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  [ה]

א ֹתאבּו ִלְׁשֹמַע ִלי ְוָיַסְפִּתי ) כב-כו, כא( ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי ְו

ְוִהְׁשַלְחִּתי ָבֶכם ֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה  ֲעֵליֶכם ַמָּכה ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:

ְוִׁשְּכָלה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריָתה ֶאת ְּבֶהְמְּתֶכם ְוִהְמִעיָטה ֶאְתֶכם ְוָנַׁשּמּו 

  ַּדְרֵכיֶכם:

  מה הסיבה שאימת האדם על החיות

 על אמר 1לא. כחטאתיכם 'כו קרי עמי תלכו ואם) כאכו, (

 השם חילול על כוון דזה ,משום (פסוקים יח, כד, כח), חטאתיכם

                                                 
" (פסוקים יח, כד, ֶׁשַבע ַעל ַחֹּטאֵתיֶכם[ה] תוכן דבריו, בכל הפרשה כתוב " 1

", וצריך טעם בזה. ומבאר המשך ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכםכאן כתוב "כח), ורק 

, על החטא", העונש הוא ַעל ַחֹּטאֵתיֶכםחכמה, דבכל העונשים שכתוב "

", מה שאין כן כאן העונש אינו על החטא ַעל ַחֹּטאֵתיֶכםלכן כתוב לשון "

  . םֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיכֶ בעצמו, לכן לא כתוב אלא הוא החטא אלא העונש 

תניא, רבי שמעון בן אלעזר ) "ב ,שבת קנאוהביאור בזה, דהנה אמרו חז"ל (

אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, אבל  -אומר: תינוק בן יומו חי 

 צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, שנאמר -עוג מלך הבשן מת 

וטלת אימתו מ -ומוראכם וחתכם יהיה, כל זמן שאדם חי  (בראשית ט, ב)

אמר רמי בר אבא: אין חיה שולטת כו'  בטלה אימתו -על הבריות, כיון שמת 

" [והטעם בזה, כיון שבצלם אלוקים ברא את באדם עד שנדמה לו כבהמה

ִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ) "בראשית פרק א, כזהאדם, דכתיב ( ַוִּיְבָרא ֱא

ִהים ָּבָרא ֹאתוֹ  על הבריות, אבל אם עושה מעשה  ", לכן אימתו מוטלתֱא

בהמה, הסיר מעצמו את צלם האלוקים, ממילא אין אימתו מוטלת על 

  הבריות, כי הוא בהמה כמותם.

והנה העונש שכאן הוא שלא תהיה אימתם מוטלת על הבריות, כדכתיב 

ֶהְמְּתֶכם ְוִהְׁשַלְחִּתי ָבֶכם ֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוִׁשְּכָלה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריָתה ֶאת ּבְ "

", ועונש זה בא מפני חילול קדושת ה', כמו ְוִהְמִעיָטה ֶאְתֶכם ְוָנַׁשּמּו ַּדְרֵכיֶכם

בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול השם ) "א ,שבת לגשאמרו חז"ל (

חיה רעה רבה, ובהמה כלה, ובני אדם מתמעטין, והדרכים  -וחילול שבת 

תוסרו לי אל תקרי באלה אלא ואם באלה לא  (כו, כג) משתוממין שנאמר

 (יט, יב) והשלחתי בכם את חית השדה וגו'. וכתיב (כו, כב) באלה, וכתיב

בשבועת שקר ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך ובחלול השם 

(שמות לא, יד) ולא תחללו את שם קדשי ובחלול שבת כתיב  (כב, לב) כתיב

   ."משבועת שקרמחלליה מות יומת, ויליף חילול חילול 

 חית כל על יהיה וחתכם ומראכם) ב, ט בראשית( וכתיב, יתברך

 כן אם אלא באדם שולטת חיה אין ב, קנא שבת סוף ואמר, הארץ

, ושקר שוא בשבועות השם שחללו כמו ,לכן ,כבהמה לו נדמה

 ,חולין יתברך שמו מקדושת ועשו, (שבת, לג, א) השבת וחללו

 ונתחלל, כבהמות ונדמו החיות אצל כבודם נתחלל לכן, חלילה

ודו"ק. . כחטאתיכם וזה ,הארץ חית אצל וכבודו האדם 2יקרת

 .3(שבת לג, א) מדליקין במה פרק ויעויין

הנה על ידי הדברים הללו, שבועת שוא ושקר וחילול ה' וחילול השבת, 

שעשו חלילה מקדושת ה' חולין, סר מהם הצלם אלוקים, וממילא אימתם 

לא מוטלת על הבריות, לכן אין העונש על החטא, אלא העונש, הוא החטא 

  בעצמו, לפיכך לא כתיב לשון "על" בעונש זה.

