
העלייה לרגל
בין חוויה דתית להקפדה הלכתית | פרופ' ורד נעם

־בשלושת הרגלים ניתנת הזדמנות לציבור הרחב לחוות חוויה דתית של התקרבות לקודש ולמקדש שנע
דרת מן המציאות היומיומית. אבל הרצון לחבר בין הציבור הרחב לבין הקדושה יוצר סתירה פנימית. שתי 
השאיפות הגדולות: הנחלת האמונה להמונים, מזה, ויצירת הוויה דתית של שגב ורוממות, מזה, אינן חיות 

בשלום בכפיפה אחת. דף המקורות מראה כיצד התמודדו חכמינו עם המתח הזה.

←



שמות לד, כב ←  	

נָה יֵָרֶאה כָּל  לֹׁש ְפָּעִמים בַָּשּׁ נָה. ָשׁ עֲֶשׂה לְךָ בִּּכּוֵרי ְקצִיר ִחִטּים וְַחג ָהָאִסיף ְתּקּוַפת ַהָשּׁ בֻעֹת ַתּ "וְַחג ָשׁ
ֹן ה' ֱאלֵֹהי יְִשָׂרֵאל." זְכּוְרךָ ֶאת ְפּנֵי ָהָאד

איזו משמעות של מצוות העלייה לרגל משתמעת מלשון הפסוק?	 

ַע בִּן נּון  ְרתֹו יְהֹוֻשׁ ב ֶאל ַהַמֲּחנֶה ּוְמָשׁ ר יְַדבֵּר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו וְָשׁ ה ָפּנִים ֶאל ָפּנִים כֲַּאֶשׁ ")יא( וְִדבֶּר ה' ֶאל מֶֹשׁ
ה לֹא  ה אֵֹמר ֵאלַי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהזֶּה וְַאָתּ ה ֶאל ה' ְרֵאה ַאָתּ נַַער לֹא יִָמיׁש ִמּתֹוךְ ָהאֶֹהל. )יב(  וַיֹּאֶמר מֶֹשׁ

ה ִאם נָא ָמצָאִתי  ם וְגַם ָמצָאָת ֵחן בְּעֵינָי. )יג( וְַעָתּ יךָ בְֵשׁ ה ָאַמְרָתּ יְַדְעִתּ לַח ִעִמּי וְַאָתּ ְשׁ ר ִתּ נִי ֵאת ֲאֶשׁ הֹוַדְעַתּ
ֵחן בְּעֵינֶיךָ הֹוִדעֵנִי נָא ֶאת ְדָּרכֶךָ וְֵאָדֲעךָ לְַמעַן ֶאְמצָא ֵחן בְּעֵינֶיךָ ּוְרֵאה כִּי ַעְמּךָ ַהּגֹוי ַהזֶּה. )יד( וַיֹּאַמר ָפּנַי 

ֲעלֵנּו ִמזֶּה. )טז( ּובֶַמּה יִוַָּדע ֵאפֹוא כִּי ָמצָאִתי ֵחן  ְ. טו וַיֹּאֶמר ֵאלָיו ִאם ֵאין ָפּנֶיךָ הֹלְכִים ַאל ַתּ יֵלֵכּו וֲַהנִחִֹתי לָך
ר ַעל ְפּנֵי ָהֲאָדָמה. )יז( וַיֹּאֶמר ה' ֶאל  ךָ ִעָמּנּו וְנְִפלֵינּו ֲאנִי וְַעְמּךָ ִמכָּל ָהָעם ֲאֶשׁ בְּעֵינֶיךָ ֲאנִי וְַעֶמּךָ ֲהלֹוא בְּלֶכְְתּ
ם. )יח( וַיֹּאַמר ַהְרֵאנִי נָא ֶאת  ר ִדּבְַּרָתּ ֶאעֱֶשׂה כִּי ָמצָאָת ֵחן בְּעֵינַי וֵָאָדֲעךָ בְֵּשׁ ה גַּם ֶאת ַהָדּבָר ַהזֶּה ֲאֶשׁ מֶֹשׁ
י ֶאת  ֹן וְִרַחְמִתּ ר ָאח ם ה' לְָפנֶיךָ וְַחנִֹּתי ֶאת ֲאֶשׁ ָ. )יט( וַיֹּאֶמר ֲאנִי ַאֲעבִיר כָּל טּובִי ַעל ָפּנֶיךָ וְָקָראִתי בְֵשׁ כְּבֶֹדך

