
ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר 
ידבנו לבו

)שמות כ"ה, ב'(.

בהא שהביאו הנשים עם 
האנשים תרומת המשכן

כתיב:  כ"ב(  ל"ה  )שמות  ויקהל  בפרשת  הנה  א( 
לב  נדיב  כל  הנשים  על  האנשים  "ויבואו 
זהב  כלי  וכל  וכומז  וטבעת  ונזם  חח  הביאו 
וגו'". ופרש"י: על הנשים, עם הנשים וסמוכין 
הנשים  "עם  הוסיף:  ובספורנו   – עליהן. 
להסכים  שלהן  האנשים  באו  המתנדבות 
שאין  מהן,  הגבאים  שיקבלו  כדי  בנדבה, 

מקבלין מן הנשים אלא דבר מועט". עכ"ל.

האשה  דגם  שהוסיף  יפות"  ב"פנים  ויעוי' 
תכשיטיה,  ימכור  שבעלה  להסכים  צריכה 
ולכן  אשתו,  תכשיטי  למסור  לאיש  שאין 

הוצרכו שיבואו ביחד האנשים והנשים.

חידוש ה"אור החיים" דלצורך כפרה 
מותר לקבל מאשה צדקה מרובה

ב( אולם ב"אור החיים" בפרשת תרומה )שמות 
כ"ה ב', ד"ה עוד נראה בדקדוק כו'( חידש דלנדבת 

דבר  אפילו  מהנשים  לקבל  מותר  המשכן 
גדול, מדכתיב "ויקחו לי תרומה מאת כל איש 
אשר ידבנו לבו", את לרבות הנשים, כל איש 
לרבות היתומים, דלצורך כפרה מותר לקבל 
עושרם  שלפי  ובפרט  גדול.  דבר  אפילו  מהן 
המופלג נחשב תרומתם כדבר קטן. וכדאיתא 
אין  ממצרים  ישראל  דכשיצאו  )ה':(  בבכורות 
תשעים  עמו  היו  שלא  מישראל  אחד  כל  לך 
של  וזהבה  מכספה  טעונים  לובים  חמורים 

מצרים.

דברי ה"משך חכמה" דגם לצורך 
כפרה אסור לקבל מהנשים

ג( אכן יעוי' ב"משך חכמה" )שם( דנקט איפכא, 
דהא דכתיב מאת כל איש ולא מאת כל אשה, 

שמאשה שיש לה בעל אין מקבלין גבאי צדקה 
למשכן  דגם  שיטתו  והוכיח   – מרובה.  דבר 
מהא  בעליהן,  ברשות  שלא  מהן  מקבלין  אין 
על  הפסוק  דדרשו  מ"ג(  דשקלים  )בפ"ק  דשנינו 

תרומת שקלים, ונשים וקטנים אין שוקלים.

דעת הרמב"ן והריטב"א

ד( והרמב"ן והריטב"א בקידושין )ל"ו.(, הקשו 
בפרשת  הפסוקים  משמעות  בין  סתירה 
בפרשת  דמדכתיב  ויקהל,  ופרשת  תרומה 
תרומה דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, 
ואילו  ישראל.  בנות  ולא  ישראל  בני  משמע 
על  האנשים  ויבואו  כתיב  ויקהל  בפרשת 
הנשים  ויקהל  דבפרשת  ותירצו,  הנשים. 
נדבה  א"נ  לכך.  נצטוו  ולא  מעצמן  הביאו 
הוו, וכבר נתרבו נשים בנדר ונדבה ק"ו מהא 

דגויים נודרים ונודבים. ע"ש.

דעת הרמב"ם

כתב  הי"ב(  הבחירה  מבית  )פ"א  ברמב"ם  אכן  ה( 
דהכל חייבים לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, 
אנשים ונשים, במקדש המדבר. והכס"מ כתב 
דמקור דברי הרמב"ם הוא מדכתיב )ויקהל ל"ה 
כ"ב( ויבאו האנשים על הנשים. וכתיב )שם ל"ו 

ח'( ויעשו כל חכם לב, וכתיב )שם ל"ה כ"ה( וכל 
אשה חכמת לב בידיה טוו.

בתשו' ה"נודע ביהודה"

קנ"ח(  סי'  יו"ד  )תנינא  ביהודה"  "נודע  ובתשו'  ו( 
מקמץ  שבעלה  שיודעת  אשה  בנידון  כתב 
והיא  ערכו,  לפי  נותן  ואינו  צדקה,  בנתינת 
מחלקת  והיא  הבית,  תוך  ונותנת  נושאת 
ויודעת שבעלה מקפיד,  צדקות לפי העושר, 
ואע"פ  גמור.  גזל  והוא  ממנה,  לקבל  דאסור 
שב"ד כופין על הצדקה, כמ"ש בשו"ע )יו"ד סי' 
לשופטת,  האשה  את  שם  מי  מ"מ  ס"א(,  רמ"ח 

ואשה פסולה לדון, וגם לב"ד אין רשות ליקח 
וממשכנין  מודיעין  רק  ידיעתו,  בלי  ממנו 

ידיעתו  בלי  אבל  כרחו.  בעל  בפניו  ולוקחין 
גניבה היא.

דברי הנו"ב

רבי  מעות  שחילק  עקיבא  "ורבי  עוד:  וכתב 
בטוח  כלה[,  מס'  ]סוף  ידיעתו  בלי  טרפון 
היה שיסכים רבי טרפון אחר כך וכאשר היה 
רבי  היה  מקפיד  טרפון  רבי  היה  ואם  באמת, 

עקיבא מחזיר לו משלו". עכ"ד.

השגת הפ"ת באהע"ז סי' צ"א ע"ד הנו"ב

ז( אולם ה"פתחי תשובה" )אהע"ז סי' צ"א סק"א( 
ס"ק  צ"א  )בסי'  שמואל"  ה"בית  ממש"כ  העיר 
נדרה  בבית, אם  ונותנת  הנושאת  י"ג( שאשה 

דיכול  אע"ג  בשבילה,  לשלם  צריך  לצדקה 
מה  לשלם  צריך  מ"מ  להבא,  בה  למחות 
שנדרה כבר. והרי הרמ"א בחו"מ )סי' ס"ב ס"א( 
בתוך  ונותנת  נושאת  היא  אשה  דסתם  כתב 

הבית.

תירוץ המהרש"ם להשגת הפ"ת

ח( ובתשו' מהרש"ם )ח"ב סי' נ"ז( הביא מתשו' 
בחו"מ  הש"ך  שציינו  י"א(,  דין  י"ג  )כלל  הרא"ש 
בבית  ונותנת  הנושאת  דאשה  סק"ט(,  צ"ו  )סי' 

שאין  פשיטא  מוחה,  והבעל  צדקה  שנדרה 
החיד"א  הרב  בתשו'  ג"כ  והובא  ליתן.  לה 
)ח"א סי' ס"א(. וכ"כ בספר  בשו"ת "חיים שאל" 
"יד שאול" )סי' רמ"ח ס"א(, ובתשו' מהר"י אסאד 
)סי'  מהרי"א  בתשו'  וע"ש  מ"ד(,  מ"ג  סי'  )אהע"ז 

של  מלבוש  צרה  בעת  בנדרה  שאפילו  מ"ה( 

משי, אין בהקדש ממש, ויוכל בעלה להוציאו 
מיד הגבאי שכבר מסרתו לידה. וע"ע בשו"ת 
"ערוך  ובספר  כ"ז(,  סי'  )ח"א  מישרים"  "דובב 

השולחן" )יו"ד סי' רמ"ח סעיף י"ב וי"ג(.
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ושש  שני  ותולעת  וארגמן  ותכלת 
)שמות כ"ח, ד'(. ועזים 
ברבינו בחיי כתב: "ולא מצינו משי בנדבת 
השרץ  מגוף  יוצא  שהוא  לפי  המשכן, 
למלאכת  הוכשר  ולא  התולעת,  שהוא 
שאמרו  וכענין  טהור,  דבר  אלא  שמים 
מגוף  אינו  השני  תולעת  וצבע  בתחש, 
שהתולעת  גרגירים  מתוך  אלא  התולעת 

בתוכם". עכ"ל.

הוכחת המהר"ם חביב דהפוסקים 
פליגי ע"ד רבינו בחיי

ט"ז(  סימן  ב'  כלל  )או"ח  ורדים"  "גינת  בתשו'  א( 
דמייתי  חביב,  בן  המהר"ם  תשובת  הובא 
דהפוסקים  והוכיח  הנ"ל,  בחיי  רבינו  דברי 
ביו"ד  בב"י  דאיתא  מהא  והיינו   – בזה.  פליגי 
ר"ג(  סימן  ס"ת  )הל'  התרומה  שבספר  ר"פ(  )סימן 

ג' סימן י"א( התירו לתפור  )כלל  וברא"ש בתשו' 
קריעת ספר תורה במשי, ואף על גב דהמשי 
בא מתולעת שהיא טמאה, ולא הוי מן המותר 
הנ"ל  להפוסקים  דס"ל  בהכרח  אלא  בפיך. 
הוא  כי  באכילה,  מעולם  נאסר  לא  דהמשי 
נעשה מריר התולעים כמו קורי עכביש, וריר 
התולעת שהוא משי לא מיתסר באכילה, דאין 

לו שום טעם והוי כעפרא בעלמא. ע"ש.

מוכיח כמהר"ם חביב מסברת הרמב"ם 
פ"א מכלי המקדש ה"ג לפ"ד הכס"מ

לסברת  סייעתא  מצינו  לכאורה  והנה  ב( 
המהר"ם בן חביב הנ"ל, מהא דכתב הרמב"ם 
)פ"א מכלי המקדש ה"ג( בזה"ל: "המור הוא הדם 

הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל שמתבשמין 
עליו,  השיג  והראב"ד   – עכ"ל.  אדם".  בני  בה 
במעשה  שיכנסו  מקבלת  דעתי  "ואין  וכתב: 
הקדש דם שום חיה בעולם, כל שכן דם חיה 
טמאה". עכ"ל. אמנם הכסף משנה יישב דעת 
מצורת  שנשתנה  דכיון  לומר  "יש  הרמב"ם: 
בושם מריח  והוא  ונעשה כעפר בעלמא,  דם 

ריח טוב ביותר למה יגרע". עכ"ד.

בשיטת הרמב"ם

דאף  הרמב"ם  בשיטת  נקט  דהכס"מ  וחזינן 
מכיון  מקום  מכל  טמאה,  מחיה  שבא  פי  על 

הותרה  כבר  דעלמא,  כעפרא  שנעשה 
למלאכת שמים.

קושיית ה"נודע ביהודה"

ג'(  סימן  או"ח  )תנינא  ביהודה"  "נודע  ובתשו'  ג( 
הכס"מ,  דברי  על  להקשות  המחבר,  בן  כתב 
דמאי מהני מה שנעשה עפרא בעלמא, דאטו 
כעפרא  חשיב  כן  דגם  ועור  משערות  עדיף 
לענין אכילה הואיל ואין בו טעם כלל, ואפילו 
הכי פסול לספר תורה ותפילין. הרי דאף על 
גב שיש בו היתר אכילה, מכל מקום לא הוי מן 

המותר בפיך, כיון שאינו בא מין טהור. ע"ש.

תירוץ הג"מ בכרך

שהביא  ביהודה"  "נודע  בתשו'  ויעויי"ש  ד( 
דמור  הכס"מ,  דברי  שתירץ  בכרך,  מהגר"מ 
הותרה.  חדשה  כבריה  ונעשה  שנשתנה  כיון 

אבל עור ושערות לא נשתנו ממה שהיו.

