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הקדמה

הקדמה
"כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם" – דרוש על פי נביא.
יכול תמתין עד שיאמר לך? נביא תלמוד לומר" :לשכנו תדרשו ובאת שמה" –
דרוש ומצוא ואחר כך יאמר לך נביא .וכן אתה מוצא בדוד שנאמר )תהלים
קלב ,א(" :זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם אבא
באהל ביתי אם אתן שנת לעיני עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב".
)ספרי ,ראה פסקא סב(
דרש רבא :מאי דכתיב )שמואל א' יט ,יח(" :וילך דוד ושמואל וישבו בנויות
ברמה" ,וכי מה ענין נויות אצל רמה? אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של
עולם ,אמרי ,כתיב )דברים יז ,ח(" :וקמת ועלית אל המקום" ,מלמד שבית
המקדש גבוה מכל ארץ ישראל ,וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות .לא הוו ידעי
דוכתיה היכא ,אייתו ספר יהושע ...סבור למבנייה בעין עיטם ...ועל דבר זה
נתקנא דואג האדומי בדוד ,כדכתיב )תהילים סט ,י(" :כי קנאת ביתך אכלתני,
)זבחים נד ע"ב(
וכתיב )תהלים קלב ,א(" :זכור ה' לדוד וגו'".
דרישת המקדש פנימ רבות לה :השתוקקות בלב לבניינ בית המקדש ,תפילה ,לימוד הלכות
עבודת הקורבנות ובניינ בית המקדש שראשיתו באיתור מקומ המקדש.
גיליונות מעלינ בקודש עוקימ ברובמ בצד העיוני של דרישת המקדש  -לימוד ענייני
קודשימ וטהרות על אגפיהמ השונימ ,הלמדניימ וההלכתיימ ,ובעזרת השמ זכינו להתמיד
בהוצאת הגיליונ פעמיימ בשנה ,בחודשימ אדר ואלול )כהכנה לקראת חודשי החגימ נינ
ותשרי(.
בשנימ האחרונות זכינו לקיימ פנ נופ ,של דרישת מקומ המקדש ,על ידי בירור יודי,
מעמיק ומועפ של טיב המורת על זיהוי הצכרה כאבנ השתייה .פיחימ של דיונ חשוב
זה ממשיכימ ללוות אותנו גמ בגיליונ הנוכחי .לתועלת הרבימ אנו עמלימ בימימ אלו על
כינו המאמרימ העיקריימ בנידונ ,על דעותיהמ השונות של מחבריהמ ,לפר מרכזי מודר,
בתופת מבואות ,יכומימ ותרשימי עזר.
דרישת מקומ המקדש )"דרוש ומצא"( היא 'אתערותא דלתתא' והבעת כמיהה אמיתית,
עמ 'רגליימ על הקרקע' ,להשבת השכינה לציונ ודר העבודה לירושלימ ,והיא מעוררת
'אתערות דלעילא' להתגלות נבואית בישראל )"ואחר ככ יאמר לכ נביא"( .וכדברי החפצ-
חיימ זצ"ל על הפוק "אני לדודי – ודודי לי".
***
להלנ נקור מקצת מנ המאמרימ שבגיליונ הנוכחי העוקימ בנושא דרישת מקומ המקדש.
הגיליונ נפתח בהמשכ הדיונ בינ הרב עזריה אריאל והרב עמיחי אליאש לגבי השאלה
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האמ השל"ה ,שגר זמנ מה בירושלימ ,ראה במורת על הלע שתחת כיפת-הלע כברת-
מכא ,והאמ התחשב בה בתשובתו ההלכתית שבה הוא מנמק מדוע מותר לגור בירושלימ
ללא חשש שמא מקצת ממנה בנוי על שטח הר הבית.
הרב עידוא אלבה טוענ שצורתו של הר הבית המקודש אינו ריבוע מדויק )על אפ
האמור במשנה שצורתו ת"ק על ת"ק אמה( ומבאר מדוע נעשה כנ ומוצא רמזימ לככ
בוגיות הגמרא ובממצאימ ארכיאולוגיימ .במאמר נופ הוא מנה לבאר על פי חידושו
את דברי הרדב"ז התומימ שנידונו בגיליונות קודמימ )ראה גיליונות ל-לא( על הכותל
הדרומי והכותל המערבי של הר הבית ,שלכאורה נראה שבר שהמ כותלי העזרה ,בניגוד
לידוע לנו היומ.
על ֹה נעלה בקודש!
העורכימ
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הרב עזריה אריאל

8

הרב עזריה אריאל

דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
)תגובה לדברי הרב עמיחי אליאש בגיליונות קודמימ*(
א .מבוא
ב .דברי השל"ה במלואמ
ג .ראיות שהשל"ה זיהה את כיפת ה לע כמקומ המקדש
ד .תשובה לראיות הרב עמיחי
ה .השל"ה והרשב"צ
ו .יכומ

א .מבוא
בגיליונ לח )עמ'  (88 ,69התקיימ דיונ בינ הרב עמיחי אליאש לביני על דעת השל"ה באשר
למקומ המקדש .הדיונ ובב ביב איגרת השל"ה ,שנדפה במלואה לראשונה בשנת תש"ב
ע"י ד"ר אברהמ דוד ב'קבצ על יד' טז )כו( עמ'  .247–239האיגרת נכתבה בהיות השל"ה
בירושלימ ,ככל הנראה בשנת שפ"ד 1.היא נשלחה לקרוב משפחתו ,ר' שמואל אב"ד
*
.1

דברי הרב עמיחי פורמו במעלינ בקודש גיליונ לב עמ'  ;184גיליונ לז עמ'  ;90וגיליונ לח עמ' .88
הדיוק בזמנ כתיבת האיגרת חשוב ,כפי שיתבאר במהלכ הדיונ .אינ פק שנכתבה אחרי שנת שפ"ב,
שהרי השל"ה מציינ )עמ' " :(246והרעב והצמא של שנת שפ"ב כלה אותי ,שלא היה רעב כמותו".
המהדיר משער )עמ'  226הערה  (15שנכתבה לפני שנת שפ"ה ,שכנ השל"ה מתאר את שלוותמ
היחית של יהודי ירושלימ ,וידוע שבשנת שפ"ה פקדו את יהודי ירושלימ מאורעות קשימ עקב
עלייתו לשלטונ של אבנ פרוח' .להבהרת דברי המהדיר ראה בהעתקת דברי השל"ה להלנ בפקאות
 ,14 ,11ובעיקר במשפט" :ודע אהובי כי אינ בכל העולמ כולו מעמד טוב וישיבה טובה כמו
בירושלימ ...ושלומ גדול לאומה ישראלית ,לא יש כנ בכל העולמ כולו בכל תפוצות ישראל" .קורות
יהודי ירושלימ באותה תקופה מתוארימ בפירוט בפר 'חרבות ירושלימ' )ונציה ה'שצ"א; הציונימ
שלהלנ ממהדורת ת"א תשמ"א .על תאריכ הדפתה ראה שמ עמ'  ,11ולזהות המחבר ראה 'אופות' ז
עמ' שכא-שכו( ,והתיאור בשל"ה מתאימ להפליא להקדמת הפר )עמ'  ,(88–87המתארת את קיבוצ
הגלויות והשלווה בירושלימ עד ימי אבנ פרוח' .אכ לא ניתנ בשומ אופנ ליישב את דברי השל"ה עמ
התיאורימ המפורטימ והמזעזעימ על הנגישות של אותו מושל אכזרי ,החל מכ"ו בטבת שנת שפ"ה
)עמ'  .(91כבר בחודש שבט גבה מימ עצומימ ללא תקדימ )"אשר כמוהו לא הטיל בלתו שומ שר
על יושבי ירושלימ"( והעביד רבימ מהיהודימ בפרכ )עמ'  .(92בי"א באלול שפ"ה הושלכ השל"ה
עצמו לכלא למשכ כשבועיימ )עמ'  ,(102ובטבת שפ"ו ברח מירושלימ לצפת )עמ'  .(114מקור
משלימ על יורי השל"ה והקהילה מצוי גמ בשו"ת רבינו אלעזר בנ ארחא י' ה ,עי"ש .אגרת השל"ה
נחתמת ביומ ו' פרשת משפטימ )ללא ציונ השנה( ,דהיינו בופ חודש שבט .לפיככ ,אמ מדובר בשנת
שפ"ה הרי זה חודש לאחר תחילת מאורעות האימה בירושלימ .מבינ שתי הברירות שנותרו ,שפ"ג
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הרב עזריה אריאל
פרעמישלא ,והשל"ה מאריכ )עמ'  (243–241להפריכ את חששו של הנמענ שמא תושבי
ירושלימ נכשלימ בביאת מקדש בטומאה .לשונ האיגרת כפי שהגיעה לידינו משובשת
קמעא ,מאחר שכתב היד שעל פיו הודפה איננו כתב ידו המקורי של השל"ה אלא של
מעתיק ,אשר התקשה בהעתקה ,גמ בגלל מבטאו האשכנזי )ראה במבואו של המהדיר
עמ' .(227
קטע מנ האיגרת צוטט בהרחבה ע"י הרב עמיחי )מעלינ בקודש לב עמ'  184וְ -לז
עמ'  ,(90אשר היק ממנה שהשל"ה פקפק בזיהויו של הרדב"ז .הרב עמיחי שאב את
הדברימ מכלי שני ולכנ הביא רק חלק מהדברימ )פקאות  5 ,4 ,2 ,1שלהלנ( ,ואפ השמיט
בשגגה קטע חשוב )פיקה  ,(3ואפ אני במענה לדבריו לא בדקתי במקור .בעיונ מחודש
במקור הדברימ התחדשו לי כמה נקודות חשובות בהבנת דברי השל"ה ,שיש בהמ לענ"ד
לחזק את הברה שהשל"ה קיבל את זיהויו של הרדב"ז.

ב .דברי השל"ה במלואמ
להלנ דברי השל"ה בעניינ הישיבה בירושלימ במלואמ ,בתופת כמה תיקונימ מאת המהדיר,
ובחלוקה לפקאות שנעשתה על ידי.

... .1מה שתמה על דירתי בירושלים ע"ה ת"ו מחמת קדושת מקום המקדש
בקדושתו עליו אף בחורבנה ,ואין לנו קבלה ודאית איזהו מקום מקדש וא"כ כל
ירושלים בספק כרת ,ומטעם זה נמנעו הגדולים לדור בירושלים ,ושעל כן לא דר
האר"י ז"ל בירושלים ,ע"כ דבריך .דע אהובי שלא נעלם ממני כי דברי מכ"ת הם
לש"ש ,אבל מכאן ולהבא לא ישמע על פיך פה קדוש לדבר כן ,להוצי]א[ לעז
על דירת ירושלים ,אף עתה בחורבנה .כי מכ"ת דן ע"פ השמועה ,וכל אדם כוזב.
והנה באתי על דברי אמת באמיתה של תורה להודיעך דבר אמת.
 .2דע כי מעולם לא היה ספק במקום בית המקדש ,כמו שאין ספק שהיה בית
המקדש ושיהיה בית המקדש ,כך אין ספק במקום בית המקדש כי הוא זה .ולא
היה נתעלם מהעין אפילו רגע אחד .אף על פי שהיתה ירושלים הולכת ממלכה
למלכה 2,מכל מקום לא נפסקה הקבלה והידיעה .על כן גזר השם יתברך על כותל
מערבי שלא תחרב ,ויהא רשומו ניכר .ונוסף על זה הראיה הר הבית וסימנם ,וכל
ההרים ,הר המשחה וכיוצא בהם ,ועמק יהושפט ונחל קדרון ומי השלוח ,הכל
מסומן וברור לעינים .והרבה ענינים כיוצא בזה ,כולם גלוים להאומות והמבדיל
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או שפ"ד ,מתבר לענ"ד להעדיפ את שפ"ד ,מאחר שבשנת שפ"ג מתאימ היה לכתוב "הרעב והצמא
של השנה שעברה" ולא "של שנת שפ"ב" .ככ או ככ ,ברור לחלוטינ שנכתבה לכל המאוחר בשבט
שפ"ה ,מאחר שבשבט שפ"ו כבר היה השל"ה בצפת.
מממלכה לממלכה.

דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
לאומה ישראלית ,והדברים מקובלים ונראים עין בעין .וכולם בשמות הראשונים
נקראו אף להאומות מאומה לאומה.
 .3וכל שכתוב בספר כפתור ופרח פרק שישי בזכרון עיר אלהים ירושלים והר
הבית ,ובית המקדש אין שם] 3,ה[כל אמת ,וכן נראה עם כולם .לכן מ"ש בפרק
הנ"ל דף כב שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר ולבוא ירושלים ושיקריב קרבנו בזמן
הזה כו' כו' ,הנה אמת דיבר לפי הדין המבואר בתלמוד שאמר שמעתי שמקריבין
אע"פ שאין היכל כו'.
 .4ואין ספק בעולם במקום בית המקדש ובכותל מערבי ,רק אין אנחנו יודעים
נגד איזה מקום הלך המקדש ,כי מפני חטאים חרב ולא נשאר רק כותל מערבי.
ועל כן משערים לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות אמה ,לעשות הרחקה לפי
אומד הדעת לפי שיעור הזה.
 .5ובבואי הנה הגידו לי החכמים שיש ספק ספיקה במרחץ מהמרחצאות שיש
בירושלים ,כי יש לחשש אולי ואולי לשם הגיע התפשטות המקדש .תכף ומיד
נתעוררתי ואמרתי אנחנו באנו לירושלים להתקדש ,א"כ אנחנו מחויבים לעשות
הרחקה והרחקה דהרחקה ,אפילו באלף ספיקות .ולכן אסרתי המרחץ הזה,
והסכימו עמי גדולים החכמים יצ"ו.
 .6וכשאנחנו הולכים ומתפללים נגד כותל מערבי ומשתחוים לה' יתברך ורואים
כותל מערבי בזה המקום אשר אנחנו עומדים ומשתחוים ,אין ספק ולא ספק
ספיקא אפילו אלף אלפים מהספיקות .לכן הנזכר בספר כפתור ופרח בפרק הנ"ל
4
דף כף מקום התפלה והשתחויה לכן מא דבר.
 .7ומה ששמע מכ"ת שהרבה נמנעו לדור בירושלים מחמת ספק הנ"ל) ,ודע(
]ידע[ מכ"ת מאשר יגידו ולא כל ,אשר מקצתו אמת ורובו שקר .עיקר הטעם
שבשנים הקדמוניות עד זמן הבית יוסף ע"ה היתה ק"ק צפת תוב"ב עיר גדולה
לאלקים .אף בזמן הבית יוסף היו שם י' אלפים בעלי בתים חכמים ונבונים
וידועים ,ואין מספר לעשירים וקצינים .וירושלים היתה חרבה יושבים מעט.
והיושבים היו יושבו בדלות ובערום ובחוסר כל ונגלות כבוד ה' .ע"כ היתה
ישיבת צפת יותר טובה .ומ"מ בכל עת לא נמנעו חסידי ויקירי צפת לבוא
לירושלים ע"ה תוב"ב להשתחוות להשי"ת מול כותל מערבי ואח"כ חזרו
לביתם .גם לא פסקה ישיבה מירושלים זה מאות שנים ,אף שאנשים היו מעט
.3
.4

ככ הציע המהדיר לפק ,אבל מתבר לענ"ד שהנכונ יותר" :ירושלימ והר הבית ובית המקדש ,עיינ
שמ" ,וזהו שיבוש אופייני למבטאו של המעתיק ,עי"ש במבואו של המהדיר.
המהדיר הציע לתקנ "לכנ אמת דבר" ,אכ מתבר שצ"ל "וכנ עמא דבר" ,כלשונ הכו"פ בעניינ זה
)מהדו' ביהמ"ד להלכה בהתיישבות(" :אמ כנ היומ שאנחנו בחטאינו מבחוצ נוכל להתקרב לענינ
תפלה והשתחויה עד אותמ הכתלימ ,וכנ עמא דבר באימ עד אותמ הכותלימ ומתפללימ לאל יתעלה
לפני אלו השני שערימ שהזכרנו".
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היו גדולי עולם בתוכם ,ובזמן הב"י וקודם לו היה ר' לוי בן חביב עם חכמים
גדולים ,כנודע מעניין תשובותיו בעניין הסמיכה.
 .8ואמת הדבר שלא היה קצת רוח חכמים נוחה מעם הארצות הבאים לדור
ירושלים הסובבים בשוקים ובחוצות לילך אחר מחייתם ,והם אינם בעלי תורה,
ואולי ישגו וילכו סמוך לגבול המקדש ויתערבו בין הגוים .אבל אנחנו אטו
ברשיעי או בשופטני עסקינן? ע"כ הבא להתקדש בדירת ירושלים אשריו ואשרו,
והכל מסומן ומצוין ולא יש ספק וספק ספיקא עד אלף ספיקות.
 .9רק גבולי חומות ירושלים לעניין מעשר שני יש ספיקות מחמת שנחרב ,הנה
מוזכר פ' מא בספר כפתור ופרח .אבל במקום ב"ה ח"ו שיעלה על לב שום ספק.
ובמקום שאנחנו דרים אין ספק שזהו לפנים מחומת ירושלים הקדומה ,רק הספק
עד היכן הגיעה ירושלים .ואנחנו קורין המגילה בט"ו אדר ,כי אין ספק באדם
שאנחנו יושבים לפנים מן החומה שהיו מוקפת מימות יהושע בן נון.
 .10וטעם האר"י ז"ל שלא דר בירושלים הוא מטעם הנ"ל שכתבתי שהיו אז
אלפי ת"ח בצפת ,ועוד טעם שני ,כי ידע ברוח הקדש ד' אמות של קבורה שלו
שהיא שם בצפת.
 .11ומן זמן שהעיר ה' רוח המלך ובנה חומות ירושלים ,וזה היה בזמן ב"י ,נעשה
ירושלים עיר מלוכה הולכת מעלה מעלה .ודע מכ"ת נאמנה כי היא כעיר גדולה
כמו קראקא ,ומידי יום ביום העיר נוספת בבניינים גדולים והיא רבתי עם ,אם
מהאומת העולם אין ערך ואין מספר ,ואם מבני ישראל להבדיל .אנחנו רואים
קיבוץ גלויות דבר יום ביומו .יום יום מתאספות ובאים .שוטטו בחוצות ירושלים
כולם מלאים ת"ל מישראלים יצ"ו ובתי מדרשות ותינוקת של בית רבן.
 .12וק"ק צפת נחרבה ,אשר בהיות]י[ בצפת ראה ראיתי בכמה מקומות בשדה
ששם בתים וספרי תורות בתוכם ,ושאלתי מה זה? והשיבו לי שעד פה הגיע צפת
תוב"ב ,ונחרבה מאין יושב ,ועדין בתי כנסיות נשארו בחורבנן וס"ת בתוכם והם
שמורים ,ואף הישמעאלים לא שולחים יד ,ואדרבה נוהגים כבוד.
 .13ויש בכאן ירושלים קהל גדול מישראל ,ובתוכם הרבה חכמים גדולים
ומופלגים ,אשר נפשם קשורה בנפשי ,ממש דביקות רוחא ברוחא ,ונוהגים בי
כבוד מה שאינני ראוי לכך .גם ק"ק אשכנזים יצ"ו התחילו להתרבות ההולכים
לרגלי ,והיו לי הרבה כתבים מהם ,וגם שמעתי בע"פ שהרבה רוצים לבוא .יהי
י"י אלהינו עמהם והוא ישלח מלאכו לפניהם .אשריהם מה טוב חלקיהם לבוא
למקום הקודש הזה ליראה את השם הנכבד ולאהבה אותו וללמוד תורה לילך
מחיל אל חיל ,וזה שער השמים לתפלה.
 .14ודע אהובי כי אין בכל העולם כולו מעמד טוב וישיבה טובה כמו בירושלים,
נוסף על על קדושת השם המקום ,כי העיר היא עיר מלוכה מלא כל טוב כמו

12

דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
בפראג ,ושלום גדול לאומה ישראלית ,לא יש כן בכל העולם כולו בכל תפוצות
ישראל .אך הנתינות מס המלך יר"ה והשרים זהו במקומו עומד ולומר הב הב,
כי זהו נגמר מהשי"ת בכל גלילות ישראל ,אך להשלום אין ערך ת"ל ,ואין יראת
בלבול שקר כמו במדינתכם...

ג .ראיות שהשל"ה זיהה את כיפת ה לע כמקומ המקדש
אקדימ את אשר כבר כתבתי ,שדברי השל"ה הברורימ "אינ פק במקומ בית המקדש כי
הוא זה .ולא היה נתעלמ מהעינ אפילו רגע אחד .אפ על פי שהיתה ירושלימ הולכת מממלכה
לממלכה ,מכל מקומ לא נפקה הקבלה והידיעה" ותרימ לחלוטינ את הטענה כאילו
המורת על מקומ המקדש ,שללא פק הייתה ידועה אחרי החורבנ במשכ מאות שנימ,
נקטעה ולא הועברה .ומכיוונ שאינ בידינו מורת אחרת זולת זו שמכ עליה הרדב"ז ,ברור
שהיא המורת שעליה מכ גמ השל"ה .לא מתקבל על הדעת שהשל"ה פקפק בזיהוי
המפורמ של מקומ קודש הקודשימ ,כאשר מאידכ הוא מקבל זיהויימ אחרימ כבטוחימ
מכוח מורת ישראל והאומות.
נקודה עיקרית שהתחדשה לי כעת היא פיקה  3הנ"ל .השל"ה מאשר את תיאורו של
הכפתור־ופרח ,ומויפ שלכנ )!( נכונ גמ מה שכתב הכו"פ על תכניתו של ר' חננאל )ככ
גרתו( מפרי להקריב קורבנות בזה"ז ,שהרי ככ הדינ שמקריבינ אע"פ שאינ בית ,ואינ
פק במקומו של הבית .ברור מדבריו שמכיוונ שהכול ברור וידוע ,ניתנ לזהות את מקומ
המקדש והמזבח ,ולכנ ניתנ לחדש את העבודה! דברימ אלו מלמדימ שבידי השל"ה הייתה
ידיעה ברורה על מקומ המקדש ,ומכאנ שקיבל את הזיהוי של הרדב"ז5.

ד .תשובה לראיות הרב עמיחי
הרב עמיחי מדקדק מהשל"ה שלא קיבל את זיהוי כיפת הלע ,על מכ כמה נקודות בדבריו:
א .השל"ה כותב )פיקה " :(2אינ פק במקומ בית המקדש ...על כנ גזר השמ יתברכ על
כותל מערבי שלא תחרב ,ויהא רשומו ניכר" .וכנ )פיקה " (4ואינ פק בעולמ במקומ בית
המקדש ובכותל מערבי ,רק אינ אנחנו יודעימ נגד איזה מקומ הלכ המקדש ,כי מפני חטאימ
חרב ולא נשאר רק כותל מערבי .ועל כנ משערימ לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות אמה,
לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה" .מכאנ למד הרב עמיחי שהכותל המערבי
הוא השריד היחיד שידוע מבית המקדש ,ומכאנ שאינ בהר שריד נופ.

.5

גמ אמ מר' יחיאל מפרי עצמו אינ להוכיח זאת ,כי יתכנ שבהיותו בחו"ל בר שמנ התמ
הירושלמימ יודעימ לזהות בוודאות את מקומ המקדש ובבואו התברר לו שלא ככ המ פני הדברימ,
מהשל"ה עכ"פ הדבר ברור.
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לענ"ד אינ בזה ממש .כוונת השל"ה שמהבניינ עצמו לא נשאר דבר זולת הכותל .אבנ
השתייה איננה חלק מהבניינ אלא קרקע עולמ .יתכנ גמ שהשל"ה פקפק לגבי האבנ וטיבה,
אבל קיבל את זיהוי המקומ כקודש הקודשימ .כבר עמדתי )מעלינ בקודש לח עמ'  (70על
ככ שזוהי דעת רבי עובדיה מברטנורא )אגרות א"י עמ' :(134

ולא יכולתי לעמוד על בוריו של דבר אם נכנסים הישמעאלים לפני ולפנים ואם
אין .גם חקרתי על אבן שתיה ששם היה הארון מונח ,ורבים אומרים כי היא תחת
כיפה אחת יפה גבוה אשר בנו הישמעאלים במקדש.
משמעות הלשונ שמקומ ההיכל ידוע לו ,וידוע שהישמעאלימ בנו שמ כיפה יפה ,ורק אינו
יודע האמ הישמעאלימ נכנימ לשמ והאמ האבנ אכנ שמ .וראה כיוצא בזה באיגרת 'יחו
הצדיקימ והחידימ ע"ה הנקברימ בארצ הקדושה בארצ ישראל' משנת רמ"ט )נתפרמה
אפ היא ע"י אברהמ דוד ,ב'קבצ על יד' שמ עמ' " :(209–208בית המקדש חרב בעונותינו,
לא נשאר מבניינ שלמה המלכ ע"ה כי אמ כותל מערבי .והישמעאלימ בנו על בית קדש
הקדשימ כיפה יפה מכוה בעפורת מבחוצ והעופורת שחור כדיו ,ומבפנימ רצופה בזהב
ובאבנימ טובות וקורינ לה קוב"ה אל כיר" ]הצ'כרה[ .וקרוב לה כיפה אחרת קורינ לה
מדרש שלמה" .כתב במפורש כדברי השל"ה שהשריד היחיד מבניינ שלמה הוא הכותל
המערבי ,ואעפ"כ קיבל בבירור את זיהוי קודש הקודשימ ,אע"פ שאת אבנ השתייה לא
הזכיר.
המשפט בשל"ה" :רק אינ אנחנו יודעימ נגד איזה מקומ הלכ המקדש" ,אינ פירושו
שהמקדש לא ידוע ,אלא שלא ידוע מהמ גבולותיו ,עד היכנ הגיע ,דבר שלא יכול היה
להתברר בימי השל"ה רק על פי כיפת הלע )וכפי שהרחבתי ב'מעלינ בקודש' לח עמ'
 ,81-80על הקושי למנ את הגבולות בהעדר מפה(.
ב .מפירוט האתרימ שציינ השל"ה )פיקה " :(2ונופ על זה הראיה הר הבית וימנמ ,וכל
ההרימ ,הר המשחה וכיוצא בהמ ,ועמק יהושפט ונחל קדרונ ומי השלוח" למד הרב עמיחי
שאינ בידינו מורת אלא על אתרימ בביבות ההר ולא בתוכו .וכבר כתבתי שאינ מזה
ראיה ,שכנ השל"ה ממשיכ "והרבה עניניימ כיוצא בזה" ,כלומר שיש מורות רבות שלא
הזכיר; ושמא זה בכלל "הר הבית וימנמ" ,שהיא לשונ משובשת ושמא צ"ל "וימניו".
אפשר שהעדיפ לציינ את מה שגלוי לעינ וקיימ בטבע או שרד מבית שני ,ולכנ לא ציינ את
כיפת הלע ,שאינה שריד מבית שני ,ולא את האבנ שבתוכה ,שאינה ניכרת לצופימ )או
שבאמת פקפק לגביה בלבד ,כנ"ל(.
ועוד :הרי השל"ה לא דנ על שאלת הכניה להר הבית ,אלא על היתר המגורימ
בירושלימ .לעניינ זה החשוב ביותר מנקודת מבטו של השל"ה איננו השאלה איפה היה
ההיכל ,אלא האמ אנו יודעימ "נגד איזה מקומ הלכ המקדש" ,עד היכנ התפשטו ההיכל

14

דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
והעזרות והר הבית .לכנ החשוב לו ביותר הוא ימונ המתחמ מבחוצ דווקא :הכותל
המערבי ,עמק יהושפט והר המשחה ,ודווקא המורות על אלו הנ העיקר למה שנצרכ לו.

ה .השל"ה והרשב"צ
אעתיק שוב את רשימת הפרטימ שציינ השל"ה:

ונוסף על זה הראיה הר הבית וסימנם ,וכל ההרים ,הר המשחה וכיוצא בהם,
ועמק יהושפט ונחל קדרון ומי השלוח ,הכל מסומן וברור לעינים .והרבה ענינים
כיוצא בזה ,כולם גלוים להאומות והמבדיל לאומה ישראלית ,והדברים מקובלים
ונראים עין בעין.
מצאתי ב"ד הקבלה מפתיעה בינ לשונ זו לבינ דברי הרשב"צ )ר' שמעונ בנ צמח דוראנ,
ה'קכא-ה'רד( בפירושו 'מגנ אבות' על מכת אבות פ"א מ"ה" :יופ בנ יוחננ איש ירושלימ".
לשונ הרשב"צ:

ירושלים הוא מקום המקדש ,ואע"פ שבגמ' ערכין פרק המוכר שדהו )לב ע"ב(
העלו 'תרתי ירושלם הואי' ,סתם 'ירושלם' הנזכרת בכל מקום היא זאת הידועה
היום ,וגם הנוצרים קורין אותה ירושלם ...וישמעאלים קורין אותה 'אל קדש',
וכן הבית הקדוש בית המקדש בשטרותיהם 6.ואין ספק בה ,כי שם הר הזיתים,
ועמק יהושפט ,והר ציון ,ונחל קדרון ,ושילוח המים ,וכמה דברים

מקובלים7.

הדמיונ הרב בפרטימ ובדרמ מביא אותי לשער שדברי הרשב"צ היו לנגד עיניו של השל"ה
כשכתב את דבריו; אלא שהרשב"צ עק בזיהוי ירושלימ בכללה ,והשל"ה התמקד במקומ
המקדש וגבולותיו ,ואולי לכנ השמיט את הר ציונ ואת כינויי ירושלימ בפי העמימ.

.6

.7

המשפט דו משמעי :הישמעאלימ קוראימ לירושלימ 'אל קדש' או 'הבית הקדוש' ו'בית המקדש' )ככ
הבינ המהדיר במהדו' 'משנת ראובנ' של מוד הרב קוק ,שימנ את כל הכינויימ הללו במרכאות
כפולות(; או :הישמעאלימ קוראימ לירושלימ 'אל קדש' ואילו לבית הקדוש המ קוראימ 'בית
המקדש' .לפי הקריאה הראשונה ,אפשר ש"קורינ" הוא בדיבור חופשי ואילו "בשטרותיהמ" כשמ
רשמי .אכנ ,בקובצ 'ירושלימ' ד עמ' צז מובאימ מקורות לככ שלאורכ התקופה הערבית השמ
'אלמקד' הוא השמ הרשמי והעיקרי לירושלימ או להר הבית ,ואילו אל־קוד הוא כינוי שהתפתח
כקיצור שימושי .ואמ גמ השל"ה הבינ ככ ,מובנ היטב מדוע לא הזכיר זאת ,מפני שאינו שייכ לעניינו,
ואדרבה ,משפט זה כביכול מאשש את החשש שהשל"ה מתמודד עמו ,שכל ירושלימ היא בית המקדש.
בעניינ ידיעותיו של הרשב"צ על הנעשה בירושלימ יש לציינ לתשובותיו המפורמות על גבולות
הארצ וקדושתה ,בח"ג י' קצח" :וכבר חקרתי אנשימ באו מארצ ישראל" ,ושמ י' רא" :וראיה
שקדושת המקדש והעיר היא קיימת שעדיינ המ עולימ לרגל ממצרימ ושאר ארצות ...ואמרו כי עדיינ
נשאר מהנימ שהיו בירושלימ שלא אמר אדמ לחבירו צר לי המקומ ,כי בבית הכנת שבירושלימ
המ צריכימ לאנשי המקומ כל השנה ,ומתמלאת פה על פה בעת התקבצ שמ בחג השבועות ,החוגגימ
יותר מג' מאות איש כלמ המ נכנימ שמ ויושבימ רווחימ".
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הרב עזריה אריאל
האמ אכנ ראה השל"ה את פירוש מגנ אבות? הפירוש טרמ נדפ בימי השל"ה אלא רק
בשנת תקכ"ג ,אולמ ידוע שכתבי יד מנ הפירוש היו נפוצימ .ככ ,למשל ,בפר 'מדרש שמואל'
על מכת אבות )לרבי שמואל די אוזידא ,תושב צפת ומתלמידי האר"י ,נפטר ה'ש"ד(
מרבה לצטט מה'מגנ אבות' ,ואמ כנ לכאורה אינ כל קושי בהנחה שכתב יד מנ הפירוש הגיע
גמ לידי השל"ה בירושלימ .מאידכ ,לא מצאתי בשל"ה ציטוט מפורש מהרשב"צ ,פרט למקומ
אחד )פרשת שמיני ,תורה אור ,יא(" :הנה שמעונ הזה כתב רשב"צ ,והביאו מדרש שמואל,
שהוא רבנ שמעונ הנהרג" ,אלא שבמדרש שמואל )מהדו' מכונ הכתב עמ'  (60כתב זאת
במפורש בשמ הרשב"צ ,ואמ כנ אינ זו ראיה שהשל"ה הכיר את הרשב"צ במקורו )הפיקה
בדברי הרשב"צ על ירושלימ אינה מופיעה במדרש שמואל( .מאידכ ,אינ להוכיח מככ
שהשל"ה טרח לציינ את המובאה במדרש שמואל שלא ראה את הדברימ ברשב"צ גופו .זוהי
דרכו של השל"ה פעמימ רבות מאוד ,לציינ מקור ידוע ואת הבאותיו בפרימ מאוחרימ
יותר ,לחיזוק הדברימ 8.בפרט הדבר מובנ ביח למדרש שמואל ,פר שמצוטט רבות בשל"ה,
9
ובהיותו מתלמידי האר"י בוודאי ראה בו מקור מכותי.
אמ כנימ הדברימ ,מה ניתנ ללמוד מקישור זה בינ השל"ה לרשב"צ? ראשית ,הדבר
מקהה את עוקצה של השאלה מדוע בחר השל"ה להרבות בפרטימ "מביב" ולא הזכיר את
אבנ השתייה .נוח היה לשל"ה – אמ במובנ הטכני של הכתיבה ואמ במובנ המהותי –
להיתלות במה שכבר נכתב על ידי גדולימ ,אע"פ שלא הזכיר את שמ הרשב"צ )ושמא
ההתמכות עליו לא הייתה משמעותית בעיני הנמענ ,החושש מנ הפקות ,מאחר
שהרשב"צ לא היה בארצ וגמ לא דנ בוודאות של זיהוי מקומ המקדש( .וכמובנ ,שתיקת
הרשב"צ עצמו מעניינ האבנ וכיפת הלע אינה מעלה ואינה מורידה.
דומני שהקישור בינ השל"ה לרשב"צ מביר גמ את אזכור עמק יהושפט .עמק זה מוזכר
בתנ"כ אכ ורק בפר יואל )ד ,ב(" :וקבצתי את כל הגוימ והורדתימ אל עמק יהושפט
ונשפטתי עממ שמ" ,ומשמע שאינ זה ציונ מקומ ידוע אלא מושג רוחני ,כפירוש רש"י" :אל
עמק יהושפט – ארד עממ בעומק הדינ ,יהושפט – משפטי יה" .גמ בדברי חז"ל לא הוזכר

.8

.9
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כמה דוגמאות על קצה המזלג מני רבות מאוד :א .שער האותיות ,אות ק ,קדושת האכילה )ב( ,אות
ריח" :ואפשר דלזה כוונו רבותינו ז"ל במה שאמרו בפרק חזקת הבתימ ,והביאו הטור או"ח בי'
קה ,שלחנ של תלמיד חכמ כיצד" .ב .שמ אות רח" :וכנ כתב המרדכי ...והביאו האגור" .ג .שמ
אות רפב" :ונמשכינ בזה אחר דעת הרא"ש שכתב בפרק כיצד מברכינ ...והביאו הטור" )וכיו"ב פעמימ
רבות( .ד .שער האותיות ,אות ק ,קדושת הזיווג ,אות שלח" :וכתב המיימוני בפר המדע ...והביאו
התניא" )וכיו"ב ממש במכת ראש השנה ,פרק דרכ חיימ תוכחת מור ,קיג וקטז(.
יש להויפ :ידוע ש'שני לוחות הברית' התחיל להיכתב עוד בהיות השל"ה בחו"ל ,כמ"ש בפתיחה
ל'תולדות אדמ'" :כי בחפזונ חברתי בעת צאתי לדרכ המיומנ ,לארצ הקדושה" ,המשיכ בירושלימ
)ראה שער האותיות אות ק ,קדושת האכילה ,אות קיד( והתיימ בצפת ,בשנת ה'שפ"ח )כמ"ש
בופו 'השבועה לפ"ק'( .יתכנ ,אמ כנ ,שבכתיבת חלקימ מוימימ לא היה המגנ־אבות לפניו.

דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
מקומ כזה .הכפתור־ופרח )פרק ו( מציינ בשמ זה את המורד המזרחי של הר הבית" ,הר
המוריה של מזרחו תחתיו הוא עמק יהושפט" .אמ כנ יש לשאול :האמ כינוי זה לעמק
מבו על מורת וקבלה ,ובכוחו לב את הטענה שמקומ המקדש ידוע מדור לדור?!
אכנ ,הרשב"צ מזכיר את השמ הזה כימנ זיהוי לירושלימ ,מפני שהבחירה לקרוא ככ לעמק,
מתי שלא תהיה ,מעידה על חשיבות המקומ ושיוכו לירושלימ עיר הקודש ,בהתאמ למטרת
הרשב"צ בדבריו .אולמ לגבי השל"ה ,שחותר לב את הוודאות על מקומ המקדש ודיוק
המורת והעברתה מדור לדור ,קשה יותר להבינ את ההתמכות על פרט זה; אלא אמ כנ
דבריו לקוחימ מהרשב"צ.

ו .יכומ
בדברי השל"ה מפורש שלדעתו היה רצפ היטורי של נוכחות יהודית בירושלימ והיא
מאמתת את המורות על זיהוי אתרימ בירושלימ .מדבריו מתברר שמורת זו מפקת לא
רק להתיר את המגורימ בירושלימ אלא גמ לחדש את העבודה ,ומכאנ שהיה בידיו זיהוי
כלשהו של מקומ המקדש עצמו ,ואינ להביר זאת אלא בככ שקיבל את דעת הרדב"ז.
העובדה שלא הזכיר במפורש את כיפת הלע אינה מוכיחה שפקפק בזיהויה ,ואפשר
שלצורכ מה שנזקק לו ,היתר המגורימ בירושלימ ,היה יותר משמעותי בעיניו להזכיר אתרימ
מביב להר .בפרט הדבר מובנ אמ השל"ה נגרר אחרי לשונ הרשב"צ במגנ אבות.
בהזדמנות זו אויפ שאגב בירור דברי השל"ה מצאתי לעוד אחד מגדולי ירושלימ שמכ
על הרדב"ז להלכה ,הוא רבי יצחק בואינו ,בעל 'שלחנ מלכימ' )חי בערכ בשנימ ה'ש"פ-
תנ"א( ,שכתב )או"ח י' תקא "ק יג(" :מותר ליכנ לעליות הבנויות ביב למקדש
ולהתקרב אל הפתחימ .הרדב"ז י' אלפ תקמה".

17

הרב עזריה אריאל
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הרב עמיחי אליאש

דעת השל"ה הקדוש בעניינ מקומ המקדש
)תגובה לדברי הרב עזריה אריאל(
א .התעלמות השל"ה מזיהוי אבנ השתייה
ב .הבדל בינ אבנ השתייה לשאר אתרי ירושלימ
ג .לא תיתכנ מ ורת על מקומ המקדש ללא ידיעה על אבנ השתייה
ד .השל"ה והרשב"צ
ה .השל"ה עו ק בזיהוי הר הבית ולא בתיחומ האזור המותר לכני ה בירושלימ
ו .השל"ה לא מ תמכ על זיהוי אבנ השתיה
ז .מה למד השל"ה מתוכניתו של רבי יחיאל מפריז?
ח .השל"ה בר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה
ט .יכומ

א .התעלמות השל"ה מזיהוי אבנ השתייה
העובדה הפשוטה והברורה היא שהשל"ה ,בבואו להוכיח שיש מורת ברורה על מקומו של
הר הבית ,איננו מזכיר כלל את זיהוי אבנ השתייה .הוא מביא ממרחק לחמו ,ומוכיח את
מיקומו של הר הבית מהמורת על הר הזיתימ ,ועמק יהושפט ,ונחל קדרונ ,ומעינ השילוח,
וכמובנ מעל הכול מהכותל המערבי ,אכ מהמורת על אבנ השתייה הוא מתעלמ לחלוטינ.
ההבר של הרב עזריה ,שהשל"ה רצה לכתוב רק דברימ הגלויימ לעינ ,אינו נכנ אפילו
בגדר דוחק .דיינו לדמיינ מה היה כותב הרב עזריה עצמו ,או אפילו הרדב"ז ,לו היה נדרש
להוכיח שזהו מקומו של הר הבית .הלא ודאי שבראש כל הראיות היה מביא את מורת
הדורות על אבנ השתייה ,וכ"ש שלא היה מתעלמ ממנה לחלוטינ רק בגלל שהכיפה בנויה
עליה והיא איננה גלויה לעינ בעצמה .לפיככ ברור שהשל"ה לא קיבל את זיהוי אבנ השתייה,
כפי שעולה גמ ממה שכתב על הכותל המערבי ,שהוא השריד היחיד שהשאיר הקב"ה
מהמקדש על מנת להעיד על מקומו.

ב .הבדל בינ אבנ השתייה לשאר אתרי ירושלימ
אכנ צריכ להביר מדוע השל"ה קיבל את המורת על הר הזיתימ ועמק יהושפט ונחל
קדרונ ומעינ השילוח ,משומ שהמ "כולמ גלויימ להאומות והמבדיל לאומה הישראלית",
ולא קיבל את המורת על אבנ השתייה ,שגמ היא היתה מקובלת אצל האומות ולהבדיל
אצל ישראל.

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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הרב עמיחי אליאש
לענ"ד התשובה פשוטה .המורת עליה מדבר השל"ה וומכ בה גמ על מורת אומות
העולמ כוללת מערכת גיאוגרפית שלמה של הרימ ועמק ונחל ומעינ ש"כולמ בשמות
הראשונימ נקראו" ,והמ מתאימימ לחלוטינ לידוע לנו מהתנ"כ ומחז"ל ,והאפשרות לבדות
במזיד ,בשוגג או בטעות ,מערכת שלמה כזו על כל יחיה רחוקה מאוד ואולי אפ לא
אפשרית כלל .לעומת זאת יפור על אירוע שהתרחש בנקודה מוימת אחת יכול בהחלט
להתחדש ע"י בדיה או טעות .גמ אמ נקבל כאמת מוחלטת את המורת שכשהמולמימ
כבשו את ירושלימ הראו להמ יהודימ את מקומ אבנ השתייה – הלא אינ אנו יודעימ מי
היו היהודימ האלו ועד כמה ניתנ למוכ עליהמ ,האמ ידעו בדיוק את מקומ ההיכל או רק
שיערוהו או אפילו בדוהו 1.אחת אנו יודעימ – שהמקומ עבר הר ,חורבנ ושינויימ ,ולכנ
מובנ ביותר שהשל"ה פקפק בטענה שאחר מאות שנימ של חורבנ ,שברובנ לא דרכה רגל
יהודי בהר ,עדיינ ידעו בדיוק היכנ הוא בתוכ ההר מקומ אבנ השתייה.

ג .לא תיתכנ מ ורת על מקומ המקדש ללא ידיעה על אבנ השתייה
הרב עזריה מציע הבר נופ ,שהשל"ה אמנמ פקפק במורת על אבנ השתייה ,אכ קיבל
את המורת שזהו מקומ קודש הקודשימ .אכ זה ממש "תלי תניא בדלא תניא" .כשמ
שהשל"ה אינו מזכיר כלל את אבנ השתייה ,ככ הוא אינו מזכיר כלל מורת על מקומ קודש
הקודשימ ,ומהיכא תיתי לתלות בו המצאה מחודשת ומשונה של פלגיננ מורת להאמינ
במקצתה ולפקפק בעיקרה ,ואמ קיבל שזהו מקומ קודש הקודשימ – מה גרמ לו לפקפק
בקיומה של אבנ השתייה שמ ,במקומ שבו היא אמורה להיות2.
גמ בדברי ר' עובדיה מברטנורא אינ מקומ לתלות ברא זו .רבנו עובדיה אכנ מפקפק
בזיהוי אבנ השתייה ,אכ אינ יבה לומר שקיבל שזהו מקומ קודש הקודשימ .הביטוי
"מקדש" בלשונו מכוונ על הר הבית כולו ,כפי שמוכח מהמשכ דבריו 3,והביטוי "לפני ולפנימ"
ביח למולמימ הוא כנראה לשונ מושאלת ,או שנקט בדרכ יפורו לשמ הקיצור את הדעה
.1

.2

.3
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ככ למשל מפר ר' פתחיה מרגנשבורג )מעות ארצ ישראל עמ'  (53ש"באו פריצימ והלשינו למלכ
ואמרו :זקנ אחד יש בינינו שיודע מקומ ההיכל והעזרה ,ודחק אותו המלכ עד שהראה לו" .נראה
מדבריו שלא היתה בזמנ ההוא מורת ידועה על מקומ העזרה וההיכל ,ורק "זקנ אחד" היה שידע,
ומנינ ידע?! עוד נראה מדבריו שהיהודימ לא רצו שהזקנ יפר למלכ היכנ העזרה ,וגמ הזקנ לא רצה
לפר ,אלא שהוכרח באונ ע"י גזרת המלכ בעקבות הלשנת הפריצימ ,וא"כ מנינ שאכנ יפר לו את
האמת ולא בדה מקומ מלבו ע"מ להטעות המלכ )ואינ איש יודע מלבד הזקנ עצמו(?!
הרב עזריה מביא אגרת משנת רמ"ט שדומה כביכול לדברי השל"ה ,ומזכירה את מקומ קודש הקדשימ
למרות שאינה מזכירה את אבנ השתיה .אכ אינ שומ דמיונ בינ הדברימ .בניגוד לשל"ה אגרת זו אינה
באה להוכיח את זיהויו של הר הבית תוכ התעלמות מוחלטת מאבנ השתיה ,ובניגוד לשל"ה שלא
הזכיר כלל את מקומ קודש הקדשימ אגרת זו מזכירה אותו ,וברור שהמקור למורת שלה על מקומ
קודש הקדשימ הוא המורת על אבנ השתיה ,וכפי שמפורש בדברי הרדב"ז.
שהזכיר את שערי הרחמימ בכלל פתחי בית המקדש.

דעת השל"ה הקדוש בעניינ מקומ המקדש
המקובלת בציבור ,במקומ להאריכ ולכתוב "המקומ שאומרימ שהוא לפני ולפנימ" .אכ ודאי
שאי אפשר לתלות בביטוי זה לבדו שיטה מחודשת ומשונה שאכנ זהו מקומ קודש
הקודשימ ,אכ לא בטוח שאבנ השתייה נמצאת בו.

ד .השל"ה והרשב"צ
הבר נופ שמציע הרב עזריה הוא שהשל"ה נמשכ אחר לשונ התשב"צ ,ולכנ השמיט את
זיהוי אבנ השתייה ,והרב עזריה מאריכ לפלפל האמ השל"ה אכנ ראה את דברי התשב"צ.
אכ אננ קיימא לנ שאמ נמצאו דברי העדימ מכוונימ אות הוא ששניהמ ראו את אותו
המעשה ,ולא שאחד העתיק מחברו .וככ גמ כאנ – הרשב"צ והשל"ה מתארימ שניהמ את
המקומות בירושלימ המתאימימ למופיע בתנ"כ ובדברי חז"ל ,וממילא אכ טבעי שיתארו
את אותמ המקומות ,ואינ שומ יבה להניח שהשל"ה העתיק מהתשב"צ .גמ דר המקומות
בדברי השל"ה הוא דר גיאוגרפי ברור ,ואינ בו שומ יבה לומר שנמשכ אחרי מישהו אחר.
הרב עזריה טוענ שאזכורו של עמק יהושפט משונה ,כיונ שרש"י מביר שזהו שמ מלי
ולא מקומ היטורי ,וא"כ הזכרתו ע"י הרשב"צ והשל"ה כאחד מורה על השפעה של זה על
זה ,אכ האבנ־עזרא והרד"ק מפרשימ שאכנ ככ נקרא העמק בימי הנביא יואל ,וברור
שהרשב"צ והשל"ה שהכירו בירושלימ עמק שנקרא ככ ברו שהוא הוא העמק עליו דיבר
הנביא יואל.
אכ גמ אמ הרב עזריה צודק ,והשל"ה נמשכ אחרי לשונ הרשב"צ ,עדיינ מוכח שהוא לא
קיבל את זיהוי אבנ השתייה ,כי הרי ברור שהשל"ה לא העתיק ממש את לשונ הרשב"צ )ככ
למשל הרשב"צ מזכיר את הר הזיתימ ,ואילו השל"ה קורא לו הר המשחה( ,לפיככ כשמ
שהשמיט את הר ציונ שהזכיר התשב"צ ,כיוונ שאינו מועיל לנושא זיהוי הר הבית בו הוא
עוק ,ככ בדיוק אמ היה מכימ לזיהוי אבנ השתייה היה מויפ אותו על דברי הרשב"צ,
כיוונ שאמ מקבלימ מורת זו כמורת אמינה הרי היא הוכחה על זיהויו של הר הבית
הרבה יותר מנחל קדרונ ומעינ השילוח.

ה .השל"ה עו ק בזיהוי הר הבית ולא בתיחומ האזור המותר לכני ה בירושלימ
הרב עזריה מציע עוד הבר ,שהנושא בו עוק השל"ה הוא היכנ אפשר להיות בירושלימ
בלי חשש כניה להר הבית ,ובשאלה זו חשוב לו יותר ימונ המתחמ מבחוצ ,ולכנ הוא
מביא דווקא אתרימ שמחוצ להר הבית .אכ המעיינ בפקה זו בדברי השל"ה רואה בבירור
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שהנושא בו עוק השל"ה הוא עצמ זיהויו של הר הבית 4,וכאמור לעיל ,לעניינ זה ודאי
שקיומה של אבנ השתייה )אמ מכירימ בו( מהווה הראיה החזקה ביותר.

ו .השל"ה לא מ תמכ על זיהוי אבנ השתייה
לאור כל הנ"ל ברור שהשל"ה התעלמ במכוונ מהמורת על זיהוי אבנ השתיה ולא התייח
אליה כמורת אמינה שיכולה להוכיח את זיהויו של הר הבית .אכ הרב עזריה מביא את
דברי השל"ה שכתב על דברי הכפתור־ופרח" :לכנ מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש
ז"ל אמר לבוא לירושלימ ושיקריב קרבנות בזמנ הזה כו' כו' ,הנה אמת דיבר לפי הדינ
המבואר בתלמוד שאמר שמעתי שמקריבינ אע"פ שאינ היכל" ,והרב עזריה טוענ שזה מורה
שהשל"ה בר שאפשר לדעת היכנ מקומ המזבח ,ולפיככ ברור שהוא כנ מכ על מורת
אבנ השתייה ,כי אמ לא כנ מנא לנ היכנ מקומ המזבח.
אכ מלבד הזרות והתמהונ בטענה שהשל"ה התכוונ לומר שאפשר למצוא את מקומ
המזבח על פי זיהוי אבנ השתייה )או קודש הקודשימ( ,אכ נמנע לחלוטינ מלהזכיר זיהוי זה
רק בגלל שהאבנ אינה גלויה לעינ או בגלל שנמשכ אחר לשונ הרשב"צ ,ומלבד הזרות
והתמהונ במחשבה שהשל"ה ציפה שמקבל האגרת יבינ מעצמו על מה הוא חושב להתמכ
בקביעת מקומ המזבח ,וזאת כשברור שמקבל האגרת לא ידע )או לא מכ( על מורת
הזיהוי של אבנ השתייה )שהרי חשב שאי אפשר לדעת היכנ היה הר הבית בירושלימ( ,הנה
גמ מלשונ השל"ה עצמה מוכח שלא התמכ על זיהוי אבנ השתייה ,כי השל"ה כותב" :לכנ
מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר לבוא לירושלימ ושיקריב קרבנות בזמנ הזה
כו' כו' ,הנה אמת דיבר" ,והמילה "לכנ" משמעותה לאור הנאמר לעיל ,דהיינו או בדברי
השל"ה עצמו או בדברי הכפתור־ופרח שהזכיר ,וכיוונ שהנ הכפתור־ופרח והנ השל"ה לא
הזכירו כלל את זיהוי אבנ השתייה – הרי מוכח שלא על זה כיונ השל"ה בכותבו "לכנ מ"ש
בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר לבוא לירושלימ ושיקריב קרבנות בזמנ הזה כו'
כו' ,הנה אמת דיבר".

ז .מה למד השל"ה מתוכניתו של רבי יחיאל מפריז?
אמנמ אליבא דאמת נראה לענ"ד שצריכ לגרו "וכנ" ,או לכל הפחות שכוונתו היא "וכנ"
ולא "לכנ" כמשמעותו אצלנו ,וכדלהלנ .ומצינו ככ גמ בהמשכ האגרת ,שאחרי שכתב
שבמקומ שבו המ מתפללימ כנגד הכותל המערבי אינ שומ פק ופק פיקא ,הויפ וכתב:
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הדבר מוכח גמ מרשימת האתרימ עצמה ,כי אמ השל"ה מביא את עמק יהושפט ונחל קדרונ בשביל
להוכיח שהמ מחוצ לתחומ הר הבית – שוב לא צריכ להזכיר את הר הזיתימ ומעינ השילוח שנמצאימ
עוד מעבר להמ .אכ כיוונ שהנושא הוא להוכיח שהמורת על הר הבית נאמנה – דווקא מערכת
שלמה של מקומות שמתאימה לתיאורי חז"ל מוכיחה זאת.

דעת השל"ה הקדוש בעניינ מקומ המקדש
"לכנ הנזכר בפר כפתור ופרח בפרק הנ"ל מקומ התפילה והשתחויה לכנ עמא דבר" ,ולא
יתכנ שהכוונה היא "לכנ" במשמעות הרגילה ,כי השל"ה דיבר על תפילה מול הכותל המערבי,
והכפתור־ופרח דיבר על תפילה בכותל המזרחי )ומתוכ דבריו עולה שבימיו התפללו רק
בכותל המזרחי ,וכפי שכתב על זה ר' ישראל משקלוב בפאת־השלחנ פ"ג הערה כו" :וגמ
עכשיו דמנהג לילכ בתוכ העיר לכותל אבנימ שקורינ כותל המערבי זה לא הזכיר הרב כלל)",
אכ אמ הכוונה היא "וכנ" המשפט מבואר היטב ,שכמו שבמקומ בו המ מתפללימ אל מול
הכותל המערבי אינ פק – ככ גמ במקומ שהעיד הכפתור־ופרח שהתפללו בכותל המזרחי
אינ פק .גמ ופ המשפט "לכנ עמא דבר" כוונתו לציטוט לשונ הכפתור־ופרח "וכנ עמא
דבר".
גמ במשפט זה שלפנינו ,על כוונת ר' יחיאל מפאריז להקריב קורבנות בזמנ הזה ,נראה
שצ"ל "וכנ" .שכנ אמ פירוש המילה הוא "לכנ" כמשמעותה הרגילה ,אז כוונת השל"ה היא
לומר שלאור מה שנתברר לעיל על זיהויו של הר הבית – מובנת כוונתו של ר' יחיאל
מפאריז להקריב קורבנות ,אכ אמ ככ הוא היה צריכ ליימ 'הנה אמת דיבר לפי מה שנתברר
שאפשר לכוונ את מקומ המזבח' ,ואילו השל"ה כותב" :לכנ מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל
דפריש ז"ל אמר לבוא לירושלימ ושיקריב קרבנות בזמנ הזה כו' כו' ,הנה אמת דיבר לפי
הדינ המבואר בתלמוד שאמר שמעתי שמקריבינ אע"פ שאינ היכל" ,ומבואר מדבריו שהנושא
בו הוא עוק לאשר את כוונת ר"י מפאריז אינו מקומ המזבח ,אלא המשכ קדושת המקדש
גמ בחורבנו ,שזהו בדיוק הנושא בו עוק הכפתור־ופרח ,ושבשבילו הוא מביא עדות זו על
ר' יחיאל מפאריז .ברור גמ שכוונת השל"ה בכותבו "הנה אמת דיבר" אינה לתת אישור
היטורי ליפור על ר"י מפאריז ,אלא לאשר את דברי הכפתור־ופרח בנושא .לכנ ודאי
שהכוונה היא "וכנ" ,דהיינו שנופ לאישור הכללי שהוא מאשר את כל דברי הכפתור־ופרח
בענינ ירושלימ והמקדש )"וכל שכתוב בפר כפתור־ופרח ...הכל אמת"( ,הוא מויפ ומציינ
באופנ מיוחד שגמ מה שכתב על כוונת ר"י מפאריז להקריב קורבנות הוא אמת ,כי אכנ
קדושת המקדש קיימת גמ בחורבנו.
אכנ יטענ הטוענ שעצמ זה שהשל"ה הזכיר ואישר את כוונתו של ר"י מפאריז להקריב
קורבנות מורה שהשל"ה בר שאפשר לדעת היכנ מקומ המזבח ,אכ אינ הדבר נכונ .השל"ה,
כמו גמ הכפתור־ופרח לפניו ,אינמ עוקימ בעצממ בשאלה המעשית של הקרבת קורבנות,
שכלל לא היתה מציאותית בזמנמ ,אלא המ עוקימ בבירור דעתו של ר' יחיאל מפאריז
שבר להקריב קורבנות ,ולכנ אינמ עוקימ אלא בשאלות שעמדו בפני ר' יחיאל מפאריז
)היכולת להקריב קורבנות כשבית המקדש חרב ,וטומאת הכהנימ ויחומ הנידונות
בכפתור־ופרח( ,ושאלת מקומו של המזבח כלל לא עמדה בפני ר"י מפאריז ,כיוונ שתוכניתו
להקריב קורבנות היתה בהיותו בחו"ל ,כמבואר מלשונ הכפתור־ופרח והשל"ה )"אמר לבוא
לירושלימ ושיקריב קרבנות"( ,וממילא לא יכל לדעת בדיוק מה ידוע בארצ ישראל על מקומ
המקדש והמזבח ,ולשקול את משמעות הדבר מבחינה הלכתית.
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ח .השל"ה בר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה
כאמור ,יותר נראה לגרו )או לפרש( "וכנ" ,ולפי זה נפל פיתא בבירא והשל"ה כלל לא עק
בשאלת מקומ המזבח .אכנ אמ הגרא היא כלפנינו "לכנ" ,ומשמעותה כמורגל אצלנו –
אמנמ עולה מדברי השל"ה שאפשר לדעת את מקומ המזבח ,אכ לא יתכנ שהתכוונ לדעת
זאת ע"פ זיהוי אבנ השתיה שלא הזכירו כלל ,וממילא המילה "לכנ" אינה יכולה ליוב עליו.
אכנ מעיונ בדברי השל"ה על הכותל המערבי עולה שהשל"ה בר שהכותל המערבי
שלפנינו הוא כותל העזרה ,ולא כותל הר הבית 5,וממילא יכול היה לחשב את מקומ המזבח
ע"פ המשנה במידות ,המתארת את העזרה ומידותיה בפירוט.
זו לשונ השל"ה בענינ הכותל המערבי" :וכשאנחנו הולכימ ומתפללימ נגד כותל
מערבי ומשתחוימ להש"י ורואימ כותל מערבי ,בזה המקומ אשר אנחנו עומדימ ומשתחוימ
אינ פק ולא פק פיקא אפילו אלפ אלפימ מה פיקות" .מבואר מדבריו שלא היו הולכימ
עד הכותל המערבי עצמו ,אלא למקומ ממנו היו רואימ את הכותל המערבי ומתפללימ
ומשתחווימ כנגדו ,ובמקומ הזה ,המרוחק מהכותל המערבי ,אינ פק ולא פק פיקא של
הר הבית .והנה אמ הכותל המערבי הוא כותלו של הר הבית ,הרי פשיטא שמי שעומד בצידו
החיצוני אינו נכנ להר הבית ,ואינ שומ מובנ להדגשה של השל"ה שאינ במקומ הזה שומ
פק ,אכ אמ הוא בר שזהו כותל העזרה ,אז מובנ שהוא צריכ להדגיש שהמקומ בו המ
מתפללימ אל מול הכותל הוא רחוק מפיק ,ואינ בו שומ פק הר הבית.
אמנמ ראיתי מי שרצה להביר שכיוונ שרובו של הכותל היה מותר על ידי בניינימ,
ולא יכלו לדעת היכנ בדיוק הוא עובר ,וממילא המתקרב שמ נכנ לפק) ,וכפי הנראה זה
יוד הפק במרחצ שהשל"ה מזכיר( ,לכנ בא השל"ה להדגיש שבמקומ שבו המ באימ
להתפלל רואימ את הכותל המערבי ,ולכנ אינ שומ פק .אכ פירוש זה אינו מתבר כלל,
שכנ הנמענ של האגרת לא הכיר את ירושלימ בכלל ,וגמ השל"ה אינו מביר לו שיש אזורימ
בהמ הכותל מותר ,וממילא נמצאימ דבריו משונימ מאד ,שהוא מודיע שכשהמ הולכימ
אל הכותל המערבי המ גמ רואימ אותו ,ומחדש שמחוצ לכותל של הר הבית אינ שומ פק.
גמ מדברי השל"ה לפני כנ מוכח שבר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה ,שכנ הוא
כותב" :ואינ פק בעולמ במקומ בית המקדש ובכותל מערבי ,רק אינ אנחנו יודעימ נגד
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הברא שהכותל המערבי הוא כותל העזרה נראית משונה בעינינו בגלל שאנו מכירימ את רחבת ההר
השלמה המוקפת בכתלימ המחוברימ זה לזה ,וכנ את אורכו השלמ של הכותל המערבי ,וכנ את הפרש
הגובה הגדול בינ רחבת ההר לרחבת הכותל )והידיעה שבבית שני המפל של הכותל היה נמוכ עוד
יותר( ,ובגלל שכבר נהגו דורות רבימ לגשת עד הכותל המערבי בלי חשש )שזו הברא שכתבו
הפוקימ לשלילת הברא שזהו כותל העזרה( .כיוונ שכל זה לא עמד לפני השל"ה הברא שזהו
כותל העזרה היתה ברא הגיונית ביותר ,וכידוע כמה וכמה מגדולי ישראל במהלכ הדורות ברו ככ.

דעת השל"ה הקדוש בעניינ מקומ המקדש
איזה מקומ הלכ המקדש ,כי מפני חטאימ חרב ולא נשאר רק כותל מערבי .ועל כנ משערימ
לפי מה שהיה הר הבית חמש מאות אמה ,לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה".
ויש לשאול ,היכנ נעזר השל"ה באומדנא זו? הרי היכנ שהכותל ברור לא צריכ אומדנא,
ובאזורימ בהמ הכותל מותר לא היתה להמ שומ דרכ לשער חמש מאות אמה מהמזרח,
כיוונ שלא רואימ משמ את החומה המזרחית .מלבד זאת אמ הפק היה רק באזורימ בהמ
הכותל מותר – הרבה יותר פשוט והגיוני לשער על פי החלק הגלוי היכנ אמור הכותל
להמשיכ ,מאשר לשער חמש מאות אמה מהמזרח .אכ אמ אכנ הוא בר שהכותל המערבי
הוא כותל העזרה ,כעולה בבירור מדבריו דלעיל ,אז הוא צריכ לשער על פי הכותל המערבי
היכנ מתיימ הר הבית ,והוא יכול לעשות זאת על פי הידיעות שבמשנה שהר הבית היה
חמש מאות אמה ומיעוטו מנ המערב ,שלפי זה המרחק המירבי שיתכנ מכותל העזרה
המערבי עד ופ הר הבית הוא  156אמות 6,ואמ הוא בוודאות רחוק יותר הוא יכול לקבוע
שבמקומ בו הוא עומד "אינ פק ולא פק פיקא אפילו אלפ פיקות" .דומני שמי שיקרא
שוב את דברי השל"ה יווכח שזהו הפירוש הברור של דבריו.
אמנמ יש להקשות על כל הנ"ל ,שהשל"ה הרי כותב" :וכל שכתוב בפר כפתור ופרח
פרק שישי בזכרונ עיר אלהימ ירושלימ והר הבית ...הכל אמת" ,ומהכפתור־ופרח עולה
שהכותל המערבי הוא כותל הר הבית )שככ הוא כותב" :מכל זה יראה כי מה שאנו רואימ
היומ בזמננו זה מהכותלימ העומדימ האלה ,שהמ כותלימ מחומת הר הבית .עוד היומ ניכר
שער שושנ למזרח והוא גור אבני גזית ...וכנ ניכרימ שני שערי חולדה לדרומ ,וכנ ניכר
שער הקיפינו למערב ,("...אכ אעפ"כ נראה שאינ האישור הכללי שהוא מאשר את דברי
הכפתור־ופרח יכול לדחות את דבריו הברורימ שלו עצמו ,ולענ"ד מתוכ דברי השל"ה עולה
ברור שבר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה ,כמבואר.

ט .יכומ
הדבר הברור ביותר בדברי השל"ה הוא התעלמותו המוחלטת מזיהוי אבנ השתייה .אינ
הכרח שהשל"ה בר שאפשר לברר את מקומ המזבח ,אכ אמ כנ לא יתכנ שהתכוונ לברר
זאת על פי זיהוי אבנ השתייה .אכנ יתכנ שהתכוונ לברר את מקומ המזבח על פי הכותל
המערבי ,שמבואר בדבריו שבר שהוא כותל העזרה.

.6

כי אורכ העזרה ממזרח למערב היה  187אמות ,ואמ כנ השטח הפנוי של הר הבית היה  313אמות,
וכיוונ שמיעוטו מנ המערב הרי השטח הפנוי המירבי במערב הוא  156אמות.
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דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
)תשובה לתגובת הרב עמיחי אליאש(
א .השמטת אבנ השתיה בדברי השל"ה
ב .דברי הכפתור-ופרח
ג .דברי רבנו עובדיה מברטנורא
ד .דעת השל"ה על הכותל המערבי

א .השמטת אבנ השתייה בדברי השל"ה
לענ"ד דברי הרב עמיחי "דיינו לדמיינ מה היה כותב הרב עזריה עצמו ,או אפילו הרדב"ז ,לו
היה נדרש להוכיח שזהו מקומו של הר הבית" המ שורש טעותו ,גמ בוגיה זו וגמ
במחלוקתנו בעניינ הכפתור־ופרח .לכל תקופה שאלותיה שלה ,הנושאימ שעומדימ על דר
יומה ,והנושאימ שאינמ זוכימ לתשומת לב מרוב פשטותמ או משומ שאינ בהמ עניינ
לציבור .מי שעבורו זיהוי כיפת הלע הוא נושא משמעותי לדיונ ויש בו איזה חידוש –
יעלה אותו כמובנ על ראש שמחתו; ומי שעבורו ועבור בני דורו הוא עניינ מובנ מאליו,
ו/או חר משמעות מעשית – לא בהכרח יטרח להזכיר אותו ,בפרט באיגרת שלומימ .לא
ניתנ ללמוד משתיקתמ של קדמונימ בלי לצלול לעומק ההוויה של האיש והתקופה ,ומוטב
ללמד לשוננו לומר "איני יודע" מאשר לטעונ בבטחה לפשר השתיקה.
טענת הרב עמיחי שהשל"ה העדיפ את המורת על עמק יהושפט ,למשל ,על פני
המורת על אבנ השתייה מאחר שהיא "יפור על אירוע שהתרחש בנקודה מוימת אחת"
ש"יכול בהחלט להתחדש ע"י בדיה או טעות" ,ו"אינ אנו יודעימ מי היו היהודימ האלו ועד
כמה ניתנ למוכ עליהמ" ,הרי ותרת בעליל את כל רוח דבריו של השל"ה על מהימנות
המורת ורציפותה ,ואינ צורכ לכפול דברימ כי רוכלא .מנינ לנו שהשל"ה הכיר בכלל את
היפור הנפוצ כיצד זוהתה האבנ?
אפילו אמ אקבל )לרגע כמימריה ולצורכ הדיונ( שהשל"ה נמנע במכוונ מלהזכיר את
אבנ השתייה מפני שלא היה בטוח בזיהויה ,מה משמעות הדבר? האמ חקר ובדק את כל
המידע בעניינ והגיע למקנה שאינ בו ממש? הבדל גדול יש בינ הטלת פק לפני בירור
כלשהו לבינ פק שלאחריו .האמ עיינ בתשובת הרדב"ז וחלק עליו ובר שהכרעתו אינה
מומכת? תשובות הרדב"ז נדפו אחרי פטירת השל"ה ,ובפרי השל"ה לא ראיתי שומ
איזכור לרדב"ז .לפיככ ,גמ אמ שתיקה זו מכוונת אינ בה ראיה אלא לככ שהשל"ה לא היה

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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מוכנ לקבל באופנ אוטומטי את מה ששגור בפיהמ של יהודי ירושלימ בעניינ זה ללא דרישה
וחקירה .לענ"ד גמ ברה זו נתרת מכל מהלכו ,אבל לא ניתנ להעמי עליו יותר מככ.

ב .דברי הכפתור־ופרח
טענתי שדברי השל"ה "לכנ מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר לבוא לירושלימ
ושיקריב קרבנות בזמנ הזה" וכו' מאשרימ שאכנ זיהה את מקומ קודש הקודשימ .ועל ככ
טוענ הרב עמיחי :כיצד יכול היה השל"ה לכתוב זאת אמ הוא מתמכ על פרט שאותו לא
הזכיר כלל? התשובה פשוטה לענ"ד :השל"ה כותב על מכלול האתרימ ,שהמ מורת
מבות וודאית עד כדי ככ שהיא מפקת גמ לחידוש העבודה .על מכ איזה פרט בדיוק
יתאפשר חידוש העבודה בנקודה זו של איתור מקומ המזבח? את זאת לא כתב ,ואינ זה
מעניינו של המכתב .כפי שכותב הרב עמיחי עצמו ,זו לא הייתה שאלה מעשית על הפרק.
החשוב לו הוא שיש מורת ברורה ורצופה על מקומ המקדש ,עד כדי ככ שלדעת השל"ה
היא מאפשרת את חידוש העבודה .אנחנו יכולימ להיק מככ שהייתה לו ודאות גמ על
מקומ קודש הקודשימ ,אבל למטרת המכתב זה לא נצרכ .אמ השואל היה מתעניינ בחידוש
העבודה ושואל האמ ועל מכ מה ניתנ לעשות זאת ,היה מקבל תשובה מפורטת לעניינ זה,
אכ זה לא הנושא.
הרב עמיחי מגיה "וכנ" במקומ "לכנ" ,ומפרש שהשל"ה הזכיר זאת כדי לאשר שקדושת
המקדש קיימת .לענ"ד ההגהה עצמה בירה ,אבל הביאור מופרכ .וכי לזה השואל זקוק?
הרי ברור שמי שתוקפ את עצמ המגורימ בירושלימ מחשש לביאת מקדש בטומאה ובר
שקדושת המקדש קיימת .הרי ככ פותח השל"ה את מכתבו" :מה שתמה על דירתי בירושלימ
ע"ה ת"ו מחמת קדושת מקומ המקדש בקדושתו עליו אפ בחורבנה" ,ולא על זה צריכ
השל"ה להביא לו ראיות .ניכר שהשואל פקפק באמינות תיאורו ומקנותיו של הכפתור־
ופרח ,לרבות אמינות היפור על כוונת הר"י מפאריז להקריב קורבנות ,כוונה שמעידה על
ככ שיש בידינו זיהוי ברור של המקומ .ועל ככ מגיב השל"ה ,שהתיאור כולו אמת ויציב
ונכונ ,על כל המשתמע ממנו.

ג .דברי רבנו עובדיה מברטנורא
הרב עמיחי תמה על הצעתי שהברטנורא קיבל את זיהוי קודש הקודשימ ופקפק בזיהוי
האבנ ,ומכוח זה נכנ לדחקימ בלשונו .לענ"ד ההבר לחילוק זה הוא שביב האבנ המציאו
המולמימ יפורי "אלפ לילה ולילה" על ככ שהיא מרחפת באוויר .מה עוד שמלשונ חז"ל
ביומא אפשר להבינ שהאבנ אינה מהלע הטבעי אלא הובאה למקומ ,וממילא אפשר שגמ
נלקחה.
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ד .דעת השל"ה על הכותל המערבי
הרב עמיחי מציע אפשרות נופת ,שהשל"ה אמנמ בר שניתנ לזהות את מקומ המזבח
ולחדש את העבודה ,אלא שלדעתו הנתונ שעליו התב אינו כיפת הלע אלא הכותל
המערבי ,שאותו זיהה השל"ה ככותל העזרה.
טענה זו שהכותל המערבי הוא כותל העזרה יכולה להיאמר בשתי דרכימ :האחת ,שהר
הבית נמשכ ממערב לכותל המערבי המוכר כיומ ,ולפי זה אור להיכנ לרחבת הכותל ללא
טבילה .השנייה ,שהכותל המערבי של העזרה התלכד עמ כותל הר הבית ,דהיינו שלא היה
"חיל" ו"הר הבית" ממערב לעזרה ,וכפי שדקדק הרב קורנ )מעלינ בקודש ל עמ'  (79מדברי
הרדב"ז.
הרב עמיחי מצדד באפשרות הראשונה ,על מכ דברי השל"ה )פיקה " :(6וכשאנחנו
הולכימ ומתפללימ נגד כותל מערבי ומשתחוימ לה' יתברכ ורואימ כותל מערבי בזה המקומ
אשר אנחנו עומדימ ומשתחוימ ,אינ פק ולא פק פיקא אפילו אלפ אלפימ מהפיקות".
משמעות לשונ זו שנהגו לעמוד במרחק מוימ מהכותל .וכנ )פיקה " :(7להשתחוות
להשי"ת מול כותל מערבי" .ומה שכתב )פיקה " (4רק אינ אנחנו יודעימ נגד איזה מקומ
הלכ המקדש ,כי מפני חטאימ חרב ולא נשאר רק כותל מערבי .ועל כנ משערימ לפי מה
שהיה הר הבית חמש מאות אמה ,לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה" פירושמ
שאנו אומדימ כמה יכול היה הר הבית להיות במערבו ,עד  156אמה לכל היותר 1,ומתרחקימ
מהכותל המערבי בשיעור זה.
לענ"ד דברימ אלו מופרכימ ,מכמה טעמימ:
.1
כפי שכתב הרב עמיחי ,הרי השל"ה מאשר במפורש את דברי הכפתור־ופרח ,ואפ מזכיר
בקצרה את דבריו "אמ כנ היומ שאנחנו בחטאינו מבחוצ נוכל להתקרב לענינ תפלה
והשתחויה עד אותמ הכתלימ ,וכנ עמא דבר באימ עד אותמ הכותלימ ומתפללימ לאל
יתעלה לפני אלו השני שערימ שהזכרנו" .הכפתור־ופרח מדבר במפורש גמ הכותל המערבי
ומזכיר את שער קיפונו ,ועל כל הכתלימ אמר שמותר ונהוג להתקרב אליהמ )אמ כי ציינ
במיוחד את התפילה בשערי רחמימ דווקא ,כפי שהארכתי במעלינ בקודש לה עמ'  .(25פלא
בעיניי כיצד הרב עמיחי מבטל זאת על מכ דקדוקימ בשל"ה .ואמ בנקודה זו ביטל את
מהימנות המורת הירושלמית שהביא הכפתור־ופרח ,הרי בככ שמט את הבי העיקרי
לכל דבריו על רציפות המורת ומהימנותה ועל ככ שאינ כל חשש במגורימ בירושלימ.

.1

שכנ ת"ק אמות בניכוי קפ"ז אמה של העזרה ממזרח למערב עולימ לשי"ג אמה ,ומאחר ש"מיעוטו
במערב" אפשר שהר הבית במערבו יהיה קנ"ו אמות לכל היותר.
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.2
השל"ה חוזר ואומר שהכול מומנ וברור ,כלשונו )פיקה " :(8הבא להתקדש בדירת
ירושלימ אשריו ואשרו ,והכל מומנ ומצוינ ולא יש פק ופק פיקא עד אלפ פיקות".
אמ הגישה לכותל המערבי מותרת רק עד גבול מוימ שאינו מומנ היטב ,הרי שוברו בצדו,
וצדק השואל החושש מנ המגורימ בירושלימ! גמ שיעור קנ"ו אמה שהזכיר הרב עמיחי,
והחשבונ המורכב שעליו הוא מתב ,לא מוזכר כלל בדברי השל"ה .ואמ כוונת השל"ה
שצריכ להתרחק מהכותל המערבי בשיעור חמש מאות אמה ,הרי זה מגיע אל לב הרובע
היהודי של היומ ,עד ככר "החורבה" ,ואינ שומ פק שיהודימ גרו שמ .אדרבה ,דווקא
בתקופת השל"ה העדיפו יהודימ את שכונת 'שרפ' המוכה לכותל המערבי והר הבית2.
.3
הרי השל"ה לא מדבר רק על דעתו הפרטית ,אלא עונה לשאלה שתוקפת את עצמ המגורימ
בירושלימ ,והשל"ה עונה שאינ שומ חשש במה שנוהגימ יהודי ירושלימ בזמנו ,פרט לאיזה
מרחצ שהיה עליו דיונ והשל"ה החמיר בו )על אודות מרחצ זה האריכ הרב קורנ ,מעלינ
בקודש ל עמ'  .(54–49השל"ה מציינ )בפיקה  (8ש"אמת הדבר שלא היה קצת רוח חכמימ
נוחה מעמ הארצות הבאימ לדור ירושלימ הובבימ בשוקימ ובחוצות לילכ אחר מחייתמ,
והמ אינמ בעלי תורה ,ואולי ישגו וילכו מוכ לגבול המקדש ויתערבו בינ הגוימ .אבל אנחנו
אטו ברשיעי או בשופטני עקיננ?" .ברור מלשונו שמדובר בהליכה תמית בחוצות
ובשווקימ ,כגונ המרחצ הנ"ל ,ולא בהליכה לכותל המערבי .הוי אומר ,אמ בר השל"ה
שאור להתקרב אל הכותל ,משמעות כל דבריו שזה היה מנהג ירושלימ בזמנו .האמנמ?
לעניינ זה נוכל להיעזר במקור מימי השל"ה עצמו .בידינו איגרת שנכתבה בי"ד אדר ב'
שפ"ה בידי "העולה מקורפו" ,רבי דניאל פינצי ,חכמ איטלקי שעלה לירושלימ )נתפרמה
ע"י מאיר בניהו' ,פור דברימ מורגלימ בירושלימ'' ,אופות' א עמ' רטו-רמב( 3.הוא הכיר
את השל"ה ,ואפ מזכיר אותו )עמ' רלו( בכבוד בתור חכמ ידוע העומד בראש הקהילה
האשכנזית בעיר .הוא מתאר את הר הבית וביבתו )עמ' רלג(:

ומשם מתחיל שיפועו של הר הבית ...עד שמגיעים אל גובהו של הר ששם היה
בית המקדש החרב בעוונותינו ,ועתה בנו עליה מוסקיט"א ,ואין רשות ליהודים
להיכנס בתוכו ,ורק חוצה לו סמוך לכותל המערבי להם רשות להתקרב וזה
בשעת שלום ,כי עתה שהוא עת מנגד גזרו הק"ק שלא תהיה בו דריסת הרגל.
וכבר השבוע הראשונה שהגעתי 4קודם הגזרה הלכתי עד היסוד בה ונשקתיו
.2
.3
.4
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'יהודימ בשלטונ האלאמ – קהילת ירושלימ בראשית התקופה העותמא'נית' ,עמ' .25–22
כפי שמציינ בניהו )עמ' רטו( ,גנונ התיאור בפי חכמ זה מדוד ודייקני ולא "פרותי" .תאריכ כתיבתה
מפורש בופה )עמ' רמב(.
בתחילת טבת שפ"ה .הכותב מציינ )עמ' רמ( שהגיע לירושלימ לפני כחודשיימ וחצי.

דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
והשתטחתי לרגליו ושם אמרתי תפילות מסודרות ...ועם שנקרא כותל מערבי
אינו אותו חלק שהיה מכוון כנגד קדש הקדשים ,אחרי שאותו מקום
ליסטים מזויינים ושם בנו המוסקיא כל]ה[ ,ובמקום אבן השתיה בנו מגדל יפה
עד מאד .אמנם הוא כותל מערבי של הר הבית ,נשאר לצד ימין ממנו לעומד
אחריו ופניו למזרח שהוא על קו המדה של אותו כותל המכוון לק"ה הנעלם
ממנו.
ההשוהו5

הוא מזהה כמובנ את כיפת הלע כמקומ קודש הקודשימ; מתאר את הכותל ככותל הר
הבית ,ושהמשכו הנמצא מול קודש הקודשימ נעלמ מאיתנו; והחשוב יותר לענייננו :הוא
מפר שנהוג להגיע עד לכותל המערבי ממש ,ורק בגלל צרות השעה בשנת שפ"ה – אחרי
כתיבת איגרת השל"ה! – 6החליטו היהודימ להמנע מלהתובב לידו ,כדי שלא לתת בידי
7
המושלימ הרשעימ חרב להרגנו.
מנהג התפילה מוכ לכותל המערבי ממש מתואר גמ במקורות ירושלמיימ לפני השל"ה
8
וזמנ לא רב לאחריו.

