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        הרב ברו� ברנרהרב ברו� ברנרהרב ברו� ברנרהרב ברו� ברנר

  :קטע בעניי� לח� הפני� מתו� המאמר

        """" עטרת תפארת בעלי התורה עטרת תפארת בעלי התורה עטרת תפארת בעלי התורה עטרת תפארת בעלי התורה,,,,נזר החכמי�נזר החכמי�נזר החכמי�נזר החכמי�""""

        יני� הלכתיי�יני� הלכתיי�יני� הלכתיי�יני� הלכתיי�יייי� בענ� בענ� בענ� בענ""""ג אל הרמבג אל הרמבג אל הרמבג אל הרמב""""על יחסו של הרלבעל יחסו של הרלבעל יחסו של הרלבעל יחסו של הרלב

  :העומד להתפרס� בספר 

 ספר היובל לכבודו של הרב נחו� אליעזר רבינובי� –" מברכת משהמברכת משהמברכת משהמברכת משה"
  .מעלה אדומי�, ראש ישיבת ברכת משה, א"שליט

  

  , )5$8' להל� עמ(ת תדפיס זה מופיע רק הקטע העוסק בלח� הפני� במסגר

  . �"ג על הרמב"מתו� הסעי' המדגי� מקרי� שבה� חלק הרלב

  ).1$4' עמ(להבהרת ֶהקשר הדברי� מופיע ג� סעי' המבוא הפותח את המאמר 

  

  : סעי' המבוא

        השפעת המורה על ממשי� דרכוהשפעת המורה על ממשי� דרכוהשפעת המורה על ממשי� דרכוהשפעת המורה על ממשי� דרכו

הטביע חות� עמוק על דורו ועל , ל"מימו� זרבי משה ב� , מפעלו הכביר של המורה הגדול
� ופוריותו השפיעו השפעה רבת עוצמה ה� "אישיותו של הרמב. הדורות הבאי� אחריו

ורושמה של השפעה זו ניכר לא רק בקרב המסכימי� , בתחומי ההלכה ה� בתחומי המחשבה
  . ע� דבריו אלא ג� בי� החולקי� עליה�

 והוא מרבה 1,"ל"הרב המורה ז"הערי� מאד את , ג"הרלב, ל"ג� רבי לוי ב� גרשו� ז
המופיע בפירוש המשנה בספר המצוות ובמשנה (ה� בתחו� ההלכתי , להתייחס לדבריו

, � נעשית מתו� כבוד גדול"ג לדברי הרמב"התייחסות הרלב. ה� בתחו� הפילוסופי) תורה
� מימו� � מימו� � מימו� � מימו� הרב רבינו משה בהרב רבינו משה בהרב רבינו משה בהרב רבינו משה ב, , , , עטרת תפארת בעלי התורהעטרת תפארת בעלי התורהעטרת תפארת בעלי התורהעטרת תפארת בעלי התורה, , , , נזר החכמי�נזר החכמי�נזר החכמי�נזר החכמי�"ל, ואפילו הערצה

   2".עעעע""""ננננ

  
). תורה משנה חיבוריחס לב ג� (שבחיבוריו האזכורי� ברוב �"הרמב את ג"הרלב מכנה בו הכינוי זהו   1

 ".ל"ז משה רבינו הרב: "אותו מכנה הוא במיעוט�
". באומתנו הקודמי� השלמי� "מ� כאחד', ה מלחמות לספרו בפתיחתו �"הרמב את ג"הרלב מגדיר כ�   2

 בביאור ה�, "הנבוכי� מורה הנכבד ספרו "בלשו� להזכיר ג"הרלב מקפיד" הנבוכי� מורה "הספר את
 שיטת לעומת' ה ידיעת י�יבענ �"הרמב שיטת את להציג בבואו. 'ה מלחמות בספרו ה� התורה
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של בומברגי " מקראות גדולות"ג לתורה לא זכה להיכנס למהדורת "ביאורו של הרלב
ממדי� זה $חיבור גדול.  ובכ� נתעל� בדר� כלל מ� העי� במש� תקופה ארוכה3,בוונציה

אול� בולט בו העיסוק , גונית של מחברו$כדרכו הרב, מכיל בתוכו עיסוק בתחומי� שוני�
וכמי שיודע , ג כבקי בכל הספרות התלמודית"מתו� כ� מתגלה הרלב. בתחו� ההלכתי