קט לשון "יקרת האדם". דבזה מבאר כונת חז"ל בשבת בכונה גדולה נ 2

אמר רמי בר אבא: אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה; ) "ב ,קנא(

[דע, שבדפוס וילנא נפל  יןבי ולאאדם ביקר  (תהילים מט, כא) שנאמר

". ופירש נמשל כבהמות נדמו טעות, וכתוב "בל ילין", תחת "ולא יבין"]

" עכ"ל שחיה מושלת בו, בידוע שכבהמה נדמה מי -נמשל וז"ל "רש"י 

פירוש  –רש"י. לפי רש"י, כך פירוש הכתוב, אם האדם הוא "נמשל" 

שהחיות מושלות עליו. ונמשל, הוא מלשון שלטון, שמושלות בו החיות, 

", שנדמה לעצמו כבהמות על ידי מעשיו. כבהמות נדמוזה סימן שהוא "

המשך חכמה, כך ביאור הכתוב, אבל לא פירש רש"י תחלת הכתוב. ולפי 

, וכבוד אצל הבריות. אבל אם "לא יקרת"אדם ביקר", פירוש לאדם יש 

יבין", כלומר, אם האדם לא יבין את יקרתו, ויחלל אותה במעשיו, אז יהיה 

 נמשל על ידי הבריות, כיון שכבהמה נדמו.
לכן אימתו  ,תמצית דבריו: כיון שבצלם אלוקים ברא את האדם 3

הסיר מעצמו  ,אבל אם עושה מעשה בהמה .ל הבריותמוטלת ע

כי הוא  ,ממילא אין אימתו מוטלת על הבריות ,את צלם האלוקים

  בהמה כמותם.
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 [ו]

א ) כו, לא( ְוָנַתִּתי ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָּבה ַוֲהִׁשּמוִֹתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְו

  ָאִריַח ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם:

  המקדש יהיה חרב, אלא גם להקריב בבמות יהיה אסורלא רק 

 יכול. ניחחכם בריח אריח ולא, מקדשיכם את והשימותי) לאכו, (

 כו', אמורים קרבנות הרי, אריח ולא אומר כשהוא ,הקרבנות מן

 דקדושה, דוכתי בכמה בתוספות חיים רבינו שיטת 4ולפי. י"רש

 לאסור היינו, לבא לעתיד וקדשה לשעתה קדשה ראשונה

                                                 
ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת [ו] תוכן דבריו, הנה לשון הכתוב צריך ביאור, מה הוא " 4

א כבר כתוב בהמשך הכתוב "", דאין לומר מן הקרבנות, שהרי ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְו

 -והשמותי את מקדשיכם ". וכבר עמד בזה רש"י וז"ל "ָאִריַח ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם

יכול מן הקרבנות, כשהוא אומר ולא אריח הרי קרבנות אמורים, הא מה אני 

מקיים והשימותי את מקדשיכם, מן הגדודיות, שיירות של ישראל שהיו 

"ל [ומקור דבריו בתורת כהנים פרשה א, " עכמתקדשות ונועדות לבא שם

  פסקה ד].

ואף על פי שדברי חז"ל אמת, מכל מקום, המשך חכמה מבאר בדרך הפשט, 

ורמז עליה האבן עזרא המובא להלן. דהנה נחלקו התנאים (מגילה י, א 

ועוד) האם קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא, ולכאורה, למאן 

במות מותרות כמו שהיה לפני שקדשה. דאמר לא קדשה לעתיד לבוא, ה

אבל מחדש רבינו חיים במגילה (י, א תוס' ד"ה ומאי טעמא) דהכל מודים 

שלא הותרו הבמות לאחר קדושה ראשונה, ולענין איסור הבמות הכל מודים 

שקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ולא נחלקו התנאים אלא אם מקום 

ר"ר חיים דכ"ע מודו דמשבאו לכך נראה לההמזבח כשר להקריב. וז"ל "

 ,והני תנאי בהא פליגי ,ושוב לא היה להן היתר ,לירושלים נאסרו הבמות

דמאן דאמר לא קדשה סבר דאף במקומו של מזבח אין יכולין להקריב 

אבל לא  ,ומאן דאמר קדשה סבר דבמקום מזבח מותר להקריב ,עכשיו

  " עכ"ל התוס'.בבמה

שט, דכל הפסוק איירי בקרבנות, שיענשו ועל פי זה יש לפרש הפסוק בדרך פ

" ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכםשלא יקריבו במזבח, ולא בבמות, דמה שכתוב "

א ָאִריַח ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכםהיינו שלא יקריבו בבית המקדש, ומה שכתוב " " ְו