.5
.6
.7

.8

בניהו מתקנ :חרשוהו ,ונ"ל יותר :כבשוהו ,כלשונ חז"ל "ליטימ כמותכ כבשוה" )ערובינ נג ע"ב(.
כאמור ,איגרת ר' דניאל נכתבה בפורימ דפרזימ שפ"ה ,אחרי התאריכ המאוחר ביותר האפשרי לאיגרת
השל"ה ,ראה הערה .1
אכנ ,ב"'חרבות ירושלימ' הנ"ל הערה  1יש תיאור של התכנויות לתפילה )עמ'  ,(133 ,119אכ רק
בבתי הכנת ,לא בכותל המערבי ,מוכ לו או מולו ,כפי שהיה מתבקש בעת צרה שכזו .ראה גמ שמ
עמ'  99 ,90ועוד על חטיפת אנשימ לצורכ מיקוח והימנעות היהודימ מלהתובב ברחובות.
היה מקומ אולי לדחוק שאיגרת השל"ה נכתבה בשבט שפ"ה ,אחרי שהתקבלה ההחלטה להתרחק
מהכותל ,ולדעת השל"ה ההחלטה נבעה גמ משיקול הלכתי .לענ"ד זהו דוחק רב בביאור איגרת
השל"ה ,הנ בתיאורו לשלוות היהודימ ,כנ"ל ,והנ מפני שמכל מהלכו נראה שהוא מדבר על המקובל
בירושלימ מימימ ימימה ,ולא על החלטה חדשה מלפני שבועות פורימ.
א .אגרת ר' שלמה שלומיל מיינשטרל ,מצפת ש"ז )'אגרות א"י' עמ'  ,(205על ר' אברהמ הלוי
ברוכימ ,תלמיד האריז"ל" :והאר"י זצ"ל העיד עליו שהוא גילגול של ירמיה הנביא ,ואמר לו פעמ
אחת ...לכ לירושלימ ושמ תלכ לפני כתל מערבי ושמ תשפוכ את תפלתכ ודמעתכ ...הלכ לפני הכותל
המערבי והתפלל שמ ובכה בכיה גדולה ,בינ ככ נשא את עיניו וראה ע"ג כותל מערבי דוגמת אשה
אחת" .ב .על מהר"מ גלאנטי )השני( ,מראשי רבני ירושלימ בשנימ תי"ד-תמ"ט ,מפר נכדו רבי
משה חגיז )'אלה מעי' עמ' כה(" :ומרנ הגאונ המפורמ אבי אמי מוהר"ר משה גלאנטי זצוק"ל בערב
פחימ וערב יוה"כ היה הולכ לכותל המערבי ,עמ היות דכוינ פתיחינ ליה בעליתיה מוכות ונראות
אל הכותל ,שכר פיעות היה מרוויח ללכת שמה ,והיה קורא שמ בערב פח מכת פחימ ובערב
יוה"כ מכת יומא" .ג .בפר 'שאלו שלומ ירושלימ' לר' גדליה מימיאטיצ ,מתלמידי ר' יהודה החיד
)עלה לארצ בשנת ה'ת"א ,נדפ תע"ו( מתאר את התפילה בכותל )מהדו' ירושלימ תשכ"ג עמ' –21
" :(22וכשאנו הולכימ לכותל אנו עומדינ אחורי כתלינו ממש מוכ לו ...ואפ שהנשימ בוכימ בקול
מר אינ מוחה בידמ ,אפ שהדיינ ישמעאלימ הנ"ל דר מוכ לו ממש כנ"ל ושומע את קול הבכיה...
ולפעמימ בא ערבי קטנ ורוצה לעשות איזה רשעת ליהודימ ,נותנימ לו מחט והוא חלפ הלכ לו".
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מאידכ ,מצאתי מקור משמעותי שנוטה לפירוש הרב עמיחי ,בפר 'דרכי ציונ' מאת ר'
משה פוריית )פורג( מפראג 9.אלו דבריו )עמ' " :(284ליהודי אורה הכניה למקומ בו
עמד בית המקדש .בו במקומ נמצא הכותל המערבי ,וליהודימ מותר לבקר שמ מנ הצד
החיצוני של המקומ ,ולא מנ הצד הפנימי ]כנראה עד כאנ "אור" ו"מותר" הוא מבחינת
השלטונ .ע.א .[.בכל זאת אנו עומדימ ומתפללימ במרחק מה מנ הכותל המערבי ,כי מפני
הקדושה אינ אנו מתקרבימ לכותל המערבי" 10.וכנ עוד שמ )עמ' " :(296בכל יומ שני
וחמישי ...ובכל שבת ויו"ט אחרי מנחה הולכימ למקומ שממול כותל המערבי ומתפללימ
שמ תחת כפת השמימ ,כי לכותל המערבי גופא אינ אנו הולכימ מפני הקדושה כמו שאמרתי
לעיל בהקדמה ,כפי שנמצא בגמרא :לעולמ אינ השכינה זזה מכותל מערבי".
לענ"ד אינ בעדות זו כדי לבטל את העדות הברורה מזמנו של השל"ה גופו על תפילות
במוכ לכותל .דומני שמנהג זה להתרחק מנ הכותל התחיל בעקבות המאורעות בשנימ
שפ"ה-שפ"ז ,בהנ נבצר מיהודימ להגיע לכותל )כאמור ,לאחר כתיבת איגרת השל"ה!(,
ובלשונו של ר' דניאל פינצי" :גזרו הק"ק שלא תהיה בו דרית הרגל" ,כלומר ,החלטה של
ראשי הקהילה שאור לכל יהודי לעשות זאת מפני הכנה .כנה זו לא חלפה כליל .מקור

מדובר ,אפוא ,בימטה הצפופה המוכרת )וראה שמ על דרכי ההגעה הנפתלות לכותל( .לפי דבריו
זהו מנהג קדומ" :מעשה שמעתי שבימימ קדמונימ היה פעמ אחד עצירת גשמימ ביותר ,וגזרו
היהודימ תענית והלכו עמ פר תורה לכותל מערבית להתפלל ויעתר להמ ה' עד שירדו גשמימ כ"כ
עד שהוכרחו לעטופ הפר תורה בחזירתנ לבית הכנת בבגדיהמ" .ועוד כתב" :ופעמ אחד ערב פח
הלכתי אני וחברי לכותל מערבית של בית המקדש ללמוד דר שחיטת הפח ועבודתו כדאיתא
בשל"ה ,ואמרנו :נלכ למי שילוח לטבול ,שהוא מימ חיימ וחייב אדמ לטהר עצמו ברגל" .הטבילה
התבקשה לכבוד הרגל ,לא בגלל ההגעה לכותל .ומה שכתב "כדאיתא בשל"ה" מתייח לאמירת דר
קורבנ הפח )של"ה ,מכת פחימ ,פרק נר מצוה ,לה( ,לא לאמירתו בכותל דווקא ,ומכל מקומ
ניכר שלא שמע בשמ השל"ה על איור כלשהו בעניינ.
 .9נדפ בפרנקפורט ת"י ,עשרימ וחמש שנימ אחרי כתיבת איגרת השל"ה .נכתב במקורו באידיש,
ומופיע בתרגומ לעברית ב'מעות ארצ ישראל' של יערי ,עמ'  .304–267המחבר היה קרוב משפחה
של השל"ה )עמ'  ,(298והוא מתאר בפרוטרוט את דרי החיימ והתפילות בירושלימ.
 .10המקור האידישאי )מהדו' פ"פ עמ'  (9קשה לקריאה וגמ הכתיב בו שונה מהמקובל באידיש כיומ.
להלנ המקור כפי שפענח ידידי הדובר אידיש" :ע דרפ ]=דארפ[ קיינ יהודי אריינ אינ פלאצ גינ ]גיינ[
וואו דאז ]דא[ בית המקדש איז גיטנדינ ]געשטאנענ[ .דיא ]די[ כותל מערבי שטיט ]שטייט[ אנ
]אינ[ זעלבגינ ]זעלביגנ[ פלאצ ,יהודימ מאגינ ]מעגנ[ וואל גינ ]גיינ[ צו דער כותל מערבי אוינ ווינג
]אוינווייניג[ אונ']ד אונ[ ניט איננ ווינג ]אינענווייניג[ צומ פלאצ צו איינ ריינ ]אריינ[ גליכ ]גלייכ[
וואל ?טעטנ ]אולי צ"ל "בעטנ" = "מבקשימ" ,או צ"ל "שטעהנ" = "עומדימ"[ מיר פונ ואיטנ ]ווייטנ[
פונ דער כותל מערבי אונ'ד טוננ תפלה ,דענ ]=ווייל[ פונ דער קדושה וועגינ גענינ ]"קענענ" או
"גענינ"[ מיר ניט גאר אנ דער כותל מערבי" .לדבריו ,לא ברור אמ "גענינ" פירושו "קענענ" = "יכולימ",
או ש"גענינ" בא משורש "גענענענ" = "התקרבות" ,כפי שתרגמ יערי.
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מקביל ל'דרכי ציונ' על תפילות השבת ודריהנ מול הכותל מופיע כעבור חמישימ שנה אצל
ר' גדליה מימיאטיצ 11,ובפיו נימוק זה לאי ההגעה לכותל עצמו:

בכל שבת שחרית אחר יציאת בית הכנסת הולכין מחיל אל חיל מיד לכותל
המערבית ,והולך הנשיא של ספרדים וכן שאר העם מגדול עד קטן לכותל ,אבל
אינן הולכין לכותל ממש מפני שהוא רחוק כנ"ל ,שצריכין לילך דרך מבואות
ושווקים ,וגם שמלובשים בבגדי שבת לבנים וגם שהולכין בקיבוץ ,ולמה יתראו

לפני עם בגלות המר אשר שם ,ולכן אינן הולכין לכותל ממש ,אבל יש מבואה
אחת שדרים בה יהודים ...עומדת במקום גבוה ...אז הוא יכול לראות מעל גובה
הכותל לקרקעית של מקום המקדש ,כי אלו החצרים הם קרובים מאוד לכותל
מערבית ,ושם אומרים המזמורים שנזכר בהם ירושלים ...ומברכין את גבאי א"י
שבחו"ל ואת כל המתעסקין במעות לשלוח ,וגם מברכין כל אחד את קרוביו
שבחו"ל.
דהיינו ,למרות שבזמנו מקובל כבר ללכת עד הכותל עצמו כיחידימ ,כפי שתיאר בעצמו,
13
אינ הולכימ בקהל רב ,מפני הטרחה והפחד.

12

עוד יש להעיר ,שגמ אמ נקבל דברימ כפשטמ ,שנמנעו מלהתקרב לכותל "מפני
הקדושה" ,משומ שאינ השכינה זזה ממנו ,אינ זו אלא הנהגה משומ כבוד השכינה .אינ
להוכיח מפה איור הלכתי מחמת שהחשיבו אותו ככותל העזרה ואת רחבת הכותל להר
14
הבית.
.4
בפר 'חרבות ירושלימ' )עמ'  (107–102מופר שקבוצה גדולה מיהודי ירושלימ וחכמיה
הלכו בראש השנה שפ"ו ל"מחכמה" ,על מנת לפדות כמה חכמימ ממארמ ולהשתדל
בענייני המיימ שהוטלו על יהודי ירושלימ .ה"מחכמה" הוא בית הדינ השרעי שהיה מצפונ

.11
.12
.13

.14

הנ"ל הערה  ,8עמ' .23–22
ראה הערה .8
גמ מקור משנת תפ"ח ) (1727מפר שתושבי שכונת המוגרבימ התלוננו שהגעת היהודימ לכותל
מפריעה להמ ,והיהודימ התחייבו שלא להגיע יותר )אמנונ כהנ ,יהודימ בבית המשפט המולמי ,ח"ג
עמ' .(117–116
כבר נשתברו קולמוינ על עניינ זה שלא זזה השכינה מכותל המערבי ,ראה במאמרימ שונימ ב'מעלינ
בקודש' לז-לח ,ולענייננו יש לציינ גמ לשל"ה ,פרשת תצוה ,תורה אור ,יא .לענ"ד גמ אמ אינ זה אלא
כותל הר הבית ,מאחר שהשכינה נאחזת בו כשריד לנוכחותה הקדומה במקדש יש מקומ להנהגה כזו
של כבוד.
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לרחבת הכותל 15.מנ התיאור משתמע שהשל"ה עצמו היה בינ הבאימ ,וקבוצת היהודימ לא
הוגבלה למינימומ הדרוש כיאה להיתר משומ פיקוח נפש גרידא .ככ מופר שמ:

ויהי בעשרה לחדש אלול שפ"ה ...ויהי ממחרת ...ויבואו פתאום אל השני בתי
כנסיות שבירושלים ת"ו דהספרדים והאשכנזים ,ויתפשו ט"ו אנשים הנקובים
בשמות :הרב כמהר"ר ישעיה הלוי והחכמים המעולים ...ויאספו אותם אל
משמר ...ויאמר להרוג ח"ו את כל התפוסים אם לא יתנו לו עשרים אלף
גרושוש ...ותלכנה נשי האסורים ...ותבאנה עד לפני שער המחכמה ותצעקנה
לפני השופט ...ובתוך ט"ו יום יצאו רובם מבית הכלא וישארו שמה החכמים
המעולים ]כאן רשימה של ששה חכמים ,והשל"ה אינו ביניהם[ ...ובליל ראש
השנה שפ"ו ...ויתקבצו רבים מבני עמנו ,ועל ראשם כל החכמים השלמים אשר
בארץ המה ,ויעשו כלם אגודה אחת וילכו אל המחכמה ...ויצו ויתירום בחמלת
ה' עליהם בחצות יום ראשון של ראש השנה ,ויגילו בני ציון העשוקים ...וישובו
ביום השני אל המחכמה ...על דבר העשרת אלפים גרוש.
לענ"ד מתיאור ההתקהלות משתמע שהיה זה היתר פשוט להיכנ לשמ ,ואילו היה השל"ה
ובר שהמחכמה הוא החיל או העזרה היה הולכ במשלחת מצומצמת יותר 16.הנוהג המקובל
אצל יהודי ירושלימ להיכנ לבית הדינ השרעי עולה ממקורות רבימ נופימ לאורכ כל
17
התקופה העותומאנית.
מה כוונת השל"ה ,אמ כנ ,באומרו "וכשאנחנו הולכימ ומתפללימ נגד כותל מערבי
ומשתחוימ לה' יתברכ ורואימ כותל מערבי בזה המקומ אשר אנחנו עומדימ ומשתחוימ,
אינ פק ולא פק פיקא אפילו אלפ אלפימ מהפיקות"? והיכנ נזקק לאמוד "לפי מה
שהיה הר הבית חמש מאות אמה ,לעשות הרחקה לפי אומד הדעת לפי שיעור הזה"? לענ"ד
כוונתו ככ :השל"ה כותב שהכותל המערבי "רישומו ניכר" ,דהיינו שרק חלק ממנו שרד .אמ
כנ ,כאשר אדמ עומד ומתפלל ישירות מול הכותל ,ורואה אותו בעיניו ,אינ כל פק שהוא
מחוצ להר הבית ,ומותר לו לעמוד שמ .וכאשר אינו עומד ישירות מול הכותל הגלוי ,אלא
" .15היא בית ערכאות הישמעלימ" )שמ עמ'  .(89לא נאמר שמ היכנ היה בית הדינ ,אבל ידוע שהבניינ
שמצפונ לכותל המערבי הידוע כיומ בשמ "מחכמה" שימש במשכ כל תקופת השלטונ העותומאני
כמקומ המשפט של בית הדינ המולמי .על ככ ראה :דרור זאבי ,המאה העות'מאנית – מחוז ירושלימ
במאה ה ,17-עמ'  ;35אמנונ כהנ ,יהודימ בבית המשפט המולמי ,ח"א עמ'  .2הדבר עולה גמ
מיפורו של ר' משה חגיז )'אלה מעי' ,אלטונה תצ"ג ,מהדו' ירושלימ תשי"ט עמ' יח-יט( על "בית
ועד משפטמ" המוכ לכותל המערבי ,יפור שלדבריו היה עתיק יומינ; ולעניינ זה יש לציינ שהרב
חגיז היה יליד ירושלימ )תל"ב( .גמ ב'שאלו שלומ ירושלימ' )עמ'  (21כתב ש"בקצה השני ]של הכותל
המערבי[ עומד חצר של הדיינ של ישמעאלימ".
 .16מבנה ה"מחכמה" כיומ נמצא חציו בקודש – על גבי הכותל עצמו – וחציו בחול ,ממערב לכותל.
אילו בר השל"ה שהכותל הוא כותל העזרה ,נמצא שהנכנ למחכמה נכנ לעזרה או לחיל.
 .17ראה בפירוט בדרה 'יהודימ בבית המשפט המולמי' מאת אמנונ כהנ.
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דעת השל"ה הקדוש על זיהוי מקומ המקדש
באזור המגורימ שבו הכותל אינו נראה )וכנראה לדעת השל"ה אינו קיימ כלל( ,שמ עליו
לאמוד ת"ק אמה מנ הכותל המזרחי של הר הבית על מנת לוודא שאינו בפנימ ,כדוגמת
הפק במרחצ הנ"ל.
הראיות דלעיל איננ שוללות את האפשרות שהשל"ה בר שהכותל המערבי הוא כותל
העזרה וגמ כותל הר הבית ,כפי שביאר הרב קורנ את דעת הרדב"ז .אולמ ברה זו קשה
כשלעצמה :היא אינה הולמת את פשט המשנה במידות פ"ב מ"א על "מיעוטו במערב" .גמ
לא את פשט משנה ב' שמ ,על הקפת הר הבית .ההיגיונ התכנוני וכבוד המקדש הוא שהקפת
העזרה לא תזדקק ליציאה מהר הבית או לקפנדריא דרכ העזרה .ברה זו נתרת גמ מנ
הטופוגרפיה של הר הבית ומפרי יופ בנ מתתיהו 18.גמ אינ להצעה זו כל ימוכינ בדברי
השל"ה )בניגוד לאפשרות הקודמת ,שיש לה אחיזה בדברי השל"ה אמ כוונתו להתרחקות
מהכותל( .אמ כנ ,למה לנו לתלות בשל"ה ברה תמוהה זו?
לפיככ ,ההבנה הפשוטה יותר בדברי השל"ה הקדוש היא שהעוגנ שמאפשר את חידוש
העבודה אינו הכותל המערבי אלא הדעה המקובלת ,בזמנו ובכלל ,שמזהה את כיפת הלע
עמ מקומ המקדש.

***

 .18בקצרה :אמ הכותל המערבי הוא כותל העזרה ,נמצא שבמרחק  11אמות בלבד מהכותל המערבי
צריכ לעמוד ההיכל הגבוה  20אמה ממפל הר הבית ,דבר מוכחש מהמציאות הידועה .גמ מדברי
יופ בנ מתתיהו )מלחמת היהודימ ,ה,ה,ב( משתמע ברורות שיש מרווח בינ חומת העזרה לחומת
הר הבית ,וגמ משמע שהיה בו טיו .מכאנ ,אגב ,תשובה לשאלה מדוע הומכימ על הרדב"ז בזיהוי
מקומ המקדש אינמ חוששימ לשיטתו בעניינ התפשטות העזרה עד הכותל המערבי.
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הערת הרב עמיחי אליאש
כפי שביארתי במאמרי ,אינ הכרח שהשל"ה בר שאפשר לברר את מקומ המזבח ,אכ אמ
כנ לא יתכנ שהתכוונ לברר זאת על פי זיהוי אבנ השתייה ,כיוונ שלא הזכירו כלל ,וממילא
לא יתכנ שהתכוונ אליו בכותבו" :לכנ מ"ש בפרק הנ"ל שרבינו חננאל דפריש ז"ל אמר לבוא
לירושלימ ושיקריב קרבנות בזמנ הזה כו' כו' ,הנה אמת דיבר".
אכנ אליבא דאמת ברור לי שהשל"ה בר שהכותל המערבי הוא כותל העזרה ,כפי
שהראיתי מתוכ דבריו ,שלא ניתנ לפרשמ באופנ אחר .לכנ נאלצ לומר שהאשכנזימ אכנ נהגו
לעמוד רק מרחוק ,וכפי שעולה מהפר דרכי ציונ שהרב עזריה הביא ביושר לבבו ,והשל"ה
לא ידע על מנהג הפרדימ לגשת עד הכותל עצמו .ולאחר עשרות שנימ קבלו גמ האשכנזימ
את מורת הפרדימ ,ומאז ועד היומ נוהגימ לגשת עד הכותל.
הליכתו של השל"ה למחכמה אינה קושייה ,כיוונ שבלי מפה כלל לא יכלו לדעת
שהמחכמה נמצאת בהמשכו של הכותל המערבי )שהוא עצמו היה אז רק מטא צרה וקצרה
ולא רחבה ארוכה כבימינו( ,וממילא יתכנ שכיוונ שראו את רחבת הר הבית מבעד לשער
השלשלת היה ברור להמ שהמחכמה נמצאת מחוצה לו19 .

] .19תשובת הרב עזריה אריאל :שתי הטענות העובדתיות כאנ תמוהות מאוד לענ"ד .השל"ה לא ידע על
מנהג הפרדימ?! רוב מכריע של יהודי ירושלימ באותה תקופה היו פרדימ )השל"ה עצמו באגרת
אחרת ,אגרות א"י עמ'  ,220כותב שיש בירושלימ יותר מחמש מאות משפחות פרדיות ,ראה גמ
באגרתו של ר' דניאל פינצי עמ' רלו על בתי הכנת בירושלימ ,שהגדול פרדי והקטנ אשכנזי ,וע"פ
ההכמ בינ הקהילות האשכנזימ מממנימ רבע מהוצאות העיר(.
גמ הטענה שהשל"ה לא יכול היה לדעת שהמחכמה היא בהמשכו של הכותל מוזרה ביותר כשלעצמה
ובפרט לאור המקורות שציינתי בהערה  .24למחכמה יש גמ חלונ הצופה אל הכותל ,חלונ שהוזכר
כבר ע"י רבי משה חגיז ,עי"ש[.
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מ ורת הכיפה וחומות מתחמ הר הבית
א .מבוא
ב .פירוש למשנה :הר הבית היה חמש מאות אמה
ג .מדוע לא פורט המרחק המדויק בינ העזרה לכותל הר הבית
ד .הר הבית דומה למחנה הלויימ
ה .זוויות חומות הר הבית
ו .איתור תחומ הר הבית המקודש
 .1איתור חומת הר הבית הצפונית
 .2איתור חומת הר הבית הדרומית
ז .ביאור ענינ 'החמה מצמצמת בו'
ח .עובי חומת העזרה
ט .יכומ

א .מבוא
במאמר 'מורת הכותל המערבי' )מעלינ בקדש לח עמ'  (39הראיתי ששני כותלי מתחמ הר
הבית ,המערבי והמזרחי ,מציינימ את תחומ הר הבית המקודש .מורת הכותל המערבי
ידועה לכול ,אכ הראיתי )שמ עמ'  (45שגמ על הכותל המזרחי של המתחמ יש מורת על
היותו כותל הר הבית ,ומשומ ככ הראשונימ כינו גמ חלק מהכותל המזרחי ,שליד שער
הרחמימ ,בשמ 'כותל המערבי' ,כי נשארו בו שרידימ מכותל הר הבית המקודש .במאמר זה
אנה לברר את התאמת המורת למשנה1.

ב .פירוש למשנה :הר הבית היה חמש מאות אמה
המשנה במידות פרק ב משנה א קובעת:

הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה .רובו מן הדרום ,שני לו מן
המזרח ,שלישי לו מן הצפון ,מיעוטו מן המערב .מקום שהיה רוב מדתו שם היה
רוב תשמישו.
מלשונ המשנה "הר הבית היה  500אמה" אפשר להבינ שהמרווח בינ חומות הר הבית היה
חמש מאות על חמש מאות אמה במדויק ,וכמו במידות אחרות במכת מידות של המזבח

.1

הזכרנו שמ בהערה  29את עיקר הדברימ ,וכאנ ארחיב.

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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והעזרות .אכ כשאנו באימ לבחונ האמ המשנה מתאימה למורת החומות ניתקל בקושי,
שהרי הכותל המזרחי והמערבי אינמ מקבילימ ,והמרחק ביניהמ בצפונ גדול מהמרחק
שביניהמ בדרומ ,וממילא החומות האלו לא יכולות ליצור ריבוע מדויק של  500אמה2.
להלנ אציע כאנ ליישב זאת על פי פירוש שלענ"ד תואמ לדקדוק לשונ המשנה ,ותחילה
צריכ להבינ מהו 'רוב מידתו' ומהו 'רוב תשמישו' המוזכרימ בה – על איזו מידה ועל איזה
תשמיש מדובר.
רבינו שמעיה מפרש:

הר הבית שעליו הבית בנוי ,רובו מן הדרום ,רובו של בנין בדרום ההר ,שבדרום
ההר היה רוב תשמיש העזרה ,ומועט שבכולם במערב שאין תשמיש היכל כל
כך .ולבי מגמגם בלשון.
נראה שרבינו שמעיה בר שאינ מקומ לפרש את "רוב מידתו" שבמשנה כמוב כלפי המידה
 500אמה שהוזכרה בתחילת המשנה ,כי 'רוב מידתו' של הר הבית משמעותו החלק הכי
גדול מה ,500-ואינו מובנ היאכ שייכ לדבר בזה על 'רובו' ,הרי כל מה שיש בפנימ הוא הר
הבית ,ואינ הבנה לקביעה שרוב מידת  500אמה בדרומ.
לכנ פירש רבינו שמעיה שהמילה "רובו" אינה מובת על ה ,500-אלא מובת על מידת
ה"בית" שבתוכ ההר ,ונראה שרבנו שמעיה אינו מתכוונ שעצמ הבניינ של העזרה וההיכל
היה רובו בדרומ של הר הבית ,כי יצא מההנחה שהמקדש היה בנוי באמצע ,לכנ רבנו שמעיה
מדבר רק על תשמיש העזרה וההיכל ,וכוונתו לרוב המבנימ שנעשו כדי לשמש את העזרה
ואת ההיכל ,ולכנ מובנ מה שחילק בשמותמ ,שמבנימ אלו בדרומ ,בצפונ ובמזרח ,היו קרויימ
"תשמיש העזרה" ,ואילו במערב המ היו קרויימ "תשמיש ההיכל" שכנ ההיכל במערב העזרה.
וכנ רואימ אצל הרא"ש שהלכ בדרכו של רבנו שמעיה וכתב בתמא "רוב הלשכות" ,ולא
נקט רוב בניינ העזרה וההיכל.
אכ צריכ להבינ מדוע יימ 'לבי מגמגמ בלשונ'?
ונראה שהקושי הוא כי בופו של דבר הלשונ 'מידתו' משמעותה הפשוטה מידת ההר
שהוזכרה בתחילת המשנה שהיא  500אמה ,ולא רוב בניינ הלשכות.
.2
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הרב קורנ )ועשו לי מקדש עמ'  (137כתב ש 500-אמה הנ קוטר של מעגל המהוה בי לארבע
חומות של המרובע החומ אותו ,וראה שמ ששרטט צורה זו על פני המפה של המקומ בזווית
שיוצרת מרובע קרוב מאוד לחומות המתחמ .אכ גמ בשרטוט שעשה רואימ שבופו של דבר המרובע
שיצר אינו מתאימ במדויק לחומות המתחמ הנוכחיימ ,ובצד המזרח נמצא המרובע  20מטר בתוככי
המתחמ של היומ .על כרחכ שגמ לפי דרכו צ"ל באופנ הדומה למה שאבאר לקמנ ,שהעיקר הוא
שבפנימ יש  500אמה ,ואמ כנ למה לנו להזדקק לחידוש שמדובר על מידת קוטר המעגל הנחמ,
שאינו רמוז כלל במשנה.

מ ורת הכיפה וחומות מתחמ הר הבית
ויש להעיר גמ על יומ המשנה ,שבמקומ שהיה רוב מידתו שמ היה רוב תשמישו ,דעל
זה פירש הרא"ש" :כי בחדרימ והלשכות היו משתמשימ" .ואינו מובנ ,כי פשוט שבלשכות
משתמשימ ,ומה בא להשמיענו.
אמנמ רוב מפרשי המשנה הלכו בעקבות הרמב"מ )וכ"פ הראשונימ .המפרש בתמיד כז
ע"ב ,המאירי ,הכפתור־ופרח והברטנורא( שמפרש את הרוב האמור במשנה בנוגע למרחק
העזרה מקצה הר הבית ,דהיינו שכוונת המשנה אינה על כל ה־ ,500אלא רק על החלק
שדינו כהר הבית ואינו מקודש בקדושת עזרה ,וז"ל:
אמר שהעזרה לא היתה באמצע הר הבית ,אלא היה המרחק שבין חומת הר הבית

ובין חומת העזרה מצד דרום יותר מן המרחק שביניהם מצד מזרח ,והמרחק
המזרחי יותר מן הצפוני ,והצפוני יותר מן המערבי.
הרמב"מ לא התייח ליפא של המשנה ,אכ נראה שלפירוש זה אפשר קצת להבינ את
החידוש ביפא שהשמיענו שהמקומ הפנוי היה משמש להרבה דברימ ,וזה דבר שאינו מובנ
כ"כ מברה ,אלא שגמ זה קצת דחוק מה צורכ להשמיע לנו זאת .וגמ עצמ הפירוש דחוק
כי מלשונ המשנה "רוב מידתו" ,משמע מידת הר הבית שהוזכרה לפני כנ שהיא  500על
 ,500ולא דובר קודמ על גודל הרווח בינ העזרה לחומת המתחמ.
לכנ לענ"ד יש לפרש את המשנה כפשוטה .המשנה לא התכוונה לומר שה־ 500אמה
על  500אמה המ התחומ המדויק של החומות ,אלא לומר שיש בתוכ החומות  500על 500
אמה ,ולכנ היא מבארת מיד אחרי הקביעה הראשונית שיש  500על  500את מיקומ העזרה
ביח לכלל הר המוריה הטבעי ,שמזה נגזר צורה של חומות שאיננ במדויק  500על .500
המשנה קובעת שרוב הר המוריה הטבעי הוא מדרומ למקומ העזרה ,ושני לו מנ המזרח,
שלישי מהצפונ ומיעוטו במערב .ואכנ ככ אנו רואימ במציאות כשמבינימ שהכיפה היא
מקומ פגת ההר ,ומתבוננימ על שרידימ של פני לע ההר הנראה במתחמ ,ובפרט רואימ
זאת היטב בהתבוננות במפות הטופוגרפיות )ראה תחומינ חלק טז עמ'  (474שנעשו בדורנו,
שפגת ההר אכנ נמצאת באבנ הצכרה ,וביח לפגה השיפוע לדרומ הוא המתונ והארוכ
ביותר וחלקו מגיע עד מעבר לחומות העיר העתיקה ,ואחריו במזרח ההר מתיימ קרוב
יותר בעמק יהושפט ,ואחריו הצפונ שכנ מיד לאחר הרמה נמצא בצפונ עמק 'נחל זיתא'
שמתחמ את הגבעה בצפונ ,ומיעוטו במערב ששמ הירידה התלולה של גבעת הר המוריה
ל'עמק הטירופויאונ'.
ומעתה נראה לפרש גמ את היפא של המשנה כפשוטו ,שהיא באה להשמיענו מה
שכתב הרמב"מ על מרחקי החומות זה מזו ,אלא שזה יוצא מהמילימ "רוב תשמישו" ולא
מהמילימ "רוב מידתו" ,והיינו דקאמר ש'במקומ שהיה רוב מידתו' של הר המוריה ,נקבע
רוב השימוש במקומ המקודש כהר הבית ,כלומר שבהתאמ לצורת ההר הטבעי נקבע שרוב
החלק המשמש כחלק שבו נוהגימ דיני הר הבית )בלא התופות המיוחדות לדיני העזרה(
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יהיה בדרומ וכו' .נמצא שלמעשה הרווחימ השונימ בינ כותלי הר הבית לעזרה נועדו להזכיר
3
את צורת ההר הטבעית ,ומבנ היטב השוני בינ הכיוונימ.
לכאורה היה אפשר לומר שזו כוונת הרמב"מ ,אלא שקיצר בפירוש המשנה ואומר רק
את המקנה העולה מהמשנה מהמילימ "רוב תשמישו" ,אכ לפי זה הרמב"מ לא פירש את
עיקר המשנה 4.לכנ נראה שאפ אמ הרמב"מ לא פירש ככ ,מכל מקומ ,נראה שהמציאות
שאנו רואימ ,ופשט לשונ המשנה ,מחזקימ את האפשרות להציע את הפירוש למשנה
שכתבתי5.

ג .מדוע לא פורט המרחק המדויק בינ העזרה לכותל הר הבית
גמ לפי דרכנו עדיינ יש לברר ,מדוע המשנה לא פירטה את המרחקימ המדויקימ בינ כותלי
הר הבית לכותל העזרה ,הרי עיקר מטרת מכת מידות לבאר את המיקומ המדויק של
המבנימ שהיו בהר הבית ,וצריכימ לדעת היכנ בדיוק עמדו החומות ,ואפשר לציינ מרחק
מהעזרה מדוייק גמ אמ הוא יוצר מרחק של מעבר ל 500על ?500
על קושי זה עמד הרב נינ טיקוצ'ינקי ,וכתב שלא נאמר שיעור מדויק באמות משומ
שהעזרות היו מכוונימ כרוחות העולמ ,ואילו כותלי הר הבית אינמ כתלימ מכוונימ 6.ויותר
מובנ תירוצו לפי מה שביארנו שבגלל שהכתלימ החצוניימ אינמ מקבילימ צריכ גמ לומר
שאפ שהמשנה אומרת שהמ  500על  ,500הכוונה היא רק שהחומות מקיפות תחומ של
 500על  .500אכ אכתי קשה שהלא בופו של דבר יש מקומ שממנו צריכ למדוד את המידה

.3

.4

.5

.6
40

תופות יומ טוב כתב שהטעמ שרובו בדרומ הוא לפי ששמ כנית כל אדמ מהעיר שהיא בדרומ הר
הבית ,וראוי שיהיה רוב התשמיש במקומ הראשונ שנכנימ ,ושני לו מנ המזרח ,שכנ מקיפימ דרכ
ימינ .ובשלטי הגבורימ כתב דנראה שענינ 'מיעוטו במערב' הוא משומ שעיקר השכינה במערב ,ולכנ
המערב הוא המקומ שבו משאירימ הכי פחות מקומ .אכ לענ"ד טעמימ אלו אינמ מפקימ ,כי מתבר
יותר לקבוע את הדבר הכי מקודש ממש במרכז ,ורק נוטה למערב להדגשה של הדבר החשוב
שהשכינה במערב ,ואינ טעמ מפיק לכל הבניה בצורה המשונה כ"כ מטעמ הקלוש של מקומ הכניה
מהדרומ .אכ לפי דרכנו העניינ מובנ.
ראה שו"ת משנה הלכות )חלק יט ימנ שמה( שכדי להשוות בינ הפירושימ של הראשונימ ,פירש
שלדעת הר"ש והרא"ש רוב בנינ העזרה והלשכות היה בדרומ ,וגמ לפי הרמב"מ מידת רוב הבנינ היא
בדרומו של ההר ,ובגלל ריבוי הלשכות הרחיקו בדרומ את חומת הר הבית מהעזרה יותר משאר
הכיוונימ .אכ לענ"ד דבריו קשימ ,כי לפי זה הרמב"מ אינו כותב את עיקר פירוש המשנה ,אלא רק
את המקנה שחידש בלא מקור ממשי ,ואינ דרכו לפרש משנה בצורה כזו.
לפי דרכינו השוני בינ מידה זו של ה 500לשאר המידות שבמכת מידות רמוז בככ שהמשנה אומרת
שמידות של הר הבית באו לציינ שהוא הר ,והר אינו מרובע גמור ,ומזה נבינ שגמ ה 500אינמ ריבוע
מדויק אלא שהחומות כוללות  500על .500
עיר הקדש והמקדש ח"ד עמ' יד .וכ"כ הרב קורנ בחצרות בית ה' עמ' .11

מ ורת הכיפה וחומות מתחמ הר הב ית
שהרוב מהדרומ ,ובפשטות הכוונה היא למדידה ממרכז העזרה בקו הניצב  90מעלות ,ועדיינ
7
קשה למה לא נכתב בדיוק כמה היא אותה מידה באותו מקומ?
ונראה לענ"ד שגמ דבר זה יובנ לפי מה שביארנו שאופנ הצבת החומות נבע מהצורכ
להזכיר שהמקומ הוא הר המוריה ,אלא שנויפ ונאמר שכוונת המשנה באומרה שכל העניינ
הוא להזכיר את צורת ההר ,שנביאימ ראשונימ רצו במכוונ ליצור צורה שאינה תחומ מדוייק
של  500על  500אמה כדי להזכיר שזהו הר.
ומעתה נוכל להשיב גמ לשאלה מדוע לא אמרה המשנה את המרחק המדויק באמות –
היבה היא משומ שהיא באה ללמדנו שלא היה מתחילה צורכ ב־ 500אמות מדויקות בינ
הכתלימ ,ואדרבה הציבו את הכתלימ בצורה לא מקבילה כדי שהמתחמ המקודש יזכיר את
היותו הר .ולפי זה גמ היומ אמ יבנו את בית המקדש במתכונת בית שני ,לא צריכ לחפש
את המיקומ המדויק של כותלי הר הבית )אכ כל עוד שלא נבנו החומות יש להתיח לכל
מה שיתכנ שהיה בכלל הר הבית המקודש כהר הבית(.
והדברימ יובנו יותר לאחר התבוננות על מה שהיה במשכנ.

ד .הר הבית דומה למחנה הלויימ
נאמר למשה רבינו "ככל אשר אני מראה אותכ את תבנית המשכנ ואת תבנית כל כליו .וכנ
תעשו )שמות כה ,ט( 8,ודרשו )שבועות יד ע"ב( וכנ תעשו לדורות .משמע שיוד כל
המידות במקדש המ במשכנ .גמ עניינ שלושת המחנות של הקדושה לדורות מקורו הוא
במשכנ .אכ בעוד שלמחנה שכינה שבמדבר היה תחומ מדויק ,לא מצינו במדבר מידה
כלשהיא למחנה לויה ,ואולי הוא משומ שהר המוריה התקדש עוד לפני כנ מימי אברהמ,
ולכנ כשהגיעו לירושלימ נקבע שמחנה לויה הוא הר המוריה .ומכל מקומ מתבר שגמ
מחנה לויה הוא בהתאמה מוימת למשכנ ,כי הר הוא מקומ שבטבעו אינו מוגדר במדויק
כפי שמחנה לויה בהר הבית לא הוגדר במידה מדויקת.

.7

.8

אינ להתפלא מדוע מפרשי המשנה לא פירשו ככ .למפרשי המשנה לא היה ידועה המציאות שכותלי
מתחמ הר הבית אינמ באותה זווית ,לכנ התפקו בביאור לשונ המשנה במה שכתב הרמב"מ .אכ
המציאות שאנו רואימ היא שמביאה לדקדק ככ במשנה.
ראה בפר מועדימ־לשיחה של הרב זק )עמ'  (123שמבאר את חשיבות זכירת המשכנ בתוכ מבנה
המקדש שהדבר מזכיר לנו שהשכינה שורה דווקא כשרואימ את עניני העולמ כעראיימ ,וכעינ מה
שיעקב קרא לבית שהקימ בשמ וכות .יוד המידות במשכנ קשור גמ לתיבת נח כמובא בכלי־יקר
)בראשית ו ,טו( על מידות התיבה  300על  ,50שזה נועד להזכיר את המפר ט"ו המודגש בבית
המקדש ,שבכל אמה גובה של התיבה היו  15,000אמות ובכל קומה  150,000אמות ,וראה לקמנ
שאורכ העזרות במקדש היה כמו אורכ התיבה עמ רוחבה –  350אמה ,ורוחבמ  150אמה .ואפשר
שגמ חילוק התיבה לשלושה חלקימ מקביל לשלוש מחנות הקדושה.
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אמנמ בכל זאת אנו מוצאימ להר הבית מידה של  500שמקורה ברמז שנאמר במשכנ,
וכפי שכתב רש"י דברי הימימ א' כח ,יט:

והכל דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש ,כמו ששנינו' :הר הבית היה חמש
מאות אמה על חמש מאות אמה' ,דרש אורך החצר מאה באמה ,ורוחב חמשים
בחמשים ,חמשים פעמים חמשים הם כ"ה מאות ...והוא מיוסד בסילוק קרובץ
של שבת חנוכה.
אמנמ "חמישימ בחמישימ" שבמשכנ לא נאמר על מחנה לויה ,והוא רק רמז .ונראה
שאדרבה ,כיונ שבמקור במשכנ למחנה לויה אינ מידה ,מתבר שדרשת שמואל לא באה
לומר שיש לקדש דוקא ת"ק על ת"ק אלא שיש להקיפ ת"ק על ת"ק אמה מההר )אולי
באופנ שלפחות צד אחד יהיה ממש  500אמה( ,ואז כל מה שבתווכ מקודש בקדושת הר
הבית ,והיינו שהיה כאנ עניינ בדוקא לעשות את המידה לא מדויקת גמ כדי להקביל את הר
הבית לעניינ המשכנ שבו לא היתה מידה מדויקת למחנה לויה ,וגמ כדי לציינ שזהו הר
שבטבעו אינו ת"ק על ת"ק.
והנה לפי דרכנו ,שמבנה מתחמ הר הבית נגזר מהצורכ להראות שהוא הר ,מובנ מה
שהרחיקו יותר מ־ 500אמה בצורה ניכרת במיוחד במערב משומ ששמ ההר בצפונ מתעקמ,
ורצו להדגיש דוקא על ידי הכללת מקומ זה את היות המקומ הזה הר .ובשאר הרוחות
הרחיקו עד המקומ הטבעי של ההר ,לכנ מצד צפונ הרחיקו עד המקומ שבו עובר ערוצ נחל
זיתא ,ובדרומ הרחיקו עד המקומ שבפינה הדרומ מערבית שלו יש מפגש עמ הר אחר ,וכבר
כתבתי )במאמר במעלינ בקדש לח עמ'  (52שמפגש זה הוא בדרומ שער ברקלי.
ועוד נראה שיש טעמ בזוויות בהנ הוצבו הכתלימ כדלקמנ9.

ה .זוויות חומות הר הבית
בגמרא יומא )כח ע"ב( איתא:

.9
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הרב עזריה אריאל )מעלינ בקודש לו עמ'  (66כתב שחומות הר הבית נבנו בזוויות התואמות
לטופוגרפיה של ההר ,והויפ שהדבר יובנ יותר על פי הברה של החוקרימ האומרימ שהורדו
הרחיב את הר הבית למערב ,דלדבריהמ י"ל שלפני הרחבת הורדו הר הבית המקורי כלל בתחומו
את כל ההר שמגובה  729מטר ומעלה ,והרחבת הורדו במערב נעשתה בזווית כדי לעקופ את
המדרונ המערבי התלול .אכ קשה לי על דבריו שאנו רואימ שבמזרח מראש נבנה בזווית שונה מרוחות
העולמ בלא כל הצדקה טופוגרפית ,וגמ לא נראה שכל מה שבמפל של  729מטר הוא ריבוע של
 500מדויק .המפל בחלק גדול במזרח נמוכ יותר .ובצפונ מערב ממשיכה החומה וחוצה את המדרונ
של גבעת האנטוניה ,ככ שבופו של דבר בכל אופנ הוצרכו לבנות את החומה על מדרונ של הרימ,
ולא הרויחו בהטיה למערב שעשו דבר.

מ ורת הכיפה וחומות מתחמ הר הבית
אמר רב ספרא :צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי .אמר רב יוסף :אנן מאברהם
ניקום וניגמר? ...אמר רבא :רב יוסף הא קא קשיא ליה; דתנן :חל ערבי פסחים
להיות בערב שבת – נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה .ונשחטיה מכי
משחרי כותלי ]=כפי שהיה אברהם מתפלל .ע.א[!?
– מאי קושיא? ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה משחרי ,משום דלא
מכווני )טובא!(10
אי נמי :שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה היתה בלבו .אי נמי :משום דזקן ויושב
בישיבה הוה.
ר"ח פירש בשאלת הגמרא דשואל "למה היה תמיד של בינ הערבימ נשחט בזמנ שחל ערב
פח להיות בערב שבת בשש שעות ומחצה ,לא ישחטיה אלא בתר שעה שביעית מכי
משחרי כותלי" .ובתשובת הגמרא גור במקומ 'כותלי בית המקדש דלא מיכווני'" ,משומ
דכותלי בית המקדש מיכווני טובא" ,והביא על זה את דברי הירושלמי ששער המזרח מכוונ
כרוחות העולמ ,ומשמע שרצונו לומר שכשמ ששער המזרח היה מכוונ ככ כל כותלי בית
המקדש.
ולפי דרכו נראה שהאמוראימ הבינו שאברהמ היה מתפלל בופ שעה שביעית ובתחילת
השעה השמינית ,ולכנ שאלו למה בבית המקדש הקדימו לתפילת אברהמ חצי שעה ,והשיבו
שבבית המקדש הקדימו משומ שכתליו מכווני טובא .כלומר שכותלי בית המקדש מכוונימ
טובא לרוחות העולמ ולכנ המ מאפשרימ להקדימ בלא לחשוש לטעות .ואעפ"י שלפי הידוע
במציאות ,כשהכתלימ מכוונימ המ מתחילימ להשחיר תוכ פחות מחצי שעה לאחר חצות,
ובתקופת טבת אפ לפני חצות 11,מכל מקומ י"ל שהגמרא מדברת על השחרה שניכרת טובא,
וכוונתה שבעלמא מחכימ שעה כזמנ שבו משחיר טובא וכנ עשה אברהמ ,ובגלל שהכתלימ
מכוונימ כרוחות העולמ לא צריכ לחכות יותר מחצי שעה כדי שתהא ניכרת ההשחרה.
אלא שלכאורה פירוש זה אינו מתאימ להמשכ הגמרא האומרת "אי נמי וכו'" שנראה
ממנה שאברהמ לא היה מאחר ביח לבית המקדש אלא להיפכ ,שאברהמ היה דווקא מקדימ
על פי חכמתו המרובה .ובאמת גמ בתחילת הוגיה מפרש רבינו חננאל שמשחרי כתלי הוא
תחילת השעה השביעית .לכנ צריכ לומר שלפי ר"ח ה"אי נמי" שבגמרא הוא שיטה אחרת
הוברת שמשחרי כתלי של אברהמ פירושו שהיה מקדימ מיד בתחילת ההשחרה ,כלומר
בתחילת השעה השביעית ,ומבארת הגמרא שהוא משומ שאיצטגנינות גדולה היתה בלבו

 .10לפי ר"ח גורימ 'טובא' .אכ רש"י ור"ת המובא לקמנ אינמ גורימ 'טובא' .מכל מקומ לא הבאתי
כאנ מה שפירש רש"י על חומות שהולכות ונעשות צרות בגובהנ בגלל הקושי להבינו במציאות.
 .11פרט זה ,וכנ פרטימ נופימ על המציאות של הצל למדתי ממאמריו של פרופור מיכלונ באתר
'אמת הארצ'.
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להבחינ בככ בשעה מוקדמת מזו שהיו מבחינימ בה בבית המקדש ,ולכנ אמרו שאינ ללמוד
ממנו להקדימ.
אכ רבינו תמ בפר הישר )חלק החידושימ ימנ שח ,והובא גמ בתופות ישנימ( גור
כפי הגירא שלפנינו בגמרא 'דלא מכווני' ,ופירש את הגמרא באופנ אחר:

דילמא כותלי בית המקדש בשש ומחצה משחרו .משום דלא מיכווני .פי' מפני
שלא רצו לכוונם שרוב שוחטי פסחיהן יראו חמה עומדת בראשם ]=ויחשבו
שעדיין לא עברה החמה את החצי ,ולא יתבוננו על השחרת הכתלים .ע.א[ ,ויאמרו
משום פסחינו מיהרו התמיד קודם בין הערבים .אי נמי אי מוקמינן שחיטת
התמיד אדיניה ,איכא למיחש שמא יקדימו מעט ויביאוהו לידי פסול ,אבל אנן
יחידים איש איש לעצמו ילמדו מאברהם ויתפללו מתחלת שבע .אי נמי אברהם
אבינו איסטגנינותיה היתה בלבו מי שיש לו איסטגנינות ילמד ממנו ,אבל שוחטי
התמיד לית להו איסטגנינות וזימנין עמי הארץ נינהו ,ומאחרין התמיד חצי שעה
דילמא טעו משום שחמה עומדת בראשם ,אי נמי שמא יקדימו 12,אבל אנן ניגמר
וניגמר .אי נמי אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה ...ואנן נמי ניגמר.
נראה שלפי רבינו תמ מהלכ הגמרא הוא שאברהמ אבינו היה מקדימ ומתפלל מיד בחצות,
אבל את התמיד איחרו ולא עשו לפני שש ומחצה משני טעמימ :אחד ,כדי שלא יאמרו
שוחטי הפח שרואימ את החמה על ראשמ ששחטו לפני הזמנ ,ועוד שמא יבואו לידי
טעות וישחטו לפני הזמנ .ולפי זה היק רבינו תמ ,שתלמידי חכמימ רשאימ ללמוד
מאברהמ ולהתפלל מחצות.
הרב עזריה אריאל )מעלינ בקדש גליונ לו עמ'  (66הקשה על פירוש זה מדוע שינו את
זווית כותל בית המקדש בגלל טעויות של עמי הארצ ,ולא התפקו בהוראה לאחר את
ההקרבה חצי שעה ,בלא לשנות את זווית כותלי המקדש .והיק שלדעת ר"ת אינ צורכ
מהותי בכיוונ הכתלימ כרוחות העולמ ,וכל הצורכ בכיוונמ הוא רק כדי להודיע את זמנ
חצות ,ולכנ הצורכ למנוע טעויות גרמ שלא ידקדקו בזה וממילא נבנו בצורה לא מכוונת.
אבל לענ"ד עולה מפירושו לתחילת הגמרא שכותלי בית המקדש נבנו בצורה לא מכוונת כי
לא רצו לכוונמ ,נראה שעושו כנ במכוונ כדי שמי שיתכל עליהמ יחשוב שצריכ לשחוט
את התמיד מאוחר יותר .ועוד צריכ להבינ בכלל על מה מדבר רבינו תמ .הרי ידועימ דברי
הירושלמי בעירובינ שנביא לקמנ שהמשכנ צריכ להיות מכוונ כרוחות העולמ ,וככ יגעו
לעשות במקדש את שער ניקנור באופנ מכוונ .ונראה שככ היו כל כותלי המקדש משומ
שאמ לא כנ היתה מכת מידות צריכה לפרט את ההבדלימ האלו בינ מידות המתחמ על פי

 .12כלומר ,החשש שמא יקדימו או שמא יאמרו שהקדימו נובע מככ שהמונ העמ שבמקדש אינמ כאברהמ
אבינו.
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הזוויות של הכתלימ .ולכנ צריכ להבהיר על איזה כתלימ נאמר לפי פירוש רבינו תמ
שהכתלימ נבנו במכוונ שלא כרוחות העולמ?
לכנ נראה לענ"ד שלפי פירוש רבינו תמ יש הבדל בינ כותלי הר הבית לכתלי המקדש,
ומדובר כאנ בגמרא רק על כותלי הר הבית ,ודווקא לפי זה נוכל להבינ היטב מדוע המ כוונו
בכווונה תחילה בזווית הלא מכוונת שאנו רואימ ,כי המ בנויימ במזרח בהטיה של כ־6
מעלות ,וזוהי בדיוק הזווית שבה עוברת השמש בחצי שעה ,וי"ל שהמ נבנו ככ כדי להויפ
חצי שעה עד שתהיה ניכרת עליהמ ההשחרה ,והתכוונו בזה לאחר את זמנ השחיטה כדי
למנוע טעויות.
ועוד נלענ"ד שיש מקומ לבאר את הגמרא בדרכו של ר"ת באופנ שונה ,ובאופנ שיתאימ
להלכה שאינ להתפלל לפני חצי שעה שלאחר חצות .והפירוש הוא ,שבתחילה הגמרא ידעה
ש'משחרי כתלי' אינו חישוב שאפשר לעשותו רק על פי ראיית העינ ,אלא צריכ להויפ לו
ידע על עונות השנה ,שכנ בטבת הכתלימ משחירימ עוד לפני חצות .ומכל מקומ הגמרא
שאלה ,שאמ אפשר לדעת על פי הכתלימ מתי חצות למה איחרו בבית המקדש את התמיד
בערב פח לחצי שעה שלאחר חצות .ומשיבה הגמרא בתחילה שהוא משומ שכותלי בית
המקדש אינמ מכוונימ זה לזה ,כלומר שאפ שכתלי העזרה מכוונימ כרוחות העולמ ,כותלי
הר הבית שגמ המ כותלי בית המקדש אינמ מכוונימ אליהמ ,וכפי שביארנו שהוא כדי
להדגיש את היות המקומ ההר ,וכיונ שמהתבוננות בכתלימ יראו בחלק ככ ובחלק ככ ,קבעו
לאחֵר חצי שעה לאחר חצות .ועוד מתרצת הגמרא דאברהמ שאני ,אמ מצד האיצטגנינות
שלו ואמ מצד חכמתו ,אבל אנשימ בעלמא אינמ כאברהמ ועשויימ לבוא לידי טעות ,ולכנ
צריכ להויפ בכל התפילות חצי שעה .לפי תירוצימ אלו יש לומר שבבית המקדש עשאומ
שלא בכיוונ לא רק כדי להדגיש את היות המקומ הר ,אלא כדי למנוע את הטעויות .כלומר,
מתחילה בנו אותמ מוטימ במזרח ב־ 6מעלות באופנ שיוצר איחור בהשחרה של חצי שעה,
וככ בכל עונות השנה המ לא יגמרו להשחיר אלא לאחר הזמנ של חצות ,ואפ הויפו במערב
בהטיית זווית הכתלימ כדי להרחיק עוד מהטעות ,שלא יטעו לומר שכותל הר הבית המזרחי
הוא המכוונ ,ולא כותל בית המקדש ,ואכתי יאמרו עמי הארצ שראינו בשעת השחיטה
שהכתלימ לא ממש כהימ ואמ כנ הקריבו לפני חצות ,אבל בראותמ שהר הבית נוטה במערב
עוד יותר מבמזרח יבינו שהכתלימ של המתחמ אינמ מכוונימ ,ולכנ לא יתייחו למה שנראה
להמ שעדיינ לא הושחרו הכתלימ בזמנ הקרבת הקורבנ .ולפי זה י"ל שהזווית במערב נקבעה
לפי המקימומ שאפשר להטות באופנ שעדיינ יהיה הצפונ גדול מעט מהמרווח המערבי
כדי להראות לנו את צורת ההר.
ועכ"פ נראה מפשט הגמרא האומרת שבבית המקדש לא דייקו בזמנ חצות ,שהגרה
צריכה להיות 'לא מכווני' ,כדברי רבינו תמ ,ונמצא שהגמרא למעשה אומרת בזה את מה
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שאנו רואימ שה־ 500על  500אמה איננ ריבוע מדויק ,כי כתלימ שאינמ מכוונימ ,כפי שנבנו
חומות הר הבית ,יוצרימ בהכרח מרובע שאינו ריבוע מדויק.
על פי עקרונות אלו ננה למצוא ממצאימ המורימ במדויק עד היכנ הגיע תחומ הר הבית.

ו .איתור תחומ הר הבית המקודש
על פי המורת ברור שחומת הר הבית לא היתה מזרחית לחומת המתחמ ,שהרי הנוהג בכל
הדורות להתקרב אליה ללא הכנה כלשהיא .הכפתור־ופרח בפרק ו כבר דנ לב מורת זו
)כנראה שנזקק לככ משומ שהיו כאלה שחשבו ששער הרחמימ הוא שער ניקנור כמובא
במדריכ ירושלימ מהגניזה( ,וכותב שאינ לומר שהחומה שאנו רואימ היא חומה פנימית,
והחומה האמיתית היתה יותר מזרחית ,בגלל שנראה לעינ שיש בכותל שלפנינו אבנימ
קדומות ,ולא נראה מהתיאור של חז"ל שהיה כותל גדול כזה בתוככי הר הבית .וכתב עוד
נימוק ,שאינ אפשרות למקמ את החומה של הר הבית האמיתית יותר מזרחה ,כי אינ מרחק
13
מפיק גדול בינ התהומ שבמזרח הר הבית לכותל המתחמ לכל אורכו.
יש להויפ על דבריו שאמ נצייר את חומת הר הבית מזרחית לחומת המתחמ הנוכחית
יהיה המרחק מהצכרה למקומ הכותל המזרחי גדול יותר ממה שהוא כיומ ,וכיונ שאמרו
במשנה שהדרומ גדול מהמזרח נצטרכ להויפ על המקומ המשוער לדרומ כדי שיהיה יותר
גדול מהרווח במזרח ,ודבר זה יוצר בהכרח חריגה מהתחומ הטופוגרפי של ההר בדרומ
לתוכ הר אחר שכנ מדרומ לשער ברקלי יש כניה של הר אחר למתחמ.
לכאורה עדיינ אינ ראיה על דיוק המקומ ,כי אפשר שיש כותל אחר פנימי יותר של הר
הבית .אלא שדבר זה נשלל מחמת מורת הכיפה כי אמ היה כותל אחר יותר פנימה ,לא
יהיה מקומ ביר כדי להציב בו את הטווימ המזרחיימ המתוארימ אצל יופ בנ מתתיהו,
ואת מקומ המעבר שהיה לפני הורג למי שמקיפ את העזרה.
ובעניינ מה שהכפתור־ופרח מתייח לכלל הכותל ככותל קדומ ,יש לציינ שאכנ בכותל
המזרחי ישנמ שרידי אבנימ קדומות שעל פי גנונ בנייתמ מייחימ אותמ החוקרימ לימי
בית ראשונ 14.שתי שורות אבנימ גדולות כאלו בגובה של  1.30מטר נמצאות החל מ־15
מטר דרומ לשער הרחמימ עד שער הרחמימ ,וכנ יש שורת אבנימ קדומה בגובה של 1.40
למשכ  21מטר מצפונ לשער הרחמימ 15.גמ בשער רחמימ עצמו ישננ אבנימ קדומות .וכנ
 .13בימינו מצאו חלק של חומה מזרחית לחומת המתחמ ליד שער הרחמימ ,אכ טענת חהכפתור־ופרח
שהיא שאינ מקומ לבנות חומה כזו לכל אורכ החומה המזרחית.
 .14כ"כ באוצר ירושלימ )ח"ה עמ' .(300
 .15מיכלונ במאמר ההמשכ )פרק  (16.2.4לומד משינוי הקל בגובה בינ החלק שמדרומ לשער הרחמימ
לחלק שמצפונ לו שמצפונ לשער הרחמימ היא תופת מאוחרת להר הבית המקודש ,וכנ בכל מאמרו
מיק מחילופי גנונ וזוויות קלימ שיש לשייכ כל חילופ לבונה אחר .אכ הוא עצמו כותב שיש
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בדרומ המתחמ נמצאו שתי אבנימ קדומות שצידנ הדרומי מתיימ במרחק  82מטר מהפינה
הדרומ־מזרחית ,ומתחת אבנימ אלו מבצבצת עוד שורת אבנימ קדומה .האבנימ מונחות
בזווית דומה לזווית של האבנימ ליד שער הרחמימ .חיבור השרידימ האלו יוצר המשכ של
חומה אחת קדומה .בנופ ,ישנו חלק נופ בצפונ ובדרומ שהוא הרחבה מבית שני ,ונראה
שהאורכ הכולל היה בימי בית שני כפי שנראית החומה של היומ.
 .1איתור חומת הר הבית הצפונית
לגבי חומת הצפונ .מהשרטוט של הרב קורנ )בפרו 'ועשו לי מקדש' ,ראה מפה בופ
הפר( נראה שיש למקמ אותה  16מטר צפונית לרמה .כיצד הגיע לחשבונ זה? על פי מאמרו
)'חידושימ ותגליות' אוריתא יד עמ' קפח( נראה שהוא בור שיש להתחיל את החומה
הצפונית מ'התפר הצפוני' שבחומה המזרחית )ראה את התמונה של התפר באוצר ירושלימ
איור  .(5ההגיונ בקביעה שהחומה התחילה במקומ התפר ,הוא שתפר מעיד על תחומ שבו
הושלמה הבנייה על ידי בונה אחד קדומ ,והומשכה אח"כ על ידי בנייה בתקופה אחרת שלא
תוכננה מראש עמ הבנייה הראשונה .הרב קורנ המשיכ ושרטט את החומה כחופפת לקו
הנמצא במפה פוטוגרמטית )כנראה המפה המנדטורית( שיוצא מאיזור התפר לכיוונ מערב,
ובמאמר הנ"ל מבואר שהיה נראה לו שזהו מצוק של לע שהיה חלק מנ התעלה שביוד
הכותל הצפוני ,ולפי ההמשכ של קו זה מגיע הרב קורנ עד החומה המערבית במקומ הנמצא
בערכ  16מטר מצפונ לרמה במערב16.
אכ יש להעיר ,שהקו שבשרטוט של הרב קורנ יוצא ממקומ החומה  25מטר צפונית
לשער הרחמימ ,בעוד שהמיקומ המדויק של התפר הוא  21מטר צפונה לשער הרחמימ17.
גמ 'המצוק הלעי' שאליו חיבר את הכותל אינו בזווית ניצבת לכותל ב־ 90מעלות ,ובכלל
לא ברור לי שמדובר במצוק לעי ,ובלאו הכי מצוק לעי אינו מהוה ראיה לככ שכאנ
נמצאת תעלת היוד של הכותל הצפוני18.

מקומות בהמ רואימ שילוב של שני גנונות שונימ שנראה שהונחו על ידי אותו בונה .לכנ נראה
שאינ להיק מקנות מכל שינוי גנונ וזווית ,אלא רק מהבדלימ מהותיימ.
 .16במאמר הראשונ )אוריתא יד עמ' קפח( כתב הרב קורנ שיש לכוונ את תחומ החמש מאות כיוצא
מהתפר ולחברו עמ תעלת יוד שמצא בתחתית הכותל המערבי הנמצאת  292מטר צפונית לשער
ברקלי .אכ בשרטוט של הרב קורנ בפרו 'ועשו לי מקדש' הוא אינו מתייח למקומ הנ"ל שבצפונ
מערב ,וכנראה חזר בו משומ שהוא צפוני מדאי.
 .17באוצר ירושלימ )עמ'  (330 ,299כתב שמקומ התפר הוא  23מטר משער הרחמימ .אכ מיכלונ )אתר
אמת הארצ מאמר המשכ  16.2.2עמ'  (32כתב על פי חישובימ מדוייקימ בקנה מידה של "מ בודדימ,
שהתפר נמצא  20.88מטר משער הרחמימ.
 .18יתכנ שקו זה הוא מבנה שבנו המולמימ )הוא לא מופיע במפת וילונ( .יש לציינ שאמ נבוא
להתמכ על בניות מאוחרות יש קו נופ היוצא ממש ממקומ התפר והוא ארוכ יותר )כ 40מטר(,
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על כנ נראה שגבול החומה הצפונית היה קו היוצא ממש ממקומ התפר בזווית ניצבת
) 90מעלות( לחומת המתחמ ,וקו זה מתיימ במערב  13מטר צפונית לרמה ,ונראה שאכנ
זהו המקומ שמתאימ יותר להיות ופ הר הבית על פי דברי יופ בנ מתתיהו )מלחמות א,
ז ,א-ג .קדמוניות יד ,א-ב( שמפר על ככ שלפני הרחבת הורדו היה מצפונ להר הבית
עמק וחפיר .העמק הנקרא בפי החוקרימ נחל זיתא ניכר לעינ למי שעומד ממזרח לחומה
ורואה את הבדלי הגבהימ של הלעימ בינ החלק שמצפונ למבנה 'כא שלמה' לחלק
שמדרומ לו .רוחב העמק הזה הוא כ־ 40מטר .החפיר שעליו מדבר יופ זוהה בחפירות על
ידי וורנ צפונית מערבית לרמה .לפי שרטוט החפיר )ריטמיאר .מובא באוצר ירושלימ
נפחימ איור  (24החפיר מגיע עד  13מטר מהרמה .ההגיונ מחייב שהחומה צריכה להיות
צמודה לחפיר ,ולא בתוכ מקומ החפיר ,לכנ נראה שכותל הצפונ עבר שמ כנגד הרמה4–3 ,
19
מטר דרומה לקו ששרטט הרב קורנ.
 .2איתור חומת הר הבית הדרומית
במעלינ בקדש גליונ לח הבאנו ראיות ששער ברקלי הוא מקומ הגבול הדרומי ,וביארתי
שהדבר מוכח הנ מצד שינוי גנונ הבנייה מתחת לרחוב ההרודיאני בחלק הדרומי לשער
זה ,והנ מצד שינוי התואי של תעלת הניקוז .אמנמ יש להתפק מה המקומ המדויק המתאימ
להיות מקומ היציאה של הכותל הדרומי ,הצד הצפוני של השער או הצד הדרומי?
והנה לפי כמה מקורות ,היהודימ המ שאמרו לכובשימ המולמימ כיצד לבנות את
הרמה 20,ונראה שבגלל זה התקבלה אצל חכמי ישראל ההנחה שמבנה הרמה נועד להזכיר
לנו את מיקומ המקומות המקודשימ ,וכפי שרואימ אצל רבי יעקב בנ נתנאל שהרמה היה
נקראת 'עזרה חדשה' .אמ נמשיכ את הקו של הכותל הדרומי של הרמה לכיוונ מערב ,ניווכח
כי הזווית הנוצרת בנקודת המפגש היא זווית ישרה ) 90מעלות( ,בעוד שהכותל הצפוני של
וניצב לכותל המזרחי בזווית של  90מעלות ממש )במפה המנדטורית שבופ פר ועשו לי מקדש
הוא מומנ כשורה של אבנימ(.
 .19החוקר ריטמיאר משרטט את כותל הצפונ כיוצא  10מטר צפונית לשער הרחמימ ,ואילו פרופור
מיכלונ מציב את חומת הצפונ כיוצאת מהגבול הצפוני של שער הרחמימ .אכ שתי האפשריות האלו
אינמ נראימ לי בגלל שלפי זה מתרחקת החומה דרומה מהחפיר .חפיר נעשה בדרכ כלל ממש צמוד
לחומה.
 .20כדברי רבי פתחיה מרגנשבורג ,וככ עולה מממכימ בגניזה הקהירית ,ויפורימ של הערבימ עצממ
כמובא בחוברת המורת של הרב יוי פלאי .לפי הנחה שהרמה נבנתה על פי תכנונ יהודי אפשר
שהמשכה החריג של הרמה לצפונ נועד להזכיר את הענינ שרובו מנ הדרומ ,ונאלצו לחרוג מצורת
העזרה כדי להתאימ את צורתה למבנה המתחמ הכללי שהוא יותר מ 500על  .500ומדברי הכפתור
ופרח נראה שאכנ בגלל התבוננות על צורת הרמה ביח לכלל המתחמ חשב שבמרווחימ של הרמה
מחומת המתחמ מתקיימ 'רובו מנ הדרומ וכו' .לפי ההנחה שהרמה נבנתה על פי עצה של חכמימ
יהודימ מה שהרמה אינה מציינת את צורת עזרת נשימ הוא יוע לשיטת הרדב"ז דמשמע מדבריו
שאינ צריכ לחוש לאיור הכניה לעזרת נשימ בימינו.
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הרמה ניצב ב־ 90מעלות דווקא לכותל המזרחי של הר הבית )בטייה של מעלה אחת(,
ולכנ מתבר שהכותל הדרומי הקדומ של הר הבית גמ הוא היה ניצב )בזוית של  90מעלות(
לכותל המערבי.
לפי ההנחה המתברת ,שהכותל הדרומי של הרמה היה ניצב ) 90מעלות( אל הכותל
המערבי ,נוכל לפתור את השאלה היכנ באזור שער ברקלי עברה חומת הדרומ ,שכנ אמ
נשרטט את תוואי הכותל הדרומי בניצב לכותל המערבי ,החל מהצד הצפוני של שער ברקלי,
נקודת המפגש של הכותל הדרומי עמ הכותל המזרחי תהיה במרחק של פחות מ־ 500אמה
מהתפר המוזכר לעיל שהוא הפינה הצפונ־מזרחית של ההר – לפי אמה בת " 51.7מ )ראו
מעלינ בקודש לח ,הערה  28הוכחות לשיעור אמה זה ,וכ"ש אמ השיעור הוא פחות מזה(.
כמו כנ בפינה הדרומ־מזרחית של ההר )לפי חשבונ זה( לא נמצאו ממצאימ המעידימ על
תפר בחומה המזרחית ,כמצופה.
לכנ נראה שדרומ שער ברקלי הוא זה שמציינ לנו את הפינה הדרומ־מערבית של הר
הבית המקודש ,ולפי חישוב כזה נוכל למצוא ממצאימ המעידימ על החומה.
במאמר של פרופ' דניאל מיכלונ )אתר 'אמת הארצ' פרק  (15.2מובא שרטוט של
מבנה שער ברקלי ואבני הפינה שמעליו ומתחתיו ,ורואימ שמ אבנ פינה הממוקמת בתחתית
השער ,המתיימת מטר וחצי דרומית לחלל השער )מומנ בשרטוט בפרה  ,(9שהוא
מרחק זהה לנקודת היומ של האבנ המונחת מעל השער הניכרת לכיוונ צפונ )האבנ
העליונה ניכרת לעינ מרחבת הכותל המערבי( .אמ נקבע שאבנ פינה זו )שבתחתית השער(
היא הפינה הדרומ־מזרחית של ההר ,וממנה נשרטט כותל דרומי בזווית ישרה ,מקומ
המפגש של הכותל הדרומי עמ חומת הר הבית המזרחית יהיה  82.23מטר מהפינה הדרומ
מזרחית של המתחמ .בדיוק באותו מקומ נמצאות שתי אבנימ גדולות קדומות שמתחתנ
מבצבצת שורה אבנימ נופת בגנונ הקדומ 21,ומתחת לאבנ הצפונית ,במרחק של 87.13
מטר מהפינה הדרומית של המתחמ יש פתח הנראה כפתח ניקוז ,לכנ נראה שאכנ הקצה
הדרומי של אותנ האבנימ הוא המקומ שבו מתיימ הצד החיצונ של הכותל הדרומי במזרח,
ותעלת הניקוז היא בצד הפנימי של הכותל הדרומי ,שכנ דרכ הבנייה לעשות את מקומ
הניקוז בפינת המתחמ 22.לפי זה נמצא שבמזרח היו  500אמה מדויקות ,שכנ  500אמות של
" 51.7מ הנ  258.6מטר ,והמרחק ממקומ תעלת הניקוז עד לתפר הצפוני הוא  260.2מטר.

 .21מיכלונ )במאמר ההמשכ הנ"ל( כותב שהקצה הדרומי של האבנימ האלו מרוחק  82.23מטר מהפינה
הדרומ מזרחית של המתחמ ,ויש שמ גמ שינוי זווית של הכותל מ 6.4לכיוונ מערב ל) 4.9אכ שינוי
זווית לכשעצמו אינו הוכחה כי יש כמה שינויי זוויות לאורכ הכותל המזרחי(.
 .22הנתונימ המ על פי מיכלונ )מעלינ בקדש יא עמ'  37בתופת פרטימ( .גמ הוא הציב את חומת
הדרומ שמ.
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נמצא שכותל המזרח שנבנה על ידי דוד המלכ הוא שביטא את היות הר הבית בגודל
 500אמה בצורה מדויקת ,כדי לקיימ את הרמז "חמישימ בחמישימ" ,ושאר הכתלימ היו
באורכ שונה .ההקפדה הייתה רק על ככ שבפינות החומה של ההר יהיו הכתלימ ניצבימ זה
לזה בזווית של  90מעלות ,ככ שהקפת ההר תדמה את הקפת המזבח) .כשמ שעלו על
המזבח מהכבש שבדרומו ומשמ הקיפוהו ,על פי הכלל שכל פניות שאתה פונה יהיו לימינ
]דרומ־מזרח ,צפונ־מזרח ,צפונ־מערב ודרומ־מערב[ – ככ הנכנ להר נכנ בדרומ ומקיפ
בדר זה את ההר(.
המקומ היחיד שלא נמצא בו עד עתה ימנ ליומ החומה של התחומ המקודש הוא
בצפונ־מערב המתחמ ,ונראה ששמ החומה המשיכה מעבר לתחומ של הר הבית כי שמ
היא נקודת תורפה של ההר היות ואינ הפרש גבהימ גדול ,ומתבר שהחומה נמשכה כדי
להציב שמ מבצר עוד מתחילת בניינ הבית.
גמ המבנה הטופוגרפי של ההר מחזק את כל מה שכתבנו על המיקומ של הר הבית
המקודש .הנחת היוד בעניינ זה היא שהר הבית המקודש צריכ להיות כולו על אותו הר,
שהרי הוא ההר המקודש מבריאת העולמ ,וכפי שדייק ה'אור שמח' )הל' בית הבחירה ו ,י(
מהמדרשימ ומלשונ הרמב"מ ,שהר הבית המקודש אינו חורג למקומ אחר שאינו הר 23.והנה
בצפונ־מערב נראה שכל השטח שמרוחק מהרמה מעבר ל־ 13מטר מקיר הרמה כבר אינו
ממש חלק מההר ,כי בפשטות גבולות 'הר' המ כל המקומות שמהמ עדיינ הולכ ההר ונעשה
גבוה ,בעוד שבמקומ זה ההר מגיע לנקודת שפל ,ולאחר המשכ מישורי הוא מתחיל לעלות
לגבעת האנטוניה שהיא גבעה אחרת .ובדרומ־מערב ,לפי המפה הטופוגרפית ,החל מצפונ
שער ברקלי הנמצא  86מטר מצפונ לחומה הדרומית נכנ מתחמ הר הבית לתחומ ההר של
24
העיר המערבית העליונה.
והנה בפרו של הרב קורנ )ועשו לי מקדש עמ'  (138-139קבע את המידות לפי אמה
גדולה של " 57.4מ ,ולכנ התקשה בחריגה הטופוגרפית מההר בדרומ לפי המפה של וורנ,
וכתב לתרצ את הקושי הזה בככ שהחוקרימ העלו אפשרות שהכניה המערבית אל ההר
היא יותר דרומית .אכ מעיונ בשרטוטי החוקרימ שהביא שמ נראה לי שבכל האפשרויות
המ מציירימ שבצפונ שער ברקלי המערב גבוה ממה שמזרחי לו )ומזה עולה המקנה שלהמ
שההר המערבי מגיע למקומ השער( ,והשאלה היא רק מה גודל ההפרש ,אכ עכ"פ אינ כאנ
קביעות ודאיות ורק מניחימ שקרוב לנקודת זו של השער נמצא המעבר בינ הר המוריה
 .23אמנמ המאירי )בפירושו למדות פ"ב ויומא טז ע"א( כתב "ויש רחבה מנ המישור בינ הכותל לרגל
ההר" ,אכ כבר העיר הרב קורנ שלפי זה יוצא שהר הבית כולו אינו אלא גבעה שגובהה כ"ב אמה ,וזה
לא מתאימ למה שאנו רואימ ,וכבר כתבו בפקי התופות למכת מידות "וההר היה גדול הרבה
מת"ק על ת"ק" ,וכנראה כתבו כנ לפי מה ששמעו מרבנימ שהיו בארצ שראו את ההר ,והדבר פשוט
גמ מעצמ זה שמה שקודש מימי אברהמ הוא ההר ולא מרגלות ההר.
 .24המפה הטופוגרפית נמצאת בפר בחצרות בית ה' ובעשו לי מקדש ותחומינ טז.
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להר המערבי ,וכפי שנראה גמ מתעלת הניקוז הקדומה שבתחילה נכנה שמ לתוכ ההר
ואח"כ הוחלפה משער ברקלי בתעלה אחרת שפנתה לאורכ המתחמ.
היוצא מכל האמור ,שנראה שהחומות הוצבו בכוונה על ההר ולא מחוצ להר.

ז .ביאור עניינ 'החמה מצמצמת בו'
איתא בירושלמי בעירובינ )פ"ה ה"א(:

אמר רבי יוסה :אם אין יודע לכוין את הרוחות צא ולמד מן התקופה ,ממקום
שהחמה זורחת באחד בתקופת תמוז עד מקום שהיא זורחת באחד בתקופת טבת
אלו פני מזרח .ממקום שהחמה שוקעת באחד בתקופת טבת עד מקום שהיא
שוקעת באחד בתקופת תמוז אלו פני המערב .והשאר צפון ודרום.
ניחא בשילה ובבית העולמים ,דמר ר' אחא בשם שמואל בר רב יצחק :כמה יגעו
נביאים הראשונים לעשות שער המזרחי שתהא החמה מצמצמת בו באחד
בתקופת טבת ובאחד בתקופת תמוז.
שבעה שמות נקראו לו :שער סור ,שער היסוד ,שער חריסית ,שער איתון ,שער
התווך ,שער חדש ,שער העליון ....שער חריסית שהוא מכוין כנגד זריחת החמה,
היך מה דאת אמר ]איוב ט ,ז[ האומר לחרס ולא יזרח...
ובמדבר מי היה מכוין להן את הרוחות? א"ר אחא :ארון היה מכוין להם את
הרוחות ,הדא הוא דכתיב ]במדבר י ,כא[ ונסעו הקהתים נושאי המקדש זה הארון
]במדבר י ,כא[ והקימו בני מררי את המשכן עד בואם בני קהת שעליהן היה
הארון נתון.
צריכ להבינ מה פירוש הביטוי 'שהחמה מצמצמת בו'?
הרב קורנ )בחצרות בית ה' עמ'  (111פירש שכיונ ששער ניקנור היה מכוונ כנגד השמש
בשעת הזריחה ,האירה השמש בשעת הזריחה עד קצוות האולמ בינ בימי טבת ובינ בימי
תמוז ,כי בימימ אלו השמש נמצאת בזריחה בזווית של  28מעלות ,והמרחק בינ השער
לאולמ יוצר מצב שקרנות השמש מגיעות לקצוות האולמ.
אכ קשה ,שהרי בזווית של  28מעלות לא מגיעימ קרני השמש עד קצה האולמ ,אלא
במרחק של  5אמות מצפונו ודרומו!! 25ועוד קשה שלא הוזכר כאנ בירושלמי האולמ.
 .25אפשר לראות זאת גמ בציורימ של הרב קורנ בפרו ועשו לי מקדש שקרני השמש שצייר אינמ
מגיעימ לפינות האולמ .דרכ החישוב לזה )על פי פרופור מיכלונ( :לפי מכת מידות רוחב העזרה
בינ האולמ לכותל מזרחי של העזרה הוא  76אמות .ואמ עובי כותל מזרחי של עזרה היה  5אמות
כפי שמניח הרב קורנ אזי מרחק מזוזות השער החיצוניימ מכותל ההיכל הוא  81אמה .טנגנ 28
מעלות של תקופת טבת כפול  76הוא  ,40.4אכ טגנ  28מעלות כפול  81הוא  .43.07מרכז פתח
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ולענ"ד יש לפרש את העניינ כפשוטו' ,החמה מצמצמת בו' ,פירושו שהחמה מצטמצמת
על ידי השער ,באופנ שכל השער מכיל את אור זריחת החמה של תקופת טבת או תמוז.
השער היה כדברי המשנה )מידות ב ,ג( ברוחב  10אמות ,אכ עובי החומה לא התפרש ,אמ
נניח שהוא היה בעובי של  18.83אמות ,יתפרש עניינ החמה מצמצמת בו ממש כפשוטו ,כי
במרובע שרוחבו  10אמות ואורכו  18.83אמות הזווית שבינ הפינה הדרומ־מזרחית לפינה
הצפונ־מערבית היא בדיוק  28מעלות ,וכזווית זריחת השמש בטבת ובתמוז ,ומובנת
26
שהחמה הצטמצמה ונכלאה בו.
ונראה לבאר ששער ניקנור צריכ להכיל את השמש כי המקדש הוא אורו של עולמ,
והוא כמו השמש המאירה במזרח ,ומובנ היטב ששער המזרח נקרא שער החרית שהוא
לא רק כנגד זריחת השמש ,אלא גמ מכוונ במדויק כדי שיכיל את השמש ,ויבטא את זה
שהמקדש הוא המאיר לעולמ.
ועתה נראה כמה ימתקו הדברימ לפי העיקרונ שכבר הזכרנו שיש לדמות את ענייני
המקדש לצורת המשכנ ,כי הדברימ מתאימימ יפה גמ לעובי של חומת העזרה.
והעיר ידידי גדעונ חרל"פ שגמ באוהל מועד גופו ,שגודלו  30אמה על עשר אמה יוצא
שהשטח שבינ הכניה למקומ הפרוכת כולא בתוכו כמעט במדויק את השמש הזורחת
בזוית של  28מעלות ,שהרי אמרנו שהמקומ שכולא בתוכו את השמש הוא כ־ 10על 19
אמות.