ר ֲאַרֵחם. )כ( וַיֹּאֶמר לֹא תּוכַל לְִראֹת ֶאת ָפּנָי כִּי לֹא יְִרַאנִי ָהָאָדם וָָחי ]...[" ֲאֶשׁ

)שמות לג(

 "וַיֲַּעבֹר ה' ַעל ָפּנָיו וַיְִּקָרא ה' ה' ֵאל ַרחּום וְַחּנּון ֶאֶרךְ ַאַפּיִם וְַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת ]...[ )י( וַיֹּאֶמר ִהנֵּה ָאנֹכִי כֵֹּרת 
ה  ר ַאָתּ ר לֹא נִבְְראּו בְכָל ָהָאֶרץ ּובְכָל ַהּגֹויִם וְָרָאה כָל ָהָעם ֲאֶשׁ בְִּרית נֶגֶד כָּל ַעְמּךָ ֶאעֱֶשׂה נְִפלָאֹת ֲאֶשׁ
ר ָאנֹכִי ְמצַוְּךָ ַהּיֹום ]...[  ָמר לְךָ ֵאת ֲאֶשׁ ְ. )יא( ְשׁ ר ֲאנִי עֶֹשׂה ִעָמּך בְִקְרּבֹו ֶאת ַמעֲֵשׂה ה' כִּי נֹוָרא הּוא ֲאֶשׁ

נָה יֵָרֶאה כָּל  לֹׁש ְפָּעִמים בַָּשּׁ נָה. ָשׁ עֲֶשׂה לְךָ בִּּכּוֵרי ְקצִיר ִחִטּים וְַחג ָהָאִסיף ְתּקּוַפת ַהָשּׁ בֻעֹת ַתּ )כג( וְַחג ָשׁ
ֹן ה' ֱאלֵֹהי יְִשָׂרֵאל." זְכּוְרךָ ֶאת ְפּנֵי ָהָאד

)שמות לד(

שימו לב לסמיכות הפרשיות ולשיתוף המונחים בין ההתרחשות המתוארת בשמות לג-לד לבין פרק לד   	 
פס' כג. בעקבות זאת, איזו משמעות נוצקת במצוות העלייה לרגל?  

משנה מסכת חגיגה ב, ז         ←  	

"ּבִגְֵדי ַעם ָהָאֶרץ ִמְדָרס לַָּפרּוִׁשים, ּבִגְֵדי ָפרּוִׁשין ִמְדָרס לְאֹוכְלֵי ְתרּוָמה, ּבִגְֵדי אֹוכְלֵי ְתרּוָמה ִמְדָרס לַּקֹוֶדׁש, 
]בגדי אוכלי קודש מדרס לחטאת[. יֹוֶסה בֶן יֹוֶעזֶר ָהיָה ָחִסיד ֶׁשּבִכְהּוּנָה וְָהיְָתה ִמְטַּפְחּתֹו ִמְדָרס לַּקֹוֶדׁש. 

יֹוָחנָן ּבֶן ּגּוְדּגְָדא ָהיָה אֹוכֵל ַעל ַטֲהַרת ַהּקֹוֶדׁש ּכָל יָָמיו וְָהיְָתה ִמְטַּפְחּתֹו ִמְדָרס לַַחָּטאת."

מהי טומאת מדרס? היעזרו בויקרא טו, ג–יב. 	 

 סדרו רשימה של רמות ההקפדה על אכילת חולין בטהרה. 	 
מה יחסו של כל מקפיד אל המקפיד קצת פחות ממנו?   

נסו לדמיין את ההשלכות החברתיות של הלכות אלה.	 



