
 התשע" ● זבית יצחק מ"

 צוקר שלמה הרב

  ":הקודש אל אהרן יבא בזאת"
 המקדש מקום קדושת בתפיסת ל"הרא של חידושו

 הקדמה

 בכולל, בשיעוריו ובין היומי בשיעורו בין ליכטנשטיין, הרב שיעורי
 בדרך התלמוד, ים כל על שליטתו את המחיש הרב. תורה חלקי בכל עסקו

 ובמיוחד בכלל, איתו מהלימוד מאוד הושפעתי. שלו הרגילה הענותנית
 רציתי לזכרו, המוקדש יצחק, בית של זה בכרך. קדשים בענייני מהלימוד
 הרב של דרכו את זמנית-בו המייצג 1ל"הרא של אחד חידוש להציג

 התמידית שאיפתו ואת 2קדשים, בענייני ומיקודו אהבתו את בלימוד,
 התורני. בעולמו השיטות כל ואת האפשרויות כל את לכלול

 בית את לבנות ה"הקב צוה למה ?3המקדש בית של אופיו הוא מה
 יום כל מתפללים אנו עליה ואשר ביהדות, מרכזית כך כל שהיא הבחירה,

                                                                                                
 ליכטנשטיין אהרן הרב ר"מו לזכר ,הערצה וברוב הלב מעומק מוקדש, הינו זה מאמר 1
 מ."הכ

. בירור וביתר שונה בסידור אך אותי, שהלהיב הרב של אחד חידוש מציג אני בדבריי
 . המות ביום שלטון ושאין לכלואה כדי ברוחו שליט שאיני כמובן

 דברי עיין. ל"הרא כדרך מודרנית, עברית בלשון לרוב לכתוב זה במאמר ניסיתי בנוסף,
 לישנא" בענין ,דגרמי דינא: ליכטנשטיין אהרן הרב שיעורי לספר" מבוא" ב בנידון הרב
 .7-10 עמ' ס,"תש שבות, אלון מודרנית, עברית מול" דרבנן

 'טמא' פסול בענין: "וטהרות קדשים בענייני עסקו הרב של הראשונים מהמאמרים כמה 2
 בית" זיבה, צחצוחי בענין"ו" .110-113 עמ' ,)ג"תשי( ב גליון יצחק בית" בקדשים,
" ליכטנשטיין אהרן הרב שיעורי" הסדרה בנוסף,. 132-136 עמ' ,)ב"תשי( א גליון יצחק
 ד"הגרי שיעורי את הוציא גם ל"הרא. ראשונים זבחים ומס' טהרות מס' את לאור הוציא
 של האחרון הכתיבה פרוייקט. לקדשים השייכים החלקים על ובעיקר יומא, מס' על
 . לאור לצאת ועומד קדושה, בענייני עסק ל"הרא

 ומקום לה' בית ששניהם מחתא, בחדא והמקדש המשכן את לראות יש לעניינינו, 3
 עראי. יותר ואחד קבוע יותר שאחד אלא השכינה, השראת
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 במחלוקת שרוי זה ענין ?"ברחמים לציון בשובך עינינו ותחזינה"
 ן."לרמב ם"הרמב בין מפורסמת

 המקדש בית באופי ם"הרמב שיטת

) כ' מצוה( המצוות בספר. מקומות בכמה זה לענין מתייחס ם"הרמב
 :כותב הוא

 יהיה בו. עבודה)ל( בית לבנות שצונו היא העשרים והמצוה
 והעליה ההליכה יהיה ואליו תמיד האש והבערת ההקרבה
 יתעלו אמרו והוא שיתבאר, כמו שנה בכל והקבוץ לרגל
 כוללת הזאת שהכללות בארנו וכבר. מקדש.. לי ועשו

 מחלקי כלם וזולתם והמזבח והשלחן ושהמנורה 4פרטים,
 חלק לכל צווי נתיחד אם גם" מקדש," נקרא והכל המקדש
 . וחלק..

