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  .ז"ל פרנקנטל(ליאו) בן החבר צבי הרמן  משה יהודהלזכר אבי מורי 

עלה לארץ ישראל וחזה את עליית הנאצים ימ"ש, הציל את משפחתו 

  והיה מחלוצי ובוני תעשיית החלב במדינת ישראל.

אבי ז"ל היה נאמן לתורה עם דרך ארץ והתמיד לקבוע עתים לתורה, 

 עמד בגבורת אריה בניסיונות החיים.וביתו היה מקום ועד לחכמים. 

  רט על נהר מיין.נשא בליבו קינה על חורבן קהילת פרנקפו

הוריש לנו  ).1993 מברבנוב 15הלך לעולמו ביום א' בכסלו תשנ"ד (

  בעולמו של הבורא.  לפעולאת האהבה לתורה יחד עם החזון 

(סופי) בת הרב ד"ר משה ברויאר  ציפורהולזכר אמי מורתי, מרת 

יחד עם עמקות בתורת ה' על כל נדבכיה, רחב ידע  בעלתז"ל. 

תמיד חוויה רוחנית מרתקת. הייתה בקיאה גם שיחה עמה הייתה הו

בתרבות הקלאסית הכללית והספר לא מש מידה. חריצותה לא ידעה 

גבולות. ראתה כחובה נעימה להעשיר את ילדיה ונכדיה בעושר 

  הרוחני שבו נתברכה, והכול בצניעות ענווה וחן.

אמו  –משפחתו בנעלה על נס את עמידתה לצד אבי ז"ל בטיפול 

ר והוד, דבמשך עשרות שנים, בה ,במסירות ובהתמדהבכבוד,  –ואחיו 

   היותה עזר כנגדו כאשת חיל כל ימי חייו. יחד עם

  הלכה לעולמה ביום ב' בטבת, נר שמיני של חנוכה תשס"ב 

  )2001 בדצמבר 17(

  תנצב"ה

    אלחנן ואנט פרנקנטל בנם וכלתם:
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  הקדמה

יציאת מצרי> הייתה כפולה. בפע> הראשונה יצא ע> ישראל ממצרי> רק לאחר 

נאלצה להתיר זאת בעקבות מכת בכורות. בפע> השנייה,  –מצרי>  –שהמעצמה הגדולה 

והקב"ה הוכיח שלמרות  ,מצרי>הלאחר קריעת י> �ו� לא נדרשה כל ה�כמה מצד> של 

  יוצאי> ביד רמה, על אפ> ועל חמת>.  שהמצרי> חזרו בה> ואינ> מ�כימי> עוד, בני ישראל

זו הייתה הנהגת ה' ב'ביאה הראשונה'. ב'ביאה שנייה' הקב"ה הנהיג אותנו בדר� שונה. 

היוזמה הייתה מצדו של כורש "מי בכ> מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלי> אשר 

> של ישראל ביהודה ויב
 את בית ה' אלהי ישראל" (עזרא א, ג). לא מ�ופר על פעילות מצד

כורש קרא לע> ישראל לשוב לארצ> ולבנות את בית המקדש. אר@ . להכשרת הצהרה זו

ישראל נשארה באותו זמ
 תחת ח�ותו וריבונותו של כורש, וליהודי> לא ניתנה עצמאות 

  . מדינית אלא חירות פולח
 בלבד

שנייה.  ? בינתיי>, התהלי� הוא הפו� מ
 התהלי� שאירע בביאהמה יהא בביאה שלישית

אבל  עצמאות מדינית ניתנה למדינת ישראל בה�כמת רוב מדינות העול> בעצרת האו">,

 הכירו אבל לא הכירו רק בזכות הקיו> של המדינה,ל> ואומות העהצהרת כורש, בניגוד ל

אפילו בירושלי> כבירת ישראל לא הכירו של ישראל לבנות את בית המקדש.  >בזכות

 ,להכיר בירושלי> כבירת ישראל אמנ> ארצות הבריתליטה בימי> אלו החהאומות עד כה. 

אמר שירושלי> חייבת �ייג את הצהרתו ו נשיא ארצות הבריתא� רק כבירה מדינית. 

הר מקודשת לשלוש הדתות, כאשר הכותל המערבי יישאר מקו> תפילת היהודי> ולהישאר 

   יישאר מקו> תפילת המו�למי>. הבית

חידוש העבודה, והתועלת שתבוא לכלל האנושות מכ�, ההכרה בער� של בניי
 המקדש ו

  . טר> חלחלו בלבבות

הרב קוק זצ"ל התייח� לנושא זה בשנת תרפ"ב (בשני> שבי
 הצהרת בלפור להכרזת 

האו">). הרב ראה כבר אז אפשרות ריאלית להכרת האומות בזכותנו על מקו> המקדש 

תורת כהני> שבה למדו את הלכות ובחשיבות בניי
 המקדש. הרב היה נשיאה של ישיבת 

הקודש והמקדש ובעקבות כ� הוא קיבל מכתב נזיפה מההנהלה הציונית, בתשובתו הוא 

  כותב בי
 השאר את מה שאמר לוועדה הבריטית בעניי
 יח�נו למקו> המקדש:

כשם שאתם רואים שזכותנו על הארץ בכלל, אף שהיה זה דבר רחוק  אצל כל העולם 

לגלה ההשגחה העליונה סבות, עד שמה שהיה רחוק הולך כולו עד כה, מ"מ ג

ונעשה קרוב. ואנו בטוחים שהדבר ילך הלוך ואור, עד שכל העמים יכירו את צדקת 

זכותנו, הכתובה בכתב קדש על ארצנו הקדושה. כמו כן יבואו ימים שכל העמים 

הנביאים יכירו את אמיתת זכויותנו על מקום המקדש, וידעו כולם ויכירו שהחזון של 

שנאמר על המקום הקדוש הזה: "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים", יתקיים 
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רק כשיהיה הבית הגדול והקדוש הזה שם על מכונו, בידי בעליו הראשונים, שהם 

  בעליו הנצחיים, שהוא עם ישראל, עם ה' מעולם, הוא ולא אחר.

החלו@ ולהוות את עמוד האש כדי שיגיעו אומות העול> להכרה זו, ע> ישראל חייב להיות 

ההול� לפני המחנה. כשאנו נכיר בחשיבות בניי
 בית המקדש וחידוש העבודה בו, יבואו 

   .אחרינו אומות העול>

גיליו
 ל"ה, המוגש לפניכ>, הוא נדב� נו�� בבירור הלכות המקדש  מעלי� בקודש


 ברחמי> ובהחזרת ועבודתו, ועמו נבנה נדב� נו�� בהעמקת הציפייה לראות בשוב ה' לציו

העטרה ליושנה בבניי
 המקדש בתפארתו ובהשבת הכוהני> לעבודת>, הלויי> לשיר> 

  ולזמר> וישראל לנוויה>.

* * *  

  : הממשיכי> דיוני> מגיליונות קודמי>נ�קור בקצרה את המאמרי> 

זיהוי מקו> המקדש.  ע�קנו בהרחבה בשאלת לב)-(ראו גיליונות ל בגיליונות קודמי>

ופרח בשאלה זו. -בזיהוי מקו> המקדש בהר הבית דנו הרבה בשיטת הכפתור העו�קי>

ופרח אינו ד
 כלל במה שבתו� הר הבית אלא רק בכתליו, א� מתו� דבריו עולה -הכפתור

-טוע
 שמתו� דברי הכפתור הרב עזריה אריאללכאורה שהמקדש היה בדרומו של ההר. 

ל ההר, ולפיכ� הוא מציע שינוי גר�ה ופרח עצמו מוכח שלא יתכ
 שהמקדש היה בדרומו ש

ה. יופרח לא חלק על הזיהוי המקובל שהצכרה היא אב
 השתי-בדבריו, ו�ובר שהכפתור

ופרח אי
 שיטה חלופית על מקו> המקדש, -מגיב וטוע
 שאמנ> לכפתור עמיחי אליאש

א� הוא ג> לא קיבל את המ�ורת על הצכרה כוודאית, והרב עזריה משיב בקצרה על 

  ו.תגובת

, )117(הרב אריה כ@, עמ'  כד גיליו
את הדיו
 שנפתח במרחיב  הרב עידוא אלבה

הא> להלכה, ) 185; והרב אריה כ@, עמ' 173(הרב הלל ב
 שלמה, עמ'  כובגיליו
  המשכוו

טבול יו> שהוא ג> מחו�ר כיפורי> רשאי להיכנ� למחנה לויה, א� שמדברי כמה ראשוני> 

הא> אישה הטובלת מזובה (ובימינו איננו מבחיני>  -שפ�קו לחומרא, וכפועל יוצא משמע 

אגב  בכני�ה להר הבית לדעת המתירי> לעלות בימינו.מיידית מותרת  –בי
 נידה לזבה) 

) הטוע
 שפו�קי> רבי> א�רו 13כ� משיב המחבר לדברי הרב זלמ
 קור
 (גיליו
 לג עמ' 

וכ
 לטענתו שבזמ
 שאי
 �ורג (כבימינו) א�ור להיכנ�  כני�ת כל טבול יו> למחנה לויה,

  א� למקומות המותרי> לטמא מת.

  נעלה בקודש! הע�

  העורכי
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הציפייה לבניי
 בית המקדש ולחידוש עבודת הקרבנות היא מרכיב מרכזי ביהדות. ננ�ה 

בודה של אומות העול> בעניי
 זה. הא> הקמת בית המקדש וחידוש הע 
לבחו
 מה מקומ

בו הוא רק 'אינטר�' ישראלי או שמא אינטר� בינלאומי. וכיצד אנו צריכי> להתייח� לגויי> 

שיבואו לה�תופ� בחצרות בית ה'. בתו� כ� ננ�ה לבאר מה היח� בי
 עבודת הקרבנות 

  לשאר מצוות התורה.

  עבודת ה' – ותפילה קרבנותא. 

מצוות שי�וד
 קיו> ציווי  ה', : מצוות שבי
 אד> למקו> נית
 לחלק לשני �וגי>האת 

ואלמלא נצטווינו בה
 לא היינו יכולי> להעלות על דעתנו את קיומ
 (כגו
 שופר ולולב 

להתקרב לוהי, י�וד
 נטוע ומושרש בכמיהת האד> ־ומצוות שאע"פ שא� ה
 ציווי א  וכדו');

שורש
 המצוות ש .1ההשתחוויהנכללי> התפילה, הקרבנות ו. ב�וג זה ו ולדבקה בולבורא

ה
 מבטאות את מערכת היח�י> בי
 האד> כי  ",עבודה"בכמיהת האד> לבוראו נקראות 

  כעבד השיי� לבוראו וחפ@ בקרבתו: –לבוראו 

משהוקם המשכן  ,בבכורות ועבודהעד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות 

  ד), ידזבחים  ,משנה(   ...בכהניםועבודה נאסרו הבמות 

  :או בלשו
 הירושלמי 'פולח
' ',עבודה'ג> התפילה נקראת 

                                                           

ונטייה טבעית להקרבת קרב
 לה' והשתחוויה  ,בעול> המודרני טבע אנושי זה לא בא לידי ביטוי  .1

התחלפה בתפילה. חז"ל מ�פרי> שאנשי כנ�ת הגדולה בקשו מהקב"ה שיצר עבודה זרה ייעל> ויחד 

  אתו נעלמה התשוקה הטבעית להקרבת קורבנות.
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 ",לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" ):יג ,דברים יא(כתיב 

אלהך די אנת " ):יז ,דניאל ו(וכן הוא אומר  .זו תפילה –ואיזו  ?בלב עבודהוכי יש 

    .זו תפילה –ואיזו  ?בבבל פולחןוכי יש  ",פלח ליה בתדירא הוא ישזבינך

  )רכות פרק דב ירושלמי(  

החזקה העו�ק בהלכות הכלליות של הקרבנות בש> ־ל�פר מהי"דהרמב"> קרא וא� 

  .ואת ההלכות השייכות לקרבנות מ�וימי> כינ� ב�פר 'קרבנות')( 'עבודה'

ב'מצות ראיה', שכתב שלמרות ש"מצוות אינ
 צריכות הרב קוק י�וד זה מתבאר בדברי 

את קיומ
 בדיעבד, במצוות התפילה ובהקרבת  כוונה", כלומר שחי�רו
 כוונה אינו מעכב

  קרבנות אי
 הדבר כ
 והעושה אות
 ללא כוונה "אי
 לו שכר כלל":

הוא תנאי עקרי שיכוין  "ד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםאחד המרבה ואח"

כוין דבלא כונה לשמים אין לו שכר כלל... אבל כשאינו נת ,אדם לבו לשמים

ושמקריב לשמו ודאי אין לו שכר כלל. ובזה  רוח־תנח בקרבנות לשי"ת שיהיה לו

 ",ריח ניחוחב' פעמים "דבקורבנות כפל קרא  ,י"ל דחמירי קובנות משאר מצוות

תפילות  כי נמיוה .למי שאמר והיה העולם לעשות רצונו רוח־תוהיינו לשם נח

ותחנונים שעומדים במקום קרבנות, י"ל דאם אינו מתכוין בהם אין לו שכר כלל 

   )ד ,או"ח א ,(מצות ראיה  דעיקרם היא הכונה... 

לבוראו, ולכ
 עשיית> בכוונה אינה פניית האד> י�וד> ב הקרבנות ותפילוזאת משו> ש

  מו��, אלא 'גופה של מצווה'. ־ער�

, שקבע שלהבדיל מ'כוונת פירוש המילי>' ר' חיי> מברי�ק דברי> אלו מבוארי> בדברי

התפילה', 'כוונת הלב' בעמידת האד> אל מול בוראו  בתפילה, שהיא 'די
 מדיני מצוות

  :אי
 זה מעשה תפילה כללבתפילה הנה חלק אינטגרלי "מעצ> מעשה התפילה", ובלעדיה 

נראה לומר דתרי גווני כוונות יש בתפילה, האחת כוונה של פירוש הדברים, ויסודה 

בדבריו פ"ד שם הוא דין כוונה, ושנית שיכוון שהוא עומד בתפלה לפני ד'. כמבואר 

ומה היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו עומד לפני "ז"ל 

לה, ואם י. ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה רק שהוא מעצם מעשה התפ"השכינה

אין לבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני ד' ומתפלל אין זה מעשה תפלה, 

  ין מעשה. והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו ד

  )תפילה ונשיאת כפים פרק ד ,חידושי ר' חיים הלוי(  

  ב. הציווי בקרבנות ותפילה 

הוא "עבודת הלב", יש בה> רובד נו�� של קרבנות התפילה ועל א� שעיקר> של האמנ>, 

  .לוהי־ציווי א

  :לדעת הרמב"> מצוות תפילה היא מדאורייתא
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והמצוה החמישית היא שצונו לעבדו יתעלה וכבר נכפל צווי זה פעמים, אמר 

ואמר  "ואותו תעבוד"ואמר  "ואותו תעבודו"ואמר  "ועבדתם את י"י אלהיכם"

  )מצות עשה ה ,ספר המצוות(  . "זו תפילה – ולעבדו" :... ולשון ספרי"לעבדו"

 ר' חיי>א�  .מדרבנ
ת תפילה היא רק והרמב"
 בהשגות חולק ש> ואומר שמצואמנ> 

  :הוא מדאורייתא ג> לדעת הרמב"
 , עניינה וקיומה,שעצ� מעשה התפילה כותב מברי�ק

 .חובת התפלה ומצותה הוא מדין תורהאבל יש להוסיף עוד, לדעת הרמב"ם ד

אבל קיומה וענינה הוי לכו"ע  ,היינו רק בחיובה ,ואפילו להחולקים על הרמב"ם

  שם) ,חיים הלויחידושי ר' (  מדין תורה. 

כלומר, התורה מייח�ת ער� למושג התפילה ומגדירה אותה כ"עבודת ה'", א� א> איננה 

'מצווה' במוב
 של ציווי וחיוב. אותה "עבודה" שאיננה תלויה בציווי, היא הפנייה הי�ודית 

  2והטבעית של האד> לבוראו, ועל כ
 היא חלה ג> לפני מת
 תורה.

ביאור מחודש לכלל בהלכות הרב מיכאל אברה>  ציעה ד"יגיליו
 מעלי� בקודש ב

שמצוות התורה אינ
 מעכבות אלא א> כ
 שנה עליה
 הכתוב לעכב. הוא טוע
  – קודשי>

שבקרבנות, כמו בתפילה, יש ער� למעשה ג> א> הוא לא נעשה לפי כללי ההלכה. ראיה 

ה יהבי ליה, "שכר תפיל – ע"א) שמי שהתפלל לאחר זמ
 תפילה כו(ברכות לכ� מהגמרא 

ומדוע מקבל הוא שכר תפילה, והלא לא קיימה כראוי?  לא יהבי ליה" –שכר תפילה בזמנה 

ומבאר הרב מיכאל אברה> שמצוות התורה להתפלל אינה עוקרת את רצו
 הטבעי 

שבתפילה, אלא רק מו�יפה עליו. לכ
 המתפלל אחר זמ
 תפילה, קיי> את המהות של 

הקריב קרב
 באופ
 שאד>  .ג> בעבודת הקרבנות כ� הוא הדברמ�תבר שו. התפילה

ג> א> הוא עשה זאת שלא ו ,הרי יש כא
 עבודת ה' ,מתו� רגש טבעי שלו ,אינטואיטיבי

 
(אא"כ  לכ
 פרטי ההלכה בקודשי> אינ> מעכבי>. 'עבודה'על פי ההלכה בפועל הייתה כא

נעשתה 'עבודה'  כי ג> א> לא קוימה מצוות התורה �ו� �ו� שנה עליה> הכתוב לעכב),

שא> לא התקיי> הציווי אי
  ,שיש לה ער� ג> ללא הציווי. מה שאי
 כ
 בשאר מצוות

  למעשה כל ער�.

אמנ>, בניגוד לתפילה, שהיא "עבודה שבלב" (מכילתא דרשב"י כג, כה), ולכ
 נאמר 

ונית
  –תפילת נדבה  –לגביה (ברכות כא ע"א): "ולוואי שיתפלל אד> כל היו> כולו" 

שה> עבודת המעשה, הגבילה התורה וקבעה  קרבנותב רה בכל לשו
 (�וטה לג ע"א);לאומ

כללי> ברורי> ומדויקי> למעשה הרצוי, ולפעולות הפוגמות ופו�לות אותו (בכ� ששנה 

                                                           

אבל למעשיה> לא הייתה משמעות  ,אומרי> שהאבות קיימו את כל התורה כולהאמנ> חז"ל   .2

 ואולי זו ה�יבה שהתורה לא כתבה זאת. ,הלכתית
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אי�ור במות, פ�ול עבודה בזר, בבעל מו>  –עליה> הכתוב לעכב, או בדרכי> אחרות) 

  3ובמחו�ר בגדי> ועוד.

  מת� תורהרבנות לפני קג. 

עולה  מכמיהת האד> לעבוד את בוראו, קוד> לציווי ונובעשי�וד עבודת הקרבנות  תפי�הה

  . ג> מעיו
 ב�פר בראשית (שכולו טר> מת
 תורה)

  הקריב קרב
 כשנברא: אד� הראשו�

ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום 

כשיצא מן  נחיו יצחק, והוא המקום שבנה בו המזבח ועקד על אברהםשבנה בו 

 קרבןאדם הראשון  הקריבובו , קין והבלהתיבה, והוא המזבח שהקריב עליו 

    משם נברא, אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא., וכשנברא

  )ב, בבית הבחירה  ,רמב"ם(  

חיי>  הרבעל כ� יר עומ כלומר, זוהי תנועת נפש טבעית ראשונית, שאינה תלוית ציווי.

והרמב"> כתב זאת  ,: "לא מצאתי במדרש שמיד שנברא הקריב'דר� חכמה'ב�פרו  קניב�קי

נוש>, בוכה כשנולד  שתינוק . כלומר הקרבת הקרב
 היא אינ�טינקט טבעי, כש>מ�ברא"

  .ע> לידתו , מיידויונק

  :הולכי> בדר� זו, קי� והבלשל אד> הראשו
,  ג> בניו

והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו  '.האדמה מנחה ל הויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי 

  )ד ־ג ,בראשית ד(  ... ומחלבהן

בה יעושה בצאתו מ
 הת נחהדבר הראשו
 ש, ע> חידוש העול> מחורבנו, אחר המבול כ� ג>

  .הקרבת קרב
, כמו אד> הראשו
 בעת בריאתו הוא

 :עלת במזבחה ומכל העוף הטהר ויעל ויקח מכל הבהמה הטהור ,ויבן נח מזבח לה'

ויאמר ה' אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור  ,וירח ה' את ריח הניחח

  )כא־כ ,בראשית ח(   ...האדם

ג> אברה> יצחק ויעקב ממשיכי> בדר� זו, בוני> מזבחות ומקריבי> קרבנות. אצל האבות 

וחז"ל מייח�י> לאבות את תיקו
 שחרית מנחה וערבית, א� הכתוב  מוזכרת ג> תפילה,

  ממעט לע�וק בכ�, יש יותר אזכורי> של בניית מזבח והקרבת קרב
 מאשר תפילות. 

                                                           

בתוו� שבי
 עבודת התפילה שלא הוגבלה ובי
 עבודת הקרבנות שפרטיה קבועי> ומוגדרי>, נמצאת   .3

דת הלב שבתפילה היא מצוות ההשתחוויה.  ההשתחוויה היא אמנ> פעולה מעשית, וביח� לעבו

מוגדרת בפרטיה (אי�ור השתחוויה על אב
 משכית מחו@ למקדש), א� אינה קבועה בכללי> ברורי> 

  כעבודת הקרבנות. 
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  ויקרבנות גד. 

במת
 תורה השתנה מעמדו של ע> ישראל, ואילו אומות העול> לא עברו כל שינוי. מ�תבר, 

שקרבנות ותפילה, שי�וד> במהותו של האד>, ימשיכו לנהוג בבני נח ג> בזמ
 הזה באותו 

אופ
 שנהגו קוד>. וכ� מבואר בברייתא המובאת בגמרא במ�כת זבחי>, שנכרי> בזמ
 הזה 

  קרבנות כמו לפני הקמת המשכ
:רשאי> להמשי� להקריב 

עד שלא הוקם המשכן הבמות מותרות ועבודה בבכורות והכל כשרין להקריב בהמה 

והכל קרבו  .אבל לא טמאין ,חיה ועוף זכרים ונקבות תמימין ובעלי מומין טהורין

ועולה שהקריבו בני ישראל במדבר טעונה הפשט וניתוח. ונכרים בזמן הזה  עולות.

  ו ע"ב)זבחים קט(  .רשאין לעשות כן

 ,
קרב
 ע"י  להתקרב לבוראכולי> יאבל ה>  4,במצוות עשה מצווי> אינ>הגויי> ואכ

וכ� פ�ק הרמב"> שגוי יכול בכל מקו> שהוא לבנות  . אפשרות זו קימת ג> היו>.ותפילה

אבל מותר ללמד אותו  במה ולהקריב עליה קרב
. ליהודי א�ור ל�ייע לו בגלל אי�ור במות

  יב:אי� להקר

והגוים מותרין להקריב עולות לשם בכל מקום. והוא שיקריבו בבמה שיבנו... ומותר 

  להורות להם וללמדם היאך יקריבו לשם האל ברוך הוא. 

  ז)ט, מעשה הקרבנות יט ,רמב"ם(

הי�וד הרעיוני של שייכות> של הגויי> בעבודת הקרבנות רמוז בכמה מקומות בחז"ל אשר 

הקרבנות לבריאת העול>, עוד בטר> הופעת אור ישראל קושרי> את עבודת המקדש ו

בגמרא בע"ז (ח ע"א) נאמר שאד> הראשו
 הקריב קרב
 למחרת בריאתו. וכ
 בעול>. 

, כלומר מ
 האדמה של (בראשית רבה יד, ח)במדרש איתא "אד> ממקו> כפרתו נברא" 

כ� ג> לגבי  .מקו> "מזבח האדמה", ומכא
 שהזיקה שלו לקרבנות מוטבעת בו מעצ> יצירתו

אב
 היתה ש> מימות "): יומא ב יד(תו�פתא הקודשי> נאמר ב־קודש –מוקד המקדש 

נביאי> הראשוני> ושתיה נקרית, גבוהה מ
 האר@ שלוש אצבעות, שמתחילה היה עליה 


 כל האנושות. העובדה שאד> הראשו
, אבי ר' יו�ה אומר: ממנה נשתת העול>" ...ארו
 נתו

, מלמדת כל העול�הקודשי> ממנה הושתת ־שאב
 השתייה שבקודשנברא ממקו> המזבח, ו

  אותנו שבית המקדש הוא בעל משמעות לכל אומות העול> ולא רק לע> ישראל.

  עולה ושלמי� בקרבנות הגוי

אמנ> להבדיל מישראל שיש אצל> מציאות של קרבנות חובה, אצל הגויי> קיימי> רק 

  ל על מעשה הקרבנות. קרבנות נדבה, שהרי הגויי> אינ> מצווי> כל

                                                           

איבר מ
 החי, ברכת ה', גזל, עבודה זרה, גילוי עריות  :שבע מצוות בני נח ה
 מצוות לא תעשה  .4

ה בי
 אד> למקו> אלא חיוב לנהל מדינה שאי
 זו מצו ,ושפיכות דמי>. החיוב היחיד הוא דיני>

  מתוקנת.
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ג> בבית המקדש מקבלי> קרבנות מגויי>. במ�כת מנחות מובאת ברייתא שבה נחלקו 

  :להביא לבית המקדשרשאי> הגויי>  נדבה אלו קרבנות בי יו�י הגלילי ורבי עקיבאר

בים שנודרין נדרים ונדבות ? לרבות את העובדי כוכ"איש איש"מה ת"ל  – "איש"

אין לי אלא עולה, שלמים מנין? תלמוד  – "לה' לעולהאשר יקריבו " .כישראל

מנין לרבות העופות והיין  ".נדבותם"תודה מנין? תלמוד לומר:  ".נדריהם"לומר: 

א"כ  .לכל נדבותם –" נדבותם"לכל נדריהם,  –" נדריהם"והלבונה והעצים? ת"ל: 

: אשר פרט לנזירות, דברי ר' יוסי הגלילי; ר"ע אומר – ? עולה"עולה"מה ת"ל 

   )בע"עג  מנחות(   אין לי אלא עולה בלבד. – יקריבו לה' לעולה

לדעת ר"ע גוי רשאי להקריב רק עולת נדבה, ואילו ר"י הגלילי �ובר שה> רשאי> להקריב 

  ג> שלמי נדבה. 

 מחלוקתישנה ) קרבו עולות", ובהמש� הגמרא ש> (קטז ע"א בברייתא לעיל כתוב : "והכל

   5למי> או רק עולות.שג> הא> בני נח הקריבו 

שבני נח הקריבו  אומרכותב שמי ש' (ש>)  קושר בי
 שתי המחלוקות, ושפת אמת'ה

), ומי שאומר בי יו�י הגלילי(כר בבית המקדש מקבלי> מה> שלמי>�ובר שג>  שלמי>

  6שבני נח הקריבו רק עולות �ובר שג> בבית המקדש מקבלי> מהגויי> רק עולות (כר"ע).

  :הרמב"> פ�ק כר"ע

ומיד בן נכר לא תקריבו את "אבל הגוים אין מקבלים מהן אלא עולות בלבד שנאמר 

אפילו עולת העוף מקבלין מן הגוי אע"פ שהוא עובד ע"ז. אבל אין  "לחם אלהיכם

מקבלין מהן שלמים ולא מנחות ולא חטאות ואשמות. וכן עולות שאינן באות בנדר 

יולדת וכיוצא בה מעולות שאינן באות  ונדבה אין מקבלים אותן מן הגוים כגון עולת

  )ב, גמעשה הקרבנות  ,רמב"ם(  משום נדר ולא משום נדבה. 

  מה ההבדל בי
 עולה לשלמי>? ומדוע גוי לא רשאי להקריב שלמי>?

הרגש הטבעי לקחת דבר ולהעלות אותו כליל על פולח
 לבורא עול> שיי� בכל אד>, 

והביאה למקדש מקבלי> הימנו.  עולהנדב לכ
 א> גוי . מיוחד לע> ישראל אינוהמזבח 

רובד נו�� שאינו שיי� אצל הגויי>. אימורי השלמי> מוקטרי>  קיי> בשלמי�לעומת זאת 

הבשר נאכל בטהרה  הני> והבעלי>.ועל גבי המזבח, אבל את שאר בשר הקרב
 אוכלי> הכ

                                                           

נח ובעקידת יצחק אצל נראה שהקרבנות שהוקרבו ב�פר בראשית היו עולות.  המקראותמפשטי   .5

יעקב כתוב: "ויזבח זבחי> אצל אמנ>,  ."והעלהו ש> לעולה"ויעל עולות במזבח"; "מפורש:  הדבר

ש> שמבאר שלמרות שהאבות הקריבו רק עולות וראה ברמב"
  ,לאלהי אביו יצחק" (בראשית מו, א)

  יעקב הקריב שלמי>.

ראה ש> אחרוני> אחרי> שחילקו בי
 הקרבה של גויי> בבמה להקרבה במקדש. אבל הרמב"> פ�ק   .6

  שה
 בבמה וה
 במקדש גויי> מקריבי> עולות.
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ובמקו> קדוש (בירושלי>) ואכילה זו היא חלק מתהלי� הקרבת הקרב
 שבו האד> שות� 

 לארק בישראל ו כתשייבאכילה משולח
 גבוה. עבודת ה' שמתבטאת באכילתו של האד> 

   7.אומות העול>ל

של הקרב
 אלא כמביאו  'בעלי>'יש להדגיש שג> כשגוי מקריב קרב
 הוא לא נחשב כ

  .בלבד

  המקדש השוני�בבתי ה. הגויי� 

  ננ�ה ל�קור בקצרה את מידת הקשר שהייתה לגויי> למקדשי> השוני> בעבר.

 גלגוליו ה כל קשר אליו בכלולאומות העול> לא הי ,נבנה ע"י ע> ישראלהמשכ
  – משכ�

  .ישראל במדבר ובאר@ השוני>

שותפות את בית ראשו
 בנה שלמה המל�. לגויי> לא היה כל חלק ביזמה או  – בית ראשו�

ראה את בית המקדש כמקו> המיועד ג> המל� רק �ייע). שלמה  מל� צור בבניי
. (חיר>

שלמה מה' שיקבל את תפילות הנכרי>  מבקש ואכ
 בתפילתו ,לתפילה לאומות העול>

  בו: הבאי> למקדש להתפלל

וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך .כי ישמעון 

אתה  ול ואת ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא והתפלל אל הבית הזה .את שמך הגד

תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי למען ידעון כל עמי 

הארץ את שמך ליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר 

  )מג־מא ,מלכים א' ח(  .בניתי

  גויי> יבואו לבית המקדש להקריב קרבנות. אמנ> שלמה אינו מזכיר את האפשרות שה

 ,למעשה, בכל ימי בית ראשו
 לא שמענו על קשר חיובי בי
 אומות העול> והמקדש

  אלא רק ברצו
 לפגוע במקדש או לקחת את אוצרותיו.

כפי שמבואר מל� פר�, נבנה ביוזמתו של כורש  המצב היה שונה. הבית בית שניב – בית שני

  :ב�פר עזרא

לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' מפי ירמיה העיר ה' את רוח כרש מלך  ובשנת אחת

כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות  :פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר

הארץ נתן לי ה' אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר 

                                                           

האכילה.... : "מחשבות עמוקות וחודרות בדבר קדושת )אורות הקודש ג עמ' רצד(הרב קוק ראה:   .7

  הוא רק נחלת
 של ישראל".

והדבר נעשה על  המהרש"א ש> מ�ביר שהשלמי> באי> לשי> שלו> בי
 ישראל לאביה> שבשמי>  

  הקב"ה רוצה שהגויי> יאכלו משולחנו. , ואי
לח
 גבוהומשידי אכילת> 
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ויבן את בית מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה   :ביהודה

והמלך כורש הוציא את כלי בית ה' ...  ה' אלהי ישראל הוא האלהים אשר בירושלם

ויוציאם כורש מלך פרס על יד  :אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם ויתנם בבית אלהיו

  ח)־(עזרא א א  : מתרדת הגזבר ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה

  :זו נחלקו ר"ל ורבי יוחנ
 נראה שבשאלההשלכות הרוחניות של מציאות זו? ה 
מה

ריש לקיש הוי סחי בירדנא, אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא. אמר ליה: אלהא! 

אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה "סנינא לכו, דכתיב 

נמשלתם ככסף,  – , אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא"לוח ארז

כשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו. כי שאין רקב שולט בו, ע

אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה: לאו היינו טעמא, אי נמי סליקו כולהו בימי עזרא 

. "יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם"לא הוה שריא שכינה במקדש שני, דכתיב 

  ע"ב) (יומא ט  אין השכינה שורה אלא באהלי שם. – אף על גב דיפת אלהים ליפת

  : ש> רש"יופירש 

שזכו פרסיים לבנות בית שני, אין שכינה שורה אלא  –אף על פי שיפת אלהים ליפת 

   במקדש ראשון שבנה שלמה, שבא מזרעו של שם.

בית הקמת את יזמו הפר�יי> , לכ
 מכיוו
 שורה רק באהלי ש> רבי יוחנ
 אומר שהשכינה

בימי עזרא לאר@, לא כל ישראל  עולי>אילו היו ג> לשיטתו  .המקדש לא שרתה בו שכינה

. ואכ
 יתה של כורשיה לבניי
 המקדששהיוזמה הראשונית כיוו
  הייתה שורה בו שכינה,

  .זמ
 קצר אחרי תחילת בית שני פ�קה הנבואה ונחת> התנ"�

 לאר@ כל ישראל עולי> שלמרות שהיזמה הייתה של כורש, אילו היו ר"ל חולק ואומר

נראה שאילו היו כל ישראל עולי> לאר@ ובוני> את  .קדש השניהשכינה שורה במיתה יה

  המקדש, היה המקדש נחשב ל'אהלי ש>' ולא הייתה משמעות לקריאה הראשונית של כורש.

אמנ>, א� שהיוזמה הייתה של כורש ורוב הע> לא עלה, הקפידו בוני המקדש שרק 

,
  ג> במחיר של עיכוב בבניי
 הבית: 8יהודי> יע�קו במלאכת הבניי

ויגשו אל  :וישמעו צרי יהודה ובנימן כי בני הגולה בונים היכל לה' אלקי ישראל

זרבבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלקיכם אנחנו 

ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר  :זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה

לא לכם ולנו לבנות בית לאלקינו כי אנחנו יחד נבנה לה' ראשי האבות לישראל 

  )ג ־עזרא ד' א(   .כאשר צונו המלך כורש מלך פרס אלקי ישראל

                                                           

הורדו�, אז חידוש בניי
 המקדש ע"י ואומר שמ א� מו�י�משה על ויקרא) ־�ופר (תורת־החת>  .8

  נעשתה התורה ככמה תורות ורבו המחלוקות בישראל. שהוא עצמו היה עבד, ,
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  ו. כני�ת גויי� למקדש 

מי שמקריב קרב
 ראות את פני ה' בעזרה. יאנו מצווי> לעלות לרגל שלוש פעמי> בשנה ולה

ייב להיכנ� לעזרה כדי ל�מו� את ידיו על ראש הקרב
. לגויי> מותר להיכנ� להר הבית ח

  9.לחיל –אבל א�ור להיכנ� לשטח שמ�ביב לעזרה 

  )ח, כלים א ,משנה( .החיל מקודש ממנו שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם

השני הוצבו בירושלי> בימי הבית  �ביב החיל היה �ורג שהגביל את כני�ת הגויי>.

(שלט זה מלמד שגויי>  10שלטי> ביוונית המזהירי> בעונש מוות לגוי שיעבור את ה�ורג.

  רבי> באו אל המקדש והיה חשש שיכנ�ו למקומות הא�ורי> לה>).

  �וכותהחג ז. 

תמידי> ומו�פי> ה> קרבנות חובה המוטלי> על הציבור, ונקני> מכ�פי מחצית השקל. 

יכול להיות שות� בהקרבת>, ולמרות זאת רואי> חז"ל את פרי משו> כ� ודאי שנוכרי אינו 

  החג כבאי> לכפר על אומות העול>.

 ?כנגד שבעים אומות. פר יחידי למה? הני שבעים פרים כנגד מי :אליעזראמר רבי 

כנגד אומה יחידה. משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו: עשו לי סעודה גדולה. ליום 

ודה קטנה, כדי שאהנה ממך. אמר רבי יוחנן: אוי אחרון אמר לאוהבו: עשה לי סע

מזבח מכפר  – להם לגויים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו, בזמן שבית המקדש קיים

   )ב"נה עסוכה (   עליהן, ועכשיו מי מכפר עליהן?

ייח�ת לחג ה�וכות תנבואת זכריה המבחג ראשו
 של �וכות אנו קוראי> בהפטרה את 

 ומילבוא להשתחוות לה' במקדש. ה שכל הגויי> יהיו חייבי> . מהנבואה עוללעתיד לבוא

  ייענש על כ�. שלא יגיע

והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך 

והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלם  :ה' צבאות ולחג את חג הסכות

ואם משפחת מצרים לא תעלה  :הגשםלהשתחות למלך ה' צבאות ולא עליהם יהיה 

ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגף ה' את הגוים אשר לא יעלו לחג את חג 

זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגוים אשר לא יעלו לחג את חג  :הסכות

  )יט־וזכריה יד, ט(  :הסכות

                                                           

 כז.־מעלי
 בקודש יד ולגבי שטחו של החיל ראה:   .9

שלט צפונית למקו> המקדש שעליו כתוב ביוונית וברומית: "איש נכרי לא ייכנ�  נמצא שנת תרל"אב  .10

 ומי שייתפ� יתחייב בנפשו ודינו למיתה". לפני> מ
 המחיצה המקיפה את המקדש, ולחצר המוקפה.
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 שראל (ולכ
ממצרי> והיווצרותו של ע> י יציאת ע> ישראל שמציי
 אתבניגוד לחג הפ�ח 

חג ה�וכות מציי
 את היציאה  –"כל ב
 נכר לא יאכל בו")  בקרב
 פ�ח נאמר במפורש

  11.מגבולות בית הקבע, ובו אנו מצייני> את ההשפעה של ישראל על כל האומות

אמת רואה בזה תהלי� אחד הפותח בנבדלות (פ�ח), המאפשרת את קבלת ־השפת

  ב האומות ביתר שאת (�וכות):התורה (שבועות), שמטרתה ה�ופית היא קירו

בפסח זמן חירותינו שהבדילנו השי"ת מן התועים. ואח"כ זמן מתן תורתנו. ואח"כ 

ומות. ולכן בסוכות ע' פרים... בכח התורה צריכין בני ישראל לתקן ולקרב גם כל הא

אבל עתידים בנ"י לזכות את כל העולם. כי הם יצאו מן הכלל ללמד על הכלל כולו. 

  ')'איתאד"ה תרנ"ח  ,שפת אמת(  

מצוות ה�וכה את המבח
 בו מתברר ההבדל בי
 רואה ב, הגמרא במ�כת עבודה זרה, מאיד�

  .אומות העול>ל ישראל

אמרו לפניו: רבש"ע, תנה לנו מראש ונעשנה, אמר להן הקדוש ברוך הוא שוטים 

שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל 

שמה, לכו ועשו אותה. ומי מצית  סוכהבשבת? אלא אף על פי כן, מצוה קלה יש לי ו

? "אשר אנכי מצוך היום"אמרת הכי? והא אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב: 

ולא היום ליטול שכר! אלא,  –ולא למחר לעשותם, היום לעשותם  –היום לעשותם 

אמאי קרי ליה מצוה קלה? משום שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו. ו

בראש גגו, סוכה דלית ביה חסרון כיס. מיד כל אחד [ואחד] נוטל והולך ועושה 

וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, 

  )אע"בודה זרה ג ע(   ...ויוצא

 
יחוד> של ישראל, מדוע דווקא במצוות �וכה ניכר יהרב קוק  בש> מבארהרב שלמה גור

ומדוע דווקא בה מבעטי> אומות העול>. זאת, משו> שאומות העול> יכולי> להזדהות רק 

, כגו
 תפילה וכדו', ואילו היו נבחני> בה לא היו תוכ
 דתי פולחני מובהקע> מצוות בעלות 

אול> מצוות �וכה, שתוכנה הוא . מבעטי> בה אפילו א> הייתה קודרת החמה עליה>


זאת  –תדורו", כלומר עבודת ה' ע"י אכילה ושינה ופעולות טבעיות וגשמיות  "תשבו כעי

  12.אי
 הגויי> יכולי> להכיל

כדי ליישב את ה�תירה בי
 הצדדי> ההפוכי> של חג ה�וכות ביח� לאומות העול>, 

נראה שיש להבחי
 בי
 עול> הקרבנות שאינו זר לאומות העול> ובהחלט ראוי להקריב 

                                                           

אשרי הע> שככה לו אשרי הע> שיי' אלהיו, עד ע"א): "רכא (זוהר כר� א (בראשית) פרשת ויחי   .11

כא
 חדוותא דכלא חדוותא דאושפיזי
 ואפילו אומות העול> חדא
 בחדוותא ומתברכי
 מנה ועל דא 

  ."ו
 מינ
קרבני
 בכל יומא עלייהו לאטלא עלייהו של> ויתברכ

  

 בדר� דומה ה�ברנו מדוע גוי יכול להקריב עולה ולא שלמי>.  .12
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העול> ולחייב אות> לבוא למקדש להשתחוות לה', ובי
 עול> המצוות פרי> כנגד אומות 

  המיועד רק לע> הנבחר.

אמת מ�ביר את הקשר בי
 שני קטבי> אלו וכור� את היכולת של ע> ישראל ־השפת

  בנבדלות של ע> ישראל בקיו> המצוות. להקריב עבור אומות העול> ולזכות>,

הסוכה שהיא דירה מיוחדת לכל האזרח בסוכות נבדלין בנ"י מן האומות ע"י מצות 

בישראל כו'. ולכן דוקא בחג מקריבין ע' פרים מול ע' אומות. לומר דכל מה שבנ"י 

נבדלין לעצמם מזכין ג"כ לכל העולם. וכמו כן בביהמ"ק שהיו נבדלין בנ"י האירו 

גם לכל העולם. וכן איתא במד' אלו היו האומות יודעין כמה ביהמ"ק טוב להם היו 

רין אותו בזהבים ע"ש. וכן מצינו באאע"ה שביקש לקרב כל העולם אל הקדוש מעט

ברוך הוא ואמר לו לך לך כו'. וכשתהי' נבדל בפ"ע עי"ז ונברכו בך כל משפחות 

    . של אא"ז ז"ל ע"ש פ' וירא האדמה. כמ"ש מזה בחי' תורה

  )תרס"דשפת אמת דברים לסוכות (  

 "ע> לבדד ישכו
 ובגויי> לא יתחשב"היותנו ול הייחודיות והנבדלות של ע> ישראדווקא 

אפשר לנו למלא את תמ – המצוות המייחדות ומבדילות את ע> ישראל ודווקא בעטיי
 של

הדבר בא לידי ביטוי מובהק בחג  תפקידנו בעול> ולהביא דר� המקדש ברכה לעול> כולו.

 המיוחד הימנותא''צלא דמ – הנבדלות של ע> ישראל בישיבה ב�וכהמודגשת שבו  ,ה�וכות

פרי> כנגד אומות  70ודווקא משו> כ� דווקא בחג זה מצווי> אנו להקריב  13,לישראל

  העול>.

  בית המקדש השלישיח. 

לאור הדברי> לעיל מה מאירי> דברי המדרש העומד על כ� שאומות העול> (עדיי
) לא 

  מביני> את גודל הברכה שיש במקדש עבור העול> כולו.

 ,לו היה אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה להםיא :א"ר יהושע בן לוי

שכן  ,שהיה יפה להם יותר משל ישראל ,קסטריות היו מקיפים אותו כדי לשומרו

וכתיב  "וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא"שלמה סדר תפלה (מלכים א ח) 

ב אבל כשהוא בא אצל ישראל מה כתי ".ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי"(שם) 

אם היה ראוי לו היה נותן  ",ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו" :(דה"ב ו)

  )במדבר רבה פרשת במדבר פרשה א(  ...לו ואם לאו לא היה נותן לו

מדרש זה נכתב בעקבות חורב
 הבית ע"י אומות העול>, והוא פונה בטרוניא עליה> שאילו 

י> אותו, אלא א� היו משתדלי> לשמור היו מביני> את ערכו, לא זו בלבד שלא היו מחריב

                                                           

פרי צדיק �וכות אות ט' איתא בזוה"ק ח"ג ק"ג א' ע"פ כל האזרח בישראל ישבו ב�וכות. מא
 דאיהו   .13

 מגזעא ושרשא דישראל יתיב תחות צלא דמהימנותא.



צבי שלוה   הרב 
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עליו, מפני שהוא "יפה לה> (=מועיל לה>) אפילו יותר ממה שהוא מועיל לישראל", כי 

  תפילת> מתקבלת בו שלא על פי מעשיה>. 

 
שכאשר יתפכחו אומות העול> מטעות>, עתידי> ה>  –מכלל לאו אתה שומע ה

  לרצות בבניינו, שהרי "יפה הוא לה>". 

רצו
 לבניי
 המקדש צרי� להתעורר תחילה מבית. ככל שנתעורר לכ� אנו כמוב
 שה

  ונברר ונגלה את רצוננו בבניי
 המקדש, כ
 יתברר ויתגלה רצו
 זה ג> אצל אומות העול>.

  נביאי ישראל התנבאו על הימי> בה> אור בית המקדש יאיר לעול> כולו:

באחרית הימים נכון  והיה :הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלם

והלכו עמים  :יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים

רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו 

ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו  :כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם

תיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד חרבותם לאתים וחניתו

  ד)־,  אישעיהו ב(   .המלחמ

להיות לו לעבדים כל שמר שבת ה' לשרתו ולאהבה את שם  ה'ובני הנכר הנלוים על 

מחללו ומחזיקים בבריתי והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם 

  )ז־ו, ישעיהו נו(  .יקרא לכל העמיםוזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה 

  כו�י�ט. 

  בציווי, אלא בחפ@ האד> להביע את עבדותו  אינועבודת הקרבנות י�ודה הראשוני

  לבורא באמצעות מעשה של נתינה לה' והקרבה לו.

  שלא על פי ההלכות המפורטות בתורה שבכתב 
במת
 תורה נא�רה הקרבת קרב

  ובתורה שבעל פה.

 נעל> חפ@ ההקרבה (במהל� השני> שאחרי ח 
  ).יצר ע"זועמו נעל> ורב
 בית ראשו

  <ה 
 רשאי>הגויי> אינ> מחויבי> בתרי"ג מצוות ומותר לה> להקריב בבמה. כמו כ

באו שלעתיד לבוא יבואו ג> הגויי> ילהביא קרב
 עולה לבית המקדש. הנביאי> נ

  למקדש.

 אומות העול> למקדש מותנית בהבנה שבית 
המקדש נבנה  האפשרות של זיקה בי

ומתנהל על ידי ע> ישראל בלבד. ההיבדלות של ע> ישראל מאומות העול> מאפשרת 

  דר� המקדש לע> ישראל ולעול> כולו. לזכות בשפע הברכה שמופיעה

  בית המקדש 
אנו היו> בתהלי� של הכרה של ע> ישראל והעול> כולו בחשיבות בניי

  וחידוש העבודה.



הכפתור י מקו� המקדש-שיטת  הו י ז ב  ופרח 
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  הרב עזריה אריאל

  ופרח בזיהוי מקו� המקדש-שיטת הכפתור

 מבוא

 ופרח �בר שכל הר הבית שלפנינו מקודש-א. הכפתור

 ופרח-ב. קשיי� בדברי הכפתור

 ג. פתרו� הקשיי�

 ופרח?-ד. לאיזה שער התכוו� הכפתור

 ה. המ�קנה לגבי זיהוי מקו� המקדש

 ו. �יכו�

  מבוא

זיהוי מקו> המקדש והה�תמכות על המ�ורת שלפיה הוא עמד במקו> בדיו
 על אודות 

־הכפתור ופרח.־שבו ממוקמת כיפת ה�לע, נודעת חשיבות רבה להבנת שיטת הכפתור

עד היכ
 ד
 בפרוטרוט בשאלה  , מהדו' ביהמ"ד להלכה בהתישבות עמ' קז)פרק ו( ופרח

וחייב ליכנ� היו> ש> בבית צריכי
 אנו לדעת גדר וגבול מקו> הא�ור מותר להיכנ� ("

הא> החומות המקיפות את הר הבית ה
 "), והשאלה המרכזית שהוא ד
 בה היא הקדוש

בתחילה תיאור מפורט של הר הבית לש> כ� הקדי> חומות הר הבית או חומות העזרה. 

על פי המקורות, בעיקר על פי מ�כת מידות, ולאחר  של העזרה והחיל ושעריה>ושעריו ו


מ�קנתו היא שהחומה הקיימת  .בהתאמה בי
 המקורות למציאות שלנגד עיניו מכ
 הוא ד

בכל התיאור לא הוזכרה המ�ורת ת העזרה. המקיפה את ההר היא חומת הר הבית ולא חומ

הנ"ל, למרות שללא כל �פק היא הייתה בימיו לפחות דעה רווחת, כפי שכותב ב
 דורו, 

) 
 במהדו' ופרח־לכפתורלאחרונה ג> כנ�פח , נדפ� 86'מ�עות א"י' עמ' תלמיד הרמב"

  ): , ח"ב עמ' תמוהנ"ל

על אבן שתיה בנו מלכי ישמעאל בנין מפואר מאד... ובנו למעלה מן הבנין כפה נאה 

[הכיפה מאד... לפני הבית לצד המזרח בנין על עמודים וכפה למעלה מן העמודים 

  יצון. , נראה כי הוא המזבח החשנקראת כיום "כיפת השלשלת". ע.א.]

ופרח שהמקדש עמד בדרו> הר ־לא זו בלבד, אלא שלכאורה נית
 לה�יק מדברי הכפתור

הנושא נידו
 כבר מעל גבי גליונות 'מעלי
 בקודש' (בעיקר  1הבית, כפי שכתבו כמה מחברי>.

                                                           

אב
 הטועי>', בכתב העת 'התור' תר"@, ועל החל ממאמרו של ר' מיכאל הכה
 ברור, 'אב
 השתיה או   .1

. לאחרונה: הרב אב"י �ילבצקי, 'נכו
 יהיה הר 66-68כ� ראה 'חצרות בית ה'' לרב זלמ
 קור
, עמ' 

 .14-20בית ה'' מהדורה ראשונה עמ' 



אל ארי עזריה    הרב 
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במוקד עיוננו ננ�ה  בגיליו
 לא), והמאמר שלהל
 מציע עיו
 מחודש ופתרו
 חדש ל�וגיה זו.

בעיקר מתו� לשונו שלו עצמו, ופחות על �מ� ידיעות שלא  ופרח־הכפתור להבי
 את דעת

  הוזכרו בדבריו.

  ופרח �בר שכל הר הבית שלפנינו מקודש-א. הכפתור

כידוע, במ�כת מידות (פ"ב מ"א) נאמר שהר הבית היה ריבוע של ת"ק אמה על ת"ק אמה, 

מלב
, כשאורכ> של  ואילו כיו> צורתה של החומה התוחמת את ההר קרובה יותר לצורת

הרבה יותר מת"ק אמה לפי  –מטרי>  450־הצלע המזרחית ושל הצלע המערבית למעלה מ

כל השיטות באור� האמה. לפיכ� מקובל להניח שהר הבית הורחב בימי הורדו�, כפי שכתב 

יו�� ב
 מתתיהו (מלחמת היהודי> ה, ה, א), והמשנה מתארת את תחו> הר הבית המקודש, 

   2לא התקדשה.שכ
 ההרחבה 

ופרח נראה בעליל שלא �בר כ�, וחשב שכל המתח> שלפניו ־אול> מדברי הכפתור

[ולא  הואהר הבית הוא פותח את תיאורו במילי>: " 3הוא בכלל הר הבית המקורי והמקודש.

בדיונו על קדושת  ."מרובע רבוע מוק� חומה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה"היה"] 

החומות הוא לא מזכיר שה
 יותר מת"ק, ופשטות לשונו (עמ' קיב) שהכתלי> שלפנינו ה> 

  כותלי ההר המקוריי>: 

כי מה שאנו רואים היום בזמננו זה מהכותלים העומדים האלה, שהם כותלים 

  . א"כ בהכרח יש לנו לומר שהם כותלי הר הבית ...מחומת הר הבית

ממה שכתב להוכיח  נית
 להביא לא עמד על הרחבת ההר, ופרח־פתורראיה לכ� שהכעוד 

  שהחומה המזרחית איננה חומת העזרה: 

ואנחנו  ,שאם היו אלו חומות מרובע שכ"ב על קל"ה, היה קל"ה לבד מצפון לדרום

והיא חומת  הרבה מאד יותר מקל"הרואים היום שהחומה ההולכת מצפון לדרום 

  . המזרח

כגו
 "יותר משבע מאות יר מהו אורכה של החומה המזרחית הקיימת, מזכלא ופרח ־הכפתור

יתירה מזו, נראה מדבריו וכפי הנראה לא היה ברור לו שהחומה ארוכה מת"ק. ", אמה

שחומת ההר הקיימת היא היא החומה המוזכרת במשנה שאורכה ת"ק אמה, ללא כל תו�פת, 

מה הראיה שהחומה הארוכה , האמ יותר מת"ק שהרי א> תאמר שהו�יפו עליה וכיו> היא

                                                           

כי לא רצו או א� לא יכלו לקדשה, והדבר תלוי בשאלה כיצד מתקדש הר הבית, עניי
 שלא התבאר   .2

  "ל, ואכמ"ל. בדברי חז

וכ� ג> בתשובת הרדב"ז ח"ב �י' תרצא המפור�מת, שמתב��ת ג> על הכפתור־ופרח. שאלת   .3

  ה�תירה בי
 הת"ק למציאות כיו> נדונה במפורש רק בעת החדשה.



הכפתור י מקו� המקדש-שיטת  הו י ז ב  ופרח 
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שמא זוהי חומת העזרה שהתארכה א� היא, אחרי החורב
 או אפילו איננה חומת העזרה? 

  .לא מציי
 איזושהי �יבה להבדיל בזה בי
 הר הבית לעזרה ופרח־הכפתור 4בזמ
 הבית?

  : (עמ' קיג) על שערי הרחמי> ופרח־הכפתורראיה נו�פת לכ� ממה שכתב 

כמו שנזכר מסכת ... לגמול חסדים שעשה שלמהשני שערים  ומסתברא שהם אותם

בשבת היו מתקבצים יושבי ירושלים ועולין להר הבית ויושבין בין שני  ...סופרים

  . שערים הללו

הידוע של אבני> ע> מ�גרת הוא מימי שלמה  5ג> שלדעתו �גנו
 הבנייה ההרודיאני נראה

�ביב המערה מרובע רבוע גדול, המל�, שהרי כתב על מערת המכפלה (פי"א עמ' עג): "

־הכפתור". ע"ה מבני� שלמה, ומקובל שהוא מאבני המקו� הקדוש בית המקדשחומה גבוה 

� בנייה זו והוא מייחה בי
 הר הבית למערת המכפלה, יעמד על הדמיו
 ב�גנו
 הבני ופרח

כל כותלי הר הבית כיו> ה> מבית ראשו
, לרבות הקטע �בר ש, אפוא, שלימי שלמה. נראה

(מדרו> ל'תפר' הדרומי ומצפו
  הצפוני בחומה המזרחית של הר הביתהקטע הדרומי ו

, וכ
 הכותל המערבי לכל ארכו (א> , שבה> ניכר ה�גנו
 ההרודיאני הידועל'תפר' הצפוני)

אכ
 . וא> ממנו היה חשו� בימיו והא> יכול היה לראות חלקי> בצפונו) כי אי
 לדעת כמה

מימי שלמה, ובימיו הרי יכלו לקדש את הר הבית ככל שיחפצו, אי
 כל לדעתו כל זה הוא 

  �6יבה להניח שחלק זה לא התקדש. וכי גזרת הכתוב היא שהר הבית יהיה ריבוע?!

  י הרחמי>: כמו כ
 מתברר ממ�קנתו, לאחר שתיאר את שני שער

אם כן היום שאנחנו בחטאינו מבחוץ נוכל להתקרב לענין תפלה והשתחויה עד 

לפני באים עד אותם הכותלים ומתפללים לאל יתעלה  ,אותם הכתלים, וכן עמא דבר

וכבר בקש מהאל יתברך שלמה בתפלתו שתקובל  7,שהזכרנו אלו השני שערים

  תפלת המקום ההוא.

אילו �בר  8מטר מהקצה הדרומי של החומה המזרחית. 063שער הרחמי> נמצא במרחק של 

 9ופרח שהר הבית שלפנינו הורחב לצפו
 בלבד ושערי הרחמי> ה> מחו@ לת"ק,־הכפתור

                                                           

 עמדו על כ� בנ�פח לכפתור־ופרח עמ' שח.  .4

, וכל הדיו
 להל
 הוא א� קראתיו בש> זה ע"פ הידוע ומקובל כיו> שזוהי בנייה משלהי ימי בית שני  .5

 ורק בשיטת הכפתור־ופרח עצמו.

6.   
אפילו א> במשכ
 מחנה לויה היה רבוע (למרות שבצדו המזרחי גרו לויי> מעטי> בלבד, משה אהר

ובניו), בוודאי אי
 די
 להעתיק אותו, ומחנה שכינה (שבמשכ
 ארכו כפול מרחבו ובבית עולמי> אינו 

  כ�) ומחנה ישראל יוכיחו.

כלומר, שערי הרחמי>. אמנ> אפשר לפרש בדוחק שכוונתו לשער הרחמי> ולשער שוש
, אלא שצמד   .7

 המילי> "שני שערי>" הוזכר לפני כ
 בדבריו ארבע פעמי> ביח� לשערי הרחמי>.

 המדידה על פי אתר עיריית ירושלי>, שמאפשר למדוד מרחקי> מדויקי>.  .8

  .1כפי שטע
 הרב �ילבצקי, לעיל הערה   .9
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ג> עצ> המנהג להעדי� את התפילה  10מה ראייתו מהמנהג להגיע אליה> ולהתפלל על יד>?

? הא> על מקו> זה ליד> מעורר תהייה: מדוע להתפלל דווקא כנגד המקו> שאינו מקודש

  התפלל שלמה המל� "שתקובל תפילת המקו> ההוא"?!

ופרח �בר שכל החומה המזרחית של הר הבית, ובפרט ־אי
 �פק, אפוא, שהכפתור

 90אמה נותנת  500־שערי הרחמי>, היא מכלל הת"ק. מאיד�, חלוקת הכותל המזרחי ל

ופרח ־א> כי, מצאנו בדברי הכפתור �11"מ לאמה, וזהו שיעור שאינו מתקבל על הדעת;

ופרח התקשה לאמוד את אור� ־על כרחנו צרי� לומר שהכפתור 12ב�מו� אומד
 קרוב לזה.

החומה, ואולי א� לא ני�ה למדוד אותה מתו� שהניח בפשטות שזהו הת"ק. אמנ> מתצפית 

י ארו� ופרח להיווכח שהר הבית אינו ריבוע, והכותל המזרח־מהר הזיתי> יכול היה הכפתור

מכל מקו> אי אפשר להכחיש את  13במידה ניכרת מ
 הדרומי, וא> כ
 אינו ת"ק על ת"ק,

  המוחש בעליל מדבריו שמ�יבה כלשהי לא נת
 דעתו על כ�. 

                                                           

אפילו א> נאמר שהכפתור־ופרח �בר שהר הבית הורחב, א� לא מדד בדיוק ולכ
 לגבי שערי הרחמי>   .10

ללי לגשת לכתלי> מ
 המנהג היה לו �פק א> ה> בתו� הת"ק, לא יכול היה להוכיח את היתרו הכ

לגשת לשערי הרחמי>: שמא כתלי> אלה ה> בתו� ההר מבחינת כיוו
 מזרח־מערב, ואעפ"כ ש> 

נהגו היתר על �מ� מדידה שה> מחו@ לת"ק בכיוו
 צפו
־דרו>? מכא
 שלא העלה בדעתו אפשרות 

, או שהורחב שה> מחו@ לת"ק. אי
 לה�ביר זאת אלא בהנחה שהיה ברור לו שהר הבית לא הורחב

לדרו> ושערי> אלו ה> בתו� הת"ק (א> הניח בפשטות שהייתה הרחבה ושהיא לדרו> דווקא, הדבר 

 .(
  מוב
 רק א> �בר שכיפת ה�לע היא מקו> המקדש, כדלקמ

�"מ, עיי
 'שיעור מקוה' עמ' קמח. אמנ> באדרת  71השיטה המגדילה ביותר את האמה מגיעה ל־  .11

('מי נדה' אות לו) שיער שהאמה ששימשה לבניי
 בהמ"ק גדולה כאמה  אליהו לר' עמנואל חי ריקי

ושני שליש של אמה רגילה (הוא ה�תמ� על מדידת רוחב שערי הרחמי>, בהנחה ששניה> נחשבי> 

כשער אחד, ועיי
 'הר הקודש' עמ' רלט), ועיי
 צי@ אליעזר ח"י �י' א אות �,ג, שהתחשב בדעה זו 

הר הבית. אול> הדברי> מוקשי> מאוד מהמשנה בכלי> פי"ז מ"ט  להחמיר בחישוב ת"ק האמות של

  ומהגמ' בערובי
 מח ע"א על "אמה של קודש", שמה
 מבואר שאמת הבניי
 היא האמה הבינונית.

הכפתור־ופרח ב�מו� (עמ' קיג), בתו� הבירור הא> הכתלי> שלפנינו ה> כותלי הר הבית או כותלי   .12

והנה אי
 אנו רואי> שיהיה משפת ההר, כלומר הר המוריה של מזרחו תחתיו הוא העזרה, כותב: "

". הלשו
 מגומגמת ואולי נשתבשה קצת, אול> כוונתו חמשי� אמה או פחותעמק יהושפט אלא כמו 

ברורה, שמהחומה המזרחית עד שפת ההר יש פחות מחמשי> אמה, ולא יתכ
 שש> הייתה עזרת 


מדד, וכשנמדוד את שפת הר המוריה, ולו רק מהכביש העובר ממזרח  נשי> והחיל. לא ברור מהיכ

מטר! בהכרח עלינו לומר  40לחומה, נמצא שכמעט לכל אורכו המרחק לחומה הוא למעלה מ־

שהכפתור־ופרח אמד באמות גדולות, מדעת או שלא מדעת. ובדוחק יש לומר שכוונתו רק לקטע 

מטר, מפני שדי בקטע כזה כדי להוכיח  15-30חות קצר בקצה הדרומי של החומה שבו אכ
 המרחק פ

 שחומה זו איננה חומת העזרה.

13.   
ובוודאי לא �בר שהחומה המזרחית היא ת"ק והדרומית פחותה הימנה, שהרי כתב (עמ' קיג) ש"אי

  טע> לומר שההר נאכל כל כ�", וג> התיר להתקרב לכל הכתלי> �ביב.
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  ופרח-ב. קשיי� בדברי הכפתור

  הפי�קה שמ�יימת את הקדמתו המתארת את הר הבית היא (עמ' קיב): 

אלא רחוקה מן הדרום של הר הבית יותר העזרה לא היתה מכוונת באמצע הר הבית, 

מכל הרוחות, וקרובה למערבו יותר מכל הרוחות, ובינה ובין הצפון יותר ממה 

שבינה ובין המערב, ובינה ובין המזרח יותר ממה שבינה ובין הצפון. נמצא היותר 

   קרוב המערב, אחריו הצפון, אחריו המזרח, אחריו הדרום.

  ח למ�קנתו: ופר־לאחר פי�קה זו בא הכפתור

כי מה שאנו רואים היום בזמננו זה מהכותלים העומדים האלה, שהם  מכל זה יראה

עוד היום ניכר שער שושן למזרח והוא סגור אבני גזית. כותלים מחומת הר הבית. 

ואם תחלק זה הכותל לשלשה חלקים יהיה זה הפתח בחלק הראשון מצד קרן 

 .ום, וכן ניכר שער הקיפינוס למערבלדרוכן ניכרים שני שערי חולדה  מזרחי דרומי

  שאותו צד נחרב.  ,שער הצפון שהוא הטדי אינו ניכר

 משמעמדבריו "מכל זה יראה" וכו'  א. דבריו לכאורה מוקשי> וא� �ותרי> מיניה וביה:

שהפי�קה הקודמת על מרחקי העזרה מכותלי הר הבית תורמת למ�קנה בפי�קה הבאה. 

י
 מקו> העזרה ביח� להר הבית ובי
 הקביעה שהכתלי> מה השייכות ב תרומתה? יומה

וכו', אפשר להבי
  "עוד היו> ניכר שער שוש
" במשפט ב. 14הנראי> כיו> ה> כותלי ההר?

שהתיאור שהוא בשליש הדרומי של הכותל המזרחי נועד רק לציי
 את מקומו ולהקל על 

מקו>, יהיה נוח יותר מכל  15איתורו, מכיוו
 שהוא �גור באבני> ונראה כחלק מהחומה.

דבריו.  למהל�תתרו> ג> היא ידיעה זו שהוא בשליש הכותל להבי
 את אריכות לשונו א> 

(על מקו> העזרה בתו� הר הבית ועל מיקומו של לא זו בלבד ששתי הידיעות הללו בר>, 

 (
א� �ותרות אותה לכאורה, ה
 , אלא שזהו כותל הר הבית אינ
 תורמות למ�קנהשער שוש

א> העזרה כי  ,�ותרות זו את זו שא> אכ
 זהו כותל הר הבית נמצא שקביעות אלומשו> 

 
 הדרומי,בשליש נמצא שער שוש
 לא יתכ
 שיותר מאשר לדרו>, הר הבית קרובה לצפו

 
העולה : "(עמ' קיא) מכוו
 כנגד שער ההיכל, כמ"ששוש
 שער  ופרח־הכפתורלדעת שכ

הראשו
 שער שוש
 בחומת הר הבית, השני שער  :בידינו שהשערי> שה> למזרח ה> חמשה

התחתו
 והוא בחומת החיל והוא כדי לכנ� לעזרת נשי>, השלישי שער ניקנור שהוא בחומת 

השער החמישי שער ההיכל, מכווני> זה לזה, וכל אלו  ..העזרה, הרביעי הוא שער האול>.

                                                           

ב�� את המ�קנה שלהל
. מכל מקו>, מ�דר הדברי> משמע ברי שלא כל פרט בתיאורו לעיל נועד ל  .14

  לענ"ד בבירור שפי�קה זו אמורה לתמו� במ�קנה שאליה הגיע.

הדברי> מתאימי> ל"שער הלוויות" שלהל
, שאכ
 אינו ידוע לרבי> וג> מקרוב לא קל להבחי
 שזהו   .15

בלשו
 "ניכר" ג> שער שנאט>, ומה שכתב "ניכר" היינו למתבונ
. אול> הכפתור־ופרח משתמש 

ביח� לשאר השערי> שעליה> לא טרח לפרט את מיקומ>, ומ�גנונו נראה שכל התיאור נועד לקורא 

  שאינו מכיר את האזור כלל, ראה דבריו להל
 לגבי שערי הרחמי>.
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ש"הר הבית" בלשונו  ובשלמא א> יכולנו לומר ."הדברי> יתבארו ממה ששנינו במ�כת מדות

אינו כל השטח המוק� בחומות אלא רק חלק ממנו, וחלקו הצפוני של ההר כיו> הוא 

 
מנ> בדרו> הר ששער שוש
 אהרחבה מאוחרת שאינה כלולה בחשבו
 המשנה, אז יתכ

הבית של היו> ואעפ"כ רוב ההר המקודש מדרומו. אול> מכל דבריו מתבאר ש�בר שכל 

ופרח ־מקודש, כנ"ל. ועל כל פני> כא
 היה מתבקש שהכפתורההר שבפנינו הוא ההר ה

  יבאר כיצד מתיישב מיקומו הדרומי של שער שוש
 ע> המשנה שהעזרה נוטה לצפו
 ההר.

  ב�מו�:  ופרח־כמו כ
, ידועה השאלה על דברי הכפתור

יש  כמטחוי קשתולצפון הפתח הסגור אשר במזרח שאמרנו עליו שהוא שער שושן 

רים גבוהים מאד בכיפות מחוץ, ודלתותיהם ברזל והם סגורים בכותלו שני שע

לעולם, וקורין להם ההמון שערי רחמים. והישמעאלים הורגלו בזה וקורין להם 

   בא"ב אלרחמ"א.

המושג "כמטחוי קשת" אינו הול> את המרחק משער הרחמי> לשליש הדרומי של חומת 

ערי הרחמי> אינ> �מוכי> לשער לא זו בלבד, אלא שא> ש 16מטר. 165־הר הבית, שהוא כ

 
שוש
, ו"כמטחוי קשת" משמש כא
 במובנו הרחב ביותר של המושג, הרי עדי� היה לציי

א> > ש"את שערי הרחמי> ביח� לקר
 הצפו
 מזרחית של חומת הר הבית ולומר עליה

וכ�  צפוני"תחלק זה הכותל לשלשה חלקי> יהיה זה הפתח בחלק הראשו
 מצד קר
 מזרחי 

הקורא יקבל מידע יותר מדויק ויותר קל לזיהוי. �ו� �ו�, ג> א> נית
 לתאר את המרחק 

האמור כ"כמטחוי קשת", הרי מבחינת השירות לקורא תרומתו כא
 מעטה. תליית> של 

שערי הרחמי> הגדולי> והברורי> בשער שוש
 ה�גור באבני>, ומרוחק משער הרחמי> 

  ה, היא בבחינת "תלי תניא בדלא תניא".יותר מאשר הקצה הצפוני של החומ

  ג. פתרו� הקשיי�

וא> תחלק שנכו
 להגיה במשפט המתייח� לשער שוש
: "לענ"ד לאור הקשיי> הנ"ל נראה 

, במקו> "צפוניזה הכותל לשלשה חלקי> יהיה זה הפתח בחלק הראשו
 מצד קר
 מזרחי 

                                                           

יתור בית־א –ו מקו> מקדשנכבר נשתברו קולמו�י> על עניי
 זה. ראה במאמרו של יו�� רופא '  .16

', ניב המדרשיה י"ג (תשל"ח־ט), מופיע באתר 'דעת'. לדעת ל רחבת הר־הביתהמקדש בדרומה ש

) "כמטחוי 120-121וביתר פירוט ב'מעלי
 בקודש' ל עמ'  57הרב זלמ
 קור
 (חצרות בית ה' עמ' 

 
מטר, וזאת על פי שימושו של הכפתור־ופרח בביטוי זה במקו> אחר. ברי  120ל־ 70קשת" הוא בי

וע מ�וי> ואי
 לקבוע בו מ�מרות, אלא ל�מ
 טווח מינימו> ומק�ימו> שאי
 זה ש> למרחק קב

מ�תברי> על פי השימושי> בקשת בזמנ> (וראה ג> במדרש 'אלדד הדני' ב'אוצר המדרשי>' הכותב: 

מטר נראה מופרז.  165"), ומכל מקו> מרחק ורוחב אותו מקו> הנהר מאתי> אמה כמטחוי קשת"

מטר, וזוהי  240ות שהמרחק משער הרחמי> לשליש הדרומי הוא אגב, במעלי
 בקודש ש> נכתב בטע

פליטת קולמו� אגב מה שנכתב בחצרות בית ה' ש> ביח� למרחק משער הרחמי> לנקודה אחרת 

.(
  שאכ
 במרחק זה (מפי הרב קור
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בזה מתיישבי>  17ה מקומות.ופרח בכמ־"דרומי", וכבר עמדו על הצור� להגיה כיו"ב בכפתור

הידיעות על מקו> העזרה בהר הבית ועל מקו> השער מתלכדות  כל דבריו 'כפתור ופרח':

זו ע> זו ומאששות את מ�קנתו שאכ
 זהו כותל הר הבית ולא כותל העזרה, מפני שאילו 

היה זה כותל העזרה היה על השער להיות באמצע הכותל, אבל א> זהו כותל ההר עליו 


   18.שהעזרה נוטה לצפו
 הר הבית, כפי שנאמר במשנה להצפי

  ופרח?-ד. לאיזה שער התכוו� הכפתור

א> נמדוד את "שליש הכותל" הצפוני, בהתחשב בכותל הר הבית בלבד ולא בחומת העיר 

ציו
 זה תוא> בדיוק לשער קט
 הקרוי "שער הלוויות", שנמצא עשרי>  19העתיקה כולה,

>, קשה להלו> את הביטוי "כמטחוי קשת", שמשמעו בר 20מטר מדרו> לשערי הרחמי>.

לכל הפחות כמה עשרות מטרי>, ע> שער ההלוויות. ועוד: גבהו של שער זה כשני מטרי> 

ורוחבו מטר וחצי בלבד, וממילא זיהויו ע> שער שוש
 אינו מתיישב ע> המשנה במידות 

ר אמות חו@ משל פ"ב מ"ג ש"כל הפתחי> והשערי> שהיו ש> גובה
 עשרי> אמה ורחב
 עש

אפשרות אחרת היא שכוונתו  21ופרח עצמו בהקדמה הנ"ל.־אול>", כפי שכתב ג> הכפתור

                                                           

, על מ�פר שיבושי> מעי
 זה שנפלו 104ראה במאמרו של הרב זלמ
 קור
 במעלי
 בקודש לא עמ'   .17

פרח. קשה לברר אות> מתו� כתבי היד של הכפתור־ופרח שבידינו, מאחר שכול> שאובי> בכפתור־ו

. אחר חיתו> השטרות 28כול> מאותו מקור שיש בו ליקויי> מוכחי>, ראו במבוא לכפתור־ופרח עמ' 

מצאתי שכבר קדמני הרב עידוא אלבה (במאמרו שבכתובי>: 'חובת שמירת המ�ורת') בהשערה זו 

  בי
 השליש הדרומי לצפוני. על חילו� הגר�ה

בזה מיושב מה שהקשה הרב �ילבצקי על ה�וברי> ששער שוש
 הוא כנגד כיפת ה�לע, מדוע   .18

 
הכפתור־ופרח לא מזהה את השער באמצעות הכיפה ומודיע שהוא כנגדה? והתשובה פשוטה, שאי

הו שער הר הבית. לידיעה זו שו> תועלת כא
, שהרי ג> שערי העזרות כנגדה, ואי
 מכא
 ראיה שז

מלבד זאת, א> מטרת הכפתור־ופרח להדרי� את הקורא ההול� לצד החומה המזרחית כיצד להגיע 

  אל השער, הרי ההול� ש> מבחו@ אינו יכול לדעת היכ
 הוא ביח� לכיפת ה�לע. 

שכ
 א> נתחשב בעיר העתיקה כולה ונגרו� "צפוני" השער 'ינדוד' אל מצפו
 לשערי הרחמי> וא�   .19

 פו
 לשער האריות.מצ

המרחק נמדד ע"פ מפה מדויקת של אילת מזר (במקורות אחרי> מצויני> מרחקי> קצרי> מעט   .20

מטר). נקודה זו מתקבלת ג> מהכיוו
 ההפו�. א> נקבל את הגר�ה שלפנינו וג> נניח  15-18יותר, 

מטר,  280מטר), אזי השליש הוא  840שהחומה המדוברת היא חומת העיר הקיימת כיו> כולה (

  בדיוק עד שער זה. 

זיתי> ואליו חמשה שערי>, האחד במזרח לצד הר ה ...הר הבית הוא מרובעזה לשונו (עמ' קז): "  .21


וכל> משמשי
 כני�ה ויציאה חו@ מ
 הטדי. רוחב כל שער עשר באמה וגבהו  ...ונקרא שער שוש

עשרי> ויש לה> דלתות וכדאיתא מ�כת מדות פרק ב' (מ"ג) כל הפתחי> שהיו ש> גבה
 עשרי> 

אמנ> מהציטוט מהמשנה "הפתחי>", ולא בנו�ח שלפנינו  ."אמה ורחב
 עשר אמות חו@ משל אול>

י> והשערי>", היה מקו> אולי להבדיל בי
 "פתח" ל"שער" ולומר ששערי הר הבית אינ> "הפתח

  בכלל זה, א� הרי דבריו ברור מיללו שג> שערי הר הבית בכלל.
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מטר מדרו> לשער הרחמי>, כפי ששיער יו��  40־30 ־לשער אחר שחרב, והיה מרוחק כ

זהו טווח שמקיי> באופ
 יותר �ביר את "כמטחוי קשת" ועדיי
 נית
 לכוללו  22בר�לבי.

שתי האפשרויות, מכיוו
 ששער זה �מו� באופ
 יח�י לשער הרחמי>,  לפי 23בשליש הצפוני.

מוב
 מדוע שער הרחמי> מתואר ביח� אליו ולא ביח� לקר
 הצפונית של החומה המרוחקת 

  הרבה יותר.

  ה. המ�קנה לגבי זיהוי מקו� המקדש

ופרח בזיהוי מקו> ־א> כני> הדברי>, יש לעיי
 בשאלה מה מלמד הדבר על שיטת הכפתור

 50־30מקדש. הצעות הזיהוי הנ"ל ה
 ממזרח לרמה, א� לא בדיוק ממזרח לכיפת ה�לע (ה

לא מ�תבר כלל מטר מצפו
 לכותל הצפוני של הכיפה, בהתאמה לשתי האפשרויות הנ"ל). 

להעמיד את המקדש בחצי הצפוני של הרמה (כשיטת פרופ' קאופמ
 ז"ל) ולהשאיר את 

העזרה, או לומר שה�לע היה בחיל הדרומי והוא ה�לע, פ�גת ההר, מדרו> להיכל באמצע 

                                                           

ולצפו
 הפתח ה�גור אלא שבנקודה זו קשה ליישב את דבריו על פי כל ביאור שהוא, שכ
 מלשונו: "  

 גבוהי� מאדאשר במזרח שאמרנו עליו שהוא שער שוש
 כמטחוי קשת יש בכותלו שני שערי> 

" מתבאר ששער שוש
 נמו� מה> בהרבה, והדבר וקורי
 לה> ההמו
 שערי רחמי> ...בכיפות מחו@

ל עשר מתאי> לשער ההלויות הנמו�. והרי פתחי שער הרחמי> מתאימי> פחות או יותר למידה זו ש

אמות על עשרי>, וממילא מתברר שהשער שהכפתור־ופרח מזהה כשער שוש
 אינו מתאי> למידה 

זו. א� יתכ
 ש"גבוהי> הרבה" מתייח� לא רק לפתח אלא ג> למשקו� שעל גביה>, ובזה ג> כיו> 

 ה> גבוהי> מ�ביבת> (וקשה לדעת כמה היו גבוהי> בימי הכפתור־ופרח).

הוא מביא ראיות מכתבי> יהודיי> ואחרי>  א.. על ראיותיו יש לדו
: 136-141במאמר הנ"ל, עמ'   .22

לקיומו של שער אשר נראה לרואי> כמכוו
 כנגד כיפת ה�לע. א� ראה להל
, שלענ"ד פרט זה הול> 

הוא מביא תיאורי> של שער ההלוויות שאינ> הולמי> את השער הקט
  ב.ג> את שער ההלוויות. 

הגר�ה במקורותיו אינה בטוחה, וג> אזכור שני קימורי> בשער יכול  והפשוט המצוי ש> כיו>. בר>,

אולי להתייח� לשני קימורי> שנמצאי> כעשרי> מטר מדרו> לשער ואינ> קשורי> אליו כלל, והדבר 

הוא מביא ראיה לחורב
 החומה באזור ברעידת אדמה בשנת ה'שו,  ג.דורש בדיקה במקור הערבי. 

נפתח השער הפשוט שקרוי כיו> "שער ההלוויות". אול> בציור ולדבריו אחריה שוקמה החומה ו

מפורט של החומה המזרחית מאת ברנהרד פו
 ברייטנב� משנת ה'רמו, לפני רעידת האדמה הנזכרת, 

לא נראה כל שער מדרו> לשער הרחמי>. לכ
 יש להניח שא> היה שער שחרב הוא לא היה גדול 

  באופ
 משמעותי משער ההלוויות כיו>. 

�לבי מ�תמ� על הגר�ה שלפנינו בכפתור־ופרח, "קר
 מזרחי דרומי", ומפרש שהוא מתייח� בר  

לחומה ארוכה כאור� חומת העיר העתיקה כיו>, ונמצא שהשליש הדרומי מגיע בדיוק לאותה נקודה 

שעליה אנו דני>. אלא שלפי הנחה זו שמדובר על כל אור� חומת העיר העתיקה נית
 להדרי> את 

 ).61עד ממש כנגד כיפת ה�לע, כדעת הרב זלמ
 קור
 (חצרות בית ה', עמ' השער יותר, 

לעניי
 מטרתו של הכפתור־ופרח, כפי שהו�ברה, יתכ
 שג> א> נטה מעט דרומה מהשליש הכפתור־  .23

ופרח הגדירו כשליש, מפני שהעיקר הוא שהשער נוטה באופ
 ברור ממרכז הכותל אל חלקו הצפוני 

  ובכ� מתקיימת ראייתו.
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קיבל את המ�ורת המקובלת ו�בר  ופרח־הכפתורגבוה מ
 העזרה. א> כ
, מ�תבר ש

  שהשער מכוו
 כנגד הכיפה.

