רו� טפחטפח על טפח על רו� טפח

דל טפח על טפח על רו� טפח ציטטנו לעיל את המשנה הקובעת שיש צור/ באוהל בגו

לפי ההבנה שהטומאה ). ז"ג מ"פ(כדי להביא את הטומאה וכדי לחצו- בפניה 

, נראה שמשנה זו לא באה לקבוע שיעור לחלל שבתוכו נמצא המת, מתפשטת במרחב

או א� הוא אינו , א� אי� באוהל זה אור/ ורוחב של טפח. אלא לאוהל שנמצא מעליו

כ/ .  הוא אינו יכול להביא את הטומאה–על הקרקע ממוק� בגובה טפח לפחות מ

 :עובדיה מברטנורא על אתר' נראה מפירושו של ר

ד2 שהוא רחב טפח על טפח וגבוה מ  האר� טפח ומאהיל על כזית מ  המת ועל 

 3.)ז"ג מ"פ ע מברטנורא"ר( ת הטומאה על הכלי�מביא א –הכלי� 

 דינו כמת הנמצא – טפח כאשר המת נמצא תחת אוהל שאי� באורכו או ברוחבו

כאשר . והטומאה עולה ויורדת באי� מפריע ואינה מתפשטת לצדדי�, באוויר הפתוח

 זהו המקרה –על טפח א/ גובהו פחות מטפח  המת נמצא מתחת לאוהל שיש בו טפח

כמו (ודינו הוא שהטומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת , "טומאה רצוצה"המכונה 

� ג� מקרה זה שקול לחלוטי� למקרה "לדעת הרמב). עילו שציטטנו ל"ו מ"פב המשנה

� משתמש במונח "נית� לראות זאת בכ/ שהרמב. שבו המת נמצא באוויר הפתוח

ז "טומאת מת פי' הל(ג� ביחס למקרה שבו אי� כל אוהל מעל למת " טומאה רצוצה"

 ).ד"ה

י� וסובר שיש הבדל ב, �"חולק על הרמב) ה"ז ה"ובפט, ש�(ד בהשגותיו "הראב

. טומאה שאי� מעליה אוהל לבי� טומאה הרצוצה מתחת לאוהל שאינו גבוה טפח

ואילו טומאה , טומאה הנמצאת באוויר הפתוח אינה יורדת אל מתחת לפני הקרקע

                                                 

ע "דברי� אלה של ר") טפח על טפח על רו� טפח מרובע("לפי גרסת המשנה שלפנינו   3

. אלא הסבר של די� המשנה בניסוח אחר, מברטנורא אינ� פירוש לפשט המילולי של המשנה

טפח על טפח : "א" הגמרא בסוכה י עתות פירוש לפשט המשנה לפי גרסא/ ה� יכולי� להו

: א"ב ה"טומאת מת פי' � הל" ברמבראוו". ברו� טפח מביא את הטומאה וחוצ- בפני הטומאה

 ".טפח על טפח מרובע על רו� טפח מביא את הטומאה וחוצ- בפני הטומאה"
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והיא , רצוצה מצליחה לבקוע לא רק את האוהל שמעליה אלא ג� את פני הקרקע

 .בוקעת ויורדת עד התהו�

מי . יש הבדל בי� המקרי�) ב" עקכה(ת חולי� ג� לדעת רבי זירא בגמרא במסכ

ואילו מי שנמצא מעל , שמאהיל על הטומאה באוויר הפתוח נטמא בטומאת אוהל

ואול� המקרה שבוחר רבי זירא כדי להמחיש את . טומאה רצוצה נטמא בטומאת מגע

רבי זירא אינו מתאר טומאה הרצוצה מתחת לאוהל שאי� . ההבדל הזה מפתיע במקצת

ואי� , אלא טומאה הרצוצה בי� שני מגדלי� הנמצאי� משני צדדיה, טפחבגובהו 

 4.ביניה� טפח

קשה להבי� את יסוד הקביעה של רבי זירא א/ ורק על פי התפיסה המדברת על 

והטומאה יכולה לעלות עד , במקרה זה אי� כל אוהל מעל המת. התפשטות הטומאה

מהי . א תחת כיפת השמי�כמו כל מקרה אחר שבו המת נמצ, לרקיע באי� מפריע

 ?אפוא החשיבות של העובדה שאי� מרחב של טפח על טפח מסביב לטומאה

נראה להסביר שהיסוד לשיטת רבי זירא נעו- בהבנה שהמת מגדיר את החלל 

עיקרו� זה נכו� לגבי כל , שלא כפי שהצענו לעיל, ואול�. שסביבו כמקומו של המת

קוק לחלל של טפח על טפח ברו� טפח כל מת ז. ולא רק א� הוא בתו/ אוהל, מת

 כאשר במקו� שהמת נמצא בו החלל אינו 5.וחלל זה מוגדר כמקומו של המת, לפחות

א� בגלל אוהל בגובה של פחות מטפח הנמצא מעל המת א� בגלל  –מספיק גדול 

והיא עולה ויורדת ,  הטומאה כביכול בוקעת ממקומה–מגדלי� הנמצאי� לידו 

עד שלא יימצא חלל פתוח . פשר להגדירו כמקומו של המתומחפשת מקו� שיהיה א

וכל מי שנקרה בדרכה נחשב , תרדהטומאה ממשיכה לעלות ול, בשיעור המתאי�

 .כנוגע במת עצמו

 הבחנה בי� מקרי� שוני� ג� כאשר המת נמצא באוויר ר/אביי בהמש/ הסוגיה עו

 –פחות מטפח מי שמאהיל על המת בגובה של , לדעתו. ולא בי� מגדלי�, הפתוח

                                                 

א/ זהו ,  נמצאי� זה על גבי זה ששני המגדלי�מובא אמנ�א "ג מ"� פ"בפירוש המשנה לרמב  4

 שאר האמוראי� בסוגיההראשוני� על אתר דנו בשאלה הא� ש כמו כ� יש לציי�. פירוש חריג

אי� סיבה להבי� שמישהו חולק על רבי , על כל פני�. לא את חידושו של רבי זירא או י�מקבל

חידוש אלא רק ב, זירא בעצ� הקביעה שטומאה בי� שני מגדלי� נקראת טומאה רצוצה

 .שטומאה רצוצה נחשבת לטומאת מגע

א� כי , )ב" עסוטה מה" (מת מצוה קנה מקומו"בהקשר זה אפשר להזכיר ג� את ההלכה ש  5

 .המשמעות ש� היא כמוב� שונה לחלוטי�
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. ורק מי שמאהיל על המת מטפח ומעלה נטמא בטומאת אוהל, נטמא בטומאת מגע

אפשר להבי� שג� אביי מביא לידי ביטוי את הרעיו� שהמת מגדיר את החלל שסביבו 

לדעת אביי רק הטפח הסמו/ . דוא/ הוא מייש� זאת באופ� שונה מא, כמקו� טמא

כמו כ� אביי סובר ). ת נמצא בתו/ אוהלאפילו א� המ(למת מוגדר כמקומו של המת 

ונטמא ,  נחשב כנוגע במת–שמי שנמצא בתו/ הטפח המוגדר מקומו של המת 

מי שמאהיל על המת מגובה רב יותר או נמצא ע� המת תחת אותה . בטומאת מגע

שאותה כנראה יש להסביר ,  אינו נטמא בטומאת מגע אלא בטומאת אוהל–קורת גג 

 .מתפשטת במרחבלפי התפיסה שהטומאה 

    שיפועי אוהלי�שיפועי אוהלי�שיפועי אוהלי�שיפועי אוהלי�

די� נוס� שקשה להסבירו א/ ורק על פי ההבנה שהטומאה מתפשטת נמצא כבר 

 :במשנה

טומאה , אהל שהוא שופע ויורד וכלה עד כאצבע.  כאהלי –כל שיפועי אהלי  

   כלי� שבאהל טמאי –טומאה תחת השיפוע .  כלי� שתחת השיפוע טמאי�–באהל 

 ).ב"ז מ"פ(  

א/ , שיש באמצעו חלל של טפח על טפח ברו� טפח, סקת באוהל משופעהמשנה עו

א� , לפי המשנה. באזורי� הצדדיי� של האוהל גובהה של התקרה יורד מתחת לטפח

 . כל מה שבאוהל נטמא–המת נמצא באזורי� הצדדיי� האלה 

היה , לפי ההבנה שיסודה של טומאת אוהל בכ/ שהטומאה מתפשטת במרחב

והיא בוקעת ועולה , וע שבמקרה זה הטומאה היא טומאה רצוצהראוי לכאורה לקב

שהרי כאשר הטומאה מתחילה במסעה כלפי מעלה היא נתקלת מיד . בוקעת ויורדת

אוהל כזה לא יכול לחצו- בפני הטומאה וג� לא להביא . באוהל שגובהו אינו טפח

 ?מדוע א� כ� כל מה שבאוהל נטמא. אותה לצדדי�

לפי ההבנה שכל האוהל שבו נמצא המת מוגדר כאוהל קל יותר לבאר די� זה 

השיעור של טפח על טפח ברו� טפח הוא השיעור . ולכ� כל מה שבתוכו נטמא, המת

, כיוו� שיש שיעור כזה באמצע האוהל. הדרוש כדי להגדיר את החלל המקורה כאוהל

 ג� המת נמצא. ובכלל זה ג� האזורי� הצדדיי�, כל החלל המקורה מוגדר כאוהל אחד

ג� העובדה שהשיעור . ולכ� האוהל כולו מוגדר כאוהל המת, הוא בתו/ אותו האוהל

אלא בחלל ) שהיא כזכור משופעת(של טפח על טפח כא� אינו נמדד בתקרה 

 .שמתחתיה מחזקת הבנה זו
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אמנ� הטומאה מתפשטת . אפשר ג� להציע הסבר המשלב את שתי הגישות

כפי שהבאנו ,  טפח איננו שיעור בתקרהא/ השיעור של טפח על טפח ברו�, במרחב

התקרה הנמצאת מעל . אלא שיעורו של החלל המקורה, עובדיה מברטנורא' בש� ר

המת מצליחה להביא את הטומאה ולחצו- בפניה רק א� היא תקרה של חלל בשיעור 

 האוהל –א� אכ� קיי� חלל של טפח על טפח ברו� טפח בתו/ האוהל . המתאי�

במקרה . צ- בפניה ג� א� המת עצמו אינו נמצא בחלל זהמביא את הטומאה וחו

התקרה כולה מקבלת את הדי� של , כיוו� שבאמצע האוהל יש חלל גדול מספיק, שלנו

ובכלל זה ג� התקרה הנמוכה שנמצאת , "מביא את הטומאה וחוצ- בפני הטומאה"

 .מעל המת

    � בכוורת� בכוורת� בכוורת� בכוורת""""שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב

קולמוסי� ו, דוע כפרק קשה במיוחדי, הפרק התשיעי במסכת אהלות, "כוורת"פרק 

במסגרת זו לא נוכל לעסוק בכל פרטי הדיני� , כמוב�. רבי� נשתברו בניסיונות לבארו

 .� המשתלב ע� דברינו"א/ נצביע על פרט אחד בשיטת הרמב. שבפרק זה

, המשנה הראשונה בפרק עוסקת בכוורת פתוחה השוכבת על צדה בפתחו של בית

מסיבה זו או . וחלקה העליו� נמצאי� מחו- לפתח הביתבאופ� שפתחה של הכוורת 

בחלק השוכב , מתחת לדופ� הכוורת. הכוורת היא כלי שאינו מקבל טומאה, אחרת

על " לדלג"הטומאה מצליחה , לפי הגרסה המקובלת למשנה. נמצא מת, מחו- לבית

 . נטמא–כ/ שכל מה שנמצא מעל הכוורת ישירות מעל המת , הכוורת ולבקוע מעליה

 .וכ/ ג� כל מה שבבית, כל מה שבתו/ הכוורת נשאר בטהרתו

 :בעקבות כ/ הוא פוסק. � הייתה גרסה שונה במקצת במשנה"לרמב

וכזית מ  המת נתו  , כוורת שהיא מוטלת באר� והיא בתו/ פתח הבית ופיה לחו�

וכל מה , כל שהוא כנגד הזית בתחתיה או בגבה טמא, תחתיה או על גבה מבחו�

 "והבית טהור, חו� מכלי שהוא כנגד הטומאהחו� מכלי שהוא כנגד הטומאהחו� מכלי שהוא כנגד הטומאהחו� מכלי שהוא כנגד הטומאה, כה טהורשבאויר תו

 ).א"ט ה"טומאת מת פי' הל( 

. ג� א� ה� בתו/ הכוורת, � כלי� שנמצאי� ישירות מעל המת טמאי�"לדעת הרמב

מדוע הדופ� הנמצאת מעל ,  א� אכ� הטומאה נכנסת לתו/ חלל הכוורת–מכא� קשה 

 :על אתרכס� משנה כס� משנה כס� משנה כס� משנה  מקשה הכ/? לחלל זה אינה מביאה את הטומאה לכל הכוורת

למה לא , אבל קשה שמאחר שהטומאה בקעה ונכנסה לכוורת לטמא מה שכנגד הזית

ל שמאחר שעצ� "וי!... וכה טמאווה ליה למימר בתוה, תתפשט הטומאה בכל הכוורת

 . אינה מתפשטת בכל הכוורת–הזית אינו בתוכה 
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כאשר המת עצמו . הלאור דברינו כא� אפשר להציע הסבר לתירוצו של הכס� משנ

ולכ� כל מה שבתו/ ,  הכוורת הופכת להיות מקומו של המת–נמצא בתו/ הכוורת 

� בהמש/ אותה "כפי שמבואר ברמב(ולא רק מה שכנגד הטומאה , הכוורת טמא

אמנ� הוא מצליח לטמא כלי� . א/ במקרה שלנו המת נמצא מחו- לכוורת). ההלכה

א/ על כל פני� .  שה� נחשבי� כנוגעי� בואולי משו�, שנמצאי� בתו/ הכוורת כנגדו

 6.ולכ� קל יותר לומר שהטומאה לא תתפשט בכולה, הכוורת אינה מקומו של המת

    דר/ הטומאה לצאתדר/ הטומאה לצאתדר/ הטומאה לצאתדר/ הטומאה לצאת

המשנה ש� . בעניי� ביב שנמצא מתחת לבית) ז"ג מ"פ(ציטטנו לעיל את די� המשנה 

קובעת שא� ו, "דר/ הטומאה לצאת ואי� דר/ הטומאה להיכנס"מיישמת את העיקרו� 

 .א/ א� המת בבית הטומאה אינה נכנסת לביב, המת בביב הטומאה יוצאת אל הבית

הניסוח של עיקרו� זה מחזק את התפיסה שלפיה הטומאה מתפשטת , כפי שראינו

א/ לא רק מצד הניסוח אלא ג� מצד התוכ� יש כא� קושיה על התפיסה . במרחב

השאלה שעלינו , לפי תפיסה זו. שלפיה כל החלל שבו נמצא המת מוגדר כאוהל המת

או שכל , הא� הביב והבית נחשבי� יחד למקו� אחד: לשאול את עצמנו היא פשוטה

אז בכל מקרה שניה� , א� ה� נחשבי� למקו� אחד? אחד מה� הוא מקו� נפרד

אז , א� ה� נחשבי� מקומות נפרדי�. טמאיוג� א� המת בבית הביב י, ייטמאו יחד

ולכ� כאשר , נטמא השני אינו אמור להיטמא יחד איתובכל מקרה שבו אחד מה� 

אנו מגיעי� לסתירה , בי� כ/ ובי� כ/. הטומאה בביב הבית צרי/ להישאר בטהרתו

הא� בכל זאת יש אפשרות להסביר את די� המשנה לפי התפיסה . לדברי המשנה

 ?שטומאת אוהל היא טומאת מקו�

עוסקת בדי� ) א" עצב(י� המשנה במסכת עירוב. נראה שאכ� אפשר להציע הסבר

הגמרא ש� מיישמת את העיקרו� . של חצר קטנה הפתוחה לחצר גדולה לעניי� עירובי�

 :נצטט שני דיני� המובאי� ש�. העולה מהמשנה במספר תחומי� נוספי�

ציבור בקטנה ושליח ציבור .  יוצאי  ידי חובת –צבור בגדולה ושליח צבור בקטנה 

תשעה .  מצטרפי –תשעה בגדולה ויחיד בקטנה . בת  אי  יוצאי  ידי חו–בגדולה 

 . אי  מצטרפי –בקטנה ואחד בגדולה 

                                                 

כיוו� שיש מקורות אחרי� , �"הסבר זה עדיי� לא מיישב את כל הקושיות על שיטת הרמב  6

 כס� ראו(ל הכלי ג� כאשר המת עצמו אינו בתו/ הכלי שלפיה� הטומאה מתפשטת בכל חל

 .א/ על כל פני� זהו בסיס אפשרי לתירו- שיטתו, )ה בסו� דבריו"משנה ש� ה
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העיקרו� העומד בבסיס ההלכות הוא שהחצר הקטנה נחשבת לחלק מהחצר 

ההכרעה בשאלה א� כל האנשי� נמצאי� יחד באותו , לפיכ/. א/ לא להפ/, הגדולה

ה רשאי לראות את עצמו מי שנמצא בחצר הקטנ: מקו� או לא תלויה בנקודת המבט

א/ מי  .כיוו� שהחצר הקטנה נספחת לגדולה, באותה העת כנמצא ג� בחצר הגדולה

 .ולא בקטנה, שנמצא בחצר הגדולה נמצא רק ש�

האד� היחיד .  זהו מקומה של התפילה–כאשר רוב הציבור נמצא בחצר הגדולה 

יע שיש עשרה לכ� נית� להכר. נמצא באותו זמ� ג� בגדולה, הנמצא בחצר הקטנה

א� , לעומת זאת. וזוהי תפילה במניי�, אנשי� בחצר הגדולה שבה מתקיימת התפילה

האד� היחיד הנמצא .  זהו מקומה של התפילה–רוב הציבור נמצא בחצר הקטנה 

 .ולכ� הוא אינו מצטר� למניי�, בחצר הגדולה אינו נמצא בחצר הקטנה

אה לצאת ואי� דר/ הטומאה דר/ הטומ"באופ� דומה אפשר להסביר את העיקרו� 

אבל .  הביב נחשב לחלק מהבית–כיוו� שהיציאה מהביב עוברת דר/ הבית ". להיכנס

 היא נמצאת –א� הטומאה נמצאת בביב , לפיכ/. הבית אינו נחשב לחלק מהביב

 היא אינה –א/ א� הטומאה נמצאת בבית . ומטמאת ג� אותו, באותו זמ� ג� בבית

 .שאר בטהרתוולכ� הביב נ, נמצאת בביב

המבוסס על אותו , הסבר זה מאפשר לבאר ביתר קלות די� נוס� ממסכת אהלות

 :עיקרו�

 ה  –שתי חביות ובה  כשני חציי זיתי� מוקפות צמיד פתיל ומונחות בתו/ הבית 

 ).ו"ח מ"פ( טהורות והבית טמא

  הטומאה אינה נכנסת לתו/ כלי חרס המוקפי�–א� יש בבית כזית מ� המת , כידוע

 אול� א� כזית מ� המת נמצא בתו/ כלי מוק� צמיד 7.וה� אינ� נטמאי�, צמיד פתיל

 8. הבית כולו נטמא–פתיל 

ובתו/ כל אחד מה� , במקרה של המשנה יש בבית שני כלי� המוקפי� צמיד פתיל

א� על פי שכל אחד מהכלי� נשאר , המשנה קובעת שהבית טמא. כחצי זית מ� המת

קשה להסביר מדוע הבית טמא , ה מתפשטת במרחבלפי ההבנה שהטומא. טהור

                                                 

" וכל כלי פתוח אשר אי� צמיד פתיל עליו טמא הוא: "כפי שנלמד מהפסוק בפרשת חוקת  7

 ).טו, ט"במדבר י(

כדי להסביר " דר/ הטומאה לצאת"/ בעיקרו� במקרה שבו יש כזית מ� המת בתו/ הכלי אי� צור  8

. כיוו� שהכלי עצמו נטמא בטומאת מת וכלי טמא אינו חוצ- בפני הטומאה, מדוע הבית טמא

 .כיוו� שש� יש רק כחצי זית בתו/ כל כלי, א/ עיקרו� זה עומד בבסיס ההלכה במשנה שציטטנו



    

    מאת מקו� או טומאה מתפשטתמאת מקו� או טומאה מתפשטתמאת מקו� או טומאה מתפשטתמאת מקו� או טומאה מתפשטת טו טו טו טו––––טומאת אוהל טומאת אוהל טומאת אוהל טומאת אוהל 
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ואינו יכול אפילו , שהרי כל אחד מחלקי המת סגור בתו/ חלל משל עצמו. במקרה זה

 9.שכ� אי� בו שיעור לטומאה, להתחיל בתהלי/ ההתפשטות

הדברי� , לפי ההבנה שהחלל שבו נמצא המת מוגדר כאוהל המת, לעומת זאת

א/ באותה העת , מת נמצא בתו/ כלי משל עצמוכל אחד מחלקי ה. מתבארי� היטב

לכ� בבית . כיוו� שדר/ הטומאה לצאת וחלל הכלי נספח לבית, הוא נמצא ג� בבית

לעומת . וממילא הוא מוגדר כמקומו של המת ונטמא, כולו יש בס/ הכול כזית מ� המת

לכ� בתו/ כל אחד , כל אחד מחלקי המת אינו נמצא בתו/ חלל הכלי השני, זאת

 .וה� נשארי� בטהרת�, לי� יש רק כחצי זיתמהכ

                                                 

א/ המקרה של , � בצמיד פתיללמעשה אותו קושי קיי� ג� במקרה ששני החצאי� אינ� מוקפי  9

 .המשנה מחדד את הקושי





 

  א"תשע'הלול  א– ב"כמעלין בקודש 

   

    שמעוני גרטישמעוני גרטישמעוני גרטישמעוני גרטי

     בהלכות טומאה וטהרה בהלכות טומאה וטהרה בהלכות טומאה וטהרה בהלכות טומאה וטהרהייחודו של התנורייחודו של התנורייחודו של התנורייחודו של התנור
    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

    ����""""קושייתו של הרמבקושייתו של הרמבקושייתו של הרמבקושייתו של הרמב. . . . אאאא

    דדדד""""� והראב� והראב� והראב� והראב""""תירוצי הרמבתירוצי הרמבתירוצי הרמבתירוצי הרמב. . . . בבבב