ח .עובי חומת העזרה
המשנה לא פירטה כלל את עובי הכתלימ של העזרה ,ונראה מזה שהמ לא היו שווימ בכל
הכיוונימ .המהרי"ט המובא בפר דרכ הקדש )דפ צט במהדורה החדשה( דנ על השאלה איכ
יתכנ שאורכ ורוחב העזרה הוא מפר אמות שאינו תואמ למידות המשכנ שכל מידות
חצרותיו המ כפולות של חמישימ ,ומכוח שאלה זו היק שהאורכ הושלמ על ידי הכתלימ
ל־ 200אמה ,שהמ כפליימ מאורכ חצר המשכנ ,וכפי שההיכל גדול באורכו פי שניימ
מהמשכנ .לפי זה יש להשלימ במערב ובמזרח על ה־ 187אמה עוד  13אמה לעובי הכתלימ.

האולמ מקביל למרכז שער ניקנור ,על כנ צל מזוזה דרומית חיצונית של שער נקנור יפול  43.07אמות
פחות  5אמות שהמ  38.05אמות צפונה ממרכז פתח האולמ .ואילו צל מזוזה פנימית צפונית של
שער נקנור יפול  45.4=5+40.4אמות צפונה ממרכז פתח האולמ ,אמ כנ חרימ לצמצומ של  50אמה
 5אמות.
 .26טנגנ  28מעלות .0.531= 18.83 /10 .0.531
52

מ ורת הכיפה וחו מות מתחמ הר הבית
ולפי דרכו ,לגבי מידת הרוחב כדי להגיע למפר עגול שהוא פי שלוש מרוחב החצר
של המשכנ ,דהיינו  150אמה ,צ"ל שיש להשלימ בצפונ ובדרומ על ה־ 135אמה עוד 15
אמה לעובי הכתלימ .וכ"כ הרב קורנ על פי הרדב"ז27.
והנה במקדש  100על  100אמה הוא בתופת הכתלימ ,ומתבר שגמ בחצר המשכנ
 50על  100המ בתופת עובי עמודי המשכנ ,וזה מתאימ לחשבונ שעשינו לחישוב המפר
28
העגול דווקא עמ הכתלימ.
כיצד נחלק את עובי הכתלימ בינ הכיוונימ השונימ?
בצפונ ובדרומ מתבר לחלק את ה־ 15אמה בינ בעזרה ובינ בעזרת נשימ בשווה ,דהיינו
 7.5אמות לעובי כותל ,כי אינ יבה לחלק בינ שני הכיוונימ.
אכ לגבי חלוקת האמות במזרח ובמערב מתבר שאינ לתת מפר שוה לרוחב הכותל
כי יש הבדל בינ המערב הקרוב יותר לקדושה מאשר המזרח ,ולכנ מתבר לתת  5אמות
לכותל המערב של העזרה ,שהוא כעובי כותל ההיכל ,וקצת פחות מזה לכותל המזרח של
עזרת נשימ .והנה לפי בדיקות אלקטרומגנטיות ,רוחב כותלי הר הבית בבי המ בערכ 4.5
מטר שהמ בערכ  8.33אמות מרווחות )לפי חשבוננו אמה מכוונת היא " 0.517מ ,אכ בבית
המקדש היתה אמה הגדולה ממנה באצבע ,דהיינו " 0.54מ( 29,ויש מקומ לשער שעובי
כותל עזרת נשימ היה מחצית מזה במידה מכוונת ,כלומר  4.17אמות ,וכאשר נצרפ באמצע
את השיעור המשלימ על  187של העזרה מחד גיא )שחר להשלמה של  13עוד  8אמות(,
ושל עזרת נשימ מאידכ גיא )שלפי האמור חר להשלמה של  15עוד  10.83אמות( ,יצא
שרוחב חומת העזרה המזרחית שכלל את עובי הכותל של העזרה ואת עובי הכותל של
עזרת נשימ היה  18.83אמה.
היבה שבגללה חתרתי להגיע להגיע בדיוק ל־ 4.17אמות ,היא מפני שהראינו שכדי
לכלוא בתוכו את היטל השמש היה צריכ שער ניקנור להיות ברוחב  18.83אמה .אכ גמ אמ
 .27ככ כתב הרב קורנ במעלינ בקדש )גליונ ל עמ'  .(73דבריו מובימ לביאור דברי הרדב"ז )ב ,תרצא(
שיש להרחיק  40אמה מכותל הכיפה הצפוני כדי שלא נהיה בחשש של כניה למקומ כותל העזרה.
והוא מבאר את החשבונ כי רוחב ההיכל  70אמה ,ויש  32.5אמה משני צדיו להשלמת  135אמה,
והרדב"ז כתב להרחיק  40אמה בגלל ששיער את הכתלימ ברוחב  7.5אמה כדי שיושלמ רוחב העזרה
ל.150-
 .28בברייתא דמלאכת המשכנ פ"ה כתבו שבינ עמוד לעמוד היה  5אמות ,ויש  11עמודימ ,ונראה ש5
אמות היינו בינ אמצע עמוד לאמצע עמוד ,אבל בעמודי הקצוות היה מרחק  5אמות בינ אמצע
העמוד לקצה העמוד החצוני .מילכונ הבינ שגמ בעמודימ החיצונימ המרחק הוא לאמצע העמוד,
אכ לפי דבריו המרחק של  50אמה הוא בינ אמצע עמוד לאמצע עמוד ,ולא כהבנה הפשוטה שהוא
ההיקפ הכללי ,ולכנ עדיפ לבאר כדכתבנו .גמ בתיבת נח משמע שמדובר בגודל חיצוני.
 .29הרב קורנ )אוריתא תגליות וחידושימ עמ' קצא( כתב שלפי בדיקות הוא בינ  4.20ל .4.90בקתדרה
מפר  66כתבו שלפי בדיקות אלקטרומגנטיות ,כותל מערבי ודרומי שווה – בערכ .4.50
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אי אפשר לדקדק מככ דקדוק גמור על חודו של נטימטר ,אפשר להבינ ששיעור עובי
העזרה אינו חייב לחפופ לגמרי לשיעור עובי שער ניקנור .אכ מכל מקומ מתבר שרוחב
השער היה שווה בקירוב לרוחב כותל העזרה כדי שלא להקשות על ההליכה בעזרה.
ובמקומ אחר כתבתי לבאר שלפי כל זה ,אפשר להראות תיאומ מפליא בינ מה שנראה
בעינ כפגת אבנ הצכרה ,שהיא פגת הר המוריה ,ובינ דברי המשנה על המקומ הנחת
הקטורת בקודש הקודשימ ,ואולי נוכל למצוא לפי זה בקירוב גדול מאוד גמ את מקומ
המזבח ,ובעז"ה נבאר זאת בעתיד.

ח .יכומ
א .חומות מתחמ הר הבית אינמ ימטריימ ,והדבר ותר לכאורה את ההבנה הפשוטה
במשנה במכת מידות שהר הבית היה ]בצורת ריבוע של[  500על  500אמה .אמנמ
דקדוק לשונ המשנה בהמשכ מביא לפירוש אחר .נראה שכוונת המשנה בהמשכ באומרה
"רובו מהדרומ" לומר שמקומ העזרה וההיכל הוא על הר שרוב שיפועו בדרומ ,שני לו
מנ המזרח ,שלישי מהצפונ ,ומיעוטו במערב .לפי זה המרווחימ שבינ כותלי הר הבית
לעזרה "רוב בדרומ ומיעוטו במערב" נועדו לשמר את צורת ההר ולהבליט את מקומ
ההיכל שבפגתו ,ומה שנאמר במשנה  500על  500הכוונה שהחומות תחמו מקומ שיש
בו  500על  500של הר .ביאור זה תואמ ומחזק את המורת שהכיפה העומדת בפגת
הר זה ,מציינת את צורתו הטבעית של ההר ש"רובו בדרומ" ,והיא מקומ המקדש.
ב .נראה שאינ במשנה פירוט של המרחק בינ הכתלימ לעזרה משומ שמתחילה נבנתה
חומת הר הבית כדי להדגיש את היות המקומ הר שאינ לו מידות מכוונות ,והוא בדומה
למחנה הלויימ במשכנ שלא היה לו שיעור מדויק.
ג .המקנה העולה מביאור זה לדברי המשנה – שאינ כוונתה לומר ששטח ההר היה בדיוק
 500על  500אמה ,אלא שהשטח כלל בתוכו ריבוע של  500על  500אמה התואמ בצורתו
לככ שרובו של ההר היה מנ הדרומ.
ג .גמ עובי חומות העזרות משלימ את מידותיהנ בדומה למידות של המשכנ ,והדבר תואמ
בצורה מפליאה למה שאמרו חז"ל שהחמה היה מצטמצמת בשער המזרח ,לפי ההבנה
הפשוטה שהשער כולא בתוכו את האור.
ד .מהגמרא יומא עולה שכותלי הר הבית אינמ מכוונימ .דבר זה מתאימ למורת שאכנ
כתלימ אלו המ החומות שאנו רואימ בהר הבית ,והמ אינמ מכוונימ .מתבר שמלבד
הצורכ להדגיש על ידי חור הכיוונ את צורת ההר ,כותל המזרח נוטה למערב בזווית
של  6מעלות ,שהוא שיעור מהלכ השמש בחצי שעה ,ובמערב  10מעלות ,כדי למנוע
טעויות בזמנ הקרבת התמיד.
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ה .ישנמ ממצאימ בשטח שמראימ את תחומ החומות המקודשות ,והמ החפיר שבצפונ
הרמה ,פתח לניקוז המימ  80מטר מדרומ מזרח החומה ,ותפר בחומה  23מטר צפונית
לשער רחמימ .הממצאימ תואמימ לביאור המשנה שכתבתי לעיל.
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תו פת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניינ הכני ה לעליות
)המשכ הדברימ מגיליונ לא ,לאור המתחדש במאמר לעיל(
א .העליות במערב שאליהנ התייח הרדב"ז
ב .ביאור דברי הרדב"ז על הכותל הדרומי
ג .תשובות לשאלות הרב קורנ
ד .ביאור דברי הרדב"ז על המרחק לכותל המזרחי
ה .יכומ

בגליונות קודמימ של מעלינ בקודש נידונו דברי הרדב"ז בתשובה )ב ,תרצא( .במוקד הדיונ
עמדה השאלה האמ הרדב"ז זיהה את הכותל המערבי והדרומי של מתחמ הר הבית של
ימינו ככותל הר הבית המקורי ,או שלדעתו המ כתלימ של העזרה .לאחר כתיבת הדברימ,
התחדשו לי בזה דברימ ,שחלקמ כרוכימ עמ הדברימ שפורמו בגיליונ זה בעניינ מיקומ
חומות הר הבית המקודש.

א .העליות במערב שאליהנ התייח הרדב"ז
כתב הרדב"ז:

מי שעולה בעליות אשר לרוח מערב או
צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מאחד עשר אמה ,שכך היה בין כותל
מערבי של העזרה לכותל ההיכל ועובי הכותל כי הכותלים נתקדשו .שיערתי
שאין בכל הפתחים יותר קרוב לכיפה מאותו הפתח הקטן אשר משמאל לבאבאל
קטאנין ,ולכן צריך ליזהר מן העליות אשר על אותו פתח .וכבר שמעתי על קצת
חכמים שלא היו רוצין ליכנס בשוק אל קטאנין ,זו חומרא יתירה כי אני שיערתי
שיש משם עד הכיפה יותר מי"א אמה .ואפשר שהוא מפני שהיא משוכה קצת
לצד צפון ,כאשר נבאר בע"ה.
הנכנס לראות מהפתח אשר לצד מערב

מלבד השאלה בדבר זיהוי המקומות המוזכרימ בדברי הרדב"ז ,לשונ הרדב"ז אינה ברורה.
מופ דבריו 'ואפשר שהוא מפני וכו' משמע לכאורה שהוא בא ליתנ טעמ לדברי האורימ,
ש"צריכ ליזהר מנ העליות אשר על אותו פתח" ,אכ בופו של דבר לא נתנ כלל טעמ ברור,
וגמ מקנתו בהמשכ התשובה היא להתיר את הכניה לאותנ עליות ,משמע שלא נראה לו
הטעמ להחמיר .כמו כנ לא ברורה לשונו מי היא ה"משוכה לצד צפונ" ,וגמ מה התכוונ
לרמוז במילימ "כאשר נבאר".
הרב קורנ )בגליונ ל( קבע שהפתח אשר בצד מערב הוא שער הכותנה ,והבינ שהפתח
הכי קרוב לכיפה שעליו מדבר הרדב"ז שיש ליזהר בעליותיו הוא 'באב אל מוטהרה' .אכ

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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קשה ש'באב אל מוטהרה' אינו משמאלו של שער הכותנה אלא מימינו ,ועוד קשה לפי דבריו
להבינ מה בכלל הפק ,הרי רואימ להדיא שמשמ יש מרחק רב עד הכיפה ,וכנ לא ברור
מדוע הרדב"ז שהתיר בפשיטות לעמוד בשער הכותנה כפי שמחייב ההיגיונ ,היה מופק
לגבי היתר עמידה ליד שער הטהרה? הרי גמ משמ יש כ־ 80מטר עד הכיפה וזה מרחק גדול
בהרבה מהמרחק שמשער הרדב"ז שעד ופ חומת העזרה במערב צריכ להרחיק מהכיפה
רק  17אמה.
גמ צריכ להבינ מדוע עמד להתבוננ בשער הכותנה ולא התבוננ מ'באב אל מוטהרה'
שהוא קרוב יותר אל הכיפה עצמה .ונראה שלהבנת דבריו צריכ לדעת את מבנה השער.
שער הכותנה בנוי בצורה מאורכת ,מעינ בית שער ,שרצפתו נמוכה מהמפל הכללי של
המתחמ .רק בצידו המזרחי של בית השער ,לאחר כ־ 15מטר של מפל נמוכ ,מצויות
מדרגות שבהנ עולימ לגובה מפל המתחמ .ואמ כנ לכאורה כשעמדו בפתח לא יכלו לראות
היטב .אכ למעשה בית שער הכותנה הוא המשכ ישיר של שוק הכותנה ,ולכנ מתבר שבזמנו
של הרדב"ז נמשכ השוק אל תוכ בית בשער ,לתוכ אותמ  15מטרימ שעד מקומ המדרגות
הנמצאות בתוכ בית השער ,ונראה שהיו באימ לשמ לצורכ ענייני השוק ולכנ איפשרו
לאנשימ להיכנ להתכל מהמדרגות גמ בלא רשות מיוחדת 1,והרדב"ז עמד שמ ושיער
שיש מפיק מרחק .אמ כנימ דברינו מתחזקת השאלה הראשונה ,שבוודאי לא שייכ לומר
שהרדב"ז התפק לגבי היתר הכניה לשער הטהרה ,והעלייה שעל גביו שנמצא בדרומ־
מערב לשער הכותנה ,כי אמ לשער הכותנה היה רגיל להיכנ ללא כל חשש ,כל שכנ שאפשר
ליכנ בשער זה.
לכנ נראה שהפתח הקטנ שמשמאל לבאב אלקטנאנינ הוא פתח שבו עלו אל הרמה,
שהיה קיימ בזמנו משמאל ]=מצפונ[ לשער הכותנה על שפת הרמה )אולי גמ היומ מקומ
זה קיימ בכיפה הקטנה שעל הרמה שיש לה צורת עמודי שער( .ולפי זה מובנ פקו של
הרדב"ז ,משומ שבעומדו במדרגות שער הכותנה לא יכול היה לאמוד מה מרחקו של פתח
זה מהכיפה ,ולכנ כתב שצריכ להזהר ולבדוק שהעליות שעל הרמה שלידו אכנ נמצאות
במרחק מפיק מהכיפה .הרדב"ז תמה על החכמימ שלא רצו להכנ בשוק אלקטאנינ משומ
שנראה לו שאינ מקומ לחומרה זו ,שכנ כל אחד יכול להבינ שמשמ עד לכיפה יש יותר
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וכנ נראה מלשונ 'דרכ הקדש' )עמ' עו-פב ,מובא במעלינ בקודש ל עמ'  (52שמדבר על "מקומ
מילה" הנכנ לפנימ בהר הבית "ושמעתי שיש מי שקיבל שאינ עוברימ בשער זה" .וכוונתו שיש
כאלו שאינ נכנימ לתוכ תחומ הר הבית עד המדרגות .אמנמ כנראה מחמת הבעיה במקומ זה היו
שנמנעו גמ להיכנ למרחצ שנמצא מחוצ למתחמ ,וזהו מה שכתוב באגרת השל"ה ששמע שיש בזה
בעיה ולא ירד לברר מה מקור הפק ,ולכנ כתב כדרכו לחוש לחומרות שכיונ שיש פק ,יש להימנע
גמ מזה.

תו פת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניינ הכני ה לעליות
מ 11-אמה 2.ביומ דבריו אינ כוונתו לתת טעמ לדבריהמ ,אלא לבאר מה מקור הטעות
שלהמ ,וכוונתו שאפשר שהחשבונות של אומד המרחק התבלבלו אצלמ כי מהמשנה במכת
מידות עולה שמרחק ההיכל מכותל העזרה הוא כ־ 40אמה ,והמ ראו שהרמה שבנייתה
נועדה להזכיר את גבול העזרה – כמבואר בהרחבה במאמרי בגיליונ זה – משוכה קצת
לצפונ ,כלומר שהמרחק לכותלה הצפוני נראה גדול מ־ 40אמה ,ולכנ חשבו שאומדני המרחק
שלנו לא נכונימ ,וצריכ לעשות אומדנ מרחק גדול יותר ממה שנראה לעינ אדמ רגיל ,ומעתה
מובנ שדעת הרדב"ז שאינ לחוש לככ 'כפי שביאר בהמשכ' )כלומר 'כפי שיבואר להלנ'(
שגבול הרמה הצפוני לא מציינ את הגבול הצפוני של העזרה ,וממילא מובנ שאומדנ
3
המרחקימ שלנו נכונ.
ומכאנ מתבארת הנחת היוד של הרדב"ז שהיא כפי שמבואר אצל הראשונימ )ר' יעקב
בנ נתנאל באגרות א"י עמ'  (55שהכיפה והרמה המ ההיכל והעזרה ,וכפי שרואימ מלשונו
"היא משוכה קצת לצד צפונ" ,שכפי שביארתי שהלשונ 'היא' מובת על הרמה שאליה הוא
מתייח בהמשכ ומברר שהיא משוכה לצפונ .הרדב"ז נוקט בלשונ 'היא' בלא לבאר להדיא
שכוונתו לעזרה ,כי הנחת היוד של כל התשובה היא שהעזרה שעליה אנו דנימ מצויינת
על ידי הרמה ,ולכנ ברור מאליו שהלשונ 'היא' מתייחת אליה.

ב .ביאור דברי הרדב"ז על הכותל הדרומי
לאור האמור לעיל שהנחת היוד של תשובת הרדב"ז היא שהעזרה וההיכל מומנימ על
ידי הכיפה והרמה נבינ את דבריו בהמשכ.
מתוכ אומדנ הגודל של הכיפה ,הבינ הרדב"ז שהכיפה מציינת בדיוק את מקומ ההיכל
)שקירותיו המזרחיימ והמערביימ ממוקמימ ממש על יוד ההיכל הקדומ( ,אכ הוא ידע
שהציונ של העזרה לא נעשה בצורה מדויקת כפי שניכר לעינ ,ולכנ עיקר הדיונ שלו הוא על
בירור תחומ זה לאור המורת שהרמה מציינת את העזרה .לכנ כשהרדב"ז בא לדונ היכנ
להעביר את קו העזרה מבחינת צפונ־דרומ ראה צורכ לברר שתי אפשרויות :או שהכותל
הדרומי של הרמה ממוקמ על תוואי כותל העזרה הדרומי ,או שהכותל הצפוני של הרמה
ממוקמ על תוואי כותל העזרה הצפוני ,ובככ הרמה מציינת את העזרה .והנה אמ הכותל
.2
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העלייה של המדרה העותמאנית נכללת 'בעליות שבצד מערב' שהזכיר תחילה .לאחר ששיער בעצמו
כשעמד בקצה השוק היה ברור לו שכשמ שמהכניה שבשוק אלקטאנינ יש מפיק מרחק ככ מעליות
אלו יש מפיק מרחק ,וזו היבה שאכנ יהודימ עלו לשמ למעשה כמובא בתעודות השרעיות שהובאו
במאמר של הרב קורנ.
אינ לפרש שהלשונ 'היא משוכה' מובת על עליות השער ,כי הרדב"ז נקט 'היא' לשונ יחיד של נקבה,
וגמ אינ לפרש את דבריו על הכניה בשער ,שהרי דיבר כאנ על מרחק העליות ,לכנ לשונ 'היא' יכולה
להתפרש רק על הרמה או העזרה ,גמ כל הפירושימ האחרימ שכתבו לדבריו אינמ מתיישבימ עמ מה
שכתב "כאשר נבאר בעזרת השמ".
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הרב עידוא אלבה
הצפוני של הרמה ממוקמ על תוואי כותל העזרה ,נצטרכ לומר שאומדנ המרחקימ של
הרדב"ז )שהוא אומדנ הדעת של אדמ רגיל( אינו תואמ למציאות ,וכפי שחשבו המחמירימ
הנ"ל ,כיונ שלפי המשניות מהכותל הצפוני של הרמה עד הכיפה יש רק  40אמה שהמ 20
מטר 4,ואמ כנ הקו הדרומי שממנו מודדימ את הקל"ה אמה לפי אומדנ מרחק זה צריכ
להיות דרומה הרבה מהרמה ,ובר הרדב"ז שממילא נצטרכ גמ לומר שכותל המתחמ הדרומי
שאנו רואימ אינו כותל הר הבית כדי שיהיה רוב ניכר פנוי של הר הבית בדרומ ,שהרי לפי
5
המשנה המרווח לחומת הר הבית בדרומ גדול מהמרווח בצפונ.
כדי לתור אפשרות זו מוכיח הרדב"ז שכותל המתחמ שבדרומ הוא כותל הר הבית,
וממילא נבינ שאומדנ המרחקימ שלו נכונ ,ומזה ניק שהכותל של הרמה בדרומ הוא שבא
לציינ את מקומ כותל העזרה ,ולא כותל הצפונ .ההוכחה של הרדב"ז שכותל המתחמ הוא
כותל הר הבית ,ושלא היה דרומית לו ,היא מעמק יהושפט שלמרגלות המתחמ בדרומ
מזרח ,שכנ אי אפשר להציב את חומת הר הבית בתוכ התהומ של העמק .כנ הוכיח הרדב"ז
גמ מהעובדה שאבני היוד של כותל המתחמ איננ מחודשות ,ככ שאי אפשר לומר שהוא
נבנה על ידי הישמעאלימ בינ מקומ חומת הר הבית לחומת העזרה ,וכתב שלכנ האמת היא
כפי שאומרימ ההמונ שופ העזרה ,כלומר החלק המקודש )בקדושת הר הבית( ,הוא שמ,
בופ המתחמ ,ולא מעבר לכותל זה ,וממילא אומדני המרחק שלו נכונימ ,ויש למדוד מאיזור
הכותל הדרומי של הרמה קל"ה אמה )ואח"כ הויפ הרדב"ז אופנ מדידה מדויק יותר – אמ
תהיה אפשרות למדוד מכותל הכיפה עצמו  40אמה(.
הרדב"ז מכנה את הכותל הדרומי של מתחמ הר הבית בלשונ 'כותל העזרה' כלשונ
ההמונ שאומרימ שעד שמ 'העזרה' ,אעפ"י שכוונתו לעזרה החיצונית )היא הר הבית
המקודש( ,והוא מתייח גמ אליה וגמ לעזרה הפנימית באותו שמ – 'העזרה' ,כי רצה לנקוט
בלשונ העמ שהוא ' ופ העזרה' ,שכנ לשונ זו מחזקת את דבריו ששמ הופ .ומתוכ שהביא
את לשונ העמ על ככ שמגד אלאקצה – מגד הקצה ,הוא ופ העזרה ,הוזקק עוד לבאר
לנו שעכ"פ אינ זו העזרה המקודשת ,אלא הוא מחוצ לקפ"ז אמה האורות ,שהזכיר בתחילת
תשובתו ,שהרי באמת כותל זה משמש ככותל הר הבית ,ולא ככותל העזרה.
.4
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והוא רבע מהמרחק האמיתי כי ישנמ  80מטר.
לפי האמת גמ אמ נאמר שכותל העזרה היה  40מטר דרומה מכותל הרמה ,עדיינ המרחק מכותלי
המתחמ בדרומ גדול מהצפונ ,כי המרחק בינ צפונ המתחמ לכותל הרמה הוא  129מטר ,ואילו המרחק
בדרומ הוא  181מטר )אוצר ירושלימ עמ'  ,(320ואמ נפחית מהמ  40מטר יהיה עדיינ מרחק של
 140מטר .אכ אפשר בהחלט להבינ שהרדב"ז מעריכ  140מטר כ 100-מטר .לרדב"ז לא היה את כלי
המידה שלנו ,והוא יצא מנקודת הנחה שהכיפה עומדת ממש במרכז המתחמ ,ומובנ שבר שאמ
אומרימ שגבול הצפוני של הרמה מציינ את גבול העזרה ,וכותל העזרה הוא דרומי בהרבה מכותל
הרמה ,אזי נצטרכ בהתאמה להזיז את הכול ולהציב גמ את כותל הר הבית הדרומי הרבה יותר דרומה
ממקומו הנוכחי.

תו פת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניינ הכני ה לעליות
אמנמ אינ לתלות בדברי הרדב"ז כאילו כוונתו להוכיח שכותל הדרומי הוא ממש זהה
לכותל העזרה ,שהרי לדבר זה לא הביא הוכחה ,וגמ אנו רואימ שלא קבע ככ בופ דבריו,
שהיק שגמ כל עליות הדרומ מותרות .גמ במערב נראה שהבינ שאינ כותלי הרמה מציינימ
בדיוק את חומת העזרה ולכנ כתב שצריכ לאמוד שמ את המרחק ,אלא שעכ"פ בתחילת
דבריו נקט הרדב"ז שכותל הרמה נועד לציינ בערכ את גבול מקומ העזרה ,על יוד מה
שמקובל לומר שהרמה מציינת את מקומ העזרה ,ורק בהמשכ היק שלפי האמת כותל
העזרה היה צפוני יותר.
נמצא שככ הביאור לדבריו:

6

ולעניין הרוחב ,כבר ידעת כי רוחב העזרה מצפון לדרום הם קל"ה אמה ,ו]נבאר
כיצד נוכל לשער את מקומם[ .כבר הנראה לעין כותל הדרום ]של העזרה ,כלומר מה
שנבנה כדוגמא לעזרת ישראל – הרמה[ במקומו הראשון הוא ]כלומר הוא המציין את
מה שהיה בזמן המקדש ,ולא כותל הצפון .ועתה הוא מוכיח שכך מחייב ההיגיון[,
שהרי העומד בקרן דרומית מזרחית ]של כל המתחם[ רואה כי משם לצד דרום הוא
עמק יהושפט ,ו]הדבר מוכיח ש[לא הייתה העזרה ]החיצונית[ נמשכת לצד דרום
אלא עד שם ,גם כי אבני היסוד ההוא הם אבנים גדולות מורה שהוא בנין קדמון

]של ימי המקדש ,ושתי העובדות האלו סותרות הווא־אמינא שכביכול כותל העזרה
המקודשת הוא כותל הרמה הצפונית ,וכותל המתחם המקודש בדרום היה מדרום לכותל
המתחם של ימינו[.
וא"כ סוף בנין הנקרא 'מדרש שלמה' לצד הדרום הוא סוף העזרה ]כמו שאומרים
שהוא הסוף ,וכפי לשון הערבים אלאקצה – הקצה[ ,אלא ש]אל תחשוב שהוא סוף
העזרה המקודשת כי[ הוא חוץ מקפ"ז אמה אשר ממזרח למערב ]כלומר ,מרוחק
מהקו האסור של הקפ"ז שקבע בתחילת דבריו ,ולא אמר חוץ מהקל"ה אמה כי עוד לא
הגדיר את מיקום הקל"ה האסור בעוד שאת מיקום הקפ"ז כבר הבהיר[ ,והוא מכלל
הר הבית ,ו]דרך אגב[ עד היום בנוי כיפין על גבי כיפין ]כפי שהיה הר הבית בזמן
הבית[.

ג .תשובות לשאלות הרב קורנ
במעלינ בקודש גיליונ לא עמ'  57הקשה הרב קורנ על ביאורי בעניינ הכותל הדרומי שלוש
שאלות ,ועתה לאחר ביאורי כאנ אכתוב כל שאלה עמ תשובתי בצידה.

.6

ההופות שאני מכני כאנ בוגריימ איננ הופות מילימ ,אלא ביאור בעלמא ,ואינ דברי הרדב"ז
שונימ מתשובות רבות של הראשונימ ,שקיצרו דבריהמ וצריכ להויפ כמה מילות הבהרה כדי
להבינמ.
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הרב עידוא אלבה
א .לפי הביאור שכתבתי ,הרדב"ז "קופצ" ומדלג מכותל העזרה כשכוונתו לכותל הר
הבית ,לכותל העזרה המקודשת בלי שיש כל רמז לככ בדבריו עצממ ,ואיכ יתכנ
שהרדב"ז יכתוב בצורה תומה כזו?
-

כל עניינ התשובה הוא העברת הידוע ומקובל אצל עמ ישראל להלכה למעשה
בעניינ העלייה להר הבית ,לכנ אינ להתפלא על השימוש בלשונ העמ כדבר
הידוע בלי יותר מדאי הבהרות .היבה של "הקפיצה" היא רצונ הרדב"ז
להשתמש כאנ בלשונ העמ על "ופ העזרה" )מגד אלאקצה( כשכוונתמ
לקצה הר הבית ,כחלק מהראיה על זיהוי מקומ כותל העזרה המקודש.

ב .הקביעה שהכותל הדרומי של המתחמ הוא כותל הר הבית לא יכולה לתרומ כלל
להנחה שכותל הרמה הוא כותל העזרה ,מכיוונ שאיננו יודעימ מה היה המרחק
בינ כותל הר הבית לכותל העזרה .ולכנ לשיטתי לא מובנ מדוע הוזקק הרדב"ז
לקביעה זו?
-

ג.

קביעה זו תורמת לשלילת ממקנה שאפשר בטעות להיק ממה שמקובל
בעמ ישראל שהרמה מציינת את העזרה המקודשת .אפשר להיק מזה שכותל
הצפונ של העזרה מצויינ על ידי כותל הצפונ של הרמה ,ובעיני הרדב"ז אמ
הכותל הדרומי של המתחמ הוא כותל הר הבית אפשרות זו נעשית בלתי
הגיוניות.

דברי הרדב"ז ש"מדרש שלמה" הוא "חוצ מקפ"ז אמה אשר ממזרח למערב" אינמ
יכולימ להתפרש שכל האזור שמ נמצא לגמרי מחוצ לתחומ המתקרב לעזרות ,כי
קפ"ז אמה הוא אורכ העזרה ממזרח למערב ,ולכנ על מבנה שנמצא מדרומ לעזרה
אפשר לומר שהוא נמצא מחוצ לקל"ה אמה שמצפונ לדרומ ,אכ אי אפשר לומר
שהוא "חוצ מקפ"ז אמה אשר ממזרח למערב".
-

הרדב"ז קבע תחילה שהחוט של קפ"ז אמה אור ,וקבע את מקומו ממזרח
למערב ,ועדיינ לא דיבר על החוט של קל"ה אמה .לכנ מובנ שכאשר בא לומר
על מקומ מוימ שהוא לגמרי מחוצ לתחומ האור הוא אומר חוצ לאותמ
קפ"ז האורות שדיברנו עליהמ לפני כנ.

ובאשר לשאלה מדוע הרדב"ז מתעלמ מתחומ החיל ועזרת נשימ ,כבר השבתי במאמר
במעלינ בקודש לב )עמ'  (181שלדעתו קדושת המקומות האלו תלויה בקיומ החומה בפועל,
כדרכ הרמב"מ שכל קדושה תלויה בקיומ הדבר שקידש אותה .ויש להויפ עוד שכה"ג
רואימ ברדב"ז בתשובה אחרת )ב ,תרלג( שהמעלות דרבננ של ירושלימ נאמרו רק ליפוי
המקומ בשעה שאינ קדושתו מחוללת.

62

תו פת ביאור לתשובת הרדב"ז בעניינ הכני ה לעליות

ד .ביאור דברי הרדב"ז על המרחק מהכותל המזרחי
עוד יש לדונ לגבי מה שקבע הרדב"ז בהמשכ תשובתו שהמרחק בינ הכותל המזרחי של הר
הבית ובינ כותל המזרחי של העזרה הוא שי"ג אמה .ולכאורה קשה שהרי מרחק זה הוא כל
המרווח הפנוי שיש בציר מזרח מערב ,ולא המרחק שבינ כותל הר הבית לעזרות .ומכאנ
חידש הרב קורנ )בגליונ ל עמ'  (79שלפי הרדב"ז כותל הר הבית המערבי וכותל העזרה
המערבי התאחדו ככ שבאמת המרחק מכותל העזרה המזרחי עד לכותל הר הבית הוא כל
המרווח שהיה בציר מזרח מערב .אכ על הבנה זו יש קושייה גדולה שצריכ ביאור מנינ
לרדב"ז להבינ ככ ,ואיכ אפשר לקובע דבר כזה ללא כל מוקר מהגמרא?
על קושייה זו בא הרב עמיחי אליאש )בגליונ לח עמוד  (89להשיב ,והוא מביר
שהרדב"ז הגיע למקנה זו כי עמדו בפניו שני דברימ הנראימ כתירה .מצד אחד הוא הבינ
מהמדרשימ שהכותל המערבי הוא כותל העזרה ,ולא כותל הר הבית דכיונ שהשכינה שורה
בו ,משמע שהוא ממחנה שכינה ,ומצד שני ראה שנשימ וגברימ שלא נטהרו מגיעימ עד
הכותל ממש ,ואמ כנ מתייחימ אליו ככותל הר הבית ,ומזה היק הרדב"ז שכותל העזרה
וכותל הר הבית היו מאוחדימ.
אכ לענ"ד ביאור זה אינו אפשרי לאור הדברימ שכתב הרדב"ז במקומ אחר .במאמר של
הרב קורנ בגליונ לח )עמ'  (23הביא שהרדב"ז כתב בפרו 'מצודת דוד' )מצווה דש(:
"ועזרת נשימ כנגד בית היחוד אשר שמ חיבור חתנ וכלה ,והיא היוד הנקרא צדיק יוד
עולמ" .ולמד הרב קורנ מדבריו על בית היחוד ,שהשכינה שורה בינ כותלי הר הבית לכותל
עזרת נשימ במזרח .והקשה שבפירוש 'מגדל דוד' לשיר השירימ כתב הרדב"ז "אינ בינה
)=בינ המלכות( לבינ דודה אלא כותל אחד ,והיא היוד ,והיא בית מנוחה אשר זכרנו
למעלה .גמ המדה בעצמה )=מידת המלכות( נקראת כותל מערבי ,ושכינה לא זזה מכותל
המערבי" .וכתב הרב קורנ שזו לכאורה תירה ,כי מדבריו ב'מגדל דוד' עולה שמקומ השראת
השכינה הוא דוקא בכותל המערבי ,ולא במזרח ,ולכנ חידש שלפי הרדב"ז בזמנ היות הבית
על מכונו השכינה שרתה בכל כותלי הר הבית עד עזרת נשימ במזרח ,ואילו בזמנ שהמקדש
חרב היא עברה לשרות בכותל המערבי שלנו.
אכ לענ"ד מתבר שבכל המקומות הרדב"ז מתכוונ לומר שכותל הר הבית בכללותו הוא
הכותל השביעי ,ושמ שורה השכינה בכללות כי השביעי היא מידת מלכות ,אלא שמכל
מקומ עיקר מה שלא חרב הוא הכותל שבמערב ממש ,ושמ נאמר בפרט שהשכינה לא זזה
ממקומה ,ובגלל כותל הר הבית המערבי קרויימ כל כותלי הר הבית כותל מערבי ,והדברימ
מתאימימ למה שהזכרתי )במעלינ בקודש לח עמ'  (45שהראשונימ כינו גמ את מה שנשאר
מכותלי הר הבית במזרח 'כותל מערבי' .ולפי זה נראה שב'מצודת דוד' הרדב"ז לא התכוונ
כלל לייח דוקא לכותל עזרת נשימ המזרחי את העניינ שהוא כנגד השכינה ,אלא לכל
מתחמ העזרות שכנגד כותלי הר הבית מתייח הכינוי עזרת נשימ .וככ מצינו אצל הכפתור־
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ופרח בפ"ו שהוא מתייח לכלל מבנה העזרות בשמ עזרת נשימ .וככ נראה גמ מפשט
תשובת הרדב"ז )ב ,תרמח( שהוא נוקט שאותה צורה של השראת השכינה שיש היומ על
הכותל המערבי היתה גמ בזמנ המקדש ,ולא כדבר הרב קורנ שהדברימ השתנו.
על כל פנימ לאחר שאנו רואימ את דבריו בפירושו לשיר השירימ אי אפשר עוד לומר
בדעת הרדב"ז כשיטת הרב קורנ שהכתלימ התאחדו ,שכנ מדברי הרדב"ז הנ"ל עולה ש'כותל
המערבי' הוא כינוי לכותל הר הבית ,כי הוא הכותל השביעי שכנגד המלכות ,והמלכות היא
השכינה ,ומוכח שעל פי הקבלה הוא מבינ שכותל מערבי הוא כותל הר הבית ,ואמ כנ אינ
צד לומר שהרדב"ז הבינ מהמדרשימ שהוא כותל העזרה בגלל שהשכינה שורה בו .ומכיונ
שאינ צד לומר שהוא כותל העזרה ,חוזרת השאלה איכ קבע הרדב"ז ללא כל מקור שהכתלימ
התאחדו ,ומתבקשת התשובה שבאמת הוא כלל לא קבע ככ.
ועל כרחכ צריכ לומר כפי שביארתי בגליונ לא ,שמה שכתב הרדב"ז שבינ כותל המזרחי
של העזרה לכותל המזרחי של הר הבית "יש שי"ג אמה" ,כוונתו שיש את אותמ שי"ג אמה
רווח פנוי בינ החומות שמתחלקות באופנ שרובנ במזרח )או שנחלפה בדבריו המילה 'יש'
במקומ המילה 'רוב'(.

ה .יכומ
א .הנחת היוד של הרדב"ז היא מה שמקובל בעמ ישראל ,שהכיפה נועדה לציינ את ההיכל
והרמה נועדה לציינ את מקומ העזרה ,אכ הוא גמ יודע שהציונ של מקומ העזרה חורג
בצורה משמעותית בצפונ.
ב .לפי הנחת יוד זו הוא כותב שמי שחשש להכנ לשוק אלקטאנינ טעה לחשוב שאומדנ
הדעת של המרחקימ אצלנו לא נכונ משומ שראה "שהיא משוכה קצת לצד צפונ" ,כלומר
שהרמה שמציינת את מקומ העזרה אינה נראית לנו במקומ שבו אמורימ להיות כותלי
העזרה ,ולכנ טעה וחשב שאולי אינ למוכ על אומדני המרחק שלנו.
ג .הרדב"ז כתב שעניינ זה הוא יבאר בהמשכ ,שכנ בהמשכ הוא מוכיח שאפ על פי שבאמת
הרמה חורגת בצפונ ממקומ העזרה ,אומדני המרחק שלנו נכונימ ,וגמ המורת
המקובלת בעמ ישראל נכונה.
ד .בדיונ על כותל הדרומ כוונתו לברר שאומדנ הדעת שלנו נכונ ,ולכנ נראה שכותל הדרומ
של הרמה הוא שמציינ את כותל העזרה ,שכנ אמ נאמר שאומדנ הדעת אינו נכונ וכותל
העזרה הצפוני הוא המצויינ על ידי כותל הרמה הצפוני ,נצטרכ לומר שכותל המתחמ
של הר הבית היה דרומי יותר ממקומו הנוכחי ,והרדב"ז מוכיח שזה בלתי אפשרי.
ה .לדעת הרדב"ז אינ כל צד לומר שהכותל שבו שורה השכינה הוא כותל העזרה ,כי הכותל
השביעי שכנגד השכינה הוא כותל הר הבית ,וממילא לא היתה לו יבה לחשוב שכותל
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העזרה וכותל הר הבית התאחדו .ולכנ צ"ל שמה שכתב שבמזרח היו בינ כותל העזרה
לכותל הר הבית שי"ג אמה הכוונה היא לרוב המרווח שבציר מזרח מערב.
ו .הרדב"ז זיהה את הכותל המערבי והדרומי של מתחמ הר הבית של ימינו ככותל הר
הבית המקורי ,וכל דבריו נאמרו בחכמה ,ובהתאמ לאומדני מרחק של אדמ רגיל.
מקנתו שמותר להתקרב לכל העליות שביב הרמה בנויה על הנחתו שאינ איור
כניה זמנ הזה בחיל ובעזרת נשימ כיונ שהמ אינמ בנויימ.
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שמנ המשחה  -שפע עליונ
א .פתיחה
ב .מקומו של הציווי על שמנ המשחה בתורה
ג .גניזתו של שמנ המשחה
ד .האמ עשיית שמנ המשחה היא מצווה לדורות?
ה .שימושיו של שמנ המשחה
ו .המשיחה בשמנ המשחה :חד־פעמית או לדורות
ז .כהנ משוח מלחמה
ח .יכומ

א .פתיחה
שמנ המשחה מופיע לראשונה בפרשת כי־תשא .משה רבנו מצטווה להכינ שמנ מארבעה
מיני ממנימ ומשמנ זית ,ומצטווה למשוח בו את כלי המשכנ והכוהנימ ,כדי לקדשמ
לעבודת המשכנ .התבוננות מעמיקה בדיניו הייחודימ של שמנ זה ובהקשר שבו נכתב בתורה
מלמדת על עניינו של שמנ זה ועל תכליתו – כדבר־מה ניי ועליונ .בכל זאת נעוק במאמר
1
זה.

ב .מקומו של הציווי על שמנ המשחה בתורה
ייחודיותו של שמנ המשחה מתבררת תחילה ממיקומ הציווי על הכנתו .לשמ הבנת העניינ
נתבוננ תחילה בדר הפנימי של פרשיות המשכנ ובנושא הפותח כל אחת מהנ.
פרשת תרומה עוקת בהכנת כלי המשכנ .ציוויָה הראשונ של התורה הוא על עשיית
ארונ העדות ,הנמצא במקומ הקדוש ביותר – בקודש הקודשימ .בעוד שאר כלי המשכנ המ
כולמ מעשי ידי אדמ ,בארונ נמצאימ לוחות הברית ,הראשונימ והשניימ ,שנכתבו בידי ה'
)הראשונימ אפ נפלו בידי ה'( .חז"ל מלמדימ שהארונ היה בעל גולות נייות ולא תִפקד
כחומר רגיל :הוא לא תפ מקומ במרחב; 2ואפ שמשקלו היה כמה אלפי קילוגרמימ ,הוא
נשא את נושאיו וכל שכנ שלא הכביד עליהמ3.

.1
.2
.3

בגיליונ לה כתב הרב יופ אלבז בהרחבה על כל היבטיו ההלכתיימ של שמנ המשחה.
ראו בבא בתרא צט ע"א.
ראו וטה לה ע"א.

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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פרשת תצווה עוקת בהכנת בגדי כהונה .הבגד הראשונ שנצטווינו על הכנתו הוא
ממלבושי הכוהנ הגדול – האיש הקדוש ביותר – החושנ )ועמו האפוד( 4.לדעת רוב
הראשונימ ,בתוכ כפלי החושנ היה נתונ כתב ובו שמ ה' המפורש )בדומה ללוחות שהיו
בתוכ הארונ(; 5כתב זה היה גורמ לאותיות החושנ להאיר במענה לשאלות.
פרשת כי־תשא פותחת בציווי על השקלימ והכיור ,ומיד לאחר מכנ התורה מצווה על
הכנת שתי תערובות ממנימ דומות :שמנ המשחה )המורכב מארבעה ממנימ( ,והקטורת
)המורכבת מאותמ ממנימ בתופת שבעה אחרימ( .נראה שגמ כאנ מופיע אותו עיקרונ
של דר ,והנושא הראשונ בפרשה הוא ניי ועליונ.
ואכנ ,הגמרא קובעת כי "נימ הרבה נעשו בו" – בשמנ 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 קיים לעתיד לבא ,שנאמר :שמן משחת קדש יהיה זה לי
)כריתות ה ע"ב(
לדורותיכם ,זה בגימטריא י"ב לוגין הויין.
שמנ המשחה היה אומנמ מעשה ידי אדמ ,אולמ חוקי הטבע לא שלטו בו והוא לא נגמר
6
מעולמ.

ג .גניזתו של שמנ המשחה
בינ הדברימ שנמנו במשנה כחרימ מנ המקדש השני נמצא שמנ המשחה ,כאמור בירושלמי:

תני חזקיה רמז כל מקום שיש משיח יש ארון וכל מקום שאין משיח ,אין ארון.
ואתייא כיי דמר ר' שמואל בר ינא בשם ר' אחא :חמשה דברים היה המקדש

.4
.5
.6
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אומנמ המ נפרימ כשני בגדימ והאפוד מוזכר תחילה ,אולמ החושנ מחובר לכתפות האפוד ו"רוכב
עליו" ,ולכנ מנ ההכרח להזכיר תחילה את האפוד.
לדעת הרמב"מ )הל' בית הבחירה ד ,א( לא היה בתוכ כפלי החושנ כלומ.
גמ אצל אלישע מצאנו נ של ריבוי שמנ לאישה האלמנה )מלכימ־ב ד( וגמ בחנוכה היה נ של
ריבוי שמנ; אכ ניימ אלו היו מוגבלימ בזמנ ואילו שמנ המשחה לא כלה לעולמ .בפרימ הקדושימ
מצאנו שמשה מידתו היא נצח ומה שקשור אליו קיימ לעולמ ,וכנ איתא גמ בגמרא )וטה ט ע"א(:
"דרש ר' חיננא בר פפא ,מאי דכתיב 'רננו צדיקימ בה' לישרימ נאוה תהלה'? אל תקרי 'נאוה תהלה'
אלא 'נוה תהלה' ,זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהמ במעשיהמ :דוד – דכתיב 'טבעו בארצ שעריה',
משה – דאמר מר :משנבנה מקדש ראשונ ,נגנז אהל מועד ,קרשיו ,קריו ובריחיו ועמודיו ואדניו.
היכא? אמר רב חדא אמר אבימי :תחת מחילות של היכל" .התורה שניתנה על ידי משה – נצחית;
לוחות הברית – נצחייימ; ולדעת כמה מפרשימ אמ משה היה מכני את עמ ישראל לארצ – לא
היינו גולימ )עיינ פורנו ,דברימ א ,כג ושפת אמת ,פרשת ואתחננ ,תרמ"ג ,ד"ה בענינ(.

שמנ המשחה  -שפע עליונ
האחרון חסר מן הראשון ואלו הן אש וארון ואורים ותומים ושמן המשחה ורוח
)ירושלמי ,תענית ב ,א(
הקודש.
שמנ המשחה נמנה כאנ לצד הארונ והאורימ והתומימ ,ודברימ אלה הולמימ את טענתנו
לעיל באשר לדר הופעתו של שמנ המשחה בתורה.
דברימ דומימ לגבי גניזתו של שמנ המשחה נאמרו בבבלי:

7

ומי הוה שמן המשחה? והתניא :משנגנז ארון ,נגנז צנצנת המן וצלוחית שמן
המשחה ,ומקלו של אהרן שקדים ופרחים ,וארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי
ישראל ,שנאמר :ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו אשם תשימו בארגז מצדו,
ומי גנזו? יאשיה מלך יהודה גנזו ,שנאמר "ויאמר המלך אל הכהנים תנו את ארון
)כריתות ה ע"ב(
הקדש" )דה"ב לה ,ג(.
גניזתו של שמנ המשחה מעידה על מעלתו ,כשמ שגניזת האורימ והתומימ מעידה על
מעלתמ.
ואכנ ,בפירושו לתורה )שמות כח ,ל( קשר הרמב"נ את חרונ האורימ ותומימ למדרגת
הנבואה שפקה בבית שני .לדבריו ,מדרגת האורימ והתומימ היא למטה מנ הנבואה,
ולמעלה מבת קול שמשתמשימ בה בבית שני לאחר שפקה הנבואה ופקו האורימ
והתומימ.
הוא הדינ לגבי שמנ המשחה .בפרו "תורת העולה" )חלק ב ,ופ פרק לג( כתב הרמ"א
ששמנ מהמשחה נגנז בשלהי בית ראשונ ולא התגלה בבית שני משומ שרמת ההשגחה
האלוקית בבית שני לא הייתה דומה לזו שהתקיימה בבית ראשונ:

ואמרו שמן המשחה נגנז בבית ראשון והיה חסר בבית שני ,להיות כי לא היתה
ההשגחה דביקה בהן בבית שני כמו בבית ראשון ,לזה הוא נגנז עד לעתיד אשר
עין בעין יראו ה' והשגחתו בציון ,אשר משם תצא תורה ודבר ה' מירושלים) .שם(
הרמ"א הויפ וביאר שבשמנ המשחה יש דבר־מה מיוחד – נופ על הצד ההלכתי של
קידוש עצמימ .לדבריו ,שמנ מבטא שפע עליונ ולכנ השמנ צפ על פני המימ .בהקשר שלנו,
התורה נמשלה למימ ,והשמנ שמעליה הוא ההשגחה המושפעת על התורה.

.7

הרמב"מ )הל' בית הבחירה ד ,א( הביא ברייתא זו .אכ השמיט את הארגז ששיגרו פלשתימ; אולי
מכיוונ שלדעתו רק הדברימ הנייימ נגנזו לדורות .יש לציינ כאנ לדבריו של רבנו אליקימ )יומא נב
ע"ב( שכתב שהארונ ,השמנ ,צנצנת המנ ומקלו של אהרונ "מעולמ לא נתפרשו ]=הובדלו[ זה מזה
אלא כולמ ביחד וכי היכי דהארונ נגנז ככ כולמ נגנזו".
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ד .האמ עשיית שמנ המשחה היא מצווה לדורות?
כאמור לעיל ,השמנ שעשה משה רבנו נגנז בשלהי ימי הבית הראשונ ,והוא חר בימי הבית
השני; לכנ הכוהנימ הגדולימ בימי הבית השני לא היו אלא "מרובי בגדימ" .אינ בידינו מקור
כלשהו המלמד שבוני הבית השני חיפשו את הארונ ואת השמנ; וזאת אפ שייתכנ שהיו
בידמ מורות על מקומ הימצאמ של השמנ והארונ ,שהרי הבית השני נבנה רק כמאה שנימ
אחרי גניזתמ .בהקשר זה אפשר להציע כי הנביאימ שליוו את בניינ הבית ידעו שמדרגתו
של הבית השני נמוכה ,והוא לא יהיה ראוי לארונ ולשמנ המשחה של משה .ככ או ככ ,עולות
השאלות :האמ ניתנ להכינ שמנ חדש? האמ מצוות עשיית שמנ המשחה היא מצווה שנאמרה
לדורות? מנ התשובות לשאלות הללו נבקש להיק דבר־מה בנוגע למהותו של שמנ
המשחה.
ב"פירוש המשנה" )כריתות א ,א( כתב הרמב"מ כי אינ לעשות שמנ חדש" :ודע שלא
נעשה ממנו כלל ולא ייעשה זולת מה שעשה משה ,לאמרו יתעלה 'יהיה זה לי' ,ככ בא
בקבלה" .כעינ זה כתב הרלב"ג בפירושו לתורה )שמות ל ,לא( ולדבריו יש בככ איור .כעינ
זה כתבו גמ בעלי התופות:

ואחריו לא היה כהן משוח בשמן המשחה אלא מרובה בגדים בלא שמן שהיו
ממלאים ידיו בח' בגדים ולא היו יכולין לעשות שמן המשחה אחר למשוח בו
כדכתיב )שמות ל( שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם זה ולא אחר.
)תוספות ,נזיר מז ע"א ,ד"ה וכן משוח(
מאידכ־גיא ,כמה מנ האחרונימ ברו כי באופנ עקרוני ניתנ להכינ שוב את שמנ המשחה.
הנצי"ב כתב )מרומי שדה ,כריתות ה ע"א( שהשמנ שעשה משה נעשה בדרכ נ ובדרכ
מובחרת ,אכ אמ נאבד ונעשה תחתיו שמנ אחר – השמנ כשר .הרב חיימ קנייבקי שליט"א
כתב )דרכ חכמה ,הל' כלי המקדש א( שאמ בבית ראשונ היה מישהו שופכ בכוונה את השמנ
– היה צריכ לעשות אחר; וכנ שאמ רוצימ לעשות עוד שמנ כדי שיהיה ברווח למשוח
מלכימ – מותר ומצווה קעביד .אכנ ,כולמ מודימ כי למעשה מעולמ לא הכינו שוב שמנ
כזה.
השאלה האמ אפשר או צריכ לעשות שמנ חדש משליכה גמ על השאלה האמ יש למנות
זאת במניינ המצוות ,שהרי כפי שקבע הרמב"מ בפר המצוות )שורש ג( ,מצווה שאינה
לדורות )למשל האיור להותיר מהמנ במדבר( אינה נמנית במניינ המצוות.
מאידכ־גיא ,ייתכנ כי העובדה שמיבה כלשהי לא ניתנ לקיימ מצווה מוימת ,אינ
משמעותה שאותה מצווה לא תימנה במניינ המצוות .לדוגמה ,המצווה להחרימ את שבעת
העממימ נכללה במניינ המצוות של הרמב"מ ,אפ שקיומה כיומ אינו אפשרי משומ שאבד
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זכרמ .כיוונ שאינ הגבלה עקרונית לקיימ את המצווה ,הרי שמניעה מקרית אינה מוציאה
8
אותה ממניינ המצוות.
לפי ברה זו ,הרי שיש למנות את עשיית שמנ המשחה כמצווה לדורות ,שהרי אינ
הגבלה עקרונית בגופ מצווה זו ,אלא שכל עוד נותר משמנ המשחה שעשה משה אינ אנו
מצווימ לעשות אחר .כיוונ שבדרכ נ השמנ שעשה משה לא כלה ,הרי שבפועל המצווה
איננה בתוקפ; אולמ לו יצויר שמציאות זו תשתנה ,יהא עלינו לקיימ את המצווה.
ואכנ ,מלשונו של הרמב"מ הנ בהקדמתו להלכות כלי המקדש ,הנ בהלכות עצמנ ,משמע
שיש מצווה לעשות שמנ:

הלכות כלי המקדש והעובדים בו .יש בכללן ארבע עשרה מצות ,שש מצות עשה,
ושמנה מצות לא תעשה .וזהו פרטן) :א( לעשות שמן המשחה...
)רמב"ם ,הל' כלי המקדש ,הקדמה(
מצות עשה לעשות שמן המשחה שיהיה מוכן לדברים שצריכין משיחה בו
)שם א ,א(
שנאמר ועשית אותו שמן משחת קדש.
אולמ בפר המצוות התנח הרמב"מ באופנ שונה שממנו עולה כי אינ מצווה לעשות שמנ
מכיוונ שהשמנ לא נגמר ,והמצווה היא רק לשמר את השמנ:

היא שצונו שיהיה לנו שמן עשוי על המתכונת המיוחדת מוכן למשוח בו כל כהן
גדול שיתמנה כמו שאמר )ר"פ אמור( והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו
שמן המשחה .וכן ימשחו בו קצת המלכים כמו שהתבאר בדין מצוה זו .וכבר
נמשח בו המשכן וכל כליו .ולא ימשחו בו הכלים לדורות.
)ספר המצוות לרמב"ם ,עשה לה(
המנחת־חינוכ )מצווה קז( הציע שמצווה זו כוללת גמ את העשייה וגמ את המשיחה:
בעשייה נצטווה רק משה ומצווה זו אכנ היא רק לשעה; אבל המשיחה היא מצווה לדורות
ולכנ נמנתה.
גמ הערוכ־לנר )כריתות ה ע"א( כתב שחלק העשייה שבמצווה נאמר לשעתו ,למשה
רבנו ,והמצווה נמנתה בגלל חלק המצווה שנאמר לדורות .בשונה מהצעת המנחת־חינוכ,
לדעתו המצווה לדורות היא שימור שמנ המשחה שלא יאבד" :יהיה זה לי" .דבריו נתמכימ
בלשונ הרמב"מ בפר המצוות "שיהיה לנו שמנ" .לפי הצעתו ,הרמב"מ דנ בהלכותיו בעשיית
השמנ רק בגלל האיור לעשות כמוהו.

.8

ככ כתב הגרי"ד ולובייצ'יק )שיעורי הגרי"ד ,כריתות ,עמ' עד( על פי דברי הרמב"מ בפר המצוות,
עשה קפז.
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מכלל דברינו עולה כי שמנ המשחה נתייחד משאר ענייני המקדש בנצחיותו ובאי־
הכנתו שוב ,באופנ עקרוני או מעשי .על פניו ,נראה עניינ זה תמוה :מה נשתנה שמנ
המשחה? מדוע בימי הבית השני לא הכינו שמנ חלופי? על כורחנו לומר כפי שהצענו לעיל
בעיפימ הקודמימ כי שמנ המשחה משקפ מציאות עליונה וניית.

ה .שימושיו של שמנ המשחה
בתורה נזכר שמנ המשחה בקשר לכלי המשכנ והעובדימ בו:

ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדֻ ת .ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנֹ רה
ואת כליה ואת מזבח הק ֹטרת .ואת מזבח העֹ לה ואת כל כליו ואת הכ ֹיר ואת כנו.
וקדשת אֹ תם והיו קדש קדשים כל הנֹ גע בהם יקדש .ואת אהרן ואת בניו תמשח
וקדשת אתם לכהן לי .ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי
)שמות ל ,כו–לא(
לדרתיכם.
שמנ המשחה קשור אפוא לעולמו של המקדש ,ויש בו קדושה מיוחדת המשמשת לקידוש
דברי המקדש – המשכנ ,כליו והעובדימ בו .אולמ ,בפרי הנביאימ אנו מוצאימ שהשמנ
9
שימש גמ למשוח מלכימ ,וכי שאול ,דוד ושלמה נמשחו בשמנ המשחה:

וה' ָגלה את אֹ זן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמר .כעת מחר אשלח אליך
איש מארץ בנימִ ן ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלשתים
)שמואל א' ט ,טו–טז(
כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי.
וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב ֹראי ויאמר ה' קום משחהו כי
זה הוא .ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אֹ תו בקרב אחיו ותצלח רוח ה' אל
)שם ,טז ,יב–יג(
דוד מהיום ההוא ומעלה ויקם שמואל וילך הרמתה.
ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האהל וימשח את שלמה ויתקעו בשופר
)מלכים א' א ,לט(
ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה.
האבנ־עזרא )שמות ל ,לא( כתב כי משיחת מלכימ בשמנ המשחה הייתה הוראת שעה,
והתורה ציוותה רק על משיחת כלי המקדש אולמ לדעת חז"ל ,משיחת מלכימ היא הלכה ולא
הוראת שעה.

ויקח משה את שמן המשחה – ...ממנו נמשחו אהרן ובניו כל שבעת ימי
המילואים ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים ואפילו כהן גדול בן כהן גדול
טעון משיחה ואין מושחים מלך בן מלך ומפני מה משחו את שלמה מפני
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מלכי ישראל נמשחו גמ המ ,אולמ לא בשמנ המשחה אלא בשמנ אפרמונ )כריתות ה ע"ב(.

שמנ המשחה  -שפע עליונ
מחלוקתו של אדוניהו ואת יואש מפני מחלוקתו של יהויקים שהיה גדול ממנו
)ספרא ,צו ,מכילתא דמילואים ,ט(
שתי שנים.
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הראשונימ עקו הנ בשאלת ההיתר למשוח מלכימ הנ בשאלת הציווי למושחמ 11,ובהקשר
זה יש לציינ את דברי הרמב"נ בפירושו לתורה )שמות ל ,לג(:

ואומר אני ,כי הכתוב אומר "שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם" )שם,
לא( ,והיה ראוי שיאמר "שמן משחת קדש יהיה זה לאהרן ולבניו לדורותם",
כאשר אמר בבגדים "ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו" )שם כט ,כט(,
או שיאמר "ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אותם לכהן לי והיתה להם חקת
עולם לדורותם" ,כי עכשיו שלא הזכיר רק הם עצמם ,ואמר שלא ינתן על זר,
יהיה במשמע על כל אדם חוץ מן הנזכרים עצמם ,וכן אמר "על בשר אדם לא
ייסך" )שם ל ,לב( ,והנה הכתוב מפרש "הכהן המשיח תחתיו מבניו" )ויקרא ו,
טו(.
אבל כך הדבר ,צוה שימשח בו עתה אהרן ובניו ,ואמר "שמן משחת קדש יהיה
זה לי" ,למשוח בו משיח קדשי אשר אבחר בו "לדורותיכם" ,ולא ינתן על זר
שאיננו לי ,ולכן ימשחו בו המלכים והכהנים הגדולים ,כי שניהם משיחי ה'.
וכתוב "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו" )תהלים פט כא( ,בשמן שהוא
משחת קדש לי.
שמנ המשחה מיועד למשיחי ה' .וה' בחר שני "משיחימ" להנהגת עמ ישראל :הכוהנימ
הגדולימ והמלכימ .בעוד בחירת הכוהנימ נעשתה בזמנ הקמת המשכנ ,בחירת שלשלת
המלוכה נדחתה לזמנ אחר 12.לפי הרמב"נ ,הכתובימ מלמדימ ששמנ המשחה ישמש לי

 .10בפר "ילקוט מעמ לועז" הובא מדרש קדומ שלא ידוע לנו ממקור אחר וכנראה גמ הראשונימ לא
הכירו אותו" :מנינ שמושחימ את המלכ מנ התורה .שנאמר בכהנ וימשח אותו ונאמר ומשחת אותו
וכבר נאמר והכהנ הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמנ המשחה .ונאמר במלכ לבלתי רומ לבבו
מאחיו .מאחיו מאחיו בגזרה שוה מה להלנ בכהנ במשיחה אפ במלכ במשיחה".
 .11רבנו בחיי )שמות ל( והתופות־ראש )הוריות יא ע"ב( התמכו על וגיית הגמרא במגילה )יא
ע"א( הדורשת את הפוק "בקומ עלינו אדמ" )תהלימ קכד ,ב(" ,אדמ ולא מלכ" ודורשימ ככ את
הפוק אצלנו "על בשר אדמ לא יכ" – אדמ ולא מלכ .דיוק זה מביר את ההיתר למשוח מלכימ.
ואכנ ,בפירוש המשנה לרמב"מ )כריתות א ,א( הביטוי הוא "מותר"" :ומלכי בית דוד דוקא מותר
למשחמ בשמנ המשחה".
 .12הפירוש שלפיו התורה רומזת כאנ למצווה עתידית בעניינ המלכ מתבר מאוד שהרי על רוב מצוות
התורה נאמר "לא בשמימ היא" פרט לשתי מצוות :בניית המקדש ומינוי מלכ .לגבי המקדש נאמר כי
אל "המקומ אשר יבחר ה' ...לשכנ שמו שמ" ,ופרטימ שונימ במצוות בניית המקדש ואיור הבמות
נאמרו על ידי הנבואה .גמ לגבי מינוי מלכ נצטווינו לשימ עלינו מלכ בעתיד )דברימ יז ,יד–טו(
והתורה משאירה לנבואה את בחירת המלכ.
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לדורותיכמ בעתיד ,כלומר "כאשר אבחר את המלכ המיועד – תשתמשו בו למשיחתו".
הכתוב אינו מפרש את שמו של דוד ,אלא משאיר זאת לעתיד.
כשמ שהקב"ה בחר במקומ המקדש ובכוהנימ ,ככ בחר בזרע דוד להנהיג את עמ ישראל.
משנבחרו מקומ המקדש ,הכוהנימ ובית דוד ,הפכו יתר המקומות והאנשימ ללא ראויימ
לככ.
אולמ אינ די בבחירה לבדה כדי שהמקומ והאנשימ הללו יוכלו לבצע את תפקידמ;
לשמ ככ עליהמ להתקדש .מקומ המקדש מתקדש בתהליכ קידוש המתבצע ע"י מלכ ,נביא,
אורימ ותומימ ועל פי נהדרינ של שבעימ ואחד זקנימ 13.תהליכ הקידוש של הכהנימ
והמלכימ שונה והוא מתבצע על ידי שמנ המשחה14.

ו .המשיחה בשמנ המשחה :חד־פעמית או לדורות
וגיה נופת הדורשת ביאור היא השאלה האמ המשיחה בשמנ המשחה היא חד־פעמית.
מקובלנו שמשיחת המשכנ וכליו הייתה חד־פעמית ,וכי מאז כאשר מחליפימ כלי מוימ –
הוא מתקדש על ידי העבודה בו בפעמ הראשונה .גמ משיחתמ של בני אהרנ )שנמשחו על
15
ידי משה( הייתה חד־פעמית ,וצאצאיהמ אינמ צריכימ משיחה חוזרת.
מאידכ־גיא ,משיחת הכוהנ הגדול אינה חד־פעמית :כל כוהנ גדול המתמנה לתפקידו
טעונ משיחה ,ואינ די במשיחה שנמשח אהרנ בשעתו .בבית שני ,כששמנ המשחה לא היה
בנמצא ,יכול היה הכוהנ הגדול למלא את תפקידו – כולל עבודת יומ הכיפורימ – על ידי
התקדשות בריבוי בגדימ ,אולמ כל עוד לא נמשח הוא אינו מביא פר כהנ משיח כששגג
בהוראה וחטא על פי הוראתו.

 .13ראו רמב"מ ,הל' בית הבחירה ו.
 .14בהקשר זה מעניינ לציינ כי המכילתא דר' ישמעאל )בא ,מכתא דפחא ,פרשה א( קשרה את בחירת
מקומ המקדש ,בחירת הכוהנימ ובחירת בית דוד" :ועד שלא נבחרה ארצ ישראל ,היו כל הארצות
כשרות לדברות; משנבחרה ארצ ישראל יצאו כל הארצות .עד שלא נבחרה ירושלמ ,היתה כל ארצ
ישראל כשרה למזבחות; משנבחרה ירושלמ ,יצאת ארצ ישראל שנאמר 'השמר לכ פנ תעלה עולותכ
בכל המקומ אשר תראה כי אמ במקומ אשר יבחר ה' אלהיכ' )דברימ יב ,יד( .עד שלא נבחר בית
עולמימ ,היתה ירושלמ ראויה לשכינה; משנבחר בית עולמימ ,יצאת ירושלמ שנאמר "כי בחר ה'
בציונ" וגו' "ואומר זאת מנוחתי עדי עד" )תהלימ קלב יג–יד( .עד שלא נבחר אהרנ ,היו כל ישראל
כשרימ לכהונה; משנבחר אהרנ ,יצאו כל ישראל שנאמר 'ברית מלח עולמ הוא לפני ה'' )במדבר יח,
יט( ואומר 'והיתה לו ולזרעו אחריו' )שמ כה ,יג( .עד שלא נבחר דוד ,היו כל ישראל כשרימ למלכות;
משנבחר דוד ,יצאו כל ישראל שנאמר 'הלא לכמ לדעת כי ה' אלהי ישראל נתנ הממלכה לדוד" וגו'
)דברי־הימימ־ב יג ,ה(".
 .15כל האמור כאנ פשוט בדברי חז"ל ומוכמ ברמב"מ פ"א מהל' כלי המקדש.
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באשר למשיחת מלכימ לדורות ,הדבר מורכב .משה רבנו לא משח מלכ בזמנו ,משומ
שבאותה עת זרע דוד עוד לא נבחר .אכנ ,משיחתו של דוד על ידי שמואל )ראה לעיל( מועילה
באופנ עקרוני גמ לזרעו אחריו ואינ צאצאיו צריכימ משיחה .אכנ ,אמ יש מחלוקת בעניינ
המלכת המלכ – יש למשוח שוב את המלכ הנבחר )כפי ששלמה נמשח בגלל מחלוקת אדוניה;
ראה לעיל(.

אומנמ המשיחה ביודה היא פעולה המקדשת את החפצ הנמשח )כשמ שכלי השרת
מקדשימ מה שבתוכמ וכמו שקידשו את העזרה וירושלימ( ,אולמ נראה שיש בפעולה זו
מרכיב נופ – יותר מאשר פעולה הלכתית של הפיכת דבר חול לקודש – וכפי שראינו לעיל
בדברי הרמ"א .שמנ המשחה מוריד שפע אלוקי אכ יש לבחונ האמ ראוי ששפע זה יבוא
באופנ חד־פעמי ויהיה קיימ בכל דור בצורה שווה ,או שהוא נדרש להתקיימ מחדש בכל
דור – כיוונ שיש שינוי בינ נמשח אחד לנמשח אחר בקבלת השפע.
בהקשר זה מציינ הרמ"א )תורת העולה ,חלק ב ,פרק לג( שכשמ ששמנ המשחה שעשה
משה קיימ לעולמ ,ככ השפע ממנו קיימ לעולמ:

וכתב הרמב"ם עוד כל כלי המקדש שעשה משה ,לא נתקדשו אלא במשיחה
ודבר זה אינו נוהג לדורות אלא עבודתן במקדש מקדשתן והוא מורה גם כן על
מה שביארנו .וזה כי משיחת כלים של מקדש ומשכן שהיו מורים על ענייני
העולם הגדול כמו שנתבאר ,משיחתם הראשונה מקדשתן לעולמים ולא ישתנה
בהן ההשגחה וההשפעה שיצטרכו למשיחה אחרת ,כי המיני והברואים שהיו
נרמזים בכלים הם קיימים לא ישתנו.
משיחת הכלימ על ידי משה רבנו קידשה אותמ לעולמ ומאז אינ שינוי בשפע הכרוכ בכלימ
אלו .משיחת הכלימ יצרה מציאות לדורות :משיחת המנורה גרמה לככ שכל מנורות המקדש
לדורותיהנ יביאו שפע של הארה רוחנית לעולמ; משיחת שולחנ לחמ הפנימ יצרה מציאות
שבה שולחנ כזה יהיה צינור לברכה הגשמית בעולמ .אמ מחליפימ מנורה אחת במנורה
אחרת ,או שולחנ בשולחנ ,אינ הבדל בהשפעה; הכלי הוא אותו כלי ורק החומר שממנו הוא
עשוי הוחלפ.
נראה שהוא הדינ גמ לגבי הכוהנימ משרתי המקדש .גמ המ ככלי המקדש ,ויכולתמ
לעבוד במקדש ולהביא קדושה בקורבנותיו אינה תלויה באישיות שלהמ אלא בהיותמ זרע
אהרונ; לכנ גמ המ אינמ צריכימ משיחה מחדש .מבחינה זו לא שונה גמ הכוהנ הגדול שנכנ
לתפקידו במינוי בלבד ,גמ הוא ככלי המקדש ורק היותו מזרע אהרונ מעכב .ולכנ עבודת
יומ הכיפורימ כשרה גמ בכוהנ גדול שאינו ראוי )כמו שהיה בופ תקופת הבית השני(.
לעומת זאת ,בכל הנוגע לכוהנ גדול משוח ,שונימ המ פני הדברימ ,כפי שציינ הרמ"א
)שמ(:
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מה שאין כן בכהן ובמלך 16שהשפעתן תשתנה לפי דבקות שכלן בהקדוש ברוך
הוא .ולכן כל אחד צריך משיחה בפני עצמו כי אין הדעות שוות.
כוהנ גדול המשוח בשמנ המשחה אינו ככלי שרת ,גדלותו בתורה ודבקותו בקב"ה המ חלק
מהותי מתפקידו הרמ .מעמדו שונה באופנ מהותי וההשפעה האלוקית שונה אצל כל כוהנ
וכוהנ לפי מדת דבקות שלו בקב"ה .לכנ כל כוהנ גדול צריכ משיחה בפני עצמו ,משומ שאינ
הדעות שוות17.
דברימ מעינ אלה ,על אודות מעלתו הרוחנית העליונה של כוהנ המשוח בשמנ המשחה
מבוארימ בפירוש הרש"ר הירש )ויקרא ד ,ג( .רש"ר הירש עומד על ההקבלה בינ פר כוהנ
משיח לבינ פר העלמ דבר של ציבור ,וקובע שהמנהיגות הרוחנית הלאומית והעשייה
הלאומית מצויימ בבית הדינ הגדול ובציבור ,ושניהמ מאוחדימ מבחינה מלית בכוהנ הגדול.
הוא לומד מהמילימ "לאשמת העמ" ,הכתובימ בפרשת פר כוהנ משיח ,שהכוהנ הגדול
המשוח בשמנ המשחה הוא הנציג של כלל האומה וחטא שלו מקביל לחטא של כל עמ
ישראל .מאידכ־גיא ,כוהנ גדול משוח בשמנ המשחה מייצג גמ את בית הדינ הגדול
והוראתו היא כהוראה של בית הדינ הגדול18.
הכוהנ הגדול המשוח בשמנ המשחה הוא ראש רשות הקודש בעמ ישראל .הוא הנכנ
למקומ הארונ ולוחות הברית ,כשעל גופו החושנ עמ האורימ והתומימ .דרכ אישיותו עוברת
השפעת התורה של אותו דור ,ודבר זה מתקיימ רק כשהוא מופלא בחכמת התורה ורק
19
כשהוא נמשח בשמנ המשחה.
.16
.17

.18

.19
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לא ברור לי למה הזכיר כאנ הרמ"א מלכ ,שהרי מלכ בנ מלכ נמשח רק כשיש מחלוקת.
דבר זה מתבאר גמ מההלכה הקובעת שכוהנ המשוח בשמנ המשחה חייב להיות גדול בתורה באופנ
מיוחד כדי למלא את תפקידו בשלמות ,כלשונ הרמב"מ )הל' שגגות טו ,א(" :כבר ביארנו שכל שגגה
שההדיוט מביא עליה חטאת הקבועה כשבה או שעירה אמ שגג בה הנשיא מביא שעיר ואמ שגג בה
כהנ משיח מביא פר ,במה דברימ אמורימ שכהנ משיח מביא פר על שגגתו כשטעה בהוראת עצמו
ועשה מעשה בשגגת הוראתו לבדה והיא שיהיה חכמ מופלא שנאמר אמ הכהנ המשיח יחטא לאשמת
העמ הרי משיח כצבור מה הצבור שהנ בית דינ איננ חייבינ בקרבנ עד שיהיו חכמימ ראויינ להוראה
ויטעו בהוראה ויעשו העושימ על פיהמ ויורו לבטל מקצת ולקיימ מקצת ככ המשיח בכל הדרכימ
האלו".
הוא לומד זאת מההלכה שרק הוראה של בית הדינ הגדול שהוא מופלא מחייבת הבאת פר )ראה
משנה ,הוריות א; יש דעות שונות בינ הפרשנימ על פרטי דרישה זו ,אכ מוכמ על כולמ שרק הוראת
בית דינ שיש בו חכמת תורה מיוחדת מחייבת פר(.
להשלמת העניינ נביא כאנ את דברי רש"ר הירש במלואמ" :אכנ הכהנ המשיח הוא ההתגלמות
המלית של הרעיונ הלאומי; דבר זה יוכח בעליל ,אמ נשוה את הפרשה הראשונה של הפרק שלנו
)פוקימ ג–יב( עמ הפרשה שלאחריה )פוקימ יג–כא( .זהימ המ הקרבנות ומעשי הקרבנות באותנ
שתי פרשיות... .והנה האישיות המתכפרת בפרשה השניה היא הכלל הלאומי בממשותו המוחשית;
ושני היודות המרכיבימ כלל זה גרמו שמ לאותו חטא' :עיני הקהל' – המנהיגות הרוחנית – המ
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כיוונ שהשפע האלוקי המופיע על הכהנ המשיח שונה מכוהנ אחד לרעהו ברור שכל
כהנ שמתמנה טעונ משיחה בפני עצמו.
דברימ ברוח זו הציע גמ הרב רא"מ הכהנ )בדי הארונ ,עמ'  .(344לדבריו ,משיחה בשמנ
המשחה שעשה משה את הכהנ הגדול מבטאת את יניקת התורה ממשה ,בבחינת "כי שפתי
כהנ ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאכ ה' צבאות הוא" )מלאכי ב ,ח( .כוהנ גדול
מביא פר כהנ משיח רק אמ הוא "מופלא" ,דהיינו חכמ מיוחד בחכמת התורה ,ודבר זה
מתבטא בקישור למשה .אולמ כל כוהנ גדול נמשח מחדש כדי לבטא את הייחודיות שלו:
בכל כוהנ גדול ישנה יצירה עצמית הגנוזה בשמנ שעשה משה .זהו כוח תורה שבעל־פה
היונקת ממשה אבל מתבטאת בכל חכמ באופנ שונה 20.למלכ ,לעומת זאת ,אינ כוח יצירה
עצמי ,אלא תפקידו הוא לוודא שעמ ישראל שומר את התורה ולכנ מלכ בנ מלכ אינו
21
נמשח.
הנהדרינ ובית הדינ הגדול; 'הקהל' – שמעשיו מודרכימ על ידי אלה – המ כלל האומה ,ואינ חייבימ
באותה חטאת ,אלא אמ כנ בית הדינ הגדול שגג בהוראת דבר שחייבינ על זדונו כרת – והקהל חטא
למעשה בעקבות אותה הוראה .שני היודות האלה – המנהיגות הרוחנית הלאומית והעשייה
הלאומית – מצויימ מוחשית בבית הדינ הגדול ובציבור; והמ מאוחדימ מלית בכהנ הגדול ,שהוא
הנציג של כלל האומה .והנה אפ הכהנ המשיח חייב באותה חטאת ,אמ 'הורה לעצמו שוגג ועשה
שוגג' בדבר שחייבינ על זדונו כרת' ,שהוראת כהנ משיח לעצמו כהוראת בית דינ לצבור' )הוריות ו
ע"ב( .דמיונ זה בא לידי ביטוי על ידי האמור בפוק שלנו 'לאשמת העמ' )שמ( .עוד נאמר שמ )ז
ע"ב( ,שהוראת כהנ משיח לעצמו מחייבת חטאת ,רק אמ הוא 'מופלא'; הוה אומר :רק אמ הוא בקי
בהלכה ומוכשר ומורשה לפ וק לעצמו .אכ אמ אינ הוא מופלא ,הרי 'הוראה דידיה ולא כלומ היא';
אינ זו אלא התיימרות חרת משמעות; וחטאו המעשי יורד לדרגת שגגה פשוטה – שאינ הכהנ הגדול
מתכפר עליה בקורבנ .כנ הדינ גמ בחטאת הקהל :הוראת בית דינ שאינו מופלא היא חרת משמעות:
'הוראה דלהונ ולא כלומ' .ואמ ציבור חטא על יוד הוראת בית דינ שאינו מופלא ,הרי אינ זו אלא
שגגה פשוטה – ואינ מתכפרינ עליה על ידי 'פר העלמ דבר של ציבור' )ככ נקרא פר החטאת הנידונ
בפרשה השניה(; אלא כל יחיד מביא עליה חטאת יחיד .כי לא משרה וכבוד ,אלא ידיעת התורה
מעניקה מכות בעמ ישראל".
 .20על פי זה מבאר הרב רא"מ את המדרש )שמות רבה פט"ו כ"ח( האומר שמשה התקשה בשמנ המשחה
והקב"ה הראה לו באצבע" :שמנ משחת קדש יהיה זה לי" .משה התקשה בשאלה כיצד אפשר ליצור
שמנ שמבטא יצירה אנושית בלי לפגוע בתורה הניתנת ביני ,וכמו כנ התקשה במעשה המנורה
הממלת את כוח התורה שבעל־פה .אכנ ,זהו ההבדל בינ קודש הקודשימ שבו משה שמע את דבר
ה' ובו מונחימ הלוחות שמשה קיבל ,לבינ המנורה ששייכת למדרגת הכוהנימ ומבטאת את אור
התורה שבעל־פה )ואפילו ישראלימ כשרימ בהדלקת המנורה( .בהתאמ ,בבית שני האיר אור תורה
שבעל־פה והנ המרכזי בתקופה זו הוא נ חנוכה – נ בשמנ המנורה .רעיונ דומה עולה מנ המעשה
על משה רבנו שתשש כוחו למראה תורתו של ר' עקיבא )מנחות כט ע"ב(.
 .21את ההבדל בינ המלכ לכוהנ הגדול ניתנ להביר גמ באמצעות ההבדל ההלכתי בינ ירושת מלוכה לבינ
ירושת הכהונה הגדולה .מלכות בית דוד עוברת בירושה גמורה לבנ המתאימ; וכשלא ברור מיהו הבנ
המתאימ ויש מחלוקת – הירושה נפקת וצריכ שוב משיחה .אומנמ ,גמ בכהונה הגדולה יש ירושה
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ז .כהנ משוח מלחמה
כפי שכתב הרמב"מ )הל' כלי המקדש א ,ז( לדורות ,לא רק הכהנ הגדול ,העומד בראש
מערכת הקודש ועובד ביומ הכיפורימ לפני ולפנימ ,נמשח בשמנ המשחה ,אלא גמ כוהנ
משוח מלחמה נמשח בשמנ המשחה.
בדומה למקרימ שנידונו לעיל ,גמ כאנ הנמשח בשמנ המשחה הוא העומד בראש
המערכת – ומתרוממ על גבה .כאנ ,המשוח הוא העומד בראש מערכת מחנה ישראל
במלחמה.
ההקבלה בינ מחנה ישראל במלחמה לבינ מחנה שכינה נלמדת מהפוקימ בפרשת כי־
תצא:

כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע .כי יהיה בך איש אשר לא יהיה
טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא י ֹבא אל תוך המחנה .והיה לפנות
ערב ירחץ במים וכ ֹבא השמש י ֹבא אל תוך המחנה .ויד תהיה לך מחוץ למחנה
ויצאת שמה חוץ .ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת
וכסית את צאתך .כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך
)דברים כג ,י–טו(
והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך.
חז"ל למדו מפוקימ אלה על הצורכ להרחיק בעל קרי ממחנה לויה וממחנה שכינה ,כפי שכתב
רש"י על אתר" :לא יבא אל תוכ המחנה – זו מצות לא תעשה .ואור ליכנ למחנה לויה וכל
שכנ למחנה שכינה" .הרמב"נ על אתר ביאר כי גמ מחנה מלחמה הוא מקומ השראת שכינה:

ועל דרך הפשט ,הזהיר בבעל המקרה לצאת מכל המחנה מפני הטעם הנזכר
שהשם מתהלך עמנו להושיענו והמחנה קדוש ,ושיהיה לבנו מתכוין להקב"ה
ונוחיל לישועתו ולא נסמוך בזרוע בשר .וכן הטעם בכסוי הצואה ,כי המחנה
כולו כמקדש ה'.