  . להלח� מלחמתה של תורה כאחד מגדולי הראשוני�

יז� את הוצאת הספר במהדורה ו, החיבור חשיבותבא הכיר "ר ראש הישיבה שליט"מו
המכו� להוצאת ספרי� שעל יד , "מעליות"ה במסגרת מכו� "ההולכת ונשלמת בע, חדשה

פעמי� � נדרש ראש הישיבה "ג לבי� הרמב" ג� אל הקשר בי� הרלב4."ת משהברכ"ישיבת 
  ". יד פשוטה", �"במסגרת ביאורו הרחב למשנה תורה לרמברבות 

אול� , �"וא' ביחסה למשנתו של הרמב, ג עסקו רבי�"במשנתו הפילוסופית של הרלב
ודו של ראש המופיע לכב,  במאמרנו זה5.ג נזנחה בדר� כלל"משנתו ההלכתית של הרלב

� בתחו� "ג מתורתו של הרמב"נעסוק בהשפעה העמוקה שהושפע הרלב, א"הישיבה שליט
  . ג לתורה"השפעה שנית� להבחי� בה באופ� תדיר מתו� העיו� בביאור הרלב, ההלכתי

  
 הפלוסו' כמו, תורתנו חכמי גדולי ואול�: "זו בלשו� ג"רלבה מתבטא, )אריסטו" (= הפילוסו'"

) יסברו (= יראו, לדעתו מסכימי� ה� אשר תורתנו מחכמי וזולתו, לברכה זכרונו המורה הרב המעולה
 ).א פרק שלישי מאמר' ה מלחמות..." (ש

 יד כתבי של העצו� המספר מ� להיווכח שנית� כפי, הדפוס טרו� בעיד� מאד נפו� היה זה חיבור  3
 עיד� בראשית ג�). יד' ועמ ו' עמ, לבראשית דבר פתח למשל ראה (העול� בספריות היו� עד שנותרו
 כבר שנדפסו הספרי� מ� אחד שזהו העובדה מ� שמוכח כפי, גבוהה חשיבות זה לחיבור יוחסה הדפוס
 שנת סביבותב כבר במנטובה לראשונה נדפס לתורה ג"הרלב ביאור: העברי הדפוס של הראשו� בעשור

 ג"הרלב ביאור את כללו לא בוונציה בומברגי דניאל של הדפוס בבית שהמדפיסי� פי על א'. ו"רל
 עקב ואולי, הביאור אריכות עקב אולי, "גדולות מקראות"כ הד' על הנדפסי� הפירושי� בי� לתורה
 דבר חפת ראה $ ותועלות הפרשה ביאור המלות ביאור: ביאור חטיבות משלוש המורכב[ מבנהו

 משלי ספר לביאור ג"הרלב פתיחת" במאמרי משלי ספר לביאור ביחס ג� וראה; ו$ד' עמ, לבראשית
 בחשיבות הכירו ה� כ� פי על א', ]282$287' עמ, )ד"תשס (ב, עג תרבי�, "החיבור נוסח וגלגולי
 הדפיסו בי�הכתו מספרי ובחלק ראשוני� בנביאי� אכ�). ז"ש ונציה (נפרד בכר� אותו והדפיסו, החיבור

 ".גדולות מקראות "במסגרת ביאורו את
' ברנר וכ' מהדורת ב, )ג"רלבה(רבינו לוי ב� גרשו� ביאור י וע� "פירוש רשחמישה חומשי תורה ע�    4

, מות אש; ])אשר עסק במפעל זה בראשיתו[פריימ� ' ברנר וא' ב(ג "מעלה אדומי� תשנ, בראשית: כה�
, ויקרא ב; ג"תשס מעלה אדומי�, ויקרא א; א"תשס אדומי�מעלה , שמות ב; ס" תשמעלה אדומי�
כל ההפניות לביאור .  בהכנה$ספר דברי� . ט"מעלה אדומי� תשס, במדבר; ו"תשס מעלה אדומי�

 . על פי מהדורה זו�ג והציטוטי� מ� החיבור ה"הרלב

 Menachem Kellner, "Bibliographia: ג"הרלב אודות רחבה פיתאביבליוגר רשימה ראה  5
Gersonideana: An Annotated List of Writings by and about R. Levi ben 
Gershom", Studies on Gersonides: A Fourteenth Century Jewish Philosopher$
Scientist, (ed. G. Freudenthal), Leiden 1992, pp. 367$414; Menachem Kellner, 

