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[י] כדי להבין תוכן דבריו, יש להקדים כמה דברים. דהנה, תוכן הפרשה  1

בפשטות, שאם ייעד את האמה העבריה לבנו, והיינו שלא ישא אותה 

בעצמו, אלא ישיאנה לבנו, יעשה לה כמשפט הבנות, דהיינו חובות הבעל 

עונתה. והא  –כסותה, וביאה  –שארה, בגדים  –לאשתו, ויתן לה מזונות 

א ַיֲעֶׂשה לָ דכתיב " ", לכאורה פירושו, ּה ְוָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסףְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה 

  שאם לא יעשה לה את שלשת חובות הבעל הנ"ל, תצא חנם אין כסף. 

אבל רבותינו ז"ל למדו במכילתא, דעל כורחך אין זה פשט הכתוב, כיון 

ר קדשה לבנו בכסף קנייתה, אם כן דלשון ויצאה משמע בלא גט, ואם כב

היא אשת איש, ואיך תצא אשת איש בלא גט, אלא על כורחך דאיירי באמה 

העבריה שעוד לא השיאה לבנו, ולכן תצא בלא גט חינם אין כסף, אם כן, 

א ַיֲעֶׂשה לָ מה הפירוש  , מה הם השלש ּה ְוָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסףְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה 

ם לא יעשה אותם תצא חינם, הרי אין חיוב של שארה כסותה דברים שא

ועונתה לאמה העבריה, אלא אחרי יעוד שהיא אשתו. ופירשו רבותינו ז"ל 

במכילתא, דשלש אלה הם, שלא ישא אותה לעצמו, ולא ישיא אותה לבנו, 

ולא יהיה לה כסף לפדות את עצמה, [ופדייה נקרא יעשה לה, כיון שהאדון 

  להפחית מסכום הפדיון, את השנים שכבר עבדה].משתתף בפדיון 

מסכתא  -משפטים וזה כונת חז"ל במכילתא [על פי ביאור זית רענן] (

 .או פדה ,או לבנך ,ואם שלש אלה לא יעשה לה. ייעד לך) "דנזיקין פרשה ג

אתה אומר יעד לך או לבנך או פדה, או אינו אלא שארה כסותה ועונתה, 

[לצאת ללא גט, ואינו חייב בשארה  בעבריהאמרת, אין דבר אמור אלא 

" או פדה ,או לבנך ,, ומה ת"ל ואם שלש אלה, ייעד לךכסותה ועונתה]

  עכ"ל. 

והנה, אם היה כתוב "ויצאה" בלבד, גם היה משמע כל פירוש הכתוב הנ"ל, 

  

  [י]

א ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים:) יא-כא, ז(  ְוִכי ִיְמֹּכר ִאיׁש ֶאת ִּבּתוֹ ְלָאָמה 

א ִיְמֹׁשל ִאם ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאֹדֶניָה ֲאֶׁשר לא לוֹ ְיָעָדּה ְוֶהְפָּדּה ְלַעם  ָנְכִרי 

 ְוִאם ִלְבנוֹ ִייָעֶדָּנה ְּכִמְׁשַּפט ַהָּבנוֹת ַיֲעֶׂשה ָּלּה: ְלָמְכָרּה ְּבִבְגדוֹ ָבּה:

א ִיְגָרע: ְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה  ִאם ַאֶחֶרת ִיַּקח לוֹ ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה 

  א ַיֲעֶׂשה ָלּה ְוָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף:

  לפי רבי אליעזר במכילתא -ה התורה ללמד במילים "חינם, אין כסף" מה בא

 אליעזר רבי משום חנן אבא') י, ג פרשה( 1ובמכילתא(כא, יא) 

 שהיא מגיד, בסימנים - כסף אין, בבגר - חנם ויצאה ,אומר

לפיכך המילים "חינם אין כסף", על כורחך לדרשה באו. ו"חנם, אין כסף" 

  הם שתי דרשות.