    תנור וכלי חרסתנור וכלי חרסתנור וכלי חרסתנור וכלי חרס. . . . גגגג

    יישומי�יישומי�יישומי�יישומי�. . . . דדדד

    פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

חלק הארי של מסכת פרה מוקדש לתיאור הקפדות ומעלות מיוחדות שתוקנו לגביה 

, אפרל, וכ� ביחס לפרה(אנו מוצאי� בדיני� של מי החטאת . הרהביחס לטומאה וט

 1.טהרותהלכות חומרות רבות שאי� כדוגמת� בתחומי� אחרי� ב) ועוד ועוד

. בשורש הדבר עומדת אחת המחלוקות המפורסמות שבי� הצדוקי� והפרושי�

וה� סבורי� שפרה נעשית , הצדוקי� חולקי�. טבול יו� כשר בפרה, לדעת הפרושי�

 .דווקא במעורבי שמש

היו הפרושי� מטמאי� את הכה� השור� את הפרה , כתגובת נגד לעמדה הצדוקית

עתה יכול היה . והופ/ לטבול יו�, לאחר מכ� היה הכה� טובל 2.ממש לפני שריפתה

 :הכה� לעשות את הפרה האדומה

 – שלא יהיו אומרי�; מפני הצדוקי�, ומטמאי� היו את הכה  השור2 את הפרה

 .)ז"ג מ"פ פרה( רבי שמש היתה נעשיתבמעו

                                                 

לכל תקנה , כלומר.  מציינת שמעול� לא חידשו דבר בפרהב" עהברייתא בחגיגה כג, אמנ�  1

 .הלכתית שנאמרה בדיני פרה יש דוגמה דכוותה בעול� הטהרות

 הפרה הפומביות שכרוכה במעשי, למשל. כנגד הצדוקי� מעשי� נוספי� הותקנו בפרה אדומה  2

בקצירת העומר ג�  הגונ כ/. צדוקיות&מאפיינת פעולות אנטי) י"ג מ"כפי שמתואר בפרה פ(

מוקד נוס� למחלוקת עתירת תוכ� בי�  & )ג"י מ"מנחות פ(ראשו� של פסח במוצאי יו� טוב 

 .הצדוקי� והפרושי�
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ג� סכנה לומה ג, פיה היו מטמאי� את הכה� לפני עשיית הפרה&שעל, חריגההלכה הב

יראו א�  אדומההפרה הבטהרה הנדרשת לגבי זלזלו אנשי� יקיי� חשש ש. מסוימת

תיקנו חכמי� תקנות רבות של חומרה והקפדה יתרה , לפיכ/. שכה� טמא שור� אותה

 :ביחס לפרה

שהיו מטמאי  כה  השורפה לעשותו , שעשו בה מעלות הרבה בשביל הזלזול הזה...

 .) לא חידשוה"ד, ב" עי חגיגה כג"רש( טבול יו�

 החל מ� ,וה� מקיפות כמעט כל תחו� שקשור לפרה, התקנות הללו רבות ומגוונות

הגי הטהרה המופלגי� של הכה� העוסק והמש/ בנ, התינוקות שממלאי� מי� לקידוש

בעיקר ביחס למי החטאת ( וכלה בדיני� מיוחדי� הקשורי� להעברת הטומאה 3,פרהב

 .)עצמ�

בהקשר זה . קשור לטומאת� המופלגת של מי החטאת  להתמקדבקשהדי� שבו נ

 לתר- את הסתירה ישק� בקשהקו שבו נ. בי� שתי משניות לכאורה נצביע על סתירה

 .הבדל בי� תנור לבי� שאר הכלי�

    ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבקושייתו של קושייתו של קושייתו של קושייתו של . . . . אאאא

 :במשנה במסכת פרהמובא 

נטמא  – שא� נפלו משקי  על הסנדל, המקדש מי חטאת לא ינעל את הסנדל

 ...נטמאת וטמאתו – נפלו על כסותו, טהור – נפלו משקי  על בשרו... וטמאהו

 .)ב"ח מ"פ פרה(  

מטמאי/ לא ' – משנה זו פותחת סדרה של משניות הנשענות על אותו עיקרו�

וזו , זה יש דוגמה נאה הקשורה לטומאת משקי� לעיקרו�. 'מאתניי טואתה, מאונייט

 . במשנה שציטטנוההדוגמה שנידונ

 א/ יש בכוח� של 4,אנו יודעי� שמשקי� טמאי� אינ� מסוגלי� לטמא אד�

קשור א� הוא לחומרה   אליוי�די� נוס� שיש להיות מודע. משקי� טמאי� לטמא כלי�

                                                 

 .ג"מ&א"ג מ"עיי� בפרה פ  3

הרי שידיו נטמאות מכוח , ידיו של האד�א� המשקי� נופלי� על , בפועל. כ/ ברמה העקרונית  4

אחת המעלות שבפרה ). ג"ב מ"בידיי� פ, לדוגמה, עיי�(גזירות דרבנ� שקשורות לטומאת ידיי� 

הכלל , לכ�). ה"ב מ"חגיגה פ ראה(אדומה קובעת שא� נטמאו ידיו של האד� אזי נטמא כל גופו 

קי� נופלי� על בשרו של האד� רק א� המש) במסגרת דיני פרה אדומה( נותר בנכונותו הוזכרש

 .ולא על ידיו



    

    ייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרהייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרהייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרהייחודו של התנור בהלכות טומאה וטהרה
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רה הזו קובעת שג� משקי� שנעשו על טהרת החומ. מיוחדת של דיני פרה אדומה

משקה סתמי נחשב , ממילא. נחשבי� כטמאי� לעניי� פרה אדומה תרומה וקודש

 .עתה נוכל לבאר את המשנה באופ� פשוט. כטמא

הרי שה� יטמאו , אד� המקדש מי חטאת סנדל של א� ייפלו משקי� כלשה� על

ומשקה טמא מסוגל ,  אדומהמשקי� סתמיי� נחשבי� כטמאי� לעניי� פרה. את הסנדל

 שהרי ,לובש הסנדל יחזור ויקבל טומאה מכוח הסנדל, עתה. לטמא כלי כמו סנדל

 .כלי� טמאי� מטמאי� אד�

א� המשקי� היו נופלי� ישירות על בשרו של  שכ�, קיי� כא� פרדוקס מסוי�

מטמאי/ ' – פרדוקס זה בא לידי ביטוי באמירה המשנאית. הוא היה נשאר טהור האד�

 5.'מאתנייואתה ט, מאוניילא ט

ואילו הייתה המשנה , האחת היא דוגמה של סנדל. שתי דוגמאות המשנה נוקטת

א/ המשנה . היינו עשויי� לחשוב שמדובר בדי� מיוחד הקשור למדרסמסתפקת בה 

שמדובר בדי� כללי שאיננו מיוחד דווקא , �א� כ, נראה. מוסיפה ג� דוגמה של בגד

 .לטומאת מדרס

 :מתקבל רוש� שונה משנה נוספת במסכת פרהאול� מ

 .)ד"י מ"פ( טהור – וברגלו, טמא –  בידו,הטהור לחטאת שנגע בתנור

כלי כמו תנור , משמע. מי שנגע דווקא בידו בתנורלהמשנה קובעת טומאה מיוחדת 

 אול� זאת א/ ורק א� המגע , אכ� מטמא את האד�6שנחשב טמא לעניי� פרת חטאת

אי� הוא נטמא במסגרת מעשי  א� האד� נוגע בתנור ברגלו. �התבצע בידו של האד

 .הפרה

הרי ש� . שמיני פרקהמובאת לעיל מבסתירה למשנה , לכאורה, משנה זו עומדת

, הסנדל. ואפילו א� נגעו בחלקי� שוני� בגופו, ראינו שהכלי� מטמאי� את האד�

רה לחול בו לא אמו לפי כללי המשנה בפרק העשירי. נוגע ברגלו של האד�, למשל

שהרי מדובר על מצב שבו (נוגע בגופו של האד� ולא בידיו  הבגד שנידו� ש�. טומאה

                                                 

, יש להבי� מדוע לא הובאה משנה זו בסדרת המשניות שבמסכת פרה. ז"ח מ"עיי� ג� בטהרות פ  5

ה�  'מאתנייואתה ט, מאוניימטמאי/ לא ט'למשניות של  למרות שהדיני� המובאי� בה שייכי�

 .וה� מצד הצורה מבחינת התוכ�

אפילו א� ה� טהורי� , סת� כלי� נחשבי� טמאי�. פרה אדומהחומרה מיוחדת בג� זאת   6

 .ד"י מ"בפרה פ, �"עיי� בפירוש המשניות לרמב. לתרומה ולקודשי�
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נוצרת , א� כ/, מדוע). כלומר בבשרו ולא בידיו, המי� לא היו מטמאי� את האד�

 ?בניגוד לדברי משנתנו בפרק העשירי, טומאה

 :לבעייתיות זו מתייחס  למשנהבפירושו� "הרמב

והרי הכלל אצלנו שכל , וגע בתנור הטמא לחטאת ברגלו טהורואני תמה על היות נ

הרי זה נטמא  – ואפילו נגע באיזה אבר שיהיה מגופו – הנוגע בכלי הטמא לחטאת

 ....ואפילו היה אותו הכלי שנטמא במשקי  כמו שבארנו בפרק השמיני, לחטאת

בי� שאר כל בי� התנור ל בחנההיסוד הפתרו� ב. להציע פתרו� מסוי� לבעיהכא�  נבקש

נבח� את שני כיווני , א/ בטר� נציע את החילוק הזה. הכלי� שנידוני� במסכת כלי�

 .הפתרו� העיקריי� שמופיעי� בראשוני�

    דדדד""""� והראב� והראב� והראב� והראב""""תירוצי הרמבתירוצי הרמבתירוצי הרמבתירוצי הרמב. . . . בבבב

נית� לומר ששורת הדי� . אפשר לתר- את סתירת המשניות בשתי דרכי�, אפריורית

Hַ נגע בשאר גופוואי� לטמא א, משנה בפרק העשיריהעקרונית �א �א� על פי . ת האד

 .מחמירה המשנה בפרק השמיני מכיוו� שיש ייחודיות בסנדל ובבגד, כ�

נית� לקבוע ששורת הדי� העקרונית מורה להחמיר כמשנת הפרק , לחלופי�

את הדי� המיוחד של משנת הפרק העשירי יש לבאר על רקע מעמד מיוחד . השמיני

 .שקבעו חכמי� בתנור

 :קט בכיוו� הראשו�ד נו"הראב

וכ  בכסותו ... אלא שמא יפלו מאות  משקי� על הסנדל, שלא חשו על משקי  אחרי�

 .)ג" הג"יפהלכות פרה אדומה , ד"השגת הראב( ...אמרו

המדרס הקלאסי הוא  אמנ�. ד מנסח כא� די� מיוחד בטומאת מדרס"שהראב נראה

ור לייחודיותה של קש כסותבד עולה שג� הדי� "א/ מלשו� הראב, הסנדל בלבד

ד שיש כא� חומרה מיוחדת הקשורה "ראבמדברי הברור , מכל מקו�. טומאת מדרס

 7.דווקא למלבושי האד�

ולפיו יש לצר� את די� , האחד עקרוני. בטע� הדבר נית� לצעוד בשני אפיקי�

, המשנה בפרק השמיני להלכות רבות נוספות שמותאמות לטומאת מדרס דווקא

                                                 

