
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1466מספר , בפ" תש, אחרי מות תרשפ

 

ה ַעל   ָעָנן ּב   י ּכ  "  ת ַּכּפ  הַ   ֵאָרא   "ר 
יונתן פיינטוך 

הגדולו  אנ  נובפרשת הכוהן  עבודת  על    , קוראים 
הקודש'  הדרשנש אל  ל'ביאה  כהכנה  כלקח   ,תחילה 

ונקבע  ואביהוא,  נדב  הפרשה בסו  הממות  ו  כעבודת  ף 
הגדול הכוהן  של  במרכיםכיפורה  יום ב  הקבועה    ז . 

הקודש' אל  ה'ביאה  נמצאת  הזו    , עצמה  העבודה 
 מתבצעת עם ענן הקטורת. ש

 

והפרושים  כידוע,   עיתוי  לבאשר    נחלקוהצדוקים 
 : )ספרא, אחרי מות פרק ג הי"א( ת הזו ורהקטרת הקט

יא מ  " כ תּפָ לַ   יתּבֵ ְוֵהב  ת  .ר  תּקְ הַ   ְוָנַתן א  ר    ׁשָהאֵ   ַעל  ט 
ְפֵני   מבחוץ   קןתי  שלא  –  ( יג-בטז:יוי'  )  '"ה  ל 

  מבחוץ   יתקן  אומרין  הצדוקין  שהרי  .ויכניס
ַעל  ָעָנןּב    יּכ  "  ואומר  ...ויכניס ה    " תר  ַּכּפ  הַ   ֵאָרא 

 .  (שם:ב)
 

מצטטיםהפסוק   דו  שהצדוקים  הענן    .משמעי-הוא 
שב לענן  לכוון  יכול  כאן  השכינה    אמצעותו המתואר 

ורת במדבר, או לענן הקטבענן ה' התגלה כפי ש ,מתגלה
לכסות  שנוע הכוהן  פ   אתד  מעיני  הקודשים  קודש  נים 

וא את    םהפרושילשניהם.  הכוונה  ולי  הנכנס,  קוראים 
סדר הפעולות  כפי  ,  ביותר  פשוטההפרשה באופן  פסוקי  

יא מ  : "תואר בהםמש כ תּפָ לַ   ית ּבֵ ְוֵהב  ת הַ   .ר  ת ּקְ ְוָנַתן א  ר   ט 
ָהאֵ  ה  ׁשַעל  ְפֵני  הצדוקים  '"ל  בעוד  מ,  סדר  מתעלמים 
הפרשהשפסוק  לונצמדים  וב  בכתולות  הפע   : בתחילת 
הַ   ָעָנןּב    יּכ  " ַעל  ה  ת ַּכּפ  ֵאָרא  ענן    ,)שם:ב(  "ר  על  כמורה 

ל" מכסה ומסתיר כתנאי לכניסה תַּכּפ  הַ  ֵניּפְ  א   .(שם) "ר 
 

מספרים   הועל  חז"ל  מהמישור  וחריגת  יכוח 
כשהת שעה  אורטי,  לא  )צדוקי/בייתוסי(  כיתתי  כוהן 

נן והעלה את ע  ,השביעוהולדברי הפרושים ולשבועה ש 
נכנס.   בטרם  הגרסאות  הקטורת  מופיעה לאחת  סיפור 

 1:(יומא פ"א ה"ה, לט ע"א) ושלמיביר
  ה מעש...  הבייתוסין   מפני  ?אותו  משביעין  ולמה
 וכשיצא  ם,מבפני  והכניס  מבחוץ  שהקטיר  באחד
 לא  ימיכם  כל  דורשין   שהייתם  ע"פא  לאביו  אמר

:  לו  רמא  .ועשה  האיש  אותו  שעמד  עד  עשיתם
 יםחכמ כרצון אבל ימינו כל רשין וד  שהיינו "פאע

