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 ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ˜˘·Â ÔÈÎÒ· ‰ÒÈÎ ÏÚ
 

על הפסוק האמור בסוף פרשתנו: "וירא פינחס בן אלעזר הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו" 
(במד' כה ז), דרשו חז"ל (סנה' פב, ע"א): "מיכן שאין נכנסין בכלי זיין לבית המדרש". לפי פירוש 
רש"י, כך נרמזת הדרשה בכתוב: המלה "עדה" פירושה סנהדרין, שהרי היו יושבים ודנים דיני 
נפשות את אלו שעבדו לפעור. א"כ הכתוב רומז לנו על הסנהדרין, היינו על בית המדרש, ופנחס 
היה אפוא באירוע זה בבית המדרש. הואיל ונאמר בכתוב על פנחס "ויקם … ויקח", נובע מכאן, 
לפי רש"י, שעד עכשיו לא היה בידי פנחס הרומח, והיה עליו לעשות פעולה מסוימת כדי לקחת 

את הרומח בידו. נמצאנו למדים, כי בבית הדין - בבית המדרש, אין להיכנס בכלי זיין.  
דין זה נאמר כאן לגבי בית המדרש. ממסכת מגילה (כז, ע"א) עולה, כי אנו נוקטים כדברי מי 
שאומר, שבית המדרש קדושתו חמורה יותר מבית הכנסת. וכן פסק הרמב"ם (תפילה יא, כד): 
"מותר לעשות בית הכנסת בית המדרש, אבל בית המדרש אסור לעשותו בית הכנסת, מפני 
שקדושת בית המדרש יתירה על קדושת בית הכנסת, ומעלין בקודש ואין מורידין". וכן פסקו הטור 
והשלחן ערוך אורח חיים (קנג, א). נמצא שהיה מקום לומר, כי איסור כניסה בכלי זיין אמור רק 
ביחס לבית המדרש שקדושתו חמורה, אבל אפשר שמותר להיכנס לבית הכנסת בכלי זיין, אך 

הפוסקים אוסרים להיכנס בכלי זיין גם לבית הכנסת, כפי שנראה להלן. 
אלו דברי ר' יוסף קארו בבית יוסף (או"ח סי' קנא, מהד' מכון ירושלים עמ' פ):  

כתוב באורחות חיים (הלכות בית הכנסת אות ז) בשם הר"מ (=ר' מאיר מרוטנבורג) 
(תשב"ץ קטן1 סי' רב) שאסור ליכנס לבית הכנסת בסכין ארוך, לפי שהתפילה מארכת ימיו 
של אדם והסכין מקצרם, וליכנס בכיסו נמי אסור כדאמרינן (משנה ברכות נד, ע"א) שלא 
יכנס להר הבית באפונדתו. והגיה עליו ה"ר פרץ (תשב"ץ שם), מיהו אין לחוש כי אם 
בגילוי הראש ע"כ. ובמסכת סופרים (יד, טו) כתוב, מי שראשו מגולה לא יוציא הזכרה 

(=הזכרת שם שמים) מפיו עכ"ל. 

                                                        

מחברו הוא ר' שמשון ב"ר צדוק מתלמידי ר"מ מרוטנבורג, שכתב חלק מתורת רבו בספר זה. יש מוסיפים לו   1

את  הכינוי "קטן" כדי להבדילו מספר תשובותיו של ר' שמעון ב"ר צמח, מחכמי צפון אפריקה במאה הי"ד, 
הנקרא אף הוא בשם תשב"ץ. 
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נמצא כי לדעת ר' מאיר מרוטנבורג, מגדולי חכמי אשכנז במאה הי"ג, אסור להיכנס בסכין לבית 
הכנסת. דבריו מיוסדים ככל הנראה2 על דרשת חז"ל במכילתא (סוף פרשת יתרו), וגם רש"י 

הביאה שם: 
ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחלליה (שמ' כ 
כב), מכאן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם, 

והברזל נברא לקצר שנותיו של אדם, אינו רשאי להניף המקצר על המאריך. 
דברי ר"מ מרוטנבורג בנויים כאמור על אותו רעיון. הרי נאמר בתלמוד, כי התפילה מאריכה ימיו 

של אדם,3 וא"כ אינו בדין שיונף המקצר על המאריך. 
נמצאנו למדים כי גם לבית הכנסת אסור להיכנס בסכין. אפשר אפוא, שר"מ מרוטנבורג לא הביא 
את דברי התלמוד בסנהדרין כמקור האיסור, הואיל ומדובר שם בבית מדרש, והוא רצה להוכיח כי 

גם בבית כנסת, שקדושתו פחותה מבית מדרש, האיסור קיים.4 
 

ברצוננו להתעכב עתה על הגהת ר' פרץ שנזכרה לעיל. ר' פרץ מקורביל, מאחרוני בעלי התוספות, 
כתב גם הגהות על ספר התשב"ץ, שבהם הביע את דעתו בנושאים מסוימים. אף כאן, כאמור, הוא 

כתב: "מיהו אין לחוש כי אם בגילוי הראש", ונראה להלן כיצד הבינו חכמי הדורות את הגהתו. 
בשלחן ערוך סי' קנא ס"ו נאמר:  

מותר להיכנס בבית הכנסת במקלו ובתרמילו ובאפונדתו, ויש אוסרים ליכנס בו בסכין ארוך 
או בראש מגולה.  

