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  [ז]

ְוָהָיה ַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ְיַגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערוֹ ֶאת ֹראׁשוֹ ְוֶאת ְזָקנוֹ ) יד, ט(

ְׂשָערוֹ ְיַגֵּלַח ְוִכֶּבס ֶאת ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרוֹ ְוֵאת ַּגֹּבת ֵעיָניו ְוֶאת ָּכל 

  ַּבַּמִים ְוָטֵהר:

  מדוע כתוב ראשו וזקנו. ומנין לרמב"ם שעבד אסור בהשחתת זקן

(מצורע פרשה ב,  כהנים בתורת. זקנו ואת ראשו את) טיד, (

 חומר ויש] אהרן בקרבן והובא ם"רא גירסת לפי[ 1פיסקה ד) 

                                                 
[ז] תוכן דבריו, לבאר שיטת הרמב"ם, שנלאו כל מפרשי הרמב"ם למצוא  1

  מקור לדבריו. ובהערה הבאה מבואר הטעם במושכל.

", יש להקשות, ְיַגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ֶאת ֹראׁשֹו ְוֶאת ְזָקנוֹ דהנה על הכתוב כאן "

יגלח את כל שערו. ואם לומר מדוע כתוב ראש וזקן, והרי כבר כתוב ש

שאפילו שיש איסור בהשחת הזקן או הקפת הראש, חייב המצורע לגלח, 

ספרא מצורע פרשה מכל מקום, סגי באחד מהם, כך הקשו בתורת כהנים (

מה תלמוד , פיסקה ד), וז"ל [על פי גירסת הרא"מ, ומובא בקרבן אהרן] "ב

ובזקן  ,ש מה שאינו בזקןומה תלמוד לומר זקנו, לפי שיש ברא ,לומר ראשו

, והזקן אינו אסור )ובתער(הראש אסור במספריים  .מה שאין בראש

בכל אדם, והזקן אסור בכל אדם, הא  אינו אסורהראש  ).ובתער(במספריים 

צריך לומר ראשו  ,ובזקן מה שאין בראש ,לפי שיש בראש מה שאין בזקן

בהשחתה אף " ע"כ. ופירש הרא"ם, שהראש אסור וצריך לומר זקנו

במספרים, ולא דוקא בתער, והזקן אסור רק בתער, לפיכך, אם היה כתוב רק 

זקן, הייתי אומר דזקן קל יותר מראש, אבל הראש אסור למצורע לגלח, לכן 

כתוב הראש. ואם היה כתוב הראש, הייתי אומר דדוקא הראש מותר, כיון 

ף הראש, שהראש קל מהזקן, שאינו אסור בכל אדם, דאשה מותרת להקי

אבל בזקן, כל מי שיש לו זקן אסור בהשחתה, ואשה שמותרת בהשחתת זקן 

  כיון שאין לה זקן, לפיכך כתוב גם ראש וגם זקן.

והנה בקידושין (כט, א) תנן דאשה פטורה מהקפת הראש והשחתת זקן, 

ולפי זה, לכאורה עבדים דחייבים מצוות רק כאשה היה ראוי לומר 

הלכות שכתב ( ,רמב"םל פי זה תמהו על השפטורים מהשחתת זקן. וע

או  ,האשה שגלחה פאת ראש האיש) "עבודה זרה פרק יב הלכה ב

 ,שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנך ,פטורה ,שנתגלחה

ואשה שאינה בבל תשחית לפי שאין  ,כל שישנו בבל תשחית ישנו בבל תקיף

ויש להם זקן אסורין  אינה בבל תקיף, לפיכך העבדים הואיל ,לה זקן

" עכ"ל. וקשה דמנא ליה דעבד חייב בהשחתת הזקן, ואם תאמר בהקפה

 בכל אסור אינו והראש אדם בכל אסור שהזקן, הראש מן בזקן

 בחיבורו משה רבינו כפסק מוכרח זה ולפי. פירושו ועיין, אדם

, זקן השחתת על יםמצוו שעבדים (רמב"ם, עבודה זרה יב, ב),

 לו יש שהעבד, אדם בכל אסור אינו הזקן גם כן אם ,הכי לאו דאי

 ,תשחית בבל דישנו כרחך ועל, השחתתו על והומצ ואינו זקן

(שם, הלכה  בחיבורו רבינו שכתב מה לפי, כן גם 2מושכלוב ק."ודו

 פאת ולהקיף להתגודד זרה עבודה עובדי של דרכן היה שכך א)

מפני שטעם הפטור באשה הוא מפני שאין לה זקן כמבואר בלשון הרמב"ם, 

ולכן עבד שיש לו זקן סברא הוא שחייב, הא גופא קשיא, דהנה בקידושין 

א כיון שאין (לה, ב) אמרו דהטעם שאשה פטורה מהשחתת זקן, שסברא הי

לה זקן, ולאחר מכן למדו זאת מגזירת הכתוב. משמע שלמסקנה הוא מטעם 

גזרת הכתוב, ועל פי זה הקשו מפרשי הרמב"ם מדוע נקט הרמב"ם הטעם 

  הראשון בש"ס, ולא המסקנה, ולפי המסקנה יש לפטור עבד בהשחתת הזקן.