  האיש   אותו  יאריך  אם   אני  תמיה  .עושין  היינו
 
ביה  * פיינטוך,  יונתן  ד"ר  ביהדות  הרב  יסוד  ללימודי  "ס 

א לתלמוד,  בר והמחלקה  קהילת  -וניברסיטת  ורב  אילן, 
 .דחיי' בירושלים'אילנא  

תמצית    ** כאן הם    ( המקום  מגבלותשל  ב)  חלקיתהדברים 
בספרי   פרק  ב מתוך  אראה כי  במסכת  ענן  והלכה  אגדה   ,

הבבלי  בתלמוד  עציון   , יומא  תשפ"א.  גוש  להרחבה  , 
פניות למקורות ומחקרים  נוסח, מקבילות וכן ה ה  בנושא
 או שם. ר  ,אחרים

פורים, ולא  י א כרסה דומה, אך לא זהה, מופיעה בתוספת ג   1
 מפאת קוצר היריעה.נעסוק בה  

.  שמת  עד  קלין  ימים  באו  לא  אמרו  .בעולם  ימים
  כמין ו  תולעים  מזנק  חוטמו  יצא  ריםאומ  ויש 

 .מצחו בתוך עלת עגל פרסת
 

עזות,  ה,  הכוהן תפיסתו מלא  את  להכפיף  מסרב 
החכמי בפני  על  ההלכתית  ובא  בדם  כפי    יוקעונשו, 

הכתוב מ"  :שהזהיר  ן    ֵני ּבְ   ֵניׁשְ   תֹו ַאֲחֵרי   ָקְרָבָתםּבְ ַאֲהר 
ְפֵני ל  רַּדּבֵ ...  ּוֻמתּיָ וַ   'ה  ל  יָך  א  ן ָאח  ָימ...  ַאֲהר  וי'  )   "תּוְוֹלא 
 "יש אומרים"על פי התיאור העונש בירושלמי  .  (ב-טז:א
שהוא  ,מעניין של    מפני  המדרשי  התיאור  את  מזכיר 

של   ואביהמותם  מכילתא ,  ספרא)  וא נדב  שמיני, 
אומר  דסאי  בן  יוסי  "אבה  הל"ד(:  א  פרשה    דמילואים 

  ניפיצחו   ,הקדשים  דשי וק  מבית  יצתה   שלאש חוטין  ניש
  זה   של  בחוטמו ם  ישני  נסוכנ  , לארבעה  (התפצלו=)

מפתיע  ".זה  של  בחוטמו  םיושני אינו  זה  בגלל   דמיון 
 הוא עומד, כאמור, ברקע.ישחטא נדב ואב

 

הפרס הסי ה  עימגעגל  ת  המרכבה מ  פוראל  דמות 
יחזקאל ם  "  :שבספר  ַרְגֵליה  ֵעג ל   ַכףּכְ ְוַכף  ג ל  . ז(:א)"  ר 

השכינה,  ם  ש  המרכבה מושב  הטבעי שהיא    מקומה 
הגלות בזמן  הקודשים.    שלא  בקודש   הטבעתהוא 

שאחת החיות   ,על כך  תמרמז  הפרסה במצחו של הכוהן 
השכינה   הקודשיםממרכבת  בקודש  בו  פגעה    ,נאבקה 

אובו   תיאור  .תווהרגה  'אות  המכה  ;דומא  רמוח  זהו   ,
ש  מוטבעת,  קין' כפי  לע  קרהבמצח,  שנכנס ו גם  זיהו 

ְצח  ַרַעתּצָ ְוהַ "  :אשר לא כדת  קטורתלהקטיר     " ֹוָזְרָחה ְבמ 
 .(יט:"ב כוה)דב

 

במגרסה    מופיעה קצת  שונה  הסיפור    בבליב  של 
 : (6)יומא יט ע"ב, ע"פ כ"י מינכן  

