
ימי בין המצרים ה'תשע"ו

פניניםפנינים
דרוש ואגדה

צורת גביעי המנורה
ב‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ (פ"‚ ס‰"י) ל‡חרי ˘מב‡ר 
‰רמב"ם ˆור˙ ‰מנור‰ מסיים "וזו ‰י‡ ˆור˙‰", 
„בר  בז‰  ומˆינו  ‰מנור‰.  ˆיור  י˘  ובכ˙‰"י 
למעל‰  כ˘˘ולי‰ם  מˆויירים  ˙מו‰, „‰‚ביעים 
˘ב‚וף  ‰מנור‰  בˆיור  וכ"‰  למט‰.  ופי‰ם 
ספ"‚.  (מנחו˙  בפירו˘ ‰מ˘ניו˙  כ˙י"˜ ‰רמב"ם 

ˆילום ממנ‰ בפי‰"מ ‰וˆ‡˙ ˜‡פח).

במנור‰  נ˜בעו ‰‚ביעים  בעי ‡מ‡י  וטעמ‡ 
כ‡ופן  ול‡  ‰פוכים,  כ˘‰ם  ‰רמב"ם)  (ל„ע˙ 
ופיו  למט‰  ‰‚ביע  ˘˘ולי  ‰ר‚יל  עמי„˙ם 

למעל‰.

בנו‚ע  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  ע"פ  בז‰  וי"ל 
ˆריך  ‡ני  ל‡ור‰  "ל‡  ב)  פו,  (מנחו˙  ל‰מנור‰ 
˘ור‰  ˘‰˘כינ‰  עולם  ב‡י  לכל  ע„ו˙ ‰י‡  כו' 
‰מ˜„˘  בי˙  חלונו˙  ‰יו  ולכן  בי˘ר‡ל". 
 ıמבחו רחבים   („ ו,  (מ"‡  ‡טומים"  "˘˜ופים 
"כ„י  ר‚ילים),  מחלונו˙  (‰פוך  מבפנים  וˆרים 
(ל'  לעולם"  ˘˙‡יר  מ‰יכל  יוˆ‡  ‡ור‰   ‡‰˙˘

ר˘"י כ˙"י מנחו˙ ˘ם).

בנו‚ע  ל‡)  כ‰,  (פר˘˙נו  ‰בחיי  כ˙ב  וכמו"כ 
ל‚ביעי ‰מנור‰ ‰ו‡ ˘‰רמז ב‚ביע ‰ו‡ כי ‰ו‡ 
‰מנור‰  ענין  „כל  ומרו‰".  [˘]מ˘˜‰  "כלי 

‰י‡ ל‰˘˜ו˙ ול‰רוו˙ "לעולם ‰˘פל".

ר‚יל  ב‡ופן  עומ„  כ˘‚ביע  ב„"כ  ו‰נ‰ 
כ˘˘וליו למט‰, ‡ז נ˘‡ר ‰מ˘˜‰ ב˙וך ‰‚ביע, 
כ˘‰ופך  ור˜  זו.  ב„רך  ל˘˙ו˙  יכול  ו‡ין ‰‡„ם 

‡˙ ‰‚ביע ‡ז יוכל ל˘˙ו˙ ולרוו˙ ˆמ‡ונו.

במנור‰  ‰‚ביעים  נ˜בעו  „לכן  י"ל  ועפ"ז 
‰˘פע˙  ˘‡ין  ל‰ר‡ו˙  למעל‰,  כ˘˘ולי‰ם 
ב˘ביל ‰מ˜„˘, ‡ל‡ ‰י‡  ˘במנור‰  ‰˜„ו˘‰ 
"נ˘פכ˙" כלפי חוı, ומ˘˜‰ ומרו‰ ‡˙ ‰עולם 

‰˘פל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 164 ו‡ילך)

צורת הכרובים
כ˙ב  ‰‡רון  על  ˘נע˘ו  ‰כרובים  בˆור˙ 
ל‰ם"  ˙ינו˜  פרˆוף  „מו˙   - "כרובים  ר˘"י 

(˙רומ‰ כ‰, יח).

ו‰נ‰, ‡י˙‡ במ„ר˘ („ברים רב‰ פ"‰, ז. ובכ"מ) 
"מלך ˘‰יו לו בנים ‰רב‰ ו‰י' ‡ו‰ב ‡˙ ‰˜טן 
יו˙ר מכולן כו', כך ‡מר ‰˜ב"‰: מכל ‰‡ומו˙ 
˘בר‡˙י ‡יני ‡ו‰ב ‡ל‡ לי˘ר‡ל, ˘נ‡מר "כי 
נער י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו". ו‰יינו, ˘‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ 
לי˘ר‡ל ‰י‡ ב„ו‚מ˙ ‡‰ב˙ ‰‡ב לבנו ‰˜טן.

˙ור‰  ו‡ור  ‡מרים  ל˜וטי  (ר‡‰  חסי„ו˙  ובספרי 
י˘ר‡ל  נער  כי   ‰"„ ב˙חיל˙ם.  נ"ע)  ‰מ‚י„  (ל‰רב 

לבן  ‰‡בן  ל‡‰ב˙  ‰טעם  מבו‡ר  ועו„)  ˙רס"ו, 

‡ינ‰  לבן  ‡ב  בין  ‰‡‰ב‰  כי  „וו˜‡,  ‰˜טן 
מˆ„ מעלו˙ ‰בן, חכמ˙ו, מ„ו˙יו וכיו"ב, כ"‡ 
מ˘ום ˘‰ו‡ בנו וחל˜ ממנו, ולכן ‡ו‰ב ‡ו˙ו 

‰‡ב ב‡‰ב‰ עז‰.

בבן  כי  ˜טן.  בבן  „וו˜‡  מו„‚˘  ז‰  וענין 
ומ„ו˙יו  בחכמ˙ו  כבר  ˘מ˘˙מ˘  מכיון  ‚„ול 
מˆ„  ‚ם  ‰בן   ˙‡ י‡‰ב  ˘‰‡ב  ל‰יו˙  ‡פ˘ר 
מכיון  ˜טן  בבן  מ˘‡"כ  וכ˘רונו˙יו.  מעלו˙יו 
‚לוי  ע„יין,  מפו˙חים  ‡ינם  ומ„ו˙יו  ˘˘כלו 

לכל ˘‰‡‰ב‰ ‰י‡ ר˜ מˆ„ עˆם ‰יו˙ו בנו.

לי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰  ב‡‰ב˙  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
י˘ר‡ל,  מעלו˙  מˆ„  ר˜  ‡ינ‰  זו  ˘‡‰ב‰ 
מˆ„  ‡ו  ‰מˆוו˙  ו‡˙  ‰˙ור‰   ˙‡ ˘מ˜יימים 
זו ‰י‡  וכיו"ב, ‡ל‡ ‡‰ב‰  מ„ו˙י‰ם  חכמ˙ם, 
‡‰ב‰  ˘‰י‡  ‰˜טן",  ל"בן  ‰‡‰ב‰  ב„ו‚מ˙ 
˘‰י‡ "חל˜  י˘ר‡ל  נ˘מ˙  מˆ„  עˆמי˙ ‰ב‡‰ 

‡לו˜‰ ממעל" (ר‡‰ ˙ני‡ פ"ב ב‡רוכ‰).

ועפ"ז י˘ לב‡ר ‰‡ „‰כרובים "„מו˙ פרˆוף 
‰‚„ול‰  ‰‡‰ב‰  מרומז˙  בז‰  כי  ל‰ם",  ˙ינו˜ 
ב„ו‚מ˙  ˘‰י‡  בניו,  לי˘ר‡ל  ל‰˜ב"‰  ˘י˘ 

‰‡‰ב‰ ˘י˘ ל‡ב ל"˙ינו˜" וליל„ו ‰˜טן.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 181 ו‡ילך)



כז‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

עבו„ו˙  (ול‡  עˆמו  בי‰מ"˜  ‚וף  בנין  ר˜ 
‰נע˘ו˙ בו).

(˙פ‡"י   ıיר˙˘ מי  „י˘  ב‰˜„ים  ויובן 
רי˘ ˙מי„) ‡‰‡ „‡˜˘ינן ‡מ‡י ‡ין ˘מיר‰ 

ו‡נ‰  ‡נ‰  ‰כ‰נים  ‰ליכ˙  ע"י  כי  ביום, 
בו  ˘‡ין  בליל‰  ‡בל  כבו„,  ‡ומר  כולו 
ע"י  ו‚„ול‰  כבו„  ל‰ר‡ו˙  ˆריך  עבו„‰ 
כבו„  ˘ל  ענינו  מ‰ו  וˆ"ב  וכו'.  ‰˘מיר‰ 
˘י˘  בעבו„˙ם,  ‰כ‰נים  ‰ליכ˙  ˘ע"י  ז‰ 

בו ˆ„ ‰˘ו‰ לכבו„ ˘ע"י ˘מיר‰ בליל‰.

ב‰נ"ל  נופך  ל‰וסיף  נר‡‰  ולכן 
ויסו„‰  מפני ‰כבו„, „ענינ‰  „˘מיר‰ ‰י‡ 
וכמ"˘  מ‰מ˜„˘,  „ע˙ם  יסיחו  ˘ל‡  ‰ו‡ 
˘ל‡  ‰מ˜„˘  "כבו„  ˙מי„  רי˘  ‰ר‡"˘ 
בליל‰",  ול‡  ביום  ל‡  ממנו  „ע˙ם  יסיחו 
‰„ע˙  כ‰יסח  ז‰  ‰„ע˙  ‰יסח  פי'  ו‡ין 
כ"‡  וכיו"ב  טומ‡‰  ח˘˘  מחמ˙  „˜„˘ים 
רוממו˙  על  מור‰  ‰„ע˙  ‰יסח  ˘˘ליל˙ 
סביבו,  י˘נם ‡נ˘ים  ו‚„לו˙ ‰בי˙, „˙מי„ 
‡ינם מסיחים „ע˙ם ממנו לעולם. ע"„ ענין 
‰יסח ‰„ע˙ ב˙פלין וˆיı מחמ˙ ˜„ו˘˙ן.

‡נ˘ים  מסיחים  ˘ל‡  זו  ˘מיר‰  וענין 
עˆמו,  ב‰בי˙  מˆי‡ו˙  ‰ו‡  מ‰בי˙  „ע˙ם 
ממנו,  סח‰  ˘‡ין ‰„ע˙  ח˘וב  ˘‰ו‡ „בר 
וˆור˙ ‰בי˙.  במ„ו˙  נ˘ני˙ ‰˘מיר‰  ולכן 
בבי‰מ"˜ ‡ל‡  ˘מ˜ומ‰  עבו„‰  פי', ‡י"ז 

עˆמו,  ב‰מ˜„˘  ‰מ˙ווספ˙  ח˘יבו˙ 
„ומ‰  "‡ינו  ב„יו˜ו  ‰רמב"ם  נ˙כוון  ולז‰ 
מ˘˙נ‰  „‰פלטרין  ‰יינו  כו'",  פלטרין 
ומ˙ב˜˘  ‰נובע  חיוב  ז‰ו  ולכן  עי"ז; 
ענין  ˘ייך  במי„ו˙  ‡ף  ול‰כי  ‰בנין.  מˆ„ 
ע"י  ˘‚ם  ‡ף  כי  ‰˘מיר‰,  מ˜ומו˙  פירוט 
עליו  ˘י˘  נע˘‰ "פלטרין  מועטין  ˘ומרין 
‰˘ומרין  מספר  ב‰וספ˙  ‰רי  ˘ומרין", 
‰מ˜„˘  ו‚„ול˙  בכבו„  ‚"כ  מי˙וסף 

˘כולם ‡ין מסיחים „ע˙ם ממנו.

מ˘"כ ‰רמב"ם  מבו‡ר ‰יטב  ומע˙‰ 
 ‡‰ וכן  ‰ליל‰,  כל  מˆו˙‰  זו  ו˘מיר‰ 
‰„בר  ‰י'  ביום  „‰נ‰  ב˙מי„.  „נ˘ני˙ 
עבו„˙ם,  עוב„ים  ˘‰כ‰נים  במ‰  מ˙˜יים 
˘‰‡יר  מ˘ע‰  ‰˙מי„  ו‰רי ‰˙חל˙‰ ‰י‡ 
‰י'  ‰˜רבנו˙  ב‰˜רב˙  וכיון  ‰מזרח,  פני 
(זבחים  כו'  „ברים   ‰˘˘ ל˘ם  כוונ‰  ˆ"ל 
‰יסח  נ˘לל  ˘בעבו„˙ם  פ˘יט‡  מו:), 
בליל‰  ‡בל  ו˜„ו˘˙ו.  מ‰מ˜„˘  ‰„ע˙ 
פעול‰  ל‰˘לים  נˆטוו  ‡זי  עבו„‰  ˘‡ין 
זו (˘‰˙חל˙‰ ע"י ‰˙מי„) ב˘מיר‰, ˘ל‡ 
יסיחו „ע˙ם ממנו ‚ם ‡ז. ול‰כי ˘ייך למס' 
˙מי„, „ע"י ‰˙מי„ מ˙˜יים ˙וכן ‰˘מיר‰ 
[ו‡"כ  ˙מי„  מ‰מ˜„˘  „ע˙  יסיחו  ˘ל‡   –
נפ˜"מ ל‰לכ‰, „˘מיר‰ בליל‰ ‡ין פי' כל 
‰ליל‰ ‡ל‡ ע„ ‰˙חל˙ ‰˙מי„, ועכ"פ ע„ 
‰˙מי„.  ממנו  מ‡חרין  ‡ין  ˘לעולם  ‰זמן 

ו„ו"˜]. 

בעז‰י״˙.

ב˜˘ר עם ימי בין ‰מˆרים י‰פכו ל˘˘ון ול˘מח‰ ולמוע„ים טובים, ‰ננו 
מוˆי‡ים ל‡ור יל˜וט "חי„ו˘ים ובי‡ורים ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם", 
ו‰ו‡ ל˜ט מחי„ו˘יו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע 

ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם.
‡˘ר  בפומי'  ומר‚ל‡  ‡לו,  סו‚יו˙  וללבן  לברר  ˆ„י˜  ‡ו˙ו  ‰˙יי‚ע  ‰רב‰ 
וי˙יר‰  ל‚‡ול‰.  ו‰כנ‰  ס‚ול‰  – ‰ו‡  חרב ‰בי˙  ב‰ם   – בימים ‡לו  לימו„ם 
מזו: לימו„ ‰לכו˙ בנין ‰בי˙ ‰רי ‰ם כבנין ‰בי˙ ברוחניו˙. וכמ‡מר ‰מ„ר˘ 
(˙נחומ‡ ˆו, י„): "‡מר יחז˜‡ל לפני ‰˜ב"‰: רב˘"ע ע„ עכ˘יו ‡נו נ˙ונים ב‚ול‰ 

ב‡רı ˘ונ‡ינו ו‡˙‰ ‡ומר לי לילך ול‰ו„יע לי˘ר‡ל ˆור˙ ‰בי˙ וכ˙וב ‡ו˙ו 
לע˘ו˙?  ‰ן  יכולין  וכי  חו˜ו˙יו,  כל  ו‡˙  ˆורו˙יו  כל   ˙‡ וי˘מרו  לעיני‰ם 
‰˜ב"‰  ‡"ל  ל‰ם.  ו‡ומר  ‰ולך  ‡ני  ו‡ח"כ  ‰‚ול‰  מן  ˘יעלו  ע„  ל‰ם  ‰ניח 
ליחז˜‡ל וב˘ביל ˘בני נ˙ונים ב‚ול‰ י‰‡ בנין בי˙י בטל?!" – ו‰יינו ˘ע"י 
ל‰לן  ב"פ˙יח‰"  (ור‡‰  בטל"  בי˙י  "בנין  ˘‡ין  פועל  בנין ‰בי˙ ‰"ז  לימו„ ‰לכו˙ 

מ‰ ˘נ˙ב‡ר בז‰ ב‡רוכ‰).

חי„ו˘ים  עם  ל‰רמב"ם  ‰בחיר‰  בי˙  "‰לכו˙  ספר  ב˘ערים,  נו„ע‰  כבר 
ביל˜וט  ‡לו.  ב‰לכו˙  רבינו  ˘ל  ובי‡וריו  חי„ו˘יו  לו˜טו  בו  ובי‡ורים" 
למו„עי,  וז‡˙  מחו„˘˙.  בעריכ‰  ‰נ"ל  ספר  מ˙וך  סימנים  כמ‰  ‰וב‡ו  ז‰ 
ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„  ובע˙  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  עוב„ו  ˘‰בי‡ורים 
מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙  עם  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט 
ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט  ‰„ברים.  עי˜רי  ר˜  כ‡ן  ומוב‡ים  במ˜ורם, 
‰מערכ˙  ‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 
˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל  יבין.  מי  ו˘‚י‡ו˙  בלב„, 
עלŒ‡˙ר ‡ו  ˘נסמנו  (כפי  במ˜ורי ‰„ברים  ˘יעיין  מוטב  ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים, 

ב˙וכן ‰עניינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
˘מים  ‡ל  כפינו  ני˘‡  בס‰"˜,  כמבו‡ר  ל‚‡ול‰,  ‰מסו‚לים  ‡לו  ובימים 
ונ˙חנן "בנ‰ בי˙ך כב˙חיל‰ וכונן מ˜„˘ך על מכונו" "ו˙חזינ‰ עינינו ב˘ובך 

לˆיון ברחמים" ‡כי"ר.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

חי„ו˘ים ובי‡ורים כו

ˆ"ל  ˘‰מ˜„˘  חפˆ‡  חוב˙  ו‰ו‡  עˆמו, 
ולוים);  כ‰נים  ‰ם  ‰חיוב  (ומ˜יימי  נ˘מר 
ממˆוו˙  חוב˙ ‚בר‡  ˘מלכ˙חיל‰ ‰י‡  ‡ו 
˙לי‡  ולכ‡ור‰  ו‰לוים.  ‰כ‰נים  ועבו„ו˙ 
מ˘ום  ‰ו‡  ‡ם  ‰˘מיר‰,  בטעמי  מיל˙‡ 
פלטרין  „ומ‰  "‡ינו  ‰רמב"ם  כל'  כבו„, 
עליו  ˘‡ין  לפלטרין  ˘ומרין  עליו  ˘י˘ 
ב˘כלול  פרט  ˘‰ו‡  ו‰יינו  ˘ומרין", 
‡ם  ‡בל  ‚ופ‡;  במ˜„˘  „ין  ו‰וי  פלטרין, 
‰ו‡ מ˘ום ˘ל‡ יכנס זר וטמ‡ וכיו"ב (עיי' 
רי˘  בי‡ורי ‰‚ר"‡   .‡ יח,  ו. ˜רח   ,‚ במ„בר  ר˘"י 

(עיי'  וכו'  ל˘מור ‰כלים  כ„י  נמי  ˙מי„) ‡י 
‰פרוכ˙  בל˘כ˙   ‰"„ מ"‡  למ„ו˙  כ‰נים  עזר˙ 

(‰ב')), ‰רי ז‰ פרט בחיובי ‰כ‰נים ו‰לוים 

כו'.

˙רוויי‰ו  „ב‡מ˙  לומר  ו‡פ˘ר 
ב˙מי„  ‰ן  ‰מ˘נ‰  ˘נ˘ני˙  וז‰ו  ‡י˙נ‰ו, 
מ„ו˙   – כ˘מ‰  ענינ‰  „מ„ו˙  במ„ו˙,  ו‰ן 
˘מ˜ומם  עבו„ו˙  (ול‡  כו'  וˆור˙ו  ‰בי˙ 
בעבו„ו˙  מיירי  ו˙מי„  בבי‰מ"˜), 
ˆור˙  ב„יני  „ין  ‰י‡  ו˘מיר‰  ˘במ˜„˘; 

‰בי˙ וכן „ין ב„יני עבו„ו˙. 

