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מבוא לספר הפלאה
ספר הפלאה עוסק בדיבור ,ייחודו של האדם .זהו הספר
השלישי ברבע השני של ספר "משנה תורה" ,העוסק
בשלמות האדם ביחס לסביבתו ,והוא ממשיך את הספר
שקדם לו ,ספר קדושה ,שעסק בהבדלה שהבדיל ה' בין
ישראל לעמים 1,ועוסק בבחירת
שבועות
האדם להבדיל את עצמו מדברים
נדרים
מסוימים על ידי התחייבות בדיבור.
נזירות
במובן זה ,לפנינו שתי רמות של
ערכים וחרמים
התעלות ,אחר ריסון היצר בא
קידוש הדיבור.
סדרן של ההלכות בספר זה הולך מן הכלל אל הפרט
ומן האדם החשוב אל הנכסים ,שהם פחות חשובים.
הספר פותח באמירות הכלליות שהאדם אומר בשם ה'
על דברים שקרו בעבר ועל התחייבויות עתידיות שהוא
מטיל על עצמו ,על כפירה בהפקדת רכוש בידו ועל
כפירה בידיעת העובדות העשויות לסייע לעדות (הלכות
שבועות) .בהמשך נידונות בו התחייבויות עתידיות של
ריחוק ואיסור שהאדם מטיל על עצמים בעולם (הלכות
נדרים) .נדר מסוג מסוים הוא הנזירות (הלכות נזירות).
בסוף ההלכות באים דיני ההקדשות לפרטיהם ,שהם
התחייבויות רצוניות של האדם לתת למקדש או לכהנים
מנכסיו פדיון נפשו אם כאות תודה לה' או לצורך המקדש
(הלכות ערכים וחרמים).
שמו של הספר יסודו בלשונות שנאמרו בתורה בעניין
נדרים ונזירות וערכים" :ואיש כי יקריב זבח שלמים
לה' לְ פַ ּלֵ א נדר"; "איש או אשה כי יַ פְ לִ א לנדר נדר נזיר
להזיר לה'"; "איש כי יַ פְ לִ א נדר בערכך נפשות לה'"2.
אפשר להבין את המונח 'לפלא' בשתי דרכים :הדבר הלא
רגיל ,ומכאן ה"הפלאה" ,שמשמעה 'הבדלה והרחקה';
לפרש בפה או לבטא ,ונמצא שההפלאה משמעה 'ביטוי
שפתיים' ,כלשון רבנו בדבריו על מטרת הספר" :אכלול
בו מצוות שיתחייב בהם מי שאסר עצמו בדברים",
וגם בפסוק הפותח "נדבות פי רצה" 3.תהא אשר תהא
משמעותו של המונח הפלאה ,ברור מן הפסוקים כי ה',
או באופן מדויק יותר קרבת ה' ,הוא יעד ההפלאה.
הבחנה זו מאפשרת את המדרג המשתקף בסדר ההלכות
המעיד על הרצוי להשגת קרבת ה' :מן השבועות שיש
לו לאדם להימנע מהן" ,וטובה גדולה היא לאדם שלא
יישבע כלל" ,אל הנדרים ,שראוי להסתייג מהם ולהמעיט

בהם" ,מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו -
הרי זה נאה ומשובח ...ואף על פי שהן עבודה [לה'] ,לא
ירבה אדם בנדרי איסור ,ולא ירגיל עצמו בהן ,אלא יפרוש
מדברים שראוי לפרוש מהן בלא נדר .אמרו חכמים :כל
הנודר כאילו בנה במה"; וכמוה הנזירות ,שאפשר שתהא
בה מעלה גדולה ,ש"האומר 'הריני נזיר אם אעשה כך וכך'
או 'אם לא אעשה' וכיוצא בזה  -הרי זה רשע ,ונזירות
כזו מנדרי רשעים היא .אבל הנודר לה' דרך קדושה  -הרי
זה נאה ומשובח ,והרי נאמר בו' :נזר אלוהיו על ראשו',
'קדֹש הוא לה'' .ושקלֹו הכתוב בנביא ,שנאמר' :ואקים
מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים'"; ולבסוף באים
ההקדשות הרצויים" :אף על פי שההקדשות והערכים
והחרמים מצוות ,וראוי לו לאדם להנהיג עצמו בדברים
אלו כדי לכוף יצרו ולא יהיה ּכִ ילַ י ...אם לא הקדיש ולא
העריך מעולם ,אין בכך כלום" .לכן ,ראוי להתיר נדרי
איסר (הלכות נדרים) ,אך ראוי לקיים נדרי הקדש (הלכות
ערכים וחרמים)4.






הרעיון העובר בספר כחוט השני הוא :יש למילה הנאמרת
משמעות עמוקה ומחייבת .יש במילה מידה של קדושה.
מילה היא מילה .אמירת שקר בשבועה או הפרת ההבטחה
שבנדר חמורות עד מאוד .יש בהן משום חילול דבריו של
האדם 5והרקתם ממשמעותם ,כשם שיש בהן משום חילול
השם ,שהוא מן העברות החמורות האמורות בתורה6.
מילה אינה דבר ריק מתוכן .היא חייבת להיאמר מתוך
כוונה עמוקה ,הסכמה פנימית ומחשבה מרצון .לכן
צריך שיהיו כל שבועות האדם ונדריו והקדשיו מכוונים,
שיהיו פיו ולבו שווים 7,לא אחת בפה ואחת בלב .מילתו
של האדם מחייבת אותו ,עד שגם מי שמתכוון להשכים
ללמוד למחרת ,חייב לקיים את כוונתו כאילו הייתה נדר8.
זמן הוא זמן .על האדם מוטל לא רק לקיים את נדרו ,אלא
לקיימו בזמנו ,שנאמר" :לא תאחר לשלמו"9.
היושרה נדרשת בכל מעשי האדם ,גם כלפי עצמו" .מוצא
שפתיך תשמר ועשית" 10היא קריאה לאדם לקיים את מה
שהבטיח לעצמו גם בדברים של יום יום גם במה שנשבע
או הושבע עליו עכשיו או בהר סיני 11.אין השבועה חלה
על דבר שאי אפשר לאדם לעשותו 12.מפני זה ,מה
שהושבע בו ,יש בכוחו לקיימו ,וה' הוא הנותן לאדם
כוח לקיימו13.
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הנדרים והשבועות לסוגיהם הם מכשיר בידי האדם לנהל
חיים נכונים של הסתפקות במועט ,לעצור את עצמו מן
הלהיטות אחר התאוות לסוגיהן ,למן האכילה ושתיית
היין ועד לצבירת הון 14,לא רק במעשה ,אלא בעיקר
במחשבה בראש ,שנאמר" :כי נזר אלהיו על ראשו"15.






הספר מסתיים בחשיבות רוחב הלב בנתינה להקדש.



.1
.2
.3

.4
.5

הערות

דברים כג,כב.
להפלאה בקרבנות ראה :ויקרא כב,כא; במדבר טו,ג; טו,ח.
לנזירות ראה במדבר ו,ב .לערכים ראה ויקרא כז ב.
השורש פל"א (כשורשים רבים בעברית) משמש לעתים
במשמעויות הפוכות' ,נסתר' וגם 'מופרש' או 'גלוי' וגם
'מפורש' .אונקלוס תרגם את המילה "לפלא" במשמעות
'לבטא'' ,לפרש בפה' .וכן ביארו ראב"ע ואחרים .לעניינו של
הספר ראה ההקדמה למשנה תורה ,מבנה הספר.
הציטוטים כאן לקוחים מסיומי חטיבות ההלכות .בסוף
הלכות נדרים" :במה דברים אמורים? בנדרי איסר .אבל נדרי
הקדש  -מצווה לקיימן ,ולא ישאל עליהן אלא מדוחק".
במדבר ל,ג " :לא יחל דברו"; שבועות ו,ב; נדרים ד,ד;
נזירות א,ב; ערכים וחרמים ו,לא.


מצווה על האדם להישאל על נדרו ולהישאר בן חורין
במה שהתירה לו התורה .ולעולם יעשה האדם יותר וידבר
פחות .אבל בהקדשת נכסים ,מצווה שיקיים האדם את
נדרו ,ישחרר את עצמו מן החפץ ,וימסור אותו למטרה
נשגבת וטובה .זו הכנה לספר הבא ב"משנה תורה",
העוסק בהתעלות במלאכת כפו של האדם ,במתן האדם
מנכסיו לחלשים ולמשרתי הקודש" ,איש כמתנת ידו,
כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך"16.



 .6שבועות יב,א-ב.
 .7שבועות ב,יא; נדרים ב,ב; ערכים וחרמים א,יז.
 .8נדרים א,כט; ועיין שם בפירוש מו"ר הר"י קאפח.
 .9דברים כג,כב.
 .10דברים כג,כד.
 .11שבועות ה,טז; יא,ג.
 .12שבועות א,ז.
 .13מו"נ א,נד; ג,יז ועוד.
 .14מו"נ ג,מח; וראה סוף הלכות נדרים ,נזירות וערכים.
 .15נזירות י,יד; וראה ביאורנו שם.
 .16סוף הספר .לטעם הדבר ראה מו"נ ג,לט.

הערה ללומד



יש חפיפה גדולה בין הלכות שבועות לבין הלכות נדרים ,ולכן רבות ההפניות בביאור מאלו לאלו.

"ּב ֵׁשם יי ֵאל עֹולָ ם"
ְ
ׁשּפָ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י" (תהלים קיט,קח)
ּומ ְ
"נִ ְדבֹות ּפִ י ְר ֵצה נָ א ייִ ,
(בראשית כא,לג)



סֵ פֶ ר ִׁש ּ ִׁשי
וְ ה ּוא

ֵספֶ ר הַ ְפלָ ָאה
ּדּורן:
כֹותיו ַא ְר ַּבע ,וְ זֶ ה הּוא ִס ָ
ִהלְ ָ
ִהלְ כֹות ְׁשבּועֹות
ִהלְ כֹות נְ ָד ִרים
ִהלְ כֹות נְ זִ ירּות
ִהלְ כֹות ֲע ָרכִ ים וַ ֲח ָר ִמים

ּבְ ֵׁשם יי ֵאל עֹולָ ם – פתיחתו הקבועה של הרמב"ם בכל
ספריו (פתיחת משנה תורה וכל ספר מי"ד הספרים במשנה תורה ,ספר
המצוות ,כל סדר מפירושו למשנה ,כל חלק ממורה נבוכים ,איגרת תחיית

המתים ועוד) ,והיא קריאה של קידוש השם בפרסומו בעולם,
כקריאתו של אברהם אבינו ,הכוללת הכרה במציאות ה'

ובהיותו בורא העולם ומחדשו (מו"נ ב,יג; ג,כט) .נִ ְדבֹות
ּומ ְׁשּפָ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י – הפסוק הפותח את
ּפִ י ְר ֵצה נָ א ייִ ,
הספר העוסק בהתחייבויות רצוניות הבאות מתוך אמירה
בבקשה שביטויי ההתנדבות יהיו לרצון לקרבת ה' ולפי
דרך ה' (ראה נדבות כשרים בנדרים א,כו).
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ִהלְ כֹות ְׁשבּועֹות – יֵ ׁש ּבִ כְ לָ לָ ן ָח ֵמׁש ִמ ְצוֹותַ ,א ַחת ִמ ְצוַ ת
ֲע ֵׂשה וְ ַא ְר ַּבע ִמ ְצוֹות ֹלא ַת ֲע ֶׂשה ,וְ זֶ ה הּוא ּפְ ָר ָטן :א) ֶׁשֹּלא
לִ ָּׁש ַבע ִּב ְׁשמֹו לַ ֶּׁש ֶקר .ב) ֶׁשֹּלא לִ ָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו לַ ָּׁשוְ א .ג) ֶׁשֹּלא
לִ כְ ּפֹר ַּבּפִ ָּקדֹון .ד) ֶׁשֹּלא לִ ָּׁשבַ ע עַ ל ּכְ פִ ַירת ָממֹון .ה) לִ ָּׁשבַ ע
ִּב ְׁשמֹו ֶּב ֱא ֶמת.
ִהלְ כֹות נְ ָד ִרים – יֵ ׁש ִּבכְ לָ לָ ן ָׁשלׁש ִמ ְצוֹותְׁ ,ש ֵּתי ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה
מֹוצא
וְ ַא ַחת ִמ ְצוַ ת ֹלא ַת ֲע ֶׂשה ,וְ זֶ ה הּוא ּפְ ָר ָטן :א) ֶׁשּיִ ְׁשמֹר ָ
ְׂשפָ ָתיו וְ יַ ֲע ֶׂשה ּכְ מֹו ֶׁשּנָ ַדר .ב) ֶׁשֹּלא יַ ֵחל ְּדבָ רֹו .ג) ֶׁשּיּופַ ר
ּתֹורה
ַהּנֶ ֶדר אֹו ַה ְּׁשבּועָ ה ,וְ זֶ ה הּוא ִּדין ֲהפֵ ר נְ ָד ִרים ַה ְּמפ ָֹרׁש ּבַ ָ
ֶׁש ִּבכְ ָתב.
ִהלְ כֹות נְ זִ ירּות – יֵ ׁש ִּבכְ לָ לָ ן עֶ ֶׂשר ִמ ְצוֹותְׁ ,ש ֵּתי ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה
ּוׁשמֹונֶ ה ִמ ְצוֹות ֹלא ַת ֲע ֶׂשה ,וְ זֶ ה הּוא ּפְ ָר ָטן :א) ֶׁשּיְ גַ ֵּדל ַהּנָ זִ יר
ְ
ּפֶ ַרע .ב) ֶׁשֹּלא יְ גַ ּלֵ ַח ְׂשעָ רֹו ּכָ ל יְ ֵמי נִ זְ רֹו .ג) ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ֶּתה ַהּנָ זִ יר
יַ יִ ן וְ ֹלא ַּת ֲער ֶֹבת יַ יִ ן ,וַ ֲאפִ ּלּו ח ֶֹמץ ֶׁשּלָ ֶהן .ד) ֶׁשֹּלא יֹאכַ ל ֲענָ בִ ים
ּמּוקין .ו) ֶׁשֹּלא יֹאכַ ל ַח ְר ַצּנִ ים .ז) ֶׁשֹּלא
לַ ִחים .ה) ֶׁשֹּלא יֹאכַ ל ִצ ִ
יֹאכַ ל זֻ ּגִ ין .ח) ֶׁשֹּלא יִ ּכָ נֵ ס לְ א ֶֹהל ַה ֵּמת .ט) ֶׁשֹּלא יִ ַּט ֵּמא לַ ֵּמ ִתים.
י) ֶׁשּיְ גַ ּלֵ ַח עַ ל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ּכְ ֶׁשּיַ ְׁשלִ ים נְ זִ ירּותֹו אֹו ּכְ ֶׁשּיִ ַּט ֵּמא.
ִהלְ כֹות ֲע ָרכִ ים וַ ֲח ָר ִמים – יֵ ׁש ּבִ כְ לָ לָ ן ֶׁשבַ ע ִמ ְצוֹותָ ,ח ֵמׁש
ּוׁש ַּתיִ ם ִמ ְצוֹות ֹלא ַת ֲע ֶׂשה ,וְ זֶ ה הּוא ּפְ ָר ָטן :א)
ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה ְ
ּתֹורה ,וְ זֶ ה הּוא ִּדין עֶ ְרכֵ י
לָ דּון ְּבעֶ ְרכֵ י ָא ָדם ּכַ ֲא ֶׁשר ְמפ ָֹרׁש ּבַ ָ
ָא ָדם .ב) ִּדין עֶ ְרכֵ י ְּב ֵה ָמה .ג) ִּדין עֶ ְרכֵ י ּבָ ִּתים .ד) ִּדין עֶ ְרכֵ י
ָׂשדֹות .ה) ִּדין ַמ ֲח ִרים נְ כָ ָסיו .ו) ֶׁשֹּלא יִ ָּמכֵ ר ֵח ֶרם .ז) ֶׁשֹּלא
יִ ּגָ ֵאל ֵח ֶרם.
נִ ְמ ְצאּו ּכָ ל ַה ִּמ ְצוֹות ַהּנִ כְ לָ לֹות ּבְ ֵספֶ ר זֶ ה ָח ֵמׁש וְ עֶ ְׂש ִרים ,עֶ ֶׂשר
ֵמ ֶהן ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה וַ ֲח ֵמׁש עֶ ְׂש ֵרה ִמ ְצוֹות ֹלא ַת ֲע ֶׂשה.