קושיית הגר"ש לנדא

ה( אולם הגר"ש לנדא השיב על דבריו, דאף 
על גב דהוי בריה אחרת מכל מקום קרי ביה 
בריתו  בתחילת  המור  וזה  בפיך,  המותר  מן 
אינו מותר, דהא אתיא מדם חיה טמאה. עכ"ד.

בדברי רבינו יונה כהכס"מ

מפורשים  הכס"מ  דברי  דיסוד  ובאמת  ו( 
והובא  )מ"ג.(,  בברכות  יונה  רבינו  בדברי 
ברא"ש )פ"ו דברכות סימן ל"ה(. דיעויי"ש שרבינו 
ויש  ידוע  מחיה  הבא  המוס"ק  על  כתב  יונה 
לה חטוטרת בצואר ולשם מתקבצין בתחילה 
מוס"ק.  ונעשה  חוזר  כך  ואחר  דם,  כעין 
וכתב   – באכילה.  אסרו  הלוי  מאיר  ורבינו 
טעם  לתת  "ואפשר  בזה"ל:  יונה,  רבינו  עליו 
פי  על  ואף  בעלמא,  דפרש  ולומר  להתיר  בו 
דבתר  להכי,  חיישינן  לא  דם  הוא  שמתחילה 
השתא אזלינן, תדע שהרי הדבש אם נפל בו 
על  אף  איסור,  הדבש  אין  איסור  של  חתיכה 
שדרך  כיון  הדבש,  בתוך  נימוח  שהאיסור  פי 
הדבש להחזיר הדבר שנופל תוכו לדבש, כמו 
שמתחילה  פי  על  אף  ה"נ  ליה,  דיינינן  דבש 
בתר  דם,  מתורת  יצא  שעכשיו  כיון  דם,  היה 

השתא אזלינן, אף על פי שנותן בתבשיל טעם 
לשבח מותר". עכ"ל.

הערה בדברי המהר"ם 
חביב והגר"ש לנדא

דהוי  דמכיון  יונה,  רבינו  בדעת  וחזינן  ז( 
להוייתו  מתייחס  אינו  ממילא  חדשה  בריה 
יש  וגם   – מאין.  יש  כנולד  ודינו  הקודמת, 
להעיר ע"ד הגר"ש לנדא הנ"ל דנקט דעור גם 
זה  אין  דלכאורה  העיבוד,  ידי  על  נשתנה  כן 
וכגוף  כעפרא  שנעשה  למוס"ק  הדם  כשינוי 
לדבש,  שנפלה  דנבילה  דומיא  לגמרי,  חדש 
שנהפך להיות דבש, אבל העור שמעובד לא 

נעשה כעפרא.

בראיית רבינו יונה מאיסור שנפל 
לדבש דאזלינן בתר השתא ומותר

ח( דהנה יעוי' במג"א )בסימן רט"ז סק"ג( שהביא 
דברי רבינו יונה )בברכות ל"א ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה 
מדם  שעשוי  המוש"ק,  לאכול  שהתיר  ורבינו( 

ונעשה  חוזר  כך  ואחר  חיה  בגרון  שמתקבץ 
מוסק, שאין לחשוש משום איסור דם, משום 
שמתחלה  פי  על  אף  הוא,  בעלמא  דפירשא 
השתא  דבתר  להא,  חיישינן  לא  דם,  היה 
נפל  דאם  מהא  יונה,  רבינו  וראיית   – אזלינן. 
שנמחה  פי  על  אף  לדבש,  איסור  חתיכת 
בתוכו, כיון שדרך הדבש לחזור הדבר הנופל 
ומותר.  ליה  דיינינן  דבש  כמו  לדבש,  לתוכו 
השתא  בתר  דם  מתורת  שיצא  כיון  נמי  הכי 
אזלינן ומותר. אף על פי שנותן טעם לשבח 
בתבשיל. – והרא"ש )פ"ו דברכות סימן ל"ה( השיג 
צריכה  ראיתו  דאפילו  יונה,  רבינו  דברי  על 

ראיה.

קושיית המג"א על ראיית רבינו יונה

רבינו  ראיית  על  שהקשה  במג"א,  ויעויי"ש 
צ"ע, דאמרינן בבכורות  "ולע"ד  בזה"ל:  יונה, 
דף ו' דחלב חידוש הוא כיון דדם נעכר ונעשה 
חלב הוה לן לאסרו, אם כן שמע מינה דבתר 
דהתם  והיינו,   – עכ"ד.  אזלינן".  מעיקרא 
טמאה.  מבהמה  חלב  לאסור  מקרא  מייתינן 
י"א,  )ויקרא  מדכתיב  הא  קרא,  לי  למה  ופריך 
לאסור  ודרשינן  יתירא  ה"א  הטמאים  ל"א( 

צירן ורוטבן, והא חלב לא גרע מציר ורוטב. 
ועל זה משני, דחלב חידוש הוא דאפילו חלב 
שריא  הכי  ואפילו  לאסור  ראוי  היה  טהורה 

אמינא  הוה  ולכן  רחמנא. 
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איצטריך  לכך  מותר,  טמאה  חלב  דאפילו 
תחלה  ואמר  חידושיה,  מאי  ומסיק  מיעוטא. 
ראוי  והוי  חלב,  ונעשה  נעכר  דדם  משום 
שריא  הכי  ואפילו  דם,  משום  החלב  לאסור 
מעיקרא  דבתר  מינה  שמע  כן  ואם  רחמנא. 
אזלינן, דאי בתר השתא מאי חידושיה, דהא 

השתא הוא חלב ולא דם.

דברי המג"א בהכרח הקושיא הנ"ל

והמג"א הוסיף, בזה"ל: "וכי תימא נילף מחלב, 
הא קי"ל דמחידוש לא ילפינן". עכ"ד. – והיינו, 
דהסברא חיצונה לילך בתר מעיקרא. ואם כן 
הוי שפיר חלב חידוש. אלא דהשתא דהתורה 
התירה החלב, אשמעינן קרא לאפוקי מסברא 
וילפינן  השתא,  בתר  אזלינן  אלא  חיצונה, 
והשיב   – השתא.  בתר  לילך  בעלמא  מיניה 

המג"א, דהא קיי"ל דמחידוש לא ילפינן.

דברי המג"א בקושיא הנ"ל 
ע"ד רבינו יונה

פירשא  דהמוסק  לומר  "ואין  המג"א:  והוסיף 
בעלמא הוא ולא הוי מאכל כלל, דאם כן לכו"ע 
מן הטריפה,  דהוי אכשרה שינקה  מידי  שרי, 
]כדקיי"ל  בקיבתה  גבינות  להעמיד  דמותר 
ביו"ד סימן פ"א ס"ו[. – ועוד דהדבש הוא טוב 
למאכל. – ומה שכתב הרב רבינו יונה דפירשא 
בעלמא ]הוא[ היינו שאין עליו תורת דם, ואם 

כן הדרא קושיא לדוכתא". עכ"ד.

ראיית המג"א מאפרוח שנולד מביצת 
טריפה דאזלינן בתר מעיקרא

דאזלינן  )ל"א.(  מתמורה  הוכיח  והמג"א  ט( 
דאפרוח  התם  איתא  דהא  מעיקרא,  בתר 
שנולד מביצת טריפה, דכל כמה דלא מסרח 
בעלמא  עפרא  דקגביל  ובעידנא  גביל,  לא 
הוא. וכדקיי"ל ביו"ד )סימן פ"ו סעיף ז'(. ומשמע 
מעיקרא  דבתר  אסור,  טעמא  האי  לאו  דאי 
מוסק,  לענין  כן  גם  נימא  ואטו   – דאזלינן. 
דקודם שנעשה מוסק עפרא הוא, וכי מי יודע 
זה. ועוד דגבי דבש מאי איכא למימר. – והניח 

בצ"ע.

השגת החת"ס בתשו' או"ח 
סימן ל"ט ע"ד המג"א

על  השיג  ל"ט(  סימן  )או"ח  חת"ס  בתשו'  והנה 
דברי המג"א בקושייתו מארוח שנולד מביצת 

)ט"ז  בע"ז  הר"ן  בדברי  שמצינו  ממה  טריפה, 
המהפך  דדבש  שכתב  גמ'(  ד"ה  הרי"ף,  מדפי  ע"ב 

מה שבתוכו נמי מסריחו תחלה ועושהו עפר 
 – ע"ש.  דתמורה.  מסוגיא  ומייתי  ביצה,  כמו 
דגבי  "ועוד  המג"א  שכתב  האי  מאי  כן  ואם 
)או"ח  בחת"ס  וע"ע  למימר".  איכא  מאי  דבש 

סימן קל"ה(.

קושיית הגר"א

)סימן  לשו"ע  בביאורו  הגר"א  כן  הקשה  וכבר 
רט"ז סק"א(. – ויסוד דברי הגר"א לפרש סוגיא 

)פ"ו  דהרא"ש  בפלוגתא  דתליא  )ל"ט:(  דע"ז 
דברכות סימן ל"ה( והרז"ה.

דברי החת"ס בגליון השו"ע ע"ד המג"א

כתב  הנ"ל,  המג"א  בגליון  חת"ס  ובחידושי 
יונה, שהרא"ש כתב  עוד ליישב ראיית רבינו 
על דברי רבינו יונה במה שהביא ראיה מדבש 
דאזלינן בתר השתא, שראייתו צריכה ראיה. 
בש"ס  מבואר  ראייתו  "הרי  כתב:  והחת"ס 
לנו  וגילו  פירוש הר"ן הנ"ל.  פי  )ל"ט:( על  ע"ז 
כל  אלא  אפרוח,  דוקא  דלאו  ז"ל  חכמינו 
לה  וההעדר  העיפוש  קודם  המשתנה  דבר 
הויה. – ואמנם בכל זה בעינן תרתי לטיבותא, 
או  אפרוח  כגון  המותר,  לדבר  שישתנה 
דבש. אבל דם הנעכר ונעשה חלב אף על גב 
חידוש  מקום  מכל  תחלה,  נתעפש  דמסתמא 

הוא שאינו משתנה לדבר המותר. כו'". עכ"ד.

השגת ה"חק יעקב" ע"ד המג"א

י( והנה ה"חק יעקב" הביא דברי המג"א הנ"ל, 
וכתב על דבריו בזה"ל: "ועיקר הקושיא הוא 
בהמה  דחלב  ו',  דף  בבכורות  דאמרינן  מהא 
הוי  חלב  ונעשה  נעכר  דדם  כיון  הוא  חידוש 
לן לאסרו, שמע מינה דבתר מעיקרא אזלינן, 
דלא כדעת הר"ר יונה, וכי תימא נילף מחלב, 
הא קיימא לן )בנזיר ל"ו.( דמחידוש לא ילפינן. 
עכ"ל. – ואי משום הא לא אריא. ומדבש לא 
אמינא  דהוי  בחלב  התם  דשאני  מידי,  קשה 
דכל  כיון  היתר,  שום  חלב  לשום  יהיה  דלא 
חלב נתהווה מאיסור דם, באיסורא קמא קאי, 
אף שנשתנה במראה לא נשתנה לדבר היתר. 
על כן אמרינן דחידוש הוא שחידשה התורה. 
מה שאין כן בדבש, שהדבש עצמו הוא היתר, 
אם כן אזלינן בתר השתא שהוא נעשה בדבר 
מכל  לאסרו  תיתי  ומהיכי  דבש,  שהוא  היתר 
כיון  דבש, 

היתר,  לדבר  ונשתנה  שוה  ומראה  שטעמו 
וק"ל. – ונמצא דאין סתירה כלל מהאי דחלב 

לדברי הר"ר יונה לענין הדבש". עכ"ד.

