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 ודף ט"

 מוציא שם רע

ּהנאמר " ֵנאָּׁ א ֵאֶליהָּׁ ּושְׂ ה ּובָּׁ שָּׁ יׁש אִּ ח אִּ קַּ י יִּ ם  .כִּ שָּׁ וְׂ

ע ֶליהָּׁ ֵׁשם רָּׁ א עָּׁ הֹוצִּ ים וְׂ רִּ בָּׁ יֹלת דְׂ ּה ֲעלִּ ְוָאַמר ֶאת  לָּׁ

ֹּאת ָלַקְחִתי ָוֶאְקַרב ֵאֶליהָ  ֹּא ָמָצאִתי  ָהִאָשה ַהז ְול

ֲערָּׁ  .ָלּה ְבתּוִלים נַּ י הַּ ח ֲאבִּ קַּ לָּׁ ּה הוְׂ מָּׁ אִּ תּוֵלי וְׂ יאּו ֶאת בְׂ הֹוצִּ  וְׂ

ֲערָּׁ  נַּ ה ההַּ רָּׁ עְׂ שָּׁ יר הַּ עִּ ֵני הָּׁ קְׂ ֲערָּׁ  .ֶאל זִּ נַּ י הַּ ר ֲאבִּ מַּ אָּׁ ים  הוְׂ ֵקנִּ זְׂ ֶאל הַּ

י תִּ תַּ י נָּׁ תִּ ֶאהָּׁ  ֶאת בִּ נָּׁ שְׂ יִּ ה וַּ שָּׁ אִּ ֶזה לְׂ יׁש הַּ אִּ יֹלת  .לָּׁ ם ֲעלִּ ֵנה הּוא שָּׁ הִּ וְׂ

ים ֵלאֹמר לֹא רִּ בָּׁ ים וְׂ  דְׂ תּולִּ ָך בְׂ תְׂ בִּ י לְׂ אתִּ צָּׁ י מָּׁ תִּ תּוֵלי בִּ ֵאֶלה בְׂ

שּו רְׂ יר ּופָּׁ עִּ ֵני הָּׁ קְׂ ֵני זִּ פְׂ ה לִּ לָּׁ מְׂ שִּ וא ֶאת  .הַּ הִּ יר הַּ עִּ ֵני הָּׁ קְׂ חּו זִּ קְׂ לָּׁ וְׂ

רּו סְׂ יִּ יׁש וְׂ אִּ י ְוָעְנׁשּו אֹּתֹו ֵמָאה ֶכֶסף  .ֹאתֹו הָּׁ ֲאבִּ נּו לַּ תְׂ נָּׁ וְׂ

ה ֲערָּׁ נַּ ֶיה הַּ הְׂ לֹו תִּ ֵאל וְׂ רָּׁ שְׂ ת יִּ תּולַּ ל בְׂ ע עַּ יא ֵׁשם רָּׁ י הֹוצִּ אִּ  כִּ ה לְׂ שָּׁ

יו ל יָּׁמָּׁ ּה כָּׁ חָּׁ לְׂ ׁשַּ ל לְׂ  ."לֹא יּוכַּ

וחיוב זה של מאה כסף על הוצאת שם רע שווה 

בין שהוציא שם רע על מיוחסת בכל הנשים, 

ובין שהוציא שם רע , ביותר כבת כהנים גדולים

, על שאינה מיוחסת כל כך כבת קטן שבישראל

]וזהו ששנינו שיש במוציא שם רע להקל 

 ולהחמיר[.

 

 פיו חמור מן העושה מעשההאומר ב

שהאונס ומפתה שעשה מעשה משלם . מצינו א

ואילו המוציא שם רע , קנס של חמישים שקלים

משלם קנס , שלא עשה מעשה אלא אמר בפיו

, הרי שהאומר בפיו חמור מן של מאה כסף

 העושה מעשה.