"Bibliographia Gersonideana, 1992$2002", Aleph 3 (2003), pp. 345$374 .ברשימות 
 ההלכתיי� ולצדדי�, בכלל התורה לביאור מחקרית התייחסות ואי� כמעט כי להבחי� נית� אלה ארוכות

 ג"הרלב יחס", דינסטאג יעקב ישראל: ראה; �"הרמב אל ג"הרלב של יחסו חקירת בדבר ג� כ�. בפרט
  .5$13' עמ, )ט"תשמ (23 דעת, "מוערת פיתאביבליוגר רשימה $ �"הרמב אל
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ופעמי� שמדובר בתוכנ� של , ה צורה וניסוחעניינפעמי� ש. גווני� שוני� להשפעה זו
ג מתו� התבוננות "� על הרלב"יה השוני� של השפעת הרמבננסה להציג את פנ. הדברי�

  . )ג$ בסעיפי�(בדוגמאות שונות מתו� ביאור התורה 

ובמהל� הדברי� נעיי� ג� במחלוקות , �"ג ע� שיטת הרמב"אכ� לא תמיד הסכי� הרלב
ולעתי� בלא אזכור שמו , ) דסעי'(לעתי� תו� אזכור שמו , �"ג על הרמב"הרלב    שחלק

  ).  הסעי'(

ג דיני� שנשמטו מ� החיבור משנה תורה "השלמה לדברי� נציג מקרי� בה� משלי� הרלבכ
  ).  זסעי'(� "ג כמבאר את דברי הרמב"ומקרי� בה� נית� להיעזר ברלב, ) וסעי'(

מה היא הרבותא : יכול הקורא לשאול את עצמו.  נוס'עניי�מ� הראוי להבהיר כא� בקצרה 
יל� , �"כחסיד של הרמב, כפילוסו', כפרש�ג "מה הפלא בכ� שהרלב? בדברי� אלה

ג הידע הנדרש בתחו� ההלכתי כדי לעמוד "וכי היה לרלב? בעקבותיו בתחו� ההלכתי
וכי לא נגזר באופ� הכרחי שכאשר מדובר בחומר הלכתי ? עמידה עצמאית בתחו� זה

  ?�"ג על הרמב"ישע� הרלב" מקצועי"

 .מספק מענה ברור על כ�,  חומשי תורההביאור לחמישה, ג"עיו� בחיבורו המקי' של הרלב
 מסתפקג "אי� הרלב. היקפו של הטיפול ההלכתי במסגרת הביאור הוא היק' עצו�, ראשית

 אלא מתאמ� באופ� מכוו�, כמי שאינו בקי בתחו� זה, אזכור מקומי של הלכות מזדמנותב
תורה שבעל פה בלהקי' את ההלכות המתקשרות לפסוקי� המבוארי� כפי שהתבארו 

 $" שורשי�"ובמסגרת ה, "במצוות$תועלות"במסגרת ה, יתר על כ�. בספרות התלמודית
ג לרוב " נוהג הרלב$ג לפרט כנלווי� לתועלות שכאלה "עיקרי הדיני� אות� משתדל הרלב
 6.ג למקורות התלמודיי� דווקא"ובציו� זה מפנה הרלב, לציי� את המקור של אותה הלכה
למדרשי , לתוספתא א� ישנ� ג� הפניות 7,התלמוד הבבלירוב רוב� של ההפניות ה� לפרקי 

  
 . החיבור בפתיחת ג"הרלב מדברי שהבאנו מה, 12 הערה להל� ראה השורשי� �יבעני  6

, "מחגיגה ובראשו� מזבחי� עשר בארבעה זה נתבאר כבר", "מחולי� בראשו� זה נתבאר כבר: "בסגנו�  7
� "דרכ� של הרמב: �" ג� בדר� כתיבת ההפניות לפרקי התלמוד הבבלי ניכרת השפעת הרמב.וכדומה
אופיינית "ודר� זו , ולא על ידי פתיחת הפרק, ג היא לכנות את הפרקי� על ידי מספר� הסידורי"והרלב

,  כתיבה והעתקה$עמודי� בתולדות הספר העברי , ש שפיגל"ראה י; "ג"� ולרלב"כנראה א� ורק לרמב
ג רשימה מלאה של כל "ר� הרלבע, כדי להבטיח את יעילות ההפניה באופ� זה. 370' עמ, ה"ג תשס"ר

, ראה פתיחה לביאור התורה. המציינת את המספר הסידורי של הפרק ע� פתיחת הפרק, פרקי התלמוד
ורשימה זו עשויה , יתכ� שעצ� הצור� ברשימה מעיד על כ� שאי� זו הדר� המקובלת. 28$14' מע

