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דברי פתיחה

יוצר אשר זכינו להקדיש שנה שלמה להעמיק הישתבח ובורא התברך י

ואשר זכינו כעת להגיש בפני שוחרי תורה ,ולעיין בעניני היום הקדוש

יקח הלומד מלא חפניו גדושות של חידושים .ותושיה חלק מפרי עמלנו

ובפרט,ש ברן"ש וקסנר וע"וביאורים במסכת יומא מראשי וחברי הכולל ע

כ עד שילוח "ימים קודם ליוה'מהפרשת הכהן הגדול ז,בתחומי עבודת היום

.השעיר לעזאזל

◆◆◆

תיאור עבודת היום הקדוש במקרא אינו מתחיל בעניני וידויים 

"אלא באיסור ביאה ריקנית השייך לכל השנה כולה,וקרבנות אל 'האמרוי:

ית לפרכת אל פני דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מב,משה

בזאת יבא אהרן .כי בענן אראה על הכפרת,הכפרת אשר על הארן ולא ימות

('אל קדש וגו מ "חידושי הגר(ל "ד זצ"והנה מרן הגרי).ג-ב:ויקרא טז"

יסד לנו דחלוק היתר )ה אמנם"כה ד:עבודת יום הכיפורים ה'ד הל"והגרי

שהאיסור לבא ,לכ מהיתר כניסה לתוך ההיכ"כניסה לפני ולפנים ביוה

י ביאה לשם "אלא דוקא ע,גרידאצורךי ביאה לשם "ק לא הותר ע"לקה

)ג:יומא ד(מראיותיו היא מסקנת הירושלמי 'וא.וכחלק מן העבודהעבודה

ולכן נסתפקו שמא ,ג להקטיר הקטורת"דאם נשפך דם הפר אחר שנכנס הכה

עוד פעם שאסור להכנס –כ נפסלה הקטורת "דא–נשפך קודם שהקטיר 

ואם ביאה לשם .אלא יבטלו שאר עבודות אותו היום,ולהקטיר משום ספק

,ל להתיר ביאה משום ספק כדי לקיים שאר עבודת היום"צורך הותרה אז ה

.ל שלא הותרה אלא כחלק ודאי של עבודת היום"ולכן צ

לכאורה הם עדיין טעונים ,אף שדברי הרב מוכחים ומוכרחיםאמנם

ת מתיר "דמהכ?א יתיר צורך גמור ליכנס לפני ולפניםכי למה ל,הסבר

,ולמה מרחיקים לכת עד כדי כך שנבטל שאר עבודת היום?שאינו מתיר

?שמתרחשת רק פעם אחת בשנה ואשר כפרת כל העם תלויה בה
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ר הרב "והנה בשנים האחרונות העריכו והדפיסו כמה מאמרים ממו

ש "ויעויי".קדושת אביב"ל בעניני קדושה בספר "אהרן ליכטנשטיין זצ
במאמרו בענין קדושת קודש הקדשים שחידש שגם יסוד האיסור לבא לפני 

שביאה לפני ולפנים אינו אסור מצד ,ולפנים חלוק מהאיסור לבא להיכל
אלא שעצם כניסת בשר ודם למקום השכינה ,עצמו כמעשה עבירה רגילה

הוסיף בזה ר"ומו.וממילא דנאסרת,שלא כדת פוגעת בקדושת המקום
ולא "כדכתיב (שמי שבא לפני ולפנים שלא כדין מחוייב מיתה בידי שמים 

"ל"וז.כתוצאה דממילא ולא בתור עונש מסוים")ימות כניסת ילוד אישה :

'וקרוץ חומר אל קודש הקודשים מביאה עליו מיתה כי לא יראני האדם ,

משל כניסה ומפני זה ל".וזאת לא כעונש אלא כמעין תוצאה טבעית',וחי
לפני ולפנים אינה מופיעה ברשימת כל מחוייבי מיתה בידי שמים 

.ש שאר ראיותיו"ועיי,.)פג(שבברייתא בסנהדרין 

כי זאת ,ז קל להבין למה ביאה לשם צורך גרידא נאסרת"ואכן עפ

ג לבא "אבל מעתה יש לשאול איך יכול הכה,ק"עדיין פוגעת בקדושת קה

הלא עצם נוכחות בן אדם ?ביום הקדושואפילו,בכלל לפני ולפנים
ואיך זו הותרה אפילו לשם ,ק אמור לפגום ולחלל קדושתו הנוראה"בקה

?עבודה

שאיפשר לנו ,ורחמיו הנפלאים'וזה מאהבת ה,נ"ל אה"ואיברא די

עקיבא 'וכדברי ר,פעם אחת בשנה לבא ממש לפניו אף שלא זכינו לזה
?אתם מטהרין מי מטהר אתכםאשריכם ישראל לפני מי ",המפורסמים

(אביכם שבשמים ל "י,אבל באמת נראה שמעבר לזה:)יומא פה!"
ג בשעת עבודה לפני ולפנים ביום הקדוש כבר אינו רק אוסף של "שהכה

-אלא שהוא נתמלא עד עומק אישיותו בהזדהות,גידים ועצמות,בשר ודם
דגם הלא ה.שמגיע למעלת מלאכי השרתעד כדי כך 'כעבד העצמית 

ואמנם הותר לו ליכנס ,להישג רוחני זה הוא משה רבינו כמובן

,משהעבדילא כן ",ה בפירוש"וכמו שביאר הקב,לפני ולפנים בכל עת
[בכל בתי נאמן הוא יוסי 'ר.חוץ ממלאכי השרת",ואיתא בספרי שם".

ג ביום "ד שהכה"וכמו כן ידוע שיטת הגרי".]אומר אף ממלאכי השרת
אשר בו העיד ,לשרת תחת אהרן הכהן ולהתקדש בקדושתוהקדוש צריך 

מ מפורש כן בויקרא רבה "ושו".צבאות הוא'כי מלאך ה",מלאכי הנביא
"יב:כא( איך ,כלומר בתמיה[?וכהן גדול לא אדם היה:אבהו'אמר ר):
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]?ג עצמו אדם הוא"אם הכה'וכל אדם לא יהיה באהל מועד'אפשר לקיים 

פנחס בשעה שהיה רוח הקודש שורה עליו היו ,אלא כההיא דאמר רבי
הדא הוא דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה ,פניו בוערות כלפידים

".צבאות הוא'יבקשו מפיהו כי מלאך ה

ואולי עצם החוויה שזיכה לו ,קיום הצום,ג"קדושת הגברא של הכה

כולם משלבים להעלותו למעלת ,רחמנא לעמוד ממש כלפי השכינה

.ולכן מאפשרים לו ליכנס לפני ולפנים בלי לפגוע ובלי ליפגע,אכיםהמל

שיותר משלש מאות כהנים .)יומא ט('וראיה לדבר מהא דמבואר בגמ

ומסתמא מתו במיתה בידי .כ"גדולים בבית שני לא הוציאו שנתן לאחר יוה

לפחות רוב רובם אמנם ביצעו ,אבל קשה כי אף שהיו רשעים,שמים

,ולא עברו על ביאה ריקנית,פ הוראת הסנהדרין"עבודת היום כדת וכדין ע

אלא הביאור הוא שאלו הכהנים הגדולים שבבית שני ?כ למה מתו"וא

י "ק ע"ואכן פגעו בקדושת הקה,נכשלו לגמרי מלהשיג מעלת המלאכים

.מווממילא הדר איסור ביאה ריקנית למקו,עצם כניסתם

ועוד נראה שכל זה קשור לשני יסודות בטבעו של היום ששמעתי 

ר רגיל לומר "מו'א.א"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"הרבה פעמים ממו

:ששני השעירים מציגים את הבחירה הקיצונית שבמהותו של היום הקדוש

לאבדון 'או ליכנס לפני ולפנים עד הסוף ממש או לצאת לגמרי מלפני ה

ג גם צריך להשיג וגם יכול להשיג "כ ברור שהעובדה שהכה"וא.מוחלט

.ק מדגימה את בחירה זו באופן נפלא"מעלת המלאכים בשעת כניסתו לקה

אלא שהוא פועל כנציגם של ,ג אינו מנותק משאר הציבור"שהכה'וב

ועיין בחדושי מרן ,וזה קשור לתפקיד הסנהדרין במינויו[אחיו בני ישראל 

,כ על קדושת העם"ג מושתת א"קדושת הכה].א:נהדרין הס'ז הלוי הל"רי

:ל"וז,דנקט הכי)ב:ויקרא טז(ועיין בכלי יקר .ומעלתו תלויה במעלתם

–)א:שמות כח('ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך מתוך בני ישראל'"

וכשישראל אינן זוכין ,הורה שלא זכה לקריבה זו כי אם מתוך בני ישראל

כי אם ביום כיפור,אינו זוכה לראות פני השכינהגם הכהן התלוי בהם

".'כו,שכל ישראל נמשלו ביום ההוא למלאכי השרת

◆◆◆



דברי פתיחה12

.ל נוגע אף לבני הישיבה שלנו בכלל ולחברי הכולל בפרט"והנה כל הנ

עסוק 'יושבים לפני ה,י לשקד על דלתות בית המדרש יום יום"זכינו בעזה

כלומר חובה ,כות דאתי לידי חובהואמנם אפשר לומר שזו ז.בתורתו

שכן עצם הזדמנות זו מחייבת אותנו להזדרז את עצמינו לעיין .קדושה

ולהרביץ את ,לשאוב ממסורת רבותינו כפי יכולתנו,ולפלפל עד סוף כוחנו

ועוד שזו חובה מיוחדת ומכופלת .פרי עמלנו לאורך ורחב קהילתנו הקדושה

איברא דמימיהן של אבותינו לא .לחנןישיבת רבנו יצחק א,לבני ישיבתנו

אבל אין ספק שנקבע לישיבתנו מקום מיוחד בעולם ,פרשה ישיבה מהם

הן מפאת כמות ואיכות גדולי התורה שלנו בעומקה של הלכה בין .הישיבות

הן מפאת הערכתה לעניני חכמה וישובו ,כותליה מן קדמת דנא ועד זמנינו

.שהיא נושאת להנהגת קהילתנוהן מפאת האחריות המיוחדת,של עולם

ושתמשיך הישיבה הלוך וגדול ,ת יזכנו לזון עוד מסמא דחייא"ר שהשי"ויה

.כמצודה של תורה ויראת שמים

כ כמה גדול תודתינו ותודת קהילתנו להאי אשה חשובה מרת "וא

ה לייסד "אשר נדבה רוחה יחד עם אמה מרת בילא ע',סוזן וקסנר שתחי

,רבנים צעירים,וזה מאפשר לבחירי תלמידי הישיבה.את הכולל העליון

,בדקדוק חברים,להקדיש את כוחם ללמוד תורה לשמה בשימוש חכמים

ואנו ,והנה החזון שלה כבר השפיע רבות על קהילתנו.ובפלפול תלמידים

.תפילה שהמקום ישמרנה ויברכה בכל אשר תלך

ושים את כל החכמים הע,וכן נודה מעומקא דליבא להנהלת הישיבה

מנהל הישיבה ,א"ה נשיא הישיבה הרב ארי ברמן שליט"ה,מלאכת הקדש

א והרב חיים "וסגניו הרב יוסף קלינסקי שליט,א"הרב מנחם פעננער שליט

,עמלותם ללא לאות להחזיק את הישיבה מסולא מפז.א"בראנשטיין שליט

לות תודה מיוחדת לאיש האשכו.ר שירוצו ולא ייגעו בכל פעולתם"ויה

א שהשקיע שעות רבות לעזור לנו בכל "מיכאל זילברמן שליטבהר

אפריון נמטייה ,וכמובן.תחומי הכנת הספר לדפוס מתחילה ועד סוף

והרב י"נהרב משה אברהמס ,הבקיאים והחריפים,ידידי העורכיםגם ל

.על כל עבודתם בעריכת הקובץי"ק צולטאן ניצח

ר מיכאל "מוה,א"אשי הכולל שליטר ר"אין ידינו משגת להודות למו

שזכינו להסתופף בצילם ,א"ר מרדכי וויליג שליט"א ומוה"רוזנצוייג שליט
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ורק ,ואין לנו להעיז ולנסות לתאר גדלותם.ולשתות בצמא את דבריהם

ל "פ הפסוק הנ"יוחנן ע'ת על אשר זכינו לקיים ציוויו של ר"נודה להשי

וכן נבקש ממנו ,"בקשו תורה מפיוי–'אם דומה הרב למלאך ה",במלאכי

בפירוש שמו של אליעזר :)יומא כח(אלעזר 'שנצליח לקיים דרשת ר'ית

שדולה ומשקה מתורתו של רבו –הוא דמשק אליעזר ",עבד אברהם

".לאחרים

שבח והודאה לאבינו שבשמים ששם ,אבל קודם כל ומעבר לכל

נינו ובני בנינו להרים ר שנזכה אנו וב"ויה.חלקנו בין יושבי בית המדרש

תחזינה עינינו בבנין בית תפארתנו וביציאת הכהן גדול מבית ו,דגל התורה

.א"קדשי הקדשים בב

נח גאלדשטיין





מאמרי ראשי הכולל





ח"תשע●ח"קול צבי י

ר הרב מרדכי וויליג"מו
ש וקסנר"ראש ישיבה וראש הכולל העליון ע

בזמן הבית ובזמן הזהט"יושמחתמצות 

ושמחה ביין ובבגדיםאכילת והבאת קרבן.א

ת תיפוק ליה דטעון "וא,ל"הקשו וז)ב"ר קש"ה פז"ד.יומא ג('התוס

ההלל והשמחה :)שם דף מב(דתנן ',חלינה משום שלמי שמחה דהוו כל 

ותירצו .ל"עכ,בשאר ימות השנה אם מביא קרבן טעון לינה'ואפי',ח

תניא ושמחת בחגך לרבות כל מיני .)דף ח(ק דחגיגה "ועוד דבפ,ל"וז

דאפילו .)דף עא(אלו דברים פרקואמרינן בפסחים ,שמחות לשמחה

שמונה כשחל יום ראשון א לא משכחת שמחה "ובע,בכסות נקיה ויין ישן

דבעינן זביחה בשעת ,דבשלמים דאתמול לא משכחת לה,להיות בשבת

והכי אמר בירושלמי .אלא כדפירש בכסות נקיה ויין ישן,שמחה וליכא

,במה דברים אמורים כשאין עמה קרבן,פרק קמא דברכות וטעונה לינה

.ל"עכ,אבל יש עמה קרבן בלא כך טעון לינה מחמת הקרבן

כ טעון "וא,הקשה דלכתחילה צריך לאכול בשר קרבן)שם(א "שפוב

למה הזכירו )ל"הנ.ם עאפסחי('ועוד הקשה על הגמ.לינה משום הקרבן

ותירץ .ה ויין ישן ולא בשר שלמים שלא נזבח בשעת שמחהכסות נקי

,ימים'שבאמת אין חיוב לאכול בשר קרבן ח,הוא)שם('שחידוש הגמ

פ "ימים אע'ולכן צריך קרא לחייב בלינה ח,יין ישןח בכסות נקיה ו"ויי

.שאינו מביא קרבן

.'איתא שהשמחה יש לה תשלומין כל ז)ה"א ה"חגיגה פ(ובתוספתא 

ל דיש חיוב לאכול בשר "פ הנ"א ע"ותירץ השפ.וקשה דחייב בכל יום

:)סוכה מב(י ותוספות "אבל ברש.'ויש לו תשלומין כל ז',קרבן רק יום א

.ד"עכ,ימים'דיש חיוב לאכול בשר קרבן חמבואר

,פירש התוספתא)ה יש"ד.ה לטורי אבן חגיגה ז"בהגה(ובאמרי ברוך 

יש חיוב נוסף להביא קרבן שלמי ,ימים'דמלבד החיוב לאכול בשר קרבן ח
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אלא )י"ב ה"חגיגה פ(כ באבי עזרי "וכ.ויש לו תשלומין',שמחה יום א

כ בערוך לנר "וכ.ש בסוף הספר"עיי,כזהא כתב לו דאין חיוב "שהחזו

).מצוה תפח אות ג(ח "והמנ,.)סוכה מח(

,ח בין סוכות לפסח"דיל,צידד)מא אות ד'ח סי"או(ץ "ובמשנת יעב

לענין הלל איתא :)י(ובערכין ,דרק בסוכות תנן ההלל והשמחה שמונה

כ "משא,ע"ט בפנ"והיינו דכל יום הוא יו,דימי החג חלוקין בקרבנותיהן

והלל ,כ כל ימי הפסח כיומא אריכתא"א,דאין חלוקין בקרבנותיהן,בפסח

,דבסוכות החויב בכל יום,ה בשמחה"וה,ח לכל ימי הפסח"יי'דיום א

',וכמדויק מלשון כל ז,כ התוספתא קאי בפסח"וא.'ח בפעם א"ובפסח יי

ין יש לו תשלומ',וכיון שבפסח יש חיוב שמחה רק פעם א',ולא כל ח

.ד"עכ',כל ז

ועכשיו ,ק קיים אין שמחה אלא בבשר"בזמן שבהמ.)קט(ובפסחים 

כסות .)עא('ולכאורה הגמ.ונשים בראוי להן בבגדים,אין שמחה אלא ביין

כ במתיבתא "וכ,כסות נקיה לנשים ויין ישן לאנשים,נקיה ויין ישן לצדדים

).הערה טז.עא(

שמחה ביום שמיני עצרת.ב

.ט אחרון לשמחה"לרבות ליל יו,והיית אך שמח.)סוכה מח(רסינןג

י "שרש:)שם מב(א "והקשה מהרש.שחייב בשמחה'ו יום ח"י ק"רש'ופי

דהא תרי זימני שבעת ימים כתיב ,לא'ט אחרון גופי"כתב דיו.)פסחים עא(

.ורק ליל שמיני נתרבה,וממילא אימעיט שמיני,ולא שמנה,גבי אכילה

.ותר את עצמוי ס"הרי רש

י בפסחים קאי לשיטת "דרש,)'שם אות ב(ץ "ותירץ בספר משנת יעב

כ גדר הריבוי הוא דליל "ז ע"ולפ.דבעינן זביחה בשעת שמחה,עולא

דבקדשים .)חולין פג(מא לןוכדקיי,נכלל בחיוב דיום שביעישמיני

אף ,ח שמחה"ל דכמו שבכל לילה יי"וקמ,הלילה הולך אחר היום שלפניו

,ה בליל שמיני"ה,כי היום שלפניו שעת שמחה היא,אין זביחה בלילהד

זמן שמחה ,היום שלפניו,מ הושענא רבה"מ,ע הוא"שאף דרגל בפנ

,שנמשך אחר יום השביעי,ז רק ליל שמיני נתרבה"ולפ.ללילה שלאחריו

ימים 'ל דנוהג ח"י,.)מח(ואף דתנן השמחה שמנה .ויום שמיני לא נתרבה
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עד סוף ',מתחילת יום א,ע"מעל'אמנם רק ז.ב תשרי"רי עד כו תש"מט

.והם שבעת ימים דקרא',ליל ח

ב "חגיגה פ(ם "דלפי הרמב,י בסוכה קאי לשיטת רבין"אבל רש

פ ששחטן קודם "דאע,צ זביחה בשעת שמחה"דא',ל כוותי"קיי)ב"הי

משום אינו'ל דריבוי דליל ח"ז י"ולפ.ח"הואיל ואוכל מהן ברגל יי,הרגל

דימים כתיב ',ו יום ח"וק',ע דליל ח"אלא חיוב בפ'אחר יום זשנמשך 

ימי החג יש חיוב 'דכל ח,)ז"ו הי"ט פ"יו(ם "כ הרמב"וכ.ולילה טפל ליום

.ד"ת עכ"שמחה מה

שהקשו ומה ,קאי לשיטת רבין.)מח('כ הגמ"דע,ונראה להוסיף

'ותירצו שליל ח.ט הראשון"ט האחרון ולהוציא ליל יו"ראית לרבות ליל יו

ט ראשון "דאך מרבה ליל יו'והצד בגמ.'יש שמחה לפניו ולא ליל א

צ "וא',ט לשמחת לילה א"שצריך לזבוח שלמים ערב יו,ל"י וז"פרש

ודחו צד זה רק מסברא צדדית דאין שמחה .ל"עכ,זביחה בשעת שמחה

'דחייב ביום חי"ולכן פרש,קאי לשיטת רבין.)מח('כ הגמ"הרי דע.לפניו

.ל"וכנ',ו מליל ח"ק

או בלילה\שלמים ביום ו.ג

והא דמרבינן לילות יש להסתפק ,.)עא,קכד'ח סי"או(א "ל החזו"ז

בין אם 'אם צריך שלמים בין ביום ובין בלילה או דיוצא באכילה פעם א

ביום או ',דדי בפעם א',ולצד הב.ל"עכ,אכלן ביום בין אם אכלן בלילה

דאף דאין חיוב ',ט א"אם אכל בליל יו'ח דיום א"יש לעין אם יי,בלילה

צ זביחה בשעת שמחה "דאם שפסק כרבין "ט אף להרמב"ט בעיולשחו

ט ואכל ליל "מ אולי אם שחט עיו"מ,ל"וכנ,ט"ואפשר לשחוט בערב יו

.'צ לאכול שוב ביום א"ח וא"יי'ט הא"יו

דקרבן שלמים ,כתב דיש בכלל אותה שמחה)שם(ם "והנה הרמב

כראוי לו 'לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל א,עליו ושמחת בחגך'שנא

ואנשים ,נשים בבגדים ותכשיטים,קטנים בקליות ואגוזים)ח"הי(ופירש 

.בבשר וביין

,ימי החג'מ סתם הדבר וכתב ח"הר,)ו"מצוה תפח סק(ח "ל המנ"וז

שמחה כל ימות הרגלמבואר דחייב ב,ט האחרון חייב בשמחה"נראה דגם יו
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שאין ,אינו חייב בשמחה'ט הא"ס דליל יו"ומבאור בש.כ"ובלילות ג

דמבואר בברייתא ,מ הדין אמת"ומ,מ סתם הדברים"והר.שמחה לפניו

דדוקא מחיוב שלמי שמחה ,ח"כתב בשם הגר'ובהערה ז.ל"בהדיא עכ

.ם"ז ניחא סתימת הרמב"ולפ.נתמעט ולא משאר שמחות

ם"ט מהרשב"דיו'הוכיח דחייב בשאר שמחות בליל א)שם(א "ובחזו

ט כדתניא לקמן "ל משום שמחת יו"וז,)ה ידי יין יצא"ד:פסחים קח(

',ע דנימא דפטור בליל א"וצ.ל"במה משמחו ביין עכ,ושמחת בחגך.)קט(

'דדי בפעם א)שם(א "בחזו'לצד ב',ח ביום א"יי'מ שתה יין בליל א"ומ

,נתמעט משלמי שמחה'דכיון דליל א,ומזה נראה.להביום או בלי,ביום

,ח דנידון כלאו זמן חיובו"ט לא יי"דיו'ט ואכל בליל א"אף אם שחט בעיו

,ם דהוי זמן חיובו דשאר מיני שמחה כשתיית יין"וממילא מוכח מהרשב

.ק"ודו,דפסח'ח בליל א"מדיי

שכתב שאם הביא קרבן תודה)חגיגה פ״ב הי״ג(שו״ר ברמב״ם 

,הקשה דנאכל רק ליום ולילה)שם(והלח״מ .בערב פסח יי״ח שמחה

,ל י״ל דאף דאין חיוב לזבוח בעיו״ט"ולמשכ.ובלילה א׳ אין חיוב שמחה

.מ״מ אם שחט בעיו״ט ואכל בלילה א׳ דיו״ט יי״ח שמחה דיום הא׳

סי׳ קכט סק״י (מחלק בין פסח לסוכות ,דלא ס״ל כן,והחזו״א

,אבל בפסח.כי אין שמחה לפניו.)מח(כות כגמ׳ דפטור בסו.)ד״ה עא

שפיר מקיים מ״ע דשמחת יו״ט ,דחייב לשחוט קרבן פסח בעיו״ט

ובלא הביא קרבן .בקרבן פסח למאי דקיי״ל דא״צ זביחה בשעת שמחה

אינו חייב ביום א׳ ,ונראה דלצד הב׳ דסגי בפעם א׳.פסח יי״ח בחגיגה

אבל סיים שהרמב״ם לא .סחשכבר יצא באכילת הפ,של פסח בשמחה

כל׳ וא״כ נראה דגם בסוכות לצד ב׳ .חילק בין לילה א׳ לשאר לילות

.אף דאין חיוב לשחוט בעיו״ט,וא״צ לאכול ביום א׳,יי״ח בלילה הא׳

.ע"וצ:)קח(וזה דלא כראייתו הנ״ל מהרשב״ם 

או בלילה\יין ביום ו.ד

שרש״י .ותוספותאולי תלוי במחלוקת רש״י,והספק הנ״ל שבחזו״א
דימים אפילו לילות משמע ,כתב ושאר לילות לא צריכי ריבויי.)סוכה מח(

,נראה כצד הב׳ בחזו״א,וכיון דאין ריבוי.).לעיל מג(כדרבינן גבי סוכה 
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ויי״ח ,דאפילו לילה בכלל שבעת ימים,ביום או בלילה,דדי בפעם א׳ ביום

.וא״צ פעם ב׳ ביום,בלילה

כתבו דלילות אחרות )ד״ה לרבות.סחים עאפ(אבל התוספות 

'ד״ושמחתם שבעת ימים״ דדרשינן מיני.)מג(איצטריך ריבוי דבגמרא 
וליל יו״ט .והתם ימים ולא לילות,דרשינן נמי לולב במקדש,שלמי שמחה

והו״א לא יהא מחויב ,אחרון צריך ריבוייא טפי משום דח׳ רגל בפנ״ע
כמו שאינו מחויב בעיו״ט לצורך ,ח׳לזבוח שלמי שמחה ביום ז׳ לצורך 

נראה דההו״א הוא דז׳ ,כ בגמ׳ שמסייע לעולא"וכיון שהתוספות כ.הלילה

משא״כ ,קמ״ל דהוי שעת שמחה,וכנ״ל,אינו שעת שמחה ביחס לח׳

.עיו״ט

שיש חיוב נוסף ,עכ״פ מכיון שאצטריך ריבוייא נראה כצד א׳ בחזו״א

שו״ר כן באוצר העיונים .ב שביוםבנוסף לחיו,לאכול בשר שלמים בלילה

).מח'ריש עמ,פסחים סי׳ מג אות ט(שבגמ׳ מתיבתא 

ואיך ,הקשו על עולא מהמשנה דהשמחה שמונה.)עא(והנה בגמרא 

ותירץ רב פפא משמחו בכסות .מקיימין שמחת יו״ט ביום א׳ כשחל בשבת
,ן בלילהויש להסתפק כנ״ל האם צריך יין ישן בין ביום ובי.נקיה ויין ישן

.או דיוצא בשתיה פעם אחת בין אם שתה ביום בין אם שתה בלילה

כל שמקיימו ,ולכאורה כיון שההכרח לרב פפא הוא המשנה דהשמחה ח׳

ואם דין יין .יי״ח,בלילה או ביום,ביין ישן פעם א׳ ביום א׳ שחל בשבת
וכצד ב׳ ,היה נראה דגם בזה די בפעם א׳ ביממה,כדין של שלמי שמחה

.ודו״ק.חזו״אב

'ראיה לקולא מתוס.ה

ת זימנין דאינם נאכלין כל "וא)ד״ה לולב:סוכה מב(ז״ל התוספות 
דאי ,בשבת'ט ראשון דסוכות באחד בשבת ויום שמיני בא"כגון שחל י',ח

דבעינן יום ,דליל מוצאי שביעי לא ישחטו,שלמים'אפשר לומר כל ח
כ מהני "וע,ת שמחה דוחה שבתדאין חגיג,ויום השביעי נמי לא,הקרבה

ואין שלמים נאכלין לשני ימים ושני ,אכיל בשביעי]ששי[דנשחטו ביום 
.נמצא דבליל מוצאי שבת שהוא ליל שמיני עצרת לא יאכל שלמים,לילות

על קושיא אחרת .)שם דף עא(ויש לומר כדאמר רב פפא פרק אלו דברים 

.ל"עכ,נ נימא הכי"משמחו בכסות נקיה וביין ישן ה



ר הרב מרדכי וויליג"מו22

דקשה ממוצ״ש גם כשיום א׳ דסוכות אינו יום א׳ ,והקשה מהרש״ל

,ש דסוכות ותי׳ משום דשאר לילות לא איתרבי להדיא בשלמים"ממוצקשה
א תירץ "ובמהרש.ש"א בלי מוצ"נ דקשה בכל סוכות דא"דאה,כל׳,רק ליל ח׳

וכשחל .ל"וכנ,דאין שמחה ביום ח׳ אלא בליל ח׳.)עא(י בפסחים "ל כרש"דס
ל למתני נמי"ווה,לא בלילה ולא ביום,ש ליכא שמחה כלל בח׳"ליל ח׳ במוצ

אבל בשאר לילות .)לולב וערבה ו׳ וז׳(כדקתני באידך בבי ,׳ח׳ וזהשמחה 
דאם ,א"בחזוומוכח מדבריו כצד ב׳.ש איכא שמחה מיהת ביום"כשחל במוצ

.צ לאכול גם בליל ח׳"וא,ח"יי,אכל בשר שלמים ביום ח׳

).שם(ר כן במתיבתא"שו.ל כצד הא׳"ל שלא תי׳ כן ס"ואולי מהרש

שכתב שיש )63׳ תקל הע׳ יס(א ודלא כפסקי תשובות "ל כמהרש"ונראה דקיי
ש אלישיב דדי ברביעית א׳ בכל "מ והגרי"אלא כהאג,לשתות יין לילה ויום

.ש"ע,מ"יום דחוה

לילה לפני או לאחר היום.ו

ובילקוט ביאורים .מגדירים יום לענין זהומעתה יש לעיין איך 

כל׳"ולא צריך לאכול ביום פעם נוספת"כתבו )ה ואם"ד.מתיבתא עא(

ר צבי "ר הג"אבל שמעתי ממו.דהיום הולך אחר הלילה וככל התורה כולה
ז בשאר "נ בזה"והוה,א שהלילה הולך אחר היום בקדשים"שכטר שליט

תות יין פעם א׳ ביממה מעלות מ יש לש"ולכן בחוה.שמחות כשתית יין

.השחר עד עלות השחר

דתלוי במחלוקת אם בעינן זביחה בשעת שמחה ,ולולא דבריו נראה
דגם דין שמחה ביום ח׳ תלוי ,)אות ב׳(ל "ץ הנ"וכדברי המשנת יעב,או לא

דהנה אם צריך זביחה בשעת שמחה נתבאר לעיל שיש .במחלוקת זו

.חר דיום א׳ עד עלות השחר דיום ח׳מעלות הש,כדכתיב,שמחה ז׳ ימים
,דהלילה הולך אחר היום,א"ש שליט"ר הגרצ"ז מסתבר כדברי מו"ולפ

.ל"וכנ.)פג(פ חולין "וכחשבון ז׳ הימים ע

ואך מרבה ,צ זביחה בשעת שמחה"דא,ם"כהרמב,ל"אבל למאי דקיי

ט "ואף דאין חיוב לזבוח בעי'גם בליל א'ח יום א"ובפרט להצד דיי['יום ח
ויש חיוב ,נראה דהשמחה שמנה כפשוטו,]ל"עיי,ט"דיו'ולאכול בליל א

,מ בחיוב שלמי שמחה"ה בכל ימי חוה"וה,ע בשמיני עצרת לילה ויום"בפ

.כשאר דיני התורה,היום הולך אחר הלילה,ו בשתיית יין דאינו קדשים"וק
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שמחה בזמנינו דאורייתא או דרבנן.ז

ושמחת ,דרבנןכתבו דשמחת הרגל )ה עשה"ד:ק יד"מו('התוס

ע בשמחה "כתבו דמקיים מ:)מב(דבסוכה ,ע"וצ.היינו בשלמי שמחה
כ "וכמש,ע דשמחה"ונראה דנכלל במ,ויין ישן'דאורייתא בכסות נקי

.ע"ק צ"ושיטתם במו,.)עא(פ רב פפא "כ ע"כ'הרי התוס.ל"וכנ,ם"הרמב

ה תלוי במחלוקת אם דגם ז,.)]עא(כ האור חדש "ר שכ"ושו[ונראה 

ידי חובת שיוצא לומרדההכרח,צריכים זביחה בשעת שמחה או לא
דקשה ,שחל בשבת'ט א"הוא דין שמחה ביו'ביין ישן וכסות נקישמחה 

ק כתבו ששמחת "במו'אבל התוס.ח ביין ישן"ורב פפא תירץ דיי,לעולא

ז "ולפ,צ זביחה בשעת שמחה"ל דא"למאי דקי,ז דרבנן לדינא"הרגל בזה

)ה מה"ד.ה ה"ר('והתוס.שמחה מדאורייתא היינו בשלמי שמחה דוקא

כתבו כן ,ויין ישן'ח שמחה בכסות נקי"שכתבו שיי)ד דסוכה"רפ(ן "והר
.ש"עיי,ד דבעינן זביחה בשעת שמחה"למ'רק מההכרח שבגמ
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ש ברן"ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד ע

:ג"נין יום הכיפורים כיומו של הכהבע

יומא'פתיחה למס

:"בזאת יבא אהרן אל הקדש".א
כ"יחוס המיוחד של אהרן הכהן בכניסה לפני ולפנים ובעבודת יה

ג לפני ולפנים וסדר "בתיאור המפורט והמדויק של כניסת הכה
הדגישה שוב )כח-א:ויקרא טז,בפרשת אחרי מות(התורה ,כ"עבודת יה

שדנים במשלח ,כט'כו ופס'חוץ מפס(ת של אהרן הכהן ת האישויושוב א
:ויקרא טז(רק בסוף הפרשה 1)!ובשריפת החטאות הפנימות,השעיר

ולמעמד הכללי ,כ של כל שנה ושנה"מצינו מעבר מפורש ליוה)לד,לא-כט
"ג"של הכה וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת :

(הבד בגדי הקדשאביו ולבש את בגדי  ).לב:שם"

אכן יש מקום לומר שניסוח זה המתמקד בגברא של אהרן הכהן אינו 

.חטאם של בני אהרן שנכנסו בלי רשות ונענשו:אלא משום רקע הדברים
"כ בהקדמה זו"הרי התורה פתחה פרשת עבודת יה אל משה 'וידבר ה:

אל משה דבר 'ויאמר ה.וימותו'אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה

אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת 

,ביחס לקביעות פרו ואילו–כג ,כא,יא,ט,ח,ו,ג,ב,א:טז–התורה הרבה לפרט שמו 1
מענין הוא .הגם שלכאורה מיותר הוא,וקביעות שני השעירים,שחיטת ווידוי הפר

,והזה,ויצא,וכפר,ושחט,ולקח,ונתן,ולקח–כשציותה אותו שהתורה העלימה שמו
,הזאות דם פרו,בענין הבאת והקטרת הקטורת של לפני ולפנים–ויקטיר ,ורחץ,וכלה

היא חזרה ופירטה .וכפרת טומאת מקדש וקדשיו,שחיטת והזאת דם שעיר העם
יתכן שגישה .תלחוהדגישה שמו קרוב לסוף הפרשה בקשר לסמיכת ווידוי השעיר המש

היא משמעותית –לפעמים בפרט ולפעמים בכלל –מגוונת זו של התיחסות לאהרן 
תחת "ושהיא משקפת שאין כל העבודות שוות ושישנם דינים שונים בדרישת ,למדי
.ל"ואכמ.כ"ג בעבודת יה"כה–"אהרן
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(כי בענן אראה על הכפרת,אשר על הארן ולא ימות או שמא 2).ב-א:טז"

התורה התיחסה חובת ,ג הראשון"נציע פשוט שבגלל שהיה אהרן הכה
אך לכאורה אין .לו בפרט–כ "עבודת יה–כהונה גדולה מובהקת זו

ברים אלו מספיקים לפרש מידת ההתמקדות בגברא של אהרן הכהן הס
ולכן הדגשה .א להתעלם כלל שדוקא הוא המצווה"בפרשה זו אשר א

.חוזרת זו עדיין טעונה הסבר נוסף

קבעו שצימצום הכניסה )ג,ב:טזשם(ן "והרמב)ג:ויקרא טז(י "רש

אולם המדרש 3.חל גם לגבי אהרן הכהן,כ"ביה,"אחת בשנה"לפני ולפנים ל
הראשון והמיוחס ,לפיה אהרן,נוקט בעמדה אחרת)ז:ויקרא רבא כא(

.היה ראוי ליכנס לפני ולפנים בכל עת שיישם את סדר עבודת היום,ג"שבכה
"ל"וז אמר הקדוש ברוך הוא למשה לא כשם שאתה סבור לא עת לשעה :

ולא עת ב שנה ולא עת לשבעים שנה "ולא עת ליום ולא עת לשנה ולא עת לי
'ר.לעולם אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס רק שיכנס בסדר הזה

.יהודה ברבי אלעזר אמר בשלשים וששה זוגין בשלשים וששה רמונים
לפי המהלך 4."ורבנן אמרי בשבעים ושנים זוגין ובשבעים ושנים רמונין

כ נזכר "וגם למה אין יה,נבין למה התורה ציינה דוקא אהרן הכהן,הזה

אם כי ,ואיש שהציעו שרקע זה חשוב ה.התורהרשי יש מיגוון של דיעות והסברים במפ2
הביא את דברי המדרש שמיתת בני אהרן באה לזרז י "רש.בדרכים שונות מן הקצה לקצה

.אבל אין הוא טוען שזו הסיבה שהתורה מתיחסת דוקא לאהרן הכהן,בזהירות מצוה זו
הכלי יקר התחשב בכך שחטא בני אהרן גרם לכך שהתורה הגבילה תנאי הכניסה לפני 

שהכפרה שנגרמה על :ח שהציע מעין הפוך"ועיין באוה.םולפנים גם כלפי אהרן אביה
!ידי מיתת בני אהרן דוקא הכשירה את הכניסה לפני ולפנים של אהרן בתנאים מסויימים

גם אם מיתת בני אהרן אינה .ד על הספרא ריש אחרי מות"ועיין גם בפירוש הראב
היא ,הן בפרשה זואחראית לדינים אלו וגם אינה מספיקה להסביר ההתמקדות באהרן הכ

בהחלט מעידה על הסיכון ועל המשמעות של חוית הכניסה לפני ולפנים אחת בשנה על 
.ל"ואכמ.על אתרשמתבטא בהסבר כמה מן המפרשים דבר ,ג"ידי הכה

ויתכן גם שקשור למעמדו .ח בנוגע לכניסת משה"ן ואוה"כ הרמב"ועיין גם מש3
.ל"כמוא.ג"במילואים וגם אחריו בתורת סוג כה

יש שהבינו שכניסה מיוחדת זו .דברי המדרש בנוגע לענין הפעמונים מאוד מעורפלים4
זה מחודש למדי ובודאי אינו הולם את הבנת !של אהרן הכהן היתה דוקא בבגדי זהב

אם אכן היתה .א שדברי המדרש נעוצים בסדר העבודה שמופיע בפרשה עצמה"הגר
ר שאין היא בתורת הזדמנות נוספת להגשים מה מסתב,כניסת אהרן האישית בבגדי זהב

ם וחזקוני "וברשב)ד:שמות טז(ע "ועיין באב.כ אלא הוה קיום נפרד לגמרי"שנעשה ביה
.בהקשר לענין זה)לה:שמות כח(בפרשת תצוה 
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אבל עדיין נצטרך לבחון אם כניסה מיוחדת זו היא .פירוש עד סוף הפרשהב
או שמא אינה אלא הרחב התנאים והזמן ,אכן יוצא מן הכלל וקיום נפרד

כמה מן ,בכל אופן.ג רגיל"י כה"כ ע"להגשים מה שנעשה כל שנה ביה
5.אם כי בהסברים מגוונים,האחרונים אימצו את שיטת המדרש

אף הרחיק לכת והעיר שאפשר )פרשת אחרי מות,ליהוקול א(א "הגר

שבפשטות מונה –כ "על פי המדרש לפתור מה שנראה סתירה בין התושב
שיש –פ "ומסורת התושבע–כ "שלש טבילות וששה קדושין בסדר עבויה

הוא הסביר לפי המדרש שהמסורת מתחיסת .חמש טבילות ועשרה קדושין
ואילו התורה שבכתב מציגה סדר ,כ"ג אחת בשנה ביה"לעבודת כל כה

א גם ביאר "הגר.שראוי לו בכל עת שירצה,העבודה מיוחד של אהרן דוקא
מופיע גם בפרשת אחרי מות )לפי חד דיעה(בזה למה האיל )וחידש(

,לדעתו.בהצגת עיקר עבודת היום וגם בפרשת פינחס עם שאר מוספי היום
הוא מקריב קרבנות מוסף אין,כ"ק שלא בעת יה"כשאהרן הכהן נכנס לקה

67!אבל עדיין הוא מביא איל זה,כ"היום של יה

שאין זה דין מיוחד )ג:כד(המשך חכמה על אתר הבין על פי הספורנו סוף פרשת אמור 5
דור המדבר שנהנו מנוכחות נמרצת של השראת השכינה באהרן הכהן אלא בתקופת

כל עבודת ההיכל במשך תקופה זו היתה מעין ,ולכן.כשהענן היה על המשכן יומם ולילה
אין כניסה זו ,לפי דעתו".כי בענן אראה על הכפורת"כ בבחינת "וברמה של עבודת יה

אך הכלי .המדרשכפי שמשמע מן ,ע למה בעינן סדר זה"וצ,כ"שייכת כלל לעבויה
שכניסה זו אפשרית רק בגלל מעמדו ,הבינו את המדרש כפשוטוהמפרשים חמדה ורוב 

עדיין יש לבחון אם כניסה זו חלות נפרדת או הוה קיום .ויחוסו המיוחד של אהרן הכהן
.דבר שנדון בו בהמשך,כ"מעין עבויה

הפרשיות 'מופיע בביש מקום לומר שהאיל,א בין אם נדחהו"בין אם נקבל גישת הגר6
עם שאר )על ידי קיום הכפול או המשולב של האיל(דוקא כדי לשלב גם המוספין 

גישה זו היא משמעותית לשאלה שנדון בה בהרחב בסוף .עבודות המיוחדות של היום
הן מצד דרישת ,.)והתמידין וכו(ג גם בקרבנות המוספין "אם זקוקים אנו לכה,המאמר

הן מצד שמא מוספין אלו משתלבים גם בקיום של ,ות של יום זהג לכל העבוד"גברא כה
.ל"ואכמ.כ"ד בקונטרס עבויה"עיין בזה גם בדברי הגרי.עבודת היום

שהוסיף כמה הערות )אבילות'סוף הל(א צוטטו גם על ידי החכמת אדם "דברי הגר7
פסוק ,"'ויעש כאשר צוה ה"הוא הציע שכשהתורה הזכירה ,בין היתר.וראיות משלו

,)כ ביומו"ודוחה דברי והמדרש שזה להודיע זריזותו שיישם סדר יה(שנראה מיותר 
הכונה היא שמיד הזדרז אהרן לבצע סדר זה לקיים הכניסה לפני ולפנים גם טרם שהיה 

כ "שמגדירה עבודת יה:)יומא ג(אולם הסבר זה אינו הולם את דברי הגמרא !כ"עת יה
(עבודה תחילה במקום"כ עבודה "לפי שיטת המדרש יתכן שהדין הזה של ).ין שםועי"

כ גם אם ישנם "מורה שגם כניסת אהרן בכל עת שייכת לקיום של עבויה"תחילה במקום
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יש מקום לחקור האם יש שני דינים ,א"לפי המדרש וגם לפי הגר
אם זה .כ"ג ביה"וכניסת כה,כניסת אהרן בכל עת:לגמרי שונים ונפרדים

ואין הוא ,קיום נפרד נראה לכאורה שכניסת אהרן ביסודו הוה קיום אישי
ע "ולכן צ.קא מפעיל בזה יום כפרה או מעשה כפרה עבור כלל ישראלדו

וכל מעשי הכפרה שהם חלק בלתי נפרד ,והוידויים,סדרי קרבנות הציבור

).קידושין שבסדר זה'טבילות וו'גם של ג,א"ולגר(מעצם סדר העבודה 
כ נגיד שחייב הוא לקיים סדר כפרה ציבורית במתכונת זו כדי להתיר "אא

או למען בקשת רחמים ,גם אם תכלית כניסתו הוה אישית גרידא,תוכניס
8.או לשם עבודה אחרת עבור הכלל

קובעת :)יומא ג(שהרי הגמרא ,הכניסות לגמרי'אולם קשה לנתק ב
שהכניסה הראשונה לפני ולפנים חייבת היתה –"שעבודה תחלה במקום"

יותר מסתבר לומר ולכן !ג הראשון"כ הראשון ועל ידי הכה"להיות ביה
אלא שאהרן היה ראוי בכל עת ,א הכל דין אחד"שגם לפי המדרש והגר

יש מקום גם לעורר שמא התורה כה הדגישה ,ולפי זה.כ"להחיל מעין יה

ואשר ימלא "ג שבכל דור ודור בתור "מעמדו של אהרן הכהן והגדירה כה
דר ג מוכשר לס"כ אין הכה"משום שגם ביה"את ידו לכהן תחת אביו

אלא בתורת יוצא חלציו –שיעדו הוא כניסה לפני ולפנים –העבודה 
9.ג"הראשון והמובהק שבכה,ויורש מקומו של אהרן

מסתבר שסדר עבודה זה המקורי חייב ,משום כך.שינויים מסויימים בהגשמת מצוה זו
.כ הראשון"היה דוקא להתחיל ביה

והסיק שאכן כניסת אהרן ,יומא שגם התקשה בזה'ומצאתי בספר מנחת אברהם על מס8
גם .ת שנקט בגישה שונה"אבל עיין בכלי חמדה עה.גם היא לשם כפרת כלל ישראל

לפי שיטת ,לדעתו.אבל אין הוא הדין של יום של כפרה,לשיטתו יש דין אחד משותף
בהק המדרש יש להוכיח מכניסתו של אהרן בכל עת שסדר העבודה אינו דוקא דין מו

כ לשם עבודתו "ביה–אלא הוה מתיר לכניסה לפני ולפנים בכלל ,כ או בכפרה"בעבויה
אין ,בגלל זה,לדעתו.ובכניסת אהרן הכהן על פי תהליך זה כל זמן שירצה,המיוחדת
(כ"מבעט ביה"הדין של  חל לגבי כניסת ,שמעכב כפרת עיצומו של יום,:)שבועות יג"

.ל"ואכמ.דבריו הם מאוד מחודשים.םהדינים של כניסה לפני ולפני
וכבר הערנו .אבל לא מנסחו ולא מפתחו בפירוש,א בקול אליהו גם מרמז לזה"הגר9

וכל ,א יש קשר בין הדינים"אם לדעת הגר.א בדבריו"שגישה זו אינה הולמת הבנת הח
כ נסיק שהדברים שמבחינים בין "בע,ג הוה בתורת המשך ונציגו של אהרן הכהן"כה

כ הם שייכים במיוחד לקדושת הזמן "ג רק ביה"ניסת אהרן בכל עת שירצה וכל כהכ
היה ,א"גם לפי הגר,לכאורה".אחת בשנה"כ כמועד ויום כפרה של "וחובות היום של יה

.ל"ואכמ.כ"ומביא איל למוסף ביה',ומקדש י'אהרן טובל ה
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כפי דעת ,יתכן שגם אם למעשה נדחה דברי המדרש,ל"לאור הנ

שמא נציע שהפסוקים,ן ופשטות הפסוקים בפרשת אחרי מות"י והרמב"רש
.כ"הקובע והמחייב בעבודת יהמתרכזים בגברא של אהרן משום שהוא

על פי)כ"והובא גם בקונטרס עבויה(ל "ד זצ"ר הגרי"וכן שמעתי ממו
ג שמשרת בסדר העבודה "שמכנה הכה"אתה כוננת"דיוק מהפיוט 

"!תחת אהרן הכהן"כ

).יג:הלכות כלי המקדש ד(ד "ניתן ליישב שיטת הראב,ועל פי זה

ב לכתחילה להמתין שבוע ג שנמנה מחדש חיי"ם פוסק שכה"הנה הרמב

.)ה(מקורו נעוץ בסוגיא ריש יומא .ימים טרם יתחיל לעבוד במקדש

ג בעבודת "ימים מזמן מינויו לפני שישרת ככה'שדורש תקופת שיהוי של ז
ע מאי שנא "וצ.כ"ד טוען שדין זה מצומצם לעבודת יה"ואילו הראב.כ"יה

ד "שלפי הראב,י דרכועל פ,ד"והציע הגרי?ג"כ משאר עבודות כה"עבויה

ולכן אין הוא מתבטא ,"תחת אהרן"אלא בתורת ,ג"דין זה אינו דין בכה

.כ"אלא בעבודת יה

וראוי לציין שדין זה דבעינן תקופת הכשר של שבוע ימים חל גם 
כ "הקשר הזה בין עבודת יה.ל"הנ.)ה(י הגמרא "עפ,לגבי ימי המילואים

לאור ,יתכן.ה כדבר משמעותיוהמילואים מופיע בכמה הקשרים ונרא

שהמכנה המשותף הוא דוקא אישיותו ומעמדו של אהרן ,ד"מהלך הגרי

.הכהן הקובע בשניהם

יש מקום .אבל אינו מוכרח כלל,ד סביר הוא"הסברו של הגרי

להעלות גם גישה אחרת להסביר מקורות אלו על פי יסוד שנפתח גם 
ג "תו ושירותו של הכההנה חשוב לציין שעיקר קדוש.בהמשך המאמר

אמנם ישנם מספר דינים .כ"וחלקו בעבודת הקרבנות מתבטא דוקא ביה
–וחלק מהם שייכים אף לעולם הקרבנות 10ג"מיוחדים שחלים לגבי כה

אבל חוץ –'ויש לו קרבן מיוחד כשחטא בשוגג וכו,הוא נוטל בראש

ל ממנחת החביתין שמקריב כל יום ושאינו ביסודו מסדר הקרבנות ש
,כ"ואילו ביה11!ג חייב ונחוץ בעבודת כל השנה"אין הכה,הצבור והכלל

.).עג(יומא ,:)יב(עיין הוריות 10
ועדיין ,ג"מנחת חביתין שמתבטא בצורה ברורה כשמת הכהאבל יש מימד ציבורי ל11

–בין קרבן יחיד וציבור –מעמד מעורפל ומסובך זה .אין ממלא מקום לספק הקרבן
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משמע שגם העבודה התמידית והכללית ,ג"שנראה שהוא יומו של הכה

"כ אינן כשרות אלא בו"וכל עבודות יה"–ג "של כל יום זקוקה דוקא לכה
.כפי שנפרש ונפרט לקמן,וכך הבינו רוב הראשונים–.)יומא עג(

שגם הוא מוכתר בכתר מיוחד ובעל ,שלעומת מלך,ואובולט ה
אין ,ג"מעמד ייחודי לגבי קרבן שוגג אישי ועוד דינים שמקבילים לכה

ג "מקור מפורש בתורה ואין מצוה נפרדת במנין המצוות שמחייב מינוי כה
הבנה זו יוצאת גם מהפסוקים "!שום תשום עליך מלך"במקביל לחיוב 

'ם הל"וגם בהצגת מוסד זה על ידי הרמב,ג"בתורה שמתיחסים לדיני כה

שהם צבור שמסורים ,)ג"פ(שם הוא התחיל בהבדלת הלויים .כלי המקדש

).שמיטה'ם סוף הל"הרמב(בכלל 'והם חיל ה)א:ג(לעבודת המקדש 
).ד"פ(משם הוא דן בפרק נפרד בענין הבדלת וקדושת הכהנים בכלל 

הוא כבר ,)ה"פ(ם בפרק הבא ג המיוחדים ג"למרות שדן בפרטי דיני כה

,)יב:ד(ג ובמנויו דוקא בתוך הפרק של שאר הכהנים "התחיל להתיחס לכה

להדגיש שהוא מיוחד מדין מי שמסור כל ,"ראש לכל הכהנים"ובתורת 

.והעם'כולו לשרות ה

יתכן שזה קובע מעמד שהוא גם שונה מהותית משאר הכהנים לגבי 

אלא מעמד הגברא ,המינוי והתפקידאבל אין המחייב,כמה וכמה דינים

ושממילא מכשירו ,בשרות העבודה למען כלל ישראל'שמוקדש כולו לה

ובעיקר ובמיוחד לשרת וגם להשתלב בעבודת ,לתפקידים מסויימים
כ ועבודתו המיוחדת מגדירים קדושת "ונראה לומר שיה12.כ"ובקדושת יה

,ג"ה נפרדת של מינוי כהושמא אין מצו.ג וגם מוגדרים על ידו"ומינוי הכה
,ומינוי זה פשוט הוה דרך להבליט גברא שמסמל ומסמן ראשות של כהונה

ולדעתי .כפי שנפרש בקיצור בהמשך,כ"ג ביה"מקביל במידה רבה לפר ואיל של הכה
ג ומינויו "הכהשקדושת הגברא של,אין זה מקרי אלא משקף בדיוק היסוד שאנו מציעים

,ושזה היסוד של מעמדו המיוחד בכלל,ותפקידו משתלבים זה בזה במידה מרובה
,)'ט(עיין מאמרי בקול צבי ,לגבי המנחת חביתין.ג"יומו של הכה–כ "ובפרט ביה

".ם בענין מנחת חביתין"שיטת הרמב"
דיני אישות ,ומקום מגורת,ג המגדירים קרבנו"של הכה,"'כולו לה"ה נדון בפרטי "אי12

ומן "בזה שמקריב אונן על פי ,בשעת ושלא בשעת עבודה–עניני בגדי כהונה שלו ,שלו
ג "ה במקביל ובניגוד שבין מלך וכה"וגם נדון אי.ועוד במאמר נפרד"המקדש לא יצא

וננסה להוכיח שדיני קדושת הגברא של המלך דוקא נובעים ,בהרחבה במקום אחר
.ממינויו ותפקידו



ר הרב מיכאל רוזנצוייג"מו30

נבין ,לכן13.המתבטא גם בתפקידו במקדש"'כולו לה"דהיינו מסירות של 

ג "שקיים קשר מיוחד בין דרישותיו של ימי המילואים שיזמו מוסדו של כה
14.זה בצורה מובהקתומבטא מעמד ,מחייב,כ שמגדיר"ובין דיני יה

שהיחוס של ,כפי שרק הצענו בענין הקשר למילואים,וגם יתכן

ד נובע מזה שהוה "כ שטעון המתנת שבוע לאחר מינוי לפי הראב"עבויה

אסופות (ח "הגר.ג"העבודה המובהקת ושמא אף המגדירה של הכה

הוא טען שעצם .ד בצורה דומה"הסביר את שיטת הראב)יומא,ח"הגר
ששאר העבודות גם כשרים בכהן הדיוט קובע שאין שם וגדר העובדה 

ולכן אין טעם ,הגם שהוא עובד בבגדי הזהב,חלה עליהם"ג"עבודת כה"

ח התכוון רק להבהיר החילוק בין "אין ספק שהגר.ימים'להמתין ז

אבל נראה שהסברו מעיד על ומחזק .ד"כ ושאר עבודות לפי הראב"עבויה
.ג"כ מגדירה וגם זקוקה לכה"שעבודת יה,נוהחילוק וגם היסוד שהצע

ד בענין המחייב של אהרן הכהן "ניתן גם לשלב את דברי הגרי

שמא הגברא של אהרן הכהן קובע לגבי .בעבודת יום הקדש עם מהלכנו
אלא דוקא משום ששני ,כ לא כדין נפרד"המילואים ולגבי עבודת יה

שאינו ,ג"והגדרת הכה,קדושת,סדרים ועבודות אלו הם מקור לעיקר טיב

של 'תפקיד ומינוי בעלמא אלא דין של גברא שמוקדש כל כולו לעבודת ה

ולכן קדושה זו נעוצה בגברא של אהרן הכהן שהדגים קדושת .הכלל
תחת אהרן "עצם הדין של .ג"שהוה בסיסו של כה"'כולו לה"הגברא של 

ג "הכההואיל שבכונה הוא נמנה,הוה היסוד לכהונה גדולה"הכהן

ואין זה מקרי שזה .והמובהק של כלל ישראל,האב טיפוסי,הראשון
.כ"יהומתבטא במיוחד דוקא בעב

ימים חל 'ם ששיהוי ז"יש לעיין שוב בדעת הרמב,ל"ולאור הנ
כ "על אף שאין מקור לזה חוץ מעבויה,ג"לכתחילה בכל עבודת כה

כ "ודת יהם שאכן עב"כעת אפשר להציע שסבור הרמב.שנראה מיוחדת
,כ"הנה עבודת יה.אלא שזה גופא היסוד לפסקו,ייחודית ומרכזית הוה

כ ועבודתו שכה "ג פשוט נכללת בפרטי הדין של קדושת יה"שמא מצוות מינוי כהאו13
.ל"ואכמ!זקוקין לו

העובדה שבגדי הלבן .כ והעבודה בימי המילואים"אפשר שיש קשר נוסף בין עבויה14
מעין ימי ,כ הוה ייחודי ומחודש"טעונים גניזה כל שנה אולי מעידה גם שעבודת כל יה

.ל"ואכמ.המילואים
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ג עד כדי "והשירות של הכה,הגברא,כה מגדירים המינוי,ויום קודש זה
ג במעשי העבודה שלו בשאר הימים בזה שהוא ראוי "כך שמשערים הכה

ימים אכן מצומצם'המקור של שיהוי ז,לפי זה!כ"ומוכשר לעבודת יה
ובניגוד לדעת 15.ג"אלא שהוא קובע ומגדיר בכלל בעניני כה,כ"יהולעב

ם שיש חלות "שמא סבור הרמב)ל"ח הנ"לפי הסברו של הגר(ד "הראב

ג כל זמן שעובד בבגדי זהב אחר מינויו גם במקום שכהן הדיוט "עבודת כה
ד "ם דוקא הרחיק לכת מן הראב"יוצא איפוא שהרמב.כשר לשרת

16!ג"כ והשפעתה על יתר דיני כה"ל עבויהבהערכת ייחודה ש

,ג נשוי ורק לאשה אחת"ן דרישת כהדי.ב
כ ובכל השנה"ג ביה"ויחס כה

"ב(איתא ביומא  יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו שמא 'ר.):
יוצא ברור ".תמות אשתו שנאמר וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתו

הגמרא הכריעה גם .)יג(ובסוגיא .כ צריך להיות נשוי"ג המשרת ביה"שכה
ורחמנא ,כ הוה ליה שני בתים"א"ד,שלא יהא נשוי ליותר מאשה אחת

".ולא בעד שני בתים–אמר וכפר בעדו ובעד ביתו 

הרי .הראשונים והפוסקים פיקפקו בהיקפם וטיבם של דינים אלו
ולכן יש מקום ספק .ג על הפר שלו"המקור מתיחס בפרט לוידויו של הכה

ג "גם אם מעמד זה של כה.ם דרישות אלו אינן אלא תנאי בתהליך הוידויא

או לפר ,שמא הוא מצומצם רק לפרו,נשוי לאשה אחת חל בעצם העבודה
גם כבר 17.או שמא אינו שייך אלא בעבודות פנים גרידא,ג"ואיל של הכה

18.נחלקו הראשונים אם דינים אלו מעכבים את העבודה

.כ בסתם"ם התכוון בעבודת יה"מ שהבין שהרמב"ועיין הכ15
,ד"ג נשוי לפי הצעת הגרי"נדון בהמשך בתופעה דומה בנוגע לכה,כפי שכבר הערנו16

כ "יהוהפוך דהיינו שלא יתכן שדרישות עב-ונשקול על פי אותו העיקרון גם יסוד מקביל
.ודוק.ג בכל השנה"אינן שייכות כלל לעבודתו ולמעמדו של הכה

.שחוקר בזה)ה ואכתי"ד.יומא ב(א "עיין בגבו17
א דן ביחס "הגבו).ה מתניתין"ד.ב(א "ועיין היטב בגבו,י ומאירי ריש המסכתא"עיין תוס18

עדיין יש מקום ,בתחילה חשב שגם אם שניהם אינם מעכבים.ימים'דין נשוי ודין פרישה ז
וגם לחכמים ,יהודה'לפי ר(מות אשתו לחלק ביניהם ולומר שמתקינים אחר תחתיו שמא ת

גם שלא מתקינים עבור ,ג נשוי"בגלל הגורם של כה")אין לדבר סוף"עקרונית אי לאו ש
פרישה הוה חיוב .לדעתו יתכן גם שחלוקות דרישות אלו ביסודם.ימים'הגורם של פרישה ז
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.ם בנושא זה נראים מחודשים ומסובכים"יש להעיר שדברי הרמב
מיד הביא הדין )ב:א(כ "ם ריש הלכות עבויה"הרמב,הנה מצד אחד

ואפילו ניסחו כעין עובדה או הגדרה פשוטה ,ג חייב להיות נשוי"שכה
"לעומת כדרישה או תנאי(ובסיסית  ו בהמות אלו הקרבין "עבודת כל ט):

הכל ...ג"קריב אותו אלא כהאין מ...ג בלבד"ביום זה אינה אלא בכה
ויש לציין ".בכהן גדול נשוי שנאמר וכפר בעדו ובעד ביתו זו אשתו

ולמרות ספיקות הראשונים ,גם בלי מקור מוסמך,שמדבריו משתמע
ושהיא מקיפה כל ,הגדרה זו היא מעכבת-שדרישה,ל"והאחרונים הנ
כגון מוסף ,ג בכלל"אפילו אלו שחידוש הוא שטעונים כה–עבודות היום 

19!והטבת הנרות,הקטרת הקטורת,כ"שבת יה

ם השמיט הדין שאינו יכול להיות בעל מספר "הרמב,מאידך גיסא
ם "אפילו הקשה בטעות למה אין הרמב)ז:קפה(ח "המנ!נשים בהלכות אלו

כ בחשבו "נשים מעכבים את עבודת יה'מכריע בשום מקום שנשואי ב
ה "ד.יומא ב(א "הטו.ם"הרמבשהושמט דין זה לגמרי ממשנתו של 

נשים 'ם העלים עין מהפסול של ב"כבר העיר שעל אף שהרמב)מתניתין
הוא כנראה סמך על מה שהוא אכן ,)לעומת הדין שיהא נשוי(כ "עבויה'בהל

כלי המקדש 'ובמיוחד בהל,)יג:יז(ב "איסו'בהל–הכריע בהקשרים אחרים 
ם בכונה לסווג דין זה שלא "אבל הוא לא הסביר למה בחר הרמב).י:ה(

שהובא במקומו ,ולמה הוא דוקא הבחין בזה בין הדין שיהא נשוי,במקומו
.שהוכרע שלא במקומו הצפוי,להלכה שלא יהא נשוי אלא לאחת,המתאים

ג "ות ומעמד בכהג נשוי הוה חל"ואילו כה,וקיום בעלמא אבל אינה נוגעת לאיכות העבודה
א גם הניח שאין מקום לחלק בזה בין הענין שיהא "הטו.שמשפיע על מצות העבודה עצמה

בהמשך הדיון הוא העלה שמכיון שהמקור .נשוי לענין שלא יהא נשוי ליותר מאשה אחת
נגד (ק "ולפי הת,מסתבר שאינו מעכב העבודה,נוגע רק לכפרת דברים ולא לכפרת דמים

א שאם מת "סבור הטו,גם בשלב זה,אולם.אינו מעכב אפילו את הוידוי.)יומא מ–ש "ר
,ג נשוי"ג אחר שחסר לו ימי הפרישה כדי שישרת כה"ג עדיף להחליפו בכה"אשתו של כה

כ המצוה של "משא,הואיל ומעמד זה של נשוי חשוב לגבי איכות העבודה גם אם אינו מעכב
ואינו ,שאכן דין נשוי לאשה אחת מעכב ממשא"בסוף הסיק הטו.ל"וכהנ,ימי הפרישה'ז

ק "סופ(ש "שמא לר)ה ביתו"סוד(מענין שהוא בוחן ,מאידך!מוגבל רק להכשר הוידוי
וכל כפרתן תלויה בפרו ,דאין שעיר המשתלח מכפר על הכהנים בשאר עבירות–דשבועות 

!כ"ג יהא נשוי בעבויה"אין צורך כלל שהכה)ג"של הכה
ג נשוי בניתוח דברי "א התחיל לדון בהיקף דרישה זו של כה"מענין הוא שהטו19

אבל מלשונו הזהב .ם"ומשמע מדבריו שספיקותיו שייכים גם לשיטת הרמב,ם"הרמב
.ם אין נראה כלל שיש מקום לפקפק במשנתו"של הרמב
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ם ונעקוב אחרי דרכו "נעיין בדברי הרמב,להבין הדברים ביתר שאת
,ם חידש"הרמב,)יג:יז(ב "איסו'בהל.ושיטתו בהבאת ובניסוח דינים אלו

!ג נשוי לשתי נשים"שגם כל השנה לא יהא כה,שוב בלי מקור מפורש
"ל"וז ומשתבגור תאסר ,מצות עשה על כהן גדול שישא נערה בתולה:

הא ,בבתוליה ולא בוגרת,אשה לא קטנה,עליו והוא אשה בבתוליה יקח
ו נושא שתי ואינ,כיצד יצאת מכלל קטנות ולכלל בגרות לא באה זו נערה

ד השיג עליו "והראב".נשים לעולם כאחת שנאמר אשה אחת ולא שתים
וכפר בעדו ובעד "כ ועל פי המקור של "שדין זה נודע לנו רק בנוגע ליה

"ל"וז.ומנין לרבינו ליישם הגבלה זו לשאר ימות השנה,"ביתו א לא "א:
'א ביומא אלא ביתו אמר רחמנא ול'מתחורא זאת הסברא שלא אמרו במס

כ שמא ימשוך לבו אחריהן "נשים אלא ביו'ואפשר שלא נאסר בב.בתים
.כ"אבל הדעת נותנת כן כדי שלא יצטרך לגרש ערב י,ויבא לידי טומאה

".ל"אלא שאני מוצא וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות עכ
,כ"שדין זה נועד להקל עליו שלא יצטרך לגרש עיה,והצעתו המעשית

והיא גם אינה .ם"נראית כלל ועיקר כהסבר לחידושו של הרמבאינה
שאינו –"אשה אחת ולא שתים"–ם מצטט "מתאימה עם הפסוק שהרמב

,ם"והוא דוקא מתיחס לדין הראשון שהקדים הרמב,כ"קשור כלל ליה
נשים מחשש 'כ נאסר לו ב"גם נימוקו שביה!ג בתולה"המצוה שישא כה

".ביתו"ולם את המקור של טומאה אינו סביר ואינו ה

ם שילב המצוה לישא בתולה והאיסור לישא יותר "הנה מזה שהרמב
,וששני הדינים נובעים מפסוק אחד,מאשה אחת גם שאר ימות השנה

וששניהם דין יסודי בקדושת ובמעמד גברא ,נשמע שדינים אלו קשורים
ג "שכה–ם חידש גם בדין הראשון "הנה נראה שהרמב,ועוד!ג"כה

'כותרת להל,ב-א:אישות א'הל(ם "הלא הרמב.מצווה לישא בתולה
כשירצה איש "בכלל סבור שמצות קידושין חל )ג"מ עשה רי"וסה,אישות

ולדעתו ,ומתבטא בדרך מעשה הקידושין של דין תורה"לישא אישה
ג משתמע "ואילו בכה20.המצוה מתמקדת דוקא בקידושין ולא בנישואין

,נשים'ג לישא ב"כוללת גם החידוש שאסור לכהש,ם בהלכה זו"מהרמב
טוען שאין )ח:אישות א(מ "ולמרות שהמל!ג מצווה לישא בתולה"שכה

ם שצוטט "א בנו של הרמב"ועל אף טענת ר,..."לישא אשה",למרות לשונו בכותרת20
,ם המגובשת בנושא זה בספר חזון נחום"כ בענין שיטת הרמב"יין משוע.מ שם"בכ

.ל"ואכמ".ם במצות קידושין"בענין שיטת הרמב"
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,ם"הרי נראה שהרמב,זה אלא איסור עשה לא לישא מי שאינה בתולה
,שרגיל למנות מצוות רשות ואיסורי עשה ולנסחם בצורה ברורה ומדויקת

נוסף (ע ממש "כחיוב קו:כפשוטו"והוא אשה בבתוליה יקח"הבין הפסוק 
21).י:כלי המקדש ה,ח:אישות א'לאיסור עשה בנשואי בעולה שנזכר בהל

ג "הדינים המחודשים במעמד כה'ם צירף ב"אין להתפלא שהרמב,ולכן
וסביר לומר .ואף דייק הדין השני בצורה מחודשת מאותו פסוק,בדין אחד

ויש מקום לבחון .ג"ל הכהששני הדינים משקפים מעמד משולב מיוחד ש
,כמו האיסור לישא יותר מאשה אחת,ג"אם חובת נישואי בתולה של כה

!כ"ג נשוי בעבודת יה"אינה קשורה דוקא למעמדו של הכה

ם קובע חד משמעית שנישואי "אכן הרמב,)י:ה(כלי המקדש 'בהל

"כ"שתי נשים מעכב בעבודת יה וכבר ביארנו בספר קדושה שהוא אסור :
ואם נשא שתים אינו ,ואינו נושא שתי נשים,נה ומצווה על הבתולהבאלמ

ומייבמין ,וחולץ וחולצים לאשתו,יכול לעבוד ביום הצום עד שיגרש לאחת

אולם מענין הוא ".ואם גירש אשה מותרת להנשא לשאר העם,את אשתו
דוקא )ל"יומא כהנ'שהוא מפורש במס(כ "שייחס הדין המבוסס של יה

וגם בהקשר זה הזניח המקור של ,ב לגבי כל השנה"איסו'ללחידושו בה
ויש לציין שסוף סוף כשהזכיר בספר העבודה ".ולא שתי בתים–ביתו "

'כ הוא דוקא קבע דין זה בהל"ג ביה"שנישואי שתי נשים מעכב עבודת הכה
ועדיין לא הכניסו ,ג ובמעמדו"בפרק שדן בגברא של הכה,כלי המקדש

ם להדגיש שההשלכה "כנראה רצה הרמב.כ"עבויה'הלב,למקומו המצופה

כ אינה אלא יישום בעלמא של יסוד כללי ועקרוני בנוגע לקדושת "בעבויה

ח "אין ספק שהחלטה מיקומית זו הטעה את המנ!ג"הגברא של הכה
.וכל זה טעון הסבר והבנה.ם לגמרי השמיט דין זה"לחשוב שהרמב

ם הדינים המיוחדים של "כמה מן האחרונים הסבירו שלפי הרמב

שמקורם ,כ"ג נשוי בעבויה"ג כל השנה ופרטי תנאי כה"נישואי הכה

איסור עשה לישא בתולה וחיוב :דינים'שמשמע גם שיש ב'מ עשה לח"ועיין סה21
ושמא יש גם לדייק כן מלשון .יג:ן שם ויקרא כא"וכן פירש הרמב.מצוה לישא בתולה

:ם מנסח הדין באופן כפול"שם הרמב.שמיד נדון בו)י:ה(כלי המקדש 'הלם "הרמב
יתכן ,לפי הבנתי.כאילו שניהם קשורים אך נפרדים,שאסור באלמנה וגם מצווה בבתולה

אלא שרק בתולה היא ,שאין העשה מתמקד בנישואי בתולה אלא בזה שיהא נשוי בהיתר
ם יש "ופירשו שלפי הרמב,בענין זהמ"כמה מן האחרונים גם דחו הבנת המל.ראויה

.ג "חובת נישואין לכה
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והם אף הציעו ,הם מנותקים זה מזה,בפסוקים שונים ובפרשיות נפרדות

ם "וזה שהרמב,אולם אין זה סביר כלל22.מ טובא להבחין ביניהם"נפק
)נשים'בלגבי (כלי המקדש שילבם יחד ובפירוש קישר ביניהם 'בהל

.מוכיח שעקרונית דין אחד הם

ושאכן חידושו של ,ל שחד דינא הוה"ד זצ"ר הגרי"ושמעתי מפי מו

נשים כל השנה נובע 'ג אסור להיות נשוי לב"ב שכה"איסו'ם בהל"הרמב

והעלה .כ"יומא בנוגע לפסול עבויה'במס"בתים'בית אחד ולא ב"מהדין 
ג מוגדר על פי "שגם כל השנה כה,ג"יסוד חשוב בענין קדושת וגברא כה

בההוא יומא "אחת בשנה"כ וליכנס "הכשרו שראוי הוא לשרת בעבויה

כל השנה הוא חייב להיות במצב אישי שכשר הוא ,ולכן.לפני ולפנים

ד יש לחזק לאור מה שהערתי לעיל "את דברי הגרי23.כ"לעבוד ביה
יום שהוא בעל נוסף למנחת חביתין כל [כ הוה התפקיד הבלעדי "שעבויה

והוא העבודה והשרות ,)]כפי שנדון,אבל לא לגמרי(אופי יותר אישי 
.ג"העיקרית והמגדירה של הכה

ד פותרת הבעיה של מיקום הדברים "אולם לכאורה אין הבנת הגרי

ג כל "הרי לדעתו מעמד הנשואי של הכה.אלא מחריפה אותה,ם"ברמב

ם דוקא "כן זה שהרמבול.כ"השנה הוא תוצאה מהדרישות של עבויה

והזכירו רק ,ההקשר העיקרי,כ"עבויה'בתים מהל'השמיט הדין של ב
הוא עוד יותר ,מסגרות טפלות יחסית לדין זה,ב וכלי המקדש"איסו'בהל

–והוא אשה בבתוליה יקח "–ב "איסו'גם המקור שהמציא בהל.תמוה

ני ולפנים או אינו מרמז על מחייב של ראוי ליכנס לפ–"אחת ולא שתים

בהחלט .ג"אלא הוה דין כללי בגברא כה,כ"איזה קשר של הכשר לעבויה

ם הוה רק גילוי מילתא "יש מקום לומר שלימוד המחודש של הרמב
.אבל אין זה נראה משכנע,בעלמא

,)שם(לקוטי הלכות ,.)יומא יג(א "שפ,)יג:ב שם יז"ואיסו,ב:כ א"עבויה(ש "עיין באו22
.ל"יש הרבה מה לדון בפרטים המענינים אבל אכמ).ד"לאוין רס:ב(ג "מ לרס"סה

ם "שם הוא הוכיח מזה שהרמב).לג-לב'עמ(כ "קונטרס עבויה-ד"עיין גם בשיעורי הגרי23
מתמקד דוקא בנישואין שאין איסור זה כעין איסורי ביאה אחרים השייכים לכהונה 

ולכן סביר לומר שהאיסור בכל השנה בא משום שכעת אין הוא .שתלויים בקידש ובעל
(ביתו"כ מחמת החיסרון של "ראוי לשרת ביה .כ"שהוא תנאי לעבויה)המתיחס לנשואין"

נציע בהמשך לכאורה מצדיק התמקדות זו מכיון שלא מדובר במעשה עבירה אלא גם מה ש
.כ"ג שגם קובע לגבי הכשרו לכהן ביה"בפגם בקדושת הגברא ובמעמדו ככה
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אבל נראה שיש להרחיק לכת ולפרש על פי מה שהעלנו לעיל בדעת 

כ על מעמדו "בעבויהג"ם בענין השפעת הדין של חינוך הכה"הרמב
כ ותנאי עבודת "נראה שיש יחס גומלין בין קדושת יה,ל"לאור הנ.בכלל

כ והוא הוא "ג נועד לשרת ביה"מכיון שכה,ג"ובין קדושת הכה,כ"יה
כ ועבודתו המיוחדת זקוקים לאישיותו המיוחדת "וגם יה,עיקר תפקידו

הואיל .ג"כהדהיינו לגברא,"'כולו לה"ולמעמדו הנשגב והשאיפתי של 
כ היא "ג ובין תפקידו העיקרי וקדושת היום של יה"והזיקה בין גברא הכה

ם שלא יתכן שישנם תנאי הגברא שמעכבים "הסיק הרמב,כיווני-דו

ולכן 24.ג כל שנה"כ שאינם שייכים וחלים כלל וכלל לגבי הכה"עבויה

ג מתבטאת גם בתנאי "ם דייק מהפסוק שקובע שקדושת הכה"הרמב
שאין זה מורה רק על –"והוא אשה בבתוליה יקח"–ן מיוחדים נישואי

אלא הוא כולל גם דרישות שמקבילות למה שחל ומתבטא ,איסור עשה

דהיינו שחייב ,"וכפר בעדו ובעד ביתו"כ על פי המקור של "בעבודתו ביה

סביר הוא שאלו ,לדעתו.להיות נשוי ושאסור לו לישא יותר מאשה אחת

דוקא משום שהם ,ג"יאו ויעודו ומקור הגדרתו של הכהש,כ"מעכבים ביה
ג בכלל שגם מכשירו לעבודה "מהוים דינים שמשקפים ייחוד קדושת הכה

ם ניסח את הדינים בצורות מגוונות "ולכן אין להתפלא שהרמב.זו

הוא הדגיש כעובדה והגדרה )ב:א(כ "עבויה'בהל.ובמקומות שונים

הוא ,הזכיר פעמיים באותה ההלכהושכבר,ג שמדובר בו"בסיסית שהכה
גורם זה מעכב ביום זה ובשירות זו שתלויים וגם מגדירים את .כמובן נשוי

25.אלא כתנאי קדום להכשרו,ג לא רק בתורת מצוה ודרישה"הגברא כה

שהזיקה המסובכת בין :בהקשר אחר הצעתי פעם מהלך מקביל אך גם שונה במקצת24
(אחת בשנה"של כ הוה דין דיאלקטי"כ ותנאי כל השנה נובעת מזו שיה"דיני יה אחרי "

אך גם הכי משמעותי ושייך לכל ,היום הכי מיוחד ומשונה בכל השנה):תצוה,מות
והולמת את מהלכנו ,והיא גם משתלבת עם,גישה זו מסבירה כמה וכמה תופעות.השנה

.ל"ואכמ.כ"ג ויה"בענין יחס הכה
הוא דין מיוחד רק כ משום ש"עבויה'מ פשוט הוא שהביא דין זה דוקא בהל"לפי המל25

.אלא איסור עשה לישא מי שאינה בתולה,שאין חיוב בכל השנה להיות נשוי,כ"ביוה
,כ"אבל גם להבנתינו נפרש שמא מקור המצוה והחיוב להיות נשוי הוא שיהא ראוי ליה

ם לציין שאין זה רק "ל התכוון הרמב"או שמא כהנ.נשים'ד בענין איסור ב"כהצעת הגרי
אלא הוה חלק מעצם ההגדרה המהותית של ,מצוה המעכבת את העבודהואפילו,מצוה

).ושמא בכלל לשם זה(ג הראוי לעבודה זו "כה
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,ג"נשים אינו הגדרה אלא איסור כללי ופגם בקדושת כה'ואילו הדין של ב

ובתורת זה הוא גם מעכב ,)ההמפורש בפסוק ז(כמו נישואי בעולה 
,ב"איסו'ולכן מתאים הוא שפסק את הדין הזה דוקא בהל.בעבודה זו

בכלי המקדש איפה 'והרחיב לקבוע העיכוב בעבודה ביום צום דוקא בהל
.ג"שהוא דן במעמדו המקיף של גברא הכה

גם בלי מקור מפורש ,ם פשט"נבין בנקל שהרמב,לאור האמור
,ף לספיקות של כמה מן הראשונם והאחרוניםבתלמוד ובניגוד חרי

והוא .מעכבים את העבודה–שיהא נשוי ורק לאשה אחת –שתנאים אלו 

,ג על פרו"גם הניח בלי פיקפוק שאין תנאים אלו רק דינים בוידויו של הכה

אלא הם חלים בעצם העבודה ושייכים ,דבר שעולה על הדעת לפי המקור
הקטרת ,כ"מוספי שבת יה,כולל התמידים–בכל היקפה של עבודות היום 

ג וביחס "הואיל והם נוגעים בקדושת הגברא של הכה–'הקטורת וכו

כ "וקדושת ועבודת היום של יה,הכפול בין מעמדו וקדושתו מחד גיסא

26.מאידך

:כ"ג עובד ביה"הדין שרק כה.ג
ומשמעותו,טיבו,היקפו

"יומא עג(גרסינן  ונחלקו ,"שרות אלא בוכ אינן כ"וכל עבודות יה.)
ויש לבחון אם הם חולקים בהיקפה של חפצא .הראשונים בהיקף דין זה

ומה גם משתלב והופך לחלק ,ומה נכלל בה,מה מגדירה–כ "של עבויה

האם אף ,האם מוספי היום שנידונים בפרשת פינחס בכלל עבודה זו.ממנה
,ודות פנים וחוץהאם יש להבחין בין עב.ג"כ טעונים כה"התמידין של יה

.ובין מה שדורשת בגדי לבן לעומת בגדי זהב

ג "אבל לאור מה שהעלנו בענין שילוב קדושת הגברא של הכה

בעבודת הקרבנות ובקדושת היום של ")'כולו לה"שמסמן העיקרון של (
לפחות לכתחילה ושמא –ג נחוץ "ניתן לומר שכה,כ"של יה'כולו לה

כ כל שנחשב "מוגדר רשמי כחלות עבויהגם במה שאינו–אפילו בדיעבד 

.קרבן שקשור לקדושת יום מיוחד זה

ג היא "כ שטעונות כה"ם בענין היקף הרחב של העבודות ביה"יש להעיר שדעת הרמב26
.כפי שנפרש בהמשך,גופא עקבית למשנתו בנידון זה
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,בשאלה זו)ועוד כמה באחרונים(מצינו כמה דיונים בראשונים 

.ונעיין בקצרה רק בכמה מהם

מצד .כ"ג ביה"הנה נחלקו הראשונים אם תרומת הדשן זקוקה לכה

.ככל יוםד"כ שכלל תה"שהיה פייס גם ביה.)יומא כב(נשמע ,אחד

"כ(המשנה קובעת ,מאידך בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר .):

:)כ(והגמרא ".וביום הכפורים מחצות.בין לפניו בין לאחריו,או סמוך לו

"הסבירה ".עבדינן מחצות–דאיכא חולשא דכהן גדול ,ביום הכפורים:

ה "ם דש(י "וכן משמע מרש.ג חייב להרים את הדשן"משתמע מזה שהכה

"שכתב)כ"יה ע "וצ".שהרי עליו לבדו הוא מוטל צריך להשכים יותר:

ד שגם נעשה בלילה ויתכן שהוה עבודת מעבר בין ימי עבודה "לומר שתה

י אזיל "אולם שמא רש.ג"כ הטעון כה"שונים במקדש הוה חלק מעבויה

היתה תחילת "ד "שהסביר שתה)ה תורמין"ד.כ(בזה לשיטתו במשנה 

ושמא התכון לא רק בפועל שנעשה להכין ".ית בהשכמהעבודת שחר

למרות ,אלא שעקרונית היא עבודה השייכת ליום,לעבודת הבוקר

:א יומא יב"בריטב(ץ "ש משאנ"וכן סבור גם הר.שלפעמים נעשה בלילה

"ג"ה ה"ד דסוף סוף ,דלמא אף תרומת הדשן אינה אלא בכהן גדול):

27".הכשר עבודת היום היא

ד "הצביע על כך שמשמע שתה)ה משום"ד.כא-:כ(ות אבל התוספ

.ע טובא"וזה לכאורה צ".עבודת לילה"ג בו בזמן שמגדירו כ"טעונה כה

אלא ,כ"ד הופכת לחלק בחלות עבויה"ושמא נסביר שאין הכונה שתה

ג נחוץ גם לכל מה שקשור לקדושת היום "כה,שנוסף לעבודה מיוחדת זו

!לילה שבוואולי אפילו לעבודות,כ"של יה

,ג חייב להרים הדשן"דחה דיעה זו שהכ)'בהמשך התוס(א "הריב

הוא הצביע על כך שמשתמע שהוא .ואולי גם משום שהוה עבודת לילה

:ל"וז.וגם הוסיף עוד להקשות נגד דיעה זו,כ"בכלל הפייס גם ביה

משום חולשא דכהן קודם 'ג אלא הכי גרסי"כ'א פירש דלא גרסי"וריב"

כ ליחשביה להא טבילה דטביל "ג תורם א"דאי כ.תורם יהא חלששהכהן ה

הסוגיות והראשונים השונים אי הוה ביסודו ד לפי "יש מקום דיון בטיב עבודת תה27
ברור שכל זה שייך ).ם"כמו שמשמע מהרמב(עבודת אתמול או היום או מעבר ביניהם 

.ל"אבל אכמ,לשאלתינו
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וכן עשה הפייט .ג טובל בו ביום"בהדי חמש טבילות ועשרה קידושין שכ

כ "הוקמו מחצות דשן לנערה כפייס דשן הבערה אלמא שהיו מפייסין ביוה

כ טעון "טבילות בעבויה'ד נכלל בה"מה שהוכיח מזה שאין תה".מי תורם

.ודעימיהי"יישוב לרש

כ גם קשור לזה שיש זיקה "ג ביה"אבל אם נפרש שדרישת כה

ג גם "יתכן שזקוקים לכה,כ"ג וקדושת יה"מיוחדת בין עצם קדושת כה

גם אם עבודת הלילה הוה כל ,כ הפורמלי"במה שאינו בכלל עבויה

טבילות 'ונסביר שהתנאי של ה.כ ולקדושתו"שנחשב עדיין שייך ליה
.ג"כ גרידא ואינו קובע לגבי דרישת כה"לגבי עבויהועשר קדושין רק חל

א וגם שלל את "חולק נגד הריב)ה משום חולשא"ד(י על אתר "הנה התו
"ל"וז.ראיותיו והא .מכאן משמע שהיה כהן גדול עושה תרומת הדשן:

דהתם נמי קתני מי שוחט ,דחשיב עלה לקמן פייס במשנה היינו בכל יום
ל פי דצריך לקדש ידיו ורגליו לתרומת הדשן ואין ואף ע.מי זורק ומי מדשן

זו מחשבון חמש טבילות ועשרה קידושין זהו לפי שהיתה בעוד לילה 

הרי אין הוא ".קודם שיתחיל עבודת היום היה יכול לצאת חוץ לעזרה
ג שייכת גם "אלא שדרישת כה,ד משתלבת תוך עבודת היום"טוען שתרה

28.ות לילהוגם בעבוד,כ"מעבר ובנוסף לעבויה

).באלפס.א,:מחלמות כו(ן "מ וברמב"ומצינו דיון מקביל בבעה

וגם טען שלא היו ,כ"ג בעבודות יה"מ הרחיב מאוד בדרישת כה"בעה
"ל"וז.הפייסות ביום זה ת שהכניסו בפיוטיהן "והוי יודע כי בעלי הקרובו:

בסדר עבודת היום ארבעה פייסות טעו כולן במשנתנו ולא הבינו כי 

יסות החשובים במשנתנו לשאר ימות השנה הם ולא ביום הכפורים לפי הפי

ן חולק עליו "ואילו הרמב".שכל עבודות היום אינה כשרה אלא בכהן גדול

.ג ביום זה"ובכלל צימצם הדין של דרישת הכה,בכמה נקודות יסוד
"ל"וז.כ"הוא דחה האפשרות שלא פייסו ביה,רשאית כל גם בעיני יפלא :

סדר עבודת הבבלי אשר מימי רבותינו כתוב בו פייסות וכן אבל אף ב
א ברבי קליר ובקרובות הגאונים וחכמי הישיבות "בדברי הפייט הראשון ר

ל ואי אפשר שיטעו כל רבותינו ואבותינו ולבעל "ורבני ספרד האחרונים ז
ונתתי לבי לדרוש ולתור .המאור הזה לבדו נתנה חכמה ואין לזרים אתו

אבל הוא ,גם פירש כן)ג"ה ה"ד:א יומא יב"הובא בריטב(ץ "ש משאנ"יש לציין שהר28
.ן בענין זה"ון בדעת הרמבולקמן נד.ד הוה הכשר לשם עבודות היום"גם טען שתה
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אין בו 'בסדר יומא שהוא אמור על הסדר והכא בזה הפ'הפהיאך שנו זה 

ועוד היאך שנו אותו סתם ולא פירשו שהדברים ,דבר מסדר היום כלל
ולפיכך נראה לי כי יש שם פייסות .כ"אמורים בשאר הימים חוץ מן יוה

".כ והם שנויות במשנתינו"לעולם ואפילו ביוה

,ד"הדגיש שתהו,ד"בהמשך דבריו הוא חולק בפרט בענין תה

ג חוץ "ושאין זקוקים לכה,"עבודת לילה"הוה ביסודו ,שאפשר לפני חצות
ומטעם זה גם סידור המערכה ושני גזירי עצים שייכים ".עבודות היום"מב

ג עוד יותר "שבשלב זה אין הוא מצמצם דרישת כה,מענין הוא29.לפייס

סדר "של או אפילו לקרבנות ועבודות ,"כ"עבויה"למה שדוקא נחשב 

"ל"וז".היום אין ספק 'פ שאינו מדרך הספ"ואכתוב הענין בכאן שאע:
שהפייס הראשון שהוא תרומת הדשן הואיל והוא כשר קודם חצות אינו 

ג אלא "ג כלל שלא נתנו לכ"כ אלא עבודת לילה ואינו בכ"עבודת יוה

כ דאיכא "קמא ביוה'ואל ישבש עליך דעתך מה שאמרו בפ.עבודת היום

ג עבדינן מחצות שכך פירושו מתוך שהעבודות המוטלות על "דכחולשא

ג מרובות תרמינן מחצות כדי שלא יאירו פני המזרח ונהיה עדיין צריכין "כ
.ג מתרבה שהעבודות יהיו תכיפות עליו"לתרום המזבח ונמצא טרחו של כ

ג לבית הטבילה "לפיכך תורמין קודם לכן ולכשיאיר המזרח מיד נוריד כ

היום קצר והמלאכה מרובה ומי שזכה בתרומת הדשן זכה בסידור ולא יהא 

".מערכה ובשני גזירי עצים

ויש להבין למה נבחין בין עבודות יום לעבודת לילה אם אין דרישה 

מה ".סדר עבודות היום"או לפחות למה ששייך ל,"כ"עבויה"דוקא ל
ג אינה תנאי מסויים"אם דרישת גברא כה"עבודת היום"היחוס של 

ושאלה זו .כ"בחפצא של העבודה אלא חלה לגבי הנעשה במקדש ביה
ג חייב "ץ שהובאו לעיל ושטענו שכה"ש משאנ"י והר"שייכת גם לפי רש

גם שלכאורה אין הם דוקא ,ד בגלל ששייך הוא לעבודת היום"לעבוד בתה

:ונראה להציע שני הסברים.סבורים שממש משתלב בסדר היום

עקרונית שייכות ליום שעבר על אף שמא עבודות לילה הן.א

ולכן חסר להן אפילו חלות .כ"שבפועל הם מתבצעים בזמנו של ליל יה

ג בדישון מזבח הפנימי שהוא טוען הוה "ן גם ממעט דרישת כה"הרמב,בהמשך דבריו29
.שהרי אין לו מקור מפורש,בעלמא או שמא אינו אלא עבודה דרבנן"עבודת לילה"גם 
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ג לשרת בתורת קיום של יומו של "שתחייב כה,כ"שם של עבודה ביה

.של היום ושל הגברא"'כולו לה"ג ושילוב "הכה

הרי .י של ליל ויום הכיפורים"שמא יש להבחין בין עצם קדוה.ב

הצריכה מקורות לקבוע שאיסור מלאכה ועינוי נפש .)יומא פא(א הגמר
"התקשה בזה)ה חד"ד(ישנים שם 'ותוס!כ"שייכים גם בליל יה לא :

ידענא אי בעינן בכל דוכתא עונש דיממא וליליא במלאכה כגון שבתות 
שהיא כה –כ "ונראה שעצם העובדה שעבויה".מ"וימים טובים וחוש

כ וקדושת הגברא "והיא גם משלבת קדושת יה,כ"י של יה"מרכזית לקדוה

י המיוחדים "ד שכל דיני קדושה"היא דוקא ביום מאפשר ס–ג "של הכה

30.כ אינם אלא ביום"של יה

כ בביטוי שנראה מיותר "עבויה'ם פתח הל"יש גם להעיר שהרמב

"להקשר זה ג נשוי "כשהוא דן בדרישת כה".'ביום הצום מקריבין תמיד וכו:

הוא ,ג"בפרק שמתמקד בקדושת הגברא של הכה,)י:ה(לי המקדש כ'בהל

י "ולכאורה התכוון בזה לקשר בין מימדי קדוה.גם השתמש בביטוי זה

לבין מימדי )צום ואיסור מלאכה(שביתת עשור 'שהוא פיתח בהרחב בהל
כלי שמקדש 'כ ובהל"עבויה'ג שפיתח בהל"כ וקדושת גברא של כה"עבויה

ולכן יש לחקור לפי מסקנת הגמרא .ם משולבים זה בזהכדי להורות שכול

האם ,כ"שאיסור מלאכה וחיוב הצום אכן כבר חלים במלואם בליל יה

י "ההלכה דחתה לחלוטין היסוד שיש מקום להבחין בטיב או באיכות קדוה
אם עדיין יש מקום ?כ"של ליל ויום הכפורים בגלל שאינו זמן של עבויה

שמא נבין שגם אם ,כ"נובע מזמנו של עבויהובמיוחד אם זה ,להבחנה
וגם מחוץ למסגרת ,כ"ג מטעם קדושת היום של יה"בעינן שירות של הכה

עם קדושת "'כולו לה"ומדין שילוב קדושת יום של ,כ הרשמית"עבויה
זמן ,שמא עדיין זה מצומצם לעבודות היום,ג"של הכה"'כולו ה"הגברא ד

.כ"ן של קדושת היום הנוסף של עבויהדהיינו זמ,כ המלא"של קדושת יה

ישנים ודעימם שדורשים 'מ והתוס"נצטרך להוסיף שהבהע,לפי זה
שאין אלו .א:ד מניחים שני דברים"כ כמו תה"ג גם לעבודות ליל יה"כה

יש מקום לפקפק אם .י"א ועוד גדולי האחרונים בנוגע להערת התו"כ הטו"ועיין מש30
ובין )ושבת(כ "א בגמרא בין דיני הצום ואיסור מלאכה המיוחדים ליה"י הולחלק לפ

.ט אחר"ששייך לכל יו)נ"בלי כרת ובהיתר או(איסור מלאכה 
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שבליל .ב.כ"י של יה"שהיה מנתק אותן מקדוה,בכלל עבודות יום שעבר

המחייב ,ג"יומו של הכהי מלא או מספיק להיחשב"כ כבר חל קדוה"יה
שמא זה בגלל שכבר שייך דיני הצום ואיסור מלאכה והם .השתתפותו

או שמא משום שכבר הוה יום שבו יחול חובת .הקובעים לדין זה
.גם אם בפועל אין זמן קיומו עד הבוקר,כ"עבויה

רק למה :ג עוד יותר"ן צימצם דרישת כה"הרמב,אולם בהמשך
'שמשתקף על ידי המסגרת של ה,"היוםעבודות מסדר"שמוגדר כ

"ל"וז.ל"י הנ"בזה הוא דחה את דברי התוס.קדושין'טבילות וי ועוד :

כ כבר היה צריך לטבול ולקדש "שאם היה כהן גדול תורם הדשן א

וללבוש בגדי זהב כדתנן בתמיד מי שהוא רוצה לתרום את המזבח יורד 
',יור נטל מחתת הכסף וכווטובל ותנן נמי התם קדש ידיו ורגליו מן הכ

,ג"ואם אתה אומר תרומת הדשן בכ.י דאמר בעיא בגדים"ל נמי כר"וקי

ועוד כשבא לקרוץ את התמיד למה הוא .נפישי להו טבילות וקדושין

טובל ומקדש והרי כבר טבל לתרומת הדשן ולסדור מערכה והיאך שנינו 

'יון דגמירי הת כ"וא.הביאו לו בגדי זהב והרי הוא לבוש אותן מחצות
כ מטונך שהרי הודית שאין "א,טבילות ועשרה קדושין ביום ולא בלילה

".ג"העבודות מסדר היום שהוא מצריך כאלו 

,ג אינה אלא לקרבנות סדר עבודת היום"ן שדרישת כה"גם לפי הרמב

או ,כ שהוא הקובע"יש מקום עיון אם צימצום זה מטעם חפצא של עבויה
ג וקדושת "יב של שילוב קדושת הגברא של כהשמא גם לדעתו יש מחי

אלא שסבור שאין חלות ,"ג"יומו של הכה"מחייב של ,כ"היום של יה
כ חלה לא לגבי עבודות לילה ולא בעבודות כלליות אלא "י של יה"קדוה

.עבודות היום"סדר"במה שנכלל ב

ן שעוד יותר "הביא דיעה אחרת בשם הרמב)ג"ה ה"סוד:יב(א "הריטב

"ל"וז.כ"ג ביוה"את הצורך לכההגביל ל אמר לי "ובשם רבינו הגדול רבו ז:

אבל ,שהיה סובר דמדאורייתא אין חובה בכהן גדול אלא בעבודת היום ממש
אלא דמצוה בכהן ,תמידין ועבודות של כל יום ויום כשרות אפילו בכהן הדיוט

א דברים ולא התירו אל,ורבנן שוו חובה בכהן גדול אף בתמידין,גדול טפי
,קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו:)לא(שאינם עיקר עבודה כאותה שאמרו 

והיכא דכהן גדול חלוש עושין ,ולהזמין איברים להעלותן,וכגון להפך במזלג
".והיינו דקתני תנא דיני פייסות במכילתין,עבודת תמידין אף בכהן הדיוט
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ג "בדרישת כההרי יוצא שישנן דרגות שונות .שיטה זו טעונה הסבר
הרי ניחא .ע מה טיבה של פשרה זו"וצ.כ"בעבודות וקרבנות של יה

אלא .כ גרידא"ג מעכבת מדאורייתא רק בחפצא של עבויה"שעבודת כה
שחשוב לציין שהדברים עדיין מחודשים מכיון שלדעתו הגדרה זו מוגבלת 

למעט גם חלקי סדר היום כגון תמידין ,רק לעבודות המיוחדות של היום
אבל מה פשר הדברים שבתמידין ובעבודות 31.ושאר עבודות של כל יום
וגם ?י כהן הדיוט"ג אלא שהעבודה כשרה גם ע"של כל יום יש מצוה בכה

ובו ,ג בתמידין"צריך להבין למה תיקנו רבנן לחייב קיום זה של עבודת כה
!ג כבר מידי חלש"בזמן להקל במקום שהכה

הנה נוסף להדין של .תי שפירדברים אלו א,אבל לאור מהלכנו
ג וגם "שגם מגדיר קדושת הכה,המיוחד והיסודי ביותר"כ"עבודת יה"

יש גם מצוה קיומית כללית יותר ,ג"ולכן ודאי טעון כה,מוגדר על ידו
,"'כולו לה"עם קדושת הגברא של "'כולו לה"לשלב קדושת היום של 

וקיום זה שייך לכל ".ג"יומו של הכה"כ הוא "דהיינו הקיום הגומלין שיה
למעט דברים לגמרי כלליים [כ "מה שמתיחס לחלות קדושת היום של יה

כגון [ש לכל מה שמשתלב בסדר של העבודה "וכ,]'כגון הפכת מזלג וכו
הרבנן הרחיקו לכת .גם אם אינו חלק מהותי ממנה,]תמידים וודאי מוספין

ולכן .כ"י של יה"לחייב קיום זה משום שהוא מרבה ומוסיף בעצם קדוה
ככל שזה מסמן ומחזק הזיקה 'ג גם בתמידין וכו"הם דרשו עבודת הכה

ג "אבל במקום שהכה.כ"ג וקדושת יה"היסודית הזאת בין קדושת הכה
ושמא הוספת עול עבודות נוספות תערער כחו ויכלתו לשרת ,יהיה חלש

ד ושמא גם אינה נחשבת עו,לא שייך מצוה זו,בעבודת היום הבסיסית
הואיל ובא על חשבון ביטוי יסודי ,לביטוי וקיום של זיקת היום והגברא

32.כ"עבודת יה:יותר עיקר

ל בשם אביו שפיקפק במעמדן של קרבנות "ד זצ"ר הגרי"כ של מו"עיין בקונטרס יה31
שמופיע גם בעבודה וכן שיש לעיין אם להבחין בין האיל .כ לפי דיעה זו"המוספין של יה

ויש לחקור גם אם סוג זה .ובין שאר המוספין,באחרי מות וגם במוספין בפרשת פינחס
יש לציין שאי ,לגבי דיעה זו.ל"ואכמ',בעבודות פנים וכו,תלוי בלבישת בגדי לבן

אבל יש לדון ,הרי ברור שאין זו אותה שיטה.אפשר לדעת יחסה לדברי רבינו במלחמות
רנו לעיל אם שמא גם במלחמות אין הוא סבור שעבודת היום כוללת כל לאור מה שחק
.ג מעכבת"עבודת כה,אלא שסבור שגם בדרגה זו',כגון התמידים וכו,סדרי העבודות

,י החיוב והעיכוב"ולא רק שהקיום נדחה ע,שגם חסר קיום כהאי גונא,הצעה זו32
ג בעבודת היום שנובעת רק "הכהחובת.א:סבירה היא אם נפרש שאין שני דינים שונים
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,שבדרך כלל אינה עבודה וכשרה בזר,יש גם מקום עיון אם שחיטה
ושוב יש לבחון אם דרישה כזו הוה בתורת הרחב .כ"ג ביה"טעונה כה

ף ששחיטה אינה כ על א"הגדרת סדר עבודת היום ודין בחפצא של עבויה
,"ג"כ כיומו של הכה"יה"או שמא הוה ביטוי נוסף של ,עבודה רשמית

.כ"ג בכל מה שקשור לקדושת היום של יה"שמחייב השתתפות הכה

ג אם כשרה בזר או "יש מחלוקת מפורשת לגבי שחיטת פרו של הכה
"יומא מב(רסינן ג.ג"זקוקה דוקא לכה שתי שחיטות ,אמר רבי יצחק.):

,אחת כשרה בזר ואחת פסולה בזר,אחת של פרה ואחת של פרו,שמעתי
חד אמר ,רב ושמואל.איתמר שחיטת פרה ופרו.ולא ידענא הי מינייהו
התוספות לעיל ".וחד אמר פרו פסולה פרה כשרה,פרה פסולה פרו כשרה

היינו דוקא ",ג"ד דבעינן שחיטת כה"הסבירו שלפי המ)כ"ה א"ד:לב(
אתי "אבל לא ברור אם ".ום דקאי עליה אהרן וחוקהפרו דאתי לחובת הי

ג "כ או לשילוב הגברא כה"מתיחס דוקא לחפצא של עבויה"לחובת היום
.בכל מה שקשור בצורה מהותית ליום זה

לכאורה סבורים )ה שחיטה לאו עבודה"סוד(ואילו התוספות בסוגיא 
ם לא כ וג"אין זה מחמת שם עבויה,ג בפר"כהשגם למאן דבעי שחיטת
אלא ,כ"ג ככל ששייך לדיני קדושת היום של יה"משום החיוב לשלב הכה

"מטעם נפרד של בעלות בקרבן שמואל בר שלמה 'ואמר לי מורי הרב ר:
דהתם לאו משום דעבודה היא דהא פסולה ...ל"יוסף קלצון זצ'בשם הר

אלא גלי רחמנא דבעינן בעלים מידי,ג לחודיה"בשאר הכהנים אלא בכ'אפי
אבל יש להעיר שאין זה ".דהוה אסמיכה דלאו עבודה היא דבעינן בעלים

ושמא יש 33.דבר פשוט שמעשה שחיטה הוה ביטוי וקיום של בעלות בקרבן
שהוא ,ג משקפת אופיו המיוחד של קרבן זה"י הכה"לומר ששחיטת הפר ע

גם חלק יסודי של העבודה שהיא מיוחדת ומיועדת ליום קודש זה ושמכפרת 
יתכן שמעמד כפול מחודש זה .ג"וגם קרבן יחיד של הכה,לל ישראלעל כ

34.וקדושת היום,העבודה,ג"גופא מעיד על שילוב הגברא כה

ג לעסוק בעבודות המקדש "קיום המצוה שירבה הכה.ב,מהחפצא של עבודה עצמה
ג בקדושת היום "אלא נפרש שגם העיכוב בעבודת היום נעוץ בזיקת הגברא כה.כ"ביה

.המשתקף בסיסית בעבודת היום המיוחדת,כ"של יה
.שעדיף שישחוט הבעלים את קרבנוהבין שדין כללי הוה )יא:ויקרא טז(ב "הנצי33
"ג"יומו של הכה"כ מוגדר כ"ג כביטוי של יסוד זה שיה"נדון בהרחב בקרבנות הכה34

.ה"במאמר נפרד אי
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ג משתמע שודאי שחיטת שאר "ל בענין פרו של הכה"מהסוגיא הנ
אולם .כ"ושגם זר כשר בשחיטת תמיד ביה,ג"צ כה"הקרבנות ביום זה א
"ג שוחט את התמיד"כהשדוקא ה:)לא(משתמע מן המשנה  הביאו לו את :

אף קבעה שאם :)לב(והגמרא ".ומירק אחר שחיטה על ידו,קרצו,התמיד
היה מעכב מן התורה גם זה היה טעון )דהיינו סיום השחיטה(הצורך למרק 

".כל עבודות יום הכיפורים אינן כשרות אלא בו"על פי היסוד ש,ג"כה
.ג"ך לכהיוצא איפוא שיטה מקיפה בענין הצור

הם הקשו איך יתכן .דחו הבנה זו)כ"ה א"שם ד(אך התוספות 
"דורש יותר משחיטה)א זו"לפי הו(שמירוק  ת ומאי קשיא ליה "וא:

איכא מאן דמכשיר אפילו .)מב(טרף בקלפי 'מעבודה באחר הא בפ
ואפילו מאן דפוסל היינו דוקא פרו דאתי לחובת היום .שחיטת פרו בזר

ן וחוקה אבל תמיד דלא שייך לחובת יום הכפורים לא קאי דקאי עליה אהר
הקושיה מניחה ".עליה אהרן וחוקה בשחיטה כיון דלאו עבודה היא

.ג כיון דלא אתי לחובת היום"ששחיטת התמיד ודאי אינה זקוקה לכה

"ומסקנה זו מקובלת גם ביישוב הפירכא ויש לומר דמכל מקום פסול :
".'וכו,מדרבנן

ל גם התיחס לשאלת שחיטת התמיד כשהוא דן "הנן "אולם הרמב
:ל"וז.ג ישחוט התמיד ביום זה"ופשט שדוקא כה,כ"בפייס השני ביה

בזר 'מפני ששחיטת התמיד אף על פי שלא מצינו שחיטה שפסולה אפי"
ל זריקה והעלאה "ואצ,שהוא מסדר היום,ג"מ אינה נעשית אלא בכ"מ

ן לשיטתו אזיל "הרמב".שאינן כשירות אלא בו שאין להם פייס כלל
ן "וכבר פיקפקנו לעיל אם הרמב".סדר היום"ג תלויה ב"שהשתתפות הכה

,"כ"עבויה"התכוון לומר שכל מה ששייך לסדר היום הופך לחלות 

או שמא הגדרה זו קובעת לגבי חלות עבודות היום ,ג"כהשבחפצא טעונה
35".ג"יומו של הכה"כ הוא "ג הואיל ויה"כ דבעינן גברא כה"של יה

ן התיחס לבעיה של שחיטה כשרה בזר בהקשר זה אבל לא הסביר איך זה הולם "הרמב35
אם נגיד שיש .ל"הנ.)מב(הוא גם אינו מפרש את הסוגיא .ג אכן שוחט"מסקנתו שכה

.)יב(א יומא "י הריטב"ן כתב במלחמות ומה שהובא בשמו ע"קשר בין מה שהרמב
אלא שאין זה ,ג ישחוט"שמא נציע שיש חיוב שהכה,הגם שברור שאינם זהים,ל"הנ

שישנם קיומים של )א"המופיע בריטב(כמו שהציע ,מעכב מטעם שחיטה כשרה בזר
אבל גישה כזו סבירה יותר אם חיוב .'מיד וכובעבודות ת–ג גם בלי חיוב "עבודת כה

.כ"ולא אם הוה דין בחפצא של עבויה,כ"ג נובע מקדושת היום של יה"כה
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ג בכל עבודה "ם מאוד הקיף בדרישת הכה"יש לציין שהרמב

'אבל יש להבין שיטתו לאור ניסוחו המחודש ריש הל36.ששייכת ליום זה
ום יחד כאילו כולם שוים ומשולבים שבו הוא שילב כל חובות הי,כ"עבויה

ג "שמתבטא עוד יותר בדרישתו של הכה,כ"בביטוי קדושת היום של יה
ביום הצום מקריבין תמיד בשחר ותמיד בין הערבים כסדר :"ל"וז.בכולם

,ומקריבין מוסף היום פר ואיל ושבעה כבשים כלם עולות,כל יום ויום
עוד מקריבין יתר על מוסף ו,ושעיר חטאת נעשה בחוץ והוא נאכל לערב

,ואיל לעולה ושניהם משל כהן גדול,פר בן בקר לחטאת והוא נשרף,זה

והוא האיל האמור ,ואיל הבא משל צבור האמור בפרשת אחרי מות

ועוד מביאין ,והוא הנקרא איל העם,בחומש הפקודים בכלל המוסף
שעיר והשני,אחד קרב חטאת והוא נשרף,משל צבור שני שעירי עזים

,שני תמידין:נמצאו כל הבהמות הקרבים ביום זה חמש עשרה,המשתלח

ושני שעירים חטאת אחד ,ושני אילים ושבעה כבשים כולם עולות,ופר

ופר כהן גדול לחטאת ,נעשה בחוץ ונאכל לערב והשני נעשה בפנים ונשרף

".והוא נשרף

כונה ם ב"כבר הערנו שהרמב.ויש לעמוד על כמה נקודות מחודשות

לכאורה כדי להדגיש שכל המימדים ,"יום הצום"כינה יום העבודה כ

'כולו לה"והחלקים של היום קשורים זה לזה ונעוצים בקדושה חדא של 

במקום לרכז על הייחוד ,כ"ומיד בהתחלת הלכות עבויה".'ולפני ה
אחת "הוא בחר לציין שגם ביום זה הכי נדיר שהוא ,כצפוישבעבודה זו

הוא המשיך להזכיר גם ,עקבי לרוח זו.ש תמידים כמו בכל יוםי,"בשנה
כשסוף סוף הוא מתיחס להמיוחד שביום זה .שכמו בכל חג ישנם מוספין

ועוד מקריבין יתר על "–הוא מביאו כאילו אינו אלא תוספת על המוסף 
אם כבר לא הספיק לציין שכל שכבות הקרבנות קריבים ביום "!מוסף זה

נמצאו "–הוא מנה מספר כולם בכלל ובפרט ,דושת היוםזה ושייכים לק

".'כל הבהמות הקרבים ביום זה חמש עשרה וכו

בענין )הסגן.ישנים לט'עיין בתוס.כ"ג ביה"ישנם דיונים נוספים בהיקף דרישת כה
.בענין לחם הפנים.)נו(ס סוכה "ובגליוני הש)א:כ ד"עבויה(ש "ועיין באו,הגרלה

כנראה זה עקבי לדעתו ).א:כ ד"עבויה('ד וכו"אבל הוא הזכיר הפייס בקשר לתרוה36
כפי שרמזנו לעיל .כ"ולא שייכת לקדושת היום של יה,שהיא הוה מעין עבודת מעבר

.ה נדון בדעתו בזה במקום אחר"אי
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ם "אין להתפלא שהרמב,זו)אם כי עדינה(לאור הדגשה מחודשת 

ולעוד ,הקרבנות'ג נחוץ לכל טו"קבע בצורה ברורה ומחולטת שהכה
"ל"וז.עבודות כלליות שנעשות ביום זה שרה בהמות עבודת כל חמש ע:

אחד כהן המשיח ,אלו הקריבין ביום זה אינה אלא בכהן גדול בלבד
ואם היתה שבת אף מוסף ,בשמן המשחה או המרובה בבגדים/המשוח/

וכן שאר העבודות של יום זה כגון ,שבת אין מקריב אותו אלא כהן גדול
הקטרת הקטורת של כל יום והטבת הנרות הכל עשוי בכהן גדול נשוי 

".וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתושנאמר 

,כ"ם סבור שהכל הופך לחפצא של עבויה"וקשה לומר שהרמב

וגם לא היה כה מקיף .כ לא היה מדגיש מן הכלל אל הפרט אלא הפוך"שא
ם "אלא נראה ברור שהרמב.ולא היה מנסחו כדבר פשוט,ג"בדרישת כה

קדושת יומו כ משתלב ב"נקט בעמדה שכל מה שנעשה במקדש בקשר ליה

הוא ,ולכן.כ הרשמית"לא פחות מעבויה"'כולו ולפני ה"המיוחדת של 

ג מסמן קדושה זו "ג הואיל שגברא הכה"פשט שכל העבודות טעונות הכה

.והוא מיועד ליום זה,בצורה מובהקת

הלא .כפי שכבר פיתחנו,וכל זה לגמרי עקבי למשנתו בענינים אלו

ג דוקא בדין מובהק של "של כהם הוא זה שהחל לדון בענין"הרמב

בלי מקור –שהוא הניח )ימים אחר מינויו טרם יעבוד'שימתין ז(כ "עבויה

כלי המקדש (ג "שראוי ליישם בכל עבודת כה–ד "מפורש ונגד דעת הראב
ג מוגדר על פי זה שראוי "והצענו שמסקנה זו משקפת דעתו שכה).יג:ד

,שוב בלי מקור ברור,שחידשם הוא גם זה"והרמב.כ"ונכון הוא לעבויה
גם ,ב"שהם שייכי גם לאיסו,כ חלים בכל השנה"ג ביה"שתנאי נישואי כה

כ ובכל "כ בגלל היחס הגומלין בין מעמדו ביה"וגם לעבויה,לכלי המקדש
והוא גם זה שפסק כדבר פשוט שדרישות נישואין אלו מעכבות בכל .השנה

.כ"הקרבנות וגם בכל העבודות שקשורים ליה

,ם הורה"הרמב.ם"ונסיים בחידוש עצום נוסף במשנתו של הרמב

ג לשרת גם במוסף "כ בשבת חייב הכה"שכשחל יה,ושוב בלי מקור נודע

"שלכאורה הוא רק מקרי ליום הקודש,השבת ואם היתה שבת אף מוסף :

כ "עבויה(ועיין באור שמח "!שבת אין מקריב אותו אלא כהן גדול

"צא(זו מבוססת על הגמרא זבחים שהציע שהכרעה)א:ד,ב:א אטו .):

ובזה התכוון לרמז שלפי "?לתמידין לא אהנאי,שבת למוספין אהנאי
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ם גם מוסף השבת הופך לחלק ולחלות של סדר היום של עבודת "הרמב

,אבל יש להעיר שאין הנידון דומה לראיה.ג"וממילא זקוק לכה,כ"יה

תמיד של "שמא יש גם חלות שהרי בכל שבת יש גם תמיד וקל יותר להסיק

וקשה לטעון שנכלל ממש .כ אינו אלא מקרי"ואילו מיזוג שבת ויה,"שבת

אבל נראה לומר לפי הבנתנו במשנתו העקבית של .כ"בחפצא של עבויה

,ג בכל עבודה ששייכת ביום קודש זה"ם שאכן דורשים גברא כה"הרמב

שעדיין חל קיום ,כ"גם אם הוא דבר שאינו נכלל בעבודת היום של כל יה

37".'כולו לה"עם היום של "'כולו לה"של ריבוי שילוב הגברא של 

סיום

)ופעמיים בפרשת תצוה,פעם באחרי מות(התורה בשלשה מקומות 

ובהחלט גם אינו תיאור ,ודאי אין זה מקרי".אחת בשנה"כ כ"מכנה את יה

בביטוי זה .אלא הוה אפיון מתאים של יום ייחודי זה,זמני גרידא-עובדתי

רק ביום זה יש .הדגישה התורה גם הנדירות וגם הנחיצות של יום הקודש

–ג "קדושת הגברא של הכה:מיפגש ושילוב של שיא הקדושות כולן

שנכנס"לפני ולפנים"ה–ק "קדושת המקום של קה,"'כולו לה"הדמות של 

וקדושת הזמן של יום כפרה וטהרה ,ג במסגרת עבודת היום"בו הכה

אבל נראה שכל זה ניחא יותר אם גם יש איזשהו שילוב וחלות של מוסף שבת של 37
כ או אפילו לחלק של "גם אם לא נרחיק לכת לומר שהופך ממש לחלק מעבויה,כ"יה

וראוי .בענין נעילה בשבת:)כד(יש לעיין בסוגיא שבת ,ש"נוסף לדברי האו.סדר היום
כ שיכולה "לציין שיש זיקה מיוחדת בין קדושת שבת וקדושת שבת שבתון של יה

ם "וזה במיוחד לפי הרמב.דכ כשהם יח"יה-להצדיק מסקנה זו שיש חלות של שבת
בחטיבה הלכתית ,ט"יו'שבת ועירובין ולפני הל'כ מיד אחרי הל"שניסח דיני יה

–י :עירובין ח(וכן עיין שיטתו המחודשת .שביתת עשור'עצמאית שהוא כינה הל
כ "שיש שילוב של קדושה אחת כששבת ויה!)שהודה שאין לו מקור–"ויראה לי"

בענין ועניתם את ",כ בספר זכרון הרב"ועיין מש.עירוב תחומיןחלים זה אחר זה לגבי
ם סבור "עוד יש לציין שיש מקום לומר שהרמב".כ"נפשתיכם וקדושת היום של יה

עיין בכותרת .ושקיים קשר מיוחד בינו לבין התמיד,שמוסף השבת מיוחד הוה
אפילו התחיל כל וש,ג בתמיד"ם דורש עבודת הכה"וכבר הערנו שהרמב.תמידין'להל

,או לפחות כמה מהם,יתכן שכל נקודות אלו,לדעתי.כ בענין זה"עבוכיה'הל
כ "שייכות לחידוש זה שמוספי שבת יה,ם"שמאפיינות שיטה המגובשת של הרמב

ושל ,של תמידין ומוספין–יש לדון בהרחב ביחסים אלו ,בכל אופן.ג"בעין כה
.ל"ואכמ.כ"שבת ויה
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יום שמיועד ,"'כולו לה"שהוא גם שבת שבתון של "יום הצום"–'פני הל

לעבודה ייחודית דוקא על ידי גברא ייחודי אשר נמשח לכהן תחת אהרן 

38.הראשון והאב טיפוס של כתר הכהונה,הכהן

שהם גם ,ג"מהלך זה נחוץ להבנת מעמדם של הפר והאיל של הכה,עילכפי שהערנו ל38
ועיין .כ שמכפר על כלל ישראל"קרבנות יחיד וגם חלק יסודי ואף עיקרי בסדר עבויה

ה אתיחס במאמר נפרד לנושא זה ולהשלכות"אי.נא-:ושם מט,.ח-:היטב בסוגיות יומא ו
נמנה רק ליום זה ואחר כך נשאר ג ש"מעמד כה,כ"ג המיוחד ביה"מינוי כה:נוספות

ובכלל במעמדו של ,ג"המשמעות של דיני פרישה למנוע החלפת הכה,ג"במקצת דיני כה
.ג"בהקשרים השונים בדיני כה"'כולו לה"ג שמביע הקיום של "הכה



ח"תשע●ח"קול צבי י

ר הרב צבי שכטר"מו
ש כץ"כולל עהראש ישיבה וראש 

*בענין בדבור אחד נאמרו

ציטטות שבתורה.א

יתרו וגם 'גם בפ–וכן של עשרת הדברות מופיע פעמיים בחומש הת
:)שבועות כ('ובגמ.).ק נה"ב'עי(אכן אין שתי הנוסחאות זהות –ואתחנן 'בפ

.שבדבור אחד נאמרו–והשיבו ,רק עמדו על הסתירה שבין זכור לשמור

דהלא יש כמה שינוים אחרים בין ,)יתרו'לפ(וכבר עמד על כך באבן עזרא 
,)על התורה(ן "ש ברמב"ועיי.'ט לא דברו מזה בגמ"ומ,שתי הנוסחאות

אין הכונה שזה ,ב"שכשהתורה מביאה דברי לבן או דברי פרעה וכיוצ
ר "ז מובן מאי דאיתא בב"ולפי.הדברים שאמרותוכןאלא רק ,ציטוט מילולי

אנו למדים שאין מערבין שמחה 'שמהפסוק מלא שבוע זאת וגו,ויצא'לפ
אכן ,שלומדים הלכות מביטוי לשונו של לבן הארמי,והוא תמוה.חהבשמ

ואמר באיזה ,דלבן דיבר באיזו שפה שדיבר,ל ניחא"ן הנ"ד הרמב"לפי

ה הכתיב את התורה למשה רבנו מלה במלה "כשהקב,אך,ביטוי שהתבטא

ל מאיות התיבות "אשר לפיכך יש הרבה דרשות שדרשו רז[ואות באות 
–וצוה לו לכתוב בסגנון הזה ,]'לא ולפעמים חסר וכולפעמים מ,בחומש

מלשונו של אלא ,לבן הארמיאין אנו למדים מדברי ',מלא שבוע זאת וגו

.ומסתמא לבן עצמו לא התבטא בדיוק בלשון זאת,ה"הקב

א תעשהללההבדל שבין עשה .ב

כתוב באמת בדיוק על 'שמה שהי,לומר)שמה(ן "ז המשיך הרמב"ועד
ואולי הנוסח שעל הלוחות הוא נוסחא ,חות אין אנו יודעיםאבני הלו

,ואתחנן'יתרו וגם לא כמו שמופיע בפ'לא כמו שמופיע בפ1,שלישית

.)ש"מז(י מאיר זאב שטיינמץ"עמוקלדמאמר ה*
בהבנת לשון )]'מאמר א(רה המקרא והמסו'בס[כ הרב ראובן מרגליות "מש'ז עי"ועד1

בדברות האחרונות (,נאמר בהם טובלמהעד שאתה שואלני –.)נה(ק "בב'הגמ
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וכל ,של עשרת הדברותתוכנםת הכתיב למשה רבנו שיכתוב את "אך השי

כ את הענין ואת "השינוים שבין שתי הנוסחאות שבחומש הם לא משנים כ
–שכל מקום שנאמר השמר פן ואל ,חוץ מזכור ושמור,תוכנם של הדברים

ל "ועל נקודה זו עמדו רז,ע הוא"מ–ואילו זכור ,:)מנחות לו(ת "אינו אלא ל
והוסיף ,ת"ע או מצות ל"האם היא מ–הדבור הרביעי תוכן'מה הי–

ואילו שורש ',דאהבתע הוא ענין "ששורש המחייב לכל מ,להסביר עוד
ל דעשה "ואשר בגלל כן קיי',דיראתת הוא ענין "להמחייב לכל מצוות

.'דיראתהיא דרגה יותר חמורה ויותר חשובה מאשר 'דדאהבת,ת"דוחה ל

שבמקדששה דוחה לא תעשה אין ע.ג

',דרוש ב,אוצרות יוסף'בס(ר יוסף ענגיל "ז הוסיף הג"ואשר עפי

,דשי תיראוע דבמק"מבואר בקשר למ:)ו(יבמות 'דבגמ)ה עוד"ד',דף ד
',כל,על המקדשממי שהזהיראלא ,אתה מתיראהמקדששלא מן 

עליו לדקדק ביתר שאת במצות–'לפני דשהאדם עומד ממש –שבמקדש 

שיבנה ...ר"ואשר על כן אנו מזכירים בתפילה יה[2,תירא'א'את ד

וכן היתה חתימת ',וכוביראהושם נעבדך ...ק במהרה בימינו"ביהמ
,שבמקום העבודה',כלו3,נעבודביראהשאותך לבדך –קדש הברכה במ

שאיני יודע ,נאמר בהם טובאםשאלני ,)דכתיב בהם למען יטב לך,גבי כיבוד אב ואם
.אם נאמר בהם טוב אם לאו

–ונה בזה והכ,המקדשלמוראהובאו כמה הלכות בנוגע .)נד(הרואה 'ובמשנה פ2
–שהכונה ,דוגמת מאי דכתיב איש אמו ואביו תיראו[,להראות כבוד רב למקום המקדש

ואילו בבתי כנסיות שהם רק ,]'איזהו מורא וכו,ק דקדושין"ספ'כמבואר בגמ,כבוד רב
,דהיינו,המקדשמוראורק במקדש יש דין של ,ס"ביהכנכבודיש רק דין מעטמקדש 

בשני )ומקדשי תיראו(וכנראה שיש לפרש פסוק זה .בודדרגה יותר חמורה של כ
וכמו בפסוק,שתים זו שמעתי'דאחת דבר א,ושתי המשמעויות דאורייתא,האופנים
,חנייה'מל,)לא ישאו חן בעיניכם(,בלשון חן,אופנים'שהבינו תיבה זו בג,לא תחנם

ההבנות 'וכל ג,)ת חנםלא תתן להם מתנ(,ואף מלשון חנם,)לא תתן להם חנייה בקרקע(
.ע"הובאו בשו

,רגלים'א הקפיד שלא לשנות נוסח הברכה כשהכהנים נושאים כפיהם בג"וידוע שהגר3
כי הרבה מאלה ,ץ למוסף בישיבה בשבועות כמה שנים"ולפני הרבה שנים שמשתי כש

ולאחר גמר התפילה ,א"ודקדקתי לומר כנוסח הגר,עייפים'שהיו ערים כל הלילה הי
יישר כח)ביידיש(ואמר אלי ,כנהוג,ט"לברכו בברכת היול"זד ליפשיץ"ברתי לפני הגרע

.ואחת על המחזיר שכינתו לציון,אחת על תפילת מוסף,כפול
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ל "ומאחר שכן י,]עלינו להדגיש את ענין היראה,במקדש,כלומר

ואשר בגלל כן ',דאהבתחמירא ממצות 'דיראתשבמקדש מצות 
.ת שבמקדש"דאין עדל:)בזבחים צז(ל "קיי

ההבדלים שבין נדר לשבועה.ד

שהנדרים ,בדל יש בין נדר לשבועהמבואר שה.)טז(במשנה נדרים [

י המבואר "וטעם החילוק עפ,כ שבועה"משא,חלים לבטל את המצוה

,גברא'אי–ואילו השבועה ,חפצא'שהנדר הוא אי:)ב(בריש נדרים 

,ס לישב בסוכה ולהניח תפילין"היות והוא מושבע ועומד מה,ובשבועה

א ובשאר ראשונים "בש ברש"ועיי.ע בזה"לאסור אב על עצמו"בעהאיננו 

ש "ועיי.הנדר'ומצות תפילין תדחה לאי,ת"ט לא נימא עדל"מ,שהקשו

.לא ניתן לדחייה,חפצא'י שתירץ שמאחר שהנדר הוא אי"בנמק

שנדר שפיר חל על ,י הירושלמי"שכתב עפ.)יח(ן לנדרים "וער

דבנדר על השבועה הרי ,אך השבועה אינה חלה על הנדר,השבועה

אבל .שמה מקודםשלא היתה)איסור החפצא',כל(ן נקודה ניתוספה כא

ל דאין איסור "והרי קיי,לא ניתוסף שום דבר מחודשג נדר"בשבועה ע

שהובאו שתי הדיעות )ו"ס-ה"ו ס"רט'סי(ד "ע יו"שו'ועי.א"חע

ובזה נחלקו אם ,אם נדרים חלים על נבלות וטריפות,א"הרשב'שמתשו

שלא ,כ אין הנדר חל עליהם"וא,)כנדר(חפצא 'תורה הם אי'כל אי

כמו הם בלבד גברא'תורה אי'או שכל אי,ניתוספה שום נקודה חדשה

.תורה'נ חל על כל אי"ה,כמו שנדר חל על השבועה,וממילא,שבועה

,גברא'שהם רק אי,תורה שווים בזה לשבועה'אישכל,ולפי זאת השיטה

.חפצא'שהוא לבד מהווה איש נדר שגזרה בו תורה"צריכים להבין מ

דנבלות ,דלכך התפסה בדבר האסור לא מהני,ב דנדרים"א רפ"ועריטב

,י הנדר"עחפצא'ואנו רוצים ליצור אי,גברא'הם רק אי'וטריפות וכו

'אין כאן התפסה באי,ז כחזיר וכנבלות וטריפות"וממילא אם אמר ה

,מהניא)נדראו בחפץ אחר שנאסר מכח (בהקדשורק התפסה .חפצא

ז אולי יש מקום להסביר "ולפי.הואחפצא'בודאי איבהקדששאף 

א "דא,שבמקדשת "ט אין עדל"דמה)י ענגיל"אחרת מאשר הסביר הגר(

בודאי קדושהוכל עניני ,)ל"י הנ"כנמק(,חפצא'ת להתיר אי"לומר עדל

.משנים הם את החפצא
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,שבמקדשת"והבדל יש בין שני ההסברים בטעם הדבר שאין עדל

או מפני ,על אהבתו'אם זה מפני שבמקדש צריכים להעדיף יראת ד
אם ,לענין לבישת כלאים בציצית במקדש,חפצא הם'שאיסורי הקדש אי

באופי או שתלוי ,ת"שבו עומד האדם בשעת דחיית הלבמקוםהדבר תלוי 
כלאים הנוהג בכל 'אבל אי,איסורי חפצא המההקדשדרק איסורי ,האיסור

דומיא דנבלות –גברא 'מסתמא אינו אלא אי,קום וגם נוהג במקדשמ
א "שציין שמה רעק.)ק(ערובין 'והן הן שתי הדעות שבתוס,וטריפות

.]בגליון שלו

ענין מדת ההיקש.ה

מה שאין הפה יכול ,שזכור ושמור בדבור אחד נאמרו'ז ענו בגמ"וע

להגיד שתי הנוסחאות –ותכלית הנס הזה ,לדבר ולא האוזן יכולה לשמוע

אנו ,מ שיש שתי הלכות בפסוק אחד"שכ,שידונו כהיקש,בבת אחת
והיא מן המדות ,וזוהי מדת היקש,מניחים שיש איזה קשר הלכתי ביניהם

כי תצא כתיב ויצאה מביתו והלכה 'בפ,ולדוגמא[4.שהתורה נדרשת בהן

וכהנה ,:)ן טקדושי(ליציאה 'מקיש הווי–ל "ודרשו רז,והיתה לאיש אחר

ל דנשים חייבות בקדוש היום "ומכח היקש זה דזכור ושמור קיי].רבות
.).ק טו"ב(שהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה ,דבר תורה

–וממילא ,ג"אפילו אלו שהז–שנשים מוזהרות על כל הלאווים ,כלומר

ע"משהיא ,לנו לומר שפטורות הן ממצות קדוש'אף שמעיקר הדין הי

.אך מכח ההיקש למדנו שחייבות בקדוש כמו האנשים,ג"שהז

קדוש בתפילה.ו

שאפילו הנשים )ט"ק י"ו ס"רצ'ח סי"או(ע הרב "ומכח זה קבע בשו
יש להן להתפלל ערבית בליל שבת ובליל ,שלא מתפללות ערבית בכל יום

,בתפילהשמן הנכון לקיים מצות קדוש והבדלה ,ל"שכך תקנו רז,ש"מוצ
אך יהיו מחוייבות ,תפילהנימא שאינן מחוייבות בערבית בתורת 'יואפ

[בתורת חובת קדוש והבדלה דמאי ,)ד"ו סק"ק'סי(ב "וכזה כתב המשנ.