ַהפְ לָ ָאה – הפרשה או הבדלה הבאה בהתחייבות בדיבור
"איׁש ּכִ י יַ פְ לִ א נֶ ֶדר" (ויקרא כז,ב)ִ .הלְ כֹות
כלשון הפסוק ִ
ֲע ָרכִ ין וַ ֲח ָר ִמין – העוסקות במי שאומר "ערכי עליי"
או "ערך פלוני עליי" ,שהוא חייב לתת למקדש את
הערך הכספי של עצמו או של פלוני לפי גילו ,כקבוע
בתורה .סכום זה ,שאין משמעו שווי ,מכונה בלשון

חכמים 'ערך' ובמקרא 'ערכך' (ואין הכ"ף הסופית
כינוי חבור ,שהרי מצינו במקרא גם "הערכך") .כמו
כן הן עוסקות במי שמקדיש נכס מסוים ואומר" :הרי
זה [אסור עליי ב]חרם" ,שעליו לתת את הנכס לכהנים.
ואם פירש ואמר שהוא "חרם לה'" ,חייב לתת אותו
למקדש ("חרמין").

הלכות שבועות
הלכות נדרים
הלכות נזירות
הלכות ערכים וחרמים
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מבנה ההלכות
מיני השבועות וכלליהן (א‑ה) ,התרת שבועות (ו) ,שבועת הפיקדון (ז‑ח),
שבועת העדות (ט‑י) ,שבועת הדיינים (יא) ,היזהרות בשבועות (יב).

א

הגדרות מיני
השבועות

ב

אופן השבועה

ג

אונס ,הבאי ושגגה שבועה באונס (א‑ד) ,שבועה בגוזמה (ה) ,שבועה בשגגה (ו‑יא).

שבועת ביטוי (א‑ג) ,שבועת שווא (ד‑ז ,)2שבועת הפיקדון (ח‑יא) ,שבועת העדות
(יב‑יג).
העונה אחר שבועת אחר (א) ,שבועה בשם או בכינוי (ב‑ד) ,לשונות השבועה (ה‑ז),
מתפיס שבועה (ח‑ט) ,פיו ולבו שווים (י‑יד) ,שבועה על דעת אחרים (טו) ,חזרה
משבועה (יז‑יט).

שיעור האיסור (א‑ד) ,מספר החיובים וצירוף מאכלים (ה‑ח ,)2אין שבועה חלה על
שבועה (ט‑יג) ,כחצי שיעור (יד‑טו) ,תנאי בשבועה (טז‑יט) ,מלקות כששיקר בעת
שבועתו (כ‑כא) ,שבועה לחבר (כב).
שבועה על פעולת הזולת (א‑ג) ,שבועה על דברים שברשותו (ד) ,דברים שאינם אכילים
(ה‑י) ,שבועה על דבר האסור באכילה (יא‑יד ,)1שבועה על המצוה (יד‑2יט) ,שבועה
על הלא אפשרי והלא נכון (כ‑כב.)2
האפשרות להתיר שבועה (א‑ג) ,אופן ההתרה (ד‑ז) ,נשבע על דעת רבים (ח‑ט) ,התרה
ביזמת בית הדין (י‑יא ,)2התרת רצף שבועות (יג‑יז) ,התרת השבועה לפני שנענש (יח).

ד

לשונות שבועה
ודיניהן

ה

שבועת ביטוי
ושבועת שווא

ו

התרת שבועות

ז

שבועת הפיקדון

תביעה שחלה בה שבועת הפיקדון (א‑ד) ,יזמת השבועה ולשון השבועה (ה‑ו) ,פטור
ממלקות (ח) ,חיוב בכמה שבועות (ט‑טו) ,שבועה רק ביותר משווה פרוטה (טז).

ח

שבועת הפיקדון
שאינה פוטרת
מתשלום

שבועה על תביעת קנס (א‑ב) ,שבועה על תביעת ממון או קנס וממון (ג‑1ד) ,שבועה
הפוטרת מאחריות (ה‑ט) ,שבועה כשיש הסכמה להחזרת ממון (י‑יא) ,שבועה לשותפין
(יב) ,שבועת כפירה בהלוואה (יג‑יד).

ט

שבועת העדות

תביעה שחלה בה שבועת העדות (א‑1ד) ,שבועה על תביעת ממון או קנס וממון (ה),
שבועה לתובע לאחר עדות ולאחר תביעה (ו‑ח) ,שבועה לאחר זיהוי העדים (ט‑1י),
לשון השבועה (יא‑יב) ,סיכום תנאי החיוב והחייב בשבועת ביטוי (יג‑יד) ,חיוב בכמה
שבועות (טו‑יז) ,שבועה על עדות שאינה שבועת העדות (יח‑יט).

י

שבועה בעדות
שאינה מחייבת
תשלום

מי שאינם רשאים להעיד (א) ,עדויות שאינן מחייבות ממון (ב‑ז) ,עד אחד המחייב ממון
(ח‑יב) ,עדויות שאין בהן צורך (יג‑1טו ,)2חיוב בשבועות שחוזרות על עצמן (טז‑יט).

יא
יב

המצוה להישבע בשם ה' ואיסור שיתוף (א‑ב) ,שבועה לקיים מצוה (ג) ,שבועת הדיינים
שבועת הדיינים
(ד) ,שבועת הדיינים מן התורה (ה) ,שבועת הדיינים מדברי חכמים (ו) ,שבועת היסת
ושבועת היסת
(ז) ,אופן ההשבעה (ח‑יג) ,לשון השבועה (יד) ,האיום על הנשבע (טו‑יט) ,נשבע לשקר
בשבועת הדיינים ושבועת היסת (כ).
חומר השבועה לשווא ולשקר (א‑ב) ,הנשבע שלא בשם או בכינוי (ג‑ה) ,עבד וקטן
היזהרות בשבועות שנשבעו (ו‑ח) ,השומע שבועת שווא או שקר (ט‑י) ,אזכור השמות המיוחדים לבטלה
(יא) ,התרת שבועה (יב).
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פסוקי התורה שבכתב
שמות כ,ו
(ודברים ה,י):
שבועת שווא
ויקרא ה,א-יג:
שבועת ביטוי
ושבועת העדות

שם ה' אֱ לֹהֶ ָ
שוְ א [לשקר או לחינם]ּ ִ ,כי לֹא ְינ ֶַּקה [לא יסלח]
יך לַ ּ ָׁ
לֹא ִת ּ ָׂשא אֶ ת ׁ ֵ
ִשא אֶ ת ְ ׁשמוֹ לַ ּ ָׁשוְ א:
שר י ּ ָׂ
ה' אֵ ת [למי] אֲ ׁ ֶ
ש ְמ ָעה [בשמיעת] קוֹ ל ָאלָ ה וְ הוּא ֵעד [שהשביעו אותו שיעיד]
וְ נֶפֶ ׁש ִ ּכי ֶתחֱטָ א וְ ָׁ

שר ִּת ּגַע ְ ּבכָ ל
ָשא עֲ וֹ נוֹ  :אוֹ נֶפֶ ׁש אֲ ׁ ֶ
אוֹ ָר ָאה אוֹ י ָָדעִ ,אם לוֹ א ַי ִ ּגיד [לא יעיד] וְ נ ָׂ
דָּ בָ ר טָ מֵ א אוֹ ְבנִ ְבלַ ת חַ יָּה [שמתה מוות טבעי או נשחטה שלא כהלכה] ְטמֵ ָאה אוֹ
ש ֶרץ טָ מֵ א ,וְ נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו [שכח שנטמא]
ְ ּבנִ ְבלַ ת ְ ּבהֵ ָמה ְטמֵ ָאה אוֹ ְ ּבנִ ְבלַ ת ׁ ֶ

שר י ְִט ָמא ָּב ּה,
שם :אוֹ ִכי ִי ּגַע ְ ּבטֻ ְמ ַאת ָא ָדם ְלכֹל טֻ ְמ ָאתוֹ אֲ ׁ ֶ
וְ הוּא טָ מֵ א וְ ָא ׁ ֵ
שפָ ַתיִם [באמירה
שם :אוֹ נֶפֶ ׁש ִּכי ִת ּ ָׁשבַ ע ְלבַ ּ ֵטא ִב ְ ׂ
וְ נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ הוּא י ַָדע וְ ָא ׁ ֵ

שר יְבַ ּ ֵטא הָ ָא ָדם ִ ּב ְׁשבֻ ָעה
יטיב [לעצמה או לזולת] ְלכֹל אֲ ׁ ֶ
הבאה] ְלהָ ַרע אוֹ ְלהֵ ִ
שם ְל ַאחַ ת מֵ אֵ ּ ֶלה :וְ הָ יָה ִכי י ְֶא ַׁשם ְל ַאחַ ת
וְ נ ְֶעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ הוּא י ַָדע וְ ָא ׁ ֵ
שר
שר חָ טָ א ָעלֶ יהָ  :וְ הֵ ִביא אֶ ת אֲ ָׁשמוֹ לַ ה' ַעל חַ ּ ָטאתוֹ אֲ ׁ ֶ
מֵ אֵ ּ ֶלה ,וְ ִה ְתוַדָּ ה אֲ ׁ ֶ
חָ טָ א נְ ֵקבָ ה ִמן הַ ּצֹאן ִ ּכ ְ ׂש ָּבה אוֹ ְ ׂש ִע ַירת ִעז ִּים ְלחַ ּ ָטאת ,וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו הַ כּ ֹהֵ ן
שה [אם הוא עני ואינו יכול להביא כבש] וְ הֵ ִביא
יע יָדוֹ דֵּ י ֶׂ
מֵ חַ ּ ָטאתוֹ  :וְ ִאם לֹא ַת ִ ּג ַ
שר חָ טָ א ְ ׁש ּ ֵתי ת ִֹרים [תורים בוגרים] אוֹ ְ ׁשנֵי ְבנֵי יוֹ נָה [גוזלי יונים]
אֶ ת אֲ ָׁשמוֹ אֲ ׁ ֶ

שר
לַ ה' ,אֶ חָ ד ְלחַ ּ ָטאת וְ אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה :וְ הֵ ִביא א ָֹתם אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ְק ִריב ֶאת אֲ ׁ ֶ
ֹאשוֹ ִמ ּמוּל ָע ְר ּפוֹ [יחתוך את ראשו באצבעו
אשוֹ נָה ,ו ָּמלַ ק אֶ ת ר ׁ
לַ חַ ּ ָטאת ִר ׁ

מערפו] וְ לֹא י ְַבדִּ יל [ולא יחתוך את ראשו לשניים] :וְ ִהזָּה ִמדַּ ם הַ חַ ּ ָטאת ַעל ִקיר
ְבחַ [ייסחט ליסוד המזבח כשהכהן
הַ ִּמז ְֵּבחַ וְ הַ ִ ּנ ְׁש ָאר ַּבדָּ ם י ּ ִָמצֵ ה אֶ ל יְסוֹ ד הַ ִּמז ּ ֵ

שה עֹלָ ה ַּכ ִּמ ְׁש ּ ָפט ,וְ ִכ ּ ֶפר
שנִ י יַעֲ ֶׂ
יצמיד את העוף למזבח]  ,חַ ָּטאת הוּא :וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֵ
שר חָ טָ א וְ נִ ְסלַ ח לוֹ  :וְ ִאם לֹא ַת ּ ִ ׂשיג יָדוֹ ִל ְׁש ּ ֵתי ת ִֹרים
ָעלָ יו הַ כּ ֹהֵ ן מֵ חַ ּ ָטאתוֹ אֲ ׁ ֶ
ש ִירת הָ ֵאפָ ה סֹלֶ ת [קמח
שר חָ טָ א עֲ ִ ׂ
אוֹ ִל ְׁשנֵי ְבנֵי יוֹ נָה וְ הֵ ִביא אֶ ת ָק ְר ָּבנוֹ אֲ ׁ ֶ