ו רבותינו במכילתא מה באו מילים אלו לדרוש. תנא קמא סובר דבאו ונחלק

ללמד מתי תצא אם לא יייעד אותה לו או לבנו, על זה בא הכתוב לומר, 

שלא תצא מיד שקנה אותה, אלא כאשר תביא סימני נערות, דהיינו שתי 

שערות, אלא שאם היה כתוב רק "ויצאה חינם", הייתי אומר, שבא הכתוב 

רק מאוחר יותר, כשתתבגר, והיינו חצי שנה לאחר שהביאה  לומר שתצא

סימני נערות, שהיא בוגרת, ויוצאת מרשות האב. שכל זמן שלא בגרה האב 

זוכה בכל שבח ממון שלה, דהיינו שאם עבדה האב זוכה בשכר מעשה ידיה, 

ועוד. לפיכך כתבה תורה גם "אין כסף", ללמד שאפילו כשנעשת נערה היא 

  אדון, [וחוזרת לאב שזוכה במעשה ידיה] עד שתהיה בוגרת.כבר יוצאת מה

ובזה תבין תחילת לשון המכילתא, שלא הביאו המשך חכמה, שהיא שיטת 

ויצאה חנם. בבגר; אין כסף, בנעורים; (שם) " מכילתאתנא קמא, וז"ל ה

שהיה בדין, הואיל ותצא בימי הנעורים, לא תצא בימי בגרות, שאלו לא 

תי אומר, הן הן ימי בגרות, והדין נותן, הואיל ויוצא נאמר אלא אחת, היי

מרשות אב ויוצא מרשות אדון, מה יוצאה מרשות אב שנשתנת ממה שהיית, 

אף יוצאה מרשות אדון, שנשתנה ממה שהיית, ואימתי נשתנת ממה שהיית, 

בשעה שהיית נערה ובגרה, לכך נאמר שניהם, שלא ליתן מקום לבעל דין 

  " ע"כ., בבגר, אין כסף, בנעוריםויצאה חנם -לחלוק, 

אבל רבי אליעזר מפרש את המילים "חינם אין כסף" בדרך אחרת, ומביאו 

אבא חנן אומר משום רבי אליעזר, ויצאה חנם, אבא חנן בשמו וז"ל (שם) "

". והנה דברי בבגר, אין כסף, בסימנין, מגיד שהיא יוצאה בגרעון כסף

ליעזר הם ממש דברי תנא קמא, המכילתא אין להם ביאור, דדברי רבי א
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דיצאה חנם היינו בגר, ואין כסף היינו נערות, ומה מוסיף רבי אליעזר. ואם 

בא להוסיף "מגיד שהיא יוצאה בגרעון כסף", היה לו להוסיף רק זאת בלבד 

בדברי תנא קמא. ועוד, מנא ליה ללמוד שיוצאת בגרעון כסף, והרי אין יתור 

  וחד לנערות. בכתוב, דחד לימוד הוא לבגר,

לפיכך כתב רבינו הגדול הגר"א זי"ע, דהגירסא הנכונה במכילתא היא שלא 

אבא חנן אומר משום רבי אליעזר, גרסינן (בגר), וכך גירסת המכילתא: "

". ע"כ. מגיד שהיא יוצאה בגרעון כסף .בסימנין – ויצאה חנם אין כסף

ריך שני פסוקים וחולק רבי אליעזר על תנא קמא בשני דברים: א. דאינו מצ

ליוצאה בנערות, ופסוק אחד בלבד לומד זאת. ב. דלומד מהכתוב גרעון 

  כסף.

אבל יש לבאר: א. דמלשון המכילתא משמע שיוצאה בסימנים לומדים מכל 

הדרשות יחד, הן מהמילה "חינם", והן מהמילים "אין כסף", וצריך ביאור 

יחד, אולי הפסוק  בזה, איך לומדים משני הדרשות יחד. ב. אם לומד מהם

בא רק ליציאה בבגרות, ומנין שבא הכתוב ללמד שיוצאה בנערות, וכמו 

שאמר התנא קמא דמדרשה אחת אי אפשר ללמוד, דיש לומר שהיא על 

בגרות. ג. מנין לומד רבי אליעזר שמגרעת פדיונה ויוצאה, דהרי משמע 

שמשתי הדרשות לומד שיוצאה בסימנים. ד. איך לומד רבי אליעזר 

שמגרעת פדיונה מפסוק זה, והרי אין כאן רמז לגרעון כסף. ה. הרי גרעון 

כסף כבר מפורש בכתוב לעיל (פסוק ח) והפדה, ומדוע צריך כאן לימוד על 

גרעון כסף. הנה תראה שכל דברי רבי אליעזר נראים סתומים ונעלמים. אלו 

בי הם הדקדוקים שבא המשך חכמה לבאר ולהאיר עינינו, בביאור דברי ר

  אליעזר במכילתא.