הצופה ממזרח בנקודה זו, במרחק מתאי> שמאפשר צפייה מעל החומה אל עבר כיפת 

 24אלה מכווני> ממזרח לכיפה. ה�לע (דהיינו כמה מאות מטרי>), אכ
 יכול לחשוב ששערי>

וא> מדובר על 'שער ההלוויות' הקט
 הידוע כיו>, דומני (לאחר �יור במקו> ובדיקה 

 
ב�דרת תמונות שצולמו מהר הזיתי>) שלא נית
 כלל להבחי
 בו ממרחק רב, מכיוו

שהאבני> שבה
 נ�ת> נראות כחלק מרצ� החומה. א> כ
, אי
 כל אפשרות לקבוע ממבט 

השער מכוו
 לכיפת ה�לע או לא, מפני שהעומד מקרוב אינו רואה את הכיפה העי
 הא> 

  והעומד מרחוק אינו רואה את השער. 

ופרח קבע מקו> חלופי למקדש בלי לציי
 את מחלוקתו ־ככלל, קשה להניח שהכפתור

ופרח בכמה מקומות נות
 משקל למ�ורות העממיות ־ע> המ�ורת על כיפת ה�לע. הכפתור

 
מאחר שהכול מודי> שה�ברה שכיפת ה�לע היא מקו>  25יהודי ירושלי>.שרווחו בי

                                                           

) 1496) מביא מקור מאת ההי�טוריו
 הערבי מוג'יר אל־די
 (138, עמ' 20בר�לבי (לעיל הערה   .24

הרחמי> והתשובה מצד  הכותב על "שער יפה", ובגר�ה אחרת: "שער קט
", הנמצא "בקרבת שערי

דרו> לה>, ה�תו> באבני בניי
 ונמצא מול מדרגות ה�לע [כלומר, המדרגות העולות לכיפת ה�לע]... 

הוא נקרא ג> שער ההלוויות". אלא שבר�לבי מצדד בגר�ה "השער היפה" ו�ובר שאי
 כוונתו לשער 

  הקט
 שקרוי היו> "שער ההלוויות" אלא לשער אחר ודרומי לו שחרב.

בהקשר זה יש לציי
 שקירות צפונה מכיפת ה�לע.  מעלות 14.7יות" המוכר כיו> נוטה כ־וער ההלו"ש  

 10כיפת ה�לע אינ> מכווני> בדיוק לרוחות השמיי>, ופתחה המזרחי של כיפת ה�לע נוטה כ־

מעלות צפונה (קו שנמתח בי
 הפתח המזרחי והמערבי של כיפת ה�לע מגיע בחומה המזרחית של 

מטר מצפו
 למרכז כיפת ה�לע). הדבר יוצר אשליה שהאזור  25למרחק של למעלה מ־הר הבית 

שצפונית־מזרחית לכיפה הוא בדיוק ממזרח לה. עמדתי על כ� לאחרונה ב�יורי> שנערכו בהר 

הזיתי>, על מנת לאתר מקו> מתאי> לשריפת הפרה האדומה ממזרח לכיפת ה�לע: התחושה 

 רת מכשירי> מדויקי> נית
 להתגבר עליה.ממראית העי
 מטעה מאוד, ורק בעז

הוא מציי
 (עמ' צו) לדעות המקובלות בימיו על מקו> קבר חולדה, מקו> שריפת הפרה ומקו> בית   .25

עוד היו> מקובל המקו> ההוא, והוא צפוני לקבר חולדה הדש
: "הפרה הייתה נשרפת בהר המשחה... 

צפו
 ירושל> כמרוצת ה�ו� והוא תל קט
 כמטחוי קשת שפל ממנו מעט. וכ
 מקובל בית הדש
 ל

א� טורח (עמ' קיט) ליישב קושיה על זיהוי זה של קבר חולדה: הוא מביא את הגמ'  ."ונמו� הרבה

ולפו> האי שמעתתא אי
 לתמוה ממה " וכותב: "ירושלי> קמייתא תלתא פר�י הוהבב"ב עה ע"ב "

שקד>, ואנו רואי> אותו היו> בראש  שאמרו (תו�פתא ב"ב פ"א ה"ז) שקבר חולדה בירושל> כפי מה

  .", דהיינו שירושלי> הקדומה כללה ג> את הר הזיתי>הר הזיתי>

והישמעאלי>  ,וקורי
 לה> ההמו
 שערי רחמי>ראויה לציו
 ג> לשונו לגבי שער הרחמי> (עמ' קיג): "  

ח לדעתו ", דהיינו, כינויו של השער בפי המו�למי> לקוהורגלו בזה וקורי
 לה> בא"ב אלרחמ"א

  מלשונ> של ישראל, ולא להיפ�.

ועוד היו> מקובל אצל הכל כיוצא בזה בענייני> אחרי>, כגו
 לגבי ואדי אל עריש (פי"א, עמ' יח): "  

ולגבי קדמות  ."שמה שמפ�יק בי
 אר@ כנע
 שקורי
 לו בלד אל שא> ובי
 אר@ מצרי> הוא זה הנחל
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המקדש וה�לע הוא אב
 השתייה הייתה בימיו לפחות �ברה רווחת, לענ"ד אי
 זה �ביר 

שזיהויו לשער שוש
 י�תור מ�ורת זו בלי שיטרח לכתוב ולו משפט אחד כגו
 "ולא כמו 

  שאומרי> העול>" וכו'.

 
יה, ימזהה במפורש את כיפת ה�לע ע> אב
 השת, כאמור, 
שתלמיד הרמב"ג> יש לציי

) שהנקודה המזוהה כמקו> שריפת הפרה תמהעמ' ופרח, ־נ�פח לכפתורומאיד� כותב (

אמור ל�בור כ�, שהרי ג> הוא מקבל  ופרח־הכפתור"מכוונת נכח פתח ההיכל". ממילא ג> 

  26.את זיהוי מקו> שריפת הפרה (עמ' צו)

ופרח ש�בר ששער שוש
 היה מכוו
 בדיוק ־ור דעת הכפתורל הנ"ל הוא לצור� בירכ

ופרח זיהה כשער שוש
 ־ממזרח לפתח ההיכל. אמנ> לדיד
, שאנו יודעי> שהשער שהכפתור

ופרח לגבי זיהוי שער ־אינו מכוו
 כנגד פתח ההיכל, א> נקבל את קביעתו של הכפתור

 .דיוק כנגד בית קה"קשוש
, נצטר� לומר שהשער המזרחי של הר הבית לא היה מכוו
 ב

 
במהל� ה�וגיה ביומא טז ע"א משמע אמנ> שא� הוא היה מכוו
, אול> לפי מ�קנתה אי

הכרח בהנחה זו, כמבואר למעיי
. באשר למשנה בברכות פ"ט מ"ה האומרת ששער המזרח 

מכוו
 כנגד בית קדשי הקדשי>, הדעות בראשוני> חלוקות הא> הכוונה לשער הר הבית 

ד ע"א ד"ה כנגד שער מזרחי) או לשער ניקנור (רמב"> הל' בה"ב פ"ז ה"ה, (רש"י ברכות נ

  27ועיי
 בשערי היכל לפ�חי> מערכה קיד).

                                                           

י> (ב"ב נח, א) דאמרינ
 גבי רבי בנאה, כי מטא ופרק חזקת הבתהמבנה במערת המכפלה (עמ' עג): "

למערתא דאברה> על, ציי
, ונפק. תמה, שהרי �ביב המערה מרובע רבוע גדול, חומה גבוה מאבני 

המקו> הקדוש בית המקדש, ומקובל שהוא מבני
 שלמה ע"ה, א> כ
 למה היה צרי� לציי
 שהרי 

 יי
 ומהרהר.". ומזה ה�יק ש"מציי
" הוא מעחומה שלמה לפניו היה

על אודות זיהוי מקו> שריפת  104), וראה ש> עמ' 105עמד על כ� הרב קור
 (מעלי
 בקודש לא עמ'   .26

  הפרה לדעת הכפתור־ופרח.

) לכ� שלדעת 1ב�יו> הדברי> אביא בקצרה את ראיות הרב אב"י �ילבצקי (במאמרו הנ"ל בהערה   .27

הכפתור־ופרח ת"ק האמה המקודשות ה
 בדרו> ההר ואילו חלקו הצפוני הוא הרחבה מאוחרת, 

 :
שתיקתו מלהזכיר את הזיהוי. בר>,  א.ושכיפת ה�לע אינה מקו> המקדש לדעתו, ותשובת
 בצד

ו המעשי הא> מותר להתקרב אל הכתלי>, ומעבר לה> לא הייתה הזיהוי המדויק לא נדרש לו לדיונ

אילו הניח הכפתור־ופרח שכיפת ה�לע היא מקו> המקדש היה יכול להוכיח  ב.לו אפשרות מעשית. 

בפשטות שהכתלי> ה> כתלי הר הבית ולא העזרה לפי מרחק> מהכיפה. התשובה: לכפתור־ופרח 

לא הייתה שו> נקודת תצפית שמאפשרת לו לראות זאת בבירור. כאמור, להר הבית עצמו לא יכול 

מתקשה מאוד לתפו� את המרחק בי
 כיפת ה�לע לכתלי ההר.  היה להיכנ�, והעומד בהר הזיתי>

). 62-63על האשליה שיוצר המבנה ביח� לכותל המערבי עמד הרב זלמ
 קור
 (מעלי
 בקודש ל עמ' 

מיקו> שער שוש
, ע"פ הגר�ה שלפנינו ובהנחה שהכותל שעליו הוא מדבר הוא כותל הר הבית  ג.

ת הרב �ילבצקי לא הייתה קיימת כלל בימי הכפתור־בלבד ולא חומת העיר העתיקה כולה, שלדע

ופרח. לענ"ד יש להגיה בכפתור־ופרח, כאמור. בשאלה העובדתית על קיו> החומה איני יכול לקבוע 

אזכור שערי חולדה  ד.מ�מרות, ולא ראיתי ראיה מוחלטת לכא
 או לכא
 מתקופת הכפתור־ופרח. 



הכפתור י מקו� המקדש-שיטת  הו י ז ב  ופרח 

33333333 

  ו. �יכו�

ופרח ברור שלדעתו כל הר הבית הקיי> כיו> כלול בת"ק האמה ־מדברי הכפתור

המקודשות. לאור זאת, קביעתו ששער שוש
 נמצא בשליש הדרומי של החומה, א> כוונתו 

ומת הר הבית בלבד, �ותרת למשנה שאומרת שהעזרה הייתה בעיקר בחלק הצפוני של לח

ופרח שהנתוני> ה�ותרי> ־הר הבית. הקושיה מתחזקת מהעובדה שניכר מדברי הכפתור

 
עצמ> הובאו זה בצד זה כתמיכה במ�קנתו שהכותל שלפנינו הוא כותל הר הבית. לכ

בכ� כל דבריו מתיישבי> "כפתור ופרח" ", וצפונימ�תבר שיש להגיה בו: "קר
 מזרחי 

ופרח שער שוש
 עמד מול ־ומ�קנתו אכ
 מתחזקת מה>. ממילא, מתברר שלדעת הכפתור

הרמה שעליה כיפת ה�לע, ומ�תבר שקיבל את המ�ורת המקובלת, שללא �פק הייתה 

  ידועה בימיו, שכיפת ה�לע היא מקו> המקדש.

  

   

                                                           

עד ש>. כפי שביארתי, הכפתור־ופרח אכ
 �בר בכותל הדרומי של הר הבית מוכיח שהת"ק הגיעו 

שהת"ק התחילו מש>, אבל לא ידע שלפי זה שער הרחמי> מחו@ לת"ק. מעבר לזה, יתכ
 שחז"ל 

הכפתור־ופרח מזכיר  ה.הזכירו כשערי הר הבית את שערי הכני�ה בפועל, ג> א> היו מחו@ לת"ק. 

ר אינו מתיישב ע> המשנה שמונה את שערי הרחמי> ושער שוש
 כשערי הר הבית, ולכאורה הדב

במזרח רק שער אחד, א� זה מתיישב א> נניח שלדעתו שער הרחמי> מחו@ לת"ק. כפי שכתבתי, 

מהכפתור־ופרח מוכח בעליל ששער הרחמי> בתו� הת"ק. איני יודע כיצד תתור@ הקושייה למה לא 

ערי> אלו, שלדבריו נמנה השער, א� אע"פ ששער הרחמי> ננעל שערי תירוצי> לא ננעלו (שמא ש

 נבנו ע"י שלמה, היו �גורי> בבית שני?).



ח"עתשאדר  –לה  מעלין בקודש 34343434  

   



ח"עתשאדר  –לה  מעלין בקודש 35353535  

  עמיחי אליאש

  ופרח לא זיהה את הצכרה כאב� השתייה-הכפתור

  אריאל בגיליו� זה)(תגובה למאמרו של הרב עזריה 

ופרח �בר שהעזרה היתה בדרו> הר הבית ־הרב עזריה טוע
 שלא מ�תבר שהכפתור

שלפנינו, שכ
 היה לו לציי
 בפירוש שהוא חולק על המ�ורת המקובלת שהצכרה (ה�לע 

  שבכיפת ה�לע) היא אב
 השתייה.


זיהה את שער שוש
 בדרו> ההר  ופרח־שהכפתור עוד מוכיח הרב עזריה, שלא יתכ

 
�בר שכל ההר שלפנינו  ופרח־הכפתורשלפנינו (כפי שעולה לכאורה מתו� דבריו), שכ

הוא ההר המקודש, וכמו כ
 �בר ששער שוש
 היה מכוו
 כנגד פתח ההיכל, וא"כ זה �ותר 

  ע"פ המשנה שהעזרה היתה בצפו
 הר הבית. ופרח־הכפתורל שאת קביעתו 

, עמד מול כיפת ופרח־הכפתורהרב עזריה ששער שוש
 אותו זיהה לאור זאת קובע 

א� הוא �בר שהצכרה  ופרח־שהכפתורו ),ופרח־הכפתורל שה�לע (לפחות מזוית ראייתו 

  היא אב
 השתייה.

שהעזרה היתה במקו>  שיטהופרח ־אכ
 נראה שהרב עזריה צודק שלא היתה לכפתור

� באותה מידה ממש ברור ג> שא> אחר, שכ
 א> כ
 הוא היה כותב זאת במפורש, א

הוא היה מזכיר זאת במפורש, כפי  – היופרח היה �ובר שהצכרה היא אב
 השתי־הכפתור

ופרח מהצכרה ־שהוא מזכיר אתרי> רבי> אחרי> בירושלי>. התעלמותו של הכפתור

יה יופרח לא הזכיר שהיא אב
 השת־בולטת וברורה, והה�בר של הרב עזריה שהכפתור

לא יכלו להיכנ� להר) לא מ�תבר כלל,  בלאו הכיבגלל שלא היה לו בזה נפק"מ להלכה (כי 

ופרח מזכיר זיהויי> רבי> מאד שלא היה בה> נפק"מ להלכה, כגו
 מקו> שרפת ־כי הכפתור

הפרה, מקו> בית הדש
, מערת צדקיהו ועוד, ואי� השמיט דווקא את המקו> הקדוש ביותר 

  שממנו הושתת העול>.

 היהשתינמנע מלהזכיר את המ�ורת שהצכרה היא אב
  ופרח־שהכפתורלפיכ� ברור 

. ה שיכשלו ל�מו� עליה ולהיכנ� להרמפני ש�בר שאי אפשר ל�מו� עליה להלכה, ולא רצ

   ):106את טע> הדבר מ�ביר הרב קור
 במאמרו ב'מעלי
 בקודש' גליו
 לא (עמ' 

הזכיר את מה שקורה בתוך הר אך יותר מסתבר שהטעם האמיתי שבגללו נמנע מל

הבית, נעוץ בזהירות הגדולה שנקט ביחס לזיהויים בהר הבית. כי באמת כמעט כל 

הזיהויים שבספרו מבוססים על מסורות נכרים (השמות הערביים של האתרים), ועל 

מנהגים ושמות מקומות בפי היהודים יושבי הארץ, גם בדברים שיש בהם נפק"מ 

  להלכה. 



אליאש חי    עמי

36363636 

, כאשר הגיע לירושלים וראה כי המנהג הוא להתקרב לכל ארבעת ואף על פי כן

שריף, ביקש "לאמת זה", כלומר לאמת את ההיתר ־הכתלים של המרובע של חרם א

להתקרב לכתלים, באמצעות מה שנקרא אצלו "היקש חיפושי" (עיין אודות זה 

). כי אכן ואילך, ויש עוד להאריך בזה ואין כאן מקומו 12בספרי חצרות בית ה' עמ' 

לעניין מורא מקדש יש צורך בזהירות יתר, ודין קביעת ההיתר להתקרב לכתלים אינו 

דומה לקביעות אודות דיני מעשר שני או קריאת מגילה בט"ו וכיו"ב. (מה גם 

שבזמנו אכן הועלה החשש שמא עשיית הר הבית למישור מחקה את הסימנים 

בר על הדברים מבלי לבסס אותם הקודמים של מה שהיה שם), ומשום כך נמנע מלד

  .1בראיות חזקות

, א� הוא ג> שתייהעל המ�ורת שהצכרה היא אב
 ה אינו חולקופרח אכ
 ־א"כ הכפתור

  אותה, כיו
 שאי
 לה "היקש חיפושי". אינו מקבל

ג> לגבי שער שוש
 נראי> דברי הרב עזריה שקשה לקבל את הגר�ה המופיעה לפנינו, 

ר, א� מצד שני אי
 שו> י�וד חזק להנחתו שהשער שאותו ששער שוש
 נמצא בדרו> הה

ופרח היה דווקא מול הצכרה. הרב עזריה מ�ביר שמהר  הזיתי>, ממנו צפה ־זיהה הכפתור

ופרח, אפשר לטעות ול�בור שהשער מכוו
 כנגד הצכרה, בוודאי א> מדובר על ־הכפתור

ודאי אפשר לראות מהר שער ההלוויות שאינו נראה מהר הזיתי>. א� את שליש החומה 

ופרח ראה שהצכרה נמצאת כמה עשרות מטרי> מדרו> לשליש ־הזיתי>, וא"כ הכפתור

מציי
  ופרח־הכפתורהרב עזריה טוע
 שאילו היה השער במקו> אחר, היה החומה. 

, א� בהחלט יתכ
 ג> הישהצכרה היא אב
 השתיהמקובלת המ�ורת שמיקומו �ותר את 

ופרח לא ראה בזה �תירה מוחלטת ־צכרה, ואעפ"כ הכפתורשהשער לא היה מכוו
 כנגד ה

ופרח עצמו �בר ששער שוש
 ־, שכ
 אע"פ שהכפתורהימ�ורת שהצכרה היא אב
 השתיל

הוא שער המזרח שהיה מכוו
 כנגד פתח ההיכל, הוא ידע שאפשר ג> לה�ביר אחרת (וכפי 

 
למ�ורת זו. אמנ>  �תירה מוכרחתשהרב עזריה עצמו מ�ביר ב�ו� מאמרו), וא"כ אי
 כא

  ופרח עצמו לא קיבל מ�ורת זו להלכה.  ־בהחלט יתכ
 שג> מ�יבה זו הכפתור

  ל�יכו�

מ�ורת ופרח שיטה אחרת מנוגדת ל־אכ
 נראי> דברי הרב עזריה שלא הייתה לכפתור

שתייה, א� התעלמותו המוחלטת ממ�ורת זו מוכיחה שאמנ> הוא לא שהצכרה היא אב
 ה

אולי הוא ג> לא קיבל אותה כמ�ורת ודאית שאפשר ל�מו� עליה, חלק עליה בוודאות, א� 

אותו זיהה כשער שוש
 לא היה מול כיפת ה�לע, ולכ
 המ�קנה העולה ג> בגלל שהשער 

  משיטתו היא שאי
 ל�מו� על מ�ורת זו הלכה למעשה.

                                                           

אמנ> ע"ש בהמש� שהרב קור
 עצמו �ובר שהיו> יש בידינו ראיות חזקות, ויש לדו
 ולהשיב בדבר,   .1

  א� אי
 כא
 המקו>.
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  הרב עזריה אריאל

  הצכרה כאב� השתייהופרח למ�ורת זיהוי -יח� הכפתור

  (תשובה לתגובת עמיחי אליאש)

כבר נכתב לא מעט, ואי
 מטרתי למחזר ויכוחי> אלא להציע  ופרח־כפתורכידוע על דעת ה

הבנה חדשה. אני שמח שהרב עמיחי אליאש מודה ברעיו
 העיקרי שבמאמרי, תיקו
 הגר�ה 

  בעניי
 מקו> השער, ובזה באתי על שכרי.

  אי אפשר.אעפ"כ פטור בלא כלו> 

  א. 

לא הזכיר את הצכרה; ואני מציע להיות זהיר יותר  ופרח־כפתורלרב עמיחי ברור מדוע ה

במ�קנות משתיקתו, ו"למד לשונ� לומר איני יודע". לדעתי השערתו אינה �בירה כל כ�, 

  טעמי>: משני

 כמקו> המקדשהצכרה המ�ורת של זיהוי מפני שיותר �ביר היה, לפי דרכו, להזכיר את   .1

בלשו
 מ�ויגת, כ"אומרי> העול>" וכו' או לומר במפורש שמ�ורת זו מפוקפקת. הרי 

לית מא
 דפליג שבימיו הייתה זו לפחות דעה רווחת, כפי שכתב תלמיד הרמב"
 כמה 

לבטל דעה זו  ופרח־כפתורעשרות שני> לפניו והרע"ב כמאה שני> אחריו. וכי �בר ה

   בשתיקה גרידא?

קא): "ג> כי אמר ־באותו פרק בש> רבו ר' ברו� (עמ' ק ופרח־כפתורידועי> דברי ה  .2

אלי בירושל> כשהבאתי אליו זה ה�פר לעבור עליו ולהגיהו, שרבינו יחיאל דפריש ז"ל 

אמר לבא לירושל>, והוא בשנת שבע עשרה לאל� הששי, ושיקריב קרבנות בזמ
 הזה. 

תנו, ואנא הכה
 ואני מטרדתי להשלי> עמו המלאכה לא שאלתיו מה נעשה מטומא

לא שאלו על זיהוי מקו> המזבח, ומשמע שלא ראה קושי ופרח ־הכפתורהמיוח�". 

מיוחד בזיהויו (נקודה זו שמעתי מאמו"ר שליט"א). חשובות ג> המילי> "כשהבאתי 

אליו זה ה�פר לעבור עליו ולהגיהו", כלומר, לאחר שכבר הייתה טיוטה שלמה של 

  יבל את הזיהוי המקובל ולב�ו� פקפק בו.ה�פר. ממילא קשה לומר שתחילה ק

�ו� דבר, איני יודע ה�בר טוב להשמטת הצכרה. הה�בר שכתבתי אינו פחות טוב בעיניי 

בעניי
 זה לא יצא מכלל  ופרח־כפתורמזה של הרב עמיחי, וכל מה שנאמר על שתיקת ה

  השערה זהירה.



אל ארי עזריה    הרב 
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  ב. 

היה בטוח בה עד כדי  ג> א> נקבל שהכו"פ אמנ> ה�כי> שמ�ורת זו אפשרית אבל לא

  :ל�מו� עליה למעשה, זה משנה מאוד את כל החשבו
 ההלכתי, משני טעמי> לפחות

אינו חלוק על הרדב"ז בעצ> המ�ורת, אלא רק במידת הוודאות  ופרח־הכפתורא>   .1

נית
 לפירושי> שוני>: הא> פקפק בגלל שהיו  ופרח־הכפתורהרי פקפוקו של  שלה,

בידו נתוני> שלא היו בפני הרדב"ז, כגו
 הבעייתיות במיקו> שער שוש
 כהצעת הרב 

לא רומז כלל לקושי זה); או שמא  ופרח־הכפתורעמיחי (הצעה תמוהה בעיניי, מאחר ש

אעפ"כ שמע ג> מ�ורת הפוכה; או שמא שמע וידע בדיוק את אשר שמע וידע הרדב"ז, ו

פקפק, כי לדעתו מ�ורת עממית רחבה העוברת מדור לדור איננה מ�פקת להכרעת 

  ההלכה, עד שתהיה מפי שלשלת עדי> כשרי> ומזוהי> בשמות> עד זמ
 הבית השני?

פקפק בגלל שהייתה מוכרת לו ג> מ�ורת הפוכה, הרי זה מפחית  ופרח־הכפתורא>   

הקדמו
  ופרח־הכפתורלוקת כזו יד מתוק� המ�ירה שהרדב"ז �מ� עליה, וברור שבמח

הוא  האחרו
על העליונה, "א> רבי לא שנה, רבי חייא מניי
 לו?". אול> א> הטע> 

מציאותי על המ�ורת אלא ערעור הלכתי. זהו דיו
 ־הנכו
, אזי אי
 כא
 ערעור הי�טורי

 ופרח־הכפתורהלכתי 'טהור', מה תוקפה של מ�ורת מ�וג זה, ובדיו
 כזה לעמדת 

תו יש משקל כמו לשאר פ�קיו, לא פחות ולא יותר, וכפי שהיינו מתייח�י> ושתיק

 
לרדב"ז בכל נושא הלכתי. ואינני בטוח שבמשקל הפ�יקה  ופרח־הכפתורלמחלוקת בי

מעניקה לו את הבכורה ביח� לרדב"ז, שהיה מגדולי  ופרח־הכפתורקדמותו של 

 ופרח־הכפתורדאי. ג> לא המשיבי> בדורו, מה עוד שאי
 �פק ופקפוק מוציא מידי ו

והרדב"ז לבד> עומדי> בדיו
 זה, אלא כל פו�ק שד
 בשאלה מעי
 זו בקשת רחבה של 

נושאי> צרי� להיחשב כדעה בדיו
 (אלא א> נאמר שלענייני הר הבית יש גדרי> 

  מיוחדי> באיכות המ�ורת הנדרשת, וזהו דבר שכמוב
 טעו
 הוכחה).

ביו שהוא עלה להר הבית, דהיינו על �מ� ודאות כידוע, פשטות דברי הרמב"> במכת  .2

ופרח הייתה מ�ורת ־אילו בידי הכפתורכלשהי שהייתה לו לגבי מקו> המקדש. 

אלטרנטיבית על מקו> המקדש, לכאורה איננו יודעי> לא
 נכנ� הרמב">. אול> כעת, 

, וממילא מתברר ופרח לא הייתה מ�ורת אלטרנטיבית־משהתברר לנו שלכפתור

א נאמרה מ�ורת אלטרנטיבית לזו שקיבל הרדב"ז, הרי ברי שהרמב"> עלה שמעול> ל

  על פי מה שידוע שחשבו אנשי ירושלי> בכל הדורות.  
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ח"עתשאדר  –לה  מעלין בקודש 41414141  

  הרב עידוא אלבה

  כני�ת אשה זבה טבולת יו� להר הבית

 הביתטבול יו� דזב מותר בהר  –א. פשט הכתובי� 

  טבול יו� דזב מותר בהר הבית -פשט המשנה ב. 

 דברי המשנה אינ� מו�כמי� –ג. הר"ש 

 דברי המשנה מו�כמי� –ד. הר"ש בפ�חי� 

 ה. הא� לפי רש"י טבול יו� דזב מותר בהר הבית?

 בהר הבית? טבו"י לגבירש"י יש מחלוקת ו. הא� ל

 דזב לפי רש"י ולפי תו�פות בטבו"יז. הכרעת הדי� 

 ת 'המפרש' במ�כת תמידח. דע

 ט. פירושי� נו�פי� למשניות בתמיד ובמידות

 י. ביאור הגמרא בנזיר

 יא. די� מחו�רי כיפורי� בפ�ח הבא בטומאה

 יב. הקישור בי� די� הכני�ה להר לדי� אכילת פ�ח

לגבי אי�ור כני�ה להר  ופרח-יג. דברי הכפתור

 הבית בזמ� הזה

 יד. כני�ה להר הבית כשאי� �ורג

טו. �יכו�

  בהר הביתדזב מותר טבול יו�  –פשט הכתובי�  .א

ופירשו חז"ל (פ�חי> �ז  ,ב) "וישלחו מ
 המחנה כל צרוע וכל זב" ,נאמר בתורה (במדבר ה

י) נאמר שהר הבית נחשב מחנה  ,ובתו�פתא (כלי> א .ע"א) שהזב ישולח ממחנה לויה

  .לויה

  וכ� נכתב ש>: ,בפרשת מצורע מבואר כיצד נטהר הזב

ַתח ֹאֶהל מֹוֵ�ד  ֵני יֹוָנה ּוָבא ִלְפֵני ה' ֶאל ּפֶ ֵני ּבְ י ֹתִרים אֹו ׁשְ ּתֵ ח לֹו ׁשְ ִמיִני ִיּקַ ְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ

  (ויקרא טו, יד)   ּוְנָתָנם ֶאל ַהּכֵֹהן:

כדי להגיע לפתח אוהל מועד  .ע> קרבנומועד משמע שהזב בא ביו> השמיני לפתח אוהל 

למרות שהוא עדיי
  ונמצא שמותר לו לעבור בהר הבית ,הוא צרי� לעבור דר� מחנה לויה

ת התורה לחייב את המיטהר לבוא בגופו כוונאי
 וא� שאפשר לדחות ש ,מחו�ר כיפורי>

 פעכ" 1,שיובאו קרבנותיולהטיל עליו את האחריות לדאוג רק  אלא ,אל פתח אוהל מועד

  .שהדבר מותר טא דקראשפ

                                                           

כד, כו.  מעלי� בקודשהרב אריה כ@ והרב הלל ב
 שלמה בגליונות ראה בעניי
 זה מאמריה> של   *

ששלח ביאת המקדש הרב זלמ
 קור
 והרב הראל דביר בגליו
 לג. נעזרתי ג> ב�פר של  מאמריה>ו

לא נכנ�תי כא
 בהרחבה לשאלה הנידונה ש> הא> להתיח� לכל הנשי>  לי ידידי הרב ב
 שלמה.

הטובלות כזבות, וכמוב
 אי
 לראות בדברי הלכה למעשה, אלא רק חוות דעת כתלמיד הד
 לפני 

  רבותיו. 

ליקוטי> �י' א �"ק ז), ולקמ
 נראה שככל הנראה  184החזו"א (קודשי> עמ' זו מעלה  אפשרות  .1

  דעת האמורא רבה.צרי� לומר בלדעת הר"ש בכלי> כ� 



עידוא אלבה   הרב 
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מקרא הנה לגבי הזב התורה מדברת כשכבר טבל והעריב שמשו, א� להל
 נראה שו

פ�חי>  ;ח ,מפורש בחז"ל (כלי> א דהנה .אפשר ללמוד היתר ג> לפני הערב שמש דיולדת

היולדת טובלת  .ובכלל זה זבה ויולדת ,�ז ע"א) שכל מי שטומאה יוצאת מגופו דינו כזב

היא קרויה טבולת יו>  מי>יו השי> ושלושוואחר כ� במש� של ,ת זכראחרי שבוע מליד

�א ָתֹבא  ַהִ�ְקָ��ְ�ָכל קֶֹד �א ִתָ	ע ְוֶאל " ד): ,ולגבי דינה בימי> אלו נאמר (ויקרא יב ,ארו�

ָר� משמע  ,בכל מקו> בתורה "מקדש" הוא מחנה שכינה בלבדומכיוו
 ש ."ַ�ד ְמ�את ְיֵמי ָטה�

מכא
 ו ,מחו�רת כיפורי>ג> אעפ"י שהיא מותרת לבוא  – להר הבית –שלמחנה לוויה 

שפ�וק זה מתייח� רק לדחות ולומר אי
  .שג> טבול יו> מחו�ר כיפורי> מותר בהר הבית

לא הוזכר כא
 כי  2,ולכ
 לא הוזכר כא
 אי�ורה בהר הבית ,מיתה בה> חיוביש ש לאי�ורי>

י ש�ובר שטבול יו> מחו�ר כיפורי> א�ור בהר הבית, נצטר� ועל כ
 א> יש מ ,חיוב המיתה

  .לומר שאינו מדאורייתא, אלא א> כ
 פירש את הפ�וק באופ
 שמוציאו לגמרי מפשטו

ואינו טמא  3,י
 חולי
 ומעשריטהור לענ שטבלזב דכיו
 ש ,ה�ברה בזהלבאר את ונראה 

לכ
 מוב
 שאינו  ,קרוי מקדשבית אינו הוהר  ,דשי>ו
 תרומה דאיקרי קודש וקיאלא לעני

  4.בונא�ר 

                                                           

בוודאי לא לפי הרמב"> אי
 חיוב מיתה על אכילת קודש לאחר טבילה כפי שנבאר לקמ
, לכ
 לדידיה   .2

   שיי� לומר כ�.

. הרב יפה'
 (המהדיר של הריטב"א ע לא מוכרחי> ללמוד מיולדתהאחרוני> מעלי> כמה �ברות מדו  

) כתב די"ל שבפ�וק זה הכוונה במילה "מקדש" למקו> ממנו היא מורחקת 426יבמות ז ע"ב הערה 

בהיותה יולדת, וזה כולל מחנה לויה, שכ
 ג> י�וד האי�ור במחנה לויה הוא הרחקה מ
 המקדש. 

הר הבית, לא תוב
 קביעת המשנה על ג>  יכול להתפרש 'מקדש' ואינו נלענ"ד, כי א> נאמר שלגבי זב

שאי
 כרת על ביאת זב להר הבית, שהרי המקור לכ� שאינו חייב כרת הוא מזה שהפ�וקי> בחיוב 

, וא> מקדש הוא לאו דוקא, כרת (במדבר יט, יג. וש> פ�וק כ) מדברי> על "משכ
" ו"מקדש" בלבד

  . אכתי מנל
 דאינו חייב כרת

אל �פר 'חרוני> שכתבו לחלק בי
 יולדת לטומאות אחרות שיוצאות מהגו�. הרב יו�י פלאי (ויש א  

קא ביולדת לאחר שכבר העריב שמשה הראשו
, כי אז כבר ועמ' קיז) כתב שאולי ההיתר דו 'הר המור

היה עכ"פ הערב שמש אחד, ולפי זה ביו> הראשו
 שעדיי
 לא העריב שמשה כלל יש להחמיר. והרב 

 
לפי זה וקא בטבול יו> ארו�, ו(ש>, וראה הרב וינגרט
 בתושע"פ יא) כתב שאולי ההיתר דויפה'

שני הדברי> לא א� לענ"ד ביו> האחרו
 שכבר אי
 הבדל בינה לכל טבול יו> אחר נחמיר. דווקא 

בדי
 אחד. וראה בגמרא כריתות י ע"א שתובא לקמ
  הימי> 33שכ
 התורה כללה את כל  ,נראי>

  יא שדי
 יולדת לאחר שטבלה ביו> השמיני עד יו> הארבעי> כטבול יו> דזב.שאומרת להד

  על פי רש"י ביבמות עג ע"א למדו זאת ממה שנאמר במצורע "ורח@ במי> וטהר".  .3

וכ
 נוקט הגרש"ז אוירב� (שו"ת מנחת שלמה תניינא ב־ג �ימ
 נח ג, ב) שביאר דמה שנשי> מברכות   .4

הוא משו> שעכ"פ יש לה
  ,רק מחמת חומרה שהנהיגו את עצמ
 על טבילת
 למרות שלפעמי> היא

דש צרי� ודי
 פולטת ובכ� מכשירות את עצמ
 לעלות להר הבית, וא� שאי
 מתכוונות לכ�, רק לק

  הר הבית נחשב כחולי
.לעניי
 זה כוונה, ו



ת   הבי להר  ו�  י לת  בה טבו ז י�ת אשה   כנ

43434343 

  דזב מותר בהר הביתטבול יו�  -פשט המשנה בכלי�  .ב

  איתא: )ח ,א(במשנה כלי> 

    .מקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם הר הבית

    .מקודש ממנו שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם החיל

    .יום נכנס לשם ואין חייבין עליה חטאתמקודשת ממנו שאין טבול  עזרת נשים

  .מקודשת ממנה שאין מחוסר כפורים נכנס לשם וחייבין עליה חטאת עזרת ישראל


 דרגות הקדושה ולכ
 היא בגדר "הלכתא פ�יקתא"ימשנה זו מונה את כללי ההלכה בעני.5 

ואחד מה>  ,ומבואר בגמרא (עבודה זרה ז ע"א) שכאשר יש מחלוקת בי
 מקורות תנאיי>

 א לדו
וה חשוב להקדי> לפני שנבז עניי
 .הלכתא פ�יקתאכהלכה  ,שנוי כהלכתא פ�יקתא

דכיו
 שמדובר בהלכתא פ�יקתא לא מ�תבר שראשוני> יכתבו  ,י
דברי הראשוני> ב�וגיב

(ראה לקמ
 פרק י בדיו
 על דברי  מנוגד לפשט המשנה בלא לנמק את הכרעת> פ�ק הלכה

  .רבינו גרש>)

וכ
 מבואר שטבול יו>  ,נידה ויולדת א�ורי> בהר הבית ,זבה ,פורש במשנה שזבוהנה מ

א� יש לעיי
 באיזה טבול יו>  כנ� להר הבית עד עזרת נשי>ירשאי להומחו�ר כיפורי> 

הא> מדובר שטבל מטומאת מת, או ג> מזיבה? הא> כ� הדי
 ג> בטבול יו> של זב  ,מדובר

  הא> כ� הדי
 ג> בטבול יו> דבעל קרי?' ראיות? בעל ג' ראיות, או רק כשהוא זב של ב

ראשוני> המזכירי> משנה זו תו� כדי דיו
 ות אלו נוכל לה�יק מדברי השאלתשובה ל

הגמרא דנה הא> מצורע  .)פ�חי> צב ע"ב ;בחי> לב ע"אז ;�וגית הגמרא (יבמות ז ע"ב על

טהר מצרעתו ילהא לפתח מחנה שכינה כדי ושראה קרי ביו> השמיני בערב פ�ח יוכל לב

וכדי להגיע לש> עליו  ,המצורע חייב לעמוד בפתח מחנה שכינה שהרי ,ולאכול את הפ�ח

וג> א> יטבול יש לדו
 הא> ידחה הצור�  ,יעכשיו הוא בעל קרא�  ,לעבור דר� מחנה לויה

        :וז"ל הגמרא ,פתח מחנה שכינהבפ�ח את אי�ור הגעתו ל

אמרו חכמים:  ,ראה קרי בו ביום וטבלו ,תניא: מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח

עשה שיש בו כרת  יבואמוטב ש ,זה נכנס –אף על פי שאין טבול יום אחר נכנס 

שנאמר:  ,וידחה עשה שאין בו כרת; ואמר ר' יוחנן: דבר תורה אפי' עשה לית ביה

מאי חצר החדשה? אמר ר'  ,"ויעמוד יהושפט בקהל יהודה לפני החצר החדשה"

  .ואמרו: טבול יום לא יכנס למחנה לויה ,דברים שחדשו בה :יוחנן

ו נביא את דברי רש"י בפירוש ה�וגיה ונבאר מה נראה יותר בכוונתו, וכא
 נדו
 ־בפרקי> ה

  תחילה בהבנת התו�פות.

                                                           

  משנה בהל' ביאת מקדש ג, ט.־כ"כ מהר"י קורקו� והכ��  .5
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שאמרה שנדחה כא
 "עשה מרש"י שלדעתו הברייתא  הבינו(ביבמות ובזבחי>)  התו�פות 

לדעת הברייתא אי�ור כני�ת בעל קרי שטבל  זה: זה על ורבי יוחנ
 חולקי>שאי
 בו כרת" 

אפילו עשה לית בה, ואילו לדעת רבי יוחנ
  ,לפתח מחנה שכינה הוא "עשה שאי
 בו כרת"

כמה מקשי> על הבנה זו התו�פות א�  .הוא רק אי�ור דרבנ
 מגזירת יהושפטכלומר ש

נה בכלי> שמרי ההו ,נה בכלי>ששלא מ�תבר שהברייתא תחלוק על המ – 
היובינ ,קושיות

 .אי�ור דרבנ
ומזה מוב
 שהוא רק  ,אומרת שאי�ור טבול יו> הוא רק בעזרת נשי>

במחנה דבעל קרי ל יו> מ�קנת רבי יוחנ
 על אי�ור טבופשוט לה> שש ,עולהמדבריה> 

שיש התאמה  ,לקביעה זו .. האי�ור האמור במשנה בכלי> אהיא גופ ,מדרבנ
שהוא רק לויה 

(ראה דבריה> ב�וגיה ביבמות  והרשב"א הרמב"� ה�כימו ,נ
 לאמור במשנהבי
 דברי רבי יוח

הר"ש וכ
 דעת  .(עשי
 ק�ד)וה�מ"ג  ,)ר"ת ור"יכתב שכ� דעת ש( והריטב"א ,)בש� ר"ת

 .וברא"ש ברכות פ"ב �י' טו ומועד קט
 פ"ג �י' ג) ,(בפירוש הרא"ש למשנה בכלי> והרא"ש

(ח"ג �י' קלז) כתבו  והתשב"$ ,(תמיד כו ע"א) הראב"ד ג> .(על המשנה בכלי>) והרע"ב

שהיא  ו� שלא ציינו שזו הכרעה שלה> באיזומתו .שטבול יו> דקרי נא�ר רק בעזרת נשי>

  .משמע שפשוט לה> כדברי התו�פות ,בגמרא מחלוקת

דברי מ יש ללמוד ,כיו
 שב�וגית הגמרא פשוט שהמדובר הוא על טבול יו> דבעל קרי

בטבול יו> דבעל  ג�לפחות המשנה עו�קת האלו שה> הבינו ש> הראשוניהתו�פות וכל 

  .קרי

  ו) כתב: ,בהל' ביאת מקדש (ג הרמב"�ג> 

שמחוסר כיפורים  ,אבל לא מחוסר כיפורים ,משלחין ממנה טבול יום עזרת נשים

  .מדברי סופרים במחנה לויהואסור טבול יום  .העריב שמשו

 ,אי�ור זה כ"אי�ור טבול יו> במחנה לויה"מכנה מביא את די
 המשנה בכלי> והרמב"> 

ונראה כפי שפתח בתחילת המשפט.  ,רק בעזרת נשי> במשנהמדובר שהלא  ,קשהולכאורה 

יש התאמה בי
 דברי כי ג> הוא �בור ש ,הגמראשבלשו
 זו כוונתו לרמז על לשו
 להדיא 

ונלענ"ד  6.>גזירת יהושפט היא הגזרה בה עו�קת המשנה במ�כת כליהגמרא לדברי המשנה ו

שהגמרא ובעקבותיה הרמב"> מכני> את גזירת יהושפט כאי�ור טבול יו> במחנה לויה 

דהיינו שהנכנ� למקו>  ,כדי להשמיענו את חומרת האי�ור ,למרות שמדובר רק בעזרת נשי>

  7., ולכ
 הוא לוקה מכת מרדותכזב הנכנ� למחנה לויה שא�ור מדאורייתא עשאוהו חכמי>

                                                           

קרי מורחק ממחנה לויה. ג> א> בזה דעת הרמב"> שלא כרבי יוחנ
, איני נכנ� לשאלה הא> בעל   .6

  מכל מקו> הוא פו�ק כמותו לעניי
 טבול יו> של טומאה יוצאת מגופו.

מה שהמשנה אמרה בהקשר לכלי> א, ח על י�וד דברי הגרי"ז) ( 'משנת טהרה�פר 'ב כעי
 זה כתב  .7

בהל' בית רמב"> בהחיל. וכ
 אנו מוצאי>  "ואי
 חיבי
 עליה חטאת" רק לגבי עזרת נשי> ולא לגבי

הל' ביאת מקדש ג, ט בולא על החיל, ו ,כותב רק על עזרת נשי> שהיא מדברי �ופרי>הבחירה ש

זה מתפרש על פי העיקרו
 . כל ולא על החיל מכת מרדותב שא> עבר יענשרק על עזרת נשי> כתב 
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א> מדובר במשנה ג> בטבול יו> של זב שהוא ג> מחו�ר כיפורי> ועדיי
 יש לברר ה

נראה שהדבר מתברר  ., או רק בזב בעל ב' ראיות שהוא כבעל קרישתי חומרות שיש בו

שני  .כשנבדוק מני
 למדו הראשוני> שטבול יו> של המשנה הוא טבול יו> דבעל קרי

כשהביא את ההוכחה  מפורש בתו�פות הרא"ש ליבמותב נימוקי> ללימוד זה הובאו

  :מהמשנה

אבל בחיל  ,ובמסכת כלים תנן עזרת נשים מקודשת הימנו שאין טבול יום נכנס לשם

דות ועוד קאמר התם גבי הר הבית שאין זבים וזבות נדות ויול ,ובהר הבית שרי

  .אבל טבול יום שרי ,נכנסים לשם

שמשמע גבי טבול יו> לב�יפא בתחילה למד מ�תמות המשנה  .י דרכי לימוד בפנינונהרי ש

והוא (בזב וזבה דוקא ואח"כ הו�י� ללמוד כ� מהרישא דעו�קת  ,שמדובר בכל טבול יו>

ואפשר שהוא משו>  ,שרידידהו טבול יו> ומשמע ד ,)שטומאה יוצאת מגופו הדי
 בעל קרי

וג> משו> שא> נאמר שטבול יו> דזב וזבה  ,שמ�תמא ב�יפא מדובר על מה שברישא

היה צרי� לכתוב להדיא  ר במשנה כי דינו להיות מורחק כבר מהר הבית, ולא הוזכשונה

  .א�ורי> בהר הביתשכ
 שניה>  "זב וטבול יו> שלו"ברישא 

לפי שני הדרכי> יש לה�יק שכ� הדי
 ג> בטבול יו> שהוא מחו�ר עכ"פ ונראה ש

הרי ודאי שג> טבול יו>  ,לפי הדר� הראשונה שאנו למדי> מ�תמות הלשו
 .כיפורי>

זהו הטבול יו> של הזב הזבה דהא  ,טבול יו> כלול ב�תמות הלשו
המחו�ר כיפורי> 

 וכ
 לפי הדר� שמהות הטבול יו> נלמדת מהרישא הרי שברישא מדובר להדיא על .והיולדת

  ., וה�יפא מו�בת עליה>מחו�רי כיפורי>

  שכשהביא את קושיות ר"ת על רש"י כתב: ,כהצד הראשו
 כתבלפ�חי>  בתו�פות הר"ש

בין  ולא מפליג ,עזרת נשים מקודש הימנו שאין טבול יום נכנס לשם :ועוד תנן התם

  .טבולי יום דקרי לשאר

כותבי> זאת תו� דיו
 על התו�פות  .צד השניכ וכתב ביבמות התו�פות ,לעומת זאת

הגמרא נקטה את השאלה דוקא בטבול יו> דקרי ולא בטבול לדעתו מרש"י שמה שהבינו 

                                                           

תא, לכ
 יש ילאי�ור מחנה דאורי הושוה, האי�ור שבעזרת נשי> בעלמאשהחיל הוא הרחקה שבעוד 

מכת מרדות כשנכנ� לעזרת נשי> איכא חטאת, ולכ
  ובי> עליישעכ"פ אי
 חילגביו צור� להדגיש 

', בעוד שעל החיל אי
 מכת מרדות. אמנ> להגר"א שפירא (מנחת דברי �ופרי>והאי�ור בה מכונה '

ור כני�ת טמא מת לחיל חמור אברה> ח"א �י' כג) יש דר� אחרת בזה. לדעתו לשיטת הרמב"> אי�

יותר, והוא הלכה למשה מ�יני, א� לענ"ד דבריו צ"ע מהגמרא ב�וטה (כ ע"ב) האומרת שמה 

שמוציאי> את ה�וטה לאחר ששתתה מעזרת נשי> אינו בגלל החשש שתמות, כי אי
 אי�ור 

  דאורייתא במת בהר הבית, ומשמע להדיא שג> בחיל אינו אי�ור דאורייתא.
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כתבו שאי
 ועל זה  8.טבול יו> דטמא מת מותר בעזרת נשי>באמת יו> דמגע מת משו> ש

וג> בטבול  טבול יו> דשר@ ודמתבעו�קת ג> המשנה בכלי> שמשו> שמשמע  לפרש כ�

  וז"ל: .יו> דזב וזבה

נו שאין עובדי כוכבים וטמאי מתים החיל מקודש הימ" :ח) ,כדתנן במסכת כלים (א

ובכל טבול  ,"עזרת נשים מקודשת הימנו שאין טבול יום נכנס לשם ,נכנסים לשם

  .דקא איירי בהו התם לעילבין דבעל קרי בין דטמא מת שרץ ונבילה  ,יום איירי

משו>  ,דבעל קריבטבול יו> וג> שפשוט לה> שמדובר ג> בטבול יו> דמגע מת מבואר ו

וזה כצד השני  ,י
 הרחקה)ישברישא איירי ג> במת וג> בבעל קרי (כי זב דינו כבעל קרי לענ

  .שהזכרנו לעיל

  :) כתבולב ע"ב( התו�פות בזבחי�ו

אלא  ,דזבין וזבותואפילו טבול יום  ,ובכלים משמע דשרי בכולהו חוץ מעזרת נשים

  .גון עזרת נשים דסמוך למחנה שכינהבמחנה לויה כ

שכ
 בדבריה> מפורש עכ"פ א�  ,השניכהצד לפרש את דבריה> כהצד הראשו
 או  ואפשר

  .הוא ג> בטבול יו> של מחו�רי כפרה כמו זבי> וזבות

  וז"ל: ,בכל טבול יו> מבואר שכ� הדי
 בכלי> על המשנהבר"ש ג> 

: ב)ע" כדאמר רבי יוחנן בפ' קמא דיבמות (ז ,מדרבנן –שאין טבול יום נכנס לשם 

ויעמוד יהושפט בקהל יהודה לפני החצר 'דבר תורה אפילו עשה אין בו שנאמר "

מאי חדשה אמר רבי יוחנן שחידשו בה דברים ואמרו טבול יום אל יכנס  'החדשה

ומשמע  .ולא בכל מחנה לויה גזרו אלא בעזרת נשים לבד כדתנן הכא ."במחנה לויה

 ,נה לויה חוץ מעזרת נשיםהכא אפילו טבול יום וזב וזבה ונדה ויולדת שרי במח

ואפילו בעזרת נשים נמי שרי הכא מחוסר כפורים מדלא חשיב ליה אלא בעזרת 

וכך משמע בההיא דיבמות דבבעל קרי איירי דאתקש  .ישראל דחשיב ליה למעלה

  .לזב

  תו�פות:הכשד
 על די
 טבול יו> דבעל קרי כתב בש>  ,ביבמות הריטב"אג> 

שאין זבין וזבות נכנסין לשם עזרת נשים מקודשת  דהא תנן דהר הבית מקודש ממנו

הר הבית ולא אלמא אפילו טבול יום דזב נכנס ל ,ממנו שאין טבול יום נכנס לשם

  .נאסר אלא לעזרת נשים

לא והוא טבול יו> דמת אינה מדברת על שהמשנה מצדד הריטב"א ניגוד לתו�פות, אכ
 ב

  וז"ל: ,נא�ר בעזרת נשי>

                                                           

אי
 הכרח שכוונת רש"י לומר שטבול יו> דטמא מת רשאי להגיע לשער ניקנור, דיתכ
  לפי האמת  .8

  שכוונתו רק שלגביו יש פחות חידוש במה שדוחי> את אי�ורו, וכפי שפירושו התו�פות עצמ>.
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פרש"י ז"ל דהתם אפילו טמא  ,נקט שנגע בשרץ או נבלה והא דנקט וראה קרי ולא

 ,והק' בתוס' דההיא מדאורייתא אבל מדרבנן אסור ...מת יכול ליכנס למחנה לוייה

וי"ל דהתם  ,כדתנן החיל מקודש מהר הבית שאין גויים וטמאי מתים נכנסים לשם

טבול לא אבל כשהוא טבול יום אפילו מדרבנן נכנס לשם שלא אסרו א ,כשלא טבל

  .יום דזב ובעל קרי ומצורע

יכא מאיד� גי�א א ,נראה שלמרות שמ�תבר ליה שה�יפא קאי על כל הטמאי> שברישאו

לכ
 הוא מפרש שה�יפא המחלקת  ,כגזירה לגזירה כי לגביו הרי זו ,�ברה שעל מת לא קאי

  .בי
 טבול יו> למחו�ר כיפורי> חוזרת לדיני הזב בלבד

יו>  יהריטב"א והרא"ש משמע מהמשנה שג> טבול ,הר"ש ,שלפי תו�פות ,העולה מזה

  .י> בהר הביתמותר ,זבה ויולדת ,זבד

 
מדנקט את הדי
 של המשנה בלשו
 טבול יו> ג> הרמב"> וכבר ביארתי שכ� הבי

�ובר 
 עצ> הרחקת בעל קרי יומבואר שג> א> בעני ,שהיא לשו
 הגמרא ,במחנה לויה

הוא בודאי  ,(נחלקו אחלרוני> מה דעתו בזה) יוחנ
אינו פו�ק כרבי שבעל קרי קל מזב ו

  .נוקט כמותו בפירוש המשנה שטבול יו> האמור בה הוא טבול יו> דזב

דדי
  ) הביא אחרוני> שמעלי> אפשרות24עמ'  ,לג דשומעלי� בקהרב קור
 (ב אמנ>

� וצרי .ותו לא ,לגבי אי�ור החיל לפניומו�ב רק על טמא מת המוזכר שבמשנה הטבול יו> 

  .שציינתי לא העלו על דעת> שיש אפשרות לפרש כ�ראשוני> הלהבי
 מדוע באמת 

חוזרת לאחר מכ
 לע�וק במחו�ר כיפורי> שהוא שיי� משו> שהמשנה הוא ונראה לי ש

ועל כ
 נראה רחוק מאוד לומר שהמשנה ת�תו> ותאמר את המילי>  ,רק בזב ולא בטמא מת

אחרי כ
 מדובר ג> לפני כ
 וג> כאשר בלבד, בלבד כשכוונתה לטבול יו> דמת  'טבול יו>'

עו�ק ו ,המשנה היתה מתכוונת לומר שדי
 טבול יו> בעזרת נשי> הוא יוצא דופ
 אילו .בזב

  .היתה צריכה לכתוב כ� להדיא ,א� ורק בטבול יו> דטמא מת

) שטבול יו> בת ז ע"ליבמו חידושי רבי עזריאלהילד�היימר ( הרב וראיתי מה שכתב

לא התכוונה אלא הוא משו> ש ,לא אמרה זאתבכלי> ומה שהמשנה  ,דזב א�ור מדרבנ
 כזב

 
לחשוב מעלות שונות, וכיו
 דכבר חשב בהר הבית עיקר המעלה מדאורייתא בזב וזבה, אי

א� דבריו יכולי> לדחות רק את הדיוק  מ
 הצור� למנות עמה עוד את טבול יו> שלה>.

שלא נכתב במשנה ברישא 'זב וטבול יו> שלו', א� לפי מה שביארתי עיקר הקושי מעצ> זה 

"טבול יו>" המשנה �תמה לומר שלפי המשנה טבול יו> דזב א�ור בכל הר הבית הוא ש

, כאשר לפני כ
 ואחרי כ
 מדובר בזבשמדובר רק באחד מ�וגי הטבול יו>, בלי לפרש להדיא 

  .ועל דיוק זה לא השיב דבר

לומר שהמשנה עו�קת  ) העלה אפשרות180עמ'  ,כו דשומעלי� בקלמה (הרב ב
 ש

א� רק לגבי  ,מנ> מו�בת על הרישאאהיא לפי זה  ,דוקא בטבול יו> שאינו מחו�ר כיפורי>
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את  המבתר�כינא חריפה כ הוא ענ"דה לז � ה�ברא .דהיזבה קטנה ונ ,תזב בעל ב' ראיו

שאלו  ,זב בעל ג' ראיות וזבה גדולה ,יולדתשהרי ברישא מדובר להדיא על  ,גופה של המשנה

ואי אפשר לומר שהוראת המשנה בטבול יו> מו�בת  ,ה> �ת> זב וזבה המוזכרי> בתורה

 ,רק על טבול יו> דזב וזבה ובעל קרי שלא הוזכרו במפורש כלל במשנה אלא רק כלולי> בה

  .ה בעלמא לא מדוברעוד שעל טבול יו> דיולדת וזב וזבב

, בהר הביתטבול יו> דזב ראשוני> שהמשנה התירה ג> העיקר כהבנת הה שעולר ומכל האמ

  .ואע"פ שהוא ג> מחו�ר כיפורי>

  דברי המשנה אינ� מו�כמי� – בכלי� הר"ש .ג

בכלי> מ�כי> ע> כל הראשוני> בזה שהמשנה מדברת ג> על טבול הר"ש בפירושו למשנה 

  מו�י� וכותב:יו> דזב, א� הוא 

 .טבול יום דזב לאו כזב דמי ]של המשנה בכלים[=תנא וצריך לומר דקסבר האי 

דאיכא מאן דאמר דאפילו מחוסר  ,ופלוגתא היא בפרק שני דזבחים (דף יז ע"ב)

 :עוד בנזיר פ' שלשה מינים (דף מה ע"א) .וכל שכן טבול יום ,כיפורים דזב כזב דמי

ובפרק  ,כפוריםלרבות מחוסר  – "עוד טומאתו בו" ,לרבות טבול יום – "טמא יהיה"

  .קמא דיבמות הארכתי

  ובהמש� על מה שבעזרת ישראל חייבי
 חטאת כתב:

דליכא כרת אלא  ,שאר טמאין כגון זב ומצורע שנכנס לפנים מן מחיצתו באזהרה

מחוסר  :ובפ' הקומץ רבה (דף כז ב) תנא .במחנה שכינה דמשכן ומקדש כתיב

אין צ"ל טבול יום ושאר ו ,כרתכפורים שנכנס לעזרה שוגג חייב חטאת במזיד ענוש 

  .כל הטמאים

  .אלו אביא את ה�וגיות שאות
 הוא מזכיר
 בדבריו ולעי כמבוא

  בכריתות י ע"א מובאת ברייתא:

  .שוחטין וזורקין עליה ביום מ' לזכר וביום שמונים לנקבה ,יולדת

  :מעלה אפשרות לומרו ,והגמרא דנה בפירוש הברייתא

לא  ,ומי אכלה? והתנן: פסח הבא בטומאה .מאהבפסח הבא בטו – כי תניא ההיא

כי תניא ההיא  ,נדות ויולדות! ההיא לא אכלי כי לא טבילן ,יאכלו ממנו זבים וזבות

    .דשוחטין וזורקין עליה דהא טבלה

קסבר: טבול יום דזב כזב  ,משמיני דיליה הוא דחזיא! משמיני לא חזיא ,אי הכי 

    .דמי

קסבר: מחוסר כפורים דזב לאו  ,ביום מ' חזיא ,ביום מ' נמי לא חזיא! לאיי ,אי הכי

    .כזב דמי
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הא מתנייתא היכי מתרץ לה? אמר רב  ,ולרבא דאמר: מחוסר כפורים דזב כזב דמי

  .רת זכר וביום שמונים ליצירת נקבהרבא מתרץ לה: ביום מ' ליצי ,אשי

כתנו בפרק א שקראי דיולדת מוכיחי> (ומכא
 ראיה למה ש הושו יולדת וזב דינ>מבואר ש

ומחו�ר כיפורי> דזב אינו כזב אפשר לפרש  ,כזבזב א> נאמר שטבול יו> דו .על די
 זבה)

כיו
  ,שכוונת הברייתא שבפ�ח הבא בטומאה שוחטי> על יולדת ביו> הארבעי> ללידתה

ר שמחו�ר אבל רבא �וב .ומחו�ר כיפורי> דזב אינו כזב ,שלערב תהיה רק מחו�רת כיפורי>

ולכ
  ,א�ור לה לאכול בפ�ח הבא בטומאה ג> לאחר הערב שמשלכ
 כיפורי> דזב כזב ו

  .נצר� להעמיד את הברייתא באופ
 אחר

עו�קת  הגיה�ו ,ש> פירוש התו�פות. לפי עניי
 נמצאת בנזיר מד ע"בנו�פת ב ה�וגי

ולבעל ג' ראיות  ,ומ�קנתה שלבעל ב' ראיות מותר ,
 כני�ת טבול יו> דזב בהר הביתיבעני

למה שנאמר ש> ב�יו>  
 הזה אלא רקיא� הר"ש לא מציי
 לעני .(ובזה נדו
 בהמש�) א�ור

בי
 טבול יו> גרידא ובי
 מחו�ר כיפורי> ד ,במחנה שכינהבנוגע לדי
 טבול יו>  הה�וגי

  :חז"ל כי לגבי כני�ה לעזרה דורשי> ,א�ורי>

  .לרבות מחוסר כפורים" – עוד טומאתו בו ,לרבות טבול יום – "טמא יהיה

  איתא: ש> ,בזבחי> יז ע"אהשלישית היא  �וגיהה

דאי  ,ומחוסר כפורים? צריכי ,וטבול יום ,: למה לי דכתב רחמנא טמא9אמר רבה

מחוסר כפורים לא אתי מיניה שכן פסול  –בטבול יום  ,כתב רחמנא טמא שכן מטמא

  .טבול יום לא אתי מיניה שכן מחוסר מעשה –במחוסר כפורים  ,בתרומה

תיתי חדא מתרתי! בהי לא לכתוב רחמנא? לא לכתוב במחוסר  ,מחדא לא אתי

מה להנך שכן פסולים בתרומה! אלא לא לכתוב רחמנא בטבול  ,כפורים ותיתי מהנך

א לה סוף סוף קליש ,דמאי פרכת? מה להנך שכן מחוסרים מעשה ,יום ותיתי מהנך

  טומאתן!

  .קסבר רבה: מחוסר כפורים דזב כזב דמי

ה
 טמא וב) שלא רק כ ,ויקרא כב – ו ,שלמדנו מכפל הפ�וקי> (ויקרא כא 10,ביאור הגמרא

ה
 שטבל ולא העריב שמשו חילל את ואלא ג> כ ,גמור שעבד במקדש חילל את עבודתו

ומצינו במקו> אחר (�נהדרי
 פג ע"ב) לימוד לדי
 זה ג> במחו�ר כיפורי> (ויקרא  ,עבודתו

                                                           

זבחי>, רבא, א� לפי התו�פות ורש"י ב בזבחי>לפי רש"י בכריתות י ע"א גור�י> ג> בכריתות וג>   .9

מה שהקשו שכ� גר� הר"ש ג> בכריתות, לכ
 לא היה קשה לו  מ�תבררבה, ו י> היאהגיר�א בזבח

על  שטבול יו> ומחו�ר כפורי> מותר בהר הבית,מדברי רבא בפ�חי> שמדבריו עולה התו�פות 

לר"ש זה לא היה קשה כי גר� בזבחי> ובכריתות הפו�ק שמחו�ר כיפורי> דזב כזב.  אדברי רב

   בזבחי> ובכריתות רבה.

  לפי רבינו פר@ המובא בשטמ"ק.  .10
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ושואלת  ,ה
 לא נשלמה הטהרה)ומשמע שעד כפרת הכ ,"וכפר עליה הכה
 וטהרה" –ד  ,יב

הלימוד על טבול יו> מיותר כי  ,הגמרא שלכאורה מאחר שיש לימוד על מחו�ר כיפורי>

וג> אי
 ללומדו ממחו�ר כיפורי>  ,מטמא שלא טבל >מוד די
 טבול יואי
 ללפשוט שא� ש

אכתי נלמד את די
  ,דכפרה אינו מחו�ר מעשהקיל ממנו שטבול יו> גרידא יש צד שכי 

ה וטבול יו> בדר� של 'במה הצד' שכ
 החומרה שיש בטמא לעומת טבול יו> אינה שו

שהוא מחו�ר בטמא החומרה היא כיו
  .לחומרה שיש במחו�ר כיפורי> לעומת טבול יו>

ואילו במחו�ר כיפורי> החומרה היא שהוא מחו�ר מעשה לכפרה שהרי  ,מעשה לטהרו

אי
  'במה הצד'ולפי כללי לימוד  ,מצד הטומאה טבל והעריב שמשו ונקלשה טומאתו

מחו�ר כיפורי> המטמא וחומר ־קלאפשר ללמוד מעתה ו ,הולהתחשב בחומרה שאינה שו

ועל זה משיבה הגמרא  ,אינו אוכל בתרומהשהיות  חמור ממחו�ר כיפורי>היו>  לטבול

בגלל ח�רו
 כלומר ש ,שרבה האומר שכל הפ�וקי> נצרכי> �ובר שמחו�ר כיפורי> דב כזב

ואי
 ללמוד מה>  ,ה לטמאוולכ
 חומרתו שו ,נחשב כמי שלא קלשה טומאתוהוא הכפרה 

מחו�ר מעשה אינו טומאתו נקלשה שהרי לאחר שטבל כבר להחמיר בטבול יו> גרידא ש

  .לטהרה

  ומעתה יש לעיי
 בדברי הר"ש:

 מחו�ר כיפורי>מחו�ר כיפורי> דזב כזב א�ור למדבריו משתמע שלמא
 ד�בר הרי   .א

, כנ�ישהרי יש מקרא מפורש שמתיר לזב מחו�ר כיפורי> לה ,ותמוה ,להר הבית להיכנ�

  .כמובא לעיל בפרק א

רא בזבחי> נראה לכאורה דלדעת רבה מהגמהר"ש אומר שק"ו שטבול יו> לא יכנ�, א�   .ב

 
שכ
 י"ל שמה שאמר  ,ללמוד קל וחומר ממחו�ר כיפורי> להחמיר בטבול יו>מקו> אי

מחו�ר כיפורי> דזב כזב הוא דוקא בגלל היותו מחו�ר מעשה דכפרה שבגלל זה לא 

אינו מחו�ר מעשה קלשה טומאתו ומה שאי
 כ
 טבול יו> גרידא ש ,נקלשה הטומאה

  .קל וחומר לטבול יו>שג> לפי רבה יש א מוב
 על �מ� מה קבע הר"ש ול ,לטהרה

הרי  ,מדוע ציי
 הר"ש לגמרא בזבחי> כמקור לכ� שאיכא מא
 דאמר טבול יו> דזב כזב  .ג

היה לו לציי
 לגמרא בכריתות י ע"א או לגמרא  ,ש> לא נאמר במפורש די
 טבול יו>

  .ו> דזב כזבבנזיר מד ע"ב ש> מוזכר להדיא מא
 דאמר טבול י

הרי  ,מה הראיה שהביא מדדרשינ
 בנזיר 'טמא יהיה עוד טומאתו בו' לרבות טבול יו>  .ד

והיא  ,יג) מדובר על מי שמטמא את משכ
 ה' שהוא מחנה שכינה ,בפ�וק זה (במדבר יט

  .ואי
 ללמוד מזה להחמיר בכני�ה להר הבית ,דרשה מו�כמת

רק נאמרה היא אינה מו�כמת ולכאורה הר"ש מבי
 שהדרשה בנזיר מ'עוד טומאתו בו'   .ה

א�  .המשנה בכלי> אינה �וברת כמותובעוד ש ,למא
 דאמר מחו�ר כיפורי> דזב כזב
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כנ�ו ימחו�ר כיפורי> חייב כרת בהש המשנה כתב לפרש ג> דעת המשנהבהמש� 

  .למקדש

ה הביא את הגמרא במנחות שבה מפורש מחנה שכינבאי�ור בעל אח"כ מדוע כשד
   .ו


 יציי
 רק לגמרא בנזיר שבה עניכשע�ק בעזרת נשי> ואילו לפני כ
  ,י
 של כרתיהענ

  .הכרת אינו מפורש

מחו�ר כיפורי>  ,שלר"ש היה פשוט שלרבה האומר מחו�ר כיפורי> דזב כזב ,שביונלענ"ד לי

נצטר� וא בא ביו> השמיני פ�וק שנאמר בזב שהבאשר לו ,כנ� להר הביתילהאינו יכול 

א� כוונת הר"ש להוכיח  ,לדאוג להבאת קרבנו ביו> השמינידחק שפירושו רק שעליו ילה

של גרידא דהיינו טבול יו> טבול יו> כשאינו מחו�ר כיפורי> אלא הוא שיש מי שאו�ר ג> 

המובאת ש>  הברייתאגמרא ביבמות שבעתה ה כי משמע לו וכנראה נכנ� לז .בעל קרי

מחפש ראיה שיש מי ש�ובר שטבול יו> דבעל קרי לכ
 הוא ו ,�וברת שיש בזה אי�ור עשה

מחו�ר כיפורי> מחו�ר הו�ובר הר"ש שצד החומרה בהיות  11.א�ור מדאורייתא בהר הבית

א� לאחר שנכתב  ,אמינא־הוואמעשה שאומרת הגמרא בזבחי> אליבא דרבה נאמר רק ב

 ,גילתה התורה שאי
 מתחשבי> בחומרה זו ,יו> מחלל עבודהבתורה פ�וק המלמד שטבול 

ומעתה נקטינ
 בכל מקו> שטבול יו> גרידא שלא העריב שמשו חמור ממחו�ר כיפורי> 

ולא נקט רבה מחו�ר  ,כפי שרואי> ממה שרק טבול יו> נא�ר בתרומה ,שהעריב שמשו

ולא ח�ר אלא  אלא לרבותא שאפילו שאצלו כבר היה ג> הערב שמשדזה כזב כיפורי> 

הוא כבעל קרי כיו
 שמחו�ר הערב  בעל קריוכל שכ
 טבול יו> ד ,קרב
 הכפרה דינו כזב

  .שמש

  :בזבחי> להביא ראיה להבנה זו מהמש� הגמראמקו> יש נראה שו

 – דתניא: שרפה אונן ומחוסר כפורים ,ומחוסר כפורים דזב כזב דמי תנאי היא

פסולה; מאי לאו בהא  – חוסר כפוריםמ ,כשרה – כשרה; יוסף הבבלי אומר: אונן

דכולי  ,ומר סבר: לאו כזב דמי! לא ,מר סבר: מחוסר כפורים דזב כזב דמי ,קמיפלגי

 ,מכלל שהוא טמא – דכתיב: והזה הטהור ,והכא בהא קמיפלגי ,עלמא כזב דמי

ומר סבר:  ,מר סבר: טומאה דכל התורה כולה ,לימד על טבול יום שכשר בפרה

אתו בקל וחומר  – הלכך אונן וטבול יום דטמא שרץ דקילי ,טומאה דהך פרשה

 שכן טומאה יוצאה עליו מגופואבל מחוסר כפורים דזב דחמיר,  ,מטבול יום דמת

  .לא –

שכול> �וברי> די"ל את הדחיה להעמדה כתנאי באמירה  פותחתהרי הגמרא  ,וקשה

כיפורי> מבטבול  החומרה במחו�רש ה הגמראולעיל אמר ,שמחו�ר כיפורי> זב הוא כזב

                                                           

11.  
בפירוש  כ� נראה ממה שהביא הריטב"א בש> תו�פות־שאנ@ ליבמות, שהר"ש עצמו מציי
 כא

  .פירושו ליבמותלעיי
 ב למשנה
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וא> כ
 למה לא אמרה הגמרא שלא נקל במחו�ר כיפורי>  ,יו> היא שהוא מחו�ר מעשה


 זה שהוא יענילמ�קנת הגמרא ונראה שמכא
 למד הר"ש ש 12.דזב כיו
 שהוא מחו�ר מעשה

והדבר הוזכר כצד  ,מה שהותר בטבול יו> גרידאאת מחו�ר מעשה אינו גור> לא�ור 

כי עכ"פ  דבעל קרי לכ
 אי
 היתר בפרה אדומה ג> לטבול יו> ,אמינא־אולהחמיר רק בהו

  .לא נטהר מטומאה היוצאת עליו מגופו

  בזבחי>: ההבנה זו עולה ג> מדברי רש"י שכתב ב�ו� ה�וגי

הלכך טבול  ,טבול יום דטומאת מת אכשר בה ,והיינו דמת – טומאה דאותה פרשה

אתי להכשירא מטבול  ,ומגע זבילה יום של שאר טומאות דמגע ומשא כגון שרץ ונב

ב טבול יום דטומאת ער ,ומה טבול יום דמת דטומאת שבעה כשר ,יום דמת מק"ו

  .אבל מחוסר כפורים וכו' .לא כ"ש

אבל טבול  ,אתי מטמא מתהוכשר לפרה דשלמ�קנה רק טבול יו> דמגע זב  ,מבואר מדבריו

 ה שאינה יוצאת מגופוכי לפי רבא רק טבול יו> של טומא ,אינו כשר לפרהבעל קרי יו> ד

כל שכ
  ,והוא כפי שביארתי שלמ�קנה נקטינ
 של�ובר שבמחו�ר כיפורי> מחמירי> .הותר

  .אפילו דקרי בטבול יו>שיש להחמיר 

 ,לכו"ע חמיר ממחו�ר כיפורי>למ�קנה טבול יו> ג> מדברי התו�פות עולה שהבינו ד

 
שכתב דרבי יוחנ
 ק�בר דטבול יו> דזב אינו  קשו על פירוש רש"יבזבחי> ד� לב ע"ב השכ

  כזב שאי� אפשר לומר כ�:

ושמעינן ליה לרבא  ,)ע"א בי יוחנן בפסחים פרק האשה (צבוהא רבא אית ליה הך דר

  .) דמחוסר כיפורים דזב כזב דמיע"א יבכריתות פרק שני (

 ולא במחו�ר כיפורי> ,להתיר �ובר רבא דבעל קריולכאורה אפשר לדחות שרק בטבול יו> 

ועל כרח� שפשוט לתו�פות שלמ�קנה לכו"ע ג> טבול יו>  ,דכפרה שהוא מחו�ר מעשה

  .גרידא חמור ממחו�ר כיפורי> דזב

  כ� עולה ג> מדבריה> ביבמות ז ע"ב שלאחר הקושיה הנ"ל על רש"י ה�יקו:

ויולדות  אלא דוקא לענין פסח הבא בטומאה דלא יאכלו ממנו זבין וזבות ונדות

 ,אבל לענין ביאת מקדש לאו כזב דמי ,להכי מייתי לה בכריתות ,קאמר דכזב דמי

 ,) מסיק לכ"ע דמחוסר כפורים דזב כזב דמיע"ב יזוניחא השתא בריש פ"ב דזבחים (

אלא ההיא  .) מסיק דאפילו טבול יום דזב לאו כזב דמיע"א מהובפרק ג' מינים (נזיר 

והא דמשמע  .וההיא דנזיר לענין ביאת מקדש ,דזבחים לענין פסח הבא בטומאה

בההיא סוגיא דג' מינים דאפילו נאמר טבול יום דזב לאו כזב דמי אסור ליכנס 

                                                           

כ� הקשה בטהרת הקדש, ותיר@ לפי דרכו ש> בתחילת ה�וגיה, א� לפי האמור קושיה זו מתורצת   .12

  בפשטות.
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אומר ר"י דהתם בזב בעל ג' ראיות דאיכא תרתי  ,ומקרא דריש התם ,למחנה לויה

  .שהוא טבול יום ומחוסר כפורים

 
לה> שטבול יו> חמור ממחו�ר וט ש"דאפילו טבול יו>" מתבאר שפהתו�פות מלשו

האומרת שמחו�ר כיפורי> דזב כזב בזבחי>  השה�וגי�יקי> מואמנ> התו�פות  .כיפורי>

דיני בזבחי> כ
 עו�קת ג> ב ואילו הר"ש לומד שה�וגיה ,
 ביאת מקדשיאינה עו�קת בעני

י
 זה שטבול יו> נלמד בקל וחומר ממחו�ר כיפורי> מ�כימי> יעכ"פ בענא�  ,ביאת מקדש

  .שניה>

  כל הקושיות שהקשינו על הר"ש: ותומעתה מתורצ

על כרחנו צרי� להדחק ו ,דעת הר"ש שאליבא דרבה מחו�ר כיפורי> א�ור בהר הבית  .א

א� הוא  ,שיובא קרבנו לפתח אוהל מועד מוטלת החובהכוונת הפ�וק בזב שעל הזב ש

  .אועצמו לא יב

לא הביא דבעל קרי א�ור בהר הבית, ורוצה להוכיח שאליבא דרבה ג> טבול יו> הר"ש   .ב

ש> מדובר על טבול  ,את הגמרא בכריתות כי היא אינה מדברת על די
 טבול יו> גרידא

בנזיר כי ג>  �וגיהוכמו כ
 הר"ש אינו מביא את גו� ה 13,יו> שהוא ג> מחו�ר כיפורי>

א לכ
 ציי
 הר"ש דוקא לגמר .ש> אי
 הוכחה שאיכא מא
 דמחמיר בטבול יו> גרידאמ

שאליבא דרבה המחמיר במחו�ר כיפורי> כל שכ
 שיש לדעתו בזבחי> כי מש> מתבאר 

  .להחמיר בטבול יו>

ולא הביא הר"ש את הדרשה  ,
 חיוב כרת על כני�ת מחו�ר כיפורי> למקדש מו�כ>יעני  .ג

דהא  ,בנזיר מה ע"א אלא לחיזוק �ברתו שטבול יו> גרידא חמיר ממחו�ר כיפורי>

וזה כולל טבול יו> גרידא ורק ביתור  ,חזינ
 שפשוט לגמרא דמרבי> תחילה טבול יו>

  .נו�� למדי> על מחו�ר כיפורי>

 >מ�כישהמשנה הולכת בשיטתו מחו�ר כיפורי> דזב אינו כזב ג> ה�ובר ש  .ו־ד

שלא נחלק בו  
 זה יש לימוד מפורשישמחו�ר כיפורי> בעזרה חייב כרת כיו
 שלעני

  .ול>אד> מע

נראה 
 הדי
 ילעניא� א� על פי שהר"ש טורח להוכיח שיש מי שחולק על המשנה, 

 ,שלדעת הר"ש צרי� לפ�וק שטבול יו> דזב אינו כזב אפילו כשהוא ג> מחו�ר כיפורי>

לכ
 ו ,דעת רבא ורבי יוחנ
 בי
 אתוכ� ה ,שכ
 כ� דייק מהמשנה שהיא הלכתא פ�יקתא

  .לדינא מינה־נפקאבו אי
 פולא וכל מה שכתב שיש מי שחולק הוא לפל

                                                           

מד ע"ב שתובא לקמ
, ג> ב�וגיה דנזיר אי
 מי שאומר שטבול יו> גרידא לפי דר� התו�פות בנזיר   .13

  דזב הוא כזב לגבי כני�ה להר הבית.
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  דברי המשנה מו�כמי� –הר"ש בפ�חי�  .ד

באו ג> בריטב"א שהו ,הקוד> מבו�� על דברי הר"ש בפירוש המשנה פרקכל האמור ב

הר"ש ־תו�פותא� ב .וה�כי> לדבריו ,שאנ@ על הגמרא ביבמות־יבמות בש> תו�פות

שחלק ) הביא את דברי רבינו ת> 14בפ�חי> צב ע"א (וממנו הובא בתו�פות על הד� ש>

�ובר שטבול יו> גרידא מי שואי
  ,הכריח שרבי יוחנ
 בא לפרש את הברייתאעל רש"י ו

  וב�ו� דבריו כתב ש>: ,בהר הבית א�ור

ועוד פירש דהא דקאמר טבול יום אל יכנס במחנה לויה לא בכל מחנה  .כן פירש ר"ת

והוא לפנים מהר הבית וסורג  ,ואינו אוסר אלא בעזרת נשים בלבד...לויה קאמר

 ,ובכל טבול יום מיירי אפילו מטמא מת חוץ משרץ ונבלה ושאר טבול יום ,וחיל

אבל זב בעל ג'  ,וטבול יום של זב בעל שתי ראיות ,דטמא מת גזרו שלא יכנס בחיל

  .כדמוכח בפ' ג' מינים (נזיר מה ע"א) ,ראיות דהוא מחוסר כיפורים לא עייל

 ,ותר להכנס במחנה לויה מן התורה מדכתיב 'בכל קודש לא תגעונראה דטבול יום מ

  .מכלל דבמחנה לויה תבוא ,ואל המקדש לא תבוא'

דבתחילה קאמר דזב בעל ג' ראיות א�ור משו> שהוא ג> מחו�ר  ,ולכאורה דבריו �ותרי>

וקשה  ,במחנה לויה להיכנ�ואחר כ� הביא ראיה מקרא דיולדת שטבול יו> מותר  ,כיפורי>

ולכאורה היה אפשר לומר שכוונתו שרק מהתורה טבול  .ג> היא מחו�רת כיפורי>שהלא 

ו�ובר  ,אבל מדרבנ
 א�ור כדאמרינ
 בנזיר ,יו> מותר למרות שהוא ג> מחו�ר כיפורי>

לפי זה עדיי
 המשנה אינה מיושבת ג> א�  ,שהלימוד שאמרו בנזיר הוא א�מכתא בעלמא

  .אפילו מדרבנ
 כי מהמשנה משמע להדיא להתיר

תו�פות בפ�חי> שכ
 ה ,א� מדרבנ
 ובאמת נראה שדעת הר"ש שיולדת מותרת בכני�ה


וביומא ל ע"ב ד"ה אי) כתבו שמצורע בימי �פרו מותר במחנה לויה על  ;(�ז ע"ב ד"ה שכ

כתב ג> דברי> אלו שרש> מהר"ש שכ� ו 15,ב) שהוא כמטמא שר@ ,פי המשנה בנגעי> (יד

ולפי דרכו של רבינו ת> היינו צריכי> להחמיר ג> במצורע שהרי  .י>שאנ@ לפ�ח־בתו�פות

                                                           

שג> התו�פות ביבמות וג> התו�פות  שיש שכתבו) הביא 128כד עמ'  מעלי� בקודשהרב אריה כ@ (  .14

וש> אנו בפ�חי> מיו�די> על תו�פות־שאנ@. א� בידינו נמצאי> רק תו�פות־שאנ@ על פ�חי>, 

רואי> הקבלה מוחלטת בי
 הדברי> הכתובי> בתו�פות לפנינו לדברי הר"ש. בעוד שלגבי התו�פות 

 ה
 שונה הר"ש ש> ביבמות, מביא הריטב"א ביבמות מדברי תו�פות־שאנ@, ואנו רואי> ששיטת

, מדבריו בפ�חי> וה
 מדברי התו�פות ביבמות ובזבחי>. וכבר עמדו הישרש יעקב על הגמרא ביבמות

והאבני נזר יו"ד �ימ
 תנא וכ
 המשכנות לאביר יעקב חלק ב ד� ח, ב על כ� שהתו�פות בזבחי> 

, וזה מש> שהתו�פות בפ�חי> ה> מדברי הר"ש, וביבמות אינ> �וברי> בזה כהתו�פות בפ�חי>

  .וביבמות הכותב אינו הר"ש

מטמא במגע ולא במשא, אבל אי
 לזה הכרח מפשט המשנה די"ל שהכוונה שהוא כשר@ רק לעניי
 ש  .15

. ומכל מקו> אי
 ללמוד מדבריו ובאמת היראי> (�י' רעז) כתב שהוא עדיי
 צ"ל מחו@ להר הבית

  להחמיר בזב כי מצורע חמור טפי.
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והכי נמי איכא אות> תרי חומרי  ,יכא תרי חומריאכתב שהטע> להחמיר בזב הוא משו> ש

שדעת הר"ש שאי
 בזה א� אי�ור על כרח� ו .במצורע שג> הוא טומאה היוצאת מגופו


  .דרבנ

יא את הדיו
 של רבינו ת> א> רבי שאנ@ רואה שתחילה הב־תו�פותואמנ> המעיי
 ב

ולב�ו�  ,י> נו�פי> שאמר רבינו ת> על ה�וגיהואחר כ� מביא דבר ,יוחנ
 חולק או מפרש

הר"ש מה שאמר רי> מראי> בעליל שכל בוהד ,חוזר שוב להביא ראיה שרבי יוחנ
 רק מפרש

דברי עצמו ה> ראיה נו�פת מה שכתוב אחר כ� ו ,על ה�וגיה בתחילה הוא דברי רבינו ת>

להיתרא והראיה שהביא אמנ> מוכיחה  ,כשחוזר לדו
 בשאלה א> רבי יוחנ
 חולק או מפרש

לחזור לדו
 במה שאמר רבינו ת>  א רצהא� הר"ש ל ,ג> לטבול יו> שהוא מחו�ר כיפורי>

 משו> דיש ולפי האמת לא חש בזה לדברי רבינו ת> ,זה כי אי
 זה עיקר הנושאלהחמיר ב

ואפשר ג> לומר שכל עיקר דברי הר"ש ב�ו� הדיבור לא נועדו  .מרא בנזירפירוש אחר לג לו

להביא ראיה שרבי יוחנ
 מפרש, אלא בגלל שר"ת אמר להחמיר בטבול יו> שהוא ג> מחו�ר 

כיפורי>, ואפשר להבי
 ממנו ש�ובר שהוא דרשה גמורה מהתורה, מצא הר"ש לנכו
 להעיר 

  16תא בגלל קראי דיולדת.שבודאי אי אפשר לומר שזהו אי�ור דאוריי


דברי מהפ�וק ביולדת יש להוכיח להקל, משמע ששלפי הר"ש בפ�חי>  עכ"פ כיו

כי לא שיי� להביא ראיה מפ�וק כשאנו  ,המשנה מו�כמי> וכל טבול יו> מותר בהר הבית

 הפ�וקי> בזב וביולדתמביני> שחז"ל נחלקו בדבר, אלא שברור לו שלכו"ע יש להבי
 את 

י
 כני�ה יכדברי התו�פות שאי
 כוונתו ש> לענ יבוארודברי רבה בזבחי> זה לפי ו ,כפשוט>

באמת לפי ו ., וכל מה שכתב הר"ש בזה היה לפני שעלה על דעתו הדיוק מהפ�וקלהר הבית


 כני�ה להר הביתימוב
 היטב מדוע צרי� לומר שרבה לא דיבר בעניבפ�חי>  הר"ש דברי, 

 ,כיפורי> הוא רק בדברי> שאינ> מפורשי> בתורה שכל הדיו
 בדינו של מחו�רהא פשוט ד

כ� אי
 מקו>  ,תרומה אי
 מה לדו
 כי יש דרשות מו�כמות להתירו בתרומה עניי
וכמו של

מצד ה�ברה שהר הבית  נראה שכ
 הואועוד  .לדו
 בדינו להר הבית שכ� מפורש בפ�וקי>

                                                           

ישב �תירה זו שבדברי הר"ש באופני> אחרי>. הרב יפה'
 (הערות על הריטב"א יהאחרוני> כתבו ל  .16

קלה התורה, ומשו> שהיא טבולת יהר"ש דוקא ביולדת ה ) כתב לחלק די"ל שלדעת426יבמות הערה 

) דחה דבריו שהרי 129עמ'  ,כד מעלי� בקודשיו> ארו�, ואינה עומדת להקריב קרב
, א� הרב כ@ (

 
חזינ
 דהר"ש למד מיולדת לכל טבול יו>, ובאמת לא מ�תבר לחלק כיו
 שג> היולדת ביו> האחרו

ריב קרב
. והרב כ@ עצמו כתב (כפי שכתבו באנציקלופדיה כבר אינה רק טבולת יו> ארו� ועומדת להק

) שלפי הר"ש האי�ור הוא גזירת הכתוב מיוחדת בזב, א� ג> זה 169ער� טבול יו> הערה  ,תלמודית

לא יתכ
 כיו
 שהלימוד לפ�ול זב לפי התו�פות הוא ממה שנאמר שהוא מביא קרבנו ל"פתח אוהל 

וזבה. ולדעתי פשוט שאי
 צור� לחלק חילוקי> שלא נאמרו מועד", וכ� היא לשו
 הפ�וק ג> ביולדת 

הוא מצטט את דברי רבינו ת>, כפי שאנו רואי> אות> ג> בתו�פות שבתחילה  הדברי> מראי>כלל, ד

אי
 הכי נמי שאי
 כא
, בשאר המקומות, ולאחר מכ
 הר"ש אומר את דעתו, ולפי דברי הר"ש עצמו 

  כלל דעה האו�רת טבול יו> בהר הבית. 
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לו עתה ולכ
 פשוט  ,מקדש בתורה אי
 הוא קרוידכפי שכתב הר"ש כי  ,קודשי>לא נחשב כ

  .זה ג> רבה מיקל עניי
שב

לפי זה יוצא שאי
 מקו> לחומרה בטבול יו> דבעל קרי להמתי
 להערב שמש, שכ
 ג> 

  א> לעניני> אחרי> טבול יו> דזב כזב, אי
 אומרי> כ� לגבי הר הבית.


