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  הקדמה

השנה למדנו בבית המדרש את מ�כת יומא העו�קת בעיקרה בעבודת הכוה� הגדול ביו@ 

הכיפורי@. בתו� �דר העבודה מתארת המשנה בפירוט את קריאת התורה של יו@ זה, באופ� 

כוה� לדעת רש"י, השאיננו מוצאי@ כמותו במשנה לגבי שאר ימות השנה ובכלל@ המועדי@. 

�פר התורה שכתב משה ושמקומו לצד  –הגדול קורא ביו@ הכיפורי@ מתו� �פר העזרה 

  לוחות הברית בקודש הקודשי@: 

וכהן גדול ספר שכתב משה ובו קורין בעזרה פרשת המלך בהקהל  –ספר עזרה 

  יד ע"ב) בתרא(רש"י, בבא    .ום הכיפוריםבי

העובדה  את מבטאתאופי מיוחד, והיא  ישנו הכיפורי@ ביו@שלקריאה  מכ� ללמוד ייתכ�

 הלוחותאת בו  שקיבלנו היו@ – תורה מת� יו@ ג@ אלא כפרה יו@ רק אינוהכיפורי@  שיו@

  .השניי@

נראה שקריאת התורה ביו@ הכיפורי@ מבטאת את ממד נתינת תורה שקיי@ ביו@ זה, 

רה ביו@ וייתכ� שמ�יבה זו מרחיבה המשנה בתיאור הקריאה. מלבד זאת, קריאת התו

  הכיפורי@ במקדש מבטאת את החיבור בי� עבודת המקדש לבי� התורה.

בינתיי@, אנו ח�רי@ את עבודת המקדש בפועל, א� זוכי@ לללמוד את תורת הקורבנות, 

בבית המדרש שלנו ועל גבי ביטאו� זה, מתו� תפילה שנזכה במהרה לחבר את העבודה 

  @ וישראל במעמד@, במהרה בימינו.והתורה לראות כוהני@ בעבודת@, לוויי@ בדוכנ

  

  נעלה בקודש! הֹ על

  העורכי
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ח"עתשאדר  –לה  מעלין בקודש 9999  

  הרב ישראל אריאל

  תוקפה של מ�ורת -ה ב'כיפת ה�לע' אב� השתיי

  ושיטת ראשוני� ואחרוני� -שיטת ה'כפתור ופרח' 

  שכיפת ה�לע היא מקו� המקדש?א. הא� היתה מ�ורת בימי ה'כפתור ופרח' 

 ב. הביטויי� המיוחדי� בנושא הר הבית שבה� השתמש ה'כפתור ופרח'

 הכוונה להיכל ולעזרה -. "הבית הקדוש" או "הבית" ב�פר 'כפתור ופרח' 1  

 בשיר -. צפיית בניי� הבית 2  

 ג. מ�ע לימודי בהר הבית בעקבות רבי אישתורי הפרחי

 עניינו כיפת ה�לע תחנה ראשונה: ה'בית הקדוש'  

 תחנה שנייה: מקו� כיפת ה�לע הוא המקו� המתוכנ� לבניי� בית שלישי  

 מקומו בפ�גת ההר -כיפת ה�לע  -תחנה שלישית: ה'בית הקדוש'   

 רחוקה מדרו� הר הבית שנמצא במישור -תחנה רביעית: העזרה המקודשת בפ�גת ההר   

 מדוע? -תחנה חמישית: מקו� התפילה בזמ� החורב� נבחר ב'שער שוש�' וב'שער הרחמי�'   

 או חלוקה פשטנית? -ד. חלוקת הכותל המזרחי: 'מחקר מדעי' 

 ה. 'שערי רחמי�' ו'שער שוש�': הא� מדובר בשערי� מתקופת בית המקדש

 ו. מדוע התפלל רבי אישתורי הפרחי מחו� לחומה ולא בתחומי הר הבית?

 היכ� הוא? -ז. 'שער שוש�' 

 הקודשי�-ח. מר� הרב קוק זצ"ל: כיפת ה�לע היא מקו� קודש

 א. הא� היתה מ�ורת בימי ה'כפתור ופרח' שכיפת ה�לע היא מקו� המקדש? 

-לאחרונה עלתה לדיו� השאלה מהי שיטת בעל 'כפתור ופרח' בעניי� מיקומו של קודש

לא הכיר במ�ורת שאב� השתייה נמצאת בכיפת הקודשי@, והועלו טענות שה'כפתור ופרח' 

הקודשי@ היו -ויש שטענו עוד שה'כפתור ופרח' �בר שהעזרה, המקדש וקודש 1ה�לע,

  2בדרומו של הר הבית.

והנה, לאחר עיו� נכו� בדבריו של בעל ה'כפתור ופרח' מתברר ההפ� הגמור. רבי 

חז"ל, והגיע למ�קנה אישתורי הפרחי חקר את הר הבית מצד המציאות ולאור מקורות 

הקודשי@ ואב� השתייה מקומ@ בכיפת ה�לע, כפי שנמ�ר מדור -משמעית, שקודש-חד

  לדור.

אודות שיטת ה'כפתור ופרח' בעניי� זיהוי מקו@ המקדש, ראוי שיקרא על מי שבא לדו� 

מעט את ה�פרות ההי�טורית וההלכתית של תקופת בעלי התו�פות ותקופת ה'כפתור 

                                                           

  .38-23, ובגיליו� לה עמ' 106-93ועמ'  85ראה מעלי� בקודש גליו� לא עמ'   .1

  .20-14הרב אב"י �ילבצקי, 'נכו� יהיה הר בית ה'', מהדורה ראשונה עמ'   .2
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� את משנתו. ככל הנראה המערערי@ לא קראו את �פרות התקופה, שכ�, ופרח' בטר@ יפרו

הקודשי@ -ג@ בקריאה שטחית היו נוכחי@ בקיומה של מ�ורת רצופה הקובעת, כי קודש

  מקומו ב�לע אב� השתייה הנמצא בכיפת ה�לע. 

למעשה מדובר במ�ורת עתיקה שתחילתה בזמ� חורב� הבית, כגו� הגמרא ב�ו� מכות 

רב� גמליאל וחברי ה�נהדרי� העולי@ להר הבית ורואי@ שועל יוצא מבית המתארת את 

 333קדשי הקדשי@. כ� נמצאת בידינו עדותו של התייר מבורדו מתקופת האמוראי@ (בשנת 

למניי� האומות), שיש בהר הבית "אב� נקובה, שאליה באי@ היהודי@ כל שנה ומושחי@ 

וכ� חוזרי@". למעשה היתה קהילה קבועה אותה, מקונני@ באנקות וקורעי@ את בגדיה@, 

של יהודי@ בירושלי@ בתקופת המשנה והתלמוד, הנזכרת בגמרא פעמי@ אחדות בש@: 

"קהלא קדישא דבירושלי@". מקהילה זו יצאו הלכות שהתקבלו אצל התנאי@ כהלכה 

למעשה, כגו� מה שמובא בברכות (ט ע"ב): "העיד רבי יו�י ב� אליקי@ משו@ קהלא קדישא 

אינו ניזוק כל היו@ כולו". כמו כ� בראש השנה  –בירושלי@: כל ה�ומ� גאולה לתפלה ד

ע"ב): "העיד רבי יהושע ב� לוי משו@ קהלא קדישא דירושלי@ על שני אדרי@". כ�  (יט

"משו@ קהלא  –מצינו ביומא (�ט ע"א) שרבי יהושע ב� לוי בש@ רבי יהודה הנשיא אומר 

א�ור לישו� עליה�".  –מצעות זו על גב זו, וכלאי@ תחתיה� קדישא שבירושלי@: אפילו עשר 

בקהילה זו התפללו שלוש פעמי@ ביו@ כשה@ מכווני@ את פניה@ למקו@ השראת השכינה. 

קהילה קדושה זו שמרה על גחלת התורה בירושלי@ תו� מ�ירות נפש מול נגישות השלטו� 

אה עדויות נו�פות בער� אודות מקו@ המקדש (רעל הרומי, ובכ� נשמר רצ� המ�ורות 

'תולדות המקדש' באנציקלופדיה לענייני המקדש באתר 'מכו� המקדש', וכ� ב�פר "המ�ורת 

  על מקו@ המקדש"). 

כא� יש לענות על השאלה, מה היה ידוע לאנשי ירושלי@ בתקופת רבי אישתורי הפרחי 

  לי התו�פות.על אודות כיפת ה�לע. לפיכ� נתמקד להל� במקורות מתקופת הראשוני@ ובע

יש להקדי@ תחילה כי �גנו� לשו� הדיבור והמושגי@ משתני@ מדור לדור, כ� בתקופתנו, 

ובוודאי בתקופת הגלות, כשירושלי@ ידעה עליות שונות, פע@ מצרפת ואשכנז, ופע@ 

מ�פרד וטורקיה, או מארצות האי�לא@. מכא� ג@ הכינויי@ השוני@ להר הבית ולכיפת 

הקודשי@. ראה -ות שמות שניתנו במהל� הדורות למקו@ קודשה�לע. נית� למנות עשר

לעומת@ יש שנתנו  3להל� שהרמב"@ והרמב"� קוראי@ לכיפת ה�לע "הבית הגדול והקדוש",

למקו@ אב� השתייה ש@ אחר, כגו� "מקו@ הארו�". הרדב"ז קורא למקו@ כפי שקראו לו 

לק ב �ימ� תרצא) כדלהל�: הע@ בזמנו: "בית המקדש". ביטוי זה מובא בשו"ת רדב"ז (ח

שה�  לבית המקדש"שאלת ממני אודיע� דעתי, א@ מותר ליכנ� לעליות הבנויות �ביב 

כשכוונתו לתחו@ כיפת ה�לע. הש@ 'בית המקדש' היה נהוג המקדש", בולטות לתו� 

                                                           

קשה להאמי� שהרמב"@ והרמב"� יכנו את המבנה המו�למי של כיפת ה�לע  הערת עור� (ע.א.):[  .3

  "הבית הגדול והקדוש", ואכ� המעיי� בדבריה@ יראה שאי� כל הכרח לה�ביר אות@ כ�.]
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'אל מקד�'. יש דורות  –ב�פרות הדורות שלאחריו, וכ� קוראי@ הערבי@ למקו@ עד היו@ 

"הכיפה", ויש שקראו למקו@ "קובה" א� זאת מתו� השפה הערבית. יש  שקראו למקו@

"מקו@ אב� השתייה". רבי@ מ� המחברי@ קוראי@ למקו@ "מקו@  –שכינו את המקו@ 

המקדש" כשכוונת@ לדייק ולכוו� דווקא לכיפת ה�לע ולא לכלל הר הבית, והקורא צרי� 

'אל צאחרה', ובדורות האחרוני@  לפרש נכו� את כוונת המחבר. יש שהשתמשו במושג הערבי

התאזרח הש@ "מ�גד עומר", ועוד ועוד. לאור ה�גנונות השוני@ בכל תקופה יובנו המקורות 

  כל דור וכינוייו המיוחדי@. –השוני@ להל�, המתארי@ את מקו@ כיפת ה�לע 

ל, כמאה שנה לפני שהגיע רבי אישתורי הפרחי ארצה, ביקר בארD ו: כידוע לכהאחד

למניי� האומות) ותיאר את אשר ראה בירושלי@ בהר  1170מי� מטודלה (בשנת רבי בני

בנה עליו עומר ב� אל כתאב כיפה גדולה  מקו� המקדשהקודשי@, זו לשונו: "-הבית ובקודש

שו@ צל@ ולא שו@ תמונה, אלא שבאי@ [הצלבני@] ויפה עד מאד, ואי� מכני�י@ ש@ הגויי@ 

לפני ש@ להתפלל". כ� מציי� ר' בנימי� את העובדה שיהודי@ נכנ�י@ להר הבית "להתפלל 

  . הקודשי�"-קודש

למניינ@, ראה  1175: חמש שני@ אחריו ביקר בירושלי@ רבי פתחיה מרגנשבורג (השני

ישמעאלי@ בימי קד@...  ) הכותב כנ"ל: "היכל נאה ש@, שבנה מל�53מ�עות ארD ישראל, 

מקו� ההיכל ובאו פריצי@ והלשינו למל� הישמעאלי@ ואמרו: זק� אחד יש בינינו שיודע 

... והמל� היה אוהב יהודי@, ואמר, אני רוצה לבנות היכל... ובנה היכל מאב� שיש, והעזרה

א היה ל בבית קדשי הקדשי�ושמו בו צלמי@... אבל [צלבני@] בניי� נאה... ובאו בו גויי@ 

  לעמוד".  [הצל@]יכול 

: הרמב"@ הגיע לירושלי@ באות� שני@ בה� ביקרו ר' בנימי� ור' פתחיה. הרמב"@ השלישי

את "הבית הגדול והקדוש". מפליא שזה היה המינוח המקובל על היהודי@  4מציי� שראה

באותה תקופה, זאת מתו� ודאות באשר ל'מקו@ המקדש' (ראה להל� את דברי הרמב"� 

). לפי תיאורו הגיע לירושלי@ ביו@ חמישי, שהה בעיר בשבת והמשי� את דרכו ביו@ כנ"ל

ראשו�. הרמב"@ מעיד על עצמו שנכנ� להר הבית והתפלל בהר. בהכרח ש�מ� על המ�ורת 

הקודשי@, והתפלל ברחבת -המקובלת בי� אנשי ירושלי@, שכיפת ה�לע היא מקו@ קודש

  ההר. 

מדידות, ולא פתח מחקר חדש בעניי� זה, דבר הדורש בשהות קצרה זו בוודאי לא ער� 

שלדעת הרמב"@ המ�ורת יש לה תוק� מבחינת ההלכה, שכ� כתב  ימי@ ושבועות. מה עוד

בהקדמה לפירוש המשנה, שאחת מ� ה�יבות שרבי חיבר את מ�כת אבות היתה "להודיע� 

וש המשנה אמיתות המ�ורת והקבלה שהיא אמת, חבורה מפי חבורה". כ� ג@ כתב בפיר

                                                           

לשו� הרמב"@ היא "ונכנ�תי לבית הגדול והקדוש", וממילא ברור שלא התכוו�  הערת עור� (ע.א.):[  .4

  תו הנכנ� ש@ בטומאה חייב כרת.]למקו@ המקדש או לעזרה, שלשיט
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לחולי� (א, ב): "דע! כי מ�ורת בידינו מאבותינו כפי שקבלוהו קבוצה מפי קבוצה", עיי� 

ש@ שהרחיב לה�ביר את המ�ורת האומרת באלו אמצעי@ יש לנקוט כנגד מיני@ וצדוקי@ 

ו) ש@ כתב שמ�ורת -המרחיקי@ את הע@ מקיו@ מצוות. ראה ג@ הלכות שמיטה (י, ה

מיטה מקובלת עליו, "שהקבלה והמעשה עמודי@ גדולי@ בהוראה הגאוני@ בעניי� שנות הש

ובה� ראוי להתלות". לאור האמור מוב� מדוע נכנ� הרמב"@ להר הבית על פי המ�ורת 

  העוברת מדור לדור.

: למעשה יש בידינו מ�ורת הקודמת לתקופת הראשוני@ ובעלי התו�פות, היינו, הרביעי

�הל ב� מצליח במכתבו לתפוצות בש@ אנשי ירושלי@ מ� המאה העשירית למניינ@. כ� כותב 

): "אחיכ@ האבלי@ לילה ויומ@, לא יחשו בראות@ מיטות 60עמ'  ,(איגרות ארD ישראל

, ואחרי כ� יוציאו@ לקבר@ �ביבות מובאות אל המקו� אשר עמד ש� ארו� האלהי�המתי@ 

-ה�לע וקודשהמקדש". באיגרתו מתאר את מנהג המו�למי@ להכני� את מתיה@ לכיפת 

הקודשי@. (המנהג מתקיי@ ג@ כיו@, למרבה הצער, באי� פוצה פה ומצפצ�, במיוחד באשר 

למנהיג א�לאמי או אד@ חשוב שנפטר. ראה ג@ 'אנציקלופדיה לידיעת ארD ישראל', מאת 

המתאר את קיומו של משטח אב� מיוחד בתו� כיפת ה�לע,  ,ער� 'כפת ה�לע' ,זאב וילנאי

ה, שעליו מניחי@ את ארו� הנפטר לצור� ה�פד. בעבר, היו מוציאי@ את בצפו� אב� השתיי

המת בתו@ הה�פד לבית הקברות במזרח הר הבית, דר� 'שער הלוויות'. ברבות הימי@ 

  נח�@ שער זה, וח�ימת השער צמצמה את מ�פר הלוויות למקרי@ מיוחדי@).

הברית מובא בדברי אודות מקומו של ארו� על : תיאור דומה בעניי� המ�ורת החמישי

למניינ@, ומתאר  1211ר' שמואל בר' שמשו�, שהגיע ארצה יחד ע@ רבי יונת� מלוניל בשנת 

ג@ הוא: "מקו@ אשר היה ש@ הארו� עדיי� קיי@". כוונתו בלי �פק ל'אב� השתייה' בכיפת 

  ה�לע, שעליה עמד ארו� הברית. 

בהר הבית ו�ביבתו, דבר יתר על כ�, מתאר ר' שמואל בר' שמשו� �דרה של אתרי@ 

רבי יהונת� מלוניל, מגדולי הראשוני@  –המוכיח על מ�ורת שקיבלו אותה הוא ורבו 

  בבוא@ העירה, ובהכרח שכ� למדו מאנשי ירושלי@. זו לשונו: – בפרובאנ�

באנו אל ירושלים ממערבה... אני והכהן הגדול מלוניש ונכנסנו בשער עד לפני 
עין עיטם הוא בית טבילה לכהנים... וביסוד [מול] נו... מגדל דוד... וניפול על פני

הכותל המערבי כעין אולם גדול אחד אשר ביסוד ההיכל... והלכנו משם להר 
  הזיתים מקום שריפת הפרה... ומקום הארון עדיין קיים. 

שבעה מקומות נזכרי@ בדבריו, ובהכרח שלא המציא אות@ מדעתו, אלא ראה לנכו� להעלות 

אשר שמע בירושלי@: 'מגדל דוד', עי� עיט@', 'בית טבילה לכהני@', 'הכותל  על הכתב את

המערבי' 'ההיכל', 'מקו@ שריפת הפרה', 'מקו@ הארו�'. שניי@ מ� המקומות נוגעי@ לענייננו, 

'מקו�  כלומר לכיפת ה�לע, שר' שמואל ברבי שמשו� מכנה אותה בביטוי שונה במקצת:
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ש ב'הא הידיעה', ואי� לכ� משמעות אחרת אלא ההיכל שממנו '. 'ההיכל' מודגהארו�' ו'ההיכל

  . 'היכל הש"�'הקודשי@. וראה להל� שג@ בעל 'כפתור ופרח' קורא למקו@ -נכנ�י@ לקודש

אודות רבי יחיאל מפריז, מגדולי על : עובדה מוחצת בדבר מ�ורת זו, היא העדות שייהש

בעלי התו�פות, שתכנ� לעלות לירושלי@ ולחדש את העבודה במקדש בתקופתו. רבי יחיאל 

לער� למניי� האומות, בעקבות שריפת  1250עלה ארצה יחד ע@ שלוש מאות רבני@ בשנת 

התלמוד בצרפת. רוב הרבני@ שעלו עמו התיישבו בעיר עכו, ורבנו יחיאל, שהיה ראש 

שיבה בפריז, המשי� את קיו@ הישיבה שהוקמה בעכו. באותה תקופה חלה התעוררות י

בעניי� המקדש, ורבנו יחיאל תכנ� לעלות לירושלי@ ולהקריב קרבנות, זאת, על �מ� 

המ�ורת המקובלת בי� חכמי ארD ישראל, שאב� השתייה מצויה בכיפת ה�לע, וכ� המ�ורת 

  תור ופרח, ראה להל�).אודות מקו@ המזבח (כמבואר ב�פר כפעל 

על ידי רבי יחיאל  –כ'שלוחא דרבנ�'  –: 'יעקב השליח' נשלח מעכו לצרפת השביעי

מפריז, במטרה לא�ו� תרומות עבור הישיבה בעכו. הוא נשא עמו חיבור שכתב, ובו רשימה 

ארוכה של קברי צדיקי@ בארD ישראל. בחיבורו זה מתאר בי� השאר את העובדה שמל� 

  נה כיפה יפה על �לע אב� השתייה בירושלי@.הישמעאלי@ ב

: הרמב"� בעלותו לארD ישראל מגולת �פרד, מתאר את יו@ בואו לירושלי@ השמיני

  בלשו� זו: 

ביום תשיעי לירח אלול שנת חמשת אלפים ועשרים ושבע, באתי בעיר החרבה 
ר ושוממה מבלי בניה, והיא יושבת וראשה חפוי, וקראתי עליה כראוי: 'ציון מדב

ובבואי כנגד 'הבית היתה ירושלים שממה'. ואצל העיר כנגד הפתח קרעתי עליה. 

קראנו בבכייה רבה: "בית קדשינו ותפארתנו... היה לשרפת  הגדול והקדוש'
  אש", וקרענו קריעה שניה. 

הרמב"� הגיע לירושלי@ עשר שני@ אחר עלייתו של רבנו יחיאל מפריש ופר�ו@ תוכניתו 

"בבואי כנגד 'הבית הגדול והקדוש'...  –בנות. ברור, אפוא, שמה שכתב לחדש את עבודת הקר

הקדשי@. -קרענו קריעה", כוונתו לכיפת ה�לע שהיתה מוחזקת במהל� הדורות כבית קדשי

הקריעה נעשתה על פי המבואר במועד קט� (כו) וכ� ברמב"@ (תעניות ה, טז): "ראה 

אומר: 'בית קדשנו  – בית המקדש בחורבנוירושל@ בחורבנה אומר: 'ירושל@ מדבר היתה'... 

  ".קורע קרע אחרותפארתנו... וקורע', ומהיכ� חייב לקרוע? מ� הצופי@, וכשיגיע למקדש 

: כ� ג@ מתברר מדברי תלמיד הרמב"�, שעלה ארצה תקופה קצרה אחריו התשיעי

, ומתאר את מקו@ המקדש כדלהל�: "על אב� השתייה בנו מלכי ישמעאל בני� מפואר מאד

הקודשי@ ועל ההיכל" (אגרות ארD ישראל, מאת אברה@ יערי). -על בית קודש –והבניי� 

אודות אתרי@ שוני@ במקדש, כ� יודע תלמיד על מתברר שהיתה בירושלי@ מ�ורת מפורטת 

הרמב"� לפרט מה הראו לו ביו@ שהגיע לירושלי@. תחילה קרע קריעה אחת על החורב� 
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ה עלה על חורבה גבוהה בתו� העיר החרבה כדי לראות בטר@ נכנ� העירה. משנכנ� העיר

  מקרוב את המקדש ולקרוע על המקדש. להל� תיאורו: 

כיון שמגיעים לירושלים עולין לאחת מחורבותיה, משם רואים: הר הבית וחומת 
העזרה, עזרת נשים, וכל עזרת כהנים, ועזרת ישראל ומקום המזבח, ומקום בית 

  ין קריעה שנייה על בית המקדש. המקדש ההיכל והדביר, וקורע

לאחר שפירט לו תושב העיר את המבני@ השוני@ על ההר ושייכות@ למקדש קרע את 

  אודות פרטי@ שוני@ במקדש.על תה מ�ורת בעיר יהקריעה השנייה, הווה אומר שהי

עוד הו�י� פרטי@ שלמד בהמש�: "מקו@ אשר היו שוחטי� ש@ פרה אדומה בהר 

וכל הבניי� אשר , ומש@ רואי@ הר הבית פתח ההיכלהזיתי@... האיצטבא ההיא מכוונת נוכח 

". בהמש� חוזר ומתאר את מקו@ המזבח ביתר כנגד בית המקדש, ועל כ� מתפללי@ ש@ עליו

, וכיפה מעל העמודי�לצד המזרח, בניי� על עמודי@  [לפני כיפת ה�לע]דיוק: "לפני הבית 

... ראינו את הישמעאלי@... מקיפי� לאותו מקו@ כמו מחול... המזבח החיצו�נראה כי הוא 

כמו שהיו ישראל מקיפי� המזבח בשביעי של חג". הווה אומר, הכיפה הקטנה הקיימת עד 

בימי ר' יחיאל מפריז היו@ ממזרח לכיפת ה�לע היא הכיפה שעמדה ש@ באות@ ימי@, 

ובימי תלמיד הרמב"�. לפי המ�ורת שביד@ ואומד� המרחק מכיפת ה�לע היה מקובל עליה@ 

שזה מקו@ המזבח. מוב� מעתה מדוע תכנ� ר' יחיאל מפריז לבנות מזבח בהר הבית ולחדש 

  את העבודה, הכל לאור מ�ורת שעברה מדור לדור.

למניי�  1333בארD בשנת ה' אלפי@ צ"ג (: ר' יצחק ב� יו�� חילו, אשר ביקר העשירי

במקו� הבית הקדוש בנוי האומות) כותב ב�פרו 'שבילי ירושלי@' כדלהל�: "בעוונותינו, 

שנבנה על ידי מל� הישמעאלי@, אשר כבש את ארD ישראל ואת ירושלי@ עתה בית מ�גד 

ש בתת מיד הערלי@, וכ� היה מעשה: המל� אשר נדר לשוב ולבנות את חרבות בית המקד

דרש מאת היהודי@ להודיע לו את מקו@ החרבות הה�... ויהי  –ה' בידו את העיר הקדושה 

  אז זק� אחד, שאמר למל� את מקו@ המקדש".

בעלי התו�פות כותבי@ כדבר המוב� מאליו, שבני ארD ישראל כול@  :האחד עשר

טומאה יודעי@ ומכירי@ את גבולות מקו@ המקדש, ויודעי@ שיש אי�ור כרת לנכנ� ב

לתחו@ העזרה וההיכל. מ�יבה זו נזהרי@ בני ארD ישראל מלהיכנ� לתחו@ זה, מחמת חיוב 

כרת. התו�פות (שבועות יד ע"ב) מ�בירי@ את שאלת רבי ירמיה בגמרא: "ב� בבל שעלה 

מהו?" [ונכנ� בטעות לתחו@ העזרה וההיכל] לארD ישראל, ונעל@ ממנו מקו@ מקדש 

דווקא? ומבואר בתו�פות ש@, שרבי  'ב� בבל'חדת אצל כשהשאלה היא מה הבעיה המיו

ירמיה מציי� דווקא את 'ב� בבל' שעלה לארD, שאינו יודע לא את המקו@ המדויק ולא את 

שבני ... ונקט 'ב� בבל', לפי בזמ� הזה מייריחומר האי�ור וטעה ונכנ�, ובלשו� התו�פות: "

וההיכל, והיכ� חל אי�ור להיכנ�. לא את גבולות העזרה  –" אר� ישראל רגילי� להכיר יותר
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כנ� לתחו@ העזרה בטעות, שכ� אינו מכיר את הגבולות יכ� ב� בבל הבא ממרחקי@, וי

  המדויקי@ כבני ירושלי@ המתגוררי@ במקו@.

יש בפנינו עדויות רבות, ה� מתקופת המשנה והתלמוד, וה� מתקופת בעלי ל�יכו�: 

הקודשי@ המזוהה ע@ כיפת ה�לע. כפי -דשאודות קועל התו�פות, בדבר מ�ורת רצופה 

שיבואר להל�, רבי אישתורי הפרחי, הנודע במחקריו על ארD ישראל וירושלי@, ידע על 

  מ�ורות אלו, ובוודאי לא המציא "מ�ורת" חדשה על מיקו@ אחר של בית המקדש. 

שלכתחילה צריכה המ�ורת להיות רצופה, וכלשו� הרמב"@  א�כא� המקו@ להעיר, ש

"חבורה מפי חבורה", "קבוצה מפי קבוצה", ע@ זאת מקבל הרמב"@ ג@ מ�ורת  – לעיל

אודות מקו@ המזבח, שכ� כתב על קלושה יותר. ראה מה שכתב הרמב"@ בעניי� המ�ורת 

  בהלכות בית הבחירה (ב, א): 

המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם... ובמקדש נעקד 
יצחק אבינו... ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר 
המוריה... ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה 

וא המקום שבנה בו הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, וה
נח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם 

  הראשון קרבן. 

המזבח אינה מ�ורת של "קבוצה  לגביברור למעיי� בדבריו שהמ�ורת שהרמב"@ מדבר עליה 

מפי קבוצה" ו"חבורה מפי חבורה" של חכמי ישראל, שהרי עד ארוונה היבו�י היו באזור 

י@ גויי@ כדוגמת הכנעני@, ולמרות זאת קורא לכ� הרמב"@ "מ�ורת ביד הכל", ירושל

ומ�ורת זו תקפה להלכה. על אחת כמה וכמה מ�ורת רצופה של חכמי ישראל דור אחר 

שוב יהודי בירושלי@, בוודאי שהדבר נחשב ידור במהל� תקופת הגלות, כשהיה רצ� של י

  למ�ורת שיש לה תוק� מבחינת ההלכה.

אמור נבוא לע�וק בדברי ה'כפתור ופרח'. דברינו מכווני@ לאד@ שאינו בא לאור ה

להתווכח, אלא יש לו אוז� רגישה ועי� טובה ובא ללמוד ולהבי�. אד@ כזה מוזמ� להצטר� 

למ�ע משמעותי בהר הבית ו�ביבתו בלוויית מדרי� מו�מ� מאי� כמוהו, דהיינו רבי 

  תאזר באור� רוח להבנת הדברי@ כרוח@.אישתורי הפרחי. כ� נצא נשכרי@, ובלבד שנ

  ב. הביטויי� המיוחדי� בנושא הר הבית שבה� השתמש ה'כפתור ופרח'

לקראת ה"מ�ע" נתעדכ� תחילה במושגי@ הנכוני@, שהשתמש בה@ בעל כפתור ופרח 

אודות כיפת ה�לע נזכר המקו@ על ב�פרו. כל עי� חודרת תבחי� מיד, כי במהל� התיאור 

רש, א� בשמות וכינויי@ אחרי@ המקובלי@ בזמנו, זאת, בלשונו המיוחדת פעמי@ רבות במפו

  וב�גנונו המיוחד של רבי אישתורי הפרחי. 
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נחדד אפוא את החושי@, וניווכח כי מקו@ המקדש בכיפת ה�לע מופיע רבות בדברי 

  רבי אישתורי.

תלמיד חכ@ המצוי ב�פרות התורנית יודע כי כל מחבר וה�גנו� שלו, כל תקופה 

והמושגי@ שלה. אינה דומה העברית של הרמב"@ ב'משנה תורה', לעברית של הרמב"� 

בפירושו לתורה ולתלמוד, ג@ לא לעברית של אב� עזרא, למשל. כ� ג@ ה�גנו� של המאירי 

למשל ב�פרו 'בית הבחירה' על התלמוד, אינו דומה ל�גנו� בעלי התו�פות על התלמוד, או 

  נ@ המיוחד.למחברי@ אחרי@ הידועי@ ב�גנו

לפיכ� בטר@ ניגשי@ להוכיח דבר מדברי בעל כפתור ופרח, יש להכיר את �גנונו 

המיוחד. מוב� מאליו שרבי אישתורי הפרחי היתה לו לשו� המיוחדת לתקופתו ועיו� פשוט 

הבית ', 'ה'מקו� המקודשמוכיח כי אכ� היו לו כינויי@ משלו למקו@ 'כיפת ה�לע', כגו�, 

  ' �ת@.תהביאו ג@ 'הקדוש' 

  הכוונה להיכל ולעזרה -. "הבית הקדוש" או "הבית" ב�פר כפתור ופרח 1

בהקדמה ל�פרו כתב: "אני הצעיר הדל באלפי... הנה נא הואלתי לבדוק ולחפש לדרוש 

  ומקדשו המקודש".ולפשפש... מה שהראוני מ� השמי@ בענייני עיר האלקי@ ירושלימה, 

הזה הוא תל שהכל פוני� בו". בהקשר לכ� הביא את המקו� המקודש בפרק ו כתב: "

דברי חז"ל בשיר השירי@ רבה (פרשה ד): "היה עומד בירושל@ יכוו� לבו כנגד בית המקדש 

 בית קדשי הקדשי�. היה עומד בבית המקדש יכוו� לבו כנגד אל הבית הזהשנאמר: והתפללו 

   המקו� הזה".שנאמר: 'והתפללו אל 

ליכנ� היו� ש�  –י� אנו לדעת גדר וגבול מקו@ הא�ור וחייב עוד כתב בפרק ו: "צריכ

ה"בית הקדוש", דהיינו  –בבית הקדוש". כא� הגדיר במפורש את התחו@ אליו הוא מתכוו� 

  כיפת ה�לע, שכ� בגבולות 'בית' זה חל חיוב כרת לנכנ� בטומאה. 

שתורי הפרחי באותו �גנו� בדיוק מתבטא ר' יצחק ב� יו�� חילו, ב� תקופתו של ר' אי

שדבריו הובאו לעיל, הכותב: "במקו@ 'הבית הקדוש' בנוי עתה בית מ�גד שנבנה על ידי 

  מל� הישמעאלי@".

�גנו� זה מקובל על פו�קי@ ופרשני@ ראשוני@ ואחרוני@, כגו� ב'�פר החינו�' 

ק): "רצה הש@ לטובתינו לזכותינו בהגדלת אותו הבית הקדוש". כ� ג@ הרלב"ג  הו(מצו

התפלה שתהיה בתו� הבית הקדוש הזה", וכ� האברבנאל [שלמה] (מלכי@ א' ח, מד): "זכר 

(ירמיהו מא) וכעי� זה באלשי� (ישעיהו לח כב): חזקיהו "תאב היה על  'מעייני הישועה'ב

  בשורת הבית הקדוש". בית המקדש... כי יעלה בית ה' על
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הש@ המודרני,  –'כיפת ה�לע'  –נשאל אפוא את עצמנו: איזו הגדרה בהירה יותר? 

"הבית  –זאת, כשיש כמה 'כיפות �לע' קטנות וגדולות בהר הבית? או הש@ המפורש 

  הקדוש"?

בו הגדיר רבי אישתורי את כיפת ה�לע בש@ מיוחד שנית� להצביע על מקו@ נו�� 

[מתחת לכיפת הש@". זו לשונו בעניי� אב� השתייה: "ונקראת 'אב� שתיה'  "היכל –ומפורש 

, שנאמר: 'והאב� עומד וש� היכל הש"�שש@ טיבור הארD ומש@ נצמחה כל הארD, ה�לע] 

אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהי@'". רבי אישתורי אינו אומר: 'ש@ [אב� השתייה] הזאת 

וראה לעיל בדברי  5כיו@ הזה! –" עומדהש"@  היכל הש"@' בלשו� עבר, אלא "ש@ היכל עמד

  ר' שמואל בר' שמשו� שא� הוא קורא למקו@ "ההיכל".

  בשיר -. צפיית בניי� הבית 2

ופרח (פרק ו) וניכר שיצא -בהמש� לאמור, נעיי� בשיר מיוחד במינו שחיבר בעל כפתור

  מנהמת לבו:

  !לבנות לו ביתומי יעצור כוח 

  יכלכלהו!כי השמים ושמי השמים לא 

  !אבנה לו ביתומי אני אשר 

  אדון יחיד 

  הזה אורו של עולם הביתאל 

  זה עני קורא שופך שיח וזורק מרה

  צועק זועק פושט ידיו ופורש כפיו

  נגדך אל שם פניו

  מחכה צדקתך מקווה ישועתך

  עומד ברשות הרבים אשר קשתי שנאתם הם רבים

  גדול ב'בית'והנכרי אשר לא מעמך ישראל 

  מאנשי הבית שם ב'בית'ש ואין אי

  בנה ביתך כבתחילהבחסדיך הנאמנים אלהי 

  פוקד ישועה פקוד עם סגולה

  שבע רוגז הולך בגולה

  ואל עיר קדשך בדביר ארמון מהוללה

  הביאהו בחסד וברחמים ועל מזבחך יעלה עולה

  כי תתנהו לשם ולתהלה.

רבי אישתורי הפרחי זועק על העובדה, שהגויי@ שונאי ישראל שולטי@ ב"בית", בכיפת 

"אינ@ בבית", כשנכ�פה נפש@ לשוב ולחדש  –אלו ישראל  –ה�לע, ואילו "אנשי הבית" 

                                                           

ופרח, אלא ציטוט שהוא מצטט -של הכפתור לשונוהמשפט המצוטט אינו  הערת עור� (ע.א.):[   5

  מפרקי דר' אליעזר, ולכ� ברור שאי� כוונתו למבנה של כיפת ה�לע.]
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את העבודה על המזבח. שבע פעמי@ נזכר הביטוי "בית" בשיר מיוחד זה. לאיזה "בית" 

  "בית הקדוש"?!לא ל –התכוו� רבי אישתורי הפרחי 

וכבר הבאנו לעיל את �גנונו של תלמיד הרמב"�, המכנה את כיפת ה�לע בש@ ה�תמי 

לצד המזרח, בניי� על עמודי@ וכיפה מעל [כיפת ה�לע] "בית", כדלהל�: "לפני ה'בית' 

  העמודי@, נראה כי הוא המזבח החיצו�".

י� מקו@ המקדש, תמוהה א@ כ� טענת@ של המביאי@ ראיה נגד קיומה של מ�ורת בעני

משתיקתו ומהתעלמותו, כביכול, של ה'כפתור ופרח', מקיומו של בית הבנוי בראש ההר. 

'כיפת ה�לע' אכ�, אינו מזכיר,  –אדרבה, מ� האמור עולה ההיפ� הגמור. את הכינוי החדשני 

א� כינויי@ ברורי@ אחרי@ כמו, 'הבית המקודש', 'המקו@ המקודש', 'הבית' ואפילו 'היכל 

בכגו� זה אומר ישעיהו הנביא (לד, טז): "דרשו מעל �פר ה' וקראו  6מזכיר ומזכיר. –@' הש"

אחת מהנה לא נעדרה", יש רק לדרוש, לעמול, לפקוח את העיניי@, לקרוא ולהיווכח, אזי  –

  הדברי@ מאירי@ ושמחי@. 

  ג. מ�ע לימודי בהר הבית בעקבות רבי אישתורי הפרחי

כמובטח לעיל, הננו יוצאי@ למ�ע לימודי הלכתי באתרי הר הבית ו�ביבתו, בהדרכתו של 

רבי אישתורי הפרחי. נעשה זאת לפי  –ראשו� חוקרי ארD ישראל וירושלי@  –גדול בתורה 

�דר הדברי@ ב�פרו 'כפתור ופרח', תו� עיו� בפ�קאות אחדות בפרק ו; ש@ מתוארי@ 

השוני@ והתחנות שעושה רבי אישתורי בהר, יש לה@  אתרי@ שוני@ בהר הבית. האתרי@

  כדלקמ�: הקודשי�,-כי כיפת ה�לע היא מקו� קודשמטרה, ללמד ולהוכיח 

  עניינו כיפת ה�לע -תחנה ראשונה: ה'בית הקדוש' 

רבי אישתורי הפרחי בחקירתו מברר את המקו@ המדויק עליו דיברו חז"ל, ש@ חל אי�ור 

  חו@ העזרה, ומביא שני מקורות לבירור השאלה. כרת לאד@ הנכנ� בזמ� הזה לת

[היינו כיו@ הזה! גמרא במ�כת מכות (יד, ב) האומרת: "הבא אל המקדש טמא  מקור אחד:  

ונכרתה הנפש ההיא מעמיה!'" (כפתור ופרח תחילת  –: 'את מקדש ה' טימא ונאמר בו עונש]

  פרק ו). 

עי ר' ירמיה: ב� בבל שעלה לארD שאלה שנשאלה במ�כת שבועות (יד, ב): "ב מקור שני:  

ישראל, ונעל@ ממנו מקדש", הא@ חייב להביא קרב� חטאת? ומ�קנת הכפתור ופרח: "אלמא 

קדושת 'הבית' לעול@!" רצונו לומר: הננו למדי@ ממקורות אלו ש'הבית' הנוכחי, דהיינו, 

                                                           

 ופרח יקרא למבנה המו�למי של כיפת-כאמור לעיל, קשה להאמי� שהכפתור הערת עור� (ע.א):[  .6

ה�לע "הבית הקדוש", ואכ� המעיי� בדבריו רואה שכוונתו תמיד בכינויי@ אלו לבית המקדש ולא 

  לכיפת ה�לע.]
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נכנ� כיפת ה�לע, הוא מקו@ מקודש בקדושת העזרה, ולכ� ב� בבל שנכנ� לש@ בשגגה, 

  לקדושת העזרה וצרי� להביא חטאת.

וממשי� ר' אישתורי הפרחי ומחזק את דבריו הלכה למעשה: "אחר שהעניי� כ�, הנכנ� היו@, 

חייב כרת". רבי אישתורי הפרחי מביא את [כיפת ה�לע] שאנו טמאי@ ב'מקו@ הבית' 

שהוא מציע, מ�קנתו זו בפני 'מורנו ברו�' בירושלי@ לשאול אותו מה דעתו על הזיהוי 

 –ומביא את תשובתו: "וה�כי@ בזה מורנו הרב ברו� ז"ל". למה בדיוק ה�כי@ מורנו ברו�? 

אלא ה�כי@ לזיהוי של ר' אישתורי הפרחי, שהנכנ� ביודעי� לכיפת ה�לע כיו@ הזה עובר 

  על אי�ור כרת.

רבי אישתורי ממשי� לברר את הגבולות המדויקי@, וכותב שה'בית' הא�ור בכני�ה 

נו רק הבניי� הקיי@ היו@ אלא תחו@ רחב יותר, היינו, תחו@ העזרה כולו. לש@ כ� הביא אי

את לשו� הרמב"@ בעניי� זה בפירוש המשנה (מדות ב, ו) ש@ מציי� הרמב"@ את גבולות 

! והוא שאמר עליה כא�: 'העזרה היתה אור� קפ"ז על העזרה מוחלטתהעזרה המקודשת: "

ת ישראל ולמעלה, עד אחת עשרה אמה שאחורי ההיכל... רוחב קל"ה', הוא מתחילת עזר

  'מקדש מוחלט'".ועל שגגתו חטאת, והוא הנקרא  ומקו� זה הוא שחייבי� על זדונו כרת

המ�קנה העולה מ� האמור היא, כי רבי אישתורי ובעלי התו�פות המתגוררי@ 

הכיפה בירושלי@ ע�קו בשאלת הכני�ה לכיפת ה�לע, בהמש� למ�ורת האומרת, שמקו@ 

הקודשי@, ולכ� הנכנ� למקו@ זה בטומאה "היו@" עובר על אי�ור -הוא מקו@ ההיכל וקודש

  כרת. 

נמצא שכבר ב'תחנה' הראשונה ב�יורו בהר הבית, מביא אותנו ה'כפתור ופרח' אל 

  המ�קנה, כי אכ� מ�ורת זו ידועה ומוכרת לחכמי ירושלי@.

  � לבניי� בית שלישיתחנה שנייה: מקו� כיפת ה�לע הוא המקו� המתוכנ

רבי אישתורי הפרחי לוקח אותנו בדבריו לתחנה שנייה. מורגש בדבריו שהופתע מתגובתו 

של 'מורנו ברו�', הנות� לו מידע חשוב שלא ציפה לו. לא רק שנת� את ה�כמתו להגדרה 

שהציע ר' אישתורי לזיהוי ה'בית' ע@ כיפת ה�לע, שהנכנ� לש@ חייב כרת, אלא התברר, 

בעבר תכנית בי� חכמי ירושלי@ להקי@ ש@ את הבית השלישי, העתיד להיבנות  שנדונה

  בכיפת ה�לע. זה תוכ� דבריו בהמש�: 

בירושלם, כשהבאתי אליו זה הספר לעבור עליו [מורנו ברוך]  גם כי אמר אלי
ולהגיהו, שרבינו יחיאל דפריש ז"ל אמר לבוא לירושלם, והוא בשנת שבע עשרה 

  ב קרבנות בזמן הזה. לאלף הששי, ושיקרי

כלומר, לא רק שמקו@ כיפת ה�לע יש בו אי�ור כרת לנכנ� בטומאה, אלא במקו@ זה 

בדיוק התכונ� רבי יחיאל דפריש לבוא לירושלי@ ולחדש בו את עבודת הקרבנות. זאת על 

�מ� המ�ורת הידועה ומוכרת בתקופת בעלי התו�פות, כדלעיל, שמקו@ כיפת ה�לע הוא 
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מקו@ ההיכל, ואילו הכיפה הקטנה יותר במזרח היא מקו@ המזבח. כ� התברר לר' אישתורי 

  הפרחי עד כמה צדק בחקירתו בזיהוי מקו@ ה'בית הקדוש'. 

בולטת העובדה בדברי רבי אישתורי הפרחי, שחידוש עבודת הקרבנות, הוא נושא 

אלא ג@ כחמישי@ שנה  הממשי� להע�יק את חכמי ירושלי@ לא רק בימי רבי יחיאל מפריז,

אחרי פטירתו, שכ� מורנו ברו� ביוזמתו מעלה את הרעיו� בפני ה'כפתור ופרח' כמצווה 

  הניתנת לביצוע. 

ואכ�, שאלת חידוש עבודת הקרבנות ממשיכה להע�יק את רבי אישתורי ג@ לאחר 

שנפרד מרבנו ברו�. וכ� מתאר ר' אישתורי את אשר התחולל בנפשו בשובו מירושלי@ 

ירו בית שא�, כשהוא מונה את הבעיות ההלכתיות שהטרידו אותו בשעת עלייתו במעלה לע

[ע@ מורנו ההר �מו� לשילה בעניי� חידוש העבודה. זו לשונו: "ואני מטרדתי להשלי@ עמו 

  לא שאלתיו: מה נעשה מטומאתנו! ואנא הכה� המיוח�!" [של הגהת ה�פר] המלאכה ברו�] 

  :שתי השאלותר' אישתורי משיב בעצמו על 

באשר לעובדה שע@ ישראל טמאי מתי@, כותב: "אנכי בדר� לפני שילה שב למקומי,  האחת:  

נזכרתי הלכה, שאי� לחוש על הטומאה, שכ� הטומאה דחויה בציבור, כדאמרינ� בתמורה 

(יד, א) שקרבנות ציבור דוחי� את השבת ואת הטומאה". כ� הביא בעניי� זה את דברי 

יב) הכותב: "כל קרבנות צבור... דוחי� את השבת ואת -את מקדש (ד, יהרמב"@ בהלכות בי

  טומאת המת", וא@ כ� אי� בטומאת מת כדי לעכב את העבודה. 

חו� הכהני@, מביא ר' אישתורי הפרחי ב�פרו את דברי הרמב"@, יבאשר לבעיית י השנייה:  

הזה הוא מי שהעידו ה�ובר שקשה למצוא כוה� מיוח�. הרמב"@ כותב, שכוה� מיוח� בזמ� 

מימי הבית השני. במקרה זה יש לוודא, שהוא  –עליו שני עדי@ שיש לו ייחו� מדורי דורות 

צאצא של "כה� ששימש על גבי המזבח'". על כ� תמה ר' אישתורי הפרחי: "והיו@ אנה 

  נמצאהו!"

 בהמש� פרק ו מביא ר' אישתורי הפרחי פתרו� אי� נית� להתגבר על שאלה זו, ומוכיח

מכמה �וגיות בגמרא (תענית יז, א; ובכורות ל, ב) ש"בזמ� הזה יתכ� שיימצא מי ששומר 

  חו� הכהני@ בזמ� הזה.ייחו�ו". בכ� נפתרת בעיית י

מורגש בדברי רבי אישתורי הפרחי שחידוש עבודת הקרבנות אינו נות� לו מנוח. מצד 

דור בו מעטי@ היהודי@ אחד יודע הוא כי כוחותיו דלי@ מול המשימה הגדולה, במיוחד ב

יושבי הארD. מאיד�, הוא חש חובה לעשות לקיו@ המצווה, כדבריו בתפילתו הנזכרת לעיל 

והשתוקקותו לבנות את בית ה': "מי יעצור כוח לבנות לו בית!... אל עיר קדש� הביאהו 

  ועל מזבח� יעלה עולה!" –בח�ד וברחמי@ 
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היא שילה עיר המשכ�, וכמ�יח  – רבי אישתורי הפרחי לוקח אותנו לתחנתו השנייה

לפי תומו מתברר לנו שראשו ורובו נתו� למקו@ המקדש בירושלי@. ש@ לרגלי שילה מצא 

פתרו� לשאלותיו, והתברר לו כי אי� מניעה לחדש את העבודה. ובאשר לשאלת מקו@ 

ה על המקדש והיכ� ייבנה ההיכל, אי� זו שאלה, שכ� רבי יחיאל מפריז ובני דורו הגיעו להכר

  �מ� המ�ורת שביד@, שנית� להקי@ את ההיכל ואת המזבח בתחו@ כיפת ה�לע.

  מקומו בפ�גת ההר -כיפת ה�לע  -תחנה שלישית: ה'בית הקדוש' 

יש להקדי@, שרבי אישתורי הפרחי ראה לנגד עיניו את מראה הר הבית שצפה בו מכיווני@ 

כול, שיש הפרש גובה בי� חומת  שוני@, וכ� את כיפת ה�לע הבנויה בפ�גת ההר. ברור לעי�

המזרח הבנויה במורד ההר, לבי� כיפת ה�לע הבנויה בפ�גה בראש ההר. רבי אישתורי עלה 

בי� השאר להר הזיתי@ כפי שהוא מתאר בפרק ו: "שקבר חולדה בירושל@... אנו רואי@ 

ו אותו היו@ בראש הר הזיתי@". כ� בדק את מקו@ שריפת הפרה מול כיפת ה�לע, ובלשונ

(פרק ו): "הפרה היתה נשרפת בהר המשחה, וכדאמרינ� מ�כת פרה (ג, ו): 'כבש היו עושי� 

מירושל@ להר המשחה, פרה וכל מ�עדיה יוצאי� להר המשחה. והוא במזרחה של ירושל@. 

, והוא צפוני לקבר חולדה כמטחווי קשת שפל ממנו מעט". עוד היו� מקובל המקו� ההוא

תאר רבי אישתורי את המפל�י@ השוני@ במעלה הר הבית לאור התצפית מהר הזיתי@ מ

  על פי המשנה במידות, כשהוא מתאי@ את האמור במשנה לתנאי השטח שעיניו רואות. 

כינוי  'בית המקדש',לצור� העניי� מכנה ר' אישתורי את מקו@ כיפת ה�לע בש@ 

  ה'כפתור ופרח':  המקובל מאות שני@ בי� תושבי ירושלי@, וכ�גנו� הרדב"ז לעיל. אלו דברי

': מכל מקום צריכין אנו לדעת גדר וגבול מקום האיסור ל'בית המקדשנחזור 
  . [כלומר לכיפת הסלע]ב'בית הקדוש'  שםהיום  וחיוב, ליכנס

  כא� ניגש לתאר את גבולות העזרה, שבמרכזה ה'בית הקדוש':

 קל"ה",אורך קפ"ז על רוחב "אמר שמואל: אין חייבין משום טומאה אלא על 
וזהו מכותל העזרה המזרחית שהוא תחילת עזרת ישראל, עד כותל העזרה 
המערבי, ונבאר זה בגזרת הבורא:... הר הבית הוא מרובע רבוע מוקף חומה 

במזרח  –האחד חמש מאות אמה על חמש מאות אמה... ואליו חמשה שערים, 

[מקום 'שער מפני שעליו שושן הבירה..."  לצד הר הזיתים, ונקרא 'שער שושן'

  .שושן' יבואר בהמשך]

היה כותל מכלונסאות ונסרים, לא מאבנים ולא [של הר הבית] לפנים מזאת החומה 
מאדמה, גבהו עשרה טפחים מקיף סביב סביב ושמו 'סורג'... לפנים מהסורג 

וזה כולל שכ"ב על קל"ה לחוד, [מלבן] הוא ה'חיל', והוא מקיף... מרובע ארוך 

[כלומר, שטח מוגדר זה כולל בתוכו גם את חצר העזרה וגם את  יין,כל הבניין וכל הקנ

  .הבניין שבמרכזו]
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כדי שהקורא יבי� את כוונתו, מו�י� רבי אישתורי ומתאר שהמקדש בנוי בפ�גת ההר, 

והמבקר בירושלי@ ועומד מול שער שוש� בכותל המזרחי של הר הבית, יבחי� שיש לעלות 

פ� אל ראש ההר. העלייה מתקיימת באמצעות מדרגות משער זה הבנוי בשיפולי ההר ולט

רבות, ולפי תיאורו מדובר בארבעי@ ושלש מדרגות הבנויות במעלה ההר עד שמגיעי@ 

  הקודשי@. אלו דבריו: -לפ�גתו, ש@ שוכ� ההיכל וקודש

. כיצד? אדם [לראש ההר] ועולהקרקע אלו המקומות לא היה שווה אלא יורד 
, ועובר ב'סורג' עד שמגיע שהוא 'שער שושן'מזרח נכנס להר הבית דרך שער ה

היה צריך ל'חיל', וכל זה בשווה ובמישור. וכשהוא רוצה ליכנס ל'עזרת נשים' 

... וכשעלה אלו הי"ב מדרגות... מוצא לסוף זה לעלות שתים עשרה מדרגות
... ומוצא עולה חמש עשרה מעלותזה 'חומת העזרה'... [כותל] כותל... ונקרא 

ער אחד והוא 'שער ניקנור'. הולך במישור י"א אמה... ומוצא לפניו למעלה ש
ב'עזרת כהנים'.  [נמצא עתה]... והוא שלש מעלותאמה אחת ועליה  מדרגה גבוהה

[שרבי יחיאל דפריז התכונן לבנותו שם, ותלמיד הרמב"ן מתאר את ! ושם מקום מזבח

כראשונות... נמצא  שתים עשרה מדרגות... עולה משם לאולם המקום במדויק]
וסימניך: עשרים ושתיים אמה!  –קרקע שער שושן [פני] גובה קרקע ההיכל על 

  יברך ישראל'. 'ב"ך

  ומו�י� רבי אישתורי למ�קנה: 

הם חמשה, הראשון דשים] ו[מול קודש הקהעולה בידינו, שהשערים שהם למזרח 
שער ניקנור... בחומת הר הבית. השני שער עזרת נשים... השלישי שער שושן  –

מכוונים זה שער ההיכל,  – [בפסגת ההר]השער החמישי  הרביעי שער האולם...
  לזה, וכל אלו הדברים יתבארו ממה ששנינו במסכת מדות.

כלומר: הוכחה נו�פת בידינו על פי המשנה והמציאות בהר, שכיפת ה�לע היא מקו@ ההיכל. 

בות, משער שוש� הנמצא במורד ההר שכ�, רואי@ כיו@, שיש לטפ� בהר התלול במדרגות ר

-במזרח, עד שער ההיכל ב'בית הקדוש' שבפ�גת ההר, נמצא שכיפת ה�לע היא מקו@ קודש

  הקודשי@.

  רחוקה מדרו� הר הבית שנמצא במישור -תחנה רביעית: העזרה המקודשת בפ�גת ההר 

לאחר שהוכיח שכיפת ה�לע בראש ההר תואמת את המעלה המדורג כמתואר במשנה, 

הקודשי@ היה בדרו@. א� -ואה לנכו� רבי אישתורי הפרחי לדחות אפשרות שמקו@ קודשר

כא� הדבר מוכח מ� המציאות, שהרי הצד הדרומי של רחבת הר הבית שטוח, כפי שהדבר 

נראה מהר הזיתי@ ומכיווני@ אחרי@, כשברור מלשו� המשנה שההיכל בנוי בראש ההר כנ"ל. 

במ�כת מידות, האומרת שהעזרה ובה ההיכל היתה הדבר מוכח ג@ מלשו� משנה אחרת 

  בצפו� מערב הרחבה. כלומר, רחוקה מדרו@ הר הבית. אלו דבריו:
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של הר הבית  אלא רחוקה מן הדרוםהעזרה לא היתה מכוונת באמצע הר הבית, 
 –, וקרובה למערבו יותר מכל הרוחות... נמצא היותר קרוב יותר מכל הרוחות

הדרום". כלומר, העזרה  –המזרח, אחריו  –חריו הצפון, א –המערב, אחריו 
  רחוקה מן הכותל הדרומי של הר הבית.

  הרי לנו הוכחה נו�פת שמקו@ כיפת ה�לע בראש ההר הוא מקו@ ההיכל והעזרה.

  מדוע? -תחנה חמישית: מקו� התפילה בזמ� החורב� נבחר ב'שער שוש�' וב'שער הרחמי�' 

נה הר הבית בתו� חומות ההר על פי מ�כת לאחר שתיאר רבי אישתורי הפרחי את מב

מידות ובהתא@ למציאות הנראית לעי�, לוקח בעל כפתור ופרח את המבקר בירושלי@ 

לתחנה חמישית. רבי אישתורי מקי� את ההר מבחוD כשצעדיו מכווני@ אל כותל הר הבית 

ריו המזרחי, מביא את המבקר לשער שוש� ומ�ביר לו מדוע נקבע ש@ מקו@ התפילה. לדב

הקודשי@, לפיכ�, תיאור מקו@ התפילה באזור -מקו@ זה הוא המכוו� ביותר להיכל ולקודש

'שער שוש�' מול ה'בית הקדוש' שבראש ההר, הוא הוכחה נו�פת שכיפת ה�לע היא מקו@ 

הקודשי@, שהרי כ� נוהגי@ המתפללי@ מכוח מ�ורת הדורות, לבוא דווקא למקו@ -קודש

  זה להתפלל ש@. אלו דבריו:

מהכותלים העומדים האלה  שאנו רואים היום בזמננו זהמכל זה ייראה, כי מה 
עוד היום ניכר שער שושן למזרח שהם כותלים מחומת הר הבית! [סביב הר הבית] 

והוא סגור אבני גזית. ואם תחלק זה הכותל לשלשה חלקים יהיה זה הפתח  –
[חומת הר שהחומה  בחלק הראשון מצד קרן מזרחי דרומי... ואנחנו רואים היום

ההולכת מצפון לדרום הרבה מאד! יותר מקל"ה והיא חומת המזרח... א"כ הבית] 
  בהכרח יש לנו לומר שהם כותלי הר הבית. 

רבי אישתורי הפרחי ידע שהכותל המזרחי ארו� ומתמש� הרבה יותר מחמש מאות אמה 

לכת מצפו� לדרו@ הנזכרות במ�כת מידות, ולכ� כתב: "ואנחנו רואי@ היו@ שהחומה ההו

רבי אישתורי הפרחי אינו נדרש לפתרו� השאלה מדוע הכותל המזרחי ארו�  הרבה מאד!"

יותר מחמש מאות אמה, כשאי� בידיו נתוני@ מ�פיקי@ כדי לפתור אותה, שכ� יתכ� שכותל 

זה הורחב בידי הורדו� בימי בית שני, או בידי גור@ אחר שעשה שינויי@ בזמ� הגלות בחומה 

  ית.המזרח

, שצורתו ניכרת ב'שער שוש�'עיקר עניינו להראות שהתפילה במהל� הדורות מתקיימת 

לעי� בזמנו בכותל המזרחי ומכוו� בכיוו� כללי מול כיפת ה�לע. בכ� מתחזקת מ�ורת 

הקודשי@ במקו@ הכיפה. רבי אישתורי לא בא אלא לה�ביר -הדורות בדבר מקומו של קודש

"שער שוש�". הדבר מ�תבר לדעתו,  –קורא ל"שער ה�גור" את מה שמקובל בפי ה'המו�', ה

הקודשי@. ברוח זו מ�ביר רבי אישתורי -שכ� לפי המשנה במידות שער זה מכוו� כנגד קודש

הפרחי ג@ את המושג 'שערי רחמי@'. כ� הו�י� שמנהג ישראל במהל� דורות הגלות לקיי@ 
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כי@ א' ח, לח, האומר: "כל את תפילותיה@ במקו@ זה דווקא, י�ודו בתפילת שלמה במל

  ". ופרש כפיו אל הבית הזהתפלה כל תחנה אשר תהיה... לכל עמ� ישראל... 

הקודשי@, -בהמש� הפרק מו�י� ר' אישתורי וכותב על ער� התפילה מול מקו@ קודש

   "המקו@ המקודש", כדלהל�: –ומכנה אותו בש@ 

 פונין בו. וכמו ששנינוהוא תל שהכל [שנראה לעינינו כיום]  המקום המקודש הזה

 שנאמר בית המקדש,# היה עומד בירושלם יכוון לבו כנגד  :א)ע"(ברכות ל 

עומד בבית המקדש יכוון  היה ."#הבית הזהפללו אל והת" (דה"י ב'  ו, לב):

, "המקום הזהאל והתפללו " :(שם פס' כו) , שנאמרבית קדשי הקדשיםלבו כנגד 

  אחד. נמצא כל ישראל מכוונים למקום

 –הוכחה זו בנויה על מה שהובא לעיל (תחנה שלישית) ששער שוש� בחומת הר הבית 

  השער הנמו� בהר, מכוו� כנגד ארבעה שערי@ במערב עד שער ההיכל בפ�גת ההר.

  או חלוקה פשטנית? -ד. חלוקת הכותל המזרחי: "מחקר מדעי" 

י� כמידת יכולתו כל מקו@ כא� המקו@ להעיר, שדרכו של רבי אישתורי הפרחי לדייק, ולצי

ואתר שהוא מדבר עליו במ�פר אמות שמדד בעצמו. לדוגמא: ב'כפתור ופרח' פרק ז' כתב: 

בפרק יא כאל) וחמש מאות אמה". "עיר אחת ה�מוכה ללוד ושמה רמלה... צפונה של לוד 

כאלפיי�  –". עוד ש@: "בי� צפת לביריה כאלפיי� אמהכתב: "מקבורת רחל לבית לח@ 

כחמישי� בעניי� מקומו של קבר יו�� כתב: "קבר יו�� הצדיק נמצא לצפו� 'באלטא'  ".אמה

  אמה". 

לא כ� בעניי� הכותל המזרחי של הר הבית, בעניי� זה היה ברור לו שאור� הכותל 

מתמש� יותר ממידת חמש מאות אמה הנזכרת במ�כת מידות, ולכ� לא בא להציע פתרו� 

ו� להנחות את עולה הרגל הבא מ� הארD או מ� הגולה לשאלה זו, כנ"ל. ע@ זאת ראה לנכ

לירושלי@, ומחפש את מקו@ התפילה, כיצד ימצא את המקו@ המדויק. לפיכ� נקט בלשו� 

  אחרת: 

יהיה זה הפתח בחלק  –זה הכותל לשלשה חלקים [אתה עולה הרגל] אם תחלק 
  הראשון מצד קרן מזרחי דרומי. 

וכל למצוא בעצמו את מקו@ התפילה בכותל המזרח. בכ� �ימ� למתפלל בדר� פשוטה כיצד י

אי� מדובר ב"מחקר", ולא בשלשה חלקי@ שווי@ ומדויקי@, אלא בחלוקה פשטנית, שכל 

הבא אל הכותל המזרחי להתפלל יוכל לזהות את המקו@. רבי עמנואל חי ריקי שחי 

אודות על  בירושלי@ לפני כמאתיי@ וחמישי@ שנה כותב ב�פרו 'אדרת אליהו' (�ימ� לו)

שער הרחמי@: "לפי מה שמדדתי מצאתי היותה היא ממש 'שער המזרח' הידועה", וכוונתו 
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לשער שוש� שהיה מכוו� כנגד שערי המזרח, א� נראה שג@ המדידה שלו לא היתה דייקנית 

  אלא מדידה כוללנית. 

מקו@ תפילה זה נזכר ג@ בדברי רבי פתחיה מרגנשבורג, שביקר בירושלי@ כמאה 

שי@ שנה לפני רבי אישתורי הפרחי, ומתאר את המקו@ כדלהל� (מ�עות ארD ישראל וחמי

  ): 54לאברה@ יערי עמ' 

בירושלים יש שער וקורין לו 'שערי רחמים'. ואותו השער ממולא אבנים וסיד... 
ויש מסורת ביד היהודים שדרך אותה שער גלתה השכינה ובו עתידה לשוב. והוא 

  .ומתפללין שםמכוון כנגד הר הזיתים... 

כלומר, מש� מאות שני@ התקיימה התפילה באזור שער הרחמי@ ושער שוש� הנמצאי@ 

לכיפת ה�לע. רבי אישתורי הפרחי מו�י� ומתאר שער נו�� שרבי פתחיה לא תיאר מזרחה 

עוד מפני הקיצור, ומצביע על קיו@ שריד של שער קדו@ אחר בכותל המזרח, וכלשונו: "

כוונתו לשער הנראה לעיניי@  והוא �גור אבני גזית". -היו� ניכר 'שער שוש�' למזרח 

  ורי@ הנלווי@). בציורי@ מאותה תקופה (ראה להל� בצי

  ה. 'שערי רחמי�' ו'שער שוש�': הא� מדובר בשערי� מתקופת בית המקדש

לזיהוי שני השערי@ ה�גורי@, 'שער שוש�' ו'שערי רחמי@' במרכז הכותל המזרחי, מו�י� 

רבי אישתורי אומד� וכותב, שיש מרחק של "כמטחווי קשת" בי� 'שער שוש�' ל'שער 

  הרחמי@'. אלו דבריו:

כמטחווי  –'הפתח הסגור' אשר במזרח, שאמרנו עליו שהוא 'שער שושן' ולצפון 

יש בכותלו שני שערים גבוהים מאד בכיפות מחוץ, ודלתותיהם ברזל והם  קשת,
סגורים לעולם, וקורין להם ההמון 'שערי רחמים'. והישמעאלים הורגלו בזה 

בא"ב אלרחמ"א. ומסתברא שהם אותם שני שערים שעשה  –וקורין להם 
  שלמה... ושמא לזה קורין להם קצת 'שערי רחמים'.

א@ כ� היו@ שאנחנו בחטאינו מבחוD, נוכל להתקרב לעניי� תפלה והשתחוויה עד אות@ 

הכתלי@. וכ� עמא דבר, באי@ עד אות@ הכותלי@ ומתפללי@ לאל יתעלה לפני אלו השני 

א ח, ט)  שערי@ שהזכרנו. וכבר בקש מהאל יתבר� שלמה בתפלתו (כדלעיל במלכי@

  .שתקובל תפילת המקו� ההוא"

להבנת דבריו יש לברר, הא@ הה�בר ל'שערי רחמי@', שלדעתו נבנו בתקופת שלמה, 

הדבר נאמר מצד ה�ברא, או שמא ראה הכרח לומר כ�? דומה שמי שידייק בדבריו ימצא, 

�בר קורא לשערי@ בש@ זה. כמבואר לעיל, בימי רבי פתחיה הו ה'המו�'שרצה לה�ביר מדוע 

הכינוי 'שערי רחמי@' בה�בר שונה, שכ� יודעי דבר ה�בירו שמש@ יצאה השכינה לגלות. 

  ה�בר זה, מציע ה�בר משלו, וכותב בה�תייגות מרובה:על רבי אישתורי הפרחי שלא שמע 
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שהם אותם שני שערים שעשה שלמה... ושמא לזה קורין להם קצת  מסתברא
  שערי רחמים. 

לא התכוו� לקבוע דבר בוודאות. יש להעיר בעניי� הוא בעלמא, ו מדובר בהשערה :אומר יהוו

זה, שבאות@ ימי@ קראו הנוצרי@ לשערי הרחמי@ 'שער שלמה', ואולי משו@ כ� הציע רבי 

  אישתורי ה�בר מדוע מייח�י@ את השערי@ הללו לשלמה המל� כמובא במדרש.

ני שה'המו�' קורא ג@ באשר ל'שער שוש�', יש לומר שלא קבע דבר בוודאות, אלא מפ

לו בש@ זה. אכ�, לא תיאר במדויק את מראה השער, כדוגמת התיאור שתיאר את 'שערי 

רחמי@'. מדובר בתיאור �תו@, באומרו, ש"ניכר" משהו מ� השער, ושהוא "�גור באבני 

גזית". לכ� ג@ היה צרי� להו�י� ה�בר, שכדי לדעת למה התכוו�, יש לחלק את הכותל 

  � נית� להגיע אליו ולמצוא את המקו@.לשלשה חלקי@, וכ

המ�ורת! כלומר, מדוע "עמא דבר"? היינו, הע@ נוהג  –הנקודה העיקרית בדבריו היא 

במהל� הדורות להתפלל במקו@ זה דווקא, הרי יש בכ� טרחה, במיוחד לזקני@ ונשי@ להקי� 

ההיכל, את חומות העיר, ולעמוד ש@ לתפילה? ותשובתו: מפני שמקו@ זה מכוו� לשער 

  הקודשי@ תקובל תפילתו.-ושלמה "ביקש מהאל", שמי שישא כפיו במקו@ זה אל מול קודש

  ו. מדוע התפלל רבי אישתורי הפרחי מחו� לחומה ולא בתחומי הר הבית?

  רבי אישתורי הפרחי מ�יי@ את דבריו במ�קנה: 

אם כן היום שאנחנו בחטאינו מבחוץ, נוכל להתקרב לעניין תפילה והשתחוויה 
עד אותם הכתלים. וכן עמא דבר, באים עד אותם הכותלים ומתפללים לאל 

  יתעלה לפני אלו השני שערים שהזכרנו. 

מול מ�קנה זו מתבקשת השאלה: מדוע התפלל רבי אישתורי הפרחי מחוD לחומה? מדוע 

  הקודשי@? -י@ היהודי@ לתחו@ הר הבית ויתפללו ש@ מול מקו@ קודשלא ייכנ�ו המתפלל

במיוחד לאור האמור לעיל שרבי אישתורי וחכמי ירושלי@ שמרו על מ�ורת וודאית 

הקודשי@ מקומו בכיפת ה�לע, נמצא, שאי� מניעה מלהתפלל בתחו@ הר הבית. -שקודש

טמא @ (א, ז) האומרת: "רבי אישתורי עצמו מביא בהמש� את דברי התו�פתא במ�כת כלי

! ולא טמא מת בלבד אמרו, אלא אפילו מת עצמו, שנאמר (שמות יג, מת נכנ� להר הבית

במחנה לויה", וא@ כ� מבחינת ההלכה, לדעתו,  –יט): 'ויקח משה את עצמות יו�� עמו' 

  אי� בעיה לטבול במקוה ולהיכנ� פנימה להתפלל? 

 בחטאינוח' עצמו, באומרו: "היו@ שאנחנו התשובה לכ� ניתנת על ידי בעל 'כפתור ופר

מבחוD, נוכל להתקרב לעניי� תפלה והשתחוויה עד אות@ הכתלי@", אינו אומר: "היו@ 

מבחוD", אלא "בחטאינו". בכ� מתאר את המציאות בזמנו בהר הבית,  בטומאתנושאנו 
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וג@ שמאמיני האי�לא@ אחרי שכבשו את הר הבית מידי הצלבני@, מנעו כני�ת יהודי@ 

  נוצרי@ להר הבית. 

למניינ@ (אנציקלופדיה אריאל  1498 –כ� כותב למשל תייר גרמני שביקר בירושלי@ ב 

): "בעזרת שוחד, ותו� הבטחה של �ודיות גמורה, הובאתי על 3164עמ'  ,מאת זאב וילנאי

להתקרב , שיהודי@ ונוצרי@ אינ@ רשאי@ להכנ� למקו@ או למקדש הזהידי ממלו� אחד 

  י ה@ המו�למי@ אומרי@ וטועני@ שאנו כלבי@ רעי@".כאליו. 

חוק זה נמש� מאות בשני@, עד תקופת שלטו� הבריטי@ בארD. כ� מתאר הרב קלמ� 

למניינ@, ומ�פר את רשמי המ�ע בארD ישראל  1840שולמ�, שהגיע לירושלי@ בשנת 

ו@ ההוא. ובירושלי@: "קנאת בעלי דת מוחמד לא תית� לרגל יהודי או נוצרי לדרו� במק

וכל הקרב אל בית תפילת עאמאר הבנוי בהר הבית, וג@ הקרב אל המ�ילה העולה אל 

לא יפדהו מרדת שחת,  –מות יומת. ג@ א@ ית� רוב כופר להציל את נפשו  –המקו@ ההוא 

 –כי א@ בהמיר דתו לדת מוחמד... ג@ א@ ית� השלטו� הטורקי לאד@ רישיו� להכנ� לש@ 

חמד שבהר הבית להכנ�. וכבר היה מעשה באד@ שקיבל רישיו� מ� לא יתנו לו בעלי דת מו

השליט הטורקי להכנ� למ�גד עאמאר, ואמר לו השי� המו�למי השולט בהר: 'להכנ� אתה 

יכול, אבל לצאת מ� הבית כבר לא תוכל'. והאיש נמנע מלהכנ�" (מקור ראשו� 'ד� הבית' 

  אדר תשע"ח).

על בירושלי@, מתאר מקרה שקרה בשנת תצ"ב הרב חיי@ משה מזרחי, ה'ראשו� לציו�' 

אודות יהודי@ שגרו �מו� להר הבית, והיו לה@ "חלוני@ שקופי@ על בית המקדש החרב 

היו@... ובא שר גדול מדמשק, ויו@ ששי נכנ� ל'בית המקדש' להתפלל. והביט הבטה 

יקרי@... למרחוק וירא חלונות... ובה� נשי@ מבני ישראל, שחוכרי� אות� חצירות בדמי@ 

וחמתו בערה בו... ובה�כמה עלו לגרש את כל היהודי@ השוכני@ באות� חצירות... ויקומו 

הרשעי@ ויגרשו@, ותהי צעקת בני ישראל רבה. אוי לנו שנגרשנו מארצנו" (אנציקלופדיה 

  ). 3186אריאל עמ' עמ' 

ות שלטו� ב�פר 'הר הבית', שנכתב בשנת תרע"ז על ידי ר' חיי@ מיכל מיכלי�, ב�ו� שנ

הטורקי@, כותב שהממשלה הטורקית מנעה את היהודי@ מלהיכנ� למקו@ המקדש, והדבר 

נמש� עד זמ� מלחמת קרי@ (תרט"ז). מאז הותרה הרצועה, והותר רשמית ליהודי@ ונוצרי@ 

  להכנ� להר, א� בפועל נכנ�ו רק בעזרת שוחד.

� הבריטי@ בארD, ב�פר 'ימי שמואל' מאת ר' שמואל הורביD, שנכתב בתקופת שלטו

כותב שבדרכו לישיבת 'תורת חיי@' טעה בדר�, ונכנ� בטעות לרחוב המוביל להר הבית, 

ומתברר שלמרות ההקלות בכני�ה להר, נעצר על ידי המו�למי@, שלא נתנו לו להתקרב 

  לשערי הר הבית, ואילצוהו לעזוב את המקו@.
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לעצמ@ בעובדה שמתאפשר במציאות כזו ראו היהודי@ בתקופת ה'כפתור ופרח' זכות 

לה@ לפחות להתפלל בכותל המזרחי. רבי אישתורי הפרחי מתנ�ח במשפט ההול@ את 

המצב: "א@ כ� היו@ שאנחנו בחטאינו מבחוD, נוכל להתקרב לעניי� תפילה והשתחוויה עד 

אות@ הכתלי@". זה ג@ עניינו של המשפט בשיר שחיבר כמובא לעיל, בשורותיו מתאר רבי 

  י דברי@: אישתורי שנ

פושט ידיו ופורש הקודשי@ באומרו: "-עצ@ הזכות להתפלל מול מקו@ קודש – האחד  

כדברי שלמה בתפילתו מלכי@ א ח,  –ש@ פניו" הקודשי@] -[כנגד קודש. נגד� אל כפיו

לח: "ופרש כפיו אל הבית הזה" (ראה כפתור ופרח בהוצאת לונD עמ' קיד, שתפילה זו 

  במיוחד מול שערי המזרח).חיבר רבי אישתורי לאומרה 

תפילה זו מתארת את המציאות העגומה, שבגלל שנאת הגויי@ התפילה נערכת  – השני  

אי ש@ בשדה מחוD למקדש: "זה עני קורא שופ� שיח וזורק מרה! צועק זועק... עומד 

  ברשות הרבי@. אשר קשתי שנאת@ ה@ רבי@".

מ�וימי@, כאילו מדורי דורות מקובל לאור זאת מוב� שהתיאור שמתארי@ תלמידי חכמי@ 

שלא להיכנ� להר הבית, הוא ח�ר משמעות, שכ� במש� דורות רבי@ לא יכלו להיכנ� להר. 

המעלעל ב�פרות התקופה בה שלטו המו�למי@ בירושלי@, ובה תיאורי@ מחיי היהודי@ 

 בעיר במהל� הגלות, מגיע למ�קנה שיהודי ירושלי@ לא ההינו לצאת אפילו לא מרחוב

היהודי@ לרחובות ולשווקי@ שב�מו� לה@, מחמת ה�כנה. על אחת כמה וכמה שלא העלו 

  על דעת@ לנ�ות להתקרב להר הבית.

  היכ� הוא? -ז. 'שער שוש�' 

כאמור, רבי אישתורי הפרחי לא בא לחדש ולגלות שערי@ חדשי@ בכותל המזרחי. השמות 

, ורבי אישתורי ראה לנכו� לה�ביר 'שער שוש�' ו'שערי רחמי@' היו מפור�מי@ בפי "ההמו�"

  את ההגיו� בשמות השערי@ הללו.
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  שה ציורי@ המראי@ את מקו@ השערי@ הללו בכותל המזרחי.ולהל� של

מראה העיר  :)3170עמ'  ל-כר� י ,אנציקלופדיה לידיעת א"י מאת וילנאי(מתו�  1 'ציור מ�

. הציור אינו )למניינ@ 1486(והחומה המזרחית צויר בידי ברנהרד ברייטנב� משנת ה'רמ"ו 

מדויק ויש בו הרבה מ� הדמיו�, כגו� כיפת ה�לע המצוירת כצורת בצל, כ� ג@ הכיפה של 

אקצה, דבר שאינו מופיע בציור כל שהוא במהל� הדורות. ע@ זאת באשר לכותל -מ�גד אל

 –המזרחי נראי@ במרכז שני מבני@ בולטי@; מימי� נראי@ שני 'שערי הרחמי@' ומשמאל 

נראה מבנה נו�� כעי� מגדל מבוצר, שנועד כנראה להג� על  –מדרו@ לה@ "כמטחווי קשת" 

החומה המזרחית. בי� שני המיבני@ הללו התפללו היהודי@ שכ� ה@ מכווני@ באופ� כללי 

הקודשי@. המבנה המבוצר שיש בו פתח �גור באבני גזית -לכיוו� כיפת ה�לע, מקו@ קודש

�', יתכ� שלכ� מתכוו� רבי אישתורי הפרחי באומרו: "עוד נקרא באות@ ימי@ 'שער שוש

 7969והוא �גור אבני גזית". באנציקלופדיה אריאל עמ'  –היו@ ניכר 'שער שוש�' למזרח 

מובא ציור של שער קט� �מו� לשער הרחמי@ �תו@ באבני גזית, ויתכ� שלכ� מתכוו� רבי 

  אישתורי הפרחי.
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: הציור שלפנינו צויר כמאתיי@ שנה לאחר )3183 (מתו� האנצי' הנ"ל עמ' 2 'ציור מ�

הציור של ברייטנב�. א� בציור זה נראה 'שער שוש�' רחוק "כמטחווי קשת" מ'שערי 

הרחמי@'. כא� כבר נראי@ שני ביצורי@ �מוכי@ זה לזה ובה@ "ניכר" שער "�גור באבני 

  גזית". 'שער שוש�' זה מכוו� קצת יותר לכיוו� כיפת ה�לע.