שמֶ ן וְ לֹא י ּ ִֵתן ָעלֶ יהָ
ָשים ָעלֶ יהָ ׁ ֶ
מנופה בנפח של כ‑ 2.16ליטר] ְלחַ ּ ָטאת ,לֹא י ִ ׂ
יא ּה אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן וְ ָק ַמץ [יאסוף] הַ כּ ֹהֵ ן
בנָה [סוג של בשמים] ִ ּכי חַ ָּטאת ִהואֶ :וה ֱִב ָ
ְל ֹ
שי ה',
ִמ ּ ֶמ ּנָה ְמלוֹ א קֻ ְמצוֹ [מלוא כף ידו] אֶ ת ַאז ְָּכ ָר ָת ּה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִּמז ְֵּבחָ ה ַעל ִא ּ ׁ ֵ
שר חָ טָ א מֵ ַאחַ ת מֵ ֵא ּ ֶלה וְ נִ ְסלַ ח
חַ ּ ָטאת ִהוא :וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו הַ כּ ֹהֵ ן ַעל חַ ּ ָטאתוֹ אֲ ׁ ֶ
לוֹ  ,וְ הָ י ְָתה לַ כּ ֹהֵ ן ַּכ ִּמנְ חָ ה [שמותר לו לאכול את שייריה]:
ויקרא יט,יא-יב:
שבועת שקר
דברים ו,יג
(וכן דברים י,כ):
המצוה להישבע

יש ַּבעֲ ִמיתוֹ  :וְ לֹא ִת ּ ָׁש ְבע ּו ִב ְׁש ִמי
ש ְ ּקר ּו ִא ׁ
ֲש ּו וְ לֹא ְת ַׁ
לֹא ִּתגְ נֹבוּ ,וְ לֹא ְתכַ ח ׁ
ָ
שם אֱ לֹהֶ יך אֲ נִ י ה':
לַ ּ ָׁש ֶקר ,וְ ִח ּ ַל ְל ּ ָת אֶ ת ׁ ֵ
אֶ ת ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך ִּת ָירא וְ אֹתוֹ ַתעֲ בֹד ,ו ִּב ְ ׁשמוֹ ִּת ּ ָׁשבֵ ַע [אם יש צורך להישבע]:
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ישִ ,אם י ּ ִָמצֵ א
יש אֶ ל ֵר ֵעה ּו ּ ֶכסֶ ף אוֹ כֵ ִלים ִל ְ ׁשמֹר וְ ֻג ּנַב ִמ ּ ֵבית הָ ִא ׁ
ִּכי י ּ ִֵתן ִא ׁ
ְש ּ ֵלם ְׁש ָניִםִ :אם לֹא י ּ ִָמצֵ א הַ ַּג ּנָב וְ נִ ְק ַרב ַּב ַעל הַ ַּביִת ֶאל הָ אֱ ל ִֹהים
הַ ַ ּג ּנָב י ַׁ
שע [בין גנבה
[הדיינים]ִ ,אם לֹא ָׁשלַ ח יָדוֹ ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ֵר ֵעהוַּ :על ָּכל דְּ בַ ר ּ ֶפ ַׁ
ש ְל ָמה [שמלה ,בגד]
שה ַעל ַׂ
בין כפירת חוב (ראב"ע ,ת"א)] ַעל ׁשוֹ ר ַעל חֲמוֹ ר ַעל ֶׂ
ֹאמר ִ ּכי הוּא זֶה [שמודה רק במקצת ואומר 'אני חייב רק את
שר י ַ
ַעל ָּכל אֲ בֵ ָדה אֲ ׁ ֶ

שר י ְַר ִׁשיעֻ ן
זה'] ַעד הָ אֱ ל ִֹהים [הדיינים ,המשביעים אותו] ָיבֹא דְּ בַ ר ְ ׁשנֵיהֶ ם ,אֲ ׁ ֶ
שה וְ כָ ל
יש אֶ ל ֵר ֵעה ּו חֲמוֹ ר אוֹ ׁשוֹ ר אוֹ ֶׂ
ְש ּ ֵלם ְׁש ַניִם ְל ֵר ֵעהוּּ ִ :כי י ּ ִֵתן ִא ׁ
אֱ ל ִֹהים י ַׁ
ְ ּבהֵ ָמה ִל ְׁשמֹר ,וּמֵ ת אוֹ נִ ְ ׁש ַּבר אוֹ נִ ְ ׁש ָּבה אֵ ין רֹאֶ ה [אין עדים למקרה]ְׁ :שבֻ ַעת
ה' ִּת ְהיֶה ֵּבין ְׁשנֵיהֶ ם ִאם לֹא ָׁשלַ ח יָדוֹ [אם לא השתמש בו בלא רשות] ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת
ְש ּ ֵלם
[בממון] ֵר ֵעהוּ ,וְ לָ ַקח ְ ּב ָעלָ יו [בעל החפץ יקח את שבועת השומר (ת"א)] וְ לֹא י ַׁ
ְש ּ ֵלם ִל ְב ָעלָ יוִ :אם טָ רֹף י ּ ִָט ֵרף י ְִב ֵאה ּו ֵעד [אם
[השומר] :וְ ִאם ָ ּגנֹב ִי ָ ּגנֵב מֵ ִע ּמוֹ  ,י ַׁ

יש מֵ ִעם ֵר ֵעה ּו
ִש ַאל ִא ׁ
ְש ּ ֵלם :וְ ִכי י ְ ׁ
יביא השומר עד על הדבר (ת"א)] ,הַ ְּט ֵרפָ ה לֹא י ַׁ
ְש ּ ֵלםִ :אם ְ ּב ָעלָ יו ִע ּמוֹ [אם בעל החפץ
ש ּ ֵלם י ַׁ
וְ נִ ְׁש ַּבר אוֹ מֵ תּ ְ ,ב ָעלָ יו אֵ ין ִע ּמוֹ ַׁ
שכָ רוֹ [והוא
ְש ּ ֵלם [השואל]ִ ,אם ָׂש ִכיר הוּא ָּבא ִ ּב ְ ׂ
עושה מלאכה עבור השואל] לֹא י ַׁ

הדין אם נשכר בעל החפץ לשואל (שכירות א,ג)]:
ויקרא ה,כא-כו:
שבועת הפיקדון

ֹשה ּ ֵלאמֹר :נֶפֶ ׁש ִ ּכי ֶתחֱטָ א ו ָּמעֲ לָ ה ַמ ַעל ַּבה' ,וְ ִכחֵ ׁש
ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
ַּבעֲ ִמיתוֹ [חברו הישראלי] ְ ּב ִפ ָּקדוֹ ן אוֹ ִב ְתשׂ וּמֶ ת יָד [שנתן ממון ביד ,בין בשותפות

שק אֶ ת עֲ ִמיתוֹ  :אוֹ ָמצָ א אֲ בֵ ָדה וְ ִכחֶ ׁש
בין בהלוואה (ראה ת"א ורש"י)] אוֹ ְב ָגזֵל אוֹ ָע ַׁ
שה הָ ָא ָדם לַ ֲחטֹא בָ הֵ ּנָה :וְ הָ יָה
שר יַעֲ ֶׂ
ָּב ּה וְ נִ ְׁש ַּבע ַעל ָׁש ֶקרַ ,על ַאחַ ת ִמכּ ֹל אֲ ׁ ֶ
שר ָע ָׁשק אוֹ
ֹשק אֲ ׁ ֶ
שר ָ ּגזָל אוֹ אֶ ת הָ ע ׁ ֶ
שם וְ הֵ ִׁשיב אֶ ת הַ ְ ּגזֵלָ ה אֲ ׁ ֶ
ִּכי ֶיחֱטָ א וְ ָא ׁ ֵ
שר
שר ָמצָ א :אוֹ ִמכּ ֹל אֲ ׁ ֶ
שר הָ ְפ ַקד ִא ּתוֹ  ,אוֹ אֶ ת הָ אֲ בֵ ָדה אֲ ׁ ֶ
אֶ ת הַ ּ ִפ ָּקדוֹ ן אֲ ׁ ֶ
ֹאשוֹ ַוח ֲִמ ִ ׁש ָתיו [ 25%מן הקרן] יֹסֵ ף ָעלָ יו,
ש ֶקר וְ ִׁש ּ ַלם אֹתוֹ ְ ּבר ׁ
ִשבַ ע ָעלָ יו לַ ּ ׁ ֶ
י ּ ָׁ
שר הוּא לוֹ י ְִּת ֶננּו ְ ּביוֹ ם ַא ְ ׁש ָמתוֹ  :וְ אֶ ת אֲ ָׁשמוֹ י ִָביא לַ ה'ַ ,איִל ּ ָת ִמים ִמן
לַ אֲ ׁ ֶ
ָ
הַ ּצֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכך [בשווי שני שקלים] ְל ָא ָׁשם אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן :וְ ִכ ּ ֶפר ָעלָ יו הַ כּ ֹהֵ ן ִל ְפנֵי ה'
שה ְל ַא ְ ׁש ָמה בָ ּה:
שר יַעֲ ֶׂ
וְ נִ ְסלַ ח לוֹ ַ ,על ַאחַ ת ִמכּ ֹל אֲ ׁ ֶ

עות
כות ְׁשב ּו ֹ
ִה ְל ֹ
מניין המצוות :ב) ֶׁשֹּלא לִ ָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו
יֵ ׁש ִּבכְ לָ לָ ן ָח ֵמׁש ִמ ְצוֹותַ ,א ַחת ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה וְ ַא ְרּבַ ע ִמ ְצוֹות
לַ ָּׁשוְ א – שלא להישבע שבועה חסרת
ֹלא ַת ֲע ֶׂשה ,וְ זֶ ה הּוא ּפְ ָר ָטן :א) ֶׁשֹּלא לִ ָּׁשבַ ע ּבִ ְׁשמֹו לַ ֶּׁש ֶקר.
ערך (לפרטיה ראה להלן א,ד-ז) .ג) ֶׁשֹּלא
ב) ֶׁשֹּלא לִ ָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו לַ ָּׁשוְ א .ג) ֶׁשֹּלא לִ כְ ּפֹר ּבַ ּפִ ָּקדֹון.
לִ כְ ּפֹר ַּבּפִ ָּקדֹון – מי שיש ברשותו
ד) ֶׁשֹּלא לִ ָּׁש ַבע עַ ל ּכְ פִ ַירת ָממֹון .ה) לִ ָּׁש ַבע ּבִ ְׁשמֹו ּבֶ ֱא ֶמת.
רכוש שאינו שלו ,כגון שהופקד אצלו
דבר מה לשמור עליו ,אסור לו לשקר
ּובאּור ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ִּבפְ ָר ִקים ֵאּלּו.
ֵ
ולטעון שאינו ברשותו (להלן א,ח).
ה) לִ ָּׁשבַ ע ּבִ ְׁשמֹו ֶּב ֱא ֶמת – כשבית דין
מחייב אותו להישבע כדי לאמת את טענותיו בבית דין ,מפני שיש בדבר משום קידוש השם (להלן יא,א).