משנה דמאי ב, ג ←  	

"ַהמקבל ָעלָיו לְִהיֹות ָחבֵר ֵאינּו מֹוכֵר לַעם ָהָאֶרץ ּלַח וְיָבֶׁש וְֵאינּו לֹוֵקַח ִּמֶמּנּו לַח וְֵאיּנו ִמְתָאֵרַח ֵאצֶל ַעם 
 ָהָאֶרץ וְלֹא ְמָאְרחֹו ֶאצְלֹו בִכְסּותֹו ֶר׳ יהוָדה אֹוֵמ׳ ַאף לֹא יְגֵַּדל ּבְֵהָמה ]ַדָקה[ וְּלֹא יהא ָפרוץ ּבנְָדִּרים 

ּובְִׂשחֹוק וְלֹא יְֵהא מַטֵמא לֵַּמיִתים ּוְמַׁשֵּמׁש ּבְבֵית ַהִּמְדָרׁש..."

מה מאפיין חבר ומה מאפיין עם הארץ? כיצד נראית החברה היהודית בת הזמן לפי המשנה?	 

משנה מסכת חגיגה ג, ז ←  	

"ַהּפֹוֵתַח ֶאת ָחבִיּתֹו וְַהַּמְתִחיל ּבְעִיָּסתֹו ַעל ּגַב ָהֶרגֶל ר׳ יְהּוָדה אֹו׳ יִגְמֹור וֲַחכִָמ׳ אֹוְמ׳ לֹא יִגְמֹור."

לפי המשנה מותר לחבר המקפיד בטהרה למכור יין, שמן ולחם לעמי הארץ בזמן הרגל בירושלים,   	 
ולהחזיקם בחזקת טהרה גם אם נגעו בהם עמי הארץ. המחלוקת היא רק בשאלה אם קולה זו נוהגת גם    
אחרי שעבר החג. מדוע לדעתכם הקלו בטומאת עמי הארץ בזמן הרגל? האם מפני שבחגים ובירושלים    

הקפידו יותר?  

איך מסייעת המחלוקת על חזקת הטהרה של המזון לאחר שעבר החג לענות על השאלה הקודמת?	 

תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה ג, עט, ע"ד ←  	

ַ ִם ַהבְּנּויָה  ל אמר רבי יהושע בן לוי: ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו )תהלים קכב, ג–ד: יְרּוָשׁ
ם ה'(, עיר שהיא עושה כל  בְֵטי יָּה ֵעדּות לְיְִשָׂרֵאל לְהֹדֹות לְֵשׁ בִָטים ִשׁ ם ָעלּו ְשׁ ָשּׁ ֻחבְָּרה לָּּה יְַחָדּו. ֶשׁ כְּעִיר ֶשׁ

ישראל חברים. מעתה אפילו בשאר ימות השנה? אמר רבי זעורה: ובלבד בשעה ששם עלו שבטים."

כיצד מפרש ר' יהושע בן לוי את הפועל "ֻחבְָּרה" בפסוק מתהלים? 	 

האם זהו פשט הפסוק? 	 

מה המשמעות של המילה "חברים" בדרשתו )רמז: היעזרו במקור 3 לעיל(?	 

כיצד מוכיח רבי זעורה שהיחס המיוחד לעמי הארץ חל רק בזמן הרגל?	 



משנה מסכת כלים א, ו–ט ←  	

 "עֶֶׂשר ְקדּוּׁשֹות ֵהן ֶאֶרץ יְִׂשָרא׳ ְמקּוֶּדֶׁשת ִמּכָל ָהֲאָרצֹות ָמה ִהוא ְקדּוָּׁשָתּה ֶׁשְּמבִיִאין ִמֶּמּנָה ַהעֹוֶמר 
וְַהּבִיּכּוִרים ּוְׁשֵּתי ַהּלחם ַמה ֶּׁשֵאין מבִיִאין ]ּכֵן[ ִמּכָל ָהֲאָרצֹות 

עֲיָירֹות מּוָּקפֹות חֹוָמה ְמקּוָּדׁשות ִמֶּמּנָה …. 