הוספת ה"חק יעקב" בנידון הנ"ל

והוסיף ב"חק יעקב", בזה"ל: "גם לענין מוסק 
שם  שכתב  פיז"ם(  אשכנז  בלשון  שקורין  )פירוש 

הר"ר יונה, אפשר לדחוק ולחלק כהאי גוונא. 
אך דשם בלאו הכי לא קשה מידי, כמו שכתב 
שהניח  ומדבש  רט"ז.  בסימן  עצמו  המג"א 
ודו"ק".  וכמו שכתבתי,  בצ"ע לא קשה מידי, 

עכ"ד.

הערת ה"מקור חיים" ע"ד ה"חק יעקב"

יעקב" לא השיב על קושייתו  והנה ה"חק  י( 
מביצת  שנולד  מאפרוח  המג"א,  של  השניה 

טריפה, דחזינן דאזלינן בתר מעיקרא.

וכבר העיר על כך ה"מקור חיים" )בסימן תס"ז 
יעקב מה שתירץ על  "עיין חק  סק"ד( בזה"ל: 

שהקשה  רט"ז  בסימן  אברהם  המגן  קושיית 
על רבינו יונה דס"ל דנבילה שנתהפכה לדבש 
דמותר מטעם דנשתנה לדבר המותר. והקשה 
חידוש  דחלב  בבכורות  אמרינן  דהא  המג"א 
ולדידיה  שריא,  ורחמנא  מדם  דאתי  הוא 
הוא, דהא נשתנה לדבר המותר.  לאו חידוש 
ותירץ החק יעקב דבעינן דוקא נשתנה לדבר 
כו'.  דבש  כמו  התורה  התירה  שכבר  המותר, 
לא  למעיין,  דחוק  שהוא  מלבד  והנה  ע"ש. 
תירץ כלום אקושייתו השני שהקשה מאפרוח 
שנולד מביצת טריפה דנתשנה לדבר המותר 
שהתירה התורה, דהא עופות טהורים רחמנא 
לזה,  ראיה  שצריך  כתב  המג"א  וגם  שריא. 

והוא לא הביא שום ראיה". עכ"ד.

ראיית ה"מקור חיים" לרבינו יונה 
מהסוגיא דכריתות ה' ע"א

להוכיח  כתב  הנ"ל,  חיים"  "מקור  ובספר  יב( 
 – )ה'.(.  דכריתות  מסוגיא  יונה  רבינו  כדעת 
יונה  דרבינו  דחיליה  נראה  "ולפענ"ד  וז"ל: 
קלי  ללחם  דמצריך  ה'  דף  מכריתות  הוא 
וכרמל, וקאמר התם לחם מקלי לא אתי שכן 
איתא בעיניה. אלמא דצריך קרא יתירא לדבר 
איסור שנשתנה מברייתו. ואפילו לחם היינו 
דנשתנה,  משום  אוסר,  דהקרא  אף  מתירין, 

וליתא לאיסור בעיניה". עכ"ד המקו"ח.
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הכרח ה"מקור חיים" מסוגיא 
דחולין ק"כ ע"א

בחולין  מוכח  "וכן  וכתב:  המקו"ח,  והוכיח 
הדם  את  הקפה  בשלמא  התם  דקאמר  )ק"כ.( 

ואכלו דהא אחשביה, אלא המחה את החלב 
וגמעו אכילה אמר רחמנא. והקשה הרשב"א 
בחידושיו הא שתיה בכלל אכילה. ותירץ וז"ל, 
לאו  אי  גם  כו',  לשתות  שדרכו  בדבר  דדוקא 
אלא  תורה  אסרה  דלא  עד  וכו',  דאחשביה 
לי  דלמה  תקשה  ואי   – ע"ש.  ברייתן.  בדרך 
קרא דלחם, הא לחם ודאי אחשביה, ובחולין 
קרא  בלא  אף  חייב  דאחשביה  דהיכא  מוכח 
דאחשביה  מקום  דבכל  אפשר   – יתירא. 
ברשב"א  ועיין  לחם.  דכתיב  מחדש  ילפינן 
ובחולין   – מברכין.  כיצד  פרק  בברכות  שם 
שם דאחשביה, היינו שדרכן ועומד לכך כגון 
דשאני  שפיר  אתי  זה  ולפי   – וענבים.  זתים 
גבי חלב דדרכן בכך מהדם לעשות חלב, וכן 
אפרוח מהביצה. מה שאין כן מבשר אין דרכו 
מברייתו  דנשתנה  וכיון  דבש,  לעשותו  בכך 
לדבר שאין דרכו ועומד לכך וליתא לאיסורא 
בעיניה מותר. וכן מוסק ומשו"ה מותר". עכ"ד 

המקו"ח.

השגת החת"ס בתשו' יו"ד סי' קי"ז על 
ראיית המקו"ח מסוגיא דכריתות ה' ע"א

קי"ז(  סימן  )יו"ד  בתשו'  החת"ס  אולם  יג( 
ראיה  דליכא  חיים",  ה"מקור  דברי  על  השיג 
דהלחם  התם  דשאני  )ה'.(,  דכריתות  מסוגיא 
השתנה, ונצטרף עמו מים, והוה סלקא דעתא 
לחם  בכזית  מתחייב  ולא  בקמח,  דמשערים 
וקלי מכיון שאינו ראוי להקריב ממנו עומר. 

– וכל זה רק בקס"ד, כדי למעבד צריכותא.

דברי החת"ס בתשו' הנ"ל

סימן  מג"א  "ודברי  שכתב:  בחת"ס  יעויי"ש 
תס"ז  סימן  יעקב  החק  פסק  ויפה  צ"ע,  רי"ו 
כגון  הותר,  היתר  לדבר  שנתשנה  דבר  וכל 
חיים  מקור  הגאון  ואמנם  כו'.  לדבש  בשר 
כריתות  מש"ס  ומייתי  המדה,  על  הפריז  שם 
אשתנה  לחם  התם  דק,  לא  ובמ"כ  ע"א.  ה' 
דמשערים  סד"א  והוה  מים  עמו  ונצטרף 
הוה  וקלי,  לחם  בכזית  מחייב  ולא  בקמח 
עומר.  מנו  להקריב  ראוי  שאינו  כיון  אמינא 
וכל זה רק לצריכותא בעלמא, ולא לדינא. – 
אבל דברי חק יעקב נכונים ואמיתיים". עכ"ד.

דברי החת"ס בגליון המג"א

המג"א  בגליון  החת"ס  כתב  כיו"ב  והנה  יד( 
במסכת  "ועיין  בזה"ל:  סק"ג(,  רט"ז  )בסימן 

איתיה  לא  לחם  א',  עמוד  ה'  דף  כריתות 
כן  אם  אשתני,  לא  לחם  אמר  לא  בעיניה, 
זרה  עבודה  ועיין  לשתרי.  נמי  קמח  אפילו 
דף מ"ו עמוד ב' ובתוספות ריש מ"ז עמוד א', 
עיפוש  דליכא  כיון  כרחך  על  אלא  הכא(.  )ד"ה 

ואי  במים.  שנתערב  אלא  שינוי.  יועיל  לא 
לאו דכתיב לחם לא היה חייב על כזית לחם 
אלא לפי שיעור החיטים שבו. וכן הדין בנודר 
כזית פת מצומצם  חייב על  אינו  מן החיטים 
לא  אי  נמי  הכא  וכן  שבו.  מים  שיעור  משום 
במים  לדינא  צ"ע  ועדיין   – לחם.  כתיב  הוי 
ל"ג  דף  בפסחים  רש"י  לשון  ועיין  שבלחם, 
עמוד ב' סוף ד"ה טמא מת שסקט, ויש לחלק 
כריתות  בש"ס  נאמר  לא  הכי  ובלאו   – וק"ל. 
דף ה' עמוד א' אלא על דרך צריכותא וסלקא 
דעתא, אבל לא לפי האמת חלילה ששינוי כזה 
יתיר איסורים. – ועיין בחולין דף ק"כ המחה 
משום  אלא  שינוי  משום  לא  התם  וכו',  חלב 
דאכילה כתיב ואין שתייה בכלל אכילה אלא 
בתירוש ויצהר, אבל כל משקים היוצאים אי 
חוזרין לתוך המאכל ואוכל שפיר חייב אף על 
גב דנשתנה, כמו שכתבו התוספות בבכורות 
ו' עמוד ב' סוף ד"ה רוטב כו'. – ונפלאתי  דף 
בזה,  תס"ז  סימן  חיים  מקור  הגאון  דברי  על 
בענין  בפסק  יהושע  הפני  קדמו  וכבר  ע"ש. 

חדש". עכ"ד החת"ס.

בתשו' חת"ס יו"ד סי' ק"ז
שציין  ק"ז(  סימן  )יו"ד  חת"ס  בתשו'  עוד  ויעוי' 
לדבריו הנ"ל, בזה"ל: "אולי ס"ל כשם שכתב 
אלא  גזרו  שלא  הרמב"ם  בדעת  משנה  כסף 
נשתנה,  שכבר  החמאה  על  ולא  בעין  אחלב 
מכל  תערובתה  דאוסרת  גב  על  אף  וס"ל 
ונעשה מצירופם  מקום כשנילושה עם קמח 
עיסה ונאפית פנים חדשות בא לכאן והוה ליה 
כנשתנה. – ויש לזה פנים במסכת כריתות ה' 
בספר  ועמ"ש  בעיניה.  איתא  לא  לחם  ע"א 
כל  ודחיתי  דבש.  גבי  תס"ז  סימן  חיים  מקור 
דבריו בגליון מג"א סימן רי"ו סק"ג באריכות. 

כו'". עכ"ד.

דברי החת"ס בתשו' ח"ו סי' כ"ב

להשיב  כתב  כ"ב(  סימן  )ח"ו  חת"ס  ובתשו'  טו( 
דהעיקר  ונקט  טריפה,  מביצת  ההכרח  על 

כדברי ה"חק יעקב".

שם  על  כתב  בתשובה  הרא"ש  והנה  וז"ל: 
רבינו יונה היתר על דבש משום שדרכו להפך 
את כל הבא אליו להעשות דבש. וראיה מור 
דבריו  ומבוארים  עליו.  פליג  ורא"ש   – דרור. 
בפסקיו פ' כיצד מברכין וטוש"ע ומג"א סימן 
רי"ו סק"ג. – והגאון חק יעקב יצא לישע רבינו 
נעכר  מדם  אברהם  מגן  שהקשה  דמה  יונה, 
ונעשה חלב, התם לא נשתנה לדבר המותר, כי 
לפי הס"ד כל חלב אסור, מה שאין כן בשר או 
קמח שנשתנה לדבש הרי דבש בעלמא מותר 
הוא והרי נשתנה לדבר המותר ובתר השתא 
אזלינן אלו דבריו, ודברי אלקים חיים המה. – 
ובספר מקור חיים כתב שעל כל פנים קושיא 
ראשונה דמג"א קשיא מאפרוח ביצת טריפה, 
מה צריך לומר משום דלכי מסרח וכו', תיפוק 
אלא  לאפרוח.  המותר,  לדבר  שנשתנה  ליה 
ואני   – יעקב.  חק  לסברת  ליתיה  כרחך  על 
גופיה  ביצה  דאדרבה  לדבריו,  דליתא  אומר 
נשתנה  תרנגולת  דהרי  מותר,  להיות  היה 
לדבר היתר לביצה. אלא שגזירת הכתוב ציר 
ויעוי'  כמוה.  וביצתה  חלבה  אסורה  טריפה 
שנתהפך  והשתא  שם,  ובתוס'  ס"ד  בחולין 
הביצה ונעשה בשר כשהיה מתחילה, פשיטא 
ממין  הוא,  המותר  דבר  אפרוח  וכי  שאסור. 
המותר הוא. אבל על כל פנים מבשר טריפה 
אתי. ואפשר שגם הוא יהיה טריפה כמו אמו. 
ואין זה כמו בשר שנעשה דבש. – ודברי חק 
מג"א  מ"ש  גם  וטעם.  בסברא  נכונים  יעקב 
דלא  פי'  למימר,  איכא  מאי  דבש  גבי  שם 
שייך מיסרח, נעלמה ממנו דברי הר"ן פ' אין 
שיירי  בספר  בזה  עמד  וכבר  כו',  מעמידין 

כנסת הגדולה יע"ש". עכ"ד החת"ס.