היינו דוקא ,בתפילהשנשים חייבות )ב"רע'כ(דאיתא במשנה ברכות 

.אין הנשים חייבות בה,אבל היות ותפילת ערבית רשות,בשחרית ובמנחה

.כ בשם רבנו בביאור היקש זה"מש)'אות א,כי תצא'פ,ט"שי'עמ(נפש הרב 'ס'ועי4
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ז "ג לענין ערבית בזה"מהבה)תפילת השחר'ריש פ(י "תרואף שהביאו

.אבל לא לגבי נשים,היינו דוקא לגבי גברים5,שכבר שוויוהו עלייהו חובה
סבור שמן הנכון שהנשים 'והי,ל בסברא זו"ניח'ושמעתי שרבנו לא הי

6.יתפללו גם תפילת ערבית

הביא ש)'פ זכור את יום וגו"עה(יתרו 'ת לפ"י עה"פרש'ועי

ענינים שאומרים 'דיש עוד ג',מהמכילתא דברים נוספים שלא נמצאו בגמ
מחלליה מות יומת וביום השבת שני –והיינו ,בהם שבדבור אחד נאמרו

וכן ערות אשת אחיך ,גדילים תעשה לך'וכן לא תלבש שעטנז וגו,כבשים

7.שתים זו שמעתי'הוא שנאמר אחת דיבר א,יבמה יבוא עליה

יה והותרהדחו.ז

נחלקו התנאים .)ח-:ו(יומא 'דבגמ,והסביר רבנו בכונת המכילתא

אם היתר זה ,צ בטומאה"והאמוראים לגבי הדין שאפשר להקריב ק
,מ שביניהם הוא לענין אפשר לקיים שניהם"והנ',בבחינת הותרה או דחוי

היכא דאפשר –ולפיכך ,ת הוא מתורת דחויה"דעשה דוחה ל,ל"כדר

לקיים את המצוה שהצורךדגדר ענין דחויה היינו ,יהם אינו מותרלקיים שנ

מאחר ,אבל אם אפשר לקיים את העשה מבלי לעבור על הלאו,דוחה הלאו
שבחפצא ,גדר הענין הוא,הותרהד "אבל למ.אינו דוחה,צורךשאין שמה 

אפילו אם ,וממילא,לא נאמר בכלל האיסור של הקרבה בטומאהצ"של ק

.מותר להקריב בטומאה'עדיין יהי,שניהםאפשר לקיים

קרבן שזמנו קבוע.ח

,כ מדוייק"שאין הביטוי הזה כ.)יד(מבואר במשנה דתמורה ,ואגב[

אלא הכל תלוי ,יחידבנגוד לקרבן צבורדבאמת אין הדבר תלוי בקרבן 
חוץ מפר העלם דבר של –זמנם קבועצ "וכמעט כל ק,שזמנו קבועבקרבן 

.'כרך א,אמרנו שבחוברת ידריםד בהבנת ענין זה במ"ם והראב"הרמב'כ במח"ועמש5
).'אות ב,ה"ע'עמ(מפניני הרב 'בס'ועי6
העשרת הדברות בדבור שכל)כהקדמה לעשרת הדברות,יתרו'פ(עוד במכילתא 'ועי7

,תפארת ישראל(ל "כ בזה המהר"מש'ועי.רק שחזר ופירשם אחת באחת,אחד נאמרו
[ד"ל'פ ('אות ה',ד'עמ(וז גינת אג'וצויין אצלנו בהקדמה לס). )ש"מז)].
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ג "חוץ מפר כה,אין זמנם קבוע–רובא של קרבנות היחיד ורובא ד,צבור

אין ,וכן לענין דחיית שבת.ג הקרבים בכל יום"וחוץ מחביתי כה,כ"ביוה
עבר יומו –דהיינו ,אלא בזמנו קבוע,צ או בקרבן יחיד"הדבר תלוי בק

[בטל קרבנו וזהו מה שלמדו ].ה נאכלים"ד:)לח(פסחים 'מזה תוס'עי.
]8.שכל שזמנו קבוע דוחה טומאה ודוחה שבת,ודבמועדמקרא 

כמה חמורה היא מצות אבלות.ט

'במקום זהותרהשדעתו שטומאת כהנים .)כ(י לברכות "פרש'ועי
ם "רמב'ועי.ולא הותרה'שדחוינחלקו עליו וסברו )שמה('והתוס,קרובים

'דחויהטומאה לקרובים ,ל"וז,בזה'שדעתו כדעת התוס,ו"ב מאבל הט"פ

ם אזיל בזה "שהרמב,והסביר בזה רבנו.'לפיכך וכו...הותרההיא ולא 

שהרי נדחית לו ,כמה חמורה מצות אבלות)ו"ב ה"שם בפ(שכתב ,לשיטתו

וכן פסק ,שדעתו כדעת הגאונים.ויתאבל עליהן...הטומאה מפני קרוביו
א ז נכלל בעשה דלה יטמ"וד,שאבלות יום ראשון דאורייתא,המחבר להלכה

הותרהקרובים 'שבמקום ז,י"ם כדעת רש"סובר הרמב'ואילו הי,חובה–

מצות ומרחכהנים איך אפשר להוכיח מדין זה שום דבר אודות 'לגמרי טו

'אם מלכתחילה ומעיקרא מעולם לא נאמר הלאו אטומאת ז,האבלות
'לאידוחהשמצות אבלות ,דחויהאבל אם נתפוס שזו בבחינת ,קרובים

כ לשיטתו שכתב"וזוהי ג9.היאחמורהחזינן שמצות אבלות ,םכהני'טו

על שהוזהרודהך עשה דלה יטמא רק נאמר בזכרי כהונה )ו"ב ה"שם פ(

לחללחייבתם תורה ,מפני כבוד המת,קרובים'במקום ז–וכאן ,הטומאה
אין כאן כלל ,הותרההיתר זה בבחינת 'אבל אילו הי,קדושת כהונה שלהם

ומאי סברא היא לחלק בין זכרי כהונה לשאר כלל ,כהונהקדושתחילול

.ישראל

תשלומין לאונן שהחסיר תפילה.י

יש דיון לגבי )א"ק י"א שמה ס"ב ובהגר"א ס"שמ'ד סי"יו(ע "ובשו

לו אסורשאף :)ברכות יז('ל כדעת התוס"וקיי,שפטור מכל המצוות,אונן

).ד"ר-ג"ר'עמ(גינת אגוז 'ס'ועי8
יש –"גדולה מצות מילה שדוחה את השבת"–:)לא(ומדיוק לשון המשנה בנדרים 9

(ל של רבנו"ד דיוקו הנ"ע,ולא הותרה,לצדד דמצות מילה בשבת דחויה היא )ש"מז.
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פוסקים אם חייב ונחלקו ה,לקיים את המצוות משום כבודו של מת

אם ,להתפלל תפילת תשלומין אחר הקבורה עבור התפילה שלא התפלל

'היפטורוהאונן ,לומר שאין תשלומין לתפילה שמעולם לא נתחייב בה

,בתפילהנתחייבאו שנאמר ששפיר ,ולא שייך בזה תשלומין,באותה שעה

,שנתחייב בהלבטל המצוהמחוייב הוא ,ובכדי להראות כבודו של מת

והיא דוגמת סברת 10,]ל דשייך בזה ענין תשלומין"וממילא שפיר י[

שגדר מצות לה יטמא היינו שזכרי כהונה שנאסרו לטמא למת ,ם"הרמב

.שלהם בכדי להראות כבודו של מתלחלל קדושת כהונהנתחייבו 

דחויה או הותרה:ח נפשפקו.יא

נפשות דחויה היא שבת אצל סכנת,שבת'ב מהל"ם ריש פ"רמב'ועי

א שכונת "הרשב'מ בשם תשו"ש בכס"ועיי',כשאר כל המצוות וכו

וכמקור לדעת .הותרהולא 'דחוים בזה לומר שזו בחינה של "הרמב

שלפי המסקנא תפס ,ק דיומא"ל בפ"ם בזה הביא מהסוגיא הנ"הרמב

ובפשוטו דבריו .הותרהולא ,היא בצבור'דחוי'ם לדינא שטו"הרמב

אטו כולהו בחדא מחתא ,צ"בק'נ בשבת לטו"יקודמה ענין פ,תמוהים

יומא 'כמבואר בגמ,היא'דחויולא הותרהע "לכובשבתצ "הלא ק,שייכן

אם –ורק בטומאה נחלקו התנאים והאמוראים ,:)מו(פ טרף בקלפי "ס

11.הרי שאין כל המקרים שווים,או הותרה'דחוי

למה ,הקשהש)א"כ'מהדורא תנינא סי(חבצלת השרון 'תשו'ועי

,כלומר,לא הצריכו לשחוט קרבנות הצבור הקרבים בשבת ביד שמאל

,דרבנן'דאורייתא לאי'המלאכה מאי'ז להוריד אי"ועי,י שינוי"ע

שיש חיוב תשלומין עבור מה ,ע"ואך באמת לא מופיעה שיטה כזו בש.כן הזכיר רבנו10
ק בהערות תפארת שמואל שלו שעל "אך כן כתב מהרש,שהחסיר האונן מחמת אנינותו

שהדיעה הסוברת שאונן שמת לו מת בשבת אומר ,)ט"אות י(ק "מו'ש סוף מס"הרא
אלא כתב ,ש"ובאמת לא כן כתב הרא.בתורת תשלומין הוא–הבדלה ביום הראשון 

אלא שעד סוף היום השלישי מיקרי ,זה לא בתורת תשלומין'ום אשאמירת הבדלה בי
ששימש ברבנות (ל"עיר על כך הרב יהודא ליב מאווסאס זוכבר ה.עדיין בתר שבתא

).'נ'סי(בספרו בית דוד )בדרום אפריקא
דטומאה דחויה :)מויומא('דהקשה עליו מדברי הגמ)ש ביומא"לרא(ש "רש'עי11

)ש"מז(.הותרהבציבור ושבת 
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קיימת אפשרות חזקה שינבל את ,י"ל שאם ישחוט כלאח"ובפשוטו י

ואז יצטרך לשחוט עוד כמה ,]דשחיטה תמיד בעיא כח ואומנות[,הקרבן

מאחר שמפורש ,אבל בר מן דין ובר מן דין,שישחוט כהוגןפעמים עד

לא שייך כאן ענין הקל ,הותרהצ הקרבים בשבת שזה בבחינת "שבק'בגמ

ונפלאתי על הגאון .הקל תחילה ואין מן הצורך בכלל לנסות למעט באיסור

.בעל חבצלת השרון שלא הרגיש בזה

שהוכיח ,שבתב מ"ם רפ"שם על הרמב)הילמן(אור הישר 'בס'ועי

נ בשבת "ג שסובר באמת שגדר היתר פקו"ם עצמו שמה בה"מדברי הרמב

ושלשון ,]א"הרשב'מ מתשו"ודלא כהבנת הכס[,הותרההוא בבחינת 

ו של ובמאמר.לאו דוקא הוא,'דחוי)שבת'ב מהל"רפ(ם שכתב "הרמב

שבאמת לא כאן מקומו הנכון12העירי"יק נ'ר חיים סולוביצ"יקירי הר

ולא כתבו כאן אלא בתורת פולמוס נגד ,נ דוחה לשבת"ן זה שפקושל די

,וממילא יש מקום לומר שלא דקדק בלשונו.הקראים שבזמנו ושבמקומו

.נ"במקום פקוהותרושבת 'פ שאליבא דאמת אי"אע,וכתב בלשון דחויה

הההבדל שבין המושג דחוי.יב

לבין המושג הותרה

,להותרה היינו'ההבדל שבין דחוישגדר ,ל"הנ.)כ(י ברכות "רש'ועי

נאמר עמו שבחפצא זה אין ,כשנאמר האיסור,מלכתחילה–שבהותרה

שהאסור נאמר בלי שום יוצא מן –בדחויהכ "משא,האסור הזה נוהג

,ועם זה נאמר שכשיש סתירה ביניהם,כ נאמרה מצוה אחרת"ואח,הכלל

הצורךג "אז בכה,כ יעבור על האסור"א לקיים אותה המצוה השניה אא"וא

וגם 'גם בדחוי–בשני המקרים .לקיים את המצוה פועל להתיר את האיסור

אלא שבהותרה 13,בהיתר גמורכ "הפעולה נעשית אח,למעשה–בהותרה 

,בכלל האסור'שכן הי–'כ בדחוי"משא,בכלל האסור'מעולם לא הי–

.ו"פרק ט,ב"ח,בקובץ מאמרים12
י "וכלשון רש,מיט א קרעכץ(התירה התורה בקושירק ,דחויהד "שאין הביאור שלמ13

–ד דחויה "דאף למ,דאין זה נכון,שזה היתר גמור,ד הותרה"ואילו למ,)בברכות שמה
,צוהלקיים את המהצורךצ בכדי להתיר שיהיה שמה "אלא שא,היתר גמורלמעשה זה 

(אלא שהחפצא הזה הוצא מכלל האיסור ).כן הדגיש רבנו.
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[שהותראלא  ,לחלק)םה כלאי הכר"ד:חולין קטו('כ התוס"דוגמת מש.

דמאחר דכתיב כל חלב לא ',דאסור חלב חשיב כהותר מכללו אצל חי

אבל ,זה חשיב הותר מכללו',והדר שרא דחי',דמשמע אפילו דחי,תאכלו

דמאחר דכתיב לא ,אין זה הותר מכללו,ח לא נוהג בחיה ובעוף"מה שבב

.]והעוף בכלל האיסור'מעיקרא לא נכללו החי,בחלב אמוגדיתבשל 

המקרים הנוספים שאומרים בהם 'ראה דלזה נתכוון המכילתא בגונ

נאמר ,דמעיקרא כשנאמר הכלל מחלליה מות יומת,שבדבור אחד נאמרו
',וביום השבת שני כבשים בני שנה וגו,עמה שיש בזה יוצא מן הכלל

קולא זו –צ הקרבים בשבת "שבק,כלומר,ג"שהכלל מעולם לא נאמר בכה

פ טרף "ל ס"יומא הנ'וכגמ',א רק בבחינת דחויולהותרההיא בתורת 
.בקלפי

אשת אח הותרה במקום יבום.יג

דערות אשת אחיך ויבמה יבוא עליה נאמרו ,פ בכונת התנא"וכן נל

דהנה מבואר .'שזה בבחינת הותרה ולא רק שדחוי,ל"דר,בדבור אחד

כ "ואח,)בהיתר גמור(שכהן הדיוט שנשא אלמנה .)סא(במשנה יבמות 

.דהואיל ואשתריא אשתריא,צ לגרש את אשתו"שא,ג"נתמנה להיות כה
,שכל אשה שהיתה מותרת לבעלה בתחילת הקדושין בהיתר גמור,כלומר

וביבמתו שהיא 14.נשארת בהיתרה לבעלה אף לאחר שנולדה איזו בעיא
אז בביאה ,ת"עדלשביאה ראשונה מותרת מן התורה מכח ,מחייבי לאווין

אבל בכל יבמה .בהיתר גמור מתחילת הקדושין'שלא הי,האסור'תהי'שני
לנו לאסרה 'הי,דחויהרק בתורת 'אילו הי,אשת אחיו'שמתירים לו אי

.)יבמות לט(דמקרא דולקחה לו לאשה ילפינן ,ואין הדבר כן,בביאה שניה

וכן ',ומותרת אפילו בביאה שני,שכיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר

בייבום הוא )אשת אח'לאי(הרי שגדר ההיתר ,חזירהשמגרשה בגט ומ
[רההותבבחינת  לשם 'שאם בא עלי:)יבמות לט(ודינו של אבא שאול .

וקרוב ,דחשיב כפוגע בערוה,יופי או לשם ממון או לשם הייחוס שלה

.י שמה"כמבואר בנמק,אינו אלא מדרבנן,הדבר בעיני להיות הולד ממזר

וכדי שידחה ,דחויהר זה כאילו הוא בבחינת דמדרבנן החמירו לדון הית

.]בעינן שיעשנו לשמה,ת דאשת אח"העשה דיבום להל

).ו"ט'סי(ארץ הצבי 'כ מזה בס"ועמש14
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בבחינת הותרה:כלאים בציצית.יד

,לא תלבש שעטנז וגדילים תעשה לך,פ בציור השלישי"וכן נל

:)מ(מנחות 'ת בתוס"וכדברי ר,הותרהשכלאים בציצית הותר בבחינת 

מותר ללבוש טלית של ,ג דלאו זמן ציצית"אע,דאפילו בלילה,ה תכלת"ד

.התיר הכתובדלגמרי,מצוה שיש בה שעטנז

אופני היתר כלאים בציציתשני.טו

א לקיים את "דרק מתירים כלאים בציצית כשא.)מ('ש בגמ"ועיי

'דהלא בגמ,ת"שהקשו מכאן אשיטת ר)ה כיון"ד('ש בתוס"ועיי,שניהם

אם ,לבין הותרה'מ לדינא שבין דחוי"הנפקשזהו גופא ,ל מבואר"יומא הנ

ומאחר ,א לקיים את שניהם"דרק מותר היכא דא–ל "נוהג בו הכלל של ר

ל "צ'הי,הותרהשכלאים בציצית היא בבחינת :)מ('ת בגמ"שהסביר הר

.מותר אפילו אם כן אפשר לקיים את שניהם

דדוקא 'בתירוץ הראשון כתבו התוס.ירוציםת'ב'ז כתבו התוס"וע

שהחפצא אז הדין הוא –דהיינו תכלת עם לבן –בשלמותהכשיש ציצית 

שאינו ,אבל ברימוהו המוכרים ומכרו לו קלא אילן.כלאים'בו אישכזה הותר

,הותרהאז אין זה בבחינת ,בשלמותהואין החפצא של ציצית ,כשר לתכלת

א נאמר ל–כשאפשר לו לקיים שניהם ,וממילא',אלא דוקא בבחינת דחוי

שכלאים ,ת"שאם כדברי ר,ובזה ניחא קושיית העולם שהקשו.ת"שעדל

,ת"לכל התורה כולה שעדל)ק דיבמות"פ(היאך למדו מכאן ,בציצית הותרו

,ובישיבות אומרים שסברא היא.כלל'הלא בציצית אין ההיתר מכח דחיי

ך שיי'לא הי,ת"מושג של עדל'שאילו לא הי–שהדין האחד תלוי בשני 

,כ על הדעת"ואין הדברים מתיישבים כ.לומר שכלאים בציצית הותרה

,ל ניחא"הנ)במנחות('זה הראשון של התוס'אבל לפי תי.דמה ענין זה לזה

דכשהציצית ',א,שעטנז'ההלכות למדו מסמיכת מצות ציצית לאידשתי

אף כשאין ',וב;בלילהומותר אפילו ,בשלמותה אז זה בבחינת הותרה

'ומזה הדין השני ילפי,ת"מדין עדלביוםמותר 'עדיין יהי,צית בשלמותההצי

.ת"שתמיד אפשר לומר שעדל,כ"לכהת

,כלאים בציצית היא בבחינת הותרה'ודמדא',השני הציעו התוס'ובתי

.ז"אך מדרבנן החמירו שלא לסמוך ע,אפילו כשאין הציצית בשלמותה
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היאך ילפינן ,שהקשינו למעלהל מה "הדק'זה השני של התוס'ולפי תי

15ויש מן האחרונים.הלא כאן זה בבחינת הותרה,ת"כ שעדל"מהכא לכהת

וכל ,מן התורה הוא תמיד בבחינת הותרה,ת"שכתבו דבכל מקרה של עדל

אינו אלא ,ת"א עדל"דהיכא דאפשר לקיים שניהם ל–ל "כללו של ר
כ "מהכא ילפינן לכהתד.'שני שבתוס'שכן הבינו בהך תי,וכנראה.מדרבנן

ורק מדרבנן ,ל שהותרה"תמיד י,ת"שבכל מקרה של סתירה שבין עשה לל
פ "דע.פ פשוטו אין זה נכון"אבל ע.ת הוא בבחינת דחויה"אומרים שעדל

שבציציתרק היתה לומר 'וכונת התוס,הוא'ל מדאו"כללו של ר–פשוטו 

בציציתהחמירו ורק מדרבנן ,תמיד הוי הותרה)אפילו שלא בשלמותה(

–שמאחר שכאן ,וקושיית העולם חוזרת היא למקומה16.'לדונו כדחוי
היאך אפשר ,היתר הכלאים בציצית הוא בבחינת הותרה,בפסוק הזה

.ת"שעדל,ת"כ שבכל מקרה של סתירה בין עשה לל"ללמוד מכאן לכהת

כלאים בבגדי כהונה.טז

.הנים לויים וישראליםהכל חייבים בציצית כ:)ג(ריש ערכין 'גמ'ועי

,א הואיל וכתיב לא תלבש שעטנז"סד,כהנים איצטריך ליה.פשיטא

הוא דמחייב ,מאן דלא אשתרי כלאים לגביה בלבישה,גדילים תעשה לך
בעידן (הואיל ואשתרי כלאים לגבייהו ,והני כהנים,במצות ציצית

א עידן בל,נהי דאשתרי בעידן עבודה,ל"קמ,לא לחייבו,)י"רש.עבודה

ם "נחלקו הרמב'ודבר ידוע הוא שבמסקנת הגמ.עבודה לא אשתרי

שכהנים שלבשו בגדי ,כתב)ב מכלאים"ל'י הל"פ(ם "שהרמב,ד"והראב
לוקין מפני האבנט שהוא ,אפילו במקדש,כהונה שלא בשעת עבודה

(ע כציצית"שהיא מ,ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה,כלאים ,כלומר.

כ אפילו שלא בשעת עבודה "שבבג,ד הבין"והראב).ת"ושייך לומר עדל
ולזה ,של הכהנים אסורים הם בכלאיםחולובבגדי ,כלאים'האיהותר

'ובפי.חולבבגדי ,ל"ר,דבלא עידן עבודה לא אשתרי',נתכוונו בגמ
)ס ווילנא"בש,ב מלמטה"א ע"דף ל(תמיד 'ד למס"המיוחס להראב

של ציצית שיש בו ת שהתיר לבישת בגד "ר'וכן על שי,תמה על שיטה זו

.ת"ערך עדל)ד"ח(ח "ד בשד"הו15
וציינו שם .כ בכל זה בקיצור"מש)'אות ג,יתרו'פ,ו"שע'עמ(מפניני הרב 'בס'ועי16

.'ר'עמ,א"צ ח"לשיעורי היאה
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ד "וסותר לדברי הראב[,פ שאין בה מצוה כלל"אע,כלאים אפילו בלילה

ד איננו "תמיד המיוחס להראב'למס'ומכאן מוכח שהפי,ל"שבהשגות הנ
היינו אם יש 'מ שבין הותרה לדחוי"דכל הנפק,]17ד בעל ההשגות"להראב

,אבל שלא בשעת מצוה בכלל.להקל אפילו היכא דאפשר לקיים שניהם
צורך קיום מצוהבעינן דחייהן דלעני,ורבנו הסביר.ע"להתיר לכואין שייך 

(בכדי לדחות ולהתיר צורךשאין שמה –באפשר לקיים שניהם ,וממילא.
).מתיראין שמה ,שהרי אפשר לקיים המצוה מבלי לעבור על האיסור–

לקיים המצוה משמש אשצורך הגבראין הבאור ,הותרהאבל בנדון של 

או של בגד של ,של בגדי כהונה(שחפצא זה–אלא הבאור הוא ,כמתיר

אפילו ,וממילא,מהך איסוראהוצא)או החפצא של קרבן צבור,ציצית
18.כ מותר"בשעה שאינו מקיים שום מצוה ג

הבדל שבין כהן הדיוט לכהן גדול בזה.יז

,ם"ד הרמב"עשהעיר עוד נקודה,ד"ש עוד בהשגת הראב"ועיי

ט לא "ומ,ם רק כתב אודות השעטנז שבאבנט של הכהן הדיוט"שהרמב

ז שכתב ליישב "ש ברדב"ועיי.ג"כ בקשר לחושן ואפוד של הכה"כתב ג

'ל דלגבי"וי,ומן המקדש לא יצא'ג דכתיב בי"דשאני כה,ם"דעת הרמב
פ לשון "וכן הסביר רבנו ע.מותר בכלאים אפילו שלא בשעת עבודה

'שיהי)ג"של הכה(שתפארתו וכבודו ,ז"ה מכלי המקדש ה"ם פ"הרמב

ג "לא שההבדל ביניהם הוא שאצל כה,כלומר,יושב במקדש כל היום

ד רק בבחינת "ואצל הכה,הותרהכ שלו הוא בבחינת "היתר הכלאים שבבג
מצות לבישת ,ד"אלא שאצל כה',הוא בבחינת דחוישבשניהםאלא ,'דחוי

ואילו ,)בכדי להכשיר את העבודה(,בשעת עבודהכ נוהגת אך ורק "בג

אפילו שלא בשעת –היוםכלכ "מצותו שילבש שמונה בג,ג"אצל הכה
.עבודה

,הסביר חילוק זה באופן אחר)'א'סי,א"ח(בית הלוי 'ובתשו
והבין הגאון ,ם פסק שהציץ אינו מרצה אלא בעודו על מצחו"שהרמב

,ז לגבי עבודה"דים מעכבים זאשכמו שכל השמונה בג,בעל בית הלוי

).'ח'הע,ח"ע'עמ(ד "בספרו על הראבל"ברסקי זכ הרב יצחק אשר ט"מש'ועי17
).'אות ו,ו"כ'סי(גינת אגוז 'כ בס"מש'ועי18
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וממילא מן ההכרח שילבש גם החושן והאפוד ,נ לגבי ריצוי ציץ"הוה

שהציץ ,ת"הביאו בשם ר)ה הקם"ד.סו(קידושין 'אכן בתוס.כל היום
.ג"מרצה לבדו אפילו בלי שאר בגדי הכה

:מילה בזמנה בשבת.יח
דחויה או הותרה

א במילה "קו המחבר והרמשנחל)מילה'סוף הל(ד "ע יו"שו'ועי

).א"ש בהגר"עיי(',בזמנה בשבת אם היתר זה בבחינת הותרה או דחוי

,בעשיית המצוה)בשבת(אם מותר לכבד שני מוהלים ,מ בזה לדינא"ונפק

הרי לא קיים ,דבמל ולא פרע,הפריעה–והשני ,שהאחד יעשה המילה

לקיים מצות שצורך הגברא,'דחויואם גדר ההיתר הוא בבחינת ,המצוה

שעשה את המילה יעשה שאותואז בעינן ,לחלל את השבתמתירוהמילה 

,שלא קיים הראשון את מצות המילה–דאחרת יוצא ,כ את הפריעה"ג

,א"אבל לדעת הרמ.להתיר את חילול השבת שעשה הואהמתירוחסר לו 

בתורת )ע"לכו(שמותר בשבת ,שמילה בשבת דומה לקרבן שזמנו קבוע

צירפו יחד 19דבמדרש רבה,פ טרף בקלפי"יומא ס'ל מהגמ"וכנ,הותרה

שליל שבת מכשיר ',דין מילה בשמיני לדין ומיום השמיני והלאה ירצה וגו

והטפת דם הברית של המילה (,לשמש כקרבן)וגם את התינוק(את הבהמה 

ובמשנה ,אף זה כן,הותרהוכמו שזה בבחינת ,)כזריקת הדם של הקרבן

כהן ש,שבת היו מחלקים את הקרבת התמיד לכמה כהניםמבואר שגם ב

ם במנין המצוות "ולדעת הרמב,זורק'אחר היכהן ושוחט'אחד הי

נמצא שזה ששחט הרי ,שהקרבת קרבן עולה כמצותה היא מצוה אחת

ונמצא ,שהרי לא גמרה,ולבסוף לא עשה את המצוה,חילל את השבת

ל שעצם "ובהכרח צ,ולהתיר את חילול השבת שלמתירשאין אצלו 

,הותרהדזהו ענין ,מלאכה'מכלל איהוצאשל הקרבת קרבן צבור החפצא

ל"ר אשר זיו ז"ובהערות הר.זמנה בשבתנ במילה ב"וממילא הוה

א "ובבהגר)לענין סעודת שלום זכר(ג "ק י"ה ס"רס'ד סי"ז ליו"הדברים הובאו בט19
דאיך קרבנו של אדם קרב ואינו ,לענין זה שאבי הבן עומד סמוך למוהל(מ "שמה סק

).ג"עומד ע



63בענין בדבור אחד נאמרו

'שבירושלי,א כתב"ת הרמ"של שו)של מוסד הרב קוק(למהדורה החדשה 

,מוהליםי שני "שהיו מקפידים בדוקא למול בשבת ע)בילדותו(המנהג 'הי

אפילו לאלו שכל שאר ימות השבוע (,א"להראות שההלכה בזה כדעת הרמ

).היו נוהגים במוהל אחד





עניני עבודת יום הכיפורים





ח"תשע●ח"קול צבי י

הרב משה הלוי אברהמס
ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

חפינהבענין

ומלא חפניו 'ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני ה
ונתן את הקטרת על .קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת

וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא 'האש לפני ה
(ימות )יג-יב:ויקרא טז.

לחפינהכלי.א

"מלא המחתה"ל ולקח "ר,מושך עצמו ואחר עמו"ולקח"הנה מילת 

כאן יש להסתפק ?ובמה יקח את הקטורת1".מלא חפניו קטרת"וגם 
כ מלא חפניו "ויקח ג,במחתהל יקח גחלי אש "אם ר,בפשטיה דקרא

חלים בכלי הראוי ל יקח הג"או דילמא ר,אבל לא ביאר במה יקח,קטורת
ועיין .דהיינו חפנים,ויקח הקטורת במה שראוי לו,להם דהיינו מחתה

"יומא מז איבעיא להו מהו שיעשה .ר בקומצו שלא יעשה מדה לקומץ"ת.

התם הוא דכתיב בקומצו אבל הכא דלא כתיב בחפניו אלא ?מדה לחפינה

"?מצואו דילמא יליף מלא מלא מקו,מלא חפניו קטורת סמים דקה לא

קאי אקטורת והשיעור "יקח"אם ,ובקל יש להבין דזוהי שאלת הגמ׳
.או יקח קאי אחפנים ממש ומה שיכנס בחפניו הוא השיעור,הוא חפנים

ששאלת הגמ׳ היא אם מותר לעשות כלי כמידת חפניו של ,י"וכן הבין רש

)ה שלא"שם ד(י "אבל תו.ויחתה מציבור הקטורת שיעור הכלי,ג"כה

דפשטיה דקרא הוא שיקח ,ד שיחפון בכלי"ל דמעולם לא ס"וס,פליגי
וכן לא בענין דרשה לפסול קמיצה ,")חפניו"קאי א"ולקח"ד(בחפניו 

.דבעינן בידי הכהן"וקמץ מלא קומצו"דכבר נלמד מפשטיה דקרא ,בכלי

"מלא חפניכם פיח כבשן"ח על הפסוק :י שמות ט"עיין רש,"חפינה"בפירוש המילה 1
ואפשר שהיא קשורה ,כ ידוע"ואין פירוש המילה כ".ש בלעז"ילויני"שפירש שהוא 

.באנגליתgallonלמילת 
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,אלא שאלת הגמ׳ היא אם אפשר למדוד שיעור החפינה קודם חפינה

.ועיין לקמן אות ה׳.ניו מן הכליג בחפ"כ יחפון הכ"ואח

,י דאיבעיא להו אי כלי כשר לחפון ביה"עוד יש לעיין לפירוש רש

,כ"למה פשיט ליה כ,"פשיטא ליה חפניו כדחפני אנשי"פ "הא דאמר ר
ואפשר לפרש דמיבעיא .כיון דאי כשר בכלי באמת אין צריך כדחפני אנשי

שי אצבעותיו השיעור יהא דאי כדחפני אנשי היינו ברא,ליה על השיעור
כ לצד שהכלי כשר יצטרך כלי קטן או "וא,קטן יותר מחפינה בכף היד

אפשר דגמ׳ ולםא.י"ופשטיה דגמ׳ משמע כדברי תו,וזה דחוק מאוד.גדול

.עיין שם,י"דלקמן יתפרש יותר כרש

שיעור חפינה.ב

"שם מח'גמ "?מחוקות או גדושות,בעי רב פפא מלא חפניו שאמרו.

ואי ?מה הם הצדדים,ויש לעיין.אלא טפופות,ואסקינן דלא כתרווייהו
נ "לכאורה כיון דבעינן מחוק בקמיצה ה,נימא דילפינן מלא מלא מקמיצה

חדא ,וכד עיינת ביה לאו שפיר דמי.ואי לא ילפינן יכשר גדוש.בחפינה

ינן אי ילפ?כ מאי קא פשיט דבעינן טפוף"א,ועוד.כ היינו הך דלעיל"דא

ח בזבח תודה על "וראיתי לח.ליבעי מחוק ואי לא ילפינן יכשר גדוש
ה "ד.ובשיח יצחק מח2.ע"והניח בצ,ליקוטי הלכות עמוד קפו שהקשה כן

ותירץ דאפי׳ אי לא ילפינן מלא מלא דילמא ,בעי רב פפא הקשה כן

ואסיק .מחוקות עדיף דבגדושות קרוב לודאי שיתפזר בחפינה שניה

,ובזה יתורץ קושיא קמא.בטפוף"מלא ואפי׳ גדוש"לקיים ה אפשר"דאפ
.דאין זה תלוי במלא מלא

.א אפי׳ לא ילפינן מלא מלא גדוש פסול משום דהקטורת חוץ לכלי"ואולי יש לומר דה2
,ועיין בזבח תודה שם.הא גם הטפיפה חוץ לכלי הוא,ע מה תרצת דבעינן טפוף"כ צ"וא

המדה שאינה מחוקה ולא גדושה נקראה טפופה כמו קו "שהביא בשם הערוך ערך טפף ד
שכל הקטורת ,כ שפיר אמרינן דצריך טופף"וא".וצאהמידה ביושר שאינו נכנס ולא י

דאם הקו נכנס בתוך הכלי למה לא ,ע"כ לצד שצריך מחוק צ"אבל א.יהא בתוך הכלי
כ שחט "דאמרינן התם הוציא העובר את ידה וחתכה ואח.ועיין חולין סח.נחשב כחסר

ום המחק והנה במק.י דלא קרינן בה בהמה בבהמה"וכתב רש,מקום חתך אסור,אמה
אבל מן הסברא אפשר לומר דקטורת הנוגע ,כ כדאיתא בעובר"במידת הקטורת אין גזה
ואין ידי הכהן מקדשים אלא הקטורת שכל צדדיו הוא אויר ידי ,באויר שחוץ לידים יפסל

.וטפוף היינו מחוק בקו יושר,א דמחוק היינו נכנס לתוך ידיו"כ שפיר ה"א.הכהן
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"איבעיא להו הכי:)כה(ובירושלמי  חפנים מהו שיעשה ככלי שרת :
?מהו שיעשה מדה לחפניו?אחר מהו שיחפון ויתן לתוך חפניו?לקדש

הנה בעיא בתרא לא "?בכל חפנים משערין או אין משערין אלא בחפניו
ואי ;כיון דמונח בקושיא דצריך לשער,נתפרש יפה מאי קמיבעיא ליה

ובקרבן .ש בידי אחרים"כ,ג ממש אין לשער אפי׳ בידי עצמו"בעינן ידי כה
כף מאן דכר ,וזה תמוה מאוד.העדה פירש דקאי אכף להולכת הקטורת

"ל"ה וכך וז"ד.ועוד כבר כתבו התוס׳ מז,שמיה תימה אמאי לא קאמר :
ה מדתה של הכף כשיעור חפניו של כל כהן גדול הגדול לפי גדלו כך הי

והקטן לפי קטנו היו עושין כל שעה כף אחת כפי אותו שיעור יש לומר 
דלמה היה להם לעשות כן אדרבה טפי ניחא אם הכף היתה גדולה יותר 
דאי שוה למלא חפניו היתה אם כן כשמערה מחפניו לתוכה אי אפשר שלא 

.כ אין לפירוש זה רגלים"וא".ץ מעטיתפזר ויפול לאר

ל "את,ל קאמר"ק על הירושלמי כתב אפשר לפרש דאת"ובביאור הגרח
או כמידת אותו ,אותה מידה היא כמידת כל חפנים,עושין מידה לחפינה

שכתב ,אבל כתב דלקמן בסוגיא ירושלמית לא משמע הכי.ג החופן"כה
ואין אחר ,אחר נכנס,חפן ומתאם ,בשאלת ר׳ יהושע בן לוי דאם ידיו ככלי

ואם .חופן ונותן לתוך חפניו ועושין מדה לחפניו ואין מעשרין בכל חפנים
כיון דפשטינן דידיו ,ל לא היה לירושלמי להזכיר זה"שאלה זו היא בדרך את
3.ע"וצ.בטל שאלת בחפני מי משערין,ככלי ואין לעשות מידה

הולכת הכף;קדושת הקטורת.ג

ואם נשפך קודם .שם דדם צריך שיתקבל מצוואר בהמהדרשינן בגמ׳

ובעי רב פפא בנתפזר .אבל נשפך מן הכלי יאספנו,לזה אין לו תקנה

למה לא הביא שבין הבינים בקטורת הוא ספק ,ם"הקטורת ברמבעוד יש לעיין בשיעור 3
.ס"כ הויא ס"ואין לומר דבין הבינים דקמיצה עצמה ספק וא.כמו בין הבינים דקמיצה

דלא ,ועוד.ס ממש"ה כמו שני ספקות ולא ס"וה,חדא דאין מיני הספק מצטרפין כאן
יג :ל׳ מעשה הקרבנות יגאלא כתב בה,הביא הא דבין הבינים ספק אפי׳ לענין קמיצה

,ז"ואם הוסיף על הקומץ כגון שהרחיק את אצבעותיו זמ,דקמיצה הוא כדקמצי אנשי
.יהיה לפחות ספק בחפינה,)מאיזה סיבה שהיא(ואם פשוט לו דבין הבינים פסול .פסול

כדרך שקומץ .כיצד קומצין מנחות הנקמצות"ועוד יש לעיין למה כתב בהלכות קמיצה 
קמץ בראשי אצבעותיו או מן הצדדין לא .שט אצבעותיו על פס ידו וקומץפוכל האדם

ואם הוסיף בקומץ כגון שהרחיק אצבעותיו וקמץ הרי זה .יקטיר ואם הקטיר הורצה
.כ דחפינה היא כדחפני אנשי"ולא כתב כן בעבודת יוה".פסול
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מ מוכח מזה "ומ.הקטורת מידיו אי חשיב נתפזר מן הכלי או מן הצוואר

[דידיו מילתא הם דמונח ,י בענין מידה לחפינה"גם בזה קשה לפירש רש.
ואם יש צד לומר דמותר בכלי אין מקום לומר ,ידיובדברי רב פפא דמיירי ב

מנא לן שיש עילוי ,ולכאורה גם זה קשה.]דידיו הם יותר חשוב מכלי
ובירושלמי המוזכר משמע דאם .בקטורת משנחפן אי לא ילפינן מלא מלא

.אין ידיו ככלי שרת אין עילוי קדושה לקטורת שאחר חפינה מלפני חפינה

.מלא מלא לא מצינו הקרבה לקדושת דמיםל דאפי׳ לא ילפינן"וצ

כ נתעלה לקדושת הגוף באיזה מקום שהוא בתהליך הקטרת "כ ע"וא

הרי נותן ,וכי תימא.דיש לו קדושת הגוף,ד"ה קס"י ד"כ רש"וכ,הקטורת

י "הא כתבו תו.ולימא שנתקדשה קדושת הגוף שם,הקטורת בכף להוליכו

ומזה .א בענין אחר"מפני שאה נתפזרה דהולכת הכף עצמו אינו אלא"ד

אלא הקטורת ,משמע דאין להוכלת הכף דמוין לקבלת הקמיצה בכלי

.דין כולו אחד,בין בהולכה בין בחפינה שניה,לאחר חפינה עד ההקטרה

דהולכת הקטורת והקטרתה הן העבודות )ה מי"ד(ומה שכתבו התוס׳ 

בלא כלי יש דאפי׳,אין מזה קושיא,המקבילות להולכה והקטרה במנחה

(לקמן מט'אבל עיין תוס.לומר הכי שחפן ,דאוקמיה לחפן ומת,)ה אי"ד.

,ולמה צריך זה.שחבירו יחפון שם ויכנס,כ מת בחוץ"וׂשם בכלי ואח

ונראה דאוקמיה הכי דאם חפן ומת .לימא דחפן ומת אפי׳ בלי ׂשימה בכלי

י נתפזר מידיו כשנתפזר הקטורת במיתתו היינו בעיין א,בלא ׂשימה בכלי

ל לתוס׳ דׂשימה בכלי "כ ס"וא.חשוב כנשפך מן הכלי או מן הצוואר

.ע"לקטורת דומה ׂשימה בכלי דמנחה לכ

א כאן כתב דקושיית רב פפא היא כיון דבעצם לא בעינן "הנה הריטב

.והם הם הכלי לקטורת,אין לקטורת זה כלי אלא ידיו של כהן,כף להוליך

ובזה מונח דאם .י מוליכו ידיו כצאור בהמה דמיס בכל"או דילמא כיון דס

.ש אחר חפינה שניה דודאי כצוואר בהמה דמי"נתפזר אחר שימה בכלי וכ

.מ אפשר לומר דבדיעבד הוא"עוד מונח בדבריו דדבר הנצרך דאורייתא מ

שהקשה )ה הא דאמרינן"ד(א לקמן "כ יתפלא המעיין בדברי הריטב"וא

דלאו ,ולינה למחשבת לינה,לפסול לינהאהא דמדמינן פסול טבול יום 

:ל"וז,אלא דבקטורת דווקא איכא לשוויי,נ"ותירץ דאה.כללא דווקא הוא

וקבלת הכף ,אבל חפינה אית בה ארבע עבודות חפינה כנגד שחיטה"

כ ודאי שהכף הוא חלק מחלקי עבודת "וא".והקטרה כנגד זריקה,והולכה
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כתב דחפינה )ה מחשבה"ד(י "תו"ם בוג.וידיו ודאי כצאוור בהמה,כ"יוה

[במקום שחיטה הוא ולכן מדמינן פסול טבול יום לפסול לינה ש "וזה א.

כ איפשטא קושיין "וא.]ד למימר דחפינה כשר בכלי"לשיטתם לעיל דלא ס

.מבואר שזה עדיין ספק)כח:כ ה"עיוה(ם "אבל ברמב.נ"ואולי אה.דלעיל

לפי ו,עילוי קדושה בחפינהבבלי ישהוא דלפי המ העולה מזה "ומ
היאך ,כ הדרא קושיין על הירושלמי"וא.ירושלמי לא משמע הכיה

ותירץ ,בסוף שהקשה כן)ח:ג(ועיין מקדש דוד .מקטירין קדושת דמים
ואולי דמיון לזה [כ לומר דלירושלמי הקטרתו וקדושתו באין כאחת "דע

:].הוא עבודתו מחנכתו דלעיל יב

ייהמחשבה בחפינה וחת.ד

ותלה 4"?בעי רב פפא חישב בחפינת קטורת מהו"עוד גרסינן שם 

וזוהי הקושיא המיוחדת בגמ׳ לחקור אם חפינה .ש דמלא מלא"הגמ׳ בג

כז :ם ה"וכן משמע מלשון הרמב,ה מי"כ התוס׳ ד"כ(עבודה גמורה או לא 
דעד כאן קא מיבעיא לן ".)חפינת הקטורת עבודה והמחשבה פוסלת בה"

ואפי׳ אי תימא דאינם כמו קמיצה ,טורת ומעשה החפינהבשיעורי הק
ועיין לקמן אות ז׳ מה שיש .וכן להיפך,אפשר דחפינה הויא עבודה

וכתבו התוס׳ דעיקר הקושיא היא כיון דבחפינה אין שיריים .להסתפק בזה
.כמו שיש בשחיטה וקמיצה דילמא אינה עבודה כמותם

חפינה מעלה את קדושת דכבר אוכחן לעיל אות ג׳ ד,ל טובא"וק

כ תמוה הוא מאוד היאך תעלה קדושתו בלא "וא.הקטורת אליבא דבבלי
מוכח דמנחה משהושמה בכלי קדוש :)כט(וכי תימא דלעיל .עבודה

דׂשימה בכלי אינה )ה נעשה"שם ד(י "ה כתבו התו"ואפ,קדושת הגוף
ים חפנ"מ קשה דאילו מיבעיא ליה לרב פפא כבעיא דירושלמי "מ.עבודה

הייתי מפרש דצדדי הספק הם דידיו הם "מהו שיעשה ככלי שרת לקדש
ועדיין יש ,או שאין לידיו קדושה כלל,ככלי המנחה שמשם קומצין

אבל אי בבעיא דרב פפא .וכל זה כתבתי לעיל.לקטורת קדושת דמים
ומיבעיא ליה אי ,בענין נתפזר מונח דקטורת שחופנה כבר עבר גבול זה

הוא כקומץ בידי הכהן או כקומץ שנקמצה והוׂשם בכלי קטורת בחפניו 

.ויש לעיין למה.זוהי השאלה היחידה שאינה בירושלמי4
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כ קושיא הראשונה הניחה שהקטורת קדוש קדושת הגוף "א,ההקטרה

כ מאי קא "וא,וזה לא מצינו אלא בעבודה גמורה,דעבודה ממש בחפינה
5.ודאי מחשבה פוסלת בה,מיבעיא ליה הכא אי מחשבה פוסלת בה

והקשו .ישב בחתיית גחליםח,ולתרץ זה צריך לעיין בשאלה הבאה
,ע הקטורת והלבונה והגחלים"הא הוסיף ר,א"י וריטב"י ותוס׳ ותו"רש

ומדפסיל ביה טבול יום פסול ביה לינה ומחשבת לינה כדאמרן לענין 
ותירצו כולם דכיון דגחלים אין גופן קרבן אין להשוות טבול .חפינה עצמה

ל חפינת "את:א ליההכי מיבעי"והוסיפו התוס׳ ד.יום למחשבת לינה

מכשירי מצוה –חתיית גחלים מהו ,קטורת חשיבא עבודה כמו קמיצה

כמצוה דמו וחפינה אריכתא היא והויא חתיית גחלים וחפינה במקום 
היאך יעלה על הדעת מדחפינה ,ואין דבריהם אלא תימה."או לא,קמיצה

,הרי יציקה ובלילה עצמם.עבודה היא דחתייה כחפינה אריכא דמיא

וחשב ,שמהם הביאו התוס׳ ראיה דלאו כל מידי דשייך לקרבן עבודות הם

ולא אמר אדם .מזה מוכח דמכשירי קרבן לאו כקרבן נינהו,בבלילה כשרה

.קמיצה אריכא הן,מעולם דיציקה ובלילה

א "ל לא מיבעיא ליה הכי אלא בחפינה משום דחפינה עצמה ה"וצ

ר דכל ציר שאלות הגמ׳ שעליו וכוונתי לומ.דאינה אלא מכשירי מצוה

.אחפניו או אקטורת"ולקח"אי קאי ,סובבות הוא השאלה ששאלנו בתחילה

דמשנעשה קדוש קדושת הגוף ,אמת מצינו כן בקטורת של כל השנהאפשר לתרץ דב5
אבל כשבא .).שבועות יא(ולא נפסל בלינה משום דצורתה בכל השנה כולה,במכתשת

נ "ונימא ה.צריך קידוש כלי כדי להעלותו לקדושת הקרבה,הכהן להקטיר הקטורת
אבל כמו .בחפינהונעשה קדוש לקדושת הקרבה ,כ קדוש קדושת הגוף"הקטורת של יוה

,מ מעליהו בקדושה"שלא מצינו ׂשימה בכלי לקטורת של כל השנה שהיא עבודה ומ
.נ בחפינה"הה

וכן לא במנחה ,והנה לא מצינו שקטורת של כל השנה אחר ׂשימה בכלי שיפסל בנשפך
כ "וכ.ופשוט הוא דכיון דלא מצינו ד׳ עבודות בקטורת של כל השנה.שהוׂשמה בכלי

כ כיון "א.דהולכת הקטורת שבכל יום אינה עבודה כלל,ד:דין ומוספין גח תמי"הגר
או קדושת הגוף (או קדושת הגוף בלא קדושת הקרבה ,א להקטיר קדושת דמים"דא

כ צריך לומר שיש עילוי קדושה בשום מקום "ע,)ש התוס׳ כאן ובשבועות"דרבנן כמ
׳ עבודות אין צריך לחפש אבל במנחה שיש בה ד.מתהליך ההקרבה בקטורת של כל יום

.כ הוא שיש לעיין בה"ובקטורת של יוה.מקום שהוא שוה לצוואר בהמה ולכלי שרת
ש "אבל אי ידיו ככ.ואם ידיו כצוואר בהמה איני רואה מקום לומר דחפינה אינה עבודה

.מ לפנים יתבאר הספק"ומ.ש כקטורת של כל השנה הם"הם דילמא ככ
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כ החפינה "וא.מלא חפנים אינה אלא שיעור הקטורת,ואי קאי אקטורת

ואם נתרבה המכשיר .ומדידה הוא מכשירי מצוה.עצמה אינה אלא מדידה
חפינה "היינו כוונתם בו?מי לימא דכל המכשירין נתרבו,הזאת כעבודה

.ל שינוי במבט בעבודה מעל החפינה לחוד לכל התהליך בכלל"ר,"אריכא

.עלה בתיקו בענין חתייה)ח"עיין לקמן בדברי הר(ובגמ׳ דידן 
האם ,והספק הוא דכי נתרבה חפינה כעבודה גמורה לפסול בה מחשבה

)הדהיא הכשר עבוד(אם אומרים דהמדידה עצמה .נשארה בה המדידה

אבל אי חפינה .יש לה למשוך עמה שאר מכשירי העבודה,נהפך לעבודה
המדידה נשארה ,פ שאין בה שיריים"הוי עבודה גמורה כקמיצה ממש אע

אם אפשר לחלק המדידה ,ולזה בעיא רב פפא שוב.מכשירי עבודה גרידא
ג יעשה העבודה "שהכה,ג"שאחר יחפון ויׂשים בידי הכה,מהעבודה

.ועיין לקמן ליתר ביאור בזה.והאחר ימדוד

א דקטורת קדוש בקדושת הגוף ממש "דלמה ה,ונחזור לענינינו
ועל פי דברינו יש .ואבל לענין מחשבה עדיין מיבעיא,כתוצאה מעבודה

א "דא,כדאמרן,לתרץ דקדושת הקטורת כאן הוא דבר הנצרך להקטרה
ד כ מה שהוא קדושת הגוף אינו מתנג"וא.להקטיר קדושת דמים

ועל כן הדר בעי .למה שהחפינה עצמה הויא מדידה והכשר מצוה בעלמא

אבל ,או דילמא במדידה זו יש עבודה,רב פפא אם המדידה נהפך לעבודה
.אפשר לחלק בין המדידה שבו לעבודה שבו

ולענין שאלת הראשונים למה לא אוחכן חתיית גחלים במתניתין 
.ומשמע שכך היתה גרסתו,הכיח דשפיר פשטינן"עיין ר,דעדויות דלעיל

כ "וא".מכשירי מצוה כמצוה או לא"ולכאורה לפי זה אין לגרוס בגמ׳ 
כז שכתב דחשב בחתייה פסול משום דמכשירי :ם ה"קשה לשון הרמב

.ח"א לומר דאסיק כן בודאי ולא בתיקו אלא אי גרס כר"דא.קרבן כקרבן

.ע"וצ6.כ אין זה תלוי במכשירי קרבן"וא

חפן ומת;בירוחפן ח.ה

הנה כבר כתבתי דבעיא דחפן חבירו היא אם אפשר לחלק המדידה 
י שמתחילה לא ידענו שיש עבודה "ש לרש"ונראה דהבנה זו א.מהעבודה

".קרבן"ל"מצוה"לשון הגמ׳ מועוד יש להקשות מה שינה6
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דילמא אפשר להפריד ,ל שהיא עבודה"ואת,אלא מדידה בעלמא,בחפינה

דמתחילה ידענו דחפינה,לכאורה זה אינו.י דלעיל מז"ולתו.חלק המדידה
.א לומר שהיא מדידה לחוד"כ אף מתחילה א"נעשית בעצמו של כהן וא

ועתה התבוננתי בתחילת הסוגיא והבנתי דכמה שהבנתי באיבעיא דחפן 
אם אפשר להפריד ,י בשאלת תחילת הגמ׳"חבירו והוא עצמו מה שהבינו תו

מאי קא מיבעיא ליה ,י"כ איכא לעיוני לתו"וא.חלק המדידה מחלק העבודה
דמשמע דהיינו בעיא דבין ,י עצמם הסתפקו בזה"אמנם התו.פא הכאלרב פ

.ובתוס׳ כתבו דדילמא שאני הכא דאתי מכח גברא.הבינים בחפינה

וברבינו אליקים ומאירי כתבו דלא מיבעיא ליה לרב פפא בחפן 

ולא אוקמיה לבעיא דחפן ומת .חבירו אלא כשידי החופן וידי הכהן שוין
אדרבה אי חופן וחוזר וחופן לא יכנס "גיא דקאמר ומוכח מסוף הסו.הכי

.כ לא מיירי שידי שניהם שוים"ע,"אחר בחפינתו אי אפשר שלא יחסר

א "למה לא תירץ לבעיא דחפן חבירו דא,חדא:כ יש להקשות שתים"וא

למה לא אוקמיה לבעיא דחפן ומת כשידי ,ועוד7.שלא יחסר ושלא יותיר

?שניהם שוים

שאם נתפרדה המדידה ,נו דלעיל יושבה הקושיאפ דברי"ל דע"ונ

אין לדבר על חפן חבירו אלא אם ידי שניהם ,לעצמה והעבודה לעצמה

ואם אין ידי שניהם ,דבידי האחר נעשה המדידה אבל לא שום עבודה.שוין

אבל כשכהן גדול עשה העבודה וגם ).או הותיר(שוה הרי נחסר השיעור 
דילמא אפי׳ אין ידי ,ת אינו אלא מקטירוכהן העומד תחתיו באמ,המדידה

ועל זה אמר רב פפא דתלוי אי .שניהם שוה כהן העומד נכנס בחפינתו
.י דאיכא למימר איפכא"ה בריה דר"ואמר ליה ר,חופן וחוזר וחופן או לא

או שהמדידה נעשה ,כ עדיין לא איפשטא אי חפינה הוא עבודה לחוד"וא
.אבל ודאי עבודה אית בה.עבודה

ה חפן "א בפירוש הראשון דה"ש והריטב"י והרא"הנה כתבו התו

והטעם כתבו .פ דכשר"כ כתבו דדילמא חפן ונטמא כעל"ואח8.ונטמא

ה "דר,ואפשר דבאמת כן הוא.א דלא אסיק אדעתיה דרב פפא למימר הכי"כתב מהרש7
.י הוא דקאמר הכי לקמן בשמעתין"בריה דר

אמרינן דטומאה .ע דלעיל יג"וצ."דמיתה שכיחא מטומאה"א דנקט מת "וביאר הריטב8
אבל בקודש ,בבית קודש הקדשיםויש לפרש דאין טומאה שכיח כלל.שכיחא ממיתה

.אל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות,הקדשים
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אבל ,העומד תחתיו הוי שלוחו9,דכיון שהכהן הגדול חי וראוי לעבודה

,חדא.ותרתי שמעת מינה10.אין חפינה זו שייך לשום אדם בעולם,כשמת
דשאלת הגמ׳ ,ועוד.ינן לשמא יחסיר ושמא יותירדאם נטמא לא חייש

כ הוא לצד המדידה "וע.בחפן ומת הוא דווקא משום דאין החופן בעולם
ג כל העבודות שעשה הם "הרי כשמת כה,דאי לצד העבודה,שבחפינה

כ המדידה הוא דבעינן הכא כי צריך "וע.שייכות לאדם שאינו בעולם
.י אדם חי"להמדד ע

וחופןחופן וחוזר.ו

לית סברא ,ואין זכר בגמ׳ למה חוזר וחופן.פשטינן דחוזר וחופן

.ומצאתי שלשה טעמים.ולית קרא

הצרכת ,כתבו המאירי ורבינו אליקים דטעם האיסור לתקן מבחוץ.א

וכתב העקידת יצחק .הכתוב תיקון מבפנים היא שלא יזון עיניו מן הקודש
"ל"בזה)שער סג בחלק סדר העבודה( אה שהכוונה בזה כדי שיהא שם ונר:

טרוד בעבודה ההיא הקשה ולא יזון עיניו מהשכינה ולא ימות כמו שנאמר 

"שמות כד( אמנם הצדוקים קלקלו בזה ".ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו)

והיו מתקנים מבחוץ והיו אומרים שאין דרך ארץ לעשות כן לפני מלך 
כוונתם כדי שיוכלו לזון ואולי היתה.ה"בשר ודם קל וחומר לפני הקב

ואין בחפינה שניה ,כ עיקר המצוה הוא החפינה הראשונה"וא".עיניהם

.כלום

דחפינה שניה היא תקנה שמא נתפזרה )ה אי"ד.מט(כתבו התוס׳ .ב
וכשחפן מחדש בפנים עשה ,כ נחסר השיעור"וא,מקצת ממנה בהולכה

חפינה "ו"אשונהחפינה ר"כ באמת אין מוסג "וא11.העבודה על השיעור

אין בחפינה שניה ,אם הראשון כשר ולא נחסר,אלא חפינה בכלל,"שניה
,כ יש לתמוה"וא.החפינה השניה היא החפינה היחידה,ואם נחסר.כלום

,אם נחסר הקטורת וחפינה שניה הויא עבודה גמורה ככל דיני העבודה

.א לא כתב ראוי לעבודה"הריטב9
,דשוב לא יראה עוד לעבודה,מ אי נעשה בעל מום קבוע"נ,ולתנאי שיהא ראוי לעבודה10

.ליהוי כמת
אות ב׳ דכבר כתבנו לעיל ,מ השיעור השני חסר משיעור הראשון"ואין להקשות דמ11

.דשיעור טפופות הוא שיעור שלא מדוייק בכוונה
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הרי חפן ?מה בך,א שלא יחסר ושלא יותיר"י דא"ה בריה דר"כי אמר ר

.ולא ראיתי תירוץ לזה.כמצוותה

,אמנם בשיח יצחק כאן כתב דאין כוונת התוס׳ דחפינה שניה דרבנן

ל דכיון דאין קצבה מן התורה ודאי צריך לחפון שנית מן "אלא דקבעו חז
ולא ראיתי סמך .והרחיק מאוד מלומר דחפינה שניה דרבנן.התורה

.וד נדבר בדבריו לקמןוע.דמשמע דחיישינן שמא נחסר,לדבריו

דטעמא )ה חופן"ד(ש כאן "ותוס׳ הרא.כתבו התוס׳ ישנים מז.ג

כ חפינה שניה הוא "וא12".מלא חפניו והביא"דחפינה שניה הוא לקיים 

דמחשבה ,ש לעיל בענין מחשבה בחפינה"אבל כתב תוס׳ הרא.דאורייתא

ה פוסלת ואין מחשב,הפוסלת בחפינה היינו חפינה ראשונה שהוא העיקר
קצת "ה חבירו כתב דאין בחפינה שניה אלא "וכן כאן ד.בחפינה שניה

ש וישנים הצרכת הכף אינו "וכבר כתבנו לעיל אות ג׳ דלתוס׳ הרא".מצוה

אלא הכל ,ולא חשיב קבלה בכלי,פ שנצרך מדאורייתא"אלא בדיעבד אע

,"והביא"ואם החפינה השניה אינו אלא להחזיר הדין ד.חפינה אריכתא

וראיה לשיטה זו היא דאמר רב .זאת עצמה תהא המשך מחפינה הראשונה
"מז(פפא  מהו ",והדר בעי".פשיטא לי מלא חפניו כדחפני אינשי:)

ולכאורה לא יעלה על דעת אדם מעולם דהחזרת הקטורת "?כדחפני אנשי

אלא אין חפינה זו לקיים ".כדחפני אנשי"י גודליו ושיניו הוא "לתוך ידיו ע

13".והביא"אלא לקיים ,החפינהעצם

ש וישנים היא אם נתפזר מתוך הכף או "מ בין תוס׳ לתוס׳ הרא"והנ

כבר כתבנו שהחשיבו את קבלת הכף כקבלת ,דלתוס׳.אחר חפינה שניה
כ נתפזר מתוך הכף או אחר חפינה שניה הוא כנשפך "וא.הקמיצה בכף

אי ,יא כדרב פפאאבל לתוס׳ חיצונות כל זמן שנשפך איכא למיבע.מכלי
אמנם בשיח .וכן ידיו אחר חפינה שניה,וכן הכף,ידיו ככלי או כצואר

אלא כתב דהא דלא אוקמיה התוס׳ דחפן ונכנס ,יצחק המוזכר לא כתב כן

הוא משום דכשנתפזר מתוך ,)אלא חפן וׂשם בכלי ומת(וחפן שנית ומת 
י או כצוואר היינו בעיא דרב פפא לעיל אם ידיו ככל,ק כשמת"ידיו בק

ונשפך מזה ,דלתוס׳ הכף הוא ככלי הקמיצה,ואיני מודה לדבריו.בהמה

.ועיין לקמן אות ז׳12
.ו"וכן ראיתי שהובאה ראיה זו בספר קדשי יהושע סי׳ רנ13
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ועיין .ואפשר לאספו ולהקטירו,כ הויא כנשפך מן הכלי"וכן מידיו אח

ואם נתפזר מן הכף משמע מדברי רבוותא "שכתב ,ח"בליקוטי הלכות לח
א דאי "בזבח תודה כתב דהוא מדברי הריטב".דזה עדיף מידו ובודאי כשר

וכן יש לדייק כן כדאמרן לעיל אות ג׳ ממה .כף ככלי,ידיו כצאור בהמה
.כ"ד יש לדייק כן מתוס׳ דידן ג"ולענ.שכתב שיש ד׳ עבודות בקטורת

לא חייבין אלא על עבודה "אל מבית לפרוכת"ד:י לעיל כד"כתב רש
,ויש לעיין".והקטרהחפינההולכת כף ומחתה שיש אחריה "לאפוקי ,תמה

הולכת "ל "הל?כיון שיש אחר חפינה הקטרה,למה נצרך לחפינה

ואפשר דפשט דבריו הוא ".שיש אחריה הקטרה,כף ומחתה וחפינה

.והקטרה הוא גמר הולכת המחתה,דחפינה שניה הוא גמר הולכת הכף
לפחות כהמשך מחפינה ראשונה ,ומזה משמע דחפינה שניה דאורייתא

ישנים דכף וחפינה 'ש ותוס"דלתוס׳ הרא,אמנם יש לעיין בזה14.והולכה

אם זה חשוב עבודה להיות תמימות לעבודה ,שניה הם כחפינה אריכתא

,הנה אין צריך להיות עבודה כלל להיות תמימות לעבודה אחרת.אחרת

.כדמוכח מהדלקת נרות שהוא תמימות להטבה אבל אין עצמה עבודה
ולא התירו כף אלא ,יכנסאבל כיון דעיקר עבודת החפינה הוא לחפון ול

האם ,לּו יצוייר שהכניס במלוא ידים ממש בלי כף,א בענין אחר"מפני שא

הרי כולה ,אין זה אלא תימה?נאמר דהכנסתו לפנים הוא תמימות להולכה

חפינה היינו –הולכה–דאם חפינה,וכן הייתי אומר אפי׳ בכף.עבודה אחת
ולפי .תמימות לעבודה אחרתאין חפינה שניה חשוב להיות ,חפינה אריכא

או .ל חפינה שניה עבודה גמורה"י ס"או דרש:ל אחת מאלו סברות"זה צ
וכיון דמדאורייתא ,אין זה בדיעבד,ל דהשתא דבעינן כף מן התורה"דס

ואפשר להיות תמימות ,מדאורייתא צריך להחזירו לחפניו,צריך כף
אבל ,נה ראשונהל דחפינה שניה הוא תשלום חפי"או דס.לעבודה אחרת

חפינה שנחלק :כ יש עבודה אחת"וא.אין הולכה בכלל עבודת החפינה

.והולכה באמצע,לשני חלקים

חפינה אחריההולכת כף ומחתה שיש :י כזו"או שיש להבין ברש

הולכת כף "ל "ואי כדאמרן הל,הוא לשון יחיד"אחריה"הנה .והקטרה
מע דהולכה אחת היא אלא מש".חפינה והקטרהאחריהןומחתה שיש 

.בשם זכרון שארית יוסף:מנחם משיב נפש דף כד14



הרב משה הלוי אברהמס78

למידין דחפינה ו ניונמצ.הקטרה-חפינהא שהי,ואחריה נעשה עבודה אחת

אלא חלק ,ולא עבודה כשלעצמה,שניה אינה חלק מחפינה ראשונה
ואולי טעמו דכתב בעל .ל דדאורייתא הוא"ולזה ודאי צ.מעבודת ההקטרה

פניו הקפידו מאד על שיהא מתן הקטרת מהכף אל ח"ד,העקידה בתחילה
בהיכל לפנים והוא עבודה קשה שבמקדש 'ומחפניו על האש הכל לפני ה

לפי שכך הוא מפורש בכתוב ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל :)שם מז(
ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרוכת ונתן את .'המזבח וגו

."הקטרת על האש

אי למסקנא ילפינן מלא מלא.ז

אלא מתלא ,מלא מלא לא איפשטא בהדיאהנה שאלת הגמ׳ אי ילפינן

אסקינן דחישב בחפינה פסול מידי דהוה .ויש להעיר דבדף מח.תלי וקאי

כ ודאי ילפינן "וא.ושאלת הגמ׳ התם היתה אי ילפינן מלא מלא,אפסול לינה

וכתב שם דאפי׳ לא ילפינן ליה לענין עצם מעשה ,י נשמר מזה"ורש.ליה

.א"וכעין זה כתב הריטב.ענין מחשבת החפינההחפינה דילמא ילפינן ליה ל

ל דילפינן ליה "דאי לא ילפינן ליה לענין גוף החפינה שפיר י,ל"אבל עדיין ק

לימא דאין ,אלא השתא דודאי ילפינן ליה לפסול מחשבה.לענין המחשבה

ד דון מינה ומינה ילפינן אף "או ליפלוג ולתני בדידיה למ,היקש לחצאין

,ד דון מינה ואוקי באתרה לא ילפינן אלא למחשבה"למו,למעשה החפינה

יש ספרים שכתוב "שכתב ,ד"ועיין תוס׳ הרי.אבל גוף החפינה כדקאי קאי

ל לינה פסלה מחשבה תיבעי "בהן דילמא טבול יום פוסל לינה לא פסלה ואת

מ "כ לדידיה לק"וא."לך והיא גירסא דיוקא שאין לפשוט מחשבה מלינה

.א קשיא"י ודברי הריטב"אבל לרש.דלא פשטינן כלום

כ "וא.כתב דמחשבה פוסלת בחפינה)כז:כ ה"עבודת יוה(ם "וברמב

.דמסקנת הסוגיא היא דילפינן מלא מלא,ד"גרס כדידן ודלא כתוס׳ הרי

ם מידת הכלי ברשימת "למה לא הביא הרמב,כ מתורצת קושית העולם"וא

15.דיליף מלא מלאאלא ודאי הוא משום?ח"הספיקות בחפינה בהלכה כ

אלא שכתב דקמיצה הוא ,ם דבכלי פסול"יש להעיר דגם בקמיצה לא הביא הרמב15
דהא מנא ,ם קמץ וחפן בכלי כשר"ואין לומר דלרמב.3לעיל הערה ועיין.כדקמצי אנשי

,כ מנא ליה דבחפינה כשר"וא.בכלי פסול,ודאי כיון דבקמיצה כתב כדקמצי אנשי?הלי
.ובכלי פסול,דיליף מלא מלא מקמיצה,אלא כדאמרן?׳כיון שהוא ספק בגמ
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אקושיא "היינו הך דלעיל"א לתרץ למה לא מקשינן "עוד כתב הריטב

אין זה אלא גילוי מילתא ,דאפי׳ ילפינן מלא מלא לענין מחשבה,דמחשבה
כ אין "וא.דאפי׳ בלא זה ראוי לפסול מחשבה בקודש הקדשים,בעלמא

.לדייק מכאן דמסקנת הסוגיא היא דילפינן מלא מלא

שכתב דכיון דאסיקנא חופן )ש"ה ת"ד:מט(ש "ן תוס׳ הראאבל עיי

,למה צריך לחפון שנית,דאי לא.ודאי ילפינן מלא מלא,וחוזר וחופן
אלא ודאי לא שמיע להו איבעיא ?שהוא מעבודות הקשות שבמקדש

,י המוזכר"תו.ועיין לעיל מז16.כ מסקנת הסוגיא הוא דילפינן"וא.דלעיל

דלמה יוצרך העבודה הקשה אם ,י"נגד פירוש רששכתבו דזה עצמו ראיה 

שצריך לקיים ,והביאו טעם המוזכר לחפינה שניה.לא דצריך ידים ממש
.ולא התרנו כלי להולכה אלא משום דלא אפשר,"מלא חפניו והביא"

,ש דמלא מלא"חדא ג,יהשהביא שני טעמים לחפינה שנ,ש"לכאורה קשה על תוס׳ הרא16
".והביא"ש דמלא מלא ידעינן דצריך לקיים "ל דמג"וצ".והביא"וחדא דצריך לקיים 
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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
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בענין פרו של אהרן

הקדמה.א

בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל ",אמר רחמנא
(לעולה והקריב אהרן את פר ",ובהמשך הפרשה כתוב,)ג:ויקרא טז"

(עד ביתוהחטאת אשר לו וכפר בעדו וב והקריב אהרן ",כ"ואח,)פסוק ו"

את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר 
(לו ).פסוק יא"

המכונה בלשון ,כ עולות כמה בעיות בקרבן זה"כבר בתושב,והנה
)וזה ביטוי מאד מעניין(או ,"פר כהן גדול","פר יום הכיפורים"ל "חז

פר "ההגדשה המשולשת שזו ,כפילת הוידוי,למשל".פרו של אהרן"
.כולם אומרים דרשני"בעדו ובעד ביתו"וכפרה ,"החטאת אשר לו

אמנם המשנה אומרת שהוידוי השני בא בעבור .פ"נ בתושבע"והה

:)נא('ומבואר בגמ,שאף הם מתכפרים בפרו של אהרן,שאר הכהנים

ושזה ,הפר מממונוג צריך להביא את "פעמים מלמד שהכה'ג"אשר לו"ד
ת דין כזה שאדם צריך "דמהכ.אבל הדברים עדיין צריכים ביאור.לעיכובא

ובמקביל מה ,ג לפרו"מה בדיוק היחס בין הכה?להביא קרבן מממונו

ומה הם ,מה מעמד קרבן זה בדרך כלל?היחס בין הפר לאחיו הכהנים

?ז"מ התלויות בכ"הנפק

.):נא-.יומא נ(מרכזיתט בסוגיא ה"לך ומתגבר בשקוהקושי הו

האם :ג לאחר שחיטת הפר"שואלת מה הדין אם מת הכה'הגמ

ג החדש יכול להמשיך את העבודה עם דם הפר הנשחט או שמא "הכה
ותיפוק ליה דחטאת שמתו בעליה ",בהמשך מקשים?צריכים לפר חדש

'הנה ההנחה הסתמית של הגמ!"וחטאת שמתו בעליה למיתה אזלא,היא
כלומר שזה קרבן יחיד ',חטאת שמתו בעליה'ג תפעיל דין "ת כהיא שמית



93בענין פרו של אהרן

מאיר במשנה 'ואמנם נראה מפורש שזו שיטת ר,ושזה תחת בעלותו

:תשובות'מביאה ב'והגמ.שהובא כאן.)תמורה יד(
.דמופקע מתורת חטאות המתות,הואקרבן ציבורלרב עמרם פרו של אהרן .א

ואף הוא מופקע מתורת חטאות ,הואןקרבן שותפילרבא פרו של אהרן .ב
1.המתות

היא שפרו של אהרן אינו קרבן 'נראה דמסקנת הגמ,בין כך ובין כך
"ל"י וז"ופירש רש,יחיד הואיל ועליו ועל אחיו הכהנים בא דכתיב וכפר :

.דם הפר עדיין יוקרב,ג"ולכן אם מת הכה".בעדו ובעד ביתו

::)נ(כ גרסינן"ברם אח

לדברי האומר פר יום הכפורים קרבן ,בי אלעזרבעי ר,גופא
מאי קא מיבעיא ?עושה תמורה או אינו עושה תמורה,יחיד
פשיטא ,אי בתר מקדיש אזלינן אי בתר מתכפר אזלינן?ליה

,דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן!דבתר מתכפר אזלינן
והתורם 2,והמתכפר עושה בה תמורה,המקדיש מוסיף חומש

י סובר שבעיקרון רבא מסכים "אולם רש.ישנים בדעת רבא'ותוס'זאת הבנת תוס1
כדי שלא יטעו "קרבן ציבור"אלא דאינו רוצה לקרות פרו של אהרן ,לדעת רב עמרם

,לענין הבאת פר העלם דבר של ציבור'קהל'התלמידים לחשוב שהכהנים איקרי 
:ו-.סוגיא בהוריות ו(זה משום שלא נטלו נחלה בארץ ישראל ל דהם מופקעים מ"דקיי
).ש"יעויי

ה ונפקא "תוד(י נשמר מקושיא שהטריד בעלי התוספות הרבה "ויש לציין שפירוש רש
מ אם פרו של אהרן קרבן ציבור הוא או "שואלת מהי הנפק'הגמ).ה ומאי"י ד"תו,מינה

י "לפי רש,כאמור.ם יביאו פר בהוראהואומרת שתלוי בזה אם הכהני,קרבן שותפין הוא
דאין כאן אלא חשש לטעות שיש לכהנים ,מ אמיתית"פירוש הכוונה אינה שזו נפק

דעות אלו האם הכהנים 'אך בעלי התוספות הבינו שאמנם נחלקו ב.צ"הדשר להביא פ
י בפרט האריכו בפלפולים "והתו,מ אחרות"ולכן והקשו שיש כמה נפק',קהל'איקרי 
שבאמת מעולם לא חילק ,י"ה הוכחה לשיטת רש"ברם קושייתם ה.ש"את זה ועיילתרץ 

.ג קרבן ציבור הוא"ע פר כ"עמרם ולכו'רבא על שיטת ר
אלא שעיקר ,ם דאין כאן פיצול שווה בין המקדיש ובין המתכפר"עולה מלשון הרמב2

"ל בענין מקדיש מוסיף חומש"דז.הבעלים הוא המתכפר בהם מום קדשי מזבח שנפל :
והמקדיש שפדה לעצמו ,אם פדה המקדיש עצמו מוסיף חומש כשאר ההקדשות,ונפדו

('וכו,הוא שמוסיף חומש לא המתכפר בה שפדאה ולעומת זאת כתב ).ד:ערכין ז'הל"
")ד:א(תמורה 'בהל כיצד הקדיש ,המתכפר הוא שעושה תמורה אבל לא המקדיש:

אותו ,נות נזיר שיתכפר בהם פלוני הנזירבהמה שיתכפר בה חבירו כגון שהקדיש קרב
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לעולם פשיטא ליה !ירו טובת הנאה שלומשלו על של חב
אחיו הכהנים ,והכי קא מיבעיא ליה,דבתר מתכפר אזלינן

?או דילמא בקופיא מתכפרי,בקביעותא מתכפרי

כ שוב "וא,פתאום חוזרת האפשרות שפרו של אהרן קרבן יחיד הוא

ויש לחקור אם !ג"ע למה אינו בתורת חטאות המתות אם מת הכה"צ

ונחזור לשאלה זו בסוף .ג תחייב מיתת הפר"זו מיתת הכהד "לפי מ,נ"אה

.ד"דברינו בס

ג "כאן מזמנת שאלות חדשות בהבנת מעמד הכה'הגמ,ובר מן דין

ד פרו של אהרן קרבן יחיד "שהרי מבואר דאפילו למ.ומעמד אחיו הכהנים

ג לעשות תמורה בפר תלויה באם אחיו הכהנים "יכולתו של הכה,הוא

:י"ופירש רש".קביעותא"או ב"פיאקו"מתכפרים ב

,כשאר המכפרים שהפרישו אחרים עליהן.בקביעותא מתכפרי
והויא ,נקנה להן חלק בו,אף כאן,שהקנו להם הבהמה לכפרה

.לה חטאת השותפין לענין תמורה

אלא ,אין כפרתן קבועה בו:כלומר.או דילמא בקופיא מתכפרי
ואין ,ל פני המיםצפה על גב כפרת כהן גדול כדבר הצף ע

מלכים (ויצף הברזל ,וקרבן יחיד הוא,הקרבן נקרא על שמם
.מתרגמא וקפא פרזלא)ו:ב

ד דמקביעותא מתכפרי טעונים "ד דמקופיא מתכפרי הן המ"הן המ

,ד מקופיא מתכפרי יש לחקור האם יש להם שום שם בעלים"דלמ.ביאור

לתוקף כפרת דהלא מתכפרים הם מהקרבן ולכאורה תוקף כפרתם שווה

ומה ,ג יכול להמיר בפרו"למה הכה,ואם אכן יש להם שם בעלים.ג"הכה

?"קרבן יחיד"פשר הדבר דקרינן ביה 

ד דמקביעותא מתכפרי הרי עצם המעמד הזה "למ,ובמקביל לזה

שהרי אומרים בבת אחת דזה קרבן יחיד וגם שיש .נראה כתרתי דסתרי

והרי מדוייק !ו מתורת תמורההמפקיע,לשאר הכהנים קנין ובעלות בו

כ המתכפר "א".אבל לא זה שהקדיש לפי שאינן שלוהנזיר הוא שעושה בהן תמורה 
והמקדיש מוסיף חומש או משום שיש לו בעלות מצומצמת או משום ,הוא הבעלים

.פ שאינו בתורת בעלים בכלל"שמוטל עליו חובת הוספת חומש בתורת מקדיש אע
.ל"ואכמ
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,ד בקביעותא מתכפרי הפר קרבן יחיד הוא ביסודו"י כאן שגם למ"ברש

ובעלות שאר הכהנים מספקת רק להעניק לו שם קרבן שותפין לענין 

.ב"אבל חילוק עדין זה ממש צ3.תמורה

גישות צדדיות בראשונים.ב

,ת אלוגישות בראשונים שמתחמקים מהרבה מקושיו'ואכן ישנן ג

:למרות שנתקלות בדחוקות אחרות

"א "בהיקיפא מתכפרי.

"בהיקיפא"דגרס ,נראה שהיה לרבינו חננאל גירסא שונה כאן

י שהבאנו "ולכן פירש באופן שונה לגמרי מפירוש רש,"בקופיא"במקום 
:ל"וז.לעיל

אחיו הכהנים בקביעותא ,אלעזר'מיהו הכי קמיבעיא ליה לר
בעו בזבח נעשה זבח של שותפין ואינו וכיון שנק,מתכפרים

ותנן דאין ,יכול המקדיש להמיר שהרי גם אחרים מתכפרים בו
כלומר ,או דלמא בהיקיפא מתכפרים,השותפים עושים תמורה

,אין לאחיו הכהנים בפר כהן גדול כלום עד שעת הקפת הוידוי
וכשמתקבצין ביום הכפורים להאזין הוידוי באותה שעה 

.מימר מקודם לכן תמורתו תמורה אי לאואם ,מתכפרים

וזאת אומרת ,ע אחיו הכהנים מתכפרים בקביעותא"לכו,ח"לפי ר
משעה :ג"אלא דלא ברור מתי הם משתתפים בפר כ.דהם שותפים בקרבן

ד "למ(או רק בשעת הוידוי השני )ד בקביעותא מתכפרי"למ(ראשונה 
ד זו שהפר "וצא למי.דהיינו מיד לפני שחיטת הפר,)בהיקיפא מתכפרי

ג יכול להמיר בו עד "וממילא הכה,קרבן יחיד הוא עד השעה אחרונה
).דתיכף לסמיכה שחיטה(הרגע האחרון ממש 

ג "ע אם מת הכה"דלכו.ח פותרת כמה מקושיתנו"גירסת הר,והנה

ג החדש יכול להמשיך עם דם הפר ההוא משום "הכה,באמצע עבודת הפר

,ע אחיו הכהנים"וכן לכו.ת וידוי ושחיטהדודאי קרבן שותפין הוי משע

.צ לדון מה אופי כפרתם מקופיא"וא,בעלים בקרבן הם,המתכפרים בפר

.ש"יעויי,)ה אפקוריה אפקריה"ד:נא(כ לקמן "ן מדוייק ממשוכ3
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ואין להקשות ,קרבן שותפין היה מראש,ד דמקביעותא מתכפרי"ולפי המ

.איך יתכן קרבן יחיד עם כמה מתכפרים בקביעותא

רבי אלעזר שהרי בפשטות בעית ,אלא דמזה דוקא נובע קושיא אחרת

ז דוקא "או מקבעיותא הניחה שכ)היקיפא(אם הכהנים מתכפרי מקופיא 
4!ד פרו של אהרן קרבן יחיד הוא"למ

כפרה מקביעותא הוה כפרת שותפים.ב

,ה שאני"ד:רבינו אליקים נא,ה לדברי"ד:נ'תוס(לפי כמה ראשונים 

פרים אלעזר אם הכהנים מתכ'יסוד ספיקו של ר)ה מאחר"ד.מאירי נ

אז אף הם .מקופיא או מקביעותא הוא אם זה קרבן יחיד או קרבן שותפין
ג להיות קרבן יחיד אם שאר הכהנים מתכפרים "א לפר כ"סבורים דא

לדברי האומר ",אלעזר'אבל אף הם נדחקים בהא דהתחיל ר,מקביעותא

[עושה תמורה או אינו עושה תמורה,כ קרבן יחיד"פר יוה 'ש בתוס"ועיי"!

5.]אבל הלשון עדיין דחוק,יסו ליישב קצתשנ

,ח"דלפי ר,שהביא קושיא נוספת)43'מס(ח "עיין בהערת הרב יעקב דוד אילן על ר4
סבור שהכהנים לא משתתפים בפרו של אהרן עד שעת "מהיקיפא מתכפרי"ד "המ

ד "קובעת דלמ.)נא(להלן 'ברם הגמ.וממילא אהרן יכול להמיר בו עד שעה זו,הוידוי
ש שם הקשה דהא תינח "הרש.פסח אינו עושה תמורה,אין שוחטין הפסח על היחיד

כ למה "וא,אבל ודאי שיחיד יכול להקדיש פסח,דבשעת שחיטה צריכים שותפים בפסח
ח "לפי ר,איך שמתרצים קושיא זו?א להמיר בו קודם השתתפות שאר בני החבורה"א

).דיש בו תמורה(לפרו של אהרן )דאין בו תמורה(ת הקדש נצטרך לחלק בין הפסח בשע

ש הוא שדין מינוי שבקרבן "ואמנם רב אילן העיר שהתירוץ ההכי מדוייק לקושית הרש
נ דעכשיו רק מנוי בו אדם "אה.פ"בעצם החפצא של הק'קרבן שותפין'פסח גורם לשם 

חפצא של קרבן שותפין ו',קרבן שותפין בלי שותפין'אבל חרף זאת זה רק ,אחד בלבד
שאפילו אם בסוף ישתתפו בין שאר ,כ בפרו של אהרן"משא.מופקע מעשיית תמורה

.ויתבאר עוד בהמשך.בעצם החפצא אין זה קרבן שותפין אלא קרבנו של אהרן,הכהנים
א על אתר "י שהגרע"ושוב הערוני ידידי הרב יצחק צבי רוזנפלד והרב יעקב שטיינמץ נ5

מאיר פרו 'אלעזר מניח בתורת ודאי שלפי ר'למה לא פשיטא להו דר'הקשה על התוס
כ יש להסתפק אם אחיו הכהנים מתכפרים מקביעותא או "ואעפ,של אהרן קרבן יחיד הוא

והא ,מנסים להתחמק מהקושיא שהעלנו'שהתוס,מסתמא התירוץ הוא פשוט.מקופיא
בעלים אינו קשור לשם א סובר דאינו קושיא משתמע שלפי דעתו עיקר שם "דהגרע
פ שאחיו הכהנים מתכפרים "ולכן ניחא ליה למימר דקרבן יחיד הוא אע,מתכפר

,ם שם בעלים קשור מאד לשם מתכפר"אולם כבר ראינו שלפחות לפי הרמב.מקביעותא
!שהרי השגת כפרה היא עיקר תכלית הקרבן,וזה מאד מובן
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כפרה מקביעותא הוה כפרת ציבור.ג

!קרבן ציבור הוא,ד מקביעותא מתכפרי"רבינו פרץ מחדש דלמ'תוס

והא דקרי ליה קרבן יחיד "ומתרץ ,ואמנם הוא מעיר לקושיא הבולטת
ובפרט לאור הדין דהמתכפר ,אבל זה מאד דחוק".משום דמשלו הוא בא

לדברי האומר "אלעזר 'הקדמת ר,פ"לפי תר!תמורה ולא המקדישעושה
6!כמעט חוסרת הבנה לגמרי"כ קרבן יחיד הוא"פר יוה

)שעסק בגירסא שונה,ח"חוץ מר(החלטת ראשונים אלו ,סוף סוף

איך –כדי להתעלם מהקושיא המרכזית'לדחוק עד כדי כך בהבנת הגמ

חוזרת ומדגשת את –יעותאיתכן קרבן יחיד עם הרבה מתכפרים מקב
!תוקף הקושיא

ד בקופיא מתכפרי"מעמד הכהנים למ.ג

ד בקופיא מתכפרי "ג ואחיו הכהנים למ"נתחיל לדון במעמד הכה

השאלה ,ד בקופיא מתכפרי"למ,כאמור.ד בקביעותא מתכפרי"כ למ"ואח

שנינן .היסודית היא האם יש לאחיו הכהנים שום שם בעלים בקרבן

:'בהמשך הגמ

,דתניא!משלו הוא מביא,אמר רחמנא'אשר לו'ותיפוק לי ד
יכול לא יביא .משלו הוא מביא ולא משל ציבור–'אשר לו'

אבל יביא משל אחיו ,שאין הציבור מתכפרין בו,משל ציבור
תלמוד לומר –שהרי אחיו הכהנים מתכפרים בו ,הכהנים

לומר שוב תלמוד–ואם הביא כשר ,יכול לא יביא.'אשר לו'

שאר הכהנים מתכפרי מקביעותא או לכאורה הספק אם .פ"יש עוד דבר תימא בדברי תר6
שאם זה קרבן שותפין וודאי אם ,ד דפרו של אהרן קרבן יחיד הוא"מקופיא שייך רק למ

פ "ל תר"אולם ז.זה קרבן ציבור אז יש לשאר כהנים מעמד עצמאי להתכפר מהפר
"בתחילת הסוגיא אפילו הכי אין ,ג דמתכפרי בקופיא"ב קרבן צבור הוא ניחא דאע"אא:

הוא קרבן 'קרבן ציבור'ז ד"לכאורה מוכרחים לומר לפ".מ קרבן ציבור הוא"ן דמממירי
.וכבר האריכו האחרונים בזה',ציבור'ולא מחפצא אחרת של ,מאוסף של יחידים

שהלא ,ג לבא בנפרד מכפרת שאר הציבור של כהנים"א לכפרת הכה"ה הרי א"דאלת
ועוד צריכים לחדש .ר הכהניםהמתכפר הבלעדי בקרבן זה הוא חפצא מיוחד של ציבו

ג "שאין שום הבדל בין בעלת הכה,פ דשאר הכהנים בעלים גמורים הם בפר"דאע
.ע"וצ.כפרתם עדיין נובעת מכפרתו,צ"לבעלותם בק
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אחיו הכהנים אי ,וליטעמיך.שנה הכתוב עליו לעכב',אשר לו'
שאני בי גזא דאהרן ,אלא?לאו דקנו בגויה היכי מכפר להו

,נמי]גבי תמורה[הכא ,דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים
.שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים

,ם בפירוש הדבריםונחלקו המפרשי,ט אינה ברורה"גוף השקו

,נחזור ללבן סוגיא זו בהמשך7.ואפילו בפירוש מהו קשיא ומהו תירוץ

נראה דמסקינן דאחיו הכהנים צריכים קנין 'אבל לפחות לפי שיטת התוס
כ "וא8.ד בקופיא מתכפרי"ד בקביעותא מתכפרי אבל לא למ"בגוף הפר למ

ת האם יש אבל בכל זא,נהי דאין להם בעלות ממונית,השאלה נשאלת
?להם איזה שם בעלים

בזבחים 'ד ביישוב הגמ"להגרי'בין תוס'והנראה בזה דתלוי במח
הקשו שאצלינו מבואר )ה מקופיא"ד.זבחים ו;ה אחיו"ד:נ('התוס:).ה(

כי ,ד אחיו הכהנים מתכפרים מקופיא"שניתן להמיר בפרו של אהרן למ
.ג בקרבנו"שליטת הכהיוצרת שום בעלות המתנגדת לאינהכפרה מקופיא 

כי זה ,אך שנינן בזבחים שם שאדם שהניח קרבן לבניו ומת אין ממירין בו
.כ מבואר שם דיורשין מתכפרין מקופיא"פ שג"חשיב כקרבן שותפין אע

9!הרי סגי בכפרה מקופיא לשוויה קרבן שותפין

"ל"וז'ותירצו התוס יש לומר התם דליכא אלא יורשין דמכפרי :

אבל הכא דאיכא כהן גדול דמכפר ביה ,חישיב קרבן שותפיןביה מקופיא

ולא חשיב ,וכמאן דליתא דמי,לא חשיבא כפרה דידהו כלום,מקיבעא
הנה מבואר דאמנם המכפרים מקופיא ."קרבן שותפין ומימר בה

ג "אלא דאינם יכולים להתמודד עם הכה,כשלעצמם חשיבי בעלים

ח על "ור,ש"הרש,רבינו אליקים',תוס,י"ועיין ברש,פירושים שונים'יש לפחות ה7
.אתר

ג "מלמד שרק הכה"אשר לו"קושיא אימא ד'א:'שלבים בגמ'הבינו שיש ד'תוס8
רק מלמד "אשר לו"תירוץ ד'ב;ושאר הכהנים מופקעים לגמרי מכפרתו,מתכפר בפר

'ג;אבל לעולם אחיו הכהנים מתכפרים מקביעותא,ג חייב להביא הפר מממונו"שהכה
'תירוץ דשאני בי גזא דאהרן וכו'ד;ולא תירצת כלום,קושיא דהרי הא בהא תליא
.ולעולם מתכפרין בקביעותא

כ אין שום קשר "וא,כ מיוחד לגבי יורשים"י נשמר מקושיא זו ופירש שזו גזה"רש9
.לסוגיא שלנו
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ואצלו הם חשיבי כמאן ,ירולכן הוא יכול להמ.המתכפר מקביעותא

.דליתא

ד לא חילק בין מקום שיש מתכפר מקביעותא "הגרי,לעומת זאת

אלא בין שני סוגים של מתכפרים ,למקום שיש רק מתכפרים מקופיא
מ "ד ניסח את החילוק באופן שונה באגרת לאביו הגר"הגרי.מקופיא

שנרשמו מבשיעוריו )'ט סעיף א:מעשה הקרבנות ג'ד הל"אגרות הגרי(
וכעת נעסוק בגישה היותר ,)ה בעי"ד:נ('קונטרס עבודת יום הכיפורים'ב

ד האריך שם להוכיח דיורשי "הגרי10.כ באגרותיו"דהיינו מש,פשוטה

ובסוף דבריו התייחס לפרו של אהרן ,קרבן אביהם יש להם בעלות ממונית

של והוא תירץ בפשטות שיורשים הם הבעלים והמביאים .'ולקושית התוס
וכל המיעוט שלהם הוא שאין להם כפרה מלאה אלא ,קרבן אביהם

אבל ודאי שהם יורשים .משום שעיקר הקרבן עולה למוריש,מקופיא

אך .ובמקום דיש כמה יורשים חשיב קרבן שותפין ואין ממירין בו,ובעלים

רק שמתכפרים ,בפרו של אהרן אין לאחיו הכהנים שום בעלות בכלל

,ג יכול להמיר בו"אבל לעולם זה קרבן יחיד ולכן הכה.ממילא אגב כפרתו
.כאן'וכמו שנתבאר בגמ

:מ בזה"נפק'ויש להעיר לג

פ שאין "פוסק שאע)א:תמורה א'הל(ם "הרמב:איסור תמורה.א

,עצם מעשה תמורה עדיין אסור,תמורה בקרבן שותפין או קרבן ציבור
חקור אם איסור תמורה כ יש ל"וא11.לוקה,ואם אחד מהמתכפרים המירו

ונראה .פ שאינם יכולים לבצע חלות תמורה"מוטל על שאר הכהנים אע
כהן הדיוט הממיר 'ואז לפי התוס,שזה תלוי אם יש להם שום שם בעלים

12.ד הוא פטור"בפרו של אהרן לוקה ואילו לפי הגרי

והצורך לשותפות ממונית 'אפקריה רחמנא ממוניה'ד ש"בשיעורים הניח הגרי,בקיצור10
ין כ צריכים לבצע חילוק ב"שא,אך דא עקא.ד מקופיא מתכפרי"שייכים אף למ

ועוד שלפי .ממונית של היורשים-ממונית של אחיו הכהנים לבין הבעלות-הבעלות
ד מקביעותא "נאמר דוקא למ'אפקריה רחמנא ממוניה'ם לכאורה מבואר ד"הרמב

.ד עצמו אמנם כותב באגרותיו"וכפי שהגרי,כפי שנראה בהמשך,מתכפרי
.ל"ואכמ,שיםם בזה ויש פלפול ארוך במפר"אמנם רבים חולקים על הרמב11
כי משמע ,ד מקופיא מתכפרי"ל אין איסור תמורה למ"ל שגם לפי המאירי הנ"נ12

.מדבריו שאין עליהם איסור תמורה בלי שותפות ממש
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יסוד החילוק הוא שלגבי ',לפי התוס:מהם'קרבן השותפין שמת א.ב

'כ מה הדין אם מת שותף א"אבל א.אין כאן מתכפר מקביעותא,םיורשי

השותף [הרי כאן יש מתכפר מקביעותא ?בקרבן והוריש חלקו ליורשיו

',אז יתכן שלפי התוס].יורשי השותף שמת[ומתכפרים מקופיא ]החי

.ד ודאי שזה אינו"ואילו לפי הגרי13,השותף החי יכול להמיר

ו שלא ברור אם יש דין חטאת שמתו כבר ראינ:מיתת הבעלים.ג

',ויש להעיר שלפי התוס.ד פרו של אהרן קרבן יחיד הוא"בעליה למ

לא נחשב כמתו כל ,ד אחיו הכהנים בקופיא מתכפרי"יתכן שאפילו למ

אך לפי .ג החדש יכול להביא הפר המקורי"ולכן הכה,בעליה לגמרי

,ם בקרבןד שאין לכהנים המתכפרים בקופיא שום שם בעלי"הגרי

ונראה שזו דעת .ג תפעיל דין חטאת שמתו בעליה"לכאורה מיתת הכה

).יג:כ ה"עיוה'הל(כ "ם ג"הרמב

ד בקביעותא מתכפרי"למבפר מעמד הכהנים .ד

איך שאר הכהנים מתכפרים ,כעת נפנה לקושיא המרכזית שלנו

וצריכים לעיין מצד אחד במעמד שאר .ג"בקביעותא מקרבן יחיד של הכה

.ג"הנים בפר זה ומצד שני במעמד הכההכ

אבל מבצע שיטה ,ם פוסק שאחיו הכהנים בקביעותא מתכפרי"הרמב

):יג:ה(כ "עיוה'ל בהל"ז.מגובשת

פר 'פר יום הכפורים אף על פי שכהן גדול קונה משלו שנאמר 
,המקום הפקיר ממונו בו לכל אחיו הכהנים',החטאת אשר לו

לפיכך אם ,ת לא היו מתכפרין בושאילו לא היה להן בו שותפו
הכהן שעומד תחתיו אינו ,מת כהן גדול קודם שישחט הפר

ואינו חטאת שמתו .מביא פר אחר אלא שוחט את של ראשון
שחט את הפר ומת .בעליה שתמות שאין חטאת הרבים מתה

.הכהן האחר נכנס בדם זה ומכפר בו,קודם שיכפר בדמו

שאני 'בהמשך נראה אפשרות להסביר שאפילו לפי התוס.אמנם זה מחודש למדי13
כי דוקא ,מ זו"כ ניתן לדחות נפק"וא,ג מסתם מתכפר אפילו מקביעותא"מעמד הכה

.אצלו נאמר דיכול להמיר חרף כל המתכפרים מקופיא
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יש לאחיו הכהנים ,בא משלופ דפרו של אהרן "הנה מבואר דאע

ועוד דשותפות זו .שותפות בו מהא דאפקריה רחמנא ממוניה להו

ג שמת או להמשיך בעבודת "ג החדש לשחוט את פר כה"מאפשרת לכה

שאין ",והפר מופקע מדין חטאות המתות.הדם אם מת לאחר שחיטה

הרי מודגש שיש לאחיו הכהנים בעלות ושותפות ".חטאת הרבים מתה

.של אהרןבפרו

מבואר בפשיטות דפרו של אהרן קרבן יחיד )ו:א(ק "מעשה'אך בהל

:ל"דז,הוא

,קרבנות היחיד הם הבכור והמעשר והפסח והחגיגה והיא שלמים
או שני ,וקרבן הגר והוא עולה מן הבהמה,והראיה והיא עולות

או שתי בהמות אחת ,בני יונה או שתי תורים ושניהן עולה
,והנודר או המתנדב עולה או שלמים,מיםעולה ואחת של

וכן קרבנות הנזיר ,ושלמים הבאין עם הלחם הם הנקראים תודה
והן עולה וחטאת ושלמים וקרבנות מצורע והן חטאת ואשם 

וקרבן השוגג ,וקרבנות זבים ויולדות והן חטאת ועולה,ועולה
ואם נסתפק לו ,במצות לא תעשה שיש בה כרת והוא חטאת

ו לא עשה אותו החוטא מביא אשם והוא הנקרא אם עשה א
ויש עבירות שמביא עליהן אשם והוא הנקרא אשם ,אשם תלוי

וכן איל העולה ופר החטאת שמקריב כהן גדול משלו ביום ,ודאי
.ופר זה הוא הנקרא פר יום הכפורים.הכפורים הרי הן קרבן יחיד

רו דיניו וכל אלו הקרבנות מפורשין הן בתורה וכל אחד מהן יתבא
.במקומו

:ביניים-משתמע שיש איזה מעמד)י:א(תמורה 'ובהל

אילו של כהן גדול עושה תמורה אבל פרו אינו עושה תמורה 
הואיל ואחיו הכהנים מתכפרין בו הרי הם ,פ שהוא משלו"אע
.שותפיןכבו 

כ "ואעפ,ם חוזר ומדגיש פעם שלישית שהפר בא משלו"הרי הרמב
.ומבואר שמכפרים מקביעותא,כפרת אחיו הכהניםאינו עושה תמורה מחמת

ואינם שותפין ,בו"שותפיןכ"ם כתב דוקא שאחיו הכהנים הם "אולם הרמב

.ממש
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:מ"שונו בהקדמתו לסדר קדשים בפיהאחרון יש לעיין בלו

והוא קרבן פסח .והסוג הרביעי קרבן יחיד כעין קרבן צבור
נתבאר ששוחט כל אדם ביום ארבעה עשר בניסן כמו ש

וכן פר החטאת ואיל העולה שמקריב כהן גדול ביום .בפסחים
ופר זה נקרא פר יום הכפורים והוא שבו נאמר בזאת ,צום כפור

ומפורש ,וכבר נתבאר סדר הדבר ביומא,יבוא אהרן אל הקדש
אבל דמיון סוג זה לקרבן צבור לפי שהוא .בתורה שריפת פר זה

לפי שהכלל ,צבורדוחה את השבת ואת הטומאה כמו קרבן
,אצלנו כל קרבן שקבוע לו זמן דוחה את השבת ואת הטומאה

וכל שאין קבוע לו זמן אינו דוחה לא את השבת ולא את 
ואל תטעך החגיגה לפי שיכול הוא להקריבה כל .הטומאה

וכן עצרת יש לה תשלומין כל שבעה כמו ,שבעת הימים
ולא את ולפיכך אינה דוחה לא את השבת,שנתבאר בחגיגה

.הטומאה

אלא דיש לו פן של ,אף כאן יוצא שפרו של אהרן קרבן יחיד הוא

.שהרי דוחה את השבת ואת הטומאה,קרבן ציבור

ג "והכה,והנראה בכל זה הוא דודאי עצם החטאת היא קרבן יחיד

אבל ,אמנם שאר הכהנים יש להם שם בעלים.ה הבעלים וזה בא משלו"ה

כן דייק רבינו לכתוב שיש להם שותפות ול.זה במישור שונה לגמרי

,ג הוא עיקר הבעלים"הכה".כשותפין"גברא אינם אלא -אבל בשם,בקרבן

ואחיו הכהנים מקבלים בעלות גרורה וגרועה מהא דאפקריה רחמנא 

.ג"ממוניה דכה

ר "דהנה שמעתי ממו.ויש לבאר הבעלות הגרועה הזאת ביתר דיוק

שינוי קודש ושינוי בעלים ,ם"מבא שלפי הר"מ רוזנצוייג שליט"הגר

,שבאמת שינוי בעלים הוי כעין שינוי קודש.נובעים מיסוד אחד

חטאת שהקדיש ראובן .שהמחשבה פוגעת בעצם שם החפצא של הקרבן

וממילא גם אם שוחט לשם ,"חטאתו של ראובן"הרי עצם השם שלו הוא 

.הרי עקר דבר בעצם שם הקרבן,גם אם שוחט לשם שמעון,עולה

14".מחשבת שינוי השם"ם מכנה את שני המחשבות האלו "והרמב

ר האריך להוכיח כן גם ממקומות אחרות בדברי "מו.א:טו,א:מ יג"פסוה'עיין בהל14
עבודות וגם 'ב שייך לכל ד"ם פוסק שש"הרמב'א:ונסקור כמה מהן בקיצור,ם"הרמב
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ג בפרו לבעלות של אחיו "ז אפשר לחלק בקלות בין בעלות הכה"ולפ

בעצם שמו .ג נחשב כבעלים בעצם החפצא של הקרבן"שרק הכה,הכהנים

המאפשרת,אחיו הכהנים ודאי שיש להם שותפות".ג"חטאתו של הכה"זה 

ומבטלת את דין ,ג מלעשות תמורה"ונעת מהכהמ,את כפרתם מקביעותא

וכמה מדוייקים הם .הפר קרבן יחיד מיקרי,כ"ואעפ–חטאות המתות 

אבל בגברא אינם אלא ,ם שאחיו הכהנים יש להם שותפות"דברי הרמב

.ולא שותפים ממש"כשותפים"

:מ לשיטה זו"ויש להצביע על כמה ראיות ונפק

ג את דם פרו לשם "ל שאם יזה הכה"לפי דברינו י:שינוי בעלים.א

לא יבצע )שיתכפרו אף הם מקביעותא,כלומר(עצמו ולשם ישראלים 

פ שחישב לשם אנשים אחרים הלא לא פגע "כי אע,פסול שינוי בעלים

אם חישב לכפרת אחרים במקום כפרת ,ולעומת זאת.בעצם שם הקרבן

[הקרבן ייפסל מדין שינוי בעלים,עצמו ן אפילו אם יחשב ל כ"ולכאורה י.

