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  )623' מס שבועי דף (אחיטוב רונן ר"ד מאת" והשמחה המקדש "מאמרל הערות

  

  . שגיאות כמה נפלו ל"הנ במאמר
 זאת כל אולם ,שגרתית לא גותלהתנה גורמת ששמחה ספק אין. כביכול" גבולות פריצת"ל גורמת שהשמחה היא הכותב הנחת

  . ההלכה במסגרת
 על לשמור יש שמחה בשעת שדווקא יוכיחו) ו ב"שמו( ועוזה) י' ויק( אואביהו נדב. שמחה משום איסורים שהותרו מצינו לא
  :  לפרטים ומכאן .המקדש חנוכת בזמן בחשבון זאת הביא לא המלך ששלמה יתכןי ולא ,הגבולות

  . כביכול להלכה בניגוד ,"רבים קרבנות בה להקריב מ"ע החצר את קידש שלמה. "א
  ).נט זבחים (ההלכה במסגרת זאת עשה הוא. בה גם להקריב יהיה שניתן מ"ע מזבח של מעמד לה לתת כדי החצר את קידש שלמה

  ".הניםוהכ דווקא ולאו ישראל וכל שלמה המלך הם המקריבים. "ב
, ועוד. בזרים כשרה כידוע השחיטה, כידועו שחטו רק הם. העם וכל שלמה י"ע נעשו בלבד לכהנים המסורות שהעבודות נאמר לא

 יש כאן אף. בציוויו אחרים י"ע לעשייה אלא ,ידיו במו לשלמה יהיהעש את יחסימ אינו המקדש כלי בעשיית" שלמה ויעש "הפסוק
  . כן לפרש

  ". כדין שלא המזבח את ישראלים גם הקיפו הערבה בטקס. "ג
 את הקיפו אומנם הם גאות ץ"הרי לדעת. המערבי לצדו נכנסו ולא המזרחי דובצ רק המזבח את הקיפו הישראלים ,הגאונים לדעת
 שמצינו כמו, לצורך המזבח לבין האולם בין השנה כל להיכנס לישראלים מותר כי, בהיתר לשם נכנסו אך, המערבי בצד גם המזבח

  ).ב מג סוכה הגאונים אוצר עיין (טמא היותו למרות לעזרה בהונותיו את מכניס ומצורע ,ושחיטה סמיכה לצורך בעזרה ישראלים
  ."השילוח יןיממע המים שאיבת את שליוותה עממית תהלוכה התקיימה המים סוךיבנ. "ד

  . דווקא הניםוכ המחייבת עבודה ואינה למקדש מחוץ נעשתה מהשילוח המים הולכת? כאן הייתה" גבולות פריצת "איזו
  . כביכול" הכהונה מונופול את לשבור "עממי כרצון מוצג המים ניסוך. ה

 מחייבת הלכה זו הפרושים לדעת אך, בתורה מפורשב מוזכר שאינו משום, המים לניסוך שהתנגדו הם הצדוקים. צדוקית הנחה זוהי
  .העם ולא המים את שניסך הרי הוא הןוהכ הרי, ועוד. הדין מעיקר

  .החורבן עם רק כביכול החל חיובה כאילו" למקדש זכר"כ רתדמוג הסוכה. ו
  ".למקדש זכר "ואינו המקדש בזמן גם נהג הסוכה חיוב

   אריאל יעקב הרב
 גן רמת

  
  הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
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