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  1הן הגדולושלשלת זהב בעקבו של הכ
  

 –אחת בשנה  לפני ולפנים )ג"הכה: להלן(דול גן ההוהוא כניסתו של הכ דשהמקת משיאי עבודת ביאחד 
ביום המשיך בהן אף ג שבוע מראש ו"דשים החל הכהואת ההכנות לכניסה לקודש הק. ביום הכיפורים

ל "וכפי שפירשו חז, )ז"ט פרק( שתנורפרב ב פירוטעל פי הסדר המתואר ב דיוקבהוא עבד  .הקדוש
חלק זה של העבודה . פנימהדש וקהאל  וכנס לבדנו, )יומא כתבעיקר בשבעת הפרקים הראשונים במס(

ג "אם הכה, ואכן. הן בחייוודר הכתוב תעלה לכהתורה מדגישה שסטייה קלה מהסֵ : היה מסוכן במיוחד
   2.הקודשים סדר עבודת היום או שלא היה ראוי לעבודה זו הוא היה מת בעודו בתוך קודשמ שהושינה במ

והמסורת התלמודית מספרת " 3:נכתב באתר אינטרנט אחד, למשל. בעניין זה יש אמונה נפוצה מאוד      
כי באותה תקופה היה הכהן הגדול נכנס כאשר חבל ארוך כרוך למתניו למקרה שחלילה ימות ואז 

לא מצאנו  ולםא, הן הגדול היו נתונים בסכנהואמנם חיי הכ ."רכו למשוך אותו החוצה עם החבליצט
במדרשים או במקורות  אף זהכ אמצעיל אין זכרו ,לחבל כזה – לא במשנה ולא בתלמודים – מקור

תה קשורה ישלשלת זהב הישמספר ה ,מופיע בזוהר, למסופר על החבלדומה ההמקור היחיד . היסטוריים
מעלים ספקות הנראה שיש מקורות בהלכה ובאגדה , להלןכפי שיוסבר , אף על פי כן. ג"קבו של הכהלע

  .אגדה זו ה שלבמהימנות
ולכן  4,ן שלא היו ראויים להוהנים רבים מתו בעבודתם כיווכ: תה מוחשיתיג הי"הסכנה לחיי הכה

סכנה היא אותה עדות נוספת ל 5.לא להבעית את העם שהמתין לו בחוץשג מקצר בתפילתו כדי "הכה היה
כת : חששעוד מאמצע ימי בית שני נוסף  6.שםלציון צאתו בשלום מג "הכה שהיה עורך סעודהה

אחת מנקודות המחלוקת העיקריות בין . הן גדול משורותיהוהצדוקים הצליחה פעמים מספר למנות כ
ההלכה דורשת . יםדשים ביום הכיפורודש הקוהפרושים לצדוקים נגעה לסדר הקטרת הקטורת בק

ושם עליו להניח את , דשיםודש הקוג יניח את הקטורת על הגחלים במחתה רק לאחר שנכנס לק"שהכה
היא שעל  )ב:טז( שתנופרהצדוקים פירשו שמשמעות הפסוקים באבל ). א ,ה שם(המחתה לפני הארון 

כניסתו לקודש  לפניכדי שענן הקטורת ימלא את ההיכל , ג להניח את הקטורת במחתה בהיכל"הכה
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 ,"קשירת חבל ברגלו של כהן גדול" ,של צבי שלוה מאמרווב ,278-279' עמ, ו"תשנ, )נוסח ספרד( המקדש מחזור
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משנה (קנה שיבצע את עבודת היום כִת  ג"הכנגד חשש זה היו משביעים את הכ). ב"ע יומא יט( פנימה
  ]).ב"ע יח[ה  ,יומא א

רים הנים הגדולים ששירתו בבית שני היו בּוומציינת שרוב הכ) א"ע יח, א"ע ט–ב"ע יומא ח(הגמרא 
 מקצתםו, השבועה שלא לשנות מסדר העבודה עברו על מקצתם. כסףבשקנו את המשרה  ,ראויים ובלתי

שנה שימשו בכהונה  141 ן במשךמתוכ :שנה 420בית המקדש השני עמד על מכונו . אף מתו ביום כיפור
. הנים שלא הוציאו את שנתם בתפקידוכ 300- ובשאר הזמן שירתו יותר מ, הנים צדיקיםוגדולה ארבעה כ

כמסופר בגמרא  ,ודאי מתו ביום הכיפוריםבותם הנים הגדולים שלא הוציאו את שנומהכ כמהש אף
מתו בנסיבות  מקצתםתכן שיוי, קדושיום ההזכר בגמרא שכולם מתו בעבודת ניש לציין שלא  ,)להלן(

  .ון שהפסידו במכרזואחרות או איבדו את משרתם כי
למרות האיסור החמור . היה צריך להוציא את גופתו, דשיםוג מת בתוך קודש הק"במקרה שהכה