יטיב – לעצמו ,כגון
א  לְ ָה ַרע אֹו לְ ֵה ִ
אשוֹ ן
ּ ֶפ ֶרק ִר ׁ
שנשבע לאכול או שלא לאכול; או
הגדרות מיני השבועות
לאחר ,כגון שנשבע להאכיל אותו
או שלא להאכיל אותו .לְ ַה ָּבא – על
שבועת ביטוי
העתידֶׁ .שּיַ ֲע ֶׂשה אֹו ֶׁשֹּלא יַ ֲע ֶׂשה –
ּוׁשבּועַ ת ָׁשוְ א,
א   ַא ְר ָּבעָ ה ִמינֵ י ְׁשבּועֹות ֵהןְׁ :שבּועַ ת ִּבּטּויְ ,
שבועה עתידית על מעשה התלוי בו,
ּוׁשבּועַ ת ָהעֵ דּותְׁ .שבּועַ ת ּבִ ּטּוי – ִהיא
ּוׁשבּועַ ת ַהּפִ ָּקדֹוןְ ,
ְ
לעומת שבועה על העבר ,שהיא תיאור
עובדה (להלן ה,א) .בֶׁ   1ש ֶאפְ ָׁשר לֹו
ּתֹורה" :אֹו נֶ פֶ ׁש ּכִ י ִת ָּׁש ַבע לְ בַ ֵּטא בִ ְׂשפָ ַתיִ ם
ֶׁשּנֶ ֶא ְמ ָרה ַּב ָ
ׂשֹותן – והתורה מתירה לו לעשות
לַ ֲע ָ
לְ ָה ַרע אֹו לְ ֵה ִ
יטיב" (ויקרא ה,ד) ,וְ ִהיא נֶ ֱחלֶ ֶקת לְ ַא ְרּבָ עָ ה ֲחלָ ִקים:
אותן (להלן ה,טז).
ּוׁש ַּתיִ ם לְ ֶׁשעָ ַבר; ּכְ גֹון ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע עַ ל ָּדבָ ר ֶׁשעָ בַ ר,
ְׁש ַּתיִ ם לְ ַה ָּבא ְ
ג   ַמ ֲחלָ קֹות – חלקים ,סוגים .וְ ֶה ֱחלִ יף
ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה אֹו ֶׁשֹּלא נַ ֲע ָׂשה ,וְ עַ ל ָּד ָבר ֶׁשעָ ִתיד לִ ְהיֹותֶׁ ,שּיַ ֲע ֶׂשה אֹו
– ושינה מן האמת או ממה שנשבע.
לֹוקה – אף על פי שהכלל הוא שאין
ֶ
נֹוהגֶ ת ֶאּלָ א ּבִ ְדבָ ִרים
ֶׁשֹּלא יַ ֲע ֶׂשה   .ב  1וְ ֵאין ְׁשבּועַ ת ִּבּטּוי ֶ
לוקים על לאו שאין בו מעשה ,זהו
ׂשֹותןֵּ ,בין לְ ַה ָּבא ֵּבין לְ ֶׁשעָ ַבר.
ֶׁש ֶאפְ ָׁשר לֹו לַ ֲע ָ
אחד מן החריגים (סנהדרין יח,ב) ,בגלל
'ׁשּזָ ַר ְק ִּתי ֶאבֶ ן לַ ּיָ ם' אֹו
'ׁש ָאכַ לְ ִּתי' אֹו ֶ
בּ  2כֵ ַיצד לְ ֶׁשעָ ַבר? ֶ
חילול השם שיש בשבועת שקר בשם
ה' (מו"נ ג,מא) .ואולם מי שנשבע לעשות
'ׁשֹּלא זָ ַר ְק ִּתי
'ׁשֹּלא ָאכַ לְ ִּתי' אֹו ֶ
'ׁש ִּד ֵּבר ּפְ לֹונִ י עִ ם ּפְ לֹונִ י' ,אֹו ֶ
ֶ
דבר ולא עשה אותו ,אינו לוקה ,מפני
'ׁשֹּלא ִּד ֵּבר ּפְ לֹונִ י עִ ם ּפְ לֹונִ י' .וְ כֵ ַיצד לְ ַהּבָ א?
ֶא ֶבן לַ ּיָ ם' אֹו ֶ
שבשעה שנשבע עדיין לא היה הדבר
'ׁשֹּלא ֶאזְ רֹק
'ׁשֹּלא אֹכַ ל' אֹו ֶ
'ׁש ֶאזְ רֹק ֶא ֶבן לַ ּיָ ם' ,אֹו ֶ
'ׁשאֹכַ ל' אֹו ֶ
ֶ
שקר (להלן ד,כ‑כא; כס"מ) .ועובר גם על
"מוצא שפתיך תשמור" גם על "לא יחל
ּוׁש ַּתיִ ם לְ ַהּבָ א.
ֶא ֶבן לַ ּיָ ם' – ֲה ֵרי ֵאּלּו ְׁש ַּתיִ ם לְ ֶׁשעָ ַבר ְ
דברו" (נדרים א,ה; סה"מ עשה צד; ל"ת קנז).
ג  נִ ְׁש ַּבע עַ ל ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַּבע ַמ ֲחלָ קֹות ֵאּלּו וְ ֶה ֱחלִ יףּ ,כְ גֹון
ּבְ ׁשֹוגֵ ג – בשבועה על העבר ,ולא ידע
'ׁש ָאכַ לְ ִּתי' וְ הּוא ֹלא ָאכַ ל – ֲה ֵרי
ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע ֶׁשֹּלא יֹאכַ ל וְ ָאכַ ל ,אֹו ֶ
מהו העונש למי שנשבע שבועת שקר,
או בשבועה על העתיד ,כששכח בשעת
ּיֹוצא ּבֹו נֶ ֱא ַמר[" :וְ ]ֹלא ִת ָּׁשבְ עּו
זֹו ְׁשבּועַ ת ֶׁש ֶקר ,וְ עַ ל זֶ ה וְ כַ ֵ
מעשה על מה נשבע (להלן ג,ז-ח)ָ .ק ְר ָּבן
לֹוקה;
ִב ְׁש ִמי לַ ָּׁש ֶקר" (שם יט,יב) .וְ ִאם נִ ְׁש ַּבע לַ ֶּׁש ֶקרּ :בְ ֵמזִ יד – ֶ
יֹורד – קרבן על עברות מסוימות
עֹולֶ ה וְ ֵ
יֹורדֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ נֶ עְ לַ ם ִמ ֶּמּנּו
ְּבׁשֹוגֵ ג – ֵמ ִביא ָק ְר ָּבן עֹולֶ ה וְ ֵ
התלוי במצבו הכלכלי של החוטא :אם
הוא עשיר ,מביא בהמה לקרבן; ואם
וְ הּוא יָ ַדע וְ ָא ֵׁשם" (שם ה,ד).
הוא עני ,מביא עוף; ואם הוא עני מאוד,
מביא מנחה מן הצומח .ומשמעות הצירוף" :עולה עם העשיר ויורד עם העני" (פה"מ כרתות ב,ה; שגגות י,ד).
פרק א
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ד   ְׁשבּועַ ת ָׁשוְ א – שבועה שאין לה
ערך :מוטעית ,מיותרת ,לא תקפה או ד   ְׁשבּועַ ת ָׁשוְ א נֶ ֱחלֶ ֶקת לְ ַא ְרּבַ ע ַמ ֲחלָ קֹותָ :ה ַא ַחת – ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע
לא מציאותיתָּ .דבָ ר ַהּיָ דּועַ – דבר גלוי
וידוע לפחות לשלושה בני אדם שאינם עַ ל ָּד ָבר ַהּיָ דּועַ ֶׁש ֵאינֹו ּכֵ ןּ .כֵ ַיצד? ּכְ גֹון ֶׁשּנִ ְׁשּבַ ע עַ ל ָה ִאיׁש
חכמים (להלן ה,כב).
ֶׁשהּוא ִא ָּׁשה ,וְ עַ ל ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ִהיא ִאיׁש ,וְ עַ ל עַ ּמּוד ֶׁשּלְ ַׁשיִ ׁש
ה   ָא ָדם ָׁשלֵ ם – שלם בדעתו ,שפויּ .כְ ֵדי
ּיֹוצא ּבָ זֶ ה.
ֶׁשהּוא ֶׁשּלְ זָ ָהב ,וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ֵ
לְ ַצ ֵּדק ַה ָּד ָבר ִּב ְׁשבּועָ ה – ונמצאת
ה   ַה ְּׁשנִ ּיָ ה – ֶׁשּנִ ְׁשּבַ ע עַ ל ָּדבָ ר יָ דּועַ ֶׁש ֵאין ּבֹו ָספֵ ק לְ ָא ָדם ּבָ עֹולָ ם
השבועה מיותרת.
ֶׁשהּוא ּכֵ ןּ ,כְ גֹון ֶׁשּנִ ְׁשּבַ ע עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶׁש ִהיא ָׁש ַמיִ ם וְ עַ ל ֶאבֶ ן זֹו
ו   ַה ִּמ ְצוָ ה – מצוות עשה ומצוות לא
תעשה ומצוות מתקנת חכמים ,מפני
ּיֹוצא ּבָ זֶ הֶׁ ,שּזֶ ה
ֶׁש ִהיא ֶאבֶ ן ,וְ עַ ל ְׁשנַ יִ ם ֶׁש ֵהן ְׁשנַ יִ ם ,וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ֵ
שמצוה מן התורה לשמוע לדברי
ַה ָּדבָ ר ֵאין ּבֹו ָספֵ ק לְ ָא ָדם ָׁשלֵ ם ּכְ ֵדי לְ ַצ ֵּדק ַה ָּדבָ ר ּבִ ְׁשבּועָ ה.
חכמים (ממרים א,ב)ֶׁ .שֹּלא יִ ְתעַ ֵּטף
בבגד
יצית – שנשבע שיתעטף
ַּב ִּצ ִ
יׁשית – ֶׁשּנִ ְׁשּבַ ע לְ בַ ֵּטל ֶאת ַה ִּמ ְצוָ הּ .כֵ ַיצד? ּכְ גֹון
ו   ְׁשלִ ִ
החייב בציצית אבל לא יטיל בו ציצית,
ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע ֶׁשֹּלא יִ ְתעַ ֵּטף ּבַ ִּצ ִיצית ,וְ ֶׁשֹּלא יִ לְ ּבַ ׁש ְּתפִ ּלִ ין ,וְ ֶׁשֹּלא
שהרי אין מצוה שיחייב האדם את
עצמו להתעטף בציצית (רדב"ז; ציצית יֵ ֵׁשב ַּב ֻּסּכָ ה ּבְ ַחג ַה ֻּסּכֹות ,וְ ֹלא יֹאכַ ל ַמ ָּצה ּבְ לֵ ילֵ י ַהּפֶ ַסח ,אֹו
ג,י-יא; וראה ביאורנו להלן ה,כ .וראה ק')ֶׁ .שֹּלא
ּיֹוצא ּבָ זֶ ה.
ֶׁשּיִ ְתעַ ּנֶ ה ּבְ ַׁשּבָ תֹות וְ יָ ִמים טֹובִ ים ,וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ֵ
יֵ ֵׁשב ּבַ ֻּסּכָ ה ּבְ ַחג ַה ֻּסּכֹות – ומצוה לאכול
בסוכה בליל יום טוב ראשון ובכל עת זְ   1ר ִביעִ ית – ֶׁשּנִ ְׁשּבַ ע עַ ל ָּדבָ ר ֶׁש ֵאין ּבֹו ּכ ַֹח לַ ֲעׂשֹותֹוּ .כֵ ַיצד?
לׁשה יָ ִמים לַ יְ לָ ה וָ יֹום ְרצּופִ ים ,אֹו
יׁשן ְׁש ָ
שרוצה לאכול ולישון ,שמצוה שיאכל ּכְ גֹון ֶׁשּנִ ְׁשּבַ ע ֶׁשֹּלא יִ ַ
האדם בסוכה ויישן בסוכה כל ימות
ּיֹוצא ּבָ זֶ ה.
ֶׁשֹּלא יִ ְטעֹם ּכְ לּום ִׁשבְ עַ ת יָ ִמים ְרצּופִ ים ,וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ֵ
החג (סוכה ו,ו-ז) .וְ ֹלא יֹאכַ ל ַמ ָּצה ּבְ לֵ ילֵ י
ַהּפֶ ַסח – ומצוַ ת עשה מן התורה לאכול זּ  2כָ ל ַהּנִ ְׁשּבָ ע ְׁשבּועַ ת ָׁשוְ א ֵמ ַא ְרּבַ ע ְׁשבּועֹות ֵאּלּו – עֹובֵ ר ּבְ ֹלא
מצה בליל חמישה עשר בניסן (חמץ ומצה
ּׁשוְ א" (שמות כ,ו;
ֹלהיָך לַ ָ
ַת ֲע ֶׂשהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרֹ" :לא ִת ָּׂשא ֶאת ֵׁשם יי ֱא ֶ
ו,א)ֶׁ .שּיִ ְתעַ ּנֶ ה ּבְ ַׁשּבָ תֹות וְ יָ ִמים טֹובִ ים –
לֹוקה; וְ ִאם ָהיָ ה ׁשֹוגֵ ג – ּפָ טּור ִמּכְ לּום.
ויבטל מצוה שתיקנו חכמים ,לענג דברים ה,י); וְ ִאם ָהיָ ה ֵמזִ יד – ֶ
את השבתות והימים הטובים באכילה
שבועת הפיקדון
ובשתייה ולא להתענות בהם (שבת ל,ז-יב;
ח   ְׁשבּועַ ת ַהּפִ ָּקדֹון ּכֵ ַיצד? ּכָ ל ִמי ֶׁשּיֵ ׁש ָממֹון ֲחבֵ רֹו ּבְ יָ דֹוּ ,בֵ ין
שביתת יום טוב ו ,טז-יט; תעניות א,יב).
זֶׁ   1שֹּלא יִ ְטעֹם – שלא יאכל ולא ישתהּ .פִ ָּקדֹון ּבֵ ין ִמלְ וָ ה ,אֹו ֶׁשּגְ זָ לֹו אֹו ֲע ָׁשקֹו ,אֹו ָמ ָצא לֹו ֲאבֵ ָדה וְ ֹלא
ּיֹוצא ּבָ זֶ ה ,וְ ָתבַ ע ִמ ֶּמּנּו ָממֹון ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ּבְ יָ דֹו ,וְ כָ פַ ר ּבֹו
ֶה ֱחזִ ָירּה וְ כַ ֵ
זֶׁ   2שּנֶ ֱא ַמר – בעשרת הדיברות.
ׁשּנֶ ֱא ַמרֹ" :לא ְתכַ ֲחׁשּו" (ויקרא יט,יא)
ח   ֶׁשּגְ זָ לֹו – שלקח ממנו ממון בכוח – ֲה ֵרי זֶ ה עֹובֵ ר ּבְ ֹלא ַת ֲע ֶׂשהֶ ,
לֹוקין עַ ל לָ או זֶ ה .וְ ִאם נִ ְׁשּבַ ע
ובגלוי כשודד (גזלה ואבדה א,ג; סה"מ ל"ת – זֹו ַאזְ ָה ָרה לִ כְ פִ ַירת ָממֹון; וְ ֵאין ִ
רמז)ֲ .ע ָׁשקֹו – שלא השיב לו רכוש
שניתן לו בהיתר ,כגון שקיבל רהיט לֹו עַ ל ֶׁש ֶקר עַ ל ָממֹון ֶׁשּכָ פַ ר ּבֹו – ֲה ֵרי זֶ ה עֹובֵ ר ּבְ לָ או ַא ֵחר ,וְ עַ ל
לתקן אותו ,ובכלל זה שלא שילם לו זֶ ה נֶ ֱא ַמר" :וְ ֹלא ְת ַׁש ְּקרּו ִאיׁש ּבַ ֲע ִמיתֹו" (שם) – זֹו ַאזְ ָה ָרה לַ ּנִ ְׁשּבָ ע
'ׁשבּועַ ת ַהּפִ ָּקדֹון'.
ּוׁשבּועָ ה זֹו – ִהיא ַהּנִ ְק ֵראת ְ
את משכורתו (גזלה ואבדה א,ד; סה"מ שם) .עַ ל ּכְ פִ ַירת ָממֹוןְ .
וְ ָת ַבע ִמ ֶּמּנּו – חברוֶׁ .שּנֶ ֱא ַמרֹ" :לא
ּומה הּוא ַחּיָ ב עַ ל ְׁשבּועַ ת ַהּפִ ָּקדֹון ֶׁש ִּׁש ֵּקר ּבָ ּה? ְמ ַׁשּלֵ ם
ִּתגְ נֹבּו ,וְ ֹלא ְתכַ ֲחׁשּו וְ ֹלא ְת ַׁש ְּקרּו ִאיׁש ט   ַ
לֹוקין – אף מי שנשבע
ּבַ ֲע ִמיתֹו" .וְ ֵאין ִ
ּומ ְק ִריב ָא ָׁשם וַ ַּדאיֵּ ,בין
ּתֹוספֶ ת ח ֶֹמׁשַ ,
ַה ֶּק ֶרן ֶׁשּכָ פַ ר ּבֹו עִ ם ֶ
לשקר (לעונשו ראה להלן ז,ח).
ּומ ְק ִריב ָא ָׁשם
ט   ַה ֶּק ֶרן – ערך הממון שכפר בו בשבועה .ח ֶֹמׁש – תוספת רבע ,שהיא חמישית מן הקרן עם התוספתַ .
וַ ַּדאי – הנקרא 'אשם גזלות' (לפרטי תשלומי החומש והקרן ראה גזלה ואבדה פרק ה) .ובמקום אחר כתב רבנו" :ומפורש בתורה
(ויקרא ה,כג-כה) שאין מתכפר לו באשם זה עד שישיב הממון שבידו לבעליו .אבל החומש אינו מעכב הכפרה" (שגגות ט,ז).
שבועת שווא