בהשחתת אבל על פי ביאור התורת כהנים, מוכח מהתורת כהנים דעבד חייב 

זקן, דאם עבד פטור, אם כן גם השחתת זקן אינה אסורה בכל אדם, נמצא, 

דלעולם הראש חמור יותר מזקן, ויכתוב רק ראש ונדע זקן ממילא, אלא 

  מוכרח, דעבד אסור בהשחתת הזקן.

[והנה כל זה הוא רק לפי גירסת הרא"ם, אבל לפי הגירסא האחרת בתורת 

בכל  מותר (אינו אסור)הראש רסינן "כהנים, והיא הגירסא המקובלת, דג

", ופירש הקרבן אהרן, דהראש מותר בהקפת אדם, והזקן אסור בכל אדם

כל הראש, דאינה הקפה, מה שאין כן הזקן דאסור בהשחתה אפילו משחית 

כולו, לפי זה אין ראיה לדין השחתת זקן בעבדים, דלא תניא כלל וכלל דין 

, והקפת כל הזקן. והמשך חכמה היתר בנשים, אלא מדין הקפת כל הראש

לא ניחא ליה בגירסה זו, לכן הביא גירסת הרא"ם, וסובר המשך חכמה 

דבודאי היא גירסת הרמב"ם, ומכאן יליף הרמב"ם, דעבדים חייבים 

 בהשחתת הזקן]. 
לאחר שמביא מקור לשיטת הרמב"ם שעבדים אסורים בהשחתת הזקן,  2

כן. וכדי להבין תוכן דבריו, מבאר המשך חכמה שבמושכל גם ראוי לומר 

אין ) "א ,יב(הלכות עבודה זרה ברמב"ם יש לבאר כמה דברים. הנה כתב ה

 (ויקרא יט, כז) מגלחין פאתי הראש כמו שהיו עושין עובדי כוכבים שנאמר

יורה דעה הלכות גילוח סימן " ע"כ. והקשה הטור (לא תקיפו פאת ראשכם

הקפת הראש והשחתת ז"ל ") על מה שהביא הרמב"ם טעם למצוה, וקפא

הזקן גם באלו כתב הרמב"ם שאסרם הכתוב מפני שעושין כן עובדי כוכבים 
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 מה כפי אינו וכוונתו, זה על המקום וצונו, זקנם ולהשחית ראשם

 לילך דאין ,דהטעם הב (יורה דעה, קפא, א)זורי הט ביאהש

(ספרי דברים שופטים פיסקא  שאמרו כמו כוונתו רק, בחוקיהם

זה  שהיה מפני ,זה כן ,לבנים ושנואה 'כו אהובה מצבה קמו, כב)

 לאסור ,בחוק העליונה החכמה גזרה ,זרה לעבודה העמים מחוקי

 התורה צותה ,זרה לעבודה הנוגע בכל ,כן אם ,ישראל לעמו זה

 ,לגלח שלא היה נשים שדרך מפני, ונשים. לישראל כמו לעבד

 ,גבר כלי תלבש לא משום לוקה ,האיש כמו המגלחת והאשה[

 שהכפילה מה שפיר אתי ולכך]. (עבודה זרה יב, י) ם"רמב

 היה הזה המנהג כי), ה, כא( אמור בפרשת לכהנים זה התורה

                                                 

כי מצות מלך  ,ואין אנו צריכים לבקש טעם למצות ,וזה אינו מפורש ,ע"כ

  " ע"כ. הנה הקשה הטור מדוע צריך טעם. אף לא נדע טעמן ,הם עלינו

צוה. ומבאר הטורי ולכאורה הוא תמוה, דמה בכך שנתן הרמב"ם טעם למ

זהב (שם, ס"ק א) דביודה דעה בסימן קעח מבואר, דכל הדברים שאסור 

לעשות מפני חוקות הגויים, התירו חז"ל לעשות למי שהוא קרוב למלכות, 

ולמדו זאת מסוגיא דבבא קמא פג, א ועוד מקומות. ועל פי זה מבואר 

י חוקות קושיית הטור על הרמב"ם, דכיון שנתן טעם להשחתת הזקן מפנ

הגויים, יבואו להתיר למי שקרוב למלכות להשחית זקנו, זה קושיית הטור. 

הנה מבואר, דהטורי זהב הבין, שטעם הרמב"ם באיסור השחתת הזקן הוא 

מפני חוקות הגויים, ולא מפני סניף דעבודה זרה, לכן היה מקום להתיר למי 

ר בבית יוסף שקרוב למלכות, ללכת בחוקות הגויים עבור זה, והטעם מבוא

(שם), כיון שללכת בחוקות הגויים אינו מפורש בתורה מה הוא, ונמסר 

  לחכמים, והם התירו למי שקרוב למלכות.