כאשר היה הרי , ביום הכיפורים ולאחר ההכנות הנחוצותורק  ג"הכה דשים מלבדולקודש הק יכנסלה
מובא בעירובין , א"א י"כלים פ(התוספתא . הותר לאחרים להיכנס, למשל להוצאת טומאה, צורך גדול

ן אין כהנים נכנסי, מצוה בכהנים. הכל נכנסין לבנות ולתקן ולהוציא את הטומאה: "מפרטת) א"ע קה
א מפורש לש אף". 'אין טהורין יכנסו טמאין וכו, מצוה בטהורין. אין לוים נכנסין ישראלים. לוים

) ה ,דמידות (כח במשנה כמו, דשיםוההיתר להיכנס במקרה הצורך כולל גם כניסה לקודש הק, בתוספתא
. ךהצור עתדשים שדרכם היו משלשלים פועלים לבצע תיקונים בומתארת פתחים בתקרת קודש הקה

ממקורות אלו ניכר שבעת הצורך . מביא את התוספתא דלעיל להלכה) ג"ז הכ"בית הבחירה פ(ם "הרמב
  .פנימההותר לכל אדם להיכנס לקודש 

ל לסיפור זה "ופרשנות חז, דשיםוהן גדול בקודש הקולמאורע של מות כ סיפור מקראי הדומהיש 
ן אש זרה ומתו ורו נדב ואביהוא בני אהרבשיא החגיגות של חנוכת המשכן הקטי 7.ממחישה כללים אלו

את הגופות מתוך  איוציים להומשה ביקש ממישאל ואלצפן בני דודיהם הלו). ג- א:י 'ויק" ('לפני ה"
אליעזר אמר ' ר. עקיבא בפרטי האירוע' אליעזר ור' הנים נחלקו רובתורת כ). ה- ד:שם(וכך עשו , המשכן

ומשם , ויים להיכנסואליו מותר ללשי שימותו במקום כד דשיםושמלאך הדף אותם אל מחוץ לקודש הק
ויים גררו את ווהל, פנימהקודש הפירושו שמתו בתוך " 'לפני ה"עקיבא סבר ש' ר. הוציאו אותם

שתי הדעות הוא שהמציאות שתוארה היא שלא צד השווה שבה. חנית של ברזלגופותיהם החוצה בעזרת 
גופות נדב  ילו היום הבין שא"המלבי. את הגופות כדי להוציא לקודש הקודשיםהיה צורך להיכנס 
ך מכ. להוציא אותם ,אלעזר ואיתמר ,הניםואחיהם הכאת משה שולח היה , דשיםוואביהוא בקודש הק

ן ובעל "הרמב. שמשה שלח את מישאל ואלצפן ניתן להסיק שגופותיהם של נדב ואביהוא היו בהיכל
הן וורק כאשר אין כ, לוי בהוצאת הטומאה מהקודשהן קודם לומבארים שכ) בפירושו הארוך(הטורים 

אף על  .ייםוהמשימה על הלוהוטלה ועל כן , לא היו זמיניםהנים וכהבמקרה זה . רשאי לוי להיכנס, זמין
  .מוטב לעשות כך, כגון בעזרת כידון, פי כן כאשר ניתן לסלק את הטומאה בלי להיכנס

 אםו, כ"הג ימות במהלך עבודת יו"חשש שהכה מהמקורות שהובאו לעיל ברור שבימי בית שני היה
עדיף למצוא דרכים שיחסכו כניסה לקודש  אמנם. להוציא את גופתווהיה מותר להיכנס , כך קרה

 אאל. שמע הגיונינ, ג"כגון קשירת חבל ברגלו של הכה, עזור בכךועל כן שימוש במנגנון שי, דשיםוהק
יד "ם ב"לא הרמב. לא בתלמודים ולא במדרשים ,ך או במשנה"זה לא בתנכאין זכר לחבל , כאמורש

לא בסדר  ,זכרלכך אף בפיוטי סדר עבודת יום כיפור אין . ולא ראשונים אחרים מזכירים זאת" החזקה
גם מפרספקטיבה . הספרדי" אתה כוננת"ולא בסדר , )10- חובר בסביבות המאה ה(האשכנזי " אמיץ כח"

. תות וביוסיפוןבכתבי הּכִ , המלח- במגילות ים – החיצונית זכר בספרותלכך היסטורית ראוי לציין שאין 
ם יבמתני, כרוך בעקב, שלשלת, חבל: בספרות העממית המודרנית החבל זוכה לאזכור במגוון צורותאבל 
אין מקור ש משום, ולא בכדי. מקור ראשוני ןיומצ שאיןא וה אתלרוב הספרות הז וההשוצד ה. 'וכו