 הקרבנות, עבודת תהיה בו המקום" עבודה, בית"כ מוגדרת המקדש בית
 כסיבה מוסיף, ם"הרמב. תמיד אש הבערת י"ע ובין הקרבה י"ע בין

" לרגל. העלייה יהיה אליו אשר מקום"כ תשמש המקדש שבית משנית,
 שבמקדש הכלים כל את כוללת שהמצווה מסביר ם"הרמב שולית, בהערה

 . וכו' המזבח, השלחן, המנורה, –) מהארון חוץ(

 ):א:א( הבחירה בית הלכות בתחילת ם"הרמב כותב דומה באופן

 הקרבנות, בו מקריבים להיות מוכן ליי' בית לעשות עשה מצות
 וכבר מקדש, לי ועשו שנ' בשנה פעמים שלש אליו וחוגגין
 שנא' שעה לפי והיה רבינו, משה שעשה משכן בתורה נתפרש

 וגו'. עתה עד באתם לא כי

 ברור עדיין אך" לה', בית" אלא" עבודה בית" לא מכונה הבית פה אמנם
 וגם" הקרבנות, בו מקריבים להיות מוכן" מקום לקבוע היא הבנין שתכלית
 ). משנית כסיבה מוגדרת היא פה שגם( לרגל לעלייה

                                                                                                
 שיהא והיא המצות מכלל אחת עשה מצות זו הרי מקדש לי ועשו אמרו: "ב"י שורש עי' 4

. במועדים יתאספו ושם הקרבנות, הקרבת תהיה ובו יבואו ואליו יכונו שכלפיו בית לנו
 בו שאמר מה כל למנות אין אבל – נעשים הם ואיך פרטיו לתאר התחיל כך אחר

 "עצמה... בפני מצוה" ועשית"
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 המקדש בית באופי ן"הרמב שיטת

 שיש סובר והוא אחר, באופן הדברים פני את רואה ן"הרמב אולם,
 החומש, על בפירושו בעיקר, מרוכזים, דבריו. המקדש לבית אחר מוקד

 הוא). ח:כה בשמ' המופיע( מקדש לעשות הצווי אצל ,)ב:כה שמ'(
 שהוא השכינה מנוחת מקום הוא"ש" במשכן החפץ עיקר" את מגדיר

 סוד"ב שלו גורפת יותר בהבנה הזאת העדיפות את מקשר הוא" הארון.
 ":המשכן

 שוכן סיני הר על שכן אשר הכבוד שיהיה הוא, המשכן וסוד
 על ה' כבוד וישכן) טז:כד לעיל( שם שנאמר וכמו. בנסתר עליו
 כבודו את אלהינו ה' הראנו הן) כא:ה דברים( וכתיב סיני, הר
 להלן( המשכן את מלא ה' וכבוד במשכן כתוב כן גדלו, ואת
 .)לד:מ

 ה"הקב סיני בהר. ה"להקב י"בנ שבין לקשר המשכיות מספק המשכן
 להים-א קרבת של התחושה את להביא וכדי גדלו, ואת כבודו את הראה
 להיות שיוכל כדי העם בתוך משכן לבנות ה"הקב צוה היומיומיים לחיים
 של הפרשנית לשיטתו מתקשרת זו הבנה. העם של הלב תשומת מרכז
 י"רש של לדעתו בניגוד העגל, לחטא קדמה המשכן של שהתכנית ן"הרמב

 5."בתורה ומאוחר מוקדם אין"ש

 משנית חשיבות כבעלי הכלים את מגדיר גם) ט:כה שמ'( ן"הרמב
 :במשכן

 וזרוז, לחזוק ]"תעשו וכן. מקדש.. לי ועשו" [של הכפל בא
 ממלכה ובית מלך כמקדש וכלים בית מקדש, לי ועשו אמר

 לי יעשו אשר הכבוד ובכסא בבית בתוכם, ושכנתי ,)יג:ז עמוס(
 שם.

 מקום" מלך, כמקדש" שהוא הבית, הוא שהעיקר ברור יוצא הזה בניסוח
 לכן. בכלים למלאו יש בית, בכל כמו אגב, דרך. בו לשכון ה"להקב
 המילים את מבין ע"שהאב כפי( לכלים מיוחד צווי שאין קובע ן"הרמב

 המקדש מהיות נובע בכלים הצורך). מצטט ן"שהרמב כמו" תעשו, וכן"
 ה."הקב של הבית

                                                                                                
 ז.:לג שמ' ן"ורמב יח:לא שמ' י"רש עי' 5
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 ן"לרמב ם"הרמב בין ההבדלים

 לי ועשו" הפסוק, של ברישא מתמקד ם"שהרמב להציע אפשר
" בתוכם. ושכנתי" הפסוק, של בסיפא מתרכז ן"שהרמב בעוד" מקדש,

 להשכנת תנאי הוא המקדש האם: ככה אולם היא הרעיונית המחלוקת
 שהיא העבודה, נקבעה שבו במקום תשכון השכינה האם או שכינתו,
  ההמרכזי? המרכיב

 בשאלה גם לחלוק ן"הרמב ם"הרמב את הביאו הגישות והבדלי יתכן
 ששם העיקר, הוא המזבח ם,"הרמב לפי. העיקרי הוא המשכן מכלי איזה