בי„ו  ‰רמב"ם  „ל„ע˙  י"ל  ומע˙‰ 
ב‰מ˜„˘  פרט  ‰י‡  מ˜„˘  ˘מיר˙ 
כו'",  פלטרין  „ומ‰  "‡ינו  וכמ"˘  עˆמו, 
‰˘מיר‰  „יני  ˘‰בי‡  מז‰  ‚ם  וכ„מוכח 
בי˙  ומˆו˙  ב˜„ו˘˙  „˜‡י  בי‰ב"ח  ב‰ל' 
בו  ‰נע˘ו˙  בעבו„ו˙  ול‡  עˆמו  ‰בחיר‰ 
˘ל‡  וז‰ו  בס' ‰י„),  נפר„ו˙  (˘‰ן ‰לכו˙ 
„ין  עˆם  על  לר‡י'  ‰כ˙ובים  ל‰בי‡  רˆ‰ 
˘מיר‰, „‰‡ כ˙ובים ‡לו מב‡רים ר˜ „ין 
‰בי˙,  ל˘מור  ו‰לוים  „‰כ‰נים  ‰‚בר‡ 
ועו„ ועי˜ר – מ˙וכן ‰פר˘‰ בכ˙ובים „פ' 

˘ל‡  ‰ו‡  ‰˘מיר‰  ˘˙וכן  מ˙ב‡ר  ˜רח 
יכנסו בנ"י ל‰מ˘כן; וע„יין ‡ין מ‰כ˙ובים 
‰וכח‰ ‚מור‰ על יסו„ ו‚„ר חיוב ‰˘מיר‰ 
כבו„  ב˘ביל  (ר˜)  ˘‰ו‡  ‰רמב"ם,  ל„ע˙ 
‰מ˜„˘ כנ"ל, ו‰וי חל˜ ופרט בבי˙ עˆמו 
(מ˘‡"כ בס‰מ"ˆ „רכו ל‰בי‡ מ˜ור ור‡י' 
חיוב,  כז‰  ˘י˘  כלל ‰מˆו‰,  על  מ‰כ˙וב 
מבלי לעסו˜ ב‚„רו; מ˘‡"כ בס' ‰י„ ‡ינו 
מ‰  לב‡ר  כ„י  ‡ל‡  למˆו‰  מ˜ורו˙  מבי‡ 

˘מ˙ב‡ר עפ"ז ב˙וכן ‰מˆו‰ וכו').

‡יבר‡ „ע„יין יל"ע ב‰נ"ל, „‰נ‰ ‡ם 
ב˘ומרים  ‚ם  ‰רי  כבו„,  מטעם  ‰˘מיר‰ 
˘י˘  "פלטרין  ‰וי  ‡ח„  ‡פילו  ‡ו  ‡ח„ים 
˘ב‚'  ומ‰  כבו„,  כ‡ן  וי˘  ˘ומרין"  עליו 
מ˜ומו˙  ובכ"‡  ˘ומרים  ‰כ‰נים  מ˜ומו˙ 
„מ„ו˙)  ‰מ˘נ‰  (כ‰מ˘ך  וכו'  ‰לויים 
נר‡‰ ˘‰ו‡ ר˜ מˆ„ חוב˙ ‚בר‡ „‰כ‰נים 
במ„ו˙  ‰„בר  נ˘נ‰  ‡מ‡י  וˆ"ע  ו‰לויים, 

„מיירי ב˘מיר‰ ˘מˆ„ כבו„.

‰˘מיר‰  ענין  „‡ף  ˆל‰"ב  ע„יין  ‚ם 
ל˙מי„,  לכ‡ור‰  ˘ייך  עבו„‰ ‡ינו  ˘ב‚„ר 
‰˜„מ˙  (עיי'  „ו˜‡  ‰˙מי„  עבו„ו˙  „ענינ‰ 
˘ייך  ‰˘מיר‰  וס„ר  לפי‰מ"˘),  ‰רמב"ם 

‰כ‰נים  עבו„ו˙  ב˘‡ר  ‰„נו˙  למסכ˙ו˙ 
כו' כ‚ון יומ‡ זבחים מנחו˙ כו'.

‰נ"ל  ‰‚„ר  בעˆם  בי‡ור  ˆריך  ועו„ 
בי‰מ"˜  במˆו˙  פרט  ‰י‡  ˘‰˘מיר‰ 
מ„ו˙;  ברי˘  נ˘נ˙‰  מ˘ו"ז  ‡˘ר  עˆמו, 
˘מטר˙ ‰˘מיר‰ ‰י‡  ז‰ ‡ל‡  „סו"ס ‡ין 
כו' (‰יינו  ‚ופו  ˘ל ‰מ˜„˘  כבו„ו  ב˘ביל 
עˆמו  טעם ‰חיוב), ‡בל ‚„ר ‰חיוב  ˘ז‰ו 
ענינ‰  מ„ו˙  ומס'  ‚בר‡,  עבו„˙  עו„נו 



כ‰‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

 ‰ 

שמירת המקדש לשיטת הרמב"ם
חוקר אי השמירה היא דין בחפצא דביהמ"ק דהוי חשיבות הבית וכבודו או דין 

בעבודות כהנים, ועפ"ז מתרץ כמה קושיות בש"ס וברמב"ם גבי דין שמירת 
מקדש 

בי˙   מ‰ל'  רפ"ח  ‰רמב"ם  ז"ל 
ו‡עפ"י  מ"ע  ‰מ˜„˘  ˘מיר˙  ‰בחיר‰: 
מלסטים,  ול‡  מ‡ויבים  פח„  ˘ם  ˘‡ין 
„ומ‰  ‡ינו  לו,  כבו„  ‡ל‡  ˘מיר˙ו  ˘‡ין 
˘‡ין  לפלטרין  ˘ומרין  עליו  ˘י˘  פלטרין 
מˆו˙‰  זו  ו˘מיר‰  (וב‰"ב)  ˘ומרין.  עליו 
ו‰לוים  ‰כ‰נים  ‰ם  ו‰˘ומרים  ‰ליל‰  כל 
˘נ‡מר ו‡˙‰ ובניך ‡˙ך לפני ‡‰ל ‰ע„ו˙, 
נ‡מר  ו‰רי  לי,  ˘ומרים  ˙‰יו  ‡˙ם  כלומר 
ונ‡מר  מוע„,  ‡‰ל  מ˘מר˙   ˙‡ ו˘מרו 
מזרח‰  מוע„  ‡‰ל  לפני  ˜„מ‰  ו‰חונים 
מ˘מר˙ ‰˜ו„˘.  ˘ומרי  ובניו  ו‡‰רן  מ˘‰ 
"˘ˆונו  כ'  כב  מ"ע  ובס‰מ"ˆ  עכ"ל. 
ל˘מור ‰מ˜„˘ וללכ˙ סביבו ˙מי„ לכב„ו 
ולרוממו ול‚„לו, ו‰ו‡ ‡מרו ל‡‰רן ו‡˙‰ 
לומר  רוˆ‰  ‰ע„ו˙  ‡‰ל  לפני  ‡˙ך  ובניך 
ז‰  נכפל  וכבר  ˙מי„,  לפני  לי  ˙‰יו  ‡˙ם 
ו˘מרו  ‡מרו  ו‰ו‡  ‡חר  בל˘ון  ‰ˆיווי 
כ‡ן  וחזינן  וכו'".  מוע„  ‡‰ל  מ˘מר˙   ˙‡
˘„יי˜ ל˘נו˙ בספר ‰י„ מס‚נונו בס‰מ"ˆ, 
ור˜  ‰˘ני˙,  ב‰לכ‰  ר˜  ‰כ˙ובים  ˘‰בי‡ 
ו‰לוים  ‰כ‰נים  על  ˘מיר‰  ˘חיוב  לר‡י' 
˘מיר‰,  חיוב  עˆם  על  ‰בי‡ו  ול‡  כו' 
על  ‰כ˙ובים  ˘‰וב‡ו  בס‰מ"ˆ  מ˘‡"כ 

עˆם חוב˙ ‰˘מיר‰. 

˘מˆו˙  „כיון  „יל"ע,  ב‰˜„ים  ויובן 
‰˘מיר‰ ‡ינ‰ מפני פח„ מ‡ויבים ולסטים 
כל  ר˜  מˆו˙‰  ‡מ‡י  ‰מ˜„˘  לכבו„  ‡ל‡ 
כל  ‚ם  ˘מיר˙ו   ‡‰˙ ל‡  ולמ‰  ‰ליל‰, 
בז‰).  ˘נ˙חבט  ˘פח  מˆו‰  במנ"ח  (עיי'  ‰יום 
ומ‰ ‚ם, „מ˘מעו˙ ‰כ˙ובים לפום רי‰ט‡ 
„‰˘מיר‰ בכל ע˙ (וכנ"ל ל˘ונו בס‰מ"ˆ 

"רוˆ‰ לומר ‡˙ם ˙‰יו לי לפני ˙מי„").  

ו‰נר‡‰ בז‰, „‰נ‰ במ˘נ‰ נכפל „ין 
˘מיר‰ ברי˘ ˙מי„ וברי˘ מ„ו˙ "ב˘ל˘‰ 
‰מ˜„˘  בבי˙  ˘ומרים  ‰כ‰נים  מ˜ומו˙ 
ובפרט  ‰ו‡,  יי˙ור‡  ולכ‡ור‰  כו'", 
וב‰מפר˘  זל"ז.  סמוכו˙  ‡לו  ˘מסכ˙ו˙ 
במע˘‰  ל‡ורי  „בעי  "מ˘ום  כ'  ל˙מי„ 
„˙מי„ עבו„˙ ‰כ‰נים נ˜ט ˙חל‰ ˘מיר˙ן 
כל ‰ס„ר  מס„ר  ˘‰ו‡  ע„  ˘כיב˙ן  ומ˜ום 
כו". ‡בל עˆ"ע, „‡ם כבר ‰וˆרך ל˘נו˙‰ 

ב˙מי„ ‡מ‡י טרח לכופל‰ ˘וב במ„ו˙. 

˘מיר˙  מˆו˙  ב‚„ר  ח˜יר‰  ע"פ  וי"ל 
עמי„˙  בעניני  פרט  ˘‰ו‡  „‡פ"ל  מ˜„˘, 
בעבו„˙  פרט  ˘‰ו‡  ו‡פ"ל  ‚ופו,  ‰בי˙ 
ל„ון  י˘  בס‚נון ‡חר,  ו‰לוים. ‡ו  ‰כ‰נים 
ל‰מ˜„˘  ‰נו‚ע  „בר  ‰וי  ‰˘מיר‰  ‡י 

פ˙יח‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
לימו„ ˙ור˙ ‰בי˙

‰לימו„ ‡ינו  ור˙ ‰בי˙, „ר"ל̆  יב‡ר „ברי ‰מ„ר˘ בענין „ברי ‰˜ב"‰ ליחז˜‡ל ‚בי לימו„̇ 
ר˜ ‰כ˘ר לי„ע ‡ופן ˜יום מˆו˙ בנין ‰בי˙ ‡ל‡ בי' ‚ופ‡ מ˙˜יימ˙ ‰מˆו‰ ע˙‰ / ויב‡ר 

עפ"ז חילו˜ בין ‚„ר לימו„ ˙ור˙ ‰בי˙ ל‚„ר ‰עוס˜ ב˙ור˙ ˜רבנו˙

(מ˙וך ספר 'פניני מנחם' ח"‚ סי' י‚ - ע"פ ‰'פ˙יח‰' ל'‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים 
ובי‡ורים')

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

י חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡. עו˘ין במ˜„˘ כלים

˘ם  בכללו˙  פרטים  ר˜  בפ"ע ‡ו „‰וו  ˘ם ˜„ו˘‰  ל‰ם  י˘  ב‰‚„ר˙ ˜„ו˘˙ם, ‡ם  יח˜ור 
ל' ‰רמב"ם  יב‡ר ‰יטב „יו˜  ועפ"ז  ל„ינ‡  יב‡ר ‰נפ˜ו˙‡   / ל‡חר ‰˜מ˙ו  ומ˜„˘  מ˘כן 

בספר ‰מˆוו˙

(ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„וו˘ים ובי‡ורים' סי' „)

ב. „ין "מ˘ו˜„ים" במנור‰ ל˘יט˙ ‰רמב"ם
לו  ˘‡ין  ˘‰ספ˜  ב˘˘˙ ‰˜נים ‡ף  ‚ם  מ˘ו˜„ים  ˘‰ˆריך ‰רמב"ם  יבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰מל"מ 
ירוˆי ‰מפר ˘ים / יסי˜ בי‡ור מחו„˘ „ל‰רמב"ם  ‰כרע ‰ו‡ ר˜ ב˜ר‡ „˜נ‰ ‡מˆעי, וי„ח‰̇ 

‰י' ‰כרח „ו„‡י כל ‰מנור‰ ˆ"ל מ˘ו˜„ים ו‰ספ˜ ‰ו‡ ר˜ לענין פירו˘ ‰כ˙ובים

(ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' ז)

‚. „ין ‚ניז˙ ‰‡רון לפני חורבן ‰בי˙ 
במ˜ומו,  ל‰כריע „נ‚נז  ‚ניז˙ ‰‡רון  ב˙י‡ור  ˘‰‡ריך ‰רמב"ם  במ‰   ı"בי‡ור ‰יעב יבי‡ 
‰ו‡  ‰‡רון  „ל‰רמב"ם  יח„˘   / ‰‰לכ‰  בל'  „˜„ו˜ים  ‰רב‰  נ˙ב‡רו  ל‡  „ע„יין  וי˜˘‰ 
מˆור˙ ‰בי˙ עˆמו ול‡ מכליו ועפ"ז מיי˘ב ˘פיר כללו˙ ‰‰לכ‰ „בז‰ מבו‡ר ‡יך ‰י˙‰ 

ˆור˙ ‰בי˙ ˘לימ‰ ‡ף בבי˙ ˘ני ˘ל‡ חזר בו ‰‡רון

(ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' י)

„. ב‚„ר ‡מ‰ טר˜סין ל˘יט˙ ‰רמב"ם
יסי˜ ‚„ר מחו„˘ ל˘י' ‰רמב"ם „‰כו˙ל ˘ע˘ו בין ‰˜ו„˘ ל˜‰"˜ ‡ינו ר˜ ב‚„ר מחיˆ‰ 
ל‰ב„יל ‡ו מסך כנ‚„ ‰‡רון, ‡ל‡ מ˜ום ממ˘ בפ"ע במ˜„˘; ועפ"ז מיי˘ב כמ‰ ˜ו˘יו˙ 

ו„יו˜ים ב„ברי ‰רמב"ם

(ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' כב)

‰. ˘מיר˙ ‰מ˜„˘ ל˘יט˙ ‰רמב"ם
חו˜ר ‡י ‰˘מיר‰ ‰י‡ „ין בחפˆ‡ „בי‰מ"˜ „‰וי ח˘יבו˙ ‰בי˙ וכבו„ו ‡ו „ין בעבו„ו˙ 

  ̆ כ‰נים, ועפ"ז מ˙רı כמ‰ ˜ו˘יו˙ ב˘"ס וברמב"ם ‚בי „ין ˘מיר˙ מ˜„

(ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' יז)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח

˙וכן ‰עניינים˙וכן ‰עניינים



‰

לימוד תורת הבית
יבאר דברי המדרש בענין דברי הקב"ה ליחזקאל גבי לימוד תורת הבית, דר"ל 

שהלימוד אינו רק הכשר לידע אופן קיום מצות בנין הבית אלא בי' גופא 
מתקיימת המצוה עתה / ויבאר עפ"ז חילוק בין גדר לימוד תורת הבית לגדר 

העוסק בתורת קרבנות

‰בחיר‰:  בי˙  ‰לכו˙  רי˘  ברמב"ם 
˘נ‡מר  כו'  ל‰׳  בי˙  לבנו˙  ע˘‰  מˆו˙ 
בכסף  ‰נ‰  מ˜„˘.  לי  וע˘ו  ח)  כ‰,  (˙רומ‰ 

זו  מˆו‰  ˘למ„  ‰סמ״‚  „ע˙  מבי‡  מ˘נ‰ 
(פ׳  ‚ו'  ‰׳  יבחר  ‡˘ר  ‰מ˜ום  „ו‰י׳  מ˜ר‡ 
ר‡‰ יב, י‡), ול‡ ניח‡ לי' למילף ל‰ מ˜ר‡ 

במ˘כן  ˜ר‡  „‰ך  לפי  מ˜„˘  לי  „וע˘ו 
„‰ˆיווי  ס״ל  ו‰רמב"ם  ‡יירי,  ˘במ„בר 
בין  מ˜ום,  לכל  ‰ו‡  כלל  מ˜„˘  לי  וע˘ו 
ו‚בעון  ונוב  ל˘יל‰  בין  ˘במ„בר  למ˘כן 

בין לבי˙ עולמים. ע״˘.

חוב˙  ב‚„ר  פלו‚˙‡  כ‡ן  י˘  ולכ‡ו' 
מˆוו˙  „רך  על  ‰וי  ‡י  ‰מ˜„˘  בנין 
˘‰מˆו‰  ‰סמ"‚  „ל„ע˙   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙ 
‰׳  יבחר  ‡˘ר  ‰מ˜ום  „ו‰י׳  מ˜ר‡  ‰י‡ 

לבנו˙  זו  חוב‰  ירו˘לים ‰רי  על  ‚ו' „˜‡י 
 ,ıמ˜„˘ ל‡ חל‰ ‡ל‡ ל‡חר ‰כניס‰ ל‡ר
ב.  כ,  בסנ‰„רין  וכן  (ספרי,  ‰בריי˙‡  וכל˘ון 
י˘ר‡ל  נˆטוו  מˆו˙  ״‚׳  ˘ם)  בכס״מ  ‰וב‡ 

ר˜  ז‡˙  ‚ם  ו‡ף   ,"ıל‡ר כניס˙ן  בע˙ 
(כ„‡י˙‡  מ‡ויבי‰ם  מנוח‰  ˘‰˘י‚ו  ל‡חרי 
‰סמ״‚  בל˘ון  ‚ם  וכמפור˘  ˘ם)  בסנ‰„רין 

ל‡  ‰בחיר‰  בי˙  בנין  ˘ל  זו  מˆו‰  „״זמן 
ב‰ך ˜ר‡ „וע˘ו  ימי „ו„״. ‡בל  ע„  ‰‚יע 
‡ימ˙י  ˙נ‡י  ˘ום  נ‡מר  ל‡  מ˜„˘  לי 
חייבים במˆו‰ זו, ו‡„רב‰ ‰˜יום ‰ר‡˘ון 
˘‰ו‡  „ו˜‡  במ„בר  ‰מ˘כן  בע˘יי˙  ‰י׳ 
בחוı ל‡רı, ועל כרחך ˆריך לומר ˘˜יום 
ו‡ע״פ  „ו˜‡.   ıב‡ר ˙לוי  ‡ינו  זו  מˆו‰ 
˘וב  בירו˘לים  ‰מ˜„˘  ˘נבנ‰  ˘ל‡חרי 
בי˙  ב‰ן  לבנו˙  כולן  כל ‰מ˜ומו˙  נ‡סרו 

חי„ו˘ים ובי‡ורים כ„

‰י˙‰ ר˜ פרוכ˙ ‡ח˙ (‚ם ‡ם עובי' ‡מ‰), 
‰רי נוסף ע"ז ˘"פרוכ˙" ‰ו"ע ער‡י כנ"ל, 
ל‡  ‡מ‰  ˘עובי'  ‡ח˙  פרוכ˙  ע"י  ‰רי 

נ˙ייח„ מ˜ום ז‰ כמ˜ום נפר„ בפ"ע.

בין  סבר˙ ‚וף ‰פלו‚˙‡ ‰נ"ל  ‚ם  וז‰ו 
‡י  ‡לו,  פרוכו˙  במ˜ום  ו‰˙וס'  ‰רמב"ם 
 ‡‰„ ל‡ו,  ‡ו  ˘לימ‰  ‡מ‰  ביני‰ן  ‰י˙‰ 
ל˘יט˙ ‰˙וס' ˘ענינן ˘ל פרוכו˙ ‡לו ‰ו‡ 
ו‰‰ב„ל‰  ‚ו'",  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  מˆ„ 
‚ופ‡, ‰רי ‰פרוכ˙ ‰חיˆונ‰  בפרוכ˙  ˆ"ל 
"˘מˆ„  כ„י  זו,  ‡מ‰  במ˜ום  „ו˜‡  ˆ"ל 
חיˆון ˘ל פרוכ˙ י‰‡ ˜„˘ ומ˙חיל˙ עובי' 
מ˘‡"כ  ˜„˘ים";   ˘„˜ ‰כל  י‰‡  ולפנים 
ל˘יט˙ ‰רמב"ם, עי˜ר ע˘יי˙ פרוכו˙ ‡לו 
טר˜סין,  ‰‡מ‰  ˘ל  מ˜ומ‰  לייח„  ‰י˙‰ 
ו‡"כ ‡„רב‰, ˆ"ל "ביני‰ן ‡מ‰ כנ‚„ עובי 

‰כו˙ל ˘‰י' בר‡˘ון".