 במזבח להקריב וגם אסורות, הבמות שיהיוהיינו בבמות בכל ארץ ישראל, 

  .חיים רבינו וכשיטת, וראס יהא

כי כבוד השם מלא שמים  ,והטעם –ולא אריח בריח " :אבן עזראז"ל ה 5

 ,ח, כא), והטעם שיתוירח ה' את ריח הניחוח (ברא ,וארץ, וכתוב על נח

  ", עכ"ל. ודבריו נכתבו ברמזים. שלא אקבל עולה אחרי כן מכם

 דף מגילה ועיין ,אסור, בית שאין פיל עף א להקריב אבל ,הבמות

 שפיר אתי זה ולפי ,זה שקילס(שם, ד"ה ומ"ט)  אבן ובטורי א, י

 יקריבו שלא ,היינו, הקרבנות מן מקדשיכם את והשימותי טובא

 ולא ומרללמוד ת מותרין, הבמות שיהיו ויכול ,כלל המזבח על

 הבמות שיהיו ,וזה, ישראל ארץ בכל היינו ,ניחוחכם בריח אריח

. חיים רבינו וכשיטת, אסור יהא במזבח להקריב וגם אסורים

 בדבריו יעויין, 5(ד"ה ולא אריח) עזרא האבן לזה והעירני

  .6, ודו"קהקדושים

ב ולא אריח כו' ונראה שזה כונתו, דבא לפרש כפי המבואר לעיל, דהא דכתי

היינו שלא יקריבו לפניו בבמה. אלא שהוקשה לאבן עזרא, כיון שחרב בית 

המקדש מדוע לא הותרו הבמות כמו לפני בנין בית המקדש, ועל זה כתב, 

"והטעם כי כבוד השם מלא שמים וארץ", ואין צורך להתיר להקריב בבמה 

משך חכמה כדי לגדור עצמם מעבודה זרה, והיינו, על פי דרכו של ה

בפתיחה לחומש ויקרא, שכתב, שקרבן שבבמה אינו לנחת רוח לה', אלא 

להגדירם מעבודה זרה, ולאחר שנבנה בית המקדש וביטלו את יצר העבודה 

זרה, אין צורך לזה, עיין שם, ולזה כתב האבן עזרא, שכבוד ה' מלא שמים 

  וארץ, ואין צורך להתיר להקריב בבמה.

לפרש ולא אריח על הבמות, הא תנן בזבחים  אלא הוקשה לו, איך אפשר

 ,וכתוב על נח(קיג, א) רבי יהודה אומר אין ריח ניחוח בבמה, לפיכך כתב "

", הנה מצאנו שלשון ריח ניחוח ח, כא) שיתוירח ה' את ריח הניחוח (ברא

יש גם בבמה, אלא שאין צורך להקריב לשם ריח, אבל מושג ריח ניחוח 

", פירוש, שלא אקבל עולה אחרי כן מכם ,והטעםבודאי יש בבמה. ומסיים "

הטעם שלא יהיה ריח ניחוח, כיון שה' לא יקבל עולה לאחר מכן, היינו 

לאחר חרבן הבית, ודקדק לכתוב "עולה", כי לא מצאנו ריח ניחוח בבמה 

אלא אצל נח, ושם היה עולות, והכונה, שאפילו עולות לא מקבל מישראל 

  לי בכונתו.לאחר חרבן הבית, זה הנראה 

ַוֲהִׁשּמוִֹתי ֶאת תמצית דבריו: כפל הלשון בא ללמד שלא רק " 6

א ָאִריַח ְּבֵריַח " שבית המקדש יהיה חרב, אלא אף "ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְו

" יהיה אסור להקריב בבמות, שלענין איסור הבמות הכל ִניֹחֲחֶכם

  מודים שקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא.
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  [יב]

ְּבֶעְרְּכ ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר ) כז, ב(

  ְנָפֹׁשת ַלה':

                                                 
[יב] תוכן דבריו, לישב ג' פעמים ערכך דכתיב בפרשה ונראה כמיותר  7

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:  ַּדֵּבר ֶאל ) "ח-פרק כז, אלדרשה. דז"ל הפרשה (

ְנָפֹׁשת ַלה':  ְוָהָיה ֶעְרְּכ  ְּבֶעְרְּכְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר 

ַהָּזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְוָהָיה ֶעְרְּכ ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף 

ִׁשים ָׁשֶקל:  ְוִאם ִמֶּבן ָחֵמׁש ֶעְרְּכ ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:  ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה  ְׁש

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוָהָיה ֶעְרְּכ ַהָּזָכר ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ְוַלְּנֵקָבה ֲעֶׂשֶרת  ָׁשִנים ְוַעד ֶּבן

ְׁשָקִלים:  ְוִאם ִמֶּבן ֹחֶדׁש ְוַעד ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוָהָיה ֶעְרְּכ ַהָּזָכר ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים 

ֶׁשת ְׁשָקִלים ָּכֶסף:  ְוִאם ֶעְרְּכָּכֶסף ְוַלְּנֵקָבה  ִמֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ִאם  ְׁש

ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרְּכ ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָׁשֶקל ְוַלְּנֵקָבה ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים:  ְוִאם ָמ הּוא 

ֵמֶעְרֶּכ ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִרי ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַעל ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהֹּנֵדר 