ואין לומר, שהסיבה שמוציא שם רע משלם קנס 

]לומר  מאה כסף, משום שבא בטענתו להורגה,

שזינתה תחתיו[, ולכן מעשה שלו חמור יותר. שכן 

ה ֶכֶסף הכתוב אומר " ׁשּו ֹאתֹו ֵמאָּׁ נְׂ עָּׁ יא  ...וְׂ י הֹוצִּ כִּ

ֵאל רָּׁ שְׂ ת יִּ תּולַּ ל בְׂ ע עַּ ", ללמד, שהעונש של ֵׁשם רָּׁ

מאה כסף הוא על הוצאת שם רע בלבד, ואם כן, 

הוצאת שם רע בפה בפני עצמה, חמורה מן 

 פיתוי.העושה מעשה כאונס ו

שאף על פי שחטאו ישראל במדבר . מצינו ב

לא נחתם דינם למות , בכמה חטאים במעשה

, שנאמר אלא על לשון הרע שדברו בפה, במדבר

יֹאֶמר "אחר חטא המרגלים,  ֶרָךה' וַּ בָּׁ דְׂ י כִּ תִּ חְׂ לַּ ם  .סָּׁ אּולָּׁ וְׂ

בֹוד  ֵלא כְׂ מָּׁ יִּ י וְׂ נִּ י אָּׁ ֶרץ ה'חַּ אָּׁ ל הָּׁ ים  .ֶאת כָּׁ ׁשִּ ֲאנָּׁ ל הָּׁ י כָּׁ כִּ

י ֲאֶׁשרהָּׁ  ֶאת ֹאֹתתַּ י וְׂ ֹבדִּ ים ֶאת כְׂ ם  ֹראִּ יִּ רַּ צְׂ מִּ י בְׂ יתִּ שִּ עָּׁ

לֹא ים וְׂ מִּ עָּׁ י ֶזה ֶעֶשר פְׂ סּו ֹאתִּ נַּ יְׂ ר וַּ בָּׁ דְׂ מִּ עּו  ּובַּ מְׂ ׁשָּׁ

י קֹולִּ ם  .בְׂ ֲאֹבתָּׁ י לַּ תִּ עְׂ בַּ ׁשְׂ ֶרץ ֲאֶׁשר נִּ אָּׁ אּו ֶאת הָּׁ רְׂ ם יִּ אִּ

י ֲאצַּ נַּ ל מְׂ כָּׁ אּוהָּׁ  וְׂ רְׂ ", ואמר ריש לקיש, שכוונת לֹא יִּ

", ללמד, שעל חטא זה נחתם גזר ֶזה" הכתוב

 דינם.

- 

, אין הקב"ה נפרע מן האדם –אמר רב המנונא 

קֹו, שנאמר, "עד שתתמלא סאתו פְׂ לֹאות שִּ מְׂ  בִּ

]=תבוא  ֵיֶצר לֹו ]כשתתמלא סאתו בעוונות הרבה, אז[

בֹוֶאנּו עליו צרה[ ֵמל תְׂ ל יַּד עָּׁ  ."כָּׁ

 

 "ָחָזק הּוא ִמֶמּנּו ִכי"

יגלים, "כך אמרו המר ם כִּ עָּׁ ֲעלֹות ֶאל הָּׁ ל לַּ  לֹא נּוכַּ

ֶמנּו ק הּוא מִּ זָּׁ ". וביאר רבי חנינא בר פפא, שדבר חָּׁ

גדול דברו המרגלים באותה שעה, שכן כוונתם 

היתה לומר, כביכול, בעל הבית ]=הקב"ה[, אין 

 יכול להוציא כליו משם.

י]לשון הגמרא לפנינו, " ֶמנּו כִּ ק הּוא מִּ זָּׁ ", אל תקרי חָּׁ

]כלומר מהקב"ה[ אלא "ממנו" ]כלומר מאיתנו[, ממנו", "

  כביכול בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם.

פירוש אל תקרי "ממנו" רפי אלא "ממנו" דגש ... ]תוס'[. אין 

חילוק בין קריאה לכתיב אלא כלומר אל תפרש ממנו כך אלא 

חזק כך ... ובספרים אחרים אינו כתוב אל תקרי אלא "כי 

הוא ממנו" אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. 