(מתו� האנצי'  3 'ציור מ�

צויר בשנת  :)3179הנ"ל עמ' 

למניינ@. ש@ נראי@ שני  1839

מיבני@ בכותל המזרחי, 

מ�ומני@ במ�פרי@: המ�פר 

; מ�מ� את 'שערי הרחמי@'. 33

; מ�מ� את המבנה 34המ�פר 

של 'שער שוש�'. ציור זה נוצר 

בידי אמ� מעולה יותר מקודמיו, 

בציור שלפנינו 'שער שוש�' 

ט ישירות לכיפת מכוו� כמע

ה�לע. בכ� ג@ מתבאר המשפט 

שכתב בעל 'כפתור ופרח: "א@ 

תחלק זה הכותל לשלשה 

חלקי@, יהיה זה הפתח בחלק 

הראשו� מצד קר� מזרחי דרומי". שכ�, כ� לפי הציור, מתחלקת החומה המזרחית כמעט 

השער באופ� מדויק: 'שער שוש�' נמצא ב�ו� החלק הראשו� מ� הקר� המזרחית דרומית, ו

  מכוו� לכיפת ה�לע. 

כפי שמוכח משלושת הציורי@, המבנה המבוצר שנקרא 'שער שוש�' עמד מאות שני@. 

תושבי ירושלי@ התפללו במירווח שבי� שערי@ אלה כשפניה@ מכוונות לכיפת ה�לע. זאת 
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מכוח מ�ורת הדורות הקובעת כי כיפת ה�לע שומרת על אב� השתייה ומקו@ ארו� הברית. 

חרב המבנה של שער שוש� מרוב שני@, או התמוטט באחת מרעידות האדמה  ככל הנראה

  שפקדו את ירושלי@ במאות השני@ האחרונות, ונותרו 'שערי הרחמי@' בלבד.

  הקודשי�-ח. מר� הרב קוק זצ"ל: כיפת ה�לע היא מקו� קודש

מ� ג@ מר� הרב קוק זצ"ל קובע שכיפת ה�לע היא 'מקו@ המקדש', כמובא ב'משפט כה�' �י

  ובלשונו:  7צא, ש@ כתב שאפשר יהיה לאתר את מקו@ המזבח על פי מדידות מכיפת ה�לע,

גם על פי הספקות של [כיפת הסלע] בתוך המקום [המזבח] נוכל לכוין שיהיה 
  מדידותינו. 

כ� מתברר ג@ ממכתבו לרב שמואל דוד הלוי בעל 'לשד השמ�', שכ� כתב לו שצרי� לנהוג 

פיכות דמי@, ואי� לדרוש בשעה זו בקול את שיבתנו ל'מקו@ המקדש' זהירות בזמ� פרעות וש

שבכיפת ה�לע: "כעת, מפני המצב הפוליטי ו�כנת הכלל, על ידי ששונאינו מעלילי@ עלינו 

בעוונותינו  שהעמידו עליו את מ�גד�שהננו חפצי@ לקחת מה@ בזרוע את 'מקו@ המקדש', 

הרבי@", ולכ� אי� לדבר ברבי@ על כני�ה להר הבית. כלומר, לשיטת מר� הרב, 'מ�גד עומר' 

  בכיפת ה�לע הוא 'מקו@ המקדש'.

כ� מ�תמ� הרב קוק על המ�ורת שהיתה מקובלת בזמ� בעלי התו�פת בעניי� אב�   

י שהובאו כפ – השתייה, ועל התוכנית של רבי יחיאל מפריז לחדש את עבודת הקרבנות

  הדברי@ בהרחבה בדברי ה'כפתור ופרח', וכפי שכתב ב'משפט כה�' (שאלה צ"ד): 

על דבר שאלתו; אם מותר לנו לבנות בית המקדש על מנת שלא להקריב 
הרי הותרה טומאה בציבור,  – לא ידעתי הציור! שאם מטעם טומאה – קרבנות?

רבי יחיאל מפריש. ואם כמו שכתב בענין זה כבר ב'כפתור ופרח' (פרק ו) על פי 
כן יהיה מותר להקריב גם כן תמידין ומוספין וכל קרבנות ציבור. ובאמת, אם 
נגיע למידה זו לבנות בית המקדש, הלא נוכל גם כן לעשות פרה אדומה כשרה, 
וניטהר מטומאת מת גם כן, ואז נקריב כל הקרבנות כולם... בכל אופן לעניות 

ית המקדש גם קודם שיבוא משיח  ותתגלה דעתי, אם יהיה רצון ה' שנבנה ב
לא יהיה כל כך עיכוב בדבר. אמנם המצוה היא,  –הנבואה וייראו הנפלאות 

לבנות הבית ולהקריב שם, ולחוג את הרגלים, שעיקרם הוא גם כן קרבן ראיה 
כלשון הרמב"ם בריש הלכות בית הבחירה  – שזוהי צורת המצוה… וחגיגה

בוודאי הוי  –בין אפילו קרבן אחד באיזה זמן ובספר המצוות. אבל אם מקרי
  מצוה כצורתה.

                                                           

הרב קוק לא כותב שהמדידות ה� ע"פ כיפת ה�לע, ותשובתו נכתבה ביח�  הערת עור� (ע.א.):[  .7

  לדברי ה'שאלת דוד', שמדבר על מדידות מהכתלי@, ולא מכיפת ה�לע.]
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מר� הרב היה שות� לתכנו� דג@ מפורט של בית המקדש. דגמי@ של המשכ�  :יתרה מזו

תחילה בירושלי@, ואחר  –והמקדש תוכננו על ידי אדריכל ומתכנ� ערי@ מר יעקב יהודה 

רב אי�ר זלמ� מלצר, כ� בצפת. התכנו� נעשה תו� התייעצות ע@ מר� הרב קוק וה

הקודשי@ הוא בכיפת ה�לע. דג@ המשכ� -כשהתוכנית מבו��ת על העובדה שמקו@ קודש

הוצג בתערוכת יריד המזרח בתל אביב בתרצ"ד. במ�מ� שנמצא בידי שאול יהודה, בנו של 

"על פי הכרעת גדולי  –האדריכל, נאמר שהדג@ הוכ� בפיקוח@ של הרב קוק והרב מלצר 

רוני@, על ידי האדריכל המומחה הרה"ח יעקב יהודה". ג@ דג@ המקדש הראשוני@ והאח

  נעשה בפיקוח הרבני@, אלא שהרב קוק לא זכה לראות את השלמתו.

מ�פר הב� ר' שאול יהודה הי"ו, אי� נוצר הקשר בי� האדריכל והרב קוק זצ"ל בעניי� 

של 'משכילי@' זה. אדריכל יעקב יהודה חל@ מילדות לבנות מקדש, למרות שנולד בבית 

שאינ@ מקפידי@ על קיו@ מצוות. בהגיעו ארצה ירד מ� ה�פינה, ובעגלה ראשונה שנזדמנה 

לו עלה לירושלי@, ובאותו יו@ נכנ� להר הבית ולכיפת ה�לע. לימי@ נער� די� תורה בינו 

לבי� אמו, שבאה ארצה להחזיר אותו ללימודיו בחו"ל. הדיו� התקיי@ בפני הרב קוק זצ"ל. 

הרב קוק זצ"ל, שאדריכל יעקב יהודה נכנ� לכיפת ה�לע, ק@ ונשקו על ראשו,  כששמע

הקודשי@, מקו@ שאני ככה� משתוקק -באומרו: "מקנא אני ב�! זכית להכנ� בשגגה לקודש

להגיע לש@, א� איני יכול מפני הטומאה". באותו מעמד ג@ אמר, שלא בכדי זימ� אותו 

המקדש, ומאז ליווה הרב קוק את התכנו� יחד הקב"ה לש@, אלא כדי שיתחיל לתכנ� את 

ע@ ר' אי�ר זלמ� מלצר. משהושל@ הדג@ �מ� הרב מלצר את ידיו עליו במכתב, ש@ ציי� 

אודות כיפת ה�לע על את דיוקו של הדג@ על פי המקורות. נמצאנו למדי@, כי המ�ורת 

וט ומוב� הקודשי@, היתה בעיני הרב קוק והרב מלצר דבר פש-הבנוייה על מקו@ קודש

  מאליו. 

אי� נית� להכחיש מ�ורת אבות, הרי בשיטה זו  :על המפקפקי@ במ�ורת זו יש לתמוה

יבוא כל אחד ויבטל את מ�ורת אבותינו באשר לצורת האתרוג, וכ� לצורת כפות תמרי@ 

שהיא הלולב, מהי המצה שבמ�ורת, מהו אותו שופר שתוקעי@ בו, וכל דבר שבמ�ורת. 

בא במ�כת מגילה (י, ב) בעניי� ערי חומה: "כל שתעלה ל� מ�ורת תוקפה של המ�ורת מו

ביד� מאבותי�", שהעיר מוקפת חומה מתקופת יהושע ב� נו�, הלכה היא, ש"כל המצוות 

נוהגי@ בה". הדבר נדו� ג@ בדברי מר� הרב קוק, הכותב בעניי� אכילת עו� על פי מ�ורת 

פרק ראשו�  ,�וטה ,מ�ורת" (טוב רואיאבות: "אנ� קיימא ל�: אי� עו� טהור נאכל אלא ב

כו). כ� ג@ כתב בעניי� מצוות מרור ש"'מרור' נאכל על פי המ�ורת" (וראה אוצרות �י' 

א) בעניי� זה כתבו ראשוני@ ואחרוני@ והאריכות בעני� זה א� למותר. וכפי  ,בח"הראי"ה 

לות" (הל' תי"שהקבלה והמעשה עמודי@ גדולי@ בהוראה! ובה� ראוי לה: שכתב הרמב"@

  שמיטה ויובל י, ו).
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מ�ורת הדורות מתוארת בהרחבה ב�פר "המ�ורת על מקו@ המקדש", מאת הרב נוע@ 

שפירא והרב יו�� פלאי, ש@ הובאו שבעי@ מקורות מאז החורב�, המעידי@ שכיפת ה�לע 

הקודשי@. נית� להו�י� לרשימה ש@ פ�קי הלכה לרוב המגדירי@ את -היא מקו@ קודש

הקודשי@, כגו�: מהרי"ט (דר� הקודש ו, א). נבחר מכ�� (אבה"ע -מקו@ קודשכיפת ה�לע כ

לח). החיד"א (ברכי יו�� או"ח תק�"א). שו"ת חת@ �ופר (חלק ב, יורה דעה, �ימ� רלו). 

). הרב עובדיה 115פאת השולח� (�ימ� ג, ב). שערי תשובה (או"ח תק�א). לשד השמ� (עמ' 

  �ימ� כז), ומחברי@ רבי@ אחרי@.  ,יורה דעה ,חלק ה ,יו�� זצ"ל (יביע אומר

!" וה�בירו �ייג לתורה – מ�ורת; כלל גדול בתורה: "יג, אבות גכבר קבע רבי עקיבא ב

הראשוני@, כגו� המאירי ואחרי@, כי דבר שנמ�ר מדור לדור הוא גדר ו�ייג לשמירת התורה 

מ�רו מדורות. הבא והמשכיותה. מאיד� שבירת המ�ורת מ�כנת את קיו@ המצוות כפי שנ

לערער על מ�ורת מקובלת בדבר מקו@ המקדש, ובלא ראיה של ממש, מערער בכ� את 

קיו@ כל המצוות שבמקדש, ואי� זו דרכה של תורה. כבר הבאנו לעיל את דברי הרמב"@ 

תה בידו, ומ�ורת זו נמשכת ברציפות יהקובע שמקו@ המקדש נקבע בידי דוד במ�ורת שהי

� אפוא לדבוק במ�ורת המקובלת על ראשוני@ ואחרוני@ בעניי� מקו@ עד ימינו אנו. נמשי

  המקדש, ועל י�וד מ�ורת זו ייבנה בעזרת ה' היכל ה' בירושלי@ במהרה.
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ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 35353535  

  הרב עידוא אלבה

  פקיעת קדושת מקו� המקדש כשזרי� שולטי� בו

 א. "באו בה פריצי� וחללוה"

 ב. חילול המזבח וכלי הקודש על ידי הפריצי�

 היווני�. חילול המזבח על ידי 1  

 . חילול כ�פי הקדש על ידי הרומאי�2  

 . חילול כלי הקודש על ידי בלשצר3  

 מדי� מעילה? (מחלוקת בעל המאור והרמב"�) -ג. חילול הפריצי� 

 שיטת הרמב"� ו�יעתו -ד. חילול קרקע המקדש ע"י עצ� הכיבוש 

 מחלוקת הרמב"� והר"� -ה. כיבוש ההיכל ללא חורב� (כבימי היווני�) 

 די� "באו בה פריצי�" למ"ד קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבואו. 

 ז. מחלוקת בירושלמי א� ג� קדושת העיר מתחללת

 ח. די� מורא מקדש לאחר שחולל בידי פריצי� (שיטת הרמב"� והראב"ד)

 ט. חזרת הקרקע לקדושתה לאחר שנ�תלקו הפריצי�

 י. ה�וברי� שבזמ� הזה יש כרת

 לאחר שבאו בה פריצי� יא. אי� יתכ� שיש חיוב כרת

 יב. הא� בימינו חזרה קדושה למקומה?

 יג. השלכות לדינא מבירור זה

 יד. �יכו� ומ�קנות

  

  וחללוה" באו בה פריצי�א. "

  פרק ז: יחזקאלב נאמר

ָמהּו ְוַצְלֵמי תֹו'ֲ (כ)  ּקּוֵציֶהם ֹבָתםּוְצִבי ֶ'ְדיֹו ְלָגאֹון ׂשָ ן ַ'ל בוֹ  ָ'ׂשוּ  ׁשִ יו ּכֵ  ָלֶהם ְנַתּתִ

ה יו (כא) :ְלִנּדָ ַיד ּוְנַתּתִ ִרים ּבְ ֵ'י ָלַבז ַהּזָ ָלל ָהָאֶרץ ּוְלִרׁשְ לּוהוּ  ְלׁשָ  ִסּבֹוִתיַוֲה  (כב)  :ְוִחּלְ

לוּ  ֵמֶהם ָפַני ִריִצים ָבּה  ּוָבאוּ  ְצפּוִני ֶאת ְוִחּלְ לּוָה  ּפָ     .ְוִחּלְ

  : ופירש רש"י

 בית המקדששל הקדוש ברוך הוא, אשר לגאון שמהו להם, הוא  –וצבי עדיו 
  (יחזקאל כד) הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם. רגאון עוזם כמה שנאמ שנקרא

  שהייתי צפון שם ביניהם. את המקום –וחללו את צפוני 

שקדושתו תתחלל , הוא נבואה על חילול בית המקדש הפ�וקי@פשט על פי פירוש רש"י, 

  הפריצי@ ישלטו בו.כאשר הזרי@ 
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, "ללהויוח"וקרינ�  "וחללה"ב יכתשלושה 'חילולי@' נזכרו בפ�וקי@ אלו: בפ�וק כא 

צרי� להבי� מדוע נכפל ו : "וחיללו את צפוני... וחיללוה",הוזכרו שני חילולי@ובפ�וק כב 

בפ�וק כא נקרא החילול בלשו� זכר ואילו בפ�וק כב י� החילול בשני הפ�וקי@, ומדוע יענ

וא ה  – "צבי עדיו... שיקוציה@ עשו בו" –ללוה' בלשו� נקבה, והרי בית המקדש יוחמר "נא

   ?לשו� זכר

  :מפרשיונת� בתרגו@ ו

יִעין ְלִמַבז ּוְלַחָיֵבי ַאְרָ'א ַל'ֲ  ַיד ַרׁשִ  ַסֵליק: (כב) ַוֲא ְוַיֲחלּוֵניּה  ִדי(כא) ְוֶאְמְסִרֵניּה ּבְ

י ִכיְנּתִ יְדָאִחילּו ַית  ַ'ל ִמְנהֹון ׁשְ ִכיְנּתִ ית ׁשְ ה לּון, ְוַי'ֲ ַאְרָ)א ּבֵ יִעין ּבָ   .ְוַיֲחלּוָנּה  ַרׁשִ

, ובפ�וק השני הדבר הנו�� המקדששהפ�וק הראשו� קאי על חילול  יש ליישבלפי התרגו@ 

שבתחילה מחללי@ אותה ישראל בחטאיה@, ולמעשה קרקע בית המקדש שמתחלל הוא 

ידי שבאו בה פריצי@, ולפי זה מוב� ג@ מדוע יש כפל בפ�וקי@ היא זו שיוצאת לחולי� על 

הרד"ק מביא את התרגו@, א� כותב בתחילה שני  .(ארעא=ארD) וג@ מדוע נאמר לשו� נקבה

  פירושי@ אחרי@:

  לשון נקבה על שכינת הכבוד החונה על הארון, או אמר וחללוה על העיר.

אלא ג@ קרקע העיר, והיינו  ,ללהלא רק קרקע המקדש חושל הרד"ק השני  פירושולפי 

, ומכל מקו@ נראה משו@ שקדושת השכינה שבמקדש היא הגורמת ג@ את קדושת העיר

  .שהלשו� "באו בה" משמעותו באו בקרקע, כי לא שיי� לומר באו בשכינה

  על ידי הפריצי�וכלי הקודש  חילול המזבחב. 

  :י� זה בשלושה מקומותיבגמרא מצינו דיו� בענ

  חילול המזבח על ידי היווני� .1

בעא מיניה ר' יוסי בן שאול מרבי: כלים ששימשו בהן בבית חוניו, מהו 
שישתמשו בהן בבית המקדש? ... א"ל: אסורים הן... לימא מסייע ליה: מזרחית 

בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יון, ואמר רב  – צפונית
תם קרא אשכח ודרש, דכתיב: הר רב פפא: ששת: ששקצו לעבודת כוכבים! אמ

  (עבודה זרה נב ע"ב)   . "ובאו בה פריצים וחללוה"

שעבדו  מקו@ חיקוי למקדשבית חוניו לא היה בית עבודה זרה, אלא הנחת הגמרא היא ש

וא�רו את הכלי@ , והשאלה היא הא@ חכמי@ קנ�ו והקריבו בו שחוטי חוD@ ישמיש@ בו ל

ששיקצו היווני@  מאבני המזבח נ�ה להביא ראיה לאי�ורהגמרא מ. שהשתמשו בה@ ש@

וא�רו@ חכמי@, אע"פ שלכאורה אי� היווני@ יכולי@ לא�ור דבר שאינו שלה@ (שהרי ה@ 

שחכמי@ החמירו בשימוש לקודש ג@ בדבר שמדינא אי� בו אי�ור. של הקדש), ומכא� 
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להיכל יצאו אבני  ני@בעצ@ כני�ת@ של היוושהת@ היה אי�ור דאורייתא כי  ,ודוחה הגמרא

  המזבח לחולי�, ולכ� היווני@ לא נחשבו כאו�רי@ דבר שאינו שלה@.

  לשו� רש"י:זו ו

מכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יצאו כליו לחולין, וכיון דנפקי לחולין 
  קנינהו בהפקירא והוו להו דידהו, וכשנשתמשו בהן לעבודת כוכבים נאסרו.

שכני�ת העכו"@ להיכל מפקיעה את , ומבאר "ל המקדשכליו ש"רש"י מכנה את המזבח 

  .כלי המקדש וה@ יוצאי@ לחולי� קדושת

הוא שהחילול אינו תלוי בחורב� גמור של המקדש, כפי  חידוש נו�� שיש בגמרא זו

שנית� היה להבי� מנבואת יחזקאל, אלא עצ@ כני�ת@ של עכו"@ למקדש על מנת לטמאו 

בה", ולא קאמר והחריבוה  ונלמד מלשו� הפ�וק "ובאונראה שזה  כבר גורמת לחילולו!

  . מכא� שעצ@ ביאת הפריצי@ גורמת החילולפריצי@, 

  . חילול כ�פי הקדש על ידי הרומאי�2

א"ר אושעיא: ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם מפני כספה וזהבה של 
ובאו בה " :ירושלים, עד שמצאו לו מקרא מן התורה שהוא מותר, שנאמר

. וירושלים הויא רובא דעלמא? אלא אמר אביי: בקשו לגנוז "וחללוה פריצים
דינרא הדריינא טירייאנא שייאפא מפני טבעה של ירושלים, עד שמצאו לה מקרא 

    . "ובאו בה פריצים וחללוה" :מן התורה שהוא מותר, שנאמר
  (עבודה זרה נב ע"ב)  

והגמרא על מה שא�רו את אבני המזבח,  כהמש� הדיו�י� זה של היתר הדינר מובא יענ

דלכאורה היו יכולי@ להתיר את אבני המזבח על ידי שבירה, כדי� עבודה זרה של  שואלת

הגמרא, דשאני אבני המזבח משו@ דכיו�  ומשיבהגוי, וכפי שהתירו את הדינר הרומאי, 

ר הרומאי דאשתמש בהו לגבוה, לאו אורח ארעא לאשתמושי בהו הדיוטא, ואינו דומה לדינ

בהמש� נראה מחלוקת בראשוני@ א@ הלכה שיצא לחולי� עוד לפני שהשתמשו בו לגבוה. 

עכ"פ חזינ� מכא� דפשוט לגמרא שכלי המקדש יצאו לחולי� על ידי ביאת כתירוD זה, א� 

   הפריצי@.

  . חילול כלי הקודש על ידי בלשצר3

רה נעקר מן ואמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: כל המשתמש בכתרה של תו
העולם, קל וחומר: ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול, שנאמר: 

נעקר מן העולם, דכתיב:  –, כיון שפרצום נעשו חול "ובאו בה פריצים וחיללוה"
, המשתמש בכתרה של תורה שהוא חי וקיים לעולם "בה בליליא קטיל בלשצר"
  (נדרים סב ע"א)  עע על אחת כמה וכמה. –
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ועולה מה@ שדי� החילול , מטבעותהו , כלי הקודשהגמרות עו�קות בחילול המזבחא@ כ� 

הא@ ג@ היא  –המקדש  א� לא התבאר מה הדי� לגבי קרקעהזה הוא דבר מו�כ@ לכו"ע, 

  ?כני�ה למקדשהאי�ור  לכאורה חוללה וממילא פוקע

 תבא� כבר ראינו שמהפ�וקי@ משמע שג@ הקרקע מתחללת, ואכ� להל� נראה שכ� כו

  בפשיטות הרמב"�.

  בעל המאור והרמב"�)(מחלוקת  מדי� מעילה? -ג. חילול הפריצי� 

משו@ שלאו  ,שהחילול אינו על ידי גויי@הרז"ה כתב  )עבודה זרה(ב�וגיה ב המאור�פר ב

בני מעילה נינהו, אלא שפריצי ישראל ה@ שחללוהו, ועל ידי זה זכו בה עובדי כוכבי@ מיד 

 י@יוצא @, כלומר דאינ'יש מועל אחר מועל'וא� על פי שבכלי שרת הדי� הוא ש 1.ישראל

לחולי�  יוצאי@ )כגו� אבני מזבח וכ�פה וזהבה של ירושלי@(לחולי� במעילה, שאר הקדשות 

  .המאיריוכדבריו נוקט ש@  .פריצי ישראלמעילת על ידי 

ת, כי הלא בכלי צ"ל שכלי הקודש המוזכרי@ בנדרי@ אינ@ כלי שר @ונראה שלשיטת

  2.שרת אי� מעילה

  :מ� הנימוקי@ הבאי@ השיג על הרז"ה )עבודה זרה ד� כד ע"א(לרמב"� מלחמת ה' א� ב

  .שמדובר בפריצי גויי@היא משמעות הפ�וק   א.

שכל דבר שמקודש בקדושת הגו� ואי� לו פדיו� אינו  למדנו מעילה (יט ע"ב)בבגמרא   ב.

מתחלל, ומהגמרא בעבודה זרה הנ"ל משמע שאבני המזבח אי� לה@ פדיו�, דהלא �לקא 

משו@ שה@ היו מקודשי@ והשתשמו בה@ בצורה  דעת� שא�רו@ ג@ בלי שיצאו לחולי�

                                                           

האברבנאל לנבואת יחזקאל כתב: "כיו� שה@ לא כבדוהו כראוי, אני א�ירהו מיד@ ונתתיו בפירוש   .1

ביד אכזרי@. לא שיהיה בית המקדש בתוכ@ בקדושתו ועבודתו, אלא שאתנהו בידיה@ לבז ולרשעי 

הארD לשלל שישללו בית המקדש וכל אשר בו ויחללוהו, אבל יהיה זה אחרי שא�לק שכינתי מש@, 

וה�בותי פני מה@' ואז 'יחללו את צפוני', רוצה לומר ההיכל וקדש הקדשי@ שיחללו@ ועל זה אמר '

הזרי@ אשר זכר, ולא ה@ בלבד, אבל ג@ קוד@ לכ� יבאו פריצי ישראל שבמצור ירושל@ היו נכנ�י@ 

  למקדש ומחללי@ אותו כרצונ@".

י� שה@ אלו שגרמו לפי אברבנאל 'ובאו בה פריצי@' מו�ב על פושעי ישראל, ולכאורה אפשר להב  

את הפ�קת הקדושה ו�ילוק השכינה. א� נראה שג@ לפי האברבנאל ב�ופו של דבר החילול הוא בי� 

  על ידי ישראל ובי� על ידי הגויי@ וא@ כ� אינו מדי� מעילה. 

האחרוני@ התקשו בזה לא רק על הרז"ה אלא ג@ על הראב"ד והרמב"� שלא השיגו על הרז"ה מהגמרא   .2

מה מה@ כתבו שחילול המקדש המוזכר בנדרי@ ג@ לפי הרז"ה הוא על ידי הגויי@ וחמור בנדרי@, וכ

מחילול היווני@. א� לענ"ד מבואר בדברי הרז"ה שהוא מפרש שהכתוב מדבר על פריצי ישראל ומדי� 

מעילה, ועדיי� קשה א@ מדובר על כלי שרת אי� חיללו אות@ ישראל, אלא שלפי מה שכתבתי ניחא 

  הרז"ה חילול זה אינו על כלי השרת ומוב� מדוע לא הקשו מש@ הראב"ד והרמב"�.שי"ל שלפי 
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יצאו לחולי�  , ולא שאלו ליפרקינהו וליפקינהו לחולי�, וא@ כ� ברור שה@ לאלא ראויה

   3.מחמת דיני מעילה

בית המקדש עצמו הוא ודאי קדושת הגו�. וכ� מבואר בתו�פתא במגילה "אבני היכל   ג.

  ועזרות שנפגמו ושנגממו אי� לה� פדיו�", ומהפ�וק משמע שבית המקדש עצמו התחלל.

וא@ החילול , שמצאו מקרא מ� התורה להתירהגמרא אומרת שרצו לא�ור את הכ�� עד   ד.

  הוא מדיני מעילה מדוע הוצרכו למצוא היתר מיוחד מ� המקרא?

א כתוב שהפריצי@ די� מעילה הוא כאשר השימוש בהקדש נעשה לצור� אישי, והרי ל  ה.

וא@ לעבודה זרה, רק בה@  שהשתמשו, ומ�תבר לצורכ@ האישי השתמשו באבני המזבח

  כ� מדוע יצאו לחולי�?

  �, וא@ כ� מדוע מתחלל ההקדש ע"י הפריצי@?במעילה במזיד אי� החפD יוצא לחולי  ו.

  ג@ הראב"ד (ב�פרו כתוב ש@) השיג על הרז"ה:

ומה שאמר על ידי ישראל נתחללו, זה לא היה מעולם. ומנא ליה הא. אלא התורה 
אבל לישראל לא נתן  .נתנה להם כח לגוים לחלל קדושתם כאלו הם בני מעילה

  כח לחלל בהמה וכלי שרת.

זקות על הרז"ה נראה שלדינא אי� לראות במחלוקת זו כמחלוקת בגלל הקושיות הח

  .שדי� זה אינו נוגע לדיני מעילה ויש לנקוט בזה כראב"ד והרמב"� ,ראשוני@ לא מוכרעת

  שיטת הרמב"� ו�יעתו -חילול קרקע המקדש ע"י עצ� הכיבוש ד. 

שאי� אד@  בגללבעל המאור שואל על הנחת הי�וד של הגמרא שהגויי@ לא יכלו לא�ור 

דכתיב  ,גוי מישראל קני(ראה גיטי� לח ע"א) ד ימא ל�קיהלא  – או�ר דבר שאינו שלו

. ותירD, דהני מילי מישראל בעלמא, אבל מגבוה לא, "וישב ממנו שבי"א)  ,(במדבר כא

  ."לה' הארD ומלואה"דכתיב 

  ועל דברי@ אלו כתב הראב"ד (ב�פרו כתוב ש@):

ה אינם. כי אין כאן חזקה דגוים בשל ישראל אמר אברהם: זה הקושיא ותירוצ
למכרן ולא לבנות מהם  )ולא(נראה דצ"ל כלל, שהרי לא נתכוונו לזכות בהן, אלא 

בתים ועליות. ולא נתכוונו אלא לשקצום לע"ז וליטמא אותן לגילוליהם, כעין 
אף על פי שלא  )דף נד ע"ב(המשתחוה לבהמת חבירו ועשה בה מעשה, שאסרה 

  קנאה.

                                                           

בעניי� זה נראה שדעת הרמב"@ כבעל המאור שיש לה@ פדיו�. ראה דבריו (הל' בית הבחירה א, טו   .3

  והל' מעילה ו, ה). ועמד בזה 'רשימות שיעורי@' (רי"ד �ולובייצ'יק) ברכות �ב ע"ב.
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אלא בגלל , של הגוי ה ממוניתיי הראב"ד הנ"ל עולה שהחילול לא נעשה בגלל הזכימדבר

מוכח שג@ ללא שימוש לע"ז י� הוצאת המטבעות לחולי� ימענאמנ@ , שימושו בחפD לע"ז

כל , אלא שלשימוש לע"ז דווקא, ולכ� נראה שאי� כוונת הראב"ד יוצאות המטבעות לחולי�

  מנהג חולי� מחלל.

  ב ש@: ואכ� הרמב"� כת

 ואף על פי שאינם בני אף על פי שאין מעילה בקרקעות ,וגזירת הכתוב היה הכל
ונתתיו ביד הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל "מעילה, והיינו דכתיב נמי 

  וחללוהו".

ח זה ומכ ,גזירת הכתובמדבריו דג@ קדושת הקרקע מתחללת, ודבר זה הוא ממשמע 

שהמקו@ נית� לה@ לשלל והכובשי@ קובעי@ להתייח� למקו@ כחולי�, וכפי שנאמר בפ�וק 

היה שיצאו לחולי�  וגזירת הכתובזו ג@ כוונת חידושי הרמב"� (ד� נד ע"ב) "שהקוד@, ונראה 

  4."על ידי כבוש הגוי�

ג@ דיני קדושת המחנות משמע ש, הקרקעותג@ את  ולליחשהגויי@ � הרמב"מדברי 

  .י�ורי הכני�ה אליה@ הנובעי@ מקדושת הקרקע, פוקעי@ ע"י כיבוש@וא

החילול הוא רק ש צ"לואע"ג שג@ לפני היווני@ המקו@ היה כבוש בידי הפר�י@, 

כנ� ישהשלטו� נות� ליהודי@ �מכות להחליט מי יככשהשלטו� אומר לנהוג מנהג חולי�, א� 

בנדרי@ נאמר "כיוו� שפרצו@", כלומר פרצה ולכ� בגמ' ויכולי@ לנהוג בו כרצונ@ אי� חילול. 

   5וכיבוש בפועל, ולא רק דרי�ת רגל של אנשי@ פרוצי@.

כנ� יכשרצה להדר מוקדו� נכנ� להר הבית ונאלכ�מהמובא במגילת תענית ש וכ� מוכח

ושהוצרכו  ולא מצינו שבאותו זמ� נחשב המקו@ מחולל ,דשי@ הכישו נחשוהק-דשולבית ק

                                                           

י' טז) כתב לבאר את דברי הרמב"� על פי דברי הרשב"א בחידושיו (גיטי� לז א) ביביע אומר (ח"ח �  .4

בהא דאמרינ� עמו� ומואב טיהרו ב�יחו�, דכתב הרשב"א שאע"פ שאי� קרקע נגזלת מכל מקו@ 

בחזקת מלחמה וכיבוש מהני. ואילו לא היה �יחו� זוכה עמה@ בדי�, א� ישראל היו מתחייבי@ 

דלא עדיפי ממא� דאתו מחמתיה, וכשעמד מל� בני עמו� לדו� ע@ יפתח, להחזיר@ למל� בני עמו�, 

  לא היה לו זכות להחזיק בארצות@.

א� מלשו� הרמב"� שזו גזירת הכתוב משמע שאי� החילול עניי� קנייני, אלא שגזירת הכתוב היא   

  שמכח הכיבוש הקדושה מתחללת.

רצו@. שנהגו בה@ פריצות ונעשו חול. אמנ@ בשיטה מקובצת לנדרי@ כתב בש@ הרא"@: "כיו� שפ  .5

פירוש שנעשו חול בשעה שנשתמש בה� דכתיב 'ובאו בה פריצי@ וחללוה', כיו� שפרצו@ הפריצי@ 

נעשו חול ומותר ליהנות מה� וכו'...". ונראה שהבי� שהשימוש לחולי� ע"י הפריצי@ הוא המוציא 

  לחולי�. 

אלא הכני�ה של הפריצי@ למקו@ וכדברי הרמב"�  ומכל מקו@ לפי פשט הכתוב, החילול אינו השימוש  

  שהוא הכיבוש.
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משו@ שהוא לא וזאת בגלל שגוי נכנ� בחוזקה לעזרה,  כלי הקודשלקדש לאחר מכ� את 

  שיש לנהוג במקו@ חולי� אלא כמבקר בעלמא. כריז מהככובש בא 

מכיו� שנכנ�ו עובדי כוכבי@ להיכל יצאו כליו שכתב: "בעבודה זרה (נב ע"ב) רש"י  וא�

  .@ המוזכרת בפ�וק", ודאי לא דיבר על כני�ה בעלמא, אלא על ביאת "פריצי@" ובוזזילחולי�

  מחלוקת הרמב"� והר"� -כיבוש ההיכל ללא חורב� (כבימי היווני�) ה. 

שכשכבשו  שלדעת הר"� אנו נוקטי@ להלכה כותב )חולי� מ ע"א(בחידושיו להחת"� 

רק הוא התקיי@ , אלא היווני@ את המקדש וטימאוהו לא התקיי@ די� "באו בה פריצי@"

  . ונבאר דבריו.המקדש בכיבוש הרומאי@ בזמ� חורב�

  איתא: )וחולי� מ ע"א ,עבודה זרה נד ע"א(בגמרא 

אמר רב הונא: היתה בהמת חבירו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה 
  אסרה. –סימן אחד 

לדעת רב הונא אע"פ שאי� אד@ או�ר דבר שאינו שלו, א@ הוא עושה בה מעשה היא 

ולמד די� זה מכלי . בהנאה עבודה זרה היא נא�רהש@ ל ת חברומ, ולכ� כששחט בהתנא�ר

הקודש שעבד בה@ אחז המל� לעבודה זרה ונא�רו א� על פי שלא היו שלו משו@ שעשה 

   בה@ מעשה לעבודה זרה.

על מקרה שגוי שוחט בהמת ישראל לש@  )נג ע"ב (עבודה זרה והר"� הרמב"�נחלקו 

לה ביטול, או שמא דינה כע"ז של גוי, שביכולתו הא@ דינה כע"ז של ישראל שאי�  –ע"ז 

  לבטלה. לדעת הרמב"� דינה כע"ז של גוי ודעת הר"� להחמיר שדינה כע"ז של ישראל. 

מדברי הגמרא (ש@) שאבני המזבח ששוקצו והתחללו הביא ראיה להחמיר הר"� ש@ 

נית� היה נגנזו, ושואלת הגמרא שלכאורה  – ע"י הפריצי@ היווני@ שהשתמשו בה@ לע"ז 

לבטל ש@ ע"ז מה@ על ידי שבירה ולהשתמש בה@ לחולי�, ומשיבה שלא עשו זאת משו@ 

דלאו אורח ארעא להשתמש בכלי ששימש לקודש. הר"� הוכיח בתחילה מדברי הגמרא בד� 

נד לגבי כלי אחז שתירוD זה 'דלאו אורח ארעא' אינו נכו� אליבא דרב הונא, שהרי הגמרא 

לי אחז בכ� שש@ לא יכלו לפדות@ משו@ דלא ואורח ארעא. ולכ� לא דחתה את הלימוד מכ

כתב שלפי מ�קנת הגמרא הטע@ שלא שברו את אבני המזבח בימי היווני@ הוא משו@ 

שה@ נא�רו מדי� ע"ז של ישראל שעשו בה מעשה, וע"ז כזו אי� לה בטלה. וכתב הר"� שלפי 

ה פריצי@", כי א@ ה@ היו זה על כרח� ג@ ליכא למימר שהאבני@ חוללו מדי� "באו ב

  מחוללי@ יש לה די� עבודה זרה של גוי, והדרא קושיא לדוכתא אמאי לא שברו@.

באו "והקשה החת"� דאינו מוב� מאי קאמר הר"� שלא קיי"ל דאבני המזבח נא�רו מדי� 

הוא הלכה מו�כמת כדמוכח מהיתר הדינר  "באו בה פריצי@"� י, הלא עני"בה פריצי@
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 עצמוהגמרא ש@ מקשרת את הדברי@ לדברי עולא אמר ר' יוחנ�, ור' יוחנ� הרומאי. ועוד ד

  כיו� שפרצו@ נעשו חול.  – "ובאו בה פריצי@"אמר בנדרי@ �ב ע"א 

דלר'  .החת"� דלפי הר"� דרשא דר' יוחנ� דנדרי@ הנ"ל ודרשא דרב פפא פליגי בארומ

ממש והחריבו את המקדש ובזזו את  דוקא שפרצו@היינו יוחנ� כיו� שפרצו@ נעשו חול 

  6.רק טימאוהומקדש אלא ה את וני@ שלא החריבוו, משא"כ בימי היכליו ומעותיו

באו "ומכל מקו@ מיישב החת"� ג@ את דברי הרמב"�. דלדעתו לכו"ע אמרינ� את די� 

בימי היווני@, ומה שאמרו שלא יכולי@ לבטל את אבני המזבח הוא משו@ דלאו  "פריצי@

אחז  ירעא, ורק בכלי אחז לא רצו לדחות דנא�רו משו@ דלא אורח ארעא כי את כלאורח א

  פדיו� שפיר הוי אורח ארעא להשתמש לחול.  יכלו לפדות, ועל ידי

ממה  ",באו בה פריצי@"דבימי היווני@ חשיב  ,ולכאורה יש להוכיח כרמב"� ולא כר"�

"משקי בי פ�חי@ יז ע"ב) ד (למ"שמצינו בחנוכה ש"טמאו כל השמני@", והקשו האחרוני@ 

ומשיב קמא (ח"ג �ימ� מב) -. ובשואלמדוע נטמאו –מטבחייא (כגו� שמ� של מזבח) דכ�" 

ונעשה כחולי� לכל דבר  ,תירD שכיו� שבאו בה פריצי@ וחללוה אי� לה@ די� שמ� של מזבח

  ומקבלי@ טומאה. ולפי זה מוכרחי@ לומר שבימי היווני@ באו בה פריצי@. 

אורי וישעי (�י' ד') תירD על פי מה שרואי@ ש@ בגמרא פ�חי@ שלדעת  א� בשו"ת

הוא מלטמא אחרי@, אבל טומאת עצמ@ יש לה@. והרב עלינבויגע� (בקובD  'דכ�'לוי האי 

כר@ שלמה שנה יא קו' ב ע' יט) כתב דלדבריו תיקשי בפ�חי@ יז דפרי� ללוי דתני משקה 

ת לה שאלת חגי, הו"ל לאקשויי בפשיטות אי היכי משכח ,בי מדבחייא, אי �"ל דדכ� ממש

דכ� ממש, טומאת השמני@ דחשמונאי היכי משכחת לה. ועל כרח� דטומאת השמני@ 

  משכחת לה מדי� ובאו בה פריצי@ שיצאו לחולי�.

  ולענ"ד יש לומר שאי� הכי נמי היה יכול להקשות ג@ כ�. 

רענ� (לבעל -דברי הזית ועוד י"ל בדעת הר"� כפי שכתב הרב עלינבויגע� ש@ על י�וד

המג"א) דטמאו כל השמני@ היינו לעבודה זרה. ולפי זה לשיטת הר"� נוכל לומר שטמאו@ 

  על ידי מעשה לעבודה זרה, ולא משו@ שהופקעה קדושת@.

, "באו בה פריצי@"עכ"פ יש נפקא מינה בשיטת הר"�, דלדידיה נראה שכאשר נוהג די� 

דלאו אורח ארעא להשתמש במה שנהוג בו קדושה. אי� צרי� לחוש א� למאי דאמרינ� 

  עתו אי� זו מ�קנת הגמרא.דדל

                                                           

וראה בחת@ �ופר (או"ח תשו' ל"ג) שכתב דהטע@ שקבעו תענית תשעה באב לפי מועד תחילת   .6

השריפה הוא שכיו� שמשעה שפרצה בו האש כבר נתחלל המקדש. ולפי זה ג@ לשיטת הר"� שהחילול 

� אינה ב�ו� החורב� אלא משמתחיל החורב� בפועל (וראה הוא דווקא על ידי חורב�, ההוצאה לחולי

  זבחי@ �ג שעכ"פ משהקיפוה גויי@ עדיי� היא בקדושתה למרות שזורקי@ ש@ אבני@).
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  אודשה לעתיד לבילמ"ד קדושה ראשונה ק "באו בה פריצי�"די� ו. 

אליבא דשיטת הרמב"�, שדי� "באו בה פריצי@" משמעותו כוללת את יציאת קרקע המקדש 

שונה קידשה לשעתה וקידשה לחולי�, יש לדו� הא@ די� זה אמור ג@ אליבא דמ"ד קדושה רא

לעתיד לבוא, דהרי לכאורה משמע שמ"ד קדשה לעתיד �ובר שחורב� הבית אינו מבטל את 

קדושת הקרקע! וא@ כ� יש להבי� מדוע הוזכר די� "באו בה פריצי@" כדי� פשוט שאי� בו 

  מחלוקת?

. ע"א)מ�כת מכות (יט בחידושיו ל הרמב"� מדבריזו  הל�וגיהתייח� לנוכל ללמוד כיצד 

שהמפריש פירות מעשר שני בזמ� הזה  ,ש@ מו�ר רבי יו�י הלכה בש@ רבי ישמעאל בגמרא

אינו יכול להעלות@ לירושלי@ ולאוכל@ בטהרה, מפני שמעשר שני הוקש לבכור, וכש@ 

  שאכילת בכור בטלה בזמ� הזה כ� אכילת מעשר שני בטלה. 

ה קידשה לעתיד לבוא, או הגמרא ש@ מנ�ה לברר הא@ רבי יו�י �ובר שקדושה ראשונ

  לא קידשה, ונחלקו הראשוני@ מהי גר�ת הגמרא:

  הגר�ה שהביא הרמב"�:

אי קסבר: קדושה ראשונה קדשה  !ניכול בירושלם נמי בכוראפי' לעתיד לבא, 
אמר רבינא, לעולם  !נמי לא מעשראפילו לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא, 

לעתיד לבא, והכא בבכור שנזרק דמו קודם חורבן  וקדשהקסבר: קדשה לשעתה 
חרב הבית ועדיין בשרו קיים, ומקשינן בשרו לדמו, מה דמו במזבח אף והבית 

  בשרו במזבח, ומקיש מעשר לבכור.

  :7ואילו לפי רש"י, כ� גר�ינ�

אפי' מאי קסבר? אי קסבר: קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא, 
אי קסבר: קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא,  בכור נמי!

קדשה  ולאאמר רבינא, לעולם קסבר: קדשה לשעתה  תבעי! אפילו בכור נמי
  כו'. לעתיד לבא, והכא בבכור שנזרק דמו קודם חורבן הבית ו

א, ולב לפי שתי הגר�אות אומרת הגמרא בתחילה שלא יתכ� שר' יו�י �ובר קידשה לעתיד

לבוא "מקריבי@ אע"פ שאי� בית" (עדויות ה, ו), וכיו� שאי�  קידשה לעתיד "דשהרי למ

בעיה להקריב אי� בעיה לאכול, ולא שיי� ללמוד מבכור בעלמא שמעשר לא יאכל. מחלוקת 

  הגר�אות היא על ההמש�. 

                                                           

גמרא זו חוזרת על עצמה על גר�אותיה השונות ג@ במ�' זבחי@ � ע"ב ובתמורה כא ע"א. בזבחי@   .7

הראשונה א� הקשה עליה  הכתב בתחילה כגר�ובמכות נוקט רש"י כגיר�ה הראשונה, ואילו בתמורה 

ומ�יק כגר�ה שהביא הרמב"�. לפי מה שנבאר לקמ� יוצא שבמכות ובזבחי@ רש"י לא חשש לקושיה 

  שהקשה בתמורה כי אפשר לישבה כפי שנבאר לקמ�.  
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לפי גר�ת הרמב"� הגמרא שואלת דא@ ר' יו�י �ובר לא קידשה לעתיד לבוא אינו מוב� 

היקש מיוחד כדי ללמוד אי�ור אכילת מעשר שני מבכור שבטלה מצוות  מדוע צריכי@

, הרי טע@ אי�ור אכילתו למ"ד לא קידשה הוא משו@ שנאמר בו "לפני ה'", והרי אכילתו

ג@ במעשר שני יש לא�ור אכילה מאותו טע@ שנאמר ג@ בו "לפני ה'"! ולכ� מ�יקה הגמרא 

אינו מהיקש ל�ת@ בכור, אלא מהיקש מעשר  דרבי יו�י �ובר קידשה לעתיד לבוא, והלימוד

בשרו לדמו מה  ישי@מקהוא אינו נאכל משו@ דד ,רב� הביתובכור שנזרק דמו קוד@ חלדי� 

  .לפיכ� אינו נאכל עד שיבנו אותו ,דמו למזבח א� בשרו למזבח ועכשיו אי� ש@ מזבח

יא לפני א� לפי גר�ת רש"י שאלת ר' יו�י נובעת מ�פק הא@ שיי� לומר שירושלי@ ה

ה' לאחר חורב� הבית, ותמיהת הגמרא היא למה שאל רבי יו�י רק על אכילת מעשר, היה 

נזרק אינו זקוק להקריבו כי שבכהאי גוונא דמעשר, דהיינו היכא בכור לו לשאול מה די� 

רו קיי@, דהואיל ולא קדשה אולי אינו יכול חרב הבית ועדיי� בשאלא שדמו קוד@ החורב� 

לעול@ ק�בר קדשה לשעתה ולא קידשה שיבה הגמרא ומ '".לפני ה" יחשבלהיאכל כי לא י

בבכור שנזרק דמו קוד@ חרב� כל די� הבכור ממנו אנו למדי@ למעשר הוא ו ,לעתיד לבא

וממילא מוב� שלא שאל בבכור בשרו לדמו, אינו נאכל משו@ שמקישי@ ד ,ועדיי� בשרו קיי@

בשרו לדמו. ולפי זה משמע שעכ"פ המניעה שלא יאכל בגלל היקש  כי לגביו היה פשוט לו

  מלאכול אינה מצד שאינו לפני ה'. ומקשה הרמב"� על שיטת רש"י:

ב) ע"היכי אמרינן דסבר רבי יוסי לא קדשה, והא רבי יוסי הוא דאמר (יבמות פב 
  שלישית אין להם.  ,קדושה ראשונה ושניה יש להם

יו�י �ובר לא קדשה, והרי ביבמות מובא הרמב"� מקשה אי� מ�יקה הגמרא לפי רש"י דרבי 

שרבי יו�י �ובר שקדושת הארD קיימת ג@ לאחר חורב� הבית, ואמר ש@ שלכ� לא נצטר� 

  לעתיד לבוא לקדש קדושה נו�פת? ומתרD הרמב"�:

אבל קדושת העיר והבית בטלו  ואיכא למימר קדושת הארץ קדשה לעתיד לבא,
   8.משבאו פריצים וחללוה

מדברי רש"י עולה ג@ שיש לחלק בי� קדושת הבית לקדושת הארD,  ,וD זהתירהעיקרו� של 

דק�בר  – יכול יעלה אד@ מעשר שניכותב בתחילת דברי רבי יו�י "רש"י בזבחי@ � ע"ב, כי 

קדושת הארD לא בטלה וצריכה הפרשת מעשרות מ� התורה וקאמר יכול יאכלנו עכשיו 

                                                           

הריטב"א במכות יט ע"ב הביא תירוD זה, א� הקשה: "דהא ליתא לפו@ ההוא דמ�' מגילה ושבועות   .8

יתינ� לעיל דלמ"ד קדשה לעתיד לבא מקריבי� א� על פי שאי� בית ואוכלי@ קדשי@ קלי@ א� על דמי

פי שאי� חומה". נראה שהריטב"א �ובר שאי אפשר להעמיד את רבי יו�י כמי שאומר שדרשת "באו 

בה פריצי@" גורמת לכ� שלא יוכל להקריב כי קרקע המקדש מתחללת שכ� בגמרא מגילה משמע 

לעתיד אפשר להקריב ג@ לאחר החורב� וא@ הפריצי@ מחללי@ אי� יקריב, ועל כרח� שלמ"ד קדשה 

דוד (או"ח �ימ� ג, ד� ז -שאינו �ובר את דרשת באו בה פריצי@. וכ� כתב מדעתא דנפשיה השאילת

  ע"ד).
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� הגמרא היא מבינה שעכ"פ קדושת הארD ומשמע ד�ובר שבכל מהל ."בירושלי@ בלא פדיו�

שכתבו  במדברי התו�פות בזבחי@ � ע"לא בטלה, והדיו� רק על קדושת הבית. וכ� עולה 

שמוב� ב�ברה שאפשר לומר שקדושת הארD לא בטלה וקדושת המקדש בטלה, וביאר 

ב'נתיבות הקודש' שה�ברה בזה היא שהקדושה בטלה רק מדי� "באו בה פריצי@", ודי� זה 

.Dובזה מתיישב מה שהקשיתי כיצד אנו אומרי@ באו בה  אינו משפיע על קדושת האר

פריצי@ ג@ למ"ד קידשה לעתיד לבוא, דעכ"פ כל זמ� שהפריצי@ נמצאי@ ה@ מחללי@ את 

  המקדש.

קשה על רש"י שאינו מוב� היכי �לקא דעת�  אכתיהרמב"� ממשי� ואומר שאלא ש

 "באו בה פריצי@ וחללוהמכל מקו@ "והיינו ש מעשר א@ קדושת ירושלי@ בטלה. שיאכל

ולכ� אכתי שאלת ר' יו�י אינה מובנת שהיה צרי� להיות קדושת העיר,  גור@ ג@ לחילול

  פשוט לו שאינו נחשב לפני ה'. 

 וחללוה" באו בה פריצי@"ש פשוט לוש הרמב"� כפי שראינו לעיל מדברי מבוארו 

וכל דיני המקדש, ועל כ� מקשה שלא שיי� להחשב "לפני ה'"  חילול הקרקעל מתייח� ג@

  .א@ אנו �וברי@ שקדושת המקדש והעיר מחוללת

אי 'כאשר הגמרא אומרת שהרמב"�  הנחתלפי  קושייה זושב ג@ יונראה לענ"ד שיש לי

אינה מתכוונת כמא� דאמר בעלמא לא קדשה שהקדושה הראשונה  'ק�בר לא קדשה

לא "או  "דשהיק", אלא רק קידשה" מא� דאמר"א הוזכר כא� ל הופקעה לגמרי (ובאמת

כפי שנראה , ו"באו בה פריצי@"), אלא לומר שבפועל לא נוהגת קדושה במקו@ מדי� "דשהיק

שכ� א@ חוזר המקו@ לידי ישראל  ,די� זה אינו מפקיע לגמרי את הקדושהלהל� בפרק ט 

ינה שונה ונפרד ידושת העיר, שענכמו כ� אי� הוא פוג@ בקי"ל שאינו צרי� לקדשו שוב, ו

, ומ�תבר לומר שביאת פריצי@ יכולה לפגו@ רק את הקדושה הגדולה מקדושת בית המקדש

של מחנה שכינה ומחנה לויה שה@ כתרומה וקדשי@, ולא את קדושת ירושלי@ שהיא רק 

  כחולי� טהורי@.

מי@ �יוע לדר� זו יש להביא מהגמרא בזבחי@ נה ע"א האומרת שמה שנאמר בשל

" הכוונה למחנה במקו� טהור(ויקרא י, ד): "את חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו 

ישראל שנקרא "מקו@ טהור" ולא "מקו@ קדוש", כי רק המצורע משולח ממנו. ולפי זה 

יוצא שהעזרה והר הבית נקראי@ "מקו@ קדוש", ולכ� מוב� שקדושת@ מתחללת ע"י 

   שנקראת רק "מקו@ טהור".  הפריצי@, מה שאי� כ� קדושת ירושלי@

הנה התו�פות (בכל שלושת ה�וגיות הנ"ל) כותבי@ דהעיקר כגיר�ה הראשונה, ומקשי@ ו

  :שלה@ הקושיותג@  ותמיושבעל רש"י שתי קושיות נו�פות, א� לפי האמור 
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, הרי בלאו קדשההתו�פות הקשו למה הוזקק להיקש בשרו לדמו לפי המ�קנה דלא   א.

 ,הבכור אינו נפ�ל מטע@ יוצאמדי� 'יוצא'. א� לפי האמור מוב� שפיר שנפ�ל הבכור הכי 

  .והבשר לא יצא ממחיצתו כי קדושת ירושלי@ לא בטלה

עוד הקשו התו�פות שבזבחי@ � ע"א אמרו שכשהמזבח נפג@ אי� אפשרות לאכול   ב.

קדשי@ קלי@, והביאה הגמרא מקור לדי� זה מדרשת ר' יו�י, דהיינו שלמדי@ מהיקש 

רו של בכור לדמו, שאי אפשר לאכול כשהמזבח פגו@ או הרו�, ומבואר שדי� מזבח בש

שנפג@ הוא ג@ כשהמקו@ מקודש, ולכ� מקשי@ התו�פות שלגיר�ת רש"י די� זה הוא 

, וא@ כ� אי� הוכיחו דרשה זו מדברי ר' היכי דקדשה נאכלדמוכח רק למ"ד לא קדשה, ו

קש בשרו לדמו נאמר ג@ בזמ� שהקדושה ולפי האמור ג@ לגיר�ת רש"י די� הי יו�י.

קיימת, ומזה הוכיחו את די� מזבח שנפג@, אלא שר' יו�י הו�י� שמה שהוקש מעשר 

לבכור מלמד שהיכא שהקדושה מחוללת מדי� באו בה פריצי@ הוא כמו מזבח שנפג@ 

  ולא יאכל בכור ומעשר.

יכא שחרב המקדש, ואדרבה על גר�ת התו�פות קשה למה אמרו מקיש בשרו לדמו לעניי� ה

הרי די� זה נאמר ג@ כשהמקדש לא חרב ורק המזבח נפג@, והיה לו לתלותו דוקא בח�רו� 

, ומוב� שיש בהחלט מקו@ רש"י מיושבת היטב הראשונה של הגר�נמצא שהו 9המזבח,

  10.לפ�וק כ� להלכה

עכ"פ לכל השיטות אי אפשר להקריב בלא שי�לקו את הפריצי@, כיו� שאפילו א@ 

והמזבח כלי השרת מכיוו� שקדושת מתחללת על ידי הפריצי@,  אינהקדושת המקו@ נאמר ש

  להקריב.  אי אפשר, מתחללת, כמבואר בפרקי@ הקודמי@

  מחלוקת בירושלמי א� ג� קדושת העיר מתחללתז. 

  איתא:  )גהלכה פרק ג  ,מעשר שני(בירושלמי 

                                                           

הנצי"ב (ויקרא כו, לא) הקשה על גיר�ת תו�פות כפי שהקשיתי מדוע תלתה הגמרא את המניעה   .9

כור בחורב� הבית, היה לה לתלות את הדבר בכ� שנהר� המזבח, וה�יק מזה שצ"ל שיש מלהקריב ב

אי�ור להקריב בכור ג@ א@ יש מזבח לאחר שחרב הבית היות ונאמר "ולא אריח בריח נחחכ@". אבל 

בפשטות ולא אריח אינו אי�ור אלא ציו� עובדה שלא יקריבו קרבנות, וכל הקשר הגמרא הוא לדמותו 

� נפג@ המזבח מורה שמדובר בח�רו� מצד המזבח. ולפי גיר�ת רש"י ניחא בפשטות שתלה די� זה לדי

בחורב� הבית כי הוא הגור@ לכ� שהמקו@  חולל על ידי הפריצי@ ולכ� אי אפשר להזות את ד@ 

  הבכור ג@ א@ יבנו מזבח.

בזמ� הזה אלא לפי זה יובנו דברי רש"י בפ�חי@ לט ע"ב ד"ה כעי�, דכתב שאי� מעלי@ מעשר שני   .10

א@ כ� נ�בור שקידשה לעתיד לבוא. ולכאורה השיטה העקרית בגמרא היא כמ"ד קדשה לעתיד לבוא, 

ולמה כתב ב�גנו� המורה שהעיקר דלא קדשה, ושכ� נוהגי@ למעשה, אלא כוונתו שלא מעלי@ משו@ 

� שלא דרשת הגמרא אליבא דמ"ד "באו בה פריצי@ וחללוה", ורק למ"ד קדשה לעתיד לבוא לעני

  פקעה קדושה כלל שיי� לומר שיעלו, ולא קיימא ל� כוותיה. 
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נתמנו  ,רבי חנינא ורבי יונתן ורבי יהושע בן לוי עלו לירושלים :אמר רבי זעירא
להן פירות וביקשו לפדותן בגבולין (צ"ל כגבולין, דהיינו שסברו שמותר 
לפדותם בירושלים), אמרה לון חד סבתא אבוכון לא הוון עבדין כן אלא מפקרן 

    (צ"ל מפקין) חוץ לחומה ופודין אותן שם. 
אין את המחיצות כאלו עולות, ואילין רבנן הווין סבתא הוות סברה מימר רו

סברין מימר אין רואין את המחיצות כאלו עולות. סבתא הוות סברה מימר כרבי 
  ליעזר, ואילין רבנין הווין סברין מימר כרבי יהושע.

  :במקו@ �בתא הוות �ברה מימר כרבי ליעזר וכו' והגר"א ש@ גור� ב�יפא

  רבנן סברי מימר כת"ק.סבתא סברה מימר כרשב"י ואילין 

לפי גר�ת ה�פרי@ הגמרא תולה את המחלוקת בדברי רבי יהושע ורבי אליעזר במשנה 

  בעדויות פרק ח משנה ו:

שמעתי כשהיו בונים בהיכל עושים קלעים להיכל וקלעים  :אמר רבי אליעזר
     .לעזרות אלא שבהיכל בונים מבחוץ ובעזרה בונים מבפנים

ואוכלים קדשי קדשים  ,שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית :אמר רבי יהושע
קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה שקדושה  .אף על פי שאין קלעים

  ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא. 

, ואי� עתיד לבואלפי פירוש@ יוצא שהגמרא מבינה שלר"א קדושה ראשונה לא קדשה ל

� כדי שיוכלו ידש, לכ� העמידו קלעי@ עוד לפני שגמרו את הבנימקריבי@ ללא בית בנוי ומקו

. לעומת זאת היא �ברת האמוראי@ שרצו לנהוג בירושלי@ כמחוD לירושלי@. וזו להקריב

אלא שמכל מקו@ רשאי@ להוציא את  ,ה�בתא �ברה כר"י שקדושת ירושלי@ לא בטלה

קצת קשה על ביאור זה  ג@ בזמ� שנוהגת קדושה. א�מירושלי@ ולפדות@ בחוD הפירות 

למה כפלה הגמרא את דבריה, היתה צריכה רק לומר שה�בתא �ברה שהמחיצות עולות 

את לשו� רבי יהושע במשנה שקדושה ראשונה קדשה  הוג@ למה לא נקט !כרבי יהושע

  ?לעתיד

שהכוונה כא� להו�י� שנחלקו  – כפל הלשו�א� נראה שלפי גר�ת הגר"א מיושב 

במחלוקת רשב"י וחכמי@ במשנה ש@, דלת"ק מחיצות קולטות ולרשב"י מחיצות אינ� 

אי�  שהפירות בירושלי@כקולטות, וכוונת הגמרא שה�בתא �ברה שהמחיצות עולות, ולכ� 

, ו�ברה נמי כרשב"י שהמחיצות אינ� קולטות ולכ� אמרה שמותר לנהוג בה@ כבגבולי@

ל�בור כת"ק שמחיצות קולטות,  יכולי�הפירות מחוD למחיצה, ואילו חכמי@  להוציא את

כיו� שה� אינ� קיימות אלא שלדעת@ אי� בזה נפק"מ כי אי� רואי@ את המחיצות כעולות, ו

. ומ�יקה ש@ הגמרא שרבי פנח� חשש לדי� ולדי�, ולפי הגר"א הכוונה יכול לנהוג כבגבולי@

מחיצות, ולכ� טמא את הפירות לפני שפדה אות@  שחוששי@ שהמחיצות כעולות וקלטו

  ואמרו דהלכתא כוותיה.
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'מחיצות  ה ה�בתא בלשו�קטנמדוע מתיישבת ג@ הקושייה ונראה שלפי גר�ת הגר"א 

הדיו� בעיקרו הוא על מחיצות ירושלי@ , די"ל ש'קדשה לעתיד'עולות' ולא כלשו� המשנה 

לה@ די� של חומה ומחיצה למרות שנהר�ו, (ומש@ הועתק לשו� זו ל�נהדרי� א, ג), הא@ יש 

  .ולמ�קנה לעני� פדיו� מעשר מחשיבי@ את המחיצות כעולות לכל דבר

שאלה הא@ קדושת ירושלי@ מחוללת על ידי שבאו בה פריצי@ היא מחלוקת הולפי זה 

  ה�בתא וחכמי@, ולהלכה קיי"ל שאינה מחוללת ה� לפי הבבלי וה� לפי הירושלמי. 

  ש לאחר שחולל בידי פריצי� (שיטת הרמב"� והראב"ד)די� מורא מקדח. 

את דיני שילוח הטמאי@ מהמקדש והר הבית, ולא הביא הרמב"@ בהלכות ביאת מקדש פ"ג 

  ציי� ש@ א@ הדבר נוהג ג@ לאחר חורב� הבית או לא.

  פ�ק: )טז-יד ותפרק ו הלכ(ובהלכות בית הבחירה 

זה שעשה עזרא שתי תודות זכרון הוא שעשה, לא במעשיו נתקדש המקום שלא 
היה שם לא מלך ולא אורים ותומים, ובמה נתקדשה בקדושה ראשונה שקדשה 
שלמה שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבא. לפיכך 

בכל מקריבין הקרבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלין קדשי קדשים 
העזרה אף על פי שהיא חריבה ואינה מוקפת במחיצה, ואוכלין קדשים קלים 
ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות שהקדושה ראשונה קדשה 

  לשעתה וקדשה לעתיד לבא. 

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, 
יוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר א"י לענין שביעית ומעשרות וכ

לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, והרי הוא 
אומר והשמותי את מקדשיכם, ואמרו חכמים אף על פי ששוממין בקדושתן הן 

  עומדים.

  ז:, ועוד כתב בהלכות בית הבחירה ז

 היה נוהג בואף על פי שהמקדש היום חרב בעונותינו חייב אדם במוראו כמו ש
בבנינו, לא יכנס אלא במקום שמותר ליכנס שם, ולא ישב בעזרה, ולא יקל ראשו 

את שבתותי תשמורו ואת מקדשי "כנגד שער המזרח שנאמר (ויקרא כו, ב) 
  , מה שמירת שבת לעולם אף מוראת מקדש לעולם."תיראו

  פ�ק: ב, אובהלכות מעשר שני ונטע רבעי 

ואכלת לפני י"י "שנאמר  ,מחומת ירושלים מעשר שני נאכל לבעליו לפנים
ונוהג בפני הבית ושלא בפני  ".אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם וגו'

מעשר דגנך תירושך "שנאמר  ,אבל אינו נאכל בירושלים אלא בפני הבית .הבית
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, מפי השמועה למדו מה בכור אינו נאכל אלא "ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך
  שני לא יאכל אלא בפני הבית.בפני הבית אף מעשר 

  :, יד)ו(בהשגה להל' בית הבחירה הראב"ד הקשה על הרמב"@ 

(לגבי מעשר ובכמה מקומות במשנה  .סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו
שאמרו בבא מציעא ( ובגמ' אמרו דנפול מחיצות ,אם אין מקדש ירקבשני אמרו) 

אלמא למ"ד קדושה ראשונה לא  ,)נג ע"ב דבנפול מחיצות אין אוכלים מעשר
קדשה לעתיד לבא לא חלק בין מקדש לירושלים לשאר א"י. ולא עוד אלא שאני 
אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא, לא אמר אלא 
לשאר א"י אבל לירושלים ולמקדש לא אמר, לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש 

ידוש אחר עולמי בכבוד י"י לעולם. כך וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש ק
   11.נגלה לי מסוד ה' ליראיו, לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת

על החלוקה שעושה הרמב"@ בי� קדושת המקדש וירושלי@ שאינה בטלה  הראב"ד מקשה

כמו כ� כותב הראב"ד  ובי� קדושת הארD שבטלה בחורב�, וכותב: "ולא ידעתי מאי� לו"!

שנייה קידשה לעתיד לבוא ג@ את המקדש, שהרי עזרא ידע שמידות  שלא מ�תבר שקדושה

המקדש עתידי@ להשתנות בעתיד, ובלאו הכי יצטרכו לקדשו, ולכ� מ�תבר שמלכתחילה 

  .קידשוהו רק עד שייחרב

משו@ שאולי  הואש למה קדשוה,יה יקושאת הליישב כתב משנה (ש@ בפ"ו) -כ��ה

ית הראב"ד דהמשנה אומרת י� נשאר בצ"ע מקושבזמ� החורב� יות� לנו רשות להקריב. א

, משמע שח�רו� המקדש מפקיע את קדושת ירקבי – מקדשבעני� מעשר שני שא@ אי� 

יירקב,  מזבחויש אחרוני@ שתירצו בזה שכוונת די� זה לפי הרמב"@ הוא שכשאי� ירושלי@. 

בח, א� תמה כתב דאמנ@ אכילת מעשר שני אפשרית רק בזמ� דאיכא מז-א� ב�פר עבודה

  ית הראב"ד היא מלשו� המשנה "אי� מקדש".יקוש

קדושת המקו@ הרמב"@ �ובר שד ,שב את קושיות הראב"דילילמל� כתב -במעשיו

מה שנאמר א@ אי� מקדש ירקב הוא משו@ שמחוללת כל זמ� שבאו בה פריצי@. וא@ כ� י"ל 

מקו@ קדשוה , ומכל שהקדושה מחוללת כיו� ואי אפשר לבנות מזבחשבאו בה פריצי@ 

 12.ושה הקיימת לעול@ כדי שא@ י�ולקו הפריצי@ יוכל להקריב ג@ לפני הגאולה השלמהקדב

ה�יק המעשי הרמב"@ �ובר שכל עוד שיש פריצי@ הקדושה מתחללת ש לפי פירושו זהו

  שלהרמב"@ אי�ור הכני�ה היו@ הוא רק משו@ דלאו אורח ארעא.למל� 

                                                           

�ופר (יו"ד �י' רלג) כתב שטעמו של הראב"ד ש�ובר שהנכנ� למקדש בזמ� הזה אי� בו -החת@  .11

אי�ור כרת, הוא מדי� "באו בה פריצי@ וחללוה". א� לענ"ד מהראב"ד מבואר להדיא שטעמו משו@ 

  את המקדש רק עד שייחרב.שבקדושה שנייה מלכתחילה קידשו 

למל� שהוא די� מיוחד, כיו� שכבר היה תחילה -ולגבי מה שהקשה מהא דנפלו מחיצות, כתב במעשי  .12

  בתו� המחיצות, נפ�ל א@ לא יחזרו לבנות@, וראה הר הקודש (עמ' קכ) ביאור אחר.
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" אינה מכריחה לומר שהח�רו� הוא מצד ג@ א@ נאמר שהלשו� "אי� מקדשולענ"ד  

עכ"פ יותר מ�תבר לומר שכ� הבי� הרמב"@ בגלל שכ� פשט ה�וגיות לפי מה  13הקדושה,

לא הזכיר הרי ששלדעת הרמב"@ אי� חיוב כרת לגבי הכני�ה,  שמעמשביארתי בפרק ו, וכ� 

הביא את דרשת הגמרא ביבמות ו ע"ב  מורא מקדש ולגבי 14,בזמ� הזהג@ כרת חיוב יש ש

ממפ�וק מיוחד שיש היקש בי� שבת למקדש להורות שהיא קיימת, וג@ הפ�וק שהביא 

בפ"ו "והשימותי את מקדשיכ@" נדרש לעניי� קלות ראש ומורא מקדש, וא@ כ� אדרבה 

מדהוצר� לפ�וק מיוחד על מורא מקדש משמע שעיקר הנפקא מינה בזה למעשה היא לעניי� 

למל�, -ומכל מקו@ אפשר שבניגוד לדברי המעשי 15המחנות.א מקדש ולא לעני� אי�ור מור

                                                           

יכולת לאכול כפי שהעיר בזה הראי"ה קוק במשפט כה� (�י' צו) דאפשר שהכונה היא שאי� לנו   .13

בקדושת המקדש, מפני הטומאה, או מפני המלכות המעכבת, שזה ג@ כ� נכלל בכלל "וא@ אי� מקדש". 

וכ� הוא לשו� הרמב"@ (תשובה א, ג): "בזמ� הזה שאי� לנו בית המקדש ומזבח כפרה אי� ש@ אלא 

ל כל פני@ תשובה", והכונה ש@ שאי� לנו שעיר המשתלח, והיינו מפני העיכוב שאי אפשר לנו ע

  לקיי@ את חובת העבודה, יהיה מאיזה טע@ שיהיה.

). וראה בדברי הרב 39וכ"כ הרב יהודה ברוור ('שער דלתי הלבנו�'; מובא ב�פר 'מורא מקדש' עמ'   .14

חיי@ הירשרזו� (מלכי בקדש ח"א) שחילק בי� דיני המחנות לקדושת המחיצות. א� לפי האמור נראה 

  @ די� "באו בה פריצי@" שמחלל ג@ את הקדושה.יותר שהרמב"@ לא כתב כ� משו

רוב מוחלט של רבותינו האחרוני@, ובראש@ נושאי כלי הרמב"@, הרדב"ז ומר�  [הערת מערכת:  .15

משנה, הבינו את הרמב"@ כפשוטו, שכיו� שקדושת המקדש לא בטלה כל אי�ורי הכני�ה -הכ��

רב עידוא רוצה ללמוד ממה שהרמב"@ בטומאה קיימי@ בלי שינוי, והנכנ� למקו@ העזרה בכרת. ה

לא כתב במפורש שאי�ורי הטומאה חלי@ ג@ בזמ� שהבית חרב, לעומת די� מורא מקדש בו ציי� 

הרמב"� לא הזכיר כלל את הרמב"@ במפורש שהוא קיי@ ג@ כשהבית חרב, א� הדברי@ הפוכי@, 

מילא ברור שכל אי�ורי וא"כ כשפ�ק שקדושת המקדש לא בטלה מ עניי� "באו בה פריצי� וחללוה",

  הכני�ה בטומאה עומדי@ בעינ@. 

בה�בר הטע@ שדווקא בדי� מורא מקדש הזכיר הרמב"@ שנוהג ג@ בזמ� הזה, יש לומר שלגבי די� זה   

הייתה הווא אמינא שאינו תלוי בקדושה לבד, אלא בקיומו הממשי של המקדש. ועוד יש לומר שזה 

ח), ולכ� צרי�  נה נוהגת כשהבית חרב (הל' בית הבחירה ז,מפני שבדי� מורא מקדש יש ג@ הלכה שאי

היה הרמב"@ לומר ששאר הדיני@ נוהגי@ ג@ כשהבית חרב. ועוד יש לומר שהרמב"@ לא מרבה 

להביא דברי@ שאינ@ מפורשי@ בחז"ל, ולכ� הזכיר זאת דווקא בדי� מורא מקדש, שבו יש דרשה 

  מפורשת של חז"ל שהוא ג@ בחורבנו.

אכ� זה שהרמב"@ לא כתב שאי�ורי המחנות נוהגי@ ג@ בזמ� הזה, אפשר לבאר א.  חבר:תגובת המ   

בכמה אופני@, א� לענ"ד עכ"פ נראה שלדעת הרמב"@ האי�ור מחמת דיני מחנות אינו בתוקפו ממה 

שכתב (הל' בית הבחירה ז, ז): "א� על פי שהמקדש היו@ חרב בעונותינו חייב אד@ במוראו כמו 

בבנינו, לא יכנ� אלא במקו@ שמותר ליכנ� ש@... שנאמר 'את שבתותי תשמורו ואת שהיה נוהג בו 

מקדשי תיראו', מה שמירת שבת לעול@ א� מוראת מקדש לעול@". וקשה, שבהלכות שלפני כ� 

הרמב"@ מפרט את דיני מורא מקדש כפי שנהגו בזמ� המקדש, ומדוע כתב שאי� להיכנ� מחמת מורא 

בזמ� הזה, ולא הזכיר דבר זה בי� שאר דיני מורא מקדש שפירט לפני כ�.  מקדש רק כשפירט מה נוהג

וביארתי שזה משו@ שבזמ� שהמקדש קיי@ הכני�ה היתה א�ורה מחמת קדושת מחנות, ובא 

להשמיענו שא� על פי שבזמ� הזה ש"באו בה פריצי@" קדושת מחנות מחוללת, מכל מקו@ אי� 
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לשיטת רמב"@ טמא הנכנ� למקו@ הא�ור לו עובר אי�ור דאורייתא, א� לא מצד אי�ור 

   16המחנות אלא מצד מורא מקדש.

 ג@ שכני�ת טמא בזמ� הזה אינה א�ורה מדיני מחנות לפי הרמב"@,ונראה לדקדק 

בפ"ז. הרמב"@ פותח בפירוט  פרטי דיני מורא מקדשהביא הרמב"@ את מהאופ� שבו 

 .ט)-הדברי@ הא�ורי@ מחמת מורא מקדש כמובא בלשו� חז"ל ב�פרא (קדושי@ ג ז, ח

לכה א�ור להקל ראשו כנגד שער המזרח, ובה הרמב"@ שבגלל מורא מקדשציי�  'הלכה בה

ה ז המובאת לעיל כתב שבזמ� בהלכלאחר מכ�  .זה ג@ א�ור לשבת בעזרה שבגללו ציי� 

 – כנ� למקומות הא�ורי@. ותמוהיוא�ור לה ,הזה א�ור להקל ראש, וא�ור לשבת בעזרה

, כשלפני כ� הזכיר עוד דברי@ אחרי@, א@ שלושת הדברי@ האלואת מדוע ציי� בהלכה ז 

את האי�ור  הוא �ובר שכל הדברי@ קיימי@ לא היה צרי� לפרט דבר, ומדוע הביא רק עתה

  . לא הוזכר כלל שהוא חלק מציווי מורא מקדש לפני כ�� למקומות שכנילה

יו�� (ברכות �י' קצו) כתב שלדעת הרמב"@ יש חיוב בזמ� הזה רק על הדברי@ -ובשלמי

, ד�ובר ששאר הדברי@ הא�ורי@ המקו�שה@ דברי@ הא�ורי@ מחמת  ,שכתב בהלכה ז

 ,אלא בפני הבית. א� לענ"ד קשה , ולכ� אינ@ נוהגי@הביתמחמת מורא מקדש נא�רו מחמת 

קא את שלושת הדברי@ האלו בדברי@ הנוהגי@ מחמת המקו@, ומני� לרמב"@ לתלות דו

                                                           

מורא מקדש, שעני� זה נוהג לעול@, ולא מושפע מזה להיכנ� למקומות שהיה א�ור להכנ� מחמת 

שבאו בה פריצי@. אמנ@ הרמב"@ לא כתב בהלכותיו את המילי@ "באו בה פריצי@", א� ברור שהוא 

�ובר שפ�וק זה מלמד לדורות שקדושת המקדש חוללה ממה שכתב בתשובותיו (פאר הדור �י' 

מרבה לכתוב דברי@ שאינ@ כתובי@ בגמרא קלא; הובאה להל� פרק ט), ודוקא בגלל שהרמב"@ אינו 

במפורש מוב� מה שלא כתב במפורש ש"באו בה פריצי@" משפיע על דיני קדושת המחנות, שהרי 

דבר זה לא כתוב במפורש בגמרא, ולכ� הרמב"@ לא כתב די� זה במפורש, ו�מ� על כ� שנדייק את 

  הדי� מדבריו.

ו לדרשה מיוחדת לעניי� מורא מקדש, משמע שיש ג@ מגו� דרשת חז"ל (ביבמות ו ע"א) שהוצרכ  ב.  

דיני@ הנובעי@ מהקדושה שאינ@ בתוקפ@ כשהקדושה מחוללת. וכ� נראה ג@ מהגמרא (ברכות �א 

ע"א) שדיני קלות ראש אינ@ נוהגי@ בזמ� הזה במילוא@, דמשמע שעכ"פ הדיני@ הנובעי@ מחמת 

(�י' צו עמ' קצג) שמביא את ה�ברה  קדושת המקדש אינ@ נוהגי@ במילוא@ היו@. וראה משפט כה�

ללמוד מדיני קלות ראש שאינ@ נוהגי@ במילוא@, אלא שלדעתו ההשוואה מלמדת שדיני טומאה 

קיימי@ לכל הפחות באופ� חלקי, כמו דיני מורא מקדש. ולענ"ד �ברה זו יכולה רק להביא למ�קנה 

  שיש אי�ור דרבנ�, אבל אינה מלמדת אי�ור דאורייתא.]

רק "אפשר" משו@ שאפשר להבי� דכוונת הרמב"@ בפ"ז לא�ור כני�ה מדי� מורא מקדש רק  כתבתי  .16

להיכ� שהיה א�ור להיכנ� בלא קשר לדיני טומאה, דהיינו עזרת כהני@ שאי� נכנ�י@ בה ישראל אלא 

לצור� הקרב�, ומהמזבח ואיל� שאי� נכנ�י@ פרועי ראש ובעלי מומי@, וההיכל שאי� נכנ�י@ בו ללא 

הקודשי@ שאי� נכנ� בו אלא כוה� גדול. וה�ברה לחלק בזה -ת ידי@ ורגלי@ מהכיור, וקודשרחיצ

שטומאה אינה מונעת את הכני�ה מדיני מורא מקדש כיו� שהטומאה אינה ניכרת. ואע"פ שבמורה 

נבוכי@ (ח"ג פרק מז) כתב הרמב"@ על כל דיני הכני�ה שה@ קשורי@ למורא מקדש, לא ברור שכ� 

  .דעתו להלכה



עידוא אלבה   הרב 

52525252 

ועוד שהרי מפורש בירושלמי (פ�חי@ פ"ז הי"ב) שג@ חליצת נעלי@ נוהגת בזמ� הזה, והיא 

ד � של כבוידאי הוא עניו, ובו"אשר אתה עומד עליו המקו�של נעל� כי "� הנלמד מיעני

  17.המקו@. ג@ ב�פרא הנ"ל מובאי@ כל האי�ורי@ כחובה בזמ� הזה

בהקלת  חידוש. �לכ� נראה שהרמב"@ נקט בשלוש הדוגמאות האלו משו@ שיש בה

שהקלת ראש מחוD לתחו@  )בגמרא בברכות �א ע"במבואר ש(יש חידוש משו@ הדי�  ראש

בתו� תחו@ הבית  פני@ל כל הבית א�ורה רק בזמ� שהמקדש קיי@, ולכ� צרי� להדגיש שע

טהור ג@ בזמ� הזה  ל כל פני@יש חידוש שכ� ממנה נלמד שע בישיבת העזרההדבר א�ור. 