  ". ע"כּו ַהֹּכֵהןַיֲעִריֶכּנ

הנה ארבעה ערכים יש בפרשה: א] מבן חודש ועד חמש שנים. ב] מבן חמש 

שנים ועד עשרים שנה. ג] מבן עשרים שנה ועד שישים שנה. ד] מבן שישים 

ומעלה. אלא שהתורה כתבה בסדר אחר, ואין כאן המקום לבאר. והנה 

הנקבה לא צריך לחזור  ", אבל אצלְוָהָיה ֶעְרְּכבתחלת כל ערך כתוב בזכר "

", לכן בערך מבן חמש שנים ועד עשרים שנה לא כתוב אצל ֶעְרְּכולכתוב "

, וכן בערך מבן שישים שנה ומעלה לא כתוב אצל הנקבה ֶעְרְּכהנקבה 

, לפיכך יש לדקדק, מדוע בערך מבן חודש ועד חמש שנים חוזר ֶעְרְּכ

, וכן בערך מבן עשרים ועד שישים שנה, ֶעְרְּכהכתוב לכתוב אצל הנקבה 

גם צריך ביאור, מה בא הכתוב  ְּבֶעְרְּכ ְנָפֹׁשתוכן בתחלת הפרשה דכתיב 

, זה בא המשך ְנָפֹׁשת ַלה' ְּבֶעְרְּכִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר ללמד, די לכתוב ְּבֶעְרְּכ 

ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף  ֶעְרּכְ ְוָהָיה מיותר,  ֶעְרְּכחכמה לבאר. [והא דכתיב עוד 

  מבאר המשך חכמה בפסקא יג]. , ְּׁבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדש

דכתיב בתחלת הפרשה דרשו חז"ל (ערכין ד, א. והוא בתורת  ֶעְרְּכוהנה 

כהנים פרשה ג סוף פרק ח אות ה) דבא לרבות ערך סתום. וז"ל הסוגיא 

א: האומר ערך דתני ,לרבות ערך סתום. מאי ערך סתום -אמר מר: בערכך "

שלשת שקלים.  ,נותן כפחות שבערכין, וכמה פחות שבערכין -סתום עלי 

תפשתה מרובה לא תפשתה, תפשתה מועט תפשתה.  ,ואימא: חמשים

ההוא בהשג יד הוא  ,ואימא: שקל, דכתיב: וכל ערכך יהיה בשקל הקודש

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לומר, שאינו  ,דכתיב. ואלא קרא למה לי

רב נחמן אמר  רכמפרש דמי. איכא דאמרי, אמ ,נידון בהשג יד; מאי טעמא

  האם עבד נערך כזר בן חורין

 שנותן, פירוש. (ערכין ד, א) סתום ערך 7לרבות. נפשת בערכך) ב(

 גזירה כעין והוא. (שם, ד, ב) יד בהישג שאינו, שבערכין בפחות

מהו דתימא כמפרש דמי, קמשמע  ,רבה בר אבוה: נידון בהשג יד. פשיטא

  " ע"כ.לן

תוכן הסוגיא, דערכך בא לרבות, שאם אמר הרי עלי כערך, ולא תלה שום 

ון אדם בערך זה, לא את עצמו ולא את חברו, ישלם פחות שבערכין, כי

שתפשת מועט תפשת. ואם תאמר לולי קרא גם הייתי יודע זאת, דכיון שכלל 

הוא בכל התורה שצריך לתפוס המועט, וכיון שנדר לשלם ערך, ישלם 

המועט, ומדוע צריך ערכך ללמד זאת. ומתרץ הש"ס ב' תירוצים: א] ללמד 

שאינו נידון בהישג יד, דהיינו שאפילו אם אין ידו משגת, ישלם הפחות 

בערכין, דלא כדין ערכין שאם אין ידו משגת משלם כפי הישג ידו עד ש

שקל, לזה כתיב בערכך. ואם תאמר, מדוע באמת שונה דין ערך סתם מכל 

פרשת ערכין, ומתרץ הש"ס, דערך סתם הוא כמו שמפרש שערך זה הוא יתן 

בכל אופן, שאם תולה בפלוני, משמעו שיתן ערך של פלוני אם ידו משגת 

התורה, אבל כשלא תולה בפלוני, אלא אומר ערך סתם, הרי זה כמו  כפי דין

שמפרש שיתן ערך זה בכל אופן. ב] בא הכתוב לומר בערכך, ללמד שאינו 

  נידון בהישג יד, זה תוכן הסוגיא.

דכתיב  מבערכך שוה גזירה כעין והוא" והנה מה שפירש המשך חכמה

אין לו ביאור. מה נתכון   ",כו' חודש מבן גבי יתירא, נקבה, גבי (פסוק ו)

שכתב שזה כעין גזרה שוה, ומדוע כתב כאן ענין הישג יד, ומדוע השמיט 

מה שאמרו בש"ס שנלמד מדין תפשת מרובה לא תפשת, ותחת זה כתב דין 

  גזרה שוה.