ואכנ הארונ נמצא במקדש או במחנה מלחמה .אפשר שעל דרכ זו יש זו להביר את אי־
חלותמ של כמה דיני דרבננ במחנה מלחמה 22,כשמ שאינ שבות במקדש.
לכנ נראה שכשמ שבראש החלק הרוחני של המדינה עומד כוהנ גדול משוח בשמנ
המשחה ,ככ בראש החלק הרוחני של מחנה המלחמה עומד כוהנ משוח בשמנ המשחה .שני

אבל זו אינה אותה ירושה כמו במלכ :אומנמ יש עדיפות לבנ הכוהנ ,אמ הוא מתאימ ,אבל אינ זו
חובה.
 .22ראו :משנה ,עירובינ א ,י; רמב"מ ,הל' מלכימ ו ,יג .מדברי החזונ־איש )קיב ,ו( נראה שהפטור הוא
עקרוני ולא בגלל הקושי לקיימ את המצוות האלה במחנה.
80

שמנ המשחה  -שפע עליונ
הכוהנימ הללו מנהיגימ את המערכות ועומדימ על גביהנ וזקוקימ לשפע אלוקי עליונ בדמות
שמנ המשחה.

ח .יכומ
בית המקדש הוא מקומ המפגש בינ עמ ישראל לקב"ה" :כמגדל דוד צוארכ בנוי לתלפיות"
)שיר השירימ ד ,ד( .כמו שהצוואר מחבר את הראש עמ הגופ ככ בית המקדש מחבר בינ
עמ ישראל לבינ ה'.
שלושה פריטימ ייחודיימ במקדש ,הפועלימ דרכ נ ,מבטאימ את השראת השכינה
במקדש :ארונ העדות ,האורימ והתומימ ,ושמנ המשחה שבמעלתו עקנו במאמר זה.
משלהי ימי הבית הראשונ אנו חרימ שלושה פריטימ מיוחדימ אלה.
המעלה המיוחדת של שמנ המשחה המבטא שפע עליונ החופפ על המקדש באה לידי
ביטוי בככ שהשמנ נעשה על ידי משה רבנו ולא כלה לעולמ .ובככ שהוא קידש את המשכנ
ואת כליו ואת הכוהנימ קדושת עולמ .המעלה המיוחדת של הכוהנ הגדול המשמש בתפקידו
באופנ ראוי ומלא מחייבת משיחת כל כוהנ גדול מחדש .כשאינ את שמנ המשחה ,מעלתו
של הכוהנ הגדול פחותה.
גמ מחוצ למקדש משיחה בשמנ המשחה מכשירה לתפקיד את שושלת מלכות בית דוד
ואת הכוהנ משוח המלחמה.
חרונ שמנ המשחה בימי הבית השני הוא כתוצאה מהיעדר השראת השכינה בתקופה
זו .השמנ נגנז עד לעתיד אשר עינ בעינ יראו ה' והשגחתו בציונ ,אשר משמ תצא תורה ודבר
ה' מירושלימ.

81

הרב צבי שלוה

82

הרב בניה מינצר

אמירת פרשיות הקורבנות כמעשה הקרבה
א .מקור הדינ
ב" .כאילו מקריבינ"
ג .אמירת קורבנות כמעשה האדמ
ד .לימוד תורה כקיומ מצוות
ה .קריאת היחיד וקריאת הציבור
ו .יכומ

א .מקור הדינ
בפרשת צו נאמר:

דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת בִּ מקום אשר תִ שחט העֹ לה
)ויקרא ו ,יח(
תשחט החטאת לפני ה' קדש קדשים הִ וא.
ועל ככ דרשו חז"ל במכת מנחות )קי ע"א(:

אמר רבי יצחק ,מאי דכתיב :זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק
בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב
אשם".
דברימ דומימ מצאנו בוגיה המופיעה במכת מגילה )לא ע"ב( ובמכת תענית )כו ע"ב(:

אמר רבי אמי :אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ ,שנאמר "אם לא בריתי
יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" ,וכתיב "ויאמר ה' אלהים במה אדע
כי אירשנה" .אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם! שמא חס
ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר
לו :לאו .אמר לפניו :רבונו של עולם ,במה אדע? אמר לו" :קחה לי עגלה
משלשת" וגו' .אמר לפניו :רבונו של עולם ,תינח בזמן שבית המקדש קיים ,בזמן
שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם? אמר לו :כבר תקנתי להם סדר קרבנות,
כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ,ומוחל אני על
כל עונותיהם.
לעצמ אמירת פרשיות הקורבנות והעיוק בהנ יש אפוא ממד של עשייה; ואכנ כאשר ביאר
הבית־יופ )או"ח ,ימנ א( את מנהג אמירת הקורבנות בדר הבוקר ,הוא תמכ את
יודותיו בוגיות אלו ,וככ הכריע גמ בשולחנו הטהור )ימנ א ,עיפ ה(" :טוב לומר פ'
העקדה ופ' המנ ועשרת הדברות ופ' עולה ומנחה ושלמימ וחטאת ואשמ".

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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אכנ ,עיקרו של רז זה אינו ברור :כיצד אמירת הקורבנות עצמה נעשית תחליפ לקורבנ
ולפעולת מחילה וכפרה? במאמר זה נבקש לעמוד על יודותיו של דינ זה ולמצוא בו פנימ
מחודשות*.

ב" .כאילו מקריבינ"
פעמימ מפר שמעתי מהרב אהרנ ליכטנשטיינ זצ"ל שהלשונ "כאילו" יפה כוחה להידרש
בשני פנימ :לדמיונ בעלמא מחד־גיא ,ולזהות פנימית ועקרונית בינ הנידונימ מאידכ־
גיא .בוגיותינו קל להביר שמדובר על דמיונ שאינו מוחלט ,וכוונת הוגיות היא
שהתורה חידשה שאמירת פרשיות הקורבנות היא מעינ "חפצא של מעשה מכפר" ,וג של
עניינ גולי ,בדומה להקרבת הקורבנ שהיא מעשה מכפר1.
ברמ ,ניתנ להביר את אופייה של הכפרה בדרכימ נופות ,ולא רק כדמיונ בעלמא.
נראה שמבחינה מוימת הנ הקרבת הקורבנות והנ העיוק בתורת הקורבנות משיגימ
מטרות זהות וממילא מגמתמ קרובה .מדברי המהר"ל )תפארת ישראל ,פרק ע( נמצאנו
למדימ שכשמ שעיקר עניינמ של הקורבנות הוא ההתקרבות לקב"ה ,ורק פועל־יוצא מכוחמ
הוא ההינתקות מהחטא ,ככ גמ העיוק בהלכות הקורבנות מביא להינתקות מהחומר
ודבקות בתורה השכלית – ומתוכ ככ למחילת עוונות .מקנה דומה עולה גמ מדברי המאירי
)מגילה לא ע"ב( .אפ שהוא יוצא מנקודת מוצא שונה לחלוטינ בהבנת פעולת ומגמת
הקורבנות ,מדבריו עולה שכפרת הקורבנות נובעת בעיקרה מהתשובה הבאה בעטיימ,
וממילא אפ פעולה של היזכרות בקורבנות מעוררת את התשובה – שהיא בעצמה המכפר.
אפשר אפוא להביר שאמירת הקורבנות משיגה בדרכה־שלה את יעד הכפרה ,וזאת בדומה
להקרבת הקורבנות עצממ.
אולמ ניתנ להציע שהדמיונ בינ פעולת הקורבנות עצממ ופעולת העיוק בפרשיותיהמ
נוגע בנקודה עמוקה ושורשית הרבה יותר .דומה כי חידושה של התורה הוא שמעת שחרב
בית אלוקינו וגלינו מעל אדמתנו ואינ אנו יכולימ להקריב קורבנות ,שהמ אחד מהעיקרימ
שעליהמ הושתת העולמ ,עדיינ אינ עולמ הקורבנות בטל לחלוטינ וחידשה תורה שבאמירת
דר הקורבנות נחשב האומר כמקריב קורבנ בזעיר אנפינ .במילימ אחרות :אינ כאנ רק
גולה או השגת יעדימ זהימ ,אלא אפ זהות מוימת ברמת התהליכ.
ניתנ להביא ראיה לברה זו משני פרטימ בהלכות אמירת קורבנות :דינ אמירתמ בלילה,
ודינ אמירתמ בעמידה.

*
.1
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]הערת מערכת :ראו גמ מאמרו של הרב שלומ אוחנה ,מעלינ בקודש כו עמ' .[.60–55
ככ אכנ משתמע מלשונ רבנו יונה )שערי תשובה ,שער ד ,אות יד(" :ויעוק תמיד בפרשת חטאת,
ויחשב לו כאילו הקריב חטאת ,רוצה לומר :כי יועיל הרבה בדבר ויתכפר לו מעינ כפרת חטאת".

אמירת פרשיות הקורבנות כמעשה הקרבה
במשנה )מגילה ב ,ה( מבואר שאינ להקריב קורבנות בלילה וכי קורבנות שהוקרבו
בלילה פולימ .האמ הוא הדינ לאמירת קורבנות בלילה? בעניינ זה נחלקו הדעות
בראשונימ .בטור )ימנ א( הדרישה לאמירה ביומ דווקא מובאת כמעלה בלבד" ,טוב יותר
לאומרה ביומ שהמ במקומ הקרבת הקרבנ" ,ומדבריו נראה שאינ אמירת הקורבנות נחשבת
בהכרח כ"מעשה הקרבה" )אלא בגלל הדמיונ קבעו שיש מעלה באמירה ביומ( .ברמ מלשונ
השולחנ־ערוכ )ימנ א ,עיפ ו( משתמע שדינ יומ בקריאת פרשיות הקורבנות הוא
לעיכובא; ומתבר שטעמו נובע מככ שאמירה זו מוגדרת כ"מעשה הקרבה" ,וממילא חלימ
עליה דינימ זהימ למעשי הקרבת הקורבנ .הדברימ כמעט מפורשימ בדברי הכלבו )ימנ ב(:
"המשכימ לפני עמוד השחר מברכ הברכות אבל הקרבנות לא יאמר לפי שאינ מקריבינ
הקרבנות אלא ביומ שנאמר 'ביומ צוותו את בני ישראל להקריב' וגו' )ויקרא ז ,לח( ואינ
קיומ קרבנותיהמ אלא בזמנ עשייתנ" .מלשונו משמע שאמירת פרשיות הקורבנות צריכה
להיעשות דווקא ביומ היות שהיא בגדר "קיומ קרבנותיהמ" המותנה דווקא ל"זמנ עשייתנ".
באופנ דומה ,יש מנ האחרונימ שכתבו כי אמירת פרשיות הקורבנות צריכה להיעשות
בעמידה כשמ שהקרבת הקורבנות נעשית בעמידה .המגנ־אברהמ )ימנ מח( פק כי
"פרשת הקרבנות יאמר בעמידה דוגמת הקרבנות שהיו בעמידה" ,אולמ היעב"צ )מור
וקציעה ,שמ( חלק על צורכ זה וערער על התפיה כאילו קיימת חובה ,או אפילו הידור
הלכתי ,לעמוד בעת האמירה .לדבריו ,אינ אמירת פרשיות הקורבנות שקולה להקרבה אלא
היא גולה בעלמא ,וממילא אינ לנהוג בה כפרטי הלכות ההקרבה" :אבל לא בשביל זה
יצטרכ דווקא לנהוג בה מנהג עולה בכל פרטי דיניה" .מחלוקת המגנ־אברהמ והיעב"צ נובה
אפוא על השאלה האמ אמירת פרשיות הקורבנות היא בגדר גולה בעלמא או מעינ "מעשה
2
הקרבה".
לאידכ־גיא ,מצינו ראיה איתנה כנגד התפיה הגורת שמדובר ב"מעשה הקרבה" .מנ
הוגיה במכת שבת )יב ע"ב( עולה כי אינ די באמירת קורבנות כדי להיפטר מקורבנ וככ
למדנו שמ:

לא יקרא לאור הנר שמא יטה .אמר רבי ישמעאל בן אלישע :אני אקרא ולא אטה.
פעם אחת קרא ובקש להטות .אמר :כמה גדולים דברי חכמים ,שהיו אומרים לא
.2

יש להעיר שבכמה הקשרימ אחרימ אנו מוצאימ שהמג"א נאמנ לשיטתו שאמירת פרשיות הקורבנות
דינה כ"מעשה הקרבה" .ראו דבריו" :לאחר עולה ושלמימ ותודה יאמר פ' נכימ והיא בדר שלח לכ
כי אינ זבח בלא נכימ אבל חטאת ואשמ אינ טעונ נכימ" )ימנ א" ,ק ח( .דינ זה של "אינ זבח
בלא נכימ" אינו מובנ אלא אמ האמירה נחשבת כמעשה הקרבה ממש ולא כגולה בעלמא .היבט
נופ של הדמיונ מצאנו ביח לאמירת "יהי רצונ" בשבת לאחר קריאת פרשיות הקורבנות .המגנ־
אברהמ כתב )ימנ א" ,ק יא( שהיות שבשבת לא באימ קורבנות נדבה ,אינ לומר "יהי רצונ" בשבת.
ברמ ,המגנ־גיבורימ )שמ ,עיפ ז( דחה דברימ אלה ,משומ שלדבריו אינ אמירת קורבנות נחשבת
כהקרבה ,וממילא אינ ב"יהי רצונ" כל בעיה.
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יקרא לאור הנר! רבי נתן אומר :קרא והטה וכתב על פנקסו :אני ישמעאל בן
אלישע קריתי והטיתי נר בשבת ,לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה.
לכאורה ,אמ אמירת פרשיות הקורבנות נחשבת כ"מעשה הקרבה" ,אזי לא ברור מדוע נצרכ
ר' ישמעאל לכתוב בפנקו שחייב הוא קורבנ; תחת זאת יכול היה לומר פרשת חטאת וככ
יתכפר לו .ואכנ ,פוקימ רבימ הוכיחו מגמרא זו כי אינ "כאילו" זה נחשב כ"מעשה הקרבה"
וכי אינ זה אלא בגדר דמיונ וגולה 3.אלא שאינ בדברימ הללו כדי דחייה מוחלטת ,שהרי
כבר תירצ החיד"א )בני דוד ,פרשת צו( קושיה זו ,וביאר ששונה קורבנ חטאת הדורש גמ
אכילת כוהנימ לכפרה ,בעוד הקריאה פועלת רק בתחומ שכלפי גבוה ,אכ גמ לולי דבריו,
ייתכנ שאפ אמ יש דמיונ ברמת "מעשה ההקרבה" ,אינ זה קיומ מלא של מעשה הקרבה
אשר יפטור מחיוב קורבנ באופנ מלא.

ג .אמירת קורבנות כמעשה האדמ
אפ אמ אכנ אמירת הקורבנות נחשבת כהקרבה ממש ,ואינה בגדר גולה בעלמא ,הרי שיש
בדבר כמה עקולי ופשורי .ביח לאמירת הקטורת מצאנו דבר פלא בדברי הבית־יופ )ימנ
קלג( בשמ מהר"י אבוהב:

שאין לומר פיטום הקטורת אלא מתוך הכתב שמא יחסר אחד מהסמנים ויהא
חייב מיתה בקריאה כמו בהקטרה ואולי שמזה הטעם אין אומרים אותו במקצת
מקומות אף על פי שאומרים פרשת הקרבנות ע"כ.
מרנ הבית־יופ הרבה להשיב על דברימ אלה ,אולמ מעבר לזה ,בהשקפה ראשונה הדברימ
נראימ תמוהימ וחרי פשר – וכבר הקשה על ככ הגרי"ז – 4שהרי במידה שאדמ לא קרא
את פרשת הקטורת עמ כלל ממניה ,הרי שהוא לא קראה כלל במלואה וממילא אינו בגדר
"כאילו הקריב" ,וכיצד ייתכנ לחייבו משומ "חיר אחד מממניה"?
זאת ועוד :בשו"ע )ימנ א ,עיפ ז( מבואר שרק אחר אמירת פרשיות עולה ,מנחה
ושלמימ )כלומר להוציא חטאת ואשמ( יש לומר" :יהי רצונ שיהיה זה חשוב ומקובל כאילו
הקרבתי ,"...משומ שרק קורבנות אלו יכולימ להיקרב בנדבה .הב"ח הגדיל וקבע שאמ אמר
"יהי רצונ" על חטאת ואשמ נחשב כמקריב חולינ בעזרה .ברור כי אמ דינ זה הוא מצד
הגולה שבדבר ,אזי אינ מקומ לטעונ שאמ אמר "יהי רצונ" נחשב כמקריב חולינ בעזרה;
ברמ ,אפ אמ נבור שמדובר ב"מעשה הקרבה" יש להקשות כעינ קושיית הגרי"ז :כיצד ניתנ
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ראו :שו"ת תורה לשמה ימנ קכ )"ומ"מ גמ אמ יעשה ככ וככ וככ לצדקה ותענית ולימוד לא יפטר
מקרבנ חטאת לגמרי דרז"ל לא אמרו על הקורא בפרשת חטאת אלא לשונ כאילו הקריב חטאת ואינו
חטאת ממש"(; שו"ת חקרי לב ,או"ח ,ימנ ב; שו"ת הר צבי ,או"ח ,ימנ א; ועוד.
דבריו מצוטטימ בפרי מאפימ "מפי השמועה"; ועיינ למשל בפר חבצלת השרונ ,פרשת צו ,עמ'
תקד.

אמירת פרשיות הקורבנות כמעשה הקרבה
להגדיר זאת כ"קורבנ" כל עוד האדמ אינו בר חיובא? מדוע שיעלה עליו הכתוב כאילו הקריב
באופנ פול? הלוא כל עיקרו של עניינ זה הוא טובת המקומ עלינו ומדוע ייחשב "כאילו
הקריבו" במקרה כעינ זה שאינו פועל כשורה.
בטור למדנו גמ כי:

אם אין יכול לאומרו מפני שהוא עם הציבור טוב הוא שיקרא פרשת התמיד לבדו
ויאמר אותו ואין לחוש אם יקרא פרשת התמיד שנית עם הציבור ולרווחא
)טור ,או"ח ,סימן מח(
דמלתא יכוין בקריאה שנייה כקורא בתורה.
כוונת הטור היא לשלול את החשש שמא בקריאה כפולה יש משומ "בל תויפ" ,ולכנ הציע
לכוונ בקריאה השנייה כקורא בתורה – "לרווחא דמילתא" ולא מעיקר הדינ .בשאלה מדוע
אכנ אינ בככ "בל תויפ" ,מעיקרא דדינא ,נחלקו האחרונימ.
מדברי הלבוש משמע ששלל באופנ עקרוני את הברה כאילו ניתנ לעבור על "בל
תויפ" באמירת פרשיית הקורבנות; וזאת ככל הנראה מחמת ערעור על מּובהקּות אמירה
זו כהקרבה ממש .הלבוש ביאר שהכוונה לקריאה בתורה "לרווחא דמילתא" הוא כדי שלא
ייראה כ"בל תויפ" ,אפ שמעיקר הדינ אינ בככ חטא כלל ועיקר.
אפשרות אחרת מצאנו בדברי הפרי־מגדימ )אשל אברהמ ,ימנ מח" ,ק א(" :כי
הקורא בלא יהי רצונ אינ נחשב כמקריב רק לרווחא דמילתא יכוינ בפירוש כקורא" .מדבריו
משתמע כי באופנ עקרוני ייתכנ שאמירה כפולה תיחשב כ"בל תויפ" ,אולמ זאת רק אמ
אמר "יהי רצונ" .אילו קרא בתמ ,ואפילו לא התכוונ להיות כקורא בתורה ,ולא אמר "יהי
רצונ" אינו עובר על "בל תויפ" .אכנ ,גמ לפי הצעה זו יש מקומ להקשות כעינ דברינו:
אפילו אמר "יהי רצונ" ,הרי אינו אלא בגדר "כאילו הקריב" ומהיכי תיתי לומר שייחשב לו
כהקרבה ממש עד לעניינ "בל תויפ".
כפי שהבאנו לעיל ,השו"ע כתב שאינ לומר "יהי רצונ" על פרשיות החטאת והאשמ;
אולמ המהרש"ל )שמ( בר שניתנ להביא חטאת על צד הפק ,שמא חטא ,ולהגיד "יהי
רצונ" .ברמ ,הט"ז )שמ( לא קיבל אפשרות ההתנאה הזו וככ הביר את דבריו:

דאין שייך במעשה חטאת נדב' כלל דמעש' נדבה הוא ענין אחר לגמרי מעשיית
חטאת ע"כ גם כאן אם הוא חייב חטאת והקריא' נחשבת לחטא' דהיינו כאלו
עושה ממש מעשה חטאת ככל חקתו ומשפטו היאך יאמר ואם אינו חייב חטאת
יהיה זה נדבה דהקריא' ההיא כבר נעשית כמשפט החטאת בכל פרטיו שקורא
בו בתורה ע"כ אין לאומרו.
לפי הט"ז ,פעולת התנאה אינה שייכת כל עיקר בקורבנ חטאת ולפיככ אינ להתנות תנאי
מעינ זה .אלא שעיקר טענתו של הט"ז אינה מובנת :לכאורה ,כוונת המהרש"ל היא
שהאמירה תהיה על צד הפק :במידה שהאדמ חייב בקורבנ – תיחשב אמירתו כהקרבה;
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ואמ אינו חייב בקורבנ – תהא אמירתו בתורת "קריאה בתורה" .לכאורה אינ כאנ הקרבה
5
על צד הפק כל עיקר ,שהרי אמ אינו חייב לא יתחייב.
נוכח מחלוקת הט"ז והמהרש"ל ,ובעקבות דברינו עד עתה ,נראה להציע חידוש של
ממש בהבנת עניינה של אמירת פרשיית הקורבנות .עד כה הנחנו שעיקר חידושה של התורה
בענייננו הוא שהאומר מעשה הקורבנות מעלה עליו התורה כאילו הקריב קורבנ וחטאו
מתכפר לו; ודנו בשאלה האמ חידוש התורה הוא ברמת הדמיונ הגולי או אפ ברמת
התהליכ.
אולמ נראה שאינ אלו פשוטמ של דברימ – לכל הפחות אמ נבינ שהזיקה ל"מעשה
ההקרבה" אינה גולית בלבד – וכי משמעות חידוש התורה היא שמשעה שחרב הבית לא
בטל עולמ הקורבנות אלא הועתק לפ וקי התורה ודיניה .בזמנ הזה ,נחשבת אמירת
הקורבנות כהקרבה ממש ואינ זה אכ ורק בכלל "מעלה עליו הכתוב" .התורה חידשה שכאשר
אדמ קרא פוקי קורבנות – אולי אפ בצירופ תנאימ מוימימ – אזי יש לו שכר הקרבת
קורבנות או למעשיו ישנו אופי של "מעשה הקרבה" ,וכל זאת מכוח התורה וללא התערבות
אקטיבית של האדמ.
ברמ ,נראה להציע שחידוש התורה באמירת קורבנות נרחב עוד יותר :דומני שהתורה
נתנה לאדמ יכולת להגדיר את לימודו בענייני קורבנות כ"מעשה הקרבה" ,ומשעה שחידשה
כוח זה – נעשה הדבר תלוי בכוונתו ורצונו ,ואינו מועיל מטעמ "מעלה עליו הכתוב" .לשונ
אחרת :משחרב הבית ,ניתנ כוח לאדמ שעי וקו בתורת הקורבנות – בצירופ אמירת "יהי
רצונ" – ייחשב כ"מעשה הקרבה".
מכוח הבנה זו מיתרצות אל נכונ כל קושיותינו :הקושיה על הב"ח שגר כי יש משומ
הקרבת חולינ בעזרה באמירת "יהי רצונ" על פרשיות חטאת ואשמ; והקושיה על הפרי־
מגדימ שבר כי ניתנ לעבור על "בל תויפ" באמירה כפולה של פרשיית הקורבנות עמ "יהי
רצונ" ,מבוות על ההנחה שבשעה שאמירת הקורבנות נעשית כתקנה מעלה עליו הכתוב
כאילו הקריב .אכ לדרכנו ניתנ לתרצ שהתורה חידשה כי משחרב הבית ניתנ לאדמ כוח
לעשות "מעשה הקרבה" בעת עיוקו בתורת הקורבנות )בצירופ אמירת 'יהי רצונ'( ,וממילא
מתבר שבכוחו אפ לעבור על איורי הקרבה.
יתר על כנ ,הבנה זו מאפשרת גמ לתרצ את דברי מהר"י אבוהב מקושייתו החזקה של
הגרי"ז ,שכזכור הגדיל לשאול :כיצד ייתכנ כי כשחיר אחד מממניה ,הרי זה כאילו חיר
בהקטרת הקטורת ,הלוא במצב זה נחשב כאילו לא קרא הפרשה כל עיקר? אכנ ,לפי דברינו
– כי חידוש תורה הוא שאמירת פרשיות הקורבנות נחשבת כ"מעשה הקרבה" מכוחו של
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ואכנ ,הרב פיינשטיינ )שו"ת אגרות משה ,או"ח ,חלק ד ,ימנ א( העיר אפ הוא על קושית הט"ז
בגנונ דומה.

אמירת פרשיות ה קורבנות כמעשה הקרבה
האדמ – יאירו דברי מהרי"י אבוהב כפירימ .משעה שחידשה תורה שאפשר להקריב
קורבנות באמצעות פוקי הקורבנות ,נמצא שבשעה שאדמ עוק באחת מפרשיות
הקורבנות ,ביכולתו לעשות כעינ "מעשה הקרבה" בזכות אמירת "יהי רצונ" ולהפוכ את
אמירת הפוקימ ולימוד התורה ל"מעשה הקרבה" .ממילא אפ בשעה שחיר אחד
מממניה ,עצמ עיוקו בפרשת הקטורת בשעה שברצונו לזכות במעלת "כאילו הקריב"
הרי הוא כהקטרה שהרי מכל מקומ עק במעשה הקטורת .לדברינו ,אינ עצמ קריאת
הפרשה "מעלה עליו הכתוב" כאילו הקריב ,אלא העיוק בפרשה מאפשר לאדמ לפעול
ברצונו מעינ מעשה הקרבה; וזאת בניגוד לתפיה שעמדה ביוד דברי הגרי"ז ,שלפיה אפ
אמ אמירת הקורבנות דומה להקרבה מחמת התהליכ ,כל כוחה נובע מצד חידוש התורה
ו"מעלה עליו הכתוב".
לבופ ,דומה שעיקרונ זה עומד בבי טענתו של הט"ז כנגד המהרש"ל .אפ שמתבר
מאוד שהמהרש"ל כיוונ לברת האגרות־משה – כי ניתנ להתנות האמ לקרוא זאת בתורת
קריאה בתורה או בתורת "כאילו הקריב" – הרי שלפי הט"ז קריאה לשמ קורבנ מוגדרת
כ"מעשה האדמ" וממילא לא ניתנ להתנות על מעשה הקרבה.

ד .לימוד תורה כקיומ מצוות
מלבד כל האמור יש לעיינ מהי צורת הלימוד הנדרשת כדי לצאת ידי חובת הקריאה .בעניינ
זה מצאנו תירה לכאורה :מחד־גיא הביאו האחרונימ מדברי רבנו בחיי )ויקרא ז ,לז(
והשל"ה )תענית ,פרק נר מצווה ,אות נא( כדי להוכיח שיש צורכ בלימוד מעמיק; ומאידכ־
גיא ,מדברי התופות )מגילה כג ע"א ,ד"ה כיונ( וראשונימ נופימ נמצאנו למדימ שעיקר
תקנת קריאת התורה במועדימ יודה בדינ "כאילו הקריבו" 6,וככ גמ מבואר בטור )או"ח,
ימנ רפג( .לכאורה הדברימ ותרימ זה את זה :מחד־גיא נדרשת העמקה ,ומאידכ־גיא
תיקנו קריאה בתורה מצד "כאילו הקריבו".
מלבד זאת יש להעיר מדינה של קריאת התורה בשבת .הראשונימ עמדו על העובדה
שאפ שבימימ טובימ קוראימ בשני פרי תורה – ובפר השני קוראימ בפרשיית קורבנ
היומ מדינ "כאילו מקריבינ לפני קרבנ" – הרי שבשבת אינ הדינ כנ ואינ מוציאימ פר שני
לקריאה בקורבנ היומ 7.אחד התירוצימ שהציעו הראשונימ הוא שדינ "כאילו מקריבינ לפני"
שייכ אכ ורק בקורבנות הבאימ לכפרה ,ואילו קורבנות השבת ,קורבנות עולה ,אינמ באימ
לכפרה .אכנ ,הדברימ תמוהימ שהרי מבואר בשו"ע )ימנ א ,עיפ ה( שדינ אמירת פרשיות
הקורבנות שייכ אפ בעולה.

.6
.7

ראו :שאילתות ,שאילתא קא; ידור רש"י ,שכה; אורחות חיימ ,הלכות קריאת "ת; כלבו ,ימנ כ.
עיינו :תופות ,מגילה כג ע"א ,ד"ה כיוונ; טור ,או"ח ,ימנ רפג.
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אפשר היה ליישב שמחמת יבה זו השו"ע לא הביא להלכה )בימנ רפג( את הטעמ
שאינ קורבנות השבת עומדימ לכפרה ולכנ הציג טעמימ אחרימ; אולמ לדברי הטור עצמו
קשה :מחד־גיא כתב בימנ א את דינ קורבנ עולה שבפשטות נתקנ מדינ "כאילו הקריבו"
)כמבואר בבית יופ שמ(; ומאידכ־גיא ,בימנ רפג פק שאינ אינ קוראימ בשבת בשני
פרימ היות שעולה אינ עיקרה לכפרה.
כדי ליישב את הדברימ הנזכרימ ,יש להציע הבנה מחודשת לגישות הגורות שאינ
אמירת פרשיות הקורבנות נחשבת כ"מעשה קורבנ" .עד כה הצענו שבאופנ נקודתי ביח
לקורבנות ,לימוד פרשיותיהמ משיג יעד זהה – ולו באופנ חלקי – בדומה להקרבה עצמה.
ברמ ,ניתנ להציע שהלכה זו אינה דינ נקודתי ביח לקורבנות אלא יוד מוד בכל התורה
כולה ,שעיקרו :עיונ במצוות בכלל ,ובפרט במצוות שאינ ביכולת האדמ לקיימ או שאיננ
נוהגת בזמנ הזה ,הרי הוא אופנ קיומ מוימ של מצוות אלו.
יוד העניינ הובר בהרחבה בדברי המשכ־חכמה המאלפימ ,שבהמ הבהיר שהנקודה
האמורה ביח לקורבנות משקפת עיקרונ כללי הקיימ בכל התורה:

ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה – הנה מצוות התורה יש
אשר לכהנים ויש אשר ללויים ויש לכהן גדול ויש למלך או לסנהדרין ,ויש למי
שיש לו קרקע ובית ,רק בכלל ישראל צריכה התורה להתקיים ו'כל ישראל ערבין
זה לזה' )שבועות לט ,א( ובקיומם כולן מקבלים שכר" .ואתן צאן מרעיתי אדם
אתה" )יחזקאל לד ,לא( שכל האומה הישראלית הוא אדם אחד :יש אשר הוא
כלב ]כמו שאמרו )איכא רבה פתיחה טז( 'צדיקים לבן של ישראל'[ ויש כראש
ויש כעין ,והוא שנמצא )במדבר לא ,כו( "ראשי העדה"" ,עיני העדה" )שם טו,
כד( .וכל אחד צריך לקיים מצוה התלויה בו ,ובכללותם הוא "אדם" שלם .לכן
על מצוות שאין לקיימם צריך ללמוד ,ד'כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב
)חטאת' – מנחות קי ע"א( או להחזיק לומדי תורה .לכן להלן )כד ,ז( ענו "כל
אשר דבר ה' נעשה ונשמע" – יש מהם שנעשה מה ששייך אצלנו ,ויש שנשמע
שנלמד ונבין פנימיותם והלכותיהם וחוקותיהם .אבל כאן ענו "כל העם יחדיו כל
אשר דבר ה' נעשה" ,שבכללות העם כאחד כולם יחדיו יעשו כל אשר דבר ה',
)משך חכמה ,שמות יט ,ח(
וכל אחד יעשה השייך לו ודו"ק.
העיקרונ הנזכר משתקפ ועולה במפר הקשרימ בתלמוד .במכת מגילה )ד ע"א( מצאנו
את הדברימ הבאימ:

ואמר רבי יהושע בן לוי :חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום,
שנאמר "אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי" .סבור מינה :למקרייה
בליליא ,ולמיתנא מתניתין דידה ביממא .אמר להו רבי ירמיה :לדידי מיפרשא לי
מיניה דרבי חייא בר אבא :כגון דאמרי אינשי :אעבור פרשתא דא ואתנייה.
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לפי ברת הגמרא בהוא־אמינא ,אינ חובת קריאת מגילה ביומ אלא רק בלילה ,וביומ אינ
אלא חובת לימוד הלכות מגילה .ברה זו קשה ביותר :כיצד העלו חכמימ על דעתמ שאינ
קריאת מגילה ביומ ,והלוא משנה ערוכה היא בפרק שני במכת מגילה )ב ,ד(" :אינ קורינ
את המגילה ...עד שתנצ החמה ."...לא עוד אלא שלפי השיטה המרכזית בדברי הראשונימ
)ראו תופות ,מגילה ד ע"א ,ד"ה חייב אדמ( היא שקריאת המגילה של היומ היא עיקר
קריאת המגילה – בדומה לכלל מצוות היומ – וכיצד נעלמה הלכה זו מהתלמידימ? לבופ
יש להקשות מהיכי תיתי לחדש מצווה חדשה ללא מקור מפורש?
אכנ ,לפי ביאורנו לעיל הדברימ מיושבימ אל נכונ .אפ בהוא־אמינא לא התעלמה
הוגיה מפשט המשנה ,שחיוב המגילה חל אפ ביומ ,אלא ברתה הייתה כי על בי היוד
שעיוק במצווה הוא מעינ קיומ שלה ,אזי אפ ניתנ לצאת ידי חובה על ידי לימוד הלכות
מגילה .בככ מבוארת היטב גמ שיטת הטורי־אבנ הבור שכל דינ זה חל )בהוא־אמינא(
דווקא על ת"ח ,ואילו עמ הארצ חייב לכל הדעות בקריאת המגילה ביומ; והמ המ הדברימ,
שכנ יוד החיוב הוא קריאת מגילה אולמ הייתה הוא־אמינא שניתנ לצאת ידי חובה על
ידי עיונ בהלכותיה .והנה ,אפ שלמקנה לא יוצאימ ידי חובה בעיוק בהלכות המגילה
בלבד ,מכל מקומ אינ בככ ראיה שהעיקרונ הנזכר נדחה מהלכה; אלא רק שלימוד דיני
המצווה אינו קיומ מלא שלה .הלימוד הוא בבחינת "נשמע" )כלשונו של המשכ־חכמה( ולא
בבחינת "נעשה".
נופ על ככ ,במכת מגילה )טו ע"א( ובפרקי דר' אליעזר )פרק נ( מבואר שצומ שלושת
הימימ שהיה בימי מרדכי ואתר נעשה בימי הפח .הפרשנימ דנו כיצד יכלו מרדכי ואתר
לבטל את מצוות האכילה שבליל הדר וכנ כיצד הותר לעשות תענית ביומ טוב .החתמ־
ופר ביאר בדרשותיו שבימי הצומ לימד מרדכי את העמ את הלכות הפח ,וככ קיימו את
מצוות האכילה של ליל הפח .גמ דברימ אלה תומכימ בהצעתנו לעיל.
נראה שעניינ זה עולה אפ בהלכות הפח .מכמה מקורות מוכח שעל ידי לימוד הלכות
ודיני הפח ניתנ לצאת ידי חובת יפור יציאת מצרימ ,ככ מפורשת התשובה לבנ החכמ:
"אפ אתה אמור לו כהלכות הפח" .נופ על ככ ,הדרשה שעולה בהגדה" ,יכול מראש
חודש" ,מתבארת אפ היא לשיטת חלק מהראשונימ לאור הזיקה בינ לימוד הלכות הפח,
המתחיל כשבועיימ מראש לדעת רשב"ג )שובר שיש לעוק בהלכות המועד שבועיימ
לפניו( וממילא ישנה הוא־אמינא שיפור יציאת מצרימ ,הקשור בטבורו ללימוד הלכותיו,
יחל שבועיימ לפניו בדומה ללימוד ההלכות .נופ על ככ ,בלשונ התופתא מובא שחכמימ
בבני ברק לא עקו כל הלילה אכ ורק ביפור יציאת מצרימ ,אלא אפ בלימוד הלכות החג.
נראה להציע שאינ מדובר על הלכה נקודתית בהלכות יפור יציאת מצרימ ,אלא בדינ כללי:
ישנו קיומ מצווה בלימוד הלכותיה ועיונ בדקדוקיה.
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עניינ זה עולה אפ בדרושי רבותינו .מפורמימ דברי רש"י בריש פרשת וישלח" :דבר
אחר גרתי בגימטריא תרי"ג ,כלומר עמ לבנ הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי
ממעשיו הרעימ" .כמאליה עולה השאלה :כיצד שמר יעקב אבינו על תרי"ג מצוות בעוד
חלקנ תלויות בארצ ,חלקנ בכהונה וחלקנ במלכות .ייתכנ לפרש כי הכוונה היא שהתנהלותו
של יעקב הייתה כיראימ וכשלמימ ,אכ החיד"א )דברי דוד ,שמ( ביאר זאת על פי היוד
דלעיל:

ויש מקשים היאך אפשר לקיים כל תרי"ג מצות ,והלא יש ביניהם מצות הנוהגות
לכלל ישראל כגון הקמת מלך ובנין ביהמ"ק .ויש לומר דאמרינן במנחות :כל
העוסק בתורת קרבנות כאלו הקריב אותם ,ה"נ קאמר שעסקתי בתורה של כל
המצות והוה כאלו קיימתים.
ופ דבר :ניתנ להציע ביאור נופ לגישה שלפיה אמירת פרשיות הקורבנות אינה בגדר
הקרבה של ממש .לפי דרכנו ,מדובר על יוד מוד בכל התורה :בלימוד הלכות המצווה יש
ממד מוימ של קיומ המצווה הנלמדת.

ה .קריאת היחיד וקריאת הציבור
משהגענו עד הלומ יש לומר דבר־מה מחודש נופ .עד כה הנחנו שיוד אחד עומד בבי
דיני אמירת פרשיות הקורבנות והראינו בו פנימ לכאנ ולכאנ; אלא שאליבא דאמת יש לדונ:
האמ מדובר על יוד אחד או שמא לפנינו דינימ חלוקימ?
כפי שציינו בפתיחת דברינו ,שני מקורות עיקריימ עומדימ ביוד חובת אמירת פרשיות
הקורבנות) :א( הוגיה במכתות תענית ומגילה העוקת בברית בינ הבתרימ; )ב( הוגיה
במכת מנחות הדנה בחכמ העוק בתורה .והנה ,אפ שהבית־יופ )או"ח ,ימנ א( ביאר
שמדובר בעיקרונ אחד והציג את שתי הוגיות הללו כמקור לאמירת פרשיות הקורבנות
בדר הבוקר ,הרי שאפשר ששתי הוגיות חלוקות .כפי שהראינו ,יוד דינ אמירת פרשיות
הקורבנות יכול להיות יוד הקיימ בקורבנות לבדמ אכ גמ להיות חלק מהעיקרונ הכללי
שלפיו עיוק בהלכות המצווה הוא קיומ חלקי שלה.
נראה להציע שבנקודה זו חלוקות הוגיות .בוגיית מגילה ותענית ,העוקת בברית
בינ הבתרימ ,מדובר על "מעשה הקרבה" ואינ לה כל קשר לדינ הכללי; ואילו מוגיית מנחות
משתמע שמדובר בדינ כללי בכל התורה – עק התורה נחשב כקיומ מצווה .ככ ניתנ להביא
מההקשר הרחב של הוגיה במנחות:

"שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות" )תהלים
קמד ,א( – מאי בלילות? א"ר יוחנן :אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילה ,מעלה
עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה.
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"לעולם זאת על ישראל" )דברי־הימים ב' ב ,ג( – א"ר גידל אמר רב :זה מזבח
בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן; ורבי יוחנן אמר :אלו תלמידי
חכמים העסוקין בהלכות עבודה ,מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש
בימיהם.
אמר ריש לקיש ,מאי דכתיב "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם"
)ויקרא ז ,לז(? כל העוסק בתורה ,כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם .אמר
רבא :האי לעולה למנחה ,עולה ומנחה מיבעי ליה! אלא אמר רבא :כל העוסק
בתורה ,אינו צריך לא עולה )ולא חטאת( ולא מנחה ולא אשם.
אמר רבי יצחק ,מאי דכתיב "זאת תורת החטאת" )שם ו ,יח(" ,וזאת תורת
האשם" )שם ז ,א(? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת ,וכל העוסק
בתורת אשם כאילו הקריב אשם.
כלל המימרות בוגיה מורות על גולת תלמוד התורה ועיקרה ,ואינ נראה שזוהי הלכה
ייחודית לקורבנות אלא קביעה כללית כי העוק בתורת המצווה נחשב כמקיימ אותה באופנ
חלקי.
דומה שחלוקה זו עולה מדקדוק בלשונות הטור .בימנ נ באו"ח ביאר הטור שדינ משנת
אמירת "איזהו מקומנ של זבחימ" נובע מככ "שצריכ בכל יומ ללמוד משלשתנ" ,כלומר
שנתקנ מצד מצוות תלמוד תורה .לאחר מכנ הביא הטור את לשונ הוגיה במנחות" :אלו
ת"ח שעוקינ בעבודה בכ"מ מעלה אני עליהמ כאילו מקריבינ ומגישימ לשמי" .מדבריו
משמע כי דינ תלמוד תורה הוא שורש הוגיה במנחות .לעומת זאת ,בשעה שהטור עוק
בדינ הוצאת שני פרימ בשבת )או"ח ,ימנ רפג( הרי הוא מביא בהקשר של הקריאה
בתורה דווקא את המשנה בתענית8.
ומעתה ,מדויקות להפליא לשונות הוגיות:
א .הוגיה במנחות עוקת בתלמידי חכמימ יחידימ ,בעוד הוגיה במגילה ותענית עוקת
ברבימ )"קורינ לפני"( .אפ העיקרונ העולה בוגיית מגילה ותענית הוא צורכ הרבימ:
צורכמ של "כלל ישראל להתכפר" .נקודה זו מתבארת היטב לאור הצעתנו :וגית מנחות
עוק בלומד התורה ,וממילא מדובר על פי רוב בתלמיד חכמ ,בעוד וגיית מגילה
ותענית נובה על קורבנות הציבור וקריאת הרבימ .הקב"ה בחדו נתנ לישראל אפשרות
לכפרה ,וזכות זאת נאמרה לתשועת כלל ישראל ,ולפיככ מתבר שאפ הקריאה בעיקרה
היא מעשה הרבימ המייצגימ את כלל ישראל .עניינ זה עולה משיטות הראשונימ
שהזכרנו שלפיהנ גמ דינ קריאה בציבור הוא מכלל אמירת קורבנות ,וכנ מדברי האליה־
רבה )ימנ מח( שפק שקיימת עדיפות לקריאת הקורבנות בציבור .הדברימ עולימ

 .8להלנ בהמשכ דברינו יבואר מדוע כתב זאת דווקא ביח לקריאה בתורה.
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באופנ המובהק ביותר מלשונ האור־זרוע )שבת ,מד( המחדש שכל הזכרת הקורבנות
בדר הבוקר נובעת אכ ורק מהצורכ לקביעות דברי תורה.
ב .הוגיה במנחות דנה ב"עוק" בדיני הקורבנות ,היינו בלימוד מעמיק כעינ מה שכתב
הב"ח )או"ח ,ימנ מח( בפירוש לשונ "לעוק" בברכת התורה .לעומת זאת ,וגיית
תענית ומגילה מדברת על מצב "שקוראינ בהנ" ,כלומר עוקת בקריאה בעלמא .ההבחנה
בינ "עיוק" לבינ "אמירה" קשורה בטבורה ליוד הדינ :ככל שמדובר בדינ ב"תלמוד
תורה" ,קיימ צורכ בהבנה של הדברימ; ולאידכ־גיא ,במידה שמדובר על "כאילו
מקריבינ" ,די בעצמ האמירה הנחשבת כ"מעשה הקרבה".
ג .הוגיה במנחות אינה עוקת אכ ורק בכפרה ומחילה אלא הדגש בה הוא על עצמ
ההקרבה" :כאילו הקריב" .ככ עולה גמ מהקשרה הרחב של הוגיה היוצרת זיקה בינ
לימוד תורה לבינ גולות המקדש וקודשיו – לאו דווקא ביח לכפרה .לעומת זאת,
בוגיית מגילה ותענית עולה במפורש יוד הכפרה" :מעלה אני עליהנ כאילו מקריבינ
לפני קרבנ ,ומוחל אני על כל עונותיהמ" .גמ נקודה זו מתבארת היטב על פי דרכנו:
בעוד דינ הקרבת הקורבנ מצד "מעשה הקרבה" הוא עניינ הקשור לכפרה ומחילה דווקא
)שהרי כפי שראינו מלשונ הוגיה ,הוא ניתנ בעיקרו לישראל משומ שהישרדותמ תלויה
בכפרת הקורבנות( ,הרי שהדינ המובא במכת במנחות הוא דינ כללי בכל התורה –
ולפיו עצמ הלימוד הוא חלק מקיומ מצווה ,כלומר אינו קשור ביודו לדיני כפרה.
נראה שבככ מתבארימ היטב כלל הקשיימ שהצגנו .לעיל ראינו שהאחרונימ נחלקו אמ די
בקריאה ללא העמקה ,או שמא חובה שיהיה זה לימוד מעמיק; והבאנו ראיה כי אינ צורכ
בהעמקה מדינ קריאה בתורה .מעתה נראה שאינ לפנינו תירה כלל ועיקר .קריאה בתורה
היא מעשה של רבימ השייכ לפנ של "מעשה הקרבה"; זוהי זכות שנתנ הקב"ה לכלל זרע
אברהמ כדי שח ושלומ לא יגרומ החטא אפ בשעה שאינ בית מקדש .מאידכ־גיא ,דינ
ההעמקה וה"עק" ,שכפי שדקדקנו מצוי בוגיה במנחות ,הוא דינ כללי בכל התורה כולה.
ממילא אינ לפנינו כל תירה שכנ מדובר בשני דינימ שונימ לחלוטינ.
אמ כנימ הדברימ ,תבואר היטב אפ תירת המקורות ביח לקורבנות שאינמ באימ
לכפרה .בדברי הראשונימ שהצגנו מבואר שכל דינ "כאילו הקריבו" שייכ אכ ורק בקורבנות
הבאימ לכפרה ,אכ יש לשימ לב שכל דבריהמ מבוימ על דברי הוגיה במגילה ותענית.
לדרכנו ,עומקמ של דברימ הוא שדינ אמירה ביח לקריאה בתורה הוא מדינ קריאת הציבור,
שכפי שדקדקנו הוא חלק מברית בינ הבתרימ ,אשר עיקרה הוא כפרת הנצח שניתנה לעמ
ישראל אפ לאחר חורבנ הבית .ממילא פשוט כי במישור זה של אמירת פרשיות הקורבנות,
ביח לדינ הציבור ,יש צורכ דווקא בקורבנ המכפר .ממילא אינ כל תירה וקושי מדברי
הטור והשו"ע )ימנ א( המביאימ לדינא את קריאת פרשת העולה :שמ אינ מדובר בקריאת
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הרבימ דווקא ,אלא בוגית מנחות העוקת בדינ אמירת יחידימ שעיקרה מדינ תלמוד
תורה.

ו .יכומ
במהלכ המאמר הראינו פנימ שונות באמירת פרשיות הקורבנות ,וליּבּנו דינ זה מזוויות
למדניות שונות.
בתחילה בחּנו את המשמעות המדויק של לשונ הגמרא "כאילו מקריבינ" ,ומתוכ ככ
הצגנו שתי תפיות יוד :תפית אמירת פרשיות הקורבנות כפעולה גולית המשיגה
יעדימ זהימ להקרבה; ותפיתה כ"מעשה הקרבה" ,המתבטאת בדמיונ מוימ אפ בדרכ
האמירה.
הופנו לבחונ דינ זה והגענו לתובנה שלפיה אמירת פרשיות הקורבנות אינה פעולה
שנעשית באופנ מלא ע"י כוח התורה" ,מעלה עליו הכתוב" ,אלא בראש ובראשונה מדובר
במירת כוח לאדמ המעתיק את כוחו להקריב קורבנ למישור של עיוק בפוקי הקורבנות.
מתוכ ככ ביארנו את השיטות המורות שניתנ גמ לעבור עבירות באמצעות אמירת קורבנות
– שיטות שאיננ עולות יפה עמ תפיה שלפיה אופייה של אמירת פרשיות הקורבנות נעשית
כעינ "מעלה עליו הכתוב".
נופ על ככ הצענו להרחיב את התפיה העולה מהוגיה ,הקושרת בינ לימוד הלכות
המצווה לבינ קיומה ,והראינו כיצד כוחה יפה בתחומימ הלכתיימ אחרימ.
לבופ ,ניינו להבחינ בינ שתי וגיות היוד ביח לאמירת פרשיות הקורבנות:
הוגיה במגילה ותענית )העוקת בברית בינ הבתרימ( מחד־גיא ,והוגיה במנחות
)העוקת בלימוד התורה של תלמיד חכמ( מאידכ־גיא .לאור העקרונות שהצגנו במהלכ
דברינו הצענו שהוגיות מדברות על שתי הלכות נפרדות :האחת קשורה בדינ כפרה ,היא
משויכת לקריאת הרבימ ולקריאת התורה ,וגדרה הוא כ'מעשה הקרבה'; ואילו השנייה
עוקת בתלמיד חכמ ובלימוד מעמיק ,אינה קשורה לקורבנות דווקא )ולכפרה בפרט(,
ויודה בעיקרונ הכללי של לימוד הלכות המצווה כקיומ המצווה.
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נטיעת עצימ וגינונ בירושלימ העתיקה
א .מקור האי ור וטעמו
ב .מחלוקת הכפתור־ופרח והרדב"ז
 .1תוקפ האי ור בזמנ הזה
 .2קיומ אילנות שניטעו על ידי נוכרימ
ג .דעת פו קי זמננו
ד .נטיעת אילנ או שיח בודד
ה .נטילת ארבעה מינימ מגידולי ירושלימ
ו .יכומ

בעקבות איחוד ירושלימ לפני למעלה מיובל שנימ זכינו לככ שיהודימ יכולימ לחזור לגור
בירושלימ העתיקה .כמובנ שעמ חזרתו של עמ ישראל לירושלימ העתיקה ועיר דוד בא
הרצונ לייפות את העיר .אלא שייפוי העיר על ידי צמחייה אינו דבר פשוט כפי שנראה
במאמר זה.

א .מקור האי ור וטעמו
שנינו בבבלי במכת בבא קמא )פב ע"ב(:

עשרה דברים נאמרו בירושלים :אין הבית חלוט בה ,ואינה מביאה עגלה ערופה,
ואינה נעשית עיר הנדחת ,ואינה מטמאה בנגעים ,ואין מוציאין בה זיזין
וגזוזטראות ,ואין עושין בה אשפתות ואין עושין בה כבשונות ,ואין עושין בה
גנות ופרדסות חוץ מגנות וורדין שהיו מימות נביאים הראשונים ,ואין מגדלים
בה תרנגולין ,ואין מלינין בה את המת.
ובהמשכ הגמרא מבואר:

ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות – מפני אהל הטומאה ,ומשום דלא ליתזקו
עולי רגלים .ואין עושין בה אשפתות – משום שקצים .ואין עושין בה כבשונות
– משום קוטרא .ואין עושין בה גנות ופרדסין – משום סירחא .ואין מגדלין בה
תרנגולין – משום קדשים.
דברימ אלו נפקו להלכה ע"י הרמב"מ )בית הבחירה ז ,יד(:

*

תודתי לרב בעז אופנ שעזר רבות בידור המאמר ועריכתו.

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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ואלו דברים שנאמרו בירושלים... :ואין נוטעין בה גנות ופרדסים ,ואינה נזרעת
ואינה נחרשת שמא תסרח ,ואין מקיימין בה אילנות חוץ מגינת ורדים שהיתה
שם מימות נביאים הראשונים וכו'.
הצמחייה יפה לעיניימ אכ גידולה עלול להביא עמו רחונ – כפי שמבארת הגמרא )שמ(
שאינ עושימ בה גנות ופרדימ "משומ ירחא".
על מקור אותו הירחונ מביא רש"י )שמ( שני פירושימ:

סרחון – עשבים רעים הגדילים שם וזורקין בחוץ .ועוד ,דרך גנות לזבלן ויש
סרחון.
לפי שני הטעמימ ,עיקר הבעיה אינה עצמ קיוממ של העצימ או של הצמחייה ,אלא תוצאות
לוואי הבאות בעקבות קיוממ .לפי הפירוש הראשונ – החשש הוא שמא עבודות הפיתוח
והגינונ יגרמו לירחונ מחוצ לגינה ,כלומר ברשות הרבימ ,ולפי הפירוש השני – החשש
הוא שמא יביאו זבל מריח לגינה והריח יתפשט החוצה ממנה.
השאלה המעשית העומדת לפנינו כרוכה בשתי שאלות :א .האמ איור קיימ בתוקפו
גמ בהעדר בית המקדש .ב .האמ החשש קיימ גמ בגינות שבימינו.

ב .מחלוקת הכפתור־ופרח והרדב"ז
 .1תוקפ האי ור בזמנ הזה
בעקבות הלכה זו כתב בפר 'כפתור ופרח' )פרק ו( דינ מיוחד לגבי ארבעת המינימ שגדלימ
בירושלימ:

נראה מכאן שאם היה בירושלם היום דקל – שלולבו 1פסול ,וכיוצא בזה ,והוה
ליה מצוה הבאה בעבירה2.
הכפתור־ופרח ממשיכ ומייג את דבריו רק למקרה שהדקל ניטע על ידי ישראל ,משומ
שיתכנ שיש חילוק בדינ כאשר מדובר על אילנ שנטעו גוי "כענינ שאמרו בשביעית".

.1

.2
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בעקבות דברי הכפתור־ופרח כתב מו"ר הגר"א נבנצל )במאמר 'עשרה דברימ נאמרו בירושלימ' ,תורה
שבעל פה ,לח )תשנ"ז( ,עמ' קו .אות ח( שלדעתו פשוט שהוא הדינ לאתרוג ,הד ,ערבה וככ.
ולכאורה נראה להויפ על דברי מו"ר שהוא הדינ לשמנ לנרות חנוכה.
מעניינ לראות שבשו"ת אבני נזר )יו"ד ימנ תלז( בתשובה על חיוב ביכורימ מאילנ העומד בירושלימ
כתב ש"לא ידענא מה קשיא ליה .דהא בב"ק )פב ע"א( אינ נוטעימ גנות ופרדימ בירושלימ .אכ
לעיקר הדינ נ"ל דאפי' הי' אילנ בירושלימ אינ מביאינ ממנה בכורימ כיונ דקי"ל ירושלימ לא נתחלקה
לשבטימ .והנה כל ישראל שותפימ בו ולא מטי שוה פרוטה לכל חד .ויש לדמותה ג"כ לקודמ כיבוש
וחילוק דאינ חייבימ בביכורימ .וירושלימ לעולמ קודמ חילוק הוא" .ולא הביא שיש חובה לעקור
ולא לקיימ אילנ בירושלימ.

נטיעת עצימ וגינונ בירושלימ העתיקה
הכפתור־ופרח מעיר שאמנמ לא כל עשרת הדינימ שהוזכרו בגמרא לגבי ירושלימ נוהגות
בימינו ,משומ שחלקמ המ תקנות עבור עולי הרגל ,אכ לגבי איור נטיעת עצימ כותב
הכפתור־ופרח:

ומסתברא שמאלו הקדושות קצתם נוהגות שם היום ,וכמו שבארנו פרק מ"א
בענין כרם רבעי עולה לירושלם ,וכל שכן אלו דברים שהם מעיקר קדושת העיר
וקדושתה לעולם עומדת.
כלומר ,לדעת הכפתור־ופרח ,הבעיה בירחונ אינה חשש שמא יימנעו עולי הרגל מלהגיע
לירושלימ ,אלא הבעיה היא שעצמ הירחונ פוגע בקדושת העיר ,ולכנ האיור עומד
3
בתוקפו גמ בחורבנ המקדש.
אלא שבשו"ת רדב"ז )ח"ב ימנ תרלג( כתב על דברי הכפתור־ופרח ש"לא ראינו מימינו
מי שנזהר" בהלכות אלו )יש לזכור שבניגוד לכפתור־ופרח שגר בבית שאנ ורק ביקר
בירושלימ ,הרדב"ז גר בירושלימ( .הרדב"ז מנמק זאת וכותב:

דנהי דירושלם קדושה ראשונ' קדשה לשעתה ולעתיד לבא לדברים הנוהגים בה
מן התורה ,אבל מה שהוא מדרבנן לא אמרו אלא היכא דשייך טעמא דבשבילה
החמירו ,ואם נסתלק הטעם נסתלקה הגזרה ...ואין נוטעין בה גנות ופרדיסים
ואינה נזרעת ואינה נחרשת הטעם הוא שמא מסרח ויקוצו עולי רגלים וכל הבאים
אליה מכל קצוי ארץ מפני ריח רע והשתא דכולה ביד עכו"ם ליכא האי טעמא.
בניגוד לכפתור־ופרח ,הרדב"ז ובר שטעמ הגזרה הוא שמא יקוצו עולי רגלימ ,ולכנ בזמנו,
4
שירושלימ היתה בידי עכו"מ ,אינ לנו לחוש לטעמ זה ולכנ לא נוהגימ בדינ זה.
 .2קיומ אילנות שניטעו על ידי נוכרימ
הרדב"ז ממשיכ וחולק על פקו של הכפתור ופרח לגבי אילנ שנטעו נוכרי ,וכותב שלגבי
אילנות אינ כל פק שכאשר קיימ האיור – הוא קיימ גמ אמ נטעו נוכרי .לדעת הרדב"ז
.3

.4

אפ שפשוט לכול שכל מה שנהוג בירושלימ מחמת קדושתו נהוג רק בחלק הנקרא עיר העתיקה ועיר
דוד ,כפי שמובא במפר מקומות וביניהמ תשובת מו"ר הגר"מ אליהו זצוק"ל בשו"ת מאמר מרדכי
)ח"ג קדושת א"י ירושלימ והמקדש ,סימן א( כאן המקום להביא את דבריו המופלאים ומרוממים
כאחד" :לענינ הופה על ירושלימ ,כתוב שאפשר להויפ על ירושלימ ע"י משיכת חומותיה עד
מקומ שירצו .אכ לשמ ככ צריכימ להתקיימ תנאימ מוימימ :מלכ ,נביא ,אורימ ותומימ .כמו כנ יש
צורכ בדר מוימ של עשייה בעת ההרחבה ...והנה אמ היומ יחליטו להרחיב את ירושלימ מדינ
קדושה )ולא מבחינה מוניציפלית או מדינית דווקא( ,ואינ מלכ ואינ נביא ,לכאורה אינ לזה שומ
משמעות .ומיהו ,אמ נדייק בלשונ הרמב"מ )בית הבחירה ו ,יא( נראה שאינ הרמב"מ אומר ככ ,וככ
הוא כותב" :כל מקומ שלא נעשה בכל אלו ובדר הזה אינ קדוש גמור" .זאת אומרת שיש קדושה,
אבל לא קדושה גמורה ...עדיינ חלק מקדושת ירושלימ חל בקידוש שאינו גמור .וצ"ע.
ובנוגע למצב בימינו שבשבח לצור ישראל וגואלו זכינו לא רק לחזור לארצנו אלא אפ לחזור לעיר
הקודש ,נדונ לקמנ.
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מדובר בשני איורימ שונימ :נטיעת גינות ופרדימ אורה משומ ירחונ ,וקיומ אילנות
אור משומ שענפיהמ עלולימ להאהיל על הטומאה ולטמא .לכנ בזמנ שנזהרימ בירושלימ
מנ הטומאה חובה לקצוצ גמ אילנות שניטעו על ידי נוכרימ .אולמ בימינו שאינ אנו מקפידימ
על טומאה וטהרה אינ נוהג דינ זה.
כנ דייק הרב יחיאל מיכל טוקצינקי זצ"ל בפרו עיר הקדש והמקדש )ח"ג פרק א,
ג ,ג( מלשונ הרמב"מ )שהובא לעיל(:

ואלו דברים שנאמרו בירושלים... :ואין נוטעין בה גנות ופרדסים ,ואינה נזרעת
ואינה נחרשת שמא תסרח ,ואין מקיימין בה אילנות חוץ מגינת ורדים שהיתה
שם מימות נביאים הראשונים וכו'.
הרמב"מ שינה מלשונ הגמרא ,שהרי בברייתא שבגמרא נאר רק 'לעשות' גינות ופרדימ,
אכ לא נזכרת חובה לעקור אילנות קיימימ .מקור השינוי נמצא בתופתא מכת נגעימ
)ו ,ב(:

ואין מקימין בה אילנות חוץ מגנת ורדין שהיתה שם מימות נביאים הראשונים.

ג .דעת פו קי זמננו
לאור החילוק בינ איור נטיעת גינות ופרדימ ובינ איור קיומ אילנות ,מבאר הרב
טיקוצינ קי שגמ בהיות הבית על מכונו ,אינ חיוב לעקור גינות שכבר הוקמו:

ומכיון שהוכחנו שלדעת הרמב"ם הם שני דברים ושני טעמים מיוחדים – אנו
מוסיפים לאמר שגם מחולקים הם בדינא :בגנות ופרדסים אמרו "אין עושין"
ונ"ל שלא אסרו לקיימן ,ובאילנות אמרו "אין מקיימין" לומר שאפי' אם נוטעו
ע"י אחרים צריך לעקרן.
את היבה לככ מבאר הרב טוקצינקי ,כי התקנות שנאמרו לצורכ שימור יופי העיר כוללות
איור לעשות בידיימ דבר שיגרומ לקלקול ורחונ עיר הקודש ,אכ אינ איור לקיימ משהו
שכבר נעשה .יתירה מזאת ,כבר עמדנו לעיל בדברי רש"י ,שהרחונ אינו מעצמ הגינה אלא
מתוצאות לוואי שעלולות להיגרמ ממנה על ידי מעשי בני אדמ בלתי אחראימ ,כגונ שינכשו
את העשבימ ולא יפנו אותמ ,או שיזבלו אותמ בזבל מריח .לכנ בדיעבד אינ חובה לעקור
אלא לפקח שלא יעשו כנ .לעומת זאת לעניינ הבאת הטומאה מדובר בבעיה של חור
תשומת לב )לעבור בתומ לב תחת אילנ כשהטומאה תחתיו( שאינו ניתנ לפיקוח.
להלכה פק הרב טוקצינקי )שמ( שגמ איור נטיעת גינה אינו נוהג בזמנ הזה:
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לדברים הנאמרים משום גזרת טומאה אין מקום בזה"ז שכלנו טמאים ואין
אכילת קדשים בירשלים ...כמו"מ הדברים שנאמרו משום יופי העיר נהגו בזמן
שהיתה עיר קדשנו משוש כל הארץ ,ולא בזמן שהוסרה העטרה5.
הציצ־אליעזר )חלק י ימנ ג( הויפ בעקבות דברי הרדב"ז שלא רק כאשר אומות העולמ
שולטות אינ דינימ אלו קיימימ ,אלא אפ בימינו ,למרות שעמ ישראל חזר לארצו ועולה
6
לירושלימ ברגלימ ,כל עוד בית המקדש אינו בנוי אינ חובה לקיימ דינימ אלו.
לעומתו מו"ר הגר"א נבנצל שליט"א )שמ( כתב שאינ הדינ תלוי במצב הבית אלא במי
ששולט בעיר:

ולפי"ז ,עכשיו שזכינו ת"ל שהעיר ביד ישראל דינו לענין כבזמן הבית לדעת
הכפתור ופרח.
כנ ראיתי במאמרו 'ירושלימ עיר הנצח לאור ההלכה' 7כותב הרב יהודה גרשוני זצ"ל:

יוצא לפי טעם האחרון של הרדב"ז מה שלא היה נוהג הקדושות האלה
בירושלים בזמן הזה מפני שהיתה ביד עכו"ם ,אבל עכשיו אחרי אלפים שנה
כמעט שירושלים כולה בידי שלטון ישראל יש לחשוב על קדושות האלה ,דאף
שבטל הטעם הגזירה קיימת ,וכל הדברים האלה נאמרו על ירושלים שהיא בפנים
החומה שהיה בזמן הבית.
בכל מקרה נראה שגמ למי שאומר שאור לקיימ גינות ,פרדימ ועצימ בירושלימ
המקודשת בימינו .כל עוד יהיה מישהו אחראי ,שתפקידו לוודא שלא יריחו ,ובפרט בימינו
שחומרי הזיבול אינמ מריחימ ,כגונ דישונ ינטטי וכדומה ,יש חובה לקיימ ולדאוג
לצמחיה נאה לעיר שחוברה לה יחדיו.

ד .נטיעת אילנ או שיח בודד
עוד הויפ הרב טיקוצינקי וכתב )שמ(:

.5

.6
.7

עוד כתב הרב שמ בנוגע לביטול גזרה שגזרו לענייננו" :ולכאורה הרי הרמב"מ )ממרימ ב ,ב( אומר
גמ כשבטל הטעמ לא בטלה הגזרה או התקנה ,דאינ ב"ד אחר יכול לבטל כי אמ גדול מהראשונימ
בחכמה ובמנינ ...מ"מ בנ"ד ודאי בטלו הדברימ הנוגעימ לשמירת הטהרה וכנראה מכמה דוכתי דהרי
עכ"פ אינ אנו טהורימ .גמ התקנות ליופי העיר וישובה איננו בידינו ולמי נייפה אותה ,וע"ד שאמר
ריב"ל ופ כתובות" ,ארצ ארצ למי מוציאה פירותיכ "...שבכל כה"ג לכתחלה ככ התנו ביניהנ שיהא
אפשר לבטל וכמו שאמרו במו"ק )שמ ג ע"ב( ועיינ מ"ש תו' בב"ק )פב ע"ב ד"ה אתא(" .וככ
משתמע גמ מלשונ הרדב"ז בתשובתו.
מדבריו עולה שאינ מצוות עלייה לרגל קיימת בזמנ הזה .ועיינ בשו"ת יחווה דעת )חלק א ימנ כה(
שחלק .ואכמ"ל.
אור המזרח כרכ כ חוברת ד )עב( תשל"א
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עוד נ"ל נפ"מ לדינא :בגנה ופרדס לא אסרו אף קלח אחד ,אלא גינה )היינו בית
חצי קב ולר"ע בית רובע( ,ובאילן אף נטיעה אחת.
כנ חידש בשו"ת משנה הלכות )ח"ה ימנ לט( בתשובה לשאלה מדוע אומרימ בברכת מעינ
שלוש "ובנה ירושלימ ...ונאכל מפריה" ,הרי אינ עושימ גינות ופרדימ בירושלימ? וכתב:

ולפענ"ד נראה דלא קשה ,חדא דמה שאמרו דירושלים אין עושין גנות ופרדסים
לא אמרו אלא גנות ופרדסים אבל לא אסרו זריעה ונטיעה בכלל ,ומי שזרע בראש
גגו על ביתו ליכא בזה איסורא ,דלאו בכלל גזירה היתה ,וידוע דבדורות
הראשונים דרכם הי' לזרוע על גגותיהם.
מדבריו ניתנ לתרצ כיצד יתכנ שבמשנה )מעשר שני ג ,ו( דנו על אילנ שעיקרו בפנימ
מירושלימ ונופו נוטה לחוצ.
חידוש זה מצאתי גמ בשמ מו"ר הגרשז"א זצ"ל בפר הליכות שלמה )פרק עשירי
הלכות ארבעת המינימ הערה  (63שענה ככ כאשר נשאל על שאלה זו" :דצ"ל דלא אמרו
אלא גנות ופרדימ ,אבל אילנ יחיד שרי" .ואולמ מדברימ אלו נראה שלא חילק הגרשז"א
בינ אילנ על גג ברשות הרבימ לאילנ ברשות הרבימ .אכ אינ זו שאלה ,מפני שיתכנ ולא
הובאו דבריו מילה במילה .ואכ"ל.
ניתנ להויפ עוד תירוצ לשאלות אלו עמ תשובתו של הרב טיקוצ'ינקי )'עיר הקדש
והמקדש' ח"ג פרק יא ז ,יא( על דברי רבי יהודה )שבת ג ע"א(" :אמר רחבה אמר רבי
יהודה עצי ירושלימ של קינמונ היו ובשעה שהיו מיקינ מהנ ריחנ נודפ בכל ארצ ישראל".
שלכאורה קשה שהרי כיצד יתכנ שהיו עצי קינמונ בירושלימ? ותירצ" :והנראה לענ"ד שאינ
כל הכרח לומר דהא דאמרו עצי קנמונ היו בירושלימ כו' ...המדובר הוא על הישוב הירושלמי
שהשתרע מירושלימ גמ מחוצ לחומת העיר עד תלתא פרי".
ויש מי שתירצ ,שכל העצימ הללו היו בגינות ורדימ שהיו מימי נביאימ .ודו"ק.

ה .נטילת ארבעה מינימ מגידולי ירושלימ
על דברי הכפתור־ופרח בעניינ איור שימוש באילנות ירושלימ למצווה משומ מצווה הבאה
בעבירה ,מקשה הרב טיקוצ'ינקי בפרו 'עיר הקדש והמקדש' )שמ(:
א .לא מצאנו איור של מצווה הבאה בעבירה באיורי דרבננ ,ובפרט כאשר מדובר במצוה
דאורייתא ובעבירה דרבננ ,וקל־וחומר בנידונ דידנ שלא מדובר על עבירה שיש לה עיקר
8
מהתורה אלא רק בתקנה.

.8
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בפר מעשי למלכ )הל' בית הבחירה ז ,יד( .העלה אפשרות שאינ מדובר בתקנה עצמאית ,אלא
בהרחבה של האיור לנטוע עצ בכל הר הבית משומ "לא תיטע לכ ...כל עצ אצל מזבח ה' א-להיכ",
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ב .כל האיור הוא בקיומ האילנ ולא בשימוש בענפימ שלו .לכנ אינ זה פוגמ את המצווה
9
לאחר שנתלש הענפ.
יתירה מזאת ,בהליכות שלמה )פרק עשירי ,הלכות ארבעת המינימ "ק כו( מחדד את
הקושייה ומויפ ,שאדרבה ,בתלישה של הענפ אדמ עוקר חלק מהאילנ ,ומקיימ חלקית
את החובה לעקור את כולו!

ו .יכומ
א .ישנו איור לקיימ גינות ,פרדימ ועצימ בירושלימ המקודשת.
ב .נחלקו הפוקימ אמ דינ זה נהוג גמ בימינו.
ג .גמ למי שכתב שדינ זה נוהג בימינו ,נראה שיהיה מותר לקיימ גינות כל עוד יש מי
שמופקד על טיפוחנ וואחראי שלא יריחו.
ד .מותר להשתמש בדברימ שגדלו בירושלימ לשמ מצוה מכמה יבות:
 .1אינ כאנ מצוה הבאה בעבירה משומ שהעבירה היא עשיית פעולות לקיומ הצמח,
ואילו השימוש בצמח על ידי תלישתו הוא פעולה הפוכה ומזיקה לצמח.
 .2לא מצינו מצווה הבאה בעבירה במצוה דרבננ ,במיוחד כאשר המצוה הנעשית חיובה
מדאורייתא והאיור מדרבננ.
ה .מותר לנטוע אילנות ולגננ גינות ברשות היחיד.

.9

וכתב ש"שכיונ שקיימ"ל דאור ליטע אילנ בהר הבית כמבואר פ"ז מע"ז א"כ י"ל דעשו הרחקה יתירה
אפי' בירושלימ .אכ מדברי הרמב"מ )הל' עבודה זרה ו ,ט( לא משמע כנ ,שהרי כתב" :הנוטע אילנ
אצל המזבח או בכל העזרה בינ אילנ רק בינ אילנ מאכל אפ על פי שעשאו לנוי למקדש ויופי לו
הרי זה לוקה שנאמר לא תטע לכ אשרה כל עצ אצל מזבח ה' אלהיכ ,מפני שהיה זה דרכ עובדי
כוכבימ נוטעינ אילנות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו שמ העמ" .ועיינ כפ משנה שמ.
אגב דברינו אויפ ,שראיתי בוידיאו שהרב משה דוד טנדלר שליט"א נוהג לקטופ עלה מעצ זיתימ
כאשר הוא עולה להר הבית והביר שבגלל שיש איור קיומ עצ בהר הבית הוא מרגיש שככ הוא
לפחות מתחיל בתלישת העצ.
ולעניינ העובדה שנעשתה בעבר עבירה בנטיעת האילנ )אמ נטעו ישראל( – הרי רוב הפוקימ
)למעט הלבוש( לא חששו למצווה הבאה בעבירה בדינ אתרוג המורכב ,ופלוהו מטעמימ אחרימ,
וזאת משומ שלא מדובר באיורי הנאה.
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בינ קדושת ערימ המוקפות חומה לקדושת ירושלימ
א .הקדמה
ב .קדושת ערימ המוקפות חומה וטעמה :ר"ש ,תו פות ורש"י
ג .אי ור אכילת קדשימ קלימ ומעשר שני בערימ המוקפות חומה
ד .תלות מחנה ישראל במחנה שכינה
ה .טעמ ההבדל בינ ירושלימ לערימ המוקפות חומה
ו .דעת הרמב"מ
ז .יכומ

א .הקדמה
בתחילת מכת כלימ מונה המשנה עשר קדושות העומדות זו למעלה מזו ,ובכללנ קדושת
ערימ המוקפות חומה וקדושת ירושלימ החמורה ממנה .במאמר זה נבקש להתבוננ בקדושת
ערימ המוקפות חומה וביח בינה לבינ קדושת ירושלימ :יח שיש בו דמיונ מחד־גיא
והבדל מאידכ־גיא.

ב .קדושת ערימ המוקפות חומה וטעמה :ר"ש ,תו פות ורש"י
במכת זבחימ )קטז ע"ב( נאמר כי כשמ שבמדבר היו שלושה מחנות – שכינה ,לויה
וישראל – ככ גמ בירושלימ ישנמ שלושה מחנות:

תניא :כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים – מירושלים להר הבית ,מחנה
ישראל; מהר הבית לשער נקנור ,מחנה לויה; מכאן ואילך מחנה שכינה ,והן הן
קלעים שבמדבר.
בתחילת מכת כלימ מבואר שכל מחנה משלושת המחנות נבדל מרעהו לעניינ שילוח
טמאימ הימנו :מצורע משתלח אל מחוצ למחנה ישראל; זבימ וזבות ,נידות ויולדות
משתלחימ אל מחוצ למחנה לויה; וטמאי מת אל מחוצ למחנה שכינה .באותו מקומ )א ,ז(
מבואר שדיננ של ערימ מוקפות חומה זהה – בכל הנוגע לשילוח טמאימ – למחנה ישראל:
"ערימ המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחימ מתוכנ את המצורעימ ."...רוב המפרשימ
ביארו שטעמה של הלכה זו הוא שערימ מוקפות חומה הנ כמחנה ישראל1.
מדוע ערימ מוקפות חומה נחשבות כמחנה ישראל? הר"ש )שמ( כתב כי יהושע קידש
ערימ אלו בקדושת מחנה ישראל:

.1

אכנ ,שונה היא שיטת הרמב"מ וראו בהרחבה להלנ עיפ ו.

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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וקדש יהושע כל עיירות המוקפות חומה כקדושת מחנה ישראל ,אבל לא כל א"י
ולא שאר עיירות שאין מוקפות חומה.
נראה שכוונת דבריו היא כי בשעת קידוש הארצ יש לקבוע גמ את תחומו של מחנה ישראל,
ויהושע קבע את הערימ המוקפות חומה כמחנה ישראל )ובאותה מידה יכול היה לקבוע
תחומ אחר( .עוד נראה שלערימ אלו היו שני קידושימ :קידוש להיות עיר מוקפת חומה,
וקידוש להיות מחנה ישראל .דינ התורה של קדושת ערימ המוקפות חומה לעניינ בתי ערי
2
חומה וכדומה אינו תלוי בקידוש יהושע בתור מחנה ישראל ,אלא עומד בפני עצמו.
לעומת זאת ,מדברי התופות נראה שעצמ קדושתנ של ערימ מוימות כערימ מוקפות
חומה היא הגורמת לככ שדיננ הוא כשל מחנה ישראל .ככ כתבו התופות לגבי שילוח
מצורעימ מערימ המוקפות חומה:

וא"ת :מנלן ]=שמצורעים משתלחים מערים מוקפות חומה[ הא לא כתיב בית
חומה גבי אדם מצורע?
ואומר הרב רבינו יצחק דגמרינן "חוץ למחנה מושבו" דכתיב ביה במצורע
ממושב דכתיב "בית מושב עיר חומה".
)תוספות ,ערכין לב ע"ב ,ד"ה וקדשו(
מדברי התופות עולה אפוא שאת הערימ המוקפות חומה לא קידשו באופנ מיוחד כדי
שייהפכו למחנה ישראל – שהרי אמ היו מקדשימ אותנ במיוחד ,הייתה מתבטלת קושיית
התופות – ולכנ נדרשת מעינ גזירה שווה המלמדת שמשלחימ מצורעימ מערימ המוקפות
חומה .נראה שגמ התופות וברימ שעיר מוקפת חומה נחשבת כמחנה ישראל ,וזהו מה
שמלמדת הגזירה השווה ,וככ מפורש בדבריהמ במכת נהדרינ )מב ע"ב ,ד"ה בית(" :דכל
עיירות המוקפות חומה יש להמ דינ מחנה ישראל כדתננ בפרק קמא דכלימ".
דעה שלישית בעניינ זה היא דעתו של רש"י .בפחימ ז ע"א כתב רש"י לגבי "מצורע
שנכנ לפנימ ממחיצתו":

מחיצה שנאסר ליכנס בה ,דהיינו לפנים מחומת כל ערי ישראל ,כדאמר לקמן
מצורע משתלח חוץ למחנה ישראל.
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כלומר אפשר להבינ שקדושת ערי חומה כמחנה ישראל היא דינ דאורייתא )שכנ המקומ המוקפ חומה
יש לו דינ מחנה ישראל( אולמ מדברי הר"ש נראה שקדושת מחנה ישראל תלויה באדמ המקדש,
ויהושע הוא זה שקבע מקומות מויימימ – ערימ המוקפות חומה – בתור מחנה ישראל ,ולא שזהו
דינ תורה .זהו תורפ ההבדל בינ שיטת הר"ש לבינ שיטת רש"י המובאת להלנ :לפי רש"י דינ תורה
הוא שלערי ישראל יש דינ מחנה ישראל ,ואילו לפי הר"ש אינ זה דינ תורה אלא הדבר תלוי בקביעתו
של יהושע.

בינ קדושת ערימ המוקפות חומה לקדושת ירושלימ
מדברי רש"י עולה שמחנה ישראל היינו ערי ישראל ,כלומר המקומות שבהמ עמ ישראל
חונה או דר; אלא שרק ערימ המוקפות חומה מוגדרות כ"מחנה" 3.ראיה להבנה כי חומה
מגדירה "מחנה" עולה מדברי רש"י במקומות אחרימ4.
קדושתנ של ערימ המוקפות חומה היא אפוא כקדושת מחנה ישראל ובטעמ הדבר
נחלקו הר"ש ,התופות ורש"י .מעתה עלינו לברר את היח בינ קדושת ערימ מוקפות
חומה לבינ קדושת ירושלימ.