שהיו@ אינו נכנ� לצור� עבודת המקדש, כיו�  � על פיכנ� אפילו לעזרת ישראל, אילה רשאי

לא שיזהר י ל כל פני@דש, וקמ"ל שעויש מצוה להתפלל ש@ ולהתקרב לק ל כל פני@שע

שאי� היו@ את האי�ור מצד  � על פיהחידוש הוא שא ובכני�ה למקומות הא�ורי� 18.לשבת

  קדושת מחנות, מכל מקו@ יש להקפיד בהלכות שהיו בזמ� בית המקדש מחמת מורא מקדש.

ולפ זה נראה שהרמב"@ הביא את די� הכני�ה במקומות א�ורי@ רק בהלכה ז העו�קת 

די� זה היא דוקא בזמ� הזה, כי בזמ� המקדש בזמ� הזה כדי ללמדנו שמשמעותו העיקרית של 

  19בלאו הכי הדבר נא�ר מחמת קדושת מחנות.

תכ� לפרש שהראב"ד ייכתב ש(שאלה שנייה) בקדש ח"א -במלכיועל דברי הראב"ד כתב 

, ובאמת כ� היא ג@ דעת שמכל מקו@ אי� בו כרת ציי�י� זה כמשיג, אלא כמילא בא בענ

כי משמע שה�יו@ יותר מ�תבר שהראב"ד כותב כל דבריו כא� כמשיג, לענ"ד . א� הרמב"@

והוא הוא פועל יוצא של מה שכתב בתחילה לחלוק על הרמב"@ ולומר שהקדושה בטלה, 

כפי שהבינו רבי@ ממפרשי הרמב"@ (וכ� �בר הראי"ה קוק משו@ דהבי� מהרמב"@ בפ"ז 

, אלא שמכל מקו@ פי שהיתהכקיימת י� הכני�ה הקדושה ישג@ לענבמשפט כה� �י' צו) 

  כרת. בושאי�  לפי האמת נראה שהרמב"@ �בר

נראה שכוונת  הנה דנו האחרוני@ א@ לדעת הראב"ד יש עכ"פ אי�ור דאורייתא, ולענ"דו

מחמת ביטול הוא  שאי� כל אי�ור דאורייתא דכיו� שטע@ הראב"ד לפוטרו מכרתהראב"ד 

שנשאר היה לו לפרט שבזה עכ"פ הוא  הקדושה, א@ היה �בור שיש צד מ�ויי@ של קדושה

                                                           

לכ� ג@ לא מ�תבר כפי שכתבו כמה אחרוני@ (פרי אפרי@ על ברכות �א, מקדש הקודש על הל' בית   .17

הבחירה �י' קלא. אשל אברה@ על זרעי@ עמ' פה, והובאו ב�פר מורא מקדש של ידידי הרב הלל ב� 

  שלמה) שבזמ� הזה נא�רה רק רקיקה בהר הבית.

שא�ור להיכנ� שלא לצור� מצוה, מותר להיכנ�  יעקב ללמוד מזה שאע"פ-כפי שכתב ש@ במשנת  .18

  ג@ בזמ� הזה להתפלל, וחשיב שפיר כני�ה לצור� מצווה.

ג@ א@ כוונת הרמב"@ לא�ור מחמת די� זה רק את המקומות שא�ורי@ ג@ שלא מצד דיני מחנות   .19

י ), ב�ופו של דבר בזמ� המקדש כל האי�ורי@ האלו היו חלק מדינ15(כפי שכתבתי לעיל הערה 

המחנות, וכוונת הרמב"@ ללמדנו במה שכתב זאת רק בהלכה ז שאי�ורי@ אלו שמצד מורא מקדש 

  עומדי@ בפני עצמ@ דווקא בזמ� הזה. 
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מפשט הגמרא משמע שהרי  ,ומכל מקו@ מ�תבר שאי� כוונת הראב"ד להתיר לגמרי 20מודה.

שלאו אורח ארעא להשתמש חולי� במה  קי"ל "באו בה פריצי@"אפילו כאשר חל די� ש

, ולכ� א@ הראב"ד היה �בור שאפילו אי�ור דרבנ� ליכא היה לו לפרש כ� ששימש לקודש

וכ�  .כדי להוציא מפשט הגמרא, וכ� נראה מלשונו שאי� כרת ומשמע שאי�ור כלשהוא יש

א ג@ לגבי ונראה לומר בדעת הרשב"א בשבועות טז ע"א שפ�ק כמ"ד לא קדשה לעתיד לב

כיו� שלא ציי� שא� אי�ור דרבנ� ליכא כפי משמעות הגמרא עכ"פ ש 21,קדושת המקדש

  איכא אי�ור דרבנ�. אכ�מ�תבר שבעניי� "באו בה פריצי@", 

, (ראה לעיל פרק ה) אמנ@ לשיטת הר"� שלמ�קנת הגמרא לא אמרינ� לאו אורח ארעא

אלא שמהר"� אי� גילוי ש�ובר דבאו בה פריצי@ . יש מקו@ להתיר כל זמ� שבאו בה פריצי@

נמצא שמבי� כל הראשוני@ המקילי@ בקדושת המקו@ בזמ� ו הוא ג@ לגבי קדושת המחנות.

כתב שעל פי הראב"ד נהגו להקל מצינו היתר לכתחילה שמאירי בשבועות טז ברק הזה, 

  להכנ� למקו@, והיינו שהוא היתר לכתחילה.

במה שכתבתי שלרמב"@ האי�ור בימינו הוא רק מצד מורא מקדש ולא ומכל מקו@ 

בהלכות בית (יש נפקא מינה בהקלה על הכני�ה על פי מה שכתב  מצד קדושת המחנות,

והוא  "בזמ� שהמקדש בנוי א�ור לו לאד@ להקל ראשו מ� הצופי@ ולפני@".  :)ח, הבחירה ז

א) בברכות �א ע"ב שלא ועל פי מימרה של רבי יוחנ� (האומר קדשה לשעתה ולעתיד לב

אמרו "אלא בזמ� שהשכינה שורה", מבואר שאע"פ שקדושת השכינה לא בטלה היא אינה 

(ויש מכא� מקור נו�� לדי�  או בה פריצי@מפני שב אינה שורהש ש לומרשורה, ובפשטות י

כנ� למקומות י, ולכ� א� שהרמב"@ אומר שדיני מורא מקדש נוהגי@ היו@ ולכ� א�ור להזה)

הא�ורי@, מכל מקו@ במה שהחמירו חכמי@ כתו�פת חומרה לא חששו אלא בזמ� שהשכינה 

  22.ל חכמי@תו�פת ש ושטע@ הקולא בזה הוא מכיו� שז פ"ז�פר -וכ"כ בקרית שורה ממש.

שלדעת הרמב"@ אי� לחוש לאי�ור הכני�ה דרבנ� של חיל ועזרת נשי@  מ�תברולפי זה 

רמז על זה באומרו ש@ בפ"ז הי"א שהחיל ועזרת נשי@ ה@ מעלה יתרה יתכ� ש, ובזמ� הזה

                                                           

וא� שדברי הרמב"@ בזה שקדושת@ אע"פ שה@ שוממי@ היא דרשת חז"ל (מגילה כח ע"א) שנפ�קה   .20

שכ� שתנהג בבית המקדש, א� י"ל להלכה ג@ בבית כנ�ת, והראב"ד אינו חולק עליה, ולכאורה כל 

שהוא רק כמו בבית כנ�ת שלא ינהג בו קלות ראש, ולא לדיני@ המיוחדי@ לבית המקדש. ואי� להביא 

ראיה שהראב"ד �ובר את די� מורא מקדש מפירוש הראב"ד ל�פרא שלא העיר על די� זה דבר, כי 

ב בזה הרב עזריה אריאל לא ברור כלל שפירוש זה הוא של הראב"ד בעל ההשגות. ראה מה שכת

  ).153עמ'  112(אמונת עתי� גליו� 

  מדבריו במגילה י ע"א עולה שעכ"פ אי� היתר במות, ואי� זה �תירה לדבריו בחידושיו בשבועות.  .21

ואי� לומר שטע@ הקולא בגלל שהוא מחוD להר הבית, כי בהלכה שלאחריה כותב הרמב"@ את   .22

  האי�ור לישו� בי� מזרח למערב כחלק ממורא מקדש, וכתב שזה נוהג ג@ בזמ� הזה. 
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בבית עולמי@, דהיינו רק בזמ� הבית, וזה כפי שעולה לדינא מדברי הרדב"ז בתשובתו 

  23.תרצא) (ב,

  הקרקע לקדושתה לאחר שנ�תלקו הפריצי�ט. חזרת 

הראינו לעיל שמ�תבר לבאר את דברי הרמב"@ בדי� קדושת המקו@ כמבו��י@ על די� 

 "באו בה פריצי@"די� את  "באו בה פריצי@", וא� על פי שבהלכות לא הזכיר הרמב"@ בפירוש

  �י' קלא) בהוצאת פריימ� �י' קמח, ובפאר הדור; �ימ� רט(שו"ת תשובת הרמב"@ מצינו ב

קודש שנשדדו מבית כנ�ת  �פרי� יבענישדי� זה היה פשוט לרמב"@ להלכה. הרמב"@ ד� 

על ידי גויי@ ברשות ה�ולט�, ונפדו מה@ ע"י ישראל, ונשאלה השאלה הא@ חייב הפודה 

  להשיב@ לאוצר בית הכנ�ת, וזו לשו� הרמב"@:

ש, שהיו שייכים מה יאמר אדוננו בדבר מי שקנה מן הבוזזים ספרי הקד :שאלה
לאחד מבתי כנסיות שבערים, האם קנה אותם או כופין אותו להחזירם? ואם 
כופין אותו, הנותנים לו (המעות), שבהן קנה, אם לאו? והאם יחזירם לאותו בית 

  הכנסת או לזולתו? יורנו רבנו ושכרו כפול מן השמים. 

טל דין הקדש, אם זו הביזה נעשתה בפקודת סולטאן, הרי (קנהו) וב :התשובה
ובאו בה פריצים "ואפילו כלי המקדש אם נבזזו, בטלה קדושתם. אמרו 

. אבל אם נבזזו שלא ברשות סולטאן, יישבע בנקיטת חפץ, כמה הוציא, "וחללוה
  ויטול, ויחזור זה הספר למקומו, כדין מי שנראה אצלו, שנגנבו כליו או ספריו. 

פריצי@" שרשות ה�ולט� מגדירה את החפD  מבואר שלפי הרמב"@, יש ללמוד מדי� "באו בה

  כגזול ביד הבוזזי@ וכשלה@. 

, שנית� קא על כלי@ודברי הרמב"@ נאמרו דוש ) כתבתורה �י' קנג �"ז-דעת(המהרש"@ 

כי קרקע ונשאר ברשות הקדש בית הכנ�ת, , אבל בית הכנ�ת עצמו לא התחלל לגוזל@

ו בשו"ת שבט הלוי (חלק ט' �י' ל"ג) הקשיביע אומר (ח"ח �י' טז) ו תבשו"אינה נגזלת. א� 

                                                           

אכ� הרדב"ז עצמו �ובר כרוב מפרשי הרמב"@ שאיכא כרת בזמ� הזה. וכבר האריכו לדו� מדוע היקל   .23

ת נשי@. ונראה לענ"ד עתה שהוא לפי דרכו בתשובה (ב, תרלג) שדיני קדושת בעניי� החיל ועזר

ירושלי@ בתקנת חכמי@ אינ@ נוהגי@ בזמ� הזה כשליכא לה@ טע@. וכתב שתקנות שנועדו ליפות 

את ירושלי@ אינ� נוהגות כי בטל הטע@ כשהיא ביד גויי@, ונראה שמבי� שתקנות שנתקנו כתו�פת 

אינ� נוהגות כשמקו@ הקדושה ביד גויי@, ולפי זה י"ל דכיו� שהחיל ועזרת הידור לקדושה דאורייתא 

נשי@ ה@ מעלה יתירה בבית עולמי@, הרי ג@ ה� תקנות שנועדו להדר את הקדושה דאורייתא ולכ� 

י"ל שאי� נוהגי@ בה@ אלא בזמ� שהבית קיי@. ג@ יש צד נו�� להקל בחיל, מצד דעת הראשוני@ 

יל לא נהג בכל מקו@ מהחיל אלא במקו@ ששימש לכני�ה ויציאה במזרח. (בריש חולי�) שאי�ור הח

וראה ג@ בדברי הרב קור� ב�פרו חצרות בית ה' פרק שישי שהוכיח דדעתת הרמב"@ (על פי 

הירושלמי) שדיני מחיצות אינ@ תלויי@ בקדושה אלא בהקמת המחיצה, וכשאי� מחיצה אי� דיני 

  המקו@ חלי@.
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בי� קרקע לא חלקו ש על הגמרא בעבודה זרה הנ"ל מדברי הראב"ד והרמב"� המהרש"@על 

ולענ"ד בעיקר יש להעיר מהתרגו@ לפ�וק שמבואר שהחילול הוא ג@ על הקרקע, לכלי@. 

  דיני גזל.נוגע לוא@ כ� אינו 

ת לבית הכנ�ת עצמו, כחילוקו של לחלק בי� תשמישי בית הכנ�לכאורה אפשר אלא ש

חוזרת  היאנראה ש ,שאעפ"י שקדושת הקרקע מחוללת משו@לא מטעמיה, א� מהרש"@ ה

א לא הצריכו שוב ודהא חזינ� דלמ"ד קידשה לעתיד לב .לקדושתה כשחוזרת לידי ישראל

א הוצרכו לקדש מחמת שכל וקידוש דאורייתא בימי עזרא, וג@ למ"ד לא קידשה לעתיד לב

באו בה "ולא מחמת די� על ידי החורב� שה הראשונה פקעה ג@ לדיני ארD ישראל והקד

 הדברטע@ ונראה ש, וכ� משמע דלא הצריכו כלל קידוש בימי היווני@ אפילו כזכר, "פריצי@

רק לגבי כלי@ אומר הרמב"@ שאי� חזרת@ לפי זה ו.מפני שהקרקע נשארה במקומההוא 

, דהא לגבי כלי@ חזינ� דהדינר הותר בימי שרשות ההקדלידי ישראל מחזירה אות@ ל

, אבל הקרקע והוא מכיו� שכבר יצאו ממקו@ קדושת@ ,הרומאי@ ג@ כשחזר לידי ישראל

   24חוזרת לקדושתה, ולכ� אי� להקל בבית כנ�ת שבאו בו פריצי@ וחללוהו.

ר�ו) כתב שאי� לומר שהקדושה -וראיתי שהרב משה שפירא (הר הקודש עמ' קכח ו

-בשדה על מקדש-בהערות הררי (וכ� כתב כיו� דחזינ� שעזרא הוצר� לקדש שוב ,חוזרת

, שקדושת עזרא לא באה להחזיר קדושה שחוללה ביארתיעיקר כד דלענ"א� , מל� עמ' כה)

מדי� "באו בה פריצי@" אלא משו@ שהיה חורב� גמור, ובגללו למ"ד לא קדשה לכל עניי� 

  פ היה צרי� לעשות זכר לקידוש מחודש.ה�תלקה הקדושה לגמרי, ולמ"ד קדשה עכ"

  שבזמ� הזה יש כרתה�וברי� י. 

   :ב)ע" שבועות (ידגמרא באיתא 

בן בבל שעלה לארץ ישראל ונעלם ממנו מקדש מהו לענין חיוב  :בעי ר' ירמיה
  ? הבאת קרבן

כתבו תו�פות שאלת הגמרא היא הא@ דינו כמי ש"נתעלמה ממנו הלכה" דפטור מקרב�, ו

, שמקו@ המקדש אינו ידוע לכול@ ולא היה לעולה מבבל ח מיירי בזמ� הזה(ש@) דבהכר

                                                           

יש להעיר עוד, דבלאו הכי כל ההיקש של הרמב"@ מדי� בית מקדש לבית  לעצ@ הדי� בבית כנ�ת  .24

כנ�ת אינו מוכח, כי בית כנ�ת אינו הקדש גמור, וכ� מצינו בשו"ת תשב"D (ח"ג �י' ה) שד� בבית 

כנ�ת שגרשו ממנו את היהודי@ וכתב שיש מקו@ לומר דשאני בתי כנ�יות מדכתיב "והשימותי 

שוממי�", וקרא ד"באו בה פריצי@ וחיללוה" דמשמע דזכו בה גוי@  קדושת� אעפ"י שה@ – מקדשיכ@

אינו עניי� לבית הכנ�ת, ואמנ@ התשב"D מ�יי@ שמכל מקו@ הכא הופקעה קדושת בית הכנ�ת כי 

זכה בה@ המל� מדינא דמלכותא, ומתחלה כשהוקדש על תנאי זה הוקדש. א� לכאורה ג@ טע@ זה 

י� בבתי כנ�ת בארD ישראל, ואכ� הגרע"י ביביע אומר ח"ח של התשב"D הוא מחודש, ועכ"פ אינו שי

  �י' טז ה�יק שלמעשה אפשר להקל בבית כנ�ת רק בצירו� דברי@ נו�פי@.
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כמי אי� זה נחשב כ"נתעלמה ממנו הלכה", אלא מי לשאול  את שא@ יש לואת מי לשאול, 

אינו חשוב היכא דלא ידע אי שרD טמא אי צפרדע טמא, , כפי שאמרו ש@ ששיש לו ידיעה

  הוא". זיל קרי בי רבכמי שנתעלמה ממנו הלכה כי "

ופרח (פרק ו), האגודה (שבועות פ"ב �י' ד), התשב"D (ח"ג -על פי זה פ�קו הכפתור

�י רא) והחינו� (מצוה ש�ג), שג@ בזמ� הזה איכא כרת. ג@ היראי@ כתב שיש לחוש לזה, 

   וכ� פ�קו המג"א והמ"ב ב�י' תק�א, ואחרוני@ רבי@.

  שה ד: ולכאורה יש להביא �יוע לדבריה@ ממדרש שיר השירי@ פר

אף על פי  :א"ר אבא בר כהנא .מדברך יאי, מדברתיך יאיא – "ומדברך נאוה"
חייבין על מחיצתו עכשיו כשהוא חרב, כשם שמחויבין על מחיצתו  ,שהוא מדבר
  כשהוא בנוי.

 ובטלבנה מזבח ניש להשיב שי"ל דמיירי היכא שכבר  ,על ההוכחה שהביאו מב� בבלאמנ@ 

אוכלי@ מעשר "קרב�, וכבר ראינו שג@ די�  חייבא@ ההוא  בגמ' חילול הפריצי@, דהרי הדיו�

מזבח. ומה שהקשו  שוקא כשיודהיא אבל הכוונה  @נאמר ב�ת "שני אע"פ שאי� בית

 ,י� גבולות המקו@י� לומר כ� בענישלא שי ש לומרי ,התו�פות דבזמ� כזה זיל קרי בי רב הוא

  שהוא דבר שאינו מ�ומ�.

מדי� מורא מקדש, או אפילו רק משו@  לאי�ורכוונה יש לפרש שה ,ובאשר למדרש

על הפ�וק, ואולי דבר זה רמוז במה שפתח "מדבר� �מכו חכמי@ דבריה@ אורח ארעא ו ולאד

יאי מדברתי� יאיא", מדברת� פירושו הנהגת�, כלומר מה שכנ�ת ישראל הנהיגה להתייח� 

  רעא.למקו@ כשהוא חרב כאילו אינו חרב, והיינו משו@ דלאו אורח א

  אי� יתכ� שיש חיוב כרת לאחר שבאו בה פריצי� .יא

לכאורה צ"ע גדול על ה�וברי@ שיש חיוב כרת בזמ�  מה שביארנו בפרקי@ הקודמי@,לפי 

  הזה בכני�ה למקו@ המקדש, והלא די� "באו בה פריצי@" מו�כ@ על כול@.

בי� קדושת  טז) שיש לחלק�י' ח"ח  ,(יביע אומר יו�) ע"הגרה זו כתב ישוב קושייבי  

� שקיימא ל� בזבחי@ (כד ע"א) שדוד קידש את בית ובית המקדש לקדושת קרקע, כיו

יש את הרצפה עד תהו@ ארעא, משו@ הכי לא נתחללה קדושת המקדש לגמרי. ו המקדש

  מלכו (יו"ד �י' טז).-הישועות לציי� שקד@ לגרע"י לחלק באופ� הזה

עד היכ� הוא מקודש. וג@ אינו קא מינה מאי נפ, אינו מוב� ב�ברהא� לענ"ד חילוק זה 

 D"ג@ על קרקע  "באו בה פריצי@"חלק ג �ימ� ה) שכתב את די� (נראה כ� מדברי התשב

בית כנ�ת, א� שג@ הוא פו�ק שהנכנ� למקדש בזמ� הזה חייב כרת, ולא ד� כלל בשאלה 

  עד התהו@ או לא.  תא@ קרקע בית כנ�ת מקודש
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ק בי� קדושת קרקע לקדושת בית המקדש באופ� מחל )קדושי@ רשתפ( ובמהר"� שיק

דהקרקע קדושה מצד קדושת שכינה מששת ימי בראשית, משא"כ קדושת מחיצות  ,אחר

  בטלה לגמרי.ו "הובאו פריצי@ וחילל"דשיי� בזה 

דכיו� שקדושת המקו@ מששת ימי בראשית לכשעצמה  ,א� ג@ חילוק זה אינו ברור לי

שוהו, מ�תבר שכאשר הפריצי@ חיללו את המקו@ על לא חייבה דיני@ מיוחדי@ עד שיקד

  .על ידי הקידוש מקו@נו�פו לני הקדושה שיכל עניאת  חיללוידי כיבושו ה@ 

(�ימ� לד ד� מד ע"ג) כתב שמה שלא גנזו בית חשמונאי את המקדש  קר� לדודובשו"ת 

ושאר  הוא משו@ דאינו דומה לאבני המזבח שאפשר להחליפ� באבני@ אחרות, משא"כ היכל

כי אי אפשר  שהקרקע לא התחללהל המקדש שאי אפשר להחליפ�, לא נתחללו. ולפי זה י"

  . להחליפה

א@ גזירת הכתוב היא שה@ מחללי@ אי� לנו אפשרות לומר א� ג@ חילוק זה קשה ד

. ומה שהקשה אמאי לא גנזו ג@ היכל ושאר שלא יתחללו בגלל קשיי@ שיכולי@ להיווצר

ששיקוD הגויי@ הוא כשעבדו בה@ לעבודה זרה, ובקירות לא עבדו המקדש י"ל בפשטות 

  אלא רק על המזבח.

נעשה ע"י גזלת  "באו בה פריצי@" כותב שחילול הקודש ע"י(�י' כה)  רמ"ע מפאנווה

באו ", ולכ� כתב שיש לחלק בי� קרקע לכלי@, דקרקע אינה נגזלת ולכ� לא אמרינ� ההקדש

  ."בה פריצי@

דבפשטות בא פריצי@ הוא על ידי כיבוש של השלטו�, ובאופ�  א� ג@ חילוק זה קשה

  ).4כזה לא אמרינ� שקרקע אינה נגזלת (ראה לעיל הערה 

ובנו�� יש להקשות על כל הדרכי@ האלו המחלקי@ בי� קרקע לכלי@ מפשטא דקרא 

וכפי שאומר התרגו@ שמשמע שבית המקדש והקרקע עצמה התחללו כפי שכתבתי בפרק 

  א את הרמב"� למ�קנה שג@ הקרקע התחללה. א שזה מה שהבי

(עבודה זרה נב ע"ב בהערות)  חשוקי חמדבא מה שכתב נראה שעיקר הביאור בזה הוו

� שאי� בה@ מעילה, ידווקא לעני מחלל "באו בה פריצי@"י"ל דד ,בש@ הגרי"ש אלישיב

יש  , ועל כ�לשאר הדיני@ כלומר שחיללו את ממו� ההקדש, אבל עדיי� ש@ קדושה עליה

  כא� אי�ור כני�ה בטומאה.

ב�ו� �פר קונטר� לקדושת המקדש. וכ� כתב הרב  שד"לה לפניוומצאתי שכבר כתב כ� 

הביא לזה �ימוכי� הוא מל� (טור מלכה עמ' יז) בש@ הרב יונה רא@. ו-פרנק במקדש

� ית, יש לו קניו� בא"י להפקיע ממצוימהירושלמי (פאה ד, ו) שג@ למ"ד שלגוי אי� קני

צינו בחולי� קלט עוד יותר דומה לנידו� דיד� מה שמ@ לעני� שהפקר פוטר ממעשרות. ונכ�י

  ע"א במקדיש פירות שובכו ומרדו שיש לה@ דיני הקדש אע"פ שה@ הפקר מבחינה ממונית. 
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והנה הגרי"ש אלישיב כתב די"ל כ� ג@ אליבא דהרמב"�, וכנראה כ� הבי� ג@ הרב יונה 

מהרמב"�,  הרב יונה רא@ שיש להוכיח דאינו חילוק נכו� דבריא� הרב פרנק השיב על רא@, 

ג@ קדושת העיר התחללה  "באו בה פריצי@"א@ נקטינ� שהרי הרמב"� במכות אומר להדיא ש

זה נוגע לדיני ואי� בה דיני אכילת מעשר, וא@ יש כא� רק הפקעת ממו� הקדש, אי� 

  25!האכילה

�וברי@ שג@ בזמ� הזה איכא כרת, א� מכל מקו@ מ�תבר שכ� צרי� לבאר בדעת כל ה

נוגע רק לדיני ממו� הקדש, ומעתה ג@ אי� �תירה לשיטה זו  "באו בה פריצי@די� "דהבינו ד

  מהתרגו@. ואי� הכי נמי לפי הרמב"� לא נאמר כ�.

�תמה וכתבה שהקדושה מתחללת הגמרא ש מפני ,י� נשאר דחוקיאלא שאכתי כל הענ

שדיני  ,וככל הנראה ג@ הרמב"@ ,ה כפי שהבי� הרמב"�, ובפשטות נראולא �ייגה את דבריה

וכ� נראה  קדושת מחנה שכינה ולויה אינ@ נוהגי@ כל זמ� שהמקו@ מחולל על ידי הגויי@.

מה�וגיות במכות, זבחי@ ותמורה, לפי גר�ת רש"י, שאומרי@ "באו בה פריצי@" ג@ לעניי� 

ראת "לפני ה'" לגבי דיני האכילה דיני קדושת המקו@, ולכ� יש צד לומר שירושלי@ אינה נק

   במקו@ מקודש.

  ?הא� בימינו חזרה קדושה למקומה. בי

, כשחזרה כתב שלאחר כיבוש מלחמת ששת הימי@ )י �ימ� א"ח(בשו"ת ציD אליעזר 

השליטה בהר הבית לידי ישראל, לכו"ע אי� הקדושה מתבטלת משו@ "באו בה פריצי@ 

� הנ"ל שכתב שדי� זה תלוי במה שאנו תחת למל-והביא ראיה מדברי המעשי וחללוה".

, ומשמע שכאינ@ שולטי@ חזרה קדושה למקומה, וכפי שהיה ממשלת אומות העול@

בתחילת בית שני שהקדושה נהגה למרות ששלטו במקו@ הפר�י@, וכל שכ� כשאי� כלל 

  מל� עמ' כה.-בשדה על מקדש-וכ� מצדד הרב יו�� כה� בהערות הררי .שלטו� של גויי@

ו� שרש"י ולמדני (ח"ה עמ' רנו) חלק על הציD אליעזר וכתב דכי-בעל אורחותי�א� 

ולא כתב "משכבשו את  יצאו כליו לחולי�", שנכנ�ו עכו"� להיכלבעבודה זרה פירש "מכיו� 

נכנ�י@ בעזות פני@ בי� א@ ה@  –מחללת של הגויי@  כני�ת@משמע שעצ@  ההיכל"

ומכיוו� שכיבוש מלחמת ששת הימי@ לא מנע  ח.רו ותהיא בשפלכני�ת@ א@  ובי�ובחזקה, 

למדני, -אורחותי�מהגוי@ את אפשרות הכני�ה, חילול הפריצי@ במקומו עומד. לשיטת 

שמשמעותה ''כיו� שפרצו@ נעשה חול'',  ) בלשו��ב ע"א(בנדרי@ ה�יבה שנקטה הגמ' 

                                                           

וראה ש@ עוד בעמ' קח, קיא שהביא דברי הב"י ביו"ד (�י' רעו) בש@ ר"י אלכ�דרי דמבואר מדבריו   .25

ור נתיצה, (וכ� כתב בתפארת ישראל שג@ אחרי שהיווני@ חיללו את אבני המזבח היה עליה@ אי�

מדות פ"א יכי� מ"ט) ותלה דבריו ב�פק זה, הא@ על ידי באו בה פריצי@ פוקעי@ ג@ הדיני@ הנובעי@ 

  מהקדושה.
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נגר@ מעצ@ אבל אה"נ שעיקר החילול , בפועל שכ� היתה המציאותפריצה בכוח, היא משו@ 

  . שהִיית@ במקדש

בגלל כני�ת גויי@ למקדש א@ כני�ת@ אינה לא מ�תבר שהקדושה מתחללת ולענ"ד 

לא שאלכ�נדר מוקדו� נכנ� עד קודש הקודשי@, ומגילת תענית לש@ כיבוש, והרי מובא ב

ו ונראה שזה משו@ שהוא לא קבע שיש לנהוג במקו@ מצינו שהתחלל המקו@ בכני�ת

הרמב"@ והרמב"� נראה שחילול  , הגמרא בנדרי@,הפ�וקי@, התרגו@ מפשטוג@  חולי�.

שיש לנהוג במקו@  קובעהשלטו� על ידי זה שדוקא ו ,נכבשרק כשהמקו@ הקדושה נעשה 

   .חולי�

מפני שכיבוש מקו@  למדני,-נראה שלמעשה צודק בעל אורחותי�מכל מקו@ א� 

י@ כני�ה למקו@ ולהחזיר המקדש במלחמת ששת הימי@ לא נעשה על מנת למנוע מהגוי

 ואי� מאפשרי@ ליהודי@כנ� ילה לגויי@מאפשרי@ בדר� כלל , ובפועל את המקו@ לקדושתו

קדושת המקו@ עדיי� שלעני� זה לא הו�ר השלטו� הקוד@ ונראה ולכ� להקריב קרבנות, 

 י� ללמוד דבר מזהוא. מחוללת, דהלא זוהי המציאות בשטח שהמקו@ מבוזה ומחולל

שאני הת@ שעכ"פ הפר�י@ דשלטו� הפר�י@ לא מנע את החזרת הקדושה בימי בית שני, ש

ואילו היו@ העיקר שהוא והפ�יקו את חילול הקודש, הכריזו שיש לנהוג במקו@ קדושה, 

  ., ולא הו�ר השלטו� הקוד@הנוהג של קדושה במקו@ עדיי� ח�ר

Dמדברי �ילוק הגויי@ שהקדושה חוזרת ג@ בלי אליעזר ה�תייע ל�ברתו -והנה הצי

די בחזרת שלטו� בעלמא,  אלמל� ל-למל� הנ"ל, א� לענ"ד נראה שג@ לדעת המעשי-המעשי

(והו�י�, שאז ג@ שכ� הוא מבאר שלדעת הרמב"@ הקדושה תחזור רק בימות המשיח, 

שמתייח� דהיינו שיהיה שלטו� ), שיש לנו בשקלי@ ובבגדי כהונה יתבררו שאר ה�פקות

  , ולצערנו עדיי� לא זכינו לכ�. ראויה לולמקו@ כקדושתו ה

  . השלכות לדינא מבירור זהגי

אי� אי�ור דאורייתא בכני�ה להר הבית, והראינו עוד פני@  דעת הראב"דלש ,הראינו לעיל

 באו בה פריצי@"ח די� ומכ גר�ת רש"יהוא רק אי�ור דרבנ� לפי מצד אי�ור המחנות לומר ש

רורה מהגמרא שאיכא אי�ור דאורייתא מדי� מורא מקדש וחללוה", וג@ ביארנו שאי� ראיה ב

  .כשאינו נוהג במקו@ בקלות ראש

על מקומה של אב� והנה מצינו כמה אחרוני@ שמ�תפקי@ הא@ יש לקבל את המ�ורת  

. ולענ"ד העיקר הוא שיש לקבל את המ�ורת, כי היא מ�ורת השתייה תחת כיפת ה�לע

והיה בה נפקא מינה  מקו@ המקדש לדורות הלכתית שנצרכה בכל הדורות כדי לדעת את

. א� לפי האמור כא� לדיני הקריעה על המקדש, וג@ יש לה תימוכי� גדולי@ מהטופוגרפיה

יש ל�מו� עליה בצירו� המבואר כא�  ,שהמ�ורת היא רק �פק ל�וברי@נראה להו�י� שג@ 

 נוהג היו@, אי� לגר�ת רש"י שלוש �וגיותב פשט הגמראכ� לפי ו ,שלדעת כמה ראשוני@
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, וג@ לא ברור שאיכא אי�ור דאורייתא מצד מורא מקדש, ועל כ� דאורייתאמחנות אי�ור 

   26שפיר יש לנו �פק �פיקא להקל.

  ומ�קנות �יכו�יד. 

לגבי השאלה הא@ אי�ור הכני�ה בימינו הוא אי�ור דאורייתא, נראה שאע"פ שמ�קנת רוב 

לבוא, כפי ש�יכ@ זאת הראי"ה קוק  �וגיות הגמרא שקדושה ראשונה קידשה לעתיד

כה� (�י' צו), מכל מקו@ משמע מה�וגיות במכות, זבחי@ ותמורה, שאי�ורי -במשפט

הכני�ה למחנה אינ@ חלי@ מדאורייתא כל זמ� שהמקו@ מחולל על ידי הגויי@, א� ייתכ� 

שאיכא אי�ור דאורייתא מצד מורא מקדש. ולדבר זה אי� הכרע מהגמרא והרמב"@, כ� 

  ראה יותר שהאי�ור בימינו הוא כ�פק דאורייתא בלבד.שנ

  ונמצאו המ�קנות העולות ממאמר זה:

 מהפ�וקי@ ביחזקאל משמע שג@ קדושת הקרקע התחללה, וכ� נראה מהתרגו@  .1

  הרמב"�.וכ� כתב .לפ�וק

בדי� הבאת מעשר שני בזמ� הזה, משמע שקדושת העו�קות  הגמ'�וגיות מגר�ת רש"י ב  .2

 . חילוק זה מתבאר ומתיישב היטב, ורק קדושת ירושלי@ לא התחללההמקדש מחוללת

  ."באו בה פריצי@"הוא מחמת די�  ביטול הקדושה א@

(בית הבחירה ו, ז) שלא הזכיר חיוב כרת בכני�ה בזמ� הזה וכל  הרמב"@ מדקדוק דברי  .3

ור הפ�וקי@ שהביא על קיו@ הקדושה לעול@ נוגעי@ לעני� מורא מקדש, וג@ הזכיר אי�

כני�ה למקומות הא�ורי@ בזמ� הזה רק בדיני מורא מקדש הנוהגי@ בזמ� הזה, נראה 

כי אי� אי�ור מצד דיני מחנות,  ,בזמ� הזהעל כני�ה למקו@ המקדש שאי� חיוב כרת 

 לעומת זאת מדברי. שמדי� מורא מקד ורק אפשר שיש לשיטתו אי�ור דאורייתא

(כפתור  יש ראשוני@מאיד� גי�א ו רייתא.כלל אי�ור דאומשמע שבזמ� הזה אי� הראב"ד 

 דעת@, ולמפקיע את אי�ור המחנותאינו  "באו בה פריצי@"ש�ברו שדי�  ופרח ועוד)

  חייב כרת.הנכנ� למקו@ המקדש 

שקובע לנהוג במקו@ חולי�. א� שלטו� שמאפשר ליהודי@ זר החילול הוא על ידי שלטו�   .4

לנהוג במקו@ כהלכה אינו מחלל. ושלטו� יהודי שקובע לנהוג במקו@ חולי� אינו מחלל, 

  אינו מחלל. שלא בדר� כיבוש ושליטהוג@ 

                                                           

אמנ@ יש לדו� בזה, משו@ שלפי כמה פו�קי@ �פק ח�רו� ידיעה אינו �פק. א� לענ"ד עיקר העני�   .26

@ לא נחמיר ייעקר האי�ור, כפי שעולה מדברי הר"� להחמיר ב�פק ח�רו� ידיעה נאמר בעיקר כשא

  בחולי� (לה ע"א) שהובא בבית יו�� על �ימ� צח, ג ובהגר"א ש@. ויש עוד לדו� בזה באור� ואיכמ"ל.
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לחדש בימינו את השלטו� היהודי על מקו@ המקדש, נראה שאי� הקדושה א� שזכינו   .5

מכיוו� שכל עוד שלא �ילקו את החילול לקו מש@ את הגויי@, שי�עד  חוזרת למקומה

  .נחשב שלעניי� זה המקו@ עדיי� לא נכבש

ג@ א@ נאמר על פי האמור כי  ,ה להר הביתיי� היתר העלייבבירור זה יש נפקא מינה לענ  .6

להתיר את מקו@ יש  לא מ�פיקה לכשעצמה להתיר אי�ור כרת,שמ�ורת הכיפה 

בצירו� ה�פק שאולי קדושת המקו@  זמ� שהגויי@ נכנ�י@ בוכל הכני�ה להר הבית 

  משו@ דלאו אורח ארעא.מדרבנ� מחוללת, והאי�ור בימינו הוא רק 

על פי האמור לעיל, נמצא שקיו@ ריבונות ישראלית מלאה במקו@ המקדש אינו רק   .7

הלכתי בהשבת עצ@ -עניי� הצהרתי או עניי� של כבוד המקדש, אלא הוא שלב מהותי

  .דושה למקו@הק
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ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 63636363  

  עזריה אריאלהרב 

  כיוו� המקדש ביח� לרוחות העול�

  א. מבוא

  ב. הירושלמי בערובי�

  . יגיעת הנביאי� לכיוו� שער המזרח1 

  . פירושי� אחרי� לירושלמי2 

  . הא� דברי הירושלמי מו�כמי�?3 

  ג. הבבלי ביומא

  ד. כיוו� כלי השרת

  ה. כיוו� המזבח

  ו. כיוו� פני הכוה� בעת עשיית הפרה האדומה

  ערי הלויי� והנלמד מה� מגרשי כיוו�ז. 

  ח. שיטת הרמב"�

  ט. המציאות בהר הבית

  י. �יכו�

  

  א. מבוא

אי� �פק שבאופ� כללי המקדש  .אחת משאלות הי�וד בחקר המקדש היא כיוו� עמידתו

כז) לגבי -הקודשי@ במערב, כמפורש בתורה (שמות כו-עמד כשפתחו במזרח וקודש

יש  .(מידות ד, ז) לגבי המקדש, וכ� במקדש יחזקאל (מ, ו)המשכ�, חצרו וכליו, ובמשנה 

ולא אל  1לשי@ לב לכ� שחזית המקדש פנתה אל הר הזיתי@, שבדר� כלל לא היה מיושב,

הדבר מעיד שבוני המקדש הקפידו לשמור על כיווני  2.הדרו@, עיקרה של ירושלי@ הקדומה

מכל מקו@, השאלה היא הא@ הלכתית קיימת חובה  3.המשכ� למרות שהדבר גר@ אי נוחות

למק@ את המקדש בדיוק מק�ימלי לפי רוחות העול@, או שמא זהו כיוו� כללי בלבד, 

                                                           

  תודתי לרב זלמ� קור� שליט"א ולר' אשר גרו�ברג הי"ו עמ@ התייעצתי במהל� כתיבת המאמר.  *

ירושלי@ מקד@"; וראה ג@ נחמיה ח, טו: "צאו ההר והביאו  זכריה ד, יד: "הר הזיתי@ אשר על פני  .1

עלי זית", ופירוש 'דעת מקרא' שהוא הר הזיתי@. ובאיכה רבה (פתיחתא כה): "מ� העיר להר הזיתי@, 

דכתיב (יחזקאל יא) ויעל כבוד ה' מעל תו� העיר ויעמד על ההר אשר מקד@ לעיר". נחל קדרו�, שבי� 

לז; מל"ב כג פ�' ד, ו; ירמיהו -כמקו@ מחוD לירושלי@ (מל"א ב, לו הר הבית להר הזיתי@, מוזכר

  לא, לט). 

הדבר ידוע מחפירות ארכיאולוגיות ומ� המקורות: בתהלי@ מח, ג: "הר ציו� ירכתי צפו�", ופירשו אב�   .2

עזרא ורד"ק שהמקדש היה מצפו� לירושלי@. ובירושלמי בחגיגה פ"א ה"א התפרש ש"לעלות 

  הבית" היינו מ� השילוח.מירושלי@ להר 

  על חשיבות ההקפדה על הכיווני@ באופ� כללי עיי� ג@ שו"ת חת@ �ופר או"ח �י' כז.  .3
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כ�, למשל, לגבי הפ�וק  .יח�ית במקדש שהוק@-הקדשי@ אינו אלא האג� המערבי-וקודש

י המזבח" וכיוו� ", המלמד ש"פנ ושחט אותו על יר� המזבח צפונה לפני ה'(ויקרא א, יא): "

הכני�ה אליו הוא מדרו@ (זבחי@ �ב ע"ב) ו"ירכו" ואחוריו לצפו�: הא@ המוב� הוא שיש 

להשתדל לדקדק בהצבת המזבח על פי רוחות השמיי@, או שמא נית� להעמיד את ריבועו 

יח�ית ולהקי@ בה את -בכל מקו@ שהוא ואחר כ� יש לבחור מבי� צלעותיו את הדרומית

  טח שבאופ� כללי צפוני לו הוא "ירכו" הכשרה לשחיטת קודשי קודשי@?הכבש, ואילו הש

ה�פק בעניי� זה מתחזק מ� העובדה שכותלי הר הבית כיו@, שללא �פק ה@ עתיקי@, 

חלק@ משלהי ימי בית שני וחלק@ א� מימי בית ראשו�, אינ@ מתאימי@ במדויק לרוחות העול@: 

מעלות בער�, ואילו הכותל המערבי  6) בשיעור הכותל המזרחי נוטה צפונה (נגד כיוו� השעו�

ממילא מתעוררת השאלה הא@ המקדש עמד בכיוו�  4מעלות בער�. 10נוטה צפונה בשיעור 

מערב א�טרונומי, או שמא בנטייה של כמה מעלות צפונה, בניצב לכותל המזרחי או -מזרח

ול שאלות נו�פות המערבי של הר הבית, או שמא בזווית אחרת? בירור נושא זה קשור למכל

   5.הקודשי@, גודל האמה, ועוד-שלא אע�וק בה� במ�גרת זו: זיהוי מקו@ קודש

למעשה, השיטה שלפיה ציר המקדש אינו הציר הא�טרונומי איננה מופיעה כמעט ב�פרות 

התורנית, ומקורה בעיקר בחוקרי@ שאינ@ מבאי בית המדרש, "בי� שהוא ב� ברית ובי� שאינו 

�, טר@ ראיתי בירור תורני מפורט שעו�ק בשאלה הא@ יש צור� הלכתי מאיד 6.ב� ברית"

                                                           

. מקורות אחרי@ מצייני@ 82הערכי@ הנ"ל מופיעי@ אצל הרב זלמ� קור�, 'ועשו לי מקדש' עמ'   .4

  מ�פרי@ שוני@ במקצת, והבדל בי� מקומות שוני@ בכותל המזרחי והמערבי.

ל�קירה מפורטת של השיטות השונות על מקו@ המקדש והיתרונות והח�רונות שבכל אחת מה�   .5

ראו 'אוצר ירושלי@ והמקדש' בהוצאת האנציקלופדיה התלמודית, חלק ה �ימ� ג (מאת ר' אשר 

  גרו�ברג).

צר ה�וברי@ כ� ה@ בנימי� מזר, לי� ריטמאייר, אהוד נצר ויו�� פטרי�, כל אחד בדרכו (עיי� 'או  .6

). מחובשי בית המדרש שע�קו בנושא לא ידוע לי על מי שנקט 335-333ירושלי@ והמקדש' עמ' 

בשיטה זו שציר המקדש נוטה צפונה מהציר הא�טרונומי פרט לפרופ' דניאל מיכל�ו� במאמרו 

יא, וקד@ לו (בקצרה -'גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש' ב'מעלי� בקודש' גליונות י

ר� אגב ובלשו� מ�ויגת) ר' חייא דוד שפיצר, בעל ה'נברשת' (ח"א ד� נה ע"א), ראה להל�. מאמרו כבד

של פרופ' מיכל�ו� רצו� פלפולי@ דרשניי@ שנועדו לבאר מדוע היה צור� להטות את ציר המקדש 

דווקא לזוית מ�וימת, ולש@ כ� קשר נימא בנימא ב�דרת הנחות בלתי מבו��ות שאי� הדעת נוחה 

(כגו� שהכיוו� נקבע על פי תצפיתו של אברה@ אבינו מהר הזיתי@ בשעה שנפרד מלוט ביו@  מה@

  פלוני בשעה פלונית).

) כתב ר' אשר גרו�ברג שלדעת הרב גור� זצ"ל ציר המקדש ניצב 336ב'אוצר ירושלי@ והמקדש' (עמ'   

'התחומי@ המותרי@  לכותל המזרחי של הר הבית. זאת (כפי שה�ביר לי) על פי המפות ב�פרו: במפת

והא�ורי@ לפי שיטת המזהי@ את ה�לע הנקוב כאב� השתיה' (עמ' רעב במהדו' תשנ"ב) הקצה 

המזרחי של החיל הוא החומה המזרחית של הר הבית. במפת 'התחומי@ המותרי@ והא�ורי@ לפי 

רבי, שיטת המזהי@ את ה�לע הנקוב כשיתי� של המזבח' (עמ' רפח) הצד המערבי מקביל לכותל המע

ואילו המזרחי מקביל לכותל המזרחי (דבר שיש בו �תירה מ�וימת). יש לציי� לאיד� גי�א, שבמפת 
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להעמיד את המקדש בציר הא�טרונומי. לפיכ�, הדיו� שלהל� יתמקד במקורות תורניי@ על כיוו� 

המקדש, מה@ מתבררת לענ"ד המ�קנה שההיכל והמזבח אכ� צריכי@ לעמוד בציר הא�טרונומי 

כבר הועלו ב�וגיה זו וראויי@ לעיו� מחודש, וחלק@ במידת האפשר; מקצת@ מקורות ידועי@ ש

  מקורות שטר@ ראיתי שנדונו בהקשר זה.

  הירושלמי בערובי� .ב

  יגיעת הנביאי� לכיוו� שער המזרח .1

  בירושלמי בערובי� פ"ה ה"א נאמר: 

ממקום  :אם אין יודע לכוין את הרוחות צא ולמד מן התקופה :אמר רבי יוסה
עד מקום שהיא זורחת באחד בתקופת טבת  ,שהחמה זורחת באחד בתקופת תמוז

עד מקום שהיא  ,ממקום שהחמה שוקעת באחד בתקופת טבת ;אלו פני מזרח –
ניחא  ...צפון ודרום –והשאר  ;אלו פני המערב –שוקעת באחד בתקופת תמוז 

כמה יגעו  :דמר ר' אחא בשם שמואל בר רב יצחק ,בשילה ובבית העולמים

נביאים הראשונים לעשות שער המזרחי שתהא החמה מצמצמת בו באחד 

 – שער חריסית ...שבעה שמות נקראו לו .בתקופת טבת ובאחד בתקופת תמוז
מר א ?ובמדבר מי היה מכוין להן את הרוחות ...שהוא מכוין כנגד זריחת החמה

 ):כא,מדבר יב(הדא הוא דכתיב  ,ארון היה מכוין להם את הרוחות :אחא ר'
את המשכן ' ,בני מררי –' והקימו, 'זה הארון –' ונסעו הקהתים נושאי המקדש'

  .בני קהת שעליהן היה הארון נתון –' עד בואם

פירוש: בשילה ובית עולמי@, שבה@ היה המקדש שני@ רבות, יכלו לבנותו בכיוו� הציר 

נבנה כ� שבשעת הזריחה  באופ� זה, שער ניקנור .הא�טרונומי על ידי חישוב זריחת החמה

א� בהיות@ במדבר, וחוני@ זמ� קצר  7.בכל ימות השנה האירה השמש דרכו על חזית האול@

                                                           

'השטחי@ המותרי@ על פי כל הדעות' (עמ' שד) הקו הדרומי מקביל לכותל הדרומי וניצב לכותל 

אינו מטר; עמ' רלה) הרב גור�  8.93המערבי. כמו כ�, בחישוב המדויק של הר הבית שממערב לחיל (

מבדיל בי� קצהו הצפוני של שטח זה שממערב לחיל לבי� קצהו הדרומי, וזה מתיישב רק א@ הניח 

שהכותל המערבי של החיל מקביל לכותל המערבי של הר הבית וכ� המרחק שקבע מתאי@ לכל 

מקו@ בשטח זה. לא מצאתי ב�פרו של הרב גור� התייח�ות מפורשת כלשהי לפער בי� הציר 

יר כותלי הר הבית וביאור לירושלמי בערובי� שלהל� העו�ק בציר המקדש. ג@ הא�טרונומי לצ

קעט) אי� לדעת כיצד בדיוק מדדו -מדבריו על מדידות חיל ההנד�ה שנערכו בהנחייתו (עמ' קעח

את הקו בי� כתלי הר הבית דר� כיפת ה�לע, הא@ בציר א�טרונומי או בניצב לאחד הכתלי@. מתקבל, 

ור� לא ע�ק ב�וגיה זו, וכנראה �בר שההבדל בי� החישובי@ הוא זניח, בפרט אפוא, הרוש@ שהרב ג

  לאור מגמתו ב�פרו להחמיר למעשה ככל השיטות.

  .111לפירוט על זווית השמש בזריחה עיי� חצרות בית ה', עמ'   .7
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כיצד  8,בכל מקו@ (קרב� העדה), וא� ענני הכבוד ה�תירו את השמש והירח (פני משה)

 9.יכלו לחשב את כיוו� המשכ�? על כ� משיב הירושלמי, שהארו� כיוו� את הרוחות בדר� נ�

מכא� הוכיחו חכמי@ שוני@ בפשטות, שהמקדש, דהיינו ההיכל והעזרות, עמד בדיוק לכיוו� 

החילוק בי� ההיכל והעזרה להר הבית נובע לא רק מההבדל  10.מזרח, בשונה מהר הבית

בדרגת קדושת@, אלא מהגדרת@ המהותית: הר הבית נבחר כיחידה גיאוגרפית טבעית, מפני 

העניי� יוב� יותר על פי  11.יו נגזרי@ ג@ מהטופוגרפיה של ההרהיותו "בהר ה' יראה", וממד

ה�ברה שהורדו� הרחיב את הר הבית ג@ למערב: לפי זה הר הבית המקורי כלל בער� את 

מטר ומעלה, ומגובה זה ומטה המדרו� תלול במזרח ובמערב (לאחר  729מה שמגובה 

הצבה של החומות בכיוו�  .ההרחבה המדרו� המזרחי נשאר מחוD לחומה והמערבי נכלל בה)

יש להעיר, שלא ברור לגמרי .רוחות השמיי@ הייתה מחייבת להתגבר על המדרו� המערבי

או שמא זוהי פרשנות מאוחרת על  12,הא@ דברי הירושלמי ה@ מ�ורת שעברה מדור לדור

מכל מקו@, מאחר שלפי תפי�ת@  13.פי הבנת המושג "שער החר�ית" שנזכר בירמיהו יט, ב

של חז"ל כ� ראוי להעמיד את המקדש, אי� טע@ לטעו� שאולי בוני המקדש �ברו  ההלכתית

  מערב המדויק.-אחרת אלא א@ כ� תימצא הוכחה חותכת שאכ� המקדש נטה מציר מזרח

                                                           

דבר עיי� ברייתא דמלאכת המשכ� פרק יד: "ר' שמעו� ב� יוחי אומר: כל ארבעי@ שנה שהיו ישראל במ  .8

היו יודעי@ ששקעה  –לא נצר� אחד מה@ לא לאור החמה ביו@ ולא לאור הלבנה בלילה, אלא האדי@ 

  היו יודעי@ שזרחה החמה", ועיי� רבנו בחיי שמות יב, ב בש@ רבנו חננאל. –החמה, הלבי� 

ה'. זה מ� העניי� לציי� לבבלי ביומא נה ע"א: "דתנא דבי רבי אליעזר ב� יעקב: 'על פני הכפרת קדמ  .9

בנה אב: כל מקו@ שנאמר 'פני' אינו אלא קדי@". הארו� והכפורת משמשי@ כמקור להגדרת הכיווני@ 

בתורה, ש"פני" הדבר ה@ צדו המזרחי. זוהי צורת הה�תכלות בכל התורה, שהפני@ מופנות מזרחה 

צפו� וימי� קדימה), המערב מאחור ("הי@ האחרו�", דברי@ לד,ב), הדרו@ מימי� ("תימ�", " –(קדמה 

"מצפונא לדמשק", בראשית  –אתה בראת@", תהלי@ פט, יג) והשמאל מצפו� ("משמאל לדמשק" 

  טו ובאונקלו�). הדבר מתאי@ יפה לה�תייעות בארו� כמכוו� לרוחות השמיי@. יד,

רבנו חננאל ביומא כח ע"ב, ראה להל�; העמק דבר, שמות כז, א. ובימינו (ותו� הבחנה בי� הר הבית   .10

; הרב קור�, חצרות 63רמד; אנצי' לענייני המשכ� והמקדש, ח"ז עמ' -זרה): הר הקודש, עמ' רמגלע

. וכ� שמעתי בש@ הגר"א נבנצאל שליט"א, שבמדבר כל ג' המחנות היו לפי הרוחות 111בית ה', עמ' 

הר  מגזירת הכתוב, אבל בירושלי@ די שמחנה שכינה יכוו� לפי הרוחות, ואי� קושייה מ�טיית חומות

  הבית.

. לפי זה ה�ביר מדוע המשנה במידות פ"ב מ"א לא 115עמד על כ� הרב קור�, חצרות בית ה' עמ'   .11

מפרטת את המרחקי@ מחומת הר הבית לעזרה אלא רק מציינת באופ� כללי שרוב השטח היה בדרו@ 

  וכו', מפני שלא היו מקבילי@.

הנביאי@, מ�ורות נו�פות בענייני המקדש (פ�חי@ מצאנו לרב שמואל בר רב יצחק, שמו�ר על יגיעת   .12

  פה ע"ב, זבחי@ נג ע"ב, ירושלמי פ�חי@ פ"ז הי"ב ומגילה פ"א ה"א).

ראה ברש"י ש@ פירוש אחר, שלפיו לא מדובר כלל על שער המקדש אלא על שער האשפות   .13

  בירושלי@, וכ� משמע מאזכור גיא ב� הנ@ בצדו.
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  פירושי� אחרי� לירושלמי .2

ב�פר 'נברשת' (לר' חייא דוד שפיצר, ממיי�די הלוחות בירושלי@; חלק א, 'השמטות 

ע"א) ד� בשאלה שהופנתה אליו, מדוע כותלי הר הבית הופכי@ מאור לצל לנברשת', ד� נה 

בחלק מעונות השנה כרבע שעה לפני זמ� חצות היו@ על פי הלוחות שקבע? וה�ביר לשואל 

הוא התקשה ב�תירה לכאורה  .שהכתלי@ אינ@ עומדי@ בדיוק למזרח אלא נוטי@ לצפו�

בי� הר הבית), ותירD שכוונת הירושלמי לדברי הירושלמי (ולא חילק בי� ההיכל והעזרה ל

שהנביאי@ יגעו לעשות את השער המזרחי נוטה מעט לצפו�, מפני שיש בכ� עניי� מיוחד, 

לפי זה ביאר מדוע  ."צפונה לפני ה'", ואעפ"כ רצו שהחמה תאיר בו בתקופת טבת ותמוז

ת ני�� או נזקקו ליגיעה זו לבדוק בטבת ובתמוז ולא ה�תפקו בבדיקה חד פעמית בתקופ

   14.תשרי

לענ"ד הדברי@ תמוהי@ מאוד: הרי הירושלמי מביא מימרא זו בהמש� לדי� בתחומי� 

ש"מרבעה ריבוע עול@", ומכא� שהכוונה להתאמה מדויקת לרוחות השמיי@. ובמציאות, בהטיה 

ולשאלה למה יגעו לבדוק  זו לצפו� לא תושג ההארה המבוקשת בשעת הזריחה בתקופת טבת.

גדיר את השיטה בא לה, אפשר שהירושלמי לא ולא ה�תפקו בבדיקה בתקופת ני�� זבטבת ותמו

ועוד, שקשה לאתר את  שהיא המבח� להצלחה.שהשיגו, בהיר את התוצאה להאלא  ,שבה פעלו

  15.המזרח המדויק על ידי תקופת ני��

 Dאחרת פרופ' דניאל מיכל�ו�, ש�ובר שציר המקדש ניצב לכותל המזרחי של הר הבית, תיר

), שחזית ההיכל והעזרה היו מקבילי@ לחומת הר הבית 30עמ'  ,יא , גיליו�(מעלי� בקודש

המזרחית, ושער ניקנור בלבד הוטה מעט דרומה מהקו הכללי של חומת העזרה על מנת להעמידו 

למזרח הא�טרונומי. בר@, ממהל� דברי הירושלמי על הארו� במדבר ברור שכיוו� הרוחות הוא 

עצמו, ולא נועד רק להשגת האפקט של התאורה המיטבית משער ניקנור, עניי� שלא  עניי� בפני

היה נצר� כלל במדבר, שכ� מ�� פתח שער החצר היה �גור כל הזמ�, והיה מרוחק עשר אמות 

                                                           

בעניי� זה, ו�יי@: "והנ�תרות לה' אלקינו, ואנו אי� לנו לענייננו ניכר מלשונו שלא קבע מ�מרות   .14

אלא מה שעינינו רואות... שהכותל המזרחי של הר הבית... ע@ נטייה מעט לצפו�", ודי לו בזה ליישוב 

  עניי� חצות היו@ שע�ק בו.

אלא א@ כ� נקודה זו הבהיר לי הרב קור�: באמצעות תצפית לא נית� לדעת מתי היא תקופת ני��,   .15

ידוע לנו מראש היכ� הוא המזרח האמיתי (שהוא בנדו� דיד� העניי� המבוקש ולא העניי� הידוע 

מראש). לעומת זאת את נקודות ההיפו� בתמוז וטבת נית� לראות בעי�: החל מתקופת טבת הזריחה 

קודה נעה לכיוו� צפו�, ובכל יו@ ויו@ עד לתקופת תמוז תזרח השמש בנקודה שנמצאת משמאל לנ

בה זרחה אתמול. בתקופת תמוז החמה נעצרת במ�עה צפונה, ולמחרת אותו יו@ תזרח דרומה 

לנקודה באופק בה זרחה אתמול, וכ� בכל יו@ תזרח מימי� לנקודה בה זרחה אתמול, עד ליו@ תקופת 

  טבת.
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יגיעת@ של הנביאי@ הראשוני@ לכוו� את השער המזרחי  16.מהקלעי@ כדי לאפשר כני�ה מ� הצד

, ההצעה הנ"ל שרק השער כוו� כנגד רוחות העול@ ובשאר המקדש היא �ימ� ולא �יבה. ממילא

  17לא הקפידו על כ�, היא החלפת עיקר בטפל!

  הא� דברי הירושלמי מו�כמי�? .3

כא): "וי�ע -נאמר בתורה (במדבר י,יד .יש מקו@ לדו� הא@ דברי הירושלמי הללו מו�כמי@

 .גרשו� ובני מררי נושאי המשכ�והורד המשכ� ונ�עו בני  ...דגל מחנה בני יהודה בראשונה

פשט  .ונ�עו הקהתי@ נושאי המקדש והקימו את המשכ� עד בוא@" ...ונ�ע דגל מחנה ראוב�

  : (כא)הכתוב כפירוש רש"י 

בני גרשון  – והקימו את המשכן .נושאי הדברים המקודשים – שאי המקדשונ
היו מקימין את המשכן כשהיה  18,ובני מררי, שהיו קודמים להם מסע שני דגלים

ועדיין בני קהת באים מאחריהם עם שני דגלים האחרונים, היו בני  ...הענן שוכן
וכשבאים בני קהת מוצאים אותו על מכונו, גרשון ובני מררי מקימין את המשכן, 

והקימו  :, וזהו משמעות המקראומכניסין בו הארון והשלחן והמנורה והמזבחות
והקימו וכן באבן עזרא: " ."עד טרם בואם של בני קהתמקימי המשכן אותו 

הגרשונים והמררים את המשכן עד באו הקהתים, ויכניסו הכהנים מיד הארון אל 

                                                           

י@ היו ברייתא דמלאכת המשכ� פ"ה. המלבי"@ (שמות כז, טז) �ובר שלדעת ר' יו�י שהמזבח והקלע  .16

גבוהי@ יותר מפשט הכתוב המ�� היה בקו אחד ע@ הקלעי@ והגביהו את ד' אמותיו התחתונות כדי 

"לא היו נמתחי� למטה לאפשר מעבר, וכ� כתב האברבנאל ש@ מדעת עצמו, שמ�� פתח שער החצר 

". ג@ א@ נאמר כ�, מ�תבר שא@ רצו תאורה ביתדות, אבל מגביהי� אות� לצאת ולבוא תחתיה�

  מלית יכלו להזיז את הווילו� לפי הצור� בכל יו@ ושעה, ואי� צור� בארו� שיכוו� את הרוחות.מק�י

מא) מצדד ג@ הוא -ר' שמואל הכה� וינגרט� ('נויות ברמה', תדפי� מקובD תורה שבע"פ יא, עמ' לז  .17

שהמקדש נטה צפונה, על פי דיוק בלשו� הירושלמי שרק השער כוו� למזרח, וכבר הערנו שאי� 

הדברי@ מתאימי@ למהל� הירושלמי. עוד חידש ש@ א�מכתא לדבר מישיבת ריב"ז בצל ההיכל 

(פ�חי@ כו ע"א), שלדעתו מ� ה�ת@ הייתה בשעת בוקר ובדרו@ הר הבית, שהוא חלקו הרחב 

דות פ"ב מ"א), וא@ נניח שההיכל נוטה קצת צפונה יהיה יותר צל בדרו@. הדברי@ אינ@ משכנעי@ (מי

כלל: בהנחה שהדרשות במקדש היו בדר� כלל בשעות הבוקר (ראה במקורות שציי�, ויש להו�י� 

עליה@ מ�וכה נג ע"א: "מש@ לבית המדרש" עי"ש), מ�תבר שריב"ז ישב ממערב להיכל (בחיל או 

), ש@ עיקר צל ההיכל מבחינת הכיוו� וג@ מבחינת הקירבה להיכל עצמו. וא@ נתפו� בהר הבית

" ברור שהחלי� כל היו� כולוכפשטות לשו� הבבלי בפ�חי@ שריב"ז היה "יושב בצלו של היכל ודורש 

מקומות במהל� היו@ ואי� להוכיח על כיוו� כלשהו (ולדעתו זהו ביטוי הפלגה, עי"ש). ובירושלמי 

  בצלו של היכל", אולי לעצמו בלבד. ושונההי"א נאמר: "יושב  בע"ז פ"ג

לשונו צריכה ביאור, שהרי מהכתוב נראה שבני גרשו� ומררי קדמו לבני קהת דגל אחד בלבד, עיי�   .18

  חזקוני ושפתי חכמי@ וש@ אפרי@.
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מיד נכנסו בני גרשון ובני וכך נאמר בברייתא דמלאכת המשכן פי"ג: " ."מקומו
   19."והעמידוהו עד בוא בני קהתמררי ופירקו המשכן וטענו אותו בעגלות 

רור כיצד בדיוק פירש הירושלמי את הפ�וק והא@ דבריו עולי@ בקנה אחד ע@ לא ב

מאיד�, א@  .מחד, ג@ הירושלמי מפרש ש"והקימו" ה@ בני מררי .הברייתא דמלאכת המשכ�

המשכ� הוק@ בטר@ באו בני קהת נמצא שהארו� אינו מכוו� את הרוחות! נחלקו בדבר 

עשו דבר עד שבאו בני קהת, ו"והקימו" היינו מפרשי הירושלמי: יש אומרי@ שבני מררי לא 

 .; ולפי זה הברייתא דמלאכת המשכ� חלוקה על הירושלמי20בני קהת ע@ מררי (קרב� העדה)

ויש אומרי@ שבני מררי החלו לפרוק את הקרשי@ מהעגלות, וזהו "והקימו", ו�ידור 

שעה), ולפי הקרשי@ היה כאשר באו בני קהת (מתא דירושלי@, שבת פ"א ה"א ד"ה אלא ב

פירוש אחר: הארו� הראה את כיוו� הנ�יעה  21.ועד בכלל (העמק דבר) –זה "עד בוא@" 

מזרחה, ולפי זה ידעו בני מררי כיצד להקי@ את המשכ� עוד לפני שבאו בני קהת (ש@ 

לענ"ד זהו דוחק רב: וכי נ�עו בקו ישר לפי רוחות השמיי@? וכיצד  .אפרי@, במדבר ש@)

   22יק בהצבת המשכ� על פי הארו� המרוחק מה@?יכלו בני מררי לדי

                                                           

פ�' כה ניכר שפירוש רש"י מבו�� על ברייתא זו, שהוזכרה בפירושו לעיל ט,יח. ויש לשי@ לב שב  .19

מביא רש"י מהירושלמי בערובי� בהמש� ש@ על שבט ד� האו�� את האבידות, וברור שג@ הירושלמי 

דיד� היה לנגד עיניו ובחר שלא להביאו. יש לציי� עוד לתנחומא במדבר �י' יג במהדו' בובר: "כיו� 

יו באי@, שהיה עומד לו היו בני קהת ובני לוי מעמידי� את המשכ� קוד@ לכל המחנות עד שלא ה

  שנאמר והקימו את המשכ� עד בוא@", ובובר מציי� לגר�ה אחרת: "בני גרשו� ובני מררי".

א א, -לפי זה נראה שהירושלמי מפרש "עד" כמו "לאחר", כמו "עד יגמל הנער והביאותיו" (שמואל  .20

  ת., עי"ש דוגמאות נו�פו66'בינת נבני@' שער הקודש פרק ז, עמ'  –כב; ועי"ש במצודת דוד) 

אפשר לדחוק פירוש זה ג@ בברייתא דמלאכת המשכ�, אבל קשה להולמו בלשו� רש"י הנ"ל, ממנה   .21

משמע בבירור שהארו� הגיע למשכ� מוכ� לגמרי. עוד הציע במתא דירושלי@ ליישב על פי השיטה 

, שהיו שני ארונות (עיי� ירושלמי שקלי@ פ"ו ה"א), אחד מה@ הל� לפני המחנה וכיוו� את הרוחות

  והשני ע@ בני קהת.

אי� לפרש בירושלמי שהמשכ� הוק@ לגמרי על ידי בני מררי, וכשהגיעו בני קהת הארו� הזיז בדר�   

נ� את קרשי המשכ� לכיוו� הנכו�: הירושלמי בשבת (פ"א ה"א) ו�וכה (פ"א ה"א) ד� בשאלה "מני� 

ל ל�וגיית הבבלי למעלה מעשרה שהיא רשות אחרת?", ומביא מקור לכ� מארו� הברית (במקבי

ב�וכה ד ע"ב). ושואל הירושלמי: "ר' יו�י בעי, אילו מגדל שהיה עומד בתו� הבית גבוהה כמה, שמא 

אינו מותר להשתמש מתוכו לבית ומ� הבית לתוכו? אלא בשעה שהיה מרבע לה� את הרוחות אנ� 

Dשהלימוד הוא מ�  קיימי�". פירוש: וכי כאשר הארו� נמצא במשכ� הוא נחשב כרשות אחרת? והתירו

הארו� בשעה שמרבע את הרוחות, כלומר, שאז אי� משכ� �ביב הארו�! (על פי ירושלמי זה נ�תר ג@ 

  תירוצו של ר"ח הירשנזו�, נמוקי רש"י על במדבר ש@, עי"ש). 

כ), ש@ מפורש שתחילה הוק@ המשכ� לגמרי -יש להעיר על הקמת המשכ� בידי משה (שמות מ, יח  

הארו� לתוכו. ויש ליישב, שבהקמתו לראשונה היה �יוע ני�י, כדברי חז"ל ורק אחר כ� הובא 

  בתנחומא, הובאו ברש"י שמות לט, לג (מכלולי@ להרקב"ג ד� �א ע"א).

  וכיוצא בזה הקשה בשיירי קרב� על הירושלמי בשבת פ"א ד"ה אלא בשעה, עי"ש.   .22
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על כל פני@, ג@ א@ דברי הירושלמי על �דר הקמת המשכ� שנויי@ במחלוקת, אי� בכ� כדי 

לערער על נחיצות ההקפדה על רוחות השמיי@. ייתכ� שלדעת הברייתא דמלאכת המשכ� הקימו 

א �יוע של תקופת תמוז את המשכ� במאמD לכוו� אותו לפי הרוחות במה שהיה אפשר לה@, בל

וראיה לדבר  23.ותקופת טבת או �יוע ני�י של הארו�, והעיקר הוא להשתדל במידת האפשר

מרש"י עצמו ביומא (כח ע"ב ד"ה דלא מכווני), שממנו עולה שהיה פשוט לו שהמקדש מכוו� 

  לפי רוחות השמיי@, כדלקמ�, למרות שאת הפ�וקי@ על מ�ע המשכ� פירש אחרת מהירושלמי.

בבבלי (זבחי@ �א ע"א) מתוארת מציאות שהמזבח קיי@ במקומו החדש "קוד@ שיעמידו 

לויי@ את המשכ�". רש"י ש@ (ד"ה ושני מקומות) התקשה בזה: הרי המשכ� הוק@ על ידי בני 

כא) מ�ביר את הבבלי על פי  גרשו� ומררי לפני הגעת המזבח! א� בהעמק דבר (במדבר י,

  ני קהת ע@ הארו� והמזבחות הוק@ המשכ� כדבעי.הירושלמי, שרק כאשר הגיעו ב

  הבבלי ביומא .ג

  בבבלי יומא כח ע"ב נאמר: 

אמר רב יוסף: אנן מאברהם  .אמר רב ספרא: צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי
אמר רבא: רב יוסף הא קא קשיא ליה; דתנן: חל ערבי פסחים  ...ניקום וניגמר?

ונשחטיה מכי  .ב בשבע ומחצהנשחט בשש ומחצה וקר –להיות בערב שבת 
ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה מאי קושיא?  –משחרי כותלי! 

אי נמי: שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה  משחרי, משום דלא מכווני טובא!
   .היתה בלבו, אי נמי: משום דזקן ויושב בישיבה הוה

יד יו של אברה@ הייתה מזוהי גר�ת רש"י (א� בלא "טובא"), ופירושו ל�וגיה כ�: תפילת

דרו@), שהיו מוארי@ -בחצות היו@, כאשר הקירות הפוני@ למזרח (כלומר, שבכיוו� צפו�

מהחמה במש� כל הבוקר, נעשו מוצלי@. רב יו�� מקשה מדוע במקדש איחרו לשחוט עד 

ד ישש וחצי, והגמ' מתרצת שקירות בית המקדש לא היו מכווני@ הרבה ולכ� לא השחירו מי

  מדוע לא היו הכתלי@ מכווני@? רש"י מפרש:  בחצות.

לא הוו זקופים בצמצום, ולפי שהחומה היתה רחבה מלמטה,  – דלא מכווני
והולכת ומתקצרת ועולה, ולפיכך אין חודו של שפת עוביו למעלה מיצל על 

   זקיפתו להשחירו, עד שתימשך חמה למערב.

                                                           

  .34ראה להל� הערה   .23
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רוחות השמיי@, ולכ� נזקק לה�ביר נראה שרש"י �ובר שהכתלי@ אכ� היו מכווני@ על פי 

יד בחצות; א@ כי, יש דוחק ב�ברה יש"לא מכווני" הוא הצרת הכותל כ� שהצל לא הורגש מ

  24.שהכותל התרחב בב�י�ו עד כדי איחור של חצי שעה

רבנו חננאל גור� להיפ�: "דהוו מכווני טובא", וכתב התו�' רי"ד שזוהי גר�ת "כל ה�פרי@" 

הידועי@ כיו@). גר�ה זו צריכה ביאור, שהרי ככל שהכותל מכוו� יותר על (וכ� ג@ ברוב כתה"י 

פי רוחות השמיי@ כ� הוא מראה ביתר דיוק את חצות היו@, ומאיד�, ממהל� ה�וגיה נראה 

שמגמת משפט זה לבאר מדוע בבית המקדש השחיטה התאחרה! רשב"@ המובא בתו�' ישני@ 

שהקירות חלקי@, ללא בליטות שיצרו צל, ולכ� הצל מפרש לפי גר�ה זו ש"מכווני טובא" היינו 

נראה באיחור. ותמהו התו�' ישני@ ותו�' הרא"ש על פירוש זה: �ו� �ו� א@ הקיר מכוו� 

   25לרוחות השמיי@ הוא צרי� להצל מיד אחרי חצות היו@ בגלל שראשו מצל!

  בר@, מעיו� בפירוש ר"ח מתברר שפירש את מהל� ה�וגיה באופ� אחר, וז"ל: 

                                                           

כ� פרש"י ג@ בפ�חי@ ה ע"א ד"ה לא תשחט: "שאני כותלי בית המקדש דלא מכווני, רחבי� תחתיה�   .24

מאד, ולא משתחרי עד שש ומחצה". וש@ צג ע"ב ד"ה חמשה עשר: "שאני כותלי בית המקדש דלא 

מכווני, רחבי@ (כצ"ל) מתחתיה� ולא משחרי בעיקו@ פורתא עד חצי שבע". יש לציי� שלעניי� זה 

ה אי� משמעות לכ� שכל נדב� יהיה רחב מעט יותר מזה שמעליו, כמו בכותל המערבי כיו@, לכאור

שכ� א@ כל נדב� בפני עצמו עומד מאונ� השמש תאיר על כול@ באותה שעה. ושמא כוונת רש"י 

שהכותל בנוי בשיפוע (מפי הרב זלמ� קור�), או שמא מאחר שהנדבכי@ גבוהי@ מקומת אד@ אי� 

  רואי@ (מפי ר' ישראל פויכטונגר). הצל ניכר בה@ ל

בפשטות, ה�יבה לבנות באופ� כזה היא לחיזוק הקירות (עזרת כהני@ מידות פ"ב מ"א, עמ' רעו).   

, מפני שלא רצו לכוונ�אול@ ר"ת (�פר הישר, חידושי@, שח) כותב שכתלי בהמ"ק לא מיכווני "

חינ�) [פ�חינו] מיהרו התמיד שרוב שוחטי פ�חיה� יראו חמה עומדת בראש@ ויאמרו משו@ (פ�

 Dקוד@ בי� הערבי@". הוקשה לו, כנראה, מה הטע@ שהכתלי@ אינ@ מכווני@ כפי שהיה ראוי? ותיר

שלא רצו לכוונ@ ולדעת על ידי כ� את זמ� החצות, כדי שההמו� לא יחשוב שעשו את התמיד קוד@ 

ה, והרי יכלו לכוו� ובכל זאת חצות. לכאורה זהו דוחק גדול, להמנע מלכוו� את הכתלי@ רק מחשש ז

לאחר את שחיטת הפ�ח בחצי שעה! נראה שלדעתו אי� כל עניי� לכוו� את הכתלי@, פרט לצור� 

להודיע את זמ� חצות, וא@ אי� למקדש צור� מעשי בידיעת זמ� חצות, כי בלאו הכי לא ישחטוהו 

שכוונתו כרש"י  בחצות מפאת החשש הנ"ל, ממילא כיוו� הכתלי@ מיותר לגמרי. בר@, אפשר

שהכתלי@ נבנו לפי רוחות השמיי@, אבל נבנו בשיפוע ולכ� לא ידעו את חצות בדיוק, ורק על זה 

  אמר ר"ת שלא רצו לכוונ@ ולבנות כתלי@ אנכיי@ לגמרי.

רי"ד כתב ליישב את גר�ת ר"ח: "ורבינו ברו� זצוק"ל פירש משו@ דמיכווני טובא כנגד השמש -התו�'  .25

� וגבוה, וזה נ"ל לקיי@ גיר�ת ה�פרי@". הדברי@ כמו שה@ ח�רי הבנה, ונראה ולא היה כה� נמו

  נמו� וגבוה", וכוונתו לתירוD רשב"@, שהקירות חלקי@ ללא בליטות.  בה�שצ"ל "ולא היה 

בשיח יצחק פירש את גר�ת ר"ח כעי� דברי ר"ת הנ"ל בהערה הקודמת, שמכיוו� שהכתלי@ מכווני@   

ששו חכמי@ שהשחיטה תיראה לציבור מוקדמת מדי. לא הבנתי כיצד פירוש והצל ניכר מיד בחצות ח

  זה מתיישב ע@ לשו� הגמרא: "כותלי דבית המקדש בשש ומחצה משחרי".
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ופרכינן ודלמא כותלי  ?לא ישחטיה אלא בתר שעה שביעית מכי משחרי כותלי
כדגרסינן בתלמוד  ,ביהמ"ק בשש ומחצה הוה משחרי משום דהוו מכווני טובא

כמה יגעו הנביאים הראשונים לעשות שער המזרחי שתהא  ...דא"י בעירובין
  . החמה מצמצמת בו בתקופת טבת ובתקופת תמוז

ה של רב יו�� הפוכה: בתחילה אמרה הגמ' שתפילתו של אברה@ יימגמת הקוש ח"ר לדעת

"מכי משחרי כותלי", דהיינו רק ב�ו� השעה השביעית, ועל כ� הקשתה הגמ', מדוע בבהמ"ק 

השחיטה לשש ומחצה, והתירוD הוא שבכתלי בהמ"ק המכווני@ הצל התחיל כבר  הוקדמה

   26.בשש ומחצה

י אברה@ דאיצטגנינות גדולה היתה בלבו, אי נמי: אי נמי: שאנ: "בגמרא אמנ@ בתירוD הבא

" המוב� הוא שתפילתו של אברה@ הייתה מוקדמת. מ�תבר משו@ דזק� ויושב בישיבה הוה

שבתירוD זה הגמ' מפרשת אחרת את "משחרי כותלי" שבתחילה, שג@ אברה@ ידע לבחור את 

�ברה הגמ' ש"משחרי הכתלי@ המכווני@ ולהתפלל בזמ� שחרות@ המוקדמת. דהיינו, בתחילה 

כתלי" הוא כתלי@ רגילי@ כדר� העול@, שאינ@ מדקדקי@ לבנות את בתיה@ לפי רוחות העול@, 

ולכ� רק בתחילת השעה השמינית רואי@ את השחרת כל הכתלי@ שפוני@ באופ� כללי למזרח. 