ביאור החזו"א
שיטת  ביאר  סק"ז(  י"ב  סימן  )יו"ד  ובחזו"א  טז( 
רבינו יונה במוסק, דהשינוי מתירו דהוי ליה 
ומשום  חדש.  דבר  כך  אחר  ונברא  כנתאפס 
לא  המשתנה  דדבר  מפני  לאסור  אין  גורם 
חשיב גורם איסור, אבל דם שנעשה חלב אין 
הדם מתהפך אלא יוצר כח לעשות חלב ויש 
ואפרוח היוצא   – גורם איסור.  לאסור משום 
כל  לאפרוח  מביצה  הגשם  שינוי  אין  מביצה 
י"ל דהביצה חשיב גורם ליצור  וגם  כך גדול. 
דמחמיר  והרא"ש   – מתהפך.  ואינו  אפרוח 
היינו דס"ל שהשינוי מאוכל לאוכל לא מיקרי 
דבר מחודש. – וע"ש בחזו"א שנתקשה במה 
לדבר  שיתהפך  דצריך  יעקב"  ה"חק  שכתב 

המותר.
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וכן תעשו )כ"ה, ט'(.
ומנורות  שולחנות  כגון  עולמים  בבית  כלי  "כשתעשו  פרש"י, 

וכיורות ומכונות כתבנית זו תעשו".

פלוגתא דרש"י והרמב"ן בעשיית שולחן ומנורה ומזבח 
הזהב האם צריכים להיות ככלי שרת שעשה משה רבינו

א( הנה בתבנית כלי שרת, מלבד שולחן מנורה ומזבח הזהב שמפורשים 
דוקא  אותם  לעשות  צריך  האם  עה"ת,  ורמב"ן  רש"י  נחלקו  במקרא, 

ככלי שרת שעשה משה רבינו, או יכול לעשות להם תבנית אחרת.

וז"ל:  דעת רש"י דצריך לעשות דוקא ככלי שרת שעשה משה רבינו, 
"וכן תעשו, כשתעשו כלי בבית עולמים כגון שולחנות ומנורות וכיורות 
ומכונות כתבנית זו תעשו". עכ"ל. ודעת הרמב"ן, דיכול לעשות להם 
זה  שיהיה  ידעתי  "ולא  בזה"ל:  רש"י  דברי  על  וכתב  אחרת.  תבנית 
אמת שיתחייב שלמה לעשות כלי בבית עולמים כתבנית אלו, ומזבח 
הנחשת עשה שלמה כ' אמה על כ' אמה". עכ"ל. ועי' מקד"ד )סי' ב' סק"א(.

שיטת הרמב"ן דעשיית הארון צריך לעשותו 
כהארון שעשה משה רבינו

אחרת  בתבנית  שרת  כלי  לעשות  דיכול  הרמב"ן,  שדעת  אף  והנה  ב( 
ממה שעשה משה רבינו, אך לענין עשיית הארון, מצינו בדברי הרמב"ן 
בספר המצוות, בהשגתו ע"ד הרמב"ם, )במצות עשה ל"ג(, שכתב הרמב"ן 
דמצות עשיית הארון היא מצוה הנוהגת לדורת, שהרי מנה הרמב"ם 
וכמו  לדורות,  לנו  קיימת  שהמצוה  לפי  למצוה,  הכתף  על  נושאו 
שמנה משא הארון למצוה, כן ראוי למנות עשייתו מכלל מצות עשה, 
לפי שהיותו מצוה קיימת לנו. - וכתב: "ועוד, שאם נעלה על דעתינו 
לוחות  בו  לשום  הראשונה  כמדה  לעשותו  מצוה  ישבר,  או  שיאבד 
לעשותו  צריך  הארון  עשיית  דלענין  הרי  הרמב"ן.  עכ"ל  כו'".  העדות, 

כמדה הראשונה שעשה משה רבינו.

דברי ה"מגילת אסתר" ביישוב דעת הרמב"ם

ג( ויעויי"ש בספר מגילת אסתר, שהשיב ע"ד הרמב"ן, במש"כ דעשיית 
זהו מצוה הנוהגת לדורות, דכשיאבד או ישבר מצוה לעשותו  הארון 
לעשות  נצטרך  לא  שלעולם  המג"א:  ע"ז  והשיב  הראשונה.  כמדה 
אחרת, שאותו שעשה בצלאל קיים לדורות ולא נאבד מן העולם וגנוזה 
בעולם  מציאות  אין  וא"כ  לעולם,  תאבד  לא  אלינו  בשובה  וגם  היא, 

שנעשה ארון אחרת.

ראיית ה"זוהר הרקיע" שעשיית הארון נוהגת לדורות

ד( וע"ש במגילת אסתר, שהביא מזוהר הרקיע שמביא ראיה שנוהגת 
לדורות, ממ"ש במנחות )כ"ח:( "אלא מעתה הא דכתיב ועשית לך ארון 

עץ הכי נמי, דלך ולא לדורות". ומפורש דעשיית הארון הוי לדורות.

דחיית ה"מגילת אסתר" ראיית "זוהר הרקיע"

זו אינה  וכי מצוה  וע"ש במג"א שדחה ראייתו, דאין הפירוש דקפריך 
נוהגת לדורות, רק הפירוש הוא, וכי הארון שנעשה בימי משה לא היה 

ראוי להשתמש בה לדורות.

קושיית "מעיין החכמה"

ובעיקר הראיה, יעויין בספר מעין החכמה )פ' תרומה, מצות עשה מ"ד, אות 
כ"ב( שתמה, דמאי פריך מועשית לך ארון עץ, אין הכי נמי שלא הוכשר 

טרם  אחרונות,  הלוחות  בקבלת  שעה  לפי  אלא  נעשה  ולא  לדורות 
שעשה  בארון  הלוחות  ניתנו  ואח"כ  בצלאל,  ע"י  הזהב  ארון  שנעשה 
היו,  ארונות  שני  ה"ג[  פ"ב  ]ברכות  בירושלמי  למ"ד  ואפילו  בצלאל, 
שברי  בתוכו  מונחים  והיו  קיים  נשאר  משה  שעשה  העץ  ארון  שגם 
זהו רק עד בנין בית  והוא הרגיל ליסע עמהם במלחמה, מ"מ  לוחות, 
עולמים, שלאחר בנין שלמה גם שברי לוחות ניתנו בארון הזה, כדדרשו 
מקרא ]ב"ב י"ד.[ דאין בארון רק ב' לוחות, ואין מיעוט אחר מיעוט וכו', 
אלא לרבות, וכמבואר כ"ז בתוס' דעירובין דף ס"ג ע"ב ]ד"ה כל זמן[. 
א"כ נראה שארון העץ של משה לא הוכשר לדורות. וצ"ע. עכ"ד מעין 

החכמה.
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בתרי גדרי הדלקת המנורה משום עבודה ומשום הארת ההיכל

המשחה  לשמן  בשמים  למאור  שמן 
)שמות כ"ה, ו'(. וגו' 

בדעת זקנים מבעלי התוספות כתב: "שמן 
בנין  בצרכי  הפרשה  שכל  תימה  למאור. 
גבוה,  זה שהוא צורך שלחן  חוץ מפסוק 
וכבשים  הפנים  ללחם  חטים  אומר  ואינו 
לומר  ויש  למערכה.  ועצים  לתמידין 
המשחה  שמן  הן,  בנין  צורך  ששלשתן 
המשכן,  כלי  כל  ונתקדשו  נמשחו  שבו 
מלכים שמבשמין  דרך  נמי שכן  וקטורת 
וכל  לתוכה,  שיכנסו  קודם  הבית  להם 
שכן לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, וכן 
נראית,  שכינה  הקטורת  ידי  שעל  מצינו 
דכתיב וכסה ענן הקטורת )ויקרא ט"ז י"ג(, 
ושמן  ב'(.  שם  )שם  אראה  בענן  כי  וכתיב 
נר  להדליק  המלכים  דרך  שכן  למאור 
גב  ואף על  לבית.  לפניהם קודם שיכנסו 
דלאו לאורה הוא צריך, מכל מקום הוא 

כבוד של מעלה". עכ"ל.

מבואר דאיכא תרי ענינים 
בהדלקת המנורה

מבעלי  זקנים  "דעת  בדברי  מבואר  והנה  א( 
התוספות" הנ"ל, דאיכא תרי ענינים בהדלקת 
משום  ועוד  עבודה,  משום  חדא  המנורה, 
הוא  גבוה,  צורך  דהיינו,   – ההיכל.  הארת 
עבודה. ועוד, משום צורך בנין, דהוא כבוד של 

מטה, להארת ההיכל.

בביאור נס חנוכה

דאמרינן  חנוכה,  נס  ענין  בזה  ויתבאר  ב( 
השמנים  כל  טימאו  דהיונים  )כ"א:(  בשבת 
מפך  הדליקו  והחשמונאים  המקדש  בבית 
ימים.  שמונה  ודלק  נס  בו  שנעשה  השמן 
ונתקשו בזה, למאי הוצרכו לנס, הרי טומאה 
היאך  הקשו  כן  וכמו   – בציבור.  הותרה 
בירושלמי  איתא  והרי  המנורה,  הדליקו 
ה"ג(  דמנחות  )פ"ו  ובתוספתא  ה"א(  דשקלים  )פ"ד 

זה  מעכבין  והמזבחות  והמנורה  דהשולחן 
דבנו  איתא  ט'(  )פרק  תענית  ובמגילת  זה.  את 
את המזבח שמונה ימים, ואם כן בינתיים איך 

הדליקו המנורה כשאין מזבח.

אכן לפי דברי בעלי התוספות שכתבו שמלבד 
איכא  המנורה,  בהדלקת  שנאמר  עבודה  דין 
ביה גם ענין של הארת ההיכל, וכדכתיב יאירו 
דהמזבח  דהא  י"ל  וממילא  הנרות.  שבעת 
גדרי  לענין  דוקא  היינו  הנרות,  את  מעכב 
הדלקת  אבל  המנורה.  שבהדלקת  העבודה 
המנורה שנעשית להארת ההיכל, שאינה גדר 
עבודה כלל, לא שייך למזבח, ולכן אין המזבח 
מעכבה. – ולפי זה אתי שפיר דלא שייך בזה 
כלפי  רק  דזהו  בציבור,  הותרה  טומאה  דין 
המנורה  דהדלקת  מכיון  אבל  העבודה.  גדרי 
ענין  כנגד  היתה  לא  החשמונאים  ידי  על 
ההיכל,  דהארת  הענין  משום  אלא  העבודה, 
לא נאמר בזה היתר דטומאה הותרה בציבור.