לְִפנים ִמן ַהחֹוָמה ְמקּוָּדׁש ֵמֶהן ֶׁשאֹוכְלִים ָׁשם ָקָדִׁשים ַקּלִים וַמעֲֵׂשר ֵׁשינִי 

ַהר ַהּבַיִת ְמקּוָּדׁש ִמֶּמּנו ֶׁשֵאין זָבִים וְזָבֹות נִיּדֹות וְיֹולְדֹות נִיכְנִָסים לַָּׁשם 

ַהֵחיל ְמקּוָּדׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשֵאין ּגֹויִם ּוְטֵמא ֵמת נִיכְנִַסין לַָּׁשם 

ֲעזַָרת ַהּנִָׁשים ְמקּוֶּדֶׁשת ִמֶּמּנּו ֶׁשֵאין ְטבּול יֹום נִיכְנַס לַָּׁשם …

ֲעזַָרת יְִׂשָרֵאל ְמקּוֶּדֶׁשת ִמֶּמּנָה ֶׁשֵאין ְמחּוַּסר ּכִיּפּוִרין נִיכְנַס לַָּׁשם …

 ֲעזַָרת ַהּכֲֹהנִים ְמקּוֶּדׁשת ִמֶּמּנָה ֶׁשֵאין יְִׂשָרֵא׳ נִיכְנִָסין לַָּׁשם ֶאּלָא בְַׁשַעת צֹוְרכֵיֶהן 
לְִסִמיכָה לְִׁשִחיָטה לְתנּוָפה 

ּבֵין ָהאּולָם וְלִַּמזְּבֵַח ְמקּוַּדׁש ִמֶּמּנָה ֶׁשֵאין ּבֲַעלֵי מּוִמין ּוְפרּועֵי רֹאׁש נִיכְנִָסין לַָּׁשם 

ָהֵהיכָל ְמקּוָּדׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשֵאין נִיכְנַס לַָּׁשם ֶאּלָא ְרחּוץ יַָדיִים וְַרגְלַיִם

ּבֵית קֹוֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְמקּוָּדׁש ֵמֵהן ֶׁשֵאין נִיכְנַס לַָּׁשם ֶאּלָא כֵֹהן ּגָדֹול ּבְיֹום ַהּכִיּפּוִרים ּבְָׁשַעת ָהֲעבֹוָדה" 

מה ההבדל העקרוני בין ההיררכיה במשניות אלה ובין ההיררכיה במשנה חגיגה )לעיל 2(?	 

איזו דרגת טהרה נדרשת כדי להיכנס לעזרת הנשים בהר הבית? ואיזו לעזרת ישראל?	 

מתי מותר למי שאינו כהן להיכנס לעזרת כהנים?	 

איזה מרחב חסום לעולם בפני ישראל, וגם לכהנים הוא מציב תנאים מסוימים?	 

האם יכלו עולי הרגל לראות את פתח ההיכל? מה הסתיר להם? האם יכלו לראות את המנורה, השולחן  	 
ומזבח הקטורת השוכנים בתוך ההיכל?  

משנה חגיגה ג, ז–ח ←  	

ַהּפֹוֵתַח ֶאת ָחבִיּתֹו וְַהַּמְתִחיל ּבְעִיָּסתֹו ַעל ּגַב ָהֶרגֶל ר׳ יְהּוָדה אֹו׳ יִגְמֹור וֲַחכִָמ׳ אֹוְמ׳ לֹא יִגְמֹור.

ִמֶּׁשָעבַר ָהֶרגֶל ָהיּו ַמֲעבִיִרין ַעל ַטֲהַרת ַהֲעזָָרה...

 ּכֵיצַד ַמֲעבִיִרין ַעל ַטֲהַרת ָהֲעזָָרה, ַמְטּבִילִין ֶאת ַהּכֵלִים ֶׁשָהיּו בִַּמְקָּדׁש וְאֹוְמ׳ לֶָהם ִהיּזֲָהרּו ֶׁשֵּמא 
ִתּגְעּו בַּׁשּולְָחן }ּובְַּמנֹוָרה{! ּכָל ַהּכֵלִים ֶׁשָהיּו בִַּמְקָּדׁש ָהיּו לֶָהם ְׁשנִּיִים ּוְׁשלִיִׁשים ֶׁשִאם נִיָּטמּו ָהִראׁשֹונִים יָבִיא