                                                           

שפד. יש שכתבו לפ"ז שלדעת ר"ח -כ� פירש הרב דוד יהודה בורשטי�, 'זמני@ כהלכת@' עמ' שפג  .26

Dהחמה, ולכ� רק בשש ומחצה הצל נוטה  �פירת השעות הזמניות מתחילה מעלות השחר ולא מהנ

מערבה ('אורות וזמני@', עמ' נב). נית� לה�ביר באופ� פשטני: מהתבוננות על כתלי@ מזרחיי@ בשעת 

חצות היו@ מתברר שיש מצב ביניי@ שבו מחד הקיר אינו מואר ובוהק ומאיד� ג@ אינו שחור, עקב 

כעבור זמ� נראה בעליל שהקיר מוצל. תופעת טבע מוכרת של החזרת אור מעצמי@ ב�ביבה, ורק 

עוצמת האור תלויה במשתני@ רבי@ (מרחקי@ בי� העצמי@, צבע, חי�פו�, ועוד), ומכא� מובנת לשו� 

הגמרא "דילמא". מכל מקו@, אי� לה�יק מהאיחור בחצי שעה שהכותל נוטה צפונה (כפי שרצה 

  ).14להוכיח פרופ' מיכל�ו�, מעלי� בקודש יא עמ' 

מהדיר הר"ח במהדו' 'לב שמח', מגיה בו "בתחילת שעה שביעית" (ומשער שהיה כתוב  הרב מצגר,  

"בתח'" והפ� ל"בתר"), או "בתר שעה ששית", ובכ� התאי@ את פירוש ר"ח לפירוש רש"י. לענ"ד 

הגהתו דחוקה, כי "לא ישחטיה אלא" משמעו שמגמת הקושייה לאחר את שעת השחיטה. ג@ קשה 

  "מכווני טובא" בלי לה�ביר מאומה מדוע הכיוו� גור@ לאיחור השחיטה.להבי� כיצד ר"ח כותב 

ויש מי שאומר לשו� ר"ח בתחילת ה�וגיה: "אמר רב �פרא צלותיה דאברה@... מכי משחרי כתלי.   

, כלומר כיו� שינטו צללי ערב והוא משעה שביעית משיכנ� השמש תחלת שעה שביעית משחרי כתלי

@ להשחיר מפני שהל� השמש מ� המזרח ובא הצל". הלשו� "ויש מי במערב ולמעל� מתחילי� הכתלי

שאומר", ללא דעה נגדית, מעוררת תהייה ואינה מתאימה ל�גנונו הרגיל של ר"ח. מ�תבר, אפוא, 

שהייתה כא� דעה קודמת כגו�: "�ו� שעה שביעית משחרי כתלי, ויש מי שאומר...", ונשמטה מחמת 

י� על פי הדעה שהביא כעיקרית. וזכר לדבר בערו� (ער� שחר "הדומות", וב�ו� ה�וגיה ר"ח ממש

א) שהעתיק מלשו� ר"ח באריכות והשמיט את ציו� הזמ� המדויק, תחילת השעה השביעית, ואפשר 

שלא רצה להיכנ� במחלוקת בי� פירושיו. ג@ א@ השערה זו אינה נכונה, ברור מלשונו "יש מי שאומר" 

; ושמעתי מחכ@ אחד שאולי "ויש מי שאומר" הוא הערה שזמ� "משחרי כותלי" שנוי במחלוקת

  שנכתבה בצד פירוש ר"ח ומאוחר יותר נכנ�ה לפירושו, והדבר מצוי בכתביו.
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ומכיוו� שזהו הזמ� הראוי לתפילת מנחה לאברה@ אבינו, �ברה הגמ' שג@ במקדש הלכו לפי 

זה. ולב�ו� תירצה שבמקדש הלכו לפי כתליו המדויקי@ ולא לפי זמנו של אברה@ אבינו, או 

  שג@ אברה@ דייק יותר בכתליו.

  ), שכתב: 95כפירוש זה מצאנו להדיא ב'פירוש קדמו�' על יומא (אוצר הגאוני@, עמ' 

פירוש, כשינטו צללי ערב ותהיה החמה במערב ושחרו  – מכי משחרי כותלי
ויתכן שיהיה שיעור זו העת בשעה השמינית. ונשחטיה כי  27,כותלי המערב

משום משחרי כותלי... היה להן לשחוט התמיד בעת התפילה בסוף היום. 

פירוש, וכעת נטות החמה למערב ישחרו כותלי המערב לפי  – דמכווני טובא
  בשאר המקומות. רגע, מה שאין כן 

  28.ויש לציי� שקיימות הקבלות רבות בי� פירוש זה לפירוש ר"ח

מכווני/דלא מכווני". משו� דלענ"ד משתמע כגר�ת ר"ח ופירושו מלשו� הגמרא "ודילמא... 

מלשו� זו משמע שהקביעה ש"מכווני" או "לא מכווני" אינה הצעה והטלת �פק בלבד אלא הנחה 

ק אומד� הזמ� להשחרת הכתלי@ עקב כ� הוא ההשערה ידועה או השערה מ�תברת, ור

המ�ופקת שאינה אלא "דילמא". וכ� דר� הגמ' בנו�ח "דילמא... משו@...", שהטענה ב"משו@" 

וא@ לא כ�, היה על הגמ' לומר:  29.ברורה, וה"דילמא" הוא �פק הא@ להתחשב בטענה זו

ממילא, מ�תברת הגר�ה שכתלי "ודילמא כותלי בית המקדש לא מכווני, ובשש ומחצה משחרי". 

בהמ"ק "מכווני", שכ� זוהי ה�ברה הפשוטה, מה שאי� כ� הגר�ה "לא מכווני", שבוודאי אינה 

  להיות הנחה ידועה ופשוטה אלא לכל היותר כהשערה מ�ופקת בלבד. 

, שעל פי �וגיית הגמרא ביומא כגר�ת רבנו חננאל המ�תברת מתברר שכתלי עלה בידינו

  ני@ לפי רוחות השמיי@, כדברי הירושלמי בערובי�.בית המקדש מכוו

                                                           

נראה שמפרש "משחרי כותלי" לא שהקיר עצמו השחיר, אלא שהטיל צל שחור על השטח שממזרח   .27

  לו, וזה מתאי@ לקיר המערבי.

ה �י' שכו) שכתב: "ונהגו להתפלל מנחה עד הערב. ביומא בפרק יש לציי� ל�פר הרוקח (הל' תפיל  .28

עד הערב". זהו הנו�ח  מכי משחרי כתלי, לאחר ז' שעות ומחצהאמר לה@ הממונה: צלותיה דאברה@ 

בכל הדפו�י@ שראיתי (כולל במהדו' זכרו� אהר� שנעזרה בכת"י), והדברי@ מתקשרי@ ג@ למש"כ 

של רבי שלמה מצאתי: הוקשו מצה לפ�ח... מה עשיית פ�ח  הרוקח בהל' פ�ח, �י' רפ: "במנהגי@

מז' ומחצה א� עשיית המצה". לאיד� גי�א בהל' שבת �י' קיג: "מעשה היה בוורמיישא... והיה רבינו 

יעקב בעל ברית וצוה להתפלל מנחה גדולה אחר שש שעות והל� ורחD...". וביד אהר� (לר' אהר� 

  רלב) הגיה בדבריו ב�י' שכו: "שש שעות ומחצה".אלפאנדרי, איזמיר תצ"ה, או"ח �י' 

כגו� בשבת כג ע"ב: "נר חנוכה וקידוש היו@ מהו? קידוש היו@ עדי�, דתדיר, או דילמא: נר חנוכה   .29

עדי�, משו@ פר�ומי ני�א?", שהדבר פשוט שהפר�ומי ני�א קיי@, וה�פק הוא הא@ זהו גור@ מכריע 

  בנדו� זה.



אל ארי עזריה    הרב 
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  כיוו� כלי השרת .ד

  שנינו במנחות פי"א מ"ו: 

   .כל הכלים שהיו במקדש ארכן לארכו של בית

  ובגמרא (צח ע"ב): 

תנו רבנן: מזרח ומערב היו מונחין, דברי רבי; רבי אלעזר בר' שמעון אומר: 
  .צפון ודרום

שהדעה "מזרח ומערב" תואמת למשנה "ארכ� לאורכו של בית", כפי  ,הדברי@פשטות  

וא@ הבית  .וא@ לא כ� הרי אלו שלוש דעות, והגמרא לא מעירה על כ� 30,שכתבו הראשוני@

מערב, הרי אי� התאמה מדויקת בי� "אורכו של בית" לבי� "מזרח -אינו מכוו� בציר מזרח

-כללי הבית מכוו� במזרח ומכיוו� שבאופ�ומערב"! אלא שעל זו יש לדחות שפורתא לא דק, 

  .מערב נקטו לשו� זו

יותר קשה מה שנאמר בגמרא (צח ע"ב) על עשרת השולחנות שעשה שלמה המל�: 

צפו�  א� דאמרמזרח ומערב, היינו דהוו יתיבי עשרה בעשרי@, אלא למ א� דאמרבשלמא למ"

להיות בצפו� ההיכל, ככתוב ... מצינו חמשה שולחנות בדרו@!". פירוש: השולח� צרי� ודרו@

לה). ומכיוו� שארכו שתי אמות, וכל  בתורה: "והשולח� תת� על צלע צפו�" (שמות כו,

השולחנות עומדי@ בשורה אחת (כפי שמניחה הגמרא תחילה), נמצא שחמישה שולחנות 

נמצאי@ בדרו@ ההיכל. בהמש� מ�יקה הגמרא שהשולחנות עמדו בשלוש שורות מקבילות 

בשלמא למא� לעשרת השולחנות של שלמה, ושל משה בשורה נפרדת), ומקשה: " (שתי שורות

שלח� כמה משו� מ� הכותל?  :שפיר, אלא למא� דאמר מזרח ומערב, מכדי –דאמר צפו� ודרו@ 

, ושתי אמות דידיה ואמה ,ואמה דידיה, ושתי אמות ומחצה דביני ביני ,שתי אמות ומחצה

". ברור שתכח דקאכיל שולח� פלגא דאמתא בדרו@!ואמה דידיה, אי ,ומחצה דביני ביני

שחלוקת ההיכל בי� צפו� לדרו@ היא חלוקה לשני מלבני@ מחישובי@ אלה שהגמרא מניחה 

ולשיטה שההיכל נוטה מהציר הא�טרונומי צפונה . שרוחב כל אחד מה@ עשר אמות מדויקי@

צפו�" ו"צלע המשכ� "צלע הרי חלק מהמלב� הדרומי שיי� בעצ@ לצפו�! ובדוחק יש לומר ש

לשני לאורכו : חלק את המשכ� ה@ כינויי@ לימי� הפתח ושמאלו, והפ�וק מתפרשתימנה" 

  .יותר הוא הצפו� והשני הוא הדרו@צפוני מלבני@, וזה מה@ שכללית 

                                                           

לי@(; תו�' (ש@ ד"ה כל הכלי@ וצח ע"ב ד"ה מזרח ומערב); רגמ"ה (צח רש"י (צו ע"א ד"ה כל הכ  .30

ע"ב). בדעת הרמב"@ (בית הבחירה ג, יב) דנו האחרוני@ הא@ פירש כ�, עיי� כ�� משנה ש@, א� ג@ 

  בדבריו מפורש הקשר בי� רחבו של בית לבי� צפו� ודרו@.
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  כיוו� המזבח .ה

כ� יוצא  .לשיטה שהמקדש אינו בציר הא�טרונומי צרי� לומר שג@ המזבח נוטה ממנו

", ללא ציו� המקו@ בי� האול@ ולמזבח עשרי@ ושתי@ אמהמהמשנה במידות פ"ה מ"א: "

דתניא, רבי יהודה וכ� עולה ג@ מהגמרא (יומא טז ע"א): " .המדויק ממנו מודדי@ במזבח

עשר אמות כנגד : אומר: המזבח ממוצע ועומד באמצע עזרה, ושלשי@ ושתי@ אמות היו לו

נמצא מזבח מכוו� כנגד שרה אמה לצפו�, ואחת עשרה אמה לדרו@, פתחו של היכל, אחת ע

   .", והרי א@ ההיכל והמזבח אינ@ על אותו ציר אינ@ מכווני@ זה כנגד זההיכל וכותליו

  והנה, מכמה מקורות בדברי חז"ל משתמע שהמזבח מכוו� כנגד רוחות העול@: 

  שנינו בזבחי@ פ"ו מ"א:  א.

רבי  .כאילו נשחטו בצפון :רבי יוסי אומר ,קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח
 –מחצי המזבח ולדרום  ,כצפון –מחצי המזבח ולצפון  :יוסי בר יהודה אומר

  .כדרום

 של המזבח נחשב כצפו� לעניי� הצפוני חציו היא שכל גזירת הכתוב י"דריב אליבא :פירוש

ב"י כיצד בדיוק לא התבאר בדברי רי (כמבואר בגמרא נח ע"א). בר@ קודשי@ קודשי שחיטת

תתבצע החלוקה: הא@ חוצי@ את המזבח באמצעו לשני מלבני@, והמלב� הנוטה יותר לצפו� 

מערב, וחציו הצפוני -דרו@, או שמא חוצי@ אותו בקו ישר מזרח –הוא "צפו�" והדרומי 

א�טרונומית הוא הצפו� וחציו הדרומי דרו@. ומשמע משתיקת המקורות בעניי� בחז"ל 

כל הבדל בי� שתי האפשרויות הללו, מפני שהמזבח מכוו� כנגד רוחות  ובמפרשי@ שאי�

  העול@.

  א, והרישא הובאה ביומא לז ע"א וזבחי@ נט ע"א): ב�פרא (ויקרא נדבה, פרק ז, ב.

המזבח מכוון כנגד  .דברי ר' אליעזר בן יעקב ,שהצפון פנוי – "צפונה לפני ה'"
   .פתחו של היכל וכנגד אחד מן הדלתות משוך כלפי הדרום חצי

יש לעיי� בדרשה זו שיהיה הצפו� פנוי, מהו הקו שממנו וצפונה הוא ה"צפו�" לעניי� זה? 

הא@ הקו מאמצע שער ניקנור ישירות למערב? או שמא הקו שמאמצע פתח ההיכל ישירות 

יכל, דהיינו שאנו מחלקי@ למזרח? או שמא הקו שמאמצע שער ניקנור עד אמצע פתח הה

תכ� שכל מה שמצפו� יאת העזרה לשני מלבני@ שווי@ והצפוני שבה@ הוא הצפו�? ולא י

  31למזבח הוא הצפו� לעניי� זה, שהרי אנו באי@ ללמוד מדרשה זו היכ� עומד המזבח!

מהמשפט "מכוו� כנגד חצי פתחו של היכל וכנגד אחד מ� הדלתות" אפשר להבי� 

או השלישית היא הנכונה, א� לא מצאנו בחז"ל ובראשוני@ דיו� וה�בר  הישהאפשרות השני

                                                           

  עיי� שערי היכל על יומא מערכה עה.זוהי פשטות הדברי@, א� בדעת הרמב"@ יש שכתבו אחרת,   .31



עזר אלהרב  ארי   יה 
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מערב -לכ�. מכא� שהשאלה אינה מתחילה כלל, מפני שההיכל והעזרות נמצאי@ על ציר מזרח

  הא�טרונומי, או עכ"פ לא ב�טייה ניכרת ומתוכננת המצריכה דיו�. 

  בברייתא ביומא לו ע"א:  ג.

מזבח צפוני ועד כותל העזרה וכנגד כל המזבח מקיר של  – ?דתניא: איזהו צפון
   צפון, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. –כולו 

מהו "מקיר של מזבח צפוני ועד כותל העזרה"? הא@ מה שמצפו� א�טרונומי למזבח, או 

וי המזבח עצמו? והא@ ה"מזבח" לעניי� זה הוא וי@ הדמיוניי@ הנמשכי@ מקומה שבי� הקו

או שמא רק קדקדו הצפוני ביותר? (א@ המזבח נוטה שש מעלות, יח�ית -כל כתלו הצפוני

הרי שקודקוד אחד צפוני מחברו בשלוש אמות לפחות!). א� כא� לא פירשו המקורות, 

  ונראה שתפ�ו בפשטות שהמזבח עומד לריבועו של עול@.

כא) א� כתב שהמקור לדי� ריבועו של עול@ במקדש  א ובמדבר י, (שמות כז, 'העמק דבר'ב

ב), והמילה  א) והפנימי (ש@ ל, לו הוא המזבח. נאמר "רבוע יהיה" במזבח החיצו� (שמות כז,כו

"יהיה" מיותרת לכאורה, ובעשיית המזבחות לא מצינו שנאמר "רבוע היה"! לכ� יש לפרש שזוהי 

   32.הוראה לדורות למק@ את המזבח לריבועו של עול@, וממילא לא שיי� לומר ש"רבוע היה"

  עשיית הפרה האדומה בעת הכוה� יפנ כיוו� .ו

  שנינו בפרה פ"ג מ"ט: 

הכהן  .ראשה בדרום ופניה למערב ,כפתוה בחבל של מגג ונתנוה על גב המערכה
   .והזה שבע פעמים כנגד בית קדש הקדשים ...עומד במזרח ופניו למערב

                                                           

ועיי� במדרש הגדול: "רבוע יהיה המזבח, למה? כנגד ארבע פינות העול@". בחוש� מצינו "רבוע יהיה"   .32

  (שמות כח, טז) וג@ "רבוע היה" (ש@ לט, ט), ואי� לפרשו על רוחות השמיי@, ועי"ש בהעמק דבר.

הש"� (לרבי מרדכי זאב איטינגא, גי�ו של בעל  לעניי� ריבוע המזבח יש לציי� עוד להערת גליו�  

השואל ומשיב) על הירושלמי בערובי� פ"ה ה"א, שפירש את המימרא בזבחי@ �ב ע"א על שלושת 

הנביאי@ ש"אחד העיד לה@ על המזבח", ש�ייע ביד@ לכוו� את הרוחות לריבועו של עול@, וכיו"ב 

  בהעמק דבר שמות כז, א.

זבח הר עיבל, שרגליי@ לדבר שהוא המזבח שבנה יהושע ב� נו�, אול@ לאיד� גי�א יש להעיר על מ  

צלעותיו אינ� מכוונות לרוחות השמיי@, ואדרבה, קרנותיו נוטות לרוחות השמיי@. והנה בזבחי@ קח 

ע"ב נאמר: "קר� וכבש ריבוע וי�וד מעכבי� בבמה גדולה ואי� מעכבי� בבמה קטנה". וא@ נאמר 

לה, מפני שהיו ש@ הארו� וכל ישראל (עיי� שערי היכל לזבחי@ מערכה שמזבח יהושע היה כבמה גדו

), יש ללמוד מש@ שכיוו� הרוחות אינו בכלל "רבוע" המעכב. 25, ומערכה שו הערה 27קכא הערה 

קב) -אכ�, הרב זלמ� קור� ('על מזבח הר עיבל ועל מערת המכפלה', בתו�: חיי@ ביהודה עמ' קא

מקדש ולא על המזבח, ומזבח שאינו במקדש אי� בו הקפדה על כיווני@ ביאר שדי� הרוחות נאמר על ה

  (וראה ש@ השערתו על ה�יבה לכיוו� המזבח בהר עיבל), וזה שלא כדברי הנצי"ב.
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מ�תבר שהעמידה "אל נכח פני אהל מועד" פירושה שהכוה� יעמוד מול ההיכל על ציר 

מקדש, ולא די בראיית ההיכל מצדו (עיי� זבחי@ קיג ע"א וחזו� איש פרה �י' ז �ק"א, ה

מעלות והכוה� יעמוד בהר הזיתי@ על  6ממילא, א@ המקדש נוטה צפונה בשיעור  .ואכמ"ל)

א@ כ�,  33.ציר זה, ומאיד� יפנה את פניו למערב הא�טרונומי, נמצא שאינו כנגד ההיכל כלל

היה עדי� שהמשנה תאמר "ופניו להיכל" ולא "ופניו למערב", שא@ ידקדק בו לא יהיו פניו 

משמע, אפוא, שעמידה "נכח פני אהל מועד" היא עמידה ממזרח לו כאשר  .מכווני@ לקה"ק

   .הפני@ מערבה, ללא הטיה לדרו@

  עוד יש לציי� לגמרא ביומא ב ע"א: 

ת הפרה היו מפרישין כהן השורף את הפרה תנן התם: שבעת ימים קודם שריפ
 ..מביתו ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה, ולשכת בית האבן היתה נקראת.

כיון דחטאת היא, וחטאת טעונה צפונה, וכתיב בה  –מאי שנא צפונה מזרחה? 
תקינו לה רבנן לשכה צפונה מזרחה, כי היכי דלהוי  – "אל נכח פני אהל מועד"

   לה היכירא.

מזרח לו, -ה� בהר הזיתי@ היא מצפו�ומזרח, ועמידת הכ-יטה שהמקדש מכוו� לצפו�לש

הרי מיקו@ לשכת בית האב� מתבאר בפשטות; וממילא ברור שהגמרא, שנזקקת לטע@ 

זה הנו�� שחטאת טעונה צפו�, תופ�ת שהפרה נעשית למזרח בלבד. ולשו� המאירי ש@: "

ני הוא לעוררו שהפרה א� על פי שאינה שהיו מעמידי� אותו בלשכה שבקר� מזרחי צפו

 כל מקו@מ ,שהרי בהר המשחה היתה נעשית ,לא בשחיטתה ולא בשריפתה ,טעונה צפו�

והזה אל פני אהל 'ומה שהיתה בצד המזרח הוא מפני מה שנאמר  ...הרי היא קרויה חטאת

רב וזוכר מתו� כ� שהוא עומד במזרח בהר המשחה ופניו למע ,ואהל מועד במערב 'מועד

וא@ הזה או שחטה או שרפה שלא כנגד צד המערב שבו  ,ומזה כנגד בית קדשי הקדשי@

  34."ההיכל פ�ולה

                                                           

המקו@ בהר הזיתי@ הקרוב ביותר להר הבית שנמצא במפל� ההר ואפשר לראות ממנו את פתח   .33

מעלות, המשמעות היא התרחקות של  6של מטר. ב�טייה  500-ההיכל מרוחק מההיכל למעלה מ

  מטר צפונה. 50-למעלה מ

פרופ' מיכל�ו� (באתרו, בחלק השני ממאמרו 'גבולות הר הבית ומקומו וכיוונו של בית המקדש',   .34

) ד� בגמ' במנחות כח ע"א על ההזאות בפרה: "הא דקאי מזרח ומערב ואדי, הא דקאי �11.3עי� 

(בניגוד לכל הראשוני@, עי"ש ברש"י ורגמ"ה וברמב"@ הל' פרה  צפו� ודרו@ ואדי", ומציע לפרש

-ו) שכוונת הגמרא להציע שתי אפשרויות להזאה: האחת בעמידה בציר מזרח-אדומה פ"ד הל' ה

מערב מדויק, ובה צרי� לכוו� היטב כדי לראות את פתח ההיכל ולהזות כנגדו, והשניה בעמידה בציר 

, ובו ההזאה כנגד ההיכל פשוטה יותר, ועל זה אמרה הברייתא המקדש לשיטתו, וזהו "צפו� ודרו@"

"שלא מכוונות כשרות" כי יש מרווח מ�וי@ כרוחב שער ניקנור לשתי אפשרויות ההזאה. לדעתי זהו 

דוחק גדול לקרוא "שלא מכוונות" לתחו@ צר כל כ�, מרחב של עשר אמות בעמידה ממרחק מאות 

הנ"ל ומקורות נו�פי@ מתבאר שלא כל מקו@ שנית� לראות  מטרי@. ועוד, שמהגמ' בזבחי@ קיג ע"א
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  ערי הלויי� והנלמד מה� כיוו� מגרשי .ז

בגמרא בערובי� נא ע"א נאמר שהדי� שתחו@ שבת נמדד בריבוע �ביב העיר נלמד מערי 

זה או מדרשה מיוחדת: " הלימוד הוא מגזירה שווה, .הלויי@, שכ� "פאת" משמעו מרובע

   35."כזה יהו כל שובתי שבת –יהיה לה@ מגרשי הערי@ 

  בברייתא בערובי� נו ע"א נאמרה הלכה נו�פת על מדידת תחו@ שבת: 

מרבעה בריבוע עולם, נותן צפונה לצפון עולם ודרומה לדרום  –בא לרבעה 
יודע לרבעה  עולם. וסימניך: עגלה בצפון ועקרב בדרום. רבי יוסי אומר: אם אינו

מרבעה כמין התקופה. כיצד? חמה יוצאה ביום ארוך  –בריבוע של עולם 
זה הוא פני צפון, חמה יוצאה ביום קצר ושוקעת ביום קצר  –ושוקעת ביום ארוך 

חמה יוצאה בחצי מזרח  –זה הוא פני דרום. תקופת ניסן ותקופת תשרי  –
  36.ושוקעת בחצי מערב

ה נלמד מערי הלויי@, שמרבעי@ את תחומ� לריבועו של כמה ראשוני@ מפרשי@ שג@ די� ז

דפיאות עול@, כפי שכתבו תו�' (ערובי� נא ע"א ד"ה כזה יהו ויומא �ז ע"א ד"ה וכול�): "

", וכ� ברא"ש והת@ אי� נותני� פיאות אלא לפיאות העול@ ,דשבת ילפינ� מערי הלוי@

                                                           

ממנו את פתח ההיכל נחשב "נכח פני אהל מועד", אלא מדובר במקו@ מוגדר בדיוק ממול ההיכל או 

פתחו. א@ כ�, לשיטתו הכרחי לשרו� את הפרה ולהזות על ציר המקדש דווקא, ג@ א@ הוא נוטה 

  מערב הא�טרונומי.-מציר מזרח

ל המשנה במידות פ"ב מ"ד: "כל הכתלי@ שהיו ש@ היו גבוהי@ חוD מכותל המזרחי, יש להעיר ע  

שהכה� השור� את הפרה עומד בהר המשחה ומתכוי� ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית הד@". 

הר המשחה", וכ� הובאה בכ�� משנה (בה"ב ו,ה), ויש שלמדו מכא�  בראשבדפו�י המשניות הנו�ח "

בהנחה שהכוונה לפ�גה הגבוהה ביותר בהר הזיתי@, ומכא� למדו ג@ על ציר  על מקו@ שריפת הפרה,

ההיכל. א� כמעט בכל כתבי היד מילה זו ח�רה. בפירוש רש"י ביומא טז ע"ב ד"ה רובא כתב בדר� 

הילוכו: "ויכול לראות כה� שבראש הר המשחה...", אול@ במהדו' עוז והדר מצוי� (ב'הגהות וציוני@' 

  של רש"י הנו�ח "שבהר המשחה" במקו@ "שבראש הר המשחה".אות ה) שבכת"י 

אי�ור תחומי� הוא מדרבנ� לרוב הדעות, אלא שיש לו א�מכתא מערי הלויי@. לעניי� מדידת ארבע   .35

אמות ברשות הרבי@ יש אומרי@ שזוהי דרשה גמורה (תו�' ש@ ד"ה כזה). רבי חנינא ב� אנטיגנו� 

, א� ג@ הוא מודה שבערי הלויי@ התחו@ מרובע, כמבואר חולק ו�ובר שתחו@ שבת נמדד בעיגול

  ש@.

הריטב"א מפרש שר' יו�י בא להקל בדיוק הריבוע למי שאינו יודע לרבע בדיוק: "והנכו� משו@   .36

ד�ימני עקרב ועגלה שה@ קוטבי הגלגל הקבועי@ ה@ �ימני@ ישרי@ יותר לרבעה כרבועו של עול@, 

כי �ימני התקופה אינ@ כעי� רבועו של עול@ לגמרי, וזה ידוע למביני@ בחכמה זו". ולשו� הרמב"@ 

בפה"מ בערובי� פ"ד מ"ח: "ואמרו 'כטבלה מרובעת' לפי שאי אפשר למעשה לעשות רבוע מדויק, 

כמו הלוחות המרובעי@ שמתכווני@  שמ�פיק א� ייראה מרובע כפי יכולת האד�לפיכ� השמיע� 

  לרבע� עד כמה שאפשר".
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פאת 'ו 'פאת קדמה'שו@ דכתיב מ�תברא מוכ� ברשב"א (נה ע"א): " 37.(ערובי� פ"ד �י' יג)

" וכ� בריטב"א ובר"� (ש@) ובאור ומינה אמרינ� דעגולה מרבעי� אותה בריבועי עול@ 'צפונה

וכשמו�יפי� עליה זרוע (הל' ערובי� �י' קנו). וכ� �יכ@ זאת הלבוש (או"ח �י' שצח �"ג): "

רוח מרוחות לרבעה מרבעי� אותה בריבוע העול@, כדי שתהא כל רוח ממנה משוכה כנגד 

העול@ ומכוונת כנגדה. ועיקר הטע@ בכל הדברי@ הללו הוא, מפני דא�מכו רבנ� אלפי@ 

ומדות@ מחוD ' דתחומי� על אלפי@ דערי הלוי@ כדכתיבנא לעיל, ומצינו בערי הלוי@ דכתיב

וגו', הרי שהקפידה דוקא  'לעיר את פאת קדמה אלפי@ באמה, ואת פאת נגב אלפי@ באמה

לעשות כ� בתחומי� לשבת במקו@ שאי�  @ כ�@ ועל זויות, לכ� תקנו געל רוחות העול

יתכ� שהר"י מלוניל חולק על �ברה זו ולדעתו די� ריבוע העול@ י אמנ@ 38."רוחות וזויות

  39.לא נלמד מערי הלויי@

לאור הבנת הראשוני@ בדי� ערי הלויי@, הדבר מתבקש שג@ קרשי המשכ� וחצרו יהיו 

ל@ במידת האפשר, שהרי נאמר בה@ "פאת נגבה" וכיוצא בו כמה מרובעי@ לריבועו של עו

כז). וזכר לדבר מהגמ' בערובי� נז ע"א, שמפרשת את "�ביב" בערי הלויי@ -פעמי@ (שמות כו

בהתא@ ל"�ביב" במזבח. מכא� יש ללמוד שדברי הירושלמי בערובי� הנ"ל על כיוו� הרוחות 

גמור, ואינ@ נוגעי@ לשער ניקנור בלבד אלא  במשכ� ובמקדש אינ@ דברי אגדה בעלמא אלא די�

להיכל ולעזרה כולה. ואכ�, בירושלמי נ�מ� די� ריבוע העול@ בתחומי� לדי� זה במקדש, ומכא� 

  שההלכה בתחומי� יונקת ממנו. 

                                                           

ברא"ש. נראה שאי�  תו�' ממשיכי@: "כדמוכח בכיצד מעברי� (נו ע"ב) דקאמר נמצא מגרש רביע", וכ�  .37

כוונת@ שש@ מפורש שהפיאות בערי הלויי@ ה� לפיאות העול@, אלא שש@ מוכח שהאלכ�ו� של 

אלפיי@ נית� רק בקרנות המרובע, ולא כפירוש רבנו ת@ שבכל שיעורי שבת מחשבי@ באלכ�ו� לכל 

  כיוו� שהוא, עיי� ש@.

נה ע"א). ברשב"א ש@ משמע שאפילו בעיר מרובעת מצינו שאי� צור� לרבעה כריבוע עול@ (גמ'   .38

בערי הלויי@ א@ היו מרובעות לא היה צור� לרבע� לריבוע עול@, ואילו בריטב"א מבואר שזוהי קולא 

  בתחומי� דרבנ� בלבד. 

הר"י מלוניל (על הרי"� ערובי� טז ע"א) כותב: "הבא לרבעה. כלומר שהיתה עגולה... והוצר� לרבעה   .39

שירבענה ברבוע עול@, א� על פי שא@ היתה מרובעת מתחילה ואי� ריבועה  עצהאנו נותני� לו 

לריבוע  טוב שירבענהכריבוע עול@ אי� לנו למדוד אלא מריבוע הנמצא לו, אבל כיו� שרוצה לרבעה 

עול@". פשטות דבריו שהדבר תלוי ברצו� המרבעי@, וזוהי הצעה טובה כדי שכל העיר ת�כי@ על 

ודע ביהודה (מהדו"ת או"ח �י' נא). לשיטה זו מובנת יותר ההלכה הנ"ל ריבוע אחד, וכ� פ�ק בנ

שעיר שכבר מרובעת שלא כריבוע העול@ אי� מרבעי@ אותה כריבוע עול@. יתכ� שהר"י מלוניל �ובר 

שדי� הריבוע אינו נלמד מערי הלויי@, ולכ� לדעתו אי� זה די� אלא עצה טובה, והראשוני@ הנ"ל 

(בחידושיו נו ע"א), שג@ הוא לא ציי� שריבוע העול@ נלמד מערי הלויי@, חלוקי@ עליו. המאירי 

כתב במפורש כנגד �ברת הר"י מלוניל (אע"פ שבדר� כלל הרבה ללכת בעקבותיו): "דאע"פ שאפשר 

שיהנה יותר אילו מרבעה בצדדי� אחרי@, ודאי אי� לנו ולהנאתו כלו@"; ועיי� חזו"א מועד �י' קי (ב) 

  כג. ק"�
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  שיטת הרמב"� .ח

ג@  .הרמב"@ בהל' בית הבחירה לא כתב די� לכוו� את המקדש בדיוק לפי רוחות השמיי@

   .בהל' שמיטה ויובל (פי"ג ה"ב) לא כתב שיש לרבע את ערי הלויי@ לריבועו של עול@

מאיד�, נראה מדבריו שהיה פשוט לו שאכ� המקדש נבנה בהתא@ לרוחות השמיי@. כ� 

  טז) את צפו� המזבח: -טו הגדיר הרמב"@ (הל' בית הבחירה ה,

ם ומחצה, וכנגדו מכותל צפוני של עזרה עד כותל המזבח, שהוא רוחב שישי
מכותל האולם עד כותל מזרחי של עזרה, שהוא אורך שש ושבעים, כל המרובע 

  הזה הוא הנקרא צפון, והוא המקום ששוחטים בו קדשי קדשים. 

הרמב"@ פ�ק על פי השיטה שכל השטח שצפוני יח�ית למזבח הוא בכלל "צפו�", כולל 

כהני@, א� דווקא מקיר המזבח  התחו@ שבי� האול@ ולטבעות שמצפו� למזבח וכ� עזרת

וצפונה ולא כל החצי הצפוני של העזרה (עיי� שערי היכל על מ�כת יומא, מערכה עה). א� 

לא התבאר מדוע אלו מידות הצפו�: הרי א@ המזבח נוטה מרוחות העול@ כנגד כיוו� השעו�, 

פו�", נמצא שחלק מ� השטח שמקביל למזבח ממזרח לו, שאותו פ�ל הרמב"@ מלהיחשב כ"צ

מערב למזבח! פשטות הדברי@ שהיה -הוא צפוני יותר מהשטח שהכשיר הרמב"@ מצפו�

  ברור לרמב"@ שכל המרובע שציי� הוא צפוני א�טרונומית ביח� למזבח. 

כל הכלי@ שבמקדש אורכ� לאורכו של בית ורחב� לרוחב וכ� משמעות דבריו בפ"ג הי"ב: "

אי� כוונתו  ."כנגד רוחב הבית בי� הצפו� והדרו@היו וכ� נרות המנורה  ...הבית חוD מ� הארו�

"בי� הכותל הצפוני יח�ית לכותל הדרומי יח�ית", שהרי המנורה כולה בדרו@, אלא שכיוו� 

  דרו@ ובמקביל לרוחב הבית.-הנרות עומד על ציר צפו�

יתכ� שהרמב"@ לא כתב זאת כהלכה מפורשת כדרכו שלא לכתוב דברי@ שאינ@ מפורשי@ י

מעלות.  45-ד, כש@ שלא כתב שא�ור להטות את המקדש והמזבח לאלכ�ונו של עול@ בבתלמו

ואפשר ג@ שלדעתו אי� הלכה מחייבת מ� התורה לעשות כ�, אבל בפועל אבותינו השתדלו 

להקי@ את המקדש לפי רוחות השמיי@, כמתואר בירושלמי. ולדיד�, מאחר שהמקו@ התקדש 

י@, ומיי@, ממילא חובה להקי@ את המקדש באות@ קועל פי גבולות אלה בהתא@ לרוחות הש

" (הל' בה"ב ב,א). מקומו מכוו� ביותר ואי� משני� אותו ממקומו לעול@ובפרט את המזבח, ש"

בר@, א@ ירצה בית די� להו�י� על העזרות (במל� ונביא וכו') יוכל לשנות את כיוו� העזרה 

  שלא לפי רוחות השמיי@.

  המציאות בהר הבית .ט

בפתיחה, עיקר מטרתי לע�וק במקורות ההלכה, אבל אעיר בקצרה ג@ על כמה  כאמור

  נקודות מציאותיות: 



העול� לרוחות  ח�  בי � המקדש  ו ו י  כ

81818181 

הכותל המזרחי של ה"רמה": כותל זה, על פי שרידיו שנמצאו בקצהו הצפוני והדרומי,   .א

מכוו� בדיוק בציר הא�טרונומי, ומ�תבר שזהו הכותל המזרחי של העזרה ('ועשו לי 

פרופ' מיכל�ו� נדחק לתרD שזהו כותל נו�� ממזרח לכותל העזרה  .)82-83מקדש' עמ' 

("בר שורא"), שלא היה מקביל בדיוק לכותל העזרה; כותל שאי� עליו עדות בדברי 

  40חז"ל!

החציבה ב�לע שבכיפת ה�לע: בשולי �לע זה, המזוהה ע@ אב� השתייה, קיימות שתי   ב.

מטרי@ אורכה, ורוחבה  11.5ת (חציבות במערב האב� וצפונה. ממדי החציבה המערבי

משתנה החל ממשני מטר בדרו@ למטר אחד בצפו�) מתאימי@ לכאורה להיותה חלק 

אמות), ואילו החציבה הצפונית  6אמה אור�, ועובי  20מי�וד לקיר קדש הקדשי@ (

מטרי@) מתאימה להיות י�וד לכמחצית הקיר הצפוני. א@ אכ�  3 -מטרי@ על כ 6.20(

כ� נית� ללמוד מה� על כיוו� הכתלי@. החציבה המערבית נוטה מכיוו� החציבות שימשו ל

, ובהמש� א� יותר 11.5מטר מתו�  8מעלות מערבה (ברוב ארכה,  6-דרו@ כ-צפו�

מערב, וצידה המזרחי -ג@ החציבה הצפונית אינה מתאימה בדיוק לכיוו� מזרח 41.מזה)

  צפוני מעט ביח� לצידה המערבי.

ב�י� שתי החציבות  42.ת אלה נועדו להיות י�וד לקיר כלשהובר@, �פק רב א@ חציבו  

אינו אחיד, ובפרט זו המערבית נראית כגר@ מדרגות, וכפי שה� היו@ אינ� מתאימות 

                                                           

א בפ�חי@ פו ע"א הוזכר המושג "בר שורא", חומה נמוכה לצד הגבוהה ממנה, ונראה שמדובר בגמר  .40

בחומת תמ� לגבוהה, ראה תו�' יו"ט במידות פ"ב מ"ג ואב� האזל הל' בה"ב פ"ה ה"ג, וא@ כ� אי� 

�יבה שלא תהיה מקבילה אליה. ג@ לא נאמר במפורש בגמרא ש@ שהייתה מציאות כזו אלא 

  פשר שתהיה כזו, עי"ש היטב.ש"משכחת לה", א

החוקר דלמ�, שמדד את ה�לע באופ� פרטני יותר מכל חוקר אחר לפניו ולאחריו עד כה, תיאר   .41

דרו@ (תודתי לרב קור� שהעמיד לרשותי -ושרטט במפתו את החציבה כאילו הייתה בדיוק בכיוו� צפו�

את החציבה הזו כנוטה מהציר  עותק מדבריו ומפתו). לעומת זאת האדריכל הבריטי ריצ'מונד שירטט

, א@ 38הא�טרונומי מערבה בשיעור הנ"ל, ראו במאמרו של פרופ' מיכל�ו� במעלי� בקודש יא עמ' 

כי ג@ לדעת מיכל�ו� קיר המקדש לא עמד על חציבה זו, אלא לצידה. מיכל�ו� הוכיח שהייתה לדלמ� 

  �כי@ עמו בעניי� זה.טעות חישובית בהעמדת שושנת הרוחות, והרב קור� (במכתב אלי) ה

שמעתי טענה שלא יתכ� שחציבה זו נעשתה על ידי שלמה, ככתוב: "ומקבות והגרז� כל כלי ברזל לא   .42

א ו,ז). בר@, אמו"ר הרב ישראל אריאל שליט"א �ובר שאי� לשלול -נשמע בבית בהבנותו" (מלכי@

"א, והיינו "י�ודות של בית עקרונית חציבה כזו בכלי ברזל על ידי דוד, ש"כרה שיתי�" (מכות יא ע

המקדש". רש"י ד"ה שכרה) ומ� ה�ת@ השתמש בכלי ברזל. יתכ� שג@ שלמה הקפיד על כ� רק בבנייה 

עצמה, ולא בהכשרת השטח. באשר לבניי� בית שני, בתחילתו או על ידי הורדו�, הדבר תלוי בשאלה 

ב  י� חזו"א קדשי@ ליקוטי@ �י'הא@ מנהגו של שלמה הוא הלכה לדורות (רמב"@ הל' בה"ב א, ח, ועי

�ק"ב שהוא מ"הכל בכתב") או שמא זוהי חומרא מיוחדת (כדברי הרמב"� שמות כ, כב), שאולי לא 

  נקבעה לדורות.



אל ארי עזריה    הרב 
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להצבת קיר על גביה�. החוקר דלמ�, שבדק ותיאר אות� בפרוטרוט, משער שהחציבה 

  43.נעשתה על ידי המו�למי@ כדי שיהיה נוח יותר לה�תובב �ביב ה�לע

בשילה לא נמצאו שרידי@ ממשיי@ מ� המשכ�, אבל נמצאו באתר המשוער של המשכ�   .ג 

מערב מדויק, ראה ב�פר 'מקו@ בפרשה' מאת -שורות של �לעי@ וחציבות בכיוו� מזרח

  .416-412הרב פרופ' יואל אליצור עמ' 

  �יכו� .י

נומי: במקדש מערב הא�טרו-בירושלמי בערובי� נאמר שהמשכ� והמקדש עמדו בציר מזרח

בשילה ובירושלי@ הדבר היה כרו� ביגיעה רבה ותצפיות על מהל� השמש, ואילו במשכ� 

פירושי@ אחרי@ שנאמרו בדברי הירושלמי, לפיה@ אי�  .המדבר כוונו הרוחות בדר� נ�

לגבי הנ�  .כוונתו לציר מדויק או שמדובר על שער המזרח בלבד, אינ@ מתיישבי@ בו כלל

י הירושלמי שנויי@ במחלוקת (כפי שמשמע בברייתא דמלאכת המשכ� במשכ� ייתכ� שדבר

וברש"י), אבל אי� בכ� כדי לערער על קביעתו העקרונית של הירושלמי שיש לשאו� לבנות 

�ברה זו שהמקדש מכוו� לפי רוחות השמיי@ נראית  .את המקדש בהתא@ לרוחות השמיי@

   .מקדש ונושאי@ נו�פי@מפשטות דברי חז"ל במשנה ובבבלי לגבי כיוו� כלי ה

מ�תבר שהמקור לכ� הוא המושג "פאת צפו�" וכו' שנאמר במשכ�, כפי שפירשו אותו חז"ל 

לגבי ערי הלויי@ (תו�', רשב"א, ועוד). יש שהביא לכ� מקור אחר, מ"רבוע יהיה" שנאמר 

  במזבח, ופירושו: ריבועו של עול@ (נצי"ב). 

מכווני@ בדיוק לפי רוחות השמיי@ אלא נוטי@ מה@ במציאות, כותלי הר הבית כיו@ אינ@ 

בפער ניכר. מ�תבר שההלכה הנ"ל נאמרה רק על המקדש עצמו: ההיכל, המזבח והעזרה, ולא 

  44.על הר הבית

                                                           

�"מ בלבד בי� האב� לבי� העמוד  40הוא כותב שאילו גובה האב� היה נשאר בשלמותו היו נשארי@   .43

י@ את הכיפה. א� ציי� למקבילות במכה ובכנ�יית מערבי מבי� העמודי@ התומכ-הקרוב לה, הצפוני

  הקבר בירושלי@, להבדיל, שג@ בה� עוצב �לע הא@ בהתא@ למבנה.

לעניי� אי�ור הקמת "בית תבנית היכל" לא מצאתי דיו� בשאלה הא@ האי�ור תלוי בכיוונו. מ�תבר   .44

  , ואכמ"ל.לענ"ד שהאי�ור ג@ באלכ�ו�, ואפילו בכיווני@ הפוכי@ לגמרי משהיו במקדש



ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 83838383  
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ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 85858585  

  הרב אהרו� וו�ר

  מצוות ה�מיכה בקרבנות

 חובת הבעלי� או חובת הקרב� -א. אופי ה�מיכה 

 . חובת הבעלי�1  

 . חובת הקרב�2  

 דיני�. שני 3  

 �ו) הקדש, תחילת הקרבה, או די� בכפרה -ב. מטרת ה�מיכה 

 ג. קרבנות שאי� בה� �מיכה

 ד. וידוי בשעת ה�מיכה

� ה. זהות ה�ומ

 ו. שורש מצות ה�מיכה

  חובת הבעלי� או חובת הקרב� -א. אופי ה�מיכה 

  . חובת הבעלי� 1

  :במנחות שנינו במשנה

שאחד מניף לכל החברים ואין  – ובתנופה מבסמיכה ,חומר בסמיכה מבתנופה
  (מנחות ט, ט)  . אחד סומך לכל החברים

המשנה עו�קת ביח� בי� מצוות ה�מיכה והתנופה ומציינת הבדל הלכתי ביניה@ לגבי קרב� 

השותפי@. התנופה נעשית על ידי אחד מהשותפי@ בשביל כול@, ואילו ה�מיכה צריכה 

לפו@ ריהטא, נית� ללמוד מהמשנה  להיעשות בצורה נפרדת על ידי כל אחד מהשותפי@.

ולכ� כלל  הבעלי� כחובתהזאת על הבדל מהותי בי� ה�מיכה והתנופה. ה�מיכה מוגדרת 

ולכ� נית� לה�תפק  הקרב� חובתהשותפי@ חייבי@ ל�מו�. לעומת זאת, התנופה היא 

   1בתנופה של אחד מהבעלי@ בלבד.

                                                           

יחזקאל מנחות י, ד (חלק החידושי@). אמנ@, יש להעיר שמלשו� המשנה "שאחד -וכ� למד החזו�  .1

מני� לכל החברי@" משמע קצת שתנופת אחד השותפי@ מוציאה את האחרי@ ידי חובת@, וא@ כ� 

א� התנופה היא חובת גברא וההבדל בי� ה�מיכה והתנופה הוא בהלכות שליחות. ויש להו�י� 

שהגמרא במנחות צד ע"א מביאה ה�בר לכ� שלא קיימת חובת תנופה בכל אחד מהשותפי@ ולכאורה 

יחזקאל בביאור הגמרא והדברי@ -מדובר בה�בר טכני לחלוטי� ולא מהותי (ועיי� מש"כ בזה החזו�

 מעלי� בקודשאינ@ נראי@ מ�ברא). ולהרחבה נו�פת בעניי� אופי חובת התנופה עיי� במאמרי ב

  לד בעניי� 'תנופה והגשה במנחות'. גיליו�



וו�ר  �   הרב אהרו
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היא הדי�  ה�מיכה והתנופה הלכה נו�פת שייתכ� שמשקפת את החילוק הזה בי� מצוות

כותבת שנכרי ואישה פ�ולי@  ט, ח מנחותבשל קרב� העכו"@ וקרב� האישה. המשנה 

  ל�מיכה: 

 והשליחהכל סומכין, חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא, ועובד כוכבים והעבד, 
  (מנחות ט, ח)  . והאשה

  הגמרא במקו@ מביאה דרשה למעט את הנכרי מ�מיכה:

  (מנחות צג ע"א)  ... ואין עובדי כוכבים סומכיןבני ישראל סומכין ...

  כהני@ מובאת דרשה שממעטת את האישה מ�מיכה:-בתורת

  ב, ב)ספרא ויקרא דבורא (   2.בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות

  ב מחלקת בעניי� הזה בי� ה�מיכה והתנופה:ע" הגמרא במנחות ד� �א

א"ר יוסי: מצינו שחלק הכתוב בין קרבן ישראל לקרבן עובדי כוכבים לקרבן 
מה לי חלק בסמיכה שהסמיכה נשים בסמיכה, יכול נחלוק בתנופה? לא, 

תלמוד לומר בני ישראל? [א"כ, מה]  בבעלים, נחלוק בתנופה שהתנופה בכהנים?
ן ואין הנשים בני ישראל מניפין ואין העובדי כוכבים מניפין, בני ישראל מניפי

  (מנחות סא ע"ב)  מניפות.

מבואר בגמרא שקרב� האישה והעכו"@ חייבי@ בתנופה א� שפטורי@ מ�מיכה, וה�יבה לכ� 

הוא 'שה�מיכה בבעלי@' ואילו 'התנופה בכהני@'. ונראה לבאר את ההבדל הזה באמצעות 

עלי@ ולכ� במקו@ שהב חובת הבעלי�החילוק העקרוני בי� המצוות. ה�מיכה מוגדרת כ

ולכ� א�  חובת הקרב�פטורי@ מה�מיכה הקרב� אינו נ�מ� כלל. לעומת זאת, התנופה היא 

כאשר הבעלי@ פטורי@ הקרב� עצמה עדיי� טוענת תנופה, ותנופת הכה� מקיימת את חובת 

  3.הקרב�

 בע" צג במנחות תו�פותה�ימוכי� נו�פי@ להבנה הזאת באופי ה�מיכה עולה בדברי 

  @ מ�מיכה:לגבי המיעוט של נשי

                                                           

הגמרא במנחות ממעטת אישה מ"ידו ולא יד אשתו", א� עיי� בתו�פות ד"ה ידו שמבארי@ שדרשה   .2

הזאת אינה מלמדת על עצ@ הפ�ול של אישה מ�מיכה אלא שהיא אינה יכולה ל�מו� על קרב� 

  בעלה.

גדרת כחובת הגברא ולא כחובת אמנ@, הבנה הזאת אינה מוכרחת, שהרי יתכ� שא� התנופה מו  .3

הקרב�, אלא שבשונה מה�מיכה שהיא חובת הבעלי@ בלבד, התנופה היא חובת הבעלי@ והכוה�, 

ולכ� הכוה� מני� על מנת לקיי@ את חובתו (עיי� תו�פות ד"ה יכול). כיוו� אחר בהבנת ה�וגיה עולה 

ל האישה והעכו"@, בדבריו של רש"י בד"ה שהתנופה בכהני@ שכותב שהכה� מני� כשליח ש

והאחרוני@ התקשו רבות בביאור דבריו ה� מצד הלכות תנופה וה� מצד הלכות שליחות, ואכמ"ל. 

  ).מעלי� בקודש(ועיי� בכל זה במאמרי ב
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  ...תיפוק לי דמצות עשה שהזמן גרמאוא"ת ולמה לי קרא למעוטי נשים מסמיכה 

התו�פות מ�תפקי@ מדוע הגמרא מביאה דרשה למעט נשי@ ממצות ה�מיכה, שכ� מדובר 

מעצ@ שאלת התו�פות נית� ללמוד שה�מיכה היא מצווה על  4במצות עשה שהזמ� גרמא.

הבעלי@, שכ� א@ מדובר בחובת הקרב� א� א@ האישה פטורה מ�מיכה מהטע@ של מצות 

רא"ש ה-ואכ�, תו�פות 5עשה שהזמ� גרמא אי� זה פוטר את הקרב� עצמה מחובת ה�מיכה.

כיוו� הזה בהבנת אופי לו ע"א מביא את הקושייה הזאת וכותב דברי@ מפורשי@ ב בקידושי�

  ה�מיכה:

ולמה לי קרא  חובה התלויה בבעלים שאינה עבודה אלאומיהו קשה מסמיכה 
לפטור נשים תיפוק לי דהוי מ"ע שהזמן גרמא דאינה אלא ביום דומיא דשחיטה 

  6...דהא בעינן תכף לסמיכה שחיטה

ה�מיכה לבי� שמקשר בי� חובת תענית ב ראיה נו�פת לכיוו� הזה עולה בדברי המאירי

  החובה של מעמדות:

ואלו בקרבן יחיד לא  עומדים על גבי הקרבןלפיכך הוצרכנו למעמדות להיות 
ואם בעולות ושלמים אף  סמיכה ווידוישאם בחטאת ואשם הרי טעון  ,הוצרכה

אלא לא הוצרכה אלא לקרבן  ,על פי שאין טעונות וידוי סמיכה מיהא טעונות
והרי הוא  ,יך שיעמדו שם זקנים לשם כל הצבורשמ"מ צר ,צבור שאין בו סמיכה

  (מאירי, תענית כו ע"ב)  . כאלו כלם לשם ששלוחו של אדם כמותו

המאירי טוע� שתקנת המעמדות בקרבנות ציבור הייתה כמעי� תחלי� למצות ה�מיכה 

כמוב� שהקישור לתקנת המעמדות מחזקת את העמדה העקרונית  7בקרבנות יחיד.

עלי@ ולא חובת הקרב�, שכ� באופ� פשוט חובת המעמדות היא שה�מיכה היא חובת הב

  חובה המוטלת על ע@ ישראל ולא על הקרב� עצמה.

                                                           

  ועיי� תו�פות קידושי� לו ע"א ד"ה הקבלה מה שתירצו בזה.  .4

זאת ולחלק בי� אופי מצות ברכה חגיגה עמ' קג. אמנ@, נית� לדחות את הראייה ה-כ� מדייק העמק  .5

ה�מיכה והפטור של נשי@ מ�מיכה. לפי ההצעה הזאת �וברי@ התו�פות שקיימי@ שני דיני@ של 

�מיכה: די� בקרב� ודי� בבעלי@, אלא שהפטור של אישה מ�מיכה נאמר דווקא לגבי די� הבעלי@ 

דברי@ מפורשי@. ויש הרא"ש להל� ה-ולא לגבי די� הקרב�, ועיי� עוד להל� בזה. א� בדברי תו�פות

להעיר שהתו�פות שואלי@ את השאלה הזאת א� לגבי שאר עבודות הקרבנות שהאישה פ�ולה בה� 

ומתרצי@ שדרשת הפ�וקי@ בשאר העבודות נצרכת ללמדנו שעבודת האישה מחללת את הקרב�. 

  ומבואר בדבריה@ שבשאר עבודות מדובר בפ�ול חפצא, ולכ� העבודה מחוללת בדיעבד.

ש� דבריו הוא כותב דברי@ דומי@ לגבי חובת התנופה: "מיהו מתנופה קשה דהיא חובת ובהמ  .6

הבעלי@...", וכ� עולה מהתו�פות בקידושי� לעיל שמקשי@ את הקושייה הזאת א� לגבי הדי� של 

תנופה. מבואר א@ כ� מראשוני@ אלו שא� התנופה מוגדרת כחובת הבעלי@, בדומה ל�מיכה, וזאת 

  הצענו לעיל. בניגוד לחילוק ש

  עיי� משנה מנחות ט, ז שכותבת שרוב@ המוחלט של קרבנות הציבור אי� בה@ חובת �מיכה.  .7



וו�ר  �   הרב אהרו

88888888 

  . חובת הקרב�2

נימה אחרת בהבנת אופי ה�מיכה עולה מחידושי הריטב"א בקידושי� ביישוב קושיית 

  התו�פות בעניי� הפטור של נשי@ מ�מיכה:

לא בלילה וכל מצות עשה שהזמן גרמא וכי תימא ותיפוק לי דהוו להו ביום ו...
נשים פטורות, ואיכא למימר דכי אמרינן מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות 

דכי מטי זמן חיוביה לא סגיא דלא לקיומינהו, אבל הנהו  שבחובה לגמריבמצות 
אם ירצה שיעלה לו לרצון והוה  שבאין להכשיר קרבנואינן בחובה לגמרי אלא 

   ואחד נשים שוין קמ"ל.אמינא דאחד אנשים 
  (חידושי ריטב"א, קידושין לו ע"א ד"ה הסמיכות והתנופות)  

הריטב"א מבאר שהפטור של נשי@ ממצוות עשה שהזמ� גרמ� נאמר במצוות חיוביות 

שמוטלות על האד@, א� עבודות הקרבנות ובכלל� ה�מיכה אינ� מוגדרות כמצוות על האד@ 

נאמר בה� הפטור של מצות עשה שהזמ� גרמא. אלא כהלכות בהכשר הקרב�, ולכ� לא 

   8משתמע אפוא מדברי הריטב"א שמצות ה�מיכה מוגדרת כחובת הקרב� ולא כחובת האד@.

דברי@ מפורשי@ יותר בכיוו� הזה עולי@ בדברי הרמב"� בחידושיו על ה�וגייה 

 בקידושי�. הרמב"� מתלבט מדוע מיישמת הגמרא את המיעוט של "בני ישראל ולא בנות

  ישראל" במצות ה�מיכה דוקא ולא במצוות אחרות:

הא דתנן הסמיכות והתנופות וכו' וגמרינן לה מדכתיב בני ישראל ולא בנות 
ישראל בני אהרן ולא בנות אהרן, איכא למידק וכל היכא דכתיב בני ישראל דוקא 

אבל סמיכה ליתה פטור מצוה ...הוא א"כ לא יהיו נשים נודרות דכתיב בני ישראל
הכשר קרבן של אנשים בסמיכה ושל מדה היא שנוהגת באנשים ולא בנשים,  אלא

  (חידושי הרמב"ן, שם)   , ובכי האי גוונא ממעטינן נשיםנשים בלא סמיכה

הרמב"� מ�ביר שהייחודיות במצות ה�מיכה היא בכ� שלא מדובר במצוה שמוטלת על 

א@ כ�, מפורש בדברי  האד@, אלא בהלכה בהכשר הקרב�, ורק במצוה כזאת נשי@ פטורות.

  הרמב"� שמצות ה�מיכה מוגדרת כחובת הקרב� ולא כחובת האד@. 

ובאמת, שההבנה הזאת לכאורה מוכחת ממימרא רווחת בגמרא בזבחי@ (ד ע"ב, ה ע"א, 

שמניחה שה�מיכה היא הלכה בקרב� ולכ�  – "מה שלמי@ שכ� טעוני� �מיכה..." –מד ע"א) 

  נה קיימת בחלק מהקרבנות האחרות. נחשבת לחומרא בקרב� השלמי@ שאי

  הוכחה נו�פת לגישה הזאת עולה לגבי ההלכה של �מיכה ביורש. 

                                                           

ברכה לעיל. אמנ@, הדברי@ אינ@ חד משמעיי@, שכ� עיקר החילוק בריטב"א איננו -כ� מוכיח העמק  .8

ות (אלא שבדר� בי� חובות ה'גברא' לחובות ה'חפצא', אלא בי� מצוות חיוביות למצוות שאינ� חיובי

  כלל מצוות חפצא מוגדרות כמצוות שאינ� חיוביות), ויש לעיי� בזה.
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  המשנה במנחות קובעת שהיורש קרב� מאביו מחויב ב�מיכה:

  (יבמות ט, ז)  . והיורש סומך ומביא נסכים וממיר...

נפקא ויש לה�תפק הא@ חובת היורש נובעת מחובת הגברא של �מיכה או מחובת הקרב�. 

מינה אפשרית לשאלה הזאת היא במקרה שהאב כבר קיי@ את מצות ה�מיכה קוד@ פטירתו, 

א� לא ה�פיק להקריב את הקרב�, שא@ היורשי@ מחויבי@ בחובת גברא של �מיכה עליה@ 

ל�מו� פע@ נו�פת, א� א@ מדובר בחובת הקרב� הרי שהקרב� כבר נ�מ� ואי� מקו@ לחייב 

   9.את היורשי@ ב�מיכה נו�פת

  מתייח� רבינו גרשו@ מאור הגולה לשאלה הזאת:ערכי� במ�כת 

יורש סומך על  עליו קודם שסמךיורש סומך ומימר. שאם הקדיש אביו זבח ומת 
  (רגמ"ה, ערכין ב ע"א)  . קרבן אביו

מדברי רגמ"ה עולה שאב ש�מ� לפני פטירתו לא חלה חובת �מיכה על יורשיו, ורק במקרה 

ה�מיכה על יורשיו. מבואר אפוא שלדעת רגמ"ה חובת ה�מיכה שלא �מ� חלה חובת 

   10.11מוגדרת כחובת הקרב� ולא כחובת הבעלי@

אמנ@, השיטה הזאת טעונה ביאור לכאורה, שכ� במה שונה קרב� היורשי@ מקרב� 

השותפי@ שכל אחד מבעלי הקרב� מחויב לקיי@ �מיכה נפרדת. ובמילי@ אחרות, כבר 

ה של כל אחד מהשותפי@ נובעת מההבנה שה�מיכה היא חובה התבאר לעיל שחובת ה�מיכ

שמוטלת על בעלי הקרב� ואינו חובת הקרב� בלבד, וא@ כ� יש לשאול מדוע היורשי@ אינ@ 

  מתחייבי@ ב�מיכה מצד חובת הבעלי@ של �מיכה. 

נית� ליישב את הקושייה הזאת בשני אופני@. אופ� אחד, שא� חובת ה�מיכה של 

אופ� שני  12דוקא, שהקרב� טוע� �מיכה של כלל בעליו.הקרב�  חובתהשותפי@ נעוצה ב

                                                           

  שמ�תפק בזה.) ועיי� שפת אמת מנחות צג ע"א (ד"ה עוד י"ל  .9

אמנ@, יש להעיר שרש"י בערכי� ב ע"א (ד"ה יורש) כותב: "אד@ שהפריש אביו קרב� ולא ה�פיק   .10

עד שמת", וקצת משמע מדבריו שאפילו כאשר האב לא ה�פיק רק להקריב את הקרב� א�  להקריבו

שכבר �מ� עליו לפני פטירתו חלה על היורשי@ חובת �מיכה, וזאת בניגוד לשיטת רגמ"ה. נית� 

אפוא לומר שלדעת רש"י חובת ה�מיכה מוטלת על היורשי@ כבעלי הקרב�, וחובת ה�מיכה היא 

  חובת הבעלי@.

הא@ חובת ה�מיכה  – א מינה נו�פת היא במקרה של כמה יורשי@ שירשו את קרב� אביה@ נפק  .11

מוטלת על כל אחד ואחד או שאחד �ומ� לכול@, ועיי� שפת אמת תמורה ב ע"א שד� בזה. וכ� 

חינו� במצוה קטו, ו ה�תפק -במקרה של ב� היורש קרב� מאימו הא@ מתחייב ב�מיכה, והמנחת

  בזה. 

רי"ז בחידושיו לתמורה ב ע"א ד"ה ש@ בגמרא לרבות. נפקא מינה אפשרית לכ� היא וכ� מבאר הג  .12

הא@ השותפי@ �ומכי@ בבת אחת או בזה אחר זה, ואכמ"ל. (עיי� תו�פתא מנחות י, ד ורמב"@ 

  מעשה הקרבנות ג, ט).
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הוא לטעו� שקיימי@ שני דיני@ של  �מיכה, חובת הבעלי@ וחובת הקרב�, וכפי שיתבאר 

עוד להל�. השותפי@ חייבי@ בחובת הבעלי@ של �מיכה ולכ� כל שות� מתחייב ב�מיכה 

של הקרב� אינ@ מתחייבי@ בחובת  נפרדת. לעומת זאת, היורשי@ שאינ@ הבעלי@ המקוריי@

  13הבעלי@ של �מיכה אלא רק בחובת הקרב� עצמו, ו�מיכת האב פטרה את חובת הקרב�.

אכ� בעניי� קרב� השותפי� מצאנו שיטות אחרות שתומכות בצורה ישירה יותר בהבנה 

  שה�מיכה היא חובת הקרב� ולא חובת הבעלי@. 

  רב� השותפי�:א מביאה דרשה בעניי� קע"הגמרא במנחות צג 

  .לרבות כל בעלי קרבן לסמיכה –קרבנו 

מפרש שהדרשה מרבה את כל השותפי@  רש"י הנדפ�הראשוני@ נחלקו בביאור הדרשה. 

מפרש את הדרשה באופ�  רש"י בכת"יל�מיכה, וכפי שעולה מפשטות המשנה לעיל. א� 

  אחר:

חייבי אחד סומך עליו ולא מתכל בעלי קרבן. שאם היה להם בשותפות קרבן, 

  14לסמוך כולם.

עולה אפוא מדברי רש"י, שבקרב� השותפי@ נית� לה�תפק ב�מיכה של אחד מהשותפי@ 

וכנראה שלפי שיטתו המשנה במנחות שמחייבת את �מיכת@ של כלל השותפי@  15.בלבד

 עו�קת ברובד הלכתחילה, א� בדיעבד נית� לה�תפק ב�מיכה אחת. וכ� כותב המאירי

  טז ע"ב: בחגיגה

כלם יוצאים לסמוך אלא שמ"מ  רשאיןשהרי במס' תמורה נאמר שכל הבעלים 

  .דידי חובה בסמיכת אח

ובאופ� הזה יש לבאר את שיטת רבי יהודה שגמרא במנחות ש@, שחולק על התנא של 

  המשנה ואינו דורש את הריבוי שמחייב את כלל השותפי@ ב�מיכה:

  ...ליה ורבי יהודה לרבות כל בעלי קרבן לסמיכה לית...

ע"א  ב במ�כת תמורה"י אלא שא� בביאור שיטת רבי יהודה מצאנו מחלוקת הראשוני@. רש

מבאר שרבי יהודה פוטר לגמרי את קרב� השותפי� ממצות ה�מיכה בגלל ח�רו� בבעלות 

  מוחלטת על הקרב�:

                                                           

רעא אמנ@, לאור דבריו של הר"ש משאנD (שיצוטטו להל�) שהיורש �ומ� על קרב� אביו על תק� "כ  .13

דאבוה" שמקיי@ את חובת אביו, יתכ� שא� א@ �מיכת היורש מוגדרת כחובת הבעלי@ ש�מיכת 

  האב פוטרת אות@. (ועיי� תורת הקודש ח"ב �ימ� לה).

  עיי� גליו� הש"� שמביא גר�א אחרת ברש"י, ועיי� בשטמ"ק הנדמ"ח.  .14

ה זאת בשליחות@ של שאר וא� מדיוק לשונו שלא מדובר בהלכה של שליחות, שהשות� ה�ומ� עוש  .15

  השותפי@, אלא שבאופ� עקרוני חובת ה�מיכה חלה על שות� אחד בלבד.
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כיון דלא מייחד קרבן דידהו כלומר כיון דלא  אינו טעון סמיכהדודאי  –לית ליה 
   אכל אחד ואחד וכי כתיב קרא לקרבנו ולא לקרבן אביו. הוי חלוט

  (רש"י, תמורה ב ע"א)  

מבאר שרבי יהודה רק חולק על הצור� ב�מיכות נפרדות  במ�כת ערכי�"י לעומת זאת, רש

  לכל אחד מהשותפי@ א� הוא מ�כי@ לכ� ששות� אחד מחוייב ל�מו�:

ן חבירו הואיל והוא ולא הוי כסומך על קרב אחד סומך לכולםדס"ל  –לית ליה 
  (רש"י, ערכין ב ע"א)   שייך ביה.

נמצא, ששיטת רש"י בכת"י במנחות בהבנת שיטת רבנ� זהה לשיטת רבי יהודה על פי 

 16הביאור של רש"י במ�כת ערכי�, ולשתיה� קרב� השותפי� מחייב �מיכת שות� אחד בלבד.

� ולא חובת הבעלי@, באופ� עקרוני נראה שהשיטה הזאת �וברת שה�מיכה היא חובת הקרב

  17ולכ� נית� לה�תפק ב�מיכה של אחת מהשותפי@ שמקיימת את חובת הקרב�.

שיטה נו�פת שמשקפת את ההבנה הזאת באופי ה�מיכה היא בשאלה הא@ ה�מיכה 

מעכבת בדיעבד. בגמרא בזבחי@ (ו ע"א) מבואר שה�מיכה היא מצוה לכתחילה שאינה 

@ הקשו מכמה �וגיות שמשמע מה� שה�מיכה מעכבת את כשרות הקרב�. התו�פות בזבחי

מעכבת את כשרות הקרב�. בתו� דבריה@ ה@ מיישבי@ את כל ה�וגיות ומגיעי@ למ�קנה 

שה�מיכה אינה מעכבת כלל, וא� אי� אומרי@ לגביה את הדי� של "כל הראוי לבילה אי� 

  בילה מעכבת בו":

לסמוך נימא כל וא"ת נהי דסמיכה לא מעכבא מ"מ ערל וטמא שאין יכולין ...
דכל  ,וכן בההיא דשקלים ודכריתות ודנזיר !שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו

כדאשכחן  ,הני נמי דאין יכולין לסמוך מטעם ספק חשיב שפיר אין ראוין לבילה
וי"ל דנפקא לן מהא  ?) גבי ביכוריםע"ב בפ' המוכר את הספינה (ב"ב פא

ש"מ דשאר קרבנות משלח ולא  ...)ע"א דאמרינן בפ"ג דמועד קטן (דף טז
  (תוספות זבחים עה ע"א ד"ה והא בעי)   .חיישינן לענין סמיכה בראוי לסמיכה

מייש@ את הדי� של "כל הראוי  במ�כת גיטי�"ד רי-אמנ@, בניגוד לשיטת התו�פות, תו�פות

  לבילה" לגבי מצות ה�מיכה:

וסמך ידו, השולח חטאתו ממדינת הים. והא בעיא סמיכה, ותניא בתורת כהנים 
לן דסמיכה לא מעכבא,  אמיולא יד בנו ולא יד (עבדו) שלוחו, ואף על גב דקי

                                                           

  אול@, בדבריו של רש"י בערכי� קצת משמע שמדובר בדי� של שליחות ש"אחד �ומ� לכול@".  .16

אמנ@, יש לעיי� בשיטת רבי יהודה עפ"י הביאור של רש"י בתמורה, ולכאורה נית� לראות את השיטה   .17

את כהוכחה לכ� שה�מיכה מוגדרת כחובת הבעלי@ ומתחדש בשיטתו שרק בעלות שלימה על הז

הקרב� מחייבת �מיכה. מאיד� גי�א, יתכ� לה�ביר זאת א� לפי הגישה שמדובר בחובת הקרב�, 

  שקרב� שהבעלות עליו מחולקת ואינה חלוטה מופקעת מדי� �מיכה.
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 שאינו דכל נןאבל האי דלא חזי לסמיכה מעכבא כדאמרי ההני מילי דחזי לסמיכ

  (תוספות רי"ד, גיטין כח ע"ב, ד"ה השולח)  ... בו מעכבת בילה לבילה ראוי

י לבילה אי� בילה מעכבת בו" קובע שפעולת בביאור שיטתו יש להקדי@ שהדי� של "כל הראו

הבלילה במנחות א� שאינה מעכבת מצד עצמה, הרי שעצ@ האפשרות לקיימה מעכב את 

כשרות המנחה. והביאור לדי� זה הוא שדי� הבלילה עיקרו הוא הלכה ב'חפצא' של המנחה, 

כבת. שהמנחה עצמה צריכה להיות ראויה לבלילה, א� שפעולת הבלילה בפועל אינה מע

נמצינו למדי@ מדבריו של הרי"ד שא� די� ה�מיכה מוגדרת כהלכה ב'חפצא' של הקרב� ולכ� 

  18אי היכולת לקיי@ את ה�מיכה מעכבת את כשרות הקרב�.

  . שני דיני�3

ה�מיכה היא חובת  –אמנ@, יתכ� להציע הבנה שלישית שלפיה שתי ההבנות האלו נכונות 

הקרב� וכ� היא חובת הבעלי@. באופ� הזה נית� לפרש את הדרשות המיותרות לכאורה 

שהגמרא במנחות (צג ע"א) מביאה לגבי שניי@ מהאישי@ הפטורי@ ממצות ה�מיכה. הגמרא 

בתחילת ה�וגיה מביאה דרשה אחת שממעטת את העכו"@ ואת מי שאינו הבעלי@ של 

  הקרב�:

  .ולא קרבן עובד כוכבים –קרבנו  ;בן חבירוולא קר –קרבנו 

אול@ בהמש� מביאה הגמרא דרשות אחרות הפוטרות את שני האישי@ האלו מחובת 

בני ישראל �ומכי� ואי� עובדי כוכבי@ ה�מיכה. לגבי �מיכת העכו"@ הגמרא דורשת: "

  ".וחוולא יד של –ידו ". ולגבי �מיכת השליח דורשת הגמרא במנחות (צג ע"א) : "�ומכי�

(ויקרא ב, ב) מתייח� לריבוי הדרשות לגבי ה�מיכה  כהני@ לתורת בפירושו"ד ראבה

  במי שאינו הבעלי@ של הקרב�:

קרבנו ולא קרבן חבירו. קשיא לי היינו ידו ולא יד שלוחו דאמרי׳ לעיל, ואיכא 
למימר דמהתם ממעטינן שאינו יכול לומר לשלוחו סמוך תחתי על ראש קרבני 

שאם שלח לחבירו קרבנו ממדינת הים יסמוך, והכא קא ממעט  אלא הוא עצמו

ך חברו דלא תימא כיון דאין בעליו כאן יסמואין חברו סומך על ראש קרבנו 
  תחתיו, קמ"ל.

הראב"ד מבאר שדרשה אחת ממעטת את ה�מיכה של מי שאינו הבעלי@ של הקרב� במקו@ 

, והדרשה הנו�פת באה שבעל הקרב� נוכח בזמ� ההקרבה ואומר לאחר ל�מו� במקומו

למעט את קיו@ ה�מיכה על ידי אחרי@ במקרה שבעל הקרב� נמצא במדינת הי@ ואינו יכול 

לקיי@ את מצות ה�מיכה בעצמו. והביאור לדבריו הוא שהדרשה הראשונה ממעטת את מי 

                                                           

משה, קדשי@ וטהרות ח"א �ימ� ו, שלומדי@ שהתו�פות ועיי� קהילות יעקב, זבחי@ מו, ו; ואגרות   .18

חולקי@ על כ� ו�וברי@ שה�מיכה היא חובת הבעלי@ ולכ� לא נית� לייש@ בו את הדי� של "כל 

  הראוי לבילה".
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שאינו הבעלי@ מחובת ה�מיכה המוטלת על בעל הקרב�, ובמקו@ שהבעלי@ יכולי@ ל�מו� 

ה�מיכה חלה עליו ולא על אד@ אחר. לעומת זאתה, הדרשה השנייה ממעטת  בעצמ@ חובת

אחרי@ מחובת ה�מיכה שמוטלת על הקרב� עצמו, שאפילו כאשר הבעלי@ ה@ במדינת 

ואינ@ יכולי@ לקיי@ את מצות ה�מיכה, ה�מיכה של האחר אינה יכולה לפטור את הקרב� 

  מחובתה.

שעו�קי@ בריבוי הדרשות לגבי  ע"ב) �א( במנחות תו�פותההבנה דומה עולה מתו� 

  קרב� עכו"@:

מצינו שחילק הכתוב בין קרבן ישראל לקרבן עובדי כוכבים לקרבן נשים 
בני ישראל  – "וסמך ...בני ישראל"דתניא בת"כ ברישיה  ספי' בקונטר –בסמיכה 

בני ישראל סומכין ולא בנות ישראל  ,סומכין ולא העובדי כוכבים סומכין
ן בסוף שתי מדות (ג"ז שם) אמרינן נמי בני ישראל סומכין ואין ולקמ ,סומכות

וא"ת ותיפוק לי מדדרשי' בסוף שתי מדות (גז"ש)  .העובדי כוכבים סומכין
דאיצטריך קרבנו דלא תימא שיסמוך ישראל וי"ל  ?קרבנו ולא קרבן עובד כוכבים

    ... בשבילן כגון שמביא נסכים בשבילו
  מצינו שחילק)(תוספות מנחות סא ע"ב ד"ה   

התו�פות מ�בירי@ שהדרשה של "קרבנו ולא קרב� עכו"@" באה לפטור את קרב� העכו"@ 

ממצות �מיכה על ידי ישראל, וזאת בשונה ממצות נ�כי@ שכאשר ישראל מביא קרב� 

והביאור לדבריה@ הוא שבמצות ה�מיכה קיימת  19עכו"@ חובת הבאת הנ�כי@ חלה עליו.

חובת הבעלי@, ושתי הדרשות שנאמרו לגבי הפטור של עכו"@ חובה כפולה, חובת הקרב� ו

מתייח�ות לשני הדיני@ הללו. הדרשה של "בני ישראל ולא עכו"@" פוטרת את העכו"@ 

מחובת הגברא של �מיכה, והדרשה של "קרבנות ולא קרב� עכו"@" פוטרת את קרב� העכו"@ 

על קרב� העכו"@ כדי לקיי@  עצמו מחובת ה�מיכה. מכיו� שכ�, אי� חובה על ישראל ל�מו�

את חובת הקרב�, וזאת בשונה מחובת הנ�כי@, שא� לגבה נאמרי@ שני דיני@ א� הפטור 

של עכו"@ נאמר לגבי די� הגברא של נ�כי@ בלבד ואילו הקרב� עצמה טעו� נ�כי@, ולכ� 

  20.21ישראל מביא את הנ�כי@ כדי לקיי@ את חובת הקרב�

                                                           

  המקור לדי� של נ�כי@ בקרב� הגוי מופיע במשנה שקלי@ ז, ג ובגמ' זבחי@ ד� מה ע"א.  .19

עיי� חידושי ר' אריה לייב מאלי� ב, טז, גרי"ז על הרמב"@ מעשה לעיו� נו�� במהות די� הנ�כי@   .20

  הקרבנות ג, ה, וגרי"ז על הש"� זבחי@ מה ע"א.

אול@, בהמש� דברי התו�פות עולה שההבנה הזאת נכונה לגבי קרב� העכו"@ בלבד, א� מי שאינו   .21

ת הקרב� במקו@ הבעלי@ של הקרב� נתמעט מהקיו@ של חובת הבעלי@ א� הוא יכול לקיי@ את חוב

שהבעלי@ אינ@ יכולי@ לקיימו: "וא"ת מקרבנו ולא קרב� חבירו נפקא ויש לומר דהוה אמינא כיו� 

דאינו יכול ל�מו� י�מו� אחר בשבילו ולא דמי לקרב� חבירו דבר �מיכה הוא", וזאת בניגוד למה 

  שעולה מדברי הראב"ד לעיל.
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פות, שלגבי הפטור של אישה מ�מיכה אנו אול@, בהמש� דבריה@ מעירי@ התו�

מוצאי@ דרשה אחת בלבד ("בני ישראל ולא בנות ישראל"), והתו�פות מתקשי@ להבי� 

  במה שונה קרב� האישה מקרב� העכו"@:

וכי תימא אשה נמי ליבעי מיעוט שלא יסמוך אחר בשבילה שמא יש מיעוט ...
  ...אי נמי כיון דגלי בעובדי כוכבים הוא הדין באשה

בתירוצ@ מקבלי@ התו�פות את הנחת הקושייה, שאי� שו@ חילוק עקרוני בי� קרב� העכו"@ 

וקרב� האישה, ולכ� ה@ נדחקי@ לומר שא� לגבי קרב� האישה קיימות שתי דרשות כמו 

  אצל קרב� עכו"@. 