דברי ה"צפנת פענח"

ג( ויסוד הדברים כתב ה"צפנת פענח" בשו"ת 
מכתבי תורה )סימן ע"ט(. – ע"ש שכתב דאיכא 
עבודה,  גדר  חדא  במנורה,  גדרים  תלתא 
תנינא מצות הדלקת המנורה, תליאה דצריך 
קראי  תלתא  בעינן  ולכן  דלוקים.  שיהיהו 
 – שבת.  דדוחה  אמור,  פרשת  כהנים  בתורת 
ששקצו  מזבח  היה  שלא  החשמונאים  ובימי 
אותו, לא הוי אלא רק גדר העבודה, וסגי בנר 

אחד דהיינו נר מערבי.

ביישוב קושיית מו"ז מרן 
הגרי"ש אלישיב

מה  מיושב  שנתבאר  מה  לפי  והנה  ד( 
זללה"ה,  מו"ז מרן הגרי"ש אלישיב  ששאלני 
של  הימים  בשמונת  המנורה  הדליקו  דהיאך 
והרי  המזבח,  את  בנו  לא  כשעדיין  חנוכה 
דנר  הי"ג(  ומוספין  מתמידין  )פ"ג  הרמב"ם  כתב 
מערבי שכבה אין מדליקין אותו אחר דישונו, 
מזבח,  היה  דלא  וכיון  החיצון.  ממזבח  אלא 
כדשנינו במגילת תענית )פרק ט'(, איך הדליקו 
נועם  בספר  בזה  נתבאר  וכבר   – המנורה. 
לפי  אכן   – בעה"י.  בהעלותך  פרשת  אליעזר 
היא  ההדלקה  דיסוד  דכיון  י"ל  שנתבאר  מה 
מחמת הארת ההיכל, שפיר י"ל דלקיחת האש 

אינה מעכבת.

קושיית המרחשת

המנחה(  שמן  )בקונטרס  מרחשת  ובשו"ת  ה( 
בשמן  החשמונאים  הדליקו  איך  נתקשה 
)כ"ד:(  השנה  בראש  איתא  הרי  שמצאו, 
ופרש"י,  עץ.  של  מנורה  עשו  שהחשמונאים 
משום שהיו עניים ולא יכלו לעשותה של זהב. 
)נ"ט.( אמרינן דכל הקדשים שהיו  – ובזבחים 
פסולין  ונבנה  המזבח,  ונפגם  שנהרס  קודם 
המנורה  של  השמן  גם  כן  ואם  דיחוי.  משום 
כיון  מהדלקה.  שנדחה  כיון  להדלקה  נפסל 
של  מנורה  שעשו  ואפילו  מנורה,  היה  שלא 
חוזר  ואינו  נדחה  כבר  הרי  מקום  מכל  עץ, 

ונראה כמו בקדשים.

דאיתא  בהא  המרחשת,  עוד  הקשה  והנה 
בשבת )כ"א:( דהיונים טימאו את כל השמנים 
היו  אותם  טמאו  לא  דאם  משמע  שבהיכל, 
לומר  דאין   – נדחו.  והרי  להדלקה.  ראויים 
דהא  דיחוי  שייך  לא  ולכן  חולין,  של  דהיו 
דאין  היו,  בודאי של קודש  כיון שהיו בהכיל 
בדרך  שלא  אפילו  בעזרה,  חולין  מכניסין 

הקרבה, כמ"ש רש"י במנחות )כ"א:(.

תירוץ המרחשת

דמצוות  ליישב,  שצידד  במרחשת  ויעויי"ש 
מצוות  שתי  המנורה  ומצות  הנרות  הדלקת 
הן, ואינן תלויות זה בזה. דאיכא ציוי להדליק 
את  להדליק  ציווי  ואיכא  במקדש,  נרות 
הנרות העשויה בתבניתה. וזהו כשיש מנורה, 
הדלקת  מצות  מצוות,  שתי  בזה  דמקיים 
הנרות, ומצות הדלקת הנרות בכל דבר אפילו 
לענין  )נ"ט.(  בזבחים  וכדאיתא  במנורה.  שלא 
קטורת  מקטירין  שנעקר  דמזבח  קטורת, 
הנרות.  הדלקת  לענין  י"ל  וה"נ  במקומה. 
נדחה  שלא  דיחוי,  בזה  שייך  לא  וממילא 
מנורה  כאן  שאין  ואפילו  מהדלקה,  השמן 
מכל מקום מצות הדלקה מתקיימת גם בלא 

המנורה.

דחיית תירוצו עפ"ד הרמב"ן עה"ת

אולם המרחשת דחה התירוץ הנ"ל, דהרמב"ן 
על התורה פרשת אמור )ויקרא כ"ד, ב(, בפסוק 



7

גליון מס' 19

"על המנורה הטהורה יערוך על הנרות לפני 
על  במשמע  "והיה  בזה"ל:  כתב  תמיד",  ה' 
המנורה, או בלא מנורה, אם תשבר או תאבד, 
אמר  ועכשיו  הגולה.  מן  בשובם  היה  כאשר 
ידליקו  שלא  הטהורה,  המנורה  על  בפירוש 
ומבואר  עכ"ל.  הטהורה".  המנורה  על  אלא 
כתב  וכיו"ב   – ההדלקה.  מעכבת  דהמנורה 
הרמב"ן על התורה, בפרשת בהעלותך )במדבר 
ואם  הנרות,  הדלקת  מעכבת  דהמנורה  ב(  ח', 

הנרות.  את  להדליק  אפשר  אי  מנורה  אין 
ע"ש. – ומעתה הדרינן לקושיא, דהשמן נפסל 

משום דיחוי.

מבאר לדחות דחיית המרחשת

אכן נראה ליישב לפי מה שנתבאר על דברי 
דאיכא  התוספות"  מבעלי  זקנים  ה"דעת 
משום  חדא  המנורה,  בהדלקת  גדרים  תרי 
ונתבאר  ההיכל.  הארת  משום  ועוד  עבודה, 
משום  היה  לא  עדיין  החשמונאים  דבימי 
עבודה, מכיון שלא נבנה המזבח עדיין, אלא 
דין  בזה  שייך  ולא  ההיכל.  הארת  משום  רק 
טומאה הותרה בציבור, דזהו רק כלפי עבודה 
הרמב"ן  שכתב  דמה  י"ל  כן  אם   – שהותרה. 
פרשת אמור )ויקרא כ"ד, ב'( ובפרשת בהעלותך 
)במדבר ח', ב'( דאיכא עיכובא בהדלקת המנורה 

שתהיה דוקא במנורה, היינו דוקא כלפי מצות 
מצות  אבל  שבהדלקה.  עבודה  מדין  הדלקה 
הדלקה שהיא מדין הארת ההיכל, שפיר מהני 

גם במקום המנורה.

בביאור דברי "דעת זקנים 
מבעלי התוספות"

מבעלי  זקנים  "דעת  דברי  בעיקר  והנה  ו( 
התוספות" הנ"ל, דאיכא תרי גדרים בהדלקת 
משום  ועוד,  עבודה.  משום  חדא,  המנורה. 
גבוה"  "צורך  שכתבו:  וזהו   – ההיכל.  הארת 

דהיינו עבודה. "צורך בנין" כבוד של מעלה.

בסוגיא דחנוכה

ת"ר  )כ"א:(,  בשבת  דאיתא  הא  נתבאר  ובזה 
מאי חנוכה, דנכנסו היונים להיכל וטמאו כל 
מצאו  לא  החשמונאים  וכשנצחו  השמנים, 
אלא פך אחד שמן שהספיק ליום אחד ונעשה 
ונתקשו   – ימים.  שמונה  בו  והשתמשו  נס 
הותרה  טומאה  הרי  לנס,  הוצרכו  אמאי 
בציבור. וכן הקשו היאך הדליקו המנורה, הרי 

)פ"ד דשקלים ה"ג( ובתוספתא  איתא בירושלמי 
)פ"ו דמנחות ה"ה( דהשלחן והמנורה והמזבחות 

מעכבין זה את זה. והרי במגילת תענית )פ"ט( 
המזבח,  את  בנו  ימים  שמונה  דבמשך  איתא 

ואם כן היאך הדליקו כשאין מזבח.

בביאור לפ"ד בעלי התוספות

והנה נתבאר לפי דברי ה"דעת זקנים מבעלי 
התוספות" הנ"ל, אתי שפיר. – דהא מלבד דין 
עבודה שנאמר בהדלקת המנורה, איכא עוד 
שבע  יאירו  כדכתיב  ההיכל,  הארת  של  גדר 
הנרות  את  מעכב  דהמזבח  דהא  וי"ל  הנרות, 
שבהדלקת  העבודה  גדר  כלפי  רק  היינו 
שנעשית  המנורה  בהדלקת  אבל  הנרות. 
לא  כלל,  עבודה  גדר  שאינה  ההיכל,  להארת 

שייך למזבח, וממילא אין המזבח מעכבה.

טומאה  אמרינן  דלא  הטעם  נתבאר  ובזה 
דמכיון  המנורה,  בהדלקת  בציבור  הותרה 
שכל הדלקת המנורה על ידי החשמונאים לא 
נעשה אלא משום הענין דהארת ההיכל, ולא 
דין טומאה הותרה בציבור אלא כלפי  מצינו 
עבודה, והדלקת המנורה כל שמונה לא היתה 

בגדר עבודה.

מבעל  תורה"  "מכתבי  דבספר  ונתבאר 
גדרים  שלשה  דאיכא  כתב  פענח"  ה"צפנת 
עבודה.  גדר  א[  המנורה.  הדלקת  במצות 
שיהיו  צריך  ג[  במנורה.  והדלקה  מצות  ב[ 
בתורת  פסוקים  תלתא  בעינן  ולכן  דלוקים. 
דבימי  וביאר   – ע"ש.  אמור.  בפרשת  כהנים 
אותו,  ששיקצו  מזבח  היה  דלא  חשמונאים 
אחד,  בנר  וסגי  עבודה,  גדר  רק  הוי  לא  ולכן 

נר מערבי. ע"ש.

בשיטת הרמב"ן בפרשת אמור 
ובפרשת בהעלותך דהמנורה 

מעכבת את הדלקת הנרות

אמור  פרשת  התורה  על  הרמב"ן  והנה  ז( 
הטהורה  המנורה  "על  בפסוק  ב'(,  כ"ד,  )ויקרא 

יערוך את הנרות לפני ה' תמיד", כתב: "והיה 
אם  המנורה,  בלא  או  המנורה,  על  במשמע 
תשבר או תאבד, כאשר היה בשובם מן הגולה. 
הטהורה,  המנורה  על  בפירוש  אמר  ועכשיו 
הטהורה".  המנורה  על  אלא  ידליקו  שלא 
הדלקת  מעכבת  דהמנורה  ומבואר  עכ"ל. 
התורה  על  הרמב"ן  כתב  וכיו"ב   – הנרות. 
בהעלותך  בפרשת 

)במדבר ח', ב'( דהמנורה מעכבת הדלקת הנרות, 

ואם אין מנורה אי אפשר להדליק את הנרות.

ביאור דברי הרמב"ן

דהמנורה  הרמב"ן  שכתב  דמה  לומר,  ונראה 
לענין  דוקא  היינו  הנרות,  הדלקת  מעכבת 
מדין  שהוא  המנורה  של  הדלקה  מצוות  דין 
שהיא  דלקה  מצות  אבל  ההדלקה.  עבודת 
מדין הארת ההיכל, בזה סגי גם מקום המנורה.