ולולי דמיסתפינא אמינא, דבאמת כונה גדולה מאוד התכון המשך חכמה 

כדרכו בהרבה מקומות. דהנה כאן, אלא שהבליע את דבריו ברמז גדול 

הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל ביומא (עב, א תוד"ה נעביד) מבאר, דתפשת 

מרובה לא תפשת, אין זה מחמת ספק, אלא כך היא המדה לדרוש המועט 

ולא המרובה, ומוכיח כך מכמה מקומות. אבל הביא את דברי התוס' ביומא 

הספק אין לתפוס שם, שסוברים, שתפשת מרובה לא תפשת הוא שמחמת 

המרובה, עיין שם. [ויש עוד ראשונים, שמוכח מהם, שהוא מחמת הספק]. 

והנה לפי זה יש לדקדק, איך מתרץ הש"ס דכיון שאמר ערך סתם הוי 

כמפרש הערך המועט ולכן אינו נידון בהשג יד, מחמת דתפשת מרובה לא 

ו תפשת, הרי הדין של תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשת, אינ

כמפרש המועט, אלא מחמת הספק אנו תופשים המועט, ואיך נאמר דהוא 

  כמפרש ואינו נידון בהשיג יד.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 חודש מבן גבי ,יתירא ,נקבה גבי (פסוק ו) דכתיב מבערכך שוה

 והיה ,נקבה ואם) ד פסוק( עשרים מבן גבי דכתיב מה, 8אולם. 'כו

 כבר איכא הערך דזה ,דמרמז ,נראה, שקל שלושים ערכך

 שקלים שלושים כסף ,השור שנגח אמה גבי, התורה במשפטי

 בתלמוד שאינו ,בעבד דגם ,אותנו ומלמד ,)לב, כא שמות( כו' יתן

 דקרא), ג פסוק( שקל חמשים הזכר ערך דין כן גם ,ובמצוות תורה

 זאת ובכל, האדון לתשלומי שוה נקבה דערך, בעבדים גם מיירי

(ב, א ד"ה  ערכין בריש תוספות שכתבו וכמו, שקל חמשים הזכר

 .9ודו"ק .נשים ועבדים)

  

  [יג]

ְוָהָיה ֶעְרְּכ ַהָּזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְוָהָיה  (כז, ג)

  ֶעְרְּכ ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

  השתנה גיל הנערך או הכסף, בין זמן הנדר להעמדה בדין, כמה ישלם

                                                 

 ֶעְרְּכְוַלְּנֵקָבה ומבאר המשך חכמה, דהש"ס סומך עצמו על ייתור שכתוב 

ֶׁשת ְׁשָקִלים ָּכֶסף גזרה שוה, לא גזרה שוה ממש, דאם היה  כעין, והרי זה ְׁש

ש"ס אומר שהוא גזרה שוה, אלא שבאמת לא ניתן גזרה שוה ממש, היה ה

בקבלה גזרה שוה זו, אבל ייתור הכתוב הוא, ללמד, שאם אמר ערך סתם, 

הרי הוא כמפרש הערך המיותר שיש בנקבה שהוא שלושת שקלים, ולכן 

אינו נידון בהישג יד, ועכשיו מיושב כל הדקדוקים בדבריו, דלכן נקט ענין 

א כמפרש, ועל כורחך הוא מטעם שזה כעין הישג יד, שלמדוהו מהא דהו

גזרה שוה. ואין הכי נמי דללשון שני בא ללמד ערכך המיותר שלא נידון 

בהשיג יד, אבל המשך חכמה נקט לשון ראשון, והוא הדין לפי לשון שני. 

[ולא נעלם מעיני שדבריו אלו הם ברמז דרמז. מכל מקום, הדקדוקים 

אחרת ליישבם, וגם זה בס"ד רבה].  בדבריו קשים מאוד, ולא מצאתי דרך

והלימוד על ערכך השני, יבואר בהערה הבאה. [ודע, שלהלכה פסק 

הרמב"ם (ערכין וחרמין א, כ) דהלכה כלישנא בתרא שנידון בהשג יד, 

דכללא הוא בכל מקום הלכה כלישנא בתרא. והמשך חכמה נקט כלישנא 

בא לדרשה, וזה מוכח קמא שאינו נידון בהשג יד, כיון שבא להוכיח דערכך 

  יותר מלישנא קמא דכמפרש דמי, ולא נרא שבא לחלוק על הרמב"ם].