אמנ@, נית� בהחלט לחלוק על עצ@ ההנחה של התו�פות ולהציע שבנקודה הזאת 

ודי בי� קרב� האישה וקרב� העכו"@, קרב� העכו"@ נתמעט משני דיני בדיוק קיי@ חילוק י�

ה�מיכה, ואילו קרב� האישה נתמעט מחובת הבעלי@ בלבד א� קיימת בו חובת �מיכה מצד 

הקרב�. ובמילי@ אחרות, לגבי אישה נאמר הפטור של "בני ישראל ולא בנות ישראל" שהוא 

רשה של "קרבנו ולא קרב� אישה" כיו� הפטור מחובת הגברא של �מיכה, א� לא מצאנו ד

  שקרב� האישה מצד עצמו עדיי� טוע� �מיכה. 

ואכ�, חילוק עקרוני זה בי� קרב� העכו"@ וקרב� האישה בהחלט מתקבל על הדעת. 

ההבדל בי� קרב� העכו"@ וקרב� ישראל הוא מעל ומעבר לזהות הבעלי@ ורמת חובת@ 

דושת הקרב� ויעודו. קרבנות העכו"@ ה� במצוות, אלא מדובר בהבדל שורשי מצד עצ@ ק

מכיו� שכ�, הפטור של עכו"@ מ�מיכה  22.מערכת קרבנות שונה לחלוטי� מקרבנות הישראל

הוא פטור בקרב� עצמו, שבקרבנות העכו"@ לא נאמרה כלל הלכה של �מיכה, ואי� זה רק 

נת פטור בבעלי@. מאיד� גי�א, קרב� האישה אינו שונה במאומה מקרב� האיש מבחי

קדושתו וייעודו, וכל ההבדל שביניה@ נובע מרמת חובת בעליה@ במצוות. א@ כ�, הפטור 

של נשי@ מ�מיכה הוא מחובת הבעלי@ בלבד, א� קרב� הנשי@ עדיי� טעו� �מיכה מצד 

   23עצמו כדי� כל הקרבנות.

ויתכ� שההבנה הזאת באופי הפטור של נשי@ מ�מיכה עומדת בב�י� מחלוקת התנאי@ 

  חגיגה בעני� השאלה הא@ נשי@ �ומכות רשות:במ�כת 

מיתיבי: דבר אל בני ישראל... וסמך, בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל 
  ... סומכות. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: בנות ישראל סומכות רשות

  (חגיגה טז ע"ב)  

                                                           

העכו"@ אינה באה לכפרה לכ� פטורה מ�מיכה. ולהל� נביא את דברי הר"ש משאנD שמבאר שקרב�   .22

ולעיו� נו�� במעמד הייחודי של קרבנות העכו"@ עיי� ב�פר תורת הקודש ח"ג �ימ� ד ובקונטר� 

  י.-אחרו� לשטמ"ק הנדמ"ח ערכי� �ימני@ ח

  עיי� שו"ת אגרות משה, קדשי@ וטהרות חלק א �ימ� ו.  .23
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@ את תנא קמא �ובר שנשי@ אינ� רק פטורות ממצות �מיכה אלא ה� אפילו א�ורות לקיי

ה�מיכה בגלל האי�ור של עבודה בקודשי@. לעומת זאת, רבי יו�י ורבי שמעו� �וברי@ 

ונראה להציע שהתנאי@ נחלקו  24.שנשי@ �ומכות רשות ואי� חוששי@ לעבודה בקודשי@

בהבנת אופי הפטור של האישה ממצות �מיכה. תנא קמא �ובר שמלבד זה שהאישה עצמה 

נו מחויב ב�מיכה, ולכ� לשיטתו אי� שו@ קיו@ פטורה ממצות ה�מיכה א� קרבנה אי

ב�מיכת האישה וממילא ה�מיכה א�ורה משו@ עבודה בקודשי@. לעומת זאת, רבי יו�י 

קרבנה עדיי� טעו�  –ורבי שמעו� �וברי@ שא� שהאישה עצמה פטורה ממצות ה�מיכה 

בעיה של �מיכה, ולכ� כאשר הנשי@ �ומכות רשות ה� מקיימות את מצות הקרב� ואי� כא� 

   25.דשי@ועבודה בק

שמביא דעה בראשוני@ ש�וברת (חגיגה טז ע"ב)  מאיריויתרה מכ� עולה מדברי ה

שלמא� דאמר שאי� אישה �ומכת רשות אישה אינה יכולה לנדור קרב� אלא א@ כ� מדובר 

  בקרב� שהשתתפו עליו איש ואישה יחד, כ� שחובת ה�מיכה מוטלת על האיש:

מן הסתם ואף לדעת שאסרו בסמיכה מגדולי הדורות שלפנינו כתבו שהסמיכה ...
שאין אשה לבדה נודרת קרבן הצריך  קרבן באותו איש איזה עם שנשתתפה נראה

וסמיכה באחר אינה שהרי אנו דורשין קרבנו וסמך  הואיל ואינה סומכתסמיכה 
  ...האחר וסמך האחר עם שהביאתוקרבנו ולא קרבן חברו אלא 

הביאור לדבריו הוא שהפטור של אישה מ�מיכה הוא מצד חובת הבעלי@ בלבד א� קרבנה 

טעו� �מיכה, ולכ� אי� לאישה לנדור קרב�, כיו� שעל ידי זה חובת הקרב� אינה מתקיימת. 

אמנ@, מותר לנדור קרב� השותפי@ של איש ואישה כיו� שחובת הקרב� מתקיימת על ידי 

   �26מיכת האיש.

                                                           

ו�י ורבי שמעו� אינ@ מתירי@ �מיכה גמורה בכל אמנ@, בהמש� ה�וגיה כותבת הגמרא שא� רבי י  .24

כוחו, אלא רק �מיכה בנחת (הקפת היד), ומבואר בגמרא שההיתר הזה הוא כדי לעשות נחת רוח 

לנשי@. א@ כ�, משתמע ממ�קנת ה�וגיה שההלכה של נשי@ �ומכות רשות איננה קיו@ של מצות 

לדעת ר"י ור"ש נשי@ רשאות ל�מו� בכל �מיכה. אול@, רש"י בחולי� (פה ע"א ד"ה �ומכות) כותב ש

כוח� ואי� חוששי� לאי�ור של עבודה בקדשי@, ומכא� שלדעתו מדובר בקיו@ של מצות �מיכה (ועיי� 

  תו�פות ש@ ד"ה נשי@ �וכמות ופירוש הראב"ד לתו"כ ויקרא ב, ב). 

א בגדר הפטור א� נית� להציע הבנה נו�פת שלפיה מחלוקת התנאי@ נוגעת לשאלה כללית יותר והי  .25

  ת עשה שהזמ� גרמ�, ואכמ"ל.ושל נשי@ ממצו

  שיטות נו�פות בראשוני@ בעניי� אופי הפטור של נשי@ מ�מיכה (צוטטו לעיל):   .26

בקידושי� לו ע"א ששואלי@ למה לא נית� לפטור אישה מהטע@ של מצות עשה  התו�פותשיטת   

  מיכה ולא מחובת החפצא. שהזמ� גרמא, מוכח שהפטור של נשי@ הוא מחובת הגברא של �

בקידושי� לו ע"א שהדרשה של "בני ישראל ולא בנות ישראל" נאמרה דוקא ב�מיכה,  הרמב"�שיטת   

שהיא הלכה בהכשר הקרב� ולא מצוה על האד@, מוכח שהפטור של נשי@ הוא אפילו מחובת החפצא 

  של �מיכה.
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ת של שני דיני@ של �מיכה מדויקת א� בלשו� הרמב"@ שהביא את אכ� ההבנה הזא

 האישי@ הפטורי@ מ�מיכה בשתי הלכות נפרדות:

  .שאין סמיכה אלא בישראל באנשים לא בנשים ,טעונות סמיכה 

  ח: ההלכה הזאת נשנית שוב בהמש� הפרק בהלכה

סומך , ואין השליח ונכריוסומא  ואשההכל סומכין חוץ מחרש שוטה וקטן ועבד 
לא יד אשתו ולא יד עבדו ולא  "וסמך ידו"שאין סמיכה אלא בבעלים שנאמר 

  שלוחו.

והביאור לכ� הוא שבהלכה ה עו�ק הרמב"@ בפטור מ�מיכה מצד החפצא של הקרב�. 

  נמצינו למדי@ שלדעת הרמב"@ קרב� העכו"@ ובקרב� האישה פטורי@ משני דיני ה�מיכה.

ע"ב), עולה הבנה אחרת  �א( מנחותבגיה בר@, בניגוד לכל הנאמר מפשטות ה�ו

לחלוטי� לגבי אופי הפטור של נשי@ ועכו"@ מ�מיכה. כזכור, הגמרא ש@ מבארת שהפטורי@ 

של אישה ועכו"@ נובעי@ מההלכה של "�מיכה בבעלי@", ופירוש הדבר שפטור הקרב� נובע 

 "ירש מפטור הבעלי@ שכ� אי� �מיכה אלא בבעלי@ של הקרב�. והדברי@ מפורשי@ בפירוש

  ה�וגיה:על 

כלומר טעם יש בסמיכה שהסמיכה בבעלים עצמן  –דמה לי חלק בסמיכה 
הלכך עובדי כוכבים ) ידו ולא יד שלוחו ג ע"בכדאמרינן בפ' שתי מדות (לקמן צ

  .ונשים אחר שמעטן הכתוב מלסמוך אין בקרבנן סמיכות

חפצא', מבואר אפוא שהפטור של קרבנות העכו"@ והאישה מ�מיכה איננו פטור עקרוני ב'

  אלא שמכיו� שהגברא איננו בר �מיכה, ממילא נפטר הקרב�, כיו� שאי� �מיכה אלא בבעלי@.

  �ו) הקדש, תחילת הקרבה, או די� בכפרה -ב. מטרת ה�מיכה 

ה�מיכה נמצאת על קו התפר שבי� שתי מערכות מרכזיות בקרב�, האחת מערכת ההבאה 

ההקרבה שנעשית בתו� המקדש. ויש וההקדשה שמוטלת על בעלי הקרב�, והשנייה מערכת 

לעיי� לאיזה משתי המערכות יש לשיי� את מצות ה�מיכה. מצד אחד, נית� לראות את 

ה�מיכה כ�יומה של תהלי� ההבאה וההקדשה של הקרב�. �ימוכי� לכיוו� הזה נית� למצוא 

  ב�וגיה במנחות שמתייח�ת ל�מיכה כ"�ו� הקדש":

סוף רבן אביו, ויליף תחלת הקדש מולא ק –מאי טעמא דר' יהודה? קרבנו 

יורש אינו סומך, אף תחילת הקדש יורש אינו מימר.  סוף הקדש, מה הקדש
מתחילת הקדש, מה  סוף הקדשלרבות את היורש, ויליף  –ורבנן? המר ימיר 

  (מנחות צג ע"א)   27יורש סומך. סוף הקדשתחלת הקדש יורש מימר, אף 

                                                           

  ג ע"א וערכי� ב ע"א.לפירוש אחר בביטוי �ו� הקדש עיי� בפירוש הרגמ"ה מנחות צ  .27
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רי"ד שצוטטו לעיל שמייש@ את הדי� של -פות�יוע נו�� להבנה הזאת עולה מדברי תו�

"כל הראוי לבילה" לגבי מצות ה�מיכה. מדבריו של הרי"ד מבואר שמצות ה�מיכה מוגדרת 

  כעבודה בקרב� כמו הבלילה, ולכ� שיי� לדבר על די� "כל הראוי לבילה" ביח� ל�מיכה.

מאיד� גי�א, נית� לראות את ה�מיכה כתחילת תהלי� ההקרבה של הקרב�. בדר� זאת 

 – 28"תיכ� ל�מיכה שחיטה" –) אע" צג(נית� להבי� את ההלכה שמובאת במשנה במנחות 

שהחובה להצמיד את פעולת ה�מיכה לשחיטה מעניקה לפעולת ה�מיכה שיו� ענייני 

 )אע"לב (בזבחי@  הב�וגי ישהבנה הזאת �ימוכי� ל 29.ומהותי למעשה ההקרבה של הקרב�

שכותבת שב�מיכה נאמרת הלכה של "לפני ה'" כמו השחיטה, ולכ� היא צריכה להתקיי@ 

  :30בתו� העזרה

  ..."לפני ה'", שחיטה נמי הכתיב: "לפני ה'"מ"ש סמיכה? דכתיב: ...

 משתמע מכא� שה�מיכה היא חלק ממערכת העבודה של הקרב� ולכ� חובה לקיימה בתו�

הגמרא הזאת מתקשרת ל�וגיה נו�פת  31העזרה ולפני ה', וכדינ@ של שאר עבודות הקרב�.

  שעומדת על היח� הייחודי בי� ה�מיכה לשחיטה:

, מה סמיכה בזרים, אף שחיטה בזרים. "וסמך... ושחט"שאני התם, דאמר קרא: 
אי מה סמיכה בבעלים, אף שחיטה בבעלים! ההוא לא מצית אמרת, ק"ו: ומה 

  זריקה דעיקר כפרה לא בעיא בעלים, שחיטה דלאו עיקר כפרה לא כ"ש.

                                                           

יש לציי� שקיימות שתי השלכות מרכזיות להלכה של "תיכ� ל�מיכה שחיטה", א' תכיפות מבחינת   .28

הזמ�, ב' תכיפות מבחינת מקו@ העבודה. (�פרא ויקרא ד, ד, משנה מנחות ט, ח ע@ פירוש הרמב"@ 

  וגמרא מנחות צג ע"ב)  

ציי� בעניי� הזה את הגמרא בברכות (מב ע"א): "אמר רב, שלש תכיפות ה�: תכ�  מו"ר הרא"ל זצ"ל  .29

ל�מיכה שחיטה, תכ� לגאולה תפלה, תכ� לנטילת ידי@ ברכה", והוא ה�ביר שבשלוש הדוגמאות 

  הללו התכיפות יוצרת זיקה מהותית בי� שני המרכיבי@.

י� �מיכה בבמה קטנה כיו� שאינה "לפני יישו@ נו�� של הדי� הזה הוא בגמרא בזבחי@ (קיט ע"ב) שא  .30

ה'", ולא מ�תבר שיש הבדל כלשהו מבחינת אופ� ההקדשה ואופי קדושת הקרב� בי� המקדש לבמה, 

  אלא ההבדל הוא מבחינת אופ� ההקרבה. 

אמנ@, הראשוני@ נחלקו לגבי המקור להלכה של "לפני ה'" ב�מיכה. רש"י (ד"ה דכתיב) כותב   .31

כה "תכ� ל�מיכה שחיטה" והשחיטה צריכה להתקיי@ לפני ה'. מאיד�, רש"י שהמקור לכ� הוא ההל

בזבחי@ קיט ע"ב (ד"ה לפני ה') והתו�' בזבחי@ לב ע"א (ד"ה מאי שנא) לומדי@ את הדי� הזה 

מהביטוי "לפני ה'" שמופיע לגבי ה�מיכה עצמה. וייתכ� ששני המקורות חלוקי@ במהות@. הלימוד 

מציעי@ כרגע, שה�מיכה היא חלק מעבודת הקרבנות. לעומת זאת,  משחיטה מתאי@ לגישה שאנו

א@ זה נלמד מגזה"כ של "לפני ה'" שנאמרה ב�מיכה עצמה, ייתכ� שמדובר בהלכה נפרדת שקשורה 

לגישה הבאה שנציע, שה�מיכה היא חלק מכפרת הקרב� ומעשה הכפרה הזה מחוייב להתקיי@ בתו� 

  יב.-ת ג, יאהעזרה. ועיי� ג@ ברמב"@ מעשה הקרבנו
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הגמרא לומדת את הכשרות של השחיטה בזרי@ מהיקש ל�מיכה, ולאחר מכ� היא מעלה 

ונראה שהביאור לכ� הוא  32את האפשרות שכש@ שה�מיכה בבעלי@ כ� השחיטה בבעלי@.

  33לת על בעלי הקרב�.שה�מיכה והשחיטה מהווי@ חטיבה אחת של עבודה בקרב� שמוט

גישה שלישית בהבנת מטרת ה�מיכה עולה מתו� פשטי הכתובי@ בעניי� ה�מיכה 

  בקרב� עולה:

ָקר ִלְפֵני  ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ יו: ְוׁשָ ר ָ'ָלֽ   ה'# ְוָסַמְך ָידֹו ַ'ל רֹאׁש ָהֹעָלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ

  (ויקרא א, ד)  

כפעולת כפרה עצמאית ומרכזית בקרב� שנפרדת מבואר בפ�וקי@ אלו שה�מיכה מוגדרת 

לפי זה נית� לראות את ה�מיכה בשאר קרבנות כזהה ל�מיכה בשעיר  34ממעשה ההקרבה.

  המשתלח של יו@ הכיפורי@ שמגיעה יחד ע@ אמירת וידוי:

ל 'ֲ  ה ָ'ָליו ֶאת ּכָ ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוּדָ ָ י ָיָדיו ַ'ל רֹאׁש ַהׂשּ ּתֵ ֵני ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ׁשְ ֹוֹנת ּבְ

ַיד ִאיׁש  ח ּבְ ּלַ ִעיר ְוׁשִ ָ ֵ'יֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוָנַתן ֹאָתם ַ'ל רֹאׁש ַהׂשּ ׁשְ ל ּפִ ָרֵאל ְוֶאת ּכָ ִיׂשְ

ָרה ְדּבָ י ַהּמִ   .ִעּתִ

מבואר בפ�וקי@ אלו, שתכלית ה�מיכה והווידוי בשעיר המשתלח היא להעמי� את 

כ� שעל פי הגמרא ביומא (לו ע"ב) ויש להו�י� ל 35החטאי@ של ע@ ישראל על השעיר.

ה�מיכה בשעיר וכ� ה�מיכה בפר של יו@ הכיפורי@ מהוות מערכת נפרדת של 'כפרת דברי@' 

בנו�� ל'כפרת דמי@' של הקרב�. ואכ�, חז"ל בתו�פתא מנחות (י, יב) למדו שא� בשאר 

בכלל  קרבנות הווידוי מתקיי@ בשעת ה�מיכה, וא@ כ� נית� לראות את ה�מיכה והווידוי

הקרבנות כיחידה עצמאית של כפרת הדברי@ של הקרב� שעליו נאמר "ונרצה לו לכפר 

  36עליו".

                                                           

  עיי� רש"י פ�חי@ ז ע"ב ד"ה פ�ח וקדשי@ ופירוש הראב"ע והרמב"� לויקרא א, ה.  .32

אמנ@, עיי� תו�פות חולי� ד� כא ע"א ד"ה כמשפט שכותבי@ ש�מיכה היא "מלתא אחריתי", ומשמע   .33

  שה�מיכה איננה חלק ממעשה ההקרבה.

בפ�וק "ונרצה לו לכפר עליו" חוצD בי� כלומר, לפי הקריאה הזאת ה'ריצוי' (=הכפרה) האמור   .34

ה�מיכה והשחיטה, ומכא� שכל אחד מה@ הוא שלב בפני עצמו. לפי זה ההיקש של חז"ל בי� �מיכה 

  לשחיטה הוא די� נקודתי שאינו משלי� על מהות ה�מיכה.

  עיי� בפירוש הראב"ע ש@.  .35

פירשו את אופי ה�מיכה באופ� ועיי� בפירושי הרלב"ג, מש� חכמה, הכתב והקבלה לויקרא א, ד ש  .36

הזה. אמנ@, נראה שההבנה הזאת תלויה באופי הווידוי בשאר קרבנות. לדעת היראי@ (�ימ� תמא) 

תכלית הווידוי בקרבנות היא להיות 'כפרת דברי@' לצד 'כפרת הדמי@' של הקרב�, וזאת כדברינו 

של תשובה, ונראה שלדעתו בפני@. מאיד�, הרמב"@ כותב שמטרת הווידוי בקרבנות זהה לווידוי 

  הדי� של "כפרת דברי@" מיוחד לקרבנות של יו@ הכיפורי@ ומהווה די� ייחודי בכפרת היו@.
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העירו על כ� שמפשטות הפ�וק בויקרא משמע  אע" ו זבחי@ גמראבאמנ@, חז"ל 

שעיקר כפרת הקרב� תלויה ב�מיכה בלבד ולא בעבודת הד@, וה@ דחו את ההבנה הזאת 

  ":והגדירו את ה�מיכה כ"שיירי מצוה

, וכי סמיכה מכפרת? והלא אין כפרה אלא בדם, "וסמך... ונרצה"תא שמע: 
וסמך... ונרצה "! אלא מה תלמוד לומר "כי הדם הוא בנפש יכפר"שנאמר: 

? שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר "לכפר
  (זבחים ו ע"א)  ...וכיפר

אופני@. אופ� אחד, לדעת חז"ל ה�מיכה מוגדרת המונח 'שיירי מצוה' יכול להתפרש בשני 

כמצוה שנ�פחת לקרב� ואינה בעלת חשיבות עקרונית בכפרת הקרב�, ולכ� ג@ אינה מעכבת. 

אופ� שני, 'שיירי מצוה' ה@ חלק עקרוני מהמצוה, וא@ כ� א� להבנת חז"ל ה�מיכה מהווה 

זאת מתחדדת מתו�  הבנה 37מרכיב מהותי בכפרה ולמרות זאת היא אינה מעכבת בדיעבד.

  דבריו של רב הונה בר יהודה בהמש� ה�וגיה בעני� אופי הכפרה ב�מיכה:

  !כיפר גברא, לא כיפר קמי שמיאא"ל רב הונא בר יהודה לרבא, אימא: 

  ורש"י מפרש:

  לנחת רוח לקונו דלא עבד מצוה מן המובחר. –לא כיפר קמי שמיא 

אחד, שמצד ה'חפצא' של הקרב� אי� שו@ נראה להציע שני ביאורי@ בהבנת החילוק. כיוו� 

ח�רו� באי קיו@ מצות ה�מיכה, וכל שהושלמו עבודות הד@ של הקרב� הרי שהקרב� משיג 

 ''גבראאת ייעודו ובעליו מתכפרי@. אול@, קיי@ רובד נו�� בהבאת הקרב� והוא ריצוי ה

פרדת כלפי שמיא ותיקו� הפג@ שאירע ביח�י@ שבי� האד@ לקונו. ה�מיכה כיחידה נ

ממעשה ההקרבה מהווה מרכיב חיוני בתהלי� זה, וזאת באמצעות הווידוי שנאמר בשעת 

ה�מיכה שעל ידו האד@ שב אל בוראו. מכיו� שכ�, קרב� שלא קיימו בו �מיכה, א� שמצד 

עצמ הוא כשר, הרי שלא נעשתה בו מצוה מ� המובחר כיו� שבעליו לא השלי@ את ריצויו 

  לגבוה. 

עצמו א�  הקרב�כה כפעולה המכפרת מהווה מרכיב מהותי בכפרת כיוו� שני, שה�מי

שאינה מעכבת. והביאור לכ� הוא שה�מיכה מהווה נקודת חיבור בי� הבעלי@ לבי� קרבנו 

שכ� על ידי ה�מיכה נכנ� הקרב� תחת בעליו ומכפר עליו. מכיו� שכ�, קרב� שח�ר בו 

                                                           

הפנה בעני� הזה לדברי המ�ילת ישרי@ בתחילת פרק יט' בעני� מידת הח�ידות  מו"ר הרא"ל זצ"ל  .37

עני� נענועי הלולב שכותב ש'שיירי מצוה' אינ@ חובה אלא מידת ח�ידות, וכ� להבנת הגרי"ד ב

  שלדעתו הנענועי@ ה@ חלק מהותי מהמצוה א� שאינ@ מעכבי@.
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שח�ר בו את �ימ� הזהות שמחבר  �מיכה אינו יכול למלא את ייעודו בצורה מושלמת, כיו�

   38את הקרב� לבעליו.

שלוש הגישות הללו בהבנת אופי מטרת ה�מיכה עולות מתו� כמה דיוני@ בהלכות 

  �מיכה, ונ�קור אות@ כעת:

  ג. קרבנות שאי� בה� �מיכה

  שנינו במשנה:

  (מנחות ט, ז)  .כל קרבנות היחיד טעונים סמיכה חוץ מן הבכור והמעשר והפסח

נחות צב ע"ב ממעטת את הקרבנות האלו ממצות ה�מיכה באמצעות דרשת הגמרא במ

כותב שמצות ה�מיכה קשורה בפ�  "ירש 39הפ�וקי@, א� הראשוני@ ע�קו במהות הפטור.

  הכפרה של הקרב� שח�ר בקרבנות אלו:

 שבא לשום ריצוי ודורון,שלשה קרבנות כתיבי בסמיכה בשלמים בויקרא: קרבנו 
   .ולא כפרה, אלא חובה הם עליו שאינן  באים לריצויולא בכור ומעשר ופסח 

  (רש"י כת"י, מנחות צב ע"ב ד"ה קרבנו)  

נמצינו למדי@, שלדעת רש"י מצות ה�מיכה נובעת מהייעוד של הקרב� לריצוי כפרה ודורו�, 

   40ולכ� קרבנות שאינ@ באי@ למטרות אלו אינ@ טעוני@ �מיכה.

                                                           

  נית� ל�כ@ שכיווני@ אלו נבדלי@ בשתי נקודות עיקריות:   .38

שלפי הכיוו� הראשו� מדובר בחובה שמוטלת על ה'גברא', ולפי הכיוו�  – א. מוקד החיוב של �מיכה  

השני מדובר בחובה ב'חפצא' של הקרב�. ויש לציי� בעניי� הזה את לשו� הריטב"א ביומא (ה ע"א) 

וא�  שאינו נרצה לו לגמרישנראי@ כהוכחה לכיוו� הראשו�: "מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר 

  ". ונפטר מחובת קרבנו� ויש לו מקצת כפרה על פי שכפר מ� הדי

שלפי הכיוו� הראשו� הווידוי תופ� מקו@ מרכזי כ"כפרת דברי@" של  – ב. היח� בי� ה�מיכה והוידוי  

הקרב�, ואילו לפי הכיוו� השני מוקד הכפרה הוא בפעולת ה�מיכה עצמה והווידוי הוא רובד נו��. 

  והדברי@ יתלבנו עוד בהמש�.

כהני@ -כהני@ והבבלי לגבי מקור הפטור. התורת-ל הבדל חשוב בי� שיטת התורתיש להעיר ע  .39

(ויקרא, דבורא נדבה יג, יז) לומד את הפטור הזה ממיעוט מהמילה "קרבנו": "קרבנו ולא הבכור... 

קרבנו ולא המעשר...קרבנו ולא הפ�ח...". לעומת זאת, הבבלי �בור שדרשות אלו ה� א�מכתא 

הוא מכ� שהקרבנות בכור מעשר ופ�ח שוני@ בדינ@ מקרב� השלמי@, שלגביו  בעלמא ועיקר הלימוד

מפרשת התורה את די� ה�מיכה. ונראה שגישת הראשוני@ מ�תמכת על הבנת הבבלי שלא מדובר 

בפטור נקודתי בכל קרב� בנפרד, אלא מדובר בהפקעה גמורה של הקרבנות הללו מהפרשה של �מיכה. 

  נות ג, יג).(ועיי� שער המל�, מעשה הקרב

אורה מעלה הבנה דומה ומקשר זאת לחובת הוידוי בשעת ה�מיכה (צב ע"ב): "ועוד נראה -הקר�  .40

דמצות �מיכה הוא כדי להתוודות על ה�מיכה אותו חטא מהקרב�, כדתני בתו�פתא במכילתי� (פ"י 
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רונית בעניי� מטרת ה�מיכה הוא לגבי מקו@ נו�� שבו רש"י מגלה את שיטתו העק

ה�מיכה באש@ המצורע. הגמרא בזבחי@ (לג ע"א) מביאה דעה באמוראי@ ש�וברת 

שה�מיכה באש@ מצורע היא מדרבנ� בלבד, ורש"י על אתר מבאר את �יבת הפטור של 

  אש@ מצורע מחיוב דאורייתא של �מיכה למא� דאמר זה:

שהרי אינו בא שאינו בכלל אשמות  קסבר – סמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא

  .אלא להכשיר

מבואר בדבריו שאש@ מצורע בא להכשיר את המצורע להיכנ� למחנה ואינו בא לכפרה, 

ולכ� אי� בו חובת �מיכה מדאורייתא. מבואר אפוא שלדעת רש"י ה�מיכה תלויה בייעוד 

  41לכפרה.

של קרב� עכו"@ בביאור הפטור  ר"ש משאנDהראשו� נו�� שהול� בכיוו� הזה הוא 

מ�מיכה האמור ב�פרא (ויקרא, דבורא נדבה ד, ה), אלא שבדבריו עולה נקודה חשובה 

  נו�פת:

שאין סמיכה אלא בבעלים. והקפיד הכתוב בסמיכות עכו"ם. וטעמא נראה, 
על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם. וכן על  שכשבא לסמוך מתודהמשום 

  .עכו"ם לאו בר כפרה הוא בקרבןשלמים היה מתודה כמו על עולה. אבל 

הר"ש מבאר שה�יבה שהעכו"@ אינו �ומ� היא בגלל שקרבנו אינו בא לכפר ולכ� אינו טעו� 

וידוי. נמצינו למדי@ מדבריו, שכפרת ה�מיכה תלויה בפעולת הווידוי שמתרחשת בשעת 

ה�מיכה. נראה שהביאור לכ� הוא שהווידוי שנעשה בשעת ה�מיכה מוגדר כ"כפרת 

י@" של הקרב� שבו האד@ מתכפר ומתקרב לבוראו, ולכ� גוי שאינו מתכפר בקרבנו הדבר

  אינו מתחייב ב�מיכה ובווידוי.

אמנ@, מו"ר הרב אהרו� ליכטנשטיי� זצ"ל הציע גישה נו�פת בהבנת המיעוט של בכור 

מעשר ופ�ח ממצות ה�מיכה, שמ�תמכת על ההבנה ש�מיכה מוגדרת כ"�ו� הקדש". 

                                                           

@ ז"ל ה"ג), ובכור ומעשר ופ�ח אי� בה� חטא, אלא דבשלמי@ ג"כ אי� בה@ חטא, וכמ"ש הרמב"

  (מעשה הקרבנות ג, טו) דאי� מתוודה עליה אלא אומר דברי שבח".

התו�פות ש@ בד"ה �מיכת כותבי@ שלפי ההבנה הזאת א� באש@ נזיר אי� חיוב �מיכה מדאורייתא   .41

שא� היא באה להכשיר ולא לכפר (עיי� מנחות ד, ב). אמנ@, התו�פות ש@ בד"ה איפו� מקשי@ על 

לת יבמות שמעלה הווה אמינא שדיני אש@ מצורע שוני@ משאר אשמות שיטת רש"י מה�וגיא בתחי

הרב משה ליכטנשטיי�  מו"רוחטאות לגבי מת� דמי@, א� הבנה הזאת נדחית למ�קנת הגמרא. 

) תירD בזה שלדעת רש"י הדי� של �מיכה הוא מחיובי הגברא, ובעני� 119(מאמר הזבח עמ'  שליט"א

י� זה שיי� לגמרא ביבמות שעו�קת בדיני מעשה העבודה זה שונה אש@ מצורע משאר אשמות, וא

שזהו מדיני החפצא של הקרב�. והרמ"ל ש@ ביאר שלדעת רש"י ה�מיכה היא מחיובי ההבאה 

וההקדשה של הקרב� ולכ� מוטלת על בעלי הקרב�, א� לפי דברינו כא� נראה מכוו� יותר לומר שלדעת 

  ו המצוה המוטלת על הגברא.רש"י ה�מיכה היא מחיובי הכפרה של הקרב�, וזה
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נות שקדושת@ חלה בפה על ידי קריאת ש@, קדושת הבכור חלה מבט�, בשונה משאר קרב

וא� לגבי קרב�  42וקדושת המעשר חלה מאליה בשעה שמעבירי@ את הבהמה תחת השבט,

פ�ח אנו מוצאי@ דיני הפרשה והקדשה ייחודיי@, וכגו� החובה להפריש את הפ�ח שלושה 

הקדשה וקביעת הזהות של מכיו� שכ�, מצות ה�מיכה, שהיא �ו� ה 43ימי@ קוד@ החג.

  44הקרב�, אינה חלה על הקרבנות הללו, שקדושת@ שונה עקרונית מהקרבנות האחרי@.

  ד. וידוי בשעת ה�מיכה

  הרמב"@ מתאר את אופ� קיו@ ה�מיכה:

אם היה הקרבן קדש קדשים מעמידו בצפון ופניו למערב והסומך  ?וכיצד סומך
על חטאת  ומתודה, ן שתי קרניוומניח שתי ידיו בי ,עומד במזרח ופניו למערב

עון חטאת ועל אשם עון אשם, ועל העולה מתודה עון עשה ועון לא תעשה 
  (רמב"ם, מעשה הקרבנות ג, יח)   שניתק לעשה.

ויש לעיי� הא@ הקיו@ של  45הרמב"@ קובע שבשעת ה�מיכה מקיימי@ את מצות הווידוי.

אלו או שמדובר בקשר מקרי וידוי בשעת ה�מיכה מורה על זיקה מהותית בי� המעשי@ ה

בלבד. וא� א@ נראה זאת כקשר מהותי, נית� לה�תפק בשני ני�וחי@ בהבנת אופי הזיקה. 

דר� אחת היא לראות את הווידוי כעומד במרכז ואת ה�מיכה כמכשיר לווידוי. דר� שנייה 

  היא לראות את ה�מיכה כבעל חשיבות עצמאית והווידוי כחלק ממעשה ה�מיכה.

את הבנת היח� בי� ה�מיכה והווידוי בשלוש הגישות שעלו לעיל בהבנת  נראה לתלות

אופי מטרת ה�מיכה. לפי הגישה שרואה ב�מיכה כחלק מכפרת הקרב� נית� בהחלט להבי� 

שהווידוי תופ� מקו@ מרכזי כ"כפרת הדברי@" וה�מיכה טפלה לו, וכדוגמת השעיר 

                                                           

העיר שההבנה הזאת הזאת תלויה במחלוקת התנאי@ ב�ו� מ�כת בכורות בשאלה  מו"ר הרא"ל זצ"ל  .42

  הא@ נית� ליצור קדושת מעשר בהמה על ידי מעשה הפרשה כמו במעשר דג�.

נית� להציע אפשרות חילופית שמחלקת באופ� עקרוני בי� הקרבנות השונות, וזאת בה�תמ� על שתי   .43

הגישות שהצגנו בהערה לעיל בהבנת אופי הפטור של בכור מעשה ופ�ח ממצות �מיכה. לגישת 

התו"כ מדובר בפטור נקודתי, ולגישת הבבלי מדובר בפטור מהותי. ונראה להציע שלגבי קרבנות 

עשר מדובר בפטור מהותי וכשיטת הבבלי, ואילו לגבי קרב� פ�ח מדובר בפטור נקודתי הבכור והמ

וכשיטת התו"כ. ובאמת, שעצ@ החילוק מ�תבר ביותר שכ� קרב� הפ�ח קרובה במהותה לקרב� 

השלמי@ שכ� "פ�ח בשאר השנה הוי שלמי@" (זבחי@ ט, א), ולכ� מ�תבר שהיא אינה מופקעת 

מיכה אלא שנאמר בה פטור נקודתי שמקורה בדרשה של "קרבנו ולא באופ� עקרוני מהפרשה של �

קרב� פ�ח". לעומת זאת, בכור ומעשר שוני@ במהותית מקרב� השלמי@, וכפי שהתבאר בפני@, ולכ� 

  ב) אות מערכת �מיכת הקרבנות מדת הקודשאינ@ חלק מהפרשה של �מיכה כלל. (ועיי� ב�פר 

אמנ@, יש להעיר שמההווה אמינא של הגמרא במנחות צב, ב שכתוב בה: "בכור שקדושתו מרח@   .44

  אינו די� שטעו� �מיכה", משמע שהקדושה מרח@ היא דוקא �יבה לחייב �מיכה בבכור, וצ"ע. 

עיי� משנה יומא ג, ח, תו�פתא מנחות פ"י, גמרא יומא לו ע"א, תורת כהני@ ויקרא דבורא דחובה   .45

  י פרק יז ע@ פירוש הראב"ד והגהות הגר"א.פרשתא 
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דירה את ה�מיכה כ�ו� תהלי� לעומת זאת, לפי הגישה שמג 46המשתלח ביו@ הכיפורי@.

ההקדשה של הקרב�, נראה שפעולת ה�מיכה תופ�ת מקו@ מרכזי ועצמאי בהגדרת הקרב�, 

שעל ידו נכנ� הקרב� תחת בעליו, ואילו הווידוי בא כקומה נו�פת להגדרת האופי הייחודי 

של אותו הקרב�. הגישה השלישית, שרואה את ה�מיכה כחלק מהקרבת הקרב�, נראה 

על שתי הגישות הקודמות ו�וברת שלא קיי@ קשר מהותי כל שהוא בי� ה�מיכה  שחולקת

והווידוי. ה�מיכה היא הלכה בקרב� כחלק ממעשה ההקרבה, והווידוי היא הלכה ב'גברא' 

  ומהווה פעולת כפרה ותהלי� של תשובה.

כעת נבח� את השאלה הזאת מתו� המקורות, ולפו@ ריהטא נית� להעלות מ�פר ראיות 

שהווידוי וה�מיכה ה@ דיני@ נפרדי@. הוכחה אחת עולה לגבי �יווג הקרבנות, שכ� לכ� 

הדי� של �מיכה נאמר ברוב הקרבנות ואילו חובת הווידוי היא רק בקרבנות שבאי@ לריצוי 

בנו�� לכ�, א� בקרבנות שחייבי@ בשני הדיני@ מצאנו דרשות שונות לרבות את  47וכפרה.

וא� בקרבנות שפטורי@ משני הדיני@ מצאנו דרשות  48,שניה@, וכגו� לגבי קרב� האש@

הוכחה שנייה עולה לגבי האישי@  49שונות למעט את שניה@, וכגו� בכור מעשר ופ�ח.

החייבי@. דוגמא אחת עולה לגבי האישה שפטורה מ�מיכה א� שלכאורה חייבת בווידוי 

ל איש או ז): "דבר אל בני ישרא-כמבואר בפ�וקי@ לגבי קרב� האש@ (במדבר ה, ו

דוגמא נו�פת היא לגבי יורש, שחייב ב�מיכה על קרב� אביו  50אישה...והתודו על חטאת@".

א� שלכאורה לא שיי� בו וידוי כיו� שהוא אינו מתכפר מקיבעא. ובנו��, א� באישי@ 

                                                           

אמנ@, כבר הצענו לעיל כיוו� אחר שרואה את ה�מיכה כהלכה נפרדת של כפרה. וראוי לצטט בעניי�   .46

הזה את דברי הרמב"� בפירושו לתורה בתחילת פרשת ויקרא שכותב (ויקרא א, ט): "ויותר ראוי 

ד@ נגמרי@ במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה לשמוע הטע@ שאומרי@ בה@, כי בעבור שמעשי בני א

הש@ כי כאשר יחטא יביא קרב�, י�מו� ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדבור", ומשמע 

  שה�מיכה והווידוי ה� פעולות נפרדות של כפרה. וב�ו� המאמר נציע ה�בר מחודש בכיוו� הזה.

בקרב� השלמי@. דעה שלישית עולה מדברי  להל� נביא את מחלוקת הרמב"@ והר"ש בעניי� הווידוי  .47

  המאירי (תענית כו, ב; צוטט לעיל) שכותב שא� בקרב� העולה אי� וידוי א� שיש חובת �מיכה.

הגמרא בזבחי@ יא, א לומדת את הדי� של �מיכה באש@ מהיקש לחטאת, ואילו החובה של וידוי   .48

�קא ב'). וכ� עולה בתורת כהני@ (ויקרא מפורש בפ�וקי@ (עיי� ויקרא ה, ה נשא ה, ז ו�פרי נשא פי

דבורא דחובה פרשתא י' פרק יז'): "מני� שהוא טעו� וידוי ת"ל והתודה...מני� שהוא טעו� �מיכה 

  ת"ל עליה" (א� עיי� להל� שהראב"ד מפרש את הדרשה הזאת באופ� אחר). 

הפטור מ�מיכה ראינו שני בכור מעשר ופ�ח אי� בה@ וידוי כיו� שאינ@ באי@ לריצוי וכפרה, ולגבי   .49

כיווני@, א' שזה נלמד מדרשת הפ�וקי@ מ"קרבנו ולא בכור מעשר ופ�ח" (שיטת ה�פרא והה"א 

בבבלי), ב' שזה בגלל שהקרבנות לא באי@ לריצוי וכפרה ואי� בה@ וידוי (רש"י וקר� אורה לעיל). 

  נמצא, שלפי הכיוו� הראשו� מצאנו חילוק בי� ה�מיכה והוידוי.

  איזה מה@ שיהיה, איש או אשה".  –מפרש האב� עזרא ש@:"והתודו וכ�   .50
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 51הפטורי@ משני הדיני@ מצאנו דרשות שונות למעט את שניה@, ככגו� בקרב� עכו"@.

י זמ� החיוב, שבגמרא במגילה (כ ע"ב) מצאנו שתי דרשות נפרדות הוכחה שלישית היא לגב

ל�מיכה ולווידוי לגבי החיוב לעשות� דווקא ביו@, ומכא� ראיה נו�פת לכ� שמדובר בדיני@ 

  52.53נפרדי@

אמנ@, מעיו� בדברי הראשוני@ נראה שהווידוי וה�מיכה קשורי@ באופ� מהותי. תחילה 

נתייח� לדבריו של הרמב"@, שמה@ נית� לדייק שאופי הזיקה בי� ה�מיכה והווידוי הוא 

שה�מיכה עומדת במרכז ואילו הווידוי מהווה מרכיב מ�וי@ בתו� ה�מיכה, ושתי ראיות 

ג' מהלכות מעשה הקרבנות, שחציו השני עו�ק בדיני  לדבר. ראיה אחת מהמבנה של פרק

                                                           

פטור ה�מיכה נלמד מ"בני ישראל �ומכי� ואי� עכו"@ �ומכי�" (מנחות צג, א), ולגבי הפטור מוידוי   .51

מצאנו דרשה מיוחדת ב�פרי זוטא פרשת נשא ה, ה: "דבר אל בני ישראל, ע"י ישראל מתודי@ ואי� 

  מתודי@ לא ע"י גוי@".

  ועיי� מה שיתבאר בזה להל�.  .52

אמנ@, נית� לחלק את ההוכחות הללו לשתי קבוצות כאשר השאלה המרכזית היא הא@ יש כא� ראיה   .53

  שהוידוי אינה מעכבת את ה�מיכה או שה�מיכה אינה מעכבת את הוידוי: 

  דוגמאות ל�מיכה ללא וידוי:  

�מיכה, ולגבי קרב� שלמי@ בפרט נחלקו המאירי �ובר שאי� בה@ וידוי א� שיש  –שלמי@ ועולה   

בזה הרמב"@ והר"ש משאנD, שלרמב"@ אי� וידוי בשלמי@ אלא אמירת דברי שבח, ולר"ש יש וידוי 

  בשלמי@. [ועיי� להל� שהר"ש לשיטתו לגבי פטור עכו"@ שלדעתו לא יתכ� �מיכה ללא וידוי]

ה, לדעת ה�פרא והה"א בבבלי תלוי בשתי הדעות לגבי המקור לפטור מ�מיכ –בכור מעשר ופ�ח   

המיעוט הוא מדרשת הפ�וקי@ ומבואר שיתכ� חובת �מיכה ללא וידוי, ואילו לרש"י והקר� אורה זה 

  נלמד מ�ברא שה�מיכה תלוי בכפרה ווידוי.

יש בו �מיכה א� שלכאורה אי� בו וידוי כיו� שאינו מתכפר אלא מקופיא ולא  –קרב� של יורש   

צ"ל הציע שא@ מדובר בחובת האב אז אי� בו וידוי וא@ מדובר בחובת מקיבעא. (והגר"מ איל� ז

  היורש אז יש בו וידוי, א� נשאר בצ"ע)

הטורי אב� בחגיגה ב, ב ד"ה באבני שה@ לומד את הפטור של איל@ מ�מיכה  –קרב� של איל@   

  מגז"ש לקרב� עולת ראיה, ומשמע שיתכ� �מיכה ללא וידוי.

   דוגמאות לוידוי ללא �מיכה:  

  נתמעטה מ�מיכה א� לכאורה יש בה וידוי. –קרב� אישה   

  עדיי� מחוייב וידוי. –קרב� שלא �מכו עליו (בדיעבד)   

  אי� בו �מיכה כלל א� טעו� וידוי. –חטאת העו�   

א@ נקבל את כלל הראיות הרי שיש כא� הוכחה לגישה שמנתקת לחלוטי� בי� ה�מיכה והוידוי. אול@,   

של ראיות בלבד הרי שנית� עדיי� לקיי@ את הזיקה המהותית בי� ה�מיכה א@ מקבלי@ קבוצה אחת 

והוידוי במידה מ�ויימת, והשאלה איזה מה@ נקבל יכריע את אופי הזיקה ביניה@. א@ מקבלי@ את 

הקבוצה הראשונה שמוכיחה שה�מיכה אינה מחיייבת וידוי נית� עדיי� לטעו� שהוידוי מחייבת 

יכה. לעומת זאת, א@ מקבלי@ את הקבוצה השניה שמוכיחה שהוידוי �מיכה כיו� שהיא טפילה ל�מ

אינה תלויה ב�מיכה נית� עדיי� לטעו� שה�מיכה מחייבת וידוי כיו� שהיא טפילה לוידוי. (עיי� בכל 

  .ט) ב�ו� השטמ"ק הנדמ"ח למ�כת ערכי� �ימ� קונטר� אחרו�בגר"מ איל� זצ"ל זה בדבריו של ה
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מה שמוכיח שלדעת הרמב"@ הווידוי מוגדר  –�מיכה וב�ופו מובא הדי� של וידוי בקרבנות 

כהלכה מהלכות �מיכה. בנו��, נית� לדייק זאת מהני�וח של הרמב"@ שכותב: "כיצד 

  ה�מיכה. �ומ�... ומתודה על חטאת...", ומשמע שהווידוי הוא חלק ממעשה 

מאיד� גי�א, מדבריו של הר"ש משאנD שהבאנו לעיל בעניי� הפטור של עכו"@ מ�מיכה 

עולה שה�יבה שאי� �מיכה בקרב� עכו"@ היא שאי� בו וידוי וכפרה, וכבר ביארנו שלדעתו 

מצות הווידוי היא העיקר וה�מיכה טפלה לו. דברי@ מפורשי@ בכיוו� הזה עולי@ בתו�פות 

ה ע"א) שמפרש שהכינוי 'שיירי מצווה' האמור בגמרא לגבי �מיכה מתייח� ר"י הלב� (יומא 

  לווידוי שבשעת ה�מיכה:

שהיו מתוודים בשעת סמיכה על חטאת עון חטאת ועל  וסמיכה היינו וידוי...
  אשם עון אשם....

כהני@ שמביא מקור לדי� של וידוי בשעת -ראיה נו�פת לכ� עולה מפירוש הראב"ד לתורת

כהני@ לומד את די� ה�מיכה בקרב� האש@ מגזירה שווה לשעיר המשתלח -רת�מיכה. התו

  ביו@ הכיפורי@:

ְוִהְתַוָּדה [' טעון סמיכה ת"ל עליה, ולהלן נאמר עליו [קרבן האשם] מנין שהוא...

מה עליו אמור להלן טעון סמיכה  ' (אחרי מות טז, כא)]ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  (ספרא, דבורא דחובה פרשתא י פרק יז)   מור כאן תיטען סמיכה.אף עליה א

הראב"ד מקשה שהדי� של �מיכה באש@ כבר נלמד ממקו@ אחר, ולכ� הוא מפרש שכוונת 

  התורת כהני@ לדי� �מיכה בשעת וידוי:

...ונראה לי דסמיכה בשעת וידוי קאמר הכא שבשעה שהיה סומך עליו היה 
משתלח "וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש מתודה, כי התם דכתיב בשעיר ה

  השעיר החי והתודה".

בדברי הראב"ד מתחדשות שתי נקודות. נקודה אחת, שהדי� של וידוי בשעת �מיכה נלמד 

מדרשת הפ�וקי@, מה שמגביר את האפשרות שמדובר בדי� עקרוני. א� מעבר לכ� עולה 

ביו@ הכיפורי@ שמתקיי@  מדברי הראב"ד שהמקור לדי� הזה הוא הווידוי בשעיר המשתלח

בשעת ה�מיכה. נית� איפוא ללמוד מדבריו לגבי אופי היח� בי� ה�מיכה והווידוי, שכש@ 

שלגבי השעיר המשתלח ה�מיכה טפלה לווידוי שהיא הכפרת דברי@, א� ה�מיכה שבשאר 

קרבנות מוגדרת כפעולה הטפלה לאמירת הווידוי שהיא עיקר הכפרה. והדברי@ מפורשי@ 

  רלב"ג על התורה:בדברי ה

וסמך ידו על ראש העלה. מפני שזאת הסמיכה היא כלי מה לכפר עליו מה שדרך 
. והנה למדנו זה ממה יתודה בעת הסמיכה, אותן העוונותהעולה לכפר, הנה 

שאמר בפרשת אחרי מות: "וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה 
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הסיבה היתה הסמיכה להורות שהוא עליו את כל עונת בני ישראל וגו'". ולזאת 
  ... סילק מעליו אות העוונות והעתיק אותם על ראש הבעל חיים ההואכאילו 

  (רלב"ג, ויקרא א, ד)  

באופ� זה נית� לבאר מחלוקת נו�פת בי� הרמב"@ לר"ש משאנD לגבי הווידוי בקרב� 

השלמי@. הר"ש �ובר שבקרב� שלמי@ קיימת חובת וידוי כמו בכל הקרבנות. מאיד�, 

הרמב"@ (מעשה הקרבנות ג, טו) מחדש שבקרב� שלמי@ אי� מתוודי@ אלא אומרי@ דברי 

  שבח: 

  השלמים אבל אומר דברי שבח.ויראה לי שאינו מתודה על ...

והביאור למחלוקת הוא, שלדעת הר"ש ה�מיכה מכשירה את הווידוי והכפרה, ולכ� ההלכה 

מאיד�, הרמב"@  54של �מיכה בשלמי@ מוכיחה שא� קרב� השלמי@ בא לכפר ומחייב וידוי.

�ובר שההפ� נכו�, שהווידוי הוא צור� ה�מיכה ושניה@ יחד מעניקי@ את זהות הקרב�, 

  55.56כ� בקרב� שלמי@, שבא לש@ שלו@, הדר� לקבוע את זהותו הוא באמצעות דברי שבחול

לחילופי�, נית� לבאר שלדעת הרמב"@ שני הדברי@ נכוני@, וקיימי@ שני דיני �מיכה 

 'חפצא'חובת הבקרבנות, וכפי שכבר הצענו בביאור שיטתו. די� אחד של �מיכה שמוגדר כ

ה�מיכה ע@ דברי וידוי או שבח. ובנו�� לכ� קיי@ די� ומעניק לקרב� את זהותו באמצעות 

שיוצר את החיבור בי� האד@ לבוראו, בקרבנות  'גברא'חובת השני של �מיכה שמוגדרת כ

  שבאי@ על חטא באמצעות וידוי, ובקרבנות שבאי@ לצור� שלו@ באמצעות דברי שבח. 

רה מחודשת אמנ@, ההבנה שעולה מדברי הר"ש משאנD בעניי� אופי ה�מיכה לכאו

למדי, שכ� נראה באופ� פשוט שההלכה של �מיכה כהכשר לווידוי מיוחדת לקרבנות של 

יו@ הכיפורי@, ואילו בשאר קרבנות קיימת חובה נפרדת ועצמאית של �מיכה שאינה תלויה 

בווידוי. ובביאור העניי� נקדי@ שהגמרא במנחות (צב ע"א) מביאה מחלוקת תנאי@ באיזה 

ר די� �מיכה, לדעת רבי שמעו� בפר העל@ דבר של ציבור ובשעיר עבודה קרבנות ציבור נאמ

                                                           

כפרת קרב� השלמי@ עיי� דברי הימי@ ב' ל, כב, רש"י תענית כג, א ד"ה פר למקורות נו�פי@ בעני�   .54

  הודאה, תו�פות ערכי� כא, ב ד"ה מאי, תו�' ר"י הלב� יומא ה, א ד"ה כאילו.

לפי זה, הוידוי של תשובה (הלכות תשובה א, א ו�פר המצוות עשה עג') והוידוי בקרבנות (הלכות   .55

די@ של וידוי, ואפילו לדעת הרמב"@ שלכאורה חיבר ביניה@. מעשה הקרבנות) ה@ שני דיני@ נפר

עבודת ז, ב אות לא' ו משאת המל� זבחי�וכ� הוכיחו האחרוני@ בכמה ראיות, ואכמ"ל. (עיי� לדוג' 

  �ימ� לב)היו� יומא 

מחלוקת שלישית שמתבארת באופ� הזה הוא לגבי המיעוט של בכור מעשר ופ�ח, שכבר ראינו   .56

ר� אורה מדובר במיעוט שנלמד מ�ברא שקרבנות אלו אינ@ באי@ לריצוי ואי� בה@ שלדעת רש"י והק

וידוי. אול@, הרמב"@ בהלכות מעשה הקרבנות ג, ו לומד זאת מדרשת הפ�וקי@ (כשיטת ה�פרא 

והה"א בבבלי): "קרבנות בהמה שיקריב היחיד בי� חובה בי� נדבה �ומ� עליה� כשה� חיי�, חוD מ� 

ח, שנאמר ו�מ� ידו על ראש קרבנו", ונראה שהרמב"@ כא� תוא@ את גישתו הבכור והמעשר והפ�

  העקרונית שה�מיכה איננו תלויה ביעוד לכפרה ובוידוי. 
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זרה, ולדעת רבי יהודה בפר העל@ דבר של ציבור ובשעיר המשתלח. ובהמש� ה�וגיה 

מבארת הגמרא את שורש המחלוקת ביח� לשאלה הא@ מוני@ את ה�מיכה בשעיר 

  המשתלח כאחת מה�מיכות בקרב� ציבור:

אין סמיכה אלא בבעלים, וזה אהרן ובניו סומכין בו!  אמר לו רבי שמעון: והלא
 אמר לו: אף זה אהרן ובניו מתכפרין בו. א"ר ירמיה: ואזדו לטעמייהו, דתניא:

הושוו כולן לכפרה אחת שמתכפרין בשעיר המשתלח, דברי רבי יהודה; רבי ...
כשם שוידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, ... שמעון אומר

וידוי של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות. ור' שמעון, הא ודאי הושוו!  כך
  אין, הושוו דבני כפרה נינהו, מיהו כל חד וחד מכפר בדנפשיה. 

לדעת רבי שמעו� ה�מיכה בשעיר המשתלח שונה במהותה משאר ה�מיכות בקרבנות בכ� 

כאחת מה�מיכות  שהיא נעשית על ידי מי שאינו מתכפר בקרב�, ולכ� היא אינה נמנית

בקרבנות ציבור. לעומת זאת, רבי יהודה �ובר שהכוהני@ מתכפרי@ בשעיר המתשלח ולכ� 

  ה�מיכה של הכוה� הגדול נחשבת �מיכה בבעלי@ כדינ@ של שאר �מיכות בקרבנות. 

נמצא אפוא שהתנאי@ נחלקו בהבנת אופי ה�מיכה בשעיר המשתלח, לדעת רבי שמעו� 

כה, ואילו לדעת רבי יהודה מדובר בדי� הרגיל של �מיכה מדובר בדי� מחודש של �מי

בקרבנות. ולכאורה הביאור למחלוקת הוא שרבי שמעו� �ובר שה�מיכה של השעיר 

המשתלח מוגדרת כצור� הווידוי ולכ� אינה שווה לשאר �מיכות, ואילו רבי יהודה �ובר 

 57ד מהווידוי.שמדובר בדי� הרגיל של �מיכה שמוגדרת כחובה עצמאית ועומדת בנפר

ומעלה את ההבנה הזאת  יר המשתלחדוד (קדשי@ כד, ו) ד� באופי ה�מיכה בשע-המקדש

  בביאור המחלוקת:

והנה בסמיכה זו יש לעיין מה טיבה אם היא רק צורך הוידוי דאין וידוי בלא 
סמיכה וכמ"ש לעיל סק"ב, או דיש לה דין סמיכה ממש. והנה במנחות (צב א) 

הנך ב' סמיכות בציבור הוא ג"כ סמיכת שעיר המשתלח, אמרינן דלר"י בכלל 
ומקשינן הא בעינן סמיכה בבעלים, ואמרינן דלר"י אף בזה אהרן ובניו מתכפרים 

  58.בו ע"ש, ומוכח דהוי סמיכה גמורה דאי הוי רק צורך הוידוי למה בעינן בעלים

י הזה בי� ויתרה מכ� עולה בפירוש המיוח� לרשב"א במנחות שמעלה את החילוק העקרונ

  שני דיני ה�מיכה א� בהבנת שיטת רבי יהודה (צב ע"ב ד"ה ור' יהודה):

                                                           

שאלה זאת לכאורה מתקשרת לשאלה נו�פת והיא הא@ השעיר המשתלח מוגדר כקרב� והא@ נעשה   .57

  בו מעשה הקרבה, ואכמ"ל.

שעיר המשתלח תיכ� ל�מיכה שחיטה. ועיי� ברלב"ג על התורה בהמש� דבריו הוא ד� כיצד מתקיי@ ב  .58

(אחרי מות טז, כב) שכותב שצרי� תיכ� ל�מיכה שילוח. ועיי� בדבריו ב�ימ� כד אות ב שהוא מציע 

  שכש@ שהווידוי בשעיר המשתלח מעכב א� ה�מיכה מעכבת.
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דאי משום דאמר ר' יהודה דשעיר המשתלח כהנים מתכפרין בו והוו סמיכה ...
דאין הסמיכה אלא בבעלים בצבור מ"מ נוכל לומר דלאו סמיכה דצבור היא 

  ...בשביל הודוי

יר המתשלח נמנה כאחת מה�מיכות בקרב� הרשב"א כותב שא� לדעת רבי יהודה, שהשע

ציבור, הרי שהיא שונה מהותית מה�מיכה בשאר קרבנות, שלא מדובר במצוה נפרדת של 

  �59מיכה אלא ב�מיכה כמכשיר לווידוי.

ה� והבנה דומה באופי ה�מיכה עולה לגבי קרב� נו�� ביו@ הכיפורי@, והוא פר הכ

גדול היה �ומ� על פרו ומתוודה עליו ה� הוהגדול. המשניות במ�כת יומא קובעות שהכ

  י פעמי@:תש

בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב 
  (יומא ג, ח)  ... והכהן עומד במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו ומתודה

  (יומא ד, ב)  ...בא לו אצל פרו שנייה וסומך שתי ידיו עליו ומתודה

צ@ קיומ� של שתי �מיכות בקרב� אחד הוא הוכחה חד משמעית לכ� שקיימת ולכאורה ע

חובת �מיכה נו�פת מלבד ה�מיכה הקבועה. ובנו�� לכ�, האחרוני@ העירו שלגבי ה�מיכה 

הראשונה לא מתקיי@ הדי� של "תיכ� ל�מיכה שחיטה", ומכא� שה�מיכה בפר יו@ 

ה באה לצור� הקרב� אלא  כמכשיר הכיפורי@ שונה במהותה מה�מיכה בשאר הקרבנות ואינ

דוד מתקשה בהבנה הזאת לאור ה�וגיה בזבחי@ מ ע"א שמביאה -לווידוי. אול@, המקדש

דרשה מיוחדת לרבות �מיכה בפר הכוה� הגדול, ולכ� הוא מ�יק שקיימי@ שני דיני@ של 

  :�60מיכה בפר

ות פר ונראה לומר דלעולם הסמיכה היא פרט בהוידוי, וזה דאצטריך קרא לרב...
יוה"כ לסמיכה היינו דאית ביה גם דין סמיכה כשאר קרבנות, ונ"מ דאי בשביל 
הסמיכה של הוידוי היה יכול לעשות הב' וידויים והשחיטה לעשות אח"כ, אך 
כיון דאיכא קרא דפר יוה"כ טעון ג"כ סמיכה כשאר קרבנות, א"כ תיכף אחר 

מיכה שחיטה, ואם הוידוי השני צריך לשחוט דלדין סמיכה בעינן תיכף לס
ישחוט אחר כך יהיה צריך עוד הפעם לסמוך עליו. ולפ"ז לסמיכה הראשונה אין 
דין סמיכה גמורה עליה, והטעם דסמיכה הוא צורך הוידוי נראה משום דצריך 

                                                           

�מיכה של השעיר ועיי� בפירוש הרמב"� על התורה ויקרא טז, כא שמציי� את הייחודיות שב  .59

  המשתלח.

  וכ� כותב הגרי"ז בזבחי@ מ ע"א, ועיי� �פרא ויקרא דבורא דחובה פרשתא ג פרק ג.  .60
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להתודות על הפר ובלא סמיכה מה שעומד אצלו ומתודה אינו ניכר שהוא וידוי 
  (מקדש דוד, קדשים כד, ב)   61..על הפר.

ב�מיכה השנייה בפר קיימי@ שני דיני@ של �מיכה, �מיכה מדי� וידוי ו�מיכה מדי� קרבנות, 

ולכ� נאמרה בה הלכה של תיכ� ל�מיכה שחיטה. לעומת זאת, ב�מיכה הראשונה בפר 

נאמרת הלכה אחת של �מיכה כמכשיר לווידוי, ולכ� ה�מיכה הזאת אינה חייבת להתקיי@ 

  בצמוד לשחיטה.

� שה�מיכה והווידוי בפר הכוה� הגדול שוני@ מהותית מבשאר קרבנות ראיה נו�פת לכ

עולה בגמרא במגילה לגבי ההלכה של יו@. המשנה במגילה (ב, ה) מונה את הדי� של וידוי 

יו@ הכיפורי@ וכ� את הדי� של �מיכה שכל הקרבנות בתו� ההלכות שחובה לקיימ� ביו@, 

  מדרשות נפרדות:והגמרא במגילה לומדת את שני הדיני@ הללו 

בכפרת דברים הכתוב  –" וכפר בעדו ובעד ביתו"דתניא גבי יום הכפורים: 
לסמיכה ...". ביום הזה יכפר עליכם"מדבר, וכפרה ביממא הוא, דכתיב 

    ". ביום זבחכם", וכתיב בה בשחיטה "ושחט ...וסמך"דכתיב  –ולשחיטה 
  (מגילה כ ע"ב)  

לה�תפק בדרשה לגבי �מיכה וממילא היינו יודעי@ התו�פות מקשי@, שלכאורה נית� היה 

שא� הווידוי צריכה להיות ביו@, שכ� חייבי@ לקיי@ את הווידוי בשעת ה�מיכה. התו�פות 

מתרצי@ שלגבי שאר קרבנות לומדי@ את הדי� של יו@ בווידוי מה�מיכה, א� לגבי פר יו@ 

  דוי:הכיפורי@ ההפ� נכו�, שלומדי@ את הדי� של יו@ ב�מיכה מהווי

קשיא אמאי איצטריך למימר האי כיון דתנא כל היום  –ולוידוי יוה"כ דתניא 
כשר לסמיכה והלא הוידוי אינו אלא בשעת סמיכה וי"ל דאי לאו האי הוה אמינא 
דוידוי זה (כוידוי) דשאר סמיכות דאינו כשר כל היום ויגרום נמי לסמיכה שלא 

   למתני הוידוי. תהא כשרה כל היום כשאר סמיכות משו"ה איצטריך
  (תוספות, שם ד"ה ולוידוי)  

ונראה שהתו�פות יוצרי@ חילוק עקרוני בי� הקרבנות השוני@. בשאר קרבנות העיקר הוא 

ה�מיכה ואילו הווידוי הוא חלק ממעשה ה�מיכה, ולכ� הדי� של יו@ נאמר לגבי ה�מיכה 

העיקר הוא הווידוי, שהוא וממילא נלמד לגבי הווידוי. מאיד� גי�א, לגבי פר הכוה� הגדול 

כפרת דברי@, וה�מיכה מכשירה את הווידוי, ולכ� הדי� של יו@ נאמר לגבי הווידוי דווקא, 

   62וה�מיכה נלמדת ממנו.

                                                           

ובהמש� דבריו הוא מציע שלגבי ה�מיכה הראשונה שבאה לצור� הוידוי לא צריכי@ את כל דיני   .61

  ה�מיכה, וכגו� הדי� של כל כוחו. 

ועיי� רש"י על המשנה (ד"ה ולוידוי פרי@) שעולה מדבריו ש"וידוי יו@ הכיפורי@" כוללת א� את   .62

השעיר המשתלח, ומכא� שדינו שווה לפר הכה� הגדול, וכדבריו של המקדש דוד לעיל. אמנ@, המשנה 
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המור@ מכל הנ"ל, שההבנה של �מיכה כמכשיר לווידוי נאמרת דווקא לגבי הפר והשעיר 

כחלק מחובת היו@, ואילו של יו@ הכיפורי@, שבה@ קיימת הלכה מיוחדת של כפרת דברי@ 

א@ כ�,  63ה�מיכה בשאר קרבנות מוגדרת כחובה בקרב� עצמו ואינה תלויה בחובת הווידוי.

יש לעיי� בשיטת הר"ש משאנD והראשוני@ האחרי@ שהולכי@ בשיטתו ו�וברי@ שא� 

בשאר קרבנות תכלית ה�מיכה הוא להכשיר את הווידוי ולא קיימת חובה עצמאית של 

  �מיכה. 

ר שיטת@ נראה ללכת בשני כיווני@. כיוו� אחד, שאכ� ראשוני@ אלו חולקי@ על בביאו

המהל� של האחרוני@ בהבנת היח� בי� ה�מיכה בקרבנות של יו@ הכיפורי@ וה�מיכה 

בשאר קרבנות, ולדעת@ ה�מיכה בכל הקרבנות באה כמכשיר לווידוי. לפי זה, חובת 

  וכחלק מחובת הווידוי.  גברא חובת הה�מיכה אינה מגודרת כחובה בקרב� אלא כ

כיוו� שני, שראשוני@ אלו אמנ@ מ�כימי@ לחילוק העקרוני שבי� ה�מיכות, אלא 

 כחובה עצמאית בקרב� �מיכה א.שלדעת@ בשאר קרבנות קיימי@ שני דיני@ של �מיכה: 

 בעלישמוטלת על  ב. �מיכה כחלק מחובת הוידויובשונה מהקרבנות של יו@ הכיפורי@; 

ומה לקרבנות ביו@ הכיפורי@. לפי זה, יש לבאר שלדעת הר"ש משאנD המיעוט ובד הקרב�

של עכו"@ מ�מיכה הוא משתי �יבות. אחת מפני שבקרב� עכו"@ אי� וידוי ולכ� ה@ פטורי@ 

מפני שהדרשה של "בני ישראל ולא  –מחובת הגברא של �מיכה שתלויה בווידוי, ושנית 

  64עכו"@" ממעטת את העכו"@ א� מהדי� הנו�� של �מיכה כחובה בקרב�.

�  ה. זהות ה�ומ

הגמרא בתמורה מביאה את המימרא של רבי יוחנ� שמחלק בי� שני �וגי@ של בעלות 

  המקדיש והמתכפר: – בקודשי@

  ורה ב ע"ב)(תמ  . א"ר יוחנן: המקדיש מוסיף חומש, ומתכפר עושה תמורה

רבי יוחנ� קובע שלעניי� הקדש הולכי@ אחרי מי שמקדיש את הקרב�, ואילו לעניי� תמורה 

הולכי@ אחרי המתכפר בקרב�. לאור דבריו יש לה�תפק מי הוא הבעלי@ לגבי מצות 

ה�מיכה: המקדיש או המתכפר. ראיה לכ� שחובת ה�מיכה תלויה במתכפר דווקא עולה 

                                                           

במגילה מונה א� את הוידוי בפר כה� משיח ובפר העל@ דבר של ציבור ולכאורה הדבר אינו מוב� 

שכ� בקרבנות אלו לכאורה יש ללמוד את הוידוי מה�מיכה, וכדינ@ של שאר הקרבנות. ויתכ� לחלק 

בעני� הזה בי� �מיכה בקרבנות יחיד ל�מיכה בקרבנות ציבור, שבקרבנות יחיד העיקר הוא ה�מיכה 

כחלק ממעשה ההקדשה, ובקרבנות ציבור העיקר הוא הוידוי כדי� של כפרה. ועיי� בערות להל� 

  ש@ ד"ה וידוי פרי@) טורי אב�  מגילהיא הוכחה נו�פת לחילוק זה. (ועיי� שנב

  ויתכ� שהוידוי תלוי בה וכשיטת הרמב"@ לעיל א� היא אינה תלויה בוידוי.  .63

  עיי� 'כנ�ת ראשוני@' תמורה הערה י שמבאר באופ� הזה את שיטת הר"ש.  .64
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ו� של הגמרא במחלוקת התנאי@ בעניי� ה�מיכה בשעיר מה�וגיה במנחות לגבי הדי

  המשתלח:

אמר לו רבי שמעון: והלא אין סמיכה אלא בבעלים, וזה אהרן ובניו סומכין בו! 
  (מנחות צב ע"א)   בו. מתכפריןאמר לו: אף זה אהרן ובניו 

כזכור, רבי שמעו� אינו מונה את השעיר המשתלח כאחד מקרבנות הציבור שנאמרה בה@ 

ה של �מיכה, וזאת כיו� שהכוה� הגדול שמקיי@ את ה�מיכה אינו מתכפר בשעיר. הלכ

מאיד�, רבי יהודה שמונה את השעיר המשתלח כאחד מקרבנות הציבור שיש בה@ �מיכה 

טוע� שהכוהני@ מתכפרי@ בשעיר. נמצינו למדי@ מפשטות ה�וגיה שהדי� של בעלות לעניי� 

  �מיכה תלויה ב"מתכפר" דוקא.

נו�פי@ להבנה הזאת עולה בגמרא במנחות לגבי המקור לשיטת רבנ� שיורש �ימוכי� 

  �ומ� על קרב� אביו:

לרבות את היורש, ויליף סוף הקדש מתחילת הקדש, מה  –ורבנן? המר ימיר 
  (מנחות צג ע"א)   תחלת הקדש יורש מימר, אף סוף הקדש יורש סומך.

שבה היורש ממיר. ולגבי הדי� של רבנ� לומדי@ את הדי� שיורש �ומ� מהיקש לדי� תמורה 

תמורה מצאנו בגמרא בזבחי@ שקובעת שה�יבה שהיורש ממיר הוא בגלל שהוא מתכפר 

  מקופיא:

אמר ליה רב אסי לרב אשי: ומינה, אי אמרת בשלמא קניא להו, היינו דחד מיהא 
מימר, אלא אי אמרת לא קניא להו, היכי מימר? והאמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן: 

 –מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורה, והתורם משלו על של חבירו  המקדיש
  (זבחים ו ע"א)   .מקיבעא לא מכפרא, מקופיא מכפראטובת הנאה שלו! 

בהנחה שההיקש של הגמרא במנחות בי� התחומי@ של �מיכה ותמורה היא השוואה מלאה, 

  וכ� מעלה החזו"א: 65.נית� לקבוע שא� ה�מיכה תלויה במתכפר ולא במקדיש

מחמת  והיורש סומך ומביא נסכין היינונן מנחות צ״ב א׳ תוהא ד .מקופיא מכפר

  (חזון איש, קדשים א, ה)דמהני כפרת מקופיא... כמו לענין תמורה  כפרת קופיא

אמנ@, חלק מהאחרוני@ חלקו על החזו"א בזה והביאו ראיות לכ� שחובת ה�מיכה אינה 

זאת מאותה �וגיה בזבחי@, מכ� שהגמרא לא תלויה בבעלות לעני� הכפרה. הגרי"ז מוכיח 

מביאה את הדי� של �מיכה כראיה לבעלות של היורש לעניי� כפרת הקרב�, ומכ� שמה 

  שקובע לעניי� ה�מיכה איננו הבעלות לכפרה:

                                                           

�ימ�  משמר הלוי תמורהכט, יא, ועיי� בשמות  נצי"ב בהעמק דברנה, ב וה רש"ש בקידושי�וכ"כ ה  .65

  מט' שהארי� בכל הנושא הזה.
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אלא אי אמרת לא קניא להו היכי מימר והאמר ר' אבהו אמר ריו"ח המקדיש גמ' 
ה צ"ע דנראה דמה דיורש ממיר אינו מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורה. ולכאור

קשה לגמ' רק אליבא דריו"ח דס"ל בתר מתכפר אזלינן, אבל אי נימא דבתר 
מקדיש אזלינן א"ש אפילו לא קניא, והביאור הוא דהא דיורש נעשה בעלים 
להמיר אינו מצד שיורש את הקרבן, רק שהתורה נתנה לו דין בעלים, כמו דחזינן 

ומש, אעפ"י שבהקדש אינו יורש כלום, רק שהתורה לגבי הקדש דיורש מוסיף ח
נתנה לו דין בעלים לגבי דין דחומש דעומד במקום אביו, וכמו"כ בדין יורש 
ממיר ג"כ נוכל לומר דלא קנה כלל, רק הא דהיורש ממיר מפני שהתורה נתנה 
לו דין בעלות לגבי תמורה דעומד במקום אביו, אלא דכל קושית הגמ' היא 

דין תמורה במתכפר, וע"ז לא שייך לומר דהתורה עשתה את לריו"ח דתלה 
היורש לבעלים, דלא עדיף עכ"פ מהבעלים עצמם שאם חסר להם תנאי זה 

ובזה יתבאר מה שלא הביאה הגמ' ראיה מהא דיורש דמתכפר ג"כ אינם ממירים, 

  (חידושי הגרי"ז, זבחים ו ע"א)   #סומך, משום דסמיכה אינו תלוי במתכפר

ב (הובא לעיל) ע"ד מעלה ראיה נו�פת לכ� מהביאור של התו�פות במנחות �א דו-המקדש

לשתי הדרשות לגבי הפטור של עכו"@ מ�מיכה, שמכ� שהתו�פות מעלי@ אפשרות 

שישראל שמביא קרב� עכו"@ מחוייב ב�מיכה יש להוכיח שתיתכ� �מיכה על ידי מי שאינו 

  המתכפר של הקרב�:

 דסמיכהם סומכין אעפ"י שאין מתכפרין בהם ונראה לומר דמש"ה גם השבטי...

, שהרי כתבו התוס' שיסמוך דינו כ"ג הקרבן שמביא מי רק בכפרה רק תלויה אינה
במנחות (סא ע"ב) ד"ה מצינו דאם היה דין סמיכה בקרבן עכו"ם, אם ישראל 
היה מביא נסכיו בשביל העכו"ם היה הישראל סומך בשביל הנסכים שמביא 

הישראל בעל הקרבן ואינו מתכפר בו והנסכים שמביא הוא ע"ש, ואעפ"י שאין 
     66...ג"כ בשביל העכו"ם מ"מ כיון שיש לו חלק בו סומך
  (מקדש דוד, קדשים כג, ה)  

ונראה שאחרוני@ אלו �וברי@ שחובת ה�מיכה מוטלת לא על המתכפר, אלא על מקדיש 

א@ כ�, הגישה הזאת  67הקרב� דווקא, וזאת בעקבות התפקיד של ה�מיכה כ'�ו� הקדש'.

�וברת שה�מיכה איננו מהווה חלק מתהלי� ההקרבה והכפרה של הקרב� אלא היא מ�יימת 

                                                           

  עיי� ג@ אב� האזל, פ�ולי המוקדשי@ ו, ד.  .66

אמנ@, יתכ� לחלק בעני� הזה בי� קרבנות יחיד וציבור, שה�מיכה בקרבנות יחיד היא על המביא או   .67

הקדשה מיוחדת או מצות המקדיש, א� בקרבנות ציבור שבאי@ מתרומות הלשכה ואי� בה@ פעולת 

הבאה עיקר תפקיד ה�מיכה הוא מצד ההקרבה והכפרה, ולכ� רבי יהודה כותב לגבי השעיר המתשלח 

  ש"א� זה אהרו� ובניו מתכפרי� בו", ויש לעיי� בזה.
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את שלב ההבאה ההקדשה וקביעת הזהות של הקרב�, ולכ� דווקא המקדיש הוא זה שמקיי@ 

   68.את מצות ה�מיכה

אול@, השיטה הזאת עדיי� טעונה ביאור מצד חובת ה�מיכה ביורשי@ של קרב� 

-וקדש על ידי אביה@. ונראה לבאר זאת על פי דבריו של הר"ש משאנD בפירושו לתורתשה

  ) שמעלה ה�בר חילופי לאופי חובת ה�מיכה ביורשי@:ד ויקרא נדבה פרשתאכהני@ (

למ"ד יורש סומך, ואפילו  בנו כגופולא יד בנו... וי"ל הכא חשיב  –"וסמך ידו" 
  למ"ד יורש אינו סומך, מ"מ אמרינן דהוה כרעא דאבוה לכמה מילי.

לדעת הר"ש משאנD חובת ה�מיכה של היורשי@ איננה נובעת מהכפרה העצמאית שלה@ 

בקרב�, אלא ממעמד@ כ'כרעא דאבוה'. לפי זה יש לבאר שא� שהיורשי@ לא הקדישו את 

@ אביה@ הרי שה@ יורשי@ את מעמדו כמקדיש הקרב� הקרב�, מכיו� שה@ עומדי@ במקו

ומתחייבי@ ב�מיכה. לחילופי�, יש לה�ביר שחובת ה�מיכה אינה מוטלת כלל על הבעלי@ 

של הקרב�, אלא מדובר בחובת הקרב� עצמו, כחלק מקביעת זהותו. מעמד היורשי@ כ'כרעא 

ה להעניק לקרב� את דאבוה' מחייבת אות@ בחובת 'חפצא' של �מיכה, שכ� �מיכת@ מועיל

  זהותו. 

  שורש מצות ה�מיכהו. 