קושיית המרחשת

המרחשת  קושיית  ליישב  נתבאר  ובזה 
דהדליקו  בהא  המשחה(  שמן  בקונטרס  )בסופו, 

)כ"ד:(  החשמונאים בשמן שמצאו, והרי בר"ה 
עץ.  של  מנורה  עשו  שהחשמונאים  אמרינן 
יכלו  ולא  עניים  שהיו  משום  שם,  ופרש"י 
איתא,  )נ"ט.(  ובזבחים   – זהב.  של  לעשותה 
ונפגם  שנהרס  קודם  שהיו  הקדשים  דכל 
המזבח, ונבנה אחר כך, פסולין משום דיחוי. 
מפני  נפסל,  המנורה  של  השמן  גם  כן  ואם 
שנדחה מהדלקה, כיון שלא היה מנורה. ואף 
על פי שעשו מנורה של עץ, מכל מקום הרי 
בקדשים.  כמו  ונראה,  חוזר  ואינו  נדחה  כבר 
)כ"א:(  – וכמו כן הקשה בהא דאמרינן בשבת 
שבמקדש,  השמנים  כל  טמאו  דהיונים 
ומשמע דאם לא טמאו היו ראויים להדלקה. 
וקשה, דהא נדחו. ואין לומר דהיו של חולין, 
היו,  קדש  של  ודאי  במקדש  שהיו  כיון  דהא 
דאין מכניסין חולין בעזרה, אפילו שלא בדרך 

הקרבה, כדאיתא במנחות )כ"א:( וברש"י שם.

תירוץ המרחשת והערתו מדברי הרמב"ן

מצות  הם,  מצוות  דתרי  שחילק  ועיויי"ש 
וכשאין  המנורה,  ומצות  המנורה,  הדלקת 
אולם   – הדלקה.  מצות  מקיים  שפיר  מנורה 
דנקט  הנ"ל  הרמב"ן  מדברי  זה,  דבר  דחה 

דהמנורה מעכבת את ההדלקה.

מבאר דברי הרמב"ן

דדברי  שפיר,  אתי  שנתבאר  מה  לפי  אמנם 
של  הדלקה  מצוות  לענין  רק  קאי  הרמב"ן 
אבל  ההדלקה.  עבודת  מדין  שהוא  המנורה 
מצות הדלקה שהיא מדין הארת ההיכל, בזה 

סגי גם מקום המנורה.
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נועם אליעזר
בענין הקדש מתחלל על המלאכה

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
)שמות כ"ה, ח'(.

מילי  הני  "מנא  איתא:  )ל"א:(  בתמורה 
בדק  משל  שכרם  לאומנים  שנותנין 
ועשו  קרא  דאמר  אבהו  רבי  אמר  הבית, 
לי משלי". ובתוד"ה הא כו', כתבו דקס"ד 
דאין מותר לקנות אלא עצים ואבנים, שהם 
עליהם.  נשארה  וקדושתו  הבנין  לצורך 
אבל אסור ליתן לאומנין בשכרן, להוציאן 
לחולין, אלא מתנדבים מעות בפני עצמן, 
לפרוע לאומנים. משום הכי איצטריך קרא 

דמאותן עצמן שהוקדשו נותנין לאומנים.

בביאור הילפותא דמחללין הקדש

דילפינן  שם,  ובתוס'  הנ"ל,  בגמ'  מבואר  א( 
על  הקדש  של  מעות  דמחללין  מקרא 
בדיני  דין  דזהו  משמע  ובפשוטו   – המלאכה. 
חילול הקדש, ולא דין בדיני תיקון בדק הבית.

פלוגתא דר"ע ובן עזאי 
בפ"ד דשקלים מ"ו

רבי  דנחלקו  מ"ו(  דשקלים  )פ"ד  שנינו  והנה  ב( 
על  מתחלל  הקדש  אם  עזאי  ובן  עקיבא 
מתחלל  דהקדש  ס"ל  עקיבא  דרבי  המלאכה, 

הקדש  דאין  ס"ל  עזאי  ובן  המלאכה,  על 
מתחלל על המלאכה. – ונמצינו למדין דסוגיא 
דס"ל  עקיבא  כרבי  אתיא  )ל"א:(  דתמורה 
דמחללים הקדש על המלאכה. וכמ"ש הרע"ב 
שמחללין  דסבר  עקיבא  דרבי  שם(  )בשקלים 

הקדש על מלאכה יליף הכי מקרא דועשו לי 
משלי.

בשיטת הרמב"ם

פסק  ה"ג(  ממעילה  )פ"ח  הרמב"ם  אולם  ג( 
מלאכה.  על  מתחלל  הקדש  שאין  עזאי  כבן 
דגם  הי"א(  דמעילה  )פ"א  בתוספתא  וכדתניא 
הבית  בדק  הקדש  אין  הבית  בדק  בקדשי 
דפועל  התם  דגרסינן  המלאכה.  על  מתחלל 
לא  במאתיים  בין  במנה  בין  מלאכה  שעשה 
יאמר תן לי פרה זו במנה, וטלית זו בחמישים 
המעות  על  אלא  מתחלל  הקדש  שאין  זוז, 

בלבד.

בפיהמ"ש להרמב"ם

)פ"ד  להרמב"ם  המשניות  בפירוש  והנה  ד( 
במשנתינו  דהחידוש  מבואר  מ"ו(  דשקלים 

המזבח.  קדשי  משל  שכרם  ליתן  דאסור  הוא 
שבונים  האומנים  "ר"ל  בזה"ל:  דיעויי"ש   –

במקדש, לפי שהם נוטלין שכרן מקדשי בדק 
הבית, לא מקדשי מזבח, אמר רחמנא ועשו לי 
מקדש, ואמרו חכמים ועשו לי ר"ל משל קדשי 

בדק הבית". עכ"ל.

ביאור ה"קרית ספר"

כתב  ממעילה(  )פ"ח  ספר"  "קרית  ובספר  ה( 
בשיטת הרמב"ם, דקאיירינן בגמ' בקדשי בדק 
הבית לאחר חילולן. והתוס' דפליגי ס"ל דקרא 
נתנים  שהוקדשו  עצמן  דמאותן  אשמעינן 
לאומנים בשכרם. – וגם לשיטת הרמב"ם אין 

זה אלא מדרבנן.

ביאור ה"חסדי דוד"

)פ"א ממעילה  ו( אולם ה"חסדי דוד" בתוספתא 
ונקט  ספר"  ה"קרית  דברי  על  פליג  הי"א( 

וכמ"ש  חילול.  מדיני  הוא  הדין  יסוד  דלכו"ע 
בבדק  דגם  הי"ב(  דשקלים  )פ"ד  למלך"  ב"משנה 
הבית איכא קדושת הגוף, ובזה ס"ל לבן עזאי 
ראוי  שגופו  מפני  מלאכה  על  מתחלל  שאינו 
לכו"ע  הבית  לבדק  דמים  אבל  הבית.  לבדק 

מתחלל על המלאכה.

מראים לחם הפנים לעולי רגלים שהלחם חם ביום הלקחו

לפני  הפנים  לחם  השלחן  על  ונתת 
)שמות כ"ה, ל'(. תמיד 

בסוגיא דחגיגה כ"ו ע"ב

לקיש  ריש  אמר  )כ"ו:(איתא,  בחגיגה  א( 
לחם  רגלים  לעולי  ומראין  השלחן  מגביהין 
לפני  חיבתכם  ראו  להם  ואומרים  הפנים, 
יהושע  רבי  דאמר  כסידור,  סילוקו  המקום, 
סילוקו  הפנים,  בלחם  נעשה  גדול  נס  לוי  בן 
כסדורו, שנאמר )שמואל א', כ"א( לשום לחם חם 

ביום הלקחו.

דברי הריטב"א ביומא כ"א ע"א

ב( והריטב"א ביומא )כ"א.( הקשה דהא ישראל 
למזבח,  האולם  בין  אפילו  נכנסים  היו  לא 
ותירץ  צונן.  או  הוא חם  יראו אם  איך  כן  אם 
דראו את ההבל היוצא ממנו. – וז"ל: "ונראה 

הרבה  חם  היה  ולקיחה  שימה  בשעת  כי 
מן  היוצא  כלחם  ממנו,  יוצא  הבל  שהיה  עד 
את  שמגביהין  לקמן  דאמרינן  והיינו  התנור. 
השולחן עם הלחם שעליו מראין אותו לעולי 
להם  אפשר  ואי  הזה,  הנס  שיראו  רגלים 
הדרך  על  אלא  חם  שיהיה  מרחוק  לראות 

שאמרנו". עכ"ל.

בתשו' הרדב"ז

קע"ח(  אלפים  ב'  סימן  )ח"ו  הרדב"ז  ובתשו'  ג( 
הוצרכנו  דלמאי  הריטב"א,  דברי  על  הקשה 
רק  הרי  הבל,  שתעלה  לחימום  החום  שיגיע 
נצטוינו שיהיה חם, ולא שיעלה הבל. – ועוד 
הקשה שלא ראה מימיו שעולה הבל מהלחם 
שהוא חם, אלא בזמן שחותכים אותו. – וצ"ל 

דס"ל להריטב"א דזהו בכלל הנס.

תירוץ הרדב"ז

שבמועד  דבשבת  תירץ,  )שם(  והרדב"ז  ד( 
מגביהים  היו  הפנים  לחם  לסידור  סמוך 
פתח  לצד  מעט  אותו  ומושכין  השולחן  את 
שהרי  מרחוק,  העם  אותו  שיראו  כדי  ההיכל 
היה נתון לצד צפון, ועדיין הוא לפניהם. אבל 
לא היו מניחין אותו לחוץ, ומיד היו הכהנים 
מסדרין הלחם החדש ומוציאין הישן, ומראין 
ימים  שמונה  שעברו  רגלים,  לעולי  אותו 
שהיו  רש"י  שכתב  ומה   – חם.  עדיין  והוא 
מגביהים ומוציאים, לא שהיו מוציאים אותו 
חוץ להיכל, אלא מוציאים אותו חוץ למקומו 

שהיה נתון בצפון ומוציאם לצד הפתח.



עשיית המשכן וכליו לשמה אפילו בעשייתן ע"י הבהמות

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
)שמות כ"ה, ח'(.

פרש"י, ועשו לי מקדש. ועשו לשמי בית 
הבחירה  מבית  )פ"א  וברמב"ם  בקדושה. 
לעשותן  צריך  המקדש  דכלי  פסק  ה"כ( 

לשמן, כדכתיב ועשו לי לשמי.

בחכמה שניתנה בבהמות 
בעשיית המשכן

א( הנה בהא דכתיב בפרשת ויקהל )שמות ל"ו, 
חכם  איש  וכל  ואהליאב  בצלאל  "ועשה  א'( 
לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה, לדעת 
לכל  הקדש  עבודת  מלאכת  כל  את  לעשות 
פרשה  )שמות  רבה  ובמדרש   – ה'".  צוה  אשר 
מ"ח פיסקא ג'( דרשינן: "ולא זה בלבד, אלא כל 

מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקב"ה 
א'(  ל"ו,  )שמות  שנאמר  ודעת,  ובינה  חכמה 
ויעשו כל חכם לב. ולא בבני אדם אלא אפילו 

ותבונה  חכמה  )שם(  שנאמר  ובחיה,  בבהמה 
באדם  חכמה  שנתנה  כתיב  בהמה  בהמה, 

ובבהמה".

