
 

 

  

  

  

  שולחנו של אדם מכפר עליו

חַ " ְזּבֵ בֹהַּ  ַהּמִ לֹוׁש ַאּמֹות ּגָ ר ֵאַלי זֶ ... ֵעץ ׁשָ ר ִלְפֵני ה'ַוְיַדּבֵ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ   ".ה ַהׁשּ

שבית המקדש קיים, מזבח  רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו: בזמן פתח במזבח וסיים בשלחן. ')(כ"ז א

  1.(בהכנסת אורחים)מכפר על אדם. עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו 

  שיטות הראשונים

ה שמאכיל ומשק ,אדם מתכפר על ידי שלחנו ,כשאין בית המקדש קיים, במחזור ויטרי: כתב שולחן ומזבח שוין

 ;הלחם שעליו קרוי תקרובת המקום ,ומזבח שוין. ואם השלחן חשוב מזבחשהשלחן , שלחן מזבחהעניים. ולכך נקרא ה

   2.שהוא דרך כבוד ,הרי הוא כנוטל פרס משולחנו של מקום ,והאוכל עליו

 ,לפי שהשלחן נקרא מזבח הגאוניםמה שנהגו לבצוע על המלח פירשו , לי הלקטוביבשכתב : הנחת מלח על השולחן

ְקִריב ֶמַלחַעל כָּ " 3וכתיב במזבח ְנָך תַּ    4.הרמ"אוכן כתב  ."ל ָקְרּבָ

ורג אסור להרוג כינה על שלחן שאוכלים עליו וההורג עליו כאילו ה, בספר חסידים: כתב איסור הריגת כינה על השולחן

   5.על המזבח כי השלחן הוא המזבח

ְרֶזל"ת ברכת המזון על שם מכסין סכין בשע הרוקחכתב : כיסוי הסכין בעת ברכת המזון  :במכילתא 6".לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ּבַ

, רבי שמחהבשם  טעם כתב עוד ובשיבולי הלקט. בשילהי חגיגה ,ושולחן כמזבח ,אינו דין שיניף המקצר על המאריך

ולקח הסכין ותקע  ,וכשהגיע לבונה ירושלים נזכר לו חורבן בית המקדש, וןפעם אחת היה אחד מברך ברכת המזש

מ"ז, ושלא לכסותו שנהגו לכסות הסכין בבה השו"ע. וכתב סלקו מעל השולחן בשעת ברכת המזוןועל כן נהגו ל .בלבו

  7בשבת ויום טוב.

  שולחן ערוך

ח, הלכות    )דברים הנוהגים בסעודה, סימן קפ(או"

ת ְויֹום טֹוב. נֹוֲהִגים ְלַכסֹות  ה.  ּבָ ׁשַ ּלֹא ְלַכסֹותֹו ּבְ זֹון, ְוָנֲהגּו ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ַעת ּבִ ׁשְ ין ּבִ   ַהַסּכִ
ח, הלכות בציעת הפת, סימן קס   ז)(או"

ן   ה.  ִביאּו ְלָפָניו ֶמַלח אֹו ִלְפתָּ ּיָ ת) לֹא ִיְבַצע ַעד ׁשֶ ֱאָכל ִעם ַהּפַ ָבר ַהּנֶ ל ּדָ ''י ּכָ ה (פי' ַרׁשִ ִציָעה, ְוִאם ִהיא ְנִקּיָ רּוַסת ַהּבְ ת ּבֹו ּפְ ְלַלּפֵ

ן ֶלֱא  ּוֵ נּו אֹו ִנְתּכַ ּלָ ֵעין ׁשֶ ֶמַלח ּכְ ַתְבִלין אֹו ּבְ ֶלת ּבְ ִהיא ְמֻתּבֶ ין. אֹו ׁשֶ ת ֲחֵרָבה, ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְמתִּ ל ָמקֹום ִמְצָוה  הגה:כֹל ּפַ   ּוִמּכָ

                                                
  . מקורות: רמב"ם (הל' מטמאי משכב ומושב יא,יא). 1
  . ), ד"ה מזבחי מתיםמחזור ויטרי (סי' תכו. מקורות: 2
  . ויקרא, פר' ויקרא, ב,יג. 3
  . לי הלקט (סי' קמא)וביש. או"ח קסז,ה. מקורות: 4
  . ספר חסידים (סי' קב)והביאו המג"א (קסז,ה, ס"ק יג). מקורות: . 5
ח ֲאָבנִ דברים, פר' כי תבוא, כז,ה: . 6 ַח ַלה' ֱאלֶֹהיָך ִמְזּבַ ם ִמְזּבֵ ָ ְרֶזלּוָבִניָת ׁשּ   . ים לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ּבַ
(הל' הרוקח מקורות:  .ומכל מקום מנהגן של ישראל תורה היא .שבת לחולולפי טעם רבי שמחה אין לחלק בין וכתב בב"י,  ,ה.. או"ח קפ7