  לאור הדיוני@ והחקירות הנ"ל נראה להציג ארבע הבנות י�ודיות באופי מצות ה�מיכה:

. מטרת ה�מיכה היא להעמיק את �ו) תהלי� ההקדשהה�מיכה כ: ראשונההבנה 

קדושת הקרב� ואת זהותו, וזאת באמצעות ה�מיכה שמגדירה את הקרב� כבא תחת 

בחטאת אש@  –בעלי@. הווידוי שנאמר בשעת ה�מיכה מעניק לקרב� את זהותו הייחודית ה

ועולה על ידי אמירת וידוי על עו� חטאת אש@ ועולה, ובקרב� השלמי@ על ידי אמירת 

.(Dלשיטת הר"ש משאנ) לפי זה, נראה  69דברי שבח (לשיטת הרמב"@) או על ידי וידוי

  .חובת הקרב�שה�מיכה מוגדרת כ

. נית� לבאר זאת על פי ההקרבה של הקרב�מעשה תחילת ה�מיכה כ ה:ישני הבנה

  בביאור המשמעות של פעולת ה�מיכה: יחזקונהפירוש 

                                                           

שתי הדעות חלוקות א� לגבי מהות הוידוי וכפי שהתבאר לעיל, שא@ ה�מיכה מוטלת על המתכפר   .68

כה עצמאית של כפרת דברי@ שמתקיי@ על ידי המתכפר, וא@ ה�מיכה מוטלת הרי שהוידוי היא הל

על המקדיש אז הוידוי היא הלכה מיוחדת בהקדשת הקרב� וטפילה ל�מיכה, ולכ� הוא מתקיי@ על 

  ידי המקדיש.

מו"ר הרא"ל זצ"ל השווה זאת למה שמצאנו לגבי הבכור שא� שקדושתה מרח@ מצוה להקדישה בפה   .69

  ק את קדושתה. על מנת להעמי
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לפי הפשט כך מנהג בני אדם כשרוצים להתחיל ולהתעסק בשום  –" סמך ידו"ו
  70(חזקוני, ויקרא א, ד) היו מזמינים עצמם לעשותו בענין הנחת יד עליו. ,מעשה

הבעלי@ על הקרב� היא פעולה �מלית של תחילת ההתע�קות בקרב�, והיא מהווה �מיכת 

נקודת התחלה למעשה ההקרבה. נית� להו�י�, שכדי שהבעלי@ יוכלו להשיג את כפרת 

הקרב� ה@ חייבי@ לקחת חלק פעיל בתהלי� ההקרבה, וכ� שעל ידי ה�מיכה נית� לראות 

היא מתקיימת על ידי הכוהני@. וכ�  את שאר ההקרבה כמתייח�ת אליה@ למרות שבפועל

שיתע�קו בו הבעלי@  – "ו�מ�... ושחטשור (ש@ א, ד): "-נראה מדבריו של  רבי יו�� בכור

  71".לשמש לפני בורא@

כשאר עבודות הקרב�, א� נית� ג@ לראותה חובת הקרב� לפי זה, נראה שה�מיכה מוגדרת כ

  72להשתת� בהקרבת הקרב�.מוטלת על הבעלי� כמצוה ש

. לפי ההבנה הזאת ה�מיכה איננה חלק פעולת כפרה עצמאיתה�מיכה כנה שלישית: הב

ממעשה ההבאה וההקדשה שקודמת לה או ממעשה ההקרבה שלאחריה אלא היא תופ�ת 

מקו@ עצמאי של 'כפרת דברי@' בקרב�, וזאת באמצעות הווידוי שנאמר בשעת ה�מיכה. 

, ייתכ� אמנ@' ולא חובת הקרב�. גברא'החובה שמוטלת על לפי זה, מצות ה�מיכה היא 

שההבנה הזאת ייחודית לקרבנות יו@ הכיפורי@ שלגביה@ כותבת הגמרא (יומא לו ע"א): 

  בכפרת דברי@ הכתובת מדבר", וכפי שהערנו לעיל.   –"'לכפר' 

בי� האד@ לבוראו, לשק� את היח�י� לחילופי�, אמירת דברי@ בשעת ה�מיכה באה 

בקרבנות שבאי@ על חטא, שבו האד@ שב אל בוראו, או באמצעות  וזאת באמצעות הווידוי

דברי שבח בקרבנות שבאי@ לשלו@ (לשיטת הרמב"@). ויש להזכיר בעניי� הזה ג@ את דברי 

אד@ -רש"י (תהילי@ ק, א) ש"מזמור לתודה" הוא מזמור שנאמר על קרב� תודה, והחיי

לי@ בשעת ה�מיכה על קרב� ג כלל קנה) מבאר שמדובר בחובת אמירה של הבע-(חלק ב

התודה. בכל הדוגמאות הללו קיימת חובה על בעל הקרב� לבטא בשפתיו את מהות הקרב� 

  בשעה שהוא �ומ� את ידיו עליו, וזאת כאמור כחלק משיקו@ היח�י@ ע@ בוראו.

                                                           

  וכ"ה בפירוש חזקוני לפ�וק ה.  .70

ששתיה� יחידה אחת של  –שור מבאר את ה�מיכות בי� ה�מיכה והשחיטה באופ� מחודש -הבכור  .71

עבודת הבעלי@ בקרב�. ונראה שהמקור לדבריו הוא הגמרא במנחות יט ע"ב שצוטטה לעיל, שמציעה 

לה בקרב� שיתכ� שמתבארת באופ� הזה היא שהשחיטה דינה להיות בבעלי@. דוגמא נו�פת של פעו

  גיליו� לד.   מעלי� בקודש מצות התנופה, ועיי� מש"כ בזה במאמרי ב

לפי ההבנה הזאת הווידוי הוא מערכת נפרדת מה�מיכה, וההלכה של וידוי בשעת �מיכה איננה   .72

רב�, שהכוהני@ מהותית. לחילופי�, יתכ� לראות את הווידוי כחלק מעבודה הייחודית של הבעלי@ בק

עובדי@ עבודת דמי@ והבעלי@ עובדי@ עבודת דברי@. א@ כ�, ההבנה הזאת מתקשרת במידה רבה 

  להבנה הבאה והיא שהווידוי הוא 'כפרת דברי@' של הקרב�. 
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. הבנה הזאת מבו��ת על הבעלי� לקרב� יצירת הזיקה בי��מיכה כהבנה רביעית: 

  הרמב"� במהות הקרבנות: דבריו המפור�מי@ של

ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה ...
כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד 

דמו תחת דמו, נפש תחת הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא 

  (רמב"ן, ויקרא א, ט)  ... יו, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אברנפש

הרמב"� מבאר שתכלית הקרב� הוא לעמוד במקו@ האד@ החוטא והקרבתה במקו@ הקרבת 

נפשו. לפי זה, נית� לבאר שה�מיכה היא הפעולה המרכזית שיוצרת את אותה הזיקה בי� 

 73הקרב� לבי� בעליו שכ� באמצעותו הבעלי@ קובעי@ שהקרב� הוא 'חליפתו' ו'תמורתו'.

אנו מוצאי@ מוב� דומה של �מיכה במקומות נו�פי@ בתורה, כגו� בציווי הקב"ה  ואכ�,

ו�מכת את יח): " למשה רבינו ל�מו� את יהושע ולמנותו למנהיג@ של ישראל (במדבר כז,

שהוא עזרא (ש@) שמטרת ה�מיכה הייתה "להראות את ישראל -וביאר האב�". יד� עליו

  ועליו �מ�". במקומו

להבנה הזאת עולה ממנהג הגאוני@ לקיי@ 'כפרות' בערב יו@ רמז אפשרי נו�פת 

  הכיפורי@, הכולל �מיכת יד על ראש התרנגול:

וכך רגילין כאן אוחז שליח תרנגול ומניח ידו על ראש התרנגול ונוטלו ומניח ידו 
על ראש מתכפר ואומר זה תחת זה וזה מחולל על זה ומחזירו עליו פעם אחרת 

ועושה כסדר הזה שלש פעמים ואחר  "....חשך וצלמותבני אדם יושבי "ואומר 
וסומך עליו ושוחטו לאלתר תכף  תבנית סמיכהכך מניח ידו על ראש התרנגול 

  (פסקי הרא"ש, יומא ח, כג)   לסמיכה שחיטה.

לפי הגישה הזאת, ה�מיכה יכולה להתפרש כחובת הקרב�, שכ� היא מעניקה לקרב� את 

שביארנו בהבנה הראשונה, א� מצד שני נית� ג@ לראות הזהות של "חליפי הבעלי@", וכפי 

אותה כחובת ה'גברא' שכ� היא מהווה פעולת כפרה שעל ידו הבעלי@ מעמידי@ תמורה 

לעונש@, וכהבנה השלישית. אול@, כאמור, נראה עיקר שלהבנה הזאת מצות ה�מיכה אינה 

שה�מיכה  –ניה@ מתמקדת בקרב� בלבד ולא בבעלי@ בלבד, אלא דוקא ביח� ובזיקה שבי

של הבעלי@ יוצרת את הזיקה שבי� הקרב� והבעלי@, שהיא הי�וד והתשתית ליכולת הכפרה 

  והריצוי של הקרב� על בעליו. 

                                                           

כמה מפרשני התורה האחרוני@ ביארו את אופי ה�מיכה באופ� הזה: עיי� רש"ר הירש, כלי יקר,   .73

יקרא א, ד. אול@, יש להעיר שהרמב"� עצמו כמה שורות קוד@ לכ� מבאר עקידת יצחק על הפ�וק בו

  את ה�מיכה באופ� אחר לכאורה, ודבריו צוטטו בהערה לעיל.



ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 116116116116  
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  הרב אורי רדמ�

 אי�ור מלאכה ביו� שמביא קורב� יחיד

 פתיחה

 שתי הבנות -א. יו� טוב ביו� הבאת קורב� עצי� 

 ב. שיטת הירושלמי

 ג. שיטת הבבלי

 ד. שיטת הרמב"�

 ה. תענית וה�פד בי"ד ני��

 המשנה־למל�ו. קושיות 

 ז. אי�ור מלאכה בערב פ�ח מחמת קורב� חגיגה

  �יכו�  ח.

  פתיחה

במגילת תענית מצוי� יו@ ט"ו באב כיו@ הא�ור בה�פד: "בחמשה עשר באב זמ� אעי כהניא 

  ודלא למ�פד בהו�"; וב'�כוליו�', הביאור הקדו@ למגילה, נכתב על ציו� יו@ זה:

 מביאין שיהו באב תשעה יום את להם התקינו בראשונה גולה שכשעלתה מפני
 התקינו צריכין, הן אף הן הגליות למחר כשיעלו חכמים אמרו עצים. קרבן בו

 קרבן המתנדב וכל עצים. קרבן בו מביאין שיהו באב עשר חמשה יום את להם

 חטאות לומר צריך ואינו ,יום באותו ההספד מן פטור עצים אפילו למקדש
 ואינש אומר הוא לכך ושלמים תודות ומעשרות בכורות ונדבות נדרים ואשמות

 אסור למערכה וגיזרין למזבח עצים עלי הרי והאומר בכורין או אעין עלוהי דיהוי
  1.ותענית בהספד

ה�כוליו� מניח אפוא שישנה הלכה שלפיה יו@ שבו אד@ מביא נדבה למקדש א�ור בה�פד 

ובתענית בעבורו; וכיוו� שבט"ו אב היו הכוהני@ מביאי@ עצי@ למקדש ה@ נא�רו בה�פד 

  ותענית. 

ג@ בירושלמי הוזכר העניי�, אול@ ש@ הוזכר ג@ אי�ור עשיית מלאכה, וכ� נאמר 

   2ות:בברייתא שהובאה בכמה מקומ

                                                           

על נו�חאות ה�כוליו� וההבדלי@ ביניה@ ראה ורד נוע@, מגילת תענית: הנו�חי@, פשר@   .1

  .222–217ותולדותיה@ בצירו� מהדורה ביקורתית, ירושלי@ תש�"ד, עמ' 

בעלי־תמר (פ�חי@ ד, ד) זיהה את הברייתא בירושלמי ע@ מגילת תענית וציי� שבמגילת תענית   .2

נא�ר רק ה�פד ואילו בירושלמי נא�רו ג@ מלאכה ותענית, וכ� שהברייתא בירושלמי מקוצרת ויש 

 להו�י� לה "וכל מי שהוא מעלה קרב� למקדש אפילו עצי@ פטור מאותו ה�פד של אותו היו@. ואי�
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 למערכה וגיזרין למזבח עצים עלי הרי האומר ובכורין, אעין עלוהי דיהוי אינש
   3(ירושלמי פסחים ד, א)   .ביום בו מלאכה מלעשותו ותענית בהספד אסור

באופ� עקרוני, מדברי הראשוני@ והאחרוני@ נראה כי ההלכה בדבר אי�ור עשיית מלאכה 

אול@ הלכה זו אינה מוזכרת בצורה  4מו�כמת,ביו@ שבו אד@ מביא קורב� יחיד היא הלכה 

מפורשת בתלמוד הבבלי ולהבנתי היא אינה מו�כמת על כלל המקורות בדברי חז"ל ולא 

  נפ�קה ברמב"@. 

במאמר זה אבקש לע�וק בבירור י�ודותיה של הלכה זו ולהראות כי למעשה קיימות 

גילת תענית ובהבדל שתי גישות לגביה, אשר משתקפות בביאורי@ השוני@ לדבריה של מ

שבי� התלמוד הבבלי לירושלמי בעניי� זה, וכ� משתמעות מדברי הראשוני@ על ה�וגיה. לפי 

גישה אחת, הבאת הקורב� היא הגור@ שיוצר את האי�ור ואת מעמדו של היו@ כיו@ הא�ור 

בה�פד, בתענית ובמלאכה. לעומת זאת, לפי גישה שנייה (שבה אחז הרמב"@), באופ� 

ו@ הבאת קורב� יחיד אינו א�ור במלאכה, מלבד ימי הבאת@ של שני קורבנות: עקרוני י

שאי� ללמוד מה@ על כלל נדבות היחיד. מכיוו� שלפי גישה  –קורב� עצי@ וקורב� הפ�ח 

זו, אי� יו@ הבאת הקורב� כיו@ טוב, ממילא הג@ ששני ימי@ אלה נא�רו במלאכה, אי� 

  ל�.הכרח שייא�רו ג@ בה�פד ותענית, וכדלה

 שתי הבנות  -א. יו� טוב ביו� הבאת קורב� עצי� 

במשנה (תענית ד, ה) מוזכרי@ תאריכי הקרבתו של קורב� עצי@ שהביאו כמה משפחות 

  כוהני@, ועל כ� שנינו בתו�פתא:

 עצים מצאו לא הגולה בני שכשעלו 5לימנות? והעם כהנים עצי זמן ראו מה
 עמהן התנו וכך לצבור ומסרום עצמן משל עצים והתנדבו אילו עמדו בלשכה
 מתנדבין אילו יהוא צבור משל עצים' ואפי עצים מלאה לשכה' שאפי נביאים

   שירצו... שעה וכל הזה בזמן עצים

                                                           

צרי� לומר חטאות ואשמות נדרי@ ונדבות בכורות וכו'". על היח� שבי� הברייתא בירושלמי לבי� 

  .34, הערה 220מגילת תענית, ראה נוע@, מגילת תענית, עמ' 

  וכיוצא בזה בשינויי@ קלי@ בירושלמי חגיגה ב, א ובירושלמי מגילה א, ד (ראה להל�).   .3

קו@; משנה למל�, הל' כלי המקדש ו, ט; שו"ת חת@ �ופר, ראה: תו�פות, פ�חי@ נ ע"א, ד"ה מ  .4

או"ח, �י' קעט; שדי חמד, דברי חכמי@, �ו� כר� ה, פרק נז, ובאחרוני@ שהובאו ש@; צל"ח, פ�חי@ 

  נ ע"א (לגבי קורב� פ�ח שני). 

) ה�ביר ר"ש ליברמ� את הביטוי "לימנות": "והכוונה למה 1111בתו�פתא־כפשוטה (מועד, עמ'   .5

דו את עצי הכוהני@ במשנתנו, והרי כל מי שהביא קורב� עצי@ יו"ט הוא לו, ואפילו א@ הביאו ייח

אנשי המעמד בימי@ אחרי@ נדחה המעמד". ג@ להבנתו, ההנחה היא שיו@ הבאת הקורב� הוא יו"ט 

וממילא לא ברור מהו הטע@ למניית ימי@ אלו דווקא. אכ�, נית� לה�ביר ששאלת התו�פתא היא 

  ייחוד היו@ למשפחות הכוהני@ הללו. על עצ@ 
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 הבית חרב שלא עד ובין הבית משחרב בין ובתענית בהספד אסורין ימים אותן
 צדוק:' ר בי לעזר' ר' הוא. אמ שאבל מפני מותרין, הבית משחרב :'אומ יוסה' ר

 לאחר ודחינוהו בשבת להיות באב תשעה וחל בנימן בן סנואה מבני הייתי אני
  ו)–(תוספתא [ליברמן] תענית ג, ה   משלימין. ולא מתענין והיינו שבת

הדנה בשאלה הא@ ימי@ אלה א�ורי@ בה�פד ותענית ג@ לאחר החורב�  –דברי התו�פתא 

צריכי@ ביאור שהלוא מהות הימי@ הללו היא הבאת עצי@ בפועל, וממילא משחרב הבית,  –

בטל עניינ@ המיוחד. נו�� על כ� תמוהי@ ה@ דברי ר' אלעזר ב"ר צדוק, האומר שדחה את 

צו@ ט' באב (נדחה), שחל ביו@ י' באב מפני שהוא "מימי@ טובי@ שלה@" (כמבואר במשנה 

"), שהרי כיצד ייתכ� שיו@ שלא מובאי@ בו ני �נאה ב� בנימי�ב ,בעשרה בותענית [ש@]: "

  עצי@ יפקיע את חובת התענית. 

האחרוני@ ע�קו בקושיות אלו ותירצו שלאחר החורב� צוינו הימי@ הללו כימי@ טובי@ 

לשיטת@, ציונ@ של ימי@  6ללא קשר להבאה בפועל של עצי@. –מכוח התקנה או המנהג 

ני שלבי@: הבאה בפועל, ומנהג לזכר@. בשלב הראשו�, צוינו אלה כימי@ טובי@ נעשה בש

הימי@ כימי@ טובי@ בגלל הבאה בפועל של הקורב�; ובשלב השני, הפכו ימי@ אלה ליו@ 

בלי קשר להבאה בפועל של עצי@ למקדש ולכ� דחה  מנהג או תקנהטוב משפחתי מכוח 

שה�תפח אליה על ידי ולא רק לבני המשפחה אלא א� למי  –יו@ זה ג@ ט' באב נדחה 

   7נישואי� כר' אליעזר בר צדוק.

ג@ מדברי התו�פתא נראה שימי@ אלה תוקנו כימי@ טובי@ ללא קשר להבאת עצי@ 

' שאפי נביאי@ עמה� התנו ) וכ�1מעשית, ומלשונM נראה שהיו בעניי� זה שתי תקנות: "(

 שעה ) וכל2( הזה זמ�ב עצי@ מתנדבי� אילו יהוא צבור משל עצי@' ואפי עצי@ מלאה לשכה

                                                           

ב�פר הר המוריה (הל' כלי המקדש, פרק ו, �"ק יז) כתב: "ומה שכתב רבינו [=הרמב"@] דאי� זה   .6

אלא מנהג, ר"ל דאי� מזה משו@ דררא דאי�ורא רק מנהג כשר, וכמו שכתב במגילת תענית ראה 

שה�כימו עלי' הרבי@ ועשו אות@ יו"ט. אבל עכשיו הוא בתקנת חכמי@ שכבר תיקנו בי"ד של עזרא. 

שב בזה קושיית המשנה־למל� מה שהקשה מה� דעירובי� מא ע"א" (כוונתו לקושיית המשנה־ומיו

  למל� כיצד מנהג יכול לבטל את צו@ ט' באב). 

כיוצא בזה כתב בקר�־אורה (תענית יח ע"א): "ממאי דפליגי אי ימי@ אלו נוהגי@ משחרב הבית,   

והג לאחר חורב� דליכא קרב�, אלא משמע דלאו מטע@ קרב� הוא, דאי מחמת קרב� פשיטא דאינו נ

על כרח� מנהג הוא דקבילו עלייהו כל בני המשפחה עליה@ ועל זרע@ לעשות יו@ טוב יו@ זה 

שהתנדבו, ומשו@ הכי איכא מא� דאמר דאפילו לאחר החורב� חייל המנהג הזה... וזה הוא כוונת 

דנהגו כ�, וכיו� דהראשוני@  הרמב"@ ז"ל במה שכתב ודבר זה מנהג, דאי� לזה רמז מ� התורה, אלא

  נהגו כ� לדיד� איכא אי�ורא".

תו�פות (עירובי� מא ע"א, ד"ה מבני) כתבו שהיה חתנ@; וראה ג@ שו"ת חת@ �ופר (חלק ה,   .7

השמטות, �ימ� קפח): "והנה, ר"א בר צדוק כה� היה ונשא אישה מבני �נאב ב� בנימי�, וכ� כתב 

יתי', שרצה לומר שהיה מאז אבל השתא כש�יפר זה כבר בתורת חיי@ ש@ מדקדוק לשו� 'אני הי

  מתה אשתו ונתרחק. ומכל מקו@ בשעה שהיה ביניה@ לא התענה בט"ב שנדחה". 
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שירצו". משמעות דברי התו�פתא היא שבני אות� משפחות היו יכולי@ להתנדב עצי@ בכל 

היינו  –יו@ מימות השנה והיו מחויבי@ להקריב@, מלבד התקנה שיביאו עצי@ "בזמ� הזה" 

בימי@ המצויני@. לכאורה, א@ התנו שבכל שעה שירצו, יביאו עצי@ ויקבלו אות@, מדוע 

היה צור� לתק� שיביאו ג@ "בזמ� הזה"? אול@ א@ נ�ביר שימי@ אלה היו מצויני@ אצל 

המשפחות כזכר להבאת העצי@ ההי�טורית ולא בשל הבאת העצי@ העכשווית יוב� כפל 

זה כיו@ משפחתי מיוחד וקביעתו ליו@ טוב משפחתי בלי התקנות: האחת, הכרה ביו@ 

קשר להבאת עצי@ בפועל (ולכ� ר' אליעזר ב� צדוק ציינN לאחר החורב�) א� שבזמ� הבית 

כללה התקנה ג@ הבאה מעשית של עצי@ למקדש; השנייה, שכל זמ� שיביאו בני משפחות 

  יקבלו מה@.  –אלו עצי@ 

"התקינו שאע"פ שהלשכה  �8 (כת"י אוכ�פורד):כיוצא בזה מוב� ג@ מלשו� ה�כוליו

מלאה עצי@, יתנדבו עצי@ למערכה כל זמ� [שירצו]. דבר אחר שנתמנו לה@ הרבי@ ועשאו@ 

יו@ טוב". כאשר תיקנו לבני אות� משפחות את הזכות להביא עצי@ כל זמ� שירצו, נתמנו 

וב בעבור@ בלי קשר ותיקנו לה@ שיו@ זה הוא יו@ ט –כלומר עמדו למניי�  –לה@ רבי@ 

להבאה בפועל של נדבה למזבח (כהבנה המוזכרת בלשו� ה�כוליו� שהובאה בפתיחת 

   9המאמר).

א@ כני@ דברינו, יוצא כי בניגוד להבנה שהימי@ המוזכרי@ במשנה נקבעו בגלל שהביאו 

בה@ עצי@, הפירוש הוא הפו�: בני אות� משפחות הביאו עצי@ בתארי� זה משו@ שיו@ זה 

   10בעבור@ כיו@ טוב מחמת הבאת העצי@ ההי�טורית שאירעה בזמ� שעלו מהגולה. נקבע

ישנ� שתי אפשרויות להבי� את קביעת יו@ הבאת העצי@ כיו@ טוב: לפי הבנה  ל�יכו�:

אחת, אי�ור מלאכה, ה�פד ותענית נובע מכ� שכל מי שנודב קורב� למקדש א�ור בה�פד 

רבנו; ולפי ההבנה השנייה, ימי@ אלה נקבעו ובתענית ובמלאכה ביו@ שהוא מביא את קו

כימי@ טובי@ פרטיי@ של משפחות מ�וימות ומכוח קביעה זו נא�רו במלאכה, ה�פד 

ותענית. לפי הבנה זו, לא מצאנו מקור לכ� שאד@ א�ור בה�פד, בתענית ובעשיית מלאכה 

  ביו@ שהוא מביא נדבה למזבח. 

                                                           

  .317נע@, מגילת תענית, עמ'   .8

לעומת כת"י אוכ�פורד, לשו� כת"י פארמה זהה לגר�ה המובאת לעיל בפתיחה וממנה משתמע   .9

  של עצי@ למקדש.שהיו@־טוב נקבע עקב הבאה בפועל 

כנגד השלטו� או מתנגדי  –נראה כי המאורע ההי�טורי של הבאת עצי@ היה כרו� במ�ירות נפש   .10

או שבזכות@ נקבעה ההלכה שלפיה אד@ פרטי יכול להביא עצי@ ולמו�ר@ לציבור,  –בית המקדש 

לציבור הרי כדברי הרמב"@ (כלי המקדש פ"ח ה"ז): "וכ� כל כלי השרת ועצי המערכה שמ�ר� יחיד 

ה� כשרי�, א� כל קרבנות הציבור שהתנדב אות� יחיד משלו כשרי@ ובלבד שימ�ר@ לציבור". ראה 

  .219–218נוע@, מגילת תענית, עמ' 
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  ב. שיטת הירושלמי

 עלוהי דיהוי מקומות בירושלמי הובאה הברייתא האומרת "אינשכאמור בפתיחה, בכמה 

 ומלעשות ותענית בה�פד א�ור למערכה וגיזרי� למזבח עצי@ עלי הרי האומר ובכורי�, אעי�

  ביו@".  בו מלאכה

ברייתא זו מוזכרת לגבי שני קורבנות, קורב� פ�ח וחגיגת עצרת. וזו היא לשונו של 

  לגבי קורב� פ�ח: הירושלמי

 מניין? שלוחו הוא, אלא לי אין. טז, ו) בערב" (דברים הפסח את תזבח "שם כתיב
 הפסח את תזבח "שם לומר תלמוד מה. ואכלת" (שם, ז) "ובשלת לומר תלמוד

 מלעשות אסרו אבל קרב, וקרבנך במלאכתך עסוק שתהא בדין אינו בערב"?
 עלי הרי האומר. וביכורין אעין עלויה דיהוי איניש כל להן: דתני מלאכה. כהא

 בו מלאכה ומלעשות ובתענית בהספד אסור למערכה וגיזורים למזבח עצים
   11.ביום
 כל יהוו אם אינון, ישראל כל של קרבנותיהן – תמידין אילין יונה: רב אמר

זכורך"  כל יראה בשנה פעמים "שלש אלא כתיב לית לירושלם עולין ישראל
יא,  דגנך" (שם "ואספת והכתיב ובטילין יושבין ישראל כל יהיו אם. טז) (שם,
 וארבע עשרים הראשונים הנביאים שהתקינו אלא הדגן?! את להן אוסף מי יד),

 ושל לוים ושל כהנים של בירושלם עומד היה ומשמר משמר כל על משמרות
  (ירושלמי פסחים ד, א)  .ישראלים

המקור שממנו נלמד אי�ור עשיית מלאכה ביו@ י"ד  א.�וגיה זו מחולקת לשלושה חלקי@: 

דיו�  ג.ציו� דוגמה לאי�ור מלאכה ביו@ הבאת נדבה למקדש;  ב. 12ני��, זמ� הקרבת הפ�ח;

מדוע אי� חיוב נוכחות לכל ישראל בזמ� הקרבת התמיד ומדוע אי� אי�ור עשיית מלאכה 

  בכל יו@ בגלל קורב� התמיד. 

                                                           

באשר ליח� שבי� דרישת הפ�וק לגבי קורב� פ�ח לבי� הברייתא, הדברי@ צריכי@ בירור: לאחר   .11

כדי� תורה או כא�מכתא), לא ברור מה טע@  שאי�ור מלאכה בקורב� פ�ח נלמד מדברי הפ�וק (או

להביא את הברייתא ה�בורה שג@ ביו@ נדבת עצי@ וביכורי@ יש אי�ור מלאכה, שהרי לכאורה 

הדברי@ הפוכי@: עצ@ אי�ור מלאכה ביו@ הקרבת הקורב� נלמד דווקא מקורב� פ�ח ואומD כהלכה 

שנקבע לקורב� עצי@ הוא שלימד  המחייבת בשאר קורבנות (וא� בנדבת עצי@), ולא אי�ור מלאכה

  את האי�ור לגבי קורב� פ�ח. לכ� נראה שהירושלמי מ�תייע בנלמד כדי להוכיח את המלמד. 

" כמקור לאי�ור מלאכה ביו@ י"ד ני��,  בירושלמי (פ�חי@ ד, ו) מוזכר הפ�וק "יו@ פ�ח הוא לה'  .12

כל יו@ י"ד מעיקר הדי� ולא א� המקור ש@ מתייח� לדעת בית שמאי ובית הלל האו�רי@ מלאכה ב

  ממנהג. 
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לקה הראשו� של ה�וגיה ותמהו: מה הקשר בי� די� מפרשי הירושלמי התקשו בהבנת ח

ואי� יש  13שליחות לאי�ור מלאכה, כיצד האמור בפ�וק "ובשלת ואכלת" פותר את הקושי,

  14ללמוד מ� המילי@ "ש@ תזבח את הפ�ח" על אי�ור מלאכה ביו@ שבו אד@ מקריב קורב�?

@ שאינ@ תמר (על אתר) כתב שהירושלמי למד מהפ�וקי@ שני דיני@ נפרדי־בעלי

מהמש�  –די� שליחות, מחלקו הראשו� של הפ�וק; ואי�ור מלאכה  –קשורי@ זה לזה 

  הפ�וק, "מועד צאת� ממצרי@": 

 הזה המשפט שכל או, ממצרים בצאתך לומר ל"והו מיותרת היא" מועד" שמלת
 ממצרים צאתך זמן הפסח שחיטת שזמן כאסמכתא דרש ולפיכך, מיותר הוא

 שתי והן דלעיל המאמר עם קשר זה למאמר ואין "כמועד" מלאכה בעשיית אסור
 הפסוק ראש שמביא בבבלי ואף בירושלמי הרבה ומצינו. נפרדות דרשות

  כולו. הפסוק את שיגמור המעיין על וסומך, הפסוק סוף על נסמכת והדרשה

לפי דבריו, אי� בתורה לימוד ישיר להלכה האו�רת ה�פד, תענית ומלאכה ביו@ הקרבת 

החוש�  –קורב� יחיד, אלא רק שימוש בביטוי מיוחד ("מועד") לזמ� הקרבת קורב� הפ�ח 

  שיש ליו@ זה דיני@ של יו@ טוב (ותו לא). 

ג@ בדיו� שיטת הירושלמי האו�רת מלאכה ביו@ הקרבת קורב� יחיד באה לידי ביטוי 

  לגבי קורבנות תשלומי עצרת, וכ� שנינו בירושלמי:

 אומר: אחר וכתוב כג, טז), מעשיך" (שמות בכורי הקציר "וחג אומר: אחד כתוב
 שני יתקיימו כיצד חנניה: ר"א כג, ז). תעשו" (ויקרא לא עבודה מלאכת "כל

 חל שהוא ובשעה ושובת, חוגג את – בחול חל שהוא בשעה הללו? מקראות
 לעיסתו. שיבלים ובלבד בון: רבי בי יוסי ר"א וקוצר. חוגג את למחר – בשבת

                                                           

בקרב�־העדה כתב שמשינוי הלשו� "תזבח" ולא "וזבחת" (כמו "ובשלת ואכלת") נלמד "שדווקא   .13

אבישול ואכילה הוא דקפיד קרא שיהא בעצמו אבל זביחה אפי' ע"י שלוחו נמי כשר". אול@ דבריו 

  רי@.מותר ג@ באח –כלומר הצלייה  –אינ@ ברורי@, שהרי הבישול 

בירושלמי־כפשוטו כתב: "ופתרו� הדברי@ נעל@ ממני"; ב�פר טל תורה (לגאו� ר' מאיר אריק, עמ'   .14

טז) ביאר שמתו� שהפועל "תזבח" הוא לשו� יחיד נראה כי יש לשחוט הפ�ח בעצמו, א� כיוו� 

נראה שמותר ג@ ע"י  –וש@ בוודאי אי� צור� לצלות בעצמו  –שנאמר ג@ "ובשלת" בלשו� יחיד 

פי זה, הביטוי "תזבח" בלשו� יחיד מצווה על בעל הקורב� שתהיה לו אחריות על הקרבת שליח. ל

הקורב� ושלא יהיה ע�וק במלאכתו בשעה שקורבנו קרב, וכלשונו של ר' מאיר אריק: "כי בעניי� 

שאד@ עושה שליח ובפרט לדבר מצווה, הרי מצווה בו יותר מבשלוחו. אלא לפעמי@ טרוד הוא 

כיוו� דא�ור לו לעשות מלאכה מחצות שקורבנו קרב, שוב לאו אורחא דמילתא במלאכתו, א@ כ� 

  לשוויא שליח, על כ� כתוב תזבח לה' דאורחא דמילתא נקיט". 
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 למזבח עצים עלי הרי האומר 15ובכורין, אעין עלוהי דיהוי אינש דתני להן: כהדא
     .ביום בו מלאכה ומלעשות ותענית בהספד אסור למערכה וגיזרין

  16(ירושלמי חגיגה ב, ד)  

הירושלמי הציג �תירה בי� הפ�וקי@: מ� הפ�וק "וחג הקציר בכורי מעשי�" למד שביו@ 

המקריב מותר במלאכה; ואילו מ� הפ�וק "וכל מלאכת  –הבאת קורב� יחיד (חגיגת עצרת) 

  המקריב א�ור במלאכה. –עבודה לא תעשו" למד שביו@ הבאת קורב� יחיד 

עות ההבחנה בי� ימי@ שוני@. לדעתו, ר' חנינא יישב את ה�תירה בי� הפ�וקי@ באמצ

כאשר חג השבועות חל ביו@ חול ומקריבי@ קורב� חגיגה בשבועות עצמו, המקריב א�ור 

במלאכה (מכיוו� שמדובר יו@ טוב) ועליו נאמר "כל מלאכה עבודה לא תעשו"; א� כאשר 

הוא  חג השבועות חל בשבת ויו@ טבוח נדחה ליו@ ראשו�, אז יו@ הקרבת תשלומי חגיגה

עשיית  –הקרבת חגיגה, הקציר  –יו@ שמותר במלאכה, ועליו נאמר "חג הקציר": חג 

  מלאכה. 

לעי�תו". לדעתו,  שיבלי@ את דברי ר' חנינא הגביל ר' יו�י בר אבי� באומרו: "ובלבד

היתר עשיית המלאכה הוא רק לצור� אכילה של אותו היו@ ובמקרה שאי� לו למקריב מה 

מה לאכול, הוא א�ור במלאכה שהרי ביו@ הקרבת קורב� אד@ א�ור  לאכול; א� א@ יש לו

 למזבח עצי@ עלי הרי האומר ובכורי�, אעי� עלוהי דיהוי במלאכה כדברי הברייתא "אינש

   17.ביו@" בו מלאכה ומלעשות ותענית בה�פד א�ור למערכה וגיזרי�

                                                           

לגבי כריכת@ של ביכורי@ יחד ע@ קורב� עצי@ יש להעיר שאומנ@ ביכורי@ צריכי@ שבעה דברי@   .15

, הל' ביכורי@ פ"ג הי"ד; ערו� השולח� העתיד, וביניה@ קורב�, א� כבר ציינו האחרוני@ (ראה: רדב"ז

�ימ� קמא �"ק ד) שאי� הקורב� מעכב, וממילא נראה שאי�ור המלאכה והה�פד הוא בעצ@ העלאת 

הביכורי@ ולא קשור לקורב�. מכל מקו@ לא ברור מדוע נקטה הברייתא דווקא דוגמה זו של ביכורי@, 

  שהרי במגילת תענית מוזכר רק יו@ הבאת עצי@. 

ח), באשר –אכ� מצאנו קשר בי� עניי� הביכורי@ להבאת עצי@ בתו�פתא ([ליברמ�], תענית ג, ז  

למ�ירות הנפש של יראי החטא שהייתה ה� לגבי הבאת העצי@, ה� לגבי הבאת הביכורי@, ושעל 

  שמה נקראו ש@ שתי המשפחות, א� אי� הדברי@ קשורי@ לאי�ור מלאכה.

(פ�חי@ פ"ד ה"א) בעניי� זה: "מבואר שא� הביא בכורי@ א�ור  עוד יש לציי� את שכתב העלי־תמר  

בה�פד ותענית ועשיית מלאכה. ולא מצאתי לדעת חכמי@ ה�וברי@ שבכורי@ הוא כקודשי מקדש... 

אלא אפילו לר"י שהוא �ובר שהוא כקודשי הגבול מ"מ אחרי שהוא צרי� להביא@ לעזרה בווידוי 

  תהא ע�וק וכו'. וצ"ע על השמטת הרמב"@ הלכה פ�וקה זו".ותנופה והנחה בצד המזבח אינו בדי� ש

  וכ� במקבילה בירושלמי מגילה א, ד.  .16

כאמור, הירושלמי מביא את הברייתא (הזהה באופ� חלקי לללשו� מגילת תענית) ה� בדיונו לגבי   .17

קורות: קורב� פ�ח, ה� בדיונו לגבי תשלומי עצרת. א� יש הבדל בי� ההיזקקות לברייתא זו בשני המ

לגבי קורב� פ�ח, הברייתא מ�ייעת לדי� הנלמד מהפ�וק; ואילו לגבי קורב� חגיגת עצרת, הברייתא 

  מגבילה את ההלכה הנלמדת מהפ�וק.
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הירושלמי נוקט אפוא את האפשרות הראשונה שהצענו לעיל, כלומר שיו@ שבו אד@ 

  א�ור בעשיית מלאכה, ה�פד ותענית. –מקריב קורב� 

 ג. שיטת הבבלי

ההלכה האו�רת מלאכה ביו@ הבאת קורב� יחיד אינה מוזכרת באופ� מפורש בתלמוד 

בי"ד ני�� עד חצות,  הבבלי. אומנ@ המשנה (פ�חי@ ד, א) מציינת מנהג לא�ור מלאכה

א� בדברי הבבלי אי� מבואר שטע@  18וממילא ברור שלאחר חצות האי�ור הוא מוחלט;

  האי�ור הוא הקרבת הקורב�. 

  רק תו�פות ה@ שהטעימו את ההלכה ע@ דברי התלמוד הירושלמי: 

 משום ט"י משאר פסחים ערבי שנא מאי בירושלמי דמפרש א"ריב בשם י"אור
 שמביא ביום השנה ימות בשאר התם קאמר יחיד ואף ואילך מחצות הפסח דזמן
 הזה בזמן דאף ונראה אסורה דמדאורייתא התם במלאכה... ומשמע אסור קרבן

  (תוספות, פסחים נ ע"א, ד"ה מקום) .לעולם אסור אז שנאסר כיון הקרבה דליכא

�רת מדבריה@ מוכח שהאי�ור הוא מדאורייתא, וא@ כ� נראה שהמקור לעצ@ ההלכה האו

מלאכה ביו@ הקרבת הקורב� הוא קורב� פ�ח וממנו למדו ג@ לגבי קורב� עצי@ וביכורי@. 

ג@ הר"� (פ�חי@ טז ע"ב, בדפי הרי"�) ציי� את דברי הירושלמי לגבי טע@ אי�ור מלאכה 

מחצות היו@, א� העיר שהדרשה אינה אלא א�מכתא, ולפיכ� אי�ור מלאכה ביו@ הבאת 

  קורב� הוא מתקנת חכמי@. 

המבחי� בי� תשלומי עצרת כאשר חג השבועות  –הצעתו של ר' חנינא (בירושלמי הנ"ל) 

מקבילה לדברי הברייתא  –חל בשבת, לבי� תשלומי עצרת כאשר חג השבועות חל ביו@ חול 

  המובאת בבבלי חגיגה:

 שאתה חג איזהו ובקצרכם" "וקראתם קרא אמר: תנא יעקב בן אליעזר רבי דבי
 ביום קצירה – טוב ביום אילימא? אימת. עצרת חג זה אומר הוי בו? וקוצר קורא
  יח ע"א) –(חגיגה יז ע"ב   . לתשלומין – לאו אלא !?שרי מי טוב

כלומר כאשר אד@ מקריב קורב� ביו@ חול (כלומר חג השבועות חל בשבת, וההקרבה היא 

מו (כלומר הוא מותר במלאכה; א� כאשר הוא מקריב אותו ביו@ טוב עצ –מדי� תשלומי�) 

  הוא א�ור במלאכה.  –חג השבועות חל ביו@ חול) 

בלשו� הברייתא לא מצאנו הגבלה כלשהי לעשיית מלאכה ביו@ הקרבת הקורב�, א� 

  תו�פות על אתר כתבו: 

                                                           

בפ�חי@ נה ע"א מבואר ששיטת ר' יהודה היא שיו@ י"ד א�ור מעיקר הדי� ומחלוקת בית שמאי   .18

  מחלוקת ר' אליעזר ב� יעקב ור' יהודה.ובית הלל היא לגבי הלילה; וראה עוד בפ�חי@ ב ע"ב 
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 ואף כלומר לעיסתו... שיכלם ובלבד בון ברבי יוסי ר"א בירושלמי: בה ומסיים
 אכילתו לצורך רק למיעבד מצי לא לתשלומין, מלאכה התירה שהתורה פי על
 את הקריבו ביום מלאכה לעשות לאדם שאסור שמצינו כמו עיסתו כלה אם

 טבוח יום מיתסר מיהא דמדרבנן בהא פליג לא שלנו ס"הש אף קרבנו...
  (תוספות, שם, ד"ה אלא)    .כדפרישית

שלפיה יש התאמה בי� ההלכה המוזכרת בירושלמי בדבר אי�ור מלאכה  –נאמני@ לשיטת@ 

פירשו התו�פות ג@ את הגמרא בחגיגה כמתאימה  –ביו@ הבאת הקורב�, לבי� שיטת הבבלי 

  לירושלמי. 

  אלא שהעמדה זו נתקלת בקושי מדברי הגמרא עצמה: 

 שלמד תשלומין לעצרת=[ אושעיא רבי אמר אלעזר דרבי דאיתמר גב על ואף

 רבי אמר אלעזר מדרבי דאי יעקב, בן אליעזר דרבי , אצטריךמהשוואה לחג הפסח]
 אף – מלאכה בעשיית אסור המצות חג של תשלומין מה: אמינא הוה – אושעיא
     יעקב. בן אליעזר דרבי לן קמשמע, מלאכה בעשיית אסור נמי עצרת תשלומי

  (חגיגה, שם)  

מדברי@ אלה נראה שר' אליעזר ב� יעקב דווקא התיר עשיית מלאכה ביו@ טבוח, ולא הגביל 

אותה כדברי התו�פות. תו�פות, שהבחינו בקושיה זו, נדחקו לפרש שהצריכותא אמורה 

כלומר שאלמלא דרשתו של ר' אליעזר ב� יעקב היינו �וברי@  –במישור הדאורייתא 

' אליעזר ב� יעקב השמיענו שמ� התורה מותרת שאי�ור המלאכה הוא מדאורייתא, ור

עשיית מלאכה. אכ�, דבריה@ אלה מנוגדי@ לדבריה@ במ�כת פ�חי@, ש@ טענו שאי�ור 

  מלאכה הוא מדאורייתא.

ל�יכו@, בבבלי לא מוזכר אי�ור מלאכה ביו@ הקרבת הקורב�, ורק תו�פות וראשוני@ 

@ של הירושלמי, ולהבנת@ ג@ אחרי@ ה@ שהשוו את �תימת הבבלי ע@ הדברי@ המפורשי

  גמרא דיד� �בורה שיש אי�ור מלאכה ביו@ הבאת קורב� יחיד. 

־על א� ההשוואה בי� התלמודי@ כתבו האחרוני@ שיש כמה הבדלי@ ביניה@. במשנה

למל� (הל' כלי המקדש פ"ו ה"ט) כתב שדברי התו�פות פ�חי@ שאי�ור מלאכה ביו@ שבו 

 מודי@ כ"ג' ייתא, אמורי@ רק לפי הירושלמי א� "התו�אד@ נודב קורב� למקדש הוא מדאור

מדבריה@" (כמוכח מדבריה@ בחגיגה וכאמור לעיל).  א@ כי מית�ר דלא ל"� דיד� דתלמודא

   19א@ כ�, א� שלדברי התו�פות, התלמודי@ מ�כימי@ לגבי עצ@ האי�ור, ה@ נחלקו בתוקפו.

שהתלמודי@ נחלקו בתוקפו של אורה (תענית יח ע"א) נראה ־כמו כ�, מדברי הקר�

 אי�ור מלאכה לאחר החורב�: לדעת הירושלמי, האי�ור בטל לאחר החורב�, ואילו "מפשטא

                                                           

בשדי־חמד (ש@, קונטר� דברי חכמי@, �י' נז) הביא מדברי הרב שלמה כה� מו"צ דווילנא שכתב   .19

  "דמהיכא תיתי לחלק ולומר שהבבלי חולק" (על הירושלמי).
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 וכדברי, הזה בזמ� אפילו במלאכה אי�ורא איכא פ�ח דבערב משמע דיל� �"הש ד�וגיית

  ". )ח"הי( טוב יו@ מהלכות בפ"ח ל"ז @"הרמב דעת הוא וכ�, ל"ז �"הרי

  ד. שיטת הרמב"�

כאמור, בדברי הבבלי לא מוזכר אי�ור מלאכה הנובע מהקרבת קורב� יחיד, ורק הראשוני@ 

  ה@ שהשוו את �תימת הבבלי ע@ דבריו המפורשי@ של הירושלמי.

בדברי הרמב"@ מוזכר אי�ור מלאכה ביו@ הקרבת קורב� יחיד בשני קורבנות: קורב� 

ה� לגבי תוק� האי�ור, ה� לגבי  –פ�ח וקורב� עצי@, אול@ אי� אחידות בי� שני ההקשרי@ 

  פרטי ההלכות. 

  בהלכות כלי המקדש כתב הרמב"@:

 להביא ליערים לצאת משפחות למשפחות היה קבוע זמן העצים? קרבן (ט) ומהו
 עולות מקריבין היו העצים להביא זו משפחה לבני שיגיע ויום, למערכה עצים
 ובתענית בהספד בו ואסורין, טוב יום כמו להם והיה העצים קרבן וזהו נדבה

 במערכה גזרים או עצים שהתנדב יחיד . (י) אפילומנהג זה ודבר מלאכה ובעשיית
   .מנהג זה ודבר מלאכה ובעשיית ובתענית בהספד היום באותו אסור

  י)–ו, ט המקדש (רמב"ם, הל' כלי  

  טוב כתב: יו@ ואילו בהלכות

 ואין, אותו מנדין חצות אחר מלאכה בו שהעושה חצות אחר הפסח מערב ... חוץ
 בניסן עשר ארבעה שיום לפי, נדוהו לא אם מרדות מכת אותו שמכין לומר צריך
 יום לפיכך. קרבן ושחיטת חגיגה בו שיש מפני טובים ימים ערבי כשאר אינו

, מועד של חולו כמו סופרים מדברי מלאכה בעשיית אסור בניסן עשר ארבעה
 זמן שהוא ולמעלה היום מחצי אלא אסור ואינו, מועד של מחולו קל והוא

  במנהג.  תלוי היום חצי עד החמה מהנץ אבל, השחיטה
  יח)–(רמב"ם, הל' יום טוב ח, יז  

בהנחה שיש אי�ור כולל על עשיית מלאכה ביו@ הקרבת קורב� יחיד, דברי הרמב"@ �ותרי@ 

  זה את זה בכמה נקודות: 

 ואילו בקורב� עצי@ הוא מצד מנהג. בי"ד ני�� אי�ור המלאכה הוא מדברי �ופרי@  .1

בי"ד ני�� אי�ור המלאכה הוא כמו חול המועד ואפילו קל ממנו, ואילו יו@ הבאת קורב�   .2

 עצי@ הוא כמו יו"ט. 

ביו@ הבאת קורב� עצי@ נא�רו עשיית מלאכה, ה�פד ותענית, ואילו י"ד ני�� נא�ר רק   .3

 במלאכה ולא נאמר שהוא א�ור ג@ בה�פד ותענית. 
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מלבד שלוש הנקודות הללו, יש להעיר על קושי מהותי: כיצד ייתכ� שערב פ�ח שתוק� 

האי�ור המלאכה בו הוא מתקנת חכמי@, א�ור רק "כמו חול המועד", ואילו יו@ הבאת 

  קורב� עצי@ שתוק� האי�ור בו הוא רק ממנהג, א�ור "כמו יו"ט" וחמור יותר? 

 למל�־משנהתירוצי@ הוצעו ליישובM. ה האחרוני@ התייח�ו ל�תירה הראשונה, וכמה

 ישראל לכל כולל שהוא וחגיגה פ�ח דדוקא לרבינו ל"� (הל' כלי המקדש, ש@) כתב: "ואולי

 לא וכעת כ�. נהגו שישראל אלא א�רו לא קרב� המביא יחיד אבל במלאכה, חכמי@ א�רו

(ש@) כתב שדברי הרמב"@ "שדבר זה מנהג" אמורי@  שלמה־יריעותב. זה" חילוק מני� ידעתי

לגבי הבאת קורב� יחד ע@ העצי@ ולא לגבי אי�ור המלאכה (שתוקפו כנראה מדברי 

(הל' כלי המקדש, �"ק יז) כתב שג@ יו@ קורב� עצי@ הוא מתקנה המוריה ־בהר�ופרי@). 

  אבל י�ודו במנהג. 

המו�י� ב�ו�  –ו�ח הדפו�י@ אכ�, קושיית האחרוני@ לגבי תוק� ההלכה נובעת מנ

א� כבר העירו (בשינויי נו�חאות במהד' פרנקל) כי  –הלכה ט את המילי@ "ודבר זה מנהג" 

כל כתבי היד אינ@ גור�י@ תו�פת זו, המופיעה רק ב�ו� הלכה י' לגבי נדבת עצי@ על ידי 

ל היחידי@. נראה לי שהגהה זו מיישבת את ה�תירות ברמב"@ ומיישבת את שיטתו מכ

  למל�.־הקושיות שהתקשה בה@ בעל המשנה

אי� אי�ור עשיית מלאכה ביו� שבו מקריבי� קורב� מדברי הרמב"@ עולה כי לדעתו 

; וזאת בניגוד לדברי התו�פות שהשוו בי� הבבלי לבי� הירושלמי. לדעת הרמב"@, יחיד

חכמי@ תיקנו אי�ור עשיית מלאכה לכלל ישראל רק בי"ד ני�� יו@ הבאת הפ�ח (ראה 

שלפיה יו@ הבאת  –להל�), ובלי קשר לכ�, תוקנה תקנה בעבור משפחות כוהני@ מ�וימות 

"כמו יו@ טוב" וייא�ר במלאכה ה�פד ותענית,  העצי@ ההי�טורית של המשפחה יהיה לה@

וביו@ זה יהיו זכאי@ ג@ להביא עצי@ למקדש. בעקבות התקנת למשפחות הכוהני@ השתרש 

איו עושי@ מלאכה, ורק על כ� כתב הרמב"@  ביו� שמביאי� עצי�מנהג אצל כלל ישראל כי 

ד בני�� עד חצות "ודבר זה מנהג". מלבד זאת השתרש המנהג שלא לעשות מלאכה ביו@ י"

  (במקו@ שנהגו). 

למ�קנה, מבחינת חומרת היו@, יו@ הבאת העצי@ על ידי המשפחות המנויות הוא "כמו 

יו"ט" וזוהי תקנה מיוחדת למשפחות אלו. לכלל ישראל תיקנו חכמי@ שלא לעשות מלאכה 

לצד  מחצות של י"ד ני��, ואי�ור זה הוא כמו אי�ור המלאכה בחול המועד וא� פחות מכ�.

זאת, נהגו ישראל שביו@ שבו מביא אד@ עצי@ למקדש, הוא או�ר את עצמו במלאכה 

בה�פד ותענית (כמו אות� משפחות כוהני@), ויש מקומות שנהגו אי�ור מלאכה בתחילת 

  יו@ י"ד ני��. 
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  ה. תענית וה�פד בי"ד ני��

, ה�פד שלפיה יו@ הבאת נדבה למקדש א�ור במלאכה –ההנחה המקובלת על האחרוני@ 

מחייבת שג@ יו@ י"ד בני�� יהיה א�ור בה�פד ותענית, אול@ כמה וכמה מקורות  –ותענית 

  מוכיחי@ שאי� כל בעיה בתענית ביו@ י"ד בני��. 

בבבלי (פ�חי@ קח ע"א) מבואר שרב ששת ישב בתענית בערב הפ�ח, וכתבו התו�פות 

ית; ולפי זה הימנעותו (ש@, ד"ה רב ששת, בה�בר@ השני) שהוא א� קיבל על עצמו תענ

לא נבעה רק מטרדות היו@ אלא הייתה זו תענית הלכתית. כיוצא בזה מובא בירושלמי 

(פ�חי@ י, א) לגבי רבי שישב בתענית בערב פ�ח, ובשלב ראשו� �ברה הגמרא שזה נבע 

מכ� שהיה בכור ותעניתו נבעה מחובה הלכתית. אומנ@ מ�קנת ה�וגיה היא שרבי רק נמנע 

אמינא נראה -די שיוכל לאכול את המצה בלילה, א� מכל מקו@ מעצ@ ההואמלאכול, כ

   20שאי� אי�ור בתענית בי"ד ני��.

 עצמ� מרעיבי� היו הראשוני@ "וחכמי@ –ג@ מלשו� הרמב"@ (הל' חמD ומצה ו, ב) 

משתמע שאי� אי�ור  –עליו"  חביבי� מצוות ויהיו בתאווה מצה לאכול כדי הפ�ח ערב

בתענית בערב פ�ח; ומפור�מת היא ההלכה המובאת במ�כת �ופרי@ (פכ"א מ"ג) כי 

  הבכורות מתעני@ בי"ד ני��. 

מכל הנ"ל נראה כי א� שיו@ י"ד בני�� הוא יו@ הבאת קורב� ליחיד, הוא לא נא�ר 

ותענית בתענית, וממילא יש ליישב זאת ע@ דעת הראשוני@ ה�בורי@ שיש אי�ור מלאכה 

  ביו@ שבו אד@ מביא קורב� יחיד.

למל� (הל' כלי המקדש פ"ו ה"ט) ־ליישובM של קושיה זו הוצעו כמה תירוצי@. המשנה

 והדבר קדומה. תקנה היא זו שתענית שאפשר קשה לא מתעני@ שהבכורות כתב: "וממה

תלמוד". ג@ לדבריו, אי�ור תענית בי"ד ני�� אינו מוחלט ולפני שחכמי@ תיקנו אי�ור  צרי�

  מלאכה ותענית ביו@ הבאת הקורב�, ה@ תיקנו שהבכורי@ יתענו בי"ד ני��. 

המוריה (הל' כלי המקדש, ש@) כתב שביו@ י"ד ני�� נא�רה רק תענית של צער, ־בהר

  אה לה' לא נא�רה. א� תענית הנובעת משמחה של פר�ו@ הנ� והוד

בשו"ת יביע אומר (חלק א, או"ח, �י' כה) כתב שיש להבדיל בי� תענית לבי� מלאכה 

לגבי יו@ י"ד בני��. לדבריו, כיוו� שזמ� הקרבת הקורב� היא רק מחצות היו@ ואיל�, זהו 

הזמ� שיש לאו�רו באכילה; אול@ דבר זה אינו אפשרי, כיוו� שא@ או�רי@ יו@ באכילה, יש 

�רו כל היו@. לעומת זאת מלאכה אפשר לא�ור ג@ בחלק מהיו@, כ� שעד חצות מותר לאו

  (מעיקר הדי�, ויש שנהגו ג@ קוד@) ולאחריו א�ור. 

                                                           

ברי ראה שו"ת יביע אומר, חלק א, או"ח, �י' כה �יכו@ שיטות הראשוני@ והגר�אות השונות בד  .20

  ירושלמי ובמחלוקת האמוראי@ בדבר תענית בכורות. 
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שכתב כי א� שמקריבי@ ) ב"ע יג לראש, (חיי@ י'פלאג עוד הביא ש@ בש@ ר' חיי@

ממילא יו@ י"ד היא בלילה, בזמ� אכילתו, ו הפ�ח שמחת קורב� בי"ד ני��, מכל מקו@ עיקר

מתחילה ביו@ ההקרבה  שבה@ השמחה קורבנות לשאר דמי ני�� מותר בתענית ולא

בתענית. לפי כל הדברי@ הללו, יו@ י"ד בני�� אינו א�ור בתענית  א�ורי@ ולכ� והאכילה

  א� שהוא א�ור במלאכה. 

ד, לעומת זאת לגבי ה�פד נראה מדברי הגמרא בחולי� (קכט ע"ב) כי יו@ זה א�ור בה�פ

 הא למ�פד. דלא – זעירא פ�חא, תענית במגילת ולכ� תו� כדי דיו� מעירה הגמרא: "כתוב

  !". לגמרא פשוט שאי� לה�פיד בערב פ�ח, א� שדי� זה אינו מוזכר במפורש. ?למ�פד רבה

  התו�פתא (פ�חי@ פ"ח ה"ח) מלמדת:  ־גי�א,מאיד�

 לינה. טעון והשיני לינה טעון הראשון לשיני... הראשון בהן ששוין דברים אילו
 פסחו את ושוחט נכנס עושה הוא כיצד אלא לינה טעון השיני אין אומר יהודה' ר

  (תוספתא [ליברמן] פסחים ח, ח)  פגי.  בבית אביו את ומספיד ויוצא בעזרה

כלומר התנאי@ נחלקו לגבי אי�ור ה�פד בפ�ח שני, וזאת א� שהוא יו@ הבאת קורב�. יש 

ביאר שישנו אי�ור ה�פד ביו@ שבו אד@ מקריב קורב�, אלא רק לציי� כי ג@ הרמב"@ לא 

   21ביו@ הקרבת קורב� עצי@.

� ו. קושיות המשנה־למל

קורב� עצי@ וקורב� פ�ח  –על פי כל האמור עד כה, כלומר שרק בשני הקורבנות הנזכרי@ 

נא�רה עשיית מלאכה, מתקנה או ממנהג, נראה לתרD ג@ את יתר קושיותיו  –

למל� (הל' כלי המקדש פ"ו ה"ט) ב�וגיה זו. בדבריו, מארי� ־ו של המשנהוהתלבטויותי

לע�וק בזמ� שחיטת קורב� חגיגת ארבעה עשר, אול@ כל דבריו נובעי@ מ�  ־למל�המשנה

ההנחה שא@ זמנה של חגיגת ארבעה עשר הוא לפני חצות היו@, אזי יש לא�ור במלאכה 

לומר שזמ� הקרבתה של  ־למל�אלD המשנהאת כל יו@ י"ד (מעיקר הדי�). לאור הנחה זו נ

חגיגת ארבעה עשר היה לאחר חצות, והוא הו�י� והתלבט הא@ א� היא קרבה לאחר 

                                                           

ואכ�, בגיליוני הש"� לר' יו�� ענגיל (פ�חי@ צה ע"ב) הקשה על דברי התו�פתא: כיצד מותר לה�פיד   .21

הלוא זה הוא יו"ט שלו? במקדש־דוד (קונטר� מענייני  –ביו@ שאד@ מקריב בו את קורבנותיו 

המקדש, �ימ� ה, אות ה) כתב כי מהתו�פתא מוכח שאי�ור לינה קשור לדיני ה�פד, משו@ שלינה 

רכת במקו@ שמוגדר כרגל, "וכיוו� דר' יהודה ילי� מקרא דפ�ח שני אינו טעו� לינה א@ כ� אי� דינו נצ

כרגל" ומותר בה�פד. עוד כתב ש@ שג@ דברי הרמב"@ ברורי@: הוא �בור שאי�ור מלאכה ה�פד 

ותענית ביו@ הקרבת הקורב� הוא רק ממנהג (כאמור לשיטת@, על פי גר�ת הדפו�י@), שלא כשיטת 

ירושלמי שזהו די� גמור, ולכ� אי� הוא פו�ק די� לינה בקורב� יחיד. ב�פר חוקת הפ�ח (פ"י הט"ו) ה

כתב שחלות@ של דיני יו"ט ביו@ הבאת קורב� יחיד נתוני@ במחלוקת תנאי@ המשתקפת בתו�פתא, 

  ודעת הרמב"@ היא שרק ממנהג יש אי�ור ה�פד. 
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(לדעת  יהלדברינו, הקושי 22התמיד כמו קורב� הפ�ח, וציי� שהרמב"@ לא כתב זאת.

הרמב"@) מעיקרה ליתא, שהרי אי� הלכה כזאת בדברי הרמב"@ ואי� כל אי�ור מלאכה ביו@ 

   23באת קורב�.ה

מל� כי בשו@ מקו@ לא הוזכר בדברי הרמב"@ שיש אי�ור ־לג@ הערתו של המשנה

למל� לתרD תירוצי@ ־אשר בעקבותיה נדחק המשנה –מלאכה ביו@ טבוח (תשלומי עצרת) 

  אינה קשה מפני שיו@ טבוח מותר בעשיית מלאכה. – 24שאי� בה@ ממש, א� לדבריו

הוא הדי� לגבי קושייתו כיצד ייתכ� שמנהג אי�ור ה�פד ותענית ביו@ הקרבת הקורב� 

ראה לעיל �עי� (יבטל צו@ ט' באב שהוא תקנת חכמי@, כפי שהעיד ר' אלעזר ב"ר צדוק 

א'). לפי הצעתנו, הדברי@ ברורי@: אי� לגרו� בדברי הרמב"@ שיו@ הבאת עצי@ שנתק� 

יו@ זה תוק� שיהיה "כמו יו"ט" למשפחה, ומצד תקנה  למשפחות הכוהני@ היה מנהג; אלא

  בתענית. נא�רו  ה@

 ז. אי�ור מלאכה בערב פ�ח מחמת קורב� חגיגה

כאמור, לדעת הרמב"@ אי� כלל אי�ור מלאכה ביו@ שמביא קורבנות יחיד, וקורב� פ�ח 

ני��  הוא יוצא דופ� בעניי� זה. כמאליה עולה השאלה: מדוע קבעו חכמי@ דווקא ליו@ י"ד

  אי�ור מלאכה? במה הוא שונה משאר קורבנות? 

־ באופ� פשוט נראה היה לומר כי מדובר בקורב� המוטל כחובה על כל יחיד ועל אי

כדי  –בכרת, ולפיכ� חכמי@ החמירו בדינו וא�רו מלאכה ביומו  הקרבתו מתחייבי@

  שאנשי@ יקפידו עליו. אכ�, מעיו� בלשו� הרמב"@, הדברי@ נראי@ אחרת:

                                                           

דחגיגת י"ד אינה אלא כדי שיאכל הפ�ח על השבע והוי  דבריו דחוקי@, ובייחוד מה שכתב ש@: "כיו�  .22

טפל אצל הפ�ח לא חשש התנא לומר חוD מחגיגה וקרב� פ�ח א"כ אפילו את"ל דשחיטתו קוד@ 

התמיד מ"מ אינו נשחט אלא מחצות יו@ ולמעלה כו' א"נ כיו� דחגיגת י"ד אינו אלא כדי שיאכל 

  הפ�ח לבדו".  הפ�ח על השבע אי� לאו�רה המלאכה אלא בעד שחיטת

ראה צל"ח פ�חי@ נט ע"א ה�בור כי קורב� חגיגת י"ד קרב כל היו@, וראה ג@ ח�די דוד על התו�פתא   .23

  פ�חי@ פ"ה ה"ג. 

כדבריו: "וכ"ת דדוקא בתו� המקדש היה א�ור אבל השתא דליכא קרב� לא. הא ליתא, שהרי ערב   .24

הייתי לומר דפ�ח שהוא יו@ שכל  פ�ח לא נא�ר אלא מטע@ הקרב� והאידנא נמי א�ור. ו�בור

ישראל מביאי� בו קרב� א�רוהו חכמי@ ב�ת@ במלאכה מפני הקרב� וה"ה השתא נמי דליכא קרב� 

א�ור במלאכה, אבל יו@ טבוח שאי� קרב� לכל העול@ דהא קי"ל כב"ה דמביאי� בי"ט שלמי@ ועולות, 

בעשיית מלאכה... אלא שקשה  וא"כ יו@ טבוח אינו אלא למי שלא הקריב בי"ט לא א�רוהו חכמי@

לזה מההיא דרבי טרפו� שכתבנו לעיל דמשמע דיו@ טבוח א�ור בה�פד ובתענית אפילו האידנא 

  דליכא קרב� ולא ידעתי טע@ לחלק בי� ה�פד ותענית לעשיית מלאכה".
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 אותו... מנדין חצות אחר מלאכה בו שהעושה חצות אחר הפסח מערב .. חוץ.
 חגיגה בו שיש מפני טובים ימים ערבי כשאר אינו בניסן עשר ארבעה שיום לפי

  . קרבן ושחיטת

 חולו כמו סופרים מדברי מלאכה בעשיית אסור בניסן עשר ארבעה יום לפיכך
 שהוא ולמעלה היום מחצי אלא אסור ואינו, מועד של מחולו קל והוא, מועד של
 ) יח-ם טוב ח, יזיו 'הלרמב"ם (  השחיטה.  זמן

  דברי הרמב"@ צריכי@ בירור מכמה צדדי@: 

מדוע טעמו של האי�ור הוא "מפני שיש בו חגיגה ושחיטת קרב�", כלומר חגיגה לפני   .1

 פ�ח, הרי קורב� חגיגה בא בגלל הפ�ח ומתבקש �דר הפו�?!

הרמב"@ שני קורבנות, הרי די בקורב� הפ�ח לבדו כדי ליצור אי�ור מדוע בכלל מציי�   .2

  25מלאכה?

"יו@ ארבעה עשר א�ור בעשיית מלאכה מדברי �ופרי@ כמו חולו של מועד, והוא קל   .3

 הא@ הוא "כמו" או שהוא "קל"? –מחולו של מועד" 

טת מדוע כתב הרמב"@ "חגיגה" ולא "שחיטת חגיגה" (כמו לשונו בהמש�: "שחי  .4

 קורב�")?

 –נראה כי הביטוי "כמו חולו של מועד" אינו מתייח� לאופי המלאכות שנא�רו ו�וגיה� 

שלגביה@ כתב הרמב"@ "והוא קל מחולו של מועד" ופירט אות@ בהמש�. הביטוי "כמו 

חולו של מועד" הוא טע@ לעצ@ קביעת אי�ור מלאכה בקורב� זה, והוא חופ� לטע@ שבגינו 

  נקבע אי�ור מלאכה בחול המועד. 

  אי�ור מלאכה בחול המועד כתב הרמב"@: לגבי

 והרי קדש מקרא ונקרא הואיל שבתון בו נאמר שלא פי על אף מועד של חולו

 החול ימי כשאר יהיה שלא כדי מלאכה בעשיית אסור במקדש חגיגה זמן הוא
 מפני מרדות מכת אותו מכין האסורה מלאכה בו והעושה, כלל קדושה בהן שאין

  (רמב"ם, הל' יום טוב ז, א)   סופרים. מדברי שאיסורו

חול המועד א�ור אפוא במלאכה משתי �יבות: הוא נקרא "מקרא קודש"; והוא זמ� 

כלומר שעצ@ הקרבת הקורב� אינה או�רת  –חגיגה במקדש. הבחנה זו תומכת בדברינו 

במלאכה, שהרי הקרבת חגיגה לבד לא הייתה או�רת במלאכה, ורק צירו� העובדה שהימי@ 

                                                           

  כ� הקשה הרב יהודה גרשוני ב�פרו חוקת הפ�ח פ"י הט"ו.  .25
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צירו� קדושת היו@ ע@ חיוב  26יית מלאכה.הללו נקראי@ "מקרא קודש" היא שאו�רת עש

חגיגה הוא זה שמעצי@ את ייחודו של היו@, ועל מנת לבדל אותו משאר ימי החול א�רו 

א@ כני@ דברינו יוצא  27בי� שהביא קורב�, בי� שלא הביא. –חכמי@ עשיית מלאכה בו 

יחודו של שקורב� חגיגה המתוו�� לקדושת היו@ הוא היוצר את אי�ור המלאכה כביטוי לי

  היו@. 

 ג@ בערב פ�ח יש קורב� חגיגה, ולכ� כתב הרמב"@ שהוא א�ור בעשיית מלאכה "מפני

ובכ� הוא משתווה לחול  –חגיגה לפני שחיטת הקורב�  –קרב�"  ושחיטת חגיגה בו שיש

ערב פ�ח אינו נקרא "מקרא קודש", ולא היה צרי� לא�ור  ־גי�א,המועד ("כמו"). מאיד�

   @:"פחות לא יותר מאשר כל ערב יו@ טוב הא�ור במלאכה כדברי הרמבאת המלאכה בו, ל

, שבתות ערבי כמו ולמעלה המנחה מן טובים ימים בערבי מלאכה לעשות אסור
 אותו ומבטלין בו וגוערין, לעולם ברכה סימן רואה אינו בהן מלאכה העושה וכל
    אותו.  מנדין שאין לומר צריך ואין, מרדות מכת אותו מכין אין אבל, כרחו בעל

  (שם ח, יז)  

למרות זאת, חכמי@ הבדילו את ערב פ�ח משאר ערבי ימי@ טובי@ כש@ שהבדילו את ימי 

חול המועד מימי החול; והבדלה זו נעשתה ה� על ידי הרחבת זמ� האי�ור, ה� על ידי הרחבת 

  חומרתו. 

יטת הבדלת ערב פ�ח מערבי ימי@ טובי@ נובעת מ� העובדה שיש בו "חגיגה ושח

קורב�", ולא "שחיטת חגיגה ושחיטת קורב�". החגיגה איננה או�רת בגלל שחיטתה, עבודת 

  הקורב�, אלא משו@ שהיא ביטוי למהותו של היו@: היו@ הזה הוא יו@ של חגיגה. 

א� עדיי� קשה: חגיגה לבדה אינה או�רת וצרי� ג@ "מקרא קודש", ומדוע אפוא  יו@ 

  יהושע:־בדברי הפניזה א�ור? תשובה אפשרית רמוזה 

 אמור בפרשת דכתיב משום והיינו הוא גמור דאיסור טובא פשיטא חצות דלאחר
', לה פסח הערבים בין עשר בארבעה הראשון בחדש ליה וסמיך' ה מועדי אלה

 איסור לענין והיינו מועד איקרי חצות לאחר ד"די שעתא דמהאי משמע כ"וא
  פסחים נ ע"א) (פני יהושע,  מועד.  של כחולו מלאכה עשיית

                                                           

לנא המובאי@ בשדי־חמד (דברי חכמי@, �ו� כר� ה, פרק נז) ראה דברי הרב שלמה כה� מו"צ בווי  .26

ולפיה@ שונה הוא אי�ור מלאכה בחול המועד ביו@ שמביא בו קורב�, שאז הוא מדאורייתא, לבי� 

  שבה@ הוא מדברי �ופרי@ כדברי הרמב"@ כא�. זהו כמוב� חידוש.  –שאר ימי חול המועד 

ז, אות ד) ציטט מ�פר בני בנימי� (לאדר"ת) שהציע כי בפירושו של הרב קאפח (הל' יו@ טוב, פרק   .27

שני טעמי@ ה@ היוצרי@ את אי�ור המלאכה: "מקרא קודש" וחיוב חגיגה, ולכ� כתב שיש לדחות 

שהרי אי� בו  –את דברי הטורי־אב� שלפיה@ ג@ ראש חודש קרוי "מקרא קודש" וא�ור במלאכה 

  חגיגה. 
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מחצות י"ד ני��, זמ� שחיטת הקורב� נקרא "מועד" אשר מקביל לזמ� "מקרא קודש" 

אלה מועדי ה': וביניה@ כלול ג@ מועד הקרבת הפ�ח.  28של חול המועד (או מרחיב אותו).

מועד זה, שיש בו ג@ חגיגה המבטאת את עיצומו של המועד, נא�ר מדברי �ופרי@ במלאכה 

זהו יו@  29ועד א� מבחינת חומרת אי�וריו הוא "קל מחולו של מועד"."כמו" חולו של מ

מיוחד הנקרא "מועד" הא�ור במלאכה כמו חול המועד שנקרא "מקרא קודש" והוא זמ� 

   30חגיגה.

נמצא שלא פעולת הקרבת הקורב� היא היוצרת את אי�ור המלאכה אלא זמ� השחיטה 

בחגיגה) אי�ור זה, וכדברי הרמב"@ (הלכה הנקרא "מועד" הוא היוצר (כאשר הוא משולב 

זמ� השחיטה לא פעולת  –השחיטה"  זמ� שהוא ולמעלה היו@ מחצי אלא א�ור יח) "ואינו

   31השחיטה.

רוב הראשוני@ �בורי@ שאי�ור מלאכה בי"ד ני�� קיי@ ג@ בזמ� הזה וזאת א� שאי� 

@ אלא על ידי מקריבי@ את הפ�ח, וטעמ@: מפני שאי אפשר לבטל תקנה שתיקנו חכמי

אול@ דברי@ אלה קשי@ שהרי לשיטת@ לא הייתה תקנה  32בית די� גדול בחוכמה ובמניי�.

                                                           

ת הלימוד בירושלמי פ�חי@ (ד, א) בדבר אי�ור עשיית ראה לעיל את דברי העלי־תמר שהבי� א  .28

  מלאכה בי"ד ני�� כמכוו� לכ� שיו@ זה נקרא "מועד". 

נית� לומר שבעל הפני־יהושע והרמב"@ אינ@ הולכי@ בדר� אחת, א� א@ כ�, קשה מדוע הפני יהושע   .29

"@. מכל מקו@ לא הזכיר את דברי הרמב"@ המפורשי@ ולכ� נראה שדבריו משתלבי@ ע@ דברי הרמב

ברור שהפני־יהושע הבי� שאי�ור מלאכה נובע מעצ@ היו@ הנקרא "מועד" (כדברינו) ולא שהקורב� 

הוא ה�יבה למועד. לפי זה יוצא שג@ לדעתו, אי� אי�ור מלאכה ביו@ שאד@ מקריב קורב� וכי בי"ד 

  ני�� האי�ור נובע מכ� שהיו@ נקרא "מועד". 

מטע@ הקרבת הפ�ח לבד לא היה א�ור במלאכה, מפני שאי� די� ראה ב�פר חוקת הפ�ח (ש@): "ד  .30

לינה בקורבנות וממילא לא נחשב לרגל אלא מטע@ שמקריב חגיגת י"ד, ומפני שיש חיוב להקריב 

חגיגת י"ד שהוא קורב� חגיגה, �ימ� שערב פ�ח נקרא חג ומשו@ זה א�ור בעשיית מלאכה לא מטע@ 

  די� כללי שמקריב קורב�". 

תו של י"ד ני�� מחצות ואיל� כיו@ מועד כתבו ג@ החוקרי@. ראה: יצחק דב גילת, פרקי@ על מהו  .31

ציטט את דברי הר"ח לפ�חי@ צח  126(בעמ'  133–123בהשתלשלות ההלכה, רמת ג� תשנ"ב, עמ' 

ע"א שכתב כי אנינות לא חלה לאחר חצות היו@ "דהא משעת הפ�ח כיו@ טוב חשוב, שאומר בו 

; הרב מרדכי ברויאר, פרקי מועדות, 48–35, עמ' 1996י, פ�ח דורות, תל־אביב הלל"); יו�� תבור

("יו@ י"ד בני�� נקרא בתורה 'חג', ואי� ל� חג ללא קורב� חגיגה. ואמנ@  157ירושלי@ תשנ"ג עמ' 

פ�ק הרמב"@ שקורב� חגיגה רשות, א� אי� כוונתו רשות בעצ@ חיוב הקורב� אלא רשות להבאתה 

להשלימה בימי@ שלאחריו [א� מכיוו� שבימי@ אלו חייב ג@ בחגיגת ט"ו שני  ביו@ י"ד, ויכול

הקורבנות מתאחדי@]'. מתו� כ� הציע הרב ברויאר כי דברי הגמרא שלפיה@ חגיגה באה כדי שהפ�ח 

 –ייאכל על השובע אינ@ מובאי@ כדי להצדיק את עצ@ ההבאה, אלא את ההבאה דווקא בי"ד ני�� 

  י"ד). א� שיכול להביא לאחר 

ראה ר"�, פ�חי@ טז ע"ב בדפי הרי"� (שהביא את שיטת הרז"ה כי בימינו אי� אי�ור מלאכה בי"ד   .32

  ני��).



רדמ� רי    הרב או

134134134134 

יו@ טוב; וממילא ביטול  –על יו@ זה דווקא, אלא שכל המביא קורב� יהיה לו אותו יו@ 

לאור מה  ־גי�א,מאיד� 33אינה ביטול התקנה.־הבאת קורב� פ�ח אי�ור מלאכה בגי� אי

  רי@ מיושבי@.שהתבאר עתה, הדב

ג@ מדברי הרמב"@ נראה שאי�ור מלאכה קיי@ בזמ� הזה, שכ� הוא משווה בי� י"ד 

שאי�ורו ודאי לא פקע בזמ� הזה כי זה עצמותו של יו@ "מקרא  –בני�� לבי� חול המועד 

קודש והרי הוא זמ� חגיגה במקדש". אול@ לפי הצעתנו, מוב� שג@ ערב פ�ח הוא יו@ 

  ידי ביטוי בקורב� ולא נובע ממנו.שייחודו בא ל –מקודש 

כאמור, חגיגה היא ביטוי לקדושת היו@ ולא ה�יבה לא�ור את המלאכה, ולפי דברינו 

אי� להקשות מדוע לא לא�ור במלאכה ג@ את ימי התשלומי� שלאחר עצרת שבה@ 

מקריבי@ חגיגה: ימי תשלומי� אחר העצרת אינ@ "מקרא קודש" ואי� טע@ להבדיל@ משאר 

@ הותרה המלאכה; ויתרה מכ�, ש@ הפ�וק כותב במפורש "חג הקציר", כלומר יו@ ימי@ בה

שבו עושי@ מלאכה וכדברי ר' אליעזר ב� יעקב שהובאו לעיל (וכאמור, לדעת הרמב"@ אי� 

  את ההגבלה המובאת בירושלמי). 

  ח. �יכו�

, שלפיה ביו@ הבאת קורב� יחיד למקדש –ההלכה המקובלת בראשוני@ ובאחרוני@   א.

כתובה במפורש בירושלמי  –א�ור לאד@ לעשות מלאכה וכ� א�ור הוא בה�פד ותענית 

 ובחלק מהנו�חאות של ה�כוליו� למגילת תענית. 

בעקבות הלכה זו נא�רו משפחות הכוהני@ המנויות במ�כת תענית במלאכה, ה�פד   ב.

יו@ הבאת קורב� העצי@ שלה@, וכ� נא�ר יו@ י"ד ני�� בעשיית  –ותענית ביו@ ט"ו אב 

 מלאכה.

מדברי התו�פתא ומ� ה�כוליו� כת"י אוכ�פורד למגילת תענית נראה כי יו@ ט"ו באב   ג.

נקבע כיו"ט לאות� משפחות לזכר המאורע ההי�טורי של הבאת עצי@ א� הוא לא נובע 

רב� יחיד. מכל מקו@, לדעת בהכרח מההלכה בדבר אי�ור מלאכה ביו@ הבאת קו

האחרוני@ בשלב מאוחר יותר, יו@ זה נקבע כיו"ט ג@ ללא הבאת עצי@ בפועל וג@ 

  לאחר החורב�.