ע˘ו  „ל‡   ‡‰ ˘פיר  נמי  ‡˙י  ובז‰ 
˘‰ניחו  ‡ף  ˘ני,  בבי˙  יו˙ר  רחב  כו˙ל 
‚ם  כי  ר‡˘ון),  ממ˜„˘  (יו˙ר  י˙יר‰  ‡מ‰ 
ל‰וסיף  ל‰ם  ‰ו˙ר  ˘ל‡  ס"ל  ‰רמב"ם 
ס˙ם ברוחב ‰בנין; ‡ל‡ ˘בנו‚ע ל‡מ‰ זו, 

˘ל  מ˜ום ˜בוע  לע˘ו˙  חייבים  ˘‰יו  כיון 
‰יו  ול‡  ‰˜„˘ים,  ו˜ו„˘  ˜ו„˘  בין  ‡מ‰ 
ממ„˙  ‡ו  ‰˜ו„˘  ממ„˙  לע˘ו˙ו  יכולים 
˜ו„˘ ‰˜„˘ים (כבבי˙ ר‡˘ון) כי "נס˙פ˜ 
 ˘„˜‰ ממ„˙  ‰י'  ‰כו˙ל  עובי  ‡ם  ל‰ם 
יע˘ו‰ו  [ו‡ם  ‰˜„˘ים"   ˘„˜ ממ„˙  ‡ו 
מ‚רעים  ˘‰ם  ‡פ˘ר  ב˜„‰"˜,  ‡ו  ב˜ו„˘ 
ממ˜ום ‰˜ו„˘ ‡ו ממ˜ום ˜ו„˘ ‰˜„˘ים] 
– ‰יו מוכרחים מˆ„ „ינו „"‡מ‰ טר˜סין" 

ל‰ניח "‡מ‰ י˙יר‰".

סיום  ‚ם  ‰יטב  לנו  מבו‡ר  ומע˙‰ 
ר‡˘ון  במ˜„˘  "‡בל  ‰רמב"ם  „ברי 
ל‡  מ˘נ‰]  לפירו˘ ‰כסף  [„‰יינו ‰מ˘כן, 
˘נ‡מר  בלב„  ‡ח˙  פרכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰ 
כוונ˙ו  ˘בז‰  ו‚ו'",  לכם  ו‰ב„יל‰ ‰פרכ˙ 
˘ני  בבי˙  ˘˙י ‰פרוכו˙  ˘ע˘יי˙  ל‰„‚י˘ 
‰ו‡ (ל‡ ע˘יי˙ ‰ב„ל‰  בין ˜„˘ ו˜„‰"˜, 
˘לכן  טר˜סין,  ‰‡מ‰  מ˜ום  ייחו„  ‡ל‡) 
פרוכו˙  ˘˙י  ˘ני  בבי˙  לע˘ו˙  ‰וˆרכו 
 – – ‰מ˘כן  ר‡˘ון  כ"במ˜„˘  „ל‡  „ו˜‡, 
בלב„  ‡ח˙  פרכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰  (˘)ל‡ 
כמו]  ‰ו‡  ‰מ˘כן  פרוכ˙  ˘‚„ר  [כיון 

˘נ‡מר ו‰ב„יל‰ ‰פרכ˙ לכם ו‚ו'".



כ‚‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

ומסך,  ל‰ב„ל‰  ‚"כ  מ˘מ˘˙  ˘‰י˙‰  ‡ל‡ 
מעˆם  ‡ינו  ‡בל  פעול˙‰  ר˜  „ז‰ו  ‰יינו 
מ˜ום  ˘נ˜ר‡  מז‰  מ˘מע  ו‰כי  ‚„ר‰. 
כמבו‡ר  "„ביר",  בפ"ע  ב˘ם  ב˜ר‡י  ז‰ 

בסו‚יין.

ע"פ   – לומר  י˘  „מיל˙‡  ובטעמ‡ 
‰בחיר‰  בי˙  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  „ברי 
"מ"ע לע˘ו˙ בי˙ ל‰' כו' וע˘ו לי מ˜„˘, 
מ˘‰  ˘ע˘‰  מ˘כן  ב˙ור‰  נ˙פר˘  וכבר 
רבינו ו‰י' לפי ˘ע‰ כו'", ונ˙' כבר במ"‡ 
(˘‰מ˘כן  זו  ב‰„‚˘‰  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙ 
מ‡י ˜מ"ל)  ˘ע‰", „לכ‡ור‰  ר˜ "לפי  ‰י' 
– ˘בז‰ מ‚„יר יסו„ ‰חילו˜ ˘מˆינו בכמ‰ 
ובי˙  מ˘‰  ˘ע˘‰  ‰מ˘כן  בין  „ברים 
˘ע‰"  "לפי  ר˜  ‰י'  ˘‰מ˘כן  ‰מ˜„˘, 
מ˘‡"כ בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ בי˙ ובנין ˜בוע. 
ר˜  ˘‰י'  „במ˘כן  בעניננו,  וע„"ז  ו‡כ"מ. 
‰˜ו„˘  בין  ‰מב„יל  ‰„בר  ‰רי  ער‡י  בנין 
‰י'  ל‡  ‰‡רון)  על  (ומ‚ן  ‰˜„˘ים  ו˜ו„˘ 
חל˜ מ‚וף ‰בנין, ‡ל‡ ר˜ "פרוכ˙", ˘˘ם 
‰בנין,  ב‚וף  ˜בוע  „בר  ˘‡ינו  מור‰  ז‰ 
(‡ו  ‰‰ב„ל‰  פעול˙  ב˘ביל  מחיˆ‰  ‡ל‡ 
‰מ˜„˘,  בבי˙  מ˘‡"כ  ‰‡רון);  על  ‰‚נ‰ 
כו'  מב„יל  כו˙ל  "‰י'  ˜בוע  בנין  ˘‰י' 
עביו ‡מ‰", „"כו˙ל" ל‡ו „בר ער‡י ‰ו‡, 
ז‰  מ˜ום  על  וי˘  ‰בנין.  מעˆם  חל˜  ‡ל‡ 

˘ם בפני עˆמו – "„ביר".

חלו˜   ˜"‰„˜ „‰נ‰  י"ל  ‡חר  ובס‚נון 
‚„ר  ˘‰ו‡  ‰בי˙,  חל˜י  מכל  ב˜„ו˘˙ו 
˜„ו˘‰ ˘למעל‰ מכל מ˜ומו˙ ‰מ˜ו„˘ים 
(עיי' בענין ע˘ר ˜„ו˘ו˙ – כלים פ"‡ מ"ז ו‡ילך); 

‡חר˙  „ר‚‡  עו„  ר˜  ‡ינו  ˜„ו˘˙ו  ו‚„ר 
˘כ"‡  ל˘‡ר ‰˜„ו˘ו˙  ב„ו‚מ‡  ב˜„ו˘‰, 
מ‰ן מ˜ו„˘˙ מ„ר‚‡ ˘למט‰ ממנ‰, ‡ל‡ 

˘למט‰  ‰˜„ו˘ו˙  מכל  מוב„ל˙  ˜„ו˘˙ו 
‰ימנו (ו„ו"˜ ‰יטב בז‰ בל' ‰מ˘נ‰ „כלים ˘ם). 
ר˜   ‡‰˙ ˘‰‰ב„ל‰  בז‰  „י  ‡ין  ולפיכך 
בין  ‰‰ב„לו˙  (כ˘‡ר  „כו˙ל  מחיˆ‰  ע"י 
˘˜„ו˘˙ו  (בבי‰מ"˜  ובעינן  מ˜ומו˙),  ב' 
˘‰ו‡  בפ"ע  מ˜ום  „ו˜‡  ˘י‰י'  ˜בוע‰) 
כעין "ממוˆע" בין ˜ו„˘ ו˜ו„˘ ‰˜„˘ים, 

ומ˜ום ז‰ ‰ו‡ ‰מב„יל ביני‰ם.

˘‚ם  ס"ל,  „‰רמב"ם  לב‡ר,  י˘  ובז‰ 
חייבים  ‰יו  כו˙ל,  ע˘ו  ˘ל‡  ˘ני  בבי˙ 
˘ז‰ו  ‰"„ביר",  מ˜ום  ˘ל  זו  ‡מ‰  ל‰ניח 
מ˜ום  ˘ˆ"ל  ‰מ˜„˘",  "בי˙  מ‚„רי  ‡ח„ 
ו˜ו„˘  ˜ו„˘  בין   – ‡מ‰  רוחב   – בפ"ע 
‰˜„˘ים. וענין ז‰ מ„ויי˜ בל˘ון ‰רמב"ם 
בבי˙  כו˙ל  בנו  "ול‡  ˘כ˙ב  זו,  ב‰לכ‰ 
מˆ„  ‡ח˙  פרוכו˙  ˘˙י  ע˘ו  ‡ל‡  ˘ני 
וביני‰ן   ˘„˜‰ מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜
 – בר‡˘ון"  ˘‰י'  ‰כו˙ל  עובי  כנ‚„  ‡מ‰ 
"כנ‚„  ‰רמב"ם  ל˘ון  ‡ריכו˙  „לכ‡ור‰ 
יי˙ור‡  ‰י‡  בר‡˘ון"  ˘‰י'  ‰כו˙ל  עובי 
„‚„ר  ללמ„נו,  ב‡  ˘בז‰  ‡ל‡   – „לי˘נ‡ 

בי˙ ‰מ˜„˘ ‚ופי' מחייב ל‰ניח ‡מ‰ זו.

פרוכ˙ ‡ח˙  ע˘ו  ˘ל‡  ‚ם ‰טעם  וז‰ו 
˘עובי' ‡מ‰ ‡ל‡ "ע˘ו ˘˙י פרוכו˙ ‡ח˙ 
 ˘„˜‰ מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜ מˆ„ 
כי   – ‰כו˙ל"  עובי  כנ‚„  ‡מ‰  וביני‰ן 
‰כוונ‰ בז‰ ˘ע˘ו ‰פרוכו˙ ל‡ ‰י˙‰ (ר˜) 
‰˜ו„˘  בין  ו‰ב„ל‰  מחיˆ‰  ע˘יי˙  ל˘ם 
מ˜ום  ע˘יי˙  ל˘ם  ‡ל‡  ‰˜„˘ים,  ו˜ו„˘ 
˘ע˘ו  מ‰  ˘פיר  מבו‡ר  „בז‰  ‰"„ביר". 
נ˙ייח„  ˘עי"ז  ‰ˆ„„ים,  מב'  פרוכו˙  ˘˙י 
פירו˘  [וע"„  עˆמו  בפני  זו  ‡מ‰  מ˜ום 
ר˘"י בסו‚יין "ועבו„ ˘˙י פרוכ˙ – ל˜לוט 
ביני‰ן ‡ויר מ˜ום ‰מחיˆ‰"]. מ˘‡"כ ‡ם 

חי„ו˘ים ובי‡ורים ו

‚), ‰רי  (ב‰לכ‰  ל‰לן  כמ״˘ ‰רמב״ם  ל‰', 
רמב״ם  (עיין  מ˜ר‡ ‡חרינ‡  נלמ„  ז‰  ‡יסור 
לי  „וע˘ו  ‰חיוב  ב‚וף  מו˙נ‰  ול‡  ˘ם), 

מ˜„˘.

ועפ׳׳ז יוˆ‡ לנו נפ˜ו˙‡ ‚ם לזמן ‰ז‰, 
מו˙נ‰  זו  מˆו‰  „˜יום  ‰סמ״‚  „ל„ע˙ 
ל‡  ע„יין  מ‡ויבים ‡״כ  מנוח‰  ˘ל  במˆב 
‰‚יע זמנ‰ ˘ל מˆו‰ זו בחוı ל‡רı ובזמן 
‚ם  ‰רי  ‰רמב״ם  ל„ע˙  מ˘‡״כ  ‰‚לו˙, 
„וע˘ו  ‰ˆיווי  חל   ıל‡ר  ıובחו ‰ז‰  בזמן 
ב‚לו˙ ‡רי׳ ‰ו‡  ˘ב‰יו˙נו  מ˜„˘ ‡ל‡  לי 

„רביע עלן ופטורים ממנ‰ מחמ˙ ‡ונס.

‰מ„ר˘  „ברי  ‰יטב  יבו‡רו  ובז‰ 
לפני  יחז˜‡ל  ‡מר  וז׳׳ל:  ˆו)  פ׳  (˙נחומ‡ 

נ˙ונים  ‡נו  עכ˘יו  ע„  רב˘״ע  ‰˜ב״‰ 
ול‰ו„יע  לילך  לי  ‡ומר  ו‡˙‰  כו'  ב‚ול‰ 
‰˜ב״‰  ‡״ל  כו'  ‰בי˙  ˆור˙  לי˘ר‡ל 
י‰‡  ב‚ול‰  נ˙ונין  ˘בני  וב˘ביל  ליחז˜‡ל 
˜ריי˙‰  ‚„ול  כו'  [ב˙מי׳]  בטל  בי˙י  בנין 
עלי‰ם  מעל‰  ‡ני  כו'  בבניי˙‰  ב˙ור‰ 

כ‡ילו ‰ם עוס˜ים בבנין ‰בי˙. עכ״ל.

ולכ‡ור‰ „ברי ‰מ„ר˘ ‰ללו ‡ין ל‰ם 
ליחז˜‡ל  ‰˜ב׳׳‰  ˘‡מר  ז‰  „מ‰  פירו˘, 
בנין  י‰‡  ב‚ול‰  נ˙ונים  ˘בני  ב˘ביל  ״וכי 
‰חורבן  ענין  כל  ז‰ו  ו‰ל‡  בטל",  בי˙י 
ו‡"כ  מ‡רˆנו  ו‚לינו  מ˜„˘נו  בי˙  ˘נחרב 
סיב‰  ‰י‡  ב‚ול‰  נ˙ונים  ˘בני  „ז‰  ו„‡י 

מספ˜˙ ˘י‰‡ בנין בי˙י בטל.

‡ולם לפי מ˘נ˙״ל מיו˘ב כמין חומר, 
מ˜ום  בכל  ‰ו‡  ‰מ˜„˘  „בנין  ‰חיוב  כי 
מחמ˙ ‰‚לו˙, ‡ל‡  נ˙בטל  ול‡  זמן  ובכל 
כל  ז‰  ˆיווי  ל˜יים  ‡פ˘ר  ‡י  ˘לפועל 

‰˜ב"‰  ˘‡מר  וז‰ו  ב‚ול‰,  ˘‡נחנו  זמן 
ריך ל‰˙בטל  ˘מעי˜ר ‰„ין ‡ין בנין ‰בי˙̂ 
ˆו‰  ולכן  ב‚ול‰,  נ˙ונים  ˘בנ״י  ב˘ביל 
ליחז˜‡ל ל‰ו„יע לבנ׳׳י ˆור˙ ‰בי˙ כי על 
נח˘ב  ז‰  ‰רי  ‰בי˙  ב˙ור˙  ˘עסו˜ים  י„י 

כ‡ילו עסו˜ים בבנין ‰בי˙.

„פירו˘  עו„,  לח„˘  נר‡‰  ועפ״ז 
כ‡ילו  עליכם  מעל‰  ״‡ני  ‰מ„ר˘  „ברי 
˘‰עס˜  ‰ו‡,  ‰בי˙"  בבנין  עוס˜ים  ‰ם 
ע˘‰  „‰ך  ˜יומ‡  ‰ו‡  ‰ו‡  ‰בי˙  ב˙ור˙ 
ני˙ן  כ˘ל‡  ‰ז‰  בזמן  מ˜„˘  לי  „וע˘ו 
בזמן  ˘‚ם  „‰יו˙  ‰בחיר‰.  בי˙  לבנו˙ 
‰ז‰ י˘ חלו˙ חיוב „וע˘ו לי מ˜„˘ כנ׳׳ל, 
חל˜  ‰ו‡  ‰בי˙  ב˙ור˙  ˘‰עס˜  לומר  י˘ 
לפי  ‰„בר  לב‡ר  וי˘  חיוב‡1.  ‰ך  מ˜יום 
בפועל  ‰מ˜„˘  לבנו˙  כ„י  „‰ל‡  פ˘וטו, 

מנחו˙,  (סוף  ב‚מ׳  ‡י˙‡  ˜רבנו˙  לענין  1) ‚ם 
˜רבן  ב˙ור˙  ‰עוס˜  „כל  ב)  כז,  ˙עני˙  ‚ם  ועיין 
ומ‰‡י  ˜רבן,  ‰˜ריב  כ‡ילו  ‰כ˙וב  עליו  מעל‰ 
כמו  יום  בכל  ˜רבנו˙  פר˘˙  לומר  ˙י˜נו  טעמ‡ 
˘נפס˜ ב˘ו״ע ‡ו״ח סי׳ ‡. ומ˘טחיו˙ ‰ל˘ון נר‡‰ 
˘ם  ˘ב˙נחומ‡  (ובפרט  ‰ענין  ‡ו˙ו  ‰ם  ˘˘ני‰ם 

‰וב‡ו ˘ני‰ם ב‰מ˘ך זל״ז, ע״˘).

‡ולם ע״פ מ˘נ״˙ בפנים יוˆ‡ ˘לימו„ ˆור˙ ‰בי˙ 
‰וי י˙ר על ‰עס˜ ב˙ור˙ ˜רבנו˙, ˘‰רי ˜רבנו˙ ‡ין 
וי˜ר‡  פ׳  בחינוך  (כמפור˘  בזמן ‰בי˙  נו‰‚ין ‡ל‡ 
מח˘יב  ˘‰˜ב״‰  ‡ל‡  ע״˘),  ˜רבנו˙,  במˆו˙ 
‰‰˜רב‰  מע˘‰  כמו  ˜רבן  ב˙ור˙  ‰עס˜  מע˘‰ 
מעין ‰כפר‰  ז‰  י„י  על  מ˙כפר  ˘‰‡„ם  וע„  עˆמו, 
לומר  ‡ין  סוף  סוף  ‡בל  ‰˜רבן,  ‰ב‡˙  י„י  ˘על 
˜יום  י˘  ˜רבן  ˙ור˙  לימו„  ˘במע˘‰  (לכ‡ור‰) 
‡ינ‰  מעי˜ר‡  (˘‰רי  ˜רבן  „‰ב‡˙  ע˘‰  מˆו˙ 
ב˙ור˙  מ˘‡״כ ‚בי ‰עס˜  בזמן ‰בי˙).  נו‰‚˙ ‡ל‡ 
בנין ‰מ˜„˘ ‰י‡ ‚ם  מˆו˙  ˘ל„ע˙ ‰רמב״ם  ‰בי˙, 
˘בזמן  לומר  ני˙ן  ˘וב  כנ״ל,  בחו״ל  ו‚ם  בזמן ‰ז‰ 
מ״ע,  ל˜יים ‰ך  בˆור˙ ‰בי˙ ‰י‡ ‰„רך  ‰ז‰ ‰עס˜ 

כבפנים. ועˆ״ע.



ז‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰
ומוˆ‡יו  ‰בי˙  ˆור˙  ˙חיל‰  לי„ע  ˆריכים 
‡ו˙ו,  לבנו˙  ‡יך  לי„ע  כ„י  כו',  ומוב‡יו 
„‰לימו„  ליחז˜‡ל,  ‰˜ב"‰  ˘חי„˘  וז‰ו 
‡ל‡  לב„  מˆו‰  ‰כ˘ר  ‡ינו  ‰בי˙  בˆור˙ 
בבנינו  בפועל  עוס˜ים  ‰ם  ‰רי  ‚ופ‡  בז‰ 
‰בנין   ˙‡ לבנו˙  ל‰ם  ‡פ˘ר  ˘‡י  (‡ף 
ז‰ ˜יום  ובמיל‡ ‰רי  בזמן ‰‚לו˙)  ‰‚˘מי 

מ"ע „וע˘ו לי מ˜„˘.