  מבחוץ  שתקן  דחא  בצדוקי   המעש   :רבנן  תנו
אף  לו:  אמר   .אביו  בו  פגע  והכניס.  פי   על  בני, 
 כל  :לו  ראמ  לפרושין.  אנו  שומעין  אנו  שצדוקין

ה    ָעָנןּב    יּכ  "זה:    על מקרא   מצטער  הייתי   ימי ֵאָרא 
תַּכּפ  הַ   ַעל )ויר  לידי  ועכשו  ב(:זט  '"   לא  שבא 

 עד  הדבר  את  הספיק לגמור  לא  ,אמרו  אקיימנו?
  ן ייוצא  ים לעות  והיו  השפבא  ומוטל  שמת

לתוך  מחוטמו  ביציאתו  ריםאומ  ויש  פיו.  ובאין 
  שבא   ,בעזרה  נשמע  קול  כמין  חייא'  ר   דתני.  נגף

וחבטו   הכוהנים   אחיו  ונכנסו  פניו,  על  מלאך 
ם "  מרשנא  כתפיו  בין  עגל  רגל  ככף  ומצאו ְוַרְגֵליה 
ג ל יְ  ם    ָרהׁשָ ר  ים    ַכףּכְ ְוַכף ַרְגֵליה  ֲצצ  ג ל ֵעג ל ְונ    ֵעין ּכְ ר 
 .ז(:א '" )יחָקָלל תׁש  ְנח  

 

מפתח   התולעיםיותר  הבבלי  עם  העונש  תיאור    : את 
תולעים" מחוטמו    והיו  לתוך  יוצאין    יוצר ו ",  פיו ובאין 

כ בבבלי גם  אסוציאציה    ך ע"י  המרגלים  על  למדרש 
 סוטה )לה ע"א(:  



  

2 

ֵאיֹומ  יםׁש  ָהֲאנָ   ּוֻמתּיָ וַ " ץ  תּבַ ד    צ   " ָפהַּבַּמּגֵ ָרָעה    ָהָאר 
יד:לז) בן לקיש: שמתו  י שמעון  אמר רב  –  (במ' 

ה משונה. אמר רבי חנינא בר פפא, דרש ר' מית
שנשתרבב  מלמד  תמרתא:  כפר  איש  שילא 

והיו   טיבורם  על  ונפל  יוצאות  לשונם  תולעים 
בטיבורם  מלשונם ונכנסות   ונכנסות  ומטיבורם 
 .בלשונם

  
של   הפן  את  מחדדת  זו  הכוהן    יתסטיהשוואה 

נו מייצג  א אישהו  כחהוא ש  ;ה נשלחמהשליחות שאלי
 החכמים.את , אלא את העם ואת מנהיגיו ,את עצמו

 

בין  העגל " של  רגל  ההבבלי גם ממקם את מכת כף  
מזכיר ".  כתפיו  הזה  השראת   את  המיקום  על  המדרש 

בנימין שבט  של  בנחלתו  הואהשכינה  על   נאמר  . 
תר  הי  בין מופיע  ו    ,יב(:לג  '" )דב ֵכןׁשָ   ֵתָפיו ּכְ   ֵביןּוהפסוק "

במ סמוך  זו  ב  .(ע"איב  )סכת  במקום    טמונה רמיזה 
ש משום  עמוקה,  הוא  אירוניה  בנימין  של  כתפיו'  'בין 

' של הכוהן,  כתפיו  יןבמקום השראת השכינה, לעומת '
נשלחת  ש העגל  האליו  של  השכינה. ממכה  מרכבת 

ש הרמז  אירוניה  האפשר  עם  מעמיקה  ר' אף  לדעת 
מ"  המופיע היהודה   )פ"ג  מכות  "במשנת  יהודה  י(:  רבי 

קה והיכן הוא לוקה את  בעים שלמות הוא לואומר אר
 ". בין כתפיו ?היתירה

 

