זט

חידושי סוגיות
עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ג' מצוות נצטוו ישראל
בכניסתן לארץ
יפלפל בטעם שבחר הרמב"ם הכתובים שהביא על חיוב מצוות בנין ביהמ"ק /
יבאר ע"פ יסוד חדש דקיום מצוות מינוי מלך ומלחמת עמלק ומינוי מלך מלבד
חיובם בפ"ע ישנם גם בתור פרט ו"דין" בשלימות גוף מצות בנין הבית

הל' ביהב"ח להרמב"ם "מ"ע

זה מכתוב אחר וז"ל "ג' מצוות נצטוו

לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו

ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות להם

הקרבנות כו' שנא' ועשו לי מקדש ,וכבר

מלך כו' ולהכרית זרעו של עמלק כו'

בריש

*

1

נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו,
והי' לפי שעה שנא' כי לא באתם עד עתה
וגו'" .אבל בריש הל' מלכים הביא חיוב
*) כבר נודע בשערים ספר ״הל׳ בית הבחירה
להרמב״ם עם חידושים וביאורים״ בו לוקטו
חידושיו וביאוריו של רבינו בהלכות בית הבחירה
להרמב״ם .ומרגלא בפומי׳ דרבינו ,אשר לימוד
הלכות הבית בימים אלו של בין המצרים  -בהם
חרב הבית  -הוא סגולה והכנה לגאולה .ויתירה
מזו :לימוד הלכות בנין הבית הרי הוא כבנין הבית
עצמו (ראה ב״פתיחה״ לספר הנ״ל ביאור ענין זה
באריכות) .וע״ד ״כל העוסק בתורת עולה כאילו
הקריב עולה״ ו״נשלמה פרים שפתינו״ .אשר לכן
הבאנו בקובץ זה ביאור הלכה בהל׳ בית הבחירה
להרמב״ם ,מתוך א׳ הסימנים שבספר הנ״ל.
המוציאים לאור.

ולבנות להם בית הבחירה שנא' לשכנו
תדרשו ובאת שמה" ,ונתקשו המפרשים
בטעם השינוי מהכא להתם .ובלח"מ כ'
ד"ועשו לי מקדש" איירי במשכן שבמדבר
ו"לשכנו גו'" קאי במשכן שילה שלאחר
הכניסה לארץ .ועדיין אין מובן דא"כ
למה הביא הרמב"ם בהל' ביהב"ח ,כשבא
להודיע חיוב לדורות (והכא הוא עיקר
מקומו אף יותר מהל' מלכים ,וק"ל) ,פסוק
דקאי רק בבניית משכן במדבר .ומוכח
דנקיט הרמב"ם דכתוב זה מורה על מצוה
כללית דביהמ"ק לדורות

(וכ"ה במדרשים,

סדר עולם רבה ספ"ו ותנחומא תצא יא פסיקתא

דר"כ פ"ג (עה"פ והי' בהניח גו') ועוד) .ושוב
צ"ע למה בהל' מלכים בחר כתוב אחר

לקראת שבת

זי

(ולהוסיף דבמדרשים (תנחומא ופסיקתא) שם

דהוה הוה .ואף לצורך הלכה שלאח"ז

הובאה נמי ההלכה שברמב"ם הל' מלכים,

ברמב"ם ,דמשבאו לירושלים נאסרו שאר

וניכר שמשם לקחה ,אבל במדרשים הביאו

מקומות לבנות בהם ולהקריב בהם כו',

למצות ביהמ"ק הכתוב דועשו ,והרמב"ם

מ"מ אין נוגע כלל כל גלגולי ושינויי

בדוקא שינה לכתוב אחר).

התקופות שבין כל המקדשות הנ"ל (ואף

גם

צ"ע דלכאו' כבר אשכחן בסנה'

כ :וספרי פ' ראה פסוק אחר שהוא ציווי

מוסיף על המשנה מספרי השנים כו').

