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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 

בבחירת  ועוסק  לעמים,1  ישראל 
מדברים  עצמו  את  להבדיל  האדם 
מסוימים על ידי התחייבות בדיבור. 
של  רמות  שתי  לפנינו  זה,  במובן 
בא  היצר  ריסון  אחר  התעלות, 

קידוש הדיבור.

הפרט  אל  הכלל  מן  הולך  זה  בספר  ההלכות  של  סדרן 
חשובים.  פחות  שהם  הנכסים,  אל  החשוב  האדם  ומן 
הספר פותח באמירות הכלליות שהאדם אומר בשם ה' 
על דברים שקרו בעבר ועל התחייבויות עתידיות שהוא 
ועל  בידו  רכוש  בהפקדת  כפירה  על  עצמו,  על  מטיל 
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(. 
שהם  לפרטיהם,  ההקדשות  דיני  באים  ההלכות  בסוף 
התחייבויות רצוניות של האדם לתת למקדש או לכהנים 
מנכסיו פדיון נפשו אם כאות תודה לה' או לצורך המקדש 

)הלכות ערכים וחרמים(.

בעניין  בתורה  שנאמרו  בלשונות  יסודו  הספר  של  שמו 
שלמים  זבח  יקריב  כי  "ואיש  וערכים:  ונזירות  נדרים 
לה' ְלַפֵּלא נדר"; "איש או אשה כי ַיְפִלא לנדר נדר נזיר 
לה'".2  נפשות  בערכך  נדר  ַיְפִלא  כי  לה'"; "איש  להזיר 
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 
בדברים",  עצמו  שאסר  מי  בהם  שיתחייב  מצוות  בו 
תהא  אשר  תהא  רצה".3  פי  הפותח "נדבות  בפסוק  וגם 
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', 
'קֹדש הוא לה''. ושקלֹו הכתוב בנביא, שנאמר: 'ואקים 
מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים'"; ולבסוף באים 
והערכים  שההקדשות  פי  על  ההקדשות הרצויים: "אף 
והחרמים מצוות, וראוי לו לאדם להנהיג עצמו בדברים 
אלו כדי לכוף יצרו ולא יהיה ִּכיַלי... אם לא הקדיש ולא 
נדרי  להתיר  ראוי  כלום". לכן,  בכך  אין  מעולם,  העריך 
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 
האדם5 והרקתם ממשמעותם, כשם שיש בהן משום חילול 
השם, שהוא מן העברות החמורות האמורות בתורה.6 
מילה אינה דבר ריק מתוכן. היא חייבת להיאמר מתוך 
לכן  מרצון.  ומחשבה  פנימית  הסכמה  עמוקה,  כוונה 
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 נדר.8 
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"10 היא 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 
מה  זה,  מפני  לעשותו.12  לאדם  אפשר  שאי  דבר  על 
שהושבע בו, יש בכוחו לקיימו, וה' הוא הנותן לאדם 

כוח לקיימו.13

שבועות
נדרים
נזירות
ערכים וחרמים



ספר הפלאה      מבוא   542

הערה ללומד��

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

הנדרים והשבועות לסוגיהם הם מכשיר בידי האדם לנהל 
חיים נכונים של הסתפקות במועט, לעצור את עצמו מן 
הלהיטות אחר התאוות לסוגיהן, למן האכילה ושתיית 
בעיקר  אלא  במעשה,  רק  לא  הון,14  לצבירת  ועד  היין 

במחשבה בראש, שנאמר: "כי נזר אלהיו על ראשו".15

��

להקדש.  בנתינה  הלב  רוחב  בחשיבות  מסתיים  הספר 

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 
תורה",  ב"משנה  הבא  לספר  הכנה  זו  וטובה.  נשגבת 
העוסק בהתעלות במלאכת כפו של האדם, במתן האדם 
מנכסיו לחלשים ולמשרתי הקודש, "איש כמתנת ידו, 

כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך".16

הערות��

דברים כג,כב.   .1
להפלאה בקרבנות ראה: ויקרא כב,כא; במדבר טו,ג; טו,ח.   .2

לנזירות ראה במדבר ו,ב. לערכים ראה ויקרא כז ב.
לעתים  משמש  בעברית(  רבים  )כשורשים  פל"א  השורש   .3
וגם  'גלוי'  או  'מופרש'  וגם  'נסתר'  הפוכות,  במשמעויות 
במשמעות  "לפלא"  המילה  את  תרגם  אונקלוס  'מפורש'. 
'לבטא', 'לפרש בפה'. וכן ביארו ראב"ע ואחרים. לעניינו של 

הספר ראה ההקדמה למשנה תורה, מבנה הספר.
בסוף  ההלכות.  חטיבות  מסיומי  לקוחים  כאן  הציטוטים   .4
הלכות נדרים: "במה דברים אמורים? בנדרי איסר. אבל נדרי 

הקדש - מצווה לקיימן, ולא ישאל עליהן אלא מדוחק".
ד,ד;  נדרים  ו,ב;  שבועות  דברו";  יחל  "לא   : ל,ג  במדבר   .5

נזירות א,ב; ערכים וחרמים ו,לא. 

שבועות יב,א-ב.   .6
שבועות ב,יא; נדרים ב,ב; ערכים וחרמים א,יז.   .7

נדרים א,כט; ועיין שם בפירוש מו"ר הר"י קאפח.   .8
דברים כג,כב.   .9
דברים כג,כד.   .10

שבועות ה,טז; יא,ג.   .11
שבועות א,ז.   .12

מו"נ א,נד; ג,יז ועוד.   .13
מו"נ ג,מח; וראה סוף הלכות נדרים, נזירות וערכים.   .14

נזירות י,יד; וראה ביאורנו שם.   .15
סוף הספר. לטעם הדבר ראה מו"נ ג,לט.  .16



"ְּבֵׁשם יי ֵאל עֹוָלם" )בראשית כא,לג(

"ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא יי, ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני" )תהלים קיט,קח(

י  ּשִׁ ֵסֶפר ׁשִ  

ְוהּוא

ֵסֶפר ַהְפָלָאה
ע, ְוֶזה הּוא ִסּדּוָרן: ִהְלכֹוָתיו ַאְרַבּ

 ִהְלכֹות ְׁשבּועֹות
 ִהְלכֹות ְנָדִרים
 ִהְלכֹות ְנִזירּות

ִהְלכֹות ֲעָרִכים ַוֲחָרִמים

ְּבֵׁשם יי ֵאל עֹוָלם – 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' 

ִנְדבֹות  ג,כט(.  ב,יג;  )מו"נ  ומחדשו  העולם  בורא  ובהיותו 
הפסוק הפותח את  ַלְּמֵדִני –  ְרֵצה ָנא יי, ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ִּפי 
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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ִמְצַות  ַאַחת  ִמְצוֹות,  ָחֵמׁש  ִּבְכָלָלן  ֵיׁש   – ְׁשבּועֹות  ִהְלכֹות 
ֶׁשֹּלא  א(  ְּפָרָטן:  הּוא  ְוֶזה  ַתֲעֶׂשה,  ֹלא  ִמְצוֹות  ְוַאְרַּבע  ֲעֵׂשה 
ִלָּׁשַבע ִּבְׁשמֹו ַלֶּׁשֶקר. ב( ֶׁשֹּלא ִלָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא. ג( ֶׁשֹּלא 
ִלְכּפֹר ַּבִּפָּקדֹון. ד( ֶׁשֹּלא ִלָּׁשַבע ַעל ְּכִפיַרת ָממֹון. ה( ִלָּׁשַבע 

ִּבְׁשמֹו ֶּבֱאֶמת.

ִהְלכֹות ְנָדִרים – ֵיׁש ִּבְכָלָלן ָׁשלׁש ִמְצוֹות, ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֲעֵׂשה 
ֶׁשִּיְׁשמֹר מֹוָצא  ְּפָרָטן: א(  ְוֶזה הּוא  ַתֲעֶׂשה,  ִמְצַות ֹלא  ְוַאַחת 
ֶׁשּיּוַפר  ג(  ְּדָברֹו.  ַיֵחל  ֶׁשֹּלא  ב(  ֶׁשָּנַדר.  ְּכמֹו  ְוַיֲעֶׂשה  ְׂשָפָתיו 
ַהֶּנֶדר אֹו ַהְּׁשבּוָעה, ְוֶזה הּוא ִּדין ֲהֵפר ְנָדִרים ַהְּמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה 

ֶׁשִּבְכָתב.

ִהְלכֹות ְנִזירּות – ֵיׁש ִּבְכָלָלן ֶעֶׂשר ִמְצוֹות, ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֲעֵׂשה 
ּוְׁשמֹוֶנה ִמְצוֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה, ְוֶזה הּוא ְּפָרָטן: א( ֶׁשְּיַגֵּדל ַהָּנִזיר 
ֶּפַרע. ב( ֶׁשֹּלא ְיַגֵּלַח ְׂשָערֹו ָּכל ְיֵמי ִנְזרֹו. ג( ֶׁשֹּלא ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר 
ַיִין ְוֹלא ַּתֲערֶֹבת ַיִין, ַוֲאִפּלּו חֶֹמץ ֶׁשָּלֶהן. ד( ֶׁשֹּלא יֹאַכל ֲעָנִבים 
ַלִחים. ה( ֶׁשֹּלא יֹאַכל ִצּמּוִקין. ו( ֶׁשֹּלא יֹאַכל ַחְרַצִּנים. ז( ֶׁשֹּלא 
יֹאַכל ֻזִּגין. ח( ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ְלאֶֹהל ַהֵּמת. ט( ֶׁשֹּלא ִיַּטֵּמא ַלֵּמִתים. 

י( ֶׁשְּיַגֵּלַח ַעל ַהָּקְרָּבנֹות ְּכֶׁשַּיְׁשִלים ְנִזירּותֹו אֹו ְּכֶׁשִּיַּטֵּמא.

ִהְלכֹות ֲעָרִכים ַוֲחָרִמים – ֵיׁש ִּבְכָלָלן ֶׁשַבע ִמְצוֹות, ָחֵמׁש 
ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ּוְׁשַּתִים ִמְצוֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה, ְוֶזה הּוא ְּפָרָטן: א( 
ֶעְרֵכי  ִּדין  ְוֶזה הּוא  ַּכֲאֶׁשר ְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה,  ָאָדם  ְּבֶעְרֵכי  ָלדּון 
ֶעְרֵכי  ִּדין  ָּבִּתים. ד(  ֶעְרֵכי  ִּדין  ְּבֵהָמה. ג(  ֶעְרֵכי  ִּדין  ָאָדם. ב( 
ֶׁשֹּלא  ז(  ֵחֶרם.  ִיָּמֵכר  ֶׁשֹּלא  ו(  ְנָכָסיו.  ַמֲחִרים  ִּדין  ה(  ָׂשדֹות. 

ִיָּגֵאל ֵחֶרם.

ִנְמְצאּו ָּכל ַהִּמְצוֹות ַהִּנְכָללֹות ְּבֵסֶפר ֶזה ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים, ֶעֶׂשר 
ֵמֶהן ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה.