.]שהוא יכפר מקביעותא עם שאר הכהנים

אולם רק .כלל בקרבן שותפין הוא דכולם חייבים לסמוך:סמיכה.ב

ל שבעלות גרועה שתיארנו "אבל לפי דברינו אפ.ע"וצ,ג סומך בפרו"הכה

ויש .ג חייב לסמוך"וממילא רק הכה,אינה מטילה חובת סמיכה בכלל

".פרו"תמיד מדגישים שזה :)מא,:לה(ידוי לציין שהמשניות לגבי ו

"אשר לו"ד,ג בא משלו"שנינו שפר כ:אפקריה רחמנא ממוניה.ג

ושאר הכהנים מתכפרים בו משום דין מיוחד דאפקריה ,אמר רחמנא

ג "ולא שהכה,והרי השאלה נשאלת למה נצרך לכל זה.רחמנא ממוניה להו

אבל לפי ?ביל אחיו הכהניםפשוט מחוייב להפריש קרבנו בשבילו וגם בש

ולזה צריכים המנגנון ,כי צריכים שותפות מאד מדודה ועדינה,ל ניחא"הנ

".אפקריה רחמנא ממוניה"המיוחד של 

ם"הרמב'ב;.)סא(ובפסחים .)ד(ם בזבחי'פ שזה נגד הגמ"ק אע"לקרבנות ציבור כמו ש
'הל(ב לא רק ברמת פסולי מחשבה אלא גם ברמת חיובי מחשבה "ק וש"מצרף ש

וכפי ,מביא מקור אחד לשני הדינים)שם(ם "הרמב'ג;)א"י'ש הל"ועיי,י:ק ד"מעשה
ם דוקא את המקור ששייך "ר הוסיף להעיר דנקט הרמב"ומו.ז על אתר"שהעיר הרדב
ק "ם כולל גם ש"הרמב'ד.דרש לשינוי בעלים באם אינו ענין'אבל שהגמלשינוי קודש

(לא יחשב"ב באיסור "וגם ש בענין שינוי בעלים "ע במאמרו "וע).א:יח,ג:מ טו"פסוה"
(ושינוי קודש ).'קול צבי א"
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"ה-.ה(דרשינן בחולין :זבח רשעים תועבה.ד "מכם ולא כולכם:)

שאינו מביא "מעם הארץ פרט למומר"וגם ,שהמומר אינו מביא עולה

זבח "כ במשלי "פ מש"ס הובא פסול ע"מה מקומות בשובכ.קרבן חטאת

15".רשעים תועבה

:ובנידון דידן יש לעמוד על שני מקרים

הנה יש לחקור מה הדין בקרבן .אם אחד משאר הכהנים המיר דתו.א

פרנקל ציין 'ספר המפתח למהד.שותפין כשאחד מהשותפין המיר דתו

ולכאורה ,שהסתפק בזה)ה והנה"קכח ד:רביעאה ג(ת שואל ומשיב "לשו

16.זה תלוי בחקירה אם זבח רשעים תועבה פוסל את הקרבן באופן חיובי

אולם בפרו של אהרן נראה ודאי דאפילו אם אחד מהכהנים המיר 

שכל שבעת ימים לפני .)יח(שהרי איתא ביומא .הקרבן שריר וקיים,דתו

עירים כדי ג הבהמות לכל קרבנות היום חוץ מהש"כ העבירו לפני הכה"יוה

המתכפרים בשני ,שלא יחלוש דעתו מהאפשרות שאחד מבני ישראל

כ "מקשה א'הגמ.לא יעשה תשובה לפני שעת עבודת השעירים,השעירים

הוא ,ומתרץ שאם אחד מאחיו הכהנים חטא,למה מביאין לפניו את הפר

הנה מבואר שהבעיה היחידה היא חלישת .בודאי יידע ויחזרוהו בתשובה

,ואין אפשרות לבעיה הרבה יותר חמורה מזו,ג גרידא"הכהדעתו של

ע אם אחיו הכהנים מתכפרים מקביעותא "ואז צ.דהיינו זבח רשעים תועבה

!ת"למה אינו זר

הווין דין "זבח רשעים תועבה"ו"מכם ולא כולכם"שם נחלקו אם 'י ותוס"באמת רש15
.ש"אבל לגבינו ל,)ה והוינן"ד.סנהדרין מז(ן "ע חידושי הר"וע,יניםאחד או שני ד

תלה ספק זה על החקירה )קעה'הע:זזבחיםכנסת הראשונים(ל "הרב מרדכי אילן זצ16
ואמנם משמע .או פסול בגברא)יפסול'כ אף שותף א"וא(ת הוי פסול בחפצא "אם זר

:ע מז"וע(חת שהוא פסול בחפצא לגבי קדשי עיר הניד:)קיב(מהסוגיא בסנהדרין 
לגבי שעיר המשתלח נראה שהוא :)יב(ואילו מהסוגיא בשבועות ,)ז:ובירושלמי שם י

[פסול גברא .ת הוי פסול בגברא"אולם לפום ריהטא הייתי סבור שיותר פשוט לומר שזר.
–ויש לדחות הראיה מסנהדרין ולומר שהפסול שם באמת נובע מדיני שלל עיר הנידחת 

ברם .]ל"ואכמ,)שם(ובעבודת המלך )יג:ם ד"עכו'הל(מ הלוי "ין בחידושי הגרעי
עדיין ,ת הוי פסול בקרבן עצמו"ויכול להיות שאפילו אם זר,לכאורה אינו מוכרח לגמרי

ד "יו(ע "ע בשו"ע.אם רק מקצת הבעלים המירו דתן"זבח רשעים"לא נגדיר אותו כ
ד "ואולי יש להשוות לנ,פסול ששחטו ביחדבענין כשר ו)ק ל"ס(ך שם "ובש)יא:ב

.הואיל שפסול מומר בשחיטה נלמד מפסול מומר בקרבן
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שאפילו אם איכא פסול זבח רשעים תועבה ,והנה לפי דברינו ניחא
יש לומר שכפרת הכהנים בקביעותא רק ,לגבי מומר אחד המשותף בקרבן

וסביר לומר שדוקא בעלים ,ה להם בעלות גרועה וכמו שנתבארמעניק
.גמורים יכולים לפסול את הקרבן משום זבח רשעים תועבה

אבל מסתמא אם ,לא מצאתי שום דיון בזה.ג המיר דתו"אם הכה.ב
ג עצמו המיר דתו נראה ודאי שקרבנו ייפסל מדין זבח רשעים "הכה

ין דין זבח רשעים תועבה בקרבן וזה אפילו אם נגיד שלעולם א17.תועבה
שהיתכן שפרו של אהרן שהוקרב לפני ולפנים ,השותפין עם מומר אחד

פ ששאר הכהנים "אך יש לבאר שאע!?מומר יוכשר-ג"י כ"כ ע"ביוה
אבל אין זה אלא ,וודאי שיש להם שם בעלים,אמנם מתכפרים מקביעותא

,אך ורק על שמושהקרבן נקרא ,ג"עיקר הבעלים הוא הכה.בעלות גרועה
18.מומר-ג"וממילא זבח רשעים תועבה שייך בכ

ג בפרו"מעמד הכה.ה

פ שיש לשאר הכהנים "אע,ם"עד כה הוכחנו דלפחות לפי הרמב
אין זא אלא בעלות ,ד בקביעותא מתכפרי"שותפות בפרו של אהרן למ

ברם זה נוגע רק למעמדם של .מ לזה"והבאנו כמה ראיות ונפק,גרועה
האם הוא הבעלים :ג בפרו"מעבר לזה יש לדון במעמד הכה.םשאר הכהני

או שמא יש לבעלותו אופי ,באופן הרגיל כמו שאר הבעלים בקרבנותיהם
.כ נצטרך להבהיר את זה"וא,מיוחד

נראה מוכח )יג:כ ה"עיוה'הל(ל "ם הנ"והנה אם נדייק בדברי הרמב
תוקף מיוחד אלא שיש,דלא רק שבעלות אחיו הכהנים מצומצמת וגרועה

"נחזור לתחילת לשונו שם.ג עצמו"לבעלות הכה פר יום הכפורים אף על :
המקום הפקיר ממונו ,פי שכהן גדול קונה משלו שנאמר פר החטאת אשר לו

".שאילו לא היה להן בו שותפות לא היו מתכפרין בו,בו לכל אחיו הכהנים
להתכפר בו מבואר דשאר הכהנים צריכים שותפות ממונית בקרבן כדי 

כ לא היה אפשר להם להתכפר בו כלל משום שדין הוא "דאל,]בקביעותא[
".פר החטאת אשר לו"ג מדכתיב "שהפר יבוא מממון הכה

שידוע שבבית שני נתרבו הכהנים הגדולים ,כ רחוק"והיכי תימצי כזה אינו כ17
.ח שם"הב'ובהג.ועיין ביומא ט.המושחתים שקנו את המשרד בשוחד

.בענין נוסח הוידוי על הפר'זנביא ראיה נוספת ליסוד דידן להלן בסעיף 18
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דנהי דאינם יכולים להתכפר מקביעותא בלי שותפות ,ע בזה"אולם צ

ם יוצא "אך מהרמב!אבל לכאורה עדיין יכולים להתכפר מקופיא,ממונית
ג "או שאחיו הכהנים משתתפים בפר כ:אפשריות קיצונותשישנן רק שתי 

.או שאין להם שותפות ואז אינם מתכפרים בו כלל,ומתכפרים בו מקביעותא

שהביא הדין המיוחד ,ם הסיק מסוף הסוגיא"ונראה בזה שהרמב

דשאני בעלות ,ג צריך לקנות את הפר בממונו דוקא"שהכה"אשר לו"מ
אינו רק חיוב "אשר לו"הדין ד.םג משאר בעלים בקרבנותיה"הכה

אלא שזה מאפיין את הקשר ההדוק במיוחד ,מצומצם איך לקנות את הפר

כ חזק שזה אמור למנוע שאר כל בני "וקשר זה הוא כ.ג לבין פרו"בין הכה

ולכן .ואפילו להתכפר מקופיא גרידא,אדם מהאפשרות להתייחס לפר
די שתהיה להם שותפות כ,אפקריה רחמנא ממוניה לגבי אחיו הכהנים

ם "כ הרמב"וזה מש.כ יושרשו ויוכללו בכפרת הפר"ממונית בקרבן ובע

שבלי החלק ,"שאילו לא היה להן בו שותפות לא היו מתכפרין בו"

היו מופקעים משייכות וכפרה ממנו מחמת ,הממשי בפר שניתן לכהנים

ולטעמיך "',וזו היתה קושית הגמ19.ג"הבעלות המשתלטת של הכה
אחיו הכהנים אי לאו דקנו בגויה )'אשר לו'פ "שיביא את הפר משלו ע(

א לשאר הכהנים "כלומר שלאור דין זה הלא א–"היכי מתכפר להו

אלא שאני בי "ולזה תירץ ,ואפילו להתכפר בקופיא,להשתייך לפר בכלל

וזה יוצר שותפות ,"גזע דאהרן דאפקריה רחמנא לגבי אחיו הכהנים
.וכמו שנתבאר,כפרה בקביעותאממונית ומאפשר ל

ג קשור "ונראה שהכה.ויש לבאר מה פשר הבעלות המיוחדת הזאת
בעלים בעלמא כגון ראובן שהפריש חטאת -לפרו לא רק בתורת גברא

הרי .ג"שעצם החפצא של פרו של אהרן דורשת בעלות הכהאלא ,וכדומה
כ "משא,המחייב לו להפריש קרבן זה אינו איזה מעשה שעשה בעצמו

וזה .אלא המוסד של כהונה גדולה שהוא מנוי בו,בשאר קרבנות יחיד

אלא לו בתורת מינוי ,לא לו בתורת אזרח פרטי–"אשר לו"המחייב של 
כלומר המוסד של כהונה גדולה צריך לקנות את .למוסד של כהונה גדולה

שאני בי גזא דאהרן "ומאד יתכן שזה גם היסוד העומד מאחרי הדין ד.הפר
".אפקריה רחמנא גבי אחיו הכהניםד

ל שפרו של אהרן בא "מההלכות הנ'ם הזהיר לכתוב בכל א"ויש להעיר שהרמב19
".משלו"
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לפיכך אם מת כהן גדול ",ם שם לומר"ל שמפני זה המשיך הרמב"ונ
הכהן שעומד תחתיו אינו מביא פר אחר אלא שוחט ,קודם שישחט הפר

שכבר 'אפקריה רחמנא ממוניה'הבעלות הפרטית מדין ".את של ראשון
וכעת ,אהרןהיתה לכהן שעומד תחתיו איפשרה לו להשתייך לפרו של

ממילא נוצר אף לו הקשר החזק והבעלות ,ג החדש"שהוא מנוי ככה
אלא ,לא אכפת לנו דהאי גברא לא קנה את הפר.המיוחדת בפרו של אהרן

וכעת הרי הוא מייצג את המוסד ,שהמוסד של כהונה גדולה קנה את הפר
.והוא הבעלים המיוחד בו'אשר לו'הזה ולכן הפר נחשב כ

מן העבודות 'ג עשה א"ל שאם הכה"להציע לאור הנד שיש"ונלע
כי פרו של אהרן 20.בפרו לשם איש אחר שזה פסול אף מדין שינוי קודש

פרו "אלא שבעיקר דינו הלא הוא ,אינו מיוחס לו רק משום שהוא הבעלים
ושחיטת פרו של אהרן לשם איש ,וזה סוג מיוחד של חטאת"!של אהרן

21.לשם עולהאחר ממש מקביל לשחיטת חטאת

שיטת התוספות:ג בפרו"מ למעמד הכה"נפק.ו

וזה יוצא ,ג בפרו"סברו שיש בעלות מיוחדת לכה'נראה שגם התוס
22.מכמה מקומות במכילתין

שחיטה בבעלים.א

עוסקת במחלוקת רב ושמואל אם שחיטת פרו של .בדף מב'הגמ
ואילו ,היארב מכשיר מחמת הכלל דשחיטה לאו עבודה .אהרן בזר פסולה

בענין היחס בין שינוי קודש )14הערה (ל "ם הנ"ולזה לא צריכים את כל חידושי הרמב20
ולכן למשל אפילו לפי שאר הראשונים המצמצמים שינוי בעלים .לבין שינוי בעלים

.פסול,ג שחט את פרו לשם אדם אחר"אם הכה,למחשבה בזריקת קרבן יחיד
תודה ששחטה לשם "אחרי כתיבת המאמר מצאתי שיטה מקבילה לזו בפירוש סוגית 21

(תודת חבירו זה 'ולפי התוס,שם מהוה פסול שינוי קודש'י ותוס"שלפי רש,.)זבחים ז"
ובשיעורי הרב )ג"ע'זבחים ס(ל מיכל ויעויין בשיעורי רבנו יחיא.פסול מיוחד בתודה
שהשם בעלים נקבע באופן ,שביארו כעין הצעתי כאן)190-196'עמ(אהרן ליכטנשטיין 

[מיוחד בקרבן תודה הרב ליכטנשטיין הסביר שזה נובע מהפן של תפילה שקיים בקרבן .
כ גורמת ליחס"ולכאורה יש להוסיף שההגשחה הפרטית שגרמה להבאת התודה ג.תודה

.]מיוחד בין הבעלים לבין הקרבן
לא ,כפי שנראה בהמשך.ם מרוטנברג"שיצאו מהמהר,יומא'במס'כוונתי כאן לתוס22
.אמצו גישה זאת)י שירליון"פ תוספות ר"מ מקוצי ע"שכתב הר(ישנים 'ל שהתוס"נ
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בפשטות שמואל סובר .כתיב ביה'אהרן וחוקה'שמואל פוסל משום ד
ג צריך לעשות "ששחיטת פרו של אהרן נדרשת משום הדין הכללי שהכה

.כ"את כל עבודת יוה

יוסף קלצון שדרישת 'הביאו בשם הר)ה שחיטה"ד('אולם התוס

שזו נובעת אלא ,ג לשחיטת פרו אינה קשורה לעבודת יום הכיפורים"הכה

י קלצון "והר.י בעליו"שצריכים שחיטת פרו של אהרן ע,מדין בעלים

אלא שכמובן דלא 23.שדוקא הבעלים סומכים,מדמה שחיטה זו לסמיכה

ונראה 24.ויש לעיין מהו המחייב לזה,מצינו שום חיוב כזה בשאר שחיטות

שמאד יתכן.ג שתיארנו"לומר שחיוב זה נובע מבעלות המיוחדת של הכה

ג חייב לקנות את הפר "וכמו שהכה.שבעלות זו יוצרת חיובים חדשים

ודלא כשאר קרבנות יחיד שדי אם אדם אחר יקח את הבהמה ,בממון עצמו

כך הוא חייב לשחוט את הפר בעצמו ולא לסמוך על אדם ,בעבור המתכפר

25.אחר

זבחים 'ל עמס"א ליכטנשטיין זצ"ר הגר"וראיתי בהערות לשיעורי מו

שהעירו שיש להוכיח את )ג:נ:ב(וכן בספר תורת הקודש )11'הע80'עמ(

שמעון לומד 'מבואר שם שר.).יט(י קלצון מסוגיא במנחות "שיטת הר

ואז ,)ה-ד:ויקרא א(ששחיטה כשרה בזר משום שהיא קשורה לסמיכה 

י קלצון "שתמה על הר)יז'יומא עמ,קונטרס המועדים(ז "עיין בחידושי הגרי23
כ סובר דשחיטת "ד שחיטת פרו פסולה בזר ג"שאומר שהמ)ז:יומא ג(למי מהירוש

,אולם תמהני על תמיהתו.כ ודאי דאין זה דין בבעלים"וא,השעיר הפנימי פסולה בזר
שלפי הירושלימי !כ שונה לגמרי ממאי דאיתא בבבלי"שהרי הירושלמי מביא גזה

מה –'ושחט והביא'"תיב אלא מהא דכ"אהרן וחוקה"הפסול זרות כאן אינו משום 
".בכהן אף שחיטה בכהן)פירוש לפני ולפנים(הבאה 

שבדרך כלל "ושחט את פר החטאת אשר לו"פ הפסוק "פירש ע)יא:ויקרא טז(ב "הנצי24
כמו שמשתמע מהסוגיא של ,מצוה מן המובחר היא לכל בעלי קרבן שישחטו בעצמן

ואילו ,)ה פסח וקדשים"י שם ד"רשועיין:פסחים ז(נוסח ברכת מצות שחיטה בקרבנות 
.בעבודת יום הכיפורים מקפידים יותר לעשות הדברים כלכתחילה גמורה ככל שאפשר

אבל לכאורה ,ב אינו מציע זאת כסיבה ששחיטת פרו בבעלים תהא מעכבת"אמנם הנצי
כ יצא דבר מאד מעניין שהרצון "וא,זה יכול להיות דרך נוספת לפרש שיטת שמואל

!כ יכול ליצור חיובים לעיכובא"בעיוה'יותלכתחיל'ל
(ש קידושין מא"עיי.י קלצון"ש הסכימו לדעת הר"הרא'ל שאף תוס"ונ25 ה "באד:

.בענין שליחות בקדשים)ונילף
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מנסה להסביר למה לא מצריכים שחיטה בבעלים כמו שמצינו 'הגמ

"ל"וז.בסמיכה 'כ"חמנא ביוהגלי ר: –'ושחט את פר החטאת אשר לו,

כלומר הדרישה המיוחדת ".מכלל דשחיטה בעלמא לא בעינן בעלים

לשחיטה בבעלים לגבי פרו של אהרן מוכיחה שבדרך כלל כל אדם יכול 

ג הוא דין "י הכ"ג ע"שאם הצורך לשחיטת פר כ,אבל הגע עצמך.לשחוט

אז אין כאן שום גילוי ,דומהג לכל עבודת היום וכ"שצריכים כ,חיצוני

אלא ודאי שצריכים שחיטה !לגבי מעמד הבעלים בשחיטת שאר הקרבנות

ולכן יש לדייק שבשאר קרבנות ,י קלצון"כ הר"וכש,ג מדין בעלים"י כ"ע

.אין דין כזה

ירעה עד שיסתאב.ב

שפר (ל "עמרם הנ'שהקשו על שיטת ר,ה חטאת"תוד.עיין ביומא נ

כ "שאעפ)לאו למיתה אזלא משום שקרבן ציבור הואג שמתו בעליה "כ

להלן אומרת 'שהרי הגמ.אין להקריב את הפר אלא שירעה עד שיסתאב
יהודה 'לפי ר,כ הראשון נמצא"ואח,ג והפרישו פר שני"שאם אבדו פר כ

ואילו )כי הוא חולק על היסוד שאין חטאת הציבור מתה(יומת הראשון 
!ה עד שיסתאבשמעון ירע'אלעזר ור'לפי ר

'לפי ר.אך החילוק בין הפר שמתו בעליה לפר שנאבד נראה ברור
הרי כל שאר הכהנים ,ג"פ שמת הכה"ואז אע,עמרם הפר הוא קרבן ציבור

ולכן יש לומר שלא נפגם הקרבן בכלל מחמת מיתת ,המתכפרים קיימים

ואילו בפר שאבדו .ג החדש להקריבו"ויש לכ,אחד מבעליה גרידא

הרי סוף סוף הפרישו פר חדש ולכן יש למסור הפר הראשון ,שו אחרוהפרי
26).ה שאין"ד(א "והריטב)ש"ה ור"ד(ישנים 'ואמנם כן תירצו תוס.לרועה

:ל"וז.והאריכו בתירוצם,לא הספיקו בזה'אולם התוס

ונראה לי דיש לומר דההיא רעייה דרבנן היא ולא גזור אלא 
כיון דכיוצא ,יה באחר לגמריכעין ההיא דלקמן דנתכפרו בעל

אבל הכא דלא מתו כל בעליה לגמרי .בה בחטאת יחיד מתה

כבר הפרישו וגם ,ג שנאבד"א שבמקרה של פר כ"י הביאו תירוץ קדום מהריב"התו26
ב את הפר הראשון אלא יומת או כ ודאי שלא ניתן להקרי"וא,הביאו את הפר החדש

.א"כ פשוט שאין צורך לאוקימתא של הריב"ל הוא כ"י שהתירוץ הנ"והשיבו התו.ירעה
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,ועוד דכהן גדול אחר ממונה תחתיו,שהרי אחיו הכהנים קיימין
.דלא דמו למתו בעליה דחטאת יחיד לא גזרו

כ "ואעפ,הרי עוסקים כאן בתפיסה שפרו של אהרן קרבן ציבור הוא

אך דברים ".לא מתו כל בעליה לגמרי",ג"שאם מת הכה'כתבו התוס

"אלו מרפסין איגרי משתמע שאמנם הבעלים העיקרים "לא מתו לגמרי!

הזה הנה "שריד"אבל ה.ונשאר רק איזה שריד ופליט של בעלים,מתו

מה ,ובר מן דין!דהיינו הציבור של כל הכהנים,הוא כמעט כל הבעלים

מה בכך –"ר ממונה תחתיוועוד דכהן גדול אח"בתירוצם ד'הוסיפו תוס

פר זה לאו למיתה אזלא משום ?ג שמת"ג אחר ממונה תחת הכה"שכ

והא .ושאר הכהנים עדיין קיימים)עמרם'לפי ר(שקרבן ציבור הוא 

ג חדש לא מעלה ולא מוריד בכלל לגבי דין חטאת שמתו "דיבוא כ

!בעליה

ו אפילו ג בפר"בעלות מיוחדת יש לכ',אלא דנראה ברור דלפי התוס

ג אחר מיתת "א שפר כ"ולכן באמת הו.ג קרבן ציבור הוא"ד פר כ"למ

פ שנשארים כל שאר הבעלים "ג מקביל לחטאת יחיד שמתו בעליה אע"הכ

לא מתו כל בעליה "ואילו למסקנא שפיר קרינן ביה .מהציבור של כהנים

ומפני .ג"עיקר בעליה מתו במיתת הכה,כי אמנם מבחינה איכותית"לגמרי

ג אלא מהא דהוא "כ-שבעלות זו לא נובעת מממעמדו הפרטי של הגברא

ג "ממילא דאפילו אם מת הכה,מייצג את החפצא של כהונה גדולה

שאני קרבן זה משאר קרבנות שמתו בעליהם ,המקורי שהפריש את הפר

הכהן "ל "כ כאילו י"ג חדש להביא את הקרבן וא"כי נתמנה כ,באופן יסודי

"!הגדול לא מת

בעלים מקופיא כמאן דליתא.ג

ה "ד:נ(ל בענין כפרה מקופיא "הנ'יש לחזור ולדון בשיטת התוס

שאין )ם"וכנראה הרמב(ד "ראינו שלעומת שיטת הגרי).אחיו הכהנים

הבינו דקרינן 'תוס,לאחיו הכהנים שום שם בעלים אם מתכפרים מקופיא

כפרתו כי אצל ,ג לעשות תמורה"כ יכול הכה"ואעפ,להו בעלים

הנהו כהנים כמאן דליתא דמי ולכן נחשב כקרבן יחיד לענין ,מקביעותא

מאד מובן אם נאמר לא רק 'מעתה יש לנו להעיר שחידוש התוס.תמורה

אלא שגם ,וכמו שביארנו,שבעלותם של שאר כהנים גרועה מסתם בעלות
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ג "ג מעולה מסתם בעלות מחמת היחס המיוחד בין הפר כ"בעלות הכה

ה בעלים "פ שאחיו הכהנים ה"אז אע.יש שנתמנה ככהן גדוללבין הא

ג הם חשובים ממש כמאן "אצל בעלותו של הכה,ג"במידה מסוימת בפר כ

27.דליתא

אמר רחמנא"אשר לו".ד

,שהתחילה עם הקושיא המעורפלת:כבר ראינו הסוגיא בדף נא

י פירש שמקשים מהדרשה "רש.'וכו"ותיפוק לי דאשר לו אמר רחמנא"

ג חייב לקנות את "ואם הכה,"משלו הוא מביא–אשר לו אמר רחמנא "

'ברם התוס.הפר אז לא יתכן לומר שאחיו הכהנים מתכפרים מקביעותא

"הבינו אחרת ',תיפוק לי דאשר לו אמר רחמנא':ונראה לי דהכי פירושו:

אשר 'ומשני האי ,דמשמע שהוא מתכפר בו ומשמע אבל אחריני לא מכפרי

אבל לעולם אימא לך דאינהו נמי מכפרי 'משלו הוא מביא'נן דרשי'לו

הוא שיש דין מיוחד שכפרת פר 'אשר לו'פירוש ,א"לפי ההו."מקיבעא

ושאר הכהנים לא יתכפרו בו אפילו ,ג עצמו"ג שייכת אך ורק לכ"כ

ג "יש לכ'א זו המרחיקה לכת שלפי התוס"שוב רואים מהו!מקופיא

א שלא נשאר רווח אפילו לכפרה "והו,ובעלות מיוחדת ומעולה בפר

ם לעיל "כ בדעת הרמב"וזה מחזיר אותנו למש28.מקופיא לאחיו הכהנים

.'בסעיף ה

הוידויים בפר ובשעיר.ז

שמצד אחד אין לכהנים אלא ,ג"לפי מה שביארנו במעמד הפר כ

ג יש "ואילו לכ,בעלות גרועה וחיצונית בלי שייכות לעצם שם הקרבן

כי ,ומעולה הנובעת מזהותו עם המוסד של כהונה גדולהבעלות מיוחדת

אפשר לבאר עוד כמה נקודות ,ג"עצם פרו של אהרן טוען בעלות של כ

ג "נקודות קשות בוידויו של הכה'נעמוד על ב,ראשון.בענין פרו של אהרן

.על פרו

.13וראה לעיל הערה 27
יכול לא יתכפרו "–:מפורשת בשבועות יג'מקבילה לגמ'ויש להוסיף שהבנת התוס28

יכפר על 'הוא אומר כש,מעתה אין להן כפרה',אשר לו'בפרו של אהרן שהרי כבר נאמר 
.ש"ע',וכו"מצינו להן כפרה'הכהנים
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ג"וידוי שני בפר כ.א

ים מתכפרים אם הכהנ:)יג(שמעון בשבועות 'יהודה ור'הנה נחלקו ר

בשאר עבירות בשעיר המשתלח יחד עם כל ישראל או בנפרד מהם מפרו 
,ו:פ ויקרא טז"ע(שני וידויין :כפרות בפר'מקשה שיש ג'הגמ.של אהרן

שנים לטומאת מקדש ,שמעון'ואכן כל אלו נצרכים לפי ר.ומתנת דם)יא
לשאר וחד)כשיש ידיעה בתחילה ואין ידיעה בסוף וכן להיפך(וקדשיו 

אלא ,נ"ומתרצים דאה.דסגי בשני כפרות,יהודה קשה'ברם לפי ר.עבירות

"שצריכים וידוי שני מטעם אחר כדתנא דבי רבי ישמעאל כך היא מדת :

מוטב יבוא זכאי ויכפר על החייב ואל יבוא חייב ויכפר על ,הדין נוהגת
לקדם ג צריך"הכה,פ ששני הוידויין הם לאותה כפרה"כלומר אע."החייב

כ יש להתוודות בעבור אחיו "להתוודות בעבור כפרת עצמו ורק אח

.הכהנים

ג כבר נתכפר "שאם הכה)ה בא לו"ד:מג(ישנים 'ותמהו בזה התוס

ובני אהרן עם אני וביתי"למה בוידוי שני חוזר ומתוודה ,בוידוי ראשון
אבל לפי דברינו יש להציע שפשוט צריכים,ש מה שתירצו"עיי".קדשך

א "הרי יתכן שא.שוידוי על קרבן יכלול את הבעלים של הקרבן בתוכו

ג "ואז ממילא הכה.להיות חלות שם וידוי שמנותק מהבעלים המתכפרים

פ שאמנם כבר "שכן אע,צריך להזכיר את עצמו בכל וידוי ווידוי על פרו
[הלא הוא הוה הבעלים היחיד בעצם הקרבן,נתכפר בוידוי ראשון ולזה .

אלא רק להא ,רך להתייחס לבעלות המיוחדת שלו בתורת כהן גדולאין צו

29.]דאחיו הכהנים רק מקבלים בעלות גרועה

בפשטות ).ה מאי שנא"ד:מג(ד "ויש להתייחס לתירוץ אחר מהגרי
ד אחיו הכהנים מתכפרים מקופיא או מקיבעא נחלקו אם כפרת "המ

ל בתיאור הוידויים "דז.אף שאינו מוכרח,ם"ל שיש לדייק כדברינו מדברי הרמב"נ29
"ו:כ ב"עיוה'הל( אחד על ידי ,נמצאת למד שהוא מתודה ביום זה שלשה וידויים):

,על פר החטאת אשר לוושניהם,וידוי שני על ידי עצמו עם שאר הכהנים,עצמו תחילה
ודאי נראה דאינו טפל לשאר ."והוידוי שלישי על ידי כל ישראל על שעיר המשתלח

ויותר משמע שאפילו בוידוי שני עיקר הוידוי נוגע ,הכהנים בוידוי שני וכמכשיר בעלמא
וידוי שני על ידי עצמו עם "ולכן כתב בצחות לשונו ,ושנספחו לזה אחיו הכהנים,לו

בנוגע "אשר לו"כ ד"ם את הגזה"יש לציין שגם כאן הדגיש הרמב,אגב".יםשאר הכהנ
.ג"לפר כ
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ם בקרבן ואז או שמא הם משתתפי,ג"הכהנים באה דרך אגב מכפרת הכה

ע כפרתם באה אגב "ד דלכו"אולם חידש הגרי.מתכפרים באופן ישיר
ג צריך להזכיר את עצמו יחד עם "ולכן הוא מניח שהכה,ג"כפרת הכה

.אחיו הכהנים כשמתוודה פעם שנית בעבורם

,כי בפשטות כפרה מקביעותא,לפום ריהטא הייתי מסתייג מזה

חמנא ממוניה לגבי אחיו הבאה עם בעלות מסוימת מהא דאפקריה ר

הלא גוף הפירוש –ג "היא כפרה ישרה ואינה אגב מכפרת הכה,הכהנים

מ לפי גישה זו יש "מ!ג כפרתו"הוא שכפרתם צפה עקופיאלכפרה מ

ג "כי יש להסביר שלעולם רק הכה.ג"להדגיש את מעמדו המיוחד של הכה

קרבן ובלי כ אחיו הכהנים צריכים חלק ממונית ב"ואעפ,מתכפר במישרין

לעיל (ם "וכמו שביארנו בדעת הרמב,ג כלל"א להם להשתייך לפר כ"זה א

).'ה'סע

וידוי בשעיר המשתלח.ב

ה "שם ד(א "והריטב)ה אלא"סד.שבועות יד(י מיגש "תמהו הר

ג מתוודה וידוי נפרד לעצמו כדי שיבוא "יהודה שהכה'דלפי ר)ופרקינן

שהרי ?כך גם בשעיר המשתלחלמה אינו עושה,זכאי ויכפר על החייב

כ "ואעפ,לשיטתו פרו של אהרן מכפר רק בעבור טומאת המקדש וקדשיו

30.).יומא סו(מתודה פעם אחת בלבד בשעיר המשתלח 

דפשוט יש לומר דכפרת כל עם ,ד לא קשה מידי"איברא דלהגרי

וממילא אין לחוש ,ג"ישראל בשעיר המשתלח אינה באה אגב כפרת הכה

דאמנם כפרת .אבל גם לדידן יש לחלק".ייב ויכפר על החייבאל יבוא ח"ל

:א"ל הריטב"דז.אבל לא זכיתי להבין את דבריהם,הם עצמם תירצו את קושייתם30
וכיון דכבר נתכפרו הוא וביתו על ,ישמעאל אלא בתחלת הכפרה'ל דלא קפדינן לדר"וי"

וכן ."משתלח חשבינן ליה זכאי מכפר על החייבאף בשל שעיר ה,טומאת מקדש וקדשיו
]:ויש להסתפק האם זו שיטה אחרת או רק פירוט נוסף[י מיגש בסגנון שונה "תירץ הר

דכיון דנתכפר בוידוי ראשון במקצת הוה ליה זכאי באותו ,ויש להשיב פירוק קושיא זו"
דמכל מקום ,ראלוכיון דאיכא עליה שם זכאי ראוי הוא לכפר על הכהנים ועל יש,מקצת

אך ."ולא בעינן עד דהוי זכאי בכולהו מילי,זכאי מכפר על החייב קרינא ביה]מקצת[
אז איך נחשב לגברא ,דהנה עדיין לא נתכפר לרוב מוחלט של חטאיו,ע אצלי"דבריהם צ

?מאחר שרק נתכפר בעוונות טומאת מקדש וקדשיו גרידא"זכאי"
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אבל הוא ,ג"אחיו הכהנים מקביעותא באה במישרין מחמת חלקם בפר כ

ולכן כל עוד דלא נתכפר בעצמו אין ,עיקר הבעלים ויש לו בעלות מיוחדת
כ לעיל "וזה מקביל למש.לו לנסות להתודות ולהתכפר לאחיו הכהנים

.ג"ח רשעים תועבה בפר כבענין זב)'ד'סע(

כפרת השעיר המשתלח .אך בכפרת השעיר המשתלח הכל להיפך

31.ואינם מתכפרים בו בתורת יחידים אלא בתורת ציבור,היא לעם ישראל

,וכיון שכל הכפרה בשעיר המשתלח חלה על הציבור כחפצא נפרדת

דהיינו כל קהל ,ג להתכפר קודם לשאר המתכפרים"א לכ"ממילא א

ג "דבוידוי שני לפרו אומר הכה,והרי לשון הוידויים מעיד על זה!ישראל

ואילו בוידוי על "חטאתי עויתי ופשעתי אני וביתי ובני אהרן עם קדשך"
".חטאו עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל"השעיר אומר 

חטאת שמתו בעליה.ח

יש לחזור ולעמוד של שאלת חטאת שמתו ,השתא דאתינן להכי

ג "לפי השיטה דפר כ'הרי ראינו דלא ברור למסקנת הגמ.יןבעליה בסוגי

ד "והעלינו דלמ.קרבן יחיד הוא אם יש בו דין חטאת שמתו בעליה אם לאו

ד אם יש "בין תוספות להגרי'זה תלוי במח,אחיו הכהנים בקופיא מתכפרי
ד בקביעותא מתכפרי מסתבר שאין בו "ואילו למ.להם שם בעלים אם לאו

תו בעליה כי הקנין הממוני של אחיו הכהנים מעניק להם שם דין חטאת שמ

.בעלים

ד בקביעותא מתכפרי שאין "כ להוכיח שאפילו למ"אולם לאור מש
יש לחקור אם אכן מספיק בזה להציל ,לשאר הכהנים אלא בעלות גרועה

ואמנם .ג"ג מידי דין חטאת שמתו בעליה לאחר מיתת הכה"את הפר כ

(על התשובה"ד עצמו ב"הגרישיטת ויש להזכיר 31 "79'עמ" כפרה זו של השעיר ):
וכאן בעלי הקרבן !הבעלים?וכי מי מתכפר בקרבן.המשתלח אין בה כלל כפרת יחיד

כי 'זו הכפרה שיש לנו עתה ',עיצומו של יום'הכפרה של .ישראל-אלא כלל,אינם יחידים
.ישראל-כנסתכפרה ליחיד וכפרה ל,היא כפרה לפרט וכפרה לכל',ביום הזה יכפר עליכם

לא היתה בה כלל ,המקדש היה קיים-הכפרה של השעיר המשתלח בזמן הבית,ואולם
."לציבור,הקרבן בלבד-הכפרה היא לבעלי.היחיד אין לו חלק בקרבן.כפרה לפרט

.ש"ועיי
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ג החדש יכול להקריב את הפר "ו שצפינו שהכהם קבע כמ"ראינו שהרמב

הואיל ואפקריה רחמא ממוניה דבי גזא דאהרן וכבר היה להם חלק בפר 
.אך יש לחקור האם שיטה זו מוסכמת בראשנים.ג הקדום"בחיי הכה

יהודה וחכמים בבני העיר 'דנחלקו ר.)סה(והנה שנינן ביומא 

קלו שקלים אחרים ואחרי שש,ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו

יהודה שקלים אלו עולים לשנה אחרת ואילו 'לפי ר–הראשונים נמצאו 

וביאר רבא ביסוד מחלקותם .לחכמים אינם עולים אלא לשנה זו בלבד

ברם הקשה .דנחלקו אם חובות שהופרשו לשנה זו עולות לשנה אחרת

כ אבדו והפריש אחרים ואז מצאו "אביי דתנינן בפר ושעיר של יוה

.ולא יוקרבו לשנה הבאה,יהודה יומתו הראשונים'דלפי ר,אשוניםהר

משום 'ג דגזרו ביה "הוא דשאני פר כ'אחד מהתירוצים שהציעו בגמ

ואמנם הצעה זו .ולכן יומת ולא יוקרב לשנה הבאה'חטאת שמתו בעליה

כ מחמת איזה חשש במיתת "נדחה כי לא מסתבר לאסור בשעיר של יוה

שיש לגזור משום חטאת 'רור מה היתה כוונת הגמאבל לא ב,בעל הפר

.שמתו בעליה

ומשמע שאם אמנם מת ,"שמא ימות הכהן בשנה זו",י"ופירש רש

פירשו שחוששים 'התוס!ג הפר נפסל מדין חטאת שמתו בעליה"הכה

לא נהירא ",י"והקשו נגד רש)ויתבאר בהמשך(משאר הכהנים 'למיתת א

אך תירץ !"שר לעמוד עליו אי מיית או לאלי דזה דבר הנראה לעינים ואפ

ג אלא חוששים שאם "הגבורת ארי בפשטות דלא חוששים שמא ימות הכה

ג החדש יכול לעמוד תחתיו ולהקריב את "ג יטעו ויסברו שהכה"יומת הכה

).ם"כמו שאמנם פוסק הרמב(הפר 

י שדין חטאת שמתו בעליה נוהג בפרו של "יוצא דלדינא פוסק רש

אלא דיש לדון אם ,ודאי שהוא סובר שהפר קרבן יחיד הואכ "וא,אהרן

הוא סובר שאחיו הכהנים מתכפרים מקופיא או שמא מתכפרים מקביעותא 

"ל"וכתב בזה הגבורת ארי וז.כ לא מקריבים את הפר"ואעפ אלא ודאי :

מן הכהנים לית לן בה אפילו אי מקביעותא 'דבמיתת א,י עיקר"רש'פי

ואף על גב ,א דידהו אתי אלא משל כהן גדולמכפרי כיון דלאו מגז

אפילו הכי עיקר של כהן ,לעיל'דאפקריה רחמנא לכולן כדאמר בפרק ה

,הנה זה ממש כדברינו."גדול הוא והוי חטאת שמתו בעליה במיתתו לחוד
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ג הוא עדיין עיקר "הכה,פ שיש לאחיו הכהנים איזה בעלות בפר"שאע

ד "חטאת שמתו בעליה אפילו למודוקא מיתתו מפעילה דין,הבעלים

!בקביעותא מתכפרי

ג להמיר "דידן שהיכולת של הכה'דגרסינן בפירוש בגמ,דא עקא

אז יש .בפרו תלויה באם כפרת אחיו הכהנים באה מקופיא או מקביעותא

ג נחשב כבעלים היחיד בפרו לענין חטאת שמתו בעליה "להבין איך הכה

.אבל לא לענין תמורה

,פ מה שביארנו שאחיו הכהנים בעלים מיקרי"בזה עונראה לבאר

דבתמורה לא ,ולפי זה יש לחלק.אבל אין להם אלא בעלות גרועה

אלא צריך שליטה מוחלטת בקרבן בלי שום ,מספיק להיות עיקר הבעלים

דכל עוד שמתו ,אבל בענין חטאת שמתו בעליה ההיפך נכון.תחרות

די בבעלות ,בפרו של אהרןולכן.א להקריבו"א,עיקר בעלי הקרבן

אבל ,הגרועה של אחיו הכהנים למנוע ממנו את היכולת לעשות תמורה

כי הלא כל בעלותם היתה בתורת מכפר ,לא להביא את הפר אחרי מיתתו

ועוד נראה .ולא היו שייכים לעצם הקרבן כלל,ולא בתורת מביא

ג"אלא דהוא סבור שמאחר שהכה,ם מסכים לזה"שבעיקרון הרמב

ממילא ,החדש ממלא מקום קודמו ומייצג את המוסד של כהונה גדולה

ולכן ,ג"ג בפר כ"ג והבעלות המיוחדת של כ"נוצר לו דין מביא בפר כ

.יכול להקריב את הפר

הם פירשו את הגמרא .כאן'אחרון יש לברר את שיטת התוס

"ל"בזה ,ל דמקופיא מכפרי"דאפילו את,דילמא מיית אחד מן הכהנים:

".וי לגזור בפר כשמת אחד מן הכהנים משום חטאת שמתו בעליהרא

,ל דמקביעותא מתכפרי"א ועוד מהאחרונים הבינו בשיטתם דאת"הגרע

ז "אולם לפ.הכהנים'מדינא חל דין חטאת שמתו בעליה במיתת א

כי רק מתו מקצת ,א"וכמו שתמה הגרע,דבריהם נפלאים ומתמיהים

ועוד יש לנו להוסיף שכבר !'יהחטאת שמתו בעל'בעליה ואין כאן 

ג יחס מיוחד "ביומא היא שיש לכ'הוכחנו מכמה מקומות דשיטת התוס

'ואז ממש מן הנמנע לומר שמיתת א,ובעלות מיוחדת בפרו של אהרן

,דלא רק מקצת הבעלים עומדים!מאחיו הכהנים תפגום ותפסול את הפר

!אלא עיקר הבעלים עומדים
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ע לא "דלכו'על אתר שפירש בכוונת התוסאלא יעויין במרומי שדה 

ד מקביעותא מתכפרי "דלמ,מביאים את הפר לשנה הבאה בתורת גזירה

ד מקופיא מתכפרי יש לגזור שמא מתו מן הכהנים ויטעו "ואפילו למ

'ולכאורה יש לומר לפי התוס.ויסברו שחטאת שמתו בעליה נקרבת

מהכהנים אינו פוגע 'ולמסקנא מיתת א,הכל נדחה'כשנדחה הצעה זו בגמ

ג עדיין יש מקום עיון אם יסברו כמו "ואילו במיתת הכה,ג בכלל"בפר כ

ג החדש יכול "ם שהכה"י שיש דין חטאת שמתו בעליה או כמו הרמב"רש

.להקריב את הפר

סיכום.ט

פ שפרו של אהרן מכפר גם בעבור אחיו "העולה מדברינו הוא שאע

בעיקר דינו מהיחס של שאר ג לפרו שונה"היחס בין הכה,הכהנים

שבפשטות הוי ,ד פרו של אהרן קרבן יחיד הוא"ובפרט למ,הכהנים

.מסקנת הסוגיא

האם אחיו הכהנים מתכפרים ,ד קרבן יחיד הוא"אלעזר הסתפק למ'ר

ד בקופיא מתכפרי "ולמ.או שמא בקביעותא)ג"אגב כפרת הכה(בקופיא 

והערנו ,כהנים שום שם בעליםד אם יש לשאר ה"והגרי'ראינו דנחלקו תוס

).'וכו,חטאת שמתו בעליה,איסור תמורה(מ "לכמה נפק

,ד בקביעותא מתכפרי"ואפילו למ,ד בעלים הם"ברם אפילו למ

כי .ג"עדיין נמצא פער עצום בין אופי בעלותיהם לאופי בעלותו של הכה

שהפר אינו ,מחד גיסא אין לשאר הכהנים אלא בעלות גרועה וחיצונית

ולזה .ובעלותיהם אינה נוגעת לעצם החפצא של הקרבן,נקרא על שמם

:הבאנו מספר הוכחות

ראשון נראה כסותר את עצמו -שבמבט,ם"בזה שיטת הרמבתושבמי.א

.בכמה מקומות אם פרו של אהרן נחשב כקרבן יחיד או כקרבן שותפין

פ שבשאר "מבואר למה שאר הכהנים אינם סומכים או מתוודים אע.ב

.הקרבנות כל הבעלים סומכים

י "ז מובן היטב למה הצריך רחמנא להעניק להם בעלות בפר ע"לפ.ג

ג את פרו "ולא סתם שיקדיש הכה"אפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים"

.בעבור כל אחיו הכהנים
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ג מתוודה בעבור עצמו גם בוידוי "י למה הכה"תמיהת התותכעת מיושב.ד

ג נחשב "והרי דוקא הכה,טעון הזכרת הבעליםל דכל וידוי "די,השני בפרו
.כבעלים בעצם הקרבן

ד "דלמסקנא אפילו למ,וכך הבין הגבורת ארי,י"ראינו שמשתמע מרש.ה

אם מת ,ג אינו יכול להמיר בפרו"שאר הכהנים בקביעותא מתכפרי ולכן הכה

ולכאורה הביאור הוא שמספיק .ג אז פרו נחשב כחטאת שמתו בעליה"הכה

אבל ,ג מלעשות תמורה"ות גרועה של אחיו הכהנים למנוע מהכהעם בעל

.כיון שאינם עיקר הבעלים אינם יכולים להביא את הפר אחרי מיתתו

דשאר הכהנים אינם יכולים לפסול את הפר מדין .חנראה מוכח מיומא י.ו

יש ,אז אם נצדד דמומר אחד יכול לפסול קרבן שותפין.זבח רשעים תועבה

י אחיו הכהנים כי בעלותיהם אינה נוגעת לעצם החפצא של להסביר דשאנ

.ג נאמר זבח רשעים תועבה"כ-ומאידך אמנם יתכן שלגבי מומר.הקרבן

יש להציע דליכא פסול שינוי בעלים אם עבד לשם כפרת לויים או .ז

פ ששנה מלשם כהנים הרי לא עקר כלום בעצם שם "כי אע,ישראלים

.הקרבן

ג שונה "אף בעלותו של כה,ם"והרמב'י תוסלפחות לפ,ובנוסף לכך

דיש לו בעלות מיוחדת מצד שעצם החפצא ,מבעלות סתם בעלים בקרבנות

ונסקור את .ג דורש בעלותו של המוסד של כהונה גדולה"של הפר כ

:הראיות לזה

.)יומא מב(ג "י הכה"י קלצון שהדרישה לשחיטת הפר ע"שיטת הר.א

.ם ישחוט את הפרנובעת מדרישה מיוחדת שהבעלי

,א שאפילו אם פרו של אהרן קרבן ציבור הוא"מאמצים את ההו'תוס.ב

ומסיקים דלא אמרינן הכי רק .הפר ירעה עד שיסתאב,ג"שאם מת הכה

פ שלכאורה כמעט לא מתו בעליה "אע"לא מתו כל בעליה לגמרי"משום ד

שיבות ם מדגיש את הח"וגם הרמב.ג אחר ממונה תחתיו"וגם כי כ,בכלל

כי כעת הוא "אשר לו"והיסוד הוא דזה נחשב כ,ג אחר ממונה תחתיו"שכ

.מייצג את המוסד של כהונה גדולה

זה ,סבורים דכהנים המתכפרים מקופיא יש להם שם בעלים'פ שתוס"אע.ג

יש ז"ולפ.ולכן הוא יכול להמיר,ג"הממש כמאן דליתא אצל בעלותו של הכ
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יעותא דיכול להמיר לשותף בקרבן סתם שמת ג המכפר בקב"לחלק בין הכה

יתכן שהשותף החי ,פ דיורשי המת רק מתכפרים בקופיא"דאע,השותף שלו

.אינו יכול להמיר

ג "דאך ורק הכה:)שגם מופיע בשבועות יג(א "מאמצים את ההו'תוס.ד

א להם להתכפר "ם שא"משמע מהרמב,ובמקביל לזה.יכול להתכפר בפרו
היו מופקעים ,לק ממוני שמציל להם איזה שייכות לקרבןכי בלי ח,בקופיא

.ג"ממנו לגמרי מחמת הבעלות המושלטת של הכה

אל "א למה יש לנו בעיה של "י מיגש והריטב"ז יש לתרץ תמיהת הר"עפ.ה

,בפרו של אהרן אבל לא בשעיר המשתלח"יבוא חייב ויכפר על החייב
רי דכפרתם באה ד בקביעותא מתכפ"שאפילו אם נגיד כפשטות דלמ

ולכן ,ג מוגדר כפרו"הלא כל החפצא של פר כ,במישרין ולא אגב כפרותו
.אם עוד לא נתכפר בעצמו אין לו להמשיך ולהתוודות להם

,מהעבודות בפרו שלא לשם כפרת עצמו'אולי יש לחדש דאם יעשה א.ו
כי בעצם החפצא זה ממש חטאת של ,נפסל הקרבן מדין שינוי קודש

ם בענין היחס בין שינוי קודש "זה לא נצטרך לשיטת הרמבול.ג"הכה

.לשינוי בעלים

פר כהן "–ל לקרבן זה "בסיום נציין דלכאורה עצם הכינויים של חז

ג "מדגישים את היחס המיוחד שבין הכה–"פרו של אהרן"ובפרט ,"גדול
הרי ,פ שהפסוקים מעידים דכפרת הפר באה גם בעבור ביתו"שאע,לפרו

ד שבפרט "וידוע יסוד הגרי.זה שייך למי שנתמנה תחת אהרן הכהןביסודו
ולכאורה הכוונה 32.ג צריך לעמוד ממש תחת אהרן הכהן"הכה,כ"ביוה

ומשום שכל דמותו של אהרן היתה ,ג לגמרי"בזה היא דנתקדש בקדושת כ

וממילא מי שמייצג את ,הכהן הגדול הראשיתי והיסודי,"אהרן הכהן"

ולכן .גדולה במילואו נחשב כעומד תחת אהרן הכהןהמוסד של כהונה
דכל .מדגיש את הקשר למוסד של כהונה גדולה"פרו של אהרן"הביטוי 

פ שכמובן שמבחינת "כי אע,כהן גדול המביא את הפר מביא פרו של אהרן

דהיינו ,הרי הוא מייצג את המוסד של אהרן,זהותו הפרטית הוא איש אחר
וכמו כן לקיחת הפר בממונו נחשבת כלקיחת .המוסד של כהונה גדולה

(כ ב"עיין בקונטרס עיוה32 ).'אות א(ר בקובץ זה "וכעת עיין מאמרו של מו).ה אולם"ד.
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כ "ג לדורות לבצע מש"ז זוכה כל כ"ועי33".בי גזא דאהרן"הפר בממון 

"וכפל רחמנא וכפר בעדו ובעד ,והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו:
".ביתו

"יחועיין יומא33 שיהא גדול מאחיו בכח בנוי בחכמה –'והכהן הגדול מאחיו'והתניא .
והכהן 'ל "ת?אחרים אומרים מנין שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלין אותו.ובעושר

כמובן הלכה ).א:כלי המקדש ה'הל(ם "פ הרמב"וכ".גדלהו משל אחיו–'הגדול מאחיו
דבר ,על שייכותו לאחיו הכהניםג מבוססת "כ שקדושת וגדולת הכה"זו מדגשת ג

.ה אזכה להאריך בזה במקום אחר"ובעז,ג"שבאמת מרומז בכמה מקומות בדיני פר כ
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בכל השנה ובעבודת יום הכיפוריםמעמד הפרוכת

הקדמה

:):נא(פרק הוציאו לו תנן ב

היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות בין 
לא היתה אומריוסי 'ר.אמהוביניהןהקדש ובין קדש הקדשים 

והבדילה ')לג:שמות כו(שם אלא פרוכת אחת בלבד שנאמר 
.'הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים

ורבנן אמרי לך הני מילי !לרבנןשפיר קאמר להו רבי יוסי'גמ
,אבל במקדש שני כיון דלא הואי אמה טרקסין,במשכן

ואיסתפקא להו לרבנן בקדושתיה ,ובמקדש ראשון הוא דהואי
.ועבוד שתי פרוכות,אי כלפנים אי כלחוץ

בבית ראשון היתה כותל בעובי של אמה בין הקודש לקודש הקדשים

ה אבל בבית שני הב,")אמה טרקסין(" ֹ   נין לא היה יכול לספק כותל כ                            

אך כיון דנסתפקו אם .ולכן השתמשו בפרוכת כמו שהיתה במשכן,גדול

'עשו ב'במקום פרוכת א,ק"האמה טרקסין נתקדש כקודש או שמא כקה

:)ג-.ג(כל זה מבואר בבבא בתרא .פרוכות עם רווח של אמה ביניהם

.ש"ועיי

התוספות .ל זה בבית שניאולם תמהו הראשונים כאן דלמה הוצרכו לכ

הקשו אמאי לא סגי לן )ה מספקא"ד(א "והריטב)ה מספקה"ד(ישנים 

,הקשו דנהי דבעינן רווח של אמה)ה ועבוד"ד('והתוס,עם פרוכת אחת

.האבל למה לא עשו פרוכת אחת שעוביה אמ

ז "ועפ,נעמוד על השיטות השונות למה עשו הפרוכות כךבמאמר זה

.)'אות א(ק"רוכת ביסוד דינו כמבדיל בין הקודש לקהנחקור באופי הפ



הרב נח גאלדשטיין122

ונעבור לדון בהזאות על ).'אות ב(נעיין ביחס בין הפרוכת לבין הארוןכ "אח

.)'אות ג(ם"ובפרט לפי שיטת הרמב,כ"הפרוכת בחטאות הפנימיות וביוה

והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים.א

תפקיד טכני לפרוכת

:ל"ישנים וז'סכתבו התו

ת בשלמא לצד פנים אסור לעשות פרוכת דדילמא נכנסים "וא
אלא לצד חוץ ,שם לצורך עבודת היכל והוא קדוש קדושת פנים

]כדי[ל כי פעמים יכנס שם "י?מה יש לחוש,למה לא יעשוה
בפרוכת כמין שני ]שבולטין[להקטיר קטורת על בין הבדים 

.א"ריב.בחוץכ היה מקטיר"וא,דדי אשה כדלקמן

מקומיות -פרוכות בבית שני מסיבות טכניות'הנה מבואר דבעינן ב

שאם תלו הפרוכת לצד פנים יותר מדי אז יתקלו הכהנים לבוא .בלבד

ג ויקטיר "ואילו אם תלוה לצד חוץ אולי יתקל הכה,במקום קודש הקדשים

ל דלעולם כל הצורך "ז י"ולפ.קטורת של לפני ולפנים במקום הקודש

"קודש"שצריכים לזהות מקומות מסוימות כ,לפרוכת בהיכל הוא טכני

'כ ניחא לן בב"וא.כדי שלא יבאו הכהנים לידי שגגה"קודש הקדשים"וכ

,פ שאינן מבדילות בדיוק בין הקודש לבין קודש הקדשים"פרוכות כי אע

.לעדיין מבטיחות שלא ישגגו הכהנים בהיכ

מהותי לפרוכתתפקיד 

פותשיטת התוס.א

פרוכות כי למה לא סגי לן 'דאין להצריך ב'תמהו התוס,כאמור

:ל"ותירצו בזה.שעוביה אמה'בפרוכת א

והבדילה הפרוכת לכם 'דקרא 'ולי נראה דמשמע להו לרבנן פי
שמצד חיצון של פרוכת יהא קדש )שמות כו('וגו'בין הקדש

ולהכי לא מצי,ומתחילת עוביה ולפנים יהא הכל קדש קדשים
למיעבד פרוכת אחת שעוביה אמה ולאוקומה במקום אמה 
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טרקסין דילמא קדושתה כלחוץ ונמצא דמתחילת עוביה ולפנים 
.אינו הכל קדש קדשים

חידשו דיש דין מסוים בפרוכת שהפנים החיצוניות שלה חייבות 'תוס
ואז כל עובי הפרוכת לפנים ממנה תהא ,להיות דוקא בסוף מקום הקודש

ל דאכן יש "ס'התוס,ישנים'א בתוס"אז לעומת שיטת הריב.ק"במקום קה

שכנראה הפרוכת צריכה להגדיר מהו בדיוק ,צורך מהותי במיקום הפרוכת

ולכן בבית שני שהסתפקו בקדושת .ק"מקום כלות הקודש ותחילת קה
כי ,לצד פנים'לצד חוץ וא'א,פרוכות'הוצרכו לעשות ב,האמה טרקסין

1.ק"על המצר בין הקדש לקהמהן תעמוד 'נ א"ממ

א לומר שכל פני "דהנה א.אלא דלכאורה יש כאן מקום תימא

.)נד(כי לקמן בפירקין ,הפרוכת היו ממש על הקצה של איזור הקודש
פני ,אז לפחות במקום בליטת הבדים!שנינן דבדי הארון בלטו בפרוכת
.ק"וגם עוביה היו מחוץ לקה,הפרוכת היו בפנים מקצה הקודש

,וכי תימא דיש לחדש ולומר שזה דין מיוחד במקום בדי הארון
נדחה כדי שידחקו "והבדילה הפרכת"שדוקא כאן הצורך לקיים דין 

'הגמ',וב,ת בכל זה"מהכ',א:אבל לזה יש להשיב תרתי,ויבלטו הבדים
אז מנלן דדברי ,)יג:א(לומדת דין בליטת הבדים מקרא דשיר השירים 

ל דבאמת "ואולי עוד י?יידחו מפני דברי קבלה")רכתוהבדילה הפ("תורה 
אלא שבדי הארון יכולים להרחיב "והבדילה הפרכת"אין כאן דחיית דין 

אמנם בזה נפתרת הקושיא .ק"וקונים את כל מקום הבליטה לקה,ק"את קה

והבדילה הפרכת "פ "לא סברו שדין זה ע,אם נסתפקו בקדושת האמה טרקסין,כמובן1
"ג(תירצו דאמר אביי בסוגיא בבבא בתרא 'תוס.נתקיים בבית ראשון"'וגו גמירי אי :)

והם הבינו שאין זאת אומרת רק שהפרוכת חייבת להיות ,"הו בבנין אי כולהו בפרוכתכול
והבדילה הפרכת "אלא שיש שני ערוצים שונים כדי לקיים ,או משל בנין או משל פרוכת

מהכתוב :)נא(סוכה 'ומאחר דגמרינן במס.מהם'ושיש דינים מיוחדים לכל א,"'וגו
(עלי השכיל'הכל בכתב מיד ה" שקיבלו הנביאים חזון על כל תבנית )יט:כח'י א"הד"

ומסתמא ,]כ"ושלכן נאסר להם לדורות מלעשות שום שינויים בבנין אח[הבית הראשון 
נאמר דוקא "והבדילה הפרכת"אז מוכח דכל הדין של ,שזה כולל אף האמה טרקסין

הבנה יסודית נקטו'ז שהתוס"ויש לציין שברור לפ.בפרוכת של בד ולא בפרוכת של בנין
ובזה אזלי לשיטתייהו בענין אופי ,שיש שני סוגים שונים של פרוכת,במימרא דאביי

.א"נגד שיטת הריב,הפרוכת
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דמעולם לא שמענו שום מקור ,אבל הקושיא ראשונה עדיין עומדת,בתרא

.לזה

מהדינים המעניקים חלות 'שאמנם א'בדעת התוסל"ד צ"ולכן לענ

שצריכים לתלות את הפרוכת במקום מדויק ,שם פרוכת הוא מקום תלייתה
ואז מתחילת עוביה ולפנים ,כדי שפני הפרוכת תהיו בסוף מקום הקודש

הפרוכת עצמה ,אולם מאחר שיש לה דין פרוכת.ק"הכל תהיה במקום קה
פ "ולכן אע.כמקום קודש הקדשיםקונה כל מה שבפנים לפנים ממנה

ק "לעולם לא יצא מתוך קה,ג דוחף בפרוכת בשעת ביאתו ויציאתו"שהכה

מהא דבדי 'וכן אין שום סתירה נגד יסוד התוס2.משום שלא יצא מהפרוכת

כל ,משום שכל עוד שהפרוכת נתלה במצר הקודש,הארון בולטים בפרוכת
וד בזה שיש לדייק כן מעצם ונראה ע.ק"מקום מתחילת עוביה מהווה קה

"הפסוק המצווה עשיית הפרוכת והבדילה הפרכת לכם בין הקדש לבין :

פ פשוטו הפרוכת קובעת מהו הקודש ומהו "רי עה–"קדש הקדשים

3!ק"הקה

א והגבורת ארי"שיטת הריטב.ב

יוצא שהיה דין פרוכת רק באחת מהפרוכות שבבית 'לכאורה לפי תוס
.ק"באמת עמדה על המצר בין הקודש לבין קהדהיינו הפרוכת ש,שני

ג "כ יש לעיין איך הכה"בזה דא)ה ובהיכל"ה ד:א(והעיר המקדש דוד 

דהרי מספקא לן לאיזה פרוכת איכא ,היזה דם הפר ודם השעיר על הפרוכת

דנחלקו )ד:יומא ה(ש שהביא מהירושלמי "ועיי!דין פרוכת אמיתי
ע אם אפשר להלום דברי "ז צוא,התנאים אם הדם צריך ליגע בפרוכת

ד הסביר דאין להקשות מזה "אמנם המקד.עם שיטה זו בירושלמי'התוס
אבל .צ ליגע בפרוכת"ל כמו הבבלי שהדם א"ל דס"כי י,עצמם'על התוס

צ ליגע "ד שהדם א"לפי המ'א:באמת יש כאן כמה הנחות בשיטת הבבלי

ק כדי "ג לדחוף בפרוכת ולעבור את תחום קה"ועוד ראיתי מי שהקשה איך הותר לכה2
כמו ו:]נב[ד "רי'ובתוס]ליברמן'יג במהד:ב[כמבואר בתוספתא (לסבב את הבדים 

שהם 'ז ישנם ד"ולפ,פעמים בלבד'ק ד"והלא רק הותר לו ליכנס לקה,)שנראה לקמן
ק הואיל "ג לא יצא מקה"כי באמת הכה,אבל לפי דברינו כל עיקרו הקושיא נעלמת!'ח

.ונשאר לפנים מן הפרוכת
.מופיע"קדש הקדשים"ועוד יש להעיר דזה המקום היחיד במקרא שהכינוי 3
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אפילו אם יפול על וניחא לן ,צ שיגע הדם קרוב לפרוכת"גם א,בפרוכת

דהוי ברוחק למעלה מאמה מהפרוכת ,הרצפה לפני הפרוכת החיצונית
.צ שהדם יגע בפרוכת"ע א"לפי הבבלי לכו'ב;הפנימית

'ל הגמ"דהנה ז.ברם על ההנחה השניה כבר נחלקו כמה מהראשונים
"נז(להלן  .תנא כשהוא מזה אינו מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת.):

יוסי אני ראיתיה ברומי והיו עליה כמה טיפי דמים של 'זר בראלע'אמר ר
ז "ודילמא דפר העלם דבר של צבור ושעירי ע.פר ושעיר של יום הכפורים

'אלעזר בר'לכאורה הפשטות היא דנחלקו ר4."דחזא דעבידי כסדרן?הוו

,הפרוכת"כנגד"יוסי והחכמים אי מצרכינן שיזה הדם על הפרוכת או רק 

ואיברא דאין ).ה אני"ד(א "והריטב)ה והיו"ד(ישנים 'ו תוסוכך פירש
אבל ,עצמם מזה שהרי יתכן שסברו כמו החכמים בזה'להקשות על התוס

כ איך ליישב תמיהת "וא,יוסי'אלעזר בר'יש לעיין אם יש שסוברים כמו ר

.ד"המקד

אבל הוסיף ,ישנים'א אצלינו הקשה כמו שהקשו התוס"והנה הריטב

"ל"וז.ירוצודבר בת ואם נותנין הפרוכת כלפי חוץ ומניחין אמה של ריוח :
כלפי פנים דילמא היכל הוא וכשבא להזאת בין הבדים הבולטים על 

כסבור להזות לפני ולפנים והרי )'ד א"נ(הפרוכת כעין דדי אשה כדלקמן 

ובפר ]משיח[וכן בהזאות שעושה כנגד הפרוכת בפר כהן ,הוא מזה בהיכל

."עושה אותם בהיכל והיה לו לעשותן בפניםהעלם דבר

:ויש להעלות שתי הערות בהבהרת שיטתו בזה

ג צריך למשוך את הפרוכת החיצונית "נראה מוכח לפי זה שהכה.א
ה הרי לא הועיל כלום "דאלת,לאחורה כדי להזות כנגד הפרוכת הפנימית

!כי עדיין אולי מזה בהיכל,בעשיית הפרוכת הפנימית

נ יש דבר אחד שהוא לאו דוקא "יין בדבריו נראה דממאם נע.ב

כי מצד אחד הוא הזכיר פר כהן משיח ופר העלם .א כאן"בדברי הריטב

דסובר כאיכא 'יוסי וב'אלעזר בר'שהוא פוסק כמו ר'ומשתמע א,דבר
אבל מצד שני .כ"דאמרי שנחלקו בקרבנות אלו ולא בפר ושעיר של יוה

יוסי העיד בענין דם פר העלם דבר של צבור 'אלעזר בר'איכא דאמרי דרכ הובא "ואח4
.ז"ושעירי ע
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ומזה משמע שסובר כמו ,"הפרוכתכנגדשה בהזאות שעו"א כותב "הריטב

,")כשהוא מזה אינו מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת"שאמרו (החכמים 
,כ"צ לבין פר ושעיר של יוה"מ ופר הדש"כ אין לחלק כלל בין פר כ"וא

בדוקא "כנגד"א "ל יותר שכתב הריטב"ונ.שבכולם יזה כנגד הפרוכת
כ יש לעיין "וא5.היינו השיטת יחידד,יוסי'אלעזר בר'לאפוקי משיטת ר

דמשום זה הצריכו להוסיף –כ לפרוכת"למה צריכים שיתקרב הדם כ
.צ ליגע בפרוכת"מ הדם א"אם מ–פרוכת פנימית

הוא "והיה לו לעשותן בפנים"א "כ נראה דפירוש דברי הריטב"וע

ואיך זה נעשה אם .ק"להתייחס לקהשהדם של החטאות הפנימיות צריך 

ל שעצם הפרוכת "צ?והדם נוחת בתוך הקודש,זים כנגד הפרוכתרק מ
י כך "י הזאה כנגד הפרוכת הדם מתייחס לפרוכת וע"וע,ק"מתייחסת לקה

אמנם הלכה היא דלא יזה הדם ממש על הפרוכת אלא .ק"מתייחס לקה

,ק"אבל עדיין צריכים להתייחס לפרוכת ממש כדי להתייחס לקה,כנגדו

.ק"פרוכת חיצונית שמא יזה הדם רחוק ממקום קהא לעשות רק "ולכן א

ישנים שיש לפרוכת 'א לתוס"אז העולה מכל זה הוא דהסכים הריטב
י "אבל גם הוא סובר שיש דין מהותי בפרוכת שע,מקומי-תפקיד טכני

.ק"מתייחסים לקה

,והנה גם הגבורת ארי עמד על מעמד הפרוכת בכמה מקומות

'ישנים דרק עשו ב'א משלל דעת התוס"בוהג.גישות'ומדבריו יוצאים ב
כ "דלא יתכן שיקטיר הקטורת של יוה,פרוכות משום חששות מקומיות

'אלעזר בר'שהרי ר,יוסי'אלעזר ור'א איך נחלקו ר"תמה הריטב.הרי בדף נז,ועוד5
!ובודאי דלא היה משקר,יוסי העיד שראה את הפרוכת בעיניו ברומי ודם היה עליו

ל דדם זה נגע בפרוכת "אלא דס,שהיה דם על הפרוכתוביאר דלעולם הודו לו החכמים 
ולכן ,יוסי השיב כי ראה שהטיפות של דם היו מסודרין'אלעזר ור'ואילו ר.שלא בכוונה

ד דנחלקו בפר ושעיר של "אמנם הביאור הזה רק שייך למ.הסיק שהוזו שם בכוונה
ן הועיל ועומד אצל שדוקא הזאות הפר והשעיר ניתן לעשות כסדר'כי מבואר בגמ,כ"יוה

ולעומת בפר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור שצריך לעמוד ,הפרוכת בשעת הזאה
[מרחוק ולהזות א דיש לפסוק "כ לו חידש הריטב"וא.]ה"ונעיין עוד בזה בהמשך בעז.

לפחות יש לצמצם את חידושו דנוקט ,יוסי נגד החכמים שהם הרוב'אלעזר בר'כמו ר
.כ"פר ושעיר של יוהד קמא דנחלקו ב"כמ

ם דמזים על הפרוכת הן בדם הפר ושעיר של "יש להעיר שנראה שפסק הרמב,ל"לאור הנ
.כ הן בדם שאר חטאות הנשרפות"יוה



127בכל השנה ובעבודת יום הכיפוריםמעמד הפרוכת

במקום הקודש כי ההקטרה היא לפני הכפורת דהיינו רחוק ממקום 

ל "וז,א"ולכן העלה לתרץ באופן מאד דומה לביאורנו בריטב6.הפרוכת
):ה ואסתפקא"ד:נא(

לצד חוץ משום 'לא סגי בפרוכת אולי נראה דהיינו טעמא ד
הזאות שעל הפרוכת של חטאות הפנימים דיום הכיפורים 
ודכהן משיח ופר העלם דבר ושעירי עבודה זרה דקפיד קרא על 

אלמא בעינן ,הפרוכת דווקא בסמוך ולא סגי בשאר ההיכל כולו
דווקא אצל מקום המחיצה המבדיל בין קודש לבין קדשי קדשים 

ואי עבדינן .ת סמוך לקדשי קדשים מה דאפשרכדי שיהיו ההזאו
לבד כשהיה מזה עליה מבחוץ שמא עובי אמה של 'פרוכת א

מקום טרקסין כלחוץ ואכתי הזאות הללו רחוקים מקדשי 
.קדשים

כ הקשה כמו שהקשינו דלא הועיל כלום בזה כי יזה הדם "אולם אח
א סבר דלא ונראה שהו.ק"כנגד הפרוכת החיצונית ולעולם יהא רחוק מקה

אולם נפגע הכתב יד .יתכן לומר שימשוך הפרוכת החיצונית בשעת הזאה

אך נראה שעדיין ".כאן חסר"ל בשוליים "ואחר קושיתו הכניס המו,כאן
שחזר לכתוב )ה שנים"ד.נד(דיעויין שם להלן ,יכולים להסיק מה תירץ

:פרוכות וכנראה התייחס לתירוצו בקיצור'בענין הצורך לב

,ם הזאת חטאות הפנימיות הטעונים הזאה על הפרוכתמשו
,והזאות אלו טעונין במקום הבדלת היכל מקודש הקדשים

וכי מזה על הפרוכת אכתי רחוק ,ודילמא אויר אמה זו כלחוץ
ולפיכך עשאוהו ,ל"קרוב לאמה המקדושת קודש הקדשים כמש

.שהם כחדא חשיבא'ב

או )י"רש(ק "דעות בראשונים אם הניחו הארון באמצע קה'הגבורת ארי מביא ב6
בית 'ם הל"מבוכן דעת הר,ה ארון"ד.ב צט"ם ב"רשב(רחוק ממש מהפרוכת ,במערבו

[א:הבחירה ד ע כי שם מבואר רק "ה הגיע אבל צ"ד:י כאן נב"א הביא רש"הגבו).
אמנם כן .אבל לא הזכיר כלום בענין מזרח ומערב,שהארון היה באמצע בין צפון לדרום

,א"דהיינו הריצב,אכן יש דעה שלישית בראשונים.]ה אינו"רד:מבואר במגילה י
ואולי כן ,)ה וצבא"ד:ב כה"ב'תוס(קרוב מאד לפרוכת ק"שהניחו הארון במזרח קה

כ באמת יקטיר הקטורת קרוב לפרוכת ואינו מן הנמנע שיטעה "וא.ישנים'סברו התוס
ג האבן "אך עדיין יש להקשות כי בבית שני היה מניח הקטורת ע.ויקטיר בתוך הקודש

.13הערה וראה להלן.ולכאורה האבן השתיה לא האריך לתוך הקודש,השתיה



הרב נח גאלדשטיין128

פרוכות של בית שני כנראה שיטת הגבורת ארי בזה היא דשתי ה

בין שניהן הן עושות כל תפקידי .הצטרפו להיות מערכת אחת של פרוכת

ולכן הזאת דם .י שני וילונות"ואז בעצם יש כאן פרוכת אחת ע7,הפרוכת

החטאות הפנימיות כנגד הפרוכת החיצונית אמנם נחשבת כהזאה 

8.ק"וממילא כמתייחס לקה,המתייחסת לכל החפצא של הפרוכת

הגבורת ארישל יה יטה שנש.ג

הגבורת ארי הוסיף לתרץ וכתב בעצם כמו דברי "חסר כאן"אחרי ה

שם 'כי מבואר בגמ,ע בזה"הוא העיר דצ.)נז(אולם לקמן 9.כאן'התוס

,ז"יוסי בפר העלם דבר ושעירי ע'אלעזר בר'ד דנחלקו חכמים ור"דלמ

'אבל הגמ,")עואם נגעו נג("לפי החכמים בדיעבד אם נגעו בפרוכת יצא 

ונראה שנגיעת ,כ"ד דנחלקו בפר ושעיר של יוה"אינה אומרת כן למ

:ל תירוצו"וז.הפרוכת פוסלת

איכא למימר דלתנא קמא בשל יום הכיפורים דכתב רחמנא 
(וכן יעשה באוהל מועד" אי –היינו היכל–)טז:ויקרא טז"

אבל לא יגעו בפרוכת כיון,אפשר להזות אלא כנגד הפרוכת
דפרוכת קדושת קודש הקדשים עליו הוה ליה כאלו מזה בקודש 

והשתא אי הוי הנחת הזאות הללו ...קדשים ולא בהיכל
בפרוכת והיו נוגעין בו דילמא קדושתו כלפנים ואין כאן הנחת 

מה שאין כן הזאת פר העלם דבר דרחמנא .הזאה באוהל מועד
ה את והיז"לא תלי להו באוהל מועד אלא בפרוכת כדכתיב 

(פני הפרוכת לית לן בה אפילו אי נוגע בו אפילו )יז:שם ד"
דהא במשכן קדושת פרוכת ,אם תמצא לומר קדושתו כלפנים
–"והזה את פני הפרוכת"ר "היא ודאי כלפנים ואפילו הכי א

כי הפרוכת הפנימית .הפרוכות שבבית שני מחד פרוכת שעוביה אמה'ובזה חלוק ב7
,שעוביה אמה'לעומת פרוכת א,י יחוס לפרוכת"ק ע"מערבת לנו שניתן להתייחס לקה

.שאולי פניו נמשכו לצד חוץ
ל "נולכן טפי ,א מהווה מאד מחודשת"אמנם אם דברינו נכונים אז שיטה זו של הגבו8

כ ולומר שלפירושו משכו את הפרוכת החיצונית מלאוקים שיטתיה "א כש"בדעת הריטב
.א"כשיטת הגבו

.16ברם ראה להלן הערה 9



129בכל השנה ובעבודת יום הכיפוריםמעמד הפרוכת

מ "מיהו ה.בין נוגע בו ובין אין נוגע בו,ואת פני הכל במשמע
שהזאת העלם דבר ומכל מקום מדרבנן אמרו,מן התורה
ז לכתחלה לא יהיו נוגעים בפרוכת גזירה אטו יום "ושעירי ע
אבל של יום .מיהו בדיעבד לא גזרינן ואם נגעו נגעו,הכיפורים

הכיפורים אפילו בדיעבד נמי לא דילמא קדושתו כלפנים 
.ורחמנא אמר אוהל מועד והוי ספיקא דאורייתא ולחומרא

כ צריכות "שההזאות של יוהנלמד מהפסוקים,לפי הגבורת ארי

ולכן אין להזות בפרוכת כי קדושתו כלפנים ולא כלחוץ,להתייחס להיכל

לעומת .ובבית שני בפרוכת חיצונית בתורת ספק,במשכן בתורת ודאי–

,ז מתייחסות לפרוכת עצמה"צ ושעירי ע"זאת ההזאות של פר הדש

.ולכתחילה רק מזים כנגד הפרוכת משום גזירה בעלמא

ת דמותר להזות דם חטאות אלו במקום "דמהכ,יהו יש לעיין בזהמ

"פב(הרי שנינן בזבחים ?פנים בעי רבא פר העלם דבר של צבור ושעיר :):

)בפשטות(ומסקינן ,"עבודת הכוכבים שהכניס דמן לפני ולפנים מהו

דאמנם ,ק"קהמקוםלק "קהקדושתאז לכאורה צריכים לחלק בין !דנפסלו

ק דהלא "אבל עצם הפרוכת אינה במקום קה,פנים עליההפרוכת קדושת

כ "ולכן הזאת דם הפר ושעיר של יוה!ק"היא מבדלת בין הקודש לבין קה

צ "אבל הזאת דם פר הדש,על הפרוכת פסולה כי אין כאן יחוס להיכל

.ז עליה כשירה כי לא נחשבת ככניסה לפני ולפנים"ושעיר ע

שיטת התוספתא והירושלמי.ד

ב "יומא פ(רביעית באופי הפרוכת נמצאת בתוספתא כפשוטה הבנה 

ל התוספתא "וז.פ התוספתא והירושלמי"ע)110שם ,105-106שורות 

"יג:יומא ב( מהלך .החיצונה פרופה מן הדרום והפנימית מן הצפון):

מהלך לשמאלו עם ,הפך פניו לדרום,הגיע לצפון.ביניהן עד שהגיע לצפון

הגיע לארון ודחף את הפרכת במתניו ונתן .ןהפרכת עד שמגיע לארו

בזה )ה ומאי"ד:נב(ד "ותמה התוספות רי.'וכו"המחתה בין שני הבדים

ואם ,אם בבית שני הלא לא היו לא ארון ולא בדים?דבאיזו פרוכת מדובר

ואכן חידש התוספתא .ע"והניח בצ!פרוכות'במשכן לכאורה לא היו ב

!פרוכות'בר מימות המשכן היו בכפשוטה דלפי התוספתא באמת כ
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בין 'ממה שביארו במח)ד:ה(והוסיף שכן נראה מוכח מהירושלמי 

:יוסי לחכמים במתניתין אם היתה פרוכת אחת או שתים בבית שני'ר
'ט דרבנן"מ" מה עבד לה רבי ).לג:שמות כו('וגו'והבדילה הפרכת לכם?

ודומה לזה איתא ".ןבין קדש הקדשים שלמעלן לקדש קדשים שלמט?יסי
"יב:ב(בתוספתא  'לא היה שם אלא פרכת אחת שנ'יוסה או'ר):

בין הקדש ובין קודש "ל "אמרו לו מה ת.'וגו"והבדילה הפרכת לכם"
הנה במתניתין ".להם בין קדש העליון לקדש התחתון'אמ?"הקדשים

ולפי הבבלי דחאו החכמים כי,יוסי הביא פסוק זה כראיה לשיטתו'ר

אך בירושלמי ובתוספתא אף החכמים .'במקדש שני נסתפקו בבית שני וכו

'אז נראה דמעיקר הדין הוא דבעינן ב!למדו את שיטתם מפסוק זה
.'וגו"והבדילה הפרכת לכם"כ ד"ולפי החכמים לומדים כן מגזה,פרוכות

ופירש התוספתא כפשוטה דלמדו החכמים מהא דכפל רחמנא את מילת 

מאחר שכבר הזכיר הפרוכת 'וגו"והבדילה לכם"רק ל"דהל,"פרכת"

10.בראש הפסוק

והנה .פרוכות אם לא היה שום ספק'ז למה הצריכו ב"ע לפ"אך צ
וביניהם ,דהעלה כמה קושיות בענין הפרוכת)שם(יעויין בהעמק דבר 

נראה מיותר "והבדילה הפרכת לכם בין הקדש לבין קדש הקדשים"דביטוי 

ועוד שקשה אם השכינה שרוייה ,"ש לקדש הקדשיםבין הקד"ל "כי הל

והלא כתוב בסוף ספר ,ק אז איך היה אפשר למשה רבינו ליכנס לשם"בקה
"לו:מ(שמות  "!ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן)

חמור ,ביניים-ותירץ שלומדים מהפסוק שהצריכו למקום עם קדושת
י בליטת הבדים לתוך "נעשה עולפירושו זה 11.ק"מהקודש וקיל מקה

ומשה רבינו עמד בין 12.י האמה טרקסין"ובבית ראשון גם ע,הפרוכת

משניטל הארון "נאמר 'שבמשנה ב,התוספתא כפשוטה הביא ראיה נוספת ממתניתין10
ון מדברת אף בזמן בית ראשון כשהאר'ומזה יש להבין שמשנה א',וכו"אבן היה שם

.כי הבבלי שלל את כל זה,אולם יש להדגיש שזה רק לפי הירושלמי.עדיין היה במקומו
שכל מקום שכתוב בכפילות ,ב"ר שזה יסוד מתודולוגי במשנת הנצי"והעירוני מו11
.ביניים-מרמז לאיזה מעמד"ובין...בין"

והביא כן ,וחוץכי זה לשון פנים "טרקסין"פירש דנקרא )ה טרקסין"ד.יומא נב(י "רש12
ביניים הקודש -כלומר מעמד,"דין פנים וחוץ"וביאר ההעמק דבר שהיה לו .מהירושלמי

.'ואהרן הכהן כבר היה נזהר מליכנס שם אבל עדיין אינו מקום כבוד ה,ק"לקה
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ואילו ,כי לא יכול ליכנס ממש לפני ולפנים,הבדים דוקא במקום הבליטה

וכן דייק 13.כ"אהרן הכהן לא היה יכול ליכנס אפילו לשם חוץ מביוה
.ש"ע,)ג,ב:ויקרא טז(כ עצמו "מהפסוקים בעיוה

פרוכות בתורת 'ד דהצריכו ב"ל שאותו יסוד עומד מאחרי המ"ונ
בין הקדש "ביניים שהוא -שיש דין בפרוכת שצריכים ליצור קדושת,ודאי

'י עשיית ב"ונאמר או שזה הושג ע.ומתגשר ביניהם"ובין קדש הקדשים

14).ב"נצי(י בליטת הבדים "או ע)תוספתא וירושלמי(פרוכות 

סיכום

-ישנים מצריכים את הפרוכת משום סיבות טכניות'סמצינו דלפי התו
.הבנות שונות המעניקות לפרוכת תפקיד מהותי'אבל ישנן ד,מקומיות בעלמא

15:ולפי כל אחד מהם יש להדגיש את היחס בין הפרוכת לבין קודש הקדשים

וכנראה אפילו קובע ,ק"הפרוכת חייבת להיות המעבר בין הקודש לקה.א
).וספותת(ק "מהי מקום קה

).א"גב;א"ריטב(וכאילו נכנס לשם ,ק"י יחוס לפרוכת מתייחסים לקה"ע.ב

).א"גב(ק "פ שאינה מקום קה"ק אע"הפרוכת עצמה כבר יש לה קדושת קה.ג

ק עם "מהווה מקום נפרד בין הקודש לבין קה)או פרוכות(הפרוכת .ד
פ "י עתוספתא וירושלמ(מקומות אלו 'ומתגשרת בין ב,ביניים-קדושת

16).העמק דבר;התוספתא כפשוטה

היה בכל עשר עמות 'כי ענן ה,לפי זה נראה שאהרן שם את כף הקטורת רחוק מהארון13
.ק"של קה

היה אפשר לשלב את שני הגישות האלו ולומר שמאחר שניטל הארון ולא היה לכאורה 14
.ביניים זו-פרוכות בבית שני ליצור מעמד'אמה טרקסין נצרכו לב

)לה:לו,לא:שמות כו(ובענין זה גם יש לעיין באופי הכרובים הרקומים על הפרוכת 15
על יריעות המשכן והיחס ביניהם לכרובים על הכפורת מצד אחד ולכרובים הרקומים

שדייק מלשון הפסוקים שתכלית )ח:לו(ויעויין במשך חכמה .מצד שני)ח:לו,א:כו(
ושדוקא הכרובים של ,הכרובים של הפרוכת שונה ביסודה מהכרובים של היריעות

.הפרוכת מתייחסים לכרובים שבארון
אין רווח מסויים אלא דהוא סבור ד,כ דעת הגבורת ארי בתירוצו השני"אולי זו באמת ג16

ומיצר זו ,ק"למקום זה אלא שהפרוכת חייבת להיות בדיוק על המיצר בין הקודש לקה
ליעשות פרוכת שעוביה 'ולכן אין להקשות כמו שהקשו התוס.ביניים-יש לו קדושת

ן מתייחסות להיכל אבל גם אין בהןוכן אין להקשות איך הזאות על הפרוכת אינ,אמה
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,א להעביר פתאום ממקום ההיכל"דנראה שא,ויש להעמיק קצת

,ק עם קדושתו הנוראה"למקום קה,שסתם כהנים נכנסים לשם יום יום
ושום אדם ,"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"המקום אשר בו ממש מקויים 

ולזה נצרך את .צבאות'שנחשב כמלאך ה,כ"ג ביוה"לא יכנס חוץ מכ
אבל יותר מזה לשרת כמעבר בינו לבין שאר ,ק"למסוך את קה'א,הפרוכת

פ שהוא מן הנמנע להתייחס לשם "ק אע"ההיכל וכמאפשר להתייחס לקה
.במישרין

וסכת על הארן את הפרכת.ב

שני דינים בפרוכת

'א,דינים שונים בפרוכת'והנה כמה מהאחרונים העלו דיש ב

17.למסוך על הארון בפרט ולהבדילו'ב;ק"דש לבין קהלהבדיל בין הקו

ובפרט עיין בספר תורה שלמה ,עיקר הוכחתם באה מתורה שבכתב

שהאריך בזה וליקט הרבה פסוקים )ח"י'מילואים לפרשת תצוה ס(

יוצא מהם שהפרוכת מבדלת .המדגישים את היחס בין הפרוכת לבין הארון

שכיסו הכהנים את הארון ,)ג:מ,ו:ל,כא:שמות כז(וממסכת את הארון 
ושהיא נקראת ,)ה:במדבר ד(י הפרוכת בשעת ניסיעת ישראל במדבר "ע

(פרכת המסך" (פרכת העדות"ואפילו )כא:שמות מ" ).ג:ויקרא כד"

הוכיח שיש דין )כעת אינני זוכר מי(מהאחרונים 'א,בנוסף לזה

יה וחכמים אם יאש'דנחלקו ר,:)ז(סוכה 'בפרוכת לסוך על הארון מגמ

הסוכה נפסלת מדין חמתה מרובה מצילתה אם החמה באה מחמת הדפנות 

"וסכת על הארן את הפרכת"דכתיב ,יאשיה פוסלה'ר.ולא מחמת הסכך

כ אף "וא',סככה'נקרא ,דהיינו מחיצה,הרי הפרוכת–)ג:שמות מ(

ברם החכמים .מחיצות הסוכה צריכות לנהוג כמו סכך ליצול מן החמה

ולומדים מן המקרא דנתחייבו לכוף את החלק העליון של ,ים את זהדוח

כ מוכרח שהפרוכת נצרכת לא רק "וא.הפרוכת כדי לסכך ממש על הארון

נראה יותר ,:כ בדף נא"ברם אף שודאי ניתן להבין כן ממש.י ולפניםפסול של כניסה לפנ
.כ לעיל"וכש,שממש יש לפרוכת קדושת פנים.מדברים בדף נז

כ "מ פינשטיין ובקונטרס עיוה"בשם הגרי:)יומא נא(עיין למשל במנחת אברהם 17
).13הערה :יט(
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אלא ,דלזה לא בעינן אלא מחיצה גרידא,ק"להבדיל בין הקודש לקה

רואים את זה בפרט בנסיעות במדבר .שצריך להתייחס לארון ולסכך עליו

אבל גם אחר שהקימו את המשכן הרי ,ארון עם הפרוכתשממש כיסו את ה

18.כפו את הפרוכת להשתמש כעין סוכך לארון

ד"חידוש התורה שלמה והגרי

ד מרחיקים לכת בחילוק בין שני "ואמנם גם התורה שלמה וגם הגרי

שניהם .דעיקר דין פרוכת נאמר דוקא בחלק שכנגד הארון,דינים אלו

צ "דחייבים להזות דם פר הדש)י:דחובא גדבורא (הביאו מהתורת כהנים 

ועל זה ".את פני פרכת הקדש"מ דוקא כנגד בין הבדים מדכתיב "ופר כ

"ל"כתב התורה שלמה בזה כ אפשר לדייק שרק הפרכת "הרי מזה ג:

כ דשאר "וע.ולא שאר הפרכתשם פרכת הקדשלה 'שהיתה נגד הארון הי

'עלי'תור מסך לארון והיוחלק זה שימש ב,שם מחיצההפרכת היתה עליה 

"ד"ובדומה לזה ביאר הגרי19".שם פרכת הקדש אין דין פרוכת אלא למה :

.והשאר אינו אלא כותל ביסודו,דהיינו בין הבדים,שכנגד הארון

ואף שלא היתה מונחת ממש על ,הפרוכת הינה פרוכת הארון,דבחלותה

"וכיח הכיועוד כתב לה".אופיה היסודי הוא כפרוכת הארון,הארון ולכן :

הדבר אף .).נד(באמת היו בדיו בולטים לתוכה וכמפורש בסוגיה לקמן 

".משתקף במנהגנו לשים פרוכת על ארון הקדש

ם"שיטת הרמב

וזה יוצא ,ם"ד חילוק זה לא ניתן להאמר בדעת הרמב"אולם לענ

:מכמה מקומות

וראה להלן .ך הפרוכתד הביא ראיה נוספת מהצורך שבדי הארון יבליטו לתו"הגרי18
.23הערה 

כי כאמור לעיל ,הדיון המרכזי של התורה שלמה הוא במעמד הפרוכת שבבית ראשון19
"ג(ב "שנינן בב)1הערה ( אבל נראה מוכח ,"גמירי כולהו בבנין או כולהו בפרוכת:)

פ דאף בבית ראשון עשו פרוכת ממש בפתח "כ ובתושבע"מכמה מקומות בתושב
,ב עסוק דוקא במחיצה"בב'ולכן יצא התורה שלמה להוכיח שהגמ.שבאמה טרקסין

.אבל בדין שני למסוך על הפרוכת בעינן פרוכת ממש,ובזה אמרינן או בבנין או בפרוכת
.וראה ההערה להלן
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:שםל "וז)ב:ד(בית הבחירה 'ם הביא יסוד דין פרוכת בהל"הרמב.א

בבית ראשון היה כותל מבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים 
וכיון שבנו הבית שני נסתפק להם אם עובי הכותל ,עביו אמה

היה ממדת הקדש או ממדת קדש הקדשים לפיכך עשו קדש 
הקדשים עביו עשרים אמה תמימות ועשו הקדש ארבעים אמה 

ולא תמימות והניחו אמה יתירה בין הקדש ובין קדש הקדשים 
בנו כותל בבית שני אלא עשו שתי פרוכות אחת מצד קדש 
הקדשים ואחת מצד הקדש וביניהן אמה כנגד עובי הכותל 

אבל במקדש ראשון לא היתה שם אלא פרכת ,שהיה בראשון
.'אחת בלבד שנאמר והבדילה הפרכת לכם וגו

והבדילה "ם לקבוע דין פרוכת הוא "הרי הפסוק שהביא הרמב
ואילו לפי התורה שלמה פסוק ,"הקדש ובין קדש הקדשיםהפרכת לכם בין 

20!ואינו קשור לארון כלל,"שם מחיצה"זה התייחס דוקא ל

וכמעט בכל ,ם מתייחס לפרוכת כמה פעמים בחיבורו"הרמב.ב

בית (ק "מקום הוא חוזר ומדגיש שהפרוכת מבדלת בין הקודש לבין קה

ונראה ).יג:קרבנות המעשה ה,טז:כלי המקדש ז,ד:שם ד,יז:הבחירה ג
כי כולה מבדלת בין הקודש "דין פרוכת"ברור מזה דכל הפרוכת יש לה 

ועוד שעצם הגדרת שם פרוכת היא מה שמבדיל בין הקודש ,ק"לבין קה
!ק"לבין קה

כ להצריך הזאת דם "ם אינו פוסק כמו התו"באמת נראה שהרמב.ג
אמנם 21.ל הפרוכתאלא כשר כנגד כ,מ כנגד בין הבדים"צ ופר כ"פר הדש

כ הבין מזה שהפרוכת בבית ראשון "שג)38'יומא עמ(ז הלוי "עיין בחידושי מרן רי20
ם לא היה שום "בכסף משנה שם שחידש שלפי הרמבע "ע.היתה לה דין פרוכת לגמרי

).פרנקל'הובא בספר ליקוטים במהד(ץ "ועיין מה שתמה עליו היעב,פרוכת בבית ראשון

ם לא הביא את דברי "יש להעיר שמעולם הרמב,:)ג(ב "ולגבי תמיהת התורה שלמה מב
ן איזה דין ובאמת נראה דלא סבר שיש כא"או כולהו בבנין או כולהו בפרוכת"אביי ד

,שביאר שכל זה היה לנוי בעלמא)ה ונשוב לדברינו"ד.יומא מז(ועיין במאירי .ממש
ואולי זה מעין סברת ,אמה והשאר בפרוכת'דאינו נאה לעשות המחיצה בבנין עד ל

[ם"הרמב דזה מנהג ,ולכאורה אין פגימה בנוי בעשיית פרוכת רק במקום פתח הבנין.
.]העולם

עיין .כ"ם דחה את התו"ונים על זה והעלו כמה הסברים למה הרמבכבר עמדו האחר21
).ג:קרבנות ו(ובחזון יחזקאל )ויקרא אות רכב(ם "למשל במלבי
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(כנגד הארון"כ כותב שצריך להזות "ביחס להזאות של יוה ,)ב:כ ד"עיוה"

מ סתם פוסק "צ ופר כ"אך בהזאות של פר הדש,ונעמיק בזה בהמשך
(על הפרוכת המבדלת בין הקדש ובין קדש הקדשים"שמזה דמם  ק "מעה"

יר הפרוכת ועוד חזר להגד,הרי אין שום רמז כאן להזות כנגד הארון).יג:ה
.'כמבדלת בין הקודש וכו

ם שאמנם הפרוכת מבדלת בין "ולכן נראה יותר לומר בדעת הרמב
פרוכת "כ מתייחסת לארון בפרט כמסך ולכן נקרא "וג,ק"הקודש לקה

שהרי שהפרוכת מהווה .אבל שני דברים אלו נובעים מיסוד אחד,"העדות

,הלא הוא הארוןק"אבל הגרעין היסודי של הקה,ק"הגבול לקדושת קה

ל שהארון עצמו קובע קדושת "וי,מקום לוחות העדות והשראת השכינה
כ מתייחסת "ק הפרוכת ג"כ בתור מבדלת בין הקודש לבין קה"וא22.ק"קה

וממילא בשעה שפירקו המשכן ,דהיינו הארון,ק"באופן מיוחדת ליסוד קה

הקדש ובין והבדילה בין"מדין –עדיין הצריכו לפרוכת לכסות את הארון

בענין היחס 'כ כל הדברים שאמרנו לעיל בסוף חלק א"וא"!קדש הקדשים

:ק ניתן לומר בפרט בענין היחס בין הפרוכת להארון"בין הפרוכת לקה
כ צריכים איזה אמצעי להתייחס "קדושת הארון דורשת מסך תמידי אבל ג

23.י פרוכת הקודש"ז נעשה ע"וכ,אליו

ני הכפרתוהזה אתו על הכפרת ולפ.ג

:ח"יסוד הגר

החילוק בין הזאות על הפרוכת להזאות על מזבח הפנימי

יש לעיין ,ק והארון"מאחר והבהרנו את היחס בין הפרוכת לקה
והנה צריכים .כ"ובפרט בעבודת יוה,באופי ההזאות הנעשות עליו

.)ס(תנן ביומא .ם"ח בדעת הרמב"להתחיל בזה עם יסוד שקבע מרן הגר

שהוכיחו ששאר כלי המקדש שאפו )יב:מ ב"כלה'הל(ד "מ והגרי"ועיין בחידושי הגר22
ואילו ',וכו"שם מנורה"ובשעה שאינם במקומם הופקע מהם ,מהיותם במקומם במקדש

ם דמצות "ולכן פוסק הרמב(חלות שם ארון אינו תלוי כלל בעמידתו במקומו במקדש 
הנה לדברינו יש להוסיף ).נשיאה על הכתף נאמרה לדורות רק בארון ולא בשאר כלים

.אלא שההיפך הוא הנכון,ק"שלא רק שהארון לא שאף ממקום קה
פרוכת שזה בא להדגיש את צורך שבדי הארון יבליטו בא הציע ב"אבי מורי שליט23

.ושהארון הוא הקובע לקדושה של לפני ולפנים,היחס בין הפרוכת לארון
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אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה ,כ האמור על הסדר"הכל מעשה יו"

'לפי ר.ובברייתא שם נחלקו בהגדרת הדברים האמורים על הסדר".כלום
יהודה זה כלול רק 'ואילו לפי ר,נחמיה זה כלול כל עבודת בגדי לבן

י "פ רש"וכ,ק"דהיינו לכאורה בקה,"מבפנים"עבודת בגדי לבן שנעשית 
.שם

"א:כ ה"עיוה(ל "דז,אינו כןם"אולם דעת הרמב כל עבודות ):
ואם ,צריך לעשותן על הסדר שביארנובפנים בהיכלשעובד בבגדי לבן 

"ד"ושם ה".הקדים בהן מעשה לחבירו לא עשה כלום הקדים דם השעיר :

ואחר כך יביא שעיר אחר ,יזה מדם הפר כמצותו,לדם הפר בקדש הקדשים

הקדים .ויפסל הראשון,ים כמצותווישחוט אותו ויזה מדמו בקדש הקדש
יחזור ויזה מדם השעיר ,במתנות שבהיכל על הפרוכתדם השעיר לדם הפר 

ותמה עליו הלחם משנה איך ההזאות שבהיכל ".פעם שנייה לאחר דם הפר

דלפי .)מ(שהרי גרסינן בהדיא בזבחים ,נחשבות כדברים הנעשים מבפנים

ח "ולכן יסד הגר.אינן מעכבותג דסדרן "יהודה ישנן הזאות של פר כ'ר

שההזאות על המזבח ,דיש לחלק בין ההזאות שבהיכל)א:כ ה"עיוה(
אבל ההזאות על הפרכות הן חלק מעבודת ,נחשבות כעבודה של חוץ

.ט ביומא דף מ"ח הוכיח כן מהשקו"והגר.ודוקא בהן סדרן מעכבת,פנים

.ש"ועיי

שתי גישות:ח"ם לפי הגר"סברת הרמב

שהרי .ח מהי הסברא לחלק כך בין ההזאות האלו"יאר הגרברם לא ב
דברים "דמובן למה ליחשב רק ההזאות על הכפורת כ,י ניחא"בשיטת רש

אבל ".דברים הנעשים מבחוץ"וכל ההזאות שבהיכל כ"הנעשים מבפנים
אשר כולן נעשות ,למה לחלק בין ההזאות על הפרוכת להזאות על המזבח

?בתוך ההיכל

ד על "וכבר עמד הגרי,ביע על שתי גישות עקרונותוהנה יש להצ
24:שניהם במקומות שונות בשיעוריו

ומקום ,ולבאר שבאמת מקום ההיכל מתפצל,לחלק בין המקומות.א
.המזבח מובדל לגמרי ממקום הפרוכת

.ה תנו רבנן"ד:נו;ה על כל פנים"ד.מ24
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פ שכל "שאע,לחלק בין המקומות שאליהם העבודות מתייחסות.ב

ק ולכן "מתייחסות לקהההזאות של הפרוכת,ההיכל מקום אחד הוא
25.נחשבות כדברים הנעשים מבפנים ולעומת ההזאות של המזבח

שתי תמיהות על הגישה הראשונה

שמקום ,הוכחות נגד הגישה הראשונה'ד יש להביא ב"אולם לענ
.ההיכל מתפצל בין מקום פנים למקום חוץ

:שראינו לעיל.)פג-:פב(יש לעיין המשך הסוגיא בזבחים .א

פר העלם דבר של צבור ושעיר עבודת כוכבים בעי רבא
'מי אמרי:שהכניס דמן לפני ולפנים מהו 'אל הקודש פנימה'

כל היכא דקרינן אל הקודש קרינן ליה פנימה כל היכא דלא 
?או דלמא שלא במקומן הוא,קרינן אל הקודש לא קרינן פנימה

פר ושעיר של יום ,ואם תימצי לומר שלא במקומן הוא
:שהזה מדמן על הבדים והוציאן להיכל והכניסן מהוהכיפורים

ואם תימצי ?מי אמרינן מקומן הוא או דלמא הואיל ונפק נפק
והוציאו .)פג(הזה מדמן על הפרכת ,לומר הואיל ונפק נפק

]דילמא[הכא ודאי חד מקום הוא או :למזבח והכניסן מהו
.תיקו?יציאה קרינא ביה

ז "צ ושעיר ע"כניס דם פר הדשה(פשוט שהפסול בבעיה הראשונה 

ד "ם והראב"אך נחלקו הרמב,הוי משום הכנסה שלא כדין)לפני ולפנים

):יד:מ ב"פסוה(בשאר הבעיות 

אם הכניסו לקודש ,ז שדמם נכנס להיכל"פר העלם ושעיר ע
וכן פר ,הקדשים נפסל שבמקום זה פנימה של מקומן הוא

שים אם הכניס ושעיר של יום הכפורים שדמם נכנס לקודש הקד
דמם לקודש הקדשים והזה ממנו והוציאו להיכל וחזר והכניסו 
לקודש הקדשים נפסל ואינו גומר ממנו הזיות שבקודש 

וכן אם גמר הזיות שבקודש הקדשים ,הקדשים כיון שיצא יצא

מ שבאמת "ד הביא נוסח הפכי בשם אביו הגר"הגרי)ה תא שמא"ד:נו(במקום אחר 25
פ שהוא עומד "אבל ההזאות על המזבח מתייחסות לחוץ אע,הוא"פנים"כל ההיכל 

(ויצא אל המזבח"פ הפסוק "וזה ע,בפנים מיהו קשה לי קצת כי המשך הפסוק ).יח:טז"
".'ויצא אל המזבח אשר לפני ה"הוא 
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והזה מקצת הזיות והוציאן חוץ להיכל וחזר ,והוציאן להיכל
שכיון שיצא הדם ,כלאינו גומר הזיות שבהי,והכניסן להיכל

.חוץ למקומו נפסל

כי הסוגיא שלו ,א אני איני סובר כפירושו"א:ד"השגת הראב
והענין אינו כן אלא משום ,דומה דמשום יציאה הוא הפסול

פר ושעיר של יום :הילכך צריך לפרש הבעיא.ביאת פנים
הכפורים שהזה דמם על הבדים והוציאן להיכל כדינו וחזר 

מי ?ולפנים נפסלו מלהזות על הפרוכת או לאוהכניסן לפני 
ואם תמצי לומר כיון ?אמרינן מקומו היה ואינו נפסל בו או לא

מפרוכת למזבח הזהב שהכל ,דנפק נפק ושוב לא נקרא מקומו
הא ודאי מקומו הוא או דילמא יציאה כתיבא ביה :בהיכל מהו

ינן קר'ובא'וכי הדר עייל ליה לבית הפרוכת 'ויצא אל המזבח'
?ביה

שמכיון שיצא חוץ ,ד הבין שגם כאן הפסול הוי משום הכנסה"הראב
וכמו כן מכיון שיצא ממקום הפרוכת אין לחזור ,ק אין לחזור לשם"לקה

הווין בענין 'שלפי זה כל הבעיות בגמ,ואמנם היתרון בפירושו ברור.לשם

'ם לא הבין כן אלא שהמשך הגמ"ע למה הרמב"וצ,הכנסה שלא כדין

ונראה שחידוש אחר בפירוש 26.ופכת לשאול בענין יציאה שלא כדיןה
הזה "היתה 'דהנה הבעיה השלישית בגמ,ם מגלה מהי סברתו"הרמב

ולכאורה זה מזבח ,"מדמן על הפרכת והוציאו למזבח והכניסן מהו

,ם שזה מזבח החיצון"אך חידש הרמב.ד"וכמו שכתב הראב,הפנימי

ולכאורה .ציא את הדם מחוץ להיכלהיא שהו'ושבאמת כוונת הגמ

ד לומר בבעיא "ם פירש כן כדי למנוע מהחידוש שנאלץ הראב"הרמב
(ויצא אל המזבח"דאולי ,שלישית מחדש שהולכת דם הפר )יח:ויקרא טז"

וכן ההיפך "יציאה"כ מהפרוכת למזבח הפנימי נחשב כ"והשעיר של יוה
צריכים לפרש ולכן ,א לגמרי"ם זה א"לפי הרמב".ביאה"נחשב כ

כ לכאורה "וא,ששואלים אם הוציא הדם מן ההיכל למזבח החיצון מהו
.ל לצאת מן ההיכל"דמעולם לא ה,שואלים בענין יציאה שלא כדין

,ם שההיכל מתפצל לשני מקומות"לו סבר הרמב,אולם הגע עצמך
,"מבחוץ"וההזאות על המזבח הן "מבפנים"ולכן ההזאות על הפרוכת הן 

.י קורקוס והלחם משנה על אתר"ע בתמיהות החזקות של המהר"וע26
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בכניסה ממזבח הזהב 'ד שהסתפק הגמ"דוחה הבנת הראבלא היה 

אלא נראה !זה היה ראיה נפלאה שמקום ההיכל מתפצל,אדרבא;לפרוכת
נ "לכאורה הה,ם כדבר פשוט שכל ההיכל מקום אחד הוא"דהניח הרמב

.לגבי ההזאות

יהודה לצמצם 'א שמקורו של ר"מעלה הו:)ס-.ס(להלן 'הגמ.ב

:כ"פ גזה"כ לדברים הנעשים מבפנים הוא ע"עיכוב סדר עבודת יוה
רבי יהודה סבר מקום –'והיתה זאת לכם לחוקת עולם אחת בשנה'"

אם ההזאות על הפרוכת כלולות ,והנה".שמתכפרין בו פעם אחת בשנה

שהרי אינו בהכרח שיתכפרו ,ע בזה"אז צ"דברים הנעשים מבפנים"ב

צ או שאר חטאות "הדששאם יוקרב פר !במקום זה פעם אחת בשנה בלבד
והחילוק בין !הנשרפות בשנה זו אזי יתכפרו במקום הפרוכת פעם שנית

א זו "אמנם הו.ההזאות על הפרוכת להזאות על מזבח הפנימי אינו מובן

א "ל בדוחק דלפי הו"אז אולי י,)?"יהודה מקום כתיב'אטו לר"כי (נדחית 

להזאות שבין "דברים הנעשים מבפנים"יהודה מצמצם הגדרת 'זו ר

אבל באמת ,הבדים ואילו למסקנא זה נרחב לכלול הזאות שעל הפרוכת
.יהודה אלא במקורו בלבד'שלא נחלקו כלל בהיקף שיטת ר'משמע מהגמ

,ם מבוססת על פיצול במקום ההיכל"כ לפי הגישה ששיטת הרמב"וא

.א זו אינה מובנת"הו

הוכחות לגישה השניהשלש 

שההזאות ,ר ולדון בגישה השנייה שהעלינול יש לחזו"פ הנ"והנה ע
על הפרוכת נחשבות כדברים הנעשים מבפנים משום שהן מתייחסות 

באמת זה .פ שאין פיצול מקומי בין הפרוכת למזבח הפנימי"ק אע"לקה
ק "פ כל דברינו לעיל בענין היחס בין הפרוכת לבין הקה"מאד מתבקש ע

.יחס אליהםוהארון והאפשרות שהפרוכת היא האמצעי להתי

:ונוסיף עוד שנים,ד הביא הוכחה אחת לגישה זו"הגרי

הזאות כנגד הארון.א

צ "כ ההזאות של הפרוכת בפר הדש"פ שלפי התו"ראינו לעיל שאע

ם רק כתב שמזים דם קרבנות אלו "הרמב,מ נעשות כנגד בדי הארון"ופר כ
(על הפרוכת" תב שמזים כ)ב:ד(כ "עיוה'ואילו בהל,)יג:ק ה"מעה'הל"
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'הל(וכבר עמד על זה המשנה למלך ".כנגד הארון"דם הפר ודם השעיר 

.ם מחלק כן"אבל לא תירץ למה הרמב)ק שם"מעה

"ל"ד בזה"וביאר הגרי אזי ,נראה שמכיון שדמם מוזה בקדש הקדשים:

".וקיומן קשור בארון ומקומו,אף להזאות הפרוכת יש זיקה ללפני ולפנים
דוקא מזים כנגד הארון כי זה בא להמשיך העבודה ,רבדם הפר ודם השעי

ומזים על הפרוכת כנגד .שמבפנים שהתחילה עם ההזאות של בין הבדים
ם "כ הרמב"ד כן ממש"ודייק הגרי27.הארון כדי להתייחס ללפני ולפנים

[על הפרוכת כנגד הארון"שמזים  ם כפל לשונו "ויש להוסיף שהרמב".

אמנם מבחינה מקומית .]גם אצל השעיראצל הפר ו,לכתוב כן פעמיים

אבל זה עדיין נחשב כהמשך ,ג עומד בהיכל בהזאותיו על הפרוכת"הכה
אך .י הזאה על הפרוכת כנגד הארון"כי מתייחסים לארון ע,עבודת פנים

ק ולכן הזאות אלו הן "ג כבר מנותק מהקה"בהזאות על מזבח הפנימי הכה

.ח"כ הגר"וכש,חלק מהדברים הנעשים בחוץ

'א שמקורו של ר"והנה לפי זה יש ליישב מה שהקשינו לעיל מההו

ל "די".מקום שמתכפרין בו פעם אחת בשנה–אחת בשנה"יהודה הוא 
רק מזים פעם אחת ,פ שמזים על הפרוכת יותר מפעם אחת בשנה"שאע

דוקא כנגד הארון בתור התייחסות לארון וכהמשך ההזאות של לפני 

28.ולפנים ממש

ג"ם עמידת הכהמקו.ב

ג להזאת דם פר "מחלק בין מקום עמידת הכה:)יומא נח(נחמיה 'ר
',צ וכדו"כ על הפרוכת למקום עמידתו להזאת פר הדש"ושעיר של יוה

אפשר להבין שהזאות כנגד הארון באות )23לעיל הערה (לאור הצעת אבי מורי 27
כי בליטת הבדים באה לסמל ,ק בדרך כלל"ס לא רק לעצם הארון אלא לקהלהתייח

.ק"שהארון הוא היסוד לקדושת כל קה
כ לבין שאר החטאות נמצא "עוד חילוק בין ההזאות על הפרוכת בחטאות של יוה28

דגרסינן !כ חייבות ליגע בפרוכת"שאולי דוקא ההזאות של יוה,)ד:יומא ה(בירושלמי
בפר ושעיר של יום ,מה פליגין;בפר משיח ועדה שאינו צריך שיהא נוגעהכל מודין "שם 

כך הבינו ".אית תניי תני אינו צריך שיהא נוגע,אית תני תני צריך שיהא נוגע.הכיפורים
דיש ,ח"פ שחילוק זה יפה לדברי הגר"ברם אע.יוסי לחכמים'אלעזר בר'בין ר'המח

ם "כבר הערנו שלפי הרמב,ה כנגד הארוןד לגבי הזא"לבארו במקביל לביאור הגרי
).5הערה (כנראה לעולם מזים על הפרוכת 
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כ הוא עומד אצל הפרוכת ואילו בשאר חטאות פנימיות הוא עומד "שביוה

ודברים הובאו בשתי ברייתאות עם שתי דרשות .מאחורי מזבח הפנימי
,כ יעמוד מאחורי המזבח"א שאף ביוה"לפי הברייתא הראשונה הו.נותשו

ללמד "ויצא על המזבח"אלא דכתב רחמנא אחרי ההזאות על הפרוכת 
א "ולפי הברייתה השנייה הו.שלפני כן עמד לפני המזבח אצל הפרוכת

אלא דכתב רחמנא לגבם ,שאף בשאר חטאות פנימיות יעמוד אצל הפרוכת
ללמד שדוקא "'דם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני הונתן הכהן מן ה"

.ולא הכהן'המזבח עומד לפני ה

נ חילוק זה מובן "אבל ממ,ם"אינו מבואר איזו דרשה נוקט הרמב

ולכן צריך ,כ ממשיכים את עבודת פנים"דוקא בעיוה.היטב לאור דברינו
ולעומת זאת.ק"לעמוד אצל הפרוכת כדי להתייחס ממש לארון ולקה

אבל ,ק"בשאר חטאות פנימיות אולי מתייחסים במידה מסויימת לקה

ולכן צריך לעמוד מאחורי המזבח כדי ,במרחק רב יותר וברמה נמוכה יותר

.שיפסיק בינו לבין הפרוכת ולהזות את הדם מרוחק

,ואמנם נראה שלפי הברייתא השניה יש הוכחה נוספת לדברינו
ייחשב ,המזבח ואצל הפרוכתשלכאורה יוצא שאם הכהן יעמוד לפני

הרי הוא המוסג המרכזי של העבודה 'ועמידה לפני ה".'לפני ה"כעומד 

29!כ"לפני ולפנים ביוה

ם להזאות על הפרוכת"מקורו של הרמב.ג

ח באה ממקור "שהראיה ההכי בולטת לחילוק הגרנראהד"לענ
"נו(שנינן ביומא .ם להזאות על הפרוכת"הרמב יעשה וכן'תנו רבנן :):

.כשם שמזה לפני לפנים כך מזה בהיכל?מה תלמוד לומר–'לאהל מועד
".'וכו"מה לפני לפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר כך מזה בהיכל

ומגיע לשיאו ,כ בפרשת אחרי מות"חוזר כמה פעמים בפרשת עיוה"'לפני ה"הביטוי 29
'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה"כמובן עם הפסוק 

(תטהרו שזה )ז:כ א"עיוה'הל(ם "ר בדעת הרמבביא)32'יומא עמ(ז "הגרי).ל:טז"
.כלומר בין הבדים,המקור שצריכים לתת את המחתה של קטורת דוקא לפני הארון

כ הוא "ם היסוד של כל עבודת הקטורת ביוה"ד שלפי הרמב"ר בשם הגרי"ושמעתי ממו
).ג:ד תמידין ומוספין ג"אגרות הגרי(ז "ל להגרי"ועיין באגרת הנ',העמידה לפני ה

.ל"מואכ
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רוב המפרשים הבינו מזה שלומדים את עצם הדין של הזאות על הפרוכת 

".וכן יעשה לאהל מועד"מ

:ל"וז)ה:כ ג"העיו(שכן כתב ,ם"אולם לא נראה כן דעת הרמב

מזה תחילה מדם הפר שמונה הזיות בקדש הקדשים בין בדי 
'שנ,הארון קרוב לכפורת בטפח ואחר ...'ולפני הכפורת יזה'

וחוזר ומזה בהיכל על ...כך מזה מדם השעיר בין בדי הארון
שכך .אחת למעלה ושבע למטה.הפרוכת מדם הפר שמונה

ומונה כדרך שמנה .'פורתעל הכפורת ולפני הכ'נאמר בדם הפר 
".בפנים

על "הרי משמע שהמקור להזות על הפרוכת הוא ממאי דכתיב 

ועיין בלחם משנה על אתר שתמה שהיה לו להביא "!הכפרת ולפני הכפרת

"על הכפרת ולפני הכפרת"ודחק לפרש שבאמת "וכן יעשה לאהל מועד"

אחת ,פורתאינו המקור להזאות על הפרוכת אלא להזות כמו שמזה על הכ

אבל מלבד שהלחם משנה עצמו הודה שמאד קשה .למעלה ושבע למטה

)ו:מנחות ג(הרי ממש מפורש בפירוש המשניות ,ם כן"לפרש דברי הרמב

:הוא המקור גם לגוף ההזאות על הפרוכת"על הכפרת ולפני הכפרת"ד

מהם ,הזאות של יום הכפורים בפנים הם ארבעים ושלש הזאות
,רה שמנה מדם הפר ושמונה מדם השעירעל הבדים שש עש

וכך גם על הפרוכת שמונה מדם הפר ושמונה מדם השעיר לפי 
רצה ,שאמר בהם על הכפרת ולפני הכפורת יזה שבע פעמים

בזה שבע בפנים בין הבדים וזהו על הכפרת ושבע על הפרוכת 
ועם כל שבע מהן אחת למעלה כמו שבארנו ,וזהו לפני הכפורת

.'וכו,ביומא

ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני "כלומר לומדים מהפסוק 

פעמים על 'שיש להזות ז"הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים

כ כמעט "וא.דהיינו על הפרוכת,"לפני הכפרת"פעמים 'הכפורת ואז ז

שההזאות על הפרוכת הן חלק מהדברים ,ד"ח והגרי"מפורש כדברי הגר

י "ק מעבודת פנים משום שמתייחסים לארון עוזה חל,הנעשים מבפנים

והנה .כ"בתושב"לפני הכפרת"שאפילו נקראו הזאות ,הזאות על הפרוכת

אבל ,ם כמו שתמה הלחם משנה"אף המים חיים על אתר תמה על הרמב

אולם לפי "!ועוד דקאי בהיכל ואייתי קרא דלפני ולפנים"הוסיף להקשות 
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,פ שהכהן עומד בהיכל"שאע,יסודל זה אינו מן התימא אלא גוף ה"הנ

!ההזאות על הפרוכת הן ההמשך של העבודה דלפני ולפנים

ק למציאות החיצונית"כ מקה"התקדמות עבודת יוה:סיום

א שיש "מ רוזנצוייג שליט"ר הגר"הנה הרבה פעמים שמעתי ממו

,שמצד אחד יום הצום צריך להיות מיוחד לגמרי.כ"מתח יסודי ביוה

והכהן ,בו אנו נוהגים כמלאכים ולא כבני אדם',כולו לה,"אחת בשנה"
;הגדול יכול ליכנס לפני ולפנים ולעמוד לשרת לפני הענן שמעל הכפורת

ואילו מצד שני חוויית היום צריכה להשפיע על חיינו לאורך כל ימות 
ז ביאר "ועי,ר הירש כתב דברים דומים בפירושו"ואכן אף הגרש.השנה

דהיינו שיא ,ק"שמתחילים עם ההזאות שבקה,כ"עיוהסדר הזאת הדם של 
ואז מתקדמים כלפי חוץ לסמל ההתקשרות ,כ"הקדושה ותמציתו של עיוה

).טז:ויקרא טז(בין מה שקרה לפני ולפנים למציאות החיצונית 

ומעתה יש להבין את חשיבות ההזאות על הפרוכת במערכת זו 
לפני ולפנים אינן ההזאות של.כנקודת המפנה בסדר העבודת היום

כי אף ההזאות על הפרוכת הווין חלק מעבודת ,מנותקות משאר העבודה

,ג עומד בתוך ההיכל"וכעת הכה,אמנם תהליך היציאה התחילה.פנים

והזאותיו עליה ,מחמת יחוסו לפרוכת"'לפני ה"אבל עדיין נחשב כעומד 
בח להזות כ הוא ממשיך לצאת אל המז"ואח".לפני הכפרת"הן הן הזאות 

כ המעבר מעולם הארון והכפורת "וא3031.ואז יוצא מתוך ההיכל,עליו

תיאור מקומו במקרא מאד .ל יש לדון במעמד מזבח הזהב וההזאות עליו"לאור הנ30
"מעניין ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארן העדת לפני הכפרת אשר על העדות אשר :

(אועד לך שמה ,הרי מדגישים את יחוסו של המזבח לפרוכת ולכפרות–)ו:שמות ל"
.ן על אתר"י והרמב"ועיין ברש.השראת השכינהולתפקידי הארון כבית ללוחות וכמקום

"ל"הביאו נוסח אחר בזה"תורת חיים"י במהדורת "בהערות לרש שמא תאמר משוך :
ואף שזה לא ,"סמוך לכפורת משליש הבית ולפנים,ל לפני הכפורת"ל,הרבה מבחוץ

,וזה מדגיש את ההיררכיה בזה.העירו שאמנם כך פוסקים,נראה כגירסא הנכונה
ובהקשר זה .צריכים למשוך את המזבח במרחק מסוים מן הפרוכת אבל לא במרחק רבש

כ הנקטרת על המזבח הפנימי להקטורת של "עוד יש לעיין בהיחס בין הקטורת של כהש
.ל"ואכמ,לפני ולפנים הנקטרת לפני הכפורת

אם גם יש לדון במעמד שפיכת שיריים של דמים אלו על יסוד מזבח החיצון ולעיין 31
ועיין בירושלמי .זה אולי נחשב כתחנה אחרונה בההתקדמות מלפני הארון החוצה
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א מבדלת בין הקודש "שבב,י ההזאות על הפרוכת"לעולם החיצוני הושג ע

.ק וגם מגשרת ביניהם"לקה

(וכלה מכפר"דנחלקו התנאים אם לומדים מ)בתלמודא דידן:ע ס"וע,ו:יומא ה( ויקרא "
ולכאורה נחלקו דוקא ,כ מעכבין או לא"דשפיכת שיריים של פר ושעיר של יוה)כ:טז

.זההשייכים לפסוק,כ"בחטאות של יוה
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הרב אבי לבנסון
ש וקסנר"חבר הכולל עליון ע

הקדים מעשה לחבירו בעבודת יום הכיפורים

ש הקפדה מיוחדת בענין סדר עבודות יום שי.)ס(מבואר במשנה 

"הכיפורים כל מעשה יום הכפורים האמור על הסדר אם הקדים מעשה :

".לחבירו לא עשה כלום

:תנאים בענין זה'מובאת מח'ובגמ

אם הקדים .על הסדר,כל מעשה יום הכפורים האמור,תנו רבנן
בדברים,אימתי,אמר רבי יהודה.לא עשה כלוםמעשה לחבירו

בן אבל דברים הנעשין בבגדי ל,הנעשין בבגדי לבן מבפנים
רבי נחמיה .מה שעשה עשויאם הקדים מעשה לחבירו,מבחוץ

בין ,במה דברים אמורים בדברים הנעשים בבגדי לבן,אומר
אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ ,מבפנים בין מבחוץ

.מה שעשה עשוי

ל שסדר "ס'ותנא דמתני,היה אפשר לפרש ששלוש מחלוקות בדבר

וכן באמת משמע .בין בבגדי לבן בין בבגדי זהב,כל העבודות מעכב

י "לצורך הענין נניח שר,אולם).בסוף הדיבור.בליקוטים ע'ע(ן "מהרמב

דכן ',ואינם חולקים על תנא דמתני',נ חולקים בביאור הך כללא דמתני"ור

נ ולא הזכירו בכלל "י ור"נראה מסתימת המפרשים שדנו רק בשיטות ר

ולכן לא ,ל כתנא קמא"ן יתכן דלא קי"וגם לפי הרמב.שיש דעה אחרת

.נדון בזה במיוחד

נ מבוססות על "י וגם שיטת ר"מבואר שגם שיטת ר'והנה בגמ

"זאת("מיעוטים 'אלא שיש ב,כ"שנאמרה בסוף פרשת עבודת יה"חוקה"

בבגדי זהב ועבודות המיעוטים באים למעט עבודות,י"לדעת ר").אחת"ו

נ הם באים למעט עבודות בבגדי זהב ושפיכת "ולדעת ר,בבגדי לבן בחוץ

.ל שמעכבות"שיריים דבעלמא ס
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איפה ."האמור על הסדר"והנה תחילה צריך לפרש מה הכוונה 

?נאמר

(במשנתינו"–הוסיף מלה אחת )ה האמורין"ד('י במתני"רש וכן ."