לבנו˙  „כ˘‡פ˘ר  ל‰‡  ס˙יר‰  זו  ו‡ין 
‰מ˜„˘ בפועל ‡ין יוˆ‡ים מˆו‰ זו על י„י 
ˆריכים  ‡ל‡  לחו„  ‰בי˙  ב˙ור˙  ‰לימו„ 
לבנו˙ו בפועל, כי ‰ו‡ על „רך מ‰ ˘מˆינו 
כפר‰  ˘בזמן ‰בי˙ ‡ין  כפר‰, „‡ף  לענין 
בי‰מ״˜  ˘‡ין  ״בזמן ‰ז‰  מ"מ  בלי ˜רבן, 
‡ל‡  ˘ם  ‡ין  כפר‰  מזבח  לנו  „‡ין  ˜יים 
˙˘וב‰, ‰˙˘וב‰ מכפר˙ על כל ‰עבירו˙ 
כ'״ (‰ל' ˙˘וב‰ פ״‡ ‰״‚), ול‡ מˆינו ˘‡„ם 
חט‡˙  ל‰בי‡  חייב  י‰י'  בזמן ‰ז‰  ˘חט‡ 
כ„י  ‰מ˜„˘  לכ˘יבנ‰  עונו˙יו  כל  על 
לנו  ˘‡ין  „מ‡חר  עונו˙יו2,  לו  ˘יכופרו 

2) לכ‡ור‰ ˆ״ע מ‰‡ „ר׳ י˘מע‡ל כ˙ב על פנ˜סו 
לכ˘יבנ‰ בי‰מ׳׳˜ ‡בי‡ חט‡˙ ˘מינ‰ (˘ב˙ יב, ‡), 
‰רי  ‡ופן  בכל  ‡בל  נ„ב‰.  חט‡˙  מבי‡ין  ‡ין  ו‰רי 
כמו‰ו,  יכ˙בו  ו‡מור‡ים  ˙נ‡ים  ˘˘‡ר  מˆינו  ל‡ 
כן  ר‡ינו  ול‡  ו˘ו״ע,  ברמב״ם  ז‡˙  ‰וב‡  ל‡  ו‚ם 
ר׳  ˘ל  חי„ו˘ו  ‰י׳  ˘ז‰  ומ˘מע  כו'.  ‡בו˙ינו  ‡ˆל 
(ר‡‰ ‰˙ווע„ו˙ „ו׳  במ״‡  ונ˙ב‡ר  י˘מע‡ל „ו˜‡. 

˙˘רי ˘נ˙ ˙˘מ״‡).

מ˙כפר  לחו„  ב˙˘וב‰  ‰רי  כפר‰  מזבח 
ני˙ן  „כ˘ל‡  בעניננו,  וכמו״כ  ל‚מרי. 
ˆור˙  בלימו„  ‰עס˜  ‰רי  ‰מ˜„˘  לבנו˙ 

‰בי˙ ‰ו‡ ‰ו‡ ˜יומ‡ „‰ך ע˘3‰.

לימו„ ˆור˙  נמˆ‡, „˘‡ני  ‰לין  ומכל 
˘‡ינן  ‰˙ור‰  ‰לכו˙  ˘‡ר  מלימו„  ‰בי˙ 
ענינים ‰לימו„  „ב˘‡ר  בזמן ‰ז‰,  נו‰‚ו˙ 
‰יטב  (ועיין  ‰˙ור‰  י„יע˙  חוב˙  מˆ„  ‰ו‡ 
ב‰לכו˙ ˙למו„ ˙ור‰ ל‡„מו״ר ‰ז˜ן (פ״ב סי״‡)), 

מ˘ום  בו  י˘  ‰בי˙  ˆור˙  בלימו„  מ˘‡״כ 
חוב˙  ˘‰ו‡  מ˜„˘,  לי  מˆו‰ „וע˘ו  ˜יום 
‚בר‡ לבנו˙ ולסע„ בבנין ‰מ˜„˘, וכמ״˘ 
בי˙ ‰בחיר‰ (פ״‡  ב‰לכו˙  ל‰לן  ‰רמב״ם 
בעˆמן  ולסע„  לבנו˙  חייבין  "‰כל  ‰י"‚) 

כו' ‡נ˘ים ונ˘ים" .

3) ‡ף ˘מל˘ון ‰מ„ר˘ ״‡ני מעל‰ עלי‰ם כ‡ילו 
ממ˘  ז‰  ˘‡ין  מ˘מע  ‰בי˙״  בבנין  עוס˜ים  ‰ם 
עס˜ בבנין ‰בי˙, י״ל ב˘˙ים, ח„‡ ˘‰רי ז‰ כ‡ילו 
לומר  ˘ייך  ז‰  (ועל  ‰בנין  במע˘‰  ‚ם  עסו˜ים  ‰ם 
בלימו„  ר˜  עוס˜ים  בפועל  ˘‰רי  ״כ‡ילו״,  ר˜ 
במ„ר˘  ˘‰חי„ו˘  י״ל  יו˙ר  ועו„  ‰בי˙).  ˆור˙ 
‰חפˆ‡  ‚ם  כ‡ילו  ז‰  לימו„  מח˘יב  ˘‰˜ב״‰  ‰ו‡ 
מע˘‰  ר˜  ל‡  ˘ז‰ו  ‰יינו  ז‰,  י„י  על  נבנ‰  „‰בנין 
י„י  (על  ‰בי˙  בבנין  עסו˜  ˘‰ו‡  לחו„  ‰‚בר‡ 
˘לומ„ ˆור˙ ‰בי˙) ‡ל‡ ‰רי ז‰ נח˘ב ״כ‡ילו׳׳ ‚ם 
ובמיל‡  ז‰,  לימו„  י„י  על  ונבנ‰  ‰ולך  עˆמו  ‰בי˙ 

‡ין ״בנין ‰בי˙ בטל״. ו˜״ל.

חי„ו˘ים ובי‡ורים כב

„ב‰מ˘ך  ב‰˜„ים  ז‰  בכל  ו‰נר‡‰ 
„בריו כ˙ב ‰רמב"ם "‡בל במ˜„˘ ר‡˘ון 
בלב„  ‡ח˙  פרוכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰  ל‡ 
ו‚ו'",  לכם  ‰פרוכ˙  ו‰ב„יל‰  ˘נ‡מר 
פי' "נר‡‰ „למ˘כן ˜רי  ˘ם  מ˘נ‰  ובכסף 
‰י'  ל‡  ר‡˘ון  בבי˙  „‡ילו  ר‡˘ון  מ˜„˘ 
(ב‰‚‰ו˙  ‰˜˘ו  וכבר  כו˙ל".  ‡ל‡  פרוכ˙ 
מל‡  מ˜ר‡   ‡‰„ ועו„),  לרמב"ם  עמ„ין  ‰ר"י 

„בר ‰כ˙וב ב„ברי ‰ימים (ב ‚, י„) "ויע˘ ‡˙ 
פרוכ˙.  ר‡˘ון ‰י˙‰  בבי˙  ‰פרוכ˙", „‚ם 
ובפי‰"מ  ע"‡  נ„  ביומ‡  ל‰„י‡  וכן ‡י˙‡ 
˘˙ירˆו  וי˘  מ"ז.  פ"„  מ„ו˙  ל‰רמב"ם 
ועו„)  ב,  ‡ו˙  מ"ז  פ"„  מ„ו˙  כ‰נים  עזר˙  (עיי' 

˘ל‰רמב"ם  ס"ל  ‰כס"מ  ˘‚ם  „פ˘יט‡ 
‡ל‡  פרוכ˙  טר˜סין  ‰‡מ‰  בפ˙ח  ‰י˙‰ 
מחיˆ‰,  מ„ין  „פרוכ˙  ב‚„ר  ˜‡י  ˘כ‡ן 
מ˜ר‡  ילפינן  ז‰  „‚„ר  ˘ני,  בבי˙  כמו 
„"ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם ‚ו'" ‚בי ‰מ˘כן, 
ע"י  ‰י˙‰  ‰‰ב„ל‰  ר‡˘ון  בבי˙  מ˘‡"כ 
ו‰פרוכ˙ ‰י˙‰  ‚מור‰  ומחיˆ‰  בנוי  כו˙ל 
מנחו˙  בר˘"י  כ„‡י˙‡  ˆניעו˙,  מ˘ום  ר˜ 
פרוכ˙  ל‰זכיר  ענין  ‡ין  ול‰כי  ע"‡,  ˆח 
„בי˙  לפרוכו˙  (בני‚ו„  כ‡ן  ר‡˘ון  „בי˙ 
‰י˙‰  ל‡  ר‡˘ון  במ˜„˘  ו"‡בל  ˘ני), 
˘ם ‡ל‡ פרוכ˙ ‡ח˙ כו'" כוונ˙ו לפרוכ˙ 
וע„יין  ו‰ב„יל‰.  מ˘ום  ‰י‡  ˘‡ף  „מ˘כן 
˘ני  בי˙  בין  ‰ני‚ו„  ל‰זכיר  ‰ˆורך  ˆע"˜ 

ל‰מ˘כן בז‰. 

ח„˘  בי‡ור  בז‰  לב‡ר  נר‡‰  ולז‰ 
ל„ע˙ ‰רמב"ם. „‰נ‰,  טר˜סין  ב‚„ר ‡מ‰ 
לענין פרוכ˙ זו מˆינו ב˜ר‡ כמ‰ ל˘ונו˙, 
‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  נ‡מר  ‰ר‡˘ון  בˆיווי 
‰˜„˘ים",  ˜ו„˘  ובין  ‰˜ו„˘  בין  לכם 
נ‡מר  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  בˆיווי  ל‡ח"ז  ‡בל 

על  וסכו˙  ‰ע„ו˙  ‡רון   ˙‡ ˘ם  "ו˘מ˙ 
ענינים  „ב'  ו‰יינו  ‰פרוכ˙".   ˙‡ ‰‡רון 
‰˜ו„˘  בין  מב„ל˙  מחיˆ‰  ב‰:  ‡י˙נ‰ו 
ובין ˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ו‚„ר מסך על ‰‡רון.

‡מ‰  ב„ין  לח˜ור  מˆינו  ומע˙‰ 
רי‰ט‡  „לפום  ר‡˘ון,  ˘בבי˙  טר˜סין 
פרוכ˙  במ˜ום  ‰י'  זו  ‡מ‰  ˘מ˜ום  מ‡חר 
˘‚ם  בנוי, ˆ"ל  כו˙ל  ז‰  ˘‰י'  ור˜  „מ˘כן 
˜ו„˘  בין  מחיˆ‰  ‡ל‰,  ענינים  ב'  ‰יו  בו 
‰‡רון,  על  מסך  ו‚ם  ‰˜„˘ים,  ˜ו„˘  ובין 
כמו  "טר˜סין",  ˙יב˙  פירו˘  ‚ם  וז‰ו 
˘‰בי‡ ר˘"י בסו‚יין מירו˘למי ˘פירו˘‰ 
"וי"מ  כ˙ב  וב˙וס'   ,"ıוחו פנים  "ל˘ון 
לפנים ‰ימנו  ˘ס‚ור ‰י'  טרו˜ו ‚לי  מל˘ון 
˘ז‰ו  „ל‰פירו˘  בסיני",  ˘ני˙נו  ‰לוחו˙ 
מטעם  ˘‰ו‡  בפ˘טו˙  י"ל   "ıוחו "פנים 
˘ז‰ו כו˙ל ‰מפסי˜ בין פנים וחוı, ˜ו„˘ 
ב˙וס'  ˘‰וב‡  ו‰פירו˘  ו˜ו„˘,  ‰˜„˘ים 
על  מסך  ˘‰ו‡  ז‰  מטעם  (בעי˜ר)  ‰ו‡ 
ל˙וס'  ר˘"י  בין  „‰חילו˜  [‰יינו  ‰‡רון 
‡ו  מחיˆ‰  ‰„ברים,  מב'  ‰עי˜ר  מ‰ו  ‰ו‡ 
‰נ"ל  ‚„רים  ב'  נ˜טינן  ‡י  ו‰נ‰  מסך]. 
˘ענינ‰  נמˆ‡  טר˜סין),  (ו‡מ‰  ˘בפרוכ˙ 
במ˘כן  ˘‰י'  ‡חר  לחל˜  וטפל  פרט  ‰ו‡ 
מחיˆ‰  ל‰יו˙  ‚„ר‰ ‰ו‡  ˘כל   – ובמ˜„˘ 
‰מ˘מ˘˙ ‡˙ ˜ו„˘ ‰˜„˘ים ‡ו מ‚ינ‰ על 

‰‡רון.

מחו„˘  ב‡ופן  ס"ל  „‰רמב"ם  וי"ל 
˘במ˜„˘  טר˜סין  ‡מ‰  ‰רי  „ל‡  בז‰, 
כ‰רי פרוכ˙ ˘במ˘כן, „‡ף ˘‰פרוכ˙ ‡כן 
כמחיˆ‰ ‡ו  ר˜  ˘מ˘מ˘˙  כן ‰י‡,  כ˘מ‰ 
כמסך ל„ברים ‡חרים, מי‰‡ ‡מ‰ טר˜סין 
מ˜ום  ˘ל  ‚„ר  ‚ם  ב‰  י˘  ‡ח"כ  ˘נבנ˙‰ 
בפ"ע,  חפˆ‡  ˘‰י‡  במ˜„˘,  עˆמו  בפני 



כ‡‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰
‡"ר  כו'   ıמבחו ‡ו  מבפנים  מ‰  טר˜סין 
כו'  ב‡מ‰"  "ו‡רבעים  „כ˙יב  מ‰  מן  יוסי 
‰„‡ ‡מר‰ מבפנים כו', ו‰כ˙יב "ויע˘ ‡˙ 
בי˙ ˜„‰"˜" כו' ‰„‡ ‡מר‰ מבחוı. ע"כ.

טר˜סין  ‡מ‰  ב‚„ר  ˘˜ו"ט  ו‰נ‰ 
ו‡ילך,  ע"ב  נ‡  יומ‡  בבבלי  ‚ם  ‡˘כחן 
מספ˜‡  עול‰ „ל‡ ‰י'  ˘ם  וע"פ ‰מ˙ב‡ר 
ובו„‡י  זו,  ‡מ‰  ˘ל  מ˜ומ‰  ב‚וף  ל‰ו 
 ˜"‰˜„ ‡מ‰  כ'  בין  נוספ˙  ‡מ‰  ‰י˙‰ 
ר˜  ל‰ו  מספ˜‡  ור˜  „‰˜ו„˘,  ‡מ‰  למ' 
‡י  כלפנים  ‡י  "˜„ו˘˙י'  ז‰,  מ˜ום  ב„ין 
כלחוı", ול‰כי בבי˙ ˘ני (˘ל‡ ‰יו יכולים 
כ„ל˜מן)  ‰בי˙  ‚וב‰  מˆ„  כו˙ל  לע˘ו˙ו 
‡ויר  וביני‰ן  פרוכו˙"  ˘˙י  "עבו„  ‰ילכך 
ל‡  ˘ל‰בבלי  לפ"ז  ונמˆ‡  טר˜סין.  ‡מ‰ 
ספ˜  מחמ˙  ‰בנין  במ„˙  כלום  ‰וסיפו 
במ˜ום  פרוכו˙  ˘ני  לע˘ו˙  ˘‰וˆרכו  ור˜ 

‰כו˙ל.

‰ירו˘למי  כ„ברי  נ˜ט  ‰רמב"ם  ‡בל 
‰י'  ‰כו˙ל  עובי  ‡ם  ל‰ם  ˘"נס˙פ˜ 
‰˜„˘ים,  ˜ו„˘  ממ„˙  ‡ו  ‰˜ו„˘  ממ„˙ 
 ˘„˜‰ בין  י˙יר‰  ‡מ‰  כו'  ע˘ו  לפיכך 
זו,  ב˘יט‰  ˆע"‚  ולכ‡ור‰   ."˜"‰„˜ ובין 
‰בנין,  מ„˙  על  ל‰וסיף  ר˘‡ין  ‰יו  ‰י‡ך 
וב‡ו  ‰˘כיל",  עלי   '‰ מי„  בכ˙ב  „"‰כל 
בין  ח„˘‰  ‡מ‰  ל‰וסיף  ˘ני  בבי˙  ו˘ינו 
‰˜„˘ים.  ˜ו„˘  ˘ל  לכ'  ˜ו„˘  ˘ל  מ' 
˘וב   – ˘ינוי  ‰וי  ל‡  „ז‰  ‡˙"ל  וממנ"פ, 
יו˜˘‰ ‡מ‡י ל‡ בנו כו˙ל ממ˘ בבי˙ ˘ני 
ב˙ר‡  בבב‡  „‰נ‰,  פרוכו˙.  ב'  ע˘ו  ור˜ 
‡מ‰  עבו„  ˘ל‡  ‰טעם  ‡י˙‡  סע"ב   ‚
„עובי  ˘כו˙ל  לפי  ממ˘,  בכו˙ל  טר˜סין 
יו˙ר  ˘ל  ב‚וב‰  לעמו„  יכול  ‡ינו  ‡מ‰ 
„יומ‡  בסו‚יין  ופר˘"י  ‡מ‰,  מ˘ל˘ים 

 ‡"‡ ˘יעמו„]  [כ„י  עובי'  על  "ול‰וסיף 
‰˘כיל",  עלי   '‰ מי„  בכ˙ב  ‰כל  „כ˙יב 
„מוסיפים   ‡‰ ‰רמב"ם  „לפי  ‡˙"ל  ‡בל 
ו˜„‰"˜   ˘„˜‰ בין  ˘‰ו‡  ב˘טח  במ„‰ 
למ‰  ‡"כ  ‚ו'",  בכ˙ב  ל"‰כל  ˘ייך  ‡ינו 
ל‡ ‰וסיפו במ„‰ „"‡מ‰ י˙יר‰" עו„ ˜ˆ˙ 

ו‰יו בונין כו˙ל ממ˘.

„‰נ‰  ‰רמב"ם,  ב˘יט˙  ˆ"ע  ועו„ 
לב'  ‰וˆרכו  מ„וע  ‰˜˘ו  ביומ‡  ‰˙וס' 
˘עובי'  ‡ח˙  פרוכ˙  ע˘ו  ול‡  פרוכו˙ 
‡מ‰, ו˙ירˆו „מ˘מע ל‰ו לרבנן פי' „˜ר‡ 
‚ו'"   ˘„˜‰ בין  לכם  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰ 
י‰‡  ˘ל ‰פרוכ˙ ‰מב„יל‰  ˘מˆ„ ‰חיˆון 
˜„˘ ו˙יכף מ˙חיל˙ עובי' ולפנים י‰‡ כבר 
עובי  ˘ל  „‚ופ‰  (‰יינו  ˜„˘ים   ˘„˜ ב˙וך 
ול‰כי  ˘טח ˜‰"˜)  מכלל  כבר  פרוכ˙ ‰י‡ 
˘עובי' ‡מ‰  פרוכ˙ ‡ח˙  למיעב„  מˆי  ל‡ 
‡ם  כי  טר˜סין,  ‡מ‰  במ˜ום  ול‡ו˜ומ‰ 
‡מ‰ טר˜סין ˜„ו˘˙‰ כלחוı נמˆ‡ „עובי 
‰פרוכ˙ ‡ינו במ˜ומו, מ˘‡"כ בב' פרוכו˙ 
‡מ‰  מ˜ום  ב˙חיל˙  ‡ו˜מו‰  „ח„‡  ניח‡, 
‰‡מ‰)  מן  מ˜ˆ˙  ˘˙פס‰  (‰יינו  טר˜סין 
‡מ‰  ˘נ‚מר˙  במ˜ום  מי„  ‰י‡  ו‰˘ניי' 
עˆמו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ב˙וך  ועובי'  טר˜סין 
פחו˙   ˙ˆ˜ י˘  ‰פרוכו˙  ˘בין  (ונמˆ‡ 
 ıכלחו טר˜סין  ‡מ‰  ‡ם  ו‡"כ  מ‡מ‰), 
בפרוכ˙ ‰פנימי˙  מ˙˜יים  ‰רי "ו‰ב„יל‰" 
˘פיר  מ˙˜יים  כלפנים  טר˜סין  ‡מ‰  ו‡ם 
‰רמב"ם  מ„ברי  ‡מנם,  ‰חיˆונ‰.  בפרוכ˙ 
וביני‰ן  כו'  בין ‰˜„˘  י˙יר‰  "‰ניחו ‡מ‰ 
בר‡˘ון",  ˘‰י'  ‰כו˙ל  עובי  כנ‚„  ‡מ‰ 
‰יינו ‡מ‰ ‚מור‰, מוכח „ל‡ ס"ל כ‰˙וס' 
˘‚וף ‰פרוכ˙ ‰מב„יל‰ ˆ"ל ב˘טח ˜ו„˘ 
‰˜„˘ים; ול„י„י' ‰„ר‡ ˜ו˘יי˙ ‰˙וס' מ‡י 

טעמ‡ ל‡ ע˘ו פרוכ˙ ‡ח˙ ˘עובי' ‡מ‰.