ַהְפָלָאה – הפרשה או הבדלה הבאה בהתחייבות בדיבור 
ִהְלכֹות  כז,ב(.  )ויקרא  ֶנֶדר"  ַיְפִלא  ִּכי  "ִאיׁש  הפסוק  כלשון 
עליי"  "ערכי  שאומר  במי  העוסקות   – ַוֲחָרִמין  ֲעָרִכין 
את  למקדש  לתת  חייב  שהוא  עליי",  פלוני  "ערך  או 
כקבוע  גילו,  לפי  פלוני  או של  עצמו  הערך הכספי של 
בלשון  מכונה  שווי,  משמעו  שאין  זה,  סכום  בתורה. 

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

)"חרמין"(. למקדש 



הלכות שבועות
הלכות נדרים
הלכות נזירות
הלכות ערכים וחרמים
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מבנה ההלכות 
מיני השבועות וכלליהן )א-ה(, התרת שבועות )ו(, שבועת הפיקרון )ז-ח(, 

שבועת הערות )ט-י(, שבועת הריינים )יא(, היזהרות בשבועות )יב(.

הגדרות מיני א
השבועות

שבועת ביטוי )א-ג(, שבועת שווא )ד-ז2(, שבועת הפיקדון )ח-יא(, שבועת העדות 
)יב-יג(.

אופן השבועהב
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(.

שבועה באונס )א-ד(, שבועה בגוזמה )ה(, שבועה בשגגה )ו-יא(.אונס, הבאי ושגגהג

לשונות שבועה ד
ודיניהן

שיעור האיסור )א-ד(, מספר החיובים וצירוף מאכלים )ה-ח2(, אין שבועה חלה על 
שבועה )ט-יג(, כחצי שיעור )יד-טו(, תנאי בשבועה )טז-יט(, מלקות כששיקר בעת 

שבועתו )כ-כא(, שבועה לחבר )כב(.

שבועת ביטוי ה
ושבועת שווא

שבועה על פעולת הזולת )א-ג(, שבועה על דברים שברשותו )ד(, דברים שאינם אכילים 
)ה-י(, שבועה על דבר האסור באכילה )יא-יד1(, שבועה על המצוה )יד2-יט(, שבועה 

על הלא אפשרי והלא נכון )כ-כב2(.

התרת שבועותו
האפשרות להתיר שבועה )א-ג(, אופן ההתרה )ד-ז(, נשבע על דעת רבים )ח-ט(, התרה 
ביזמת בית הדין )י-יא2(, התרת רצף שבועות )יג-יז(, התרת השבועה לפני שנענש )יח(.

שבועת הפיקדוןז
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 )ג1-ד(, שבועה 
הפוטרת מאחריות )ה-ט(, שבועה כשיש הסכמה להחזרת ממון )י-יא(, שבועה לשותפין 

)יב(, שבועת כפירה בהלוואה )יג-יד(.

שבועת העדותט

תביעה שחלה בה שבועת העדות )א1-ד(, שבועה על תביעת ממון או קנס וממון )ה(, 
שבועה לתובע לאחר עדות ולאחר תביעה )ו-ח(, שבועה לאחר זיהוי העדים )ט1-י(, 
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 )יג1-טו2(, חיוב בשבועות שחוזרות על עצמן )טז-יט(.

שבועת הדיינים יא
ושבועת היסת

המצוה להישבע בשם ה' ואיסור שיתוף )א-ב(, שבועה לקיים מצוה )ג(, שבועת הדיינים 
)ד(, שבועת הדיינים מן התורה )ה(, שבועת הדיינים מדברי חכמים )ו(, שבועת היסת 
)ז(, אופן ההשבעה )ח-יג(, לשון השבועה )יד(, האיום על הנשבע )טו-יט(, נשבע לשקר 

בשבועת הדיינים ושבועת היסת )כ(.

היזהרות בשבועותיב
חומר השבועה לשווא ולשקר )א-ב(, הנשבע שלא בשם או בכינוי )ג-ה(, עבד וקטן 
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

ה ]לא יסלח[  י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ]לשקר או לחינם[, ּכִ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשָׁ א ֶאת ׁשֵ לֹא ִתּשָׂ
ְוא: מֹו ַלּשָׁ א ֶאת ׁשְ ר ִיּשָׂ ה' ֵאת ]למי[ ֲאׁשֶ

ויקרא ה,א-יג: 
שבועת ביטוי 
ושבועת העדות

ְמָעה ]בשמיעת[ קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵער ]שהשביעו אותו שיעיד[  י ֶתֱחָטא ְוׁשָ ְוֶנֶפׁש ּכִ
ָכל  ע ּבְ ּגַ ר ּתִ א ֲעֹונֹו: אֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ יר ]לא יעיד[ ְוָנׂשָ אֹו ָרָאה אֹו ָיָרע, ִאם לֹוא ַיּגִ
ָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחיָּה ]שמתה מוות טבעי או נשחטה שלא כהלכה[ ְטֵמָאה אֹו  ּרָ
]שכח שנטמא[  ּנּו  ִמּמֶ ְוֶנְעַלם  ָטֵמא,  ֶרץ  ׁשֶ ִנְבַלת  ּבְ אֹו  ְטֵמָאה  ֵהָמה  ּבְ ִנְבַלת  ּבְ
ּה,  ר ִיְטָמא ּבָ ֻטְמַאת ָאָרם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאׁשֶ ע ּבְ ם: אֹו ִכי ִיּגַ ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ
ָפַתִים ]באמירה  א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ י ִתּשָׁ ם: אֹו ֶנֶפׁש ּכִ ּנּו ְוהּוא ָיַרע ְוָאׁשֵ ְוֶנְעַלם ִמּמֶ
ֻבָעה  ׁשְ א ָהָאָרם ּבִ ר ְיַבּטֵ הבאה[ ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ]לעצמה או לזולת[ ְלכֹל ֲאׁשֶ

ְלַאַחת  ם  ֶיְאׁשַ ִכי  ְוָהָיה  ה:  ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ ם  ְוָאׁשֵ ָיַרע  ְוהּוא  ּנּו,  ִמּמֶ ְוֶנְעַלם 
ר  אתֹו ֲאׁשֶ מֹו ַלה' ַעל ַחּטָ ר ָחָטא ָעֶליָה: ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ ה ֲאׁשֶ ה, ְוִהְתַוּרָ ֵמֵאּלֶ
ַהּכֵֹהן  ר ָעָליו  ְוִכּפֶ את,  ים ְלַחּטָ ִעזִּ ִעיַרת  ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ּכִ ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהּצֹאן 
ה ]אם הוא עני ואינו יכול להביא כבש[ ְוֵהִביא  י ׂשֶ יַע ָירֹו ּרֵ אתֹו: ְוִאם לֹא ַתּגִ ֵמַחּטָ
ֵני ְבֵני יֹוָנה ]גוזלי יונים[  י ֹתִרים ]תורים בוגרים[ אֹו ׁשְ ּתֵ ר ָחָטא ׁשְ מֹו ֲאׁשֶ ֶאת ֲאׁשָ
ר  את ְוֶאָחר ְלעָֹלה: ְוֵהִביא ֹאָתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ ַלה', ֶאָחר ְלַחּטָ
באצבעו  ראשו  את  ]יחתוך  ָעְרּפֹו  ִמּמּול  רֹאׁשֹו  ֶאת  ּוָמַלק  ִראׁשֹוָנה,  את  ַלַחּטָ
את ַעל ִקיר  ם ַהַחּטָ יל ]ולא יחתוך את ראשו לשניים[: ְוִהזָּה ִמּרַ מערפו[ ְולֹא ַיְבּרִ

כשהכהן  המזבח  ליסוד  ]ייסחט  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ְיסֹור  ֶאל  ֵצה  ִיּמָ ם  ּרָ ּבַ ָאר  ׁשְ ְוַהּנִ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ
ר  ְוִכּפֶ ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ ה עָֹלה  ַיֲעׂשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ את הּוא: ְוֶאת  , ַחּטָ יצמיד את העוף למזבח[

י ֹתִרים  ּתֵ יג ָירֹו ִלׁשְ ר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו: ְוִאם לֹא ַתּשִׂ אתֹו ֲאׁשֶ ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ
יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ]קמח  ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ אֹו ִלׁשְ
ָעֶליָה  ן  ִיּתֵ ְולֹא  ֶמן  ׁשֶ ָעֶליָה  ים  ָיׂשִ את, לֹא  ְלַחּטָ מנופה בנפח של כ-2.16 ליטר[ 

את ִהוא: ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ]יאסוף[ ַהּכֵֹהן  י ַחּטָ ְלֹבָנה ]סוג של בשמים[ ּכִ
י ה',  ֵ ָחה ַעל ִאּשׁ ְזּבֵ ָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהּמִ ה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ]מלוא כף ידו[ ֶאת ַאְזּכָ ּנָ ִמּמֶ
ה ְוִנְסַלח  ר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאּלֶ אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחּטָ את ִהוא: ְוִכּפֶ ַחּטָ

ְנָחה ]שמותר לו לאכול את שייריה[: ּמִ לֹו, ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ

ויקרא יט,יא-יב: 
שבועת שקר

ִמי  ִבׁשְ ְבעּו  ִתּשָׁ ְולֹא  ֲעִמיתֹו:  ּבַ ִאיׁש  רּו  ּקְ ְתׁשַ ְולֹא  ְתַכֲחׁשּו  ְולֹא  ְגֹנבּו,  ּתִ לֹא 
ם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה': ְלּתָ ֶאת ׁשֵ ֶקר, ְוִחּלַ ַלּשָׁ

 דברים ו,יג
)וכן דברים י,כ(: 
המצוה להישבע

ֵבַע ]אם יש צורך להישבע[: ּשָׁ מֹו ּתִ יָרא ְוֹאתֹו ַתֲעֹבר, ּוִבׁשְ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ
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שמות כב,ו-טו: 
שבועות הדיינים 
והשומרים

ֵצא  ית ָהִאיׁש, ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ ֹמר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיּתֵ ּכִ
ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ְוִנְקַרב  ב  ּנָ ַהּגַ ֵצא  ִיּמָ לֹא  ִאם  ָנִים:  ׁשְ ם  ּלֵ ְיׁשַ ב  ּנָ ַהּגַ
גנבה  ]בין  ע  ׁשַ ּפֶ ַבר  ּרְ ל  ּכָ ַעל  ֵרֵעהּו:  ְמֶלאֶכת  ּבִ ָירֹו  ַלח  ׁשָ לֹא  ִאם  ]הדיינים[, 

ְלָמה ]שמלה, בגד[  ה ַעל ׂשַ בין כפירת חוב )ראב"ע, ת"א([ ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ

י הּוא ֶזה ]שמודה רק במקצת ואומר 'אני חייב רק את  ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָרה ֲאׁשֶ ַעל ּכָ
יֻען  ַיְרׁשִ ר  ֲאׁשֶ ֵניֶהם,  ׁשְ ַבר  ּרְ ָיֹבא  ]הדיינים, המשביעים אותו[  ָהֱאלִֹהים  ַער  זה'[ 