ובגירסת גמרא ישנה כתוב כך אל תקרי "ממנו" אלא 

 "מימינו" ופירושו מימינו של הקב"ה ]שיטמ"ק[.

 

 כמה גדול כח לשון הרע

לדברי רבה אמר ריש לקיש, ]אף שכבר נתבאר, 

שהמרגלים הגדילו לדבר סרה אף כלפי מעלה, 

מכל מקום[, העונש שנענשו המרגלים, לא היה 

ציאו דיבת הארץ רעה, שנאמר, אלא על שהו

ה " ֵגפָּׁ מַּ ה בַּ עָּׁ ֶרץ רָּׁ אָּׁ ת הָּׁ בַּ ֵאי דִּ ים מֹוצִּ ׁשִּ ֲאנָּׁ יָֻּׁמתּו הָּׁ וַּ

ֵני  פְׂ  ה'".לִּ

בוא וראה כמה ומכאן שנה רבי אלעזר בן פרטא, 

שכן המרגלים נענשו על גדול כח של לשון הרע, 

שהוציאו לשון הרע על הארץ, כלומר על עצים 

וציא שם רע על המ ואבנים, ומעתה אמור, אם

, המוציא שם רע על עונשו גדול עצים ואבנים כך

 חבירו על אחת כמה וכמה. 

 

 עשרה נסיונות שניסו אבותינו להקב"ה

 כמבואר בברייתא ששנה רבי יהודה[]



 

 .בים סוף < שנים

 .בירידה לים. א

כלומר, כשהגיעו בני ישראל לים סוף, ומצרים 

רודפים אחריהם, ניסו את בני ישראל את 

ֵזק "הקב"ה, כמו שנאמר,  חַּ יְׂ ֹעה ֶמֶלְך  ה'וַּ רְׂ ֶאת ֵלב פַּ

ֵני ֲחֵרי בְׂ ֹדף אַּ רְׂ יִּ ם וַּ יִּ רַּ צְׂ ה מִּ מָּׁ יָּׁד רָּׁ ים בְׂ אִּ ֵאל ֹיצְׂ רָּׁ שְׂ ֵני יִּ ֵאל ּובְׂ רָּׁ שְׂ  .יִּ

ל יָּׁם כָּׁ ל הַּ ים עַּ ם ֹחנִּ יגּו אֹותָּׁ יַּשִּ ֲחֵריֶהם וַּ ם אַּ יִּ רַּ צְׂ פּו מִּ דְׂ רְׂ יִּ סּוס  וַּ

י ׁשָּׁ רָּׁ ֹעה ּופָּׁ רְׂ ֹפןֶרֶכב פַּ ל צְׂ עַּ ֵני בַּ פְׂ יֹרת לִּ חִּ י הַּ ל פִּ ֵחילֹו עַּ ֹעה  .ו וְׂ רְׂ ּופַּ

ֵנה הִּ ֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם וְׂ רָּׁ שְׂ ֵני יִּ אּו בְׂ שְׂ יִּ יב וַּ רִּ קְׂ ם ֹנֵסעַּ  הִּ יִּ רַּ צְׂ מִּ

ֵאל ֶאל רָּׁ שְׂ ֵני יִּ ֲעקּו בְׂ צְׂ יִּ ֹאד וַּ אּו מְׂ ירְׂ יִּ ֲחֵריֶהם וַּ רּו ֶאל  ה'. אַּ יֹאמְׂ וַּ

ָלמּות  ִמְצַרִים ְלַקְחָתנּוַהִמְבִלי ֵאין ְקָבִרים בְ ֹמֶׁשה 

םַבִמְדָבר  יִּ רָּׁ צְׂ מִּ נּו מִּ יאָּׁ הֹוצִּ נּו לְׂ יתָּׁ לָּׁ שִּ ה זֹאת עָּׁ  .מַּ

ל ם ֵלאֹמר ֲחדַּ יִּ רַּ צְׂ מִּ נּו ֵאֶליָך בְׂ רְׂ בַּ ר ֲאֶׁשר דִּ בָּׁ דָּׁ ֶמנּו  ֲהלֹא ֶזה הַּ מִּ