  . הל' ברהמ"ז אות ח)ח"א, ארחות חיים (סי' קנה). סדר ברכות, ( שיבולי הלקט. מכילתא (פרשה יא אות ח). ב)של סעודה, סי'
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ן ַח ְוָהֲאִכיָלה ְלָקְרּבָ ְלָחן ּדֹוֶמה ְלִמְזּבֵ ֻ י ַהׁשּ ְבַצע, ּכִ ּיִ ְלָחן ֶמַלח קֶֹדם ׁשֶ ל ׁשֻ יַח ַעל ּכָ ְקָרא ב, יג ,ְלַהּנִ ְקִריב ֶמַלח (ַוּיִ ְנְך תַּ ל ָקְרּבָ ית ְוֶנֱאַמר: ַעל ּכָ ) (ּבֵ

יַצד ְמָבְרִכין) וְ  ֶרק ּכֵ ִרי ּפֶ הֹות ֲאׁשֵ ְרָעֻנּיֹות (תוס' ְוַהּגָ ֶקט) ְוהּוא ָמֵגן ִמן ַהּפֻ ּבֹוֵלי ַהּלֶ ם ׁשִ ׁשֵ   .ע''ל סֹוף ִסיָמן ק''עיֹוֵסף ּבְ

  טעונים טבילה אינם אלו מכלי המקדש

בח הנחשת מפני שהן הזהב ומז כל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילה, חוץ ממזבח :)משנה(המשך  ')(כ"ו ב

  וחכמים אומרים: מפני שהן מצופין. אליעזר.  כקרקע. דברי רבי

  ה, כיון דמצופין נינהו מיטמאו! אדרב ')(כ"ז א

  אימא: וחכמים מטמאין מפני שהן מצופין. 

  מיבטל בטיל צפויין גבייהו.  ,שום דמצופיןואיבעית אימא: רבנן לרבי אליעזר קאמרי: מאי דעתיך, מ

  שיטות הראשונים

ִלים ָהיּו ְטעּוִנים ְטִביָלה ְוַהֲעֵרב כלישנא בתרא, וכתב, " הרמב"םפסק  :האם מזבח הזהב והנחושת טעונין טבילה ְוָכל ַהּכֵ

יֶהם. ְבֵטִלין ְלַגּבֵ ּפּוֵייֶהם ּכִ ּצִ ֵני ׁשֶ ת, ִמּפְ חֹׁשֶ ח ַהּנְ ָהב ּוִמְזּבַ ח ַהּזָ ְזּבַ ֶמׁש חּוץ ִמּמִ   8"ׁשֶ

  גיהנםאש כהגנה מתורה ומצוות 

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן, קל וחומר מסלמנדרא;  ')(כ"ז א

א ֲהלוֹ "דכתיב  הסך מדמה אין אור שולטת בו, תלמידי חכמים, שכל גופן אש, ,ש היאומה סלמנדרא שתולדת א

ֵאׁש ְנֻאם ה'   על אחת כמה וכמה.  ,"כֹה ְדָבִרי ּכָ

אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל, קל וחומר ממזבח הזהב; מה מזבח הזהב שאין  אמר ריש לקיש:

ֶפַלח "עליו אלא כעובי דינר זהב, כמה שנים אין האור שולטת בו, פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון, דכתיב  ּכְ

ֵתךְ    על אחת כמה וכמה.  ,, אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך"ָהִרּמֹון ַרּקָ

  שיטות הראשונים

י"ז (דהא אמרינן בראש השנה  .דלאו בפושעי ישראל בגופן, תוספותכתבו : גיהנם שולטת בפושעי ישראל אין אור של

 ,ומשום דמסיק להו אברהם לכולהו .אלא בפושעי קצת קאמר 9.ם כליםגיהנם כלה והם אינ, פושעי ישראל בגופן, )א'

   .)י"ט א'(עירובין שין פסין כדאמר בריש עו , ולא מבשקר ליה,ערלתיה דמשכה ליה חוץ מבועלי הכותית

                                                
  . מקורות: רמב"ם (הל' מטמאי משכב ומושב יא,יא). 8
יורדין לגיהנם, ונידונין בה שנים עשר חדש, לאחר שנים עשר  ,גופן ופושעי אומות העולם בגופןפושעי ישראל ב. לא דקו, דהתם אמרינן, 9

. ורק לגבי מינים ומסורות ומשומדים ואפיקורסים אמרינן רוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקיםש גופן כלה, ונשמתן נשרפת, וחד

גיהנם כלה והם  וכו'(ואולי צריך לומר בתוספות: 'פושעי ישראל גיהנם כלה והן אינן כלין. ומכל מקום קשה משם על הגמרא כאן 

  .אינם כלה.')
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