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 ∗קרבן העוף בשלהי תקופת הבית השני
 

התורים ובני היונה רק את מציינת התורה , בפתיחה לתורת הקרבנות, בתחילת ספר ויקרא
כך היא ם אחת הסיבות ל"לדעת הרמב). יד, א' ויק(מקרב משפחת העופות כקרבנות אפשריים 

והואיל ורוב : "ישראל- היו העופות השכיחים והזמינים ביותר לאדם בארץרים ובני יונה שתו
-צוה שיהא הקרבן גם מן העוף המצוי ביותר בארץ, בני האדם אין להם יכולת להקריב בהמה

".והיותר טוב וקל להשיגו והם תורים ובני יונה, ישראל
1 

מן הזמן שלפני ל בם מתוארכיםים שברוימקורות התנאמצוי במידע רב על קרבן העוף 
במקורות התקופה מכונים הקרבנות של תורים ובני .  החורבןשני דורות אחריעד לחורבן הבית ו

כנראה , מתייחס לשני פרטים מאותו המיןוצפור " קן"נגזר מהשם ה מונח ,"קינים"יונה בשם 
 .הטלה של שתי ביצים בלבדכ "בדרמפני שאצל היונה והתור ישנה 

משום שבמקרים רבים ריכזו אנשים את , גדול ביותר לקינים היה בשלושת הרגליםהביקוש ה
שה זבה או יולדת יכלה להביא את חובת יא, כך למשל.  לזמן העלייה לרגל בקרבנותחובותיהם

. החמישיתלידהקרבנה רק לאחר ה
2 

הגיע לרבבות  מספר עולי הרגל בכל מועדש להעריך אפשר
 לפחות תור או זוג , או רכש בירושלים,ט כל עולה רגל הביא עמו וניתן להניח שכמע3,בני אדם
בחפירות שנערכו באזור החומה הדרומית של הר .  כקרבן נדבהואם אם כקרבן חובה ,בני יונה

ומתחת ', קרבן'אבן מהתקופה ההרודיאנית ועליו חרותה המילה -הבית נתגלה שבר כלי
.לכתובת חרותות במהופך דמויות של שני עופות

4
תכן שהממצא הזה שימש ככלי מיוחד יי 

, המשנה ולכן , רוב מביאי הקינים היו כנראה נשים יולדות או זבות5.שבתוכו הובא קרבן העוף
 אלהדוגמאות מ .מביאה דוגמאות מקרבנותיהם של אותן נשים, כאשר היא דנה בהלכה מסוימת

.עולה שלעתים היו נשים שהביאו בבת אחת חמישה קינים או יותר
6 

בתקופה . בשל קרבן פסח, פר החוגגים הגדול ביותר שהתרכז בירושלים היה בחג הפסחמס
ויצר לעתים בעיה של זמינות עופות מחד והפקעת , זו הביקוש לקיני עופות היה גדול ביותר

ר את השנה מפני שהגוזלות עֵּבמסופר על רבן גמליאל הזקן שביקש פעם אחת ל. מחירים מאידך
מפני "ר את השנה רק ֵּבמובאת בתלמוד ברייתא שקובעת שאין לע, הלעומת סיפור ז. רכים

                                                           
   .בנושא העופות הטהורים במסורת ישראל, הנמצא בהכנהפרק מתוך ספר הנו מאמר זה  ∗
 .שפב' עמ, מו, ג, ז"ירושלים תשל, )קאפח' מהדורת י (מורה הנבוכים 1
 .ז, כריתות א, משנה 2
 .74-71' עמ, ה"אביב תשכ-תל, העליה לרגל בימי הבית השני, ספראי' ש 3
 .170-168' עמ, )ט"תשכ(ט , ישראל-ארץ, "חפירות ארכיאולוגיות בירושלים העתיקה", מזר'  ב 4
 ).י, מעשר שני ד(נזכר במשנה ' קרבן'כלי ועליו כתוב  5
 .ג, קינים ב; ז,  אכריתות, משנה 6



 2

הוא מצטרף אם , לעיבור השנה" סעד"אולם נימוק זה יכול לשמש כ, "הגוזלות שלא פירחו
.תו אחרלסיבות