ג בי� "פורטת כתב הרלבלפני הרשימה המ. לשמש מפתח השוואה עבור מי שאינו מורגל בשיטה זו
המסכתא והפרק אשר , ונזכור ש� ע� זה מקומותיה� מהתלמוד): "15$14' מע(היתר כדברי� הבאי� 

וכדי שיובנו ... בפרק השני או השלישי או הרביעי מהמסכתא הפלונית: כאילו תאמר, הוא בו מהמסכתא
נו לזכור בזה המקו� שמות ראי, דברינו בזוכרנו בזה הביאור פרקי המסכיות לפי מנינ� מהמסכתא

 המעיי�כי זה יישיר , וסידור�, ומני� הפרקי� אשר במסכתא מסכתא, המסכיות אשר בששת הסדרי�

וכבר נתבאר זה 'כי כשִ\Zֵָצא בדברינו , והמשל. אשר נזכור במקו� מקו�  למצוא בקלות הפרקבדברינו
ג " הרלב." המסכתא הוא הששי ימצא בקלות בזה המקו� איזה פרק מפרקי$' השורש בששי מזבחי�

כאילו ("וא' מרגיש צור� להדגי� את השימוש בשיטה זו של הפניה , מציג את הדברי� באריכות יחסית
 ביחס לרבי� מ� חידושנית� אולי לשמוע הד לכ� שיש בדר� זו משו� וג� בכ� , ...")והמשל"; ..."תאמר

  .הלומדי�
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   8.לירושלמי ועוד, הלכה

מתגלה אפוא פ� נוס' , ובהפניות הרבות לספרות התלמודית, בעיסוקו ההלכתי הרחב
השולט בספרות , והוא היותו חכ� תלמודי רבני, ג"גונית של הרלב$באישיותו הרב

ת מתברר כי שליטתו ועיסוקו בתחומי� מתו� אות� הפניו. התלמודית שליטה ללא מצרי�
טהרות אינ� נופלי� במדרגת� משליטתו ועיסוקו באלו  ובסדר הכלולי� בסדר קודשי�

   9.הכלולי� בשאר סדרי�

ג להתמודד ע� הספרות התלמודית "ימה של הרלברש הכרת יכולתו ההלכתית הממתו�
 המקורות התלמודיי� על א' ההסתמכות על: יש להסתכל באור חדש על הנושא שלנו, כולה

הערכתו את . �"ג השפעות שונות של משנת הרמב"נית� לזהות בדברי הרלב, באופ� ישיר
הביאו את , העוסק בכל תחומי התורה" משנה תורה"כמו ג� ייחודו של החיבור , �"הרמב
וא' להתייחס אליו במסגרת כתיבת , � במסגרת לימודו"ג להשתמש בחיבורי הרמב"הרלב

  . בהסכמה או שלא בהסכמה,  באופ� מוצהר או באופ� סמוי$ הביאור לתורה

   10.בפניה השוני� של התייחסות זו נעסוק כאמור בהמש� דברינו

  
 חיבורי� שני "עוד לכתוב לתוכניתו ביחס החיבור תבפתיח ג"הרלב לדברי זה בהקשר לציי� מעני�  8

 י�יבענ. ס"הש למסכתות ביאור הוא והשני, המצוות סדר על מפורט הלכתי חיבור הוא האחד, "גדולי�
 מקומותיה� זה ע� ש� ונזכור"): 14' עמ (כ� כותב הוא הראשו� החיבור של התלמודיי� המקורות

 הרביעי או השלישי או השני בפרק: תאמר כאילו, תאמהמסכ בו הוא אשר והפרק המסכתא, מהתלמוד
$ התלמודיי� מהחיבורי� אליו והנלוה $ בתלמוד שבא מה ש� נזכור הנה, ובכלל. הפלונית מהמסכתא
דר�, מקומו על איש, ענפיה� ובענפי ובענפיה� בשורשיה�  הבבלי בתלמוד דבר ישאר שלא ְ̂
 נכלל יהיה שלא $ המצוה זאת בעני� רוש� בו שיש ממה $ ומכילתא וספרי וספרא ותוספתא והירושלמי

  . וראה בהערה הבאה."בה שנזכרהו במה

 ובטומאת אוכלי� בטומאת העוסקת, שמיני שבפרשת וחמישה העשרי� בתועלת בעלמא לדוגמא כ�   9
' עמ, במהדורתנו( בקירוב עמודי� תשעה על המתפרסי�, שורשי� עשר ששה ג"הרלב פירט, משקי�

 ובשני� מטהרות בשמיני השורש זה נתבאר כבר: "הבאות ההפניות את למצוא נית� �ובה, )359$351
 בשלישי זה נתבאר כבר"; "בספרא זה נתבאר כבר"; "מפסחי� ובשלישי ובראשו� ממנחות עשר

 נתבאר כבר"; "מנדה ובששי מחולי� ובתשיעי מטהרות בשמיני זה נתבאר כבר"; "עוקצי� מתוספת
; "מעוקצי� ובשני ובראשו� מחולי� בתשיעי השורש זה נתבאר כבר"; "�מעוקצי בשלישי השורש זה
 ובראשו� עוקצי� מתוספת בראשו� השורש זה נתבאר כבר"; "יו� מטבול בשלישי זה נתבאר כבר"

 כבר"; "מספרא כ� ג� והתבאר, ממכשירי� בששי השורש זה נתבאר כבר"; "יו� ומטבול מטהרות
 וכיוצא, "מכלי� עשר בחמישה השורש זה נתבאר כבר"; "ממקואות ובראשו� בספרא זה נתבאר

  .באלו

 . אחר במקו� הרחבה ביתר ה"בע נעסוק ג"הרלב של ההלכתית ורכדמאפייני ב  10
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  : הקטע בעניי� לח� הפני�

        

        צורת לח� הפני� ועוביוצורת לח� הפני� ועוביוצורת לח� הפני� ועוביוצורת לח� הפני� ועוביו

 אינה מפורשת צורתואול� , )ט$ה, ויקרא כד(מעשה לח� הפני� אמנ� מפורט בפרשת אמור 
אגב מעשה השולח� , אלא בפרשת תרומה,  לא נזכר ש�$ " �לח� הפני "$ג� שמו . ש�

ְלָח� ֶלֶח� aִָני� ְלָפַני ָ_ִמיד: "שבמשכ� bcל, שמות כה" (ְוָנַתָ_ ַעל ַה .(  

ב� זומא : "מבארת) ד, מנחות יא(המשנה  ?"הפני�הפני�הפני�הפני�לח� "של לח� זה  מדוע נקרא שמו
מבעלי הפשט שפירשו מנ� איש ".  שיהא לו פני�$' ונתת על השלח� לח� פני�': אומר

 על פי )"ועשית קערותיו"ה "ד, כט, על שמות כה(י מבאר זאת " אול� רש65,באופני� אחרי�
". שיש לו פני� רואי� לכא� ולכא� לצדי הבית מזה ומזה, ולכ� קרוי לח� הפני�: "המשנה

 כלומר שיהא,  צדדי�$ ' שיהו לו פני� הרבה'ואמרו ": �"וכעי� זה בפירוש המשנה לרמב
ששת ? �"מה ה� ששת הפני� עליה� מדבר הרמב". כמו שנתבאר, מוק' ששה פני�

מהאור� . והנה שש פאות. שיש לו אור� ורוחב ועומק: "...ממדי$ הצדדי� המקיפי� גו' תלת
הפירוש , ע"לשו� ראב" (בה מעלה ומטהו ומהג,ומהרוחב ימי� ושמאל, או פני� ואחורויב

  ). מ, הארו� לשמות כה

מנחות (וכ� מוגדרת צורתו במשנה .  הפני� נוצרי� מ� הצורה המיוחדת שלופניו של לח�
 נות� ארכו כנגד רחבו , ארכו עשרה ורחבו חמשה,לח� הפני�): "אליבא דרבי מאיר, ה, יא

): ד, יא(אכ� ישנו תיאור נוס' במשנה ש�  ".של שלח� וכופל טפחיי� מכא� וטפחיי� מכא�
, �"נעיי� בדברי הרמב". וקרנותיו שבע אצבעותוקרנותיו שבע אצבעותוקרנותיו שבע אצבעותוקרנותיו שבע אצבעות ,ה חמשו ורחב, עשרהו ארכ,לח� הפני�"

  ):ט, הלכות תמידי� ומוספי� ה( קרנותיו של לח� הפני� עניי�כיצד הוא מבאר את 

 אור� כל חלה . שיהיו לו פני� רבי�,'לח� פני�' : שנאמר,כל חלה מה� מרובעת
 והשולח� ארכו .ורומה שבע אצבעותורומה שבע אצבעותורומה שבע אצבעותורומה שבע אצבעות, שה טפחי�יורחבה חמ, מה� עשרה טפחי�

 , נות� אור� החלה על רוחב השולח�.שה טפחי�י ורחבו ש,י� עשר טפחשנ
וכופל את היוצא , נמצאת החלה יוצאת שני טפחי� מכא� ושני טפחי� מכא�

  .שאר בי� שני הקצוות רוח באמצעי וי,מכא� ומכא�

 $) האור� והרוחבמלבד  (� כשיעור הממד השלישי"מתבארי� על ידי הרמב' קרנותיו'הרי ש
   66.הממד הגוב

ומארי� לדו� בדברי� ולחלוק ,  בכתיבתוהרגילג מ� הסדר "� זה חורג הרלביוהנה ג� בעני
אלא , לעובי הלח�' וקרנותיו שבע'אי� כוונת המשנה בביטוי , לדעתו. �"על דברי הרמב

 254' עמ, ל, פרשת תרומה כה(וזה לשונו ). לפני קיפולו(לאלכסוני� המצויי� בפינות הלח� 
  ): ואיל�

  
  .�"ורמב ע"ראב �"רשב למשל ראה  65

  .הלח� שתי בתיאור ש� המשנה מפירוש ג� עולה כ�  66
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רוצה לומר לח� , ר אלו החלות היה באופ� שהיתה כל אחת מה� לח� הפני�ותוא
והוא שהיו , תואר עשיית� וכבר התבאר באחד עשר ממנחות. שיש לו פני� רבי�

וקרנותיה שבע , אורכה עשרה טפחי� ורוחבה חמישה טפחי�, עושי� חלה
ואות� הטפחיי� , וקופל מ� האור� טפחיי� מכא� וטפחיי� מכא�, אצבעות

  . עומדי� בגובה כמו דפנות

כי לא היתה החלה בעלת ארבע צלעות , לפי הנראה לי, ועני� קרנותיה הוא
, ארבע צלעות לצד הזויות באלכסו�, אבל היתה בעלת שמונה צלעות, בשלמות

  . ואור� כל קר� מה� היה שבע אצבעות, וה� אשר קראו� קרנות

  : כ�, שנקטמו פינותיוצורת החלה לפני הקיפול היא כמלב� , ג"לדעת הרלב

  

  

  

  

  

  

  

  : ולאחר הקיפול צורתו כ�

  

  

  

  

  

  

  

כי , "לח� הפני�" $� מו של הלחג ביאור משמעותי יותר לש" הרלב"ויחומר"בפירושו זה 
תה צורתו יואפילו הי, תכונה הקיימת לכל גו' תלת ממדי, אי� מדובר כא� רק בששה פני�

  :כפי שמבאר, ונה עשר פני� אלא מדובר על גו' בעל שמ67,היפשוטה כקובי

ובזה האופ� ִיdְַל� לזה הלח� שיהיו לו פני� רבי� בכל אחד משטחיו המקיפי� 
כי כל אחד מששת השטחי� המקיפי� בכל גו' שיהיה בזה התואר נחלק , בו

  
 שהחלה לכ� כמכוו�" רבי� פני� לו ושיהי 'הביטוי את שביאר משמע לעיל הנזכרת �"הרמב מלשו�  67

 כריבוי זאת להחשיב אי� ג"הרלב לדעת אכ�. רבי� פני� לה ייווצרו ובכ�, עגולה ולא, מרובעת תהיה
  .פני�
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שבעה שטחי� בכל , עד שכבר יקיפו בו שמונה עשר שטחי�, לשלושה שטחי�
  .אחד מדפנותיו וארבעה בתושבת החלה

וכיו� שלח� הפני� מורכב משלושה . שני� לכל ממד, כל גו' תלת ממדי יש ששה כיווני�ל
. שמונה עשר במספר, נמצא שיש לה פני� הרבה, תושבת החלה ושתי דפנותיה, גופי�
ושני , חסרו שני שטחי� של תחתית הדפנות, כיו� שהדפנות מחוברות לתושבת, אמנ�

ארבעה שטחי� אלו נוספו ארבעת השטחי� אול� כנגד ; השטחי� הצדדיי� של התושבת
נמצא שבכל דופ� יש שני שטחי� רחבי� ועוד חמישה שטחי� . האלכסוניי� של הקרנות

 $נמצא ס� כל השטחי� , ובתושבת החלה שני שטחי� רחבי� ועוד שני שטחי� צרי�, צרי�
  . כמבואר בתרשי�, שמונה עשר

