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הרב ישראל מאיר אפפעל
ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

גדר הדין לא יהיה אדם באוהל מועד

ההקדמ.א

"יז:ויקרא ט(כתוב בתורה  וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבאו )
".לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל

לא כ"מבואר מפסוק זה שבשעה שהכהן גדול היה עוסק בעבודתו ביוה

.היה לאדם להיות עומד בהיכל

:יש כמה דברים שצריכים לעמוד עליהם בהבנת פסוק זה

ולא יהיה אדם באוהל "מה המשמעות של ,כל יש לשאולקודם 
האם התורה מצוה לנו לא להיות בההיכל בשעת העבודה ?"מועד

או שכוונת התורה לא ,ושהנמצא שם נחשב לעובר על איסור דאורייתא
להזהיר אלא לתאר מציאות שבשעת הקטרת הקטורת לא היה שום אדם 

?נמצא בההיכל

האם נוהג בכל ,ההיקף של הדיןעוד צריכים לשאול מה בדיוק

?כ או רק בעבודות מסוימות"ג ביוה"העבודות של הכה

כ או שמא יש לו איזה "וגם צריכים לעיין אם דין זה רק נוהג ביוה

.יחס לשאר ימות השנה

היקף הדין .ב

:)יומא מג(הסוגיא מתחילה בהמשנה :כ"הקטורת של יוהבשעת)א
המזרק עם דם הפר לכהן הדיוט שהיה שאומרת שהכהן גדול היה מוסר את

ובהוה אימנא .וכהן זה היה עומד על רובד רביעי שבהיכל,ממרס את הדם
מקשה 'ועל זה הגמ,סברה שהכוונה לרובד רביעי שבתוך ההיכל'הגמ

כ איך מותר להממרס לעמוד "וא"והכתיב וכל אדם לא יהיה באהל מועד"
מתרצת שלא 'והגמ?ניםבתוך ההיכל בשעת הקטרת הקטורת לפני ולפ
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היה ברובד הרביעי שבתוך ההיכל אלא שהיה יוצא מן ההיכל להעזרה 

1.ובשורה הרביעית היה עומד,שורות של אבנים'ומונה ד

כולל "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד"שהדין של 'מבואר מהגמ

'הגמ?מה לגבי שאר עבודות היום.ל"ג לו"שעת הקטרת הקטורת של הכה
-:שם מג(אומרת 'הגמ.ייתא שדורשת כמה דינים מפסוק זהמביאה בר

"מד ל באהל "בעזרה ת'ר וכל אדם לא יהיה באהל מועד יכול אפי"ת.)
ל "ת,שילה ובית עולמים מנין,אין לי אלא אהל מועד שבמדבר,מועד

ל בבואו "ת,בשעת מתן דמים מנין,אין לי אלא בשעת הקטרה,בקודש

".'ל עד צאתו וכו"ביציאתו מנין ת,ואין לי אלא בכניסת,לכפר

יוצא מהברייתא שהחיוב פרישה אינו מהעזרה מכיון שאינה בכלל 
וגם נלמד שהחיוב הוא לא רק באהל מועד שבמדבר אלא גם .האהל מועד

ג שגוף הפסוק מיירי "עוד מבואר שאע.במשכן שילה ובבית המקדש

תן דמים של יש גם חיוב פרישה בשעת מ,ק"בשעת הקטרת הקטורת בק

'הגמ?שואלת איך יודעים שגוף הפסוק מיירי בהקטורת'הגמ.הפר ושעיר

"וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל"מתרצת משום דכתיב 
ואיזהו כפרה ששוה לו ולביתו ולחיו הכהנים ולכל קהל ישראל הוי אומר 

מפרשת שהמקור שקטורת אמנם מכפרת הוא 'אז הגמ.זו הקטרת הקטורת

מדהקטיר אהרון הכהן קטורת לעצור המגפה שבא על בני ישראל לאחר 

אומרת שהקטורת מכפרת על 'והגמ,שדברו לשון הרע על משה רבינו
2".יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי"לשון הרע ד

גם כן מבואר מהברייתא שהחיוב פרישה הוא לא רק בשעת מעשה 
.עד שיוצא משםג לההיכל"הקטורת אלא גם משעת כניסת הכה