פניניםפנינים
עיונים וביאורים

"מוכן  ‰בי˙  ‡ין  ‰עבו„‰",  "כלי  בלי  כי 
בו  ולע˘ו˙  ‰˜רבנו˙"  בו  מ˜ריבים  ל‰יו˙ 
‰מ˜„˘  ˘עי˜ר  ל‰רמב"ן,  מ˘‡"כ  ‰עבו„‰. 
חל˜  ‰כלים  "‡ין  בו  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  ‰ו‡ 
ב‰ם  לעבו„  ˘ענינם  ‰כלים,  כי  מ‰ב˙ים", 
עבו„ו˙ ‰מ˘כן ‡ינן עי˜רו ˘ל ‰בי˙, ובמיל‡ 

ל‡ נכללו ע˘יו˙י‰ם במˆוו˙ ע˘יי˙ ‰מ˜„˘.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 116 ו‡ילך)

מצוות עשיית הארון
ב‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ כו˙ב ‰רמב"ם ב‡ריכו˙ 
‰מזבח,  ‰מנור‰,  ‰מ˜„˘,  כלי  ע˘יי˙  „יני 
ע˘יי˙  וˆור˙  „יני  ו‰˘מיט  וכיו"ב.  ‰˘לחן 
ע˘יי˙  מנ‰  ‰מˆוו˙  בספר  וכמו"כ  ‰‡רון. 
ממ"ע  (כחל˜  ‰מˆוו˙  במנין  ‰כלים   ˘‡ר 
ע˘יי˙  כלל  מזכיר  ‡ינו  ‡ך  בי‰מ"˜),  „בנין 

‰‡רון.

(ועיין  ‰רמב"ם  נו"כ  ב‡רוכ‰  בז‰  ו˘˜ו"ט 
מנ"ח מ"ע ˆ‰. פי' ‰רי"פ פערל‡ לס‰מ"ˆ לרס"‚ בסופו 

פר˘‰ נב. ועו„).

‰רמב"ם  „ל„ע˙  מחו„˘,  ב‡ופן  בז‰  וי"ל 
˘‡ר ‰כלים.  מע˘יי˙  ע˘יי˙ ‰‡רון  חלו˜ „ין 
‰עבו„‰  ל˘ם  נע˘ו  ‰מ˜„˘  כלי  „˘‡ר 
ומפני  וכיו"ב,  במנור‰  ‰נרו˙  כ‰„ל˜˙  ב‰ם, 
נמנו  ˘פיר  ל„ורו˙  מˆו‰  ב‰ם ‰י‡  ˘‰עבו„‰ 

כמ"ע, ונכ˙בו „יני‰ם ב‰ל' בי˙ ‰בחיר‰.

„ע"י  כ"‡  כלל,  עבו„‰  בו  ‡ין  ‰‡רון  ‡ך 
˘ם  ˘˙‰י'  פועל  ‰"ז  ‰מ˜„˘  בבי˙  ˘נמˆ‡ 
ר˜  ‰ו‡  ע˘יי˙ו  על  ו‰ˆיווי  ‰˘כינ‰.  ‰˘ר‡˙ 
בסוף  וכמ"˘  ‰˘כינ‰.  ‰˘ר‡˙  לפעול  כ„י 
„ע˘יי˙ו  כב)  כ‰,  (˙רומ‰  ‰‡רון  ע˘יי˙  פר˘˙ 

‰וי כ„י ˘י‰י' "ונוע„˙י לך ˘ם".

עולמים  בי˙  בין  חילו˜  מˆינו  ו‰נ‰, 

המקדש - מקום השכינה 
או מקום העבודה?

כ)  (מ"ע  ‰מˆוו˙  בספר  ‰רמב"ם  כו˙ב 
י‰י'  בו  לעבו„‰,  בי˙ ‰בחיר‰  לבנו˙  "˘ˆיונו 
מ˜„˘"  לי  וע˘ו  י˙'  ‡מרו  ו‰ו‡  כו'  ‰‰˜רב‰ 
וממ˘יך "˘ז‰ ‰כלל כולל כו' ‰מנור‰ ו‰˘לחן 
ו‰כל  ‰מ˘כן  מחל˜י  כולם  וזול˙ם,  ו‰מזבח 
י˜ר‡ מ˜„˘". ו‰יינו, ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם, ע˘יי˙ 
כי  עˆמן,  בפני  כמˆוו˙  נמנו  ל‡  ‰מ˘כן  כלי 

‰ם חל˜ ממˆו˙ בנין בי˙ ‰מ˜„˘.

ל‚)  מ"ע  לס‰מ"ˆ  (‰˘‚ו˙  ‰רמב"ן  עליו  וחל˜ 
ומ‰  ‰ב˙ים".  מן  חל˜  ‰כלים  "˘‡ין  וכ˙ב 
עˆמן  בפני  כמˆוו˙  ‰כלים  ע˘יי˙  נמנו  ˘ל‡ 
מˆו‰  ‰כ˘ר  ‰ם  ‰כלים  ˘ע˘יי˙  מפני  ‰ו‡ 
לעבו„‰ ‰נע˘י˙ ב‰ם, ונכלל במˆוו˙ ‰עבו„‰ 

בכל כלי.

כלי ‰מ˘כן  ב‚„ר  זו  ˘פלו‚˙˙‡  לומר  וי˘ 
בי˙  ˘ל  ‚„רו  בעי˜רן  בפלו‚˙˙ם  ‰י‡  ˙לוי' 
ו‰מ˘כן  ‰מ˜„˘  בי˙  ב‚„ר  „‰נ‰,  ‰מ˜„˘. 
מˆינו ב' „ברים כלליים: ‡. ‰ו‡ מ˜ום ‰˘ר‡˙ 
(˘עי˜ר‰  ‰עבו„‰  מ˜ום  ‰ו‡  ב.  ‰˘כינ‰. 

עבו„˙ ‰˜רבנו˙).

מ‰ו  ו‰רמב"ן  ‰רמב"ם  ˘נחל˜ו  ומˆינו 
עי˜ר ‰˙כלי˙ במ˜„˘. ל„ע˙ ‰רמב"ן (בפירו˘ו 
‰ו‡  במ˘כן   ıחפ‰ "עי˜ר  ˙רומ‰)  פ'  רי˘ 

מ˘‡"כ   .'‡‰ ענין   – ‰˘כינ‰"  מנוח˙  מ˜ום 
בי˙  עי˜ר  ‰בחיר‰)  בי˙  ‰ל'  (רי˘  ל‰רמב"ם 
ל‰יו˙  מוכן  ל‰'  "בי˙  ˘י‰י'  ‰ו‡  ‰מ˜„˘ 

מ˜ריבים בו ‰˜רבנו˙" – ענין ‰ב'.

ב‚„ר  פלו‚˙˙ם  בפ˘טו˙  מובנ˙  ועפ"ז 
‰כלים:

‰עבו„‰  ‰ו‡  ‰מ˜„˘  ˘עי˜ר  ל‰רמב"ם 
בו, נכללו ע˘יי˙ ‰כלים במˆוו˙ בנין ‰מ˜„˘, 



פניניםפנינים

‰˘לי˘י  ‰מ˜„˘  בבי˙  ‰עבו„‰  ו‰˙חל˙ 
במ‰ר‰ בימינו, י˘ ‰חו˘בים ˘מבי‡˙ ‰מ˘יח 
בפועל  בו  ‰עבו„‰  ‰˙חל˙  ע„  ‰מ˜„˘  ובנין 

עלול ל‰מ˘ך זמן רב.

וי˘ ל‰וכיח ˘‡ין ‰„בר כן:

י˘נם ‰סוברים ˘כ‰ן ‡סור ל˘˙ו˙ רביעי˙ 
‰מ˜„˘,  בי˙  יבנ‰  במ‰ר‰  כי  ‰ז‰,  בזמן  יין 
רמב"ם   .‡ יז,  ˙עני˙  (ר‡‰  בעבו„‰  ‡סור  ו˘יכור 
ל‰פי‚ ‰˘כרו˙  ו‰נ‰,  ‰"ז).  פ"‡  מ˜„˘  בי‡˙  ‰ל' 

ב.  ˘ינ‰.   .‡ ‡ופנים:  ˘ני  ע"י  יכולים  יין  ˘ל 
˘ו"ע ‡ו"ח  ב.  ס„,  (עירובין  מיל  כ„י ‰ליכ˙  ˘‰יי' 
י"ח  ‰ו‡  מיל  ‰ליכ˙  ˘ל  ו‰˘יעור  ס"ב).  סˆ"ט 

כ"„  ‰ו‡  בז‰  ‚„ול  ‰יו˙ר  ו‰˘יעור  „˜ו˙. 
„˜ו˙ (˘ו"ע ˘ם ס˙נ"ט ס"ב).

בזמן  יין  רביעי˙  ל˘˙ו˙  ˘כ‰ן ‡סור  ומז‰ 
ז‰  יין  ל‰פי‚  ˘כ„י  ‡ף  ‡ח˙),  (ל„ע‰  ‰ז‰ 
לו˜ח לכל ‰יו˙ר כ"„ „˜ו˙, ‰נ‰ מז‰ י˘ ר‡י' 
˘י‰יו  ‰זמן  ע„  ‰מ˘יח  בי‡˙  ˘מזמן  מוכח˙ 
בפועל -  בבי˙ ‰מ˜„˘  לעבו„‰  ל‚˘˙  מוכנים 
מועט  זמן  ב‰ – ‰ו‡  לעבו„  ז‰  לכ‰ן  ויˆטרכו 
לכל  ˘ז‰ו  מיל,  ‰ליכ˙  מ˘יעור  פחו˙  ביו˙ר, 

‰יו˙ר כ"‚ „˜ו˙ ונ"ט ˘ניו˙!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 618 ו‡ילך)

˘יל‰  מ˘כן  במ„בר,  (‰מ˘כן  ו‰מ˘כן 
וכיו"ב). „בזמן ˘ל‡ ‰י' ˘ם ‰‡רון ‰י' למ˘כן 
ספי"‚.  זבחים  (˙וספ˙‡  בלב„  ‚„ול‰"  "במ‰  „ין 
ור‡‰ ‚ם מ‡ירי מ‚יל‰ ט, ב). מ˘‡"כ בבי˙ עולמים 

נ˘‡ר‰  ‰‡רון,  מ˘ם  ˘ניטל  ל‡חרי  ‚ם  ‰נ‰ 
עולם  ˜„ו˘˙  ו˜„ו˘˙ו  ‰‰ו‡  במ˜ום  ˘כינ‰ 

(כמ"˘ ‰רמב"ם בספ"ו מ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰).

עולמים  בי˙  ˘נבנ‰  „ל‡חר  י"ל,  ומע˙‰ 
‡ין  ממיל‡  לעולם,  ‰˜„ו˘‰  ˘ם  ונ˜בע‰ 
מˆו‰  ו‡ין  ב‡רון,  ˙לוי'  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙ 
‰וי  ע˘יי˙ו  עי˜ר  כל  כי  ‰‡רון.  בע˘יי˙ 
ל‡  ולכן  כנ"ל.  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  לפעול  ר˜ 
בי˙  ב‰ל'  ‰‡רון  ע˘יי˙  „יני  ‰רמב"ם  ‰בי‡ 
‰בחיר‰, ול‡ מנ‡‰ במנין ‰מˆוו˙ מכיון ˘‡ין 

בע˘יי˙‰ מˆו‰ ל„ורו˙. ו‡"˘. 

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ ח"„ עמ' 1346 ו‡ילך) 

בנין המקדש בפחות 
מכ"ד דקות!

וע˘ו לי מ˜„˘
(כ‰, ח)

ˆ„˜נו  מ˘יח  בי‡˙  ˘ל  ‰˙‰ליך  ‡ופן  ‚בי 

חי„ו˘ים ובי‡ורים כ
עב„ו ‡˙  ולז‰ "ע˙‰  כמ˜ו„ם,  ב˘לימו˙ו 

‰"‡" בעבו„˙ ‰מ˜„˘.

ב‰לכ‰  ‰רמב"ם  ˘סיים  „ז‰ו  וי"ל 
˘ל‡  ל‡רון  ˘וו  ו˙ומים  ‡ורים  „‡ף  זו 
מ˜ום  לז‰  ‡ין  „לכ‡ור‰  ˘ני,  בבי˙  חזרו 
ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ „מיירי בˆור˙ ‰בי˙ 
כלי  ב‰ל'  (˘מ˜ומן  כ‰ונ‰  בב‚„י  ול‡ 
חוזר  ˘˘ם  בפרט  בו,  ו‰עוב„ים  ‰מ˜„˘ 
‰וסיף  „בז‰  ‡ל‡  ‰"י)).  (פ"י  ז‰  וכו˙ב 
מן  ‰ו‡  ˘‰‡רון  „‡ף  חי„ו˘ו  לב‡ר  נופך 
‰בנין עˆמו מ"מ ל‡ נחסר מן ‰בנין בבי˙ 
˘ני ב‰יו˙ ‰‡רון ‚נוז ונס˙ר – „„ו‚מ‡ י˘ 
ל„בר מ‡ורים ו˙ומים, „‰נ‰ ‰רמב"ם ס"ל 

וב˘לימו˙ם  בעˆמם  ו˙ומים ‰יו  „‰‡ורים 

˘בע  (ב‡ר  ‰מפר˘ים  כמ"˘  ˘ני,  בבי˙ 

‡בני  ‰רמב"ם  ˘ל„ע˙  ועו„)   .‡ מח,  סוט‰ 

˘ם  (ול‡  ו˙ומים  ‰‡ורים  ‰ם  ‰חו˘ן 

וחזינן  ˘ני),  בבי˙  חסר  ˘‰י'  ‰מפור˘ 

„‡ף ˘נ˘˙נו ˘ינוי ‚„ול ˘ל‡ ‰יו מ˘יבין 

ב‚לוי, ‡עפ"כ ‰יו  ל‡ ‰י˙‰  ופעול˙ם  כו' 

ב‚„י  מנין  ל‰˘לים  ויכלו  כמ˜ו„ם  ˘למים 

כ‰ן ‚„ול, כסיום ‰רמב"ם כ‡ן. ו‰ו‡ ‰„ין 

‚נוז,  ו‰ו‡  כלל  נר‡‰  ˘‡ינו  ˘‡ף  ב‡רון, 

מ‚„רו  מ‡ומ‰  עי"ז  נ˘˙נ‰  ל‡  ‡עפ"כ 

ל‰˘לים ˆור˙ ‰בי˙.

 „ 

בגדר אמה טרקסין 
לשיטת הרמב"ם

יסיק גדר מחודש לשי' הרמב"ם דהכותל שעשו בין הקודש לקה"ק אינו רק בגדר 
מחיצה להבדיל או מסך כנגד הארון, אלא מקום ממש בפ"ע במקדש; ועפ"ז 

מיישב כמה קושיות ודיוקים בדברי הרמב"ם

‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב 
מב„יל  כו˙ל  ‰י'  ר‡˘ון  בבי˙  ‰"ב:  פ"„ 
‡מ‰  עביו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ובין   ˘„˜‰ בין 
וכיון ˘בנו ‰בי˙ ˘ני נס˙פ˜ ל‰ם ‡ם עובי 
 ˘„˜ ממ„˙  ‡ו   ˘„˜‰ ממ„˙  ‰י'  ‰כו˙ל 
עביו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ע˘ו  לפיכך  ‰˜„˘ים 
ע˘רים ‡מ‰ ˙מימו˙ וע˘ו ‰˜„˘ ‡רבעים 

בין  י˙יר‰  ‡מ‰  ו‰ניחו  ˙מימו˙  ‡מ‰ 
כו˙ל  בנו  ול‡  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ובין   ˘„˜‰
בבי˙ ˘ני ‡ל‡ ע˘ו ˘ני פרוכו˙ ‡ח˙ מˆ„ 
וביני‰ן   ˘„˜‰ מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜
בר‡˘ון.  ˘‰י'  ‰כו˙ל  עובי  כנ‚„  ‡מ‰ 
ובכס"מ כ˙ב ‚בי ‰ספ˜ „בי˙ ˘ני ˘‰זכיר, 
פ"ח ‰"„: ‡מ‰  כל‡ים  בירו˘למי  „מ˜ורו 



יט‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

ע"פ ‰ˆיווי,  בבי˙ ‰י'  ˘נבנ‰  מ‰  כל   ‡‰„
"‰כל בכ˙ב מי„ ‰' עלי ‰˘כיל" („‰"‡ כח, 

יט), ול‡ מ„ע˙ו. 

כ‡ן  ‰רמב"ם  כוונ˙  „עי˜ר  י"ל  ‡ל‡ 
מ‰ו  ‰˘"ס  בפלו‚˙˙  ל‰כריע  ל‡  ‰י‡ 
‰מ˜ום ˘בו נ‚נז, ‡ל‡ לח„˘ ל„ינ‡ בבנין 
‰בי˙, „‚ניז˙ ‰‡רון ל‡ נע˘˙‰ ר˜ ב‡ופן 
‰י˙‰  כ˘ל‡  ‰חורבן  בע˙  „"ב„יעב„" 
˘נבנ‰  בע˙  ˘כבר  ‡ל‡  בי„ם,  בריר‰ 
בבניינו  ל‰יו˙  מ˙חיל‰  נ˜בע  ‰בי˙ 
בו ‡חר  מונח  ל‰יו˙ ‰‡רון  מ˜ום ‰מיוע„ 
‰בנין  „מר‡˘י˙  נ‡מר  וכ‡ילו  ˘ייחרב, 
‚לוי  מ˜ום  בבי˙,  מ˜ומו˙  ב'  ל‡רון  ‰יו 
"במטמוניו˙  ‚נוז  ומ˜ום  ‰˘˙י',  ‡בן  ע"‚ 
עמו˜ו˙ וע˜ל˜לו˙". ‰יינו ˘‰מ˜ום ‰‚נוז 
‰ו‡  ‡ל‡  ‰‡רון  ‡ליו  ˘‚ל‰  מ˜ום  ‡ינו 
‡ח„ מן ‰מ˜ומו˙ ˘נבנו בבי˙ עבור ‰‡רון 
˘י˘  ‰ו‡  ‰בי˙  בנין  „˘לימו˙  מ˙חיל˙ו, 
ב˘ביל  ‰˜„˘ים)  (ב˜„˘  מ˜ום  עו„  בו 
מ˜ום  בניי˙  ע"י  כי  ˘יי‚נז,  ‡חר  ‰‡רון 
(ע"י  ‰מ˜„˘  ˘˜„ו˘˙  נובטח  ‰‚ניז‰ 
וממיל‡  לעולם.  ˙˘‡ר  בו)  ‰‡רון  ‰נח˙ 
כ˘ם ˘במ˜ום ‰‚לוי ‡מרינן כנ"ל ˘‰נח˙ 
כנ"ל, ‡ף  מבנין ‰בי˙  חל˜  בו ‰י‡  ‰‡רון 
פעול‰  ‡ינ‰  ‰‚נוז  במ˜ום  ‰‡רון  ‰נח˙ 
לˆרכי ‰‡רון לב„ו, ל˘מרו ול‰ˆילו, ‡ל‡ 
‰ו‡ מ„יני בנין ‰בי˙, כי מ˜ום ‰‚ניז‰ ‡ף 

‰ו‡ חל˜ מן ‰בנין, כנ"ל. 