ארי� ולהקשות על המוסי' לאלא , נות� הקריג מסתפק בהצעת ביאורו לעני" אי� הרלבוהנה
. והוא שבע אצבעות, מתייחס לעובי הלח�' קרנותיו שבע'� הסובר שהביטוי "דברי הרמב

מפני שנפח הלח� עשוי , לא יתכ� לקבוע מידה מדויקת לעובי הלח�ג " הרלבלדעת
  : להשתנות לפי הנתוני� המדויקי� של הקמח המסוי� המשמש לאפייה

   68...כי כבר יתחל' לפי קושי הבצק וַרefתו, ות לא הוגבלואול� עובי אלו החל

כי הכמות בזה יתחל' , ע� שהוא רחוק שיהיה מוגבל האור� והרוחב והעובי...
gתef69.וחשיבות התבואה והעדר חשיבותה, לפי קושי הבצק וַר  

כמו האור�  ( קבוע ומוגבל ג� הואיהיההלח� ר שעובי י סבתילג היא שב"טענת הרלב
עשוי נפח החלה להשתנות לפי , מפני שא' על פי ששיעור הסולת קבוע ומוגדר, )וחבוהר

  . ולא תמיד יהיה משקלו הסגולי זהה, גורמי� שוני�

� שג� א� היה מקו� "והוא מוסי' לטעו� כנגד הרמב, ג מסתפק"אול� ג� בזה אי� הרלב
  . מתקבל על הדעתשיעור של שבע אצבעות אי� ה, לשיעור עובי

, כמות הסולת בכל חלה על  מבוססהאופ� הראשו�. ג בשני אופני�" מוכיח הרלבתוקביעאת 
והעשרו� הוא עשירית " (שני עשרֹני� יהיה החלה האחת): "ה, כד(פורש בפרשת אמור כמ
על . ה כאמצעי המרהותו� שימוש בשיעור מקוג למידות אור� "אותה ממיר הרלב, )פהיהא

, "� שיהיה עובי אלו החלות כי א� פחות מאצבעלא יתכ"ג ש"פי חשבו� זה מוכיח הרלב
  70!ובודאי לא שבע אצבעות

  
  .256' עמ ש�  68

  .257' עמ ש�  69

 הבצק קושי לפי יתחל' כבר כי, הוגבל לא החלות אלו עובי ואול�): "256' עמ (ש� ג"הרלב לשו� זה  70
efוַרgשלוש עשירית שהוא, העשרו� משיעור יתבאר וזה, מאצבע פחות עוביו היה דעתי ולפי; ת 
 על אמה העשרו� שיעור יהיה ולזה, סאה ארבעי� מחזיק היה אמות שלוש ברו� אמה על ואמה, סאי�
 אצבע ורביעית אצבעות מאות שלוש כמו שה�, אצבע חומש וחמישית אצבע חצי ברו� אמה

 טפחי� וחמישה אור� טפחי� מעשרה עשרוני� משתי הנעשית החלה הנה, כ� עני�ה ובהיות; בקירוב
 הסולת כשיעור הבצק שיעור כשהונח $  בקירוב אצבע שמיניות שש א� כי עוביה יהיה לא, רוחב
 וא�; הקמח כמות על eZfַתg נוס' יהיה לא, מצה כשיהיה, שהבצק מבואר והוא. נעשה ממנו אשר
. הקמח מכמות פחות הוא הזה הבצק שכמות בחוש ֵיָרֶאה אבל; מעט הוא ההנ $ נוס' שיהיה היה



 הרב ברו� ברנר

4 

ג שאי� עובי הלח� שבע אצבעות הוא על סמ� השוואת "האופ� השני שבו מוכיח הרלב
המופיעי� ג� ,  אשר ביו� הביכורי� שתי הלח��יבעני לח� הפני� לנתוני� י�יבענהנתוני� 

ג שהיחס בי� נפח חלה של " זו מראה הרלבמתו� השוואה. ה� במשנה מנחות הנזכרת לעיל
הוא יחס בלתי , העשויה חמ�, לבי� נפח חלה של שתי הלח�, העשויה מצה, לח� הפני�

   71.�"סביר לחלוטי� לפי הגדרותיו של הרמב

  : )256$257' עמ (ג"בגלל סיבות אלה מסיק הרלב

 שעובי $" וקרנותיו שבע" שפירש לללל""""תמהנו על הרב רבינו משה זתמהנו על הרב רבינו משה זתמהנו על הרב רבינו משה זתמהנו על הרב רבינו משה זולזאת הסיבה 
הוא כמו " קרנותיו"ולזה הוא מבואר שהרצו� ב... החלה היה שבע אצבעות

  .ע� שזה יותר נאות מצד הלשו�, שפירשנו אנחנו

עוביו היה קט� באופ� קיצוני מ� השיעור שכתב , ג לח� הפני� היה דק מאד"לדעת הרלב
 אלא לפינותיו ,המופיע במשנה כלל אינו מתייחס לעובי הלח�" קרנותיו"והביטוי , �"הרמב

לח� "ומזכה אותו בש� , נוספי�" פני�" מבנה זה של הלח� מוסי' לו 72.הקטומות
  73".הפני�

  
 ובהערות הפרשנות בהערות ועיי� ."מאצבע פחות א� כי החלות אלו עובי שיהיה יתכ� לא ולזה

  .ש� במהדורתנו הנוסח

שה� , שכבר התבאר ש� שיעור שתי הלח� הבאי� בעצרת, ועוד"): 257$256' עמ(ג ש� "זה לשו� הרלב  71
וקרנותיו , והנה היה אורכו שבעה טפחי� ורוחבו ארבעה טפחי�, שהיה כל אחד מה� עשרו�, אי� חמ�ב

וא� ; הכמות ממה שהיה בהיותו מצה$שיהיה חמ� הוא יותר רב והוא מבואר שהבצק, ארבע אצבעות
יותר , הנה יהיה שיעור החלה שהיא מצה הבאה משני עשרוני�,  עוביו$" קרנותיו"היה הרצו� ב

ע� שהוא ; וזה בלתי אפשר בשו� פני�, ושה שיעורי� מהחלה שהיא חמ� הבאה מעשרו� אחדמשל
וחשיבות , כי הכמות בזה יתחל' לפי קושי הבצק וַרefתg, רחוק שיהיה מוגבל האור� והרוחב והעובי

� "לפי שיטת הרמב, העשויה משני עשרוני�, נפח כל חלה מלח� הפני�". התבואה והעדר חשיבותה
לפי שיטת , העשויה מעשרו� אחד, ונפח כל אחת משתי הלח�,  אצבעות מעוקבות40x20x7=5600הוא 

העשוי , לח� הפני�� נפחו של "לפי הרמבנמצא ש . אצבעות מעוקבות28x16x4=1792� הוא "הרמב
, בעוד שיעור הסולת הוא רק פי שני�, פי שלושה מנפח חלה משתי הלח� העשויה חמ�הוא , מצה

  . יותר מנפח בצק מצהגדול חמ� ובעוד נפח בצק

 ועיי� ;ט, ה ומוספי� תמידי� הלכות (ש� �"הרמב על משנה בכס' הרחבהב הובאו ג"הרלב דברי  72
 ,א, לז מפסחי� העיר קלד סימ� א"ח �"בתשב). פרנקל במהדורת המפתח בספר ש� המובאי� באחרוני�

 חינו� והמנחת ,א, צו למנחות ש"הרש הקשו וכ� (טפח הפני� לח� שעובי נאמר ש�, ב, כב ומביצה
 היה הלח� כי כלומר', דפנותיו עובי') ש� בפסחי� (ל"ז י"רש פירש כבר: "כתב א�, )ועוד) צז מצוה(

 אי זה $ שווה עובי לו שיהיה לכולו שיעור לתת אבל; טפח אותו עושי� היו דפנותיו ובשפתי, בפני� דק
 שד�, ש� �"בתשב עוד ועיי�). ש� ש"הרש כתב �וכ; ע סימ� ג"ח �"בתשב כתב זה וכעי�" (כלל אפשר

 החלה אור� על שנוספו בצק תוספות ה� שהקרנות, י"רש בשיטת וכ�, �"הרמב ובשיטת ג"הרלב בשיטת
  .קרני� כעי�, בפינותיה

 דק היה שהלח� המסקנה על המבוסס ביאור, "הפני� לח� "לש� נוס' ביאור ג"הרלב מציע דבריו בסו'  73
 הוא כי, 'הפני� לח�' הלח� זה שיקרא יתכ� כ� ג� החלה זאת ולדקות... דק הלח� זה היה והנה: "למדי
  ."התנור חו� או בקלות האויר בו ישלוט שלא תו� לו שאי� לומר רוצה, פני� כולו