וזה תוכן דבריו בס"ד, דרבי אליעזר סובר, שכיון ששינה הכתוב מהלשון 

ִּכי שכתוב בעבד עברי, דביציאת עבד עברי כתוב חפשי, כדכתיב (פסוק ב) "

", ובאמה ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם

יצאה לחפשי, שמע מינא דבא הכתוב ללמד שאינה העבריה לא כתוב ש

חופשית גם לאחר יציאתה, ועל כורחך היינו מפני שהיא עוד נערה, וחוזרת 

לרשות אביה שזכאי במעשה ידיה ובכל שבח ממון שלה עד שתתבגר, 

לפיכך אין צורך בשני דרשות ללמד שיוצאה בחינם בנערות, שעל כורחך 

  הכתוב מדבר ביוצאת כשהיא נערה.

והטעם שהמכילתא אומר "סימנים", ולא "נעורים" כלשון תנא קמא, כיון 

שרבי אליעזר כולל הן סימני נערות, והן סימני בגרות, [שלפעמים אין האמה 

יוצאת בסימני נערות, כגון שהיא אילונית, ואז יוצאת בסימני בגרות 

  כמבואר בקידושין ד, א]. 

שני דרשות "חינם" "אין כסף", ובא רבי אליעזר ליישב, מדוע אם כן צריך 

ומפרש רבי אליעזר, דבא הכתוב לומר, שאם לא יעשה לה שלש אלה תצא 

לפעמים "חנם", כלומר תצא ללא כל תשלום, בחינם, ולפעמים תצא "אין 

כסף", דהיינו שלא תשלם לאדון את "הכסף", אלא פחות מכסף. דרבי 

, ובלשון תורה, אליעזר סובר שאמה העבריה אינה נקנית בפחות מדינר

"כסף", הוא לפחות דינר (קידושין יא, ב) ומבואר בתוס' קידושין (יא, א 

ד"ה כל) שמטבע הפחות בכסף של תורה הוא דינר, לכן כשהיא יוצאת על 

ידי גרעון פדיון, היא מגרעת מהדינר שקבל אביה עליה, ומשלמת פחות 

יציאתה אינה מכסף, דהיינו מדינר, כי יש לגרוע ממנה מה שעבדה, לכן 

  חינם, אבל היא יוצאה ב"אין כסף".

וזה פירוש הכתוב: אם שלש אלה לא יעשה לה, ויצאה לפעמים, חינם, 

והיינו כשהביאה סימני נערות שחוזרת לאביה חינם ללא כל תשלום לאדון, 

ואינה חופשית, אלא חוזרת לאביה. ולפעמים, אם שלש אלה לא יעשה לה, 

בגרעון כסף, ולצאת "אין כסף", בפחות מדינר, יכולה היא לפדות את עצמה 

שהוא הסכום שקנה אותה האדון, והיינו אם פודה את עצמה לפני שהביאה 

  סימני נערות.

אלא שעוד קשה, מדוע המכילתא דורשת על המילים "חינם אין כסף", 

 –בסימנים. אין כסף  –סימנים וגרעון כסף, היה למכילתא לומר "חינם 

  נה". ומדוע כולל שתי הדרשות יחד.מלמד שמגרעת פדיו

ומבאר המשך חכמה, דהמילים "אין כסף" יש להם שתי משמעויות: א. אין 

כסף כלל וכלל לא, דהיינו שיוצאה בחנם. ב. אין "כל" הכסף, דהיינו יוצאה 

לא בדינר, אלא בפחות מדינר, והיינו בגרעון כסף. וכדי ליישב יתור הלשון 

מפרש המכילתא, שהפסוק משתמע בשתי  של המילים "חינם אין כסף",

אופנים: א. יצאה חינם אין כסף כלל, והיינו בסימנים. ב. יצאה לא בחינם, 

ולא בכסף, והיינו שמגרעת פדיונה. כלומר המכילתא באה לפרש, ש"אין 

כסף", הכונה אין את כל הכסף, דהיינו יוצאה בפחות מדינר, אבל לא בחינם, 

הדרשות של היציאות, סימנים וגרעון כסף, לכן המכילתא הביאה את שתי 

  על המילים "חינם אין כסף".