ה ְוָכל  ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ י ִיּתֵ ַנִים ְלֵרֵעהּו: ּכִ ם ׁשְ ּלֵ ֱאלִֹהים ְיׁשַ
ֻבַעת  ה ֵאין רֶֹאה ]אין עדים למקרה[: ׁשְ ּבָ ר אֹו ִנׁשְ ּבַ ֹמר, ּוֵמת אֹו ִנׁשְ ֵהָמה ִלׁשְ ּבְ
ְמֶלאֶכת  ַלח ָירֹו ]אם לא השתמש בו בלא רשות[ ּבִ ֵניֶהם ִאם לֹא ׁשָ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ ה' ּתִ
ם  ּלֵ ָעָליו ]בעל החפץ יקח את שבועת השומר )ת"א([ ְולֹא ְיׁשַ ]בממון[ ֵרֵעהּו, ְוָלַקח ּבְ

ֵרף ְיִבֵאהּו ֵער ]אם  ם ִלְבָעָליו: ִאם ָטרֹף ִיּטָ ּלֵ ֵנב ֵמִעּמֹו, ְיׁשַ ֹנב ִיּגָ ]השומר[: ְוִאם ּגָ

ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו  ם: ְוִכי ִיׁשְ ּלֵ ֵרָפה לֹא ְיׁשַ יביא השומר עד על הדבר )ת"א([, ַהּטְ

ָעָליו ִעּמֹו ]אם בעל החפץ  ם: ִאם ּבְ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו ׁשַ ר אֹו ֵמת, ּבְ ּבַ ְוִנׁשְ
ָכרֹו ]והוא  ׂשְ א ּבִ ִכיר הּוא ּבָ ם ]השואל[, ִאם ׂשָ ּלֵ עושה מלאכה עבור השואל[ לֹא ְיׁשַ

הדין אם נשכר בעל החפץ לשואל )שכירות א,ג([:

ויקרא ה,כא-כו: 
שבועת הפיקדון

ְוִכֵחׁש  ה',  ּבַ ַמַעל  ּוָמֲעָלה  ֶתֱחָטא  י  ּכִ ֶנֶפׁש  אֹמר:  ּלֵ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ה'  ר  ַוְיַרּבֵ
רֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיר ]שנתן ממון ביד, בין בשותפות  ִפּקָ ֲעִמיתֹו ]חברו הישראלי[ ּבְ ּבַ
ק ֶאת ֲעִמיתֹו: אֹו ָמָצא ֲאֵבָרה ְוִכֶחׁש  בין בהלוואה )ראה ת"א ורש"י([ אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ

ה: ְוָהָיה  ה ָהָאָרם ַלֲחטֹא ָבֵהּנָ ר ַיֲעׂשֶ ֶקר, ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאׁשֶ ע ַעל ׁשָ ּבַ ּה ְוִנׁשְ ּבָ
ק אֹו  ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ ָזל אֹו ֶאת ָהעֹׁשֶ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ּכִ
ר  ר ָמָצא: אֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ ר ָהְפַקר ִאּתֹו, אֹו ֶאת ָהֲאֵבָרה ֲאׁשֶ רֹון ֲאׁשֶ ּקָ ֶאת ַהּפִ
ָתיו ]25% מן הקרן[ יֵֹסף ָעָליו,  ַוֲחִמׁשִ רֹאׁשֹו  ם ֹאתֹו ּבְ ּלַ ְוׁשִ ֶקר  ֶ ַבע ָעָליו ַלּשׁ ִיּשָׁ
ִמים ִמן  מֹו ָיִביא ַלה', ַאִיל ּתָ ָמתֹו: ְוֶאת ֲאׁשָ יֹום ַאׁשְ ֶנּנו ּבְ ר הּוא לֹו ִיּתְ ַלֲאׁשֶ
ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ה'  ם ֶאל ַהּכֵֹהן: ְוִכּפֶ ָך ]בשווי שני שקלים[ ְלָאׁשָ ֶעְרּכְ ַהּצֹאן ּבְ

ָמה ָבּה: ה ְלַאׁשְ ר ַיֲעׂשֶ ְוִנְסַלח לֹו, ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאׁשֶ



מניין המצוות: ב( ֶׁשֹּלא ִלָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו 
ַלָּׁשְוא – שלא להישבע שבועה חסרת 
ג( ֶׁשֹּלא  להלן א,ד-ז(.  ראה  )לפרטיה  ערך 
ברשותו  שיש  מי   – ַּבִּפָּקדֹון  ִלְכּפֹר 
רכוש שאינו שלו, כגון שהופקד אצלו 
דבר מה לשמור עליו, אסור לו לשקר 
)להלן א,ח(.  ברשותו  שאינו  ולטעון 
ֶּבֱאֶמת – כשבית דין  ִּבְׁשמֹו  ה( ִלָּׁשַבע 

מחייב אותו להישבע כדי לאמת את טענותיו בבית דין, מפני שיש בדבר משום קידוש השם )להלן יא,א(.

ְלֵהיִטיב – לעצמו, כגון  א  ְלָהַרע אֹו 
או  לאכול;  שלא  או  לאכול  שנשבע 
אותו  להאכיל  שנשבע  כגון  לאחר, 
על   – ְלַהָּבא  אותו.  להאכיל  שלא  או 
 – ַיֲעֶׂשה  ֶׁשֹּלא  אֹו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  העתיד. 
בו,  שבועה עתידית על מעשה התלוי 
לעומת שבועה על העבר, שהיא תיאור 
לֹו  ב1  ֶׁשֶאְפָׁשר  )להלן ה,א(.    עובדה 
ַלֲעׂשֹוָתן – והתורה מתירה לו לעשות 

אותן )להלן ה,טז(.

ג  ַמֲחָלקֹות – חלקים, סוגים. ְוֶהֱחִליף 
שנשבע.  ממה  או  האמת  מן  ושינה   –
לֹוֶקה – אף על פי שהכלל הוא שאין 
זהו  מעשה,  בו  שאין  לאו  על  לוקים 
בגלל  יח,ב(,  )סנהדרין  החריגים  מן  אחד 
חילול השם שיש בשבועת שקר בשם 
ה' )מו"נ ג,מא(. ואולם מי שנשבע לעשות 
דבר ולא עשה אותו, אינו לוקה, מפני 
שבשעה שנשבע עדיין לא היה הדבר 
על  גם  ועובר  כס"מ(.  )להלן ד,כ-כא;  שקר 
"מוצא שפתיך תשמור" גם על "לא יחל 
)נדרים א,ה; סה"מ עשה צד; ל"ת קנז(.  דברו" 
ְּבׁשֹוֵגג – בשבועה על העבר, ולא ידע 
מהו העונש למי שנשבע שבועת שקר, 
או בשבועה על העתיד, כששכח בשעת 
ָקְרָּבן  מעשה על מה נשבע )להלן ג,ז-ח(. 
עֹוֶלה ְויֹוֵרד – קרבן על עברות מסוימות 
התלוי במצבו הכלכלי של החוטא: אם 
ואם  הוא עשיר, מביא בהמה לקרבן; 
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(.

בּועֹות  ִהְלכֹות ׁשְ  
ִמְצוֹות  ְוַאְרַּבע  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ַאַחת  ִמְצוֹות,  ָחֵמׁש  ִּבְכָלָלן  ֵיׁש 
ַלֶּׁשֶקר.  ִּבְׁשמֹו  ִלָּׁשַבע  א( ֶׁשֹּלא  ְּפָרָטן:  הּוא  ְוֶזה  ַתֲעֶׂשה,  ֹלא 
ַּבִּפָּקדֹון.  ִלְכּפֹר  ג( ֶׁשֹּלא  ַלָּׁשְוא.  ְׁשמֹו  ֶאת  ִלָּׂשא  ב( ֶׁשֹּלא 
ֶּבֱאֶמת.  ִּבְׁשמֹו  ה( ִלָּׁשַבע  ָממֹון.  ְּכִפיַרת  ַעל  ִלָּׁשַבע  ד( ֶׁשֹּלא 

ּוֵבאּור ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ פרק א 

הגדרות מיני השבועות

שבועת ביטוי

א  ַאְרָּבָעה ִמיֵני ְׁשבּועֹות ֵהן: ְׁשבּוַעת ִּבּטּוי, ּוְׁשבּוַעת ָׁשְוא, 
ִהיא   – ִּבּטּוי  ְׁשבּוַעת  ָהֵעדּות.  ּוְׁשבּוַעת  ַהִּפָּקדֹון,  ּוְׁשבּוַעת 
ִבְׂשָפַתִים  ְלַבֵּטא  ִתָּׁשַבע  ִּכי  ֶנֶפׁש  "אֹו  ַּבּתֹוָרה:  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב" )ויקרא ה,ד(, ְוִהיא ֶנֱחֶלֶקת ְלַאְרָּבָעה ֲחָלִקים: 
ְׁשַּתִים ְלַהָּבא ּוְׁשַּתִים ְלֶׁשָעַבר; ְּכגֹון ֶׁשִּנְׁשַּבע ַעל ָּדָבר ֶׁשָעַבר, 
ֶׁשַּנֲעָׂשה אֹו ֶׁשֹּלא ַנֲעָׂשה, ְוַעל ָּדָבר ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות, ֶׁשַּיֲעֶׂשה אֹו 
ִּבְדָבִרים  ֶאָּלא  נֹוֶהֶגת  ִּבּטּוי  ְׁשבּוַעת  ַיֲעֶׂשה.   ב1  ְוֵאין  ֶׁשֹּלא 

ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹוָתן, ֵּבין ְלַהָּבא ֵּבין ְלֶׁשָעַבר.

אֹו  ַלָּים'  ֶאֶבן  'ֶׁשָּזַרְקִּתי  אֹו  'ֶׁשָאַכְלִּתי'  ְלֶׁשָעַבר?  ב2  ֵּכיַצד 
'ֶׁשִּדֵּבר ְּפלֹוִני ִעם ְּפלֹוִני', אֹו 'ֶׁשֹּלא ָאַכְלִּתי' אֹו 'ֶׁשֹּלא ָזַרְקִּתי 
ְלַהָּבא?  ְוֵכיַצד  ְּפלֹוִני'.  ִעם  ְּפלֹוִני  ִּדֵּבר  'ֶׁשֹּלא  אֹו  ַלָּים'  ֶאֶבן 
'ֶׁשאַֹכל' אֹו 'ֶׁשֶאְזרֹק ֶאֶבן ַלָּים', אֹו 'ֶׁשֹּלא אַֹכל' אֹו 'ֶׁשֹּלא ֶאְזרֹק 

ֶאֶבן ַלָּים' – ֲהֵרי ֵאּלּו ְׁשַּתִים ְלֶׁשָעַבר ּוְׁשַּתִים ְלַהָּבא.

ְּכגֹון  ְוֶהֱחִליף,  ֵאּלּו  ַמֲחָלקֹות  ֵמַאְרַּבע  ַאַחת  ַעל  ג  ִנְׁשַּבע 
ֶׁשִּנְׁשַּבע ֶׁשֹּלא יֹאַכל ְוָאַכל, אֹו 'ֶׁשָאַכְלִּתי' ְוהּוא ֹלא ָאַכל – ֲהֵרי 
ֶנֱאַמר: "]ְו[ֹלא ִתָּׁשְבעּו  ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו  ֶזה  ְוַעל  זֹו ְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר, 
ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר" )שם יט,יב(. ְוִאם ִנְׁשַּבע ַלֶּׁשֶקר: ְּבֵמִזיד – לֹוֶקה; 
ִמֶּמּנּו  "ְוֶנְעַלם  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְויֹוֵרד,  עֹוֶלה  ָקְרָּבן  ֵמִביא   – ְּבׁשֹוֵגג 

ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם" )שם ה,ד(.