ִׁשים ָׁשֶקלֶעְרְּכ ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה כפי המבואר לעיל, בא לבאר מהו  8  ְׁש

המיותר. ומפרש, דבא ללמד שערך זה של שלושים שקלים, כבר יש בתורה 

עבד או אמה משלם בעל השור לבעל  במקום אחר, והוא בשור המועד שהרג

ִאם ֶעֶבד ִיַּגח ) "לב ,שמות כאהעבד או האמה שלושים שקלים, כדכתיב (

ִׁשים ְׁשָקִלים ִיֵּתן ַלאֹדָניו ְוַהּׁשֹור ִיָּסֵקל   ".ַהּׁשֹור אֹו ָאָמה ֶּכֶסף ְׁש

והנה אין הבדל בין אמה לבת חורין במצוות, ששניהן חייבות מצוות רק 

בעבד יש הבדל. שעבד אין חייב בלימוד התורה, וחייב מצוות כאשה, אבל 

רק כאשה, לפיכך הוה אמינא, שהאומר ערך עבד פלוני, לא יתחייב חמישים 

שקלים כזכר, כיון שאינו חייב מצוות כאיש אלא כאשה, וזה בא הכתוב 

לחדש, שערך זה של שלושים שקלים כבר כתוב באמה, ומלמד, שהפרשה 

מה, וכשם ששלושים שקלים הוא גם באמה, הוא הדין מדברת גם בעבד וא

חמישים שקלים הוא גם בעבד, שאפילו שאינו חייב בתלמוד תורה ואינו 

  חייב במצוות כזכר, ערכו הוא חמישים שקלים.

אף על גב דגבי  ,ועבדד"ה נשים) וז"ל " א ,ב(ערכין בתוספות וכן כתבו ה

דלא אישתמיט תנא דלימא  ,לפי ערך זכר הוא נערך ,מצות יש לו דין אשה

". עכ"ל. אלא שהמשך חכמה מביא מקור לזה מייתור אם היה נערך כאשה

ערכך שבפסוק. ובזה מיושב היטב כל הג' פעמים ערכך שכתוב בתורה 

  לדרשה. זה תוכן דבריו.

ללמד: א. שהאומר  ,מיותר "ערכך"פעמים  'תמצית דבריו: ג 9

שהנ"ל אינו בהשג  ,משלם הפחות שבערכין. ב. ללמד 'ערך סתם'

  לל"ק. ג. שעבד נערך כבן חורין. - יד

  



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 ו'כ חמשים ערכך והיה כו' שנה ששים כו' ערכך והיה) גכז, (

 הוי דהוסיפו 11דלבתר א, נ דף בכורות 10דאמרו ,הקודש בשקל

 ,מעות ד"כ עד הוסיפו גרה ומעשרים, הנוסף הזמני בשקל הערך

 קרא אמר לכן .ד הלכה ערכין מהלכות א פרק 12ם"רמב יןויעו

                                                 
 ְוָהָיה[יג] תוכן דבריו ליישב יתור הלשון דכתיב בקרא. דז"ל הכתוב " 10

ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ְוָהָיה ֶעְרְּכ ֶעְרְּכ ַהָּזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה 

צריך ביאור, למאי אתיא. ועוד, מדוע כתוב  ְוָהָיה". והנה ֶסף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁשּכֶ 

ומבאר, דהתורה באה לדקדק, ששוי הנערך יהיה כפישהיה  .ֶעְרְּכפעמיים 

בשעה שהעריכו, ולא כפי שהיה בשעת העמדה בדין, דאם היה פחות מבן 

עשרים וכדו', עשרים בשעה שהעריכו, ובשעת העמדה בדין כבר היה בן 

הולכים אחר שעת הערך, ולא אחר שעת העמדה בדין, דלשון "היה" 

משמעו עבר, ואם נכתב וא"ו לפניו, דהיינו "והיה" משמעו שהעתיד כבר 

  הושלם ונהיה מציאות, לכן כתוב "והיה ערכך".

כמו כן סוף פסוק, דכתיב "והיה ערכך חמישים שקל כסף" בא ללמד, שאם 

יוסיפו על השקל, או יפחתו ממנו, בין שעת ערכו ישתנה הכסף, כגון ש

לשעת העמדה בדין, הכל הולך לפי השעה שהעריך, ולא לפי שעת העמדה 

בדין, ולכן חוזר הכתוב וכותב עוד פעם ערכך, ללמד, שהשקל הוא כפי 

הערך בשעה שהעריך, ולא כשעת העמדה בדין, כיון שבשעה שהעריך היה 

חייב כפי השקל בשעה שנדר, לכן ישלם ידוע מהו השקל בשעה ההיא, והת

כפי השקל ההוא, ולא כפי השעה שעמד בדין, זה תוכן דבריו. ולהלן 

  בהערות נבאר דבריו על הסדר.