אבל המשך חכמה סובר שלא נתכון הרמב"ם מפני שהוא חוקות הגויים, 

אלא מפני שכך היו רגילים להתגלח העובדים לעבודה זרה, וכיון שכך היה 

על ישראל שלעולם לא יעשו כך, ואין זה מפני שכך מנהגם אז, גזרה התורה 

נוהגים היום, אלא מפני שהיה כך מנהגם לעבודה זרה, הוא שנוי על התורה, 

דברים (ספרי כמו שאסרה תורה להקריב על מצבה של אבן, כדאיתא ב

, אין לי (דברים טז, כב) ולא תקים לך מצבה) "פרשת שופטים פיסקא קמו

ודין הוא ומה מצבה שאהובה לאבות שנואה  ,ןאלא מצבה עבודה זרה מני

", [וכן עבודה זרה ששנואה לאבות דין הוא שתהא שנואה לבנים ,לבנים

אין מגלחין פאתי הראש מדוקדק הוא בלשון הרמב"ם, שכתב בלשון עבר "

"], ועל פי עובדי כוכבים שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם כמו שהיו עושין

קשו על הרמב"ם, שכיון שאסרו ביאור המשך חכמה, לא קשה מה שה

  מטעם עבודה זרה, אין להתיר בשום אופן.

וכיון שנתבאר שאיסור השחתת זקן הוא מפני שכך נהגו עובדי העבודה 

 הבעל נביאי אצל נמצא כאשר, ולקדושיהם הבמות לכהני יותר

 זקן השחתתד לאו כתב לכן ,)כח, יח, א מלכים( 'כו ויתגודדו

 מקומו כאן ואין, ק"ודו כהנים אצל איסורן לכפול 'וכו ושריטה

 .3להאריך

  

  [ח]

ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ) יד, י(

ג  ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְו ֶאָחד ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁש

  ָׁשֶמן:

זרה, ולכן הוא שנאוי על המקום, מבואר היטב מדוע עבדים אסורים 

בהשחת הזקן, דכל דבר שהוא באיסור עבודה זרה, אין שום הבדל בין איש 

ובין ישראל ועבד כנעני, ומה שהתירו לאשה השחתת זקן הוא מטעם לאשה 

אחר, כיון שהנשים הגויות אפילו עובדות העבודה זרה, לא היו נוהגות 

לגלח ראשן, והרי כתב הרמב"ם (עבודה זרה יב, י) שנשים המגלחות ראשן 

  כאנשים, עוברות בלאו דלא תלבש.

תורה איסור גילוח אצל ועל פי יתיישב עוד תמיה גדולה, מדוע כפלה ה

כהננים (אמור כא, ה), והרי הם בכלל ישראל, וכתיב לאו בישראל, אלא 

שבמיוחד היו רגילים בגילוח הזה עובדי הבעל, כמו שמצאנו שהיו רגילים 

ַוִּיְקְראּו ְּבקֹול ָּגדֹול ַוִּיְתֹּגְדדּו ) "א פרק יח, כח(מלכים להתגודד, כדכתיב ב

" ע"כ, לפיכך הזהירה ֹות ּוָבְרָמִחים ַעד ְׁשָפ ָּדם ֲעֵליֶהםְּכִמְׁשָּפָטם ַּבֲחָרב

התורה את הכהנים משרתי ה' ביתר זהירות בזה, ולכן כפלה לכהנים גם 

 איסור שריטה.
 ,מבואר בתורת כהנים ,תמצית דבריו: הטעם שכתוב ראש וזקן 3

וזקן חמור  .שאסור גם במספרים מזקן, כיון שראש חמור יותר

מה שאין כן  ,ר בכל אחד שיש לו זקןוסהראש, שא מהקפתיותר 

ומכאן מוכיח הרמב"ם שעבד כנעני  .הקפת הראש מותר באשה

ואע"פ  .דאל"ה גם זקן אינו אסור בכל ,ת הזקןתחייב בהשח

כיון  ,אסור בהשחתת הזקן ,שעבד פטור ממצוות שנשים פטורות

שאסרה תורה לעשות כן כי כך היו עובדי עבודה זרה הגברים 

למעט  ,ככל איסורי עבודה זרה ,לכן עבד בכלל האיסור ,שיםעו

  .ולכן גם בהקפת הראש העבד אסור .נשים שלא נהגו לעשות כן
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 דין קביעות קרבן לענין עשיר והעני, ולהפך. ודין מביא קרבן אחד, על נגעים הרבה