 לעומת. הבשר והקרבת) לרוב( הדם וזריקת הקרבנות, עבודת מתקיימות
 ששם הארון, הוא המקדש של שהמוקד ברור באופן קובע ן"הרמב זאת,

 לעובדה לב נשים אם ברור יותר נעשה הזה החילוק. שורה השכינה
 לא וגם( ברורה קביעה כל אין ם"הרמב של רהתו ובמשנה המצוות שבמנין
 בבניית העיקר הוא ן"שלרמב מה הארון! את לבנות) מנויה מצווה

 השתיקה. איתמר מכללא אלא בפירוש מופיע לא ם"לרמב המקדש,
 העקרי. המזבח מפני הארון של השוליות את מפגין ם"הרמב של הרועמת

 בחילוקי השלכה עוד לראות שאפשר קבע ל"הרא אחר, בשיעור
 לקדושת בהתייחסותם גם למקדש בנוגע ן"והרמב ם"הרמב שבין הדעות
 את מנמק) א:כא ויקרא( ן"הרמב א' מצד. למתים להיטמא ואסורם כהנים
 :ה' כמשרתי תפקידם על המבוססת אישית, בקדושה הכהנים קדושת

 יבואו שלא בעת אפילו לעולם במת יטמאו שלא יזהיר בכאן
 הכתוב הזכיר ולכך בעצמם, להם מעלה והיא במקדש

 יאמר לקינו-א ומשרתי ה' כהני שהם בעבור כי לאמר" הכהנים"
 לעולם. יטמאו ולא בעצמם וגדולה כבוד שיתנהגו להם

 אינה הכהנים שקדושת מבין) א"ה ד"פ המקדש, כלי הל'( ם"הרמב ב' מצד
 : במקדש תפקדים של פונקציה היא אלא האישית, ממצבם נובעת

 ויבדל" שנאמר הקרבנות, לעבודת הלוים מכלל הובדלו הכהנים
 להבדיל היא עשה ומצות". קדשים קדש להקדישו אהרן

 לקרבן. ולהכינם ולקדשם הכהנים

 השראת כמקום המקדש בית את שמתאר ן,"שהרמב הסביר ל"הרא
 לעומת. ה"להקב השתייכותם מצד היא הכהנים שקדושת מבין השכינה,

 הכהנים שקדושת מבין לעבודה, כמקום המקדש את הרואה ם,"הרמב זאת
 . במקדש עבודה כעובדי מתפקודם נובעת
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 ם"הרמב שיטות של השלכה לעוד אותנו מפנה וייס אשר הרב
) ג"ל מצ' מ"לסה השגות( ן"הרמב הרי 6המצוות. למנין ביחס ן,"והרמב
 :ם"לרמב בניגוד כותב,

 [מצוות שהם שאמר הרב בו שכתב הטעם בעיני הוכשר ולא
 מן חלק הכלים שאין לפי המקדש, מחלקי חלק כלים] עשיית
 ומקריבין זו את זו מעכבות ואינן מצות שתי הם אבל הבית,
 ."אלו כלים בו שאין פי על אף בבית

 לזה, בניגוד. אחת כמצווה המקדש, בנין עם ביחד כלים, את מונה ם"הרמב
. כליו ועשיית המקדש בית בנין: נפרדות מצווה שתי קיימות ן,"הרמב
) מניח ן"שהרמב כמו( מניחים אם: ם"הרמב על התימה מביע ן"הרמב

 אפשר הבית? לבנין הכלים עשיית שייכת איך לה', בית הוא שהמקדש
 ואולם. נפרדת מצווה שתי למנות צריך ולכן כלים, בלי בית שיהיה
 הם הבניין וגם הכלים גם – אחת במצוה כלולים הם למה ברור ם,"לרמב

 אחת! כמצווה ביחד למנותם יש ולכן העבודה, של המשרתים

 המאמר בהמשך. ן"לרמב ם"הרמב בין המפורסמת המחלוקת כאן עד
 אחרת. בסוגיה המחלוקת את יישם הרב איך נציג

 ד"הגרי של וחידושו והחיצוני הפנימי מזבח דישון בין ההבדל

 יש האם בשאלה הדנות לגמרא משנה בין לכאורה סתירה קיימת
 קובעת: יא במעילה המופיע המשנה אחד, מצד. הדשן בתרומת מעילה

 תמוה, אך" מועלין. ולא נהנין לא – והמנורה הפנימי, מזבח דישון"ש
 מצותו שנעשה הדשן תרומת הרי"ש בגמרא כתוב ממש העמוד שבאותו