'אם באמת היה בעזרה ומפרש בב'היכל'עי בשיח יצחק שביאר למה נקט המשנה 1
או שבא להדגיש שהטעם שלא היה יכול לעמוד בהיכל הוא משום העבודה ,אופנים

ג לקחת "ות שהממרס היה עומד סמוך להיכל כדי שיוכל הכהשקורה בההיכל או להרא
.הדם במהירות

:)זבחים פח(י "רש:מצינו כמה טעמים בראשנים למה הקטורת נקרא דבר שבחשאי2
'התוס.שהיה הכהן לבדו וכל העם פרשו מן ההיכל,פירש שהוא מכיון שנעשה בחשאי

ה הקטורת יהא נחשב לחשאי ולמ,ישנים הקשו על זה שהרי גם פרשו בשעת מתן דמים
א שהקטורת דבר שבחשאי מכיון שאין עליו שום "ולכן פרשו בשם ריב?יותר מהההזאות

אלחנן שהטעם הוא משום 'ועוד הביאו בשם ר.כ בהזאות שהיה שם דיבור"דיבור משא
.כ הזאות שכפרתו מפורשת"שאין כפרתו מפורשת בקרא משא
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המשנה את מביאה 'הגמ,בהמשך:בשעת הקטורת של כל השנה)ב

.גם בשעת הקטורת שכל יום ויום בכל השנהפרישהבכלים שיש דין

ועל זה ".פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה",המשנה אומרת

אבל בשעת הקטרה ,לא שנו אלא בשעת הקטרה דהיכל"אמר רבי אלעזר 

לגבי האי ".מבין האולם ולמזבח לא פרשי,ם מהיכל פרשידלפני ולפני

למה דינא שבשעת קטורת דכל השנה צריך לפרוש מבין האולם ולמזבח

חייבים לפרוש מבין האולם ולמזבח דוקא בקטורת של כל השנה ולא בשל 

ת רק צריך "ומה,כותב שזו גזירה מדרבנן)ה מעלות"ד(י "רש?ל"לו

ל החמירו בהקטרות של כל השנה "שחזמה הטעם .לפרוש מן ההיכל

?ל"לעומת קטורת של לו

שכל החשש הוא שאחד יביט ,אחד:א נותן שני ביאורים"הריטב

אבל ,לתוך ההיכל כדי לראות עבודת הקטרות ומזה יבוא ליכנס להכיל

.כ לא קיים חשש זה מכיון שעבודת הקטורת נעשה בהקדש הקדשים"ביוה

אדם יותר אימה בדבר הנעשה בתוך א מפרש שיש לבני"ושנית הריטב

.ולכן לא יבואו ליכנס להיכל,הקדש הקדשים

'עוד מבואר בגמ:בשעת הזאת הדם של פרים ושעירים הנשרפים)ג

מברייתא שכשם שפורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה כך פורשין 

ושעירי ,הפר העלם דבר של ציבור,בשעת מתן דמים של הפר כהן משיח

מביאה שזה :)מד('הגמ?מה המקור לחיוב פרישה זו.וכביםעבודת כ

שבדין פרישה בשעת מתן דמים ,"כפרה כפרה"נלמד מגזירה שוה של 

ומזה נלמד חיוב פרישה להפרים ושעירים "בבואו לכפר"כ נאמר "ביוה

".כפרה"שגם בהם נאמר לשון ,הנשרפים

א מצינו ה אתיא שהקשה שהרי בפר כהן משיח ל"שם בד'בתוס'ועי

ועשה לפר "ותירץ שיש ללמדו מפר העלם דבר שנאמר בו ,לשון כפרה

,"כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עליהם הכהן ונסלח להם

.ובפסוק זה מדובר גם על פר כהן משיח

מבואר שאין זה לימוד גמור מגזירה שוה )ג:מ ג"תו'הל(ם "ומהרמב

ב לכל פרשה שבקדש שיש הוא בנין א"לכפר בקודש"אלא מה שנאמר 

ם למד כן מחמת קושיית "וכתב הלחם משנה שהרמב.חיוב פרישה

.התוספות שבפר כהן משיח לא נאמר כפרה
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'ועי.ש"ילפינן לה בגז'ם שהרי בגמ"ועדיין יש להקשות על הרמב