דהלא דבר  ,שנשי> העולות להר אינ
 צריכות בדיקה ,ויש להעיר שלפי זה יוצא עוד די

  .)176עמ'  ,כו דשומעלי� בקהרב ב
 שלמה בכ� זה הצריכו רק לעו�קות בטהרות (עמד על 

א> האמת כפי שכתבנו שדעת הר"ש האחרונה היא מה שכתב ולדינא אי
 צור� להכריע 

כבר ביארנו שג> לפי הבנתו  כי 17או שדעתו האחרונה כפי שכתב בפירוש המשנה, ,בפ�חי>

לפי דבריו בפ�חי> יו> דזב אינו כזב, ובוודאי ש בפירוש המשנה צרי� לפ�וק שטבול

דהיות ואינו מקבל את  ,הר הביתל להיכנ�לטבול יו> דזב מותר שההכרעה לדינא צ"ל 

אפילו כשהוא ג> מחו�ר כיפורי> וג> טבול יו>, עליו לפרש הלימוד מהגמרא בנזיר להחמיר 


  .לפשט המשנה שהוא מותרוהדרינ
  ,כדברי התו�פות שלעני
 עליה להר הבית אי
 כלל דיו

  ?טבול יו� דזב מותר בהר הביתהא� לפי רש"י  .ה

האומר מפרש רש"י שהתנא של הברייתא וביבמות ז ע"ב �וגיה בזבחי> לב ע"א תחילת הב

בדברי ר' יוחנ
 מפרש ו .�בר טבול יו> דזב הוא כזבשיש בכני�ת טבול יו> דבעל קרי עשה 

וכבר הבאנו  .על מחנה לויה שהוא הר הבית רש"י בכל ה�וגיות שגזירת יהושפט היתה

מדברי התו�פות שהבינו שלפי רש"י התנא של הברייתא ור' יוחנ
 חולקי> זה על זה. א� 

 
ונחלק על  ,ר' יוחנ
 טבול יו> דזב א�ור בכל הר הביתלפי ג> �ובר שהא> רש"י יש לעיי

 ,
ו�פות ושאר כי> לדברי הת�י רש"יאו שג> הברייתא רק בכ� שלדעתו הוא מדרבנ

  .ורק לא ראה צור� לפרט דבר זה ,הראשוני> שכוונת רבי יוחנ
 רק לעזרת נשי>

) 
בי> לפרש בדעת רש"י שר' יוחנ
 או�ר ישחיכתב ) 21לג עמ'  מעלי� בקודשהרב קור

שכ
 לפי פירוש רש"י הברייתא  ,טבול יו> דזב מדרבנ
 בכל הר הבית ולא רק בעזרת נשי>

כי בדאורייתא אי
  ,ודאי מדברת על כל הר הבית , והיאתאינוקטת שיש אי�ור דאורי

                                                           

) צידד שדעתו האחרונה כפי שפירש במשנה בכלי> שכ
 ש> 131עמ'  ,כד מעלי� בקודשהרב כ@ (  .17

כשכתב את המשנה כבר כול> היו כתובי>. ואיני רואה כל הכרח שהוא מזכיר את תו�פותיו, ומשמע 

בזה כי זה שהתו�פות על יבמות היו כתובי> אינו מוכיח שג> התו�פות על פ�חי> היו כתובי>. 

שמדברי הריטב"א נראה שבתו�פותיו על יבמות לא התייח� הר"ש לפ�וק ה�ותר את כל  ועוד

חידושו שיש בזה מחלוקת, שא> היה עושה זאת, הריטב"א לא היה מתעל> מזה. ג> יתכ
 שהתו�פות 

על פ�חי> היו כתובי>, א� התו�פת שב�יו> הדברי> על כ� שמהפ�וקי> מוכח שאכ
 אי
 בזה 

ועכ"פ מ�ברה נראה  וחרת שהו�י� הר"ש כשהתבונ
 שוב בפ�וקי>.מחלוקת היא תו�פת מא

שהכרעתו האחרונה היא על פי הפ�וק, כי באמת משמעות הפ�וק �ותרת את כל ההבנה שיש בזה 

  מחלוקת.
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לא ייתכ
 שרבי יוחנ
 שה�תמ� על תנאי> אחרי> לא מצא לנכו
 ו ,חילוקי> בי
 המקומות

 .בכל השטחג> האי�ור דרבנ
 אינו  ,להלכה האי�ור רק מדרבנ
לומר שמלבד ההכרעה שלו ש

ה�יק כיו
 שהמשנה בכלי> או�רת טבול יו> רק בעזרת נשי> ומתירה טבול יו> בהר הבית ו


המשנה בכלי> אינה מדברת בטבול יו> דבעל קרי מוכרחי> לומר ששלפי רש"י  הרב קור

  18.דזבו

 ,כבר כתבתי לעיל שדחוק מאוד לומר שהמשנה בכלי> אינה עו�קת בטבול יו> דזבא� 

  .טבול יו>' היא עו�קת בזבהמילי> 'ואחרי כאשר לפני 

ולכאורה היה אפשר לומר שג> א> ננקוט שלפי רש"י אליבא דרבי יוחנ
 גזירת יהושפט 

היתה על כל הר הבית, אי
 הכרח להעמידו בניגוד למשנה בכלי>, שכ
 ביומא מד ע"ב דנה 

הגמרא הא> המעלות שנמנו במשנה בכלי> ה> הלכה למשה מ�יני או מדרבנ
, ופירש ש> 

שהדיו
 קאי ג> על המעלה של החיל ושל עזרת נשי>. ולפי זה לכאורה די
 טבול יו>  רש"י

שנא�ר לפי המשנה בעזרת נשי> הוא הדי
 של ההלכה למשה מ�יני, ושפיר י"ל שבגזירת 

יהושפט הו�יפו לגזור על כל הר הבית. א� נראה שאי אפשר לומר כ� משו> שא> כ� יקשה 

ידו חכמי> דבריה> במקו> כרת, הרי הכא שאני דיש ג> אי� הוכיח רבא מדי
 זה שלא העמ

  . (והתו�פות ביומא ש> הקשו על רש"י קושיות נו�פות) אי�ור מהלכה למשה מ�יני

על כ
 נראה שג> רש"י ביומא לא התכוו
 לומר שיש הלכה למשה מ�יני לא�ור טבול 

�יני, ובזה יו> בעזרת נשי>, אלא רק שעצ> העניי
 של עשר קדושות הוא הלכה למשה מ

מתור@ מה שהקשו עליו ש> בתו�פות ישני> דהלא האי�ור לטמא מת בחיל הוא רק 

  מדרבנ
. וראה מגילת א�תר (ל"ת עג) שפירש כ� את דעת רש"י ביומא.

כל מה שכתב הרב קור
 שא> אנו מעמידי> את רבי יוחנ
 כחולק על לענ"ד אלא ש

מהר"ש דהא חזינ
 הכא  ,אינו מוכרח ,הברייתא חייבי> לומר שכוונתו לכל הר הבית

ואי
 זה מונע מה> לפרש ככל  ,ג> ה> אומרי> שהברייתא ורבי יוחנ
 מחולקי>שוהריטב"א 

ונראה שלא  .הראשוני> שרבי יוחנ
 מתכוו
 לומר שאיכא אי�ור דרבנ
 רק בעזרת נשי>

הנושא הוקשה לה> כלל למה רבי יוחנ
 לא הו�י� שיש לצמצ> את האי�ור כיו
 שאי
 זה 

תחו>  מפורשובפרט שאיכא משנה מפורשת וידועה כהלכתא פ�יקתא שבה  ,עליו אנו דני>

  .האי�ור

אלא שא> רש"י �ובר בזה כדברי הר"ש אכתי יקשה למה לא פירש להדיא שמדובר 

דבכל  ,כיו
 שהדבר אינו נצר� להבנת פשט הגמרא ,היא� אי
 זו כ"כ קושי .בעזרת נשי>

  .מקרה מדובר שהוא נכנ� עד שער ניקנור

                                                           

  וכ"כ עזרת כהני> (מידות ב, ה עמוד ש�ט במהדורת 'תורת המקדש').  .18



עידוא אלבהה   רב 

58585858 

. שונה מהתו�פותאופ
 המילי> "חצר החדשה" ב עניי
ואמנ> רש"י ג> מפרש את 

  תב:ורש"י כא�  ,התו�פות מפרשי> שהכוונה במילי> אלו לעזרת נשי>

  .שחידשו בה בהלכותיה ,הר הבית – ""נכח החצר החדשה

דהא בלאו הכי לשו
 הגמרא  ,בכל הר הביתא� אי
 לה�יק מזה שכוונתו לומר שהאי�ור 

 ,במימרה זו "במחנה לויה" ודאי פירושו "בהר הבית"ו ,היא שגזרו על טבול יו> במחנה לויה

שלא יכנ�  האי�ור הזה הואו ,הר הביתב עליו אי�ורלפי התו�פות פירושו שגזרו ש לאא

טבול יו> לא יכנ� שחדשו בהלכות הר הבית ש ,הנ"ל רש"יבוכ� ג> יש לפרש  ,לעזרת נשי>

  19.ותו לא מידי ,הר הביתוזהו אי�ורו ב ,לחלק ממנו דהיינו לעזרת נשי>

שרש"י משוה בי
 ר' יוחנ
 והמשנה בכלי> ואינו מתכוו
 הבינו  תו�פותהג> שעוד  ונראה

  ע"ב): ז ד� (יבמות ש"הרי כתב בתו�פות הראשלומר שלרבי יוחנ
 האי�ור בכל הר הבית 

 הבית בהר בו אין עשה' אפי דאמר י"דר דטעמא הפסולין כל בריש פירש י"ורש

 יום טבול דאין דקתני וברייתא ,דמי כזב לאו דזב ל יוםטבו דקסבר ל יוםטבו לגבי

' ומתני יוחנן' דר למימר ומצי .היא דתנאי ופלוגתא דמי כזב סבר קא נכנס זב או

  .דאמי כזב לאו דזב יום טבול ד"כמ ודכלים דתמיד

ג> בתו�פות (אלא שבדבריה> לא פורש להדיא שרש"י עצמו אומר כ�). וכעי
 זה כתבו 

  הרי שהתו�פות מביני> שג> לפי רש"י ר' יוחנ
 והמשנה בכלי> אומרי> אותו דבר.

  ?בהר הבית טבול יו� הא� לפי רש"י יש מחלוקת בדי� .ו

שהתנא של  כל דבריי בדעת רש"י בפרק הקוד> נאמרו לפי פירוש תו�פות בדעת רש"י,

 .ורק רבי יוחנ
 הוא האומר שטבול יו> דזב אינו כזב ,הברייתא ק�בר טבול יו> דזב כזב

האומר בכריתות שמחו�ר כיפורי> של זב  20רבאמצינו ש שהריעל רש"י,  תמהו והתו�פות

כרבי יוחנ
 שמותר בפ�חי> צב ע"א נוקט הוא זה ש ,ומשמע שכל שכ
 טבול יו> ,הוא כזב

דינו טבול יו> של זב ומזה הוכיחו שהדיו
 א>  ,להר הבית מדאורייתא �להיכנ טבול יו>ל

על הר"ש בכלי> אי
 להקשות כבר הערתי לעיל שו .כני�ה להר הבית עניי
כזב אינו נוגע ל

 ,א� רש"י בכריתות כ
 גור� רבא .רבא יכי יש לומר שאינו גור� בכריתות שאלו דבר ,כ�

                                                           

שנתה לפני יהושפט, ורבי יוחנ
 �בור שבזמנו הרב קור
 מציי
 שיש מי שרצה לומר שהמשנה בכלי> נ  .19

הו�יפו חכמי> להחמיר בכל הר הבית. א� מלבד שהדבר דחוק לכשעצמו שלא מצינו משנה האומרת 

בזמ
 בית ראשו
 בלא לציי
 שהדבר השתנה, יש להקשות שלפי זה ודאי היה רבי נהגו בו רק די
 ש

  כל מחנה לויה.יוחנ
 צרי� לומר שחידשו בה דברי> ואמרו שלא יכנ� ב

שג> בזבחי> יז ע"א האומר כ� הוא רבא ולא רבה, וכפי ש> בכריתות י ע"ב. וראה רש"י בכריתות   .20

  .146לג עמ'  מעלי� בקודששעמד בזה הרב הראל ב
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שעכ"פ קשה בזה ה�תירה יש להו�י� עוד ו 21.ויש לעיי
 א> נוכל לישב את שיטת רש"י

משמע  בזבחי>ו ,שבפ�חי> כתב להדיא שרבי יוחנ
 בא לפרש ולא לחלוק ,בדברי רש"י

  22.כדברי התו�פות שכתב שהוא חולק

מלבד זה שבפ�חי> רש"י אינו אומר דהנה  ,מתרצתא בחברתא קושייהדחדא ונלענ"ד 


 ,זה עניי
ב אמינא־הוואהוא ג> כותב טע> אחר ל ,שיש מחלוקת בי
 הברייתא לרבי יוחנ

  וז"ל:

ב) דבעל ע" כדאמרינן באלו דברים (סז ,ה לויהונדחה ממחנ – וראה קרי בו ביום

אף על פי  ,דלצרעתו טבל מאתמול ,קרי משתלח חוץ לשתי מחנות וטובל לקרוייו

' וכבא כי יהיה בך איש וגו"דכתיב (דברים כג)  ,שטבול יום אחר דקרי אינו נכנס

כדי  ,יו לבוהנותזה נכנס להר הבית להכניס יד – "אל תוך המחנה יבואהשמש 

  .שיאכל פסחו לערב

אמינא להחמיר היא משו> שטבול יו> דזב כזב, אלא מבאר שכ� ־הוואשהרש"י אינו כותב 

  משמע מהפ�וקי> לגבי בעל קרי.

יו> דזב הוא  טבולש האומרדכוונת רש"י ש ,וכתב הריטב"א ביבמות די"ל שהיינו ה�

  ב למד זאת מהפ�וקי> בבעל קרי.כז

נוכל להמשי� את השוואת פירושי רש"י ל�וגיות ולומר שבאמת  זהולענ"ד נראה שלפי 

כפי שג> בפ�חי> מפרש רש"י בתחילה  ,אי
 כל הבדל בי
 פירושי רש"י במקומות השוני>

ומפרש כיצד לומדי> זאת  ,כנ�ישהברייתא �ברה שאיכא על טבול יו> אי�ור דאורייתא לה

זה לא מנע ממנו לומר בהמש� שרבי יוחנ
 האומר שהוא דרבנ
 בא לפרש דבר ו ,מהפ�וק

כ� נוכל  ,וממילא למ�קנה יתפרש הפ�וק אחרת ,שג> לפי הברייתא אי
 אי�ור דאורייתא

רש"י לא התכוו
 לומר שיש מחלוקת בי
 הברייתא לרבי יוחנ
 אלא רק  .לומר ג> בזבחי>

  .מה הבינה הגמרא בתחילה לפני הבאת דברי רבי יוחנ
ביאר 

 
כלשהי האומרת טבול יו>  �וגיהמה שרש"י בזבחי> אינו מציי
 לשפיר ולפי זה מוב

שכ
 הר הבית אינו  ,כני�ה להר הבית עניי
שאומרת כ� ל �וגיהלדעתו דבאמת אי
  ,דזב כזב

פירש רק רש"י . י> דזב כזבולא שיי� לאו�רו לטבול יו> ג> למ"ד שמחו�ר כיפור 'מקדש'

                                                           

21.   
דוחק לומר שרש"י גור� בפ�חי> 'רבה' כשלכל הראשוני> שדנו ב�וגיה היה פשוט שבפ�חי> גר�ינ

  .146לג עמ'  מעלי� בקודשהראל ברבא, ראה מה שציי
 הרב 

כתב שני תירוצי> שהעיקרו
 שלה> הוא שדוקא  412הרב יפה'
 בהערות על הריטב"א ביבמות הערה   .22

אבל בגלל ש> הובאו דברי רבא, בפ�חי> מ�כי> רש"י שמוכרחי> לומר שרבי יוחנ
 בא לפרש, 

אחר כ
 משלענ"ד נראה  במקומות אחרי> שלא הובאו דברי רבא נראה לו לפרש כפשוטו. ואינו

שרש"י בפ�חי> מ�כי> שלפי רבא חייבי> לומר שאי
 בזה מחלוקת, וה�וגיה מובאת בכל מקו> 

, דמה מונע ממנו לפרש את באותו �גנו
 היה לרש"י לפרש ג> במקומות אחרי> שאי
 בזה מחלוקת

  .כל ה�וגיות כרבא
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 עניי
שלדעת האי תנא טבול יו> דזב כזב ג> ל הייתה �בורהשבתחילה  ,את מהל� הגמרא

  .ואחר כ� רבי יוחנ
 תיק
 הבנה זו ,(והוא על פי הפ�וק של די
 בעל קרי במחנה) זה


מחו�ר כיפורי>  עניי
מינה ב־מפרש שהנפקאדנראה מדברי רש"י בזבחי> יז ע"ב  וכ

ומחו�ר כיפורי>  ,חייב כרת קודשי>ב היא לגבי שני דיני>: מחו�ר כיפורי> האוכל דזב כז

היא ג>  המינ־לא פירש שהנפקאחזינ
 שרש"י ו .23מוני> לו ראשו
 ושני קודשי>הנוגע ב

�ובר דלכולי ובפשטות זה משו> שרש"י  ,כפי שכתב הר"ש בכלי>לגבי כני�תו להר הבית 

 עניי
היא ג> ל מינה־נפקאבכלי> (ומה שלא כתב ש> שהעלמא הוא מותר כפשטא דמשנה 

  .צדדי) עניי
נראה שהוא משו> שזהו  ,דינו בפ�ח הבא בטומאה כמבואר בכריתות

  בטבול יו� דזב לפי רש"י ולפי תו�פות די�הכרעת ה .ז

לדינא נראה שמכל מקו>  ,י במחלוקתושלפי רש"י הדבר שנ ,תו�פותהשאר בהבנת יג> א> נ

 ,שהרי כ� אומרי> רבא ורבי יוחנ
 ,ב אינו כזבזשטבול יו> ד ההכרעה היאשרש"י  י�כי>

טבול יו> דזב בעל ונראה שלפי רש"י יש לנקוט שכ� הדי
 ג> ב .וכ� עולה מהמשנה בכלי>

זה מתחילה ממה שכותבי> התו�פות שמהגמרא בנזיר משמע  עניי
כל הבעיה ב כי ,ג' ראיות

 דעת רש"י כאשר הוא מבאר להדיא שמ�קנת הגמראאי
 �יבה לומר שכ� אבל  ,להחמיר בזה

טבול יו> דזב להר הבית היא מהטע> ש להיכנ�שמותר לטבול יו> דקרי  ביבמות ובזבחי>

כי �ת> זב האמור בתורה  ,שהיא ג> בזב בעל ג' ראיותבפשטות מלשונו משמע ו ,אינו כזב

  .הוא בעל ג' ראיות

ול יו> גרידא, אל לכאורה ה> להחמיר בטבאי
 ודאי �וברי> שהתו�פות והרא"ש 

 
 להחמירשי�ברו שיש  ראיהמחמירי> עכ"פ כשהוא ג> מחו�ר כיפורי>, אלא שלמעשה אי

אומרי> ו ,דאמנ> ה> כתבו שהגמרא בנזיר מ�יקה שזב בעל ג' ראיות א�ור .לדינא כ� ג>

הראיתי לעיל בפרק ב שמהאופ
 שבו מאיד� גי�א א�  ,שאי
 �תירה לזה מהגמרא ביבמות

יקו מהמשנה את דינו של טבול יו> בעל קרי עולה שה> �וברי> שלדעת המשנה ג> די

 �וגיהיתכ
 שהתו�פות רק אומרי> שהאכתי  ועל כ
 ,בעל ג' ראיות מותר טבול יו> דזב

מ�תבר שי�כימו שיש ג> אפשרות  א� ,בזבחי> אינה �ותרת למה שמשמע מהגמרא בנזיר

כפשט המשנה. ג> נראה שג> לפי האו�רי>  לומר שזו מחלוקת, וה�וגיה ביבמות �וברת

מדובר באי�ור דרבנ
 בגלל שפשטא דקרא ביולדת מוכיח שמדאורייתא אי
 אי�ור, וא> 

נרצה לומר שיש איזה חילוק בי
 יולדת לזבה, הרי שבדר� כלל בימינו אשה היא רק בגדר 

ראה שא> היתה �פק זבה, וכיו
 שיש כ
 מחלוקת, יש לאחוז בכלל �פק דרבנ
 לקולא. ולכ
 נ

                                                           

רש"י אפשר לפרש שרבא פו�ק כמי  ת ראשו
 ושני מצינו מחלוקת תנאי>, לדעתיא� שבעניי
 מני  .23

ראשו
 ושני, ומה שאמרו בגמרא הוא רק שאי
 צריכי> להעמיד את דברי רבא במחלוקת לו שמונה 

  התנאי> לגבי פרה אדומה, אבל בכל מקרה דבריו ה> הכרעה בי
 תנאי>.



ת   הבי להר  ו�  י לת  בה טבו ז י�ת אשה   כנ

61616161 

המשנה בכלי> שאי
 אי�ור ג> לבעל ג' על פי למעשה היו פו�קי> באה לפניה> שאלה 

  24.ראיות

רבי חיי> לעומתו לבזה. א�  מצוה ש�ב) נקט להחמירחינו� (־וראיתי שהמנחת

 מעלי� בקודששנת ת"ע; מובא ב ,קדושה שלישית עמ' עו ,אלפאנדארי (ב�פרו 'דר� הקדש'

וא"כ באחרוני>  .ג> כשהוא מחו�ר כפרה וטבול יו> להיכנ�היה פשוט שמותר  )14עמ'  ,לג

הדבר אינו מוכרע. להל
 נראה שמהרמב"> מבואר להדיא להקל, וה�וגיא בנזיר אזלא שפיר 

 
יותר לשיטתו. ועל כ
 נראה שאי
 �פק בכוונת התו�פות מוציא מוודאות ברמב">, כל שכ

 

 לחייב אשה זבה להמתי
 להערב שמש לאחר טבילתה איא> מדובר באי�ור דרבנ
. ועל כ

מינה רבה לכני�ת נשי> בימינו להר הבית ־הכני�ה להר הבית. בדבריי אלו איכא נפקאלפני 

מחמת החשש שמא נשי>  ,וכ
 לכלל הדיו
 א> להתיר כני�ה להר הבית בימינו ,בפרט

  25ש להקל., כי לפי כל האמור כא
 נראה שבכל זה ישלא באופ
 הראויתיכנ�נה 

                                                           

ביארתי בתו�פות־שאנ@ על פ�חי> כתב בש> ר"ת שבג' ראיות א�ור, א� הוא עצמו חולק עליו כפי ש  .24

   לעיל. ולפי המבואר כא
 יתכ
 שר"ת עצמו נמי לא היה מכריע בזה לא�ור.

וב�פרי זוטא לבמדבר (פרק ה) איתא: "הר הבית מקודש מירושלי>, שזבי> וזבות נכנ�י> בירושלי>   

) למה לא הוזכרו נדות 52ואי
 נכנ�י> בהר הבית". והקשו (אותיות פורחות לר' מנח> זמבא, עמוד 

הוא משו> יש ליישב לפי דר� התו�פות ולומר שש(ב�פר ביאת מקדש) וכתב הרב ב
 שלמה ויולדות. 

שאינ> רשאי> להיכנ� להר הבית א� בעוד> טבולי  , משו>שאצל זבי> והזבות האי�ור חמור יותר

כפי שרואי> בראשוני> שמצטטי> את המשנה בכלי> ואינ>  ,קיצרה�פרי זוטא י"ל דלענ"ד יו>. א� 

ועכ"פ ג> א> ה�פרי־זוטא או�ר, ההלכה  ת היולדות והנידות אלא רק זבי> וזבות.מזכירי> ג> א

  צריכה להיות כמשנה.

כר� ה) �ובר שיש למנוע את כול> מלהיכנ� להר הבית מחמת החשש  מעלי� בקודשהרב נבנצל (  .25

יכולות לה�תפק  אינ
להיכנ�. ונראה שהחשש הוא מחמת זה שנשי> משלא יוכלו למנוע נשי> 

ג> צור� לטבול שוב מדי
 משמשת ופולטת, וג> א> לא היתה ע>  
ילה לבעליה
 כי יש אצלבטב

זהר בכ�, וכ
 יש חשש שהדבר יביא יבעלה צריכה הערב שמש מחשש שהיתה זבה, ולא ידעו לה

מצד הצור� בהערב שמש נראה שאי
 להקפיד,  ,לטבילת פנויות והדבר יביא מכשול. א� לפי האמור

ג> בדי
 משמשת �ק בזה לחומרה צרי� לה�כי> שיש למקילות על מה ל�מו�. כי אפילו מי שפו

ופולטת יש לדו
, שאע"פ שלכתחילה ודאי צריכה לחוש, לא מ�תבר למנוע גברי> מלהיכנ� בגלל 

דלשיטת הרמב"> יתכ
  :�פיקא־היות שיש למקילות בזה �פק ,על זה תקפדנההחשש שנשי> לא 

פרפר יז,  –ת קרי (כ"כ ערו� השולח
 העתיד לו, י, 'אמנה ופרפר' שבכלל אי
 די
 שילוח נוהג בטומא

ג; �פר 'בני עמי' עמוד רכה, והרב שלמה גור
 ב�פרו 'הר הבית' עמוד קנג. ולדבריה> נראה שמה 

שכתוב בתורה וב�פר המצוות על שילוח בעל קרי הוא רק במחנה המלחמה, ומה שהרמב"> מביא 

משולח מעזרת נשי>), וג>  בעל קריאה קרי הוא משו> שעכ"פ את דינו של רבי יוחנ
 במצורע שר

כי יש קצת הוכחה שאינה משתלחת  ,לשאר הראשוני>, עצ> די
 שילוח משמשת ופולטת אינו פשוט

מלשו
 הגמרא בנידה מב ע"ב שמ�יקה שאמנ> דינה כרואה ולא כנוגעת, א� אומרת שהנפקא־מינה 

טמא בפני> כבחו@". ולא הזכירה שהנפקא־מינה בזה בזה היא רק לגבי "ל�תור, ולטמא במשהו, ול

, וכ
 ה�תפק בו )מצוה קפא(חינו� ־שתהיה משולחת מהר הבית. וכבר העלה �פק זה במנחת

מכשול, יש שכתבו  תטבולנה ותבואנה לידירווקות ש. ובאשר לחשש )טהרות מח, ג(דוד ־המקדש



עידוא אלבה   הרב 

62626262 

  במ�כת תמיד 'המפרשדעת ' .ח

  איתא: )א א(מ�כת תמיד משנה ב

 עלה וטבל ירד ...הבירה תחת ההולכת במסיבה לו והולך יוצא מהן לאחד קרי אירע

 שהשערים עד הכהנים אחיו אצל לו וישב בא .המדורה כנגד ונתחמם ונסתפג

  .לו והולך יוצא נפתחים

  על מ�כת תמיד: 'המפרש'כתב אצל אחיו הכוהני> אחר הטבילה בבית המוקד ישיבתו על 

י"ל דחכמים לא  ,דאע"ג דעדיין אינו טהור עד שיעריב שמשו דהא טבול יום הוא

דהא דאמרינן טבול  ,הטריחוהו ללכת ולצאת משם הואיל ולילה הוא עד שיאיר היום

  .יום אל יכנס למחנה לויה מדרבנן

דר'  ,ה שמועה האומרת שטבול יו> א�ור במחנה לויהוהמשי� דמכא
 יש להוכיח על אות

מהמשנה  ודבריו ה> כדברי התו�פות בזבחי> שמביאי> ראיה .יוחנ
 לא לאפלוגי אתא

כי לא  ,בתמיד שהברייתא לא התכוונה שיש אי�ור מדאורייתא לטבול יו> בהר הבית

הלכה מ�תבר שהברייתא חולקת על המשנה בתמיד (כנראה משו> שהמשנה היא תיאור 

כי י"ל  ,המפרש בתמיד מ�יי> שיש לדחותאחרי הבאת הדברי> האלו אלא ש ,למעשה)

ואינו מקודש בקדושת הר  ,הישהיו ישני> בבית המוקד במקו> הגבוה מהקרקע שדינו כעלי

  .הבית

) 
ב�ו� דבריו שכתב  יהילפי הדחו
 שו) כתב שכי26עמ'  ,לג מעלי� בקודשוהרב קור

 
מוכח שג>  ,הר הביתכל ב , כוונתו שהאי�ור הואתא לטבול יו>שאיכא אי�ור דאוריייתכ

יש א� לענ"ד  .לפי מה שכתב בתחילה שהוא דרבנ
 כוונתו שהאי�ור הוא בכל הר הבית

. בעזרת נשי>הוא דרבנ
 חלותו היא רק האי�ור מהמש� דבריו של המפרש שא> להוכיח 

  וכתב: בהמש� ד
 המפרש למה כשהשערי> נפתחי> יוצא והול� לודהנה 

י אגב חביבותא אי נמ ,דהואיל ולא יעשה עבודה מה יעשה לשם – יוצא והולך לו

  .איקרי ועביד עבודה

                                                           

שאי
 למנוע נשי> המתכוונות לטהרה למקדש כפי שנהגו הבתולות לטבול בערב יו> הכיפורי> 

ברורה תרו, יז, ־(מהרי"ל הלכות ערב יו> כיפור, ב
 איש חי, שנה ראשונה, פרשת ויל� אות ח; משנה

אל אליהו במכתב הרב שמולו  כשו"ת בני בני> חלק ג �ימ
 ה). ושמעתי מידידי הרב ב
 שלמה שכ"

שמצד הרוקות אי
 לחוש, וג> לגבי חשש פולטת פ�ק שדי בכ� שתכבד את ביתה ותטבול  דו,ית שתח

  שוב.

עכ"פ לענ"ד דר� המל� היא לומר לנשי> שיטבלו וימתינו עד למחר, ויכולות ל�מו� על הנימוקי>   

לי שיצטרכו להיכנ� שהבאתי להקל בטבולת יו> מחו�רת כיפורי> בפרט היכא שה
 רק �פק זבות, ב

   לחשש פולטת והצרכת טבילה נו�פת.
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הרי כבר אמר  ,ליציאה זומי> חדשי> שבע למה הוצר� המפרש לתת טע־והקשה הבאר

הוא קולא בלילה שאר בבית המוקד יכל מה שהותר לו להו ,מדינא הוא א�ורברישא ש

־תו של הבאריהזבח כתב שקושי־ובברכת .לילהרצו להטריחו לצאת בשלא מיוחדת בגלל 

ודאי מה שאמר המפרש שלא רצו להטריחו ודבונראה כוונתו  ,"שֹחוק הילדי>שבע היא "

ע> למה יוצא אחרי טאבל אכתי צרי� לתת  ,בבית המוקד עצ> הישארותולצאת הוא על 

זה כתב דהואיל ולא יעשה ועל  ,ואינו מ�תפק ביציאה מבית המוקד ,כ
 מכל הר הבית

מזה מתבאר דג> לפי המפרש ו .או דאגב חביבותא עביד עבודה ,עבודה מה יעשה ש>

  26.האי�ור לטבול יו> הוא רק בעזרת נשי>

  פירושי� נו�פי� למשניות בתמיד ובמידות .ט

  תמיד כתב: מ�כת על >"רמבבפירוש המשניות ל

 שיעריב עד לעזרה להכנס לו ואסור יום טבול שהוא מפני "לו והולך יוצא" ואמרו

  .כלים בתחלת שיתבאר כמו ,שמשו

שמפנה כא
 דברי הרמב"> ומ ,לת כלי> אומרת שטבול יו> א�ור בעזרת נשי>יהמשנה בתח

ומה שכתב הרמב"> שא�ור לו  .שהרמב"> מפרשה ג> בטבול יו> דבעל קריאליה עולה 

נראה שהוא משו> שעיקר מה  אע"פ שא�ור לו להיכנ� ג> לעזרת נשי>, ,בעזרה להיכנ�

  שבא לבאר כא
 מדוע הוא צרי� לצאת ולא יוכל להיכנ� לעזרה ע> שאר אחיו.

ג> כשנפתחי> השערי> אינו צרי� לצאת מכל הר שמע מדברי הרמב"> כא
, שמעכ"פ ו

ולא כפי שהבי
 המפרש  ,אלא ינהג כעיקר דינו של טבול יו> שאינו נכנ� לעזרת נשי> ,הבית

  .הנ"ל שעליו לצאת מכל הר הבית

  וש> איתא תו�פת: ,מידות �ו� פ"א ה
 שנטמא בקרי מובא ג> במ�כתודי
 כ

  .יוצא והולך לו בטדי ,כת תחת החילרבי אליעזר בן יעקב אומר במסבה ההול

קור על כ
 אביא תחילה את המ ,הרמב"> כותב על משנה זו דברי> שתורגמו באופני> שוני>

  בערבית ממהדורת הרב קאפח (וכ
 הוא בכל כתה"י שראיתי):

                                                           

�ו� דברי המפרש ה> רק לפי הצד לכ
 צ"ל שנדחק שושבע 0־ת הבאריקושיהביא את נת
 ־החק  .26

שאיכא אי�ור דאורייתא בכל הר הבית, והיתרו בבית המוקד הוא משו> שהוא עליה, ובא לפרש לפי 

לומר בפשיטות שעליו  זהו הקושי שעמד בפניו היה לו> ה. א� לענ"ד איצד זה למה אינו נשאר בעלי

בעוד שהטע> שכתב דמה יעשה ש> אינו מ�פיק, שמכל מקו> לצאת מהחשש שירד למקו> הא�ור, 

  .למה יצא כשדוקא על ידי זה יש חשש שיכשל בכני�ה להר הבית

תר רק שהמפרש �ובר שאי
 אי�ור להישאר כשנטמא בפני>, ומה שכתב בתחילה שהו כתבוהחת"�   

  והדוחק מבואר. מהמחילה לבית המוקד. הוא רק כדי לבאר את מה שנכנ�משו> שהוא לילה, 
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בל יכ'רג'  ,ור' אליעזר בן יעקב יקול אנה לא ירג'ע הד'א אלטבול יום לבית המוקד

לאן טדה הוא האלבאב אלשמאלי מן אבואב הר הבית כמא בג'מלתה  הר הבית

  .ואין הלכה כרבי אליעזר בן יעקב ,תקדם ד'כרה פי הד'א אלפרק

  ו> המודפ� של אב
 תיבו
 כתב:בתרג

אלא יוצא להר  ,שאינו חוזר טבול יום זה לבית המוקד :רבי אליעזר בן יעקב אומר

ואין  .לפי שטדי הוא השער הצפוני משערי הר הבית כמו שזכרנו בפרק זה ,הבית

  .הלכה כרבי אליעזר בן יעקב

 .להר הביתאלא יוצא  ,כולו מהר הביתשג> אליבא דראב"י אינו יוצא לפי תרגו> זה משמע 

וג> לפי זה נראה  27,"להר הבית בכללויוצא אלא "מתיבתא מובא שיש שתרגמו ובמהדורת 

  שאינו יוצא מהר הבית.

בכת"י) "יוצא וכ"ה בערו� השל> מהערו�  ,כ� כתב ג> הרא"ש בש> הערו� (ער� טדי


 הר הבית בצפווהול� וכנראה כוונתו שיוצא  ,הר הבית שנקרא טדי"ב – ל� לו בטדיווה

  .נקרא טדי על ש> השער שהיה בו אזור זהש

 ,טדי בשערפירש שהערו� דייק כ� מלשו
 המשנה שלא אמרה יוצא  'כהני> עזרת'וב

 
 .ממה שאמרו לפני כ
 ששער טדי לא היה משמש כני�ה ויציאה אפשר לה�יקועוד שכ

אינו  לכו"עאבל  ,נחלקו הא> טבול יו> מותר בבית המוקדת"ק וראב"י ונראה שלדבריו 

  .צרי� לצאת מהר הבית

  א� בתרגו> הרב קאפח כתב:

 מכל יוצא אלא ,המוקד לבית חוזר זה יום טבול שאין :אומר יעקב בן אליעזר' ור

 .זה בפרק לעיל שנזכר כמו הבית הר משערי הצפוני השער הוא טדה כי ,הבית הר

  .יעקב בן אליעזר' כר הלכה ואין

   ."מהר הבית כולואלא יוצא " :פריעדוכעי
 זה בתרגו> יהודה 

המילי> "יכרג מ נובעתמקור בערבית נבחי
 שהמחלוקת בי
 המתרגמי> א> נתבונ
 ב

כ
 יכול להתפרש ו ,וזה יכול להתפרש כיוצא להר הבית ,פירוש> "יצא הר הבית"שהר הבית" 

שלא תורגמה  ,"בג'מלתא" –המילה פירוש המחלוקת נובעת ג> מכמו כ
  .כיוצא מהר הבית

 ,הרב קאפח ויהודה פריעד מתרגי> אותה במוב
 של "מכל" או "כולו" .על ידי אב
 תיבו
 כלל

 שצויי
 במכילתאבעוד שבתרגו>  ,כי היה נראה לה> שכוונת הרמב"> שיוצא מהר הבית

  .כי היה נראה לה> שכוונת הרמב"> שיוצא להיות בהר הבית תרגמוה "בכללו"

                                                           

  .הגהות וציוני> שבהוצאת מתיבתא בש> ש"מ כת"י  .27
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פעמי> בפירוש  18ראיתי שמילה זו מוזכרת עוד  'החכמהאוצר 'והנה בחיפוש ב

ראה לדוגמא  ,"בכללותו" עצמו המשניות ובכל הפעמי> היא תורגמה על ידי הרב קאפח

וא כשהרמב"> רוצה לכתוב "מכל" ה ,בר> .)ט ,א( אהלות מ�כתל >"לרמב המשנה פירוש

 ,מר "לג'מיע" (ברכות ווכשהוא רוצה לומר "לכל" הוא או ,ז) ,אומר "מ
 ג'מיע" (ברכות ט

  .א)

ומשמע  ,על כ
 נראה לי שהתרגו> המילולי המדויק כא
 הוא "יוצא הר הבית בכללותו"

  ., ואינו יוצא מהר הביתהר הבית לכלליותשרצונו לומר שהוא יוצא 

אי
 הכרח מזה  ,ומכל מקו> א� א> הרמב"> �ובר שלראב"י הוא יוצא מכל הר הבית

תכ
 יוי ,דהא הרמב"> מדגיש שמדובר על טבול יו> "זה" ,שראב"י חולק על המשנה בכלי>

המפרש הוזכרו בדברי הטעמי> ש בגללה
 שנטמא הוצר� לצאת מכל הר הבית ושדוקא כ

מ�קנת הרמב"> להלכה שאינו יוצא מכל הר הבית כפי נראה שובכל אופ
 שנפרש  .בתמיד

  28.תמיד שעולה מדבריו במ�כת

  כתב:במ�כת תמיד  והברטנורא

באלו כדאמרינן  ,חוץ לעזרההיה יוצא והולך לו לחוץ לפי שטבול יום משתלח 

  .דברים וכל זב לרבות בעל קרי

ורק הו�י� שהוא על י�וד  ,שיוצא חו@ לעזרה מבואר שהברטנורא נוקט כלשו
 הרמב">

שכ
 לדידיה אפשר שג>  ,תו�פת זו אינה בהכרח דעת הרמב"> .שבעל קרי הוא כזב עניי
ה

  .אינו כזב וא�ור רק בעזרת נשי> ,בעל קרי שלא טבל

  ובמ�כת מידות כתב הברטנורא:

ואין הלכה כראב"י אלא כדתנן בריש  ,ואינו חוזר לבית המוקד לפי שהוא טבול יום

תחים יוצא והלך תמיד בא וישב לו אצל אחיו הכהנים בבית המוקד עד שהשערים נפ

לזה היקלו לפי  לעזרת נשים דהיינו מחנה לויה,שאע"ג שטבול יום אסור ליכנס  ,לו

  .שנטמא בפנים

ופירש "שאי
 טבול יו> זה חוזר לבית המוקד", י�ד דבריו על לשו
 הרמב"> ינראה שהוא מו

שמה שנקט "טבול יו> זה" הוא משו> שלפי תנא קמא והמשנה בתמיד מותר לאותו טבול 

                                                           

א> נאמר שכוונת הרמב"> שלראב"י טבול יו> של קרי צרי� לצאת מכל הר הבית, נוכל לומר   .28

משו> שמאיד� גי�א בהלכתא פ�יקתא של  שהרמב"> לא פ�ק כמותו למרות הכלל שהלכה כראב"י

מ�כת כלי> לא כתוב כ�. עוד נוכל לומר שלא פ�ק כמותו בגלל שכל משנת מ�כת מידות הוא שנאה 

(כפי שאמרו ביומא טז ע"א), ולכ
 כשהמשנה אומרת ראב"י אומר משמע שבדבר זה לא ה�כימו 

  עמו.
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ג> אחר אבל בכל מקרה לכו"ע אינו צרי� כיו
 שנטמא בפני>,  ,בבית המוקד להישאריו> 

  .לצאת יותר מאשר מעזרת נשי>כ� 

  :כתב על המשנה בתמיד רבינו גרש>ובפירוש המיוח� ל

כדין  ,כיון שנפתחו יוצא והלך לו חוץ לשני מחנות עד הערב –שהשערים נפתחים 

  .של טבול יום בעל קרי

וא> כ
 צ"ל  ,כדינו של בעל קרי ,שיוצא חו@ להר הבית"חו@ לשני מחנות" נתו לכאורה כוו

א� קשה שאי
 דבריו עולי>  .שפירש שלפי מ�קנת הגמרא ביבמות הוא א�ור בכל הר הבית

  .בקנה אחד ע> המשנה במ�כת כלי> שהיא הלכתא פ�יקתא

מהמקומות אינו מתכוו
 אלא לומר שהוא יוצא רבינו גרש> ג> שושמא יש לומר 

, כי י מחנותנוזה נחשב לטבול יו> כשילוח מש ,הקרובי> למחנה שכינה שה> כעזרת נשי>

 ,וזהו מה שאמר שהוא כדי
 טבול יו> דבעל קרי ,לדידיה עזרת נשי> חשיבא כמחנה נו��

אלא כדי
  ,י מחנות פירושו חו@ להר הביתנחו@ מש גביושל ,כלומר לא כדי
 בעל קרי ממש

חו@ משני מחנות הוא חו@ לעזרת נשי>, דחכמי> עשו לעניי
 שלדידיה קרי דבעל טבול יו> 

  .זה את עזרת נשי> כמחנה

הפירוש המכונה 'שיטה יש �יוע להבנה זו מאעפ"י שהדברי
 נראי> קצת דחוקי>, ו

) 
  דכתב: )28עמ'  ,לג מעלי� בקודשלרשב"י' שהביא הרב קור

 ,מחנה כהונה ומחנה לויה ,נותכיון שהשערים נפתחים יצא והלך לו חוץ לשתי מח

לרבות טבול יום  ,כדאמר בפ' נשא וישלחו מן המחנה ,כדין טבול יום בעל קרי

 .אבל בבית המוקד היה יכול ליכנס לפי שהייתה עומדת בחול ,שאסור במחנה לויה

דלא כרבי  לפיכך היה יוצא חוץ לעזרה, .ובפ' אלו דברים וכל זב לרבות בעל קרי

  .פ"ק שהולך מיד במסיבה והולך בטדיאמר במסכת מידות בסוף אליעזר בן יעקב ד

ולכ
 נראה שההמש� הוא כפירוש לדבריו.  ,העתקה של פירוש רבינו גרש> תחילת דבריו ה>ו

כפי שעולה  "לרבות טבול יו>"ודאי לא כתוב והרי בפרשת נשא ב ,אינו מוב
 דבריו המש�א� 

שפתח בהבאת מקורות והמשי� בביאור ג> כל דבריו נראי> קטועי>  .מרהיטת דבריו

". הציו
 הזה מנותק ובפ' אלו דברי> וכל זב לרבות בעל קרי" המשנה, ושוב חזר להביא מקור

מהפשט שלפניו ולאחריו, וג> המילי> "לפיכ� היה יוצא", אינ
 מהוות המש� למשפט שלפני 

יש כא
 ושמא  .מ
במקו שיש כא
 מילי> שאינ
בעליל  כ
 שלבית המוקד יכל להיכנ�. ונראה

  וכצ"ל: ,חילופי שורות

 ,מחנה כהונה ומחנה לויה ,כיון שהשערים נפתחים יצא והלך לו חוץ לשתי מחנות

כדאמר בפ' נשא וישלחו מן  ,לפיכך היה יוצא חוץ לעזרה ,כדין טבול יום בעל קרי

טבול יום שאסור במחנה  לרבות ,ובפ' אלו דברים וכל זב לרבות בעל קרי ,המחנה
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דלא כרבי  ,אבל בבית המוקד היה יכול ליכנס לפי שהייתה עומדת בחול ,לויה

  .אליעזר בן יעקב דאמר במסכת מידות בסוף פ"ק שהולך מיד במסיבה והולך בטדי

והוא הביא ג> את  29,לפי זה נראה שפירוש זה מיו�ד על פירוש רבינו גרש> והרמב">

לפרש שמה שאמר רבינו גרש> כוונתו ו ,המקורות והכליל> כאחדהמקורות א� קיצר את 

שהוא יוצא חו@ לשתי מחנות, אינו כפשוטו, אלא כדי
 טבול יו> בעל קרי שמתרחק 

גמרא בו ,פרשת נשא נאמר 'וכל זב'שבבהעזרה, א� די בכ� שיצא מעזרת נשי>, וציי
 על זה 

לא ו שופירוש ,'מחנה לויהאל יכנ� ל טבול יו>'ואמרו ש ,'לרבות בעל קרי'פ�חי> אמרו 

כי הוא עומד  להיכנ�אבל בבית המוקד יכול  ,כמבואר במשנה דכלי> ,עזרת נשי>יכנ� ל

ומה שאמרו שבלילה יכול לשהות  30כלומר שאינו ג> בעזרת נשי>, ,בחלק שהיתה בחול

ראב"י שלדידיה אינו רשאי לחזור לבית המוקד אלא יוצא מיד מ לאפוקיבבית המוקד הוא 

  בריו יש �יוע למה שפירשנו בדעת רבינו גרש>.ונמצא שמד .הר הביתצפו
 ל

  (�ימ
 שצא) כתב: והיראי�

 )אע"סח (מייתי לה בפסחים פ' אלו דברים ו ,ותניא בספרי .וכל זב לרבות בעל קרי

 .זו מחנה שכינה "אל תוך המחנה יבואלא " ,זו מחנה לויה "ויצא אל מחוץ למחנה"

ביאת  ,"אל תוך המחנה יבואוכבא השמש  והיה לפנות ערב ירחץ במים"וכתיב 

  .לפנים מן המחנות לבואשמשו מעכבתו מ

דייק מלשו
 היראי> "מלבוא לפני> מ
 המחנות" בלשו
 (זבחי> לב ע"א)  'שערי היכל'ב

הרב ב
 שלמה העיר עוד ממה  דיידי .שהיראי> או�ר טבול יו> דקרי בכל הר הביתרבי> 

החיל " לפי מ�כת כלי> וכותב: שב�פר יראי> (�ימ
 רעז) מפרט את חלוקת המקומות

 ,"נ�י> לש> ואי
 חייבי> עליה> חטאתמקודש הימנו שאי
 העובדי כוכבי> וטמא מת נכ

  .ולא הזכיר כלל את עזרת נשי>

 דורש דרשה עצמית פ�וקי> שהיא מנוגדתהיראי> טובא דלפי זה  א� יש לתמוה

המשנה שאי
 בזה א�  , ומנוגדת לפשטשאי
 בזה אי�ור דאורייתאה�וגיה ביבמות למ�קנת 


לפרש מה שכתוב  ,שכוונתו במה שאמר 'תו� המחנות' ,לכ
 נראה איפכא .אי�ור מדרבנ

שלפי פשוטו היינו שרק לפנות ערב יבוא  ,א השמש "יבוא אל תו� המחנה"ובתורה שרק כב

צרי� לפרש וממילא  ,שחכמי> דרשו ש'תו� המחנה' זו מחנה שכינהולכ
 הביא  ,למחנה לויה

שלפני ביאת השמש לא יבוא א לתו� המחנה הכוונה וא השמש יבווק אומר שכבשכשהפ�

                                                           

חו@ לעזרה שיצא מהר הבית, א� לענ"ד  הרב קור
 פירש שכוונת בעל שיטה לרשב"י באומרו שיוצא  .29

כיו
 שלשונו היא ממש לשו
 הרמב">, ובדברי הרמב"> מבואר להדיא שאינו יוצא אלא לפי דיני 

  המשנה בכלי>, מ�תבר שכ� ג> כוונת בעל שיטה דרשב"י.

הרב קור
 פירש שכוונתו שבית המוקד כיפה פירושו עלייה, ודינו כגג שאינו קדוש ג> בקדושת הר   .30

הבית. ולא נראה כ� לענ"ד, שכ
 כל מה שכתב הוא שהוא עומד בחול כלשו
 המשנה, והכוונה שאינו 

  בקדושת עזרה.
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שביאת שמשו מעכבתו היראי> שכתב מה ו ,וכפי שעולה מהמשנה בכלי> ,למחנה שכינה

מחנה דהיינו  –מקו> שהוא הפני> של המחנות לומר לוונתו כ ,המחנותלפני> מ
  לבואמ

  .שכינה

 ,> עליה> חטאת"ידבריו ב�י' רעז ברור שיש כא
 ט"� שהרי כתב "ואי
 חייב עניי
וב

וג> על  ,עזרת נשי>מעלת ג> על על שני מעלות דהיינו הרי שדיבר לפני כ
 בלשו
 רבי> 

  מעלת החיל, ועל כרח� שיש כא
 השמטה שנעשתה בשוגג, או על ידו או על ידי המעתיקי>.

  ביאור הגמרא בנזירי. 

זב טבול יו> דלכל אור� הדר� עד עתה הזכרנו שהתו�פות ה�יקו מהגמרא בנזיר לא�ור 

רק משו> שאנו  כרחתושאי
 מ�קנה זו מ נקטתיעד עתה א�  בעל ג' ראיות בהר הבית.

, ונראה שלכאורה א לעיי
 בגו� ה�וגיהועתה נב, ורואי> שיש ראשוני> שאינ> �וברי> כ�

  .קשה מאוד לפרשה כדעת התו�פות

  גמרא נזיר מד ע"ב איתא:ב

ובא לפני "'אמר אביי, אשכחתינהו לחבריה דרב נתן בר הושעיא דיתבין וקאמרין: 

אימתי הוא בא? בזמן שהוא טבל ועשה  – 'ה' אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן

  ."לא –אין, לא טבל ועשה הערב שמש  –הערב שמש 

  אלמא קסבר: טבול יום של זב כזב דמי. –

הכהן  יביא שתי תורים אל"אמינא להון אנא: אלא מעתה, גבי נזיר טמא נמי דכתיב: 

מכדי שערי  .אימתי הוא בא? בזמן שטבל ועשה הערב שמש ,"אל פתח אהל מועד

 ,והתניא: טמא מת מותר ליכנס במחנה לוייה ,ניקנור היכא קיימין? בשערי לוייה

 ,"קח משה את עצמות יוסף עמווי"ולא טמא מת בלבד אלא אפי' מת עצמו שנאמר: 

  עמו במחנה לוייה! ,מאי עמו? עמו במחיצתו

ואפ"ה כיון דמחוסר כפרה לא  ,טבול יום של זב [לאו] כזב דמי ]אמר אביי[ ,אלא

מה התם  ,אמאי קא קרי ליה אהל מועד? למימרא ,ואי במחנה לוייה קאי .עייל

  .לא עיילאף למחנה לוייה נמי מחוסר כפרה  ,מחוסר כפרה לא עייל

  :הרא"שנביא תחילה את פירוש 

 פתח אל' ה לפני ובא תורים' ב לו יקח' הח וביום ...מזובו הזב יטהר וכי" דתניא הא

 ...שמש הערב לו ועשה י"מבע כשטבל בא הוא כיצד ",הכהן אל ונתנם מועד אהל

 לא ניקנור ושער .שכינה למחנה נשים מעזרת בו שנכנסים שער הוא ניקנור שער

 .דברים אלו' פ בפסחים כדאמר ,לויה מחנה דין לו ויש שכינה מחנה כדין נתקדש

 מחוסר שהרי ,ממש בעזרה' ה לפני לומר דאין ,ניקנור שער היינו' ה לפני האי כ"וע

 כרת שחייב כפורים מחוסר לרבות בו טומאתו עוד בשמעתין ואמרינן .הוא כפורים

  ...שכינה למחנה נכנס אם
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 וטומאתו הואיל ראיות' ב בעל דזב יום טבול ואפילו –דמי  כזב דזב טבילה אלמא

 גם דהוי משום יום טבול האי דחמיר אדעתיה אסיק דלא דכיון ,מגופו עליו יוצאת

 ובהאי .ראיות' ג לבעל ראיות' ב בעל דזב יום טבול בין חלוק אין כ"א ,כפרה מחוסר

  .ראיות' ב בעל זב דהיינו זובו מקצת דדרשינן מזובו כתיב נמי קרא

 בא הוא כיצד בברייתא שאומר דמה ,סברתכם לפי –מעתה  אלא אנא להון ואמינא

 .יטהר וכי בתר' ה לפני ובא דכתיב משום היינו ,שמש הערב ועשה י"מבע טבל כ"אא

  ...נמי נזיר גבי

 כיון ראיות' ב בעל דזב יום וטבול – דמי כזב לאו דזב] יום[ טבול אביי אמר אלא

 לאו וברייתא ,לויה למחנה לכנוס מותר שטבל לאחר הוא כפרה מחוסר דלאו

 יום דטבול ,ה"ואפ ':ה לפני ובא הכי למכתב דקרא דאורחיה ,דייק דקרא מייתורא

  .ליכנס אסור ראיות' ג דבעל יום טבול האי ,לכנוס מותר ראיות' ב בעל דזב

 ליה דפשיטא האי מרכלו – מועד אהל פתח ליה קרי ואמאי ,קאי לויה במחנה האי

 דמחוסר דייק קא מקרא שמשו ויעריב שיטביל עד ניקנור לשער ליכנס דאסור לתנא

  .שכינה למחנה לכנוס אסור כפורים דמחוסר ,ניקנור בשער קאי לויה למחנה כפרה

 על אף עייל לא כפרה מחוסר מועד אהל מה למימרא מועד? אהל ליה קרי ואמאי

 דלא כיון כפורים מחוסר האי' פי ,ניקנור בשער' פי נמי התם אף ,שמשו דהעריב גב

' בפ יהיה טמא דתניא ,עייל לא יום וטבול כפרה מחוסר תרתי דאיכא שמשו העריב

 טומאתו עוד ,שכינה למחנה לכנס שאסור יום טבול לרבות כתיב פרה' בפ חוקת זאת

  .מגופו יוצאה' שטומא ויולדת ומצורע זב כגון כפרה מחוסר לרבות בו

ה�יקו שלדעת הברייתא ג> טבול יו> דזב בעל  דרב נת
 בר הושעיה חבריה ,לפי הרא"ש

בי
 זב בעל ג' בזה לחלק  ראו �ברהכי לא  ,להר הבית להיכנ�שתי ראיות הוא כזב וא�ור 

את הדי
 של טבול יו> אביי מקשה עליה> שאי אפשר לדייק ו 31,יותיראיות לזב בעל ב' רא

שכ
 ג> בנזיר שנטמא נוקטת התורה לשו
 דומה "וביו>  ,שהביאה הברייתא פ�וקמה דזב

לפני הערב שמש כי הוא רק טמא  ג>א וופשוט שמותר לו לב ,השמיני יביא שתי תורי>"

 ,שהברייתא �וברת שטבול יו> דזב נא�ר רק כשהוא ג> מחו�ר כיפורי> ,לכ
 ביאר אביי .מת

ובא לפני ה'" אלא מדכתיב "אל ב "יוהלימוד לאו�רו כשהוא זב ומחו�ר כיפורי> אינו מדכת

ולא לפתח  ,א רק למחנה לויהווהרי הזב הוא מחו�ר כיפורי> ויכול לב ,פתח אוהל מועד"

אלא בא ללמדנו שלמקו> שאליו  ,בתו� מחנה שכינהלפני ההיכל אוהל מועד דמשמעותו 

כש> שלמחו�ר והיינו שמצד דיני מחו�ר כיפורי>, הוא בא יש דמיו
 לפתח אוהל מועד 

                                                           

31.   
חי' ברבינו פר@ בש> הקונטר�, שיטה לחכמי אוירא, תו�פות רבינו טודרו�, ומאירי בש>  פירשווכ

  תו�פות. 

ר דחמור טבול יו> דזב מטבול ובתו�פות הרא"ש המובא בשיטמ"ק הביאו "איכא דאמרי דמשמע ד�ב  

דלא הוי א�ור במחנה לויה אלא מדרבנ
 כמו שמפרש ב�מו�", וכ
 הוא במאירי. ונראה  ,יו> דבעל קרי

שלא מ�תבר לה> שאיכא מא
 דא�ר ג> לבעל קרי בעניי
 זה בגלל פשט המשניות בתמיד ובכלי> 

מינא לא�ור היא רק בטבול יו> כל ההווא־אוהגמרא ביבמות, ולכ
 נדחקו לחלק בי
 זב לבעל קרי, ד

  בעל קרי אי
 הווא־אמינא לא�ור. דזב אבל ב
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מחו�ר כיפורי> א�ור וג> טבול יו> יפורי> א�ור להיכנ� למחנה שכינה, כ� כשהוא ג> כ

  .מחנה לויה, וממילא לא יגיע לפתח מחנה שכינהל להיכנ�לו 

שאי
 לומר שכוונת אביי ללמוד מפ�וק זה הו�י� (עמ' שעח)  ובחידושי רבינו פר$

 ,ביו> השמיני לבואעתה שמחו�ר כיפורי> גרידא א�ור בהר הבית שהרי הכתוב מתיר לו 

ומאחר שאביי מתיר ביאת טבול יו> גרידא להר  ,ועוד שטבול יו> חמור ממחו�ר כיפורי>

  .הבית כל שכ
 שיתיר מחו�ר כיפורי>

  קושיות רבות: �וגיהא� לפי זה יש להקשות ב

שטבול יו> דזב כזב דרנב"ה לפי פירוש זה משמע שאביי דוחה את המ�קנה של חבריה   .א

המילי> "ובא לפני שהלימוד אינו מומגיע למ�קנה אחרת בגלל שלדעתו מוכרחי> לומר 

הרי ג> טבול יו> שאינו מחו�ר כיפורי> א�ור במחנה שכינה  ,ואינו מוב
 מה הקשר .ה'"

 
 ,"ובא לפני ה'"הפ�וק  מלשו
בי
 א> הלימוד הוא ואינו יכול להגיע לפתח ההיכל, ולכ

אכתי אפשר להגיע למ�קנה של  ,מדכתיב "פתח אוהל מועד" הוא הלימוד ובי
 א>

 ,ואפשר להגיע למ�קנה של אביי שאינו כזב ,חבריה שטבול יו> דזב בעל ב' ראיות כזב

  .ת המ�קנהית דר� הלימוד אינה קשורה לדחייונמצא שדחי

> שאינו רצו ללמוד מהפ�וק בזב על דינו של טבול יו דרנב"הלא מוב
 מדוע חבריה   .ב

הרי בפ�וק  ,זב בעל ב' ראיות לרבותא� שיש דרשה מיתור הפ�וק ד ,מחו�ר כיפורי>

למה נעלה על דעתינו שכוונת ו ,שהוא בעל ג' ראיות ,מדובר על זב שמביא קרבנות

הפ�וק לעני
 המקו> שאליו באי> ע> הקרבנות נוגעת לבעל ב' ראיות, הרי הוא בכלל 

  .אינו קשור לקרבנות

אלא  ,הרי ש> לא נאמר "ובא לפני" ,מקראי דנזיר דרנב"ה ית אביי על חבריהיקוש ימה  .ג

להשיב על קושית אביי בפשיטות  דרנב"ה חבריהליש לכאורה ו ,"יביא שתי תורי>"

קא ביו> ולשו
 "ובא" נראה שבא הכתוב לומר שדוהעיקר הדרשה היא משו> שמד

  .אי אפשר לדרוש לגבי נזיר, ודרשה כזו לבואלפני כ
 א�ור לו שו ,השמיני הוא בא

לשו
 הגמרא בתירו@ של אביי "מחו�ר כפורי> לא ) ש184עמ'  קודשי>כתב החזו"א (  .ד

אבל היכא דהוא  ,היה צ"ל "טבול יו> גרידא אינו כזבש היא כוונתושונראה  ,עייל" צ"ע

רבינו שנדחית ע"י  משתמעת ההבנה הלשו
 שלפנינומכי  ,ג> מחו�ר כיפורי> לא עייל"

  32.מחו�ר כיפורי> גרידאשהמיעוט הוא א� ל ,פר@

                                                           

 ,א�ור במחנה לויהגרידא ש> כתב לפרש שאכ
 לפי אביי מחו�ר כיפורי> של החזו"א בתחילת דבריו   .32

, והו�י� שלאחר אלא ישלחנה ע> שליחא� א�ור לו עצמו  ,וכוונת הפ�וק בזב שיבוא בכפרתו לפני ה'

מיניה, א� ב�ופו של דבר פירושו  �דמחו�ר כיפורי> לא עייל נאמר כ� ג> בטבול יו> דילישלמדו 

 
לא נמלט מכל הקשיי>, וכאמור הוא עצמו מ�יי> בדברי התו�פות שלא פירשו כ�, ולכ
 �יי> שלשו

  הגמרא צ"ע.
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להר הבית מבו��ת על  להיכנ�מלשו
 הברייתא שעליה אנו דני> משמע שההוראה לא   .ה

בעוד  דרנב"ה, חבריהוהוא כדברי  ,וכפי שאמרו 'אימתי הוא בא' ,המילי> 'ובא לפני'

, ועיקרו שלפי פירוש הרא"ש למ�קנת הגמרא הלימוד אינו מבו�� כלל על המילי> האלו

  .ח�ר מ
 הברייתא

למה לא למדו כ� כבר מיולדת שג> אצלה  ,א> הלימוד הוא מדכתיב "פתח אוהל מועד"  .ו

  .לפני הזבבתורה נה נכתב ייוענ ,כתוב לשו
 זו

שכל ג> לפי הרא"ש משמע  ,שהיא הלכתא פ�יקתא ,במשנה בכלי>ש ,כבר הראינו לעיל  .ז

 ,למרות שהוא מחו�ר כיפורי> ,נא�ר רק בעזרת נשי> ,כולל טבול יו> דזב ,טבול יו>

�קה של טבול יו> כמו�בת על א מיירי בזב ואי אפשר לפרש את הפישכ
 ברישא וב�יפ

יוצא שלמ�קנת ה�וגיה בנזיר  קשהו .כאשר המשנה לא ציינה זאת במפורשטמת מת 

� מבלי שיתייח� לכמשנה בכלי> פשט ההיה פשוט לאביי שהדבר א�ור בניגוד לש

  .במפורש

  :וז"ל ,התו�פותחלק מקושיות אלו נוכל לתר@ א> נל� בדרכ> של 

כך היו אומרים חברייהו דרב נתן ברבי הושעיא  – אלמא קסבר טבול יום כזב דמי

אחרי שאנו רואין דס"ל לתנא דטבול יום דאסור ליכנס במחנה לויה אף כי טבול יום 

מכלל דסבירא ליה לתנא דטבול יום דזב כזב לענין דאין שוחטין  ,דמת ושרץ מותרין

ואם המתין וטבל עד יום השמיני לא יוכל לשלוח קרבנות דאין שוחטין  ,וזורקין עליו

) דלמ"ד טבול יום דזב כזב דמי .דהכי איתא בפ' שני דכריתות (דף י ,וזורקין עליו

  .אין שוחטין וזורקין עליו

כלומר לפי מה שסתמו דבריהן ולא פירשו מהיכא  – הואמינא להו אנא אלא מעת

ואתם סוברים שמוכיח  ,מוכיח התנא דטבול יום דזב אסור ליכנס במחנה לויה

[מדכתיב] ובא ביום השמיני מכלל דאם טבל [בשמיני] הואיל והוא טבול יום אסור 

דק וכי היכי דהתם לא תוכל לדק...בפרשת נשא גבי נזיר ,דכתיב (יקשה מהא) ,ליכנס

אלא הא ודאי כי  ,מכלל דעד יום [השמיני] אסור ליכנס דהא ליתא כדמפרש ואזיל

נקיט קרא וביום השמיני יביא להודיע לנו זמן הבאת קרבנות ולא בא לאוסרו ליכנס 

  .וגבי זב נמי אכתי מנא ליה לתנא דאסור ליכנס ,שם קודם לכן

 –וסר כפרה לא עייל אלא אמר אביי טבול יום דזב לאו כזב דמי ואפ"ה כיון דמח

ומ"מ אסור ליכנס הואיל  ,אבל האי דס"ל לא כזב דמי לענין דשוחטין וזורקין עליו

הרי חוזר אביי ומשני דברי חביריו דרב נתן  ...ומחוסר כפורים לא עייל במחנה לויה

שה ומה שלא פיר ,ממה שהיו אומרים מסברת לבם אלמא קסבר טבול יום דזב כזב

ונזיר  ,ל יום כזב (אסור) דזב אסור ליכנס אל פתח אהל מועדהיאך היה מוכיח דטבו

יכול ליכנס במחנה שכינה שהרי לאו מחוסר כפורים הוא דלא מקרי מחוסר כפורים 

  אלא למי שטומאה יוצאה מגופו.
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נראה דהתו�פות מפרשי> שחבריה ואביי מ�כימי> שטבול יו> דזב שהוא ג> מחו�ר 

ני
 מ אלהא� ה> חולקי> בש ,ו טבול יו> גרידא נכנ�ואיל ,כיפורי> אינו נכנ� להר הבית

וה�יקו ממנה שטבול יו>  ,לא פירשו מה דר� הלימוד של התנא דרנב"ה חבריהלנו די
 זה. 

 
מעצ> זה שכתוב שביו> השמיני הוא מביא הברייתא לומדת משמע שהבינו שדזב כזב, ולכ

 ,לא א> טבל ביו> השביעישאינו יכול להביא קרבנות ביו> השמיני אדמשמע  ,את קרבנו

וזה משו> בלי טבילה ביו> הקוד> א�ורה לו הכני�ה, ולפי זה כשהוא ג> מחו�ר כיפורי> 

שיטת התו�פות במועד וג> טבול יו> הוא ממש כזב, ויש לו אי�ור לשלח את כל הקרבנות (

 אביי. א� �33י' כג) 'מנחת ברו�'וראה  ,שזב אינו משלח קרבנות ,קט
 טו ע"ב ד"ה אחרי

אי
 לפרש כ� את הברייתא בגלל קראי דנזיר, ולדעתו אמנ> יש אי�ור כני�ה א� �ובר ש

הוא רק דרבנ
, ונלמד כא�מכתא ממה שכתוב "פתח אוהל מועד" והכונה להשוות את דיני 

שער ניקנור לדיני פתח אוהל מועד, וכיו
 שהאי�ור הוא רק מדרבנ
 אנו נוקטי> שאינו 

  קרבנות.ממש כזב וממילא יכול לשלוח 

אלא לא התבאר להדיא בתו�פות כיצד יפרש אביי את הברייתא, א� נראה ממה שכתבו "


", דכונת> לומר שלפי אביי אליבא הא ודאי כי נקיט קרא וביו> השמיני יביא להודיע לנו זמ

דתו�פות דברי הברייתא "אימתי הוא בא" אינ> מתפרשי> מצד אי�ור הכני�ה, אלא מצד 

מצינו בגמרא לפני כ
 שג> לגבי נזיר אנו כפי שו כ
 הוא מחו�ר זמ
, שא> לא יטבול לפני

  34.מדי
 מחו�ר זמ
 הואו ,אומרי> שא> לא טבל עד היו> השמיני לא יוכל להביא קרבנותיו

הדיו
 בגמרא כלל אינו שכ
  ,יה הראשונהיא> כ
 לפי דר� התו�פות מתורצת הקוש

ה יוכ
 מתורצת הקושי ,בעל ב' ראיות עו�ק בשאלה א> לפרש את הדברי> ב�ת> זב או בזב

הבינו שהאי�ור הוא רק כשהוא ג> מחו�ר  דרנב"ה יה שכ
 לפי דרכ> ג> חבריהיהשנ

ת אביי מבו��ת ידנאמר שקושי ,ה השלישיתיונראה שאפשר לתר@ ג> את הקושי .כיפורי>

ולכ
 מוכרחי> לומר שאי
 הלימוד ממה שכתוב  ,על כ� שאיכא דרשה דומה ג> לגבי זבה

  .שאר הקושיות תתורצנהא� אכתי לא  .ולא "והביא", אלא מ�דר הפ�וקי> ,"ובא לפני ה'"

  :�וגיהועוד כתבו התו�פות בתחילת ה

פי' שיוכל להמתין מלטבול עד  יכול יטבול בו ביום שמיני, – (ובת"כ) מצאתי כך

אלא טבל מבעוד יום ועשה הערב  ,כיצד הוא בא "ובא לפני ה'"ת"ל  ,יום השמיני

ואל תתמה היכי פשיטא ליה לתנא דטבול יום אסור ליכנס למחנה לויה  שמש.

הלא טבול יום דמת מותר ליכנס  ,אלא אם כן טבל מבעוד יום ,דקאמר כיצד נכנס

                                                           

ני
 משמע שהוא ממש כזב ג> לעניי
 נגיעה בטהרות, ומה שנוקטי> התו�פות שהנפק"מ היא לע  .33

  שילוח קרבנות, הוא משו> שמדובר כא
 על מה שהוא מביא קרבנות. 

הפירוש שכתבתי לדברי התו�פות נראה לי פשט דבריה>, א� רבי> מהאחרוני> יצאו מההנחה   .34

ולפי דבריה> עדיי
 יקשו הקושיות הראשונה והשניה, א�  ,שהתו�פות מפרשי> כעי
 דברי הרא"ש

  חה כפי שפירשתי.לענ"ד פשטות לשו
 התו�פות מוכי
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ובא לפני ה' ביום " ,דיש לומר דמשמע ליה קרא הכי ,במחנה לויה וכן משמע בסמוך

  .יום השמיני אסור ליכנס מכלל דקודם "השמיני

  כהני> בצורה דומה:־ג> הרא"ש מביא את לשו
 התורת

 ל"ת ,'הח יום עד להמתין שיוכל כלומר .ביום בו יטבול יכול .כך כתובה היא כ"ובת

  .ניקנור שער זה 'ה לפני ובא

כהני> מתפרשת כמו הברייתא ־שהבינו דהברייתא בתורתוהרא"ש משמע מדברי התו�פות ו

־א� לפנינו בתורת .כי ג> ש> הובאו מהפ�וק רק המילי> "ובא לפני ה'"שמובאת אצלנו 

  יד) כתוב: ,כהני> (מצורע פרשה ג פרק ה

כיצד הוא בא  "אל פתח אהל מועדובא לפני ה' "מנין שהוא טובל מבעוד יום ת"ל 

  .שהוא טובל מבעוד יוםמלמד  – אלא אם כן היה מעורב שמש אל פתח אהל מועד

לא�ור שהלימוד לשיטת התו�פות והרא"ש, פי מ�קנת הגמרא כלשו
 זו יכולה להתפרש ו

  .הוא מהמילי> "פתח אוהל מועד"את הכני�ה לטבול יו> דזב 

  ד): ,זבה ש> (מצורע פרשה ה פרק ט עניי
ויש לציי
 שדרשה זו מובאת ג> ל 

והביאה אותם אל הכהן אל פתח אהל "מנין שהיא טובלת מבעוד יום תלמוד לומר 

כיצד הוא מביאה אותם אל פתח אהל מועד אלא אם כן תהיה מעורבת שמש  ,"מועד

  .מלמד שהיא טובלת מבעוד יום

והאי�ור אינו  ,ג> בזב וג> בזבהאכ
 האי�ור למ�קנה הוא והרא"ש לפי שיטת תו�פות ו

  מועד".אלא מהמילי> "אל פתח אוהל  ,'ובא לפני ה'המילי> "נלמד מ

  וז"ל: ,זו פירוש אחר �וגיהלנזיר (פירוש המיוח� לראב"
) כתב ב 'המפרש'

ובא לפני "אמר אביי אשכחתינהו לחבריה דרב נתן בר הושעיא דיתבי וקאמרי 

וכי יטהר הזב מזובו וספר לו "מדכתיב  – וגו' בזמן שטבל ועשה הערב שמש "ה'

תורים או שני בני יונה ובא  וביום השמיני יביא שתי"וכתיב בתריה  "שבעת ימים

דמשמע אימתי הוא בא לפני ה'  ,"לפני ה' אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן

והיינו  ,מלמד שהוא חייב בטיפול הבאתן "ובא לפני ה'"כדאמרינן התם  ,להביא

 ,אלמא דכי עשה הערב שמש אין ,דהיינו לאחר שטבל והעריב שמשו ,ביום השמיני

  .שה הערב שמש לאדמותר ליכנס לעזרה לא ע

דכי היכי דזב אסור ליכנס במחנה לויה  –אלמא קסבר טבול יום של זב כזב דמי 

  ....דהיינו בעזרה הכי נמי טבול יום של זב

ה"ג לעולם טבול יום של זב כזב דמי ואפ"ה כיון דמחוסר כפרה לא עייל, ואי 

כלומר דחבריה דרבי נתן ברבי אושעיא קא  – במחנה לוייה קאי אמאי קרי ליה כו'

דמי ולא הוו דוקיא דשמעתא מהדרי ליה לאביי לעולם טבול יום של זב כזב 

והאי דקא מותבית לך מנזיר  ,והערב שמש קאי אלא בכפרה תליא מילתא הדבטביל
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הא לא קשיא אף  ,והרי מת עצמו יכול ליכנס שםטמא מת שנטמא דאינו יכול ליכנס 

האי נזיר טמא מת אינו יכול  ,מאי מתים יכולים ליכנס במחנה לוייהעל גב דשאר ט

דאתה  ,"אל פתח אהל מועד"והא נמי דאמרת [דכתיב]  .ליכנס משום מחוסר כפרה

משום הכי קא פרכת מכדי שער  ,סבור דבעזרה משתעי קרא דהיינו מחנה לוייה

 ,ליה אהל מועד דאי במחנה לוייה קא משתעי קרא מאי קרי ,הא לא הוי ,ניקנור כו'

למימרא  "אהל מועד"אלא להכי כתב  ,זה היכל "אהל מועד"הא תניא (יומא דף סא) 

דהיינו  ,"ובא לפני ה'"והכי משמע אימתי  ,מה התם בהיכל מחוסר כפרה לא עייל

הא אם לא הביא  ,דהביא כפרתו ,אל אהל מועד לבואבזמן שהוא ראוי  ,במחנה לוייה

  .כפרתו לא

אינו מצד שהוא מחו�ר  דרנב"ה שהאי�ורחבריה בדעת מתחילה הבי
 אביי שלדעתו נראה 

הקשה שלא יתכ
 ללמוד לכ
 ו ,המחו�ר הערב שמש מצד שהוא טבול יו> כיפורי> אלא

שא> כ
 נדרוש כ� ג>  ,הערב שמשלכל מי שזקוק ללהר הבית  להיכנ�מהפ�וק אי�ור 

דהוא נא�ר רק  ,יע לשער ניקנורוהרי לנזיר א� בלא טבילה מותר מדאורייתא להג ,בנזיר

שבאמת דורשי> דרנב"ה ומשיבי> לו חבריה  .מת שאי�ורו במחנה שכינהטומאת מחמת 

מצד ח�רו
 הערב שהוא  לא התכוונוו שטבול יו> דזב הוא כזב נכי מה שאמר ,כ� ג> בנזיר

 ,הו�יפוועוד  .מצד ח�רו
 הכפרה ששיי� ג> בנזיר טמא מתהוא אלא  ,כפי שהבנת שמש

 ,לשער ניקנור יבואלפתח אוהל מועד ש יבואדכוונת הפ�וק באומרו שאביי מה שהבי
 ש

אלא כוונת  ,אינו נכו
 –זו העזרה שאותה מכנה הכתוב פתח אוהל מועד שער ניקנור ו

יתאפשר לו אחר מאחר שהגיע יו> הקרבת הקרב
 , שלאהל מועד ממש יבואבזה הפ�וק ש

 לבואדהיינו שלאחר שיביא כפרתו יותר לו  ,לפתח אוהל מועד שבמחנה שכינה לבואכ� 

א� למחנה  ,מה הת> מחו�ר כפרה לא עייל ,למימרא"ומה שמ�יימת הגמרא  .למחנה שכינה

כפי  שווה של מניעת כני�ה, אינו היקש המלמד די
ל" לוייה נמי מחו�ר כפרה לא עיי

ורי> לא עייל אינו אי�ור מוחלט של קביעת שמביני> תו�פות, כי מה שאמרו מחו�ר כיפ

תחו> א�ור, אלא הוראה של זמ
 שלא יבוא עד יו> הבאת הקרב
, דהיינו שאי
 מחו�ר 

ביא היינו בזמ
 שמד ,הל מועדואל א לבואראוי  הואבזמ
 שכפרה בא למחנה לויה אלא 

א שהוא יוונה ההכ, דועל פי י�וד זה מתפרש מה שכתוב שבא אל פתח אוהל מועד .כפרתו

 
, ובימי> שלפני כ
 לא יכול לאוהל מועד לבוא,בא למקו> שמאפשר לו אחרי הקרבת הקרב

  .לבוא

, א� אכתי שייכות אינ
כמעט כל הקושיות שהקשינו על פירוש הרא"ש  'המפרש'לפי 

 להיכנ�שמחו�ר כיפורי> אינו יכול  ,במשנה דכלי> חלוקה נו�פת הלא הוזכרקשה למה 

הביא קרבנותיו. אמנ> קושי זה יש ליישב א> נאמר שהאי�ור  שלא זמ
למחנה לויה כל 

של כני�תו בזמ
 שאינו ראוי להקרבה אינו נאמר כדי
 אלא שיש כא
 מעי
 א�מכתא לנוהג 

של �ל�ול שנהגו מביאי קרבנות כפרה, דנוהג של �ל�ול אי
 המשנה צריכה להביא. ובזה 

ה שנאמר "פתח אוהל מועד", וזה אינו מיושב ג> הקושי שלכאורה למ�קנה הלימוד הוא ממ
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מפורש בברייתא שעליה מו�בב כל הדיו
, א� א> נאמר דבעצ> אינו לימוד גמור, ניחא, 

 
שעיקר מה שהברייתא באה להשמיענו הוא ה�ל�ול שנהגו מחו�רי הכפרה, וכיו
 שלאו די

  גמור קאמרה, לא טרחה להביא את הא�מכתא במפורש.