"מכסת יומא"י את מה שאנו קורין "בכמה מקומות במכילתין מכנה רש
כוונתו בהוספה זו לאפוקי מפירוש אחר שהיה 'ולכא.")סדר יומא"בשם 

ז היה "ועפ.שהכוונה למה שנאמר על הסדר בפסוקים,אפשר לפרש
לא עליהם נאמר ,במשמע שאם מצינו עבודות שאינם על הסדר בפסוקים

.הך כללא ששינוי סדר מעכב

ת כף ומחתה שאינן על הסדר בפסוקים להוצא,לדוגמא,מ"ונ

,שאם שינה סדר בהוצאת כף ומחתה יצא,)ט מנלן הא"דשו.עא'בגמ'ע(
וממילא לא קאי עליה חוקה ,בתורה אינה כתובה על הסדר'כיון שאפ

י לשלול בפירושו שהכוונה אינה לסדר "את הבנה זו בא רש.לענין סדרו

שניות באמת הוצאת כף ובמ,אלא לסדר האמור במשניות,הפסוקים

1.ומחתה במקומה כתובה

ל שהוצאת כף "י לשיטתו אזיל דס"רש,ה"וכפי שנראה להלן בעז
.ומחתה שייכת לכללים הרגילים של חוקה לענין שינוי סדר

איזה עבודות צריכות להיות –השאלה המרכזית בסוגיא זו היא 

העבודה האם הכוונה ש?י שרק עבודת פנים מעכב"עבודת פנים לפי ר

או ,העבודה שאיחרה היא עבודת פנים,שעשאה מוקדמת היא עבודת פנים
,האם העבודה שהקדימה נפסלה–מה מעכב את מה ,ועוד?שמא שניהם

וצריכים גם לברר את היחס בין שתי שאלות ?או שמא מה שאיחר נפסלה
האם יתכן שעבודת פנים שאיחרה מעכבת את עבודת החוץ –אלה 

או שמא יתכן לפסול רק את עבודת הפנים ?ת אותהשהקדימה ופוסל
.נראה שנחלקו בזה הראשונים?שעליה קאי חוקה,עצמה

י שהכוונה לסדר "כ שבאמת רצה לפרש דלא כרש"ז בקונטרס עבודת יה"בגרי'ע1
ויש להעיר עוד על דבריו שגם ראשונים אחרים שכתבו שבאמת אין הסדר .הפסוקים

כגון ,אלא כתבו הסברים אחרים לגמרי,מעכב בהוצאת כף ומחתה לא כתבו טעם זה
אולי יש לתרץ .אינה עבודה כללשאינה לכפרה או שהיא רק עבודת סילוק או ש

אבל לעולם ההסבר ,שהראשונים באים להסביר את הטעם שלא הקפידה תורה על הסדר
ז שגם בתורה לא נאמרה על "פ דברי הגרי"הטכני איך ממעטים את זה מדין חוקה הוא ע

.וצריך לעיין עוד בנקודה זו,הסדר
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י"שיטת רש.א

י בכל מקום בסוגיין כותב שאם הקדים עבודת חוץ לעבודת פנים "רש

כ "וכ.ה למעוטי שיריים"ד:ה בבגדי לבן ובדף ס"ד.בדף ס'ע.הוא הפסול
,.שם בדף מ'חייליה מלשון הגמ'ולכא.ה אלא"ה אבל וד"ד.לעיל מ

ציעה הגמ."שעיר אינו מעכב את הפר"מביאה ברייתא ש'ששמה הגמ ֵ         ומ   '

',ומתמה הגמ.ק"שמיירי בהקדים מתנות דפר בהיכל למתנות השעיר בקה

ופשטות ."מעכב את הפר"ג השעיר "דבכה,זאת אומרת.דחוקה כתיב ביה
ע "הדברים צ'אך לכא.ג"משמעות הלשון שמתנות הפר נפסלו בכה

שאת 'וכנ.שהיא בחוץ,י"שהרי לא קאי חוקה על עבודות זו לר,מסברא

"ל"וז,ה חוקה"י לתרץ שם בד"זה בא רש והרי שינה זה בעבודות פנים :

".שהרי הקדים לה את של חוץ שהיא מאוחרת לה

שהרי ,א לפסול את עבודת החוץ מכח עצמה"נ א"דאה,כוונתו'ולכא
אלא שהיא פסולה מצד שנחשב ששינה בעבודת .ל"כנ,לה חוקהלא קאי ע

,ל"ור.שהרי הקדים לה את של חוץ שהיא צריכה להיות מאוחרת לה,פנים

י שגרם לה איחור "שעבודת חוץ הזה החיל שינוי בסדר עבודת פנים ע

והכלל היא שכל שגרם שינוי בעבודת פנים .וממילא נפסלת,ממקומה
ה אם "ז ה"ולפ.שכל עבודת פנים תהיה במקומהשחוקה מחייבת ,פסולה

שהרי גם זה שינוי בעבודת ,הקדים עבודת חוץ ממקומה הרגיל פסולה

,הרי גם עבודת חוץ יכול להחיל שינוי בסדר עבודות פנים,ו הוא"וק.פנים

והביאור בזה .ש ששינוי שעשה בעבודת פנים עצמה יפסול עבודה זו"כ
וכל שמשנה מיקום ,סויים בסדר העבודההוא שכל עבודה היא במיקום מ

.בין שהוא עבודת פנים או עבודת חוץ,פוסל מה שגורם לשינוי,זה

שהרי לגבי הדין ,ה בבגדי זהב מבואר דלא כהבנה זו"ד.י ס"אך מרש
"ל"שאם שינה סדר עבודת בגדי זהב אינה מעכבת כתב וז כגון אילו ואיל :

".ין מעכבין עליו לפסולא–שהקדים להן הוצאת כף ומחתה ,העם

י שמה שנעשה בבגדי זהב לא מעכב היינו כגון אם "הרי שכתב רש

שאין אילו ואיל העם מעכבין את ,הקדים הוצאת כף ומחתה לאילו ואיל העם
2.ג"ומשמע שהוצאת כף ומחתה כשרים בכה.הוצאת הכף ומחתה לפסולן

(י לשיטתו כד"רש,מקופיא2 שהוצאת כף ומחתה עבודה היא )ה ולא עבודת סילוק"ד:
י "ש הוקשה לו בדברי רש"ורש."לפסול"וממילא יש מקום ,אלא שהיא עבודת סילוק
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מת עבודת חוץ שהרי זהו שינוי יותר גדול בעבודת פנים מאשר הקד,ע"וצ

.י לעיל מ"ולכן צריכים לדייק יותר בדברי רש3.לעבודת פנים

.ואולי אפשר לומר שבאמת זה נחשב שינוי אם הקדים עבודת פנים

שהרי אילו ואיל העם אינם מעכבים את ,מ מוכח דאין זה פוסל"אבל מ

וממילא אם הקדים עבודת ,ע"שהרי עבודת חוץ הם לכ,כ כלל"עבודת יה

ז "ומוכרח שלא ע,דהיא גופה שלא עשאה אינו פוסל,יתכן לפסולפנים לא

כ דל מהכי אילו ואיל העם שעשה אחר הוצאת כף "וא.הקפידה תורה

חל ,כ אם הקדים עבודת חוץ"משא.דלא גרע מאילו לא עשאם כלל,ומחתה

שהרי גרם שינוי בסדר עבודת פנים ,שינוי בסדר עבודת פנים וממילא נפסל

,ש שדחאו מסברא"ע(ז "העלה כעי)א:ז"קכ(א "החזו.חוקהשעלייהו קאי

א שם שבאמת לא ברירא "וכן מורה לשון החזו,אין דבריו מוכרחים'אך לכא

.וכפי שנראה בהמשך,)א:תנז(וכן יוצא מדברי האבני נזר ).ליה נקודה זו

ז אם הקדים עבודת פנים "שהרי לפ,ויש להוכיח דלא כאפשרות זו

יש לפסול בגלל ,ן מעכבת אף שלא קאי עלה חוקהלעבודה אחרת שכ

י הגרלה "לר,.שהרי לפי לישנא בתרא בדף מ.השינוי בעבודה שהקדים

וממילא אם הקדים ,מעכבא אבל לא קאי עלה חוקה ואין הסדר מעכב

והוי ,דהא הקדים עבודת דם הפר,ב"וצ.מתנות דפר בפנים להגרלה כשר

.דהא מעכבא,מר דל מהכא ההגרלהא לו"וא,שינוי בעבודת פנים גופא

.ל"א לפרש כנ"ולכן לכל הפחות בלישנא בתרא א

שהרי איחור ,עוד היה אפשר לפרש שיש לחלק בין הקדים לאיחר

ולכן ,עבודת פנים לעבודת חוץ כאילו מחשיב את העבודת חוץ יותר

כ אם "משא,פסולה עבודת חוץ זו שגרם לשינוי לגריעותא בעבודת הפנים

שהרי לא החשיב את החוץ ,עבודת פנים לעבודת חוץ אין זה מעכבהקדים 

בחוקת 'וע.ש"ע,א שוב להכניסם"הרי א,שהעלה אפשרות לפסול הוצאת כף ומחתה
מ שאינו נחשב ביאה ריקנית אם נכנס להוציאם קודם "או דנ,נ"בזה דאה'היום מה שת
.םאילו ואיל הע

י שזה דין מיוחד בהוצאת כף ומחתה כיון שהיא רק סילוק או "ואין במשמע דברי רש3
כ "כמש(או שאינו עבודת כפרה .)ן בליקוטים ע"א והרמב"כ הריטב"כמש(גמר עבודה 

כ לעיל שלפי "וזהו מש.אלא זהו עיקר הדין שאין עבודת חוץ מעכב את של פנים,)י"תו
אלא דוגמא רגילה של הכללים של שינוי ,א מן הכללי הוצאת כף ומחתה אינה יוצ"רש

.י"בהמשך שלא כל הראשונים פירשו הכי ברש'אלא דע.סדר שמעכב
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שוב .אין זה פוסל את העבודת פנים שהקדים,כ"וא.אלא להיפך,יותר

שהרי ודאי אם שינה בשני ,אך קשה לפרש כן.כ השיח יצחק"ראיתי שכ

'שהרי בגמ,א לפרש משום חשיבות"והתם א,כ פסול"עבודות פנים ג

אר שלא משום חשיבות העבודות הקפידה תורה שיהיו מבו:)סנהדרין מט(

ולהגיד שהקדמת חוץ .אלא משום חומרת היום בעלמא,בסדר מסויים

נחשב שינוי רק בגלל שזה מגרע את הפנים אף שיתכן פסול בשינוי סדר 

.הוא חידוש גדול)כששניהם עבודות פנים(לבד 

.מ(י "ודהנה בת.שוב ראיתי שכבר ישבו הראשונים על מדוכה זו

מ אין להפסיק "מ,כתבו שאף דלא קאי חוקה על עבודת חוץ)ה מקמי"ד

.י"ל שכן סובר גם רש"י'ולכא.באמצע עבודות פנים בעבודה אחרת

שהתורה הקפידה שעבודות הפנים יעשו בסדר מסוים וביחס ,והגדר הוא

.כבר חל שינוי בסדר וביחס זה,וכל שנוצר הפסק ביניהם,מסויים להדדי

אך לא משמע .ד כדי כך הקפידה תורה שפסלה את מה שנעשה בהפסקוע

שהרי הקדים לה את "י שכתב שנעשה שינוי "כ מלשון רש"כביאור זה כ

.ולא הזכיר הפסק כלל,"של חוץ שהיא מאוחרת לה

דדוקא 4,י"בדעת רש.)ס(ש "הרא'כ תוס"פ מש"ויש לבאר יותר ע

כ הקדים כף "משא,עבודת הדםהקדים מתנות פר בהיכל וגרם שינוי בסדר 

וכן אם מקדים מתנות דפר להגרלה אף אם ,ומחתה לאילו ואיל העם

כוונתו שחוקה מצריך שעבודות מסויימות יהיו 'ולכא.הגרלה מעכבת

ודם הפר ודם השעיר צריכים להיות ביחס 5,במערכת יחסים רציפה

ל קודם ואם נתן דם הפר בהיכ,של פנים אחרי פנים ופנים קודם פנים

י לענין כף ומחתה מהא דהקדים מתנות פר בהיכל "י הקשו על רש"ש ותו"הרא'תוס4
,דהתם מיירי בהקדים חוץ לפנים,קושיא זו אין לה שחר'ולכא.למתנות שעיר בפנים

שעיקר ,י"פ מה שנתבאר לעיל מלשון רש"ויש לבאר ע.מיירי בהקדים פנים לחוץופה 
כ אין לחלק בין הקדים פנים לחוץ או הקדים "וא.הפסול בזה הוא השינוי בעבודת פנים

א "ולא הוכיחו משם אלא להוציא מדברי הריטב.שבשניהם יש שינוי בפנים,חוץ לפנים
י "פ מה שפירשו תו"רק שע.צ לזה"ינן מהתם דאוחז,שצריך ששניהם יהיו עבודות פנים

דהתם הוא משום הפסק ונחשב שינוי ביחס בין ,אין הוכחה.א עצמם שם בדף מ"והריטב
וצריך ממש )קמא'י שם בת"תו(ויתכן שאף מזה הדר ביה ,עבודות הפנימייות עצמן

רא זו או שרק בהפסק במתנות אמרינן סב,ששניהם יהיו עבודות פנים שהיפך סידרן
.אבל בעיקרון צריך ששניהם יהיו עבודות פנים,)'ב'י שם בת"תו(
sequentialז "בלע5 relationship.
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מכיון שדם השעיר היא אחרי דם ,נוצר יחס אחר שסותר,דם השעיר בפנים

כ אם הוציא כף "משא6.נפסלה,והעבודה שגורמת שינוי זה.פר בחוץ

הרי לא גרם לשינוי יחס בין הוצאת ,ומחתה קודם אילו ואיל העם

אלא שעשאה ,כף ומחתה לשאר עבודת היום מכיון שעדיין היא אחריו

עדיין ,אף ששינה הסדר,וכן אם הקדים מתנות הפר מקמי הגרלה.מוקדם

לא נוצר יחס אחר סותר בין דם הפר לדם השעיר מכיון שעדיין הפר הוא 

אין זה דין במיקומה ,ז"לפ.אלא שהכניס משהו זר באמצע,קודם השעיר

אלא דין ביחוס שבין חלקים מסויימים של ,של עבודות מסויימות

.העבודה

י שהוצאת כף ומחתה אינה נפסלת כי "ש בדעת רש"הרא'תוס'עוד פ

כ רק "וא;")לחוקת עולם לכפר("וחוקה קאי רק על מכפר ,אינה לכפרה

,י לרבותא נקט הוצאת כף ומחתה"ז רש"ולפ.שינוי פנים זו אינה מעכבת

,ז"לפ.עבודות חוץ אינו מעכב'ה שינוי בב"וה,א בדעתו"כ הריטב"כמש

.'ל באפשרות הא"וכנ,גם בהקדמת פנים לחוץ פסולי ש"באמת דעת רש

זה הוא רק 'ל שת"וצ.ל"ב מהקדים מתנות דפר מקמי הגרלה וכנ"כ צ"וא

קמא 'שבת,ש"הרא'וכן באמת משמע בלשון תוס.ללישנא קמא דלעיל

'ולא כתב כן בת,כתב שזה מסביר הא דהקדים מתנות דפר מקמי הגרלה

י מכשיר "באמת אין לנו הסבר למה רוכנראה שלפי תירוץ בתרא.בתרא

.ל"ל שנחלקו בזה הלשונות וכנ"וצ,מתנות פר שנתנן מקמי הגרלה

י"א והתו"הריטבשיטת.ב

שצריך ששניהן תהיינה עבודות )ה אבל"ד.ס(א כתב בהדיא "הריטב

והא דאיתא לעיל שהקדים פר בהיכל מקמי שעיר בפנים חוקה כתיב .פנים

וזה נחשב ,הוא משום שהפסיק בסדר עבודות פניםא ש"בו הריטב'פ,ביה

ואם מה שמחייב ,כל עבודה מחייבת את הבא אחריה,דהיינו.שינוי בסדר

נחשב שינוי בפנים אם הכניס שם משהו ,ומה שמתחייב הן עבודות פנים

והא דאין הגרלה נחשבת הפסק בין פר לשעיר אם הכניס של .אחר מבחוץ

במסקנת דבריו שכתב .ש לעיל מ"הרא'אולי אפשר להעמיס הסבר זה גם בלשון תוס6
,כ אם הגריל בין המתנות"משא,שבהפסיק במתנות דם פר בחוץ יש כאן הפסק מתנות

.ע"וצ
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בכדי שיחשב 7שאין הגרלה עבודה שלימהא"הריטב'פ,פר קודם הגרלה

.כ דם הפר בהיכל"משא,הפסק

אלא שכשהגיעו להקדים מתנות דפר מקמי הגרלה ,י"ז כתבו תו"וכעי

אלא כתבו שרק בהפסיק ,לא כתבו שאינה עבודה שלימה כדי שתפסיק

אבל אם הקדים מתנות דפר מקמי הגרלה אין ,במתנות פנים כתיב חוקה

דלמה לא נחשב שהפסיק ,דבריהם סתומים'אך לכא.כאן הפסק במתנות

א "כ הריטב"ואולי צריכים לדחוק שכוונתם כמש?בהגרלה בין פר לשעיר

י שלא נוצר בזה יחס אחר סותר "ש לעיל בדעת רש"הרא'כ בתוס"או כמש

בשיח יצחק 'אך ע.י משמעות זה"אלא שאין בדברי תו;בין עבודות הדם

משום שהגרלה היא לצורך מתנות דשעיר בדבריהם שהכוונה 'שפ.)מ(

וכמו שפשוט שאין שחיטת השעיר אחרי מתנות הפר ,אינה חשובה הפסק

נחשבת הפסק כיון שהיא לצורך עבודת דם )שזה הסדר הנכון לדברים(

כולל את הרצף והצירוף בין עבודות פנים "חוקה"יוצא ש,ז"לפ.השעיר

.שאמורים להיות רצופים

י וכוונת "ש בדעת רש"הרא'תוס(שכוונת כולם ובפשטות אין לומר

א לא הציע "שהריטב',א.לדבר אחד מכמה טעמים)י"א ותו"הריטב

.י"שלא עלה על דעתו לפרש כן ברש'וכנ,י בדף ס"אפשרות זו בדעת רש

א "כ הריטב"משא",בעבודת הדם"ש הדגיש שזה שינוי "הרא'תוס',ב

ש כתבו שדבריו "הרא'תוס',וג.סתם"עבודת פנים"שכתב שהוא שינוי ב

ולא הזכיר ,י מסבירים גם דינא דהקדים מתנות הפר להגרלה"בדעת רש

א "והרי לפי הריטב,שאין הגרלה עבודה שלימה או שהיא לצורך השעיר

ש בשום "הרא'י צריכים להכניס מרכיב חדש זה שלא כתוב בתוס"ותו

8.י"מקום בדעת רש

שפוסלת בשינוי "חוקה"ר ענין אפשרויות בביאו'יוצא שיש לנו ב

ששניהם צריכים להיות עבודת פנים רק שיש דין של הפסק )א:הסדר

או שלענין שינוי בעבודת )א"י וריטב"תו(שנחשב שינוי בעבודות פנים 

שכל שינוי בין )ב,)י"ש בדעת רש"הרא'תוס(הדם דוקא אמרינן הכי 

או שאינה עבודה חשובה ,ל שהיא רק עבודה חלקית"האם ר–מושג זה 'רור מה פלא ב7
?או משהו אחר,כ כיון שבא במקום קריאת שם"כ
.ע"וצ,י לדעה זו"א שכתב שכוונת רש:ז"א קכ"אך ראיתי בחזו8
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חוץ מכף ,לשינויהקדים של חוץ לפנים או פנים לחוץ פסול מה שגרם 

י בדעת "ש ותו"הרא'תוס(ומחתה שאינה לכפר ולכן אין שינוי פוסל בו 

פירושו "חוקה"השאלה היא אם 'ולכא).בדף סהשניירוץבתי "רש

או שהמפריע למיקומה של עבודות ,שהיחס בין עבודות הפנים מעכבת

.מסויימות פסולה

צורך פנים כפנים דמי.ג

-:ס(שת לסוגיא של צורך פנים כפנים דמי פ הקדמות אלה יש לג"וע

רבי חינא חידש שקטורת שחפנה קודם –'מימרות בגמ'ישנם ב.).סא

.משום דצורך פנים כפנים דמי,לר׳ יהודה'ואפ9,שחיטתו של פר פסולה

כ עולא אמר ששעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר לא עשה ולא "ואח

.ולא הזכיר צורך פנים ולא שום הסבר,כלום

.ל"צריכים לדון לכל שיטה מהשיטות הנ,ח"ובביאור חידושו של ר

,קמא'ש בת"הרא'פ תוס"י ע"וגם לפי רש,א וסייעתו"לפי הריטב'לכא

שהרי אין הפסק ולא שינוי להתייחס ,צריכים ששניהם יהיו צורך פנים

ש "הרא'פ תוס"י ע"ורק לפי רש.לעבודה אחרת בצורה אחרת סותרת

צ לכך שחפינה "וא,ן לפרש שרק שחיטה נחשבת צורך פניםיתכ'בתירוץ ב

ה בבגדי לבן כתב שהן חפינה "ד.י לעיל ס"והנה רש.כ"היא צורך פנים ג

ומזה משמע שהוצרך לכך להסביר דברי ,והן שחיטה נחשבות צורך פנים

י שחפינה היא "ה למה הזכיר רש"דאלת,י"ש ברש"הרא'וכדעת תוס,עולא

שהרי ,מ"דלכא׳ אין לזה שום נ,ומר שסתם נקט האמתואין ל?צורך פנים

ולכן אם הקדים משהו לחפינה שלא היה צריך ,כל שחפן הרי גם הקטיר

ה נפסלת אותה "כ בלא"וא,ה הקדימו גם לקטורת"הרי בלא,להקדימו

.עבודה בגלל שהקדימו לקטורת

כגון אם ,מ"שכתב שאכן יש נ)יח-טז:ח סימן תנז"א(ז "באבנ'אך ע

שנפסלת אותה הכנסה בגלל ,ק קודם שחפן"תה גחלים והכניסן לקהח

:כד(י לשיטתו "ורש.רק משום שחפינה היא צורך פנים,שהקדימו לחפינה

ם "דלא כרמב,שהולכת המחתה היא עבודה)ה ולא שיש אחריה"ד

ז "אך שוב הקשה על זה דכ.שהולכת המחתה איננה עבודה)א:כ ד"עבויה(

כ שחיטת "ואח,כ מתן דם הפר"ואח,עבודת הקטורת,הסדר הנכון הוא שחיטת הפר9
.השעיר ומתן דמו
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אבל אם גם בהקדמת פנים יש ,הקדמת חוץ יש פסולניחא אי נימא דרק ב

מצד )בגלל שהקדימה לחפינה(ה פסולה הולכת המחתה "בלא,פסול

דהוי צורך פנים לכל הפחות ,שהרי שינה במיקום הולכת המחתה,עצמה

ע "י בצ"ז את דברי רש"והניח האבנ10).ויתכן שהיא עבודת פנים ממש(

שיש משהו מיוחד בהוצאת (י "רשש בדעת "הרא'י ותוס"בתו'הב'לפי ת

).כף ומחתה ובאמת גם בהקדמת עבודת פנים פסולה

'י ותוס"ז בדעת רש"שהרי לפי האבנ,ב"ובביאור דעת עולא צ

פשוט שיש פסול בשחיטה שהקדים למתן דמו ,י"בדעת רש'ב'ש בת"הרא

הרי ,ולפי דעת שאר ראשונים.שמתן דם הפר עבודת פנים היא,של פר

כ הוא "וא,כ"יע לדין צורך פנים כפנים על שחיטת השעיר גצריך להג

?ומה בא לחדש,ח"ממש דינו של ר

דאיך נימא ששחיטה היא ,ע"צ'והנה לבאר זה אקדים מה שלכא

הרי שחיטה לאו עבודה ,צורך פנים וכפנים וממילא מעכבת את החפינה

ולה לא קאי עלה לענין שתהא פס"חוקה"ז "שלפ.י לעיל מב"ופרש,היא

אך לשמואל התם שפיר קאי עלה אף דלאו 11.א"וכן הקשה בגבו.בזר

ל דהגרלה "רבי נחמיה ס,ינאי'איתא לישנא דלר:וכן לעיל לט.עבודה

).ינאי שם'ל לא בזה נחלקו ר׳ יוחנן ור"ר(מעכבא אף דלאו עבודה היא 

הן לענין שתהא פסולה בזר הן לענין ,כ"שאין הדברים פשוטים כ'וכנ

ד "אבל דוחק הוא לפרש דהסוגיא לא אתיא כמ.עצמה תעכבשהיא

.על עבודותקאי דווקא"חוקה"ד

ח "חידושו של ר,ז שאיך שנסביר את החידוש הזה"ל עפ"ואולי י

פ שאינה "אע,שפיר קאי על שחיטה לענין שינוי סדר"חוקה"הוא ש

הוא רק 'ולכא;י שרק בהקדמת חוץ לפנים פסולה"ז בדעת רש"ובאמת נקט שם האבנ10
כ לעיל שאין בהקדמת עבודת פנים שינוי בגלל שאין עבודת החוץ מעכב "אם נסביר כמש

ק א לבאר דעת "ז שם ס"שנתכוון לזה באבנ'וכן נ.דלא כלישנא בתרא בדף מ,כלל
שים בבגדי זהב וממילא אין בהעדרם משום על דברים הנע"חוקה"דלא קיימא ,י"רש

.כ"על האמור ליעשות אח"חוקה"
הערה זו ששחיטה לאו עבודה היא יכולה להסביר איך יתכן ,ואיך שנסביר את זה11

דלא 'דברי הגמ'ה דמים בדמים פ"ד.י לעיל נז"והרי רש,שמישהו יחלוק על עולא
ס צריכים "ס,כן משום איזה סיבהי הוכרח לפרש "ורש.י"כמו שהעירו שם בתו,כעולא

.ואין דבריו פשוטים כלל,להסביר שיש מקום לחלוק עליו
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אבל לעכב על ,א שזה רק לגבי לעכב על משהו אחר"אך סד12.עבודה

א דצורך "דסד,וצורת הדברים היא.ל הא דעולא"קמ,ה לא שמענועצמ

ל עולא הבנה אחרת שכן "קמ,פנים כפנים לא היה מחייב דינו של עולא

.ב"אך גדר המדויק הדברים צ.מכריח את דינו

ד סולובייצ׳יק שצורך פנים "פ מה שחידש הגרי"ואולי הביאור הוא ע

שנחשב מעשה זה ,אחת היאאפשרות:כפנים אפשר להבין בשני אופנים

יתכן שרבי חנינא חידש ,ז"לפ.כאילו היא בפנים כיון שלצורך פנים הוא

וזה מספיק ,רק שצורך פנים כפנים מחשיב את השחיטה כאילו היא בפנים

אבל אין זה אומר ששחיטה .לעכב על מעשה עבודה כגון חפינה ולפוסלו

ממילא אם שחט את ו,כיון דלאו עבודה היא כשלעצמה,גופה תיפסל

ל עולא שצורך פנים כפנים "קמ.השעיר קודם מתן דמו של פר אינו פסול

כ יתכן "וא,ל שנדון כתחילת עבודת הפנים כיון שהוא צורך לה"ר

"עבודה"אפי׳ אלה שאינם ,קאי על החלקים מן העבודת פנים"חוקה"ש

במילים 13.ס מצורפים הם לעבודה ונחשבים כחלק מסדרה"הואיל וס

.ולא רק כאילו נעשה בפניםעבודת פניםצורך פנים מחשיבו כ,חרותא

.אפשר גם לפסול שחיטת השעיר מדין צורך פנים כפנים,כ"וא

ואם .אי נימא שצריכים ששניהם יהיו עבודות פנים'הסבר זה הוא אפ

דלא ,ז"כ יתכן עד"ג,ב'י בת"ש ברש"הרא'וכדעת תוס,מספיק אחד מהם

אולי ,והא דקטורת שחפנה פסולה.שאינה עבודהשמענו פסול בשחיטה

ועדיין לא שמענו שיש פסול .רק בגלל הקדמת החפינה שהיא עבודה

שצורך פנים כפנים לא מהני על ,והטעם.שאינה עבודה,במעשה שחיטה

שהרי מצינו ,דניאל צוקרמן שיתכן שנרמז חילוק זה בלשון המשנה'והעירוני ר12
כ "יהמעשהכתוב שכל .אבל במשנה ס",עבודה"לא קאי על מה שאינה "חוקה"ש

אלא מספיק שהוא מוגדר עבודהצריך שיהא ולשון זה מורה שאין,האמורים על הסדר
ה "ד:לט'תוס,לדוגמא(ואולי זה גם יסביר הא דמצינו בכמה מקומות .כ"יהכמעשה

,גורם שדבר שאינה עבודה מעכבת"חוקה"שיש דיוק מפסוק שבצירוף ענין )דתנא
דחוקה ,ל מיושב"אבל לפי הנ.דהא חוקה לא קאי על מה שאינה עבודה,ב"צ'ולכא

וממילא יתכן ",אחת"ו"זאת"רק שיש מיעוטים של ,כ"יהמעשהמת קאי על כל בא
.ח"ודפח.שדיוק אחר מגלה שהוא בכלל חוקה

ל "ר,באומרם ששייך בה פיגול וחייבין עליה בחוץ)ה הנחה"ד:לט(י "וזוהי כוונת תו13
בודת שהוא חלק מסדר עבודת הקרבן וממילא יכולה לקבל דין צורך פנים מן גוף סדר ע

.הקרבן שהיא בפנים
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אלא שמספיק מה שאינה עבודה להחיל פסול ,מה שאינה עבודה לפוסלה

י "ז כתבו תו"וכעי.לה שלא כדיןעל מה שנעשה קודם "גורם שינוי סדר"

,י הוא המחדש שצורך פנים מהני על שחיטה אף שאינה עבודה"דרש:לט

ועולא חידש שצורך .ל"ומשמע שהיה אפשר להבין את הסוגיא אחרת וכנ

.פנים כפנים מהני אף לפסול השחיטה

ם"שיטת הרמב.ד

'הל(עיין בדבריו .ם אינה כשאר הראשונים בסוגיין"שיטת הרמב

י שרק הנעשה בפנים בבגדי לבן מעכב "דפסק כר)א'ה הל"כ פ"עבודת יה

מקורו ,ובפשטות.אלא שלדעתו כל הנעשה בהיכל דינו כפנים,בו הסדר

"חוקה"דבהקדים מתנות פר בהיכל למתנות שעיר בפנים .מסוגיא דדף מ

,ל"מ שפלפלו בו שאר ראשונים הנ"ומתורצת בפשטות כל המו.כתיב ביה

ממילא מובן שפסולה אם ,מא שמתנות פר בהיכל דינן כעבודת פניםדאי ני

ם שעבודת פנים שהקדים "ל לרמב"וס.ק"הקדימה למתנות שעיר בקה

צ לכל החידושים שחידושו "וא,וכפי פשטות הבנת הדברים,אותה פסולה

לדעת .הראשונים שעבודת פנים מעכבת עבודת חוץ ופוסלת אותה

ויתכן שאם הקדים ,פסולה הפנים,נים לחוץאם הקדים עבודת פ,ם"הרמב

14.חוץ לפנים אין בזה שום פסול

שכתב ',ב'ם שם בהל"ובזה אפשר להסביר גם את לשונות הרמב

שחפינה קודם שחיטת הפר פסולה משום שחפינה צורך פנים וכעבודת 

דמכיון ,ם לברר אם שחיטה צורך פנים או לא"ולא הזדקק הרמב.פנים

ורק לגבי שעיר ששחטו קודם .כבר פסולה בהקדמתה,ניםשחפינה דינו כפ

כי רק אז הוצרך לבאר ,מתן דמו של פר כתב ששחיטתו דינו כעבודת פנים

וממילא מתורץ בפשיטות מה שחידשו רבי .שגם זה דינו כעבודת פנים

שיתכן ששחיטה לאו עבודה ולא אמרינן בה שפסולה משום ,חנינא ועולא

שהרי בדברי רבי חנינא אין התייחסות לשאלה זו ,ל עולא"קמ,צורך פנים

.דלא שמענו מרבי חנינא שבשחיטה אמרינן צורך פנים כפנים,כלל

,י מה שקודם להם"היא שעבודות פנים צריכים להיות מוכשרים ע'והביאור בזה לכא14
כ אם "משא,שלגבן הקפידה תורה על ההכשרים המוקדמים,ולכן אם הקדימן פסולות

כ "הרי לא הקפידה תורה כ,ולגבי עבודת חוץ שהוקדמה.איחרן הרי כבר יש להן הכשרן
.בדבריו בדף מ'ע,ד סולובייצ׳יק משום מה דחה הסבר זה"הגרי.רתןעל חוסר הכש
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בהלכה ג שם כתב ,חדא.קושיות בהבנה פשוטה זו'אלא שיש ב

איל ושעיר המוספין שעשה אותן קודם עבודת היום אינן "ם ש"הרמב

?ומהיכא תיתי דיפסלו,שאין אלה עבודות פנים,ע"ל צ"ולפי הנ."כלום

וכן "ל "שכתב שם הלכה ב׳ וז,ם"יש לשים לב לדיוק לשון הרמב,ועוד

אף על פי שהשחיטה ,לא עשה כלום,שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר

ששחיטה דינה כעבודת פנים הואיל ודמו ",הרי דמו נכנס לפנים,בעזרה

לא 'והרי הגמ.הכ בחפינ"ולא כתב שצורך פנים כפנים כמש,נכנס לפנים

.אלא בדברי רבי חנינא ולא בדברי עולא"צורך פנים כפנים"הזכירה לשון 

ד "פ חידושו של הגרי"את דיוק זה אפשר להסביר באופן נפלא ע

ש בדבריו שבאמת "וע,בגדר צורך פנים כפנים)לעיל אות ג׳(סולובייצ׳יק 

ר שהוא שכדי לפסול שחיטה משום צורך פנים צריכים לומ,הסבירו כך

כ "שהרי צריכים להחיל עליה מעלה של עבודה ג,חלק מסדר עבודת פנים

15.כ בחפינה"משא,ולא רק דין פנים

פ הסוגיא בדף "ז ע"כבר כתב הגרי,והדין של איל ושעיר המוספין

'והא דאמרו בגמ.ם הוא מדין מחוסר זמן לבו ביום"שלדעת הרמב:סב

,לגבי הדין של שחוטי חוץדאין מחוסר זמן לבו ביום הוא רק:)סב(

א הכי "כ לגבי גוף הכשרם ל"משא,דנחשב ראוי לפתח אוהל מועד

אם יש "חוקה"רק שיש לעיין למה צריכים דין .ופסולים מדין מחוסר זמן

',בהלכה ב"צורך פנים כפנים"ם דין "שלאיזה צורך כתב הרמב,ע בהסבר זה"צל15
כתב דין 'ורק בהלכה ג,ד סולובייצ׳יק פירושו רק שדינו כאילו נעשה בפנים"שלפי הגרי

כבר אין צריך הא ',דין של הלכה גהרי אחרי שיש לנו–שהוא חלק מסדר עבודת פנים 
הרי דין קטורת שחפנה קודם שחיטת הפר אפשר !שהוא כאילו נעשה בפנים'דהלכה ב

ואין לפרש .שחפינה היא תחילת סדר עבודת פנים של הקטורת'פ הלכה ג"להסביר ע
או לעצמו או ,מ"ם סתם נקט את מה שהיה אפשר להסביר אם אין לזה שום נ"שהרמב

ד "יצחק צולטן שמצינו דברים שלא יתכנו בהם דברי הגרי'והעיר בזה ר.רלמקום אח
"חוקה"שצורך פנים מחשיבו כתחילת עבודת הפנים וממילא קאי עלייהו (סולובייצ׳יק 

שכתבו שקידוש ידים ורגלים ,ה וחוקה"ד:זבחים יט"'עיין בתוס).לענין שינוי סדר
.בגלל שצורך פנים כפנים)שם'דרשת הגמלולא(שבין בגדי זהב לבגדי לבן יכול לעכב 

שאין לו קשר לשום ,ר יחשב כתחילת סדר עבודת פנים"קשה לשמוע שקידוש יו'ולכא
אלא צורך כללי של שלב עבודה זו ,)כגון עבודת הקטורת או עבודת הדם(עבודה פרטית 
ביאר ו).ל"ואכמ,או שיש לו מעמד עצמי כמעשה עבודה(ג ליכנס לפנים "שמכשיר הכה

שרק ,מ לדין הראשון של צורך פנים כפנים"אריאל דיימונד שיתכן שבזה מצינו נ'ר
.צ לכך שהוא נחשב כתחילת עבודה פרטית בפנים"וא,מחשיבו כאילו נעשה בפנים
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ז כתבו "ועפ,ה ואי אין"ד.מנחות ה'כמו שהקשו התוס,דין מחוסר זמן

ין לא הגיע זמן שדין מחוסר זמן לבו ביום הוא רק לגבי מצורע שעדי

.כ שהכל בא לכפרה"כ ביה"משא,טהרתו

שלגביו לא אמרינן מחוסר זמן ,כ"ואולי יש לחלק בין סדר עבודת יה

כ לגבי המוספין שהם מחוץ "משא,לבו ביום כיון שהכל סדרא אחת

.המסגרות אמרינן פסול מחוסר זמן'שביחס שבין ב,כ"למסגרת עבודת יה

שעשאן קודם )איל ושעיר(ם את המוספין "ז מה שפסל הרמב"ומדוייק לפ

כי ',הגם שנעשה שם בטבילה ג,ג"ולא פסל את אילו של כה,עבודת היום

כ בתוך "משא,מעבודת היום לעבודת המוספין יש חסרון מחוסר זמן

ולא דין "חוקה"חל דין )אף הנעשה בבגדי זהב(מסגרת עבודת היום 

כ "שהוא ג,ין הערבייםע למה השמיט תמיד של ב"ויל16.מחוסר זמן

).ד הלכה ב"כ פ"הלכות עבודת יה(ם "לפי הרמב'בטבילה ג

ששחיטת השעיר,ד סולובייצ׳יק מביא גם הסבר אחר בשם אביו"הגרי

זה לא מוזכר כלל 'שהרי בגמ(לפני מתן דמו של פר אינו משום צורך פנים 

ם פעמי'ג נכנס ד"כ שכה"מצינו בעבודת יה.אלא מדין אחר)ל"וכנ

וכל מעשה שיוצר .י מה שקודם לה"וכל כניסה צריכה להתחייב ע,ק"לקה

שזה נחשב שינוי סדר ,פסול,מציאות שאין צורך בכניסה מסויימת

נוצר ,אם שחט את השעיר קודם מתן דמו של פר,וממילא17.בעבודת היום

ולא לצאת לשחוט השעיר ולהכניס ,מציאות שיכול להכניסם בבת אחת

שב שינוי בסדר היום אם מבטל את הצורך לאחת מן הכניסות וזה נח.דמו

ז הסביר "ועפ.ולא מספיק מה שיחליט לצאת וליכנס עוד פעם,לפנים

ד סולובייצ׳יק גם הא דאיל ושעיר המוספין שפסולות אם עשאן "הגרי

והרי יכול ',ז מבטל את הצורך לצאת בטבילה ג"שעי,קודם עבודת היום

,)'כי רק זה נשאר לעשות קודם טבילה ה('ה בלהוציא כף ומחתה בטביל

שהרי יש גם אימורי חטאת ותמיד,ע"אך הסבר זה צ.וממילא פסולה

שלגבי המוספין יש דין מחוסר ,ד סלובייצ׳יק"הסבר דומה מובא בהערה לשיעורי הגרי16
כ "משא,וחסר הכשר של טבילה שלישית,ת היוםזמן כיון שהן בטבילה אחרת מעבוד

ם לא "ע למה הרמב"גם לגבי הסבר זה יל.בתוך טבילה השנייה לא חל פסול מחוסר זמן
.כלל בדין זה גם תמיד של בין הערביים כמה שהקשינו בפנים

.חידוש גדול הוא וצריך לזה ראיות'הבנה זו לכא17
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,וכן ראיתי בהערה שם.ם"כמבואר ברמב',של בין הערביים בטבילה ג

ורהאבל לכא,תמיד יהא מצורף למוספיןונדחק לתרץ שיש איזה דין שה

18.ע"וצ,ר ושעיר הנשרפיםהנה יש גם אימורי פ,מלבד שזה דוחק

ד סולובייצ׳יק שמהותו "גריהל ל"תכן שסמיכאל רוזנצוייג שיהרב ר "והציע בזה מו18
,וכל שמרוקן מטבילה זו את תוכנו,הוא אילו ואיל העם'ותוכנו האמיתי של טבילה ג

צ "ג א"ויתכן שבאמת בכה(נחשב שינוי אף שכן יצטרך לעשות דברים אחרים באמצע 
,ם"הסבר זה הוא חידוש עוד יותר גדול ואין לו רמז בדברי הרמב).'לעשותן בטבילה ג

.ע"וצ,לחידוש כזה צריכים הוכחה'ולכא
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הרב יצחק צבי רוזנפלד
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

בענין פרישת כהן גדול

"יומא ב(איתא במשנה  שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין .)

יוחנן וריש 'נחלקו ר:)ג('ובגמ".כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין

ישת אהרן ובניו יוחנן לומדים מפר'דלר,לקיש במקור דין פרישה

"לד:ויקרא ח(דכתיב ,במלואים לעשת 'כאשר עשה ביום הזה צוה ה)

".לכפר אלו מעשי יום הכפורים,לעשת אלו מעשי פרה–לכפר עליכם 

,ל חולק וסובר דלומדים מפרישת משה רבינו לפני קבלת התורה"ור

על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים וקרא אל 'וישכון כבוד ה"דכתיב 

מכדי כתיב ויקרא אל משה ביום השביעי מאי ששת –ה ביום השביעימש

"זה בנה אב שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישת ששה,ימים

).והוסיפו מדרבנן פרישה ביום שביעי(

,או דין דרבנן'ג הוי דין דאו"ונחלקו הראשונים אם פרישת הכה

'ם הוי חיוב דאויוחנן דלומדים ממלואי'דמשמע דלר.)ב(א "עיין בריטב

ד "למ'דאפי"שהרי כתב שם ,ל דלומדים מסיני אינה אלא דרבנן"ולר

דהפרשה מדאורייתא ממלאוים מצוה בעלמא היא ולא מעכבא בעבודת 

ד דלומדים ממלואים איכא מצות "דלמ,ל"ומשמע כנ".יום הכפורים

וכן עיין .ד דלומדים מסיני אינה אלא מדרבנן"אבל למ',פרישה מדאו

שנקט בפשטות שהלימוד ממלואים הוי דרשה )ה כי"ד:ג(ורת ארי בגב

מבואר מדבריהם 'דלכא)ה נכנסו"ד.ד('אבל עיין בתוס.'גמורה דאו

[ד דלומדים ממלואים אינו אלא אסמכתא"למ'דאפי ח "א או"וועיין בחז.

אם 'משמע דאפי)ה דחייש"ד:ג(ישנים 'ובתוס.]ב שדן בזה:קכו

'שכתב בהא דמוסיפין יום ז',דרשה גמורה מדאולומדים מסיני הוי

"ו'שמא תמצא אשתו ספק נדה כדאיתא בגמ(משום טומאת ביתו  לכך .)

אם לומדים 'ומבואר דאפי,"אנו מוסיפין שביעי על ששה דאורייתא

.'מסיני לפחות פרישת ששה ימים הוי מדאו
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שבעת ימים קודם ליום"ג שכתב :כ א"ם עבודת יוה"ועיין ברמב

ודבר זה קבלה ,הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכתו שבבמקדש

מ "ם בפה"ועיין ברמב.ומשמע דהוי הלכה למשה מסיני,"ממשה רבינו

יתברך בשבעת ימי המלואים ומפתח אהל מועד לא 'אמר ה"הכא שכתב 

לעשות לכפר 'ואחר כך אמר כאשר עשה ביום הזה צוה ה'תצאו וגו

לעשות זה מעשה פרה לכפר עליכם זה מעשה יום ובאה הקבלה ,עליכם

ם לומר דהוי כעין פירוש המקובל דכך "ואפשר דכוונת הרמב".הכפורים

'עמ(ד "עורי הגרייוכן עיין בש.קבל משה רבינו לדרש הפסוקים אלו

ועיין שם שהוסיף דכן יש לדייק בסדר .ם"שביאר כן בדעת הרמב)א"כ

ה שבע קודם לעשור מפרישין כהן מחזיקי אמנ"שם 'דאמרי"אמיץ כח"

שמאמינים בתורה "מחזיקי אמנה"דהיינו דוקא ,"הראש כדת המלואים

.ג כמו שעשו במלואים"פ היו מפרישים הכה"שבע

ל במקור "יוחנן ור'מ בין שיטת ר"ואולי אפשר לבאר דאיכא כמה נ

:ג"הדין פרישת כה

"ד('איתא בגמ:תכלית הפרישה)א בזאת 'יוחנן 'תניא כוותיה דר.)

ומה ,מאי היא בענין דמלואים,במה שאמור בענין'יבא אהרן אל הקדש

אהרן פירש שבעה שמש יום אחד ומשה מסר לו –אמור בענין דמלואים 

ואף לדורות כהן גדול פורש שבעה ,כל שבעה כדי לחנכו בעבודה

ומשמש יום אחד ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה לאפוקי 

מכאן אמרו שבעת ימים ,רין לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודהצדוקין מוס

ואפשר דהיינו ".'ג מביתו ללכשת פרהדרין וכו"כ מפרישין כה"קודם יוה

וכמו ,דתכלית הפרישה היא כדי לחנכו לעבודה ולהכינו לעבודת היום

וכמו כן לדורות ,שמצינו במלואים שמשה רבינו חינך הכהנים לעבודה

וכן מצינו לקמן .כדי לחנכו בעבודה'ידי חכמים וכומוסרין לו שני תלמ

ישנים 'ועיין בתוס,שהכהן גדול היה עובד בימי הפרישה.)יד(במשנה 

א שם "אבל עיין בריטב,שכתבו דאינו עובד אלא מדרבנן)ה מביתו"ד.ו(

כ פרשת צו מכילתא "ת(ד "וכן עיין בראב.'דמשמע דהוי דין דאו

כ לפרישת "ומה יש בה דוגמא ליוה"שכתב )'הלכה ז'א'דמלואים פר

שבעה לכהן גדול והוא עובד בידיו כל ימי הפרישה כדי להיות רגיל 

בעבודה כמו שעשה אהרן בשבעת ימי המילואים שהיה רואה ומסיייע 
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כ שאין "ובשמיני עבד אהרן דוגמת יוה,למשה כדי להרגיל את ידיו

בימי הפרישה וכמו עובד'מבואר דמדאו'ולכא".עבודה כשרה אלא בו

ל "והיינו כנ,"כדי להרגיל את ידיו"שעבד אהרן נמי בימי המלאוים 

1.דתכלית הפרישה כדי לחכנו ולהכינו לעבודה

דתכלית ,שביאר כעין זה)ז"י-ז"ט'עמ(ד "עורי הגרייועיין בש

וכעין ",כ"ג מיוחד לעבודת יוה"ככה"ג "הפרישה היתה כדי שיחשב הכה

וכדמצינו באמיץ כח "תחת אהרן"היינו כדי שיחשב זה הוסיף דאפשר ד

ומבואר מדבריו ."תחת אהרן"כ נקראת "שהכהן גדול העובד ביוה

ג הוי דין בעבודת היום שמפרישו כדי להכינו לעבודת "דפרישת הכה

.כ"יוה

דעיקר תכלית הפרישה היא כדי לחנכו לעבודה וכמו 'ובין אם אמרי

ג "י זה שנעשה לכה"או דמכינו ע,ל"ד הנ"פ דברי הראב"שהסברנו ע

הוי דין בעבודת 'לכא,)ולא רק לחנכו בעבודה(כ "המיוחד לעבודת יוה

.היום עצמה

אלא הוי ,אין הפרישה דין בעבודת היום כלל'ל לכא"אבל לפי ר

"ג('וכלשון הגמ,דין בביאת מקדש וכניסה למקום שכינה זה בנה אב :)

".'ששה וכושכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישת

י "מ אם ע"ז דאיכא נ"אולי אפשר לבאר נמי עפ:מעלה בעבודה)ב

)ה שמא"ד.ב(י "שהרי עיין בתו.הפרישה איכא מעלה בעבודת היום

לא ,ג"פ דמתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא יארע פסול בכה"שכתבו דאע

פ "והיינו דאע.היו מתקינין לשני אשה אחרת משום דלא מעכבא

מ "מ,כ"ג נשוי לעבוד ביוה"כה'דבעי"פר בעדו ובעד ביתווכ"דמדכתיב 

וכיון דלא מעכב אין מתקינין להשני אשה ,י דאינו מעכב"דעת התו

דמכיון שאין הפרישה מעכבת אין :)ג('וכמו שמצינו בגמ,אחרת

,שכתב דאולי אפשר לחלק.)ב(אבל עיין בגבורת ארי .מפרישין זה השני

ה "ד(י שם "שכתב רש,).ה(א "אפשר ליישב קושית הגבו'ד לכא"פ דברי הראב"וע1
כ לעבוד בשמנה "י לבישת הבגדים צריך הוא ג"ג ע"דכדי לחנך הכה)ריבוי שבעה

א שם דאיך לומדים כן מאהרן הכהן ששם לא היה עובד כלל אלא "והקשה הגבו.בגדים
ד דמבואר "פ דברי הראב"ותרצו האחרונים ע?משה רבינו שמש ככהן בימי המלואים

.ל"מדבריו דבאמת שימש אהרן נמי בימי המלואים וכנ
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אינו מעכב אין מפרישין השני משום שאין דלגבי דין פרישה מכיון ד

ואין הפרישה אלא ,ימים'ג שהופרש ז"י כה"מעלה לעבודה הנעשית ע

דאיכא מעלה לעבודה "ביתו זו אשתו"כ לגבי דין "משא.למצוה בעלמא

דכפרת כל ישראל "א "ה וחכ"ד.ב'וכלשון התוס(ג הנשוי "הנעשית בכה

תקינין אשה אחרת לכהן מ,פ שאינו מעכב"אפשר דאע")תלויה בזה

.השני נמי

פ "שתירץ ע)'ו-'ה'עמ'יומא חלק א(ועיין בספר מנחת אברהם 

.)ס יומא ב"ח על הש"חדושי הגר(ח "סברא זו מה שהקשה השואל להגר

שהרי ,ג המופרש"בשילוח השעיר לעזאזל מדין כה"איש עתי"ש דין "מ

נו משום מעלת דהיי"בטומאה'אפי–עתי"'דאמרי:)סו('מבואר בגמ

כ "משא,המוליך שעיר המשתלח יכול ליכנס לעזרה בטומאה"איש עתי"

ג ההופרש דוחה "דמעלת כה'ימים לא אמרי'ג שהופרש ז"בנטמא הכה

ל תירץ דאפשר "א הנ"פ הגבו"וע).ח בזה"ש מה שתרץ הגר"עיי(טומאה 

דמה שמזומן השליח הזה דוקא לשילוח השעיר הוי מעלה בעבודת 

כ בפרישת "משא,שתלח ולכן חשוב לדחות את הטומאההשעיר המ

ולכן ,ג דלא חשיב כמעלה כלל בעבודה אלא מצות פרישה בעלמא"הכה

.אין לדחות את הטומאה בשביל כך

ל אם הפרישה חשיב כמעלה בעבודת היום עצמה "ואולי השאלה הנ

יוחנן דתכלית הפרישה היא כדי 'דלפי ר,ל"יוחנן ור'ר'תלויה במח

אפשר דאיכא מעלה לעבודת היום כשנעשית ,ו ולהכינו לעבודהלחנכ

ל שהפרישה אינה אלא "כ לפי ר"משא.ג שהופרש והוכן לכך"י כה"ע

אינה מעלה בעבודת היום כלל דהוי 'ולכא,משום כניסתו למקום שכינה

.ל"מדיני ביאת מקדש ולא בדיני עבודת היום וכנ

'מסקנת הגמ'ה דלכאשהקש)ה אף"ד:ג(ועיין עוד בגבורת ארי 

,ולא קודם לכן)תשרי'ג(ג בליל צום גדליה "היא דמפרישין הכה.)ו(

כ חסר כאן "וא,א לצמצם ולהפרישו מיד בתחילת הלילה"ק דא"כ ק"וא

ג הלילה הולכת "ועיין שם שתירץ דבפרישת הכה.ימי פרישה'קצת בז

ובליל ,שרית'ימים היא ביום ג'ולכן התחלת הז,אחר היום כמו בקדשים

י זה "וע:)כדמבואר במשנה יח(ג נמי בבית המקדש "כ נמי היה הכה"יוה

הילכך פרישה דמילואים "ש שהסביר "ועיי.ימים שלמים'היה משלים ז
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כ דדמי לקדשים דהא פרישות אלו לצורך הקרבה היו לילה הולכת "ודיוה

ל דאם לומדים ממלואים "מבואר כנ'ולכא".אחר היום כגוף הקדשים

י "דע,הפרישה חשובה כמעלה בעבודת היום דהוי לצורך ההקרבה

ולכן הלילה הולכת ,הפרישה מכין את עצמו להיות ראוי לעבודת היום

אין הפרישה לצורך 'ל דלכא"כ לר"משא.אחר היום כמו בגוף הקדשים

היום הולך אחר 'כ לכא"וא,העבודה כלל אלא דין בכניסה למחנה שכינה

א שם שתרץ לריש לקיש "ועיין גבו[2.ל"בקדשים וכנהלילה דאין זה דין

נמצא דסגי במקצת יום ,אינו אלא משום טומאת ביתו'דכיון דיום הז

ימים 'ז'כ לא בעי"השביעי משום דבועל נדה לאו כנדה וטובל ביום וא

.]שלמים

כ "שבעת ימים קודם יוה"שכתב )ה שבעת"ד.ב(י "ועיין עוד ברש

".'כ אינה כשירה אלא בו וכו"שכל עבודת יוה–מפרישין כהן גדול 

י כאן לבאר דכל עבודת היום אינן "והקשו האחרונים מדוע הוסיף רש

י "שהסביר דהיה פשוט לרש)שם(ועיין במרומי שדה .כשרות אלא בו

אלו הכהנים נמי היו צריכים ,כ"דאם היו שאר הכהנים עובדים ביוה

י דכל "ולכן פירש רש,םהפרשה משום דבזה איכא מעלה לעבודת היו

ג שרק "עבודות היום אינן כשרות אלא בו ולכן רק צריכים להפריש הכה

,כ"יוחנן דהוי דין בעבודת יוה'סברא זו שייך דוקא לר'ולכא.הוא עובד

ודאי ,ל דאינה אלא דין בפרישה משום כניסה למחנה שכינה"אבל לפי ר

.ג שהרי רק הוא נכנס לפני ולפנים"שייך רק בכה

מ אם הפרישה חשיב כצורך "ועוד מצינו נ:אין ישיבה בעזרה)ג

שכתב דודאי .)ו(י "שהרי עיין ברש,העבודה לגבי דין אין ישיבה בעזרה

א שיהיה "כ א"שהרי אין ישיבה בעזרה וא,לשכת פרהדרין אינה בעזרה

"קדשים"ל חשיב כ"לר'רוזנצוייג דהיה אפשר לומר דאפימיכראל ר "הוהעיר לי הג2
א משמע "הגבואבל מלשון ,לענין לילה הולך אחר היום משום דהוי דין בכניסה למקדש

ל "לפי ר'ועוד לכא.חשיב כקדשים לענין דין זה נמי"ההקרבה"דרק משום דהוי צורך 
אלא דלמעשה מחנה שכינה היא ,אינו דין במקדש כלל אלא דהוי דין במחנה שכינה

ן ריש פרשת תרומה דהמקדש חשיב "כדברי הרמב'אבל העיר לי דאם אמרי.במקדש
היינו המקדש עצמו "מחנה שכינה"סיני אפשר דכהמשך השראת השכינה דמעמד הר 

כ היה אפשר "וא,ומה שמכין את עצמו לצורך ההכנסה חשיב כדין בביאת מקדש דוקא
.לענין מה שלילה הולכת אחר היום"קדשים"לומר דחשיב כ
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דלא היתה :)ח(ב'וכן כתבו התוס,ימי הפרישה בעמידה'ג שם כל ז"הכה

[כ איך היה ישן שם"דש דאבנויה בק 'ובתוס,שדן בזה.)ו(י "ועיין בתו.

ה "ד.כה('ועיין בתוס.]שהאריך בזה:)ג(א "ועיין עוד בגבו,:)סוכה מג(

יכולים הכהנים לישב בשעת ,פ דאין ישיבה בעזרה"שכתבו דאע)אין

אבל אכילה ,מ לדברים דלאו צורך עבודה"אכילת קדשים משום דהנ

דכתיב ואכלו אותם אשר כופר בהם שהכהנים אוכלים צורך עבודה היא

(.ובעלים מתכפרים מישרא שרי לצורך עבודה 'ע שם שתרצו דאפי"וע"

לגדולה –למשחה"ורק מותר לאכל בישיבה משום דכתיב ,אסור לישב

והוי דין באכילת קדשים דצריך ,והיינו מיושב"כדרך שהמלכים אוכלים

פ דמותר לישב בעזרה "דבריהם דאעומבואר מ.)להיות דוקא בישיבה

ג למקום הקדוש "א להפריש הכה"מ א"מ,לכל מה שהיא לצורך העבודה

ג לא "ומשמע דפרישת הכה–בקדושת עזרה משום דאין ישיבה בעזרה

.ל"וכמו שהסברנו לעיל בדעת ר,חשיב כצורך העבודה

ל דכל "ש סברא הנ"שהביא בשם הר.)תמיד ל(ד "אבל עיין בראב

ומשמע מדבריו דקאי נמי ,צורך עבודה מותר לישב בעזרהשהיא ל

יוחנן 'ל בדעת ר"ומבואר כנ–כ"ג לצורך עבודת יוה"אפרישת הכה

(ג הוי הכנה לצורך עבודת היום"דפרישת כה ש בדבריו דאפשר "ועיי.

ד בעצמו סובר "והראב.ע"ג ועדיין צ"דלא קאי סברא זו על פרישת כה

ה מותר "לא דכל היכא דלא אפשר בלאדלשכת פרהדרין היתה בעזרה א

ימים כמו במלאוים 'ולכן מכיון שצריך לשהות שם כל ז,לישב בעזרה

3.)אין איסור ישיבה בעזרה כלל

על ,ג"עוד יש לחקור בדין פרישת כה:על מי מוטל מצות הפרישה)ד

או על ,ד להפרישו"דאפשר דחל על הצבור והב,מי מוטל החיוב פרישה

יוחנן 'ר'אפשר לומר דתלוי במח'ולכא.ב להפריש את עצמוג דמחויי"הכה

ד העומדים במקום "החיוב חל על הב'דאם לומדים ממלואים לכא,ל"ור

"ב:ויקרא ח(שהרי בפרשת המלואים כתיב ,משה רבינו "קח את אהרן)

יוחנן הפרישה הוי כהכנה וצורך 'אפשר לומר דסוברים דלפי ר'לפי התוס'ואפי3
ב כצורך עבודה עד כדי כך דמותר לישב בעזרה בשבילה כמו אלא דלא חשי,העבודה

.באכילת קדשי קדשים דכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים
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מסתבר 'ולכא.דמוטל על משה רבינו לעשות סדר המלואים לאהרן ובניו

י זה "דהוי כהכנה לעבודה וע(כ "דין בעבודת יוהל דכיון דהוי"לפי הנ

כמו (חל החיוב על כל ישראל 'לכא)איכא מעלה בעבודת היום עצמה

)ט"ע מ"מ מ"ם סה"מצות עבודת היום דחל על הצבור כדמבואר ברמב

ל דהוי דין בכניסה למחנה "אבל לפי ר.כדי לקיים מצות העבודה כראוי

דאינה תנאי בסדר העבודה כלל ,וחל החיוב על אהרן עצמ'שכינה לכא

[אלא במה שהוא בעצמו נכנס לפני ולפנים מדוייק מלשון המשנה 'ולכא.

שהרי כתיב בלשון הפעיל דהיינו שגורמים ,"היו מפרישין אותו"ד "דב

כדמצינו במשנה ,ד שמפרישין אותו"היינו הב'ולכא,ג להיות פרוש"לכה

"יח( ומשמע שקודם לכן היה ברשות"המסרוהו זקני בית דין לזקני כהונ:)

היינו משום שהם הפרישו אותו ללשכת פרהדרין 'ולכא,ד"זקני הב

.]ל"וכנ

ג דוקא ללשכת "דמפרישין כה.)ו('מבואר בגמ:זמן הפרישה)ה

שמא יבא על "משום חשש )חוץ מביתו ואין אשתו באה עמו(פרהדרין 

א יוכל לעבוד ימים כבועל נדה ול'ויטמא ז"אשתו ותמצא ספק נדה

ד דלשכת פרהדרין היתה "דלמ)ה אף"ד:ג(והקשה הגבורת ארי .כ"ביוה

כ "א,)א שם מכיון דלומדים ממלואים"וכן היא דעת הגבו(בנויה בקדש 

שמא יבא על אשתו ,כ"יום קודם יוה'צריך לפרש מאשתו יד'לכא

והובא בשם .ותמצא ספק נדה ולא יוכל ליכנס ללשכת פרהדרין בטומאה

הוי 'מ הלוי דבאמת אין חשש שמא תמצא אשתו ספק נדה דלכא"גרה

אלא דהדין פרישה היא להפריש מכל צד וחשש טומאה ,חשש רחוק

ולכן חשש זה אינו המחייב למצות פרישה ,שאפשר שיפסלנו מהעבודה

להיות מופרש מכל צד טומאה דאפשר ,אלא דכך היא גדר מצות פרישה

ימים קודם 'צריך להפריש מאשתו זה אינו "ומשו.לפוסלו לעבודה

אלא דמצות פרישה להיות ,הפרישה שהרי אין כאן חשש טומאה ממש

4.מופרש בתכלית הדקוק מכל צד טומאה

ל שם "וז,מ בזה"שהביא דברי הגר)'מא'עמ'יומא חלק א(עיין בספר מנחת אברהם 4
וכיון דאין החשש דשמא תמצא נדה הוא ,ימים'ל דכך הוא המצות פרישה ז"כ י"וא"

מיושב קושית ,הפרישה אלא דכן הוא הגדר של פרישה מכל צד של טומאההמחייב 
א דמשום הקיום מצות פרישה לעזרה עצמה ליכא האי חששא ושפיר מתקיים "הגבו

".ימים'המצוה פרישה בעזרה ז
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דעיקר מצות ,יוחנן'ואפשר דהיינו כמו שהסברנו לעיל בדעת ר

ולכן גדר ,הפרשה הוא כדי להיות מוכן בתכלית ההכנה לעבודת היום

,ופרש מכל טומאה שאפשר לפסלו מעבודת היוםהמצוה הוא להיות מ

5.וכך היא הכנתו לעבודת היום

ג מאפר "דמזין על הכה)ד:כ א"עבודת יוה(ם "פ זה אפשר להסביר דעת הרמב"ואולי ע5
ונכנס מים (פ שלומדים ממלואים שהיה מזה עליו בכל יום "אע,פרה בשלישי ושביעי

ל דגדר מצות הפרשה הוא להיות טהור מכל צד "ואפשר כנ.).ד'תחת דם כדאיתא בגמ
טומאה ולכן נשתנה החיוב פרישה לאחר שנתנה פרשת פרה אדומה לטהרו מטומאת מת 

.)יד(לקמן 'בגמועיין .כל שאפשר כדי להיות מוכן בתכלית הדקוק לצורך עבודת היום
והיינו שלא ,ימים אלו כדי להרגילו בעבודה'ג בז"דמבואר במשנה שם שהיה עובד הכה

א לעבוד "דכיון דרק איכא חשש שהוא טמא א(ע שסובר דטהור שהזה עליו נטמא "כר
ד דטהור שהזה עליו "ומשמע דלמ,)י הזאת מי חטאת"דמסתמא היה טהור ונטמא ע

ועיין בדברי ,ם מדוע אינו נטמא מדין נוגע במי חטאתוהקשו האחרוני.טהור מובן
שדן בזה באירכות דכל שנחשב כמעשה הזאה לא שייך טומאת )ד"סימן י(יחזקאל 

ם דרק חשיב כמעשה הזאה במקום דאיכא דין "ש בדעת הרמב"ועיי,במי חטאת"נוגע"
ולכן לא ,ורהל אפשר דהזאות בימי פרישה נידונין כהזאה גמ"לפי הנ'ולכא.וחיוב הזאה

.נטמא מדין נוגע במי חטאת
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קטורת דלפני ולפנים ודכל השנה

נוים וחלוקים בין סדר עבודת הקטורת דלפני ימצינו כמה וכמה ש
פ "מהם עה נבאר כמה "ובע,כ ועבודת הקטורת דכל השנה"ולפנים ביוה

.כ"סדר עבודת היום דיוה

דקה מן הדקה.א

שהובא בברייתא דקטורת דכל השנה היתה :)ו(כריתות 'עיין גמ
'ולכא.כ מחזירן למכתכשת כדי שתהא דקה מן הדקה"ובערב יוה"דקה"

כ לפני ולפנים שונה "נמצא דחפצא של קטורת שמשתמשין בה ביוה
אין 'שכתב דלכא)שם(ז "אבל עיין בכתבי הגרי.מהקטורת דכל השנה

עור יבחפצא של הקטורת כלל שהרי לא נאמר ש"דקה מן דקה"הדין 

הוי דין מחלקי מעשה ורהולכא"ורק דהיא מצות שחיקה שניה"בדקותה 
וכן עיין שם שמסתפק אם .ההקטרה ולא דין בעשיית החפצא של הקטורת

דין או דכיון דאינה ,צריך לעשות השחיקה בקודש כשחיקה ראשונה
.בחול'בעשיית חפצא דקטורת אפשר לשחק אפי

כ דן באותה "שג)שם(ד על מסכת כריתות "עורי הגרייאבל עיין בש
ם שהדין דקה מן הדקה הוי דין "ראיות מדברי הרמב'שאלה והביא ב

ם דין דקה מן דקה גם "שהרי הביא הרמב.בחפצא הקטורת דלפני ולפנים

לגבי שאר דיני )ג:ב(ות כלי המקדש וגם בהלכ)א:ד(כ "בהלכות עבודת יוה
ם "לאחר שהביא הרמב,)כלי המקדש שם('ועוד שבהלכה ו,עשיית הקטורת

וכל "כתב ,)ודין דקה מן הדקה(דיני הקטורת דכל השנה ודלפני ולפנים 
ומשמע דקאי אכל מה שהובא ,"מעשיה בקדש בתוך העזרה ומשל הקדש

'ז מבואר דאפי"ולפ.כ"העל שחיקה שניה של קטורת דיו'ואפי,לעיל
1.כ"בחפצא הקטורת איכא חלוק בין קטורת דכל השנה לקטורת דיוה

ואם היינו אומרים דהוי דין בחפצא .דקה מן הדקה מעכב או לא'ויש לדון אם הא דבעי1
היה אפשר לומר דמעכב משום דהוי דברים הנעשים בפנים בבגדי לבן 'דקטורת לכא
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חתיית גחלים.ב

"מג(איתא במשנה  בכל יום היה חותה בשל כסף ומערה בתוך של :)

בכל יום חותה בשל ארבעת ,זהב והיום חותה בשל זהב ובה היה מכניס
ת קבין ובה היה קבין ומערה לתוך שלשת קבין והיום חותה בשלש

דהא דחותה בשל זהב ובה מכניס להקטיר 'אמרי:)מד('ובגמ..."מכניס

שכתב )ה בכל"ד.מה(ועיין בגבורת ארי ."משום חולשא דכהן גדול"הוא 

כ במחתה של זהב שהיא "ג ביוה"בקטורת דהיכל חותה הכה'דאפי
ות אלא בו שהרי כיון דכל עבודות היום אינן כשר,קבים ובה היה מכניס'ג

לצורך קטורת 'ונמצא שהכהן גדול בעצמו חותה הגחלים ומקטיר אפי

.ושייך בה נמי הטעם דחולשא דכהן גדול,דהיכל

ג חותה "פ שהכה"שהקשה דאע)ד:כד(אבל עיין במקדש דוד 

לא מצינו שהוא בעצמו חותה ,הגחלים לצורך הקטורת דלפני ולפנים
וכן ,י:ב(הביא מדברי התוספתא ואדרבה ,הגחלים לצורת הקטורת דהיכל

דכהן הדיוט חותה הגחלים לצורך קטורת דהיכל )ן במלחמות"הביא הרמב

'ן במלחמות דכהן אחר זוכה בפייס אפי"וכן היא דעת הרמב,כ"ביוה'אפי

פ "ונמצא לפי דברי המקדש דוד ודעימיה דאע.כ בחתיית הגחלים"ביוה
ת הגחלים לצורך קטורת חתיי,דכל עבודות היום אינן כשרות אלא בו

אבל .ולכן כשרה בכהן הדיוט,מדרבן'אפי"עבודה"דהיכל אינה בכלל 

מודה דחשיב כחלק מעבודת היום 'לגבי חתיית גחלים דלפני ולפנים לכא

ונמצא דחתיית הגחלים בכל השנה אינה .ולכן אינה כשרה אלא בכהן גדול
ל לצורך הקטורת אב,אלא כעין הכשר מצוה כדי שיוכל להקטיר הקטורת

.ע"כ חשיב כמעשה עבודה בפנ"דיוה

הא דחתיית הגחלים לצורך הקטורת דלפני ולפנים חשיב 'ולכא
דאבעיא דלא אפשטא שם ,:)מח('כעבודה מסדר היום תלוי בשאלת הגמ

ח דמשמע דנפשט "עיין ר[פוסל העבודה "חישב בחתיית גחלים"אם 

י דרק הוי מצות מעשה שחיקה שניה אפשר דלא קא'אבל אם אמרי,וקאי חוקה עלה
)ה וחד"ד.נג(ישנים 'ועוד עיין בתוס.חוקה על זה מכיון דאינה נעשה בפנים בבגדי לבן

ולכן ,"אין חובה עליו לעשותו בו ביום אלא מאתמול"שכתבו דלא קאי חוקה על מה ד
לא קאי 'כ לכא"וא,סובר דלא קאי חוקה על הא דצריך מעלה עשן בקטורת דלפני ולפנים

)ה חד"ד(שם 'הוא שלא כדברי התוס'ולכא.ן הדקה נמידקה מ'חוקה על הא דבעי
.ש"עיי,שכתבו דקאי חוקה על מעלה עשן נמי
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ועיין ].כז:כ ה"עבודת יוהם הלכות "וכן פסק הרמב,דמחשבה פוסלת בה

מכשירי מצוה כמצוה "הוא אם 'שכתב דספק הגמ)ה חישב"ד(שם 'בתוס
דמו וחפינה אריכתא היא והויא חתיית גחלים וחפינה במקום קמיצה או 

וכן 2.אם הוי כעבודת הקמיצה דמנחות או לא'דהיא גופא ספק הגמ",לא
'א ראייה מדברי הגמשהבי)ג:תמידין ומוספין ג(ד "עיין באגרות הגרי

ל דחתיית גחלים לצורך קטורת דלפני ולפנים חשיב כחלק מסדר "הנ
ז "שתמה לפ)ה:כ ב"עבודת יוה(ד "ועיין עוד באגרות הגרי.עבודת היום

דמחתה של כסף שהיה חותה בה בכל השנה לא :)מו('על שיטת התוס

רי כ חותה בשל זהב דוקא שה"פשוט דביוה'כ לכא"דא,היתה כלי שרת

:)מד('בגמ'כ מדוע אמרי"וא,דוקא כלי שרת'בעי"עבודה"מכיון דהוי 
כ משום חולשא דכהן גדול הלא מעיקר הדין צריך "דחותה בשל זהב ביוה

ועיין .כלי שרת דוקא'לחתות בשל זהב דכיון דהוי מסדר עבודת היום בעי

.ע"שם שהניח קושיא זו בצ

שכתבו דחתיית )תיית גחליםבענין ח(ד "מ והגרי"הגר'אבל עיין בח

ש שהניחו "ועיי.גחלים בכל השנה נמי חשיב כעבודה מסדר הקטורת
מ אם נעשה "אבל איכא נ,כלי שרת דוקא'פ דחשיב כעבודה לא בעי"דאע

דבמקום שחתה בכלי שרת מהני מחשבה ,העבודה בכלי שרת או לא

חלים כ כשחתה במחתה של חול כיון דעדיין לא נתקדשו הג"משא,לפסול

ם "פ זה מסבירים דברי הרמב"וע.בקדושת הגוף אין מחשבה פוסלת
ש "ועיי,)כז:ה(כ "שכתב דין זה דחישב בגחלים רק בהלכות עבודת יוה

אבל לא ,כ"בחתיית גחלים לצורך קטורת דהיכל ביוה'שדייקו דהיינו אפי
בשאר ימות השנה 'דאם מניחים דאפי,כ קשה"וא.בשאר ימות השנה

כ מחשבה פוסלת "ת גחלים כחלק מהעבודה מדוע רק ביוהחשיב חתיי
כ שהכהן גדול בעצמו חותה "ש שתרצו דהיינו משום דביוה"ועיי?בה

ג חותה בשל זהב "משום חולשא דכה,לצורך הקטורת דהיכל'הגחלים אפי

ולכן כיון שחותה בשל זהב שהיא ,)ל"א הנ"וכדברי הגבו(ובה היה מכניס 
פ דהוי "כ בשאר ימות השנה דאע"משא,שבהכלי שרת אפשר לפסלה במח

א ללמוד מהא דטבול יום פוסל בגחלים "שכתבו דא)ה חישב"ד(י שם "אבל עיין בתו2
)וכמו שפשט שם לענין חפינה(ומדפסלה בה לינה דמחשבה נמי פוסלת בחתיית גחלים 

."הקרבה הוא דפשיטא הכי אבל לא בגחלים שאינן גוף הקרבןדדוקא במילי ד"משום 
הגחלים נמי הוו חלק מהקרבן ולכן חשיב כחפינה אריכתא וכמו 'ואפשר דלפי התוס

.ועיין לקמן בזה,קמיצה שמפריש חלק גבוה
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,מ מכיון שחותה בשל כסף דאינה כלי שרת"חלק מעבודת ההקטרה מ

.י מחשבה"א לפסלה ע"נמצא דא

ל נמצא דנחלקו הראשונים ואחרונים אם חתיית הגחלים "ולפי הנ

לקטורת 'חשיב כעבודה דוקא לצורך הקטורת דלפני ולפנים או אפי
לצורך 'ד משמע דאפי"מ והגרי"הגר'ארי והחדלדברי הגבורת.דהיכל

ן והמקדש דוד אפשר "ולפי הרמב,הקטורת דהיכל חשיב החתייה כעבודה
וחתיית ,לחלק בין החתייה לצורך הקטורת דלפני ולפנים דחשיב כעבודה

3.גחלים לצורך קטורת דהיכל דלא חשיב כעבודה כלל

כניסה והולכה.ג

ני ולפנים ודכל השנה לגבי הכניסה עוד מצינו חלוק בין קטורת דלפ

תמידין (ח "הגר'עיין בח.ובהולכת הכף והמחתה,להיכל ולקדש הקדשים

הבאתה "שהסביר דרק לגבי הולכת הקטורת דלפני ולפנים )ד:ומוספין ג
כ בקטורת דהיכל לא מצינו כלל שיהא בה "משא,חשיבה עבודת הולכה

ביאה ראייה דהולכה בשמאל מ:)מח('וראייה לזה מהא דהגמ."דין הולכה

נטל את המחתה בימינו ואת "כ "דביוה.)מז(כשרה מהא דמבואר במשנה 

פ זה "ש דע"ועיי.משום דהבאתה חשובה כעבודת הולכה"הכף בשמאלו
דבקטורת דכל השנה היה נותן הבזך )ד:תמיד ה(מסביר דברי המשנה 

,ר הקטורתשמלאה קטורת בתוך הכף ואוחז הכף בידו ונכנס להיכל להקטי

ש שם דאיך נתן כלי בתוך כלי בשעת הולכה הלא הוי "והקשה הרא

ח דאין להולכת הקטורת בכל השנה דין עבודה ולכן "ותרץ הגר,חציצה
כ בהולכת הקטורת דלפני ולפנים דחשיב "משא,א לפסלה משום חציצה"א

מנחות 'ועיין שם שהביא עוד ראיה לזה מהא דמבואר בגמ.ל"כעבודה וכנ

כ חשיב כהותר מכללו "דדוקא ביוה",כ"הותר מכללו ביוה"דשמאל ).כה(
פ "אבל דכל השנה אע(מ כשרה בשמאל "משום דאיכא דין הולכה ומ

מ לא חשיב כהותרה "מ,ח שם"שכשרה בשמאל וכמו שהסביר הגר

כ חתיית הגחלים לצורך קטורת דהיכל חשיב "והיה אפשר לומר עוד דאולי רק ביוה3
)ב:טו(ועיין עוד במקדש דוד .ר מיכאל רוזנצוייג בזה"ההגוכן העיר לי,כעבודה

י כהן גדול משום "שמשמע מדבריו דהולכת הכף והמחתה דקטורת דהיכל כשרה רק ע
ד לענין "פ מה שכתב בסימן כ"ויש להבין ע,דכל עבודות היום אינן כשרות אלא בו

.חתיית גחלים
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:כד(י "כן משמע מדברי רש'ולכא).מכללה מכיון דאין בה דין עבודה כלל

היינו )דלפנים(שכתב דעבודה שאינה תמה )הה ולא שיש אחריה עבוד"ד
ומשמע דהולכת כף ומחתה חשיב כעבודה אלא שאינה ,הולכת כף ומחתה

.תמה

שגם כתב שדוקא )ג:תמידין ומספין ג(ד "ועיין עוד באגרות הגרי

כ בהולכת הקטורת "משא,הולכת הקטורת דלפני ולפנים חשיב כעבודה
"וכל אדם לא יהיה באהל מועד"דכ הדין "והטעם משום דרק ביוה.דהיכל

כ בשאר ימות השנה "משעת כניסת הכהן גדול להיכל משא'שייך אפי

כ לחוד חשיב "דביוה,ל"והיינו כנ4.דשייך רק בשעת ההקטרה לחוד

וכל אדם לא "הכניסה והיציאה עצמה כחלק מעבודת היום ולכן הוי בכלל 
טורת דשאר כ בק"משא"יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו

.ימות השנה

)ג:ז(ועוד מצינו מעמד מיוחד להולכת הקטורת בדברי המקדש דוד 

"חופן וחוזר וחופן"'ד אם אמרי"דלחד מ.)מט('לגבי הא דאיתא בגמ

אי אפשר "נמצא דאם חפן ומת אין הכהן גדול השני נכנס בחפינתו משום ד
הלא ,סרוהקשה המקדש דוד דבשלמא אם יח."שלא יחסר ושלא יותיר

אבל מה איכפת לן אם יותיר ממדת ,חסר כאן במדת מלא חפניו של השני

ש "ועיי.שהרי כשחוזר וחופן בפנים יקטיר מלא חפניו,חפניו של ראשון

שתרץ דהיינו משום דאם יותיר הרי חסר כאן בעבודת הולכת הקטורת לפני 
היינו 'ולכא.דפסולה)ולא רק הקמיצה(והוי כמוליך כל המנחה ,ולפנים

.ל דאיכא דין הולכת והבאת הקטורת לפני ולפנים"כנ

דעיין ,הולכת המחתה חשיב כחלק מהעבודה'ועוד אפשר דאפי

שהקשה איך מתירים הולכת כף הקטורת )א:כ ד"עבודת יוה(מ "בכס

,הכהנים נכנסין עם הכהן המקטירדהיו אחיו)ג-ב:ו(דכן משמע מדברי המשנה תמיד 4
פרשו ...לא היה המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר"ומבואר במשנה שם 

דמשמע דאין דין וכל אדם לא יהיה באהל מועד אלא ",העם והקטיר והשתחוה ויצא
"מד('כ דאיתא בגמ"כ ביוה"משא.בשעת ההקטרה ממש ,אין לי אלא בכניסתו.)

כבר חל משעת 'ומשמע דמתחילה הדין דוכל אדם וכו..."עד צאתול"ביציאתו מנין ת
בכל השנה לא נכנס אחר 'אבל עיין בסוף דבריו שם שהקשה דמשמע דאפי.הכניסה

'ועיין בספר מנחת אברהם חלק ב,ע"ל בצ"ה הניח דבריו הנ"ומשו,בהיכל עד צאתו
.כ עמד בזה"שג)'רנג'עמ(
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הלא עבודה פסולה .)מז'כמבואר בגמ(ג "בשמאל משום חולשא דכה

.מאל אינה אלא פסול דרבנןש שחידש דאפשר דעבודה בש"ועיי,בשמאל
כתב לתרץ דאפשר דמעיקר )ז"שי'עמ'יומא חלק ב(ובספר מנחת אברהם 

ולכן .הדין גם הולכת המחתה צריך להיות בימין כשאר עבודות ההולכה
,כ צריך להביא אחד מהם בשמאל"א לקחת שניהם בימין ובע"מכיון דא

מאל משום סברא מסתמא לכך כוון הכתוב שיוליך המחתה בימין והכף בש
,לגבי ניאשתיק:)מד('ועוד העיר דכן משמע בתוס.ג"דחולשא דכה

ומקשה הירושלמי איך ,היינו נרתיק של עור על המחתה'דלדעת התוס

,)ותרצו דקבעו במסמר(יכול לעשות ניאשתיק הלא חוצץ בינו לבין הכלי 

.רואים דהוי עבודה'ממה דחציצה פוסל בהולכת המחתה לכא'ולכא
5.פ זה אם הביא הכף בימין והמחתה בשמאל אם פסולה"ש שדן ע"עייו

לשמה ולשם בעלים.ד

"מד('איתא בגמ –וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל .)

כפרתו קודמת לכפרת ביתו כפרת ביתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים וכפרת 

איזה וכבר דנו הראשונים ב."אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל

שכתב )שם(ועיין בגבורת ארי ).א שם"י ובריטב"עיין בתו(עבודה איירי 
פ דסתמה לשמה ולשם "ואע,דאיירי בהקטרת הקטורת דלפני ולפנים

ג "מ איכא מצוה לכתחילה לכוין לכפרת הבעלים והיינו לכה"מ,בעלים

ולי אפשר לומר דהכניסה וההולכה נמי חשיב כעבודה לגבי הוצאת כף ומחתה א'ואפי5
עבודתן "בכלי שרת 'א שכתב דהא דאמרי:שהרי עיין במקדש דוד ב.מסדר היום

,אין הכוונה לעבודה ממש אלא דכל שמשתמש בו בתשמיש הראוי לו מחנכו"מחנכתן
א לחנך הקלפי "שסובר דכיון דהגרלה לאו עבודה היא א.)לט(י "שלא כדברי התו

[קדושת כלי שרתב יג :כלי המקדש ד,ה:כ ב"ד עבודת יוה"וכמו כן עיין באגרות הגרי.
:)לד(ישנים דמבואר במשנה 'קשה לפי התוס'והביא ראייה לזה מהא דלכא).]'אות א(

דוקא עבודה 'ואם בעי.דלובש בגדי לבן חדשים לצורך הוצאת כף ומחתה.)לה('ובגמ
כ "וא,נתקדשו הבגדי לבן בשעה שנכנס לפני ולפניםעדיין לא 'כדי לחנך הבגדים לכא

ל "אלא צ.).סנהדרין פג,:ה'עיין תוס(ק מחוסר בגדים "יחייב מיתה משום כניסה לקה
עבודה דוקא כדי לחנך הבגדים אלא 'דנתחנכו הבגדים בשעת לבישה משום דלא בעי

י דמכיון "ואולי אפשר לתרץ לדעת התו.דמכיון דלבשם שהיא תשמישן כבר נתחנכו
י נתחנכו "לפי התו'דאיכא דין ביאה וכניסה לקדש הקדשים נמצא דחשיב כעבודה ואפי

יומא (ועיין בספר מנחת אברהם ,י עבודת כניסה להיכל ולקדש הקדשים"הבגדי לבן ע
.י"שתירץ כן לדעת התו)'קל'עמ'חלק ב
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דדוקא מכוין 'ולכן מסבירה הגמ,בעצמו ואחיו הכהנים ושאר כל ישראל

.זובסדר 

שהסביר )ח:כלי המקדש ב(ז "פ דברי הגרי"והקשו האחרונים ע

ש שהביא "ועיי.דחלוק יסוד הקטרת הקטורת מהקרבת קרבן צבור
כתב )ח"ע כ"מ(מ במצות הקטרת הקטורת דכל השנה "ם בסה"דהרמב

אבל "',שצוה הכהנים להקטיר קטרת בכל יום פעמים על המזבח הזהב וכו"
דצונו להקריב במקדש שני "כתב )ט"ע ל"מ(ן לגבי מצות הקרבת התמידי

והיינו דבקטורת חל המצוה ",כבשים בני שנה בכל יום ואלו נקראין תמידין

וכן הביא מדברי ,אבל בתמידין חל המצוה על כלל ישראל,על הכהנים

).ש דמפורש יותר בדברי החנוך"ועיי,א"ג ומצוה ת"מצוה ק(החנוך 

בעצמותה בודאי קרבן ציבור הוא ג דקטורת"דאע"ז "והסביר הגרי

חלוקה היא משאר קרבנות ציבור ,אבל בנוגע לענין המצוה,צ"ככל ק

עיקר ,צ כמו תמידין ומוספין וכדומה"דכל ק.ביסוד חיובה וקיום מצותה

דינם הוא דין חיוב קרבן שהציבור חייבין בקרבן זה כמו כל מחוייבי קרבן 

ור מתכפרין בו והקרבן עולה להן ז שהציב"ומצותן מתקיימת עי,של יחיד
עיקר ,אבל לא כן מצות הקטורת.ככל קרבנות הקריבין ועולין לבעליהן

מצותה הוא שיהא ממנה מעשה הקטרה בכל יום על מזבח הזהב כדכתיב 

ואין לך בה במצותה ',וההקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר'בקרא 

קיום מצותה מה וזה הוא כל עצם,אלא חיוב מעשה הקטרה בלבד
פ "ה אע"ומשו."ויותר אין לנו בה,שהקטורת נקטרת על המזבח בכל יום

מ הוי מצות הכהנים שהם העושים מצוה "דהקטורת חשיב כחובת צבור מ
י מה "כ בקרבנות צבור דהמצוה נתקיים ע"משא,זו במעשה ההקטרה לבד

.ם דנצטוו ישראל עליהם"ולכן כתב הרמב,שהצבור מתכפרין בו

על קטורת שהוקטרה שלא לשמה "ח "עיין שם שכתב דנשאל הגרו

אם שייך בה הדין דלא עלתה לבעלים לשם חובה כמו בכל קרבנות הנעשין 

ל דאין צריך להקטיר קטורת שניה דכבר נתקיימה "והשיב די,שלא לשמן
ל דכיון דמצות הקטורת אינה אלא "פ יסוד הנ"והסביר ע."ד"עכ,המצוה

לא עלו "נמצא דאין דין ,י ההקטרה"תכפרו הבעלים עהקטרתה ולא מה שנ
דכיון דכבר נעשה ההקטרה נתקיימה מצותה ואינו "לבעלים לשם חובה

,בקטורת"לשמה"מבואר דאין דין 'ולכא.צריך לחזור ולהקטיר פעם שניה
מבואר דלא כדברי 'ולכא,לשם בעלים נמי'הוא הדין דלא בעי'כ לכא"וא
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[ל"א הנ"הגבו פ דאין מחשבת שלא לשמה "פשר לחלק דאעברם א.

ועיין עוד במנחת .מ לכתחילה יש לכוין לשמה ולשם בעלים"מעכבת מ
שכתב דאפשר דגם איכא איסור להקטיר )ו"רס-ה"רס'עמ('אברהם חלק ב

ח לומר דאין בזה דין דלא עלו לבעלים "אלא דכוונת הגר,שלא לשמה
.]ש"לשם חובה עיי

שכתב דאולי יש )ז"רס-ו"רס'עמ'חלק ב(ועיין בספר מנחת אברהם 
דרק בקטורת דהיכל ,לחלק בין קטורת דכל השנה לקטורת דלפני ולפנים

אבל בקטרת ",ל"י מעשה ההקטרה לחוד וכנ"דעיקר קיומה היא ע'אמרי

ל דשם הוא כמו שאר "כ דהוא מסדר עבודת היום הבאים לכפר י"של יוה

צבור מתכפרין ועולה להם ז שה"קרבנות ציבור דמצותן מתקיימת עי
כ דינה וחיובה הוא שיוקרב לציבור קטורת המכפרת "וקטורת דיוה,הקרבן

כ אפשר לומר דחלוק נמי לענין דין "וא."בעדו ובעד ביתו ובעד כל ישראל

דכיון דקטורת דלפני ולפנים הוי כשאר קרבנות צבור ,לשמה ולשם בעלים

שייך בה נמי דין לשמה ,ידהי מה שנתכפר הצבור על "ועיקר קיומה היא ע

.ולשם בעלים

"ט"ע מ"מ(מ "ם שכתב בסה"ואולי מדוייק כן בדברי הרמב הוא )

כלומר כלל הקרבנות והודויים המתוקנים ביום ,שצונו לעשות עבודת היום

צום כיפור כדי שיכופר בהם כל העונות כמו שבא בכתוב והיא החוקה 

כלל כלו מצוה אחת אמרה וראיית היות ה.בכללה הכתובה באחרי מות
כל מעשה יום הכיפורים האמורה על .)ס(בסוף פרק חמישי מכיפורים 

ם סובר "והיינו שהרמב..."הסדר הקדים מעשה לחברו לא עשה כלום
,כ היא מצוה אחת שכולה באה לכפר כל העונות"דמצות עבודת יוה

ם ולא על הכהני(ומצותה מוטל על כל ישראל כעין שאר קרבנות צבור 
6).כמצות הקטרת הקטורת

ואפשר דזהו כוונת הראשונים שהבאנו לעיל לגבי חתיית גחלים 

דאין ,:)א מח"עיין ריטב(עבודות הקרבן 'דהוי כעין סדר ד,חפינה והולכה
הקטרת הקטורת דלפני ולפנים כמעשה הקטרה בעלמא כמו בשאר ימות 

ל כל מעשה יום שיעשה כהן גדו"שכתב )ה"מצוה קפ(ויש להעיר דעיין בספר החנוך 6
כהקטרת הקטורת ולא ,ומשמע דעיקר המצוה חל על הכהן גדול",הכפורים על סדר

.ש"עיי,כשאר קרבנות צבור
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בעדו ובעד אלא דינה כעין קרבן שהוקרב בעד הבעלים כדי לכפר,השנה

.ביתו ובעד כל ישראל

עוריש.ה

עור יבין של אפשר לפרש נמי החלוק"ז הנ"פ דברי הגרי"ואולי ע

ש שכתב "דעיי.כ"עור מלא חפניו דיוהימנה ופרס דקטורת דכל השנה לש

עור בהקטורת יעור פרס ומנה שמצינו בקטורת דהיכל אינו שיז דש"הגרי

פ זה הסביר דעת "וע.ורתעור במעשה מצות הקטרת הקטיעצמה אלא ש

בכל שהוא כל שפטמה 'ם שם דהדיוט המפטם הקטורת חייב אפי"הרמב

עור דפרס ומנה בעצם חפצא הקטורת אלא ישהרי אין הש,במתכונתה

.עור במצות ההקטרהיש

עור מלא חפניו דקטורת דלפני ולפנים הוי יאבל אולי אפשר לומר דש

שכתב )ד:ביאת מקדש ט(ם "בשהרי עיין ברמ.דין בשם קרבן של הקטורת

אבל זר ."משיקטיר כזית חייב"דזר שהקטיר קטורת על המזבח הזהב 

אינו חייב מיתה עליה עד "שהקטיר קטורת של יום הכפורים בקדש הקדשים 

מעשה (ם "ע ברמב"וע."שיקטיר מלא חפניו השיעור המפורש בתורה

כיון "שכתב לגבי איסור העלאת הקרבן חוץ למקדש)ח:הקרבנות יט

דלגבי )א"שם סוף הלכה י(מ "והקשה המל",שהעלה ממנו כזית בחוץ חייב

ם בין קטורת דכל השנה דחייב בכזית לקטורת "חיוב מיתה דזר חילק הרמב

אבל לענין חיוב חוץ משמע ,כ דחייב רק במלא חפניו"דלפני ולפנים ביוה

'עיין בחו.כ חייב בכזית גרידא"בקטורת דיוה'דאין חלוק ביניהם ואפי

,שתירץ דחיוב חוץ היינו על המעשה הקטרה)ביאת מקדש שם(מ הלוי "הגר

דכל שיש בה ,ולכן סגי בכזית בין בקטורת דהיכל בין בקטורת דלפני ולפנים

אבל חיוב .בקטורת דלפני ולפנים'אפי,כזית חשיב כמעשה הקטרה גרידא

'בכזית דאפיולכן בקטורת דהיכל חייב,דזר תלוי במה שהזר עבד עבודה

כ בקטורת דלפני ולפנים דהקטרה "משא,בכזית חשיב כעבודת הקטרה

'חי(ד "וכעין זה כתב הגרי."לא הוי מעשה עבודה"פחות ממלא חפניו 

וחלות "ל "לגבי קטורת דלפני ולפנים וז)כו:כ ה"ד עבודת יוה"מ והגרי"הגר

."שיעורו של קרבנה ועבודתה תלוי במלא חפניו

דעיקר העבודה דקטורת ,ל"ז הנ"פ דברי הגרי"עואפשר להסביר

ולכן כל מה שחשיב כמעשה הקטרה חשיב ,דהיכל היינו מעשה ההקטרה
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.עור מעשה ההקטרהיכש,עורה בכזיתילגבי חיוב זר ש'כעבודה ולכן אפי

דאין עבודתה מעשה הקטרה גרידא אלא ,כ בקטורת דלפני ולפנים"משא
עור יכ ש"וא,מה שהצבור מתכפרין בוי"כעין חיוב קרבן צבור דקיומה ע

עורה לא יעור בעצם הקרבן דהקטורת וכשחסר בשימלא חפניו הוי כש
7.חשיב עבודה כלל

נתמלא כל הבית כולו עשן.ו

"נב(איתא במשנה  צבר את הקטרת על גבי גחלים ונתמלא כל :)
ד "ועיין באגרות הגרי."יצא ובא לו בדרך בית כניסתו,הבית כולו עשן

ז שדייק מלשון המשנה "במכתב ששלח לדודו הגרי)ג:מידין ומוספין גת(

ג יוצא מקדש "דאיכא דין שאין הכה)א:כ ד"ם עבודת יוה"ומדברי הרמב(

דדינא "ש שביאר "ועיי.הקדשים עד לאחר שנתמלא כל הבית כולו עשן

ק עד שתיגמר הקטרת הקטורת דהיינו משעלתה "קתני שצריך לשהות בק
צם השהיה והיציאה הויא חלותי דינים בסדר עבודת הרי דע.תמרתה

ומשמע דדין נתמלא כל הבית כולו עשן הוי גמר הקטרת הקטורת ."כ"יוה

כ לשהות "ואיכא דין ביוה,כמו משעלתה תמרתה בקטורת דכל השנה

דכמו )כמו שהבאנו לעיל(והסביר .בקדש הקדשים עד גמר העבודה
כמו כן השהיה לפני ,דת היוםדהכניסות והיציאות הם כחלק מסדר עבו

.ולפנים חשיב כעבודה וכחלק מסדר עבודת היום

דאפשר דהא )ז"ע'ז עמ"הגרי'במכתב שנדפס בח(ז "והשיב לו הגרי

דצריך לשהות לפני ולפנים הוא משום דאיכא דין בכל עבודות בכל השנה 
דצריך להיות בפנים עד גמר העבודה והוא מעיקר דין הכשר העבודה "

(ם מצותהוקיו ).ח"וכן כתב בשם אביו הגר,ש כמה ראיות לזה"ועיי."

פ שבכל השנה יכול לצאת מן ההיכל מיד לאחר זריקת הקטורת על "ואע
דבקטורת של כל השנה נגמר כל מצותה וחלות "היינו משום ,גבי האישים

דיש להבין במלא חפניו של מי ,ודנו האחרונים בענין חיוב זר בקטורת דלפני ולפנים7
נפסל כשנשפך לתוך מלא חפניו של זר'ג לכא"דאם הוי מלא חפניו של כה:חייב

עור יאין זה ש'ואם איירי במלא חפניו של הזר לכא,דנשפך פסולה.)מח('כדמבואר בגמ
(ג דוקא ולא של הזר המקטיר"הקטורת דלפני ולפנים דבעינן מלא חפניו של כה ואפשר .

עיין .ג שנשפך לתוך ידיו של הזר לאחר שכבר הושם בכף"דאיירי במלא חפניו של כה
לאחר שהקטורת 'ם ואחרונים אם איכא דין נשפך אפישנחלקו הראשוני.]מח[בסוגיא 

.שעמד על זה)'אות כ'זבחים סימן ט(א "וועיין בחז.)מונח בכף
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ודין תעלה תמרתו נאמר רק לענין דין ,מעשה ההקטרה בזריקה על האשים

דכל זמן שתעלה תמרתה עוד ,החפצא לענין דין מעילהנעשה מצתו של
אבל אין זה ,חל בהחפצא דין הקטרה כמו באברים ומנחות עד שיעשו דשן

היינו כעין דברי 'ולכא",נוגע לעיקר קיום מעשה ההקטרה וזה פשוט
שהבאנו לעיל דעיקר קיום מצות הקטורת היא )כלי המקדש שם(ז "הגרי

והוא ,דין אחר הוא"דין דנתמלא הבית עשן אבל .מעשה ההקטרה גרידא
'ז שיחי"ושמעתי זה כבר מהגאון רש,דין מסוים בקטורת של לפני ולפנים

'דהוא נלמד מהקרא דוכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות וגו

ע שיתקיים וכסה "כ הוא זה דין בפ"וא,ט"ה בקרית ספר להמבי"וכ,ד"עכ

ואין זה משיעורין של הקטרה בהחפצא ,כ"והוא מדין המצוה של יוה'וגו
[של הקטורת רק דבעינן שיתקים וכסה ובהכי נגמר מצותה ש "ועיי."

פ שעדיין "אע,שכתב דלאחר שנתמלא כל הבית כולו עשן יכול לצאת

.]עולה תמרתה והחפצא של קטורת עדיין קיים ויש בו דין מעילה

לפני ולפניםז דחלק מעבודת הקטורת ד"מבואר מדברי הגריורהולכא

ונתמלא כל "וכסה ענן הקטורת את הכפרת"היא מה שעל ידה מקיים 
)א:כ ד"עבודת יוה(ם "ד בלשון הרמב"וכן דייק בנו הגרי.הבית כולו עשן

וממתין שם עד 'הגיע לארון נותן את המחתה בין שני הבדים וכו"שכתב 

אם ו–דמשמע דממתין בין הבדים במקום ההקטרה",שיתמלא הבית עשן

רק צריך לעמוד 'מה ששוהה שם היתה דין רק בכניסות ויציאות לכא
צריך 'אבל מכיון דהוי דין בעבודת הקטורת עצמה לכא,בקדש הקדשים

לעמוד שם בבמקום ההקטרה עד גמר העבודה דהיינו כשנתמלא כל הבית 
8.כולו עשן

ז "ועיין שם שדן בדברי הגרי:).נב(ל בספר אוצר החידושים "ד הנ"הובאו דברי הגרי8
וד או דעבודת הקטורת נגמר מיד אלא דאיכא ע,ל"עצמו אם הוי דין בעבודת הקטורת וכנ

מ בזה כשהיה פוקעין "ש שהביא עוד נ"ועיי.'כ משום וכסה ענן הקטרת וכו"קיום ביוה
דאם הוי דין ,מתוך המחתה קודם שנתמלא כל הבית כולו עשן אם צריך להחזירן למחתה

וכעין דין קטורת ,כ אם הוי דין נוסף משום וכסה"בעבודת ההקטרה צריך להחזיר משא
ל "שגם הביא דיון הנ)ט"תכ'עמ'חלק ב(נחת אברהם ועיין עוד במ.דכל השנה שפקע

לאחר )או מחוסר בגדים(ג בעל מום "מ במקום שנעשה הכה"וכתב עוד נ,ד"בשם הגרי
אבל עיין שם שכתב [שצבר הקטורת על הגחלים קודם שנתמלא כל הבית כולו עשן 

קטרה כבר נגמר עבודת הגברא בשעת הה,דהוי דין בעבודת הקטורת'אם אמרי'דאפי
.]ש"עיי,ולכן אין בזה פסול דבעל מום או מחוסר בגדים
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פ זה אפשר להסביר הא דאיכא מעמד לחתיית הגחלים נמי "ואולי ע

]'אות ב[וכמו שהבאנו לעיל (כ דוקא והוי כחלק מסדר עבודת היום "ביוה
והיינו משום דבכל השנה עיקר ,)ד והמקדש דוד"פ דברי האגרות הגרי"ע

כ חתיית הגחלים חשיב רק "מצות הקטורת אינה אלא מעשה ההקטרה וא
כ דקיום מצות הקטורת "כ ביוה"משא.כהכשר מצוה לקיים מעשה ההקטרה

אפשר ',לא הבית עשן ומקיים בזה דין וכסה ענן הקטורת וכוהיא במה שנתמ
דהקטורת שהרי כדי ליצר ענן הקטורת "קרבן"דהגחלים נמי הוי כחלק מה

שכתבו דהגחלים :)מח(י "הוא שלא כדברי התו'ולכא[9.קטורת וגחלים'בעי

,אינם מגוף הקרבן ולכן הוי אבעיא דלא איפשטא אם מחשבה פוסלת בהם

]10.ש"עיי

הקטרה חוץ לקדש הקדשים.ז

עוד מצינו הא דחלוק קטורת דלפני ולפנים מקטורת דהיכל בדברי 
ש "דעיי.כ בחוץ"בענין הקטרת קטורת דיוה)כו:כ ה"עבודת יוה(ם "הרמב

הקטיר מן הקטורת של קדש הקדשים כזית בהיכל חייב "ם "שכתב הרמב

אבל .חייבמ שם שכתב דהוי מדין הקטיר כזית בחוץ"ועיין בכס",מיתה

ל הסביר דברי "ז הנ"פ יסוד הגרי"שע)ו"קפ'עמ'חלק א(ועיין עוד בספר הררי קדם 9
שכתב דאם חיסר אחת מסמני הקטורת או מעלה עשן )כה:כ ה"עבודת יוה(ם "הרמב

מ שם בדעתו אם בכל "מלשדן ה)ח,ג:ב(ם בהלכות כלי המקדש "ועיין ברמב,חייב מיתה
דבכל השנה 'אם אמרי'ד דאפי"והסביר הגרי.השנה חיסר מעלה עשן נמי חייב או לא

דבקטורת ,כ"חלוק דין חיסר מעלה עשן דכל השנה מדינו ביוה'לכא,נמי חייב מיתה
שתעלה "כ איכא עוד דין "אבל ביוה,דכל השנה החיוב הוא מדין חיסר אחת מסמניה

ק עד "והוכיח זה ממה דממתין בקה"ו מגוף מצות הקטרת הקטורתוזה,הקטורת עשן
וזהן ,משום דגמר קיום הקטרה הוא בנתמלא הבית עשן"שנתמלא כל הבית כולו עשן 

.ל"ז הנ"וכדברי הגרי",כ מקרא דוכי בענן אראה על הכפורת"דין מסוים בקטורת של יוה
אם מונע אותה ,עלה עשןאם ישים בה את העשב דמ'ולכן כתב דביום הכיפורים אפי

כ איכא עוד דין "שהרי ביוה,כ בשאר ימות השנה"י דבר אחר חייב משא"מלעלות עשן ע
.דצריך להעלות עשן מן הקטורת בפועל

כי "דהא דכתיב )ריש פרשת אחרי מות(ן "פ דברי הרמב"ואולי אפשר להסביר כן ע10
ה "קטורת משרה הקבי עבודת ה"דע,קאי על ענן הקטורת"בענן אראה אל הכפרת

כ היא לבא למצב "ואפשר דהיינו דתכלית עבודת היום דיוה.שכינתו בקודש הקדשים
וכמו שמצינו בכמה מקומות במשכן דהשראת ,י השראת השכניה"ע"תטהרו'לפני ה"ד

י עבודת הקרבן דקטורת דלפני "וע-י מה שנתמלא הבית בכבוד הענן"השכינה נראה ע
כשאר ,י זה מביא כפרה לכל ישראל"ה שכינתו וע"קבג משרה ה"ולפנים של הכה

.ל"י מה שהובא בעד הצבור ונתכפרו בו וכנ"קרבנות צבור דעיקר קיומן ע
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ם "אבל בלשון הרמב,ק דעל הקטרה בחוץ חייב כרת"העירו האחרונים דק

'ועוד העירו דלכא.משמע דרק חייב מיתה בידי שמים"חייב מיתה"הכא 
ם דחייב "אבל הכא כתב הרמב,רק חייב על הקטרת הקטורת חוץ לעזרה

שם שכתב דשמע ב)שם(ד "מ והגרי"הגר'ועיין בח.כשהקטיר בהיכל'אפי
בפרשת אחרי "ולא ימות"ח דאיכא חיוב מיתה מיוחדת מהקרא ד"הגר

ויסוד הדין הוא דעל קטורת של לפני ולפנים ביום הכיפורים ",וביאר,מות
ש מה "ועיי",איכא חיוב מיתה על תיקונה מבחוץ כמעשה הצדוקים

ם "ד שם להסביר בדעת הרמב"וכתב הגרי.ח בזה"שהקשה על דברי הגר

יתה כשמקטיר קטורת דלפני ולפנים על המזבח הפנימי דאיכא חיוב מ

דהיינו על המזבח "היכל"ולכן חייב רק ב(כמעשה הקטורת דכל השנה 
).עור מעשה הקטרה דכל השנהיוחיובו בכזית משום דזהו ש,הפנימי

כ כמעשה "ונמצא דאיכא חיוב מיתה מיוחדת לעשות מהקטורת דיוה

עד כדי ,ל"שחלוקים ביסודם כנמבואר 'ז לכא"ולפ.הקטורת דכל השנה

ם אסור לשנות הקטורת דלפני ולפנים ולהקריבו בתורת "כך דלדעת הרמב

.ומי ששינה בזה חייב מיתה בידי שמים,קטורת דהיכל
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ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

בענין שעיר המשתלח ומעמדו כקרבן

הקדמה.א

רוב רובו של המאמר .המשתלח כקרבןמאמר זה ידון במעמד שעיר
ובהלכות יום הכפורים כדי לנתח ,הלכות עבודה,יעסוק במעשה הקרבנות

מעמד שעיר המשתלח ולהגדיר באיזה מידה ולגבי איזה דינים נחשב השעיר
נתחיל בהצגת שני השעירים בפרשת אחרי מות ודברי ,בסעיף זה.כקרבן

.תיה במסכת יומאכ נפנה לפרטיה והלכו"אח.המפרשים שם

שני שעירי עזים לחטאת

,התורה מייצגת עבודת שני השעירים)י-ה:ויקרא טז(בפרשת אחרי מות 
.משמעי אם שעיר המשתלח מוגדר כקרבן חטאת-והפסוקים עצמם הם דו

ומאת "–התורה מאפיינת את שני השעירים ביחד כקרבן חטאת'בפסוק ה
משמע ששעיר –"'טאת וגועדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לח

והקריב אהרן את "–'אך מפסוק ט.המשתלח אכן מוגדר כקרבן חטאת
משמע שדוקא שעיר –"ועשהו חטאת'השעיר אשר עלה עליו הגורל לה

.לאפוקי שעיר המשתלח,נעשה חטאת'לה

וביאר שלמרות ששני השעירים מכפרים על ,ב עמד בקושי זה"הנצי
העמק (דר כקרבן חטאת לענין מעשה הקרבנות מוג'רק השעיר לה,עונות

"דבר ויקרא טז וגם לתכלית ,לשם חטאת–שני שעירי עזים לחטאת):
,אבל לא למעשה נקראים שניהם חטאת.דשניהם מכפרים חטאות,אחד

ועשהו "ב "ביאר הנצי'גבי השעיר לה'ובפסוק ט".כאשר יבואר בפסוק ט
,מה שאין כן שעיר המשתלח...כדין חטאות פנימית,גם במעשה.חטאת

(חטאת"ג שנקרא "אע 1".אבל אין עושין בו מעשה חטאת)'פסוק ה"

.רב נח גאלדשטיין שהעיר לי לאורך המאמר ודקדק בדבר קטן ובדבר גדולהתודתי לידידי*
ת ולכן חל על ששני השעירים מוגדרים כחטא'שדייק מפסוק ה.)יומא סב(עיין מאירי 1

"שניהם דין חטאת לענין חטאת שנתכפרו בעליה ופירש בדין רעיה זו שירעה עד :
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וקבע ,עמד בשאלת מעמד שעיר המשתלח)ויקרא טז(גם האבן עזרא 

"הוא הוכיח כן מזה שאינו נשחט.שאינו קרבן י "אעפ,ואמר רב שמואל:

ואין ,םגם השעיר המשתלח הוא לש,שכתוב בשעיר החטאת שהוא לשם

2".כי לא ישחט,כי המשתלח איננו קרבן,צריך

ששעיר המשתלח ביסודו ,)כא:ויקרא טז(ן "וכי האי גונא כתב הרמב

"ולכן דינו חלוק משאר הקרבנות,אינו קרבן ונתן אותם על ראש השעיר :

לא נאמר בפרו של אהרן ולא בשעיר החטאת של שם ולא בשום סמיכה –

והנם מרצים 'י שהקרבנות לרצון על אשי המפנ,שבקרבנות כלשון הזה

אבל זה שאינו לשם והמקבלו אינו מכפר ולא מרצה אינו אלא ,ומכפרים

ולרצון על המזבח והם המרצים 'בניגוד לקרבנות שהם לה".נושא עונותם

.והוא עצמו אינו מכפר ואינו מרצה'שעיר המשתלח אינו לה,ומכפרים

שהם לרצון לבין שעיר המשתלח ולכן חילק הכתוב בין שאר קרבנות

.שאינו אלא לנשיאת עוונות

ם"ן והרמב"מחלוקת הרמב

ן על פי פרקי דרבי אליעזר במהות שעיר "וכן יוצא מהבנת הרמב

אחרי שהביא .שאינו קרבן ואינו דומה לשאר הקרבנות)שם(המשתלח 

ומפורש ":ן הוסיף לבאר"הרמב,מ אינו קרבן"דעת האבן עזרא ששעה

לפיכך היו נותנין לו לסמאל ,)פרק מו(רקי רבי אליעזר הגדול מזה בפ

'ומאחר ואין בו דין ריצוי לה".שוחד ביום הכפורים שלא לבטל את קרבנם

"אין לו דין קדושת פה ואינו נשחט,על המזבח כי ,וזה טעם הגורלות:

היה כעובד אליו ונודר ,לולעזאז'אילו היה הכהן מקדיש אותם בפה לה

3".ולכך לא נשחוט אותו אנחנו כלל...לשמו

פ שנתכפרו "שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה שאין חטאת צבור מתה כלומר שאע
ושעירים אלו הן של שם הן של עזאזל חטאת הן כדכתיב ומאת עדת בני ישראל ...באחר 

.ו:עיין לקמן בו".יקח שני שעירי עזים לחטאת
משמע .והראשונים לענין דחייתו לצוק זו היא שחיטתו'אולם עיין לקמן בדברי הגמ2

.ט:עיין לקמן ב.אף על פי שאינו נשחט,וכמו מליקת עופות,דאית ביה דין שחיטה
לפי .ן שטיב כפרת שעיר המשתלח שונה משאר קרבנות"ועוד משמע מדברי הרמב3

רת השעיר הוא מעדות הקטיגור והודאתו שעם ישראל דומים המנגנון של כפ,ן"הרמב
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משמע שאין חילוק )מו:ג(ם במורה נבוכים "מדברי הרמב,אולם

הדינים המיוחדים של .מהותי בין שעיר המשתלח לבין שאר הקבנות
"השעיר נובעים מרמת הטומאה וכמות החטאים שהשעיר נושא וכאשר :

את צבור עד שאין חט,היה שעיר המשתלח לכפרת חטאים גדולים כולם
מפני זה לא נרצה ,וכאלו הוא נושא כל החטאים,שיכפר מה שהוא מכפר

אלא הרחיקו תכלית ההרחקה ,לזביחה ולא לשרפה ולא להקבר כלל
ואין ספק לאדם שהחטאים אינם ,ל שאין בה יישוב"ר,ויושלך בארץ גזרה

אבל אלו המעשים כולם ,משאות שיעתקו מגב איש אחד לגב איש אחר

כלומר שכל מה שקדם ,ביא מורא בנפש עד שתתפעל לתשובהמשלים לה

אמר לפני הקדוש ,ראה סמאל שלא נמצא בהם חטא ביום הכפורים":למלאכי השרת
מה מלאכי ,רבון כל העולמים יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת שבשמים,ברוך הוא

רת אין בהם מה מלאכי הש.השרת יחפי רגל כך הן ישראל יחפי רגל ביום הכפורים
מה מלאכי השרת אין .אכילה ושתיה כך ישראל אין בהם אכילה ושתיה ביום הכפורים

מה מלאכי השרת שלום מתווך .להם קפיצה כך ישראל עומדין על רגליהם ביום הכפורים
מה מלאכי השרת נקיים מכל .ביניהם כך הן ישראל שלום מתווך ביניהם ביום הכפורים

והקדוש ברוך הוא שומע עדותן של .מכל חטא ביום הכפוריםחטא כך הן ישראל נקיים 
ישראל מן הקטיגור שלהם ומכפר על המזבח ועל המקדש ועל הכהנים ועל כל עם הקהל 

".'שנאמר וכפר את מקדש הקדש וגו

.מ פועלת דרך עיצומו של היום ומצותיו"ן האלו שכפרת שעה"גם יוצא מדברי הרמב
ועל ידי כך .שראל עם עינויי היום והתנהגותם כמלאכיםהקטיגור מעיד על התאמת בני י

ועיין לקמן .נמצא שכפרת השעיר משולב עם קיום מצוות היום.ה מכפר עליהם"הקב
ש שם ששעיר המשתלח מכפר כל "ודברי התוספות הרא:בסוגיא דשבועות יג)יא:ב(

".כי ביום הזה יכפר עליכם"כ "היום אפילו לאחר הקרבתו מגזה

כ לבין עבודת היום בבית "ר לענין עצם הקשר בין מצות היום של יוה"תי מאאמוכן שמע
כדי "ביום הצום"ב)א:א(ם פתח הלכות עבודת יום הכיפורים "המקדש לדייק שהרמב

.להדגיש את קשר זה בין עבודת היום לשאר מצוות וקדושת היום של הלכות שביתת עשר

למרות .יום משולב לאורך כל מרכיביהן משמע שכפרת ה"עוד יש להעיר דמלשון הרמב
וקרבן אחר הבא על הכהנים וקרבן אחר על ,שיש קרבן הבא על טומאת מקדש וקדשיו

ן כל המרכיבים הנפרדים האלו מתמזגים יחד להחילק כפרה "מדברי הרמב,כלל ישראל
"אחת והקדוש ברוך הוא שומע עדותן של ישראל מן הקטיגור שלהם ומכפר על המזבח .
ונראה ".'המקדש ועל הכהנים ועל כל עם הקהל שנאמר וכפר את מקדש הקדש וגוועל 

ם "עיין בלשון הרמב.כ הוה יישות אחת"שרעיון זה מצביע על כך שסדר עבודת יוה
הלכות עבודת יום הכיפורים מצות עשה אחת ",בכותרת להלכות עבודת יום הכפורים

,ו שכתוב בפרשת אחרי מותוהיא שיעשה מעשה יום הכפורים כולו על הסדר כמ
".הקרבנות והודויין ושלוח השעיר ושאר העבודה
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4".ממעשינו נקינו מהם והשלכנום אחרי גוינו והרחקנום תכלית ההרחקה

והטעם שאין .במהות השעיר אין חילוק בינו לבין שאר קרבנות,כלומר
מקריבין אותו בפנים כבשאר קרבנות הוא רק מצד שהוא נושא כל כך 

.ראוי להקריבו בפניםהרבה עוונות ולכן אינו 

"ה:ויקרא טז(ם כתב הספורנו "וכדברי הרמב שני שעירי עזים )

והמשתלח על שאר חטאי צבור אשר ,הראשון על חטאים במקדש.לחטאת
".לרוב טומאתו לא יאות לזבח ומטמא משלחו

ן במהות שעיר המשתלח ויחסו לשאר "ם והרמב"יוצא שנחלקו הרמב

נו הטעם שאין זובחים שעיר המשתלח הוא ם והספור"לדעת הרמב.קרבנות

ן הוא מסיבה "ואילו להרמב.מפני רוב החטאים שהוא נושא,מסיבה צדדית
.שהשעיר אינו קרבן של ריצוי,מהותית

ונשלמה פרים שפתינו

ז עומדים "כלל גדול הוא שהתפילה ולימוד פרשיות הקרבנות בזה

ק "הרד5).ג:ידהושע (במקום הקרבנות בתורת ונשלמה פרים שפתינו 
ביאר שהמקור לכך שתפילה עומדת במקום )שם(בפירושו להושע 

ומפני זה היה העוסק בפרה ובשעירים הנשרפים "):מז:ג(וכן הוא לקמן במורה נבוכים 4
כשעיר המשתלח אשר יאמן בו כי מרוב מה שנשא מן העונות הוא מטמא ,מטמא בגדים

".מי שנגע בו
"פרשת קרח פרשה יח(ובמדרש רבה .י"ומנחות ק:ו"עיין יומא פ5 ונשלמה פרים ):

ק קיים היינו מקריבים קרבן ומתכפר ועכשיו "ע בזמן שבהמ"אמרו ישראל רבש,שפתינו
אמרו ישראל כשבית המקדש קיים היינו מקטירים חלבים ...אין בידינו אלא תפלה

לפניך שתהא כפרה ואמורין ומתכפרין ועכשיו הרי חלבנו ודמינו ונפשותינו יהי רצון מ
:).לא(כ במגילה "ועיין ג".ונשלמה פרים שפתינו)הושע יד(,עלינו

ויש להעיר שבכמה מקומות מצינו יישום מיוחד לונשלמה פרים שפתינו גבי עבודת 
"וכן בספר החינוך מצוה קפה.ה ההוא"ד:י יומא לו"עיין רש.כ"יה מצות עבודת יום :

הקרבנות והוידויין ,עשה יום הכיפורים על סדרשיעשה כהן גדול כל מ,הכיפורים
בזאת יבא ]'ג,ז"ויקרא ט[כמו שכתוב בפרשה שנאמר ,ושילוח השעיר ושאר העבודה

ועכשיו בעוונותינו .ונוהגת כל מצוה זו בזמן הבית...כל הפרשה'וגו,אהרן אל הקדש
ל ישראל לעבוד נהגו כ,שאין לנו לא מקדש ולא כהן גדול ולא בגדי שרד ולא קרבנות

זאת ".ונשלמה פרים שפתינו]'ג,ד"הושע י[וכמו שכתוב ,ביום זה בתפילות ובתחנונים
.כ"למרות שהחינוך לא הביא דין זה גבי שום מצוה חוץ מעבודת יוה
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כ "שהרי עיקר כפרת כלל ישראל ביוה.הקרבנות הוא משעיר המשתלח

כ עיקר "ואעפ.והוא המכפר המובהק בעולם הקרבנות,מ"תלוי בשעה
,הקרבתו הוא הוידוי דברים שהכהן גדול מתוודה עליו עוונות בית ישראל

ק הוכיח מזה שעיקר כפרת הקרבנות "הרד.קרב על המזבח כללואינו נ
מ הוא "ולכן שעה.תלוי בווידוי דברים ולא בהקרבת הזבח על המזבח

ז עומדים במקום "המקור לדין ונשלמה פרים שפתינו שהתפילות בזה
.הקרבנות

במקום פרים נשלמה .ונשלמה פרים שפתינו"):שם(ק "ל הרד"וז

אתה רוצה בדברי תשובה יותר כי אין הקרבנות לפניך וידוי שפתינו כי

מועילות בלא וידוי העון כי בכלם נאמר והתודה אשר חטא ובשעיר 
המשתלח לא היה אלא וידוי דברים כי לא היה קרב ממנו דבר על גבי 

המזבח אלא הוידוי כמו שנאמר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל 

".וגומר

המשתלח אכן מוגדר כקרבן כשאר ולכאורה יוצא מדבריו ששעיר 

,אי אפשר להוכיח משעיר המשתלח,דאם אין בו דין קרבן.הקרבנות
שקיום מצוותם תלוי ,על שאר הקרבנות,שאינו קרבן ואין בו דיני הקרבה

שעיר המשתלח מוגדר ,ק"אל על כרחך לדעת הרד.בהקרבתם על המזבח

.כקרבן כשאר הקרבנות

השעיר ובעבודתומעמדו כקרבן בחפצא של .ב

כדי לעמוד על מעמד שעיר המשתלח כקרבן עלינו לעיין בדיני 
עבודת השעיר והקרבתו ולבחון באיזה מידה דינים אלו עולים בקנה אחד 

נתחיל בדינים .עם דיני הקרבת ועבודת הקרבנות הקרבים על גבי המזבח

כגון אם שעיר המשתלח בא מתרומת ,הנוגעים לחפצא של השעיר
,פסול טריפה,אם מום פוסל בו ואם שייך בו איסור הטלת מום,הלשכה

כ נדון בדיני "אח.וחטאת שמתה בעליה,מחוסר זמן,עבודה בקדשים
,אם דחייתו לצוק נחשב כשחיטה,כגון איסור שחוטי חוץ,עבודת השעיר

ואם עבודתו דוחה ,מעילה,תיכף לשחיטה סמיכה,איסור אותו ואת בנו
,אם תהליך הכפרה דומה לשאר קרבנות,כפרת השעירלבסוף נדון ב.שבת

.ואם שייך בו דין זבח רשעים תועבה
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ויש להעיר בעיקר נדון זה של מעמד שעיר המשתלח כקרבן שיש 

ז "עיין בחידושי הגרי.שניסחו את השאלה המרכזית במונחים מוחלטים
:ח שדן במעמדו של השעיר כקרבן"שהביא בשם הגר:)קיג(לזבחים 

בשעיר המשתלח יש להסתפק אם יש לו דין קרבן או שאין לו דין והנה"
מדבריו משמע ".קרבן רק שתורת מצות שילוח עליו אבל אין בו דין קרבן

עם תנאים הכרחיים ותנאים "קרבן"שיש כיתה מוגדרת וברור של 
אך .והשאלה היא אם שעיר המתשלח עומד בתנאים אלו,מספיקים ברורים

עד איזה מידה יש לשעיר :בצורה עדינה יותריש לנסח את השאלה 

ז אפשר "ולפי.המשתלח דינים שעולים בקנה אחד עם דיני שאר קרבנות

שלגבי דינים מסויימים יצא שיש לשעיר המשתלח דין קרבן ולגבי דינים 
6.אחרים לא

תרומת הלשכה.א

):א:ד(כדשנינו בשקלים ,כל קרבנות הצבור באים מתרומת הלשכה

מה היו עושין בה לוקחין בה תמידין ומוספין ונסכיהם העומר התרומה "
שם מבואר שגם 'ובמשנה ב".ושתי הלחם ולחם הפנים וכל קרבנות הצבור

פרה ושעיר המשתלח"):ב:שקלים ד(שעיר המשתלח בא מתרומת הלשכה 

ז משמע שדין שעיר "ולפי".ולשון של זהורית באין מתרומת הלשכה

.ות שבאים מתרומת הלשכההמשתלח כדין שאר הקרבנ

שביאר ששעיר המשתלח בא מתרומת )שם(אולם עיין בברטנורא 

'אלא מצד הגורל שצריכים להגריל על הב,הלשכה לא מצד שהוא קרבן
הדרישה להביא את .'השעירים קודם שנודע איזה מהם יצא לשעיר לה

על ידי 'מ מתרומת הלשכה היא רק על הספק ששעיר זה ייבחר לה"שעה
"הגורל אף על גב דפרה אינה נשחטת בעזרה –באין מתרומת הלשכה :

לפי ,ושעיר המשתלח.דחטאת קרייה רחמנא,באה מתרומת הלשכה

".'שצריך ליקח שני שעירים ואין ידוע על איזה מהם יעלה הגורל לה

',שם קדשי ה,כגון שם קרבן,ז אפשר גם לחלק בין המימדים השונים של קרבנות"ולפי6
,דיני קרבנות בלי הקרבה,ני הקרבה על גבי המזבחדי,שם חטאת,שם קדשי מזבח

עיין עבודה זרה (וכעין זה יש לדון לגבי פרה אדומה ודין חטאת קריה רחמנא .וכדומה
:עיין זבחים ע(וכן לגבי עגלה ערופה ודין כפרה כתיב בה כקדשים ,.)וחולין יא:כג

.).וחולין יא
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"שם(ן "ועיין בפירוש הריבב פרה .פרה אדומה ושעיר המשתלח):

מתרומת הלשכה ושעיר המתשלח ממקום אדומה על שנקראת חטאת באה

שני שעירי ולקח את שני השיעירם 'שבא שעיר הנעשה בפנים כדתניא בפ

משמע ".שיהיו שניהן שוין במראה ובקומה ובדמים ולקיחתן כאחת

'השעיר לה.ששעיר המתשלח אינו צריך לבא מתרומת הלשכה מצד עצמו

"לקיחתן כאחת"וכדי לקיים התנאי של ,צריך לבא מתרומת הלשכה

7.ממילא גם שעיר לעזאזל צריך לבא משם

דלדעת .ן"מ בין שיטת הברטנורא לשיטת הריבב"ואפשר שיש נ

שעיר המשתלח צריך לבא מתרומת הלשכה על הספק שיצא ,הברטנורא

גם אם ידוע על איזה מהם יצא הגורל ,ן"ואילו לפי הריבב.'מן הגורל לה

.מ בעינן לקיחה אחת לשני השעירים"מ',לה

שמע ששעיר מפשטות המשנה מ,בניגוד לפירושים האלו,מ"מ

אילו היה דרישה ,ועוד.המשתלח מצד עצמו צריך לבא מתרומת הלשכה

לכאורה היה לבעל המשנה לכתוב ששני השעירים באים ,זו מצד הגורל

מ להיכא שמביאים "ונ.מתרומת הלשכה ומדוע פירט שעיר המשתלח

וכגון שמת השעיר לאחר הגרלה קודם ,שעיר המשתלח בלי הגרלה

9,מ זה מתרומת הלשכה"ברטנורא אין צורך להביא שעהדלפי ה8.השילוח

ואילו לפי פשטות המשנה צריכים להביאו מתרומת הלשכה כדין שאר 

.קרבנות

יפלו דמיו לנדבה.ב

"סב(שנינו ביומא  אם משהגריל מת יביא זוג אחר ויגריל עליהם .)