וית'

כ"ז בהקדים הטעם שטרח

מפורש על ביהמ"ק לדורות – והי' המקום

הרמב"ם להזכיר בהל' מלכים ,דמיירי

אשר יבחר ה"א לשכן שמו שם גו' ,ולמה

במינוי מלך ,גם חיוב בנין הבית (ועיי'

העדיף הרמב"ם הכתוב דועשו לי מקדש

גם בסהמ"צ מ"ע כ ,שבה מנה מצות

(שלפי פשוטו קאי במשכן ,ורק לפי
מדרשו קאי על ביהב"ח כנ"ל) .וכבר תי'
בזה הכס"מ דלהרמב"ם הא ד"והי' המקום
גו'" אינו ציווי לבנות הבית אלא סיפור
בעלמא הוא שיש מקום שבו יבחר ה'
ולשם יביאו הקרבנות ,ובש"ס וספרי לא
הובא אלא לראי' על סדר הציוויים שצריך
לקיים בעת הכניסה לא"י (הנמנים בהל'
מלכים שם) דתחילה יש להכרית עמלק
ואח"כ לבנות בית הבחירה .מיהו עצ"ע כי
סו"ס דרך הרמב"ם להביא ראיות פשוטות
יותר מן הכתובים אף אם אינם בש"ס

(ראה

לח"מ בהל' מלכים שם ה"ב וביד מלאכי כללי

הרמב"ם ס"ד) ,וגם דאי נקיט הרמב"ם הכי
דהוי ראי' לגבי סדר המצוות הנ"ל – אמאי
לא הביאו עכ"פ בהל' מלכים שם דמיירי
במצוות אלו יחד כו'.

והנה

בנין הבית – טרח לצרף המדרש הנ"ל
דג' מצוות שנצטוו כו' ,וצ"ע מאי שייכי
זל"ז בגדרי ההלכה) .ולכך נראה דהוא
לפי שג' מצוות אלו "תלויות זו בזו"

(ל'

רש"י סנה' שם) ,היינו דאף שמצוות נפרדות
הן ה"ה משלימות זו את זו ,וכל אחת היא
גם "דין" ופרט בחברתה כיון שמשלימתה
(ויל"ע אם רק לכתחילה או גם לעכב דאי
אפשר לזו בלא זו) .ובהמשך לזה ילפינן
בש"ס מן הכתוב דשייכותן זל"ז היא גם
בנוגע לסדרן .פי' דסדר זה אינו רק דין
על הגברא (שמוטלות עליו ג' מצוות
נפרדות לגמרי זמ"ז ,ויש עליו דין שיקדים
מצוה פלונית לחברתה); אלא הוא גדר
בהחפצא דמצוות אלו ,ששלימות כ"א
ע"י חברותי' באה ע"י סדר זה ,דגדר מינוי
מלך דורש שאחריו תבוא מלחמת עמלק
ובנין המקדש ,וגדר בנין ביהמ"ק דורש

להלן בהל' ביהב"ח ממשיך

שיוקדם לו מינוי מלך ומנוחה מעמלק

ומפרט סדר גלגולי כל המקדשות ,מן

וכו' (ולהעיר מהדין שאין מוסיפין על

המשכן ועד ירושלים ,פרטי הבנין דכ"א

שטח העזרות אלא ע"י מלך ,שבועות יד.