ואולי דווקא במלבושי� (דוגמה מעניינת נוספת לאפשרות שיש די� מיוחד דווקא במלבושי�   7

ה טומאה " דב"ע ט(י במסכת בבא בתרא "מצויה ברש ולא בכל הכלי�) לובש האד� בפועלש

 .י"חולקי� על רשה) ה דהא"ד(א/ עיי� בתוספות ש� ). בורי�יבח
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ולפיו דווקא בבגדי� ,  השני מציאותי יותר8. של דיני כלי�מעבר לשאר הטומאות

 מה שאי� כ� ,ובמנעלי� יש חשש סביר לנפילת מי� בהסח הדעת ולטומאתו של האד�

 9.שקל להימנע ממגע הגו� בה�, בשאר כלי�

� שדווקא משנת התנור היא בגדר יוצא "נראה מדברי הרמב, ד"לעומת הראב

. אלא את כל כלי החרס, קא את התנור ככלי ייחודי� לא ד� דוו"הרמב, אמנ�. הדופ�

 :הבפירוש המשנ אלו דבריו

מפני שסוג זה של כלי� אינ  נעשי  לעול� אב הטומאה , והנראה לדעתי בטע� הדבר

 שדי  התנור ודינ� שוה לכל דבר, כלי חרשכלי חרשכלי חרשכלי חרש – כלומר, לטמא אד�

 .)ד"י מ"פ( 

י� בכ/ שרק הנוגע בה� בידו  אלו מיוחד10.� משווה את די� התנור לכלי החרס"הרמב

נראה . נשאר טהור לחטאת) או בשאר גופו( א/ הנוגע בה� ברגלו ,נטמא לחטאת

 .� ד� אות� כמו אוכלי� ומשקי�"שהרמב

ביחס לאוכלי� ומשקי�  11.אנו יודעי� שאוכלי� אינ� נעשי� אב הטומאה לעול�

) שנטמא(וגע בידו יש חילוק בי� נ, דהיינו. קובעת המשנה די� דומה לדינו של התנור

ג� כלי החרס אינ� נעשי� אב  12.)שאינו נטמא(לבי� נוגע ברגלו או בשאר גופו 

 13.ולכ� ג� בה� סביר לייש� חילוק דומה, הטומאה לעול�

בפשט המשנה יש , ראשית. �"יש להעיר שתי הערות ביחס לתירוצו של הרמב

� עצמו בחיבורו "רמבה, שנית. ולא לכלי חרס באופ� כללי, התייחסות ממוקדת לתנור

                                                 

קובעת שפשוטיה� ) א"ב מ"פ כלי�(המשנה . דוגמה קלאסית היא טומאת פשוטי כלי ע-  8

� "הרמב, ע� זאת). א/ מטמאי� אות� מדרבנ�(ואנו פוסקי� כ� ברמת הדאורייתא , טהורי�

 .טי כלי ע- טמאי� מדרס מדאורייתאמציי� שפשו) י" הא"פהלכות כלי� (

מדוע חששו , ד מקשה קושיה נוספת"הראב. ד ש�"כיוו� אחרו� זה עולה מרוח דבריו של הראב  9

תשובתו תואמת ג� כא� את היסודות המציאותיי� . דווקא למי� טמאי� ולא לשאר טומאות

 .חששהשל 

 .ג"י הא"פבהלכות כלי� , לדוגמה, עיי�  10

מחידושו של רבנו ת� המובא ש� יוצא . ה רביעי"תוספות דב ,א" עי� יזאמנ� עיי� בפסח  11

 .שלענייני� מסוימי� אפשר לדו� ג� אוכלי� ומשקי� כאב הטומאה

 .ב"י מ"עיי� בפרה פ  12

ולפיה מי שמכניס למקדש כלי חרס ,  מובאת דעתו של רבי יוסי הגליליב" עבגמרא בעירובי� קד  13

, הנימוק הוא בכ/ שכלי חרס אינו נעשה אב הטומאה לעול�.  אינו חייב על ביאת מקדשטמא

למרות שש� מדובר בדי� (� בפירוש המשניות "וייתכ� שדברי הגמרא ש� שימשו השראה לרמב

 ).שונה לגמרי
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.  לא בצורה מפורשתמצערל, חילוק שהציע בפירושו למשנהאת ההגדול איננו נוקט 

 :וקובע ביחס לתנור את הקביעה הבאה, הוא מביא להלכה את דינו של הסנדל

נטמא  –  שאינ� טהורי  לחטאתוכיוצא בו משאר כלי�וכיוצא בו משאר כלי�וכיוצא בו משאר כלי�וכיוצא בו משאר כלי�, וכ  א� נגע בידו בתנור.. .

 .)י" הג"יפהלכות פרה אדומה (  כולו

כיוצא בו משאר 'הביטוי יש הרוצי� להסביר ש.  אלוו� תהו על דברי"מפרשי הרמב

, דווקא כלי חרס, כלומר. � בפירוש המשניות"מכוו� בדיוק לתירוצו של הרמב' כלי�

� בבגד "יש שרצו לפרש את פסיקתו של הרמב, מנגד. לגבי תנור' כיוצא בו'שה� 

עיו� ביחס ליש עדיי� מקו� , כ/ או כ/. אר הגו�ולא למגע בש, ובסנדל ביחס ליד דווקא

 .לסתירת המשניות

    תנור וכלי חרסתנור וכלי חרסתנור וכלי חרסתנור וכלי חרס. . . . גגגג

 לטעו� שהתנור בקשנ,  למעשה14.שהתנור שונה במהותו משאר כלי חרס לומר נראה

אי� קבלת , עקרונית 16.מחובר לקרקעבעיקר בשל היותו  15,כליככלל איננו מוגדר 

 18.'כלי'נו יכול להיות בגדר של המחובר לקרקע ג� אי 17.טומאה במחובר לקרקע

התנור שובר , למעשה. שנאמרה דווקא בו, טומאת התנור היא טומאה מיוחדת

אנו יודעי� שכלי אבני� אינ� , למשל. יסודות מהותיי� נוספי� בדיני טומאה וטהרה

חלקי� מסוימי� בתנור עשויי� לקבל טומאה ג� א� , א� על פי כ� 19.מקבלי� טומאה

 20.ה� עשויי� אב�

                                                 

ביחס להלכות של ', עוד היבטי� הלכתיי� בשיטת הבחינות'ספר עמדנו על הדבר באריכות ב  14

 .וד פרט הלכתיכא� אנו רוצי� להוסי� ע. מגע מתוכו

, שוב, �"הרמב. בהקשר זה, � בהקדמתו לסדר טהרות"מעניי� להביט בלשונו של הרמב  15

ואינ� כוללי� כלי חרש בכלל הכלי� ברוב  '&הוא כותב . מתייחס לכל כלי החרס ולא רק לתנור

 ).עמוד יב במהדורת הרב קאפח(' ...המקרי�

. טלטליא/ יש ג� תנור נייד ומ, ובר לקרקעהתנור הקלאסי מח. נראה שיש שני סוגי תנורי�  16

מציי� ) ה ריחיי� ותנור"ד(י "ורש,  דנה באישה שמשאילה תנורא" עהגמרא בכתובות עב

 .טלטלי�ישהסוגיה דנה בריחיי� ותנור מ

 .אלא מהווה אב הטומאה בעצמו, טומאה' מקבל'בית המנוגע איננו   17

לעניי� טומאת  ק ש� בי� תנור לבי� שאר כלי�רבי יהודה מחל. א"ח מ"בטהרות פ, למשל, עיי�  18

 .ש� נראה שהחילוק נשע� על עצ� העובדה הטכנית שהתנור מחובר לקרקע, אמנ�. ע� האר-

 .ו" הא"פ� בהלכות כלי� "וברמב, ב" עעיי� במנחות סט  19

 .ט"ה' פרק י, ראה את דברי התורת כהני� בפרשת שמיני  20
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קשור להקצנה מסוימת של הגדרת כלי  הרעיו� העקרוני שעומד מאחורי סברה זו

ובי� החלל ששולי  קיי� מתח מתמיד בי� החומר שממנו עשוי הכלי. בהלכות כלי�

הא� החומר שממנו עשוי הכלי רק מגדיר את  נית� לתהות .הכלי ודפנותיו אוצרי�

והחלל הוא , כלי הוא החומראו שמא ה; והכלי האמיתי הוא החלל שבפני�', תו/'ה

 .אוויר בעלמא

, ככל שהחומר חשוב יותר. שיש הבדל בי� סוגי� שוני� של כלי� לעניי� זה נראה

ככל שהחומר . כ/ מתבלטת חשיבותו, וקשור מהותית לעולמו של האד� יקר יותר

 .מוסבת משמעותו של הכלי לחלל שבתוכו, נחות יותר

ומטרת� , לו עשויי� מחומר יקרכלי� א. בקצה הקשת עומדי� כלי מתכת

משו� ; עיקר הכלי מתמצה בחומר שלו ולא בחללו, לפיכ/. במקרי� רבי� מיועדת לנוי

 21.ג� פשוטי כלי מתכות מקבלי� טומאה מ� התורה, כ/

ואי� כמעט , אלו כלי� פשוטי� וזולי�. בקצה השני של הקשת עומדי� כלי חרס

&לי� הללו לכלי הפלסטיק החדנדמו הכ, בעול� העתיק. משמעות לחומר שלה�

אי� טע� , כמוב�. ונשברו בקלות, נראה מ� הגמרא שה� היו זולי�. פעמיי� של ימינו

,  גזיזי דפחרא לבניהכי הא דרבה זבי� להו מאני"... :הגמרא מתארת. לתק� אות�

על מנת  רבה היה קונה לבניו כלי חרס סדוקי�, כלומר ).ב" עיומא עח( "ומתברי להו

, לכ�. החומר בכלי חרס הוא זול ושביר, קיצורו של דבר. ה� וישברו אות�שישחקו ב

פשוטי כלי חרס אינ� מקבלי� , אכ�. עיקר משמעותו של הכלי היא בחלל שבתוכו

 22.טומאה

התנור איננו .  הקיצוני של סברה זו'גבול הגזרה'התנור הוא , לפי הסברה שנציע

בכ/ כל משמעותו של התנור היא . והוא עשוי מחומר חסר חשיבות לחלוטי�, כלי

 .תוכושהוא אוצר אוויר ח� ב

 א/ בתנור ,ג� כלי חרס רגיל משמעותי בעיקר לעניי� חללו ובית קיבולו – נדגיש

.  שהרי כל פעולת התנור נעשית על ידי החו� שבתוכו, המשמעות היא בחללכלכלכלכל

                                                 

מרא את הטיעוני� הללו כיסודות הלכתיי� בטומאת כלי ש� מביאה הג, ב" עעיי� בחולי� כה  21

 .לפי הדעות השונות ש�, לדבר השפעה ג� על טומאת� של כלי עצ�. מתכות

 שהרי פשוטי כלי ע- מקבלי� ,יש להעיר שדי� זה קיי� בכלי חרס א� ביתר קיצוניות מבכלי ע-  22

את מדרס חלה בפשוטי כלי טומ, כמו כ�. ופשוטי כלי חרס טהורי� א� מדרבנ�, טומאה מדרבנ�

ביחס לדיני�  עיי�. ופשוטי כלי חרס טהורי� מ� התורה א� לגבי טומאת מדרס, ע- מדאורייתא