וי„ע  כו'  ˘למ‰  ˘בנ‰  "ובע˙  וז‰ו 
„‡ין  כו'",  מ˜ום  בו  בנ‰  ליחרב  ˘סופו 
על  ז‰  מ˜ום  ˘בנ‰  לומר  בז‰  ‰פירו˘ 
לב‡ר „כיון  רˆ‰  בז‰  ר˜  ח"ו,  עˆמו  „ע˙ 
ליחרב  ˘סופו  י„וע  ‰י'  ‰בני'  בע˙  ˘כבר 

נח˘ב˙  ‰י˙‰  ‰‚ניז‰  מ˜ום  בניי˙  ‰רי 
˘י„ע  „ע"י  פירו˘,  עˆמ‰.  ‰בני'  מן  חל˜ 
זו „חפיר˙  בני'  מטר˙  בניי˙ו  בע˙  ˘למ‰ 
‰ˆיווי),  ע"פ  ‰י˙‰  (˘בו„‡י  ‰מטמוניו˙ 
כר‡וי  ‰מ˜ום  נ˙˜„˘  ‰בנין  בע˙  ‡זי 
ˆור˙  ‰„‚י˘  ולכך  ‡רון.  ˜„ו˘˙  ל˘ם 
וע˜ל˜לו˙",  עמו˜ו˙  "מטמוניו˙  ‰מ˜ום, 
בו  י„עו  כבר  ‰מ˜ום  ˘ל  „בוניו  ‰יינו 
ˆו‰  ‰מלך  "י‡˘י‰ו  וז‰ו  נוע„.  ˘ל‚ניז‰ 
מוכיח  „בז‰  ˘למ‰",  ˘בנ‰  במ˜ום  ו‚נזו 
‡חר  "ב„יעב„"  ‰י˙‰  ל‡  ‰‡רון  „‚ניז˙ 
ל‰ˆיל ‰‡רון,  ו‰וˆרכו  נחרב ‰בי˙  ˘כבר 
‰חורבן,  ˜ו„ם  ‰רב‰  י‡˘י‰ו  בימי  ‡ל‡ 
סכנ‰  ˘ום  לכלל  ‰בי˙  ב‡  ˘ל‡  בזמן 
י‡˘י‰ו.  בימי  י˘ר‡ל  י„  ˙ו˜ף  כי„וע 
ז‰  למ˜ום  ‰‡רון  ‰כנס˙  „‡ופן  ו‰וסיף, 
ע"י  ‰‚לוי  למ˜ומו  ל‰כנס˙ו  ב„ומ‰  ‰י' 
‰מלך,  ע"י  ‰„בר  ‰י'  „ב˘ני‰ם  ˘למ‰, 
"י‡˘י‰ו ‰מלך ˆו‰ כו'", ב„ומ‰ ל‰כנס˙ו 
י˘ר‡ל.  מלך  ˘למ‰  ˆיווי  ע"פ  ב˜„‰"˜ 
ע"י  ל‰יו˙  ‰‰כנס‰  ˆיוו  ˘ב˘ני‰ם  ו˙ו, 
‰ו‡,  מ˜„˘  ˆורך  כי  במ˜„˘,  ‰עוב„ים 
‰כ‰נים  ‰כניסו‰ו  ˘למ‰  ˘בימי  וכ˘ם 
‰כניסו‰  י‡˘י‰ו  ‡ˆל  כן  ו),  ˘ם,   ‡ (מלכים 

‰"לוים ‰מבינים כו'", וז‰ו ˘ל˘ון י‡˘י‰ו 
בבי˙  "˙נו ‡˙ ‡רון ‰˜„˘  בˆיוויו ‰י˙‰ 
ל‡  זו  ‰כנס‰  „פעול˙  ˘למ‰",  בנ‰  ‡˘ר 
‰י˙‰ ב„רך סילו˜ ונטיל˙ ‰‡רון ממ˜ומו, 
ו‰כניסו‰ו  נ˙נו‰ו  עי"ז   – ‡„רב‰  כ"‡ 
לו.  ˘נוע„  ‰‡חר  במ˜ומו  ‰מ˜„˘,  בבי˙ 
וז‰ו ˘‰בי‡ סיום ‰כ˙וב „"‡ין לכם מ˘‡ 
˘‡ף  ‰יינו   ,"‡"‰  ˙‡ עב„ו  ע˙‰  בכ˙ף 
˘ע"י  ‰עבו„‰  ˙חסר  ‰‡רון  ‚ניז˙  ˘ע"י 
כלל  עי"ז  נחסר  ל‡  מ"מ,  בכ˙ף,  ‰מ˘‡ 
‰בי˙  ˘נ˘‡ר  כיון  ˘במ˜„˘  ‰עבו„‰  מן 

י

 ‡ 

עושין במקדש כלים
יחקור בהגדרת קדושתם, אם יש להם שם קדושה בפ"ע או דהוו רק פרטים 

בכללות שם משכן ומקדש לאחר הקמתו / יבאר הנפקותא לדינא ועפ"ז יבאר 
היטב דיוק ל' הרמב"ם בספר המצוות

כ  מ"ע  ל‰רמב"ם  ‰מˆוו˙  בספר 
‰בחיר‰  בי˙  לבנו˙  "˘ˆונו  וז"ל:  כ˙ב 
 ˘‡‰ ו‰בער˙  ‰‰˜רב‰  י‰י'  בו  לעבו„‰, 
מ˜„˘  לי  וע˘ו  י˙'  ‡מרו  ו‰ו‡  כו'  ˙מי„ 
˘‰ם  רבים  מינים  כולל  ‰כלל  ˘ז‰  כו' 
כולם  וזול˙ם,  ו‰מזבח  ו‰˘לחן  ‰מנור‰ 
מ˜„˘,  יי˜ר‡  ו‰כל  ‰מ˜„˘,  מחל˜י 
וחל˜",  חל˜  בכל  ‰ˆיווי  ייח„  וכבר 
‰ˆיווי  ייח„  "וכבר  במ˘"כ  וˆ"ב  עכ"ל. 
‰כלים  ˘כל  „מ‡חר  וחל˜",  חל˜  בכל 
מ˜„˘",  י˜ר‡  ו‰כל  ‰מ˜„˘  "מחל˜י  ‰ם 
ב‰מˆוו‰  פרטים  ר˜  ‰ם  ‰חל˜ים  ˘לכן 
˘כבר  ˘‰וסיף  מ‰ו  מ˜„˘",  לי  „"וע˘ו 
„מ˘מעו  וחל˜,  חל˜  בכל  ‰ˆיווי  ייח„ 
מכלי  וחל˜  חל˜  ˘כל   – ב‰יפוך  לכ‡ור‰ 
‰מ˜„˘ ‰ו‡ „בר בפני עˆמו ומˆוו‰ בפני 

 ‰˘‚„‰ נפ˜"מ  למ‡י  ˆ"ע,  ובכלל  עˆמ‰. 
זו ל„ינ‡.

מ˜ום  „בכל  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
‰מורכב  כלל  „‡וריי˙‡  במילי  ˘מˆינו 
‡ופנים,  בכמ‰  ל‰‚„ירו  מˆינו  מפרטים 
כי„וע ח˜ירו˙ ‰‚‡ון מר‚ˆוב בכיו"ב (ר‡‰ 

מפענח ˆפונו˙ פ"„ ו˘ם נסמן ונ˙ב‡ר). 

„‡ופן ‡ח„ י"ל ˘כל פרט ‡ינו מˆי‡ו˙ 
בפני עˆמו ‡ל‡ חל˜ ממˆי‡ו˙ ‰כלל, וכל 
‰˙‡ח„ו˙ו  ˘ע"י  מ‰  ‰י‡  מˆי‡ו˙ו  ‚„ר 
מˆי‡ו˙  ˙˙‰וו‰  ‰פרטים  ˘‡ר  עם 
מˆי‡ו˙  ‡חר:  ובנוסח  כלל,  ˘ל  ‡ח˙ 
‰כ˘ר  ‡ל‡  ‡ינ‰  לכ˘עˆמם  ‰פרטים 
לז‰  „ו‚מ‡  ומעין  ‰כלל.  למˆי‡ו˙  בלב„ 



י‡‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

ל„ע˙  ˘יעור  „חˆי  ‰‚„ר  ‰ו‡  ב‡יסורים 
(יומ‡  ‰˙ור‰  מן  מו˙ר  ˘ח"˘  ל˜י˘  רי˘ 
ח˘יבו˙  לו  ‡ין  כ˘לעˆמו  ˘‰ו‡   ,(‡ ע„, 

ב‡‰  ˘יעור  חˆ‡י  ˘ני  כ˘מˆטרפים  ור˜ 
לכ‡ן מˆי‡ו˙ ח„˘‰ ˘ל כלל ‰כלול‰ מב' 
מן  ‰‡יסור  ומ˙ח„˘  נוˆר  ו‡ז  ‰חˆ‡ים, 
‰˙ור‰. וי"ל נמי „ו‚מ‡ במˆוו˙, ‚„ר „חוט 
בפ"ע ‡ל‡  ˘ם  עליו  ˘‡ין  ˘ל ˆיˆי˙  ‡ח„ 
כל ענינו ‰ו‡ מ‰ ˘מˆטרף לעו„ ‚' חוטים 
(עיי'  ˘לימ‰  ‡ח˙  „ˆיˆ‰  מˆי‡ו˙  ונע˘י˙ 

במפענח ˆפונו˙ ˘ם ס"ז). 

ופרט  פרט  „כל  ‡פ"ל,  ˘ני  ו‡ופן 
‡ל‡  עˆמו,  בפני  ˙ורני˙  מˆי‡ו˙  ‚ם  ‰ו‡ 
˘ב‰ˆטרפו˙ם יח„ ˘ל כמ‰ פרטי מˆי‡ו˙ 
˘ל‡  ח„˘  ענין  נמי  נ˙‰וו‰  ‡לו  ˙ורני˙ 
וע"„  עˆמו.  בפני  פרט ‰י'  כ˘כל  כ‡ן  ‰י' 
בכל  ˘‚ם  ˘ב˜„ו˘‰,  ל„בר  ע˘ר‰  ‚„ר 
‡ח„ מי˘ר‡ל בפ"ע י˘ ‚„ר ˜„ו˘‰ לכמ‰ 
מ˙ח„˘˙  יח„יו  ע˘ר‰  וכ˘נ‡ספים  מילי, 
„ברים  ל‡מיר˙  ‰נ„ר˘˙  ˜„ו˘‰  ‚ם 

˘ב˜„ו˘‰. 

ˆירוף  „˜ו„ם  ‡פ"ל,  ˘לי˘י  ו‡ופן 
˙ורני˙  מˆי‡ו˙  פרט  כל  ‡ין  ‰פרטים 
מ˙‡ח„ים  ח˘וב‰ בפני עˆמו, ‡בל ל‡חר̆ 
מן  ‡ח„  כל  מ˜בל  כלל,  מכולם  ונע˘‰ 
י"ל  וע„"ז  לעˆמו.  ‚ם  ח˘יבו˙  ‰פרטים 
˘‰חˆר,  ו‰מ˜„˘,  ‰מ˘כן  מבנ‰  בחל˜י 
˜ו„ם  ˘ו„‡י  ‰˜„˘ים,  ו˜ו„˘  מוע„  ‡‰ל 
ו˜„ו˘˙ו,  ‰מ˘כן  כללו˙  מˆי‡ו˙  ˘י˘נ‰ 
‰חˆר  על  פרטי˙  ˜„ו˘‰  חלו˙  ‡ין  ‰רי 
‰מ˘כן  כל  ˘‰ו˜ם  ל‡חר  ‡בל  וכיו"ב, 
‡פ"ל „˘וב עי"ז חל‰ ˜„ו˘‰ ‚ם על חל˜ 
‰מ˘כן),  כללו˙  (לל‡  בפ"ע  ממנו  פרטי 
(ועיי'  ‰˜„˘ים  ו˜ו„˘  מוע„  ‡‰ל  חˆר, 

˜„ו˘‰  מיני  חלו˜˙  ‚בי  מ"ו  פ"‡  „כלים  מ˙ני' 

ו‰נפ˜"מ  ˘במ˜„˘).  ‰מ˜ומו˙  בין  ˘ונים 

‡ו  במסעו˙,  מפור˜  ‰י'  כ˘‰מ˘כן  י"ל 
ב  ס,  „זבחים  סו‚י‡  (עיי'  בי‰מ"˜  מ˘חרב 
ו‡ילך ובמפר˘ים ומנחו˙ ˆ‰, ‡ ו‡ילך ב‡יז‰ ‡ופן 

˜„ו˘˙  ‡י  ‰מ˜„˘),  כללו˙  ˜„ו˘˙  מ˙בטל˙ 

‰חל˜ים במ˜ומ‰ עומ„˙ מן ‰˙ור‰ (‡חר 
‡ל‡  ˘‡י"ז  ‡ו  ‰ˆירוף)  ע"י  חל‰  ˘כבר 
(עיי'  כו'  זז‰  ˘˜„ו˘‰ ‡ינ‰  מ˘ום  מ„רבנן 
‰י"„  בי‰ב"ח  מ‰ל'  פ"ו  ונו"כ  ברמב"ם  ‰יטב 

˘נ˙חלל  מכ‰ן  ל„בר  ומעין „ו‚מ‡  ו‡ילך). 
˘כ‰ונ˙ו  ‰בן  נ˙חלל  „ל‡  מכ‰ונ˙ו  ‡ביו 

ב‡‰ מכח ‡ביו.

כלי  ‚בי  י"ל  ‰נ"ל  ‰ח˜יר‰  כל  ומעין 
ועו„).  ט  מ,  פר˘˙נו  בˆפע"נ  (ועיי'  ‰מ˘כן 
˘ום  מˆ"ע  בכלים  „‡ופן ‡ח„ ‡פ"ל „‡ין 
˘נ‚מר‰  ל‡חר  ו‚ם  ˜„ו˘‰,  ˘ל  ח˘יבו˙ 
˘‰ו˜ם  ל‡חר  נמי  ‡י  ‰כלים,  כל  ע˘יי˙ 
לר‡˘ונ‰,  ‰כלים  בו  ו‰וכנסו  ‰מ˘כן 
˘‡ז נע˘‰ חלו˙ ו˘ם מ˘כן ומ˜„˘, מכל 
ח˘יבו˙  ˘ום  עˆמם  בכלים  ‡ין  מ˜ום 
כחל˜י  ‰ם  ו‰רי  לעˆמם,  ˜„ו˘‰  ו‚„ר 
ויריעו˙יו,  ‰מ˘כן  ˜ר˘י  כ‚ון  ‰בנין,  ‚וף 
˘‡ינם ‡ל‡ חל˜ים ˘מ‰ם מורכב ‰מ˘כן, 
‰מ˘כן  ˘‚„ר  ו‰יינו  ‰כלים.  בענין  ו‰"‰ 
˘ולחן  יריעו˙ ˜ר˘ים ‡„נים  בו  ˘י˘  ‰ו‡ 
מנור‰ ומזבחו˙, ומלב„ ז‰ ‡ין לכלים ˘ום 
מ‰ו˙ לעˆמם (ול„רך זו ‡יסור "ול‡ יב‡ו 
ל‡חר  ˘‡יירי  וכיו"ב  ‚ו'"  כבלע  לר‡ו˙ 
מן ‰ˆיווי  כ˙ול„‰  ב‡  פירו˜ ‰מ˘כן ‡ינו 
ח„˘  ˆיווי  ‰ו‡  ‡ל‡   ˜"‰˜ ˜„ו˘˙  על 
מכל  ‰˜„ו˘‰  נ˙בטל‰  ‡ז  ˘‰רי  ל‚מרי, 
מן ‰כלים  ˘ני ‡פ"ל „כ"‡  ו‡ופן  פרטיו). 
עˆמו, ‡ף  מˆ„  ח˘יבו˙ ˜„ו˘‰ ‚ם  בו  י˘ 

חי„ו˘ים ובי‡ורים יח

‰יעב"ı ל‡ ‰י' ˆריך ל‰‡ריך כ"כ ב˙י‡ור 
מ˜ום  לענין  ל‰כריע  וכ„י  ‰‡רון,  ‚ניז˙ 
„"‡רון   ‡‰ לפר˘  ר˜  ‰ו"ל  בז‰"ז  ‰‡רון 
(ו‡„רב‰,  מי„י  ל‡  ו˙ו  נ‚נז"  במ˜ומו 
‰רמב"ם  בל˘ון  כי  ‰ספר  מן  חסר  ‰עי˜ר 
בו  ל‚נוז  מ˜ום  בו  ˘"בנ‰  ˘למ‰  ‚בי 
ול‡  ‰בי˙  על  ˜‡י  „"בו"  ‡פ"ל  ‰‡רון" 
יו˜˘‰,  ועו„  לב„ו).  ‰‡רון  מ˜ום  על 
„‡"כ ‡מ‡י ל‡ ‰בי‡ ע"ז ‰כ˙וב ˘‰בי‡ו 
‰יום  ע„  ˘ם  "וי‰י  ˘ם  „יומ‡  בסו‚י‡ 
נ˙פר˘ ‰‡ „‡ף  ח), „בו  ח,   ‡ (מלכים  ‰ז‰" 
 ı"בז‰"ז נמˆ‡ ‰‡רון במ˜ומו, ו‰רי ל‰יעב
עי˜ר ‰נפ˜ו˙‡ מ‰‡ „"‡רון במ˜ומו נ‚נז" 
מˆינו  ל‡  ‚ם  בז‰"ז.  ‰כניס‰  לענין  ‰ו‡ 
‡ף  ˘‰רמב"ם  ז‰  על  מזור  ˘ום  ב˙ירוˆו 
‰פלו‚˙‡  ‚בי  ‚ם  ל‰כריע  עˆמו  ‰ז˜י˜ 

ביומ‡ ע"י מי ננ‚ז.

‰לכ‰  „לכ‡ור‰  ב‰˜„ים  ו‰נר‡‰ 
„ס„ר  במ˜ומ‰,  ˘ל‡  ‰רמב"ם  ‰בי‡‰  זו 
‰ו‡  ‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  „ברי 
עי˜ר  ˘‰ן  „ברים  ר˜  ‰זכיר   ‡ ˘בפר˜ 
ו‡ולם  ו˜ו„˘ ‰˜„˘ים  בבנין ‰בי˙, ˜ו„˘ 
‰˜ו„˘  כלי  לפרט  ‰מ˘יך  ו‡ח"כ  כו', 
‡ח„  כל  ˆור˙  בי‡ור  ונמ˘ך  ומ˜ומן 
‡יירי  (פ"„)  ובפר˜ין   ,‚ פר˜  סוף  ע„  מ‰ם 
וכו'  ו‰˘ערים  ‰‰יכל  ‚ופ‡,  ‰בי˙  בˆור˙ 
˘‡יירי  „י„ן  ‰לכ‰  מ˜ום  מ‰  ו˙מו‰   –
˘מ„בר  בפר˜  ‰מ˜„˘  מכלי  ˘‰ו‡  ב‡רון 
„ל‰רמב"ם  לח„˘  י˘  ולכך  בˆור˙ ‰בי˙. 
„ין  ‰וי  ב˜„‰"˜  ‰‡רון  ˘מ˜ום  ז‰  „ין 
‰‡רון  נ˘˙נ‰  ובז‰  ‰בי˙,  ˆור˙  בכללו˙ 
˘מ˜ומו  כלי  ר˜  ז‰  „‡ין  כלים  מ˘‡ר 
ב˜„‰"˜ (כמ˜ומו˙ ˘‡ר כלים) ‡ל‡ ‰נח˙ 
מבנין ‰מ˜ום „˜ו„˘  חל˜  ˘ם ‰וי  ‰‡רון 

‰בי˙"  "ˆור˙  ויˆיר˙  עˆמו  ‰˜„˘ים 
כמ"˘  ל‰'",  "בי˙  נע˘‰  „עי"ז  כ‰לכ˙‰, 

בפ' ˙רומ‰ "ונוע„˙י לך ˘ם". 

עˆומ‰,  פלי‡‰  עול‰  ˘מע˙‰  ‡ל‡ 
‰‡רון  ‰י'  ˘ל‡  ˘ני  ˘בבי˙  „נמˆ‡ 
וˆור˙  עˆמו,  מבנין ˜„‰"˜  נחסר  במ˜ומו 
˜ו„˘  בניי˙  כי  ˘לימ‰,  ‰י˙‰  ל‡  ‰בי˙ 
(כל˘ונו  בבנין ‰בי˙"  ‰˜„˘ים ‰י‡ "עי˜ר 
‰רמב"ם  ˘‰‡ריך  מ‰  ‰ו‡  ו‰ו‡  בפ"‡). 

ב‰לכ‰ „י„ן, ל‰סיר פלי‡‰ זו. 