לה  שאין  שבועה   – ָׁשְוא  ד  ְׁשבּוַעת 
ערך: מוטעית, מיותרת, לא תקפה או 
לא מציאותית. ָּדָבר ַהָּידּוַע – דבר גלוי 
וידוע לפחות לשלושה בני אדם שאינם 

חכמים )להלן ה,כב(.

ה  ָאָדם ָׁשֵלם – שלם בדעתו, שפוי. ְּכֵדי 
ונמצאת   – ִּבְׁשבּוָעה  ַהָּדָבר  ְלַצֵּדק 

השבועה מיותרת.

ו  ַהִּמְצָוה – מצוות עשה ומצוות לא 
מפני  חכמים,  מתקנת  ומצוות  תעשה 
לדברי  לשמוע  התורה  מן  שמצוה 
ִיְתַעֵּטף  ֶׁשֹּלא  א,ב(.  )ממרים  חכמים 
בבגד  שיתעטף  שנשבע   – ַּבִּציִצית 
החייב בציצית אבל לא יטיל בו ציצית, 
את  האדם  שיחייב  מצוה  אין  שהרי 
ציצית  )רדב"ז;  בציצית  להתעטף  עצמו 
ג,י-יא; וראה ביאורנו להלן ה,כ. וראה ק'(. ֶׁשֹּלא 

ֵיֵׁשב ַּבֻּסָּכה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות – ומצוה לאכול 
בסוכה בליל יום טוב ראשון ובכל עת 
שרוצה לאכול ולישון, שמצוה שיאכל 
ימות  כל  בסוכה  ויישן  בסוכה  האדם 
החג )סוכה ו,ו-ז(. ְוֹלא יֹאַכל ַמָּצה ְּבֵליֵלי 
ַהֶּפַסח – ומצַות עשה מן התורה לאכול 
מצה בליל חמישה עשר בניסן )חמץ ומצה 
ו,א(. ֶׁשִּיְתַעֶּנה ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים – 

לענג  חכמים,  שתיקנו  מצוה  ויבטל 
את השבתות והימים הטובים באכילה 
ובשתייה ולא להתענות בהם )שבת ל,ז-יב; 

שביתת יום טוב ו, טז-יט; תעניות א,יב(.

ז1  ֶׁשֹּלא ִיְטעֹם – שלא יאכל ולא ישתה.
ז2  ֶׁשֶּנֱאַמר – בעשרת הדיברות.

ח  ֶׁשְּגָזלֹו – שלקח ממנו ממון בכוח 
)גזלה ואבדה א,ג; סה"מ ל"ת  ובגלוי כשודד 
רכוש  לו  השיב  שלא   – ֲעָׁשקֹו  רמז(. 

רהיט  שקיבל  כגון  בהיתר,  לו  שניתן 
זה שלא שילם לו  לתקן אותו, ובכלל 
)גזלה ואבדה א,ד; סה"מ שם(.  את משכורתו 
"ֹלא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  חברו.   – ִמֶּמּנּו  ְוָתַבע 
ְוֹלא ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש  ְוֹלא ְתַכֲחׁשּו  ִּתְגנֹבּו, 
ַּבֲעִמיתֹו". ְוֵאין לֹוִקין – אף מי שנשבע 

לשקר )לעונשו ראה להלן ז,ח(.

ט  ַהֶּקֶרן – ערך הממון שכפר בו בשבועה. חֶֹמׁש – תוספת רבע, שהיא חמישית מן הקרן עם התוספת. ּוַמְקִריב ָאָׁשם 
ַוַּדאי – 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(.

ספר הפלאה      הלכות שבועות      פרק א   550

שבועת שווא

ד  ְׁשבּוַעת ָׁשְוא ֶנֱחֶלֶקת ְלַאְרַּבע ַמֲחָלקֹות: ָהַאַחת – ֶׁשִּנְׁשַּבע 
ָהִאיׁש  ַעל  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ְּכגֹון  ֵּכיַצד?  ֵּכן.  ֶׁשֵאינֹו  ַהָּידּוַע  ָּדָבר  ַעל 
ֶׁשְּלַׁשִיׁש  ַעּמּוד  ְוַעל  ִאיׁש,  ֶׁשִהיא  ָהִאָּׁשה  ְוַעל  ִאָּׁשה,  ֶׁשהּוא 

ֶׁשהּוא ֶׁשְּלָזָהב, ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה.

ה  ַהְּׁשִנָּיה – ֶׁשִּנְׁשַּבע ַעל ָּדָבר ָידּוַע ֶׁשֵאין ּבֹו ָסֵפק ְלָאָדם ָּבעֹוָלם 
ֶׁשהּוא ֵּכן, ְּכגֹון ֶׁשִּנְׁשַּבע ַעל ַהָּׁשַמִים ֶׁשִהיא ָׁשַמִים ְוַעל ֶאֶבן זֹו 
ֶׁשֶּזה  ָּבֶזה,  ַּכּיֹוֵצא  ָּכל  ְוֵכן  ְׁשַנִים,  ֶׁשֵהן  ְׁשַנִים  ְוַעל  ֶאֶבן,  ֶׁשִהיא 

ַהָּדָבר ֵאין ּבֹו ָסֵפק ְלָאָדם ָׁשֵלם ְּכֵדי ְלַצֵּדק ַהָּדָבר ִּבְׁשבּוָעה.

ְּכגֹון  ֵּכיַצד?  ַהִּמְצָוה.  ֶאת  ְלַבֵּטל  ֶׁשִּנְׁשַּבע   – ו  ְׁשִליִׁשית 
ְוֶׁשֹּלא  ְּתִפִּלין,  ִיְלַּבׁש  ְוֶׁשֹּלא  ַּבִּציִצית,  ִיְתַעֵּטף  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּנְׁשַּבע 
ַהֶּפַסח, אֹו  ְּבֵליֵלי  ַמָּצה  יֹאַכל  ְוֹלא  ַהֻּסּכֹות,  ְּבַחג  ַּבֻּסָּכה  ֵיֵׁשב 

ֶׁשִּיְתַעֶּנה ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה.

ז1  ְרִביִעית – ֶׁשִּנְׁשַּבע ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ּכַֹח ַלֲעׂשֹותֹו. ֵּכיַצד? 
ְּכגֹון ֶׁשִּנְׁשַּבע ֶׁשֹּלא ִייַׁשן ְׁשלָׁשה ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ְרצּוִפים, אֹו 

ֶׁשֹּלא ִיְטעֹם ְּכלּום ִׁשְבַעת ָיִמים ְרצּוִפים, ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה.

ז2  ָּכל ַהִּנְׁשָּבע ְׁשבּוַעת ָׁשְוא ֵמַאְרַּבע ְׁשבּועֹות ֵאּלּו – עֹוֵבר ְּבֹלא 
ַתֲעֶׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֹלא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם יי ֱאֹלֶהיָך ַלָּׁשְוא" )שמות כ,ו; 
דברים ה,י(; ְוִאם ָהָיה ֵמִזיד – לֹוֶקה; ְוִאם ָהָיה ׁשֹוֵגג – ָּפטּור ִמְּכלּום.

שבועת הפיקדון

ח  ְׁשבּוַעת ַהִּפָּקדֹון ֵּכיַצד? ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ָממֹון ֲחֵברֹו ְּבָידֹו, ֵּבין 
ִּפָּקדֹון ֵּבין ִמְלָוה, אֹו ֶׁשְּגָזלֹו אֹו ֲעָׁשקֹו, אֹו ָמָצא לֹו ֲאֵבָדה ְוֹלא 
ֶהֱחִזיָרּה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְוָתַבע ִמֶּמּנּו ָממֹון ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבָידֹו, ְוָכַפר ּבֹו 
– ֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֹלא ְתַכֲחׁשּו" )ויקרא יט,יא( 
– זֹו ַאְזָהָרה ִלְכִפיַרת ָממֹון; ְוֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו ֶזה. ְוִאם ִנְׁשַּבע 
לֹו ַעל ֶׁשֶקר ַעל ָממֹון ֶׁשָּכַפר ּבֹו – ֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר ְּבָלאו ַאֵחר, ְוַעל 
ֶזה ֶנֱאַמר: "ְוֹלא ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו" )שם( – זֹו ַאְזָהָרה ַלִּנְׁשָּבע 
ַעל ְּכִפיַרת ָממֹון. ּוְׁשבּוָעה זֹו – ִהיא ַהִּנְקֵראת 'ְׁשבּוַעת ַהִּפָּקדֹון'.

ְמַׁשֵּלם  ָּבּה?  ֶׁשִּׁשֵּקר  ַהִּפָּקדֹון  ְׁשבּוַעת  ַעל  ַחָּיב  הּוא  ט  ּוַמה 
ֵּבין  ַוַּדאי,  ָאָׁשם  ּוַמְקִריב  ֶׁשָּכַפר ּבֹו ִעם ּתֹוֶסֶפת חֶֹמׁש,  ַהֶּקֶרן 
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בפסוק   – וכו'  ְוֶנְעַלם  ּבֹו  ֶנֱאַמר  ְוֹלא 
נאמר  לא  השקר  שבועת  את  המתאר 
שהנשבע היה שוגג ולקה בחוסר ידיעה 
דין  שווה  בזה  ולכן  ממנו(,  )"נעלם" 
 – י1  ֶׁשָּיִזיד  המזיד.     לדין  השוגג 
כמי  ֲהֵרי ֶזה ָאנּוס –  יכחיש במתכוון. 
שנאלץ לעשות דבר מה, שהרי האמין 

במה שאמר.

ידיעת  אי  אם   – וכו'  ֵּכן  יא  ִאם 
היא  האיסור  ידיעת  אי  או  המציאות 

בגדר אונס, מה היא שגגה.

ָממֹון – עדות שחייב אדם  יב  ֵעדּות 
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(.

ואין   – ַהָּקְרָּבן  ִמן  ַאף  יג  ּוְפטּוִרין 
עליהם עוון )רדב"ז(.

א  ִמִּפי ַעְצמֹו – כגון שהוא אומר 'הריני 
כגון   – ֲאֵחִרים  ִמִּפי  ש...'.  בה'  נשבע 
שאדם אחר אומר 'הרי אתה נשבע בה' 
ש...'. ֲאִפּלּו ִהְׁשִּביעֹו ּגֹוי אֹו ָקָטן – שאין 

משמעות לשבועתם. ִהין – הן, כן.
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ַּבֲעִמיתֹו  "ְוִכֵחׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ׁשֹוֵגג,  ֶׁשָהָיה  ֵּבין  ֵמִזיד  ֶׁשָהָיה 
ה,כא– )שם  ְוָאֵׁשם"  ֶיֱחָטא  ִּכי  ְוָהָיה  ָיד...  ִבְתׂשּוֶמת  אֹו  ְּבִפָּקדֹון 

כג(, ְוֹלא ֶנֱאַמר ּבֹו 'ְוֶנְעַלם' – ְלַחֵּיב ׁשֹוֵגג ְּכֵמִזיד;    י1  ְוהּוא 

ֶׁשָּיִזיד ַּבִּפָּקדֹון אֹו ַּבָּממֹון ֶׁשִּנְתַחֵּיב ּבֹו ְוָיַדע ּבֹו ִּבְׁשַעת ְׁשבּוָעה. 
ֲאָבל ִאם ָׁשַגג ְוָׁשַכח ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאְצלֹו ָממֹון, ְוָכַפר ְוִנְׁשַּבע ְוַאַחר 

ָּכְך ָיַדע – ֲהֵרי ֶזה ָאנּוס, ּוָפטּור ִמְּכלּום.