וכמה עמד כו' ,גלגל ,שילה ,נוב ,גבעון,

וברמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו הי"א .ועיי'

(והוא ממשנה דזבחים

עיון יעקב לסנה' שם ,שו"ת בית הלוי

קיב :גבי חילוף היתר ואיסור במות בין התקופות

ח"ב ס"א סק"ח בהגהה .ואוי"ל דשייך

דאז) .וצ"ע למאי הלכתא בספר היד ,ומאי

גם לעצם הבנין ולא רק בשביל ההוספות

ולבסוף "בית עולמים"

לקראת שבת

חי

כו' ,כיון דחובת הבנין הוא חיוב ציבור

ד"ועשו לי מקדש" (דמיירי במשכן ,והיינו

ולא יחידים ,כמ"ש הרמב"ם בסהמ"צ סוף

דהוי ציווי לשעתו ולדורות גם יחד ,עיי'

מ"ע ,ומינוי מלך משלים מציאות דציבור;

ספרי דבי רב לספרי ראה פיסקא יד ,אוה"ח

אי נמי י"ל בפשטות יותר דהבנין מוטל על

תרומה על הכתוב ,קרית ספר על הרמב"ם

המלך לעשותו ולצוות את ישראל כו' ,עיי'

כאן) ,להורות שמצות בנין "בית לה'"

בכתובים שהביא הרמב"ם בהל' מלכים

(היינו בכלל ,ולאו דוקא "במקום אשר

שם ה"ב ובפי' הרד"ק עליהם) .ומחוור

יבחר" בקביעות ,כדהביא בהל' מלכים

מה שטרח הרמב"ם לצרף ג' המצוות

בל' "בית הבחירה") היא ציווי אחד לכל

(הן בסהמ"צ גבי חיוב ביהב"ח ,ששם

הדורות ,וזהו שממשיך ומסיים ה"א "וכבר

הובאו ב' האחרות מגדר היותן פרט ודין

נתפרש בתורה משכן שעשה משה כו'",

משלים במצות ביהב"ח; והן בהל' מלכים,

להדגישנו שהמצוה דמיירי בה הכא קאי

ששם הענין דביהב"ח הובא כפרט ודין

(גם) על משכן שעשה משה .הרי דתיכף

בעניני הל' מלכים – מינוי מלך ומלחמתו

משהי' מלך (משה) ומנוחה מעמלק ,החל

בעמלק).

החיוב לדורות ד"ועשו לי מקדש".

ומעתה

יתיישב תוכן ההלכות דריש

הל' ביהב"ח ,שבא לחזק ולייסד נקודה
זו דשלימות ביהב"ח באה ע"י מצוות
האחרות ,והראנו לזה ראי' מן המשכן ,כיון
שבו נתקיים גם ענין מינוי מלך ,דמשה
מלך הי' (הל' ביהב"ח להלן פ"ו הי"א) ,ולאחרי
מנוחה מעמלק דס"פ בשלח ,ומכאן חזינן
דאע"פ שלמעשה הציווי דכל ג' המצוות
אינו אלא משנכנסו לארץ

(כבש"ס ומדרשות

שהביא בהל' מלכים) ,ה"ז קאי בחיוב כל
אחת מן המצוות כמצוה גמורה בפ"ע,
דאכן מינוי מלך ועמלק כמצוות לעצמן
לא היו קודם לזה; אבל מלבד זה ישנם
גם בתור פרט ושלימות במצות ביהב"ח,
וראי' לדבר מן המשכן.

וכדי

וזהו

שהאריך כ"כ בכל המשכנות

והבנינים ,להדגישנו דמאז ואילך הי' תמיד
חיוב לבנות מקדש ,כי "ועשו לי מקדש"
הוא לדורות ,ומפרט היאך נתקיים במשך
רצף כל השנים כולן (ע"פ מנין שנות כל
אחד שפירט) באופנים שונים וצורות בנין
שונות ,אבל השוה שבכולם שהיו בית לה'
כו' [וי"ל גם נפק"מ לדינא בזה"ז לענין מה
שחקר במנ"ח מצוה רנד גבי איסור עשיית
תבנית הבית דלהלן פ"ז ה"י אי היינו נמי
תבניות דכל משכנות אלו ,ודו"ק] .והולך
ומפרט בהדגשה נקודה הנ"ל ,דמשכן
משה הי' רק "לפי שעה" ובבנין אהל
(ארעי) ,והיינו בהתאם למצב ה"מנוחה"
דבנ"י אז ,שעדיין הלכו ממסע למסע
במדבר .וממשיך "כיון שנכנסו לארץ