 גם מופיע השני הציטוט למשנה! לכאורה בהתנגדות" מעילה, בו ויש
. זו שאלה) הדשן תרומת והרי ה"ד( תוספות שואלים ושם ,:נט ביומא

 ודישון הפנימי מזבח דישון בין מחלקים התוספות בעלי לסתירה, בתשובה
 החיצוני. מזבח

 לא והמנורה הפנימי מזבח דישון דקתני משום י"ר ומפרש
 מידי מוציאו שהדישון לפי דישון בתר דווקא משמע מועלין
  …לדשנן מצוה אלמא מצותו שנעשית לפי מעילה

                                                                                                
-בית-בנין-מצות/www.torahbase.org :באתר הנגיש" המקדש, בית בנין מצות" בשיעורו עי' 6
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 בדישו שרק בו מועלין לא הפנימי מזבח שדישון מהקביעה מדייקים תוס'
 ויש בו! מועלים אכן החיצון מזבח בדישון אך מועלין, אין הפנימי מזבח
 :בפסוקים מדיוק לדבר רגלים

 עבודה שמחוסר כיון בו מועלין החיצון מזבח דבדשן ל"וי
 אבל וגו' בד מדו הכהן ולבש כדכתיב כהונה בגדי שצריכה
 עבודה חסרון זה אין דישון שמחוסר פ"אע הפנימי מזבח דישון
 כהונה. בגדי צריך שיהא אשכחן דלא

 לא אך החיצון, מזבח לדישון כהונה בבגדי צורך שיש הקובע פסוק יש
 הוא החיצון מזבח שדישון י,"הר אומר מגלה, זה. הפנימי מזבח לדישון
 מזבח דישון ואולם,. הדישון מצוות נעשית לא מתרחש שזה ועד עבודה,
 הדשן על להגיד אפשר הדישון לפני וכבר עבודה, לא הוא הפנימי

 ניתן שלא אף( קרבן להביא בו מועלים אין ולכן" מצותו נעשית"ש
 ). מדרב' או מדאו' או בדשן, להשתמש

 התורה למה כך? יהיה שהדין למה התוספות, דברי על לתמוה יש
 אולי מצפים היינו בפנימי!? ולא החיצון מזבח בדישון עבודה שיש קבעה

  פחות?! ולא עבודות, יותר יהיו לקודש פנימה שנכנסים שככל להיפך,

 הפנימי שבמזבח שקבע ל,"ז ד"הגרי חמיו דברי את ציטט ל"הרא
 יש החיצון שבמזבח אף נקי, יהיה שהמזבח בתוצאה, דין סתם הוא דישון
 אולי דבריו. חיובי באופן המזבח את לדשן חיוב שיש במעשה, דין

 ולמה ככה, יהיה הדין למה מסבירים לא הם אבל התוס', דברי את מגדירים
 במעשה!? קיומים פחות יש קדוש יותר במקום

 בנידון ליכטנשטיין הרב של החידוש

 ד,"הגרי דברי את ואף התוס', דברי את הסביר ליכטנשטיין הרב
 המקדש של המרכזי המקום לעיל, שהסברנו כפי. לסוגייתינו בהתייחסות

 אחד מקום היה אם. החיצון מזבח ובמיוחד המזבחות, הוא ם"הרמב לפי
 בו מקריבים" אשר מקום או" תמיד האש והבערת ההקרבה" בו שיש

 ואולם,. המקדש בית של בעזרה החיצון, המזבח יהיה כמובן זה" הקרבנות
 אם – אחר במקום נמצא המקדש בית של המרכזי המקום ן,"הרמב לפי

 הקודש, הוא המרכזי המקום אז" השכינה השראת" מקום הוא המקדש
 . הארון נמצא שבו הקדשים, קודש ובמיוחד
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 צודקים שהם רק צודקים, ם"הרמב וגם ן"הרמב שגם להיות יכול
 בתוך: מוקדים שני יש למקדש אולי. במקדש שונים למקומות ביחס
 הרי העזרה ובתוך ן,"הרמב כדברי השכינה, השראת מקום הוא הרי הקודש
 מדלל אינו מוכפלת מהות הענקת. הקרבנות מקריבים בו אשר המקום הוא
 מחזקו! הוא אלא המקדש, חשיבות את

 פחות או( מפורסמת חקירה להציג רגיל היה ל"הרא מוסגר, [במאמר
 בראי הסוגיא את לראות שיש להמליץ ואז השיעור, לפני) מפורסמת