ג .אי ור אכילת קדשימ קלימ ומעשר שני בערימ המוקפות חומה
במכת כלימ )פ"א מ"ח( נאמר כי "לפנימ מנ החומה מקודש מהמ ]=מערימ המוקפות
חומה[ שאוכלימ שמ קדשימ קלימ ומעשר שני" .בערימ המוקפות חומה אור אפוא לאכול
קודשימ קלימ ומעשר שני ,ויש להבינ מדוע .נעמוד תחילה על מקור דינ אכילת קודשימ
קלימ בירושלימ.
בגמרא במכת זבחימ )נה ע"א( נאמר:

ת"ר" :את חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור" – אמר רבי
נחמיה :וכי ראשונים בטומאה אכלום?! אלא 'טהור' ,מכלל שהוא טמא ,טהור
מטומאת מצורע וטמא מטומאת זב ,ואיזה זה? זה מחנה ישראל.
רש"י על אתר )ד"ה טהור( כתב" :ואיזה זה זה מחנה ישראל – במדבר כל דגל בתוכ איפת
דגלו ,ובית עולמימ תוכ ירושלימ" .מכלל הדברימ עולה כי אכילת קודשימ קלימ אפשרית
גמ במחנה ישראל ולכנ ניתנ לאוכלמ לפנימ מנ החומה .כיוצא בזה כתב רש"י גמ בהמשכ
המכת )זבחימ קיב ע"ב ,ד"ה לפנימ מנ החומה(" :של ירושלימ ,שהיא במקומ מחנה ישראל
שבמדבר ,כדכתיב ואכלת שמ לפני ה'" .לכאורה ,אכילת קודשימ קלימ תלויה בהגדרת
המקומ כמחנה ישראל ולפיככ יש לתמוה :מדוע נארה בערימ המוקפות חומה?
נראה שאפשר להציע שתי תשובות עיקריות לשאלה זו .אפשרות אחת היא שמדובר
בבעיה טכנית :המעבר ממקומ המקדש לעיר מוקפת חומה )שאינה ירושלימ( יגרומ
לפילתו של הקורבנ בדינ "יוצא" ולכנ בלתי־אפשרי לאכול קודשימ קלימ בעיר שאינה
ירושלימ ,כלומר בעיר שאינה מוכה למקומ הקרבת הקורבנות .לפי זה ,לּו יצויר שירושלימ
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במכת זבחימ )קיז ע"א ,ד"ה אלא מאי( כתב רש"י" :אינ שמ קבע מחנה והרי הוא כשדה בעלמא",
כלומר כדי שמקומ יוגדר מחנה צריכ שיהיה זה מקומ קבע המוגדר לפי מחיצותיו .גמ הלשונ "לפנימ
ממחיצתנ" מורה כי המחיצה היא המגדירה "מחנה" .כיוצא בזה עולה מלשונ רש"י במכת מנחות
)צה ע"ב(" :כשהוגלל הפרוכת אינ מחיצה לטמאי מתימ להשתלח".
להבהרת ההבדל בינ שיטת רש"י ושיטת הר"ש ,ראו לעיל הערה .2
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המקודשת תורחב עד קצה גבולה של עיר מוקפת חומה – יהיה אפשר לאכול בה קודשימ
5
קלימ.
אפשרות שנייה היא שמדובר בבעיה עקרונית :יש פול עצמי בערימ המוקפות חומה
ואכילת קודשימ קלימ בהנ אינה כשרה כל עיקר .ברה זו נתמכת מלשונ המשנה הנזכרת
המדברת על קדושה יתרה שיש בירושלימ על פני ערימ המוקפות חומה .יתרה מזאת :ברה
זו נתמכת מדינו של מעשר שני שאפ הוא אינו נאכל בערימ המוקפות חומה הגמ שאינ שייכ
בו כלל פול "יוצא" 6.אלא שאמ ככ המ פני הדברימ יש להבינ מדוע נשתנה דיננ של ערימ
מוקפות חומה? מהו ההבדל המהותי ביננ לבינ ירושלימ?
במכת כלימ פירשו הר"ש והרמב"מ כי אינ לאכול קודשימ קלימ ומעשר שני מחוצ
לירושלימ משומ שהתורה ציוותה לאוכלמ במקומ אשר יבחר ה' ,כלשונה" :כי אמ אל
המקומ אשר יבחר ה' אלהיכמ ,...והבאתמ שמה ...ואת מעשרותיכמ ...ובכורות בקרכמ
וצאנכמ ...לא תוכל לאכול בשעריכ מעשר דגנכ ותירושכ ויצהרכ ובכרת בקרכ וצאנכ"..
)דברימ יב ,יז( ,וכיוצא בזה בפוק "והלכת אל המקומ אשר יבחר ה' אלהיכ בו ונתתה הכפ
בכל אשר תאוה נפשכ) "...שמ יד ,כו( .בפוקימ מבואר אפוא שיש לאכול קודשימ קלימ
ומעשר שני ב"מקומ אשר יבחר ה'" ,כלומר דווקא בירושלימ ,אלא שעדיינ מדוע ירושלימ
נחשבת ל"מקומ אשר יבחר ה'" :אמ היא מוגדרת ככ משומ שהיא מחנה ישראל ,הרי שגמ
ערימ המוקפות חומה המ מחנה ישראל!
אפשר היה להציע כי קדושת ירושלימ מורכבת משתי קדושות) :א( המקומ אשר יבחר
ה'; )ב( מחנה ישראל ,וכי לשמ אכילת קודשימ קלימ ומעשר שני נדרשות שתי הקדושות.
אלא שמדברי רש"י שהובאו לעיל לא נראה ככ .מדבריו עולה כי אכילת קודשימ קלימ
ומעשר שני לפנימ מנ החומה אפשרית רק משומ שזהו מחנה ישראל .אמ טעמ היתר
האכילה הוא מחמת דינ "המקומ אשר יבחר ה'" ,לא מובנת הראיה שהביא רש"י מהפוק
"ואכלת שמ לפני ה'" לאפשרות האכילה במחנה ישראל .אכנ ,אמ נשוב לברתנו הקודמת,
כלומר שעיקר העניינ הוא שמדובר במחנה ישראל ,שבה קושייתנו למקומה :מפני מה אינ
אוכלימ מעשר שני בערימ המוקפות חומה?
התופות )שבועות טו ע"א ,ד"ה ויוצא( כתבו "ואמ תאמר הר הבית היכי קדיש וכו',
ויש לו קדושה בפני עצמו שהוא מחנה לויה" .מדבריהמ עולה כי לדעתמ גמ את הר הבית
.5
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וככ כתב הקרית־פר )הל' בית הבחירה ז( לגבי קודשימ קלימ ,אולמ לגבי מעשר שני כתב "משומ
דכתיב 'והבאתמ שמה וגו' ,ולא תוכל לאכול בשעריכ וגו'' .דברימ אלה תמוהימ שהרי בפוק זה
נאמרו גמ קודשימ קלימ ,ואכנ גמ בעל "אוצר הפרי" )עמ' נט( נותר בצע"ג על דברי הקרית־פר
הללו.
כנ יש לעיינ משחיטת התודה ולחמה בעיר המוקפת חומה :אמ זהו פול יוצא ,אזי כאנ לא שייכ
לפול ויקדש הלחמ .בעל "אוצר הפרי" )נא ע"א; נה ע"ב( הביא ראיה זו ודנ בה.

בינ קדושת ערימ המוקפות חומה לקדושת ירושלימ
קידשו כירושלימ בתור מחנה לויה .אמ נומר שעיקר קידוש ירושלימ נעשה בתור "המקומ
אשר יבחר ה'" ,ולא בתור מחנה ישראל ,אמ כנ מניינ לתופות שקידשו את הר הבית ,שהרי
בשביל זה די בקידוש ירושלימ ,שכוללת את הר הבית .על כורחנו שלדעתמ קידשו את הר
הבית בתור מחנה לויה 7,ואת ירושלימ בתור מחנה ישראל.

ד .תלות מחנה ישראל במחנה שכינה
כדי לעמוד על יודותיו של דינ זה עלינו להקדימ ולבאר תחילה מהו היח בינ מחנה
ישראל ומחנה לויה לבינ מחנה שכינה .בלשונ אחרת :האמ מחנה ישראל ומחנה לויה תלויימ
במקדש? האמ רק מחמת מחנה שכינה ,מתקיימימ ביבו מחנה לויה וביבו מחנה ישראל
)ואילו בטל הראשונ ,בטלימ כמאליהמ האחרונימ( או שמא קדושתמ היא קדושה עצמית
ובמקומ שמקדשימ אותמ בתור מחנה לויה ומחנה ישראל ,יש להמ קדושה גמ מבלעדי
המקדש?
כמה מקורות מורימ שקדושת מחנה ישראל תלויה ועומדת בקדושת מחנה שכינה.
במכת זבחימ )קיב ע"ב ,ד"ה קדשימ קלימ בכל מקומ( ,בקשר לארבע עשרה שנימ שבהנ
כבשו את הארצ וחילקוה ,כתב רש"י "דכיונ שבטלו הדגלימ והנ היו הולכימ בכל הארצ
לכבשה ,ולא היתה חנייתנ ביבות המשכנ ,בטלה קדושת מחנה ישראל" .מדברי רש"י עולה
באופנ ברור שקדושת מחנה ישראל מתקיימת רק ביב למשכנ.
ככ עולה גמ מדיוקה של הגמרא במכת זבחימ )א ע"ב; קטז ע"ב( שבשעת ילוק
המחנות היה צריכ להתבטל מחנה ישראל אמ לא משומ שכתוב "ונע אהל מועד" – אע"פ
שנע ,אוהל מועד הוא" 8.השכינה והמקדש המ המעניקימ אפוא קדושה למחנה לויה
ולמחנה ישראל החונימ ביבמ9.
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אלא אמ נאמר שקידשו את ירושלימ בשתי קדושות :בקדושת "המקומ אשר יבחר ה'" ,ובקדושת
מחנה ישראל ,ואמ כנ את הר הבית קידשו רק בתור מחנה לויה .אלא שלברה זו אינ מקור ועל
כורחנו שעיקר הקידוש נעשה בתור "המקומ אשר יבחר ה'" ,וממילא לא ייקשה מקדושת הר הבית.
אלא שמחנה שכינה בטל כמבואר בתופות ,שמ א ע"א ,ד"ה קדשימ ,ע"פ הגמ' במנחות צה ע"א.
בככ מיושבת לשונ התופות ,זבחימ  ע"ב ,ד"ה מאי קבר" :דהא ירושלימ לא נתקדשה אלא בשביל
הבית ,ואיכ יתכנ שקדושת הבית תבטל וקדושת ירושלימ קיימא"; עיינ שמ.
אולמ מדברי מחבר "אוצר הפרי" )עמ' נט ,ד"ה ולהנ"ל( נראה שלדעתו קדושת מחנה ישראל אינה
מחמת הבית .כיוצא בזה נראה מדבריו במקומ אחר )שמ ,עמ' מז ואילכ( שלפיהמ קדושת מחנה
ישראל קודמת לקדושת מחנה שכינה ,ורק אחר שחלה קדושת מחנה ישראל חלה קדושת מחנה
שכינה .על דברימ אלה יש להקשות מהוכחתנו שאדרבה מחנה שכינה הוא הנותנ קדושה למחנה
ישראל ,וכנ מוגיית הגמרא בזבחימ קטז ע"ב שביקשה לומר שבשילה שאינ קדושת מחנה ישראל
ויש קדושת מחנה שכינה ולויה ע"ש.
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תלות זו מבהירה היטב מדוע רק ירושלימ היא מחנה ישראל" ,לפני ה'" ,וגמ "המקומ
אשר יבחר ה'"" .המקומ אשר יבחר ה'" כולל את שלושת המחנות – מחנה שכינה ,מחנה
לויה ומחנה ישראל – ורק שמ ניתנ לאכול קודשימ קלימ ומעשר שני .על כורחנו לומר אמ
כנ כי בינ ערימ המוקפות חומה לבינ ירושלימ קיימ הבדל – ונבקש עתה לבררו.

ה .טעמ ההבדל בינ ירושלימ לערימ המוקפות חומה
הבר ההבדל בינ ירושלימ לערימ המוקפות חומה תלוי ועומד בטעמה של קדושת
האחרונות .כאמור לעיל ,מדברי הראשונימ עולימ שלושה נימוקימ שונימ לקדושת ערימ
המוקפות חומה; ולפיככ עלינו לעקוב אחר שלושה נימוקימ אלה ולבאר לאורמ את ההבדל
בינ ירושלימ לערימ המוקפות.
תו פות
על פי דברי התופות שהובאו לעיל נראה שערימ המוקפות חומה איננ מחנה ישראל ממש,
כיוונ שאיננ ממוקמות ביב למקדש ,אלא שהתורה נתנה לערימ אלו דינ מחנה ישראל .לכנ
כשמקדשימ אותנ ,איננ עושימ זאת בתור מחנה ישראל ,אלא בתור ערימ המוקפות ,וממילא
הנ קדושות כמחנה ישראל.
אמ כנימ הדברימ ,מובנ היטב ההבדל בינ ירושלימ לערימ המוקפות חומה .ירושלימ
היא מחנה ישראל ממש ,וובבת את מחנה שכינה ,ולכנ נחשבת כ"מקומ אשר יבחר ה'"
ואפשר לאכול בה קודשימ קלימ ומעשר שני .לעומתה ,ערימ המוקפות חומה איננ מחנה
ישראל ממש ,שהרי איננ נמצאות ביב השכינה ,ולפיככ איננ בכלל "המקומ אשר יבחר ה'"
ואיור "לא תוכל לאכול בשעריכ" חל עליהנ.
ייתכנ גמ שלפי התופות ,קדושת ירושלימ כמחנה ישראל אינה קשורה להיותה מוקפת
חומה מימות יהושע – ואפ אמ לא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע ,הייתה מחנה ישראל
– אלא לקדושה שקידשוה דוד ושלמה כמחנה שביב למחנה שכינה .אמ ברה זו נכונה,
הרי שיתיישבו אל נכונ דברי התופות במקומ אחר )ברכות ה ע"ב ,ד"ה הא לנ( שכתבו
"דשילוח מחנות לא היה נוהג אלא בזמנ שהיובל נוהג ובתי ערי חומה" 10.אמ נאמר
שירושלימ וערימ המוקפות חומה שוות בקדושתנ ,הרי שיש לומר כי גמ מירושלימ בטלה
קדושת מחנה ישראל בזמנ שאינ היובל נוהג ,ואמ כנ בבית שני לא נהג מחנה ישראל! אכנ,

 .10אומנמ רש"י על אתר חולק; והריטב"א כתב שיש להבחינ בינ שילוח מחנות לבינ דינ בתי ערי חומה
ע"ש ,כלומר קדושת מחנה ישראל אינה תלויה בערימ המוקפות חומה ,אולמ נראה שכוונת הריטב"א
היא שקדושת ערי חומה אינה תלויה ביובל ,ורק דינ בתי ערי חומה תלוי ביובל ,ולכנ אפ שבטל
היובל ולא נהג דינ בתי ערי חומה ,מ"מ קדושת ערי חומה קיימת ולכנ יש בהנ דינ שילוח מחנות.
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נראה שכל דבריהמ אמורימ לגבי ערימ המוקפות חומה ,ורק קדושתנ תלויה ביובל ,אולמ
11
קדושת ירושלימ ודאי אינה תלויה ביובל וקיימת ועומדת גמ בזמנ שאינ היובל נוהג.
רש"י
כאמור לעיל ,מדברי רש"י נראה שערימ המוקפות הנ מחנה ישראל ממש .אפ שהוכחנו
שמחנה שכינה נותנ קדושה למחנה ישראל ,אפשר שרש"י בור שכל הערימ המוקפות הנ
ביב המקדש ,כלומר שהמקדש נמצא בלב הארצ וכל הערימ הנ ביבו.
נראה כי לפי רש"י ,אכילת קודשימ קלימ ומעשר שני הותרה רק בירושלימ משומ
שלעניינימ אלו נדרש דמיונ למצב במדבר :כשמ שבמדבר הותרה אכילת קודשימ קלימ רק
במחנה ישראל הובב את המשכנ ,ככ בארצ ישראל הותרה אכילת קודשימ קלימ ומעשר
שני רק בירושלימ .ככ עולה גמ מדקדוק לשונו שהובאה לעיל" :לפנימ מנ החומה – של
ירושלימ שהיא במקומ מחנה ישראל שבמדבר" )זבחימ קיב ע"ב( .ייתכנ שמיבה זו הביא
רש"י את הפוק "ואכלת שמ לפני ה'" – המלמד שמנ ההכרח שאכילה זו תהיה בירושלימ,
הובבת את המקדש ונחשבת "לפני ה'".
לפי הבר זה ,באופנ עקרוני קדושת ירושלימ שווה לקדושת ערימ המוקפות חומה;
ולפיככ כשבטלה קדושת ערימ המוקפות ,בטלה גמ קדושת ירושלימ12.
כעינ הדברימ הללו כתב האבני־נזר באופנ כללי:

13

 .11כיוצא בזה כתב הצל"ח על אתר אכ הוא לא ביאר את טעמ החילוק בינ ירושלימ לערימ המוקפות.
אכנ ,העינימ־למשפט )שמ( כתב שלתופות בטלה קדושת מחנה ישראל גמ מירושלימ )אולמ
לכאורה אפשר לדחות את ראייתו ,שכנ מזה שאמרה הגמרא "הא לנ" משמע שזה בכל א"י ולא רק
בירושלימ( .על דבריו יש להקשות :הלוא עזרא קידש את ירושלימ בתור מחנה ישראל )אלא
שלשיטתו לכאורה לא קשה ,שנראה שובר שעזרא לא קידש אותה בתור מחנה ישראל אלא בתור
עיר אשר בחר ה'(? ועוד :איכ אכלו קדשימ קלימ בירושלימ בבית שני הרי בטלה קדושת מחנה
ישראל? והרי אכלו פח בירושלימ בבית שני ,ואכילת קודשימ קלימ תלויה במחנה ישראל? אפשר
שיש לדחות קושיות אלו ואפשר שכל דבריו אינמ אלא אליבא דרבנו תמ )תופות ,גיטינ לו ע"א,
ד"ה בזמנ שנהג יובל בבית שני( ,מכל מקומ נראה נלע"ד כפי שכתבתי.
 .12ואפ שבירושלימ אינ חלימ דיני ערי חומה )כמבואר בערכינ לב ע"ב( ,הרי שטעמ הדבר הוא שירושלימ
לא נתחלקה לשבטימ )כפי שכתב רש"י ,שמ( אולמ ופ כל ופ הרי היא מכלל ערי ישראל.
 .13כיוונ שהאבני־נזר לא תלה דבריו בדעת רש"י ,אפשר שיש להקשות עליו מדברי התופות ולתמוה
מדוע לא בטלה קדושת ירושלימ בזמנ בית שני שבו לא נהג היובל .ייתכנ שדבריו אינמ אמורימ
אליבא דתופות .אינ נראה לתרצ שגמ לדבריו יש הבדל בינ ערימ המוקפות לירושלימ – שערימ
המוקפות קדושתנ בתור מחנה ישראל משומ שהמ מוקפות חומה ,וירושלימ אינה קדושה מטעמ זה
אלא מצד עצמה – כי אמ ככ ,מניינ לו שכשבטלה קדושת ערימ המוקפות חומה בטלה גמ קדושת
מחנה ישראל מירושלימ .לכנ נראה שלדעתו גמ קדושת ירושלימ נובעת מהיותה מוקפת חומה .כמו
כנ נראה שהאבני־נזר הבינ את דברי הר"ש הנ"ל באופנ אחר – שלא כפי שכתבנו לעיל – ולדעתו ככ
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ומ"מ למדנו דמה שנאכלים קדשים ומע"ש בירושלים היא מחמת שתי קדושות:
קדושה אחת שהיא מחנה ישראל כמו שאר עיירות המוקפות חומה; והשנית
מחמת שהיא קרובה למקדש ומקיפתה ,וכן מחנה ישראל שבמדבר ודו"ק.
)שו"ת אבני נזר ,יו"ד ,סימן תלד ,אות ו(
כמבואר שמ ,האבני־נזר ובר שאמ בטלה קדושת ערי חומה ,בטלה גמ קדושת מחנה
ישראל מירושלימ.
מדברי האבני־נזר מבואר שלדעתו שווה קדושתנ של ירושלימ ושל ערימ המוקפות
חומה ,בתור מחנה ישראל ,אלא שלירושלימ יש מעלה נופת מחמת מיכותה למקדש.
14
מדבריו נראה גמ כי לדעתו ירושלימ היא מחנה ישראל משומ שהיא עיר מוקפת חומה.
בשולי הדברימ יש להציע הבר נופ אליבא דרש"י להבדל בינ קדושת ירושלימ
לקדושת ערימ המוקפות חומה .אפשר שישנמ שני וגי מחנה ישראל) :א( מחנה ישראל
הובב את מחנה שכינה וקדושתו היא מחמת מחנה השכינה; )ב( ערי ישראל ,שקדושת
אינה מצד היותמ ובבימ את מחנה השכינה אלא מצד שהנ ערי ישראל ומוקפות חומה.
בקדושתה של ירושלימ אינ כלל מדינ ב' – שהרי אינ בה דינ ערי חומה )כמבואר בערכינ לב
ע"ב( – אלא מצד דינ א' ,ולכנ רק בה אוכלימ קודשימ קלימ ומעשר שני .מאידכ־גיא ,דינ
ב' אינו תלוי כאמור במחנה שכינה ולכנ אפשר שגמ אמ בטלה קדושת ערי חומה ,לא בטלה
קדושת ירושלימ15.

דינ התורה שערימ המוקפות מתקדשות בתור מחנה ישראל ,ולכנ ובר שערימ המוקפות וירושלימ
קדושתנ שווה.
 .14לפי הבנה זו ,היינו שקדושת ירושלימ נובעת רק מהיותה מחנה ישראל ,יש ליישב את דברי רש"י
)ערכינ לב ע"ב(" :וקידשומ – מפרש במכת שבועות דמקדשי לה בשתי תודות ובשיר ובית דינ
מהלכינ ושתי תודות אחריהנ וכו'" .דברימ אלה קשימ שכנ הוגיה בשבועות עוקת בירושלימ ולא
בערימ המוקפות חומה! אכנ ,לפי דברינו מיושבימ הדברימ :כיוונ שקדושת ערימ המוקפות היא
קדושת מחנה ישראל ,הנ וירושלימ מתקדשות באותה צורה .ככ כתב גמ האבני־נזר )שמ ,אות יא(.
התופות בערכינ הביאו את דברי רש"י בשבועות שכתב "אבל שאר )ארצות( ]עיירות[ לא ידעתי
היאכ היו מקדשינ אותנ" .לדברי התופות אפשר שיש לומר כפי שכתבנו לעיל ,שלדידמ אפ שדינ
ערימ המוקפות כירושלימ מ"מ הנ איננ מקודשות בתור מחנה ישראל ,אלא בתור ערימ המוקפות.
לרש"י שהביאו אפשר שכיוונ שלא שייכ בהנ קורבנות ,לא מקדשימ ככ.
 .15אלא שלפי זה יקשו דברי רש"י )לעיל( לגבי ארבע עשרה שנימ שבהנ כבשו וחילקו ,שבטל בהנ
מחנה ישראל כיוונ שלא היתה חנייתנ ביב למשכנ .יש לתרצ כי כוונתו היא שלא היו עדיינ ערי
ישראל ,ואולי בגלל זה כתב רש"י שני טעמימ" :והנ היו הולכימ בכל הארצ לכבשה ,ולא היתה חנייתנ
ביבות המשכנ".
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ר"ש
כאמור לעיל ,מדברי הר"ש נראה שטעמה של קדושת ערימ המוקפות היא קביעתו של
יהושע בו נונ; ולפיככ נראה כי הוא ובר שלערימ המוקפות חומה יש דינ מחנה ישראל
ממש .כמו כנ מדבריו )כלימ א ,ז( עולה ששלושת המחנות אינמ צריכימ בהכרח להיות
מוכימ זה לזה בלי הפק .אפ שהוכחנו שמחנה שכינה נותנ קדושה למחנה ישראל ,מכל
מקומ אפשר שובר כפי שכתבנו בדעת רש"י ,וכנ אפשר שמודה לטעמ שכתבנו ,לפי רש"י,
לככ שאכילת קודשימ קלימ הותרה רק בירושלימ ולא בערימ המוקפות.
הברו של הר"ש קרוב במובנ מוימ להברו של רש"י אלא שיש הבדל ביניהמ :לפי
רש"י ,ערימ המוקפות חומה הנ מחנה ישראל משומ שהנ ערי ישראל; ולפי הר"ש משומ
שככ קידשמ יהושע.
אמ כנימ הדברימ ,אפשר שאליבא דהר"ש ישנו הבדל בינ קדושת ירושלימ לקדושת
ערימ המוקפות חומה :קדושת ערימ המוקפות חומה נובעת מקביעתו של יהושע; אולמ
ירושלימ נתקדשה על ידי דוד ושלמה כמחנה ישראל הובב את המקדש .לכנ ,גמ אמ יודה
הר"ש לתופות )ראו לעיל( הוברימ שקדושת מחנה ישראל בערימ המוקפות תלויה
ביובל 16,הרי שלדעתו קדושת ירושלימ אינה תלויה ביובל משומ שירושלימ לא נתקדשה
בתור עיר מוקפת חומה.
נכמ את דברינו עד עתה:
ירושלימ הרי היא לפי כל הדעות מחנה ישראל ,אלא שבטעמ הדבר נחלקו הראשונימ.
לפי רש"י ,אפשר שקדושתה היא משומ שהיא מכלל ערי ישראל ומוקפת חומה או משומ
שהיא מחנה הובב את מחנה שכינה .לפי התופות והר"ש ,קדושת ירושלימ נובעת
מהיותה ובבת את המקדש.
קדושת ערימ המוקפות נובעת לפי רש"י והר"ש מהיותנ מחנה ישראל :לרש"י משומ
שהנ ערי ישראל ,ולר"ש משומ שככ קידשמ יהושע 17.לדעתמ ,בקדושת ירושלימ ישנה
מעלה נופת מחמת שהיא ובבת את המקדש .לעומת זאת ,לפי התופות ,יש להבדיל בינ
קדושת ערימ המוקפות ,שהנ רק כמחנה ישראל ,בעוד ירושלימ היא מחנה ישראל ממש.

 .16אלא שלכאורה לר"ש לא שייכ לתלות את קדושת מחנה ישראל בקדושת ערימ המוקפות ,וכשאינ
היובל נוהג יתבטל דינ מחנה ישראל מהמ .לדעתו ,קדושת ערימ המוקפות חומה בתור מחנה ישראל
נובעת מהעובדה שככ קידשנ יהושע וזו לכאורה אינה תלויה ביובל )אלא אמ נאמר שיהושע התנה
את קדושת מחנה ישראל שבערימ המוקפות בקדושת ערימ המוקפות ,שכשתתבטל מהנ קדושת
ערימ המוקפות יתבטל מהנ גמ גדר מחנה ישראל(.
 .17ראו גמ לעיל הערה .2
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ו .דעת הרמב"מ
פ קי הרמב"מ
עיונ בדעת הרמב"מ מלמד כי הוא בר אחרת בוגיה זו .בהלכות בית הבחירה )ו ,טז( כתב
הרמב"מ:

ולמה אני אומר במקדש וירושלים ,שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא,
ובקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה
לעתיד לבוא .לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה.
והרי הוא אומר "והשימותי את מקדשכם" ואמרו חכמים אע"פ ששוממין
בקדושתן הן עומדין ,אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני
שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכיבוש.
לפי הרמב"מ אפוא קדושת המקדש וירושלימ היא "מפני השכינה" ולכנ אינה בטלה לעולמ.
בהמשכ הלכות בית הבחירה )ז ,יא( הבחינ הרמב"מ בינ התחומימ השונימ שבירושלימ
וכתב:

מפתח ירושלים עד הר הבית כמחנה ישראל ,ומפתח הר הבית עד פתח העזרה
שהוא שער ניקנור כמחנה לויה ,ומפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה.
מדברי הרמב"מ נראה שגמ קדושת שלושת המחנות אינה בטלה לעולמ ,משומ שהיא תלויה
במקדש וכשמ ש"שכינה אינה בטלה" – ככ קדושתמ אינה בטלה .על ככ יש לשאול :מדוע
קדושת מחנה ישראל לא בטלה והרי הוא אינו מחנה שכינה? מדוע כתב הרמב"מ שקדושת
ירושלימ היא "מפני השכינה"?
בהמשכ אותו פרק ,בהלכה יג ,כתב הרמב"מ את דיננ של ערימ המוקפות חומה:

עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר הארץ שמשלחין מתוכן את המצורעים
ואין קוברין בתוכן מת עד שירצו שבעה טובי העיר או כל אנשי העיר ,ואם יצא
המת חוץ לעיר אין מחזירין אותו לתוכה אף על פי שרצו כולן להחזירו
המשנה־למלכ על אתר העיר כי "נראה דכל התנאימ שהצריכ רבינו בפי"ב מהלכות שמיטה
ויובל לענינ בתי ערי חומה צריכימ ג"כ למעלות אלו שכתב כאנ" .והנה בהלכות שמיטה
ויובל )יב ,טו( כתב הרמב"מ ככ:

אין סומכין אלא על חומה המוקפת בשעת כיבוש הארץ .כיצד? עיר שלא היתה
מוקפת חומה בשעה שכבש יהושע את הארץ אף על פי שמוקפת עתה הרי היא
כבתי החצרים; ועיר שהיתה מוקפת חומה בימי יהושע אף ע"פ שאינה מוקפת
עתה הרי היא כמוקפת .וכיון שגלו בחרבן ראשון בטלה קדושת ערי חומה שהיו
בימי יהושע כיון שעלה עזרא בביאה השניה נתקדשו כל הערים המוקפות חומה
באותו העת מפני שביאתן בימי עזרא שהיא ביאה שנייה כביאתן בימי יהושע,
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מה ביאתן בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו בתי ערי חומה ונתחייבו
במעשר ,אף ביאתם בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות וקדשו בתי ערי חומה
ונתחייבו במעשר.
אמ כנ ,קדושת ערימ המוקפות חומה לא קידשה לעתיד לבוא ולפיככ לכאורה ראוי היה
שגמ קדושת ירושלימ – שאפ היא מחנה ישראל – תיבטל )ואולי אפ קדושת מחנה לויה(;
ואפ שקדושתה מפני שהיא ביב למקדש ,מכל מקומ הרי זה מחנה ישראל אלא שהוא ביב
למקדש 18.אכנ ,אפשר היה לתרצ כדלעיל ,כלומר שערימ המוקפות חומה קדושות כמחנה
ישראל ,אבל איננ ממש מחנה ישראל ,אולמ נראה להציע תירוצ כולל יותר ונכונ יותר.
אפשר גמ ליישב ולומר כי לפי הרמב"מ ,ערימ המוקפות חומה איננ נחשבות למחנה ישראל,
ומשלחימ מתוכנ מצורעימ משומ שכתוב "בדד ישב" )כפי שכתב הרמב"מ בהלכות ביאת המקדש
ג ,ח ,וכנ בפיה"מ בכלימ א ,ח( .ואכנ בשומ מקומ לא כתב הרמב"מ שערימ המוקפות חומה
נחשבות למחנה ישראל ,ונראה שטעמו הוא שמחנה ישראל זהו רק המחנה שביב השכינה.
לפי זה מתבאר ההבדל בינ ירושלימ לבינ ערימ המוקפות חומה ,אלא שעדיינ יש ליישב את
19
השאלה הראשונה :מניינ שקדושת מחנה ישראל היא משומ השכינה ולכנ לא בטלה?

ירושלימ אינה קדושה מדינ מחנה ישראל
לעניות דעתי ,מדברי הרמב"מ נראה שקדושת ירושלימ אינה נובעת מהיותה מחנה ישראל,
אלא מחמת שהיא בכלל "המקומ אשר יבחר ה'" .ירושלימ אינה קדושה משומ שהיא בגדר
מחנה ישראל אלא משומ שמקומה נתקדש יחד עמ מקומ המקדש – ובעניינ זה ראוי לזכור
את ההבדל בינ המשכנ למקדש :בעוד במשכנ לא היה צורכ לקדש את מקומו ,במקדש ישנו
צורכ לקדש את מקומו.

 .18ואכנ האבני־נזר )יו"ד ,ימנ תלד ,אות ז( בר שקדושת ירושלימ שהיא מחנה ישראל שווה לקדושת
א"י ,ואמ קדושת א"י בטלה ה"ה לקדושת ירושלימ ע"ש .עוד יש לציינ שראיתי בפרו של הרי"ד
ולובייצ'יק ,רשימות שיעורימ )ברכות ב ע"ב( שכתב "שכל עשר קדושות דאיתא בפ"א דכלימ
משתייכות לקדושת המקדש ,ולכנ המשנה שמ לא מנתה חלק מהדברימ ,כיונ שאינמ מחמת קדושת
המקדש" )ע"ש באורכ( .לפי זה אפשר היה לומר שבירושלימ שייכ הטעמ שקידשה לעתיד לבוא –
מפני השכינה – משומ שקדושתה היא מחמת המקדש אפ שהיא מחנה ישראל; אלא שעדיינ קשה
מדיננ של ערימ המוקפות חומה שקדושתנ אינה לעתיד לבוא אפ שהיא מחמת המקדש .יש להעיר
כי את קושייתו – מדוע המשנה לא מנתה בקדושת א"י את העובדה שנוהגות בה מצוות התלויות
בארצ? – יש לתרצ באופנימ אחרימ; ע"ש באליהו רבה ובמשנה אחרונה.
 .19אכנ ,אמ כנה הצעתנו שערימ המוקפות חומה איננ בגדר מחנה ישראל ושילוח מצורעימ מהמ אינו
קשור להגדרת מחנה ישראל ,היה מקומ לומר שלענינ שילוח מצורעימ אינ צורכ בחומה מימות
יהושע ודי בקיומה של חומה עתה )כלומר שלא כדברי המשנה־למלכ דלעיל( ,אלא שמהתופתא
)כלימ א ,יד( נראה שדינ שילוח מצורעימ שווה לדינ בתי ערי חומה .ייתכנ שהפוק "בדד ישב"
מתייח לחומה שבזמנ יהושע ולפיככ מצורעימ משתלחימ רק מעיר מוקפת חומה מימות יהושע.
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כמה ראיות לדבר .תחילה ,יש להוכיח זאת מנ העובדה שבפרק ו של הלכות בית
הבחירה עק הרמב"מ בקידוש ירושלימ ,ורק בפרק לאחר מכנ עק בשלושה מחנות ,ומכאנ
שקדושת ירושלימ אינה משומ קדושת מחנה ישראל )אפ שהיא "כמחנה ישראל" כלשונ
הרמב"מ(.
ככ עולה גמ מאי־עיוקו של הרמב"מ באופני קידושו של הר הבית – בשונה מקידוש
ירושלימ והעזרה )וזאת על פי הגמרא בשבועות( .לדברינו ,קידוש ירושלימ והעזרה מקדש
מקומות אלו בקדושת "המקומ אשר יבחר ה'" – הכוללת את כל ירושלימ .הר הבית נתקדש
בכלל מקומות אלו ולא שייכ בו קידוש נפרד משומ שהוא בכלל "המקומ אשר יבחר ה'".
הרמב"מ – כאמור ,על פי הגמרא בשבועות – מנה את קידוש ירושלימ והמקדש ,משומ
שבכל אחד מהמ שייכ עניינ מיוחד )הקרבה במקדש ואכילת קודשי קודשימ; ואכילת
20
קודשימ קלימ ומעשר שני בירושלימ( ואילו הר הבית כלול בקדושת ירושלימ.
לבופ ככ עולה מלשונ הרמב"מ בפירוש המשנה )זבחימ יד ,ח(:

קרא את ירושלם נחלה בגלל קביעות קדושתה וקיומה לעולם ועליה אמר הנביא
ונחלתו לא יעזב ,לפי שכבר אמר בתחלת הענין כי ה' בחר את ירושלם לשכינתו
ובחר את ישראל לו יתעלה סגולה ,ואמר אחר כך כי ה' לא יטוש את האומה הזו
אשר בחר לנחלתו ולא אותו המקום אשר בחרו והוא אמרו כי בחר ה' בציון אוה
למושב לו ,כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו ,כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא
יעזב ,וכבר באר נצחיות קדושתה ואמר זאת מנוחתי עדי עד.
לכנ נראה שירושלימ כולה התקדשה בתור "המקומ אשר בחר ה'" ,אלא שבתוכ העיר יש
שלושה מחנות ,ובשונה מהמשכנ – שמ לא נדרשה קדושת מקומ – שלושת המחנות זקוקימ
להתקדש בקדושת העיר אשר בחר ה'21.
לפי הברנו ברור מדוע אינ לאכול מעשר שני בערימ המוקפות חומה .גמ אמ הנ
קדושות כמחנה ישראל ,הרי שהנ איננ בגדר "המקומ אשר יבחר' ה'" ולפיככ לא הותר לאכול
בהנ מעשר שני .לפי הברנו ברור גמ מדוע קדושתנ בטלה .קדושתנ תלויה בכיבוש ישראל,
ומשבטל – בטלה גמ הקדושה .לעומתנ ,קדושת ירושלימ אינה נובעת מנ הכיבוש ,וגמ אמ
לקחוה מאיתנו הגויימ – קדושתה בעינה עומדת.

 .20בזה מיושב גמ מדוע לא בטלה קדושת ירושלימ :גמ קדושת זו היא מפני השכינה ו"המקומ אשר
יבחר ה'" ואינ זה רק מחנה ישראל.
 .21אפשר שאת מחנה ישראל ומחנה לויה קידשו בפה ,ואפשר שהמחיצות הנ היוצרות את שלושת
המחנות :מחיצת העזרה מקיפה את העזרה ,ומחיצת הר הבית מקיפה אותה ,ומחיצת ירושלימ מקיפה
את הר הבית .מתבר שצריכ קדושת פה לקבוע היכנ כל מחנה.
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בגמרא )זבחימ נה ע"א; וכ"כ רש"י ,שמ קיב ע"א ,ד"ה לפנימ מנ החומה( מבואר
שההיתר לאכול קודשימ קלימ ומעשר שני בכל ירושלימ הוא משומ שזהו מחנה ישראל,
ולכאורה קשה מנ הדברימ הללו על תירוצנו .אפשרות יישוב אחת היא שיש צורכ בשני
תנאימ :המקומ הנבחר ומחנה ישראל; אולמ נראה יותר שלפי הרמב"מ דברי הגמרא נאמרו
רק במדבר או בשילה.
לפי הצעה זו ,כל הצורכ בהגדרת מקומ פלוני כ"מחנה ישראל" כדי להתיר בו אכילת
קודשימ קלימ ומעשר שני אמור קודמ שנתקדשה ירושלימ :במדבר או בשילה .לעומת זאת,
בירושלימ שמקומה קדוש בקדושת "המקומ אשר יבחר ה'" ,אינ צורכ בגדר "מחנה ישראל"
והקדושה הנזכרת היא המתירה בה אכילת קודשימ קלימ ומעשר שני.
ככ עולה מפירוש המשנה לכלימ א ,ח )ומה שהזכיר שמ מחנות זה רק לענינ זבימ
וזבות( 22.ככ יש ליישב את השמטתו בפירוש המשנה לזבחימ ה ,ו )לגבי תודה ואיל נזיר
שנאכלימ בכל ירושלימ( את דברי הגמרא שלמדה מ"תאכלו במקומ טהור" שאוכלימ במחנה
ישראל ,וככ יש להביר מדוע הביא שמ את הדרשה המלמדת שאינ צורכ במקומ קדוש
)דהיינו עזרה; וממילא נאכלת בכל ירושלימ ,המקומ אשר בחר ה'( .ככ יש להביר מדוע
בפירוש המשנה לזבחימ יד ,ח )לגבי אכילת קודשימ קלימ ומעשר שני לפנימ מנ החומה;
ראו לשונו לעיל( ,לא הזכיר שירושלימ היא מחנה ישראל ורק הביא שהיא המקומ אשר
בחר ה'.
אמ כנ ,לפי הברנו בעוד לפי יתר הראשונימ – רש"י ,תופות והר"ש – קדושת
ירושלימ היא משומ "מחנה ישראל" ,הרי שלפי הרמב"מ קדושתה היא משומ "המקומ אשר
יבחר ה'" ואינ צורכ כלל לדינ "מחנה ישראל" שנאמר בעיקרו במדבר ובשילה – לעניינ
אכילת קודשימ קלימ ומעשר שני )אבל ודאי גמ בירושלימ שייכ לענינ שילוח מצורעימ(.
אומנמ ,גמ ב"מקומ אשר יבחר ה'" יש שלוש רמות קדושה ,שלושה מחנות ,אכ עיקרה של
קדושת ירושלימ אינו מדינ "מחנה ישראל" .הוא הדינ לגבי ערימ המוקפות חומה :לפי רש"י
והר"ש הנ מחנה ישראל ולפי התופות הנ כמחנה ישראל; אולמ לפי הרמב"מ הנ אינמ לא
מחנה ישראל ולא כמחנה ישראל.
הנפקא־מינות של מחלוקת זו הנ כדלהלנ .לעניינ ירושלימ – לפי הרמב"מ ,אינ צורכ
לקדש את הר הבית; ואילו התופות בורימ שצריכ לקדשו .לעניינ ערימ המוקפות חומה,
הרי שהמחלוקת הנ"ל משליכה על שאלת חיוב המלקות :מדברי רש"י )פחימ ז ע"א ,ד"ה

 .22זו לשונו שמ" :לגבי אכילת קדשימ קלימ ומעשר שני לפנימ מנ החומה ,הכוונה לחומת ירושלמ .אמר
ה' בבכור והוא קדשימ קלימ כמו שנתבאר בחמישי דזבחימ לפני ה' אלהיכ תאכלנו שנה בשנה במקומ
אשר יבחר ואמר במעשר שני והלכת אל המקומ אשר יבחר ה' אלהיכ בו ונתתה הכפ בכל אשר
תאוה נפשכ".
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לפנימ ממחיצתו( מבואר שמצורע שנכנ לערימ מוקפות חומה לוקה )אמ לא מטעמ ר"ח
שמ שניתקו לעשה( ,ולשיטתו שזהו מחנה ישראל ברור כי יש על זה לאו; אולמ הרמב"מ
)הל' ביאת המקדש ג ,ח( כתב שאינ לוקימ על ככ ונראה שטעמו משומ שאינ לאו בדבר –
וערימ המוקפות איננ בגדר מחנה ישראל – אלא רק עשה של "בדד ישב".
הוכחה מ וגיות נו פות
לבופ ,דומה שביאורנו לשיטת הרמב"מ מתיישב עמ דבריו בהקשרימ אחרימ .אפשר
שמטעמ זה נחלקו הראשונימ לגבי מקומו של בית הקילה .בגמרא )נהדרינ מב ע"ב(
נאמר ש"בית הקילה היה חוצ לשלש מחנות" ,ומבואר שמ שמדובר גמ בשאר ערימ
מוקפות חומה .מדברי רש"י ותופות על אתר נראה שדינ זה הוא מחמת קדושת מחנה
ישראל ,וכיוונ שערימ המוקפות דיננ כמחנה ישראל – אזי בית הקילה צריכ להיות חוצ
23
להנ.
מאידכ־גיא ,הרמב"מ לא הזכיר שבית הקילה צריכ להיות חוצ לעיר אלא כתב רק
שנדרש שיהיה ממוקמ במרחק מנ העיר:

ומקום שהורגין בו בית דין היה חוץ לבית דין ורחוק מבית דין ,שנאמר הוצא את
המקלל אל מחוץ למחנה ,ויראה לי שיהיה רחוק כמו ששה מילין כמו שהיה בין
בית דינו של משה רבינו שהיה לפני פתח אהל מועד ובין מחנה ישראל.
)רמב"ם ,הל' סנהדרין יב ,ג(
לכאורה לא ברור מדוע לא פירש הרמב"מ כפירוש רש"י ותופות ,כלומר שנדרש שבית
הקילה יהיה מחוצ לעיר; אולמ על פי דברינו ,שיטת הרמב"מ מיושבת היטב .כיוונ שכאמור
מדובר גמ בשאר ערימ ,ולפי הרמב"מ שאר ערימ איננ בכלל מחנה ישראל ,לכנ פירש
הרמב"מ שדברי הגמרא עיקרמ ריחוק מקומ ולא יציאה מחוצ לשלושת המחנות.
אפשר גמ שזהו טעמ מחלוקת הרמב"מ והר"ש )משנה ,כלימ א,ז( בפירוש המשפט
"עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה ...ומבבינ לתוכנ מת עד שירצו ,יצא אינ מחזירינ
אותו" .הרמב"מ פירש )בפירוש המשנה ובהל' בית הבחירה ז ,יג( שדברי המשנה אמורימ
לעניינ קבורה ,כלומר מבבימ את המת ממקומ למקומ ואינ קוברימ אותו בעיר ,עד שירצו
אנשי העיר ,ואמ הוציאו את המת מנ העיר אינ מכניינ אותו לקוברו בעיר ,בשביל להרחיק

 .23רש"י כתב" :חוצ לשלש מחנות – בירושלימ הוא דשייכ למימר דאיכא עזרה מחנה שכינה ,והר הבית
מחנה לוייה ,וכל העיר מחנה ישראל ,ובבתי דינימ שבכל עיר ועיר נמי הוי בית הקילה חוצ לעיר
דומיא דירושלימ" .התופות כתבו" :בית הקילה היתה חוצ לשלש מחנות – היינו בירושלימ דאיכא
שלש מחנות ובתי דינינ שבכל עיר ועיר היתה בית הקילה חוצ לעיר כדפי' הקונטר והיינו משומ
דכל עיירות המוקפות חומה יש להנ דינ מחנה ישראל כדתננ בפרק קמא דכלימ".

120

בינ קדושת ערימ המוקפות חומה לקדושת ירושלימ
את הטומאה מנ העיר שלא יטמאו ממנה .לעומת זאת ,מדברי הר"ש נראה שלדעתו אור
להחזיר את המת גמ לצורכ הפד וכיוצא בזה 24.נראה שהרמב"מ והר"ש הולכימ בעניינ זה
כל אחד לשיטתו :לפי הרמב"מ ,לערימ המוקפות חומה אינ קדושת מחנה ישראל ולכנ אינ
איור להכני מת לעיר ולא נאר אלא לקוברו בה )אלא אמ ירצו ,כדי שלא יטמאו ממנו(;
ואילו לר"ש ,הבור שזהו מחנה ישראל ,אינ להכני את המת לתוכ העיר בגלל קדושת
העיר.

ז .יכומ
במאמר זה עקנו בהשוואה בינ ירושלימ וערימ המוקפות חומה בעקבות דברי המשנה
בתחילת מכת כלימ .ראינו תחילה שלוש דעות ראשונימ לגבי טעמה של קדושת ערימ
המוקפות חומה )הנחשבות כמחנה ישראל או מחנה ישראל( ולפיככ מצורעימ משתלחימ
מהנ .בופ המאמר ביארנו שדעת הרמב"מ היא שערימ אלו איננ קדושת כלל כמחנה ישראל
ומצורעימ משתלחימ מהנ מדינ "בדד ישב"
בהמשכ ,עקנו בטעמ ההבדל בינ ירושלימ לערימ המוקפות לעניינ אכילת קודשימ
קלימ ומעשר שני .את ההבדל ביארנו לפי שלוש דעות הראשונימ הנזכרות :לרש"י ולר"ש,
משומ שאכילת קודשימ קלימ ומעשר שני הותרה רק במחנה ישראל המוכ למקדש,
ולתופות משומ שערימ המוקפות איננ מחנה ישראל ממש אלא כמחנה ישראל .לבופ
הצענו שלפי הרמב"מ טעמ היתר האכילה בירושלימ אינו משומ שהיא מחנה ישראל ,אלא
כיוונ שהיא "המקומ אשר יבחר ה'" ,מה שאינ כנ ערימ המוקפות חומה.

 .24זו לשונ הר"ש" :אינ מחזירינ אותו – מדרבננ ,דמדאורייתא שרי אפילו במחנה לויה כדתניא בפ' אלו
דברימ )ז ע"א( ובפ' היה נוטל )כ ע"ב( טמא מת מותר ליכנ במחנה לויה ולא טמא מת בלבד
אמרו אלא אפילו מת בעצמו" .מדבריו מבואר שהאיור הוא על עצמ הכניה ,ולא על הקבורה,
שהלוא אמ האיור הוא רק על הקבורה אז מדוע היה קשה לו מנ ההיתר של טמא מת להיכנ
למחנה לויה.
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מצה וקורבנ פ ח על מצות ומרורימ
א" .צלי אש ומצות על מרורימ יאכלוהו ...בערב תאכלו מצות"
ב" .מצה – הכתוב קבעו חובה"
ג .שני וגי מצה או וג מצה אחד בשני מופעימ
ד" .שצונו לאכול מצה בליל חמשה עשר מני נ :יהיה שמ כבש הפ ח או לא יהיה"
ה .כזית מצה יחד עמ כזית מבשר קורבנ פ ח
ו .יכומ

א" .צלי אש ומצות על מרורימ יאכלוהו ...בערב תאכלו מצות"
החובה לאכול מצה בליל ט"ו בנינ נזכרת במקרא פעמימ מפר .היא מוזכרת לראשונה במגרת
הציווי על פח מצרימ )שמות יב ,א-יג(:
ואכלו את הבשר בלילה הזה ,צלי אש ומצות על מררים יאכלהו

)שם ,ח(.

כאנ מוזכר כי המצה נאכלת יחד עמ קורבנ הפח ,כאשר יחד עמ הצלי והמצות יש לאכול גמ
מרור.

חובת אכילת מצה נזכרת שוב במגרת הציווי לעשות את חג הפח וחג המצות
לדורות:
שבעת ימים מצות תאכלו :..ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את
צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדֹרֹתיכם חקת עולם :בראשֹן
בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות ,עד יום האחד ועשרים לחדש
בערב :בכל מושבתיכם תאכלו מצות.

)שם ,יד–כ(

ארבע פעמימ נזכר הציווי לאכול מצות .פעמיימ נאמר שיש לאכול מצות במשכ שבעת ימי החג,
והודגש גמ כי יש לאכול מצה "בערב" ,דהיינו בליל ט"ו בנינ ,וכנ נאמר שיש לאכול מצה "בכל
מושבותיכמ" .אכנ ,כשנזכרה החובה לאכול מצה בליל ט"ו בנינ ,לא נאמר שיש לאוכלה עמ
הקורבנ.

בהמשכ הפוקימ נאמר שמשה רבנו ציווה את העמ לעשות ככ לדורות:
חק לך ולבניך עד עולם .והיה כי תבֹאו אל הארץ אשר
ושמרתם את הדבר הזה ל ֹ
יתן ה' לכם כאשר ִד ּבר ושמרתם את העבֹדה הזאת.

)שם ,כד–כה(

אומנמ יש הבדלימ בינ פח מצרימ לפח דורות ,אכ מכאנ שקיימות שתי חובות בנוגע למצה
בליל ט"ו בנינ :חובה לאכול מצה יחד עמ קורבנ הפח ועמ מרור; וחובה לאכול מצה בפני

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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עצמה .כפי שנראה להלנ ,לחובה כפולה זו ישנה משמעות בזמנ הזה כשאינ מקריבימ קורבנ
פח.

החובה לאכול קורבנ פח יחד עמ מצה ומרור נזכרת פעמ נופת במקרא ,בקשר לפח
שני:
חקה לכם או לדֹרֹתיכם ועשה פסח לה'.
איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך ר ֹ
בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו על מצות ומרֹרים יאכלהו.
)במדבר ט ,י–יא(

מי שהיה טמא או בדרכ רחוקה ,ולא אכל קורבנ פח בליל ט"ו בנינ ,נדרש להשלימ את אכילת
הקורבנ בי"ד באייר הלוא הוא פח שני .גמ כאנ נזכרת חובה לאוכלו יחד עמ מצה ומרור;
ומאידכ־גיא ,לא נזכרת חובה נופת לאכול מצה בפני עצמה.

הציווי לאכול מצה בשבעת ימי החג נזכר פעמימ נופות בתורה .נציינ פוקימ שנזכרו
במדרשי ההלכה כמקור לחובה לאכול מצה בליל ט"ו בנינ:

וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם .לא תאכל
עליו חמץ ,שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני ...ששת ימים תאכל מצות
)דברים טז ,ב–ג ,ח(
וביום השביעי עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה
על פי החזקוני ,כוונת הפוקימ הללו היא שאינ לאכול חמצ עמ קורבנ הפח )"לא תאכל עליו
חמצ"( ,אלא בגלל הקורבנ יש לאכול מצות במשכ שבעה ימימ )"שבעת ימימ תאכל עליו
מצות"(.

ב .מצה :הכתוב קבעו חובה
על החובה לאכול מצה בליל ט"ו בנינ ועל ככ שבשאר ימי החג אכילת מצה היא רשות,
נאמר במכילתא דר' ישמעאל:

"שבעת ימים מצות תאכלו" )שמות יב ,טו( – לעשות הראשון חובה ושאר
הימים רשות .אתה אומר לעשות הראשון חובה ושאר הימים רשות ,או אינו אלא
לעשות הראשון רשות ושאר הימים חובה? תלמוד לומר "בראשון בארבעה עשר
יום לחדש בערב תאכלו מצות" )שם יח( – הכתוב קבעו חובה .הא אין עליך
לומר כלשון האחרון אלא כלשון ראשון :לעשות הראשון חובה ,ושאר כל הימים
)מכילתא דר' ישמעאל ,בא ,מסכתא דפסחא ,פרשה ח(
רשות.
ככ מצאנו גמ במדרש הלכה נופ:

"חג המצות שבעה ימים לה'" .מה תלמוד לומר? לפי שנאמר "ששת ימים תאכל
מצות וביום השביעי חג לה'" )דברים טז ,ח( שביעי בכלל הזה ,ולמה יצא להקיש
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אליו? אלא מה שביעי רשות אף כולם רשות .יכול אף לילה הראשון רשות?
תלמוד לומר "]עליו[ תאכלו מצות" – 1הכתוב קבעו חובה.
אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים ,בזמן זה שאין בית המקדש קיים מנין?
תלמוד לומר "בערב תאכלו מצות" )שמות יב ,יח( .אם כן למה נאמר "שבעת
ימים מצות תאכלו" )שם טו(? מצה נאכלת כל שבעה ויוצא בה ידי חובתו בפסח,
יצאו חלות ורקיקי נזיר שאין נאכלים כל שבעה.
)ספרא ,אמור ,פרשה ט ,תחילת פרק יא(
מדרש הלכה אחר ,מכילתא דרשב"י ,מחדד את החובה לאכול מצה בהקשר של החובה לאכול
קורבנ גמ בזמנ שבית המקדש חרב .לפי המדרש ,אינ תלות בינ החובה לאכול מצה בליל ט"ו
בנינ לבינ החובה לאכול מצה יחד עמ קורבנ פח.

תחילה פותח המדרש בחובה לאכול מצה עמ הקורבנ:

"עד יום האחד ועשרים לחודש בערב" )שמות יב ,יח( .יכול את חיב במצה כל
שבעה? תלמוד לומר "עליו" )דברים טז ,ג( – עליו אתה חייב במצה ,ואי אתה
)מכילתא דר' שמעון בר יוחאי ,פרק יב(
חיב מצה כל שבעה.
אכ הוא ממשיכ:

אם כן למה נאמר "עד יום האחד ועשרים לחודש בערב"? שיכול אין לי אלא
בשעה שיש לך פסח ,בשעה שאין לך פסח מנין? תלמוד לומר "]בערב[ תאכלו
מצות" )שמות יב ,יח( – קבעו הכתוב חובה .אין לי אלא בזמן שבית המקדש
קים ,בזמן שאין בית המקדש קים מנין? תלמוד לומר "בערב תאכלו מצות" .אין
לי אלא בארץ ,בחוצה לארץ מנין? תלמוד לומר "בכל מֹ שבתיכם תאכלו מצות"
)שמות יב ,כ(2.
מכל המקורות עולה כי הפוק "בערב תאכלו מצות" קובע חובה לאכול מצה בנפרד שלא עמ
קורבנ הפח ,וכי מי שלא אוכל מצה יחד עמ קורבנ הפח ,כגונ בזמנ הזה כשבית המקדש אינו
קיימ ,חייב לאכול מצה בנפרד.

בגמרא מופיעה מחלוקת תנאימ בנוגע לפוק שממנו נלמדת החובה לאכול מצה בליל
ט"ו בנינ ,וזאת בעקבות מחלוקת ר' שמעונ ור' יהודה לגבי לאיור אכילת חמצ משעה

.1
.2

במדרש נאמר "עליו תאכלו מצות" אכ אינ פוק כזה בפרי המקרא .נראה שהמילה "עליו" הוכנה
בטעות למדרש והוחלפה עמ הפוק "תאכל עליו מצות" )דברימ טז ,ג(.
דרשת המילימ "בכל מושבותיכמ" בהקשר של החובה לאכול מצה בזמנ שאינ בית המקדש קיימ
נזכרת גמ בקידושינ לז ע"ב .ראה גמ :תופות ,שמ ,ד"ה מושב וד"ה בזמנ )ומהרש"ל ומהרש"א(;
שיטה לא נודע למי ,על אתר.
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שישית של יומ י"ד בנינ )לדעת ר' יהודה האוכל חמצ משעה זו עובר על לאו וחייב מלקות,
3
ואילו לפי ר' שמעונ הוא אינו חייב בכלומ(:

אמר מר :ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה?
שנאמר "לא תאכל עליו חמץ" )דברים טז ,ג( דברי רבי יהודה .אמר לו רבי
שמעון :וכי אפשר לומר כן ,והלא כבר נאמר "לא תאכל עליו חמץ ,שבעת ימים
תאכל עליו מצות" )שם(?
ורבי יהודה? שפיר קאמר ליה רבי שמעון .ורבי יהודה אמר לך ההוא ]"שבעת
ימים תאכל עליו מצות"[ לקובעו חובה אפילו בזמן הזה הוא דאתא .ורבי שמעון
לקובעו חובה מנא ליה? נפקא ליה "מבערב תאכלו ]מצות[" .ורבי יהודה מיבעי
ליה לטמא ושהיה בדרך רחוקה .סלקא דעתך אמינא הואיל ובפסח לא יאכל,
מצה ומרור נמי לא ניכול? קא משמע לן .ורבי שמעון טמא ושהיה בדרך רחוקה
– לא איצטריך קרא ,דלא גרע מערל ובן נכר דכתיב "וכל ערל לא יאכל בו" .בו
הוא אינו אוכל ,אבל אוכל הוא במצה ובמרור .ורבי יהודה? כתיב בהאי וכתיב
)פסחים כח ע"ב(
בהאי.
שיטת ר' שמעונ בוגיה זו תואמת את שיטתו במכילתא שלפיה הפוק "בערב תאכלו מצות"
מלמד כי חובה לאכול מצה בליל ט"ו בנינ גמ לאחר החורבנ .לעומת זאת ,ר' יהודה למד זאת
מהפוק "שבעת ימימ תאכל עליו מצות" ונראה כי לדעתו ישנה חובה לאכול מצה במשכ כל
4
השבוע ,כחובה נפרדת ,ולא רק בליל ט"ו בנינ.

מחלוקת תנאימ זו מופיעה באופנ דומה במגרת מחלוקת אמוראימ:

5

אמר רבא :מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן .ומאי שנא מרור דכתיב "על
מצות ומ ֹררים" )במדבר ט ,יא(? בזמן דאיכא פסח יש מרור ,ובזמן דליכא פסח
ליכא מרור .מצה נמי הא כתיב "על מצות ומררים" )שם(? מצה מיהדר הדר ביה
קרא "בערב תאכלו מ ֹצת".
ורב אחא בר יעקב אמר :אחד זה ואחד זה דרבנן.

.3
.4
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הראשונימ נחלקו בשאלה מהי משמעותמ של דברי ר' שמעונ וחמש שיטות בדבר )רש"י ,תופות,
ר"נ ,בעל העיטור ורמב"נ ,ובעל המאור( .ראו יכומנ בהלכה ברורה על אתר.
בירושלמי )פחימ א ,ד( נאמר בשמ ר' יהודה שמקיימימ מצוות עשה באכילת מצה שבעה ימימ;
ודבריו כאנ תואמימ את קביעת הירושלמי .אומנמ הפני־יהושע )פחימ כח ע"ב( כתב שייתכנ שר'
שמעונ בר שמצווה לאכול מצה במשכ שבעה ימימ; ועיינו גמ בדברי הרב מ"מ כשר )הגדה של פח:
הגדה שלמה ,עמ'  (166–158שציינ למקורות נופימ שמהמ יש ללמוד כי מצוות מצה קיימת במשכ
שבעה ימימ .ראו גמ דוד הנשקה" ,מצות בשבעה ימי החג :מצווה או רשות?" ,מה נשתנה ,ירושלימ
תשע"ו ,עמ' .170–166
אכנ ,במחלוקת זו לא נאמר כי יש מי שובר שחובה לאכול מצה במשכ שבעה ימימ.

מצה וקורבנ פ ח על מצות ומרורימ
אלא הכתיב "בערב תאכלו מצות"? ההיא מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך
רחוקה .דסלקא דעתך אמינא כיון דפסח לא אכלי מצה ומרור נמי לא ניכול? קא
משמע לן .ורבא אמר לך :טמא ושהיה בדרך רחוקה לא צריך קרא ,דלא גרעי
מערל ובן נכר ,דתניא "כל ערל לא יאכל בו" בו אינו אוכל ,אבל אוכל במצה
ומרור .ואידך ]רב אחא בר יעקב[? כתיב בהאי וכתיב בהאי ,וצריכי.
תניא כוותיה דרבא" :ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך"
)דברים טז ,ח( מה שביעי רשות ,אף ששת ימים רשות .מאי טעמא? הוי דבר
שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל
כולו יצא .יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לומר "על מצת ומררים
יאכלהו" .אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים ,בזמן שאין בית המקדש קיים
מנין? תלמוד לומר "בערב תאכלו מצות" – הכתוב קבעו חובה) .שם קכ ע"א(
כמו ר' שמעונ ,גמ רבא גמ בי את דבריו על דרשת הפוק "בערב תאכלו מצות" .לעומת
זאת ,לפי רב אחא בר יעקב ,החובה לאכול מצה בנפרד בזמנ הזה היא מדרבננ ואינ פוק המלמד
אותה .לפי פירושו ,הפוק "בערב תאכלו מצות" מלמד על חובתו של טמא ומי שנמצא בדרכ
רחוקה לאכול מצה ומרור במקומו )בזמנ שהמקדש קיימ( .מככ שרב אחא ובר שיש חובה
מדרבננ בזמנ הזה לאכול מצה בליל ט"ו בנינ ,נראה שיבור שבזמנ המקדש תוקפה מהתורה.

רבא הכימ עמ דינו של רב אחא בר יעקב בעניינ טמא ומי שנמצא בדרכ רחוקה ,אכ
לדעתו אינ צורכ ללמוד זאת מפוק .הברייתא שהובאה בגמרא כיוע לדברי רבא דומה
מאוד למדרשי ההלכה שהובאו לעיל בגנונה ולשונה .בולטת בנקודה זו הדרשה'" :בערב
תאכלו מצות' הכתוב קבעו חובה" ,אמ כי בברייתא זו לא נזכר כי דרשה זו נאמרה בשמ ר'
שמעונ.
בוגיה לאחר מכנ נזכרה שוב עמדתו של רבא בנוגע לאכילת מצה:

אמר רבא :אכל מצה בזמן הזה אחר חצות ,לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי
חובתו.
פשיטא ,דכיון דאיתקש לפסח כפסח דמי? מהו דתימא הא אפקיה קרא
)שם(
מהיקישא ,קמשמע לן דכי אהדריה קרא למילתא קמייתא אהדריה.
ר' אלעזר בנ עזריה בר שזמנ אכילת פח הוא רק עד חצות ,ולפיככ מי שיאכל כיומ מצה
לאחר חצות לא יֵצא ידי חובתו .הגמרא שאלה על ככ "פשיטא?!" שהלוא מצה הוקשה
לקורבנ בפוק "על מצות ומרורימ יאכלוהו" ולפיככ דינה כדינ הקורבנ .בתשובה ענתה
הגמרא שהיה מקומ לומר כי מאחר ששנינו בברייתא לעיל )קכ ע"א( "מה שביעי רשות אפ
ששת ימימ רשות" וניתנ לומר שגמ לילה הראשונ שהוא רק רשות ,ואינ דינ המצה כדינ
פח ,השמיע לנו רבא שהפוק "בערב תאכלו מצות" חזר ללמד שחובת מצה של הלילה
הראשונ בזמנ הזה "למילתא קמייתא אהדריה" – דהיינו שיהיה שווה לגמרי לפח שזמנ
אכילתו רק עד חצות.
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דרשה זו נזכרת גמ בגמרא במכת וכה ,המלמדת שחובה לאכול בוכה בלילה
הראשונ ,וחובה זו נלמדת בגזירה שווה מפח:

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :נאמר כאן "חמשה עשר" )ויקרא
כג ,לד( ,ונאמר "חמשה עשר" )שם ו( בחג המצות ,מה להלן לילה הראשון חובה
מכאן ואילך רשות ,אף כאן לילה הראשון חובה מכאן ואילך רשות .והתם מנלן?
6
)סוכה כז ע"א(
אמר קרא "בערב תאכלו מצת" הכתוב קבעו חובה.
נכמ את העולה מדברינו עד עתה .ר' שמעונ ור' יהודה הכימו כי ישנה חובה נפרדת
לאכול מצה בליל ט"ו נינ ,בלי קשר למצה ולמרור ,וחובה זו קיימת גמ לאחר החורבנ.
מחלוקתמ בעניינ זה אמורה בעיקרה לגבי מקור החיוב ,אכ ייתכנ שר' יהודה בר כי חובה
זו קיימת בכל שבעת ימי החג .רבא בר אפ הוא שחובה לאכול מצה בליל ט"ו בנינ ,גמ
בזמנ הזה ,והוא מתב על דרשת הפוק "בערב תאכלו מצות" .רב אחא בר יעקב חלק
על רבא ולדעתו החובה לאכול מצה בזמנ הזה היא מדרבננ בלבד 7.הכול מודימ כי בזמנ
שבית המקדש קיימ ,חובה לאכול מצה יחד עמ קורבנ הפח" :צלי אש ומצות על מרֹרימ
יאכלהו".

ג .שני וגי מצה או וג מצה אחד בשני מופעימ
מהו טיבה של המצה הנאכלת באופנ נפרד ומהו טיבה של המצה הנאכלת יחד עמ קורבנ
הפח? האמ מדובר באותה מצה ולפיככ דיני כשרותה זהימ בשני המצבימ או שמא לכל
אחד מהמ דינימ שונימ?
במשנה )פחימ ב ,ה( נאמר:

אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח :בחטים ,בשעורים ,בכוסמין,
ובשיפון ,ובשיבולת שועל.
יוצאין בדמאי ,ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו ,ובמעשר שני והקדש שנפדו,
והכהנים בחלה ובתרומה.
אבל לא בטבל ,ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ,ולא במעשר שני והקדש
שלא נפדו.
את המצה יש אפוא לאפות מקמח מחמשת מיני דגנ .ניתנ לצאת בה ידי חובה גמ אמ מוצאה
מתבואת דמאי ,תרומת מעשר ,או מעשר שני והקדש שנפדו.

.6
.7
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כמו בוגיה בפחימ ,גמ כאנ לא נאמר בשמ מי נאמרה דרשה זו.
הרחבה במקורות אלו ראו אצל הנשקה" ,מצה ומרור בליל הדר :כלומ תלויימ בקרבנ הפח?" ,מה
נשתנה ,עמ' .195–184

מצה וקורבנ פ ח על מצות ומרורימ
הגמרא )פחימ לה ע"ב – לו ע"א( עוקת בדיני המשנה ומבירה את מקורמ וטעממ.
על פניו נראה היה לומר שכל דיני המצה הללו חלימ כאחת על המצה הנאכלת יחד עמ
קורבנ הפח ,ועל המצה הנאכלת באופנ נפרד; אכ הרב איצל'ה מפוניבז' כתב אחרת:

...נראה דבמצה איכא שתי מצוות .מצות "בערב תאכלו מצות" שהיא עצם חובת
אכילת מצה ,ומצות "על מצות ומרורים יאכלוהו" שזה מכלל חיובא דאכילת
פסחים .ונראה דכל מה שכתוב בדיני מצה פסולה כגון :לחם עוני ,ונאכלת בכל
מושבות )פסחים לו ע"א( ,ופסול דטבל )שם לה ע"ב( ,וכד' זהו רק במצה
הנאכלת משום חובת היום "בערב תאכלו מצות" .אבל מה שצריך לאכול מצה
עם הפסח משום "על מצות ומרורים" – לזה כל מצה כשרה.
וכן נראה ,דהרי בפסח שני איכא נמי דין ד"על מצות ומרורים" ,והרי ליכא התם
איסור חמץ כלל ,שחמץ ומצה נאכלים עמו כבית )פסחים צה ע"א( .ואם כן הוא
הדין בפסח ראשון נמי כשרה מצה זו לשום מצוה זו ד"על מצות ומרורים" .ולפי
8
זה יוצא דמשום מצות "על מצות ומרורים" גם מצה של טבל וחדש כשרות.
)שו"ת זכר יצחק ,סימן פ ,ב(
כאמור לעיל ,יש להבחינ בינ שני חיובימ של אכילת מצה :חובת אכילה נפרדת ,וחובת
אכילה יחד עמ קורבנ פח .לדברי הזכר־יצחק ,כל האיורימ והמגבלות בנוגע לוג המצה
אמורימ אכ ורק על החובה לאכול מצה בנפרד ,אכ לא בנוגע למצה שאוכלימ יחד עמ קורבנ
פח .הוכחתו היא מהאמור בפח שני ,שמ למשל אינ איור חמצ – שהרי נאמר ש"חמצ

.8

דבריו נועדו לתרצ את קושית תופות ,קידושינ לח ע"א ,ד"ה אקרוב .בגמרא שמ נאמר שעמ ישראל
לא אכל מצה כשנכנ לארצ מפני שהתבואה הייתה חדשה ורק לאחר הקרבת קורבנ העומר יכלו
לאכול ממנה .התופות ציינו לקושיית הירושלמי )חלה ב ,א( ותירוציה" :למה לא אכלו מצה מחדש
ויבא עשה ד'בערב תאכלו מצות' וידחה לא תעשה דחדש? ומתרצ דאינ עשה דקודמ הדבור דוחה לא
תעשה דאחר הדבור .אי נמי יש לומר דגזירה כזית ראשונ אטו כזית שני" )יש לציינ כי התירוצימ
שהובאו בתופות לא נזכרו בירושלמי ,וכבר עמדו על ככ מפרשי הירושלמי והבבלי( .על קושיית
התופות כתב בעל פר המקנה" :לכאורה קשה הא אמריננ )פחימ לה ע"א( דאינ יוצאינ בטבל,
ומפורש )שמ ע"ב( משומ דכתיב 'לא תאכל עליו חמצ' מי שאיורו משומ בל תאכל חמצ ,יצא זה
שאינ איורו משומ בל תאכל חמצ ,אלא משומ בל תאכל טבל .אמ כנ בחדש גמ כנ אינ יוצאינ מהאי
טעמא" .כוונתו לומר שמאחר שאיור חמצ לא חל על איור טבל ,אמ כנ ככ גמ בנוגע למצה של
חדש :כיוונ שהמצה נעשתה מתבואה של איור חדש ,היא פולה למצווה מצד עצמה ולא משומ
שהיא חמצ ,ולפיככ לא מועילה כאנ ברת עשה דוחה לא תעשה .על ככ השיב הרב איצל'ה מפוניבז'
כי איורי טבל וחדש אמורימ רק על המצה הנאכלת באופנ נפרד ,ולא על המצה הנאכלת יחד עמ
הקורבנ .מצה העשויה מתבואה חדשה מותרת באכילה כמצה נפרדת ,ועל כנ יש מקומ לשאלת
הירושלמי שיבוא עשה של אכילת מצה וידחה את איור חדש .הרב נחומ ברוכ גינצבורג מור שהוא
שמע את ההבר הזה מפיו של הזכר־יצחק בהיותו בנ ארבע עשרה "והדבר שמור אצלי עוד בזכרוני
ודבריו מתוקימ מדבש ונופת וחלב תחת לשונו" )מקור ברוכ ,חלק ב ,ימנ יח(.
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ומצה עמו בבית" )פחימ צה ע"א( – ומכאנ שכל דיני המצה שנזכרו אמורימ רק בנוגע
9
לחובה לאכול מצה בנפרד ,ולא בנוגע למצה שאוכלימ עמ הקורבנ.
אחר בקשת המחילה ,נבקש לערער על הבחנה זו.
תחילה ,מדברי הזכר־יצחק עולה שבעת הקרבת פח ראשונ ובעת הקרבת פח שני,
כל מצה כשרה.
הצעה דומה – המוגבלת למצת פח שני בלבד – כבר הציע הצל"ח בהקשר אחר ,אכ
הוא שלל אפשרות זו .בגמ' )ברכות לז ע"ב( הובאה ברייתא" :לִּקֵט מכולנ כזית ואכלנ אמ
חמצ הוא ענוש כרת ,ואמ מצה הוא אדמ יוצא בו ידי חובתו בפח" .מדובר במי שליקט
פתיתי מצה או חמצ ,צירפמ לכזית ואכלמ; וראשונימ ואחרונימ עקו בשאלה באילו וגי
פתיתימ מדובר .הצל"ח )שמ( כתב:

ואציעה הצעה אחת הנלע"ד דבר חדש אשר לא ראיתי שדברו בו הקדמונים,
והוא הלכתא למשיחא .כשנזכה לעשות הפסח כהלכתו ויזדמן טמא או מי שהיה
בדרך רחוקה ויעשה פסח שני ויאכלנו על מצת ומרורים ,אם כל פרטי תנאיה
הצריכים במצה של ליל חג המצות צריכים ג"כ במצה הבאה עם פסח שני ,כגון:
שלא תהיה מצה עשירה ,ושתהא נאכלת בכל מושבות ,ובאנינות ,ושימור דוקא
לשם מצת מצוה .ואומר אני שאינה צריכה כלום מכל תנאים הללו ,ודי שתהא
מצה משומרת מחימוץ ,דבפסח שני עצמו אי לאו דכתיב "ככל חוקת הפסח"
)במדבר ט ,יב( לא הוי מצרכינן ביה כל פרטי הפסח ,ובמצה של פסח שני לא
כתיב ככל חוקת המצה... .ואם היה זה עולה בידינו להלכה דפסח שני אין כל
הפרטים הללו מעכבים במצה ,היה ניחא דמה שתני כאן "ואם מצה הוא ,אדם
יוצא בו ידי חובתו בפסח" ,היינו בפסח שני.
אבל באמת לבי נוקפי לחלק בפרטי המצה בין פסח ראשון לפסח שני .דאם כן גם
אנן נימא שאדם יוצא ידי חובתו בפסח שני של כל שאר מיני דגן אף שאינו
מחמשת המינין ,שהרי הא דאין יוצאין רק בחמשת המינין ,ילפינן בפסחים )לה
ע"א( מקרא ד"לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות" דבעינן דברים
הבאים לידי חימוץ ,והאי קרא במצה של חג המצות מיירי .ועוד אם נימא דבאמת
יוצאים בפסח שני בכל מיני דגן ,א"כ איך הוכיח אביי )ברכות שם( מדיוצאין ידי
מצה מברכין עליו המוציא ,ופי' רש"י )ד"ה כזית( דהתם לחם בעינן דכתיב "לחם
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כמה אחרונימ עקו בדברי הזכר־יצחק הללו :הרב יעקב ישראל קנייבקי ,קהלות יעקב ,קידושינ,
ימנ לד ,אות ב; הרב יהודה זרחיה גל ,שו"ת צמח יהודה ,חלק ג ,ימנ קלג; הרב צבי פח פרנק,
מקראי קדש ,פח ,חלק א ,עמ' רנח–רא; הרב יעקב בצלאל ז'ולטי ,משנת יעבצ ,אורח חיימ ,ימנ
טז ,ד; הרב יצחק מירקי" ,על מצה ומרורימ" ,הגיוני הלכה ,חלק א ,עמ'  ;87–81הרב ישראל מאיר
לאו ,שו"ת יחל ישראל ,ימנ כח; הרב יצחק זילברשטיינ ,חשוקי חמד ,פחימ מ ע"א; הרב אלטר
אליהו רובינשטיינ ,שו"ת מגדנות אליהו ,חלק ד ,ימנימ ל–לא ,ועוד.

מצה וקורבנ פ ח על מצות ומרורימ
עוני" ,והרי לחם עוני בפסח ראשון כתיב .אלא ודאי ד"על מצות ומרורים"
דכתיב בשני ,אהדריה לכלליה לכל דין מצות בראשון.
הצל"ח דנ האמ בפח שני אינ את דיני הכשרות המיוחדימ של מצה ,וכל מה שנדרש הוא
שהמצה לא תהיה חמצ; לבופ הוא דוחה ברה זו משתי יבות .מדברי הצל"ח ברור אפוא
שכל הלכות כשרות המצה שנאמרו במצה הנאכלת בנפרד הנ הנ הלכותיה של מצה הנאכלת
יחד עמ קורבנ פח ראשונ ושל מצה הנאכלת עמ קורבנ פח שני.
שנית ,גמ הוכחתו של הזכר־יצחק ממצה הנאכלת עמ פח שני ,שהוא מבקש להקישה
למצה הנאכלת עמ פח ראשונ ,אינה ברורה דיה.
המשנה מונה פרטימ שונימ ושווימ בינ פח ראשונ לפח שני:

מה בין פסח הראשון לשני? הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא ,והשני מצה
וחמץ עמו בבית .הראשון טעון הלל באכילתו ,והשני אינו טעון הלל באכילתו.
זה וזה :טעון הלל בעשייתן ,ונאכלין צלי על מצה ומרורים ,ודוחין את השבת.
)פסחים ט ,ג(
מלבד פרטימ אלה ,ישנמ פרטימ נופימ שבהמ פח ראשונ שונה מפח שני) :א( הכבש
המיועד להקרבה בפח ראשונ חייב להיבדק במשכ ארבעה ימימ לפני הקרבתו )פחימ צו
ע"א(; )ב( אינ מוציאימ מבשר פח הראשונ מחוצ לחבורת המנויימ )פחימ פה ע"ב(; )ג(
יש שנימ שבהנ מביאימ קורבנ חגיגה יחד עמ קורבנ הפח )משנה ,פחימ ו ,ג–ד(; את
קורבנ פח ראשונ מקריבימ רק לאחר הקרבת תמיד של בינ הערביימ )שמות יב ,ו; משנה,
פחימ ה ,ג( ,ואילו קורבנ פח שני יכול להיקרב לפני תמיד של בינ הערביימ או אחריו.
מאידכ־גיא בשני פרטי הלכה שווימ פח ראשונ ופח שני :אור להותיר מהבשר עד
הבוקר ,ואור לשבור עצמ )שמות יב ,י; במדבר ט ,יב(.
דיני הפח השני שווימ אפוא בחלקמ לדיני הפח הראשונ ,ולא ברור אפוא מדוע
העובדה שבפרט מוימ – עניינ חמצ ומצה – המ שונימ יש כדי ללמד על שונותה של מצת
פח שני? באותו אופנ ניתנ היה ללמוד מנ הפרטימ הדומימ ולהיק שמצת פח שני זהה
למצת פח ראשונ .אכנ בפח שני ,מותר שיהיה חמצ בבית ,אכ אינ זה קשור להלכות
הנוגעות למצה הנאכלת עמ הקנרבנ :ייתכנ שבעניינ חמצ בבית הדינימ יהיו שונימ ,ובענינ
כשרות המצה הדינימ יהיו שווימ.
לבופ ,גמ אמ נקבל ההנחה שלפיה הלכות המצה הנאכלת עמ קורבנ פח שני שונות
מהלכות המצה הנאכלת עמ קורבנ פח ראשונ ,עדיינ אינ זה אומר שהמצה הנאכלת בנפרד
בליל ט"ו בנינ שונה בדיניה מהמצה הנאכלת עמ קורבנ פח ראשונ.
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לכנ נראה כי הבחנתו של הזכר־יצחק בינ דיניהנ של שתי המצות אינ לה על מה
שתמוכ .לצד זאת ראוי לציינ כי ההבחנה העקרונית בינ אופייה של מצת פח ראשונ לבינ
אופייה של מצת פח שני מעוגנת בפוקי התורה ,כפי שהביר החתמ־ופר:

בפרשת בא בפסח ראשון כתיב "ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על
מרורים יאכלוהו" )שמות יב ,ח( ]צלי ומצות; מרור[ ,ובפרשת בהעלותך בפסח
שני כתיב "על מצות ומרורים יאכלוהו" )במדבר ט ,יא( ומרור ]פסח; מצות
ומרור[.
וההפרש קל להבין .בפסח ראשון איכא מצות עשה באכילת פסח בפני עצמו,
ובאכילת מצה בפני עצמו ,אך מרור אינו מצות עשה בפני עצמו אלא טפל לפסח.
על כן כתיב מצות עשה של אכילה על שניהם פסח ומצה ואמר "על מרורים"
יאכלו שני אלו .נמצא כתיב אכילה בפסח ובמצה ולא במרור .אמנם בפסח שני
גם המצה טפלה לפסח ומי שאינו אוכל פסח שני אינו אוכל מצה ,על כן כתוב
"על מצות ומרורים יאכלוהו" לפסח ולא כתיב אכילה אלא אפסח ולא אמצה
ומרור .ומ"מ אף על גב דלא כתיב אכילה בהדיא במרור לא בראשון ולא בשני,
מ"מ ודאי דבעי כזית דאיתקש למצה ופסח.
)שו"ת חתם סופר ,אורח חיים ,סימן קמ(
החתמ־ופר מדייק אפוא מנ הפוקימ כי בליל ט"ו נינ ,קורבנ הפח והמצה המ העיקר
ואילו המרור טפל להמ; לכנ נאמר "צלי איש ומצות" – ביחד ,ו"על מרורימ יאכלוהו".
לעומת זאת ,בפח שני קורבנ הפח לבדו הוא העיקר ,שהרי מי שהיה בדרכ רחוקה או
טמא לנפש חייב היה לאכול מצה בליל ט"ו בנינ ,ובפח שני הוא משלימ את אכילת
הקורבנ שאותו לא היה יכול לאכול בליל ט"ו בנינ .אכ מאחר שהחובה לאכול פח היא
באופנ קבוע עמ מצה ומרור ,לכנ נאמר שיש לאכול גמ מצה ומרור .הדבר בא לידי ביטוי
בנוח הפוק" :על מצות ומרורימ יאכלהו" – קורבנ הפח עומד בפני עצמו ,ואליו
מצטרפימ המצה והמרור10.
בהתאמ ,יומ י"ד באייר נקרא "פח שני" 11,ולא "חג מצות שני" ,משומ שעל הטמא
שנטהר או מי שבא מדרכ רחוקה מוטל להשלימ ולאכול רק את קורבנ הפח )במדבר ט,
ט–יד( ולא מצה; אכ מאחר שקורבנ הפח נאכל רק בצירופ מצה ומרור ,על אותו אדמ
לאכול גמ מצה ומרור.

