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על כניסה בסכין ובנשק לבית הכנסת (דף שבועי בלק תש"ס) - השלמות 
 

לאחר פרסום הדף השבועי האמור נתכבדתי בכמה הערות המוסיפות והמשלימות את האמור, וסבורני שיש בהן 

עניין, ולכן אביאן כאן.1 תודתי נתונה בזה למעירים על שהאירו עיני בנושא. הרב יהודה הרצל הענקין העירני, כי 

ניתן להבין את הגהת ר' פרץ באופן אחר, ולא כפי שהבין ר' חיד"א שהובא על ידי. לאמור, מהר"ם מרוטנבורג 

התייחס בדבריו לשני דינים הנוגעים לכניסה לבית הכנסת, ולשניהם טעמים שונים. הדין האחד, הוא אוסר 

להכנס בסכין לבית הכנסת, והטעם לכך הוא שאינו בדין שיונף המקצר על המאריך. הדין השני, הוא אוסר 

להכנס בכיסו לבית הכנסת, והטעם לכך שאין זה מכובד, וכפי שאסור להכנס כך להר הבית. ר' פרץ בהגהתו 

חולק רק על הדין השני הקשור לכבוד. לדבריו הכבוד שיש לתת לבית הכנסת הוא שאין להכנס אליו בגילוי 

הראש, אבל בכיסו מותר, שהרי בית הכנסת אינו הר הבית. נמצא כי לפי הסבר זה אין ר' פרץ חולק בעניין 

הסכין, אלא הוא מסכים עם מהר"ם שאסור להכנס בסכין לבית הכנסת. עם זאת הוכיח ממקום אחר הרב הנקין 

כי אם הסכין מכוסה מותר להכנס.2 אכן ביחס לאיסור כניסה בסכין לבית הכנסת, שהוא איסור עצמאי, ואינו 

קשור דווקא לכבוד בית הכנסת, ניתן לצרף לכאן את אשר העירני הפיסכולוג הקליני דרור זנדמן מירושלים. אלו 

דבריו: 

 

חרב בבית המדרש עלולה לעתים לשמש כנגד יושביו. יתכן שהלכה זו הביאה לכך שברגע הקיצוני 

ביותר של מחלוקת בית הלל ובית שמאי נעצו את החרב בפתח בית המדרש (שבת יז ע"א). 

 

אפשר לשאול: מה היה קורה לו היה מותר להכניס חרב לבית המדרש? בית המדרש של חז"ל ידע עימותים 

חריפים ביותר.3 היתכן ובמחלוקות החריפות המתועדות היה קורה כפי שקרה בין שני הכהנים בבית המקדש 

(יומא כג ע"א)? ייתכן ובצורך של פנחס לקום ממקומו, לצאת מבית המדרש ולקחת את הרומח, מוענקת לו 

הזדמנות להרהור שני, העשוי לקרר אימפולסיביות בלתי רצויה. כמו שחז"ל מטפלים בהלכה הנובעת ממעשה 

פנחס שהדבר אפשרי רק בתנאים המדויקים באופן הקיצוני ביותר (רגע לפני או אחרי ופנחס כבר היה חייב 

סקילה), כך הם מטפלים גם באופן פיזי במתן כמה דקות בין הלהט המתעורר לבין האפשרות להצטייד בכלי 

הנשק. גם כיום אנו יודעים על מריבות הקורות לעתים בבתי הכנסת, ויתכן שהחברה האלימה בה אנו חיים 

עלולה עוד להשפיע על בתי הכנסת שלנו. על כן רלוונטי עוד יותר, כך נראה לי, בירור האיסור על הכנסת כלי 

                                                 
1 לצערי נפלה טעות במיספור ההערות בדף, כך שההפנייה בגוף הדף להערה 6 חוזרת פעמיים, ובכך שובשה ההתאמה בין ההפניות 

להערות עצמן. אמנם נראה שהדבר לא פגם בהבנת העניין. כמו כן נשמט ההמשך של הערה 6, וכך צריך להוסיף שם: שינויי הנוסח 
בדברי ר' פרץ בין המובא באורחות חיים למובא בכל בו, שימשו, בין השאר, כנושא לדיון לבדיקת היחס שבין שני ספרים אלו. ראה 
במהדורה החדשה של ארחות חיים על עניני שבת, מהד' ר' שלום י' קליין ור' יהודה קליין, ירושלים, תשנ"ו, מבוא עמ' יד, ובנספחים 

  .XXII 'בסוף הספר עמ
2 הרוצה לעמוד על כל הפרטים בעניין זה, וכן על המסקנות ההלכתיות בשאלה זו, יעיין בספר תשובותיו של רי"ה הנקין, שו"ת בני 

בנים, חלק ב, סימן י"ד. אציין כאן כי הרב הנקין לא הביא את פוסקי דורנו שדנו אף הם בעניין כפי שציינתי. 
3 כדאי לציין כי רי"ה הנקין בתשובתו הנ"ל כתב כי תקנת חכמים שלא להכנס בחרב לבית המדרש "נראה כדי שלא יאיימו בחרב אם 

לא תתקבל דעתם וכמעשה יתר הישמעאלי (יבמות עז ע"א) וזהו בבית המדרש ששם מתאמצים בהלכה" וכו'. ולדבריו המקומות 
שמצינו שנכנסו בחרב הם לפני התקנה. 
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הנשק לבית המדרש. כן העירני בני ד"ר בעז שפיגל כי ניתן לפרש את דברי השו"ע: "ויש אוסרים ליכנס בו 

בסכין ארוך או בראש מגולה" באופן נוסף וללא כל הגהה. משמעות הדברים כאילו כתוב: ויש אוסרים ליכנס בו 

בסכין ארוך, או (יש אוסרים) בראש מגולה. לאמור, בשולחן ערוך כתב בתחילה את דעת מהר"ם מרוטנבורג 

האוסר להכנס בסכין ארוך. לאחר מכן כתב השו"ע גם את דעת ר' פרץ, וכפי שהבין בדעתו הר' חיד"א, האוסר 

רק אם ראש הסכין הסכין מגולה. היינו בעל השו"ע לא הכריע ביניהם, אלא הביא את שתי השיטות. ואף שיש 

בכך מעט מן הדוחק, הרי שלפי זה דבריו מתפרשים ללא כל הגהה. אכן יש לבדוק במקומות נוספים בשו"ע אי 

מצינו כהאי גוונא. 

 

פרופ' יעקב ש' שפיגל 

                                                                                                                   המחלקה לתלמוד 
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