ועוד נשאר לבאר, מנין לרבי אליעזר שאין אמה העבריה נקנית בפחות 

מדינר, ומפרש המשך חכמה דרבי אליעזר סובר כבית שמאי שאין האשה 

מתקדשת בפחות מדינר (קידושין ב, א), דלא כבית הלל שסוברים 

ואל תתמה איך רבי אליעזר פוסק כבית שמאי, דרבי  שמתקדשת בפרוטה.

אליעזר שמותי הוא (שבת קל, ב), והיינו "שברכהו" [וכתב רש"י שם שהיה 

מתלמידי בית שמאי], ולבית שמאי מפרש ריש לקיש בקידושין (יא, ב) 

דסוברים שאין האמה נקנית בפחות מדינר, ומשם לומדים לענין קידושי 

" של המכילתא, ומיושבים שט למתבונןעומק הפאשה. זה ביאור "

  ד.-דקדוקים א

ועוד נשאר לבאר דקדוק ה', מדוע לא לומד רבי אליעזר גרעון כסף מהפדה. 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

  ז"ל הרה"ח ר' יונה בנימיןע"ה בת  רבקה בריינדלמרת  האשה החשובה והצדקניתלעילוי נשמת גליון זה 

  

 ג

 שמחק א"הגר כהגהת הגירסא עיקר הנה. 'כסף בגרעון יוצאה

 מגיד .בסימנים – כסף אין חנם ויצאה: 'לומר וצריך, בבגר

 חוזרת דנערה, לחופשי ויצאה כתב לא ולכן '.כסף בגרעון צאהושי

 הנערות כולל היינו, סימנים טיונק. חפשית ואינה אביה לרשות

                                                 

ובאמת במכילתא למדו דהפדה לא בא ללמד שמגרעת פדיונה ויוצאת, אלא 

למדו שמצות יעוד קודמת למצות פדייה, וכן למדו לענין פדייה של האב. 

אשר לא יעדה והפדה. מכאן אמרו, מצות לעיל) : "וז"ל המכילתא (שם, 

אשר לא יעדה, אם לא יעדה אדון  חר,אבר ייעוד קודמת למצות פדייה. ד

  " ע"כ. יפדה אב ,זה

אבל ריש לקיש בקידושין (יא, ב) אומר בשם חזקיה, דהפדה בא ללמד 

שמגרעת פדיונה ויוצאה, ופירש רש"י דמדכתיב והפדה, ולא כתיב ונפדת, 

האדון בעצמו מסייע לה לפדות עצמה על ידי שמפחית מכסף משמע ש

מקנתה את השנים שעבדה, וזהו לשון והפדה, שגם האדון בעצמו פודה 

  אותה. 

ועכשיו יש לבאר, מדוע רבי אליעזר לא לומד גרעון כסף מהפדה, וכן קשה 

על המכילתא שלמדו והפדה שמצות יעוד קודמת למצות פדיון, או על פדיון 

  למדו והפדה שמגרעת פדיונה ויוצאת. האב, ולא

וכדי להבין הענין יש להקדים, הא דאמרו בקידושין (יח, ב) שאין האב רשאי 

למכור את בתו לקרובים שאסורה להם, ואינם יכולים ליעדה. שאף על פי 

שאין האדון חייב ליעדה, ואם רוצה אינו מייעדה לא לו ולא לבנו, מכל 

אי אפשר לייעדה, אי אפשר למוכרה להם,  מקום, כיון שאם מוכר לקרובים

  דאין האמה נמכרת אלא אם אפשר לייעדה אפילו שאין חובה לייעדה. 

ועל פי זה מפרש ריש לקיש בקידושין (יא, ב), מנין לבית שמאי שאשה 

מתקדשת בדינר, דסברי בית שמאי שלשון הכתוב "והפדה", משמע 

ף ששילם לאביה. והנה, שהאדון מסייע לה בפדיונה, והיינו שמגרעה מכס

אם אמה העבריה נקנית בפרוטה, אי אפשר לעשות גרעון כסף שתצא בו, 

שהרי אם קנאה בפרוטה ועבדה קצת ממש, היא שוה פחות מפרוטה, ואין 

ממה לגרוע פדיונה, וכשם שאין למכור אמה לקרובים כדי שאפשר יהיה 

ת לה גרעון לקיים בה יעוד, צריך למוכרה בסכום כסף שאפשר יהיה לעשו

כסף, אם כן על כורחך שאמה העבריה אינה נמכרת אלא ביותר מפרוטה, 

שאפשר יהיה לעשות גרעון כסף ולתת פרוטה בפדיונה, וכיון שעל כורחך 

נמכרת ביותר מפרוטה, מוכח שצריך שהכסף שנקנית בו יהיה חשוב, לכן 

  העמידוה על דינר [על פי פירוש רש"י].