7
מתחילה לקנן רק ה ציפור,  נראה שרבן גמליאל התכוון לגוזלות יונת הסלעים

,)מרס(אדר בתחילת 
רק כאן ארץ ממעונות החורף שלו בכדי לדגור או לתור המצוי ששב ל 8

לא יגיעו עד תקופת  היונים או התורים נראה היה כיבאותה שנה . )אפריל(ניסן בראשית חודש 
ר  כדי לעּבזהשיקול ב די כאמור חכמים קבעו שאין ו ,קרבןגודל הראוי לצורך הבאתם כלהפסח 

 .יים תמיד בארץמפני שלחילופין ניתן להשתמש בבני יונה המצו, את השנה
 ובעיקר אלה שהגיעו ,אך דומה שרוב החוגגים, חלק מהקינים הובאו בידי עולי רגל

סיבה נוספת היא . משום שהעדיפו שלא לטלטל אותם עמהם,  רכשו אותם בירושלים,ממרחקים
, לפי אחת הפרשנויות. המותרים להקרבה על המזבח' בני היונה'ההגבלה שהייתה על גיל 

 ייפסלו הגוזליםגבל יחסית וקיימת אפשרות שאצל אנשים שמגיעים ממרחק מדובר בזמן מו
 חרוב, ניםי שהעדיפו בכל זאת להביא עמם את הקעולי רגל ,לכן.  עד שיגיעו לירושליםלהקרבה

.שמזמן שבגרו אינם נפסלין עוד, תוריםבמן הסתם 
9
  

 ידי מערכת ידי אנשים פרטיים שהתפרנסו מכך וגם עלעל המכירה של הקינים נעשתה 
בשלהי . מקדשבאחראים על הִתפקוד והארגון השוטף ההנים ומאורגנת שהייתה נתונה בידי הכ

.תקופת בית שני נעשה המסחר בקינים מחוץ לכותלי הר הבית
10

 המסחר בקינים לציבור נעשה 
" קנים"על אחד מהם היה כתוב ; )תיבות דמויות שופר" (שופרות"על ידי תשלום לתוך שני 

והוא יועד למי " גוזלי עולה"ועל השני היה כתוב ,  תורים גדוליםתשלום עבורה מיועד לוהוא הי
.ששילם עבור בני יונה

11 
קינים ההקריבו את תמורתן ו הנים היו מוציאים בו ביום את המעותוהכ

. הבעליםעבור
12 

הגוזלות . בחג השבועות היו נוהגים להביא למקדש ביכורים ועמם גוזלות בכדי לעטרם
ואילו , כוריםישל הב" על גבי הסלים"נחו כנראה בסלים נפרדים או ואו לצורך הקרבן הבושה

םיהבידהבאים הנים אחזו וענקו במתנה לכואת הגוזלות שה
.13 

הסיבה שאת הגוזלות שהיו 
יטנפו אותם הייתה כדי שלא , מביאים לצורך הקרבן לא הניחו בתוך סלי הביכורים עצמם

.בלשלשת שלהםהעופות 
14

מתוארת בפסיפס , מבחוץ,  הגוזלים על שולי טנא הביכוריםתי תלי
15.שנחשף בבית הכנסת העתיק בציפורי

 

היה   השניהביתתקופת  ובשלהי ,על כל נושא הקינים במקדש      אדם מיוחד היה ממונה 
למה ). פתחיה זה מרדכי(פתחיה על הקינים " :שהיה ידוע כחכם גדול,  פתחיהמופקד על כך

".שהיה פותח בדברים ודורשן ויודע שבעים לשון? נקרא שמו פתחיה
16  

דיני קינים נחשבו , ראשית. קיומו של ממונה מיוחד על הקינים היה הכרחי מכמה סיבות      
".קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות: "להלכות מסובכות וקשות

17
צורך בממונה אפוא  היה 

קינים  או ,ה בזה קינים של חובה בנדבה כאשר התערבבו ז,למשל. מיוחד שבקיא בפרטי הדינים
  כמו בקביעת,  כל הקינים שהיו שםם שללהביא לפסילתעלול דבר היה ה ,עולה בחטאתשל 

                                                          

!" ימותו כולם-אפילו אחד ברבוא , ועולה בחטאת, חטאת שנתערבה בעולה"המשנה ש
18
 

 עקבעצמם  בין העופות יה ערבובהייתהפסילת הקינים אפשרות אחת לממשנה זו אנו למדים ש
אפשרות אחרת  ;בעיקר בשלושת הרגלים, הצפיפות של המקריבים וריבוי הקינים שהיו במקדש