 היה וצביונו טיבו). ז"בלע דינים צוויי( "דינים שני" של במובן שניהם,
 וזה" ידך, את תנח אל מזה וגם בזה תאחז אשר טוב" שנאמר את לקיים
 7]בהשקפה. וגם בהלכה, בדרכו גם בלמדנות, גם נכון

 למקומות השייכים המקדש, אופי של" דינים שני"ה את נקבל אם
 הרעיון כל. התוספות בעלי שהציעו החילוק את להסביר יש בבנין, שונות
 של התיאורטית לתבניתו שייך יותר הוא ובמקדש במשכן עבודות שיש
 הוא ותפקידו אופיו כל אשר החיצון, למזבח יותר שייך והוא ם,"הרמב
. הקדש עבודת מלאכת כל ולעשות המזבח, את לדשן קרבנות, להקריב
 השכינה, השראת את המאפשר מיוחד מקום הוא הפנימי מזבח ואולם,
 להקריב) ובראשונה בראש( לא היא הקטורת הקרבת של הסיבה כל ואולי
 הקדוש, במקום ה"הקב נוכחות את לאפשר אלא לה' הדם או הקטורת את

 הוא הפנימי מזבח דישון לכן. הצורך בזמן ק"לקה להיכנס ג"לכה ולעזור
 בבגדי צורך אין לכן – בדישון קיום כל ואין לגמרי, פונקציונאלי ענין

 בדשן. מועלין ואין כהונה,

 אגדה דברי

 הרושם. אחר באופן גם ל"הרא של דרכו את מאפיינת הזאת הסוגיא
 מצד. מימדים לשני מתפצל בלימוד ה' לפני בבואו אהרן מהר' המתקבל

 שבה הרב, של היוצר כבית פונקציונאלי, תפקיד ממלאת המדרש בית אחד,

                                                                                                
  :דבריו עיין השקפה, דברי לגבי 7

"To Double Business Bound: Reflections on the Divided Life of Ovdei 
Hashem," Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 269-290 

 על אותם העמיס שלא אף( עצמו על שקיבל החומרות את לזכור יש בהלכה, דרכו לגבי
 .)אחרים
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 חידושו של הרא"ל בתפיסת קדושת מקום המקדש

. יותר הרחב לעולם מאמרים מאות וכתב לתלמידים, שיעורים אלפי העביר
 מפרחי אחד של בזריזות הראשונים של למדפים ממקומו רץ היה הרב

 הפסוק את לצטט הרבה הרב. למשנתו וחוזר חמריו, את מאסף הכהונה,
 במילי ו"ק של ב"ב ו"ק בחולין, ואם" יולד, לעמל אדם) "ז:ה( באיוב
 המדרש בית שני, מצד ישאו! בכתף עליהם, הקודש עבודת כי – דהקדש

 המדרש בית אלא יושב, היה שבו מקום פונקציונאלי, מקום רק היה לא
 אדם בה המקום ,)בקיומי וגם ההלכתי במובן גם( קדושה של מקום היתה
 אכן והמקום הדתית, החווייה את חווה הוא בו ה,"להקב קשרו את יוצר

 העמוד, מאחורי יוצא היה לפעמים הרב של והמלא החזק הגייתו גורם!
 השתנה תלמידיו כל של החווייה. המדרש בית את מילא הקורא וקולו

 וזה. לימד לא הרב בהם בזמנים אף המדרש, בית באותו ממיקומו איכותית
 8המקום. באותו התרחשה הרב של שתפילתו כך על לדבר לא

 הכי למדרגות לשאוף מצוה יש אם ל,-לא להדמות מצוה יש אם
 הרב ,9הדעות כל ידי יצא להים-א שירא עקרון יש ואם קדושה, של גבוהות
 המדרש בית ובכך,. המדרש בבית בלימודו האלה המטרות כל את שילב
 וגם דאורייתא, מילי כל ולקיים תורה בו ללמוד לרב מוכן כמקום גם שימש
 הערכים את ה,"לקב קרבתו את השפעתו, את הרב השרה בו כמוקד

 בית ליצור שאף ובו המילה, של המלא במובן ה' עובד של והתכונות
 . מעט מקדש

 הקודש! אל בבואו אהרן הרב של תורתו היה נהדר מה אמת

                                                                                                
 ורבי אמי רבי): ח. ברכות( קבוע מקום בענין ל"חז דברי את לצטט הרבה הרב ואכן, 8

 היכא עמודי, ביני אלא מצלו לא בטבריא כנישתא בי תליסר להו דהוו גב על אף אסי
 גרסי. דהוו
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