רק בדינר, למדו בית שמאי קידושי אשה מאמה ומזה שאמה העבריה נקנית 

העבריה, שכשם שאמה העבריה אינה נקנית רק בדינר, כך אשה אינה 

 מצי לא לייעד מצי דלא היכי וכמומתקדשת רק בדינר, וזה ביאור הלשון "

 אתי דקרא, אינו זה, קראי דמייתרי משום ואי. והבגרות

 מקום שיש ,ןידדייקינ דהיינו ,כסף בגרעון דיוצאה ענולהשמי

 כבית סבר אליעזר שרבי, והיינו .חנם ולא כסף בלא שיוצאה

 דהאשה (שבת קל, ב), הוא דשמותי (קידושין ב, א), שמאי

" [וכמו שכשאינו יכול לייעד לא יכול לגרע מצי דלא היכי כן, לזבנה האב

לגרוע, אינו יכול למוכרה], זה דברי ריש  האב למוכרה, כך, כשאינו יכול

  לקיש בקידושין.

ועל פי יתיישב היטב ככפתור בפרח מדוע רבי אליעזר לומד שמגרעה 

פדיונה ויוצאת, מיצאה חנם אין כסף, ולא מהפדה. דרבי אליעזר לשיטתו, 

שסובר בקידושין (יח, ב) דהאב מותר למכור את בתו לקרובים, אף על פי 

לייעדה. ועל כורחך, דרבי אליעזר סובר, שכיון שאין חובה  שלא יוכל האדון

לייעדה, אין חיוב למוכרה דוקא באופן שיוכל לייעדה, לכן יכול למוכרה 

לקרובים שאין יכול האדון לייעדה. ולפי זה יכול למוכרה גם בפרוטה, 

אפילו שאינו יכול לגרוע מפדיונה. דכשם שיכול למוכרה באופן שאין יעוד, 

וכרה באופן שאין גרעון כסף, אם כן אי אפשר ללמוד מהפדה יכול למ

שבאה התורה ללמד שיש למוכרה רק באופן שיכול לגרוע פדיונה, ואין 

  ללמוד מהפדה שאין האמה נקנית בדינר.

לפיכך, על כורחך אי אפשר לומר שרבי אליעזר סובר דטעם בית שמאי 

בית שמאי,  שאשה מתקדשת בדינר מהפדה כדברי ריש לקיש, אלא טעם

דסברו, שסתם כסף שבתורה הוא כסף צורי, ובקידושין כתיב כסף דילפינן 

רב יוסף ) "א ,יא(ידושין קיחה קיחה משדה עפרון, וכך מפרש רב יוסף בק

כדרב יהודה אמר רב אסי, דאמר רב יהודה  -אמר: טעמייהו דבית שמאי 

כסף  -כסף צורי, ושל דבריהם  -אמר רב אסי: כל כסף האמור בתורה 

". וסובר רבי אליעזר שהמטבע הפחות ביותר הוא דינר כדכתוב מדינה

התוס' בקידושין. [ואף על פי שהש"ס בקידושין מקשה על זה, ומפרש דרב 

יהודה אמר רב אסי איירי בכסף קצוב, מכל מקום, רב יוסף בודאי סובר שכל 

אין כאן כסף הוא צורי, ואליבא דבית שמאי הוא, והיא שיטת רבי אליעזר, ו

  המקום להאריך בזה].

לפיכך על כורחך לומד רבי אליעזר, דהפדה בא ללמד שמצות יעוד לפני 

פדייה, או ללמד שהאב פודה אותה, ואין מקרא ללמד גרעון כסף של אמה, 

אלא ילפינן לה מדכתיב יתור "חינם אין כסף", שלפעמים יוצאת שלא 

בו, כמבואר לעיל, וכן בחינם ולא בכסף, והיינו בגרעון הדינר שנקנתה 

המכילתא סובר בזה כשיטת רבי אליעזר, לכן מפרש, והפדה למצות יעוד, 

  ולהפדה של האב. זה תוכן דברי המשך חכמה.
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 ד