ד. בדברי הבבלי לא מוזכרת ההלכה שיו@ הבאת נדבה למקדש או�ר במלאכה ותענית. רק 

בעלי התו�פות ה@ אלו שהתאימו בי� שני התלמודי@, ופירשו את הבבלי על פי 

  שלמי.הירו

                                                           

  כ� הקשה ג@ הצל"ח, פ�חי@ נ ע"א, ד"ה בא"ד.  .33



ד חי י קורב�  ו� שמביא  בי ר מלאכה   אי�ו
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בתוק�  –ה. על א� דברי התו�פות, חלק מהאחרוני@ �בורי@ שיש הבדל בי� התלמודי@ 

  האי�ור (דאורייתא או דרבנ�), ה� בקיומו בזמ� הזה (ביו@ י"ד ני��).

הרמב"@ אינו כותב שיו@ הבאת קורב� א�ור בה�פד, תענית ומלאכה, אלא לדעתו   ו. 

אי�ור מלאכה, וכ� תיקנו חכמי@ למשפחות חכמי@ תיקנו שמחצות יו@ י"ד ני��, ישנו 

הכוהני@ המנויות במשנה שיו@ ט"ו אב הוא לדיד@ כמו יו@ טוב וא�ור במלאכה, ה�פד 

 ותענית.

בעקבות תקנות חכמי@ הללו, השתרשו שני מנהגי@: יש מקומות שנהגו אי�ור מלאכה   ז. 

ביו@ זה כיו@  בי"ד ני�� מהנD החמה; ויחיד מישראל שהביא בפועל עצי@ למקדש נהג

 טוב.

הרמב"@ אינו כותב שיש אי�ור ה�פד ותענית ביו@ י"ד ני��, והוא מציי� שחכמי@   ח. 

 הראשוני@ היו מרעיבי� את עצמ@ ביו@ י"ד ני��. 

ט. האחרוני@ (מקדש דוד, חוקת הפ�ח) �בורי@ כי לשיטת הרמב"@, יו@ הבאת קורב� 

 יטת הירושלמי. בניגוד לש –יחיד אינו א�ור מעיקר הדי� בה�פד 

מדברי הרמב"@ נראה שחכמי@ א�רו את יו@ י"ד ני�� בעשיית מלאכה משו@ שיש בו   י.

קורב� חגיגה והוא כמו חול המועד. להבנתנו, צירו� ייחודו של יו@ "מקרא קודש" או 

  "מועד" ע@ חיוב קורב� חגיגה הוא הטע@ שבגינו א�רו חכמי@ מלאכה ביו@ זה.

(פני יהושע, חוקת הפ�ח) נראה שיו@ י"ד ני�� א�ור בעשיית יא. ג@ מדברי האחרוני@ 

מלאכה ממהותו של יו@ ולא מחמת הקורב�. מדבריה@ למדנו כי אי� הרמב"@ �בור 

  שיו@ הבאת הקורב� או�ר במלאכה אלא רק ימי@ מ�וימי@ שציי� באופ� מפורש.
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ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 137137137137  
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ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 139139139139  

  דוד הלל וינר

  בגדי�כוה� משוח וכוה� מרובה 

 בריבוי בגדי� או במשיחה? -א. עיקר גדולת הכוה� הגדול 

 ב. כוה� גדול שנתרבה בבגדי� בזמ� שיש שמ� המשחה

 ג. מרובה בגדי� שעבר מתפקידו

 . חיובו בשמונה בגדי�1  

 . אי�ור נשיאת אלמנה2  

 קדושת הגו) ומינוי למצוות -ד. כהונה גדולה 

  בגדי� או במשיחה?בריבוי  -א. עיקר גדולת הכוה� הגדול 

אי� בי� כה� המשוח בשמ� המשחה למרובה בגדי@ במשנה במ�כת הוריות (יא ע"ב) שנינו: "

", ומשמע שמעמדו של כוה� גדול שנתרבה בבגדי@ זהה למעמדו אלא פר הבא על כל המצות

של כוה� גדול שנמשח בשמ� המשחה, א� ישנו די� מיוחד בפר הבא על כל המצוות הזוקק 

  שחה.את שמ� המ

כ� משמע ג@ מדרשת ה�פרא (אמור, פרשתא ב, פרק א, אות ו) על הנאמר אצל הכוה� 

הגדול: "ומ� המקדש לא יצא... כי נזר שמ� משחת אלוהיו עליו אני ה'" (ויקרא כא, יב):  

 ?מרובה בגדי@ מני� ,אי� לי אלא משוח בשמ� המשחה – 'להיו עליו-כי שמ� משחת א"'

". הרי שקדושת הכוה� להגיד מה גר� ',שמ� משחת אלהיו עליו אני ה' 1נזרכי ' :תלמוד לומר

  הגדול נגרמה בעקבות הבגדי@ ולא בעקבות המשיחה.

                                                           

1.  Dחיי@ ל�פרא שמצדד בהו�פת המילה -המילה נזר לא קיימת בחלק מהגיר�אות, ועיי� בביאור החפ

דרשת ה�פרא מתב��ת על כ� שהמילה נזר משמעותה היא הבגדי@  (כלשו� הפ�וק) משו@ שעיקר

  המייחדי@ את הכוה� הגדול.

נראה שלפי הגר�אות שאינ� גור�ות מילה זו, משמעות המילי@ "להגיד מה גר@"  הערת עור� (ב.א):  

היא שמשיחת אהרו� ובניו שרירה ועומדת עד �ו� כל הדורות, ג@ א@ צאצאיה@ לא נמשחו. לפי 

להיו עליו" ה� בבחינת טעמא דקרא, ולא ניתנו להידרש -, המילי@ "כי נזר שמ� משחת אהבנה זו

  ולמעט מי שלא נמשח. 

מצויה בדרשות חז"ל רבות בהוראה דומה, למנוע דיוק הלכתי מייתור  –"להגיד מה גר@"  –לשו� זו   

הוא מקריב":  להיו-המילי@, ראו למשל: �פרא אמור פרשה א, א על הפ�וק "וקדשתו כי את לח@ א

'כי את לח� אלהיו הוא מקריב' ת"ל 'וקדשתו', בעל כורחו, [=י�רהו]? א@ אינו רוצה דפנו [ש]"ומני� 

להזהיר בית  – לרבות בעלי מומי@, 'כי קדוש אני ה' מקדישכ@' – , 'קדוש יהיה ל�'להגיד מה גר� -

י חתנות של כהונה לא די� על כ�". ג@ בפ�וק זה נדרשת כל מילה, ומצופה היה לכאורה שאי�ור

יחולו על מי שאינו מקריב בפועל את לח@ אלהיו! ולכ� באה דרשת ה�פרי לומר, שמילי@ אלו אינ� 

  לדרשה אלא לטעמא דקרא, ואי� ללמוד מה� כל מיעוט.



נר י ו הלל    דוד 

140140140140 

 ,טעו� משיחה כה� גדולב�  דולגה� ואפי' כוהנה בגמרא במ�כת כריתות (ה ע"ב) מובא: "

 ?מאי המשיח ,נימא קרא והכה� שתחתיו מבניו ',והכה� המשיח תחתיו מבניו'דכתיב  ?מנל�

". דולגה� ואי לא משח לא הוי כ כה� גדולהא קא משמע ל� דאפי' מבניו ההוא דמשח הוי כ

גדול, ולפיכ� יש צור� למשוח כל כה� גדול -הרי שללא המשיחה אי� הכוה� נעשה כוה�

מחדש ולא לה�תמ� על משיחת אבותיו, ולכאורה הדבר �ותר לפתיחה בה ה�קנו 

  גדול.-את הכוה� ככוה� שהמשיחה אינה זו שמגדירה

  ב. כוה� גדול שנתרבה בבגדי� בזמ� שיש שמ� המשחה

מדברי הגמרא "ואי לא משח לא הוי כה� גדול" משמע לכאורה שכאשר יש שמ� משחה אזי 

המשיחה מעכבת את ההקדשה, ורק כאשר אי� שמ� אז הקדשת הכוה� הגדול חלה בריבוי 

  (כלי המקדש ד, יב): בגדי@. כ� נית� לכאורה לדייק מלשו� הרמב"@

מרבין אותו בבגדי כהונה בלבד, שנאמר: "אשר יוצק  ואם אין שם שמן המשחה
על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבוש את הבגדים". כשם שמתרבה בשמן 

  המשחה כך מתרבה בבגדים.

וכ� כתב הרב יששכר בער אילנבורג זצ"ל ב�פרו באר שבע (הוריות יג ע"א ד"ה משוח בשמ� 

חה): "מעכב המשיחה, שלא היה מתמנה כה� גדול בזמ� שהיה שמ� המשחה עד המש

  שנמשח". אמנ@ הרדב"ז על ההלכה המצוינת ברמב"@ כתב:

קאמר. ומדאקדים  [=הקדשה בריבוי בגדים]או האי [=משיחה בשמן המשחה] דהאי   
  קרא שמן המשחה משמע שאם יש שמן המשחה מרבין בו לכתחילה. 

בדעת הרמב"@ שמשיחה בשמ� המשחה אינה מעכבת ג@ כאשר הוא  הרי שהבי� הרדב"ז

ולקמ� (פרק ד) נעמוד על ביאור לשו�  2קיי@, והיא אינה אלא די� שצרי� לעשותו לכתחילה.

  הגמרא בכריתות על פי שיטתו.

                                                           

וב�פרא שמיני (�ו� מכילתא דמילואי@) על הפ�וק (ויקרא י, ז) "ומפתח אהל מעד לא תצאו... כי   

מה ת"ל? יכול אי� לי אלא אהר� ובניו  – @" נאמר: "כי שמ� משחת ה' עליכ@שמ� משחת ה' עליכ

שנתרבו בשמ� המשחה א@ יצאו בשעת עבודה חייבי@ מיתה, מני� לכהני@ של כל הדורות? ת"ל כי 

שמ� משחת ה' עליכ@", ופירש ש@ הראב"ד: ש"משחת" היינו מרובה בבגדי@ מדכתיב (שמות כט, 

בה@ ולמלא ב@ את יד@". ומשמע שריבוי  משחההר� יהיו לבניו... לכט): "ובגדי הקודש אשר לא

  הבגדי@ הוא המשיחה לדורות, ולא השמ�.

משחת וכו'" ולא "כי נזר  שמ� משחתובקרב� אהרו� (ל�פרא אמור, ש@) דייק זאת מדכתיב "כי נזר   

  עליו", משמע שהמשיחה (בבגדי@) היא עניי� בפני עצמו. שמ�

יא ע"א) א� בזמ� שהיה שמ� משחה ישנה אפשרות שקידוש כוה� גדול יהיה  לפי הריטב"א (מכות  .2

לכתחילה בריבוי בגדי@ בלבד, כגו� כאשר כוה� גדול נעדר באופ� זמני, שאז מינוי המחלי� הזמני לא 

  יהיה במשיחה אלא בריבוי בגדי@ בלבד.
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, הגמרא (הוריות יג ע"א) "משוח בשמ� המשחה קוד@ למרובה בגדי@" דבריפשט  אמנ@

ה� מרובה בגדי@ שפגעו וה� משוח וכוהמכריעה שכוכ� פשט הגמרא במ�כת נזיר (ד� מז) 

היו בה היה שמ� המשחה ובכל זאת שעל תקופה  מעידי@ במת מצווה יטמא מרובה הבגדי@

וגדולת@ נעשתה על ידי ריבוי בגדי@. כ� אכ� כתב הריטב"א  כוהני@ גדולי@ שלא נמשחו

  (מכות יא ע"א):

"ל, משוח בשמן המשחה הם כהנים גדולים שהיו עד זמן יאשיהו פירש רש"י ז
שנגנז השמן בימיו... ולפי זה לא משכחת כהן משוח וכהן מרובה בגדים בזמן 
אחד. וקשה, דהא איבעיא לן לקמן במיתת כולן חוזר או במיתת אחד מהם, 
אלמא משכחת להו בדור אחד. ובמסכת הוריות אמרו משוח בשמן המשחה 

ת למרובה בגדים ואמרינן נמי בנזיר יטמא מרובה בגדים ואל יטמא קודם לפדו
  משוח בשמן המשחה.

להעמיד את הגמרא בהוריות באוקימתות דחוקות  ה�וברי@ ששמ� המשחה מעכב יצטרכו

  ועיי� בבאר שבע ש@. 3בתו�פותיו ב�וגיה בהוריות, הרא"ששהציע כפי 

  ג. מרובה בגדי� שעבר מתפקידו

  די�. חיובו בשמונה בג1

   מובא במ�כת יומא (יב ע"ב):

שני כל מצות  ,ראשון חוזר לעבודתו – אירע בו פסול ומינו אחר תחתיו :תנו רבנן
שני  ,ראשון חוזר לעבודתו: רבי יוסי אומר .דברי רבי מאיר ,כהונה גדולה עליו

     .אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט
שאירע בו פסול בכהן גדול ומינוהו  מעשה ביוסף בן אלם בציפורי :אמר רבי יוסי

תחתיו ואמרו חכמים ראשון חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא 
כהן הדיוט משום מעלין בקודש ולא  ,כהן גדול משום איבה ,לכהן הדיוט

  .מורידין

על שיטת רבי יו�י תמהו התו�פות (ש@ ד"ה כה�) שמשמע שאלמלי הטע@ של איבה יכול 

שעבר לעבוד בשמונה בגדי@. א@ כ� מדוע היה צור� לשלול ממנו את העבודה  היה הכוה�

ככוה� הדיוט מטע@ "מעלי� בקודש ואי� מורידי�", והלא ג@ ללא טע@ זה יש לא�ור עליו 

עבודה בארבעה בגדי@, שכ� לכאורה מי שראוי לשמונה בגדי@ ועובד בארבעה בגדי@ הרי 

החלטה להעבירו מפקיעה ממנו את קדושתו שכ� זה כמחו�ר בגדי@! ותירצו התו�פות, שה

                                                           

המשחה ומשחו אחר תחתיו וזו לשונו של הרא"ש: "כגו� שאירע קרי לכה� גדול קוד@ שנגנז שמ�   .3

 ומת כה� גדול ומינו אחר תחתיו אחר שנגנז שמ� המשחה".
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"כה� גדול מתמנה בפה ומ�תלק בפה" ועל כ� היתה הוה אמינא שיכה� ככוה� הדיוט בארבעה 

  בגדי@ ולא ייחשב כמחו�ר בגדי@.

  אריה ב�פרו גבורת ארי:-על דברי התו�פות הללו הקשה בעל השאגת

אף על גב דעבר ממשיחתיה אכתי  ן גדולדהא ודאי כה שיא לי,מכל מקום ק
ב) משוח שעבר ממשיחתו ואחר ע"דהא תנן בפ"ג דהוריות (ט  ,בקדושתיה קאי

כהן משיח מביא פר והנשיא  ,וכן נשיא שעבר מגדולתו ואחר כך חטא ,כך חטא
אלמא משוח אע"פ שעבר אכתי בקדושתיה קאי  .ומייתי לה התם מקרא .כהדיוט

משוח  ב פפא:ב) מיבעי לרע" ושם בפ"ג (יב! ומשום הכי מביא פר כדמעיקרא
שנצטרע מהו באלמנה ופשט לה מדתניא אין לי אלא עבר מחמת קריו עבר 
מחמת מומו מנין תלמוד לומר והוא, וש"מ מהא דאפילו עבר מחמת מומין 

  ! וצרעת דאינו ראוי לעבודה כלל לעולם אפילו הכי בקדושתייהו קיימי

אמינא שיעבוד -ול חלה על הכוה� שעבר וכיצד היתה הוואהרי שעדיי� חלות דיני הכוה� הגד

  4בארבע בגדי@ בלבד?

  . אי�ור נשיאת אלמנה2

  בגמרא (הוריות יג ע"א) מובא: 

 למשיח שעברמשוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים, מרובה בגדים קודם 
מחמת קריו,  משיח שעבר מחמת קריו קודם למשיח שעבר מחמת מומו, משיח 

  מומו קודם למשוח מלחמה... שעבר מחמת 

והנה לכאורה ח�ר ברשימה זו כוה� מרובה בגדי@ שעבר, וכפי שהעיר על כ� הרא"ש ש@ 

בתו�פותיו. ומלשו� הרמב"@ (כלי המקדש ד, יט) שבהביאו את �דר הקדימויות הו�י� 

משמע שאי� פרט נו��  –וכתב "נמצאו הכהני@ תמיד שמונה מעלות זו למעלה מזו" 

קוד@  בגדי@ העומד לשרתששיירה הרשימה בגמרא. בנו��, נראה שלשו� הרמב"@ "ומרובה 

למשוח שעבר" מראה שהוא בכוונה לא מתייח� למעמדו של מרובה בגדי@ שעבר, וא� 

יש א@ כ� לברר מדוע אי� התייח�ות למרובה בגדי@  בהמש� ההלכה לא הביאו הרמב"@.

  ומחמת מו@. שעבר מחמת טומאה

                                                           

ארי השיב ש@ שהאמירה מעלי� בקודש היא המקור לכ� שכל מצוות הכהונה הגדולה חלות -הגבורת  .4

על הכוה� שעבר וללא �ברא זו אכ� היתה הו"א שיעבוד בארבעה בגדי@. בענ"ד ביאור זה קשה, שכ� 

מוב� מדוע למדה הגמרא (הוריות יב ע"ב) את חיוב הכוה� שעבר במצוות הכהונה הגדולה לפי זה לא 

  אשה בבתוליה יקח" ולא הביאה את ה�ברא של "מעלי� בקודש"?  והואמהריבוי "

קא) מובא כי -ובש@ הגר"ח מברי�ק (חידושי הגר"ח החדש על הש"�, מהדורת מישור עמ' צט  

ינוי בפה, ורק מינויו בפועל �ר בפה. על כ� המצוות שנוהגות משיחת השמ� אינה �רה בעת ה�רת המ

מטע@ המשיחה ממשיכות לחול על הכוה� שעבר, ודינו כדי� כוה� משוח מלחמה שאינו ממונה לכוה� 

  גדול א� כ� נמשח (לא פורע ולא פור@, אינו מטמא לקרובי@ מוזהר על הבתולה וא�ור באלמנה).
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והנה הגאו� הרוגוצ'ובר (צפנת פענח, אי�ורי ביאה יז, א) חידש בדעת הרמב"@ כי רק 

כוה� שנמשח בשמ� המשחה א�ור באלמנה א� לאחר שעבר מכהונתו, א� מרובה בגדי@ 

שעבר מכהונתו מותר באלמנה כשאר כוה� הדיוט. לדברי הרוגוצ'ובר, בהבנתו את הרמב"@, 

משוח מלחמה שעבר היא בדווקא, כי רק קדושתו של כוה� משוח  התעלמות הגמרא מכוה�

בשמ� נשארת א� לאחר שעבר ממשיחותו. את הבנתו ברמב"@ הוא מדייק מלשונו בפירוש 

המשניות (הוריות פ"ג מ"ב) "כה� גדול א� על פי שעבר במו@ או מחמת זקנתו או כיוצא 

  5".י� פעולתו בטלהכי שמ� המשחה שנית� עליו אבזה הרי הוא נשאר בקדושתו 

  קדושת הגו) ומינוי למצוות -ד. כהונה גדולה 

  בטע@ החילוק בי� כוה� משוח שעבר לבי� מרובה בגדי@ שעבר, כתב הרוגוצ'ובר: 

כשנתרבה נעשה עליו שם קדושת כהן גדול לעניין קרבנות וכדומה... כשנמשח 
  נעשה עליו קדושת הגוף לעולם.

הכוה� הגדול וממילא א� כשיו�ר תפקידו תישאר  שמ� המשחה הוא המקדש את גופו של

לעומתו, מרובה הבגדי@ התקדש רק מטע@ כהונתו בפועל ע@ בגדי כהונתו, ועל  6קדושתו.

  כ� כש�ר מינויו (ואפילו בפה כדברי התו�פות ביומא) �רה קדושתו.

חילוק זה מתיישב היטב ע@ דברי הגר"ח מברי�ק שהובאו דבריו לעיל כי המשיחה היא 

  שממשיכה בקדושתה א� לאחר שהמינוי בפה ה�יר את קדושת המינוי לעבודה. זו

אריה שהובאה לעיל. אכ� אצל מרובה בגדי@ -בדברינו יש תשובה ג@ לקושיית השאגת

�ר המינוי בפה, ומרובה בגדי@ שהו�ר מינויו מעיקר הדי� היה אמור לשמש בארבעה בגדי@ 

ה נשארת א� לאחר שעבר הכוה� הגדול כדברי התו�פות. כל המקורות המראי@ שהקדוש

("משוח שעבר ממשיחותו ואחר כ� חטא מביא פר" "משוח שנצטרע... מעבודתו 

אריה, מדברי@ בכה� משוח ולא במרובה -"), שמה@ הקשה השאגתבקדושתייהו קיימי

                                                           

� החזרת הרוצח בשגגה שבו משמע ברמב"@ (הל' רוצח פ"ז ה"ט) הרוגוצ'ובר נשאר בצ"ע לגבי די  .5

שא� מרובה בגדי@ שעבר מחזיר את הרוצח. אמנ@ נראה שאי� קושי בדבר. בניגוד לדיני הכהונה 

המתייח�י@ לכוה� עצמו, החזרת הרוצח היא די� ברוצח וכפי שדרשה הגמרא (מכות יא ע"ב) כי 

הוא הכוה� הגדול שיחזיר את הרוצח מעיר המקלט.  שעת גמר הדי� של הרוצח היא המגדירה מי

ממילא כאשר הכוה� מרובה הבגדי@ �רה קדושתו לא חלי@ עליו יותר דיני הכהונה הגדולה, א� מצד 

הרוצח לא השתנה דבר בעת הפקעת הקדושה מהכוה�. על כ� כיו� ששעת גמר הדי� היא שהגדירה 

יתתו של כוה� זה כ� מחזירה את הרוצח לארצו. את  הכוה� שבאותו זמ� עדיי� היה מרובה בגדי@ מ

אכ� א@ התמנה כוה� גדול לאחר גמר די� הרוצח ואז עבר מגדולתו, אזי במותו אי� הוא מחזיר את 

  הרוצח (חזו� איש, חוש� משפט, ליקוטי@ �ימ� כג על גמרא מכות יא ע"ב).

המקדשתו בקדושת הגו�  גדול כוה��ג) מבואר החילוק בי� משיחת –ב�פרי 'ממלכת כהני@' (עמ' �ב  .6

המקדשת את הממלכה. חילוק זה בא לידי ביטוי ביטוי בדברי הראי"ה קוק זצ"ל  מל� לבי� משיחת

  ביח� לשילטו� לא מלוכני (משפט כה� �י' קמד, �עי� טו).
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בגדי@, ואילו התו�פות דיברו על כוה� גדול שהתמנה בפה, שדינו כמרובה בגדי@, ולא דיברו 

  ה� גדול שנמשח בשמ� המשחה.על כו

שמא זו היא כוונת הגמרא בכריתות בה התקשינו בפתיחת הדברי@. אכ� למרובה בגדי@ 

אמנ@, הכוה� עצמו בגופו נשאר ככוה�  7מתקיימת קדושת הקרבת קרבנות והעבודה בקודש,

  דול".גה� ואי לא משח לא הוי כ דולגה� ההוא דמשח הוי כהדיוט כל עוד לא נמשח בשמ� "

קדושת שמיי@ בגופו הבאה על  –שתי בחינות אלו מצויות ה� בקדושת הכוה� הגדול 

וקדושת הבגדי@  ידי שמ� המשחה המקדשתו להיות חלק ממערכת המקדש ככלי@ שנמשחו,

  שבאי@ כתו�פת חיצונית לכוה� הגדול ומכשירי@ אותו להקריב את קרבנות הכוה� הגדול.

בפיוט "אתה כוננת" הנאמר בחלק מהקהילות נראה שחלוקה זו רמוזה בדברי הפייט� 

  ב�דר העבודה ביו@ הכיפורי@: 

, פארתו בבגדי שרד ]=קדושת אהרן בגופו[אהרן קדוש ה' לשרתך קדשת 
  ].=ריבוי הבגדים ועבודת הקרבנות[ובקרבנותיו הפר כעסך 

                                                           

) הרחיב והראה 371-364אחי מורי, הרב מנשה וינר, במאמרו "כהני� ילבשו צדק" (מנחה לאי"ש עמ'   .7

בגדי הכהונה משייכי@ את הכוה� למזבח. מתאימי@ דבריו לדברינו המראי@ שקדושת הכוה�  כיצד

הגדול בפ� עבודת הקרבנות חלה על ידי הבגדי@. להרחבה בעיקרו� זה נית� לעיי� ב�פרי בח�ד יבנה 

  קפג.-עמ' קעח



ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 145145145145  
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  הרב מנח� מקובר

  מהותו, ועניינו במקדש וביו� הכיפורי� -המפורש  'ש� ה

  א. שמות ה' כביטוי להנהגת הבורא

  ב. מהות ש� ה' המפורש

  ידי הכוהני� בבית המקדש-ג. אמירת הש� המפורש על

  ד. אופ� מ�ירת הש� המפורש

  ידי הכוה� הגדול ביו� הכיפורי�-ה. השימוש בש� המפורש על

  אנא בש� -ו. אנא הש� 

  ז. טהרת האויר ביו� הכיפורי�

  כביטוי להנהגת הבורא 'השמות א. 

שליחותו הראשונה של משה רבינו לפרעה ה�תיימה לכאורה בכישלו�, שהרי לאחריה 

Oבעקבות תמיהתו הנוקבת של  יט).-(שמות ה, ו ל@ על בני ישראלמכבידי@ המצרי@ את ע

", ְׁשַלְחָּתִניָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָּמה ֶּזה : "(ש@ פ�' כב) בה הוא אומרשמשה רבינו, 

 ה'ָּדי ּוְׁשִמי -ל ׁשַ -ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְּבאֵ : "(ש@ ו, ג) עונה לו הקב"ה

די, ולא בש@ -ל ש-". מלשו� הפ�וק מבואר כי הגילוי לאבות היה בש@ א.א נֹוַדְעִּתי ָלֶהם

"ה התגלה לאבות דווקא בש@ הויה. יש לבאר מהו ההבדל בי� שני השמות הללו, ומדוע הקב

די ולא בש@ הויה? כמו כ�: כיצד מהווה תשובה זו ביאור לתמיהת משה על הכבדת -ל ש-א

   עול@ של המצרי@.

  די וש@ הויה: -ל ש-מבאר רש"י לגבי שני השמות הללו, ש@ א

  .שדי אל אני להם אמרתי ובכולן הבטחות הבטחתים – די-ש ל-בא
 לא – נודעתי לא אלא כאן, כתיב אין הודעתי לא – להם נודעתי לא' ה ושמי

 שהרי דברי לאמת נאמן ,'ה שמי נקרא שעליה שלי אמתית במדת להם נכרתי
   (רש"י, שם)   קיימתי. ולא הבטחתים

מבואר מדבריו כי שמות הבורא מבטאי@ את מדרגת הנהגתו. קיי@ מאפיי� להנהגת תקופת 

' אשר ההאבות, לעומת מדרגת ההנהגה של יציאת מצרי@, ואפיו� זה בא לידי ביטוי בש@ 

מתגלה באותה תקופה. ש@ הויה (בו נדו� לקמ�) היה כבר גלוי בתקופת האבות, שהרי הוא 

  וא בא לכלל גילוי בפועל רק בעת יציאת מצרי@. אול@ ה 1נזכר ב�פר בראשית,

שיח שמנהל משה -דיו� זה �ביב גילוי ש@ הבורא מופיע בתורה עוד קוד@ לכ�, בדו

  : 'הבו הוא שואל לש@ שרבינו ע@ הקב"ה בעת מעמד ה�נה, 

                                                           

  ראו בפרשת ל� ל� (בראשית טו, ז): "אני ה' אשר הוצאתי� מאור כשדי@".   .1
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ה ֵני ֶאל ָבא ָאֹנִכי ִהּנֵ ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ ָלַחִני בֹוֵתיֶכםֲא  לֵֹהיֱא  ָלֶהם ְוָאַמְרּתִ  ְוָאְמרוּ  ֵליֶכםֲא  ׁשְ

מוֹ  ַמה ִלי ְ   (שמות ג, יג)  ֵלֶהם.ֲא  ֹאַמר ָמה ׁשּ

  על כ� אומרי@ חז"ל במדרש:

 לידע? לפי מבקש אתה שמי למשה: ה"הקב ליה אמר ממל: בר אבא רבי אמר
 כשאני .'בה באלהים, בצבאות, שדי, באל נקרא שאני פעמים נקרא. אני מעשי

 נקרא אני ברשעים מלחמה עושה וכשאני אלהים, נקרא אני הבריות את דן
 על מרחם וכשאני שדי, אל נקרא אני אדם של חטאיו על תולה וכשאני צבאות,

 אל' ה' "ה) לד שמות( שנאמר רחמים, מדת אלא' ה שאין ,'ה נקרא אני עולמי
  2(שמות רבה ג, ו)   מעשי. לפי נקרא אני –אהיה"  אשר "אהיה הוי וחנון" רחום

בשיטתו  מלשו� המדרש כי שמות הבורא הינ@ לפי אופ� הנהגתו, כדברי רש"י לעיל.מבואר 

עזרא, בעל העקדה -, כמו הרמב"�, האב�(בביאור@ לפ�' הנ"ל) זו הולכי@ פרשני@ נו�פי@

אותה הבאנו בראשית דברינו, בדבר תשובת הקב"ה שבאופ� זה מבוארת התמיהה,  ועוד.

עול@ של המצרי@. הקב"ה מבאר למשה כי קיי@ למשה רבינו על תמיהתו לגבי הכבדת 

שינוי במדרגת הנהגת העול@, שהתגלה למשה ע@ מעמד ה�נה. גילוי זה היווה גילוי שלב 

את עמו ועולמו. שינוי זה בא לידי ביטוי כואב בהכבדת עול הנוגשי@  'החדש בהנהגת 

לגילוי הנהגת  המצרי@ על הע@, אול@ זה היה כחלק מהתוכנית האלקית הכוללת של המעבר

  ש@ הויה בעול@ והכנת העול@ לגילוי שינוי זה.

  המפורש 'המהות ש� ב. 

כפי שכבר ראינו לעיל ש@ הויה הוא הנקרא בש@ 'הש@ המפורש'. לדעת רבי יו�� אלבו 

אחרי@ בכ� שהוא הקודש הש@ זה נבדל משמות (העקרי@, ורשה תר"ל, מאמר שני, כח) 

שיתו� ע@  אי� לו –נקרא "הש@ המפורש" לכ� הוא  שיתו�.הבורא ללא ת ומורה על אמית

, לא)-(הכוזרי, הוצ' אב� שמואל, מאמר ד, א זו ג@ דעת רבי יהודה הלוי א� כוח או ש@ אחר.

, בריאהש@ כללי המתייח� לכל ה הינו י@קאל אשר מו�י� כי לעומת ש@ הויה הרי שש@

  משתמשי@ הנביאי@.שמו המיוחד של הבורא אשר בו הש@ המפורש הוא בעוד ש

שמות הש@ הנו�פי@, פרט לש@ המפורש, מכוני@ ג@ בש@ כינויי@. זו פ�יקת הרמב"@ 

  בנדו�: 

כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא, 
ָמם # לֹא ַת'ֲ לוקה מן התורה, שהרי הוא אומר בעבודה זרה: " ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ ׂשּון ְוִאּבַ

ן ַלה'  והוא השם  הא  ואו הא יוד . ושבעה שמות הן: השם הנכתב"לֵֹהיֶכםֱא ּכֵ

                                                           

  באופ� דומה ראו ג@ מדרש תנחומא שמות, פרק כ.  .2
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יוד, ואל, ואלוה, ואלהים, ואהיה, ושדי,  נון דלת אלף המפורש, או הנכתב
   וצבאות. כל המוחק אפילו אות אחת משבעה שמות אלו, לוקה.

  ב)-(הל' יסודי התורה ו, א  

י� מהות הגילוי למשה רבינו לעומת בהתבוננות פנימית יותר מבאר רבינו בחיי את ההבדל ב

די, בהבחינו בי� מדרגת -ל ש-האבות, שזהו כאמור ההבדל בי� מהות ש@ הויה לש@ א

  ) ובי� מדרגת הנבואה של משה רבינו: 'ראשית'החכמה (לה הוא קורא 

 העיד ולזה, רבינו משה כמו נברא שום השיגה לא 3ראשית הנקראת הזאת המעלה
 והשגתו, התורה לקבל זכה לו"... ומשם ראשית "וירא) כא, לג דברים( הכתוב בו

 ולא "וירא" לשון וזהו, בחכמה הסתכלותו מצד רק בנבואה לו נודעה לא זאת
  "וידע". אמר

[=שהוא שם  הרחמים מדת והיא המאירה אספקלריא ל"חז שקראוה המעלה אך

' ה שידעו כולן הנביאים ושאר העולם באבות כן שאין מה בנבואה, לו נודעהוי'] 
 להם נודע לא המיוחד השם אבל בנבואה להם שנגלית שכינה גילוי מתוך יתברך

 והיא המאירה אספקלריא משה נתנבא שמתוכה הזאת המעלה קרא בנבואה...
 די-ש ל-א של ואספקלריא, ביצירה מחודשים מפורסמים נסים יעשו שבה המדה

   האבות. השגת והיא מאירה שאינה אספקלריא קרא נסתרים נסים יעשו בה אשר
  (רבנו בחיי, שמות ו,ג)  

כמדרגת השגה  (יבמות מט ע"ב) מבואר לדבריו כי מדרגת משה, שהיא המכונה בפי חז"ל

עניינה הנהגת הבורא במדרגה שלמעלה מ� הטבע, היא מדרגת  4,'א�פקלריא המאירה'של 

שמהותה היא י, שהיא הנהגת הטבע, -ההנהגה הני�ית. זאת לעומת הנהגת האבות בש@ שד

הר והקבלה ש@ הויה וני�י@ המופיעי@ בתו� טבע העול@ באופ� נ�תר. נציי� כי ב�פרות הז

   5את הבריאה דר� מערכת ה�פירות. 'המשמש כב�י� להתבוננות בהנהגת 

מתו� תובנת מהותו המיוחדת של ש@ הויה נתבונ� לקמ� בהלכות הנוהגות בו בבית 

  המקדש ולאחר החורב�.

  הני� בבית המקדשוידי הכ-המפורש עלאמירת הש� ג. 

הני@ והני@ כי בבית המקדש הכוהעו�קת בברכת הכז, ו) מבואר במשנה במ�כת �וטה (

המפורש ככתבו, אול@ מחוD למקדש קיי@ אי�ור על  'ההני@ את ש@ והיו הוגי@ בברכת כ

גבי בכינויו". ל ובמדינה הש@ ככתבו את אומר הגיית הש@ המפורש. כ� נאמר ש@: "במקדש

                                                           

  היא מדרגת ההשגה, החכמה.  .3

וביאר על כ� הרמב"@ בפירוש המשנה (כלי@ ל, ב): "ואמר על צד המשל בהשגת מרע"ה לאלהות   .4

  שהוא השיג הבורא ית' על תכלית מה שאפשר האד@ מאשר הוא בחומר ההשגה שישיגהו".

  ייא, ירושלי@ תש"�, ביאור נרחב במהות@ הפנימית של שמות ה'.ראו בשערי אורה לר"י גיקטל  .5
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ת". "דל �"באל – בכינויוי, "ה ד"ביו – ככתבו: "(�וטה לז ע"ב) זהות הש@ מבאר ש@ רש"י

  דהיינו: ש@ הויה ב� ארבע אותיות הוא הש@ ככתבו ואילו ש@ אדנות הינו כינויו.

  נאמר ככתבו רק במקדש: 'הבגמרא ש@ קיימי@ שני לימודי@ לכ� שש@ 

המופיע ב�ו� ברכת (במדבר ו, כז) הראשו� הוא בריתא הלומדת מלשו� הפ�וק  

הני@ ה@ ש"שמי@" את ו. דהיינו: הכ"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכםהני@: "וכ

  על ראש בני ישראל. 'הש@ 

ְּבָכל ַהָּמקֹום " (שמות כ, כא): מ� הפ�וקזאת הוא דברי רבי יאשיה הלומד  לימוד שני

  ". כ� מבאר רש"י בביאורו לפ�וק זה: ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי3 ּוֵבַרְכִּתי3 ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת

 שלי, המפורש שם להזכיר רשות לך אתן אשר – שמי את אזכיר אשר המקום בכל
    .אליך אבוא שם

 שם להזכיר רשות ניתן שלא למד אתה מכאן עליך. שכינתי אשרה – וברכתיך
 רשות ניתן שם הבחירה, בית וזהו שם באה שהשכינה במקום אלא המפורש
  העם.  את לברך כפים בנשיאת המפורש שם להזכיר לכהנים

הני@, והינה דווקא בברכת כ 'היש להדגיש כי רבי יאשיה לא חולק על כ� שאזכרת ש@ 

את הש@ בלשו�  כוהני@שהיא ברכה מ� התורה. אול@ מחוD למקדש הזכירו ג@ בברכת 

  אדנות, כדר� שאנו מזכירי@ אותו כיו@ בתפילה ובברכות. 

לפי המבואר בגמרא אזכרת הש@ המפורש במקדש התקיימה עד �ו� ימי שמעו� הצדיק, 

: "חלה (שמעו� הצדיק) שבעת (יומא לט ע"ב) בתקופת הבית השני. כ� נאמר בגמרא בנדו�

באר רש"י: "שלא היו כדאי". נציי� את דברי מ ימי@ ומת, נמנעו אחיו הכהני@ מלבר� בש@".

הרגישו שאינ@  כוהני@, שביאר בדברי רש"י שה' (ד"ה זק�)ב� יהוידע', ב�פרו 'ב� איש חי'ה

ראויי@ לבר� בש@ אחרי שה�תלק אד@ כה גדול מה@. תירוD נו��: כיוו� שלאחר 

   6ו� שמחה.המפורש נית� להזכיר רק מת 'הה�תלקותו ה@ היו שרויי@ בעצבות, ואת ש@ 

לדבריה@ הזכרת הש@ המפורש במקדש היא מפני  7בעלי התו�פות ביארו באופ� שונה.

ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי השראת השכינה שבו, כפי שראינו לעיל מלשו� הפ�וק "

י שהפ�יקו ", ומכיוו� שלאחר מות שמעו� הצדיק פ�ק גילוי השכינה הרָאבֹוא ֵאֶלי3 ּוֵבַרְכִּתי3

  לבר� בש@ המפורש. 

לאחר מות  'הביאר בנדו� כי נמנעו מאזכור ש@ (תפילה ונ"כ יד, י) אול@ הרמב"@ 

(ד"ה נמנעו, לתו�פות רי"ד  שמעו� הצדיק כדי שאד@ שאינו הגו� לא יוכל ללמוד אותו.

ע תירוD מעניי�, לפיו ה@ נמנעו מלהזכיר ש@ ב� מ"ב אותיות אול@ ש@ ב� ארבתירוD שני) 

                                                           

  הוא מו�י� ש@ כי לפי ביאור זה יש לומר כי לאחר שחלפו ימי הצער ה@ חזרו לבר� בש@ המפורש.  .6

  �וטה לח, ע"א ד"ה הרי.  .7
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מלשו� תירוצו מבואר כי הש@ המפורש אינו ש@ הוי' ב� ארבע  8אותיות המשיכו להזכיר.

  אותיות, ויש אכ� לעיי� באיזה ש@ מדובר (בכ� נע�וק בע"ה לקמ�).

  כ� מתוארת בירושלמי הבלעת הש@ המפורש במקדש: 

 לא ואלו אלו ו."בשכמל אומרים היו הרחוקים פניהן, על נופלין היו הקרובים
. לעלם שמי זה – לעולם" שמי "זה מהן, מתעלם שהוא עד משם זזים היו

 ר"א נמוך. בקול אומרו היה הפרוצין משרבו גבוה, בקול אומרו היה בראשונה
 גדול, כהן כלפי אזני והטיתי בשורה, הכהנים אחי בין הייתי עומד טרפון:

 משרבו אדם, לכל נמסר הוא בראשונה. הכהנים בנעימת מבליעו ושמעתיו
  (ירושלמי, יומא פ"ג ה"ז)  .לכשירים אלא נמסר היה לא הפרוצים

 כמה מהראשוני@ �וברי@ שש@ זה הוא ש@ הויה ב� ארבע אותיות. כ� �ובר הרמב"@

, הלומד מכ� (יומא פח �י' יט) וכ� הרא"ש ,(עבודת יוה"כ ב, ו; פיה"מ יומא תחילת פ"ד)

(יומא  בגזירה שווה מעגלה ערופה שבגמרא לומדי@ שצרי� להזכיר בווידוי את הש@ המיוחד

ַּכֵּפר ְלַעְּמ3 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר : "(דברי@ כא, ח) ידי הזקני@ הוא-. הפ�וק שנאמר ש@ עללז ע"א)

בפ�וק זה מוזכר ש@ ב�  ".ָּפִדיָת ה' ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ3 ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם

 כוהני@הגדול יש להזכירו, ומכא� שג@ בברכת  כוה�שג@ בווידוי הארבע אותיות ומשמע 

  הזכירו את אותו הש@.

מדובר בש@ ב� מ"ב אותיות, עליו כותב הטור: (�י' תרכא) אול@ לדעת רב האי גאו� 

  לחכמי@". הוא וידוע בקבלה בישיבה הוא מצוי "ועדיי�

אותיות וש@ ב� מ"ב בגמרא מובאי@ שלושה שמות: ש@ ב� ארבע אותיות, ש@ ב� י"ב 

  אותיות. זו לשו� הגמרא:

 אותו מוסרין חכמים אותיות ארבע בן שם יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה אמר
 כתיב רמי: אבינא רבי בשבוע... פעמים לה ואמרי בשבוע, אחת פעם לתלמידיהן

 נקרא, אני נכתב כשאני לא הוא: ברוך הקדוש אמר ?9זכרי" "זה וכתיב שמי" "זה
     ת."דל ף"באל ונקרא י"ה ד"ביו אני נכתב

 אדם, לכל אותו מוסרין היו אותיות עשרה שתים בן שם בראשונה רבנן: תנו
 שבכהונה והצנועים שבכהונה לצנועים אותו מוסרים היו הפריצים משרבו

     הכהנים... אחיהם בנעימת אותו מבליעים
 אלא אותו מוסרין אין אותיות ושתים ארבעים בן שם רב: אמר יהודה רב אמר

                                                           

רת את עניינו של ש@ ב� מ"ב אותיות נבאר בע"ה לקמ�. מקור דבריו הינו בהמש� לשאלתו שהרי הזכ  .8

ש@ ה' בברכת כוהני@ נלמדת מפ�וק, ולפיכ� הוא חובה. בתירוD ראשו� ש@ הוא רוצה לומר שאולי 

  זו רשות.

כתוב בפ�וק (שמות ג, טו): "זֶה Uְמִי לְעֹלָ@ וְזֶה זִכְרִי לְֹדר Qֹר". מדוע פע@ אחת נקרא בש@ שמי   .9

  ופע@ אחת בש@ זכרי?
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 על מעמיד ואינו משתכר ואינו כועס ואינו ימיו בחצי ועומד ועניו שצנוע למי
 למטה ונחמד למעלה אהוב בטהרה והמשמרו בו והזהיר היודעו וכל מדותיו
   הבא. והעולם הזה העולם עולמים שני ונוחל הבריות על מוטלת ואימתו

  (קידושין עא ע"א)  

  מבאר רש"י ש@: 

 של תמיד של ציבור עבודת לאחר במקדש העם בו לברך – שבכהונה לצנועים
 בו בקיאין היו שלא אותן – הכהנים אחיהם בנעימת אותו מבליעים .שחר

 אלו היו בנעימה קולם את מושכין כשהיו אותיות ארבע בן בשם ומברכין
 חביריהם נעימות מקול לרבים נשמע היה ולא ב"י בן השם את להבליע ממהרים
    טרוף.  שקורין קול ביסום בנעימת

  לנו. פירשו לא ושתים ארבעים ובן עשרה שתים בן – שם

מבואר א@ כ� כי בזמ� הבית היו שלושה שמות בשימוש, כל אחד במעלה מעל חברו, כאשר 

  לדעת רש"י זהות ש@ ב� י"ב אותיות וש@ ב� מ"ב אותיות אינה ידועה.

ב� תרדיו� נגזרה שריפה, כיוו�  מתואר שעל רבי חנינא(יז ע"ב) במ�כת עבודה זרה 

שהוא היה הוגה את הש@ באותיותיו. פירש רש"י ש@ כי מדובר בש@ ב� מ"ב אותיות, 

עליו הוא אומר: "והיה עושה בו מה שהוא חפD". מבואר א@ כ� כי ש@ זה הינו במעלה ש

מבארי@ באופ� דומה: (חגיגה יא ע"ב) העליונה מבי� שמות הש@. ג@ בעלי התו�פות 

ב אותיות היוצא מבראשית ומפ�וק של ’’ת הוא ש@ מ’’פירש ר – שה בראשית"במע

כ� מבאר רבינו דוד הנגיד (נכד הרמב"@): "�פר בראשית התחלתו בי"ת ו�ופו  10.אחריו"

מ"@... והוא הש@ ששמע משה ב�יני מפי הגבורה, ועל זה רמז באמרו 'בא מ�יני'" (דברי@ 

   11לג, ב).

זוהר היח�ות רחבה לש@ ב� מ"ב אותיות. ב�פר תקוני ב�פרי תורת ה�וד קיימת התי

  נאמר כ�: 

, לעילא בהון לאסתכלא עיני אפתח עלמין רבון, ואמר רגלוי על שמעון רבי קם
, תיקוניה: על ואת את כל למנדע, מפרש דשמא אתוון ותרין בארבעים ם"ב אבא

 ד"נג, ן"שט ע"קר, ץ"ית ג"אב ואינון, ובהו תהו היתה והארץ', וכו בראשית
 מלכותו כבוד שם ברוך, ת"צי ו"שק, ק"פז ל"יג, ע"טנ ב"חק, ג"צת ר"בט, ש"יכ

 כלילן ספירן שבע ואינון נתיב... ליה ואית מאמר ליה אית ואת את כל, ועד לעולם
  שמהן. בשבע

                                                           

להי@ וג@ היא" עפ"י צירופי שמות -"ועתה צר� ש@ א ביאור העניי� מופיע ב�פר הפליאה, ד"ה  .10

  הקודש.

  �יני" ה� ראשי תיבות ב"@, רמז לש@ ב� מ"ב אותיות.מא בהמילי@ "  .11
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 "בזאת –בזאת"  אם "כי, וגומר בחכמתו" חכם יתהלל "אל בה אתמר דא ובגין ...
 אלא מדע שום לעילא למנדע וחכימא לנביא רשו דלית, הקדש" אל אהרן יבא
 שנת אתן "אם אמר בגינה ודוד, האלקים" אל עלה "ומשה אתמר ובגינה, בה

, דיחודא שלימו, דאדם שלימו איהו, ''לה מקום אמצא עד, תנומה לעפעפי לעיני
   וספירה. ספירה דכל שלימו, קדישא דשמא שלימו

  (תיקוני הזוהר, תיקון ד [דף יט])  

הר ש@ זה רמוז בפ�וקי בריאת העול@, בכוח ש@ זה וזהדהיינו: לפי הנאמר בלשו� תקוני 

נכנ� אהר� אל הקודש, בכוחו הוא עלה להר �יני, בכוחו מצא דוד את מקו@ בית מקדשנו 

  והוא ג@ שלמות ה�פירות. 

לפי המיוח� לרבי נחוניא ב� הקנה צירו� האותיות של הפ�וקי@ הבאי@ הוא המכונה 

  12ש@ מ"ב (אותיות הש@ ה� הממו�גרות):בש@ 

א ֹכַח  ָאּנָ ת. ּבְ ּלַ ד5 יר. ְיִמיְנךָ  ּגְ ּתִ   )ץ"ית ג"אב. (ְצרּוָרה ּתַ

ל ת ַקּבֵ ךָ  ִרּנַ ֵבנוּ . ַ'ּמְ ּגְ   )ן"שט ע"קר. (נֹוָרא ַטֲהֵרנוּ  שַֹ

י. ִגּבֹור ָנא ָבַבת. ִיחּוְדךָ  ּדֹוְרׁשֵ ְמֵרם ּכְ   )ש"יכ ד"נג. (ׁשָ

ְרֵכם ִמיד. ִצְדָקְתךָ  ַרֲחֵמי. ַטֲהֵרם ּבָ ְמֵלם ּתָ   )ג"צת ר"בט. (ּגָ

רֹוב. ָקדֹוׁש  ֲחִסין   )ע"טנ ב"חק. (ֲ'ָדֶתךָ  ַנֵהל. טּוְבךָ  ּבְ

ֶאה ָיִחיד ךָ . ּגֵ ֵנה ְלַ'ּמְ ֶתךָ  זֹוְכֵרי. ּפְ ָ ׁשּ   )ק"פז ל"יג. (ְקד5

ְוָ'ֵתנוּ  ל ׁשַ ַמע. ַקּבֵ ֲ'לּומֹות יֹוֵד'ַ . ַצֲ'ָקֵתנוּ  ּוׁשְ   .)ת"צי ו"שק. (ּתַ

לפי המבואר ב�פרי המקובלי@ יש יותר מש@ מ"ב אחד, אלא ישנ@ כמה �וגי@ שעניינ@ 

  13הוא עליית הנשמה מעול@ לעול@.

  אופ� מ�ירת הש� המפורשד. 

  בפרקי דרבי אליעזר מבואר שמשה רבינו הוא שקיבל את הש@ המפורש במעמד ה�נה:

 והקדוש הגדול שמך את נא הודיעני העולמים כל רבון ה:"הקב לפני משה אמר
 "ויאמר אמר (שמות ג, יד):שנ והודיעו, ותענני. והקדוש הגדול בשמך שאקרא

                                                           

  כ� משמע מדברי שו"ת הרשב"א חלק א, �ימ� רכ.   .12

: "ש@ מ"ב היוצא ממ"ב אותיות ראשונות של מעשה לשו� חכמי@ ב�פר ב� איש חיכ� מ�כ@ זאת ה  .13

אהי'ה  . ש@ נו�� הואיצירהל עשיהמ נפשאב"ג ית"D וכו' ש@ זה מעלה את הבראשית ממנו יוצא 

וכ� יש ש@ מ"ב שהוא ד' אותיות ש@  ,בריאהל  יצירהמ רוחשהוא גימ' מ"ב והוא מעלה את ה יה'ו

�ה"כ מ"ב אותיות והוא מעלה את הוי'ה ב"ה וע@ י' אותיות המילוי וע@ כ"ח אותיות מילוי דמילוי 

מבריאה לאצילות. ביאור צירופי האותיות והשמות של ש@ מ"ב מבואר באריכות ב�פר פרד�  נשמהה

   יג".-רימוני@ לרמ"ק שער כא פרקי@ יב
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 העליונים וראו .'אל משה" וכו אלהים עוד ויאמר אהיה אשר אהיה משה אל' ה
  14הדעת. חונן' ה אתה ברוך וענו: למשה המפורש שם סוד ה"הקב שמסר

שהקב"ה גילה לו את כל  (אותיות ה, ז) בפירוש הרד"ל שמביא מאותיות דרבי עקיבא ורא

  השמות של �דרי המרכבה העליונה.

מ�תבר, לדברי חז"ל, כי יחידי@ בכל דור ה@ שהכירו את הש@ המפורש. כ� נאמר 

  במדרש:

, הגדולה כנסת אנשי. המפורש בשם נשתמשו דורות שני, כהנא בר א"ר אמר
 המפורש, בשם יודעין והי צדקיהו של בדורו אף, אומרים שמד... ויש של ודורו

 בידכם", אשר המלחמה כלי את מסב הנני' ה אמר "כה) ד, כא ירמיה( שנאמר
. לפניהם השונאין ונופלין מלחמה עושין היו ולא יוצאין שהיו, המפורש שם וזהו
  . שונאיהן ביד נופלין היו, הבית וחרב העונות שגרמו וכיון

 ורבנן. עליהן חקוק שהיה השם את מקלפין היו המלאכים, אמרי ורבנן איבו רבי
. ונופלין למלחמה יוצאין התחילו, הבית שחרב וכיון. נקלף היה מעצמו, אמרי

  (מדרש תהילים לו, ח)   זעמך". מפני בבשרי מתום "אין) ד, לח תהלים( שנאמר

מבואר א@ כ� כי היו דורות שבה@ ש@ זה עבר בי� יחידי@ (כפי שראינו לעיל בדברי הגמרא 

  קדושי�).במ�כת 

המפורש. תחילה מבאר  'הבמדרש קהלת רבה קיי@ דיו� נרחב ב�וגיית אזכרת ש@ 

המדרש כי השי"ת העלי@ מכלל הציבור את הש@ המפורש, כדי למנוע מה@ להשתמש בו 

ַּגם ֶאת ָהֹעָלם ָנַתן " (קהלת ג, יא) למטרות שאינ� ראויות. המדרש דורש זאת על הפ�וק

  ש: זו לשו� המדר ",ְּבִלָּבם

 ה:"הקב אמר ...15המפורש. שם מהם הועלם "העלם" זירא' דר בריה אחווה ר"א
 וגליתי נתתי אלו בכינוי, הורגים הם המפורש שם מהם שהעלמתי שעה אם ומה
  (קהלת רבה ג, יא)   על אחת כמה וכמה. המפורש שם להם

בהמש� דבריו ש@ מביא המדרש כמה �יפורי@ �ביב מ�ירת הש@ המפורש מפי היחידי@ 

שידעו אותו, ואת הזהירות הרבה שה@ נקטו. המדרש מביא כמה וכמה תנאי@ למ�ירת 

  הש@, וזו לשונו: 

 רוב שיצאו למי אלא ימיו, בחצי לעומד ולא אדם, לכל השם את מוסרין אין תנא
 ועל טהור במקום אלא אותו מוסרין ואין מעומד, אלא אותו מוסרין ואין 16שניו.

 יהו שלא התקינו הפושעים וכשרבו אדם, לכל אותו מוסרין היו בראשונה המים.

                                                           

  יעזר, �ו� פרק מ.פרקי דרבי אל  .14

  המדרש דורש את המילה על@ הנכתבת בפ�וק ללא וא"ו מלשו� העל@.  .15

  , כמבואר בשבת פט ע"ב, שאז תשש יצרו והוחזק בכשרות.35כשעבר את גיל   .16
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 אותו מבליעין היו שבכהונה והצנועין שבכהונה, לצנועים אלא אותו מוסרין
  (שם)   הכהנים. נעימת בתוך

ש@ זה, ודבר זה יתבאר ב�עי� בו ה�תירו שא@ כ� מבואר מלשו� המדרש כי הגיע שלב 

  הבא.

  פורי�יהגדול ביו� הכ כוה�ידי ה-השימוש בש� המפורש עלה. 

המפורש.  'ההגדול מזכיר עשר פעמי@ את ש@  כוה�י@ הכיפורבדברי חז"ל מבואר כי ביו@ ה

  כ� נאמר בבריתא: 

 ראשון, בוידוי שלשה ביום: בו השם את גדול כהן מזכיר פעמים עשר רבנן: תנו
  (יומא לט ע"ב)  בגורלות". ואחד המשתלח בשעיר ושלשה שני, בוידוי הושלש

אותו הוא הביא שפורי@: שניי@ על הפר יה� הגדול מתוודה שלושה וידויי@ ביו@ הכוהכ

, וידוי כוהני@ווידוי שני על אחיו ה זו אשתו, –מממונו: וידוי ראשו� על עצמו ועל ביתו 

המפורש שלוש פעמי@. זהו  'השלישי על השעיר המשתלח. בכל וידוי הוא מזכיר את ש@ 

  נו�ח הוידוי (הראשו�): 

 לעונות נא כפר, השם אנא. וביתי אני לפניך חטאתי פשעתי עויתי, השם אנא
 ככתוב, וביתי אני לפניך ושחטאתי ושפשעתי שעויתי, ולחטאים ולפשעים

 מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי" :), לטז ויקרא, (עבדך משה בתורת
   (יומא ג, ח)  .תטהרו" השם לפני חטאתיכם

 'ההינו לאחר ההגרלה בי� השעירי@ כשהוא מניח את הגורל ל 'ההאזכור הרביעי של ש@ 

חטאת". כפי המבואר לעיל לאחר תקופתו של שמעו�  'הואומר "ל 'העל ראש השעיר ל

גדולי@ השתמשו בש@ המפורש, ובהמש� ג@ ש@ זה ה@ הבליעו ה כוהני@הצדיק רק ה

הגדול  כוה�בנעימה. יש לומר כי יש עניי� מיוחד, מבחינת הטהרה של כלל ישראל, בכ� שה

  המפורש. 'הי@ את ש@ כיפוריזכיר דווקא ביו@ ה

  פי דברי רבינו בחיי: -נית� להבי� עניי� זה על

 'ה[=לפני  הזה הכתוב אומר היה הכפורים ביום מתודה גדול כהן ... וכשהיה

 אנו ולכך, ב"מ בן שם הוא הזה בכתוב מזכיר שהיה והשם, בתפילתותטהרו] 
 וכן, ב"מ בן שם לפני כלומר, תטהרו'' ה 'לפני הכפורים ביום בתפילתנו אומרים

 הזה והשם, בדין רחמים יום הכפורים יום כי עיקר. וכן, שלמה' הר מורי דעת
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 רחמים מדת תיבות הששה, אותיות ששה בת ותיבה תיבה כל, תיבות שבע
     17הדיין. אל להתחנן צריך היה גדול וכהן, הדין מדת והשביעית

  (רבנו בחיי, ויקרא טז, ל)  

הגדול אשר מתגלה  'הי@ מקורה מגילוי ש@ כיפורמבואר מדבריו כי עיקר הטהרה ביו@ ה

גילוי שיונק משורשו ממדרגת  –" 'ה"לפני  ביו@ זה, הוא ש@ ב� מ"ב אותיות. זו הבחינה של

  אמת הבאי@:-דשי@. יתכ� שדבר זה רמוז בדברי השפתוהק-דשוהגילוי של ק

 להיות פ"ביוהכ ועיקר תטהרו".' ה "לפני פ,"יוכ' בחי הוא בינה" מרע "וסור
 ועונות, ועתה החטאים לכלוך מכח אין יכולין השנה ימי שכל מרע סור נעשין
' נ יש כי לבינה. וזוכין מרע סור להיות בתשובה לשוב צריך הוא כפרה שיום
 ולכן השנה, שבתות מכל העליון שבת והוא' הנ שער נפתח פ"וביוהכ בינה שערי
    '. ושתי אכילה בו שאין ב"עוה' לבחי להתקרב כדי "ועניתם" כתיב
 רוח כי איתא ויקהל ק"ובזוה] הוא אות[ י"בנ ובין ביני כתיב שבת בכל והנה
 וכאן. השבת את ישראל בני ושמרו' פי ש"ע שבת מעונג נהנה בשבת היורד עליון
 ובין ביני התקשרות יש שבו הרוח י"ע כ"ג הוא "נפשותיכם את ועניתם" כתיב

. בעושיו ישראל ישמח כענין שמים לשם השבת מענגין י"שבנ וכמו. ישראל בני
 בו שאין העליון בחלק אחיזה להם להיות י"בנ נפשות את הרוח מעלה עתה כן

    ...'ושתי אכילה
 השבתות, כל שורש הוא פ"ויוהכ ב"עוה מעין שהוא ל"חז אמרו שבת בכל וגם
 שהוא ג"בכ רק כשרים אין פ"יוהכ עבודות כל ובנפש. בשנה אחד יום הוא לכן

 העליון בשורש שהוא קדשים בקדשי מיוחד ובמקום י,"בנ מכל המיוחד אחד
  )89-88תרנ"ג, הוצ' מרכז שפירא עמ' (שפת אמת, שנת    .הטבע מן למעלה

-דשוי@, יו@ שבת שבתו�, יש גילוי ממדרגת שער הנ', מדרגת קכיפורדהיינו: ביו@ ה

טהרה  –תטהרו"  'הדשי@. מדרגה זו, של כני�ה לפני ולפני@, מאירה את בחינת "לפני והק

  אשר י�ודה בשורש ההויה. 

היו  כוהני@בשימוש בש@ המפורש: הלאור דבריו יתכ� לומר כי היו שלוש מדרגות 

י@ כיפוראותיות, בימי השבת בש@ ב� י"ב ואילו ביו@ ה 'דמשתמשי@ בימי החול בש@ ב� 

  18בש@ ב� מ"ב.

                                                           

בהמש� דבריו ש@ הוא מבאר כי העול@ נברא בש@ ב� מ"ב אותיות והוא מבאר רמז נפלא בנדו�,   .17

  עיי"ש בדבריו.

מהר"י קורקו� בהלכות עבודת יו@ הכיפורי@ ב, ו המבאר כי כל השמות היו נכללי@ בש@  ראו דברי  .18

  ב� ד' אותיות שהוא שורש@: "וש@ ב� ארבע יתד ועמוד שהכל תלוי בו ונמש� ממנו".



� -ש� ה' המפורש  רי פו הכי  � ו בי ו במקדש  ו  נ י י ענ ו  , תו  מהו

157157157157 

הגדול  כוה�כי ה(פע"ח, שער יוה"כ, פרק ב) בעניי� זה נזכיר את המובא בש@ האריז"ל 

-דברי בעל תפארתראו ג@  אלא הש@ היה יוצא מעצמו מפיו. 'הלא היה מזכיר את ש@ 

  19היו@". גרונו מתו� מדברת דשכינה, מעצמו שיצא – יוצא : "שהוא(יומא ו, ב) ישראל

  :' בביאורו לשמות כ, כאצרור המור'באופ� זה מבאר באופ� נפלא בעל 

 ולא ,וברכתיך"] אליך אבא שמי את אזכיר אשר מקום [="בכל "אזכיר" ...ואמר
 שהכהן פ"אע כי. הכהן ולא' ה את המזכיר הוא י"הש כי, אצלי הרצון 20'.תזכיר'

 בפיו ונותנם האותיות שפע ומוריד מזכיר היה השם, במקדש' ה את מזכיר היה
, בירושלמי ש"וז. אחר באופן ולא, ומזכיר גומר ג"ההכ היה ואז, גדול כהן של

 שמו משתף ה"הקב שהיה מלמד, רם של בקולו 21),יד, כז דברים( רם" "קול מאי
 מה כענין, בפיהם הדברים משים שהיה כלומר: .)ב, ז סוטה' ירו( הכהנים עם

    . בפיו הקול ונותן, בקול" יעננו "והאלהים במשה: שאמר
 שם את שומעים כשהיו והעם "והכהנים שאמר, כ"יוה בתפלת מפורש תמצא וזה

 יצא מעצמו הוא כאלו, "יוצא" אלא "מוצא" אמר לא. ג""כ מפי יוצא המפורש
 כנגד' ה את לגמור מתכוין היה הוא "אף באומרו ברור ויותר. מוצא בלי

 היה' ה כי, "לגמור" אלא, "'ה את "לומר או "להזכיר" אמר לא המברכים",
 ג"כ של בפיו מהשם נשפע היה השפע כי. גומר היה והוא בפיו הדברים משים

 את [שם] להוציא גומר היה בפיו הדברים את רואה וכשהכהן, השם את בהזכירו
    '. ה

 שמי את המזכיר הוא אני כי, שמי" את אזכיר אשר מקום "בכל בכאן אמר ולכן
 "לגמור וזהו. רם של בקולו, רם" "קול וזהו. לגומרו גדול כהן של בפיו ונותנו

 של בפיו השם מסדר היה השם כי, מות אחרי בפרשת בזוהר מצאתי וכן. "'ה את
  .ופרח כפתור וזהו. שם יעויין, הכפורים ביום ג"כ

", הרי 'המבואר בהמש� לדברינו לעיל כי ביו@ זה קיי@ הגילוי העליו�, ממדרגת "לפני 

ש@ -דשי@ נקרא בש@ דביר, עלודש הקוהגדול זכה ג@ לגילוי בחינת הדיבור. ק כוה�שה

הגדול יכל לזכות בתקופת הבית הראשו� להשתמש בחוש� כאורי@  כוה�הדיבור, וכש@ שה

י@ הוא זכה לגילוי עליו� שבו הוא זכה שש@ מ"ב הקדוש יצא רכיפוותומי@ הרי שביו@ ה

  מפיו מאליו.

  אנא בש� -אנא הש� ו. 

  הגדול היה:  כוה�במשנה נאמר כי וידוי ה

                                                           

  ראו ג@ בשל"ה פרשת יתרו �ו� 'תורה אור' באופ� דומה.  .19

  משמעות הפ�וק היא שה' הוא המזכיר ולא האד@.  .20

בר בברכות והקללות על הר גריזי@ והר עיבל. הפ�וק ש@ הוא: "וְָענO הַלְוYִִ@ וְאָמְרO אֶל Xָל אִיW מדו  .21

  יִ\ְרָאֵל קNל ָר@".
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 לעונות נא כפר, השם אנא. וביתי אני לפניך חטאתי פשעתי עויתי, השם אנא
   וביתי ...". אני לפניך ושחטאתי ושפשעתי שעויתי, ולחטאים ולפשעים

  )ח ,ג(יומא   

הגדול אומר "אנא הש@".  כוה�יה הייו"ט ש@ כי ה� באמירה הראשונה וה� בשנ-מבאר התו�'

  הגדול על השעיר המשתלח נאמר: כוה�אול@ במשנה המתארת את וידוי ה

א, אֹוֵמר ָהָיה ָכךְ   םַה  ָאּנָ ֵ עוּ  ָ'ווּ , ׁשּ ׁשְ ךָ  ְלָפֶניךָ  ָחְטאוּ  ּפָ ית ַ'ּמְ ָרֵאל ּבֵ א. ִיׂשְ םבַ  ָאּנָ ֵ , ׁשּ

ר ּפֶ ִעים ֹונֹותָל'ֲ  ָנא ּכַ ׁשָ   (יומא ו, ב)  #". ָטִאיםְוַלֲח  ְוַלּפְ

. הראשו� באזכור שנאמר כפי" הש@" ולא" בש@" נאמר הש@ ש@ של השני באזכור: דהיינו

ידוי@ הנו�ח הוא "אנא הש@" בראשו� ו"אנא ומובא שבשלושת הו ובב"י (�י' תרכא) רבטו

   22בש@ רבי חגי. (יומא פ"ג ה"ז) בירושלמיבש@" בשני. כ� מובא ג@ 

  דבר מעניי�: (יומא ו, ב)  יו"ט-תו�'הביישוב הדברי@ אומר 

להשם ית'  שקורא הקריאה, א"בה שיאמר צריך כשמתחיל דבראשונה ונראה לי
רצונו לומר  'בשם', אומר הכפרה שמבקש ובשניה. לפניו שיתודה כדי בשמו

  .'ד בן שם שהוא ש"הרא וכדברי השמות, לכל המקור הוא כי יכפר הזה שבשם

  דהיינו: הש@ הראשו� הינו ש@ ב� מ"ב, ואילו השני ב� ד' אותיות.

 )רמ"ל שחור, ירושלי@ תשמ"ג עמ' �ב( 'כח התשובה'�ברה מעניינת מובאת ב�פר 

. כ� הוא מתרD 'ההגדול היה אומר את הנו�ח "אנא הש@", ורק לאחריו את ש@  כוה�לפיה ה

הגדול הזכיר את הש@ המפורש בלא להקדי@ שתי תיבות, שכ� לדברי  כוה�כיצד יתכ� שה

  : "אי� ישראל מזכירי� את הש@ אלא לאחר ב' תיבות".(חולי� צא ע"ב) חז"ל

  י�כיפורויר ביו� הוטהרת האז. 

  לעיל: המובאי@בהמש� לכ� יש לעיי� בהמש� דברי רבינו בחיי 

 מתוך אלא בקדושה נקראין ה"הקב של שמותיו אין המרכבה: חכמי אמרו וכך
 הם הנה בשפתיו יוצאים שאילו לומר להם והכוונה. אדם של לבו מורשי

 היה ולפיכך, מתחלל שמים שם ונמצא טומאה לידי בא והאויר באויר מתפשטין
  בבליעתו. משלימו כך ואחר שפתים בהוצאת להזכירו מתחיל היה, מבליע הכהן

יר, וא@ ותיות שהוא אומר מתפשטות באוכלומר: מבואר מדבריו כי כשאד@ מדבר האו

הגדול השתמש בש@ זה ורק  כוה�יר טמא הרי שש@ שמי@ יכול להתחלל, ולכ� רק הוהאו

                                                           

  לאור דבריו �ובר הראבי"ה שזהו הנו�ח הנכו�, שכ� האמוראי@ בקיאי@ בגר�אות.  .22
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י@, ובהמש� כאמור בדבריו א� החלו להבליע ש@ זה בנעימה כדי שלא ידעו כיפורביו@ ה

  אותו.

ויקרא  ,תש�"אירושלי@ מהד' רר"מ לוריא, ל' (בית גנזי'לאור דברי@ אלו לומד בעל ה

י@. כיפורלימוד מעניי� הנוגע לעשרת האזכורי@ של הש@ המפורש ביו@ ה )ב עמ' תקפט"ח

תטהרו"  'הי@ יש טהרה של כלל ישראל במדרגת הנפש, בחינת "לפני כיפורכש@ שביו@ ה

אותה אנו משיגי@ מכוח הזאות הדמי@ והקטרת הקטורת בקדש הקדשי@, כ� הדבר ג@ 

המתפשטת ביו@ זה בעול@. זו הבחינה של השעיר המשתלח,  בבחינת הטהרה המיוחדת

", ועל ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה: "(ויקרא טז, כב) עליו נאמר בתורה

כ� מבאר הש"� על התורה שאלו ה@ המקטרגי@ שנבראו מהעוונות של כלל ישראל. מכא� 

ר העול@ מהרוש@ של החטאי@, ואילו השעיר המשתלח ויושהקטורת עניינה לטהר את א

  מהותו היא ל�לק את העוונות של ישראל.

מתו� כ� הוא מבאר את עניינו של מזבח הקטורת שניצב בהיכל. הקרבנות תיקנו את 

מעשה העבירה, את העול@ החיצוני, בעוד שתפקיד הקטורת היה לטהר את הטומאה 

ת הקטורת הקריבו יחד ע@ קרב� התמיד, מחציתה ויר, שזו הבחינה הרוחנית. לכ� אושבא

@. מתו� כ� נית� ג@ לה�ביר מדוע עניינו של מזבח הקטורת יבבוקר ומחציתה בי� הערבי

מופיע במנותק מיתר כלי המשכ�, וזאת בפרשת תצוה, שכ� עניינה חלוק מיתר הקרבנות 

ואילו ביו@ ויר. א@ כ� בכל יו@ זו היתה מהות הקטורת, ושכ� מהותה היא טהרת הא

דשי@ עניינה היה לטהר את העול@ מהרשימו והק-דשוי@ הקטורת שהוקטרה בקכיפורה

הגדול חפ� לתו� כפות ידיו  כוה�בשלמות. לכ� ה �שנשאר מדי יו@ ביומו ואשר לא תוק

מתו� שלושת המני@ היתרי@ של הקטורת, הרומזי@ על שארית התיקו� של כל השנה כולה. 

שעניינה �ור מרע ותיקו� העוונות, הרי שאזכור הש@ המפורש  בנו�� על הקטרת הקטורת,

יר העול@, בחינת "וטהרו וי@ להמשי� קדושה לאוכיפורהגדול פעל ביו@ ה כוה�ידי ה-על

וקדשו" אשר נזכר בתורה לגבי מזבח הזהב. לכ� ביו@ רגיל היו י"א �ממני@ (הבחינה הי"א 

אזכרת הש@ המפורש היא עשר רומזת על ירידת הקדושה לתק� את הטומאה), אול@ 

  23פעמי@ כנגד עשרת מדרגות הקדושה.

   

                                                           

של הש@ המפורש יחד ע@ ברכת  ב'בית גנזי' ש@ רוצה לומר שכנגד י"א ה�ממני@ יש י"א אזכורי@  .23

הכוהני@. אול@ לאור דברינו אי� צור� לומר זאת (ובפרט שבברכת כוהני@ יש ג' אזכורי@ של ש@ ה' 

  ולא רק אחד!).
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ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 161161161161  

  שלמה זאב פיקהרב 

  קורב� מו�) או חלק מעבודת יו� הכיפורי�?  - איל הע�

 ?א. איל אחד או שני אילי�

 "ב. נו�ח דברי הרמב"�: "והוא האיל האמור

 ג. חובת היו� או חלק מהמו�פי�: נפקא־מינות

הגר"אד. מעמדו הכפול של איל הע� לפי   

 ה. הגרי"ז: שני דיני� באיל הע�

מו�) בלבד או חלק מחובות היו� -ו. שעיר הנעשה בחו�  ? 

 ז. �יכו�

אחד הקורבנות המייחדי@ את יו@ הכיפורי@ הוא קורב� איל הע@ הבא משל ציבור ונעשה 

עולה כמבואר בפרשת אחרי מות. במאמר שלפנינו נבקש לעמוד על מהותו של קורב� זה 

שאלה שלה כמה  –יכותו לקורבנות המו�פי@ או ל�דר עבודת יו@ הכיפורי@ ושאלת השתי

מתו� עיו� בדברי הגרי"ד �ולובייצ'יק ודודו הגרי"ז. לב�ו� נע�וק מעט  – ־מינותנפקא

      בשאלת מעמדו של שעיר חטאת הנעשה בחוD ביו@ הכיפורי@.

  אחד או שני אילי�?איל א. 

 מר:מות נאבפרשת אחרי 

ומאת עדת בני  ...להאיל לעֹ אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ובזאת יבא 
  ה)–(ויקרא טז, ג  . להאיל אחד לעֹ זים לחטאת וקח שני שעירי עִ ישראל יִ 

האיל הראשו� הוא אילו של כוה� גדול ובא משלו, ואִילו האיל השני בא משל ציבור; הראשו� 

ה' ונעשי@ אחר הקרבת שעיר נעשה בבגדי לב� והשני בבגדי זהב; ושניה@ עולי@ כליל ל

  1החטאת הנעשה בחוD ולפני הקטרת פר ושעיר הנעשי@ בפני@.

 ג@ בפרשת פינח�, במ�גרת פרשיית המו�פי@, נזכר איל הבא משל ציבור ונעשה עולה:

ריח  ה'והקרבתם עלה ל ...ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם
    .ם יהיו לכםתמימִ  ,כבשים בני שנה שבעה ,איל אחד ,ח פר בן בקר אחדניחֹ 

  )ח–במדבר כט, ז(  

מאליה עולה השאלה: הא@ האיל האמור ב�פר ויקרא הוא האיל האמור ב�פר במדבר? בכ� 

  גמרא:בנחלקו התנאי@ כמובא 

                                                           

  תודתי נתונה לר' שמואל מרצב� על עבודתו המ�ורה בהתקנת המאמר ועריכתו.  *

  ראו רמב"@ הל' עבודת יו@ הכיפורי@ ד, ב.  .1
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  הוא האמור כאן הוא האמור בחומש הפקודים.  2רבי אומר: איל אחד,
הם, אחד האמור כאן, ואחד האמור רבי אליעזר ברבי שמעון אומר: שני אילים 

  )יומא ג ע"א(  בחומש הפקודים.

מחלוקת התנאי@ הובאה ג@ בהמש� המ�כת (ע ע"ב) וש@ ה�בירה הגמרא את טעמי 

  3מחלוקת@ של רבי ור' אליעזר בר' שמעו�.

  :להלכה, הרמב"@ פ�ק באופ� מפורש כשיטת רבי וזו לשונו

בים כסדר כל יום ויום, ומקריבין ביום הצום מקריבין תמיד בשחר ותמיד בין הער
ר חטאת נעשה בחוץ והוא לם עולות, ושעיומוסף היום פר ואיל ושבעה כבשים כ

   .נאכל לערב
ואיל לעולה, ועוד מקריבין יתר על מוסף זה, פר בן בקר לחטאת והוא נשרף, 

   ושניהם משל כהן גדול
בחומש ואיל הבא משל צבור האמור בפרשת אחרי מות, והוא האיל האמור 

   .הפקודים בכלל המוסף, והוא הנקרא איל העם
  )א ,עבודת יום הכיפורים א 'הל(רמב"ם,   

מדברי הרמב"@ מתבאר שביו@ הכיפורי@ היה קרב איל אחד משל ציבור, ואיל זה נזכר 

ב�פר ויקרא במ�גרת �דר עבודת יו@ הכיפורי@ וחזר ונשנה ב�פר במדבר בפרשת 

  4המו�פי@.

                                                           

שהיה קרב� ציבור ביו@ הכיפורי@, הוא האמור כא� באחרי  – ש@: "איל אחד הוא וכ� לשו� רש"י  .2

מות, ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזי@ לחטאת ואיל אחד לעולה הוא האמור בפינח� 

  למו�פי�".

מיוחד שבעדרו.  –כלשונה: "מאי טעמא דרבי? דכתיב 'אחד'. ורבי אלעזר ברבי שמעו�: מאי אחד   .3

חד בחובה וחד בנדבה, וצריכי". על  –נפקא ליה ממבחר נדרי�. ורבי אלעזר ברבי שמעו�  –ורבי 

זהותו של ה"אחד" שאליו מתכוונת הגמרא ראו ב�פר זבח השלמי@ (לר' משה גלאנטי), פרשת אחרי 

  מות (מהד' ניו־יורק תשל"ט, ד� כד).

מו"ר הגרי"ד �ולובייצ'יק זצ"ל דייק מפירוש הרמב"� על התורה (ויקרא טז, כג) שהוא �בור כדעת   .4

ואילו ואיל הע� ר' אליעזר. כ� כתב הרמב"� ש@: "...אלא כ� הוא ה�דר, �דר היו@ בבגדי לב�, 

הרמב"� מנה את  והמו�פי� ואמורי החטאת ותמיד של בי� הערבי� בבגדי זהב בטבילה שלישית..."

איל הע@ בנפרד מהמו�פי@, ולפיכ� נראה שהוא �בור שמלבד מו�פי היו@ האמורי@ בפרשת פינח�, 

ולמעשה ישנ@ ביו@ הכיפורי@ שני אילי@ של ציבור (נוראות הרב,  –'איל הע@'  –קרב איל נו�� 

). נציי� שהרב 29חלק שישי, שלושה שיעורי@ בעניני יו@ הכפורי@, �ליחות, וזכרו� תרועה, עמ' 

נח@ יאיר קאה�, במהדורתו לשיעורי הגרי"ד (קונטר� עבודת יו@ הכיפורי@, ירושלי@ תש�"ה, מ

המבו�� על המהדורה הראשונה שיצאה לאור בירושלי@ תשמ"ו) לא כלל נקודה זו בתו�פות 

 שבמהדורתו.
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  "הוא האיל האמורוב"�: "ב. נו�ח דברי הרמ

מעמדו המורכב של איל הע@, לפי שיטת הרמב"@, המוזכר ה� בפרשת המו�פי@ ה� ב�דר 

עבודת היו@, מעלה את השאלה: הא@ קורב� זה שיי� בעיקרו לעבודת היו@ ולפיכ� נדרשי@ 

בו כל דיניה או שהוא שיי� בעיקרו ל�דר המו�פי@ ואי� נדרשי@ בו דיניה המיוחדי@ של 

  דת היו@.עבו

דומה שעניי� זה תלוי ועומד בנו�ח דברי הרמב"@ שהובאו לעיל. כאמור, הרמב"@ �בר 

שביו@ הכיפורי@ קרב רק איל אחד משל ציבור, ולפיכ� מניי� הבהמות הקרבות ביו@ זה 

ואיל הבא משל צבור האמור " עולה לחמש עשרה, ואת דבריו בהלכה א' חת@ במשפט:

האמור בחומש הפקודי@ בכלל המו��, והוא הנקרא איל  הוא האילובפרשת אחרי מות, 

  ."הע@

קריאה מדויקת של דברי הרמב"@ מלמדת לכאורה שאי� מקו@ לוי"ו החיבור לפני 

". לפי ההבנה הפשוטה, מטרתו של המשפט וא האיל האמור בחומש הפקודי@המילי@ "ה

־אכ� כתב הלח@ החות@ היא לה�ביר מדוע נמנה רק איל אחד משל ציבור ולא שניי@. כ�

  :משנה

נ"ל דוא"ו דוהוא האיל מיותרת וצ"ל הוא האיל  – ואיל הבא משל ציבור וכו' 
האמור בחומש הפקודים והוא גזרת הלשון ופירושו כך שהרגיש הרב על דבריו 
הראשונים דאיך לא מנה שני אילים בקרבן ציבור ולזה תירץ דהאיל האמור 

ל אבל לגירסא והוא האיל אין גזרה בשתי הפרשיות אחד וזהו אומרו הוא האי
  (לחם משנה, הל' עבודת יום הכיפורים א, א)   בלשונו כלל.