 .י" הא"פח ובהלכות כלי� " הא"פ� בהלכות כלי� "ברמב הללו
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לא ר בתוכו ויהא אצורק כדי שהאוויר הח� , כביכול, ממנו עשוי התנור נחו-שהחומר 

 .דלו�י

    יישומי�יישומי�יישומי�יישומי�. . . . דדדד

את העיקרו� שניסחנו בסעי� הקוד� ננסה לייש� במספר הקשרי� הלכתיי� בדיני 

ייתכ� שהבדל זה . בי� התנור לשאר כלי החרס, ברמה העקרונית, הבדלנו. טהרות

 :מבאר את הניסוח של המשנה הבאה

 הכניס ראשו .חדמטמא שני� ופוסל א – והיא בבית הבליעה האוכל מנבלת עו2 טהור

 .)ט"ה מ"פ זבי�( ...וטהור התנור, טהור – לאויר התנור

הדי� השני קובע שטומאת נבלת עו� טהור . במשנה נאמרו שני דיני� ביחס לתנור

א/ אנו מעונייני� . בבית הבליעה איננה מתפשטת לחלל האוויר שראש האד� מצוי בו

רי� שמדובר באד� שלא המפרשי� מבא. הקובע שהאד� עצמו טהור, בדי� הראשו�

אלא רק הכניס את ראשו לתו/ אווירו של התנור כאשר , בלע את נבלת העו� הטהור

 :נבלת עו� טהור בפיו

  שהיא מכוסה והרי היא חבויה וכיו ולא נאמר, אותו האד� טהור כל זמ  שלא בלעה

 .) ש��"פירוש המשניות לרמב( ...יהיה זה כמו הבליעה יר התנורובתו/ או

עצ� מציאות שלפיה ,  לשלול הבנה מעניינת ומיוחדתנועדוהמשנה � דברי "מבלפי הר

נשי� לב ג� שהמשנה נקטה דווקא . חשב כבליעהיראש האד� באוויר התנור ת

אנו ). אפילו לא באוויר כלי חרס(ולא בדוגמה של אוויר כלי כלשהו , בדוגמה של תנור

 .נטע� שיש קשר בי� שתי הנקודות הללו

כל מהותו של התנור בחלל . לתנור יש ייחודיות במעמדו, ילכפי שנאמר לע

לפיה נגדיר ש, ודווקא בתנור, אמינא בתנור&והועל בסיס ייחודיות זו עולה ה. אווירו

אול� ,  כ/הדברלמסקנה אי� . את ראש האד� שנמצא בחלל התנור כמצב של בלוע

 .מפאת אופיו המיוחד, אמינא עולה דווקא בתנור&והוהה

הגמרא מתארת חזו� . ה נוכל לדו� את הסוגיה הבאה במסכת שבתבאופ� דומ

ומחזרת על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות  ובו אישה נוטלת כיכר של תרומה, עתידי

הא� , הספק שבגללו אי� יודעי� את התשובה. על מנת לדעת את רמת הטומאה שלה

 :מתואר בסוגיה, הכיכר הופכת לראשו� או שני

ליחזייה האי תנורא כמא   – ליה רב אדא בר אהבה לרבאמסתפקא להו הא דאמר 

 .)ב" עשבת קלח( ...ותיהוי פת ראשונה, דמלי טומאה
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רבא משיב לרב אדא בר אהבה בברייתא האומרת שלא רואי� את האוויר של כלי 

.  אול� ייתכ� שקושייתו של רב אדא התמקדה בתנור דווקא.חרס כמא� דמלי טומאה

כללי יסכי� רב אדא בר אהבה שהחומר עצמו נטמא ורק אז בכלי חרס באופ� , כלומר

, כ/ מסתפק רב אדא, אול� בתנור. ומשו� כ/ היא הופכת שנייה, מטמא את הכיכר

 .ייתכ� שיש די� שונה

. יש מקו� לחשוב שטומאת התנור ממוקדת בחללו בלבד, כפי שבואר לעיל

אי� אנו צריכי� , א� כ/. ליחזייה האי תנורא כמא� דמלי טומאה – בלשונו של רב אדא

ויש מקו� לספק שמא הכיכר והפת , לדפנות התנור כלל בתהלי/ העברת הטומאה

 .שבתוכו יהפכו לראשו�

. היישו� הבא שנבח� בוקע ועולה מתו/ דברי התוספות במסכת עבודה זרה

) או דופנו( קובעת שכלי חרס איננו יוצא מידי דופיו א" עלדבד� הגמרא בעבודה זרה 

, א" עהתוספות מעמתי� את הקביעה הזו ע� המשתמע מ� הגמרא בזבחי� צו. לעול�

שהחזרת כלי חרס לכבש� והסקת� מחדש תטהר ) ברמה העקרונית(לפיה יוצא ש

 :'יוצא מידי דופיו'אלא שאי� זה קרוי ,  נכו�תוספות מביני� שעקרונית די� זה. אות�

ופני� חדשות באו , חשבינ כלי אחר  – דאדרבה,  דאי  זה נחשב יוצאמר רבנו ת�ואו

 .)ה שאינו"ד( ...לכא 

על רקע זה ו ,שהסקת כלי חרס מחדש בכבש� תטהר אות�ברור תוספות  מדברי

מדוע ציוותה התורה . מתקשי� התוספות בפשט פסוקי התורה ביחס לתנור וכיריי�

התשובה העקרונית של ? א� נית� להחזיר� לכבש� ובכ/ לטהר�, לנת- אות�

 :לשאר כלי חרס וכיריי� ה בחילוק בי� תנורהתוספות נעוצ

כי מחזיר להו , � דודאי גבי קדרות של חרס דאי  דרכ  בהיסק"שמשו  משנ' ואומר ר

אי   – היסקל ידי אבל תנור וכירי� שאיסור  בא ע, בכבש  שיי/ למימר אלו אחרי� ה�

 .ולא נקרא כלי אחר, יוצא בהחזרת אות  לכבש 

ש "הנימוק שבו נאחז הר. י� תנור לבי� שאר כלי חרסיש הבדל ב ש משנ-"ר דבריל

תנור עוד בב, בכלי חרס רגילי� קיי� שינוי(משנ- הוא שינוי ש� הכלי על ידי ההיסק 

על בסיס הדברי� שעלו בסעיפי� , לצד דבריו נוכל להוסי� עוד טע�). כיריי� לאבו

של הכלי כשאי� כמעט שו� משמעות לחומר , בתנור וכיריי� – לאמור. הקודמי�

ג� א� בעקבות ההיסק אנו אומרי� שפני� חדשות באו . לא יועיל ההיסק, עצמו

 . עצמותנורלאי� בכ/ תועלת , לחרס שמרכיב את הכלי

לבאר ית� נ, בי� השאר. יש השלכות שונות, כפי שראינו, לייחודיות זו של התנור

או , ממשטמא (מי שנוגע בכלי , עקרונית. דרכה את סתירת המשניות שבה פתחנו
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כ/ עולה . טמא לעניי� פרה אדומה, בי� בכל גופוובי� בידיו , )אפילו טמא רק לחטאת

 .מדברי משנת הפרק השמיני במסכת פרה

עד שהגזירה , ממנו עשוי התנור כה חסר משמעותשהחומר . שאני – א/ תנור

הוא בעט . בעצ� לא נגע בכלי מי שנוגע בתנור ברגלו. תוקנה רק ביחס לנוגע בידו

ועל כ� לא תיקנו לגביו את אותה גזירה  23,חלק מ� הקרקעכמעט במשהו שמהווה 

 .מחמירה שמאפיינת כלי� ביחס למי חטאת

 

 

 

                                                 

ולא די� מיוחד של טומאה בנגיעת , שיש כא� די� מיוחד של טהרה ביחס לנגיעת רגלג� ייתכ�   23

הנוגע , לכ�. היסוד העיקרי שמייחד את התנור הוא היותו מחובר לקרקע, ות זולפי אפשר. יד

, א� נבי� כ/. ואנו כלל לא רואי� זאת כמגע, בתנור ברגלו פשוט בעט בקרקע תו/ כדי הילוכו

 .נאמר שמגע התנור בשאר גופו אכ� מטמא
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    בעז אופ�בעז אופ�בעז אופ�בעז אופ�

    על מסכת מנחותעל מסכת מנחותעל מסכת מנחותעל מסכת מנחות' ' ' ' איזהו מקומ�איזהו מקומ�איזהו מקומ�איזהו מקומ�''''ספר ספר ספר ספר 
 

ת על כל מסכת ת על כל מסכת ת על כל מסכת ת על כל מסכת """"סדר הגפסדר הגפסדר הגפסדר הגפהערות ומראי מקומות ד� על ד� לפי הערות ומראי מקומות ד� על ד� לפי הערות ומראי מקומות ד� על ד� לפי הערות ומראי מקומות ד� על ד� לפי , , , , אוצר ציוני�אוצר ציוני�אוצר ציוני�אוצר ציוני�

 כולל מפתח  כולל מפתח  כולל מפתח  כולל מפתח ,,,,'''' עמ עמ עמ עמ911911911911; ; ; ; עעעע""""בני ברק תשבני ברק תשבני ברק תשבני ברק תש, , , , פרידלספרידלספרידלספרידלס הרב יהודה אריה  הרב יהודה אריה  הרב יהודה אריה  הרב יהודה אריה מאתמאתמאתמאת. . . . מנחותמנחותמנחותמנחות

    ....נושאי�נושאי�נושאי�נושאי�

, פזר – בשעת המכניסי : הלל הזק  אומר, תניא. .."הפרו תורת/' עת לעשות לה"

 ).א"ברכות סג ע(   כנס–בשעת המפזרי� 

ואכ� מדי פע� , פה להתפזר בכתבי� ובבתי מדרש שוני�&דרכה של תורה שבעל

כ/ עשה רבי יהודה .  הפזור אל חיבור אחדמתעורר מחדש הצור/ לכנס את כל החומר

משנחת� . וכ/ עשו חותמי הגמרא, הנשיא כשקיב- את המשניות לשישה סדרי�

 החיבורי� קיבו-קיבו-קיבו-קיבו-א/ מלאכת ,  חיבורי� חדשי�לעריכתלעריכתלעריכתלעריכתנתמעטה הסמכות , התלמוד

הדוגמה המוכרת ביותר של קיבו- וכינוס חיבורי� . הפזורי� אל מקו� אחד לא פסקה

שכינס הערות , לרבי בצלאל אשכנזי" שיטה מקובצת"הלא היא האל מקו� אחד 

 .ראשוני� על סוגיות הגמרא אל חיבור אחד

לעתי� . התגבר צור/ זה שבעתיי�', אחרוני�'ע� ריבוי כתבי ה, בדורות אחרוני�

נדרש הלומד המבקש לעיי� בכתבי הראשוני� והאחרוני� לטרוח ולחפש בספרי� 

על . קושיה שנתקשה בה בעת לימודו נידונה כבר בעברשוני� ולו רק כדי לדעת הא� 

גבי זה כמוב� מיתוס� הקושי בהשגת הספרי� שלא כול� נמצאי� בהישג ידו של 

בדיחה מרירה המתארת את הבעייתיות שבדבר קובעת שמתו/ עשר שנות (הלומד 

 ...).חמש שני� הוא חיפש ספרי�, לימודיו של אד� בישיבה

בפרויקט איסו� וקיבו- של השקלא וטריא ' � ירושלי�מכו'לפני שני� רבות החל 

מטבע ". אוצר מפרשי התלמוד"בספר בש� , ס"על כל סוגיה וסוגיה לפי סדר הש

' המסכתות הישיבתיות'המסכתות הראשונות שזכו להיכלל בפרויקט זה ה� , הדברי�

ת�  גואל את מסכתות קודשי� מדחיקאיזהו מקומ�איזהו מקומ�איזהו מקומ�איזהו מקומ�הספר . נשי� ונזיקי�, מסדרי מועד