 והיינו ,צורי כסף בתורה האמור כסף וסתם, בדינר מתקדשת

 דףב )קידושין( בתוספות כדפירשו, בצורי הפחותה מטבע ,דינר

 יש הא, כסף בלא נםבחי יוצאת - שבסימנים ,שאמר וזה .א, יא

, פדיונהב כשמגרעת והיינו, חנם ולא כסף בלא שיוצאת מקום

 לא בסימנין ,ולכן .דינר עבור וזהו ,כסף עבור נמכרה והיא

 שלא מקום יש ,זה בלא אבל ,להאב שנתן הכסף ןימהדרינ

 שאין ,והיינו, יוצאה אינה וחנם, לאביה שנתן הכסף ןימהדרינ

 שם לקיש ריש דברי ועיין .כשמגרעת ,לא חנם אבל, דינר ,כסף

 ,שמאי לבית דינר היינו ,כסף בעי שלה דמכירה ,)ב, יא קידושין(

 שאין מקום דיש ,למידק, כסף אין חנם ויצאה קרא אמר ולזה

 דינר כאן אין, מגרע והוא בדינר שמכרה והיינו, חנם ולא כסף

. למתבונן הפשט עומק וזה .הוי לא כן גם וחנם, צורי כסף שזה

 לקיש כדריש שמאי דבית טעמייהו לפרש מצי לא אליעזר ורבי

 וכמו, כסף בגרעון שיוצאת מלמד, והפדה דכתיב (קידושין יא, ב),
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שאמה העבריה יוצאת במכילתא באים ללמד שני דרשות: א. 

מדלא כתיב חפשי, כעבד עברי, מוכח בסימני נערות, לפני בגרות. 

 שאיירי בנערה שאינה חופשית, כי חוזרת לאביה עד ימי בגרות.

ב. שלפעמים יוצאת שלא בחינם, ולא בכסף. והיינו כשהיא 

מגרעת פדיונה ויוצאת. דכסף של תורה הוא דינר, ומגרעת הדינר 

עבור מה שעבדה, ונותנת לאדון פחות מ"כסף" אבל לא יוצאת 

הפסוק מתפרש בשני אופנים: א. ויצאה חנם ללא כסף חינם. ו

כלל, והיינו בסימני נערות. ב. ויצאה שלא בחנם, אין כסף, בגרעון 

[ויש בדבריו אריכות נפלאה שאי אפשר  "הכסף" שקיבל האדון.

  לתמצת]

 
וז"ל [יא] תוכן דבריו, דהנה חז"ל (זבחים קיז, א) דרשו על פסוק יג,  3

מלמד  -מקומך, אשר ינוס שמה  -מקום בחייך, מקום  -תניא: ושמתי לך "

ושמתי לך (שם) "רש"י " ע"כ. ופלמחנה לויה ,שמגלין במדבר, להיכן גולין

שיזכה למצוה  ,רמז לו הקדוש ברוך הוא למשה במתן תורה -מקום בחייך 

: ם שנהבסוף ארבעי ,) אז יבדיל משה שלש ערים, מאכדכתיב (דברים ד ,זו

" עכ"ל. ואף על דהיינו מחנה לויה אף הוא נקלט ,המקום שלך -לך מקום 

פי שכבר במדבר היה מחנה לויה קולט, מכל מקום כשבאו לארץ ישראל 

והקימו את משכן שילה, לא היה מחנה לויה שבמשכן שילה קולט רוצח, 

 כדאמר רבי שמעון בר יוחאי בזבחים (קטז, ב), ומבאר בסוגיא (שם, קיז,

א) דרק לענין קליטת רוצח לא היה מחנה לויה במשכן שילה, דהיינו שהיה 

, לגרע מצי דלא היכי כן, לזבנה האב מצי לא לייעד מצי דלא היכי

 כמפורש לקרובים בתו את אדם דמוכר מפרש אליעזר ביר דהא

 שפודהל היינו והפדה דרשה והמכילתא. ב, יט בדף) קידושין(

 ,גרעון על לקיש כריש ודלא ,שם יעויין פדיה למצות או ,אב

  .2ודו"ק

  

  [יא]

ִהים  ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת מוֹת יּוָמת:) יג-כא, יב( א ָצָדה ְוָהֱא ַוֲאֶׁשר 

  ָמקוֹם ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה: ִאָּנה ְלָידוֹ ְוַׂשְמִּתי ְל

  לא היה קולטמדוע מחנה לויה במדבר היה קולט רוצח, ובמשכן שילה 

 ,לויה מחנה זה קולטו מקום 3ואיזה. מקום לך ושמתי) יגכא, (

 לא ובשילה אמרינן א, זקי דף) זבחים( חטאת פרת בפרק. י"רש

 נראה. לקליטה דמסיק 4שם יעויין, בלבד מחנות שני אלא היו

 דכתיב משום, חשיבותה לויה מחנה בשילה דאבדה טעם קצת

  מחנה לויה לענין שלח טמאים, אבל לא היה מחנה קולט רוצח.