) א ,בכורות נזה תוכן הסוגיא על פי המבואר ברש"י שם, וז"ל הגמרא ( 11

 (שמות ל, יג) תלתא ותילתא הוי, דכתיב -אמר רבא: סילעים דאורייתא "

". דינר –גרה השקל ומתרגמינן עשרין מעין, ותניא שש מעה כסף עשרים 

ֶזה ) "יג ,שמות לפירוש, בתורה הקדושה מפורש מהו שיעור שקל, דכתיב (

ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש 

". מבואר ששקל יש בו עשרים גרה. ה'ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה לַ  ַהֶּׁשֶקל

דין יתנון כל דעבר על מניניא פלגות שנתינתו מסיני, " ,תרגם אונקלוסו

אפרשותא קדם  סלעאפלגות  עשרין מעין סלעאקודשא בסלעי  סלעא

". מבואר ששקל הוא סלע בלשון חכמים, וגרה הוא מעין. ותניא שש מעה יי

ה ששקל הקודש הוא עשרים גרה, כסף הוא דינר צורי, וכיון שמפורש בתור

דהיינו עשרים מעין, אם כן שקל הקודש הוא שלוש דיני צורי ושליש, דהינו 

  שלוש פעמים שש מעות, ושליש. זה דברי רבא.

מיתיבי: והלא סלע של קדש ארבעים ושמנה ופריך הש"ס על רבא "

, ". פירוש, מבואר בקידושין (יב, א) דכל מעה הוא שני פונדיוןפונדיונין

ואמרו בקידושין דשש מעה כסף הוא דינר צורי, אם כן ארבעים ושמונה 

 ,שנה ששים עדוכו'  הזכר ערכך והיה ,וזה, הנערך בזמן דהשנים

 ויצא נגמר כבר העתיד יהיה אם על מורה שזה, והיה וכתיב

 המהפכו ,ו"וא עם אשר עבר לשון דרך שכן, לגמרי למציאות

 הביא ולא, ו"וא סימן תזריע והמצוה התורה 13ויעויין. לעתיד

פונדיון הוא עשרים וארבע מעין, דהיינו ארבעה דינר צורי, שכל דינר ששה 

מעות, ולא שלוש ושליש דינר צורי, ותניא בברייתא, שהוא שיעור סלע של 

  קודש, דהיינו שקל הקודש.

ניא: עשרים גרה השקל, למדנו בתר דאוסיפו עילוייהו, דתומתרץ הש"ס "

 (כז, כה) ת"ל -לשקל שהוא עשרים גרה, ומנין שאם רצה להוסיף יוסיף 

" ע"כ. מבואר, שהוסיפו על הוא(במדבר יח, טז) ת"ל  -יהיה, יכול יפחות 

השקל של תורה ארבעה מעין, ואינו עשרים גרה השקל, אלא עשרים וארבע 

כל דיני התורה השקל הוא עם גרה השקל, וכיון שהוסיפו בשקל הקודש, ל

  התוספת כדברי הרמב"ם להלן.

כל השנים האלו מעת לעת ) "ערכין וחרמין פרק א הלכה ד(רמב"ם ז"ל ה 12

מיום הלידה, וכל השקלים בשקל הקדש והוא משקל שלש מאות ועשרים 

שעורה מכסף טהור, וכבר הוסיפו עליו ועשו אותו סלע כמו שבארנו 

וש, הגרה דהינו המעה, היא שש עשרה שעורים " עכ"ל פירבהלכות שקלים

בינונים של כסף, כך קבלו הגאונים כמבואר ברמב"ם שקלים פרק א הלכה 

ג, לפיכך, לפני ההוספה, שהיה הסלע קודש דהיינו שקל הקודש, עשרים 

גרה, היה השקל שלוש מאות שעורים. אבל לאחר שהוסיפו עוד ארבעה 

לוש מאות שמונים וארבע. מכל גרה לסלע הקודש, נעשה הסלע ש\מעין

  מקום מבואר בדברי הרמב"ם, שהערכין הם לפי התוספת שהוסיפו. 

[יש לציין, שמכאן המקור של שיעור פרוטה שכתב הרמב"ם (שקלים א, ג) 

שהוא חצי שעורה בינונית של כסף, על פי קבלת הגאונים, ששיעור גרה שש 

יב, א) שיש שלושים עשרה שעורים בינוניות, ומבואר בגמרא קידושין (

הסלע , ג "רמב"ם הלכות שקלים פרק אושנים פרוטות במעה. וז"ל ה

ארבעה דינרין והדינר שש מעין, ומעה היא הנקראת בימי משה רבינו גרה, 

ומעה היא שני פונדיונין ופונדיון שני איסרין, ופרוטה אחת משמנה באיסר, 

האיסר ארבע נמצא משקל המעה והיא הגרה שש עשרה שעורות, ומשקל 

 ]   ." עכ"לשעורות, ומשקל הפרוטה חצי שעורה
פירוש, המלבי"ם בפירוש התורה והמצוה על ספרא, מבאר את ההבדל  13