ש רואים "ם הבין שמהגז"שביאר שהרמב)שם(בהערות של הרב אלישיב 

וכיון ,ו דוקא לפני ולפנים אלא בהיכל נמיהוא לא"בבואו לכפר בקודש"ש

בא הבנין אב ולומדים משם לשאר הקרבות ,דאפקיה קרא נמי להיכל

3".לא יהיה אדם"והקטרות דהיכל דאיכא דין של 

מקור לדין פרישה בשעת הקטורת של כל השנה.ג

בגבורות 'ועי.ראינו שיש חיוב פרישה בשעת הקטורת של כל השנה

שהרי לשון ,שבפשטות חיוב פרישה זו מן התורהשכתב)ה אתיא"ד(ארי 

כשם שפורשים מבין האולם והמזבח בשעת הקטרה כך "הברייתא הוא 

"בשעת הקטרה"ופירש רבי אליעזר ש".פורשים בשעת מתן פר כהן משיח

ובשעת מתן דם פר כהן משיח דין תורה הוא ,הכונה להקטרת דהיכל

ולכאורה .הקטרה מן התורה הואכ משמע שגם בשעת "וא',כמבואר בהגמ

.לא מביאה שום מקור לחיוב פרישה זו'תמוה שהגמ

קורא להקטורת'שהקשה כן ותירץ שהגמ)ה אתיא"ד:מד('בתוס'ועי

וכיון שכן מסתבר שגם בקטורת ,דבר שבחשאי מפני שיש בה חיוב פרישה

יל ם לע"כתב על פי דברי הרמב)שם(א "והגבו.שבכל יום יש חיוב פרישה

שבנין אב הוא שיש חיוב פרישה בכל דבר שבקודש ולכך גם בהקטורת 

.דהיכל נכלל בזה

חיוב פרישה חל משעת כניסה.ד

קודם 'מבואר שיש דין פרישה אפי.)פג(זבחים 'מהסוגיא במס

מבואר שיטת רבי .)פב(במשנה שם .שהתחיל הכהן את העבודה עצמה

זבח החיצון הובא לתוך ההיכל אליעזר שאם דם שאמור להיות נזרק על המ

מה הטעם של .אם לא נזרק לבסוף'מ לכפר אז הדם נפסל אפי"ע

פ ברייתא שרבי אליעזר אומר כשם "מפרשת ע.)פג('הגמ?רבי אליעזר

לא רק בשעת ההקטרה "לא יהיה אדם באוהל מועד"שמצאנו שיש דין של 

ההיכל דהיינו מתחילת ביאת המכפר ל,"שלא כיפר"עצמה אלא גם ב

היה גורס אתיא כפרה כפרה אלא אתיא כפרה שקרוב אצלי שלא "ז שכתב "ברדב'ועי3
".כ והיינו בנין אב"מיוה
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,יש חיוב להעם לפרוש מן ההיכל,)ה רבי אליעזר'י שם בד"כדפירש רש(

פ שעדיין "ה להבאת הדם לתוך ההיכל שנפסל מתחילת הבאתו אע"אז הו

.לא כיפר

'רואים שיש דין פרישה כבר משעה שהכהן נכנס לתוך ההיכל אפי
)ו"ד ה"פ(ודין זה גם מבואר מהתורת כהנים .עוד לא התחיל ההעבודה

שיכנסאין לי אלא בשעה "שהחיוב פרישה חל משעת כניסה דאיתא שם 
אין לי אלא ,ל בבואו לכפר"לכפר בדמים תכשנכנסמנין ,לכפר בקטורת

כ הדגיש שעת "הרי התו".עד צאתו,ל בצאתו"מניף אף ביציאה ת,בביאה

.הכניסה להתחלת הדין

:גדר הדין.ה
איסור גברא או תנאי בעבודה

כ ושל כל "אי דין של פרישה בשעת העבודה ביוהיש לחקור בה

:ולכאורה אפשר להבין גדר הדין פרישה בשלשה אופנים.השנה

וכשם שמצאנו ,הוא איסור על הגברא"לא יהיה אדם"הדין של )א

ק שלא לצורך עבודה "להנכנס להקודש או קהאיסור של ביאה ריקנית
ליכנס לתוך ההיכל כ יש איסור גברא"ה שביוה"ה4,מחמח קדושת המקום