י2  ְוֵכן ִאם ֹלא ָיַדע ֶׁשָאסּור ִלָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר ַעל ְּכִפיַרת ָממֹון – 
ֲהֵרי ֶזה ָאנּוס, ּוָפטּור.    יא  ִאם ֵּכן, ֵהיַאְך ִהיא ִׁשְגַגת ְׁשבּוַעת 
ַהִּפָּקדֹון? ְּכגֹון ֶׁשֶּנְעַלם ִמֶּמּנּו ִאם ַחָּיִבין ָעֶליָה ָקְרָּבן ִאם ָלאו, 
ְוָיַדע ֶׁשִהיא ֲאסּוָרה ְוֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאְצלֹו ָממֹון – זֹו ִהיא ִׁשְגָגָתּה. 

ּוְזדֹוָנּה – ֶׁשָּיַדע ֶׁשַחָּיִבין ָעֶליָה ָקְרָּבן.

שבועת העדות

ָממֹון,  ֵעדּות  ֶׁשָּיְדעּו  ָהֵעִדים  ֵּכיַצד?  ָהֵעדּות  יב  ְׁשבּוַעת 
ְוָכְפרּו ְּבֵעדּוָתן ְוֹלא ֵהִעידּו,  ּוְתָבָעם ַּבַעל ָהֵעדּות ְלָהִעיד לֹו, 
ְוִנְׁשְּבעּו לֹו ֶׁשֵאיָנן יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות – זֹו ִהיא ַהִּנְקֵראת 'ְׁשבּוַעת 
ָהֵעדּות', ְוַחָּיִבין ַעל ְׁשבּוָעה זֹו ָקְרָּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ֵּבין ֶׁשָהיּו 
ְמִזיִדין ֵּבין ֶׁשָהיּו ׁשֹוְגִגין, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה 
קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד..." )שם ה,א(, ְוֹלא ֶנֱאַמר ָּבּה 'ְוֶנְעַלם' – ְלַחֵּיב 

ַעל ַהָּזדֹון ַּכְּׁשָגָגה.

יג  ֵּכיַצד ִׁשְגַגת ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות? ְּכגֹון ֶׁשֶּנְעַלם ִמֶּמּנּו ֶׁשַחָּיִבין 
ָעֶליָה ָקְרָּבן, ְוָיַדע ֶׁשְּׁשבּוָעה זֹו ֲאסּוָרה ְוֶׁשִהיא ֶׁשֶקר. ּוְזדֹוָנּה 
– ֶׁשָּיַדע ֶׁשַחָּיִבין ָעֶליָה ָקְרָּבן. ֲאָבל ִאם ֹלא ָיַדע ֶׁשִהיא ֲאסּוָרה, 
אֹו ֶׁשָּׁשְכחּו ָהֵעדּות ְוִנְׁשְּבעּו ְוַאַחר ָּכְך נֹוַדע ָלֶהן ֶׁשֵהן יֹוְדִעין 
לֹו ֵעדּות ְוֶׁשִּנְׁשְּבעּו ַעל ֶׁשֶקר – ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאנּוִסין, ּוְפטּוִרין ַאף 

ִמן ַהָּקְרָּבן.

ִני ֶרק ׁשֵ ּפֶ פרק ב 

אופן השבועה

העונה אחר שבועת אחר

א  ֶאָחד ַהִּנְׁשָּבע ַאַחת ֵמַאְרַּבע ִמיֵני ְׁשבּועֹות ֵאּלּו ִמִּפי ַעְצמֹו, 
ּגֹוי  ִהְׁשִּביעֹו  ֲאִפּלּו  ָאֵמן.  ְוָעָנה  ֲאֵחִרים  ִמִּפי  ַהֻּמְׁשָּבע  ְוֶאָחד 
ַאַחר ְׁשבּוָעה,  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ֶׁשָּכל  ַחָּיב;  ָאֵמן –  ְוָעָנה  ָקָטן  אֹו 
ָּדָבר  ָהאֹוֵמר  אֹו  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ְוֶאָחד  ִמִּפיו.  ְׁשבּוָעה  ְּכמֹוִציא 
ֶׁשִעְנָינֹו ְּכִעְנַין ָאֵמן, ְּכגֹון ֶׁשָאַמר 'ִהין' אֹו 'ְמֻחָּיב ֲאִני ִּבְׁשבּוָעה 
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ִּפי ֶׁשִהיא ֻטְמָאה ְידּוָעה  יח  ְוַאף ַעל 
– ובדרך כלל מחמירים בה, ומקילים 
)טומאת  לאיש  ידועה  שאינה  בטומאה 
ְרׁשּות  ּוְסֵפק  לעיל ו,טז(.  ראה  התהום. 

ברשות  טומאה  ספק   – ָטהֹור  ָהַרִּבים 
טו,ח(.  הטומאות  אבות  )שאר  טהור  הרבים 
ְוֶׁשֹּלא  ַיֲאִהיל  ְוֶׁשֹּלא  ִיַּגע  ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא 
לשולי  ההולך  שסטה  ייתכן   – ָיִסיט 
הדרך ולא נטמא מן המת, לא בנגיעה 
)"יאהיל"(  המת  מעל  בהיותו  לא  בו, 
ולא בהזזתו שלא במגע )"יסיט"(, כגון 

במקל )לעיל ה,יז; טומאת מת א,ז(. ֲאָבל ָטעּון אֹו רֹוֵכב 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. 
המשמשים  ולנזיר  למצורע  הנוגעים  המושגים  להלן 
להלן,  מפורטים  והמצורע  הנזיר  קרבנות  זה.  בפרק 

בהקדמה להלכה ד.

נגע  גופו  על  שנראה  מי   – וטהרתו  המצורע  טומאת 
החשוד להיות צרעת, הכהן צריך לקבוע אם הוא טהור 
להמתין  שצריך  מוסגר  או  גמור(  )מצורע  מוחלט  או 
נגעו  שהשתנה  מוחלט  מצורע  שנית.  ולהיבדק  שבוע 
ונעשה טהור, חייב לבוא אל הכהן כדי שיראה את נגעו 
היטהרות  תהליך  לעבור  עליו  ואז  טהור,  שהוא  ויאשר 
מטומאתו )המתואר בטומאת צרעת, פרק יא(. בתהליך זה צריך 
תגלחת ראשונה,  לגלח את שער כל גופו, והוא הנקרא 
ארז  ועץ  ציפורים  שתי  לטהרתו  מביא  המצורע  ובה 
ואזוב וצמר צבוע בתולעת שני, ואחר כך טובל במקווה, 
שנית,  כל שערו  את  מגלח  ובסופם  ימים,  סופר שבעה 
שנית  טובל  כך  ואחר  שנייה,  תגלחת  הנקראת  והיא 

יא,א-ב(. )טומאת צרעת 

למת  נטמא  שלא  נזיר   – טומאה  ונזירות  טהרה  נזירות 
מביא בסיום נזירותו קרבן טהרה, כבשה לחטאת וכבש 
והוא  ראשו,  שער  את  ומגלח  לשלמים,  ואיל  לעולה 
הנקרא תגלחת טהרה )לעיל ח,א-ד(. ואם נטמא למת, מביא 
קרבן טומאה, שני עופות לחטאת ועולה וכבש לאשם, 
טומאה  תגלחת  הנקרא  והוא  ראשו,  שער  את  ומגלח 
)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 
)פרה אדומה  ונטהר בערב  ממי אפר פרה אדומה, וטובל, 
עד  כלל,  קרבן  עליו  מקריבין  "אין  מת  וטמא  יא,א(. 

)ביאת המקדש ב,יב(. שיטהר" 

וימי  חלטו"(  )"ימי  הצרעת  ימי   – הנזירות  תקופת 
אינם  )"ימי ספרו"(  בין שתי טבילות המצורע  הספירה 
למת,  שנטמא  נזיר  )לעיל ז,ט(.  הנזירות  ימי  בכלל  נמנים 
כימי  נחשבים  אינם  לטומאה  שקדמו  נזירותו  ימי  כל 
נזירות, ולאחר שיטהר הוא צריך לגלח תגלחת טומאה 
ימי  את  למנות  מכן  לאחר  ורק  טומאה,  קרבן  ולהביא 

)לעיל ו,יא-יב(. נזירותו מחדש 

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 

להמתין  וחייב  שערו,  את  לגלח  לו  אסור  מצוה(,  ספק 
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,א5(, ולכן תגלחת המצורע מתאימה גם לנזיר.

כפרה,  ממחוסרי  אחד  הוא  המצורע   – קדשים  אכילת 
ולכן אסור לו לאכול קודשים )קרבנות( עד שיקריב את 
קרבנותיו לאחר התגלחת השנייה )מחוסרי כפרה א,א; טומאת 
נזיר שנטמא מותר לו לאכול קודשים  ואילו  יא,ב(,  צרעת 

לאחר שנטהר מטומאת מת, ואינו נחשב מחוסר כפרה.
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ֶׁשֵאין ָׁשם  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהֶּדֶרְך –  ְלרַֹחב  ֻמְׁשָּכב  ֶׁשָהָיה  יח  ֵמת 
ֶׁשִהיא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְּבִצּדֹו,  נֹוֵגַע  אֹו  ָעָליו  ֶאָּלא  ַלֲעבֹר  ָמקֹום 
ֻטְמָאה ְידּוָעה, ְוָעַבר ִמָּׁשם ָנִזיר, ֲהֵרי ֶזה ָטהֹור, הֹוִאיל ּוְסֵפק 
ַּבְּמַהֵּלְך  ֲאמּוִרים?  ְּדָבִרים  ָטהֹור.    יט  ַּבֶּמה  ָהַרִּבים  ְרׁשּות 
ְּבַרְגָליו. ֲאָבל ִאם ָהָיה רֹוֵכב אֹו ָטעּון ַמָּׂשא – ֲהֵרי ֶזה ָטֵמא; 
ֶׁשַהְּמַהֵּלְך ְּבַרְגָליו ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ִיַּגע ְוֶׁשֹּלא ַיֲאִהיל ְוֶׁשֹּלא ָיִסיט, 
ֲאָבל ָטעּון אֹו רֹוֵכב ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ִיַּגע אֹו ֶׁשֹּלא ַיֲאִהיל אֹו 

ֶׁשֹּלא ָיִסיט, ֶׁשֲהֵרי ַהֵּמת ְלרַֹחב ַהֶּדֶרְך.