הרי בפשטות הלימוד  ,לא מוב
 מה היה קשה לאביי ג> לפי דרכו אכתיעכ"פ א� 

לשו
 שאינה נמצאת לא אצל נזיר ולא  ,הוא מדכתיב בזב 'ובא לפני ה''לפי ההו"א בברייתא 

א� למחנה  ,מה הת> מחו�ר כפרה לא עייל ,למימראג> לשו
 הגמרא ב�ופה " .במקו> אחר

ג> כל פירושו מיו�ד  .רש בהאינה מתאימה כ"כ למה שפי ,לוייה נמי מחו�ר כפרה לא עייל"

חבריה שלפיה לא כתוב ב�ו� שאביי הוא המשיב אלא על גיר�ה שונה מרוב הראשוני> 

שאביי הוא "אלא אמר אביי", והיינו בכת"י הידועי> לנו גור�י> ב�ו� ה�וגיה א�  ,דרנב"ה

עמ'  ,לג מעלי� בקודש(כ"כ הרב הראל דביר ב חבריה דרנב"השמ�יק את המ�קנה ולא 

141(.  

  :בתו�פות רי"דמובא  �וגיהפירוש אחר ל

פירש האי קרא כתיב בזב אחר שטהר  ...אמר אביי אשכחתינהו לחברי' דרב נתן

אלמא טבול יום דזב  ,שם לבואאבל אם טבל ולא העריב שמשו אינו רשאי  ...וטבל

וכי היכי דזב משתלח לשני מחנות הה"נ טבול יום דידיה אסור במחנה לוי'  ,כזב דמי

  ....פי לה מהאי קראויל

וה"פ לעולם אימא לך טבול יום דזב  ...אלא אמר אביי טבול יום דזב לא כזב דמי

והכא דאמר  ,זב אסור במחנה לויה אבל טבול יום דידיה שרי אלאו כזב דמי דדוק

קרא בין בזב בין בנזיר דלא יביא אלא ביום הבאת קרבנותיו מפני שהן מחוסרי 

דהא במחנה  ,אהל מועד אוהכתוב הקיש מחנה לויה למחנה שכינה הנקר ,כפרה

ומה לו להזכיר שם אהל  ,מחנה לויה הקרבנו שאף שער ניקנור הי אלויה קאי כשמבי

אלא לומר לך מה באהל מועד אסור מחוסר כיפורים אך ביום שצריך  ,מועד כלל

 לודטמא מת ואפיהילכך אף על פי שכל טבול יום  ,קרבנותיו אשהוא נכנס להבי

זה אסור לו ליכנס מפני שהוא מחוסר כיפורים אך ביום  ,טמא מת עצמו יכול ליכנס

נמצא עכשיו שיותר הוא חמור מחוסר כיפורים מטבול יום  ...הבאת קרבנותיו

ומחוסר כיפורים אסור אך ביום שצריך להביא  ,שטבול יום מותר במחנה לויה

  ...פורים מטבול יום כדאמר בפ"ב דזבחיםוכך מצאנו שחמור מחוסר כי ,קרבנותיו

דאמוראי דהכי  אפלוגת אמצאתי דהוי ,ודבר זה טבול יום דזב אי הוי כזב אי לא

מצורע שחל שמיני שלו  ,דיבמות ובזבחים בר"פ כל הפסולין אבה' קמיית נןאמרי

אמרו חכמים שאע"פ שאין טבול יום  ,להיות בערב הפסח וראה קרי בו ביום וטבל

פירש  .עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת יבואמוטב  ,זה נכנס אחר נכנס

 ,דקסבר טבול יום דקרי כי בעל קרי דמי ,טבול יום דקרי אסור ליכנס במחנה לויה

וזה התירו לו  ,וקאי בעשה דוישלחו ,ואסור ליכנס במחנה לויה עד שיעריב שמשו

צריך להכניס בהונותיו ליכנס במחנה לויה עד שיעריב שמשו מפני שהוא מצורע ש
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שנאמר ויעמד יהושפט וקברה  ,ור' אמר ד"ת אפילו עשה נמי לית ביה .בשערי ניקנור

מאי חצר  ,בבית ה' לפני חצר החדשה(צ"ל בקהל יהודה וירושלים) יהוד' בירושלים 

פי'  .חדשה אמר ר' יוחנן שחידשו בה דברים ואמרו טבול יום אל יכנס במחנה לויה

עשה דכיון דטבל הותר לו ליכנס במחנה לויה דטבול  לוין בו אפיס"ל דמן התורה א

  ואינו אסור אלא מדרבנן מגזירת יהושפט ואילך: ,יום לאו כזב ובעל קרי דמי

דר� הלימוד מהפ�וק ג> ו ,לפי הגיר�ה שלפנינו �וגיהה רי"ד מפרש את־נראה שתו�פות

אלא ולא כפירוש 'המפרש',  ,לדעתו היא מהמילי> "פתח אהל מועד" כפי פירוש תו�פות

דהיינו שמתחילה היו חבריה �בורי> שמהפ�וק  ,'המפרש'שמ�קנתו ההלכתית היא כפירוש 

ודחה אביי שא> כ
  ,בגלל ח�רו
 הערב שמש להיכנ�ל וילפינ
 לכל טבול יו> דזב שאינו יכ

ייכת ולכ
 ה�יק שבאמת מניעת הכני�ה ש ,וזה אינו אפשרי ,צרי� לדרוש כ� ג> בקראי דנזיר

דמזה דרשינ
 שכל עוד שאד> הנצר�  ,ג> בנזיר והיא נלמדת מהמילי> "פתח אוהל מועד"

והלימוד מהפ�וק הוא  .לשער ניקנור לבואלכפרה אינו בא להביא את קרבנו יש לו להמנע מ

כשהמקו> הוא  אמאי נקרא שהוא בא לפתח אוהל מועד ,בגופא דקרא יש קושידמשו> 

המקו> שמגיע אליו נחשב בשבילו כפתח אוהל בא ללמדנו שש היא והתשובה ,במחנה לויה

דמי שחייב להביא קרב
 מגיע רק ביו>  ,מועד מכיו
 שלפני ביאתו להביא קרב
 אינו בא


  .הבאת הקרב

אלא  ,לפני יו> הבאת הקרב
 לבואשלא מ�תבר דאיכא ממש אי�ור  ,א� כבר הערנו

מכל מקו>  35.של �ל�ול רק נוהג שנוכל לומר ג> בדעתו כפי שפירשתי בדעת המפרש שהוא

 ,שעדיי
 לא מוב
 מה היה קשה לאביי ,יש להעיר ג> על פירושו 'המפרש'מה שהערנו על 

לשו
 שאינה נמצאת לא אצל נזיר  ,"ובא לפני ה'"י בפשטות הלימוד הוא מדכתיב בזב הר

מדכתיב יה שא> ב�ופו של דבר הלימוד הוא יוג> לדידיה חוזרת הקוש .ולא במקו> אחר

  ."אל פתח אוהל מועד" מדוע אי
 הדבר מוזכר בברייתא

  ט) פירש בשתי דרכי> אחרות: ג, המקדש ביאת (הל' המשנה במרכבת

בתחילה הניחה הגמרא שמניעת טהרת הזב כשטבל ביו> השמיני היא משו> מה שאמרו   .א

 עומד אינו והוא קרב אד> של קרבנו שיהיה ע"א) דאי אפשר כז ע"א ו�וטה ח (תענית

 ואינו דמי דכזב קרבנותיו משלח אינו דזב דטבול יו> טעמא דהיינו ד""וק� ,גביו על

 גב על א� קרב� משלח אינו טבול יו� דנזיר דתנ
 מהא ופרי� .ניקנור בשער לעמוד ראוי

 דמי כזב לאו דזב דטבול יו> דלעול> מ�יק לזה .לויה מחנה ניקנור בשער לעמוד דראוי

והכי  ,עייל מצי לא כיפורי> דמחו�ר כיו
 ואפילו הכי ,לויה למחנה לכנו� דשרי עניי
ל

                                                           

הרב פלאי (אל הר המור עמ' קכ) העלה �ברה שהמניעה לפי תו�פות רי"ד היא כעי
 אי�ור לא יראו   .35

אינו לא נראה שהדבר  פני ריק>, וה�תפק הא> אי�ור זה שיי� כשאי
 בית מקדש קיי>. א� לענ"ד

מביאי הקרב
, של והג נא� מכל מקו> הוא קשור להראות ריק> שנאמרה רק לגבי ההגעה בג' הרגלי>, 

 
  נראה פשוט שאינו נוהג בזמ
 שבפועל אי
 מביאי> את הקרב
.ולכ
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 בעזרה גביו על עומד וחשיב ניקנור בשער עמידתו מהני שמש הערב אחר דוקא קאמר

 גמר בשעת לביאה חזי ומקרי בכ� הכשרו דר� לעזרה לכנו� חזי להקרבה שתיכ� הואיל

 בשער עמידתו מהני לא כיפורי> מחו�ר טבול יו> אבל .גביו על עומד והוי ליה הקרבה

 וזהו ...גביו על עומד מקרי לא(לעזרה)  עייל מצי לא הקרבה גמר אחר שא� כיו
 ניקנור

 כיפורי> המחו�ר שיוכל אלא קרא קפיד דלא ד"� ואי' פי ,קאי לויה במחנה ואי דמ�יק

 למימרא ודאי אלא ,מועד אהל ליה קרי אמאי לויה מחנה שהוא ניקנור בשער לעמוד

 מצי לא לוייה למחנה א�) הקרבה בגמר לעזרה' פי( עייל לא כיפורי> מחו�ר הת> מה

  .התירו@" מ�קנת והכל נקנור לשער לכנו� א�ור הקרבה קוד> ג> ל"ר ,עייל

 שהוא טבול יו> הכא ושאני ,כזב אינו גרידא טבול יו> "אלא דמ�יק לפרש עוד יש  .ב

 דאמרת והא' פי ,קאי לויה במחנה ואי ומ�יק .ניקנור לשער לכנו� א�ור כיפורי> מחו�ר

 ,מועד אהל ליה קרי האי� כ"דא ,אינו זה לוייה בשערי קיימא היכא ניקנור שער מכדי

 לשער לכנו� ג> א�ור מועד לאהל עייל מצי דלא כיפורי> מחו�ר דכל להקיש אלא

 ודר� הקרבה בגמר מועד לאהל לבוא דראוי בשמיני כיפורי> מחו�ר ושאני ,ניקנור

  .בכ�" הכשרו

לפי שני הפירושי> יוצא שבעלמא אי
 אי�ור לטבול יו> מחו�ר כיפורי> להיכנ� לעזרת 

נשי>, אלא שלפי הפירוש הראשו
 זה לא יועיל לו כדי להקריב את קרבנו באותה שעה, 

  ולפי הפירוש השני א�ור לו להיכנ� לשער ניקנור עצמו.

שכל עניי
 הצור� של אד> לעמוד על קרבנו לא יש להקשות  על הפרוש הראשו�לענ"ד ו

שבגמרא הוזכר כא
, בעוד שלדבריו הוא עיקר העני
 שה�וגיה עו�קת בו. ועוד אכתי יקשה, 

ואינו  ,ה מנזיר היא מהפ�וק שלא יתכ
 לדורשו כפי שדורשי> על זבימבואר שעיקר הקושי

ובנזיר  ,שנאמרה רק בזב מוב
 למה לא ביאר אביי שהדיוק הוא בזב מהלשו
 "ובא לפני ה'"

ועוד קשה שא> אנו דורשי>  ,שאינו מקריב עליו כשהוא טבול יו> באמת טע> הדי
 שונה

 
ממה שנאמר "פתח אוהל מועד" למה לא דורשי> זאת מ"פתח אוהל מועד" שנאמר לפני כ

  .ביולדת

יש להקשות דלפי זה איכא מעלה נו�פת שלא הוזכרה במ�כת כלי>  ועל הפירוש השני

  .שלטבול יו> מחו�ר כיפורי> א�ור להיכנ� בו ,והיא שער ניקנור ,רמב">וב

 דברידר� זו התחדשה לי כשראיתי את  על כ� נראה להציע דר% אחרת בהבנת ה�וגיה.

  וז"ל: ,בפירושו העמק דבר על הפ�וק שנאמר בזב הנצי"ב

 'אההבי'וכאן בזב כתוב  ,"והביאה אותם אל הכהן אל פתח אוהל מועד"בזבה כתיב 

דזכר בא לאהל מועד גם זולת הנתינה  ,בפני עצמה 'נתינה אל הכהן'ו ,בפני עצמה

וכדאיתא בקדושין נב  ,מה שאין כן נקבה בעזרה לא באה כלל ,ומתפלל שמה ,לכהן

 ,ואינה באה אלא להביא את הקרבן והולכת לה ,"]אשה בעזרה מנין["ע"ב 

ודאי אין איסור  ,ת כליםומה שהקשו התוספות שאינו במעלות דמסכ .וכפירש"י
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אך אין רגילות שתהא נכנסת לעזרת  ,ומשום הכי איתא התם דחקה ונכנסה ,בזה

  .נשים

אצל הזב נכתב "ובא" כי הוא לא רק מביא קרב
 אלא ג> בא מעתה  ,נראה שלפי פירושו

 לבואהגות וכי אי
 הנשי> נאת הקרב
 ואילו הנקבה לעול> רק מביאה  ,להתפלל לפני ה'

שאי
 הנשי> באות לעזרת נשי>  ביא ראיהויש להעיר על מה שה .למקו> זה כדי להתפלל

שהיא  עזרהל רק שאי
 דר� הנשי> להגיעמוזכר  זובגמרא ש ,מהגמרא בקידושי
 להתפלל

  ב): ,וג> בכתבי יו�� ב
 מתתיהו אנו מוצאי> (מלחמות �פר חמישי ה ,מחנה שכינה

מקום מיוחד  ,בצד זה הוקם קיר מפרידבמזרח היה צורך בשני שערים מאחר ש

  .היה צורך בשער שני ,לעבודת האלקים של הנשים

  .משמע שהנשי> כ
 היו באות לעזרת נשי> להתפלל

לכ
 נראה שדברי הנצי"ב נכוני> רק לגבי שער ניקנור עצמו שלש> לא היו באות נשי> 

  .להתפלל אלא גברי> שאינ> מחו�רי כפרה בלבד

שלענ"ד הברייתות בתורת כהני> והברייתא ב�וגיי
 עו�קות בעניני>  ,ונקדי> עוד

כלומר מני
 שבלא  ,"מני� שהוא טובל מבעוד יו�" :עו�קות בשאלהבת"כ הברייתות  ,אחרי>

הברייתות בת"כ לומדות עניי
 זה ו ,הטבילה ביו> השביעי אינו יכול להקריב ביו> השמיני

משמע שבלי הקדמת הטבילה ביו> השביעי הרי  ,מפשטא דקרא שמפרט את �דר הטהרה


שדורשי> בתו"כ על זבה, וכפי ג> בזבה וג> בנזיר כפי הדי
 וכ� הוא  ,הוא כמחו�ר זמ

אינה  דרנב"ה א� הברייתא שבה עו�קי> חבריה .נזירב �וגיהת אותה לשאמרה הגמרא בתחי

  �קת בעני
 אחר.מקדימה את השאלה "מני
 שהוא טובל מבעוד יו>", ולכ
 נראה שהיא עו

מתיר את ביאתו של הזב לפתח התנאי שמה חבריה דרבי נת
 הבינו שהברייתא שואלת  

 .ביאה זו המתירע> הערב השמש הטבילה שמבעוד יו> רק ש תשובתה היאו ,אוהל מועד

אפשר ומ�תבר לי יותר שיש לקרוא את  .טבול יו> דזב כזב דמיומכא
 שהברייתא �וברת ש

נתי שה> תמהי> אי� יתכ
 שזה מה שהברייתא אומרת, הרי ידוע דבריה> בתמיה. וכוו

ומתו� מ�קנת> זו יודע אביי שה> אינ> שלעני
 כני�ה להר הבית טבול יו> דזב אינו כזב. 

ג> לגבי  ה> מביני> שהברייתא תדרוש כ�ו ,יקי> בכ� שהכתוב שינה וכתב כא
 "ובא"ימד

לכ
 מקשה עליה> אביי מנזיר  ,מיניקרב
 ביו> הש י>והיולדת שמביא במה שכתוב על הז

שמה  ,לדרוש כ� ג> בקראי דנזיר צטר�ני> את הדרשה בברייתא נישכ
 באופ
 שה> מב

 ,הטבילה והערב השמש שהיו ביו> השביעיה>  ,לו את הביאה ע> הקרב
 בשמינימתיר ש

   .דאי אי
 לדרוש כ�ווהרי ש> בו

 
אלא  ,מחנה מדיניאי�ור ביאה למ�יק אביי שבאמת הברייתא לא התכוונה כלל על כ

באה לבאר את הלשו
 המיוחדת בזב שנאמר בו "ובא לפני ה'", לרמז שרק עתה הוא היא 

בא להיות לפני ה', ובאה להגדיר מתי הנוהג הוא שאד> נכנ� להיות ככל האד> שדבק בקונו 
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"ה כיו
 ואפ ,טבול יו> של זב [לאו] כזב דמי ]אמר אביי[ ,אלא"וזהו שאמר  ,במקו> השכינה

א� שמדיני טומאה אי
 כלל אי�ור, אכתי יש נוהג שמחו�ר כלומר  ."דמחו�ר כפרה לא עייל

שבכל מקו> שערי  מו�י� אביי שנוהג זה נרמז בכ�ו .בשער ניקנור כפרה אינו בא להתפלל

שהרי באמת מקו> זה אינו פתח אוהל  ,ותמוה ,ניקנור נקראי> בתורה "פתח אוהל מועד"

אלא שהתורה מלמדת בלשו
 זו שהמקו> נחשב היכל פתח בפני עצמו, שהרי יש ל ,מועד

 ,כפי שמחו�רי כפרה אינ> באי> לפתח אוהל מועדש ,למחו�רי כפרה כפתח אוהל מועד

  .כל זמ
 שלא מגיע יו> הבאת הקרב
להתפלל למקו> זה אינ> באי> ה> כ� 

עו�קת המשנה אינה  – ומעתה מוב
 שפיר מה שלא הובא חילוק זה במ�כת כלי>

  .אלא מנהגי תפילה בעלמא בחילוקי דרגות שאינ> בגדר אי�ור

חבריה אומרי> את דבריה> כקושייה, מוב
 למה לא הקשה ש ,ולפי מה שביארתי לעיל

אביי על דבריה> מהמשנה, או מקראי דיולדת, דג> ה> לא אמרו זאת אלא בתמיה שבוודאי 

ששאר הפירושי> זה לאור ית לי נרא ,דר� זו בהבנת הגמרא א� שהיא מחודשת אי
 לומר כ�.

שה> מצמצמי> את  העובדהקרובי> לה בעצ>  'המפרש'רי"ד ו־פירוש תו�פות. קשי>

 ,
 ,ואפשר לפרש שכ� הבינו רש"י .גמור ולא על אי�ורהאי�ור לזמ
 שאינו יו> הבאת הקרב

שכפי שביארנו לעיל יוצא  ,) וה�מ"ג (עשה ק�ה)פ"ג הרמב"> (הל' ביאת מקדש ,הר"ש

  .מדבריה> שאי
 אי�ור לטבול יו> דזב בעל ג' ראיות בהר הבית

־או תו�פות 'המפרש'נוכל לנקוט לעיקר את פירוש  ,ג> א> לא נקבל פירוש חדשני זה

, שמשמע בר כא
 על אי�ור אלא על נוהגורי"ד שלפי מה שביארתי בדבריה> יוצא שלא מד


למל� שג> מה> עולה ־המשנהאו שננקוט כפירושי  .שאינו שיי� בזמ
 שאי
 הבאת קרב

ואפילו א> ננקוט כפירושי התו�פות והרא"ש אכתי מ�תבר שכיו
 שפשט שאי
 אי�ור. 

  36.להלכה לא ננקוט להחמיר בזה ,המשנה בכלי> שאי
 אי�ור בטבול יו> מחו�ר כיפורי>

  די� מחו�רי כיפורי� בהקרבת פ�ח הבא בטומאהיא. 

א> מחו�ר כיפורי> דזב הוא כזב אינה נוגעת עד עתה הראינו שלפי רוב הראשוני> השאלה 

לגבי מחו�ר כיפורי> דזב בדי
 א לדו
 כיצד יש לפ�וק ועתה נבכלל לעלייה להר הבית, ו

  37פ�ח הבא בטומאה.

                                                           

א� מכל מקו> להלכה  ,החזו"א (ש>) הניח שג> הרמב"> הבי
 את הגמרא בנזיר כתו�פות והרא"ש  .36

פ�ק שאי
 אי�ור בטבול יו> מחו�ר כיפורי> בגלל שכ� נראה מדברי רבי יוחנ
 ורבא בפ�חי> צב 

פשט שכ� ע"א, ולדברינו י"ל דג> א> הבי
 את הגמרא כתו�פות והרא"ש פ�ק שהדבר מותר משו> 

  .ל, ויותר נראה שלא הבינה כדבריה> בגלל הקושיות הרבות שהבאתי לעיהמשנה בכלי>

שאלה זו נוגעת ג> לדיו
 הא> כשהפ�ח בא בטומאה משו> שרוב ציבור טמאי> אנו מחשיבי> את   .37

או כטמאי זיבה שאינ> מצטרפי>,  ,מחו�רי הכיפורי> כטמאי מת שמצטרפי> לרוב הדוחההזבי> 

א� הרמב"> (קרב
 פ�ח, ז, א) פו�ק בזה שרק טמאי מת דוחי> טומאה (כנראה על �מ� פשט 
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מפורש שדי
 מחו�ר כיפורי> דזב בפ�ח הבא בטומאה תלוי  )י ע"א(בגמרא כריתות 

מה למעשה ההכרעה זו  �וגיה� גומתו�  לא ברורא�  ,א> מחו�ר כפורי> דזב כזבהבשאלה 

ההכרעה לפחות לפי אחת  יאפשר לה�יק מה )יז ע"ב(א� מהגמרא בזבחי>  .בשאלה זו

  ., ונראה שהרמב"> פ�ק כאותה גר�ה, ונבאר את הדברי>ר�אותהג

"לכו"ע מחו�ר  :שגור�י> ב�יומהבזבחי>  �וגיהלעיל הבאנו את רש"י והתו�פות על ה

א� נראה  ,כותבי> שהכי מ�יק בזבחי> )לב ע"א(ות בזבחי> התו�פ .כיפורי> דזב כזב דמי"

אלא רק לומר שהגמרא לא שוללת מ�קנה  ,להלכהפשוט שאי
 כוונת> לומר שזו המ�קנה 

שכ
 בפשט הגמרא לפי דרכ> הגמרא נוקטת "לכו"ע מחו�ר כיפורי> דזב  ,ב�יו> דבריה כזו

לומר  הכרחואי
  ,לומר כ� אפשרותשיש לומר רק כחלק מהדיו
 בדברי רבה, וכוונתה כזב" 

  .וממ�קנה כזו אי אפשר לה�יק להלכה דבר ,שלפי רבה היא מחלוקת תנאי>

לפיה הגמרא מ�יימת "לכו"ע מחו�ר כיפורי> דזב לאו כזב" (גר�ת  ,ר�ה אחרתא� יש ג

לג עמ'  מעלי� בקודשוכמובא ב ,כ"י קולומביה המוזכר בתו�' ר"י שירליאו
 ובגבורת ארי

שכ
 כדי לה�ביר את המחלוקת ש> לא  ,�וגיההכרעה ברורה ב נהר�ה זו ישפי גל ,)142

ואפשר להעמיד ג> כמ"ד שהוא  ,הוצרכו דוקא להעמיד כמ"ד דמחו�ר כיפורי> אינו כזב

 וכידוע בפו�קי> כשהגמרא מ�יימת לכו"ע כחד מא
 דאמר ואי
 הכרח מתו� המהל�כזב, 

  .ההלכה משמע שבאה לומר שכ� להעמיד דוקא אליביה,

לעיל הערנו ממה ש�יימה הגמרא שהחומרה במחו�ר כיפורי> דזב שבגללה לא יוכל 

מהגו� יוצאת הטומאה היא  הביזש היא ,לע�וקבפרה כפי שיכול טבול יו> דמת  לע�וק

חמור משו>  זבלמה לא אמרה הגמרא ש ,וקשה בעוד שמת אינה טומאה יוצאת מהגו�.

דברי הגמרא מובני>  "דכו"ע לאו כזב" ה�לפי הגרא�  דכפרה? שהוא מחו�ר מעשה

 עניי
שרק לרבה אמרינ
 שיש מקו> לומר שמחו�ר כיפורי> חמיר טפי ג> ל ,בפשיטות

לכ
  ,אבל הגמרא קאי עתה לשיטת החולקי> על רבה ,בגלל היותו מחו�ר מעשה טומאתו

  .אמרה בפשטות שחומרתו היא רק כיו
 שטומאה יוצאת מגופו

צור� בכל הפ�וקי> המימרה שמחו�ר כיפורי> דזב כזב כנימוק לוהנה בגמרא מובאת 

. הגמרא מבארת שיש צד חמור במחו�ר כיפורי> יותר מטבול יו>ה�ובר רבה אליבא ד

                                                           

י> �ו ע"ב שרק טמא מת דוחה טומאת פ�ח). א� עיקר הנפקא־מינה א> יבנה בית הדרשה בפ�ח

המקדש ועודנו טמאי מת תהיה לעניי
 מה שקיי"ל [פ�חי> פ., רמב"> ק"פ ז, ד] דא> רוב הציבור 

 
אי
 מקריבי> בטומאה, ולדעת התו�' [ש>] מוני
 לעניי
 רוב זה ג> אע"פ שה> ג> טמאי מת זבי

טבלו וה> � רחוקה, ולעניי
 זה י"ל ג> לפי הרמב"> שעכ"פ א> רוב הציבור את הטמאי> אשר בדר

שיקריבו יאכל כהטומאה נדחית, ו – רק מחו�רי כיפורי> כיו
 שב�ופו של דבר יש ג> רוב טמאי מת

לאכול כל מי שאינו זב ממש, שהרי הרמב"> פו�ק שרק זבי> אינ> אוכלי> בפ�ח הבא בטומאה. וזו 

א> נזכה לאפשרות להקריב פ�ח כשעדיי
 אנחנו טמאי מת, היות וככל השאלה שתשאל למעשה 

  ).12הנראה רובנו מחו�רי כפרה (בגלל הנשי> שיש בה> חשש זיבה, וה
 נמנות מגיל 
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נצר� פ�וק ללמד את הדי
 שטבול יו> גרידא מחלל את עבודתו שבגלל הצד החמור הזה 

  .למרות שיש ג> פ�וק המלמד שמחו�ר כיפורי> מחלל

בפשטות  .כל הפ�וקי>ב הצור� עניי
גמרא מה יאמר מי שחולק על רבה בלא התבאר ב

התורה  ,אינו כטבול יו>נראה שלשיטתו הלימודי> נצרכי> מפני שהדי
 במחו�ר כיפורי> 

קלשה הטומאה כ
 אמרינ
 ש וכיו
 שלשיטתו ,לא אמרה להדיא שמחו�ר כיפורי> חייב כרת

וח�ר למוד את די
 טבול יו> שחייב כרת ממועל כ
 לא שיי� ל ,יש להניח שאינו חייב כרת

  .כיפורי> שאינו חייב

ד) שטבול יו> שעבד חייב  ,נראה שזה המקור למה שפ�ק הרמב"> (ביאת המקדש ד

ולפי  .הרי זה פטור" –אעפ"י שעבודתו פ�ולה וחילל  ,אבל "מחו�ר כיפורי> שעבד ,מיתה

  דברינו הרמב"> פ�וק שמחו�ר כיפרי> דזב אינו כזב.

 ,ות> תמהו המפרשי> שבהל' �נהדרי
 פרק יט מונה הרמב"> את חייבי המלקואמנ

אחד  –"כל לא תעשה שיש בו כרת ואי
 בו מיתת בית די
 שלוקי
 עליה
  :וכתב בהלכה א

 –בידי שמי> שה
 בלא תעשה ויש בה
 מעשה  מיתה"כל מחוייבי
  :ובהלכה ב .ועשרי>"

 –ובהלכה ד: "כל לא תעשה שבתורה שאי
 בה
 לא כרת ולא מיתת בית די
  .שמונה עשר"

ומשמע לכאורה שהוא מחויב  ,ובתו� הלכה ב מנה ג> "מחו�ר כיפורי> ששימש" .ק�"ח"

  .ומלקות מיתה

 ,מחו�ר כיפורי> לוקה ואינו חייב מיתהשדעת הרמב"> עול> של ,שביא� נלענ"ד לי

 
 ,מלקות יג' �וגי חייבשמחלקת בי
  את דברי הברייתאלהביא ועיקר כוונתו בהל' �נהדרי

קרא יבדר� הכללה הוא יכול להחייבי מיתה שלוקי
 מכיו
 ש ה שליחלוקה השניב והוומנא

לא שיי� למנותו בחלוקה אבל  ,מיתהי�וד אי�ורו הוא מהזב שחייב שכ
  'מחויב מיתה'

 ,של לא תעשה גרידא לא שיי� למנותו בחלוקה השלישיתג> ו ,הראשונה של חייבי כרת

וכ
 לא ראוי לעשות לו בפני עצמו חלוקה נו�פת  ,שהרי אי
 בו לא תעשה בפני עצמו


  .שמקשה על הזיכרו

ט) דפ�ק  ,הבדל נו�� בי
 טבול יו> למחו�ר כיפורי> עולה מהרמב"> (ביאת המקדש ג

שאינו אבל מחו�ר כיפורי> שנכנ� לעזרת ישראל "אעפ"י  ,שטבול יו> שנכנ� לעזרה לוקה

  .דאורייתא ובזה כתב שפטור מכל עונש .לוקה מכי
 אותו מכת מרדות"

א� הדבר  !יש ברייתא מפורשת שמחיבת בזה מלקות וכרתהלא ש ,השיג עליווהראב"ד 

שהרמב"> אזיל לשיטתו שפ�ק שמחו�ר כיפורי> דזב אינו כזב  ,מיושב לפי האמור לעיל

בזבחי>, ונוקט שש> הוכרע להקל, וכיו
 שמעמיד בזה את המחלוקת  ,חיוב מיתה עניי
ל

 ,א� אכתי צרי� להבי
 למה כא
 כתב שאינו חייב מלקות .אי
 קושי מברייתא ה�וברת אחרת

ונראה שכא
 פ�ק  ?בניגוד למה שאמר על מחו�ר כיפורי> ששימש שעכ"פ חייב מלקות

קדש הוא דרשה שאינה פשוטו של שג> אינו חייב מלקות מכיו
 שכל המקור לאי�ורו במ
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וכבר כ"כ ב�דרי  .הפ�וק עו�ק בטמא מת שלא שיי� בו ח�רו
 כפרהפשט שהרי  ,מקרא

  38.ב) ,טהרות (כלי> �ד

ד) שמחו�ר כיפורי>  ,הרדב"ז (ח"ה �י קו) מדייק מלשו
 הרמב"> (ביאת מקדש ד

 .יי
 טמא הוא""שעד אצלו בעוד שטבול יו> מוגדר ,כ"מי שלא נגמרה טהרתו"אצלו מוגדר 

ולפי האמור נראה שהרמב"> למד זאת מהגמרא  ,הרמב"> חילוק זהולא ביאר מני
 למד 

ו> דלא קלשה טומאתו יקיי"ל דמחו�ר כיפורי> אינו כזב אבל טבול ששממנה עולה בזבחי> 

  .הרי הוא כזב

  לעניי
 פ�ח הבא בטומאה.מחו�ר כיפורי>  עניי
ועתה נחזי אנ
 מה דעת ראשוני> ב

פ�ח לדעתו אינו  עניי
פו�ק להדיא שדינו קל יותר ולכ
 נראה שג> ב הרמב"�ר כאמו

ולכ
 ג> יוכלו לשחוט  ,נראה דנקטינ
 שמחו�ר כיפורי> דזב אינו כזב רש"ילפי ג>  .כזב

כיו
 שהוא מעמיד את דברי רבה כדברי ה�ובר שמוני> בזב מחו�ר כיפורי> ראשו
  ,עליו


ישחכמי> אומרי> שא כיו
ו ,ושני 
בכלי>  הר"שג> לפי  .משמע שהלכה שאינו כזב מוני

ג>  עניי
 מחלוקת זו נוגענראה להקל כי ה> הבינו שביבמות שהובאו לעיל  והריטב"א

ובזה פשוט שקיי"ל להלכה שאינו כזב כהלכתא פ�יקתא של  ,לכני�ת טבול יו> להר הבית

  .וכדעת רבי יוחנ
 ורבא ,המשנה בכלי>

ורבינו עזריאל  ,ותו�פות בזבחי> לב ,רא"ש ביבמות־ותמהראשוני> (תו�פות ותו�פ

אי
 ראיה לפ�וק להחמיר כפי  39בנזיר) דכתבו שבזבחי> מ�יק מחו�ר כיפורי> דזב כזב

                                                           

"והאוכל קדש אחר שטבל קוד>  :)יד ,פ�ולי המוקדשי
 יח(בעניי
 אכילת קודש כתב הרמב"> אמנ>   .38

ואינו חייב כרת שנאמר וטומאתו עליו עד שתהיה כל  שיעריב שמשו קוד> שיביא כפרתו לוקה,

  וחזינ
 שכא
 נקט להקל בטבול יו>. טומאתו עליו".

דרשה המיו�דת על פשטא דקרא בעניי
 חיוב כרת שהתורה בזה הרמב"> מביא ונראה שכא
 שאני, כי   

הראה מקורו מדתניא  )ביאת המקדש פרק ג 'הל ;. מרכבת המשנה (חעלמא'וטומאתו עליו'הדגישה בו 

"אחרי> אומרי> וטומאתו עליו מי שטומאה פורחת ממנו, יצא בשרו שאי
 : בזבחי> ד� מג ע"ב

טומאה פורחת ממנו", דמשמע שפשטא דקרא בא להורות דוקא בעוד כל טומאתו עליו חייב כרת 

  אבל משפרחה טומאה מעליו ע"י מקוה פטור מכרת.

יב מלקות, יפורי> מלקות בעוד שלגבי כני�תו לעזרה אינו חחייב ג> מחו�ר כיקודש ומה שבאוכל   

ביאר הגרי"ז על הגמרא בזבחי> יז בש> הגר"ח שטמא הא�ור בקודשי> אינו משו> דמטמא, אלא 

דהתורה פ�לה את הטמא מאכילת קודשי>, וכל שש> טמא עליו א�ור בקודשי>, אבל לעניי
 ביאת 

, היינו דא�ור "ולא יטמאו את מחניה>"דכתיב  מקדש אי�ור הטמאי> א�ורי> להיכנ� הוא משו>

להביא טומאה לעזרה, ואי
 זה פ�ול בגו� האד>, והראיה דג> שר@ וכלי> טמאי> ג"כ נכללי> בכלל 

אי�ור זה, וא"כ אינו תלוי א> יש עליו פ�ול טומאה, רק דבעינ
 שיהא עליו טומאה ממש שיכול 

  אינו לוקה. ,רק פ�ולהוא לטמא אחרי>, וכיו
 דמחו�ר כיפורי> 

לעניי
 קרב
 ו תו�פות בזבחי> יז ע"ב אומרי> שהוא נוגע לעניי
 שחיטה וזריקה בפ�ח הבא בטומאה,  .39

  הנדחה בציבור.
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גמרא הלומר שכוונת> שאי
 כוונת> לומר שזו המ�קנה ההלכתית אלא לעיל שביארתי 

  ., אבל אכתי אי
 בזה הכרעהבדברי רבהבעו�קה כ� ימת מ�י

ד) שאיכא מא
  ,כי אמנ> הוא מזכיר בהשגותיו (ביאת מקדש ד ,אי
 ראיה "דמהראבג> 

א� הזכיר זאת רק כתו�פת לדברי> המראי> לדעתו שלא  ,דאמר מחו�ר כיפורי> דזב כזב

ואפשר שכוונתו לומר רק לומר  ,מה שפוטר מכרת מחו�ר כיפורי> שעבד עניי
כרמב"> ב

מני
  ,חיובו בכרת עניי
שג> א> נאמר שהמחלוקת בדי
 מחו�ר כיפורי> דזב כזב נוגעת ל

  .לרמב"> לפ�וק דלא דרבה

ומחו�ר  ,בנו�� לזה הביא המהר"י קורקו� ראיה יפה לפ�ק הרמב"> דטבול יו> דזב כזב

 .הגמרא ש> ולפי זה תוב
 ראיתו ונבאר את ,כיפורי> דזב אינו כזב מהגמרא בפ�חי> לה ע"א

 השיק
 ואחר כ� הקדיש
 ,"מי החג שנטמאו :הגמרא דנה ש> על המימרה של רב אושעיא

– 
ומ�תפקת הגמרא כיצד יתכ
 לומר שבכה"ג  .טמאי>" –הקדיש
 ואחר כ� השיק
  ,טהורי

כיצד נאמר לטהר א> השקה מועילה  ,יהושע שעיקר השאלה היא־וביאר הפני ,עשו מעלה

  ועל זה אומרת הגמרא: .ולא מצינו כה"ג דבר המטהר לחצאי
 ,היא מועילה לחצאי
ש

 העריב שמשו .אוכל במעשר – אף אנן נמי תנינא: טבל ועלה ,אמר רב שימי בר אשי

 ,אמאי? טהור הוא! אלא: מעלה .לא – בקדשים ,אין – בתרומה .אוכל בתרומה –

  .מעלה –הכא נמי 

 השמביא ראיה שאפילו בדאורייתא מצינו כה"ג שמועיל ,יהושע־עניי
 לפי הפניוביאור ה


וא> כ
 נוכל לומר שג>  ,אחר עניי
זה ולא ל עניי
שמי שטובל טהור ל ,הטבילה לחצאי

  .חכמי> עשו תקנה כהאי גוונא לגבי השקה

מהדי
 ולא  ,הדיוק של הגמרא הוא מהדי
 של העריב שמשואלא שאכתי אינו מוב
 למה 

אלא נראה שהיה פשוט  .שטבול יו> אוכל במעשר ולא בתרומה המשנההמובא בתחילת 

בהיותו זקוק להערב שמש ולכ
 מוב
 שבו הטהרה  ,לגמרא שטבול יו> אינו נקרא ממש טהור

ומה  ,ושל> כל תהלי� טהרתושהרי ה ,אבל מחו�ר כיפורי> נחשב ממש טהור ,לא נשלמה

וחזינ
  .קודשי>מנעה ממנו אכילת  אעפ"כ התורהו ,אחר עניי
שח�ר הוא רק הכפרה שהוא 

                                                           

נראה שתו�פת זו לעניי
 קרב
 הנדחה בציבור נובעת מההבנה שמכל מקו> משמע מלשו
 הגמרא   

בפשטות נפק"מ שכתבו הוא של הבכריתות שאי
 די
 זה נוגע רק לפ�ח הבא בטומאה, והפירוש 

או בקרב
 אחר שמקריבי>  כדברי רבינו עזריאל בנזיר שלכה
 מחו�ר כיפורי> א�ור לעבוד בפ�ח

הבדל בי
 רש"י הלג פירושי> אחרי> רחוקי> לדבריה>. ו מעלי� בקודש, ולא כפי שהביא בבטומאה

כל דיני טומאה,  לתו�פות בזה בואר בחידושי הגרי"ז ששיטת רש"י היא דהשאלה היא א> יש לו

ואילו תו�פות מפרשי> שהשאלה היא א> יש עליו ש> של טומאת זב, ולכ
 מחמירי> רק בדברי> 

  שנא�רו על י�וד שטומאה יוצאת מגופו.
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ולא אמרינ
 כדברי רבה שלא קלשה  ,מכל זה שבעיקרו
 מחו�ר כיפורי> נחשב ממש טהור

  .טומאתו

  הקישור בי� די� הכני�ה להר לדי� אכילת פ�ח .יב

השאלה א> מחו�ר כיפורי> דזב הוא כזב אינה לפי רוב הראשוני>  המבואר לעיל,לפי 

כני�ה להר הבית אינה כאכילת כי  ,כני�תו להר הבית עניי
בנוגעת לדיני> המבוארי> 

  .קודשי>

משנה (בפירושיה> על הרמב"> ביאת מקדש פ"ג ופ"ד) ־א� מהר"י קורקו� והכ��

 עניי
א> מחו�ר כיפורי> דזב הוא כזב נוגעת ג> לההבינו שהרמב"> �בור שהמחלוקת 

לכלול בזה את  ,רא בזבחי>וכתבו ששיטת הרמב"> כשיטת רש"י על הגמ ,כני�ה להר הבית

 עניי
ובי
 ה�יבות להכרעת הרמב"> שמחו�ר כיפורי> דזב אינו כזב כתבו את ה ,כל הדיני>

  .להר הבית להיכנ�שקיי"ל שטבול יו> רשאי 

שהרי ברמב"> בכל המקומות מחלק בי
 טבול יו> דזב למחו�ר  ,ולענ"ד דבריה> צ"ע

נאמר שמקור הכרעתו הוא הדי
 בהר הבית אי� ו ,ומיקל רק במחו�ר כיפורי> ,כיפורי> דזב

  .כאשר בהר הבית הוא פו�ק שג> טבול יו> הותר

 ,יש להעיר ג> בעניי
 הר הבית"י שהדיו
 לדעתו הוא ג> על מה שכתבו בדעת רש

שבזה  וכפי שפירשתי ,כני�ה להר הבית עניי
שברש"י זבחי> יז מוכח להדיא שהדיו
 אינו ל

ג> מ�ברה נראה שדי
 הכני�ה להר הבית הוא כאכילת חולי
 , ואיכא מקרא מפורש להיתר

  .ומעשר, ובזה אי
 מקו> להחמיר בטבול יו>

דד שהראשוני> שפירשו את מהל� י) צ148לג עמ'  מעלי� בקודשהרב הראל דביר (ב

שיש לקשר בי
 דיני הר הבית לשאר  �וברי> ,כעי
 שהבאתי לעיל מהרא"ש בנזיר הגמרא

לשו
 וכתב ש ,כדברי התו�פות ביבמות ז ע"ב שמדובר בדיני> שוני> שהרי לא כתבו ,הדיני>

שבזבחי>  ותנמצאת ג> ב�וגי "טבול יו> דזב כזבכי הלשו
 " משמע כדעת> הגמרא

במה שאומרי> התו�פות ביבמות שאות> מילי> "טבול יו> ו ,בכריתות וג> ב�וגיה בנזירו

י חז"ל עצמ> אינ> אומרי> או דזב כזב" מתפרשות פירוש שונה ממקו> למקו> יש דוחק כ

  .לפחות רומזי> שיש לה משמעויות שונות לגמרי

בגמרא בזבחי> לא כתוב את המילי> "טבול יו> יש להשיב על דבריו שכ
 א� לענ"ד 

במחו�ר כיפורי> גרידא הלא ו ,א> "מחו�ר כיפורי> דזב כזב"רק אלא הדיו
 הוא  ,דזב כזב"

מוכרחי>  ולכ
 ,שמתירו לגבי זב שכ
 יש פ�וק מפורשלא שיי� לדו
 לגבי כני�ה להר הבית 

אי
 לה�יק  ג> .�מכו על כ� שנבי
 שש> הדיו
 אינו נוגע לעני
 הר הביתשחז"ל  לומר

שכ
 אינו  ,ביבמות שדי
 העלייה להר שונה מ�תימת הרא"ש בנזיר שאינו �ובר כתו�פות
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מות כותב להדיא הרא"ש בתו�פותיו ליבאדרבה מצינו שו ,לגמרא בזבחי>כלל מתיח� 

  40.שדי
 הר הבית שונה כדברי התו�פות ביבמות

לא קשר בי
 ה�וגיות אלא במה שכתב שמצינו כעי
 זה בזבחי>  רי"ד־תו�פותג> 

אינו אומר הוא אבל  ,שאיכא �ברה להחמיר במחו�ר כיפורי> יותר מאשר בטבול יו>

וודאי שלדעתו הדיו
  ,רי>הדיו
 בגמרא זבחי> בדי
 מחו�ר כיפוגו� שהדיו
 בגמרא נזיר הוא 

 ,שונה שהרי בנזיר אנו מחלקי> בדינו של מחו�ר כיפורי> בי
 יו> הבאת הקרב
 לשאר ימי>

  .ואילו בזבחי> לא הוזכר כלל חילוק זה

לפי מה שביארתי בדעת הרמב"> ודאי ניחא שבעלמא אכ
 אמרינ
 טבול יו> דזב כזב ו

 �לקא דעת� של חבריארק נזיר היתה  ובגמראא� לא לעניי
 הר הבית,  ,קודשי> עניי
ל

וכוונת> לתמוה כיצד יתכ
 לומר  ,שלפי הברייתא הוא כזב ג> לגבי כני�ה להר הבית דרנב"ה

דבר כזה, ובכל מקרה מ�קנת אביי שאי
 דיני ביאת מקדש נוגעי> לשאלת טבול יו> דזב 

  כזב.

  לגבי אי�ור כני�ה להר הבית בזמ� הזה ופרח-דברי הכפתור .יג

  ופרח כתב ב�פרו פ"ו:־הכפתור

 מחנה הבית הר פתח עד ירושלם מפתח) י"ה( קמא פרק כלים מסכת תוספתא

 מחנה ולפנים ניקנור משערי ,לויה מחנה ניקנור שערי עד הבית הר מפתח ,ישראל

 ואמרו דברים שחדשו ,חדשה חצר מאי) ב ,ז( קמא פרק יבמות מסכת ....שכינה

 כי ולפנים, הבית הר מפתח לקרב לנו אין כן אם .לויה למחנה יכנס אל יום טבול

 בזה נאריך ועדיין, לעיל בתוספתא וכדאיתא, לויה מחנה הוא והלאה משם

  ...ה"בג

                                                           

וכ� כתב לי עתה ג> הרב הראל שאכ
 "דברי הרא"ש מעידי> שג> בשאר הראשוני> בנזיר אי
 לדייק   .40


הא> הדבר אמור רק לגבי כני�ה להר הבית או ג> לנידוני>  כפי שדייקתי, וה> פשוט לא נכנ�ו לדיו

  אחרי>, אלא רק פירשו באופ
 מקומי את דברי הגמרא ש>. ובזאת נפל בנייני מדברי הראשוני>".

אמנ> רש"י בזבחי> בעניי
 מחו�ר כיפורי> דזב כזב כתב שהנפקא־מינה היא לעניי
 חיוב כרת על ו  

ה מדבריו שהוא הדי
 לעניי
 כני�ה למקדש שחיובו בכרת תלוי דש, והתו�פות הבינו בתחילואכילת ק

 מחו�ר כפורי�הקשו: "דבההיא �וגיה דנזיר (איתא) דכולי עלמא  לכ
בשאלה א> הוא כזב או לא, ו

בראשו
 כלשהוא גיר�ה כזו, אלא שכוונת> דמה אי
 דזב לאו כזב דמי [לא נראה שכ� גר�ו בגמרא כי 

נו כזב כ� הוא ג> במחו�ר כיפורי>], ואפילו הכי מרבה הת> כרת שאמרו בגמרא על טבול יו> שאי

למקדש במחו�ר כפורי>", וכוונת> דמה�וגיה ש> חזינ
 שג> למ"ד מחו�ר כיפורי> דזב אינו כזב 

איכא כרת בכני�תו למקדש. ולכאורה משמע מדבריה> שהדיו
 בזבחי> ובנזיר הוא לאותו עניי
. א� 

שהגמרא בזבחי> אינה מדברת לב�ו� עצמ> מ�יקי>  >ה, ורש"יה> כותבי> זאת רק לפי הבנת> ב

  לעניי
 כני�ה להר הבית ולמקדש. 
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 וחייב האסור מקום וגבול גדר לדעת אנו צריכין מקום מכל .המקדש לבית נחזור

  .הקדוש בבית שם היום ליכנס

 חייבין אין שמואל אמר יהודה רב אמר) בע" נה זבחים( מקומן זהו אי פרק גרסינן

 המזרחית העזרה מכותל וזהו ,ה"קל רוחב על ז"קפ אורך על אלא טומאה משום

 .בקצרה הנה ה"בג זה ונבאר ,המערבי העזרה כותל עד ישראל עזרת תחלת שהוא

 ...אמה מאות חמש על אמה מאות חמש חומה מוקף רבוע מרובע הוא הבית הר

 שיעור כמו לא מקיף והוא ,החיל הוא מהסורג לפנים .סורג היה החומה מזאת לפנים

 וזה ,לחוד ה"קל על ב"שכ ארוך מרובע מקיף שהוא אלא ,והסורג הבית הר חומת

  ...הקנין וכל הבנין כל כולל

עזרת נשים קל"ה על קל"ה, עזרת ישראל י"א על קל"ה, עזרת ונפרט חלקי שכ"ב, 

המזבח והאולם כ"ב, ההיכל ק', מכותל כהנים י"א על קל"ה, מזבח העולה ל"ב, בין 

ההיכל המערבי עד כותל חומת העזרה המערבי י"א, וכדאיתא פרק שתי הלחם 

 והוא ,), הרי שכ"ב. חסר קל"ה על קל"ה לעזרת נשים נשארו קפ"זע"ב (מנחות צו

  .בטומאה ליכנס האסור


 שהר הבית בתו� דבריו את מבנה הר הבית והמקדש לפי המשנה, ואת העניי ועוד כתב ש>

  :רובו מ
 הדרו> וכו', ומ�יי>

 שהם ,האלה העומדים מהכותלים זה בזמננו היום רואים שאנו מה כי יראה זה מכל

   .הבית הר מחומת כותלים

של הביא הוכחה ו כיו> ניכרי> שערי> שה> שערי הבית, ותואח"כ ציי
 שבחומות הנרא

 ,מאורכ> וקרבת> לנחל קדרו
שאלו כותלי הר הבית ולא כותלי העזרה היקש חיפושי 

   .וביאר שלכ
 לא חוששי> כל הע> להתקרב והתפלל לפני הכתלי> האלו

  י תו� כדי דיו
 בדי
 מחו�ר כיפורי> בעזרה: בפרק ופרח כפתור ועוד כתב ב�פר

 ,דרבנן מעלה וזו .ח) ,(כלים א לשם נכנס יום טבול שאין ממנו מקודש נשים עזרת

 יום טבול ,ואמרו דברים שחדשו ,חדשה חצר מאי ,)ב ,ז( ק"פ יבמות מסכת כדאיתא

  .לויה למחנה יכנס אל


  בדבריו בכמה וכמה שאלות: ויש לעיי

בתחילת דבריו הביא את הברייתא ששלושת המחנות בזמ
 המשכ
 מקבילי> לחילוקי   .א

 �וגיהאח"כ הביא את ה .העזרה ,הבית הר ,הקדושות כשהוק> המקדש וה> ירושלי>

וא�ור היו>  ,ביבמות האומרת שבימי יהושפט חידשו שטבול יו> לא יכנ� במחנה לויה

ולפי זה משמע שהאי�ור הוא מחמת  .לקרב מפתח הר הבית ולפני> בהיותו מחנה לויה

 ,א� תמוה .ד�ובר שטבול יו> דקרי א�ור בכל הר הבית ,אי�ור טבול יו> במחנה לויה

ח) שאי�ור טבול יו> במחנה לויה  ,נה (כלי> אשהרי הוא עצמו מפרש בפ"י על פי המש
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ואי� בו אי�ור בכל  41,דהיינו א� ורק בעזרת נשי> ,פירושו שגזרו עליו בתו� מחנה לויה

  !הר הבית

אי�ור טבול יו> אינו נימוק למניעת הכני�ה להר הבית כי יכול לטבול ביו> שלפניו    .ב

ופירשו  ,שי זה עמדו האחרוני>על קו .)להיכנ�ולהיכנ� (ג> א> בלילה אי
 מאפשרי> 

א� הה�ברי> דחוקי> מאוד כי ה>  ,ופרח־באופני> שוני> מה החשש של הכפתור

  42.והעיקר ח�ר ,מו�יפי> דברי> שלא כתובי>

  ?היכ
 הארי� בזה – זה עניי
כוונתו במה שכתב שעוד יארי� ב לא מובנת  .ג

ל קל"ה שהוא החיל בהמש� דבריו כתב שהאי�ור היו> הוא רק במרובע של שכ"ב ע  .ד

וכתב וממה שהדגיש בזה "היו>"  43.ח) ,כמבואר במשנה (כלי> א ,שנא�ר לטמא מת

                                                           

אמנ> כתב זאת בתו� דיו
 על הרמב">, א� הוא נוקט זאת כדבר פשוט, וג> כללית דרכו ללכת אחרי   .41

  הרמב">.

� למתח> בדר� הקדש (ו ע"ב) כתב שמהר"ר �ולימא
 פירש שכוונת הכפתור־ופרח לא�ור להיכנ  .42

מצד שאנו טמאי מת ואיכא אי�ור בחיל שהוא ממחנה לויה, וכ"כ מדעתו ב�פר אל הר המור (עמ' 

קי). אבל כבר ציי
 בדר� הקדש שמהרי"ט הקשה שהלא הכפתור־ופרח אומר שהאי�ור הוא מטע> 

שמא אנו זבי> או כעמי הארצות שגזרו הוא מחנה לויה. והחזו
 נחו> (כלי> א, ח) כתב שהחשש 

כל נ
 שמא כשאי
 מחיצות ישי) כתב דחי33לג עמ'  מעלי� בקודשיה> טומאת זב. והרב קור
 (על

א�ור. וג> דרכי> אלו רחוקות מאוד מדברי הכפתור־ופרח שלא הזכיר כלל חששות אלו  המתח>

, (נידה לג ע"ב) , שהרי לטומאת ע> האר@ מועילה טבילהרחוקותחששות ה
 שלכשעצמ> ובפרט 

, (נידה יג ע"ב) היה זב ולא הרגיששיכול לאכול תרומה ולא חששו שבכה
 שוטה ולעניי
 זיבה מצינו 

כיו> אי
 שוהפלגת האי�ור בגלל ובודאי הוא משו> שזיבה לא שכיחה, ואי
 אנו גרועי> משוטה. 

   , וכפי שנבאר לקמ
 ב�ו� המאמר.מחיצות היא גזירה לגזירה שלא נעשתה בימי חז"ל

חק (ה, א) פירש שהכפתור־ופרח א�ר להיכנ� ג> לאחר הערב שמש כי "קשה להיזהר במנחת יצ  

) 
ראה א� א> יטבול ביו> שלפני הכני�ה שמא י) ש33לג עמ'  מעלי� בקודשבזה". וכתב הרב קור

ואמרו שיאכל רק בלילה אחרי שטבל  ה
 שוטהוכדר� שחששו בזה אצל כולא ירגיש בחלו> ומאה ט

וק שאפשר להבי
 שוטה שאינו מרגיש בדבר כזה, אבל אד> בר דעת בדר� כלל ג> חשש זה רח. וביו>

מתעורר מזה, ומני
 לנו להמציא חשש שלא הוזכר בחז"ל באד> נורמלי. ולמעשה בכל חשש שימציאו 

בזה יקשה, שאי
 נראה כ� מ�תימת דברי הכפתור־ופרח, שאילו כוונתו הייתה להמציא חששות 

  זאת להדיא. שאינ> כתובי> היה לו לכתוב

 >הש�ביב ההיכל העזרות עזרת נשי> הוא קל"ה על קל"ה ומוזכר שתחו>  ה־ו) ,ב(במשנה מידות   .43

, ונאמר עליו "החיל עשר אמות" מקי� על העזרותתחו> נו�� העל קל"ה, והחיל הוזכר לפני כ
 כ קפ"ז

ו> השכ"ב על ולכאורה לפי זה חיל ברוחב עשר אמות וכ
 החומות של העזרות מתוו�פות על תח

  קל"ה. 

ונראה שהוא משו>  ג> את החיל והחומות. כולל שכ"ב על קל"התחו> כותב שופרח ־הכפתורא�   

שפירש שהחיל הוא חומה קטנה הצמודה לחומה הגדולה, ומה שנאמר בחיל 'עשר אמות' הוא על 

מות גובה החומה, כפי שכתב הרמב"> בפירוש המשנה, וקשה למה לא פורט רוחב החיל ורחב חו

העזרה, לכ
 פירש שבאמת לעניי
 הרוחב הכל כלול בתחו> עזרת נשי> שבמשנה כי חומות העזרה 

  והחיל ה> כחומה אחת.
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 ,מבואר שבא ללמד בזה הלכה למעשה היו> כשאנו טמאי מתשהוא שכ"ב "לחוד" 

רק שכ"ב על קל"ה אמה יש לצמצ> את האי�ור שאינו בכל ההר אלא א� וומ�יק ש

 ,טבול יו>אי�ור לכל הר הבית מצד  להיכנ�לפני כ
 כתב שא�ור הרי ש ,וקשה .א�ורי>

  !ואילו כא
 הוא או�ר רק בחיל

ודאית בתו�  ל"ה א> איננו יודעי> נקודה כלשהילא ברור אי� נשער היכ
 השכ"ב על ק  .ה

  .המתח> שמקבילה למה שהיה בזמ
 המקדש

ר היו>, לא מוב
 למה כיוו
 שהוא ד
 על הכני�ה לתו� המתח> וקובע מה תחומי האי�ו  ו.

התעל> מהמ�ורת הידועה שהכיפה בנויה על ההיכל, וג> הגויי> קוראי> למקו> 

ופרח בכל מקו> ־אלמקד�, והנוצרי> קוראי> לכיפה היכל ה', והרי דרכו של הכפתור

ל�מו� להלכה על זיהוי מקו> לפי הש>, וג> א> כא
 �בר שצרי� להבא ראיות חזקות 

  יה לו לכתוב זאת להדיא.יותר בגלל חומר הדי
, ה

כתב שמכל זה יראה שחומות הר  ,את כללות מבנה הר הבית והעזרות לאחר שכתב  .ז


. מלשונו "מכל זה יראה" כמשפט העומד בפני החומות הקדומות הבית של היו> ה

עצמו משמע שהוא אומר שכ� נראה מכללות התיאור של מה שהיה, ולא רק מפרטי> 

 .כלל מה למד מכללות התיאור שלא פורט אחר כ�ברור  ולא מ�וימי> שציי
 בהמש�

  א> כוונתו רק למה שיאמר בהמש� היה צרי� לומר "ונראה כי מה שאנו רואי> היו>".

מקו> המקדש ישנה  עניי
שב ,הי�וד על פי הנחתאת כל השאלות האלו  שביונראה לי

> את המקו>, נבנתה על פי הוראות היהודי> למו�למי> כדי לתחמ�ורת ידועה שהכיפה 

הרמה העומדת והיא לא רק קרויה בש> של המקדש אלא ממש מתחמת את גבולו. ג> 

חכמי ירושלי> שדבריה> מובאי> מ�ורת זו מוזכרת אצל  .�ביבה נועדה להזכיר את העזרה

בגנזי הגאוני> בבא בתרא � ע"ב (ה> כותבי> שמ�רו לה> את מקו> המקדש כדי לטהרו 

רבי יעקב ב
  ,(אצלו הכיפה נקראת ההיכל בלטינית) טודילהרבי בנימי
 ממכל טינו�), 

(שמ�רו לה> רבי פתחיה מרגנשבורג  (שהכיפה נקראת אצלו בית מקדש חדש), נתנאל

מובאי> שקורא לכיפה הבית הגדול). כל המקורות ותלמיד הרמב"
 (מקו> היכל ועזרה) 

  . 179גליו
 לב עמ'  מעלי� בקודשב

  השאלות כדלהל
: ועל פי י�וד זה יתיישבו כל

לכל המתח> אינה הוראה הנובעת מהגמרא  להיכנ�מה שכתב בתחילת פ"ו לא�ור   .א

ולכ
 אי
  ,אלא היא הוראה הנובעת ממה שביאר שהר הבית הוא מחנה לויה ,ביבמות

כל מה שהביא את הגמרא ביבמות הוא רק כמקור נו��  .לה> להתקרב יותר ללא טבילה

ופירוש הגמרא ביבמות הוא  .ת הוא מחנה לויהלמה שכתוב בתו�פתא שהר הבי

א� גזרו על טבול  ,שמדאורייתא כל מה שאינו העזרה מותר בכני�ה למי שאינו טמא מת

  .וכפי שפירש הכו"פ בפ"י ,יו> שלא יכנ� לחלק מהר הבית והוא בעזרת נשי>
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ה לא זה אינ> נוגעי> לעצ> הדי
 שכתב בתחילת דבריו שהוא אזהר עניי
דברי הגמרא ב  .ב

בזה שאפשר להיטהר  מינה־נפקאוממילא ברור שאי
  ,להיכנ� ללא טבילה לכלל המתח>

  .מאי�ור טבול יו>

היינו מה שהוכיח בהמש� שהכתלי> של המתח> ה>  ,מה שכתב שיארי� בזה לקמ
  .ג

, ושפיר נהגו להתקרב וממילא ה> הגבול הא�ור למי שאינו נטהר ,כותלי הר הבית

לא מעבר לה>. ועיקר כוונתו לאפוקי ממי ש�בר ששער הרחמי> לכתלי> בלי טהרה, א� 

כי לפי ה�וברי> כ� ההיתר להתקרב לכתלי> הוא משו> שהקדושה  44הוא שער ניקנור,


  .פקעה, וזה אינו נכו

לשכ"ב על קל"ה היא הוראה לאנשי> שקיבלו  להיכנ�מה שכתב שיש היו> אי�ור   .ד

ו ללמד היכ
 א�ור לאחר שמטהרי> עצמ> וכוונת ,להר הבית להיכנ�מהמו�למי> היתר 

  .על ידי טבילה

בדיוק אנו יודעי> אי� לשער את מקו> השכ"ב על קל"ה לפי המ�ורת שהכיפה היא   .ה

אבל איננו יודעי> היכ
 בדיוק העזרה כי הרמה חורגת בתחומיה, ולכ
  .מקו> המקדש

  אמר שיש לשער את מקו> העזרות לפי הכיפה. 

אצלו במפורש באומרו שיש לדו
 היכ
 הא�ור והחייב בבית הקדוש, המ�ורת מוזכרת   ו.

דהיינו שיש לבאר מהו התחו> שצרי� לשער כא�ור �ביב מבנה הכיפה שהיה קרוי 

בזמנו "הבית הקדוש". ג> א> נאמר שהמילי> "הבית הקדוש" מכווני> לכל הר הבית, 

וע לכל אינו צרי� הזכרת מ�ורת השמות, כי מושכל ראשו
 שפשוט ויד־אי
 קושי באי

  להיכתב במפורש.

ד מכל מה שאמר לפני כ
 על מבנה הר הבית וחלקיו ולמל"מכל זה יראה", כוונתו במילי>   ז.

, שנראה הכל מתאי> א> ההיק� החיצוני הוא חומות הר הבית. ואע"פ הפנימיי>


כמקו> היו> המבנה הפנימי המוכר שעל פי הידוע לכול>  שהמבנה הפנימי מחודש כיו

, אפשר לה�יק ממנו שנראה שההיק� על מקומו של המבנה היש
בער� ית המקדש הוא ב

. ההתאמה היא משו> שג> הגודל של המבנה הפנימי החיצני הוא חומות הר הבית

נראה כתוא> להיכל, וג> הגודל של החומות החיצוניות נראה  ,פהיהעיקרי שהוא הכ

 ,אותו כעומד על המבנה הקדו> ח�י>יכתוא> להר הבית, וג> כלל המבנה הפנימי שמי

. אמנ> שומר על המרחקי> מהחיצוני כעי
 מה שכתוב במשנה ,והכיפהדהיינו הרמה 

לפי האמת המרחקי> אינ> לגמרי מתאימי> (כי הצפו
 גדול מהמזרח היות והרחיבו את 

ופרח שלא יכל לעשות אומד
 מדויק נראו הדברי> ־א� בעיני הכפתורהר הבית), 

   כמתאימי>.

                                                           

  .279כ� מבואר ב'מדרי� ירושלי> מ
 הגניזה'. ראה מאמרו של אלחנ
 ריינר, תרבי@, טבת תשמ"ז עמ'   .44
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ודעתו ככל  ,להר הבית רק ללא טבילה להיכנ�ופרח או�ר ־שהכפתור ,א למ�קנהנמצ

  45.להר הבית להיכנ�הראשוני> שאי
 אי�ור לטבול יו> דבעל קרי 

  כני�ה להר הבית כשאי� �ורג .יד

  ):�ימ
 צח(מה שכתב הרמ"ע מפאנו הביא הרב קור
 (ש>)  ח�רו
 ה�ורג עניי
ב

להזהר  מעלה עשו במחיצה זוונראה לומר ע"פ שרשי המשנה ההיא דכלים כי 

כי הנה הר הבית מקודש שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים  ,מטומאה חמורה

מארץ  יבואואולם עם היות זולתנו כזבים לכל דבריהם התירו אל הנכרי אשר  ,לשם

ו לנכח יביטו ועפעפיו אלא עיני ,רחוקה להתפלל שיכנס להר הבית אך לא לחיל

ואפשר שמטעם זה פרצו מלכי יון י"ג  – יישירו למחנה שכינה לכוין את לבו למקום

וכשחזרו וגדרום גזרו  ,פרצות בסורג כנגד שבטי ישראל שהיו מבדילים עצמם מהם

גם טמאי מת מישראל אינם נכנסים  – כנגדן י"ג השתחויות כי גדר גדול היה להם בו

ולמען יהיו אלה ואלה רחוקים מאדם הנכנסים והיוצאים תמיד  ,לחיל כדמפורש שם

הגבילו לטמאים מחיצה לעצמם בין החיל ובין הר הבית שיוכלו להקיף באותו 

וזה תקון גדול הועילו בו לכל ישראל  ,הסבוב ולא יפגעו בם בטהורים מדי עברם

  .ביתהסורג הוא המתיר כניסתם להר הוהמוגבלים עצמם שב להם  ,תועלת תדירה

                                                           

את מיקו> הבית  לקבועמנ�י> ופרח בעניי
 מקו> המקדש ־רבי> מהעו�קי> בבירור דעת הכפתור  .45

: "עוד היו> ניכר שער שוש
 , שהיה מכוו
 כנגד ההיכלמקו> שער שוש
פי הקדוש לפי דבריו על 

 
למזרח והוא �גור אבני גזית. וא> תחלק זה הכותל לשלשה חלקי> יהיה זה הפתח בחלק הראשו

מכוו
 כנגד הכיפה כיו
 מצד קר
 מזרחי דרומי". לכאורה בכל מקו> שננ�ה למוצאו הוא לא יהיה 

שכתב שהוא רק בקצה שליש מהכותל. ועתה נלענ"ד לבאר את הדברי> על פי מפת ברנהרד שצויירה 

 שבו נית
 לראותרואי> שהמקו> זו כיבוש הטורקי). במפה הלפני  ל�ה"נ, 1486בשנת בשנת ה' רמו (

הבולט כמה מטרי> מטר מהדרו>, היה מכו�ה במבנה  280כני�ה של כחצי מטר בחומה,  בימינו

ופרח היתה מ�ורת שמבנה זה מחפה את שער שוש
, וזה כוונתו ־לצפו
 ולדרו>. לפי זה י"ל שלכפתור

מתייח� לאותו מבנה המחפה  "מצד קר
 מזרחי דרומי"באומרו שהשער �גור אבני גזית. ומה שכתב 

צפוני. ואמנ> רחי מזחלק אחד מזרחי דרומי, והחלק השני  :לפי שבחיפוי יש שני חלקי> את השער,

שה ולשלהמזרחי של ההר בחלק הראשו
 א> מחלקי> את הכותל  ששער שוש
 נמצאמה שכתב 

 .המקובלי> בימיה> הדיוק מושגי�טייה כזו אפרית על פי אינו בדיוק קצה השליש, א�  ,חלקי>

, לא נראה שהיה שער הוא תו�פת שלא הייתה קיימת במציאותאמנ> א> נאמר שחלק זה במפה   

, ואי
 זה 'שער הלויות'ופרח ל־ר בחומה שלא צוייר בה כלל, ולכ
 נצטר� לומר שכוונת הכפתוראח

ופרח �ובר שאי
 ־משו> שיתכ
 שהכפתור שכיפת ה�לע נבנתה מעל מקו> המקדש,�תירה למ�ורת 

  הכרח בכ� ששער שוש
 היה מכוו
 כנגד ההיכל, שהרי למ�קנת הגמרא יומא אי
 הכרח בזה.

בביאור שיטתו של הכפתור־ופרח בעניי
 מקו> המקדש ראו בהרחבה בגיליו
 זה  הערת מערכת:[  

  מאמרו של הרב עזריה אריאל ותגובת עמיחי אליאש]. 
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שכל עוד שאי
 �ורג "ה�ורג הוא המתיר כני�ת>" הרמ"ע מפאנו דברי הרב קור
 מ�יק מ

לענ"ד יש לדייק מדבריו הפו�, הרמ"ע אינו א�  .נ� ג> למקומות המותרי>היכל איכא אי�ור

אומר שה�ורג נעשה רק כדי שהטמאי> לא יכנ�ו למקו> הא�ור, א> היה �ובר שזו ה�יבה 

שה�ורג הוא חומרה ומעלה שבנו אותו לא היה צור� בכל אריכות דבריו. אלא הוא כותב 

> כתחו> זו ה�יבה שה�ורג לא הוזכר במשנה בכלי .שעשו לצור� פרישת הטמא מהטהור

תיקו
 מעשי לצור� שהיה לה> מפני שאינו אלא  ,למרות שלדבריו היה מרוחק מהחיל ,נו��

א> לא על זה קאמר שו ,מהטהורי>מת הטמאי להפריד את ו >מהיהודילהרחיק את הגויי> 

א� בזמנינו שאי
 צור� להפריד את הטמאי>  .היה עושי> �ורג היו מרחיקי> אות> עוד יותר

  .ה שנאמר במשנה דכלי>מכלשהוא ללמוד מהרמ"ע על הרחקה מעבר ל מהטהורי> אי
 צד

דווקא א> איננו נוקטי> כרמ"ע יש לכאורה לחוש שמא כל ההיתר להל� עד החיל 

נאמר רק כאשר יש �ורג שמפריד. א� בכתבי יו�� ב
 מתתיהו מבואר שמה שהיה כתוב על 

באמת לא היה צור� למנוע את ה�ורג הוא א� ורק אזהרה למנוע כני�ת גויי>, ולכ
 נראה ש

הכני�ה של יהודי> שא�ור לה> להיכנ� דוקא בגדר. וממילא ג> בימינו אי
 לנו לחדש 

גזירות ולמנוע את המצוה לחזק את אחיזתינו במקו> על ידי כני�ת יהודי> שנוהגי> כהלכה 

  בגלל ח�רו
 גדר. 

  �יכו� .טו

  ללא כל חשש.מחו�ר כיפורי> שטבל והעריב שמשו מותר בהר הבית   א.

ג> בעל קרי שטבל אינו צרי� להמתי
 לערב שמש כפ�ק רוב הראשוני>, ולפי כל מה   ב.

  שביארנו לא נמצא א� ראשו
 שפו�ק להחמיר בזה.

יש ראיות רבות לכ� שג> זבה שטבלה ולא העריב שמשה יכולה להיכנ� להר הבית א�   .ג

שא�ור לה להיכנ� רק  כ� נראה מפשטא דקרא לגבי יולדת .שהיא מחו�רת כיפורי>

 ,הרמב">וכ� נוקטי>  ,שטבול יו> נא�ר רק בעזרת נשי> המשנה בכלי>מו ,למקדש

בנזיר הבינו מהגמרא התו�פות  אמנ> .אריטב"הו תו�פות בפ�חי> ,ר"ש ,רש"י ,�מ"ג

לכ
 לא ברור  ,שמהמשנה משמע להקל א� ודאי י�כימו שאביי אומר שהיא א�ורה,

רוש> לגמרא מוקשה כפי שהעיר בזה החזו"א, ויש ה�ברי> פי .שיכריעו לדינא להחמיר

אחרי> לגמרא בנזיר המיושבי> יותר. אי
 �פק בדברי התו�פות מוציא מוודאות דברי 

הרמב">, מה ג> שמפשט הפ�וק ביולדת נראה שלכו"ע מדובר בחשש דרבנ
 בלבד. וא> 

  ה.נרצה לומר שזבה שאני, בדר� כלל בימינו מדובר לכל היותר ב�פק זב

בימינו, לטבול, ולהמתי
  להר הבית על כ
 נראה שיש ללמד נשי> הרוצות לעלות  ד.

עד למחר (בה�כמת הבעל, ובתנאי שכבר שקיימו מצוות פרייה  מלשמש ע> בעלה

ורבייה), ואז להיכנ�. באופ
 זה לא יכנ�ו לחשש פולטת שכבת זרע, ולא יצטרכו לפרוש 

  מבעליה
 זמ
 רב.
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 בפ�ח הבאלאכול מחו�ר כיפורי> שלהלכה מותר ל ,ה> עולמדברי רש"י והרמב"  .ה

 .מצד שרובנו מחו�רי כיפורי>היו> אי
 מניעה להקריב פ�ח בטומאה לדיד> ו ,בטומאה

  .הכרעה להחמיר, ולכ
 נראה לנקוט לדינא כרמב"> שאר הראשוני>לא מצינו ב

במקו> שיש  להיכנ�וא�ר א� ורק  ,ופרח מ�כי> שטבול יו> מותר בהר הבית־הכפתור  ו.

הוא אומר הוא תחו> של שכ"ב על קל"ה אמה ולדעתו מקו> זה  ,בו חשש למקו> החיל

  .תוחמת בדיוק את מקו> ההיכללשער את התחו> לפי ההנחה שכיפת ה�לע לנו יש ש

. בזמנ> היה בו כני�ת טבול יו>קיומו של ה�ורג בימינו, איננו מהווה �יבה לא�ור ־אי  ז.

אי> לטהורי>, א� לא גזרו בדוקא להקי> מחיצה כדי שלא צור� כדי להפריד בי
 טמ

  יכנ�ו למקו> טמא.

   



ח"עתשאדר  –לה  מעלין בקודש 93939393  

  

   



עידוא אלבה   הרב 

94949494 

   



ח"עתשאדר  –לה  מעלין בקודש 95959595  

  שראל לוי

  מקור הדי� וגדריו -מטיל מו� בקודשי� 

 א. מקור האי�ור

 טעמי האי�ורב. 

 . ביזיו� כלפי מעלה1  

 . אי�ור להרחיק קורב� ראוי מ� המזבח2  

 . פגיעה ממונית3

 ג. אי�ור אכילה

 ד. פרטי האי�ור

 . בזמ� הזה1  

 . בהמה בעלת מו�2  

 . תמורת בכור ומעשר3  

 . גרמא4  

 . מחמ$ אחר מחמ$ה

 . �יכו�ו

יהי באהובי>מו> חבול אל   

 חוקי פרה מאהיבי>

 חי. עלי� משליכי> יהבי>

 הטיבה י'י לטובי>1

אי�ור הטלת מו> בקודשי> מופיע בהקשרי> שוני> בהלכות מקדש וקודשיו ומ�תע� 

לכמה צדדי>. במאמר זה אבקש לבחו
 את מופעיו של האי�ור, גדריו ומקורותיו, בתורה 

  עמוד על אופיו וטעמיו. . לאור כל זאת אבקש ל־פהשבכתב ובתורה שבעל

  מקור האי�ור א. 

  בפרשת אמור עו�קת התורה בהקרבת בעלי מו> על גבי המזבח:

ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן 

: ְלֹעָלה ה'נֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו לַ ַהֵּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריב ָקְרּבָ 

ִלְרֹצְנֶכם ָּתִמים ָזָכר ַּבָּבָקר ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים: ֹּכל ֲאֶׁשר ּבֹו מּום Bא ַתְקִריבּו ִּכי Bא ְלָרצֹון 

ָלִמיםִיְהֶיה ָלֶכם: ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב  ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה ַּבָּבָקר אֹו ַבֹּצאן  ה'לַ  ֶזַבח ׁשְ

  כא)–(ויקרא כב, יח  ... ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום Bא ִיְהֶיה ּבוֹ 

פעולות ההקרבה השונות, מורה שהקרב
 צרי� להיות ת> במצוות 'תמי>' בפשט הפ�וקי>, 

  החינו�:�פר וכ� באמת כתב 

הקטיר האימורין מבהמה בעלת מום על המזבח,  ועובר עליה ושחט או זרק הדם או

  רפו)מצווה החינוך (ספר    ביטל עשה זה, מלבד שעבר על לאו.

                                                           

 שבעתות לארבע פרשיות, אלעזר הקליר.  .1
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התורה או�רת אפוא הקרבת בעלי מו> ומציינת זאת פעמיי> ביח� לקורבנות שוני>, עולה 

  2ושלמי>. חז"ל שמו לב לכפילות ודרשו:

תלמוד לומר וכל מום  ?מניןלא תעשה ה במצו .(ט) תמים יהיה לרצון, מצות עשה

אל נפל מן הגג ונישבר יכול יהא עובר עליו? ת"ל כל מום לא יהיה בו  .לא יהיה בו

 ,ו את הדםל ןאפילו מת אין מקיזי ,(י) מיכן אמרו בכור שאחזו דם 3תתן בו מום.

יקיז ובלבד שלא יעשה בו מום, אם עשה בו מום  :וחכמים אומרים ;דברי רבי יהודה

     4עושה בו מום.הוא ר' שמעון אומר יקיז אף על פי ש ;ישחט עליוהרי זה לא 

  )ספרא אמור פרשה ז סוף פרק ו(  

מעי
  – 5הציווי "כל מו> לא יהיה בו" מורה אפוא שיש חובה לשמור על הבהמה בתמימותה

והוא חובֵר לעשה המתואר בתחילת הפ�וק:  – 6"משמרת תרומתי", משמרת למשמרת

 ."
היא שאלה חשובה, ־תעשה שבפ�וק זה שאלת היח� בי
 העשה והלא"תמי> יהיה לרצו

וייתכ
 שיש ביניה> תלות מ�וימת, כלומר רק כאשר ישנה הקרבה 'לרצו
', יש �יבה לשמור 

.
  7על תמימות הקורב

                                                           

הנצי"ב (העמק דבר, ויקרא כב, כא) ביאר כי הציווי "כל מו> לא יהיה בו" נכתב דווקא בקודשי>    .2

ומעשר בהמה, הנאכלי> במומ> לבעלי> ולכ
 ישנו חשש גדול יותר שבעליה> יטילו קלי>, בכור 

בה> מו>. ערו� השולח
 (אי�ורי מזבח נא, ד) הציע �ברה זו כדי לבאר מדוע הרמב"> כתב את 

האי�ור להטיל מו> בגרמא בהלכות בכורות (כ� לפי הצעתו של ערוה"ש), ולא בהלכות אי�ורי מזבח 

  ומי> בקורבנות.יחד ע> שאר דיני מ

האחרוני> הציגו אפשרויות שונות להבנת דר� הלימוד: ר"י פערלא (עשי
 קה) ה�ביר שהדרשה היא    .3

במקו>  –"כל מו> לא יְהJֵַה בו"; ואילו המלבי"> (אות קיא) הצביע על השינוי הלשוני "לא יהיה" 

  'לא ימצא' המתבקש.