ולפי אפשרות זו נצטרך להבין מה מוסיף .ק בשעת עבודת היום"והקה

.אם כבר יש איסור כללי של ביאה ריקנית"לא יהיה אדם"האיסור של 

אבל אינו אסור ,הוא איסור גברא"לא יהיה אדם"אמנם הדין של )ב

אלא זו איסור על הגברא שלא יהיה.להיות שם מחמת קדושת המקום
בלי שום אדם מלבד ,ק כדי שהעבודה יהא נעשה בחשאי"בההיכל או קה

.הכהן גדול

אינו איסור גברא מיוחד על כניסת האדם "לא יהיה אדם"הדין )ג

מגלה שאחד מתנאי העבודה הוא "לא יהיה אדם"אלא ,בשעת העבודה
וממילא מובן שאסור ליכנס ,בלי שום אדם,שיעשוה במצב של חשאי

שהגדיר האיסור של ביאה ריקנית שמבוסס בקדושת )ת סח"מ ל"סה(ם "ברמב'עי4
ח היא שהזהיר כהן גדול מהכנס למקדש בכל עת "המצוה הס"המקום וזה לשונו שם 

)מ"פ אח"ר(יתעלה והוא אמרומפני כבוד המקדש וגדולתו ויראה ופחד מן השכינה
".'ואל יבא בכל עת אל הקדש וכו
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הפסוק לא אומר לנו .ת העבודה כדי שלא לפגום בעבודהלההיכל בשע

ומימלא משתמע חיוב ,כ"ציוי אלא מתאר לנו המציאות של העבודה ביוה
.פרישה

עבודהבתנאי :תושיטת מוני המצו.ו

כתב)ה והנראה בזה"ת קפג ד"ג ל"ביאורו על הרס(פ פערלא "הרי

להעשות בשעה שתהא צריכה עבודההוי תנאי ב"לא יהיה אדם"שהדין 

כל הראשונים ',א:ראיות לדברוהביא שלשה.שאין אדם באהל מועד

'לשון המשנה במס',ב;תות לא מנו איסור זה בכלל המצווממוני המצו

ולא נקטה המשנה לשון של "'פורשין מבין האולם למזבח וכו"כלים הוא 

איתא בירושלמי ',ג;"אסור להיות בין האולם למזבח בשעת הקטרה"

ואם הוא .נכללו בדין זה,"אדם"שנקראו ,שאף המלאכים)ב"ה ה"פ(

אבל אם זה מתנאי העבודה ,איסור גברא בודאי שלא הוזהרו המלאכים

מלאכים לא יהיו 'מובן למה אפי,שתעשה בחשאי ורק עם הכהן גדול

.שם

,ם"הביא עוד ראיה מהרמב)צג'א סי"ד בהררי קדם ח"הו(ד "הגרי

ששם הביא כל ,ביאת מקדש'מ ולא בהל"תו'פרישה בהלשרק הביא הדין 

ל דחיוב פרישה אינו איסור גברא אלא "וממילא צ.איסורי כניסה למקדש

.מ"תו'ם הביאו בהל"ולכן הרמב,תנאי בעבודה

איסור על הגברא:י"שיטת רש.ז

"כל אדם לא יהיה"יש כמה ראשונים שלכאורה הבינו שדין של ,ברם

או כדי שיהא העבודה ,או מחמת קדושת המקום,בראהוא איסור על הג

.נעשה בחשאי וזה לא מתנאי העבודה ונבאר

:יומא מד(י "רש'עי.י בכמה מקומות משמע שזה איסור גברא"מרש

שם היכא דרבא רצה להוכיח שיש 'בפירושו על הגמ)ה קדושת היכל"ד

ן פרישה ה גזרו הרבנן די"להאולם אותה רמה של קדושה של ההיכל ומשו

.קדושת היכל ואולם חדא היא"ל "י בזה"וכתב רש.מבין האולם ולמזבח

ואולם נמי אהל מועד מקרי ועביד הרחקה לפרוש מבין האולם ולמזבח 

".וקא עבר אלא יהיה באהל מועדפרישה לכל העזרה דילמא עייל לאולם 
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י שיש איסור על האדם ליכנס להאהל מועד בשעת "הרי מפורש ברש