אינ בה   ,סתמית  ביקורתה  האירוניה  טמון  אלא 
ה  הצדוקית  לעמדה  המניע  לכס  יהפשר.  ות הרצון 

הכוהן בכניסת  השכינה  את  על    ;ולהסתיר  לשמור 
ויראה כשלעצמה  ב  אך   .ריחוק  זו  של  יש  עמדה  נימה 

שרהיא  העובדה  שכן,    .האירוני שבו  שני,  תו  שבבית 
לא ולא ארון    !הכוהנים הצדוקים, לא היה מה להסתיר

כרובים  כפורת י,  ולא  בתוך    ו צרוהצדוקים  'הסתרה 
החכמים   ב  " גומלים "הסתרה'.  על  להם  ופעה  הסיפור 

מא השכינהומוחשית  של  להיפגש,    , ד  רצו  לא  שאיתה 
ס נכשהכוהן  ואף  כתפיו  פג  ביו  או  מצחו  על  את שא 

 כבת השכינה.חלק ממרתות המפגש הפיזי עם או
 

הצדוקים  ףתור  וזה  ,אכן שכאמור המחלוקת.   ,  
ַעל   ָעָנן ּב    יּכ  "את הפסוק    במוקד   שמים ה  תַּכּפ  הַ   ֵאָרא   "ר 

טז:ב) רק  ,  (וי'  אכן    חלקוקוראים  שלו,   מפתחיםאחד 
רק   ואביהוא  נדב  הבעקבות  אתאחדהצד  את  יראת    : 

הפרושים,    ש.ממפג  הימנעותהו  כיסויהההתקרבות,  
החכמים,  לעומתם,   דוובעקבותיהם  את  -קלטו 
כיסוי,  יש כאן אלמנט של  אכן    של הכתוב;המשמעות  

מגלה שגם  כזה  טפחיים,   ,אבל  ומגלה  טפח  מכסה 
אוהבים. מפגש  אהבים,  עמדתם,  ל  כמעשה  הכוהן פי 

קטורת  ענן    מעלה  שנכנס הכניסה,  ואך  של  אחרי  רק 
הצצה מן  'ש גם  ולי י שבו א,  שון הקטןהרגע הראאחרי  

י שחידד  אתמז  התרהחרכים'.  כפי  הדברי,  ד"ר את  ם 
הם אף יוצרים, באמצעות הענן, את דמות   2הלל מאלי,

במדבר בענן  המתגלה  ישעיה  השכינה  של  ובחזונו   ,
 )בבלי יומא נג ע"א(: 

עשן, מעלה  עיקר  בה  נתן  מתמר    דתניא:  היה 
שהגיע    ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה. כיון 

קו עד    –רה  לשמי  בכותלים  ויורד  ממשמש 
ת ּבַ ְוהַ "שנתמלא הבית עשן, שנאמר     " ןׁשָ עָ   ֵלאּמָ י    י 

 .  ד(:ו ')יש
 

 
 :את דבריו בעניין בסרטון ראו    2

https://www.youtube.com/watch?v=0knX1mS9G

s0&t=2848s 

כיון  : "זה נראה כך  מדברנה בהשכיבתיאור המדרשי על  
ישר ועולה    ,חונים  אלשהיו  מתמר  הענן  עמוד  היה 

וממלא  ...ונמשך מבפנים  האהל  את  המשכן   ומחפה 
 (. דית המשכן פרק ברייתא דמלאכ " )מבחוץ

 

עוד   על  בבבלי: שסיפור  ב אחד  עניין  נעיר בקצרה 
כי בענן אראה על 'זה    מצטער על מקראכל ימי הייתי  "

אקיימנו  'הכפרת לא  לידי  שבא  לא ?  ועכשו  אמרו 
הלשון הזו מחברת ".  הספיק לגמור את הדבר עד שמת