  כורות ה, ב וראה עוד להל
 דיו
 נרחב לגביה.מחלוקת התנאי> הובאה ג> בפני עצמה במשנה ב   .4

שמירה זו יכולה להתפרש כחובה לשמור על תמימותה של הבעלה בכל רגע ורגע, כאשר א> יש    .5

חובה כזו, מ�תבר שהיא חלה על בעל הקורב
 בלבד. המשמעות המתבקשת של חובה כזו היא חובת 

ג, אב
 העזר ז, ד, ד"ה ויש) חייב בכ� הריפוי במקרה שנפל מו> שאפשר לרפאו. הדבר־יהושע (ח"

ולפיכ� זה שהטיל מו> בקדשי> כל רגע ורגע ששוהה מצד 'שהייה' ורק כאשר המו> נפל בידי האד>: "

הקרב
 במומו נחשב כאילו הוא עושה עכשיו המעשה ואלמלא הי' במציאות שי�יר המו> ולא הי' 

לאי> כדי לפשוט וללבוש אלא משו> מ�ירו והתרו בו אפשר שהי' לוקה על השהייה כמי בשהה בכ

". ראה במנחת חינו� (מצווה רפז, ד"ה ואני מ�ופק) שד
 א> מטיל מו> שיכול דאי אפשר הו"ל אנו�

  לה�ירו חייב.

  ואכ
, הירושלמי (פ�חי> א, ח) והבבלי (בכורות לג ע"ב) השוו בי
 הדיני>.   .6

והנה פי' בה נע�וק בהרחבה להל
): "הנצי"ב תלה ביח� ביניה> את שאלת האי�ור בזמ
 הזה (ש   .7

הכתוב לפני אזהרה זו תמי> יהיה לרצו
 שאי
 אזהרה מה"ת אלא כשאפשר להיות קרב עה"מ אז 

..." (העמק דבר ויקרא כב, כא). שאלת היח� א�ור להטיל בו מו> לאפוקי בזמ
 שאי
 בהמ"ק קיי>

י ה�ברות שציי
 המנחת חינו� בי
 חלקי הפ�וק נידונה ג> לגבי מו> בקורבנות עכו">. אחת משת

 
(מצווה רפז) שבגינ
 התמעטו קורבנות עכו"> מדי
 'מטיל מו>' היא שזהו קורב
 שאינו לרצו
. אכ
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  בברייתא המקבילה במ�כת מנחות הוזכרו פרטי> אחרי> של די
 זה:

מום, מניין שלא יגרום לו על ידי  דתניא: מום לא יהיה בו, אין לי אלא שלא יהיה בו

 ?דבר אחר, שלא יביא בצק או דבלה ויניח לו על גבי האזן כדי שיבא הכלב ויטלנו

  (מנחות נו ע"א)  תלמוד לומר כל מום, אמר מום ואמר כל מום.

בעוד ה�פרא למד שיש אי�ור להטיל מו> א� הרחיק את האד> מחובות עקיפות ('עלה 

א> כ� ואחרת נמצאנו למדי>  8בה את האי�ור ג> לענייני גרמא.לגג ונפל'), הברייתא מרחי

  כי ישנו לא תעשה להטיל מו> בקודשי>, וזו לשו
 הרמב"> בעניי
 זה:

המטיל מום בקדשים כגון שסימא עינו או קטע ידו לוקה שהרי נאמר בקרבן כל מום 

  ... לא יהיה בו, מפי השמועה למדו שזה אזהרה שלא יתן בו מום

   איסורי מזבח א, ז)(רמב"ם,   

  ב. טעמי האי�ור

  . ביזיו� כלפי מעלה1

האפשרות הראשונה והמתבקשת להבנת האי�ור היא שהטלת מו> בבהמה קדושה היא 

ואכ
, לצד האי�ור להקריב בעל מו> על גבי המזבח, ישנו אי�ור להקדיש  9ביזיו
 כלפי מעלה.

קודש ולכ
 נא�רה, א� בהמה בעלת מו> למזבח. הקדשת בעל מו> מעידה על זלזול ב

שאפשר למכור את הבהמה ולהשתמש בדמיה, ומכא
 ש'יצירתה' של בהמה קדושה ע> מו> 

היא פעולה בעייתית. דברי> אלו נכוני> ג> לגבי הנידו
 דיד
, ואי
 זה משנה הא> נוטלי> 

בהמה בעלת מו> ומקדישי> אותה או שלוקחי> בהמה קדושה ומטילי> בה מו>; התוצאה 

  10א אותה תוצאה ועל כ
 נא�רה במידה שווה.ה�ופית הי

                                                           

ממעשה דבר קמצא נראה (ואולי א� מדויק מרש"י ש>) שמטיל מו> בקורבנות גויי> א�ור אלא 

> מה, אות �ו). מאיד� שאינו ענוש כבקורב
 ישראל (וראה עוד בהערות כנ�ת הראשוני>, זבחי

גי�א, אפשר שהמיעוט של דרשת 'נפל מ
 הגג' נוגע ללאו בלבד, אבל על העשה עוברי> ג> במצב 

תעשה ־הלוא הבהמה כבר אינה 'תמימה לרצו
'. נו�י� ונע�וק בשאלת היח� בי
 העשה והלא –כזה 

  בהמש� המאמר.

. בערו� השולח
 (אי�ורי מזבח נ, ב) חיבר אכ
, א� שכיווני הלימוד הפוכי>, אי
 כא
 �תירה של ממש   .8

בי
 הדרשות ו�בר כי בתחילה א�רו חכמי> גרמא ואז עלתה ה�ברה (שנדחתה) לא�ור ג> העלאה 

  לגג שמא ייפלו. נע�וק ב�וגיית גרמא ב�ו� המאמר.

  השווה מורה נבוכי> ג, מה.   .9

בעניי
 זה כתב ר' שלמה פישר ההלכות בשני מקרי> אלו שונות כמוב
, ראה משנה חולי
 פרק י.    .10

מקדיש בע"מ קבוע לגופו הא לא חייל כלו> ומה דלקיה אינו אלא משו> דבזיא (בית ישי קכו): "

מילתא, כלומר המעשה בעצמו הוא מעשה של גנאי, והיינו כמש"נ דגו� ההקדשה הוי מעשה הקרבה 

"ג דלא חייל מידי. וכמ"כ ונתינת דורו
 לגבוה והעושה כ
 בבע"מ לוקה על גו� מעשה ההקדשה, אע

עכצ"ל במקדיש בע"מ קבוע לדמי, דהקפידא על עצ> מעשה ההקדשה, דהא חלות קדושת דמי> על 
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אפשרות זו עולה ג> מדבריו של רבנו גרשו> המלמד כי המטיל מו> בבהמת קודשי> 

עובר על אות> חמישה אי�ורי> באופ
 דומה למקדיש בהמה בעלת מו>. זו לשו
 רבנו 

  גרשו>:

 [חומרן דאמרן] המטיל מום (בבהמת) –" הטיל מום בתמורת בכור ומעשר מהו"

  (רבנו גרשום, תמורה כא ע"א)  . [בשאר] קדשים עובר משום חמשה לאוין

מו> בתמורת בכור ומעשר" והא> הוא שווה לדינו של  הגמרא שואלת מה דינו של "המטיל

לא מיחייב, או דילמא: כיו
 דקדשו  ,מי אמרינ
, כיו
 דלא קריב
המטיל מו> בבכור ומעשר: "

שאלתה. רבנו גרשו> מפרש שהכוונה  ה עניי
 אמורה", א� אינה מ�בירה כלפי איזמיחייב?

לחמישה לאווי
 שעליה> עובר המקדיש בהמה בעלת מו> למזבח, על פי ה�וגיה בתמורה 

  (ו ע"ב):

הרי כבר אמור  – מה ת"ל? אם בלא תשחטו "כל אשר בו מום לא תקריבו"ת"ר: 

י מומין בל תקדישו. מכאן אמרו: המקדיש בעל – למטה, אלא מה ת"ל בל תקריבו

בל תשחטו  ,בל תקדישו ,לגבי מזבח, עובר משום חמשה שמות; משום בל תקריבו

  . ומשום בל תקטירו כולו, ומשום בל תקטירו מקצתו ,ומשום בל תזרקו

  (תמורה ו ע"ב)  

 
הגמרא עו�קת באד> שהקדיש בהמה בעלת מו> והמשי� בתהלי� ההקרבה שלה; ומכיוו

הגמרא תולה בה את כל חמשת הלאווי>. רבנו  שההקדשה היא השלב הראשו
 בשרשרת,

ו�בור כי א� זו האחרונה מייצרת את  –גרשו> מדמה אפוא את ההקדשה להטלת מו> 

  החוליה הראשונה בשרשרת האי�ורי>.

דימוי זה מתחבר לאפשרות שהצענו לעיל. הטלת מו> א�ורה בשל הביזיו
 שבה, הכרו� 

הא> הייתה קוד>  –בעצ> החלת ש> הקדש על בהמה פגומה, ואי
 זה משנה כיצד נוצרה 

  פגומה ואחר כ� הוקדשה, או הוקדשה ואחר כ� נפגמה.

  . אי�ור להרחיק קורב� ראוי מ� המזבח2


, להבנת אי�ור הטלת מו> בקודשי>, היא לראות את הבעיה אפשרות נו�פת, שונה לחלוטי

כידוע, המזבח 'תופ�' דברי> הראויי> לו;  11בעצ> הרחקתה של בהמה ראויה מ
 המזבח.

ולכ
 בהמות תמימות שהוקדשו לבדק הבית קדושות בקדושת הגו�, ובאופ
 דומה ישנ> 

א יֵרדו. ייתכ
 אפוא קורבנות שאינ> ראויי> לכתחילה לעלות על המזבח, א� א> עלו ל

                                                           

בע"מ אינו דבר מתועב כלל. והיינו מאי דאמרינ
, דיקלא לאו זילא מילתא בע"מ זילא מילתא. והיינו, 

תו� הלאו הזה וטוע
 שיש ". בהמש� דבריו יוצא ר' שלמה פישר מדגו� מעשה ההקדשה בזיא מילתא

  משמעות לעצ> ההקדשה כחלק מהבאת הקורב
, ראה ש> באריכות.

ייתכ
 למצוא הד לדברי> אלו ב�פר הבתי> (�פר מצווה, צז) שכתב: "הוזהרנו שלא נ�בב שלא יהא    .11

נקרב, כי זה יביא לביטול הקרב
", א� אפשר שהטע> הוא ביטול הקורב
, מעי
 הפ�ד שלו, ולא 

  מהמזבח.הרחקתו 
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לה�ביר את אי�ור הטלת מו> על רקע דומה: בהמה שהייתה ב'ידי' המזבח אינה אמורה 

  לצאת ממנו לעול>, ואילו הטלת המו> גורמת לה לצאת מידי המזבח.

הצעה זו נתמכת מה�וגיה בתמורה שלגביה הובאו לעיל דבריו של רבנו גרשו>. נצטט 

  יותר:מתו� הלישנא השנייה, הברורה 

א"ר אחא בריה דרב עזא, בען במערבא: המטיל מום בתשיעי של מעשר מהו? א"ל: 

    ותיבעי לך המטיל מום בתמורת בכור ומעשר! 

 – "קדש הם"דרחמנא מעטינהו  –אלא מ"ש תמורת בכור ומעשר דלא מיבעיא לך 

 – "העשירי" ,הן קריבין ואין תמורתן קריבה, תשיעי של מעשר נמי, רחמנא מעטיה

  (תמורה כא ע"א)   הוציא את התשיעי.ל

 
מהגמרא עולה שישנו קשר מובהק בי
 העובדה שתמורת בכור ומעשר אינ> קרבי> לבי

העובדה שאי
 אי�ור (או לפחות אי
 מלקות) בהטלת מו> בה>. א> כ
, לא קדושת הבהמה, 

  12או הביזיו
 שייגר> מהטלת המו>, ה> היוצרי> את האי�ור אלא היח� למזבח.

ברי הירושלמי יש למצוא �מ� להצעה זו. הירושלמי ד
 במחלוקת התנאי> שתובא ג> בד

  להל
, לגבי הקזת דמו של בכור שאחזו ד>, וש> מובא החילוק הבא:

. א"ר בון בר חייה קומי ..תני בשם ר"ש יקיז אף על פי שהוא מתכוין לעשות בו מום

     תיפתר בקדשים שהוא חייב באחריותן כר"ש. :רבי זעירא

   ירושלמי, פסחים א, ח)(  

  שלמה הביא את דברי הירושלמי והרחיב אות>:־המלאכת

ובירושלמי... ומוקי ר' בון בר חייא לההיא ברייתא בקדשים שהוא חייב באחריותם 

כגון שאמר הרי עלי שלמים והפריש אחד ואחזו דם בהאי מותר להטיל בו מום 

ב באחריותם דהדיוט מיקרו ואוכלו בפדיון על מום זה דס"ל במרובה דקדשים שחיי

  ולית בהו אזהרה דכל מום לא יהיה בו. 

  (מלאכת שלמה, בכורות ה, ב)  

 שלמה עו�ק בבהמה הקדושה קדושת הגו� ומיועדת להקרבה על גבי המזבח,־המלאכת

ולדבריו בכל זאת מותר להטיל בה מו> כיוו
 שהבעלי> חייב באחריותה. טיעו
 כזה הול> 

הטלת מו> הרחקה מהמזבח, שכ
 א� שייעודה של הבהמה הוא רק את האפשרות הרואה ב

היא אינה 'שייכת' למזבח וממילא אי
 אי�ור  –המזבח, כיוו
 שהבעלי> חייב באחריותה 

להטיל בה מו>. טיעונו של המלאכת שלמה אינו יכול להלו> את האפשרות שהטלת מו> 

                                                           

ר' אלחנ
 ו�רמ
 (תורת ראשי הישיבות, נדרי>, עמ' תעב) מוכיח שזוהי ה�יבה המרכזית לאי�ור    .12

הטלת מו> מדברי הרמב"> שכתב שמחשב בקודשי> הוא "כעי
 מטיל מו> בקדשי>", כלומר הבעיה 

  היא פ�ילה לגבי מזבח.



י ו ל   שראל 

100100100100 

לעלות או להוריד לעניי
  שכ
 אחריותו של הבעלי> אינה אמורה –היא ביזיו
 כלפי מעלה 

  זה.

באפשרות שהעלינו עתה תומכי> ג> מקרי> אחרי> שבה> אי
 אי�ור להטיל מו> 

כגו
 כאשר לבהמה ישנו מו> אחר, כאשר  –בקודשי>. כפי שנראה להל
, במצבי> מ�וימי> 

אי
 אי�ור להטיל מו> בבהמה. אילו טע> האי�ור  –מדובר בקודשי בדק הבית וכ
 בזמ
 הזה 

שהרי ביזיו
 שיי� בכל מצב כאשר אנו  –ביזיו
, לא היה שיי� להבחי
 בי
 המקרי> היה 

ואילו הרחקה מהמזבח שייכת רק כאשר הבהמה ראויה  –נתוני> בתו� עול> של קודש 

  לעלות על גביו.

מאיד� גי�א, ייתכ
 להציע מודל משולב שלפיו ישנו ממד הביזיו
 ולצידו ממד הרחקה 

 
הוא הביזיו
, אול> כדי שמו> ייחשב ביזיו
, הבהמה צריכה להיות מהמזבח. עיקר העניי

ראויה למזבח; אחרת, המו> אינו פוגע באופ
 משמעותי מ�פיק. ואכ
 נראה שכמה ראשוני> 

" :
משרשי המצוה, לפי שיהיה אחזו בעמדה כזו. �פר החינו� (מצווה רפז) מרחיב על הביזיו

אי
 חיוב המלקיות כי א> בזמ
 שבית לי> "" א� חות> את דבריו במיבזה בזיו
 הקדשי>


". ג> דברי רבנו גרשו> שהובאו לעיל נאמרו בתו� המקדש קיי> שראויה הבהמה לקרב

  �וגיה הטוענת שבתמורת בכור ומעשר, הניתנות לבעלי>, אי
 אי�ור/מלקות בהטלת מו>.

  . פגיעה ממונית3

הממוני של הבהמה  אפשרות נו�פת היא לראות בהטלת מו> בקודשי> פגיעה בערכה

וייתכ
 שכ� יש להבי
 את דברי המלאכת שלמה שהובאו לעיל. הקושי  –והפ�ד קודשי> 

המרכזי הנלווה להצעה זו הוא ה�יוגי> הרבי> לדי
 מטיל מו> בקודשי> (תמורת בכור 

ומעשר, קודשי בדק הבית, בזמ
 הזה), שכ
 אילו הבעיה היא ממונית, לא מוב
 מדוע במקרי> 

  ינה קיימת. אלו היא א

 
לחילופי
 נית
 להמשי� ע> קו זה, א� לה�ביר כל �יוג בפני עצמו. את ה�יוג כי אי

אי�ור הטלת מו> בזמ
 הזה, לדוגמה, אפשר לה�ביר ע"פ דברי הראב"
 (קידושי
, ד"ה ועוד 

הקשה אהא דתני) המלמד שמותר לחלל קודש שווה מנה על שווה פרוטה דווקא בזמ
 הזה, 

דא�ור להזיק קדשי> היינו קדשי> דאי
 �ופ
 י
 חוששי> להפ�ד קודשי>: "מפני שהיו> א

  ". למיזל לאיבוד אבל הני דקיימי לאיבוד מותר להזיק
 בידי>

באופ
 דומה יש לה�ביר את העובדה שאי
 אי�ור להטיל מו> בקודשי בדק הבית, וכעת 

  חינו�:־ע"פ דברי המנחת

דדוקא בזה"ז דבלא"ה נועל [...]  ולענין אם מותר להטיל מום בקדשי בדק הבית

דלת עד שתמות או שאר דברים יוליך לים המלח אין איסור רק מדרבנן אבל בזה"ב 

בודאי אסור להטיל בו מום מה"ת מחמת פסידת קדשים כמבואר פ' ראשית הגז 

    . דכחש קדשים אסור אפי' בקדשי בד"ה מה"ת אך בזה"ז ליכא פסידא כמ"ש
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  , ד"ה ולענין אם מותר)(מנחת חינוך, מצווה רפז  

אכ
, ג> א> נ�ביר את האי�ור כפגיעה ממונית, על כורחנו שבהטלת מו> יש רובד נו�� 

  שנתייחד ללאו ולמלקות. –מעבר לאי�ור הרגיל של הפ�דת קודשי> 

 מטרתש ייתכ
 בעניי
 זה. תעשה־ללא העשה בי
 לחלק אפשר כי להעיר ישהדיו
  בשולי

 הלאו ואילווהוא ראוי למזבח;  ייעוד קורב
ל כשיש רקיימת מתק והיא 'לרצו
'העשה היא 

העשה דורש  :הפוכה בצורהזה  חילוקנוגע לכל ביזיו
 באשר הוא. אפשר כמוב
 להציע 

 למרות. המזבח מ
 ראויה בהמה להרחיק לאש דורש הלאו ואילו, רב
והק כבודשנשמור על 

 שנערו�"> הרמב בדעת דיו
ה לש>שבדבר חשוב להציג את הצדדי> השוני>  ההכרע־אי

  .בהמש�

  אכילה אי�ורג. 

  אי�ור נו�� שנקשר ע"י חכמי> בהטלת מו> נוגע לאכילת הבהמה. זו לשו
 ה�פרי:

, רבי אליעזר אומר מנין לצורם אוזן הבכור ואוכל ממנה "לא תאכל כל תועבה"

  שעובר בלא תעשה תלמוד לומר לא תאכל כל תועבה.

בפסולי המוקדשים הכתוב מדבר נאמר כאן תועבה ונאמר להלן  :אחרים אומרים

לא תזבח לה' אלהיך שור ושה וגו' כי תועבת ה' אלהיך הוא מה תועבה האמורה 

להלן בפסולי המוקדשים הכתוב מדבר אף תועבה האמורה כאן בפסולי המוקדשין 

  (ספרי, ראה, צט, ג)   13.הכתוב מדבר

מ�תבר שר' אליעזר אינו מחפש את המשמעות של 'תועבה' בפ�וקי> אחרי>, כדברי 

מעשה חמור ו�פציפי המגדיר את  –אחרי>, מפני שהוא מדבר על הטלת מו> אקטיבית 

הבהמה כתועבה, ו'תפ�ת מועט תפ�ת'. אחרי>, שמרחיבי> לכל פ�ולי המוקדשי>, צריכי> 

  ל הפ�ולי> "שאינו מותר לאכל>".פ�וק שילמד כי 'תועבה' יכולה להתייח� לכ

את מחלוקת ר' אליעזר ואחרי> נית
 להבי
 על רקע �וגיית 'אי עביד מהני' (תמורה ד 

ע"ב). ייתכ
 שר"א �בור שבאופ
 עקרוני 'אי עביד מהני' ולכ
 צרי� לא�ור את הבהמה ע> 

                                                           

והמצוה הק"מ היא שהזהירנו מאכול הרמב"> ב�פר המצוות (ל"ת קמ) הביא את שתי הדעות וכתב: "   .13

פ�ולי המוקדשי
 שאינו מותר לאכל>. והוא כשנעשה אנחנו המו> בכונה ב> כמו שהתבאר במ�כת 

בכורות או שיהיה אותו הקרב
 נפ�ל אחר שחיטתו בדר� מדרכי ההפ�ד שימנעו אכילתו. והוא אמרו 

ה) הביא את שתי –(יח, ג ". ג> בהלכות פ�ולי המוקדשי
יתעלה (ראה יד) לא תאכל כל תועבה

 דבר בו שאירע בי
 במעשה בי
 במחשבה שנפ�ל בי
 פ�ול שהוא שנאמר קרב
 כל"הדעות וכתב: 

 שאי
 למדו השמועה מפי. תועבה כל תאכל לא שנאמר לוקה במזיד כזית ממנו האוכל כל, שפ�לו

 הרי, לוקה כזית מה> האוכל, מו> בה> שהוטל קדשי> וכ
. המוקדשי
 פ�ולי על אלא מזהיר הכתוב

  ".במומ
 ויאכלו אחר מו> לה> שיולד עד תועבה כל בכלל ה>



י ו ל   שראל 

102102102102 

כ
 הבהמה המו> מכוח פ�וק. לעומתו, אחרי> �בורי> שבאופ
 עקרוני 'אי עביד לא מהני' ול

  קדושה, המו> כאילו אינו וברור שהבהמה א�ורה באכילה. 

לאיד� גי�א, ייתכ
 שר"א �בור שבהמה קדושה אינה יכולה כלל לצאת לחולי
 בעקבות 

מומי> העשויי> בידי אד>, ואילו אחרי> �בורי> שדבר כזה ייתכ
. הצעה כזו עשויה לשפו� 

ה) לגבי ק�דור שצר> אוזני בכורות, על אור חדש על דיני> שוני> במשנה בבכורות (פרק 

הקזת ד> שמטילה מו> ועל בכור הרוד� אחר אד> ובעט בו. ייתכ
 שבכל המקרי> הללו 

אלא משו> שמומי> בידי אד> לא מוציאי> לחולי
, א�  14הבהמה א�ורה לא בגלל קנ�

 הצעה זו עשויה להיות מובנת על רקע הטענה שאי�ור הטלת מו> 15שהבהמה אינה ראויה.

נעו@ בהרחקת הבהמה מ
 המזבח; כאשר כעת מתברר שיש לכ� משמעות ג> במישור 

התוצאה: לא רק שהפעולה נא�רה אלא שג> לתוצאה שלה אי
 כל משמעות והבהמה 

  א�ורה באכילה.

  ד. פרטי האי�ור

  כפי שכבר צייNו, חז"ל צמצמו את היק� האי�ור וקבעו כי בכמה הקשרי> הוא אינו קיי>.

  . בזמ� הזה1

ה�יוג הראשו
 נוגע להטלת מו> בזמ
 הזה. ה�וגיה הי�ודית בעניי
 זה מופיעה במ�כת 

  :עבודה זרה

  אמר מר: ואיזוהי עיקור? מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה. 

                                                           

14.    
ה�בר הזה קשה כמוב
, וראה בשטמ"ק במנחות שכתב שלחכמי> אינו שוחט על מו> שנעשה בזמ

הקזה משו> קנ�. במשנה אחרת ר"א �ובר שא�ור עולמית והגמרא תמהה על כ�, וייתכ
 שהאי�ור 

  .26פשוט וברור. לעצ> הטענה ראה הדיו
 בדברי הרמב">, לקמ
 הערה עד שייפול מו> חדש הוא 

בנקודה זו אנו מוצאי> �תירה בפ�קי הרמב">. ב�פר המצוות ובהלכות פ�המ"ק (יח, ה) הוא פו�ק    .15

את דברי ר"א ש"לא תאכל כל תועבה" מדבר על בהמה שהוטל בה מו>. לעומת זאת, בהלכות בכורות 


 (ב, ז) הוא או�ר זאת מצד קנ� דרבנ
. האחיעזר (ב, �י' לג, ד"ה ועפ"ז י"ל) ה�ביר שיש הבדל בי

בכור לשאר קודשי>: בשאר קודשי> יש אי�ור להטיל מו> ג> בבעלת מו> (כשיטת המחנה אפרי> 

ראו להל
) משו> שחזי לדמי. לעומת זאת, בכור שהוטל  –ה�ובר שהרמב"> פ�ק כר"מ, ודלא ככ�"מ 

בו מו> לא חזי לדמי, ממילא אי
 אי�ור הטלת מו> ותחילת השחיטה נחשבת כמו> שעליו הוא 

א שקנ�ו חכמי> (ראה ג>: ר' חיי>, בכורות לג ע"ב; גרי"ז, תמורה כא ע"א, שכתבו שבכור נשחט, אל

שנפל בו מו> הוא כחולי
, ובאמצעות אבחנה זו ה�בירו מדוע לא גזרו חכמי> (לדעת הרא"ש, ראה 

להל
) במטיל מו> בבכור בעל מו> קבוע). ג> הקהילות יעקב (בכורות כט) הבחי
 בי
 בכור לשאר 

(כפי שכבר נחלקו תנאי> ב�פרי) וה�ביר שקלOתו נובעת מכ� שיש לו פרשיית מומי>  קודשי>

  נפרדת (דברי> טו, כא) ולכ
 הוא ג> אינו כלול באי�ור 'כל תועבה'.
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ורמינהי: אין מקדישין ואין מחרימין ואין מעריכין בזה"ז, ואם הקדיש והחרים 

מעות וכלי מתכות יוליכם לים  ירקבו, והעריך בהמה תיעקר, פירות כסות וכלים

  המלח, ואיזהו עיקור? נועל דלת בפניה והיא מתה מאיליה! 

אמר אביי: שאני התם, משום בזיון קדשים. ונשחטיה מישחט! אתו בהו לידי תקלה. 

ולישויה גיסטרא! אמר אביי, אמר קרא: ונתצתם את מזבחותם [וגו'] לא תעשון כן 

  לה' אלהיכם.

כמטיל מום בקדשים. נראה? מום מעליא הוא! ה"מ בזמן  רבא אמר: מפני שנראה

שבית המקדש קיים דחזי להקרבה, השתא דלא חזי להקרבה לית לן בה. וליהוי 

אסור! בעל מום נהי דלא חזי  – כמטיל מום בבעל מום, דאע"ג דלא חזי להקרבה

  )אע"ג (ע"ז י  לדמי חזי, לאפוקי הכא דלא לדמי חזי ולא לגופיה חזי. – לגופיה

נועל דלת בפניה והיא הגמרא שואלת מדוע עיקור בהמת קודשי> בזמ
 הזה הוא בדר� של "

". אביי משיב שבמקרה זה יש חשש של "בזיו
 קדשי>", והגמרא שואלת מתה מאיליה

  בעקבות דבריו: "ונשחטיה מישחט". 

לאור שאלה זה מבאר רש"י את ה�וגיה כמו�בת על קודשי בדק הבית שבה> אי
 משו> 

טי חו@; אלא שהראשוני> (ראה תו�פות ש>) הקשו על פירושו: הלוא בהמש� ה�וגיה שחו

רבא מ�ביר את האי�ור משו> 'מטיל מו> בקדשי>' שאינו שיי� כלל בקודשי בדק הבית. 

החל מ
 התירו@ שבזמ
 הזה אי
 די
 שחוטי חו@ ג>  –הראשוני> הציעו תירוצי> שוני> 

ביי דיבר רק על קודשי בדק הבית ואילו רבא ד
 בקודשי מזבח, ועד תירוצי> שלפיה> א

  בקודשי מזבח.

 ,
כ� או כ�, מדברי רש"י ברור שלדעתו בזמ
 הזה אי
 אי�ור מטיל מו> בקודשי>. אכ

מטיל  נראהא� שבזמ
 הזה הבהמות אינ
 ראויות כלל להקרבה, בכל זאת יש אי�ור של "

  מו> בקדשי>".

היא שמדובר באי�ור דרבנ
. מעשה זה אפשרות אחת להבנת גדר האי�ור בזמ
 הזה 

 
היה א�ור בזמ
 הבית בלאו, וכעת המעשה אינו א�ור אלא מדרבנ
. הבנה זו נתמכת מ

נראה כמטיל מו> כלומר מדרבנ
 הוא הלשו
 "נראה" וכ� ג> ביאר רש"י (ד"ה וניהוי): "

ותי �ברה זו שלפיה חכמי> הרחיבו את האי�ור לזמ
 הזה מקבלת חיזוק משמע 16".דא�ור

                                                           

מ�תבר שההרחבה ל'זמ
 הזה' אינה רק תקנה ברוח 'מהרה ייבנה המקדש' או בגדר �ייג כלשהו;    .16

ה ע" חכמי>. די
 התורה עו�ק בהרחקת הבהמה מהקרבה, מה ולפנינו הגדרה אחרת, עצמאית, שניתנ

". נראה כמטיל מו> בקדשי>שלא שיי� בזמ
 הזה. חכמי> לעומת זאת שמו את דגש על ה'נראOת': "

עוד ייתכ
 לראות בדברי רבא הללו מעי
 הקבלה, הפע> בתו� תבנית הלכתית, לדברי אביי שדיבר על 

י שיטות הראשוני> ה�בורות שג> אביי מדבר על קודשי "בזיו
 קדשי>" בעלמא. א> נצעד על פ

מזבח (ר"י), נצטר� לה�ביר שהוא חולק על רבא ומשאיר את אי�ור הטלת מו> במ�גרת המצומצמת 

  של הרחקה מהמזבח, ואילו הביזיו
 אינו נכנ� לקטגוריות ההלכתיות. 
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מהתירו@ האחרו
 בתו�פות, שלפיו ההרחבה אינה רק לזמ
 הזה אלא ג> לקודשי בדק הבית 

  (כלומר מדרבנ
 יש לשמור על תמימותו של כל דבר קדוש).

הרמב"> חלק על רש"י ו�בר שישנו אי�ור מדאורייתא ג> בזמ
 הזה אלא שאי
 לוקי> 

  עליו:

לוקה שהרי נאמר בקרבן כל מום המטיל מום בקדשים כגון שסימא עינו או קטע ידו 

אינו לוקה אלא לא יהיה בו, מפי השמועה למדו שזה אזהרה שלא יתן בו מום, ו

אבל בזמן הזה אף על פי שהרי היה ראוי לקרבן ופסלו,  בזמן שבית המקדש קיים

  (משנה תורה, איסורי מזבח א, ז)  . שעבר בלא תעשה אינו לוקה

וכל מי שיטיל מום בקדשים  ..בקדשים.והמצוה הצ"ז היא שהזהירנו מתת מום 

ובתנאי שיהיה זה בזמן שבית המקדש קיים דחאזי לקרבן כמו שהתבאר בגמר  ,לוקה

  (ספר המצוות, ל"ת צז)  .. עבודה זרה (יג ב).

מעמדו של האי�ור בעיני הרמב"> אינו ברור: מה התחדש בזמ
 הזה שמביא לכ� שלא יהיו 

לא פ�ק הרמב"> כרבא שלימד כי אי
 אי�ור בזמ
 מלקות? נו�� על כ� יש להבי
 מדוע 

  :�ופר־חת>האחרוני> הציעו אפשרויות שונות להבנת דברי הרמב"> וזו לשו
 ה 17הזה.

ורגיל אני להסביר דהרי אמרי' בעירובין הריני נזיר ביום שבן דוד בא בו אסור ביין 

חיי זו הבהמה בכל יום שמא היום יבוא וא"כ בודאי אי היה אליהו בא ואמר דכל ימי 

לא יבוא בן דוד נמצא לא הוה חזי לא לגופיה ולא לדמי היה מותר להטיל בו מום 

אך הלא אין אנו יודעים ע"כ המטיל בו מום עובר בלאו דלמא היום יבוא וכשמתה 

  . ספק תהבהמה ולא בא נפטר למפרע ועכ"פ אין לוקין אפי' יבוא דהוה התרא

  , ד"ה ונחזי)ן שיחסימ ],יורה דעה[ב שו"ת חתם סופר,   

אפשר  –מטיל מו> בקודשי> בזמ
 הזה הוא בגדר אי�ור מ�ופק  �18ופר,־לדברי החת>

ו�פק זה הוא אשר גור> לכ� שבפועל  –שהוא אי�ור גמור ואפשר שהוא מותר לכתחילה 

לא מלקי>. אלא שלא ברור כיצד הצעה זו פותרת את דברי הרמב"> שכתב בצורה ברורה 

ה עובר בלאו, בעוד לדברי החת"� עובר בלאו רק א> ייבנה בית שהמטיל מו> בזמ
 הז

  המקדש בחייה של הבהמה.

החזו"א צעד בדר� אחרת וה�ביר שהרמב"> �בור כרש"י, כלומר שהאי�ור בזמ
 הזה 

:
  אינו אלא מדרבנ

                                                           

ור זה כמוב
 מאליו, א� לא שאלה נו�פת קשורה לאי�ור הטלת מו> בבעל מו>. ה�וגיה מניחה אי�   .17

  ברור שהרמב"> מקבל זאת.

כ� כתב ג> באב
 האזל. הפרי־יצחק (א, מ) הל� בדרכו של החת"� והו�י� שהרמב"> לשיטתו שבעלי    .18

 
ג> א> ייבנה בית המקדש בחיי הבהמה היא לא  –חיי> אינ> נדחי
, א� לפי רבא שבעלי חיי> נדחי

  טור.תהיה ראויה וממילא הנות
 בה מו> פ
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דברי רבינו לא נתפרשו שאם עובר בל"ת למה אינו לוקה, ובגמ' מבואר דאינו אלא 

ום, ואפשר דה"ק: אע"פ שעובר בל"ת אם היה עושה הדבר משום דנראה כמטיל מ

  (חזו"א, בכורות כד, ד)  בזמן המקדש, ומש"כ אינו לוקה היינו לפי שאינו מה"ת. 

 ,
ה
 לדברי החת"�, ה
 לדברי החזו"א, ה
 לדבריה> של אחרוני> אחרי> שלא הובאו כא

כיצד נית
 לה�ביר את  הרמב"> �בור שבזמ
 הזה אי
 אי�ור תורה, אלא שעדיי
 יש לשאול:

  המילי> "א� על פי שעבר בלא תעשה".

א> נשוב אל הדברי> שהצגנו לעיל, כאשר ע�קנו בטעמי האי�ור, ייתכ
 שנוכל לה�ביר 

את דברי הרמב">. כפי שראינו, מ�תבר לומר כי באי�ור מטיל מו> בקודשי> יש שני 

ו
 שיי� בכל זמ
, במידה כזו צדדי>: הרחקת הבהמה מ
 המזבח וביזיו
 קודשי>. בעוד הביזי

לא לגופי ולא לדמי.  –או אחרת, הרחקה מהמזבח אינה רלבנטית כאשר הבהמה לא ראויה 

ייתכ
 לומר שלפי הרמב"> כדי שמטיל מו> בקודשי> ילקה עליו לעבור על הלאו בשלמותו, 

  כלומר על שני היבטיו. כאשר רק אחד מה> קיי>, האי�ור ישנו א� ברמה פחותה.

תנו אינה המקו> היחיד שבו �בור הרמב"> כי במעשה מ�וי> ישנו אי�ור לאו �וגיי

מ
 התורה א� אי
 מלקות; ונראה שלדעתו, כדי לחייב מלקות יש לעבור על גופו של אי�ור, 

ודינ> של היבטי> צדדיי> באי�ור הוא 'א�ור ואינו לוקה'. אחת הדוגמאות הבולטות לכ� 

  היא פ�יקתו באי�ור ד>:

כל אלו החוטין והקרומות איסורן מדברי סופרים ואם תאמר שהן אסורין יראה לי ש

מן התורה בכלל כל חלב וכל דם אין לוקין עליהן אלא מכת מרדות ויהיו כחצי 

  ז, טז)מאכלות אסורות (רמב"ם,    19שיעור שהוא אסור מן התורה ואין לוקין עליו.

נזקקו לאפשרויות  20זמ
 הזהמדוע לא תירצו כ� האחרוני> ולתירו@ מעמדו של האי�ור ב

אחרות? נראה שה> �וברי> כי האי�ור בזמ
 הזה אינו הרחבה של האי�ור לדברי> צדדיי>, 

משו> שגדרי האי�ור הב�י�יי> ח�רי> והבהמה אינו ראויה לא לגופי ולא לדמי. אומנ>, 

רק  לאור הצעתנו התירו@ הנזכר אפשרי ג> כא
, שכ
 עOבדת לא חזי לגופי ולדמי רלבנטית

  לחלק מ
 האי�ור.

                                                           

לקמ
; מנחת אשר,  שגיאה! ה�ימניה אינה מוגדרת.למקורות נו�פי> ודיו
 בעני
 זה ראה: הערה    .19

תש"ע);  ', פרשת אמור,מנהג אבילות בימי ה�פירה ודי
 לא תתגודדובראשית מד, ד (וכ
 בשיעורו '

  .23, הערה 345מנחה וזבח, עמ' 

  כפי שנראה להל
, האחרוני> השתמשו באפשרות זו כאשר ע�קו במטיל מו> בגרמא.   .20
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  . בהמה בעלת מו�2

ע"ב) מובאות ארבע שיטות תנאי> בנוגע למטיל מו> –בברייתא בגמרא (מנחות נו ע"א

  21בבהמה שכבר יש לה מו>:

ת"ר: בכור שאחזו דם מקיזין לו את הדם במקום שאין עושים בו מום, ואין מקיזין 

  .לו את הדם במקום שעושין בו מום דברי רבי מאיר

  .וחכ"א: אף במקום שעושה בו מום, ובלבד שלא ישחט על אותו המום

  .ר"ש אומר: אף נשחט על אותו המום

  אין מקיזין לו את הדם. –ר' יהודה אומר: אפי' מת 

רש"י על אתר ה�ביר כי מבחינה עקרונית ישנ
 שתי דעות: האחת, א�ור להטיל מו> ג> 

ל מו> בבבמה בעלת מו> (ר' שמעו
). בבהמה בעלת מו> (ר' מאיר); השנייה, מותר להטי

שתי הדעות הנו�פות מ�כימות כל אחת לשתי דעות אלו א� גוזרות על גביה
: ר' יהודה 

�בור כר' מאיר א� חושש ואו�ר בכל מצב; ואילו חכמי> �בורי> כר' שמעו
 א� גוזרי> 

  22שמא יערי>.

לג ע"א) בשתי דרכי>  –שיטת ר"ש (וחכמי>) מו�ברת בגמרא במ�כת בכורות (לג ע"ב 

שונות: האחת (כמו במ�כת מנחות) לפנינו מחלוקת בדרשת הפ�וקי> דהיינו הא> המוקד 

או ב"כל מו> לא יהיה" ואי
 זה  23הוא ב"תמי> יהיה" וברגע שאחזו ד> כבר אינו תמי>,

מחלוקת ר"ש ור"י קשורה למחלוקת> הרחבה בש"�  משנה א> כבר יש בו מו>; השנייה,

תכוו
, כאשר לפי ההבנה הזו לכ"ע א�ור להטיל מו> בבכור שאחזו ד> ואצלנו בדבר שאי
 מ

.
לכאורה יש ניגוד מלא בי
 הפירושי>. בעוד  24מותר רק משו> שמדובר בדבר שאי
 מתכוו

הפירוש הראשו
 טוע
 טענות מהותיות על הדי
 שלנו, הפירוש השני מצומצ> מאוד: לכ"ע 

  עת רק למקרה המ�וי> של 'אחזו ד>'. א�ור להטיל מו> בבכור והמחלוקת נוג

                                                           

: תוצאההטלת המו> או ב מעשהייתכ
 שיש לתלות שאלה זו בחקירה הא> הבעיה בהטלת מו> היא ב   .21

א> הבעיה היא בתוצאה קשה מאוד להניח שבהטלת מו> בבעל מו> יהיה אי�ור, א� א> מדובר 

במעשה יש מקו> להתלבט. אפשר שחקירה זו קשורה להתלבטות שהצגנו לעיל: א> העיקר הוא 

הביזיו
, הבעיה היא בתוצאה; וא> העיקר הוא הרחקת הבהמה מהמזבח, המוקד הוא המעשה. 

  זו אינה תלויה בטעמי האי�ור והיא עומדת בפני עצמה. למעשה, נראה שחקירה 

  ההשלמה על פי שטמ"ק ש>, אות כב.   .22

המקיז ד> מטיל מו> בבעל מו> דאי
 ל� בעל כ� מפורש ברש"י (בכורות לג ע"ב ד"ה הכל מודי>): "   .23

בכל מקו> ". מעניי
 לציי
 כי הביטוי 'אי
 ל� בעל מו> גדול מזה' נאמר מו> גדול הימנו שהרי ימות

  שיש חולקי>.

בכור שאחזו ד> רבי שמעו
 אומר יקיז ) פ�ק באופ
 מובהק כהצעה זו: "הלכות בכורות –עג בה"ג (   .24

העושה מו>  א� במקו> שהוא עושה מו>, ונשחט על אותו המו>, והילכתא כרבי שמעו
 דבריתא.

  ".בבעל מו> הרי זה לוקה את הארבעי>
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תו�פות (ד"ה אילימא) והרא"ש (בפ�קי>) חשו ב�תירת ה�וגיות ולכ
 ביארו שלפנינו 

  שתי מחלוקות שונות:

המחלוקת בברייתא במנחות עו�קת בבכור שאחזו ד> בצורה חמורה והוא נחשב בעל   א.

  > בבעל מו>.מו>. התנאי> דנו על פירוש הפ�וקי> ונחלקו א> נית
 להטיל מו

המחלוקת במשנה בבכורות עו�ק בבכור שאחזו ד> בצורה קלה והוא יכול להתרפא   ב.

 
ממנה. במצב כזה הוא אינו נחשב מו>, ולגביו נחלקו ר"ש וחבריו א> דבר שאי
 מתכוו

  25א�ור או מותר.

ב�ו� דבריה> דנו תו�פות מדוע בכור שאחזו ד> אינו נשחט על מו> זה, והציעו שני 

  :ה�ברי>

הוא נחשב בעל מו> ויכול להישחט אלא שחכמי> גזרו. לפי תירו@ זה, מחלוקת ר"מ   א.

וחכמי> נוגעת למו> קבוע ואפשר שרק בו חכמי> �בורי> שמותר להטיל מו> נו��; 

כאשר מדובר במו> עובר, לעומת זאת, כול> מ�כימי> שא�ור להטיל מו> נו��. בשיטה 

שכתב שאינו לוקה כאשר המו> הוא �פק קבוע זו צעד הרמב"> (אי�ורי מזבח ב, טו) 

  26לוקה. –�פק עובר, כלומר א> הוא עובר בוודאי 

                                                           

א הא> שמואל שפ�ק הלכה כר"ש, פו�ק כמוהו במשנה או דבריה> מ�תייעי> משאלת הגמר   .25

בברייתא. אכ
, מ�תבר לה�ב שאלה זו על התו�פת בדבריו בברייתא. מוב
 ג> שדבריה> אינ> עולי> 

.
   בקנה אחד ע> פ�יקת בה"ג "והילכתא כר"ש דברייתא" ותלה זאת בדבר שאי
 מתכוו

י> ובא אחר והטיל בה מו> אחר השני אינו הטיל מו> בקדשמדברי הרמב"> בפרק א' הלכה ח' ("   .26

א> המו> הראשו
 ורק מטיל מו> בבהמה שאינה תמימה חייב, ") אפשר לדייק כי הוא �בור שלוקה

מאיד� גי�א, מדבריו ב�ו� פרק ב' נראה שהפטור אינו תלוי בכ�, שכ
 הוא  הוטל ע"י אד> פטור.

> שבוודאי לא נעשה בידי אד>. האחיעזר מו –מדבר על מטיל מו> בבהמה שמומה הוא 'מי> קבועי>' 

(ב, �י' לג, ד"ה ולכאורה, ולפמשנ"ת, ויש להכריח) הציע דיוק הפו� ולדבריו, הטלת מו> בבעל מו> 

קבוע מותרת לכתחילה. הוא מב�� את ההיתר על כ� שאפשר לפדות בעלת מו> קבוע וממילא 

ות את הבהמה ("לא תאכל כל 'קלישא קדושתה', ומאיד� גי�א כשאד> הטיל את המו> א"א לפד

הדבר־יהושע (ג, אבה"ע, ז,   תועבה") ולכ
 א�ור ואינו לוקה. נע�וק בדברי האחיעזר בהמש�.

ג) הציע דיוק נו��: דווקא לאד> אחר מותר להטיל מו>, אבל האד> הראשו
 חייב ג> על המו> 

בותא, דהיינו אפילו השני, ע"ש. ערו� השולח
 (אי�ורי מזבח נא, ו) �בר שהרמב"> נקט 'אחר' לר

  וכ"ש הראשו
. –מישהו אחר שלא עבר, פטור 
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מדובר במו> שיכול להתרפא ולכ
 הוא נחשב מו> עובר. לפי כיוו
 זה, חכמי> �וברי>   ב.


 27שאפילו במו> עובר אפשר להטיל מו> (ולדעת הרא"ש, ג> במקרה כזה א�ור מדרבנ

  28ידא).ובאחזו ד> התירו משו> פ�

  במישור העקרוני, ברובד הדאורייתא, לפנינו שלוש שיטות מרכזיות: 

  א�ור להטיל מו> בבעל מו>. – "מר  .א

א�ור להטיל מו> בבעל  –(וע"פ הצעת> הראשונה של תו�פות)  "�הרמב"פ ע רבנ�  .ב

  בבעל מו> קבוע. 29מו> עובר א� מותר

מותר להטיל מו> בבעל מו>  –(וע"פ הצעת> השנייה של תו�פות)  "שהרא"פ ע רבנ�  .ג

  קבוע ועובר.

בעוד שתי השיטות האחרונות מובנות, לא ברור מדוע �בור ר"מ שיש אי�ור בהטלת מו> 

בבהמה בעלת מו>. אפשרות אחת היא לראות במעשה זה זלזול בקודשי> שקיי> ג> לאחר 

 בהתא> לטע> הראשו
 שהצענו לעיל. אפשרות נו�פת, התואמת את –שיש מו> בבהמה 

הטע> השני שהצענו לעיל, היא שעצ> המעשה הפ� להיות 'מעשה א�ור', ג> א> אי
 לכ� 

את מלוא ההשלכות. ר' אלחנ
 ו�רמ
 (תורת ראשי הישיבות נדרי>, עמ' תעב) הגדיר זאת 

כ�: "א� שהמו> השני אינו מו�י� פ�ול בפועל, מ"מ כיו
 שמצד עצמו הוא ראוי לפ�ול 

   30ור".אילו לא היה המו> הראשו
, א�

                                                           

בפרי־יצחק א מ כתב שבזמ
 הזה, משו> 'מהרה יבנה המקדש', הבהמות מוגדרות כבעלות מו> עובר    .27

ולכ
 א�ור רק מדרבנ
. הדבר יכול להתאי> ג> לשיטת הרמב"> ה�ובר שבזמ
 הזה כמו במו> עובר, 

  ביר מדוע במו> עובר לוקה ובזה"ז לא.יש אי�ור. מוב
 שנצטר� לה�

הגרי"ז (תמורה כא ע"א) דייק שההבדל בי
 קבוע לעובר הוא שבקבוע אפילו חכמי> לא א�רו. הגר"א    .28

   (יו"ד שיג, ט) �ובר שחכמי> א�רו בי
 בקבוע בי
 בעובר.

בזה"ז א�ור בלאו ואינו היח� בי
 הלכה ח', "מטיל מו> בבעל מו> אינו לוקה", להלכה ז', "מטיל מו>    .29

לוקה" לא ברור. אפשר שדווקא בזמ
 הזה יש אי�ור לאו אבל בבעל מו> מותר לכתחילה (וא�ור 

מדרבנ
), ואפשר שיש זהות והרמב"> פירט רק בהלכה הראשונה. מוב
 שכל זה שיי� רק א> אנו 

(וכ
 לח"מ ומהר"י �וברי> שיש אי�ור דאורייתא בזמ
 הזה. ני�וח הדברי> כא
 הוא אליבא דהכ�"מ 

.
  קורקו�) ה�ובר שהרמב"> פ�ק כחכמי>, וראה עוד להל

השווה לדבריו בקוב@־שמועות, שבועות, �י' ג. דוגמה נו�פת למעשה שהפ� למעשה אי�ור ג>    .30

לאחר שאיבד את טעמו אפשר למצוא באי�ור על כה
 טמא לאכול תרומה טמאה (רמב">, תרומות 

אמר שמואל אמר רבי אליעזר: מניי
 וכלשו
 הגמרא (�נהדרי
 פג ע"א): "ז, א), א� שאי
 על כ� חיוב 

פרט לזו שמחוללת  ,'ומתו בו כי יחללהו'שנאמר  ?לכה
 טמא שאכל תרומה טמאה שאינו במיתה

  ".ועומדת
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את התפי�ה שהמעשה עצמו הפ� להיות מעשה א�ור תמ� הגרב"ד פובר�קי (זבחי> 

כט ע"ב) מהשוואתו של הרמב"> בי
 מטיל מו> בקודשי> ל"מחשב מחשבה שאינה נכונה 

  בקדשי>":

כל המחשב מחשבה שאינה נכונה בקדשים, הרי זה עובר בלא תעשה שהרי הוא 

לל דין זה שלא יפסיד הקדשים במחשבה, מפי השמועה למדו שבכ. חשבאומר לא יֵ 

שהרי זה דומה למטיל מום בקדשים, ואף על פי כן אינו לוקה שאין המחשבה 

  ב)–(רמב"ם, פסולי המוקדשין יח, א   מעשה.

 ;
א> כ
, כל "מחשבה שאינה נכונה" היא מחשבה רעה, ג> א> אינה מו�יפה Pְ�ול בקורב

  וביאר הרב פובר�קי:

י"ל דכל מחשבה ומחשבה של פיגול מחשבה שאינה נכונה  באיסור לא יחשב שפיר

 היא ועדיין אסור בה גם כששחט שלא לשמה והקרבן כבר פסול ולכך חשיב זה

כלאו שאין בו מעשה כיון דהלאו הוא עצם המחשבה רעה בין שנפסל הקרבן בכך 

  .בין שאינו נפסל בכך

ת הקרב
 ממ�לולו ולכ
 ההשוואה להטלת מו> ברורה: שניה> מעשי> פ�ולי> המ�יטי> א

  אי
 לעשות> ג> א> הקורב
 כבר נפ�ל.

 
שאלה נו�פת שיש לשאול על שיטת ר"מ היא: מה ההבדל בי
 בהמה בעלת מו> לבי

שלחלק מהדעות לא נא�ר להטיל בה מו>? ר"י מאורליינש  –בהמת קודשי> בזמ
 הזה 

ההבדל בי
 בעל מו>  (הובאו דבריו בתו�פות ר' אלחנ
, ע"ז יג ע"ב) כתב בשיטת ר"מ כי

לזמ
 הזה הוא שבזמ
 הזה אי
 כלל בהמות ראויות, ואילו בבעלת מו> רק בהמה זו אינה 

ראויה. לפי ה�ברו של ר"א ו�רמ
 יש לומר שאומנ> הטלת מו> הוגדרה כמעשה אי�ור, 

א� לא הוגדרה כ� במצבי> שבה> אי
 כל קשר למזבח, כמו בזמ
 הזה. לעומת זאת, לפי 

מצד ביזיו
, הדברי> מדויקי> יותר: ביזיו
 שיי� רק כאשר קיי> קשר למזבח,  הה�בר השני,

  וקשר כזה ישנו רק א> 'במינו' קרב לגבי המזבח.

את שיטתו של הרמב">, ה�בור שא�ור להטיל מו> בבעל מו> עובר א� מותר בבעל 

אלא שזו נמדדת על פי מבח
  –מו> קבוע, יש להבי
 לאור טע> ההרחקה מ
 המזבח 

בהמה בעלת מו> קבוע רחוקה מ
 המזבח, ולכ
 המטיל בה מו> לא מתחייב;  31התוצאה.

  לעומת זאת, המטיל מו> בבעלת מו> עובר מרחיק אותה עולמית מ
 המזבח ולכ
 לוקה.

ג> את דברי הרא"ש נראה לה�ביר על פי טע> ההרחקה מ
 המזבח, א� יש להו�י� 

> הבהמה רחוקה כעת מהמזבח באופ
 זמני או קבוע. הטלת מו> א�ורה שאי
 זה משנה א

                                                           

ר' משול> �ולוביצ'יק (מנחות נו ע"ב) הל� בדר� זו וכתב שהרמב"> �ובר שלוקה רק במקו> ש'אהנו    .31

התולש �ימני דבריו תמ� ר' משול> בדברי הרמב"> במקו> אחר (טומאת צרעת י, א): "מעשיו'. את 


  ".אבל אינו לוקה עד שיועילו מעשיו וא> לא הועילו אינו לוקה... טומאה בי
 כול
 בי
 מקצת
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משו> שהיא מרחיקה את הבהמה מ
 המזבח ולפיכ� אי
 משמעות להרחקת הרחוקי> בלאו 

הכי. לחילופי
 נית
 לראות זאת כעיקרו
 בדיני מומי> ולטעו
 כי מו> עובר הוא מו> לכל 

  ה או מורידה.והעובדה שהבהמה עתידה להיראות אינה מעל 32דבר,

 –נושא הקשור להטלת מו> בבהמה בעלת מו> הוא הטלת מו> במוקצה ונעבד 

 
הפ�ולי> בלאו הכי. דיוננו עד כה ע�ק בבהמה בעלת מו>, וייתכ
 שדווקא בהקשר זה אי

למו> הנו�� כל משמעות והוא אינו משנה דבר במעמדה של הבהמה. אפשר אפוא שנפטור 

  מטיל מו> במוקצה ונעבד. מטיל מו> בבעל מו> א� נחייב 

האחרוני> ע�קו בשאלה זו מכמה צדדי>. המנחת חינו� �בר שמטיל מו> בשאר 

פ�ולי> מותר לכתחילה, ג> למי שאו�ר להטיל מו> בבעל מו>. לדבריו, בעל מו> חזי 

  לדמי, ולכ
 יש לא�ור הטלת מו> בה>, ואילו שאר פ�ולי> אינ> ראוי> ג> לא לדמי. 

ובי�� את דעתו  33דעה, �י' לג, ד"ה וזהי דאיבעי) חלק על דבריו,האחיעזר (ב, יורה 

על מחלוקת הראשוני> במטיל מו> בבעלת מו>. ר' חיי> עוזר הציע שמוקד המחלוקת 

 
הוא הדיו
 על מעמדה של בהמה בעלת מו>: הא> 'קלישא קדושתה' בעקבות המו> הראשו

  כ
 נעל> חיוב המלקות:או לא. לפי הרמב">, אליבא דהאחיעזר, הקדושה נחלשת ול

דפסוהמ"ק לאחר פדיונן בין לר"מ בין לחכמים מותר להטיל בו מום וי"ל לרבנן 

דגם קודם שנפדו כיון שראוי לפדיון ובידו להפקיע קדושתו ע"י פדיון אמטו להכי 

לא אסרה התורה להטיל מום בקדושה קלישתא דהא בידו הוא להפקיע הקדושה 

שנפדו דמי לענין זה, משא"כ בכל הפסולין דניהו דלא וכיון דחזי לפדיון כפסוהמ"ק 

חזי להקרבה אבל עכ"פ קדושת הגוף דאית בה אין בידו להפקיע ע"י פדיון להכי גם 

   לחכמים אסור מן התורה להטיל בו מום.

  (אחיעזר, ב, יורה דעה, סי' לג, ד"ה וזהי דאיבעי)  

                                                           

ומנ' לעשות העוברי
 כקבועי
 בל תזבח הרי אתה ד
 , כא): "דברי> פרק טו(מדרש תנאי> השווה    .32

 
מה להל
 עשה את העוברי
 כקבוע א� כא
 נעשה את העוברי
  ',רע'א)  ,ונאמר להל
 (יז 'רע'נאמר כא

". כ� נראה ג> מהמנחת חינו� (מצווה רפז, ד"ה וכבר כתבתי) שמ�יק שלדעת הרא"ש לוקי> כקבוע

על הטלת מו> עובר מפני שיש זהות מלאה בי
 מו> קבוע לעובר. הדבר יהושע (ח"ג, אב
 העזר, ז, 

אכ
 לפענ"ד אי
 דברי המנ"ח מוכרחי
 כלל דשפיר י"ל דא� לק על דבריו וביאר כדברינו למעלה: "ג) ח

לדעת הרא"ש המטיל מו> עובר אינו לוקה דכה"ג אכתי תמי> הוא והא דמתיר להטיל מו> קבוע 

במו> עובר היינו משו> דנהי דתמי> הוא מ"מ אינו עכשיו לרצו
 כל זמ
 שלא עבר המו> שהרי אינו 

וי להקרבה למזבח לרצות ולשו
 לרצו
 משמע שעכשיו שיהי' לרצו
 ולא דמי ללשו
 אשר לא רא

 
יקריבו דממעטינ
 בתמורה ל"ג א' מו> עובר היינו משו> דלא יקריבו הוא לשו
 עתיד משא"כ לרצו

  ".ווה משמעבה

דעתו, מותר ג> ר' חיי> (בכורות לג ע"ב) �בר שיש אי�ור בהטלת מו> בפ�ולי> כרובע ונרבע. ל   .33

אבל לא בקורבנות  –בע"מ ותמורת בכור ומעשר  –להטיל מו> בקורבנות שהתמעטו מדי
 הקרבה 

  פ�ולי> בעלמא.
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ואינו יורד למדרגת 'פ�ולי  לעומת דעת חכמי>, ר"מ �בור שבכור בעל מו> קדוש כמקוד>

א> כ
,  34המוקדשי
 אחר פדיונ
'; ונראה שר"מ אינו מקבל את טענת 'בידו להפקיע קדושה'.

אליבא דהרמב"> השיקולי> המתירי> הטלת מו> בבעל מו> ה> 'קלישא קדושתה' ו'בידו 

כלומר במוקצה ונעבד שאי
  –להפקיע קדושתה'. כאשר שיקולי> אלו אינ> קיימי> 

  אי
 כל מקו> להתיר הטלת מו>.  –ת לפדות> אפשרו

לעומת זאת, תו�פות והרא"ש �בורי> שההיתר בהטלת מו> בבעל מו> אינו קשור 

לקלישת הקדושה אלא לכ� שהבהמה אינה ראויה, ולכ
 מותר להטיל ג> בבעלת מו> עובר, 

עבד, וג> א> המו> הראשו
 הוטל בידי אד>. מאותה �יבה יש להתיר הטלת מו> במוקצה ונ

  אליבא דתו�פות ורא"ש, ג> לפי האחיעזר.

  . תמורת בכור ומעשר3

  �יוג נו�� של הדי
 כבר פגשנו לעיל כאשר דNו ב�וגיה במ�כת תמורה:

אמר רבא בר רב עזא, בען במערבא: המטיל מום בתמורת בכור ומעשר מהו? מי 

ב? א"ל אביי: מיחיי – לא מיחייב, או דילמא: כיון דקדשו – אמרינן, כיון דלא קריבן

 ותיבעי לך המטיל מום בתשיעי של מעשר! אלא מאי שנא תשיעי דלא קמיבעיא לך

רחמנא מעטינהו לא תפדה קדש  – דרחמנא מעטיה עשירי להוציא התשיעי, ה"נ –

  (תמורה ו ע"ב)  .הם קריבין, ואין תמורתן קריבה – הם

ת התנאי> לגבי תו�פות על אתר מ�בירי> ש�פק> של בני מערבא אינו תלוי במחלוק

:
  הטלת מו> בבהמה בעלת מו> שכ

אפילו למ"ד התם לוקה משום דחזיא להקרבה קודם המום אבל הני דלא חזיא 

  .לעולם להקרבה לא לקי או לא שנא

המטיל מו> בבעל מו> לוקה, למי ש�בור כ�, משו> שהבהמה הייתה ראויה להקרבה קוד> 

  מו>. המו>, ודי בזה כדי לחייב מלקות את המטיל בה 

על דברי תו�פות הללו הקשה רע"א ושאל מדוע לא השתמשו בחלוקה המופיעה 

במ�כת ע"ז בי
 'בזמ
 הזה' ל'בעל מו>', הלוא ג> תמורת בכור ומעשר אינה ראויה לא לגופי 

כמו בזמ
 הזה' ושלא כמו 'בעל מו>'! אפשר להציע שתו�פות מביני> מעט  –ולא לדמי 

ר ומעשר אינה ראויה לגופי או לדמי, אול> העובדה שהיא אחרת את הדי
. אכ
, תמורת בכו

מגיעה מכוח קדושת בכור קושרת אותה למזבח וממילא ייתכ
 שהטלת מו> בה א�ורה. 

                                                           

וא"ר יו�י בר' חנינא: ענבי> העומדות ליבצר איכא בינייהו, דרבי מאיר �בר: השווה גיטי
 לט ע"א: "   .34


  ואכמ"ל." ויש לחלק כבצורות דמיי
 ורבנ
 �ברי: לאו כבצורות דמיי
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ייתכ
 להבי
 את הדיו
 מזווית ה'ביזיו
' ולה�ביר שהדיו
 הוא הא> במקרה כזה ישנו ביזיו

  35כפי שנקבע למ�קנה. –או שנדרשת 'קדושת הקרבה' של ממש 

  תו�פות ממשיכי> ועושי> צריכותא ג> למ"ד שאי
 לוקי> על הטלת מו> בבעל מו>:

ולמ"ד התם אינו לוקה היינו משום דמעיקרא נמי היה בו מום אבל הכא דמעיקרא 

  היה תם לקי או לא שנא.

 
כלומר ג> למי ש�בור שאינו לוקה על מו> בבעלת מו>, ייתכ
 שתמורת בכור ומעשר שאי

ודברי> אלו מתקשרי> לשאלתנו לעיל בדבר מו>  –והמו> בה א�ור  בה כל מו> שונה

  במוקצה ונעבד.

  . גרמא4

היבט נו�� שיש לדו
 בו בהקשר של מטיל מו> בקודשי> הוא גרמא. ה�וגיה במנחות דנה 

  בשאלה זו במפורש ומביאה ברייתא:

אין לי אלא שלא יהא בו מום, מנין שלא יגרום לו ע"י אחרים,  –וכל מום לא יהיה בו 

שלא יניח בצק או דבילה על גבי האוזן כדי שיבא הכלב ויטלנו? ת"ל: כל מום, אמר 

  (מנחות נו ע"ב)  מום ואמר כל מום. 

ת היח� מביא אותנו לבחו
 א –עשה ולא תעשה  –כפי שכבר צייNו, קיומ> של שני ציווי> 

ביניה>: הא> אלו שני נו�חי> זהי> לאותו עניי
 או שה> שוני>? וא> שוני>, הא> ה> 

מלמדי> זה על זה? בגמרא במנחות מבואר שר"מ וחכמי> נחלקו בדיוק בשאלה זו, דהיינו 

הא> המוקד הוא העשה או הלאו. דומה שעצ> העמדת המחלוקת �ביב שאלה זו טוענת 

  36שיש משמעות שונה לציוויי>.

להבדל בי
 שבת לשמיטה בעניי
 גרמא, בהנחה שאכ
 יש הבדל כזה,  37אחד הה�ברי>

הוא שבשביעית אנו מצווי> לדאוג לשביתת האר@ מכוח עשה, בעוד בשבת הדרישה היא 

                                                           

אפשר להציע ששאלת רע"א תלויה במעמד תמורת בכור הנאכלת במומה לבעלי>. הראשוני> נחלקו    .35

מי ה> הבעלי> במקרה זה: תו�פות (זבחי> עה ע"ב, ד"ה בכור) �וברי> שהבעלי> הוא ישראל ואילו 

לה הרמב"> (תמורה ג, ב) שהבעלי> הוא כוה
 (וראה מקדש דוד יד, א שתלה את המחלוקת בשא

הא> די
 ממו
 בבכור קשור להיותו פטר רח> או לקדושה שבו). לדברי הרמב">, א� שתמורת בכור 

אינה ראויה לא לגופי ולא לדמי, יש משמעות לקדושתה המקורית ולכ
 יש הו"א שא�ור להטיל מו> 

, בניגוד לבעל מו> שהיה ראוי בעבר. לעומת זאת –ולמ�קנה מותר כיוו
 שלא הייתה ראויה מעול> 

לפי תו�פות, מה שנתפ� בתמורה הוא אלמנט מינורי מהקדושה המקורית. לפי גישה זו אפשר היה 

  לחלק בי
 בעל מו> לבי
 תמורת בכור הדומה לקודשי> בזמ
 הזה וכהצעת רע"א.

הטיל מו> בבעלת מו> אינו לוקה הקרית �פר (א�ורי מזבח א) טע
 להשוואה בי
 שני חלקי הפ�וק: " .36

קרא תמי> יהיה לרצו
 כל מו> לא יהיה בו דמשמע תמי> הראוי לרצו
 אמרתי ל� דכל  דדרשינ
 כולי

  ".מו> לא תטיל בו אבל בעל מו> לא

 לעניי
 זה ראה כר> ציו
 השל>, אוצר השביעית, �ימ
 יב.  .37
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שלא לעשות מלאכה ותו לא ולכ
 גרמא מותר. ייתכ
 שיש ליטול הבדל זה ולהשתמש בו 

ה בו" או�ר לעשות מלאכה בידיי>, ואילו "תמי> ג> בנידו
 שלנו: אפשר ש"כל מו> לא יהי

  יהיה" מתאר מחויבות רחבה יותר ואו�ר ג> גרמא.

 
כ� או כ�, הגמרא מלמדת שג> הלאו עו�ק בגרמא מכוח ייתור המילה "כל". אכ
, העניי

נתו
 במחלוקת תנאי>: רק חכמי> או�רי> גרמא, בעוד לר"מ, הדורש מ"כל" את אי�ור 

  אי
 מקור לאי�ור גרמא.  הטלת מו> בבעל מו>,

  הרמב"> (בכורות ב, ח) פ�ק את הברייתא, א� לא הזכיר מלקות או אי�ור:

הרגיל לבכור שיפול בו מום כגון שנתן דבילה על אזנו עד שבא כלב ונטלה וחתך 

אזנו, או שהלך בין ברזל ועששיות של זכוכית כדי שתקטע ידו ונקטעה, או שאמר 

לא ישחוט עליו, זה הכלל כל מום שנעשה לדעתו אסור  לנכרי להטיל בו מום הרי זה

  לו לשחוט עליו ואם נעשה שלא לדעתו הרי זה שוחט עליו.

חינו� (ד"ה והנה מבואר; וכי תשאל) �ברו שהרמב"> פ�ק כר"מ ־אפרי> והמנחת־המחנה

וא�ר הטלת מו> בבעל מו> ולכ
 לדבריו אי
 אי�ור מ
 התורה בגרמא. הכ�"מ והלח"מ 

הפו�; לדבריה>, בבעל מו> פ�ק הרמב"> כחכמי> (כלומר שמותר להטיל מו> בבעל �ברו 

שאי
 לוקי>  38מו>) ועל כורח� שלדעתו בגרמא יש אי�ור דאורייתא. לשיטת> צרי� לומר

על גרמא כיוו
 שזהו ריבוי שאי
 לוקי> עליו, כש> שאי
 לוקי> על חצי שיעור שהתרבה 

מבואר) כתב שלא מצינו בשו> מקו> שלוקי> על  חינו� (ד"ה והנה־המנחת 39מ"כל חלב".

גרמא. לדבריו, גרמא היא מחלוקת ר"מ ורבנ
 ולאחר מכ
 רמב"> (כר"מ) ותו�פות ורא"ש 

.(
  (כרבנ

כיוו
 מחודש הציע ר' משול> �ולוביצ'יק (מנחות נו ע"ב, ד"ה והו�י� מר
 ז"ל) וביאר 

י> בברייתא ופ�ק כחכמי> שהרמב"> אימ@ את החלוקה של תו�פות לחכמי> במשנה וחכמ

של המשנה. בעוד חכמי> של הברייתא מתירי> הטלת מו> בבעל מו> וממילא "כל מו>" 

משמש אות> לאי�ור גרמא, חכמי> של המשנה מקבלי> שאי
 מלקות משו> "תמי> יהיה" 

והבהמה אינה תמימה, א� לשיטת> יש אי�ור מצד "כל מו> לא יהיה בו". דברי> אלו דומי> 

בשיטת הרמב"> על אודות הטלת מו> 'בזמ
 הזה' כ� שא� שיש אי�ור לאו, הוא להצעתנו 

  אינו של>.

                                                           

  ראה בית אפרי>, יו"ד, �י' עה.   .38

בעוד בהקשר של בעל מו> נראה שמדובר בטענה פורמאלית (לא לוקי> על דברי> שנדרשו מריבוי),    .39

בגרמא ההשוואה ל"כל חלב" מהותית יותר, שכ
 בחלב האי�ור הב�י�י הוא אכילת כזית אבל אנחנו 

  את מי שעובר על העבירה אבל לא לפי הכללי> ההלכתיי>. –מרבי> ג> את המעטפת 
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עלינו לשי> לב שהחלוקה הזו שונה מהחלוקה של תו�פות ה�וברי> שחכמי> במשנה 

ובברייתא ה> אותה דעה אלא שנחלקו בדיני> שוני>. לפי ר' משול> מדובר בדעות חלוקות, 

  דברי חכמי>: ולמעשה לפנינו שלוש דעות בהבנת

  חכמי> ה> עמדה אחת המתירה הטלת מו> בבעל מו>. –תו�פות   א.

חכמי> במשנה �וברי> שהטלת מו> בבעל מו> א�ורה א� אי
 מלקות והלכה  –רמב">   ב.

  כמות>; לעומת זאת, חכמי> בברייתא מתירי> לגמרי.

  מלקות. חכמי> במשנה ובברייתא �וברי> שהטלת מו> בבעל מו> א�ורה כולל –בה"ג   ג.

גרמא  –ההשלכה על גרמא מיידית: א> מותר להטיל מו> יש אי�ור בגרמא, א� א> א�ור 

  מותרת.

  ה. מחמ$ אחר מחמ$

הטלת מו> שייכת בקורב
 מ
 הבהמה בלבד, א� לדיוני> שערכנו יש משמעות ג> לעול> 

של מנחות; וקישור  זה נעשה כבר בתלמוד. �וגיית מטיל מו> מופיעה במ�כת מנחות 

קשר של מחמ@ אחר מחמ@, והשוואה זו רומזת שהבעיה במחמ@ דומה למו>: זוהי בה

  תופעה פגומה, אפילו בזויה, שמתרחשת בקורב
 ומונעת את הקרבתו וריצויו.

תו�פות (מנחות נו ע"ב, ד"ה הכל) ממשיכי> ע> �ברה זו 'עד ה�ו�', ותמהי> מדוע 

לגופי ולא לדמי, כאשר על פי מחמ@ אחר מחמ@ חייב, הלוא מנחת חמ@ אינה ראויה לא 

  צרי� להיות פטור/מותר.  –העקרונות שנלמדו לעיל, המטיל בה 'מו>', המחמ@, בשלב זה 

  תו�פות מתרצי> שני תירוצי>:

ועוד דבמחמץ מיחייבי טפי כדאמר הכא דאפילו  ;וי"ל דבזמן הזה יש לפטור יותר

  מאן דפטר מטיל מום בבעל מום מודה במחמץ אחר מחמץ דחייב.

תשובת> הראשונה מקבלת את הנחת הי�וד של השאלה, ומ�בירה שקורב
 בזמ
 הזה ראוי 

פע> ־פחות ממנחה שהתחמצה, כנראה משו> שמנחה שהתחמצה לפחות הייתה ראויה אי

התשובה השנייה טוענת שמחמ@ אחר מחמ@ הוא מחו@ 'למגרש'  40וקשורה לקדושת המזבח.

ואינו קשור למחלוקת בבעל מו>. אפשר לה�ביר שהאי�ור בחימו@ אינו עצ> החימו@ אלא 

                                                           

40.    
זה הובאה בש> ר"י אורליינש וציטטנוה למעלה: מנחה מחומצת יש במינה שעולה לגבי �ברה בנידו

  מזבח, משא"כ בזמ
 הזה ששו> דבר לא עולה.
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מה ־ולכ
 כל אד> שמתע�ק במנחת חמ@ ועושה דבר 41עשיית המנחה על ידי חימו@,

  השלטי גיבורי> (שבועות פד) ני�ח זאת היטב: 42לוקה. –משמעותי 

אבל אין לדמות... למחמץ אחר מחמץ ומסרס אחר מסרס דהתם שום אחד מנייהו 

לא עביד מעשה כמעשה שעשה הראשון, אלא כל חד עביד מעשה חדש ומחדש 

דבר במה שלא היה עשוי כבר. דמחמץ אחר מחמץ פירושו שלש הא' בחימוץ ובא 

מום  אחר ואפה שהראשון לא עשה מעשה גמור והשני מסייע... משא"כ במטיל

שלא  43בבע"מ דכשהבהמה בע"מ ובא אחר והטיל בה מום אינו מחדש בה שום דבר

  היה בה גם כן מתחילה ומעשה הראשון הוה מעשה גמור.

  ו. �יכו�

אי�ור הטלת מו> בבהמת הקדש הוא אי�ור תורה שאינו מפורש בתורה, וחכמי>   א.

רש לימוד; ולאור� הוצרכו ללומדו על ידי דרשה. א� שהאי�ור עצמו ברור, אופיו דו

  המאמר הוצגו שלושה כיווני> מרכזיי>.

דנו בשתי האפשרויות האינטואיטיביות; ביזיו
 קדשי> והפ�ד ממו
 הקדש, ובזו   ב.

 
המחודשת: אי�ור הרחקת קורב
 ראוי מ
 המזבח. כפי שהראינו, לכל אחת מ

לחדד  האפשרויות מקורות ברורי> ונראה שהתמונה השלמה מורכבת מכול
 יחד. כדי

מינות שונות: הטלת מו> בגרמא, הטלת מו> בבהמת הקדש ־את ההבדלי> דנו בנפקא

  בעלת מו> ועוד.

בשולי הדברי> הערנו שאות
 �ברות ואפשרויות שהעלנו ביח� לבהמה עשויות לבוא   ג.

  לידי ביטוי בתחומי> משיקי>, כגו
 פ�ול מנחות, ועניי
 זה עוד צרי� תלמוד.

   

                                                           

  האחרוני> דנו בכ� בשיטת הרמב">, ראה הפניות ב�פר המפתח, הל' מעשה הקרבנות יב, יד.   .41

יש לקבוע מהי מלאכה  ראה מימרת רב פפא (נו ע"א) ומחלוקת רש"י ותו�פות עליה כיצד   .42

  משמעותית.

לומר דבציור ראה בעניי
 זה בשפתי־מל� שרצה לדייק מהרמב"> (הל' אי�ורי מזבח א, ח): "ואפשר    .43

כגו
 זה לא נתחייב מטיל מו> בבעל מו> דא> לדוגמא אחד �מא את העי
 ובא השני ועקרה לגמרי 

  ".מכיו
 דהוא באותו אבר לא נחשב למו> חדש
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  הרב יו�� אלבז

  מצוותו לדורות –שמ� המשחה 

 א. מבוא

 ב. משיחת הכלי�

 מעשה חד־פעמי –. משיחת הכלי� בחנוכת המשכ� 1  

 וירושלמי: כל הכלי� התקדשו במשיחת כלי המשכ�. �פרי 2  

 מחלוקת תנאי� –. רש"י ותו�פות: קידוש הכלי� לדורות 3  

 ג. משיחת כוה� גדול לדורות

 ד. משיחת כוה� משוח מלחמה

 ה. משיחת מלכי�

 ו. גניזת שמ� המשחה

 ז. המצווה לדורות

 אחר. ראשוני�: שמ� המשחה נעשה רק על ידי משה ויש אי�ור לעשות 1  

 . הרמב"�: אי� אי�ור א% בפועל לא נעשה אחר2  

 . המצווה לדורות לשיטות אלו3  

 . שמ� המשחה תלוי בנוכחות הארו�4  

 מחלוקת תנאי� –. מעשה נ� בשמ� המשחה 5  

 . המפט� את השמ� לציבור6  

 . ראב"ע ואחרוני�: מצווה לעשות שמ� המשחה בכל זמ�7  

 ח. �יכו�

  א. מבוא

 
מוכ
 לדברי> "שמ
 המשחה הוא שמ
 ייחודי שהכי
 משה במדבר לפני הקמת המשכ

השמ
 נעשה מתערובת של  כלשו
 הרמב"> (הל' כלי המקדש א, א). –" שצריכי
 משיחה

כמפורש  –ומי>  SֹTֶ>, וקִדה)־דרור, קנמו
־ראש, מר־(בשמי> שמ
 זית, כמה מיני בשמי>

    > ובדברי חז"ל כמה שימושי> לשמ
 המשחה:מצאנו בכתובי ,באופ
 כללי 1.בתורה

; משיחת בגדי הכהונה .3; משיחת אהר
 ובניו בימי המילואי> .2; משיחת המשכ
 וכליו .1

  משיחת מלכי בית דוד. .6; ה
 משוח מלחמהומשיחת כ .5; ה
 גדול לדורותומשיחת כ .4

גניזתו. ראשית בשימושיו לדורות ובהכנתו, בת שמ
 המשחה, ומאמר זה יתמקד במצו

ה
 ומשיחת הכמקורותיו של די
 ת אחר ות משיחת הכלי>, ובהתחקOויתמקד הדיו
 במצ

                                                           

  ל, כג־כה. ראה שמות   .1
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יע�וק המאמר בגניזת שמ
 המשחה ב�ו� ימי הבית  ,בהמש� ;מל�, ומשוח מלחמהההגדול, 

  הראשו
, ולאור זאת במשמעות המצווה לדורות.

  ב. משיחת הכלי�

  פעמי־דמעשה ח –. משיחת הכלי� בחנוכת המשכ� 1

משיחת אהר
 ובניו ובגדי הכהונה, מוזכר בפרשת על וכ
  ,משיחת המשכ
 וכליוהציווי על 

ית על : "ולקחת מ
 הד> אשר על המזבח, ומשמ
 המשחה, והזֵשא־תובפרשת כי הותצו

הל מועד ; "ומשחת בו את אֹ(שמות כט, כא) תו..."אהר
 ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אִ

 בפועל כ� אכ
 נעשה 2). ל–(ש> ל, כו ת... ואת אהר
 ואת בניו תמשח"ואת ארו
 העדו

: "ויהי ביו> כלות משה להקי> את המשכ
 וימשח אותו ויקדש אותו פרשת נשֹאכמתואר ב

  . (במדבר ז, א) ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשח> ויקדש אות>"

בימי משה: ־פעמית ייתה חדהחז"ל מצייני> כי משיחת המשכ
, כליו, ובגדי הכהונה 

(שבועות טו  עבודת
 מחנכת
" ,מכא
 ואיל� ;משיחת
 מקדשת
 ,"כל הכלי> שעשה משה

כלומר  – מדוע אי
 הציווי על משיחת הכלי> נוהג לדורות ,שאלה המתבקשתעל ה 3ע"א).

משיבה הגמרא כי התורה עצמה הגדירה  – 4יתקדש במשיחהמכלי המקדש שכל כלי חדש 

פעמי וייחודי: "שאני הת>, דאמר קרא: 'וימשח> ־בשמ
 המשחה כמעשה חדאת המשיחה 

  5(ש>). ויקדש אות>', אות> במשיחה ולא לדורות במשיחה"

מבארת שכל הכלי>  (ש>) א> כ
 כיצד יתקדשו הכלי> מחנוכת המשכ
 ולהבא? הגמרא

 דש'בעבודת הקודש עצמה: "'אשר ישרתו ב> בקומתקדשי>  איל�,למקדש מכא
 והמובאי> 

   .רות"תלא
 הכתוב בשֵ – (במדבר ד, יב)

מנ> אי
 צור� במשיחה, א� א> יימשחו כלי> בעתיד ואפשר היה להעלות על הדעת שא

אפשרות זו: "אימא: אות> במשיחה, לדורות או במשיחה שהגמרא דוחה  לאא ;ה> יתקדשו

". כ� או בעבודה! אמר רב פפא, אמר קרא: אשר ישרתו ב> בקדש, תלא
 הכתוב בשירות

: "יכול יהוא כל הכלי> טעוני
 משיחה (לשמות ל, כו) מלשו
 המכילתא דרשב"יג> מע תמש

וכ� כתב  ;בשירות בלבד ה
 מתקדשי
" – 'אשר ישרתו ב> בקדש'לדורות? תלמוד לומר 

: "אבל מכא
 ואיל� בכל הדורות עבודת
 מחנכת
, רצה במפורש (על שבועות, ש>) המאירי

                                                           

  טו ועוד.–ראה ג> שמות מ, ט   .2

 וכ
: �נהדרי
 טז ע"ב; יומא יב ע"ב.   .3

הגמרא (שבועות ש>) מבקשת ג> לה�תמ� על הייתור "וכ
 תעשו" (שמות כה, ט) וללמוד ממנו    .4

  "לדורות".