שכתב )ה רבי אליעזר"ד.פג(זבחים 'י במס"וכן מבואר ברש.העבודה

"...ד רבי אליעזר"בא( הרי מבואר שיש אזהרה ".הוזהרו חבירו לפרוש)

.על הגברא לפרוש בבוא כהן לכפר בקודש

ואפשר ,י אינו מדגיש שאיסור זה בא מחמת קדושת המקום"ברם רש

.עבודה בחשאישכונותו שזה בפשטות איסור על הגברא כדי שיעשה ה

:ישנים ומאירי'שיטת התוס.ח

איסור גברא מחמת קדושת המקום

ישנים בכמה מקומות וכן מהמאירי אמנם משמע 'מדברי התוס

'עי.שהדין לא יהיה אדם הוא איסור על הגברא מחמת קדושת המקום

הצטרכה להביא ריבוי מדכתיב 'שהקשה למה הגמ)ה שילה'ד.מד(י "בתו

שיש דין פרישה גם בשילה ובית עולמים אבל אצל הפסול ללמד"בקודש"

שנים בלוים והדין של שלמים ששחטן קודם פתיחת הדלתות אין צורך 

?בריבוי ללמד שהם שייכים לשילה ובית עולמים

:ל"חיים כהן שתירץ וז'ביאו בשם רוה

ר חיים דכל היכא שהדבר אינו תלוי "ואני שמעתי בשם ה
דחולין שאין שם אלא שיר ופתחיחת ק"בקדושת מקום כגון בפ

דלתות ונעילתם וההיא דעירובין דמיירי בפתיחת דלתות ההיכל 
ל שפיר מחד קרא אבל הני "ואין הטעם תלוי בקדושה נ

.דמכילתין ודשבועות ודסוטה כולהו תלויות בקדושת המקום

וכונתו שלגבי הדינים של פסול שנים ולוים ושחיטת שלמים קודם 

לזה רק צריך פסוק אחד ,אינם תלויים בקדושת המקוםדלתות ההיכל ש

ללמד על משכן ובית עולמים ביחד אבל הדין לא יהיה אדם וכן הדין של 

הנכנס בטומאה שתלויין בקדושת המקום צריך שני פסוקים לשילה ובית 

עולמים כי אי אפשר ללמוד מהדינים של קדושת המקום בשילה לקדושת 

.לכן צריכים הריבוימקום של המקדש וכן להיפך ו

חיים כהן שהדין לא יהיה אדם הוא איסור על 'הרי מבואור מדברי ר

)ה האי"ד.דף נג(י "וכן משמע מדברי התו.הגברא מחמת קדושת המקום
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'מעלה עשן'שם דנה למה צריכים שני פסוקים ללמד שיש ענין של 'שהגמ