ל עקיבא  אותנו  ר'  מות  על  ברכותסיפור  )סא    בבבלי 
 :ע"ב(

שהו את  בשעה  עקציאו  זמן  רבי  להריגה  יבא 
בשרו   את  סורקים  והיו  היה,  שמע  קריאת 

זל והיה מקבל עליו עול מלכות במסרקות של בר
עד כאן? אמר   רבינו,  לו תלמידיו:  שמים. אמרו 

היי ימי  כל  "להם:  זה  פסוק  על  מצטער   ְבָכלתי 
נשמ  –ה(  :ו  ')דב"  ָךׁשְ ַנפְ  את  נוטל  תך, אפילו 

ואקי לידי  יבא  מתי  שאמרתי:  ועכשיו  בא ימנו, 
 ימנו?!לידי לא אקי

 

הזהים  גם עד    לא הספיק לגמור את הדבר"  הניסוחים 
היד(  "ש... מכתבי  נדמה,  יםגבירמ,  )בחלק  את  ,  כך 
שלאירוניה  ה הה  למעשהו  'לא צדוקי:  כוהן  עקיבא  ר' 

שמת   עד  שמע  קריאת  את  לגמור'  יצתה  "והספיק 
באחד  הצדוקי  "נשמתו  ואילו  ה.  לגמלא  את  ספיק  ור 

ה לעצמדברי  על  שבח  של  ו  ההלכתית  ההוראה  הפרת 
תיאור    ומת.  החכמים, ידי  על  גם  מתעצמת  האירוניה 

המלאך הצדוקי,    גלע/הכאת  סיון ינ  לעומתאת 
בסיפור  עקיבא  ר'  לטובת  להתערב  המלאכים 

 בברכות.ש
 

יוצרת  נ הסיפורים  בין  שההשוואה  תמונת ראה 
הצדוקי  מעניינת  ו  ניגודיתמראה   ' רשל    לדמותובין 
גיבורעקיבא אנטי  ,  מול  טרגי-טרגי  אפשר    .גיבור  אי 

של מהאומץ  הוא  .  נחישותומו  הצדוקי  להתעלם  אולי 
ואביהואגם  בזה  מזכיר   נדב   ,, במיוחד כפי שבחרואת 
של    ,למשל החיובי  בפן  להתבונן  חסידיים  מקורות 

הבדל  ברם,  שלהם.  הדתית  התשוקה   ן  ביבולט  קיים 
הם  ש  , הכוהן ההתרהחכמים  ר'  בין  ל,  שלוסה  מושא 

מול  נוהג שקיבא  ע יותר    .רומאיםה  בהתרסה  ואולי 
הי  ;מכך אופן  ילצדוקי  את  לקיים  גדולה  תשוקה  תה 

שלוחברי  ע"י    הפסוקים  קריאת זו  הכת  קריאה  אך   ,
ביראה   שמתמצה  לתפיסה  לעיל,  כאמור  מובילה, 
את   מגלם  עקיבא  ר'  ואילו  בלבד.  מהשכינה  וריחוק 

על הנפש  מסירת  השני,    האהבה,   –  ה'בת  אה  הקוטב 
והדבקות   אתהייחוד  שעומדת   שממשיכות  התנועה 

של   הפרושי/חז"ליבתשתית  לפני   את  הציור  הכניסה 
 ינה. ולפנים והמפגש עם השכ

 
 הנשיא  ע קרןמופץ בסיו  הדף השבועי

 מידע שלה באתרגם ומופיע רה ולמדע, לתו
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר

/parasha2tp://www1.biu.ac.ilht 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"אדוכתובת 

  שבועדי זו ולקבל את הדף מבת ות לכתון לפננית
 דוא"ל.  ב

 ןבר איל סיטתאוניבר -הדף השבועי   
 מור על קדושת העלון לשיש 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : לשון ורכת  ע 
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