 .לקר� זווית

או ' להוריד את התורה לע�'ללא יומרה ', קלאסי'הפע� מדובר בספר למדני 

עיקר ייעודו של . יו�&להמחיש את סדר עבודת הקרבנות שאינו מוכר מחיי היו�

א/ דומה . 'אחרוני�'החיבור מופנה כלפי אנשי הספר המורגלי� בסגנו� הלמדני של ה
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זרתו של סדר קודשי� אל מקומו הראוי בארו�  ח–שזוהי דווקא הבשורה החבויה בו 

 .הספרי� היהודי

 שיצא – מסכת זבחי� –מצטר� אל קודמו , שעוסק במסכת מנחות, הכר/ הנוכחי

 .א"בשנת תשס

ס מסכ� המחבר את עיקרי הדיוני� בראשוני� "על כל עמוד ועמוד מדפי הש

, ובאחרוני�!) רהשבענייני קרבנות וקודשי� רבי� מה� נכתבו דווקא בפירושי� לתו(

בכל עמוד ועמוד ד� המחבר תחילה . כשמדי פע� מוסי� עליה� המחבר נופ/ משלו

 כמקובל –ולאחר מכ� בפירוש התוספות , י"לאחר מכ� בפירוש רש, בדברי הגמרא

אלא , המחבר אינו מסתפק בהתמקדות בסוגיה הנוכחית. בחלק מספרי האחרוני�

ג� שתיקתו של . ס בכלל"ובש, ות במסכתמביא הקבלות והשוואות בי� סוגיות שונ

. � ממסקנות שלכאורה עולות מדברי הגמרא זוכה לעתי� להתייחסות מפורטת"הרמב

והסתפק בהערה קצרה , במקומות רבי� החליט המחבר שלא להרחיב יתר על המידה

 ".ה שמפרש בעניי� אחר"עיי� רגמ"או , "עיי� תמיהת השפת אמת: "כגו�

ב לסוגיות &ר מפתח נושאי� מפורט לפי סדר האבסו� הספר הוסי� המחב

 .המוזכרות במסכת והנידונות בהרחבה בספר

בניגוד לספרי (למרות הסגנו� השמרני והלמדני שלו , אי� ספק שספר מסוג זה

, מצטר� לכל המפעל של תחיית לימוד ענייני המקדש וקודשיו, )למשל" מכו� המקדש"

 .בימינוומהווה נדב/ נוס� בבניי� המקדש במהרה 



 

   

 

 

 

 תגובות
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    הרב צבי שלוההרב צבי שלוההרב צבי שלוההרב צבי שלוה

    "!"!"!"!הכל בכתבהכל בכתבהכל בכתבהכל בכתב""""אכ� אכ� אכ� אכ� 
    )א"גיליו� כ, "'?הכל בכתב'האמנ� ", תגובה למאמרו של הרב איתי אליצור(

הכל בכתב ): "יט, ח"כ' הימי� א&בדברי (הגמרא מביאה בכמה מקומות את הפסוק

  לעשות שינויי� בבית המקדש ג� כשיש לכ/שאי� כמקור לכ/ "עלי השכיל' מיד ה

: מאמר שכותרתו) א"להל� הר(א כתב הרב איתי אליצור "בגיליו� כ 1.סיבות הלכתיות

א טוע� שלמעשה לכלל הזה אי� תוק� הלכתי או שהוא "הר". ?'הכל בכתב'האמנ� "

 זו יש לציי� שלסוגיה. ברצוני לחלוק על מסקנותיו. מוגבל רק למקרי� מסוימי�

 .א"קדש השלישי בבבניי� בית המ  בעניי� מעשיותהשלכותקיימות 

    כלל מחייבכלל מחייבכלל מחייבכלל מחייב    ––––    """"הכל בכתבהכל בכתבהכל בכתבהכל בכתב""""

כלל נקוט בכמה : "ס"א פותח את מאמרו במסקנה המתבקשת מסוגיות הש"הר

ולפיו פרטי בני� בית המקדש ותבניתו נמסרו לדוד ברוח הקודש ואי� , ס"מקומות בש

 להוכיח שאי� לכלל זה תוק� הלכתי מכ/ א" הרמנסהבמאמרו , אמנ� ."לשנות� כלל

ובי� המשכ� לבית המקדש הראשו� בי� , שילה למשכ� משהויי� בי� משכ�  שינשהיו

תו/ התעלמות מכל הגמרא הביאה כלל זה ש מכיוו�, אול�. הראשו� לשניבית המקדש 

                                                 

י המזבח כדי שלא לגבי בזיקת מלח על גב. הגמרא מביאה את הכלל הנזכר בקשר לכמה ענייני� 1

שאי אפשר לבטל את המלח ) א"עירובי� קד ע( מביאה הגמרא, יחליקו הכהני� ההולכי� עליו

מפני ששינוי , ) שלא יחצו- בי� רגלו של הכה� לבי� המזבחכדי(ולעשותו חלק מבניי� המזבח 

 ".הכל בכתב"כזה בבניי� המזבח סותר את הכלל 

ת את ד� הקודשי� בעפר ולבטלו כ/ שיהיה חלק מסיבה דומה אומרת הגמרא שאי אפשר לכסו 

כמו כ� אי� לעשות פשפש מיוחד למצורע על מנת שיוכל לסמו/ על . )ב"חולי� פג ע( מהמזבח

. )א"זבחי� לג ע( 'שכ� תבנית המקדש נמסרה בכתב מיד ה, קרבנו בטר� הוכשר לאכול בזבחי�

ה הקיפו  בשמחת בית השואב:"קרא אשכחו ודרשו"הנזכר מ� הטע� בשני מקומות נדחה הכלל 

ולא , כדי שתהיינה הנשי� למעלה בשעת שמחת בית השואבה, הגזוזטראת עזרת הנשי� ב

השינוי מתבנית המקדש התאפשר כיוו� שדרשו את הפסוק בספר זכריה . תתערבנה ע� הגברי�

והגיעו למסקנה , ..."וספדה האר- משפחת משפחת לבד משפחת בית דוד לבד ונשיה� לבד"

, לגבי הגדלת המזבח בימי עולי בבל, כמו כ�. )ב"סוכה נא ע( ר לאנשי� ונשי� להתערבשאסו

י שכבר "ומפרש ש� רש. )א"זבחי� סב ע( "קרא אשכחו ודרוש"מנמקת הגמרא בטע� הדבר ש

וה� דרשוהו והגיעו לסו� , אלא ששלמה לא הבי� לדרשו, לדוד התגלה מקו� המזבח בשלמותו

 ).א"מתו/ מאמרו של הר( מדותיו ר/ לכל אבל שלמה לא נצ&מידותיו 
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אינ�  השינויי� בי� בתי המקדשכנראה , אות� שינויי� המוזכרי� בפשטי המקראות

 שאות� שינויי� נעשו על מפני נראה שהסיבה לכ/ היא. 'הכל בכתב' כלל סותרי� את

 והכתוב האוסר שינויי� עוסק בשינויי� הנעשי� משיקולי�, נביאנביאנביאנביאפי הוראת 

יחזקאל התנבא , תנה לדודיבית המקדש הראשו� נבנה על פי הנבואה שנ. הלכתיי�הלכתיי�הלכתיי�הלכתיי�

בנוהו כבני� שלמה ומעי� דברי� " ובוני הבית השני ,ראה הבית השלישייכיצד י

בהקדמה לפירוש , אכ�ו. )ד"א ה" הבחירה פתבי' � הל"רמב" (המפורשי� ביחזקאל

 – 'עלי השכיל' הכל בכתב מיד ה' –  המל/ דודדבריאת � "הרמבהמשניות הביא 

 ובכל , בעניי� מקדש הורדוס אי� לנו ידיעות ברורות על שינויי�2.בית שניל בנוגע

 שהיו ג� השינויי�. בהסכמת החכמי�היו כאלה מסתבר שלא נעשו מקרה ג� א� 

 . על פי נבואהשכ� בהיותו במקומות השוני� מסתבר שנעשובמ

מהמשנה בשבועות האומרת שנית� להגדיל את שטח א "הרראיה נוספת מביא 

' הכל בכתב'תוספות ש� מביני� שג� נושא זה הוא בהתא� לכללי� של ה. העזרה

ולשיטת� ג� לפי משנה זו אי� היתר לעשות זאת ללא  ,")קרא אשכחו ודרושאלא ש"(

לא מזכיר את הצור/ בדרשת ) ו"בית הבחירה פ' הל(� "הרמבאמנ� . שת המקראדר

נאמר רק ' הכל בכתב'א/ נראה שלשיטתו הכלל של , המקרא כדי להוסי� על העזרות

הגדלת שטח . ולא לגבי שינוי שטח העזרה, במבנה המקדשבמבנה המקדשבמבנה המקדשבמבנה המקדשלגבי עריכת שינויי� 

  ).י באור/ חומות העזרה גוררת שינולמרות שהיא(בתנאי� מסוימי�  העזרה אפשרית

תה על ו אי אפשר היה לבטל א, היה הלכה פסוקה'הכל בכתב'לו יא טוע� שא"הר

' קרא אשכחו ודרוש'לזאת יש להשיב שג� א� לא נבי� כיצד . ' ודרושאשכחוקרא 'ידי 

ברור מהגמרא שלולא אותה דרשה , )וראה עוד להל�(' הכל בכתב'מפקיע את די� 

 .השינויי� היו אסורי�

, ידות הכלי�ל, כיורביחס למשנה המוזכרי� ב משינויי� א" הרראיה נוספת מביא

מכ/ שהגמרא לא , אמנ�. לדלתות העזרה והיכלהזהב על פתחו של הברשת תליית נל

  שהאיסור לשנותנית� להסיק,  כפי שתמהה בשינויי� האחרי� על שינויי� אלותמהה

 .ואי� להביא ראיה מה�, המזבח ולא על כלי� אלועל נאמר רק על המבנה ו

 ביד � לא פסק כלל זה להלכה שהרי לא הביאֹו"א שהרמב"בהמש/ טוע� הר

חלק מה� , את כל פרטי בניי� המקדש וכליו להלכהפוסק � " הרמבאול�, החזקה

                                                 

� מהגמרא שמביאה את "ראה בהקדמת תוספות יו� טוב למסכת מידות שמוכיח כדברי הרמב 2

 בניי� �שלפיה הייתה נבואה בעניי) א"סב ע(על בית שני ומהגמרא בזבחי� ' הכל בכתב'הפסוק 

 ". מ� הגולה�שלושה נביאי� עלו עימה: "הבית השני
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 !?כי תיתי לומר שיהא מותר לנו לשנות את ההלכהימהו, לעיכובא ורוב� למצווה