 .10ראו בענינ זה :רמב"נ על התורה ,שמות יב ,ח )וכנ רש"ש ,פחימ קטו ע"א ,שציינ לדברי הרמב"נ
הללו(; מאירי ,פחימ כח ע"ב; ובהרחבה רבה בנצי"ב ,העמק דבר ,שמות שמ.
 .11ככ במקורות רבימ בדברי תנאימ ,במשנה ובתופתא במכת פחימ.
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לא זו אפ זו :בפוקי המקרא יש הבחנה ברורה בינ חג הפח שחל בעת שחיטת הפח,
הקרבתו ואכילתו – מחצות יומ י"ד בנינ ועד ופ ליל ט"ו בנינ 12,או עד חצות ליל ט"ו
בנינ ,לבינ חג המצות שחל במשכ שבעה ימימ ,מליל ט"ו בנינ עד יומ כ"א בנינ 13.רק
ליל ט"ו בנינ משותפ לחג הפח ולחג המצות ,והמצה היא זו שמחברת בינ שני החגימ.
לחובה לאכול מצה בלילה זה שני אופנימ :אכילת מצה באופנ נפרד )חג המצות(,
ואכילת מצה יחד עמ קורבנ הפח ומרור )חג הפח( ,ונראה שהדינימ הנוגעימ לשתי
המצות הללו שווימ .זוהי אותה מצה במופעימ שונימ :מצה בנפרד ומצה יחד עמ הקורבנ.
אינ שומ מקור המלמד כי דיני המצות הללו שונימ זה מזה.

ד" .שצונו לאכול מצה בליל ט"ו מני נ ,יהיה שמ כבש הפ ח או לא יהיה"
עד נופ המלמד כי בשני המופעימ מדובר על אותה מצה עמ אותמ דינימ ,יש להביא
מהברייתא שצוינה כראיה לדברי רבא )פחימ קכ ע"א(:

יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לומר "על מצת ומ ֹררים יאכלהו" )במדבר
ט ,יא( 14.אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים ,בזמן שאין בית המקדש קיים
מנין? תלמוד לומר "בערב תאכלו מצות" הכתוב קבעו חובה.
אומנמ ישנו קשר בינ המצה הנאכלת עמ הפח לבינ המצה שאוכלימ בנפרד ,אכ אינ תלות
בינ חובות האכילה .רבא עצמו )שמ( חידד את הקשר בינ החובה לאכול מצה יחד עמ קורבנ
הפח לבינ המצווה לאכול מצה בנפרד" :מצה מיהדר הדר ביה קרא" ,כלומר התורה שבה
והדגישה שיש לאכול מצה באופנ נפרד בליל ט"ו בנינ.

 .12ראו :שמות יב ,ו–י; ויקרא כג ,ה; במדבר כח ,טז; יחזקאל מה ,כא; עזרא ו ,יט; דברי הימימ־ב לה,
א ו־טז .ככ גמ הציונ "ממחרת הפח" )במדבר לג ,ג( המתאר את מועד יציאת ישראל ממצרימ הוא
ט"ו בנינ .אכנ ,פוק אחד אינו תואמ הגדרה זו" :ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפח בארבעה
עשר יומ לחדש בערב בערבות יריחו .ויאכלו מעבור הארצ ממחרת הפח מצות וקלוי בעצמ היומ
הזה )יהושע ה ,י-יא( .ראה על ככ :תופות ,קידושינ לז ע"ב ,ד"ה ממחרת; תופות ,ראש השנה יג
ע"א ,ד"ה דאקריבו ,ועוד.
 .13ראו :שמות יב ,טו–כ; יג ,ו–ז; כג ,טו; לד ,יח; ויקרא כג ,ו; במדבר כח ,יז; דברימ טז ,ג ,ח; יחזקאל
מה ,כא; עזרא ו ,כב; דברי הימימ־ב ,ל ,כא; לה ,טז .להרחבה רבה בעניינ זה ראו הרב יואל בנ נונ,
"פרשת בא :פח וחג המצות – שני חגימ ולא אחד" .זמינ לעיונ באתר ישיבת הר עציונ.
 .14היה מתאימ יותר להביא את הפוק מפח מצרימ שממנו נלמד על פח דורות ,אכ נראה שבדרשות
לא הקפידו על ההבחנה בינ הפוקימ ,והעיקר הוא שהביאו פוק העוק במצה הנאכלת יחד עמ
קורבנ פח .ראו הרב מ"מ כשר" ,תיקונ בנוח ההגדה ,זכר למקדש כהלל – על מצות ומרורימ
יאכלוהו" ,תורה שלמה ,כרכ יא ,עמ' רי–ריג.
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ככ גמ ניתנ להבינ מדברי רש"י בהבירו את מחלוקת ר' יהודה ור' שמעונ באשר למקור
שממנו למדו את החובה לאכול מצה בנפרד כחובה מהתורה לאחר החורבנ .רש"י הביר
שלפי ר' יהודה הפוק" :שבעת ימימ תאכלו מצות" –

לאו לאקושי איסור חמץ למצות אכילת מצה אתא .אלא לאקושי אכילת מצה
לאזהרת חמץ – לקבוע אכילת מצה חובה לדורות כל זמן שהוא מוזהר על
החמץ ,ואפילו בזמן שאין פסח .דלא תימא" :על מצות ומרורים יאכלוהו" כתיב,
אי איכא פסח – מיחייב באכילת מצה ,ואי לא – לא.
גמ כאנ ,יש קשר בינ המצה הנאכלת עמ הפח לבינ המצה שאותה אוכלימ בנפרד ,אכ אינ
תלות בינ חובות האכילה.
ר' שמעונ למד על החובה לאכול מצה נפרדת בליל ט"ו בנינ מהפוק "בערב תאכלו
מצות" והביר שמ רש"י" :קרא יתירה הוא ,דהא כתיב 'על מצות ומרורימ יאכלוהו'" .גמ
לפי ר' שמעונ יש קשר בינ וגי המצות אכ אינ תלות15.
גמ מדברי הרמב"מ ניתנ ללמוד על הקשר בינ המצה הנאכלת בנפרד לבינ המצה הנאכלת
יחד עמ קורבנ פח .בנוגע לאכילת המצה בנפרד כתב הרמב"מ:

שצונו לאכול מצה בליל חמשה עשר מניסן ,יהיה שם כבש הפסח או לא יהיה.
והוא אמרו יתעלה "בערב תאכלו מצות" .ובביאור אמרו )פסחים קכ ע"א;
מכילתא( "בערב תאכלו מצות" הכתוב קבעו חובה.
)ספר המצוות לרמב"ם ,עשה קנח(
וככ כתב גמ בהלכותיו:

מצות עשה מן התורה לאכול מצה בליל חמשה עשר ,שנאמר "בערב תאכלו
מצות" ,בכל מקום ובכל זמן .ולא תלה אכילה זו בקרבן הפסח ,אלא זו מצוה
)רמב"ם ,הל' חמץ ומצה ו ,א(
בפני עצמה ומצותה כל הלילה.
הרמב"מ הדגיש שהחובה לאכול מצה זו איננה תלויה בשאלה האמ מקריבימ קורבנ פח;
זוהי חובה עצמית – בכל מקומ ובכל זמנ .מדבריו ניתנ להבינ שיש קשר בינ המצה הנאכלת
בנפרד לבינ המצה הנאכלת עמ הקורבנ ,אכ אינ תלות בינ שתי המצות הללו.

 .15על דברי המשנה )פחימ ב ,ה( העוקת במיני הדגנימ שמהמ יש לאפות מצה ובדינימ נופימ
הקשורימ לכשרות המצה ,כתב רש"י" :אלו דברימ שאדמ יוצא בהנ ידי חובתו – משומ חובת מצה,
בלילה ראשונה שהוא מחויב לאכול מצה ,כדכתיב )שמות יב( 'בערב תאכלו מצות'" .לפי דברינו היה
רש"י צריכ לציינ שבמצה זו יוצאימ גמ בעת שאוכלימ אותה עמ הקורבנ; אכ נראה שאינ צורכ להדגיש
זאת בכל פעמ ,ובוודאי שלא נכונ להיק מכאנ שדינימ אלו לא אמורימ בנוגע למצה הנאכלת עמ
הקורבנ .אינ מי שיטענ שהמצה הנאכלת עמ הקורבנ לא צריכה להיות מחמשת מיני דגנ.
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בנוגע לחובה לאכול מרור כתב הרמב"מ:

אכילת מרור אינה מצוה מן התורה בפני עצמה ,אלא תלויה היא באכילת הפסח.
שמצות עשה אחת לאכול בשר הפסח על מצה ומרורים .ומדברי סופרים לאכול
המרור לבדו בליל זה אפילו אין שם קרבן פסח) .רמב"ם ,הל' חמץ ומצה ז ,יב(
כאמור ,המרור נאכל רק עמ קורבנ הפח והמצה ,ואינ חובה לאכול מרור בנפרד .כיוונ שככ,
המצוה לאכול מרור בזמנ הזה היא חובה מדרבננ .הרמב"מ לא מנה בפר המצוות מצווה
לאכול מרור ,משומ שכאמור חובה זו קיימת רק עמ הקורבנ והמצה .הרמב"מ התייח
למצוות המרור כשמנה את המצווה לאכול בליל ט"ו בנינ פח ,מצה ומרור:

שצונו לאכול כבש הפסח ליל חמשה עשר מניסן בתנאיו הנזכרים .והוא שיהיה
צלי ,ושייאכל בבית אחד ,ושייאכל עם מצה ומרור ,והוא אמרו יתברך "ואכלו
את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו" )שמות יב ,ח(.
ואולי יקשה עלי מקשה ויאמר ,למה תמנה אכילת פסח מצה ומרור מצוה אחת,
ולא תמנה אותם שלש מצות ,ושתהיה אכילת מצה מצוה ,ואכילת מרור מצוה,
ואכילת פסח מצוה? אשיבנו ,אמנם היות אכילת מצה מצוה בפני עצמה הוא
אמת כמו שנבאר )עשה קנח( ,וכן אכילת הפסח מצוה בפני עצמה אמת כמו
שזכרנו ,אבל המרור הוא נגרר לאכילת הפסח ואינו נמנה מצוה בפני עצמה.
וראיה לדבר ,שבשר הפסח ייאכל לקיום המצוה יהיה עמו המרור או לא יהיה,
והמרור לא ייאכל אלא עם בשר הפסח ,לאמרו יתברך "על מרורים יאכלוהו"
)שמות יב ,ח( .ואילו אכל מרור מבלי בשר לא עשה כלום ,ולא נאמר כבר קיים
מצוה אחת היא אכילת מרור .ולשון מכילתא )מסכתא דפסחא ,פרשה ו( "'צלי
אש ומצות על מרורים' מגיד הכתוב שמצות הפסח צלי מצה ומרור" .כלומר
שהמצוה היא קבוץ אלה... .שעיקר המצוה אכילת הבשר כמו שאמר "ואכלו את
הבשר בלילה הזה" ,והמרור מהנגרר אחר בשר הפסח וחיוביו כמו שיתבאר
מלשונות אלו למי שיבינם .והראיה הברורה השרש שגזר בו התלמוד והוא אמרם
)פסחים קטו ע"א; קכ ע"א( "מרור בזמן הזה דרבנן" .כי מן התורה אין חובה
לאכלו בפני עצמו ואמנם ייאכל עם בשר הפסח .והיא ראיה ברורה שהוא מן
הדברים הנגררים אחר המצוה ,לא שאכילתו מצוה בפני עצמה.
)ספר המצוות לרמב"ם ,עשה נו(
הרמב"מ כתב על ככ גמ בהלכותיו:

אכילת בשר הפסח בליל חמשה עשר מצות עשה שנאמר "ואכלו את הבשר
בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו".
ואין מצה ומרור מעכבין .אם לא מצאו מצה ומרור ,יוצאין ידי חובתן באכילת
בשר הפסח לבדו .אבל מרור בלא פסח אינו מצוה ,שנאמר על "מצות ומרורים
)רמב"ם ,הל' קרבן פסח ח ,א–ב(
יאכלוהו".

137

הרב יהודה זולדנ
החובה לאכול מרור נגררת אחר החובה העיקרית לאכול קורבנ פח ,ואינ מצווה מהתורה
לאכול מרור שלא עמ הקורבנ .אומנמ אמ לאדמ אינ מצה או מרור הוא מצּווה לאכול את
בשר קורבנ הפח ,ואינ המ מעכבימ ,אכ הרמב"מ לא הגדיר את החובה לאכול מצה יחד
עמ קורבנ הפח כפי שהגדיר את החובה לאכול מרור יחד עמ הקורבנ .את המצה יש לאכול
בנפרד ,וגמ יחד עמ הקורבנ ,וניתנ להבינ שזוהי אותה מצה בשני מצבימ .הרמב"מ כתב
שהיה מקומ למנות את החובה לאכול פח מצה ומרור כשלוש מצוות נפרדות ,ונראה
שכוונתו לחובה לאכול את שלושת המאכלימ הללו ביחד; אכ בתשובה לשאלה שעשויה
להישאל ,כתב הרמב"מ שאכנ ישנה מצוות עשה בפני עצמה לאכול מצה ,ומשמע שמדובר
על אותה מצה – הנאכלת בנפרד והנאכלת עמ הקורבנ .נראה אמ כנ שכל הדינימ הנוגעימ
לכשרות המצה הנאכלת בנפרד נוגעימ גמ למצה הנאכלת עמ הקורבנ16.

ה .כזית מצה יחד עמ כזית מבשר קורבנ פ ח
באופנ כללי שיעור אכילה הוא כזית )חולינ קב ע"א–ע"ב( ובנוגע לפח ,מצה ומרור ,יש
מקורות שבהמ הדבר נאמר במפורש.
החובה לאכול כזית מבשר קורבנ הפח הוזכרה לדוגמה בתופתא )חגיגה ]ליברמנ[ א ,ב(
בנוגע לאפשרות להאכיל קטנ" :יכול לוכל ...כזית צלי שוחטינ עליו את הפח" ,ויש לככ מקורות
רבימ נופימ17.
בהקשר זה יש לציינ להברו של בעל בית־הלוי באשר לייחודיותה של החובה האישית,
החלה על כל אדמ ,לאכול כזית מקורבנ הפח:

הרמב"ם במנין המצוות בקרבן פסח מנה שחיטתו ואכילתו לשתי מצוות,
ובחטאת מנה הכל במצוה אחת .והקשה במעיני החכמה דמה בין זה לזה?
ובדברינו יובן היטב .דבכל הקרבנות לא הוי המצוה רק שיהיה הקרבן נאכל ולא
על האדם ,ומשום הכי הוי אכילתו פרט אחד ממצוות שבאותו קרבן ,וכמו
הקטרת אימורין דאינו נחשב למצוה אחרת בפני עצמו .אבל בפסח ,הוי החיוב
על האדם ולא שייך כלל לעשית הקרבן ,ומשום הכי הוי שתי מצוות .ומשום הכי
בכל הקרבנות לא בעינן כזית ...דבפסח ומצה הוי החיוב על האדם דהוא מחוייב
 .16על שיטת הרמב"מ הקשה ר' דניאל הבבלי )מעשה ניימ ,ימנ ו( ור' אברהמ בנ הרמב"מ השיב לו;
ראה בפר המצוות )מהד' הרב שבתאי פרנקל( ,עמ' תקנב–תקנד .בדברי הרמב"מ הללו עקו :רי"פ
פערלא ,פר המצוות לר"ג ,עשה מז–מט; הרב מ"מ כשר" ,אמ יש מצוה במרור בפני עצמו" ,תורה
שלמה ,כרכ יא ,עמ' רט–רי; הרב משה חברוני ,משאת משה ,פחימ ,י' קמג; הרב שמואל רוזובקי,
חידושי ר' שמואל ,פחימ ,אותיות קמז–קמט; הרב שמואל וואזנר ,שו"ת שבט הלוי ,חלק ט ,י'
קכב; אוצר מפרשי התלמוד ,פחימ ,חלק ד ,עמ' עמ' תתו–תתיא ,ועוד.
 .17שיעור אכילת כזית מקורבנ הפח נזכר במשנה ובתופתא במכת פחימ ,ובתלמודימ בהקשרימ
רבימ ,וכנ ברמב"מ בהל' קורבנ פח.
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לאכול פסח ,ומשום הכי אם אכל פחות מכזית לא שמיה אכילה ,והוי כלא אכל
פסח .אבל מצות אכילת קדשים ,הא לא הוי המצוה כלל על אדם מיוחד ,דהא
לא הוי חיובא אקרקפתא דגברא רק המצוה דבשר קדשים יהיו נאכלין18.
)שו"ת בית הלוי ,חלק א ,סימן ב ,אות ז(
גמ מנ המצה חובה לאכול כזית כפי שנאמר במשנה:

חמשה דברים חייבים בחלה החטים והשעורים והכוסמין ושבולת שועל
ושיפון ...האוכל מהם כזית מצה בפסח יצא ידי חובתו19.
)חלה א ,א–ב(
נראה שכוונתה של משנה זו לשיעור המצה הנאכלת בפני עצמה .לדברינו ,מאחר שהמצה
הנאכלת עמ הקורבנ היא אותה מצה הנאכלת בפני עצמה ,הרי שגמ המצה הנאכלת עמ
הקורבנ שיעורה כזית; אכ עניינ זה לא נזכר במפורש.
שיעור כזית הוזכר גמ בנוגע למרור ,וככ נאמר במשנה:

ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח :בחזרת ובעולשין ובתמכא
ובחרחבינה ובמרור ...ומצטרפין לכזית20.
)משנה ,פסחים ב ,ו(
הרמב"מ נימק זאת ככ:

כמו שאכילת מצה בליל פסח מצות עשה ,כך גם אכילת מרור מצוה בזמן שיש
כבש הפסח .והוא מה שאמר ה' "על מצות ומרורים יאכלוהו".
)פירוש המשנה ,שם(
לדבריו ,משנה זו עוקת בדיני המרור הנאכלימ יחד עמ הקנרבנ ועל פיה יש לאכול כזית
מרור עמ הקורבנ.
ככ כתב הרמב"מ גמ בהלכותיו:

מרורים האמורים בתורה הן החזרת והעולשין והתמכה והחרחבינה והמרור .כל
אחד מחמשת מיני ירק אלו נקרא מרור .ואם אכל מאחד מהן או מחמשתן כזית
)רמב"ם ,הל' חמץ ומצה ז ,יג(
יצא.

 .18דברימ דומימ כתב גמ הרב משה ופר ,שו"ת חתמ ופר ,אורח חיימ ,י' קמ.
 .19גמ שיעור אכילת כזית מנ המצה נזכר במשנה ובתופתא ובתלמודימ וברמב"מ הל' חמצ ומצה.
 .20משנה זו באה לאחר המשנה שבה נאמר שיש לאפות את המצה מחמשת מיני דגנ ,ושמ לא נאמר
שחמשת מיני הדגנ מצטרפימ לכזית .הר"נ )פחימ עא ע"ב מדפי הרי"פ( כתב" :ומצטרפינ לכזית.
לצאת ידי חובתו ]האמור במרור[ ,ונראה לי דהוא הדינ דהוה מצי למיתני לענינ כזית מצה דמצטרפינ.
אלא לגבי מצה פשיטא ליה אבל הכא איצטריכ .לקא דעתכ אמינא כיונ דאמרירותא קפדיננ טעמא
דחד מבטל בחבריה ,קמ"ל דכיונ דיש לכולנ טעמ מרירות מצטרפימ" .ראה גמ בפירוש הרע"ב למשנה,
פחימ ב ,ו.
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התופות־יומ־טוב )פחימ ב ,ו( ציינ לדברי הרמב"מ בפירוש המשנה ,והויפ שכיומ
לאחר החורבנ יש חובה מדרבננ לאכול מרור בליל הדר ,וגמ לככ התכוונה המשנה .נראה,
שאכנ המשנה עוקת בכזית מרור שעמ הקורבנ ,שהרי זו המצווה מהתורה; לא ייתכנ לומר
שהמרור הנאכל עמ הקורבנ שיעורו בכלשהו ,ואילו המרור שנאכל כיומ בעקבות תקנת
21
חכמימ שיעורו כזית.
על החובה לאכול כזית מרור כתב הרא"ש:

תניא "אכלו דמאי יצא ,אכלו בלא מתכוין יצא ,אכלו לחצאין יצא ,ובלבד שלא
ישהא בו בין אכילה לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס" )פסחים קיד ע"ב( ,משום
דמברך "על אכילת מרור" ,צריך שיאכל כזית ,דאין אכילה בפחות מכזית .אבל
בירקות הראשונות שמברך עליהן בורא פרי האדמה בעלמא ,ואין מזכירין
)רא"ש ,פסחים ,פרק י ,סימן כה(
עליהם אכילה ,אין צריך מהם כזית.
הרב אריה לייב ממיצ )שו"ת שאגת אריה ,ימנ ק( הקשה קושיות רבות על דברי הרא"ש
הללו ,בהנחה שהרא"ש חידש בדבריו אלו מדוע יש לאכול כזית מרור .אכנ ,לכאורה נאמר
במשנה במפורש שיש לאכול כזית מרור ,ומדוע זה נחשב כחידוש של הרא"ש?
נראה שכוונת הרא"ש היא להביר מדוע אמ אכל לחצאינ יצא ידי חובה ובתנאי שלא
ישהה בינ אכילה לחבירתה כדי אכילת פר .כדי שיהיה ברור שהאדמ אינו אוכל תמ מרור,
אלא הוא רוצה לקיימ את המצווה שעליה הוא בירכ ,עליו לאכול את שני החצאימ תוכ כדי
אכילת פר .נראה אפוא שהרא"ש אינו מביר כאנ מדוע יש לאכול כזית מרור ,אלא מביר
שמאחר שמברכימ "על אכילת מרור" אז יש לאכול כזית ,כי "אינ אכילה בפחות מכזית".
מכל מקומ ,אחרונימ רבימ קיבלו את קושיותיו של השאגת־אריה על הרא"ש והציעו
להנ תירוצימ שונימ 22.הרב חיימ הלוי ולובייצ'יק מבריק הביר את דברי הרא"ש על
בי דברי הרמב"מ שהובאו לעיל ,בעניינ שיעור המצה והמרור שיש לאכול יחד עמ קורבנ
הפח ,והשיב על קושיות השאגת־אריה על הרא"ש:

 .21בפר יראימ ,ימנ צד ,כתב ר' אליעזר ממיצ" :וצריכ שיאכל מנ המרור כזית ,דאכילה כתיב ביה
ואכילה בכזית" ככ כתב גמ בהגהות מימוניות ,הל' חמצ ומצה ,פרק ח ,אות ד" :מרור – דאכילה כתיב
בה ,ואינ אכילה פחות מכזית" .על דברי הגהות מיימוניות העיר בלקט יושר ,עמ' " :92ואתמהה,
דההיא אכילה אפח קאי" .אכנ כוונת ההגהות־מיימוניות היא לפוקימ העוקימ באכילת מרור
יחד עמ הקורבנ .כוונתו היא כי מאחר שהמקור בתורה לחובת אכילת מרור הוא אכילה יחד עמ
הקורבנ ,תקנתמ של חכמימ לאכול מרור בנפרד ,כיומ ,מבות על אותו אופנ של קיומ המצווה.
 .22בדברי הרא"ש הללו ובדברי השאגת־אריה הללו עקו רבימ .הפניה למקורות בעניינ זה ראה :אוצר
מפרשי התלמוד ,פחימ ,חלק ד ,עמ' תקפו–תקצ ,תתיא–תתיג; הרב ש"י זוינ ,המועדימ בהלכה ,עמ'
רעא; הרב מ"מ כשר ,הגדה של פח :תורה שלמה ,עמ'  ,168–166ועוד.
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מצה וקורבנ פ ח על מצות ומרורימ
והנראה בזה דהנה הרמב"ם במנין המצות לא מנה לאכילת מרור למצוה בפני
עצמה .וכן בספר המצוות )מצוה נו( וכן בספר יד החזקה )הל' חמץ ומצה ז ,יב;
ח ,ח( כתב דמרור בזמן הזה הוא מדרבנן ,ומוכח דהא דכתיב "על מצות ומרורים
יאכלוהו" אין זו מצוה על אכילת מצה ומרור בפני עצמה ,אלא דעיקר המצוה
היא אכילת הפסח ,ורק דאכילת מצה היא גם מצוה בפני עצמה מקרא ד"בערב
תאכלו מצות" .וכיון דאין אכילתם מצוה בפני עצמה ,ורק דין ותנאי במצוה
דאכילת פסח ,נראה דאם יאכל כזית פסח וחצי זית מצה וחצי זית מרור ,דשפיר
קיים מצות אכילת פסח ,ורק דלא קיים עוד מצות אכילת מצה דמצוה בפני עצמה
היא מקרא ד"בערב תאכלו מצות" .ולפי"ז הלא מיושבת שפיר קושית השאגת
אריה ,דלא איתקש מרור למצה 23אלא לדין מצה שנאמר במצות אכילת פסח
בקרא ד"על מצות ומרורים יאכלוהו" ,ולא למצות מצה מ"בערב תאכלו מצות"
שהיא מצוה בפני עצמה .דהרי חזינן דמצה בזמן הזה דאורייתא ומרור מדרבנן,
וכיון דלא איתקש אלא למצה שהוא דין באכילת פסח ,בדין זה גם מצה עצמה
לא בעי כזית .ורק למצות מצה שהיא מצוה בפני עצמה מקרא ד'בערב תאכלו
24
)חידושי הגר"ח פסחים קכ ע"א(
מצות' בזה צריך כזית.
לדברי הגר"ח ,שיעורמ של מצה הנאכלת בפני עצמה ושל מרור הנאכל בזמנ הזה מדרבננ –
בכזית; אכ זהו אינו השיעור של מצה ומרור הנאכלימ יחד עמ הקורבנ ,וכלשונו:

נראה דאם יאכל כזית פסח וחצי זית מצה וחצי זית מרור ,דשפיר קיים מצות
אכילת פסח ורק דלא קיים עוד מצות אכילת מצה ,דמצוה בפני עצמה היא מקרא
ד'בערב תאכלו מצות' ,כיון דאין אכילתם מצוה בפני עצמה ,ורק דין ותנאי
)שם(
במצוה דאכילת פסח.
לדברינו ,לא נראה להגדיר את המצה והמרור הנאכלימ עמ הקורבנ "כדינ ותנאי במצווה
דאכילת הפח" .המצווה היא לאכול את שלוש המאכלימ ביחד ,כשהחשוב שבהמ הוא
קורבנ הפח ועל כנ יש לאכול כזית מהקורבנ.
בנוגע לשיעור המצה :כשמ שחובה לאכול כזית מנ המצה הנפרדת ,ומאחר שכאמור למצווה
לאכול מצה בליל ט"ו בנינ יש שני מופעימ ,כמצווה בפני עצמה וכחלק ממצות קורבנ
פח ,אזי כשמ שיש לקיימ את כל הדינימ בנוגע לכשרות המצה בעת שאוכלימ אותה בנפרד
– ככ גמ בעת כשאוכלימ מצה יחד עמ הקורבנ .לא עוד אלא שהרמב"מ לא ראה במצה
הנאכלת עמ הקורבנ נגררת אחר הקורבנ וטפלה לו ,ולא כתב לגביה מה שכתב בנוגע למרור.
אכנ בדיעבד ,אמ אינ לאדמ כזית מצה ,עליו לאכול את הקורבנ עמ מעט המצה שיש לו אכ

 .23היקש בינ מרור למצה נזכר בתופות )פחימ קיד ע"ב ,ד"ה אכלנ( בהקשר של אכילת מרור מדמאי.
 .24בדברי הגר"ח עקו :הרב שמואל רוזובקי ,שיעורי ר' שמואל ,פחימ לט ע"א ,בענינ מרור ,י'
קמו–קמז; הרב יהושע יגל ,נתיבות יהושע ,חלק א ,עמ' תכ–תכא.
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הרב יהודה זולדנ
לכתחילה חובה לאכול כזית ,וככ יש גמ לעשות במצב דומה בנוגע למצה הנאכלת בנפרד,
כשאינ לאדמ כזית מצה.
אומנמ בנוגע למרור כתב הגר"ח ,כי אינ צורכ לכתחילה בשיעור כזית ,וכל מה שנאמר
על כזית מרור )פחימ לט ע"א( ,מדובר על תקנת חכמימ בנוגע לאכילת מרור לאחר
החורבנ; וככ כתב הרב אברהמ בורנשטיינ:

מרור בזמן הזה שתקנו אותו לאכול בפני עצמו ,צריך כזית .ואינו דומה למרור
שעם הפסח שאינו אלא טפל לפסח על כן לא בעי שיעור אכילה כיון שהוא רק
טפל לפסח .ודי במה שיש שיעור אכילה בפסח .אבל מרור שתקנוהו מצוה בפני
עצמו ומברכין עליו אפילו אין לו מצה מחויב לאכול מרור ,וכיון שהיא מצוות
אכילה בעצמו צריך שיהיה בו כזית.
)שו"ת אבני נזר ,אורח חיים ,סימן שפג ,אות ה(
כאמור ,שונה הוא דינה של אכילת מצה עמ הקורבנ :זו אותה מצה שנאכלת בנפרד ,וכל
הדינימ שנאמרו על האחרונה חלימ גמ על הראשונה – מצה הנאכלת עמ הקורבנ .לכתחילה
25
אפוא ודאי שיש לאכול כזית מצה יחד עמ כזית מהקורבנ.

ו .יכומ
ליל הדר הוא צירופ של שני חגימ .חג הפח שחל מי"ד בנינ עד ופ ליל ט"ו בנינ ,וחג
המצות שמתחיל בליל ט"ו בנינ ומתיימ לאחר שבעה ימימ בכ"א בנינ .בלילה זה יש
שני 'מופעימ' למצה :המצה שיש לאכול יחד עמ קורבנ הפח והמרור ,והמצה שחובה
לאוכלה מצד עצמה .כיוונ שאלו שני מופעימ של אותה מצווה ,דיני המצה וכשרותה בשני
המופעימ שווימ ,וככ גמ באשר לשיעור המצה בשני המופעימ – בכזית.

 .25הנצי"ב כתב ככ גמ בנוגע להלכות אחרות" :כל דכפינ – הקדימו עוד להודיע דבכל פרטי הדר יש
להשוות אופנ אכילת מצה בזמנ הזה כמו שהיה אופנ אכילת הפח בזמנ הבית ]כלומר עמ מצה
ומרור[ כמו לענינ שאינ מפטירינ אחר הפח מצה אפיקומנ ועוד .רק לענינ אחד שונה שאינ צורכ
להמנות ,וכל עני ואביונ יכול להצטרפ לאכילת המצה" )הגדה של פח :אמרי שפר ,עמ' .(7–6
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הגדרת 'ציבור' בקורבנ פ ח
א .פתיחה
ב .ה וגיה בפ חימ
ג .בטעמו של ר' יהודה
ד .ל יימ כזית או את כל הקורבנ
ה .פ ח קורבנ יחיד או ציבור
ו .קורבנ ציבור וקורבנ בציבור
ז .בה בר המחלוקת
ח .יכומ

א .פתיחה
בפרשת בא )יב ,ג-י( מצווה התורה על קורבנ הפח:

דַּ בְּ רוּ אֶ ל כָּל עֲדַ ת יִשְׂ רָ אֵ ל לֵאמֹ ר בֶּ עָ שֹׂר לַחֹ דֶ שׁ הַ זֶּה וְ י ְִקחוּ לָהֶ ם אִ ישׁ שֶׂ ה לְ בֵ ית אָבֹת
שֶׂ ה לַבָּ יִת :וְ אִ ם יִמְ עַ ט הַ בַּ יִת מִ הְ יוֹת מִ שֶּׂ ה וְ לָקַ ח הוּא וּשְׁ כֵנ ֹו הַ קָּ רֹב אֶ ל בֵּ ית ֹו בְּ מִ כְ סַ ת
נְפָ שֹׁת אִ ישׁ לְ פִ י אָכְ ל ֹו תָּ כֹסּוּ עַ ל הַ שֶּׂ ה...
המשנה בזבחימ )נו ע"ב( מביאה שלוש הלכות ביח לפח :א .אינו נאכל אלא בלילה
עד חצות .ב .אינו נאכל אלא למנוייו .ג .אינו נאכל אלא צלי .להלנ נתייח להלכה השנייה
– אינו נאכל אלא למנוייו – ובתוכ הלכה זו נעוק בפח הקרב על היחיד.
במכילתא )פרשה ג( ישננ כמה דרשות העוקות במניינ ,לגבי פח על היחיד מובא:

"ולקח הוא ושכנו" – ר' עקיבא אומר :מנין אתה אומר שאם רוצה אדם לעשות
פסחו יחידי שהוא )שאינו( רשאי שנאמר "ולקח הוא ושכנו" .ר' ישמעאל אומר:
מנין אתה אומר שאם ירצה אדם למנות אחרים על פסחו שהוא רשאי ,שנאמר
"ולקח הוא ושכנו" ,שומע אני שכנו שבגגו ,או אינו אלא שכנו שבשדה? תלמוד
לומר "הקרוב אל ביתו" ,דבר הכתוב בהווה .ר"ש בן יוחאי אומר :שכנו מכל
מקום.
ר' עקיבא ובר כי אדמ יכול להימנות יחידי על הפח ,הפוק אומר" :ולקח הוא
ושכנו" ,היינו ,לקח אחד והוא עיקר וצירפ לו אחר )ברכת הנצי"ב(.
ר' ישמעאל לומד מפוק זה שניתנ לצרפ אחרימ על פחו ,על אפ שנמנה לבד" :ולקח
הוא" ,יכול לצרפ את שכנו – "ושכנו".

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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ב .ה וגיה בפ חימ
המשנה בפחימ )צא ע"א( מביאה ששאלת שחיטת פח על היחיד נתונה במחלוקת:

אין שוחטין את הפסח על היחיד ,דברי רבי יהודה .ורבי יוסי מתיר .ואפילו
חבורה של מאה שאינן יכולין לאכול כזית אין שוחטין עליהן.
הגמרא מביאה את מקורמ של התנאימ ,רבי יהודה לומד מהפוק בדברימ )טז ,ה(" :לא
תוכל לזבוח את הפח באחד" .למרות שעל פי פשט הכתוב המילה "באחד" נמכת למילה
1
"שעריכ" שאחריה ,רבי יהודה דורש את המילה "באחד" כמילה עצמאית כמתייחת ליחיד.

ג .בטעמו של ר' יהודה
מדוע אינ לשחוט את הפח על היחיד? כותב המאירי:

אין שוחטין את הפסח על היחיד ,רצונו לומר מפני שהדבר קרוב לבוא לידי נותר.
ר' יוסי מתיר ,הואיל ומכל מקום יכול הוא לאכלו.
ר' יהודה ובר שיכוי רב שהיחיד לא יצליח לגמור את כל הקורבנ ויביאו לידי נותר .ר'
יוי לעומתו ובר ששוחטימ על היחיד כיוונ שקיימת אפשרות לאוכלו ,המאירי לא כותב
'יכול לגומרו' אלא 'לאכלו' ,כלומר ,אכנ מתבר שחלקימ מנ הקורבנ יבואו לידי נותר ,אכ
אינ זו יבה לפול את היחיד ,שמצד עצמו הוא ראוי לאכול כזית מהקורבנ .זו כוונת המשכ
המשנה" ,היחיד שיכול לאכול – שוחטינ עליו ,אבל חבורה שאיננ יכולינ לאכול כזית –
אפילו המ מאה ,לא שוחטינ עליה".
רש"י כותב שהיפא של המשנה היא מדברי ר' יוי ,ומפרש באופנ זה:

לא תליא מילתא דפסח אלא באכילה ,יחיד ויכול לאכול כזית – שוחטין עליו,
מאה ואין יכולין לאכול כזית בין כולם – אין שוחטין עליהן.
תו פות )ד"ה עשרה( ביח לדברי ר' יוי בברייתא" :יחיד ויכול לאכול שוחטינ עליו ,עשרה
ואינ יכולינ לאכלו אינ שוחטינ עליהנ" .כותבימ:

בהא מודה אפילו ר' יהודה ,כדתנן שלא יביאוהו לידי פסול.

.1
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ראה רש"י שמ )ד"ה לא תוכל( ובפרשני המשנה .לא נאריכ בדבר ,רק נציינ כי המלבי"מ )שמות יד ,ד
אות יט( ,בור כי מחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא ,אינה מחלוקת ר' יהודה ור' יוי.

הגדרת 'ציבור' בקורבנ פ ח
המשנה הקודמת אומרת שאינ שוחטינ על זקנ ואוננ וכו' בפני עצממ ,שמא יביאו את
הפח לידי פול 2.ומשנה זו אליבא דכולי עלמא ,גמ ר' יהודה מכימ שאמ ישנה חבורה
שלא תיימ את הפח אינ שוחטינ עליה.
יש לשאול ,מדוע תופות כותבימ זאת דוקא על הברייתא ולא על המשנה? הרי כבר
במשנה יכלו לומר שר' יהודה מודה בחבורה של מאה .נראה כי בברייתא האמירה מיוחת
לר' יוי ,הוא שמבחינ בינ אחד היכול לאכול ועשרה שלא ,במשנה ניתנ להבינ שזה דברי
הכול ,זה לא חלק מהמחלוקת .לאור הברייתא אנו למדימ שהיפא במשנה היא מדברי ר'
יוי ,כפי שמפרש רש"י במשנה .המלאכת שלמה על המשנה )ח ,ז( כותב שמכאנ תלמד גמ
למאה שבמשנה ,על אפ שר' יוי אמרה ר' יהודה מודה לככ.
אכ השאלה הקשה יותר היא ,מדוע תופות צריכימ לציינ זאת? האינ זה פשוט? הרי
כל טעמו של ר' יהודה כפי שראינו במאירי הוא משומ שיחיד לא יכול ליימ את הקורבנ
ומביאו לבית הפול ,אמ כנ ,מה לי יחיד מה לי רבימ? כל עוד יש חשש שהקורבנ יגיע לבית
הפול אינ לשוחטו!
משתמע מהדברימ ,שר' יהודה פל את היחיד לא משומ שיביא את הקורבנ לידי נותר,
אלא גמ אמ מדובר ביחיד שיכול ליימ את הקורבנ אינ שוחטינ עליו ,מפני שהפח חייב
להישחט בחבורה.
ניתנ לדייק זאת גמ מלשונו של רש"י ביפא של המשנה ,נביא את דבריו שוב" :לא
תליא מילתא דפח אלא באכילה" .לפי ר' יוי השאלה האמ לשחוט את הפח על היחיד
או על חבורה תלויה רק בדבר אחד ,האמ יכולימ לאכול כזית או לא .אמ המ יכולימ לאכול
כזית ,שוחטימ עליהמ ,ואמ אינמ יכולימ – לא שוחטימ עליהמ.
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רש"י מפרש את המשנה ככ :שוחטינ על אוננ ,זקנ או חולה רק כשהמ חלק מחבורה ,אבל לבד לא,
שמא יטמא האוננ למתו מרוב טרדה .וביאר רש"י שלגבי זקנ החשש הוא שמא לא יצליח לאכול
כזית .בעקבותיו הלכו כמה מפרשימ .וצ"ע בתרתי :אמ מדובר בזקנ אחד ובאוננ אחד ,באנו למחלוקת
ר' יהודה ור' יוי במשנה הבאה ,ונראה שמשנה זו לכולי עלמא .רק אמ הזקנ לא אוכל כזית הוא
מביא את הקורבנ לידי פול? הרי גמ אמ יאכל כזית ,הרי ליימו לא יצליח ויבוא לידי נותר!
נראה שרש"י מפרש פול לא רק כנותר ,אלא שהפח כלל לא יאכל ,אוננ כי נטמא ,החבוש שמא
לא יצא והזקנ שמא לא יאכל כזית.
הרמב"מ בפהמ"ש לא פירש כרש"י ,על דברי המשנה" :ועל כולמ אינ שוחטינ עליהמ בפני עצמנ"
כותב הרמב"מ" :כלומר שאינ שוחטינ את הפח לחבורת אוננימ או חבורת חולימ או זקנימ או
מפקחימ בגל ...ראוימ המ ,אבל ארנו את זה שלא יביאו את הפח לידי פול שהמ לא יאכלוהו
ונצטרפ לשרפו" .אינ מדובר ביחיד כי אמ בחבורת אוננימ ,חבורת זקנימ וכדומה .ובזקנימ ,לא יצליחו
ליימ את הפח והוא יבוא לידי נותר .בדרכ זו הולכ בעל מלאכת שלמה.
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כלומר ,ר' יוי לא רואה דבר מהותי בחבורה ,עניינ החבורה הוא כדי שאכילת הפח
תתיימ עד זמנה ,שלא יהיה נותר .לכנ ,אמ יש יחיד המוגל לגמור את אכילת הפח
שוחטימ עליו ,ואמ יש חבורה שאינה מוגלת ,לא שוחטימ עליה.

ד .ל יימ כזית או את כל הקורבנ
מדברי רש"י עולה שהשאלה אינה האמ ייימו את הקורבנ ולא יבוא לידי נותר ,אלא האמ
יצליחו לאכול כזית .ככ מפרש הוא כאנ וככ במשנה הקודמת .זוהי גמ לשונ המשנה הקודמת,
"שהנ יכולינ לאכול כזית" .לא ברור מהמשנה מה יהיה הדינ אמ הזקנ יכול לאכול כזית אכ
לא ליימ את הקורבנ .שאלה זו עולה גמ במשנה שלנו ,לשונ המשנה" :מאה שאיננ יכולינ
לאכול כזית" ,משמע ,שאמ יכולימ ,על אפ שלא ייימו את הקורבנ ,שוחטינ עליהמ .ככ
משתמע מרש"י ,וזה כשיטת ר' יוי על פי המאירי .אי יכולת ליימ את הקורבנ לא פולת
אותו ,שהרי בכל קורבנ יש דינ נותר .רק אי היכולת לקיימ כלל את המצוות הקורבנ בככ
שלא יאכל כזית ,פולת את הקורבנ .אכ מלשונ הברייתא שאנו עוקימ בה וככ נראה
שהבינו תופות ,מדובר שאינמ יכולימ ליימ את הקורבנ" :עשרה ואינ יכולינ לאכלו" –
כולו.
אולי משומ ככ תופות העירו את הערתמ ביח לר' יהודה דוקא מהברייתא ולא
מהמשנה.
מלשונ הרמב"מ בהלכות קרבנ פח )ב ,ב( הפוק כר' יוי ,עולה שהשאלה שצריכ
אוכל קורבנ הפח לשאול את עצמו היא האמ הוא יכול ליימ את הקורבנ:

ויחיד ששחט את הפסח לעצמו כשר,
ומשתדלין שלא ישחט לכתחלה על יחיד ,שנאמר יעשו אותו.

והוא שיהיה ראוי לאכלו את

כולו.

ככ עולה גמ מדברי ערוכ השלחנ בהלכות קרבנ פח )קפד ,ד-ח(.
אולמ לרש"י ,אי היכולת ליימ הכול אינה מהווה יבה לפילת הקורבנ.
הרש"ש בוגיינ מפרש גמ הוא באופנ דומה את שיטותיהמ של רש"י והרמב"מ ,ונוטה
להכריע כדברי הרמב"מ ,משומ שמהברייתא משתמע כמותו" :יחיד ויכול לאכלו" ,משמע
שיכול לאכול את כולו .רש"י בברייתא מפרש שהכוונה לאכילת כזית ,אכ דבריו לא מכוונימ.
אכנ ,על פי לשונ הברייתא על פניו צודק הרש"ש ,שהרי משתמע ממנה שיש לאכול את
כל הקורבנ ,אכ הרש"ש מתעלמ מדברי המשנה ,כפי שציינו בהערה לעיל ,המשנה אומרת:
"חבורה של מאה שאיננ יכולינ לאכול כזית" ,אכ אמ יכולימ ,על אפ שלא יכולימ לאכול
הכל ,שוחטימ עליהמ .משמע שהדגש הוא על אכילת כזית ,כרש"י ,לאור המשנה פירש
רש"י גמ את הברייתא בכזית.
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עיינ שפת אמת )הלכות קרבנ פח בהלכה זו( ,ופ פירושו לפחימ ,המעלה ברש"י
כהבנתנו.

ה .פ ח קורבנ יחיד או ציבור
נחזור למחלוקתמ של ר' יוי ור' יהודה ,כפי שדייקנו בתופות ,מחלוקתמ אינה תלויה רק
בשאלה האמ יכול היחיד ליימ את כל הקורבנ או כזית ,אלא זוהי מחלוקת מהותית יותר.
נראה שניתנ להבינ את מחלוקתמ של ר' יהודה ור' יוי כקשורה לשאלה האמ פח
הינו קורבנ יחיד או ציבור.
הגמרא בפחימ )עח ע"ב( מביאה את דעת ר' נתנ ביח לקורבנ פח:

רבי נתן אומר :מנין שכל ישראל יוצאין בפסח אחד? תלמוד לומר "ושחטו אתו
כל קהל עדת ישראל בין הערבים" ,וכי כל הקהל שוחטין? והלא אין שוחט אלא
אחד! אלא מלמד שכל ישראל יוצאין בפסח אחד.
דעת ר' נתנ שלא כל אחד מקריב קורבנ אלא יש קורבנ אחד ככל קורבנות ציבור .הרב כשר
בתורה שלמה בא )ח"א מילואימ ימנ יג( מביר על פי זה את מחלוקת הלל ובני בתירא
)פחימ ו ע"א( האמ פח שחל בשבת דוחה את השבת .בני בתירא וברימ שכאשר חל
הפח בשבת מקריבימ קורבנ אחד ,כר' נתנ ,וקורבנ זה דוחה את השבת .והלל לעומתמ
ובר ,שאפ כל חבורה וחבורה מביאה פחה בשבת.
האמ הלל בר שהגמ שכל חבורה וחבורה מקריבה זהו עדיינ קורבנ ציבור? הרב כשר
מביר על פי דבריו את לשונ התופתא פחימ )ופ פרק ד(:

מקובלני )הלל( מרבותי שפסח דוחה את השבת ...ולא פסח ציבור אלא פסח
יחיד.
לפי פירושו" ,פח ציבור" משמעו מציאות שבה כל הציבור עושימ פח אחד ,כר' נתנ,
ו"פח יחיד" משמעו כאשר הפח נעשה חבורות חבורות במתכונת הרגילה .ברמ במנחת
בכורימ על התופתא מפרש 'פח יחיד' – פח שני וחידושה של התופתא הוא שגמ
פח שני דוחה שבת .ובתו פתא כפשוטה מפרש שחידושה הוא אפילו בזמנ שרוב הציבור
טמאימ ויחידימ עושימ את הפח בטהרה ,דוחה שבת.
מפירושמ של המנחת־ביכורימ והתופתא־כפשוטה עולה כי קורבנ הפח אינו קורבנ
ציבור ,שהרי גמ בפח שני ,כשרוב הציבור כבר הקריב ויש רק יחידימ שנותרו ,הוא דוחה
שבת .ככ גמ לפירוש התופתא־כפשוטה הגמ שרוב הציבור טמא ויש יחידימ טהורימ ,המ
מקריבימ בשבת ,זאת על אפ שאינמ מייצגימ את הציבור.
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ככ עולה גמ מהרמב"מ בהקדמה לדר קודשימ המחלק את הקורבנות לארבעה וגימ:
א .קורבנ ציבור; ב .קורבנ יחיד; ג .קורבנ ציבור כעינ יחיד; ד .קורבנ יחיד כעינ קורבנ
ציבור .הוג הרביעי הוא קורבנ פח ופר כה"ג ביומ הכפורימ .קורבנות אלו למרות
שמוקרבימ על ידי היחיד ,מכיוונ שזמנמ קבוע דינמ כקורבנ ציבור לעניינ דחיית השבת
והטומאה.
יש מי שפירש 3לאור דברי הרב כשר את מחלוקת הלל ובני בתירא ככ:

לאור דברים אלו נראה להסביר את מחלוקת הלל ובני בתירה ,שאכן מצד
השחיטה של הקרבן מספיק פסח אחד לכל ישראל – "ושחטו אותו כל קהל עדת
ישראל" )שמות י"ב ,ו'( .שחיטת קרבן פסח מקורה ביסוד הכללי של האומה
שממנו נולד קרבן זה ,ככל קרבן שיסודו בציבור .אך אכילת הקרבן על ידי כל
אחד ואחד מישראל ,איננה בגדר של קרבן ציבור אלא היא ביטוי לחלק הפרטי
שבקרבן .לכן סברו בני בתירה )ובעקבותיהם הקראים( ,שכאשר חל י"ד בשבת
ישחט הקרבן על כל הקהל כקרבן ציבור ,אך לא יאכל ,כי חלק היחיד שבקרבן
אינו דוחה את השבת כחלק הציבור.
אולם ,שיטתו של הלל היא ,שלא רק פסח ציבור דוחה את השבת אלא אף פסח
יחיד ,ובזה העמידנו הלל על ענינו המיוחד של קרבן פסח ,שיסודו וראשיתו הוא
קרבן ציבור ,ויסוד זה הולך ומתפרט עד לחיובו של כל אחד ואחד לאכול
מהקרבן .חיובו של כל אחד ואחד נובע אף הוא מן השורש העליון של הציבור,
וזהו חידושו של קרבן פסח שאינו ככל הקרבנות ,שהוא קרבן ציבור וקרבן יחיד
גם יחד .יסוד הציבור המופשט והעליון לא נשאר רק ברובד הרוחני ,אלא הוא
יורד ומתפרט לכל אחד ואחד מישראל.
כלומר ,להלל ,קורבנ פח מגלמ בתוכו את הציבור והיחיד ,בהקרבה בא לידי ביטוי הציבור
ובאכילה היחיד.
ומביר הכותב את מהות העניינ:

בפסח נוצר עם ישראל .כור ההיתוך של מצרים עשה אותנו ליחידה אחת ,לעם
אחד ,והבדיל אותנו מן העמים .חג הפסח ומצוותיו מלמדים את ההבדל שבין
ישראל ואומות העולם .קרבן פסח מחדש לנו את ההבנה בקשר המיוחד בין
הציבור לבין הפרט בישראל .הבדל יסודי יש בעניין זה בין ישראל לאומות
העולם ...בפסח באה לידי ביטוי הנקודה הכללית המתפרטת ומופיעה בכל פרט
ופרט .הביטוי המעשי לדבר זה הוא בקרבן פסח ,שיסודו בציבור ,שהרי זמנו
קבוע ,ומתפרט הוא לכל אחד ואחד מישראל המתחייב באכילתו אף בשבת.
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על פי היודות האלה מיישב הכותב כמה קושיות ,נביא שתיימ מהנ .האחת ,הרמב"מ מביא
כדוגמה ליחיד כציבור את פר כה"ג וקורבנ פח .אכ בהלכות חילקמ :את דיני פר כה"ג ביאר
בפר 'עבודה' כקורבנות הציבור ,ואילו את קורבנ פח ביאר בפר 'קרבנות' העוק בקורבנ
יחיד .קורבנ פח הוא קורבנ ציבור המתפרט ליחיד ,לכנ הביאו בפר 'קרבנות'.
בפר המצוות )עשה נה-נו( מחלק הרמב"מ בינ מצוות ההקרבה והאכילה ,ההקרבה –
ציבור ,האכילה – יחיד .אולמ בכל אופנ ,המשתמע מדברי הגדולימ שהוזכרו ,שגמ בהקרבה
נחשב הפח לקורבנ יחיד ,אלא שבכל זאת דוחה שבת.
בשו"ת אבני נזר )או"ח ימנ תקלח( מקשה כיצד במצב שהרוב טמאימ ויחידימ לא,
היחידימ מקריבימ פח ,הלא במהותו זהו קורבנ ציבור? ומשיב:

ועל כן יש לומר דגם כשעושה הפסח רק אדם אחד או שנים נקרא קרבן ציבור.
כיון שכל הציבור מצווים שיקריב יחיד זה וכמו בברכות אחר שיצא ...בפסח
הכל מצווים עליו אלא שאינם יכולים מפני שהם זבים .ועל כן טעון שירה .וזה
הטעם בפסח שני שהיה טעון הלל בעשייתו )עיין פסחים צה ע"א( אף שקרבן
יחיד הוא וקרי ליה בפרק הוציאו לו )יומא נא ע"א( קרבן יחיד .מכל מקום לענין
זה נקרא קרבן ציבור כיון שהכל מחוייבין עליו אלא שיצאו בראשון .ועל כן
שפיר נקרא ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל שכל ישראל מצווים על שחיטה זו
שהיחיד עושה.
ממד הציבור נשאר בקורבנ פח הגמ שרוב הציבור טמא או שכבר עשה פח ,היחיד
העושהו עושה אותו מכח הציבור.
בככ ניתנ להביר את הלשונ בתופתא ,אמנמ כל יחיד עושה אותו ,הנ מצד שהציבור
טמא או מצד פח שני ,אבל מימד הציבוריות של הקורבנ נשאר ומכוחו בא היחיד ומקריב.
התו פתא כפשוטה שמ מביא את דברי התורי"ד )ד ע"א ד"ה ננעלו( אשר אומר כי
פח הוא קורבנ ציבור .אכ טוענ הרב ליברמנ שמהתופתא משתמע יותר כי פח אינו
קורבנ ציבור במובנו הרגיל ,אלא כיוונ שמוקרב בהתכנות וחבורה ,נקרא קורבנ ציבור4.

ו .קורבנ ציבור וקורבנ בציבור
ניתנ להציע הצעה אחרת בדבר גדרו של קורבנ פח ביח לקורבנ ציבור אחר.
הירושלמי )פחימ פ"ו ה"א( מביא את טענת הלל בפני בני בתירא לגבי פח האמ
דוחה שבת:

.4

בהגדרת פח כקורבנ ציבור או יחיד עקו רבימ.
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הואיל ותמיד קרבן ציבור ופסח קרבן ציבור ,מה תמיד קרבן ציבור דוחה שבת
אף פסח קרבן ציבור דוחה את השבת.
הירושלמי מביר את טעמו של הלל ,פח הינו קורבנ ציבור וקורבנ ציבור דוחה שבת.
בבבלי ההשוואה לתמיד מובאת כגז"ש ללא טעמ והבר.
קורבנ פח בשונה מקורבנ ציבור רגיל ,נשחט על ידי היחיד ,היינו ,לא קורבנ אחד
כמופימ המצטרפ לתמיד ,אלא כל ישראל באימ למקדש ושוחטימ פחיהמ כקורבנ יחיד.

5

ניתנ היה להבחינ בינ שני וגי קורבנות הציבור בדומה להבחנה שבינ שני וגי תפילה
בציבור .הרב יו פ דב ולוביצ'יק )נפש הרב ,עמ' קכג( מבחינ בינ תפילת לחש ובינ חזרת
הש"צ :תפילת הלחש זוהי תפילה בציבור ,כל אחד מתפלל בעצמו אכ בציבור ,עמ הציבור,
כל אחד בתפילתו אכ זוהי מצטרפת לציבור .חזרת הש"צ זוהי תפילת הציבור ,הש"צ
כשליחמ מתפלל בשמ כל הציבור ,הציבור מתפלל ביחד.
באופנ זה ניתנ להבחינ בינ קורבנ פח ושאר קורבנות :קורבנות ציבור הינמ קורבנ
הציבור ,הכהנ הינו שליח של הציבור להגיש את קורבנו .קורבנ פח הינו קורבנ בציבור ,כל
יחיד ויחיד מביא את קורבנו כציבור ,קורבנו מצטרפ לקורבנמ של האחרימ והציבור בעצמ
מגיש את אופ הקורבנות שהיחיד הביא.
גמ בבבלי מכונה קורבנ פח קורבנ ציבור ,בדפ עו ע"ב אומרת הגמרא" :כיונ דקרבנ
צבור הוא" .ומפרש רש"י )ד"ה כיונ דקרבנ(:

אף על גב דכל יחיד ויחיד מחייב ,קרי ליה קרבן ציבור ,משום דאתיא בכינופיא
ובאסיפת חברים ברגל.
כל אחד ואחד מקריב כחלק מהציבור ,יש כאנ לא הקרבת הציבור אלא הקרבה בציבור.

6

ז .בה בר המחלוקת
לאור הנאמר ,ניתנ להביר את מחלוקת ר' יהודה ור' יוי אמ פח נאכל על היחיד או לא
בשני אופנימ:
א .לר' יוי אינ באכילת היחיד ממד של ציבור רק בשחיטה ,לכנ יכול לשחוט על היחיד.
לפי ר' יהודה גמ באכילתו יש מעינ מימד ציבורי ולכנ צריכ חבורה.

.5
.6
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עיינ רמב"מ הלכות קרבנ פח פרק א.
עיינ יומא נא ע"א שמ משתקפת תמונה אחרת .ועיינ שיירי המנחה על התופתא ופ פרק ד ,ד"ה
אפ פח קרבנ צבור.

הגדרת 'ציבור' בקורבנ פ ח
ב .לר' יוי היחיד מתכלל עמ הציבור כולו ,הגמ שאוכל לבד זה חלק מהאכילה הציבורית,
כתפילה בציבור ,ככ אכילה בציבור .ר' יהודה יוצר מעינ ציבור ביב כל אכילה ,יוצרימ
ציבורימ קטנימ.
בתו פתא )ופ פרק ד( נאמר:

ואין לך כל פסח ופסח שלא היו עליו יותר מעשרה מנוין.
בתו פתא כפשוטה מביא הרב ליברמנ מדברי יויפו" :ואינ חבורה פחות מעשרה בני
אדמ ,שאינ שוחטינ פח על היחיד" .הרב ליברמנ מביר זאת כיבה טכנית ,לא ניתנ היה
להקריב מאות אלפי קורבנות ביומ י"ד ,לכנ נמנו על כל קורבנ כמות גדולה של אנשימ ,ככ
שכל אחד קיבל חלק קטנ מאוד.
אכ ניתנ להביר זאת גמ כמתקשר למה שהעלנו .בכל פח נמנו לפחות עשרה ,שהמ
מהווימ ציבור ,כפי שהברנו באפשרות השנייה בר' יהודה .יוצא אמ כנ ,שיש שלושה גדרי
קורבנ ציבור:
א .קורבנ אחד המייצג את הציבור.
ב .קורבנ שכל אחד ואחד מקריב כחלק מהציבור.
ג .קורבנ המוקרב בחבורות חבורות כאשר כל אחת נחשבת לציבור.

ח .יכומ
מעבר לבעיית נותר באכילת היחיד ,ניכר כי מחלוקת ר' יוי ור' יהודה מהותית יותר ,לר'
יהודה ,צריכ גמ באכילת הפח ממד של ציבור ,לכנ יש לאוכלו בחבורה ,כל חבורה וחבורה
היא ציבור קטנ המתקשר לציבור הגדול .ר' יוי לעומתו ובר אחד מהשניימ :או שבאכילה
אינ כלל ממד ציבורי והיא עבודת היחיד ,כפי שה שהוזכר לעיל ,אכילת היחיד הנובעת מתוכ
הכלל .או מנגד ,הפוכ ,דווקא באכילת היחיד יש ממד ציבורי גבוה יותר מאכילת החבורה,
היחיד מתכלל בכלל הגדול ,הוא חלק מאכילה בציבור.
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א .מקור הדינ בתורה ,בחז"ל ובפו קימ
 .1פ וקי התורה ומדרשי חז"ל
 .2מילת זכריו ועבדיו מעכבת
ב .דינ ערלות מחמת אונ
 .1מחלוקת הראשונימ בערלות זכריו ועבדיו מחמת אונ
 .2מחלוקת הראשונימ בדינ ערל שמתו אחיו מחמת מילה
 .3ערלות וקורבנ פ ח בארבעימ שנות המדבר
ג .דינ ערלות כשאינ חיוב למול
 .1דינ ערלות בבנו הגדול
 .2חיוב אישה במילת זכריה ועבדיה
 .3משומד ואביו באכילת קורבנ פ ח
ד .דינימ העולימ מהאמור
ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו .וכל עבד איש
מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו .תושב ושכיר לא יאכל בו .בבית אחד יאכל
לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו .כל עדת ישראל יעשו
אתו .וכי יגור אתך גר ועשה פסח לה' המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה
כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו .תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם.
ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואת אהרן כן עשו.
)שמות יב ,מג-נ(

א .מקור הדינ בתורה ,בחז"ל ובפו קימ
 .1פ וקי התורה ומדרשי חז"ל
הלכותיו של 'פח מצרימ' בחומש שמות מחולקות לשלוש חטיבות :חטיבה ראשונה היא
'פרשת החודש' )שמות יב ,א-כ( ,שבה ה' מור למשה את עיקרי הלכות פח והלכות חג
המצות; חטיבה שנייה היא העברת הציוויימ )שרק מקצתמ מוזכרימ במפורש בפוקימ(
ממשה אל זקני ישראל ואל העמ )שמ ,כא-כח(; לאחר מכנ מתארת התורה את מכת בכורות
והיציאה ממצרימ )כט-מב( ,ובהמשכ מגיעה חטיבה שלישית העוקת במגבלות על אוכלי
הפח ועל מקומ אכילת הפח שלא הופיעו בחטיבות הקודמות )שמ ,מג-נ(.
התלות בינ מילה ופח מופיעה בחטיבה השלישית שלוש פעמימ :לראשונה ,בנוגע
לעבד )מד(; בשנייה ,בנוגע לגר )מח(; ובשלישית – בלשונ תמית שנראה שכוללת כל איש

מעלין בקודש לט – אדר תש"ף
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מישראל )מט( .ייתכנ שהפוק המיימ" :תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככמ" בא
לבטא את השוויונ בינ כולמ לעניינ הכרחיות המילה לאכילת הפח.
במדרשי חז"ל עמדו על הכפילות שקיימת בשלוש הפעמימ ,ודרשו ממנה פרטימ נופימ
בדיני פח ומילה .במכילתא דרשב"י )שמ ,מד( נאמר:

"ומלתה אותו אז יאכל בו" – אם בו הכתוב מדבר ,הרי כבר נאמר וכל ערל לא
יאכל בו .מה תלמוד לומר "ומלתה אותו אז יאכל בו"? זה רבו; שאם היו לו
עבדים שלא מלו ,ושפחות שלא טבלו – מעכבין אותו לאכול פסח.
ובמכילתא דרבי ישמעאל )מכתא דפחא ,פרשה טו( נאמר:

"ומלתה אותו אז יאכל בו" – ]אז יאכל בו[ רבו .מגיד שמילת עבדיו מעכבתו
מלאכול בפסח .אין לי אלא מילת עבדיו ,מילת זכריו מנין? הרי אתה דן :נאמר
כאן אז ,ונאמר להלן אז ,מה להלן מילת זכרים אף כאן מילת זכרים ,ומה כאן
מילת עבדיו אף להלן מילת עבדיו; דברי רבי אליעזר.
רבי ישמעאל אומר :אין מילת עבדיו מעכבתו מלאכל בפסח ,ומה תלמוד לומר
"ומלתה אותו אז יאכל בו"? הרי שהיו לפניו עבדים ערלים ,מנין אתה אומר
שאם רצה למולן ולהאכילן בפסח שהוא רשאי? תלמוד לומר "ומלתה אותו אז
יאכל בו" .וכן מצינו שהוא רשאי לקיים לו עבדים ערלים ,שנאמר" :וינפש בן
אמתך והגר".
רבי אליעזר אומר :אינו רשאי לקיים לו עבדים ערלים ,שנאמר" :ומלתה אותו".
אם כן מה תלמוד לומר "וינפש בן אמתך והגר" ,לומר לך ,הרי שלקחו רבו ערב
שבת עם חשכה ולא הספיק למולו עד שהחשיך – לכך נאמר וינפש בן אמתך
והגר.
נראה שרבי ישמעאל חלוק הנ על דינ מילת עבדיו מעכבתו ,הנ על דינ מילת בניו )'זכריו'(
הנלמד ממנו .מחלוקת נופת מצויה בתופתא )פחימ ח ,יח(:

אחד פסח מצרים ואחד פסח דורות – מי שהיו לו עבדים שלא מלו ,ושפחות
שלא טבלו ,מעכבין אותו מלוכל בפסח .ר' ליעזר בן יעקב אומר :אומר אני,
בפסח מצרים הכתוב מדבר.
בשני מקומות בבבלי )פחימ צו ע"א; יבמות ע ע"ב – עא ע"א( נזכר דינ מילת זכריו ועבדיו
ללא חולק .בשני המקומות מדובר באזכור אגבי ,כדבר המבדיל בינ פח לתרומה ,שהערל
עצמו אור גמ בה אכ אינ מילת זכריו ועבדיו מעכבתו מלאוכלה .ייתכנ שהיבה שאינ
במשנה ובגמרא אזכור מפורש ומרכזי לדינ הערלות בפח ולדינ מילת זכריו ועבדיו היא
שאינ דינ זה מצוי .ואולי היו גמ תנאימ ואמוראימ שברו כרבי ישמעאל או כרבי אליעזר
בנ יעקב שליתא לדינ מילת זכריו ועבדיו ,ולכנ לא דנו בו.
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 .2מילת זכריו ועבדיו מעכבת
כתב הרמב"מ )הל' קרבנ פח ה ,ה(:

כשם שמילת עצמו מעכבתו מלעשות פסח ,כך מילת בניו הקטנים ומילת כל
עבדיו בין גדולים בין קטנים מעכבת אותו; שנאמר" :המול לו כל זכר ואז יקרב
לעשותו" .ואם שחט קודם שימול אותם ,הפסח פסול1.
וכן טבילת אמהותיו לשם עבדות מעכבתו ,ודבר זה מפי הקבלה ,שהטבילה
לשפחות כמילה לעבדים.
על ככ השיג הראב"ד וכתב:

וכן טבילת אמהותיו – אמר אברהם ,בתוספתא דפסחים בדברים שבין פסח
מצרים לפסח דורות.
מדברי הראב"ד נראה לכאורה שכוונתו לנקוט כר' אליעזר בנ יעקב ,ולפי זה לא ברור מדוע
השגתו מתייחת דווקא לדברי הרמב"מ בעניינ טבילת אמהותיו ,ולא לעיקר דינ מילת זכריו
ועבדיו ,שעליו נחלק ר' אליעזר בו יעקב בתופתא .ואולי נפלה טעות בהעתקת ההשגה,
אפ שאינ עדות לככ בכתבי היד ובדפוימ הישנימ ,וצ"ע.
ולגופמ של דברי הראב"ד ,מהר"י קורקו כתב לדחות את השגת הראב"ד בשתי טענות:
ראשית ,נראה שהראב"ד התב על הכלל שהלכה כר' אליעזר בנ יעקב משומ שמשנתו קב
ונקי ,ועל זה השיב מהר"י קורקו ש"אפשר שאינ הדבר מוכרח לומר כנ ,רק במשנה .ואפילו
נאמר גמ בברייתא ,אפשר שבתופתא אינו כנ" .לכאורה היה מקומ לדונ על ככ ,דהא
בגמרא )יבמות  ע"א( נאמר להדיא הכלל דמשנת ראב"י קב ונקי לגבי ברייתא ,וכנ מוכח
במקומ נופ )שמ לז ע"ב וברש"י ד"ה הלכתא( ,ושמ אפ מדובר בברייתא שמצויה בתופתא
)יבמות ו ע"ב( .וכנ הלכה רווחת בפרי הראשונימ שהלכה כר' אליעזר בנ יעקב גמ
בברייתות 2.וגמ בטעמא דמילתא ,לא ברור מאי אולמה דברייתא על תופתא ,ואדרבה,
איפכא מתברא.

.1
.2

כאנ מתיימת ההלכה בכתבי היד ,ומתחילה הלכה חדשה.
כנ מבואר בתו' במקומות רבימ )שבת קכה ע"א ד"ה כמאנ; עירובינ מב ע"א ד"ה מכלל; קידושינ
ב ע"ב ד"ה ואמר; גיטינ נא ע"ב ד"ה תניא; שמ נב ע"ב ד"ה הלכה; זבחימ עט ע"ב ד"ה ראב"י(.
וכנ כתבו עוד ראשונימ רבימ )בה"ג י' מג עמ' תנ ,רי"פ שבועות כג ע"א בדפיו; רשב"מ ב"ב קלח
ע"א ד"ה יורשינ; מ"ג לאוינ י' שלא; ראבי"ה שבת י' רה; או"ז הל' תפילה י' קח; שו"ת הרי"ד
י' א ד"ה ומה שכתב; רא"ש ביצה א ,ז; מרדכי ר"ה ,תשד; רא"ה בשטמ"ק ב"ק מט ע"א ד"ה הא
דתניא; ריטב"א שבת קכה ע"א ד"ה אמר רבינא; ר"נ חולינ כב ע"ב בדפי הרי"פ ד"ה תניא; נמו"י ב"ב
ג ע"ב בדפי הרי"פ ד"ה אבל( שהכלל הזה אמור אפ בברייתות .וכנ כתב היד־מלאכי )כללי התלמוד,
תטו( בשמ ראשונימ וtחרונימ רבימ ,ובכללמ הרמב"מ .והרי"ד )שמ( אפ הוכיח זאת מככ שהכלל
הזה נאמר על ידי תנא )גיטינ ז ע"א( ,ומתבר שהוא נאמר לפני עריכת המשנה .ויש להויפ על
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טענתו השנייה של מהר"י קורקו היא שמכיוונ שמבואר בבבלי שאיתא לדינ מילת
זכריו ועבדיו בפח דורות ,והדבר אפ משתמע מהשמטת מילת זכריו ועבדיו במשנה שבה
נמנו ההבדלימ בינ פח מצרימ לפח דורות )פחימ צו ע"א( – מהיכא תיתי לדחות זאת
מכוח התופתא .ואכנ נראימ הדברימ .ויש מנושאי כלי הרמב"מ )מרכבת המשנה חעלמא;
המאיר לארצ( שכתבו שמרוב פשיטות הדברימ נראה שאפ הראב"ד לא התכוונ לחלוק אלא
רק לציינ את מקורו של הרמב"מ 3.וכנ מבואר בראשונימ רבימ )פחימ מט ע"א; צו ע"א;
יבמות ע ע"ב – עא ע"א( שמילת זכריו ועבדיו מעכבת מלעשות הפח ,ללא התייגות.