                                                 
  [ח] כדי להבין תוכן דבריו, יש להקדים כמה וכמה ענינים:  4

א. כשנטהר המצורע מצרעתו, מביא שתי צפרים, אחת נשחטת אל כלי חרס 

מים חיים, והאחת נטבלת בדמה עם עץ ארז ואזוב ושני תולעת. והזה על 

עמם הכהן על המצורע, ושילח את הציפור החיה, ומכבס המצורע את 

בגדיו, ומגלח את שערו, וטובל, ומותר להיכנס למחנה. אבל אסור להכנס 

לאוהלו, וסופר שבעה ימים, וביום השביעי לספרו מגלח שוב, וטובל, 

שמיני מביא כבש לאשם, ואפילו אין ידו משגת, וממנו נותן ולמחרת ביום ה

הכהן מדמו על תנוך אזן המצורע ובהונות ידו ורגלו, ולאחר מכן מקריב 

המצורע כבשה לחטאת וכבש לעולה. ואם אין ידו משגת, מביא חטאת 

העוף ועולת העוף. הנה סדר הקרבנות: צפורין, אשם, חטאת עולה. וכל זה 

  לב). –א  מפורש בתורה (יד,

 ,או עשיר והעני ,מצורע שהביא קרבנו עני והעשיר) "יא ,יד(נגעים ב. תנן ב

". ר' יהודה אומר אחר האשם .דברי ר' שמעון ,הכל הולך אחר חטאת

מבואר, שאם היה עני והביא המצורע ציפורים ואשם כשהיה עני, והעשיר 

ולפי רבי  לפני שהביא החטאת, לפי רבי שמעון יביא כבשים לחטאת ועולה,

יהודה יביא חטאת העוף ועולת העוף. אבל אם כבר הביא חטאת העוף 

והעשיר, אפילו לרבי שמעון יביא עולת העוף. וכן להפך, אם היה עשיר 

כשהביא צפורים ואשם, והעני לפני שהביא החטאת, לפי רבי יהודה יביא 

כבשה לחטאת וכבש לעולה, ולפי רבי שמעון יביא חטאת העוף ועולת 

וף. ואם העני לאחר שכבר הביא כבשה לחטאת, אפילו לרבי שמעון יביא הע

  כבש לעולה.

חזר  ,חזר ונתנגע ,מצורע שנתנגע, יד) "ריתות (אדכתוספתא ג. תניא ב

מביא קרבן על כל  ,הביא צפריו ונתנגע .מביא קרבן אחד על הכל ,ונתנגע

עד שיביא  ,וחכמים אומרים קרבן אחד על הכל ,אחד ואחד דברי ר' אליעזר

מביא קרבן על כל אחד  ,הביא אשמו ונתנגע ,הביא אשמו ונתנגע ,אשמו

" ע"כ. הנה ר' שמעון אומר קרבן אחד על הכל עד שיביא חטאתו ,ואחד

מבואר, דכל התנאים סוברים, שאם היה לו כמה נגעים מביא קרבן אחד על 

ן אחד כמה נגעים, אלא שנחלקו איזה קרבן קובע שלאחריו אינו נפטר בקרב

על כמה נגעים, רבי אליעזר סובר דדוקא אם עוד לא התחיל בטהרתו כלל, 

ולא הביא צפוריו ונתנגע אפילו כמה פעמים, מביא קרבן אחד על הכל, אבל 

אם כבר הביא צפורים, יביא על כל נגע ונגע כל סדר קרבנותיו, וחכמים 

  סוברים שהכל תלוי באשם, ורבי שמעון סובר שהכל תלוי בחטאת.

ד. הנה נתבאר, דרבי שמעון שסובר במשנה דנגעים שחטאת קובעת לענין 

קרבן עשיר ועני, סובר בתוספתא שחטאת קובעת לענין להביא קרבן אחד 

 ,אחת ',ט פיסקא) ב פרק( 4כהנים בתורת. 'כו אחת וכבשה) י(

 דכריתות בתוספתא הנה. הרבה נגעים על אחת שמביא מלמד

על נגעים הרבה. ולפי זה נראה, דרבי יהודה במשנה דנגעים, שסובר שאשם 

הוא הקובע לענין קרבן עשיר ועני, הם חכמים בתוספתא דפליגי עם רבי 

ן, [דדבר הרגיל הוא דרבי יהודה פליג עם רבי שמעון], וסוברים שמעו

  שאשם הוא הקובע להביא קרבן אחד על נגעים הרבה. 

  ועכשיו נבוא לבאר דבריו.

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני , פרק ב פיסקא ט) על הפסוק "מצורע פרשה ב(ספרא תניא ב

ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְוַכְבָׂשה ַאַחת ּבַ  ת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁש

ג ֶאָחד ָׁשֶמן וכבשה אחת מלמד שמביא ", וז"ל "ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְו

" ע"כ. פירוש, קשיא לספרא, מהו הלשון כבשה אחת, אחת על נגעים הרבה

הא כתיב כבשה והיינו אחת, ומפרש, דבא ללמד שמצורע יוצא בקרבנותיו 

נגעים הרבה. והנה, הכבשה היא כבשה לחטאת הבאה נקבה, אבל אשם  על

ועולה הם זכרים. ומבואר בספרא, דהקובע להביא קרבן אחד על נגעים 

  רבים הוא הכבשה לחטאת, והיא שיטת רבי שמעון המובא בתוספתא לעיל.

ולפי המבואר, דהולכים רבי יהודה ורבי שמעון לשיטתם בדין קרבן על 

ובענין קרבן עשיר ועני, מובן הא דתניא להלן בספרא (מצורע נגעים הרבה, 

יג) שהקובע לענין קרבן עשיר והעני, או להפך, הוא קרבן  -פרשה ד, יב

חטאת, דהולך הספרא לשיטתו שפסוק בזה כרבי שמעון. וכתב בקרבן אהרן 

(שם) דאף על פי שסתם ספרא רבי יהודה (קידושין נג, א), מכל מקום כאן 

שמעון, כיון שפשטות הכתוב משמע לספרא כרבי שמעון הוא כרבי 

  שחטאת קובעת.