ר' אליה שפירא בחיבורו אליה רבא כתב שם: 
והוא תמוה דלא נזכר מידי בדברי א"ח (אורחות חיים. הוא שהביא הבית יוסף כמקור 
להלכה) מגלוי הראש. ועיינתי בכלבו (דפוס ויניציאה, שנת ש"ז) דף י' (סימן יז) שהעתיקו 
בזה הלשון 'מיהו אין לחוש כ"א בגילוי', ע"כ. וכן הוא בתשב"ץ סי' ר"ב, ופשוט לדעתי 
דקאי על סכין וכיסו דדוקא כשהם בגלוי, אבל כשהם מכוסה מותר ולא איירי כלל מגילוי 

ראש וזה תימא על בעלי ש"ע ולבוש ואחרונים. 
ר' אליה שואל על פסקו של השולחן ערוך, המיוסד, כמובן, על הגהתו של ר' פרץ. לדבריו, דברי 
ר' פרץ הובנו שלא כראוי. הרי ר' פרץ מתייחס אל דברי ר"מ מרוטנבורג, המובאים על ידי בעל 
אורחות חיים, והנה באורחות חיים לא מוזכר עניין גילוי הראש כל עיקר, ולכן שאל ר' אליה, אם 
כן אל מה מתייחסים דברי ר' פרץ. תשובה לכך למד ר' אליה מדברי התשב"ץ עצמם. עיון בהם 
מגלה, כי דברי ר' פרץ כתובים שם אחרת, וכך כתוב שם: "מיהו אין לחוש כי אם בגילוי" (היינו 
חסרה שם המילה: הראש), וכן כתוב גם בספר כלבו. מעתה, אומר ר' אליה, דברי ר' פרץ מובנים. 
ר"מ מרוטנבורג אוסר להיכנס בסכין לבית הכנסת ללא כל סייגים. בא ר' פרץ ומעיר עליו, כי 
האיסור קיים רק כאשר הסכין ÏÂ‚Ó‰. אבל אם הסכין מכוסה ואינו נראה, אין כל איסור להיכנס 
בסכין לבית הכנסת. לפיכך מסיק ר' אליה כי פסקו של השו"ע, שכתב כי יש אוסרים להיכנס בסכין 

לבית הכנסת, אינו נכון, ויש לתמוה גם על שאר האחרונים שפסקו כן בעקבותיו. 
כנגד דברי ר' אליה יצא ר' חיד"א בחיבורו ברכי יוסף שם. תמצית דבריו היא, כי לפני בעל אליה 
רבה לא היה ספר אורחות חיים, אבל עתה שנדפס ספר זה,5 אנו רואים כי הנוסח שבו הוא כנוסח 
הנמצא בבית יוסף. אין להסתמך על הנוסח הנמצא בספר הכלבו, כפי שעשה בעל אליהו רבה,  
שּכ ן ספר הכלבו הוא קיצור של אורחות חיים,6 וכבר אמרנו כי באורחות חיים הנוסח הוא כפי 
שהוא לפנינו, ולכן יש לומר כי נפלה טעות סופר בדברי הכלבו. חייבים לומר, לפי ר' חיד"א, כי 

                                                        

2   כך כתב ר"ע יוסף, שו"ת Ú„ ‰ÂÁÈ˙, ח"ה, סי' יח.   

3  נראה שכיוון לברכות נד, ע"ב: "ואמר רב יהודה שלשה דברים [המאריך בהן] מאריכין ימיו ושנותיו של אדם 

המאריך בתפלתו", וראה דקדוקי סופרים שם. 
4   כך כתבו רא"י ולדינברג, שו"ת ˆÊÚÈÏ‡ ıÈ¯ ח"י, סי' יח; ר"א יפה שלזינגר, שו"ת ·‡¯ ˘¯ÌÈ, תשל"ח, ח"ב 

סי'    י; ר"ע יוסף, Ú„ ‰ÂÁÈ˙, ח"ה, סי' יח.  
5    הוא נדפס לראשונה בפירנצי שנת תק"י, ואילו ר' אליה שפירא נפטר בשנת תע"ב. לכן אין גם מקום לתמיהת ר' 