ויאמר אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל לשם יתקיים תחתיו ,בתחילה

של עזאזל מת זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו והשני ואם

ששני השעירים יהיו שוים בקומה אלא שיש לדון אם עצם הדרישה ללקחיתן כאחת ו7
של 'דבאות לקמןעיין.מעיד על כך שיש דין אחד לשני השעירים'ובמראה וכו

.מאמר זה
.שאם מת אחד מהן מביא חבירו שלא בהגרלה:עיין בשיטת רבי שמעון ביומא סג8
ן כיון שבאופן זה שמת השעיר שהגריל עליו שוב "ולכאורה הוא הדין לפי הריבב9
.ל שכבר יצא דין זה כשהגרילו עליהם בראשונה"גם י.ין דין לקיחתן כאחתא
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נחלקו רב .)סד(שם 'ובגמ".ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה

.ורבי יוחנן אם כשני שבזוג שני ירעה או שני שבזוג ראשון ירעה

שאחד משעירי המשתלח ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו ,מבואר מזה

הקשה היאך קונים בדמיו נדבה .)יומא סב(ד "ורי הגריובשיע.דמיו לנדבה

הפניית דמי השעיר ":למזבח אם שעיר המשתלח אינו קדשי מזבח

שהרי הוא עצמו לא היה מיועד להיקרב ,המשתלח לנדבה טעונה הסבר

ש "ועיי".וכי יפה כח הבן מכח האב,והאיך יופנו דמיו למטרה זו,בפנים

אם כי אינו נשחט ואין דמו ,קרבן פניםשהשעיר מוגדר כ"ז "שהסיק לפי

".נזרק בפנים

פסול בעל מום.ג

ויקרא (כ "מבואר שמום פוסל בשעיר המשתלח מגזה:)סג(ביומא 

לרבות שמום פוסל 'לה,"'ואשה לא תתנו מהם על המזבח לה"מ)כב:כב

"בשעיר המשתלח ואשה לא :דתניא–ומנא תימרא דפסיל ביה מומא:

תלמוד לומר –מקצתן מנין,אין לי אלא כולן,חלביםאלו ה–תתנו מהם 

וכן פסק ".לרבות שעיר המשתלח–'לה,זו זריקת דמים–מהם מזבח

"יז:ה(ם בהלכות עבודת יום הכפורים "הרמב המום פוסל בשעיר ):

".המשתלח אפילו מום עובר

אך ,כ קובעת שמום פוסל בשעיר המשתלח"שהגזה'ומשמע מהגמ

כ היה חלוק דין "וא.יה שעיר המשתלח בעל מום כשרה,כ"בלי הגזה

.שעיר המשתלח משאר קרבנות לענין פסול בעל מום

מ"איסור הטלת מום בשעה

ויש להסתפק אם נוסף על פסול בעל מום יש גם איסור להטיל מום 

וכן יש לסתפק אם יש איסור .בשעיר המשתלח כמו בשאר קדשים אם לא

.להקריב שעיר המשתלח בעל מום

דשמא שעיר המשתלח ,שהסתפק בזה)א:רפז(ועיין במנחת חינוך 

"אינו מוגדר כקדשי מזבח לענין אם עובר בלאו במטיל מום בשעיר :

המשתלח או בפרה אדומה אף דמום פוסל בם וכתבתי לעיל דאפשר 

דעוברים גם כן על בל תקדיש ובל תקריב ומכל מקום אפשר דלאו זה הוא 
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מצאתי כעת גילוי לזה אם חייב מלקות בהטיל ולא ...רק בקדשי מזבח

".מום בשעיר המשתלח או בפרה

איסור הקדשת והקרבת בעל מום

'לה'ואשה לא תתנו מהם וגו"גרסינן :)ו(ובפרק קמא דתמורה 

)ה לרבות שעיר המשתלח"ד(י שם "ופירש רש".לרבות שעיר המשתלח
'ט בגמ"שוש ד"ועיי".שהמקדישו בעל מום לוקה משום לא תקדישו"

'והסיקה הגמ.'כ הרי אין הגורל קובע אל בדבר הראוי לה"מדוע צריך גזה

שמעון שסובר דהיכא שמת המשתלח לאחר 'כ אליבא דר"שצריך גזה

וכן ,ששחט את של שם מביא שעיר המשתלח אחר במקומו בלי הגרלה

לרבא שסובר שהיכא שהומם השעיר וחיללו על אחר שחל על האחר דין 
"תלח בלי הגרלהשעיר המש הוה אמינא שעיר 'הא לא רבי קרא לה:

...מכדי אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי,המשתלח בעל מום שפיר דמי
רבא אמר...ש היא דתניא מת אחד מהן מביא חבירו בלא הגרלה"הא מני ר

ד אמינא בשלמא "ס,לא נצרכא כגון שהומם בו ביום וחיללו על חבירו
י האי מיקבע לשם אבל הכא כיון דאינכר שם לא לקי מעיקרא לא ידענא א

."ל"קמ

כדמבואר ,שמלבד הך דין דמום פוסל בשעיר המשתלח,הרי מבואר

.מ בעל מום ולוקין עליו"הוא הדין שאסור להקדיש שעה,:)סג(ביומא 

מבואר שכמו שאסור )ט"ד ואות י"אות י(ק בתמורה שם "ובשיטמ

.מ ולדחותו מעל הצוק"להקריבו בעמ בעל מום כך אסור "להקדיש שעה

כ לגבי איסור דחיית "היה יכול להסיק שבעינן הגזה'ש שכתב שהגמ"עיי

',דאז לא שייך הך דינא שאין הגורל קובע אלא בראוי לה,מ לצוק"בע

"לכלול איסור מקדיש בעל מום כבשאר קרבנות'אלא שרצה הגמ תימה :
ל דניחא ליה למימר "וי...לימא שהומם ושלחו לצוק דהיינו הקרבתו

דאיטצטריך קרא לומר שיעבור על בל תקדישו כמו בשאר קרבנות והא לא 
10."משכחת אלא בהומם וחיללו על אחר

לחדש איסור מקדיש בעל מום יותר 'ק דמדוע ניחא ליה לגמ"ע בדברי השטמ"וקצ10
מ בעל מום הוא יותר "הרי האיסור להקריב שעה,ואדרבה.מאיסור הקרבת בעל מום
.מ דיני הקרבה"מחודש מכיון שאין בשעה
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פסול טריפה.ד

והוכיח כן ,דנה במקור הדין שהולכין אחר הרוב.)יא(בחולין 'הגמ

ומשמע מהסוגיא .מ מהא דאין חוששין לטריפה בשעיר המשתלח"משעה
אתיא משעיר :רב אחא בר יעקב אמר":מ"כן טריפה פוסלת בשעהשם שא

,שיהו שניהם שוים–ולקח את שני השעירים:דרחמנא אמר,המשתלח
אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר !וליחוש דילמא חד מינייהו טריפה הוא

הא אין גורל קובע לעזאזל אלא ?מאי נפקא לן מינה,וכי תימא;רובא
לא היה מגיע למחצית :והתנן,וכי תימא דבדקינן ליה;בדבר הראוי לשם

".ההר עד שנעשה אברים אברים

,והנה מבואר שטריפה פוסלת בשעיר המשתלח כמו בשאר קרבנות
אך יש לפקפק אם הפסול הוה דין מסוים בגורל שאינו קובע אלא בדבר 

ועיין .מ טריפה פוסלת"הראוי לשם או שגם מצד דיני הקרבן של שעה
שהביא ששעיר המשתלח טריפה פסול )יח:כ ה"עבודת יוה(ם"ברמב

".היה טריפה פסול שנאמר יעמד חי":כ דיעמוד חי"וכתב שהוא מגזה
מ מצד עצמו ולא רק מצד "ם מבואר שטריפה פוסלת בשעה"ולפי הרמב

ועיין במשנה למלך שם 11.הגורל שאינו קובע אלא בדבר הראוי לשם

.לאחר הגרלה קודם שילוח פסולמ שנטרף "ם שעה"שביאר שלפי הרמב

מחוסר זמן.ה

כ שמחוסר זמן פוסל בשעיר "קובעת על פי גזה:)סג(הסוגיא ביומא 
תלמוד לומר ,מנין שלא יקדישנו מחוסר זמן":המשתלח כבשאר קרבנות

הא לא רבי,דרבי רחמנא–טעמא...!לרבות שעיר המשתלח'לה...קרבן
והא אין הגורל קובע .במחוסר זמןשעיר המשתלח קדוש:הוה אמינא–

מת :דתניא,רבי שמעון היא–הא מני:אמר רב יוסף...!אלא בראוי לשם
כגון :רבינא אמר.דברי רבי שמעון,מביא חבירו שלא בהגרלה–אחד מהן

".שהומם וחיללו על אחר

מ בעל "ם אין איסור הקרבת שעה"שחדש שלדעת הרמב)סימן נב(רת הקודש ועיין בתו
דכל שהוא בעל מום אין לו שם הקרבה בדחייתו וממילא אינו ,מום על ידי דחייתו לצוק

.עובר באיסור
.כ בלי מקור"ם לחדש גזה"ועיין בלחם משנה שם שתמה מנא ליה להרמב11
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איסור עבודה בקדשים.ו

כמו בשאר יש לדון אם שייך איסור עבודה בקדשים בשעיר המשתלח 

מבואר שהיו קושרים לשון של זהורית בין :)מא(והנה ביומא .קרבנות

)ה בראש שעיר"שם ד(והקשה הגבורות ארי .קרניו של שעיר המשתלח

וקשה לי האיך קשרו לשון ":היאך עבדו הכי והרי עושים עבודה בקדשים

בראשו של זה ובין קרניו של חבירו הא עביד עבודה בקדשים דכי האי 

גבי שכח ולא הביא סכין מערב )ו"דף ס(דפסחים 'ונא אמרינן ריש פרק וגו

שבת בערב פסח שחל בשבת לצורך שחיטת פסח דמי שפסחו טלה תוחב 

בצמרו גדי תוחבו בין קרניו דפריך והא עביד עבודה בקדשים ומשני 

".דעביד כהלל דמביאו כשהוא חולין בעזרה ומקדישו ושוחטו

התוספות בשם הירושלמי דשמא לא הוה ש שדן לפי שיטת "ועיי

,הגבורת ארי דחה תירוץ זה.עבודה בקדשים כל זמן שהוא לצורך הקרבן

התם בשם הירושלמי אהא 'התוס'ואפילו למאי דפי":וסיים בקושיא

קודם דעביד עבודה בקדשים דכל עבודה שלצורך הקרבן לית לן בה 

קשירת הלשון לצרכן ואפילו תימא דכל זמן עמידת השעירים בעזרה היה 

מכל מקום בשעת 'שלא יתערבו זה בזה ולא באחרים כדמפרש בגמ

שילוח המשתלח מן העזרה עד בואו לצוק דאין כאן חשש תערובת הא 

ודאי הוי ליה שלא לצורך והא בקשירת לשון זה היה משתלח ועליו תנן 

מה היה עושה חולק לשון של זהורית חציו קשור בסלע 'לקמן בפרק ו

דידן על כרחך לא 'ועוד הא גמ.'יו בין קרניו כמו שמפרש בגמוחצ

סבירא ליה הא דירושלמי מדאיצטריך לשנויי עלה דעביד כהלל מיהו 

אהא לשון של זהורית של שם איכא למימר כיון דאין לו שיעור ובכל 

אין בזה משום עבודה דקל 'בשם התוס'שהוא סגי וכמו שמפורש בגמ

הא ודאי לא 'סלעים כדאמרינן בגמ'קל בהוא אבל משתלח שהיה מש

גרע מסכין של שחיטה דסגי בדבר מועט ואפילו הכי קאמר דיש בו משום 

".עביד עבודה בקדשים

ועל כרחך לדעת הגברות ארי שייך איסור עבודה בקדשים בשעיר 

אך לכאורה היה אפשר להסיק מהסוגיא .המשתלח כמו בשאר קרבנות

לאיסור עבודה בקדשים בקשירת 'הגמלהיפך ולהוכיח מהא דלא חשש

.הלשון סביב קרניו שאין לו דין קרבן לענין איסור עבודה בקדשים
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חטאת שנתכפרו בעליה.ז

מביאים זוג אחר ,לאחר הגרלה'שאם מת שעיר לה.)סב(שנינו ביומא 

והשעיר שעלה עליו הגורל בראשונה לעזאזל יש בו דין ,ומגרילין עליהם
יהודה אם דין חטאת 'ק ור"ת'שתלוי במח,פרו בעליהחטאת הצבור שנתכ

או נתכפרו בעליה הוא כדין כחטאת יחיד שמתה או נתכפרו הצבור שמתה
ואם ,יקח זוג לשני–אם עד שלא הגריל מת,מת אחד מהם":בעליה

אם של שם :ויאמר,ויגריל עליהם בתחילה,יביא זוג אחר–משהגריל מת

זה –ואם של עזאזל מת,לשם יתקיים תחתיוזה שעלה עליו הגורל–מת

,והשני ירעה עד שיסתאב וימכר,שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו
".תמות:רבי יהודה אומר.שאין חטאת צבור מתה.ויפלו דמיו לנדבה

שדייק ממשנה זו שלכל הדעות יש .)יומא סב(ועיין במאירי שם 

שאר חטאת הצבור שנתכפרו ולכן דינו כ,לשעיר המשתלח דין חטאת

לא נחלקו התנאים במשנה אלא בטיב היחס שבין חטאת הצבור .בעליהם

והמאירי מביא ראיה מלשון .שמתה או נתכפרו בעליה לחטאת היחיד
"ה:ויקרא טז(הפסוקים  ,ששניהם קרויים חטאת"שני שעירים לחטאת)

"אפילו שעיר המשתלח וימכר ופירש בדין רעיה זו שירעה עד שיסתאב :

פ שנתכפרו באחר "ויפלו דמיו לנדבה שאין חטאת צבור מתה כלומר שאע

ל שיכניסוה לבית וימות שם לא נאמר כן "וחטאת שנתכפרו בעליה במיתה ר
ושעירים אלו הן 'א'אלא בחטאת יחיד אבל חטאת צבור לא כמו שהתבאר נ

של שם הן של עזאזל חטאת הן כדכתיב ומאת עדת בני ישראל יקח שני 

ק סובר "יהודה אומר תמות וטעם מחלוקתם שת'עירי עזים לחטאת ורש

הואיל וחמש חטאות נאמר עליהן שבמיתה ויש מהן שלש שאין להם מקום 
בצבור כגון ולד חטאת שהרי אין צבור מביא נקבה ותמורת חטאת שאין 

צבור עושין תמורה ומתו בעליה שאין צבור מתים אף השנים הנשארים והם 

יהודה סובר שמאחר 'ה ועברה שנתה לא נאמרה בצבור ורנתכפרו בעלי
ששני אלו יש להם מקום אף בצבור יאמר כן אף בצבור ואין הלכה כדבריו 

".ק"אלא כת

שחוטי חוץ.ח

"סב(איתא ביומא  שני שעירי יום הכיפורים ששחטן בחוץ עד שלא .)

,חייב על של שם–משהגריל עליהן,חייב על שניהם–הגריל עליהן
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ז יוצא "ולפי".עד שלא הגריל עליהם חייב על שניהם.ופטור על של עזאזל

שלאחר שהוקבע השעיר כשעיר המשתלח שוב אין בו דין קרבן לענין 
.איסור שחוטי חוץ

הביא סתירה אם שעיר המשתלח חייב 'שהגמ:)קיג(ועיין בזבחים 
,וידוישיש לחלק בין קודם.וההסיקה בניגוד לסוגיא בסב,בשחוטי חוץ

ומבואר שם שמיעטו שעיר .ללאחר וידוי דפטור,שחייב על שחוטי חוץ
"'המשתלח לאחר וידוי מטעם שאינו מיוחד לה ואל פתח אהל מועד לא :

;יצאו קדשי בדק הבית שאינן ראוין,מי שראוי לבא באהל מועד,הביאו

ולא אוציא את שעיר המשתלח שהוא ראוי ,אוציא את אלו שאינן ראוין

להוציא שעיר המשתלח שאינו מיוחד ',לה:ל"ת?א אל פתח אהל מועדלב
".כאן לאחר וידוי,כאן קודם וידוי:לא קשיא,אמר רב מני...!'לה

שעיר המשתלח אינו מוגדר כקרבן .כ לפי הסוגיא ביומא סב"וא

מ "שעה:ולפי הסוגיא בזבחים קיג.לענין איסור שחוטי חוץ לאחר הגרלה

.בן לענין שחוטי חוץ לאחר הוידויאינו מוגדר כקר

מעילה.ט

ועיין ביומא .מ"והנה יש לדון אם שייך איסור ודיני מעילה בשעה

דעות אם אברי שעיר המשתלח לאחר דחייתו 'הביאה ב'שהגמ:)סז-.סז(

"לצוק אסורים בהנאה אותן :איבעיא להו.לא היה מגיע למחצית ההר:
.אסורין:וחד אמר,מותרין:אמרחד,רב ושמואל?אברים מה הן בהנאה

".דכתיב גזרה–ומאן דאמר אסורין,דכתיב במדבר–מאן דאמר מותרין
אלא שלא ברור מהסוגיא אם מדובר באיסור מעילה או איסור הנאה בפני 

12.עצמו

מא יו(י שם "וכן משמע מדברי רש,להמשמע שלא מדובר באיסור מעי'מלשון הגמ12
"ה גזירה"ה דכתיב וד"ד:סז )ויקרא טז(ושלח את השעיר במדבר –דכתיב במדבר):

".לשון חומר ואיסור–גזירה .למדרש שיהא הפקר כמדבר,וקרא יתירא הוא

ע "שדן אם מדובר באיסור מעילה או באיסור חדש בפנ:)מעילה יא(ועיין בקרן אורה 
"י ותוספות"ו בזה רשונקט שנחלק משום דהוי תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח :

לעיל 'ולמה שכ,א בשמעתין"הנה דבר זה לא נאמר בשאר מקומות כ.'שני כתובים כו
מאיברי שעיר 'כ אין ראי"דגם לאחר שנעשית מצותו אפשר שיהיה בו איסור בעלמא א

".אבל אין בהן מעילה,ירהוילפינן לה מגז,המשתלח דלית בהו אלא איסורא בעלמא
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הבינה שנחלקו 'י שם משמע שהגמ"ורש.)יא(אך מהסוגיא במעילה 

וכי יש לך דבר שנעשית ":שעיררב ושמואל אם יש איסור מעילה באברי ה
הרי תרומת הדשן שנעשה מצותו ויש בו ?אמאי לא?מצותו ויש בו מעילה

משום דהוה ליה תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח שני כתובין !מעילה
ד "הניחא למ.וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין,הבאין כאחד

מאי ,ן דאמר נהנין מהןאלא למא,אין נהנין מהן–איברי שעיר המשתלח
איברי )יומא דף סז(התם –ניחא למאן דאמר "י "ועיין ברש".איכא למימר

שעיר של יום הכפורים מועלין בהן אף על פי שנעשית מצותן משום 

,מ"י ששייך איסור מעילה בשעה"יוצא לפי רש".דכתיב אל ארץ גזירה

זה אחרי והמחלוקת בין רב ושמואל הוא רק אם שייך איסור מעילה
.ע שייך איסור מעילה"לכ,אבל קודם דחייתו.דחייתו לצוק

כ "שביאר שהגזה)כב'קונטרס ליומא עמ(ז "ועיין גם בחידושי הגרי

אינו מחיל איסור חדש אלא היא קובעת שהשעיר יעמוד באיסור מעילה 

מ לענין "כ שיש דין קרבן לשעה"ע,ולפי דבריו.שהיה עליו קודם דחייתו

.ילהאיסור מע

דמנא לן שיש ,תמה עליו)ה איברי"ד:מעילה יא(אולם השפת אמת 

ש "ועיי.'והרי אין בו דין קרבן לה,איסור מעילה בשעיר המשתלח בכלל

והסיק השפת .מ"ם לא הביא שום איסור מעילה גבי שעה"שהעיר שהרמב

במעילה 'וגירסת הגמ,אמת שבאמת אין איסור מעילה בשעיר המשתלח
"משבשתא היא 'משמע מסוגיא זו דשעיר המשתלח קודם שלוחו אפי:

כ אינו מחיל "י הגזה"שהבין שלרש)42'עמיומא 'ס למסקונטר(ז "ועיין בחידושי הגרי
:איסור חדש אלא בא לגלות שהשעיר ישאר באיסורו שהיה עליו מקודם הדחייה

ז פרוסה של לחם הפנים "ת אמאי לא חשיב בע"ה אלא וא"ב בתוד"בזבחים דף ע"
ל דבקדשים לא קמיירי ומיהו "וי,וחתיכה של קדשים שמתווחתיכה שלחטאת טמאה 

משמע מדברי .ל"הוה מצי למיתני אברי שעיר המשתלח למאן דאסר ביומא סד עכ
דהא ודאי דפקעה ,לאו היינו איסור קדש,התוספות דאיסורא דאברי שעיר המשתלח

י "פירשאולם ב.ע מקרא דגזירה"רק הוא איסור בפ,קדושתו לגמרי משעת דחיה לצוק
כ מועלין "ד התם איברי שעיר של יוה"ל הניחא למ"ה הניחא כתב וז"במעילה דף יא ד

מבואר לכאורה מתוך ,ל"י שנעשית מצותן משום דכתיב אל ארץ גזרה עכ"בהם אעפ
והחידוש הוא רק דאף לאחר שנעשית מצותן אסורין ,דהאיסור הוא איסור קדש,דבריו

דאם היה זה איסור חדש על האברים מקרא ,שם'וכן משמע לכאורה מסוגית הגמ,הן
".ע בזה"וצ...מאי שייך זה לדין נעשית מצותן,דגזרה
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רק באיברים שכבר נעשה ,אחר הגרלה ויציאתו מחוץ למחנה מועלין בו

ב כי היכי דתני "לעיל פ'ע דלא חשבו התנא במתני"מצותו אין מועלין וצ
ם לא הביא דין מעילה בשעיר המשתלח "וגם הרמב'פרים הנשרפים כו

דמועלין משום דחטאת )ב דמעילה"בפ(ם "ובפרה אדומה הביא הרמב
בו מעילה הא לא הוי 'ת יהי"רחמנא אבל שעיר לא הביא שם וגם מהכ'קרי

)ז"ס(ביומא 'וגם לשון הגמ'אחר שהגריל ונתברר דזה אינו לה'קדשי ה
בפלוגתא דרב ושמואל אי איברי שעיר מותרין מר דריש ממדבר ומר דריש 

ע דגם בחולין "אתינן עלה וצמגזירה משמע קצת דמטעם מעילה לא

שם מאיברי 'דאיתא שם כל ההיא סוגיא לא גריס בגמ)'ו(ובכריתות )ז"קי(

רק )ו"כ(שעיר המשתלח כלום רק תרומת הדשן ובגדי כהונה וכן בפסחים 
13".משבשתא היא'הכא במעילה ואפשר דגי

שלפי פשטות הסוגיא ביומא סז ומעילה יא וכן לפי ,העולה מזה

ולא ,מ"ז בקונטרס יומא יש איסור מעילה בשעה"י והגרי"הבנת רש

אלא לענין האיברים אם שייך איסור מעילה אחרי דחייתו 'נחלקו בגמ

מ לענין מעילה הוא כדין "כ דין שעה"וא.לצוק לאחר שנעשה מצותו
אין איסור מעילה כלל בשעיר המשתלח,אך לפי השפת אמת.שאר קרבנות

מ שם קרבן לענין "אין לשעה,לדעתו.'קדשי הכיון שאינו ,לאחר הגרלה

.איסור מעילה

דחייתו לצוק זו היא שחיטתו.י

יש לבחון באיזה מידה עבודת ,מ כקרבן"והנה כדי לבחון מעמד שעה
בסעיף זה נדון בדין דחייתו לצוק זו .מ דומה לעבודת שאר הקרבנות"שעה

במקביל לשאר מ "היא שחיטתו ובאיזה מידה יש דין וקיום שחיטה בשעה
.קרבנות

אותו ואת בנו

מביאה דברי רבא שיש איסור אותו ואת בנו בשעיר 'הגמ.ביומא סד

אותו –פ שאיסור אותו ואת בנו קיים דוקא בשחיטה"ואע.המתשלח

כ הקשה מנא לן שיש דין מעילה בשעיר המשתלח "שג:)מעילה יא(ועיין בעולת שלמה 13
.מאחר ואינו עומד למזבח
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קובעת שיש לדחיית 'הגמ–)כח:ויקרא כב(ואת בנו לא תשחטו ביום אחד 

ושחט ,חולה בתוך ביתוכגון שהיה לו ,רבא אמר":השעיר קיום שחיטה

והא ,לא תשחטו אמר רחמנא?וכי האי גוונא מי אסיר.אמו ביום הכפורים

".דחיתו לצוק זו היא שחיטתו,הא אמרי במערבא!לאו שחיטה היא

ונחלקו האחרונים אם הקבלה זו בין דין שחיטה בשאר קרבנות ודחיית 

לי שדחיית השעיר מוגבלת לאותו ואת בנו או אם היא קובעת באופן כל

.מ לצוק הוה שחיטה גם לענין שאר דינים"שעה

טומאת נבילה

שרצה להשוות דין 14)ה דחייתו"ד.יומא סד(והנה עיין בתוספות 

ומשמע מדבריו שכמו שעריפת .מ לצוק לדין עריפת עגלה"דחיית שעה

מ לצוק מטהרתו "כך דחיית שעה,:)עיין זבחים ע(עגלה מטהר מידי נבילה 

מ לצוק "ועיין שם בספר הישר שרבינו תם דימה דין דחיית שעה.מידי נבילה

".הוי הכשרו כמליקת עולת העוף"וכתב שדחייתו לצוק ,לדין מליקת העוף

ד "שאפילו למ)ה אותם איברים"ד.יומא סז(אולם עיין בשפת אמת 

מ אפשר "מ,כ"שם שדחייתו לצוק מתרת את האיברים בהנאה מגזה'בגמ

משמע דבאכילה ,אותם איברים מה הן בהנאה'בגמ"–שעדיין הוה נבילה

ומשמע שהוא חולק על התוספות –"ע אסורין משום דהוי נבילה"לכו

וסובר שלגמרי הוה נבילה ושדחייתו לצוק אינה מטהרתו מידי טומאת 

.נבילה

היתר אכילה

כמו כן דנו האחרונים אם דחייתו לצוק זו היא שחטיתו קובע גם 

סבור שדחייתו לצוק אינו מתיר )ל"הנ(השפת אמת .לענין היתר אכילה

:ה דחייתו לצוק לשחיטת שאר קרבנותואינו דומ,בשר השעיר באכילה

ע אסורין משום "משמע דבאכילה לכו,אותם איברים מה הן בהנאה'בגמ"

לצוק היא כמו שחיטה 'דדחי)ד"ס(לעיל 'ש התוס"למ'דהוי נבילה ואפי

מ "ל דאסור באכילה דמ"מ י"די נבילה מכמו עריפת עגלה דמוציא מי

תשובות חלק(ובספר הישר )ה והא"ד.חולין פב(ש "נמצא בתוספות הראוכעין זה14
).סימן נב
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וזבחת ואכלת שהרי גם במליקה איצטריך קרא להתיר 'וכתי'זביחה לא הי

ם שהביא "מ בדברי הרמב"וכ,באכילה לכהן אף על גב דמצותו בכך

".דהאיברים מותרים בהנאה משמע דבאכילה אסורים

חידש שדחייתו )בקומץ המנחה,מצוה קפה(אולם המנחת חינוך 

ועכשיו עלה ":צוק זו היא שחיטתו מועלת גם להתיר בשרו באכילהל

בדעתי דאפילו אם נתגלגל מן הצוק ונעשה איברים למה לא יהיו מותרין 

דדחייתו לצוק זו היא ,א"ד ע"כיון דמבואר בגמרא יומא ס,באכילה

אף על גב דכתיב לשון ,שחיטתו ועובר משום אותו ואת בנו לא תשחטו

תו לצוק זהו שחיטתו כיון דהתורה ציותה כן מה לי שחיטה אך דדחיי

כמו במליקה דהתורה התירה במקדש לאכול אף על ,שחיטה מה לי דחייה

כיון דהתורה ציותה למלוק במקדש והוי ליה המליקה ,פי שהוא נבילה

".כ"כן הכא נמי אפשר דמותרים האיברים באכילה ג,שחיטה

תיכף לסמיכה שחיטה

ן אם הכהן גדול צריך לשלוח את השעיר למדבר ד)ו:כד(המקדש דוד 

בעינן ,והציע שמכיון שדחייתו לצוק היא היא שחיטתו,תיקף לאחר הוידוי

ויש לעיין ":ולכן צריך לשלחו מיד,.)עיין מנחות צג(תיכף לסמיכה שחיטה 

ל דבמקום "וצ,ש זה"הא בסמיכה בעינן תיכף לסמיכה שחיטה והכא ל

עוד אפשר לומר דדחייתו ,מיכה בלא שחיטהדליכא שחיטה כלל שייך ס

ז "ולפ,לענין אותו ואת בנו)א"ד ע"ס(לצוק זהו שחיטתו כדאמרינן ביומא 

בא לו אצל )ו א"ס(שם 'בעינן שתכף אחר הוידוי ישלחו וכדקתני במתני

',מסרו למי שהיה מוליכו כו'ידיו עליו ומתודה כו'שעיר המשתלח סמך ב

כ "ואף על גב דהדחיה לצוק היה אח,לשילוחדתכף שאחר שהתודה מסרו

15".מ צריך לעשות התכיפות כמה דאפשר ולשלחו תכף וזהו התכף שלו"מ

סכין מושכתן למה שהן

דן בקביעת שם שעיר )ה הא לאו"ד.יד(ט בקידושין "המהרי

והציע תוך דבריו שכיון שדחייתו לצוק זו היא ,המשתלח שלא על ידי גורל

או האם גם ,ויש לדון אם נתקיים דין תכיפות על ידי ששילחו הכהן מיד ביד איש עתי15
.בעינן שאיש העתי יביאו לצוק וידחהו מיד
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ו לצוק מושכת אותו לשעיר לעזאזל כמו שבשאר ל שדחיית"שחיטתו י

"עיין זבחים ו(קרבנות צבור אמרינן שסכין מושכתן למה שהן  אם :):

עשאן בלא הגרלה לא עכב דקדשים סכין מושכתן למה שהן ושלוחו 

16".לעזאזל מושכתו לשמו

דחייתו לצוק לאו שחיטתו

ויש להעיר שכמה ראשונים הבינו שנחלקו הסוגיות אם באמת 

דהנה עיין בתוספות .דחייתו לצוק היא שחיטתו אפילו לענין אותו ואת בנו

דמשמע התם .)פב(שהקשה מהסוגיא בחולין )ה דחייתו"ד.סד(יומא 

ומאי שנא משעיר ,שעריפת עגלה לא הוה כשחיטה לענין אותו ואת בנו

.ש מה שכתב בזה"ועיי,המשתלח דאמרינן דחייתו לצוק זו היא שחיטתו

כתב לתרץ שבאמת אין לחלק בין עריפת )שם(ש "וספות הראאולם הת

מ היא "אלא שנחלקו הסוגיות אם דחיית שעה,העגלה לדחיית השעיר

"שחיטתו או לא נ מאן דפטר שחיטה שאינה ראויה לא סבירא ליה הך "א:

ש שהסוגיא "יוצא לפי שיטת הרא".דהכא דחייתו לצוק זו היא שחיטתו

17.תו לצוק לאו שחיטתובחולין סבור למסקנא שדחיי

עבודה בשבת.יא

עיתי –כ ששילוח השעיר דוחה שבת"מביאה גזה:)סו(ביומא 'הגמ

ש "הר).ח:אחרי מות פרשה ד(וכן הוא בתורת כהנים –ואפילו בשבת

כ מיוחדת להתיר שילוח שעיר "דן מדוע צריך גזה)ה עתי"שם ד(משאנץ 

.תירוצים'והביא ב,בתהמשתלח בשבת אם בדרך כלל הקרבנות דוחים ש

א "ל שהו"י,ד שילוח השעיר אינו מעכב"בתירוצו הראשון ביאר שלמ

מ על ידי דין סכין מושכתן למה "כ שהדחייה קובעת את השם שעה"ע דא"ולכאורה צ16
דדוקא בשעת .מ"ו שם שהעהנמצא שבשעת הוידוי והשילוח עדיין לא חל עלי,שהן

.הדחיה חל עליו שם זה
כ בסוף דבריו לחלק בין דחייתו לצוק זו היא "מש:ועיין גם בתוספות ישנים יומא סד17

שכתב )ה דחייתו"ד.יומא סד(א "ועיין בריטב.שחיטתו לבין עריפתה זו היא שחיטתה
דן בזה התורת ועיין מה ש.שדחייתו לצוק זו היא שחיטתו הוא הלכה למשה מסיני

א שאין בו דין "א שאילולי הלכה מיוחדת זו הו"שדייק מדברי הריטב)סימן נב(הקודש 
.שחיטה כלל



הרב מאיר איתמר רוזנצוייג198

שאינו דוחה שבת כמו האברים ופדרים של שאר קרבנות שאינם דוחים 

בעינן ,אך בתירוצו השני ביאר שאפילו אם שילוח השעיר מעכב.שבת

מ משאר קרבנות מכיון"דשאני שעה,כ לקבוע שהוא דוחה שבת"גזה

"שאינו קרבן דשלוח השעיר אינה כעבודת שאר קרבנות –עתי אף בשבת :

דדוחין שבת שאפילו רבי שמעון דמחמיר בשעיר המשתלח דאמר יעמד חי 

עד שעת וידוי דוידוי מעכב אבל שלוח לכולי עלמא לא מעכב לכך צריך 

והוה דומה לאיברים ופדרים דלא מעכבי .לרבות ששילוחו דוחה שבת

ואם מת לאחר וידוי .מיהו מביאין מירושלמי דודאי מעכבו.ודחו שבת

ל "וי.מביא שנים ומגריל עליהם ושולחו לצוק ושל שם ירעה עד שיסתאב

".טעמא דצריך שילוחו רבוי משום דלאו קדשי מזבח הוא

כפרת השעיר.יב

עד כאן ראינו כמה חילוקי דינים במעמד השעיר כקרבן מצד דיני 

בסעיף זה .מ"קרבנות וקדושת החפצא של שעההעבודה והלכות מעשה ה

והנה גלוי וידוע שאין .נדון במעמד השעיר כקרבן מצד דיני הכפרה שבו

כפרה ככפרת שעיר המשתלח ושהוא מכפר על עוונות כל בית ישראל מה 

ם במורה "בלשונו של הרמב18.שאין ביכולת של שום קרבן אחר לכפר

"מו:ג(נבוכים  עד ,פרת חטאים גדולים כולםלכ]הוא[שעיר המשתלח )

בסעיף זה נצביע על כך שלא ".שאין חטאת צבור שיכפר מה שהוא מכפר

,מ מכפר על עבירות ששאר הקרבנות אן מכפרים עליהם"זו בלבד ששעה

.מ שונים משאר קרבנות"אלא שגם כללי תהליך כפרת שעה

כפרה על עבירה שנעשית לאחר הקרבה

שתלח מכפר כל היום עד מוצאי מבואר ששעיר המ:)יג(בשבועות 

והקשו .אפילו על מי שעבר עבירה לאחר שנשלח השעיר,כ"יוה

ועיין בתוספות .הראשונים היכן מצינו קרבן שמכפר לאחר שהוקרב

שביאר ששאני שעיר המשתלח שאינו )ה דעבר סמוך"ד(ש שם "הרא

ר אף על גב דאמרינן לעיל שאין הקרבנות מכפרין על עבירות שאח":קרבן

הקרבתן שאני שעיר המשתלח דכתיב ביה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר 

.ב:ם תשובה א"עיין ברמב18
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וגם שעיר המשתלח לאו ,אתכם מכל חטאתיכם משמע שכל היום מכפר

,ז שעיר המשתלח אינו קרבן גם מצד דיני הכפרה שבו"לפי19".קרבן הוי

.וממילא כפרתו אינה מוגבלת לתנאי הכפרה שמגבילים שאר קרבנות

ש "אך בתירוץ זה הרא,הביא תירוץ שני לקושיא זוש"התוספות הרא

ששעיר המשתלח מכפר על מי שעבר 'יצא להקטין את חידושו של הגמ

מ לשאר "ובמקביל להקטין את הפער שבין שעה,עבירה לאחר שילוחו

לפי התירוץ השני שעיר המשתלח אינו מכפר כפרה גמורה לאחר .קרבנות

כ "נ כפרה גמורה אינו מכפר אח"א":הקרבתו כי אם כפרה קלה מקופיא

ק דזבחים בעולה "ג מצינו בפ"אבל קצת מכפר ואין כאן כרת גמור וכה

".שמכפרת על היורש מקופיא אבל לא מקיבעא

ש הסתפק באיזה מידה שעיר המשתלח יוצא מכלל שאר "יוצא שהרא

מ לאו "לפי תירוצו הראשון שעה.קרבנות ביכולתו לכפר לאחר הקרבתו

לפי .לכן הוא מכפר על עבירות שעבר לאחר שילוח השעירקרבן הוא ו

מ הוא כשאר קרבנות וממילא אינו מכפר על "תירוצו השני דין שעה

.עבירות שעבר לאחר שילוחו

שעיר מכפר בלא קרבן

הסתפק במעמד שעיר המשתלח )ה חומר בשעיר"ד(א שם "גם הרשב

מכפר מיד חומר בשעיר שהשעיר"א דן בדברי הברייתא "הרשב.כקרבן

כ מכפר בלא "כ מבשעיר שיוה"כ אינו מכפר עד שתחשך וחומר ביוה"ויוה

א העיר שדברי "הרשב".כ בשעיר שאינו מכפר בלא קרבן"קרבן משא

שעיר "ע מאי "אלא צ,כ מכפר בלא שעיר"דתינח הא דיוה,הברייתא קשין

בברייתא 'קרבן'פירושים אם 'א הביא ב"הרשב".אינו מכפר בלא קרבן

.'מ עצמו או לשעיר לה"מתייחס לשעהשם

'לפי תירוצו הראשון ופירוש הברייתא הוא ,מ"מתייחס לשעה'קרבן,

מ אינו מכפר בלי "ששעיר המשתלח אינו מכפר בלי קרבן היינו ששעה

ש שהא דשעיר המשתלח אינו קרבן קשור לזה שכפרתו משולב עם "ומשמע מהרא19
ילו לאחר ולכן השעיר מכפר עד חשיכה אפ–כי ביום הזה יכפר עליכם–כפרת היום

.הקרבתו
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כ "כ בלא שעיר המשתלח מכפר משא"פ דיוה"ל דה"ונ":הקרבתו ושילוחו

ושילוחו קרי ,כ נשתלח"בשעיר שאינו מכפר אף על פי שהגרילו עליו אא

והשני 'קרבן לפי ששניהם שוים הקרב בפנים והמשתלח ושבפנים קרבן לד

היינו –ולכן הקרבתו,מ קרוי קרבן"לפי פירוש זה שעה".משלח לעזאזל

ומדוייק .מעכב כמו שעיקר עבודת שאר הקרבנות מעכב בהם–שילוחו

ושעיר 'להא נימק פירש זה בהקבלה שבין דיני שעיר "הוא שהרשב

20".לפי ששניהם שוים הקרב בפנים והמשתלח"להעזאזל 

,א חזר מקביעתו ששעיר המשתלח קרוי קרבן"בתירוצו השני הרשב

'לפי פירוש זה.ופירש הברייתא באופן אחר בברייתא מתייחס 'קרבן,

היינו ששעיר המשתלח "שעיר אינו מכפר בלא קרבן"ופירוש .'לשעיר לה

כ מכפר בלא "נ יש לי לפרש שיוה"וא":'ב שעיר להכ הקרי"אינו מכפר אא

כ קדם של שם "כ בשעיר שאינו מכפר אא"קרבן שעיר הנעשה בפנים משא

'ל יותר מדקאמר שאין מכפר בלא קרבן ואילו לפי"וזה נ,שנעשה בפנים

21".הראשון לא ניחא שאין שילוחו קרוי קרבן

".י קרבןקרו"א אם שעיר המשתלח "הדעות ברשב'יוצא שנחלקו ב

ובהתאם לכך נחלקו אם שילוחו מעכב כפרתו כמו שתהליך ההקרבה של 

.שאר קרבנות מעכב כפרתם

זבח רשעים תועבה

וכן יש לדון לגבי שאר דיני כפרת שעיר המשתלח אם דינו דומה 

והנה בשאר קרבנות אמרינן שזבח רשעים תועבה ולכן .לכפרת שאר קרבנות

ולגבי :).עיין זבחים ז(שו הבעלים תשובה הקרבן אינו מכפר כל עוד שלא ע

מ "אם שעה.)יג-:יב(שעיר המשתלח נחלקו רבי ורבנן בפרק קמא דשבועות 

כמו שאר ,מ אינו מכפר בלא תשובה"לדעת הרבנן שעה.מכפר בלא תשובה

.בניגוד לשאר קרבנות,מ מכפר בלא תשובה"ואילו לרבי שעה.קרבנות

ודלא כמו ,.)סו,.יומא מ(כשיטת המאירי ,ולפי דעה זו מבואר ששילוח השעיר מעכב20
מ צריך לעמוד חי עד "שמעון אם שעה'יהודה ור'במחלוקת ר.פשטות הסוגיא ביומא מ

.שעת זריקת דמים או עד הוידוי
ו ראוי להתייחס מ כחפצא אינו מוגדר כקרבן או שאינ"ויש לדון אם כונתו ששעה21

.למעשה השילוח בלשון קרבן
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שיטת הרבנן ששעיר המשתלח שביאר )ה הא"ד(י שם "ועיין ברש

"אינו מכפר בלא תשובה דהוה זבח רשעים תועבה –זבח רשעים תועבה:

)ה על שאר"ד.ט(ודייק הפני יהושע שם ".כ"והיכי מכפר עליה קרבן יוה

י דשעיר המתשלח מוגדר כקרבן ולכן נפסל מדין זבח "דמבואר מדברי רש

נו דשעיר י דמשמע מלשו"יש לדקדק בדברי רש":רשעים תועבה

דאם שעיר המשתלח אינו קרבן מהיכי תיתי שדין ".המשתלח מיקרי קרבן

ואפשר שבזה פליג רבי וסובר שבאמת .זבח רשעים תועבה מעכב כפרתו

,שעיר המשתלח אינו קרבן וממילא לא שייך בו דין זבח רשעים תועבה

.ולכן השעיר מכפר אף בלא תשובה

,לח מכפר על הקלותפסק ששעיר המתש)ב:תשובה א(ם "הרמב

אפילו בלי תשובה ואינו מכפר על ,דהיינו עשה ולא תעשה שאין בו כרת

והקשה הכסף .אלא בתשובה,דהיינו חיובי כרת ומיתת בית דין,החמורות

אם ,דלפי רבנן.ם פסק דלא כרבי ולא כרבנן"דנמצא שהרמב,)שם(משנה 

השעיר מכפר ,ביולפי ר.לא עשה תשובה השעיר אינו מכפר אף על הקלות

.אפילו על החמורות בלא תשובה

ם סובר שמעיקר הדין לא "ועיין בספר דגל ראובן שביאר שהרמב

שדין ,שייך דין זבח רשעים תועבה בשעיר המשתלח מאחר ואינו קרבן

ש "ועיי22.זבח רשעים תועבה שייך רק לקרבנות הנקרבים על גבי המזבח

שתלח מצד זבח רשעים היא שביאר שהסוגיא בשבועות שדנה בשעיר המ

אם –ז ששאלה זו"יוצא לפי23.ד ששעיר המשתלח הוה קרבן"אליבא דמ

מ "תלויה באם שעה–שייך דין זבח רשעים תועבה בשעיר המשתלח

24.נחשב כקרבן או לא

מ מכפר על כל העוונות בלי "ו דמשמע ששעה:ם פירוש המשניות יומא ח"ועיין ברמב22
.תשובה

.143'עמבקובץ בית יוסף שאול חוברת ב א "שליטועיין מה שכתב בזה הרב יונתן זקס 23
שפיר אפשר לומר שאין "שכתב )הלכות יום הכפורים סימן נו(ץ "עיין גם במשנת יעב24

".תורת קרבן על שעיר המשתלח וממילא אין בו הדין של זבח רשעים תועבה

ם ריש עבודת יום הכפורים שהזהיר מאד בדבריו שלא להתייחס "ועיין גם בלשון הרמב
ביום הצום מקריבין תמיד בשחר ותמיד בין הערבים ":לשעיר המשתלח בלשון הקרבה

ושעיר ,ן מוסף היום פר ואיל ושבעה כבשים כלם עולותומקריבי,כסדר כל יום ויום
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מעמד השעיר כקרבן לאורך עבודת היום.ג

ואינדקציות שונות אם ,ראינו כמה חילוקי דינים בשעיר המשתלח

ר המתשלח נחשב כקרבן ובאיזה מידה דיניו דומים לדיני שאר שעי

,כמו בפסול בעל מום ומחוסר זמן ועבודה בשבת,בחלק מהדינים.קרבנות

בדינים .מ"הביאה ריבוי מיוחד לקבוע שפסולים אלו פוסלים בשהע'הגמ

,מ מתרומת הלשכה"והדרישה לקנות שעה,כמו בפסול טריפה,אחרים

מ לשאר קרבנות אך רק מצד שאין הגורל קובע "המשמע שיש לדמות שע

כמו לגבי איסור ,ולגבי דינים אחרים נחלקו המפרשים.'אלא בראוי לה

וכן לגבי .ואם יש בו דין שחיטה מצד דחייתו לצוק זו היא שחיטתו,מעילה

כפרת השעיר מצינו ששעיר המשתלח אינו דומה לשאר קרבנות לענין זבח 

.ה לאחר הקרבת הקרבןרשעים תועבה ולענין כפר

ראינו כמה ניסוחים חשובים בדברי המפרשים לגבי מעמד ,בנוסף

כתבו ששעיר המשתלח )א:רפז(ץ והמנחת חינוך "ש משאנ"הר.השעיר

כתב ששעיר :)יג(ש בשבועת "התוספות הרא".לאו קדשי מזבח הוא"

לאו קדשי "השפת אמת קבע ששעיר המשתלח ".לאו קרבן הוי"המשתלח 

בניגוד ".'אינו מיוחד לה"שעיר המשתלח :בזבחים קיג'לפי הגמ".'ה

25.ראינו במאירי שכתב ששעיר המשתלח קרוי חטאת,לניסוחים אלו

פר בן בקר לחטאת ,ועוד מקריבין יתר על מוסף זה,חטאת נעשה בחוץ והוא נאכל לערב
ואיל הבא משל צבור האמור בפרשת ,ושניהם משל כהן גדול,ואיל לעולה,והוא נשרף
".א הנקרא איל העםוהו,והוא האיל האמור בחומש הפקודים בכלל המוסף,אחרי מות

אולם כשהגיע ".ומקריבין"ם התייחס לכל קרבנות היום בלשון הקרבה "עד כאן הרמב
"לשעיר המשתלח הזהיר שלא להשתמש בלשון הקרבה ועוד מביאין משל צבור שני :

בסוף ,יתר על כן".והשני שעיר המשתלח,אחד קרב חטאת והוא נשרף,שעירי עזים
והשמיט שעיר המשתלח ממנין "הקרבים ביום זה"קרבנות ם סיכם את כל "ההלכה הרמב

"זה ושני אילים ,ופר,שני תמידין:נמצאו כל הבהמות הקרבים ביום זה חמש עשרה:
ושני שעירים חטאת אחד נעשה בחוץ ונאכל לערב והשני ,ושבעה כבשים כולם עולות

ה "שם ד(נה ועיין לחם מש".ופר כהן גדול לחטאת והוא נשרף,נעשה בפנים ונשרף
"ם השמיט שעיר המשתלח מפני שאינו נקרב"שהעיר שהרמב)הקריבין ביום זה לאפוקי :

".שעיר המתשלח דאינו קרב
אינו "מ "לענין איסור גיזה ועבודה ששעה:)יומא מא(ועיין גם בלשון הגבורת ארי25

שכתב שיש )יא:מעשה הקרבנות יח(ד "מ והגרי"ועיין בלשון הגר".ראוי להקרבה
".קיום של קרבן פנים"מ "שעהב
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וכן מצינו כמה שיקולים חשובים לגבי שעיר המשתלח שפועל 

כגון ,מ אף אם אינו קרבן מצד עצמו"ליישם כמה דיני קרבן לשעה

".לקיחתן כאחת"והדרישה ל,"'אין הגורל קובע אלא בראוי לה"

נדון באפשרות שמעמד שעיר המשתלח ודינו כקרבן ,בסעיף זה

,נתחיל במעמד השעיר קודם הגרלה.מתפתח ומשתנה לאורך עבודת היום

משילוח עד ,בין וידוי לשילוח,אז נדון מעמדו לאחר הגרלה וקודם וידוי

.והריגתו,דחייתו לצוק,שיגיע למדבר

להקודם הגר.א

שחוטי חוץ

שקודם הגרלה חייבים על שני השעירים :)סב(והנה מבואר ביומא 

"משום שחוטי חוץ משום דחזיין לשעיר הנעשה בחוץ שני :תנו רבנן:

חייב על –שעירי יום הכיפורים ששחטן בחוץ עד שלא הגריל עליהן 

עד שלא .ופטור על של עזאזל,חייב על של שם–משהגריל עליהן,שניהם

הואיל וראוי :אמר רב חסדא–יל עליהם חייב על שניהם למאי חזוהגר

".לשעיר הנעשה בחוץ

שדן אם יש קדושת הגוף לשני )ב:אורח חיים קכח(ועיין בחזון איש 

:השעירים קודם הגרלה או שמא הגורל עצמו מקדיש אותם בקדושת הגוף

ומת אלא קדושת תר,ונראה דקודם הגרלה לא קדשי עדיין קדושת הגוף"

נ שיעירם שלקחו "וכשם שדמי תרומת הלשכה ראוין לכל קרבן ה,הלשכה

אבל קשה כיון דלא קדשי עדיין ,בדמי תרומת הלשכה ראוין לכל קרבן

קדושת הגוף למה חייבין עליהן בחוץ הלא לאו קרבן נינהו ואינן ראוין 

ל שאכן שני השעירים קדושין "ש שהסיק שצ"ועיי".לפתח אוהל מועד

הגוף אפילו קודם הגרלה דאי לאו הכי אי אפשר לחייב עליהם בקדושת 

.משום שחוטי חוץ

אלא שנסתפק החזון איש אם קודם הגרלה יש לשני השעירים 

קדושת הגוף כללית השייכת לכל הקרבנות ורק הגורל קובע קדושתן 

בקדושת חלות שני השעירים או דילמא הם קדושים בקדושת שני 

ש שהסיק שלכאורה אם הופרשו במיוחד "עייו.השעירים משעת הפרשתן
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אזי הם קדושין בקדושת שני השעירין אפילו קודם ,לשם שני השעירים

ז הקשה היאך חייבים על שניהם משום שחוטי חוץ "אלא שלפי.הגורל

:אם אכן משעת הפרשה שעיר המשתלח שוב אינו ראוי להקרבת פנים

נ "כ בעשיית כהן ה"ג ומתפרשין אח"ל דכמו דקנין קדישין קדה"וצ"

ג לכל קרבנות הבאין שעירין "ל קדישין קדה"שעירים הנקחין בתה

כ הגרלתן מפרשתן והלכך קדם "כ בעשית כהן ושעירי יה"ומתפרשין אח

מיהו נראה שאם ייחד השנים להגריל ,הגרלה הן ראוין לשעיר החיצון

מ "והכא איירי בהקדישן ע,עליהם נתיחדו למצותן ואינן ראוין לחיצון

מיהו קשה כיון שמצות לקיחתן כאחת ...ראוין לכל מה שייחדן'שיהי

".כ סתמא מיחדן"א

ששני )ה האי לא בעי"ד.יומא סג(י "ועיין שם שהביא דברי רש

זה חטאת וזה "השעירים ראויים לשעיר הנעשה בחוץ בלי עקירה ש

י שקודם הגרלה חל "ומשמע מדברי רש".חטאת שניהן שוין בשמותיהן

שני השעירים חלות שם חטאת וממילא לא בעי עקירה להקריבם על 

,י"והחזון איש עצמו תמה על רש26.לשעיר הנעשה בחוץ למוסף היום

וכתב שאם חל על שני השעירים דין קדושת שני השעירים אי אפשר 

"לשנותם לשעיר החטאת הנעשה בחוץ בלי עקירה פירש דלא ...י"ורש:

,חיצון משום דהאי חטאת והאי חטאתבעי עקירה מפנימיים לשעיר ה

והדבר תימא דאי באמת נתקדשו לפנימיים איך יתכן ,ושמותיהן שוות

".לשנותן לחיצון

י במעמד השעירים "שנחלקו החזון איש ורש,והנראה לומר בזה

י שני השעירים קדושים בקדושת חטאת קודם "לדעת רש.קודם הגרלה

חל עליהן חלות שם ,אישואילו לחזון.כקדושת שאר חטאות,הגרלה

וקדושה מיוחדת של שני שעירי יום הכיפורים שחלוק מדין ושם קדושת 

י חל על שעיר "כ יוצא שלפי רש"וא.חטאת של שעיר הנעשה בחוץ

ואילו לפי החזון איש לא חל עליו דין ,המשתלח דין חטאת קודם הגרלה

.כי אם חלות שם מיוחד של קדושת שני השעירים,חטאת

זה חטאת –ואף על פי שלקחו לשם שעיר הנעשה בפנים "י "ע ממה שכתב רש"וקצת צ26
,כולל שעיר המשתלח,דנה בשני השעירים'שהרי הגמ".וזה חטאת שניהן שוין בשמותיהן

.כ משמע שקודם הגרלה גם שעיר המשתלח קדוש בקדושת שעיר הנעשה בפנים"וא
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עיין שם .).לט(ה שנחלקו התנאים בנקודה זו במשנה יומא ונרא

ג "ישמעאל אם בשעת הנחת הגורלות על השעירים הכה'ק ור"שנחלקו הת

,"'לה"או האם סגי בקריאת ,ק"כפי שסובר הת,"חטאת'לה"קורא 

"כשיטת רבי ישמעאל רבי –חטאת'ואומר לה,נתנן על שני השעירים:

ונראה דפליגי אם ".'אלא לה,לומר חטאתלא היה צריך:ישמעאל אומר

.שם חטאת קודם הגרלה–כולל שעיר המשתלח–חל על שני השעירים

,שרבי ישמעאל סובר ששני השעירים מוגדרים כחטאות קודם הגרלה

ק סובר "והת.בקדושת חטאת'וממילא אין צורך לקבוע את השעיר לה

ג צריך לקבוע את "שקודם הגרלה לא חל עליהם שם חטאת וממילא הכה

27.השעיר הפנים בקדושת חטאת בשעת הנחת הגורל

אין הגורל קובע אלא בראוי לשם

'הגמ.מ קודם הגרלה יש לדון במרכיב נוסף"כדי לנתח מעמד שעה

לפי כלל .'בכמה מקומות הביא הך דינא דאין הגורל קובע אלא בראוי לה

עיין ביומא .יש דרישה ששעיר המשתלח יהיה ראוי לשעיר הפנים,זה

אי אפשר להגריל על שעיר המשתלח מחוסר 'כ דלה"שגם בלי הגזה:)סג(

".דאין הגורל קובע אלא בראוי לשם"זמן 

שאי אפשר להגריל על שעיר המשתלח טריפה .)יא(וכן היא בחולין 

"מאותו טעם וליחוש ,שיהו שניהם שוים–ולקח את שני השעירים :

;אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא!דילמא חד מינייהו טריפה הוא

הא אין גורל קובע לעזאזל אלא בדבר ?מאי נפקא לן מינה,וכי תימא

".הראוי לשם

אם יש .)כט(ב במרומי שדה שביאר מחלקותן על פי הסוגיא בערכין "השוה לנצי27
)ה רבי ישמעאל"ד.יומא לט(א "ועיין בריטב.פ שקדש מרחם"מצוה להקדיש בכור אע

"ישמעאל בפירוש הפסוק'ק ור"שביאר שנחלקו ת רבי ישמעאל אומר לא היה צריך :
את השעיר אשר עלה עליו דקא מיפלגי בהאי קרא דכתיב והקריב אהרן'פי.לומר חטאת

ועשהו חטאת דתנא קמא סבר דהאי ועשהו חטאת אמעיקרא נמי קאי שיעשהו 'הגורל לה
ורבי ישמעאל סבר דהאי ועשהו חטאת אהשתא ,חטאת בדיבורו בשעת העלאת הגורל

".בלחוד קאי כלומר שיעשנו חטאת

:בשעת הגורלשנקט בפשיטות שיש לשניהם דין חטאת כבר):ו(ז תמורה "ועיין בגרי
".דהא בהגרלה לא ניתוסף שום קדושה דמעיקרא היה חטאת"
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אי אפשר להגריל על 'כ דלה"שגם בלי הגזה:)ו(וכעין זה בתמורה 

:'שעיר המשתלח בעל מום מטעם דאין הגורל קובע אלא בדבר הראוי לה

...לרבות שעיר המשתלח–'לה...בו כל אשר בו מום לא תקרי:ר"ת"

הא לא רבי קרא ,הוא דלא מייתי שעיר המשתלח'טעמא דכתב קרא לה

אין הגורל ,מכדי?שפיר דמי–שעיר המשתלח בעל מום:הוה אמינא'לה

".קבוע אלא בדבר הראוי

מ וסימן שיש "אם הוא דין בקדושת שעה,ויש לחקור ביסוד דין זה

שבעינן ששני ,אם הוא דין מסוים במעשה הגורלאו ה,בו קדושת קרבן

וממילא ,השעירים יהיו ראויים לשתי התוצאות כדי שהגורל יבחור ביניהם

.'בעינן ששני השעירים יהיו ראויים לה

...הא אין הגורל"שכתב )ה הא אין הגורל"ד:ו(י תמורה "ועיין ברש

הי מינייהו סליק קובע אלא בדבר הראוי לשם דכי מייתי ומגריל לא ידע א

משמע דכל הך ".גורל של שם הלכך בעל כרחיך תרוייהו בעינן תמימין

ואינו ,מ ראוי לשם הוא דין מסוים בהגורל"טעמא דבעינן שיהיה שעה

.אלא בגדר ספק שמא יפול הגורל על השעיר הזה

ובריש דבריו .שדן בשאלה זו:)ו(ז לתמורה "ועיין בחידושי הגרי

מ שדינו כקרבן "הוא דין בחלות שעה'גורל קובעאין ה'צדד לומר ש

והיינו דאין "–'בשעת הגרלה וממילא בעינן בו דיני קרבן הראוי לה

הוא חלות דין בהשעיר דבעינן שיהא ראוי לשם ומוכרח 'הגורל קובע וכו

ופוסל בו מחוסר זמן ובעל מום –"מזה דשייך ביה דין זה גם לאחר הגרלה

.וטריפה

חזר מזה ונקט שהוא דין בפני עצמו ששני השעירים ובסוף דבריו 

:'צריכים להיו שוים ולכן בעינן שיהיה שעיר המתשלח דומה לשעיר לה

והנראה דהדין דאין הגורל קובע לאו פסול מום הוא אלא דהוא דין "

,דבעינן דשני השעירים יהיו שוין דגם השעיר המשתלח יהיה ראוי לשם

דרחמנא אמר ולקח את שני השעירים )א"א ע"דף י(וכן איתא בחולין 

הא אין הגורל 'שיהיו שניהם ראוים ושוין ודלמא חד מנייהו טריפה וכו

הרי דהדין דאין הגורל קובע הוא ,ש"קובע אלא בדבר הראוי לשם ע

".מדינא דבעינן שניהם שוין
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',כ חקר בדין אין הגורל קובע וכו"שג.)חולין יא(ועיין בדברות משה 

דהוא משום דאם אחד מהם אינו ראוי נחשב )א":ל"פירושים כנ'והעלה ב

כמגריל רק על שעיר אחד שאינו כלום משום שנאמר בקרא ונתן על שני 

ז נמצא שהפסול הוא על של השם אבל ממילא "ולפ,השעירים גורלות

צריך בשעת הגרלה שגם שעיר המשתלח יהיה כשר בכל הדינים שאיכא 

פ הוא בשם "רלה לא היה חסרון כיון שעכשמצד ההג)ב.לשעיר דלהשם

ואם יעלה הגורל דשם על ,שעיר ומתקיים לשון הקרא על שני השעירים

אלא הוא פסול ...הכשר לשם והגורל דעזאזל על השני יוכשרו שניהם

28".במשתלח מצד עצמו שצריך שיהיה כשר גם לשם

ע דדין אין הגורל קוב"שכתב )סימן נב(ועיין גם בתורת הקודש 

לעזאזל אלא בראוי לשם אין זה רק דין במעשה ההגרלה דליפסול בשעיר 

שאף ,מ עצמו"אלא דזהו חלות דין בשעה'המשתלח משום קרבן דלה

".לאחר ההגרלה יש לו אותו הדין דבשעיר לשם

שאינו ,הוא דין מיוחד בהגורל'והנה אי נימא שאין הגורל קובע וכו

אין ראיה שיש ,ים הראויים לשםגורל אלא אם כן קובע בין שני שעיר

אך אי נימא שהוא דין בשעיר .חלות קרבן לשעיר המשתלח בשעת הגרלה

אפשר שהוא נובע ממעמד שעיר המתשלח כקרבן ,המשתלח מצד עצמו

פ שאינו "אע–כמו השל שם–וממילא צריך להיות ראוי לקרבן בדיניו

.נקרב על גבי המזבח

טעמים אם הדין דאין הגורל קובע אלא בראוי לשם הוא דין 'ועיין שם שהביא ב28
"דבתחילה כתב.מ מצד עצמו או דין בגורל"בשעה אולי מטעם דמאחר דעושין עליו :

צם כל הפסולים גם הגרלה שאפשר שיעלה עליו גם הגורל לשם פסלה תורה בע
דכמו ,הוא פסול מצד עצמו",ל"ז הנ"ובהמשך דבריו כתב כעין דברי הגרי".במשתלח

שמה שילפינן שיהו שוין במראה וקומה ודמים לא שייך שהוא מצד דין שעיר של השם 
דהא מראה וקומה זה ודמים ,אלא הוא דין עצמו של כל אחד שיהיה שוה להשני בן זוגו

אלא בין על של שם מצד עצמו בין על של ,של שם יותר מבשל עזאזלאלו לא היה דין ב
עזאזל מצד עצמו הוא דין שיהיה שוה להשני כמו כן בשוין לכשרות הוא דין על של 
עזאזל מצד עצמו שיהיה שוה לשל השם וכיון דשל שם צריך שיהיה כשר משום דטרפה 

שהוא ...שוה לשל שםפסול לקרבן הוא ממילא דין על עזאזל מצד עצמו שיהיה כשר
".דין על של עזאזל מצד עצמו
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ז והדברות משה שאין הגורל "יויש להסתפק לפי מה שביארו הגר

אם הוא סימן ,הוא דין בשוין בקומה ובמראה ובלקיחתן כאחת'קובע וכו

לכך שגם שעיר המשתלח הוה קרבן כמו השל שם וממילא צריך דיני 

או שמא הוא דין בפני עצמו ששעיר המשתלח צריך ,כשרות של קרבנות

עיר המשתלח אך מצד החלות קרבן של ש',להיות שוה לשם במראה וכו

29.אינו טעון הכשרי קרבן

לאחר הגרלה.ב

נחשב )כאחד משני השעירים(יש שהבינו שאמנם שעיר המשתלח 

מפקיע ממנו ,כשהוא קובעו לעזאזל,אך הגורל,כקרבן קודם הגרלה

שלמרות שקודם הגרלה חייבין על :)סב(דהנה עיין ביומא .מעמדו כקרבן

ר הגרלה חייבים על של שם לאח,שני השעירים מטעם שחוטי חוץ

"ופטורים על של עזאזל שני שעירי יום הכיפורים ששחטן :תנו רבנן:

חייב על –משהגריל עליהן,חייב על שניהם–בחוץ עד שלא הגריל עליהן

עד שלא הגריל עליהם חייב על שניהם למאי .ופטור על של עזאזל,של שם

משמע שלאחר ".בחוץהואיל וראוי לשעיר הנעשה:אמר רב חסדא–חזו

.הגורל שוב אינו מוגדר כקרבן וממילא אין לחייב עליו משום שחוטי חוץ

שלאחר )ה בראש השעיר"ד:יומא מא(וכעין זה נקט הגבורת ארי 

.שוב אין בו דיני קרבן לענין גיזה ועבודה,שאינו חזי עוד למזבח,הגרלה

)עבודת יום הכיפורים פרק ה(ישראל פישר 'ם לר"ועיין בספר אבן ישראל על הרמב29
'קודם הגרלה קדושת שעיר לה,לדעתו.באופן אחר'שביאר הא דאין הגורל קובע וכו

י השעירים דבלקיחת שנ"וקדושת שעיר המשתלח מעורבים יחד בין שני השעירים 
".ממעות דתרומת הלשכה חל אשניהם בתערובת קדושת שעיר הפנימי ושעיר דלעזאזל

שכדי שיחול ,הוא תנאי בקדושת השעירים'הדין דאין הגורל קובע אלא בראוי לה,ולכן
:קדושת שניהם על שני השעירים במעורב בעינן שגם השעיר לעזאזל יהיה ראוי לשם

כדי שיחול ',לו שיוכל לחול עליהם קדושת שעיר דלהולכן בעינן ששניהם יהיו כא"
דאין 'ז מה דאמרי"ולפי,כ הוא יברר איזהו לשם"והגורל שאח,עליהם קדושה במעורב

אלא הוא גם הלכה בעצם השעיר ,הגורל קובע אלא בראוי לשם אינו רק הלכה בהגרלה
ורל הוא שיברר והג,שיהא ראוי לשם כדי שיחול עליו קדושה במעורב'מצד עצמו דבעי

דלדעת האבן ישראל הדרישה ששעיר המשתלח ,אך יש להעיר בזה".כ מי הוא לשם"אח
אלא מצד שקודם הגרלה ,אינו מצד שהשעיר לעזאזל יש בו דיני קרבן'יהיה ראוי לה

.מעורב בשעיר המשתלח'ובשעת הגרלה קדושת שעיר לה
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ת החוט השני בין עיין שם שהגבורת ארי דן באיסור גיזה ועבודה בקשיר

והסיק שכיון שהוא נעשה לאחר הגורל אין בו ,מ"ראשו וקרניו של שעה

"משום עבודה בקדשים .בראש שעיר המשתלח והכי נמי קשרו לנשחט:

וקשה לי האיך קשרו לשון בראשו של זה ובין קרניו של חבירו הא עביד 

ל כיון דשעיר המשתלח לאחר הגרלה לא חזי"וא...עבודה בקדשים

למזבח דין קדשי בדק הבית עליו דאין אסורין בגיזה ועבודה אלא 

".מדרבנן

שאינו שייך לאחר ,ועיין שם שחילק בין איסור גיזה ועבודה

"לדיני בעל מום ומחוסר זמן שכן שייכים,הגרלה כיון דאינו ראוי :

להקרבה לאחר הגרלה שכבר עלה עליו הגורל לעזאזל אינו אסור בגיזה 

ל גב דאסור להקדישו מחוסר זמן ובעל מום ואפילו היכא ועבודה אף ע

)ו"דף ס('דאינו צריך גורל ומבורר מעצמו לעזאזל כדאמרינן לקמן פרק ו

כדאמרינן התם אבל לענין גיזה ועבודה 'שעיר המשתלח דרבי קרא לה

דהא ודאי מהאי ,דלא רבי קרא הואיל ואינו ראוי להקרבה לית לן בה

רבה לאחר הגרלה אין דינו כקדשי בדק הבית טעמא דאינו ראוי להק

אלא דמי לקדשי מזבח שקדם הקדישן למומן דאסורין בגיזה ועבודה 

'אפילו לאחר פדיונם מן התורה ולוקין עליו כדאמר התם בפרק ב

30".דבכורות

שהביא דברי הגבורת ארי )ט"סימן נב עמוד רל(ועיין בתורת הקודש 

ז הסיק שהוא הדין "ולפי,י הגורל"ע"נפקע דין קרבן מהשעיר"וביאר ש

:שאין בו איסור תמורה ומלקות לאחר הגרלה כיון שאין בו דין קרבן כלל

".אבל בשעיר דאין עלה תורת קרבן לא יהיה מלקות"

שכתב שלכאורה )ה איברי שעיר"ד:מעילה יא(ועיין גם בשפת אמת 

:רבןאין מעילה בשעיר המשתלח לאחר הגרלה דאז פקע ממנו השם הק

אחר שהגריל ונתברר דזה 'בו מעילה הא לא הוי קדשי ה'ת יהי"גם מהכ"

".'אינו לה

נו גילוי מילתא כללי שמחיל על כ לגבי בעל מום ומחוסר זמן אי"ז יוצא שהגזה"ולפי30
.כ מוגבל לדינים מסויימים"אלא הגזה,מ דיני קרבן"שעה
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לאחר וידוי.ג

והנה לפי הגבורת ארי ודעימיה אין דין קרבן בשעיר המשלח לאחר 

.מ כקרבן בפני דעצמו"ז יוצא שלעולם אין קדושת שעה"לפי.הגרלה

ן אלא קדושת שני מ ואין כא"שהרי קודם הגרלה עדיין לא הוברר שעה

ובאמת .ולאחר הגרלה הרי כבר פקע השם קרבן מיניה.השעירים ביחד

מ בחוץ "שאין חייבין על שחיטת שעה:)סב(משמע כן מהסוגיא ביומא 

.לאחר הגרלה כיון ששוב אינו ראוי להקרבה

שפסק שחייבין )יא:יח(ם בהלכות מעשה הקרבנות "אולם עיין ברמב

"ד הוידויעל שחיטת שעיר המשתלח ע שני שעירי יום הכפורים ששחטם :

אם עד שלא התודה עליהם חייב כרת על שניהן הואיל וראויין לבוא ,בחוץ

ואם אחר שהתודה פטור על המשתלח שהרי אינו ראוי ,לפני השם לוידוי

".לבוא לפני השם

ם שגם לאחר הגרלה עדיין חל שם קרבן על "והנה מבואר ברמב

מ נחשב כקרבן "ועוד מבואר שהטעם ששעה.ץמ לענין שחוטי חו"שעה

.והשעיר ראוי לבא לפני השם לוידוי,הוא מפני הוידוי שמתוודים עליו

"ח שדייק כן"שהביא מהגר:)זבחים קיג(ז "ועיין בחידושי הגרי אמנם :

כ דיש לו דין קרבן גם לאחר "כתב משום דראוי לוידוי וע'ם וגו"ברמב

".דדין קרבן בו,הגרלה

ד שהשיג שלפי הסוגיא ביומא כבר פקע מהשעיר דין "בראבועיין

"קרבן לענין שחוטי חוץ משעת הגרלה א אני שונה בברייתא עד "א:

שלא הגריל עליהם חייב על שניהם ופירש רב חסדא הואיל וראויים 

לשעיר הנעשה בחוץ משהגריל עליהם חייב על של שם ופטור על של 

ן שהגריל ועלה עליו הגורל עזאזל אלמא אפילו קודם שהתודה כיו

לעזאזל פטור עליו בחוץ אף על פי שעתיד להתודות עליו שאין ראוי לבא 

לפתח אהל מועד ויהא מיוחד לשם אלא שיהא ראוי לזריקה ולהקטרה 

וחיי ראשי שמעתא דזבחים הטעהו שלא ירד לפירושה 'שנאמר לה

".ומצאה משובשת

באמת נחלקו בזה ח ש"ז שביאר בשם הגר"ועיין בחידושי הגרי

פקע השם קרבן לענין שחוטי חוץ :דלפי הסוגיא ביומא סב.הסוגיות

מ לאחר "חייבין על שעה:ואילו לפי הסוגיא בזבחים קיג,משעת הגרלה
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,הוא מהסוגיא בזבחים,ם"ומקור דברי הרמב.הגרלה עד שעת הוידוי

"וזה לשון הסוגיא בזבחים.ד בהשגתו"וכמו שהעיר הראב שעיר :

שומע אני אפילו קדשי בדק הבית –או קרבן,ורמינהי.תלחהמש

ואל פתח אהל מועד לא :ל"ת',ונקרב את קרבן ה:שנאמר,שנקראו קרבן

;יצאו קדשי בדק הבית שאינן ראוין,מי שראוי לבא באהל מועד,הביאו

ולא אוציא את שעיר המשתלח שהוא ראוי ,אוציא את אלו שאינן ראוין

להוציא שעיר המשתלח שאינו ',לה:ל"ת?ועדלבא אל פתח אהל מ

אחר הגרלה .כאן לאחר הגרלה,כאן קודם הגרלה:לא קשיא!'מיוחד לה

כאן ,כאן קודם וידוי:לא קשיא,אלא אמר רב מני!נמי האיכא וידוי

".לאחר וידוי

.ח שהמחלוקת בין הסוגיות תלויה באם הוידוי מעכב"וכתב הגר

ו רבי יהודה ורבי שמעון אם שעיר המשתלח שנחלק:דהנה עיין ביומא מ

צריך להיות חי עד שעת הוידוי או סגי אם יעמד חי עד שעת מתן דמים של 

עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי,לכפר עליו'יעמד חי לפני ה":שעיר הפנימי

עד :רבי שמעון אומר.דברי רבי יהודה,עד שעת מתן דמו של חבירו–

בכפרת דמים –לכפר:כדתניא?מיפלגיבמאי קא.שעת וידוי דברים

מה להלן בכפרת ,וכן הוא אומר וכלה מכפר את הקדש,הכתוב מדבר

לכפר :רבי שמעון אומר.דברי רבי יהודה,אף כאן בכפרת דמים–דמים

".בכפרת דברים הכתוב מדבר–עליו

ש "אזלא כר)ב"קיג ע(פרת חטאת 'דזבחים בפ'דהגמ"ח "וביאר הגר

כ יש בו עבודה בגופו ושפיר יש לחייב משום זה בחוץ "כב ואדוידוי מע

,ד דוידוי אינו מעכב"אבל הסוגיא דיומא אזלא כמ,כיון דעוד ראוי לוידוי

אבל זה אינו אלא ,ואף דהוא צריך להיות חי עד שעת מתן דמו של חבירו

כ "וע,אבל בו בעצמו אין שום עבודה ומעשה בגופו,עיכוב בפנימי

".לר על של עזאזמשהגריל פטו

.ח מעמד שעיר המשתלח כקרבן תלוי באם וידוי מעכב"לפי הגר

שמעון דוידוי מעכב יש לו דין כקרבן כיון דאית ביה קיום בגופו על 'דלר

,שמעון לאחר שנתקיים מצותו כקרבן לאחר הוידוי'לפי ר.ידי הוידוי

"קרבן-פקע מיניה השם .קרבןדין'אמנם לאחר וידוי נראה דפקע מיני:

דין קרבן שחל עליו והא דפטור בחוץ 'ל דלא פקע מיני"ואם דהיה אפ
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וכדחזינן דכייל לה ,הוא רק משום דאינו ראוי לבא אל פתח אהל מועד

המשנה בהדי פרת חטאת דודאי הוא קרבן ורק משום דלא מיקרי ראוי 

איתא איש להכשיר את הזר )א"ו ע"דף ס(אמנם ביומא ,לפתח אהל מועד

א "והיינו דהו,ל"קמ'ח ופריך פשיטא מהו דתימא כפרה כתיבא בילשילו

ל "ז קמ"וע,אף לאחר וידוי דין קרבן שכבר חל עליו'דלא פקע מיני

,דין קרבן ואין בו אלא מצות שילוח ודחיה לצוק'דאחר וידוי פקע מיני

ואף דהוא ודאי מחובת היום ,)ב"יומא סו ע(ודין ירד אחריו וימיתנו 

,דכולהו דוחין את השבת כמבואר שם חלה מרכיבו על כתפווכדחזינן 

אבל דין ,אבל אינם אלא דין מצוה,כ עצמו"וגם צריך לעשותם ביוה

".קרבן שבו כבר פקע

מ מוגדר כקרבן עד שעת "ם ששעה"ח בדעת הרמב"והנה לפי הגר

דטריפה )יח:עבודת יום הכיפורים ה(ם "הוידוי מובן מה שכתב הרמב

"כ דיעמוד חי"מגזהמ "פוסלת בשעה היה טריפה פסול שנאמר יעמד :

שהרי בפרק קמא דחולין מבואר שטריפה )שם(והקשה הלחם משנה ".חי

',מ רק מטעם דאין הגורל קובע לעזאזל אלא בראוי לה"פוסלת בשעה

כ דיעמוד חי למאי "מ בין גזה"ועוד מאי נ.כ"ם לחדש גזה"ומנין להרמב

ק דחולין לא "קשה דבפ":'לא בראוי להשאין הגורל קובע א'דאיתא בגמ

אמרו דפסול טרפה גבי משתלח אלא משום דאין הגורל קובע לעזאזל אלא 

ת מאי נפקא לן מינה הא אין גורל קובע "וא.בדבר הראוי לשם וכאמרו שם

".והא דקאמר מקרא דיעמד חי לא ידענא מנא ליה'לעזאזל וכו

ק דחולין "דבפמ "ב לח"הקשה הר":תירץ)שם(ובמשנה למלך 

'ממעטינן טריפה מסברא דאין גורל קובע לעזאזל אלא בדבר הראוי לה

הרי 31".ל דאיצטריך להיכא דנטרף אחר הגרלה"ונ.כ קרא למה לי"וא

"י:העמק דבר ויקרא טז(ב "וכעין זה כתב הנצי31 שאין עמידה ,הוא מיותר–יעמד חי ):
שבא )יח:ה(ם הלכות עבודת יום הכפורים "אלא בא ללמד למה שכתב הרמב.אלא בחי

אינו פסול ,מצד שאין כשר לעזאזל אלא אם ראוי לשםד,למעט אם נטרף אחר הגרלה
תדע שהרי ,כשר–אבל אם אירע פסול אחר הגרלה,רלהאלא אם אירע הפסול לפני הג

דשעיר .)קמ(והכי מוכח שלהי חולין ,לפסול שעיר לעזאזל במום:)סג(בעינן ביומא 
מה שאין ,להועל כרחך היינו שנגח אחר הגר,ג שפסול לשם"אע,המשתלח כשר בנוגח

".כן טריפה פסול משום דרשה דיעמד חי
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,אינו שייך לאחר הגרלה'דהא דאין הגורל קובע אלא בראוי לה,מבואר

מ אפילו לאחר הגרלה סובר "ם שפסק שטריפה פוסלת בשעה"והרמב

–עד השעה שצריך לעמוד חי–מ מוגדר כקרבן עד שעת הוידוי"ששעה

32.וממילא טריפה פוסלת בו עד שיפקע ממנו השם קרבן אחר הוידוי

'וידוי ועמידה לפני ה

כ "שג)יא:הלכות מעשה הקרבנות ה(ד "מ והגרי"ועיין בחידושי הגר

ם נחלקו הסוגיא ביומא והסוגיא בזבחים אם שעיר "ביארו שלדעת הרמב

ד על "ש שביארו קושית הראב"ועיי.משתלח נחשב כקרבן לאחר הגרלהה

מ משום "ד תמה היאך חייבים על שעה"לדעתם הראב.הסוגיא בזבחים

מ אינו קרבן בכלל ואינו ראוי לבא "שחוטי חוץ לאחר הגרלה אם שעה

"לפתח אוהל מועד ם סובר דהברייתא דזבחים והברייתא "ל דהרמב"וצ:

ד השיג עוד דכל דין "אלא דהראב.ברייתא דזבחיםדיומא פליגי ופוסק כ

משום דליכא ביה קיום הקרבה של זריקה ,חוץ לא שייך לשעיר המשתלח

".וממילא מיקרי אינו ראוי לבא לפתח אהל מועד,והקטרה

דדין ראוי לבא לפתח אהל מועד אינו תלוי "ם חולק וסובר "והרמב

אם ,ום קרבן למצותוא בקי"כ,במעשה הקרבה של קיום זריקה והקטרה

ם "וכתבו שלדעת הרמב".נאמר בו דין קיום קרבן של פנים או לא

מצד ',מ מוגדר כקרבן פנים מצד קיום מצותו של עמידה לפני ה"שעה

"כ דיעמד חי"הגזה והנה בשעיר המשתלח נאמרו בחלות כפרתו שני :

ן ועוד די.לכפר עליו'דין כפרת פנים מהקרא דיעמד חי לפני ה,דינים

שכתב שלאחר הוידוי שעיר המשתלח נחשב כנעשית )סימן כד(ועיין גם במקדש דוד 32
ולפי זה המקדש דוד ).שאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו(מצותו לענין מעילה 

"הדחייהשסוברת שאברי השעיר אסורים בהנאה עד .)סז(תמה על הסוגיא ביומא  הנה :
ונראה ,איפלגו רב ושמואל באברי שעיר המשתלח אי מותרין בהנאה)ז א"ס(ביומא 

ויש לעיין אמאי לא חשיב נעשה מצותן ,ע אסורין בהנאה"משם דקודם דחייתו לצוק לכ
כ "א,צ בגדי כהונה דהא כשרה בזר כדאמרינן בגמרא"דהא השילוח א,קודם שילוח

ש "וכמ,דה הצריכה בגדי כהונה כבר חשיב נעשה מצותוכשהתודה על השעיר שהיא עבו
ה חשיב נעשה מצותן ואין מועלין בו אף "ק שנטמא דמש"בבשר ק)א"ע'י(מעילה 'תוס

כתבו )ט ב"נ(וכן ביומא ,צ בגדי כהונה"על גב דאיכא מצות שריפה משום שהשריפה א
דישון מזבח ה קטורת לאחר שעלה תמרתו יצא מידי מעילה אף על גב דאיכא "דמש

".ע"משום שאין זו עבודה הצריכה בגדי כהונה וצ,הפנימי
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כפרת חוץ בשילוחו לעזאזל מהקרא דונשא השעיר עליו את כל עונתם 

וחזינן דקיום פנים של שעיר המשתלח אינו שייך ...אלא ארץ גזרה

קיום של וקיום זה הוא .אלא לקיום דינו בעזרה בפנים,לשילוח כלל

כי אם ,י מעשה הקרבה"ורק דלא הוי ע,כמו שארי קרבנות,קרבן פנים

."בקיום מצותו

מ "ד הקיום של קרבן פנים של שעה"מ והגרי"ונראה שלדעת הגר

אלא מצד העמידה )ח"ז והגר"כשיטת הגרי(אינו נובע מצד הוידוי עצמו 

'מ מוגדר כקרבן אפילו לר"ומדוייק הוא שלדעתם שעה.בעזרה'לפני ה

"יהודה שוידוי אינו מעכב ם פוסק "ונראה עוד דאף אם נימא דהרמב:

ואינו צריך לעמוד חי אלא עד שעת מתן דמים ,נו מעכבי דוידוי אי"כר

והיינו משום .מ חייבים עליו בחוץ עד לאחר וידוי"מ,של חבירו

ש אם וידוי מעכב או לא היא רק בדין עיכוב "י ור"דכל המחלוקת של ר

ע דאיכא בעצם החפצא של שעיר המשתלח חלות "אבל זה לכו...כפרתו

ואף לאחר מתן דמים של חבירו ,ר וידויוקיום של קרבן פנים עד לאח

".י היותו בעזרה"מתקיים בו דין קרבנו ע

ד שעיר המשתלח מוגדר "מ והגרי"שלדעת הגר,והנראה עוד בזה

לדעתם העמידה לפני .כל זמן שלא נשלח לעזאזל,כקרבן גם לאחר הוידוי

מתקיים בו דין קרבן על ידי היותו "–מ"הוא הקיום קרבן של שעה'ה

"וממילא לא פקע דין קרבן מיניה עד שמשלחו למדבר–"זרהבע ויסוד :

הדין הוא דהחלות קרבן מופקע על ידי שילוח דאז חל עליו דין קיום של 

אבל כל זמן דלא חלה עליו מצות .חוץ וזה הוא המפקיעו מדין קרבן פנים

ונראה דחלות מצות שילוח תלויה בוידוי .עדיין קרבן פנים הוא,שילוח

דהרי וידוי צריך להתקיים ,זמן דלא התודה עליו ליכא מצות שילוחוכל

ועל כרחך דכל זמן דלא התודה עליו ליכא ביה ,בחפצא של קרבן פנים

ובאמת מבואר בקרא דוהתודה עליו את כל עונת בני ישראל .מצות שילוח

ם הוא הואיל וראוי "ואף דלשון הרמב...ושלח את השעיר במדבר'וגו

ומשמע דקיום קרבנו ודין ראוי לבא לפתח אהל מועד ,לוידוי'הלבא לפני 

ם אינו דמעשה "אכן נראה דביאור דברי הרמב.שלו הוא על ידי הוידוי

לוידוי 'כי אם דכיון דראוי לבא לפני ה,הוידוי בעצמו מחדש חיוב חוץ

".נ"וכמש,וחייבם עליו בחוץ,עדיין הוי חפצא של קרבן פנים
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שילוחו למדבר

ד לגבי איזה שלב "מ והגרי"ח עם הגר"ז והגר"א שנחלקו הגרייוצ

קרבן היא על -ח הפקעת השם"ז והגר"דלפי הגרי.מ דין קרבן"נפקע משעה

ונראה .ד היא על ידי דין שילוח למדבר"מ והגרי"ואילו לפי הגר,יד הוידוי

ח מעמדו "ז והגר"דלפי הגרי.מ מוגדר כקרבן"שנחלקו ביסוד הא דשעה

ד "מ והגרי"ולפי הגר".יש בו עבודה בגופו"דאז ,נובע מוידוישל השעיר 

33".י היותו בעזרה"מתקיים בו דין קרבנו ע"

דמשמע מדבריו כשיטת )יט:אורח חיים סימן תנט(ועיין באבני נזר 

שאם היה 'ש שהשואל הקשה מהא דאיתא בגמ"דעיי.ד"מ והגרי"הגר

ה שהרי חולה פוסל והקש:).יומא סו(מ חולה מרכיבו על כתיפו "שעה

ותירץ האבני נזר 34.בשעיר המשתלח כמו כל פסול דבעל מום ומחוסר זמן

אך ,שכל הפסולים שנאמרו בשעיר המשתלח נאמרו דוקא קודם שילוחו

מה שהוקשה לו ":משעה שניתן לשילוח שוב אינו פוסל בו שום דבר

תלח הא חולה פוסל בשעיר המש].ב"סו ע[בשעיר חולה מרכיבו על כתיפו 

לא קשה מידי דאינו פוסל רק קודם .כמו כל פסולים בעל מום מחוסר זמן

ש שעוד צריך "או קודם ודוי דברים לר.יהודה'מתן דמו של חבירו לר

'יליף זה מדכתיב יעמד חי לפני ד]ב"מ ע['דהא בגמ'לעמוד לפני ד

:'מ הוא מעצם עמידתו לפני ה"ת שקיום פנים של שעה"ן עה"וכן משמע מדברי הרמב33
היה כעובד אליו ,ולעזאזל'כי אילו היה הכהן מקדיש אותם בפה לה,וזה טעם הגורלות"

והוא 'כי שניהם מתנה לה,ח אהל מועדפת'אבל היה מעמיד אותם לפני ה,ונודר לשמו
,הוא הפיל להם גורל וידו חלק להם,נתן מהם לעבדו החלק אשר יבא לו מאת השם

כל משפטו וגם אחרי הגורל היה 'בחיק יוטל את הגורל ומה)משלי טז לג(כענין שנאמר 
ו כמ,לומר שהוא שלו ואין אנחנו מכוונים בשילוחו אלא לרצון לשם'מעמידו לפני ה

ולכך לא נשחוט אותו ',לכפר עליו לשלח אותו וגו'יעמד חי לפני ה)פסוק י(שאמר 
".אנחנו כלל

שהסתפק לפי הדעה שצריך לעמוד חי עד שעת מתן דמים )סימן כד(ועיין במקדש דוד 
"של חברו אם בעינן שיעמוד חי דוקא בעזרה או סגי שהוא חי כל היכא דאיכא בעיקר :

יש לחקור אי בעינן ,קוק ליעמד חי עד שעת מתן דמים של חבירומה דאמרינן עד מתי ז
דוקא שיעמוד בעזרה אבל לאחר שהתחיל שילוחו אף שחי הוא כיון דאינו בעזרה לא 

או כל שהוא חי אפילו בחוץ שפיר ,דבעינן עמידתו בעזרה בשעת מתן דמיו של זה,מהני
.'י עצם עמידתו לפני ה"על אם יש קיום "ואפשר ששאלה זו תלויה בחקירה הנ".דמי

.ו:ם איסורי מזבח ב"עיין רמב34
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אבל לאחר שניתן .עד מתי יהא זקוק להיות חי עד מתן דמו של חבירו

35".לוח אינו פוסל בו שום דברלש

הגיע למדבר ודחייתו לצוק.ד

מעמד השעיר כקרבן נפקע או משעת ,עד כאן ראינו שלפי כמה דעות

ז "גרי(או משעת הוידוי ,)תורת הקודש,שפת אמת,גבורת ארי(הגרלה 

).אבני נזר,ד"מ וגרי"גר(או משעת שילוח ,)מקדש דוד,ח"בשם הגר

השעיר לאחר שילוחו למדבר ובאיזה מידה שייך בו בסעיף זה נדון במעמד 

.דיני קרבן ועבודה בשלב זה

עיר המשתלחקיום מצות ש

מ "נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון אם שעה:לפי הסוגיא ביומא מ

.צריך להיות חי עד שעת זריקת דמו של שעיר הפנים או עד שעת הוידוי

,להביא שעיר אחרמ אחר כך שוב אינו צריך"ע אם מת שעה"ומשמע שלכ

.ע שילוחו לעזאזל ודחייתו לצוק אינו מעכב"ולכ

(אולם עיין במאירי יומא מ שבאמת יש סוברים )ה לפי דרכך"ד.

"ששעיר המשתלח מעכב עד שעת דחייתו מן הצוק לפי דרכך למדת :

לכפר עליו צריך שיעמוד חי 'ששעיר עזאזל שנאמר עליו יעמד חי לפני ד

ומה שנאמר בו לכפר עליו 'עליו לשם כל ישראל וכועד שעת וידוי הנאמר

אלא בכפרת גופו והוא וידוי דברים 'אין הענין לכפר עליו בכפרת דמים וכו

שהרי כפרת דמים אין בו וכל שמת קודם לכך צריך להביא אחר אף על פי 

שכבר נעשה מתן דמו של חבירו אבל משהתודה עליו אם מת אין נזקקין 

ת עד שנדחה לעזאזל צריך להביא אחר כמו שיתבאר ויש פוסקים שכל שמ

".'ו א"בפרק ששי ס

ולאחר השילוח פקע ,ויש לחקור אם לדעת האבני נזר הגורם המכריע הוא השילוח35
מ אליבא "ונ.או מה שמכריע הוא אם השלב הזה מעכב בכפרת השעיר,מעמדו כקרבן

ר שלפי דעה זו האם האבני נזר סוב.ששילוח מעכב.)סו,.יומא מ(דשיטת המאירי 
שגם אם שילוח השעיר אינו ,עוד יש להעיר.מ עדיין מוגדר כקרבן בשעת השילוח"שעה

ומדברי האבני נזר מוכח שכן .מעכב יש לדון אם נתקיים מצות שילוח בשעיר בעל מום
.מ הוא דוקא קודם שילוחו"קיימים מצות שילוח מאחר ופסול בעל מום בשעה
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מצותו -דמשמע שם שהנעשית.ומבואר שמקורו הוא מהסוגיא בסז

דעיין שם ביומא .של שעיר המשתלח הוא דוקא משהגיע השעיר למדבר

"סז( בראשונה היו :אמר רבי נחום בר פפא משום רבי אלעזר הקפר.):

וכיון שהגיע שעיר ,ת על פתח אולם מבפניםקושרין לשון של זהורי

שנאמר אם יהיו חטאיכם ,וידעו שנעשית מצותו,היה מלבין–למדבר 

כל שלא נעשית מצותו צריך להביא ,ולפי המאירי".כשנים כשלג ילבינו

.שעיר אחר

דעות עד איזה שעה 'שהביא ג)ה אמרו לו"ד.סו(ועיין במאירי יומא 

או דחייתו ,הגיעתו למדבר,הוא שעת הוידויאם ,מעכב שעיר המשתלח

"לצוק ומשהגיע לשם אף על פי שלא עלה לצוק נתקיים שלוחו למדבר :

שמשהגיע לשם נעשית מצותו עד שאם מת מאליו קודם 'ח ב"ס'בגמ'ופי

שדחפו אין צריך להביא אחר ומיקירי ירושלים מלוין אותו מיל ושוהין שם 

מ פסקו רבים שאין "הגיע שעיר למדבר ומבשיעור מיל וחוזרין ויודעין ש

יהודה וכל שמת עד שלא נדחה צריך להביא אחר ויש פוסקים 'הלכה כר

שאם מת אחר שהתודה עליו אין נזקקין לו כמו שכתבנו בפרק קלפי 

36".'א'מ

שהטעם ששעיר המשתלח הוה –ח"ויש לדון אם לפי סברת הגר

עם שיש לו מעשה עבודה שמעון דוידוי מעכב הוא מט'קרבן אליבא דר

הוא 'ואפשר שכל הדיון בדף מ.לא הביא שיטות אלו'ף מע מדוע הסוגיא בד"וקצת צ36
דנה עד מתי שעיר לעזאזל צריך להיות חי כדי שנאמר שנתקיים 'והגמ.'מצד השעיר לה

'יהודה והן לר'הן לר,אך מצד שעיר המשתלח עצמו.כתיקונו'מצות הקרבת שעיר לה
.ק או הגעתו למדברמ מעכב עד דחייתו לצו"דשעה,שמעון צריכים להביא שעיר אחר

דהא דשני שעירי )ה דעת"ד.דף מו(עיין בספר מעין החכמה לרב נח חיים צבי ברלין 
אבל ,דהיינו ששעיר המשתלח מעכב שעיר הפנים.ז הוא בכיוון אחד"כ מעכבים זא"יוה

אבל מביאים ,בלי שעיר לעזאזל'לדעתו אי אפשר להביא שעיר לה.לא לאידך גיסא
בין 'ביומא דף מ'ל שהמח"ל כנ"ז י"ואפשר שלפי.'לו בלא שעיר להשעיר לעזאזל אפי

אך שעיר המשתלח מצד עצמו מעכב ',שמעון הוא דוקא מצד השעיר לה'יהודה ור'ר
.אפילו לאחר הזריקה והוידוי

אחרי מות (ש משאנץ לתורת כהנים "עיין גם בר,ולגבי עצם הדיון אם שילוח מעכב
.אם שילוח מעכב וכתב שהירושלמי סובר שהוא מעכבדעות 'שהביא ב)ח:פרשה ד

(א שבועות יג"ועיין גם ברשב דעות לגבי שעיר מכפר בלא 'שהביא ב)הובא לעיל:
.אם הכוונה שהשעיר מכפר בלי שילוח למדבר,קרבן
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האם נימא ,אליבא דהדעה במאירי שדחיית השעיר מעכבת–בגופו

ל שכמו "דלכאורה י.מ מוגדר כקרבן עד שעת דחייתו מן הצוק"ששעה

,ד שהוא מעכב"שהוידוי הופך את השעיר לקרבן על ידי המעשה בגופו למ

ידוי הוא הדין לדחיית השעיר דהוה קיום בגופו לאשוויי קרבן כמו הו

37.שמעון'אליבא דר

דמשמע מדבריו שיש איסור דחיית :)ו(ק תמורה "ועיין בשיטמ

ז יוצא "ולפי.מ בעל מום מן הצוק משום איסור הקרבת בעל מום"שעה

והוא הדין לפי השיטות שסוברים .שיש דיני קרבן גם בשעת דחייתו לצוק

אר שעצם דחייתו מוגדר כשחיטת ש,שדחייתו לצוק זו היא שחיטתו

38.קרבנות

נדון בקצרה בשלבים השונים של שילוח ,בשלשה הסעיפים הבאים

והאם יש לחלק ביניהם –והריגתו,דחייתו לצוק,הגעתו למדבר–השעיר

.לענין מעמדו כקרבן וקיום מצותו

כגון ,לבין מעשה בגופו בחוץ,כוידוי,ואפשר שיש לחלק בין מעשה בגופו בפנים37
לפי מה שנתבאר לקמן האם יש צד שאפילו שילוח השעיר מוגדר עוד יש לדון .שילוח

כשהוא )י שליחות"שנעשה ע(ג "כעבודת פנים מצד שהוא מוגדר כמעשהו של הכה
.עיין לקמן מה שנתבאר בזה.שוהה בפנים

שביאר שיש לדין שילוח דיני כפרה ועבודה מכיון שהוא :)יומא סו(ועיין בגבורת ארי 
"א ששילוח פסול בזר"בפנים ולכן הוההמשך של מעשה הקרבתו מהו דתימא כפרה :

וקשה לי הא לכולי עלמא האי לכפר עליו לאו –כתיב ביה דכתיב יעמד חי לכפר עליו
עד מתי הוא זקוק לעמוד חי עד שעת )'דף מ('אשילוחו קאי כדתניא לעיל ריש פרק ד

מת קודם כפרת דמים י לאפוקי "י דלכפר בכפרת דמים משמע לר"מתן דמו של חבירו דר
ש אומר עד שעת וידוי דברים אבל מת אחר הוידוי קודם שילוח לית "צריך להביא אחר ר

ע דשילוח אינו מעכב דהאי וכפר עליו לא קאי אשילוח ואם כן איש להכשיר "לן בה לכו
את הזר למה לי כיון דלא כתיב כפרה אשילוח ויש לומר כיון דמכל מקום כפרה בשעיר 

ש במת קודם וידוי "י במת קודם מתן דמו של חבירו ואי לר"תליא אי לרהמשתלח נמי 
הוה אמינא דשילוח השעיר בזר פסול מידי דהוה אהקטר חלבים ואברים דאין מעכבין 
כפרה ואפילו הכי בעי כהונה הואיל ואתו מכח מכפר שזריקת הקרבן מכפר הכי נמי 

ו שילוחו נמי פסול בזר קא הואיל ותחילתו של שעיר מכפר ומעכב כפרה סופו דהיינ
."משמע לן דלא

(ש ביומא סד"אך עיין לעיל שהבאנו שיטת תוספות הרא38 ואפשר שכן הוא דעת .
שיש חולקין וסבורים שדחייתו )ה דחייתו"ד:ביומא סד)בסוף דבריו(התוספות ישנים 

.לצוק אינו שחיטה
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הגיע שעיר למדבר

מ הוא כשמגיע "בכמה מקומות מצינו שהנעשית מצותו של שעה

מבואר שלשיטת רבי יהודה כשהגיע :חדהנה במשנה יומא ס.למדבר

קסבר רבי יהודה כיון "שם ביארו 'ובגמ.שעיר למדבר היה הלשון מלבין

".שהגיע שעיר למדבר נעשית מצותו

וכן לענין עבודת כהן גדול משמע ששילוח השעיר למדבר מוגדר 

ג צריך לשהות בקודש עד שיגידו לו שהגיע "ולכן הכה,כעבודת פנים

"ח:עבודת יום הכפורים ג(ם "עיין ברמב.השעיר למדבר כיון שהגיע )

י "וכן הוא ברש".שעיר למדבר יצא כהן גדול לעזרת הנשים לקרות בתורה

"ה אמרו לו"ד:יומא סח( שאינו רשאי להתחיל בעבודה אחרת עד שהגיע )

ואחר כך ואת חלב החטאת ,שעיר למדבר שנאמר ושלח את השעיר במדבר

39".יקטיר המזבחה

שילוח השעיר היה מוטל "שביאר :)יומא סח(ד "עורי הגרייין בשועי

כל ,וכיון שכן,אלא שאיש עתי היה מבצעו בפועל כשלוחו,על הכהן גדול

עוד לא נעשית מצות השילוח הכהן הגדול היה צריך להישאר בתוך העזרה 

,ממילא.על מנת שקיום השילוח יתייחס אליו,לבוש בבגדי כהונה גדולה

היה הכה הגדול להתחיל בקריאת הפרשה שהרי היה קורא בעזרת לא יכול

)לקריאת הפרשה(ואם רצה הוא יכול ללבוש אפילו בגדי חול ,נשים

וכמה מדוייק לשון .ובתנאים אלה הרי לא יתייחס אליו קיום השילוח

שלא כתב דכיון שהגיע השעיר )ח:עבודת יום הכיפורים ג(ם "הרמב

יצא כהן גדול ,כיון שהגיע שעיר למדבר":למדבר מתחיל לקרוא אלא

40".לעזרת הנשים לקרות בתורה

.שדייק כן:)ס יומא יזקונטר(ז "עיין גם בחידושי הגרי39
.למרות שבפועל הוא נעשה בחוץ,ויש לדון אם שילוח השעיר מוגדר כעבודת פנים40

ג צריך לשהות בפנים עד שיגיע השעיר "ם שהכה"ד בשיטת הרמב"ולפי הבנת הגרי
ג אפשר "מפני שמעשה השילוח מוגדר כקיום של הכה)י שם"וכן משמע מרש(למדבר 

.שיש לשילוח דין עבודת פנים

מצות עבודת יום הכיפורים שיעשה כהן גדול כל "שכתב )קפה(נוך ועיין גם בספר החי
משמע ".הקרבנות והוידויין ושילוח השעיר ושאר העבודה,מעשה יום הכיפורים על סדר

.ג"שקיום מצות השילוח הוא על ידי הכה
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דחייתו לצוק 

דהנה עיין 41.מאידך מצינו כמה דינים התלויים בדחיית השעיר לצוק

"ו:ה(ם הלכות פרה אדומה "ברמב ומאימתי מטמא בגדים המשלח את )

אבל אחר,משיצא חוץ לחומת ירושלים עד שעת דחייתו לעזאזל,השעיר

,משמע שלענין טומאת בגדים".שדחהו אם נגע בכלים ובבגדים טהורים

.שעיר המשתלח מטמא עד דחייתו לצוק

ברח דרך הליכה מטמא "דאם )ג:ו(וכן משמע מירושלמי יומא 

וביאר הקרבן עדה שכוונת ".בגדים דרך חזירה אינו מטמא בגדים

גדים כל זמן הוא מטמא ב,הירושלמי שאם ברח השעיר קודם שהגיע לצוק

וחזר אחריו ,וכגון שלא מת בדחייתו וברח,אבל לאחר הדחייה.של דחפו

השעיר דרך .ברח":שוב אינו מטמא בגדים שכבר נעשית מצותו,המשלח

.דרך חזרה.הליכה לצוק וחזר ולקחו מטמא בגדים אם לבש בגדים אחרים

בגדים כגון שלא מת בדחייתו לצוק וחזר וברח ותפסו המשלח אינו מטמא

".אלא אוכלים ומשקים הוא דמטמא

"כ עתי אפילו בטומאה"גזה'שהביא הגמ:ועיין עוד ביומא סו .עתי ואפילו בטומאה:
".נכנס טמא לעזרה ומשלחו–לומר שאם נטמא משלחו:אמר רב ששת?למאי הלכתא

וכמו ,ג ימסור לו שעיר המשתלח בפנים"והיינו שהאיש עתי נכנס לטומאה כדי שהכה
ע דלכאורה אין צורך שאיש העתי יכנס לעזרה "וצ).ה נכנס טמא"ד(י שם "שביאר רש

כ "אלא ע.לאיש עתי שםג אינו מביא את השעיר לחוץ ומוסרו"ומדוע הכה,בטומאה
.שעיקר דין שילוח צריך להיות מבפנים כיון שמעשה השילוח מוגדר עבודת פנים

עתי ואפילו בטומאה עתי ":תירצוים'שהקשה כן והביא ב.)יד(ק כריתות "ועיין בשיטמ
ל מפרש בפרק שני שעירים דאם היה "י ז"מהר'גי.ואפילו בשבת עתי במזומן לו קתני

ת למה יכנס יביאו לו בחוץ ושמא כיון דכתיב יעמד "ס לעזרה להוציאו וכעתי טמא נכנ
ל דאיצטריך לומר אפילו "נ י"א'לשלחו צריך שיהיה ביד איש עתי מלפני ה'חי לפני ה

בטומאה שלא תאמר דשילוח השעיר עבודה היא ואין לעשות בטומאה להכי איצטריך 
הראשונה יש צורך שמעשה השילוח לפי הדעה".להתיר כמו דאיצטריך קרא להתיר זרות

כ "אלא הגזה,לפי הדעה השניה לכאורה אין צורך לכך.כמעשה פנים"'לפני ה"יתקיים 
.בא לחדש שאין למעשה השילוח דין עבודה

"סז(עיין יומא .יש גם שיטות שמצביעות על שעת הגיע לצוק41 .אימתי מטמא בגדים:):
יכול משיצא .ולח את המשלח מטמא בגדיםואין הש,המשלח מטמא בגדים:תנו רבנן

תלמוד ,יכול עד שיגיע לצוק–אי המשלח.תלמוד לומר המשלח–חוץ לחומת עזרה 
רבי יוסי .משיצא חוץ לחומת ירושלים דברי רבי יהודה–הא כיצד–לומר והמשלח

רבי שמעון אומר והמשלח את השעיר לעזאזל .עד שהגיע לצוק–אומר עזאזל וכבס
".זורקו בבת ראש ומטמא בגדים–בגדיויכבס
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כל עוד לא הגיע השעיר "שביאר :)יומא סח(ד "ועיין בשיעורי הגרי

ליעדו בארץ גזרה לא נעשית מצות החפצא והוא עדיין מטמא בגדים וטרם 

והוא הדין שהלבנת לשון של זהורית אירעה רק לאחר .ניתר בהנאה

42".ת השילוחדרק אז נגמרה ונסתיימה מצו,הדחייה לצוק

מיתת השעיר 

שנחלקו רב ושמואל במעמד האברים לאחר דחיית .ועיין ביומא סז

"השעיר לצוק ואם הם אסורים בהנאה .לא היה מגיע למחצית ההר.

,מותרין:חד אמר,רב ושמואל?אותן אברים מה הן בהנאה:איבעיא להו

אמר אסורין ומאן ד,דכתיב במדבר–מאן דאמר מותרין .אסורין:וחד אמר

:ד מותרים"מביאה סיוע למ'הגמ:)סז(ובהמשך הסוגיא ".דכתיב גזרה–

".לא אמרה תורה שלח לתקלה,מסתברא כמאן דאמר מותרין:אמר רבא"

הרי הכהן ,מאי תקלה איכא:)מילואים יומא סז(והקשה הגבורת ארי 

י כ ושוב אין חשש שיהנה אחר מאבר"יכול לירד ולאסף האברים לאחר יוה

מ "כ בא להתיר שעה"הגבורת ארי תירץ שהגזה.מ האסורים בהנאה"שעה

לא ":דאז יש חשש תקלה,וברח,בהנאה היכא שלא מת השעיר בדחייה

קשה לי מאי תקלה שייך הכא הא תנן לא היה –אמרה תורה שלח לתקלה 

וכיון שכן היה אפשר ...מגיע למחצית ההר עד שנעשה איברים איברים

ליכא ]ו['לקוברן או לשורפן לאחר יום הכיפורים וכוללקט האיברים

ויש לומר דפעמים לא מת השעיר .תקלה דהא אפשר לשורפו או לקוברו

על ידי דחיפתו מההר ואיכא למיחש לתקלה כדאמר בירושלמי דפרקין כל 

משמת 'הימים שהיה שמעון הצדיק קיים לא היה מגיע למחצית ההר וכו

לדעת ".ן פירוש ישמעאלים אוכלין אותוהיה בורח למדבר והשירייקי

.השאגת אריה עצם הדחייה לצוק מתירו בהנאה

שחולק על הגבורת ארי )42'עמכ "ס עבודת יהקונטר(ז "ועיין בגרי

אית ביה דין שעיר ,אפילו לאחר דחייתו לצוק,וסובר שכל זמן שהשעיר חי

"המשתלח שאסור בהנאה 'כויומא ו'והנה ראיתי בגבורת ארי למס:

שהרחיק לכת והציע שלאחר דחייתו לצוק שוב אינו בגדר )ח:ב(ועיין בדבר אברהם 42
.שעיר המשתלח
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כ "דגם אם נשאר השעיר חי לאחר דחייה וברח ג,מבואר מתוך דבריו שם

.ש בדבריו"יעו,ט דלא אמרה תורה שלח לתקלה"השעיר מותר בהנאה מה

,דהרי חכמים קאמרי דאם לא מת ירד אחריו וימיתנו,ע"וזה לכאורה צ

כ דהשעיר "כ בע"וא,ש"כ יעו"ה מהלכות עביוה"ם בפ"ופסק כן גם הרמב

ואיך יהא מותר ,ולא נפקע ממנו שם שעיר המשתלח,אי בקדושתועוד ק

".ע"וצ,בהנאה

ז שלדעת השאגת אריה דחייתו לצוק קובעת את היתר "יוצא לפי

,ז מיתת השעיר קובע"ואילו לפי הגרי.אפילו אם לא מת השעיר,ההנאה

.ולא דחייתו

"סו(ועיין ביומא  כאורה ול".ירד אחריו וימיתנו–דחפו ולא מת :)

וכל עוד שלא המיתו לא ,ז הבין שהוא קיום בעצם הדחייה לצוק"הגרי

דמשמע שכל )כב:כ ה"עבודת יוה(ם "ועיין ברמב43.נתקיים מצות הדחיי

"עוד שלא המיתו השעיר עדיין אסור בהנאה ,דחפו ונפל השעיר ולא מת:

44".ואיברי שעיר זה מותרין בהנייה,ירד אחריו וימיתנו בכל דבר שממיתו

סיכום.ה

.מ כקרבן משתנה לאורך עבודת היום"ראינו שמעמדו של שעה

ואם חל עליהם שם ,י דנו במעמד השעירים קודם הגרלה"החזון איש ורש

ראינו שלפי הצד שיש .כ"חטאת כללי או שם מסויים של שני שעירי יוה

הוידוי ,המפרשים סבורים שהוא נפקע על ידי הגורל,מ דין קרבן"לשעה

ראינו שמעמדו של השעיר משתנה גם ,מעבר לכך.וחו למדבראו שיל

בשעה –טומאת בגדים,איסור הנאה,לענין נעשית מצותו–לאחר שילוחו

.או בשעת מיתתו,בשעת דחייתו מן הצוק,שמגיע למדבר

ואם המיתה הוא חלק ממצות דחייתו .שנספק בשאלה זו)ח:ב(ועיין בדבר אברהם 43
כ היה איסור "דאלש שצדד לומר שהוא דין בפני עצמו "עיי.לצוק או מצוה בפני עצמה

.מלאכה בכל שילוח השעיר מטעם נטילת נשמה
הגעתו למדבר קובע לענין .שלבים נפרדים בשילוח השעיר'ם שיש ג"ומבואר ברמב44

עבודת יום (ג צריך לשהות בפנים עד שיגיע השעיר למדבר "שהרי הכה,ג"עבודת הכה
ומיתת ).ו:אדומה הפרה(דחייתו לצוק קובע לענין טומאת בגדים ).ח:הכיפורים ג

).כב:עבודת יום הכיפורים ה(השעיר קובע לענין ההיתר הנאה 
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שני השעירים כקרבן אחד.ד

.מ כקרבן"ראינו עד כה שני מהלכים עיקריים בהבנת הגדרת שעה

מ כקרבן נובע מעבודת הוידוי "ח הסבירו שמעמדו של שעה"גרז וה"הגרי

ד ביארו שמעמדו כקרבן "מ והגרי"הגר.מ בפנים"שנעשה בגופו של שעה

השם קרבן של שעיר המשתלח נובע ,לדעת שניהם.'נובע מעמידתו לפני ה

.מאיזה מעשה או קיום הנעשה בשעיר עצמו

ינו מוגדר כקרבן מ א"לפיו שעה,בסעיף זה אצביע על גישה אחרת

מ מוגדר כקרבן "שעה,אדרבה.מצד עצמו או מצד מעשה הנעשה בגופו

ז "ויש להעיר שלפי הגרי.'מצד שהוא חלק ממעשה הקרבן של שעיר לה

.מ לקרבן"הקשר בין שני השעירים אינו סיבה להפוך את שהע,ח"והגר

קת מ צריך לעמוד חי רק עד זרי"יהודה ששעה'לפי שיטת ר,ח"לדעת הגר

אין להגדירו כקרבן מאחר וכל קיום מצותו הוא כקיום ',דמו של שעיר לה

אך לפי מהלך שנתפתח בסעיף .ואין קיום בגופו מחמת עצמו',בשעיר לה

'מ נובע מקשרו לשעיר לה"ככל שעיקר קיום מצות שהע,ל להיפך"י,זה

שני השעירים ביחד מוגדרים,לפי מהלך זה45.יש לחזק את הגדרתו כקרבן

ולכן חל ',מ הוא גופו המורחב של שעיר הנקרב בפנים לה"ושעה,כקרבן

46.עליו דיני קרבן

שהטעם שבקרבן עולה ויורד )ז:ויקרא ה(וידועים דברי האבן עזרא 

מביאים עולת העוף וחטאת העוף במקום חטאת בהמה הוא מפני שחטאת 

היה העוף כולו לכהנים ולכן צריכים להקריב עולת העוף עמו כדי שי

.לפי דבריו שני העופות ביחד מוגדרים כקרבן אחד.הקרבה גם לאישים

כ "ז מדוע צריכים גזה"שביאר לפי)ג:מעשר שני ז(ועיין באור שמח 

כ דביום צוותו אם כל הקרבנות "להגביל הקרבת עולת העוף ליום מגזה

מ הוא "אם עיקר מצות שעה:שמעון ביומא מ'יהודה ור'ויש להסביר שבזה נחלקו ר45
או 'ואז אינו צריך לעמוד חי אלא עד זריקת דמים של שעיר לה',מצד הקשר לשעיר לה

.הוידויואז צריך לעמוד חי עד ,מצד עצמו
אך יש להעיר שלפי מהלך זה יותר קשה להסביר דינים כגון דחייתו לצוק זוהי 46

מ כיון דהקיום שחיטה שלו בא מהקרבת "דלכאורה אין צורך לשחיטה בשעה,שחיטתו
שלא אמרינן )ובתוספות ישנים(ש "אך לפי הדעה הבוא בתוספות הרא.'השעיר לה

.דחייתו לצוק זו היא שחיטתו אתי שפיר
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כ עוסק בעולת העוף של "וביאר האור שמח שהגזה.קרבים דוקא ביום

שדינו כהקרבת האימורים של ,ויורד שבא עם חטאת העוףהקרבן עולה

.א שכשירה בלילה"וממילא הו,הקרבן

דשניהם ביחד ,כ"ואפשר שהוא הדין בשני השעירים של יוה

בלשון ,"שני שעירי עזים לחטאת"כלשון הכתוב ,מוגדרים קרבן אחד

ז אפשר שחל על שעיר המשתלח דיני כקרבן מצד קשרו "ולפי47.יחיד

.'מ הוה כעין הקטרת האימורים של שעיר לה"והקרבת שעה',יר להלשע

מנחות (כ מעכבים זה את זה "שני שעירים יה"ולפי מהלך זה מובן מדוע 

שני שעירי יום הכפורים מצותן שיהיו שניהן שוין "ומדוע בעינן ש48,.)"כז

דשניהם ביחד ,.)"יומא סב(במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד 

שקודם הגורל חל על ,וכן משמע מעצם דין הגרלה.קרבן אחדמוגדרים כ

והגורל אינו אלא ,שני השעירים ביחד קדושה אחת של שני השעירים

אך בעיקר ,בירור איזה שעיר יקרב על המזבח ואיזה שעיר ילך למדבר

וממילא אין הפרשה לכל אחד ,השם קרבן שני השעירים הוה קרבן אחד

49.בפני עצמו

שהעלה ששני השעירים ביחד מוגדרים כשם )ה:ויקרא טז(ת "ר הירש עה"ועיין ברש47
.חטאת אחד

עיין בתוספות .עיין באחרונים שדנו אם יש אפשרות להקריב שעיר אחד בלא חברו48
(שבועות ח שכתב שאם יש רק שעיר אחד וצריכים להחליט בין שעיר )ה לטומאה"ד:

"'ש להקריב השעיר להי,לשעיר חטאת הנעשה בחוץ'לה ואי ליכא אלא חד יעשו פנימי :
יש אפשרות ,והקשה האחרונים דמשמע מתוספות שכשיש רק שעיר אחד".ולא חצון

שתמה על )שם(א "ועיין ברע.בלי להביא שעיר לעזאזל כלל'להביא את השעיר לה
"התוספות כתב שלשון )שם(ש "וברש".א לעשות פנימי בלא הגרלה"תמוה דא:

,כוונתם לכשיש שעיר אחד נוסף על שעיר המשתלח"דוקא כשיש שעיר אחד"וספות הת
אבל כל שאין שעיר .ואז צריכים להחליט בין שעיר הנעשה בפנים ושעיר הנעשה בחוץ

"'המשתלח אי אפשר להביא שעיר לה אם לא היה אלא חד ממש כיון דשני השעירים :
.היד דוד שםוכעין זה כתב ".ז יעשוהו לחיצון"מעכבין זא

ועיין במצפה איתן שחידש שהא דשני השעירים מעכבים זה את זה היינו דוקא היכא 
בלי 'אבל אם יש רק שעיר אחד שפיר יכולים להביא את השעיר לה,שיש שני שעירים

.שעיר לעזאזל
יש לדון האם שני השעירים מהווים ":ל"שכתב בזה.)יומא מ(ד "ועיין בשיעורי הגרי49

,או האם מדובר בשני קרבנו נפרדים,אם כי בן שני מרכיבים,בעל קיום אחדקרבן אחד
היינו מפני שכדי ,דמאי דבעינן הגרלה לעיכובא...ונראה.כל אחד בר קיום עצמאי
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ם שתמיד מזכיר את שני השעירים כזוג אפילו כשהוא דן "ועיין ברמב

עיין במשנה זבחים .בשעיר הפנים בדינים שאינם שייכים לשעיר המשתלח

ם דין מתן דמים "וכשביאר הרמב.ב שדן בפסולים בזריקת קרבנות פנים:ד

"הקפיד להזכיר שהוא חברו של שעיר המשתלח',של שעיר לה אמר :

יר המשתלח ועשה את דמו כאשר עשה לדם בשעיר החטאת אשר חברו שע

"ב:י(וכן הוא בהלכות תמידין ומוספין ".הפר ועוד מקריבין הצבור ):

וכן הוא בפירוש ".שעיר חטאת והוא נשרף שבן זוגו שעיר המשתלח

שעיר המשתלח ובן ,שני שעירי יום הכפורים):א:ג(המשניות מנחות 

להדגיש ששני השעירים ם הקפיד לכתוב כן כדי "ונראה שהרמב".זוגו

50.מוגדרים כקרבן אחד

שדן מדוע שילוח שעיר המשתלח :)יומא סו(ועיין בגבורת ארי 

עתי :סו'דהנה מבואר בגמ51.למדבר דוחה שבת אם שילוחו אינו מעכב

ושמשלחו יכול להרכיב השעיר על כתפו אפילו בשבת אם ,אפילו בשבת

שכל דבר שאינו מעכב )עב(והוכיח הגבורת ארי מהסוגיא במנחות .צריך

וכמבואר בסוגיא שם שאם קצירת העומר אינה ,הקרבן אינו דוחה שבת

שיתגבשו שני השעירים כקרבן אחד יש צורך בהגרלה המאחדת אותם ומתייחסת אליהם 
אם שני השעירים קרבן אחד או שני –ש שרצה לתלות שאלה זו"ועיי".כמקשה אחת

.באם הגרלה מעכבת–קרבנות

ועיין מה שהבאנו לעיל מהאבן ישראל שביאר שקודם הגורל שני השעירים מוגדרים 
.ולעזאזל חלה על שני השעירים בערבוביא'וקדושת לה,כקרבן אחד

כ ולא "והשמנה כל הקרבנות הנקרבים בי)א:א(ם עבודת יום הכפורים "ועיין ברמב50
"הזכיר שעיר המשתלח נמצאו כל הבהמות הקרבים ביום זה 'ביום הצום מקריבין וכו:

ושני שעירים ,ושני אילים ושבעה כבשים כולם עולות,ופר,שני תמידין:חמש עשרה
ופר כהן גדול לחטאת ,חטאת אחד נעשה בחוץ ונאכל לערב והשני נעשה בפנים ונשרף

"שדייק)ה הקריבין"שם ד(ה ועיין בלחם משנ".והוא נשרף לאפוקי שעיר המשתלח :
השעיר חטאת שנעשה בחוץ אינו (ם השמיט שעיר המשתלח "הרמב,לדעתו".דאינו קרב

ם לא "באופן אחר יש לומר שהרמב,אולם.מפני שאינו בגדר הקרבה)שעיר המשתלח
קרבן ושניהם ביחד הוין',מנה שעיר המשתלח בנפרד מכיון שהוא כלול עם שעיר לה

.אחד
,.)סו,.יומא מ(ודלא כמו הדעה שהביא המאירי ,:כפי פשטות הסוגיא ביומא מ51

ששילוח )שבועות יג(א "והרשב)ח:אחרי מות פרשה ד(התוספות שאנץ על הספרא 
.השעיר מעכב
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עתי אפילו בשבת למאי הלכתא אמר רב ":אלא למצוה אינה דוחה שבת

קשה לי כיון דלכולי עלמא .ששת לומר שאם היה חולה מרכיבו על כתפו

י "ות בפרק רשילוח השעיר אינו מעכב אמאי דחי שבת דהכי אמרינן במנח

ושמע מינה דבר שאינו מעכב בדיעבד ואינו אלא למצוה 'וכו)ב"דף ע(

וכיון דשילוח שעיר אינו מעכב ואינו אלא למצוה אמאי ,אינו דוחה שבת

".'דוחה שבת וכו

אולם הגבורת ארי תירץ לפי הסוגיא שם דהקטרת חלבים ואברים 

שבת לדחות אצל דוחין שבת אף על פי שאינן מעכבין מאחר שכבר ניתן 

"שחיטת הקרבן ויש לומר דאמרינן התם דאין ללמוד דאפילו אי נקצר :

שלא כמצותו כשר אפילו הכי דוחה שבת דחביבה מצוה בשעתה דתניא 

שמעון בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר חלבים 'אמר ר

דשאני ]ודחי[ואברים כשרין כל הלילה ולא היו ממתינים להם עד שתחשך 

וכיון שכבר ניתן שבת לדחות 'תם שכבר דחתה שחיטה את השבת פיה

אצל שחיטת קרבן זה ניתנה נמי לדחות אצל הקטרתו משום חביבה מצוה 

אבל בקצירת העומר ליכא למימר הכי אף על גב דלמחר דחיה הקרבתה 

ושמע מינא דכל היכא דכבר את השבת בשעת קצירה מיהו לא נדחית

אינו אלא למצוה נמי דוחה אפילו אפשר נדחה שבת אצלו אף דבר ש

לעשותה אחר שבת משום חביבה מצוה בשעתה כמו אברים ופדרים כל 

".שכן אם זמנה קבוע בשבת דוקא ואי אפשר לעשותה לגמרי אחר שבת

הגבורת ארי דימה דין שילוח שעיר לעזאזל לדין הקטרת חלבים 

יטת הקרבן והשווה את היחס שבין הקטרת חלבים ואברים ושח,ואברים

בשני 'בשאר קרבנות להיחס שבין שילוח שעיר לעזאזל ושחיטת שעיר לה

ועל פי זה ביאר הגבורת ארי שבאמת שני השעירים ביחד .כ"השעירי יה

וכיון שיום הכיפורים ניתן לדחות אצל שחיטת שעיר ,מוגדרים כקרבן אחד

כמו שהקטרת,כ ניתן לדחות אצל שעיר המתשלח"ממילא הוא ג',לה

חלבים ואברים דוחים שבת מפני שכבר ניתן שבת לדחות אצל שחיטת 

והשתא יש לומר כיון דשני שעירים דיום הכיפורים מעכבין זה ":הקרבן

דמנחות וכדמוכח בכולי פירקין הוה ליה שעיר 'את זה כדתנן סוף פרק ג

ושחיטת שעיר של שם דדחי 'של שם ושל עזאזל כחד וכאילו הן קרבן א

רים מהני לשל עזאזל כאילו הוא גופו דנימא כבר דחתה שחיטה יום הכיפו
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את השבת וכיון שדחתה כבר אפילו משום חביבה מצוה בשעתא בכהאי 

גוונא ראוי לדחות שבת כל שכן שעה עוברת לגמרי כמו שילוח השעיר 

לדעת ".שאין לו תקנה אלא בשעתיה ביום הכיפורים דוקא שדוחה שבת

52.כ מוגדרים כקרבן אחד"יוההגבורת ארי שני שעירי 

ששילוח השעיר דוחה שבת רק מפני )סימן כד(כ המקדש דוד "והשוה דבריו למש52
:ת בפנים שאינו רשאי להקרבין עד שיגיע שעיר למדברשהוא מעכב אימורי החטא

כיון ,כ"והנה יש לחקור בשילוח של שעיר המשתלח אי כשר בלילה היינו למוצאי יוה"
י עד מתי זקוק ליעמד חי עד שעת מתן דמים של "דהשילוח אינו מעכב כפרה דהא לר

יא אחר דשילוח צ להב"ע לאחר הוידוי אם מת א"אבל לכ,ש עד שעת הוידוי"חבירו ולר
כ כשר אפילו בלילה כמו הקטרת אימורים "וא,אינו מעכב והוי כשירי מצוה דאין מעכבין

כ כשר "וכן שריפת פר ושעיר של יוה,כ"כ שכשרים בלילה למוצאי יוה"מקרבנות של יוה
.ל"ם ז"ש הרמב"בלילה וכמ

בשלמא ,שבתעתי אפילו ב)ו ב"ס(ז יש לעיין איך שילוחו דוחה שבת דאמרינן "אך לפ
כ ובשבת ואין ממתינין להם עד שתחשך "איברים ופדרים ושריפת פרים דשורפין ביוה

אך זה דחביבה מצוה בשעתה דוחה ,הוא משום חביבה מצוה בשעתה כדאמרינן בגמרא
דהוא דוקא אם כבר ניתנה שבת להדחות )ב ב"ע(ישמעאל 'שבת אמרינן במנחות פרק ר

שתלח דלא ניתנה שבת להדחות דמאי איסור שבת יש בו כ בשעיר המ"וא,בעיקר עבודתן
אין ,ולדעת המקדש דוד,והנה מבואר מדבריו שחולק על הגבורת ארי...".בלא שילוחו

מספיק קשר בין השעירים כדי לומר שכבר ניתן שבת לדחות אצל המשתלח מפני שחיטת 
.'השעיר לה

חה שבת משום אימורי חטאת ה השילוח דו"ונראה דמש":ועיין מה שתירץ המקדש דוד
ג "ל לכ"א)ב"ח ע"ס(כדאמרינן ביומא ,דאינו רשאי להקריבן עד שיגיע השעיר למדבר

ל שאינו רשאי להתחיל בעבודה אחרת עד שהגיע "י ז"וכתב רש',הגיע השעיר למדבר כו
כ ואת חלב החטאת יקטיר "השעיר למדבר שנאמר ושילח את השעיר במדבר ואח

החטאת דוחה שבת משום דחביבה מצוה בשעתה כשאר אברים וחלב,ל"המזבחה עכ
".כ הוי כמו מכשירין של אימורי חטאת"א,ופדרים

ובזה ":כ בסוף דבריו לחלק בין דחיית שבת בשילוחו למדבר לדחייתו לצוק"ועיין מש
ומקשינן בגמרא ,הוי מתיישב שפיר מה שמקשים העולם בההיא דעתי אפילו בשבת

וקשה דדחיה לצוק הוא נטילת ,ן שאם חלה מרכיבהו על כתפולמאי הלכתא ואמרינ
,ז באמת דחייתו לצוק לא היה דוחה שבת דאפשר בלילה"ולפ,נשמה והוי איסור שבת

ומשום דכתיב ושילח ,וזה דשילוחו דוחה שבת הוא רק משום דמעכב שאר עבודות
עכב שאר ורק השילוח למדבר מ,כ חלב החטאת יקטיר המזבחה"השעיר המדברה ואח

צ "וא',ג הגיע שעיר למדבר כו"ל לכ"שם א'כדאמרינן במתני,עבודות ולא דחייתו לצוק
י והלא סימן גדול היה להם "וכדאמרינן שם אמר ר,רק להמתין עד שיגיע השעיר למדבר

ל עד בית חידודו הוא ראש המדבר ושם "י ז"רש'מילין ופי'מירושלים עד בית חידודו ג
צ להמתין רק עד שיגיע השעיר "ומוכח דא,ל"השעיר במדבר עכנתקיים ושילח את 
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שהקשה מדוע )מנהגים הלכות יום כיפור סימן יח(ל "ועיין במהרי

כ מאריכים בשעיר הפנימי יותר מעל שעיר המשתלח אם "הפיוטים של יוה

"עיקר כפרת היום תלוי בשעיר המשתלח ל שכל ימיו "י סג"אמר מהר:

פנימי יותר מעל פליאה בעיניו מפני מה אנו מאריכין בפיוטים על שעיר ה

,והלא הפנימי לא היה מכפר רק על טומאת מקדש וקדשיו,שעיר המשתלח

ואותו עון לא ,)טז,ויקרא טז(שנאמר וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל 

ושעיר המשתלח הוא המכפר על כל ,ה אינו"נמצא האידנא דמקדש בעו

)".כא,שם(והתודה עליו את כל עונות בני ישראל 'עבירות שנא

ועיין שם שתירץ שכל מה שאנו מאריכים על שעיר הפנימי הוא 

דכפרת המשתלח תלויה בשעיר הפנימי דאי לא נעשה עבודת "משום 

'במס'וכן איתא בהדיא בגמ,פנימי כתיקנה היתה מעכבת כפרת המשתלח

נמצא כל מה שמבקשים על הפנימי הרי הוא כדי להכשיר בו את .יומא

יש לומר שכיון ששני השעירים מוגדרים כקרבן וביותר ביאור ".המשתלח

כ על שעיר המשתלח "באמת מה שאנו מאריכים על הפנימי הוא ג,אחד

53.כיון דשניהם הוה קרבן אחד

בסעיף זה ראינו כמה סוגיות ודינים שמעידים על הקשר ההדוק שבין 

וכן ראינו .שני השעירים והצענו ששניהם ביחד מוגדרים כקרבן אחד

הוא 'מ לשעיר לה"ברי הגבורת ארי שטיב היחס שבין שעהבפירוש בד

י כיון שהגיע שעיר למדבר נעשה "ל דקסבר ר"וכדאמרינן שם בגמרא קמ[לראש המדבר 
כ הדחייה לצוק מצד עצמו לא היה דוחה שבת כלל ורק השילוח למדבר "א,]מצותו

ור שבת יש כ שפיר מקשינן מאי איס"וא,דוחה שבת משום דמעכב לשאר עבודות
אך השתא כיון דשילוחו דוחה שבת ,ואמרינן דאם חלה מרכיבו על כתפו,בשילוחו

כיון ,כ גם דחייתו דוחה משום חביבה מצוה בשעתה"משום דמעכב שאר עבודות א
,כ ניתנה שבת להדחות"ואף בלא חלה חשוב ג,דכבר ניתנה שבת להדחות אצל שילוח

".כיון דאם היה חלה היה מותר לחלל שבת
"ועיין בהמשך דבריו שהביא תירוץ נוסף53 ל דקדושת המקדש "י סג"ועוד תירץ מהר:

,ל שקדושתן לעולם"ר,)ז,תהילים כד(לא נתבטלה עדיין דכתיב והנשאו פתחי עולם 
ל "ובני ח.נמצא הנכנס עדיין בטומאה במזיד חייב כרת,ולפיכך נקרא בית עולמים

.טמאו המקדש דכל ישראל ערבים זה לזהמבקשים להתכפר על בני ארץ ישראל אם
וראיה דאומר כל אדם על חטא כסדרו אף אם ברור לו שלא עשה כמה עבירות הכלולים 

ע דתירוץ זה אינו "וצ".אומר בהסליחה מלאכות התבנית.בו אלא מתפללין זה על זה
.ז בפיוטים על שעיר הפנים יותר מעל שעיר החוץ"מסביר מדוע מאריכים בזה
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על פי .כעין היחס שבין שחיטה להקטרת החלבים ואברים של קרבן אחד

שמעמדו של שעיר המשתלח כקרבן נובע מיחסו וקשרו לשעיר ,ל"זה י

.כמו שנתבאר',לה

סיכום.ה

בחלק הראשון של .במאמר זה עקסנו במעמד שעיר המשתלח כקרבן

מ נשלח "ראינו מחלוקת עקרונית בין המפרשים מדוע שעה,המאמר

.לעזאזל ובאיזה מידה שעיר המשתלח יוצא מכלל הקרבנות הרגילים

מ "מ ונ"בחלק השני ראינו כמה ראיות שמעידים על מעמדו של שעה

בחלק השלישי של המאמר ראינו שמעמדו של .שתלויים בשאלה זו

תיארנו את השלבים .מ מתפתח ומשתנה לאורך עבודת היום"שעה

הגיע ,שילוחו למדבר',עמידה לפני ה,וידוי,כולל הגרלה,החשובים

הצבענו על הקשר שבין ,בחלק הרביעי.והריגתו,דחייתו מן הצוק,למדבר

ושמעמדו ,האפשרות ששניהם ביחד מוגדרים כקרבן אחד,שני השעירים

.'מ כקרבן נובע מיחסו וקשרו לשעיר לה"של שעה



ח"תשע●ח"קול צבי י

עקב זאב שטיינמעטץהרב י
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

סדר הקטורת דיום הכיפורים

הכנסת הקטורת לפני ולפנים והקטרתה שם היא אחת מהעבודות 
הלכות ,בסדר הבאתה והקטרתה ישנם כמה דינים.כ"המיוחדת של יוה

ויסודות המורים על החשיבות של כל שלב של הסדר בנפרד וגם על 
תוך כדי התיאור ,בפרשת אחרי מות.תהליך מאוחדהתיחסותם זה לזה כ

"יב:טז(כתיב ,של עבודת יום הכיפורים ולקח מלא המחתה גחלי אש )
".ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת'מעל המזבח מלפני ה

פ הסוגיא "ל ע"י מהות העבודות המתוארות בפסוק הנ"ננסה לבאר בעזה

.מט-.א מזביומ

מעשה חפינה.א

כ מתחיל עם לקיחת מלא חפניו של קטורת "סדר הקטרת הקטורת דיוה

ביומא .בכמה מקומות הסוגיא ביומא שם דן על טיב לקיחה זו.ג"בחפני הכה

מלא חפניו ...?בעי רב פפא בין הבינים של מלא חפניו מהו"איתא :מז

."תיקו?והביא בעינן והא איכא או דילמא ולקח והביא בעינן והא ליכא
האם רשאי להקטיר מה ,אם חפן ונמצא קטורת יתירה בין חפניו,ושפיר

מפרשים הצד שאסור להקטירו )ה אלא"ד('ותוס)ה והא"ד(י "רש?שנותר

ג ולא חשוב "משום שקטורת יתירה זו נכנס לחפניו מאליו בלי כוונת הכה

הוא האם יש צורך במעשה חפינה של הכהן דווקא 'וספק הגמ,חפינת הכהן

תולה ספק זה על פירוש המקרא 'הגמ.אם בא ממילא לחפניו סגיאו אף 
ולקח והביא ".מלא חפניו והביא"או סגי ב"ולקח והביא"אם צריך ,ל"הנ

לא "ולקח"אם 1.מורה שצריך מעשה לקיחה של קטורת דהיינו מעשה חפינה
אז די שהקטורת נמצא במלא ,וסגי במלא חפניו והביא"והביא"קאי על 

.ן קפידה איך מגיעה הקטורת לחפניו דלא צריך מעשה חפינהחפניו ואי

אינו רק חסרון בסדר העבודה אלא בהכשר הקטורת ,"ולקח"שמע שאם חיסר הכן מ1
.עצמו דהא אסור להקטיר הבין הביניים אם ולקח והביא בעינן
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"ביומא מט מלא ?בעי רב פפא חפן חבירו ונתן לתוך חפניו מהו.