"פורתכי בענן אראה על הכ"מפרשת שמהפסוק של 'והגמ,בהקטורת

,לומדים שיש להעלות עשן על הקטרות של האהל מועד בהמדבר

לומדים שיש להעלות העשן בהקטורת "וכסה ענן הקטרות"ומהפסוק של 

הקשה שהרי כבר נאמר אצל עבודת 'ועל זה הגמ.של שילה ובית עולמים

שלומדים משם שסדר עבודת "וכן יעשה לאוהל מועד השכן אתם"כ "יוה

בר באוהל מועד הוא אותו סדר שיעשה בכל מקום כ שנעשה במד"יוה

כ למה צריך פסוק שני ללמד על מעלת העשן בשילה "שהשכינה שורה וא

?ובית עולמים

לא הקשה כן על הריבוי .בדף מד'י למה הגמ"על פי זה הקשה התו

שיש דין פרישה על שילה ובית עולמים אם כבר אפשר ללמוד "בקודש"מ

י "ועל זה תירץ התו.'וכן יעשה לאוהל מועד וגו'שיש דין פרישה מדכתיב 

דהכא לא מיירי אלא בהדאות והקטרות ועוד דוכן יעשה משמע "ל "וז

".עשיה אבל לא יהיה אינו לא יעשה אלא שלא יכנס אחר עמו

י בתירוצו השני הוא שאם הדין של לא יהיה אדם "ונראה שכונת התו

שלא צריך ריבוי לזה נ"באהל מועד היה דין בסדר עבודת היום אז אה

וכן יעשה "ואפשר ללמוד שזה שייך לשילה ובית עולמים מדכתיב 

מכיון שפסוק זה מלמד שאותו סדר עבודה הנעשה במדבר "לאוהל מועד

אבל מכיון שהדין לא יהיה .הוא אותו סדר שיעשה בשילה ובית עולמים

הגברא אדם באהל מועד אינו דין בסדר עבודת היום אלא איסור נפרד על 

אז מימלא לא נכלל ,ק משום קדושת המקום"וקהשלא יכנס לההיכל

".'וכן יעשה וגו"ב

י הדין לא יהיה אדם הוא איסור על הגברא כמו "יוצא שלפי התו

כ "משא,אבל מבואר שהבין שזה משורש בקדושת המקום,י הבין"שרש

י אפשר שזה איסור על הגברא כדי שהעבודה יהא נעשה "שלפי רש

.בחשאי

וכן משמע מדברי המאירי שזה איסור כניסה מיוחדת על הגברא 

למה )ה אין הכהנים"ד.יומא מד(המאירי הקשה .מחמת קדושת המקום

והלא "לא יהיה אדם באהל מועד"יש צורך בלימוד דין פרישה מדכתיב 
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תיפוק ליה שאסור ליכנס עם הכהן גדול לתוך ההיכל משום האיסור ביאה 

('יבא בכל עת וגוריקנית הנלמד מואל 5?:)מנחות כז'עי"

הדין של ביאה ריקנית רק מחייב ,אחד:והמאירי הביא שני תירוצים

אבל אם היה נכנס שלא כדרך ביאה כגון "דרך ביאה ויציאה"הנכנס ויוצא 
כ "אבל ביוה.דרך גגות ופספסין אז לא היה עובר על האיסור ביאה ריקנית

באופן 'אפי,א יכנס אדם בשום פניםמלמד של"לא יהיה אדם"הדין של 

הדין לא יהיה אדם בא להזהיר לכהן הדיוט ,ושנית".אינו דרך ביאה"של 

6.ליכנס אף לצורך עבודה כגון להכניס את המחתה

"לא יהיה אדם בהל מועד"הרי מבואר מדברי המאירי שהגדר של 
ולכן הקשה,הוא איסור על הגברא ליכנס לההיכל מחמת קדושת המקום

.לו למה יש צורך בדין כזו אם כבר יש לנו איסור כללית של ביאה ריקנית
לא יהיה "ות אין שום מקום לקושיא זו מכיון שוולפי שיטת המוני המצ

עבודה ולא אוסר על הגבר רק מלמדנו מהו תנאי ב"באהל מועדאדם 
.ליכנס מחמת קדושת המקום

הגבראאיסור על ההבנת דברי הירושלמי לפי השיטה שז.ט

"לא יהיה אדם"פ פערלא הביא שהדין "ראינו שאחד מהראיות שהרי

הוא מתנאי העבודה ולא איסור על הגברא הוא מדברי הירושלמי שאפילו 
שאם זה ,על המלאכים יש חיוב לפרוש משעה שהכהן עושה עבודת היום

היה איסור על הגברא הרי לא בשמים היא ולא נכללו המלאכים במצות 

.לא תעשהבמצות עשה ו

ישנים והמאירי שכן הבינו שזו אזהרה 'י והתוס"ע על רש"ולכאורה צ
?מה ישיבו לראיה זו מהירושלמי,על הגברא

א שגם כן הקשה כך והוסיף שאין לתרץ שהאיסור ביאה ריקנית רק כולל "בגבו'עי5
אם הכהן הדיוט נכנס לצורך זה 'בא לומר שאפי"'לא יהיה אדם וגו"ביאה שלא לצורך ו