והנה בש"ס דידן לא מובא מחלוקת חכמים ורבי שמעון לענין קרבן אחד 

על נגעים הרבה, אלא מובא רק המשנה בנגעים (שם) דנחלקו רבי יהודה 

ורבי שמעון לענין קביעות קרבן עשיר ועני, אלא שמוזכר בקיצור בסוגיא 

(ט, ב) דמביא קרבן אחד על נגעים הרבה במשנה בכריתות,  בכריתות

חסורי מחסרא והש"ס נושא ונותן בביאור משנה בכריתות, ומסיק וז"ל "

אין מביא אלא קרבן אחד, ולאקבועי  -והכי קתני: הביא ציפרין ונתנגע 

בעניות ובעשירות לא מיקבע עד שיביא חטאת, רבי יהודה אומר: עד שיביא 

ה לא נתן הש"ס זמן מה קובע להביא קרבן אחד על נגעים " ע"כ. הנאשמו

-חמחוסרי כפרה פרק ה הרבה, ועל פי זה תמה הכסף משנה על הרמב"ם (

ט) שפסק דבין לענין קרבן אחד על נגעים הרבה, ובין לענין קביעות עשיר 

ועני, הקובע הוא האשם. ותמה עליו הכסף משנה (שם), מנין לרמב"ם 

ין קרבן אחד על נגעים הרבה. אבל לאור המבואר לפסוק דאשם קובע לענ

דברי הרמב"ם עולים יפה מאוד, דפסק כרבי יהודה נגד רבי שמעון במשנה 

דנגעים, [על פי הכלל דרבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה], וכן פסק 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 קרבן ומריםאמים וחכ כו' ונתנגע וחזר שנתנגע מצורע ז, א פרק

 על אחד קרבן, אומר שמעון בירכו'  אשמו שיביא עד הכל על אחד

 חטאת אם דפליגי פלוגתא הךד .שם ועיין ,חטאתו שיביא עד הכל

 אינהו ,עשיר או עני קרבן להביא למצורע קבעי צפרים או אשם או

 שכתב כמו ודלא ,הכל על אחד קרבן מביא אם לענין פליגי נמי

 תנא כן ואם ,]תוספתא הך תורתו מכבוד נשמט כי[ משנה הכסף

 קבעה דחטאת סבר ג"י פסקא ד פרשתא דלקמן כהנים דתורת

 קרבן להביא גם הדין הוא], שמה ,אהרן קרבן עיין[ שמעון ביכר

, אשמו משהביא שנתנגע פיל עף דא ,נמצא ,בחטאת תלוי אחר

 הוא[ אחת וכבשה דריש ולכך, אחד חטאת קרבן צרעת לכל מביא

, ה כפרה מחוסרי( ם"הרמב אבל ,הרבה נגעים על ,אחת ,]חטאת

 משהביא נתנגע דאם הדין והוא ,לעשירות קובע דאשם ,פוסק) ח

  .5ק"ודו ,עצמו בפני קרבן צרעת לכל ,חטאות שני מביא, אשמו

                                                 

כחכמים דתוספתא נגד רבי שמעון, כיון שהיא שיטת אחת עם רבי יהודה 

י שסתם הספרא לא כן, סמך הרמב"ם על משנה דנגעים דנגעים, לכן אף על פ

ועל התוספתא, דרבי יהודה הולך לשיטתו, אבל הכסף משנה נעלם ממנו 

 תוספתא זו.
תמצית דבריו: בכריתות (ט, ב) מובא מחלוקת איזה קרבן קובע  5

וכן מובא דמביא מצורע  .או להפך ,במצורע לענין עשיר והעני

ולא מובא איזה קרבן קובע להביא  ,קרבן אחד על נגעים הרבה

קרבן אחד על נגעים הרבה. ופסק הרמב"ם דאשם קובע לענין 

עשיר והעני, או עני והעשיר, וכן קובע להביא קרבן אחד על הרבה 

קרבנות. וטעמו, דמוכח בתוספתא ששני דינים אלו תלויים זה 

  בזה.

 

לעיל, דדרשה דתורת כהנים (שם), דכבשה [ט] תוכן דבריו, הנה נתבאר  6

אחת של חטאת שמביא על הרבה נגעים, דרשה זו היא אך ורק לרבי שמעון, 

דסובר בתוספתא (שם) דחטאת קובעת אם יביא כמה קרבנות על הרבה 

נגעים, אבל לחכמים דאשם קובע, אי אפשר לדרוש דרשה זו, דהרי אשם 

, לא יביא חטאת אחת על קובע ולא חטאת, ואם כבר הביא אשם ונתגע

  הרבה נגעים, אלא יביא כמה חטאות, כך כתב המשך חכמה לעיל.