מה ."תיקו?חפניו בעינן והא איכא או דילמא ולקח והביא בעינן והא ליכא
ג ואינו עתיד להכניס הקטורת לפני "הדין אם חפן אדם אחר שאינו כה

השאלה על אותם צדדים שהציע לגבי השאלה של בין תולה 'הגמ?ולפנים
ישנים 'תוס'ע.מלא חפניו בעינן או דילמא ולקח והביא בעינן–הביניים 

.הלא אחת הם,שהרגיש בכפילות הדברים והקשה למה צריך לשני הבעיות
אם יש צורך במעשה חפינה אז לא סגי במה שחפן חבירו דהא ולקח והביא 

אמנם אם כוונת המקרא הוא רק ,נה מהכהן המביאבעינן דצריך מעשה חפי

2.שמלא חפניו בעינן ואין צורך במעשה חפינה אז סגי במה שחפן חבירו

מבואר שהצורך במעשה חפינה כחלק מעבודת הכנסת הקטורת לפני ולפנים 
.ל"תלוי בהבנת הפסוק הנ

יש לעיין במעמד ,בנוסף לשאלה הקודמת אם יש דין מעשה חפינה

.מ של עבודה במקדש"אם היא חשובה עבודה הדורשת כל הנ,החפינה

האם מחשבת פיגול ?בעי רב פפא חישב בחפינת קטורת מהו.ביומא מח

מפרש שרב פפא מסתפק )ה מי"שם ד('תוס?שייך במעשה חפינה
מ של עבודה דשייך בו "האם היא עבודה לדרוש הנ-במהותה של חפינה

כ "כמו.ולכן אין מחשבה פוסלת בהמחשבת פיגול או דילמא אינה עבודה 

חפינת הקטורת עבודה והמחשבה "שכתב )כז:כ ה"עיוה(ם "הבין הרמב

כ הוי עבודה "ל דכיון דשייך בחפינה מחשבת פיגול ע"ס".פוסלת בה
3.דמחשבת פיגול צריך להיות בשעת עבודה דווקא

הבאה לפני ולפנים.ב

ה כדי להשיג לאחר שכתב הצורך לעשות מעשה חפינ,ל"בפסוק הנ

המבטא "והביא מבית לפרוכת"כתיב ,המלא חפניו קטורת סמים דקה

דולקח "משום חפן חבירואינו מועילהטעם שד,ה או דילמא"י ד"וכן נראה דעת רש2
ן חפניו ואיקאי על מלאלאח לקומשמע שהצד שמועיל משום דו"נמי אמלא חפניו קאי

ל דכיון דלצד אחד "מח הקשה על השיטה הנ'ת בנין שלמה סי"בשו.מעשה חפינהדין
אף אם לא חפן הלא ,למה בעי רב פפא דווקא חפן חבירו,אין צורך במעשה חפינה כלל

.א מפרשים הסוגיא בדרך אחרת"וריטב'לקמן שתוס'וע.אדם כלל יש להסתפק
ועיין במאמרו ,י"נהאריך חבירי הרב משה אברהמסאין כאן מקום להאריך דהא כבר3

."בענין חפינה"בכרך זה 
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האם הבאה זה רק ,יש לעיין.שיש דין של הבאת הקטורת לפני ולפנים

בגדר היכי תימצא להמציא הקטורת לפני ולפנים או דילמא יש דין הבאה 

האם יש לדמותו,ע עוד"ויל.'והביא מבית לפרוכת'ועבודה מיוחדת של 

לעבודת הולכת הדם של קרבן או דילמא היא דין מיוחד של והביא השייך 

?כ דווקא"לקטורת דיוה

איתא דהולכת )ד:תמידין ומוספין ג(ם "ח על הרמב"בחידושי הגר

וכדכתיב בקרא ,כ חשובה עבודה דנאמר דין הבאה לפנים"הקטורת דיוה

בשמאל שהקשה הולכה :וראיה לדבריו מיומא מח.והביא מבית פרוכת

הנה .מהו ובעי לפשוט מהא דנטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו

ד להביא ראיה מהולכת הקטורת להולכת הדם דכל קרבנות מוכח "מהא דס

וכן מבואר .שהולכת הקטורת לפני ולפנים חשובה עבודה כמו הולכת הדם

שסובר דשייך פסול מחשבה בהולכת הקטורת )ה מי"ד.מח('בתוס

לכן .כבר ביארנו שפסול מחשבה מורה על מעמדו כעבודהו,והקטרתה

4.סובר שהולכת הקטורת הוי עבודה'מוכח שתוס

מעמד ההכנסה לכף.ג

?מהו הצורה הדרושה של הבאת הקטורת לפני ולפנים,יש לעיין

ג צריך להביאו לפנים במלא חפניו ממש "בפשוטו של מקרא משמע שכה

ל שיש דין מלא "ר,ביא מבית לפרוכתוה...מלא חפניו...דכתיב ולקח

חפן מלא חפניו ונתן לתוך "איתא .במשנה יומא מז,אמנם.חפניו והביא

ע "וצ.ואז נכנס לפנים"נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו...הכף

לא הוזכר שום ?איפה ההכנסה במלא חפניו?פשוטו של מקרא להיכן אזל

זו ועד כמה ההכנסה בו מקיימת דין ועלינו לברר מהו טיב כף,כף במקרא

.המבואר במקרא'מלא חפניו והביא'

אם .שמעמד הבאת הקטורת כעבודה תלוי במעמד החפינה)ג:ז(ע מקדש דוד "ע4
עבודה כיון דעדיין לא הכ אינ"אז ממילא ההולכה ג,החפינה רק מדידה ולא עבודה

ל "הנ'חזר בו מכח דברי התוסכ"אח,אמנם.התחיל החלקים החשובים של סדר הקטורת
עדיין יש חשיבות להבאה כעין הולכת הקומץ ,וכתב דאף אם החפינה עצמה אינה עבודה

.ל דשייך פסול מחשבה בהולכה"לכלי שלו ולכן שפיר י
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כף בעידבד או לכתחילה)א

הקשה .ביומא מז?יש לבאר למה משתמשים בכף כלל וכלל,ראשון

:'הגמ

?מלא חפניו והביא אמר רחמנא?כף ביום הכיפורים למה לי
נעייל והדר נעייל הבאה אחת?משום דלא אפשר דהיכי נעביד

נשקליה בשיניה ונחתיה למחתה .אמר רחמנא ולא שתי הבאות
השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן לפני מלך מלכי 

הלכך לא אפשר וכיון ?ה על אחת כמה וכמה"המלכים הקב
.דלא אפשר עבדינן כדאשכחן בנשיאים

דאינו דרך כבוד ,מבואר דמכניסים בכף משום דלא אפשר'בגמ
,אמנם.ו וממילא צריך להביא הקטורת לפנים בכףלהכניס המחתה בשיני

דאם הדין מלא ,על כרחך הכנסה בכף כשרה.יש לעיין בטיב לא אפשר זה

ת בקום ועשה לתקן "ל יעקרו דבר מה"לא שייך שחז,חפניו היה לעיכובא

יש לחקור האם הוא עדיין נחשב ,ת"אף דמהני מה,אכן.הכנסה בכף

ה הוא להכניס במלא חפניו אלא דלא דהדין לכתחיל,כהכנסה בדיעבד
או דילמא הא דלא אפשר להכניס במלא חפניו אלא בכף ,שייך למעשה

מורה שרצון התורה היא שיכניס בכף וזהו צורת ההכנסה הדרושה 

האם הא דלא אפשר חשוב כמו מידה שהתורה נדרשת בהם .לכתחילה

?המגלה שבאמת כוונת התורה על ההכנסה האפשרי

ל מתבטאים בהבנות שונות שנמצאו במפרשים לשאלת "הצדדים הנ

'הגבורת ארי הציע ב?"מלא חפניו והביא,כ למה לי"כף ביוה"'הגמ

:הבנות בשאלה זו

(א )ישנים'הוא כתבו בדרך אין לפרש אבל נראה שזהו דעת התוס.
מהיכי ,כ"א.צריך להביא בחפניו דווקא,כיון דכתיב מלא חפניו והביא

אף שאין זה מפורש בדברי ?בכף ומנין שהכנסה זו כשרהתיתי להכניס 

דטעמא דכף הא,מפירושו על מסקנת הסוגיא נראה שלדעתם,י"התו
י "התו.משום דלא אפשר מורה שהכנסה בכף אינה ההבאה הדרושה

מפרש הטעם דחוזר וחופן בפנים משום דכיון דטעמא דכף משום דלא 
דהא ,לקיים מלא חפניו והביאצריך לחפון שנית לפני ולפנים כדי,אפשר

.לא קיימו בהבאתו בכף
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א עצמו סובר שאין קפידה אם חפן והביא בכלי דהא לקיחה "הגבו.ב

י דבר אחר שמה לקיחה ושפיר מקיים הדין ולקח והביא אם הביא בכף "ע

טורח זה "ל "כ למה לי היא וז"כ כוונת הקושיא כף ביוה"א.כמו בחפניו

להוליך בכלי דווקא ואפילו בחפניו סגי משום למה כיון דלא קפיד קרא 

ג הוה ליה להוליך בחפניו דליכא כובד כל כך כמו על ידי "חולשא דכה

ג "מטעמא דחולשא דכה,אף דאין שום מעלה לחפניו יותר מכף."כלי

.בלבד יש להעדיף חפניו על כף

.ל"הנ'הבנות הללו בפירוש מסקנת הגמ'מ בין ב"א הביא נ"הגבו

למה צריך ".כיון דלא אפשר עבדינן כדאשכחן בנשיאים"איתא שם

בשלמא ?לטעמא דעבדינן כדאשכחן בנשיאים כלל לקבוע שיכניסו בכף

ישנים צריך כדאשכחן בנשיאים דאי לאו משום דאשכחן 'להבנת התוס

ל לפני מלך בשר ודם אין "אף די.באמת הוה ליה למיעל בחפניו,בנשיאים

רק משום דאשכחן ?חזית לדחות הא מפני האמכל מקום מאי ,עושין כן

כף מלא קטורת אצל הנשיאים אז מוכח שכף הוא מקום קטורת ושפיר 

ה היה אסור להביא בכף והיה צריך "מביאים הקטורת לפנים בכף אבל בלא

למה צריך כדאשכחן בנשיאים ,א"אולם לדעת הגבו.להביא בחפניו

דם אין עושין כן סגי בטעמא דלפני מלך בשר ו?להצדיק ההכנסה בכף

לומר דאי אפשר להכניס בחפניו ולכן מוכחרים להכניס בכף ואין לגמגם 

.ש מה שתירץ"עיי?בדבר

אף קודם הטעם דלא אפשר אין שום עדיפות לחפניו ,א"לדעת הגבו

סברה 'אף שמתחילה הגמ,בהבנה אחרת שהציע יש לעיין,אמנם.מכף

כיון דלא 'למסקנה דמסיק הגמ,שכף אינו מקיים פשוטו של מקרא כלל

האם מחמת הלא אפשר אומרים שהוא ,אפשר עבדינן כדאשכחן בנשיאים

?לכתחילה וזהו כוונת המקרא או דילמא עדיין הכנסה בכף נחשב כבדיעבד

ננסה להגדיר מעמד הכף בתהליך הבאת הקטורת באמצעות כמה שאלות 

.יסודיות

?כף ככלי שרת לקדש הקטורת)ב

יש לעיין אם ,ד כמה נחשב ההכנסה בכף כדין לכתחילהכדי לבחון ע

,אם באמת נחשב ככלי שרת.הוא נחשב כלי שרת כדי לקדש את הקטורת
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הכף נעשה חלק מצורת הבאת הקטורת ,י טעמא דלא אפשר"מוכח שע

.דהא כלי שרת אינו מקדש אלא הראוי לו,המתבקשת

ולכן .וףתנאי בכל מידי שעתיד להתקרב הוא שיתקדש בקדושת הג

.)יא-:שבועות י('הגמ?ל"שת הגוף הנמהיכן קבל הקטורת קדו,יש לעיין
מותר "דאיתא שם )ה:ד(שם הביא המשנה בשקלים .דן על שאלה זה

מפרישין ממנה שכר האומנין ומחללין אותה ?הקטורת מה היו עושין בה

על מעות האומנין ונותנין אותה לאומנין בשכרן וחוזרין ולוקחין אותה

?נימא קדושה שבהן להיכן הלכה?ואמאי"'והקשה הגמ"מתרומה חדשה

שוב ומסיק דבאמת 'אמנם הקשה הגמ."שאני קטורת דקדושת דמים הוא
הקטורת נתקדשה בקדושת הגוף משום דמכתשת הקטורת הוי כלי שרת 

.אלא דלב בית דין מתנה עליהן אם הוצרכו הוצרכו ואם לאו יהיו לדמיהן
שפיר איכא למימר שקידשה ,ד מתנה"יש מושג של לב בד ש"מבואר דלמ

.הקטורת במכתשת קדושת הגוף

ד דלא אמרינן לב "למ)יומא'ס על מסבקונטר(ז "אמנם הקשה הגרי

כ לדידיה אין המכתשת "דע,מהיכן קיבל הקטורת את קדושתו,ד מתנה"ב

הוא תירץ שנתינתו בכף להוליכו לפני ולפנים ?מקדשו בקדושת הגוף
באמת 'ע למה הגמ"כ צ"א,אמנם.דשו כיון שהכף הוי כלי שרת לקדשומק

ד מתנה צריך לכף כדי "א לב ב"ד ל"הרי למ"?כ למה לי"כף ביוה"הקשה 

ד "אזיל למ.לכן תירץ שהסוגיא ביומא מז!לקדש הקטורת בקדושת הגוף

ד לא אמרינן באמת לא צריך לטעמא דלא "ד מתנה אמרינן אבל למ"לב ב
היוצא מדבריו הוא שלא מיבעיא שהכף .כ"להצריך כף ביוהאפשר כדי 

ג כיון "אינו צורת הבאת הקטורת בדיעבד אלא הוא יותר נבחר מחפני הכה

מה שאין חפניו יכולים ,שהוא נצרך כדי לקדש הקטורת בקדושת הגוף

.לעשות

ה "ד.מח('תוס.ז מוסכמים לכל הראשונים"אין דברי הגרי,אמנם

א הסובר שהכף אינו כלי שרת של הקטורת "הריבהביא דעת)מדפסיל

טעמו משום .כ דין קידוש בכלי מחמת הכף"ואין לקטורת דיוה,כ"דיוה

דמן הדין הוה לן למימר שלא תהא בכלי אלא בחפניו אלא משום דלא "
כ אינו כן דאדרבה טפי הוה עדיף בלא כלי אלא "וההיא דיוה...אפשר

ל היתר "ר,מטעמא דלא אפשרכיון דהכלי רק ".משום דלא אפשר

כ "אינו נחשב חלק מעבודת הקטורת כדי שיהיה לקטורת דיוה,בדיעבד
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טפי הוה עדיף בלא כלי דבפשוטו של מקרא ,אלא אדרבה,דין קידוש כלי

ז לדוכתה לדעת "כ הדרה קושיית הגרי"א,אמנם.לא הוזכר שום כף
ד מתנה "ב בד לא אמרינן ל"מהיכן קיבל הקטורת קדושתו למ,א"הריב

?ומכתשת אינו כלי שרת דלדידיה אין לקטורת רק קדושת דמים בלבד

אם יש 'ספק הגמ.י בדף מח"ג שלדעת רש'מקדש דוד סוף סי'ע

פסול מחשבה בחפינה הוי ספק אם נתקדש הקטורת בקדושת הגוף לאחר 

איך יכול ,ש שהקשה על הצד שאינו נתקדש בכף"עיי.שנתנה בכף או לא

ל שנתקדש "הוא תירץ שצ?הא אין מקטירין קדושת דמים,להקטירו

בזה שפיר יש לתרץ .דעבודת הקטרה מקדש הקטורת,בשעת הקטרה

א דאף שאין הכף כלי שרת לקדש "ל לדעת הריב"ז הנ"קושיית הגרי

.נתקדש הקטורת בשעת הקטרה,הקטורת

קטורתהעבודת קבלה בכף )ג

ילה או בדיעבד היא שאלה נוספת התלויה במעמד הכף כדין לכתח

.עבודות הדם שבכל קרבן'עבודות בקטורת דומיא לד'אם יש סדר של ד

,הולכת הקטורת להולכה הדם,מסברא יש לדמות חפינה לשחיטה

האם שייך עבודת קבלה בסדר הקטורת כמו ,אמנם.והקטרתה לזריקת הדם

אין מקום ,פ סדר הקטרה המתואר בפסוקים"ע?בסדר עבודת הדם

,אמנם.ג עד שעת הקטרה"ת קבלה דהא הקטורת נשאר בחפני הכהלעבוד

יש מקום לומר שזהו ,ג נותן הקטורת שחפן לכף"כיון דהלכה למעשה הכה

אם כף הקטורת הוי רק משום דלא אפשר בענין אחר ובעצם .נחשב קבלה

אז לא אמרינן שיש עבודת קבלה ,אינו שייך לסדר עבודת הקטורת

אם באמת הכנסה בכף היא ,אמנם.ת בקטורתעבודו'בקטורת ואין ד

ורצון התורה היא שינתן הקטורת ,הצורה המתבקשת של סדר הקטורת

.ל שיש עבודת קבלה בסדר הקטורת"אז שפיר י,לכף

"איתא ביומא מח ש "ת...?בעי רב פפא חישב בחפינת קטורת מהו.

ל יום הוסיף רבי עקיבא הקומץ והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבו

ד מדפסל טבול יום פסלה נמי לינה ומדלינה "קס.במקצתן פסל את כולן

ראיה 'א שם איך הביא הגמ"הקשה הריטב".פסלה פסלה נמי מחשבה

הא מצינו במנחת פרים שנפסלים בלינה ,מדפסלה לינה פסלה נמי מחשבה

הוא תירץ דהא דפסול לינה מורה על פסול מחשבה ?אבל לא במחשבה
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דלא שייך פסול מחשבה אלא ,עבודות כמו דם'דבר שיש בו היינו רק בד

אין ,עבודות'שאין בו ד,במנחת פרים,לכן.עבודת'בדבר שיש לו ד

דנתינת ,עבודות בקטורת'א שיש ד"חידש הריטב,אכן.מחשבה פוסלת בו

.קטורת בכף נחשבת עבודת קבלה ולכן שפיר שייך פסול מחשבה בקטורת

וסדר הקטורת ,בודת קבלה בקטורת מחמת הכףמבואר בדבריו שיש ע

יש להדגיש שאף דבפסוקים לא הוזכר קבלה .עבודות'נחשב סדר של ד

הוספה זו משנה ,בכף כלל ורק מוסיפים הכנסה לכף מטעמא דלא אפשר

עבודות 'כ עד שמשווה אותו כסדר של ד"מהותו של סדר הקטורת כ

.דשייך בו פסול מחשבה

.שהבאנו לעיל נראה שאין עבודת קבלה בכףא"מדברי הריב,אמנם

ל היא בהבנת הדין דנתפזר הקטורת "מ יסודית התלויה על שאלה הנ"נ
שם הוא חוקר .).זבחים כה(ז "צריך להקדים בדברי הגרי.ממלא חפניו

ז דרשו "שע"ולקח מדם הפר"ביסוד הפסול דנשפך הדם הנלמד מן הקרא 

על הרצפה קודם קבלה בכלי ל שצריך לקבל הדם מן הפר ואם נפל"חז
ל קובע שיש דין בעבודת קבלה שצריך "בפשטות דין הנ.שרת פסולה

לקבל מצוואר בהמה ולא מן הרצפה והחסרון דנשפך הדם הוי חסרון 
.בעבודת קבלה שבו

ולהוכיח כן טען ,ל שיש עוד דין בפסול נשפך"ז הציע שצ"הגרי,אמנם
פ שלא שייך בו "דין נשפך אעמביא'שהגמ.)מח(שמצינו בסוגיא דידן 

,פסול אם נשפך מצואר בהמהשם ביאר שדם שנשפך'הגמ.עבודת קבלה

נתפזר "'ואז הקשה הגמ.כ נשפך ממנו"אבל כשר אם קיבל בכלי שרת ואח

ידו כצואר בהמה דמי ופסולה או דילמא ככלי ?הקטורת ממלא חפניו מהו
ח שפשוט שאין בעבודת ז מני"הגרי."והעלה בתיקו,שרת דמי ולא פסולה

אין זה נחשב קבלה בכלי ,אף שמניחין הקטורת בכף.הקטורת דין קבלה

שרת דהא משתמשין בכף רק משום דלא אפשר ואינו דין לכתחילה כדי 

ל דמטעמא דלא אפשר נעשית הכף חלק "ואף את.ליחשב כלי שרת דקטורת

מניח 'הגמאיך,כ"א.עדיין אין לכף דין קבלה בכלי שרת,מסדר הקטורת
כדבר פשוט ששייך פסול נשפך בקטורת עד ששואל אם ידיו כצואר בהמה 

5.כ משום שפסול נשפך אינו רק פסול בעבודת קבלה"ע?או כלי שרת

מה הדין אם ,בחטאת העוף דאין בו דין קבלה בכלישואלש:ש שהביא מזבחים צב"עיי5
הצדדים הם אם צואר העוף הוי ככלי שרת ואז לא י שם מפרש ש"רש.ג רצפה"נשפך ע
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?מהו יסוד הפסול הזה של נשפך הדם שאינו קשור לעבודת קבלה
הדם –"הדם",ז מביא עוד דרשה שהובא בספרא לגבי פסול נשפך"הגרי

דלעיל המתחייחס "ולקח מדם הפר"דרשה זו אינו כמו .לישנתקבל בכ
.אלא דרשה זו מתייחסת לחפצא דדם עצמו,דהיינו הקבלה,ללקיחת הדם

כ "ז העיר שע"הגרי.עוד מצינו בספרא דרשה להכשיר דם שנשפך מכלי שרת

צ קרא להכשיר דם שכבר "כ א"פסול נשפך אינו פסול בקבלה לחוד דא
ז שיש עוד דין דנשפך המתייחס לחפצא "יק הגרימס,לכן.נתקבל בהכשר

,או בכלי שרת,או בצואר הבהמה,דדם עצמו שאם אינו נמצא במקומו הראוי
ה שפיר "מש.פסול זה שייך בכל דבר שיש לו מקום מסויים.נפסל הדם עצמו

דהא יש לקטורת ,כ אף דאין בו דין קבלה"שייך פסול נשפך גבי קטורת דיוה
ושייך פסול נשפך אם אינו נמצא במקום ,ג"ינו חפני הכהדהי,מקום הראוי

א אף "כ צריך קרא להכשיר הדם שכבר נתקבל דה"מהאי טעמא ג.הראוי
.ל שאינו כן"קמ,אם נשפך אינו נמצא במקומו הראוי ופסול,שכבר נתקבל

כ תלוי במעמד "נמצינו למדים שהבנת פסול נשפך לגבי קטורת דיוה
סובר דלא 6ז"הגרי.עבודות'עבודת קבלה כמו בדאם יש בו ,כ"הכף דיוה

ואף אם מהא ,כיון דטעמא דכף משום דלא אפשר7שייך עבודת קבלה בכף
צריך לחדש ,לכן.עדיין אין בו דין קבלה,דלא אפשר נעשה כף לכתחילה

א לעיל דיש עבודת קבלה בכף "לדעת הריטב,אמנם.הבנה אחרת בדין נשפך
ל בפשיטות שהוא פסול "בפסול נשפך אלא יצ להבנה חדשה"א,כ"דיוה

.בקבלה

נתפזר הקטורת ממלא חפניו)ד

שדן בפסול נשפך הדם דכל קרבנות .לעיל הבאנו סוגיא דיומא מח

ידו כצואר בהמה דמי ?נתפזר הקטורת ממלא חפניו מהו"כ שאל "ואח

מבואר שאף דליכא דין .שייך פסול נשפך או דילמא אינו ככלי שרת ושייך פסול נשפך
.קבלה בחטאת העוף שייך לפסול מדין נשפך

כ "שכף יוה)בענין כף ככלי שרת(ס ז בקונטר"הגריהבאנו לעיל דברישה ע ממ"צ6
וא כלי שרת דמשמע שהכף נעשה כלי שרת דקטורת מקדש הקטורת בקדושתו כיון שה

אינו ,אמנם.כ"ל שיש לו דין קבלה ג"כ י"וא,ומשמע שהוא דין לכתחילה,ומקומו
עדיין אינו מחדש ,ואפשר לחלק שאף שיש לו דין כלי שרת לקדש הקטורתח מוכר

דהכף משווהו כמקומו "לא אפשר"אף שה.עבודת קבלה בסדר הקטרת הקטורת
.אינו יכול לחדש עבודה בסדר הקטרת הקטורת,והוי כלי שרתלכתחילה 

.כ"שהביא ראיה דלא שייך עבודת קבלה בקטורת דיוה)ה ולעיקר"א ד:ז(מקדש דוד 'ע7
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יש לעיין בהבנת ".תיקו?ופסולה או דילמא ככלי שרת דמי ולא פסולה

האם הוא נוגע לשאלתנו בענין מעמד הכף ,ל"ים בספק הנהראשונ
ישנים בשם רבנו אלחנן שדייק מדלא בעי האי בעיא 'תוס'ע?כ"דיוה

ותמה מאי שנא .בקומץ משמע דבקומץ פשיטא ליה דכצואר בהמה דמי
ל "ותירץ וז?אי ילפינן מלא מלא מקמיצה לקטורת היינו הך?מקטורת

עבודות במנחה כנגד 'ר בהמה לפי שיש דדפשיטא דגבי קומץ הוי כצוא"
לפי שאין כלי לחפינה אלא אבל בקטורת מיבעיא ליה ...עבודות של דם'ד

והלכך לא דמיא ליה קמיצה שהיא במקום שחיטה ...משום דלא אפשר

מדבריו משמע שאילו היתה לקטורת ."וקידוש בכלי הוא במקום קבלת דם

המה כיון דדינא לתנו בכלי שרת אז פשיטא שחפניו כצואר ב,דין קבלה
דטעמא דכף משום דלא אפשר ואין לקטורת ,אינו כן,אמנם.אחר החפינה

.אי חפניו כצואר בהמה או ככלי שרת'לכן בעי הגמ.עבודת קבלה

ל אבל אחר "י הנ"א שנראה דומה לתו"עיין היטב לשון הריטב,אמנם

דמדאורייתא בעיא בקמיצה כיון"ל "וז,העיון ברור שחלוקים הם לגמרי

אבל גבי חפינה מספקא לן משום ,פשיטא דידו כצואר בהמה דמי,מן בכלי
,ומשום דלא אפשר הוא שמכניס כף,דכל היכא דהוה אפשר לא בעינן כף

או דילמא כיון שאין ,מי אמרינן סוף סוף בכלי הוא נותן וידו כצואר בהמה

בענין חפניו כצואר 'מדבריו נראה שספק הגמ."כלי מעכב ידו ככלי הוא

בספק הוא שאף 'צד א!בהמה או ככלי שרת באמת הוי ספק במעמד הכף
נעשית ידיו כצואר ,כיון דסוף סוף נותן בכף,דטעם הכף משום דלא אפשר

נעשה הכף כחלק מסדר ,נראה כוונתו לומר דמטעמא דלא אפשר.בהמה
ין כצואר חפניו הוי,לכן.הקטרת הקטורת ויש דין קידוש כלי בקטורת

אילו לא היה .כ"בהמה לחוד ואינם ככלי שרת דהא מחוייב ליתן בכף אח
חפניו נעשו ,אלא כיון שצריך לתן לכף,פשוט שחפניו יהיו ככלי שרת,כף

כ אין לכף מקום חשוב כל כך בסדר "בספק הוא שע'צד ב.כצואר בהמה

ופן ולכן אינו משנה סדר הקטורת בא.הקטורת דהא אינו מעכב בדיעבד
מדברי .משמעותי לומר שחפניו אינם ככלי שרת אלא כצואר בהמה

בענין נתפזר הקטורת הוי באמת ספק במעמד 'א יוצא שספק הגמ"הריטב
אם נשאר דין בדיעבד כיון שהוא משום לא אפשר או דילמא ,כ"הכף דיוה

8.נעשית כחלק יסודי מסדר הקטרת הקטורת

.א בדרך אחרת"שמפרש דברי הריטב)תנח'יח ס"או(ת אבני נזר "היטב שו'ע,אמנם8
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ין שהספק בענין נתפזר ל אינו מב"ישנים הנ'כבר כתבנו שהתוס

דפשיטא שאין עבודת קבלה ,הקטורת ממלא חפניו הוא ספק במעמד הכף
איך הוא מפרש ספק ,כ"א.בקטורת כיון שהכף רק משום דלא אפשר

ל וביאר שלדעתו הספק "י הנ"הביא דברי התו)א:ז(מקדש דוד 'בס?ל"הנ
שיעשו חפנים מהו "איתא )א:ה(בירושלמי .הוא במעמד החפינה עצמו

ל לדעת "כ בסוגיא הנ"ד הסביר שזהו הספק ג"המקד"?ככלי שרת לקדש
ה לגבי "האם חפניו נחשבים ככלי שרת לקדש הקטורת וממילא ה,י"התו

או דילמא אינם מקדשים הקטורת דאינם ,דינא דנשפך נחשבים ככלי שרת

ולכן לגבי נשפך דינם כצואר בהמה ושייך פסול נשפך ,חשובים כלי שרת

9.זר הקטורת ממלא חפניובנתפ

הולכה והבאה בכף)ה

שלב עיקרי בסדר הקטרת הקטורת היא הבאת הקטורת לפני ולפנים 

מפשוטו של מקרא משמע שצורת הבאה זו ".והביא מבית לפרוכת"דכתיב 

האם הבאת הקטורת בכף מקיים ,ע"יל.היא הבאת הקטורת במלא חפניו
ו דילמא כיון דטעמא דכף א,שפיר דין הבאה זו אף דחסר מלא חפניו

אין הבאה בכף נחשב צורת ההבאה המתבקשת ,משום דלא אפשר בלי כף

מ שדייק שיש דין "ח תו"לעיל הבאנו דברי הגר.אלא כהבאה בדיעבד

הולכה בשמאל מהו :)יומא מח('כ מהא דבעי הגמ"הולכה בקטורת דיוה
,אלוורוצה לפשוט הבעיא מהא דנטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמ

ומדמביא ראיה מהולכת הקטורת להולכת דם קרבן מוכרח שדומים זה 
שהולכת הקטורת ,ל"הנ'יש להעיר עוד חידוש המונח בשאלת הגמ.לזה

רוצה ללמוד ממנו הולכה 'דהא הגמ,בכף ובשמאל הוי צורת הולכה רגילה
היה מקום לדחות דשאני כף ,ל"הנ'לולא הגמ.בשמאל לכל קרבנות

נתפזר הקטורת דל דפשיטא "אבני נזר הנ'ע.עוד יש לעיין בנתפזר הקטורת מהכף9
דהא דין נשפך היינו היכא דנשפך קודם שמונח במקום שממנו מהכף יש לו דין נשפך

היה רק בנתפזר קטורת מחפניו כיון דחפניו הם מקום אמיתי של 'ספק הגמ.מקטירו
נשפך "ל "וז)כח:כ ה"עיוה(ם "לשון הרמב'ע,אמנם.ומקטירים ממנו למחתההקטורת

ליקוטי הלכות 'ס'ע.ומשמע דדוקא מידו יש דין נשפך אבל לא מן הכף"מידו על הארץ
ל נראה דפשיטא דנתפזר מן הכף אין לו דין נשפך דכל הספק היה "א הנ"דמדברי הריטב

.לכף שוב אינו שייך פסול נשפךהנ כיון שנתנ"כ ממ"אם חפניו או כף הוי כלי שרת וא
עמא דכף רק משום דלא אפשר ולא בזבח תודה שם דדחה דבריו משום דט'ע,אמנם

.מסתבר שיש לו דין כלי שרת לגבי דינא דנשפך
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כף משום דלא אפשר להביא בחפניו ושמאל משום דלא בשמאל דהא 

ג מוכח "אלא מדלא דחה כה,אפשר להביא בימין מחמת כובד המחתה
.שהכף נחשב צורת הבאה לכתחילה דקטורת ושפיר ילפינן מיניה

:ל"שעמד על הערה זו וז)ה הולכה"שם ד('תוס'ע

תימה אי לא אסיק אדעתיה למיפשטא מלקח את הכף בשמאלו 
י קמבעיא ליה האמר דלכל מילי הולכה לא נפקא מכלל מא

דהיא גופא מספקא להו אי גמרינן מכף או איכא ל "וי?קבלה
ונימא הולכה לא תפקא מכלל שום סברא שאין ללמוד משם

קבלה ופשיט להו רב ששת דגמרינן מינה דכיון דכתב רחמנא 
כ יוליך "ואי אפשר לעשות בהבאה אחת אאהבאה אחת בקטורת 

וטפי הוי סברא בשמאלו אלמא הולכה בשמאל כשירההכף
.למיגמר הולכה מהולכה מלמיגמר הולכה מקבלה

ל מבואר שיש סברא לומר שאין למדין מכף "הנ'מדברי התוס
יליף 'הגמ,אמנם.משום שטעמא דכף משום דלא אפשר'לכאו,כ"דיוה

כ הכף "וע,מיניה כיון שמצינו שהבאה בכף מקיים הדין והביא של קטורת
שהולכה בשמאל באמת 'בסוף הסוגיא מסיק הגמ.נחשב כחלק מההבאה

ותירץ דשאני ,ישנים אמאי לא ילפינן מכף בשמאל'ספסולה והקשה התו
10.כף בשמאל דהוא משום דלא אפשר ואין ללמוד ממנו להולכה בעלמא

.מבואר מדבריו שלמסקנה אין הבאת הכף בשמאל חשוב הבאה רגילה
ריו דהיינו רק משום דלא אפשר להביא בימין אלא משמע מדב,אמנם

,כ"דשמאל הותר מכללו ביוה.מנחות כה'בשמאל דהא מביא ראיה מגמ
אבל לא איכפת ליה בהא דמכניס בכף ולא בחפניו מטעמא דלא אפשר 

.ומשמע דשפיר מקיים בכף דינא דהבאת הקטורת

שום ד חופן חוזר וחופן מ"דטעמא דמ.)מז(ישנים ‘תוס'ע,אכן
שמלא חפניו יש לו להביא לפני דכתב מלא חפניו והביא מבית לפרכת "

ומה שהתרנו להביא בכלי היינו משום דלא אפשר הלכך ולפנים ולא בכלי
משמע שהבאה צריכה להיות בחפניו ."צריך לחפון בפנים ולהניחו בחפניו

דהבאה בכלי הוי משום דלא אפשר לבד ואינו צורת ,דווקא ולא בכלי

כ בענין הולכה בשמאל ואיך ליישב סתירת "ד על עבודת יוה"ס הגריהיטב קונטר'ע10
..ומנחות כה:הסוגיות בין יומא מח
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מבואר .ולכן חוזר וחופן בפנים כדי לקיים הבאה בחפניו,לכתחילההבאה
ה "ד.מט('תוס,לעומת זה.דהבאה בכף אינו מקיים הדין דהבאת הקטורת

וסגי אם ,סובר דמן התורה צריך לחפון רק פעם אחת קודם ההבאה)אי
צ לחזור ולחפון בפנים בתורת "כ הביא לפנים בכף והקטיר ממנו וא"אח

צ חפינה שנייה "מבואר שא.חפינה שנייה הוי רשות בעלמאחובה אלא

11.י"דלא כהתו,לקיים הדין והביא בחפניו דנתקיים דין זה בהבאה בכף

הבאה בחפניו)ו

ל עד כמה ההבאה בכף מקיים הדין והביא מבית "בענין השאלה הנ
דמבואר בירושלמי שאף דהבאה אחת אמר רחמנא ולא ,לפרוכת יש לעיין

פעמים עובר 'אם עבר ונכנס ב,פעמים'ואין ליכנס לפנים בהבאות'ב
מה הדין אם הביא המחתה ,כ"א.בעשה לחוד ואינו פוסל הקטורת בכך

דהנה כיון שכבר הביא ?כ הביא הקטורת לפנים בחפניו"תחילה ואח
.צ ליכנס בכף"המחתה לפנים יכול ליכנס לפנים בקטורת במלא חפניו וא

פשוטו של מקרא הוא להביא במלא ?ל"באופן הנהאם מקיים הדין והביא
האם הכנסה בחפניו עדיין .ורק מטעמא דלא אפשר מכניסים בכף,חפניו

נחשב צורת ההבאה לכתחילה או דילמא הכף נעשה צורת הבאה לכתחילה 

דהא דלא אפשר בחפניו הוי גילוי שבאמת כוונת התורה היא שיכנס בכף 
כבר הבאנו ?יו לא מקיים הדין והביאולכן אם הכניס בחפנ,ולא בחפניו
ולדידיה פשיטא שהכנסה בחפניו ,דכף אינו מעכב.)מח(א "דברי הריטב

.מהני ואין הלא אפשר דכף עוקר הפשוטו של מקרא

והקטרה,הבאה,יחס בין חפינהה.ד

האם הם חלקים ,ע בטיב הקשר בין חלקי סדר ההקטרה"מעתה יל
.ם זה בזהנפרדים או דילמא קשורים ותלויי

היחס בין חפינה לשאר הקרבת הקטורת

"איתא ביומא מט ?בעי רב פפא חפן חבירו ונתן לתוך חפניו מהו.
?מלא חפניו בעינן והא איכא או דילמא ולקח והביא בעינן והא ליכא

ל הוא שמותר אף ליתן הקטורת מן הכף על הגחלים ואין צריך "הנ'חידוש נוסף בתוס11
.יתנו ממלא חפניול
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'כל הראשונים העירו שלכאורה היינו צדדי הספק שכבר העלה ר."תיקו
,שם ספיקו היה אי צריך מעשה חפינה.פפא עצמו לעיל לגבי בין הביניים

כ "כמו.ותלוי בפירוש הפסוק אי ולקח קאי אמלא חפניו והביא או לא
אבל אי ,פשוט דלא סגי בחפינת חבירו ופסול,אי צריך מעשה חפינה,הכא

כ סגי דלא גרע מעשה "אז חפינת חבירו ג,אין קפידה במעשה חפינה

י הבין "נראה שרש.לחפינה של אחר ממה שלא עשה מעשה חפינה כל
דכתב שהצד שחפן חבירו פסול ,שהם אותם צדדי הספק של בין הביניים

וכן סובר .כמו דאיתא בבין הביניים,משום דולקח נמי אמלא חפניו קאי
ה "ד.מט('תוס,אמנם.ישנים דכתב דזהו בעיא דלעיל ולא תירץ'התוס

:ל"וז,י עליותירץ שאין זה אותו ספק של בין הביניים אלא בנו)בעי

ל בין הביניים לא דלא קרי ביה ולקח והביא כיון דלא אתי "את
מ כיון "ג דלא איהו חפן מ"אעמכח גברא הכא מאי מי אמרינן 

הלוקח מי ושפיר קרינן ביה ולקח דמכח גברא קאתי שפיר דמי
ג והדר נעייל הוא וקרי ביה מלא "של כ12וישים בחפניושהוא

.שהלוקח יביאקח והביא בעינן או דילמא ול,חפניו והביא

אז יש להסתפק אם גם ,ל שצריכים חפינה בפועל"מפרש דאת'תוס
האם ולקח היינו רק ולקח .יש קפידה שהחפינה וההבאה ייעשו בחד גברא

או דילמא יש דין שהלוקח ,כ"ואינו זקוק להיות המביא ג,הלוקח מי שהוא
פינה וההבאה יהיו עד כמה צריך שהחלכאורה יסוד השאלה היא .יביא

.מסתבר שצריך חד גברא לשניהם,אם הם תהליך אחד.קשורים זה לזה

א "גם הריטב.שפיר יתקיימו באנשים שונים,אם הם חלקים נפרדים,אמנם

וכאן ,דשם בעי אי צריך לקיחה בכוונה,תירץ שאין זה כספק דבין הביניים

ג "יחה יהיה בכהאפשר דצריך שהלק,בעי אף אם אין צריך לקיחה בכוונה
דהספק היא אי צריך ,כ בדעת התוס"נראה שזה כמש.י אחר"א ע"עצמו וא

כ שאר "ממש,אמנם.ג לכל העבודות לצרפם לתהליך אחד או לא"אותו כה

ראשונים בהסבר הספק נראה דסוברים שלא יעלה על הדעת לומר שאם יש 

לקח קאי פשיטא דאי ו.י אחר"דהוא שיכול להתקיים ע,דין מעשה חפינה
ג לחבר "דצריך אותו כה,ג עצמו ולא סגי באחר"אוהביא צריך לקיחה בכה

?ישים בכף,ג"בספר שמועות חיים שהקשה למה חבירו נותן הקטורת לחפני כה'ע12
כדי לקיים הדין מלא ,ל שאף אם אין קפידה שהכהן המביא יעשה המעשה חפינה"י

.חפניו והביא צריך שהקטורת ימצא במלא חפניו קודם שיביא לפנים
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ואינו משום שכל עבודות היום (כל העבודות בסדר הבאת הקטורת לאחד

.13)ועיין הערה,ג"אינם כשרות אלא בכה

יחס בין הבאה להקטרהה

דמיירי .ביומא נג'ע.יש לעיין עוד מהו היחס בין ההבאה וההקטרה

.מכל סמני הקטורת או חיסר מעלה עשן דחייב מיתה'דין חיסר אב'הגמ

אין צריך לחדש ,ל"ר"?ותיפוק ליה דקא מעייל ביאה ריקנית"'הקשה הגמ

חיוב מיתה בחיסר אחת מכל סמניה דהא כבר נתחייב מיתה כיון דעייל 
'שם הציע ב'הגמ.לפני ולפנים קטורת חסירה והויא ביאה ריקנית

ון ששגג בביאה והזיד בהקטרה דאינו חייב מיתה משום כג'א:תירוצים

כגון דעייל שתי הקטרות אחת ,אפילו תימא הזיד בזו ובזו'ב.ביאה ריקנית
אהקטרה ,אביאה לא מחייב דהא עייל ליה שלימה,שלימה ואחת חסירה

.מיחייב דקא מקטר קטורת חסירה

דלא שייך חפן חבירו אי יש צורך ל בפשיטות דטעמא דשאר ראשונים"י,אמנם13
ממילא פסול ,במעשה חפינה משום דאי צריך מעשה חפינה וחפינה חשוב עבודה

באמת זה תמיהה עצומה בדעת .ג"בהדיוט דכל עבודות היום אינן כשרות אלא בכה
שם בחישב בחפינה הוי אי 'דספק הגמ)ה מי"ד'תוס.מח(כאן דהא מבואר לעיל 'התוס

ממילא הויא עבודה ופסולה ,ל שיש פסול מחשבה בחפינה"ואי קיי,ודהחפינה הוי עב
באמת 'אפשר לדחות שלדעת תוס?ד רב פפא דחפן חבירו כשרה"בכהן הדיוט ומאי ס

ל "את"שכתב )ה חישב"ד(:מח'בתוס'דע,לא איפשיטא האי בעיא דחישב בחפינה
,אמנם.שיטא בעיא זול משמע דלא איפ"ומדכתב את..."חפינת קטורת חשיבא עבודה

"חפינה עבודה ומחשבה פוסלת בה"דפסק )כז:כ ה"עיוה(ם "קושיא זו קאי לדעת הרמב
הא חפינה הוי עבודה וכל עבודות היום אינן כשרות ,כ איך יפרש הבעיא דחפן חבירו"וא

?ג"אלא בכה

עת בש,י"הרב יצחק רוזנפלד נ,וכן הציע החברותה שלי(ספר מנחת אברהם יומא ייןע
ל המעשה חפינה אלא "ם אפשר דחפינה אינו ר"שרצה לחדש שלדעת הרמב)הלימוד

כ נתן הקטורת לחפני "כיון שאח,כ אף שחפן חבירו תחילה"וא,מציאות הקטורת בחפניו
תירוץ זה ,אמנם.ג"ג דהא נמצא הקטורת בחפני הכה"ג שפיר נתקיים חפינה בכה"הכה

ומשמע שיש ,שאלות בנוגע לצורת החפינהכמה 'שהקשה הגמ:דחוק דעיין יומא מז
.קפידה במעשה חפינה עצמו ומשמע שחפינה אינו רק מציאות הקטורת בחפניו

י שאפשר לתרץ "ל והעיר לי הרב מרדכי שיכטמן נ"הצעתי דברים אלו בחבורה הנ
שמצד אחד יש בו כמה דיני עבודה ,ם סובר שחפינה הוי עבודה כמו שחיטה"שהרמב

אפשר לומר .שחיטה לאו עבודה)ועוד.יומא מב(ואמרו ,שרה בזראבל מצד אחר כ
.יומא מח'תוס'ע,ובאמת הראשונים דימו חפינה לשחיטה(דחפינה הוי כמו שחיטה 

.ע"ויל,ולכל הפחות כהן הדיוט,כשרה בזר,כ אף דהוי עבודה"וא)א שם"וריטב



245יםסדר הקטורת דיום הכיפור

התקשו .)גנ,:גבורת ארי כד,א:מנחת חינוך קפד(האחרונים ,אמנם

דאינו ,כגון דעייל בדרך משופש',שלכאורה יש עוד תירוץ לקושיית הגמ
כיון שנכנס בדרך .חייב משום ביאה ריקנית אלא בשנכנס דרך ביאה

.צריך קרא לחדש שחייב מיתה משום חיסר אחת מכל סמניה,משופש
ל המשקיפים על הקשר בין "האחרונים הציעו כמה תירוצים לשאלה הנ

.קטרההבאה לה

המקור .ט"קדושת יו'הביא תירוץ בשם ס)ל'ב סי"ח(אפיקי ים 'בס

וכסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על "לחיוב מיתה בקטורת חסירה הוא 

פסוק זה בא בעקבות הפסוק שחידש כל דיני קטורת ".העדות ולא ימות

דלא שייך להתחייב משום ,סמיכות פסוקים אלו היא משמעותית.כשרה
אחד מדיני הקטרה הוא .כ מקיים כל דיני ההקטרה"חסירה אאקטורת 

כ לא שייך מיתה לקטורת חסירה בלי "וא,שיביא הקטורת לפני ולפנים

ל דלא שייך לאוקמיה בשמכניס "ז תירץ קושיא הנ"עפ.הבאה כשרה

דכשם שכניסה ,הקטורת בדרך משופש כדי שלא יתחייב משום ביאה ריקנית

כ אינו חשוב "היא ג,יאה לענין ביאה ריקניתבדרך משופש אינו חשוב ב
14.לא שייך להתחייב משום קטורת חסירה,ולכן,כ"הבאה לגבי קטורת דיוה

ל והציע שלא שייך לתרץ בשהכניס "הגבורת ארי דן על השאלה הנ

,בדרך משופש דכשם שהכנסה זו אינו חשוב ביאה לגבי דין ביאה ריקנית

.כ האפיקי ים"וכמש,ביא דקטורתכך אינו חשוב ביאה לגבי הדין דוה
א חידש שכל קטורת שלא קיים בו הדין והביא נחשב קטורת "הגבו,אמנם

לא שייך תירוץ ,לכן.ואם הקטירה חייב מיתה,שנקטרה שלא כהלכתה
ל דהא אף אם היתה הקטורת שלימה היה חייב מיתה משום קטורת "הנ

.סר אחת מכל סמניהואין עדיין צורך לחדש חיוב מיתה לחי,שלא כהלכתה
מבואר בדבריו שהבאת הקטורת והקטרתה הם תהליך אחד ובלי קיום 

.15הבאה הקטורת עצמה נפסלת

כ "אם אח,קטורת שלימהשם באפיקי ים דהוסיף על דבריו דאפשר שאף אם נכנס ב'ע14
דלא סגי בהבאה לחוד אלא צריך דווקא הבאת ,הקטיר קטורת חסירה אינו חייב מיתה

קטורת חסירה וכיון שהביאו שלימה שוב לא שייך להתחייב משום קטורת חסירה דצריך 
.לעשות כל סדר הקטורת בחסירה

כל דברים ע קאי חוקה על "דטעמא דנפסל הקטורת משום דלכו):כד(א "גבו'ע15
שהעיר דמהא דנפסל הקטורת )ב:נ(ספר תורת הקודש 'ע.הנעשים לפנים בבגדי לבן



הרב יעקב זאב שטיינמעטץ246

דתכלית קטורת ,ל"בספר משאת המלך תירוץ נפלא לקושיא הנייןע
בלי קטורת כניסה זו היתה נחשבת .כ היא להתיר כניסה לפני ולפנים"דיוה

ת ראייה המתיר איסור לא יראו פני והקטורת הוי כמו עול,ביאה ריקנית
אין חיוב קטורת אלא במקום ששייך הדין ,כיון שזהו המחייב דקטורת.ריקם

,דאז לא שייך ביאה ריקנית,אם נכנס בדרך משופש,לכן.ביאה ריקנית
ולכן לא שייך הדין קטורת ,ל"ממילא אין שום חיוב הקטרת קטורת בציור הנ

אמיץ וחזק בין ההבאה וההקטרה כעין כ מראה קשר"מהלך זו ג.חסירה
א סובר שהבאה הוי תנאי בכשרות "דהגבו,אבל באופן הפוך,א"הגבו

.ה מחייב הקטורת"עצמה ההחפצא דקטורת והמשאת המלך סובר שהבאה

הצורך לחטיבה אחת–יחס בין כל שלבי עבודת הקטורת ה

עד כאן עמדנו על היחס בין חלק אחד של סדר הקטרת הקטורת 
בעי .איתא ביומא מט.עכשיו נדון בהיחס בין כל החלקים ביחד.בירולח

ישנים שם 'תוס'ע?רבי יהושע בן לוי חפן ומת מהו שיכנס אחר בחפינתו
מה .דעות בכך'והביא ב,כ"שאל אם הוה מצי למיבעיא בחפן ונטמא ג

ג קיים יכול "כיון שכ"ל "הוא כתב וז?הטעם לומר שאינה אותה שאלה
ויש כאן חפינה קיים וראוי לעבודהחר בעבודתו הואיל ועדיין הוא ליכנס א

".ג אבל כשמת אין כאן חפינה משום אדם בעולם"של כ

ג "הטעם דיותר פשוט שחפן ונטמא מהני מחפן ומת משום שהכה
ג שנכנס תחתיו עומד במקומו "והכה,שחפן מתחילה קיים וראוי לעבודה

א לומר "ג קמא וא"אזלא כה,ן ומתאבל בחפ)א"כ הריטב"כ(והוי כשלוחו 
משמע שהצד שחפן ומת לא מהני .ג שנכנס תחתיו עומד במקומו"שהכה

בחפן .ג אחד"הוא משום שיש קפידה שכל סדר הקטורת מתייחס לכה
י מעשי הנכנס תחתיו "ג טמא ע"ונטמא דכל עבודת הקטורת מתייחס לכה

,הנכנס תחתיוי"דשאר סדר ההקטרה יהיה ע,אבל בחפן ומת,שפיר דמי
.ג אחד אפשר שפסולה"כיון שכל העבודה אינו מתחייחס לכה

ג שהוא צריך להביא הקטורת "עצמה מחמת חוסר הבאה מוכח דאין ההבאה דין בכה
אלא ההבאה הוי דין בחפצא דקטורת עצמה ?כ למה נפסל הקטורת בכך"לפנים דא

א הסביר "פ יסוד הגבו"ש שע"עיי.ה אם חיסר ההבאה הקטורת עצמה נפסלה"ומש
פעמים כיפר אלא שעבר משום הכנסה 'דאיתא שם שאם הכניס ב)א:יומא ה(הירושלמי 

א "ל דסד"ל י"פ יסוד הנ"ע?ד שלא יתכפר מחמת הבאה יתירה"מאי ס,ע"צ.יתירה
שהבאה יתירה היתה נפסל ההבאה ראשונה ושוב הוי קטורת בלי הבאה כשרה ואז נפסל 

.ל דהבאה יתירה אינה מפקיע ההבאה ראשונה"מק,הקטורת
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יהושע שנחלקו אליבא 'מביא דברי רב פפא ורב הונא בריה דר'הגמ

ד חופן חוזר "שלמרב פפא סובר.דאיזה שיטות קיים הספק דחפן ומת

ד אין "ורק למ,וחופן פשיטא שחבירו נכנס בחפינתו דהא מקיימא חפינה

,יהושע סובר להיפך'הונא בריה דר'ר,אמנם.זר וחופן תבעי לךחופן וחו

ד חופן חוזר וחופן אין שום צד לומר חבירו נכנס בחפינתו דהא אי "דלמ

.ורק אי אין חופן חוזר וחופן תיבעי לך,אפשר שלא יחסר ולא יותיר

ד חוזר וחופן "ישנים מסביר מהו סברת רב פפא לומר שלמ'התוס

ל "הוא כתב וז".דקא מקיימא חפינה"כנס בחפינתו פשיטא שחבירו נ

פ שהיא עיקר דמחשבה פסלה "ג דלא מקיימא חפינה ראשונה אע"ואע"

סברא ,ג שיכניס יחפין עוד"ג חפן חפינה ראשונה וכ"מ כיון שכ"מ...בה

ד חוזר וחופן סובר שאין "מ."הוא שלא הקפיד הכתוב באותו כהן עצמו

ג החופן וגם "צריך רק כה.סדר ההקטרהג יעשה כל "קפידה שאותו כה

ד שאינו "ואף למ.כ כדי לקיים מלא חפניו והביא"ג המכניס חופן ג"שכה

ג שמכניס אינו "משמע קצת שטעמו רק משום דכיון שהכה,חוזר וחופן

אבל אין הצד לפוסלו משום ,אינו מקיים מלא חפניו והביא,עושה חפינה

.ג"כה'א בול'ג א"שסדר עבודת הקטורת צריך כה

ת "דכתב שפשוט דאם היתה חובה מה)ה אי"ד.מט('תוס'ע,אמנם

ג אחד ולא "החפינות בכה'כ צריכים לקיים ב"ע,לחזור ולחפון בפנים

ת צריך "כל הספק בחפן ומת הוא משום דמה.שייך שחבירו נכנס בחפינתו

תר ת מו"אי חוזר וחופן או לא הוא אם מה'יסוד המח.לחפון רק פעם אחת

ד חוזר וחופן סובר שאין לדבר קצבה ולכן "מ.לחפון יותר מפעם אחת

ל לתקן חפינה שנייה בפנים מחשש שמא נתפזר מן הקטורת "יכולים חז

ד אינו חוזר וחופן "מ,אמנם.וזהו דסברי חוזר וחופן,בדרך ונחסר קצת

ג "א לתקן שכה"ולכן א"מלא חפניו חד אמר רחמנא ולא תרי"סובר ש

זה לשאלה דחפן 'מה שייך מח.ה אינו חוזר וחופן"נים ומשיחפון בפ

כ אם חפן ונתן לתוך הכף ומת בחוץ חוזר חבירו "א"'כתב תוס?ומת

וחופן פעם שנית וחוזר ונותן לכף ונכנס דקרינן ביה מלא חפניו והביא 

ד חוזר וחופן סבר שאין קצבה כמה "כיון דמ".דליכא אלא הבאה אחת

להכניס ,ג שני לחפון הקטורת עוד פעם"ותר לכהמ,פעמים יכול לחפון

ד חוזר "ישנים שלמ'אינו מפרש כהתוס.להביאו בפנים ולהקטיר,בכף

ג שני "אלא צריך שכה,וחופן שהשני יוצא בחפינה שנייה לפני ולפנים
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'נראה שחולקים על התוס.יתחיל מחדש ויעשה כל סדר ההקטרה בעצמו

.ג אחד"ריך להיות בכהישנים וסוברים שכל סדר ההקטרה צ

פ שגם פסק "אע,שפסק דחוזר וחופן)א:כ ד"עביוה(ם "רמבייןע
ע דזה דלא כמאן דהא לרב פפא אי "צ.דחפן ומת הוי ספק)כח:שם ה(

יהושע אי חוזר 'חוזר וחופן פשוט שחפן ומת מהני ולרב הונא בריה דר

ותירץ)כח:ה(מ "כך הקשה הלח!וחופן פשוט דחפן ומת לא מהני

'ל דלא אתא ר"יהושע אלא דס'הונא בריה דר'ם פסק כר"שבאמת הרמב
אלא כוונתו ,ד חוזר וחופן ודאי דחפן ומת לא מהני"הונא למימר דלמ

,אמנם.ם שהוא ספק"ולכן פסק הרמב,ד חוזר וחופן קיים הספק"שאף למ

כרב פפא נגד רב הונא )יב:כ ה"עביוה(ם "ע דבמקום אחר פסק הרמב"צ
?יהושע ומאי שנא הכא'בריה דר

ב שהציע לתרץ דרב פפא סובר שאף "מרומי שדה להנצי'בסייןע
דלכתחילה יש לדרוש הפסוק באופן שולקח קאי על מלא חפניו והביא 

ל דלא קאי ולקח על מלא חפניו והביא "בדיעבד י,ודורש מעשה חפינה
,ד חוזר וחופן"מהאי טעמא הוא מפרש שלמ.ואין צורך במעשה חפינה

דהא חפן ומת הוי מצב של בדיעבד ולכן בדיעבד ,חבירו נכנס בחפינתו

איתא שבדורות 'בגמ,אמנם.ג המכניס"י הכה"צ מעשה חפינה ע"א

ד "הראשונים הסתפקו על השאלה דחפן ומת ומשמע שספקם קאי בין למ

ב הסביר ששיטת דורות "הנצי.ד אינו חוזר וחופן"חוזר וחופן בין למ
קאי על מלא חפניו "ולקח"וכרח בהבנת המקרא שהראשונים היא שמ

ד חוזר "אף למ,מהאי טעמא.אף בדיעבד צריך מעשה חפינה,לכן.והביא
י "יכול להתקיים ע"ונתן...והביא...ולקח"וחופן יש להסתפק אם הדין 

ם פסק כשיטת "הרמב.ג אחת"ג או דילמא צריך שהכל נעשה בכה"שני כה
עדיין הסתפק בענין ,ן אף דפסק שחוזר וחופןל ולכ"דורות הראשונים הנ

.חפן ומת

ביארנו שלכמה ראשונים לכל הפחות יש צד לומר שכל סדר הקטורת 

בפשיטות אפשר לומר ?מהו הטעם לדבר,אמנם.ג"צריך להיות באותו כה
הבאה ,חלקים נפרדים של מעשה חפינה'שאין לראות סדר הקטורת כג

ד "שיעורי הגרי(ד "ובלשון הגרי,חדאלא כתהליך א,והקטרה,לפנים

"כ מז"עביוה המצרף בין כל העבודות ".קיום רצוף של ולקח והביא ונתן.)

.ובזה נעשים חטיבה אחת,ג"י אותו כה"הוא שכולם נעשים ע
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ג אחת כדי לצרף "אך אפשר לפרש באופן אחר שאין הצורך בכה

המתייחסת עבודת הקטורת בפרט היא עבודה.אלא מטעם אחר,העבודות
דהא מצינו ששיעור ,עבודת הקטורת היא עבודה אישית.ג בפרטיות"לכה

!ג דווקא"אלא מלא חפניו של אותו כה,כ אינו שיעור כללי"הקטורת דיוה
?למה זוכה לעבודה אישית זה.ג"הוא מיוחס אך ורק לחפני אותו כה

וכמו שהבאנו לעיל,אפשר משום שהקטורת מתיר כניסתו לפני ולפנים
כיון שהקטורת בא להתיר כניסתו .ממשאת המלך שהוא כמו עולת ראייה

ל "עוד י.צריך שהוא יעשה כל חלקי הקטרתו,ולסלק האיסור שלו

כ היא יום שבו "ויוה16כ הוא עבודה המיוחדת לאותו היום"שקטורת דיוה

דהא מצינו שכל עבודת היום אינן כשרות אלא ,ג במיוחד"מדגישים הכה
,ג"כ הוא עבודה המיוחדת ליומו של הכה"ן שהקטורת דיוהכיו.'בו וכו

.ג המקטיר"צריך לעשות כולו על ידי הכה

".בענין קטורת דלפני ולפנים ודכל השנה",זהבכרךהרב יצחק רוזנפלד ו שלמאמר'ע16
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הרב משה הלוי אברהמס
ש ברן"חבר המכון הגבוה לתלמוד ע

לילהקמיצתבענין 

"יומא כח(תנן  פעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שהאיר מזרח .)
:איתא:)כט-.כט('גמבו".ושחטו את התמיד והוציאוהו לבית השריפה

לא אף מליקת העוף לא זו בלבד אמרו אתני אבוה דרבי אבין
אלא ,בשלמא עולת העוף מאי דהוה הוה.וקמיצת לילה תשרף

הוא תני לה והוא אמר .ונהדר ונקמצה ביממא,קומץ נהדרה
מיתיבי זה הכלל כל .להכלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו

קדוש בלילה וכל (הקרב ביום קדוש ביום וכל הקרב בלילה
בין ביום ובין בלילה קתני קדוש1)הקרב בין ביום ובין בלילה

ביום אין בלילה לא דילמא אינו .מיהת כל הקרב ביום קדוש ביום
את הלחם 2מתיב רבי זירא סידר.קדוש ליקרב אבל קדוש ליפסל

ב רנשבורג כאן כן "ח ומהר"אבל כמו שמחקו הב,.ומנחות ק.ה במודפס בתמורה יד"כ1
ושם ,:וכן ליתא בתמורה יד.ח"וכן ליתא בר,ש ועוד"מחקו משם השיטה מקובצת והרש

כל הקרב ביום אינו קדוש אלא "כאילו לכתוב ,"בין ביום בין"בדפוסים הקיפו המילות 
.אבל הגירסא הנכונה הוא במקוף,"בלילה)בין ביום בין(וכל הקרב בלילה קדוש ,ביום

ל שמן "דקאמר ר"קרב בלילה"ופירשו ד.אמנם ברבינו אליקים ובמאירי איתא דבמודפס
.ועיין דיקדוקי סופרים אות צ׳ שהאריך בזה מאוד.שבנר

כי במשניות .עיוןם בין בפירוש המשנה בין במשנה תורה צריכים "הנה דברי הרמב2
לחם בשבת ובזיכין אחר השבת והקטיר הבזיכין אחר )א:המודפסים זה סדר המשנה

לחם ובזיכין אחר השבת )ג.לחם ובזיכין בשבת והקטיר בזיכין אחר השבת)ב.השבת
וכן לא הזכיר .סידר שניהם אחר השבת והקטיר אחר השבת)ולא הזכיר ד.והקטיר בשבת

ב׳ קתני דפסול ואין חייבין משום פגול ,א׳.והקטיר אחר השבתסידר שניהם בשבת)ה
אבל בפירוש המשנה .ה במנחות ק"וכ.ג׳ קתני פסול סתם וקתני תקנתא.נותר וטמא

שבת והקטיר הבזכין לאחר שבת לאחרוכן אם סדר לחם ובזכין "ם כתב בבבא ב׳ "לרמב
וכן בהל׳ תמידין ומוספין .והוא בבא ד׳."הרי גם בזה הלחם נפסל ואינו קדוש,הבאה

סדר את הלחם "ם גרס במתניתין "ט דהרמב"ולכן כתב התוס׳ יו.יג כתב הסדר הזה-יב:ה
שבת והקטיר את הבזיכין לאחר שבת פסול ואין חייבין עליהן משום האחרואת הבזיכין

.ט"דבזה חייב משום פנו,בבא ה׳)שם הל׳ יד(ם "כ הביא הרמב"ואח."פגול ונותר וטמא
ם מאחר שאין "ואין ראוי להוסיף ולגרוע בדברי הרמב,ט תורץ הכל"ובגירסת התוס׳ יו

.ותו לא מידי,"אחר השבת"ספק כי בפירוש שהמשנה בודאי בבבא ב׳ גרס 
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3ואת הבזיכין אחר השבת והקטיר את הבזיכין בשבת פסולה

כיצד יעשה יניחנו לשבת הבאה שאפילו עמדה על השלחן ימים 
אמר רבא מאן דקא .ואמאי תקדוש ותיפסל.כלוםרבים אין בכך 

,ואבוה דר׳ אבין נמי מתניתא קאמר,מותיב שפיר קא מותיב
כי מטי בי שמשי .וקסבר לילה אין מחוסר זמן יום מחוסר זמן

מר זוטרא ואיתימא .שקדם וסלקו:אמר רבינא?תקדוש ותפסול
א כיון שסדרו של,אפילו תימא בשלא קדם וסלקו:רב אשי אמר

.כמצותו נעשה כמו שסדרו הקוף

.במאמר זה נעיר כמה הערות העולות לאורך הסוגיא

-א -

לא זו בלבד אמרו אלא אף מליקת העוף תני אבוה דרבי אבין"
4."וקמיצת לילה תשרף

,א"וא,י ישן,א בשם רש"ה במהרש"וכ(ם "ב בשם הרשב"כתב בספר הישר סי׳ תשע3
דכיון דאסיקנא הכא דסידור יום ,"ולהפס"דלא גרסינן ,)כיון שהביא דברי רבינו חננאל

.ואין צריך,ח לפנינו הוסיפו המדפיסים"ובר.כ אינו פסולה"א,ראשון לאו כלום הוא
יב משמע דגריס :ם תמידים ומוספים ה"וכן ברמב,"פסול"ובמשנה שבמשניות גרסינן 

(ליה )וכן משמע מפירוש המשנה,ש"ט כתב דמשמע דלא גריס ליה ע"אמנם בתוס׳ יו.
ה ברבינו גרשום שם ורבינו אליקים "וכ,במתניתין ובגמ׳ גרסינן פסולה.וכן במנחות ק

.א"ועיין ריטב.י מנחות צ"י כ"י ורש"ה ברש"וכ,כאן
לימא דפסול משום דנעשה קודם ,והקשו התוס׳.והוא משום דנמלק ונקמץ בלילה4

או קודם פתיחת .םאו לימא דפסול דהוא אחר תמיד של בין הערבי.תמיד של שחרית
ותירצו .מ צריך פתחית דלתות ההיכל"אם מ,"העולה"ולמה צריך פסוק ד.דלתות ההיכל

תוס׳ ,ה שחטו"י ד"תו,ה אלא"כאן ד(הרבה תירוצים והאריכו בזה בהרבה מקומות 
ה העולה"י ד"שם תו,ה העולה"ד.לד,ה עולה"י ד"תו.לקמן לג,ה אלא"ש ד"הרא

:פסחים נח,ה תלמוד"תוס׳ ד.מנחות מט,)'הב(ה העולה"ם דש ש"תוס׳ הרא,)'הג(
.עירובין ב,ה כדאמר"תוס׳ ד:כתובות קו,ה העולה"שם תוס׳ שאנץ ד,ה העולה"תוס׳ ד

ה "תוס׳ ד.ביצה ה,ה נתקלקלו"תוס׳ ד:ראש השנה ל,ה אלא"ד.מנחות ק,ה שלמים"ד
דלא שייך למיפסל משום ",האיא דאין כאן קושיא כולי "אמנם כתב הריטב).נתקלקלו

אבל זו שנמלקה מבעוד לילה ,דבר הקרב קודם לתמיד של שחר אלא כשהגיע זמן התמיד
ובהרחבת ".ואין לנו לפוסלה אלא מטעם פסול מליקת לילה,לא שייך בה ההוא טעמא

דאם הוקרב קודם התמיד או אחר התמיד והוא עדיין ,אין דין זה שייך אלא ליום,ביאור
.אבל בלילה אינו לא לפני התמיד ולא לאחר התמיד אלא זמן אחר הוא,פסול,יום

.ל"ואכמ
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אפי׳ לא נקמצה לימא דנפסל בלינה ,ל נקמצה"ל,הקשו הראשונים

וכן ,א"ש והריטב"הראי ותוס׳ "ותירצו התוס׳ ותו.כיון שהוקדשה בכלי

מ בקמיצה הוא שנפסל ותצא לבית "דנ,)ה אלא"ד.ק(תוס׳ מנחות 

כ אם הוקדש בכלי ולא נקמץ נפסל "משא,השריפה מיד ולא בעלות השחר

דבתוס׳ דידן לא .אמנם לשונם בטעם התירוץ שונים.בלינה בעלות השחר

,ועוד.אלא כתבו דבנקמצה בלילה תצא לבית השריפה מיד,ביארו כלום

ש "דאמרינן אלמא כ,דתוס׳ דידן לא הקשו כן אלא על תירוץ הגמ׳

ובזה .אבל בתוס׳ חיצונות הקשו כן על תחילת הגמ׳,מקדשין שלא בזמנו

אזלי לשיטתייהו דלקמן דמיירי שהוקדש המנחה בכלי אבל לא הוקדש 

ועל כן קמיצה אפי׳ בלא שימה בכלי יש לה ,י"הקמיצה בכלי כפי׳ רש

א להקשות "ולכן א.כ חשיב עבודה להפסל בלילה"וע,פני עצמהחלּות ב

'תוסבכן ואמנם לא משמע .ש מקדשין שלא בזמנן"כזה אלא כשהונח דכ

:ל"וז,)ה אלא"ד.ק(מנחות ב

קודם עמוד 'דלאלתר שרפו אפי,ומשום פסול לינה נמי לא
ניהדר קומץ "דהא פריך ,ומיהו אי אפשר לומר כן.השחר

כלי שרת מקדשין שלא "ומשני "מציה ביממאלדוכתיה ולק
ואי ,אלמא לא מיפסיל קמיצה.ומיפסיל משום לינה"בזמנן

ונקמצה .שיפסל בלינה,אפשר לשרוף עד אחר עמוד השחר
כדתנן בפרק שני ,אלא אפילו לא נקמצה נמי,לאו דוקא

.דמעילה

דהא ,א דלמסקנת הגמ׳ באמת תצא לבית השריפה מיד"דא,ל"ור
ל דנפסל בלינה ולא "ר"כלי שרת מקדשין שלא בזמנם"בגמ׳ דקאמר 

אלא .אלמא לא משום קמיצה מיפסל במסקנא אלא משום לינה,בקמיצה
וכן הבינו התוס׳ .כ דקמיצה בברייתא דאבוה דרבי אבין לאו דווקא"ע

.ל"כ קמיצה ל"ביומא קודם שהקשו על זה דא

ל "ל,לת הסוגיאא הקשו כן על תחי"ש והריטב"ובתוס׳ ישנים והרא

.אפי׳ לא נקמצה נמי כיון שהוקדש בכלי יפסל בלינת השחר,נקמצה
כיון שנצרך לומר ,ל דמיירי בענין שהוקדש בכלי ביום"כ ס"כ ע"וא

מה "נהדריה ונקמצה"ועיין לקמן בביאור .ש מקדש בלילה"לקמן דכ

.שיוצא מזה
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לא כל א,ל דאין קמיצה מעלת ולא מורדת"ויוצא דתוס׳ במנחות ס

וכפשטיה דמתניתין ,שהוקדש בכלי בלילה נפסל בלינת עמוד השחר
דקמיצת לילה לאו כלום ,ואין למהר לשרפו קודם עמוד השחר.דמעילה ט

ש ביומא ודאי יפסל בלינה אפי׳ בלא "ולתוס׳ ותוס׳ ישנים ותוס׳ הרא.הוא
מ תני אבוה דרבי אבין דאם "אבל מ,קמיצה וכפשטיה דמתיניתין דמעילה

כ קמיצת לילה הלוא "וא.נקמצה שפיר תצא לבית השריפה אפי׳ בלא לינה
.דבר הוא

ל "ר[לינה דהתם "גם כתב ד)ה ומנחה"ד.יומא כט(ובתוס׳ ישנים 

אבל לינה דהכא מיירי בשקיעת ,מיירי בעמוד השחר]מתיניתין דמעילה

,ע בלשונם"וצ".החמה דכיון ששקעה החמה על הקומץ נפסלה בלינה
ולא שנקמצה ביום ושקעה החמה ,בגמ׳ דמיירי שנקמצה בלילהדמשמע 

שכתבו דמתני׳ דמעילה ,וכן משמע בהמשך דברי תוס׳ ישנים.על הקמיצה

(מיירי בעלות השחר ומתני׳ דמעילה דדף י.דדף ט והלבונה הקומץ.

והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכין מועלין בהן 

שרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים משהוקדשו קדשו בכלי הוכ
5.ה כוונתם"ע אם באמת כ"וצ.מיירי בשקיעת החמה)ובלינה

:ל"וז,ש כתב ביתר ביאור"אמנם בתוס׳ הרא

ל דלינה דהתם הוי בעמוד השחר אבל פסול דהכא מחמת "וי
ותשרף מיד דקומץ שנקמץ ביום ושקעה עליו שנקמצה בלילה

עת החמה דקומץ הוא המתיר החמה פסול כמו דם שנפסל בשקי
.את המנחה כמו דם את הזבח הילכך נפסל מיד בקמיצת לילה

אם נעשה שם ,הנה נלמד מזה דזמן שאם יכנס בה יפסל בלינה

:ל"וז,ש"א כתב שהוא כ"ובריטב.לכתחילה גם פסול

שאפילו ,שקיעת החמהמפניאבל השתא שנקמצה נפסלת 
בלינה דשקיעת נקמץ ביום אם שקעה עליה חמה נפסל מיד

.כשנקמץ בלילה ממשוכל שכן,החמה

כ שקעה "ל שנקמצה ואח"ואפשר לדחוק ולומר דמה שכתבו שקיעת החמה אין ר5
ואיני יודע .ל שקמצה בזמן שכבר שקעה החמה"אלא ר,מתניתין היא,דפשיטא,החמה

ל עבודת לילה הוא כאילו מיד שנעבדה ל דכל פסו"אלא אי ס,למה יכתבו כן בבילבול
.ודחוק.העבודה יצאה לעולם בפסול לינה
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ש הוא דאם נעשה בהכשר "ופשטות הכ.ש"מהו הכ,ויש לעיין

.ש אם נעשה בזמן הפסול עצמו דפסול"כ,נפסל,כ נכנס לזמן הפסול"ואח
אבל אינו מן ההכרח .ואינו מן ההכרח לדייק דטעם הפסול בשניהם שוה

א כמה שהעלנו בדברי התוס׳ "יטבואפשר להבין דברי הר,שלא נומר כן
.דטעם פוסל עבודה בלילה הוא משום דיצא לאויר העולם בלינה,ישנים

במה שהקשה גבורת ארי על תירוץ בעלי התוס׳ דהא אין שורפים 
ואין זה קושיא על תוס׳ דמנחות כיון דאסקו דנקמצה לאו (קדשים בלילה 

א לבית השריפה ודחו הא דאם נקמצה תצ,דווקא אלא אפי׳ לא נקמצה

,)ה אלא"ה בתוס׳ ד"ד.מנחות ק(עיין שפת אמת ,והאריך להוכיח כן)מיד

שהביא בשם נודע ביהודה ובשם שער המלך דהא דאין קדשים נשרפים 
ועיין בהערות בגבורת .בלילה היינו דווקא פיגול ונותר ולא שאר פסולים

.ארי שהביא דעות בזה

-ב -

ונהדר ,אלא קומץ נהדרה,הוהבשלמא עולת העוף מאי דהוה"
."ונקמצה ביממא

ל "אפי׳ אי תימא דהשתא ס,א"ש והריטב"י ותוס׳ הרא"הקשו תו

כדמוכח ממסקנא דאבוה דרבי אבין (דאין כלי שרת מקדשין אלא בזמנן 

אם נתקדשה בכלי קודם הלילה ,)דאמר אלמא מקדשין אפי׳ שלא בזמנן

ל שהגמ׳ מיירי כאן במנחה "ומקושיא זו מוכח דס.יפסל בקמיצת לילה

דמעילה ,וכתוס׳ ישנים דלעיל,שהוקדש בכלי ביום ושקעה עליה השמש
והנה .מיירי בלינה דשקיעת החמה.מיירי בלינה דעלות השחר ומעילה י.ט

.תוס׳ דידן לא הקשו כן

ל דתירוץ "ס)וגם תוס׳ דמנחות(משום דאיהו ,ט"ונראה לבאר דה

קאי על הכלי שבו הוקדש כל "ו שלא בזמנוכלי שרת מקדשין אפיל"הגמ׳ 
ש "א דאין כ"ל בה"ואי ס.כ מיירי בהוקדש בכלי בלילה"כ ע"וא,המנחה

כ אין להקשות "וא,הרי קמץ מנחת חול מכלי חול,מקדש שלא בזמנו
יפסל ,ש מועיל שלא בזמנו"וכיון שתירצנו דכ6".יפסל בקמיצת לילה"

ידן ותוס׳ דמנחות לבאר למה לי כ נדחקו תוס׳ ד"וע,בלינת עלות השחר

.זה דלא כתפארת ישראל בועז דלקמן6
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אבל תוס׳ ישנים .ותירץ תוס׳ דידן דקמיצת לילה גרמו להשרף מיד,קמיצה

י דמיירי "א לא העירו כלום על הא דאוקמיה רש"ש והריטב"ותוס׳ הרא
צ לזה כיון שהקמיצה "אלא שהקשו דא,שהקדיש הקומץ בכלי בלילה

ניח בהדיא בקושיית ד ה"וכן בתוס׳ הרי.עצמה תפסול בלי קידוש כלי
.התוס׳ כאן דיפסל בקמיצת לילה דמיירי כשׂשם הקומץ בכלי

א דלמה לי "והריטב,ש"הרא'תוס,דקושיית התוס׳ ישנים,והיוצא
דהתוס׳ .אינו אותו קושיא דתוס׳ דידן ודתוס׳ דמנחות,קמיצה יפסל בלינה

פסל דאפי׳ בלא קמיצה י,חיצונות הקשו כן על מה דסלקא דעתין מעיקרא

ותוס׳ דידן ודמנחות .דמיירי במנחה שהוקדש ביום,בלינת עלות השחר

כ אין "וא.כ סלקא דעתין דלא נתקדש כלל"וא,ל שהוׂשם בכלי בלילה"ס
וכשאמר הגמ׳ .כיון דלא הוקדשה,להם מקום להקשות דיפסל בלינה

אין להם להקשות שיפסל בקמיצת ,שיחזור וישימו בכלי ויקמצנו בבוקר

אלא שיש להקשות על מסקנת הגמ׳ .הרי עדיין הוא חול לגמריש,לילה

ולזה תירץ דמועיל לשורפה ,למה צריך קמיצה,דקדשה אפי׳ שלא בזמנה

,ל קמיצה"ל,פריך:וכוונת תוס׳ חיצונות הכא הוא כזה.ד"או דהוא ל,מיד
,ופריך הגמ׳.אלא דישרף מיד משום קמיצה,נ"אה,ופריק?יפסל בלינה

ותירצו .יפסל בקמיצת לילה,היאך יחזירנו,ופריך על זה התוס׳.ליהדריה

ש מקדשין "ל דכ"כ צ"וע.א דחשיב קמיצה מכלי חול"דקמיצת לילה ה

דהא כבר קדוש הוא ,ש מקדשו להיות קודש"ל דהכ"ואין ר,שלא בזמנן
ומשקמצו נפסל ,מעמידו בקדושתו להיות ראוי לקמיצהל "אלא ר;מביום

ם שנביא להלן "י ורמב"ל כרש"כ התוס׳ חיצונות לא ס"וא.בקמיצת לילה
,אלא קמיצה יש לה חלות אפי׳ בלא זה,ד דמיירי שׂשם הקומץ בכלי"בס

ש ראוי לעבודה שלא "ל כ"ר"ש מקדש שלא בזמנו"כ"והא דקאמר הגמ׳ 
.ועיין לקמן.ש"ג הויא קמיצה מתוך כ"וכה,בזמנו

.א"ש וריטב"שנים וראובזה נראה הדוחק הגדול במה שתירצו תוס׳ י

מ בנתקדשה כל המנחה בלילה פריך "דמ,חדא:שהם תירצו שני תירוצים
וגם בזה מתורץ הא ,מ אמת הוא"מ,פ דהיא אוקימתא"והנה אע.שפיר

א "והדמיירי דהוקדש בלילה,דהקשו לעיל דיפסל בלינה אפי׳ בלא קמיצה
לכלי ויקמוץ א שיחזיר "ומבואר מזה למה ה.ש מקדש אלא בזמנו"דאין כ

וככל מה שביארתי לעיל לדברי תוס׳ ,כיון דבאמת לא עביד מידי,ביום
שתירצו ,תירוצם השני אינו מובן כלל,אמנם דא עקא.דידן ודמנחות
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ש "א דכ"וה,א כיון שקמץ בלילה ואינו זמן עבודה"דאפי׳ קדש ביום ה

נה ואין לה הב.חשיב כאילו קמץ מכלי חול,אינם מקדשים אלא בזמנם
המנחות מועלים בהן משהוקדשו קדשו "דמתיניתין דמעילה צווחת ,כלל

כ מאי האי "וא,"בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה
ולא .ע"וכן הקשה בשפת אמת והניח בצ".יחזור ויקמוץ ביום"דקאמר 

.י"ועיין לקמן במה שכתבתי לתרץ דברי רש.ראיתי תירוץ לזה

-ג -

."תני לה והוא אמר להכלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנוהוא"

ם "והרמב.)מנחות ק(רבינו גרשום ,המאירי,רבינו אליקים,י"רש

והתוס׳ .כולם כתבו דמיירי שקדש הקומץ בכלי)כא:פסולי המוקדשים ג(
ש שבו המנחה כולה מקדש שלא "היא דכ'לפנינו פליגי וכתבו דכוונת הגמ

אלא שקמיצה מקדים זמן ,לינה אפי׳ בלא קמיצהכ פסול ב"וא,בזמנו

והתוס׳ חיצונות לא .ד לתוס׳ דמנחות"או דקמיצה ל,שריפה לתוס׳ דידן

כיון ,י לדידהו"אלא שכתבתי לעיל דאין צריך לפירוש רש,הכריעו בזה
לדידהו אינו כלי המקדשו מחדש אלא כלי המעמידו "קידוש כלי"ד

.בקדושתו

לכאורה,ייעתו דמיירי בקומץ שנתקדש בכליי וס"הנה מה שפירשו רש

ואם .ליפסל בלינה בלא קמיצה,דאם המנחה כולה הוקדש בכלי,טעמייהו

אפי׳ שם ,ש אינו מקדש אלא בזמנו"אם כ,נ"דממ,ע"צ,זה הוא הטעם
אפי׳ כששם המנחה ,ואם מקדש שלא בזמנו.הקומץ בכלי לא עשה כלום

וכדי לתרץ שיטת הראשונים לבד .כולה בכלי בלילה הוקדש ליפסל בלינה

או ,ג"או דמשום מה לא יפסל לינה כה:מתוס׳ דידן יש לחדש בשני ענינים

אבל לא יקדש את המנחה ,דמשום מה הכלי יקדש את הקומץ ליפסל
הרי ,דאם לא קידש הכלי את המנחה,א"והצד השני לכאורה א.ליפסל

אלא כקומץ קדושת וכי קמיץ ליה אינו,עדיין אינו אלא קדושת דמים

וכן במעילה פרק ב׳ תנן משנה ח׳ דקדשה חייב .דאין זה עבודה,דמים

הקומץ וכו׳ ,ותנן תו התם.קדשה בכלי הוכשר להפסל בלינה,במעילה
והקשו .והוכשר ליפסל בלינה משקדשו בכלי,חייב במעילה משהוקדש

ללא היאך מחלק בקומץ עצמו בין הוקדש בכלי,.הראשונים בשבועות יא
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ותירצו כולם דקומץ קאי .הא אין קמיצה אלא מכלי שרת,הוקדש בכלי

דחייב עליו משום נותר וטמא אבל לא משום פיגול דאין ,אסיפא דמתניתין
,ל מחנת כהנים וחביתין וכו׳"ר,אבל לינה קאי אשארא,פיגול למתירין

ו י עצמ"כ רש"וכ.ואין להם מתיר,דבאמת פסולים בלינה משהוקדש בכלי
כ איה "וא.דמנחה קודם שהוקדש בכלי אין לה אלא קדושת דמים,שם

אבל לא לענין ,מקום לומר שתהיה קדושה למנחה שראוי לקמוץ ממנה
ואי הוקדש בכלי כבר ראוי ,דאם לא הוקדש בכלי אינו ראוי לקמיצה?לינה

.ללינה

"ל"וז.י במעילה י"אמנם ראיתי בפירוש קדמון כ ואי אמרת מאי :

תריץ ,הא בשעת קמיצה איתיה למנחה בכלי שרת,קומץ איכאקדשו
דלאחר הקמיצה היו נותנין הקומץ בכלי שרת אחר והיינו קדש הקומץ 

כדאמרינן ,נ דכן סדר עבודת המנחה"דאה,ואין תירוצו מובן.ל"עכ,"בכלי

"בסוטה יד הא קדשה ?למה לי.ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת:

,ג דקדישתיה סכין בצואר בהמה"דם אע,ידי דהוה אדםמ!חדא זימנא

אלא דאינו מתרץ כלום ,"הכא נמי לא שנא,הדר מקדיש ליה בכלי שרת
.קומץ איכא כיון שכבר הוא בכלי"קדשו"מאי ,למה שהקשה

המנחות מועלים בהן "פירשו דמתניתין דמעילה :א כט"י וריטב"התו

ל הקדישו ויש לו "דר"בלינה...משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל

לפסול השרייםבכלי הוכשרו הקומץהקדיש ,קדושת דמים ראוי למעילה
הקדיש הקומץ בכלי הוכשר הקומץ ,ובמשנה הבאה.לינת עמוד השחר

.להפסל בלינת שקיעת החמה

ל "דרבי יוחנן ס,בסוגיא דמנחה שחסרה קודם קמיצה.ועיין מנחות ט

דכל כמה "י "וכתב רש.ן לא נקבעה בקמיצהדעדיי,שימלאנו מתוך ביתו
,ולא קרינא ביה מן המנחה פרט לשחסרהדלא קמיץ לא מיקריא מנחה

כלומר זקוק זה לזה ואין ,כל לשון קביעות דאמור במנחות.כדמפרש לקמן

".לפי שהוקבעו יחד,אתה יכול לשנות קצת ממנו להביא אחר תחתיו
נות קצת ממנו ולהביא אחר אפשר לש,והיוצא מדבריו דאם לא נקמצה

ג דלכאורה "אע,"קצת ממנה"כ "ומש.לפי שלא הוקבעה יחד,תחתיו
ואין לומר .ל דהיינו משום דבהא מיירי בגמ׳"נ,סברתו מועיל אפי׳ לכולו

דמתיניתין דמעילה ,חדא,דלר׳ יוחנן אין קדושה למנחה אלא בקמיצה
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דאיהו הוא ,ועוד,)אם לא נפרש כמה שכתבתי שאפשר לפרש(לא כן הוא 

.בכלי)ג עשייתה"י(דאמר לעיל בסמוך דבללה בחוץ פסולה משום קדושתה 

ונתקדש בכלי אבל אינו נקרא מנחה עד ,כ תרי מילי נינהו"עלא א

דקדשו ,כ הוא סמך גדול למה שפירשתי"א.כ חק נתן שם"כ.שנקמצה
לא יפסל כ יש לומר ד"וא,בכלי יש לו קדושת קרבן אבל אינו מנחה עדיין

דקדש בכלי ביום ,י דלעיל"וזה תורץ גם התו.בלינה בקדושת כלי לבד
ותמהנו הא דתנן ,א שיחזיר הקומץ ויקמוץ ביום הבא"וקמצה בלילה ה

ולפי דברינו .כ מאי מהני החזרה"וא,דקדש בכלי הוכשר ליפסל בלינה

,אפשר לתרץ דבקידוש כלי לבד אין אלא קדושת קרבן ולא קדושת מנחה

.י"מה שכתבנו לתרץ רשוכ

ואמרינן בגמ׳ דאתי ,מתיניתין המזבח מקדש וכו׳.ע זבחים פג"וע

י על המשנה "וכתב רש.ירד,למיעוטי קומץ שלא נתקדש בכלי שאם עלה

"ל"וז,ה את הראוי"ד ג דקידשה המנחה כולה בכלי אין זה חלק "דאע:

ין זה מבורר ובקמיצה בלא מתן כלי אגבוה ברור שאין המנחה קריבה כולה 

הרי כתב בהדיא דאין לקמיצה חלות לבררו למזבח כלל אלא אם ".למזבח
ג "ואע"פ "ק אות א׳ כתב בשם מהר"שיטמ:אמנם שם פג.נתקדש בכלי

מ "מ,כ חולין גמורין הן ופשיטא שתרד"דהמנחה נתקדשה בביסא דאל

לא נתקדשה דאותה קדושה שהיה בביסא חלק אחר שהוברר חלק האישים

ם היה מעורב בה ומשום הכי ממעט ליה תנא דמתני׳ כיון דלא דכהני
הרי כתב ".ג דנתקדשה קודם לכן"אעאחר שהוברר חלק האישיםנתקדשה 

,אלא שחסר קדושה,בהדיא דבקמיצה באמת הובררה חלק האישים
כ פליגי בהא "וא.שהקדושה שהיתה לה בביסא היתה קדושה בתערובת

והתוס׳ ,לקמיצה בלא ׂשימה בכליל דאין חלות "י ס"דרש,דאמרינן
אלא דאין ראוי ,דבאמת הובררה למזבח,ל דיש לה חלות"ס)פ"מהר(

.למזבח

דאין מה שבכלי נעשה שיריים ,ביניהם הוא סוגיא דידןפקא מינהונ
ם “ועיין רמב.ולתוס׳ נעשו שיריים בקמיצה לחוד,י אלא בׂשימת כלי"לרש

"ל"וז,ה:פסולי המוקדשים ג .ץ המנחה שלא נתקדש בכלי שרתכן קומ:
ל "ומבואר דס."מתחילתןוכל איסורי המזבח שעלו ירדו לפי שאינן ראויין 

ש למה שכתב "וזה א".אינו ראוי מתחילתן"דקומץ שלא ׂשמו בכלי חשיב 
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כלי שרת מקדשין שלא בזמנן ",והזכרנו לעיל,לקמן בזה הפרק הל׳ כא׳

ביום שנתקדש בכלי שרת כיצד דבר שמצותו .להפסל אבל לא להקרב
ונתן קומצה כגון שקמץ מנחה בלילה .אבל אינו קרב.בלילה נפסל וישרף

דאין לקומץ בלא ׂשימה ,י"ל כרש"ם ס"דהרמב".הרי זו נשרפתלכלי שרת
.בכלי חלות

שכתב לתרץ הא דתנן ,)ט אות א:מעילה ב(והנה עיין בבועז 
כ תנן הכי גם "ואח"נהבלי...קדשו בכלי הוכשרו להפסל...המנחות"

ל "והמשנה הראשונה ר.דבאמת אין צריך קמיצה מכלי שרת,בקומץ

והמשנה השניה מיירי שלא קידש .והוכשר להפסל בלינה,שקדשו בכלי

אבל אם קמצה וׂשם הקומץ בכלי ,ולכן לא תפסל בלינה,המנחה בכלי כלל
וכדבריו "כ כתב בנו "ואח.והביא ראיות לזה.הוכשר להפסל בלינה בזה

דאפי׳ ,י"וודאי כוונתו הוא דלזה תורץ רש:".י יומא כט"משמע נמי מרש

אלא ,ש"הכא מיירי שלא ׂשם המנחה בכ,ש מקדשין שלא בזמנן"תימה כ

וגם תורץ למה לא סגי בקמיצה לחוד וכמה .קמצה ונתן הקומץ בכלי

דאין לינה למנחה שלא הוקדשה בכלי אלא אם נתן הקומץ ,י"שהקשו תו
.חדא מסוגיא דלעיל מנחות ט,ושתי הראיות שהביא הם מבלילה.כליב

כ מיירי בכלי חול דאי "וכתב ע,ל במנחה שבללה בחוץ"י ור"דפליגי בה ר

כתבו התוס׳ דגנאי הוא להוציא .וכן בסוכה נ.ש בחוץ מאי בעי ליה"כ

דהתם במנחות איתא בהדיא ,ולכאורה אין מזה ראיה של כלום.ש לחוץ"כ
"הואיל וקדושתה בכלי"ויש גורסים ,"ל ועשייתה בכלי פנים בעיהואי"

דאין שום הכרח מגמ׳ דמיירי ,ועוד.והוא להיפך ממש מדברי הבועז.וכו׳
:שוב הביא ראיה ממנחות נז.פ דגנאי הוא להוציאו לחוץ"אע,בכלי חול

וגם זה .ש"אלמא דאין צריך כ.דאיתא בהדיא דלא כתב רחמנא עביד ביסא
אלא עשרון כיון דאמר "כ בגמ׳ אמר "שהרי מיד אח,עד לאין תכליתתמוה

,"רחמנא עביד עשרון וכייל ביה שביק עשרון דקודש וכייל בעשרון דחול

אבל לקדש המנחה ודאי צריך ,ש"אלמא בהדיא דלישה הוא דאין צריך כ
:ל"וז,ה:ם מעשה קרבנות יג"ועיין רמב.ש"כ

ביא עשרון סולת או כמה מ.מנחת הסולת כיצד היתה נעשית
.בעשרון של מקדשעשרונות או כפי נדרו ושמן הראוי לה ומודד 

כ נותן שמן "ואח.כ נותן עליו את הסולת"ואח.בכליונותן שמן 
כ נותנה בכלי שרת"ואח.אחר על הסולת ובולל הסולת בו
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ושמן שנתן תחלה עם השמן הבלול עם שמן .וצק לתוכה שמן
.ונותן עליה לבונתהשיצק הכל לוג לעשרון

הוא נקרא ,ודבריו מבוארים דסדר המנחה הוא שיקדש המנחה בכלי
וזה אפשר להיות כלי ,אחרכ נותן שמן בכלי "ואח,"עשרון של מקדש"

ובכלי הזה ,כ נותן עליו עוד שמן"ואח,ומריק הסולת אל אותו הכלי,חול

ה לדברי הבועז מ הרווחנו דאין שום ראי"מ7.ש"כ נותן הכל בכ"ואח.בולל

היאך ,וגם מן הסברא יש לתמוה עליו.ש לקידוש המנחה"דאין צריך כ
ש לקדש המנחה ולא אישתמיט שום תנא או "יעלה על הדעת דאין צריך כ

.)כו(ובמנחות תנן .י"אלא איני רואה בדבריו סמך לרש.אמורא למימר הכי

שלא קדש.שלא בכלי שרת"י "וכתב רש".ש מכשיר"ש פסול ור"שלא בכ"

קומץ בכלי שרת דבתחילת מנחה ודאי לא פליגי דבעיא כלי כדאמרינן 
אבל תוס׳ שם .ודרשינן ליה התם מקרא דיחזקאל.)".צו(בפרק שתי הלחם 

כתבו דאין הדרשא שם אלא לענין אפיית המנחה ולא לענין ׂשימה בכלי 

לה זאת התורה לעו:מנחות פב,ומקור לאלו.ולא לענין קידוש קומץ בכלי
ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים עולה מה עולה 

מידי דהוה אדם דם ",:והוא דומה לסוטה יד8,טעונה כלי אף כל טעון כלי
ג דקדישתיה סכין בצואר בהמה הדר מקדיש ליה בכלי שרת הכא נמי "אע

"ה כתב בהדיא:ם פסולי המוקדשים יא"וכן ברמב".לא שנא היתה :
או שהעלהו .או שהיתה קומצה שלא בכלי שרת.י שרתהמנחה שלא בכל

עד שתהיה פסולהאו שבללה בשמנה חוץ לעזרה .למזבח שלא בכלי שרת

ל "אין ספק דר?"ש"היתה שלא בכ"ומהי כוונתו באומרו ".בלילתה בפנים

משמע דצריך "הואיל ועשייתה בכלי"ד.דמשמע ממנחות ט,אמנם הקשו כל האחרונים7
והיפה .ש"ד קאמר דכלי הבלילה אינו כ"או לדחוק דל,וכבר האריכו לתרץ.ש לבלילה"כ

אבל לא ,ש"דצריך המנחה להיות קדוש בקדושת כ,מ סולובייציק"שראיתי הוא תירוץ הגר
דלא הוקבע המנחה ,ם פליג על היסוד שיסדנו"ולפי זה הרמב.להיות בתוך כלי שרת

כיון ,ם פליג"ורמב.אבל קודם לכן אינו אלא ראוי לקמיצה,בקדושת מנחה אלא בקמיצה
כ יוקשה למה "וא.לי הבלילה עדיין יש לו דין מנחהש הראשון לכ"ל דכשנתרוקן מכ"דס

.כא דמיירי בקומץ שׂשמו בכלי ולא במנחה שׂשמו בכלי:ם פסולי המוקדשים ג"כתב הרמב
נ דאין לה אלא "ה,או שריקנו שלא לצורך הקרבן,ואפשר לתרץ דאם ריקנו ללא צורך

.בללו לא איבד דינוכדי ל,אבל אם ריקנו לצורך הקרבן.קדושת קרבן ולא קדושת מנחה
א ללמוד ממנה אלא דצריך כלי ולא דצריך כלי "דא,יש להעיר דאי משום הא לא איריא8

.כן העיר לי הרב יצחק צולטן.וכדברי רבינו אפרים זבחים מז,שרת
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ש וׂשם "שקמץ מכ,או איפכא,ש"ש וׂשם הקומץ בכ"שקמצה שלא מכ

.הקומץ בכלי חול

אלא .א בלעדי קידוש המנחה בכלי"אלמא בהדיא דאמכל הא דלעיל
י דקמיצה וׂשימה בכלי הוא הקובע את השריים "שעדיין יש לפרש דברי רש

.אבל אם לא נקמצה לא יפסל לעולם,לפסול את השיריים

דאין לינה דעמוד השחר פוסל ,ש“ובדרך אחרת תירץ גבורת ארי ורש
.ן עד עמוד השחר לא נפסלאבל הוקדש בלילה ול,אלא אם לן כל הלילה

עלות השחר פוסלת "דנסכים הבאים בפני עצמם :והא דאמרינן תמורה יד
(דרבנן הוא,"בהן כאברין השחר פוסלת בהן עולתה גריס "ועוד דרגמ.

.)אבל לפי גירסא זה אין קושיא על גבורת ארי,ע"גרסתו צ.אבריןב

מקמיצת י קמיצת לילה גרע טפי "עוד ראיתי לחלק דאפשר דלרש
דקמיצת יום אפי׳ בלא ׂשימה בכלי שפיר נקרא קמיצה כדמשמע ,יום

אליבא דרבנן דקמיצת פסולים הוי קמיצה אפי׳ בלא :מסוגיא דמנחות ו
אבל לענין לילה דילמא גרע טפי דלא חשיב קמיצה אלא .ׂשימה בכלי

ל דקמיצת לילה לאו "דתוס׳ דמנחות ס:כ בהא פליגי"וא.קמיצה גמורה
ל דקמיצת לילה חשיב קמיצה לאקדומיה "י ודעימיה ס"ותו.וא כללמידי ה

אבל ,דקמיצה לחוד לאו כלום הוא בלילה,י הוי באמצע"ורש.זמן שריפתו

ועדיין נשאר לבאר לזה למה יהיה .ש הוי קמיצה בלילה"קמיצה גמורה בכ
ש למאי דאמרינן לקמן דתנא דאבוה דרבי "וכ.הגדרת קמיצה תלוי בזמן

כ באמת זמנו הוא כמו שיתבאר יותר "א,ל דלילה לאו מחוסר זמן"אבין ס
דאמרינן לקמן דאין צריך לזה "קדוש ליפסל"אפשר לפי זה ד.לקמן

כ "וא,מ אמת הוא"פ דאין צריך לזה מ"ל דאע"י ס"במסקנא דסוגיא ורש
ואפשר דאין לעבודה חלות בלילה אלא .אין זמנו של לילה אלא זמן לפסול

נ דקמיצה ביום שפיר הויא קמיצה אפי׳ לא ׂשמו "ועל כן אה.עבודה גמורה
.בלילה לא הויא עבודה אלא בעבודה גמורה,ש"בכ

-ד -

מיתיבי זה הכלל כל הקרב ביום קדוש ביום וכל הקרב בלילה "
קדוש בין ביום 9)קדוש בלילה וכל הקרב בין ביום ובין בלילה(

).1'הע(עיין מה שכתבנו לעיל 9
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ביום אין .םובין בלילה קתני מיהת כל הקרב ביום קדוש ביו
."בלילה לא דילמא אינו קדוש ליקרב אבל קדוש ליפסל

טעם זה דכלי שרת מקדשין שלא בזמנן לפסול לא קאי במסקנא כדי 
,אבל אם הוא אמת או לא יש לדון,לתרץ ברייתא דאבוה דרבי אבין

,כיון דאסקינן דלילה אינו מחוסר זמן,ולכאורה אין מסוף הסוגיא ראיה

.ואכ באמת זמנו ה"א

-ה -

את הלחם ואת הבזיכין אחר השבת 10מתיב רבי זירא סידר"
כיצד יעשה יניחנו לשבת 11והקטיר את הבזיכין בשבת פסולה

.הבאה שאפילו עמדה על השלחן ימים רבים אין בכך כלום
."ואמאי תקדוש ותיפסל

י דקידוש בכלי דמהני שלא בזמנו היינו שקידש "הנה לפירוש רש
,במה שהונח המנחה בכלי אינו קדוש ליפסל בלינהאבל ,הקומץ בכלי

משניות כי ב.ם בין בפירוש המשנה בין במשנה תורה צריכים עיון"הנה דברי הרמב10
לחם בשבת ובזיכין אחר השבת והקטיר הבזיכין אחר )א:המודפסים זה סדר המשנה

לחם ובזיכין אחר השבת )ג.לחם ובזיכין בשבת והקטיר בזיכין אחר השבת)ב.השבת
וכן לא הזכיר .סידר שניהם אחר השבת והקטיר אחר השבת)ולא הזכיר ד.והקטיר בשבת

ב׳ קתני דפסול ואין חייבין משום פגול ,א׳.ר השבתסידר שניהם בשבת והקטיר אח)ה
אבל בפירוש המשנה .ה במנחות ק"וכ.ג׳ קתני פסול סתם וקתני תקנתא.נותר וטמא

שבת והקטיר הבזכין לאחר שבת לאחרוכן אם סדר לחם ובזכין "ם כתב בבבא ב׳ "לרמב
תמידין ומוספין וכן בהל׳.והוא בבא ד׳."הרי גם בזה הלחם נפסל ואינו קדוש,הבאה

סדר את הלחם "ם גרס במתניתין "ט דהרמב"ולכן כתב התוס׳ יו.יג כתב הסדר הזה-יב:ה
שבת והקטיר את הבזיכין לאחר שבת פסול ואין חייבין עליהן משום האחרואת הבזיכין

.ט"דבזה חייב משום פנו,בבא ה׳)שם הל׳ יד(ם "כ הביא הרמב"ואח."פגול ונותר וטמא
ם מאחר שאין "ואין ראוי להוסיף ולגרוע בדברי הרמב,ט תורץ הכל"וס׳ יוובגירסת הת

.ותו לא מידי,"אחר השבת"ספק כי בפירוש שהמשנה בודאי בבבא ב׳ גרס 
,א"וא,י ישן"א בשם רש"ה במהרש"וכ(ם "ב בשם הרשב"כתב בספר הישר סי׳ תשע11

ן דאסיקנא הכא דסידור יום דכיו,"פסולה"דלא גרסינן ,)כיון שהביא דברי רבינו חננאל
.ואין צריך,ח לפנינו הוסיפו המדפיסים"ובר.כ אינו פסולה"א,ראשון לאו כלום הוא

יב משמע דגריס :ם תמידים ומוספים ה"וכן ברמב,"פסול"ובמשנה שבמשניות גרסינן 
(ליה )וכן משמע מפירוש המשנה,ש"ט כתב דמשמע דלא גריס ליה ע"אמנם בתוס׳ יו.

ה ברבינו גרשום שם ורבינו אליקים "וכ,במתניתין ובגמ׳ גרסינן פסולה.ות קוכן במנח
.א"ועיין ריטב.י מנחות צ"י כ"י ורש"ה ברש"וכ,כאן
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כ כשהניח הלחם על השולחן שלא בזמנו "א,וכמה שהקשו התוס׳ לעיל

.דלא נתקדש ליפסל בלינה,לימא דהוי כמו שם המנחה בכלי שלא בזמנו
י "כ התו"וכ(,והנה אין ׂשימה בכלי עבודה.ד"אמנם לפירוש התוס׳ ש

אבל סידור ,)וכן במנחה,ה ומותר בזרלקמן דמילוי מים בחג אינו עבוד
כ קדיש ליה "וע.ואינו דומה אינו לׂשימה לחוד,הלחם אפשר דהויא עבודה

שכתב ,אני,ה אלא"י ד"רש.וכן נראה מסוכה דף נו.השולחן ויפסל בלינה
דאין בו עבודה ,"ממכר"דאין משמר העובד לוקח כל לחם הפנים בתורת 

אין סדור השולחן עבודה נמצא דאין ואי .בשבת זה אלא בשבת הבאה

אלא ודאי סידור .וזה שפיר בשבת הזה,עבודה בלחם אלא הקטר בזיכין

פטרינן זר :ולעיל כה.פ שהוא מלאכה גרועה"הלחם עצמו עבודה אע
ולא משום דאינו ,שסדר את השולחן ממיתה משום דאינו עבודה תמה

.עבודה דהוא מלאכה גרועה

"י"ל רש"ויש דרך אחר לפרש דז ויקדש השלחן את הלחם מאחד :

קדוש "דאין זה דומה ל,ויש לעיין".בשבת ליפסול בסידור שלא בזמנו

אבל כאן .נפסלה,ל קדוש הוא לענין שאם נקמצה"דהתם ר,דלעיל"ליפסל
,י בענין אחר"ויש לפרש דברי רש.יפסל מיד,ל דאם נתקדש הלחם"ר

ועתה הוא ראוי רק להיות ,בתדהסידור שלא בזמנו הוא המקדשו באחד בש

12.מ לא יפסל ממש אלא בהקטר בזיכין"אבל מ,פסול

-ו -

ואבוה דר׳ אבין נמי ,אמר רבא מאן דקא מותיב שפיר קא מותיב"
."ילה אין מחוסר זמן יום מחוסר זמןוקסבר ל,מתניתא קאמר

ל "דכאן משמע דר,ע פירושו הכא"צ,בזה דאין לילה מחוסר זמן
דבקדשים הלילה (א אחרי יום שעבר לא נקרא מחוסר זמן דהלילה שהי

ונראה .ואין זה זמנו,אבל חסרון יום שלם חשיב חסרון,)הולך אחר היום
דכיון שעבר הזמן אין זה חסרון אלא תוספת ,דלילה לא הוי חסרון לזה

".הואיל והיתה ראויה ליקדש בכלי שרת שחרית"י "כ בהדיא ברש"וכ.זמן
.י בהדיא במנחות ק"כ רש"שהרי כ,ואין זה נראה,"היהת"ש הגיה "והרש

כיון ,ד"ובאמת ש,ם"במתניתין ודלא כהגהת הרשב"פסולה"ל דגרסינן "לפירוש זה צ12
.י במנחות גריס הכי"דרש
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שהלילה "וכן ברבינו אליקים כתב .וכו׳"דהלילה הולך אחר היום"שכתב 

אבל בשאר המקומות ".הולך אחר היום ודמו כיומא אריכא וחד זמן נינהו
אלא דלילה לא הוי מחוסר זמן ,התלמוד שהוזכר מוסג זה לא משמע הכי

אלא ,ומכי מטי לילה הרי בא אותו היום,אחר הלילהמשום דהיום הולך 
א כאן וברבינו "יטבוכן משמע בר.שלא זרחה השמש,שיש פסול מבחוץ

.גרשום במנחות

א להקריב קרבנות "היאך אפשר שיש זמן שא,תמוהוולכאורה דעה ז

ז אם לילה חשיב "ם סותרים זא"וגם דברי הרמב.כלל ולא נקרא חסרון זמן

,ד דלילה מחוסר זמן הוא:שכתב בהדיא מחוסרי כפרה ג,לאחסרון זמן או

ולפי גמ׳ דידן אין ,כא כתב דכלי שרת מקדש בלילה:ובפסולי המוקדשים ג
.ל"ואכמ.ד לילה אינו מחוסר זמן"זה אלא למ

דלילה ,ש מקדשים שלא בזמנם"זו אין צריך לומר דכאולפי מסקנ

.זמנו הוא

-ז -

"?תפסולכי מטי בי שמשי תקדוש ו"

ואפי׳ לפירושים .ל כשבא ליל שבת יתקדש הלחם ויפסל בלינה"ר

כ אין הבנה "וא,דלילה אינו מחוסר זמן משום דהוא כלול ביום שעבר

ל דבלחם הפנים מעורבים הלכות שבת "י,לקושיא זו דכי מטי בי שמשי

.והיום הולך אחר הלילה לענין לחם הפנים,בהלכות קדשים

-ח -

."שקדם וסלקו:אמר רבינא"

דקדם וסלקו מועיל ללחם הפנים משום ,ותירוץ זה לא יועיל לענין מנחה

,ש בלילה"אבל מנחה שקדשו בכ,דסדרו בעת שהוא מופקע מדין קדושת כלי
כ כבר הוקדש ולא יועיל כלום אם "ל דלילה אינו מחוסר זמן א"כיון דאכתי ס

.סלק המנחה מן הכלי

-ט -

אפילו תימא בשלא קדם :ב אשי אמרמר זוטרא ואיתימא ר"
."כיון שסדרו שלא כמצותו נעשה כמו שסדרו הקוף,וסלקו
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כ נימא הכי גם במנחה שהושם בכלי "א,חדא.ובתירוץ זה יש לעיין

?והיאך יוצאים ידי מצות סידור לחם הפנים,ועוד.בלילה

דאם כיון ,התוס׳ תירצו דהכל תלוי בכוונה,לענין קושיא הראשונה

.ש שלא מדעת ושלא בזמן"אין קידוש כ,ואם לא כיוון,דשו מועיללק

דקידוש ,ה חזקיה לענין קושיא אחרת"תוס׳ ד.וכעין זה ימצא בסוכה נ

וכן משמע מדברי רבינו .שלא מדעת ושלא בזמן גרע מחד מינייהו לחודיה

שכתב ,בענין סידור הקוף בסוף דבריו שאביא לקמן:גרשום מנחות ק

לא אמרינן נעשה כמי דקסבר דיום הואנחה שקמצה בלילה אבל גבי מ"

משמע דהכל תלוי בזה שחשב שהוא ".שקמצה הקוף אלא מקדשה ליפסל

.באמת לא ישרף,אבל חשב שהוא לילה וׂשם המנחה בכלי בידיעה זו,יום

התוס׳ ישנים תירצו לענין קושיא מקידוש ניסוך המים בכלי דלא 

דאם מלא המים ,נו נעשה כמי שמלאו הקוףאמרינן דכיון שמלאו שלא בזמ

.פ שקדשן לשם ניסוך דלמחר"ולכך קדוש אע,לצורך אותו היום היו כשר

דהואיל ואי קדיש לה לשם מנחת נסכים דכשר ,נ לענין מנחה"ל ה"כ י"וא

,גם כשקדשו בלילה לשם יום מועיל,מהני,)י לעיל"כ התו"כמש(בלילה 

כ במילוי "משא,צריך כהן בבגדי כהונהדבסידור הלחם ,עוד תירץ.ל"כנ

[ה ואי"כ התוס׳ בסוכה ד"וכ,המים ובהנחת המנחה בכלי ש בתוס׳ "ע.