האלפה רפס      תועובש תוכלה      ב-א קרפ

ֶׁש ָהיָ ה ֵמזִ יד ֵּבין ֶׁש ָהיָ ה ׁשֹוגֵ גֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ כִ ֵחׁש ּבַ ֲע ִמיתֹו
ׁשם" (שם ה,כא–
ׂשּומת יָ ד ...וְ ָהיָ ה ּכִ י יֶ ֱח ָטא וְ ָא ֵ
ְּבפִ ָּקדֹון אֹו ִב ְת ֶ
כג) ,וְ ֹלא נֶ ֱא ַמר ּבֹו 'וְ נֶ עְ לַ ם' – לְ ַחּיֵ ב ׁשֹוגֵ ג ּכְ ֵמזִ יד;    י  1וְ הּוא
ֶׁשּיָ זִ יד ַּבּפִ ָּקדֹון אֹו ַּב ָּממֹון ֶׁשּנִ ְת ַחּיֵ ב ּבֹו וְ יָ ַדע ּבֹו ּבִ ְׁשעַ ת ְׁשבּועָ ה.
ֲא ָבל ִאם ָׁשגַ ג וְ ָׁשכַ ח ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֶא ְצלֹו ָממֹון ,וְ כָ פַ ר וְ נִ ְׁשּבַ ע וְ ַא ַחר
ּכָ ְך יָ ַדע – ֲה ֵרי זֶ ה ָאנּוסּ ,ופָ טּור ִמּכְ לּום.
י  2וְ כֵ ן ִאם ֹלא יָ ַדע ֶׁש ָאסּור לִ ָּׁש ַבע לַ ֶּׁש ֶקר עַ ל ּכְ פִ ַירת ָממֹון –
ֲה ֵרי זֶ ה ָאנּוסּ ,ופָ טּור    .יא   ִאם ּכֵ ןֵ ,ה ַיאְך ִהיא ִׁשגְ גַ ת ְׁשבּועַ ת
ַהּפִ ָּקדֹון? ּכְ גֹון ֶׁשּנֶ עְ לַ ם ִמ ֶּמּנּו ִאם ַחּיָ ִבין עָ לֶ ָיה ָק ְרּבָ ן ִאם לָ או,
סּורה וְ ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֶא ְצלֹו ָממֹון – זֹו ִהיא ִׁשגְ גָ ָתּה.
וְ יָ ַדע ֶׁש ִהיא ֲא ָ
ּוזְ דֹונָ ּה – ֶׁשּיָ ַדע ֶׁש ַחּיָ ִבין עָ לֶ ָיה ָק ְר ָּבן.
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וְ ֹלא נֶ ֱא ַמר ּבֹו וְ נֶ עְ לַ ם וכו' – בפסוק
המתאר את שבועת השקר לא נאמר
שהנשבע היה שוגג ולקה בחוסר ידיעה
("נעלם" ממנו) ,ולכן בזה שווה דין
יֶׁ   1שּיָ זִ יד –
השוגג לדין המזיד.
יכחיש במתכווןֲ .ה ֵרי זֶ ה ָאנּוס – כמי
שנאלץ לעשות דבר מה ,שהרי האמין
במה שאמר.
יא   ִאם ּכֵ ן וכו' – אם אי ידיעת
המציאות או אי ידיעת האיסור היא
בגדר אונס ,מה היא שגגה.

שבועת העדות

יב   ְׁשבּועַ ת ָהעֵ דּות ּכֵ ַיצד? ָהעֵ ִדים ֶׁשּיָ ְדעּו עֵ דּות ָממֹון,
דּותן וְ ֹלא ֵהעִ ידּו,
ְּות ָבעָ ם ַּבעַ ל ָהעֵ דּות לְ ָהעִ יד לֹו ,וְ כָ פְ רּו ְּבעֵ ָ
'ׁשבּועַ ת
יֹודעִ ין לֹו עֵ דּות – זֹו ִהיא ַהּנִ ְק ֵראת ְ
וְ נִ ְׁש ְּבעּו לֹו ֶׁש ֵאינָ ן ְ
יֹורדּ ,בֵ ין ֶׁש ָהיּו
ָהעֵ דּות' ,וְ ַחּיָ ִבין עַ ל ְׁשבּועָ ה זֹו ָק ְר ָּבן עֹולֶ ה וְ ֵ
ְמזִ ִידין ֵּבין ֶׁש ָהיּו ׁשֹוגְ גִ יןֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ נֶ פֶ ׁש ּכִ י ֶת ֱח ָטא וְ ָׁש ְמעָ ה
קֹול ָאלָ ה וְ הּוא עֵ ד( "...שם ה,א) ,וְ ֹלא נֶ ֱא ַמר ָּבּה 'וְ נֶ עְ לַ ם' – לְ ַחּיֵ ב
עַ ל ַהּזָ דֹון ּכַ ְּׁשגָ גָ ה.

יב  עֵ דּות ָממֹון – עדות שחייב אדם
לפלוני ממון .ההימנעות מלהעיד בדיני
נפשות חמורה יותר ,מפני שהיא בגדר
"לא תעמד על דם רעך" ,ואינה מתכפרת
על ידי קרבן (רדב"ז; סה"מ ל"ת רצז; ראה רוצח
א,יד).

יג  ּכֵ ַיצד ִׁשגְ גַ ת ְׁשבּועַ ת ָהעֵ דּות? ּכְ גֹון ֶׁשּנֶ עְ לַ ם ִמ ֶּמּנּו ֶׁש ַחּיָ בִ ין
סּורה וְ ֶׁש ִהיא ֶׁש ֶקרּ .וזְ דֹונָ ּה
עָ לֶ ָיה ָק ְר ָּבן ,וְ יָ ַדע ֶׁש ְּׁשבּועָ ה זֹו ֲא ָ
סּורה,
– ֶׁשּיָ ַדע ֶׁש ַחּיָ ִבין עָ לֶ ָיה ָק ְר ָּבןֲ .א ָבל ִאם ֹלא יָ ַדע ֶׁש ִהיא ֲא ָ
יֹודעִ ין
נֹודע לָ ֶהן ֶׁש ֵהן ְ
אֹו ֶׁש ָּׁשכְ חּו ָהעֵ דּות וְ נִ ְׁש ְּבעּו וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַ
טּורין ַאף
נּוסיןּ ,ופְ ִ
לֹו עֵ דּות וְ ֶׁשּנִ ְׁש ְּבעּו עַ ל ֶׁש ֶקר – ֲה ֵרי ֵאּלּו ֲא ִ
ִמן ַה ָּק ְר ָּבן.

טּורין ַאף ִמן ַה ָּק ְר ָּבן – ואין
יג  ּופְ ִ
עליהם עוון (רדב"ז).

פרק ב

ּ ֶפ ֶרק ׁ ֵשנִ י
אופן השבועה

העונה אחר שבועת אחר

א   ֶא ָחד ַהּנִ ְׁש ָּבע ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַּבע ִמינֵ י ְׁשבּועֹות ֵאּלּו ִמּפִ י עַ ְצמֹו,
וְ ֶא ָחד ַה ֻּמ ְׁש ָּבע ִמּפִ י ֲא ֵח ִרים וְ עָ נָ ה ָא ֵמןֲ .אפִ ּלּו ִה ְׁשּבִ יעֹו ּגֹוי
אֹו ָק ָטן וְ עָ נָ ה ָא ֵמן – ַחּיָ ב; ֶׁשּכָ ל ָהעֹונֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ְׁשבּועָ ה,
אֹומר ָּדבָ ר
מֹוציא ְׁשבּועָ ה ִמּפִ יו .וְ ֶא ָחד ָהעֹונֶ ה ָא ֵמן אֹו ָה ֵ
ּכְ ִ
ֶׁשעִ נְ יָ נֹו ּכְ עִ נְ יַ ן ָא ֵמןּ ,כְ גֹון ֶׁש ָא ַמר ִ'הין' אֹו ְ'מ ֻחּיָ ב ֲאנִ י ּבִ ְׁשבּועָ ה

א   ִמּפִ י עַ ְצמֹו – כגון שהוא אומר 'הריני
נשבע בה' שִ .'...מּפִ י ֲא ֵח ִרים – כגון
שאדם אחר אומר 'הרי אתה נשבע בה'
שֲ .'...אפִ ּלּו ִה ְׁשּבִ יעֹו ּגֹוי אֹו ָק ָטן – שאין
משמעות לשבועתםִ .הין – הן ,כן.
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יח   ֵמת ֶׁש ָהיָ ה ֻמ ְׁשּכָ ב לְ ר ַֹחב ַה ֶּד ֶרְך – ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵאין ָׁשם
ָמקֹום לַ ֲעבֹר ֶאּלָ א עָ לָ יו אֹו נֹוגֵ עַ ּבְ ִצּדֹו ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ִהיא
הֹואיל ְּוספֵ ק
ֻט ְמ ָאה יְ דּועָ ה ,וְ עָ בַ ר ִמ ָּׁשם נָ זִ ירֲ ,ה ֵרי זֶ ה ָטהֹורִ ,
מּורים? ּבַ ְּמ ַהּלֵ ְך
ְרׁשּות ָה ַרּבִ ים ָטהֹור    .יט  ּבַ ֶּמה ְּדבָ ִרים ֲא ִ
ְּב ַרגְ לָ יוֲ .אבָ ל ִאם ָהיָ ה רֹוכֵ ב אֹו ָטעּון ַמ ָּׂשא – ֲה ֵרי זֶ ה ָט ֵמא;
ֶׁש ַה ְּמ ַהּלֵ ְך ּבְ ַרגְ לָ יו ֶאפְ ָׁשר ֶׁשֹּלא יִ ּגַ ע וְ ֶׁשֹּלא יַ ֲא ִהיל וְ ֶׁשֹּלא יָ ִסיט,
ֲא ָבל ָטעּון אֹו רֹוכֵ ב ִאי ֶאפְ ָׁשר ֶׁשֹּלא יִ ּגַ ע אֹו ֶׁשֹּלא יַ ֲא ִהיל אֹו
ֶׁשֹּלא יָ ִסיטֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ֵּמת לְ ר ַֹחב ַה ֶּד ֶרְך.

יח  וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ִהיא ֻט ְמ ָאה יְ דּועָ ה
– ובדרך כלל מחמירים בה ,ומקילים
בטומאה שאינה ידועה לאיש (טומאת
ּוספֵ ק ְרׁשּות
התהום .ראה לעיל ו,טז)ְ .
ָה ַר ִּבים ָטהֹור – ספק טומאה ברשות
הרבים טהור (שאר אבות הטומאות טו,ח).
ֶאפְ ָׁשר ֶׁשֹּלא יִ ּגַ ע וְ ֶׁשֹּלא יַ ֲא ִהיל וְ ֶׁשֹּלא
יָ ִסיט – ייתכן שסטה ההולך לשולי
הדרך ולא נטמא מן המת ,לא בנגיעה
בו ,לא בהיותו מעל המת ("יאהיל")
ולא בהזזתו שלא במגע ("יסיט") ,כגון
במקל (לעיל ה,יז; טומאת מת א,ז)ֲ .אבָ ל ָטעּון אֹו רֹוכֵ ב וכו' – שמניחים שמי שנושא מטען ("טעון") או רוכב על בהמה
אינם נוהגים לסטות מן הדרך.

הקדמה לפרק י :פרק זה עוסק בשילוב צרעת עם נזירות.
להלן המושגים הנוגעים למצורע ולנזיר המשמשים
בפרק זה .קרבנות הנזיר והמצורע מפורטים להלן,
בהקדמה להלכה ד.
טומאת המצורע וטהרתו – מי שנראה על גופו נגע
החשוד להיות צרעת ,הכהן צריך לקבוע אם הוא טהור
או מוחלט (מצורע גמור) או מוסגר שצריך להמתין
שבוע ולהיבדק שנית .מצורע מוחלט שהשתנה נגעו
ונעשה טהור ,חייב לבוא אל הכהן כדי שיראה את נגעו
ויאשר שהוא טהור ,ואז עליו לעבור תהליך היטהרות
מטומאתו (המתואר בטומאת צרעת ,פרק יא) .בתהליך זה צריך
לגלח את שער כל גופו ,והוא הנקרא תגלחת ראשונה,
ובה המצורע מביא לטהרתו שתי ציפורים ועץ ארז
ואזוב וצמר צבוע בתולעת שני ,ואחר כך טובל במקווה,
סופר שבעה ימים ,ובסופם מגלח את כל שערו שנית,
והיא הנקראת תגלחת שנייה ,ואחר כך טובל שנית
(טומאת צרעת יא,א-ב).
נזירות טהרה ונזירות טומאה – נזיר שלא נטמא למת
מביא בסיום נזירותו קרבן טהרה ,כבשה לחטאת וכבש
לעולה ואיל לשלמים ,ומגלח את שער ראשו ,והוא
הנקרא תגלחת טהרה (לעיל ח,א-ד) .ואם נטמא למת ,מביא
קרבן טומאה ,שני עופות לחטאת ועולה וכבש לאשם,
ומגלח את שער ראשו ,והוא הנקרא תגלחת טומאה
(לעיל ו,יא) ,ואחר כך מונה נזירות חדשה ,שבסיומה מביא
קרבן טהרה ומגלח תגלחת טהרה.