א/ ,  מסוימות נית� יהיה לעשות שינויי�אמינא בגמרא שמסיבות&אמנ� היתה הווא

 נוגדי� את ג� לגבי שינויי� אלו דחתה הגמרא את האפשרות לעשות� מפני שה�

� לא מזכיר "הרמב זו נדחתה אמינא&אומכיוו� שהוו, דות המזבח שנמסרו בנבואהימ

 .זאת

פירושו שאסור לשנות את המקדש לפי ' הכל בכתב'ש א"בסיו� המאמר מסיק הר

. לוהינו&בית אאת אבל מותר לעשות שינויי� קבועי� כדי לרומ� , משתני�הצרכי� ה

ות על ההיתר  בדברי הגמרא אי� רמז לכ/ שסיבת השינוי או קביעותו משפיע,בר�

, קיו� ההלכהקיו� ההלכהקיו� ההלכהקיו� ההלכההשינויי� שהגמרא הציעה ודחתה נועדו לצור/  ,רה מכ/ית. לשנות

הלכתיי� ג� אות� צרכי�   הרי,ועוד? ומדוע ייגרע צור/ זה מהצור/ לפאר את הבניי�

טע� א ש"כותב הר,  לגבי ביטול מלח או עפר על המזבח!ה� קבועי� ולא משתני�

מפני , האיסור הוא משו� ששינוי זה נחשב לשינוי זמני למרות שהמלח יבוטל

 ומדועקבוע שייער/ באופ� הרי זה שינוי ? ומה בכ/. הלכתית' פיקציה'שהביטול הוא 

 ?ההלכה קיו� אתא� הוא מאפשר לאוסרו 

 . מחייב הוא כלל' הכל בכתב'לכ� נראה ש

    ההבדל בי� המקדש לשאר המצוותההבדל בי� המקדש לשאר המצוותההבדל בי� המקדש לשאר המצוותההבדל בי� המקדש לשאר המצוות

 כללמה היה המצב לולא יש לשאול " הכל בכתב"המשמעות של  כדי לבחו� את 

 הלכות אלו .'הכל בכתב'� לא נאמר נבח� כמשל את הלכות עבודת המקדש שעליה. זה

 וא� לא ,שה� למצווהיני�  ד....בבבב; א שה� לעיכובדיני� ....אאאא : לשלושה סוגי�נחלקות

 4.שהינ� בבחינת מנהג ואינ� חובה כלל) נדירי�(ענייני�  ....גגגג 3;עשה לא עיכב

יש דברי� : וכליו קיימי� שלושה סוגי� אלובית המקדש בניי� נראה שג� בהלכות 

ההבחנה  5. ויש דברי� שאינ� מחייבי� כלל; יש דברי� שה� למצווה;� מעכבי�ינשה

 .ה בפני בוני הבית במהרה בימינו"ותעמוד בע, דומא ית משמעותיניה�ב

                                                 

חטאת מי� הניתני� על מזבח החיצו� א� נת� מתנה אחת בלבד כיפר ואפילו בכל הד: "למשל 3

 ).א"ב ה"פסולי המוקדשי� פ' � הל"רמב" (מתנה אחת היא העיקר ושאר הארבע מתנות למצוה
ק "ו ס"כ'  סיא"חזווכתב ה" נאפה שני� שני�... לח� הפני�: "א"א מ"למשל במשנה מנחות פי 4

 .שזו אינה חובה' ד
 וכל .מעכבי�מעכבי�מעכבי�מעכבי� וריבועו ויסודו ארבע קרנות של מזבח: "ז"ב הי" בית הבחירה פלכותה �"רמב  5

, מידת אורכו אבל .מעכבי�מעכבי�מעכבי�מעכבי� שארבעת� פסולפסולפסולפסולהרי הוא   וריבועשאי� לו קר� ויסוד וכבש מזבח
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שלפיה� לא נית� לשנות את מידות הבית והמזבח כפי שלא , לאור דברי� אלו

' הכל בכתב' הכלל של מה מחדש – נשאלת השאלה ,נית� לשנות את ההלכות שבתורה

  ?ומדוע הוא נאמר דווקא לעניי� המקדש

 .ואינ� ניתני� כלל לשינויואינ� ניתני� כלל לשינויואינ� ניתני� כלל לשינויואינ� ניתני� כלל לשינוי פה&לחלקי התורה נמסרו למשה בכתב ובעשאר 

שהרי , לנבואה אי� עסק בה�א/ , גזירות נמסרו לחכמי�התקנות וה ,דרישת הפסוקי�

 בתורה אלא ולא נכתב  שכ� מקומו ומבנהו,שונה הוא בית המקדש. 'לא בשמי� היא'

בה פורטו שמגילת המקדש ב – או בכתב(פה & או הועברו בעל לנבואהונמסר

אינ� שיקולי� הלכתיי� ). לנביאי�לנביאי�לנביאי�לנביאי� ומגילה זו נמסרה ,לכל דורהמקדשי� המתאימי� 

דות המזבח יכיוו� שממ ו, המקדש והמזבחמהותיי� בבניי�סיבה לעריכת שינויי� 

. גבי המזבח מסיבות הלכתיות&אי אפשר לבטל עפר או מלח על, י נבואהעל פנמסרו 

הוסי� פשפש אסור לו,  מספר� ומקומ� נקבעו על פי נבואה,שערי העזרהכמו כ� 

  היא לצור/ הלכתי אסורה כיייה נוספתבנ – כ� בעניי� הגזוזטרה. לצור/ המצורעי�

המקדש נבנה בהנחיה  –  זהההעיקרו�ל "בכל המקומות הנ. סותרת את הנבואה

  6.ואי� לשנותה מסיבות הלכתיות נבואית

                                                                                                                      

, על אמה ברו� שלוש אמות  והוא שלא יפחות מאמה,אינ� מעכבי�אינ� מעכבי�אינ� מעכבי�אינ� מעכבי� ומידת קומתו ומידת רוחבו

 ".זבח מדברכשיעור מקו� המערכה של מ

עושי� בו חלל כלל אלא  ואי�, בוני� אותו כולו אטו� כמי� עמוד כשבוני� המזבח: "ז"וש� הט 

וממחה ושופ/ לתו/ מלב� גדול , וקוניה ומביא סיד וזפת, מביא אבני� שלמות גדולות וקטנות

דת כמי, ונות� בתו/ הבניי� גו� של ע- או אב� בקר� דרומית מזרחית. ובונה ועולה, כמידתו

 כדי עד שישלי� הבניי� ויסיר הגופי� שבתו/ הבניי�, וכ� נות� בתו/ כל קר� וקר�, היסוד

נראה שאי� מצווה לשי� ". ויישארו הקרנות חלולי�, שתישאר קר� דרומית מזרחית בלא יסוד

ריבוע של אי� צור/ דווקא בחלולות ה וכדי ליצור את הקרנות ,הבמזבח דווקא סיד זפת וקוני

 .ע- או אב�
רב . בגמרא בזבחי� בעניי� שינוי גודל המזבח ממקדש ראשו� לשני & במקו� אחד הפירוש שונה 6

לא שהנבואה (יוס� אומר שלאנשי בית שני נגלה מקו� המזבח יותר מאשר לאנשי בית ראשו� 

', הכל בכתב' הרי &  שואלת הגמראכ/על )  אלא שגילתה דבר שלא היה ידוע,הורתה על שינוי

אול� ג� ש� יש שפירשו את שאלת הגמרא ! הקדושה התגלו ג� לדוד ושלמהכל מקומות ו

ראה . כיצד אפשר לשנות על פי שיקולי� הלכתיי� את הנאמר בנבואה: כמו בשאר המקומות

 .ב"תק' עמ' היכל&שערי'
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    ''''קרא אשכחו ודרושקרא אשכחו ודרושקרא אשכחו ודרושקרא אשכחו ודרוש''''

קרא אשכחו ("ראשוני� ואחרוני� התחבטו בשאלה כיצד דרשת המקראות 

 נתמקד 7.ובאילו תנאי� נית� להפקיעו, "הכל בכתב"יכולה להפקיע את די� ") ודרוש

  :במוב� הרגיל' הפקעה'שלדבריה אי� כא� , משה&מ פיינשטיי� באגרות"בשיטתו של הר

ופשוט שכוונת התירו� הוא שלכ  הוא כמפורש שצרי/ לעשות הזיזי  והגזוזטרא ולא 

מלאכת '  העו לה� על פיד החוזה ונת  הנביא שהודי גזה על ידיאמר יהוצר/ לה

  .)ט"ל' א סי"ח ח"או(  'הכל בכתבהכל בכתבהכל בכתבהכל בכתב'''' ממילא בכלל  ממילא בכלל  ממילא בכלל  ממילא בכלל � זה� זה� זה� זהוהוי גוהוי גוהוי גוהוי גהתבנית 

 בכלל הנבואה וא אלא ה,שנה נבואה הלכה הְמואינ'  ודרושאשכחוקרא  ',כלומר

תנו בנבואה ינות דברי� שנ אי אפשר ל8ַ.'הכל בכתב'ואי� כא� חריגה מהכלל של 

מבנה המקדש אלא א� כ� יש לכ/ רמז בפסוקי� שג� ה� למעשה חלק בעניי� 

 8.מהנבואה

שלא נמצאי� (פות תוסה דברי מובאי�א בתחילת מסכת מגילה "א ובריטב"ברשב

 – 'אלה המצוות' והא כתיב ,אי/ עזרא שינה את הכתב לכתב אשוריהשואלי� ) לפנינו

 דכתיב אשכחו ודרושאשכחו ודרושאשכחו ודרושאשכחו ודרושקרא קרא קרא קרא דהת�  ":ומתרצי�, שאי� נביא רשאי לחדש דבר מעתה

דרשת ג� בעניי� זה . "כתב העשוי להשתנות – 'וכתב לו את משנה התורה הזאת'

 .תקנה זו אינה נחשבת לחידוש שגילתהשעל ידי כ/  ,האיסור לחדשהפסוק ביטלה את 

ואי אפשר לבטלו , עומד בתוקפו' הכל בכתב'הציווי שלא לשנות מפני ש ,בכל אופ�

 9.ק� נבואימפני צרכי� משתני� ללא תו

                                                 

 הותרהשינוי כתב ש אאאא""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרש. י� עראייההיתר הוא רק בגלל שהשינוי הוא בנ כתב שהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי 7

 העזריהעזריהעזריהעזרי&&&&אביאביאביאבי. ושמחת בית השואבה היא עניי� צדדי ,קשור לעבודת המקדשהיה  הוא לאש וו�כי

על ידי דרשת ( וצור/ מותר לשנותבשעת הלכתחילה א/ די�  הוא רק 'הכל בכתב'אומר ש

 ).המקרא
ה על ידי גד החוזה "דכל מה שהודיע הקב: " בסוכה ש�בתרא&דברי� דומי� מצינו בחידושי  8

שצרי/ 'וכיו� דקרא אשכח . /"מוסכמות הבנויות על יסודי התנלא בא לשנות ה, ונת� הנביא

פשוט  ,)ב"י סו� נא ע"רש(' להבדיל אנשי� מנשי� ולעשות גדר בישראל שלא יבא לידי קלקול

 ".וודאי הגזוזטרא חלק ממנה, שכל התבנית שנמסרה כללה יסוד זה כמוב� מאליו
המקדש מתוכ� על ש� : "הרב קוקשינוי בגזוזטרה מראש מסביר בה למה לא נעשה היאת הס 9

דיי� מציאות למלחמת מצווה  שיש עא� על פי, ל בומתו/ כ/ הברזל פוס, תיקו� עול� השל�

כי א� היה צור/ לדרוש , ומשו� הכי לא היה תיקו� ההבדלה בי� אנשי� ונשי� במקדש.. .וחובה