ּו ְׁשנִּיִים ַּתְחֵּתיֶהם. ּכָל ַהּכֵלִים ֶׁשָהיּו בִַּמְקָּדׁש ְטעּונִים ְטבִילָה, חּוץ ִמִּמזְּבַח ַהּזָָהב ּוִמזְּבַח ַהּנְחֶֹׁשת ִמְּפנֵי 
ֶׁשֶהן ּכַַּקְרָקע ִּדבְֵרי ר׳ ֱאלִיֶעזֶר, וֲַחכִָמ׳ אֹוְמ׳ ִמְּפנֵי ֶׁשֶהן ְמצּוִּפים."

לאור הרישא של המשנה )הפותח את חביתו...(, מהו כנראה הגורם לחשש הטומאה של כלי המקדש?	 

איזו קושיה מתעוררת על הצורך לטהר את כלי המקדש לאור משנת כלים )לעיל 6(?	 



תלמוד ירושלמי חגיגה ג, עט, ע"ד ←  	

"אמר ר' אמי בשם ר' שמעון בן לקיש השולחן למה טמא, לא מפני שמוציאין אותו ומראין אותו לעולי 
רגלים?"

תלמוד בבלי חגיגה, כו ע"ב ←  	

לְָחן ַהָטּהֹר- מכלל שהוא טמא )כלומר עשוי לקבל  "דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב +ויקרא כ"ד+ ַעל ַהֻשּׁ
טומאה, ו"נ(. ואמאי? כלי עץ העשוי לנחת הוא, ואינו מקבל טומאה! אלא מלמד שמגביהין אותו, ומראין 

בו לעולי רגלים לחם הפנים, ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני המקום, סילוקו כסידורו. דאמר רבי יהושע 
בן לוי: נס גדול נעשה בלחם הפנים - כסידורו כך סילוקו, שנאמר +שמואל א' כ"א+ לשום לחם חם ביום 

הלקחו."

מה לומד מדרשו של ריש לקיש מן התואר "ַהָטּהֹר"?	 

על איזה מנהג מעיד ריש לקיש? איזו סתירה מצטיירת בין מנהג זה לבין משנה כלים )לעיל 6(?	 

איזה נס התרחש בלחם הפנים וכיצד לומדים אותו מהפסוק בשמ"א כא?	 

במדבר ד ←  		

ֶֹּדׁש בִּנְסַֹע ַהַמֲּחנֶה וְַאֲחֵרי כֵן יָבֹאּו בְנֵי ְקָהת  ֶֹּדׁש וְֶאת כָּל כְּלֵי ַהק ֹּת ֶאת ַהק ֹן ּובָנָיו לְכַס )טו( וְכִלָּה ַאֲהר
ֹן  ה וְֶאל ַאֲהר ׂא בְנֵי ְקָהת בְּאֶֹהל מֹוֵעד... )יז( וַיְַדבֵּר ה' ֶאל מֶֹשׁ ֶֹּדׁש וֵָמתּו ֵאלֶּה ַמָשּ לֵָשׂאת וְלֹא יִגְּעּו ֶאל ַהק

ְפּחֹת ַהְקָּהִתי ִמּתֹוךְ ַהלְוִיִּם. )יט( וְזֹאת עֲׂשּו לֶָהם וְָחיּו וְלֹא יָֻמתּו  בֶט ִמְשׁ כְִריתּו ֶאת ֵשׁ לֵאמֹר. )יח( ַאל ַתּ
ׂאֹו. )כ( וְלֹא יָבֹאּו  ֹן ּובָנָיו יָבֹאּו וְָשׂמּו אֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבָֹדתֹו וְֶאל ַמָשּ ים ַאֲהר ם ֶאת קֶֹדש ַהֳקָּדִשׁ ָתּ בְּגְִשׁ

ֶֹּדׁש וֵָמתּו. לְִראֹות כְּבַלַּע ֶאת ַהק

איזה קושי מעוררים פסוקים אלה על המסורת במקורות 8, 9 לעיל?	 