ל‰‡ריך  כ‡ן  טרח  ‰רמב"ם  „‰נ‰ 
לˆורך  ˘ל‡  ˘‰ו‡  ונר‡‰  פרטים,  בכמ‰ 
„בניי˙  ˘פיר˘  מ‰  נפ˜ו˙‡.  בז‰  ו‡ין 
˘למ‰  ע"י  ‰י˙‰  ‰‡רון  בו  ל‚נוז  ‰מ˜ום 
‰י'  ˘בנ‰  „‰מ˜ום  ‰וסיף  ו‚ם  ‰מלך, 
וע˜ל˜לו˙",  עמו˜ו˙  במטמוניו˙  "למט‰ 
ו‚נזו",  ˆו‰  ‰מלך  „"י‡˘י‰ו  ‰„‚י˘  ו‚ם 
וכן  ‚נזו",  „"י‡˘י‰ו  לומר  נ˙ספ˜  ול‡ 
˘למ‰"  ˘בנ‰  במ˜ום  בל˘ונו "ו‚נזו  יי˙ר 
ול‡ "ו‚נזו ˘ם", ועו„ ‰ˆריך עˆמו ל‰בי‡ 
 – ז‡˙  ‚ם  ו‡ף  ז‰,  כל  על  מן ‰כ˙וב  ר‡י' 
בל˘ונו˙ ‰כ˙וב ‰מוכיחים  ר˜  נס˙פ˜  ל‡ 
כו',  י‡˘י‰ו  ˆיווי  ע"פ  נ‚נז  „‰‡רון   ‡‰
נ‡מר  ˘‰ˆיווי  ‚ם  ל‰ע˙י˜  טרח  ‡ל‡ 
‰˜„ו˘ים  י˘ר‡ל  לכל  ‰מבינים  "ללוים 
ל‰'", ו‚ם ‰מ˘ך „ברי י‡˘י‰ו ‡חר ˆיוויו 
 ˙‡ עב„ו  ע˙‰  בכ˙ף  מ˘‡  לכם  "‡ין  ז‰, 
ל‰וכיח  כלל  ˘ייך  ‡ינו  ז‰  ˘כל   ,"‡"‰
במ˜ום  ו‚נזו  ˆיו‰  ‰מלך  „"י‡˘י‰ו   ‡‰
˘כ˙ב  מ‰ו  ˆ"ע  ובכלל  ˘למ‰".  ˘בנ‰ 
בו  בנ‰  ליחרב  ˘סופו  "וי„ע  ˘למ‰  ‚בי 
מ˜ום", „מ˘מע ˘בנ‡ו למ˜ום ז‰ על „ע˙ 
ו˙ימ‰  ליחרב,  ˘סופו  ˘י„ע  כיון  עˆמו 
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 ‚ 

דין גניזת הארון
לפני חורבן הבית 

יביא ביאור היעב"ץ במה שהאריך הרמב"ם בתיאור גניזת הארון להכריע 
דנגנז במקומו, ויקשה דעדיין לא נתבארו הרבה דקדוקים בל' ההלכה / יחדש 

דלהרמב"ם הארון הוא מצורת הבית עצמו ולא מכליו ועפ"ז מיישב שפיר 
כללות ההלכה דבזה מבואר איך היתה צורת הבית שלימה אף בבית שני שלא 

חזר בו הארון

בי‰ב"ח:  מ‰ל'  רפ"„  ברמב"ם  ‡י˙‡ 
˘עלי'  במערבו  ב˜„˘ ‰˜„˘ים  ‡בן ‰י˙‰ 
˘למ‰  ˘בנ‰  ובע˙  כו',  מונח  ‰‡רון  ‰י' 
‡˙ ‰בי˙ וי„ע ˘סופו ליחרב בנ‰ בו מ˜ום 
ל‚נוז בו ‰‡רון למט‰ במטמוניו˙ עמו˜ו˙ 
ו‚נזו  ˆו‰  ‰מלך  וי‡˘י‰ו  וע˜ל˜לו˙, 
במ˜ום ˘בנ‰ ˘למ‰, ˘נ‡מר וי‡מר ללוים 
˙נו  ל‰'  ‰˜„ו˘ים  י˘ר‡ל  לכל  ‰מבינים 
‡˙ ‡רון ‰˜ו„˘ בבי˙ ‡˘ר בנ‰ ˘למ‰ בן 
„ו„ מלך י˘ר‡ל ‡ין לכם מ˘‡ בכ˙ף ע˙‰ 
מט‰  עמו  ונ‚נז  ו‚ו',  עב„ו ‡˙ ‰' ‡ל˜יכם 
˘ני.  בבי˙  חזרו  ל‡  ‡לו  וכל  וכו'  ‡‰רן 
ו‡ף ‡ורים ו˙ומים ˘‰יו בבי˙ ˘ני ל‡ ‰יו 

מ˘יבין ברוח ‰˜ו„˘ כו'. ע"כ.

ב.  נב,  ביומ‡  בסו‚יי˙ ‰‚מר‡  ומ˜ורו 
וכבר ˙מ‰ בז‰ ‰יעב"ı על ‡˙ר, מ‰ ר‡‰ 
‰רמב"ם ל‰בי‡ ב‰לכו˙יו סיפור מ‡ורעו˙ 
‚ניז˙  ˘מ˜ום  ‚ם  ומ‰  ‰לכ˙‡.  ולמ‡י  ז‰ 
ב‰מ˘ך  כמבו‡ר  ˘נוי,  במחלו˜˙  ‰‡רון 
‰רמב"ם  נˆרך  ולמ‰  „יומ‡,  ‰סו‚י‡ 

בלי  זו  בפלו‚˙‡  ל‰כריע  עˆמו  ל‰כניס 
ליי˘ב „"ˆורך ‚„ול  וכ˙ב  ל„ינ‡.  נפ˜ו˙‡ 
לו  ˘˙פס  ˘יט˙ו  לפי  ז‰  ב„בר  לרבינו  י˘ 
˘˜„ו˘˙   . . ‰ללו  מ‰לכו˙  בפ"ו  ל˜מן 
‰בי˙ ל‡ בטל‰ . . „סבר רבינו „‰ך מיל˙‡ 
‡רון  „ס"ל  כמ‡ן  ‡זל‡  ‰בי˙  „˜„ו˘˙ 
מ˜„˘  בי‡˙  לענין  ועכ"פ   . . נ‚נז  במ˜ומו 
מבי˙  כ˙יב   ‡‰„ ˙לי‡,  „ב‰כי  מס˙בר‡ 
פירו˘,  וכו'".  ‰כפור˙  פני  ‡ל  לפרוכ˙ 
„רˆ‰ ל‰כריע ˘נ‚נז במ˜ומו (ול‡ בל˘כ˙ 
י˘  מ"„  ל‰ך  ר˜  כי  מ"„)  כ‡י„ך  ‰עˆים 

‡יסור בי‡˙ מ˜„˘ בז‰"ז.

 ‡‰„ ז‰,   ıב˙ירו „ˆ"ע  ‡יבר‡ 
˘פס˜  מ‰  כבר  ‰טעים  עˆמו  ‰רמב"ם 
"לפי  ˘‰ו‡  בז‰"ז  ‰בי˙  ˜„ו˘˙  ‚בי  ˘ם 
˘˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘ וירו˘לים מפני ‰˘כינ‰, 
˘ייך  „‡ינו  ו‰יינו  בטל‰",  ‡ינ‰  ו˘כינ‰ 
רוחני  ענין  ולמ˜ומו ‡ל‡ ‰ו‡  ל‰‡רון  ר˜ 
˘ור‰  ˘‰י˙‰  ‰˘כינ‰  מ˜„ו˘˙  ‰נמ˘ך 
„לבי‡ור   ‰˘˜ ‚ם  ‰‡רון.  ע"י  ‰בי˙  בכל 

חי„ו˘ים ובי‡ורים יב

‡ל‡  ב˘לימו˙ו,  ‰מ˘כן  ˘‰ו˜ם  בטרם 
‚ם  ‰ם  למ˘כן  ‡ו˙ם  ˘מכניסים  ˘ע"י 
ו‡ופן  ‰מ˘כן.  כללו˙  ב‰˘למ˙  פרטים 
בע˙  עˆמם  מˆ„  בכלים  „‡ין  ˘לי˘י, 
‡ל‡  עˆמם,  בפני  ח˘יבו˙  ˘ום  ע˘יי˙ם 
‰כלים  ו‰כנס˙  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  ˘ל‡חר 
‡ליו, חל‰ ח˘יבו˙ ˘ל ˜„ו˘‰ על כל כלי 
‰מ˘כן  ל˜„ו˘˙  בנוסף  לכ˘עˆמו  וכלי 
˜„ו˘˙  ‚„ר  וי˘  חל˜יו,  כל  על  ‰כללי˙ 

מנור‰, ˜„ו˘˙ ˘ולחן וכיו"ב.

[ולכ‡ור‰ י˘ ל‰וכיח „כלי ˘במ˜„˘ 
‰רמב"ם  ממ˘"כ  בפ"ע  ˜„ו˘‰  לו  י˘ 
בפ"„ מ‰ל' ˙מור‰ ‰י"‡: כיˆ„ ‡ם ‰˜„י˘ 
לב„˜ ‰‰יכל ל‡ י˘נ‰ לב„˜ ‰מזבח. ע"כ. 
‚בי  ז‰ו „ו˜‡  ˘מ‡  בז‰,  יל"ע  ע„יין  ‡בל 
בכלל  ככל ‰כלים  ‰ו‡  ˘‚ם  „‡ף  ‰מזבח, 
ענין  י˘  מ˜„˘,  לי  „וע˘ו  ‰כללי˙  ‰מ"ע 
‰˜רבנו˙  ˘‰˜רב˙  כיון  בו  מיוח„  ו‚„ר 
כמ"˘  מ˜„˘  לי  „וע˘ו  ‰מ"ע  עי˜ר  ‰י‡ 

‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰].

‰נ"ל  ‰‡ופנים  בין  ˘י"ל  ומ‰נפ˜"מ 
‰רמב"ם  „כ˙ב  ל˘מ‰,  כוונ‰  לענין  ‰ו‡ 
עו˘ין  ‡ין  ‰בחיר‰:  בי˙  מ‰ל'  בספ"‡ 
 .˘„˜‰ ל˘ם  ‡ל‡  מ˙חל˙ן  ‰כלים  כל 
˙בני˙   ˙‡ „כ˙יב  ˘ם:  ספר  וב˜רי˙  ע"כ. 
˙ע˘ו,  וכן  כליו  כל  ˙בני˙  ו‡˙  ‰מ˘כן 
„מ˘כן  „ומי‡  ‰כלים  כל  „ע˘יי˙  מ˘מע 
„ע˘יי˙ו ל˜ו„˘ מ˙חל˙ו, כ„מ˘מע וע˘ו 
ל˘ם  י‰י‰  ע˘יי˙ו  מ˙חל˙  מ˜„˘  לי 

‰˜ו„˘ כו'. ע"כ.

‡„מ‰  "מזבח  ע‰"פ  בפר˘"י  ‡מנם 
 ‡‰˙˘" כ˙ב  כ‡)  כ,  (י˙רו  לי"  ˙ע˘‰ 
לכ‡ו'  „מ˘מע  ל˘מי",  ע˘יי˙ו  ˙חל˙ 
ˆ"ל  (ולפ"ז  במזבח  ר˜  מיוח„  „ין  ˘‰ו‡ 

‡ל‡  ‡ינו  ˜„ו˘‰"  בי˙  ל˘מי  „"וע˘ו 
‡יבר‡  בכלים).  ול‡  עˆמו  ‰מ˘כן  בבנין 
 '‡ בכמ‰ ‡נפי':  ו‡פ"ל  ר‡י',  „י"ל „‡ינ‰ 
„במזבח  ב'  כלים.  ל˘‡ר  למ„ין  „ממזבח 
ע˘יי˙ו  ˙חל˙  ˘ˆ"ל  חי„ו˘  עו„  נוסף 
כלים,  ˘‡ר  ובכל  במ˘כן  מ˘‡"כ  ל˘מי, 
˙ע˘‰  ˘ם:  ע‰"פ  מכיל˙‡ „ר˘ב"י  ור‡‰ 
לי ˘˙‰‡ חˆיב˙ן ו‰ב‡˙ן ובניי˙ן ל˘מי. 
ל˘מ‰  ˘כוונ˙  מיוח„  „ין  י˘  „במזבח   '‚
ב˘‡ר  מ˘‡"כ  מזבח,  ל˘ם  בפרטו˙   ‡‰˙

כלים ס‚י כוונ‰ כללי˙ ל˘ם ‰מ˜„˘.

מחלו˜˙  „‡כן  ‡פ"ל  ‡חר  וב‡ופן 
ול˘יט˙יי‰ו  ל‰רמב"ם,  ר˘"י  בין  כ‡ן  י˘ 
‡זלי, „‰נ‰ יעוי' מ˘"כ ר˘"י בפר' ˙רומ‰ 
(כ‰, ט) "וכן ˙ע˘ו, ל„ורו˙, ‡ם י‡ב„ ‡ח„ 

מן ‰כלים ‡ו כ˘˙ע˘ו לי כלי בי˙ עולמים 
ו‰יינו  ‡ו˙ם",  ˙ע˘ו  ‡לו  כ˙בני˙  כו' 
˙בני˙ם  על  ˜‡י  ˙ע˘ו"  "וכן  ˘פירו˘ 
‡כוונ‰  „˜‡י  ‰נ"ל  ב˜רי"ס  כמ˘"כ  ול‡ 
ל˘מ‰, ולפי"ז ב‡מ˙ לר˘"י "וע˘ו ל˘מי 
בכלים,  ול‡  בבנין  בי˙ ˜„ו˘‰" ‡ינו ‡ל‡ 
˙ע˘‰  בו  ˘נ‡מר  „במזבח  פיר˘  כן  ועל 
ל˘מ‰,  ˘ע˘יי˙ו ˆ"ל  מיוח„  לי ‡יכ‡ „ין 
„בכל  מללו  ברור  ‰רמב"ם  „ע˙  ‡בל 

‰כלים ‡יכ‡ „ין ל˘מ‰.

בין  ‰נפ˜"מ  ‰ו‡  „בז‰  י"ל  ומע˙‰ 
„ל‰‡ופן  ‰כלים.  ב‚„ר  ‰נ"ל  ‰‡ופנים 
מן  חל˜  ˘‰ם  ‡ל‡  ‡ינו  ‰כלים  ˘‚„ר   '‡‰
ל˘מ‰  ע˘יי˙ן  ˙חל˙  ˆ"ל  ‰רי  ‰מ˘כן, 
עו„  י"ל  ו‡ולי  ‰מ˘כן.  ˜„ו˘˙  ל˘ם 
„ל‡ופן ז‰, כיון ˘ענינם ‰ו‡ ר˜ חל˜ מבנין 
ו‰˜מ˙ כללו˙ ‰מ˘כן ‰י' ˆ"ל „„ין ל˘מ‰ 
‰מ˘כן   ˙‡ מ˜ימים  כ‡˘ר  ר˜  חל  ˘ב‰ם 
ומכניסים ‡ו˙ן ל˙וכו ול‡ מ˙חל˙ ע˘יי˙ן 
„‰וי ר˜ ‰כ˘ר „‰כ˘ר. ול‡ופן ‰ב' ˘פרטי 



י‚‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

‚ם  עˆמם  בפני  ח˘יבו˙  ל‰ם  י˘  ‰כלים 
כ"‰  (ולכ‡ור‰  מן ‰מ˘כן  חל˜  נע˘ים  בטרם 
„ע˙ ‰רמב"ן ב‰˘‚ו˙יו לס‰מ"ˆ מ"ע ל"‚ „פלי‚ על 

‰רמב"ם וס"ל ˘‡ין ‰כלים חל˜ מן ‰בי˙, ‡ל‡ ‰ם 

בע˙  ל˘מ‰  כוונ˙  ו‡"כ  עיי"˘),  מˆוו˙  ˘˙י 

‰פרטי˙  ‰˜„ו˘‰  ל˘ם  ˆ"ל  ‰כלי  ע˘יי˙ 
ל˘ם  מנור‰,  ˜„ו˘˙  ל˘ם  ‰כלי,  ˘ל 
„בע˘יי˙   '‚‰ ול‡ופן  וכו'.  ˘לחן  ˜„ו˘˙ 
בנוסף  ˙חול  ‰מ˘כן  ‡ל  ו‰כנס˙ם  ‰כלים 
˘ם  ‚ם  כללי˙  מ˘כן  ˜„ו˘˙  ˘ם  לחלו˙ 
י"ל  ‰רי  בנפר„,  מ‰כלים  כ"‡  על  ˜„ו˘‰ 
‰ע˙י„יים  ‰˜„ו˘‰  מיני  ב'  חלו˙  ˘ל˘ם 
ˆ"ל ˙חל˙ ע˘יי˙ם ל˘מם ˘ל ב' ‰ענינים, 
‰מ˘כן,  ו˜„ו˘˙  מˆו˙  ל˘ם  כללי  ל˘מ‰ 

ול˘מ‰ פרטי ל˘ם ‰כלי ‰פרטי.

‰סברו˙  בין  „נפ˜"מ  ‚ם  י"ל  [ו‡ולי 
‰נ"ל ‚בי „ין זמן ‰˜מ˙ מ˘כן, „‡ין בונין 

‡˙ ‰מ˜„˘ בליל‰ (˘בועו˙ טו, ב, רמב"ם ˘ם 
‚ם  ‡ם  ‰נ"ל  בח˜יר‰  ל˙לו˙  „י˘  ‰י"ב), 

‰וי  ‡י  מיל˙‡  ˙לי‡  כי  ז‰,  ב„ין  ‰כלים 
ע˘יי˙ן בכלל "‰˜מ˙ ‰מ˘כן", ועיי"ע].

במ‰  ‰רמב"ם  ˘נ˙כוון  ‡יפו‡  וז‰ו 
˘כ˙ב  ל‡חר  ˘ם  בס‰מ"ˆ  ˘‰וסיף 
ו‰כל  ‰מ˘כן  מחל˜י  "כולם  ˘‰כלים 
בכל  ‰ˆיווי  ייח„  "וכבר   – מ˜„˘"  י˜ר‡ 
‰כלל  ˘"ז‰  ˘‡ף  ל‰ורו˙  וחל˜",  חל˜ 
(מˆו˙ וע˘ו לי מ˜„˘) כולל מינים רבים" 
מ˜„˘ ‰ו‡  לי  „וע˘ו  ˘˙וכן ‰ˆיווי  ‰יינו 
כלים,  ˘כולל  מ˘כן  ˘יע˘ו  לכ˙חיל‰ 
כ‡ו"‡  על  חל  ע˘יי˙ו,  ‚מר  ל‡חר  ‰רי 
נמנ‰  ˘‡ינו  (‡ף  מיוח„  ˆיווי  ‰כלים  מן 
למˆו‰ בפ"ע) וממיל‡ ‚ם ˜„ו˘‰ מיוח„˙ 
ל˘מ‰  כוונ˙ו   ‡‰˙˘ ˆריך  ול‰כי  בפ"ע, 

בע˘יי˙ ‰כלים ב‡ופן ז‰, וכנ"ל.

 ב 

דין "משוקדים" במנורה 
לשיטת הרמב"ם

יביא קושיית המל"מ שהצריך הרמב"ם משוקדים גם בששת הקנים אף שהספק 
שאין לו הכרע הוא רק בקרא דקנה אמצעי, וידחה תירוצי המפר שים / יסיק 

ביאור מחודש דלהרמב"ם הי' הכרח דודאי כל המנורה צ"ל משוקדים והספק 
הוא רק לענין פירוש הכתובים

פ"‚  ‰בחיר‰  בי˙  ‰ל'  ברמב"ם 
פרחים  כפ˙ורים  ‚ביעים  מנין  מפרט  ‰"ב 

˘במנור‰, ‰ן „˜נ‰ ‡מˆעי (‚וף ‰מנור‰) ו‰ן 

מ˘ו˜„ים  ומסיים "ו‰כל  כו'  „˘˘˙ ‰˜נים 

‰כסף  ע"ז  ו‰בי‡  בע˘יי˙ן".  ˘˜„ים  כמו 

מ˘נ‰ ב˘ם מ‰ר"י ˜ור˜וס: "כ˙ב כן רבינו 

חי„ו˘ים ובי‡ורים טז
‡ב  בנין  בכך  ˘י˘  ‰י‡  „פ˘יט‡  ומיל˙‡ 
ע"י  ל‰יע˘ו˙  ˆריכים  חל˜י ‰מנור‰  ˘כל 
י˙יי˘ב  ‚ם  (ומע˙‰  ז‰  ‡ומנו˙  מע˘‰ 
ו‰מע˘‰  ספר  ‰˜רי˙  ˘כ˙בו  מ‰  ‰יטב 
ב˘ו‰  ‰כל  ˘ˆ"ל  נו˙נ˙  „‰סבר‡  רו˜ח 
ר˜  ז‰  „בר  ‰כ˙וב  ˘פיר˘  ומ‰  כו'). 
ב‰‚ביעים  (‡ו  ‰מנור‰  ˘ל  ‡ח„  בפרט 
בז‰  ‰כוונ‰  ‡ין  ופרחים),  ב‰כפ˙ורים  ‡ו 
ב‡  ‰כ˙וב  ‡„רב‰:  ‡ל‡  ‰˘‡ר,  ל‡פו˜י 
ללמ„ מפרט ז‰ על ˘‡ר ‰פרטים, כ„מˆינו 

בכמ‰ מ˜ומו˙.