ש דאוקמיה סידור הלחם שלא בזמנו כמי שסידרו הקוף דווקא בסדרו "הרא

ה נעשה "י הכא ד"וברש.]ואין לאוקימתא דא סמך.שלא בבגדי כהונה

ובאמת ,דלילה לאו מחוסר זמן,מ"דלק:)בסוף הסוגיא ק(ובמנחות תירץ 

אבל ",כ רבינו אליקים בסוף דבריו שאביא לקמן"וכ,סידר את מנחה בזמנו

".גבי קומץ נתנו בכלי דלילה אין מחוסר זמן ולהכי קדוש ליפסל

,ל שקדם וסלקו"י תירץ דגם לרב אשי צ"רש,ולענין קושיא השניה

ש ויוצא ידי מצות ובזה קדו,אלא שסלקו וחזר והניחו לשם סידור הלחם

ם תמידים "אבל לא משמע הכי ברבינו חננאל וגם לא ברמב.סידור הלחם

וגם ,שלא הזכירו תנאי זה,יג וגם לא בשום מפרש אחר-יב:ומוספים ה

.אינו משמע כלל בגמרא דגם רב אשי צריך קדם וסלקו

וכן ,וברבינו אליקים כאן פירש אחר:אמנם ברבינו גרשום במנחות ק

"ל רבינו גרשום"וז.ה במאירי"י וכ"א בשם רש"יטבהביא הר אפי׳ תימא :
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וכד מונח שלא כמצותו היה מעיקראהואיל ותחלת סידורו .בשלא קדם

ולא הוי כלום אותו סדור וחשיב כמה דלא ועומד נעשה כמי שסידרו הקוף

הילכך לא מקדיש ליה בי הוי מסודר מעיקרא אלא השתא בשבת בזמנו

"ל רבינו אליקים"וז."ו׳שמשי למיפסליה וכ נעשה כמי שסידרו הקוף :

למה שהן סדורין .דדמי כמי שאינו סדור והילכך לא קדשי כלום עד שבת

ועומדין בליל שבת לא חשיב סידור הואיל וסידרן שלא בזמנן קודם לכן

פי דכי אמרינן לילה אינו מחוסר ",א"ל הריטב"וז."דהיום מחוסר זמן וכו׳

אבל הכא ,תנו שם בלילה או עשה מעשה פסול בלילהזמן הני מילי כשנ

וממילא הוא דהוי התם בלילה בלא שום ,שלא סידרו אלא קודם לכן

וכל מה שעשה זה אינו אלא כמי ,הרי הוא כאילו לא היה שם כלל,מעשה

והוא להיפך ".ועיקר,ל"י ז"כן פרש,דיום מחוסר זמן הוא,שסידרו הקוף

ובדבריהם .הוא כדברי רבינו אליקיםאלא ,י כאן"כ רש"ממש ממש

והנה לא כתבו ".כמי שאינו מסודר"ל "ר"כמי שסדרו הקוף"מבוארים ד

אלא שהמצאו שם שלא בזמנו הויא כמי ,בהדיא היאך נעשה מצוות סידור

,שפירש הסוגיא כדבריהם,ובמאירי נראה מפורש יותר.שלא נסדר מעולם

.היא הסידורוהוסיף דעצם המצאו שם בשעה הראויה היא

:ל המאירי"וז

ושמא תאמר וכשיגיע מיהא לילה של כניסת שבת יהא שלחן 
מקדשו ליפסל באותה שעה מצד סידור שלא בזמן שהרי לילה 

אפשר להעמידה בשיקדים ויסלקהו קודם .אינו מחוסר זמן
ואף כשתמצא לומר שלא .שיעריב שמשו עליו ויסדרנו למחר

עת הסידור נסדר שלא כמצותו סלקו אין בכך כלום שמאחר שבש
אין זה אלא כמי שסדרו הקוף אלו סידרו בליל כניסת שבת היה 

ל שלילה אין מחוסר זמן והיה השלחן מקדשו "ראוי לומר כן ר
אבל מאחר שהסידור היה בשעה שאין הסידור עושה כלום ליפסל 

.אף כשהוא מניחו לשם אינו עושה כלום עד שיגיע זמן סידורו

לילה אינו מחוסר זמן אבל מכי מטי בי שמשי לא דבאמת מבואר 

כשנכנס ,דכיון דאין הלילה עיקר זמנו,יתקדש ונעשה כמי שסדרו הקוף
.ללילה בהנחה בפסול לא ישתנה חלּותו להפסל במה שהוא מונח שם

עוד .אבל בהנחה מתחילה בלילה שפיר מיפסל בהכי.וכשיכנס לזמנו יתקדש
נים אין זמנו היום כלל ולא עד השבת ולא וזו של לחם הפ"הוסיף המאירי 
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עד השבת ואותו זמן שיחול עליו שלא היה עליו שם לחם הפניםנפסל כלל 

ויניחנו עד שבת הרי היא כאלו נסדר באותה שעה וסידור בזמנו הואשם לחם 
דהא ,כ אין להקשות היאך יסודר שוב בשבת בלא שום מעשה"וא."הבאה

ל כדברי "ואפשר דס.ע זמנו הוא הסידורבאמת מה שהוא מונח שם כשיגי
אבל אין בזה חסרון לענין קידוש ,או אפשר שבאמת לא קיים המצוה,המאירי

אלא לחמים "מצות סידור"דאין הקטר הבזיכין צריך ,הלחם והקטרת הבזכים
.מקודשים

סיכום

:העולה מסוגין

.י ביוםפליגי התוס׳ עם שאר הראשונים אי מיירי בהוקדש המנחה בכל.א

פליגי כל בעלי התוס׳ ביומא אתוס׳ דמנחות אי באמת שייך לומר .ב

.ופליגי אי קמיצת לילה חשיב כלום.דהוקדמה זמן השריפה בקמיצה בלילה

ל קידוש הקומץ בכלי או "כאן ר"קידוש כלי"י ותוס׳ אי "פליגי רש.ג

.י"ל כרש"ם ס"א ורמב"ש וריטב"י ורא"ל דתו"והעלתי דנ.קידוש המנחה

וקדושת ,י וגם לתוס׳ ישנים דשם מנחה הוקבע בקמיצה"ביארנו לרש.ד
תוס׳ במנחות לא חשיב ,כ מקולא לחומרא"וא.קרבן הוקבע בׂשימה בכלי

ל דחשיב הוא לאקדומיה עידן "בעלי תוס׳ דיומא ס.קמיצה בלילה לכלום
,ל דקמיצה לא חשיב לאיפסולי אלא בקמיצה גמורה"י ס"רש.שריפתו

ל דקמיצת לילה לא חשיב "י ס"והעלנו דאפשר דרש.ׂשימה בכלידהיינו
.אלא אם עשה כל עבודת הקמיצה

.צ קמיצה מכלי שרת בשתי ידים"דחינו דברי הבועז מעילה פרק ב׳ שא.ה

אם הקידוש בכלי הויא ,י דלא חשיב קידוש כלי"כתבנו דאפי׳ לרש.ו

.סללפחות לפ,עבודה כמו סידור לחם הפנים שפיר קדיש

הערנו דלילה אינו מחוסר זמן דהכא אינו דומה ללילה אינו מחוסר זמן .ז

.דכוליה תלמודא

.ש מקדש שלא בזמנו"הערנו דאין הכרע למסקנת הסוגיא אם כ.ח

כתבנו ג׳ טעמים דלא אמרינן נעשה כמי שסדרו הקוף בקידוש מנחה .ט

.בכלי בלילה

י למצוה ולא כשסדרו בימים כתבנו ב׳ טעמים לקידוש הלחם בזמן הראו.י

.לפני השבת



ח"תשע●ח"קול צבי י

הרב אריאל יוסף דיימונד
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

שמחה וכבוד והדלקת הנר ביום הצום

כ"הנר ביוההדלקת

-א -

מקום שנהגו להדליק את ):ב"ג ע"נ(איתא במשנה פרק מקום שנהגו 
'ין וכוכ מדליקין מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליק"הנר בלילי יוה

תנא בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק :איתא'ובגמ.כ"ע

אותן שנהגו להדליק והנוהגין:י"ל רש"וז.כ"ע.שניהם לדבר אחד נתכוונו
.שלא להדליק לא נתכוונו אלא לדבר אחד להפריש עצמו ממשכבי אשה

האומרים להדליק משום דאין אדם משמש מטתו לאור הנר והאומרים 
.הדליק סוברים כשהנר דולק רואה את אשתו ומתאווה להשלא ל

.ל"עכ

יש :ל"וז,)י"שביתת עשור ה'ג מהל"פ(ם "וכעין זה מפרש הרמב

כ כדי שתהיה לו בושת פנים "מקומות שנהגו להדליק את הנר בלילי יוה

מאשתו ולא יבא לידי תשמיש המטה ויש מקומות שנהגו שלא להדליק 

.ל"עכ.עיניו ויבא לידי תשמיששמא יראה אשתו ותשא חן ב

הנוהגת בכל שבת ,הרי מצות הדלקת נרות היא קיום מצות כבוד.ג"צע

,למה המשנה אומרת שאלו שמדליקין רק מדליקין בתורת מנהג,כ"א.ט"ויו

ע למה הסוגיא מסבירה שהמנהג "וכן צ1.ט"ולא בתורת חיוב כמו בשבת ויו

.את כבוד יום הכיפוריםולא מפ,להדליק הוא משום הרחקה מתשמיש

אלא שלא הסביר ,שעמד על נקודה זו,)ה תנא"ב ד"ג ע"פסחים נ(ועיין מרומי שדה שם 1
אינו ,אלא שקשה דאפילו למאן דנהגו להדליק:ל"וז.ט"כ משבת ויו"למה חלוק יוה

כ היאך מברכין כל בני "וא,אלא כדי שלא יבא להרגל דבר,ושלום ביתמשום כבוד
.ל"עכ.והיה אור בבית,והרי סגי בברכה אחת,הבית
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תנאים בנוגע למנהג לא 'איכא מח,בהמשך הסוגיא.ע"ועוד צ

ש בן אלעזר אומר "יוחנן ר'תני תנא קמיה דר:ל"וז.כ"להדליק נר ביוה

כ שחל להיות בשבת אף במקום שאמרו שלא להדליק מדליקין "יוה

אורה לכ.ל"עכ.יוחנן בתריה וחכמים אוסרים'ועני ר.מפני כבוד השבת

כ שחל "כ שחל בחול מיוה"ש בן אלעזר מאי שנא יוה"ע לפי ר"צ

אם במקום כבוד שבת מדליקין ולא חוששים שמא יביא לידי –בשבת

שהרי לכאורה מצות כבוד ,כ"למה אין מדליקין בשאר יוה,תשמיש

.ט"כמו בשבת וביו,נוהגת ביום הכיפורים עצמו

-ב -

ינו הראשונות אם נבין שמצות ניתן לדחות את קושיות,לפום ריהטא

,כ"א.המצוה היא לסעוד לאור הנר:הדלקת נרות תלוייה בחיוב סעודה

'ולפיכך הגמ,אין קיום בהדלקת נרות בכלל,שאין מצות סעודה,כ"ביוה

כ הוא כדי למנוע מתשמיש המטה "מסבירה שהמנהג להדליק נרות ביוה

ואמנם מצינו .ט"יוואינו קיום של מצות הדלקת נרות של שבת ו,בלבד

אמר רב נחמן בר רבא :ב איתא"ה ע"שבת כ'בגמ.שחיובים אלו קשורים

.ל"עכ.אמר רב הדלקת נר בשבת חובה רחיצת ידים ורגלים ערבית רשות

כבוד שבת הוא שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כעין :י"ל רש"וז

.ל"עכ.יממא בפרק בתרא דיומא

בפסחים שחיוב הדלקת נרות בשבת לכאורה משמע מהסוגיא ,אולם

ש בן אלעזר פוסק שאפילו אלו "שהרי ר.ט אינו רק במקום סעודה"ויו

כ שחל להיות "כ מדליקים נרות ביוה"שנוהגים לא להדליק נר בשאר יוה

יש חיוב ,הרי שאפילו בשבת שבה אין סעודה.מפני כבוד השבת,בשבת

ום שחיוב הדלקת ולכאורה זה מש.להדליק נר שבת בתורת כבוד שבת

2.אלא הוא דין בפני עצמו של כבוד היום,נרות אינו תלוי בחיוב סעודה

ובהרחבה ,ה דתני תנא"ב ד"ג ע"עיין מרומי שדה פסחים נ.ייןב מסוג"וכן מדייק הנצי2
ה "ושם בהעמק שאלה הוא מביא ראיה מסוגיא שבת כ.'ב אות ג"יותר בהעמק שאלה קכ

.אפילו שלא בשעת סעודה,ומגדיר להלכה שחיוב ההדלקה הוא משום כבוד שבת,ב"ע
אלא לצורך אכילה והשיב רבא שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה אפילו שלא :ל"וז

.כ"ע'וכולכבוד שבת בעלמא
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ם שאין חיוב הדלקת נר "וייתכן שיש הוכחה נוספת מדברי הרמב

ושאפילו מי שאינו סועד בשבת חייב ,שבת תלוי בקיום מצות סעודת שבת

קת כשרבינו מביא מצות הדל,א"שבת ה'ה הל"שהרי בפ.להדיק נר שבת

ואפילו אין 'וכו:ל"וז.הוא כותב שאפילו עני חייב להדליק נר שבת,הנר

לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר שזה בכלל 

משמע מכאן שאפילו עני שאין לו סעודה באותה שבת .כ"ע.עונג שבת

משום שיש חיוב להדליק נר שבת אפילו שלא במקום ,חייב להדליק נר

.סעודה

-ג -

נר מסבירה שאלו שנהגו להדליק'הגמ.שאילותינו חוזרות ונעורות,כ"א

ע למה "צ.כדי למנוע מתשמיש המטה,כ רק נהגו כן בתורת מנהג"ביוה

שמעון בן 'ר,ובנוסף.ט"כמו בשבת ויו,אין חיוב מדינא של הדלקת נר

ן אכ,כ שחל להיות בחול"אלעזר מסביר שאלו שנוהגים שלא להדליק ביוה

נמצא ,כ"א.משום כבוד שבת,כ שחל להיות בשבת"מדליקים ביוה

נהגו להדליק ולא לחוש שמא יבאו לידי תשמיש ,שבמקום חיוב כבוד

שידליקו נר ומצות ,כ"ע למה אין אומרים כן בכל יוה"ולפיכך צ.המטה

כ משאר שבתות "מאי שנא יוה.כ תדחה חשש תשמיש המטה"כבוד יוה

.ייבים להדליק נר לכבוד היוםשבהם ח,וימים טובים

עלינו לעמוד על כמה יסודות בענין ,בכדי לנסות לתרץ קושיות אלו

.קדושת יום הכיפורים

שם יום טוב

-ד -

.ימים נקראים ימים טובים'יום טוב כותב שרק ו'ם ריש הל"הרמב

ששת ימים האלו שאסרן הכתוב בעשיית מלאכה שהן ראשון ושביעי :ל"וז

שון ושמיני של חג הסוכות וביום חג השבועות ובאחד לחדש של פסח ורא

ושביתת כולן שוה שהן אסורין בכל הן הנקראין ימים טוביםהשביעי 

מלאכת עבודה חוץ ממלאכה שהיא לצורך אכילה שנאמר אך אשר יאכל 
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,לכאורה יוצא מדבריו שרק ימים אלו נקראים ימים טובים.ל"עכ.לכל נפש

3.ולא יום הכיפורים

בסדר .בנוסח התפילה,מ להגדרה זו של יום טוב"לכאורה יש נו

כשמזכירים פסח ,מביא רבינו שבימים טובים,אהבה'התפלות שבסוף ס
'וכו:ל"וז.גם מזכירים שהם ימים טובים,בפסח ועצרת בעצרת וחג בחג

מקרא יום טובקלהנו מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את 'ותתן לנו ד

.וכמו כן בשבועות ובסוכות.כ"ע.'יום חג המצות הזה וכוקדש הזה את 

שלא (ם "שמשמיטים מועדים לשמחה לפי הרמב,ואפילו בראש השנה

אכן מזכירים ,)ראש השנה'ש שלהי מס"כדעת מר שר שלום המובא ברא
מקרא יום טובקלהינו את 'ותתן לנו ד:ל"וז.יום טוב מקרא קדש הזה

יוצא שבשלשת הרגלים ובראש .כ"ע'ה וכוקדש הזה את יום הזכרון הז
ביחד עם הזכרת קדושת ,מזכירים בתפילה שהיום הוא יום טוב,השנה

,ם כותב שרק מזכירים מקרא קדש"ביום הכיפורים הרמב,לעומתם.היום
קלהינו את יום מקרא קדש הזה את 'ותתן לנו ד'וכו:ל"וז.ולא יום טוב

.כ"ע'יום הכיפורים הזה וכו

ם נזהר מלנקוט לשון יום טוב "הרמב,מצינו שבהרבה מקומותוכן 
כל :ל"וז,בעניין ברכת שהחיינו,ג"שבת הכ'ט הל"עיין פכ.כ"ביחס ליוה

'ג הל"וכן בפי.כ"ע'לילי יום טוב ובליל יום הכיפורים אומרים שהחיינו וכו

בים בכל יום ויום מימים טו:ל"וז,בענין הוצאת שני ספרי תורה,ד"תפלה הי

.'וכן ביום הכיפורים ובשבעת ימי הפסח מוציאין שני ספרים בשחרית וכו
והטעם שציין פסח בנפרד הוא לכאורה משום שימי חול המועד אינם [

כמו ,ספרי תורה'ורצה לפרט שאפילו בהם מוציאים ב,נקראים ימים טובים

נין בע,ה"אבל ה'י הל"וכן עיין פ.]ב"בסוכות שהביא כבר לעיל בהלכה י

הקובר את מתו שבעת ימים :ל"וז,ימי אבילותו בערב יום טוב'אבל שסיים ז
קודם רגל מן הרגלים או קודם ראש השנה ויום הכיפורים בטלה ממנו גזירת 

שמקצת בערב יום טוב או בערב יום הכיפוריםומותר לספר ולכבס .שלושים

א "ה כ"י ר"עיין רש.כ"ראוי לציין שיש דעות בראשונים ששם יום טוב נופל גם על יוה3
ל "וז,כ"בפשרת יוה,אמור'ת פר"וכן קצת משמע מלשונו בפירושו עה,)ה דמטו"ד(א "ע
ר ימים טוביםבשאכ קדשהו בכסות נקייה ובתפלה ו"ביוה.מקרא קדש):ה"ל:ג"כ(

לרוב לשון שאר מראה שגם הפרט .ל"עכ.במאכל ובמשתה ובכסות נקיה ובתפלה
.ל"ואכמ,אבל אין זה נכון בכל מקום,הראשון נכלל בכלל
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לים בשם ימים ה ביחד עם הרג"רבינו קורא לר,שוב.כ"ע'היום ככולו וכו

4.ואינו כולל יום הכיפורים עמהם,טובים

ולמה הוא נופל על הרגלים ,ב מה פירוש לשון יום טוב לפי רבינו"צ

.ולא על יום הכיפורים,ועל ראש השנה

-ה -

כדאי לעיין בפירושו ,ם"בכדי לפרש את לשון יום טוב לפי הרמב

:)ב"א ע"כשבת('ל הגמ"ז.לברייתא הידועה לגבי קביעת חנוכה

:ל"וז,בענין קידוש והבדלה,ח"שבת הי'ט הל"עיין פכ.וכן מצינו בכמה מקומות נוספים4
כך מקדשין בלילי ימים טובים כשם שמקדשין בלילי שבת ומבדילין במוצאי שבת 

וכן בסדר .כ"ע'הם וכו'ומבדילין במוצאיהן ובמוצאי יום הכיפורים שכולם שבתות ה
ומוצאי יום הכיפורים בלילי מוצאי שבת :ל"וז,לגבי נוסח ההבדלה בתפלה,התפלות

,ה"תפלה ה'ב הל"וכן בפ.כ"ע'מברך ברכה רביעית בנוסח זה וכוומוצאי ימים טובים
בשבתות וימים טובים :ל"ז.ה והרגלים בלבד"ם נוקט לשון ימים טובים וקאי על ר"מבהר

במה דברים 'מתפלל שבע ברכות בכל תפלה ותפלה מארבע תפלות של אותו היום וכו
אמורים בתפלת ערבית ושחרית ומנחה אבל תפלת המוספין של ראש השנה מתפלל תשע 

כ "ויוה',ין הימים טובים הנזכרים בהלכה המבורר שראש השנה כלול ב.כ"ע'ברכות וכו
:ל"וז,כ בהלכה הבאה"ם מביא דין יוה"והרמב.תפילות'כ מתפללים ה"שהרי ביוה,אינו

.כ"ע'ביום הכיפורים מתפלל בכל תפלה מחמש תפלות שבע ברכות וכו

הוא כותב שדין מסויים ,כשרבינו דן בכללות,יש להעיר שלפחות בשני מקומות,אמנם
לגבי קריאת ,ב"תפלה ה'ב הל"עיין פי.כ עמם"והכוונה לכלול יוה,ג בשבת ויום טובנוה

.ואין מפטירין בנביא אלא בשבתות ובימים טובים ובתשעה באב'וכו:ל"וז,ההפטרה
וכן במוצאי שבתות 'וכו:ל"וז,ד"תפלה ה'ב הל"בפ,וכן לענין תפילה קצרה.ל"עכ

וכן לענין .ל"מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת עכוימים טובים אינו מתפלל הביננו 
ובמוצאי שבת ובמוצאי יום טוב של 'וכו:ל"וז,ב"תפלה הי'ב הל"בפ,הבדלה בתפילה

.ל"פ שהוא מבדיל על הכוס עכ"כל השנה מבדיל באתה חונן אע

וכן מפרש הכסף .ם כולל יום הכיפורים בין ימים טובים"משמע שהרמב,במקומות אלו
לכאורה אפילו אם נפרש כן .ד"תפלה ה'ב הל"ב ורבינו מנוח פ"תפלה ה'ב הל"ה פימשנ

יום טוב שיום 'ם ריש הל"אין זה דוחה את הקביעה הברורה של הרמב,במקומות אלו
,ואת החילוק בנוסח התפילה בין יום הכיפורים לימים טובים,הכיפורים אינו יום טוב

מכיון שדינים אלו שוים לשבתות ולימים ם סמך על הקורא להבין ש"אלא שהרמב
לולא דמסתפינא הייתי מציע ,אולם.אין מקום לחלק שלא ינהגו ביום הכיפורים,טובים

משום ,ם דוקא קורא ליום הכיפורים בשם שבת"והוא שבמקומות אלו הרמב,פירוש אחר
[כ הוא שבת שבתון"שיוה י שם שהר,ד"תפלה הי'ב הל"זה קצת יותר קשה בלשונו בפ.

]ק"ודו.אלא שבת בלשון יחיד,הוא אינו כותב שבתות בלשון רבים
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ם "הרמב.ל"לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה עכ

ומפני זה התקינו חכמים :ל"וז,ג"חנוכה ה'ג הל"מביא ברייתא זו בפ
ה בכסלו "שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל כ

והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ימי שמחה
הברייתא אומרת .כ"ע'לה משמונת הלילות להראות ולהגלות הנס וכוולי

ם מפרש שהכוונה היא שהם ימי "והרמב,שימים אלו הם ימים טובים
לשון יום טוב מורה שיום זה הוא ,ם"לכאורה יוצא שלפי הרמב.שמחה

.יום שמחה

הוא כותב שהמצוה ,כשרבינו מביא מצות שמחת יום טוב,ואמנם

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר :ל"וז,וטוב לבמחייבת שמחה 
שמח ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית וחייב אדם להיות בהן 

הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר ושמחת וטוב לב

להיות ,מסתבר מאד שלשון יום טוב מורה על חיוב זה.כ"ע'בחגך וגו

5.שמח וטוב לב

,ניתן להביא ראיה נוספת לפירוש זה בלשון יום טובולכאורה
):ב"ו ע"כ(ל המשנה "וז.מ שם"תענית ומפה'מדברי המשנה שלהי מס

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה 'וכו

המשנה .כ"ע'ם יוצאות בכלי לבן וכו-כ שבהן בנות י"עשר באב וכיוה

ולא שאר דיני ,פ שאין בו איסור מלאכה"אע,ו באב יום טוב"קוראת לט
ו באב הוא יום "פירוש הלשון הוא שט,ברור שכאן.וניהוגי ימים טובים

ולפיכך קבעוהו יום :ל"וז,מ שם"ם בפה"וכן מפרש הרמב.של שמחה
6.כ"שמחה ע

תחת אשר לא :ויש להעיר שלכאורה לשון זה בהגדרת חיוב שמחה נלמד מלשון הפסוק5
ם מביא פסוק זה לענין שמחת "הרמב.קלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל'עבדת את ה

כל ושותה ושמח ברגל לא ימשך ביין כשאדם או:ל"וז,)'הלכה כ(יום טוב לקמן בפירקין 
שהשכרות .ובשחוק ובקלות ראש ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה

והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות ולא נצטוינו על ההוללות 
'והסכלות אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה

ובטוב לבב הא למדת שהעבודה בשמחה ואי אפשר לעבוד את השם לא קלהיך בשמחה 
.ל"עכ.מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות

.יום משתה וששון:ס"וכעין זה גם בתרגום שבש,כן הוא בתרגומים המדוייקים6
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שמחה ביום הצום

-ו -

לכאורה יוצא שרק ימים שבהם נוהגת מצות שמחה מלאה ,ל"לפי הנ

רבינו קובע שרק ,ט"יו'הבאנו לעיל שבריש הל.מים טוביםיקראו י

וכן הערנו שהוא פוסק שאין ,הרגלים וראש השנה נקראים ימים טובים

וכמו כן הוא מאריך בלשונו בהרבה מקומות ,כ"לומר יום טוב בתפילת יוה

לכאורה משמע שיש פחות שמחה ,כ"א.כ יום טוב"כדי לא לקרא ליוה

אלא שצריך ביאור ,ולפיכך אינו נקרא יום טוב,םכ מבימים טובי"ביוה

.ובפרט מראש השנה,כ מימים טובים"באיזה דיני שמחה חלוק יוה

ה "לגבי אבילות בר)א"ט ע"י(ק "תנאים במשנה מו'איתא מח

.שבת עולה ואינה מפסקת רגלים מפסיקין ואינן עולין'וכו:ל"וז,כ"וביוה

רבן גמליאל אומר ראש .כשבתק עצרת "אליעזר אומר משחרב ביהמ'ר

וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא .כ כרגלים"השנה ויוה

ג פוסק "אבל ה'י הל"ם פ"והרמב.ל"עכ.כ כשבת"ה ויוה"עצרת כרגלים ר

.כרבן גמליאל

)ב"ח,שמודפס בשיעורים לזכר אבא מרי(בשיעור בענין אבילות 

דורשת שאין אבלות 'הגמ)ב"עד "י(ה שלעיל "ד זללה"הקשה מרן הגרי

דוחה מצות –שהיא מצוה דרבים–ברגלים מזה שמצות שמחת רגלים

'יוצא שלפי ר,מדייק מרן,כ"א.שהיא מצות יחיד בעלמא,אבילות

):ט"קפ'ע(וכך מובא בשמו .כ"ה ויוה"אכן קיימת שמחה גם בר,גמליאל

ד "י(והלא בסוגיא .ודוחים אבלות,כ כרגלים"ה ויוה"גמליאל אומר ר'ר

ושמחת ,י רגל הוא בשל מצות שמחה"מבואר כי דחיית אבלות ע)ב"ע

,והוא קיום שמחה שבלב,כ"ה ויוה"חזינן שישנה חלות שמחה בר.בחגך

.כ"י וידוי והרהורי תשובה ע"שיכולה להתקיים דוקא ע

מדיני אבילות יוצא שיש שמחה מסויימת בראש השנה וביום 

לכאורה מבורר שאין מצות שמחה בימים אלו שוה ,ומאידך.הכיפורים

אין ,בנוסף.בשניהם אין מצות שלמי שמחה,ראשון.למצות שמחה ברגלים

ם מסביר שזה משום שאין שמחה מלאה"והרמב,כ"ה וביוה"מצות הלל בר
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כ אין בהן "אבל ראש השנה ויוה'וכו):ו"חנוכה ה'ג הל"פ(ל "וז.בימים אלו

.כ"ע'בה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה וכוהלל לפי שהן ימי תשו

ובראש השנה 7,לכאורה יוצא מכאן שמצות הלל היא קיום של שמחת היום

.כ אין שמחה יתירה לחייב קריאת ההלל"וביוה

אין ,בשניהם:כ דוקא שוים"ה ויוה"ר,בדיני שמחה שראינו עד כאן

,אולם.אבל אכן נוהגת שמחה לבטל אבילות,שלמי שמחה ואין הלל

.כ"ה ליוה"לכאורה אכן קיים חילוק גדול בענין שמחה בין ר

פוסק שבין בזמן הבית ובין )ח"ז והי"ט הי"יו'ו הל"פ(ם "הרי הרמב

מצות שמחת יום טוב כוללת חיוב לשמוח בשאר מיני ,שלא בזמן הבית

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים :ל"וז.שמחה

ספד ותענית וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא כולם אסורים בה

פ "אע.'ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר ושמחת בחגך וגו

שהשמחה האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות 

חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל אחד ואחד 

והנשים קונה .ן להם קליות ואגוזים ומגדנותכיצד הקטנים נות.כראוי לו

והאנשים אוכלין בשר ושותין יין .להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו

.כ"ע'שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין וכו

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג :ם בריש ההלכה"עיין לשון הרמב

ון זה קאי גם על ראש לכאורה ברור שלש.כ"ע.עם שאר ימים טובים כולם

וכן מתאר ,יום טוב'שהרי ראש השנה נמנה כיום טוב בריש הל,השנה

[אותו רבינו לאורך הלכות יום טוב הרי רבינו כבר מנה בפירוש את ,בנוסף.

,ולפיכך כשהוא כותב שאר ימים טובים כולם בלשון רבים,פסח וסוכות

מצות ,ם"פי הרמביוצא של,כ"א.]ברור שהכוונה אינה לשבועות בלבד

8.ה כמו ברגלים"שמחה זו נוהגת בר

עיין(מ "ח וחוה"ה את דברי רבינו בשיעור בענין הזכרת ר"ד זללה"וכן מפרש מרן הגרי7
).'אות ג,מ"ח וחוה"שיעור בענין הזכרת ר,א"שיעורים לזכר אבא מרי ח

בניגוד מוחלט לשיטת הגאונים שמותר להתענות ,וכן פירשו דבריו הרבה מפרשים8
.ן שלהי ראש השנה ובמרדכי ריש יומא"המובאת בר,בראש השנה
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ם כותב "הרי הרמב.כ"נוהגת ביוהאינהמדוייק שמצוה זו ,ומאידך

.ם אינו מונה יום הכיפורים כיום טוב"והרמב,שהיא נוהגת בימים טובים

היה ניתן להגדיר את יום הכיפורים ,ואפילו אם ייתכן שבמקומות אחרים

לשון זה קאי אך ורק אראש השנה ,ות יום טובברור שבהלכ,כיום טוב

שבין דיניה כוללת ,מאד קשה לפרש שהלכה זו,ובנוסף.ושלשת הרגלים

כ היה לו "שהרי א,קאי בסתם גם על יום הכיפורים,חיוב אכילה ושתיה

.לרבינו לכתוב בפירוש שרק חלק מהדינים הללו נוהגים ביום הכיפורים

,ומצוה זו,נה קאי איום הכיפוריםאלא לכאורה משמע שהלכה זו אי

ה ובשלשת רגלים ולא ביום "נוהגת רק בר,לשמוח בשאר מיני שמחה

.כ"ה לשמחת יוה"יוצא שיש חילוק גדול בין שמחת ר,כ"א.הכיפורים

ועלינו להעיר שלכאורה חילוק זה אינו משום שהצום מעכב אותו 

ת ביום אין מצוה זו נוהג,אלא משום שבעצם,מלקיים את המצוה

אין ,אולם;מי שצם אינו יכול לאכול בשר ולשתות יין,אמנם.הכיפורים

ולא חילוק אגוזים 9,מצות הצום מעכבת לבישת בגדים נאים ותכשיטים

שחייב באכילה ביום ,חולה שיש בו סכנה,ובאמת.וקליות לקטנים

ם פוסק שאין "הרמב,כ"ואעפ10.יכול לאכול בשר ולשתות יין,הכיפורים

.וה זו נוהגת ביום הכיפוריםמצ

צות שמחה משם מדוייק שיש קיום מ,ט"מ במצות שמחת יו"ועיין דברי רבינו בסה9
וכולל באמרו ושמחת בחגך מה ):ד"עשה נ(ל שם "וז.בלבישת בגדים נאים אפילו לאנשים

וללבוש ומזה לאכול בשר בימים טובים ולשתות יין .כ שמח בכל מיני שמחה"שאמרו ג
משמע שלבישת בגדים .כ"ע.ולחלק פירות ומיני מתיקה לקטנים ולנשיםבגדים חדשים

ועיין בשיעורים .והיא נוהגת באנשים כמו בנשים,ושתית ייןנאים היא כמו אכילת בשר
שם מובא שמרן ).בסוף',אות ג,שיעור בענין כיבוד ועונג שבת(א "לזכר אבא מרי ח

'והסביר שיש לפסק זה ב,ט מכובדים מבגדי שבת"ע שבגדי יו"ה הביא את פסק השו"זללה
מצות ,שני משום שמצד השמחהוה,ט גדול מכבוד שבת"האחד משום שכבוד יו:נימוקים

,כ"א;ע אינם דוקא בנשים"לכאורה ברור שדברי השו.שמחה מחייבת לבישת בגדים נאים
וכן מובא .משמע שמרן מבין שלבישת בגדים נאים הויא קיום מצות שמחה אפילו לאנשים

כי הלא צריכים ,ט יהיו יותר טובים מבגדי שבת"ע כי בגדי יו"לכן פסקו בשו:בשמו שם
(לכבד בית קלהים ט כסות נקיה "כי ביו:חוץ מנימוק זה ישנו עוד נימוק אחר והוא.

.כ"ע).והנשים בבגדי צבעונין–י שמחה"י כיבוד בין ע"מתחייבת בין ע
שאין )ב"ד ע"י(ק "ה שאל שאלה דומה לגבי קביעת הסוגיא מו"ד זללה"ומרן הגרי10

אין שום סתירה :שואל מרן.תט דוחה אבלו"ט משום שמצות שמחת יו"אבילות ביו
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כ "ם שאין מצוה לשמוח בשאר מיני שמחה ביוה"יוצא מדברי הרמב

אין הכוונה .ואפילו בדברים המותרים לעשותם ביום הכיפורים,בכלל
שהרי מצינו שאין אבילות ,לומר שאין שמחה נוהגת ביום הכיפורים בכלל

ים שמחת היום לקי,אלא שהמצוה הנוהגת בשאר ימים טובים.נוהגת בה
.אינה נוהגת ביום הצום,במעשים גשמיים המביאים לידי שמחה

.ם שמצוה זו אינה נוהגת ביום הכיפורים"ע מהיכן למד הרמב"צ
היאך למד רבינו שמצות שמחה בשאר :שאלה זו קשורה לשאלה אחרת

אין כאן .ה"שהרי אין מצות שלמי שמחה בר,ה"מיני שמחה כן נוהגת בר

11.ועיין בהערה,מקום להאריך

'למה הגמ,כ"וא–אבל יכול לאכול בשר ולשתות יין–בין ניהוגי אבלות לניהוגי שמחה
וכן מובא בשמו בשיעורים לזכר .ט"ט משום מצות שמחת יו"קובעת שאין אבילות ביו

ה והנ):ג בדפוס שני"ר'ח בדפוס ראשון וע"קפ'ע,שיעור בענין אבלות(ב "אבא מרי ח
אבל אינו נוהג אבילותו ברגל שנאמר ושמחת בחגך ",)ב"ד ע"י(ק "יש לעיין בסוגיא דמו

י אכילת בשר "הלא מצות שמחה מתקיימת ע".אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד'וגו
ומדוע לא ינהוג ,ואבל מותר בכל זה,)א"ט ע"ק(כמבואר בשלהי פסחים ,ושתיית יין

.כ"ע.אבלותו ברגל
הוא .ה"שואל היאך למד רבינו שמצות שמחה נוהגת בר)ב"ק'ס(ה השאגת ארי11

לכאורה מוכרח ,כ"א.מסביר שייתכן שהיתר אוכל נפש בכל הימים טובים נלמד מפסח
היה ניתן לפרוך שמלאכת ,שהרי אם לאו,ה כמו בשאר ימים טובים"ששמחה נוהגת בר

זה גם ,כ"א.לעומת בפסח,ה אינה מצוה"שהרי אכילה בר,ה"אוכל נפש אינה מותרת בר
שהרי אין ,כ"מסביר היאך ידע רבינו שאין המצוה לשמוח בשאר מיני שמחה נוהגת ביוה

.כ"היתר אוכל נפש ביוה

ניתן להציע שהיתר אוכל נפש נובע ממצות ,אבל שונה מדבריו,כעין הצעת השאגת אריה
למה שבת הובאה שם הוא מסביר,אמור'ן פר"עיין בדברי הרמב,וכראיה לכך.שמחה

וירמוז עוד בכאן כי גם בבואו באחת מן המועדים 'וכו):'ב,ג"כ(ל "וז.בפרשת המועדות
(כ"ע'לא תדחה לעשות בה אוכל נפש וכו שהיתר ,לפי הנחתו.)ועיין בכלי חמדה שם.

,ה חייב בשמחה"ם שר"מובן היאך למד הרמב,ט נובע ממצות שמחה"אוכל נפש ביו
שהרי אין היתר אוכל נפש ,כ"צוה לשמוח בשאר מיני שמחה ביוהוגם מסתבר שאין מ

.כ"נוהג ביוה

הרי אין .שאין מצות שמחה נוהגת ביום הכיפוריםמסבראם פסק "וגם ייתכן שהרמב
,כ"מצות הצום מפקיעה את קיומים אלו ביוה.ואין שמחה אלא ביין,שמחה אלא בבשר

.טעונה ואינה מחייבת שמחה גשמיתוייתכן שזה מוכיח שקדושת יום הכיפורים אינה
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אלא יום הצום,לא יום טוב

-ז -

הרגלים 'ה וג"ם נוקט לשון יום טוב לגבי ר"מובן למה הרמב,ואם כן

ת שפירוש "שהרי העלינו לעיל בעזהשי.ולא לגבי יום הכיפורים,בלבד
כ אין חיוב "שביוה,ל"מסתבר שלפי הנ.לשון יום טוב הוא יום של שמחה

רבינו ,גון חילוק קליות ולבישת בגדים נאיםכ,שמחה בשאר מיני שמחה

.לא בנוסח התפילה ולא בלשון ההלכות,הכריע שאין לקרותו יום טוב

ז "יום טוב הי'ו הל"ם פ"כשהרמב,כאמור לעיל.וניתן להוסיף נקודה
:הוא מביא שני לשונות,ט בשאר מיני שמחה"מביא מצוה לשמוח ביו

ושמונת ימי החג עם שאר ימים שבעת ימי הפסח:ל"וז.שמחה וטוב לב

שמח וטוב לבטובים כולם אסורים בהספד ותענית וחייב אדם להיות בהן 

.'הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר ושמחת בחגך וגו

,מה מוסיף רבינו בלשון טוב לב;ע מה פירוש דבריו"לכאורה צ.כ"ע
.מעבר לחיוב שמחה

דברים (נו מביא לשון זה מהפסוק בתוכחה הערנו לעיל שלכאורה רבי

קלהיך בשמחה ובטוב 'תחת אשר לא עבדת את ה:שם כתוב,)ז"מ,ח"כ

לכאורה .'שהרי רבינו מביא פסוק זה לקמן הלכה כ,כ"עמרב כללבב 
ה בעתים "ל על שלא עבדנו את הקב"פירוש הפסוק הוא שהעונש בא ר

ון טוב לב מורה על משמע שלש,כ"א.שזכינו לעושר ולטובה גשמית
שם כתוב ,וכן משמע מהפסוק במגילת אסתר.סיפוק ושמחה גשמית

שוב מצינו שלשון טוב לב .'ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וגו):י,א(
.הבאה מתוך שתיית יין,פירושו שמחה גשמית

אז מובן למה רבינו מוסיף לשון טוב לב דוקא ,אם פירוש זה נכון

המחייבת אכילת בשר ,שמחה בשאר מיני שמחהכשהוא מביא מצות
רבינו מורה לנו שמצוה זו דוקא מחייבת ,בלשון טוב לב.ושתיית יין

12.דהיינו שמחה שבאה מתוך מעשים גשמיים,שמחה של טוב לב

שבעת :וזה לשון ההלכה.בהביאו מצות שמחה,ז"יש להעיר על לשון רבינו בהלכה י12
אסורים בהספד ובתענית וחייב עם שאר ימים טובים כולםימי הפסח ושמונת ימי החג 
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שלשון יום טוב פירושו יום של ,ניתן להוסיף לדברינו לעיל,לפי זה

ימים ששמחתם כוללת לשון זה דוקא נאמר ב,ולהציע שבפרט,שמחה
יוצא שיש שני נימוקים ,כ"וא.לשמוח במעשים גשמיים,חיוב טוב לב

אין לקרותו ,בכלל'א:שעבורם אין לקרות ליום הכיפורים בלשון יום טוב
אין לקרותו ,בפרט'ב;שהרי אין שמחה שלימה ביום הכיפורים,יום טוב

ואין חיוב טוב לב ,שהרי אין מצוה לשמוח בו בשאר מיני שמחה,יום טוב
13.נוהג בו

-ח -

יש לנו תוספת הבנה בהא שבכמה מקומות ,וייתכן שלפי דברינו

עיין .יום הצום–רבינו מכנה את יום הכיפורים בשם אחר,בחיבורו הגדול

וכבר נהגו העם 'וכו:ל"וז,ג לגבי קניבת ירק"שביתת עשור ה'א הל"פ
אלא הרי הוא כשבת ום הצוםביבשנער ובמערב שלא יעשו אחד מכל אלו 

,לגבי יום הכיפורים של יובל,ח"תפילה ה'ב הל"וכן פ.ל"לכל דבר עכ

של שנת יום צוםשל כל שנה אבל ביום צוםבמה דברים אמורים :ל"וז

'ה וכו"יובל מתפלל תפלת המוספין תשע ברכות כמו שמתפלל במוסף ר

,ת מצוות המוספיםמונה רבינו א,תמידין ומוספין'וכן בריש הל.כ"ע
עבודת 'וכן בריש הל.כ"ע.מוסף החג.יום צוםמוסף .ה"מוסף ר:ל"וז

ם מפרט שמצות שמחה זו נוהגת בכל "הרמב.כ"ע'אדם להיות בהם שמח וטוב לב וכו
עם שאר ימים :ל"וז,וממשיך לומר שהיא נוהגת גם בימים אחרים,מי פסח וסוכותי

קשה למה רבינו ציין ,כ"וא,ה"אין ימים טובים אחרים חוץ מעצרת ור.כ"ע.טובים כולם
[במקום לפרש,אותם בלשון סתם ייתכן .]ולכאורה אין זה מוסיף בכלל לקיצור לשונו.

י להדגיש ששם יום טוב נובע מהיות ימים אלו ימי ם דוקא בחר בלשון זה בכד"שהרמב
ם לא יכל "הרמב.וחלק מזה הוא היותם מצויים במצות שמחה בשאר מיני שמחה,שמחה

הצטרך לפרש ,שהרי לגבי פסח וסוכות,לכתוב שמצוה זו נוהגת בימים טובים כולם סתם
סתם שמלמד על וסיים בלשון ,רבינו התחיל בפירוט,ולפיכך.מ"שהיא נוהגת גם בחוה

[הכלל שהרי נסביר לקמן ,מ ימים טובים"ראוי לקרוא גם לימי חוה,כ"ואין להקשות שא.
אין שמחה מלאה בימי ,מ"פ שמצות שמחה בשאר מיני שמחה אכן נוהגת בחוה"שאע
.]מ"חוה

ולפיכך אפילו ביום שיש מצות ,לכאורה כל אחד מנימוקים אלו מספיק בפני עצמו13
וכן .מסתבר שלא ייחשב יום טוב,אם אין שמחתו שלימה,שמחהשמחה בשאר מיני 
.מ"נציע לקמן לגבי חוה
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מקריבין תמיד בשחר ותמיד בין הערבים ביום הצום:ל"וז,יום הכיפורים

14.כ"ע'כסדר כל יום ויום וכו

הרי ברור שצום .ם בוחר בלשון זה"אין כוונתינו לשאול למה הרמב

ייתכן ,ל"לאור הנ,אולם.ל יום הכיפוריםהוא כרוך בקדושת היום ש
ה והרגלים נקראים "ר:כ לימים טובים"שלשון זה גם בא להבדיל בין יוה

.משום שקדושתם מחייבת שמחה וטוב לב באכילה ובשתיה,ימים טובים
משום שאין קדושתו כוללת חיוב ,יום צוםיום הכיפורים נקרא ,לעומתם

כדי להבליט את ,וחר בלשונות דומיםם ב"הרמב.אלא דוקא צום,טוב לב

.ההבדל ביניהם

כ"מכובד זה יוה'ולקדוש ה

-ט -

ל "וז.כ"שמצות כבוד נוהגת ביוה)א"ט ע"קי(כל כתבי 'דרשינן בפ

מכובד 'אמר ליה ריש גלותא לרב המנונא מאי דכתיב ולקדוש ה:'הגמ
ו כ שאין בו לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדה"אמר ליה זה יוה

,כ"המנונא מפרש שקיימת מצות כבוד ביוה'ר,כלומר.כ"ע.בכסות נקיה

י "מקיימים מצות כבוד ע,מכיון שאין אכילה ושתיה:אלא שקיומה שונה

.כסות נקיה בלבד

כמו שבת וימים ,כ אכן מצווה בכבוד"שיוה'לכאורה יוצא מהגמ

ובאמת ,שביתת עשור'ם אינו מביא מצוה זו בהל"הרמב,אולם.טובים
:ם"ע היכן מובא חיוב זה ברמב"צ

.ם את מצוות כבוד ועונג שבת"מביא הרמב,שבת'ל מהל"בריש פ
ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מדברי תורה ושנים מדברי :ל"וז

יום צום :רבינו קורא ליום הכיפורים בשם מורכב,בעוד הרבה מקומות,וכעין זה14
מקריבין מוסף כמו מוסף ראש ביום צום הכיפורים:א"תמידין ה'י הל"עיין פ.הכיפורים
כותב רבינו שאומרים ,)בסדר התפלות(פילת יום הכיפורים וכן בנוסח ת.כ"ע'השנה וכו

קלהינו וקלהי אבותינו :ל"וז,יום צום הכיפורים בברכה רביעית של כל תפילות היום
כשמתארים את ,וכן בתפילת מוסף.כ"ע'הזה וכוביום צום הכיפוריםמחול לעונותינו 

.כ"ע'וכוהיום צום הכיפורים הזואת מוספי 'וכו:ל"וז,מוספי היום
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י "ושנתפרשו ע.שבתורה זכור ושמור.י הנביאים"סופרים והן מפורשין ע

.ל"עכ.מכובד'קדוש ההנביאים כבוד ועונג שנאמר וקראת לשבת עונג ול

ם כותב שמצוות אלו נוהגות בימים "הרמב,ז"יום טוב הט'ו הל"ובפ

כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים :ל"וז.כמו בשבתות,טובים

.מכובד וכל ימים טובים נאמר בהם מקרא קדש'טובים שנאמר לקדוש ה

שלא יסעוד וכן ראוי לאדם.וכבר ביארנו הכיבוד והעינוג בהלכות שבת

.בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כערב שבת שדבר זה בכלל הכבוד

.ל"עכ.ז"וכל המבזה את המועדות כאילו נטפל לע

.כ"ולא על יוה,דברי רבינו כאן קאי על ימים טובים בלבד,בפשטות

יום 'וכבר כתב בריש הל,הרי הוא כותב שמצוות אלו נוהגות בימים טובים

היום ,ה"ר,עצרת,כולל רק היום הראשון והאחרון של פסחטוב שלשון זה

[הראשון של סוכות ושמיני עצרת לשון ,ואפילו אם ייתכן שבמקום אחר.

,יום טוב'קשה מאד לפרש כן בהל,זה מושאל לכלול גם את יום הכיפורים

ברור שהלשון קאי על ימים טובים אלו ,שהרי לאורך ההלכות עד הלכה זו

מכיון שהלכה זו ,ובפרט.ל יום הכיפורים או שום יום אחרולא ע,בלבד

רק ,כ"היה לו לרבינו לחלק בפירוש שביוה,דנה בחיוב כבוד ועונג ביחד

.]מצות כבוד נוהגת ולא חיוב עונג

המנונא שמצות כבוד נוהגת 'קשה היכן מביא רבינו את דרשת ר,כ"א

.ביום הכיפורים

שמחה כמחייב של כבוד יום טוב

-י-

פי דברי -על,המנונא'ייתכן שניתן להבין את פירוש רבינו לדרשת ר

שיש חילוק בין מצות כבוד שבת למצות כבוד ,ה"ד זללה"מרן הגרי

.ט"יו

מצות שמחת ,ה פירש שבעצם"ד זללה"מרן הגרי,בהרבה מקומות

ושאר הנהגות של שמחה נובעות ',ט היא השמחה של עמידה לפני ה"יו

ובשיעור בענין כיבוד .'ט מצווים אנו בעמידה לפני ה"יובכל,כ"א.ממנה
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,מלווה במצות כבוד'כל עמידה לפני ה:מוסיף מרן עוד נקודה,ועונג

חלוק כבוד ,בזה.שמחת היום עצמה דורשת חיוב כבוד,ולפיכך ביום טוב

ולפיכך מצות כבוד ,שהרי בשבת אין מצות שמחה,שבת מכבוד יום טוב

.המחייבת ניהוגי כבוד אפילו בשבת,נפרדתכ "שבת היא גזיה

,שיעור בענין כיבוד ועונג,א"וכך מובא בשיעורים לזכר אבא מרי ח

['אות ג לפיכך אין שמחה נוהגת 'וכו.'לפני האין כאן קיום ],בשבת:

,לפיכך.ששמה שוררת שמחה,ה"כי אין האדם במעונו של הקב,בשבת

כ ובשארי ימים טובים "גם ביוהכשהגמרא הסיקה כי ישנו חיוב כיבוד 

והוא –לכסות נקיה,תוך כדי דיבור,הוסיפה)ם"לפי פירושו של הרמב(

גם מעונו .ה"כי הלא האדם נמצא במעונו של הקב,הדין שארי כיבודים

:א"א הי"ם הלכות בית הבחירה פ"כמבואר ברמב,מחייב בכיבוד ובשיפוץ

לטוח אותו בזהב ולהגדיל ומפארין אותו ומייפין כפי כחן אם יכולין"

כ חובה כזו חלה על כל אחד מישראל ליפות את "א".במעשיו הרי זו מצוה

ט כי הרי נעשה הוא מעונו של "ט לכבוד יו"ביתו ולקשטו בערבי יו

,ט יהיו יותר טובים מבגדי שבת"ע כי בגדי יו"לכן פסקו בשו.ה"הקב

.כ"ע.כי הלא צריכים לכבד בית קלהים

ברור שהיום גם ',ט האדם עומד לפני ה"שמכיון שביול "לכאורה ר

שהרי בשבת אין מצות ,ט מכבוד שבת"חלוק כבוד יו,בזה.טעון כבוד

ט טעון בגדים "נפסק להלכה שיו,ה מוסיף שלפיכך"ומרן זללה.שמחה

.ט"שהרי יש מחייב מיוחד בכבוד יו,יותר מכובדים מבגדי שבת

-א "י-

,ט נובעת ממצות שמחת היום"בוד יושמצות כ,וייתכן שיסוד זה

מסלק כמה קושיות בסוגיות ,ושלפיכך חלוק כבוד שבת מכבוד יום טוב

.ובדברי הראשונים בענין כבוד יום טוב וכבוד שבת

ההלל :ל"וז,.)ח"מ(ט מובא במשנה סוכה "חיוב כבוד יו,ראשון

יום טוב ובכבודוהשמחה שמונה כיצד מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה 

מקשה מנלן שמצוות אלו 'הגמ.ל"עכ.האחרון של חג כשאר כל ימות החג

מנא הני מילי :ל"וז.ומביאה דרשה מוהיית אך שמח,נוהגות כל שמונה

:ע"לכאורה צ.ל"עכ.ר והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון"דת
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אבל היאך ,ברור שדרשה זו מלמדת שמצות שמחה נוהגת ביום טוב אחרון

[ממנה שמצות כבוד נוהגת ביום טוב אחרוןנלמד  ל "אין להקשות איך חז.

שהרי ראינו לעיל שקריאת הלל היא קיום של ,למדו חיוב הלל מדרשה זו

ולפיכך אותה דרשה המחייבת שמחה בשמיני עצרת יכולה ,שמחת היום

.]ללמד שקוראים הלל בשמיני עצרת

י "רש.ם טוביש כמה קושיות במדרשי ההלכה לגבי כבוד יו,שני

,ב"י(בפרשת בא .ט בפרשת בא ובפרשת אמור"ת מביא חיוב כבוד יו"עה

י מביא שהמכילתא דורשת מלשון מקרא קדש שיש חיוב כבוד "רש,)ז"ט

קרא אותו קדש לאכילה ושתייה .מקרא שם דבר.מקרא קדש:ל"וז.בפסח

ן י מביא ספרא שדורשת כ"רש,)ה"ל,ג"כ(ובפרשת אמור .ל"עכ.וכסות

.ומסביר שדרשה זו שייכת בכל ימים טובים וביום הכיפורים,לגבי סוכות

ט "כ קדשהו בכסות נקיה ובתפלה ובשאר י"ביוה.מקרא קדש:ל"וז

.ל"עכ.במאכל ובמשתה ובכסות נקיה ובתפלה

קצת ,כ"א.כ נלמד ממקרא קדש"ט וכבוד יוה"יוצא שחיוב כבוד יו

כ "רשת חיוב כבוד ביוהע מה פירוש הסוגיא פרק כל כתבי שדו"צ

לכאורה ניתן לתרץ שהדרשה שם באה להגדיר את .מכובד'מולקדוש ה

.מלשון מקרא קדש לא ברור איך מקדשים את היום:מצות מקרא קדש

לומדים ממנו שבכדי להגדיר ,מכובד'כשהפסוק בישעיה אומר ולקדוש ה

יים כבוד זה מתק,כ"ביוה.צריכים לכבד אותו,את היום כיום קדוש

מקיימים אותו גם במאכל ,בשאר ימים טובים;י כסות נקיה בלבד"ע

15.ובמשתה

,י מפרש שדורשים מצות כבוד יום טוב ממקרא קדש"פ שרש"אע

כל כתבי שחיוב כבוד שבת דוקא נדרש 'י לסוגיא בפ"משמע מפירוש רש

כ "מכובד זהו יוה'ולקדוש ה:שם'ל הגמ"וז.'מפסוק בישעי,ממקור אחר

כ שאין בו "מכובד זהו יוה'ולקדוש ה:ל"וז,עצמה'וייתכן שמדוייק כן מלשון הגמ15
,ע בלשון אמרה תורה"לכאורה צ.לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה

,ייתכן שזה מובן לאור הדרשות במכילתא ובספרא.'מביאה מקרא מישעי'שהרי הגמ
,כ"א.והפסוק בישעיה רק בא להגדיר מצוה זו,ממקרא קדששבעצם חיוב כבוד נדרש 

.באמת נכון לומר שאמרה תורה כבדהו בכסות נקיה
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וכבדתו .בו לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו בכסות נקיהשאין

וכבדתו :י מפרש"רש.כ"ע.'רב אמר להקדים ושמואל אמר לאחר וכו

י "רש,כלומר.ל"עכ.כ הא כתיב ביה מכובד"אשבת מהדר דאי ביוה

הוצרכנו לדרוש כבוד ,מכובד אינו קאי אשבת'מסביר שמכיון שולקדוש ה

.'בו נאמר וכבדתו מעשות דרכיך וכוש,שבת מהפסוק הבא

כ "ת מפרש שחיוב כבוד בימים טובים וביוה"י עה"הרי רש:ע"צ

מכובד היא 'ולפיכך הדרשה בסוגיין מולקדוש ה,נלמד ממקרא קדש

,כ"וא,נאמר מקרא קדש גם בשבת.לכאורה רק גילוי והגדרה של מצוה זו

,מצות כבוד שבתע למה הסוגיא צריכה להביא לשון וכבדתו כמקור ל"צ

.י"לפי רש

,שהרי בריש הפרשה,ע בעצם הספרא בפרשת אמור"קצת צ,ואמנם

והיא אינה דורשת שם שיש מצוה לקדשהו ,כתוב מקרא קדש לגבי שבת

.ט של סוכות"לגבי יו,אלא רק בהמשך הפרשה,במאכל ובמשתה

שהרי הוא ,)ה"ל,ג"כ(י שהבאנו לעיל "ע בדברי רש"וכמו כן קצת צ

.מצות כבוד נדרשת ממקרא קדש,ימים טוביםובשארכ "ב שביוהכות

ט"ובשאר יכ קדשהו בכסות נקיה ובתפלה "ביוה.מקרא קדש:ל"וז

יוצא שהספרא דורשת .ל"עכ.במאכל ובמשתה ובכסות נקיה ובתפלה

י למד משם לשאר ימים "ורש,חיובים אלו בסוכות מלשון מקרא קדש

ולא כלל גם שבת ,וקא לימים טוביםע למה למד ד"צ;כ"וליוה,טובים

.וגם לגבה נאמר מקרא קדש,שהרי שבת גם מופיעה בפרשה זו,בדרשה זו

ולשון ,פ שנאמר מקרא קדש בפרשת שבת"משמע מדברים אלו שאע

)ואולי גם המדרשים עצמם(י "רש,זה אכן מלמד חיוב כבוד בימים טובים

.ע למה"וצ.מבין שאין זה משמש מקור למצות כבוד בשבת

-ב "י-

מקרא :צריכים להבין את הדרשה עצמה,בכדי לתרץ קושיות אלו

ברור שמעשים אלו לא .כבדהו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה–קדש

שננהג ,אלא המצוה דורשת שנקרא ליום קדוש,נאמרו בפסוק בפרט

מקיימים ,ל מפרשים שבימים טובים"חז.מעשים ביום זה כפי קדושתו
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',ומביאים ראיה לכך מלשון הפסוק בישעי,ניהוגי כבודי "מצוה זו ע

.מכובד'ולקדוש ה

ד "ולכאורה פירוש זה לדרשה מסתבר מאד לפי יסודו של מרן הגרי

מצות מקרא קדש .ט נובע ממצות שמחת היום"שחיוב כבוד יו,ה"זללה

י הנהגות ומעשים שמבליטים את "מלמדת שצריכים לקרוא ליום קדוש ע

,כ"א.מחייבת כבוד'מרן מסביר שמצינו שעמידה לפני ה.קדושת היום

מסתבר ',בימים טובים שעיקר קדושתם הוא מצות שמחה ועמידה לפני ה

.מאד שניהוגי כבוד מהווים קיום של מצות מקרא קדש

ולהציע שמקרא קדש רק ,לפי זה מסתבר לחלק בין שבת ליום טוב

ום של שמחה ועמידה שקדושתם היא קי,מלמד חיוב כבוד בימים טובים

ולפיכך אין קדושתה ',אין מצות שמחה ועמידה לפני ה,בשבת.'לפני ה

המחייב ניהוגים ,מקרא קדש שנאמר בשבת,ממילא.דורשת ניהוגי כבוד

.אינו מחייב ניהוגי כבוד כלל וכלל,שמבליטים את קדושת שבת

י שבת מפרש "שאלנו למה רש.מיושבות קושיותינו מלעיל,כ"א

ושאלנו .ולא ממקרא קדש,של וכבדתו'וד שבת נלמד מהפסוק בישעישכב

י פרשת אמור מסביר שהדרשה בספרא לחייב כבוד בסוכות "למה רש

לכאורה הדברים .ומשמיט שבת,כ"שייכת בכל הימים טובים וביוה

.מקרא קדש רק מחייב ניהוגי כבוד בימים שבהם יש שמחה:מובנים

כ לפחות יש שמחה לבטל "וביוה,מלאהיש מצות שמחה ,בימים טובים

ולפיכך אין מצות מקרא קדש שלה מחייבת ,אין שמחה,בשבת.אבילות

.כבוד

המשנה .וייתכן שיסוד זה גם מפרש היטב את הסוגיא סוכה דלעיל

ואפילו ,שמחה וכבוד נוהגות לאורך חג הסוכות,קובעת שמצוות הלל

אך מרבה –ת אך שמחמסבירה שזה נלמד מוהיי'והגמ.בשמיני עצרת

שאלנו איך דרשה זו מוכיחה שמצות כבוד נוהגת .אפילו שמיני עצרת

מכיון שנדרש ששמיני עצרת :לכאורה הדבר מובן,אולם.בשמיני עצרת

כמו ,ברור שמצות מקרא קדש הנאמרת בו מחייבת כבוד,חייב בשמחה

.שאר ימים טובים
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להפליא בלשון ה מדוייק "ד זללה"יסודו של מרן הגרי,ובאמת

שהרי המשנה ריש פרק לולב וערבה מונה דיני סוכות .המשנה סוכה שם

היא מביאה רק ,ושם.וקובעת לכמה ימי החג הם נוהגים,ושמיני עצרת

.כ"ההלל והשמחה שמונה ע:ל"וז,שני דינים שנוהגים לאורך החג

,יןהמשניות האחרות בפרק מאריכות בעניין כל דין ודין שנמנה בריש פירק

ההלל והשמחה שמונה :פותחת בזה הלשון)א"ח ע"מ(ולפיכך המשנה 

שלא ,היא מוסיפה דין כבוד,בסיפא של המשנה,אולם.כ"ע'כיצד וכו

ההלל והשמחה :ל"וז.ולא ברישא של המשנה,הוזכר לעיל בריש פירקין

יום טוב האחרון של חג ובכבודכיצד מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה 

המשנה ',יוצא שבריש פירקין ובריש מתני.ל"עכ.ות החגכשאר כל ימ

.ובסיפא היא כוללת עמם גם מצות כבוד,מזכירה הלל ושמחה בלבד

.ונובע ממנה,מסתבר שזה משום שחיוב כבוד מלווה את מצות שמחה

,)מ"ם בפה"וכן גירסת הרמב(ף "והדבר בולט יותר בגירסת הרי

ט "יובכבודשאדם חייב ההלל והשמחה שמונה כיצד מלמד :ל"שז

המשנה פותחת ,לפי גירסא זו.ל"עכ.האחרון של חג כשאר ימות החג

,ומניחה שנבין מתוך שיש חיוב כבוד,ומסיימת בכבוד,בשמחה והלל

).שקריאתה היא קיום שמחה,והלל(כ יש חיוב שמחה "בודאי ג

,עדיין ניתן לשאול למה המשנה דוקא משמיטה כבוד ברישא[

–ונביא ראיות לכך לקמן –ייתכן שניתן להציע.תו בסיפאומביאה או

,המשנה פותחת בדין העיקרי,ולפיכך.שרק שמחה מלאה מחייבת כבוד

כשהיא מביאה את הדרשה לחייב שמחה ,ורק בסיפא,מצות שמחה

כעין ,מזכירה ששמחה זו היא שמחה גמורה,גם ביום טוב אחרון

.]ואפילו טעונה כבוד,של סוכות

ט"ם בענין כבוד יו"יטת הרמבש

-ג "י-

.ט"מובאים שני פסוקים ביחס למצות כבוד יו,ז"ט הט"יו'ו הל"בפ

'כ בפ"שממנו נדרש כבוד יוה,מכובד'רבינו מביא ראשון את ולקדוש ה

כשם שמצוה לכבד שבת :ל"וז.אבל הוא גם מביא מקרא קדש,כל כתבי
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מכובד וכל ימים טובים נאמר 'ולענגה כך כל ימים טובים שנאמר לקדוש ה

וכן ראוי .וכבר ביארנו הכיבוד והעינוג בהלכות שבת.בהם מקרא קדש

לאדם שלא יסעוד בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כערב שבת 

.ל"עכ.ז"וכל המבזה את המועדות כאילו נטפל לע.שדבר זה בכלל הכבוד

יום טוב מלשון שדורשות חיוב כבוד ,לאור הדרשות בספרא ובמכילתא

ולפיכך הוא נוקט ,כ מבין כמותן"מסתבר להציע שרבינו ג,מקרא קדש

ם "ולכאורה הרמב.כמקור למצות כבוד'פסוק זה ביחד עם הפסוק בישעי

,כל כתבי'פ'שאין סתירה בין מדרשים אלו לגמ,כמו שפירשנו לעיל,מבין

'בישעיהיא שהפסוק'וכוונת הגמ,מכובד'שדורשת כבוד מולקדוש ה

16.מקיימים את מצות מקרא קדש,י הכיבוד"מלמד שע

כשרבינו מביא חיוב כבוד ,א"שבת ה'ל הל"מעניין מאד שבפ,כ"א

ואינו מזכיר את מצות ',הוא רק מביא שמקורו הוא מפסוק זה בישעי,שבת

ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מדברי תורה :ל"וז.מקרא קדש בכלל

.שבתורה זכור ושמור.י הנביאים"הן מפורשין עושנים מדברי סופרים ו

'י הנביאים כבוד ועונג שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש ה"ושנתפרשו ע

שרק ,ם מבין כהצעתינו לעיל"ייתכן שזה משום שהרמב.ל"עכ.מכובד

משום שקדושתם היא חלות ,בימים טובים נדרש חיוב כבוד ממקרא קדש

אין ,שאין מצות שמחה,בשבת.כבודהמחייבת ,בשמחה'עמידה לפני ה

.מקרא קדש הנאמר בה מחייב כבוד

משמע שחיוב ,לפי דרשות המכילתא והספרא:ויש להוסיף הערה

ם "והרמב.שהרי הוא נדרש ממקרא קדש,כבוד יום טוב הוא דין דאורייתא

קצת ,ואמנם.יום טוב אינו מציין שכבוד יום טוב הוא מדרבנן בלבד'הל

שהרי מצות כבוד מובאת לפני ,יו שזה אכן חיוב מדאורייתאמדוייק בדבר

וידוע דרכו ,ם"שהיא בודאי דאורייתא לפי הרמב,מצות שמחת יום טוב

.ואת הקל בסוף,של רבינו להביא את החמור תחילה

והוא רק מביא ,מכובד'אין לדחות שרבינו מבין שעיקר הדרשה הוא מלשון ולקדוש ה16
ולפיכך הם כלולים בלשון ,לשון מקרא קדש להוכיח שימים טובים נקראים קדושים

ולכאורה אין צורך להוכיח שימים טובים ,שבת לא ציינה פסוק זה'י הגמהר.'ולקדוש ה
שדורשות בפירוש את ,וזה בפרט קשה לאור דברי המכילתא והספרא.נקראים קדושים

.ט ממקרא קדש"מצות כבוד יו
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ם כותב בפירוש "שם הרמב,שונה כבוד יום טוב מכבוד שבת,ובזה

1718.שמצותו מדברי סופרים

,ם"ולפיכך נסביר שלפי הרמב,משמעויות אלואפילו אם דוחים 
אין זה דוחה בכלל את יסודו של ,מצות כבוד יום טוב היא מדרבנן בלבד

אלא נאמר .שמצות כבוד נובעת ממצות שמחה,ה"ד זללה"מרן הגרי

שהיא מצות ,שהמחייב של מצות כבוד מדברי נביאים הוא שמחת היום

.'עמידה לפני ה

כבוד מועדות

-ד "י-

א ומהמשך המכילתא "ח ע"כאורה מבורר מהמשנה סוכה מל
בא ריש פרשה (ל המכילתא "ז.מ"שהבאנו לעיל שיש חיוב כבוד בחוה

אין .כבדהו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה.ביום הראשון מקרא קדש):'ט
ט הראשון והאחרון שהם קרויין מקרא קדש חולו של מועד "לי אלא יו

וכמו כן .ל"עכ.קראו אותם מקראי קדשאשר ת'ל אלה מועדי ה"מנין ת

ההלל והשמחה שמונה כיצד :ל"וז,א"ח ע"משמע משמשנה סוכה מ

מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר 

.לכאורה מבורר שכל שמונת ימי סוכות טעונים כבוד.ל"עכ.כל ימות החג

שיעור בענין כיבוד ,א"בשיעורים לזכר אבא מרי ח(ה מסביר "ד זללה"מרן הגרי,אמנם17
אבל הקיום אינו של מצות מקרא ,כבוד שבת מהווה קיום מדאורייתאשגם מצות)ועונג
אלא הוא קיום של מצות שמור ,ואינו מתקיים דוקא בניהוגים מסויימים של כבוד,קדש

.י כל שינוי משאר ימים"ומתקיים ע,את יום השבת לקדשו
,ןקצת קשה להציע שכבוד יום טוב הוא מדאורייתא וכבוד שבת הוא מדרבנ,אמנם18

כשם :ל"וז,ט"ם מקשר בין מצות כבוד שבת למצות כבוד יו"הרמב,ט"יו'שהרי בהל
שהרי ,דיוק זה אינו ברור,אולם.כ"ע'שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים וכו

ואין הכוונה ששתי המצוות שוות ,ם כותב לשון כשם"מצינו מקומות בהם הרמב
ט "ח רבינו כותב לשון זה לגבי קידוש ביו"שבת הי'ט הל"בפכ,לדוגמה.בחומרן
כשם שמקדשין בלילי שבת ומבדילין במוצאי שבת כך מקדשין בלילי :ל"וז,ובשבת

המגיד משנה ,כ"ואעפ.כ"ע'ימים טובים ומבדילין במוצאיהן ובמוצאי יום הכיפורים וכו
תו חיוב ולכאורה פירוש לשון כשם הוא רק שאו.ט מדאורייתא"שם כותב שאין קידוש יו

.ולא שחומרי החיובים שוים,נוהג בשני הימים
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שמעיר כן מלשון זה )ו"ק ט"ס(ז :ח"ח קפ"א או"ועיין ביאור הגר[

.]במשנה

ו "ם פ"מ טעון כבוד לפי דברי הרמב"ולכאורה מסתבר לומר שחוה

רבינו מביא שם שהדרשה לחייב כבוד בימים טובים היא .ז"ט הט"יו'הל

,ומפרש שכל הימים טובים נקראים מקראי קדש,מכובד'מולקדוש ה

גה כך כל כשם שמצוה לכבד שבת ולענ:ל"וז.ולפיכך נכללים בדרשה זו

מכובד וכל ימים טובים נאמר בהן מקרא 'ימים טובים שנאמר לקדוש ה

לכאורה משמע שכל יום שנקרא מקרא קדש ,לפי פירושו.כ"ע'קדש וכו

מ אכן "ם כותב שחוה"הרמב,ט"יו'ז הל"והרי מצינו שבריש פ.טעון כבוד

יל פ שלא נאמר בו שבתון הוא"חולו של מועד אע:ל"וז.נקרא מקרא קדש

ונקרא מקרא קדש והרי הוא זמן חגיגה במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי 

לפי ,כ"א.כ"ע.'שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה כלל וכו

מסתבר ,ם לדרשה שממנה לומדים חיוב כבוד בימים טובים"פירוש הרמב

כמו שמשמע בפשטות מדברי ,מ טעון כבוד"מאד לומר שגם חוה

.המכילתא

,ז"ט הט"יו'ו הל"שה שהרי כשרבינו מביא חיוב כבוד בפאולם ק

כשם :ל"וז.מ"ולא לגבי חוה,הוא רק מזכיר חיוב זה לגבי ימים טובים

מכובד 'שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים שנאמר לקדוש ה

וכבר ביארנו הכיבוד והעינוג .וכל ימים טובים נאמר בהם מקרא קדש

לאדם שלא יסעוד בערבי ימים טובים מן המנחה וכן ראוי.בהלכות שבת

וכל המבזה את המועדות .ולמעלה כערב שבת שדבר זה בכלל הכבוד

ם רק מביא מצות כבוד ביום "ע למה הרמב"צ.ל"עכ.ז"כאילו נטפל לע

ע "ובפרט צ.כנגד משמעות המכילתא והמשנה סוכה,מ"ולא בחוה,טוב

חייב כבוד בנוייה על לשון שהרי ראינו שרבינו עצמו כותב שהדרשה ל

.מ נקרא מקרא קדש"ם כותב לקמן שגם חוה"והרמב,מקרא קדש

כבר ,ראשון.מ"לשון יום טוב גם כולל חוה,ואין לדחות שכאן

יום טוב כותב בפירוש שרק ימים 'ם ריש הל"הבאנו לעיל שהרמב

מ "ולא חוה,הראשונים והאחרונים של פסח וסוכות נקראים ימים טובים

ברור שלשון יום טוב קאי אך ורק ,לאורך הלכות יום טוב,שני.שלהם
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)ז"הלכה י(ם בא בהלכה הבאה "כשהרמב,שלישי.אימים טובים עצמם

אלא דוקא ,הוא אינו נוקט לשון יום טוב,מ"ט ובחוה"לחייב שמחה ביו

שבעת ימי הפסח :ל"וז.מ"מאריך כדי לברר שהחיוב נוהג גם בחוה

ם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ובתענית ושמונת ימי החג ע

לכאורה מבורר שבהלכה .כ"ע'וחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב וכו

ל ימים "ר,שם רבינו כותב שכבוד נוהג בימים טובים,הקודמת לגבי כבוד

.מ"ולא חוה,טובים דוקא

ק "א מה"ת רע"שו(ל "וז.א על קושיות אלו"כבר עמד הגרע,ואמנם
משמע דהם תרי מילי חיוב כיבוד ועונג וחיוב 'וכו):בהוספה,אתשובה

,נקיט ימים טובים]ז"כלומר הלכה ט[ו "ומהאי טעמא בהלכה וי.שמחה

בחיוב ]ז"כלומר הלכה י['ובהלכה ז,מ"דמשמע ביום טוב ולא בחוה

ויש לעיין 'וכו.מ בכללם"ימי החג דגם חוה'ימי הפסח וח'שמחה נקט ז

וכל יום ,]ז"כלומר הלכה ט[ל "ו מיום טוב הנ"ם הלכה כ"בדברי הרמב
מ דאיקרי "כ בחוה"טוב נאמר בהם מקרא קדש מהאי טעמא יהא החיוב ג

.ל"עכ.ויש ליישב).ט"יו'ז מהל"ריש פ(ם "ש הרמב"כ מקרא קדש כמ"ג

מאחר שמשמע מהמשנה סוכה :לכאורה עולה שיש שתי שאלות

,ם לדרשה המחייבת כבוד יום טוב"וגם מעצם פירוש הרמב,ומהמכילתא
אפילו ,ושני.ע היכן מביא רבינו דין זה"צ,מ"שחיוב כבוד גם נוהג בחוה

ע למה רבינו "צ,מ"ם אכן מביא חיוב זה גם לגבי חוה"אם מוצאים שהרמב
.ט"אינו כולל חיוב זה ביחד עם חיוב כבוד יו

-ו "ט-

וזה מובא ,עדם אכן סובר שיש חיוב כבוד בחול המו"ד שהרמב"נלע

.בשני מקומות בחיבורו

ערבי פסחים לגבי המבזה את 'ראוי לעיין בפירושו לגמ,ראשון

א בן עזריה כל "ואמר רב ששת משום ר):א"ח ע"קי('ל הגמ"וז.המועדות
ז שנאמר אלהי מסכה לא תעשה לך "המבזה את המועדות כאילו עובד ע

)ה כל המבזה"ד(שם ם"הרשב.ל"עכ.וכתיב בתריה את חג המצות תשמור

ם "לכאורה הרמב,אולם.מ"מפרש שהכוונה למי שעושה מלאכה בחוה

,דוקא דנה במי שאינו מקיים מצות כבוד'ומפרש שהגמ,חולק עליו
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שבה הוא מביא חיוב כבוד ,ז"שהרי רבינו מביא דין זה כסיום להלכה ט

ובים כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים ט:ל"וז.בימים טובים
וכבר .מכובד וכל ימים טובים נאמר בהם מקרא קדש'שנאמר לקדוש ה

וכן ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי .ביארנו הכיבוד והעינוג בהלכות שבת
וכל .ימים טובים מן המנחה ולמעלה כערב שבת שדבר זה בכלל הכבוד

משמע ,מרהיטת לשונו.ל"עכ.ז"המבזה את המועדות כאילו נטפל לע
ולא ,היא דוקא למי שמבטל מצות כבוד'פרש שכוונת הגמשרבינו מ

.למי שמחלל במלאכה

ם מדוייק יותר בלשון מבזה את "לכאורה פירוש הרמב,ואמנם[

ולפיכך לכאורה שייך יותר ,שהרי לשון בזיון הוא היפך הכבוד,המועדות
.]י עשיית מלאכה"למי שמבטל כבוד מלמחלל ע

כמו שכותב ,מ"ירושו חוהלשון מועדות בסוגיא פ,בפשטות

ב "ט הכ"יו'ו הל"שהרי בפ,ם"ומסתבר לפרש כן גם לפי הרמב.ם"הרשב

ימים שבין ראשון :ל"וז,רבינו כותב ששם זה נקבע לימי חול המועד

ושביעי של פסח וראשון ושמיני של חג הסוכות והן בגולה ארבעה מתוך 
'וכואין מועדהם הנקראין חולו של מועד ונקרהפסח וחמשה מתוך החג 

.כ"ע

ם"שהרי בריש ההלכה הרמב,כן משמע מלשון ההלכה עצמה,ובפרט

הוא כותב –פסחים'כשרבינו מביא את הגמ–ובסופה,בימים טוביםדן 
כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים :ל"וז,במועדותשהיא נוהגת 

אילו וכל המבזה את המועדות כ.'מכובד וכו'טובים שנאמר לקדוש ה
לכאורה משמע שכוונתו בזה לומר שאיסור בזיון שייך .ל"עכ.ז"נטפל לע

19.ולא בימים טובים בלבד,אפילו במועדות

הסוגיא בערבי פסחים מלמדת איסור ,ם"יוצא שלפי הרמב,כ"וא

ורבינו מביא איסור זה באותה הלכה שבה ,בזיון אפילו בחול המועד

.מובאת מצות כבוד ימים טובים

'ג הל"פ(והעבודת המלך )ז"ט הט"יו'ו הל"פ(כ מצאתי שהמרכבת המשנה "אח19
ד "והנראה לע.ט בלבד"ם כמוסבים על יו"אכן מפרשים את דברי הרמב)ד"תשובה הי

.כתבתי



295הרב אריאל יוסף דיימונד

-ז "ט-

,היה ניתן להציע שביום טוב,פסחים בלבד'ם לגמ"מפירוש הרמב

לכאורה רבינו ,אולם.קיים רק איסור בזיון,ובמועדות,קיים מצות כבוד

ושם משמע שאכן יש מצות כבוד ,מביא דין כבוד המועדות במקום נוסף

.מ"אפילו בחוה

רבינו מביא את כל המתים שעליהם אין חיוב,י"אבל ה'א הל"בפ

אחת מהעבירות ;וביניהם הוא מונה מי שפורש מדרכי צבור,אבילות

שבהן נכשל מי שפורש מדרכי צבור היא שהוא אינו מקיים כבוד מועדות 

כל הפורשין מדרכי צבור והם האנשים שפרקו עול :ל"וז.ביחד עם הצבור

וכבוד המצוות מעל צוארן ואינן נכללין בכלל ישראל בעשיית המצות 

שיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא הרי הן כך בני חורין ויהמועדות

לעצמן כשאר האומות וכן המינים והמשומדים והמוסרין כל אלו אין 

.כ"ע'מתאבלין עליהן וכו

וזה .ם כאן שאכן יש חיוב כבוד במועד"לכאורה מדוייק בדברי הרמב

ו ובפרט העלינ.שהרי ראינו שכן מדוייק במכילתא ובמשנה סוכה,מסתבר

שהדרשה המלמדת חיוב כבוד נאמרה בכל הימים ,ם"שלפי הרמב

שהרי גם בו ,מ יתחייב במצות כבוד"מסתבר שחוה,הנקראים מקרא קדש

.נאמר מקרא קדש

ו "עולות שתי שאלות בדבריו בפ,אבל'אלא שמדברי רבינו כאן בהל

ע למה שם הוא רק כותב שאיסור בזיון נוהג "צ,ראשון.ז"ט הט"יו'הל

ע למה "צ,שני.ואינו כותב שיש חיוב מלא לכבד את המועדות,עדותבמו

לחייב כולם בחיוב ,מ ביחד עם ימים טובים בריש ההלכה"אינו כולל חוה

.כבוד

לכאורה הפירוש הוא שיש הבדל בין חיוב כבוד הנאמר בימים טובים 

פ שרבינו מביא את שני הדינים "אע,ולפיכך.לבין חיוב כבוד מועדות

,בריש ההלכה:הוא מחלק ביניהם,)ז"ו הט"פ(ט "יו'הלכה בהלבאותה

וכותב שחיוב זה שוה לחיוב ,הוא מביא חיוב כבוד הנוהג רק בימים טובים

כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים :ל"וז.כבוד שבת

;מ יש חיוב כבוד"הוא מביא שאפילו בחוה,בסיפא.כ"ע'שנאמר וגו
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וכל המבזה 'וכו:ל"וז.זכיר איסור בזיון הנובע ממצוה זוהוא רק מ,אולם

יש חיוב כבוד אפילו ,אמנם.ל"עכ.ז"את המועדות כאילו נטפל לע

החיוב שונה ממצות כבוד ,אולם.אבל'כמו שיוצא מדבריו בהל,במועדות

.ובעיקרון הוא מחייב איסור בזיון,שבת וימים טובים

לכאורה ;חיובים אלו של כבוד'מ בין ב"ומסתבר שיש כמה וכמה נ[

לעומת שבת ויום ,מ"אחת מהן היא שאין מקום לחייב הדלקת נר בחוה
.]טוב

-ז "י-

,ט"מ לכבוד יו"ע מהיכן למד רבינו לחלק בין כבוד חוה"אלא שצ
מכובד לחייב 'ולפיכך הדרשה מולקדוש ה,אם כולם נקראים מקראי קדש

.שייכת בכולם בשוהכבוד בכל יום שנקרא מקרא קדש לכאורה

יש להקדים שמצינו חילוקים בין דיני שמחת יום טוב לדיני שמחה 
.מ"בחוה

יש הבדל ,אין נוהגת אבילות אפילו בצנעא,פ שבשניהם"אע,ראשון
ל "וז.ח בפניו"מ מותר לספוד ת"בחוה,ראשון.בכמה דינים הנוגעים למת

י של פסח וראשון ימים שבין ראשון ושביע:ב"ט הכ"יו'ו הל"ם פ"הרמב

ושמיני של חג הסוכות והן בגולה ארבעה מתוך הפסח וחמשה מתוך החג 
פ שהן חייבין בשמחה "ואע.הם הנקראין חולו של מועד ונקראין מועד

הרי .כ"ע.'ח בפניו וכו"ואסורין בהספד ותענית מותר לספוד בהן ת
כדמוכח מזה ,פ שהספד מגרע משמחת היום"ם עצמו מעיר שאע"הרמב

מה שאין ,מ"ח מותר בחוה"הספדו של ת,שאסור להספיד שאר בני אדם
.כן ביום טוב עצמו

:ואלו מגלחין איכא שני דינים נוספים לגבי מת'ובמשניות סוף פ
אכן עומדים בשורה לנחם את האבלים ,מ"שכשקוברים מת בחוה,ראשון

מותר ,פ שאסור לנשים לקונן בדרכים אחרות"שאע,שני).א"ז ע"משנה כ(
נשים במועד :ב"ח ע"ל המשנה כ"וז.י אפילו מתיר להן לטפח"ור,להן לענות

.כ"ע.ישמעאל אומר הסמוכות למטה מטפחות'ר.מענות אבל לא מטפחות
.ט"ולא ביו,מ"ניהוגי אבילות אלו נוהגים אך ורק בקבורה בחוה

ם "והרמב.לעומת יום טוב,מ"האבלים חייבים לקרוע בחוה,ובנוסף

בשני המקומות בהם מובאת מצות קריעה ,ן את החילוק הזה בפירושמציי
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פ שאין אבילות במועד קורע על "אע:א"אבל ה'א הל"ל פי"ז.מ"בחוה

כל אלו בחולו .מתו במועד וחולץ כתיפו ומברין את האבלים לחם במועד
ט שני אין קורעין ולא חולצין ולא "של מועד אבל ביום טוב אפילו ביו

[ל"עכ.מברין וגם שם ,ג"ט הכ"יו'ו הל"ורבינו כותב דברים דומים בפ.
.]מ ליום טוב"מציין את החילוק בין חוה

בדין ,א מעיר שיש עוד חילוק"מאיר טברסקי שליט'ח הר"ומו
ם מסביר שהאיסור לעשות "הרמב.ט"מלאכה שאפשר להיעשות מערב יו

עוסק ט הוא משום שנמצא"ט שהיה ניתן לעשותה לפני יו"מלאכה ביו

כל ):ה"ט ה"יו'א הל"פ(ל "וז.משמחת היוםוימנע ,במלאכה כל היום

מלאכה שאפשר לה ליעשות מערב יום טוב ולא יהיה בה הפסד ולא חסרון 
פ שהיא "אם נעשית מבערב אסרו חכמים לעשות אותה ביום טוב אע

ולמה אסרו דבר זה גזירה שמא יניח אדם מלאכות שאפשר .לצורך אכילה

ט כולו הולך בעשיית אותן "ערב יום טוב ליום טוב ונמצא יולעשותן מ

.ל"עכ.וימנע משמחת יום טוב ולא יהיה לו פנאי לאכול ולשתותמלאכות 

אלא מותר לעשות מלאכת אוכל ,מ"ל לא קבעו הלכה דומה לגבי חוה"חז
לכאורה יוצא .פ שהיה אפשר לעשותה לפני המועד"אע,מ"נפש בחוה

לעומת ,נה מחייבת תקנה מדרבנן לשמור עליהמ אי"שמצות שמחת חוה

.ט"שמחת יו

ניתן להעלות שתי הגדרות לחילוקים אלו בין שמחת יום ,מקופיא
.ט"מ מעוטה משמחת יו"ייתכן ששמחת חוה,ראשון.מ"טוב לשמחת חוה

אפשר להסיח דעת -ואי,ט נדרשת שמחה בכל היום"ייתכן שביו,שני
פ שהיה אפשר "אע,כגון הכנת אוכל(לפחות במקום צורך,מ"בחוה.ממנה

מותר להסיח דעת מן השמחה ,)ח ובפני המת"מבעוד יום או הספדו של ת
שהרי העיקר ,ל"ואכמ,וייתכן ששני החילוקים נכונים.לחלק מן היום

,ט"מ אינה שוה לשמחת יו"לעניינינו הוא שלכאורה מוכרח ששמחת חוה

.בכמה דינים

,ימי חולו של מועד נקראים ימים טוביםכן מדוייק מזה שאין ,ואמנם

שהרי מצינו לעיל שפירוש לשון יום טוב הוא יום המצווה 20.ם"לפי הרמב

ר בכל מקום מלקרא ם נזה"וכן מצינו שהרמב,ט"יו'ם ריש הל"כן יוצא מדברי הרמב20
.מ בשם ימים טובים"לחוה
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,מ"לכאורה אם מצות שמחה היתה נוהגת בשלימותה בחוה,כ"וא.בשמחה

כמו על הימים הראשונים והאחרונים ,היה שם זה נופל על חולו של מועד
שאמנם אין השמחה שלימה אלא לכאורה משמע .של פסח וסוכות

ושלפיכך אינו ,כמו שדייקנו שאין שמחה שלימה ביום הכיפורים,מ"בחוה
).ם"לפי הרמב(נקרא יום טוב 

ע מנין ליה לרבינו לחלק בין שמחת היום של "אלא שלכאורה צ[

'הרי בשניהם נאמר ושמחת בחגך וגו.מ לשמחת היום של יום טוב"חוה

,)ז"ט הי"יו'ו הל"פ(ו שכותב רבינו כמ,ובשניהם נוהגת מצות שמחה

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם :ל"וז

אסורים בהספד ותענית וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו 

ונאריך .כ"ע'ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר ושמחת בחגך וגו

.]בנספח,קצת בזה לקמן

-ח "י-

,ט"מ שלימה כמו של יו"ת שאין שמחת חוה"הבנתינו בעזהשילאור 

.ניתן לחזור לשאלתינו

ם מחלק בין כבוד מועדות לבין כבוד ימים "הקשינו איך הרמב

ומצות כבוד נדרשת מלשון מקרא ,אם כולם נקראים מקראי קדש,טובים

שמצות כבוד ,ה"ד זללה"ייתכן שניתן לתרץ לפי יסודו של מרן הגרי.קדש

הערנו שהמכילתא והספרא ,לאור יסוד זה.ייה במצות שמחת היוםתלו

אינן דורשות כבוד ,שדורשות חיוב כבוד ממקרא קדש)י"ובעקבותן רש(

ם נוקט לשון יום טוב בנוסח "הרמב,אהבה'ואין להקשות שבסדר התפלות שבסוף ס
.מ סוכות"מ פסח ובחוה"וכן מתפללים אפילו בחוה,תפילת מוסף של פסח ושל סוכות

זה אין הכוונה לומר שהיום ה,מ"שהרי ייתכן שכשאומרים את זה בתפילת מוסף של חוה
גם .מ זה"שבתוכו נופל חוה,אלא להזכיר את היום טוב של פסח וסוכות,הוא יום טוב

ולפיכך אפילו ימי חול ,שמחת המועד שוה יותר לשמחת יום טוב,ייתכן שבמקדש
שיעור בענין ,א"ועיין בשיעורים לזכר אבא מרי ח.המועד ראויים לשם יום טוב במקדש

ה בענין ישמחו "מ זללה"סבר דומה מאת מרן הגרשם מובא ה',אות ג,כיבוד ועונג
.ל"ואכמ.במלכותך שבתפילת מוספין של שבת

עיין ;מ נחשב יום טוב"ומסבירים שגם חוה,ם"יש להעיר שיש חולקים על הרמב[
.]א"ח ע"א סוכה ל"בריטב
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ולפיכך מצות ,והצענו שזה משום שאין מצות שמחה בשבת.שבת משם

שאין ,מ"כ מסתבר שבחוה"ג,לפי זה.מקרא קדש שלה אינה מחייבת כבוד

.מצות מקרא קדש שבו אינה מחייבת כבוד גמור,מצות שמחה שלימה

,הדרשה ממקרא קדש מחייבת כבוד בהתאם לקדושת ושמחת היום

.ולפיכך אין חיוב כבוד שלם,מ אין השמחה שלימה"ובחוה

מ ביחד עם חיוב כבוד "ם אינו מביא חיוב כבוד חוה"הרמב,ולפיכך
טוב לחיוב שהרי שם הושוה חיוב כבוד יום,בריש ההלכה,ימים טובים

ושם ,רבינו רק מביאו בסוף ההלכה.מ"ואין לומר כן לגבי חוה,כבוד שבת

איסור –לכל הפחות–הוא פוסק רק שמצות כבוד כל המועדות מחייבת

ט "שם אין שום חשש של השואה בין כבוד יו,אבל'רק בהל.בזיון מוחלט
.מביא רבינו את חיוב המועדות בלשון כבוד,לכבוד מועד

ד והדלקת הנר ביום הצוםכבו

-ט "י-

ניתן לחזור לשאלתינו לעיל לגבי מצות כבוד ,לפי היסודות שראינו

.ם"לפי הרמב,ביום הכיפורים

המנונא דורש 'ר,)א"ט ע"שבת קי(כל כתבי 'הבאנו לעיל שבפ

,פ שאין אכילה ושתיה ביום הכיפורים"מכובד שאע'מקרא דולקדוש ה
אמר ליה ריש גלותא :וזה לשון הגמרא.ת נקיהעדיין חייבים לכבדו בכסו

כ שאין בו לא "מכובד אמר ליה זה יוה'לרב המנונא מאי דכתיב ולקדוש ה

ושאלנו היכן .כ"ע.אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה

'ובהל,שביתת עשור'שהרי הוא אינו מובא בהל,ם"מובא חיוב זה ברמב
בלי ,מביא חיוב כבוד בשבת וביום טובט רבינו דוקא "יו'שבת ובהל

.להוסיף שהוא נוהג גם ביום הכיפורים

ת במצות כבוד יום טוב ובדין כבוד "לפי היסודות שראינו בעזהשי

.לכאורה הקושיא מסתלקת,המועדות

'ז שישנן ב"ט הט"יו'ו הל"ם פ"עולה מדברי הרמב,כאמור לעיל

:ל"וז.וכבוד המועדות,הכבוד הנוהג ביום טוב עצמו:מצוות של כבוד
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'כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים שנאמר לקדוש ה

וכבר ביארנו הכיבוד .מכובד וכל ימים טובים נאמר בהם מקרא קדש
וכן ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי ימים טובים מן .והעינוג בהלכות שבת

את וכל המבזה .המנחה ולמעלה כערב שבת שדבר זה בכלל הכבוד
שמחייב ,ט"רבינו פותח בחיוב כבוד יו.ל"עכ.ז"המועדות כאילו נטפל לע

ומסיים באיסור בזיון שנוהג בכל ,אותם ניהוגי כבוד הנוהגים בשבת
.דהו-משום שכל המועדות טעונים כבוד כל,המועדות

כ"וכן יוה,ה"וכן ר,כל ימי הרגלים.מ בלבד נקרא מועד"לא חוה

שפותחת ,נכלל בפרשת המועדות בפרשת אמורכ "יוה.נקראים מועדות

מקראי קדש אשר תקראו אתם 'אלה מועדי ה):'ד,ג"כ(בזה הלשון 
אשר תקראו 'אלה מועדי ה):ז"ל,ג"כ(ומסיימת בזה הלשון ,כ"במועדם ע

עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום 'אתם מקראי קדש להקריב אשה לה

.כ"ביומו ע

מ "שם איתא שר.כ נקרא מועד"א שיוה"שבועות י ע'וכן מבורר בגמ

ומכפרים על טומאת מקדש ,אומר שכל שעירי המוספים כפרתן שוה
שהרי נאמר ושעיר לגבי ,מעלה שאולי דרש כן מהיקש'הגמ.וקדשיו

היא מסיקה שיש ,במקום זה.לא נאמר ושעיר,כ"ודוחה שביוה,כולם

ת שעירי שאר כ נלמדת מכפר"וכפרת שעיר יוה,היקש בין כל המועדות

כ דלא כתב ביה "תינח כל דכתיב ביה ושעיר עצרת ויוה:ל"וז.המועדות
במועדיכם הוקשו 'יונה אמר קרא אלה תעשו לה'אלא אמר ר.ושעיר מנלן

כ נכלל בכלל "לכאורה יוצא שיוה.ל"עכ.כל המועדים כולן זה לזה
.המועדות

,דותם נוקט לשון מוע"הרמב,וכמו כן מצינו שבהרבה מקומות
ה "ר,כולל רגלים,וכוונתו לכל המועדות שבפרשת המועדות בפרשת אמור

בימי המועדות כולם :ל"וז,ה"כלי המקדש ה'ג הל"עיין פ.ויום הכיפורים

.כ"ע'ובראשי חדשים היו הכהנים תוקעים בחצוצרות בשעת הקרבן וכו
ל יום קרבנות הצבור הן שני תמידין של כ:ל"וז,ה"ק ה"מעה'א הל"וכן פ

ומוספי שבתות וראשי חדשים והמועדות ושעיר חטאת של יום הכיפורים 
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מעשה כל העולות :ל"וז,ב"תמידין ומוספין ה'ז הל"וכן פ21.כ"ע'וכו

אחד הוא כמעשה התמיד ומעשה החטאת של ראשי חדשים ושל מועדות 
.ל"עכ.כמעשה החטאת הנאכלת שביארנו

ז שאסור לבזות "ט הט"יו'ו הל"ם כותב בפ"לכאורה כשהרמב,כ"א
וכשרבינו .ויום הכיפורים בכללם,כוונתו לכל המועדות,את המועדות

כוונתו לומר שיש מצות ,י"אבל ה'א הל"מביא מצות כבוד המועדות בפ
22.כ במשמע"כ ג"ויוה,כבוד בכל המועדות

'רבינו לא השמיט את הדין שדרש ר.מסתלקת קושיתינו,כ"א

כ שאין בו לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו "הזה יו:ל"וז,המנונא

המנונא לא התכוון לחייב 'ם מפרש שר"הרמב,אלא.כ"ע.בכסות נקיה
שנוהגת ,אלא כבוד גרידא,כמו של שבת ויום טוב,כ"כבוד גמור ביוה

,כ מטעם כבוד יום טוב"כסות נקיה אינה מחוייבת ביוה.בכל המועדות

כ "ם אינו מביא חיוב כבוד יוה"הרמב,יכךולפ.אלא מטעם כבוד מועדות

ורבינו רק מזכיר בנפרד את ,מוסף יום הכיפורים נכלל בלשון מוספי המועדות,כאן21
.שאינו חלק ממוסף היום,ום הכיפוריםשעיר י

מ ובין "שמצות כבוד מועדות נוהגת בין בחוה,יש להעיר שאפילו לפי פירושינו22
שהרי .וטעון כבוד,אין מוכרח לומר שגם ראש חדש נקרא מועד לדין זה,כ"ביוה

ופסוק זה קאי אימים שבהם ,מכובד'ם מסביר שחיוב כבוד נלמד מולקדוש ה"הרמב
שהרי לא נאמר בו ,אין מקום לומר שראש חודש נכלל בדרשה זו.רא קדשנאמר מק

שהרי אין שמחה אלא ,ח"ולכאורה מסתבר שאין חיוב כבוד בר.מקרא קדש בכלל
[ח"במקדש בר ח "שיעור בענין הזכרת ר,א"ועיין בזה בשיעורים לזכר אבא מרי ח.

).]'בפרט אות ד(מ "וחוה

אינו ,)א"שבועות י ע'כמו שמצינו בסוגיא גמ(ח אקרי מועד"פ שר"וגם ייתכן שאע
,ולפיכך לא נכלל בכלל בלשון רבינו כשהוא מחייב כבוד במועדות,נחשב מועד גמור
ם תמיד "הרמב,במקומות שהבאנו בפנים לגבי לשון מועד,ואמנם.ואוסר בזיון בהם

(א"ן שבת י"ועיין בר.ח בלשון מועדות"ואינו כולל ר,מחלק בלשונו ה "ד)ף"פי הריבד:
מ פסח לבין ברכת הלל "ן מחלק בין ברכת הלל בחוה"שמביא שהרמב,ובשאר יומי

מ חשוב משום "מ משום שחוה"ומסביר שרק מברכים על הלל בחוה,בראש חודש
.ל"ואכמ.שנקרא מועד

כעין שאר ,ח אכן טעון כבוד של לבישת כסות נקיה"ויש להעיר שלכאורה יש דעות שר[
והוא לובש 'וכו:שמובא שם בזה הלשון,ח"ר'מעשה רב ריש הל'בסעיין .מועדות

.]כ"ע.ראש חדש שהוא מדאורייתאלכבודכובע שבת 
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אלא כולל אותו ביחד עם כל ,ליד חיוב כבוד שבת ולא ליד כבוד יום טוב

.המועדות

ולכאורה חילוק זה בין כבוד יום טוב לכבוד יום הכיפורים מובן לפי 

ה מפרש "ד זללה"ראינו שמרן הגרי.ת"היסודות שראינו לעיל בעזהשי
ת "הסברנו בעזהשי,ולפי זה.ב הוא שמחת היוםשהמחייב של כבוד יום טו

.מ"יש רק חיוב כבוד גרידא בחוה,מ"שמכיון שאין שמחה גמורה בחוה
יש בו שמחה לבטל ,אמנם;כ אין שמחה גמורה כמו ביום טוב"כ ג"ביוה

לעומת ,כ"אבל אין המצוה לשמוח בשאר מיני שמחה נוהגת ביוה,אבילות

מסתבר מאד שאין מצות כבוד ,ל מרןלפי יסודו ש,כ"א.ימים טובים

.מ"כמו בחוה,אלא מצות כבוד גרידא,גמורה נוהגת בו

-כ -

המנונא אינה מחייבת כבוד גמור 'שדרשת ר,ולפי מה שראינו

,מ"כמו של חוה,אלא חיוב כבוד גרידא,כמו של שבת ויום טוב,כ"ביוה

לגבי הדלקת הנר ,מקום שנהגו'לכאורה ניתן ליישב גם את דברי הסוגיא פ

.כ"ביוה

איתא שיש שנוהגים )ב"ג ע"נ(במשנה שם .נחזור על הסוגיא
מפרש ששניהם 'בגמ;ויש שאינם נוהגים להדליק,כ"להדליק נר ביוה

ל ששני המנהגים באים "ם מפרשים שר"י והרמב"רש.לדבר אחד נתכוונו

.כדי לשמור שלא ייכשל בתשמיש המטה באיסור בליל יום הכיפורים

,כ מצד הדין"הקשינו לעיל שלכאורה היה ראוי לחייב הדלקת נר ביוהו
'כמו דאיתא בגמ,שהרי יום הכיפורים מצווה בכבוד,ולא מטעם מנהג

ע למה מבואר במשנה שאפילו אלו שמדליקין "צ,כ"וא.א"ט ע"שבת קי
'ע למה הגמ"וכמו כן צ.ולא בתורת חיוב היום,רק מדליקין בתורת מנהג

ולא ,מנהג הונהג רק כדי שלא יבאו להיכשל באיסור תשמישמסבירה שה
.כקיום של כבוד היום

לפי אלו שאין מדליקים –תנאים מה המנהג'איתא מח,בסוף הסוגיא

,ש בן אלעזר"לפי ר.כ שחל להיות בשבת"ביוה–בשארי יום הכיפורים
ן יוחנן מביא בשם חכמים שאפילו בשבת אי'ר;מדליקין מפני כבוד השבת

כ שחל "ש בן אלעזר אומר יוה"יוחנן ר'תני תנא קמיה דר:ל"וז.מדליקין
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.להיות בשבת אף במקום שאמרו שלא להדליק מדליקין מפני כבוד השבת

:ג"והקשינו לעיל שלכאורה צע.כ"ע.יוחנן בתריה וחכמים אוסרין'ועני ר

לא נהגו להדליק ו,במקום מצות כבוד שבת,ש בן אלעזר"יוצא שלפי ר
למה לא נהגו להדליק ,כ"א;חששו שמא ייכשל באיסור תשמיש המטה

.מטעם כבוד היום,כ"בשארי יוה

הרי .לכאורה התירוץ מובן מאליו,ם"לפי האמור לעיל בשיטת הרמב

כ אינה מלמדת שיש חיוב גמור "המנונא לחייב כבוד ביוה'ראינו שדרשת ר

.חיוב כבוד המועדותאלא אך ורק ,כעין של שבת ויום טוב,של כבוד

ואמנם ,מסתבר מאד להציע שכבוד מועדות גרידא אינו מחייב הדלקת הנר
כ מסתבר שאין "גם ביוה,כ"א.מ"לא מצינו מי שמחייב הדלקת הנר בחוה

.כ"חיוב מדינא להדליק נר לכבוד יוה

אין חיוב מדינא להדליק נר לכבוד .ת"הסוגיא מיושבת בעזהשי,כ"א

,לו אלו שנוהגים להדליק אין עושים כן בתורת חיובולפיכך אפי,כ"יוה

כ "ש בן אלעזר בין יוה"מובן חילוקו של ר,ובפרט.אלא דרך מנהג בלבד
אין מצות כבוד ,כ"בשארי יוה:כ שחל בשבת"שחל בחול לבין יוה

כדי להישמר מלהיכשל ,ולפיכך נהגו שלא להדליק,מחייבת הדלקת הנר

ויש חיוב מדין כבוד שבת ,חל בשבתכ "כשיוה,אולם.בתשמיש המטה

23.אין לבטל הדלקה זו מחשש תשמיש המטה,להדליק הנר

המנונא 'שדרשת ר,נמצא שהסוגיא פסחים היא ראיה להבנת רבינו

אלא חיוב כבוד ,כ"כל כתבי אינה מלדמת שיש חיוב כבוד גמור ביוה'בפ
24.שנוהגת בכל המועדות,גרידא

שמביא בשם החכמים שאלו שנוהגים שלא להדליק אין מדליקין אפילו ,יוחנן'ר23
כנראה סובר שחשש תשמיש המטה ראוי לעקור אפילו קיום מצות ,כ שחל בשבת"ביוה

.כבוד שבת
,כ לכבוד ימים טובים"פ שאין הוכחה ששאר הראשונים מחלקים בין כבוד יוה"ואע24

ולכאורה משתמע מדברי הסוגיא ,ה"ד זללה"החילוק מסתבר לפי יסודו של מרן הגרי
.פסחים
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ואין שמחה ,ונה מהימים טוביםכ ש"ונמצינו למדים שכמו שיוה

כן חלוקה ,)ם"לפי הרמב(ולפיכך אינו נקרא יום טוב ,מלאה נוהגת בו
ע "ולפיכך לכו,מצות כבוד שנוהגת בו ממצות כבוד הנוהגת בימים טובים

.כ אינה אלא מנהג בעלמא"הדלקת הנר ביוה

ט"מ לשמחת יו"נספח בענין החילוק בין שמחת חוה

-א -

ט אינם נוהגים "ת שהרבה דיני שמחה הנוהגים ביו"ראינו בעזהשי

ט אינם נוהגים במת "הרבה דינים הנוהגים במת שמת ביו,בפרט.מ"בחוה
וכן עומדים בשורה לנחם ,ח בפניו"מותר להספיד ת.מ"שמת בחוה

ועורכים סעודת הבראה ,והאבלים קורעים קריעה,והנשים מענות,אבלים

מ שהיה אפשר "לעשות מלאכה בחוהלא אסרו חכמים,וכמו כן.עבורם

עולה .ט אסרו כן משום ביטול שמחה"פ שביו"אע,להיעשות לפני המועד

.מ"ט יתירה על שמחת חוה"מדברים אלו ששמחת יו

הכוללת חיוב שלמי ,שהרי מצות שמחת הרגל,ע"שאלנו שהדבר צ

.ט"מ כמו ביו"נוהגת בחוה,שמחה ושמחה בשאר דברים המשמחים

.הסברים'להעלות בייתכן שניתן

מצות ,אמנם.ייתכן שרמת השמחה תומאת לאיסור מלאכה,ראשון
ט "מסתבר שכשם שיו,אולם.שמחה נאמרה בכל ימי הפסח ובכל ימי החג

כמו כן מצות שמחה בהן ,ראשון ואחרון נתרבו בקדושת איסור מלאכה
מ"מ הוא סימן שקדושת היום של חוה"עצם היתר מלאכה בחוה.רבה יותר

.אינה דורשת שמחה מלאה

שהרי העסק ,ייתכן שמצות שמחה עצמה ראוייה לאסור מלאכה,שני

לפי הסוברים שאין איסור מלאכה ,כ"א.במלאכה מבטל משמחת היום

,כ"שהרי א,מ"מבורר שאין השמחה שלימה בחוה,מ מדאורייתא"בחוה
.היא עצמה היתה אוסרת מלאכה מדאורייתא

ולהביא כמה ראיות שמצות ,צינו השניוננסה להרחיב קצת בתירו
.שמחה עצמה יכולה לאסור מלאכה
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-ב -

ט שהיה ניתן לעשותה "איכא איסור מדרבנן לעשות מלאכה ביו

מפרש שזה משום שעסק )ה"ט ה"יו'א הל"פ(ם "הרמב.מבעוד יום
כל מלאכה שאפשר לה ליעשות :ל"וז.במלאכה זו ממעט שמחת היום

בה הפסד ולא חסרון אם נעשית מבערב אסרו מערב יום טוב ולא יהיה
ולמה אסרו .פ שהיא לצורך אכילה"חכמים לעשות אותה ביום טוב אע

דבר זה גזירה שמא יניח אדם מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב 
ט כולו הולך בעשיית אותן מלאכות וימנע משמחת יום "ליום טוב ונמצא יו

.ל"עכ.טוב ולא יהיה לו פנאי לאכול ולשתות

נאסרת ,ט"המותרת מדאורייתא ביו,מלאכת אוכל נפש'יוצא שאפי

משום שמלאכה מיותרת ,מדרבנן אם היה אפשר לעשותה מבעוד יום
מסתבר להציע ששאר מלאכות חוץ ממלאכת ,כ"א.ממעטת משמחת היום

אכן הויין ביטול שמחת ,שאינן הכנה לאכילה ושתייה בכלל,אוכל נפש

.רייתאאפילו מדאו,היום

-ג -

ם לגבי איסור שבותים "וייתכן שיסוד דומה עולה משיטת הרמב

.ט"ביו

פ המדרשים בספרא "מסביר ע)ד"כ,ג"כ(אמור 'ן פר"הרמב,כידוע

והוא .ט לשבות אפילו מדברים שאינם מלאכה"שיש מצוה בשבת וביו

יהיו עומסים :ל"וז,השבת היתה נעשית כחול,מסביר שם שלולא מצוה זו

החמורים ואף יין וענבים ותאנים וכל משא יביאו ביום טוב ויהיה השוק על
מלא לכל מקח וממכר ותהיה החנות פתוחה והחנוני מקיף והשולחנים על 

שולחנם והזהובים לפניהם ויהיו הפועלים משכימין למלאכתן ומשכירין 
והותרו ימים טובים האלו ואפילו לדברים אלו וכיוצא בהן כחולעצמם 

.ל"עכ'וכועצמההשבת 

נאמר :ל"וז,)שבת'א מהל"ריש פכ(ם "ן ברמב"משמע כדברי הרמב
ודברים .בתורה תשבות אפילו מדברים שאינן מלאכה חייב לשבות מהן

הרבה הן שאסרו חכמים משום שבות מהן דברים אסורין מפני שהן דומים 
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'למלאכות ומהן דברים אסורים גזרה שמא יבוא מהן איסור סקילה וכו

25.הרי משמע שרבינו סובר ששבותים נאסרות דבר תורה.כ"ע

כשרבינו מביא תקנת ,ז"יום טוב הי'א הל"בפ,ט"לגבי יו,אולם

כל שאסור בשבת בין משום :ל"וז.הוא אינו מביא דרשה,ט"שבותים ביו
שהוא דומה למלאכה או מביא לידי מלאכה בין שהוא משום שבות הרי זה 

היה בו צורך אכילה וכיוצא בה או דברים שהן ט אלא אם כן "אסור ביו
מזה שרבינו אינו מביא .כ"ע'ט כמו שיתבאר בהלכות אלו וכו"מותרים ביו

ט שוה לאיסור שבות "וגם אינו כותב שחומר האיסור ביו,דרשה כאן

26.אין איסור תורה בשבותים,ט"משמע שביו,בשבת

כ "שבותים ביוהוהחילוק בולט יותר כשמעיינים בדברי רבינו לגבי [
שם רבינו משוה בפירוש בין איסור שבות ,)ב"שביתת עשור ה'א הל"פ(

כל מלאכה שחייבין על זדונה בשבת :ל"וז.כ לאיסור שבות בשבת"ביוה

וכל שחייבין עליו קרבן חטאת בשבת .סקילה חייבין על זדונה בעשור כרת

שותו בשבת וכל דבר שאסור לע.חייבין עליו קרבן חטאת ביום הכיפורים

ואם עשה מכין אותו .פ שאינו מלאכה אסור לעשותו ביום הכיפורים"אע
וכל שאסור לטלטלו בשבת .מכת מרדות כדרך שמכין אותו על השבת

כ בענינים "כללו של דבר אין בין שבת ליוה.אסור לטלטלו ביום הכיפורים

.]ל"עכ.כ בכרת"אלא שזדון מלאכה בשבת בסקילה וביוהאלו

שרק בשבת נכללות השבותים )ז"ע קס"סוף מ(מ "ק בסהגם מדויי
ם מונה שמונה מצוות עשה נפרדות של "הרמב.בעשה של שביתת שבת

[ן"המגיד משנה מסביר שכוונת רבינו שוה לדברי הרמב,בפירושו הראשון25 ועיין .
,ם סובר שתשבות הוא אסמכתא בעלמא"יע שהרמבומשמע שכוונתו להצ,פירושו השני

בהקדמה (לאור שיטתו ,ם להביא אסמכתות בחיבורו"ע שהרי אין דרך הרמב"כ צ"וא
.]שאין אסמכתא אלא רמז בעלמא)מ"לפה

וכן (בשבת .ט"ומשמע שרבינו גם מחלק בין חומר שבותים בשבת לחומרן ביו26
(יית שבותמבורר שיש חיוב מכת מרדות על עש,)כ"ביוה שבת 'א הל"כן איתא לעיל פ.