ביאור מו"ר דודי מרן הגר"ח 
קניבסקי שליט"א

גם  חכמה  נתן  שהקב"ה  הענין  ובביאור  ב( 
הגר"ח  מרן  דודי  ממו"ר  שמעתי  בבהמות, 
קניבסקי שליט"א על פי דברי הירושלמי )פ"ד 
אותו  ומחתכין  זהב  לוקחים  שהיו  ה"ד(  דיומא 

אותו  ומאכילין  בבצק  אותו  וטחין  כזיתים 
מסננות  ]דהיו  אותן  מסננות  והן  לנעמיות 
והנה  מזוקק[.  זהב  כך  אחר  ויוצא  במעיהן, 
ואם  לשמן,  לעשותן  צריך  המקדש  בית  כלי 
מבית  )פ"א  הרמב"ם  שכתב  כמו  פסולין,  לאו 
הבחירה ה"כ( משום דכתיב ועשו לי מקדש לי 

והנה  למקדש.  הוקשו  המקדש  וכלי  לשמי, 
מהם  להוציא  הזהב  לסנן  צריכין  כשהיו 
שיהיה זהב טהור כדכתיב לגבי כלי המקדש, 
היו צריכין להאכילן לנעמיות שהם היו 

למצוה,  מכוונין  אין  והם  במעיהן,  מסננין 
הקב"ה  נתן  לכן  לשמן.  שלא  נעשית  נמצא 
דעת ותבונה בבעלי חים אז, כדי שידעו לכוין 

לשם מקדש מזוקק.

חקירת מו"ח הגר"י זילברשטיין שליט"א

ג( והנה מו"ח הגר"י זילברשטיין שליט"א חקר 
לפי זה האם מותר להכניס את הנעמה למקום 
לשמה,  ומכוונת  שעוסקת  בשעה  הטינופת, 
ולקיים  בשופר  לתקוע  שאסור  כשם  דאולי 
)סימן  בביאוה"ל  כמ"ש  הכסא,  בבית  מצוות 
שמקיים  דבשעה  הטעם,  וביאר  ס"ב(.  תקפ"ח 

מצוה בפועל הוא עבודה, ואין לעשות עבודת 
ה' דרך בזיון, דהוא בכלל ביזוי מצוה. וגדולה 
שופר  לצחצח  דאסור  )ל"ג.(  בר"ה  אמרו  מזו 
של ר"ה במי רגלים מפני הכבוד, אפילו שהוא 
רק הכשר מצוה, כ"ש המצוה. ע"ש. ה"נ יתכן 
דעת  בה  שיש  הנעמה  את  להכניס  דיאסר 

מכוונת לשמה, למקום טינופת.
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גליון מס' 19

בענין הארון נושא את נושאיו

ומחוץ  מבית  טהור  זהב  אותו  וצפית 
תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב

)שמות כ"ה, י"א(.

בדעת זקנים מבעלי התוספות )כאן( כתב: 
אלא  כולו,  זהב  להיות  הארון  היה  "ראוי 
יותר  ויכביד  בכתף  נישא  שיהיה  לפי 
מדאי. ואף על גב דאמרינן נושאיו נושא, 
למה  כן  אם  לי  וקשיא  היה.  שעה  לפי 

נענש עוזא. וצ"ע". עכ"ל.

בדברי התוס' דהא דהיה נושא 
נושאיו הוא לפי שעה

נושא  שהיה  דמה  זקנים"  ב"דעת  מבואר  א( 
הארון את נושאיו היה לפי שעה, כאשר עברו 
התוס'  הקשו  ולכן  לכך.  והוצרכו  הירדן,  את 

מה טעם נענש עוזא.

הערה מסוגיא דסוטה ל"ה ע"א

)ל"ה.(,  בסוטה  דאיתא  מהא  להעיר  יש  אמנם 
נושא  נושאיו  "עוזא,  לעוזא  אמר  דהקב"ה 

בשעת  היה  לא  זה  והרי  שכן".  כל  לא  עצמו 
העברת הירדן. וחזינן להדיא דלעולם בשעת 

נשיאתו היה נושא את נושאיו.

הערה ביומא כ"א ע"א ובב"ב צ"ט ע"א

איתא  )צ"ט.(  ובב"ב  )כ"א.(  ביומא  והנה  ב( 
התם  ואמרינן  המדה.  מן  אינו  הארון  דמקום 
שהיה נס זה בקביעות. – דבגמ' פרכינן אמאי 
לא מנו את הנס הזה בין העשרה ניסים שהיו 
חדא  תירוצים,  תרי  ומשנינן  המקדש.  בבית 
דניסי דגוואי לא קחשיב, ועוד דניסי דקביעי 
לא חשיב. הרי להדיא דהיה הנס בקביעות. – 
נושא  דהארון  דהענין  דמנ"ל  יל"ע  ולכאורה 

את נושאיו חלוק בזה.

מבאר דברי דעת זקנים מבעלי התוספות

היה  לא  שהארון  פי  על  דאף  לדון  ונראה  ג( 
נושא תמיד את נושאיו, וכמו שכתבו ה"דעת 
שהיה  משום  זהו  התוספות",  מבעלי  זקנים 
צריך  אדרבה  ולכן  ישאו,  בכתף  מצות  בארון 

את  ישא  שהארון  ולא  הארון,  את  לשאת 
נשיאת  מצות  מתקיים  לא  דבזה  נושאיו, 
נושאיו  את  נושא  דהארון  מכיון  אכן  הארון. 
את  ללמוד  לעוזא  היה  הירדן,  את  כשעברו 
ולכן  לשאתו  שצריך  שאפילו  הארון,  מעלת 
איננו נושא את נושאיו תמיד, אבל את עצמו 

ודאי נושא, ולא היה צריך לסומכו.

בהא דהארון לא היה תופש מקום

תופס  הארון  היה  שלא  הענין  ובביאור  ד( 
מקום, כתב המהרש"א בב"ב )צ"ט( ד"ה מקום 
שרתה  והכרובים  הארון  שבמקום  מפני  כו', 
רבינו,  משה  אל  הדיבור  היה  שמשם  שכינה, 
ומידה  מקום  יכילהו  לא  גשם  שאינו  ודבר 
ומלא כל הארץ כבודו. – ועי' טורי אבן מגילה 

)י':(.



השראת השכינה כפי שמכין ליבו לטובת הזולת

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם )שמות כ"ה, ח'(.
בדרשות ר"י אבן שועיב )כאן( כתב: "ודבר ידוע הוא כי כוונת הבריאה היתה בתחלה, לשכון בתחתונים. כמו שכתוב באדם 
וישמעו את קול ה' וגו'. וגרם העון ולא הגיע העת עד יציאת מצרים, והיתה הכוונה באותה יציאה להיות שכינתו בתוכנו, כמו 
שאמר הכתוב אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לשכני בתוכם כו'. ודבר מקובל הוא כי עיקר הכוונה לשכון בבית עולמים 
שהוא כנגד כסא הכבוד. אבל בראות השם כי יתארך הזמן צוה לעשות משכן עד שיגיעו הימים ויכנסו לארץ כו'. כן הוא ענין 
המשכן עד שיבנה בית הבחירה. ומצינו כי מקדש איקרי משכן ומשכן איקרי מקדש )עירובין ב'.( דכתיב ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם. וכמו שהשם השכין שכינתו בהר סיני וגו', כן במשכן, וכבוד ה' מלא את המשכן".

ביאור ה"אור החיים" עה"ת

א( הנה בפירוש "אור החיים" )כאן( ביאר כיו"ב, דיש חובה תמידית לבנות את בית המקדש, והדבר תלוי במעשיהם של בני ישראל. – וז"ל: 
"ונראה כי אמרו ועשו לי מקדש, היא מצות עשה כוללת כל הזמנים, בין במדבר, בין בכניסתן לארץ, בכל זמן שיהיו ישראל שם לדורות. 
וצריכין היו ישראל לעשות כן, אפילו בגלויות. אלא שמצינו שאסר ה' כל המקומות, מעת שנבנה בית המקדש, כאמרו כי לא באתם עד עתה, 
אל המנוחה, ואל הנחלה )דברים י"ב, ט'(. – ולזה לא אמר ועשו משכן, שיהיה נשמע שעל אותו זמן לבד נאמרה מצוה זו. ואחר שצוה דרך כלל, 
אמר פרט הנעשה במדבר שאינו מקום לבנות בו בנין אבנים, שיעשה משכן כסדר האמור. ותמצא שכתב רמב"ם )בפ"א מהלכות בית הבחירה ה"א( 

מצות עשה לעשות בית לה' דכתיב ועשו לי מקדש. ע"כ. וטעמו הוא משנוי הלשון כמו שכתבנו". עכ"ד.

ביאור האוה"ח בפירושו על שיר השירים

ובפירוש האוה"ח "ראשון לציון" על שיר השירים )א', ז'( כתב: "בימי בית המקדש קיים, היה ה' דר בתוך עמו וזהו תכלית חשקו, אבל עתה, 
אין מציאות לשכון בה ה' אבל עדיין יש לו מציאות באהל, וזהו שלימות חפצו יתברך, והוא כי ה' ברוך הוא שוכן בתוך הצדיקים, כאמור אהל 

שכן באדם )תהילים ע"ח, ס'(". עכ"ד.

דברי הזוה"ק

ובזוה"ק )ח"א קע"ב ע"ב( מתבאר דהאדם על ידי מעשיו הטובים בונה את בית המקדש בלבו, ובזכות זה יבנה בית המקדש גם למעלה בשמים. 
דאיתא התם: "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו וגו' )תהילים קכ"ז, א'(. אם ה', דא מלכא עלאה, דאיהו בונה להאי ביתא תדיר, ואתקין 

ליה. אימתי, כד סלקין רעותין פולחנין מתתא כדקא יאות". והיינו שהקב"ה בונה כל יום את בית המקדש.

במדרש סודי רזי

ב( והנה במדרש סודי רזיי, מרבי אלעזר בעל הרוקח )ח"א אות ז'( איתא, "בשעה שאמר הקב"ה לישראל ועשו לי מקדש ושכנתי, נתקבצו כל 
שרי כתות של מעלה ובאו להקב"ה ואמרו לו רבש"ע מה לך לדור ולשכון במקום טומאה מוטב לך לשכון בינינו שאנו טהורים ואנו במקום 
טהרה שרויים, תשכון בינינו ואל תשכון בתוכם, אמר להם הקב"ה יש לי אדם אחד למטה ]אהרן הכהן[ ששקול כנגד כולכם כו'. ובו כתיב 

)שמות ד', י"ד( וראך ושמח בלבו. כיון ששמעון כן שתקו כולם וצוה למשה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

ביאור המדרש

ומבואר במדרש הנ"ל דמה שזכו ישראל להשראת השכינה, היה בזכות אהרן הכהן ששמח בגדולת אחיו הקטן. והיינו דתנן )פ"א דאבות מי"ב( 
שאהרן הכהן היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. – שמשה רבינו לא רצה לקבל להיות מנהיגם של ישראל שהיה ירא שתחלש דעתו של 

אהרן אחיו הגדול, ואמר לו הקב"ה לא רק שלא יקנא בגדולתך, אלא אדרבה ישמח מאד.

פרשת תרומה תשע"ח
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נועם אליעזר



כל  תבנית  ואת  המשכן  תבנית  את 
)שמות כ"ה, ט'(. כליו וגו' 

עשיית המנורה ושאר הכלים 
אינם מדיני עשיית המקדש

יעוי'  בביהמ"ק,  הכלים  עשיית  במצוות  א( 
מדברי  שדקדק  סק"ח(  צ"ה  )מצוה  במנ"ח 
וכל  המנורה  דאין  מביהב"ח(  )פ"א  הרמב"ם 
מקדש,  עשיית  של  המצוה  מדיני  הכלים 
בית הבחירה,  בניית  דיני  א'( כתב  )בהל'  שהרי 
בפנ"ע, ואח"כ )בהל' ו'( כתב דיני הכלים שבבית 

הבחירה. אבל אי"ז דיני מצות עשה זו.