מרדכי כרמי בספרו ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó סי' קנא סק"ב, שתמה עליו כיצד לא ראה מה שכתוב באורחות חיים. 
6    כבר האריכו בזה חכמים, ואין כאן מקום לדון בכך. 
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הטעות היא בכלבו ולא באורחות חיים, שהרי באורחות חיים מובא מיד בהמשך קטע ממסכת 
סופרים ביחס לגילוי הראש, ואם כן אנו רואים, כי הנוסח "גילוי הראש" הוא אכן הנוסח הנכון.1 
לפי זה אומר ר' חיד"א, ר' פרץ מתיר להיכנס לבית הכנסת בסכין, בכיס, וכדומה, והוא אוסר 
להיכנס לבית הכנסת רק בגילוי הראש (בלשוננו היום ללא כובע וכדומה). ר' פרץ מצא לנכון 
להדגיש נקודה זו של גילוי הראש, הואיל ושיטת ר"מ מרוטנבורג היא, כפי שר' חיד"א מוכיח זאת, 
שאין לאסור כניסה לבית הכנסת בגילוי ראש אלא רק ממידת חסידות, ולכן הדגיש זאת ר' פרץ 

כאן. 
אנו יכולים להוסיף עוד, כי כיום נדפסו חידושי מהר"י אבוהב על טור אורח חיים מכתב יד.7 והנה 
כל דברי האורחות חיים שהביא הבית יוסף מובאים שם ככתבם וכלשונם. נמצא כי יש ראיה נוספת 
לדברי ר' חיד"א, שאין להגיה את דברי ר' פרץ. לפי זה נראה, אפוא, כי הצדק עם ר' חיד"א בהבנת 

דברי ר' פרץ. 
ברם, הסבר נוסף בדברי ר' פרץ כתב רי"מ עפשטיין בעל ערוך השולחן. אלו דבריו בסי' קנא ס"י: 

ואינו מובן מה עניין זה לזה (כלומר, מה הקשר בין סכין לראש מגולה), ועוד דבראש מגולה 
בלאו הכי אסור (היינו, כבר מבואר איסור זה בשו"ע שם סי' צ"א, וא"כ מה הוסיף כאן בעל 
השלחן ערוך).8 ונראה כמי שאומר דכך צריך להיות: בסכין ארוך ובראש (היינו כך הוא 
הנוסח, ולא: או בראש) מגולה, כלומר כשעצם הסכין מגולה שאינו בכיס, דכשהוא בכיס 

מותר (א"ר סק"י) ולכן דוקא סכין ארוך, דקצר יכול לטמון אותו תחת בגדיו או בכיסו.9 
לפי דבריו אין צורך להגיה בדברי ר' פרץ כפי עשה בעל אליה רבה, אלא יש לפרש את דבריו "אם 
הראש מגולה", שהכוונה היא לעצם הסכין. כלומר, רק במקרה שהסכין מגולה,10 יש איסור 
להיכנס לבית הכנסת. לפי זה דברי ר' פרץ מתייחסים במישרין לדברי ר"מ מרוטנבורג, ולפיכך 
דבריו מובנים, שלא כדברי בעל אליה רבה. לדעת בעל ערוך השולחן, אם נגיה הגהה קלה גם 
בדברי השלחן ערוך (היינו נגיה: ובראש, במקום הנוסח שלפנינו: או בראש), הרי שדבריו יתאימו 

אף הם לדברי ר' פרץ.   
מדברי בעל ערוך השולחן עולה, כי ראיית ר' חיד"א מנוסח האורחות חיים אינה סותרת את 
הצעתו, ודבריו הדומים לדברי בעל אליה רבה, ניתנים להיאמר. אגב, נראה שבעל ערוך השולחן 

לא ראה את דברי ר' חיד"א, ולכן לא כתב כי בדבריו מיושבת השגתו.  
אלא שעם זאת נראה, שקושיה אחת ששאל ר' חיד"א עדיין לא נתיישבה בדבריו. לאמור, מדוע 
הביא האורחות חיים מיד לאחר אותו עניין את דברי מסכת סופרים בדבר הזכרת שם שמים בראש 

מגולה? לפי דברי בעל ערוך השולחן, אין לכך כל קשר לָאמור קודם לכן.  
 

הצגנו כאן שלוש אפשרויות להבנת דברי ר' פרץ, שלמעשה הן רק שתי גישות. לפי שתי הגישות 
הללו מיקל ר' פרץ בהשוואה לדברי ר"מ מרוטנבורג, והשאלה היא עד כמה. הגישה האחת, היא 
שיטת בעל אליה רבה ובעל ערוך השולחן, שאסור להיכנס בסכין לבית הכנסת, אלא אם כן הוא 

מכוסה. הגישה השנייה, היא שיטת ר' חיד"א, שאין איסור לפי ר' פרץ להיכנס בסכין לבית הכנסת.  