תיב ראה יד רמ"ה (�נהדרי
 טז ע"ב) המ�ביר את המיעוט כ�: "מדהוה ליה למיכתב ויקדש[>] וכ   .5

ויקדש אות> שמע מיניה למעוטי מהאי קרא משיחה מדורות לגמרי". אומנ>, מדברי ה�פרי שיובאו 

 להל
 משתמע שהדרשה היא מכפל המקראות.
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ות> כלל ומשנתחנכו לעבודת> נתקדשו, ואפילו היו מושחי
 אות> לומר שלא היו מושחי
 א

  6.לא היו מתקדשי
 אלא בעבודה"

  הרמב"> הביא את דברי הגמרא להלכה וכתב:

כל כלי המקדש שעשה משה במדבר לא נתקדשו אלא במשיחתן בשמן המשחה, 

יון . ודבר זה אינו נוהג לדורות, אלא הכלים כולן כ"וימשחם ויקדש אותם"שנאמר: 

, "אשר ישרתו בם בקודש"נתקדשו, שנאמר:  –שנשתמשו בהן במקדש במלאכתן 

  7(רמב"ם, הל' כלי המקדש א, יב)  . בשירות הם מתקדשין

  

  כל הכלי� התקדשו במשיחת כלי המשכ� :. �פרי וירושלמי2

  ב�פרי מובאת דרשה שונה מזו המובאת בגמרא: 

וימשח אותו "למה נאמר? והלא כבר נאמר  "וימשחם ויקדש אותם"רבי אומר 

? מגיד שבמשיחתן של אלו, "וימשחם ויקדש אותם"ומה תלמוד לומר  "ויקדש אותו

    (ספרי, נשא, פיס' מד)  . הוקדשו כל הכלים לעתיד לבוא

�ובר שכל הכלי> טעוני> משיחה כדי לקדש>, אלא שהמשיחה מדברי ה�פרי נראה שרבי 

שחו ולכל הכלי> שיכינו בעתיד, כעי
 'קידשה לשעתה וקידשה הראשונה הועילה לכלי> שנמ

 " כלשו
 הנצי"ב בפירושו ל�פרי.משחו כל הכלי> לדורות במשיחה זו"לעתיד לבוא' וכאילו 

הברייתא לעיל, ולדעתו כל כלי מתקדש מיד שיטת על פי זה נראה ששיטת רבי שונה מ

י> מכוח משיחת> של הכלי> מתקדשכלי המקדש כל שכ
 בעצ> הקדשתו והזמנתו לעבודה 

   8.עשה בה> עבודהתיבלי שמג>  – הראשוני>

  : המלמד כיג> דעת הירושלמי  היייתכ
 שזו

כלי שרת מאימתי הן קדושין מיד או בשעת התשמיש? אין תימר מיד ניחא. אין 

תימר בשעת התשמיש כאחת הן קדושין? ניחא של משה שנתקדשו בשמן המשחה. 

דושין ומתקדשין? בכניסתן לארץ היו מפנין מתוך של ברם של שלמה כאחת הן ק

                                                           

בדעת רש"י. ראה ג> ב�פר הר אפרי> (�י' יד) שחידש על  12מאיד� גי�א, ראה דברינו להל
 הערה    .6


ברית חדש, הוא לא יתקדש אלא בשמ
 המשחה  פי דברי הגמרא כי אילו יהיה צור� להכי
 ארו

 (משו> שאי
 בארו
 שירות או עבודה).

אומנ> ב�פר המצוות (עשה לה) הביא הרמב"> את דברי ה�פרי שיובאו להל
 וכתב: "וכבר נמשח    .7

כלומר  ,בו המשכ
 וכל כליו. ולא ימשחו בו הכלי> לדורות כי בבאור אמרו ב�יפרי שבמשיחת
 שלאלו


הוקדשו כל הכלי> לעתיד לבא". אכ
, אפשר שהרמב"> לא הבי
 את ה�פרי כפי שיוב
  ,כלי המשכ

להל
, או שהביאו רק לש> עצ> הדי
, דהיינו שאי
 צור� במשיחה לעתיד. יש שדייקו מלשו
 הרמב"> 

שג> כלי> שעשה משה לאחר חנוכת המשכ
 צריכי> משיחה, א� ראה שו"ת חת"� (א, או"ח, לז) 

  לאחר חנוכת המשכ
 אי
 יותר משיחה בכלי>, ג> א> נעשו על ידי משה בעצמו.שכתב כי פשוט ש

 פירוש אחר בדברי רבי הללו. 13כ� פירש ג> הח�די־דוד על ה�פרי. א� ראה להל
 הערה    .8
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משה לתוך של שלמה, לא היה שם של משה כאחת הן קדושין ומתקדשין? ובעלייתן 

מן הגולה היו מפנין מתוך של שלמה לתוך שלהם, לא היה שם של שלמה כאחת הן 

  (ירושלמי יומא ג, ו)  קדושין ומתקדשין?

כלי חול מתקדש בעבודה הראשונה וג> מקדש את  הירושלמי, בניגוד לבבלי, מתקשה כיצד

, מעי
 'צבת בצבת עשויה'. לכ
 נראה " כלשונוקדושי
 ומקדשי
?ה
 כאחת " –מה שבתוכו 

עבודת>, כדברי רבי ב�פרי. רק ע> תחילת , ולא מיד שכלי שרת קדושי>היא שמ�קנתו 

ת ה
 קדושי
 כאח", ולדעת> יש לקרוא וזבדר� פירוש הירושלמי על יש חולקי>  כ
,א

!
כלי שיטת הירושלמי כשיטת הבבלי, כלומר שולפי זה  ", כקביעה ולא כשאלה,ומקדישי

  9 קדשי> בעבודת>.תהשרת מ

  מחלוקת תנאי� –. רש"י ותו�פות: קידוש הכלי� לדורות 3

אות> במשיחה ולא לדורות " קביעהשה �בורי> ראשוני>כמה על א� האמור עד כה, 

�וברי> שג> לדורות יש די
 משיחה התנאי>  נ>אינה אליבא דכולי עלמא ויש "במשיחה

  בכלי>.

  : הבאה ברייתאאת ההגמרא במ�כת מנחות מביאה 

רבי יאשיה אומר: מדת הלח נמשח בין מבפנים בין  – ""וימשחם ויקדש אותם

מדת יבש נמשחו מבפנים ואין נמשחו מבחוץ; רבי יונתן אומר: מדת הלח  ,מבחוץ

  (מנחות נז ע"ב) .ו מבפנים ואין נמשחו מבחוץ, מדות יבש לא נמשחו כל עיקרנמשח

  וכ� מ�בירה הגמרא את מחלוקת התנאי>:

למעוטי מדת יבש בחוץ,  – "אותם"רבי יאשיה סבר:  ".אותם"במאי קא מיפלגי? ב

ור' יונתן סבר: מדת יבש חול הוא ולא אצטריך קרא למעוטי, כי איצטריך קרא 

   (שם)   לח מבחוץ. מדת –למעוטי 

  : על אתר שואלתו�פות 

אותם במשיחה ולא לדורות "וא"ת ההוא סוגיא דבריש פרק ב' דשבועות דדרשינן 

  , כמאן? לא כר' יונתן ולא כר' יאשיה... "במשיחה אלא בעבודה

  (תוס' שם, ד"ה רבי יאשיה)  

בהתא> א הכלי> נמשחו רק בזמ
 חנוכת המשכ
 הי שלפיה שה�וגיההיא תו�פות מ�קנת 

לשיטת ר' יונת
 ור' א> כ
, שיטת ר' עקיבא, ואילו ר' יונת
 ור' יאשיה חולקי> על כ�. ל

דברי> אחרי> (קידוש מידת לח או יבש מבחו@)  "אות>"שצרי� למעט מה�וברי>  –יאשיה 

                                                           

וראה בעניי
 זה ב�פר  ראה: מש� חכמה על הפטרת שבת ר"ח, ד"ה את המנחה; מקדש דוד ב, א.   .9

  א, �יבה ומ�ובב, אות ז. המידות לחקר ההלכה מידה
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–  
, ג> לדורות כל הכלי> טעוני> משיחהלכ
 הממעט משיחת הכלי> לדורות, ו לימודאי

  כמו בימי משה. 

  למל�: ־המשנהג>  ציי
 דברי התו�פותל

כתבו התוספות בפרק כל המנחות שדרשא זו דאותם במשיחה כו' היא דוקא לר"ע 

דאית ליה דמדת יבש לא נתקדשה, אבל למאן דאית ליה דנתקדשה מבפנים הא 

  10(משנה למלך, הל' כלי המקדש א, יב)  . איצטריך קרא למעט מדת יבש מבחוץ

דעת התו�פות, וכ� עולה מדבריו במ�כת עבודה זרה (נב ע"ב). ייתכ
 שג> רש"י �בור כ

הפ�וק "כל הכלי> אשר הזניח המל�  עלר' יו�י ב
 שאול הגמרא ש> מביאה את דרשתו של 

 'הכנו'מאי לאו " כט, יט) ושואלת: ־בהימי>־" (דבריאחז במלכותו במעלו הכנו והקדשנו

שחזרו  –רש"י: "והקדשנו> דאקדישננהו מפרש ודאקדישננהו...",  – 'הקדשנו'דאטבלינהו,  –

   11.ומשחו> בשמ
 המשחה"

על משיחה. הרש"ש  כי>צריכלי המקדש שהרי לדורות אי
  , דברי רש"י תמוהי>לכאורה

א� בהגהות  שהזכרנו לעיל,שבועות מ�כת ת הגמרא בירש"י מ�וגידברי תמה על אתר 

ר' יו�י ב
 פירש את דעת לדעתו רש"י פנה לתו�פות במנחות, ונראה שהמהר"ב רנשבורג 

קידוש כלי השרת, ולכ
 �ובר שלדורות צרי� את  "אות>"ממעטי> מהשאול כדעת התנאי> 

מה גר> לרש"י לתלות יש לתמוה ועדיי
  13,כדברי> האלו כתב ג> החת> �ופר 12.משיחה

                                                           

בהמש� דבריו מקשה המשנה־למל� על הרמב">, שבמקו> זה פ�ק כ�וגיה בשבועות, כלומר כר"ע,    .10

 ואילו בהמש� הפרק פ�ק שלא כר"ע. לתירוצי לקושיה ראה ב�פר המפתח ש>.

 כ� כתב ג> הריטב"א במקו> בש> ר"י. הפ�וק עו�ק בטהרת המקדש בימי חזקיהו.   .11

כ� הבי
 ג> ב�פר הר המוריה על הל' כלי המקדש א, יב. א� ראה ב�פר מזל שעה (על הרמב"> הנ"ל)    .12

המפרש שלדעת רש"י, א� שלדורות הכלי> מתקדשי> בעבודה "על הצד היותר טוב היו מושחי> 

אות> תחילה". דברי> אלו �ותרי> לכאורה את פשט ה�וגיה, ואת דברי המכילתא והמאירי שהובאו 

  לעיל. 

א, או"ח, �י' לז, וז"ל ב�ו� ה�ימ
: "והשתא אתי שפיר דר' יונת
 ב
 שאול הוה  שו"ת חת> �ופר,   .13

�"ל הואיל והלכתא כת"ק דאות> ממעט כלי יבש א"כ ממילא לדורות בעי כלי> משיחה, והיינו הכננו 

ה אזיל והקדשנו שמשחנו בשמ
 המשחה, א� רבי [שחולק ש> על פירוש ר"י ב
 שאול לפ�וק] לטעמי

דמדכתיב וימשח> דרש רבי שבמשיחת הכלי> האלו הועיל לדורות, ומוכח דלדורות לא בעי משיחה, 

וע"כ הכננו והקדשנו שהקדישו אחרי> תחת> ושפיר אמר החזרת לי אבידה". ראה ג> בפירוש כתר 

שיחת
 כהונה על דברי ה�פרי שנזכרו לעיל. לדעתו, יש לה�ביר את דברי רבי כשיטה זו, והלשו
 "במ

של אלו הוקדשו כל הכלי> לעתיד לבוא" משמעה שאומנ> כל הכלי> לעתיד טעוני> משיחה, א� 

אות> כלי> שעשה משה לצור� עבודת המשכ
 לא יהיו טעוני> משיחה לעתיד לבוא בימי מקדש 

 הקבע של שלמה.
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מעשה מיוחד, ולא  מתארת"הקדשנו" המילה כ� בדעת ר"י ב
 שאול. ייתכ
 שלהבנת רש"י 

  14.שאינה ניכרת כקידוש חדש –רק חזרה לשגרת עבודה 

  : ש> נאמר וכ� לאור דברי> אלו, תהתו�פתא ב�וטה מתבארלשו
 ג> 

משנבנה בית ראשון נגנז אהל מועד ונגנזו עמו קרסיו קרשיו ובריחיו ועמודיו ואדניו, 

ואף על פי כן לא היו משתמשין אלא בשלחן שעשה משה ומנורה שעשה משה, 

מנורה שעשה משה לא היתה צריכה שמן המשחה שקדושה הראשונה קדשה 

  (תוספתא [ליברמן] סוטה יג, א)  לשעתה וקדשה לעתיד לבא. 

היו צריכי> משיחה, המנורה ולמקדש שלמה  וכנוומר בניגוד לשאר הכלי> החדשי> שהכל

המשכ
, דהיינו קדושת שעשה משה לא הייתה צריכה משיחה מחודשת, שקדושה ראשונה, 

   15.למקדש הקבע היינו דשה ג> לעתיד,יק


י בית כאשר אי
 שמ
 המשחה, כגו
 בימ ול>א ,, ג> לשיטה זו אי
 די
 זה אלא לכתחילהאכ

שלכתחילה צרי�  –ה
 גדול ושני, הכלי> מתקדשי> בעבודה, וכדר� שמצאנו במינוי כ

נפ�ל ה
 הגדול וכגו
 שהככזו (להתקדש בשמ
 המשחה ובריבוי בגדי>, וא> אי
 אפשרות 

  16.מתקדש בעצ> העבודההוא , )באמצע יו> הכיפורי>

                                                           

14.    
משיחה בכלי>, מאיד� גי�א, נית
 לפרש שדעת ר"י ב
 שאול אינה כדברי התנאי> ה�וברי> שיש די

אלא שלפנינו מקרה מיוחד, כעי
 משיחת מל� ב
 מל� על רקע מחלוקת (ראה הל' כלי המקדש א, 

יא), כלומר מצד הדי
 אכ
 לא היה צור� בקידוש, אבל כיוו
 ש"מרדו" בכלי> אלה בימי אחז היה צור� 

 בקידוש בשמ
 כדי לפר�> את קדושת הכלי>.

  ראה כתר כהונה על ה�פרי ש>.   .15

ראה כתר כהונה על ה�פרי ש>, אות קמז (ע, ב). דבריו מיו�די> על �וגיית הגמרא ביומא (יב ע"א)    .16

המלמדת: "פשיטא: אירע בו פ�ול קוד> תמיד של שחר,מחנכי
 אותו בתמיד של שחר. אלא, אירע 

כל בו פ�ול אחר תמיד של שחר במה מחנכי
 אותו... ורב פפא אמר: עבודתו מחנכתו. מי לא תניא: '

עבודתו  –עבודת
 מחנכת
'. הכא נמי  –משיחת
 מקדשת
; מכא
 ואיל�  –הכלי> שעשה משה 

מחנכתו". הראיה שמביא ר' פפא לדבריו היא מדי
 משיחת הכלי>, ומכא
 נלמד ג> להפ�, כלומר 

 
שכש> שכוה
 גדול שצרי� משיחה לדורות, א> אי
 שמ
 עבודתו מחנכתו, כ� ג> בכלי> ואליבא דמא

צריכי> משיחה לדורות, א> אי
 שמ
 המשחה, עבודת> מחנכת>. אכ
, ראייתו של הכתר־דאמר ש

כהונה צריכה עיו
, שהרי למ"ד לדורות במשיחה, ג> בכלי>, א> כ
 מניי
 לו שעבודת> מחנכת>? 

הלוא די
 עבודת
 מחנכת
 אינו אלא לשיטת ר' עקיבא, הלומד די
 זה מ"אות>" וכנ"ל, וא> כ
 ה�וגיה 

וה
 גדול ביו> כיפור מכלי השרת, אינה אלא אליבא דרבי עקיבא, ולר' יונת
 ור' יאשיה הלומדת כ

  הדרא קושיה לדוכתיה, וצ"ע.
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  ה� גדול לדורותוג. משיחת כ

ה בתורה בכמה מקומות, א� לא בצורה של ציווי ישיר. ה
 הגדול לדורות הוזכרומשיחת הכ

ה
 הגדול בקשר למצווה שיש והכמתואר באופ
 עקי� כאשר בתורה מעשה המשיחה מופיע 

  עליו או כ�יבה לאי�ור שחל עליו.

 –ה
 הגדול ומובא מעשה המשיחה כתיאור הכ ,בפרשת אמור ,ה
 הגדולובפרשת הכ

 :ה>והאבלות על קרוביו, וא� כ�יבה לאי�ורי הטומאה ל בנוגעהציווי קוד> 

ָחהְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו  ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יּוַצק ַ-ל רֹאׁשֹו ׁשֶ ֶאת ֹראׁשֹו Bא ִיְפָרע ּוְבָגָדיו  ...ֲאׁשֶ

־אֱ ּוִמן ַהִּמְקָּדׁש Bא ֵיֵצא ְוBא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש  ...ְוַעל ָּכל ַנְפֹׁשת ֵמת Bא ָיֹבא  .Bא ִיְפֹרם

ַחתBָהיו ִּכי  ֶמן ִמׁשְ    )יב–ויקרא כא, י(   ..Bָהיו ָעָליו־אֱ  ֵנֶזר ׁשֶ

פר : "וכִמתואר הכוה
 הגדול כמשוח בשמ
 המשחהג> ב�יכו> פרשת עבודת יו> הכיפורי> 

 
וכ� ג>  (ויקרא טז, לב); ואשר ימלא את ידו לכה
 תחת אביו..." אשר ימשח אותוהכה

 "אשר משח אותו בשמ� הקודשה עד מות הכה
 הגדול רוצח בשגגה: "וישב בבפרשיית 

ואהר
  ,. ב�יכו> פרשת עשיית השמ
, לאחר תיאור משיחת המשכ
 וכליו(במדבר לה, כה)

 נית
 לפרשאכ
,  (שמות ל, לא). ובניו, נאמר: "שמ
 משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכ>"

הני> גדולי> ועל משיחת כ ציווי מובח
זה אי
  ול>שימוש עתידי בשמ
, א כמתאר ציווי זה

  17.דווקא

 :וכ� נאמר ש> ה
 הגדול לדורותובפרשת המילואי> מופיע הציווי על מינוי הכ

ִׁשְבַעת   .ּוִבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהֹרן ִיְהיּו ְלָבָניו ַאֲחָריו ְלָמְׁשָחה ָבֶהם ּוְלַמֵּלא ָבם ֶאת ָיָדם

   ל)–(שמות כט, כט   ...ִמָּבָניו ָיִמים ִיְלָּבָׁשם ַהֹּכֵהן ַּתְחָּתיו

ומתואר ה
 הגדול, ולא מופיעה הדרישה למשוח בשמ
 את הכבפ�וקי> אלו באופ
 פשוט 

על ידי תורגמו  "למשחה בה>"המילי> ואכ
, . שעל ידו מתקדש הכוה
 ריבוי בגדי>רק 

 18.י>רש"י: "להתגדל בה>", וכ
 פירשו פרשני> נו�פפירש ג>  �"לרבאה בהו
", ככאונקלו� 

  ,משיחה בשמ
 המשחה בזמ
 שהבגדי> עליומדובר בנראה ש(ש>) הרמב"
 פירוש אול> מ

                                                           

חז"ל לא דרשו את הפ�וק על אחד מהשימושי> לדורות של שמ
 המשחה. א� ראה בפירוש הרלב"ג    .17

משה, שנאמר 'ואל לתורה: "מה שצוה למשוח הכהני> הגדולי> ומשוח מלחמה ומלכי> בשמ
 שעשה 

בני ישראל תדבר לאמר שמ
 משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכ>'" (פירוש הרלב"ג [הוצאת מעליות], 

 ).436שמות, כר� ב, עמ' 

 –ראה רשב"> וחזקוני, וראה העמק דבר המציי
 לויקרא ז, לה: "זאת משחת אהר
 ומשחת בניו"    .18

במדבר יח, ח ("ואני נתתי ל� את משמרת כאשר המילה "משחת" ש> משמעה "גדולת". ראה עוד 

תרומתי לכל קדשי בני ישראל ל� נתתי> למשחה"), ואת דברי הרמב"
 ש> המ�ביר את פירוש רש"י: 

 
"כי בעבור ששררת ישראל למשוחי> היא, למל� ולכה
 גדול, ישאילו הלשו
 לכל שררה" (וראה להל

  > למשוח לה> מל�".). לדוגמה ראה שופטי> ט, ח: "הלו� הלכו העצי31הערה 
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בפירוש ר' אברה> ב
 הרמב">: "ואחרי כ
 יהיה נמשח בשמ
 המשחה והוא מצאנו ג> וכ� 

  19.מלובש בה>, לא שיהיה נמשח תחילה ואחרי כ
 ילבש אות>"

על המשיחה. הברייתא  ציווי נובפרשת המילואי> ישלדעת> מדברי חז"ל נראה ש

  :המובאת בגמרא ביומא מניחה שצרי� לכתחילה ריבוי שבעה ימי> ומשיחה שבעה ימי>

, מה תלמוד "וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו"

, אין לי אלא נתרבה "שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו"לומר? לפי שנאמר 

שבעה ונמשח שבעה, נתרבה שבעה ונמשח יום אחד, נתרבה יום אחד ונמשח שבעה 

  מכל מקום. – "אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו"מניין? תלמוד לומר: 

  (יומא ה ע"א)  

 ?
הגמרא משיבה שתי ריבוי שבעה ימי> מפורש בפ�וק לעיל, א� משיחה שבעה מניי

השנייה היא: נה היא שעצ> המיעוט מלמד על כ�. תשובתה תשובות. תשובתה הראשו

ובגדי הקדש אשר לאהר
 יהיו לבניו אחריו למשחה בה> ולמלא ב> את יד>' 'דאמר קרא "

  .(ש>) איתקש משיחה לריבוי, מה ריבוי שבעה, א� משיחה  שבעה" –

  משוח מלחמה כוה� ד. משיחת 

על קריאת הע> היוצא למלחמה ולב חיזוק  מופקד עלה
 הוה
 משוח מלחמה הוא הכוכ

בכתוב  21.היו מושחי> אותו בשמ
 המשחה, כשנתמנהו 20;ד)–פרשת המלחמה (דברי> כ, ג

ה
 זה וכתמיד א� בדברי חז"ל נקרא  22שמדובר בכוה
 שנמשח בשמ
 המשחה,לא נזכר 

 – 'ונגש הכה
'דורשת: "ה (ח, א) משנה ב�וטהכ� לדוגמה אנו מוצאי> ב'משוח מלחמה'. 


 : "'והכה
 הגדול מאחיו'(יב ע"ב) עוד דרשו חכמי> במ�כת הוריות ;משוח מלחמה" זה כה

 וכ� פ�ק הרמב"> ;זה משוח מלחמה" – זה כה
 גדול, 'אשר יוצק על ראשו שמ
 המשחה' –

  23."...: "אי
 מושחי
 ממנו לדורות אלא כהני> גדולי> ומשוח מלחמה(הל' כלי המקדש א, ז)

ה
 ושג> על משוח מלחמה חלי> דיני כ ,ריבויכוח מ (ש>) דורשת,הגמרא בהוריות 

ה
 משוח מלחמה'. מ
 התורה מי וגדול המפורטי> בפרשה, א� מניחה מראש את המושג 'כ

לומר שלחז"ל  אפוא ומ
 ההכרח 24,חייב כרת –א� �� שאינו רשאי ל�ו� משמ
 המשחה 

                                                           

 ), וכ� משתמע ג> מפירוש ר�"ג.341בשמ
 המשחה.." (ש>, עמ'  –ג> הרלב"ג פירש: "למשחה בה>    .19

  ראה �פר המצוות לרמב">, עשה קצא.   .20

 ראה מאירי, �וטה מב ע"א.   .21

ודבר אל  ונגש הכה�לשו
 הפ�וקי> היא: "כי תצא למלחמה על אויב�... והיה כקרבכ> אל המלחמה    .22

 ב).–הע>..." (דברי> כ, א

23.    ,
הכ��־משנה על אתר כתב שמקורו של די
 זה הוא �ברה שכ
 שמו מוכיח עליו שהוא משוח בשמ

 א� האחרוני> העירו שמקור דברי הרמב"> הוא בברייתא בהוריות שהובאה לעיל.

 לג; כריתות ב ע"א; רמב"> הל' כלי המקדש א, ה.–ראה: שמות ל, לב   .24
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א� שהדבר  ה
 הממונה לדבר אל הע> נמשח בשמ
 המשחה,והככי מ�ורת ברורה הייתה 

  25.לא נרמז במפורש בכתוב

  ה. משיחת מלכי�

 ת>משיחת הנביאי> מוזכרא� בדברי  ,בכתובנזכרה במפורש משיחת מלכי> ג> היא לא 

 
הפ�וק  31.ויהואחז 30יואש 29,, יהוא וחזאל28שלמה 27,דוד 26,כמה מלכי>: שאולשל בשמ

ור בשלמה המשחה הוא הפ�וק האמהמלמד כי השמ
 המדובר הוא שמ
 המפורש ביותר 

 נאמרכיוצא זה  .המל�: "ויקח צדוק הכה
 את קר
 השמ
 מ
 האהל וימשח את שלמה"

  32.: "מצאתי דוד עבדי בשמ
 קדשי משחתיו"בתהלי> (פט, כא)

ה
 משוח וכאשר בקשה יותר משל שימוש בשמ
 המשחה הבעיה לגבי משיחת מלכי> 

וק נאמר: "על בשר אד> לא בפ�אילו מפני שהמל� אינו מזרע הכהונה ונחשב זר, ו ,מלחמה

  . לג)–(שמות ל, לב יי��... איש... אשר ית
 ממנו על זר ונכרת מעמיו"

מצייני> חז"ל כי בשמ
 המשחה "נמשחו כהני> גדולי>  (יא ע"ב) במ�כת הוריות

מע שמל� אינו נחשב כזר לעניי
 תמש(ו ע"ב) ומלכי>", ומדברי הגמרא במ�כת כריתות 

                                                           

 ראה בעניי
 זה חקרי לב או"ח, חלק ב, �י' קיט (רמו ע"ב).   .25

שמואל־א י, א. באשר לעובדה  ששאול  נמשח בשמ
 המשחה א� שלא היה ממלכי בית דוד ראה    .26

כ�� משנה, הל' מלכי> א, י ופרשני> רבי> אחרי> כמפורט ב�פר המפתח הל' כלי המקדש א, ז והל' 

 מלכי> א, י.

 .יג–שמואל־א טז, יב   .27

מלכי>־א א, לט. כמבואר בגמרא (הוריות יא ע"ב), א� שאי
 מושחי> מל� ב
 מל�, א> נפלה מחלוקת    .28

 מושחי>. –

ו. בגמרא (הוריות יא ע"ב) מבואר שיהוא, וכל מל� ממלכי ישראל –טז; מלכי>־ב ט, א–ש> יט, טו   .29

י> א, י): "וזה שמשח לא נמשחו בשמ
 המשחה אלא בשמ
 אפר�מו
, וכ� כתב ג> הרמב"> (הל' מלכ

לא בשמ
 המשחה משחו, אלא בשמ
 אפר�מו
, ודבר זה מ�ורת ביד החכמי>". הוא  –אלישע ליהוא 

 שוודאי לא נמשח בשמ
 המשחה.מל� אר> הדי
 לגבי חזאל 

 מלכי>־ב יא, יב. הרמב"> (ש>) מעיר כי "יואש [נמשח] מפני עתליה".   .30

ע"ב) מלמדת שיהואחז נמשח "מפני יהויקי> אחיו" (ש>),  מלכי>־ב כג, ל. הברייתא (הוריות יא   .31

לד). מכל מקו> בגמרא (ש>) מבואר –שכ
 יהאוחז היה קט
 מיהוקי> בשנתיי> (ראה מלכי>־ב כג, ל

שהייתה זו משיחה בשמ
 אפר�מו
 מפני שבזמ
 זה כבר נגנז שמ
 המשחה. ראה ג> שמואל־ב יט, 

עיה  מה, א ש> נזכרת משיחה לגבי כורש. בכל יא ש> נזכרת המשיחה בעניי
 אבשלו>, וביש

) שמתו� שמעשה המשיחה היה הדר� 18ההקשרי> האלו מ�תבר לומר כדברי הרמב"
 (לעיל הערה 

להכתיר מלכי>, הושאלה הלשו
 'משיחה' לתיאור גדולה ומלכות וייתכ
 שהוא הדי
 לגבי חזאל. לגבי 

 אבשלו>, ייתכ
 שאכ
 משחהו בשמ
 המשחה לפי טעות>.

 ראה ג> תהלי> מח, ח.   .32
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שאינו  –: "על זר במילי>את הפ�וק (לשמות ש>) פירש רש"י  דברי הגמראבעקבות  33.זה

  א� מקור הדברי> בכתוב לא התבאר.  ,צור� כהונה ומלכות"

ר�"ג פירש ש"קבלה הייתה ביד ישראל שימשח דוד וזרעו משמ
 המשחה, לא מלכי> 

  דבר נרמז בכתוב: השפירש הרמב"
 ואילו  34,אחרי>"

, והיה ראוי שיאמר שמן " (שמות ל, לא)לדורותיכם לישמן משחת קדש יהיה זה "

משחת קדש יהיה זה לאהרן ולבניו לדורותם... אבל כך הדבר, צוה שימשח בו עתה 

ולא ינתן על  "לדורותיכם"אהרן ובניו, ואמר למשוח בו משיח קדשי אשר אבחר בו 

  .זר שאיננו לי, ולכן ימשחו בו המלכים והכהנים הגדולים, כי שניהם משיחי ה'

   ן שמות ל, לג)(רמב"  

נביאי> משחו את המלכי>, יש שהמצאנו שמאחר כי  הרמב"
 היא אחרוני> כתבו שכוונתה

קבלה שהלכה למשה מ�יני שמושחי> את המלכי> בשמ
 המשחה כי הייתה ביד> להניח 

  הרא"ש על הגמרא בהוריות: תו�פות כעי
 זה מובא ג> ב 35.ואי
 המל� נקרא זר לעניי
 זה

גדולים ומלכים. ואף על גב דכתיב בקרא אשר יתן ממנו על זר ובו נמשחו כהנים 

ונכרת ומלך בכלל זר, אפשר דדריש ליה מדכתיב על בשר אדם לא ייסך ודרשינן 

   (תוספות הרא"ש הוריות יא ע"ב)   36אדם ולא מלך...

(שמות ל, לא): "ועל כ
 אמר בכא
 'על בשר  ג> בפירוש רבנו בחיי לתורהמצאנו כעי
 זה 

־בתרגו> ירושלמי שבכתבוא�  יי��', ויש להבי
 מלשו
 'אד>' הדיוט ולא מל�"; אד> לא

לא יתמשח"  הדיוט"על בשרא דבש נש  במילי> "על בשר אד> לא יי��"הפ�וק תורג> יד 

  37.ומכא
 רמז להיתר משיחת מלכי> –

                                                           

ר"מ מחייב, ור' יהודה פוטר... וא"ר יו��:  –זו לשו
 הגמרא: "ה�� בשמ
 המשחה... למלכי> ולכהני>    .33

במאי פליגי רבי מאיר ורבי יהודה גבי מלכי> וכהני>? ר"מ �בר: ואשר ית
 ממנו על זר כתיב, ומל� 

איכא זר מתחלתו ועד �ופו, ומל� וכה
 מעיקרא וכה
 השתא זרי> נינהו; ורבי יהודה �בר: בעינ
 עד ד

  לאו זרי> הוו". ראה ג> מעילה יט ע"א.

  הובא בתו� פירוש ראב"ע (הארו�) לשמות ל, לג.   .34

  ראה: הר אפרי> הוריות �י' טז; חקרי לב, או"ח, חלק ב, �י' קיט (רמו ע"א).   .35

 אד> ולא מל�". –על פי מגילה יא ע"א: "בקו> עלינו אד>    .36

. ואכ
, במקומות רבי> בהערה הבאהתרגו> זה הובא בתורה שלמה, אות ק�ב, מכת"י רומי וראה    .37

בניגוד לאישי> רבי מעלה. לדוגמה: "ויראו בני  –בכתוב פירושה של המילה 'אד>' הוא 'המו
 הע>' 


 האלהי>  [=הדייני> והחשובי>] את בנות האד>" (בראשית ו, ב); "אני אמרתי אלהי> את>... אכ

ג> הרמב"> במורה נבוכי> ביאר באופ
 זה את הכתובי> (חלק א ז). –כאד> תמותו
" (תהלי> פב, ו

בגימטריא  –ראה ג> בעל הטורי> על התורה (שמות ל, לב): "קדש הוא קדש יהיה לכ> פרק יד). 

'למלכות בית דוד'". ראה ג> במדרש תנחומא (ורשא, קרח יב) המביא א�מכתא מהכתוב למשיחת 

: "שני בני היצהר אלו דוד ואהר
 שנמשחו בשמ
 המשחה שמשיחת
 לדורות, באהר
 כתיב מלכי>

 'והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עול>', בדוד כתיב 'ודוד עבדי נשיא לה> לעול>'".
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כי ג> בעניי
 שמ
 המשחה 'זר'  (שמות ש>) לעומת זאת, ר' אברה> אב
 עזרא מפרש

שלמה המל� בשמ
 המשחה הייתה משיחתו של ו ובכלל זאת המל�; ה
,ושאיננו כ הוא מי

איש אשר ית
 " למילי> בתרגו> יונת
 מצוי �מ� לדבריו .הוראת שעה ולא הלכה פ�וקה

וה ואי
 מצ ראב"ע נראה שלדעת 38."על חילוני דלא מבנוי דאהר�ודית
 מנה " ":ממנו על זר

  39.שלא כפי דעת חז"ל –שחה מיוחדת למשוח מלכי> לדורות בשמ
 המ

כתב (א, א) לכריתות  המשנה נראה שלרמב"> דעה מחודשת בעניי
 זה. בפירוש

 מע שאי
תמשומדבריו למשח> בשמ
 המשחה",  מותרהרמב">: "ומלכי בית דוד דווקא 

מעמד המלכות. אפשר שהרמב"> למד זאת מכ� אולי לש> חיזוק  –וה אלא היתר ומצ בכ�


וזה אי
 חיוב למשוח את המל�  כלומרמל� אלא א> יש צור� מיוחד,  שאי
 מושחי> מל� ב

"שצונו (עשה לה):  לדייק מלשונו ב�פר המצוותג> אלא היתר במקו> הצור�. כ� נית
 אינו 

שיהיה לנו שמ
 עשוי על מתכונת המיוחד מוכ
 למשוח בו כה
 גדול שיתמנה... וממנו ימשחו 

קצת "גדול וג> הה
 וכמשיחת ה עיקר השימוש בשמ
 המשחה הוא  , כלומרקצת המלכי>"

   40".המלכי>

  ו. גניזת שמ� המשחה

  : יהתו�פתא במ�כת �וטה מלמדת כ

, ומקלו של אהרן וצלוחית של שמן המשחהמשנגנז ארון נגנז עמו צנצנת המן, 

שקדיה ופרחיה, וארגז שהשיבו פלשתים דרין לאלי ישראל, כולם היו בבית קדש 

   יאשיהו המלך גנזו... ?שים ומשנגנז ארון נגנזו עמו דברים, ומי גנזוהקד

  (תוספתא [ליברמן] סוטה יג, א)  

  יומא: מ�כת בתו�פתא במופיע ג> כעי
 זה 

                                                           

38.    
ראה תורה שלמה, שמות ל, אות קעו, המבאר שלדעת ת"י פ�וק זה נאמר בזמ
 שנמשחו בני אהר

  א�ור לתת על שו> איש אחר; וראה ש> שבכת"י רומי ליתא. ובאותו זמ
 היה

ראה מדרש לקח טוב הכותב: "ובו נמשחו כהני> גדולי>, ומלכי> באפר�מא דכיא", וייתכ
 שיש בכ�    .39

�מ� לשיטת ראב"ע. מאיד� גי�א, ראה תורה שלמה, מילואי> לפרשת כי תשא, �י' י, �ו� אות ו, 

 "באפר�מא דכיא".שכתב כי בכתבי־היד ליתא לתיבות 

40.    
אכ
, בהל' מלכי> (א, ז) כתב הרמב"> את עיקר הדי
: "כשמעמידי
 המל� מושחי
 אותו בשמ

המשחה"; ואפשר שאחרי שהתורה התירה למשוח את המל� כדי לחזק את מעמד המלכות, יש 

צווי לעשות זאת תמיד. יש להעיר כי בשורש העשירי מי"ד השורשי> כתב הרמב">: "ואמנ> יימנה ה

שצונו שנמשח כהני> גדולי> ומלכי> וכלי הקדש בשמ
 המשחה המתואר", אלא שלשונו ש> צ"ע 

שהרי משיחת כלי הקדש ודאי אינה לדורות; וא� הגר"י פערלא (בביאורו לר�"ג, ח"ג עונש יא, נא 

 ע"א) כתב שדברי הרמב"> במניי
 �פר המצוות מדוקדקי> יותר. נו�� על כ�, במניי
 המצוות הקצר

בתחילת משנה תורה (עשה לה) כתב הרמב">: "למשוח כהני> גדולי> ומלכי> בשמ
 המשחה", א� 

 מכל מקו> הדיוק מפירוש המשנה ומ�פר המצוות בעינו עומד.



ז ו�� אלב י   הרב 

130130130130 

, ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיה, וארגז צלוחית של שמן המשחהצנצנת המן, ו

קדשים, משנגנז דרון שהושיבו פלשתים כבוד לאלי ישראל, היו כולם בבית קדש ה

   (תוספתא [ליברמן] יומא ב, טו)  . ארון נגנזו עמו

שמ�  "משנגנז ארו
, נגנז 41:(הוריות יב ע"א) ברייתא זו מופיעה בשינוי קל בגמרא

, >'ש' >'ש'"ואמר רבי אלעזר: אתיא  ממשיכה וקובעת: 43והגמרא על אתר 42,..."המשחה

כל הדברי> את נראה שר' אלעזר מ�ביר ש ."'משמרת' 'משמרת', אתיא 'דורות' 'דורות'אתיא 

 
הארו
 נגנזו עמו כל  כשנגנזהמנויי> בברייתא יש לשמור לעול> יחד ע> הארו
, ולכ

רבנו אליקי> בפירושו ליומא: "לה� גזירה שווה מהניא, לאוריי פירש ג> וכ�  ;הדברי>

   44.גנוזי
" דמעול> לא נתפרשו זה מזה אלא כול
 ביחד, וכי היכי דארו
 גנוז, כ� כול>

נגנזה 'צלוחית  45,על פי מקורות אלו מתבאר שב�ו� ימי הבית הראשו
, בימי יאשיהו

  במכילתא: ג> כ� נאמר  שבה.שמ
 המשחה', ומאז לא 

וזה אחד משלשה דברים שאליהו עתיד להעמיד לישראל: צלוחית המן, וצלוחית 

רן שקדיו , ויש אומרים אף מקלו של אהצלוחית של שמן המשחהשל מי נדה, ו

   (מכילתא דרבי ישמעאל, מסכתא דויסע, פרשה ה, ד"ה ויאמר משה)   ופרחיו...

  בירושלמי נמנה שמ
 המשחה ע> הדברי> שבי
 המקדש הראשו
 למקדש השני:

דמר רב אינא בשם רבי אחא חמשה דברים היה בבית המקדש האחרון חסר מן 

ראשון ואילו הן: אש הראשון... אלו ה' דברים שהיה בית המקדש אחרון חסר מה

   46(ירושלמי הוריות ג, ב)  .וארון ואורים ותומים ושמן הקודש

  הרמב"> בהלכותיו: ג> כ� מביא ו

                                                           

 ביומא נב ע"ב ובכריתות ה ע"ב מובאת הברייתא כלשו
 התו�פתא: "צלוחית של שמ
 המשחה".   .41

של שמ
 המשחה",  צלוחיתתב שיש כת"י הגור�י> ג> כא
 "א� ראה דק"� הוריות ש>, אות ב, הכו   .42

  .47וראה להל
 הערה 

 וכ
 ביומא נב ע"ב ובכריתות ה ע"ב.   .43

ראה ג> רש"י הוריות ש>. בפירושו למלכי>־א א, לט ("ויקח צדוק את קר
 השמ
 מ
 האהל) כתב    .44

לפני הארו
, כמו שאנו שוני
 שהארו
 נתו
 בעיר דוד וצלוחית של שמ
 המשחה  –רש"י: "מ
 האוהל 

  ב�דר יומא".

שני> לפני החורב
. באותו זמ
  35למלכותו, כ־ 18ו המל� היה בשנת יאשיה הפ�ח המפור�> שעשה   .45

: "ויאמר ללוי> המביני> לכל ישראל הקדושי> לה' תנו את ארו
 הקדש לויי>ו את היאשיה ציוה

א בכת�..." (דברי־הימי>־ב לה, ג). מפ�וק בבית אשר בנה שלמה ב
 דויד מל� ישראל אי
 לכ> מש

 שני> לפני החורב
. 35ו גנז את הארו
 כ־יאשיה ו גנז את הארו
, וא> כ
יאשיהזה למדה הגמרא ש

ראה נו�ח הירושלמי המופיע בפירוש ר"ח למגילה ט ע"ב: "אש וארו
 ואורי> ותומי> ושמ
 המשחה    .46

בבלי יומא כא ע"ב; תנחומא בהעלות� ו;  –ת ורוח הקודש". מאיד� גי�א, ראה במקבילות אחרו

  שבה
  לא מופיע "שמ
 המשחה".  –תנחומא (בובר) בהעלות� יא; במדבר רבה טו, ז 
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אבן היתה בקדש הקדשים במערבו שעליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן 

ומטה אהרן, ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב בנה בו מקום לגנוז בו 

מטמוניות עמוקות ועקלקלות ויאשיהו המלך צוה וגנזו במקום הארון למטה ב

שבנה... ונגנז עמו מטה אהרן, והצנצנת, ושמן המשחה וכל אלו לא חזרו בבית 

  (רמב"ם, הל' בית הבחירה ד, א)   שני...

כל ימי הבית שני, נוצר לאור� מ�ו� ימי הבית הראשו
 ו ,שמ
 המשחהח�רונו של בעקבות 

  ה
 גדול 'מרובה בגדי>' בלבד: וכ –  המצב המתואר במשנה

ואיזהו המשיח המשוח בשמן המשחה לא המרובה בבגדים, אין בין כהן המשוח 

  . בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא על כל המצוות

  (משנה הוריות ג, ד; מגילה א, ט)  

 –בבני
 הראשו
, למרובה בגדי>  –: "המשוח בשמ
 המשחה על אתרוכדברי הירושלמי 

"
  47.בבני
 האחרו

  ז. המצווה לדורות

"מצות עשה לעשות שמ
 המשחה שיהיה  פותח הרמב"> בקביעה את הלכות כלי המקדש

כעי
  (ש> א, א). מוכ
 לדברי> שצריכי
 משיחה בו שנאמר ועשית אותו שמ
 משחת קדש"

: "שצונו שיהיה לנו שמ
 עשוי על המתכונת המיוחדת (עשה לה) ב�פר המצוות זה כתב

                                                           

כפירוש זה �ברו ראשוני> רבי>. ראה לדוגמה: ר"ח רש"י ומאירי יומא עג ע"א; ריטב"א ורי"ד מגילה    .47

א, ט; ש> הוריות ג, ד; רע"ב הוריות ש> ט ע"ב; רא"ש נזיר מז ע"ב; פירוש המשנה לרמב"> מגילה 

ועוד מקומות רבי>. ראה באר שבע הוריות יג ע"א, ד"ה משיח, שמציי
 ג> לתו�פתא בהוריות, א� 

  לפנינו לא נמצא.

כא
 המקו> לציי
 את טענתו של צבי אריה שטיינפלד ('למשמעו של מרובה בגדי>', �יני, צא, עמ'   

של שמ
 המשחה, ולא שמ
 המשחה כולו, וכפי  צלוחיתנגנזה רק מג) כי ב�ו� ימי הבית הראשו
 –כג

הגר�ה שבתו�פתא �וטה. בצלוחית זו הייתה רק כמות קטנה של שמ
 שהונחה למשמרת לדורות 

בצד הארו
 (באופ
 דומה לצנצנת המ
), ואותה גנזו, א� שמ
 המשחה כולו לא נגנז וממילא ג> המשיכו 

ידוש זה נובעות כמה מ�קנות שחלק
 להשתמש בו (או בשמ
 אחר שעשו בימי הבית השני). מח

. אי
 הכרח לומר 2. אי
 זה נכו
 שלא היה כוה
 משוח בשמ
 המשחה בבית שני; 1מחודשות ביותר: 

 שלא עשו שמ
 אחר מלבד השמ
 שעשה משה, ובוודאי אי
 אי�ור לעשות אחר, ושלא כדברי תו�פות


ו ואיל�, אלא לכל כוה
 ששימש כממלא . מרובה בגדי> אינו כינוי לכל הכוהני> מימות יאשיה3; להל

מקו> זמני לכוה
 הגדול שנפ�ל לפי שעה מכל �יבה שהיא (לנקודה זו יש �מ� ברמב"
 על התורה 

במאמר זה איני ד
 בטענתו, א� יש לציי
 כי לדבריו המימרה של ר' אחא בירושלמי  ויקרא טז, לב).

אינה מכוונת אלא 'לצלוחית שמ
  –ש" המלמדת שבי
 הדברי> הח�רי> בבית שני היה "שמ
 הקוד –

הקודש', אלא שע> הזמ
 הנו�ח השתבש ולא עמדו על ההבדל בי
 צלוחית שמ
 הקודש לשמ
 הקודש, 

 
ומכא
 פירוש ה�תמא בירושלמי, שאינו מוכרח לדבריו, למרובה בגדי> שבמשנה ולהנחה ששמ

מא דגמרא בבבלי במנחות פח המשחה כולו נגנז ולא חזר עוד. עוד אציי
 שדבריו �ותרי> ג> �ת

  ע"ב (ראה להל
) והוא נדחק בפירושה. –ע"א
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מצוות שאינלמנות שאי
 כידוע, הרמב"> �בור 
 למשוח בו כל כה
 גדול שיתמנה". מוכ 

: "שאי
 ראוי למנות מצות שאי
 וכלשונו בשורש השלישי מי"ד השורשי> – נוהגות לדורות

  .וא> כ
, ברור שלדעתו מצוות שמ
 המשחה היא מצווה לדורות – "נוהגות לדורות

שנגנז שמ
 המשחה ב�ו� ימי מפשוט כי באופ
  לעיל נראהשהובאו אול>, מדברי חז"ל 

מ
 הגמרא במנחות ג> מע ת. כ� מששמ
 נו��הבית הראשו
, לא היה יותר שמ
 ולא הכינו 

נאמר כי לדעת חכמי> היה כלי  ט, ב) ש>(הדנה בכלי המדידה של מידות הלח. במשנה 

 ,
 ."!היה הי
 משמש?ר' שמעו
 חלק ואמר: "לא היה ש> הי
, וכי מה ואילו מידה המכיל הי

"מר �בר כיו
 דלדורות לא הוה צרי�, לפי  :בה�בר המחלוקת (ש> פח ע"ב) עו�קת גמראה

ברור שלדעת כול> לא היה . מדבריה שעה הוא דעבדיה ואיגנז; ואיד�, כיו
 דהוה הוה"

  בהי
 משו> שלא הכינו עוד שמ
 המשחה. שימוש

ות לדורות, מדוע לא עשו א> מצוות עשיית שמ
 המשחה ומצוות המשיחה ה
 מצו

אינ> נתוני> בידי אד>, א� מדוע ושמ
 המשחה בבית שני? ארו
, אש ורוח הקודש לא חזרו 

מצאנו אנשי בית שני מלהכי
 את שמ
 המשחה לצור� הדברי> הראויי> להימשח?  נמנעו

  לכ� מ�פר תשובות.

  משה ויש אי�ור לעשות אחר י. ראשוני�: שמ� המשחה נעשה רק על יד1

  בברייתא המבארת כיצד נעשה שמ
 המשחה של משה מובאי> דברי ר' יהודה: 

שמן המשחה שעשה משה במדבר, כמה נסים נעשו בו מתחלה ועד סוף, תחלתו לא 

היה אלא שנים עשר לוגין, ראה כמה יורה בולעת וכמה עקרים בולעים וכמה האור 

ואים, ובו נמשחו שורף, ובו נמשח משכן וכליו ואהרן ובניו כל שבעת ימי המל

שמן משחת קדש ", שנאמר: ואותו שמן קיים לעתיד לבואכהנים גדולים ומלכים... 

  .בגימטריא שנים עשר לוגין הוו – "זה", "יהיה זה לי לדורותיכם

  (הוריות יא ע"ב; כריתות ה ע"ב; ירושלמי שקלים ו, א ועוד)  

לימוד גמור. תו�פות בנזיר  ולפנינוכמה מהראשוני> הבינו שאי
 זה רמז או דרשה בעלמא, 

  למד מכא
 כי יש אי�ור לעשות שמ
 המשחה אחר מלבד זה שעשה משה: 

ומרובה בגדים קרי משנגנז שמן המשחה דיאשיהו גנז שמן המשחה שעשה... 

 ולא היו יכוליןואחריו לא היה כהן משוח בשמן המשחה אלא מרובה בגדים... 

שמן משחת קדש יהיה זה לי "לעשות שמן המשחה אחר למשוח בו, כדכתיב 

   48(תוספות נזיר מז ע"א, ד"ה וכן משוח)   ., זה ולא אחר"לדורותיכם

                                                           

ג> הריטב"א (מגילה ט ע"ב) והרא"ש (נזיר מז ע"ב). יש להעיר כי מלבד שלדרשת 'זה ולא  וכ� פירש   .48

אחר' אי
 מקור מפורש בדברי חז"ל, אי
 לדברי תו�פות �מ� גמור מ
 הברייתא, שהרי לא נאמר בה 


אחר אלא ש"כולו קיי> לעתיד לבוא". השווה ע> הנאמר לגבי אפר פרה אדומה:  שאי
 להכי
 שמ

אמר ר' יו�י ברבי חנינא רמזו שכל הפרות בטילות ושל� קיימות" (פ�יקתא  –"'ויקחו אלי� פרה' 
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  ג> הרלב"ג �בר שקיי> אי�ור לעשות שמ
 אחר, וכ� כתב בפירושו לתורה: 

רוצה לומר זה שעשהו, כי זולתו לא נעשה ולא יעשה.  – ""יהיה זה לי לדורותיכם

תה הכונה שיעשה שמן המשחה תמיד בזה וזה מבואר ממה שאומר, והוא, שאם הי

התואר, היה ראוי כאשר הזהיר שלא נעשה כמוהו במתכונתו, שיבאר שלא נעשהו 

לנו, כמו שאמר בעניין הקטורת... והוא יתעלה לא הבדיל בזה, אך הזהיר שלא 

נעשהו כלל, וזה לאות כי כוונת התורה שלא יעשה ממנו זולתי מה שעשה משה... 

א שלא היה כהן משיח בבית שני, לפי שכבר גנז יאשיהו שמן ולזאת הסיבה תמצ

    (רלב"ג שמות ל, לא)   .ולא היה להם רשות לעשותוהמשחה, 

יש אי�ור לעשות שמ
 המשחה לדורות, כדברי תו�פות,  :דבר מחודשדבריו נית
 לדייק מ

ת ה מדו (כריתוחז"ל לש –"ובמתכונתו לא תעשו כמוהו"  ציוויא� אי�ור זה הוא בכלל ה

  49.הדיוט העושה כמתכונת שמ
 המשחה לשימושו האישי, ולא לציבור לענאמר ע"א) ש

שהאי�ור לעשות שמ
 המשחה לדורות הוא המלמד דברי �פר החינו� ג> ממע תכ� מש

  בכלל הלאו שנאמר בתורה "ובמתכונתו לא תעשו כמוהו": 

שאמרו שלא לעשות שמן המשחה, שנאמר ובמתכונתו לא תעשו... ענין המצוה, 

זכרונם לברכה כי מעולם לא נעשה ממנו אלא אותו שעשה משה במדבר... ונוהגת 

   מצוה זו של איסור עשיית השמן, בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות.

   (ספר החינוך מצווה קט)  

 ה לעשות שמ
 המשחה נוהגת בכל זמ
ומדבריו במקו> אחר נראה שהמצומאיד� גי�א, 

  : (וג> מוטלת על הציבור)

לעשות שמן המשחה על העניין שציותה התורה לעשותו, שנאמר ועשית אותו שמן 

משחת קודש, שיהיה מוכן למשוח בו כל כהן גדול שיתמנה... ונוהגת בזמן הבית, 

   (שם מצווה קז)  . והיא ממצוות המוטלות על הצבור כמו בנין הבית וכליה

.
  וצרי� עיו

                                                           

דרב כהנא, חקת, פי�קא ד, אות ז; תנחומא (בובר) חקת כד; במדבר רבה יט, ו). אפר הפרה הוא ג> 

י> שעתיד אליהו להחזיר לישראל (כדברי המכילתא, ראה לעיל בתחילת �עי� ו), אחד משלושה דבר

 
אפר הפרה הושווה לשמ
 המשחה, ובכל זאת לא נמנעו ישראל מלהכי
 פרות אחרות, והרי שאי

 אי�ורלעול>, גורר את המ�קנה שיש קיי� הכרח להניח שהעובדה ששמ
 המשחה שעשה משה 

ל הגר"י פערלא (בפירוש ל�פר המצוות לר�"ג, ח"ג עונש יא, נ לעשות אחר. ראה ג> את תמיהתו ש

 ע"ב, ד"ה ועכ"פ) על דברי התו�פות האלו.

ראה ב�פר כנ�ת הגדולה (או"ח, הלכות כלי המקדש, פרק א): "אבל הרלב"ג בפירוש התורה אמר    .49

ליתנו אפילו עשאו לגבוה. ותימה דבברייתא בפרקא קמא דכריתות מפורש שא> עשאו להתלמד או 

פטור, ואולי הרלב"ג ז"ל יפרש דפטור מכרת, אבל חייב מלקות, והוא דוחק דלא מצינו  –לאחרי> 

  לשו
 פטור בחיוב מלקות". וראה אביר יעקב כריתות ש>.
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א� המשחה במתכונתו עובר על אי�ור, ו אר שהעושה שמ
יו�י� ובהבחידושי הגר"ח 

  אי
 בשמ
 זה שו> מעלה ממעלת שמ
 המשחה ואינו כשר בתורת שמ
 המשחה: 

דמהא דכתיב זה ולא אחר, ילפינן דין שאינו ראוי להיות שמן המשחה אלא זה 

שעשאו משה, ואם פטמו שמן אחר אינו שמן המשחה כלל, ואף דחייבין כרת על 

ירקח כמוהו ונכרת, מ"מ אינו שמן המשחה כלל, ולכן עשייתו שנאמר איש אשר 

  . אם סך ממנו פטור דנמצא דסך עצמו בשמן בעלמא ולא בשמן המשחה

  (חידושי הגר"ח כריתות ה ע"א [מהדורת מישור])  

  . הרמב"�: אי� אי�ור א% בפועל לא נעשה אחר2

משחה כמצווה לדורות "לעשות שמ
 האת עשיית שמ
 המשחה הרמב">, כאמור, מנה 

(רמב">,  שיהיה מוכ
 לדברי> שצריכי
 משיחה בו שנאמר ועשית אותו שמ
 משחת קדש"

  אינו �ובר כתו�פות שיש אי�ור לעשותו. הוא שאפוא , ונראה הל' כלי המקדש א, א)


 טאת אופ
 עשיית השמ
 ופירהרמב"> תיאר  )ש>(בתחילת הלכות כלי המקדש  ,כמו כ

אפשר  כ
,א .ה לעשותוויש מצוש כדי להעיד שלדעתו וג> בכ� י – את המרכיבי> השוני>

וכפי שממשי�  50,שהפירוט לא נכתב אלא כדי לבאר את האי�ור בהכנת השמ
 להדיוט

 51.: "העושה שמ
 המשחה כמעשה הזה וכמשקל הזה...חייב כרת"הרמב"> מיד (ש>, ד)

 52;משה""ומעול> לא נעשה שמ
 אחר חו@ ממה שעשה הרמב"> (ש>, ה): בהמש� כותב 

   53.היה כשרהוא  שמ
 אחר, היה נעשה לOמע שתמשו

עדר מ�ורת ברורה יבבית שני היא חו�ר ידיעה או ה־עשיית השמ
 לאיייתכ
 שה�יבה 


אי
 אי�ור להכי
 שמ
 המשחה שא� כי מבאר  (קדשי> יח, ח) באשר לרכיבי>. ערו� השולח

שכוונת התורה להבי
  נית
ה, ה
 גדול מתמנה ג> בלא שמ
 המשחושמדי
 תורה ככיוו
 אחר, 

בריבוי אי
 לעשות שמ
 אחר ודי היא שכאשר אי
 בנמצא את שמ
 המשחה שעשה משה, 

יאשיהו  גניזת השמ
 בימיש ביארהגר"י פערלא  וזו הייתה �ברת> של בני בית שני. – בגדי>

רשות לעשות אי
 מעי
 הוראת שעה וזוהי שמלמדי> וכ
 מה שלא עשו הנביאי> שמ
 חדש, 

 
  54.א� שמ
 הדי
 ג> שמ
 אחר כשר –אחר שמ

                                                           

 ראה מנחת חינו� מצווה קז.   .50

מעשה כ� משתמע ג> מתיאור ייחודיות המאורע: "וככה עשהו משה רבינו במדבר...", כאומר: לפנינו    .51

 חד־פעמי.

ראה ג> מדרש הגדול (שמות ל, לא) "כל מקו> שנאמר 'לי' הרי זה קיי> לדורות, ומעול> לא נעשה    .52

שילוב של דברי חז"ל  הוא ככל הנראהשמ
 משחה אחר חו@ משמ
 שעשה משה". לשו
 המדרש 

 והרמב">.

 (נא ע"א). כ� ג> כתב בפירוש הגר"י פערלא ל�פר המצוות של ר�"ג, ח"ג, עונש יא   .53

  ש>.   .54
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דברי> הקרובי> כתב הרמב">  (כריתות א, א)בפירושו למשנה לצד זאת יש לציי
 כי 

: "ודע שלא נעשה ), ואלו דבריולשו
 אי�ורנזכר בה> לא ש �א(יותר לשיטת התו�פות 

  55.בקבלה"ממנו כלל ולא ייעשה זולת מה שעשה משה, לאמרו יתעלה 'יהיה זה לי', כ� בא 

  וה לדורות לשיטות אלוו. המצ3

  : מי"ד השורשי> כתב הרמב">בשורש העשירי 

שאין ראוי למנות ההקדמות אשר הם לתכלית אחת מן התכליות. פעמים יבאו צוויים 

בתורה אין אותם הצוויים הם המצוה אבל הם הקדמות לעשיית המצוה כאילו הוא 

  המצוות, השורש העשירי)(ספר    .מספר איך ראוי שתיעשה המצוה ההיא

   :הני> בשמ
 המשחהואת מצוות משיחת הכ הרמב"> ביאה לקביעה זו הכדוגמ

וכן קח לך בשמים ראש לא יימנה, ואמנם יימנה הצווי שצונו שנמשח כהנים גדולים 

  (שם)   .ומלכים וכלי הקדש בשמן המשחה המתואר

לנו שמ
 עשוי על  "שצונו שיהיה –(עשה לה) מדבריו ב�פר המצוות ג> מע תכ� מש

העשייה את לא הזכיר שבה>  –המתכונת המיוחדת מוכ
 למשוח בו כל כה
 גדול שיתמנה" 

"שכל זמ
 היותו קיי>, היא מוטלת עלינו  :התשב"@ בפירושו לאזהרותג> כ� פירש  .הוכמצו

כלומר  ,וכ� כתבו כמה אחרוני> (זהר הרקיע, עשה, אות מט); מצוה, למשוח כהני> גדולי>"

  56.נמנית כמצווה לדורותהיא הני> בשמ
 שעשה משה ולכ
 וקר המצווה היא משיחת הכשעי

ה היא לשמור את השמ
 שלא יאבד, וזוהי וביאר שהמצו (קדשי> טז, ג)לנר ־בערו�

"דאי
 עיקר המצוה עשיית שמ
 המשחה  :וה לדורות. כעי
 דברי> אלו כתב הגר"חוהמצ

ותה בישראל למשוח ממנה מלכי> וכהני>, לבד, אלא מצותה היא עשייתה וקיומה ומציא

   57.ולכ
 נחשבת שפיר מצוה לדורות"

משיחת הכלי> לא הייתה לדורות שכ
 ה, ועיקר המצו אינה המשיחה ,לדעת הרדב"ז

ועוד שמשיחה זו (הני> גדולי> ומלכי> היא פרט במצוות הכהונה והמלכות וומשיחת כ

                                                           

ראה ב�פר שמחת עול> (הל' כלי המקדש א, ה) שביאר כי דעת הרמב"> כתו�פות, א� ג> בפירוש    .55

המשנה לא מצאנו לשו
 אי�ור. ראה פירוש המשנה למנחות ט, ב (בתרגו> הרב קאפח): "לפי שהכל 

מודי> שאי
 עושי
 שמ
 המשחה א> נעדר אותו שעשה משה כמו שבארנו כמה פעמי>". בדפו� 

 
מה שעשה משה רבנו".  עד שיכלההיא: "לפי שהכל מ�כימי> שאי
 עושי> שמ
 המשחה וילנא הלשו

וראה חידושי הגר"ח (כריתות ש>) שפירש את דברי הרמב"> על פי גר�ת הדפו�, כשוני> מדעת 

תו�פות, כלומר שאי
 אי�ור הכנה של שמ
 אחר אלא כל זמ
 ששמ
 המשחה שעשה משה קיי>, א� 

מצווה לעשות שמ
 אחר. כ� כתב ג> כתב הגרי"ז  –מ
 שעשה משה א> יקרה המקרה ויכלה הש

(נדפ� בתו� 'חידושי מר
 הגרי"ז הלוי החדשות על תנ"� ואגדה מפי השמועה', כריתות ה ע"א). וראה 

 .73להל
 הערה 

 ראה: מנחת חינו� מצווה קז; ערו� השולח
 קדשי> טז, ג. .56

 .55ה חידושי הגר"ח כריתות ה ע"א, וראה לעיל הער .57
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"כיו
 שאי אפשר ווה א� שאינה לדורות וולכ
 לדעתו העשייה היא המצ );אינה מעכבת

מנ> בישר> וב�פר נר מצוה ביאר שא 58.למנות משיחתו, אי אפשר שלא למנות עשייתו"

   59.ה לעשותווהכתוב כי השמ
 יהיה קיי> לעול>, אבל א> יגרו> החטא ויאבד, יש מצו

  שמ� המשחה תלוי בנוכחות הארו� .4

 מפירושעל פי המובא לעיל  הציענית
 לבית שני ימי העדר שמ
 המשחה ביה�בר נו�� לה

ששמ
 המשחה תלוי בנוכחות הארו
 �בור התבאר כי ר' אלעזר מדבריו  60.רבנו אליקי>

בירושלמי בש> ר' כ� מבואר ג> אי
 שמ
 המשחה.  –דשי>, וכאשר אי
 ארו
 ובקודש הק

  חזקיה: 

אין ארון,  –יש ארון, וכל מקום שאין משיח  –תני חזקיה רמז: כל מקום שיש משיח 

ואתייא כיי דמר ר' שמואל בר ינא בשם ר' אחא חמשה דברים היה המקדש האחרון 

  .חסר מן הראשון ואלו הן אש וארון ואורים ותומים ושמן המשחה ורוח הקודש

   (ירושלמי תענית ב, א)  

יש על פי זה ה
 משיח ושל שמ
 המשחה קשורה במציאות של ארו
. ושל כ >הרי שמציאות

במקומו, א> היה נשפ� שמ
 המשחה, אפשר  היה ארו
שהכ ,שבזמ
 בית ראשו
מי שכתב 

  61.ה לעשותווה מצויתשהי

  מחלוקת תנאי� –. מעשה נ� בשמ� המשחה 5

  ברייתא הדנה באופ
 הכנת שמ
 המשחה:בכריתות מביאה  הגמרא

העיקרין,  62תנו רבנן: שמן המשחה שעשה משה במדבר (משלקו) [היה שולקו עם]

א"ל רבי יוסי: והלא לסוך העיקרין אינו סיפק! כיצד עושה?  63;ודהדברי ר' יה

במים, והציף עליהן שמן המשחה וקלט את  64הביאו העיקרין ושלקום [ושראום]

הריח וקיפחו; אמר לו ר' יהודה: וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה? והלא נסים 

הרבה נעשו בו מתחלתו ועד סופו, תחלתו לא היה אלא י"ב לוג, ובו נמשח המשכן 

וכליו ואהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים, ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים, וכולו 

                                                           

  ראה רדב"ז הל' כלי המקדש א, א; א, יב; ד, יב. .58

אפשרות לה�בר נר מצוה (חיבור על �פר המצוות לר' יהודה ב
 מנוח) �י' ח, אות יט, וראה עוד    .59

  בדעת דר� חכמה. 76הערה ציו
 להל
 ליד המצוה לדורות 

 .44 הערהציו
 לעיל ליד    .60

א, ביאור הלכה, ד"ה מ"ע. לדעתו, אפשר שמשמעות המצווה �פר דר� חכמה על הל' כלי המקדש א,    .61

.
 לדורות היא בזמ
 שיש ארו

  זוהי גר�ת שטמ"ק, אות כא.   .62

  רש"י ורמב"
 (לשמות ל, כד) גר�ו "רבי מאיר" ובהמש�, במקו> "ר' יו�י", גר�ו "ר' יהודה".   .63

64.    
הברייתא המקבילה בהוריות יא זוהי גר�ת שטמ"ק (אות כד) ורש"י בשמות (ש>), וכ� נראה מ

  ע"ב.
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לעתיד לבא, שנאמר: שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם, זה בגימטריא  קיים

  ה ע"א) (כריתות  .י"ב לוגין הויין"

מדברי הברייתא מתבאר כי ר' יהודה ור' יו�י נחלקו הא> את השמ
 היו מבשלי> ע> 

מרובה דיה אפילו ל�ו� את העיקרי>, לא הייתה כמות השמ
  ,העיקרי> או לא. לדעת ר' יו�י

לאחר שריית העיקרי>  ,לכ
 .נבלע כולו השמ
 היהע> השמ
, העיקרי> את היו מבשלי>  וא>

�י> יהיו נ ,לדעת ר' יהודה 65.ריח>את במי> הציפו את השמ
 על העיקרי> כדי שיקלוט 

 
שלדעת ר' יו�י, ה�ובר  ביאררבי> במעשה שמ
 המשחה, וזה אחד מה>. ב�פר אל� המג

, יש להניח ששמ
 המשחה נגמר במש� הזמ
 לאחר שלא היה בהכנת השמ
 מעשה ני�י>

 השמ
 שר' יו�י אינו לומד שכל נראה משיחת המשכ
 וכליו והיה צור� להכי
 אחר. מדבריו

  66.וה להכי
 שמ
 המשחה בעת הצור�וקיי> לעתיד לבוא, וא> כ
 מצ

  . המפט� את השמ� לציבור6

  דיוט הרוקח שמ
 המשחה:לגבי חיוב כרת של ההגמרא דנה  במ�כת כריתותבאותה �וגיה 

חייב,  –פטור, לסוך  –למוסרו לציבור  67תנו רבנן: המפטם את השמן ללמוד בו [או]

  והסך ממנו פטור, לפי שאין חייבין אלא על סיכת שמן המשחה שעשה משה בלבד. 

 "מתכונתו"פטור. מנלן? אתיא  –אמר מר: ללמוד בו [או] על מנת למוסרו לציבור 

, לכם " (שמות ל, לז)לא תעשו לכם"ת, וכתיב לגבי קטרת: דקטר "במתכונתה"מן 

   פטור... –הוא דאסור, אבל למוסרו לציבור פטור, גבי שמן נמי למוסרו לציבור 

  ה ע"א)כריתות (  

לכאורה, על פי הגמרא, המפט> את השמ
 על מנת למו�רו לציבור, אינו חייב כרת, כדר� 

טור מ
 הכרת. מלשו
 רש"י בפירושו שהמפט> את הקטורת על מנת למו�רה לציבור פ

אבל עושה אתה במתכונתה משל� כדי למו�רה , : "להריח בהכותבה – (שמות ל, לח) לתורה

כא
  " האמורפטורה"שכלומר היתר גמור, וכ� כתבו כמה אחרוני>  זהומע שתמש –לצבור" 

   68.הוא פטור ומותר

                                                           

זוהי שיטת רש"י בכריתות (ש>) ה�בור כי לאחר שנבלעו המי> בעיקרי>, הוציא אות> משה והצי�  .65

 עליה> את השמ
. דעת הרמב"> (הל' כלי המקדש א, ב) והרמב"
 (שמות ל, כה) שונה.

ר) כתב שא> אבד שמ
 המשחה, ראה אל� המג
 הוריות יא ע"ב. במרומי־שדה (כריתות ה ע"א, ד"ה ת" .66

 מודה ר' יהודה לר' יו�י שעושי> אותו מחדש בדר� שאי
 בה מעשה ני�י>.

על פי ההגהה בגמרא וגר�ת תו�פות בנזיר (מז ע"א, ד"ה וכ
 משוח), כ� משתמע מדברי הרמב">  .67

ה שטמ"ק לתנו לאחרי>"), וכ� הגיה ב�פר באר שבע כא
; א� רא או(הל' כלי המקדש א, ד: "להתלמד 

אות יד (וכ
 ש> ו ע"א אות א) שאינו גור� "או" וכ
 גר�ת הילקוט שמעוני (תשא שפז) וביראי>: 

 
"ללמוד בו ע"מ למוכרו לציבור". ראה ג> תוי"ט כריתות א, א, ד"ה המפט> את השמ
; וראה בעניי

  זה חידושי הגרי"פ לר�"ג, ח"ג, עונש יא, נ ע"א, ד"ה אמנ>.

  מרות כהונה ואביר יעקב כריתות ש>.ראה: באר שבע, מש   .68
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שאי
 כל צור� בשמ
 אחר מלבד זה שעשה משה, מדוע מותר  , ה�בורלשיטת תו�פות

נדחק לפרש שמדובר  (מז ע"א, ד"ה וכ
 משוח) ציבור? תו�פות בנזירלעשות שמ
 בעבור ה

שאז יש משמעות לעשייתו, או שהכוונה משו> בימי משה, כנראה כשעדיי
 לא נעשה 

מקובצת מפרש ־הבשיט 69.למשוח בו על מנת לעשותו ולאכיצד שמו�ר לציבור ללמד> 

 –ו
 שהעושה לא כיוו
 לעצמו אלא לש> הציבור ובפשטות שא� שהציבור אינו צרי�, כי

  70.פטור

  בשינוי קל: הביא את לשו
 הברייתא הרמב"> 

העושה שמן המשחה כמעשה הזה וכמשקל הזה ולא הוסיף ולא גרע במזיד חייב 

 לאחרים ליתנו אוכרת... והוא שיעשה אותו להמשח בו, אבל אם עשהו להתלמד 

  (הל' כלי המקדש א, ד)  פטור. 

, ואפשר שפירש כ� מפני (ש>)־שמח , וכ� הציע האוראפשר שכ� הייתה גר�תו בגמרא

שכ
  שאינ> דווקא ציבור, "אחרי>"לכ
 דייק וכתב ו שמ
,שבאמת לציבור אי
 שו> צור� ב

  71.כדי ל�ו�שהשמ
 אינו נעשה עיקר הפטור הוא 

  ה לעשות שמ� המשחה בכל זמ�ו. ראב"ע ואחרוני�: מצו7


עזרא לתורה נאמר בפירוש, כי בעת הצור� אפשר וצרי� לעשות ־בפירושו של ר' אברה> אב

  ודינו כדי
 השמ
 שעשה משה: , שמ
 אחר

  . שיעשו תמיד כמוה לקדש הכהנים –שמן משחת קדש 

   (ראב"ע [הקצר] לשמות ל, לא)  

   ן הנעשה אח"כ שהוא כמוהווהנה אין הפרש בין שמן המשחה שעשה משה, ובי

   72(ראב"ע [הארוך] שם ל, לג)  

בילקוט תימני מכת"י מבאר שמה שנאמר שהשמ
 קיי> לדורות אינו �ותר את חובת 

  עשייתו: 

                                                           

ראה אגרות משה (יו"ד, ג, לג) שכתב בעניי
 זה: "אלמא דזה גופיה, לידע למעשה עצ> המצוה אי�    .69

עשה זה משה רבינו במדבר, נמי הוא עני
 למוד תורה ששיי� על זה היתר דלהתלמד... משו> דשיי� 

וד עליה> אי� לעשות, שג> לידע במעשה למוד לידע ג> הדיני> שהיו כבר כמו שאיכא מצות הלמ

הוא עני
 למוד התורה". א� ראה ביאורי הגרי"פ ל�פר המצוות לר�"ג (ש>) שהקשה על דברי תו�פות 

בזה מכ� שאי
 ההיתר הנאמר במו�ר לציבור אלא לצור� מצווה, כדר� שנאמר בקטורת, ומניי
 לפטור 

 במ�ירה לציבור כדי שידעו לעשות.

 ש>, אות יד בש> תו�פות. שטמ"ק כריתות   .70

 ראה: חידושי הגר"ח והגרי"ז (כריתות ש>); אגרות משה (ש>).   .71

וראה הר המוריה (הל' כלי המקדש א, ה) שכתב שדבריו תמוהי>, וראה תורה שלמה, שמות ל, אות    .72

  קנט.
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דע שזה שאמר שלא ייעשה אין זה מדרך האזהרה, אלא על דרך ההודעה שלא 

שהוא עתיד יצטרכו ישראל לעשות שמן אחר במקומו של השמן שעשה משה, מפני 

להגנז, אבל זה שאמר שהיא מצוה נוהגת לדורות והוא אמר שאין לעשותו, וכבר 

אמרנו לך שזה שאמר שאין לעשות אין זה הכרחי, והיא נוהגת לדורות בגלל חובת 

   73המצוה, אם ילך הכל לאיבוד, ולא נטעה ונאמר שלא נעשה אלא ייעשה...

כל זמ
 שהוא גנוז  ; אול>להכי
 אחר והוכלומר לדעתו, א> יקרה שהשמ
 יאבד, יש מצ

  וה להכי
 אחר. ואי
 מצ – וקיי> בעול>

כתב: "ואומרו 'קדש יהיה לכ>' זה בו כ� ג> נראה ממקו> אחד בפירוש אור החיי> ש

  74.שמ
 דורות שאינו שוה לקדושתו של שמ
 משה"


ה ונראה כי על פי פשוט> של דברי> יש מצו 75(קדשי> טז, ב) ג> מדברי ערו� השולח

וה לדורות כדר� שעשיית ובכל זמ
 לעשות שמ
 המשחה, שכ
 לדעתו עשיית השמ
 היא מצ


וה לדורות א� על פי שמעול> לא עשו ארו
 אחר "לפי והיא מצ ,לדעת הרמב"
 ,הארו

שהיותו מצוה קיימת לנו, ועוד שא> נעלה על דעתינו שיאבד או שישבר מצוה לעשותו 

(כריתות ה שדה ־מרומיה. ג> �פר המצוות, עשה לג)(השגות הרמב"
 ל כמצוה הראשונה"

יש מי שכתב . לעומת> יש לעשות אחר ,אבדשמ
 המשחה שא> ע"א) כתב באופ
 פשוט 

 
שג> לדעה שאי
 עושי> עוד שמ
 חו@ מהשמ
 שעשה משה, א> יבוא אד> ויעשה שמ

להשתמש וה ומותר ומצה מתקייתהמשחה כדי שיהיה ברווח, או כדי שלא ל�מו� על הנ�, מ

 76.בשמ
 זה

  �יכו� ח. 

שמ
 המשחה הוא שמ
 ייחודי שעשה משה במדבר ובו משחו את המשכ
, את כליו ואת 

  הני> ומלכי>.והני>, ולדורות מושחי> בו כוהכ

פעמי, ומכא
 ואיל� כל הכלי> ־מעשה חד ייתהכי משיחת המשכ
 וכליו ה וחז"ל למד

אי
 הדבר מועיל (מאירי). מ
  ,ומע שא� א> יימשחתשדבריה> מעבודת
 מחנכת
, ומ –

                                                           

, אות א ילקוט תימני אלגוז אלמג'ני מכת"י, הובא בתורה שלמה, מילואי> לפרשת כי תשא, �י' י  .73

 .55). דברי> אלו תואמי> לחלוטי
 את דברי הגר"ח והגרי"ז שהובאו לעיל בהערה 192(עמ' 

פירוש אור החיי> שמות ל, לב. מאיד� גי�א, בפירושו לפ�וק כג הביא את דברח חז"ל ש"כולו קיי>   .74


אחר  לעתיד... הא למדת שלא נעשה שמ
 המשחה זולתו, וכ
 כתב רמב">... שמעול> לא נעשה שמ

  זולת מה שעשה משה...".

מדוע לא עשו אנשי בית  )54בדעת הרב"> על המצווה לדורות (לפני ציו
 הערה לעיל, דעתו ראה    .75

שני שמ
 המשחה. כיוצא בדבריו כתב הגר"ח, לפי דברי הרמב"> בפירוש המשנה שהובאו לעיל הערה 

55. 

. בכ� 2דר� חכמה הל' כלי המקדש א, א, ביאור הלכה, ד"ה מ"ע, ושלא כדברי הגר"ח ב�ו� �עי� ז.   .76

  מתבאר מהי לדעתו המצווה לדורות. 
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נית
 להבי
 כי כל הכלי> שייעשו מכא
 ולהבא מתקדשי>  ,וייתכ
 שג> מהירושלמי ,ה�פרי

ג> בלי שעבדו בה> עבודה.  –מיד בהזמנת> לעבודה מכוח משיחת> של הכלי> הראשוני> 

דורות ראשוני> מתבאר כי דבר זה נתו
 במחלוקת תנאי>, ויש ה�וברי> כי ג> לכמה מדברי 

  כל הכלי> צריכי> משיחה, לכל הפחות לכתחילה (תו�פות, משמעות רש"י בע"ז).

חז"ל למדו שה
 הגדול לדורות הוזכרה בתורה, א� לא כציווי ישיר. נראה ומשיחת הכ

בה>,  למשחה"ובגדי הקודש אשר לאהר
, יהיו לבניו אחריו, (מ
 האמור בפרשת המילואי> 

  על המשיחה. לדורותציווי  ) כי ישנוולמלא ב> את יד>..."

זה  –בכתוב, א� חז"ל דרשו: "ונגש הכה
  תמפורש הה
 משוח מלחמה אינוכמשיחת 

עלינו זה משוח מלחמה", ו – כה
 משוח מלחמה", וכ
 "'אשר יוצק על ראשו שמ
 המשחה'

בעת היציאה ה
 הממונה לדבר אל הע> ולומר שקבלה ברורה הייתה ביד> שהכ לומר


 המשחה.נמשח בשמלמלחמה   

בכתוב במפורש, ובתורה נא�ר למשוח משמ
 המשחה  זכרהמשיחת מלכי> ג> היא לא נ

לעניי
 זה, א� מקור הדברי> בכתוב לא  'זר'שמל� אינו הבינו . מדברי חז"ל נראה כי "על זר"

, "קבלה הייתה ביד ישראל שימשח דוד וזרעו משמ
 המשחה" ,התפרש. לדעת ר�"ג

(רמב"
), או מ
  "לדורותיכ> לייהיה זה " פ�וקמ
 ה :רמזי> בכתובראשוני> מצאו לדבר הו

אי
  ,רבנו בחיי). לדעת ראב"ע ,(רא"ש "אד> ולא מל�" – "לא יי�� אד�על בשר " פ�וקה

הני> הגדולי>. לדעת ומשיחת המלכי> אלא הוראת שעה, ומ
 התורה היא מותרת רק לכ

  א חיוב.היתר בדבר א� ליש הרמב"> בפירוש המשנה נראה כי 

 
חז"ל מלמדי> כי משנגנז הארו
, נגנזה ג> צלוחית שמ
 המשחה, ומאז לא חזרה, ולכ

'מרובה בגדי>'. עוד רק משוח בשמ
 המשחה אלא הגדול  
הוכהבימי הבית השני, לא היו 

אמרו חז"ל כי שמ
 המשחה שעשה משה קיי> לעתיד לבוא. לאור זאת יש מ
 הראשוני> 

 ,ריטב"א ,שמ
 המשחה אחר מלבד זה שעשה משה (תו�פות שלמדו כי יש אי�ור לעשות

חינו�) או  ,(רלב"ג "ובמתכונתו לא תעשו
 הפ�וק "א� נלמד מייתכ
 שהאי�ור רא"ש), ו

קי>). יש מ
 ישיש לימוד מיוחד שאי
 עושי> שמ
 כאשר אי
 ארו
 במקומו (רבנו אל

"ח). לעומת זאת מדברי לפי זה ג> א> עשו, אי
 לשמ
 כל קדושה (גרכי האחרוני> שכתבו 


מטעמי> שוני>  ,הרמב"> נראה שאי
 אי�ור בדבר, א� בפועל לא עשו לאחר שנגנז השמ

  גרי"פ). ,(ערוה"ש

הברייתא דורשת שא> הכי
 אד> כמתכונת שמ
 המשחה לציבור, אינו חייב כרת. לדעת 

כל הכנה  ,רמב">אילו לדעת הו ;עצ> ההכנה לציבור פוטרת א� שאי
 לה> צור� בו ,תו�פות

  לצור� אחרי> פוטרת את המפט>.