טהרה מטומאת מת – טומאת מת נמשכת שבעה ימים.
ביום השלישי וביום השביעי מזים (מתיזים) עליו טיפות
ממי אפר פרה אדומה ,וטובל ,ונטהר בערב (פרה אדומה
יא,א) .וטמא מת "אין מקריבין עליו קרבן כלל ,עד
שיטהר" (ביאת המקדש ב,יב).
תקופת הנזירות – ימי הצרעת ("ימי חלטו") וימי
הספירה בין שתי טבילות המצורע ("ימי ספרו") אינם
נמנים בכלל ימי הנזירות (לעיל ז,ט) .נזיר שנטמא למת,
כל ימי נזירותו שקדמו לטומאה אינם נחשבים כימי
נזירות ,ולאחר שיטהר הוא צריך לגלח תגלחת טומאה
ולהביא קרבן טומאה ,ורק לאחר מכן למנות את ימי
נזירותו מחדש (לעיל ו,יא-יב).
תגלחת נזיר ומצורע – אף על פי שהנזיר אסור בתגלחת,
הוא מותר בתגלחת מצוה ,כלומר תגלחת מצורע שנטהר
(לעיל ז,טו) .אמנם אם הנזיר ספק מצורע (שהתגלחת היא
ספק מצוה) ,אסור לו לגלח את שערו ,וחייב להמתין
להשלמת נזירותו ,ורק אז לגלח את שערו .תגלחת הנזיר
היא גילוח שער הראש בלבד (לעיל ו,יא) ,ותגלחת המצורע
היא גילוח שער כל גופו ,כולל הגבות והזקן (טומאת צרעת
יא,א ,)5ולכן תגלחת המצורע מתאימה גם לנזיר.
אכילת קדשים – המצורע הוא אחד ממחוסרי כפרה,
ולכן אסור לו לאכול קודשים (קרבנות) עד שיקריב את
קרבנותיו לאחר התגלחת השנייה (מחוסרי כפרה א,א; טומאת
צרעת יא,ב) ,ואילו נזיר שנטמא מותר לו לאכול קודשים
לאחר שנטהר מטומאת מת ,ואינו נחשב מחוסר כפרה.
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ּ ֶפ ֶרק עֲ ִׂש ִירי
צרעת עם טומאה בנזירות

הכלל

ראה הקדמה בעמוד הקודם .אְ   2ספֵ ק
ּוספֵ ק ְט ֵמא ֵמת – והנזיר אינו
ְמצ ָֹרע ְ
מגלח על ספק .וְ ָהיָ ה ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ַהּזֹאת
ְספֵ ק ְמצ ָֹרע – כיוון שהיה מצורע כל
השנה ,לא הספיק לצבור ימי נזירות
במשך השנה ,ויצטרך להשלים שנה
שלמה של נזירותֲ .ה ֵרי זֶ ה מֹונֶ ה ִׁש ְבעַ ת
ּוׁש ִביעִ י – הזאת
ישי ְ
ּומּזֶ ה ִּב ְׁשלִ ׁ ִ
יָ ִמים ַ
מי פרה אדומה עליו כדי לטהר אותו
מטומאת מת אפשרית אפילו תוך כדי
טומאת הצרעת (פרה אדומה יא,ג) .הטהרה
נדרשת ,הן כדי להביא קרבנות הן מפני
שאם היה טמא מת בלבד הוא יכול
להתחיל נזירות טהרה.

אֵ   1אין ָא ָדם ְמגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת ַא ַחת וְ עֹולָ ה לֹו לְ נִ זְ רֹו ּולְ ָצ ַרעְ ּתֹו.
ּדֹוחה ֶאת
וְ ִתגְ לַ ַחת ַה ָּצ ַרעַ ת ִּבזְ ַמן ֶׁשהּוא ְספֵ ק ְמצ ָֹרע – ֵאינָ ּה ָ
ַהּנְ זִ ירּות.
תגלחות נזיר ספק מצורע וספק טמא מת

א  2לְ פִ יכָ ְךִ ,מי ֶׁשּנָ זַר ָׁשנָ ה ַא ַחת ,וְ ָהיָ ה ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ַהּזֹאת
ְספֵ ק ְמצ ָֹרע ְּוספֵ ק ְט ֵמא ֵמת ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה ָּבּה ְספֵ ק ְמצ ָֹרע ּובְ סֹוף
ּומּזֶ ה
ַה ָּׁשנָ ה נִ ְט ָמא ְּב ָספֵ ק – ֲה ֵרי זֶ ה מֹונֶ ה ִׁש ְבעַ ת יָ ִמיםַ ,
ּוׁש ִביעִ י ,וְ ֵאינֹו ְמגַ ּלֵ ַח ַּב ְּׁש ִביעִ י ,וְ ֵאינֹו יָ כֹול לִ ְׁשּתֹות
ישי ְ
ִּב ְׁשלִ ׁ ִ
ַּבּיַ יִ ן ּולְ ִה ַּט ֵּמא לְ ֵמת ֶאּלָ א לְ ַא ַחר ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים ,וְ אֹוכֵ ל ּבַ ֳּק ָד ִׁשים
לְ ַא ַחר ְׁש ֵּתי ָׁשנִ יםִ ,מּפְ נֵ י ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לְ גַ ּלֵ ַח ַא ְרּבַ ע ִּתגְ לָ חֹות:
ּוׁש ֵּתי ִּתגְ לָ חֹות
ִּתגְ לַ ַחת ַט ֲה ָרה ,וְ ִתגְ לַ ַחת ֻט ְמ ָאה ִמ ָּספֵ קְ ,
ֶׁש ְּמגַ ּלֵ ַח ַה ְּמצ ָֹרעֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ְספֵ ק ְמצ ָֹרע.
אֹותּה ַא ַחר ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה,
בִּ   1תגְ לַ ַחת ִראׁשֹונָ ה – ְמגַ ּלֵ ַח ָ
ּומ ַּט ֵהר ּבְ עֵ ץ ֶא ֶרז וְ ֵאזֹוב
ּומגַ ּלֵ ַח ָּבּה רֹאׁשֹו ּוזְ ָקנֹו וְ גַ ּבֹות עֵ ינָ יוִ ,
ְ
וְ ִצ ֳּפ ִרים ּכִ ׁ ְש ָאר ְמצ ָֹרעִ יןִ :אם ֵאינֹו ְט ֵמא ֵמת וְ ֹלא ְמצ ָֹרע – ֲה ֵרי
ִהיא ִּתגְ לַ ַחת ַט ֲה ָרה ֶׁשּלִ נְ זִ ירּותֹו; וְ ִאם הּוא ְמצ ָֹרע וַ ַּדאי ּבְ ָׁשנָ ה
ִראׁשֹונָ ה – ֲה ֵרי ִהיא ִּתגְ לַ ַחת ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּלַ ְּמצ ָֹרע.

ּומגַ ּלֵ ַח ּבָ ּה רֹאׁשֹו ּוזְ ָקנֹו וְ גַ ּבֹות עֵ ינָ יו
בְ   1
– זו תגלחת ראשונה של מצורע .ואף על
פי שמדובר בספק ,מותר לו לגלח את
שערו ,אם אינו מצורע הרי זו תגלחת
טומאה או תגלחת טהרה של נזיר.
ֵאזֹוב – בערבית 'זעתר' ,ונראה שהכוונה
לאזוב המצוי (,)Majorana syriaca
"שאוכלים אותו בעלי בתים ומטבלים
בו הקדרות" (פרה אדומה ג,ב.)5
בֶׁ   2ש ָּמא ֵאינֹו ְמצ ָֹרע ֶאּלָ א ְט ֵמא ֵמת
וַ ַּדאי ָהיָ ה – ואז השנה השנייה היא
נזירות טהרה ,שאינו מגלח בה על ספק
צרעת.

ׁשֹוהה ָׁשנָ ה ַא ֶח ֶרת ּכְ ִמנְ יַ ן יְ ֵמי ַהּנְ זִ ירּות ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְמגַ ּלֵ ַח
ב  2וְ ֶ
ִּתגְ לַ ַחת ְׁשנִ ּיָ ה ֶׁשּלַ ְּמצ ָֹרעֶׁ ,ש ֵאינֹו יָ כֹול לְ גַ ּלֵ ַח ַא ַחר ִׁשבְ עָ ה ּכִ ְׁש ָאר
ְמצ ָֹרעִ יןֶׁ ,ש ָּמא ֵאינֹו ְמצ ָֹרע ֶאּלָ א ְט ֵמא ֵמת וַ ַּדאי ָהיָ ה ,וְ ָׁשנָ ה
ּומ ַא ַחר ֶׁשּגִ ּלַ ח ְׁש ֵּתי
ְׁשנִ ּיָ ה זֹו ֲה ֵרי הּוא ָּבּה נָ זִ ירֶׁ ,ש ָאסּור לְ גַ ּלֵ ַחֵ .
ּומ ָּתר לֶ ֱאכֹל ּבַ ֳּק ָד ִׁשים.
ִּתגְ לָ חֹות ֵאּלּוָׁ ,שלְ ָמה ַט ֲה ַרת ַה ָּצ ַרעַ תֻ ,
יׁשית ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ׁשֹוהה ָׁשנָ ה ְׁשלִ ִ
ב  3וְ ֶ
יׁשיתֶׁ ,ש ָּמא ְמצ ָֹרע
ְמגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת ְׁשלִ ִ
וַ ַּדאי ָהיָ ה ּבְ ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה ,וְ ֹלא ָהיָ ה ְט ֵמא
ֵמת ,וְ ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה ֹלא עָ לְ ָתה לֹוִ ,מּפְ נֵ י
ֶׁש ִהיא יְ ֵמי ָחלְ טֹו ,וְ ָׁשנָ ה ְׁשנִ ּיָ ה ֹלא עָ לְ ָתה
לֹוִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא יְ ֵמי ָספְ רֹו ֶׁשּלַ ְּמצ ָֹרע
ּוׁשנִ ּיָ ה .לְ פִ יכָ ְך
ֶׁשּבֵ ין ִּתגְ לַ ַחת ִראׁשֹונָ ה ְ
יׁשית ּבִ נְ זִ ירּותֹו,
ָצ ִריְך לִ ְׁשהֹות ָׁשנָ ה ְׁשלִ ִ
יׁשית לִ נְ זִ ירּותֹו,
ּומגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת ְׁשלִ ִ
ְ
וְ ִהיא ִּתגְ לַ ַחת ַט ֲה ָרה.

ש נה 1
טה ור
ס פ ק מצ ו ר ע

ש נה 2

ש נה 3

ש נה 4

נזירות טהרה
ימי חלטו

ימי ספרו

נזירות טהרה

ספק טמא מת נזירות טומאה נזירות טהרה
ס פ ק ט מ א מת
ו ס פ ק מצ ו ר ע

ימי חלטו
מקרא:

ימי ספרו נזירות טומאה נזירות טהרה
תגלחת ראשונה ותגלחת שנייה של מצורע
תגלחת טומאה ותגלחת טהרה של נזיר
טהרה מטומאת מת
מחוסר כפרה

איור מבאר להלכות א-2ב :5בכל שנה שהנזירות אפשרית ,אינו מגלח.
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ּומצ ָֹרע וַ ַּדאי ,וְ ֵאין ִּתגְ לַ ַחת
ב  4אֹו ֶׁש ָּמא ְט ֵמא ֵמת וַ ַּדאי ָהיָ ה ְ
ַא ַחת עֹולָ ה לִ נְ זִ ירּותֹו ּולְ ָצ ַרעְ ּתֹו ,וְ נִ ְמ ֵצאת ִּתגְ לַ ַחת ִראׁשֹונָ ה
יׁשית ִּתגְ לַ ַחת ֻט ְמ ָאה,
ּושנִ ּיָ ה ִּתגְ לַ ַחת ָצ ַרעַ ת ,וְ ִתגְ לַ ַחת ְׁשלִ ִ
ְׁ
יׁשית ִּתגְ לַ ַחת
וְ ֵאין ַא ַחת ִמ ְּׁשלׁש ַה ָּׁשנִ ים עֹולָ ה לֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ְּׁשלִ ִ
ֻט ְמ ָאה.
ּוׂשעָ רֹו וכו' – שער תגלחת טומאה
בְ   5
ושער תגלחת טהרה של נזיר אסורים
בהנאה ,כלומר בכל שימוש (לעיל ו,יד; פסולי
המוקדשין יט,י) ,ואילו שער תגלחת הצרעת
של נזיר מותר בהנאה ,ומכיוון שזהו ספק
בדין תורה ,השער אסור בהנאה.

ּומגַ ּלֵ ַח
ב  5לְ פִ יכָ ְך ָצ ִריְך לִ ְׁשהֹות ָׁשנָ ה ְרבִ יעִ ית ּבִ נְ זִ ירּותְ ,
ּוׂשעָ רֹו ּבְ כָ ל ִּתגְ לַ ַחת ָספֵ ק – ָאסּור ּבַ ֲהנָ יָה
ִּתגְ לַ ַחת ְרבִ יעִ יתְ .
ִמ ָּספֵ קֶׁ ,ש ְּׂשעַ ר נָ זִ יר ֶׁשּנִ ְצ ָט ַרע ֻמ ָּתר ּבַ ֲהנָ יָה.
ג  וְ כֵ ן ִאם נָ ַדר עֶ ֶׂשר ָׁשנִ ים נְ זִ ירּות ,וְ ָהיָ ה ּבָ ֶהן ְספֵ ק ְמצ ָֹרע,
ׁשֹותה ּבַ ּיַ יִ ן עַ ד
וְ נֹולַ ד לֹו ְספֵ ק ֻט ְמ ָאה ּבְ סֹופָ ן – ֲה ֵרי זֶ ה ֵאינֹו ֶ
ּומגַ ּלֵ ַח ַא ְרּבַ ע ִּתגְ לָ חֹותַ ,א ַחת ּבְ סֹוף ּכָ ל עֶ ֶׂשר
ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ הְ ,
ּוׁשנִ ּיָ ה לִ ְספֵ ק יְ ֵמי
ָׁשנִ יםִּ :תגְ לַ ַחת ִראׁשֹונָ ה לִ ְספֵ ק יְ ֵמי ָצ ַרעְ ּתֹוְ ,
יׁשית לִ ְספֵ ק ֻט ְמ ָאתֹוְּ ,ורבִ יעִ ית ִּתגְ לַ ַחת
ּוׁשלִ ִ
ָספְ רֹו ֶׁשּלַ ְּמצ ָֹרעְ ,
ַט ֲה ָרה.