שתהי' ראייתו מן המשכן ראי',

העמידו המשכן בגלגל י"ד שנה שכבשו

יסד הרמב"ם תחילה יסוד זה דהמשכן

ושחלקו" ,והיינו דעדיין שהו בארץ באופן

הוי ג"כ מכלל מצוות בנין הבית ,כי מצוה

ד"לפי שעה" ולא בקביעות ומנוחה גמורה

אחת היא לכל הבנינים ,ואת זאת מדגיש

ולכן נמשכה צורת בנין דאהל ומשכן

הרמב"ם במה שמביא דוקא הכתוב

בלבד (והרי יהושע הי' מלך ,כברמב"ם

לקראת שבת

טי

הל' מלכים שם ה"ג) .וממשיך "ומשם באו

דאז הי' ענין המלכות בשלימות – מלכות

לשילה ובנו שם בית של אבנים" ,והיינו

דוד

מעמלק

לפי שגם מנוחתם היתה יותר מקודם לכן,

בשלימות.

כי כבר כבשו וחלקו ,וממילא גם המשכן

ושלמה,

[ויל"ע

וענין

המנוחה

בהא דלא הי' מלך בבית

שבנו הי' קבוע יותר .ושוב ממשיך "ושס"ט

שני ,כברמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו הי"ד,

שנה עמד כו' וכשמת עלי חרב ובאו לנוב

ואוי"ל דאי"צ והוי המשך דבית הא' ,ועיי'

ובנו שם מקדש וכשמת שמואל חרב ובאו

שו"ת שאלת דוד בתחילתו

לגבעון ובנו שם מקדש  . .וימי נוב וגבעון

ציון וירוש') .ולהעיר דלענין המלוכה ,כיון

נ"ז שנה" ,וחזינן דדייק להדגיש ד"מקדש"

שנמשח דוד המלכות לו ולזרעו לעולם

הי' שמו אף שלא הי' שם הארון כידוע

כו' ,הל' מלכים פ"א ה"ז וה"ט ,וראה

(ולהכי בכ"מ נק' רק "במה גדולה" ,עיי'

צפע"נ לסנה' כאן .וראה הסדר שיהי' בבית

מלכים א ג ,ד .תוספתא זבחים ספי"ג),

ג' בב"א – בהל' מלכים פי"א ,עיי"ש].

כי מצות בנין המקדש נתקיימה גם אז,
ומדגיש "בנו" ,דהי' בנין אבנים .עיי'
רש"י פסחים לח[ :וצ"ע אם הי' שם מלך

ולהכי

(קונט' דרישת

בהל' מלכים דמיירי כבר

בכניסה לארץ ובקיום כל ג' המצוות עצמן
ממש (דכבר הי' בית ולא אהל כנ"ל ,וכן

(ונוב נבנה ע"י שמואל ,עיי' זבחים קיח:

היתה מנוחה שלאחרי י"ד שכבשו וחלקו

ל' מלוכה בשמואל .וגבעון ע"י (שמואל,

כנ"ל ,וע"י יהושע דמלך הי') הביא הכתוב

עיי' ילקוט שמואל א כח מסדר עולם)

דלשכנו גו' דמיירי כבר בבית קבוע יותר

שאול או דוד ,עיי' סדר עולם פי"ג ועוד],

(ומ"מ לא הביא כתוב דמיירי בבית

אלא שעדיין לא היתה מנוחה מוחלטת

עולמים ממש דירושלים ,כי מיירי בעת

ממלחמה ולהכי לא הי' זה "בית עולמים",

הכניסה לא"י ולא כשבאו לירושלים .ועיי'

וכדמסיים "ומגבעון באו לבית העולמים",

ספרי דבי רב שם בסופו).