פרק ט-י



ראה הקדמה בעמוד הקודם.      א2  ְסֵפק 
אינו  והנזיר   – ֵמת  ְטֵמא  ּוְסֵפק  ְמצָֹרע 
מגלח על ספק. ְוָהָיה ְּבָכל ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת 
כל  כיוון שהיה מצורע   – ְמצָֹרע  ְסֵפק 
נזירות  ימי  לצבור  הספיק  לא  השנה, 
שנה  להשלים  ויצטרך  השנה,  במשך 
שלמה של נזירות. ֲהֵרי ֶזה מֹוֶנה ִׁשְבַעת 
ּוְׁשִביִעי – הזאת  י  ִּבְׁשִליִשׁש ּוַמֶּזה  ָיִמים 
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 
יכול  הוא  בלבד  מת  טמא  היה  שאם 

להתחיל נזירות טהרה.

ב1  ּוְמַגֵּלַח ָּבּה רֹאׁשֹו ּוְזָקנֹו ְוַגּבֹות ֵעיָניו 
– זו תגלחת ראשונה של מצורע. ואף על 
פי שמדובר בספק, מותר לו לגלח את 
שערו, אם אינו מצורע הרי זו תגלחת 
נזיר.  של  טהרה  תגלחת  או  טומאה 
ֵאזֹוב – בערבית 'זעתר', ונראה שהכוונה 
 ,)Majorana syriaca( המצוי  לאזוב 
"שאוכלים אותו בעלי בתים ומטבלים 

בו הקדרות" )פרה אדומה ג,ב5(.

ֵמת  ְטֵמא  ֶאָּלא  ְמצָֹרע  ֵאינֹו  ב2  ֶׁשָּמא 
היא  השנייה  השנה  ואז   – ָהָיה  ַוַּדאי 
נזירות טהרה, שאינו מגלח בה על ספק 

צרעת.

איור מבאר להלכות א2-ב5: בכל שנה שהנזירות אפשרית, אינו מגלח.

הרהט תוריזנרוהט

2 הנש 4 הנש3 הנש1 הנש

הרהט תוריזנורפס ימיוטלח ימיערוצמ קפס

הרהט תוריזנהאמוט תוריזנתמ אמט קפס

ערוצמ קפסו
הרהט תוריזנהאמוט תוריזנ ורפס ימיוטלח ימי

ערוצמ לש היינש תחלגתו הנושאר תחלגת :ארקמ
ריזנ לש הרהט תחלגתו האמוט תחלגת

 תמ אמט קפס

תמ תאמוטמ הרהט
הרפכ רסוחמ
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צרעת עם טומאה בנזירות

הכלל

א1  ֵאין ָאָדם ְמַגֵּלַח ִּתְגַלַחת ַאַחת ְועֹוָלה לֹו ְלִנְזרֹו ּוְלָצַרְעּתֹו. 
ְוִתְגַלַחת ַהָּצַרַעת ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ְסֵפק ְמצָֹרע – ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת 

ַהְּנִזירּות.

תגלחות נזיר ספק מצורע וספק טמא מת

ַהּזֹאת  ַהָּׁשָנה  ְּבָכל  ְוָהָיה  ַאַחת,  ָׁשָנה  ֶׁשָּנַזר  ִמי  א2  ְלִפיָכְך, 
ְסֵפק ְמצָֹרע ּוְסֵפק ְטֵמא ֵמת, אֹו ֶׁשָהָיה ָּבּה ְסֵפק ְמצָֹרע ּוְבסֹוף 
ּוַמֶּזה  ָיִמים,  ִׁשְבַעת  מֹוֶנה  ֶזה  ֲהֵרי   – ְּבָסֵפק  ִנְטָמא  ַהָּׁשָנה 
י ּוְׁשִביִעי, ְוֵאינֹו ְמַגֵּלַח ַּבְּׁשִביִעי, ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְׁשּתֹות  ִּבְׁשִליִשׁ
ַּבַּיִין ּוְלִהַּטֵּמא ְלֵמת ֶאָּלא ְלַאַחר ַאְרַּבע ָׁשִנים, ְואֹוֵכל ַּבֳּקָדִׁשים 
ְלַאַחר ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַגֵּלַח ַאְרַּבע ִּתְגָלחֹות: 
ִּתְגָלחֹות  ּוְׁשֵּתי  ִמָּסֵפק,  ֻטְמָאה  ְוִתְגַלַחת  ַטֲהָרה,  ִּתְגַלַחת 

ֶׁשְּמַגֵּלַח ַהְּמצָֹרע, ֶׁשֲהֵרי הּוא ְסֵפק ְמצָֹרע.

ִראׁשֹוָנה,  ָׁשָנה  ַאַחר  אֹוָתּה  ְמַגֵּלַח   – ִראׁשֹוָנה  ב1  ִּתְגַלַחת 
ּוְמַגֵּלַח ָּבּה רֹאׁשֹו ּוְזָקנֹו ְוַגּבֹות ֵעיָניו, ּוִמַּטֵהר ְּבֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב 
ָאר ְמצָֹרִעין: ִאם ֵאינֹו ְטֵמא ֵמת ְוֹלא ְמצָֹרע – ֲהֵרי  ְוִצֳּפִרים ִּכְשׁ
ִהיא ִּתְגַלַחת ַטֲהָרה ֶׁשִּלְנִזירּותֹו; ְוִאם הּוא ְמצָֹרע ַוַּדאי ְּבָׁשָנה 

ִראׁשֹוָנה – ֲהֵרי ִהיא ִּתְגַלַחת ִראׁשֹוָנה ֶׁשַּלְּמצָֹרע.

ב2  ְוׁשֹוֶהה ָׁשָנה ַאֶחֶרת ְּכִמְנַין ְיֵמי ַהְּנִזירּות, ְוַאַחר ָּכְך ְמַגֵּלַח 
ִּתְגַלַחת ְׁשִנָּיה ֶׁשַּלְּמצָֹרע, ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַגֵּלַח ַאַחר ִׁשְבָעה ִּכְׁשָאר 
ְוָׁשָנה  ָהָיה,  ַוַּדאי  ֵמת  ְטֵמא  ֶאָּלא  ְמצָֹרע  ֵאינֹו  ֶׁשָּמא  ְמצָֹרִעין, 
ְׁשִנָּיה זֹו ֲהֵרי הּוא ָּבּה ָנִזיר, ֶׁשָאסּור ְלַגֵּלַח. ּוֵמַאַחר ֶׁשִּגַּלח ְׁשֵּתי 
ִּתְגָלחֹות ֵאּלּו, ָׁשְלָמה ַטֲהַרת ַהָּצַרַעת, ּוֻמָּתר ֶלֱאכֹל ַּבֳּקָדִׁשים.

ָּכְך  ְוַאַחר  ְׁשִליִׁשית,  ָׁשָנה  ב3  ְוׁשֹוֶהה 
ְמצָֹרע  ֶׁשָּמא  ְׁשִליִׁשית,  ִּתְגַלַחת  ְמַגֵּלַח 
ַוַּדאי ָהָיה ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה, ְוֹלא ָהָיה ְטֵמא 
ֵמת, ְוָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ֹלא ָעְלָתה לֹו, ִמְּפֵני 
ֶׁשִהיא ְיֵמי ָחְלטֹו, ְוָׁשָנה ְׁשִנָּיה ֹלא ָעְלָתה 
ֶׁשַּלְּמצָֹרע  ָסְפרֹו  ְיֵמי  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  לֹו, 
ְלִפיָכְך  ּוְׁשִנָּיה.  ִראׁשֹוָנה  ִּתְגַלַחת  ֶׁשֵּבין 
ָצִריְך ִלְׁשהֹות ָׁשָנה ְׁשִליִׁשית ִּבְנִזירּותֹו, 
ִלְנִזירּותֹו,  ְׁשִליִׁשית  ִּתְגַלַחת  ּוְמַגֵּלַח 

ְוִהיא ִּתְגַלַחת ַטֲהָרה.

פרק י



ב5  ּוְׂשָערֹו וכו' – שער תגלחת טומאה 
אסורים  נזיר  של  טהרה  תגלחת  ושער 
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.

ד ּכֹוֵתב ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים – מקנה את כל 
נכסיו לאחרים, ונמצא שהוא עני היכול 
להביא חטאת העוף כדין מצורע עני, 
בניגוד למצורע עשיר שהביא קרבן עני, 
שלא יצא ידי חובתו ואסור לו לאכול 
ֵמִביא  ָּכְך  ְוַאַחר  י,יג(.  )שגגות  בקודשים 
ְּבִתְגַלַחת  ְּבֵהָמה  ְועֹוַלת  ָהעֹוף  ַחַּטאת 
חטאת   – ּוְׁשִליִׁשית  ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה 
שהיא  בגלל  העוף  מן  להביא  חייבים 
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.

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  תגלחת מצורע ראשונה – אין קרבנות. 
שניה – מביא אשם חטאת ועולה, ורק החטאת מעכבת 
מלאכול בקדשים )מחוסרי כפרה א,ה2(. לאשם 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 
של נזיר – שני עופות לעולה ולחטאת, וכבש  טומאה 
נזירות  למנות  מלהתחיל  מעכבת  החטאת  רק  לאשם, 
חדשה )לעיל ו,יא-יב(. קרבן טהרה של נזיר – כבש לעולה 
וכבשה לחטאת ואיל לשלמים, ואם הקריב אחד מהם 
יין  נזירותו, ומותר לו לשתות  כראוי, כבר השלים את 

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.
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ב4  אֹו ֶׁשָּמא ְטֵמא ֵמת ַוַּדאי ָהָיה ּוְמצָֹרע ַוַּדאי, ְוֵאין ִּתְגַלַחת 
ִראׁשֹוָנה  ִּתְגַלַחת  ְוִנְמֵצאת  ּוְלָצַרְעּתֹו,  ִלְנִזירּותֹו  עֹוָלה  ַאַחת 
ֻטְמָאה,  ִּתְגַלַחת  ְׁשִליִׁשית  ְוִתְגַלַחת  ָצַרַעת,  ִּתְגַלַחת  ִנָּיה  ּוְשׁ
ְוֵאין ַאַחת ִמְּׁשלׁש ַהָּׁשִנים עֹוָלה לֹו, ֶׁשֲהֵרי ַהְּׁשִליִׁשית ִּתְגַלַחת 

ֻטְמָאה.

ּוְמַגֵּלַח  ִּבְנִזירּות,  ְרִביִעית  ָׁשָנה  ִלְׁשהֹות  ָצִריְך  ב5  ְלִפיָכְך 
ַּבֲהָנָיה  ָאסּור   – ָסֵפק  ִּתְגַלַחת  ְּבָכל  ּוְׂשָערֹו  ְרִביִעית.  ִּתְגַלַחת 

ִמָּסֵפק, ֶׁשְּׂשַער ָנִזיר ֶׁשִּנְצָטַרע ֻמָּתר ַּבֲהָנָיה.

ְמצָֹרע,  ְסֵפק  ָּבֶהן  ְוָהָיה  ְנִזירּות,  ָׁשִנים  ֶעֶׂשר  ָנַדר  ִאם  ג  ְוֵכן 
ְונֹוַלד לֹו ְסֵפק ֻטְמָאה ְּבסֹוָפן – ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ׁשֹוֶתה ַּבַּיִין ַעד 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ּוְמַגֵּלַח ַאְרַּבע ִּתְגָלחֹות, ַאַחת ְּבסֹוף ָּכל ֶעֶׂשר 
ָׁשִנים: ִּתְגַלַחת ִראׁשֹוָנה ִלְסֵפק ְיֵמי ָצַרְעּתֹו, ּוְׁשִנָּיה ִלְסֵפק ְיֵמי 
ִּתְגַלַחת  ִלְסֵפק ֻטְמָאתֹו, ּוְרִביִעית  ָסְפרֹו ֶׁשַּלְּמצָֹרע, ּוְׁשִליִׁשית 

ַטֲהָרה.