„כיון   ,˙ˆ˜ ‡חר  ב‡ופן  י"ל  [ו‡ולי 
 – נוי ‰מנור‰  ˘ל  ענין  ˘"מ˘ו˜„ים" ‰ו‡ 
חל ב„רך ממיל‡ חיוב לע˘ו˙ ‡˙ ‰מנור‰ 
"מ˘ו˜„ים" (ל‡ ר˜ מחמ˙ ‰ˆיווי ‰מפור˘ 
‰כללי  ‰ˆיווי  מחמ˙  ‚ם  ‡ל‡)  ˘במנור‰, 
˜ל‚:),  (˘ב˙  כו'  נ‡‰  „יו   - ו‡נו‰ו  ‡-לי  „ז‰ 
ו„ין "כל חלב ל‰'", כמ"˘ ‰רמב"ם בסוף 
ל˘ם  ˘‰ו‡  „בר  „"כל  מזבח  ‡יסורי  ‰ל' 
‰‡-ל ‰טוב" (וע‡כו"כ בנ„ו"„, בענין כלי 
‰מ˘ובח  ‰יפ‰  "מן  ˘י‰י'  ˆריך  ‰מ˜„˘) 
(ומפ˘טו˙  ו‰טוב"  ‰נ‡‰  מן   .  . ביו˙ר 
„‡וריי˙‡.  „ין  ˘‰ו‡  מ˘מע  ‰רמב"ם  ל' 
ו‰עול‰  ב).  וי˜ר‡  חכ"ז  ל˜ו"˘  ועיי"ע 
„ינים:  ב'  י˘  "מ˘ו˜„ים"  „בחיוב  מז‰, 

פרטי  ˆיווי  ב˙ור  "מ˘ו˜„ים"  חיוב   (‡)

˜‡י  ˘בכ˙וב  ז‰  מפור˘  וˆיווי   – במנור‰ 

ופרחים  על ‰כפ˙ורים  על ‰‚ביעים ‡ו  ‡ו 

מחמ˙  (ב)  ‰כרע");  לו  ˘"‡ין  (ב‡ופן 

ל‰'"  חלב  "כל  „"ו‡נו‰ו",  ‰כללי  ‰ˆיווי 

על  ‰ו‡  „"מ˘ו˜„ים"  ‰חיוב  ז‰  ˘מˆ„   –

ולפי  ב˘וו‰.  ופרחים  כפ˙ורים  ‰‚ביעים 

ל‰לכ‰  נפ˜"מ  י˘  ‡כן  לכ‡ור‰  ז‰  ‡ופן 

כי "מ˘ו˜„ים"  לו ‰כרע",  בספי˜‡ „"‡ין 

לעיכוב‡,  „ין  ל‰„י‡ ‰ו‡  במנור‰  ‰‡מור 

‡בל חיוב „ז‰ ‡-לי וכל חלב ‰ו‡ חיוב ר˜ 

לכ˙חיל‰. ‡בל בכל ‡ופן, ‚ם ל„רך זו ל‡ 

˘ע˘‰  מ‰מנור‰  ‰ספ˜  לברר  ‡פ˘ר  ‰י' 

חל˜ים  לי„ע ‡יז‰  כי ‡י ‡פ˘ר ‰י'  מ˘‰, 

(בכ˙וב  ‰ˆיווי  מחמ˙  "מ˘ו˜„ים"  ‰ם 

‰חיוב  מחמ˙  מ‰ם  ו‡יז‰  ˘במנור‰), 

‰כללי ‰נ"ל].

‰רמב"ם  ˘יט˙  ‰יטב  ומיו˘ב˙ 
‰˜נים   ˙˘˘ ‚ם  „כנ"ל  ‰מל"מ,  מ˜ו˘יי˙ 

ב˜ר‡  ספ˜  „ליכ‡  ‡ף  מ˘ו˜„ים  ˆ"ל 

ספ˜  מחמ˙  ‰חיוב  ‡ין  כי  ‰˜נים,   ˙˘˘„

‡ל‡ מעי˜ר‡ „„ינ‡, כנ"ל ב‡רוכ‰. 



טו‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰
„‰˙ור‰  לנ˜וט  יי˙כן  ‡יך  „לכ‡ור‰, 
כ˙ב‰  יע˘ון)  ‡˘ר  ‰מע˘‰   ˙‡ (‰מור‰ 
„ין ב‡ופן ˘‡ין לו ‰כרע, כך ˘י˙‰וו‰ מן 
‰כ˙וב ‚ופ‡ ספ˜ ול‡ י„עו ‡יך ל˜יים ‡˙ 
‰מˆו‰ (מ˘‡"כ ˘‡ר ‰כ˙ובים ˘‡ין ל‰ם 

‰כרע ‰˙ם ‡ינם נפ˜"מ ל„ינ‡, עיי"˘).

‰כרע"  לו  ˘ב"‡ין  לומר  ˆריך  ול‰כי 
ל‡  ובעˆם  ˘מלכ˙חיל‰  ‰כוונ‰  ‡ין 
˙ור‰  ‡מר‰  ו„‡י  ‡ל‡  ‰˙ור‰,  ‰כריע‰ 
מסויים  ב‡ופן  ‰מנור‰   ˙‡ לע˘ו˙  כיˆ„ 
נול„  ו‰ספ˜  בפועל,  מ˘‰  ע˘‰ ‡ו˙‰  וכן 
‡ימ˙י  יו˜˘‰  ˘‡"כ  ‡ל‡  מ‡וחר.  בזמן 
מנור‰  ‰י˙‰  ˘˙מי„  מ‡חר  ‰ספ˜  נול„ 
מ˘‰  ˘ע˘‰  (ומנור‰  ומ˜„˘  במ˘כן 
‰י˙‰ עו„ מ‡ו˙ ב˘נים, עיי' מנחו˙ ˆח:). 
בבל  ב‚לו˙  נ˙‰וו‰  ˘‰ספ˜  לומר  ו‡ין 
טר˜סין  ‡מ‰  ‚בי  מיני'  לעיל  „יומ‡  בסו‚י‡  (עיי' 

בין  כי  ˘ב„בר,  על ‰„וח˜  נוסף  כו'), „‰‡ 
מ‰כ‰נים  "רבים  ‰יו  עזר‡  עם  ‰עולים 
ר‡ו ‡˙ ‰בי˙ ‰ר‡˘ון"  ‡˘ר  ‚ו' ‰ז˜נים 
(עזר‡ ‚, יב), ‰נ‰ עו„ ועי˜ר, „ל‡ ‡י˘˙מיט 

בˆור˙  ˘ינוי  ˘‰י'  לומר  „וכ˙‡  ב˘ום 
˘„ו˜‡  ל˘ני,  ר‡˘ון  בי˙  בין  ‰מנור‰ 
לומר  ‡ין  ‚ם  מ˘ו˜„ים".  "‰כל  ‰י'  ב˘ני 
כי  „בריי˙‡,  ˙נ‡  ‡ˆל  ר˜  נול„  „‰ספ˜ 
„ין  עפ"ז  לˆיין  ל‰רמב"ם  לו  מ‰  ‡"כ 
מ˘ו˜„ים  כול‰  ˘נע˘י˙  בי‰מ"˜  במנור˙ 
כו' ב˘ע‰ ˘‰ספ˜ נול„ ר˜ ל‡חר ‰חורבן, 
עמנו  ומ˘‰  ‡‰רן  לב‡  לע˙י„  ומ‡י„ך 
ביומ‡  בכ‚"„  (כמבו‡ר  ‰„ין  י˘מיעונו  וכבר 

‰, ב).

„ב'  ‰נו˙נ˙,  „‰י‡  נר‡‰  ול‰כי 
לו ‰כרע,  בריי˙‡ „‡ין  על  ‰˜ו˘יו˙ ‰נ"ל 
ב‡ופן  נ‡מר  ל‡  ˘‰ˆיווי  ‡פ˘ר  ‡יך   (‡)
נ˙ברר  ל‡  למ‰  (ב)  מיל˙‡  „בריר‡ 

‰כריחו   – מ˘‰  ˘ע˘‰  ממנור‰  ‰ספ˜ 
ממ˘  „בפועל   (‡) לנ˜וט  ‰רמב"ם   ˙‡
(ב)  מ˘ו˜„ים",  "‰כל  מ˘‰  במנור˙  ‰י' 
˘נול„  ספי˜‡  מחמ˙  ז‰  ‰י'  ל‡  ומ‡י„ך 
ולחומר‡, ‡ל‡ מˆ„ ‰„ין ו‰‰לכ‰ (מטעם 
‰כרע"  לו  "‡ין  ומע˙‰,  ל˜מן).  ‰מבו‡ר 
מ‰מנור‰  חל˜ים  ‡יז‰  ב„ין  ספ˜  ‡ינו 
‰ו‡  ‰„ין  למע˘‰  „ו„‡י  מ˘ו˜„ים,  ˆ"ל 
„‰כל מ˘ו˜„ים, ‡ל‡ ר˜ י˘ ספ˜ בפירו˘ 
˜‡י  מ˘ו˜„ים  ˙יב˙  ‡י  בלב„  ‰כ˙ובים 
‡לפניו ‡ו ‡ל‡חריו, ‡בל ‡ין מז‰ נפ˜ו˙‡ 
(ונמˆ‡  מ˘ו˜„ים  ‰כל  ˆ"ל  „ו„‡י  ל„ינ‡ 
˘ב˘‡ר  לספ˜  ז‰  ˘בכ˙וב  ‰ספ˜  „˘ו‰ 
ל„ינ‡  ˘ייך  ˘‡ינו  ˘בבריי˙‡,  כ˙ובים 

כנ"ל).

„"מ˘ו˜„ים"  „‰ענין  ‰„בר,  ובי‡ור 
כו˙לי  [˘על  ‰מנור‰  בˆור˙  „ין  ‡ינו 
בליטו˙  ל‰יו˙  ˆריכו˙  כו'  ‰‚ביעים 
‚ביעים  ˆור˙  ע"„   – ˘˜„ים  ˘ל  בˆיור 
כפ˙ורים ופרחים], ‡ל‡ כ„יו˜ ל' ‰רמב"ם 
בע˘יי˙ן",  ˘˜„ים  כמו  מ˘ו˜„ים  "ו‰כל 
‰מנור‰,  ע˘יי˙  ב‡ופן  „ין  „ז‰ו  פירו˘ 
מיוח„.  ע˘י'  ‡ופן  ‰ו‡  ˘"מ˘ו˜„ים" 
‰מ˘ניו˙  בפירו˘  ‰רמב"ם  ˘בי‡ר  וכמו 
מל‡כ‰   .  . "מ˘ו˜„ים  „מנחו˙:  ספ"‚ 
מכין  ˘‰ן  ‰נחו˘˙  ‡ומני  ‡ˆל  י„וע‰ 
ו‰ו‡  ˘˜„ים  ˘˜„ים  כולו  כו'  בפטי˘ 
כלומר,  לב‡ר".  ˆריך  ‡ין  מפורסם  מע˘‰ 
לכן  ‰מנור‰,  לנוי  ‰ם  כו'  ˘‰‚ביעים  כיון 
˘ל  ב‡ופן  ‰„בר  ˘ייע˘‰  ˙ור‰  ˆיוו˙‰ 
 ˙‡ ‰עו˘‰  ‡ומנו˙  ˘זו‰י  "מ˘ו˜„ים", 
ו‰יופי.  ‰נוי  ב˙כלי˙  וכו'  ‰‚ביע  ˆיור 
ומע˙‰ מובן, ˘ל‡חרי ˘‚יל‰ ‰כ˙וב „נוי 
˘ל  ב‡ופן  ‡ומנו˙  מע˘‰  „ור˘  ‰מנור‰ 
ב‡ו˙‰  לחל˜  מ˜ום  ‡ין   – "מ˘ו˜„ים" 
ופרחים,  לכפ˙ורים  ‰‚ביעים  בין  ‰מנור‰ 

חי„ו˘ים ובי‡ורים י„
סע"‡  נב,  (יומ‡  לו  ‰וˆי‡ו  בפר˜  מ„‡מרינן 
ו‡ח„  ‰כרע  ל‰ם  ‡ין  מ˜ר‡ו˙   '‰ ו‡ילך) 
‚ביעים  ‡רבע‰  ["ובמנור‰  מ˘ו˜„ים  מ‰ם 
מ˘ו˜„ים כפ˙ורי' ופרחי'"] „מספ˜‡ לן ‡י 
ולכך  ופרחי',  ‡כפ˙ורי'  ‡ו  ‡‚ביעים  ˜‡י 
כול‰ו  עב„ינן  „מספי˜‡  ‡˙רוויי‰ו  מפר˘ 
ו‡ין  מ˘ו˜„ים  יע˘ו  ‡ם  ˘‡ף  מ˘ו˜„ים, 
‰פס„,  בכך  ‡ין  מ˘ו˜„ים  ל‰יו˙  ˆריך 
‡בל ‡ם יניח מלע˘ו˙ מ˘ו˜„ים ‡ם ˆריך 
למלך  ובמ˘נ‰  ˜פי„‡".  ‡יכ‡  מ˘ו˜„ים 
"ב˜ר‡  ‡ל‡  ‡ינו  ‰ספ˜  „‰ל‡   ,‰˘˜‰
מ˘ו˜„ים  ‚ביעים  ‡רבע‰  „ובמנור‰ 
כפ˙ורי' ופרחי' „מיירי ב‚ופ‰ ˘ל מנור‰", 
ב˘˘˙ ‰˜נים  ופרחים  ‡בל ‚בי "כפ˙ורים 
‰‡ח„  ב˜נ‰  מ˘ו˜„ים  ‚ביעים  ("˘ל˘‰ 
בעינן  ‡י  לי'  מספ˜‡  ל‡  ופרח")  כפ˙ור 
מ˘ו˜„ים כיון „‰פסי˜ "ב˜נ‰ ‰‡ח„" בין 
„‡ל˙"‰  ופרח",  ל"כפ˙ור  "מ˘ו˜„ים" 
‰‡ח„  ב˜נ‰  ‚ביעים  ˘ל˘‰  למימר  ‰ו"ל 
כ˙ב  למ‰  ו‡"כ  ופרח",  כפ˙ור  מ˘ו˜„ים 
כ‡ן ‰רמב"ם ˘"‰כל מ˘ו˜„ים". ו‰˘‡יר 

בˆ"ע.

 ıיר˙ כ‡ן  ספר  ב˜רי˙  ו‰מבי"ט 
בטעם  ˘ם)  (ביומ‡  ‰˙וס'  פירו˘  ע"פ 
‰ו‡  „‰ספ˜  ‰כרע,  לו  ‡ין  ˘"מ˘ו˜„ים" 
"מ˘ום „‡יכ‡ ‡˙נח˙‡ ב‚ביעים [‚בי ‚וף 
‡רבע‰  ובמנור‰  ‡מˆעי],  ˜נ‰  ‰מנור‰, 
כפ˙ורי'  מ˘ו˜„ים  ומ˘מעו  ‚ביעים, 
„מ˘ו˜„ים  מוכח‡  ‡חרינ‡  ו˜ר‡  ופרחי', 
 ˙˘˘ [‚בי  „כ˙יב  ‡‚ביעים  ‡ל‡  ˜‡י  ל‡ 
ול‰כי  מ˘ו˜„ים,  ‚ביעים  ˘ל˘‰  ‰˜נים] 
מחמ˙  ‰ו‡  ˘‰ספ˜  ‰יינו  ‰כרע".  לו  ‡ין 
ל˜ר‡  ‰‡מˆעי  „˜נ‰  ˜ר‡  ˘בין  ‰ס˙יר‰ 
„˘˘˙ ‰˜נים. ול‰כי (כל' ‰מבי"ט) "עב„ינן 
 .  . מ˘ו˜„ים  נמי  ‰מנור‰  „˜ני  לכול‰ו 
. . ‡י  מנור‰  מ˜ני  מנור‰ ‚ופ‡  ˘נ‡  „מ‡י 

„מנור‰  ופרחים  כפ˙ורים  ‚ביעים  כול‰ו 
‡‰יכ‡  ‰כרע  „‡ין  מ˘ום  מ˘ו˜„ים  בעו 
˜‡י, ‰כי נמי כול‰ו „˜נים בעו מ˘ו˜„ים". 
„ל„בריו  מובן,  פירו˘ו  ‡ין  לכ‡ור‰  ‡בל 
מנור‰  ˘נ‡  "„מ‡י  ‰סבר‡  ˘מˆ„  נמˆ‡ 
ב˘ני  ספ˜  מ˙‰וו‰  מנור‰"  מ˜ני  ‚ופ‡ 
‚ופי'  ‰˜נים   ˙˘˘„ ב˜ר‡  ‚ם  ‰כ˙ובים, 
[‰יינו כמו ˘בי‡ר, „‡ם ננ˜וט „מ˘ו˜„ים 
‡י ‡ל‡ ‡כפ˙ורי'  ‰‡מור ב˜נ‰ ‡מˆעי ל‡̃ 
ופרחי', ‰י' ˆריך ל„חו˜ ולומר ˘‚ם ב˜ר‡ 
‡סיפי'  מ˘ו˜„ים  "˜‡י   – ‰˜נים   ˙˘˘„
מספי˜‡  ול‰כי  ופרח"],  „כפ˙ור  „˜ר‡ 
ו‰ו‡  ‰˜נים.  ב˘˘˙  ‚ם  מ˘ו˜„ים  עב„ינן 
‰סבר‡  ˘מחמ˙  ˙מו‰  כי  ‚„ול,  „וח˜ 
"˘לו˘‰  בפסו˜  נ„חו˜  כו'"  ˘נ‡  „"מ‡י 
ועו„  מפ˘וטו.  ונפ˜יע‰ו  ‚ו'"  ‚ביעים 
ועי˜ר „מˆינו ל‰„י‡ בכמ‰ „וכ˙ין „‰ספ˜ 
‰ו‡ ר˜ ב˜ר‡ ‡חרינ‡ „˜נ‰ ‡מˆעי – ר‡‰ 
„מל‡כ˙  בריי˙‡  ‰"ז,  פ"ב  ע"ז  ירו˘למי 
יו˙ר  נר‡‰  ול‰כי  ועו„.  פ"י,  ‰מ˘כן 
‰˜נים   ˙˘˘„ „ב˜ר‡  ‰˙וס'  כוונ˙  לפר˘ 
„"מ˘ו˜„ים"  ספי˜‡  ˘ום  ליכ‡  ‚ופי' 
‰כ˙וב  ˘‰פסי˜  כיון  ‡‚ביעים  ר˜  ˜‡י 
ב"ב˜נ‰ ‰‡ח„" לפני "כפ˙ור ופרח", ‡ל‡ 
ב˜ר‡ „˜נ‰ ‡מˆעי, „מח„  ר˜  ‰ספ˜ ‰ו‡ 
‚ו'",  ‡"כפ˙ור  ˜‡י  „"מ˘ו˜„ים"  י"ל 
כ„מ˘מע מז‰ "„‡יכ‡ ‡˙נח˙‡ ב‚ביעים" 
‰ם  ˘‰‚ביעים  ‰˜נים  כ˘˘˙  ‡ינו  (ו‡זי 
˜‡י  ˘"מ˘ו˜„ים"  ˘נ‡מר  ‡ו  מ˘ו˜„ים), 
 ˙˘˘„ מ‰כ˙וב  נלמו„  כן  כי  ‡‚ביעים 
˜‡י  ל‡  „מ˘ו˜„ים  "מוכח‡  ˘בו  ‰˜נים 
ל„וכ˙‡,  ˜ו˘יין  ו‰„ר‡  ‡‚ביעים".  ‡ל‡ 
ב˘י' ‰רמב"ם ˘‰ˆריך לע˘ו˙ ‰כפ˙ורים 

ו‰פרחים „˘˘˙ ‰˜נים מ˘ו˜„ים.

‰בי‡ור  ב‰˜„ם  בז‰  ו‰נר‡‰ 
בבריי˙‡ ‰נ"ל „"מ˘ו˜„ים" ‡ין לו ‰כרע, 