לדורות –שמ� המשחה  תו  ו  מצו
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תשב"@),  ,הני> והמלכי> (רמב">וה לדורות היא המשיחה של הכוהמצו ,לשיטות אלו

 
שמירת השמ
 שלא יאבד ויהיה קיי> לצור� המשיחה (ערו� לנר; גר"ח), או הכנת השמ

  פעמית (רדב"ז).־א� שהיא חד

 :המשחה לדורות כל זמ
 שיח�ר וה להכי
 שמ
ולראב"ע שיטה ייחודית, ולדעתו יש מצ

 ,כמה אחרוני> (אור החיי>ג> מדבריה> של . כ� נראה "שיעשו תמיד כמוה לקדש הכהני>"

וה והשמ
 ומקיי> מצ ,א> עשה לצור� הציבור –מרומי שדה), ולכל הפחות  ,ערוה"ש

  מתקדש.
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  דוד הלל וינר

  זיקתו של לח� הפני� ל"שולח� לח� הפני�"

 א. דעת הרמב"� לגבי מקו� הכנת לח� הפני�

 ב. 'חומר' ו'צורה' במנחות ובלח� הפני�

 ג. הא� הכנת הלח� היא חלק מהמצווה?

 ד. "�פינה רוקדת" ו"תיבה פרוצה" כביטוי לאופי הקדושה

 ה. לח� הפני� כמקור השפע העולמי

  

  נחלקו אמוראי> במעשה לח> הפני>: 

  רבי חנינא אומר: כמין תיבה פרוצה. רבי יוחנן אומר: כמין ספינה רוקדת. 

  (מנחות צד ע"ב)  

במאמר זה נעיי
 בביאור המחלוקת ובטעמיה, ומדוע בחרו האמוראי> לתאר את צורת לח> 

(ועיי
 בתו�פות ש> הפני> בתיאורי> אלו שא� ה> דורשי> ה�בר ואינ> פשוטי> וברורי> 

  1ד"ה כמי
 שהתלבטו בהגדרת �פינה רוקדת).

  א. דעת הרמב"� לגבי מקו� הכנת לח� הפני�

  נחלקו התנאי> היכ
 נעשות מלאכות הכנת לח> הפני>:

לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים, ואינן  –אחת שתי הלחם ואחת לחם הפנים 

     .דוחות את השבת

     .בפניםרבי יהודה אומר: כל מעשיהם 

לעולם הוי רגיל לומר: שתי הלחם ולחם הפנים כשרות בעזרה  :רבי שמעון אומר

  (משנה מנחות פרק יא, ב)   וכשרות בבית פאגי.

רבי יהודה �ובר שכל הכנות לח> הפני> נעשות בעזרה, שכ
 לשיטתו "תנור מקדש" (וה"ה 

ש את הלח>, ולפיכ� לתבניות הלישה שהיו כלי קודש). רבי שמעו
 �ובר שרק השולח
 מקד

                                                           

כב) שצורת הלח> אינה –בגלל תמיהה זו ה�יק ב'ערו� השולח
 העתיד' (תמידי
 ומו�פי
 קי, כא  .1

 
"כעי
  –מעכבת, ורבי יוחנ
 לא חולק על צורת הלח> שכתב רבי חנינא, ומשמעות דברי רבי יוחנ

�פינה" היא להקל שאי
 צור� למלא את כל השולח
 בלח>. בדר� זו הוא ביאר מדוע פ�ק הרמב"> 

לדעת רבי יוחנ
, וביאר  (תמידי
 ומו�פי
 ה, ט, ועיי"ש בכ��־משנה ובלח>־משנה הדני> בזה) בניגוד

שלדבריו מוב
 שא� רבי יוחנ
 מודה שתיבה פרוצה היא הצורה הראויה לכתחילה. בר> לענ"ד פשט 

הגמרא והצור� ב�ניפי
 מראה מאמ@ גדול להכי
 את הלחמי> בצורת> המיוחדת. כל שכ
 לפי ה�וגיה 

לצורה המדויקת. את ביומא (לח ע"א) המראה כמה מאמ@ ו�ייעתא דשמיא נצרכו על מנת להגיע 

  ה�יבה מדוע הרמב"> לא פ�ק כרבי יוחנ
 נבאר בעז"ה בהמש� דברינו.
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מלאכות ההכנה של הלח> שנעשות קוד> ההנחה על השולח
 יכולות להיעשות מחו@ 

לישת הבצק ועריכתו נעשית בחולי
 מחו@ לעזרה,  –לעזרה (בבית פאגי). ולדעת ת"ק 

  ואפייתו בקודש, בעזרה.

  ובגמרא (ש> צד ע"א) מובא:

בדפוס. שלושה דפוסים הם: נותנה לדפוס ועדיין היא  –תנו רבנן: "ושמת אותם" 

[= הן קערות של שלחן בצק, וכמין דפוס היה לה בתנור, וכשהוא רודה נותנה בדפוס 

  כדי שלא תתקלקל. (תוס' שם)] 

  .[=מתנפח ואינו נכנס יותר בדפוס הראשון]וליהדרה לדפוס קמא? כיון דאפי לה נפחה 

השיקול הטכני נית
 היה להשיב את הלחמי> הקדושי> לפי רבי יהודה מוב
 מדוע אלמלא 

 
לדפו� הראשו
, שכ
 כבר מהשלב הראשו
 של הכנת הלח> יש קדושה בלח> ובדפו�. וכ

מכיוו
 שג> הלישה וג> האפייה נעשי> בכלי חול. אמנ> לפי  –לדעת רבי שמעו
 אי
 בעיה 

קודש לכאורה לא  ת"ק שהדפו� הראשו
 היה כלי של חול והאפייה נעשית בעזרה בכלי

  אמינא! ־מובנת ההוה

לכאורה ראיה מכא
 ששיטת הגמרא אינה כת"ק. בר> צ"ע א> כ
, מדוע פ�ק הרמב"> 

  (תמידי
 ומו�פי
 ה, ז) כת"ק?

  על דעת ת"ק הקשה רב ששת (ש> צה ע"ב):

איפסלה  –אלמא תנור מקדש! "ואין דוחות את השבת"  –"ואפייתן בפנים" 

  בלינה?" 

על קושייה זו, ולכ
 כתבו התו�' (ש> ד"ה "אלא") שלמ�קנת הגמרא  הגמרא לא ענתה

  המשנה משובשת, ומי ש�ובר שהלח> נעשה בעזרה �ובר שאפייתו דוחה את השבת.

אמנ>, כאמור לעיל הרמב"> (ש> הלכה ז) פ�ק כת"ק, שלישת> בחו@ ואפיית> בפני>, 

ה את השבת". וא> כ
 ואילו בהמש� דבריו (ש> הלכה י) ש"אי
 אפיית לח> הפני> דוח

  2מדוע לא נפ�לי> הלחמי> בלינה? – כיצד יענה על שאלת רב ששת

  ב. 'חומר' ו'צורה' במנחות ובלח� הפני�

משנה שהותירה ללא פתרו
. ־נראה ליישב את הקושיות שהקשינו בעזרת תמיהה של הכ��

ת
 בפני> ז) בהביאו את דברי ת"ק כתב: "לישת
 ועריכת
 בחו@, ואפיי הרמב"> (ש> הלכה

  משנה:־". ותמה על כ� הכ��כשאר המנחותבעזרה 

                                                           

בפירוש המשניות כתב הרמב"> "ה�יבה שמחמתה מותר ללוש אות> חו@ לעזרה ולא יהא מותר   .2

לאפות אלא בעזרה לא נתבארה בגמרא" ובתו�פות יו"ט העיר שמכח קושייה לא זזה משנה ממקומה. 

 לנ�ות ולברר את טע> המשנה.ועדיי
 יש 



"� י הפנ לח� לח�  י� ל"שו הפנ יקתו של לח�   ז
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ומה שכתב "כשאר כל המנחות" הוא תימה, שהרי כתב בסוף פי"ב ממעשה 

הקרבנות "המנחות לישתן ועריכתן ואפייתן בפנים", ודוחק לומר שמה שכתב 

  "כשאר כל המנחות" לא קאי אלא אאפייתן.

  ובי
 לח> הפני> ושתי הלח>.ננ�ה לבאר מהו י�וד ההבדל בי
 שאר המנחות 

 '
ולא על לח> הפני>  –בברייתא (מנחות נט ע"א) מובא: "תנו רבנ
, 'ונתת עליה שמ

שמ
". נתינת השמ
 במנחה היא תחילת הלישה, וכאמור לעיל (ע"פ הל' מעשה הקרבנות 

יב, כג) לישת המנחות צריכה להיות בעזרה ובכלי קודש, משו> שמרגע הלישה מקבלי> 

והמנחה הופכת להיות חפצא של קודש. לדעת רבי יהודה, לח>  צורת�גל> את ה חומרי

הפני> (א� שאינו נילוש בשמ
) דינו כשאר מנחות, ולישתו צריכה להיות בפני> ובכלי 

  קודש.

בניגוד לכ�, לדעת רבי שמעו
, לח> הפני> אי
 דינו כשאר מנחות, כי קדושתו באה לו 


  לכ
 לישתו ואפייתו בחול. 3"שולח
 מקדש". – רק בהיותו חלק ממערכת השולח

לח> הפני> עצמ>  שבחומרית"ק �בר כדעה ממצעת. מצד אחד �בר ת"ק כדעת ר"ש, 

אי
 קדושת מנחות (ולכ
 אי
 נותני> בה> שמ
 בשונה ממנחות). א� מרגע שהעי�ה מקבלת 

יו להנחה על השולח
, חלה על ראויהאפייה, כאשר הלח>  �יו�לח>, כלומר מעת  צורת

קדושת מנחות, עוד טר> הבאתו לשולח
 בפועל, ובזה �בר כרבי יהודה. וכ� מובא בגמרא 

', אימתי  'ממושבותיכ> תביאו לח> תנופה... חמ@ תיאפנה ביכורי> לה' (מנחות נז ע"ב) "

לאחר שנאפו". על כ
, לדעת ת"ק אפיית לח> הפני> צריכה להיעשות בקודש,  –ה
 לה' 

ת שיקרמו פני הלח> ותחול עליו קדושה, לא ייפ�ל משו> היותו כדי שב�יו> האפייה, מע

מחו@ לעזרה. אמנ> בעת מלאכת האפייה, בטר> קרמו פני הלח>, עדיי
 לא חלה עליו 

  4קדושה, ולפיכ� אי
 הכנתו דוחה את השבת.

השוואה בי
 שלב קרימת פני לח> הפני> ובי
 נתינת שאר המנחות בכלי, נראית ג> 

ה (ט ע"א): "לח> הפני>... קר> בתנור הוכשר ליפ�ל בטבול יו> במשנה במ�כת מעיל

  5ובמחו�ר כיפורי> ולהי�דר על השלח
. המנחות ... קדשו בכלי הוכשרו ליפ�ל בטבול יו>".

                                                           

ראיית הלח> כחלק ממערכת השולח
 בולטת בדי
 חינו� השולח
 לעבודה שנעשה בהנחת לח>   .3

  הפני> עליו (ראה רמב">, תמידי
 ומו�פי
 ה, ג).

וכ� כתב הגר"מ �ולוביצ'יק זצ"ל (חידושי הגר"מ הלוי, מנחות צה ע"ב) "דכל זמ
 דלא הויי
 לח> אי   .4

  יה> קדושת הגו� של שתי הלח> ולח> הפני> כלל".אפשר לחול על

5.   
אמנ> לעניי
 מעילה ה
 במנחות וה
 בלח> הפני> אמרה המשנה כי מעת שהוקדשו לצור� ייעוד

כבר חלי> עליה> דיני מעילה, שכ
 המעילה חלה על השיי� כבר בשליטת המקדש א� א> עוד לא 

  הוקדש כראוי לקרב
, כמו כבש קוד> שחיטתו.
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אמנ> לח> שקרמו פניו (בעזרה) וטר> נית
 על השולח
, אינו נפ�ל בלינה, מכיוו

א� שטר> הונח על השלח
 עצמו שהוא מוכ
 לנתינה על השלח
 הרי הוא כבר במקומו 

מנחות עט  –(כעי
 ה�ברא של רבי שמעו
 בזריקת דמי> ש"כל העומד לזרוק כזרוק דמי" 

  6ע"ב).

הגל> שלה> מתקדשי>  שחומרינראה שההיגיו
 בחילוקו של ת"ק בי
 שאר המנחות 

, הוא שבשאר המנחות יש חלק צורתובכלי, ובי
 לח> הפני> המתקדש רק כשהושלמה 

לגבוה, ואילו לח> הפני> נאכל כולו לכוהני> מלבד בזיכי הלבונה הניתני> עימו, העולה 

"והיתה ללח> לאזכרה אשה לה' (ויקרא  –לאחר גמר צורתו, ולאחר היקראו בש> "לח>" 

                                                           

ת הרמב"> (תמידי
 ומו�פי
 ה, יב) הקדשת לח> הפני> נעשית על ידי הנחת בזיכי הלבונה, וא> לדע  .6

לא הונחה לבונה בשבת על השולח
 מתברר למפרע שהלח> לא הוקדש כלל כראוי. לעומת זאת 

לדעת רש"י (מנחות ק ע"א ד"ה פ�ול) הלח> מתקדש בשעת הנחתו על השולח
 וחו�ר הלבונה גור> 

. בכל אופ
 ג> מרש"י משמע שאי
 די
 לינה אחרי האפייה כל עוד לא הונח הלח> על לפ�ול בלינה

.
  השולח

בעצ> ההגדרה כי לפי הרמב"> אי
 הקדשה בחומר אלא רק בצורה המיועדת להיות מוקדשת על ידי   

הלח>, וכאשר לא היתה שימת לבונה כראוי מתברר למפרע כי אי
 לקדושה על מה לחול, נית
 ליישב 

�ידר הלח> בשבת כמצותו ולא הניח שנתקשו בו האחרוני> בלשו
 הרמב"> (ש>) וזו לשונו: " קושי

וכ
 א> �ידר  .נפ�ל הלח> ואינו קדוש ,ולשבת הבאה הקטיר הבזיכי
 ,עמו בזיכי לבונה עד למחר

אבל א>  .הלח> אינו קדוש ונפ�ל ,הלח> והבזיכי
 באחד בשבת והקטיר הבזיכי
 לאחר שבת הבאה

". בשני המקרי> הראשוני> הדי
 הוא פ�ול ובדי
 השלישי פתח בזיכי
 בשבת נפ�ל הלח>הקטיר ה

הרמב"> במילה "אבל" א� פ�ק די
 זהה למקרי> הראשוני> וכתב "נפ�ל הלח>" וא> כ
 לכאורה 

  תמוהה המילה "אבל".


 ובכ��־משנה הביא גיר�ה מ�פר יש
 ב�יפא "לא נפ�ל הלח>" ונתקשה מדוע א> כ
 אי
 בו די  

פיגול נותר וטמא (עיי"ש מה שתיר@). ובחזו
 אי"ש (מנחות �י' כד ריש �"ק ה) הגיה והחלי� את 

המילה "אבל" במילה "וכ
", א� להגהתו אי
 זכר בכתבי היד המדויקי>. אמנ> לדברינו הדברי> 

מתבארי>: כאשר הלח> והלבונה לא הונחו כראוי בשבת, אזי הלבונה נדחתה מהקטרה וממילא 

למפרע כי הלח> כלל לא הוקדש וכלשו
 הרמב"> בשני המקרי> הראשוני>: "נפ�ל הלח> מתברר 

ואינו קדוש" "אינו קדוש ונפ�ל". אמנ> כאשר למרות שהבזיכי
 לא הונחו כראוי ה> הוקטרו אזי 

חלה ההקדשה שכ
 הלח> הוזכר לגבוה על ידי ההקטרה, א� כיו
 שהבזיכי
 לא היו אמורי> להיקטר 


לא הזכיר הרמב"> ב�ו� דבריו את המילי> "אינו קדוש" אלא רק ציי
 שהלח> נפ�ל.  חל פ�ול ולכ

הדברי> נראי> מדוייקי> בגיר�ת הרב קאפח זצ"ל בפירוש המשניות (מנחות פי"א מ"ח) שבשני 

המקרי> הראשוני> כתב שמעבר לפ�ול אי
 הקדשה (בהתא> למשנה תורה), ובמקרה השלישי כתב 

בצורה א�ורה, הרי שמה שפ�ל במקרה השלישי היא ההקטרה שבאה  שאי
 פ�ול א> לא הקטיר

  אחרי שהייתה הקדשה.

לדברינו, שני מקרי הרישא שלא חלה בה> כל הקדשה, שוני> מהמקרה שב�יפא שבו ההקדשה חלה   

אלא שהלח> כקדוש נפ�ל ולכ
 כתב הרמב"> ביניה> את המילה "אבל" (ועיי
 ב�ו� דברי הכ��־


 פ�ול וחו�ר הקדשה ובי
 לח> שהוקדש ונפ�ל בשאלה הא> הלח> חייב משנה בנפקא מינה בי

  שריפה כדי
 פ�ולי המוקדשי>).
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כד, ז). אמנ> לדעת רבי יהודה בזיכי הלבונה נחשבי> א� ה> כחלק מהמנחה, וכמו הקומ@ 

כהני>, אמור, פרשתא יג פרק יח) "'והיתה ללח>  בשאר מנחות, וכלשו
 המדרש (תורת

רבי שמעו
 אומר נאמרה כא
 'אזכרה' ונאמרה להל
 'אזכרה', מה אזכרה האמורה  –לאזכרה' 

  7כא
 מלא הקומ@ א� כא
 מלא הקומ@".

  ג. הא� הכנת הלח� היא חלק מהמצווה?

ממעשה המצווה, חלוקה זו בי
 המנחות שא� החומר שלה
 מקודש ולכ
 הכנת
 היא חלק 

ובי
 לחמי הקודש שבה> רק הצורה היא המקודשת, נראית היטב בהגדרת המצוות ב�פר 

  המצוות לרמב">.

בהגדרת מצוות המנחות כלל הרמב"> את תהלי� ההכנה וכתב (מצוות עשה, �ז): "היא 

  שצונו שיהיה מעשה המנחה על התואר הנזכר במי
 מי
 מה>".

> (מצוות עשה, כז) וה
 במצוות שתי הלח> (מצוות לעומת זאת ה
 במצוות לח> הפני

עשה, מו) השמיט הרמב"> את ההכנה מהגדרת המצווה וטע
 שהמצווה מתחילה לאחר 

"היא שצוונו להשי> לח> הפני> לפני ה' תמיד" וכ
 "היא  8שהלח> כבר אפוי, וזו לשונו:

  9שצוונו להביא שתי הלח> חמ@ למקדש ע> הקרבנות".

                                                           

הא> הלח> כולו קדוש א� בחומר וממילא הלבונה הרי היא כקומ@ מהמנחה שכולה  –יתכ
 שבשאלה   .7

א נחלקו אב –קדושה, או שמא רק הלבונה קדושה בחפצא בניגוד ללח> הפני> שחומרו אינו קדוש 

הלח> על א�  לידשאול (מנחות צו ע"א) ורבי (מנחות צח ע"א) הא> ההלכה שהלבונה נמצאת 

מטה מנשה", או על  ועליוהמערכת לבונה", מ�תמכת על ההשוואה לפ�וק " עלשכתוב "ונתת 

הארו
 את הפרוכת" (שבה> "על" = ב�מו�). ההבנה כי הלבונה הינה  עלההשוואה לפ�וק "ונתת 

ימה לדרשה מהפ�וק "ועליו מטה מנשה" שמראה כי מנשה היו ליד אפרי> א� נפרדת מהלח> מתא

לא חלק ממנו. לשיטה שהלח> והלבונה קוד> ההקטרה הינ> ישות מחוברת, מתאימה הדרשה 

מהפ�וק "ונתת על הארו
 את הפרוכת" המראה את הקשר שבי
 הפרוכת לארו
, שכ
 א� הפרוכת 

  נקראת "פרוכת העדות" (ויקרא כד, ג).

8.   :
לכאורה ישנה �תירה בדבר מול לשו
 הרמב"> במניי
 המצוות שבראש הלכות תמידי
 ומו�פי

 
"לעשות לח> הפני>", שממנה רואי> כי הרמב"> כלל את העשייה בתו� הגדרת המצווה. אמנ> אי

קושי בדבר. במניי
 שב�פר המצוות ד
 הרמב"> מהי הגדרת המצווה, ואילו ההכנה למצווה איננה 

הגדרת המצווה. כ� כתב הרמב"> בשורש העשירי: "שאי
 ראוי למנות ההקדמות אשר ה> חלק מ

לתכלית אחת מ
 התכליות... דמיו
 זה אמרו ולקחת �ולת וכו' כי הוא אינו ראוי שיימנה לקיחת 

ה�ולת מצווה ועשייתו לח> מצווה. אבל הנמנה אמנ> הוא אמרו ונתת על השלח
 לח> פני> לפני 

את לאחר שנמנתה מצוות לח> הפני> ברור שאת פרטי ההכנה יביא הרמב"> תמיד". לעומת ז

במשנה־תורה יחד ע> כל ההלכות הקשורות ללח> הפני>. לפיכ� ההגדרה במשנה־תורה כ�פר 

 המ�דר את ההלכות תכלול את כל ההלכות מהעשייה והלאה: "לעשות לח> הפני>".

אמנ> לאחר שהתקדשו הלחמי> ישנו הבדל בי
 לח> הפני> לשתי הלח>. שתי הלח> נהפכי> להיות   .9

כחלק מקרבנות חג השבועות ולכ
 נאמר בה> די
 אכילה כבקרבנות "ושתיה
 נאכלות אותו היו> 
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זו מצויה כבר בלשו
 הכתוב. המנחות בפרשת ויקרא (פרק ב)  נית
 לומר שחלוקה

"�ולת יהיה קרבנו", "קרב
 מנחה מאפה תנור" וכו'.  –קרויות על ש> הכנת
 "מנחת �ולת" 

לעומת זאת אצל לח> הפני> ש> הלח> הוא על ש> צורתו ה�ופית ולא על ש> הכנתו 

   10"ונתת על השלח
 לח> פני> לפני תמיד" (שמות כה, ל).

שיוחזר  –אמינא של הגמרא במנחות (צד ע"א) ־לאור דברינו נית
 להבי
 את ההוה

ג> אליבא דת"ק, ה�ובר שלישת> ועריכת> בחו@,   – הלח> לדפו� ראשו
 אחר אפייתו

  ואפיית> בפני>.

של לח> הפני>. א>  הצורהכבר בדפו� הראשו
, עוד בטר> האפייה, מקבל הבצק את 

הלח> חלה עליו עוד לפני האפייה, כיוו
 שא� הדפו�  כ
 יש לומר בדעת ת"ק שקדושת

מקנה ללח> את צורתו. לכ
 הייתה הוה אמינא לומר שאחר האפייה יוחזר הלח> אל הדפו� 

  הראשו
, שכ
 א� הוא כלי קודש.

  ד. "�פינה רוקדת" ו"תיבה פרוצה" כביטוי לאופי הקדושה

יא המשמעות של התיאורי> שמא חקירה זו הא> הלח> בעל קדושה בחומר או רק בצורה ה

כמובא  – "�פינה רוקדת" ו"תיבה פרוצה" –השוני> שנתנו האמוראי> לצורת לח> הפני> 

  בראש המאמר.

לשיטת רבי יהודה לח> הפני> הרי הוא קדוש קדושה עצמית, כמנחה, מע> היותו 

עשוי מחומר קדוש. לשיטתו קדושת הלח> אינה תלויה בהנחתו על השולח
 (וקיומו של 

ולח
 הוא רק תנאי להבאת הלח>), על כ
 הלח> בא בצורה המראה על חו�ר היציבות הש

בהנחה על השולח
 ומתאי> הדבר לתיאור "�פינה רוקדת". לפיכ� לשיטה זו, ה�ניפי> 

"אמר רבי אבא בר  –המחזיקי> את הלח> היו עומדי> על גבי השולח
 (ולא ע"ג הרצפה) 

 –ניפי
 על גבי שלח
 מונחי
" (מנחות צד ע"ב) ממל לדברי האומר כמי
 �פינה רוקדת �

                                                           

קדשי קדשי>" (תמידי
 ומו�פי
 ח, יא) מה שלא מצאנו ביטוי שכזה באכילת לח>  כבשרוחצי הלילה 

על א� שא� ה
 נאכלות ליו> ולילה (ראה משנה מנחות צט ע"ב). שמא לכ
 שינה הרמב"> הפני> 

המנחות" (ש> ה, ז) דהיינו בדומה למנחות, א�  שארוכתב ביח� ללח> הפני> "ואפיית
 בעזרה כ

 כללח> הפני> במהותו אינו מנחה; לעומת זאת ביח� לשתי הלח> כתב הרמב">: "ואפיית
 בפני> כ

, ז), דהיינו שלח> זה כ
 חלק מהמנחות וכפי ששילב הרמב"> ש> בהלכה א את המנחות" (ש> ח

  חדשה שתי הלח>". מנחהלשו
 הכתוב "ועוד מביאי
 יתר על המו�� ביו> הזה 

חיזוק לדברי רבי יהודה הרואה קדושה בחומר של לח> הפני> ולא רק בצורתו ה�ופית נית
 לראות   .10

רא כד, ה־ח) בה לא מופיע הכינוי "לח> פני>" המורה על בפרשיית לח> הפני> בפרשת אמור (ויק

הגל> של ההכנה "ולקחת �ולת..." בר> צירו� האמור בשתי הפרשות יחד  חומרי, אלא רק הצורה

 מתאי> ע> הבנתנו בדעת ת"ק כי לאחר אפיית הלח> מקבל החומר את הקדושה.
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משו> שתפקיד> של ה�ניפי> היה לייצב את הלח> על השולח
, והרי ה> חלק ממצוות 

  ההנחה.

בניגוד לכ� לפי ת"ק ולפי רבי שמעו
 קדושת הלח> נובעת מהשולח
. לכ
 מתאי> הדבר 


י
 "תיבה פרוצה". ולכ
 צורתו הייתה כמ – לומר שהלח> היה מונח ביציבות על השולח

המילה "תיבה" משמעותה לשו
 ישיבה (שורש יתב בארמית). ה�ניפי> לשיטה זו אינ> 

נצרכי> מצד מצוות ההנחה על השולח
, כי אפשר להניח> בלעדיה>, וכל מטרת> הייתה 

גמרא ש>  –למנוע מהלחמי> להכביד האחד על השני: "אגב יוקרא דלח> תלח (=היה נופל 

ועל כ
 לשיטה זו ה�ניפי> לא היו יושבי> על השולח
 אלא על הרצפה  וברבינו גרשו>)".

  "לדברי האומר כמי
 תיבה פרוצה �ניפי
 על גבי קרקע מונחי
" (ש>).  –

כיו
 שמחלוקת האמוראי> שבה פתחנו מ�תבר שהיא תלויה כבר במחלוקת התנאי>, 

שהרי זו היא דעת מוב
 מדוע לא פ�ק הרמב"> כרבי יוחנ
 ש�בר שהלח> כ�פינה רוקדת, 

רבי יהודה, אלא כרבי חנינא ש�בר שהלח> היה כתיבה פרוצה, שכ
 ת"ק דהיינו �ת> משנה 

  תומ� בשיטתו.

  ה. לח� הפני� כמקור השפע העולמי

, מצויה הבנה רוחנית כצורהאלא  כחומרנראה כי במהות ההבנה שלח> הפני> לא הוקדש 

הרי היא ממוקדת בו, ואי
 היא שייכת  מ�וי>, חומרבטע> המצווה. כאשר הקדושה חלה על 

המתלבשת על גבי החומר  הצורהלחומרי> אחרי>. אמנ> כאשר הקדושה חלה על 

(ובנידוננו: על הלח> הנעשה מה�ולת), הרי היא מתייח�ת למהות, ומשו> כ� אי
 היא 

  11מתרכזת בגבולה המ�וי> אלא משפיעה על כל לחמי החולי
, ועל כל מזונות העול>.

   למדנו רבנו בחיי (ויקרא כד, ז) וזו לשונו:כ� 

אך הלבונה שעליו, שבכל מערכה היו  ,לפי שלחם הפנים לא היה בו חלק לגבוה

מקטרין הלבונה, ולכך אמרה תורה והיתה הלבונה ללחם לאזכרה, כי מתוך 

שמקטירים הלבונה שעל הלחם הלחם נזכר למעלה והברכה תחול בו ממנו למזונות 

  העולם. 

תבין מה היתה סיבת הברכה בלחם הפנים שכל מזונות שבעולם מתברכין ומזה 

כי על כן היו שתים עשרה חלות מסודרות על השולחן, ומשם  ,והבן זה .בשבילו

הברכה באה כנגד שנים עשר מלאכים הסובבים כסא כבודו, ונקראים ארבע מחנות 

רוח כענין  שכינה שמשם העולם מתברך לארבע רוחותיו והם עומדים שלושה לכל

חלות  בי"בוהיו  .ארבעה דגלים של מדבר, וכנגדם בכסא שלמה שנים עשר אריות

  .והתעורר לזהכתב מהר"ה: וכנגדם למעלה, היינו כ"ד],  –['טוב טעם' עשרונים  כ"דאלו 

   

                                                           

  חומר.ראה רמב">, הל' י�ודי התורה ב, ג, בהבנת עצמאות הצורה מה  .11
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  הרב יהודה זולד�

  בוגרי� וקטני� –מינוי לקרב� פ�ח 

 א. הפ�ח אינו נאכל אלא למינויו

 ב. פעולת המינוי על קרב� פ�ח

 ג. קט� בקרב� פ�ח

 . גיל מינימאלי של קט�1  

 . חבורה של קטני�2  

 . יתו� שיש לו אפוטרופו�י�, ואב שמביא ושוחט על בנו3  

 . זירוז קטני� במצות קרב� פ�ח4  

 מינוי והשתתפות של קט� בקרב� פ�חד. 

 ה. חינו% קט� למצוות מצה

 ו. �יכו�

  

קרב
 הפ�ח הוא בי�ודו קרב
 משפחתי: "שה לבית אבות שה לבית". א> אי
 מ�פיק 

ני> וקרובי>. הצירו� של אנשי> שוני> נקרא מינוי, כמשתתפי> מבני הבית אזי מצרפי> ש

א פעולת המינוי, ובמה בא לידי ביטוי מינויו וכל המנויי> ה> נקראי> בני חבורה. מה הי

  של קט
 בקרב
 הפ�ח המשפחתי? 

 א. הפ�ח אינו נאכל אלא למינויו

יב,  בפ�וקי התורה מופיע הצו להתאגד ולהתחבר כחבורה אחת �ביב קרב
 הפ�ח (שמות

  ד):־ג

 אבות, לבית שה איש להם ויקחו הזה לחדש בעשר לאמר ישראל עדת כל אל דברו

 במכסת ביתו אל הקרב ושכנו הוא ולקח משה מהיות הבית ימעט ואם לבית. שה

  השה.  על תכסו אכלו לפי איש נפשת

יה הראשונה היא להתאגד �ביב שה שמיועד לכל בית האב. בית האב מכיל מ�פר יהפנ

  ג): יב, שמות זוטרתא, (פ�יקתא משפחות

 במדבר( ם"אבות לבית "למשפחותם שנאמר כענין, משפחות אלו – אבות" "לבית

תלמוד  אחד? בפסח שיוצאים אחד אב לבית משפחות עשר היה שאם מנין). ב א,

  לבית". "שה לומר

א> אי אפשר מ�יבות שונות להתאגד ע> כל בית האב, אזי החובה מוטלת על משפחה 

בודדת להתאגד �ביב הקרב
. וא> אי
 מ�פיק בני משפחה שיתאגדו �ביב קרב
, יש לצר� 

  ד): יב, שמות שכני> (אונקלו�
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 במנין לביתיה דקריב ושיבביה הוא ויסב אמרא על מלאתמנאה ביתא זעיר ואם

  אמרא. על תתמנון מיכליה לפום גבר נפשתא

תנאי> חלקו בשאלה מי ה> השכני> המדוברי>, והא> הלכה זו נאמרה ג> בפ�ח דורות 

  ד):  שמות יב, יוחאי בר שמעו
 דרבי (מכילתא

תלמוד  מניין? שבגגות שכינו שבשדות. שכינו אני שומע אומר: בגבג בן – "ושכנו"

  .פתח אל פתח ביתו" "אל הקרוב "הקרוב". לומר:

 שבגגות, שכינו זה "שכינו" שבשדות, שכינו זה – שכינות נאמרו: שלשתן אומר רבי

  לפתח.  סמוך ביתו אל הקרוב זה "הקרוב"

 שמעון' ר לביתו". קרוב "שכינו דורות פסח ואין לביתו", קרוב "שכינו מצרים פסח

 דרכי מפני אלא תורה דברה לא כך וכל לביתו". קרוב "שכינו דורות פסח אף אומר:

 והולך עירו, מבני ואחד ומיודעיו מכיריו ושכניו אוהבו מניח אדם יהא שלא שלום.

  .)י כז, משלי( רחוק" מאח קרוב שכן שנאמר: "טוב אחרים. אצל פסח ועושה

משפחה או שכני> ומכירי>, �ביב אותו קרב
 הוא  – הקרובי> ביותרהחיבור של המעגלי> 

מהותי ומשמעותי. המ�ר בדברי ר' שמעו
 הוא שעדי� להתאגד ולהתחבר לשכ
 ולא ללכת 

  1ולהצטר� לקרוב משפחה שגרה רחוק.

ההתאגדות של משפחה או חבורה �ביב קרב
 פ�ח אחד נקראת מינוי. החבורה 

יוצרת מחויבות אישית וקבוצתית ביח� לשחיטתו ואכילתו. שמתגבשת נמנית על הקרב
, ו

  כ� הודגש במשנה (זבחי> ה, ח):

, למנויו אלא נאכל ואינו, חצות עד אלא נאכל ואינו, בלילה אלא נאכל אינו הפסח

  . צלי אלא נאכל ואינו

  ה, ג) נאמר:  ובמשנה (פ�חי>

  פסול. – ולטמאים לערלים, למנוייו, ושלא לאוכליו, שלא שחטו

 לטמאים ולערלים, למולים למנוייו, ושלא למנוייו לאוכליו, ושלא לאוכליו

  2כשר. – ולטהורים

  ו, ו) נאמר:  (פ�חי> ובמשנה

                                                           

1.   
המחלוקת בשאלה הא> ציווי זה נוהג ג> בפ�ח דורות מופיעה ג> בתו�פתא פ�חי> ח, ו־ז. בעני

. על הער� בהתכנ�ות 18-17זה ראה: מו"ר הרב אברה> אלקנה כהנא שפירא, מנחת אברה> ג, עמ' 

א חבורה באכילת קרב
 פ�ח, ראה: הרב מאיר שמחה הכה
 מדוינ�ק, מש� חכמה ויקר –של שכני> 

הגדה  –; הרב משה צבי נריה, נר למאור 55פ�ח, עמ'  –כג, כא; הרב ישראל אריאל, מחזור המקדש 

 . 41-40של פ�ח, עמ' 

  כ� פ�ק הרמב"> הל' קרב
 פ�ח ב, ה.   .2



לקרב� פ�ח  י  ו נ � –מי י וקטנ גרי�   בו

155155155155 

  חייב. – ולטמאין לערלין, למנוייו, ושלא לאוכליו, שלא שחטו

 ולטמאים לטהורים ולערלין, למולין למנוייו, ושלא למנוייו לאוכליו, ושלא לאוכליו

   פטור. –

שתי המשניות קשורות זו לזו. מאחר שקרב
 פ�ח שנשחט שלא למנוייו פ�ול, הרי שהשוחט 

  בשוגג. בשבת חייב חטאת א> שחט 

  החובה להתמנות נלמדה מפ�וק (מכילתא דרבי שמעו
 בר יוחאי, שמות יב, ד):

 ושלשים שנים לה' אומר: "ומכסם הוא וכן במינוין. אלא במכסת אין – "במכסת"

 על עבר למנויו שלא שחטו ואם למנויו, לשחטו מצוה יכול .)מ לא, במדבר( נפש"

   3לפסול. הכתוב עליו שנה "תכוסו" "מכסת" תלמוד לומר: כשר? והוא מצוה

העובדה שהדרישה להתמנות חזרה פעמיי> בפ�וקי> אלה, מלמדת על כ� שא> לא התמנו 

   4על הקרב
, הקרב
 פ�ול.

  התמנות על קרב
 הפ�ח: חובה למה המטרה ב מו) ה�ביר ג, הנבוכי> הרמב"> (מורה

 אוהבו על אחד כל ישען ושלא, ללוקחו לזרז הוא, למנויו אלא נאכל בלתי היותו

  .הזמן מתחלת בו ירגיש ולא שנזדמן מי ועל קרובו ועל

 ,המטרה היא להתכונ
 ולהתארג
 מראש לקראת השחיטה והאכילה של קרב
 הפ�ח

שההצטרפות לחבורה לא תהיה מקרית ומזדמנת אלא מאורגנת ומתוכננת מראש. העובדה 

לכ� שהוא חלק מחבורה, ומי נמצא איתו בחבורה היא משמעותית והיא חלק  שאד> מודע

  מההכנות לקראת קיו> המצווה. 

  ב. פעולת המינוי על קרב� פ�ח

שבחבורה בודאי משתת� על קרב
 אחד נמני> מ�פר אנשי>. הקרב
 עולה כ�� וכל מי 

ברכישת הקרב
. בעקבות ע�קאות שונות הקשורות לרכישת הקרב
 יש דיו
 הא> המעות 

                                                           

 שנה עליו הכתוב לעכב". "דרשה זו מופיעה ג> בבבלי פ�חי> �א ע"א, ופ�חי> עח ע"ב ש> נאמר:   .3

משמע שאי
 אי�ור לאכול פ�ח שלא למנוייו. ב�פרא (ויקרא, פרשת צו פרשה אמנ> במדרש ההלכה   .4

וד> זבחי� '(ויקרא ז, יט). מה תלמוד לומר? לפי שנאמר  'כל טהור יאכל בשר' ט �ו� פרק יג) נאמר: "

(דברי> יב, כז). יכול לא יאכלו אלא בעליו? קל וחומר לפ�ח?  'ישפ� על מזבח ה' אלהי� והבשר תאכל

". בפירוש המיוח� לר"ש כתב שמכא
 משמע שקדשי> קלי> מותרי>  'כל טהור יאכל בשר' לכ� נאמר

וכ� ג> קרב
 פ�ח: "ומעתה א> אוכל מפ�ח חברו לית ל
 בה... שהרי לא מצינו עליו לא לאו  ,לכל

פ�חי>, חלק ב,  –ולא עשה". ראה הרב עזריה אריאל, "אכילת פ�ח שלא למנוייו", שערי היכל 

הארי� בביאור שיטה זו, ובדברי הרמב"> שלא הזכיר במפורש (הל' קרב
 פ�ח ב, א) מערכה קלה, ש

 שא�ור למי שאינו מנוי לאכול מקרב
 הפ�ח. 
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מדברי רש"י נית
 להבי
 שהתשלו> הממוני עבור השתתפות בקרב
 זהה  5דש או לא.וק

להגדרת פעולת המינוי. כ� ה�ביר רש"י את דברי המשנה: "אי
 הפ�ח נאכל אלא למינוייו" 

על  6).ש>( תכו�ו' " אכלו 'לפי כדכתיב: לקיחתו, בדמי שנמנו – "ב): "למנוייו(זבחי> נו ע

דברי רש"י אלו כתב הרב יצחק זאב �ולוביצ'יק (חידושי הגרי"ז עמ' נב; חידושי> לזבחי> 

  נו ע"ב):

נראה הביאור בדברי רש"י דרצה לומר בזה דעיקר הדין של המנויים האמור בפסח 

קנין ממון, שיהא שלו לאכילת בשר, וזהו שכתב הוא שיהיה לו חלק בהקרבן ב

והיינו משום דבשאר קרבנות  שנמנו בדמי לקיחתו, דהיינו שיהיה שלו בקנין ממון...

איכא רק דינא שיהא שלו לכפרה, ובפסח מלבד הדין בעלים של כפרה, בעינן גם כן 

של שיהא שלו בקנין ממון, שיהא הוא הבעלים שלו לענין אכילה, וזה הוא הדין 

"תכוסו". ועין בקידושין מב ע"א דמהך קרא: ד"איש לפי אכלו תכוסו" גמרינן לענין 

גם דיני זכיה  זכיה דאיש זוכה ואין הקטן זוכה. הרי להדיא דבהך קרא דתכוסו נאמר

שמות יב, כא) דמהך  יוחאי, בר שמעון של קנין ממון. וכן מבואר במכילתא (דרבי

פסח ילפינן דבהמה דקה נקנית במשיכה קרא ד"משכו וקחו לכם" האמור גבי 

. והיינו משום דבעיקר הדין של מינוי האמור בפסח נאמר )ירושלמי קידושין א, ד(

בזה שיהיה שלו גם לענין ממוניה שיוכל לאכול ממנו ולא רק שיהיה בעליו לענין 

   7כפרה.

א� נראה שאי
 הכרח לה�ביר כ� את דברי רש"י. ההשתתפות הכ�פית של בני החבורה 

בקרב
 נובעת מכ� שהקרב
 עולה כ�� וממילא כל אחד משל> עבור חלקו. דר� זו היא 

אמנ> ביטוי משמעותי לכ� שכל מי שהשתת� ברכישת הקרב
 הוא בחבורה של הקרב
, א� 

  ל אותה מכילתא: אי
 זאת הדר� היחידה. כ� נאמר בהמשכה ש

   לו. שאין מי "וקחו" לו. שיש מי "משכו"

  כא): יב, (שמות זוטרתא ובאופ
 ברור יותר בפ�יקתא

   בדמים. יקנה לו שאין מי – "וקחו" בעדרו. צאן לו שיש מי – "משכו"

                                                           

משנה פ�חי> ט, ז; תו�פתא פ�חי> ז,ח; ט, יב־יז, כ; ירושלמי פ�חי> ח, ג; ט, ו־ז; בבלי פ�חי>   .5

  פט ע"ב־צ ע"א. 

כי; פ�חי> �ב ע"ב ד"ה אי אפשר; פ�חי> ע ע"ב ד"ה כ� משמע ג> מרש"י בפ�חי> � ע"ב ד"ה ה  .6

מנא. ג> בפ�קי תו�פות (קידושי
 פרק ב אות פ) כתב: "זכייה וקנינא בעי בהמנאת פ�ח ולא �גי 

 בדיבור בעלמא". 

7.   
הגרי"ז הארי� ש> להוכיח שכ� ג> עולה מדברי התו�פות. ראה עוד בעני
 זה שמינוי הוא קני
: חזו

; הרב נת
 געשטטנר, שו"ת להורות נת
 חלק א �ימ
 כד. ראה ]השני[�"ק ה  איש או"ח �ימ
 קכד

עוד: הרב חיי> �ולובייצ'יק מברי�ק, הל' קרב
 פ�ח ב, ו שהבחי
 בי
 מינוי בקרב
 פ�ח לבי
 בעלי> 

  על קרב
 פ�ח; הרא"> ש�, אבי עזרי, הל' קרב
 פ�ח ה, ז, וכ
 ו, א. 
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יש צא
 משלו הוא לא צרי� לרכוש מאחר והוא א� יכול להזמי
 אחרי> ללא כל  א> לאד>

איתו בקרב
. מה שחשוב הוא שיהיה מ�פר מתאי> של משתתפי> תשלו> להיות יחד 

כאמור לעיל החבורה שמתגבשת  8בקרב
 על מנת שהוא ייאכל בשלמותו ולא יישאר נותר.

קרב
, יוצרת מחויבות אישית וקבוצתית ביח� לשחיטתו ואכילתו. יש דרכי> אי� ה�ביב 

הכ�פית היא זו שיוצרת לפרוש מהחבורה ובאיזה שלב, א� אי
 הכרח לומר שהשתתפות 

 .
את החיבור של בני החבורה ושלכל אחד מבני החבורה חייב להיות קני
 ממוני אישי בקרב


   9מ�פיקה. הה�כמה של החבורה להיות ביחד �ביב אותו קרב

  ג. קט� בקרב� פ�ח

   10שוחטי> קרב
 פ�ח על קט
. להל
 מ�פר מקורות בה> נזכר מקומו של קט
 בקרב
 פ�ח.

  לי של קט� נימ. גיל מי1

  שמות יב, ד) נאמר:  יוחאי, בר שמעו
 (דרבי במכילתא

 "נפשות". תלמוד לומר הקטן? ואת האשה את לרבות מנין איש. אלא לי אין "איש"

   כזית. לאכל שיכול קטן אף כזית לאכל שיכול איש מה "איש"? נאמר למה כן אם

 איזו אכילה. הפרש היודע קטן אף אכילה, הפרש שיודע "איש" מה אומר: יהודה' ר

   ונוטלו. אגוז וזורקו אבן לו שנותנין כל אכילה? הפרשת היא

־ע"א מב דברי תנא קמא ור' יהודה מובאי> ג> בתו�פתא (חגיגה א, ב) ובגמרא (�וכה

  עו�קת בשאלה מאיזה שלב יש חובה על אב לחנ� קט
 למצוות: הע"ב) ב�וגיה 

אכלו" (שמות  לפי "איש שנאמר, הפסח את עליו שוחטין – צלי כזית לאכול יכול

  . יב, ד)

 אגוז, וזורקו צרור לו נותנין? כיצד אכילה. לברר שיכול עד: אומר יהודה רבי

   11.ונוטלו

                                                           

 . 50-49פ�ח, עמ'  –כמה מתמני> על קרב
 אחד, ראה: הרב ישראל אריאל, מחזור המקדש   .8

ראה בדבריו על התו�פות: הרב צבי פ�ח פרנק, מקראי קדש־פ�ח, א, עמ' מט שכתב "דמנוי על   .9

 הפ�ח אי
 צרי� שיוציא בשפתיו דוקא". 

פ�חי>, חלק ב, מערכה  –יכל בעני
 זה ע�ק בהרחבה: הרב עזריה אריאל, "קט
 בפ�ח", שערי ה  .10

  קלא. 

11.   
הרב שאול ישראלי, "חינו� למצוות", עמוד הימיני, �י' נד, בירר את הגדרי> השוני> של חינו� קט

במצוות שונות. לפיו יש מצוות שחובת החינו� מתחילה ג> כאשר הקט
 איננו מבי
 את תוכ
 המצווה 

אמת ג> כשהילד אינו מבי
 והוא מטע> אבל מ�וגל לבצע את מעשה המצווה: "החיוב מתחיל ב

  השפעת המצוה שלא מדעת והכרה". הרב ישראלי לא ע�ק ש> בגיל קט
 בהקשר של קרב
 פ�ח. 
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ולפי ר' יהודה  12לאכול כזית בשר צלי,הפיזית לפי תנא קמא, הקריטריו
 הוא היכולת 

 
אי
 זה מ�פיק, אלא יש לבדוק שיש לקט
 הבנה כלשהי. הבדיקה היא הא> הוא יודע להבחי

כזו על מנת שאגוז. בדיקה  ,לעומת דבר בעל משמעות ,אב
, בי
 דבר ח�ר ער� כמו צרור

לדעת הא> קט
 מבי
 או לא, נזכרת בהקשר של מת
 גט לקטנה (גיטי
 �ד ע"ב), קידושי 

אמה או אחיה (גיטי
 �ה ע"א), וקני
 של קט
 (ירושלמי עירובי
 ז, ו; ירושלמי קטנה ע"י 

ברור א> כ
, שקט
 אוכל קרב
 פ�ח, הדיו
 כא
 הוא בשאלה מאיזה שלב  13גיטי
 ה, ט).

  בקטנותו יש להאכילו קרב
 פ�ח. 

  . חבורה של קטני�2

  ח, ז) ובתו�פתא (פ�חי> ח, ו) נאמר: (פ�חי> במשנה

  וקטנים.  ועבדים נשים ורתחב עושין ואין

 – ועבדי> ע"ב) מו�בר באיזה אופ
 א�ור ומה הטע>: "קטני>–ע"א צא (פ�חי> בגמרא

שאי
 חשש שתהיה פריצות, קטני> אוכלי> כ�  ,אמנ>, יחד ע> אחרי> .משו> פריצותא"

   קרב
 פ�ח.

  . יתו� שיש לו אפוטרופו�י�, ואב שמביא ושוחט על בנו3

  ח, א) נאמר:  (פ�חי> במשנה

  רוצה.  שהוא במקום יאכל אפטרופסין עליו ששחטו יתום

  ע"א) נאמר על כ�:  פח בגמרא (פ�חי>

  מקום. מכל לבית" "שה: זירא רבי אמר – !ברירה יש: מינה שמעת

                                                           

התו�פות (ש> ד"ה יכול) כתב שההגדרה היא "יכול לאכול כזית צלי" נובעת בגלל שיש קט
 שיכול   .12


"משערי
 בצלי לפי שדינו של פ�ח  לאכול אוכל מבושל א� הוא איננו יכול עדי
 לאכול צלי, ולכ

 צלי" .

הרי"ד �ולובייצ'יק (רשימות שיעורי> �וכה ש>) ה�ביר ש"י�וד המחלוקת בי
 רבי יהודה ורבנ
 הוא   .13

בעיקר הדי
 של מנוי על הפ�ח. ר' יהודה �ובר שכדי לחנ� אותו בפ�ח צריכי> לחנ� אותו ג> במנוי 

יני קני
 שיעור בקט
 שא> יודע בטיב משא ומת
 מקחו על הפ�ח, שהוא די
 באכילת פ�ח, ומצינו בד

מקח במטלטלי
 (פכ"ט ממכירה הל"ו), ומשו> כ� �בירא ליה לר' יהודה שבכדי למנות קט
 על פ�ח 

צרי� להיות בר מקח וממכר היודע בטיב קניני>, כי מנוי הוא חלות קני
 וא> לא כ
 אינו בר מנוי. 

אלא לדבור  –> כי מנוי על הפ�ח אינו זקוק למעשה קני
 שיטת תנא קמא היא שקט
 נמנה בכל מקו

וקט
 נמנה ג> בלי ידיעת טיב מקח וממכר". אכ
 הבדיקה שהציע רבי יהודה קשורה למעמד  –בעלמא 

של קט
 בעניני משא ומת
, א� אי
 הוכחה מדברי ר' יהודה במקומות אחרי> שהוא �בר שפעולת 

מור, בדיקה זו מלמדת שלקט
 יש הבנה כלשהי והיא אכ
 המינוי על קרב
 הפ�ח היא חלות קני
. כא

 .
 דומה לדרישה בעניני משא ומת
, א� אי
 זה מפני שבקרב
 פ�ח יש חלות קני
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 אילו שחיטה בשעת נתרצה שבזה "שהוברר – ברירה שאלת הגמרא היא מכא
 שיש

לבית" (שמות יב, ד). רש"י ה�ביר שמהפ�וק  א: "שההודיעוהו" (רש"י), ועל כ� השיב ר' זיר

  דעת
". צרי� ואי
, ביתו בני לכל יקחנו הבית לבית" לומדי> שה"איש בעל "שה

  . זירוז קטני� במצות קרב� פ�ח4

  ג) נאמר:  ח, (פ�חי> במשנה

 כיון לירושלם, ראשון מכם שיעלה מי על הפסח את שוחט הריני לבניו האומר

   עמו. אחיו את ומזכה בחלקו זכה ורובו, ראשו הראשון שהכניס

  בגמרא (פ�חי> פט ע"א) נאמר: 

, לבנים בנות וקדמו מעשה: הכי נמי תניא קאמר... במצות לזרזן כדי: יוחנן רבי אמר

  .שפלים ובנים זריזות בנות ונמצא

האב מציע מעי
 תחרות בי
 הילדי> כדי לחנ� ולזרז אות> במצוות. יוש> לב שכא
 נאמר 

  14בני> ובנות, ולא נאמר קט
 וקטנה, ונית
 להבי
 שמדובר בבני> ובנות גדולי>.

  ד. מינוי והשתתפות של קט� בקרב� פ�ח

הא> על האב למנות את הקט
 על קרב
 הפ�ח? בפ�וקי התורה בולט שקרב
 הפ�ח הוא 

  במ�גרת המשפחה: 

 ,אבות לבית שה איש להם ויקחו הזה לחדש בעשר לאמר ישראל עדת כל אל דברו

 במכסת ביתו אל הקרב ושכנו הוא ולקח משה מהיות הבית ימעט . ואםלבית שה

  ד)־(שמות יב, ג השה. על תכסו אכלו לפי איש נפשת

 למשפחתיכם צאן לכם וקחו משכו אלהם ויאמר ישראל זקני לכל משה ויקרא

  יב, כא) הפסח (שמות ושחטו

                                                           

היה מקו> להוכיח שקטני> חייבי> בקרב
 פ�ח מהשאלה במ�גרת מה נשתנה: "שבכל הלילות אנו   .14

פ�חי> י, ד). על פי פשט המשנה האב  אוכלי
 בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי?" (משנה

 
הוא זה ששואל שאלות אלו, ומהעובדה שהקושיה נאמרת בלשו
 רבי>: "אנו אוכלי
" נית
 להבי

ובודאי אלו שמ�וגלי> לאכול צלי, אוכלי> ג> כ
 קרב
 פ�ח, ובוודאי כ� ג> א>  –שג> הקטני> 

שקושיות אלו נאמרות בלשו
 הקט
 בעצמו שואל קושיות אלו. א� אי
 הכרח לה�ביר שהעובדה 

רבי>, היא הוכחה לכ� שקטני> אוכלי>. בגמרא (פ�חי> קטז ע"א) מוצגת הקושיה על הטיבולי> 

כ�: "בכל הלילות אי
 אנו חייבי
 לטבל אפילו פע> אחת, הלילה הזה שתי פעמי>. מתקי� לה רב 

ילו פע> אחת הלילה הזה �פרא: חיובא לדרדקי? אלא אמר רב �פרא, הכי קתני: אי
 אנו מטבילי
 אפ

 
שתי פעמי>". רב �פרא שאל וכי הטיבול שתי פעמי> שאנו עושי> הוא חובה על תינוקות? ולכ

מציע רב �פרא נו�ח אחר לשאלה. מכא
 שיתכ
 ושאלה זו משקפת מה הגדולי> עושי> א� איננה 

אלות 'מה מבטאת חובה של קטני>. מי שואל קרב
 פ�ח ראה ב�פרי: "השינויי> בליל ה�דר וש

  . 384-363נשתנה' באר@ ובגלות", מועדי יהודה וישראל, עמ' 
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יב,  בו (שמות תשברו לא ועצם חוצה הבשר מן הבית מן תוציא לא יאכל אחד בבית

  מו)

הקרב
 נעשה במ�גרת בית אב או משפחה. א> אי
 כמות מ�פיקה של אוכלי> במ�גרת 

  המשפחה אזי יש לצר� או להצטר� לשכני> או לאחרי>. 

 .
בדברי> להל
 נבקש לטעו
 שילדי> קטני> מבני המשפחה ה> חלק בלתי נפרד מהקרב

באופ
 מיוחד. העובדה שה> חלק מהמשפחה היא כיו
 שכ� נראה שאי
 צור� למנות> 

ה> "משפחותיכ>". על האב לקחת בחשבו
 את  ,כשלעצמה חבורה. ה> "בית אבות"

השתתפות> בקרב
, א� אי
 צור� לעשות פעולה נו�פת. כאמור לעיל, אי
 צור� בפעולה 

 ממונית על מנת להשתת� בקרב
 ולהיות מנוי. כשהאב ממנה את ילדיו על הקרב
, עצ>

העובדה שהוא מיעד צא
 מעדרו לקרב
, או שהוא קונה צא
 לקרב
 בשביל המשפחה, אזי 

האשה, הילדי>  – ברור שבני המשפחה ה> חלק מהקרב
. אמנ>, בני המשפחה הבוגרי>

הגדולי> והעבדי> העבריי>, צריכי> לה�כי> להיות חלק מהמשתתפי> בקרב
, וא> ה> 

ייני>, אז אי
 ה> אינ> חלק מהקרב
, כאמור מוחי> ומביעי> את דעת> שה> אינ> מעונ

  בתו�פתא (פ�חי> ז, ד) שהובאה בגמרא (פ�חי> פח ע"א):

 ובתו בנו ידי על ושוחט מביא שאדם מלמד –  לבית" (שמות יב, ד). "שה: רבנן תנו

 אינו אבל. מדעתן שלא בין מדעתן בין, הכנענים ושפחתו עבדו ידי ועל 15,הקטנים

 אלא אשתו, יד ועל העברים ושפחתו עבדו ידי ועל, הגדולים ובתו בנו ידי על שוחט

  16.מדעתן

  ש> ה�ביר מדוע האב שוחט לבנו ובתו הקטני>:  י"רש

 כדמוקי, בסתמא דהיינו – מדעתן בין הלכך, לחנכן עליו הקטנים ובתו שבנו בשביל

 הכנענים ושפחתו עבדו וכן, למחות יכולין אין, לא דאמרי – מדעתן שלא בין, לקמן

 דלא גב על אף, העברית שפחתו אבל עליו. דסמוכין, אחריו ימשכו כרחם על

 יכולה – לחנכה עליו דאין כיון – בסימנין יוצאה דהא, בקטנה אלא לה משכחת

  למחות. 

(פ�חי> פח ע"א ד"ה שה) משמע לכאורה אחרת. התו�פות ראה באב  מדברי התו�פות

   ילדיו, וכ� שאל:ששחט על הקטני> "שלא מדעת
" כמי שלא מינה את 

 בית דין אין נבילות אוכל דקטן נהי למנויו, שלא פסח מאכיל והיאך תאמר ואם

ואומר  ?.)קיד דף יבמות( חרש' בפ כדאמר אסור, בידים לו לספות להפרישו, מצווין

                                                           

התו�פות ש> בד"ה על ידי כתב שכא
 מדובר על "קט
 ממש מדאמרינ
 בי
 מדעתו בי
 שלא מדעתו.   .15

ושלא מדעתו אמרינ
 ב�מו� היינו דאמרי לא וגדולי> פשיטא דיש ביד> למחות אפי' �מוכי
 על 

 ."
 שלח
 אביה

  כ� פ�ק ג> הרמב">, הל' קרב
 פ�ח ב, ח־י.   .16
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 דשרצים דומיא אלא אסור ולא תאכלום" (ויקרא יא, מב) מ"לא ילפינן דהתם י"ר

   17.שרי מצוה חנוך דאיכא כי האי גוונא אבל ונבילות,

 
התו�פות הניח שהאב לא מינה את בנו הקט
 על קרב
 הפ�ח וממילא האכלתו את הקרב

כמוה כהאכלת מאכל אי�ור למי שא�ור לו לאכול משהו מ�וי>. ו ,היא האכלה שלא למינויו

ע"פ ההלכה בית די
 לא מצווי> למנוע מקט
 שאוכל אי�ורי> לעבור על אי�ור, א� מאיד� 

ור להכשיל אותו ולתת לו לאכול מאכל אי�ור ואילו כא
 האב שמאכיל את בנו קרב
 א�

פ�ח, מאכיל את בנו אי�ור שהרי הב
 איננו מנוי? תשובת ר"י בתו�פות היא שא�ור להאכיל 

 
את הקט
 מאכל שבמהותו הוא אי�ור כמו שרצי> ונבלות שאי�ור> נצחי ותמידי ולכ

עוד שכא
 מדובר על קרב
 פ�ח, וכשהקט
 יגדל הוא קיי> האי�ור של "לא תאכילו>", ב

   18יהיה חייב לאכול קרב
 פ�ח, ועל כ
 מדי
 חינו� מותר לאב להאכיל אותו קרב
 פ�ח.

התו�פות בתשובתו לא שלל את ההנחה בשאלה שהיה על האב למנות את הקט
 על 

ור� למנות הקרב
, א� ה�ביר שכא
 באופ
 מיוחד מאחר ומדובר על חינו� למצווה, אי
 צ

 .
  את הקט
 על הקרב

  בגמרא בנדרי> לו ע"א, ה�ביר התו�פות (ד"ה יביא) באופ
 אחר: 

 שלא כנאכל הוי לא הפסח מן אוכלין דאם למנות, צריכים אינם דקטנים כלומר

 דלא אותם אבל "תכוסו", במצות דאיתנהו להנהו אלא רחמנא אסר דלא למנוייו.

 בפסח, חייבות שאין פ"שאע הן, דרשות אנשים דהוה מידי מיירי. לא בהו שייך

  19.בקטנים וכן למנוייו שלא נקרא ואינו ממנו לאכול מותרות

לפי תו�פות האי�ור לאכול למי שלא נמנה על הקרב
 נאמר רק בנוגע למי שמחויב להביא 

קרב
 וממילא חייב להתמנות, א� קט
 לא מחויב. מעמדו של קט
 הוא כמו מעמדה של 

  אמו, שאיננה חייבת לאכול א� היא רשאית, ולכ
 מצב כזה לא נקרא שלא למנוייו.  – האשה

                                                           

אחרוני> ה�יקו מדברי התו�פות הללו מ�קנות שונות ביח� לחינו� קט
 למצוות. ראה: מג
 אברה>,   .17

או"ח �י' שמג �"ק ג; �י' תקנא �"ק לא; שו"ת ר' עקיבא איגר, �ימ
 טו, ור' עקיבא איגר, דרוש 

או"ח �י' פג; מנחת חינו� מצוה ז, כ; הרב חיי>  וחידוש מ�כת חגיגה מערכה ח; שו"ת חת> �ופר

עוזר גרודונ�קי, שו"ת אחיעזר �י' פא אות כו; הרמ"מ מלובבי@', עיוני> והערות במנחת חינו�, �י' 

ז [וש> עוד ב�ימני> ג, ד, ו]; הרב צבי פ�ח פרנק, מקראי קדש־פ�ח, א, עמ' נג־נה; מו"ר הרב 

, עמ' יט; הרב עובדיה יו��, שו"ת יביע אומר, ב, �י' אברה> אלקנה כהנא שפירא, מנחת אברה> ד

 יג, ג־ד, ועוד.

התו�פות בקידושי
 מב ע"א (ד"ה איש) כתב ביטוי אחר: "הואיל דשיי� [הקט
] באכילת פ�חי>   .18

וצרי� להמנות עליו דכתיב (שמות יב) 'שה לבית' אפילו קט
". ראה ג> תו�פות גיטי
 �ד ע"ה ד"ה 

 שאני. 

נדרי> ש> ה�ביר כ�. דברי התו�פות שנשי> חייבות בקרב
 פ�ח־ רשות, כוונתו לדברי ג> הר"
 ב  .19

 

  רשות" (פ�חי> צא ע"ב) –ר' שמעו
 שאמר: שנשי> בפ�ח ראש
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  ע"א) כתב כדברי התו�פות א� כתב עוד:  לו (נדרי> מקובצת־בשיטה

 וגזירת אכלי. נינהו, המנאה בני דלא גב על ואף אביהם, מפסח הקטנים שיאכלו

  . לבית" "שה דכתיב ביתו, בבני למנוייו שלא פסח להאכיל היא הכתוב

אי
 צור� למנות קט
 על  20נראה שדברי התו�פות בשתי המ�כתות משלימי> אלו את אלו.

קרב
 פ�ח, כי הוא עדי
 לא חייב בקרב
. א� על האב לשחוט ולצר� אותו לקרב
 הפ�ח 

האב  ,מדי
 חינו�, מאחר שבעתיד לכשיגדל הוא יהיה חייב בקרב
 פ�ח. או שנאמר עוד

, א� בכ� הוא מינה אות> על הקרב
, מפני שהוא עצמו >מדעתשחט על בניו הקטני> שלא 

 .
  חשב על כ� ומבחינתו ה> חלק מהקרב

ע"פ דברי השיטה מקובצת, זו גזירת הכתוב שבני הבית אינ> צריכי> מינוי מיוחד כמו 

אנשי> בוגרי> אחרי> שמצטרפי> לקרב
. מעצ> העובדה שה> חלק מה"בית", ה> ממוני> 

 
  י
 צור� בפעולה נו�פת. אומאליה> על הקרב

 
ע"פ ה�ברנו זה, נראה לה�ביר מקורות נו�פי> שעו�קי> בחובת קט
 לאכול קרב

ע"א) דנה על המשנה בה נאמר שהאב עשה מעי
  פט פ�ח. כאמור לעיל, הגמרא (פ�חי>

לגמרא ש> ברור שהאב מינה את ילדיו על  תחרות בי
 ילדיו מי יגיע ראשו
 לירושלי>.

  הקרב
 לפני שהציע לה> תחרות זו: 

, מעיקרא אמנינהו דלא אמרת אי אלא. שפיר – מעיקרא דאמנינהו בשלמא אמרת אי

 ידיהן ומושכין "נמנין: תנן (משנה פסחים ח, ג) והא? מתמנו קא מי דשחיט לבתר

  .מינה שמע שישחט" עד ממנו

בני> ובנות על הקרב
. א� נראה שהכוונה  –קוד> לכ
 את ילדיו מכא
 שברור שהאב מינה 

היא שהאב חישב מראש שילדיו יהיו בי
 המשתתפי> בקרב
. תחרות זו נעשתה בי
 הילדי> 

 לפני הכני�ה לירושלי>, והמינוי נעשה בעת השחיטה. על פי ר' יוחנ
 האב עשה כ
 "כדי


 שיעלה מי על דקאמר והא חיטה.ש משעת עליו כול
 את המנה אביה
 – במצות לזרז


בלבו" (רש"י, גיטי
  מה הודיע> ולא ראשו
 הוא איזה נראה כלומר אתא, לזרזינהו ראשו

הוא לא הודיע> מה שבלבו, אבל ברור שבליבו הוא חושב ששניה> יהיו . כה ע"א ד"ה אמר)

  שותפי> בקרב
 הפ�ח. 

שה�ביר את דברי הגמרא ב�וכה מב ע"ב (ד"ה שוחטי
)  י"את דברי רש בארכ� יש ל

ששוחטי> על קט
 את הפ�ח כשהוא מ�וגל לאכול צלי ויודע להבחי
 בי
 דברי>. לפי רש"י: 


 – תכ�ו' (שמות יב, ד) אכלו לפי 'איש דכתיב:, לא – לא ואי, החבורה בני על אותו "ממני

                                                           

פ�חי>, עמ' ק�, כתב ג> כ
 ששני דיבורי התו�פות הללו  –הרב שאול ישראלי, שערי שאול   .20

 בעני
 זה.  משלימי> אלו את אלו, א� הוא הדגיש צדדי> אחרי>
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 המינוי הוא הקביעה של האב שהב
 יאכל את קרב
 הפ�ח, ובהנחה שהב .לאכילה" הראוי

  מ�וגל לאכול ויודע להבחי
.  – ראוי לאכילה

  ה. חינו% קט� למצוות מצה

 חמ@ (הל' >"אי
 אזכור מפורש בדברי תנאי> ואמוראי> שיש לחנ� קט
 לאכול מצה. הרמב

  י) פ�ק:  ו, ומצה

 אותו מחנכין פת לאכול שיכול קטן ועבדים. נשים אפילו מצה באכילת חייבין הכל

   .מצה כזית אותו ומאכילין במצות,

  (ש>) מ�ביר מה מקור דברי הרמב">: משנה־המגיד

) מב ע"ב סוכה( הגזול לולב פרק שאמרו ממה רבינו למד זה'. וכו לאכול שיכול קטן

 אכלו" לפי "איש מאי טעמא? הפסח. את עליו שוחטין צלי כזית לאכול שיכול קטן

  .'וכו להבחין יודע אם כן אלא הפסח, את עליו שוחטין אין אומר: יהודה' ר כתיב.

   אותו. מחנכין הדבר לעשות שיודע כלד התם משמע

משנה ה�ביר שהמקור לדברי הרמב"> באשר לחינו� קט
 במצוות מצה היא הגמרא ־המגיד

  העו�קת בחינו� קט
 למצוות קרב
 פ�ח. 

נראה לה�ביר שבעת שאוכלי> קרב
 פ�ח, יש לאכול ג> מצה ומרור: "על מצות 

מצה ומרור. אמנ>  ממילא כשנותני> לקט
 לאכול קרב
 פ�ח זה כולל ג> ומרורי> יאכלוהו".

הרמב"> בהל' חמ@ ומצה ש> איננו עו�ק באכילת מצה במ�גרת קרב
 פ�ח, א� זה מקור 

   21לכ� שא> קט
 יכול לאכול כזית מצה, יש לחנ� ולהאכיל אותו.

                                                           

מו"ר הרב אברה> אלקנה כהנא שפירא, מנחת אברה> ד, עמ' רכ, שאל על דברי הכ�� משנה (צ"ל:   .21

המגיד משנה), מה הדמיו
 בי
 קרב
 פ�ח למצה. קרב
 פ�ח זו חובה מהתורה המוטלת על האב 

מי> תלוי שנאמר "שה לבית אבות" "וחייב האב להקריב על בניו ולא משו> חינו�, ועל כ
 לדעת חכ

א> יכול לאכול, אבל במצה שהכל רק משו> חינו� יש לומר שהכל תלוי ביודע להבחי
 ולא ביכול 

 
אכול פת". ע"פ התו�פות בפ�חי> פח ע"א ד"ה שה, האב מאכיל את בנו הקט
 קרב
 פ�ח מדי

של חינו�, בהנחה שהוא יגדל הוא יהיה חייב לאכול קרב
 פ�ח, ובכל זאת צרי� לבדוק מה היכולת 

הקט
 לאכול כזית צלי. כאמור בעת אכילת קרב
 פ�ח אוכלי> ג> מצה ומרור, ועל כ
 אותו מבח
 בו 

בודקי> את היכולת של קט
 לאכול כזית צלי, הוא אותו מבח
 בו בודקי> את היכולת של קט
 לאכול 


 אותה כזית מצה. הרב יעקב בצלאל ז'ולטי, משנת יעב@, אורח חיי> �י' ע (עמ' רכא) הקשה ג> כ

קושיה ודחה את ה�ברו של המגיד משנה. לפיו מקורו של הרמב"> הוא בגמרא בפ�חי> קח ע"ב 

שיש לחנ� קט
 לשתות ארבע כו�ות. ר' יהודה שאל: "וכי מה תועלת יש לתינוקות ביי
" והר"
 (ש>) 

ו
 ה�ביר שקט
 לא נהנה ולא שמח ביי
 ואי
 בזה דר� חירות. א� באשר לחובת מצה, ש> הקריטרי

הוא היכולת של קט
 לאכול המצה, ולכ
 כתב הרמב"> שקט
 שיכול לאכול פת מחנכי
 אותו לאכול 

  מצה. 
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  �יכו�ו. 

ראש של קבוצת אנשי> �ביב המינוי על הקרב
 הוא בהצטרפות ידועה ומתוכננת מ – מינוי

אותו קרב
. תשלו> ממו
 בעת רכישת הקרב
 הוא ביטוי משמעותי ורציני להתחבר לחבורה, 

א� אי
 זאת הדר� הבלעדית לבטא את היות האד> שות� על קרב
. למי שיש טלה או כבש 

  משלו יכול להזמי
 חברי> נו�פי> להשתת� בקרב
, ואי
 ה> חייבי> לשל> עבור חלק>.

ילד קט
 הוא חלק מהמשפחה, והאב (וכ
 ג> אפוטרופו�) יכול לשחוט עליו א�  – קט�

 
שלא מדעתו. בכ� שהאב חשב על הקט
 שישתת� ויהיה חלק מהקרב
, זה הוא מינוי הקט

  על הקרב
. האב עושה כ
 כי הוא צרי� לחנכו למצווה אותה הוא יעשה כשיגדל.

   



ח"עתשאדר  –לה  מעלין בקודש 165165165165  

  הראל דבירהרב 

  הגדרתה ויישומה בזמננו –"דר% רחוקה" 

 א. מבוא

 אונ�, ולא פטור –ב. "דר% רחוקה" 

 . ראיות ש"דר% רחוקה" הוא אונ�1

 . שיטת הצל"ח וקשייה2

 . דעת ר' אליעזר בעניי� זה3

 אליעזרג. הגדרת "דר% רחוקה" לפי רבי 

 . ביאור שיטת אביי בדעת ר"א1  

 . ביאור הצל"ח בשיטת רבא2  

 . ביאור הנצי"ב מוולוז'י� בשיטת רבא3  

 ד. הכרעת ההלכה כר' עקיבא

 ה. הזמ� המדויק שבו חל די� "דר% רחוקה"

 ו. די� הנמצא בדר% רחוקה והתקרב בזריזות

 ז. שיעור "דר% רחוקה" בימינו

 רמזורי�?ח. הא� יש להתחשב בעיקולי� ו

 מירושלי� או מהעזרה? –ט. דר% רחוקה 

 י. �יכו�

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש 

אֹו ְלֹדֹרֵתיֶכם ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלה':  ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום  ְבֶדֶרְך ְרֹחָקה ָלֶכםאֹו 

ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו:  Bא ַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ְוֶעֶצם 

 ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיהֹו:  ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר הּוא ָטהֹור Bא ִיְׁשְּברּו בֹו ְּכָכל ֻחַּקת ַהֶּפַסח ַיֲעׂשּו ֹאת

ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה ִּכי ָקְרַּבן ה' Bא ִהְקִריב ְּבֹמֲעדֹו ֶחְטאֹו 

  )יג־דברים ט, ט(  ִיָּׂשא ָהִאיׁש ַההּוא:

  א. מבוא

תגוררי> בריחוק מקו> מהקרבת קרב
 פ�ח, אלא די
 "דר� רחוקה" אינו פוטר לגמרי את המ

מטרתו היא כפולה: האחת, לאפשר למי שנקלע בעל כרחו לדר� רחוקה להשלי> את הקרבת 

  הקרב
 בפ�ח שני; והשנייה, לפוטרו מכרת א> לא עשה פ�ח שני.

 :
ישנו חילוק בי
 שני הדיני> הללו. הדי
 הראשו
 חל על כל מי שלא עשה פ�ח ראשו

כול> חייבי> בפ�ח שני. לעומתו, הדי
 השני  –רחוקה, אנו�, שוגג, ואפילו מזיד טמא, דר� 

ייחודי לטמא ולנמצא בדר� רחוקה ומבדיל אות> משאר המקרי>. חילוק זה, על שני צדדיו, 

  מבואר במשנה (פ�חי> צב ע"ב):

יעשה את השני. שגג או נאנס  ,שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון מי

למה נאמר טמא או שהיה בדרך  ,אם כן יעשה את השני. ,שה את הראשוןולא ע

  שאלו פטורין מהכרת ואלו חייבין בהכרת. ?רחוקה

  ופירש הרמב"> (פיהמ"ש פ�חי> ט, א):

אם היה טמא או בדרך רחוקה בפסח ראשון ולא עשה את השני אינו חייב כרת, מפני 

שני שלא נאמר בו כרת.  ונדחה לפסח ,שכבר נפטר מפסח ראשון שבו נאמר כרת
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בתורה  אמרלפי שנ ;ראשון ולא עשה את השני חייב כרת ואם שגג או נאנס בפסח

  .חייב כרת ,שכל מי שלא היה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה פסח כלל

  משמעות שלישית לדי
 דר� רחוקה מובאת ברמב"> (הל' קרב
 פ�ח ה, ג):

אף על פי שבא לערב לא  – ך רחוקה ושחטו וזרקו עליו את הדםמי שהיה בדר

  וחייב בפסח שני. ,הורצה

  אמנ> הרמב"
 (במדבר ט, י) חולק בזה על הרמב">, וכתב:

בראשון  [ידי חובה] מי שהיה בדרך פטור מן הראשון ועושה השני, ואם רצה לצאת

ב) מיחס הוא דחס רחמנא ע"צב  פסחיםדקיימא לן (וצוה ושחטו עליו הורצה, 

, כי בדרך 'רחוקה'עילויה ואי עביד תבא עליו ברכה. ויתכן שלכך הזכיר הכתוב 

  .חטו ויזרקו עליו ויבא ויאכל לערבהקרובה בידו לעשות השני או הראשון, שיש

מלבד זאת, יש לבחו
 את היישו> המעשי של די
 דר� רחוקה בזמננו: בעקבות השימוש 

יש לדו
  יבשתית,־עירונית וא� בי
־ו�י> ככלי> מרכזיי> לתנועה בי
במכוניות, רכבות ומט

הא> די
 דר� רחוקה שנקבע בזמ
 חז"ל לפי הילו� רגלי יכול להשתנות לאור השינוי באופני 

  התחבורה, או שהוא קבוע ואינו תלוי בטיב ובקצב התנועה.

  1אונ�, ולא פטור –ב. "דר% רחוקה" 

משמעות הדבר היא  – פטור א> הוא .אונ� אופטור  יש לדו
 הא> "דר� רחוקה" הוא


א>  לעומת זאת, .שמלכתחילה לא ציוותה התורה את הנמצא בדר� רחוקה להקריב קרב

  .הציווי בעינו עומד, אלא שאותו אד> מנוע מלקיימו ואונ� רחמנא פטריה אונ� מדובר על

מועד להתחייב ההבדל בי
 שני המצבי> מתבטא במציאות של אד> שיכול לדאוג מבעוד 

א> מדובר בפטור, מכיוו
 שלא עתידה לחול עליו כל חובה, הוא אינו חייב מבעוד  –במצווה 

 
מועד לדאוג ליכולת לקיימה, ואינו חייב לקרב עצמו למקדש. א� מדובר על אונ�, מכיוו

שעתידה לחול עליו חובה, עליו להשתדל מבעוד מועד להתכונ
 למצווה ולעשות והוא 

ג להתקרב לירושלי> מבעוד מועד (כפי שהיוצא לדר� צרי� להצטייד בתפילי
, לדאו מחויב

הנחת
 באונ�), ורק א> לא עשה ־א� שטר> הגיע זמ
 הנחת
, כדי שלא יגיע למצב של אי

  זאת, הוא נחשב בדיעבד כאנו� ונפטר מכרת.

                                                           

 –עיקרי הדברי> שבחלק זה של המאמר פור�מו על ידי בעבר, במאמרי: טהרת נשי> לקרב
 פ�ח   .1

בתו�פת , ומצורפי> כא
 134-123שימוש באמצעי> פרמקולוגיי>, א�יא צה־צו (תשרי תשע"ה) עמ' 

  מרובה.
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יש להדגיש שבכל מקרה אי
 עונש של כרת למי שהיה בדר� רחוקה ג> א> יכול היה 

שאפילו מי שהיה בדר�  (פ�חי> ט, ב)וא לירושלי> א� נמנע מכ�, כמבואר בירושלמי לב

  קרובה והתרחק פטור מכרת:

יכול  ,יצא לו קודם לשש שעות ,היה נתון מן המודיעית ולפנים קודם לשש שעות

שלא בשעת  ,החדל בשעת עשייה חייב – "וחדל לעשות"תלמוד לומר  ?יהא חייב

  .עשייה פטור

  ש"דר% רחוקה" הוא אונ�. ראיות 1

פשוטה היא שחייב כל אד> לעשות השתדלות מראש  כותב ש�ברה )יג ,(החינו� ־המנחת

נמצא שרוב ישראל פטורי>  ,שא> לא נאמר כ
להימצא בקרבת המקדש בזמ
 הקרבת הפ�ח, 

 וכ� כתב , וזה אינו מ�תבר כלל.כלל ה> נמצאי> מ
 המודיעי
 ולחו@מ
 הפ�ח, שהרי בדר� 

המוריה (הל' קרב
 פ�ח ה, ט ־יעב"@ (א, קכז; ויעוי
 ש> שהארי� בזה), הר־ילתהשא ג>

  .ו) ,קפאקדשי> ( 'העתיד ערו� השולח
ו' ד"ה חולה)

כללה את די
 הטמא  (במדבר ט, י)שהרי התורה  נראה שיש להוכיח כ
 מכיוו
 נו��,

ראה פשוט נטמאי> ל . ובנוגעתבר שגדר> שווהומי שהיה בדר� רחוקה בחדא מחתא, ומ�

כאשר חכמי> ד ,פ�ח, וה> אינ> פטורי> אלא אנו�י>לא הופקעה מה> מצוות קרב
 ש

ראתה בכ� עקירת  ב)ע" (יבמות צא�רו הזאה על טמא מת בערב פ�ח שחל בשבת, הגמרא 

מצוות עשה מ
 התורה בשב ואל תעשה, וא> הטמא היה מוגדר כפטור, לא היה נכו
 לייח� 

  עצמה פטרתו.> עקירה, שהרי התורה לחכמי

להיטהר ולא עשה זאת,  היה לושטמא שיכ ב)ע" (פ�חי> �טוכ
 מתבאר עוד בגמרא 

  עונשו בכרת:

יכול לא יהא ענוש כרת אלא שהיה טהור, ושלא היה בדרך רחוקה. ערל וטמא שרץ 

  ."והאיש"למוד לומר ושאר כל הטמאים מנין? ת

  ופרש"י:

ומאת ערב שראויין ליתקן, וכגון ערל וטמא שרץ ושאר הדומין לו, כגון כל טמאי ט

  ל שביעי שלו בערב הפסח.טמא מת שח

; ויעוי
 עוד בדבריו בהל' קרב
 פ�ח ב ,(הל' �נהדרי
 כשמח ־והאור )ש>(חינו� ־המנחת


א� הוכיחו זאת מכ�  עזרי (הל' תפילה ג, יא; ויעוי
 בדבריו לקמ
)־והאבי )א, יח ד"ה וכיו

במצווה פטור מ
 המצווה מאות> אנשי> שע�קו  למדו שהעו�קא) ע" (�וכה כהשבגמרא 

בקבורת מת מצווה על א� שהדבר מנע מה> לעשות קרב
 פ�ח באותה שנה, ומוכח 
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היה  יכול היה להיטהר ואילור אלא אנו�, שהמתבטל מעשיית פ�ח עקב טומאתו אינו פטו

   3רי>.יות טהוע�קו במצווה נפטרו מהצור� להקא טמאי> אלה שוודו 2,מתחייב לעשות זאת

  :)א; בדפו� וילנא נדפ� בד� צג ע"ד"ה א> כ
 צב ע"ב(פ�חי> וכ
 כתב ר"ח 

  אם כן למה נאמר "בדרך רחוקה", הרי אנוס הוא וכבר שנה האנוסין.