בין לשון עתיד עם וא"ו, ללשון עבר נהפך לעתיד עם וא"ו. וז"ל בפירוש 

שהעתיד יבא על שני  ,דעו, ד"ה תזריע וילדה) " תזריעהתורה והמצוה (

הויו  דייל אם יש מקום לוא"ו. המין הא' הוא העבר המהופך לעתיד ע ,פנים

כמו וטמאה שבעת ימים. המין הב' עתיד גמור עם ויו המחברת.  ,שבראשו

שהעתיד עם ויו  ,כמו ואעשך לגוי גדול ואברכך. ויש הבדל ביניהם



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 על מורה שזה, לחוד יתן לחוד ונתן ב, ב"מ דף כתובותד הגמרא

 זכתה לא ,וזה, הנתינה נגמר כבר שיהא פירושו שונתן, זה ענין

 בן הוא כבר הערך שבעת וזה. נתינה משעת אלא לאב תורה

 בזמן דהשנים, בדין שעמד טרם ,הערך אחר בעתיד ולא, עשרים

 ,השקל כפי כן גם, הקודש בשקלכו'  חמשים ערכך והיה .הערך

 שהיה בעת עצמו העריך אם ,וזה .הערך בעת במציאות היה שכבר

, גרה ד"כ על בדין שעמד טרם הוסיפו ולסוף, גרה עשרים השקל

 השקל הוא כמה נודע היה שכבר הערך בזמן הכל, 14להיפך או

                                                 

שאז ידבר על הפעולה  ,הוא העבר הנמצא בזמן עתיד. רצוני ,המהפכת

ידבר על  ,אבל העתיד עם ויו החיבור ,נשלמה בזמן העתיד העתידה כאילו

 אמרושו וכמכו',  לא לפי שכבר נגמרה ,הפעולה העתידה לפי שיפעול אותה

יתן ויחזור ויתן. שזה ההבדל  ,(פרשה ס') ויתן לך האלקים בראשית רבהב

 אבל ויתן מורה המשכת הפעולה ,מורה על הגמר ,בין ויתן ובין ונתן. ונתן

  ל.כו' עכ"

ועל זה מציין המשך חכמה, דהיה המלבי"ם יכול להביא ראיה גדולה 

להבדל בין ויתן או ונתן, ממה שאמרו בכתבות מב, ב דאיתא התם, שקנס 

נחשב כממון להורישו לבניו, ולפי זה אם אנסו את בתו ועמד בדין, ומת 

האב, האחים זוכים בקנס, ומקשה הש"ס מדתניא שלא מוריש קנס אונס 

: ונתן (דברים כב, כט) שאני התם, דאמר קראומתרץ הש"ס וז"ל "לבניו, 

האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף, לא זיכתה תורה לאב אלא 

" בשאר קנסות -משעת נתינה, וכי קאמר רבה ממונא הוי להורישו לבניו 

  ע"כ. 

מבואר מדכתיב "ונתן", שלא זכה האב אלא בשעת נתינה, וכיון שלא קיבל 

ו רק עמד האונס בדין, אין מוריש לבניו. והשתא צריך ביאור, איך ממש ביד

ילפינן מונתן שלא זכה רק בשעת נתינה, אבל לפי היסוד הנ"ל דכתיב עבר 

. הפשט לפי שני, פעם ערכך והיה הכתוב כפל ולכן ,הקודש

  .15ודו"ק

  

אלא שיש שינוי  .יא התפרסמו בשנים קודמות –פיסקאות ז 

ת קוהקפדנו על חל ,משנה זאתכיון ש יסקאות.בחלוקת הפ

  כפי החלוקה בדפוס הראשון פיסקאות,

  

  

  

  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.

   ."החכמהבינת "מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם יש אפשרות להנצחת קרובי

עם וא"ו, דהוא מורה על ענין זה שיהיה גמר נתינה לאב, לפיכך לא זכה 

האב להוריש לבניו קנס אונס, הנה יש מכאן ראיה גדולה לדברי המלבי"ם, 

  ביא מרחק לחמו מדברי הגדה של מדרש רבה.וה

לכאורה יש לדקדק בדבריו, דמבואר בבכורות (נ, א) ומובא לעיל, דאין  14

לפחות משקל הקודש של עשרים גרה השקל, אלא להוסיף, ואיך כתב 

המשך חכמה לפחות. אבל נראה פשוט, דסובר המשך חכמה, שלא אסרה 

פו על העשרים גרה, ולאחר תורה אלא לפחות מעשרים גרה, אבל אם הוסי

 מכן הפחיתו מהם והעמידו אותם על עשרים גרה או יותר, בודאי מותר.
פחות מגיל  היה הנערך בשעת נדר הערכין תמצית דבריו: 15

ערכו יהיה  ,ועד שעמד בדין כבר נעשה בן עשרים וכדו' ,עשרים

אם הוסיפו  ,כמו כן .ולא כפי שעת העמדה בדין ,כפי שעת הנדר

יתן כפי  ,לפני העמדה בדין ,ל השקל לאחר נדר הערכיןחכמים ע

  ., שהכל הולך כפי שעת נדר ערכיןשעת הנדר

  