פ "אעוכל דבר שאסור לעשותו בשבת 'וכו:ל"וז,ב"שביתת עשור ה'א הל"וכן בפ,ג"ה
אסור לעשותו ביום הכיפורים ואם עשה מכין אותו מכת מרדות כדרך שאינה מלאכה

שבות רבינו אינו מביא שהעושה ,לגבי יום טוב,אולם.)כ"ע'שמכין אותו על השבת וכו
.נענש במכת מרדות
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.ושביתה בכל יום מהימים טובים,כ"ושביתת יוה,שביתת שבת:שביתה

כ "הוא כותב שיש כמה חילוקים בין מצוות שביתה בשבת וביוה,ובסופן
ודע שזאת השביתה המוטלת :ל"וז.לבין מצוות שביתה בימים טובים

אולם השביתה 'וכו.עלינו בכל יום ויום מאלו הששה ימים דינם דין אחד
.ותוספות רבותכ השביתה ההיא בעצמה "כ היא ג"המוטלת בשבת ויוה

כי אינו מותר בשני ימים אלו אוכל נפש ויש גם כן דברים מותרים ביום טוב
.כמו שהתבאר במסכת יום טובי שאינם אוכל נפש"ואסורים בשבת אעפ

כ לבין "מובן שיש הבדל אחד בין שביתת שבת ויוה:ע"לכאורה צ.ל"עכ

כ גם אוסרת מלאכת "שהרי מצות שבתון בשבת וביוה,שביתת יום טוב

ע של שבת שאינן "רבינו כותב שיש תוספות רבות במ,אולם.אוכל נפש
חוץ ממלאכת ,ע איזה תוספות אחרות יש"צ.ט"ע של יו"נאסרות במ

.אוכל נפש

נראה לומר שכוונת רבינו היא שמצות שבתון בשבת אינה אוסרת 

וזה כמו .דהיינו שבותים,אלא גם דברים שאינם מלאכה,מלאכה בלבד

השבותים אינן ,ביום טוב,אולם.שבת'א הל"שמשמע בדבריו ריש פכ
מובן ,כ"א.ז"ט הי"יו'א הל"כמו שדייקנו מדבריו בפ,נאסרות דין תורה

ע של שביתת "ע של שביתת שבת לבין מ"מאליו שקיים חילוק רחב בין מ

ע של שביתת שבת גם אוסרת "מ:מעבר לאיסור אוכל נפש בשבת,יום טוב

כ "שמצוות שביתת שבת ושביתת יוה,מובנים דברי רבינו,כ"וא.שבותים
.יש להן תוספות רבות על מצוות שביתת יום טוב

שם הוא ,כ"דברי רבינו במצות שבתון ביוהעיין,וכסיוע לדברינו
.אלא גם ממעשים,כותב שהמצוה אינה מחייבת שבתון ממלאכה בלבד

ה היא שצונו לשבות מיום זה מהמלאכות "מצוה קס):ה"עשה קס(ל "וז
לכאורה .כ"ע'והוא אמרו יתעלה שבת שבתון הוא לכם וכווהמעשים

,ת שבתון ממלאכה בלבדכ אינה מחייב"רצונו לומר שמצות שביתה ביוה

מדוייק שלא כתב כן לגבי ימים ,כ"וא.אלא גם ממעשים שאינם מלאכה
.]השבותים אינם דבר תורה,ט"לכאורה משום שביו,טובים

ע של שבתון ביום טוב "יוצא שאין מ,ם"הרי לפי הרמב.ג"אבל צע
שאם ,ן"קשה עליו מה שהקשה הרמב,כ"וא.אוסרת דברים חוץ ממלאכה

היה ניתן ,צוה מדאורייתא לשבות אפילו מדברים שאינם מלאכהאין מ
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השולחני בשולחנו –וכל אחד יעסוק במלאכתו,לפתוח שווקים ביום טוב

.ויום טוב ייהפך ליום חול–והחנווני בחנותו

קיימת מצוה אחרת המעכבת מלפתוח ,ט"ייתכן שהתירוץ הוא שביו

העסק במלאכתו .שמחהוהיא מצות ,ט"שווקים ומלעסוק במלאכה ביו
ומכיון שמצות שמחה ,ובצרכי חול הויא ביטול גמור של מצות שמחה

לא מטעם ,דברים אלו אסורים ביום טוב דבר תורה,נוהגת כל רגע ורגע
.אלא מטעם מצות שמחה,מצות שבתון

-ד -

,ת של מלאכה"שיש בו איסור ל,דנינו ביום טוב עצמו,עד כאן

ן שמצות שמחה אוסרת עשיית שאר דברים ת שייתכ"וראינו בעזהשי

פ "ם כותב שאע"ראינו שהרמב,ראשון.שאינם אסורים באיסור מלאכה

ל אסרו מלאכה "חז,שמדאורייתא מותר לעשות כל מלאכת אוכל נפש

,שני.כדי שלא יבטל ממצות שמחה,שהיה אפשר לעשותה מבעוד יום

התעסק מצות שמחה עצמה מונעת האדם מל,ם"הצענו שלפי הרמב

.אפילו בדברים שאינם מלאכה,ט"בעסקיו ביו

בפרט ,ת של מלאכה"ננסה לעיין אם בימים שאין איסור ל,בהמשך

.מצות שמחה עצמה מחייבת איסור מלאכה,מ ופורים"חוה

על כן היהודים הפרוזים הישבים בערי ):ט"י,ט(כתיב במגילת אסתר 

ומשתה ויום טוב הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה 

דורשת שלשון יום )ב"מגילה ה ע('הגמ.כ"ע.ומשלוח מנות איש לרעהו

.ורבי היכי נטע נטיעה בפורים:ל"וז.טוב מורה שפורים אסור במלאכה

שמחה מלמד שאסורים בהספד .יוסף שמחה ומשתה ויום טוב'והתני ר

'וכומשתה מלמד שאסור בתענית ויום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה 

אמנם ביקשו לתקן איסור מלאכה ,מסקנת הסוגיא היא שמראש.כ"ע

אבל בסוף לא ,)יוסף ללשון יום טוב'כפירושו של ר(מדרבנן בפורים 

דרבא אמר אפילו :ל"וז.ולהלכה אין איסור מלאכה בפורים,קיבלו עלייהו

הספד ותענית ].כלומר שרבי נטע נטיעה בפורים עצמו[תימא ביומיה 

עלייהו מלאכה לא קבילו עלייהו דמעיקרא כתיב שמחה ומשתה קבילו 
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ויום טוב ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ואילו יום טוב לא 

.ל"עכ.כתיב

שם שיש מקומות 'מבואר בגמ,פ שאין איסור מלאכה בפורים"ואע

ע שמי שעושה "ם ובשו"ומובא ברמב,שנוהגים איסור מלאכה בפורים

.אינו רואה סימן ברכה לעולםמלאכה בפורים 

שמרן )ז"רכ'ע,ליקוטי הנהגות בענין פורים(נפש הרב 'ומובא בס

ה הסביר שהמנהג לאסור מלאכה בפורים הוא משום "ד זללה"הגרי
רבינו היה אומר שאיסור מלאכה :ל"וז.שהמלאכה מבטלת משמחת היום

.כ"ע'וכוהבתורת ביטול מצות שמחאלא ,בפורים איננו איסור בפני עצמו
27.]שאינו נוהג בלילה אלא ביום,מ לדינא"שמביא נ,ועיין שם[

ה היה סובר שביום שאין "ד זללה"מכאן יוצא בפירוש שמרן הגרי
יש מקום לנהוג איסור מלאכה משום ביטול מצות ,איסור מלאכה בכלל

.שמחה

שביקשו לאסור ,ואמנם ניתן להציע שגם לפי התקנה הראשונה
ולא איסור ,האיסור היה משום ביטול מצות שמחה,מדינאמלאכה בפורים

דורשת 'הגמ.וייתכן שכן מדוייק מדברי הגמרא.מלאכה בפני עצמו

.שביקשו לאסור מלאכה בפורים מהא דכתיב לשון יום טוב לגבי פורים

,הרי ראינו לעיל שלשון יום טוב פירושו יום של שמחה:ע"ולכאורה צ
רש שלשון זה בפסוק מורה דוקא על איסור יוסף מפ'ע למה ר"כ צ"וא

אם המחייב של איסור מלאכה בפורים הוא ,הדבר מובן,אולם.מלאכה

מובן שבכדי לקיים את היום כיום של שמחה ,לפי זה.ביטול משמחת היום

28.ל ביקשו לאסור מלאכה בו"חז,כיום טוב,מלאה

,ב:ו"ח תרצ"ע או"וכן נפסק בשו',ולכאורה יש סמוכים לדבריו מהא שמבורר בגמ27
.שאפילו אלו שנוהגים איסור מלאכה בפורים אינם אוסרים בנין של שמחה

על כן היהודים ):ט"י,ט(כתוב בפסוק .ופירוש זה גם מדוייק בלשון הפסוק עצמו28
רזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה הפרוזים הישבים בערי הפ

הפסוק מביא ארבעה דברים שעלו בדעתם .כ"ע.ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו
.ומשלוח מנות–שפירושו איסור מלאכה–משתה ושמחה ויום טוב:לתקן בפורים

ע למה איסור מלאכה מובא בין מצות משתה ושמחה לבין מצות משלוח "לכאורה צ
ידה המשלח משתתף -שהרי על,מאחר שמצות משלוח מנות קשורה למצות שמחה,מנות
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-ה -

).ב"ע'ו(ז "ובע)ב"ע'ט(ק "ראוי לעיין בסוגיא במו,מ"ולגבי חוה

אם מותר לאשה לסוד פניה )ב"ע'ק ח"מו(תנאים במשנה 'איתא מח

פ שהיא שמחה "אע,מפני שזה ניוול וצער בשעתו,יהודה אוסר'ר.במועד

.ועושה אשה תכשיטיה במועד'וכו:ל"וז.כשהיא מתייפה,חר זמןלא

.כ"יהודה אומר לא תסוד מפני שניוול הוא לה ע'ר

יהודה 'איתא ברייתא שר)ב"ע'ז ו"ע'וכן בגמ(ב "ע'ק ט"מו'ובגמ

אם נשאר מספיק זמן שתוכל גם להסיר את הסיד ,מתיר לה לסוד פניה

'ומודה ר'וכו:ל"וז.המועד עצמושהרי תהיה לה שמחה בתוך ,במועד

פ שמצירה "יהודה בסיד שיכולה לקפלו במועד שטופלתו במועד שאע

.ל"עכ.עכשיו שמחה היא לאחר זמן

יהודה אינו סובר כן לגבי איסור לפני 'מקשה שמצינו שר'הגמ

פ שחכמים "אע,ם לפני אידיהם"הוא מתיר לפרוע חוב מעכו,שם.אידיהם

ויש לחוש דילמא אזיל ,מפני ששמחים הם לאחר זמן,סוברים שזה אסור

ע אומרים "שם לכו,מ"נחמן בר יצחק מתרץ ששאני הלכות חוה'ר.ומודה

אמר רב נחמן בר :ל"וז.אם הוא מביא לידי שמחה לאחר זמן,שצער מותר

.יצחק הנח להלכות מועד דכולהו מיצר עכשיו ושמחה לאחר זמן נינהו

.ל"עכ

יו שכל מה שמותר לעשות במועד רק מותר משמע מדבר,בפשטות

ה "ב ד"ע'ז ו"ע(י "וכן מפרש רש.משום שיש בו שמחה לאחר זמן

כל מה שהתירו לעשות במועד מיצר הוא באותה שעה כגון :ל"וז,)דכולהו

.שחיטה ותיקון סעודה והתירו לו משום שמחה דלאחר זמן שבתוך המועד

,מ"יו צריכות להיאסר בחוהלכאורה משמע מדבריו שכל מלאכות ה.ל"עכ

נחמן בר יצחק מסביר 'והר.ורק ניתרות משום שיש להן שמחה בסוף

יהודה שצער מותר אם יש לה שמחה 'במועד בלבד אומר ר,שלפיכך

.לאחר זמן

ע למה הפסוק הכניס איסור מלאכה בין מצוה זו "צ,כ"א.וגם בסעודתו,בשמחת המקבל
.למצות משתה ושמחה
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מהיכי תיתי שכל המלאכות היו ,ראשון.ג בסוגיא"ולכאורה צע

.לאחר זמןורק ניתרות משום שיש להן שמחה ,ראויות להיאסר במועד
שחיטה ותיקון –י מציין מלאכות אוכל נפש "שהרי רש,ע"ועוד יותר צ

אין הנידון ,שלישי.מ"ח בחוה"קו,ט עצמו"שהן מותרות ביו–סעודה 
ואיך ניתן ללמוד ,הרי סיד נאסר משום צער וניוול במועד:דומה לראיה

.מ להתיר איסור צער במועד"מהיתר מלאכה בחוה

ב "ק ט ע"ן מו"הר'בחי(ן לסוגיין "פירושו של הרונראה לתרץ על פי

כלומר בשעת עשייתן של מלאכות יש :ל"וז,)נחמן בר יצחק'ה אמר ר"ד

טורח בהן ואם אין אנו מתירין בזה אין לנו מלאכה שהיא מותרת במועד 

כל מלאכה ,ן מסביר שבעצם"הר.כ"אבל בעלמא לית ליה טעמא דמיצר ע
ל "אלא חז.מ"ראוי לאסור כל מלאכה בחוהולפיכך היה ,יש בה טורח

אם הן מביאות ,פ שיש בהן טירחא עכשיו"התירו מלאכות מסויימות אע

יהודה 'ור,מ לשאר דיני תורה"ולפיכך אין ללמוד מחוה.לידי שמחה בסוף

.דוקא מקבל סברא זו של צער עכשיו ושמחה לאחר זמן לגבי מועד

האיסור .עכשיו לכאורה מובן ההיקש בין איסור סיד לאיסור מלאכה
ואסורים משום ביטול שמחת ,שהם טירחא וצער במועד,בשניהם שוה

ולפיכך כל המלאכות ,כל מלאכה היא טירחא,ן מסביר שאמנם"והר.היום

אלא ,לא מדין איסור מלאכה בפני עצמו,מ"היו ראויות להיאסר בחוה

י כותב שסברא זו נכונה אפילו לגבי "ורש.היוםמשום ביטול שמחת
ט מאיסור לאו של "היא מותרת אפילו ביו,אמנם:מלאכת אוכל נפש

ואפילו ,אבל היה ראוי לאוסרה מטעם ביטול שמחת היום,מלאכה
וכן ,אינה נאסרת בפועל,אלא שמכיון שיש בה שמחה בסוף29.מ"בחוה

סיד מותר אם יש בו שמחה ולפיכך גם ,בכל מלאכה שיש בה שמחה בסוף
.בסוף

ן לא כתבו בהדיא שאיסור מלאכות הוא משום "י והר"פ שרש"ואע[

וכן משמע מההיקש לאיסור ,לכאורה מסתבר שזה פירוש דבריהם,שמחה

שהרי הוא כותב שאם לא היו מתירים מלאכה שיש ,ן"ולכאורה כן מדוייק בדברי הר29
אין ואם אין אנו מתירין בזה :ל"וז,מ"לאכות היו נאסרות בחוהכל המ,בה שמחה בסוף

,נחמן בר יצחק'הכי משמע בדברי ר,ואמנם.כ"ע'וכולנו מלאכה שהיא מותרת במועד
.ל"עכ.מצר עכשיו שמח הוא לאחר זמןדכולהוהנח להלכות מועד :שהרי זה לשונו
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ולכאורה זה .שהוא לכאורה ביטול שמחת היום,שאיסורו משום צער,סיד

ומסתבר ,גם מדוייק בזה שהתירו איסור זה משום שיש שמחה בסוף
30.]שהיתר זה רק שייך בדבר הנאסר משום ביטול שמחה

מלאכה היא ביטול ,נחמן בר יצחק שבעצם'יוצא מדברי ר,כ"א
היא ,)ט עצמו"וגם ביו(מ שנוהגת מצות שמחה "ובחוה,מצות שמחה

ל רק התירו המלאכות שעשייתן מביאה לידי "וחז,מחייבת איסור מלאכה
.שמחה בסוף

מ "הכרח מכאן שהמלאכות שאמנם אסורות בחוהיש להעיר שאין 

ייתכן שיש מחייב נוסף לאיסור מלאכה .נאסרות משום ביטול מצות שמחה

.והוא אוסר אפילו מלאכות שיש להן שמחה בסוף,מ"בחוה

-ו -

ה "ד זללה"שמענו שמועה מאת מרן הגרי,ואחרון אחרון חביב

איסור מלאכה :םהנוגעת לגופם של שני העניינים שבהם אנחנו עוסקי

.מ"ודיני מלאכה ושמחה בחוה,כחלק מחיוב שמחה

י "רש.מ הוא מדאורייתא"נחלקו הראשונים אם איסור מלאכה בחוה

ם סוברים שהוא "ת והרמב"ור,ן סוברים שאיסורו מדאורייתא"והרמב
אמר שפעם הסביר )א"יבלחט(א "צבי שכטר שליט'ר הר"ומו.מדרבנן

האיסור הוא ',אלו שסוברים שהאיסור מדאוה שלפי "ד זללה"מרן הגרי

31.משום ביטול מצות שמחה

.ת"עה שהצענו לעיל בעזהשין כאן להצ"ויש להעיר שלכאורה יש סעד גדול מדברי הר30
היה ניתן ,ט"ן שואל שאם אין מצות שבתון מחייבת מנוחה מטרחא ביו"ראינו שהרמב

ת שאמנם משמע "אבל דייקנו בעזהשי.ט בדברים שאינם מלאכה"לטרוח כל היום ביו
,ט"ם סובר שמצות שביתה בימים טובים אינה מחייבת מנוחה מטרחים ביו"שהרמב

ייתכן שהטרחים נאסרים ,ם"והצענו שלפי הרמב.ן"קושיית הרמבושאלנו איך יסלק את
שאין ,מ"ן סבור שאפילו בחוה"ולכאורה כאן מבורר שהר.ביום טוב מכח מצות שמחה

,ומסתבר שזה משום מצות שמחה.הטרחא אסורה,ע"מצות שביתה ממלאכה לכו
ת שמחה היא מצו,ט"ם סובר שגם ביו"ואולי הרמב,שמונעת מלהתעסק בטרחים במועד

.שמונעת עסק בטרחים
יש להעיר ,אולם.ק"מו'ה את דברי הקרן אורה ריש מס"ד זללה"וציין מרן הגרי31

,מ"ם סובר שמלאכה אסורה דבר תורה בחוה"שהקרן אורה שם מציע שגם הרמב
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נחזור ב״נ ,ולאור הראיות הקודמות,ה"מרן זללהלפי דברי

שאלנו .ולשני התירוצים שהעלנו לעיל,בעזהשי״ת לשאלה שבה פתחנו
ח "כגון הספד של ת(מ"ל התירו הרבה דברים בחוה"לעיל שמצינו שחז

ט עצמו משום "שלכאורה נאסרים ביו)םועמידה בשורה לנחם אבלי
.ט"מ כמו ביו"שהרי מצות שמחה נוהגת בחוה,ע"והדבר צ.שמחת היום

,ת שמלאכה היא ביטול מצות שמחה"ניסינו להוכיח בעזהשי
ראינו שמלאכה ,ראשון.ושייתכן ששמחה שלימה מחייבת איסור מלאכה

מפרש שזה ם"והרמב,שאפשר לעשותה מבעוד יום אסורה מדרבנן ביו״ט

ם לגבי שבותים שייתכן "והערנו מדברי הרמב.משום ביטול מצות שמחה

מנוחה מטרחים שאינם מלאכה כלולה במצות ,ט"שרבינו סבור שביו
ה "ד זללה"מרן הגרי,וראינו שבפורים.ולא במצות שבתון שבות,שמחה

.הסביר שהמנהג לאסור מלאכה הוא משום ביטול מצות שמחה

משמע מהסוגיא ,ראשון.מ עצמו"רות לגבי חוהוסיימנו בשתי הע

כל המלאכות אסורות במועד משום שהן ,שבעצם)ב"ע'ט(ק "במו

ל רק התירו אותן שמביאות לידי שמחה בתוך "וחז,)ן"בלשון הר(טירחות 
ן"י והרמב"שלפי רש,ה"ד זללה"הבאנו שמועה מאת מרן הגרי,ושני.המועד

איסורה הוא משום ביטול ,אורייתאמ אסורה מד"שסוברים שמלאכה בחוה

.מצות שמחה

,ניתן לשאול מהי סברתם של שאר הראשונים,ה"מרן זללהלפי דברי
ייתכן שהם חולקים 32.מ"שסוברים שאין איסור מלאכה מדאורייתא בחוה

,אולם.ומבינים שאין מלאכה נחשבת ביטול שמחה בכלל,על היסוד הזה
מסתבר ,ק"משמעות הסוגיא מוובפרט לאור ,לאור ההוכחות שהבאנו

ייתכן שראשונים אלו אלא .מלאכה ממעטת משמחת היום,להניח שלכו״ע
מכיון שהתורה אינה אוסרת מלאכה :מבינים שאיפכא מסתבראדוקא 

שיעור בענין ,א"שהרי בשיעורים לזכר אבא מרי ח,ה לא סבר כן"ולכאורה מרן זללה
מ "שמלאכה בחוה,ת"ם סובר כשיטת ר"מובא שהרמב,)אות ג(״מ ח וחוה"הזכרת ר

ם "ה השוה לגמרי בין שיטת הרמב"אין ללמוד משם שמרן זללה.נאסרת מדרבנן בלבד
.היה לו לפרש,אבל לכאורה אם היה סובר כמו הקרן אורה עצמו,ת"לשיטת ר

ואפילו אם ).תעיין הערה הקודמ(ם "ובפשטות כן סובר הרמב,ת בפירוש"כן סובר ר[32
לכאורה אינו משום ,מ מדאורייתא"ם סובר שיש עיקר לאיסור מלאכה בחוה"הרמב

.]ל"ואכמ,שהרי אינו אוסר מעשי מלאכה מסויימים,ביטול מצות שמחה
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מעצם ההיתר מלאכה .מלאהויוצא שאין שמחת,בחול המועדבפירוש

.ביו״טבחוה״מ מדאורייתא מדוייק שאין שמחת היום מלאה בחוה״מ כמו

שבהם שונה חוה״מ ,נמצא שיש מקור לדינים שפתחנו בהם,וא״כ

,לפי הראשונים שסוברים שאין איסור מלאכה בחוה״מ מדאורייתא.מיו״ט
ניתן להסביר שחז״ל הבינו מעצם היתר מלאכה בחוה״מ שאין שמחה גמורה

וכן שאר הדינים ,ומזה למדו להתיר הספד של ת״ח בחוה״מ,במועד
.ומותרים בחוה״מ,האסורים מטעם ביטול שמחה ביו״ט,ילשהבאנו לע

ע למה מצינו חילוקים בין דיני "עדיין צ,ן"י והרמב"לפי רש,אולם

וייתכן שהם יסבירו כתירוצינו .ט"מ לבין דיני שמחה ביו"שמחה בחוה

,שרמת שמחת היום תואמת לשאר דיני היום:הראשון שהבאנו לעיל
ט ראשון ואחרון נתרבו בקדושת "כשם שיו,כ"א.ובפרט לאיסור מלאכה

שאין ,מ"בחוה.כמו כן מצות שמחה בהן רבה יותר,איסור מלאכה

.מסתבר שגם מצות שמחה אינה גמורה,ת ועשה"המלאכה נאסרת בל
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הרב אלירן לבנסון
ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

פתח לסוגיית

סוגי שערים החייבים במזוזה

הקדמה

"יא(יומא 'איתא בגמ אחד שערי בתים ואחד שערי 'בשעריך'ר "ת.)

חצירות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות יש בהן חובת מצוה למקום 

"'.וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך'1'משום שנא

דנקרא –חיוב קביעת מזוזה בפתח הבית פשיטא שהיא מן התורה 

,חד עם חיוב ביתועיר י,מדינה,מדהזכירה הברייתא חצר,ובפשטות.ביתך

כ "וכ".בשעריך"ונלמדים מ,ואף הם חייבים מדאורייתא,חיובם שוה

א עצמו "אולם הריטב2.י"בפירוש דברי רש)ה יכול"שם ד(א "הריטב

אבל שאר השערים הנזכרים ,כתב שרק בית חייב מן התורה)ה יש"שם ד(

ם החיוב בין א,עוד יש לעיין.ויש לעיין בזה34.פה חייבים רק מדרבנן

או ,שנחשבים כמקום דירה,האם חייבים מצד עצמן,דאורייתא או מדרבנן

?ושמא יש לחלק ביניהם?)דהיינו בית(משום שמובילים למקום דירה 

פירושו משום שיש דין דאורייתא "'משום שנא"כמדומה לי שראיתי מי שמסביר שלשון 1
.ש יא"ע ברש"וע(ינו דברים אלו תקנה דרבנן דהי–ל לעשות דבר זה "תקנו חז,פלוני

).י"ה בת"ד
.שם31ובהערה ',גאותברם עיין לקמן 2
דבעינן ,"ביתך"מתיבת :דרשה ביומא יא(ואפשר שהסברה היא דאינם מיוחדים לדירה 3

,"בית"או שיש להם חסרון אחר שאינם .נ אין אלו מיוחדים לדירה"וה,)מיוחד לדירה
דמשמע חיוב ,"ובשעריך"ע אמאי כתיב "כ צ"אבל א,בה במזוזה בביתוהתורה רק חיי

?עליהם נפרד מביתך
דפטור מן ,אם בית שער חייב או פטור)ה לקמן"שנביא אי(סתירה 'לכן אפשר לו לת4

.החשבון שם'ע.שחייבים מדאורייתא'ולעומת שערי מדינות וכו,התורה וחייב מדרבנן
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הסתירה

,נעיין בדין מזוזה של בית שער,להבנת הדברים"לפתח שער"כדי 

5.ומרפסת,אכסדרה

):עם קצת הערות(סוגיות עיקריות 'ה הם סוגי דירה אלו בגי בבאור מ"רש'טבלא של פ5

:)ח(סוכה:)לג(מנחות.)יא(יומאסוג דירה

בית שער

פירושו בסוכה יותר (
כ ביומא "קרוב למש

בפירוש תיבת 
,ע"וצל".אכסדרה"

כמו במנחות 'אמאי לא פ
...")בית קטן"או יומא 

בית קטן 
שעושין לפני 

שער החצר 
והכל עושין 

אותו קפנדריא

בית קטן שעושין בצד 
שערי חצירות ויושב 

שם שומר הפתח

ל במנחות "דקי
בהקומץ רבה 

דחייב :)לג(
.במזוזה מדרבנן

בית שער 
ז "א בלע"פורק

.שלפני הבית

אכסדרה

י "על השינוי בין פרש(
,י ביומא"במנחות לפרש

)ז:מזוזה ו(מ "כס'ע
דאיירי ,י"בדעת רש

סוגי 'הסוגיות בב
ביומא איירי –רה אכסד

בפרוזדור שלפני הבית 
ואין חסרון פצימין רק 

,חסרון בדיור בית
ובמנחות יש סוגים 

'אכסדרה הסתומין רק מג
והם פטורים ,רוחות

ממזוזה מחמת חסרון 
.)פצימין ברוח רביעית

פרוזדור 
שלפני בתים

שלשה דפנות סתומות 
בלא פתח והרביעית 

פתוחה לגמרי מתחת 
ופן אבל למעלה יש ד

מעט המחזיק את הסכך

אין 'א של הגמ"בה(
ולמסקנא אף ,פצימין

הואיל ,שיש לה פצימין
ועשויין רק לחזוק 

פטור ממזוזה ,התקרה
הגם שיש שם צורת –

הפתח מחמת הפצימין 
.)והדופן מעט שלמעלה

מרפסת

ז משובש "כנראה שהלע(
ומפרש .מהמקומות'בא

שהם אותו דבר בשני 
.)המקומות

והוא ,ד"אלרו
ארוך לפני 

פתחי עליות 
הרבה וכולן 

עולין דרך שם

ר"אלדוי
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ומרפסת,אכסדרה,רשבית שע:)יא-.יא(מבואר בברייתא אחרת ביומא 

"פטורות ממזוזה ל "ת,יכול שאני מרבה אף בית שער אכסדרה ומרפסת:

".יצאו אלו שאין מיוחדין לדירה,מה בית מיוחד לדירה',בית'

גרסינן 6.אולם במנחות וסוכה מצינו משמעות שחייבות במזוזה

"ח(בסוכה  ,מ שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו"ר לוי משום ר"א:):

.פנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזהה

משום דלא ?תהוי חיצונה כבית שער הפנימית ותתחייב במזוזה,ואמאי

.רואים שבית שער חייב במזוזה'מקושיית הגמ."קביע

"לג(ובמנחות  אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא אכסדרה פטורה :):

לחיזוק תקרה ?הא יש לה פצימין חייבת.ןמן המזוזה לפי שאין לה פצימי

פ שיש לה פצימין פטורה שאין עשויין אלא "אע,הכי קאמר!הוא דעבידי

חזינא להו לאספלידי דבי מר דאית להו פצימי ,אמר אביי.לחיזוק לתקרה

מיתיבי בית שער .קסבר לחיזוק תקרה הוא דעבידי,ולית להו מזוזתא

אכסדרה דבי רב .באכסדרה דבי רב!אכסדרה ומרפסת חייבין במזוזה

,ממנו'הגמ'מברייתא שהק."באכסדרה רומיתא!כאינדרונא מעלייתא הוא

הראשונים ,וכפי שנראה.רואים שבית שער ואכסדרה חייבות במזוזה

.הציעו כמה תירוצים להסתירה

ק "ש השמ"דיכולים לתרץ כמ,והנה מאכסדרה אין כל כך סתירה

"אות כז:לג(במנחות  דיש לחלק וכדמחלק ,שלמא אכסדרה לא קשיאב)

כ "וכ.בין אכסדרה דבי רב ואכסדרה רומיתא,שם במנחות(בשמעתין 

ש "כמ."אלא בית שער ומרפסת קשיא,.)ה יכול"ד.א ביומא יא"הריטב

:תירוצים בראשוניםשלשהמצאתי .עדיין יש סתירה בבית שער,ק"השמ

.'י ותוס"מרשו,מ"מבעה,ף"מהרי

)ה אכסדרה"ד:יא(ביומא .י מפרש אכסדרה בשתי הסוגיות באופן שונה"רש,דרך אגב6
שלשה דפנות סתומות )ה אכסדרה"ד:לג(אולם במנחות .מפרש פרוזדור שלפני בתים

.דופן מעט המחזיק את הסכךמתחת אבל למעלה ישבלא פתח והרביעית פתוחה לגמרי
דביומא פוטר אכסדרה ',סתירה בין הגמ'י מפרש כן לת"ז שכתב דרש:מ מזוזה ו"כס'ע(

).והלא מבואר במנחות שפטור משום שאין לה פצימין,משום שאינו מיוחד לדירה
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ף"הרי–'תירוץ א

"כתב.)הלכות מזוזה ו(ף "הרי ואי קשיא לך הא 'ר בשעריך וכו"ת:

התם בשבתים פתוחין ,דתניא בית שער אכסדרה ומרפסת חייבות במזוזה
אבל ,)ברייתא דיומא(ף כל אלו פטורים כשלעצמן "הרי'שת,דהיינו".לתוכן

7).חותסוכה וברייתא דמנ'משמעות גמ(חייבים ,אם בתים פתוחין לתוכם

אמאי חייב רק 'אלא דיש לע?ל שרק דרבנן"דמנ,ובפשטות מן התורה

אלא מזה מוכרח שדין דירה ?כשפתוח לבית ולא כשפתוח לגינה וכדומה
.וממילא חיובו במזוזה תלוי איכשהו על מה שפתוח לתוכו,שלו

ה "ף אם דוקא בעינן פתוח לבית או ה"בדעת הרי8ונחלקו הראשונים

9.פתוח לחצר

ף פטר רק אם "כתב שהרי)ה ותהוי"ף ד"בדפי הרי.סוכה ד(ן "רה

"אבל פתוח לחצר חייב,פתוח לגינה וכיוצה בזה משמע הפתוח לחצר :
בית ארזיקי :)מנחות לג(הקומץ רבה 'כדאמרינן בפ,כפתוח לבתים וחייב

בית שער הפתוח לחצר ובתים ,ואמרינן מאי בי ארזיקי,חייב בשתי מזוזות

דאי ,אלמא דבית שער הפתוח לחצר חייב במזוזה,ית שערפתוחים לב

בית ארזיקי לא הוה מחייב במזוזה ,אמרינן לא מחייב אלא בפתוח לבתים
מ בית שער "בשתי מזוזות ש'ומדמחייבינן לי,באותו פתח שבינו לחצר

."הפתוח לחצר חייב

וכן "והוסיף ,פ סוגיא דמנחות"ע)מלחמות שם(ן "וכן הבין הרמב

וכל ,שהרי שערי חצירות חייבין,)שיש לחייב בית שער של חצר(נותן הדין
ואפילו שערי מדינות חייבין מפני שנכנסין מהם לרשות ,שפתוח לחצר חייב

ן "משמע מדברי הרמב11".שאלמלא כן היו פטורין דלאו ביתך הוא10,היחיד

).ו"רפ'י ס"ב',ז'כסף משנה על הל,ח-ז:מזוזה ו'עיין הל(ם "ה דעת הרמב"וכ7
]).שירת דבורה'אות ז במהד['ה מרפסת וכו"ו ד"רפ'ד ס"יו(ח"ב'ע8
.נרחיב בביאור דעה זו בהמשך9

,ששאל גבי שערי עיירות ומדינות:)ד('א'א הל"סברה זו מצינו בירושלמי יומא פ10
.ועל זה השיב שמהם נכנסים לדירה?וכי דירה הם

אבל לא ,במזוזה'ברייתא שנויממשנה השנויה לגבי מעשרות ו'א,ראיות'ש עוד ב"ע11
.מצאתי כתוב כן במקום הציון
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ולכן–דינו להתחייב במזוזה ,שכל שמוביל לרשות היחיד החייב במזוזה

כיון שחצר ,כן יש לחייב בית שער לחצר,כמו שמחייבים בשערי מדינות
אף שאין פתוח "ביתך"ונחשב ,ומשמע קצת שחצר חייב בעצם[חייב 

"ף"בדעת הרי)ה יכול"ד.יומא יא(א "וכן הבין ריטב]12.לבית ורבינו אלפס :
וכי,חייביןאו לחצרדבית שער הפתוחה למקום חיוב כגון לבתים 'ל פי"ז

".קתני הכא דפטורין בשפתוחין למקום הפטור כגון גנה ודכותה

ף"קושיות על תירוץ הרי

:ף בראשונים"הריירוץקושיות על ת'מצינו ב

הקשו דאם )ה יכול"ד.יומא יא(י "ותו)ה ותיהוי"ד:סוכה ח('תוס.א
במנחות על רב 'הגמ'מה ק,יכולים לחלק בין פתוח לבית לפתוח לגינה

נימא הברייתא ,ל דאכסדרה פטורה ממזוזה מברייתא המחייב"חסדא דס

13?איירי בפתוח לבית ורב חסדא איירי בפתוח לגינה

ף מפרש לשון "הבין שהרי)ה ותהוי"ף ד"בדפי הרי.סוכה ד(ן "הר.ב

ומרפסת ממזוזה מפני ,אכסדרה,שפוטר בית שער:הברייתא ביומא יא
הא הוו –"דירהלמקוםמיוחדין שאינן "שפירושו "שאינן מיוחדין לדירה"

ף שזה דוחק "ומקשה על הרי.חייבים,למקום דירה)פתוחין(=מיוחדין 

דברייתא סתמא קתני וכל בית שער אכסדרה ומרפסת 14',בלשון הגמ

.במשמע

לכן החצר חייבת ובית שער ,ויש לדחות דאיירי דוקא בחצר שמחובר איכשהו לבית12
פטור ,החצר מחובר כלל למקום חיוב כמו בית'אם לא הי,נ"אבל אה.שלה חייבת

,כ"אבל א.צר במזוזהן לבעל המאור שאין לחייב בית שער לח"ובזה יודה הרמב,ממזוזה
בית שער (ל דהא דמחייבים בי הרזיקי "מ ס"דאולי בעה,מ"במה חולק על בעה'יש לע

ולא כתב שפטור מבית ,משום שפתוח לבית)הפתוח מצד אחד לחצר ומצד שני לבית
כ בסמוך בדברי "אזכיר הערה זו ג).פתוח לבית'שער לחצר אלא מפני שהחצר לא הי

.ז"המרדכי והריא
ז במנחות "וגרי,:)לג(קרן אורה במנחות ,א שם"ברש'משא ומתן בדברי התוס'ע13
.).יא(ביומא 'י לקושיית תוס"ודחיית תו,:)לג(

ופטורות משום שאינן מיוחדין –'ף את לשון הגמ"אין מוכרח שכן הבין הרי,לכאורה14
דירה דבתים אז גם הם מיוחדין לתשמיש,הא הוו פתוחים לבית וכדומה,לדירה כפשוטו

.ל"י הנ"מנוח המובא בב'וכסברת הר)ש שהבאנו לעיל"כלשון הרא(
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)ף(י"בעל המאור והר–'תירוץ ב

בית שער "מפרש לשון הברייתא ביומא שפוטר 15הבעל המאור

כ "משא,"מרפסתושלאכסדרה של בית שער "כמו "אכסדרה ומרפסת
ה בית שער של חצר "והוא מוסיף שה.במנחות הכוונה לבית שער של בית

מביא דעה 16המרדכי,ח"ולפי גירסת הב.ורק בית שער של בית חייב,פטור

כ בשלטי "וכמו,"")רי"בגירסא שלנו ממרדכי איתא (ף עצמו "זו בשם הרי

"ז"בשם ריא)ף"יבדפי הר.מזוזה ו'הל(גיבורים  א בשלא היו הבתים "בד:
אבל אם היו הבתים פתוחין לתוכן חייבין במזוזה שהרי אין ,פתוחים לתוכן

להקל בהן יותר משערי חצרות שהן חייבין במזוזה לפי שהחצרות הן לפני 

17."הבתים ובתים פתוחים להם כמבואר בקונטרס הראיות

דחצר אינה חשובה ל "מפני שס,'א:ויתכן להסביר בכמה אופנים

,אף אם חצר חייבת במזוזה,'ב18.ולכן היא פטורה ממזוזה,בית דירה

יומא .יא'ותוס,בשמו.א יומא יא"וכן הביא הריטב,ה ותיהוי"ף ד"בדפי הרי.סוכה ד15
יכול 'א גרסי"יומא בפ'ובמס"ל בעל המאור "וז).ה"אבל לא הביא בשם רז',לחד ת(

ל בית שער של אכסדרה של "וי'ל בית וכו"רפסת תשאני מרבה אף בית שער אכסדרה ומ
אבל בית שער דבית לעולם חייב ,ה לבית שער של חצר"מרפסת קתני דפטור וה

".במזוזה
"א"תתקס'קטנות סוף ס'מובא במרדכי הל16 ר בית שער אכסדרה ומרפסת חייבין "ת:

ומר בית תלמוד ל,ת דביומא קאמר יכול שאני מרבה בית שער ומרפסת"וא,במזוזה
ל תירץ דהכא מדרבנן והתם "י ז"ורש,שמיוחד לדירה יצאו אלו שאין מיוחדין לדירה

כבר כתבנו לעיל ."י תירץ דהכא בפתוחין לבית וההיא בפתוחין לחצר"ור,מדאורייתא
.ף"ח מביא לשון המרדכי שזהו דעת הרי"שהב

אם כוונתם 'יש לעו.ן מבי הרזיקי"ן ורמב"איך יפרשו את הראיה שהביא הר'ויש לע17
מ "מ,פ שהחצר חייב מצד שפתוח לבית"ואע,שהבית שער פתוח לחצר הפתוח לבית

דחצר כזה נמי (או כוונתם שהבית שער פתוח לחצר שאינו פתוח לבית ,הבית שער פטור
יתכן לתרץ דבי הרזיקי איירי בחצר ',אם כצד הב?)ולכן הבית שער שלו נמי פטור,פטור

כ בית שער "משא,וממילא כולם חייבים)דרך הבית שער(ל לבית שחייב משום שמובי
דשניהם אינם מקומות דירה אלא מצד –הפתוח לחצר שאינו מחובר לשום בית פטור 

.התחברותם לבית
דלא יתכן לפרש שאף חצר הפתוח ,ל דאיירי בחצר שאינו פתוח לבית כלל"צ,ז"ולפי18

יש 'אחד בתים אחד חצרות וכו.)יא(ומא משום שמפורש תחילת הסוגיא די,לבית פטורה
.בהם חובת מצוה למקום
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י "כ רש"וכעין מש.אין לה חשיבות עד כדי כך לחייב בית שער שלה

דאין חשוב הפנימי להיות לה ",)ה משום"ד:סוכה ח(סוכות היוצרים 'בב
עצמו אלא החיוב אינו מצד,אף אם חצר חייבת במזוזה,'ג".בית שער

דרק מקום הסמוך לבית ,ולכן בית שער שלה פטור.משום שפתוחה לבית
19.דירה חייב במזוזה

סוגי 'צ לחדש שיש ג"שא,אולי יש רווח לפי דברי בעל המאור
וזה מועיל דלא תהא קשה :).לג(המפורשים במנחות 'רק הב20אכסדרה

אין מקום לתרץ ד)ה ותיהוי"ד:בסוכה ח(ף "על הרי'בשבילו קושיית תוס

'חוץ ממה שמחדש הגמ–דאין עוד סוגי אכסדרה הפטורים ,לרב חסדא

.מנחות שם לתרץ בשבילו

ס את הסתירה בין "ש'דלכאורה קשה אמאי לא הק,ועוד רווח

?אחד מתירוצי הראשונים ולא הביאם בחדא סוגיא כלל'הברייתאות ות

כאן סתירה כלל עם דאין הגדרות נוספות ואין ,מ מיושב"לפי דברי בעה

ס ידע שפיר שפירושו של "ל שש"אולם צ,ישובים עם חלוקי דינים

שיש כאן סתירה 'ולכן לא הק'הברייתא ביומא בית שער של אכסדרה וכו
ס את "דלפי שאר הראשונים צריכים לחדש שידע ש).רק דוחק בלשון(

לא פטור או דאורייתא מול מדרבנן ו/החילוקים בדין בפתוח למקום חיוב

ס ומשני או אומר "רמי ש,ומצינו שכשיש סתירה בברייתאות.חש לפרש כן

באופן "סתירה"לכן עדיף טפי לבעל המאור לתרץ ה,וכדומה'שיש מח
.ס רק בקריאת הברייתאות"שלא נתחדש דבר בש

דרוצה להסביר קושיית ,אולי יש לפרש עוד בכוונת הבעל המאור
"ח(ס פה בסוכה "הש ולא סתם ,"כבית שער לפנימיתותיהוי חיצונה:)

שהוא קודם (21יומא'מדלא הקשה הסתירה במס,שמקשה שיש כאן סתירה
ס "מבואר משאלת הש).יכול להקשות שם או שם ובסוכה'והי,ס"בסדר הש

,בתים זה פתוח לזה וזה פתוח לזה'יש י'אפי)ח:מזוזה ו'הל(ם "כ הרמב"ודלא כמש19
.כולם חייבים,הואיל והפנימי חייב

מ פטור "עם פצימין ומ]ב,:)רב חסדא במנחות לג(בלי פצימין ולכן פטור ממזוזה ]א20
עם ]ג,)פתוח למקום דירה/כיון שאינו מקום)ף"רי(או אף מדרבנן )י"רש(מן התורה(

).ף"רי(או דאורייתא אם פתוח למקום דירה )י"רש(פצימין וחייב מדרבנן 
.וכן יש באיזה מקומות בפסחים,ף"שיש בעל המאור שם אף בפרקים שאין שם רי21
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ל "ס דקי"י שידע ש"ש ברש"ע.דפשיטא שיש חיוב מזוזה על בית שער לבית

לדייק בין מברייתא דמנחות יתכן ,אבל לפי דברי בעל המאור.הכי במנחות
–דלית פקפוק וערעור אם חייב בית שער דבית או לא ,בין מברייתא דיומא

אבל ,הוא דמיעט קרא'דברייתא דיומא כוונתו בית שער של אכסדרה וכו
,י הלא יש ברייתא שכתוב שפטור ביומא"ולרש.בית שער של בית חייב

ניח לדבר פשוט ישוב ס פה בסוכה ה"ל שש"וצ,וצריכים לישב הסתירה
ולא מקשה הסתירה ,ועל זה מבסס שאלתו בסוכה,הסתירה ושחייב מדרבנן

.אולי לא ניחא ליה לבעל המאור לומר כן?!ומבאר כן בשום מקום

קיושיות על תירוץ בעל המאור

מ דבית "כנראה הסכים עם בעה22)ף"בדפי הרי.סוכה ד(ד "הנה הראב

:והקשה עליו תרתי,ו לברייתא דיומאאבל לא בפירוש,שער של חצר פטור

אכסדרה שלהברייתא ביומא הפוטר בית שער ,אם כדברי בעל המאור.א

דהיינו כאינדרונה דבי רב שחייב (לכאורה איירי באכסדרה שחייב במזוזה 
פשיטא שאין הבית ,דאי לא תימא הכי).כמסקנא שם:בברייתא דמנחות לג

למה לא ,כ קשה"וא23.ופה פטורהכיון שאיהי ג,שער של אכסדרה חייב

?נחייב הבית שער שלה כמו בית שער לבית

"ף"בדפי הרי.)ד(סוכה 22 ל בית "וי'שער לפנימית וכוותיהוי חיצונה כבית:כתוב שם:
יש בכאן חסרון דעת ואם האכסדרה חייבת שהיא :אמר אברהם:'שער של אכסדרה וכו

למה ,עוד תימה.כבית שער דבית דחייב במזוזה'כאינדרונה דבי רב הבית שער שלה תהי
אבל בית שער ,דודאי הכי הוא,לא פירש בית שער של חצר ואכסדרה ומרפסת פטורין

בפירוש דכל בית שער הפתוחים לתוכו :)לג(יב במזוזה והכי איתא במנחות דבית חי
."בתים חייב במזוזה

לכאורה אין לה פצימין או שיש ,דאם אין האכסדרה נבנתה כאינדרונה דבי רב',יש לע23
וממילא הפטור לאכסדרה משום שאין לה ,לה פצימין אבל הם נעשים רק לחיזוק התקרה

מ בברייתא דיומא דאיירי רק "לפי הבנת הבעה(נו מקום דירה מזוזות ולא משום שאי
ואולי יש לתרץ בעד ,)דאכסדרה אינה בית דירה'ואזל הראי,בבית שער ולא באכסדרה

אף ששם אין (ופתוח למקום דירה ,בעל המאור דאם הבית שער נבנה בצורות הפתח כדין
משום שאין בתי (ה פטור ל בית שער של אכסדר"קמ,א דיתחייב"דה)צורות הפתח כדין

).ולא מצטרפי פצימיו עם שימוש דירה של אכסדרה לחייבו–שער מיוחדין לדירה 
–ל להבעל המאור דאיירי ברייתא דיומא באכסדרה שאינה כאינדרונא דבי רב "ובאמת ס

.מ יש חידוש שאין מזוזה בפתח הבית שער שלה"ומ
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דכיון דאיירי הברייתא דיומא בבית שער המוביל למקומות ',עוד הק.ב

למה לא הזכיר בית שער של חצר דפטורה נמי כמו בית שער של ,אחרים

24.דודאי הכי הוא–מרפסת ואכסדרה 

:מ"שיות נגד הבעההעלה כמה קו)שם במלחמות(ן "אף הרמב

ולכן אין לתרץ שדוקא כוונת ,לשון הברייתאות ביומא ומנחות שווים.א

.'אחד מהם היא לבית שער של אכסדרה וכו

היא –"יצאו אלו שאינן מיוחדין לדירה"לשון הברייתא הפוטרת ביומא .ב

25.ומשמע דממעט אכסדרה ומרפסת נמי ולא רק בית שער,בלשון רבים

סת ואכסדרה נמי מדין בית לענין חוזרים מעורכי מלחמה ממעטין מרפ.ג

אלמא יש למעטם לענין –)ראוים לדירה(משום שאינם בית –.)מג(סוטה 

").בית"דאינם בכלל (מזוזה נמי 

חוץ מאכסדרה )יש לה פצימין'אפי(מנחות ממעט כל אכסדרה 'גמ.ד

.דממעטא]הוא[ובודאי מההוא קרא –רומיתא 

.ש בעל המאור"הברייתא ביומא כמ'לכן אין לת

,בית שער הפתוח לחצר פטור,שכתב בעל המאור'לענין נקודה השני

ציור (והוכיח כן מבי ארזיקי 26.ף לחייב"ן בהדיא דשיטת הרי"כתב הרמב

דחייב הבית :)שבו יש בתים פתוחים לבית שער הפתוח לחצר במנחות לג

שהרי שערי חצרות ,נותן)רההסב(ן שכן הדין "וכתב הרמב.מזוזות'שער בב

שערי מדינות חייבין מפני שנכנסין 'וכל שפתוח לחצר חייב ואפי,חייבין

מהם לרשות היחיד שאלאמלא כן היו פטורין דלאו ביתך הוא וכענין הזה 

.ש"ע'מעשרות וכו'שנינו במשנת מס

וממילא לא הקשו –ית שער של חצר דכן חייב ב–,ן"ן והר"ובזה חולק עליהם הרמב24
ד לפי מה שהערתי בהערה "ואולי יש פתח לישב קושיית הראב.כן על בעל המאור

שהם מקום דירה (א דיתחייב הבית שער "דאולי לא הזכיר אלא מקומות שיש ה,הקודמת
אין להם (ויתכן שאין חילוק בין חצר למרפסת בחסרונם )אלא שחסרים איזה תנאי צדדי

?ואטו תנא כי רוכלא ליחשב וליזיל,...)ו איזה תנאי אחרתקרה א
).ה יכול"ד.יא(א יומא "ריטב'וכן הק25
).ח"ש הב"ף כמ"אי גרסינן רי(ש המרדכי בשמו "ודלא כמ26
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'י ותוס"רש–'תירוץ ג

פירשו 27'ותוס)ה ותיהוי"ד:סוכה ח,ה חייבת"ד:מנחות לג(י "רש

בסוכה וברייתא 'אבל הגמ,שהברייתא ביומא דפוטר איירי מן התורה
.דמנחות דמחייבים איירי מדרבנן

"ן ביאר את חילוקם"והר היינו מדרבנן והא דסוכה ומנחות דחייבים :

28,מידי דהוה אשערי עיירות ושערי מדינות,מפני שפתוחין למקום חיוב

)".ה חייבת"חות דבמנ(ל "י ז"וכך נראין דברי רש

סיכום ופסקי הלכה

אופנים את הסתירה אם בית שער חייב או פטור 'הראשונים תירצו בג
:ממזוזה

.פתוח למקום חיוב חייב ופתוח למקום פטור פטור:ף"הרי.א

דבעינן פתוח למקום חיוב ,ף"בסברה דבריו קרובים לדברי הרי:מ"בעה.ב

י שמפרש לשון הברייתא "עאלא שמישב הסתירה,כדי לחייב בית שער
דיומא איירי רק בבית שער הפתוח למקום פטור ולא בדין אכסדרה 

.ומרפסת לכשעצמם

.וחייב מדרבנן,בית שער פטור מן התורה:'י ותוס"רש.ג

(יומא יא'תוס27 כ הביא דעת "ואח,ל"נ נ"כ כתב א"אולם אח,דעה ראשונה[ה יכול "ד.
(סוכה ח,])ף"הרי (מנחות לג,)ף"שיטת הרימדחה (ה ותיהוי "ד: ה אכסדרה ומרפסת "ד:

ה ואיכא "ף ד"בדפי הרי.סוכה ד(ן "וכן הובא בר,])ף"כ הביא הרי"ואח,דעה ראשונה[
י או "בכל המקומות שעיינתי מובא שיטה זו או בשם רש]).ן עמהם"והסכים הר[למידק 
ף "ס ליד הריש הנדפ"קטנות ובפסקי הרא'ח למס"חוץ מהגהות הב'י בעל התוס"בשם ר

(ת"זה בשם ר'מזוזה שבו מובא ת'בהל וכן ,י"ח עצמו בטור כתב זאת בשם ר"אולם הב.
וכן העתיק שלטי ,ו"ט'ש שלפנינו במזוזה ס"י בטור וברא"מובא שיטה זו בשם ר

.)כנראה מלשונו שהעתיק מהטור–מזוזה 'הגבורים הל
ל "י ס"א כתב דרש"אבל הריטב,משמע לפי פשוטו דשערי עיירות ומדינות נמי דרבנן28

ל דשערי עיירות "י אם ס"נחלקו הראשונים בדעת רש,כ"א.דהם חייבים מדאורייתא
ן שכמו שמצינו "אם לא נימא דכוונת הר,ומדינות חייבים במזוזה מדאורייתא או דרבנן

מפני שדרך שם ,פ שהם אינם בית דירה"אע,חיוב דאורייתא בשערי עיירות ומדינות
ואכסדרה ,מרפסת,ל מדרבנן על בית שער"כמו כן פה גזרו חז,לבית דירהנכנסים 

.חייבים מדרבנן)פ שפטורים מאיזה סיבה"אע(שמכיון שנכנסים דרך שם 
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לדעת ,אם בית שער אינו פתוח לבית או שאר מקומי חיוב,ולמעשה

מ פטור "ף ובעה"ולדעת הרי29פטור מן התורה וחייב מדרבנן'י ותוס"רש
אם תלוי 'יש לע',י ותוס"לרש,ובפתוח למקום חיוב.מדרבנן'ממזוזה אפי

ולדעת .י בחיוב שערי מדינות ועיירות"א בדעת רש"ן וריטב"ר'במח
.חייב במזוזה מן התורה,ף"מ והרי"הבעה

חייבים מצד עצמן או )וחצרות(האם שערי מדינות ועיירות ',ויש לע
,ואם בית שער לא נחשב מקום דירה לעצמו?חיובמצד שפתוחים למקום

אמאי חייבים בין לראשונים המחייבים רק מדרבנן בין אם הוא דאורייתא 

?הלא אינו מקום דירה,כשפתוח לבית דירה

לבית או שאר "פתח"או משום שהוא נחשב :בשני צדדים'ל בא"וצ
ש או משום שפתוח למקום דירה משים תשמישו תשמי,מקומי חיוב

.דדירה

דבחצר "ז "שנשאל על שיטת הט,)א"קפ'א ס"ד ח"יו(מ "באגייןע

סתום מכל צדדיו בלא פתח לרשות הרבים רק מבית לתוכו הוה החצר כמו 

מזוזה (ם "דזהו נגד הרמב"חדר ועושה המזוזה בימין הנכנס מבית לחצר
"ח-ז:ו שסובר שחיוב החצר אינו מצד עצמו אלא מצד הבית שפתוח )

'לו לעשות המזוזה בימין הנכנס מחצר לבית או שיהי'הי"ז "ולפי"לתוכו

ועל זה "פטור לגמרי ממזוזה משום דאין כאן ביאה לבית אלא יציאה

"משה'השיב ר ם דהחיוב דשער החצר "ד שאין כוונת הרמב"נראה לע:
,)לעיל'צד א(הוא משום שהוא כניסה לבית והוי החיוב כמדין פתח הבית 

רק שחצר שאין בית פתוח ,א מצד הכניסה לחצר גופיהאלא שהחיוב הו
לתוכו אין זה החצר שחייב משום שחצר כזה אין תשמישו נחשב תשמיש 

אבל החצר המיוחד דצריך שיהיה מיוחד לדירה 'בית'וילפינן מ)'צד ב(דירה 
ולכן .'ובשעריך'לדירה שהוא כשבית פתוח לתוכו חייב מצד עצמו מקרא ד

דה שאם יש לחצר שבית פתוח לתוכו שני פתחים ם ודאי יו"אף הרמב

ופתח אחד מהן אין משמש כלל לכניסה להבית נמי חייב במזוזה משום 
והאריך עוד בחילוקים הדקים שבין שיטות ".פ כניסה להחצר"דמשמש עכ

.הראשונים

.'דלא בעינן פתוח למקום חיוב לדעת תוס)ו"רפ'ד ס"יו(וכן מפורש בטור 29
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ם ועוד "מבאר כוונת הרמב)'ח אות ג"קס'ד ס"יו(א "החזו,אולם

מזוזה בפתחי בית שער וכן שערי מדינות דחיוב,ראשונים כצד הראשון
,הוא רק משום שנחשבים כפתח הבית על ידי שמוליכים לבית'ועיירות וכו

)משה'הציור שנשאל עליו ר(ר לבית "ובפתח חצר שאין לה כניסה מרה
"שם'תחילת אות ה(כתב  שיש להסתפק אי חייב פתח זה במזוזה אבל )

ר שאין חצר חייבת מצד עצמה לעולם אין קובעין לימין הכניסה לחצ
".ומספק יש לקבוע מזוזה לימין כניסת הבית
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מעלה עשן כל שהו בכל ימות השנה

רוב הראשונים.חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה.בכריתות ואאית

ם בין כ לפני ולפני"שאם חסר אחת מכל סממניה בין בקטרת של יוה'פי

וכן פירשו .בקטרת של כל השנה בהיכל חייב מיתה משום קטרת חסרה

וכן .א סממנים לחיסר המעלה עשן"שאין לחלק בין חסר אחת מי

דאיתא להדיא שבחיסר מעלה עשן יש חיוב ,.משמעות הסוגיא יומא נג

כ "וכ.כ וחד לשאר ימות השנה"ששת דרש חד קרא ליוה'והתם ר,מיתה

אין בעניינים אלו חלוק בין ":ל"וז,בענין מעלה עשן.המאירי יומא נג

אהל מועד שבמדבר לשילה ולבית עולמים ולא בין יום הכפורים לשאר 

ימות השנה אלא הכל בדין אחד למצוה ולעכב לאזהרה ולעונש כך למדו 

".מפי השמועה כי בענן זו אזהרה וכסה ענן הקטרת ולא ימות זה עונש

.ל"עכ

ב "כלי המקדש פ'ממה שכתב בהל,ין אחרתם אפשר להב"מהרמב

".חיסר אחד מסממניה חייב מיתה שהרי נעשית קטרת זרה"ל "וז,ח"ה

חסר מן הקטרת אחד מסמניה או "ל "כה כתב בזה'ה הל"כ פ"עיוה'ובהל

למה רק )א:ויש לדייק כמה דיוקים.ל"עכ"מעלה עשן חייב מיתה עליה

חסר "ובכלי המקדש כתב ,עשןכ הזכיר עונש חסרון מעלה "עיוה'בהל

מה הוסיף בהל׳ )ב.א סממניה"והלא מלא עשן אינו מי,"אחד מסממניה

קטרת ",ובפשטות)ג?"שהרי נעשית קטרת זרה"כלי המקדש באומרו 

לא תעלו עליו קטורת "משמע שחיוב מי שחסר מסממניה הוא משום "זרה

ש "כמ,קותדאין חיוב בקטרת זרה אלא מל,א לומר כן"אבל א".זרה

ש כאן בחסר "ולא חיוב מיתה כמ,יא'באותו פרק בכלי המקדש הל

.מסממניה

.ם"הרמבמהלכים בדעת'מצינו בגדולי המפרשים ד
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ז"שיטת הרדב.א

דנקט בחד מקום ,דלאו דוקא'יא פי'ב הל"ז בכלי המקדש פ"הרדב

".יגיד עליו ריעו",ס"ש כמה פעמים בש"כמ.מעלה עשן ובחד אשטמיתיה
ולא נקט "חסר אחת מסממניה"דאיתא התם ,.בכריתות ו'בגמ'וכן פי

,מכל סממניה או מעלה עשן'נקט שאם חסר א.אבל ביומא נג,מעלה עשן

ואשטמיתיה מעלה ,או דלאו דוקא,כ הסוגיות פליגי"דע'ופי.חייב מיתה

.א לומר דסתר עצמו וההלכות פליגי"שא,ם"ל ברמב"וכן צ.עשן בכריתות
לכן פשוט בחסר מעלה עשן בכל ".יגיד עליו ריעו"ו,ל דלאו דוקא"לא צא

,אבל הוסיף שאינו חייב מיתה בהקרבה חסרה בהיכל.השנה חייב מיתה

היינו דאם הקטיר ,"חד בשאר ימות השנה"ששת 'והא דאמר ר.ק"אלא בק

סברתו שחיוב לכאורהו.ק חייב מיתה"קטרת חסרה בשאר ימות השנה בק

'דכת,ק משום דהכי איירי קרא של חיוב מיתה בקטרת חסרה"בקמיתה רק
ומבואר דמיירי "וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימות"

.שיכסה הענן את הכפרת,ק"בק

דהתם מיירי ,הוא"שהרי נעשית קטרת זרה"ם "לשון הרמב'ופי

וחידש שלא רק בהבאת קטרת שאינה,בלאו דקטרת זרה במזבח הזהב
'ש בהל"כקטרת שלנו או שמביא קטרת נדבה חייב משום קטרות זרה כמ

כ נקרא קטורת זרה וחייב מלקות ולא "אלא דאף בחיסר מסממניה ג,יא

נ להוסיף דיוק קטן "ול.ק"ואינו חייב מיתה אלא בקטרת חסרה בק,מיתה

שחייב משום ואם כוונתו לומר".נעשיתשהרי "שכתב ,ם"בלשון הרמב
ל שיש חידוש שקטרת "אלא שר,"הקטירשהרי "ל "צ,ת זרהשהקטיר קטר

.מ לענין מלקות במזבח הזהב"ונ.חסרה נקראת זרה

שהרי הדין שדנין ,מ"ם בכלה"הרמבוןשקשה להולמו בלשאלא
ואגב חידש דין לגבי הקטרה ,מסממניה חייב מיתה'עליו הוא שחסר א

.ולא חידש אחרשמשמע שמביא טעם לדינו "שהרי"כ מאי לשון "א,זרה
יראה "ם הוה ליה למימר "ואם חידשו של הרמב?וכן מה מקור לחידש זה

ב "מ פ"בעיקר הענין של קטרת זרה בכלה,ועוד.כדרכו בכל מקום"לי
ואין ,מזבח הזהב שבהיכל עליו מקטירין הקטורת בכל יום"א כתב "הי

או ,ואם הקטיר עליו קטרת אחרת שאינה כזו,מקריבין עליו דבר אחר

או הקריב עליו ,שהקטיר עליו קטרת כזו שהתנדב אותה יחיד או רבים
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או הסיך נסך לוקה שנאמר לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ,קרבן

כאן ,ז"ולדברי הרדב!ולא נקט כלל ענין של חסר מסממניה,ל"עכ"וגו׳
וכן קשה למה באמת לא מיירי בעיקר הענין של .ל החידוש בפירוש"הל

כ ביאר "ורק בהל׳ עבודת יוה,ת חסרה אלא אגב ענין של קטרת זרהקטר
.ל"ש הוא ז"כמ,ענין קטרת חסרה אם היה שייך בכל השנה

ז יש חיוב מיתה בחסרון מעלה עשן בכל השנה "לרדב,סוף דבר
אלא דמדיוק .ואין לחלק בין מעלה עשן לשאר סממניה,ק"כשמביאו לק

.מהלך זו קשהם"לשון הרמב

א׳ לבית יוסף טהיש.ב

ם מפרש שחייב מיתה בקטרת חסרה "שהרמב'קלג ברישא פי'י ס"ב

וזו שיטת קשה מאד דבהדיא .ק ולא בהיכל"רק משום ביאה ריקנית בק

תיפוק "ס "והקשה הש,שחייב מיתה בחיסר מעלה עשן.איתא ביומא נג
ו א,"דשגג בביאה והזיד בהקטרה",ומשני,"ליה דקא מעייל ביאה ריקנית

ם שני התירוצים "וכן פסק הרמב.חסרה ושלמה,שהביא שתי הקטרות

.י"הכי הב'כ איך פי"וא.כה'ה הל"כ פ"בהל׳ עיוה

י הביא ראיה לדבריו "הנה הב.יש לעיין,לפני שנתרץ מהלך זו
כ דכתיב ואל יבא "כי עייל ביוה"ל "ה חייב מיתה וז"י בכריתות ד"מרש

וכי מעייל 'בזאת יבא אהרן וגו'וגוולא ימות'בכל עת אל הקודש וגו

וקשה למה .ל"עכ".קטרת שלא כהלכתה ביאה ריקנית היא וחייב מיתה

כ משום ביאה ריקנית ולא משום "כריתות רק ביוה'י לוקמיה הגמ"דחק רש
ל כל חיוב מיתה בחסר סממניה הוא "אלא דמשמע שס,חסרה בכל יום

ה "ד ה"ירושלמי יומא פולכאורה יכול לסייעו מ.משום ביאה ריקנית

אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה אמר רבי זעירא משום "דאיתא התם 
.ז חייבים נמי משום הכנסה קאמר"אבל בקל יכול לדחות דר".הכנסה

ובאר שבע בכריתות ופני משה על אתר לפרש כן .א יומא נג"כ הריטב"וכ
.בירושלמי

איתא דיש .מא נגדבהדיא ביוי"אבל כבר תמה האחרונים על רש
וכן הקשה הבאר שבע .חיוב משום קטרת חסרה בלי חיוב ביאה ריקנית
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וכן יש להקשות .ס שם"וגליון הש,ג"קל'ח סי"ח באו"הפר,כריתות שם

.ם"י בדעת הרמב"אב

י שחייב משום ביאה ריקנית מלבד חיוב מיתה "אולם יש לתרץ לרש

ינו החיוב מיתה היותר י לפרש כן משום דהי"משום קטרת חסרה ורצה רש
כ אבן האזל "וכ.ל"פ חז"ולא נקט החיוב היותר מחודש ע,פשוט מקרא

כ ברכת הזבח "ג וכ"ץ יומא פ"כ הלחם שמים ליעב"ב וכ"מ פ"כלה'הל
ס "שבלשון הש,אבל קשה.ה חייב כעין זה"י ד"ה רש"ד.וותכרית

כ ואין "אין רמז כלל ליוה"חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה"בכריתות 

ס לפרש הדבר היותר פשוט "י על ש"והוי ליה לרש,רמז לביאה ריקנית

ולא לפרש היותר פשוט בפסוקים דבר שהצדוקים מודים ,ל אלו"בדברי חז
חסר "ל"לביאה ריקנית לפרש דברי חז,ולמה השליך למרחוק.בו

ולא ,משום הקטרת קטורת חסרה,שמשמעותם"מסממניה חייב מיתה

י "שהרי הבין ברש,י"א לומר כן לב"א,י"ל כן ברש"אף אתו.משום ביאה

.שאין חיוב הקטרה חסרה אלא ביאה ריקנית

הסוגיות 'י שיש מח"ב במרומי שדה בכריתות תירץ לרש"הנה הנצי
ל שכן יש חיוב מיתה משום קטרת "דהמקשה ביומא ס,בין כריתות ליומא

'אבל הגמ,"יתתיפוק ליה דקא מעייל ביאה ריקנ"ולכן הקשה ,חסרה

ולכן נקט ,ל דאינו חייב מיתה אלא משום ביאה ריקנית"כריתות ס

וכעין זה .כדמקשה ביומא"תיפוק ליה"הברייתא בפשטות ולא הקשה 
ם "י ברמב"י לא יועיל לב"ל כן לרש"ואף את.ק ה"קלב ס'באליה רבה ס

.1אדמסכת יומ'שפסק כגמ

שמדין ,:ס יומא נג"שטוב רועי על 'ה קוק בס"ואגב תירוץ זה ראיתי חידוש של הגראי1
ח "מב שלמד ק׳׳ו'א ס"מ בקטרת חסרה יש להקשות על הבית הלוי ח"דחייב מיתהח

ש שחייבים "שאם חייבים משום בל תגרע בחיסר פרט בשלמות המצוה שאינו מעכב כ
ג מתעצל ולא הביא "דכאן מצינו ענין מחודש שאם הכה,בחיסר המצוה לגמרי ולא עשה

ה יש לו עונש חמור של אבל אם הביא קטרת חסר,ואין עונש,הקטרת כלל רק ביטל עשה
ולי .ולא גמרה חמור מלא עשה כלל'הרי יש ענין בתורה שמתחיל במצוה.חיוב מיתה

א סממנים מעכבים ואם הקטיר חסרה "שהרי הי,שאין מכאן ראיה,הקטן יש להקשות
מ אינו "מיתהחכ פשוט דענין חיוב"וא.כלל'פ שלא עשה המצוה"מ אע"חייב מיתהח

להדיא 'וכן משמע.אלא דיש עבירה פרטי בקטרת חסרה,'משום שלא גמר המצוה
'וכן העיר לי ידידי ר.כ אין ראיה כלל"וא.תנו דיש אזהרה בחסר מעלה עשן,מסוגיין

מ של קטרת חסרה משום ביאה "י שחיוב מיתהח"י ברש"הב'ועוד לפי פי.משה אברהמס
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חסרה זהו אותו י שבאמת האיסור של קטרת "לרש2ויש שתירצו

כ "ק ביוה"ג ליכנס לק"שהקטרת מתיר לכה,איסור של ביאה ריקנית ממש
ברבנו גרשום ,י"וכן מצינו כדברי רש.י"כ ניחא פרש"א.פעמים'ד

כ מה שאמר רב ששת "א.ובאבודרהם סדר פיטום הקטורת,בכריתות
אבל החיוב מיתה ,ביומא דחייב בשאר ימות השנה היינו באזהרה לבד

ם "דמשום הכי לא מנה הרמב,פ הוסיף"והגריפ.ק"כ בק"רק ביוהשייך
ט "סנהדרין פי'לאו לקטרת חסרה וכן לא מנה אותו בין החיובי מיתה בהל

כ "ם בהל׳ עיוה"ובהכי יש לתרץ מה שהקשה הלחם משנה על הרמב.ב"ה

דאין זה הפסוק של ,"אל יבוא בכל עת"שהביא קרא ד,כה'ה הל"פ

.ז ניחא"ולפ".ולא ימותוכסה"אלא ,העונש

תיפוק ליה דקא עייל ביאה ".יומא נג'קשה לשון הגמ,ז"אלא לפ

ל "ומשמע מהאחרונים הנ?דמשמע שיש שתי חיובי מיתה נפרדים"ריקנית

אף בלי חידוש ,דתיפוק ליה דקא עייל ביאה ריקנית'שרצונם לפרש הגמ

מ "שיש נ,ניומש.שחייב מיתה משום ביאה ריקנית בהבאת קטרת חסרה

או דיש לחייבו ,לחייבו בביאה ריקנית משום דהיה מזיד בקטרת חסרה
ל דזהו "וי.פ שהביא שלמה עמה"בביאה ריקנית בהבאת קטרת חסרה אע

שכל מקום שהביא קטרת חסרה דינו כביאה ריקנית ,"וכסה"חידוש של 

.משום דעדיין הביא המתיר שלא כהלכתה,פ שהביא שלמה עמה"אע,לגמרי

י "ל כן לב"אבל לפי פירוש זה אפשר די.לא משמע כן'אלא שלשון הגמ
.ם"בדברי הרמב

שיטה ב׳ לבית יוסף .ג

שחייב מיתה בהקטיר קטרת חסרה 'י פי"בפירוש השני של הב

ל לדילפינן מנדב ואביהו שהקטירו "י,ואף שלא מצינו מקור לזה.בהיכל
ג "וכן בלחם שמים פ.גובשפת אמת יומא נ.ד"בחוץ והתחייבו מיתה עכת

וכי למדין משעה לדורות לחייב מיתה בקטרת חסרה בהיכל מנדב ,הקשו
ל מצינו הרבה דעות למה בני "וכן בחז?ואביהו דאין אזהרה מפורש לזה

,ג שמתעצל ולא הביא רק ביטל עשה"משום דהכה,כלל וכללכ אין ראיהקשה "א,ריקנית
.מ"ק בקטרת חסרה הרי עבר לאו מיוחד שיש בו עונש חיוב מיתהח"אבל כשבא לק

א העונשין עונש נז "ג מנין ע"פ לרס"ג וכן בביאר הגריפ"ץ בלחם שמים ביומא פ"היעב2
.קכה'וכן בשלמי יוסף ס
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כא 'ט א'מצינו לחזון איש זבחים ס,ולתרץ שיטה זו.אהרן התחייבו מיתה

,טרת כגון מעלה עשןשבאמת ילפינן חוץ מפנים להרבה דינים של ק'שפי
וזהו יסוד נפלא שמיוסד .כ אפשר לחייב מיתה בקטרת חסרה בהיכל"וא

כו שדן :כ ה"הל׳ עיוהלזהאן אב'וע.ח זבחים קט"פ מיוחס לר"היטב ע
ל וראשונים שיתחייב מיתה "אבל מלבד הקושי שאין לנו מקור בחז.בזה

דחייבים .גיומא נ'דמשמע מגמ:יש קושיא אחרת,בקטורת חסרה בהיכל
אל "בחסרה רק במקום שחייבים על ביאה ריקנית כדמשמע מהפסוקים 

מעמש,"תיפוק ליה דמעייל ביאה ריקנית"'דאיתא בגמ".יבוא בכל עת

שאצטריכא לקטרת חסרה רץכ למה לא תי"דאל,שמקום האיסורים שווים

.שאינו חייב משום ביאה ריקנית,בהיכל

שכתב שבאמת חייב בביאה ריקנית .אמנם מצינו בבאר שבע כריתות ו

'מגממעכ ניחא שאין חילוק כדמש"א.בהיכל וכן בקטרת חסרה בהיכל

אלא ).ד"ב ה"ביאת מקדש פ'מ הל"ור:מנחות כז'אבל קשה שזה נגד גמ(

.להאזן ש לעיל מהחזון איש ואב"ל שיש לימוד חוץ מפנים כמ"צ

שום ביאה שיש חיוב מיתה בהיכל מ,ולעיקר חידוש הבאר שבע
מבואר דבין לרבנן בין :דבמנחות כז,ב"מ פ"מ כלה"תמה המשל,ריקנית

וכן הוא בתורת כהנים אחרי מות ,לרבי יהודה אין חיוב מיתה בהיכל

ואף ראית הבאר .ד"ב ה"ם ביאת מקדש פ"פ הרמב"וכ.פרשה א עד פרק א

חיסר בה אחת מסממניה "ה דקאמר "ד ה"יומא פ(ל "שבע מהירושלמי הנ
חייב מיתה אמר רבי זעירא ועובר 'ו שלא נתן לתוכה מעלה עשן וכוא

וכדי ,אינו מוכרח)דפירש דהיינו במזבח הזהב,"משום הכנסה יתירה
או ,בקטרת לפני ולפניםלמיל דמיירי הירוש"להשוות הירושלמי להבבלי י

.דעובר משום הכנסה יתירה היינו עובר בלאו ואינו חייב מיתה

ל לבאר "ל שס"אפשר די,ם כבאר שבע"רש הרמבא לפ"פ שא"ואע

תיפוק ליה "דכיון דמקשה .מנחות לבין יומא'שבע שיש מחלוקת בין גמ

מבואר שיש חיוב מיתה משום ביאה ריקנית באותו ,"דקא עייל ביאה ריקנית
,כ"ולא פירש דמיירי ביוה,ומדסתם.מקום שחייבים משום קטרת חסרה

בהיכל חייב מיתה בחסרה ואף משום ביאה ואף ,משמע דמיירי בכל השנה
משמע ,כ וחד לכל השנה"ובפרט מדאמר רב ששת דחד קרא ליוה.ריקנית

ולולי דמסתפינא אמינא דאפשר דפליגי הסוגיות .דמעיקרא איירי בכל השנה
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דבמנחות מבואר שכן .אי עונשין חיוב מיתה בידי שמים מן הדין,בהכי

חמנא אל הקודש ואל פני הכפרת ולא בעי לכתוב ר"דקאמר ,עונשין מן הדין
מבית ?מבית לפרכת מבעיא,היכל מיחייב:ואנא אמינא,מבית לפרכת

ל דאין עונשין "וביומא ס.כ"ע".מ במיתה"ש?הפרכת דכתב רחמנא למה לי
חד לעונש וחד "כדמשמע מדאמר רבא ,בידי שמים בלי אזהרה גמורה

".לאזהרה

שיטה ג׳ לבית יוסף .ד

אלא על ,י שבהיכל אין חייבים על חסרון מעלה עשן"דש הבעוד חי

.שאר הסממנים

:ראיותהנה ה.קושיות על שיטה זו'ראיות וג'ויש להביא ג

חוץ מהך דרב ,"קרא לקרא"'של הגמ'גרס כל התי.ח יומא נג"בר.א

.ח"ם להלך בעקבות הר"וידוע דרכו של הרמב.ששת בשאר ימות השנה

מנחם מפורש שאינו חייב 'ה ותיפוק לי בדעת ר"י שם ד"בתו.ב

מסממניה 'ה דחסר א:י בירושלמי יומא ד"התו'וכן פי.כ"מיתה אלא ביוה

מנחם שמשום 'הר'ופי,"ר זעירה משום הכנסה יתירה"א"חייב מיתה 

.כ בהיכל"משא,ק חייב מיתה בחסר מעלה עשן"הכנסה יתירה בק

רצו לפטם הקטרת עד מבואר דבית אבטינס לא.ביומא לח.ג

וחכמים הביאו אומנין מאלכסנדריא לפטם ,שחכמים הוסיפו להם שכר

הרי אם נניח ?וכיון שלא ידעו הממעלה עשן איך ניסו.וניסו לפטם

!המקטיר קטרת זרה חייב מיתה,שקטורת בלי מעלה עשן הויא חסרה
כרת משום דאסור ,ואין לדחות דניסו בחוץ.כ דמעלה עשן אינו מעכב"אע

קלג 'י ס"כ המרן הב"וכ.הוא להקטיר קטרת בחוץ כהעלת קרבן בחוץ

ל ומשמע שניסו כן בהקטרת פנים וראו שלא היה העשן מתמר ועולה "וז
כלי 'מ הל"פ שדחה דחיה זו המשל"ואע.ל"דבחוץ אסור להקטיר עכ

ג משום שאפשר לנסות בחוץ בשל חולין שלא במתכונת "ב ה"המקדש פ
רן ששלא במתכונת אינו ראיה טובה כשיש במתכונתו יש לקיים דברי מ

מדברי מרן ,אולם.ש"לעשות בפנים קטרת חסרה שספק חיוב מיתה ב
מ מבואר שאסור להקטיר קטרת שעשוי כמתכונתו בחוץ לנסיון "ומשל

ולמה הרי אין כוונתו לשם קרבן ותנן המעלה בחוץ להדיוט פטור ,בעלמא
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ק כשמעלה להדיוט פטור משום ויש לדקדק שאפשר שר.).זבחים קח(

וכאילו הקריב 'כ נקרא לה"שם אבל לשם נסיון ג'ש הגמ"כמ'דבעינן לה
כ אינו ראוי לאהל מועד "פ שמתעסק בקדשים פסול וא"בלי כוונה ואע

י "א כיון שיש שם עבודה לזה חייב בחוץ לשיטת רש"ומותר בחוץ ז
ט שלא לשמה ה ועל שמתעסק בשחיטת חוץ חייב וכן שוח"ד.כריתות ב

כ "י וא"ח ה"ק פי"מע'ם הל"י דלא כרמב"לגירסת רש:חייב בזבחים קיד
י "ע קה"וע.טו'ש תורת הקודש ס"ה למעלה בחוץ בלי כוונה חייב כמ"ה

מג שביאר ששחיטה בחוץ חייב בפעולה של שחיטה בלי עבודה 'סיםזבח

.כ במעלה שצריך עבודה"משא

:טעמים'ויש שדחו ראיה זו מג

אבל הקשה .לשכור עוד פעם בית אבטינס,בו ביום התקינו העניןש.א

?איך הניחו חכמים לבית אבניטס לבטל ממלאכתם,ז"ש אלישיב ע"הגרי

ועוד שכאן במצוות הציבור דאף הם חייבים באותו 3.הרי כופין על המצות

.יכול לכופם אם אינם רוצים לעשות מצוה שהם מחיובים בה,קטרת

אבל ,מעכב אלא למי שיש לוירץ דאין מעלה עשןבלחם שמים ת.ב
והדמיון לזה הוא שקרבן ?מנא ליה הא,ל"וק.לו אינו מעכבלמי שאין 

דשאני התם דכתיב ,אבל אין ללמוד משם.הגר מעכב דווקא בזמן הבית

,ועוד מצינו דוגמאות להיפך.א"כדדרש בכריתות דף ט ע"לדורותיכם"

ז רק "שמעכבים זא,ה"ז ה"סוכה פ'לם ה"מינים בלולב לרמב'כמו ד
כל הראוי לבילה אין בילה ,שכלל גדול הוא,וכן בכל מקום.אם אין לו

.מעכבת בה וכו׳

כ מעלה עשן "וזהו ג,דהיה להאומנין עשב אחר דמפצע לכאן ולכאן.ג

ה "ד.י לח"מ ברש"וכ.אלא דאינו מהודר כמו המעלה עשן של בית אבטינס
ל "אבל נ,ג בספרים"ה ה"ש ד"ראה'וסי ות"תוכ"וכ4,להעלות עשן

אלא צריך לתנו בחנם ,ן יוצר של בעל המחדשד להוסיף דבמצות אין שייך קני"ונלע3
'ב ס"ע בית יצחק ח"ע,מד'א ס"ש השואל ומשיב ח"כמ,"מה אני בחנם"ד,כמו בתורה

.ל"ק לה ואכמ"רצב ס'ך חושן משפט ס"ט וש'ז ס"מ ח"ע חו"עה ויבי
'מש.ל"י שלא היו מכירין בעשב שהוא מעלה את העשן זוקף ומתמר כמקל עכ"ל רש"ז4

כ "יו מכירין בעשב שמעלה את העשן להיות זוקף אבל היו מכירין בעשב אחר שגשלא ה
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שיש מין אחד מעלה ,ב:ש בכלי המקדש ב"ל כן כלל כמ"ם לא ס"שהרמב

שמחדש ,ש"אבל יעי.וכן הכריח השושנים לדוד מסברות ברורות,עשן
א שימלא הבית "מתוך קושיתו שבדרך הטבע בכל שהוא של מעלה עשן א

דמועט הוא ישרף מיד ואין לסמוך דכיון ,שיעשה עשן כמקללועשן או אפי
אלא אותו עשב שראוי שיגרום ,א שעשיית העשן מעכבת"כ א"וא.על הנס

ע "שיש רק מין אחד של מעלה עשן שכו,ולסוגיתנו תירץ.עשן הוא המעכב
ידעו וכל עלים של אותו עשב כשרים אלא היה לבית אבטינס בקיאות 

.עשןע שהם טובים ביותר לעשות "להבחין עלים של מ

'ם הל"לרווחה דמלתא יש להוסיף למהלך זו מהא שהביא הרמב

ה עונש חסר מסמניה או מעלה עשן מפסוק ולא ימות כי "ה הכ"כ פ"עיוה
ויש להקשות בשלמא ).ויקרא פרק טז פסוק ב(בענן אראה על הכפורת 

וכסה הענן "שעונש נלמד מ'ה חד פי"ה או שחיסר וד"ד.י בנג"לרש

,שלמה ולא חסרהמעמשום שהקטרת מש)פסוק יג("הקטרת ולא ימות

(כי בענן"ם שלמד חסרה מ"אבל לרמב ?איפה נרמז קטרת חסרה)פסוק ב"

כ שם שפסוק יג מיירי "עיוה'הבן ידיד הל'פי.ע"מ שנשאר בצ"ש בלח"ע
ש כשיטת רב ששת ויש חיוב רק בחסר מסמניה שנלמד מלשון "בשאר יה

אלא .בחסר מעלה עשן שלא נרמז שםשלמה אבל אין חיוב מעהקטרת מש

ונלמד חסר "בענן אראה"כ ונרמז חסר מעלה עשן מ"שפסוק ב מיירי ביוה

ע "ם פסוק ב לענין חסר מ"ולכן נקט הרמב,ע"אחד מסמניה מחסר מ
.כ"ביוה

:י"ואלו הן הקושיות על הב

,"ל וכסה"שאר ימות השנה מנין ת"אמר .ששת ביומא נג'הנה ר.א

כן הקשה הבאר שבע ,ש"כ בשאר יה"ע ג"ב מיתה בחסר מומבואר דחיי

ג "ב ה"מ פ"כלה'מ הל"קלב ומשל'ח ס"הפר'ופי.א"כריתות דף ו ע

כ "ל דאינו חייב מיתה בחסרון מעלה עשן אלא ביוה"י ס"דהב,באריכות

אשי ורבא בתראי 'דר,ששת'ל כר"עוד תירצו דלא קימ.ולא כל השנה

ל שיש אזהרה ולא "ששת ר'ל דר"עוד י.יהופליגי על,אינהו או דרבים

י יש לקיומו "א מפקפק בדיוק ברש"ה מ"אף שהשושנים לדוד פארדו ליומא פ.מעלה עשן
.קג'ח מצ"ומנ,טז'ושער אפרים ס,ב"מ פ"והר המוריה כל,א בהערות"כ הגריש"וכ
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חד 'אשי שפי'שאף ר'ה חד פי"ד.נג'ואף דתוס5).שלמי יוסף(חייב מיתה 

כ פשיטא שמעכב כיון שכתיב חוקה "ש שאל"קרא לעכב דקאי אשאר יה

יש לדחות ,ח"הפררץכ בתראי ורבים כרב ששת דלא כתי"בהאי ענינא וא

שהוא ,לא שייך הכא בקטרת חסרה"חוקה"ה וחד ד"י ד"כ תו"לפי מש

דין בתיקונו ואין חייב לעשותו בו ביום ודומה ללקיחת שני שעירים שוין 

שהוא הכשר עבודה ואינו שייך לומר עליו עכובא משום חוקה שכתוב על 

י פליגי אי דין קטרת חסרה דין "ותו'תוסלכאורהו.כ"סדר עבודת יוה

.ה כמו לקיחת שעירים שויןבעצם הקטרת הקטרת או פסול בהכשר עבוד

מבואר שאילו נאמר האזהרה והענוש של מעלה עשן .דף נגשם.ב

היה נראה שעוונם היתה בזה שלא שמו המעלה ,לפני מיתת נדב ואביהו

הרי נדב ואביהו ,יש להקשות,י"ואם איתא לדברי הב.עשן בתוך הקטרת

בו חייב דדוקא,כ"לא הקטירו קטרת אלא בשמיני למלואים ולא ביוה

.מנחם'לר.י נג"אלחנן בתו'וכן הקשה ר.מיתה על חסרון מעלה עשן

ל בדמצינו קשר בין "מ הנ"במשלותירץ.א בעלמא"דזהו הורץח תי"ופר

:ל"וז,שמיני'ן ריש פ"פ הרמב"ל שיש ליסד דבריו ע"ונ.כ"מילואים ליוה

תם וחטאת העם כחטא,והנה קרבן אהרן כקרבנו ביום הכפורים בשוה"

שקרבנות שבמלואים ,ש"ע',וכו"שעיר עזים אחד לחטאת,ביום הכפורים

ג "שפרישת כה,ועוד.כ ושניהם מכפרים על עון העגל"שווים לקרבנות יוה

כאשר ",.נלמד ממלואים לדעת רבי יוחנן בריש מכילתין בכ"לפני יוה

אלו מעשי יום –לכפר.לעשת לכפר עליכם'עשה ביום הזה צוה ה

כ אפשר דלפי מה "א.ג"דעבודת שני ימים אלו צריך כה,ועוד".םהכפורי

דסליק אדעתין באמת היו חייבים נדב ואביהו משום חסרון מעלה עשן 

ז עדיין "אבל לפ.כ"כ עצמו מפני שדין שמיני למילואים כדין יוה"כיוה

נענשו על שהביאו אש מן הלכאור?שאיפה הקריבו קטרת שלהם,קשה

בקרבתם "אבל מלשון המקרא ,קריבו במזבח החיצוןומשמע שה,ההדיוט

ובזה נחלקו הראשונים .משמע שהקריבו לפני ולפנים"לפני ה׳ וימותו

ל שהקטירו לפני ולפנים "ע ס"י ואב"א שרש:יראש רבנו בחיי ויק"כמ

ועוד מצינו דעה שלישית .ל שהקטירו במזבח הפנימי"ן ס"אבל הרמב

וכאן שמנה ,אשי יש'ח דתרי ר"ש הפר"בזה ובמבאריכות בשושנים לדוד ובן ידיד 'ע5
.רבא אחריו תשובה לדבריהם
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וניחא קושיתנו .על מזבח החיצוןה הכא שהקטירו"ד.י יומא מז"בתו

אבל לאלו הסוברים ,מ"ש המשל"י שהקריבו לפני ולפנים כמ"לרש

פ "ואפשר לתרץ ע?שהקריבו במזבח הזהב או בחוץ מאי איכא למימר

שלפי דעת נדב ואביהו היה קדושה בכל ,א:שמיני י'המשך חכמה פ

ולכן ,כ"ק ביוה"כ עשו קטרת בחיצון כאילו היה ק"וא,ק"המשכן כק

6.תרצז באריכות'א'ה ד"כ קדשי יהושע ח"וכ.נשרף חטאת חיצוני

ומור וקציעה ,ח בלקוטי הלכות"וח.י נג"הקשו רבנו אלחנן בתו.ג
,כ שהוא מעכב"סי׳ קלג שאם למד קטרת דכל השנה ממעלה עשן דיוה

פ "ל ע"וי.כ בחסרה מעלה עשן חייב מיתה"ל למילף מיניה שג"כ ה"א
שיש דין מיוחד למעלה עשן יותר מסממנים 7ז"ד וגרי"היסוד של הגרי

כ ומדין זה למדים לכל השנה "וממנה ניכר דיני יוה,אחרים שבקטורת
למה רק ,באו להסביר.מה שאין כן שאר דיני הקטרת,באופן מיוחד

ופירשו שזהו ענין קיום ?ג עד שתמלא הבית עשן"כ משהה הכה"ביוה
כ בשאר ימות "משא,שן למלא הביתהקטרת שיש בו מעלה עשן שיגרם ע

ע "דינים למ'ל שיש ב"ז י"ועפ.השנה שאין מצוה שיהיה עשן עולה
ג "וחד כגורם לעשן כדי שהקטרת יתיר הכה,כאחד מסממניה,חד:כ"ביוה

לא יבא כי אם בענן "ת "י עה"וכפרש,"כי בענן אראה"ק כדכתיב "לבא לק

וחזקוני ,ע"אב,ם"רשב,י"תימא כפירוש הפשט של רשלוואפי".הקטרת

ה הקטרת הוא המתיר לבא במקום "אפ,קאי אשכינה"בענן אראה"ש,שם

כ לשאר ימות השנה שמעלה עשן "כ למדים מיוה"וע.השראת השכינה
משום דאין הקטרת בא כמתיר ,אבל לא לדין השני,חשיב כחד מססמניה

.משום שהובא במזבח הזהב,לבא בשאר ימות השנה

ששונה ילפותא דחיוב מיתה בקטרת ,.ש נג"ראה'וסתוכן יעויין ב

ע למדין ממנה לחייב בהיכל"דרק מ,שחסרה מעלה עשן מכל שאר סממניה

ש הספרנו בענין בכוונות התורה שקודם העגל לא היו צריכים "על דרך זה יש להוסיף מ6
לשום אמצעי להשרות שכינתו בתוכם לא זבח לא משכן וכלי ואומר בכל המקום אשר 

כ נטהר מעוונו "גל ואהרן שעשה העגל גוכיון שביום זה כפרו על הע'אזכיר שמי וכו
ה דנו "והקב.ק במזבח החיצון"סברו שאינם צריכים לאמצעי ויכול להביא קטרת של ק

.אותם לפי כוונתם
הררי ,ם"הגרי׳׳ז על הרמב'כתבים בסוף חי,כה'ה הל"עיוה׳׳כ פ'ד הל"אגרות הגרי7

.עו'ד ד"והגרימ"חידושי הגר,צט'א ס"קדם מועדים ח
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כיון שצריך )אם הקריב קטורת חסרה מעלה עשן(בשאר ימות השנה 

אבל שאר ,ללמוד לקטרת דשאר ימות השנה שיש ליתן מעלה עשן בה
כ אינם חייבים "א,מ"מהללכ כלל אלא"הסממנים שאינם למדים מיוה

.ע בלימוד חוץ מפנים"ומזה למדין שיש ענין מיוחד במ.בחסרונם בהיכל
אחת "דכיון דכתיב ,א"מיכאל רוזנצוייג שליט'ר ר"מומוכן שמעתי 

שעל כן ,אצל קטרת דכל השנה במזבח הקטרת(תצוה 'בסוף פ"בשנה
שיהיה ראוי ובתוך גדרת קטרת שאר ימות השנה הוא)ש הקטרת"נקרא ע

נמצא שיש ללמוד קטרת שאר ימות .להביאו לפני ולפנים אחת בשנה

אבל אינו ,כדין ראוי לבילה,פ רק שיהיה צריך מעלה עשן"השנה מיוהכ

.שיגרום עשן,צריך לו לקיום
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הרב שלמה צוקר
ש ברן"עמכון הגבוה לתלמוד חבר ה

)במילואים(בענין מחלוקת אם 

כל הכתוב בהן מעכב בהן
או דבר המעכב לדורות מעכב בהן

מייחסת את המחלוקת לגבי עיכוב במילואים .)ה-:יומא ד('הגמ

שרק דבר (חנינא 'ור)שכל הכתוב בהן מעכב בהן(יוחנן 'לשיטות ר

,בסמיכה:מ בין השיטות"ואז מביא כמה נ)המעכב לדורות מעכב בהן

ד "לפי המשבכולן1,וריבוי שבעה ומשיחה שבעה,פרישת שבעה,תנופה

ד דבר המעכב לדורות מעכב בהן "כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבין ולמ

2.בגלל שאינן מעכבין לדורות,אין מעכבין

הגמרא ',וכו'כי כן צויתי'ודיון צדדי בפירוש המילים ,מ"לאחר הנ

)למנחת חביתין(עשירית האיפה ,מכנסים–דנה בעוד שלשה מקרים :)ה(

:ששלשתם מעכביןומראה –וקריאת הפרשה 

כשהוא ,מכנסים אין כתובין בפרשה:אמר רבי יוסי בר חנינא
להביא ,וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן:אומר

בשלמא מכנסים כתיבי בענינא .המכנסים ועשירית האיפה
אתיא זה זה מוזה קרבן ?מנא לןאלא עשירית האיפה,דבגדים

אמר רבי יוחנן .יפהעשירית הא'אהרן ובניו אשר יקריבו לה

ולכל (אם לכל הדעות ,מ בריבוי שבעה ומשיחה שבעה"יש לעיין למה כתוב שיש נ1
ריבוי שבעה "ולא מדוייק הלשון ,צריך לכל הפחות שעה אחת של שתיהן)הגרסאות

.מ"אלא שאכ",ומשיחה שבעה איכא בינייהו
שהרי יש .מצומצם לתחום הכפרה"מעכב לדורות"ויש להעיר שמשמעות המילים 2

'עי(שכשר ולא עלו לבעלים לשם חובה ,מעכבין את הכפרה ולא את הקרבןפסולין ה
אבל הגמרא רק מחשבת בעיכוב כפרה ולא עיכוב הבאת ,)זבחים'סוגיא תחילת מס

.שזה מורה על מרכזיותו של כפרה לקרבן,הקרבן
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?מניין שאף מקרא פרשה מעכב:משום רבי שמעון בן יוחאי
,'ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה,תלמוד לומר

.אפילו דיבור מעכב

האם הגמרא מביאה כל דבר שמעכב ?מה טיב הדרשות הללו

וגם ?וכי אמורא כי רוכלא ליזיל ולמיתני את כל המעכבים?במילואים

'יש לטעון שהגמ?!גמרא לא מביאה פה את כל המעכביםברור שה

בין הסוברים שכל ,מ בין השיטות לגבי עיכוב במילואים"מביאה עוד נ

הכתוב בהן מעכב בהן בין לאלה הסוברים שדבר המעכב לדורות מעכב 

אך .מ דלעיל"אחרי הנ,הסבר זה משתלב יפה לפום ריהטא דסוגיא.בהן

א "וכן תמה הגריש.מ"ים האלה כנלא מביא את הדינ'קשה שהגמ

):ה להביא המכנסים"ד,:ה(בהערותיו ליומא 

ולכאורה קשה דכיון דנתרבה מכנסים ועשירית האיפה בכלל 
והרי לדורות ליכא דין לבישת ,הני דבעי בשבעת ימי המילואים

ד דכל הכתוב "מ בין מ"כ תו איכא נפק"הבגדים כדי לחנכם וא
,בר המעכב לדורות מעכב כאןבהן מעכב הוא לבין הסובר ד

גם עשירית האיפה דנוהג לדורות ...והוא לבישת המכנסים
נ "ובראשונים דה,מ בזה אי מעכב לחינוך במילואים"ל נ"הול

...ש דמעכב במילואים"כ כ"מעכב עשירית האיפה לדורות וא
3.מ בזה"למימר נ'ל להגמ"כ הול"א

'יוחנן ור'ת בין רובהקדם יש לחקור בטיב המחלוק,ונראה לתרץ

כל הכתוב בהן אפילוהאם ,האם זה מחלוקת של קולא וחומרא:חנינא

חנינא 'וכל דבר שר,דבר המעכב לדורות מעכב בהןרקמעכב בהן או 

הזאת מורה על 'או האם המח?ו"מק,יוחנן יצריך'יצריך לעיכובא גם ר

ה האם המילואים הם עבוד–שתי דרכים שונות בהבנת המילואים 

שכל הכללים הרגילים של עבודה ועיכוב שייכים ,במקדש במובנה הרגיל

,או האם המילואים הם דין מיוחד?)דבר המעכב לדורות מעכב בהן(בה 

ושהדינים הרגילים של ,משונה לחלוטין מעבודת המקדש שבא לאחריו

,בעבודות המיוחדות האלה,ואם כן?עבודה במקדש אינם תקפים

.א מפרט כמה שיטות בנידון לגבי מה בדיוק מעכב"שהגריש,בהערות ביתר פירוט'ועי3
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כלומר ,"מה שכתוב בפרשה מעכבכל",ות קדשיםהנפרדות משאר הלכ

!ותו לא–כל הכתוב בהן מעכב בהן !מה שכתוב בפרשה מעכברק

,יוחנן'היתכן שיש דברים המעכבין לדורות אבל ר,במילים אחרות

יסבור שלא מעכבין במילואים הואיל ,הסובר דכל הכתוב בהן מעכב בהן

?ולא כתוב בהן

.נוצצת ועולה מתוך דברי הפסוקיםאפשר לראות שאלה זאת מת

:שואלת מה הטעם של הסוברים שכל הכתוב בהן מעכב בהן)שם('הגמ

אמר רבי יצחק ?מאי טעמא דמאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב
ככה עיכובא ,אמר קרא ועשית לאהרן ולבניו ככה,בר ביסנא

מילתא דלא כתיבא ,תינח כל מילתא דכתיבא בהאי ענינא.הוא
.יליף פתח פתח,אמר רב נחמן בר יצחק?מנא לןנאבהאי עני

רב אשי .עכובא',ושמרתם את משמרת ה,רב משרשיא אמר
.עכובא,כי כן צויתי,אמר

ה "הפסוק העיקרי המצוטט מציין את החשיבות של כל מה שהקב

"ה"ל:ט"כ'שמ(מצווה  ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה ):

,אבל לא רק שחשוב לעשות את כל מה שמצווה".שבעת ימים תמלא ידם

מה כמו שצווה לעשות רק,אלא שקיים גם נימה של בלעדיות בפסוק

ושהמילואים–ולא אחרת ,)מילה שאינה נצרכת בפסוק(ככה –שצווה שם 

לא שואלת באשר למקור 'מעניין שהגמ.מנותקים משאר דיני עבודה

ומסתבר שאין כל צורך .ב בהןשדבר המעכב לדורות מעכ,חנינא'שיטת ר

שקרבנות )כברירת מחדל(שהרי השיטה הזאת סוברת סתם ,לדרשה

דרשת .ושהדינים הרגילים תקפים,המילואים הם כמו כל קרבן אחר

הטוענת שדיני ,היא המפרידה את החבילה"ועשית לאהרן ולבניו ככה"

.ושרק מה שכתוב במילואים מעכב,עיכוב הרגילים אינם תקפים

הסובר שמה שלא כתוב ,יוחנן'אפשר לדייק כקריאה הזאת בשיטת ר

הגמרא דורשת שלא ,כפי שראינו לעיל.י"בדברי רש,במילואים לא מעכב

(בהאי ענינא"רק הפסוקים המופיעים במילואים  ,לז-א:דהיינו שמות כט"

.יעכב"מילתא דלא כתיבא בהאי ענינא"אלא שגם ,מעכבין)פרשת תצוה

")פתח פתח"ו"דלא כתיב"ה "ד:ה(י "רש?בדברים הנוספים האלהמה נכלל 
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צו 'תצווה לעשייה בפר'מסביר שזה מרחיב את הדיון מהצוואה בפר

אבל זה לא מרחיב את הדיון לכל עניני דיני הקרבנות ומה שמעכב .ושמיני

ואין דרשות כאלה לגבי שאר ,ואם יש דרשות לכלול את העשייה.בכלל

!יוחנן'אינם נכללים לפי רש,דיני קדשים

יוחנן איננה חומרא מעל 'אם שיטת ר:.ה-ועתה נחזור לסוגיין ב

בין לקולא בין ,אלא שיטה אחרת,השיטה שדבר המעכב לדורות מעכב פה

.אפשר להבין את הדיון במכנסים ובקרבן מנחה באופן אחרת,לחומרא

מנסה להביא 'עכשיו הגמ,יוחנן מחמיר'מ כשר"הביאה נ'אחרי שהגמ

לא כתובין בפרשת דינים שמעכבין לדורות אך ,חנינא מחמיר'מ כשר"נ

אבל ,גם מכנסים וגם הקרבן מנחה לא מופיעים בפרשה.המילואים

ויש סוברים שחינוך )ח"ם כלי המקדש פ"רמב'עי(המכנסים ודאי מעכבין 

:'סימן ג'ספרא צו פרק ג'עי.כהנים בעשירית העיפה מעכב לדורות

אם היה כהן מתקרב תחילה לעבודה מביא עשירית האיפה ש
עד ,משלו ועובדה בידו אחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט שעבדו

.שלא הביא עשירית האיפה משלו עבודתם פסולה

.מ שם"טז ומל:לי המקדש הכם "ע רמב"וע

היה אפשרי שבלי דרשה לכלול את המעשים האלה כמעכבים ,כ"וא

'כשר,חנינא'יוחנן לר'מ בין ר"ושאז היה נ,כביםשלא היו מע,במילואים

אחרי שהגמרא מצאה עוד שני מקורות ,אבל בסוף!יוחנן יוצא לקולא

ולכן אין ,ובכך שהם מעכבין,ששייך גם מכנסים ומנחת חביתין במילואים

.להביא ראיה

לכאורה אי אפשר להציג את הסברא ,קריאת הפרשה בסוףלגבי 

'חנינא יסבור שזה מעכב ולא ר'מ שר"סה למצוא נשהגמרא מנ,כדלעיל

.בגלל שלא ברור מה המקור שקריאת הפרשה יהיה מעכב לדורות,יוחנן

4.ולכן ההסבר הזה לא אפשרי(!)כ נלמד ממילואים "קריאת הפרשה ביוה

וחידוש שדין זה מעכב לכל ,ללימוד זה אפשר לראות כסיום הסוגיא

"ה בא לקרות"ד:סח'י ד"רש'עי4 בא לקרות את הפרשה דילפינן ממלואים דאמרינן :
.'וכו"ק מניין שאף מקרא פרשה מעכב"בפ



)במילואים(בענין מחלוקת אם 
343כל הכתוב בהן מעכב בהן או דבר המעכב לדורות מעכב בהן

סימן לדבר .ם וגם אינו מעכב לדורותפ שלא כתוב במילואי"אע,הדעות

"כ"שהדרשה מיוצגת בצורה שונה ממה שבא לפנ אמר רבי יוחנן משום :

:תלמוד לומר?מניין שאף מקרא פרשה מעכב:רבי שמעון בן יוחאי

."אפילו דיבור מעכב–'ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה

כה חידש הסוגיא עד.קריאת הפרשה מעכבתאףהוא ש,בסוף,החידוש פה

אלא שיש גזירת הכתוב ,יוחנן'דינים שהיינו חושבים שלא מעכבים לפי ר

ועכשיו לסיום מוצאים אנו דין שהיתה לנו הוא אמינא לגביו ,שכן מעכב

.ה גזר"אלא שהקב,חנינא'יוחנן ולא לר'לא לר,שלא מעכב

ראה נ,קודם כל.ויש להביא שתי ראויות למהלך זה מדברי הירושלמי

מסדר הדברים שאין חולק ושגם עשירית האיפה וגם המכנסים מעכבים 

:):ירושלמי יומא ב(

מה .רבי יוסי בר חנינה אמר עשירית האיפה ומכנסיים מעכבין
ועשית )לה:שמות כט(ר חנינה "א.זה וזה עשייה?טעמא

ואתייא כיי דמר .כל האמור בפרשה מעכב,לאהרן ולבניו ככה
אפילו ,בשם רבי יונתן זה הדבר וזה הדברשמואל בר נחמן'ר

ר יוחנן כל המעכב לדורות מעכב "א.קריית הפרשה מעכבת
?מה אית לך.וכל שאין מעכב לדורות אינו מעכב כאן,כאן

.סמיכה ושירי דמים שאינן מעכבין לדורות מעכבין כאן

אלא ,אז לכאורה יוצא שאין המחלוקת על עשירית האיפה ומכנסים

5.רשהבקריאת הפ

,גם משמע בירושלמי שאלו לא היו לומדים את המילואים מהקרבנות
:שהיום היה הולך אחר הלילה

מילואים מאיכן למדו מן הקרבנות או ממעשה בראשית אין 
תימר מן הקרבנות הלילה הולך אחר היום אין תימר ממעשה 

.בראשית היום הולך אחר הלילה

זה לא רק ,"כאןכל המעכב לדורות מעכב"השיטה ש,ואם כן

.הן לקולא הן לחומרא,אלא הצעת דרך שונה בלימוד המילואים,חומרא

אבל ',מיחלפא שיטתיה'חנינב כ'יוחנן ור'יש לדון בשאלה למה ואיך יוצאים שיטות ר5
.אין זה מקומו
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כל המעכב לדורות מעכב "–ואכן הניסוח בירושלמי יותר ברור לגבי זה 

שזה לא חומרא אלא שיטה ,"כאן וכל שאין מעכב לדורות אינו מעכב כאן

.ן לחומראהן לקולא ה,שונה



ח"תשע●ח"קול צבי י

הרב שלמה צוקר
ש ברן"גבוה לתלמוד עחבר המכון ה

י בענין שיחת ילדים"שיטת רש

הקשורות ,מביאה כמה דרשות על קריאת שמע:הגמרא ביומא יט
1.לענין הקודם השייך לרמיזת עיניים בקריאת שמע

בם יש לך רשות ,ודברת בם.בם ולא בתפלה,ודברת בם,תנו רבנן
אותן עשה,ודברת בם,רבי אחא אומר.ולא בדברים אחרים,לדבר
,עובר בעשההשח שיחת חולין,אמר רבא.ואל תעשם עראי,קבע

רב אחא בר יעקב .בם ולא בדברים אחרים,שנאמר ודברת בם
.שנאמר כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר,עובר בלאו,אמר

'ז:מופיעים פה כמה הסברים לפסוק בדברים ו להבהיר ',ודברת בם,
או אולי ,ש לתפילה"יא מחלקת בין קאפשר שה":בם"מה ממעטת המילה 

ולא לעשותם ,או שצריך לקבוע אותם,מלמדת שאין לדבר בדברים אחרים
'ור,מאותו הפסוק,אחר כך רבא מלמד שאין לדבר בשיחת חולין.עראי

.אחא בר יעקב לומד זאת מפסוק אחר

ומה ,בכמה עניינים מדברת הגמרא–הדברים לא ברורים לחלוטין
י "שיטת רש.ולא ניכנס פה לכל הפרטים–לוקים שבין השיטותבדיוק החי

החילוק בין קריאת שמע בקול לתפילה :היא שהגמרא דנה בשני עניינים
,כבר בשורה השנייה של הגמרא.ובין דברי תורה לשיחת חולין2,בלחש

שיחת –ולא בדברים אחרים":בדרך זו"דברים אחרים"י מסביר "רש
".הילדים וקלות ראש

שלא בפירוש קשורים –י מקשר בין הפרטים האלה "ברור שבכך רש
,במקור לאיסור שיחת חולין,למה שמופיע למטה בגמרא–לשיחת חולין 

י "אבל יש לדון בפרטים שרש.בין אם הוא ביטול עשה או עבירה בלאו
".שיחת הילדים"ובמיוחד בענין של ,מבליט

.נים למה שקדםהמציעים קשרים שו,ץ חיות על אתר"ש והמהר"ראה את הרש1
..וכ:ומגילה יז,.בברכות יג"השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך"זה מקביל לדרשה של 2
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ביחס ,ס"רושו לשי מתייחס לשיחת ילדים במקום אחר בפי"רש

:אליעזר בסוף ימיו'בהוראות ר,:לסוגיה בברכות כח

,אמרו לו.נכנסו תלמידיו לבקרו,כשחלה רבי אליעזר,תנו רבנן
אמר .רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא

והושיבום ,ומנעו בניכם מן ההגיון,הזהרו בכבוד חבריכם,להם
דעו לפני מי אתם ,וכשאתם מתפללים,בין ברכי תלמידי חכמים

.ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא,עומדים

הזהרו ("א מתייחסות לעסקי בין אדם לחבירו "שלוש ההצעות של ר

וענייני ,")דעו לפני מי אתם עומדים("בין אדם למקום ,")בכבוד חבריכם
ברור מהי המשמעות של להושיב בנים בין ברכי ,לגבי האחרון.חינוך

על אף .אבל פחות ברור מה משמעות הקביעה למונעם מן ההגיון,ח"ת
שכמה וכמה חכמים למשך הדורות הסבירו את הגיון כפילוסופיה 

לא תרגילום –מההגיון":י מציע שני הסברים חילופיים"רש3,ולוגיקה
."םמשיחת ילדי:לשון אחר,משום דמשכא,במקרא יותר מדאי

,ילדים מלימוד מקרא יתר על המידההמעודד הרחקת,ההסבר הראשון
,פחות התייחסו4.ך בעת ההשכלה"תרם לכמה וכמה פולמוסים נגד לימוד התנ

כמובן .שיש למנוע בנים משיחת ילדים,י"להצעה השנייה של רש,אבל

.י מדבר בענייני שיחת ילדים"שבסוגייתינו מופיע עוד מקום שרש

:י זה"קיימות כמה שאלות על רש,ואכן

?"שיחת ילדים"משמעו "הגיון"י מסביר ש"איך רש.א

,הלא אב צריך לדבר עם משפחתו?מה בעצם כל כך גרוע בשיחת ילדים.ב

?כולל לשוחח עם ילדיו

י להביא את הבעייה של שיחת ילדים בשני מקומות "מה הניע את רש.ג

?אם זה לא מופיע בגמרא בשום מקום,ס"בש

י ידע שדווקא "איך רש?גיות האלהמה בכלל הקשר שבין שתי הסו.ד

?שתיהם מדברות על שיחת ילדים ומה ניתן להסיק מזה

:.ח לברכות כח"יד והצל:ץ על אבות ב"המגן אבות לרשב,למשל,ראה3
מכתם לדודחוברת ב",מנעו בניכם מן ההגיון",ראה את מאמרו של מרדכי ברויאר4
.242-261'עמ,)ח"תשל(
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צריכים אנו ללמוד משנה באבות וברייתא ,י"כדי להבין את דברי רש

:)י:ג(אבות כתוב ב.באבות דרבי נתן

רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה של שחרית ויין של צהרים 
עמי הארץ מוציאין את ושיחת ילדים וישיבת בתי כנסיות של

.םהאדם מן העול

והמשנה ,זה המקום היחיד במשנה וגמרא שמופיע בו שיחת ילדים

קובעת באופן חריפה שדיבור כזה הוא אחד מהדברים שמוציאין את האדם 
או שהיא ,לא מיד ברור אם יש בעייה של שיחת ילדים בעצמו.מן העולם

)נוסחא א פרק כא(נתן אבות דרבי.מפריעה את האדם מדברים חשובים

:מסביר את הענין ליתר עומק

ושיחת הילדים כיצד מלמד שלא יתכוין אדם להיות יושב ושונה 
שכל זמן שאדם יושב ושונה בתוך ביתו ומשיח עם .בתוך ביתו

בניו ועם בני ביתו נמצא בטל מן התורה שנאמר לא ימוש ספר 
:)'ח'יהושע א(התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה 

י נתן מברר שהבעייה בשיחת ילדים מופיעה כשאדם יושב בראבות ד

אף אם מנסה ,כך.בתוך כל ההפרעות של ילדיו ומשפחתו,ושונה בביתו
,ולא יקיים את הפסוק ביהושע,לא יצליח ללמדו בהתמדה,ללמוד תורה

5.בין כל ההפרעות,"והגית בו יומם ולילה"של 

ות דלעיל על סמך ההסבר של אפשר עכשיו לענות על שתי שאל

אין בעייה בשיחה זו ?מה הבעייה בשיחת ילדים.אבות דרבי נתן
.אלא בעובדה שהיא מפריעה מתלמוד תורה,כשלעצמה

,)ג"כולם על אתר באבות פ(אם נעיין בכמה פירושים על המשנה 

.נראה שיש שנוקטים בשיטת אבות דרבי נתן ויש אלה שפורשים ממנה

העושה ,)הוספה ב לנוסחא א פרק ט(נתייחס כעת לגרסה האחרת באבות דרבי נתן לא5
מלמד שלא יתכוין להיות .שיחת ילדים כיצד":ם דקים שיוצרים הבנה לגמרי אחרתשינויי

לא 'ת שנ"אדם יושב ושותה בתוך ביתו ומשיח עם בניו ועם בני ביתו כדי שנמצא בטל מד
במקום איסור שיחת ילדים הקשור ללימוד ."'בו וגוימוש ספר התורה הזה מפיך והגית

אלא יושב בבית ,פה האיסור קשור למי שאינו לומד כלל,מקום שיש הפרעות,תורה בבית
של מי שלא מוקיר תלמוד תורה ,זה בכלל בעייה אחרת.ושותה כל היום ומדבר על ילדים

.ית ולא יכול בגלל הפרעותולא של מי שמנסה ללמוד בב,ויושב שתוי ובטל בכל יום,בכלל
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".שיחת הילדים מבטלת את אבותיהם מלעסוק בתורה"ב מסביר ש"הרע

העיר האדם שיזהר "מסביר שרבי דוסא במשנה ,באופן דומה,המאירי

משאר הדברים ההמוניים והמושכים לב האדם וגורמין לו בטילה והזכיר 

התפארת ישראל ".שהם שיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ

הן מסתמא ,אמנם שיחת ילדים"יר שומסב,מבין את המשנה בדרך אחרת

רק ,לא ישמחו הנפש,דברי צחוק והתול בלי לחלוחית תבונה ודעת

.ושאכן יש בעייה מהותית בשיחת ילדים"יבלבלו תהלוכות השכל

י מניח "אפשר גם להצביע על הקשר בין הגיון לשיחת ילדים שרש

,מרמצוות תלמוד תורה הוא לא רק ללמוד חו:.בפירושו לברכות כח

אלא שהיא לקיים את האידיאל של ,ואפילו לא רק ללמוד למשך הרבה זמן

להעניק איזה מעמד של בלעדיות לעסקו בלימוד ,"והגית בו יומם ולילה"

ולא ,והגית בו:ואפשר שזה משמעות המילים הנדרשות בסוגיין.תורה

.בדבר אחר

שאלו את רבי":א דרשה דומה:ואכן מופיע בירושלמי בפאה א[

יהושע מהו שילמד אדם את בנו יוונית אמר להם ילמדנו בשעה שאינה לא 

יום ולא לילה דכתיב והגית בו יומם ולילה מעתה אסור לאדם ללמד את 

אם הוגים רק בתורה יומם ".בנו אומנות בגין דכתיב והגית בו יומם ולילה

מאוד ייתכן?איך יהיה זמן פנוי להגות או לעסוק בכל דבר אחר,ולילה

].שלוגיקה כזו עומדת מאחורי האיסור של שיחת ילדים

קשורה הדוק לפסוק "מנעו בניכם מן ההגיון"א "ויוצא שקביעת ר

,אלא שעוסקים רק בתורה,יש לדייק שלא סתם עוסקים בתורה–ביהושע 

.כמו שיש בלימוד בבית ובשיחת ילדים,ושלא יהיה הפרעה כלשהי

י "גם מבהירים מאיפה למד רשהמקורות באבות ובאבות דרבי נתן 

,ס"וגם בכמה סוגיות בש,הוא מופיע באבות.את האיסור של שיחת ילדים

ת יומם "כל סוגיא העוסקת בת,למען האמת.ואולם בלשון קצת שונה

באמת עוסק )עצמו:כמו ביומא יט(וכל מימרא נגד שיחת חולין ,ולילה

.באותו איסור של המשנה באבות

ובין הסוגיה בברכות :שר בין הסוגיות ביומא יטאבל למה דווקא לק
"מנעו בניכם מן ההגיון"א למד את הבסיס ל"אם ר,יתר מזה?:כח



349י בענין שיחת ילדים"שיטת רש

–איך הגמרא ביומא לומדת את האיסור מפסוק בדברים ,מהפסוק ביהושע

?"ודברת בם"

.אפשר להצביע על כך ששני הפסוקים קשורים אחד לשני,קודם כל

:קובעת ככה,כל יוםבת "ת החיוב המינימלי של תבסוגי,:הגמרא במנחות צט

אפילו לא שנה אדם אלא ,יוסי נלמוד'מדבריו של ר,ר אמי"א
)את(קיים מצות לא ימוש ,פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית

'אפי,ש בן יוחי"אמר רבי יוחנן משום ר.ספר התורה הזה מפיך
.ושקיים לא ימלא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית

,"ודברת בם"שאולי רמוזה במילים ,קריאת שמע שחרית וערבית

ת "כחיוב ת,"והגית בו יומם ולילה...לא ימוש"מקיימת את הפסוק 
,ככשני הפסוקים האלה מופיעים,י מסביר"ואולי בשביל כך רש6.הבסיסי

.את האיסור של שיחת ילדים

אלא ,שר הזהאיך ניתן לראות לא רק שיש את הק:ואם ישאל השואל

י "איך ניתן לשחזר את הדרך בו רש,ואכן?י חשב באופן כזה"שגם רש

.החליט לקשר בין שתי הסוגיות האלה ולהבין שהן אוסרות שיחת ילדים
?האם קיים סמך להבנה זו

):פרק ה משנה יד(ואפשר שהתשובה לזה מצוייה בעוד משנה באבות 
עושה שכר הליכה בידו עושה ארבע מדות בהולכי לבית המדרש הולך ואינו "

."ואינו הולך שכר מעשה בידו הולך ועושה חסיד לא הולך ולא עושה רשע

י מציע הסבר "רש.לא מיד ברור מה התרחיש אשר דנה בו המשנה

עושה ואינו :שאינו לומד כלום אלא שומע מאחרים.ואינו עושה":חלקי
."שלומד בביתו.הולך

שזה דומה ,זה לימוד בבית"ךעושה ואינו הול"התרחיש של מי ש
,)ק תכח"ס(המחזור ויטרי ,ואכן.ג על שיחת ילדים"למקרה במשנה בפ

שכר הליכה ":מבהיר שכך היא משמעות ההסבר שלו,י"תלמידו של רש

.חסיד.כגון שלמד בתוך ביתו.שטרחם לשם מצוה ואינו הולך.בידו

".החשש לזשלא.רשע.ולמדתם ושננתם.בו והגית בו'שמקיים שכת

לא נתייחס כעת לשאלה בגמרא אם דין זה אסור או מצוה לאומרו :.ועיין מנחות צט6
.בפני עם הארץ
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מקיים שני כתובים ,שלא רק לומד אלא הולך לבית המדרש,החסיד

,]"לבניך ודברת בם[ושננתם ...וגם ולמדתם]"יומם ולילה[והגית בו "–
גם באבות דרבי נתן וגם ביומא ,שהם שני הפסוקים שראינו במקורות שלנו

כשפוגע עובר על איסור שיחת ילדים ,ואם אינו הולך לבית המדרש:!יט
.ואינו מקיים את הפסוקים האלה,בהפרעות ללימוד שיש בתוך ביתו

רואה את שני הפסוקים האלה כזורמים )ותלמידיו(י "לכאורה רש
ולכן שניהם הם ,שניהם מחייבים ללמוד תורה בהתמדה–באותו הכיוון 

"והגית בו"י הבין שכמו שנדרש "אולי רש,ואכן.ההיפך של שיחת ילדים

.ולא בדבר אחר–"ודברת בם"יש גם לדרוש ,בר אחרולא בד–

'י יוצא עקבי"ורש העניין האקסקלוסיבי –בשלוש הסוגיות 'לשיטתו,
–"בו)והגית"(ו"בם)ודברת"(בדרשה של ,ת ממעט כל דבר אחר"שבת

י מזכיר את האיסור של "ולכן בשני המקומות האלו רש.ולא בדבר אחר

.'ם ממעשיו ומעבודת ההמפריע את האד,שיחת ילדים
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Preface

Blessed and praised be the Creator, who enabled us to

dedicate a full year to delve into the laws of Yom Kippur, and

who now enabled us to present some of the fruits of our labor to

the Torah community. The reader will take ‘overflowing handfuls’

of new ideas and explanations in Masechet Yoma from the heads

and fellows of the Wexner Kollel Elyon and the Beren Institute

for Higher Talmudic Studies, especially in the analysis of the

Yom Kippur service, from the separation of the High Priest

seven days before Yom Kippur through the sending away of the

goat to Azazel.

◆◆◆

The Torah’s description of the Yom Kippur service does

not begin with confessions or offerings, but with the prohibition

against entering the Sanctuary that applies throughout the year:

“God said to Moses, tell your brother Aaron that he shall not

come at all times to the Sanctuary behind the curtain, in front of

the Cover over the Ark, lest he die, for I will appear in a cloud

over the Cover. With this shall Aaron enter, etc.” (Leviticus

16:2-3). Rabbi Yosef Dov Soloveitchik zt”l established that

the allowance to enter the Holy of Holies on Yom Kippur is

fundamentally different from the allowance to enter the rest of

the Sanctuary: Entering the Holy of Holies is not allowed by

mere need, but rather it must be in the context of service, and

as a part of that service. One of his proofs is the Talmud

Yerushalmi’s conclusion (Yoma 4:3) that if the blood of the

High Priest’s bull spilled after he already entered to burn the

Yom Kippur incense, but the people outside are unsure whether

the blood spilled before the High Priest actually burned the

incense – which would disqualify the incense – the High Priest

may not enter a second time to burn incense again out of doubt.



Rather, the rest of the day’s service must be entirely canceled.

Now, had it been permitted to enter the Holy of Holies merely

out of need, the High Priest certainly should have been allowed

to enter due to the doubt so that he could continue the rest of

the service! Therefore, it must be that entering the Holy of

Holies is only permitted if it forms a certain part of the service.

Rabbi Soloveitchik’s argument is certainly compelling, but

it still needs some explanation. After all, why shouldn’t a full

need allow entry to the Holy of Holies? Why is the prohibition

so extreme that we will cancel the entire remaining service,

which only occurs once a year, and which the atonement of the

entire nation depends on?!

Recently, a number of articles from Rabbi Aharon

Lichtenstein zt”l treating matters of sanctity were published

in the book Minchat Aviv. In his article on the sanctity of the

Holy of Holies, Rabbi Lichtenstein innovates that the

prohibition to enter the Holy of Holies is also fundamentally

different from the prohibition against entering the rest of the

Sanctuary; entering the Holy of Holies is not a standard

prohibited activity. Rather, the very entry of flesh and blood

before the presence of the Divine Presence harms the sanctity

of the place, and therefore is automatically forbidden. Rabbi

Lichtenstein adds that someone who enters the Holy of Holies

illegally is liable to death by Heaven (as Scripture states, “And he

shall not die”) as an intrinsic consequence of his action rather

than as a formal punishment. He writes: “Entry by one born of

woman and made of physical material into the Holy of Holies

brings death upon him, ‘For no man shall see Me and live,’ and

this is not a punishment but rather a sort of natural

consequence.” For example, entry into the Holy of Holies does

not appear on the list of all those liable to death by heaven in

the Baraita in Masechet Sanhedrin (83a), and Rabbi Lichtenstein

presents a number of additional proofs.



Indeed, based on this it is easy to understand why entering

the Holy of Holies for mere need is prohibited, for that still

harms its sanctity. However, we must now ask how can the

High Priest enter the Holy of Holies at all? The very presence

of mortal man in the Holy of Holies ought to damage and

desecrate its awesome sanctity, so how can it be allowed even

for the sake of service?!

To be sure, one could argue that this is just a result of

God’s incredible love and mercy, that He allowed us to come

directly in front of Him once a year even though by rights we

should not be able to do this. It is like Rabbi Akiva’s famous

statement, “Praiseworthy are you Israel! Before whom are you

purified and who purifies you? Your Father in Heaven!” (Yoma

85b) However, it actually seems that beyond this, the High

Priest at the moment of the service, when he enters the Holy of

Holies on the Holy Day, is no longer a mere collection of flesh

and blood, sinews and bones. Rather, he is so suffused unto the

depths of his personality with the self-identification as a servant

of God that he reaches the level of the angels. After all, the

paradigm for this spiritual reality was of course Moses, who was

indeed allowed to enter the Holy of Holies at will, as God

explained explicitly, “My servant Moses is different; he is

trusted in My entire house.” (Numbers 12:7) [The Sifri (ad loc.)

comments, “[Moses is different:] Except for the serving angels.

R. Yose said, even from the serving angels.”] Likewise, Rabbi

Soloveitchik has a widely known opinion that on Yom Kippur,

the High Priest must serve in the stead of Aaron, and must be

sanctified with Aaron’s own sanctity – concerning whom the

prophet Malachi testified, “For he is an angel of God, Lord of

Hosts.” I subsequently found that this idea is explicit in

Leviticus Rabbah (21:12): “Rabbi Abahu said, wasn’t the High

Priest human? (Meaning, how could the verse “No person shall

be in the Tent of Meeting” be fulfilled if the High Priest is



himself human?) Rather, this must be understood in accordance

with what Rebbi said: When the Holy Spirit would rest on

Pinchas, his face would blaze like lightning, as it is written, ‘For

the lips of the priest shall preserve knowledge and they shall

seek Torah from his mouth, for he is an angel of Hashem Lord

of Hosts.”

The High Priest’s personal sanctity, his observance of the

fast, and perhaps the very experience God grants him to stand

directly in front of the Divine Presence all combine to elevate

him to the level of the angels, and thereby enable him to enter

the Holy of Holies without harming it and without being

harmed by it. A proof for this can be found in the Talmud

(Yoma 9a) that over three hundred High Priests during the

Second Temple did not live out the year after Yom Kippur.

They presumably perished due to death by Heaven. However,

this is difficult because while they were certainly wicked, at least

the majority of them performed the Yom Kippur service

correctly according to the instruction of the Sanhedrin, so why

did they die? Apparently the explanation is that these High

Priests from the Second Temple period completely failed to

reach the level of the angels, and did in fact harm the sanctity

of the Holy of Holies with their very entry. Therefore the

prohibition against entering it automatically reasserted itself.

Furthermore, it seems that this is all connected to two

principles concerning the nature of Yom Kippur that I heard

many times from Rabbi Michael Rosensweig. One, that the two

Yom Kippur goats represent the extreme choice that forms the

essence of the day: either entering all the way to the innermost

part of the Sanctuary, or departing completely from before God

to total devastation. If so, the fact that the High Priest both

must achieve and can achieve the level of the angels at the

moment when he enters the Holy of Holies highlights this

choice wonderfully.



Two, that the High Priest is not divided from the rest of

the community, but rather that he acts as the representative for

all of Israel. [This is connected to the role of the Sanhedrin in

appointing him; see Hiddushei Maran Riz ha-Levi, Sanhedrin 5:1.]

The High Priest’s sanctity is therefore based on the sanctity of

the entire nation, and his level depends on their level. See the

Kli Yakar (Lev. 16:2) who understood it this way: “‘You shall

bring forward your brother Aaron from among the Israelites’

(Exodus 28:1) – [God] instructed that [Aaron] would not merit

to come forward unless he was ‘from among the Israelites,’ and

when Israel is not worthy then the priest who depends on them

is also not worthy to see the Divine Presence, except for Yom

Kippur when all of Israel are compared to the serving angels,

etc.”

◆◆◆

All of the above is relevant to the students of our yeshiva in

general, and to the fellows of the Kollel in particular. We have

merited with God’s help to ‘watch daily at the doors’ of the Beit

Midrash, sitting before the Almighty engrossed in His Torah.

Indeed, it could be said that this is a merit that brings obligation,

meaning a sacred obligation. After all, this very opportunity

obligates us to push ourselves to study and analyze to the limits

of our strength, to draw from the traditions of our teachers to

the best of our ability, and to spread the fruits of our labor

across the length and width of our holy community.

Furthermore, this obligation is especially strong for the

students of our yeshiva, the Rabbi Isaac Elchanan Theological

Seminary. To be sure, ‘from the days of our ancestors, yeshiva

never left them,’ but there is no doubt that our yeshiva occupies

a special place in the realm of yeshivot: Due to the quantity and

quality of Torah giants who lodged between its walls in the

depths of Torah, due to its value for matters of wisdom and



settling the world, and due to the unique responsibility that it

bears for the leadership of our community. May it be God’s will

that He enable us to continue drawing nourishment from ‘the

potion of life,’ and that the yeshiva continues to grow and

strengthen as a fortress of Torah and fear of Heaven.

Because of this, how great is the gratitude that we and our

community owe Ms. Susan Wexner, who founded the Wexner

Kollel Elyon along with her mother Mrs. Bella Wexner a”h. This

allows select students from RIETS, young rabbis, to dedicate

their efforts to intensive Torah study ‘attending the wise,

associating with colleagues, and debating with students.’ Her

vision has already had a major impact on our community, and

we pray that God watch her and bless her in everything she

does.

Likewise, we are grateful from the bottom of our hearts to

the RIETS administration, ‘the wise men performing the holy

work’: RIETS’s president, Rabbi Dr. Ari Berman, its dean,

Rabbi Menachem Penner, and his assistants, Rabbi Yosef

Kalinsky and Rabbi Chaim Bronstein. Their tireless labor to

strengthen the yeshiva is more precious than gold, and may it be

God’s will that ‘they shall run and not go weary’ in all of their

undertakings. Special thanks to Rabbi Michoel Zylberman, who

devoted long hours to help us in all areas of preparing the

volume for publication from beginning to end. And of course,

thanks to my friends and fellow editors, Rabbi Moshe Abrams

and Rabbi Ike Sultan, for all their work in editing the volume.

We do not have the ability to thank the Roshei Kollel,

Rabbi Michael Rosensweig and Rabbi Mordechai Willig, whose

shade we shelter in and whose words we drink with thirst. We

are not brazen enough to attempt to describe their greatness, so

we will simply thank God for allowing us to fulfill the command

of Rabbi Yochanan based on the above verse in Malachi:



“If the teacher is similar to an angel of Hashem – seek Torah

from his mouth.” (Hagigah 15b) Additionally we beseech Him

that we succeed in fulfilling the exegesis of Rabbi Elazar in

explaining the name of Eliezer, the servant of Abraham: “‘He is

Eliezer of Damascus’ – who draws (doleh) and gives drink

(mashkeh) to others from his master’s Torah.” (Yoma 28b)

But before all and beyond all, we express our praise and

thanks to our Father in Heaven, Who has placed our portion

among those who sit in the beit midrash. May it be His will

that we, our children, and our children’s children all merit to

raise the banner of Torah, and that our eyes may witness the

building of the Temple and the High Priest emerging from

the Holy of Holies speedily in our days, amen.

Noach Goldstein
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