  :ב ד"ה א> כ
)ע" (פ�חי> צברש"י כ
 מבואר בדברי ו

הואיל ושאר אונסין אידחו לשני אונס דדרך רחוקה ... דאנוס הוי, דלא מצי עביד

לי דאידכר רחמנא טפי מאונס אחרינא, הא דרך רחוקה אנוס הוא, שאינו יכול  למה

  .ליכנס כל שעת שחיטה, כדאמרינן בגמרא

  היא:א)  ,(הל' קרב
 פ�ח הולשו
 הרמב"> 

או  ,ה בדרך רחוקהמי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו, או שהי

  .נאנס באונס אחר

שכל  א)ע" (פ�חי> צגבפ�קי הרי"ד  כתב . וכ
4לל אונ�הרי שא� טמא ודר� רחוקה ה> בכ

  :עושי> פ�ח ה> בגדר אנו�י> שאינ> שנאמר הטמאי>

ת"ר, אילו שעושין את השיני הזבין והזבות והמצורעין והמצורעות ובועלי נידות 

והיולדות והשוגגין והאנוסין והמזידין וטמא ומי שהיה בדרך רחוקה, אם כן למה 

שאילו פטורין מן ההיכרת וכל כיוצא בהן שהן אנוסין, ואילו , "דרך רחוקה"נאמר 

  המזידין חייבין כרת.

  . שיטת הצל"ח וקשייה2

  :ב ד"ה מאליה)ע" (פ�חי> גהתו�' כתבו 

או זקן היה  ;שלא היה לו קרקע ומרלש י – רבי יהודה בן בתירא שלא עלה לרגל

  .נציבין חו"ל היא י נמיא ;דפטור מפסח כמו מראיה ,שאינו יכול להלך ברגליו

                                                           

חינו� כתב מיד לאחר ראיה זו: "ויש לדחות בקל", ולא ירדתי ל�ו� דעתו. וא> כוונתו ־א� המנחת  .2

לחלק בי
 קו> עשה לשב ואל תעשה, הרי ברור שא�ור לבטל עשה בי
 בקו> עשה ובי
 בשב ואל 

  עזרי דלקמ
. וצ"ע.־תעשה. ויעוי
 בזה בדברי האבי

במדבר ט, ו): "ותבוא ה�ברא להטיל בה> דופי אשר לא שמרו את מצות החיי> (־וכ
 כתב ג> האור  .3

לשו
 יחיד, לומר כי לא היה אלא עני
 טומאה  "ויהי"ה' ונטמאו ולא חששו למצות פ�ח, תלמוד לומר 

אחד אשר נטמאו האנשי> בה, ועני
 טומאה זה עצמו לא היה ביד> להשתמר ממנו ובעל כרח> היו 

  נטמאי>".

יושר (שער ה�פקות, יב) העלה מדברי הרמב"> שטמא מת פטור מ
 הפ�ח, ודווקא  ואמנ> בשערי  .4

 
שאר הטמאי> ה> אנו�י>, א� נראה שאי
 כוונתו לפטור בזה טמא מת מהשתדלות להיטהר, אי

  דבריו אמורי> אלא בנוגע לנידוני> אחרי> שד
 בה> ש>. ואכמ"ל.
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לפי הה�בר השני שר' יהודה לא היה יכול להל� ברגליו, מוב
 שכש> שנפטר מראייה 

בנ�יבות אלו, כ� נפטר מ
 הפ�ח. לעומת זאת, הה�בר הראשו
 והה�בר השלישי אינ> 

  כתב:) על התו�' ש>(קשורי> לפ�ח לכאורה. ובאמת הצל"ח 

ח, ופוק חזי שתחלת קושיית אין כוונת התוס' שמי שאין לו קרקע פטור מפס

התוספות לא היה להקשות למה לא עלה רבי יהודה בן בתירא לעשות הפסח, שזה 

אינו קושיא דודאי היה בדרך רחוקה ופטור, ולא מצינו שיהיה מחוייב לעלות 

ולהתקרב קודם זמן הפסח, ובי"ד שמגיע הזמן הרי הוא בדרך רחוקה. אבל הוקשה 

  להם למה לא עלה לרגל.

ר בצל"ח שיש לפטור מפ�ח את כל מי שגר בריחוק מקו> בירושלי>. כ� כתב ג> מבוא

שדה (הוריות ג ע"א ד"ה ובהוראה; וראה ג> בדבריו פ�חי> צג ע"ב ד"ה איזו). ־המרומי

  חינו� (ש>) תמה על דברי הצל"ח הללו וכתב:־ואכ
 המנחת

הפסח ככל  על כל ישראל לעשות מצות עשהמדודאי  ,ודבריו אינם מובנים לי כלל

צות ה הארץ להתקרב עצמו כדי לקיים מומחויב לילך מקצ ,שבעולם צות עשהמ

בל בודאי מחויב א .יש דינים שציותה התורה ,אך אם עבר והוא בדרך רחוקה עשה.

כל שהם  רץ ישראל,ולדבריו כל ישראל אפילו בא צות עשה.להתקרב ולקיים מ

  .ט"ו מיל מירושלים שזה דרך רחוקה םרחוקי

  ת יחל ישראל (�י' לב ד"ה ונראה) כתב בביאור דברי הצל"ח:בשו"

מה שהוכיח מו"ר בספר אבי עזרי (מהדו"ק פ"ג מהל' תפילה הי"א)  ל פיונראה ע

שהדין שטמא ומי שהיה בדרך רחוקה פטורים מקרבן הפסח פטורם אינו משום 

אונס, אלא התורה דחתה אותם מהחיוב ואמרה שאין עליהם חיוב. ולכן איתא 

כל א) שאע"פ שיכול לבא בסוסים ולהגיע בזמן לבית המקדש, מע" פסחים (צדב

יש לו דין דרך רחוקה ואינו חייב כרת, ואף על פי שיכול להגיע ולצאת ממצב  מקום

שפטור זה אינו פטור של אונס, ובמקרה זה אף על פי ששחטו  מע מינההאונס, ש

פטור, עי"ש בעומק דבריו.  עליו את קרבן פסח, הקרבן אינו מרצה לו כיוון שהוא

נמצינו למדים שבין תנאי החיוב לקיום מצות קרבן פסח ישנו תנאי שלא יהיו בזמן 

החיוב בדרך רחוקה, ויש תנאי שלא יהיו טמאים, ולפיכך י"ל שאין כל חיוב לפני 

  זמן הקרבן לדאוג שתנאי החיוב יתקיימו.


 כל חיוב לפני זמ
 הקרב
 לדאוג מבואר בדבריו שהבי
 את דברי הצל"ח כפשוט>, שאכ
 'אי

שתנאי החיוב יתקיימו'. והוא תולה זאת בדי
 דר� רחוקה. ואול> נראה לכאורה ש'ירד 

חינו� בדברי הצל"ח אינו מיושב בזה ־להציל ולא הציל', ועיקר הקושי שהתקשה המנחת

ה. כלל. דיוצא שהתנאי שקיי> בפ�ח מביא לפטור של רוב ע> ישראל מהמצווה, והדבר תמו

  וכ
 אי
 בזה מענה לשאר ההוכחות דלעיל שדי
 דר� רחוקה הוא אונ� ולא פטור.



ר דבי הראל    הרב 

170170170170 

עזרי ־עזרי, לכאורה יש לדחות, ואדרבה, דברי האבי־ומה שה�תמ� על דברי רבו האבי

אבל  5ה> ראיה ל�תור. דאמנ> הוא מבחי
 בי
 אנו� ובי
 הנמצא בדר� רחוקה שהוא דחוי,

אי
 בכל דבריו כדי להוכיח שהנמצא בדר� רחוקה פטור מלבוא לירושלי>, אלא להיפ�. וכל 

עזרי להבחי
 בי
 מי שבשעת הקרבת הפ�ח נאנ� ולא יכול לעשות הפ�ח ־כוונת האבי

מ�יבות שונות, ובי
 מי שבשעת הקרבת הפ�ח נאנ� ונמצא בדר� רחוקה. וההשלכה של 

י>, וכפי שהתבאר לעיל, א� לא לפטור מעצ> הצור� לבוא האבחנה הזו היא לענייני> אחר

  עזרי:־לירושלי> לעשות פ�ח. ולכאורה הדברי> מפורשי> להדיא בלשו
 האבי

שאין דין הטמא ומי שהיה בדרך רחוקה כדין האונס, וטמא ומי שהיה בדרך רחוקה 

יש רחמנא דחייה אותו ופטור הוא ואף אם שחטו עליו אינו מרצה, כדאיתא בגמרא ר

בודאי שאסור להטמא ולילך לדרך רחוקה פרק מי שהיה בפסחים, אבל מכל מקום 

. ומשום אף קודם זמן הפסח כדי לבטל מצות פסח, שהרי אסור לבטל מצות עשה

כך הוכיח הגמרא מדמותר לו להטמא למת בשביל מצות טומאת קרובים אף שעל 

מבטל המצות  ידי זה מתבטל מצות עשה של קרבן פסח, והלא עכשיו כשמטמא

עשה, והרי אסור לגרום שיתבטל מצות עשה, מזה ראיה שעוסק במצוה פטור מן 

  המצוה.

וברור שביטול מצוות עשה א�ור בי
 כשנעשה בקו> עשה ובי
 כשנעשה בשב ואל תעשה. 

וכמו שא�ור לבטל מצוות עשה דקריאת שמע והנחת תפילי
 א� שהאד> אינו מבטל את 

  המצווה בקו> עשה.

של הוכחת הצל"ח מדברי התו�', ביחל ישראל (ש> ד"ה בר>) ציי
 שמדברי ולגופה 

הר"ש משאנ@ בתו�פותיו, שה
 המקור לתו�' שלנו, מוכח שלא כהבנת הצל"ח. דהא כתב 

  :ב ד"ה מאליה)ע" (פ�חי> ג

וי"ל שלא היה לו קרקע,  – לעשות פסחור' יהודה בן בתירא שלא היה עולה לרגל 

  י נמי נציבין בחוצה לארץ.או שהיה חולה וזקן... א

 ,' ונזקק ליישב זאתלמה לא עלה רבי יהודה ב
 בתירא לעשות הפ�חהרי שהוקשה לו '

'. מפורש יוצא שזה אינו קושיא דודאי היה בדר� רחוקה ופטור' ושלא כדברי הצל"ח שכתב

מדברי הר"ש שאלמלא הטעמי> שכתב, לא היה ר' יהודה ב
 בתירא נפטר מ
 הפ�ח בגלל 

ורבינו  )יחוקו מירושלי>. ולהיפ� מדברי הצל"ח. ואמנ> מהר"> חלאוה (ד"ה שלחועצ> ר

פר@ (ד"ה שלחו) לא הזכירו את הפ�ח אלא רק את העלייה ברגל, א� אי
 הכרח שהתכוונו 

לב) ובחבל נחלתו (ח, יא) ובשערי ־ויעוי
 עוד ביחל ישראל (�י' לא .לחלוק על דברי הר"ש

כו לבאר את הטעמי> שכתבו הראשוני> ואת מקורותיה> היכל (פ�חי> מערכה א) שהארי

בתנ"� ובחז"ל, תו� בחינת היח� בי
 מצוות ראייה לפ�ח. ומקורות נו�פי> בעניי
 זה קובצו 

                                                           

קרב
 פ�ח ה, ג), ותמצית דבריו הובאה לקמ
.  ובגדר דחייה זו הארי� האבי עזרי במקו> אחר (הל'  .5

  ודברי תורה עניי> במקו> אחד ועשירי> במקו> אחר.
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ב�פר 'ד� על הד�' (על התו�' ש>). ועכ"פ להלכה, הרמב"> לא כתב שהיושב בחו"ל או מי 

  כי> ביאור.שאי
 לו קרקע פטור מפ�ח או מראייה. ודברי הצל"ח צרי

כדי ליישב את דברי הצל"ח בביאור התו�פות נית
 אולי לדחוק ולבאר שהאונ� שגר> 

לר' יהודה ב
 בתירא להיות בדר� רחוקה הוא �יבת הפטור, ולא עצ> היותו בדר� רחוקה. 

ובאמת נראה שעצ> ישיבתו של ר' יהודה ב
 בתירא בחו"ל נבעה מאונ� כלשהו, ואילו היה 

ר@ ישראל, בלאו הכי היה עושה זאת, שהרי הוא עצמו בכה וקרע בגדיו באפשרותו לגור בא

  ).6כשנאל@ לצאת ממנה ואמר ששקולה כנגד כל המצוות (�פרי דברי>, פ

ולא מצינו שיהיה מחוייב אול> לשו
 הצל"ח לא משאירה מקו> להבנה זו. דהוא כותב: '

ט ישנו חיוב כזה ור' ', והרי לפי ההבנה המוצעת בהחללעלות ולהתקרב קוד> זמ
 הפ�ח

יהודה ב
 בתירא היה אנו�, ושלא כדבריו הללו. ועוד, דא> היה ר' יהודה ב
 בתירא אנו� 

ולא היה יכול לעלות לעשות פ�ח, אזי מיניה וביה ג> לא היה יכול לעלות לרגל, ולא היה 

צור� בתירוצי התו�' הנו�פי>. ומכ� נראה ברור שלשיטת הצל"ח אכ
 אי
 חיוב לעלות 

עשות פ�ח, וישנו רק חיוב לעלות לרגל שתלוי בתנאי> הנ"ל. ועל זה קשה מכל המקורות ל

  המחייבי> לעלות לעשות פ�ח. וצ"ע.

  . דעת ר' אליעזר בעניי� זה3

דעת ר' אליעזר במשנה (פ�חי> צג ע"ב; כמבואר לקמ
 בהרחבה) שכל הנמצא מא�קופת 

וא� על גב דמצי ) מדייקת מדבריו: "העזרה ולחו@, הרי הוא בדר� רחוקה. והגמרא (צד ע"ב

". ולפי מה שהתבאר, נראה שדברי> אלו אמורי> דווקא ולא אמרינ
 ליה קו> עייל ,עייל

  לשיטת ר' אליעזר, ולא לשיטת ר' עקיבא שהלכה כמותו.

בר>, לפי הירושלמי (פ�חי> ו, ג) א� ר' אליעזר מודה שקיימת חובה להקריב פ�ח ג> 

". וכ
 לא אמר רבי אליעזר אלא לפוטרו מ
 ההכרת :רבי יוחנ
 ראמלנמצא בדר� רחוקה: "

חלה משמע מדברי הרמב"> (פיהמ"ש פ�חי> ט, ב) שפירש את דברי ר' אליעזר באד> ש'

  ', ויעוי
 עוד בדבריו להל
.או שנתקלקל הלוכו ואינו יכול להכנ� לעזרה בזמ
 ההקרבה

ואולי יש לדחות ולהשוות את התלמודי> ולקבל את דברי הרמב"> הללו, ולומר שמה 

שכתוב בבבלי אינו כפשוטו שלא אמרינ
 ליה כלל קו> עייל, אלא שלעניי
 חיוב כרת הוא 

                                                           

ורבי מתיה ב
 חרש ורבי חנניה ב
 אחי רבי יהושע ורבי יונת
 שהיו ברבי יהודה ב� בתירה "מעשה   .6

> וקרעו יוצאי> חוצה לאר@, והגיעו לפלטו>, וזכרו את אר@ ישראל. זקפו עיניה> וזלגו דמעותיה

בגדיה>, וקראו את המקרא הזה: 'וירשת> אותה וישבת> בה ושמרת> לעשות את כל החקי> האלה'. 

 
אמרו: ישיבת אר@ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה. מעשה ברבי אלעזר ב
 שמוע ורבי יוחנ


, וזכרו ה�נדלר שהיו הולכי> לנציבי> אצל רבי יהודה ב
 בתירה ללמוד ממנו תורה, והגיעו לצייד

את אר@ ישראל. זקפו עיניה> וזלגו דמעותיה> וקרעו בגדיה>, וקראו את המקרא הזה: 'וירשת> 

אותה וישבת> בה ושמרת לעשות את כל החוקי> האלה ואת המשפטי>'. אמרו: ישיבת אר@ ישראל 

  שקולה כנגד כל המצוות שבתורה; חזרו ובאו לה> לאר@ ישראל".
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אינו נידו
 כמזיד שהיה מחויב לעשות פ�ח ולא עשה. ואולי א� לדחוק בלשו
 התו�' והר"ש 

המוריה כתב ־ושו חייב כרת א> לא עשה פ�ח. ובאמת בהרשמה שכתבו 'חייב בפ�ח', פיר

את דבריו אליבא דר' אליעזר. א� לכאורה הדוחק בזה ניכר. וצ"ע. ומכל מקו>, להלכה יש 

  לנקוט כדברי ר' עקיבא והגמרות והראשוני> הנ"ל.

  לפי רבי אליעזר "דר% רחוקה"ג. הגדרת 

  :ב)נאמר במשנה (פ�חי> צג ע"

מן המודיעים ולחוץ, וכמדתה לכל רוח, דברי רבי עקיבא. איזו היא דרך רחוקה? 

רבי אליעזר אומר: מאיסקופת העזרה ולחוץ. אמר ליה רבי יוסי: לפיכך נקוד על 

  .ודאי, אלא מאיסקופת העזרה ולחוץ לומר לא מפני שרחוק 7',ה

מבואר במשנה, שישנ
 שתי דעות בהגדרת דר� רחוקה: לר' עקיבא מ
 המודיעי> ולחו@, 

' אליעזר ור' יו�י מא�קופת העזרה ולחו@. מ�וגיית הגמרא נראה שההלכה כרבי עקיבא, ולר

שכ
 עולא ד
 בגדר דר� רחוקה על פי שיטתו, וכ
 הובאה ברייתא העו�קת בדי
 העומד חו@ 

למודיעי
 ויכול להיכנ� ב�ו�י> ופרדי>, או שעומד לפני> ממודיעי
 א� אינו יכול להיכנ� 

  והכול על פי הגדרת דר� רחוקה אליבא דר' עקיבא. –המעכבי> אותו מפני גמלי> וקרונות 

על �תירה הקיימת לכאורה בדעת רבי אליעזר, שמצד  ב)בהמש� מקשה הגמ' (צד ע"

אחד פטר מ
 הפ�ח את כל מי שנמצא ב"דר� רחוקה", כלומר מחו@ לא�קופת העזרה, 

  ל:ומאיד�, חייב בכרת מי שנמנע מלעשות את הפ�ח בגלל היותו ער

ורבי אליעזר אומר מאיסקופת כו'. ואף על גב דמצי עייל, ולא אמרינן ליה קום עייל. 

  !דברי רבי אליעזר ,שלא מל ענוש כרתערל  8והתניא: יהודי

והרי לכאורה שניה> יכולי> לתק
 את המצב ולהתחייב בפ�ח ולקיימו, ומדוע זה פטור 

  לכתחילה וזה חייב כרת? ומביאה הגמ' שני תירוצי>:

  ואין דרך רחוקה לטמא. ,חוקה לטהורמר אביי: דרך רא

ונאמר  יעזר אומר: נאמר ריחוק מקום בפסחדתניא, רבי אל ;רבא אמר: תנאי היא

רבי יוסי בר  אף כאן חוץ לאכילתו. ,במעשר. מה להלן חוץ לאכילתו ריחוק מקום

צחק מר רבי ירבי יהודה אומר משום רבי אליעזר: חוץ לעשייתו. כמאן אזלא הא דא

כרבי יוסי בר רבי יהודה  ,לך אחר רוב העומדין בעזרה. כמאןה בר רב יוסף: בטמאים

  שאמר משום רבי אליעזר.

                                                           

  ל ניקוד למעט הדבר בא, דמשמע: �מיוה להא תיבה מהכא" (רש"י).שברחוקה, וכ –"נקוד על ה'   .7

8.   
תיבה זו אינה מופיעה בכ"י מינכ
 ובר"ח, וכ
 במקבילה בגמרא לעיל (�ט, א), ונראה שנו�פה כא

  מפני הצנזורה.
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לפי אביי, די
 דר� רחוקה אליבא דרבי אליעזר הוא פטור מיוחד הפוטר את מי שנמצא 

וערלי> (כמבואר בהרחבה לקמ
).  9מחו@ לעזרה מחיוב בפ�ח, ופטור זה אינו חל על טמאי>

ותו�'), מהעובדה שמצאנו מחלוקת תנאי> בדעת רבי  10פי רבא (על פי פירוש רש"יל

אליעזר, הא> דר� רחוקה היא מחו@ למקו> עשייתו (עזרה) או מחו@ למקו> אכילתו 

משמעית, וא> כ
 יכולי> אנו ־(ירושלי>), מוכח שדעתו של רבי אליעזר בעניי
 אינה חד

שהיה ביד> לימול כדעה נו�פת בדעת רבי  לפרש ג> את הברייתא המחייבת כרת ערלי>

אליעזר, שלפיה רק מי שלא עשה את הפ�ח מחמת אונ� פטור מכרת, ולשיטה זו ג> ר"א 

  מודה שרק מי שהיה בדר� רחוקה ממש (מחו@ למודיעי
) פטור מכרת.

  . ביאור שיטת אביי בדעת ר"א1

רה מחויב למול כדי תירוצו של אביי צרי� עיו
, דלשיטתו יוצא שערל שאינו נמצא בעז

  שיהיה ראוי לקרב
 פ�ח, א� לאחר שמל הוא פטור מפ�ח משו> שנמצא בדר� רחוקה!

  , וכתבו:)ש> ד"ה ואי
(וכבר עמדו בזה התו�' 

והוא ערל או טמא  הכשהוא עומד חוץ לעזר ,קצת תימה –ואין דרך רחוקה לטמא 

ראוי לבילה אין בילה מיהו דוגמת זה מצינו כל ה .ואם ימול ויטהר יפטר ,חייב בפסח

  ).ע"ב מעכבת בו (מנחות קג

מבואר בדבריה> שהנימול נחשב 'ראוי לפ�ח', ומשו> כ� פטרה אותו התורה מלהיכנ� 

לעזרה וחל עליו די
 "דר� רחוקה", כדי
 מנחה שיצקו עליה שמ
 א� לא בללוה, שאי
 הבילה 

שמעותו פטור משו> מעכבת. אמנ> לכאורה יש בזה קושי, דלכאורה די
 "דר� רחוקה" מ

להקריב, ואדרבה, אילו היה ראוי להקריב (שהיה בתו� העזרה) ונמנע מלעשות שאינו ראוי 

זאת היה חייב כרת! ומדוע חייבתו תורה לה�יר מעליו מניעה אחת (ערלות) כאשר רובצת 

                                                           

המהרש"א (על רש"י ד"ה ואי
 דר�) ביאר שהכוונה דווקא לטומאות שאפשר להיטהר מה
 בו ביו>   .9

  ר@, ולא לטומאת מת ונידה.כטומאת ש

אמנ> בתו�' הר"ש (ד"ה א�) כתב בש> הקונטר� שמחלוקת התנאי> בברייתא דחו@ לאכילתו וחו@   .10

לעשייתו היא היא המחלוקת בי
 משנתנו לברייתא דערל, והקשה על כ� ותיר@ מדנפשיה כפי 

  שהתבאר בדעת רש"י.
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עליו מניעה נו�פת (ריחוק)? ודוחק לומר שהתורה חייבתו לצמצ> את היותו אינו ראוי 

  12מטע> אחד! 11אוי משני טעמי> לאינו ראוימאינו ר

�ייג את הדימוי לבילה ונזקק לטע> משאנ@, שה
 המקור לתו�' שלנו, ובאמת בתו�' הר"ש 

  נו��. וז"ל:

דכיון שחייב הכתוב טמא [אין] לפוטרו מטעם שהוא  –ואין דרך רחוקה לטמא 

עכשיו יעשה , גם שאינו יכול לשחוט פסחו אלא על ידי אחריםבדרך רחוקה, דכיון 

ד (אותו על ידי אחרים. וכן ערל כר' עקיבא דמרבי ערל כי טמא בפרק קמא דחגיגה 

  .)ע"ב

ודבר תימא הוא קצת, כשהוא עומד חוץ לעזרה והוא ערל או טמא חייב בפסח, ואם 

ימול את עצמו או יטהר את עצמו יפטר. ומיהו דוגמתו מצינו כל הראוי לבילה בילה 

  י לבילה אין בילה מעכבת בו. ועיקר טעמא כדפרישית.מעכבת בו וכל שאין ראו

מבואר בדבריו ש'עיקר טעמא' הוא 'כדפרישית', דהיינו מה שכתב בריש דבריו, ולא הטע> 

 למולשבאמת הערל אינו מחויב  ,של הדימוי לבילה. וביאור דבריו בתירוצו הראשו
 הוא

: שכתב ר"חוכ
  שנקטו התו�',מיא דראוי לבילה כפי דו(ובכ� להיות ראוי לפ�ח  עצמו

 על ידי אחרי� לעשות פ�חו, אלא הוא מחויב )'ליה קו> מהול ועביד פ�חא נ
אלמא אמרי'

והוא הדי
 בטמא, שאינו מחויב להיטהר אלא להביא פ�חו על ידי אחרי>. בעודו ערל. 

, לכ
 ה> מתחייבי> כרת א> (ע"י אחרי>) ומכיו
 שהערל והטמא מוכשרי> להביא פ�ח>

עשו זאת. ואי
 לזה קשר לדי
 ראוי לבילה, אלא זהו החיוב הרגיל של מי שיכול להביא  לא

                                                           

חי�רו
 בגו� המקריב, שנקרא "אינו ראוי (ב.א.): לכאורה כוונת התו�' לחלק בי
  הערת עור%  .11

להקרבה" ובי
 חי�רו
 בקרבה גיאוגרפית, שהוא נחשב "ראוי להקרבה", ומשו> כ� פטרתו התורה, 

כפי שפטרה מבלילת העי�ה כאשר כל מרכיביה קיימי> ורק מחו�רי> מעשה (שינוי מקו>; בלילה). 

ו ריחוק רב המקשה להגיע (שאז היה הבנה זו מתיישבת דווקא ע> שיטת ר"א, ש"דר� רחוקה" אינ

הדבר נחשב ל"אינו ראוי"), אלא מא�קופת העזרה ולחו@, כי די ביכולתו התיאורטית להיכנ� 

  ולהקריב.

ה נו�פת, מדוע ה> מניחי> ש'הוא עומד יאמת (על תו�' ד"ה ואי
) הקשה על התו�' קושי־השפת  .12

חו@ לעזרה', והרי מותר לערל להיכנ� לעזרה. והארי� ליישב זאת. ויעוי
 עוד בחידושי הגר"ז בענגי� 

 ,
(ח"ב �ז, י). אמנ> נראה בפשטות שדברי התו�' מבו��י> על מקור> בדברי הר"ש משאנ@ דלהל

ב) המרבה ערל כטמא ולכ
 פוטרו מראייה, "עובדבריו מבואר שה�וגיה אזלא כר' עקיבא (חגיגה ד 

ודברי ר' עקיבא הובאו להלכה ברמב"> (הל' חגיגה ב, א וש> ג, ב; וכ
 פשטות דבריו בהל' מעשר 

שני ג, ד), וכ
 פ�ק הראבי"ה (תשובות וביאורי �וגיות, תתקצא ד"ה הערל) בש> ריב"א וה�כי> 

א) ש'בכל הזבחי> ע" רה בגמרא (פ�חי> �בעמו. וכ
 פ�ק ה�מ"ג (עשה רכז־רכט). וכ
 מבואר לכאו

ערל וטמא משלחי
 קרבנותיה
, ואילו בפ�ח ערל וטמא אי
 משלחי
 פ�חיה
', הרי שערל אינו נכנ� 

 
לעזרה, ולכ
 ג> כשהוא מביא עולה וחטאת שבכל מקרה אי
 לבעלי> חלק בה
, הוא אינו מביא

ב), שש> נאמר הדי
 דערל ע"יבמות עב בעצמו לעזרה אלא משלח
. ויעוי
 עוד בגמרא ובראשוני> (

  בדפי הרי"�), ובמרומי שדה דלקמ
.ע"א־ב  א�ור בעזרה כדי
 מו�כ>, ובמלחמות ה' (שבת נג
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פ�חו ונמנע מכ�. ולכ
 הר"ש כותב שהעיקר כטעמו הראשו
, דיש בטע> זה כדי ליישב את 

ה'דבר תימא' שהעלה ב�ו� דבריו, ולדעתו יישוב זה עדי� על הדימוי לדי
 ראוי לבילה. 

  באר לעיל שישנו דוחק לכאורה בדימוי לדי
 ראוי לבילה.והדברי> מתאימי> למה שהת

  . ביאור הצל"ח בשיטת רבא2

דבברייתא שהביא  ).צד ע"ב ד"ה ועיי
(שיטתו של רבא צריכה עיו
, וכבר עמד בזה הצל"ח 

 
רבא לא מובאת דעה המייח�ת לר' אליעזר את דעתו של ר' עקיבא, אלא שתי דעות ששתיה

נית
 לה�יק מכ� שישנה דעה שלישית? אדרבה, מכ� שלא הובאה  מנוגדות לר' עקיבא, וכיצד

דעה שלישית בברייתא משמע שלא קיימת דעה כזו! ומלבד זה קצת קשה שרבא עצמו לא 

פירט את הוכחתו, ומפשטות לשונו "תנאי היא דתניא" וכו' משמע שמחלוקת התנאי> 

  שהביא היא עצמה מיישבת את קושיית הגמרא.

  הצל"ח (ש> ד"ה ואע"ג) מלשו
 הרמב"> (פיהמ"ש פ�חי> ט, ב): קושייה נו�פת מקשה

ואינו יכול  אפילו היה בתוך ירושלם וחלה או שנתקלקל הלוכוור' אליעזר אומר 

להכנס לעזרה בזמן ההקרבה אלא יהיה סוף הזמן עם הגיעו לאסקופת העזרה הרי 

  דינו כדין מי שהיה בדרך רחוקה.

כל טענת אונ�, אלא רק מחלוקת הא> ר"א פטר את  בתלמוד הבבלי לא מוזכר בדעת ר"א

מי שנמצא מ"חו@ לאכילתו" (מחו@ לירושלי>) או מ"חו@ לעשייתו" (מחו@ לעזרה), כלומר 

מחו@ למקו> ההקרבה. את התו�פת "וחלה או נתקלקל הלוכו" מבי
 הצל"ח כהגדרה 

שייתכ
 הלקוחה על פי הבנה מחודשת בדברי הירושלמי, יעו"ש. אול> הצל"ח מציע 

  שהרמב"> הבי
 כ� ג> בדעת ר' יו�י בר יהודה אליבא דר"א:

' , דמשמע דר' אליעזריא היינו תנא דמשנתינו אליבא דרולכן נראה לפרש תנאי ה

' בר יהודה דברייתא אליבא דר ' יוסיורס"ל דזה מקרי רחוקה מצד המקום,  אליעזר

ופירש הרמב"ם  יתו.דלא הזכיר שזה דרך רחוקה אלא קאמר סתם חוץ לעשי אליעזר

  בר יהודה. ' יוסיבמשנתינו כפי מה דמוקי ליה בגמרא ואליבא דר ' אליעזרדברי ר

והיינו שגדר 'חו@ לעשייתו' אינו מרחק גרידא, אלא הגדרה מהותית של חו�ר יכולת לעשות 

את הפ�ח. ולא פטר ר' אליעזר אלא דווקא כשאי
 יכולת להיכנ� לעזרה, וזה יישוב הקושי 

דבאמת כש> שערל שלא מל חייב כרת, כ� הנמצא בירושלי> ולא נכנ� לעזרה חייב מערל. 

  כרת. ודי
 דר� רחוקה לא נאמר אלא על מי שאינו יכול להיכנ� לעזרה.

  א� נראה שישנ> כמה קשיי> בפירוש זה: 

לא ברור מדוע עזב הרמב"> את דעת התנא של המשנה ועירב בפירושו למשנה את דעת   א.

ל המשנה. ובשלמא א> הייתה הלכה כר' אליעזר אליבא דר' יו�י בר' התנא החלוק ע

יהודה, היה נית
 ליישב שהרמב"> חתר להתאי> דבריו להלכה ג> במחיר פירוש לא 

 .
  מדויק למשנה, א� הרמב"> פ�ק להדיא כר' עקיבא, וכדלהל
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יבר"י. ' מתאי> דווקא לרבטמאי> הל� אחר רוב העומדי
 בעזרההגמרא אומרת שהדי
 ד'  ב.

ואי איתא שריבר"י מצמצ> את תחולת דברי ר' אליעזר רק לחולי> וחגרי> שאינ> 

  יכולי> להיכנ� לעזרה, לא ברור כיצד די
 זה מתאי> לדבריו. 

מהברייתא נראה שדי
 'חו@ לעשייתו' נלמד ממעשר שני. וא> לא מדובר על מקו> גרידא   ג.

יצד הדבר נלמד ממעשר שני שבו אלא על העמדת הדי
 בחולי> וחגרי>, קשה להבי
 כ

  אי
 הבדל בי
 בריא לחולה. 

במקור הדברי> ב�פרי (בהעלות�, �ט) מבואר שמקו> עשייתו היינו מפתח העזרה   ד.

  ולפני>, ולא הגדרה של יכולת, דכ� נאמר ש>:

מה ריחוק  .נאמר ריחוק מקום במעשר ונאמר ריחוק מקום בפסח :ר' אליעזר אומר

אף ריחוק מקום האמור בפסח חוץ  ,ץ למקום אכילתומקום האמור במעשר חו

  .מפתח ירושלים ולפנים ,איזהו מקום אכילתו .למקום אכילתו

מה  .נאמר ריחוק מקום במעשר ונאמר ריחוק מקום בפסח :ר' יהודה אומר משמו

אף ריחוק מקום האמור בפסח  ,ריחוק מקום האמור במעשר חוץ למקום הכשירו

  .13מפתח העזרה ולפנים ,מקום הכשירו ואיזה .חוץ למקום הכשירו

ומה שהתקשה הצל"ח בדברי הרמב">, הוא דווקא לשיטתו הנ"ל שאי
 חיוב להתקרב מדר� 

רחוקה. א� לפי מה שהתבאר לעיל שיש חיוב כזה, יש ליישב בפשטות את הקושייה. דלא 

המציאות ברשיעי ע�קינ
, ומי שיכול להיכנ� מדר� רחוקה מחויב בכ�. ולכ
 הבי
 הרמב"> ש

 
הפשוטה שעליה מדבר ר' אליעזר היא בחולה. וכ
 כתב בפשטות בהר המוריה (הל' קרב

  :)פ�ח ה, ט ד"ה חולה

שכל שהיה חוץ לאסקופת העזרה אפילו היה  ,כפשוטו רשולכאורה אמאי לא פי

 ,כי זה אין הדעת סובל כלל להאמר כן ראה ליונ .יא דינו כמו דרך רחוקה ופטורבר

והא הכתות אחרונות הו"ל בדרך  ,איך שוחטין את הפסח על שלשה כתות ם כןדא

 ם כןדא ,ועוד .ת השחיטה לאסקופת העזרהרחוקה כיון שאין נכנסים בעת התחל

אלא ודאי מיירי באונס  .שלא יכנסו לעזרה ויפטרו ,יפטרו כל ישראל מלעשות פסח

בדרך רחוקה  רי זהלו אונס ולא יכול ליכנס בעזרה הוס"ל כל שאירע  ,שאירע לו

 ' עקיבאולר .שהזיד בשני לודבכה"ג פטור מכרת אפי ' אליעזרולכן ס"ל לר ,מיקרי

  .רק אנוס מיקרי ,זה לא מיקרי דרך רחוקה

  . ביאור הנצי"ב מוולוז'י� בשיטת רבא3

  כתב הנצי"ב: )ש> ד"ה רבא(במרומי שדה 

                                                           

דברי ר' יהודה בש> ר' אליעזר מקבילי> למובא בגמרא בש> ריבר"י בש> ר' אליעזר, ונראה שריבר"י   .13

  קיבל את הדברי> מאביו ר' יהודה.
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 רחוקה לטהור דה לסברא דאביי דדרךפירש"י ותוס' נראה דוחק. ונראה דרבא מו

כמו שהקשו התוס' ד"ה ואין.  אלא דכאן קשה סברא זו, ,לטמאואין דרך רחוקה 

אף  ם כןחוץ לאכילתו היינו בירושלים, ואהעלה רבא דאתי כהאי תנא ד ם הכימשו

ים כשהוא חוץ לירושל ל מקוםבירושלים אומרים לו קום מול, מכעל גב כשהוא ערל 

בל לתנא דחוץ לשחיטתו ודאי קשה טובא, דאם א .פטור, ואין אומרים לו קום מול

רי בירושלים אומרים לו מול, ואם לא חייב כרת, וכשמל ולא עשה פסח ה הוא ערל

פטור. ואין לומר דערל חייב כשההוא עומד בעזרה, שהרי ערל כטמא, ואינו נכנס  זה

וד יוצא מן העזרה, ולא יעמ רי זהאם עומד בעזרה, אם ימול עצמו ה לעזרה. ואפילו

  .פטור ה נפשךממ ם כןילוי ערוה בעזרה, ואבג

מבואר בדבריו שתירוצו של רבא אינו עומד בפני עצמו, אלא כתו�פת לתירוצו של אביי. 

דבאמת יש קושי בדברי אביי וכפי שהתקשו התו�', דיוצא שיש חיוב כרת א> לא מל א� 


דאמר לא נאמר  שהמילה אינה בהכרח מכשירתו להביא פ�ח. ולכ
 הו�י� רבא שלחד מא

די
 דר� רחוקה דר' אליעזר אלא בנמצא מחו@ לחומת ירושלי>, ולא בנמצא בירושלי> מחו@ 

לחומת העזרה. ולפי זה אפשר להעמיד את די
 ערל שלא מל בכגו
 שנמצא בירושלי>. 

ונמצא אפוא שתירוצו של אביי זקוק לרבא כדי שחיוב המילה של הערל יביא לאפשרות 

זקוק לתירוצו של אביי כדי לחלק בי
 הנמצא בדר� רחוקה שאינו חייב עשיית פ�ח, ורבא 

  כרת א� כשיכול היה להיכנ� ובי
 ערל שנמצא בירושלי> שחייב כרת א> לא מל.

נראה לכאורה שג> ביישוב זה יש קשיי>: ראשית, מפשטות לשו
 הגמרא נראה שאביי 

 
שבה היא מזכירה את ורבא חולקי> זה על זה, משו> שהגמרא נוקטת את אותה לשו

מחלוקותיה> בכל מקו>. שנית, הגמרא עצמה לא הקשתה את קושיית התו�', ולכאורה 

  קשה להניח שבנתה את ה�וגיה על �מ� קושייה זו בלי לציי
 זאת. וצ"ע.

  ד. הכרעת ההלכה כר' עקיבא

 ואי זו היאוכתב: " הרמב"> (הל' קרב
 פ�ח ה, ח; פיהמ"ש פ�חי> ט, ב) פ�ק כר' עקיבא

זאת בגלל  נימק משנה (ש>)־והכ�� ."חמשה עשר מיל חו@ לחומת ירושלי> ,דר� רחוקה

 
ש�תמא דגמרא הביאה את דברי עולא המבאר את דברי רבי עקיבא במשנה "מ
 המודיעי

  כמרחק ט"ו מיל. –ולחו@" 

כה כר' עקיבא הכלל שהל �יבה נו�פת שאולי בגללה פ�ק הרמב"> כרבי עקיבא היא

שכמה תנאי> חלוקי> על ר' עקיבא, �ת> ברייתא  על פי א�
 מו ע"ב). ומחברו (עירובי

אזלא כמותו, וג> עולא �בור כמותו. ובבכורי יעקב (תו�פת בכורי> תרכה, ב ד"ה הרב) 

רק מחברו אלא א� מר' אליעזר רבו, ובתוכ>  צוינו מקורות רבי> לכ� שהלכה כר' עקיבא לא

ייתכ
 שג> ר' אליעזר מודה לר' עקיבא בהגדרת דר�  נידוננו. זאת ועוד, לפי הברייתא דערל,

רחוקה, ובשונה מדעת ר' אליעזר המובאת במשנה. א� המאירי (פ�חי> צב ע"ב ד"ה ואיזו) 

  כתב שהלכה כר' עקיבא. וכ
 נראה מדברי הרמב"
 בפירושו לתורה (במדבר ט, י):
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והנכון לתפוס בשיטתו של רבי עקיבא, מן המודיעים ולחוץ, וכן דעת האמוראים 

כל שאינו יכול ליכנס בשעת שחיטה. והוא  :דאמר עולא ,ב)ע"בגמרא (פסחים צג 

פשוטו של מקרא, כי העומד בתחילת בין הערבים במקום שלא יגיע לעזרה בעת 

  .דרך רחוקה היא לו ופטור ,השחיטה

  ו חל די� "דר% רחוקה"ה. הזמ� המדויק שב

לעיל ראינו שעולא קבע ש"מ
 המודיעי
 ולחו@" הוא מרחק של ט"ו מיל. בגמרא (פ�חי> 

, כלומר במחצית היו�צג ע"ב) מבואר שמרחק ט"ו מיל הוא שיעור הילו� אד> בינוני 

במחצית הזמ
 שבי
 זריחת החמה לשקיעתה. והגמרא ש> קושרת את קביעתו של עולא 

  � רחוקה" כמרחק שממנו אי
 יכולת להגיע ולהשתת� בקרב
 הפ�ח:להגדרתו את "דר

אמר עולא: מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא. סבר לה כי הא דאמר 

מעלות  ;עשרה פרסאות –רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כמה מהלך אדם ביום 

ת החמה ועד צאת הכוכבים חמשהשחר ועד הנץ החמה חמשת מילין, משקיעת 

פשו לה תלתין. חמיסר מצפרא לפלגא דיומא, וחמיסר מפלגא דיומא  ,מילין

. עולא לטעמיה, דאמר עולא אי זה הוא דרך רחוקה כל שאין יכול ליכנס לאורתא

  ב)ע" (פסחים צג  בשעת שחיטה. 

ונחלקו הראשוני> בביאור כוונתו. לפי ר"ח (פ�חי> צג ע"ב ד"ה איזו), רש"י (ש> ד"ה 

' (ש> ד"ה עולא וד"ה רב), ר"י מלוניל (פירוש המשנה ש> ט, ב) והרמב"
 חמשה עשר), תו�

(בפירושו לתורה המצוטט לעיל), עולא שיער על פי המחצית השנייה של היו>, כלומר 

יו> י"ד בני�
, שהוא "בי
  חצות הזמ� הקובע הואמחצות היו> עד השקיעה, ולפיכ� 

 
הערבי>" האמור בתורה כתחילת זמ
 שחיטת הפ�ח, ומי שבזמ
 זה נמצא 'מ
 המודיעי

. וכ
 משמע מדברי בהקרבת הפ�חולהשתת�  עד השקיעה לעזרה להגיעולחו@' לא י�פיק 

  ).א(פ�קי>; פ�חי> צד ע"הרי"ד 

פי המחצית הראשונה  לעומת>, הרמב"> (הל' קרב
 פ�ח ה, ט) הבי
 שעולא שיער על

, הנ$ החמה שהזמ� הקובע הואשל היו>, כלומר מזריחת החמה עד חצות היו>, ולפיכ� כתב 

ואע"פ שמהנ@ החמה ועד השקיעה יכול אד> להגיע ממודיעי
 לירושלי>, מכיוו
 שלא יוכל 

שחיטת ובהכרח יאחר את תחילת זמ
  14בי� הערביי�לפני לעזרה  (בהליכה בנחת) להגיע

  די בכ�, וחל עליו די
 "דר� רחוקה"., הפ�ח

                                                           

מי שהיה בינו ובי
 ירושלי> יו> ארבעה עשר ע> עליית השמש חמשה עשר מיל "זו לשו
 הרמב">:   .14

היה בינו ובינה פחות מזה אינו בדר� רחוקה מפני שהוא יכול להגיע  .או יתר הרי זה דר� רחוקה

 ".לירושלי> אחר חצות כשיהל� ברגליו בנחת
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  ו. די� הנמצא בדר% רחוקה והתקרב בזריזות

  נחלקו אמוראי> בגמרא (פ�חי> צב ע"ב) לגבי מי ששחטו וזרקו עליו בעודו בדר� רחוקה:

איתמר: היה בדרך רחוקה, ושחטו וזרקו עליו. רב נחמן אמר הורצה, רב ששת אמר: 

תבא  – ס הוא דחס רחמנא עליו, ואי עבידמיח – לא הורצה. רב נחמן אמר הורצה

  עליו ברכה. ורב ששת אמר: לא הורצה, מידחא דחייה רחמנא כטמא. 

לפי רב ששת לא הורצה וחייב בפ�ח שני, וכ
 פ�ק הרמב"> (קרב
 פ�ח ה, ג; הובא במבוא  

למאמר); ולפי רב נחמ
 הורצה ופטור, וכ"כ הרמב"
 (בפירושו לבמדבר ט, י; הובא א� הוא 

מבוא). במנחת חינו� (שפ, א) הקשה מדוע פ�ק הרמב"
 כרב נחמ
, והרי קי"ל ד"הלכה ב

כרב ששת באי�ורי" (רי"� שבת מז ע"א בדפיו ו�נהדרי
 ה ע"ב בדפיו בש> רבוותא; העיטור 

הל' לולב צג ע"א בש> רב האי; רא"ש ברכות ו, לב; ועוד רבי>. וכ
 כתבו בדעת הרמב"> 

והלח"מ הל' תמידי
 ומו�פי
 ד, א ועוד רבי>). ויעוי
 עוד בזה  הכ�"מ הל' ביכורי> יב, ו

  בשערי היכל (פ�חי> מערכה קנב).

ע> דינו של מי שהיה בדר� רחוקה  נקטו כדברי הרמב"> וע�קו בשאלת האחרוני>

עוד בטר> החל זמ
 א� התקרב במהירות ונכנ� לירושלי> עליית השמש של יו> י"ד, 

מא אינו חוזר ונראה, או ששוב מהפ�ח  מעיקרא כבר נדחהש כיוו
הא>  –שחיטת הפ�ח 

ק א ד"ה וא"י) ה�תפע" אמת (פ�חי> צד־שפת? ה
 בו דיחוי ורשאי לעשות את הפ�חאי

  ה) הכריע שמחויב לעשות את פ�חו:�פר (הל' ק"פ פ"־בזה, ואילו הקרית

ה ונראה דאפילו היה רחוק יותר מט"ו מיל ורץ בסוסים ובפרדים והגיע בשעת שחיט

היה עומד חוץ למודיעים ויכול  :תנו רבנן" :דתניא התם ,ולא שחט דהוי מזיד וחייב

והלא היה  ",ובדרך לא היה"תלמוד לומר  ,ליכנס בסוסים ובפרדים יכול יהא חייב

יכול יהא חייב כרת אם לא הגיע לעזרה בשעת שחיטה כיון " :רש"י רשופי ".בדרך

דחוץ  ,והלא היה ",ובדרך לא היה"ת"ל  ,שהיה יכול להגיע בסוסים כדאמרן

הא אם הגיע  ,משמע דמשום דלא הגיע הוא דאינו חייב ".למודיעים דרך רחוקה היא

  בשעת שחיטה והזיד ולא שחט חייב.

  >:לעומתו, החזו"א (או"ח �י' קכד לד� צג ע"ב) נקט שהדבר תלוי במחלוקת רש"י והרמב"

בא בסוסים ופרדים חייב נראה דאם היה בדרך רחוקה בחצות ולשיטת רש"י] =[

להקריב פסחו, דלא שייך דחוי בבעלים. אבל הרמב"ם ז"ל (פ"ה ה"ט מק"פ) מפרש 

בתחילת דשעור ט"ו מיל היינו מעלות השחר עד פלגא דיומא, וכל שאינו יכול ליכנס 

, והיינו בחצות, נקרא דרך רחוקה. ומבואר מזה דאפילו אם נכנס אחר זמן שחיטה

חייב להביא פסחו, דאי איתא דאי נכנס לירושלים חייב אע"ג חצות לירושלים אינו 

דנכנס אחר חצות, אם כן אין תלוי שעור דרך רחוקה בהיותו רחוק מתחילת היום 

כלום, אלא הכל תלוי במקום שהוא נמצא בחצות היום, שאם היה בתחילת היום 
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זה  רחוק ט"ו מילין ונכנס אחר כך תוך ט"ו מיל לא חשיב דרך רחוקה... ולפי

  אף אם זרקו עליו לא הורצה.הנמצא בהנץ החמה בדרך רחוקה] =[

חינו� (שפ, א ד"ה ואיזה דר�) שכתב כ
 בדעת הרמב">, וא� הגדיל ־וכבר קדמו המנחת

לטעו
 (א� שתמה על ה�ברה שבעניי
) שג> א> בפועל נכנ� לירושלי> קוד> חצות, אינו 

  יכול לעשות הפ�ח ביו> ההוא:

מכל  ,אפילו בא בעצמו במרוצה על סוסים בתוך זמן שחיטה ,ונראה דלאו דוקא

 ,הוי ליה בדרך רחוקה ,בתחילת זמן שחיטה רחוק אם מהלך בנחת המקום כיון שהי

אם כן לא מהני  יה,ורחמנא דחי כמו טמא סח ראשוןדגזרה התורה דאינו עושה פ

  ."שכר זה ברוהר"מ כאן פ' ד .דמה לי הוא ומה לי שלוחו ,עשייתו אפילו בא בעצמו

ליית השמש רחוק בע ב פסחדדרך רחוקה הוי אם הוא בער ,הר"מוהנה לפי שיטת 

בא  לואפי הנרא ם כןאם כן ג ,ליכנס בתחילת שחיטה ינו יכולחמשה עשר מיל דא

כיון דלדעתו זה  ,ורצהעשה לא ה לוואפי ,אינו עושה הפסח קודם חצותבמרוצה 

להגיע  ינו יכולהוי כל שא רך רחוקהדו ה,רחמנא דחי רך רחוקהוד רך רחוקה,הוי ד

  כמבואר בר"מ כאן. ,לכל מר כדאית ליה ,בנחת

אך  .חטלמה לא יש ,כיון דהוא בעזרה קודם זמן שחיטה ,צ"ע בר זהד כל מקוםומ

וכבר כתבתי בשם  ירת הכתוב.כך גז ם כןא רך רחוקה,כיון דדעת הר"מ דזה הוי ד

  .דשיטת הר"מ הוא חידוש רכת הזבחב פרס

�פר לדבריו היא מלשו
 רש"י, ולפי דברי החזו"א אי
 ללמוד בזה ־ובאמת כל הוכחת הקרית

 
מדברי רש"י לדברי הרמב">. ומדברי החזו"א והמנ"ח עולה שישנה השלכה שלישית לדי

דר� רחוקה מלבד שני הדיני> שצוינו בתחילת המאמר, והיא שלפי הרמב"> הנמצא בדר� 

ני�
 הופקע מהקרבת הפ�ח, וא� א> יתקרב ויגיע רחוקה בהנ@ החמה של יו> י"ד 

.
עזרי (הל' קרב
 פ�ח ה, ג) תמה על ־אמנ> באבי 15לירושלי> לא יוכל לעשות את הקרב

  חינו� והארי� לטעו
 שהכני�ה לירושלי> מפקיעה את די
 דר� רחוקה, ו�יי>:־המנחת

על דין  ואיני יודע למה ליה לחדש דין כזה ולכתוב ונראה שלאו דוקא, ולהתפלא

  זה. ופשוט כמו שכתבתי.

  ז. שיעור "דר% רחוקה" בימינו

לפי כל זה יש לדו
 מהי הגדרת "דר� רחוקה" בזמננו. כאמור לעיל, מבואר בגמרא שהמרחק 

של חמישה עשר מיל נקבע על פי קצב הליכת אד>. אמנ> מפשט הכתוב: "בדר� רחוקה" 

                                                           

ובי
 היתר התקשה בכ� שדי
 ויעוי
 עוד בשאגת אריה (�י' יז) שהארי� לתמוה על שיטת הרמב">,   .15

 
דר� רחוקה נקבע לפי זמ
 שאינו זמ
 עשיית הפ�ח, ודווקא למיקו> שבזמ
 עשיית הפ�ח אי

משמעות לעניי
 זה. ויעוי
 עוד באחרוני> נו�פי> שצוינו ב�פר המפתח על הרמב"> (הל' קרב
 פ�ח 

  ש>).
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בפועל ולהשתת� בשחיטת הפ�ח,  וכ
 מאמירתו של עולא שמה שקובע הוא היכולת להגיע

נראה שהמרחק של ט"ו מיל, שנקבע ע"פ הליכת אד> ברגליו, נקבע על פי המציאות 

הנורמלית בתקופת חז"ל שהיו רגילי> ללכת מרחקי> כאלו ברגל. ולפי זה יש מקו> לחלק 

בי
 זמנ> לזמננו, שכ
 בימינו רוב האנשי> אינ> רגילי> ללכת מרחקי> כאלו ברגל, אלא 

  �יעה ברכב, ולכ
 ג> הגדרת "דר� רחוקה" צריכה לכאורה להתעדכ
 בהתא>.בנ

אול> אי
 בזה הכרע, דייתכ
 ששיעור "דר� רחוקה" אינו משתנה מדור לדור, והוא נקבע 

לפי קצב ההליכה שהיה בזמ
 שניתנה התורה, ולפי הבנה זו אי
 משמעות הלכתית לשינויי> 

  בדרכ> של בני אד> בעניי
 זה.

הלכות אבלות מצוי דיו
 קרוב מאוד לנידוננו, ויש לדו
 א> נית
 לדמות מילתא והנה, ב

נאמר שא> אחד האבלי> הגיע במהל� ימי השבעה ממקו>  )למילתא. בגמרא (מו"ק כא ע"ב

קרוב הוא מצטר� לשאר האבלי> ומונה עמה> את ימי השבעה, א� א> הגיע ממקו> רחוק 

במהד'  429"מקו> רחוק" כתב בה"ג (ח"א עמ' מונה את ימי השבעה משעה שהגיע. ובגדר 

(מעלות  הילו% יו�מקי"נ ועמ' רמו במהד' מכו
 ירושלי>) שהוא מקו> המרוחק יותר מכדי 

  מיל): 40השחר עד צאת הכוכבי>), שהוא עשר פר�אות (

וכמה מקום קרוב, עשרה פרסי סאגיא דחד יומא, כיון דאילו שמע ביומא קמא הוה 

  איתיה מעיקרא דמי. מצי מייתי כמה דהוה

כ
 כתבו ראשוני> נו�פי> (רמב"> הל' אבל ז, ד; �מ"ג עשה דרבנ
 ב; רא"ש מו"ק ג, לח, 



 נ, פשטות דברי השואל בשו"ת הרא"ש כז, ד; חי' הר"
 חולי ובתו�פותיו ש> ד"ה הא, וכ

ל�פר  א ד"ה ואי
; אורחות חיי> הל' אבל אות יז וכלבו �י' קיד; אגודה חולי
 נ ע"א; המגיה

  הנייר, ט; טוש"ע יו"ד שעה, ח).

 
לפני כמאה וחמישי> שנה החלו הפו�קי> לדו
 בשינוי הגדרת "מקו> רחוק" לעניי

קפה) הארי� בזה ־אבלות בעקבות שיפור דרכי התחבורה. בחזו
 עובדיה (אבלות ג, קפא

וא�� מקורות רבי> מ�פור מדברי האחרוני> שדנו בזה, והעולה מדבריו שה�כמת רוב 

האחרוני> שכל שבאפשרותו להגיע תו� יו> אחד, דינו כבא ממקו> קרוב ומונה ע> שאר 

האבלי>, א� שהמרחק גדול יותר מעשר פר�אות, ושכ
 המנהג בזמננו. וכ� הכריע ש> 

  למעשה.

אמנ> יש לדו
 א> נית
 ללמוד מאבלות לפ�ח, דמדברי האחרוני> שע�קו בהגדרת דר� 


 שלוש �יבות לחלק בי
 אבלות לפ�ח: ראשית, בנוגע רחוקה לעניי
 אבלות עולה שישנ

לפ�ח נאמר להדיא בגמרא שהנמצא ממודיעי
 ולחו@ חשוב בדר� רחוקה א� שבידו להגיע 

לירושלי> על ידי �ו�י> ופרדי>, ומשמע שהמקור לכ� הוא גזירת הכתוב מקומית שנאמרה 

"). היה בדר� א, והל'א היהובדר� ל'ומר תלמוד לדווקא בנושא לפ�ח ואינה נוגעת לאבלות ("

ולפי זה נית
 להבי
 שבפ�ח הולכי> לפי הגדרה שקבעה התורה ולא לפי היכולת המציאותית 
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להגיע לירושלי> תו� חצי יו>. שנית, רבי> מהאחרוני> הכריעו כ� באבל משו> שהלכה 

כמקל באבל; ובפ�ח לא נאמר כלל זה, וזו ג> לא בהכרח קולא להיחשב בדר� קרובה. 

שלישית, בפ�ח נאמר להדיא בחז"ל שיעור של מרחק מ�וי> וקשה לשנותו, ואילו באבלות 

  רק הגאוני> כתבו את השיעור, ונית
 לשנותו יותר בקלות.

אמנ> נראה שנטיית רוב האחרוני> המובאי> ש> היא להתחשב באופני התחבורה 

לא ג> ובעיקר מכוח שבזמננו בנוגע לאבלות, לא רק בגלל שלוש ה�יבות המוזכרות לעיל, א

ה�ברה שנותנת שדור דור ודרכי התחבורה שלו. ולפי זה, מה שנאמר בגמרא שיכולת הגעה 

מהירה בעזרת �ו�י> ופרדי> אינה יוצרת חיוב בפ�ח, היינו משו> שזו הייתה צורת הגעה 

חריגה מהמקובל, א� בימינו, שדווקא ההליכה הרגלית למרחקי> כאלו היא החריגה 

געה הנורמלית היא בעזרת תחבורה, יש להתאי> את הגדרת "דר� רחוקה" מהמקובל, והה

ישראל (הלכתא גבירתא פ�חי> ט, ־למציאות המקובלת. וכ� �בר תחילה לומר התפארת

  ב):־א

 ל ידישהמציאו התחבולה להלך במהירות עוכשנזכה לעשות הפסח אי"ה בזמנינו, 

, אזי יהיה דין [=רכבת] ענבאהןשם אייז הויהי ,[=מסילות] איישענבאהןשבילי ברזל, 

ול שיהיה אז אי"ה הגד ית דיןבדרך רחוקה משונה ממה שקבעה המשנה, על פי 

  .בירושלים תוב"ב

  אול>, בהערה בשולי הד� חזר בו וכתב:

עתה הדרנא בי, מפני שנזכרתי בגמרא פסחים (דף צד ע"א): תנו רבנן: היה עומד 

, יכול יהא חייב? תלמוד לומר: "ובדרך חוץ למודיעים ויכול לכנס בסוסים ובפרדים

  לא היה".

ישראל מדבריו נבעה מהעובדה ־אמנ> על פי מה שביארנו, ייתכ
 שחזרתו של התפארת

א� הוא טר>  16שבזמנו (לפני כמאתיי> שנה) רק "המציאו התחבולה" להשתמש ברכבת,

חד מעיר ושניי> הפ� לכלי תחבורה זמי
 לציבור. וייתכ
 אפוא שבזמננו, כאשר אי
 אפילו 'א

א� הוא יודה שהגדרת דר� רחוקה נקבעת לפי  –ממשפחה' שהולכי> ברגל> מעיר לעיר 

נ�יעה באמצעי התחבורה המקובלי>. ויעוי
 עוד בשערי היכל (פ�חי> מערכה קנד) שציינו 

  מקורות בעניי
 זה ובעניי
 דר� רחוקה לפ�ח בזמננו.

  �?ח. הא� יש להתחשב בעיקולי�, בפקקי� וברמזורי

  בהמש� הברייתא בפ�חי> צד ע"א נאמר:

                                                           

־י> לפני פטירת התפארתהשימוש ברכבת ככלי תחבורה ציבורי החל בשנת תקפ"ט, שמונה שנ  .16

  ישראל בתקצ"ז.
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היה עומד לפנים מן המודיעים ואין יכול ליכנס מפני גמלים וקרונות המעכבות אותו, 

  והרי לא היה בדרך.  – "ובדרך לא היה" :תלמוד לומר? יכול לא יהא חייב

כלומר, ח�ימות שאינ
 חלק מהדר� עצמה, כגו
 גמלי> וקרונות, חשובות ככל אונ� 

ה, א� אינ
 כלולות בדי
 "דר� רחוקה". דרכ> של כבישי> שיש בה> עיקולי> שבתור

ורמזורי>, ובשעות עומ� ג> פקקי>. הא> העיכוב הנגר> מה> נחשב כחלק מהדר�, או 

  שמא א� ה> מוגדרי> כאונ� חיצוני?

החזו"א (או"ח �י' קד לד� צד ע"א) ה�תפק לגבי מקרה של אד> שנתקל בנהר ונאל@ 

  תו�פת הדר� שהל� מצטרפת לט"ו מיל כדי לפוטרו מדי
 "דר� רחוקה":להקיפו, הא> 

יש לעיין היה עומד מן המודיעים ולפנים והפסיקו נהר, אי הוי כהפסיקו גמלים ולא 

חשיב דרך רחוקה, או דלמא כיון דעיקר דרכו הוא בהקפת הנהר שהוא יותר מט"ו 

א מקרה ועראי. ועיין תוס' מיל חשיב דרך רחוקה, והפסיקוהו גמלים שאני, דאינו אל

  צג ע"ב ד"ה רב יהודה, ויש לומר דאסתתום דרכים כו'.

יש דמיו
 בי
 �פקו של החזו"א ובי
 לנידוננו: הנהר אינו "דר� מקרה ועראי" אלא גור> 

הקובע את תוואי הדר� בפועל לכל ההולכי> בה. כ� ג> הרמזורי> והעיקולי>, ובימינו ג> 

ראי" אלא מציאות קבועה ולעתי> רבות צפויה מראש. ולכ
 הפקקי> אינ> "דר� מקרה וע

יש מקו> לחלק בי
 עיכובי> הנובעי> מתוואי הדר� המעשי ובי
 עיכוב של "הפ�יקוהו 

גמלי>", ולהגדיר את דיני דר� רחוקה מתו� התחשבות בנהר, ובזמננו מתו� התחשבות 

  בגורמי> נו�פי>. אול> החזו"א לא הכריע ב�פקו.

  מירושלי� או מהעזרה? – ט. דר% רחוקה

  יש לדו
 ג> בעניי
 נו�� הנוגע להגדרת דר� רחוקה. לשו
 הגמרא (פ�חי> צג ע"ב) היא:

  .חמשה עשר מילין הויא לירושליםים אמר עולא: מן המודיע

מפשטות הדברי> נראה שדי
 דר� רחוקה נקבע לפי הריחוק מירושלי> ולא לפי הריחוק 

) 17מט ע"א על תוד"ה א>; וכ
 ש> צג ע"ב �ד"ה אמר אמת (ש>־מהעזרה. וכ
 נקטו השפת

את  לאכולמלכיאל (ב, צט, יג). וטע> הדבר הוא שדי להימצא בירושלי> כדי ־והדברי

 
הפ�ח, ואי
 צור� שכל אחד ואחד מבני החבורה יימצא בתו� העזרה. וא� שהקובע הוא זמ

עזרה, א� יש צור� אי
 הכרח שכל בני החבורה יימצאו ב –תחילתו או �ופו  –השחיטה 

שכשותפי> בהקרבה, ה> יוכלו להגיע לירושלי> המקודשת שהיא מקו> אכילת הקרב
 כבר 

בשעת השחיטה. אול> הרש"ש (צג ע"ב ד"ה גמרא) כתב שירושלי> לאו דווקא והכוונה 

                                                           

ומה שהציע ש> בריש דבריו שאולי העזרה נמצאת בקצה המערבי של ירושלי> וממילא אי
 כל הבדל   .17

בי
 המרחק ממודיעי
 לירושלי> ובי
 המרחק ממודיעי
 לעזרה, אינו מתאי> למציאות. ולכ
 נראה 

  רה, וכפי שכתב ג> בד� מט.עיקר כדבריו ב�ו� הדיבור שמודדי> מירושלי> ולא מהעז
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אמת נראה שא> בעתיד תורחב קדושת ירושלי> לכל העיר ־לעזרה. ולפי שיטת השפת

ה מהכני�ה לעיר החדשה. ויעוי
 עוד בשערי היכל (פ�חי> החדשה, תימדד דר� רחוק

.
  מערכה קנד) בעניי
 קביעת מקו> המודיעי

  י. �יכו�

המתגורר בריחוק מקו> מירושלי> מחויב בהקרבת קרב
 פ�ח, ואינו נפטר מדי
 "דר�   א.

רחוקה". משמעות די
 "דר� רחוקה" היא פטור מכרת, והגדרת האד> כדחוי מ
 הפ�ח 

  חיוב בפ�ח שני, א> היה בדר� רחוקה בזמ
 ההקרבה. הראשו
 אל

  ההגדרה העקרונית של "דר� רחוקה" היא מ
 המודיעי
 ולחו@, כדעת ר' עקיבא.  ב.

מדברי הגמרא משמע שההגדרה תלויה ביכולת הגעה בפועל לשחיטת הפ�ח, וממילא   ג.


רוב  עירוניות, וכפי שנקטו־ה�ברא נותנת שהיא תשתנה לפי דרכי התעבורה הבי

האחרוני> להלכה בעניי
 דר� רחוקה באבלות. לפי זה נראה שיש לקבוע את שיעור דר� 

רחוקה לפי קצב הנ�יעה במכונית. וצרי� עיו
 כיצד להתייח� לעיקולי>, לפקקי> 

  ולרמזורי>.

במקרה של אד> שנמצא בריחוק מקו> רק בבוקר י"ד ני�
, א� בחצות היו> כבר יימצא   ד.

>, יש לצר� לאמור לעיל את שיטת רש"י ורוב הראשוני> ה�בורי> מ
 המודיעי> ולפני

  ששיעור "דר� רחוקה" נקבע בחצות היו>.

נחלקו האחרוני> הא> הנמצא בדר� רחוקה והתקרב ובא לירושלי> יכול לעשות פ�ח   ה.

או שכבר נדחה ממנו. וג> בזה, א> בחצות היו> כבר נכנ� מ
 המודיעי
 ולפני> מצטרפת 

  וב הראשוני> הנ"ל לחייבו.שיטת רש"י ור

נחלקו האחרוני> א> שיעור "דר� רחוקה" נמדד מירושלי> או מהעזרה, ומפשטות   ו.

  הגמרא נראה שהשיעור נמדד מירושלי>.

  דברי> אלו נאמרי> להלכה ולא למעשה, עד שיתבררו על ידי יודעי דת ודי
.  ז.
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  הרב הראל דביר והרב פ�ח הלפרי�

כיפורי� בקרב� פ�ח ־שר$ ומחו�רי־השתתפות טמאי
  הבא בטומאה

  (הערות ותיקוני� למאמרו של הרב הראל דביר, במעלי� בקודש לג)

 ?לעניי� כני�ה להר הבית למחלוקתתלות בי� המחלוקת לעניי� פ�ח  ישא. הא� 

 ב. הא� נית� ללמוד מדברי הראשוני� בנזיר שקיימת תלות בי� הנושאי�?

 ג. שיטת הרי"ד בדי� מחו�ר כיפורי� וטבול יו� דזב

 ד. היח� בי� שיטת התו�' בזבחי� לשיטת רבנו עזריאל

 ה. חילופי גר�אות ב�וגיה בזבחי�

 משמעות הדברי� להלכהו. 

 ז. השפעת הדיו� על עצ� האפשרות להקריב קרב� פ�ח בזמננו

  

במאמר התבאר שלא רק טומאת מת דחויה בציבור, אלא כל טומאות מגע, ודווקא טומאות 

היוצאות מ
 הגו� אינ
 דחויות בציבור. על גבי זה הוצבה החקירה מה דינה של יולדת 

א> עודנה טמאה בטומאה חמורה משו> ש�ו� �ו� לא שטבלה ולא הביאה את קורבנה: ה

נטהרה מטומאה היוצאת מ
 הגו� וטומאתה לא הותרה בציבור, או שמכיוו
 שכבר טבלה 

והותרה לבעלה ולאכול בתרומה, טומאתה קלושה והותרה בציבור? המאמר נטה לאפשרות 

  השנייה, א� לא הכריע את הדברי>.

  אמר.להל
 כמה הערות ותיקוני> חשובי> למ

  א. הא� יש תלות בי� המחלוקת לעניי� פ�ח למחלוקת לעניי� כני�ה להר הבית?

ננקטה גישה הכורכת את הדיו
 א> מחו�ר כיפורי> דזב כזב דמי לעניי
  148–139בעמ' 

כני�ה להר הבית יחד ע> הדיו
 א> מחו�ר כיפורי> דזב כזב דמי לעניי
 אכילת פ�ח, ורואה 

. לאור זאת נטע
 שפ�יקת ההלכה המתירה למחו�ר כיפורי> בה> דיוני> שתלויי> זה בזה

  להיכנ� להר הבית היא הכרעה שטומאתו קלה והותרה בציבור, שהרי הא בהא תליא.

אומנ> יש קושי בגישה זו, שכ
 בעוד בנוגע לפ�ח מצאנו להדיא מחלוקת בדבר, לגבי 

פורש שמצורע כני�ה להר הבית לא מצאנו מי שאו�ר ולא עוד אלא שהתורה העידה במ

" (ויקרא טו, בא לפני ה' אל פתח אהל מועדשלא נשלמה כפרתו יכול להיכנ� להר הבית: "ו

יד). דיוניה של הגמרא (יבמות ז ע"ב) במצורע שלא נשלמה כפרתו אינ> אלא לגבי היתר 

כני�תו לעזרה, א� היתר הכני�ה להר הבית הוא דבר פשוט שאי
 עליו א� דיו
. ממילא 
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"ד מחו�ר כיפורי> דזב כזב דמי לעניי
 פ�ח, הוא הדי
 שג> לעניי
 כני�ה קשה לומר שלמ

  להר הבית הוא כזב והכני�ה א�ורה עליו.

אומנ> הרי"ד (נזיר מד ע"ב, ד"ה אמר) מעלה את האפשרות שקיי> היתר מיוחד להיכנ� 

 להר הבית ביו> הבאת הקורבנות. הוא כותב זאת אליבא דמ"ד טבול יו> דזב כזב דמי וזו

 ,דק�בר טבול יו> דקרי כי בעל קרי דמי ,טבול יו> דקרי א�ור ליכנ� במחנה לויהלשונו: "

וזה התירו לו ליכנ�  .וקאי בעשה דוישלחו ,וא�ור ליכנ� במחנה לויה עד שיעריב שמשו

". מפני שהוא מצורע שצרי� להכני� בהונותיו בשערי ניקנור ,במחנה לויה עד שיעריב שמשו

הגמרא משתמע לכאורה שאי
 זה היתר מיוחד שחורג מהכללי> אכ
 מפשטות דברי 

הידועי>, אלא זהו יישו> של הכללי> המוכרי>; שהלוא המצורע נדרש לטבול לטהרתו 

ואינו יכול לה�תמ� על שהתירו לו להיכנ� במחנה לווייה. מכל הדברי> האלו מתבאר חיזוק 

י> דזב כזב דמי לעניי
 כני�ה משמעותי לשיטה המבחינה בי
 דיו
 בשאלה א> מחו�ר כיפור

למחנה לווייה (שבה יש ה�כמה להקל), ובי
 השאלה א> מחו�ר כיפורי> דזב כזב דמי 

  לעניי
 דחיית הטומאה בציבור (שבה נחלקו הדעות).

  שקיימת תלות בי� הנושאי�? דברי הראשוני� בנזירב. הא� נית� ללמוד מ

ראשוני> (נזיר מה ע"א) מוכח כגישה נכתב שמ�תימת רוב ה 148עוד באותו עניי
: בעמ' 

הכורכת את �וגיית טומאה בציבור ע> �וגיית הכני�ה להר הבית. קביעה זו התב��ה על 

  העובדה שהראשוני> בנזיר לא כתבו שיש להבחי
 בי
 הנושאי>.

אול> נראה שאי
 מקו> לדיוק זה מדברי הראשוני>, שכ
 מטרת הראשוני> הייתה 

, ובנזיר לא דOבר על היתר טומאה בציבור ועל אכילה מפ�ח לבאר את פשט הגמרא בנזיר

 
הבא בטומאה, וממילא לא הייתה לראשוני> �יבה להתייח� לכ� בפירוש> ל�וגיה. אי

  אפוא מקו> ללמוד מדבריה> לנידוננו.

הדבר א� מוכח משיטת הרא"ש, שבפירושו לגמרא בנזיר �ת> והכריע שטבול יו> אינו 

מות ז ע"ב, ד"ה ר' יוחנ
) �ייג את דבריו והבחי
 בי
 עשיית פ�ח כזב, א� בתו�פותיו (יב

לאו לעני
  ,אלא ודאי הא דאמרינ
 דטבול יו> דזב כזב דמיבטומאה לכני�ה להר הבית: "

חיי> דלעני
 פ�ח קאמר דתנ
 פ�ח הבא בטומאה לא  נואלא כמו שפירש רבי ,ביאת מקדש

  ".� טבול יו> א�ור לאכול ממנו כזבאיאכלו ממנו זבי> וזבות נדות ויולדות וקאמר ד

  בדי� מחו�ר כיפורי� וטבול יו� דזב ג. שיטת הרי"ד

כי  הבי
שא) 411הערה , בע"המהדיר לחידושי הריטב"א (יבמות ז דברי הובאו  140בעמ' 

חמור והוא ה ייוד"ה לימא) מחו�ר כיפורי> א�ור במחנה לו ,בע"נזיר מד (לדעת הרי"ד 

במחו�ר  דוברכנראה משו> שב�וגיה בזבחי> מ – לווייהשמותר במחנה  מטבול יו>

  כיפורי> גרידא, שאינו טבול יו>.
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יה, יוונה ללא ייתכ
 שטבול יו> דזב מותר במחכנגד זה נטענו שתי טענות: האחת, 

טבול יו> לטענה זו, שכ
  אכ
, בהתבוננות חוזרת אי
 מקו> ובהערב שמש חוזר ונא�ר.

כגו
 זב בעל שתי (הוא דווקא טבול יו> שאינו מחו�ר כיפורי>  יהיוונה לבמח מותרה

 כיו
"וכמ�קנת הגמרא בנזיר:  ,, א� טבול יו> שהוא ג> מחו�ר כיפורי> לא עייל)ראיות

  . "עייל לא כפרה דמחו�ר

נמצא עכשיו שיותר הוא חמור מחו�ר " –לשו
 הרי"ד על  התב��ההשנייה  הטענה

מותר במחנה לויה ומחו�ר כיפורי> א�ור א� ביו> שצרי� כיפורי> מטבול יו>, שטבול יו> 

שמחו�ר כיפורי> לא נא�ר אלא דווקא ביו> שצרי�  וביקשה להוכיח –" להביא קרבנותיו

פשוטה  מדובר בטעותג> טענה זו אינה נכונה ורבנותיו, שבו הוא ג> טבול יו>. ולהביא ק

אי�ור מחו�ר כיפורי> חל רק בהבנת דברי הרי"ד. לשונו "א�ור א� ביו>" אי
 כוונתה ש

באותו יו> שבו צרי� להביא קורבנותיו, אלא שאי�ורו מתבטל באופ
 מיוחד ביו> שצרי� 

  להביא קורבנותיו.

ל ושאינו טבכייה ג> ולפי כל זה נמצא שהרי"ד �בור שמחו�ר כיפורי> א�ור במחנה לו

  יו> אלא רק מחו�ר כיפורי>.

  לשיטת רבנו עזריאל בזבחי� ד. היח� בי� שיטת התו�'

נזיר (נכתב שהתו�' (זבחי> יז ע"ב, ד"ה ק�בר) לא ה�כימו לשיטת רבנו עזריאל  143בעמ' 

  שהבחי
 בי
 הדיו
 על כני�ה להר הבית לדיו
 על דחיית הטומאה בציבור. ד"ה אי ה"ג)ש>, 

היינו שיש להבחי
  –אומנ> המעיי
 יראה שהתו�' ורבנו עזריאל אמרו שניה> דבר אחד 

בי
 השאלה א> מחו�ר כיפורי> דזב כזב דמי לעניי
 כני�ה להר הבית, ובי
 השאלה א> 

ואי
 ביניה> אלא הבדלי מינוחי>, לשונות  –הוא כזב דמי לעניי
 התרת טומאתו בציבור 

והדגשי>, שאינ> משני> למ�קנה העולה לנידוננו. כל זאת מבלי לבטל את העובדה שהתו�' 

(מה ע"א, ד"ה ה"ג אלא) כרכו להדיא את הדיו
 על כני�ה להר הבית יחד ע> הדיו
 בנזיר 

  על עשיית פ�ח בטומאה, ודלא כתו�' בזבחי>.

  חילופי גר�אות ב�וגיה בזבחי� ה.

ע"ב) שממנה נראה שהגמרא נוטה להכריע –נזכרה ה�וגיה בזבחי> (יז ע"א 138–137בעמ' 

דמי, ויש מהראשוני> שנתנו משקל רב לדברי  כאפשרות שלכו"ע מחו�ר כיפורי> דזב כזב

הגמרא הללו (תו�' על אתר, ד"ה ק�בר; ראב"ד, הל' ביאת מקדש ד, ד; רבנו עזריאל ש>), 

 
והובאו דבריה> במאמר. כ� היא הגר�ה ג> בשלושה כתבי יד של הגמרא (מינכ
, וטיק

118–119 
  ).121–120, וטיק



� הלפרי הרב פ�ח  ו דביר  הראל    הרב 

190190190190 

מרא (המיוחד במוצאו התימני המקנה לו כנגד זה יש לציי
 שבכ"י קולומביה של הג

 
, הגר�ה ב ד"ה ואמר ריו"ח)ע"(פ�חי> צב חשיבות יתרה) וכ
 בתו�' רבינו יהודה �ירליאו

כזב דמי, ולפי גר�ה זו, המשקל הרב שנית
 ל�וגיה  לאוהיא שלכו"ע מחו�ר כיפורי> דזב 

), ויש 142וליי> (עמ' זו צרי� להיות מופנה לכיוו
 ההפו�. גר�ה זו נזכרה במאמר בהערת ש

  מקו> להדגישה כא
 מפני חשיבותה בשקלול המקורות השוני>.

  משמעות הדברי� להלכהו. 

מכל האמור עולה שמה שנכתב במאמר כי לדעת רוב הראשוני> יש תלות בי
 שאלת הכני�ה 

למחנה לווייה ובי
 שאלת היתר הטומאה בציבור, אינו נכו
, ואי
 לראות בשיטת התו�' 

עזריאל דעת יחיד. ממילא, לפנינו מחלוקת שקולה בדברי הראשוני>, ועל פו�קי ורבנו 

ההלכה לבחו
 היטב כיצד להכריע להלכה לאור המקורות וה�ברות השונות בעניי
 זה, ולאור 

  כללי ההכרעה המ�ורי> בידינו.

  השפעת הדיו� על עצ� האפשרות להקריב קרב� פ�ח בזמננוז. 

של נשות ישראל באכילת  זית של הדיו
 היא השתתפות
כה המרככי ההשל במאמר נכתב

ההלכה היא  .זו השלכה משמעותית וב�י�ית יותר ל�וגיה ישנהול> אליבא דאמת הפ�ח, א

(פ�חי> פ ע"א):  שכאשר רוב הציבור זבי>, אי
 עושי> פ�ח בטומאה, כמבואר בגמרא

אינ
 עושי
 לא  תי>י מתי>. אמר רב: אות
 טמאי מאיתמר, היו רוב
 זבי
 ומיעוט
 טמא"

דהוו מיעוטא, ומיעוטא לא עבדי בראשו
. בשני נמי  בראשו
 ולא בשני. ראשו
 לא עבדי 

כל היכא דלא עבדי ציבור  ;עביד יחיד בשני ,כל היכא דעבדי ציבור בראשו
 :ילא עבד


ד). לדעת ריב"א בתו�' ז,  ", וכ
 פ�ק הרמב"> (הל' קרב
 פ�חלא עביד יחיד בשני ,בראשו

,(
  > לעניי
 זה ג> את הטמאי> המצויי> בדר� רחוקה.מוני (ש>, ד"ה משלחי

א תהיה כל אפשרות להקריב בטומאה, כל שה שלא ילדה, ליאב א> נחשוש ג> לזיבה

(פ�חי>, מערכה עח). שערי היכל בבזה  וכבר עמדו זמ
 שרבות הנידות, היולדות והזבות;

הותרה בציבור א� שהיא טומאה  לעומת זאת, א> נוקטי> שטומאת מחו�ר כיפורי>

היוצאת מ
 הגו�, הדבר משפיע באופ
 משמעותי על מאז
 הטמאי> והטהורי> בע> ישראל, 

  ומקרב אותנו למצב של 'מיעוט
 זבי>'.

יש להו�י� ולהעיר שלפי כל זה יש לדו
 הא> נית
 להקריב פ�ח בזמננו, שהרי כיו> 

מאות חמורות היוצאות מ
 הגו�, לא רק נשי> רבות אלא ג> גברי> רבי> טמאי> בטו

 
ובתוכ> בועלי נידות בעוה"ר, וכ
 נשי> שאינ
 מקפידות על טהרת המשפחה בעוה"ר, וכ

בעלי קרי רבי> שלא ישמעו לנו לטבול לקריי
. לכאורה זוהי מציאות של 'רוב
 זבי>' שבה 

אי
 אפשרות הלכתית למיעוט שאינ> טמאי> בטומאת אלה לעשות את הפ�ח בטומאת 

  ת, אלא רק בטהרה גמורה. וצ"ע.מ