                                                        

 ÌÈ‚‰ÓÂ ÌÈ˜ÒÙ ˙Â·Â˘˙ ,7     על הנוסח באורחות חיים הנדפס, התומך בדברי הב"י העיר גם רי"ז כהנא

ËÂ¯Ó Ó"¯‰ÓÏ·¯‚, ירושלים, תשי"ז, ח"א, עמ' קנ אות סה, ולא ציין כי הר' חיד"א  כבר עמד על כך (אגב, 
הוא השווה את נוסח אורחות חיים לנוסח הכלבו ולא כן הדבר). 

8    מהד' ר' הושע רבינוביץ, ירושלים, תשנ"ד. 

9    על כך השיב כבר ר' חיד"א בדבריו, עיין שם. 

10    מפליא הדבר, שבנו, ר"ב עפשטיין בתורה תמימה כאן, כתב מעצמו כמעט אותם דברים וכמעט באותו לשון, 
(ראה בהערה הבאה), ואין הוא מזכיר את דברי אביו. עד עכשו ידענו שזו דרכו ביחס לספרים אחרים (ראה 

דבריי בדף השבועי לפרשת בא, תשנ"ט), והנה עתה אנו רואים כן גם ביחס לתורת אביו. 
11    הוא מפרש "ראש הסכין" במשמעות "עצם הסכין", וכנראה כוונתו ללהב של הסכין, וצריך לעיין אם אכן זו 
כוונתו. עם זאת יש להעיר כי דומה שלא מצאנו צירוף כזה ללהב הסכין, והפירוש נראה דחוק. יש לציין, 
שבעל תורה תמימה הגיה: "אם ראש הסכין מגולה", ולפי הגהתו אולי היה אפשר לומר, שכוונתו לומר 
אפילו אם ראש הסכין מגולה, היינו חלק מהסכין מגולה, ורובו מכוסה, עדיין הסכין נחשב מגולה ואסור 

להיכנס עמו לבית הכנסת. 
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לשֵלמות העניין נוסיף, כי בשאלה זו דנו גם פוסקי דורנו,11 אלא שהם הרחיבוה גם ביחס לכלי נשק 
הנמצאים בשימוש כיום, כגון רובה או אקדח. ברור שהם התייחסו גם להבנה השונה בדברי ר' 
פרץ, ונראה מדבריהם כי נקטו את הפירוש לחומרא.12 היינו, לכתחילה יש להיכנס לבית הכנסת 
ללא נשק; אך במקרה של חוסר ברירה עדיף לכסותו, ורק כשאין אפשרות אחרת ניתן לסמוך גם 

על ההבנה בדברי ר' פרץ כפי שהבין ר' חיד"א,13 שמתיר להיכנס ללא סייגים. 

                                                                                                                      פרופ' יעקב שפיגל 
                                                                                                                        המחלקה לתלמוד 

  
 

                                                        

12    רא"י ולדינברג, שו"ת ˆÊÚÈÏ‡ ıÈ¯ ח"י, סי' יח; ר"א יפה שלזינגר, שו"ת ·‡¯ ˘¯ÌÈ, תשל"ח, ח"ב סי' י; 
ר"ע יוסף, Ú„ ‰ÂÁÈ˙, ח"ה, סי' יח. כן נדונה השאלה גם בכמה ספרים העוסקים בפסקי צבא ומלחמה, כגון 

‰ÂÎÏ˙ ˆ·‡ לר' זכריה בן שלמה, ישיבת שעלבים, תשמ"ח, עמ' 75 ועוד.  
13   אחת הסיבות לכך היא, כי בפסקיהם הם אינם מתבססים רק על דברי ר' פרץ, אלא הם הביאו עוד פוסקים 
בנושא זה, שהסכימו כי אם הסכין מכוסה אין בכך איסור, וללא קשר עם דברי אליה רבה. הם דייקו זאת 
מההדגשה של "סכין ארוך", ומכאן שאם הוא סכין קצר, שניתן לכסותו, משמע שיהיה מותר להיכנס כך 

לבית הכנסת.  
14   מעניינת הערתו כדרך אגב של רא"י ולדינברג על דברי ר' חיד"א: "אמנם בברכ"י כותב להשיב על השגת 
הא"ר על הב"י ועל ביאורו, אבל אין בהם כדי הכרעה כיעו"ש". הוא לא הביא את דברי בעל ערוך השולחן 
ולא את דברי בעל תורה תמימה, ולכן לא ברור, מדוע הוא סבור שאין לקבל את דברי ר' חיד"א, זאת נוסף 

לעובדה, שגם על דברי שניהם עדיין יש לשאול כמו ששאלנו. 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע.
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