הקדמה לדיני קרבנות הנזיר והמצורע:
קרבנות נדבה וקרבנות חובה – מותר להקריב קרבן נדבה
מסוג עולה או שלמים ,אך אין מקריבים בנדבה חטאת
או אשם .ולכן אם יש ספק אם חובה להביא קרבן עולה,
אפשר להביאו ולהתנות שאם אינו חובה ,יהיה נדבה.
בחטאת בהמה ובאשם אי אפשר לעשות כן ,אבל אפשר
להקריב חטאת העוף מספק ,אלא שאינה נאכלת לכהנים
(פסולי המוקדשין ז,י-יא).
תגלחת מצורע ראשונה – אין קרבנות .תגלחת מצורע
שניה – מביא אשם חטאת ועולה ,ורק החטאת מעכבת
מלאכול בקדשים (מחוסרי כפרה א,ה .)2לאשם מביא כבש,
ואילו קרבנות החטאת והעולה תלויים במצבו הכלכלי

של החוטא :העשיר מביא כבשה וכבש; והעני מביא שני
עופות ,ורשאי להביא בהמה במקום עוף (שגגות י,יג) .קרבן
טומאה של נזיר – שני עופות לעולה ולחטאת ,וכבש
לאשם ,רק החטאת מעכבת מלהתחיל למנות נזירות
חדשה (לעיל ו,יא-יב) .קרבן טהרה של נזיר – כבש לעולה
וכבשה לחטאת ואיל לשלמים ,ואם הקריב אחד מהם
כראוי ,כבר השלים את נזירותו ,ומותר לו לשתות יין
ולהיטמא למת (לעיל ח,א; ח,ה).
מסקנה :עולת בהמה משמשת בקרבן תגלחת שנייה של
מצורע ובקרבן תגלחת טהרה של נזיר ,ועולת העוף יכולה
לשמש בתגלחת שנייה של מצורע ובקרבן טומאה של נזיר.

ּכֹותב נְ כָ ָסיו לַ ֲא ֵח ִרים – מקנה את כל
ד ֵ
היכול
עני
שהוא
ונמצא
לאחרים,
נכסיו
ּכֹותב נְ כָ ָסיו
נֹותיו? ִאם ָהיָ ה עָ ִׁשיר – ֵ
ד  וְ כֵ ַיצד ֵמבִ יא זֶ ה ָק ְרּבְ ָ
להביא חטאת העוף כדין מצורע עני,
בניגוד למצורע עשיר שהביא קרבן עני ,לַ ֲא ֵח ִריםֶׁ ,ש ְּמצ ָֹרע עָ ִׁשיר ֶׁש ֵהבִ יא ָק ְרּבַ ן עָ נִ י ֹלא יָ ָצא ,וְ ַא ַחר
שלא יצא ידי חובתו ואסור לו לאכול ּכָ ְך ֵמבִ יא ַח ַּטאת ָהעֹוף וְ עֹולַ ת ּבְ ֵה ָמה ּבְ ִתגְ לַ ַחת ִראׁשֹונָ ה
בקודשים (שגגות י,יג) .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמ ִביא
יׁשית ,וְ כָ ל ַח ַּטאת עֹוף ֵמ ֶהן ֹלא ֵּת ָאכֵ ל ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא
ּוׁשלִ ִ
ּוׁשנִ ּיָ ה ְ
ְ
ַח ַּטאת ָהעֹוף וְ עֹולַ ת ְּב ֵה ָמה ְּב ִתגְ לַ ַחת
ּומבִ יא ּבְ ִתגְ לַ ַחת ְרבִ יעִ ית ָק ְרּבַ ן נָ זִ יר ָטהֹורֶׁ ,שהּוא ָׁשלׁש
ָספֵ קֵ ,
יׁשית – חטאת
ּוׁשלִ ִ
ּוׁשנִ ּיָ ה ְ
ִראׁשֹונָ ה ְ
ְּב ֵהמֹותּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל ח,א).
חייבים להביא מן העוף בגלל שהיא
ספק ,ובה יוצא ידי חובת גילוח מצורע
וגילוח טומאה של נזיר .אך אם הוא נזיר טהור ,חייב להביא אחת משלוש הבהמות של גילוח טהרה לפני שיגלח,
וניתן להביא בנדבה רק עולה.
קרבנות נזיר ספק מצורע וספק טמא מת
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ה   ָׁשלׁש ַח ָּטאֹות ָהעֹוף ֶׁש ֵּמ ִביא ִּב ְׁשלׁש ַה ִּתגְ לָ חֹותַ :ח ָּטאת
ִראׁשֹונָ ה לִ ְספֵ ק ֻט ְמ ָאתֹו; ְׁשנִ ּיָ ה לִ ְספֵ ק ָצ ַרעְ ּתֹוֶׁ ,ש ֵאין ַה ְּמצ ָֹרע
יׁשית
ֵמ ִביא ָק ְר ָּבנֹו ֶאּלָ א לְ ַא ַחר ִּתגְ לַ ַחת ְׁשנִ ּיָ ה; וְ כֵ ן ַח ָּטאת ְׁשלִ ִ
לִ ְספֵ ק ֻט ְמ ָאתֹוֶׁ ,ש ֵאין ִּתגְ לַ ַחת ַא ַחת עֹולָ ה לְ נִ זְ רֹו ּולְ ָצ ַרעְ ּתֹו,
וְ ֶׁש ָּמא ְמצ ָֹרע וַ ַּדאי וְ ָט ֵמא וַ ַּדאי ָהיָ הֶׁ ,ש ַה ִּתגְ לַ ַחת ָה ִראׁשֹונָ ה
יׁשית
וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה לְ ָצ ַרעְ ּתֹוּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל ב) ,וְ ִתגְ לַ ַחת ְׁשלִ ִ
יׁשית.
ִּתגְ לַ ַחת ֻט ְמ ָאהּ ,ולְ פִ יכָ ְך ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ָק ְר ַּבן ֻט ְמ ָאה ּבַ ְּׁשלִ ִ
ש נה 1
טה ור
ס פ ק מצ ו ר ע

ש נה 2

ש נה 3

ש נה 4

נזירות טהרה
ימי חלוטו

ימי ספרו

נזירות טהרה

ספק טמא מת נזירות טומאה נזירות טהרה
ס פ ק ט מ א מת
ו ס פ ק מצ ו ר ע

ימי חלוטו

ימי ספרו נזירות טומאה נזירות טהרה

ו   ָׁשלׁש עֹולֹות ְּב ֵה ָמה ֶׁש ֵּמ ִביא עִ ָּמ ֶהן :עַ ל ָה ִראׁשֹונָ ה הּוא
חֹוב ִתי; וְ ִאם ָט ֵמא ֲאנִ י –
אֹומר ִ'אם ָטהֹור ֲאנִ י – זֹו ֵמ ָ
ַמ ְתנֶ ה וְ ֵ
יׁשית.
ּוב ְּׁשלִ ִ
אֹומר ַּב ְּׁשנִ ּיָ ה ַ
ֲה ֵרי ִהיא נְ ָד ָבה' .וְ כֵ ן הּוא ֵ
ש נה 1
טה ור
ס פ ק מצ ו ר ע

ש נה 2

ש נה 3

ש נה 4

נזירות טהרה
ימי חלטו

ימי ספרו

ס פ ק ט מ א מת
ו ס פ ק מצ ו ר ע

ימי ספרו נזירות טומאה נזירות טהרה

אֹומר ִ'אם
ּומ ְתנֶ ה וְ ֵ
ּומ ִביא ָק ְר ַּבן ַט ֲה ָרה ְּב ִתגְ לַ ַחת ְר ִביעִ יתַ ,
זֵ   1
ָט ֵמא ָהיִ ִיתי – עֹולָ ה ִראׁשֹונָ ה נְ ָד ָבה ,וְ זֹו חֹובָ ה; וְ ִאם ֻמ ְחלָ ט
חֹובת ְמצ ָֹרע ,וְ זֹו חֹובַ ת נְ זִ ירּות,
ָהיִ ִיתי – עֹולָ ה ִראׁשֹונָ ה ַ
ּוׁש ַּתיִ ם ָה ֶא ְמ ָצעִ ּיֹות נְ ָד ָבה.
ְ
ש נה 1
טה ור
ס פ ק מצ ו ר ע

ש נה 2

ש נה 3

ש נה 4

נזירות טהרה
ימי חלטו

ימי ספרו

נזירות טהרה

ספק טמא מת נזירות טומאה נזירות טהרה
ס פ ק ט מ א מת
ו ס פ ק מצ ו ר ע

ימי חלטו

ו  זֹו ֵמחֹובָ ִתי – קרבן של נזירות טהרה
בשנה הראשונהֲ .ה ֵרי ִהיא נְ ָדבָ ה – מפני
שנזיר טמא צריך להביא עוף לעולה
אֹומר ַּב ְּׁשנִ ּיָ ה
ולא בהמה .וְ כֵ ן הּוא ֵ
יׁשית – שבשנים אלו אפשר שהוא
ּובַ ְּׁשלִ ִ
חייב להקריב קרבנות חובה ,ואפשר
שהם נדבה .ראה איור.

נזירות טהרה

ספק טמא מת נזירות טומאה נזירות טהרה
ימי חלטו

איור מבאר להלכה ה :חטאות העוף.
מביאים חטאת העוף בתגלחת טומאה,
ואפשר להביא אותה גם בתגלחת שנייה
של מצורע עני ,ולכן מביא מספק בשלוש
השנים .באיור ניתן לראות שבכל שנה יש
להביא עוף כדי לכסות את כל ארבעת
המקרים.

ימי ספרו נזירות טומאה נזירות טהרה

איור מבאר להלכות ז-ח :עולות שהקדים להקריב מסומנות במסגרת ובחץ
ממקום הקרבתן המסודר .בשורה השלישית והרביעית קרבן הטהרה אינו קודם
לתגלחת הטומאה.

איור מבאר להלכה ו :עולות בהמה .באיור
ניתן לראות שבכל שנה צריך להביא עולת
בהמה כדי לכסות את כל ארבעת המקרים.

ז  1וְ ִאם ֻמ ְחלָ ט ָהיִ ִיתי – גם טמא מת
גם מצורע .לדין מי שהוא רק מצורע
חֹובת
ראה להלן ז .2עֹולָ ה ִראׁשֹונָ ה ַ
ְמצ ָֹרע – במקרה של מצורע מוחלט
("ואם מוחלט הייתי") חייב קרבן עולה
בשנה השנייה (ראה איור להלכה ו) ,אבל גם
אם הקדים והביא בשנה הראשונה את
עולתו ,יצא ידי חובתו ,מפני "שעולה
– דורון היא" (מעשה הקרבנות יח,ט;
כס"מ; לח"מ) .ראה איור מימין בשורה
הרביעית.
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ז  2וְ ַא ַחת לְ חֹובַ ת נְ זִ ירּות – שהקדים
להקריב את קרבן העולה בחובת
הנזירות ,כמו שהקדים שנה קודם את
קרבן העולה בחובת הצרעת .ראה
איור להלכות ז-ח בשורה השנייה ,ספק
מצורע .וְ ַה ְּׁש ָאר – כבשת החטאת ואיל
השלמים.
ּומצ ָֹרע – זהו
ז  3וְ ִאם ְט ֵמא ֵמת ָהיִ ִיתי ְ
המקרה של "אם מוחלט הייתי" ,ונכפל
לסיכום ולהשוואה (לעיל ז.)1
אֹומר וכו' – בהלכות ו-ז
את ֵ
ח  2נִ ְמ ֵצ ָ
מתואר כיצד הבאת עוף ובהמה מכסה
את כל אחת מארבע האפשרויות בכל
אחת מן השנים (באיור זהו מבט אנכי
של כל אחד מארבעת טורי השנה);
ובהלכה ח מתואר הדבר בכל אחת מן
האפשרויות (באיור זהו מבט מאוזן
של כל אחת מן האפשרויות)ֲ .ה ֵרי
ָט ַהר ּבַ ִּצ ֳּפ ִרין – שתי הציפורים שמביא
בתגלחת הראשונה ,וגם ספק מצורע
יכול להביאן מפני שאינן קרבנות ואינן
מובאות למקדש (ויקרא יד; טומאת צרעת
יא,ו)ּ .כְ ֵדי ֶׁשּיְ גַ ּלֵ ַח עַ ל ְּב ֵה ָמה – צריך
להביא בהמת עולה לתגלחת טהרה,
שמא הוא נזיר טהור ואסור לו לגלח
גילוח רשות (ספק מצורע) לפני הקרבת
אחת מבהמות קרבן הטהרה .וְ ִאם ְט ֵמא
ֵמת הּוא – נוסף על היותו מצורע.
ח  3וַ ֲה ֵרי ֵהבִ יא ָק ְרּבַ ן ַט ֲה ָרה ּבָ ַא ֲחרֹונָ ה
– בשנה הרביעית.
ט   ָה ִאיׁש ֵאינֹו ְמגַ ּלֵ ַח ִמ ָּספֵ ק – כדי
שלא יעבור על איסור מן התורה .וְ נִ ְמ ָצא
ַמ ִּקיף ּפְ ַאת ר ֹאׁשֹו – ראה לעיל ביאור
ט,טו .לְ ִמ ְצוָ ה – לכתחילה.
י   ַא ַחר ֶׁשּיִ ְט ַהר ִמ ָּצ ַרעְ ּתֹו – אחרי שקבע
הכהן שנרפא הנגע ,ואין הכוונה שיסיים
את טומאת צרעתו ,מפני שאינו יכול
להביא קרבנות מצורע כשהוא טמא
מת ,אבל אפשר להזות עליו מאפר פרה
אדומה מטומאת מת ,אף על פי שהוא
ּומגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת
מצורע (פרה אדומה יא,ג)ְ .
ֻט ְמ ָאה – לאחר שהשלים את ימי נזירותו,
מפני שטומאתו בספק וימי צרעתו וימי
ספירתו אינם עולים במניין ימי הנזירות
(מרכה"מ) .ראה איור בעמוד הבא.