והשתא יש לבאר, מה הטעם לא היה מחנה לויה שבמשכן שילה קולט 

רוצח, והרי כבר במדבר היה מחנה לויה קולט רוצח, ומדוע פסק מלקלוט 

ר המשך חכמה על פי המפורש בנביא שופטים, שבימי במשכן שילה. ומבא

משכן שילה עשה מיכה פסל (פרק יז) והיה הפסל כל ימי משכן שילה 

(שופטים יח, לא) והמכשול של מיכה היה שלקח את יהונתן בן גרשם הלוי 

להיות לו כהן לשרת ככהן (שופטים יז, יג), מבואר שכל ימי משכן שילה 

בדה שילה קצת חשיבות מחנה לויה, שמחנה היה לוי משרת ככהן, לכן א

לויה לא היה קולט רוצח, כיון שביזו את הכהנים, שחשיבות מחנה לויה הם 

הם הכהנים, שהם מחנה לויה, והם המשרתים לה', וכיון שביזו את הכהנים 

ונתנו ללוי לשרת לה', בטל חשיבות מחנה לויה, שחשיבותה היא מחמת 

היה מחנה לוי קולט רוצח. והטעם שדוקא הכהנים, לכן כל ימי שילה לא 

לענין קליטת רוצח בטלה חשיבותה, ולא לשאר דברים, מבואר להלן. זה 

 תוכן דבריו. 
מה שכתב לעיין שם, דמבואר בסוגיא דבאמת היו שלשה מחנות במשכן  4

שילה, אלא שמחנה לויה לא היה קולט רוצח במשכן שילה, ואף על פי שלא 

א מוכח, דאמרו שם בסוגיא, דעל כורחך היו שלש מפורש זאת בסוגיא, הו

מחנות כדי לשלח טמאין כל אחד ממחנה שלו, טמא מת ממחנה שכינה, זב 

שכינה לויה ומחנה  -שכינה ולויה, ומצורע משלש מחנות  -משתי מחנות 

ישראל, ומה שאמרו בברייתא שבשילה היו שתי מחנות, היינו לענין קליטה. 

שבמדבר היה מחנה לקליטה, ומפרש הש"ס,  ועל זה מקשה הש"ס, מכלל

דבאמת מבואר בברייתא שמחנה לויה היה קולט במדבר, אם כן מוכח, שמה 
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 ה

 בית היות ימי כל כו' מיכה פסל להם וישימו) לא, יח( בשופטים

 עתה מיכה ויאמר) יג, יז שם( כתיב במיכה ושם. בשלה האלקים

 היה דהמכשול הרי, לכהן הלוי לי היה כי ליה'  יטיב כי ידעתי

 קדושת אז בטלה לכן ,המקדש בית ממשרתי לוי והיה דהואיל

 היתה לא ולכן, כן גם ומעלתה כבודה ונתחללה ,לויה מחנה

 ,5ומה חלונה בלגה שאמרו וכמו, מושכל זה וטעם. לרוצח תלטוק

  .6שם יעויין (נו, ב) סוכה סוף

  

  

                                                 

שאמרו לענין קליטה, הכונה שמחנה לויה לא היה קולט רוצה במשכן 

  שילה, אבל היו שלש סוגי מחנות במשכן שילה.