  .זה יןיתלמודי לענ
, סז(מות -באחרי. מוזכר פעמיים ואשם הש, הזוהר: ל קיים במקור יהודי מסורתי יחידאזכור לחב

וקטרא דדהבא זקפא " :כותבדשים ווג לפני הכניסה לקודש הק"הזוהר מתאר את הכנותיו של הכה) א"ע
בתוך  ,)ב"ע, קב(בזוהר פרשת אמור . ללא הסברים או פירוט נוסף, )ושלשלת זהב נתונה ברגלו" (ברגליה

יצחק חבל אחד קשור ברגלו של ' מר רא" ):בתרגום(כתוב דשים וג לקודש הק"יאור של כניסת הכהת
  8".שאם ימות שם יוציאו אותו מבחוץ, הן הגדול בשעה שהיה נכנסוהכ

                                                 
  .ר יעקב הופמן שהפנה את תשומת לבי למקורות אלו"לד יתודת   7
. ידעו שהצליח בעבודתו, התחלף ללבן הואם צבע, ועונה שתלו זהורית מבחוץ? "ובמה ידעי"הזוהר ממשיך ושואל    8
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 .ההלכתי בצדההיסטורי הן  צדהן ב בו כמה קשייםיש , אף על פי שסיפור החבל התקבל בעם
, ג"ל הכהתפילתו ששם  תראותאשר מכ. שלא השתמשו בחבלניתן להסיק ) ב"ע יומא נג(מהגמרא 
, חבלב הכוהן קשורשאם היה  משמע, וחששו למותו נכנסו להיכל כדי לחפששהנים ואחיו הכש מסופר

) ב"ע יומא יט(במקום אחר  .בכניסתם ראו אותו יוצא ונזפו בו על שהאריך בתפילתו 9.צורך בכךלא היה 
גם כאן . העומדים בעזרה כמין קול שחבטו מלאך שמעו ג בהיכל"כהבהיות האחת חייא שפעם ' מזכיר ר

סימן  – וכף רגל עגל בין כתפיו, ג מת"אלא נכנסו בעצמם ומצאו את הכה, בחבל הולא מסופר שמשכו
  11.שלשלת חבל אולא היה ששוב משמע מכאן  10.מלאך דייל שנהרג ע

בעניין ההלכה . לכתיות חמורותג מעלה שאלות ה"שלשלת זהב סביב רגלו של הכהההנחה שהייתה 
ם "הרמב .התורה תהוציואו לגרוע ממה ש ו להוסיףאסור לו, משמעית-חד - בעבודתו ו של הכוהןלבוש

הן העובד וכ. הפסולים לעבודה 18בגדים ברשימת  יתרר בגדים ומונה מחוסַ ) ו"ט הט"ביאת מקדש פ(
עונש מיתה בידי שמים גם יא על עצמו לא רק פוסל את עבודתו אלא מב ,בבגד נוסףבגד או כשחסר לו 

משמיעים שכל דבר ) י ח"כלי מקדש פ(ם "ורמב) א"ע זבחים יח(י "רש). ה-י ד"פ ,כלי מקדש ,ם"רמב(
זבחים (את מסקנת הגמרא ) ז, א"כלי המקדש ל(לחן העתיד ווכך מבין ערוך הש, חשב בגד יתרייכול לה

או , אצבעות לפחות שלושאצבעות על  שלושבגודל עליו להיות  'בגד יתר'יחשב יכדי שחפץ ). א"ע יח
  .ודאי עומדת בתנאי האחרוןבושלשלת מזהב ). ד"א י"ל ,לחן העתידוערוך הש(ב ושיהיה דבר חש
מעוררת  ,דשים ולא בחבל פשוטוג היה קשור בשלשלת זהב בכניסתו לקודש הק"ה שהכהנחעצם הה

דשים לא לבש והק ודש נכנס לקהוא בל כאשר א, ג זהב"מבגדי הכההכילו כמה בכל ימות השנה . קשיים
הטעם שהגמרא נותנת היא  .בגדי פשתן ולא זהב – ארבעת בגדי הלבן שלואת אלא רק  ,בגדים אלו

שלא אנשים מטעם זה גם נהגו ). א י"ר כ"ויקר ;י שם"רשו א"ע ה כו"ר" (אין קטגור נעשה סנגור"ש
פחות סביר לכן ). תריסימן ח "ע או"שו, בא איגרעקי' רהגהות (לענוד תכשיטים מזהב ביום הכיפורים 

  12.כרוכה שלשלת מוזהבת הייתהג "הכהשל שבעקבו  להניח
יתה ימטרת השלשלת ה. טומאה המקבלתכמתכת  קשור בתכונתה בשימוש בשלשלת זהב עוד קושי