ב .דינ ערלות מחמת אונ
 .1מחלוקת הראשונימ בערלות זכריו ועבדיו מחמת אונ
בגמרא )יבמות דפ עא( יש התייחות למי שבנו לא מל מחמת אונ .הגמרא פותחת את
הדיונ בערלות שלא בזמנה ,דהיינו לפני היומ השמיני ,וממשיכה למקרימ נופימ של אי־
יכולת למול:

בעי רב חמא בר עוקבא :קטן ערל ,מהו לסוכו בשמן של תרומה? ערלות שלא
בזמנה מעכבא ,או לא מעכבא?
אמר רבי זירא ,תא שמע :אין לי אלא מילת זכריו בשעת עשיה ,ועבדיו בשעת
אכילה ,מנין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? תלמוד לומר:
אז אז לגזירה שוה; בשלמא עבדיו משכחת לה דאיתנהו בשעת אכילה וליתנהו
בשעת עשיה ,כגון דזבנינהו ביני ביני ,אלא זכריו דאיתנהו בשעת אכילה וליתנהו
בשעת עשיה היכי משכחת לה? לאו דאתילוד בין עשיה לאכילה ,שמע מינה:
ערלות שלא בזמנה הויא ערלות.
אמר רבא :ותסברא? המול לו כל זכר אמר רחמנא ואז יקרב לעשותו ,והאי לאו
בר מהילא הוא.
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דבריו שהכלל הזה נאמר כשבח אישי לראב"י ,ונראה מזה שהכלל מתייח למשנתו בכללותה ולא רק
להבאותיה במשנת רבי .ויתירה מזו הוכיח החכמ צבי )י' י( מככ שהכלל הזה נאמר )יבמות מט
ע"ב( על ידי שמעונ בנ עזאי ,שמצא כנ במגילת יוחינ בירושלימ ,והרי בנ עזאי הוא חתנו של רבי
עקיבא )כתובות ג ע"א( וכשמת רבי עקיבא נולד רבי )קידושינ עב ע"ב( ,ופטירת בנ עזאי עצמו
מוזכרת במשנה )וטה מט ע"א( .ועל כרחכ שכלל זה אינו מתייח למשנה שערכ רבי בלבד .אמנמ,
בעיטור )ש"ב הל' שחיטה ,מה ע"ב( וברשב"א )חולינ ד ע"ב ד"ה דתניא; תורת הבית הארוכ ב"ב
ש"ד ,נו ע"א ,בהנד"מ ח"א עמ' תרפו( מבואר שנקטו שכלל זה אינו אמור בברייתות .אכ במקומ אחר
)תוה"א ב"ד ש"א ,יב ע"ב ,בהנד"מ ח"ב עמ' קח( כתב הרשב"א שהלכה כראב"י בברייתא משומ
שמשנתו קב ונקי ,וכנ כתב במקומ נופ )שער המימ הארוכ ופ ש"ז( בשמ השאילתות.
ועוד כתב בפר 'המאיר לארצ' שאולי הראב"ד חולק על מה שהגדיר הרמב"מ את דינ טבילת אמהותיו
כדבר הנלמד 'מפי הקבלה' ולא כדינ דאורייתא .ויעוינ עוד ב'הר המוריה' )על הרמב"מ שמ(.
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אלא .הכא במאי עסקינן ,כגון שחלצתו חמה .וניתוב ליה כל שבעה) ,דאמר
שמואל :חלצתו חמה ,נותנין לו כל שבעה( .דיהבינן ליה כל שבעה .ונימהליה
מצפרא .בעינן מעת לעת ] [...רב פפא אמר :כגון דכאיב ליה עיניה לינוקא,
ואיתפח ביני וביני .רבא אמר :כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורין .רב
כהנא בריה דרב נחמיה אמר :כגון טומטום ,שנקרע ונמצא זכר ביני וביני.
מבואר להדיא בגמרא ,שבמקרה של אונ אינ הערלות של הבנ מונעת מאביו לאכול מנ
הפח ,ולכאורה נלמד מזה בק"ו למקרה של ערלות שלא בזמנה ,דהיינו ערלות של קטנ
פחות מבנ שמונה ימימ ,שהרי הוא אינו 'בר מהילא' וכטענת רבא ,ולא גרע מאונ .אמנמ,
הראשונימ נחלקו בזה :הרמב"מ )הל' תרומות יא ,ז( אכנ נקט שבעיית רב חמא בר עוקבא
בעניינ ערלות שלא בזמנה נפשטה לקולא ,וכמבואר במפרשי הרמב"מ על אתר ,אכ רוב
הראשונימ 4כתבו שלאור דברי רבא ורב פפא ,הבעיא המקורית לא אפשיטא .ולפי זה צריכ
להבינ מהי העדיפות של המקרימ שדיברו עליהמ רבא ורב פפא על המקרה המקורי.
 .2מחלוקת הראשונימ בדינ ערל שמתו אחיו מחמת מילה
במשנה )יבמות ע ע"א( נאמר שהערל אור בתרומה ,ורוב הראשונימ 5פירשו שמדובר בערל
שמתו אחיו מחמת מילה ,ומפורש יוצא מדבריהמ שגמ ערלות מחמת אונ פולת מלאכול
בתרומה ,והדבר מתאימ לשיטתמ הנ"ל שהבעיא דערלות שלא בזמנה לא אפשיטא .ואילו
ר"ת )הובא בהכמה בתו' ישנימ שמ ד"ה הערל ,ונזכר בראשונימ נופימ( נקט שמי שמתו
אחיו מחמת מילה אוכל בתרומה .ובגמרא )שמ( מבואר שהמקור לדינ ערלות בתרומה הוא
דינ ערלות בפח ,ונראה אפוא שלרוב הראשונימ גמ בפח אינ חילוק בינ ערלות מרצונ
לערלות מאונ .ומכיוונ שבמילת זכריו מבואר בגמרא שערלות באונ אינה מעכבת ,וכנ"ל
– יש צורכ להבינ מה הבי לחילוק בינ ערלות בעושה הפח עצמו לערלות בבניו .וכבר
עמד בזה הרז"ה )כד ע"א בדפי הרי"פ( ,וכתב ליישב:

ואף על גב דאמרינן בגמ' המול לו כל זכר אמר רחמנא ,והאי לא בר מימהלי הוא
– הני מילי במילת זכריו ועבדיו ,אבל במילת עצמו סתמא כתב וכל ערל לא יאכל
בו כלל.
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ר"ח )הובא ברשב"א ד"ה הא( ,רי"ד )פקימ שמ( ,תו' )ע ע"א ד"ה הערל( ,משמעות הרמב"נ )ד"ה
הא( ,הרשב"א )שמ( ,הריטב"א )ד"ה א"ר זירא; וכנ לעיל מינה ע ע"א ד"ה הערל( והמאירי )ד"ה
תרומה(.
רש"י )ד"ה הערל( ,תו' )ד"ה הערל( ,רי"ד )פקימ שמ( ,רז"ה )כד ע"א בדפי הרי"פ( ,רמב"נ )ד"ה
מתני'( ,רשב"א )ד"ה הערל( ,מאירי )ד"ה והמשנה הראשונה( ,ר' אברהמ מנ ההר )ד"ה הערל( ונמו"י
)כד ע"א בדפי הרי"פ ד"ה הערל( .ובמנחת חינוכ )רפב ,א( כתב שכנ נראה גמ מתימת הרמב"מ )הל'
תרומות ז ,י( שאר על כל ערל לאכול בתרומה ,ולא חילק בינ תמ ערל ובינ מי שמתו אחיו מחמת
מילה .והובא בהכמה בדרכ אמונה )שמ "ק ח ,ובצה"ל שמ "ק קד(.
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וכנ כתב הרשב"א )ד"ה הערל(:

והא דאמרינן בגמרא דהיכא דחלצתו חמה אינו מעכב עד שיעברו עליו שבעה
שנותנים לו להבראתו – הני מילי לבעלים הוא דאינו מעכב ,אבל איהו ודאי
אסור כשאר הערלים.
ותדע לך ,דהתם אמרינן דטומטום לא מעכב ,ואיהו גופיה ודאי אסור ,כדתניא
בברייתא )שם עב ע"א( :טומטום אינו אוכל בתרומה ,נשיו ועבדיו אוכלין.
והיינו ,שבדיונ על פח נקטה הגמרא שמילת טומטומ אינה מעכבת את אביו ,ואילו בנוגע
לתרומה מבואר שטומטומ אינו אוכל .ומזה היק הרשב"א שיש חילוק בינ הערל עצמו ובינ
ערלות של בנ .אמנמ ,הרז"ה והרשב"א לא ביארו את מהות החילוק ואת מקורו ,והדבר צריכ
ביאור.
והנה ,הריטב"א )ד"ה הערל( הקשה על שיטת ר"ת:

ואם תאמר ,אם כן טומטום יאכל בתרומה ,דלאו בר מימהל הוא.
ותירצ:

ויש לומר דטומטום הרי אפשר לו ליקרע ולימהול ,ובר מימהל הוא קצת .ומיהו
מפני שאינו עומד לימול לגמרי ,אינו מעכב לאדון ,כדאמרינן בגמרא בטומטום
שנקרע ונמצא זכר ביני ביני ,דבשעת עשייה ליתיה ובשעת אכילה איתיה ,אלמא
כל זמן שלא היה נקרע לא היה מעכב .וכן חלצתו חמה ,מפני שכבר הוא מכין
עצמו להיות נמול לאחר שבעה ,חשוב ערל לענין שהוא עצמו לא יאכל בתרומה,
ומפני שעתה בשעתו אינו בר מימהל אינו מעכב לאדון .ונמצאו ג' דינים בדבר.
ומה שיימ שנמצאו שלושה דינימ בדבר ,כוונתו היא שיש שלושה וגי ערלות ודיניהמ
שונימ :ערל גמור ,מעכב את עצמו ואת אביו; 'בר מימהל קצת' ,כטומטומ וחלצתו חמה,
מעכב את עצמו ואינו מעכב את אביו; ואנו גמור ,כמתו אחיו מחמת מילה ,אינו מעכב
אפילו את עצמו ,לשיטת ר"ת .והריטב"א המשיכ והביא את דעת רבו הרשב"א שנחלק על
ר"ת וחילק בינ עיכוב האב לעיכוב עצמי כנ"ל .וגמ דברי הריטב"א צריכימ ביאור ,דלכאורה
ממה נפשכ :אמ 'בר מימהל קצת' נידונ כערל ,מדוע אינו מעכב את אביו? ואמ אינו נידונ
כערל ,מדוע הוא מעכב את עצמו?
נראה שיש לבאר את שיטת הרז"ה והרשב"א ואת שיטת הריטב"א ,לפי מקורות הדינימ
בפוק .כאמור ,פול ערל מעשיית פח מבואר בפוק' :וכל ערל לא יאכל בו' ,ואילו דינ
מילת זכריו נלמד מהאמור 'ומלתה אֹתו' ,וכמבואר במכילתא דרשב"י ובמכילתא דרבי
ישמעאל הנ"ל .ונראה שזה היוד לככ שבערל עצמו אינ הבדל בינ אונ לרצונ ,דופ ופ
הוא ערל ,וערלות מעכבת מעשיית פח .לעומת זאת ,במילת זכריו לא נאמר שהערלות
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פולת ,אלא שעשיית הפח מותנית בקיומ מילה ,ולכנ כשאי אפשר למול ,ממילא פרח
התנאי .וכעינ זה מבואר בדברי הרמב"נ )עא ע"א ד"ה הא(:

ואמר רבא ותסברא בערלות דלאו בגופיה ושלא בזמנה מעכבא ,המול לו כל זכר
אמר רחמנא והאי לאו בר ממהליה הוא .ואפילו לר' חמא לא מיבעיא ליה אלא
בדגופיה משום דכתיב כל ערל סתמא ,אבל בזכריו ועבדיו לא.
אמנמ ,לכאורה יש הבדל קל בינ מה שהתבאר לעיל ובינ דברי הרמב"נ .הרמב"נ לא תלה את
דינ מילת זכריו בקרא דומלתה אתו אלא בקרא דהמול לו כל זכר ,ואפ הרמב"מ הנ"ל בי
את דינ מילת זכריו ועבדיו על קרא ד"המול לו כל זכר" .וצ"ע לכאורה ,מדוע נטו מדרשת
המכילתא? ובשלמא בדעת הרמב"מ ניתנ ליישב שהביא את הפוק הפשוט יותר 6,אפ
שאליבא דאמת הדרשה אינה ממנו ,וכדמצינו במקומות אחרימ שככ דרכו ,אכ ברמב"נ
לכאורה אי אפשר ליישב כנ .וצ"ע.
ומכל מקומ ,לפי האמור יש לבאר את מחלוקת הראשונימ :הרז"ה והרשב"א נקטו את
החילוק בינ הערל עצמו לבנו באופנ בלעדי ,וכבר לא הוצרכו לחלק בינ וגימ שונימ של
אונ ,ולדידמ יש רק שני דינימ ולא שלושה ,ואילו הריטב"א דנ לקבל את שיטת ר"ת שלפיה
באונ גמור גמ הערל עצמו אוכל מנ הפח .ובעוד הרז"ה והרשב"א לא ראו לנכונ לחלק
בינ אונ גמור ובינ 'בר מימהל קצת' ,והעדיפו לדחות את שיטת ר"ת ,הריטב"א ראה מקומ
לחילוק זה; ואפ שההבנה הפשוטה יותר היא שקיימ רק וג אחד של אונ.
נראה שהיבה שהריטב"א נטה מההבנה הפשוטה היא דהווה פשיטא ליה שהתורה לא
תעכב אדמ מלאכול בפח ובתרומה בגלל ערלות שאינה בשליטתו .לשיטתו ,לא רק בבנו,
אלא גמ בערל עצמו מוכרח להופיע גורמ של בחירה כדי שתהיה הצדקה לעכבו מפח,
דאמ הוא אנו באונ גמור ,שייכת בזה טענה כעינ' :למה נגרע לבלתי הקריב את קרבנ ה'
במֹעדו בתוכ בני ישראל' )במדבר ט ,ז( .לכנ הוכרח הריטב"א לחלק בינ אונ גמור ובינ
האונימ שנזכרו בגמרא ,שאינמ אונימ גמורימ אלא היתרימ לדחות את המילה או להימנע
ממנה .לעומת זאת ,הרז"ה והרשב"א לא ראו מניעה לככ שאנו גמור לא יוכל לעשות את

.6

הפוק "המול לו כל זכר" פשוט יותר מאשר "ומלתה אתו" משומ שמוזכרת בו להדיא לשונ "כל זכר"
שמשמעותה הפשוטה היא כל בני המשפחה )וכעינ זה מצינו בבראשית יז ,י-כג; לד ,טו-כה( ,ואילו
פשט הלשונ "ומלתה אתו" אינו מלמד אלא על העבד ,ולא על הבנ וגמ לא על עיכוב האדונ.
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הפח 7.ובמקרה של הטמאימ לנפש אדמ לא מדובר רק באונ ,אלא גמ בכיופימ ומירות
8
ועזות דקדושה שנהגו בה בפנותמ אל משה ואהרנ.
ולפי כל זה ,יש לכאורה תירה בדברי הריטב"א .דמחד גיא ,הריטב"א נקט )שמ עמ'
תשעז( שהבעיא דערלות שלא בזמנה לא אפשיטא ,ומזה נראה שדווקא במילת זכריו נאמר
הדינ שאונ גמור אינו מעכב .ומאידכ גיא ,הריטב"א הכימ לדברי ר"ת ,שגמ במילת עצמו
אונ אינו מעכב .וכבר עמד ה'דרכ אמונה' )הל' תרומות יא ,צה"ל קו( על ככ שלפי ר"ת
צריכ לומר שהבעיא דערלות שלא בזמנה נפשטה לקולא ,ולא להותיר אותה כבעיא דלא
אפשיטא .וצ"ע.
ומכל מקומ ,בנוגע לאב שבנו הוא 'בר מימהל קצת' מוכמ שאינ מילת הבנ מעכבת
את אביו .זאת ,בינ לרז"ה ולרשב"א ובינ לריטב"א .והנה ,בזמננו רבימ נוהגימ לדחות ברית
מילה במקרה של צהבת ,גמ כשאינ יכונ וחולי ממשי 9.ולפי המתבאר ,נראה לכאורה שאינ
הדבר מעכב את האבות מעשיית הפח.
 .3ערלות וקורבנ פ ח בארבעימ שנות המדבר
נאמר במדרש )פרי זוטא במדבר ט ,ד; הובא ברש"י במדבר ט ,א( שבני ישראל לא עשו
פח בהיותמ במדבר .ובגמרא )יבמות עא ע"ב( נאמר שבמדבר לא מלו משומ שלא נשבה
רוח צפונית .ולפי המקורות הללו ,כתבו התו' )קידושינ לז ע"ב ד"ה הואיל(:

ואם תאמר ,אם כן למה לא עשו כי אם פסח אחד .ויש לומר ,לפי שהיו רובם
ערלים ,וכתיב "כל ערל לא יאכל בו" ,והיינו גנותם .ומכל מקום אינם חוטאים
במה שלא עשו אותו ,דהא ערל אסור באכילת פסח .ואם תאמר ,למה לא מלו.
לפי שלא נשבה להם רוח צפונית כל ארבעים שנה שהיו במדבר ,לפי שהיו נזופים
בעון מרגלים.
.7

.8

.9
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ובהערות המהדיר לריטב"א )יבמות שמ הערה  (18ביאר באופנ אחר את מחלוקת הרשב"א והריטב"א,
שנחלקו אמ דינ העיכוב הוא מצד מצוות מילה )ריטב"א( או מצד האפשרות למול )רשב"א( ,ולכנ
בטומטומ ובחלצתו חמה שאינ חיוב למול אכ יש אפשרות לככ ,לריטב"א אינ הדבר מעכב ולרשב"א
הדבר מעכב .עכת"ד .אכ לכאורה יש בזה קושי ,שכנ לרשב"א אינ חילוק בינ אונ גמור כמתו אחיו
מחמת מילה )ששמ אינ אפילו אפשרות למול( ובינ האונימ הללו ,ובכל מקרה של אונ הדבר מעכב
את הערל עצמו ואינו מעכב את אביו – בינ כשיש אפשרות ואינ מצווה ובינ כשאפילו אינ אפשרות.
וצ"ע .ולפי המתבאר נראה ליישב גמ מה שהקשה שמ )הערה .(20
יעוינ בתפארת שלמה )מעי ד"ה א"י כנ; רמזי שביעי של פח ,פח שני ]ושמ כתב' :והלואי שאנחנו
היינו מתמרמרימ כזאת על חרונ העבודה הזאת של קורבנ פח ,אשר נתבטל ממנו בחורבנ בהמ"ק
זה קרוב לאלפימ שנה'[( ,פרי צדיק )פח שני ,ב; אחרי מות ,ז( ,אמרי אמת )בהעלותכ תרפ"ז ד"ה
ויעשו; שמחת תורה תרפ"ה ד"ה וללוי( ועוד.
יעוינ בשני מאמריו של אבישי גרינצייג :קירה רפואית אודות צהבת הילוד,Neonatal jaundice :
איא כו ,ג-ד )תשע"ז( עמ'  ;33-23צהבת יילודימ בברית מילה ,בד"ד ) 29תשע"ה( עמ' .41-27
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מהרי"ט )קידושינ שמ ד"ה אפ( הקשה על דברי התו' ,שהרי כל ישראל מלו בצאתמ
ממצרימ )יהושע ה ,ה( ופטירת יוצאי מצרימ הייתה הדרגתית ונפרה על כל ארבעימ שנות
המדבר )איכה רבה ,פתיחתא לג; הובא ברשב"מ ב"ב קכא ע"א ד"ה שכלו( ,והיאכ היו רובמ
ערלימ בכל שנות מדבר .ותירצ מהרי"ט שכוונת תו' לבניהמ שנולדו אחר יציאת מצרימ,
שהמ היו ערלימ ועיכבו את אבותיהמ מלעשות פח .ועוד הקשה דעכ"פ מדוע אותמ מקצת
שלא היו להמ בנימ ערלימ לא עשו פח ,ותירצ בלשונ 'שמא' שהמיעוט לא נקראו קהל.
ולכאורה קשה לומר שכוונת התו' למילת הבנימ ,דלשונמ היא 'שהיו רובמ ערלימ',
ולא שבניהמ היו ערלימ .וגמ קשה להבינ מדוע אלו שיכולימ לעשות פח לא נקראו קהל.
ומהרי"ט עצמו ציינ למקרה של רוב זבימ ,שבו רוב ישראל אינמ עושימ פח והמיעוט
עושה לבדו )פחימ פ ע"א( ,ולכאורה קשה להבינ במה עדיפ מקרה זה על המקרה שלנו.
וצ"ע.
ובשער המלכ )הל' קרבנ פח ט ,ט( הקשה עוד ,דהא מילת בניו אינה מעכבתו כשהוא
אנו .ותירצ בדוחק שכל מה שנאמר שערלות באונ אינה מעכבת הוא כשהערלות
מתיימת לפני זמנ אכילת הקורבנ ,אכ כשהערלות נותרת גמ בזמנ האכילה היא מעכבת אפ
באונ .ולכאורה זהו באמת דוחק גדול ,ומהיכא תיתי לחלק בינ השחיטה לאכילה לעניינ
זה .ומלבד זאת ,לכאורה מבואר להדיא בגמרא שלא כדברי שער המלכ ,דהגמרא מחזרת
אחר מקרימ שבהמ היה אונ בשעת שחיטה והוא התבטל בשעת אכילה ,ואמ כדברי שער
המלכ ,האונ מעכב מעשיית הפח אפילו אמ הוא עדיינ לא התבטל .וצ"ע.
ובאמת הריטב"א )יבמות עב ע"א ד"ה איבעית( נקט שהורי המולימ כנ עשו את הפח
במדבר .והרא"ש )בתופותיו יבמות שמ ד"ה משומ ,וכעי"ז כתבו התו' שמ ד"ה משומ(
נקט שגמ הורי הערלימ עשו את הפח במדבר ,משומ שהערלות הייתה באונ ,וביאר
שכוונת הפרי לומר:

דלא עשו פסח כתקנו אלא אחד .כלומר ,בשביל שהיו בניהם ערלים ,אף על גב
דאינה מעכבת ,מכל מקום לא היה ממש כתיקונו10.

ג .דינ ערלות כשאינ חיוב למול
 .1דינ ערלות בבנו הגדול
יש לדונ מה דינ אדמ שבצעירותו לא זכה לשמור תורה ומצוות ,ולא מל את בנו ,ובגיל
מבוגר חזר בתשובה כאשר בנו כבר עומד ברשות עצמו ואינו מעוניינ למול – האמ מילת
בנו תעכבו מלעשות פח .נראה שיוד הפק הוא בשאלה האמ הדינ שערלות באונ אינה
 .10מקורות נופימ בוגיית הפח והמילה במדבר ,צוינו ונידונו בדברי המהדיר לריטב"א )יבמות עב
ע"א הערה .(206
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מעכבת חל דווקא כשהאונ בעצמ הערלות ,או שהוא חל גמ כשהאונ אינו בעצמ הערלות
אלא ביכולת של עושה הפח למול את בנו .והנה ,התייחות כמעט מפורשת לנידונ זה
מופיעה בלשונ הרמב"מ הנ"ל:

מילת בניו הקטנים ומילת כל עבדיו בין גדולים בין קטנים מעכבת אותו.
המנחת־חינוכ )ב ,ב( עמד על ככ שמדברי הרמב"מ עולה שמילת בניו המעכבת היא דווקא
בבנ קטנ ,והיינו כפי שהתבאר ,שכאשר הבנ גדול אינ מילתו מוטלת על אביו וממילא אינה
מעכבת את אביו .ומפורש ברמב"מ במקומ אחר )פיהמ"ש שבת יט ,ו( שמילת גדול אינה
מוטלת על אביו:

ואם גדל הילד והגיע לכלל עונשים – נסתלק החיוב מעל כל אדם ,ונתחייב הוא
למול את עצמו מיד.
אמנמ המנחת־חינוכ הקשה על הרמב"מ ,מנינ לו שאכנ ככ הוא:

אך זה צ"ע לכאורה על הר"מ ,נהי דסבירא ליה דהאב אינו מצווה על בן גדול,
מכל מקום מנא ליה דאכילת או עשיית הפסח תלוי למי שמצווה עליו? דלמא
גזירת הכתוב הוא ,אף דאינו מצווה עליו 11,מכל מקום כיון שהוא בנו או עבדו
מעכבתו מעשייה ומאכילה.
וכתב ליישב:

אמנם באמת הר"מ פסק בהלכה שאחר זה דקטן אין מילת עבדיו מעכבתו ,דכתיב
עבד איש .ועיין כסף משנה ,שכתב דלגירסת הר"מ במכילתא :עבד איש להוציא
עבד אשה וקטן ,והיה סברת הר"מ בזה דע"כ מעטינהו התורה כיון דאשה וקטן
א"מ למול ,ומילת זכרים ועבדים הגדולים מעכבים משום דמצווים למול.
לכאורה יש חילוק בינ הנידונימ ,שכנ קטנ פטור ממצוות ואינו מצווה למול את עבדיו ,וגמ
העבדימ הגויימ אינמ מצווימ למול את עצממ ,ונמצא שאינ מצווה מדאורייתא של מילה
במקרה זה ,ולכנ מובנ שגמ אינ עיכוב בפח ,דאינ כאנ 'בר מהילא' כלשונ הגמרא ביבמות.
ולכאורה הדבר שונה מהותית מנידוננו ,שבו יש בנימ גדולימ ישראלימ שמחויבימ במילה,
ועוברימ בכל יומ ויומ על עשה )רמב"מ הל' מילה ב ,א( ,ולפי הראב"ד )שמ( עומדימ כל
יומ ויומ באיור כרת .וצ"ע.

 .11מלשונ המנחת־חינוכ משמע לכאורה שעצמ הזיקה בינ ציווי למול ובינ יכולת לעשות פח עמדה
לדיונ ,בעוד שזיקה זו מבוארת להדיא בגמרא ביבמות הנ"ל ,דנאמר שמ שכאשר המילה נמנעה בגלל
אונ ,היא אינה מעכבת .ושמא לא דק המנ"ח בלשונו ,ואינ כוונתו לעצמ הזיקה בינ הציווי למול ובינ
עשיית הפח ,אלא לככ שכאשר אינ אונ בעצמ הערלות ,היא מעכבת אפ שהאב עצמו אנו ,וכפי
שהתבאר.
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לכנ נראה שהרמב"מ בהלכה ה לא התמכ על דינ קטנ שהוזכר בהלכה ו ,אלא הבינ את
הדבר מברה .דהא חזיננ שמילת הבנימ אינה מעכבת שומ אדמ בעולמ ,מלבד אביהמ.
והבינ הרמב"מ שמה שקושר דווקא את אביהמ למילה זו הוא החיוב שלו למול אותמ.
ובמקרה שאינ חיוב ,ממילא אינ עיכוב מלעשות פח ,וחזר דינו של האב להיות ככל ישראל,
שאינ מילתו של בנ זה מעכבתמ .וכבר עמד הדבר־אברהמ )ב ,א ,ו( על ככ שדברי הרמב"מ
בפיהמ"ש הנ"ל נעלמו מעיני המנחת־חינוכ .וייתכנ אפוא שאמ היה רואה אותמ ,היה מודה
שהגבלת דינ מילת זכריו לקטנימ בלבד מובנת מצד עצמה ,ואינה זקוקה להתמכ על
הלכה ו .ושמא אפ הדבר אברהמ לככ נתכוונ.
אמנמ בשאגת אריה )י' נג ד"ה והרמב"מ וד"ה ונחזור( נקט בדעת הרמב"מ שלא כמו
שהתבאר ,וכתב:

אפילו דבר דלא רמי חיובא עליה ,כמו טבילת אמהותיו ,אפילו הכי מעכבו
מלעשות את פסחו.
דבריו מושתתימ על שתי הנחות אפשריות בראשית דבריו.
ההנחה הראשונה היא שאינ חיוב בטבילת שפחותיו .הנחה זו עצמה צ"ע ,שהרי
מהגמרא )שבת קלה ע"ב( והתו' )שמ ד"ה כגונ( משמע שאינ הבדל מהותי בינ עבד
לשפחה ,אלא רק שבשפחה די בטבילה ובעבד נדרשת גמ מילה .ובאמת בצפנת פענח )הל'
מילה א ,א( כתב בביאור מחלוקת הרמב"מ והראב"ד הנ"ל' :וזה תליא אמ מותר לקיימ
שפחה שלא טבלה' ,הרי שלרמב"מ אינ לקיימ.
ההנחה השנייה היא שיש מצבימ שבהמ אינ חיוב להטביל את השפחות ,וכמבואר
בגמרא )שבת שמ( שהלוקח שפחה על מנת שלא להטבילה אינו מחויב בככ ,ובכל זאת
מדברי הרמב"מ נראה שטבילת השפחות מעכבת .וגמ בזה יש להעיר שלכאורה אינ בזה
הבדל בינ עבד לשפחה ,ובשניהמ קיימת אפשרות לקחתמ על מנת שלא להטבילמ ,ועמ
זאת בשניהמ כתב הרמב"מ שמעכבימ מאכילת הפח ,וכלשונו )הל' קרבנ פח ה ,ה(:
"הטבילה לשפחות ,כמילה לעבדימ" .ולכאורה לא ברור מה ראה השאגת־אריה לחלק בינ
עבד לשפחה ,ולהוכיח את דבריו דווקא משפחה ולא מעבד.
ולגופו של עניינ ,נראה לכאורה שאינ ראיה מדברי הרמב"מ בעניינ שפחות ,דהוא אינו
מתייח למציאות של שפחה שנלקחה על מנת שלא להטבילה ,וקשה לדעת מתימת דבריו
מה דינה .ולכאורה נראה שיש ללמוד את התומ מנ המפורש ,שנקט שמילת בנימ גדולימ
אינה מעכבת את אביהמ ,וכנ"ל.
 .2חיוב אישה במילת זכריה ועבדיה
יש לדונ האמ מילת זכריו ועבדיו מעכבת רק את האב או גמ את האמ .בהשקפה ראשונה
נראה שהמילה אינה מעכבת את האמ ,שכנ כאמור ,מתבר שיש לתלות את העיכוב מאכילת
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הפח בחיוב למול ,ומבואר בגמרא )קידושינ כט ע"א( שמצוות המילה מוטלת דווקא על
האב ולא על האמ:

כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו – אנשים חייבין ,ונשים פטורות.
תנינא להא דתנו רבנן :האב חייב בבנו למולו ] [...איהי מנלן דלא מיחייבא,
דכתיב' :כאשר צוה אותו אלהים' ,אותו ולא אותה.
אולמ במכילתא דרבי ישמעאל )בא ,פרשת דפחא ,טו( נאמר:

"וכל עבד איש" – אין לי אלא עבד איש ,עבד אשה וקטן מנין ,תלמוד לומר
"מקנת כסף" מכל מקום.
ולפי זה התקשה הכ"מ )הל' קרבנ פח ה ,ו( במה שכתב הרמב"מ שמ שהקטנ אינ מילת
עבדיו מעכבתו מלאכול בתרומה .וכתב ליישב שהרמב"מ גר" :וכל עבד איש ,ולא של אשה
וקטנ" .אמנמ לכאורה יש קושי בהגהה זו ,דלא מדובר בשינוי מילה או שתיימ אלא בדרשה
שונה והפוכה מזו שלפנינו .ואפ בפיקתא זוטרתא )שמות יב ,מד( ובמדרש שכל טוב
)שמות יב ,מד( ובילקוט שמעוני )שמות ,ריא( הגרה כלפנינו .ומהר"י קורקו התקשה גמ
14
הוא ,ואפ ציינ לכמה מקומות בש" )יבמות מח ע"א; 12גיטינ לח ע"א; 13קידושינ עב ע"ב;
וכעי"ז נזיר ב ע"ב( שמבואר בהמ שאינ חילוק בינ איש לאישה לעניינ זה ,ולא תירצ.
והמלבי"מ )שמות יב ,אות פט( הציע לומר שהרמב"מ גר" :אשה מנינ ,תלמוד לומר מקנת
כפ .אמ כנ מה תלמוד לומר עבד איש ,להוציא את הקטנ" .וכעינ זה כתב ערוכ השולחנ
)קדשימ קפח ,כ( .אכ לכאורה גמ בהגהה זו יש קושי ,דלפנינו ובמקבילות הנ"ל אינ הגרה
כנ .ואפ שלא בכל הגראות מופיעה המילה 'עבד' לפני אשה – לא מצאנו גרה הממעטת
קטנ .וגמ לפי הגהה זו אינ התאמה בינ דברי המכילתא ובינ הגמרות הנ"ל ,שבהנ מבואר
בפשטות שאינ חילוק בינ איש לאישה לעניינ זה.
ובקהלת יעקב )אלגזי; תופת דרבננ ,מערכת אות ע י' קנא ד"ה ולענ"ד( כתב לפרש
שהמילימ אישה וקטנ מתארות את העבד עצמו ולא את האדונ ,וכנ כתב הרש"ש )מקורי
 .12הגמרא מביאה מחלוקת בינ ר' שמעונ בנ אלעזר ורבננ בעניינ מילת עבדימ בעל כרחמ ,ובינ היתר
נאמר שמ" :מאי טעמא דרבי שמעונ בנ אלעזר – דכתיב' :כל עבד איש מקנת כפ' ,עבד איש ולא
עבד אשה?! אלא עבד איש אתה מל בעל כרחו ,ואי אתה מל בנ איש בעל כרחו .ורבננ – אמר עולא:
כשמ שאי אתה מל בנ איש בעל כרחו ,ככ אי אתה מל עבד איש בעל כרחו .ואלא הכתיב כל עבד
איש .ההוא מיבעי ליה לכדשמואל ,דאמר שמואל :המפקיר עבדו ,יצא לחירות ,ואינ צריכ גט שחרור".
' .13אמר שמואל :המפקיר עבדו ,יצא לחירות ,ואינו צריכ גט שיחרור; שנאמר :וכל עבד איש מקנת כפ,
עבד איש ולא עבד אשה?! אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד ,שאינ לו רשות לרבו עליו
אינ קרוי עבד'.
" .14שמואל לטעמיה ,דאמר :המפקיר עבדו – יצא לחירות ,ואינו צריכ גט שחרור ,שנאמר' :כל עבד איש
מקנת כפ' ,עבד איש ולא עבד אשה?! אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו – קרוי עבד ,עבד שאינ
לרבו רשות עליו – אינ קרוי עבד".
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הרמב"מ שמ( .אכ לכאורה גמ בזה יש קושי ,דשפחה אינה נקראת 'עבד איש' אלא שפחה.
ומלבד זאת קשה בעצמ העניינ ,דפשטיה דקרא בוודאי מתייח לאדונ ולא לעבד ,וממילא
אינ ביו לכל ההווה אמינא שמדובר רק בעבד גדול ולא בשפחה ובעבד קטנ .ועוד קשה,
שהרי מילה שייכת רק בזכרימ ולא בנקבות .ובאמת הקהלת יעקב והרש"ש הבירו שהכוונה
לטבילת שפחות ולא למילה ,וכמבואר ברמב"מ )הל' קרבנ פח ה ,ה( שטבילת שפחותיו
מעכבתו מנ הפח ,אכ לכאורה הדבר חר בלשונ המדרש .ומלבד זאת ,במדרש שכל טוב
)שמ( מבואר שהריבוי הוא ל'עבד גוי של ישראל קטנ ,ושל אשה בת ישראל'.
והנה ,במכילתא דרשב"י )יב ,מד( איתא:

עבד איש – אין לי אלא עבדי איש ,עבדי אשה מנין ,תלמוד לומר מקנת כסף .אין
לי אלא שלקח ,ירש וניתן לו במתנה מנין ,תלמוד לומר וכל עבד .אם כן למה
נאמר מקנת כסף ,מלמד שעבדים נקנין בכסף .יכול אף עבדי קטן יהוא מעכבין
אותו לאכול פסח ,תלמוד לומר עבד איש ,עבדי איש מעכבין אותו לאכול פסח,
ואין עבדי קטן מעכבין אותו לאכול פסח.
לפי זה לא התרבו אלא עבדי אישה ,ולא עבדי קטנ ,ומיושבימ דברי הרמב"מ .וכבר עמד
בזה בפר 'הרמב"מ והמכילתא דרשב"י' )י' מח(.
ולפי המכילתא דרשב"י ,וכנ לפי הבבלי ביבמות ובגיטינ ובקידושינ הנ"ל ,גמ מילת עבדי
אישה מעכבת אותה מלאכול בפח .ולכאורה הוא הדינ שמילת בניה מעכבתה .ובאבנ
ישראל )על הרמב"מ ,מילה א ,א ד"ה עוד( הקשה על הרמב"מ שלא הביא דינ זה ,ותירצ
)ד"ה מעתה( שהרמב"מ העמיד את כל הגמרות כמ"ד שמילה בלילה כשרה ,ולכנ אינ היא
מצווה שהזמנ גרמא ,ולכנ נקט שאינ הנ אליבא דהלכתא ,דלהלכה מילה בלילה פולה )הל'
מילה א ,ח( .אכ לכאורה קשה לומר ששמואל נקט בכינא חריפא שלא כמשנה )מגילה כ
ע"א( המכשירה מילה רק מעמוד השחר ואילכ ופולת בלילה .ולהלנ יתבאר שהראשונימ
לא ראו בפול מילה בלילה גורמ לככ שמילה תוגדר כמצוות עשה שהזמנ גרמא.
אמנמ בנוגע לאישה היה מקומ לחלק בינ עבדימ לבנימ ,דאפ אמ אינ היא חייבת במילת
בניה ,היא חייבת במילת עבדיה .ועד כאנ לא שמענו אלא שפטורה ממילת בניה מדרשת
הגמרא )קידושינ כט ,א הנ"ל( ,אכ דינ מילת עבדימ הוא דינ אחר ,וממנו לא ברור שאישה
פטורה .והיה אפשר אפוא לומר שדווקא מילת עבדיה מעכבתה משומ שהיא מחויבת
למולמ ,אכ מילת בניה אינה מעכבתה ,דהיא אינה מחויבת למולמ .וכנ כתב השאגת־אריה
)שמ ד"ה ונחזור(:

 .15ומה שכתב הרש"ש בתוכ דבריו לשונ 'אמה' אינו מובנ לכאורה ,דברור שמדובר בשפחה כנענית ולא
באמה עברייה .וצ"ע.
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דע"כ לא מיעט רחמנא מאותו ולא אותה אלא ממילת בנה ,אבל בשל עבדים
חייבת .ויש לי ליתן טעם לזה דלא דמי מילת העבדים למילת הבנים למילף מיניה
לפטור את האשה ,משום דבמילת הבן כל היכא שהאב קיים ,איפשר להתקיים
מצותו על ידי האב ,לפיכך אפילו אין לו אב ,לא פלוג רחמנא ,ולפיכך היא פטורה
16
לעולם.
ולכאורה נראה שהדבר תלוי במה שנחלקו הראשונימ אמ מילה מוגדרת כמצוות עשה
שהזמנ גרמא מפני שהיא נוהגת רק ביומ )תו' קידושינ כט ע"א ד"ה אותו; או"ז ב ,צו בשמ
ר"י הזקנ( ,או שהיא אינה חשובה מצוות עשה שהזמנ גרמא )תו' רי"ד שמ ד"ה איהי; או"ז
שמ בשמ עצמו; שיטה לא נודע למי שמ ד"ה אשכחנ; 17משמעות שו"ת מהר"ח או"ז י'
יא; משמעות הרמב"נ שמ ד"ה אותו והריטב"א ד"ה איהי והר"נ על הרי"פ יב ,א ד"ה אותו.(18
דאמ זו מצוות עשה שהזמנ גרמא ,אישה פטורה ממנה אפ כשמדובר בעבדיה ,ואמ לאו ,היא
פטורה רק כשמדובר בבנה והיא מחויבת כשמדובר בעבדיה .ובאמת בפר המקנה )קידושינ
כט ע"א ד"ה ואיהי( נקט שלפי השיטה המכשירה אישה למול ,היא חייבת במילת עבדיה.
וצ"ע.
והנה ,לעיל הובאו דברי רבא )יבמות עא ע"ב( שהעמיד את הדינ של ערלות בשעת
אכילה ולא בשעת שחיטה ,בכגונ שהיו אביו ואמו של הערל חבושימ בבית האורימ .וכתב
רש"י )ד"ה חבושינ(:

חבושין – בשעת עשיה ,ומצות מילה מוטלת עליהם ולא על אחרים ,והם אינן
יכולין לעשות את פסחן ,ושחט שלוחן עליהם .ואשמעינן קרא שאם יצאו בשעת
אכילה ,מילת בנו מעכבתו.
מדבריו נראה לכאורה שהמצווה מוטלת גמ על האמ ולא רק על האב .וכבר עמד בזה האו"ז
)ב ,צו( ,וכתב:

הא דנקט אמיה ,לא מפני שהאם חייבת למול ,אלא כלומר דאילו לא הוות בבית
האסורין הוות איהי מהלא ליה ,כדאמר פרק רבי אליעזר דמילה :תניא אמר ר'
נתן :פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה אחת לפני שמלה בנה הראשון כו',
שוב פעם אחת הלכתי ]למדינת[ קפוטקיא ובאתה אשה אחת שמלה בנה ראשון
כו' ,וכתיב נמי 'ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה' .אי נמי ,אגב שיטפיה
נקט משום דנקט האי לישנא דפרק קמא דשחיטת חולין ,בשמעתא דמנ"ל

 .16וכנ כתבו בדרכ מצוותיכ )לבעל הבני־יששכר; מצות עשה ה ,חלק הדיבור ,ד( ובשו"ת דברי שלומ
)יו"ד ,קג ד"ה ויש לחלק( שמילת בנימ אינה מעכבת את אממ אכ מילת עבדימ מעכבת את גבירתמ.
 .17וכדמבר לה בציצ אליעזר )ו ,כח ד"ה ואגב שמעיננ(.
 .18שכתבו שאלמלא הדרשה הייתה חייבת דלא גרעה מבית דינ ,ונראה שאינ כוונתמ לחיוב כבית דינ
בעלמא ,אלא לחיוב יתר על בית דינ.
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דאזלינן בתר רובא .ודלא כפירש"י ,שפירש התם :ומצוה מוטלת עליהם למול,
משמע שרוצה לומר שגם האם מיפקדה .הילכך הכי איתבריר ,דאין האשה
מצווה למול את בנה ,כדילפינן מדכתיב אותו ולא אותה.
וכנ כתב רבי אברהמ מנ ההר )יבמות שמ ד"ה חבושינ( שהגמרא הניחה שאמ הילד תמול
אותו ,אפ שלא מוטל עליה חיוב לעשות זאת 19.אמנמ המהרש"א )חידושי הלכות שמ ד"ה
כגונ( הביא את דברי רש"י וכתב:

ויש לתמוה ,דהא אשה אינה חייבת למול את בנה ,דכתיב אותו ולא אותה,
כדאמרינן בפרק קמא דקדושין.
ויש לומר דהכא כיון דחייבת לעשות פסח ,מצוה נמי עליה למול בנה ,דמילת
זכרים מעכבת נמי בה ,דהכי נמי מילת עבדים מעכבת בה כדמשמע בפרק החולץ
מהא דאמר עבד איש ולא אשה כו' ע"ש.
מבואר בדבריו שלא ראה תירה בינ פטור עקרוני של האישה ממילת בנה ובינ חיוב שלה
למולו כחלק ממצוות הפח ,ודלא כמה שהתבאר לעיל שעיכוב הערלות תלוי בחיוב עקרוני
למול 20.ובציצ אליעזר )ב ,יא ,א( כתב בביאור דברי המהרש"א:

בפסח הא דמילת הזכרים מעכבת אין הדבר תלוי בעיקר בהחיוב אם יש על עושה
הפסח חיוב למוהלם ,אלא העיקר תלוי בהרשות .דכיון דנמצאים ברשותו זכרים
ערלים ,דין תורה הוא דמעכבים אותו מלעשות הפסח ,ומחויב למוהלם כדי
שיהא ראוי לעשות פסח מכיון שנמצאים ברשותו ,ולכן אין הבדל בזה בין איש
ואשה ,ואף להאשה מעכבים מלעשות הפסח מכיון שהם שלה וברשותה ואסור
לעשות פסח מי שנמצאים תחת רשותו זכרים ערלים.

 .19הבר אחר לאזכור האמ כתב האור־שמח )הל' קרבנ פח ט ,ט( ,שהצורכ לומר שגמ האמ חבושה
הוא משומ שהקטנ עצמו נמצא עמה ,שאמ לא היה חבוש ,היו בית דינ מלימ אותו באשר הוא שמ.
אכ לכאורה מלשונ הגמרא לא משמע כנ ,דהיה לגמרא לומר שהקטנ עצמו חבוש ,ואפ היה צריכ
להשמיט את עובדת היות אביו ואמו חבושימ ,דאמ הוא חבוש המ כבר מנועימ מלמולו ,בינ אמ המ
חבושימ ובינ אמ לאו .ועוד הציע לפרש שהאמ חבושה ולכנ בית הדינ לא יודעימ מהנולד ונבצר מהמ
למולו ,וזה כבר כעינ דברי האו"ז ורבי אברהמ מנ ההר .ובעיקר מה שדנ שמ האור־שמח מדוע
הרמב"מ השמיט את האפשרות שאביו ואמו חבושינ בבית האורימ ,לכאורה היה אפשר ליישב
שהרמב"מ ,כדרכו ,יכמ את וגיית הגמרא בלשונ של עקרונות ולא העתיק במפורט את כל המקרימ
והאפשרויות שנזכרו בגמרא ,ובמיוחד לאור העובדה שמדובר על מקרה מאוד מאוד נדיר .על השמטת
מקרימ נדירימ ברמב"מ ,ראה מנוחת שלומ )ופר; יב ,מו ד"ה מכל מקומ(.
 .20ובדבר אברהמ )ב ,א ,ז( כתב לדחות את דברי המהרש"א ונקט שרש"י כתב כנ 'אגב שטפיה' ,וממש
כלשונ האו"ז הנ"ל בהבר לשונ הגמרא .וז"ל הדבר־אברהמ" :אבל באמת נראה דאינ לשונ רש"י
מכריח כל ככ ,ואפשר דאגב שיטפיה נקט לשונ עליהמ .תדע ,דבופ דבריו מיק שאמ יצאו בשעת
אכילה ,מילת בנו מעכבתו ,ולא כתב מילת בנמ מעכבתמ" .אמנמ ,לכאורה יש בזה דוחק.
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לכאורה יש קצת דוחק בפירוש זה ,שכנ לשונ רש"י היא' :מצות מילה מוטלת עליהמ',
ומשמע שעצמ מצוות מילה מוטלת עליהמ ,ואילו להצעת הציצ־אליעזר לא מדובר במצוות
מילה עצמה ,אלא ברשות ואפשרות למול .אמנמ ,בפועל מתקיימת מצוות מילה ,אבל
לכאורה קשה לומר שהיא מוטלת על האישה .וכעינ זה יש לדונ לכאורה בדברי החשוקי־
חמד )יבמות מח ע"א ד"ה לפי זה( ,שנקט בדעת רש"י והמהרש"א שלא מדובר כלל על
מצוות מילה ,אלא על הרת 'טומאת גוי' ,דלכאורה מרש"י נראה שמדובר במצוות מילה,
שהיא דייקא מוטלת על האישה.
הרב שרגא קלמנוביצ' 21הקשה עוד על פירוש רש"י והמהרש"א ,דמדבריהמ עולה
שאלמלא מילת הקטנ המעכבתה ,האישה הייתה עושה פח ,והרי מדובר ביולדת ביומ
השמיני ללידתה ,שבו היא אורה לגעת בקודש ולבוא למקדש ,עד מלאת ארבעימ ימי
טהרתה )ויקרא יב ,ד( .ולכאורה יש דוחק גדול בהעמדת תמא דגמרא בכגונ שעברה
ארבעימ יומ מלידתו ועדיינ לא נימול ,בלי שהדבר הוזכר בגמרא 22.וגמ קשה להבינ מדוע
הגמרא נדחקה להעמיד במקרה נדיר זה ,ולא העמידה במקרה של מילה בזמנה ,כשהנידונ
הוא רק על האב ללא האמ.
 .3משומד ואביו באכילת קורבנ פ ח
מבואר בגמרא )פחימ צו ע"א( ובראשונימ שבכלל 'בנ נכר' שאינו אוכל בפח ,כלול גמ
משומד .מבלי להיכנ להגדרת 'משומד' ,יש לדונ האמ דינ העיכוב לאב שנאמר בערל נאמר
גמ במשומד .בפר תפארת שמואל )עמ' עד( הובא בעניינ זה בשמ הגר"ש אוירבכ זצ"ל:

שאלתי את מרן וכו' 23,האם כמו שערלת בניו ועבדיו מעכבו מאכילת קרבן פסח,
האם גם הוו בני נכר שנתנכרו מעשיהם לאביהם שבשמים מעכבים אותו.
ובתחילה השיב שהוי כערלים ,ושוב אמר שצריכים לחשוב בזה .ועיין מוריה
שנה ז' ניסן עמ' רי"ז24.
וכנ משמע ממה שכתב הגבורת־ארי )תענית יז ע"ב ד"ה כל(:

וראיתי לרש"י ז"ל בפירוש החומש פ' בא ,אקרא דכל ערל לא יאכל בו וכל בן
נכר לא יאכל בו )שמות יב ,מח( ,פירוש :כל ערל ,להביא שמתו אחיו מחמת
מילה; וכל בן נכר ,שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים לא יאכל.
.21
.22

.23
.24
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במאמרו' :מילת הנולד בשבת אחר מיתת האמ' ,צהר יב ,עמ' עח.
אמנמ ,מה שכתב הרב קלמנוביצ' לדחות משומ שיש צד לחייב אישה במילה שלא בזמנה ,אינו ברור
ומבו כל ככ .ובפשטות נראה שהיא פטורה מעצמ המצווה למול את בנה ,בינ בזמנה ובינ שלא
בזמנה.
כלומר ,את אביו הגרש"א זצ"ל .המילה וכו' מופיעה ככ במקור.
נראה שהכוונה למאמרו של האדמו"ר מביאלא ירושלימ־לוגאנו )הרב בנ ציונ רבינוביצ'(' :בנ הנכר
באכילת הפח' ,מוריה ,שנה לד גיליונ י-יב )תו-תח( ,נינ תשע"ו ,עמ' ריא-ריח .יעוינ שמ.

מניעת הערל ובני ביתו מקורבנ פ ח  -הגדרות ודינימ
נראה דמשמע לרש"י דבן נכר היינו שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים באיזה
עבירה שיהיה ,ואם כן ודאי מוכח שפיר דכל ערל לא יאכל היינו שמתו אחיו
מחמת מילה ,דאי במומר לערלות דוקא ,למה לי ,היינו בן נכר.
הגבורת־ארי ממשיכ ודנ באריכות בדברי רש"י הללו ,ומכל מקומ הנצרכ לענייננו הוא
המבואר מדבריו שמומר לערלות היינו בנ נכר ואינ כל נפקא מינה ביניהמ .והרי אי איתא
שרק מומר לערלות מעכב את אביו ולא בנ נכר ,לאו היינו הכ ,ומובנ היטב מה החידוש
בקרא דכל ערל לא יאכל בו אפ אמ מדובר במומר לערלות ולא במתו אחיו מחמת מילה.
ומזה נראה שגמ הגבורת־ארי הבינ כנטיית הגר"ש אוירבכ ,אפ שאינ בזה הכרע.
לעומת זאת ,לפי המתבאר הדינ שמילת בניו ועבדיו מעכבתו אינו נובע מפשט הכתובימ
אלא מדרשת חז"ל ,ובפשטות נראה שאינ לכ בו אלא חידושו ,שזה דינ שנאמר במילה ולא
במי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמימ .ובאמת הרמב"מ הביא את הדינ דמילת זכריו ועבדיו
בפ"ה מהל' קרבנ פח ,ואת הדינ דמי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמימ הביא רק בפ"ט.
ובופ פ"ט שב והויפ דינימ במילת בניו ועבדיו ,ולא נחת כלל לומר שגמ משומד מעכב
את אביו מעשיית פח .ומלבד כל זאת ,לפי המתבאר אינ המילה מעכבת אלא כשהאב בחר
בה ,ולא כשהוא אנו ואינ הדבר בשליטתו ,וכדמוכח מדינ ערלות בבנו גדול שאינה מעכבתו.
ולפי זה נראה פשוט שאינ המשומד מעכב את אביו ,דמשומדות לא שייכא אלא בגדול ,והרי
גדול כבר אינו ברשות אביו ,וכדברי המדרש )בראשית רבה ג ,י(:

צריך אדם להטפל בבנו עד י"ג שנה .מיכן ואילך ,צריך שיאמר ברוך שפטרני
מעונשו של זה.
ומשמעות המדרש שאחרי גיל שלוש עשרה אינ האב נענש על חטאי הבנ ,וכפי שאכנ ביארו
רוב פרשני השו"ע )על הרמ"א או"ח רכה ,ב( .ומה שפירש הלבוש )שמ( שברכת ברוכ
שפטרנו היא משומ שעד גיל שלוש עשרה הבנ נענש על חטאי האב ,לכאורה אינו במשמעות
המדרש .וכבר עמדו על ככ האחרונימ על אתר )אליה רבה ,חכמת שלמה ומגנ גיבורימ(.

ד .דינימ העולימ מהאמור
א .ערלות מעכבת מעשיית פח הנ את הערל ,הנ את אביו כשמדובר בקטנ ,הנ את אדונו
כשמדובר בעבד.
ב .במקרה של ערלות באונ יש חילוק בינ הערל עצמו ,שאינו יכול לעשות פח ,ובינ אבי
הערל או אדונו ,שיכול לעשות פח ,ואפ אמ מדובר באונ שאינו גמור .ואינ בזה חילוק
בינ אונ בזמנ השחיטה בלבד לאונ בזמנ האכילה בלבד ,ובינ שניהמ לאונ הכולל את
זמנ השחיטה והאכילה גמ יחד.
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הרב הראל דביר
ג .במקרה שהאונ אינו בעצמ הערלות אלא ביכולת המעשית של אבי הערל או אדונו
למולו ,וכגונ שהבנ גדול ועומד ברשות עצמו ואינו מעוניינ למול ,נראה שהערלות אינה
מעכבת אלא את הערל בעצמו ולא את אביו ואדונו.
ד .צ"ע אמ ערלות של קטנ מעכבת רק את אביו או גמ את אמו ,וייתכנ שהדבר תלוי
במחלוקת ראשונימ .לעומת זאת ,בערלות של עבד שנמצא בבעלות אישה ,נראה שיש
הכמה שהיא מעכבת את גבירתו ולא רק את אדונו.
ה .דינ עיכוב האב לא נאמר במשומד ,אלא רק בערל.
יהי רצונ שכשמ שזכינו לדר את הדברימ ,כנ נזכה לקבל הנחיה והכרעה למעשה מגדולי
הפוקימ ,ובמהרה בימינו לקיימ את הדברימ בפועל ממש.
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הרב דוד הלל וינר

'קידוש השמ'  -המושג המקראי ויח ו למקדש וקודשיו
א" .ונקדשתי בתוכ בני ישראל"
ב .קריאה בשמ ה'
ג .מלחמת התורה ב'שמות' )=מזבחות( האלילימ
ד .נשיאת שמ ה'
ה .שמ בנ נח
ו .שאלת משה "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהמ"
ז" .ומה תעשה לשמכ הגדול"
ח .הרחבת המושג שמ ה' בגאולה
ט .חזרת שמ ה' למקדש

א" .ונקדשתי בתוכ בני ישראל"
נאמר בפר ויקרא בפרק כב ,לב:

וְ Nא תְ חַ לְּ לוּ אֶ ת שֵׁ ם קָ ְדשִׁ י וְ נ ְִקדַּ שְׁ תִּ י בְּ תוֹ Lבְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל ֲאנִי ה' מְ קַ ִדּשְׁ כֶם.
פוק זה נאמר בהקשר לאיור הקרבת פולי המוקדשימ )בעלי מומ ,מחורי זמנ וכוונה(.
מדוע קידוש וחילול שמו ית' קשור דווקא למצוות אלו?1
רש"י בהתבו על מדרש תורת כהנימ )אמור ,פרק ט ,ד( על פוק זה כתב בפירושו:

"ולא תחללו" – לעבור על דברי מזידין .ממשמע שנאמר "ולא תחללו" ,מה ת"ל
"ונקדשתי"? – מסור עצמך וקדש שמי .יכול ביחיד? ת"ל "בתוך בני ישראל".
פירוש רש"י מוציא את יכומ הפרשה מכל הפרשה לעבר הגדרה כללית ביח למצוות
המביאות את האדמ הפועל על פיהנ לקידוש שמו ית' .להבנת רש"י ,אכנ אינ קשר למצוות
הקורבנות ולקידוש שמו מעבר לשאר המצוות .פירוש זה מתאימ למורת חז"ל הרואה
בקידוש שמ שמימ הנחיה כללית במצוות וככ מובא במכת נהדרינ עד ע"א:

.1

הרד"צ הופמנ )ויקרא ,ח"ב עמ' פד( ראה בפוקימ אלו יכומ לכל מצוות הקדושה ואיור חילולה
המתחילות בפרק יט .אמנמ גמ לשיטתו יש להעיר שמלבד הפוקימ הללו אפ לשאר החטיבות
הפנימיות של כל היחידה של הקדושה יש יכומ עצמי )כגונ יט ,לו-לז וכנ כ ,כו כא ,טו כא ,כג כב,
טז( .אי לככ יש לחפש קישור בינ הפוקימ הללו מלבד לפרשה כולה אפ לפולי המוקדשימ באופנ
ייחודי.
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תניא ,אמר רבי ישמעאל :מנין שאם אמרו לו לאדם עבוד עבודת כוכבים ואל
תהרג ,מנין שיעבוד ואל יהרג? תלמוד לומר "וחי בהם" ולא שימות בהם .יכול
אפילו בפרהסיא? תלמוד לומר "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי".
ככ במפורש ביאר רמב"נ בפירוש לפוק זה את הבנת חז"ל כי הציווי על קידוש שמו
והאיור על חילולו אינו קשור בדווקא למצוות הקורבנות וזו לשונו:

וטעם "ונקדשתי בתוך בני ישראל" – על דעת רבותינו )תו"כ פרק ט ד( מצות
עשה ,שנקדש את שמו במצות ליהרג עליהן ולא נעבור ,וזה טעם "המוציא אתכם
מארץ מצרים להיות לכם לאלהים" ,שהוא טעם יכלול כל המצות ,שראוי לקדש
שמו עליהם בעבור שאנחנו עבדיו אשר גאלנו ממצרים.
מעבר לקושי העקרוני להוציא את משמעות הפוק המיימ את הפרשה מהפרשה עצמה,
בפרשה זו נראה הדבר קשה יותר .בפתח הפרשה של פולי ההקרבה )פ' יז-יח( כתבה
התורה:

ַויְדַ בֵּ ר ה' אֶ ל משֶׁ ה לֵּאמֹ ר :דַּ בֵּ ר ֶאל ַא ֲהרֹן ְו ֶאל ָּבנָ יו וְ אֶ ל כָּל בְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל וְ אָמַ ְרתָּ
ֲאלֵהֶ ם.
ראב"ע דייק ממילימ אלו שהציווי שבפרשה פונה אל הכוהנימ ,וזו לשונו:

וטעם "ולא תחללו את שם קדשי" – עם בני אהרן ידבר ,כי הפרשה דבקה והם המצווים
שלא ישחטו להם או לישראל.
לאור דבריו נויפ ונאמר כי יומת הפוק "ונקדשתי בתוכ בני ישראל" באה בהתאמה
ליומ חלקו שני של הפוק הפותח את הפרשה –"ואל כל בני ישראל" .אמ כנ פרשה זו
מתוחמת בפתיחה וביומת המתאימות זו לזו ומתבקש לראות ביאור הקושר את היומת
יחד עמ שאר הפרשה2.
אפ הנביא מלאכי חיזק את הקשר בינ הקרבת פולי המוקדשימ לבינ חילול שמו וככ
נאמר:

בֵּ ן ְיכַבֵּ ד אָב וְ עֶ בֶ ד ֲא ֹדנָיו וְ אִ ם אָב אָנִי אַ יֵּה כְ בו ִֹדי וְ אִ ם אֲד ֹונִים אָנִי אַ יֵּה מוֹרָ אִ י אָמַ ר
ה' צְ בָ אוֹת ָלכֶם הַ ֹכּ ֲהנִים בּ ֹוזֵי ׁ ְש ִמי ַואֲמַ ְרתֶּ ם בַּ מֶּ ה בָ זִ ינוּ אֶ ת ׁ ְש ֶמ ָך :מַ גִּ ישִׁ ים עַ ל
מִ זְ בְּ חִ י לֶחֶ ם מְ גֹ אָל ַואֲמַ ְרתֶּ ם בַּ מֶּ ה גֵאַלְ נוּ Sבֶּ אֱמָ ְרכֶם ֻשׁלְ חַ ן ה' נִבְ זֶה הוּא :וְ כִ י תַ גִּ שׁוּן
עִ וֵּר לִ זְ בֹּחַ אֵ ין רָ ע וְ כִ י תַ גִּ ישׁוּ פִּ סֵּ חַ וְ חֹ לֶה אֵ ין רָ ע הַ ְק ִריבֵ הוּ נָא לְ פֶ חָ תֶ ֲ Sהי ְִרצְ  Sא ֹו
ֲהיִשָּׂ א פָ נֶי Sאָמַ ר ה' צְ בָ אוֹת :וְ עַ תָּ ה חַ לּוּ נָא פְ נֵי אֵ ל וִ יחָ נֵּנוּ מִ יּ ְֶדכֶם הָ יְתָ ה זֹּאת ֲהיִשָּׂ א
.2
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נראה שגמ רמב"נ על אפ הבאתו את מדרש חז"ל ראה קושי בפשטי המקראות בפירוש המנתק את
מצוות קידוש שמ ה' מהפרשה .על כנ ,בתחילת הפרשה הביא רמב"נ פירוש קבלי וכתב )ויקרא כב,
ב( "ועל דרכ האמת 'אשר המ מקדישימ לי אני ה'' שלא יחללו השמ המקודש לו כי שמו במקדש
ה' ".

'קידוש השמ'  -המושג המקראי ויח ו למקדש וקודשיו
מִ כֶּם ָפּנִים אָמַ ר ה' צְ בָ אוֹת :מִ י גַם בָּ כֶם וְ יִסְ גֹּ ר ְדּלָתַ יִם וְ Nא תָ אִ ירוּ מִ זְבְּ חִ י חִ נָּם אֵ ין
לִ י חֵ פֶ ץ בָּ כֶם אָמַ ר ה' צְ בָ אוֹת וּמִ ְנחָ ה Nא אֶ ְרצֶ ה מִ יּ ְֶדכֶם :כִּ י מִ מִּ זְ רַ ח שֶׁ מֶ שׁ וְ עַ ד
מְ בוֹא ֹו גָּדוֹל ׁ ְש ִמי בַּ גּ ֹויִם וּבְ כָל מָ קוֹם מ ְֻקטָ ר ֻמגָּשׁ לִ ׁ ְש ִמי וּמִ נְחָ ה טְ הוֹרָ ה כִּ י גָדוֹל
ׁ ְש ִמי בַּ גּ ֹויִם אָמַ ר ה' צְ בָ אוֹת :וְ אַ תֶּ ם מְ חַ לְּ לִ ים אוֹת ֹו בֶּ אֱמָ ְרכֶם שֻׁלְ חַ ן ֲא ֹדנָי מְ גֹ אָל הוּא
)מלאכי א ,ו-יב(
וְ נִיב ֹו נִבְ זֶה אָכְ ל ֹו.
כיונ שגמ פשטי המקראות בפר ויקרא וגמ הנביא מלאכי התייחו באופנ פציפי לדינ
פולי המוקדשימ כחילול ה' ולמנחה טהורה כקידוש שמו ,נראה בענ"ד קשה לנתק את
הציווי "ולא תחללו את שמ קדשי" מדיני הקורבנות .נראה בעניות דעתי אפשרות נופת
לבאר את המושג שמ ה' באופנ שלא יחייב הוצאה של הפוק המכמ מכל פרשת
הקורבנות3.

ב .קריאה בשמ ה'
אברהמ אבינו הובטח מאת הבורא:

אַראֶ ךָּ:
אַרצְ  Sוּמִ מּ ֹול ְַדתְּ  Sוּמִ בֵּ ית אָבִ י Sאֶ ל הָ אָרֶ ץ אֲשֶׁ ר ְ
ַויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל אַבְ רָ ם לֶ Lלְ  Sמֵ ְ
וְ אֶ עֶ שְׂ  Sלְ גוֹי גָּדוֹל ַואֲבָ רֶ כְ ַ Sו ֲאג ְַדּלָה שְׁ מֶ  Sוֶהְ יֵה בְּ רָ כָה.
כשעלה אברהמ אבינו לארצ כנענ עמ ההבטחה על גידול שמו ,החל בקריאה בשמ ה' יחד
עמ בניית מזבחות וככ מתואר שמ )פ' ז-ח(:

ַויֵּרָ א ה' אֶ ל אַבְ רָ ם ַויֹּאמֶ ר לְ ז ְַרעֲ Sאֶ תֵּ ן אֶ ת הָ אָרֶ ץ הַ זֹּאת וַיִּ בֶ ן שָׁ ם מִ זְבֵּ חַ ַלה' הַ נּ ְִראֶ ה
אֵ לָיוַ .ויַּעְ תֵּ ק מִ שָּׁ ם הָ הָ רָ ה מִ קֶּ דֶ ם לְ בֵ ית אֵ ל ַויֵּט אָהֳNה בֵּ ית אֵ ל מִ יָּם וְ הָ עַ י מִ קֶּ דֶ ם ַויִּ בֶ ן
)בראשית יב ,א-ב(
שָׁ ם מִ זְ בֵּ חַ ַלה' וַיִּ ְקרָ א בְּ שֵׁ ם ה'.
הקריאה בשמ ה' באה יחד עמ בניית מזבחות 4.ניתנ לומר שהפעולה של הקריאה בשמ ה'
הייתה בבניית המזבחות באופנ של פרומ שמו ,כעינ אנדרטה .הלא זהו גמ אחד
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לענ"ד מדברינו אלה ישנו קושי על ההגדרה של טובה גנזל )גנזל ,שמ ה' ,עמ'  (219–206כי בפר
יחזקאל המושג חילול שמ ה' הוא לעיני הגויימ ואילו המושג טומאת שמ ה' תלויה בחטאי ישראל.
פוקימ אלו מראימ כי חטאי ישראל באופי הקרבת הקרבנות יוצרימ חילול השמ ואינ פה התייחות
לאומות .בהגדרה שיוצע במאמר זה יבוארו המושגימ מפר יחזקאל באופנ שיתאימו לשאר ההופעות
שבמקרא.
התורה הבחינה בינ הקרבת קורבנ ללא בניית מזבח לבינ עבודת פולחנ במזבח ,שרק האחרונה מכונה
קריאה בשמ ה' .הנה כבר קינ והבל הקריבו קרבנות לה' )בראשית ד ,ג-ד( ואפ על פי כנ נאמר על
דור אנוש )שמ ,פ' כו( "אז הוחל לקרוא בשמ ה' " .רק בזמנ אנוש הפולחנ קיבל מקומ מזבח ולכנ
נקראה עבודה זו ההתחלה של הקריאה בשמ ה' אותה המשיכ אברהמ .כל זאת לפי קריאת ראב"ע
שהביטוי "הוחל" הינו במשמעות של התחלה .לפי רש"י משמעות הביטוי היא מלשונ חילול ואמ כנ
אינ כל הקבלה לפעולתמ של קינ והבל שהייתה לשמ ה' .נראה שהמדרש )בראשית רבה לד ,ט(
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ממשמעויות המינוח שמ כנאמר אצל דוד )שמו"ב ח ,יג( :וַ יַּעַ שׂ ָדּוִ ד ֵשמ בְּ שֻׁ ב ֹו מֵ הַ כּוֹת ֹו אֶ ת
אֲ ָרם בְּ גֵיא מֶ לַח .הרי שיחד עמ הניצחונ בנה דוד אנדרטה המנציחה את יפור הקרב )כאחד
מהפירושימ שהציע ר' יהודה קיל בפירוש דעת מקרא שמ תוכ השוואה לפוק בישעיה
נו ,ה" :ונתתי להמ בביתי ובחומותי יד ושמ טוב מבנימ ומבנות שמ עולמ אתנ לו אשר לא
יכרת"(.

חז"ל )זוהר ח"א דפ קטז ע"א( ביארו כי דוד לא עשה פרומ לשמו אלא לשמ ה' .נראה
הדבר כי קריאה זו ממשיכה את הנאמר בפוקימ הקודמימ )יא-יב( אצל דוד ביח לשלל
מהמלחמות:

גַּם אֹ תָ ם הִ ְק ִדּישׁ הַ מֶּ לֶ Lדָּ וִ ד ַלה' עִ ם הַ כֶּסֶ ף וְ הַ זָּהָ ב אֲשֶׁ ר הִ ְק ִדּישׁ מִ כָּל הַ גּ ֹויִם אֲשֶׁ ר
כִּ בֵּ שׁ :מֵ אֲרָ ם וּמִ מּוֹאָב וּמִ בְּ נֵי עַ מּוֹן וּמִ פְּ לִ שְׁ תִּ ים וּמֵ עֲמָ לֵק וּמִ שְּׁ לַל הֲדַ ְדעֶ זֶר בֶּ ן ְרחֹ ב
מֶ לֶ Lצוֹבָ ה.
שמ ה' מתבאר לאור קריאה זו כמקומ המציינ את נוכחות הקב"ה והדבר מתגלה בבניית
מזבחות 5.ככ נאמר בציווי בניית המזבח:

מִ זְ בַּ ח אֲדָ מָ ה תַּ עֲשֶׂ ה לִּ י וְ זָבַ חְ תָּ עָ לָיו אֶ ת עֹ Nתֶ י Sוְ אֶ ת שְׁ לָמֶ י Sאֶ ת צֹאנְ Sוְ אֶ ת בְּ קָ רֶ S
בְּ כָל הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר אַזְ כִּ יר אֶ ת שְׁ מִ י אָבוֹא אֵ לֶי Sוּבֵ רַ כְ תִּ י6.S
)שמות כ ,כא(
זאת רואימ בינ היתר מדברי בלדד השוחי המציינ שהרשע ,שלא גילה בחייו את שמ ה',
כמידה כנגד מידה לא יוותר לו שמ וזכר ,וזו לשונו:

ִינָּתֵ ק מֵ אָהֳל ֹו מִ בְ טַ ח ֹו וְ תַ צְ עִ דֵ הוּ לְ מֶ לֶ Lבַּ לָּהוֹת :תִּ שְׁ כּוֹן בְּ אָהֳל ֹו מִ בְּ לִ יל ֹו ְיזֹרֶ ה עַ ל
ָנוֵהוּ גָפְ ִרית ... :זִ כְ ר ֹו אָבַ ד מִ נִּי אָרֶ ץ וְ Nא שֵׁ ם ל ֹו עַ ל פְּ נֵי חוּץ :אַ  Lאֵ לֶּה מִ שְׁ כְּ נוֹת עַ וָּל
)איוב יח ,יד-כא(
וְ זֶה מְ קוֹם Nא יָדַ ע אֵ ל.
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המציינ שאדמ הראשונ בנה מזבח והקריב עליו קורבנ ביאר את הביטוי "הוחל לקרוא בשמ ה' "
במשמעות של חילול.
הקריאה של אברהמ בשמ ה' לוותה עמ הקרבת קרבנות .ככ כתב רמב"נ )בראשית יב ,ו(" :וטעמ לה'
הנראה אליו כי הודה לשמ הנכבד וזבח לו תודה על שנראה אליו" .נראה שהמילה מזבח הבאה
משורש זבח מחייבת הבנה זו.
רמב"נ בתחילת פרשת משפטימ )שמות כא ,א וכנ בתחילת פ' ב( הראה כי החל מיומ פרשת יתרו
בציווי "אתמ ראיתמ כי מנ השמימ דיברתי עמכמ" מפרטת התורה את עשרת הדיברות .הרב יעקב
מדנ )כי קרוב אליכ ,שמות ,עמ'  (307הרחיב וטענ שלאור ההקבלה הזו מתבר כי פרשת המזבח
המופיעה אחר האיור "לא תעשונ איתי אלוהי כפ ואלוהי זהב" לבינ פרשת עבד עברי המדברת על
יציאה בשנה השביעית ,באה להרחיב את הדיבר "לא תשא את שמ ה' אלוהיכ לשווא" המופיעה
אחרי הדיבר "לא יהיה לכ אלוהימ אחרימ על פני" ולפני הדיבר המצווה על שביתה ביומ השביעי.
לאור דברינו מובנ הקשר בינ איור נשיאת שמ ה' לשווא לבינ בניית המזבח הבא עמ שמ ה' המוזכר
במקומ זה "בכל המקומ אשר אזכיר את שמי".

' קידוש השמ'  -המושג המקראי ויח ו למקדש וקודשיו
כיונ ששמ ה' הבא במזבחות ובקורבנות המוקרבימ עליהמ מחיל ברכה לעולמ – "אבוא
אליכ וברכתיכ" ,מובנ מה שנצטוו הכוהנימ בעת חנוכת המזבח )במדבר ו ,כז( "וְ ָשׂמוּ אֶ ת
ְשׁ ִמי עַ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ אֲ ִני אֲ בָ רֲ כֵם".
ככ אמר דוד לאחר שקיבל את הנבואה כי בנו יבנה בית לה':
וּמִ י כְ עַ מְּ  Sכְּ יִשְׂ רָ אֵ ל גּוֹי אֶ חָ ד בָּ אָרֶ ץ אֲשֶׁ ר הָ לְ כוּ אֱNהִ ים לִ פְ דּוֹת ל ֹו לְ עָ ם ְו ָל ׂ
שוּ ם לוֹ
אַרצֶ  Sמִ פְּ נֵי עַ מְּ  Sאֲשֶׁ ר פּ ִָדיתָ לְּ  Sמִ מִּ צְ רַ יִם גּ ֹויִם
ׁ ֵשם וְ ַלעֲשׂוֹת ָלכֶם הַ גְּ דוּלָּה וְ נֹ רָ אוֹת לְ ְ
)שמו"ב ז ,כג(
וֵאNהָ יו.

לאור זאת מיושבת השאלה שבה פתחנו ,ומבואר כי הקרבה שאינה ראויה על גבי
המזבח הינה חילול שמ ה'.
לא בכדי ציינ הרמב"מ בראש פר הקורבנות את הנאמר בתהילימ )קטז ,יז(" :לכ אזבח
זבח תודה ובשמ ה' אקרא" .הקריאה בשמ ה' של אברהמ היא המתגלה לדורות בקורבנות
שעל גבי המזבח7.
בדרכ זו ניתנ לבאר את קריאתו של משה רבנו )תהילימ לב ,ג( "כי שמ ה' אקרא הבו
גודל לא-לוהינו" .מהו הגודל שיש לתת לאלוקימ בעקבות קריאת השמ? לשמ מענה על ככ
נשווה בינ שירת האזינו )דברימ לב( לבינ מזמור קטז בתהילימ שכנ מצאנו שיש בו דמיונ
לשירת האזינו בגנונו ובתוכנו:
שירת האזינו
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מזמור קטז בתהילימ

האזינו השמים ואדברה )א(

כי הטה אזנו לי )ב(

ותשמע הארץ אמרי פי )א(

אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני )א(

ומצאוהו רעות רבות וצרות...
ועתה כתבו לכם את השירה )לא ,יז-יח(

צרה ויגון אמצא )ג(

הרב יהושע ויצמנ )מצוה ברה ,ח"א עמ' רפה( העיר שדיני קורבנ תודה התבארו בפר עבודה בהלכות
מעשה הקרבנות ולא בפר קרבנות ולפיככ יש תמיהה מדוע הביא הרמב"מ פוק זה ככותרת לפר
הקרבנות .בדבריו הוא מיישב בככ שרצה הרמב"מ לקשר בכותרות את הפר הקודמ לפר הבא ובככ
לקשר בינ פר עבודה לפר הקרבנות לאור דברי הגמרא )מגילה יח ע"א( "וכיונ שבאת עבודה באתה
תודה שנאמר זובח תודה יכבדנני" .אמנמ יש לתמוה על דבריו שכנ אמ זו היבה שרצה הרמב"מ
להביא את הפוק המדבר על קורבנ תודה בראש פר הקרבנות מדוע לא ציטט הרמב"מ את הפוק
"זובח תודה יכבדנני" )תהילימ נ ,כג( שאותו ציטטה הגמרא .אמנמ לדברינו רצה הרמב"מ להראות
ששמ ה' הוא המתגלה בקרבנות ועל כנ הביא דווקא את הפוק "לכ אזבח זבח תודה ובשמ ה' אקרא"
המקשר בינ זביחת הקרבנות לבינ הקריאה בשמ ה'.
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שירת האזינו

מזמור קטז בתהילימ

כי שם ה' אקרא )ג(

ובשם ה' אקרא )ד(

צדיק וישר הוא )ד(

חנון ה' וצדיק )ה(

אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם )כו( אפפוני חבלי מות )ג(
אני אמית ואחיה )לט(

כי חלצת נפשי ממות...
אתהלך לפני ה' בארצות החיים )ח-ט(

במזמור זה תיאר דוד את מצבו הקשה )שמ ,פ' ג(" :אפפוני חבלי מות ומצרי שאול
מצאוני" .תגובתו של דוד היתה קריאה בשמ ה' יחד עמ תפילה )שמ ,פ' ד( "ובשמ ה'
אקרא אנא ה' מלטה נפשי" .תפילתו של דוד נענתה )שמ ,פ' ד-ה(" :חנונ ה' וצדיק
וא-לוהינו מרחמ .שומר פתאימ ה' דלותי ולי יהושיע" .כתוצאה מככ רצה דוד להשיב לבורא
על טובתו אכ התלבט כיצד יעשה זאת )שמ ,פ' יב( "מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי".
אמנמ החליט דוד שיחזור שוב על קריאתו לה' אכ הפעמ בגנונ של תודה )שמ ,פ' יג(:
"כו ישועות אשא ובשמ ה' אקרא" .קריאה זו לוותה בצירופ האמירה המתארת את התפילה
שהייתה בעת הצרה שלוותה בנדר שאמ יינצל יקריב דוד קורבנ תודה )שמ ,פ' יד-יז(:
"נדרי לה' אשלמ נגדה לכל עמו .יקר בעיני ה' המוותה לחידיו .אנה 8ה' כי אני עבדכ ,אני
עבדכ בנ אמתכ פתחת למורי .לכ אזבח זבח תודה ובשמ ה' אקרא" .הקריאה בשמ ה' בעת
הצרה מחייבת לא להיות כפויי טובה בעת שניוושע מהצרות ונזכור את ה' שהושיע אותנו
ונקריב לפניו קורבנ תודה.
התביעה לקריאה בשמ ה' הבאה עמ קורבנות התודה במקדש )שמ ,יט(" :בחצרות בית
ה' בתוככי ירושלימ" נראה שנלקחה מתביעת משה לעמ .בשירת האזינו )דברימ לב ,ו(
האשימ משה את העמ שלא ידעו להכיר תודה לה' על חדיו "הלה' תגמלו זאת עמ נבל
ולא חכמ ,הלא הוא אביכ קנכ הוא עשכ ויכוננכ" .רצה משה שיידע העמ להקריב קורבנות
בעת שיקרא משה לה' ויפר את שבחיו "כי שמ ה' אקרא הבו גודל לאלוהינו" אכ במקומ
זאת נתנ העמ את זבחיו לאלוהימ אחרימ )שמ ,פ' לח( "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו
יינ ניכמ".
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הכתיבה אנה הובהרה אצל הפרשנימ )כגונ התרגומ וראב"ע( במשמעות של אנא.

'קידוש השמ'  -המושג המקראי ויח ו למקדש וקודשיו
תופעה דומה ,של מיכת שמ ה' וזכרו לעבודת הקורבנות תוכ השוואה לשירת האזינו
קיימת גמ במזמור קלה בתהילימ .מזמור זה בתחילתו מקשר את הקריאה בשמ ה' עמ
עבודת המקדש:

הַ לְ לוּיָהּ הַ לְ לוּ אֶ ת שֵׁ ם ה' הַ לְ לוּ עַ בְ דֵ י ה' :שֶׁ עֹ מְ ִדים בְּ בֵ ית ה' בְּ חַ צְ רוֹת בֵּ ית אֱNהֵ ינוּ:
)תהלים קלה ,א-ג(
הַ לְ לוּיָהּ כִּ י טוֹב ה' זַמְּ רוּ לִ שְׁ מ ֹו כִּ י נָעִ ים.
את שמ ה' יש להלל בניגוד לשמות האלילימ )שמ פ' ה(" :כִּ י אֲ ִני י ַָד ְע ִתּי כִּ י גָדוֹל ה' וַ אֲ ֹדנֵינוּ
0הים" .כנ מויפ המזמור את נצחיות שמ ה' וזכרו שכפי שראינו לעיל המ באימ
ִמכָּל אֱ ִ
ביחד:

ה' שִׁ מְ  Sלְ ע ֹולָם ה' זִ כְ ְר Sלְ דֹר ָודֹר 9:כִּ י י ִָדין ה' עַ מּ ֹו וְ עַ ל עֲבָ דָ יו יִתְ נֶחָ ם.
)שם פס' יג-יד(
כל זאת מתוכ השוואה לנאמר בשירת האזינו:

כִּ י י ִָדין ה' עַ מּ ֹו וְ עַ ל עֲבָ דָ יו יִתְ נֶחָ ם.

)דברים לא ,לו(

לא בכדי אפ מזמור קלה מתיימ במקומ בו שוכנ שמ ה':

שׁכֵן יְרוּשָׁ לָםִ הַ לְ לוּיָהּ.
בָּ רוּ Lה' מִ צִּ יּוֹן ֹ

)פס' כא(

קריאת משה לקריאה בשמ ה' יחד עמ קורבנות במקדש ,כל זאת כפי שהתבארה התביעה
בפר תהילימ ,היא הקריאה הנכונה הממשיכה את דרכ האבות שקראו בשמ ה'.
ההבנה כי מקומ המקדש והעבודה בו זהו שמ ה' בעולמ ,מבהירה את תפילת דוד על
שמ ה' ביומ העלותו את ארונ ה' לירושלימ וככ מתואר בדברי הימימ:

הוֹדוּ ַלה' ִק ְראוּ בִ שְׁ מ ֹו הו ִֹדיעוּ בָ עַ מִּ ים עֲלִ יNתָ יו :שִׁ ירוּ ל ֹו זַמְּ רוּ ל ֹו שִׂ יחוּ בְּ כָל
נִפְ לְ אֹ תָ יו :הִ תְ הַ לְ לוּ בְּ שֵׁ ם קָ ְדשׁ ֹו יִשְׂ מַ ח לֵב מְ בַ ְקשֵׁ י ה') .דברי הימים א' טז ,ח-י(
כפי שראינו בשירת האזינו ובתהילימ ,יחד עמ קריאה בשמ ה' יש לתת לה' מנחה וככ
ביארנו את הדרישה של משה "כי שמ ה' אקרא הבו גודל )=קורבנ תודה( לא-לוהינו" .ככ
ממשיכ דוד בתפילתו את לשונו של משה ומויפ בתפילה בעת העלאת הארונ לירושלימ:

ָהבוּ לַה' מִ שְׁ פְּ חוֹת עַ מִּ ים ָהבוּ לַה' כָּבוֹד וָעֹ זָ :הבוּ לַה' כְּ בוֹד ׁ ְשמוֹ שְׂ אוּ מִ נְחָ ה וּבֹאוּ
)שם ,פס' כח-כט(
לְ פָ נָיו הִ שְׁ תַּ חֲווּ לַה' בְּ הַ ְדרַ ת קֹ דֶ שׁ.

.9

בפוק "זכר צדיק לברכה ושמ רשעימ ירקב" )משלי י ,ז( מוכח ששמ מקביל לזכר כלומר שהשמ
הוא כעינ אנדרטת זיכרונ.
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שמ ה' אינו מתגלה בהקרבת הקורבנות אלא בקיבוע המקומ בשביל ההקרבה .ככ נראה
מהתיאור של היח בינ ההקרבה בבמות לבינ ההקרבה במקדש שלפני בניית המקדש נאמר:
)מל"א ג ,ב(:

רַ ק הָ עָ ם מְ זַבְּ חִ ים בַּ בָּ מוֹת כִּ י Nא נִבְ נָה בַ יִת לְ שֵׁ ם ה' עַ ד הַ יָּמִ ים הָ הֵ ם.
)מלכים א' ג ,ב(
לעומת זאת ,בעת חנוכת המקדש אמר שלמה בתפילתו:

ַויְהִ י עִ ם לְ בַ ב דָּ וִ ד אָבִ י לִ בְ נ ֹות בַּ יִת לְ שֵׁ ם ה' אֱNהֵ י יִשְׂ רָ אֵ לַ :ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל דָּ וִ ד אָבִ י
יַעַ ן אֲשֶׁ ר הָ יָה עִ ם לְ בָ בְ  Sלִ בְ נוֹת בַּ יִת לִ שְׁ מִ י הֱטִ יבֹתָ כִּ י הָ יָה עִ ם לְ בָ בֶ .S
)מלכים א' ח ,יז-יח(
לא בכדי מיימ דוד את תפילתו בדרישה מהעמ להתחננ לה' ליוע לקיימ את תפקידמ
להודות לשמ ה' בירושלימ:

וְ אִ מְ רוּ הוֹשִׁ יעֵ נוּ אֱNהֵ י יִשְׁ עֵ נוּ וְ קַ בְּ צֵ נוּ וְ הַ צִּ ילֵנוּ מִ ן הַ גּ ֹויִם לְ הֹדוֹת לְ שֵׁ ם קָ ְדשֶׁ S
)שם ,פס' לה(
לְ הִ שְׁ תַּ בֵּ חַ בִּ תְ הִ לָּתֶ :S
ככ גמ מתבארת הכמיהה של דוד לבניינ בית המקדש כפי שמתבטא במזמור קכב בתהילימ:

שִׁ יר הַ מַּ עֲלוֹת לְ דָ וִ ד שָׂ מַ חְ תִּ י בְּ אֹ מְ ִרים לִ י בֵּ ית ה' ֵנלֵ ...Lשֶׁ שָּׁ ם עָ לוּ שְׁ בָ טִ ים שִׁ בְ טֵ י יָהּ
עֵ דוּת לְ יִשְׂ רָ אֵ ל לְ הֹדוֹת לְ שֵׁ ם ה'10.
)תהלים קכד ,א-ד(
זו היבה שמנהיגי האומה כינו את המזבחות שבנו בשמותיו של הקב"ה המתגלה בהמ
כיעקב אבינו שקרא למזבח שבנה "א-ל א-לוהי ישראל" )בראשית לג ,כ( ,כמשה רבנו
שקרא למזבח שבנה "ה' ניי" )שמות יז ,טו( וכגדעונ שקרא למזבח שבנה "ה' שלומ"
)שופטימ ו ,כד( .אפ לעתיד לבוא תיקרא ירושלימ על שמ ה' "ושמ העיר מיומ ה' שמה"
)יחזקאל מח ,לה(11.

 .10לפי דברינו מובנ מדוע את הקריאה )תהילימ קיג ,א-ב(" :הללויה הללו עבדי ה' את שמ ה' .יהי שמ
ה' מבורכ מעתה ועד עולמ" אמרו ישראל לפי חז"ל )ילקוט שמעוני ,תהילימ רמז תתעב( בעת אכילת
קורבנ הפח .בשעה שיצאו מלהיות עבדי פרעה והפכו להיות עבדי ה' הקריבו את קורבנ הפח
ובעת עבודת הקורבנ קראו בשמ ה'.
 .11בכל אחד משלושת המקרימ הראשונימ ביאר רש"י ,בניגוד לדברינו ,שלא המזבח קרוי בשמ ה' אלא
המזבח מזכיר לאדמ לקרוא לקב"ה בשמות אלו .ראב"ע )בראשית לג ,כ( ציטט מדברי הר"ג שפירש
שהקריאה היתה כלפי הא-ל ולא כלפי המזבח וכתב" :ויאמר הגאונ כי ויקרא לו אל אלהי ישראל –
כנ פירושו שקרא אל .אל השמ .והנכונ הוא שכנ הוא שמ המזבח .וכנ מזבח משה קרא שמו ה' ני
בעבור הנ שעשה השמ במקומ ההוא .וכנ בשוב השכינה אל ירושלימ תהי נקראת ה' שמה וכנ
בעבור שעזר השמ את יעקב קרא שמ המזבח שעבד שמ השמ אל אלהי ישראל .והטעמ שהוא חזק
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פוק נופ בפר תהילימ יכול להתבאר לאור דברינו .ככ מופיע במזמור קלח:

לְ דָ וִ ד או ְֹד Sבְ כָל לִ בִּ י ֶנגֶד אֱNהִ ים ֲאזַמְּ רֶ ךָּ :אֶ שְׁ תַּ ֲחוֶה אֶ ל הֵ יכַל קָ ְדשְׁ  Sוְ אוֹדֶ ה אֶ ת
שְׁ מֶ  Sעַ ל חַ סְ ְדּ Sוְ עַ ל אֲמִ תֶּ  Sכִּ י הִ גְ דַּ לְ תָּ עַ ל כָּל שִׁ מְ  Sאִ מְ רָ תֶ ) .Sתהלים קלח א-ב(
בפשטות ,ההודיה בפוקימ אלו היא על חדי ה' ואמריו שהתקיימו .אמנמ התחבטו פרשני
ימי הביניימ מהי ההודיה על שמו יתברכ?12
לאור דברינו כי שמ ה' זהו מקומ המקדש ,מתבארימ פוקימ אלו בפשטות .דוד מתפלל
נוכח המקומ המקודש "נגד אלוקימ אזמרכ"" ,אשתחווה אל היכל קדשכ" וממילא בהקבלה
"ואודה את )=אצל( 13שמכ )=מקדשכ(" .ככ מובנ גמ המשכ הפוק בו מודה דוד לקב"ה
שהגדיל בהבטחותיו לתמוכ בכל מקומ אשר הוקדש לשמו "כי הגדלת כל כל שמכ אמרתכ".