קרבנות נזיר ספק מצורע וספק טמא מת

ד  ְוֵכיַצד ֵמִביא ֶזה ָקְרְּבנֹוָתיו? ִאם ָהָיה ָעִׁשיר – ּכֹוֵתב ְנָכָסיו 
ְוַאַחר  ָיָצא,  ֹלא  ָעִני  ָקְרַּבן  ֶׁשֵהִביא  ָעִׁשיר  ֶׁשְּמצָֹרע  ַלֲאֵחִרים, 
ִראׁשֹוָנה  ְּבִתְגַלַחת  ְּבֵהָמה  ְועֹוַלת  ָהעֹוף  ַחַּטאת  ֵמִביא  ָּכְך 
ּוְׁשִנָּיה ּוְׁשִליִׁשית, ְוָכל ַחַּטאת עֹוף ֵמֶהן ֹלא ֵּתָאֵכל ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
ָסֵפק, ּוֵמִביא ְּבִתְגַלַחת ְרִביִעית ָקְרַּבן ָנִזיר ָטהֹור, ֶׁשהּוא ָׁשלׁש 

ְּבֵהמֹות, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ח,א(.

פרק י



ו  זֹו ֵמחֹוָבִתי – קרבן של נזירות טהרה 
בשנה הראשונה. ֲהֵרי ִהיא ְנָדָבה – מפני 
לעולה  עוף  להביא  צריך  טמא  שנזיר 
ַּבְּׁשִנָּיה  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  בהמה.  ולא 
ּוַבְּׁשִליִׁשית – שבשנים אלו אפשר שהוא 
ואפשר  חובה,  קרבנות  להקריב  חייב 

שהם נדבה. ראה איור.

מת  טמא  גם   – ָהִייִתי  ֻמְחָלט  ז1  ְוִאם 
מצורע  רק  שהוא  מי  לדין  מצורע.  גם 
חֹוַבת  ִראׁשֹוָנה  עֹוָלה  להלן ז2.  ראה 
מוחלט  מצורע  של  במקרה   – ְמצָֹרע 
)"ואם מוחלט הייתי"( חייב קרבן עולה 
בשנה השנייה )ראה איור להלכה ו(, אבל גם 
אם הקדים והביא בשנה הראשונה את 
"שעולה  מפני  חובתו,  ידי  יצא  עולתו, 
יח,ט;  הקרבנות  )מעשה  היא"  דורון   –
בשורה  מימין  איור  ראה  לח"מ(.  כס"מ; 

הרביעית.

הרהט תוריזנרוהט

2 הנש 4 הנש3 הנש1 הנש

הרהט תוריזנורפס ימיוטולח ימיערוצמ קפס

הרהט תוריזנהאמוט תוריזנתמ אמט קפס

ערוצמ קפסו
הרהט תוריזנהאמוט תוריזנ ורפס ימיוטולח ימי  תמ אמט קפס

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

המקרים.

הרהט תוריזנרוהט

2 הנש 4 הנש3 הנש1 הנש

הרהט תוריזנורפס ימיוטלח ימיערוצמ קפס

הרהט תוריזנהאמוט תוריזנתמ אמט קפס

ערוצמ קפסו
הרהט תוריזנהאמוט תוריזנ ורפס ימיוטלח ימי  תמ אמט קפס

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

הרהט תוריזנרוהט

2 הנש 4 הנש3 הנש1 הנש

הרהט תוריזנורפס ימיוטלח ימיערוצמ קפס

הרהט תוריזנהאמוט תוריזנתמ אמט קפס

ערוצמ קפסו
הרהט תוריזנהאמוט תוריזנ ורפס ימיוטלח ימי  תמ אמט קפס

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

לתגלחת הטומאה.
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ַחָּטאת  ַהִּתְגָלחֹות:  ִּבְׁשלׁש  ֶׁשֵּמִביא  ָהעֹוף  ַחָּטאֹות  ה  ָׁשלׁש 
ִראׁשֹוָנה ִלְסֵפק ֻטְמָאתֹו; ְׁשִנָּיה ִלְסֵפק ָצַרְעּתֹו, ֶׁשֵאין ַהְּמצָֹרע 
ֵמִביא ָקְרָּבנֹו ֶאָּלא ְלַאַחר ִּתְגַלַחת ְׁשִנָּיה; ְוֵכן ַחָּטאת ְׁשִליִׁשית 
ּוְלָצַרְעּתֹו,  ְלִנְזרֹו  עֹוָלה  ַאַחת  ִּתְגַלַחת  ֶׁשֵאין  ֻטְמָאתֹו,  ִלְסֵפק 
ָהִראׁשֹוָנה  ֶׁשַהִּתְגַלַחת  ָהָיה,  ַוַּדאי  ְוָטֵמא  ַוַּדאי  ְמצָֹרע  ְוֶׁשָּמא 
ְׁשִליִׁשית  ְוִתְגַלַחת  ב(,  )לעיל  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו  ְלָצַרְעּתֹו,  ְוַהְּׁשִנָּיה 
ִּתְגַלַחת ֻטְמָאה, ּוְלִפיָכְך ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ַּבְּׁשִליִׁשית.

הּוא  ָהִראׁשֹוָנה  ַעל  ִעָּמֶהן:  ֶׁשֵּמִביא  ְּבֵהָמה  עֹולֹות  ו  ָׁשלׁש 
ַמְתֶנה ְואֹוֵמר 'ִאם ָטהֹור ֲאִני – זֹו ֵמחֹוָבִתי; ְוִאם ָטֵמא ֲאִני – 

ֲהֵרי ִהיא ְנָדָבה'. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ַּבְּׁשִנָּיה ּוַבְּׁשִליִׁשית.

ז1  ּוֵמִביא ָקְרַּבן ַטֲהָרה ְּבִתְגַלַחת ְרִביִעית, ּוַמְתֶנה ְואֹוֵמר 'ִאם 
ְנָדָבה, ְוזֹו חֹוָבה; ְוִאם ֻמְחָלט  ָטֵמא ָהִייִתי – עֹוָלה ִראׁשֹוָנה 
ְנִזירּות,  חֹוַבת  ְוזֹו  ְמצָֹרע,  חֹוַבת  ִראׁשֹוָנה  עֹוָלה   – ָהִייִתי 

ּוְׁשַּתִים ָהֶאְמָצִעּיֹות ְנָדָבה.



שהקדים   – ְנִזירּות  ְלחֹוַבת  ז2  ְוַאַחת 
בחובת  העולה  קרבן  את  להקריב 
את  קודם  שנה  שהקדים  כמו  הנזירות, 
ראה  הצרעת.  בחובת  העולה  קרבן 
איור להלכות ז-ח בשורה השנייה, ספק 
ְוַהְּׁשָאר – כבשת החטאת ואיל  מצורע. 

השלמים.

ז3  ְוִאם ְטֵמא ֵמת ָהִייִתי ּוְמצָֹרע – זהו 
המקרה של "אם מוחלט הייתי", ונכפל 

לסיכום ולהשוואה )לעיל ז1(.

ח2  ִנְמֵצאָת אֹוֵמר וכו' – בהלכות ו-ז 
מתואר כיצד הבאת עוף ובהמה מכסה 
את כל אחת מארבע האפשרויות בכל 
מן השנים )באיור זהו מבט אנכי  אחת 
השנה(;  טורי  מארבעת  אחד  כל  של 
ובהלכה ח מתואר הדבר בכל אחת מן 
מאוזן  מבט  זהו  )באיור  האפשרויות 
ֲהֵרי  האפשרויות(.  מן  אחת  כל  של 
ָטַהר ַּבִּצֳּפִרין – שתי הציפורים שמביא 
מצורע  ספק  וגם  הראשונה,  בתגלחת 
יכול להביאן מפני שאינן קרבנות ואינן 
צרעת  טומאת  יד;  )ויקרא  למקדש  מובאות 
צריך   – ְּבֵהָמה  ַעל  ֶׁשְּיַגֵּלַח  ְּכֵדי  יא,ו(. 

טהרה,  לתגלחת  עולה  בהמת  להביא 
לגלח  לו  ואסור  טהור  נזיר  הוא  שמא 
גילוח רשות )ספק מצורע( לפני הקרבת 
אחת מבהמות קרבן הטהרה. ְוִאם ְטֵמא 

ֵמת הּוא – נוסף על היותו מצורע.

ח3  ַוֲהֵרי ֵהִביא ָקְרַּבן ַטֲהָרה ָּבַאֲחרֹוָנה 
– בשנה הרביעית.

כדי   – ִמָּסֵפק  ְמַגֵּלַח  ֵאינֹו  ט  ָהִאיׁש 
שלא יעבור על איסור מן התורה. ְוִנְמָצא 
ַמִּקיף ְּפַאת רֹאׁשֹו – ראה לעיל ביאור 

ט,טו. ְלִמְצָוה – לכתחילה.

י  ַאַחר ֶׁשִּיְטַהר ִמָּצַרְעּתֹו – אחרי שקבע 
הכהן שנרפא הנגע, ואין הכוונה שיסיים 
יכול  שאינו  מפני  צרעתו,  טומאת  את 
טמא  כשהוא  מצורע  קרבנות  להביא 
מת, אבל אפשר להזות עליו מאפר פרה 
אדומה מטומאת מת, אף על פי שהוא 
מצורע )פרה אדומה יא,ג(. ּוְמַגֵּלַח ִּתְגַלַחת 
ֻטְמָאה – לאחר שהשלים את ימי נזירותו, 
מפני שטומאתו בספק וימי צרעתו וימי 
ספירתו אינם עולים במניין ימי הנזירות 

)מרכה"מ(. ראה איור בעמוד הבא.

הרהט תוריזנרוהט

2 הנש 4 הנש3 הנש1 הנש

הרהט תוריזנורפס ימיוטלח ימיערוצמ קפס

הרהט תוריזנהאמוט תוריזנתמ אמט קפס

ערוצמ קפסו
הרהט תוריזנהאמוט תוריזנ ורפס ימיוטלח ימי  תמ אמט קפס
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ז2  ְוִאם ָטהֹור ִמֻּטְמַאת ֵמת ָהִייִתי, ּוְמצָֹרע – עֹוָלה ָהִראׁשֹוָנה 
חֹוָבה, ְוֵכן ַהְּׁשִנָּיה, ַאַחת ְלחֹוַבת ְמצָֹרע ְוַאַחת ְלחֹוַבת ְנִזירּות, 

ּוְׁשִליִׁשית ּוְרִביִעית ְנָדָבה, ְוַהְּׁשָאר ָקְרַּבן ַטֲהָרִתי.