 
 .א"יא ע, שם, בבלי; ד"יח ע, א"פ, ירושלמי שם; ו, סנהדרין ב, תוספתא  7
ביונת הבית . שלושה מחזורי קינון- שנייםיכולים להיות בה ו)אוגוסט(אב עונת הקינון נמשכת עד חודש   8

) שובך מבודד מקור, למשל(בתנאים טובים ומעט לאורך כל חודשי השנה ישראל כ-נמשכת הדגירה בארץ
כפי , רק באירופה הקרה קיימת הפסקה בקינון של יונת הבית לזמן קצר.  מחזורי קינון12-8היא יכולה להקים 

 .  83' עמ, ז"ירושלים תשנ, י"החיים בימי רש, קטן' מ: ראו, א"ע, י בפירושו לביצה י"שהעיר רש
 .  טו, תוספתא חולין א" אפילו הן זקנים, תורים משיפריחו": השוו  9

  .148' עמ, ספראי, ראה בהרחבה 10
 .ה, משנה שקלים ו 11
 .  ג-ב, ג, שקלים,  תוספתא 12
' עמ, ג"ירושלים תשנ, תוספתא כפשוטה לבכורים, ליברמן' ש; יא, ב, שם, תוספתא; ה, בכורים ג,  משנה13

851 . 
 .  ד"ה עס, ג"בכורים פ,  ירושלמי14
 .24' עמ, 1996ירושלים , פסיפס בית הכנסת מציפורי, הבטחה וגאולה, נצר' וייס וא' ז 15
 .א, שקלים א, משנה 16
 .יח, אבות ג, משנה 17
 .ב, קינים א, משנה  18
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,ם ערבוב במעות המיועדות לרכישתהייתהפסילת הקינים ל
19

את  ולכן הקפידו בין היתר לשלם 
. בשופרות נפרדיםםתמורת

20 
 

מסכת זו . 'יניםק' היא מסכת ,נקל להבין מדוע הוקדשה לנושא זה מסכת שלמה, מכל מקום
והיא מסובכת גם בגלל ארגון מבנה , נערכה לאחר החורבן, כפי שהיא מונחת לפנינו כיום

.משניותיה
21
  

מדובר בארגון מערכת . יה לקיומו של ממונה מיוחד על הקינים הייתה כלכליתיהסיבה השנ
ת הכסף מהציבוריגבי, קביעת מחירים, קשר עם הספקים; מסחר עֵנפה ומסובכת

22
ית  ותכנ

דומה שהציבור העדיף לרכוש את הקינים מהמערכת שהייתה . עבודה מורכבת של הקרבנות
, "ביטוח" משום שלקינים אלה היה , ולא מהמוכרים הפרטיים,הנים במקדשובפיקוח הכ

יתרה ". הקינין הפסולות שיהו באות משל ציבור"היה תנאי בית דין ש, במקרה שהם נפסלוו
 הציפורים ללא כל תמורה במקרה שחלופייםשו לספק קינים גם הספקים למקדש נדר, מזאת

.פרחו או אבדו
23

שעלותו יכלה , קינים במקדשפסילת  עקבהגדול ' פחת'בע בשל הק תנאי זה נ
 ליטול סיכון זה ולספוג את ,כנראה, לספקים עדיין היה כדאי, למרות זאת. להסתכם בממון רב
 שוטפת וקבועה כמספקי קינים למקדש שכן בתמורה הם זכו לעבודה, ההפסדים האפשריים

 . בשלושת הרגלים,ולא רק בתקופות השיא, במשך כל השנה
גידול האוכלוסין והדרישה לקיני יונים לקרבן בשלהי תקופת בית שני הביא לכך שמוכרי       

מסופר על רבן שמעון בן גמליאל שביקש להוריד את . היונים הפרטיים הפקיעו את מחיריהם
 :יוניםל הדרישה להפחתה ממשית שלמצעות תקנה הלכתית שתגרום המחירים בא

 

לא , המעון הזה: אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה שעמדו קנים בירושלם בדינר זהב
האשה שיש עליה חמש לידות : נכנס לבית דין ולמד. אלין הלילה עד שיהו בדינרין