ג .מלחמת התורה ב'שמות' )=מזבחות( האלילימ
ההבנה כי מזבח הוא המכונה שמ ה' נראית גמ במלחמת התורה באלילות 14.כחלק מהציווי
לעקור את מקומות הפולחנ האליליימ נאמר:

אַ בֵּ ד תְּ אַ בְּ דוּן אֶ ת כָּל הַ מְּ קֹ מוֹת אֲשֶׁ ר עָ בְ דוּ שָׁ ם הַ גּ ֹויִם אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם י ְֹרשִׁ ים אֹ תָ ם אֶ ת
אֱNהֵ יהֶ ם עַ ל הֶ הָ ִרים הָ רָ מִ ים וְ עַ ל הַ גְּ בָ עוֹת וְ תַ חַ ת כָּל עֵ ץ רַ ֲענָן :וְ נִתַּ צְ תֶּ ם אֶ ת מִ זְ בְּ חֹ תָ ם

ותקיפ" .בקריאת העיר לעתיד לבוא )ששמ נאמרה במפורש המילה "שמ"( הביא רש"י בפירושו
ליחזקאל את שתי האפשרויות.
 .12רש"י ביאר שלמרות ששמו הוא 'א-ל קנא' בכל אופנ פה התנהג ברחמנות .אכ פירוש זה עדיינ לענ"ד
נראה קשה ,שכנ שמו יתברכ הוא גמ 'רחומ וחנונ' וכמו כנ האמירה שדוד הודה על אי השימוש בשמו
לא מתיישבת עמ המילימ "אודה את שמכ" .דהוד מיטצ'ל )תהילימ ,ח"ג עמ'  (277הציע ששמ הוי"ה
בשמו נושע דוד בעבר ועל כנ הוא מודה את שמו .לענ"ד פירוש זה קשה מעצמ העובדה שהמזמור
לא דנ בשמות הבורא השונימ ואינ פה כל התייחות לשמ פציפי.
 .13מנחמ צבי קדרי )מילונ ,עמ'  (81הראה מפר מקומות במקרא שבהמ המילה "את" משמעה קרבת
מקומ )=אצל(.
 .14מרדכי טרופר )בשמ ה' ,עמ'  (489–484טענ לאור מובאות רבות במקרא כי שמ ה' מבטא את
המלחמה באלילות כפי שמתבטא בינ היתר בתקבולת )שמות טו ,ג( "ה' איש מלחמה ה' שמו".
בדברינו מופ שהמלחמה באלילות באה בהחלפת שמות העצבימ למזבחות ה' .תהליכ זה מתקיימ
גמ בשירת הימ המראה איכ שמ ה' שהיכה במצרימ יתגלה בופ התהליכ במקדשו "מקדש ה' כוננו
ידיכ" )שמ פ' יז( .שלמה ויבליט )ויטע אשל ,עמ'  (11-19ביאר באמצעות עיקרונ ההחלפה של
שמות אלילימ ממקומ הפולחנ והפיכתו למקומ פולחנ לה' את מעשהו של אברהמ בנטיעת האשל
בבאר שבע וקריאה שמ בשמ ה' )בראשית כא ,לג(.
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וְ שִׁ בַּ ְרתֶּ ם אֶ ת מַ צֵּ בֹתָ ם ַואֲשֵׁ רֵ יהֶ ם תִּ שְׂ ְרפוּן בָּ אֵ שׁ וּפְ סִ ילֵי אֱNהֵ יהֶ ם תְּ גַדֵּ עוּן וְ אִ בַּ ְדתֶּ ם
אֶ ת שְׁ מָ ם מִ ן הַ מָּ ק ֹום הַ הוּא15.
)דברים יב ,ב-ג(
איבוד שמותיהמ של האלילימ נעשה יחד עמ שבירת המזבחות והמצבות .בהתאמה עמ
השמדת שמות האלילימ ממשיכה התורה ומצווה על היח המקודש לשמו יתברכ:

Nא תַ עֲשׂוּן כֵּן ַלה' אֱNהֵ יכֶם :כִּ י אִ ם אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר יִבְ חַ ר ה' אֱNהֵ יכֶם מִ כָּל
)שם ,פס' ד-ה(
שִׁ בְ טֵ יכֶם לָשׂוּם אֶ ת שְׁ מ ֹו שָׁ ם לְ שִׁ כְ נ ֹו תִ ְד ְרשׁוּ וּבָ אתָ שָּׁ מָּ ה.
ככ נראה לבאר את פשר המיכות בפרשת משפטימ של ציווי התורה על עלייה לרגל מיד
לאחר הציווי שלא להזכיר שמ אלוהימ אחרימ:

וּבְ ֹכל אֲשֶׁ ר אָמַ ְרתִּ י ֲאלֵיכֶם תִּ שָּׁ מֵ רוּ וְ שֵׁ ם אֱNהִ ים אֲחֵ ִרים Nא תַ זְ כִּ ירוּ Nא יִשָּׁ מַ ע עַ ל
)שמות כג ,יג-טו(
פִּ י :Sשָׁ לשׁ ְרגָלִ ים תָּ חֹ ג לִ י בַּ שָּׁ נָה ...וְ Nא יֵרָ אוּ פָ נַי רֵ יקָ ם.
במקומ שיוזכר שמ אלוהימ אחרימ ,דהיינו שיעבדו אותו במקומ הפולחנ לאלילימ ,מצווה
התורה לבוא ולהיראות במקדש ה' שלוש פעמימ בשנה ולהקריב לפניו קורבנות על מזבחו.
נראה שמדרש חז"ל לפוק זה גמ ראה במילימ "שמ אלוהימ אחרימ" כמקומ פולחנ
אלילימ ,וזו לשונמ:

תניא" :ושם אלהים אחרים לא תזכירו" – שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד
)סנהדרין סג ע"ב(
עבודת כוכבים פלונית.
לא בכדי באה פרשה זו כהטרמ לשליחת המלאכ אשר עליו נאמר:

הִ שָּׁ מֶ ר מִ ָפּנָיו וּשְׁ מַ ע בְּ קֹ ל ֹו אַל תַּ מֵּ ר בּ ֹו כִּ י Nא יִשָּׂ א לְ פִ שְׁ ֲעכֶם כִּ י שְׁ מִ י בְּ ִק ְרבּ ֹו.
)שם ,פס' כא(
כיצד יש להישמר מפני שמ ה' השורה על המלאכ? על ידי הרית מזבחות האלילימ שהמ
השמות המנוגדימ לשמ ה':

 .15רש"י בהתאמה לשיטתו ,שראה את המינוח שמ במשמעות של כינוי ,ביאר את הציווי "ואבדתמ את
שממ" באופנ זה וכתב "ואבדתמ את שממ – לכנות להמ שמ לגנאי" .אמנמ לפירוש זה יש לתמוה
מהי ההדגשה "ואבדתמ את שממ מנ המקומ ההוא" הלא בכל מקומ יש איור לקרוא בשמ עבודה
זרה כפי שנאמר )שמות כג ,יג( "ושמ אלוהימ אחרימ לא תזכירו לא ישמע על פיכ" )ניתנ להציע
שלפי רש"י מבואר הציווי בצורכ לתת שמ חדש למקומ ההוא שכנ אנשימ היו רגילימ לקרוא ככ
למקומ ולפיככ ישנו צורכ לשמ גנאי לאותו המקומ ובככ לקיימ את הציווי הכללי "ושמ אלוהימ
אחרימ לא תזכירו" ונראה שככ הבינ החיזקוני בפירושו לפוק זה( .לפי הפירוש המוצע שהמינוח
"שמ" מתייח לעבודת הפולחנ במקומ מוגדר באה התורה וציוותה לאחר נתיצת המזבחות למנוע
מחדש כל עבודת פולחנ במקומ שמתחילה יועד לככ "ואבדתמ את שממ מנ המקומ ההוא" .את
הציווי מפר שמות נבאר בעז"ה בהרחבה להלנ.
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כִּ י ֵילֵ Lמַ לְ אָכִ י לְ פָ נֶיֶ Sוהֱבִ יאֲ Sאֶ ל הָ אֱמֹ ִרי וְ הַ חִ תִּ י וְ הַ פְּ ִרזִּ י וְ הַ כְּ ַנ ֲענִי הַ חִ וִּ י וְ הַ יְבוּסִ י
וְ הִ כְ חַ ְדתִּ יוN :א תִ שְׁ תַּ ֲחוֶה לֵאNהֵ יהֶ ם וְ Nא תָ עָ בְ דֵ ם וְ Nא תַ עֲשֶׂ ה כְּ מַ עֲשֵׂ יהֶ ם כִּ י הָ רֵ ס
)שם ,פס' כג-כד(
תְּ הָ ְרסֵ ם וְ שַׁ בֵּ ר תְּ שַׁ בֵּ ר מַ צֵּ בֹתֵ יהֶ ם.
ניתנ לומר שחלק מהמלחמה בפולחנ האלילי ובמקדשי האלילימ המכונימ 'בתי שמות' בא
לידי ביטוי בפרשת מגדל בבל .ככ נאמר פרשת נח:

ַויְהִ י כָל הָ אָרֶ ץ שָׂ פָ ה אֶ חָ ת ְוּדבָ ִרים אֲחָ ִדיםַ :ויְהִ י בְּ נָסְ עָ ם מִ קֶּ דֶ ם וַיִּ מְ צְ אוּ בִ ְקעָ ה בְּ אֶ רֶ ץ
שִׁ נְעָ ר ַויֵּשְׁ בוּ שָׁ םַ :ויֹּאמְ רוּ אִ ישׁ אֶ ל רֵ עֵ הוּ הָ בָ ה נִלְ בְּ נָה לְ בֵ נִים וְ נִשְׂ ְרפָ ה לִ שְׂ רֵ פָ ה וַתְּ הִ י
לָהֶ ם הַ לְּ בֵ נָה לְ אָבֶ ן וְ הַ חֵ מָ ר הָ יָה לָהֶ ם לַחֹ מֶ רַ :ויֹּאמְ רוּ הָ בָ ה נִבְ נֶה לָּנוּ עִ יר וּמִ גְ דָּ ל
וְ רֹאשׁ ֹו בַ שָּׁ מַ יִם וְ ַנעֲשֶׂ ה לָּנוּ שֵׁ ם ֶפּן נָפוּץ עַ ל פְּ נֵי כָל הָ אָרֶ ץַ :ויֵּרֶ ד ה' לִ ְראֹ ת אֶ ת הָ עִ יר
וְ אֶ ת הַ מִּ גְ דָּ ל אֲשֶׁ ר בָּ נוּ בְּ נֵי הָ אָדָ םַ :ויֹּאמֶ ר ה' הֵ ן עַ ם אֶ חָ ד וְ שָׂ פָ ה אַחַ ת לְ ֻכלָּם וְ זֶה
הַ חִ לָּם ַלעֲשׂוֹת וְ עַ תָּ ה Nא יִבָּ צֵ ר מֵ הֶ ם ֹכּל אֲשֶׁ ר יָזְ מוּ ַלעֲשׂוֹת :הָ בָ ה נ ְֵרדָ ה וְ נָבְ לָה שָׁ ם
שְׂ פָ תָ ם אֲשֶׁ ר Nא יִשְׁ מְ עוּ אִ ישׁ שְׂ פַ ת רֵ עֵ הוַּ :ויָּפֶ ץ ה' אֹ תָ ם מִ שָּׁ ם עַ ל פְּ נֵי כָל הָ אָרֶ ץ
ַויַּחְ ְדּלוּ לִ בְ נֹ ת הָ עִ יר :עַ ל כֵּן קָ רָ א שְׁ מָ הּ בָּ בֶ ל כִּ י שָׁ ם בָּ לַל ה' שְׂ פַ ת כָּל הָ אָרֶ ץ וּמִ שָּׁ ם
)בראשית יא ,א-ט(
הֱפִ יצָ ם ה' עַ ל פְּ נֵי כָּל הָ אָרֶ ץ.
התחבטו הפרשנימ מה היתה הבעיתיות בבניית המגדל שבגינה הפיק ה' את בנייתו .רמב"נ
העיר שתיאור מעשי בני האדמ מתואר "ונעשה לנו שמ" .נראה שישנו פער בינ הקוראימ
בשמ ה' לבינ אלו שעושימ לעצממ שמ על ידי מגדל במרכז העיר .לאור המילה הדומה
16
החוזרת בפרשה – ֵשמ – נראה שאכנ קריאת השמ היא שגרמה להתערבות האלוקית.
כנגד מגדל זה יבוא הצדיק ויבנה מגדל לשמ ה' כפי שנאמר בפר משלי )משלי יח ,י(:
שׂגָּב"17.
" ִמגְ ַּדל עֹז ֵשמ ה' בּ ֹו יָרוּץ צַ ִדּיק וְ ִנ ְ
מלחמת התורה בשמות האלילימ היא שעומדת מאחרי שלילתה את פולחנ המולכ:

ַויְדַ בֵּ ר ה' אֶ ל משֶׁ ה לֵּאמֹ ר :וְ אֶ ל בְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל תֹּ אמַ ר אִ ישׁ אִ ישׁ מִ בְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל וּמִ ן הַ גֵּר
הַ גָּר בְּ יִשְׂ רָ אֵ ל אֲשֶׁ ר יִתֵּ ן מִ זּ ְַרע ֹו ַל ֹמּלֶ Lמוֹת יוּמָ ת עַ ם הָ אָרֶ ץ י ְִרגְּ מֻהוּ בָ אָבֶ ןַ :ו ֲאנִי אֶ תֵּ ן
אֶ ת ָפּנַי בָּ אִ ישׁ הַ הוּא וְ הִ כְ רַ תִּ י אֹ ת ֹו מִ קֶּ רֶ ב עַ מּ ֹו כִּ י מִ זּ ְַרע ֹו נָתַ ן ַל ֹמּלֶ Lלְ מַ עַ ן טַ מֵּ א אֶ ת
)ויקרא כ ,א-ג(
מִ ְקדָּ שִׁ י וּלְ חַ לֵּל אֶ ת שֵׁ ם קָ ְדשִׁ י.
רש"י התקשה בפירוש הפוק מדוע הקרבה למולכ מטמאת את המקדש ,ועל כנ הוציא את
המינוח "מקדשי" בפוק זה מפשוטו וכתב "למענ טמא את מקדשי – את כנת ישראל

 .16רבנו ניימ )דרשות הר"נ ,הדרוש הראשונ( ביאר כי המגדל מטרתו היתה להעמיד את נמרוד בראש
האנושות כחלק מהמלחמה של נמרוד בקב"ה .משיכת כל האנושות לעבודה זרה באמצעות מבנה
המרכזמ לככ קרויה "ונעשה לנו שמ".
 .17בתהילימ א ,ד-ה נאמר "כי היית מחה לי מגדל עז מפני אויב .אגורה באהלכ עולמימ אחה בתר
כנפיכ לה" .אוהל ה' בתקבולת הוא מגדל העוז ,הרי שהמונח 'מגדל עז לשמ' הוא כינוי למקומ
הפולחנ לשמ ה'.
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הרב דוד הלל וינר
שהיא מקודשת לי כלשונ )ויקרא כא ,כג( ולא יחלל את מקדשי" .לדברינו שיש פה התרה
כנגד המקדש ומזבחות ה' ניתנ לבאר את המינוח כפשוטו 18.קריאה שכזו מתיישבת היטב
גמ עמ הנאמר ביחזקאל על המקדש העתידי:

ַויֹּאמֶ ר אֵ לַי בֶּ ן אָדָ ם אֶ ת מְ קוֹם כִּ סְ אִ י וְ אֶ ת מְ קוֹם כַּפּוֹת רַ גְ לַי אֲשֶׁ ר אֶ שְׁ כָּן שָׁ ם בְּ תוֹL
בְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל לְ ע ֹולָם ְולֹא יְ ַט ְּמאוּ עוֹ ד ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ִשי הֵ מָּ ה וּמַ לְ כֵיהֶ ם בִּ זְ נוּתָ ם
וּבְ פִ גְ רֵ י מַ לְ כֵיהֶ ם בָּ מוֹתָ םְּ :ב ִת ָּתם ִס ּ ָפם ֶאת ִס ּ ִפי וּ ְמזוּ ָז ָתם ֵא ֶצל ְמזוּ ָז ִתי וְ הַ ִקּיר בֵּ ינִי
וּבֵ ינֵיהֶ ם וְ טִ מְּ אוּ אֶ ת שֵׁ ם קָ ְדשִׁ י בְּ ת ֹועֲבוֹתָ ם אֲשֶׁ ר עָ שׂוּ ָו ֲאכַל אֹ תָ ם בְּ אַ פִּ י.
)יחזקאל מג ,ז-ח(
הצבת מקומ – ֵשם – לעבודה זרה במקומ להציבו בבית המקדש ,מוצגת על ידי יחזקאל
כבניית בית אלילימ במיכות לבית המקדש – 'מזוזתמ אצל מזוזתי' ,והדבר מטמא את
היח למקדש וממילא את שמ קדשו .הקרבת הבנימ לאלילימ והפולחנ שמ בא כתחליפ
למקדש ולמזבחות ה' ועל כנ פעולה זו מטמאת את מקדש ה' ומחללת את שמו )=מזבחו(.
ככ גמ מתבארת נבואת עמו ביח לפולחנ האלילי המחליפ את מקדש ה':

שּׁאֲפִ ים עַ ל עֲפַ ר אֶ רֶ ץ בְּ רֹאשׁ דַּ לִּ ים וְ דֶ רֶ ֲ Lענָוִ ים יַטּוּ וְ אִ ישׁ וְ אָבִ יו יֵלְ כוּ אֶ ל הַ ַנּעֲרָ ה
הַ ֹ
לְ מַ עַ ן חַ לֵּל אֶ ת שֵׁ ם קָ ְדשִׁ י :וְ עַ ל בְּ ג ִָדים ֲחבֻלִ ים יַטּוּ אֵ צֶ ל כָּל מִ זְ בֵּ חַ וְ יֵין עֲנוּשִׁ ים יִשְׁ תּוּ
)עמוס ב ,ז-ח(
בֵּ ית אֱNהֵ יהֶ ם.
הפולחנ האלילי שכלל גמ הליכה אל הקדשות במשתה היינ שנעשה אצל מזבחותיהמ ,הרי
הוא כמחליפ את מזבח ה' ולפיככ זהו חילול שמ קדשו 19.ככ מתגלה גמ בנבואת עמו בפרק
ה הדורש מהעמ לדרוש את ה' ולא להידרש לבמות העבודה הזרה הפזורימ בארצ )כפירוש
רד"ק שמ( ולא לעוות משפט .היבה לדרישה לפי הנביא היא הצורכ בקידוש שמו יתברכ:

כִּ י כֹה אָמַ ר ה' לְ בֵ ית יִשְׂ רָ אֵ ל ִדּ ְרשׁוּנִי וִ חְ יוּ :וְ אַל תִּ ְד ְרשׁוּ בֵּ ית אֵ ל וְ הַ גִּ לְ גָּל Nא תָ בֹאוּ
וּבְ אֵ ר שֶׁ בַ ע Nא תַ ֲעבֹרוּ כִּ י הַ גִּ לְ גָּל גָּNה יִגְ לֶה וּבֵ ית אֵ ל יִהְ יֶה לְ אָוֶןִ :דּ ְרשׁוּ אֶ ת ה' וִ חְ יוּ
ֶפּן יִצְ לַח כָּאֵ שׁ בֵּ ית יוֹסֵ ף וְ אָכְ לָה וְ אֵ ין מְ כַבֶּ ה לְ בֵ ית אֵ ל :הַ הֹפְ כִ ים לְ ַל ֲענָה מִ שְׁ פָּט
וּצְ דָ קָ ה לָאָרֶ ץ הִ נִּיחוּ :עֹ שֵׂ ה כִ ימָ ה וּכְ סִ יל וְ הֹפֵ ַ Lלבֹּקֶ ר צַ לְ מָ וֶת וְ יוֹם ַל ְילָה הֶ חְ שִׁ יL
)עמוס ה ,ד-ח(
הַ קּוֹרֵ א לְ מֵ י הַ יָּם וַיִּ שְׁ פְּ כֵם עַ ל פְּ נֵי הָ אָרֶ ץ ה' שְׁ מ ֹו.

 .18אפ הראיה שהביא רש"י שהמינוח 'מקדש' קיימ על עמ ישראל "ולא יחללו את מקדשי כי אני ה'
מקדשמ" אינה ראיה מוכרחת .הכוהנימ מקודשימ כחלק ממערכת שמ ה' הקיימת על המקדש ועובדיו.
על כנ הכוהנ מחויב לחוקי המקדש כי הקב"ה קידש את המקדש ואת הכוהנימ להיות לחלק ממנו.
 .19הפרשנות המוכרת לפוק זה דיברה על חטא עריות )ולפי רש"י המינוח 'נערה' משמעותו פה היא
נערה מאורה( .אמנמ ההקשר מדבר על חטא פולחני .ראב"ע )ויקרא כ ,א( ביאר את היבה להכנת
דינ החוטא למולכ לפרשת העריות וכתב על אופי הפולחנ של המולכ "אשר יתנ מזרעו למולכ והטעמ
לשכב עמ עובדת עבודת כוכבימ" .האב היה מביא את בנו לשכב עמ הקדשה כחלק מהפולחנ .על כנ
נראה לבאר שזו גמ הכוונה בפר עמו "ואיש ואביו ילכו אל הנערה למענ חלל את שמ קדשי".
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'קידוש הש מ'  -המושג המקראי ויח ו למקדש וקודשיו

ד .נשיאת שמ ה'
ראינו לעיל כי הדיבר )שמות כ ,ז( "לא תשא את שמ ה' אלוקיכ לשוא" התבאר בופ פרשת
יתרו בדיני קדושת המזבח .בביאור המושג נשיאת שמ ה' לשוא ,ניתנ לבאר – ללא מטרה,
וניתנ לבאר מלשונ שקר 20שכנ אפ שבועת השקר מחללת את שמו ,כפי שנאמר בפר ויקרא
שׁם אֱ 0הֶ י 7אֲ ִני ה'21.
)יט ,יב( :וְ 0א ִת ָשּׁבְ עוּ בִ ְשׁ ִמי ל ַָשּׁ ֶקר וְ ִחלַּלְ ָתּ אֶ ת ֵ
דוד המלכ מבאר בתהילימ את הקשר בינ הנשמר הנ מלשאת את שמ ה' לחינמ והנ מלהישבע
לשקר ,עמ מקומ המקדש והברכה היוצאת ממנו.

מִ י ַי ֲעלֶה בְ הַ ר ה' וּמִ י יָקוּם בִּ מְ קוֹם קָ ְדשׁוֹ :נ ְִקי ַכ ַפּיִם וּבַ ר לֵבָ ב אֲשֶׁ ר Nא נָשָׂ א לַשָּׁ וְ א
נַפְ שִׁ י וְ Nא נִשְׁ בַּ ע לְ מִ ְרמָ ה :יִשָּׂ א בְ רָ כָה מֵ אֵ ת ה' וּצְ דָ קָ ה מֵ אֱNהֵ י יִשְׁ ע ֹו.
)תהילים כד ,ג-ה(
אמירת שמ ה' לחינמ אורה ,ויש לייחד אותה רק למציאות שתמשיכ לגלות את שמו
בעולמ ,כמזבח וקורבנות המציינימ את שמ ה' .המקדיש מקומ לה' ומחיל את שמו באופנ
קבוע )ולא רק בדיבור בר חלופ( יזכה לברכת המקדש "בכל המקומ אשר אזכיר את שמי
אבוא אליכ וברכתיכ".
ככ מובא במכת נדרימ:

רבי שמעון אומר :מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה לה' תודה לה'
שלמים תלמוד לומר קרבן לה' וקל וחומר ומה זה שלא נתכוון אלא להזכיר שם
שמים על הקרבן אמרה תורה קרבן לה' לבטלה על אחת כמה וכמה.
)נדרים י ע"א – י ע"ב(.
שמ שמימ חייב לחול על מציאות מוקדשת 22.לומר את שמ ה' קודמ הקדשת הקורבנ אור
וכל שכנ ללא הקדשה בכלל .מי שמקדיש קורבנ ומזבח לה' ,הוא שאינו נושא את שמו

 .20כפי שהתבטא דוד כלפי בני הנכר "אשר פיהמ דיבר שוא וימינמ ימינ שקר" )תהילימ קמד ,ח(.
אונקלו בתרגומו לפוק "לא תשא את שמ ה' אלוקיכ לשוא כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו
לשוא" ביאר את המילה שוא בשני האופנימ "לא תימי ית שמא דיי אלהכ למגנא )=לא תשבע בשמ
ה' אלוקיכ לחינמ( ארי לא יזכי יי ית דיימי בשמיה לשקרא )=שכנ לא יזכה ה' בדינ את שישבע בשמו
לשקר(.
 .21רבי לוי במדרש )ויקרא רבה כד ,ה( התאימ בינ פוקי תחילת פרשת קדושימ לבינ עשרת הדיברות.
את הפוק "ולא תשבעו בשמי לשקר" התאימ רבי לוי עמ הדיבר "לא תשא" .ניתנ לומר שרבי לוי
פירש את הדיבר 'לא תשא' כמדבר על שקר אכ ניתנ לומר שהוא טוענ שישנה זיקה בינ שני האיורימ
הללו ששניהמ מחללימ את שמ ה'.
 .22אפ ברכת הכוהנימ ,שבה נושאימ הכוהנימ את שמ ה' והיא מורידה ברכה לעולמ – "ושמו את שמי
על בני ישראל ואני אברכמ" )במדבר ו ,כז( – חייבת לחול על מציאות של קורבנ או תפילה .להרחבת
הדברימ ניתנ לעיינ בפרי 'ממלכת כהנימ' )עמ' רג-רח(.
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לבטלה וכל שכנ לשקר ,ועל כנ ראוי הוא לעלות בהר ה' .בדרכ זו נראה שניתנ לבאר גמ את
פרשת בנ הישראלי שבפר ויקרא וזו לשונה של הפרשה:

ַויֵּצֵ א בֶּ ן אִ שָּׁ ה יִשְׂ ְראֵ לִ ית וְ הוּא בֶּ ן אִ ישׁ מִ צְ ִרי בְּ תוֹ Lבְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל וַיִּ נָּצוּ בַּ מַּ ֲחנֶה בֶּ ן
הַ יִּ שְׂ ְראֵ לִ ית וְ אִ ישׁ הַ יִּ שְׂ ְראֵ לִ י :וַיִּ קֹּב בֶּ ן הָ אִ שָּׁ ה הַ יִּ שְׂ ְראֵ לִ ית אֶ ת הַ שֵּׁ ם ַויְקַ לֵּל ַויָּבִ יאוּ
אֹ ת ֹו אֶ ל משֶׁ ה וְ שֵׁ ם אִ מּ ֹו שְׁ Nמִ ית בַּ ת ִדּבְ ִרי לְ מַ טֵּ ה דָ ןַ :ו ַיּנִּיחֻהוּ בַּ מִּ שְׁ מָ ר לִ פְ רשׁ לָהֶ ם
עַ ל פִּ י ה'ַ :ויְדַ בֵּ ר ה' אֶ ל משֶׁ ה לֵּאמֹ ר :הוֹצֵ א אֶ ת הַ מְ קַ לֵּל אֶ ל מִ חוּץ לַמַּ ֲחנֶה וְ סָ מְ כוּ
כָל הַ שֹּׁמְ עִ ים אֶ ת יְדֵ יהֶ ם עַ ל רֹאשׁ ֹו וְ רָ גְ מוּ אֹ ת ֹו כָּל הָ עֵ דָ ה :וְ אֶ ל בְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל תְּ דַ בֵּ ר
לֵאמֹ ר אִ ישׁ אִ ישׁ כִּ י יְקַ לֵּל אֱNהָ יו וְ נָשָׂ א חֶ טְ אוֹ :וְ נֹ קֵ ב שֵׁ ם ה' מוֹת יוּמָ ת רָ גוֹם י ְִרגְּ מוּ
)ויקרא כד ,י-טז(
ב ֹו כָּל הָ עֵ דָ ה ַכּגֵּר כָּאֶ זְ רָ ח בְּ נ ְָקב ֹו שֵׁ ם יוּמָ ת.
התורה ציינה כי שני חטאימ היו לו לבנ הישראלי :נקיבה בשמ ה' ,וקללתו .וככ כתב ראב"ע:

"ויקב" – יש אומרים שפירושו ויפרש כמו "אשר פי ה' יקבנו"" ,אשר נקבו
23
בשמות" ,ויש אומרים שהוא כמו "מה אקוב" .והראשון קרוב לפי דעתי.
עיקר החטא היה הקללה ולפיככ כינתה התורה חוטא זה בשמ 'המקלל' .אמנמ העונש של
הרגימה באבנימ בא בעקבות נשיאת שמ ה' לשוא .הקב"ה הוא שיעניש את הנשבע בשמו
לשקר "כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא )=וכתרגומ אונקלו 'לשיקרא'( .וכנ
המגדפ את שמו ית' עונשו בידי שמימ – "ונשא חטאו" .אמנמ כנגד הנושא שמ שמימ
לבטלה הטילה התורה על בני האדמ את החובה להחיל את שמ השמימ על קורבנ ומזבח,
לבל יישאר לבטלה .לפיככ ,כהוראת שעה ,ציוותה התורה כעונש למקלל להתייח אליו
כאל הקורבנ" ,ומכו כל השומעימ את ידיהמ על ראשו ורגמו אותו כל העדה".
מאידכ ,מי שמגלה את שמ ה' בעבודתו ,אצלו שמ שמימ נישא לברכה בהתגלותו בעולמ.
אדמ זה היודע לא לתת שמות לאלילימ אלא לעבוד את הבורא ראוי להישבע בשמ ה' וככ
ציוותנו התורה:

אֶ ת ה' אֱNהֶ י Sתִּ ירָ א וְ אֹ ת ֹו תַ ֲעבֹד וּבִ שְׁ מ ֹו תִּ שָּׁ בֵ עַ N :א תֵ לְ כוּן אַחֲרֵ י אֱNהִ ים אֲחֵ ִרים
)דברים ו ,יג-יד(
מֵ אֱNהֵ י הָ עַ מִּ ים אֲשֶׁ ר סְ בִ יבוֹתֵ יכֶם.
משנה תוקפ מקבלימ דברינו עמ ביאור הרמב"נ למילימ "ואותו תעבוד" – "ויתכנ שיהיה זה
רמז לעבודת הקרבנות" .כאשר עובדימ את ה' בקורבנות אזי יש לשמ ה' על מה לחול

 .23אותמ 'יש אומרימ' הינמ חז"ל )נהדרינ נו ע"א( שחייבו קילה רק למי שגמ נושא שמ שמימ לבטלה
וגמ מקללו .זאת תוכ הבנה כי המינוח "ויקוב" משמעותו "ויקלל" כמו בפוק )במדבר כג ,ח( "מה
אקוב לא קבה אל ומה אזעומ לא זעמ ה' " .בפשטי המקראות נראה שיש פה שתי עבירות נפרדות,
ולפיככ חרג ראב"ע מפירוש חז"ל .שמא ניתנ לומר שראב"ע הבינ בדעת חז"ל שרק כהוראת שעה
הגיעה קילה לבנ הישראלי אפ על נשיאת ה' לבדה אכ לדורות באה ההלכה למשה מיני ואיחדה
את שתי העבירות יחד וחייבה רק על שילובנ קילה.
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וממילא ניתנ לקיימ את המשכ הפוק "ובשמו תשבע" .קישור המקדש לשבועה בא לידי
ביטוי בתפילת שלמה בעת חנוכת המקדש )מלכימ א' ח ,לא( "את אשר יחטא איש לרעהו
ונשא בא אלה להאלותו )=וחייבו הדינ להשביעו – רש"י( ובא אלה לפני מזבחכ בבית הזה".
שבועת ה' באה דווקא לפני המזבח – מקומ שמ ה' והקב"ה יגלה את הדינ הנכונ )שמ פ'
לב( – "ושפטת את עבדיכ להרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו
כצדקתו"24.
לא בכדי כאשר צדקיה מלכ יהודה חילל את שבועת ה' לנבוכדנצאר ,מנה זאת הכתוב
כאחת היבות לחורבנו של בית המקדש:

וְ גַם בַּ מֶּ לֶ Lנְבוּכ ְַדנֶאצַּ ר מָ רָ ד אֲשֶׁ ר הִ שְׁ בִּ יע ֹו בֵּ אNהִ ים ַויֶּקֶ שׁ אֶ ת עָ ְרפּ ֹו ַויְאַ מֵּ ץ אֶ ת
)דברי הימים ב' לו ,יג(
לְ בָ ב ֹו מִ שּׁוּב אֶ ל ה' אֱNהֵ י יִשְׂ רָ אֵ ל.
ריבונו של עולמ מתערב במשפט בשעה ששמו נישא שמ בשבועה .השפעת שמ ה'
המתערבת במשפט האנושי בינ במשפט בינ נגד עמימ שלא קוראימ בשמ ה' ובינ במשפט
נגד עוול אישי מקורה במקדש .ככ מתבאר בתהילימ במזמור ט:

אֶ שְׂ מְ חָ ה וְ אֶ עֶ לְ צָ ה בָ ֲ Lאזַמְּ רָ ה ׁ ִש ְמ ָך עֶ לְ יוֹן ..:כִּ י עָ שִׂ יתָ מִ שְׁ ָפּטִ י וְ ִדינִי יָשַׁ בְ תָּ לְ כִ סֵּ א
שׁוֹפֵ ט צֶ דֶ ק :גָּעַ ְרתָּ ג ֹויִם אִ בַּ ְדתָּ רָ שָׁ ע ׁ ְש ָמם מָ חִ יתָ לְ ע ֹולָם וָעֶ ד ..:וַה' לְ ע ֹולָם יֵשֵׁ ב
כּ ֹונֵן לַמִּ שְׁ ָפּט כִּ סְ אוֹ ..:וְ יִבְ טְ חוּ בְ  Sיו ְֹדעֵ י שְׁ מֶ  Sכִּ י Nא עָ זַבְ תָּ ד ְֹרשֶׁ י Sה'ַ :ז ּ ְמרוּ ַלה'
יֹ ֵש-ב ִציּוֹ ן הַ גִּ ידוּ בָ עַ מִּ ים עֲלִ ילוֹתָ יו ..:לְ מַ עַ ן אֲסַ פְּ רָ ה כָּל תְּ הִ לָּתֶ יְּ Sב ׁ ַש ֲֵ .רי ַבת ִציּוֹ ן
)תהילים ט ,ג-טו(
ָא ִג ָילה ִּב ׁישוּ ֶָ .ת ָך:

 .24בדרכ זו נראה שפירש שלמה את הנאמר בפרשת משפטימ )שמות כב ,ז( "אמ לא ימצא הגנב ונקרב
בעל הבית אל האלוהימ אמ לא שלח ידו במלאכת רעהו" .הקרבה למקדש האלוקימ היא תברר את
שקרה וזאת על ידי שבועה .כדרכו של שלמה למדו חז"ל במדרש )מכילתא ,משפטימ ,פרשה טו(
"ונקרב בעל הבית – לשבועה" .במדרש שמ נשאלה שאלה "ונקרב בעל הבית אל האלהימ .שומע אני
לשאול באורימ ותומימ? תלמוד לומר אשר ירשיעונ אלוהימ לא אמרתי אלא אלהימ שהנ מרשיעינ".
המדרש שלל את ההבנה המצויה אצל שלמה כי המילה אלוהימ פה כוונתה לרבש"ע ,אלא לדיינימ
בשר ודמ .נראה שחיוב הדיינימ את הנידונ להישבע מקרב את הנידונ לדינו של רבש"ע שיתערב בדינ
לאור השבועה .כיונ שהרצונ הוא להחיל את שמ ה' במקדש ציווה שלמה שהשבועה תהיה לא רק
בבית דינ המכונימ אלוהימ אלא בבית המקדש .מעת החורבנ חזרה השבועה לבתי הדינ מתוכ התפיה
שגמ בהמ מתגלה הא-ל "מנינ לשלשה שיושבינ בדינ ששכינה עמהמ שנאמר בקרב אלהימ ישפוט"
)ברכות ו ע"א(.
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ה .שמ בנ נח
דור המבול מרד במלכות שמימ ,ועל חטאי דור זה נאמר" :המה הגיבורימ אשר מעולמ אנשי
השמ" )שמ ,פ' ד( .אותמ אנשי שמ 25,והממשיכימ את דרכמ הלא המ דור הפלגה שרצו
לעשות להמ שמ ,עומדימ בניגוד לקוראימ בשמ ה' .מה היר את חרונ האפ מהאנושות?
נח במציאתו חנ בעיני ה' לא זכה להציל אלא את משפחתו בלבד .לעומת זאת ביציאה
מהתיבה החל נח בבניית מזבח ובהקרבה עליו וזהו שהיר את חרונ האפ מהעולמ וככ
נאמר:

וַיִּ בֶ ן נֹ חַ מִ זְ בֵּ חַ ַלה' וַיִּ קַּ ח מִ כֹּל הַ בְּ הֵ מָ ה הַ טְּ הֹרָ ה וּמִ ֹכּל הָ עוֹף הַ טָּ הוֹר ַויַּעַ ל עֹ Nת
בַּ מִּ זְ בֵּ חַ ַ :ויָּרַ ח ה' אֶ ת רֵ יחַ הַ נִּיחֹ חַ ַויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל לִ בּ ֹו Nא אֹ סִ ף לְ קַ לֵּל עוֹד אֶ ת הָ אֲדָ מָ ה
בַּ עֲבוּר הָ אָדָ ם כִּ י יֵצֶ ר לֵב הָ אָדָ ם רַ ע מִ ְנּעֻרָ יו וְ Nא אֹ סִ ף עוֹד לְ הַ כּוֹת אֶ ת כָּל חַ י ַכּאֲשֶׁ ר
)בראשית ח ,כ-כב(
עָ שִׂ יתִ י:
הברכה לעולמ ,שכפי שראינו לעיל באה יחד עמ גילוי שמו ,חזרה מיד עמ הקרבת הקורבנות
)שמ ט ,א( "ויברכ אלוקימ את נח ואת בניו" .נראה שאינ מדובר בפעולה חד פעמית של
נח .את בנו שמ ייעד הוא לקיימ את המזבח שהקימ .הלא ככ בירכ את שמ ויפת:

ַויֹּאמֶ ר בָּ רוּ Lה' אֱNהֵ י שֵׁ ם וִ יהִ י כְ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָמוֹ :יַפְ תְּ אֱNהִ ים לְ יֶפֶ ת וְ יִשְׁ ֹכּן בְּ אָ ֳהלֵי
)בראשית ט ,כה-כו(
שֵׁ ם וִ יהִ י כְ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָמ ֹו.
אוהלי שמ היו למקומ שבו מוקרבימ קורבנות לה' בניהולו של שמ .נראה כי כינוי זה ,שנתנ
נח לבנו ,מציינ את תפקידו שניתנ לו – ניהול המזבח והקורבנות ,שזו היא הקריאה בשמ
ה' .דוד המלכ )תהילימ כט ,א( ציוה לתת לה' קורבנות בני אלימ 26,ולפארו במקדשו
"ובהיכלו כולו אומר כבוד" )שמ ,פ' ט( ,וזאת מתוכ הדרישה "הבו לה' כבוד שמו" )שמ,

 .25רש"י בפירושו לפוק הציע שתי אפשרויות בביאור המושג "אנשי השמ :או מלשונ שמות כמו 'אשר
נקבו בשמות' ,או מלשונ שממונ שגרמו לעולמ .והנה בגלל שלא התייחה התורה לשמותמ של אותמ
אנשימ ,נאלצ רש"י לבאר כי מדובר פה על האנשימ כעירד ומחוייאל שהובאו עמ שמותיהמ קודמ
ברשימת השושלות או לבאר כאפשרות של שממונ .אכ התארימ בפוק זה "בני האלוהימ",
"הגיבורימ" מראימ את עצמתמ ולא את מה שקרה לעולמ בעקבות מעשיהמ .לדברינו ,אכנ מדובר
על משמעות של שמות אכ לא שמות פרטיימ אלא תיאור לעבודתמ הפולחנית המציבה שמ אלילי
בניגוד לרצונ ה'.
 .26הפרשנות המורתית התייחה לבני אלימ כאל המלאכימ שאותמ מבקש דוד להלל את ה' .פירוש
זה נדחה מכל וכול על ידי המאירי בפירושו לפוק זה שראה בפנייה לגורמימ מבלעדי האדמ להתפלל
ככפירה )נראה שההתייחות לככ ככפירה נובעת מדברי הרמב"מ בפירוש המשנה למכת נהדרינ
בהקדמתו לפרק חלק כי תפילה למלאכימ במטרה שהמ הקרובימ לבורא יפעלו בשבילנו אצלו היא
היוד לעבודה זרה הרואה כוח בגורמימ רוחניימ מבלעדי הקב"ה( .אמנמ מצאנו אלימ ללא האות
יו"ד לאחר האל"פ במקרא במשמעות של אילימ – ראה דברי הימימ א' כט ,כא .באופנ זה מובנ כי
דוד מצווה את בני האדמ לקדש את שמ הבורא על ידי עבודה במקדשו.
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פ' ב( .לא בכדי למד זאת דוד מקול ה' שהרעימ על מימ רבימ בעת אשר "ה' למבול ישב"
)שמ ,פ' י(.
כאמור לעיל ,מפעלו של שמ ,לתקנ את חטא אנשי השמ ,פעל בהצלחה עד דור הפלגה
ששוב חטאו ועשו לעצממ שמ .לא בכדי אמרו חז"ל במדרש על שמ בנ נח )בראשית רבה
כו ,ג(" :שמעונ בר חוטא אמר שמניינ אותיותיו )=גימטריא של שמ( תלה הקב"ה לדורות
מנ המבול ועד הפלגה שלוש מאות וארבעימ שנה".

ו .שאלת משה "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהמ"
בוויכוח שבינ רבש"ע למשה רבנו בשאלת התאמת משה למשימה להוציא את בני ישראל
ממצרימ נאמר:

וְ עַ תָּ ה לְ כָה וְ אֶ שְׁ ָלחֲ Sאֶ ל ַפּ ְרעֹ ה וְ הוֹצֵ א אֶ ת עַ מִּ י בְ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל מִ מִּ צְ רָ יִםַ :ויֹּאמֶ ר משֶׁ ה
אֶ ל הָ אֱNהִ ים מִ י אָנֹ כִ י כִּ י אֵ לֵ Lאֶ ל ַפּ ְרעֹ ה וְ כִ י אוֹצִ יא אֶ ת בְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל מִ מִּ צְ רָ יִםַ :ויֹּאמֶ ר
כִּ י אֶ הְ יֶה עִ מָּ  Lוְ זֶה לְּ  Sהָ אוֹת כִּ י אָנֹ כִ י שְׁ לַחְ תִּ י Sבְּ הוֹצִ יאֲ Sאֶ ת הָ עָ ם מִ מִּ צְ רַ יִם תַּ עַ בְ דוּן
אֶ ת הָ אֱNהִ ים עַ ל הָ הָ ר הַ זֶּהַ :ויֹּאמֶ ר משֶׁ ה אֶ ל הָ אֱNהִ ים הִ נֵּה אָנֹ כִ י בָ א אֶ ל בְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל
וְ אָמַ ְרתִּ י לָהֶ ם אֱNהֵ י אֲבוֹתֵ יכֶם שְׁ לָחַ נִי ֲאלֵיכֶם וְ אָמְ רוּ לִ י מַ ה שְּׁ מ ֹו מָ ה אֹ מַ ר ֲאלֵהֶ ם:
ַויֹּאמֶ ר אֱNהִ ים אֶ ל משֶׁ ה אֶ הְ יֶה אֲשֶׁ ר אֶ הְ יֶה ַויֹּאמֶ ר כֹּה תֹ אמַ ר לִ בְ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל אֶ הְ יֶה
שְׁ לָחַ נִי ֲאלֵיכֶםַ :ויֹּאמֶ ר עוֹד אֱNהִ ים אֶ ל משֶׁ ה כֹּה תֹ אמַ ר אֶ ל בְּ נֵי יִשְׂ רָ אֵ ל ה' אֱNהֵ י
ֲאבֹתֵ יכֶם אֱNהֵ י אַבְ רָ הָ ם אֱNהֵ י יִצְ חָ ק וֵאNהֵ י ַיעֲקֹ ב שְׁ לָחַ נִי ֲאלֵיכֶם זֶה שְּׁ מִ י לְ עֹ לָם וְ זֶה
)שמות ג ,י-טו(
זִ כְ ִרי לְ דֹר דֹּר.
ריבונו של עולמ מעודד את משה שכשמ שהוא פגש את כבוד ה' בהר חורב בנה ככ יצליח
הוא להביא את כל העמ לעבוד ה' בהר זה .לאחר מכנ החל לדונ משה עמ הקב"ה מהו שמו
ומה יענה לישראל ותשובת ה' למשה לכאורה לא ברורה 27.אפ הזכרת האבות לא ברור כיצד
היא משרתת את המענה לשאלת משה .לאחר מכנ ממשיכ הקב"ה וחוזר לכאורה לדיונ
הראשונ לגבי הקרבת הקורבנות ,וזו לשונה של התורה:

וְ שָׁ מְ עוּ לְ קֹ לֶ Sוּבָ אתָ אַ תָּ ה וְ זִ ְקנֵי ִישְׂ רָ אֵ ל אֶ ל מֶ לֶ Lמִ צְ רַ יִם ַואֲמַ ְרתֶּ ם אֵ לָיו ה' אֱNהֵ י
הָ עִ בְ ִריִּ ים נ ְִקרָ ה עָ לֵינוּ וְ עַ תָּ ה ֵנ ֲלכָה נָּא דֶּ רֶ  Lשְׁ לשֶׁ ת יָמִ ים בַּ מִּ ְדבָּ ר וְ נִזְ בְּ חָ ה ַלה'
)שם ,פס' יח(
אֱNהֵ ינוּ.
מהו פשר הדו־שיח הזה ומהו ההיגיונ שבדר הדברימ?

 .27רש"י ביאר כי הביטוי "אהיה אשר אהיה" מבטא את הבטחת ה' להיות עמ ישראל בעתיד ואמ כנ אינ
כאנ תשובה לשאלה מהו שמו ורק בתחילת פרשת וארא )שמות ו( יענה הקב"ה לשאלת משה.
רשב"מ ביאר כי המילה 'אהיה' היא אחת משמותיו של רבש"ע ,אכ פירושו לא פשוט מפאת העובדה
שלא מצאנו עוד שימוש במילה זו במקרא כשמ של בורא העולמ.
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לדברינו ,המקשרימ בינ שמ ה' לבינ מזבחות וקורבנות ,ניתנ לומר כי משה מקבל
הבטחה מה' על עבודת ה' שתתקיימ בהר יני .על ככ שאל משה את הקב"ה אמ ישאלו
אותו העמ מהי דרכ הפולחנ – "ואמרו לי מה שמו מה יאמר אליהמ"? על ככ ענה לו הקב"ה
כי אותה קריאה בשמ ה' שהיתה אצל אבותיהמ ,ואתו גנונ של מזבחות שעשו האבות הוא
הרצוי בכל דור – 'אהיה אשר אהיה' ,ואותו הא-ל שנתגלה לאבות הוא ששלח בדור זה את
משה 'זה שמי לעולמ וזה זכרי לדור דור' .לפיככ אכ טבעי הוא שיבוא משה לזקנימ וירצה
לקדמ איתמ את נושא הקרבת הקורבנות ביני – 'ונזבחה לה' אלוקינו' .ואכנ ככ קרה.
כאשר הגיע העמ לחורב ,הדריכמ משה להמשיכ את דרכ אבותיהמ )שמות כד ,ד( – "ויבנ
מזבח תחת ההר ושתימ עשרה מצבה לשנימ עשר שבטי ישראל" .ביטויי ההבטה בנה
המדברימ על שמו וזכרו של הקב"ה התגלו בבניית המזבח בחורב )שמות כ ,כא( – "בכל
המקומ אשר אזכיר את שמי אבוא אליכ וברכתיכ".

ז" .ומה תעשה לשמכ הגדול"
בעת מלחמת יהושע והעמ ביריחו הכריז יהושע על איור לקיחה מהשלל בנמקו את דבריו
)יהושע ו ,יז(" :וְ הָ י ְָתה הָ ִעיר חֵ ֶרם ִהיא וְ כָל אֲ ֶשׁר בָּ הּ לַה' " .חרמ לה' דינו כקודשימ ,כפי
שנאמר )ויקרא כז ,כט( "כל חרמ קדש קדשימ הוא לה' " .שמ ה' הוחל על העיר כקורבנ
לה' ולפיככ הלוקח מנ השלל דינו כמועל בקודשימ .ככ נאמר על הלקיחה מהשלל )יהושע
ז ,א(" :וַ יּ ְִמעֲ לוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל מַ עַ ל בַּ חֵ ֶרם ,וַ יּ ִַקּח עָ כָןִ ...מן הַ חֵ ֶרם ,וַ יִּחַ ר אַף ה' בִּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל".
יהושע רצה בכיבושיו להראות כי יד ה' עשתה זאת ועל כנ קידש את העיר הראשונה
שנכבשה וארה לשימוש פרטי ובככ תהיה כאנדרטה 'שמ' לכבוד רבש"ע .אמנמ ,לאחר
ההפד במלחמת העי הראשונה ,היה נראה כלפי חוצ שהקב"ה לא שותפ ללחימה וממילא
שמו לא יחול על יריחו .לפיככ אמר יהושע בתפילתו לקב"ה:

בִּ י ֲא ֹדנָי מָ ה אֹ מַ ר אַחֲרֵ י אֲשֶׁ ר הָ פַ  Lיִשְׂ רָ אֵ ל עֹ רֶ ף לִ פְ נֵי אֹ יְבָ יו :וְ יִשְׁ מְ עוּ הַ כְּ ַנ ֲענִי וְ כֹל
ישְׁ בֵ י הָ אָרֶ ץ וְ נָסַ בּוּ עָ לֵינוּ וְ הִ כְ ִריתוּ אֶ ת שְׁ מֵ נוּ מִ ן הָ אָרֶ ץ וּמַ ה תַּ עֲשֵׂ ה ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל.
)שם ,פס' ח-ט(
הקב"ה עונה ליהושע )שמ פ' יב( כי ניתנ לכפר על העמ רק אמ יימצא על מה להחיל את
שמ ה' שחולל ועד אז החרמ יחול על כל העמ "עורפ יפנו לפני אויביהמ כי היו לחרמ ,לא
אויפ להיות עמכמ אמ לא תשמידו את החרמ מקרבכמ" 28.רגימת עכנ ושריפת השלל באש
 .28ראיית השמדת יריחו ושללה כקורבנ באה לידי ביטוי גמ בהשוואה לדיני עיר הנידחת – שגמ שמ
העיר ושללה נשרפימ באש כקורבנ ,קיימ איור לבנות את העיר מחדש וושרפתה משיבה את חרונ
האפ האלוקי .וככ נאמר בפר דברימ )יג ,יז-יח(" :ואת כל שללה תקבוצ אל תוכ רחובה ושרפת
באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלוהיכ )בדומה לנאמר על המנחה העולה כולה למזבח "לה'
כליל תקטר" – ויקרא ו ,טו( והיתה תל עולמ לא תבנה עוד .ולא ידבק בידכ מאומה מנ החרמ למענ
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היא שהשיבה את חרונ האפ מישראל )שמ ,פ' כה-כו( ,שכנ על עכנ הוחל דינ החרמ
והעמק נקרא שמו עמק עכור .לאור זאת ,מובנ שתיקונ "השמ הגדול" שחולל בחרמ 29,תוקנ
בככ שבמות עכנ נאמר שהקימו "גל אבנימ גדול" ותיקונ שמ ה' היה בקריאת שמ לעמק
לזכר המעילה בקודש וככ נאמר שמ:

ַויּ ִָקימוּ עָ לָיו ַ ּגל ֲא ָבנִ ים ָ ּגדוֹ ל עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה ַויָּשָׁ ב ה' מֵ חֲרוֹן אַ פּ ֹו עַ ל כֵּן קָ רָ א
הַ מָּ קוֹם הַ הוּא עֵ מֶ ק עָ כוֹר עַ ד הַ יּוֹם הַ ֶזּה.

ׁ ֵשם

לימימ ,כשבנו שבטי עבר הירדנ "מזבח גדול למראה" )יהושע כב ,י( וחשדו בהמ שאר
השבטימ כי המ מואימ במזבח ה' בשילה ,אשר הוא שמ ה' ,הטיחו נציגי השבטימ את
ההאשמה )שמ ,פ' כ(" :הֲ לוֹא עָ כָן בֶּ ן ז ֶַרח מָ עַ ל מַ עַ ל בַּ חֵ ֶרם וְ עַ ל כָּל עֲ ַדת י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יָה ָקצֶ ף".
לא בכדי ,בעת שיורו "שמות הבעלימ" מעמ ישראל ,ישוב עמק עכור להיות לפתח תקווה
)הושע ב ,יז-יט(.
כהמשכ לתיקונ חילול שמ ה' שקרא בעת המעילה בחרמ ,מייד בתומ מלחמת העי
השנייה נפנה יהושע לבנות מזבח לה' )יהושע ח ,ל(" :אז יבנה יהושע מזבח לה' אלוהי
30
ישראל בהר עיבל".

ח .הרחבת המושג שמ ה' בגאולה
כפי שראינו ,הקריאה בשמ ה' היתה במקומ המקודש לשמו .מהו היח לשמ ה' מעת
החורבנ?
נראה ששתי משמעויות ראינו במקרא לשאלה זו :מחד ,תקווה לחזרת שמ ה' לירושלימ
וראיית הגלות כתופעה זמנית ,ומאידכ הרחבת שמ ה' והחלתו על עמ ישראל.

ישוב ה' מחרונ אפו" .לא בכדי יצרה הגמרא )נהדרינ קיג ע"א( השוואה בינ דיני עיר הנידחת לדיני
יריחו.
 .29רד"ק )יהושע ח ,טו( פירש את משמעות החשש "ומה תעשה לשמכ הגדול" וכתב" :שיאמרו הגויימ
מבלתי יכולת ה' )במדבר יד ,טז( והרי שמכ כאילו נתמעט אצלמ" .פירוש זה יש בו קושי שכנ טענה
שזו שנטענה כבר על ידי משה רבנו בעקבות חטא העגל ובעקבות חטא המרגלימ לא מופיע בה ולו
פעמ אחת הביטוי שמ ה' .שמא זו היבה שרש"י מלבד פירוש זה הביא עוד מדרש ששמ ה' מצוי
בתוכ ישראל וממילא כשלונ ישראל בכיבוש הארצ לא יאפשר לשמ ה' להתגלות.
 .30אמנמ התורה ציוותה שבניית המזבח תיעשה ביומ שיעברו את הירדנ ועל כנ נאמר בגמרא )וטה לו
ע"א( כי בנ הגיעו ביומ המעבר להר גריזימ ,וממילא לפי הבנה זו מעמד בניית המזבח הנאמר
בפרק ח התקיימ לא אחרי מלחמת העי אלא מוקדמ יותר .המלבי"מ בפירושו ליהושע ח הראה כי
שני ציווימ היו בתורה בפר דברימ )פרק כו( :אחד לבו ביומ בגלגל ואחד לתקופה מאוחרת יותר
בהר גריזימ .על פי קריאת המלבי"מ ,הפוקימ המתארימ את בניית המזבח שבהר עיבל באימ
במקוממ הכרונולוגי.
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ירמיה ניבא לאנשי עשרת השבטימ שיומ יבוא והמ ישובו בתשובה ממעשיהמ הרעימ
ויזכו לראות את ירושלימ לאחר שגמ היא תתקנ את חטאיה וזו לשונו:

שׁוּבוּ בָ נִים שׁוֹבָ בִ ים ְנאֻם ה' כִּ י אָנֹ כִ י בָּ עַ לְ תִּ י בָ כֶם וְ לָקַ חְ תִּ י אֶ תְ כֶם אֶ חָ ד מֵ עִ יר וּשְׁ ַניִם
מִ מִּ שְׁ ָפּחָ ה וְ הֵ בֵ אתִ י אֶ תְ כֶם צִ יּוֹן :וְ נָתַ תִּ י ָלכֶם רֹעִ ים כְּ לִ בִּ י וְ רָ עוּ אֶ תְ כֶם דֵּ עָ ה וְ הַ שְׂ כֵּיל:
בָּ עֵ ת הַ הִ יא י ְִק ְראוּ לִ ירוּשָׁ לַם כִּ סֵּ א ה' ְונִ ְקוּ וּ ֵא ֶל ָיה ָכל ַהגּ וֹ יִ ם ְל ׁ ֵשם ה' לִ ירוּשָׁ לָם וְ Nא
)ירמיה ג ,יד-יז(
יֵלְ כוּ עוֹד אַחֲרֵ י שְׁ ִררוּת לִ בָּ ם הָ רָ ע.
ככ התנבא ישעיה על ירושלימ העתידה:

וְ רָ אוּ ג ֹויִם צִ ְדקֵ  Lוְ כָל מְ לָכִ ים כְּ בוֹדֵ ְ Lוק ָֹרא ָל ְך ׁ ֵשם ָח ָד ׁש אֲשֶׁ ר פִּ י ה' יִקֳּ בֶ נּוּ.
)ישעיה סב ,ב(
אמנמ ,לעת הגלות עצמה ,העירו הנביאימ כי שמ ה' הורחב ,וכי מעתה הוא איננו רק במקומ
הפולחנ אלא עמ ישראל עצמו הוא המייצג את שמ ה' בעולמ .את הנימוק התיאולוגי
להרחבה ביאר הנביא יחזקאל.
כיונ שריבונו של עולמ ייעד את עמ ישראל לנטוש את שמות האלילימ ולבנות לו
מזבחות ולקרוא בשמו בארצ ישראל ,הרי שעוד לפני הבנייה כבר חל שמו עליהמ .ככ ביאר
יחזקאל את ההיגיונ ביציאת מצרימ על אפ מצבמ הרוחני הרדוד של ישראל טרמ היציאה:

בַּ יּוֹם הַ הוּא נָשָׂ אתִ י י ִָדי לָהֶ ם לְ הוֹצִ יאָם מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רָ יִם אֶ ל אֶ רֶ ץ אֲשֶׁ ר תַּ ְרתִּ י לָהֶ ם זָבַ ת
חָ לָב ְוּדבַ שׁ צְ בִ י הִ יא לְ כָל הָ אֲרָ צוֹת :וָאֹ מַ ר ֲאלֵהֶ ם אִ ישׁ שִׁ קּוּצֵ י עֵ ינָיו הַ שְׁ לִ יכוּ
וּבְ גִ לּוּלֵי מִ צְ רַ יִם אַל תִּ טַּ מָּ אוּ ֲאנִי ה' אֱNהֵ יכֶםַ :ויַּמְ רוּ בִ י וְ Nא אָבוּ לִּ שְׁ מֹ עַ אֵ לַי אִ ישׁ
אֶ ת שִׁ קּוּצֵ י עֵ ינֵיהֶ ם Nא הִ שְׁ לִ יכוּ וְ אֶ ת גִּ לּוּלֵי מִ צְ רַ יִם Nא עָ זָבוּ וָאֹ מַ ר לִ שְׁ פֹּ  Lחֲמָ תִ י
ֲעלֵיהֶ ם לְ כַלּוֹת אַ פִּ י בָּ הֶ ם בְּ תוֹ Lאֶ רֶ ץ מִ צְ רָ יִם :וָאַעַ שׂ לְ מַ עַ ן שְׁ מִ י לְ בִ לְ תִּ י הֵ חֵ ל לְ עֵ ינֵי
הַ גּ ֹויִם אֲשֶׁ ר הֵ מָּ ה בְ ת ֹוכָם אֲשֶׁ ר נוֹדַ עְ תִּ י ֲאלֵיהֶ ם לְ עֵ ינֵיהֶ ם לְ הוֹצִ יאָם מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רָ יִם.
)יחזקאל כ ,ו-ט(
מציאות שכזו חזרה להיות רלוונטית אחרי החורבנ .שמ ה' כבר לא מצוי בבית המקדש,
ועבר להתגלות על עמ ישראל בגלות ,וזאת על מנת ששמ ה' ימשיכ להתגלות עליהמ עד
שיעלו שוב למקומ המקודש .ככ תיאר יחזקאל את התנהלות ישראל בגולה:

ַויָּבוֹא אֶ ל הַ גּ ֹויִם אֲשֶׁ ר בָּ אוּ שָׁ ם ַויְחַ לְּ לוּ אֶ ת שֵׁ ם קָ ְדשִׁ י בֶּ אֱמֹ ר לָהֶ ם עַ ם ה' אֵ לֶּה
אַרצ ֹו יָצָ אוּ :וָאֶ חְ מֹ ל עַ ל שֵׁ ם קָ ְדשִׁ י אֲשֶׁ ר חִ לְּ לוּהוּ בֵּ ית יִשְׂ רָ אֵ ל בַּ גּ ֹויִם אֲשֶׁ ר בָּ אוּ
וּמֵ ְ
שָׁ מָּ הָ :לכֵן אֱמֹ ר לְ בֵ ית יִשְׂ רָ אֵ ל כֹּה אָמַ ר ֲא ֹדנָי ה' Nא לְ מַ עַ ְנכֶם ֲאנִי עֹ שֶׂ ה בֵּ ית יִשְׂ רָ אֵ ל
כִּ י אִ ם לְ שֵׁ ם קָ ְדשִׁ י אֲשֶׁ ר חִ לַּלְ תֶּ ם בַּ גּ ֹויִם אֲשֶׁ ר בָּ אתֶ ם שָׁ ם :וְ ִקדַּ שְׁ תִּ י אֶ ת שְׁ מִ י הַ גָּדוֹל
הַ מְ ֻחלָּל בַּ גּ ֹויִם אֲשֶׁ ר חִ לַּלְ תֶּ ם בְּ ת ֹוכָם וְ י ְָדעוּ הַ גּ ֹויִם כִּ י ֲאנִי ה' ְנאֻם ֲא ֹדנָי ה' בְּ הִ קָּ ְדשִׁ י
בָ כֶם לְ עֵ ינֵיהֶ ם :וְ לָקַ חְ תִּ י אֶ תְ כֶם מִ ן הַ גּ ֹויִם וְ ִקבַּ צְ תִּ י אֶ תְ כֶם מִ כָּל הָ אֲרָ צוֹת וְ הֵ בֵ אתִ י
)שם לו ,כ-כד(
אַדמַ תְ כֶם.
אֶ תְ כֶם אֶ ל ְ
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בדברי יחזקאל הללו מתברר ששמ ה' התחלל בגולה לא רק מעצמ חורבנ המקדש – שמ ה'
בירושלימ ,אלא מעצמ ההתנהלות הקלוקלת בגלות .שמ ה' אמור היה להתגלות על ישראל
עצממ בהיותמ בגולה 31.את ההיגיונ לככ מבאר יחזקאל בהמשכ הנבואה:

אַרבֶּ ה אֹ תָ ם ַכּצֹּאן
כֹּה אָמַ ר ֲא ֹדנָי ה' עוֹד זֹאת אִ דָּ רֵ שׁ לְ בֵ ית יִשְׂ רָ אֵ ל ַלעֲשׂוֹת לָהֶ ם ְ
אָדָ ם :כְּ צֹאן קָ דָ שִׁ ים כְּ צֹאן יְרוּשָׁ ִ ַלם בְּ מ ֹועֲדֶ יהָ כֵּן תִּ הְ יֶינָה הֶ עָ ִרים הֶ חֳרֵ בוֹת מְ לֵאוֹת
צֹאן אָדָ ם וְ י ְָדעוּ כִּ י ֲאנִי ה') .שם ,פס' לז-לח(
מעת החורבנ ,מוקדשימ ישראל להיות המ עצממ לצאנ קדשימ ,על כנ שמ ה' חל עליהמ
ישירות .עיקרונ זה שראינו אצל יחזקאל ,נראה שניתנ למצוא אותו כבר מתקופת חורבנ
שילה .בעקבות חטאי ישראל כבשו הפלישתימ את הארצ ,החריבו את משכנ שילה ולקחו
בשבי את ארונ ה' )שמואל א' ,ד( .את משכנו מא ה' וגזר תבוה לעמו כפי שנאמר:

אַרתּ ֹו בְ יַד צָ רַ :ויַּסְ גֵּר לַחֶ רֶ ב
וַיִּ טֹּשׁ מִ שְׁ כַּן שִׁ ל ֹו אֹ הֶ ל שִׁ כֵּן בָּ אָדָ ם :וַיִּ תֵּ ן לַשְּׁ בִ י עֻזּ ֹו וְ תִ פְ ְ
)תהילים עח ,ס-סב(
עַ מּ ֹו וּבְ ַנ ֲחלָת ֹו הִ תְ עַ בָּ ר.
אפ על פי כנ לא נתנ הקב"ה את ישראל לכליה ,והטעמ לככ נאמר על ידי דוד:
שִׁ יר הַ מַּ עֲלוֹת לְ דָ וִ ד לוּלֵי ה' שֶׁ הָ יָה לָנוּ יֹאמַ ר נָא יִשְׂ רָ אֵ ל :לוּלֵי ה' שֶׁ הָ יָה לָנוּ בְּ קוּם
עָ לֵינוּ אָדָ םֲ :אזַי חַ יִּ ים בְּ לָעוּנוּ בַּ חֲרוֹת אַ פָּם בָּ נוּ ... :בָּ רוּ Lה' שֶׁ ]א נְתָ נָנוּ טֶ רֶ ף
לְ שִׁ נֵּיהֶ ם :נַפְ שֵׁ נוּ כְּ צִ פּוֹר נִמְ לְ טָ ה מִ ַפּח יו ְֹק ִשׁים הַ ַפּח נִשְׁ בָּ ר ַו ֲאנַחְ נוּ נִמְ לָטְ נוּ :עֶ זְ רֵ נוּ
)תהילים קכד ,א-ח(
בְּ שֵׁ ם ה' עֹ שֵׂ ה שָׁ מַ יִם וָאָרֶ ץ.
כאשר כבר לא היה משכנ ומזבח שיחולו עליהמ שמ ה' ,חל שמ ה' על ישראל עצממ ,וזו
היתה יבת גאולתמ – בדיוק באופנ שניבא יחזקאל ביח לחורבנ המקדש.
שילוב של שתי בחינות התגלות ה' בעת החורבנ :צפייה לשיבה למקדש ולירושלימ
ששמ ה' עליהמ ,וחלות שמו יתברכ על ישראל עצממ – מצוי בתפילתו של דניאל:
וְ הָ אֵ ר ָפּנֶי Sעַ ל ִמ ְקדָּ ׁ ְש ָך ַה ּ ׁ ָש ֵמם

וְ עַ תָּ ה שְׁ מַ ע אֱNהֵ ינוּ אֶ ל תְּ פִ לַּת עַ בְ ְדּ Sוְ אֶ ל תַּ חֲנוּנָיו
וּראֵ ה שֹׁמְ מֹ תֵ ינוּ ְו ָה ִעיר ֲא ׁ ֶשר נִ ְק ָרא
ְל ַמ ַ.ן ֲאדֹנָ י :הַ טֵּ ה אֱNהַ י אָזְ נְ Sוּשֲׁמָ ע פְּ קַ ח עֵ ינֶיְ S
ׁ ִש ְמ ָך ֶָ .ל ָיה כִּ י Nא עַ ל צִ ְדקֹ תֵ ינוּ ֲאנַחְ נוּ מַ פִּ ילִ ים תַּ חֲנוּנֵינוּ לְ פָ נֶי Sכִּ י עַ ל רַ חֲמֶ יS
הָ רַ בִּ יםֲ :א ֹדנָי שְׁ מָ עָ ה ֲא ֹדנָי סְ לָחָ ה ֲא ֹדנָי הַ ְקשִׁ יבָ ה ַועֲשֵׂ ה אַל תְּ אַחַ ר ְל ַמ ֲ.נְ ָך ֱאל ַֹהי כִּ י
)דניאל ט ,יז-יט(
ׁ ִש ְמ ָך נִ ְק ָרא ַ.ל ִע ְיר ָך ְו ַ.ל ֶַּ .מ ָך:

 .31ניתנ לומר שההרחבה שעשה יחזקאל היא שעמדה לחז"ל שראו בכל ייצוגיות של התורה על ידי
מייצגיה קידוש שמ ה' או להבדיל חילול השמ )יומא פו ע"א( .פרשנות מורחבת ומאוחרת זו היא
שגרמה לפרשנות המרחיבה על פוקי התורה בציווי על קידוש השמ כפי שראינו בתחילת המאמר.
אמנמ ,כאמור לעיל ,זו הרחבה מאוחרת של המושג קידוש וחילול השמ ועל כנ בפשטי המקראות
התבאר במאמר זה לפי הפרשנות שמתאימה למושג המקורי כפי שבא לידי ביטוי בפוקי התורה
והנביאימ המוקדמימ.
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ט .חזרת שמ ה' למקדש
נראה שהנביאימ בשעה שחזו את חזרת השכינה למקדש לא הורו ששמ ה' יחזור לממד
המצומצמ של מקומ המקדש בלבד .לפי הנביאימ ,שמ ה' אכנ יתגלה במקדש ,אכ ישפיע
החוצה הנ בממד הגיאוגרפי לארצ ישראל כולה וממנה לכל העולמ ,והנ בממד האנושי שמ
ה' מהמקדש ישפיע על כל עמ ישראל וממנו כל האנושות תקרא בשמ ה'.
את ההקדשה הראשונית בעת שיבת ציונ ,הנ של שמ ה' הנ למקדש והנ לעמ ישראל
במקביל ,מצאנו בנבואותיהמ של חגי וזכריה ,כמתואר בפר עזרא:
וְ הִ תְ נַבִּ י חַ גַּי נְבִ יָּא וּזְ כ ְַריָה בַ ר עִ דּוֹא נְבִ יַּאיָּא עַ ל יְהוּדָ יֵא ִדּי בִ יהוּד וּבִ ירוּשְׁ לֶם ְּב ׁ 0שם
ֱא ָל ּה יִ ְׂש ָר ֵאל ֲֵ .ליהוֹ ן :בֵּ אדַ יִן קָ מוּ זְ רֻ בָּ בֶ ל בַּ ר שְׁ אַלְ תִּ יאֵ ל וְ יֵשׁוּעַ בַּ ר יוֹצָ דָ ק וְ שָׁ ִריו
ְל ִמ ְבנֵ א ֵּבית ֱא ָל ָהא דִּ י ִבירוּ ׁ ְש ֶלם ְו ִע ְּמהוֹ ן נְ ִב ַ ּיא ָ ּיה ִדי ֱא ָל ָהא מְ סַ ע ֲִדין לְ הוֹן.
)עזרא ה ,א-ב(

הרי ששמ ה' חל הנ על ישראל והנ על המקדש.
ככ יאמר צפניה הנביא על שמ ה' העתידי שיחול על ישראל:

הֵ סִ יר ה' מִ שְׁ ָפּטַ יִ Lפִּ נָּה אֹ יְבֵ  Lמֶ לֶ Lיִשְׂ רָ אֵ ל ה' בְּ ִק ְרבֵּ N Lא תִ ְיראִ י רַ ע עוֹד ... :בָּ עֵ ת
הַ הִ יא אָבִ יא אֶ תְ כֶם וּבָ עֵ ת קַ בְּ צִ י אֶ תְ כֶם כִּ י אֶ תֵּ ן אֶ תְ כֶם ְל ׁ ֵשם ְו ִל ְת ִה ָּלה בְּ ֹכל עַ מֵּ י הָ אָרֶ ץ
)צפניה ג ,טו-כ(
בְּ שׁוּבִ י אֶ ת שְׁ בוּתֵ יכֶם לְ עֵ ינֵיכֶם אָמַ ר ה'.
במקביל לשמ ה' המתגלה מחדש ,ניבא זכריה ששמ האלילימ יחלופ מנ הארצ ואלו דבריו:

וְ הָ יָה בַ יּוֹם הַ הוּא ְנאֻם ה' צְ בָ אוֹת אַכְ ִרית אֶ ת שְׁ מוֹת הָ עֲצַ בִּ ים מִ ן הָ אָרֶ ץ וְ Nא ִיזָּכְ רוּ
)זכריה יג ,ב(
עוֹד.
הרחבת שמ ה' לכל מרחבי ארצ ישראל ועל עמ ישראל מצויה בנבואה העתידית של יחזקאל
על יומה של מלחמת גוג ומגוג ,וככ התנבא ,שהצורכ לטהר את הארצ מגופות לוחמי גוג
הוא לצורכ הפיכת הארצ כולה טהורה כראויה לשאת את שמ ה' בטהרה:

וּקבָ רוּם בֵּ ית יִשְׂ רָ אֵ ל לְ מַ עַ ן טַ הֵ ר אֶ ת הָ אָרֶ ץ שִׁ בְ עָ ה חֳדָ שִׁ ים :וְ קָ בְ רוּ כָּל עַ ם הָ אָרֶ ץ
ְ
דנָי ה'32.
וְ הָ יָה לָהֶ ם לְ שֵׁ ם יוֹם הִ כָּבְ ִדי ְנאֻם ֲאֹ -
)יחזקאל לט ,יב-יג(
אפ העמ כולו יישאר כנושא את שמ ה' על אפ חזרת שמו יתברכ לארצ ישראל וכהמשכ
הנבואה:

 .32הראייה בפרקי גוג ומגוג חלק מטהרת הארצ וקידוש שמ ה' בה לקראת חלות שמ ה' במקדש מחדש,
יכולה לבאר מדוע הובאו פרקימ לח-לט ביחזקאל ,המדברימ על מלחמת גוג ומגוג ,בינ הפרקימ
המדברימ על גאולת הארצ )לו-לז( לפרקי המקדש )מ-מח(.
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ָלכֵן כֹּה אָמַ ר ֲא ֹדנָי ה' עַ תָּ ה אָ שִׁ יב אֶ ת שְׁ בוּת ַיעֲקֹ ב וְ ִרחַ מְ תִּ י כָּל בֵּ ית יִשְׂ רָ אֵ ל וְ ִקנֵּאתִ י
)שם ,פס' כה(
לְ שֵׁ ם קָ ְדשִׁ י.
מתוכ קדושת שמ ה' בארצ ובעמ יתפשט שמ ה' לכל העולמ ולכל האנושות .ככ התנבא
ירמיה לגבי התפשטות שמ ה' מהעמ לכל העולמ:

כֹּה אָמַ ר ה' נֹ תֵ ן שֶׁ מֶ שׁ לְ אוֹר יוֹמָ ם חֻקֹּ ת יָרֵ חַ וְ כ ֹוכָבִ ים לְ אוֹר ָל ְילָה ֹרגַע הַ יָּם ַו ֶיּהֱמוּ
ַגלָּיו ה' צְ בָ אוֹת שְׁ מוֹ :אִ ם ָימֻשׁוּ הַ ח ִֻקּים הָ אֵ לֶּה מִ לְּ פָ נַי ְנאֻם ה' גַּם זֶרַ ע יִשְׂ רָ אֵ ל יִשְׁ בְּ תוּ
)ירמיה לא ,לד-לה(
מִ הְ יוֹת גּוֹי לְ פָ נַי כָּל הַ יָּמִ ים.
אָמרוּ לְ כוּ וְ נַכְ ִחידֵ ם
אפ העמימ אשר בעבר נלחמו מול השמ החל בישראל )תהילימ פג ,ה( " ְ
ִמגּוֹי וְ 0א ִי ָזּכֵר ֵשמ י ְִשׂ ָראֵ ל עוֹד" ורצו להוציא את שמ ה' – המקדש ,מהנהגת ישראל
0הים"
אָמרוּ ִנ ְיר ָשׁה לָּנוּ אֵ ת נְאוֹת אֱ ִ
המקדשימ והמייחדימ את שמו )שמ פ' יג( "אֲ ֶשׁר ְ
ישובו מדרכמ ויבואו אפ המ לקרוא בשמ ה' )שמ פ' יז-יט( "מַ לֵּא פְ נֵיהֶ ם ָקלוֹן וִ יבַ ְקשׁוּ
אָרץ".
ִש ְמָכ ה' ...וְ י ְֵדעוּ כִּ י אַ ָתּה ִש ְמָכ ה' לְ ַב ֶּדָכ עֶ לְ יוֹן עַ ל כָּל הָ ֶ
אפ האנושות כולה תצטרפ לעמ ישראל לקרוא בשמ ה' כדברי הנביא צפניה )כ ,ט(" :כִּ י אָז
רּורה לִ ְקרֹא כֻ ּלָ מ ְּב ֵשמ ה' לְ עָ בְ ד ֹו ְשׁכֶם אֶ חָ ד".
אֶ ְהפֹּ  Gאֶ ל עַ ִמּים ָשׂפָ ה ְב ָ

לא בכדי תבוא עזיבת העמימ את העבודה הזרה וחיבור כולמ לשמ ה' דווקא מהמקדש –
מקומ שמ ה' .ככ מבואר בנבואת ישעיה:

תַּ חַ ת הַ ַנּעֲצוּץ ]=כינוי לעבודה זרה[ַ 33י ֲעלֶה בְ רוֹשׁ וְ תַ חַ ת הַ סִּ ְר ָפּד ַי ֲעלֶה הֲדַ ס וְ הָ יָה
ַלה' ְל ׁ ֵשם לְ אוֹת ע ֹולָם Nא ִיכָּרֵ ת ... :וְ נָתַ תִּ י לָהֶ ם בְּ בֵ יתִ י וּבְ חוֹמֹ תַ י יָ ד ָו ׁ ֵשם טוֹב מִ בָּ נִים
וּמִ בָּ נוֹת ׁ ֵשם עוֹ ָלם אֶ תֶּ ן ל ֹו אֲשֶׁ ר Nא ִיכָּרֵ ת :וּבְ נֵי הַ ֵנּכָר הַ נִּלְ וִ ים עַ ל ה' לְ שָׁ ְרת ֹו וּלְ אַהֲבָ ה
אֶ ת ׁ ֵשם ה' לִ הְ יוֹת ל ֹו ַלעֲבָ ִדים כָּל שֹׁמֵ ר שַׁ בָּ ת מֵ חַ לְּ ל ֹו וּמַ חֲזִ ִיקים בִּ בְ ִריתִ י:
ַוהֲבִ יאוֹתִ ים אֶ ל הַ ר קָ ְדשִׁ י וְ שִׂ מַּ חְ תִּ ים בְּ בֵ ית תְּ פִ לָּתִ י עוֹNתֵ יהֶ ם וְ זִ בְ חֵ יהֶ ם לְ רָ צוֹן ַ.ל
)ישעיה נה ,יג – נו ,ז(
יתי ֵּבית ְּת ִפ ָּלה יִ ָ ּק ֵרא ְל ָכל ָה ִַ ּ .מים.
ִמ ְז ְּב ִחי ִּכי ֵב ִ

 .33הקוצימ 'הנעצוצימ' )דיונ בזיהוי הנעצוצימ מצוי בדברי יהודה פליק ,עולמ הצומח עמ'  (222הינמ
כינוי לעג לעבודה זרה המשווה לקוצ לפי הגמרא )מגילה י ע"ב( שפירשה את המושג 'נעצוצימ' כקוצ
תוכ השוואה לפוק )ישעיה ז ,יט( "ובכל הנעצוצימ ובכל הנהלולימ" )וכנ הורו חז"ל בגמרא ע"ז מו
ע"א לכנות את האלילות 'עינ כל' בשמ 'עינ קוצ'( או ככינוי לרשעימ )תרגומ יונתנ ורש"י( .ההבנה
כי הנעצוצ )=הקוצ( הוא מהווה דימוי לעבודה הזרה מתחזקת בנבואת ירמיה )ד ,א-ג( הקורא לעמ
ליטוש את העבודה הזרה שאינה מועילה ולעמ שמשקיע בה אמר הנביא )פ' ג ובמצודת דוד שמ(
"ואל תזרעו אל קוצימ" .ההבנה כי הקוצ מהווה דימוי מקראי לרשע שלא מגלה את שמ ה' )הקיימת
גמ היא בחז"ל – בבא קמא  ע"א כדרשה על הפוק בשמות כב ,ה ''כי תצא אש ומצאה קוצימ"(,
מתחזקת באמצעות ההשוואה למשל יותמ )שופטימ ט ,יד( בו הרשע מדומה לאטד הקוצני )בשאלה
האמ האטד הינו קוצני מתעק יהודה פליק )עולמ הצומח עמ'  (134ומדברי דוד המלכ ביחו
לרשעימ )שמו"ב כג ,ו( "ובליעל בקוצ מנד כלהמ".
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הרב דוד הלל וינר
העולמ שחטא בתחילתו ולא קרא בשמ ה' ,יתוקנ בקריאה כוללת של שמ ה' היוצא
מהמקדש ומתפשט לכל עבר וכדברי הנביא זכריה:

וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יֵצְ אוּ מַ יִם חַ יִּ ים מִ ירוּשָׁ ִ ַלם חֶ צְ יָם אֶ ל הַ יָּם הַ קַּ ְדמ ֹונִי וְ חֶ צְ יָם אֶ ל הַ יָּם
הָ אַחֲרוֹן בַּ קַּ יִץ וּבַ חֹ רֶ ף יִהְ יֶה :וְ הָ יָה ה' לְ מֶ לֶ Lעַ ל כָּל הָ אָרֶ ץ ַּביּוֹ ם ַההוּ א יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד
)זכריה יד ,ח-ט(
וּ ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד.
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