ּומצ ָֹרע – עֹולָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה
ז  2וְ ִאם ָטהֹור ִמ ֻּט ְמ ַאת ֵמת ָהיִ ִיתיְ ,
חֹובה ,וְ כֵ ן ַה ְּׁשנִ ּיָ הַ ,א ַחת לְ חֹובַ ת ְמצ ָֹרע וְ ַא ַחת לְ חֹובַ ת נְ זִ ירּות,
ָ
יׁשית ְּורבִ יעִ ית נְ ָדבָ ה ,וְ ַה ְּׁש ָאר ָק ְרּבַ ן ַט ֲה ָר ִתי.
ּוׁשלִ ִ
ְ
ּומצ ָֹרע – עֹולָ ה ִראׁשֹונָ ה חֹובַ ת ָצ ַרעַ ת,
ז  3וְ ִאם ְט ֵמא ֵמת ָהיִ ִיתי ְ
יׁשית נְ ָדבָ ה ,וְ זֶ ה ָק ְרּבַ ן ִּתגְ לַ ַחת ַט ֲה ָרה'   .חֲ   1אבָ ל
ּוׁשלִ ִ
ּוׁשנִ ּיָ ה ְ
ְ
ָה ָא ָׁשם וְ ָהעֹולָ ה ֵאינָ ם ְמעַ ּכְ בִ יןֹ ,לא ּבְ ִתגְ לַ ַחת ֻט ְמ ָאה וְ ֹלא ּבְ ָצ ַרעַ ת.
אֹומרִ :אם הּוא ְמצ ָֹרע וַ ַּדאי ,וְ ֹלא נִ ְט ָמא ּבְ ֵמת –
את ֵ
ח  2נִ ְמ ֵצ ָ
ֲה ֵרי ָט ַהר ּבַ ִּצ ֳּפ ִרין ,וְ ַח ַּטאת ָהעֹוף ִהיא ַח ָּטאתֹו ,וְ ֹלא ֵּת ָאכֵ ל,
ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ָספֵ ק ,וְ עֹולַ ת ּבְ ֵה ָמה ֶׁשעִ ָּמּה ִמ ָּק ְרּבַ ן ִּתגְ לַ ַחת
ַט ֲה ָרהּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיְ גַ ּלֵ ַח עַ ל ּבְ ֵה ָמה; וְ ִאם ְט ֵמא ֵמת הּוא – ֲה ֵרי
עֹולַ ת ּבְ ֵה ָמה נְ ָדבָ ה.
ּוט ֵמא ֵמת הּוא – ַח ַּטאת ָהעֹוף ָק ְר ַּבן
ח  3וְ ִאם ֵאינֹו ְמצ ָֹרעְ ,
נָ זִ יר ֶׁשּנִ ְט ָמא ,וְ עֹולַ ת ּבְ ֵה ָמה נְ ָדבָ ה ,וַ ֲה ֵרי ֵהבִ יא ָק ְרּבַ ן ַט ֲה ָרה
ָּב ַא ֲחרֹונָ ה .וְ ִאם ֵאינֹו ְט ֵמא ֵמת וְ ֹלא ְמצ ָֹרע – עֹולַ ת ּבְ ֵה ָמה
ֶׁש ֵה ִביא ּבְ ִתגְ לַ ַחת ִראׁשֹונָ ה ִהיא ֵמחֹובַ ת ִּתגְ לַ ַחת ַט ֲה ָרה,
וְ ַח ַּטאת ָהעֹוף ּבָ ָאה עַ ל ָספֵ ק ,וַ ֲה ֵרי ֹלא נֶ ֱאכֶ לֶ ת.
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צ  -מצורע.

נ  -נזיר.

איור מבאר להלכות ח :סיכום האפשרויות .כל אחת מן האפשרויות מכוסה.
סימנו רק את קרבנות הנדבה שנזכרו בהלכות.

מּורים ֶׁשהּוא ְמגַ ּלֵ ַח ַא ְרּבַ ע ִּתגְ לָ חֹות?
ט   ַּב ֶּמה ְּדבָ ִרים ֲא ִ
ְּב ֶׁש ָהיָ ה ָק ָטן אֹו ִא ָּׁשהֲ .אבָ ל ָה ִאיׁש – ֵאינֹו ְמגַ ּלֵ ַח ִמ ָּספֵ קֹ ,לא
ִּתגְ לַ ַחת ֻט ְמ ָאה וְ ֹלא ִּתגְ לַ ַחת ָצ ַרעַ תֶׁ ,ש ָּמא ָטהֹור הּוא ,וְ נִ ְמ ָצא
ַמ ִּקיף ּפְ ַאת רֹאׁשֹו ֶׁשֹּלא ּבִ ְמקֹום ִמ ְצוָ ה ,לְ פִ יכָ ְך ֵאינֹו ְמגַ ּלֵ ַח
ֶאּלָ א ִּתגְ לַ ַחת ַט ֲה ָרה ּבִ לְ בַ ד; ֶׁש ֵאין ַא ְרּבַ ע ִּתגְ לָ חֹות ֵאּלּו לְ עַ ּכֵ ב
ֶאּלָ א לְ ִמ ְצוָ ה.
מצורע ודאי וספק טמא מת

עֹושה? ַא ַחר
י  נָ זִ יר ֶׁשּנִ ְצ ָט ַרע וַ ַּדאי וְ נִ ְט ָמא ּבְ ָספֵ קּ ,כֵ ַיצד הּוא ֶ ׂ
ּומגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת ֻט ְמ ָאה,
ּוׁשבִ יעִ יְ ,
יׁשי ְ
ֶׁשּיִ ְט ַהר ִמ ָּצ ַרעְ ּתֹו ַמּזֶ ה ּבִ ְׁשלִ ִ

האלפה רפס      תוריזנ תוכלה      י קרפ

ּומ ְת ִחיל לִ ְמנֹות נְ זִ ירּותֹו ּכֻ ּלָ ּהֶׁ ,ש ֲה ֵרי נָ פְ לּו ַהּיָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים
ַ
ׁשֹותה ּבַ ּיַ יִ ן;
ּומ ִביא ָק ְר ְּבנֹות ַט ֲה ָרה ,וְ ֶ
ִּב ְספֵ ק ֻט ְמ ָאה ֶׁשּנִ ְט ָמאֵ ,
ּומ ַא ַחר ֶׁשּיָ ִביא ָק ְר ַּבן ָצ ַרעַ ת ,אֹוכֵ ל ַּב ֳּק ָד ִׁשים.
ֵ
ספק מצורע וטמא מת ודאי

מ צ ו ר ע וד א י
ס פ ק ט מ א מת

מצורע וטמא מת

ּומצ ָֹרע ְּבוַ ַּדאי – לְ ַא ַחר ֶׁשּיִ ְט ַהר ִמ ָּצ ַרעְ ּתֹו
יב  וְ כֵ ן ִאם ָהיָ ה ָט ֵמא ְ
ּוׁשבִ יעִ י,
יׁשי ְ
ּומּזֶ ה ִּב ְׁשלִ ִ
ְמגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת ָצ ַרעַ ת ָה ִראׁשֹונָ הַ ,
ּומגַ ּלֵ ַח רֹאׁשֹו ּוזְ ָקנֹו ִּב ְׁש ִביעִ י ,וְ ִהיא ִּתגְ לַ ַחת ְׁשנִ ּיָ ה ֶׁשּלַ ָּצ ַרעַ ת,
ְ
נֹותיו ִּב ְׁש ִמינִ י ,וְ אֹוכֵ ל ַּב ֳּק ָד ִׁשים ,וְ סֹופֵ ר ִׁשבְ עָ ה,
ּומ ִביא ָק ְר ְּב ָ
ֵ
ּומגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת ֻט ְמ ָאה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך סֹופֵ ר יְ ֵמי נְ זִ ירּות ְׁשלֵ ָמה,
ְ
ּומ ִביא ָק ְר ַּבן ַט ֲה ָרה ,וְ ֶ
ֵ
ׁשֹותה ַּבּיַ יִ ן    .יג  וְ לָ ָּמה סֹופֵ ר ִׁשבְ עָ ה?
ֶׁש ֵאין ִׁש ְבעַ ת יְ ֵמי ַה ֻּט ְמ ָאה עֹולִ ין ְּב ִׁש ְבעַ ת יְ ֵמי ַה ְּספִ ָירה ֶׁשּבֵ ין
ִּתגְ לַ ַחת וְ ִתגְ לַ ַחת ֶׁשּלַ ְּמצ ָֹרע.

מ י
 7נזירותו
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ס פ ק מצ ו ר ע
ט מ א מ ת וד א י

יא  נִ ְט ָמא וַ ַּדאי וְ ָהיָ ה ְמצ ָֹרע ְּב ָספֵ ק ,וְ ָט ַהר ִמ ְּספֵ ק ָצ ַרעְ ּתֹו
– מֹונֶ ה יְ ֵמי נְ זִ ירּות ְׁשלֵ ָמה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְמגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת ַהּנֶ גַ ע,
ּדֹוחה נְ זִ ירּות ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך מֹונֶ ה ִׁשבְ עַ ת
ֶׁש ֵאין ִּתגְ לַ ַחת ְספֵ ק נִ גְ עֹו ָ
ּומגַ ּלֵ ַח,
יָ ִמים ֶׁש ֵּבין ִּתגְ לַ ַחת ְמצ ָֹרע ָה ִראׁשֹונָ ה לְ ִתגְ לַ ַחת ְׁשנִ ּיָ הְ ,
ּוׁשבִ יעִ י,
יׁשי ְ
נֹותיו ,וְ אֹוכֵ ל ַּב ֳּק ָד ִׁשיםִ ,אם ִהּזָ ה ּבִ ְׁשלִ ִ
ּומ ִביא ָק ְר ְּב ָ
ֵ
ּומגַ ּלֵ ַח ִּתגְ לַ ַחת
וְ ַא ַחר ּכָ ְך מֹונֶ ה ִׁש ְבעָ ה ֲא ֵחרֹות לְ ֻט ְמ ַאת ֵמתְ ,
ֻט ְמ ָאה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך מֹונֶ ה נְ זִ ירּותֹו ּכֻ ּלָ ּה.
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יא  וְ ָט ַהר ִמ ְּספֵ ק ָצ ַרעְ ּתֹו – שקבע הכהן
שנרפא ודאי .מֹונֶ ה יְ ֵמי נְ זִ ירּות ְׁשלֵ ָמה
וכו' – נזיר שנטמא אסור לו לגלח גילוח
רשות (של ספק מצורע) עד שישלים את
ימי נזירותו ,כפי שנדר (מרכה"מ) ,ולכן
מונה ימי נזירות שלמה לפני תגלחות
הצרעת .תגלחת טומאה והבאת קרבן
טומאה אינם יכולים להיעשות לפני
טהרה מן הצרעת ,שמא הוא מצורע,
והמצורע אינו יכול להביא קרבנות
אפילו על ידי אחרים (ביאת המקדש ב,יא).
להסברת הצורך במניין חדש של  7ימים
ראה להלן יג.
מ צ ו ר ע וד א י
ט מ א מ ת וד א י
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יג  וְ לָ ָּמה סֹופֵ ר ִׁש ְבעָ ה – למה חייב
לספור עוד  7ימים לתגלחת הטומאה
של הנזיר ,הרי כבר נטהר מטומאת מת,
כשהיזו עליו ממי פרה אדומה ,כדי
הדרך הראויה לנזירות
שיוכל להביא קרבנות מצורע.
אֹומר ֲ'ה ֵרינִ י נָ זִ יר ִאם ֶא ֱע ֶׂשה ּכָ ְך וְ כָ ְך' אֹו ִ'אם ֹלא ֶא ֱע ֶׂשה',
יד   ָה ֵ
יד  נִ ְד ֵרי ְר ָׁשעִ ים – הנודרים בלי שיקול
ּיֹוצא ָּבזֶ ה – ֲה ֵרי זֶ ה ָר ָׁשעּ ,ונְ זִ ירּות ּכָ זֹו ִמּנִ ְד ֵרי ְר ָׁשעִ ים ִהיא.
וְ כַ ֵ
דעת ,ואינם נזהרים כמו הכשרים שמא
יעברו על מה שנדרו (נדרים א,כו) .וכבר
ּומ ֻׁשּבָ ח ,וַ ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר
ּנֹודר לַ יי ֶּד ֶרְך ְק ֻד ָּׁשה – ֲה ֵרי זֶ ה נָ ֶאה ְ
ֲא ָבל ַה ֵ
אמר רבנו על מי שמתנהג בקיצוניות
ֹלהיו עַ ל רֹאׁשֹו" (במדבר ו,ז)ָ ,
ּבֹו" :נֵ זֶר ֱא ָ
"קד ֹׁש הּוא לַ יי" (שם ו,ח),
ונוזר מטוב העולם" :המהלך בדרך זו
ּוׁש ָקלֹו ַהּכָ תּוב ְּבנָ ִביאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וָ ָא ִקים ִמּבְ נֵ יכֶ ם לִ נְ בִ ִיאים
ְ
נקרא חוטא .הרי הוא אומר בנזיר' :וכפר
עליו מאשר חטא על הנפש' (במדבר ו,יא).
ּומ ַּב ֵ
ִ
חּוריכֶ ם לִ נְ זִ ִרים" (עמוס ב,יא).
אמרו חכמים :ומה אם נזיר ,שלא פירש
ְ ּב ִר ְ
יך ַרח ֲָמנָא ְ ּד ַסי ְַּען
אלא מן היין ,צריך כפרה ,המונע עצמו
מכל דבר ,על אחת כמה וכמה" (דעות
ג,אֶּ .)2ד ֶרְך ְק ֻד ָּׁשה – שהנדרים והנזירות
מסייעים לו להגיע אל הדרך הממוצעת" ,לכונן דעותיו ולתקן מעשיו ...כגון ...מי שהיה מתגאה ביופיו ונזר בנזיר" (נדרים
יג,כג-כד) ,שבהם מתרחק מן היופי ,שהרי הוא צריך לגלח את שערו ,מן הרדיפה אחר התאווה ההרסנית של שתיית היין (מו"נ
ג,לג; ג,לה) .ועדיין עדיף שלא ירגיל האדם את עצמו בנדרים ,אלא יפרוש מדברים שראוי לפרוש מהם בלא נדר (נדרים שם) .מכל
מקום ,רבנו מביא פסוקים המלמדים שמעלת הנזיר היא דרך של קרבה גדולה אל ה' ,ומכאן השימוש במונח קדוש" ,שהרי
המתרחק ממנו [מן היין] נקרא קדוש ,והושווה למעלת כהן גדול בקדושה ,עד שאינו מתטמא אפילו לאביו ולאמו כמוהו.
ֹלהיו עַ ל ר ֹאׁשֹו – הנזר ,הוא הכתר ,הוא משל לתפיסת חיים (דעה)
כל הגדולה הזו ,מפני שפירש מן היין" (מו"נ ג,מח) .נֵ זֶר ֱא ָ
ּוׁש ָקלֹו ַהּכָ תּוב ּבְ נָ בִ יא – השווה הכתוב את הנזיר לנביא.
שבראשם ,שהיא נכונה וקדושה (למשל על עטרה ראה תשובה ח,ב וביאורנו שם)ְ .