דברי ה"מנחת חינוך"

וצידד המנ"ח בזה: "ואפשר דעשיית המנורה 
היא מדיני המצוה של הדלקת נרות, דהדלקה 
תהיה על תואר כך וכך במנורה, וכן השולחן 
הפנים,  לחם  עריכת  של  המצוה  מדיני  הוא 
וכיור מדיני המצוה של רחיצת ידים ורגלים. 
אין  שאם  מעכבין,  אין  הללו  הכלים  ובודאי 
מנורה או שולחן מ"מ מקריבין קרבנות דלא 
יש  באמת  אך  יעכבו,  הללו  שהכלים  שמענו 
אפשר  א"כ  מעכבין,  שאין  מצוה  דיני  הרבה 
אך  מעכבין.  אין  ומ"מ  זו  מצוה  מדיני  שהם 
הסברא נותנת דהכלים הללו לאו מדיני מצות 
עשיית מקדש הם, רק כמו שכתבנו דמנורה 
הפנים,  מלחם  ושולחן  הדלקה,  ממצות  היא 

הזהב  ומזבח  ורגלים,  ידים  מרחיצת  וכיור 
המנ"ח.  עכ"ד  כו'".  קטורת  של  עשה  מצות 
דהו"ל  שאני,  החיצון  דמזבח  דאפשר  שסיים,  )וע"ש 

לעיכובא, מפני שכל הקרבנות קרבים עליו(.

בביאור הנידון אם השלחן המנורה 
והמזבח מעכבין זה את זה

השלחן  אם  דהנידון  לפרש  יש  והנה  ב( 
הוא  זה,  את  זה  מעכבין  והמזבח  והמנורה 
באמת מיסוד מצוות בנין בית הבחירה, דאם 
לא  הבחירה,  בית  בנין  מצוות  בכלל  אי"ז 
מעכבין, אבל אם הו"ל מכלל מצוות בנין בית 

הבחירה, שפיר מעכבין.

אלא  העבודה,  את  מעכבים  אינם  ולפ"ז 
כלים  היו  הבחירה  בית  מצוות  קיום  דלענין 

אלו מעכבין זה את זה.

דברי התוספתא פ"ו דמנחות

בתוספתא  דמצינו  לפ"מ  רק  דזהו  אלא  ג( 
)מנחות פ"ו ה"ו(, שהשלחן והמנורה והמזבחות 

מעכבין זה את זה.

פלוגתא דירושלמי פ"ד דשקלים

שנינו:  ה"ב(  דשקלים  )פ"ד  בירושלמי  אבל 
והפרוכת  והמזבחות  והמנורה  "השלחן 
מאיר,  רבי  דברי  הקרבנות  את  מעכבים 

הכיור  אלא  הקרבן  את  מעכב  לך  אין  וחכ"א 
אינם  חוץ  בעבודת  דרק  וע"ש  בלבד".  וכנו 

מעכבים, אבל בעבודת פנים מעכבי.

הקרבנות,  מדיני  הוא  דהנידון  להדיא  הרי 
ולא ממצוות בנין בית הבחירה. )ועי' ספר יחוסי 

תנאים ואמוראים, בערך: רבי יהודה דגרוגרות(.

בדברי המאירי פ"ד דשקלים

ד( איברא, דיש מקום לפרש כן, עפ"ד המאירי 
המקדש  כלי  דאין  שכתב  ה"ב(,  )פ"ד  בשקלים 
אע"פ  שמקריבין  לפי  הקרבנות  את  מעכבין 

שאין בית.

ומשמע לכאורה דזהו יסוד הנידון בין 
ר"מ וחכמים, מפאת מצוות בניין 

בית הבחירה, וכיון שאין הבית מעכב 
להקרבה, ה"ה שאין הכלים מעכבין.

דברי הרמב"ן עה"ת פרשת עקב

יעויין  במקדש,  שהיו  הכלים  דגדר  ובעיקר 
בפירוש הרמב"ן עה"ת פרשת עקב )דברים י', ה'( 
עה"פ "ואשים את הלחֹת בארון אשר עשיתי 
ויהיו שם כאשר צוני ה'", שכתב בתו"ד: "אבל 
של  ארונו  כשנעשה  משה  של  הזה  הארון 
כו'".  קדושה  תשמישי  כדין  גנזוהו  בצלאל 
שיהיו  הכלים  דמצות  דס"ל  והיינו,   - ע"ש. 

במקדש הם בגדר תשמישי קדושה.

בדין שאלת אורים ותומים ביום ולא בלילה

)שמות כ"ח, ט"ו(. ועשית חשן משפט מעשה חושב וגו' 
בבעל הטורים כאן, כתב: "חשן משפט כו', ומה משפט ביום 

)סנהדרין י"א:( אף שאלת אורים ביום". עכ"ל.

גזירת אורים ותומים הו"ל כמשפט

יומא  לגמ'  ציין  קכ"ט(,  סי'  מישרים  בדובב  )נדפס  בתשו'  נחום  החזון 
)ע"ג.( שגזירת אורים ותומים אינה חוזרת, שנאמר במשפט האורים, 

ופירש"י, כדין שאינו חוזר.

בדרשת הירושלמי פ"ב דשבת

כתיב,  אין  האורים  בסדר  ב'(  )פרק  שבת  הירושלמי  לד'  ציין  וכמו"כ 
אלא במשפט, מלמד שב"ד של מעלה יושבין עליהן בדין אם לנצח.

ביאור ירושלמי פ"ק דסנהדרין

ביהמ"ק  מקדשין  שאין  דסנהדרין,  פ"ק  הירושלמי  שביאר  ע"ש 
כדאי'  ותומים,  באורים  אם  כי  לקדש  דא"א  מכיון  דהיינו  בלילה, 
וכמו  ותומים  אורים  שאלת  דבעינן  הוא  והביאור  )י"ד:(,  בשבועות 
וכי נשאלו באו"ת לעשות  וכן,  )ט"ו.( ד"ה  שהקשו התוס' בשבועות 
מאי  ולכאו'  ע"ש.  המשכן.  עשיית  אחר  אהרן  נתכהן  והלא  משכן, 
שייטא דשאלת או"ת לכאן. אע"כ דמה שהיו מקדשין באו"ת היה 
ענין שאלת או"ת. לכך אי אפשר לקידוש בלילה, משום דאין שואלין 
באורים ותומים בלילה. - ואתי הירושלמי כמ"ד בשבועות בכל אלו 

תנן. עכת"ד.
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ווי העמודים וחשוקיהם כסף
)שמות כ"ז, י"א(.

"תני  איתא:  ה"ט(  דמגילה  )פ"א  בירושלמי 
רבי  משום  אומר,  אלעזר  בן  שמעון  רבי 
אלעזר בן פרטא שאמר משום רבי אלעזר 
המודעי, בכתב אשורי נתנה התורה, מה 
ווי  שנאמר[  היה.  שכך  לנו  ]מנין  טעמא 
דומים  תורה  של  ווים  שיהיו  העמודים, 
]שהיתדות  ה[עמודים  על  שהיו  ל]ווים 
וא"ו  לאות  דומים  בעמודים  הקבועים 

בכתב אשורית[". ע"כ.

בסוגיא דסנהדרין כ"א ע"ב

ניתנה  בתחילה  איתא,  )כ"א:(  בסנהדרין  א( 
הקודש,  ולשון  עברי  בכתב  לישראל  תורה 
חזרה ונתנה להם בזמן עזרא בכתב אשורית 
כתב  לישראל  להן  ביררו  ארמי,  ולשון 
יוסי  רבי  תניא   – כו'.  הקודש  ולשון  אשורית 
ידו  על  תורה  שתנתן  עזרא  היה  ראוי  אומר 
לישראל אילמלא קדמו משה כו'. ואף על פי 
על  הכתב  נשתנה  ידו  על  תורה  ניתנה  שלא 
ניתנה  זה  בכתב  בתחילה  אומר  רבי  כו'.  ידו 
תורה לישראל כיון שחטאו נהפך להם לרועץ 
כו'. רבי שמעון בן אלעזר אומר כו' כתב זה לא 

נשתנה כל עיקר כו'.

בתשו' הרדב"ז ח"ג סי' תמ"ב

ביאר  תמ"ב(  סימן  )ח"ג  הרדב"ז  ובתשו'  ב( 
בכתב  כתובה  היתה  שהתורה  משה,  דבימות 
עברי, היה חסרון בקדושתו. – ואחר שבימות 
עזרא זכו לכתב אשור שזהו כתב שבו נתנה 
תורה לישראל במעד הר סיני, נתעלה מעלתה 

של התורה כדבר שבקדושה.

דברי הרדב"ז

"כי  ג( דיעויי"ש בתשו' הרדב"ז הנ"ל שכתב: 
לפי דעת רבי יוסי שאמרו בכתב עברי ניתנה 
היו  הראשונים  שהלוחות  הם  מודים  תורה 
ורמזיהם  בציוריהן  אשורית  בכתב  כתובים 
עקומות וכפופות כי מעשה הלוחות והמכתב 
וכשירד  והלשון היה קודש קדשים,  הראשון 
והמחולות  העגל  את  וירא  ההר  מן  משה 
למקום  וחזרו  קדושתן  מרוב  האותיות  פרחו 
כי כל אחת מהן  – וטעמו של דבר  אצילותן. 
שחטאו  וכיון  יתברך,  יחודו  סוד  על  מורה 
כתב  לאותו  ראויים  היו  לא  זרה  בעבודה 
השניות  הלוחות  את  כתב  כך  אחר  הקודש. 
שאין  עברי  כתב  שהוא  מכירים  שהיו  בכתב 
בו קדושה. וזהו שאמרו בירושלמי לרבי יוסי 
ברעץ נתנה תורה ]דהיינו כתב עברי[, ומשה 
שראה  הזה  הכתב  את  מכיר  היה  ע"ה  רבינו 
ומסר  וצורותיו,  סודותיו  וידע  בלוחות  אותו 
הלוחות  אבל  פה,  על  סגולה  ליחידי  אותו 
ומזוזות  ותפילין  בארון  הנתון  תורה  וספר 
הכל היה בכתב עברי כו'. – אחר כך בימי עזרא 
דבעו רחמי איצרא דעבודה זרה וקטלוהו אז 
היו ראויים לכתב אשורי המורה על סוד יחודו 
יתברך וניתנה להם בכתב אשורי על ידי עזרא 

שהיה ראוי שתנתן תורה על ידו כו'". עכ"ד.

בירושלמי פ"ק דמגילה

אמר  איתא,  ה"ט(  דמגילה  )פ"א  ובירושלמי  ד( 
תורה  נתנה  ברעץ  דאמר  למאן  לוי  רבי 
ניסים, למאן דאמר  ]כתב עברי[ עיין מעשה 
ניסים  מעשה  סמ"ך  תורה,  נתנה  באשורית 
]שהיו עומדים בלוחות בנס[. רבי ירמיה בשם 
רבי חנינא בר אבא ורבי סימון תרוייהון אמרין 
מ"ם  ולא  ה"א  לא  היה  לא  הראשונים  תורת 

שלהם סתום, הא סמ"ך שלהם סתום.

פרשת תרומה תשע"ח
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