ת "אם תסבור שמהשאפילו .שמשום הכי יכנס הכהן הדיוט"צורך"כי אין שום ,אסור
כ העבודות של כל השנה כמו קטורת דהיכל והטבת "מותר לכהן הדיוט לעשות ביוה

כ ואין שום "הרי אלו נעשים או מקודם או לאחר שהכהן גדול עשה עבודת יוה,הנרות
!כ שיהא צורך להכהן הדיוט ליכנס"זמן בשעת עבודת יוה

טעם שיהא צורך בכהן הדיוט ל שהבין שאין שום"א הנ"מזה משמע דלא כדברי הגבו6
.בשעת עבודת הכהן גדול
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:ל כך"קושיא הנהונראה שיש לתרץ 

י הדין של לא יהיה אדם הוא לאו דוקא "הזכרנו שאפשר שלפי רש

איסור הבא מחמת קדושת המקום אלא זה איסור שלא יהיה אדם באהל 

נ "כ אפשר לומר שאה"וא.עד כדי שעבודת היום תהא נעשה בחשאימו

אבל מכיון ,שלא נתנה התורה למלאכי השרת והם אינם בכלל האיסור

שרואים שמטרת האיסור הוא כדי העבודה תהא נעשה בחשאי ורק 

וזו ,ממילא מבינים שאפילו המלאכים לא יהיו שם ,במציאות הכהן גדול

שלו יצוייר שהיה מלאך נמצא בההיכל בשעת נ "אבל אה.כונת הירושלמי

.העבודה שהמלאך לא יעבר על איסור ורק אדם יכול להיות נחשב לעבריין

נ שאין איסור "שאה,י"ובדומה לסברא זו נומר לפי המאירי והתו

אבל מאחר ,גברא על מלאך משום שלא נתנה התורה למלאכי השרת

ההיכל וקודש הקדשיםשרואים שהתורה הזהירה שלא יכנס שום אדם לתוך

אז זה סימן שגם מלאך ימנע מלהכנס לשם ,משום מחמת קדושת המקום

.מחמת קדושת המקום

הואת ירושלמי והבבלי אם לא יהיה אדםמחלוק.י

הא בחשאיתמחמת קדושת המקום או כדי שהעבודה 

ונראה לומר שכבר נחלקו הבבלי והירושלמי אם הדין לא יהיה אדם 

המקום או מטרתו הוא כדי שעבודת היום יהא נעשה הוא דין בקדושת 

א בביאור דברי "א ומהרש"בהקדם דברי הריטבונבאר זה.בחשאי

מביאה מעשה עם צדוקי אחד .)יומא יט('הגמ:הירושלמי במקום אחר

שהתקין את הקטורת ונתנה על האש מבחוץ לקדש הקדשים והכניס אותה 

ה דעות לגבי מה אירע הברייתא מביאה כמ.לפנים כמנהג הצדוקים

והברייתא מביאה שיש אומרים .להצדוקי כשיצא מהקודש הקדשים

שמביא )ה ומצאו'שם ד(א "בריטב'ועי.שבא מלאך והרגו,שביציאתו ניגף

וכל אדם לא יהיה באהל "הלא נאמר ,שהקשה)ה"א ה"פ(הירושלמי 

ם כ כיצד נכנס המלאך להקודש הקדשי"וא,שכולל גם כן מלאכים"מועד

מה כונות ".בשעה שנכנס כדרכו"ותירץ הירושלמי ?להרוג הצדוקי

לאמימ,א מפרש שמכיון שלא נעשה הקטרות כמצותה"הריטב?הירושלמי

.שרק נאמר אם עושה העבודה כתיקונה,אין דין לא יהיה אדם
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שכתב שלפי הגירסא של הבבלי )ה רגל"א ד"שם ח(א "במהרש'וע