אול@ ייתכ� לקרוא את דברי הרמב"@ בתו�פת וי"ו החיבור, כ� שלמעשה הרמב"@ מו�י� 

על רשימת הקורבנות איל ציבור שני, שמקורו בפרשת אחרי מות, א� מיד מעיר שזהו אותו 

פנח�, ולמעשה אי� כא� אלא איל אחד. לאפשרות זו נטה הגרי"ד האיל שנזכר בפרשת 

  �ולובייצ'יק בכמה מקומות.

הבדלי הנו�חאות אינ@ בגדר 'משמעות דורשי�' בעלמא ויש לה@ השלכה ישירה 

  : לשאלה שהצגנו בפתיחת ה�עי�, כפי שהציע הגרי"ד

העם  נראה שישנו הבדל עקרוני בין הנוסחאות: לפי נוסחת הלח"מ עולה שאיל
ביסודו שייך למוספים, אף על פי שהוזכר גם בפרשת עבודת יום הכפורים 
שבאחרי מות. ואילו לפי הנוסחה הנדפסת בספרים, משמע שאיל העם שייך 
ביסודו לפרשת אחרי מות, והוא חלק מעבודת היום, אלא שהוזכר גם בפרשת 
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, יפוריםקונטרס עבודת יום הכ ,עורי הגרי"דיש( המוספים שבחומש הפקודים.
   5)ירושלים תשס"ה, עמ' קסדמהד' 

רב� של מו�� וק הוא איל הע@משנה, ־הלח@ הרב �ולובייצ'יק זצ"ל ה�ביר: לפי גר�ת

בעיקרו הוא  איל הע@, י@דפו�גר�ת הלפי  ; בעודבפרשת אחרי מותדר� אגב נזכר רק ש

  .בפרשיית המו�פי@ נזכר רק דר� אגבחובת היו@, וחלק מ

כלומר �בר שישנה עדיפות  6שהוא העדי� את גר�ת הדפו�י@,מדברי הגרי"ד נראה 

לומר שאיל הע@ הוא חלק מחובות היו@; אול@ התבוננות בילקוט שינויי הנו�חאות 

שבה@  –־היד ־משנה מעוג� כמעט בכל כתבישבמהד' פרנקל מורה ששינויו של הלח@

נכתבה הרגילי@  ובדפו�י@ 346ורק בכ"י פריז  –נמצאה המילה "הוא" בלא וי"ו החיבור 

  . בתו�פת וי"ו החיבור"הוא" המילה 

אומנ@, את דבריו בנידו� זה אמר הגרי"ד קוד@ שנדפ�ה מהד' פרנקל, ובכל זאת נראה 

  שהעדפתו מבו��ת על דברי הרמב"@ עצמו בשני מקומות בהל' עבודת יו@ הכיפורי@:

ובש בגדי ואחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי לבן וטובל ועולה ומסתפג ול
ילו ואיל העם זהב ומקדש ידיו ורגליו ומקריב שעיר חטאת של מוסף היום ואֵ 

  רפין ומקריב תמיד של בין הערבים.והם עולות ומקטיר אימורי פר ושעיר הנש
  (רמב"ם, עבודת יום הכיפורים ב, ב)  

וטובל ולובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו ועושה השעיר הנעשה בחוץ שהוא 
ויצא ועשה את עולתו "ילו ואיל העם שנאמר ת מוסף היום ומקריב אֵ מכלל קרבנו

  (שם ד, ב)  ". ואת עולת העם

בשתי הלכות אלו כר� הרמב"@ את אילו של הכוה� הגדול יחד ע@ איל הע@, ומדבריו 

משתמע שאיל הע@ אינו חלק ממו�פי היו@ אלא חלק מעבודת היו@ המיוחדת. דומה 

  יותר לראות באיל הע@ חלק מחובות היו@.שמ�יבה זו �בר הגרי"ד שנכו� 

  ־מינותג. חובת היו� או חלק מהמו�פי�: נפקא

בי� שתי האפשרויות הללו היא שאלת כשירותו של כה� הדיוט להקריב את ־מינה הנפקא

  איל הע@, אליבא דהריטב"א (בש@ הרמב"�), וכלשו� הגרי"ד: 

                                                           

ת מקור הדברי@ בשיעור ירחי כלה שמ�ר הגרי"ד בבו�טו� בקיD תשל"א. הדברי@ �וכמו ב�פר נוראו  .5

  . 30–28הרב, עמ' 

 The Rav disagreed. He felt that the original text should not be : "28נוראות הרב, עמ'   .6

emended ."  
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) הסובר שמדין תורה ויש נפקא מינה בין הנוסחאות, לפי שיטת הריטב"א (יב ב
ואילו הקרבת  7רק עבודות היום האמורות באחרי מות זקוקות לכהן גדול,

עורי יש( תמידים ומוספים שהן עבודות של כל יום, כשרות אפילו בכהן הדיוט.
  )ירושלים תשס"ה, עמ' קסד, מהד' קונטרס עבודת יום הכיפורים ,הגרי"ד

אלא חלק מ� אינו חלק מעבודות היו@  ־משנה, הרי שאיל הע@א@ נצעד בדרכו של הלח@

ולפיכ� אי� די� כוה� גדול מעכב בו; בעוד א@ נצעד לפי גר�ת הדפו�י@ הרי שאיל המו�פי@ 

  8הע@ הוא חלק מעבודות היו@ ולפיכ� די� כוה� גדול מעכב בו.

 –נו�פת בי� האפשרויות נוגעת לדי� פרישה שבעה ודי� 'ביתו' (זו אשתו) ־מינה נפקא

א@ נאמר שאיל הע@ הוא  9.ג@ ב�ג� ביתו מעכבי@די� פרישת שבעה ודי� שלפי השיטות 

חלק מחובות היו@, הרי שדיני@ אלה מעכבי@ בו; א� א@ הוא חלק מחובות המו�פי@ אי� 

  10דיני@ אלה מעכבי@ בו.

רבנות יו@ וקי@ מעות לכל ח�ר : א@ היו־מינה נו�פתבעל זבח שלמי@ הציע נפקא

שה@ יותר משו@  ,אחרי מותפרשת  יה שלרבנותוקיש להקדי@: את  מההכיפורי@, 

 י@של פרשת פנח� מפני שה@ יותר תדיר את מו�פיה, או )מקודש קוד@(והדשי@ ומק

יותר מקודש מפני שהוא מחובת . על פי דבריו יש לומר שאילו של כה� גדול )ותדיר קוד@(

בת היו@ אז ג@ הוא יותר הוא מחואול@ מה נאמר ע@ איל הע@? א@ איל הע@  היו@;

  אילו א@ מהותו היא מו�� אז הוא יותר תדיר (וראה להל� ב�ו� פרק ה).ו מקודש;

                                                           

הרמב"@ כתב (הל' עבודת יו@ הכיפורי@ א, ב): "עבודת כל חמש עשרה בהמות אלו הקריבי� ביו@   .7

ו@ זה, כגו� הקטרת הקטורת של כל יו@ זה אינה אלא בכה� גדול בלבד... וכ� שאר העבודות של י

והטבת הנרות, הכל עשוי בכה� גדול נשוי". אול@ הכ��־משנה על אתר העיר שלפי הרמב"�, העבודה 

בכוה� גדול הכרחית רק בעבודות שה� בגדר חובת היו@, וכלשונו: "כתב הריטב"א בפ"ק דיומא בש@ 

מש אבל תמידי� ועבודות של כל יו@ הרמב"� דמדאורייתא אי� חובה בכ"ג אלא בעבודת היו@ מ

כשירות בכה� הדיוט אלא דמצוה בכ"ג...". מקור הדברי@ בחידושי הריטב"א (יומא יב ע"א): "ובש@ 

רבינו הגדול רבו ז"ל אמר לי שהיה �ובר דמדאורייתא אי� חובה בכה� גדול אלא בעבודת היו@ ממש, 

� הדיוט, אלא דמצוה בכה� גדול טפי, ורבנ� אבל תמידי� ועבודות של כל יו@ ויו@ כשרות אפילו בכה

שוו חובה בכה� גדול א� בתמידי�, ולא התירו אלא דברי@ שאינ@ עיקר עבודה". הדיו� בכ��־משנה 

  ובריטב"א קשור לשאלת תפקיד@ של הפיי�ות שהיו (א@ היו) ביו@ הכיפורי@. ראו ש@ בהרחבה. 

ד שני@ אחדות קוד@ לכ� בשיעור שנאמר בשנת יש לציי� כי דברי@ קרובי@ לעניי� זה אמר הגרי"  .8

תשכ"ד ונדפ� בקונטר� עבודת יו@ הכפורי@ (מהד' ירושלי@ תשמ"ו, עמ' כ = מהדורת קאה� תש�"ה, 

עמ' מב). בשיעור זה פשוט היה לגרי"ד שאיל הע@ הוא חלק מחובות היו@, בעוד בשיעור המאוחר־

א תלה זאת בהבדלי הנו�חאות בי� הלח@־יותר, משנת תשל"א שנדפ� כאמור ב'נוראות הרב', הו

  משנה והדפו�י@.

  ראו ב�פר מבשר טוב (לאדמו"ר מביאלה), יומא, �ימ� ד.  .9

  מב.–ראו ש@, עמ' מא  .10
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  ד. מעמדו הכפול של איל הע� לפי הגר"א

מעמדו המיוחד של איל הע@ ויישוב להופעתו בשני מקומות שוני@ בתורה, בפרשת אחרי 

כידוע, הגר"א הציע ש�דר העבודה מות ובפרשת פינח�, נידו� על ידי הגר"א בכמה מקומות. 

המתואר בפרשת אחרי מות לא היה מוגבל דווקא ליו@ הכיפורי@, אלא בכל פע@ שבה 

אהרו� רצה להיכנ�  לקודש הקודשי@ היה עליו לעשות כ�דר הזה; אלא שביו@ הכיפורי@ 

היה עליו לטבול חמש פעמי@ (כהלכה למשה ל�יני ושלא כ�דר הפרשה), ואילו בשאר 

  שנה היה עליו לטבול שלוש פעמי@ (כ�דר הפרשה).ימות ה

  : ־אד@זו לשו� החכמת

נשמע מזה  ...ונראה לי על פי מה ששמעתי בשם מחותני הגאון החסיד מהר"א
שדוקא שאר כהנים גדולים אסורים ליכנס לקודש קדשים אלא ביום הכפורים 
אבל אהרן היה מותר ליכנס בכל שעה ושעה רק שיכנס בסדר העבודה שנאמר 

   .בפרשה זו
ולפי זה התורה דקדקה בסדר שהרי הטעם שאמרו בגמרא דקרא דובא אהרן הוא 

לכהן גדול ביום הכפורים ואי  שלא כסדר דגמירי דחמש טבילות ועשר קידושין
כסדר הכתוב לא משכחת אלא ג' (עיין ברש"י) וזה דוקא ביום הכפורים היה 

אבל כשירצה אהרן לעבוד בשאר ימות  ;הלכה למשה מסיני דצריך ה' טבילות
השנה לא גמירי הלכתא ואם כן באמת אינו אלא שלוש ועובד כסדר האמור 

 .כסדר משום אהרן בשאר ימות השנהואם כן הפסוק ובא אהרן נכתב  ,בפרשה
 )הנהגת חברה קדישא והאבל ,שער השמחה(חכמת אדם,   .עד כאן דברי הגאון

שהביא פירוש זה בש@ הגר"א הקדי@ לו כמה קושיות (המיתרצות ־אד@ החכמת

  באמצעותו) וביניה� הקושיה הב�י�ית לגבי איל הע@: 

ר איל האמור כאן הוא הא דפליגי בגמרא  רבי ורבי אלעזר ב"ר שמעון חד אמ
ואם כן קשה למה כפל התורה לכתוב כאן האיל יותר  ,האמור במוספין בפנחס

  משאר המוספין דלא הזכירו כאן.

  "א:על פי חידושו של הגרקושייה זו  (ש@) ־אד@וכ� תירD החכמת

וגם קושיא שלישית דלכך כתב כאן האיל משום אהרן בשאר ימות השנה דאז 
  דוקא ביום הכפורים מכל מקום צריך להקריב האיל. אין מקריב מוספין אלא

  דברי@ דומי@ הובאו ג@ ב�פר אדרת אליהו:

ואם כן איכא למימר ואף אהרן אינו בבל יבוא אלא כשאינו עושה אותן ...
הקרבנות, אבל כשעשה אותן הקרבנות מותר אפילו בשאר ימות השנה לבא, ואם 

 ...שאר ימות השנה מותר לבואכן כל הפרשה כולה מדבר באהרן לבד ואפילו ב
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והשתא אתי שפיר דאמר איל העם, דהיינו במקום שאין מוסף והוא בשאר ימות 
    השנה, אבל ביום הכפורים עולה גם כן זה האיל לאיל מוסף.

  )ויקרא טז, לד ,אדרת אליהו(  

  וכיוצא בזה ב�פר קול אליהו:

 מכל ישראל בני על לכפר עולם לחקת לכם זאת והיתה הפרשה בסוף ש"וז...
 לו מותר שהיה לאהרן לא אבל בשנה אחת דייקא לכם ל"ר ,בשנה אחת חטאתם

, כ"ביוה לכפר בשנה אחת פעם' הי לדורות רק אלא, השנה כל הזה בסדר ליכנס
 לאהרן המוספים הוצרכו שלא לפי האיל רק נכתב דלא הא מיושב שפיר ז"ולפי

 לו הנצרך האיל רק נכתב לא לכן לאהרן נאמרה הפרשה דכל, השנה ימות בשאר
  (קול אליהו, ויקרא טז, ב)  ה... הז לסדר

א@ כ�, לפי הגר"א איל הע@ הוא במהותו חלק מקורבנות המו�פי@ ולכ� נכתב בפרשת 

 –פינח�; א� הוא ג@ חלק מתהלי� הכני�ה לקודש הקודשי@ ולכ� נזכר בפרשת אחרי מות 

  דש הקודשי@. שנאמרה עוד בחיי אהר� כדי לאפשר לו להיכנ� לקו

לולא דברי הגר"א, ייתכ� היה להציע וריאציה של רעיו� זה ולומר שמהותו של איל הע@ 

השתנתה מפרשת אחרי מות לפרשת פינח�. בתחילה, בחיי אהר�, היה איל הע@ חלק 

מחובת היו@ ותהלי� הכני�ה לקודש הקודשי@ ולא היו חמש טבילות אפילו ביו@ הכיפורי@. 

ל הע@ לקורב� מו�� ורק אז התחדש הדי� של חמש טבילות (הלכה לאחר מותו, הפ� אי

פירוש זה הוא בניגוד לדברי  11למשה מ�יני) ע@ פרשנות מחודשת לפרשת אחרי מות.

הגר"א שכתב שכל השנה איל הע@ היה כעי� חובת היו@ להתיר אהר� להיכנ� לקודש 

  ר אהר�.קדשי@, ורק ביו@ הכיפורי@ הפ� איל הע@ להיות קרב� מו�� בעבו

כפי  –־היד ־משנה ומצויה בכתבידברי הגר"א תומכי@ כמוב� בגר�ה שהציע הלח@

  12שנתפרשה על ידי הגרי"ד.

                                                           

 –שבמדבר היה א�ור והותר ב�פר דברי@  –דוגמה לשינוי כזה יש למצוא בדינו של 'בשר תאווה'   .11

@ חל רק על שחיטת חיה ועו�, וכמה מ� המפרשי@ א� עקבות מהאי�ור נותרו ג@ לאחר מכ�. כי�וי הד

(ראה: מורה הנבוכי@, חלק ג, פרק מו; בכור שור, ויקרא יז, יא; רמב"� ש@; כלי יקר ויקרא יז, יג; 

וראה ג@ רמב"� דברי@, יב, כב)  ה�בירו שהטע@ לכ� הוא שה@ לא קרבו במזבח במדבר, ולכ� לעומת 

@ לכ�ות את הד@ של החיה והעו� שלא קרבו. על פי הבהמה שדמה נזרק על המזבח, היו צריכי

דברי@ אלה, ייתכ� לומר כי בארD ישראל, כשהותר בשר תאווה, הד@ רק נא�ר באכילה ואילו הדי� 

המקורי של כי�וי ד@ חיה ועו� לא השתנה(דוגמה קלא�ית למצוות הממשיכות להתקיי@ א� 

רק לב בעניי� הקורבנות). אומנ@ בניגוד שהתרחשו שינויי@ לגביה� ראה במורה נבוכי@, חלק ג, פ

לדבריי בעניי� כי�וי הד@, ראה דברי הרמב"� (דברי@, ש@) באשר לטע@ מצוות כי�וי הד@ אחרי 

  הכני�ה לארD ישראל.

כא� המקו@ לציי� כי יישוב (על דר� הדרוש) להופעתו הכפולה של איל הע@ על פי השיטה שהוא   .12

). לפי ה�ברו, בכל קורבנות המו�פי@ יש פר, 48השלמי@ (עמ' חלק מחובות היו@ מצוי ב�פר זבח 
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  ה. הגרי"ז: שני דיני� באיל הע�

ג@ בדברי הגרי"ז �ולובייצ'יק מצאנו עי�וק בשאלת מעמדו המורכב של איל הע@, מתו� 

בדברי הגרי"ז  ועל פי הדפו�י@. ־משנהעל פי הצעתו של הלח@ –דיו� בנו�ח דברי הרמב"@ 

מצאנו כמה אופני ה�בר בנוגע לאיל הע@; נ�קור אות@ בקצרה ולב�ו� ננ�ה להציע את 

  העולה מדבריו.

 זו לשו� הגרי"ז:

ועוד מקריבין יתר על מוסף זה וכו' ואיל הבא משל ציבור האמור בפרשת אחרי 
קרא איל העם ל המוסף והוא הנמות והוא האיל האמור בחומש הפקודים בכל

יעו"ש בלחם משנה שהגיה בלשון הרמב"ם דצריך לומר הוא האיל  – עכ"ל
  האמור החומש הפקודים עיי"ש בדבריו. 

והנראה לומר לפי הגירסא שלנו, דס"ל להרמב"ם דאף על גב דקיימא לן דאיל 
איל זה הוא מכלל חובת אחד הוא, מכל מקום הא ודאי לכולי עלמא דהקרבת 

, כיון דכתיב בהפרשה, ונאמר בו סדר עם עבודת היום. אם כן בוודאי עבודת היום
  ככל המעשים האמורים בפרשה. דהקרבתו הוא מכלל חובת עבודת היום

  א, א) , הל' עבודת יום הכיפוריםחידושי מרן רי"ז הלוי(  

מדברי הגרי"ז הללו משתמע שאיל הע@ בעיקרו הוא חלק מחובות היו@, ורק ב'דר� אגב' 

  ק מקורבנות המו�פי@, כפי שנטה לומר אחיינו הגרי"ד.הוא חל

את דבריו תמ� הגרי"ז בשתי הלכות נו�פות בהל' עבודת יו@ הכיפורי@ (ב, ב; ד, ב) 

  שכבר הובאו לעיל, ועל כ� הו�י�:

הרי דמחלק בין השעיר ובין איל העם, דשעיר כל חובתו הוא רק מדין חובת 
אבל מכל מקום יש בו גם משום וספין, מוסף, אבל איל העם אף שהוא האיל של מ

  .עבודת היום
ועיין בפירוש רש"י יומא ס. ד"ה בבגדי זהב מבחוץ שכתב וז"ל: כגון אילו ואיל 
העם שהקדים להן הוצאת כף ומחתה, אין מעכבין עליו לפסול עכ"ל. הרי דגם 

, אלא דלא כתיב ביה איל העם הוא מכלל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר
אבל על כל פנים בעיקר דינו הוא ממעשה משום דנעשה בבגדי זהב בחוץ,  חוקה

  .פורים האמור על הסדרייום הכ
מה שאין כן השעיר הנעשה בחוץ וכו', אין לו שייכות כלל עם סדר עבודת היום, 

  דלאו מכלל עבודת היום הוא שנאמר בזה דין סדר. 

                                                           

"אל הבקר רD אברה@"; איל כנגד אילו של  –איל וכבשי@, כנגד אברה@, יצחק ויעקב (פר לאברה@ 

"והכשבי@ הפריד יעקב"); וא@ איל הע@ לא יוזכר בי� מו�פי יו@  –יצחק; כבשי@ כנגד יעקב 

  הכיפורי@ יהיה ח�רו� בעניי� זה.
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הוא ממעשה יום ים אבל איל העם אף שהוא האיל של מוספים, אבל על כל פנ

יש בו גם משום חובת . וממילא דגם בעיקר חובתו הכיפורים האמור על הסדר

וכו'. והן הן דברי הרמב"ם, דקחשיב גם  עבודת היום נוסף על חובת מוסף שבו
כיון דחובתו גם מדין חובת עבודת היום האמורה לאיל העם יתר על חובת המוסף, 

וא עצמו האיל האמור במוספין, , אלא דהעל מעשה כל העבודה על הסדר
  (שם)  ומבוארים היטב דברי הרמב"ם גם לפי הגירסא שלנו וכמו שנתבאר. 

כפי שנית� לראות בי� שיטי דבריו, הגרי"ז מתלבט בהגדרתו של איל הע@. מתחילת דבריו 

משתמע שאיל הע@ הוא במהותו חלק מחובות היו@; אול@ מהמש� דבריו משתמע שאיל 

מני�וח ; והוא דומה לחובת היו@הוא נעשה על ה�דר משו@ שרק ו ,מו��הוא במהותו  הע@

"אבל איל הע@ א� שהוא האיל של מו�פי�, אבל מכל מקו@ יש בו ג@ משו@  – שלואחר 

, וכ� משתמע ג@ די� חובת היו@די� מו�� ו: שני דיני@ אילמע שיש לתמש –עבודת היו@" 

חובתו יש בו ג@ משו@ חובת עבודת  "וממילא דג@ בעיקרמביטויי@ נו�פי@ בקטע זה (

  . )היו@ נו�� על חובת מו�� שבו"

אכ�, בהתבוננות נו�פת בדברי הגרי"ז נראה שהוא נקט לעיקר את האפשרות שלפנינו 

שני דיני@ באיל הע@, ואת דבריו בפתיחה (שמה@ משתמע כי איל הע@ הוא בעיקרו חובת 

   13ו@ שקיי@ באיל הע@.היו@) כתב רק לש@ פיתוח ראשוני של ממד חובת הי

יש לציי� כי לדידו של הגרי"ז, ממד חובת היו@ שקיי@ באיל הע@ מתבטא בעובדה 

"ד: ההכרח ־מינה שציי� אחיינו הגרישהוא נעשה על ה�דר, והוא נמנע מלציי� את הנפקא

  לעשות את איל הע@ דווקא על ידי כוה� גדול בהתא@ לשיטת הרמב"�.

ישנ�  –כלומר שלפנינו שני דיני@ באיל הע@  –גרי"ז אכ�, ג@ לפי ה�בר זה בדברי ה

 חובת היו@ג@ א יהשתי אפשרויות להבי� את דבריו: נית� להציע שמהותו של איל הע@ 

רב� וקונית� להציע שמהותו של איל הע@ היא  וג@ חובת מו��, והוא מורכב משני הדיני@;

כיב הדורש שעשייתו תהיה , כלומר יש בו מרשל חובת היו@אלא שיש בו קצת דיני@  מו��

 תוא@ מהומינה אפשרית להתלבטות זו  היא השאלה הא@ ה�דר מעכב: ־נפקא. על ה�דר

 היא מו�� בלבד ויש בו רק דיני@ של מהותוואילו א@  ;חובת היו@, ה�דר צרי� לעכב היא

  . בדיעבד חובת היו@, ה�דר אינו מעכב

הרב הגרי"ז. כ� לדוגמה כתב באפשרות הפירוש הראשונה תמכו רוב העו�קי@ בדברי 

קי: "אבל איל הע@ תרתי איתנהו בו דהוא ג@ קרב� מו�� וג@ חלח@ ב�פרו  זאב הוברמ�

                                                           

) שהגרי"ז ה�כי@ ע@ 46, הע' 29לכ�, איני מקבל את דברי עור� ה�פר נוראות הרב שכתב (ש@, עמ'   .13

הגרי"ד ו�בר שאיל הע@ הוא חובת היו@. דומני שהעור� קרא רק את חלק@ הראשו� של דבריו 

  הגרי"ד ולא דייק בהבנת@.



פיק אב  ז   הרב שלמה 

170170170170 

 ו, ב�פרהאדמו"ר מביאלה ,הרב בש"@ רבינוביDהציע ג@ וכ�  ;קרב� מ�דר עבודת היו@"

   14.מבשר טוב

כלומר , לדעתי דברי הגרי"ז מתפרשי@ היטב דווקא לפי האפשרות השנייה: מנ@וא

יש בו ג@ די� עבודת יו@ ו, (ולכ� קרב בבגדי זהב) מו�� במהותוהוא קורב� איל הע@ ש

  15עצ@ מהותו.(שהוא על ה�דר לכתחילה)  אול@ אינו מהכיפורי@ 

דומה שכ� תפ� ג@ ר' משה גלאנטי ב�פרו זבח השלמי@ את אופיו הכפול של איל 

ה זו, היה ראוי באופ� תב בפרשכשנשאיל הע@ הע@. בפרשת אחרי מות הציע הרב גלאנטי 

ה� הגדול, וכהראשונה של הטבילה ה פי@, לאחרמו�הע@ יתר עולות עקרוני להיות קרב יחד 

 שלישיתהטבילה אחר ההקרבתו לאת דוחי@  – אחרי מותאול@ כיוו� שנכתב ג@ בפרשת 

זכר איל הע@ הוזה, ה�בר שעיר הנעשה בחוD. לפי ע@ גדול והה� ואיל הכ יחד ע@ הוא קרבו

  את מיקומו החריג בי� קורבנות היו@. כדי לחדשג@ בפרשת אחרי מות 

� אלו שהוזכרו לעיל: הבדברי הגרי"ז בי� שתי האפשרויות הללו  ות־מינייתכ� שהנפקא

ג@ איל הע@ הוא במהותו נאמר ש א@עיכוב@ של די� 'ביתו' ודי� פרישת שבעה באיל הע@. 

 ימי@לא הופרש שבעת שהוא שה או יה� אואי� לכת היו@, א@ וחובוג@ חלק מרב� מו�� וק

איל הע@ הוא א@ אול@  ;צד חובת היו@מפני נו�� איל תידרש הקרבה של   – קוד@ לכ�

  כפי שאני נוטה לומר, אזי דיני@ אלה אינ@ מעכבי@. במהותו מו�� בלבד, 

י שלמי@ (שהובאו ב�ו� פרק ג) לגב־מינה לפי דברי הזבח־כמו כ�, נראה שתיתכ� נפקא

איל הע@ די� מו�� בלבד, אזי יש לו די� תדיר א@ יש למצב שבו ח�ר כ�� לכל הקורבנות: 

אזי ממה נפש� הוא יוקד@.  –היו@ ג@ מו�� וג@ חובת  –שני דיני@  בלבד; אול@ א@ יש לו

תדיר ומקודש שלמי@: "א"נ לומר דאיל זה יש לו די� ־זבחה כתבב�ו� דבריו בנושא זה 

 'לכל'] המו�פי@". וקוד@ לכ� [אולי צ"ל

                                                           

  מב.–עמ' מאראו: לח@ חקי, חלק ג (מונ�י תש�"ט), עמ' רלב; מבשר טוב, �ימ� ד,   .14

ג@ א@ זה אינו פשט דברי הגרי"ז, זהו לכל הפחות פשט אפשרי בדברי הרמב"@ ובוודאי לפי נו�ח   .15

הלח@־משנה; וראו ג@ האמור בפירוש מתיבתא, יומא, חלק ג, ילקוט הביאורי@, ע ע"ב, עמ' מה, 

בעקבות דברי הגרי"ז: "שאיל המו�פי@ שהוא אותו איל האמור בפרשת אחרי, א� על פי שבאמת 

מקרבנות המו�� הוא, וא@ היה נאמר בפרשת המו�פי@ לא היה �דר הקרבתו חשוב א�  איל זה

לכתחילה, מכל מקו@ כיו� שהוא נאמר בפרשת אחרי הרי חידשה תורה שהוא נכלל ג@ בכלל "עבודת 

היו@" ואי� לשנות את ה�דר לכתחילה". ג@ כותב הדברי@ �בר אפוא שאיל הע@ שהוא בכלל עבודות 

  דר אבל מהותו אינה מ�דר היו@. היו@ לעניי� ה�
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  מו�) בלבד או חלק מחובות היו�? - שעיר הנעשה בחו�ו. 

בשולי הדברי@ יש להעיר על מעמדו של שעיר החטאת הנעשה בחוD. בדברי הגרי"ז שהובאו 

לעיל הוזכר השעיר כקורב� שהוא בגדר מו�� בלבד ואי� בו ממד של חובות היו@; אול@ 

  �16 זה:בדברי הגרי"ד מצאנו כיוו� אחר בעניי

ועוד נראה שנפקא מינה אף לגבי שעיר הנעשה בחוץ, אף על פי שאינו מוזכר 
  בפרשת אחרי מות. 

דאף דשעיר חטאת המכפר על טומאת מקדש וקדשיו קרב בכל יו"ט, ואין כאן 
קרבן המיוחד ליום הכפורים, מכל מקום נראה שיש בשעיר זה קיום כפול וכלול 

הכפורים. דהנה יעויין ברמב"ם (פ"ב ה"ב) שפסק בו מימד סדר היום וכפרת יום 
שרוב המוספים, דהיינו הפר ושבעת הכבשים, קרבים תיכף לאחר תמיד של 

ילה שחר, אך איל העם ושעיר חטאת החיצון נעשים במסגרת עבודות טב
   ...שלישית

אך בטעם הדבר, הן לגבי האיל והן לגבי השעיר, נראה לפרש שהופרדו משאר 
שפרט לקיום מוסף הרגיל שיש בהם, במקביל לקרבנות מועדים המוספין מפני 

אחרים, מתגשם בהם אף קיום של כפרת היום והוא המצריך שיידחו עד לאחר 
עבודות היום המובהקות הנעשות בבגדי לבן, כדי שיוכלו להצטרף אל שאר 

רי"ד: קונטרס עבודת (שיעורי הג קרבנות היום ולהשתלב במערכת כפרת היום.
  .מג)–מהד' ירושלים תשס"ה, עמ' מב ;פוריםיום הכי

א@ כ�, ג@ שעיר חטאת הנעשה בחוD נחשב בעיני הגרי"ד כקורב� המשתיי� ל'�דר היו@ 

וכפרת יו@ הכיפורי@', והוא כור� אותו יחד ע@ איל הע@. באמצעות אבחנה זו מ�ביר 

  הגרי"ד את הקרבתו של שעיר החטאת שלא במ�גרת יתר המו�פי@.

הרב בדברי הגמרא ביומא הקושרי@ בי� שעיר הנעשה בפני@ לשעיר  את הצעתו תמ�

 :Dהנעשה בחו   

ויעויין בסוגיה להלן (ע, ב), דרבי עקיבא יליף סדר זה מלשון הפסוק: "שעיר 
עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפורים" במדבר כט, יא). אך נראה פשוט שאין 

מלבד', אשר המתבססת על המילה ' –כאן רק גזירת הכתוב ערטילאית 
אלא שלדעתו ניתן ללמוד מן הפסוק שיש צירוף כפרה בין  –משמעותה 'אחר' 

שעיר החטאת החיצון, המקביל לשעיר הקרב בשאר מועדים, לבין השעיר 
וצירוף זה הוא המחייב את הקדמת השעיר ; םהפנימי, המיוחד ליום הכפורי

לו היה השעיר הפנימי על מנת שהשעיר החיצון יוכל להתלוות אליו, שכן אי

                                                           

דברי הגרי"ד הללו ה@ המש� לחקירתו ש@ (בש@ אביו) הא@ דברי הרמב"� שהובאו בריטב"א (ראו   .16

לכל מה שהוא משו@ עבודת היו@. בהמש� ) מתייח�י@ רק לעבודות שבבגדי לב� או 5לעיל עמ' 

שהוא מחובות היו@ אבל אינו בבגדי לב�.  –לחקירה זו הציע הגרי"ד את הנפקותא של איל הע@ 

.Dלאחר מכ� כעת הציע הגרי"ד נפקותא נו�פת: דינו של שעיר הנעשה בחו  
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 לא היה מתגשם בו אלא הקיום הכללי של מוספי מועדים. –החיצון קרב קודם 
  (שם)  

כריכת@ של שני השעירי@, החיצו� והפנימי, בדרשתו של ר' עקיבא מורה כי יש לה@ מהות 

משותפת, ומכלל הדברי@ נמצאנו למדי@ כי שעיר חטאת החיצוני א� הוא חלק מ�דר 

ר אחר ע�ק הרב בקשר שבי� שני שעירי החטאת, הפנימי והחיצו�, עבודות היו@. ג@ בשיעו

וכלשו� הגמרא ביומא (ע ע"ב): "מה שזה  17,נעשי@ מכפר אחדוהו�י� שששניה@ יחד 

  18(שעיר הפנימי) מכפר, זה (שעיר החיצו�) מכפר".

בהקשר זה יש לציי� להערתו של הרב משה גלאנטי (ב�פר זבח השלמי@) כי שעיר 

מוזכר בפרשת פינח� נבדל מיתר שעירי החטאת של המועדי@ בכ� שלרוב@ חטאת החיצו� ה

בעוד שעיר חטאת של  –המחברת אות@ ע@ שאר עולות המו�פי@  –קודמת וי"ו החיבור 

  יו@ הכיפורי@ בא בלא וי"ו ולפיכ� נבדל מה@ וקרב יחד ע@ קורבנות עבודות היו@.

  �יכו� ז. 

הע@ הקרב ביו@ הכיפורי@. פתחנו במחלוקת במאמר זה ע�קנו במעמדו הייחודי של איל 

התנאי@ לגבי כפילות האילי@, בפרשת אחרי מות ובפרשת פינח�, ובמחלוקת הראשוני@ 

  כמי לפ�וק.

 –בעקבות פ�יקתו של הרמב"@ כי מדובר באיל אחד, תמהנו על מהותו של איל זה 

ת המו�פי@ הא@ הוא חלק מחובות היו@ המיוחדות או שמא אי� הוא אלא אחד מקורבנו

  ועל הטע@ להופעתו הכפולה.  –

עיו� בדברי הרמב"@ והגרי"ד הראה שהמפתח לעיו� זה טמו� בשינויי גר�אות קטני@ 

הא@ גור�י@ "והוא האיל האמור" כנו�חת הדפו�י@ או "הוא האיל  –א� משמעותיי@ 

לפי הדפו�י@, וכ� נטה הגרי"ד  ־היד.משנה הנתמכת ברוב כתבי־האמור" כהגהת הלח@

־לומר, איל הע@ הוא בעיקרו חלק מחובות היו@ א� שיש בו ג@ ממד של מו��. לפי הלח@

 ־היד, איל הע@ הוא בעיקרו קורב� מו�� א� שיש בו ג@ ממד של חובות היו@.משנה וכתבי

  ־מינות לחקירה זו.הצענו כמה נפקא

                                                           

  .212נוראות הרב, עמ'   .17

יטב"א, די� כוה� גדול מעכב בשעיר זה של נמצא שלפי דברי מו"ר הרב, אליבא דהרמב"� שהובא בר  .18

לכל הפחות  –המו��; ולפי דברי האדמו"ר מביאלא, ג@ די� הפרשה ודי� ביתו יעכבו בקורב� זה 

בחלק חובת היו@ שלו. לפי דברי מו"ר הרב האלו, לשעיר הנעשה בחוD יש שני דיני@: מו�� וחובת 

רק די� של חובת היו@. נראה שההבדל  היו@, לעומת איל הע@, לפי שיטת הרב ברמב"@, שיש לו

נעוD בזה שאיל הע@ מוזכר בפירוש בפרשת אחרי מות, ולכ� מהותו היא חובת היו@, ורק כבדר� אגב 

הוא מוזכר בי� המו�פי@. לעומת זאת, שעיר הנעשה בחוD רק מוזכר במו�� ומקבל את הדי� של 

 חובת היו@ עקב �ידור הקרבתו, ולכ� יש לו שני דיני@.
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יכול היה מות עוד ראינו את דברי הגר"א שלימד כי ה�דר האמור בפרשת אחרי 

יעשות ג@ בשאר ימות השנה, כאשר אהר� הכה� רצה להיכנ� לקודש הקודשי@, וכי שונה לה

די� הכני�ה ביו@ הכיפורי@ (שבו נצרכות חמש טבילות, שלא כ�דר הפרשה) מדי� הכני�ה 

בשאר ימות השנה (שבה@ די בשלוש טבילות, כ�דר הפרשה). הצענו כי לפי פירושו של 

נו של אהר� אול@ בזמ), ־משנה�� (כאמור בדעת הלח@הגר"א, מהותו של איל הע@ היא מו

  היו@.ה חובת יתהכה� מהותו הי

לפי ו ,שני דיני@ לאחר מכ� עייfו בדעת הגרי"ז ב�וגיה זו וממנה עלה כי באיל הע@ יש

  בלבד. מו��ו מהות של חובת היו@ אלא לאי� (וכ� נראה מ�פר זבח השלמי@)  עניות דעתי

של שעיר חטאת הנעשה בחוD, שלדעת הגרי"ז ודאי שאינו בשולי הדברי@ דfו במעמדו 

  אלא קורב� מו�� ואילו לדעת הגרי"ד יש לראות בו חלק מעבודות היו@.
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ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 177177177177  

  הרב משה שוור�

  שפרוט-" לרבי ש� טוב אב�פרד� רימוני�"

 �  [בשלבי עריכה]) כתב יד ודפו�י� ישני�(מתו

  א. תולדות המחבר

  ב. החיבור 'פרד� רימוני�' ושיטת הפירוש

  ג. דוגמה מתו� פירושו (למנחות ד) קי)

  המחבר תולדותא. 

פילו�ו� אלוקי,  ,דיי�, מדקדק, מתרג@ 1',הרב המובהק השל@ בכל החוכמות ,'המאור הגדול

אב�  רבי יצחק ב"רטוב -ש@רבי  ,מקצת משבחיו של רבינו @אלו ה – 2פרש�, מקובל ורופא

, כפי שמתוארי@ ב�פרי@ מפי למניינ@) 1475בדורו של הריב"ש ( מחכמי �פרד שפרוט,

  חכמי@ ו�ופרי@.

נאברה לאביו רבי יצחק אב� שפרוט. בעודו צעיר לימי@, -טוב נולד בטודילה-רבי ש@

היה שות� ויכוחי@ א� וויכוח ע@ הנוצרי@. בחלק מ� הולח@ בעד עמו והוזמ� לינאלD לה

ויכוחי@ מעי� אלו. ושהיה ראש המדברי@ ב ,ע@ רבי יו�� אלבו (בעל �פר 'העיקרי@')

את ויכוחי@, המוכיח ובעקבות ויכוחי@ אלו חיבר �פר מקי� בש@ 'אב� בוח�' על ענייני ה

טשה בנאברה בי� קאשטיליה י. כתוצאה מ� המלחמה שנונצחיותה אמיתת תורתנו הקדושה

  עיירה ה�מוכה לטודילה. – מטודילה והתיישב בטראגונה שבאראגו� רבינואנגליה, ברח ל

הלכות חוה"מ) לריב"ש במ�פר שאלות (בדיני ממונות ו הפנה רבינוודיי� במקומו,  כרב

דורש ": , וב�יו@ תשובותיו אליו חת@ הריב"שמגדולי חכמי �פרד המובהקי@ בדורו –

  .". (שו"ת הריב"ש �י' רעא, ו)שלומ� ונאמ� אהבת�...

שאותו כתב  – (המוזכר לעיל) ה@ 'אב� בוח�'י, בינחיבורי@טוב חיבר מ�פר -רבי ש@

ביאורי@ לפירושי רבי אברה@ אב�  – 'צפנת פענח' 3.אנגליתבובעברית ונדפ� ב�פרדית 

                                                           

  לשו� שער ה�פר בדפו� זיטאמיר.  .1

  עי' אטל� 'עD חיי@' לר' רפאל הלפר� ו�פר 'דברי ימי ישראל' גרD, חלק ח עמ' כב.  .2

בכמה מקומות לאור� 'פרד@ רימוני@', מפנה רבינו ל�פרי@ אלו (ראה לדוגמא ב�ו� פירושו ל�נהדרי�   .3

�כת ב"ב עה ע"א הפנה ל�פרו פרק שביעי: "בצפנת פענח הארכתי הדבר בשלמות יעויי� ש@'. ובמ

'אב� בוח�' ואלו דבריו: "ומי שירצה להבי� זה בשלמות יעיי� במה שכתבתי ב'אב� בוח�' בשער 'תחיית 

המתי@', ויתבאר לו בראיות ברורות זה. ה�תכל, אתה המעיי�, אי� באו כל אלו ההגדות מבארי@ 

ח האל, אשר גלה לנו דעת@ ועמדנו �ודות גדולות, ענייני@ נוראי@, נעלמי@ מעיני החכמי@, ישתב

  על �וד@".
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פירושו של ל �פר תקציר 5,נבוכי@ לרמב"@העל מורה  –�פר 'אוצר טוב'  4.עזרא על התורה

כל  .על �פר 'מלחמות הש@' המיוח� לר"י קמחי ועוד רבינו בחיי על התורה, השגות

  . תב ידבכ האחרוני@ נותרו

 ולאחר מכ� בזיטאמיר )1554( גדות הש"� נדפ� ב�ביונטהא'פרד� רימוני@' על ה�פר 

  , ועוד במהדורות צילו@ של הנ"ל.)1866(

  החיבור 'פרד� רימוני�' ושיטת הפירושב. 

חז"ל המקי� את רוב רוב� של מ�כתות הש"�.  ה�פר 'פרד� רימוני@' הוא ביאור אגדות

באופ� �דור ומקי� כמעט על  חז"ל לפנינו �פר נדיר של אחד מ� הראשוני@, המבאר אגדות

מלעיגי@ על תורתנו "כל מ�כתות הש"�. רבינו התעורר לכתוב את הפירוש בעקבות 

ושי@ בזמנו, , ומכיוו� שלא נמצאו פיר", כלשונו בהקדמה לביאורהקדושה לעיני כל העמי@

לא נחה דעתו מביאורו לדבריו בהקדמתו, שהציבור יוכל להבינ@, וודאי לא אומות העול@. 

בעקבות  ,הפשט חז"ל על דר� הפילו�ופיה, ולכ� כתב פירוש על דר� לאגדות אשל הרשב"

של הרמב"@ ורבי אברה@ אב� עזרא ז"ל, באופ� שיהיה תוא@ את קבלת מ�ורת  דרכ@

. ע@ זאת, רש"ט �בור "ויכול אד@ לדבר בה@ לעיני כל האומות"מוב� האומה, ויחד ע@ זה 

לחדד " שנועדו ושחלק� ה� משָלי@ ,שלא כל מילה בדברי חז"ל רומזת בהכרח לתוכ� פנימי

  ."לכ�ות על שאר �יפוריה@"או  "התלמידי@

הוא שתוכנ�  – שמו של ה�פר 'פרד� רימוני@', נית� לו בעקבות דמיו� האגדות לרימו�

התוכ� הנגלה שומר על  – וכ� ג@ באגדות 6.שומרת את הפרי �העיקר וטוב למאכל וקליפת

הטמוני@  ,פשט, דרש, רמז ו�וד :הנ�תר. המילה 'פרד�' רומזת מ� ה�ת@ לראשי התיבות

(ע@ הכולל) 'רימוני@' על פי 'הרוקח' בהקדמתו, גימטריית המילה בעומק� של אגדות חז"ל. 

                                                           

וא� ש@ נו�� בחלק מכ"י נ�פח בש@ 'שער ההגדות' על הגדות חז"ל. כא� חשוב לציי�, ישנו �פר   .4

לער�, שא� הוא  1385נו�� הנקרא 'צפנת פענח' לר' יו�� ב� אליעזר (המכונה בטעות 'טוב על@'), 

של ראב"ע על התורה נכתבו לאור� השני@ עשרות  בא לבאר את דברי ראב"ע על התורה! על ביאורו

  רבות ואולי מאות של פירושי@.

  לאחרונה ער� ופר�@ דב שוורD חלקי@ ממנו.  .5

עיי� בהקדמת רבינו, 'ולכ� קראתי ש@ �פרי זה פרד"� רמוני"@, שכמו שהרימוני@, תוכ� העיקר ודבר   .6

ההגדות, תוכ� העיקר טוב מאד, ונגל@ נחמד למראה וטוב למאכל, וקליפת� שומר הפרי, כ� דברי 

שומר תוכ@, לבל יתעללו בה@ נכרי@, כמו שפירשתי. וייתכ�, שרומז ללשו� הגמרא חגיגה ט"ו ב': 

"רבי מאיר רימו� מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק". ועיי� עוד בהקדמת המו"ל, לדפו� זיטאמיר עמוד 

@, כבר מצאו קורא יקר בדברי הקדמתי שישי: "טע@ למה שקרא הרב המחבר ש@ ה�פר פרד� רימוני

עיי� משל מתוק שהביא בעמוד השלישי להקדמתו) שהוא על דר� מליצת חז"ל "...תוכו אכל -זו (

וקליפתו זרק" והרב ז"ל הגביה את קורנ� הביקורת...לשבר את הקליפות הקשות שעליה� כדי להוציא 

  התו� שבה�'.
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. רש"ט מפנה, לאור� פירושו לדברי הרמב"@, 'טוב ש@ל המחבר ', כגימטריית שמו ש357= 

ושהוא המאוחר  חיבור זהומשמע שהיו נפוצי@ בעת כתיבת  ,ראב"ע ולשאר �פריו שלו

  .מבי� �פריו

  .בטעמי הקרבנותדוגמא מ�ו� מ�כת מנחות העו�קת  להל�

  ג. דוגמה מתו� פירושו (למנחות ד) קי)

אי מ 7",הנה ברכו את יי׳ כל עבדי יי׳ העומדים בבית יי׳ בלילות ,המעלות רשי"
מעלה , אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילות: רבי יוחנן אמר"? בלילות"

  8.ה לעולםדבעבו עליהם הכתוב כאלו הם עסוקים

עומד 10שר הגדול ה ומיכאל 9מזבח בנוי למעלה: אמר רב גידל אמר רב: עוד שם
  11.קרבן ומקריב עליו

 12,'שכל הפועל'ות עליונות מאת חכי הקרבנות באות להשפיע כל, ונת רב גידכ
כדעת , ניח כעס מדת הדיןאו לה 14.ןבעל בעל הקר, הוא ברוך 13,ברצון השם

                                                           

  תהילי@ קלד, א.  .7

ר�ה אצלנו בגמרא, נראה שמילה זו שייכת למשפט הבא עיי� בהערה לקמ� כ� הוא בדפו�י@, ובג  .8

שיש לראות את הפירוש עפ"י כל דברי הגמרא בהקשר ה�וגיה.. ויתכ�, שבמקו@: 'עוד ש@' שנאמר 

  לקמ�, יש לגרו�: וכו', שכ� המילה לעול@ מופיעה כתחילת הדרשה הבאה בגמרא.

  יתא.כ� הוא בדפו�י@, ובגר�ה אצלנו בגמרא ל  .9

  עיי� דניאל יב, א.  .10

) א"ר גידל אמר רב: זה דברי הימי@ ב ב, גגר�ת הגמרא: "שיר המעלות... "לעול@ זאת על ישראל" (  .11

מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרב�.. ויש לראות את הדברי@ בהקשר@ המלא כפי 

  שמובא בגמרא.

לז). שביאר שה' פועל על הבריאה באמצעות -במשמעות המושג 'השכל הפועל', עיי� מו"נ ח"ב ד ו  .12

ע עלינו מהש@ יתעלה הוא הדיבוק, אשר בינינו ובינו, והרשות נתונה ל�, א@ תרצה "השכל אשר שפ

תעשהו" (ש@ ח"ג  –תעשה, וא@ תרצה להחלישו מעט מעט עד שתפ�קהו  – לחזק הדיבוק הזה

  נא). דר� השכל הפועל ג@ מגיע אלינו השפע האלוקי.

וחה בקרב הפילו�ופי@, שא@ אד@ רבינו הדגיש: "ברצו� ה' ב"ה" על מנת למנוע טענת כפירה שרו  .13

מקריב קורב�, או פועל איזו התקרבות שהיא, כביכול ה' מחויב להשפיע עליו (כפי שנראה מ� הכוזרי 

מאמר א, א, ובמו"נ ח"ב, לב הדגיש הרמב"@, שהשקפת היהדות, בניגוד לדעת הפילו�ופי@, היא 

נבא, כפי רצו� ה' או כפי שגזרה שהשל@ בתכונותיו ובמידותיו וכו' אפשר שיתנבא ואפשר שלא ית

  חכמתו).

 "...וטע@ להזכיר הקרבנות קוד@ המצוות, כי השכינה תשוב אל מקומה א@ לא ישמרו תורת העולה..."  .14

�וג של כופר (מלשו� 'כפרה'), ומצד  – ראב"ע על ויקרא א, א, ועיי� ש@ שהביא טעמי@ נו�פי@

  דאגה לפרנ�ת הכוהני@ שבמקדש.



ור� שו   הרב משה 
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 ,יתחייב בעולם השפל ,הגלגלים שמתנועות רמז או 15.'ויקרא'בפרשת  הרמב״ן
   17.'חבמז' וא אשר כנה בשםוה 16,ההויה וההפסד

                                                           

ריו: "...ואמר הרב במורה הנבוכי@ (ח"ג מו, ועיי� ש@ א� בפרק לב) כי טע@ הקרבנות א, ט, אלו דב  .15

בעבור שהמצרי@ והכשדי@, אשר היו ישראל גרי@ ותושבי@ בארצ@ מעול@, היו עובדי@ לבקר ולצא�, 

כי המצרי@ עובדי@ לטלה... ואנשי הודו עד היו@ לא ישחטו בקר לעול@. בעבור כ�, צוה לשחוט 

  מיני�, לש@ הנכבד... כי כל מדוה וכל חולי, לא יתרפא כי א@ בהפכו... אלה השלשה

והנה ה@ דברי הבאי, ירפאו שבר גדול וקושיא רבה על נקלה, יעשו שולח� ה' מגואל, שאיננו רק   

להוציא מלב� של רשעי@ וטפשי עול@, והכתוב אמר כי ה@ "לח@ אשה לריח ניחוח"! וג@ כי לפי 

פא מחלת@ בזה, אבל תו�י� מכאוב, כי מחשבת הרשעי@ הנזכרי@ לעבוד שטות@ של מצרי@ לא תתר

למזל טלה ומזל שור שיש לה@ כח בה@ כפי מחשבת@ ולכ� לא יאכלו אות@ לכבוד כח@ וי�וד@ 

אבל, א@ יזבחו אות@ לש@ הנכבד זה כבוד לה@ ומעלה, וה@ עצמ@ כ� ה@ נוהגי@ כמו שאמר: "ולא 

ועושי העגל זבחו לו... ויותר תתרפא המחלה באכלינו מה@ לשובע יזבחו עוד את זבחיה@ לשעירי@". 

  שהוא א�ור לה@ ומגונה בעיניה@ ולא יעשו כ� לעול@.

...ויותר ראוי לשמוע הטע@ שאומרי@ בה@, כי בעבור שמעשי בני אד@ נגמרי@ במחשבה ובדבור   

ויתודה בפיו כנגד הדבור, ובמעשה, צוה ה' כי כאשר יחטא יביא קרב�: י�מו� ידיו עליו כנגד המעשה, 

שה@ כלי המחשבה והתאוה, והכרעי@, כנגד ידיו ורגליו של אד@  –וישרו� באש הקרב והכליות 

העושי@ כל מלאכתו, ויזרוק הד@ על המזבח, כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אד@ בעשותו כל אלה 

ח�ד הבורא, שלקח ממנו לולא  –כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפ� דמו וישר� גופו 

הקרב� הזה, שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרב� כנגד ראשי  –תמורה וXֹ פר 

  אבריו... ואלה דברי@ מתקבלי@, מושכי@ את הלב כדברי אגדה.

שאמרו רבותינו ...הקרבנות שלא נאמר בה@ לא "אל" ולא  ועל דר� האמת, יש בקרבנות �וד נעל@...  

את קרבני ’שמות של בחינת מידת הדי�) אלא ש@ המיוחד... אבל העני�... שנאמר -להי�"... (–"א

 לבדו, שלא יתכוי� לדבר אחר...".‘ והזביחה לש@ ה‘, לחמי לאשי

עיי� בריטב"א ב�פר הזיכרו�, שהשיב בטוב טע@ על קושיות הרמב"� הנ"ל, והדברי@ �דורי@ נפלא   

  הקורבנות'. במאמרו של הרב קלמ� כהנא 'מחשבת

בביאורו ל�נהדרי� לח ע"ב: "'גלמי ראו עיני�'... רמז להיולי שממנו נתהוה כל הוה בעול@ השפל..."   .16

וכ� לפני כ� בד� לח ע"א: "רצו זה, שגלה לו �וד מערכת השמי@ והדברי@ המתחייבי@ ממנו". ועיי� 

האמצעי, והוא מושל  עוד בהקדמת ראב"ע לעשרת הדברות (שמות כ) שכתב: "...הש@ ברא העול@

על העול@ השפל כפי שיש במערכת המזל, כל ע@ מטוב או רע, כ� יקרנו, כי כ� חלק לו הש@. והנה 

היתה במערכת ישראל כפי כוכבי מזל@, להיות עוד עובדי@, והש@ בכוחו, למע� אהבת האבות, חדש 

המזלות להיות לו אותות בעול@ השפל, שלא היה בממשלת העול@ האמצעי, והוציא ישראל מרשות 

  לע@ נחלה...".

הדברי@ מקבילי@, לדבריו בתחילת המ�כת: "...כי הארו� והשלח� והמנורה, שה@ רומזי@ לשלושה   .17

לעול@ האמצעי, שבו הכוכבי@ והמזלות  –לעול@ השכל שבו התורה; והמנורה  – עולמות. הארו�

רי@ זה בזה". א@ כ�, בדומה המאירות; והשלח�, לעול@ השפל, שבו ההויה וההפ�ד. ושלשת� קשו

לשולח� לח@ הפני@ הרומז "לעול@ השפל (העול@ הזה, החומרי) שבו ההויה וההפ�ד'" א� במזבח 

ישנ@ קרבנות, שהיתה לה@ הוויה (לפני שחיטת@) ונפ�דו (בשרפת@ על גבי המזבח). וייתכ� שבנה 

  חות צז ע"א). את ההקבלה הנ"ל על ב�י� דברי חז"ל ששולחנו של אד@ דומה למזבח (מנ
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   ותנועה. המשפיע עליו בלי זמן ',שכל הפועל'רמז ל, המעלה עליו 18ומיכאל

  ובהכין סליקא לה מסכתא.

  רבינו מבאר את עניי� הקרבת הקרבנות במ�פר טעמי@: 

   הרעפת שפע אלוקי על המקריב.  .1

ביטול שלטו� מידת הדי� על המקריב, על ידי התייח�ות והתמ�רות המקריב לה'   .2

   .באמצעות הקרב�

  ההיולי, המשפיע על העול@ הזה ללא תלות זמ� ומקו@.  –עה על ה'עול@ האמצעי' השפ  .3

העול@ הזה,  הוא 'מזבח'הו ;הכוח הרוחני המשפיע –וזה מה שרמזו בש@ 'מיכאל' 

  המושפע המתחדש והנפ�ד.

 

   

                                                           

דבריו אלו בנויי@ על דברי ראב"ע על דניאל י, כא, ואלו דבריו ש@: "...על דבר המלאכי@... ה@ �ודות   .18

עמוקות לא יבינו@ רק אחד מני אל�, ואומר ב�וד התולדות... וחכמת הגלגלי@ ותנועת@, ע@ דברי 

' ואתה שי@ לב� לתבונה המשרתי@ והמזלות ועתה ארמוז ל� רמיזות כי 'כבוד אלהי@ ה�תר דבר

והש@ ית� ל� חכמה, נאו@ אברה@ המחבר. הנה נא הואלתי לדבר: האחד שהוא טר@ החשבו�... הוא 

עול@ הראשו� כנגד העולמות שה@ אחריו וזה העול@ אינו גו� והוא הנקרא מראה כבוד הש@ העליו�... 

ת בגופות ואי� לה@ מ�פר והעול@ השני שהוא התיכו� ש@ נשמות צורות אמת בלא גופות, ג@ נשמו

כי אי� לה� הפ� או תמורה או שינוי בעצמ�, רק על דר� מקרה במערכת תנועת� וזה אצלינו... 

וכתוב על זה  העול� יקרא 'היכל הקדש' וה� 'שמי השמי�' וש� 'כ�א הכבוד' וש� מיכאל וגבריאל...

העול@ השלישי הוא מתחת העול@ הללוהו כל מלאכיו ג@ צבאיו ג@ המשרתי@ ג@ שני המאורות... ו

לרקיע וכולו מלא גופות דקות ג@ עבות וגופות יש בה@ נשמות ג@ רוחות, ג@ נפשות, והאד@ לבדו 

הוא �וד זה העול@ השפל ובעבורו נברא ונשמתו קשורה בנשמות העליונות ובעבור כי המדבר אד@, 

אד@ והנה (י)אדיר ג@ השומע הוא אד@, על כ� העליוני@ על האד@, ג@ השפלי@ על מתכונת ה

  העליוני@ וישפיל@...".

השרי@ ולשר@ של ישראל. ובמ�כת חגיגה ד� יב: הרחיב -יש לציי�, כי במ�ורה נחשב מיכאל לשר  

עוד רבינו בעניי�. אלו דבריו ש@ בעקבות דברי הגמרא: "זבול, ש@ מזבח בנוי, ומיכאל שר הגדול 

לובש צורה ופושט צורה, וזהו מיכאל השר הגדול מקריב עליו קרב�... וזבול, הוא ההיולי אשר תמיד 

  מקריב עליו קרב�, רמז ל'שכל הפועל', שפועל בו בתמידות...".
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ח"עתשאלול  –לו  מעלין בקודש 185185185185  

  הרב הראל דביר

  'הואיל והותרו לטומאת מת הותרו לזיבה' בקרב� פ�ח

  לה)-(תו�פת הבהרה למאמרי� בנושא בגיליונות לג ו

 "הואיל והותרו לטומאת� הותרו לזיבת�" -א. הגמרא בזבחי� 

 "הואיל והותר לצרעתו הותר לקריו" -ב. הגמרא ביבמות 

 ג. דברי הראשוני�

 ד. דברי האחרוני�

 ה. מ�קנה

  "הואיל והותרו לטומאת� הותרו לזיבת�" -א. הגמרא בזבחי� 

ה�ב תלמיד חכ@ אחד את תשומת ליבי לגמרא לאחר פר�ו@ המאמר בגיליו� הקוד@, 

מובאי@ דברי אביי ורבא  . ב�וגיה זו ב�וגיית 'הואיל ואשתרי אשתרי' בזבחי@ (לב ע"ב)

  בעני� 'רוב� טמאי מתי@ נעשו זבי@':

אמר רב יוסף, קסבר עולא: רובן זבים ונעשו טמאי מתים, הואיל והותרו 
  ותרו לזיבתן. לטומאתן ה

אמר ליה אביי: מי דמי? טומאה אישתראי, זיבה לא אישתראי! אמר ליה, דלמא 
הכי קאמר מר: רובן טמאי מתים ונעשו זבים, הואיל והותרו לטומאתן הותרו 

  לזיבתן, 
הקודמת אינן נאסרין מחמת האחרונה שהרי  – הואיל והותרו לטומאתן רש"י:[

  ].יו מותרים היוםאף הראשונה טומאה של כרת היתה וה
  אמר ליה: אין. 

ואכתי לא דמי, מצורע היתירא הוא, הואיל ואישתרי אישתרי, טומאה דחויה 
  היא, להא אידחאי להא לא אידחאי. 

אמר ליה רבא: אדרבה, איפכא מסתברא! מצורע היתירא הוא, להא אישתראי 
  דחיות.ולהא לא אישתראי, טומאה דחויה הוא, מה לי חד דחויא מה לי שתי 

אביי �ובר שכאשר 'רוב� טמאי מתי@ ונעשו זבי@' אי� אפשרות להקריב את הפ�ח משו@ 

שטומאת זיבה איננה נדחית. רבא חולק ו�ובר שבמקרה זה, כיו� שמלכתחילה היו טמאי 

  מתי@ וטומאה זו נדחתה בציבור, ממילא ג@ טומאת הזיבה נדחית.  

  במאמרנו בגיליו� הקוד@ כתבנו כ�:

גם לזיבה באישה שלא ילדה לא תהיה כל אפשרות להקריב בטומאה,  אם נחשוש
כל זמן שרבות הנידות, היולדות והזבות וכבר עמדו בזה בשערי היכל (פסחים 
מערכה עח). לעומת זאת אם נוקטים שטומאת מחוסר כיפורים הותרה בציבור 
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אף שהוא טומאה היוצאת מן הגוף הדבר משפיע באופן משמעותי על מאזן 
  אים והטהורים בעם ישראל, ומקרב אותנו למצב של 'מיעוטן זבים'.הטמ

כל זה יש לדון האם ניתן להקריב קרבן פסח בזמננו, שהרי כיום לא רק נשים  לפי
רבות אלא גם גברים רבים טמאים בטומאות חמורות היוצאות מן הגוף ובתוכם 

בעוה"ר.. בועלי נידות בעוה"ר, וכן נשים שאינן מקפידות על טהרת המשפחה 
לכאורה זוהי מציאות של 'רובן זבים' שבה אין אפשרות הלכתית למיעוט שאינם 
טמאים בטומאת אלה לעשות את הפסח בטומאת מת אלא רק בטהרה גמורה 

  וצ"ע. 

לכאורה, לפי הגמרא בזבחי@, כיו� שרוב הציבור נטמאו בטומאות זיבה רק לאחר 

טמא באוהל המת, יאפשרות �בירה להשהרי משעת הלידה ישנה , מתשנטמאו בטומאת 

. לפי אביי במצב זה טומאה בגיל מבוגר יותר ואילו טומאות הזיבה עשויה להתרחש רק

איננה נדחית, ואילו לפי רבא, כש@ שנדחית טומאת המת, כ� נדחות טומאות הזיבה 

 ולכאורה לפי 1,שנטמאו בה לאחר מכ�. על פי כללי ההלכה שבידינו הלכה כרבא לגבי אביי

  זה, לא תהיה בעיה של 'רוב זבי�'.

  "הואיל והותר לצרעתו הותר לקריו" -ב. הגמרא ביבמות 

שאי� מ�וגיה זו תרופה לנידו� דיד�. מדברי רש"י ותו�' על אתר  2בר@ לאחר העיו� נראה

ולא קוד@ לכ�. וא@ בערב פ�ח נראה שהיתר זה אמור דווקא כשטומאת הזיבה התחדשה 

� נידוננו ובי� הנידו� בגמרא ש@, שהרי בנידוננו לא מדובר בטומאות כ�, נראה שיש חילוק בי

  חמורות שהתחדשו בערב פ�ח, אלא בטומאות ישנות.

הדבר מפורש כבר בדברי הגמרא ב�וגיה מקבילה ביבמות. בהו"א �בורה הגמרא לחדש 

ר ואי�ור אשת אחיו הותר בה, יOתר ג@ אי�ו הואיל – שייבו@ יהיה מותר ג@ באחות אישה

אחות אישה, וכש@ שאומרי@ 'הואיל' במקרה של מצורע שחל שמיני שלו בערב הפ�ח 

  וראה קרי. וכ� אומרת הגמרא:

תניא: מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח, וראה קרי בו ביום וטבל, אמרו 
זה נכנס, מוטב שיבא עשה שיש  – חכמים: אף על פי שאין טבול יום אחר נכנס

ו כרת; ואמר ר' יוחנן: דבר תורה אפי' עשה לית ביה, בו כרת וידחה עשה שאין ב
שנאמר: ויעמוד יהושפט בקהל יהודה לפני החצר החדשה, מאי, חצר החדשה? 

                                                           

אמנ@, הרמב"@ אינו מביא �וגיה זו להלכה. יש מהאחרוני@ (ראה קר� אורה ושפת אמת על אתר)   .1

שמה ביאה שנקטו בשיטתו שלא פ�ק להלכה את חידושו של רבא, משו@ שרבא נקט ביאה במקצת 

  והרמב"@ נקט דלא שמה ביאה. ואכמ"ל.

  כ� העירני ידידי ר' ישי שוב הי"ו.  .2
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רו: טבול יום לא יכנס למחנה שחדשו בה דברים, ואמ :[רבי] אמר (ר' יוחנן)
  (יבמות ז ע"ב) ואמר עולא: מה טעם? הואיל והותר לצרעתו הותר לקרויו. .לויה

  אפשרות זו משיבה הגמרא: על

תינח היכא דנשא מת ואחר כך נשא חי, דמגו דאישתרי איסור  מי דמי לדעולא?
[=שחל מאוחר  אישתרי נמי איסור אחות אשה ,שחל משהתקדשה למת]=[ אשת אח

נשא מת, איסור אחות אשה  ר כךי ואחאלא נשא ח ;יותר כשאחותה התקדשה לחי]
על החי משום אחות אישה, ורק לאחר מכן נאסרה  שהרי קודם נאסרה אשת המת=[ קדים

נשא  ר כךנשא מת נמי, תינח היכא דנשא מת ומת ואח לו! ואפיגם משום אשת אח]
שלאחר שהמת מת הייתה אשתו מותרת לאחיו החי, עד =[ חי, דחזיא ליה דביני ביני

לא , אלא נשא מת ושנשא את אחותה, ויש מקום לומר שהואיל והותרה, נשארת בהיתרה]
שהרי מרגע =[ , לא איחזיא ליה כללורק אחר כך מת המת]=[ מת ואחר כך נשא חי

מי לא מודי עולא, שאם ראה קרי ! מיתת המת היא אסורה על החי משום אחות אשתו]

בליל שמיני, שאין מכניס ידיו לבהונות, שלא יצא בשעה שהיא ראויה להביא בה 

משום שבליל שמיני אינו ראוי להביא וכמו שבמקרה זה לא אומרים 'הואיל' =[ קרבן?

אלא, כי  קרבן ואין מה שיתיר, כך לא אומרים הואיל כשהחי נשא לפני שהמת מת]
  (שם ח ע"א)   נשא חי. ר כךהיכא דנשא מת ומת ואח – איצטריך עליה

מבואר בדברי הגמרא שראיית הקרי צריכה להיות דווקא ביו@ השמיני כדי שיחול די� 

יה שקדמה ליו@ השמיני אינה ניתרת מדי� 'הואיל', שכ� לא חל היתר 'הואיל', ואילו ראי

הכני�ה של המצורע קוד@ לראייה, ואי� אפשרות לומר 'הואיל והותר לצרעתו הותר לקריו' 

אלא כשההיתר לצרעתו קד@ בזמ� לראיית הקרי. מכיו� שדברי עולא ה@ המקור לדברי 

יו לבא מ� הדי� להיות כנידו�', ואי� טומאת הגמרא בעניי� טמאי מתי@ ונעשו זבי@, נראה ש'ד

  הזיבה ניתרת אלא כשהיא חלה בשעה שטמאי המתי@ ראויי@ להביא בה קרב� פ�ח.

  ג. דברי הראשוני�

  הגבלת די� 'הואיל' לזיבה שחלה בערב פ�ח מפורשת בדברי רש"י (זבחי@ ש@):

של ציבור זבין בפסח ולא נדחית טומאת זיבה אצלן ונעשו טמאי מתים  – רובן
  [...] מאת המת שנדחה אצלן הותרו לזיבתןהואיל והותרו לטו בו ביום

שהרי אף  ,אינן נאסרין מחמת האחרונה ,הקודמת – הואיל והותרו לטומאתן
  (רש"י, זבחים לב ע"ב)   .והיו מותרים היום ,הראשונה טומאה של כרת היתה

מדברי רש"י נראה שהי�וד ל'הואיל' הוא שטמאי המתי@ 'היו מותרי@ היו@', כלומר, כבר 

ג@ משנטמאו בטומאה  –חלה מציאות של היתר טומאה בציבור ביו@ י"ד ני��, ומכיו� שכ� 
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לאור זאת, במקרה שבו הטומאה החמורה  3חמורה, אי� בכ� כדי לבטל את ההיתר הראשו�.

  4מותרי@ היו@', משמע שלא חל היתר טומאה בציבור.קדמה לי"ד ני�� ולא 'היו 

  דברי@ אלו מפורשי@ ג@ בדברי התו�':

 ,דיצא בשעת היתר דצרעת ,דווקא בו ביוםמשמע  ,מדנקט וראה קרי בו ביום
ואי ביאה  .אבל מאתמול לא ;ואיכא למימר מתוך שהותר לצרעתו הותר לקירויו

    נמי... מאתמול לואפי ,במקצת לא שמה ביאה
מי לא מודה עולא  :)ע"א חדיבמות ( רק קמאתי שפיר הא דאמר בפוהשתא א

שלא יצא בשעה שהיא  ;שאינו מכניס ידיו ,שאם ראה קרי בליל (שלישי) [שמיני]
דטעמא  מדנקט בו ביום דייקאלא  ?מנא ליה דמודה עולא .ראויה להביא קרבן

  זבחים שם ד"ה מטונך)(תוס',  .דעולא משום דהואיל והותר לצרעתו הותר לקיריו

  וכ� מבואר ג@ בדברי המאירי:

הרי זה טובל ומכניס ידיו  ,מצורע שחל שמיני שלו ערב הפסח וראה קרי בו ביום
ומשלח קרבנותיו על הדרך  ,ליתן דם בבהונותיו ,או נכנס כלו לשם ,לעזרת נשים

ונמצא  ,שעזרת נשים אינה בכלל מקדש ),5(ג ע"ב ד"ה ומנא שכתבנו למעלה
ואין מעמידין  ,ין איסור ביאת טבול יום בעזרת נשים אלא מדברי סופריםשא

שמאחר , ואפילו ראהו בלילה שמחרתו שמיני .אותו במקום עשה שיש בו כרת
אין בו הפרש  ,שהעלינו את הענין מפני שעשה שיש בו כרת דוחה איסור סופרים

שהיה מפרשה  ,ולא הזכירו בגמרא בה הפרש זה אלא לדברי עולא ,בין לילה ליום
  .והיה סובר שאף עזרת נשים בכלל זה ,באיסור ביאת מקדש של תורה שבכרת

ואף  .שמוכחת כן להדיא במסכת זבחים ל"ב ב' 6,ויש פוסקים כן מכח שמועה זו
 ,כל הטמאים שנכנסו משער ניקנור ולפנים :בתוספתא פ"א דכלים ה"ח אמרו

אלא שבאין עליה  .חייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת ,אפילו מחוסרי כפרה

                                                           

רש"י כתב אמנ@ את דבריו אליבא דאביי, ש�ובר שטומאת הזיבה לא הותרה כלל, א� נראה שאביי   .3

מתי הגיעה טומאת הזיבה),  –ורבא אינ@ חלוקי@ לגבי הני�וח של ה"הואיל" וגדריו (ובהקשרנו 

  הא@ הוא מקובל להלכה או לא.אלא רק 

כ� הבי� בדעתו ג@ בשיעורי הגרמ"ד �ולובייצ'יק (זבחי@ ש@ על רש"י ד"ה רוב�): "לאביי ד�"ל דלא   .4

אמרינ� הואיל והותרו הותרו, אלא באופ� שהיו רוב� טמאי מתי@ ונעשו זבי@, לא אמרינ� כ� אלא 

א שחל כבר היתר לטומאת מת קוד@ שנעשו באופ� שנעשו זבי@ בו ביו@ (דהיינו בי"ד), דבכהאי גוונ

זבי@, אמרינ� הואיל והותרו הותרו, אבל א@ נעשו זבי@ בי"ג, אע"ג דנעשו טמאי מתי@ קוד@, אי� 

  לומר דהואיל והותרו הותרו. דבשעה שחלה טומאת זיבה, עדיי� לא היה חלות היתר לטומאת מת".

משו@ דעזרת נשי@ לאו בכלל מקדש... ולא נא�ר  'ור' יוחנ� אמר: דבר תורה אפילו עשה נמי לית ביה  .5

  טבול יו@ במחנה לויה ולא בעזרת נשי@ אלא מבית דינו של יהושפט'.

  דהיינו שמתירי@ למצורע שראה קרי בשמיני שלו וטבל, להיכנ� לית� ד@ בבהונותיו.  .6
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כמו שכתבנו  ,ולדעת זה אף בשלא טבל כן 7,מטעם הואיל ואישתרי אישתרי
  . דוקא שראה בשמיני ,וכן לדעת זה ).8(ג, ב ד"ה ואמר בביאור הסוגיא

  (מאירי, יבמות ז ע"ב ד"ה מצורע)  

די� דאורייתא, יש הכרח שהטומאה בדברי המאירי מבואר שכדי להחיל היתר 'הואיל' ב

החמורה תהיה כזו שהתחדשה לאחר שכבר חל ההיתר, ולכ� הוא מעמיד את היתר המצורע 

דווקא בשראה בשמיני. ואמנ@ בנוגע למצורע, מעמיד המאירי את ההיתר על כ� שאי� 

אי�ור תורה בכני�ת המצורע לבהונות, א� בנידו� של עשיית פ�ח על ידי זבי@, ג@ לדידו 

  יש אי�ור תורה, ובהכרח יש צור� שבתחילת יו@ י"ד ה@ עדיי� לא יהיו זבי@.

  ד. דברי האחרוני�

  ארי:-כ� מבואר להדיא א� בדברי הגבורת

מי לא מודה עולא שאם ראה קרי בליל שמיני  :)ע"א אמרינן פרק קמא דיבמות (ה
 אלמא לא .שלא יצא לשעה הראויה להביא קרבן ;מכניס ידיו לבהונותשאין 

אלא כשהותרה כבר טומאה הראשונה קודם שחל  ,אמרינן הואיל והותרה הותרה
  (גבורת ארי, יומא יד ע"א ד"ה ונראה)   .טומאת שניה

  וכ� כתב עוד:

 ,יללא אמרינן הוא ,אי נמי בליל ח' קודם היום ,בנטמא בשביעי לאחר הטבילה
מי לא מודה עולא שאם ראה קרי בליל ח' שאין  :כדאמרינן בפרק קמא דיבמות

אלמא ביום  .שלא יצא לשעה שהוא ראוי להביא בה קרבן ;מכניס ידיו לבהונות
אם אירע לו טומאה אחרת אמרינן הואיל והותר  ,ח' שכבר הותר לו לצרעתו

  [הותר] [...] לא אמרינן הואיל והותר ,כל שכן קודם ,אבל בליל ח' ,הותר
דכבר  9,שהוא לאחר חצות די"ד ,שנעשו זבין בשעת שחיטת פסחובעל כרחך נמי 

דעדיין לא הותרו  ,דאילו נעשו זבין קודם חצות .יצאו לשעה שהותרו לטומאתן
דהא מודה  ,בכהאי גוונא לית ליה הואיל והותרו ,לטומאתן בשעה שנעשו זבין

י שלא יצא לשעה שראו ,עולא בראה קרי בליל ח' שאינו מכניס ידיו לבהונות
  (שם ל ע"ב ד"ה משום)  . והכא נמי דכוותיה ,להביא קרבן

  ".דלא שיי� הואיל והותרה ,ראה קרי בלילה" חכמה (במדבר ט, ז):-מש�ה כתבכ� ו

                                                           

  ור �ופרי@'.דהיינו שמתירי@ מטע@ הואיל, ולא מטעמו של המאירי ש'עשה שיש בו כרת דוחה אי�  .7

'והואיל והותרה לו ביאת מקצת לצרעתו אלו לא ראה קרי הותרה לו לקירויו ואפילו לא טבל כלל   .8

  אלא דאורחא דמילתא קתני דכל דמצי מטהר נפשיה עביד'.

ארי מבואר שהזמ� הקובע לעניי� זה אינו בוקר י"ד ני��, אלא חצות היו@, שמש@ -בדברי הגבורת  .9

את הפ�ח (יעוי� ברמב"@ הל' חמD ומצה א, ח והל' קרב� פ�ח א, ד; ובביאור ואיל� נית� להקריב 

חיי@ ק"ש ותפילה �ו"� י). ויעוי� בגמרא (זבחי@ יא ע"ב; ק ע"א) בעניי� מעמדו של -דבריו בטל

  פ�ח קוד@ חצות ודיני@ המ�תעפי@ מכ�.



ר דבי הראל    הרב 

190190190190 

  משה (ה, כו):-אמריוכ� כתב ה

 ,וכן לענין פסח .אסור להכניס ידיו לעזרה ,חזינן דהיכא דראה קרי בליל שמיני
והיכא דראה  .אסורים בפסח ,והיו טמאי מתים ב פסח,אם היו זבים מקודם ער

  .קרי ביום שמיני מותר, והיינו ע"כ משום דהזמן שראוי לכנוס הוא המתיר

והעירני הרב עזריה אריאל שליט"א שיתרה מזו כתב הצל"ח (פ�חי@ צה ע"ב ד"ה והנה) 

שדברי הגמרא אינ@ אמורי@ אלא כשנעשו זבי@ לאחר שחיטת הפ�ח, ובכ� יישב הצל"ח 

  מדוע לא נזכרו מצורעי@, דאי� רואי@ נגעי@ ברגל.

  אמנ@, יש להעיר שלכאורה אוקימתא זו בגמרא היא דחוקה מאוד במציאות, ועדיי� צ"ע.

  ה. מ�קנה

אי� הדברי@  10המור@ מכל האמור, שא� א@ נקבל את די� 'רוב� מתי@ ונעשו זבי@' להלכה,

חצות  –כבר הגיע מ� הפ�ח אמורי@ אלא במצב שבו טמאי המתי@ נעשו זבי@ לאחר ש

היו@ (גבורת ארי) או שחיטת הפ�ח (צל"ח), או לפחות עלות השחר של י"ד ני�� 

  משה).-חכמה והאמרי-(כמשתמע מהמש�

  

                                                           

  מה שאינו פשוט כל כ�, וכפי שצוי� לעיל, ואכמ"ל.  .10