ר מדוע כדרכו קיצר המשך חכמה בעומק כונתו. ורצונו לומר, דיש לבא 5

דוקא לענין זה שלא יהיה מחנה לויה קולט רוצחים היה בימי משכן שילה, 

תנו רבנן: ) "ב ,נוולא לענין שילוח טמאים. ומבאר על פי שאמרו בסוכה (

מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה, והלכה ונשאת לסרדיוט אחד 

זבח, ממלכי יוונים. כשנכנסו יוונים להיכל היתה מבעטת בסנדלה על גבי המ

ואמרה: לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואי אתה עומד 

וכששמעו חכמים בדבר קבעו את טבעתה, וסתמו את  ,עליהם בשעת הדחק

  " ע"כ.חלונה

עשרים וארבעה טבעות  -וטבעתה קבועה [במשנה, נו, א] וז"ל "רש"י ופ

משמרות, והיו כנגד עשרים וארבעה  -היו בעזרה במקום בית המטבחים 

נתונות באבני רצפה, והטבעת פתוחה מצד אחד והופכה למעלה, ומכניס 

צואר הבהמה לתוכה, וחוזר והופך פתחה לתוך הרצפה, וטבעת של בילגה 

וחלונה : וגנאי הוא לה -קבועה ואינה נהפכת, כדי שתשתמש בשל אחרים 

ו של חלונות היו בבית החליפות, בעובי כותלי התאים שבצפונ -סתומה 

היכל, ששם גונזין את סכיניהן, כדתנן במסכת מדות (פרק ד' משנה ז'), 

" עכ"ל רש"י. והנה יש לבאר, מדוע דוקא דברים וסתמו חלונה של בילגה

הללו הענישו אותה. אבל באמת הוא מבואר, דהרי הענישו אותה מפני 

שזלזלה במזבח ובקרבנות, לכן הענישו אותה באותו הדבר שזלזה בו, שלא 

יהיה לה טבעת לשחוט את הקרבן, ולא מקום להצניע את סכין השחיטה, 

  כלור אינה ראויה למעשה הקרבנות שזלזלה בהם.

ועל פי זה מבואר מדוע דוקא לענין קליטת רוצח לא היה מחנה לויה קולט, 

כיון דהטעם שמחנה לויה קולט הוא משום קדושת המקום, שאסור לרצוח 

ומחנה לויה קולטים רוצחים, אבל בימי משכן במקום קדוש, לכן ערי הלוים 

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייללקבלת הספרים חינם 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם יש אפשרות להנצחת קרובי

 קדושת אז בטלהשילה שזללו בקדושת הכהנים, שהיה הלוי משרת ככהן, "

. לרוצח קולטת היתה לא ולכן, כן גם ומעלתה כבודה ונתחללה לויה, מחנה

". אבל שילוח טמאים, הוא מהות המקום, ובודאי קדושת מושכל זה וטעם

יוחד, לענין קליטת רוצח, כשם שלא המקום לא בטלה, אלא רק פרט מ

ביטלו לגמרי את משמרת בילגה שלא תקריב קרבנות, אלא קצת עונש נתנו 

לה, כך גם מחנה לויה בטל קצת מקדושתו. זה כונת המשך חכמה בסייעתא 

  דשמיא.

[ובאמת דברי המשך חכמה צריכים ביאור רב, הרי פסלו של מיכה היה 

נים משרתי ה' עם עבודה זרה של עבודה זרה, ומה למחנה לויה של כה

מיכה, וכי מפני שמיכה שהיה עובד עבודה זרה מינה לוי לעבוד עבודה זרה, 

יתחלל במחנה לויה שבבית אלוקים משכן שילה, והוא פלא גדול מאוד. 

אבל באמת, כונת המשך חכמה לומר, שאם בקצה המחנה חיללו את 

דה זרה, על כורחך הכהנים ומינו לוי למשרת, אפילו שהוא לעבוד עבו

שבתוך מקדש ה' ביזו את הכהנים משרתי ה', שלולי זה לא היה זלזול זה 

בכהנים, למנות לוי לשרת. והדברים ידועים, שכאשר יראי ה' מלזלים קצת 

במצוות, זה משפיע על כלל ישראל במקום אחר בקצה המחנה. ואין כאן 

 המקום להאריך בזה]  
 ,ה במדבר היה קולט רוצחיםמחנה לויהטעם שתמצית דבריו:  6

באו לארץ ישראל לא היה מחנה לויה שבמשכן שילה קולט כשו

בטלה קדושת מחנה לויה לקלוט  ,כיון שזלזלו בכהנים ,רוצחים

שמיכה מינה לוי  ,כיון שמצאנווהראיה שזלזלו בכהנים .רוצחים

 שמע מינא שזלזלו בכהנים במקדש ה' ,לשרת לעבודה זרה שלו

  .שבשילה

  