יך היו המלאכים יכולים ליכנס לתוך לא קשה א"ביציאתו ניגף"של 

כי רק פגעו ,הקודש קדשים אף אם יש דין של לא יהיה אדם באהל מועד

אבל .בו לאחר שיצא מהקודש קדשים והוא עוד בתוך ההיכל בדרך יציאתו

אבל .ק בשעת העבודה עצמה"נ שלא היו יכולים ליכנס לתוך הקה"אה

לא יהיה אדם באהל מועד מכיון שכבר יצא מהקודש קדשים אין עוד דין

והרי יצא וממילא הותר להמלאכים לפגוע בו ,"עד צאתו"מכיון דכתיב 

.בתוך ההיכל

מבואו עד "א שהיקף הדין פרישה הנלמד מ"יוצא איפוא לפי המהרש

שראינו לעיל שמלמדנו שיש דין פרישה כבר משעת כניסת הכהן "צאתו

י אם זה עבודה הנעשה תלו,לעשות העבודה וכן משעת יציאתו מהעבודה

א שבהקטורת שנעשית "שלפי המהרש.בתוך קודש הקדשים או ההיכל

אבל מכיון ,בהקודש הקדשים זה רק שייך עד שיצא מהקודש הקדשים

וממילא לפי זה .פ שהוא עדיין בתוך ההיכל אין עוד דין פרישה"אע,שיצא

צא יוצא שהדין פרישה להעבודות הנעשות בההיכל הוא יהא חל עד שי

7.מההיכל

על פי זה אפשר לומר שהירושלמי הבין שדין לא יהיה אדם הוא כדי 

א שכונת הירושלמי אצל "שלפי הריטב:שהעבודת היום יהא נעשה בחשאי

המעשה עם הצדוקי הוא שהיה מותר להמלאך ליכנס לתוך הקודש 

הקדשים לפגוע בהצדוקי היה משום שהדין לא יהיה אדם הוא רק אם 

אז זה מובן מאוד אם נומר שהירושלמי הבין ,כתיקונההעבודה נעשה 

שם 'א שהרי הגמ"שלכאורה חולק על המהרש)ר"ה ת"ד.נג(ד "בפסקי רי'ברם עי7
מביאה מעשה בכהן גדול אחד שהאריך בתפילתו בהיכל כשיצא מקודש הקדשים לאחר 
הקטרת הקטורת ואחיו הכהנים חששו שמא מת ביציאתו מקודש הקדשים והתחילו

אמר להם ,אמרו לו מפני מה הארכת בתפלתך"וגירסת הבבלי דידין הוא .ליכנס אחריו
א שמכיון שיצא "ולפי גירסא זו מבואר כשיטת המהרש".'קשה בעיניכם שהתפללתי וכו

הכהן גדול מתוך הקודש הקדשים מימלא הותרו לאחיו הכהנים ליכנס לההיכל ואין דין 
".אמר להם מפני מה אתם נכנסין"ד גרס "ריאבל הפסקי".עד צאתו"פרישה משום 

...א יהיה באהל מועדלוכל אדם 'ד את שאילת הכהן גדול שהרי כתוב "ופירש הפסקי רי
ד "הרי מבואר מהפסקי רי.סתם לתוך ההיכל כל עוד שלא יצאתיואיך נכנ'עד צאתו

דול להעבודה שהנעשה בתוך הקודש הקדשים הדין פרישה חל עד שיצא הכהן ג'שאפי
.מתוך ההיכל לגמרי
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שהדין של לא יהיה אדם הוא מתנאי העבודה שהעבודה רק כשרה אם 

כ כאן שהעבודה כבר נפסלה מחמת שנעשה על ידי "וא,נעשה בחשאי

הצדוקי קודם שנכנס להקודש הקדשים אז אין שום ענין ליפרש מהעבודה 

.מכיון שכבר נפסלה

שדוקא ביציאתו לתוך ,א"כפי שהסביר המהרש,אבל לפי הבבלי
ההיכל ניגף אבל כל עוד שהיה הצדוקי בתוך הקודש הקדשים היה אסור 

זה מאוד ,פ שלא נעשה העבודה כתיקונה"להמלאך ליכנס לפגוע בו אע
מובן אם נומר שהדין לא יהיה אדם באהל מועד הוא מחמת קדושת המקום 

ה כתיקונה כי הרי קדושת המקום אם כן לא משנה בכלל שהעבודה לא נעש

.במקומה עומדת