ועכשיו מבאר המשך חכמה, דאפשר לדרוש דרשה זו אף לרבי שמעון, 

[ורצונו לומר, דכיון דסתם ספרא רבי יהודה, צריך ליישב עד כמה שאפשר, 

לפי רבי  שדרשה זו לפחות, תהיה גם כרבי יהודה]. ומבאר, דכונת התורה

יהודה, שכבשה אחת אפשר להביא על נגעים רבים, כדי להיות מותר 

  

  [ט]

 מצורע שהיה חייב כמה חטאות, מביא אחת ואכל בקודשים, והשאר חובה עליו

 משהביא נתנגע דאם, עלמא לכולי הדרשה ליישב יש 6ומיהו

 להביא וצריך, השני הנגע על אחר קרבן להביא צריך הלא, אשמו

 מקום מכל ,עצמו בפני קרבן נגע לכל ,ועולות חטאות קרבנות שני

 דלידה דוגמה, חובה עליו והשאר בקדשים ואוכל אחד קרבן מביא

 בחטאת כתיב שפיר כן ואם ,בזה וכיוצא (כריתות ח, א) ולידה

, חובה עליו והשאר, בקדשים אוכל אחת שבחטאת ,אחת וכבשה

 וכדלקמן, בקדשים לאכול אסור חטאת מייתי דלא זמן דכל

(מחוסרי  ם"רמב פסק וכן, יג פרק יג פסקא(מצורע פרשה ג) 

  .7ק"ודו כפרה א, ה),

באכילת קדשים, דאף על פי שחייב להביא על כל נגע חטאת ועולה, וחייב 

על שני נגעים שני חטאות ושני עולות, מכל מקום חידשה תורה, שכשם 

שלהתיר אכילת קדשים הכל תלוי בחטאת בלבד, ואפילו עוד לא הביא 

מותר באכילת קדשים, והעולה היא עליו כחוב בלבד, ולא באה  העולה

, פרק ג, פיסקא יג), מצורע פרשה גלהתיר אכילת קדשים, כדאיתא בספרא (

ועשה הכהן את החטאת שיהו כל מעשיה לשם חטאת, ועשה הכהן את "

לפי שנאמר והעלה הכהן את העולה ואת  ,החטאת וכפר, מה תלמוד לומר

תלמוד לומר ועשה הכהן  ,יהו כולם מעכבים אותו יכול ,המנחה המזבחה

", וכן פסק הרמב"ם (מחוסרי מלמד שכפרה בחטאת ,את החטאת וכפר

כפרה א, ה), הוא הדין אפילו אם חייב כמה חטאות על כמה נגעים, יכול 

להביא חטאת אחת להיות מותר באכילת קדשים, והחטאת השני, ושני 

גדול. דאי לאו קרא דכבשה אחת,  העולות, הם רק חוב עליו, וזה חידוש

הייתי אומר שכל החטאות מעכבות באכילת קדשים, קא משמע לן קרא, 

  דרק חטאת אחת מעכבת.

ומביא ראיה לזה, דיולדת שיש עליה כמה לידות, מביאה קרבן אחד ואוכלת 

בקדשים, והשאר עליה חובה (כדתנן בכריתות ח, א וברמב"ם מחוסרי כפרה 

  יו.א, י). זה תוכן דבר

תמצית דבריו: מצורע שהיה חייב כמה קרבנות על כמה נגעים,  7

כגון שנתנגע לאחר שהביא אשם, אף על פי שחייב כמה חטאות, 

לאחר שמביא חטאת אחת, מותר בקדשים, והחטאת השניה עליו 

  חובה.

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

  

  [י]

ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ) יד, י(

ג ֶאָחד  ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְו ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁש

  ָׁשֶמן:

                                                 
כל הנסכים [י] תוכן דבריו, ליישב, מדוע במנחת נסכים של המצורע כתוב  8

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת יחד, כדכתיב כאן "

ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמןְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה  ג ֶאָחד  ּוְׁש ְו

תו של ", הנה כלל כל העשרונים יחד, ובמנחת קרבן נזיר כתוב דמנחָׁשֶמן

) יז-במדבר פרק ו, ידהאיל בנפרד ומנחתו של הכבש בנפרד, כדכתיב (

ְוִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַלה' ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְלֹעָלה ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת "

ת  ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד ָּתִמים ִלְׁשָלִמים:  ְוַסל ַמּצֹות ֹסֶלת ַח

ת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם:  ְוִהְקִריב ַהֹּכֵהן  ְּבלּו

ִלְפֵני ה' ְוָעָׂשה ֶאת ַחָּטאתֹו ְוֶאת ֹעָלתֹו:  ְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעֶׂשה ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ַעל 

", הנה אף על פי שכלל כולם ֶאת ִנְסּכוֹ ֹ וְ ֶאת ִמְנָחתוַסל ַהַּמּצֹות ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן 

", דקדק הכתוב שיעשה בנפרד את מנחת ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהםבציווי, כדכתיב "

האיל. ובמנחת נסכים של שבת, כולל מנחת הנסכים של שני הכבשים של 

ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ) "ט ,במדבר כחמוסף השבת יחד, כדכתיב (

  " ע"כ.ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכוֹ 

ומבאר על פי שיטת הרמב"ם [מבואר באריכות בהערה הבאה], דנראה 

דסובר שמותר לכתחלה לערב נסכי כבשים יחד, אפילו של כמה מיני 

שוים, עשרון קרבנות שונים, כיון ששיעור מנחת נסכי כבש וכבשה הם 

סולת לכל כבש, ושמן רביעית ההין, אבל אסור לערב מנחת נסכים של פר 

וכבש, או איל וכבש, שאין שיעורן שוה, שמנחת נסכים של פר שלושה 

עשרונים סולת וחצי ההין שמן, ושל איל שני עשורים סולת ושלישית ההין 

 שמן, לפיכך במצורע ובשבת שאיירי בנסכי כבשים, שמותר לכתחלה

לערבן, כולל הכתוב הכל יחד, אבל בנסכי נזיר שהם של איל וכבש לא 

  מערבן יחד.