ז3  ְוִאם ְטֵמא ֵמת ָהִייִתי ּוְמצָֹרע – עֹוָלה ִראׁשֹוָנה חֹוַבת ָצַרַעת, 
ּוְׁשִנָּיה ּוְׁשִליִׁשית ְנָדָבה, ְוֶזה ָקְרַּבן ִּתְגַלַחת ַטֲהָרה'.   ח1  ֲאָבל 
ָהָאָׁשם ְוָהעֹוָלה ֵאיָנם ְמַעְּכִבין, ֹלא ְּבִתְגַלַחת ֻטְמָאה ְוֹלא ְּבָצַרַעת.

ח2  ִנְמֵצאָת אֹוֵמר: ִאם הּוא ְמצָֹרע ַוַּדאי, ְוֹלא ִנְטָמא ְּבֵמת – 
ֵּתָאֵכל,  ְוֹלא  ַחָּטאתֹו,  ִהיא  ָהעֹוף  ְוַחַּטאת  ַּבִּצֳּפִרין,  ָטַהר  ֲהֵרי 
ִּתְגַלַחת  ִמָּקְרַּבן  ֶׁשִעָּמּה  ְּבֵהָמה  ְועֹוַלת  ָסֵפק,  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני 
ֲהֵרי   – הּוא  ֵמת  ְטֵמא  ְוִאם  ְּבֵהָמה;  ַעל  ֶׁשְּיַגֵּלַח  ְּכֵדי  ַטֲהָרה, 

עֹוַלת ְּבֵהָמה ְנָדָבה.

ָקְרַּבן  ָהעֹוף  ַחַּטאת  ּוְטֵמא ֵמת הּוא –  ְמצָֹרע,  ֵאינֹו  ח3  ְוִאם 
ָקְרַּבן ַטֲהָרה  ַוֲהֵרי ֵהִביא  ְנָדָבה,  ָנִזיר ֶׁשִּנְטָמא, ְועֹוַלת ְּבֵהָמה 
ְּבֵהָמה  עֹוַלת   – ְמצָֹרע  ְוֹלא  ֵמת  ְטֵמא  ֵאינֹו  ְוִאם  ָּבַאֲחרֹוָנה. 
ַטֲהָרה,  ִּתְגַלַחת  ֵמחֹוַבת  ִהיא  ִראׁשֹוָנה  ְּבִתְגַלַחת  ֶׁשֵהִביא 

ְוַחַּטאת ָהעֹוף ָּבָאה ַעל ָסֵפק, ַוֲהֵרי ֹלא ֶנֱאֶכֶלת.

נזיר שספק נטמא

ִּתְגָלחֹות?  ַאְרַּבע  ְמַגֵּלַח  ֶׁשהּוא  ֲאמּוִרים  ְּדָבִרים  ט  ַּבֶּמה 
ְּבֶׁשָהָיה ָקָטן אֹו ִאָּׁשה. ֲאָבל ָהִאיׁש – ֵאינֹו ְמַגֵּלַח ִמָּסֵפק, ֹלא 
ִּתְגַלַחת ֻטְמָאה ְוֹלא ִּתְגַלַחת ָצַרַעת, ֶׁשָּמא ָטהֹור הּוא, ְוִנְמָצא 
ְמַגֵּלַח  ֵאינֹו  ְלִפיָכְך  ִמְצָוה,  ִּבְמקֹום  ֶׁשֹּלא  רֹאׁשֹו  ְּפַאת  ַמִּקיף 
ֶאָּלא ִּתְגַלַחת ַטֲהָרה ִּבְלַבד; ֶׁשֵאין ַאְרַּבע ִּתְגָלחֹות ֵאּלּו ְלַעֵּכב 

ֶאָּלא ְלִמְצָוה.

מצורע ודאי וספק טמא מת

ה? ַאַחר  י  ָנִזיר ֶׁשִּנְצָטַרע ַוַּדאי ְוִנְטָמא ְּבָסֵפק, ֵּכיַצד הּוא עֹוֶשׂ
ֶׁשִּיְטַהר ִמָּצַרְעּתֹו ַמֶּזה ִּבְׁשִליִׁשי ּוְׁשִביִעי, ּוְמַגֵּלַח ִּתְגַלַחת ֻטְמָאה, 

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



יא  ְוָטַהר ִמְּסֵפק ָצַרְעּתֹו – שקבע הכהן 
ְנִזירּות ְׁשֵלָמה  ְיֵמי  שנרפא ודאי. מֹוֶנה 
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 
לפני  להיעשות  יכולים  אינם  טומאה 
מצורע,  הוא  שמא  הצרעת,  מן  טהרה 
קרבנות  להביא  יכול  אינו  והמצורע 
אפילו על ידי אחרים )ביאת המקדש ב,יא(. 
להסברת הצורך במניין חדש של 7 ימים 

ראה להלן יג.

חייב  למה   – ִׁשְבָעה  סֹוֵפר  יג  ְוָלָּמה 
7 ימים לתגלחת הטומאה  לספור עוד 
של הנזיר, הרי כבר נטהר מטומאת מת, 
כדי  אדומה,  פרה  ממי  עליו  כשהיזו 

שיוכל להביא קרבנות מצורע.

יד  ִנְדֵרי ְרָׁשִעים – הנודרים בלי שיקול 
דעת, ואינם נזהרים כמו הכשרים שמא 
וכבר  א,כו(.  )נדרים  על מה שנדרו  יעברו 
בקיצוניות  שמתנהג  מי  על  רבנו  אמר 
ונוזר מטוב העולם: "המהלך בדרך זו 
נקרא חוטא. הרי הוא אומר בנזיר: 'וכפר 
עליו מאשר חטא על הנפש' )במדבר ו,יא(. 
אמרו חכמים: ומה אם נזיר, שלא פירש 
אלא מן היין, צריך כפרה, המונע עצמו 
)דעות  וכמה"  כמה  אחת  על  דבר,  מכל 
ג,א2(. ֶּדֶרְך ְקֻדָּׁשה – 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. 
כל הגדולה הזו, מפני שפירש מן היין" )מו"נ ג,מח(. ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל רֹאׁשֹו – הנזר, הוא הכתר, הוא משל לתפיסת חיים )דעה( 
שבראשם, שהיא נכונה וקדושה )למשל על עטרה ראה תשובה ח,ב וביאורנו שם(. ּוְׁשָקלֹו ַהָּכתּוב ְּבָנִביא – השווה הכתוב את הנזיר לנביא.

הרהט תוריזנ7
 תמ אמט קפס
יאדו ערוצמ

  י  מ
ותוריזנ

7 המלש תוריזנ
יאדו תמ אמט

הרהט תוריזנערוצמ קפס 7

7

יאדו תמ אמט
הרהט תוריזניאדו ערוצמ 7

איור מבאר להלכה י

איור מבאר להלכה יא

איור מבאר להלכה יב
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ּוַמְתִחיל ִלְמנֹות ְנִזירּותֹו ֻּכָּלּה, ֶׁשֲהֵרי ָנְפלּו ַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים 
ִּבְסֵפק ֻטְמָאה ֶׁשִּנְטָמא, ּוֵמִביא ָקְרְּבנֹות ַטֲהָרה, ְוׁשֹוֶתה ַּבַּיִין; 

ּוֵמַאַחר ֶׁשָּיִביא ָקְרַּבן ָצַרַעת, אֹוֵכל ַּבֳּקָדִׁשים.

ספק מצורע וטמא מת ודאי

ָצַרְעּתֹו  ִמְּסֵפק  ְוָטַהר  ְּבָסֵפק,  ְמצָֹרע  ְוָהָיה  ַוַּדאי  יא  ִנְטָמא 
ַהֶּנַגע,  ִּתְגַלַחת  ְמַגֵּלַח  ָּכְך  ְוַאַחר  ְׁשֵלָמה  ְנִזירּות  ְיֵמי  מֹוֶנה   –
ֶׁשֵאין ִּתְגַלַחת ְסֵפק ִנְגעֹו ּדֹוָחה ְנִזירּות, ְוַאַחר ָּכְך מֹוֶנה ִׁשְבַעת 
ָיִמים ֶׁשֵּבין ִּתְגַלַחת ְמצָֹרע ָהִראׁשֹוָנה ְלִתְגַלַחת ְׁשִנָּיה, ּוְמַגֵּלַח, 
ּוֵמִביא ָקְרְּבנֹוָתיו, ְואֹוֵכל ַּבֳּקָדִׁשים, ִאם ִהָּזה ִּבְׁשִליִׁשי ּוְׁשִביִעי, 
ְוַאַחר ָּכְך מֹוֶנה ִׁשְבָעה ֲאֵחרֹות ְלֻטְמַאת ֵמת, ּוְמַגֵּלַח ִּתְגַלַחת 

ֻטְמָאה, ְוַאַחר ָּכְך מֹוֶנה ְנִזירּותֹו ֻּכָּלּה.

מצורע וטמא מת

יב  ְוֵכן ִאם ָהָיה ָטֵמא ּוְמצָֹרע ְּבַוַּדאי – ְלַאַחר ֶׁשִּיְטַהר ִמָּצַרְעּתֹו 
ּוְׁשִביִעי,  ִּבְׁשִליִׁשי  ּוַמֶּזה  ָהִראׁשֹוָנה,  ָצַרַעת  ִּתְגַלַחת  ְמַגֵּלַח 
ּוְמַגֵּלַח רֹאׁשֹו ּוְזָקנֹו ִּבְׁשִביִעי, ְוִהיא ִּתְגַלַחת ְׁשִנָּיה ֶׁשַּלָּצַרַעת, 
ִׁשְבָעה,  ְוסֹוֵפר  ַּבֳּקָדִׁשים,  ְואֹוֵכל  ִּבְׁשִמיִני,  ָקְרְּבנֹוָתיו  ּוֵמִביא 
ְׁשֵלָמה,  ְנִזירּות  ְיֵמי  סֹוֵפר  ָּכְך  ְוַאַחר  ֻטְמָאה,  ִּתְגַלַחת  ּוְמַגֵּלַח 
ּוֵמִביא ָקְרַּבן ַטֲהָרה, ְוׁשֹוֶתה ַּבַּיִין.    יג  ְוָלָּמה סֹוֵפר ִׁשְבָעה? 
ֶׁשֵאין ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֻּטְמָאה עֹוִלין ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ֶׁשֵּבין 

ִּתְגַלַחת ְוִתְגַלַחת ֶׁשַּלְּמצָֹרע.

הדרך הראויה לנזירות

יד  ָהאֹוֵמר 'ֲהֵריִני ָנִזיר ִאם ֶאֱעֶׂשה ָּכְך ְוָכְך' אֹו 'ִאם ֹלא ֶאֱעֶׂשה', 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה – ֲהֵרי ֶזה ָרָׁשע, ּוְנִזירּות ָּכזֹו ִמִּנְדֵרי ְרָׁשִעים ִהיא. 
ֲאָבל ַהּנֹוֵדר ַליי ֶּדֶרְך ְקֻדָּׁשה – ֲהֵרי ֶזה ָנֶאה ּוְמֻׁשָּבח, ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר 
ּבֹו: "ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל רֹאׁשֹו" )במדבר ו,ז(, "ָקדֹׁש הּוא ַליי" )שם ו,ח(, 
ִלְנִביִאים  ִמְּבֵניֶכם  "ָוָאִקים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבָנִביא,  ַהָּכתּוב  ּוְׁשָקלֹו 

ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים" )עמוס ב,יא(.

ַען ַסיְּ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ּבְ