תלמוד בבלי יומא נד, ע"א ←  		

"אמר רב קטינא: בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת, ומראין להם את הכרובים 
שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להן: ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה. מתיב רב חסדא: 

ֶֹּדׁש, ואמר רב יהודה אמר רב: בשעת הכנסת כלים לנרתק  +במדבר ד+ וְלֹא יָבֹאּו לְִראֹות כְּבַלַּע ֶאת ַהק
שלהם! - אמר רב נחמן: משל לכלה, כל זמן שהיא בבית אביה - צנועה מבעלה, כיון שבאתה לבית 

חמיה - אינה צנועה מבעלה."

השוו את מסורת רב קטינא למסורת ריש לקיש לעיל 9. הצביעו על דמיון בניסוח. איזו מהן מתמיהה   	 
ומופלאה יותר? מדוע?  

התוספתא סוטה, יג, א, מעידה: "ומשנגנז ארון נגנזו עמו דברים ומי גנזו, יאשיהו המלך גנזו". מהי   	 
ההשלכה של עדות זו על מידת ההיסטוריות של מסורת רב קטינא?  

רב חסדא מעמת בין פסוק לבין מסורת רב קטינא. אילו שני ערכים דתיים סותרים מיוצגים בשני   	 
המקורות? איזה ערך גובר כאן?  

פרשו את המשל של רב נחמן. מיהי הכלה? מיהו בעלה? מהי הצניעות? מהי תקופת האירוסין? מהי   	 
תקופת הנישואין? למה נמשלת קרבת האל?  

מהי ההשקפה העולה מכאן לגבי מעמדן של הלכות טהרה והרחקה בזמן הרגל?	 

תוספתא חגיגה ג, לה ←  		

"שלחן שנטמא מטבילין אותו בזמנו ואפילו בשבת. מעשה והטבילו את המנורה, והיו צדוקין אומ' בואו 
וראו פרושין שמטבילין מאור הלבנה."

מפרשים וחוקרים התלבטו בשאלה מדוע ביקרו הצדוקים את הפרושים על הטבלת המנורה. בהקשר   	 
אחר, יוסף בן מתתיהו מספר: "והיו הצדוקים נאמנים  רק על העשירים, והעם איננו כרוך אחריהם. ואילו     
לפרושים היה העם לבעל ברית" )קדמ' יג 298(. האם לאור ידיעה זאת ולאור המקורות הקודמים תוכלו     

להציע הסבר למחלוקת?  

מגילת המקדש, ג, 		–		 ←  		

ואת השולחן יעשו זהב טהור ] --     -- [ לא ימוש מן המקדש קערותיו וכפותיו --    -- [ומנקיותיו יהיו 
זהב טהור

)בעקבות מאמר של ישראל קנוהל( מדוע מתעקשת המגילה )שהתגלתה במערות קומראן( שהשולחן   	 
"לא ימוש מן המקדש"?  



איור: קדמוניות כ/1–2, תשמ"ז

		  ← 

על מטבעות הכסף הגדולים )טטראדרכמה( שטבע בר כוכבא מצוירת חזית בית המקדש והכתובת 	 
"ירושלם" או )כמו בתמונה( "שמעון". אולם לגבי החפץ שבתוך חזית המקדש נחלקו הדעות מהו – דלת? 

אולי ארון הברית?

בשנת תשמ"ז הציע החוקר דן בר"ג )"שולחן לחם הפנים וחזית בית-המקדש על מטבעות מלחמת בר-	 
כוכבא", קדמוניות כ/2-1 ]תשמ"ז[, 22–25, שהמדובר בשולחן לחם הפנים. 

התוכלו לשער מדוע צויר דווקא השולחן על רקע חזית המקדש במטבעות של בר כוכבא?	 

סיכום ← 

כיצד פתרו חכמינו את המתח שבין הקרבה אל הקודש ובין הצורך להגן עליו?

אילו שני סוגי מחיצות הפילו חז"ל בזמן העלייה לרגל בשלושת הרגלים?

היכן אנו מוצאים עקבות של התנגדות למהלכים אלה?