אבל יש לדקדק: א. דאף על פי שמותר לערב מנחת נסכים של כבסים יחד, 

לכאורה אין מצוה לערבן, אלא רק מותר לערבן, אם כן למה כתבה תורה 

בפני  בלשון שיהיה משמע שמצוה לערבן. ב. הא יש מצוה להקריב כל קרבן

עצמו (מנחות פט, ב. ורמב"ם קרבן פסח א, ו), ומדוע כאן מצוה לערבן 

יחד. ג. מדוע דוקא כאן כתבה תורה לשון שמשמעו שיערבן ולא במקומות 

  אחרים שמקריב כבשים. 

ומבאר המשך חכמה, דבאמת ציותה תורה כאן לכתחלה לערבב, והטעם, 

צורע, והטעם מבואר כיון דלא מצאנו מנחת נסכים בחטאת ואשם, אלא במ

 מדוע כלולים כל המנחות יחד

 דמנחות ,נראה (תמידין ומוספין י, טו) ם"רמב דשיטת 8דע(יד, י) 

 כן לא, שוה דבלילתן כיון ,לכתחילה לערב מותר כבשים של

 חטאת דכל, דבמצורע ,יתכן ,זה ולפי. 9שם יעויין, וכבש פר מנחות

 ליה איכפר ומנגעים הואיל, מצורע רק נסכים טעון אינו ואשם

: בדין הוא מעוןשבי תניא, אמר ר), דגרסינן בגמרא וז"ל "א ,טו(סוטה ב

שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה, שלא יהא חוטא נשכר, ומפני מה 

שלא יהא קרבנו מהודר; ובדין הוא שתהא חטאת חלב טעונה  ,אינה טעונה

א יהא קרבנו של ,נסכים, שלא יהא חוטא נשכר, ומפני מה אינה טעונה

מהודר; אבל חטאתו של מצורע ואשמו טעונין נסכים, לפי שאין באין על 

והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: על שבעה דברים  ,חטא. איני

לאשתרויי  -התם מנגעיה הוא דאיכפר ליה, כי מייתי קרבן  ,נגעים באין וכו'

עונה נסכים, לפי בקדשים הוא דקא מייתי. אלא מעתה, חטאת נזיר תהא ט

סבר לה כרבי אלעזר הקפר, דאמר: נזיר נמי חוטא  ,שאינה באה על חטא

  " ע"כ.הוא

הנה מבואר, דכיון שנכפר המצורע מהעבירות שבידו על ידי הנגע, ולא 

מביא קרבנות אלא להיות מותר באכילת קדשים, לפיכך ציותה תורה שיהיו 

היו נילושין ונבללין המנחות של הכבשים, שהם של חטאת אשם ועולה, י

בביסא אחת, דהיינו כלי שרת שלשין בו המנחות (רש"י מנחות כג, ב ביסא 

ועוד מקומות), כדי שלא יקריב מנחת נסכים על חטאת ואשם בנפרד, אלא 

יחד עם מנחת נסכים של עולה. וכן בשבת מצוה לכתחלה לערבב יחד 

טרה בנפרד מנחות שני הכבשים, כדי שלא ירבה במלאכות של לישה והק

לכל מנחת נסכים, לכן מצוה לערבב מנחת שני הכבשים יחד. אלא שאם 

היה איסור לערב מנחות יחד, לא היה הכתוב מצוה בגלל הטעמים הנ"ל 

לערבב יחד מנחת כבשים בכשבים, אבל כיון שמותר לערב, לפיכך כשיש 

 טעם קל לערב, אז מצוה לערב. זה עיקר תוכן דבריו.
בלשונו, ולא כתב דלפי שיטת הרמב"ם כו', אלא פתח המשך חכמה דקדק  9

ואמר: "דע, דשיטת הרמב"ם נראה שמותר לערב כו' עיין שם". ונתכון בזה, 

דבאמת נשברו הרבה מאוד קולמסים בשיטת הרמב"ם בזה, ואם נבאר מקור 

ההלכה והמשא ומתן נצא מכלית החיבור, מכל מקום, נציין למראה מקומות 

ן כונתו. דהנה, מקור הסוגיא בדין עירוב מנחות נסכים בקיצור אמרים, להבי

הוא במנחות (פט, ב) ועל פי פירוש רש"י אין לערב מנחות נסכים, אפילו 

מנחות של כבשים זה בזה, אבל לשון הרמב"ם משמע שמותר לערב, דזה 

ולעולם אין מערבין נסכים, אלא נסכי הפרים ) "טו ,תמידין ומוספין ילשונו (

האילים לבדם ונסכי כבשים לבדם, בין בקרבנות צבור בין לבדם ונסכי 

" עכ"ל, דקדוק לשונו מורה שאין מערבין מין במין, אבל כל בקרבנות יחיד



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 המנחות שיהיו התורה כוונת 10כן אם ,שם יעויין, (סוטה טו, א)