/ שו� הגנה ואי� צרי, משו� שבעתיד בתיקו� כל חטא ופג� אי� שט� ופגע רע כלל, מקרא

"  עדיי� מרוש� ולא אחר כ/רק בימי הספד דיצר הרע שהוא זמ� שזכרו� העבר, והבדלה מרע

 ).ב"טוב ראיה תענית טו ע(
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    צורת המקדש נמסרה לנבואהצורת המקדש נמסרה לנבואהצורת המקדש נמסרה לנבואהצורת המקדש נמסרה לנבואה

 :התורה מצווה אותנו לבנות משכ� באופ� מסוי�

 )ט, ה"שמות כ( ית Dָל Dֵָליו ְוֵכ  ַ'ֲעF)Dְֹכל ֲא4ֶר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְת& ֵאת ַ'ְבִנית ַהDָ4ְ#ִ  ְוֵאת ַ'ְבִנ

  :י"ומפרש רש

כגו  שולחנות , י בית עולמי� אחד מ  הכלי� או כשתעשו לי כליאבד א� ,לדורות

 .לו תעשו אות�כתבנית א – ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה

ומפרש ש� בעל .  אבל גודלו של המקדש ודברי� נוספי� כ� השתנו על פי נביא

 : הקדוש'אור החיי�'

 כי יש לדעת כי כל בניי  הבית והכלי� לא עשא� שלמה כפי אשר נראה בעי  שכלו 

. וג� הנביא הגיד כי לא דברי נבואתו הגיד אלא דברי קבלתו. פי נביאפי נביאפי נביאפי נביאעל על על על לפאר אלא 

ותבנית כל אשר ברוח ' וית  דוד לשלמה בנו תבנית האול� וגו: "רי הימי�דכתיב בדב

 ". עלי השכיל כל מלאכת התבנית' הכל בכתב מיד ה' עמו וגו

 :  בעניי� הכרובי� שהוסי� שלמה)ט" רפ,אכ' ו סי"ח(ז "וכ� כתב הרדב

 .ל מה שעשה שלמה על פי הנבואה עשהצרי/ שתדע שהכו

 :כתבחת� סופר בעל ו

הראשו  השני והשלישי , כבר כתבתי במקו� אחר שנתקשיתי על כל בנייני המקדשות

 דוד על פיעלי השכיל ' רו והכל בכתב מיד השאי  אחד דומה לחב, במהרה בימינו

והשלישי על ידי , מלאכי ו חגי זכריהוהשני על ידי, ושמואל הרואה בניות ברמה

 וש� ! אי  הנביא רשאי לחדש והיה לה� לעשות כחצר המשכ  במדבר,וקשה. יחזקאל

ככל אשר אני מראה אות/ את תבנית " :אמרתי שזהו פירוש הפסוק בפרשת תרומה

 וכ  תעשו ":)א"טו ע(ב דשבועות "ודרשינ  פ, " תעשוהמשכ  ואת תבנית כל כליו וכ 

,  קאי אככל אשר אני מראה אות/ כ  תעשו לדורותת דעתיניועי ולפ, "לדורות –

ה בתחילה שיבנה תנה ה"וכיוו  שהקב 10....שלעול� אני מראה אתכ� תבנית הבני  ההואשלעול� אני מראה אתכ� תבנית הבני  ההואשלעול� אני מראה אתכ� תבנית הבני  ההואשלעול� אני מראה אתכ� תבנית הבני  ההוא

ואולי ג� בזה מיושב הא דעל .  אי  כא  חידוש שחידש הנביאא� כ , כאשר אני מראה

 ר אני מראהת על פי נביא ככל אש כי בני  בית המקדש צרי/ להיו, נביא נבנהפי

 ).ח" ר'ח סי"א אור"חס "חת                                                                                    (

, התורה אפשרה לשנות את צורת המקדש על פי נבואות הנביאי� בעתיד, כלומר

 . א/ אי� לשנות את צורתו ללא נבואה מפורשת

                                                 

 ."בכל בני� ובני� אראה אי/ יעשה זה משונה מזהבכל בני� ובני� אראה אי/ יעשה זה משונה מזהבכל בני� ובני� אראה אי/ יעשה זה משונה מזהבכל בני� ובני� אראה אי/ יעשה זה משונה מזה: "ו"רל' סיד "ס ביו"לשו� החת  10
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על ההבדל שבי� צורת ) צא' משפט כה� סי (ה קוק"הראידברי� דומי� כותב 

המקדש שניתנת לשינוי על פי נבואה ובי� שאר מצוות התורה שאי� לנביא רשות 

פרשת ראה פיסקה (אלא שהוא תולה זאת בדרשת הספרי  ,"לא בשמי� היא"לשנות� ו

 הרי ;"דרוש על פי נביא" – "' היבחריבחריבחריבחרכי א� אל המקו� אשר : "על הפסוק) ה, סב

  11.א� התורה שענייני המזבח מסורי� ה� לנבואהשחידשה כ

יש צור/ בנבואה לחידוש .  אלא הכרחי,הדבר לא רק מותרל "לדברי הרב זצ

 :וכפי שכתב, העבודה

 12של רוח הקודש גלויה בישראלאי אפשר לגשת למעשה הקרבנות בלא הופעה 

 .)כד' עמ, תתקצד' ד סי"ה ח"אגרות הראי(              

באופ� בתורה שנצטווינו עליה� דברי� ולהבחי� בי� הלברר הוא מה שנותר 

י מפרש "כגו� תבנית הכלי� כפי שרש(בנבואה אפילו  לשינוי שאינ� ניתני� ,מוחלט

עתידית בכל בית מקדש נמסרו מראש לנבואה שדברי� ה ובי� ,)'וכ� תעשו' הציווי את

משיקולי� משיקולי� משיקולי� משיקולי�  הגמרא שאי� לשנות�מוסבי� דברי  על הדברי� מהסוג השני. עתידי

כמו כ� צרי/ להבחי� בי� שני סוגי� אלו שאינ� ניתני� . 'הכל בכתב' כיוו� שהלכתיי�הלכתיי�הלכתיי�הלכתיי�

הכל "ציווי בו" וכ� תעשו"שאינ� כלולי� בציווי דברי� לשינוי על פי דעת אנוש ובי� ה

ידות הכלי� ותליית נברשת שינוי  כגו�(� מותר שינוי ג� ללא נבואה בהש – "בכתב

 .)של זהב

    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה

 שפסיקת ההלכה באופ� קבוע נמסרה לחכמי ההלכה והנבואה לא יכולה לשנות כש�

כ/ מבנה המקדש והמזבח נמסרו לנבואה להורות  – 'לא בשמי� היא' – את ההלכה

 עלי' הכל בכתב מיד ה" . ואי� לשנות� מסיבות הלכתיות,כיצד לבנות כל בית ובית

".השכיל

                                                 

 .ת שאילת דוד"שבתחילת שו' דרישת ציו� וירושלי�'וכ� כתב רבי דוד מקרלי� בקונטרס  11
בימינו מפני חסרו� " לגשת למעשה הקרבנות"הרב קוק בדבריו לא בא לשלול את היכולת , אכ� 12

, וזו דרגה שקיימת בכל דור, "הופעה של רוח הקודש"שהרי התנאי שהוא מציב הוא , הנבואה

 ).ב"צ' משפט כה� סי( אצל צדיקי הדור &וג� בדורנו 

שבית , ונראה. בניגוד לשאר המצוות, רוח הקודשהרב לא מסביר ש� את סיבת הצור/ ב 

 ומשו� כ/ יש צור/ ברוח &המקדש חייב להיבנות בהתא� למצבו הרוחני של הע� באותו הזמ� 

' מעלי� בקודש'נריה גוטל ב' ועיי� עוד במאמרו של הרב פרופ. נבואית המשקפת את מצב הע�

 .ז"ט
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    מ�מ�מ�מ� קאופ קאופ קאופ קאופ''''אשר זאשר זאשר זאשר ז' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

    מיקו� הצפו� בעזרהמיקו� הצפו� בעזרהמיקו� הצפו� בעזרהמיקו� הצפו� בעזרה

    )א"גיליו� כ, נחמיה רענ� על השחיטה בצפו�תגובה למאמרו של הרב (
 

 והיה עד ראייה על המתרחש ש� ,רבי אליעזר ב� יעקב חי בזמ� שהיה המקדש קיי�

 אליעזר ב� יעקב קב ‘משנת ר" :ל נתנו גושפנקה לדבריו"חז). ב" מא"פמשנה מידות (

 ). י ש�"רש ("הלכה כמותו"ו) מקבילותב וב" עבבלי יבמות מט ("ונקי

' נוסח קדו� משנת ד) ‘ פרק ב‘ והפרש (תורת כהני�ב מובא, ה הנדונהיעל הסוג 

 ליעזר ב� יעקב המזבח מכוו� ‘ ר‘י שהצפו� כולו פנוי דב"צפונה לפני י" :)1073 (תתלג

ר� המצוהאיור  1."כנגד חצי פתחו שלהיכל וכנגד אחת מ� הדלתות ומשו/ כלפי הדרו�

 . ואני מוסי� כמה הערות, �דבריהאת כא� ממחיש 

 ולכ� נית� לקבוע ציר ,כנית סימטריתו המקדש היה בנוי פחות או יותר לפי ת:"הצפו�"

. כל הנמצא באזור הצפוני נקרא צפו�. צפו� ודרו� – המחלק את המקדש לשני אזורי�

ת של המזבח יהצלע הצפונ. משמע שאי� חלק של המזבח ש�, "שהצפו� כולו פנוי"

 .המתלכדת בציר הסימטרי

כגו� אור/  2,)משנה מידות פרק ה(במידות המקדש הרבה  פעמי�  מופיע11המספר  

בעניי� .  אמה11סת רגלי ישראל יאו מקו� דר, 17 כפול 11 אמה שהוא 187העזרה 

מזבח  ולכ� הרווח בי� הצלע הדרומית של ה, אמה62אורכ� המזבח והכבש , הנדו�

 . אמות11/2י של העזרה הוא לכותל הדרומ

                                                 

 הוצאת מקור :קסימיליהפ. 31יד וטיק� עברי &לפי כתב) ספרא(תורת כהני�  1
 .12 'עמ, ירושלי�, ב"התשל

מחקרי . השניזיהוי יחידת המדידה ששימשה במקדש , ה“ התשס‘ זאשרקאופמ�   2
 .96&89 ‘עמ, קוב- יד, )ל“עור/ יעקב אשל ז(יהודה ושומרו� 
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מלבד מלבד מלבד מלבד , , , , מראה מלמעלה של עזרות המקדש השני ללא הלשכות מסביב והשערי�מראה מלמעלה של עזרות המקדש השני ללא הלשכות מסביב והשערי�מראה מלמעלה של עזרות המקדש השני ללא הלשכות מסביב והשערי�מראה מלמעלה של עזרות המקדש השני ללא הלשכות מסביב והשערי�

 הההה את ציר הסימטרי את ציר הסימטרי את ציר הסימטרי את ציר הסימטריהקו המרוסק מסמ�הקו המרוסק מסמ�הקו המרוסק מסמ�הקו המרוסק מסמ�. . . . ראש האיור מערבראש האיור מערבראש האיור מערבראש האיור מערב. . . . השניי� במערבהשניי� במערבהשניי� במערבהשניי� במערב