ואין השאר עליה , םמביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחי, חמש זיבות ודאיות, ודאיות
ועמדו קנים בו ביום ברבעתים. חובה

.24
 

 

אך גם משובכים , מקור הקינים שנמכרו במקדש היה בעיקר מספקים גדולים שהתמחו בכך      
.של אנשים פרטיים

25
המסורות .  באופן טבעי התרכז ענף גידול היונים באזור ירושלים

שעליו היה עץ שעליו גידלו , )זיתיםה(התלמודיות מציינות את גידול היונים בהר המשחה 
".ומהן מספיקין קינים לכל ישראל, ארבעים סאה גוזלות בכל חודש וחודש"

 אחרת הגרס 26
ארבעים סאה גוזלות "מאותו אילן הורידו לפיה  ו,מייחסת את גידולן למלך ינאי בהר המלך

".משלש בריכות בחדש
27
  

ה ירושו מחזור רביי פ"בריכה"שכן המונח , םתאים כמובן רק לגידול בני יונימתיאור זה       
,אחד

28
הרי , הכמויות הנזכרות כאן נראות כמופלגותגם אם . הוא קצר יחסית" בני היונה "אצלש 

דבר זה נתמך גם . ודאי מהימנהו היא בהעולה מהמקורות התלמודייםשהתמונה הכללית 
רומי מהמאה הראשונה סופר , וגם בתיאוריו של וארו, בממצא הארכיאולוגי מאותה תקופה

שבהם שכנו בעת ובעונה אחת עד ,  נהגו לגדל יונים במגדלי קולומבאריוםשעל פיהם 29,ס"לפנה
ישראל ובהם ראויים לציון שלושה -בארץ שרידי מגדלים כאלה נמצאו . יונים מבוייתות5,000

                                                           
 גם בארץד, קינים א, משנה 19
 .ה, משנה שקלים ו 20
 . 91-61' עמ, )ז"תשנ(יג , סידרא, "ייםלשאלת פרקי משנה תוספתא: סדר המשנה במסכת קינים", וויס' מראה  21
 .ט, הלכות כלי המקדש ז, ם"ראה רמב 22
 .ד"ז נ ע"פ, שם, ירושלמי; ז, ז, שקלים, משנה 23

 

 . ז, כריתות א,  משנה24
 .ו, מעילה ג, משנה 25
 ,'שובך היונים'יוסף בן מתתיהו מזכיר באזור זה את הסלע הנקרא . ד, ב, איכה רבתי; א"ד סט ע"פ,  ירושלמי26

 . ב, יב, ה, מלחמות היהודים
 . יג, מנחות ט, תוספתא: א והשוו"ברכות מד ע,   בבלי27
 .  ג, בבא בתרא ה, משנה,  השווה 28
29 Varro, Rerum Rusticarum III, 7.   
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.מגדלים מאזור עיר דוד שבירושלים
30

ולוגי נמצאו בסקר ארכיא,  בירושלים וסביבותיה לבדה
 - ס"ה לפנהימאה שני(מתקני קולומבריה המתוארכים לתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה 

ויש בכך כדי להעיד שגידול היונים היה ענף כלכלי חשוב כאשר יונים , )מאה ראשונה לספירה
 בתקופה 31. שימש לזיבול השדותשייצרובשרן נאכל ואף הזבל , וגוזלים הובאו למקדש

 קיני יונים לקרבן ובעקבות חורבן הבית הצטמצם היקפו גבוהה שלצריכה  הייתההחשמונאית 
,של הענף לאספקת בשר וזבל בלבד
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 .ענף גידול היונים באזור יהודהעד שבסופו של דבר שקע  

 
ר זהר עמר"ד  
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, ישוב: בתוך, " גילוי מגדל קולומבאריום- 1980ף בשנת 'חפירות דוד אלון בחורבת אבו ח", זיסו'  ב30

 .177' עמ, א"רמת גן תשס, )ברוך עורכים' מאיר וא' א(דברי הכנס לזכרו של דוד אלון , תרבותציוויליזציה ו

A. Kloner, "Columbaria in Jerusalem", Jerusalem and Eretz Israel 
(J.Schwartz, Z      Amar  & I.Ziffer ed.), Tel-Aviv 2000, pp. 61-66.   
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  196.'טפר עמ 
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