, אחד בכלי כאחד בביסא ונבללין נילושין ,מהכבשים והנסכים

 לכן, עולתו בצירוף רק ,לבד ואשם חטאת שם נקרא יהיה שלא

 וגבי .בשמן בלולה עשרונים שלושה ,כחדא כולהו רחמנא כיילא

, שם( כתב לכן), יד במדבר ו,( וכבש איל הוי ושלמים העולה ,נזיר

 ,שבת וגבי .שוה בלילתן אין וכבש דאיל, ונסכו מנחתו) יז פסוק

 שני ,הכבשים לשני) ט, כח במדבר( במוסף רחמנא כתבה

 לעשותם מותר ,כבשים דשניהם דכיון ,משום, 'כו עשרונים

 בפני ונקטר נילוש אחד כל יהא ולא ,במלאכות ירבה שלא ,כאחד

  .11בזהק "ודו ,עצמו

  

  

                                                 

מין בפני עצמו מערבין. והכסף משנה תמה על זה דבסוגיא מוכח דאסור 

לערב, לפיכך כתב דהרמב"ם מודה שאסור לערב כל מין בפני עצמו, ומה 

ן מערבין דוקא מין במין אחר, היינו באופן שנתערב שכתב הרמב"ם דאי

הסולת בדיעבד, אפילו אז אין מערבין היין של נסכים מין במינו, אבל 

לבאותו המין, אם נתערב בדיעבד מערבין היין, אבל לכתחלה אסור לערב 

אפילו מנחות של מין אחד זה בזה. אבל במרכבת המשנה (על הרמב"ם, 

ביאור שיטת הרמב"ם, ומביא דרך לפרש שם) חולק על הכסף משנה ב

שהרמב"ם סובר שמותר לכתחלה לערב מנחות כבשים זה בזה. אבל מביא 

  עוד דרך לבאר כמו הכסף משנה, ומסיק, דהמבוחר יבחר.

והרש"ש בסוגיא דמנחות (שם), מוכיח מלשון המשנה, דודאי מותר לערב 

יל, דדוקא מין מנחות כבשים זה בזה, וכן מוכיח מלשון הרמב"ם המובא לע

במין אסור אבל באותו המין מותר, דדוחק גדול לפרש דהרמב"ם איירי בדין 

מהא דבמוסף של  -כדברי המשך חכמה -היין ובדיעבד, וכן מוכיח הרש"ש 

 -שבת כתוב לשון שמשמעו שמערב המנחות יחד, וכן מוכיח הרש"ש 

לו  ממנחות דמצורע כאן שמצוה לערב, אלא שקשה -כדברי המשך חכמה 

תוכן הסוגיא, שאינו משמע שמותר לערב. וכל זה התכון המשך חכמה 

בדבריו, שכתב להכריע, דלשיטת הרמב"ם מותר לערב מנחת כבשים זה 

בזה, ודלא כביאור הכסף משנה, [ועל כורחך דלרמב"ם היה גירסא אחרת 

  וביאור אחר בגמרא].

מנחת וכן הר"ב ברטנורא מפרש המשנה במנחות (ט, ד) דמותר לערב 

כבשים זו בזו. והתוס' יו"ט (שם) תמה עליו, דכך פירש רש"י במשנה לפי 

והר"ב ההוא אמינא בגמרא ולא לפי למסקנה, והשוהו לטועה, וכתב עליו "

  

  

  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 במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס ובספרים שיצאו לאורבגליונות ם יש אפשרות להנצחת קרובי

נמשך אחר פירש"י במשנה דמפרש לה למאי דקס"ד. וכשר הדבר לפרש כן 

במשנה שהגמרא סדורה עליה. ולא כן בפירוש המשנה בלא גמרא. וכבר 

". ולדברי המשך חכמה, הר"ב נמשך אחר פסק זכרתי זה פעמים רבותה

הרמב"ם, וכידוע שזו דרכו להמשך בכל מקום אחר הרמב"ם, ולא טעה 

  רבינו הבטרנורא בדבר משנה חלילה.

ויש להוסיף, דהתוס' רי"ד בפסקיו על מנחות, פסק שמותר לערב כבשים  

מערבין נסכי אלים ") ב ,פט פסקי רי"ד מנחותבכבשים לכתחלה, וז"ל (

בנסכי פרים, לפי ששוין בשמנן, שלפר חצי ההין לשלשה עשרונין שני לוגין 

לעשרון, ואלים שלישית ההין לשני עשרונין שני לוגין לעשרון, וכן נמי 

" ע"כ. ודבריו לא נכתבו להוה מערבין נסכי כבשים בנסכי כבשים, שהן שוין

 אמינא אלא למסקנה.
  ור שהוא טעות סופר.בנדפס: כל. ונראה בר 10

 ,מחדשהקשה מדוע כולל כל המנחות יחד, ותמצית דבריו:  11

 ,ששיטת הרמב"ם שמותר לערב מנחת נסכים של כבשים זה בזה

אלא שכאן  ,אלא שלכתחלה יש להקריב כל אחת בפני עצמה

כיון שאין בתורה מנחה בחטאת ואשם אלא  ,מצוה לערבן

מצוה לערב  ,וכן בשבת .לפיכך מצוה לערבן עם העולה ,במצורע

  למעט במלאכות. ,המנחות

 