לכל . יעשה כל מאמץ להמעיט בטומאהיש הדעת נותנת, אם כןו ,הצורך עתדש בולהוציא גופה מהק
הנים הנוגעים וועל כן הכ, "אבי אבות הטומאה"שהוא עות כלי מתכת מקבלים את טומאת המת הד
  . אחדואם ישתמשו בחבל יהיו טמאים ליום , יהיו טמאים שבעה ימים מתכתב

 ובובבית ראשון הפריד קיר . נוגע למבנה בית המקדש השניאו בשלשלת שימוש בחבל ב אחר קושי
במקום הקיר  שתי פרוכותנתלו בבית שני בשל גובהו ואילו  ,דשיםוקודש הקלפתח יחיד בין ההיכל 

נראה ). א"ה מ"יומא פ(בקצה הצפוני  תוהאחר, בקצה הדרומי הה פתוחתייה תכאשר אח, ןורווח ביניה
 שמאמצים רבים נעשו כדי להקל עלעוד יש להוסיף  .ג מתוך מבנה כזה"שאין דרך למשוך את הכה

חבל או שלשלת במותניו או בעקבו היו מקשים עליו את ביצוע עבודת וכנגד זה , עבודהאת ה הכוהן
  .היום

הרב  על סתירה זו עמד גם. את המתואר בזוהר יםסותרנראים  שהוצגו לעיל המקורות מהגמרא
   :ואלה דבריו 13,ישראל קמחי בחיבורו עבודת ישראל

להיכל להוציאו ולא היו הרי דהיו נכנסים  ...'מעשה בצדוקי א )ב"יט ע(' וכן אמרו עוד שם בגמ
על הזוהר שאמאי היה צריך רצועה או חבל ' כ ק"וא ...ממשיכים אותו ברצועה או חבל שברגלו

  .ברגלו
   :מציע שני תירוציםהמחבר 

   :היתר להיכנס לקודש הקדשים במקרי חירוםבהזוהר והגמרא חלוקים ) 1
 ,אם מת שם דולגהן יא את הכהיו אומרים ליכנס להוצ למאעולי נאמר הכי דלכ מינכי ה ןכם וא

 שראבל היכא דאפ כיהו בלא פשראי דלא אמרן דמותר ליכנס אלא דא יהלבירא אלא דהזוהר ס
בירא ס' והגמר ןאין נכנסי ,ברגלו' י רצועה או חבל שיקשו"לעשות מה שירצה מבלי שיכנס כגון ע

   .דכיון דמן הדין מותר ליכנס לא עבדי שום תקנתא כלל יהל

                                                 
ולכן ניתן לתרץ שבדרך כלל , הן בסיפור היה שמעון הצדיקואומר שהכ) ב"ה ה"פ ירושלמי יומא פ"ע(תוספות ישנים    9

שהחשש היה שהכוהן א שמסביר "יהוידע מצטט את המהרש-בן. ורק במקרה הזה הדבר לא היה נחוץ, ג"רו את הכהקש
  .אבל הוא מציין שבזמן שמעון הצדיק טרם נוסדה כת הצדוקים, הקטיר כדעת הצדוקים

  .א"להסבר כיצד המלאך הורשה להיכנס ראה תוספת ישנים ומהרש   10
  .תקנה כתוצאה מהמקרה הזהניתן לומר שהשלשלת נ, כמובן   11
 בו הגמרא מצדיקה את השימוש בכף ובמחתה העשויים מזהבשניתן להצדיק שימוש בשלשלת מזהב בעזרת הנימוק  12

-אף על פי כן הדבר נראה לא. מקשט את עצמו נאסרים מטעם זהובהם החוטא מתנאה שרק פריטים ). א"ע ה כו"ר(
  .ראוי

 .ב"ע קסה- ב"ע קסגדפים , אחר מותול1737אחיו בשנת  דייל יצא לאור ע   13
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ון הזוהר סובר כתורת כהנים בעניין מות בני אהר ואילו, מבינה את התוספתא כהיתר גורף הגמרא כלומר
זקקת נ ינההגמרא א ואילו, על כן הזוהר דורש שימוש בחבל. כל מאמץ כדי להימנע מכניסה לעשותש י -

  . אלהלפתרונות כ
לקשירה  א מסכימההגמר לדעתו. הזוהר הוא מציע פירוש דחוק בגמראובניסיון ליישב את הגמרא ) 2

 בהמשך. הניםויתה מותרת כניסת כיבו השבמקום , קצה השני היה קשור בתוך העזרההאך , בשלשלת
  .חודייהוא מיישב את שאר המקורות עם הסברו הי

עובד בבגדי לבן את עבודת יום הכיפורים , הן גדול ראוי ומשוחרר מכבליםושנזכה לראות כר "יה      
  .ה בימינויבנה במהריבבית המקדש ש

זיבוטפסקי' צי ר אר"הרב ד   
 המרכז הרב תחומי לחקר המוח