ם יִּ רַּ צְׂ נּו ֲעֹבד ֶאת מִּ י טֹוב לָּׁ ם כִּ יִּ רָּׁ צְׂ ה ֶאת מִּ דָּׁ בְׂ עַּ נַּ ֻמֵתנּו  וְׂ מִּ

מִּ  רבַּ בָּׁ  ."דְׂ

 .בעליה מן הים. ב

אמר רב הונא, ישראל שבאותו הדור מקטני 

אמנה היו, כמו שדרש רבה בר מרי מהכתוב, 

יַּם סּוף" ל יָּׁם בְׂ רּו עַּ יַּמְׂ מֹו. וַּ ן ׁשְׂ עַּ מַּ יֵעם לְׂ יֹוׁשִּ " וַּ

מלמד שהיו ישראל ממרים ]=מורדים[ באותה 

כשם שאנו עולים מצד זה כך שעה, ואומרים, 

 .צד אחרמצרים עולים מ

  .פלוט אותם ליבשה – אמר לו הקב"ה לשר של ים

, כלום יש עבד שנותן ונו של עולםרב – אמר לפניו

וחוזר ונוטלה  ]פרנסה לדגים[,, לו רבו מתנה

  ?הימנו

]שחיל , אני נותן לך אחד ומחצה שבהם – אמר לו

וחיל סיסרא היו תשע מאות  ,פרעה היו שש מאות רכב

  [.חת המצרים, ואותם קיבל הים תרכב

, כלום יש עבד שתובע ונו של עולםרב – אמר לפניו

 את רבו? 

  .נחל קישון יהיה ערב – אמר לו

ע " שנאמרליבשה, הים  םמיד פלט יֹוׁשַּ יֹום ה' וַּ בַּ

א רְׂ יַּ ם וַּ יִּ רָּׁ צְׂ ד מִּ יַּ ֵאל מִּ רָּׁ שְׂ הּוא ֶאת יִּ ֵאל ֶאת  הַּ רָּׁ שְׂ יִּ

יָּׁם ת הַּ פַּ ל שְׂ ם ֵמת עַּ יִּ רַּ צְׂ  ".מִּ

 .< שנים במים

 .במרה. ג

אּו ֶאל "הוא שנאמר,  ֵיצְׂ יַּם סּוף וַּ ֵאל מִּ רָּׁ שְׂ ע ֹמֶׁשה ֶאת יִּ יַּסַּ וַּ

ר ׁשּור בַּ דְׂ ם מִּ יִּ אּו מָּׁ צְׂ לֹא מָּׁ ר וְׂ בָּׁ דְׂ מִּ ים בַּ ֹלֶׁשת יָּׁמִּ כּו ׁשְׂ ֵילְׂ יָֹּׁבאּו  .וַּ וַּ

ים ֵהם רִּ י מָּׁ ה כִּ רָּׁ מָּׁ ם מִּ יִּ ֹתת מַּ ׁשְׂ לּו לִּ לֹא יָּׁכְׂ ה וְׂ תָּׁ רָּׁ  מָּׁ

ּה  מָּׁ א ׁשְׂ רָּׁ ל ֵכן קָּׁ העַּ רָּׁ ַוִיֹּלנּו ָהָעם ַעל מֶֹּׁשה ֵלאמֹּר  .מָּׁ

 ".ַמה ִּנְׁשֶתה

 .ברפידים. ד

ין "הוא שנאמר  ר סִּ בַּ דְׂ מִּ ֵאל מִּ רָּׁ שְׂ ֵני יִּ ת בְׂ ל ֲעדַּ עּו כָּׁ סְׂ יִּ וַּ

י ל פִּ ֵעיֶהם עַּ סְׂ מַּ ֹתת ה'  לְׂ ׁשְׂ ם לִּ יִּ ֵאין מַּ ים וְׂ ידִּ פִּ רְׂ ֲחנּו בִּ יַּ וַּ

ם עָּׁ רּו .הָּׁ יֹאמְׂ ם ֹמֶׁשה וַּ ם עִּ עָּׁ ֶרב הָּׁ יָּׁ ם וַּ יִּ נּו מַּ נּו לָּׁ  תְׂ

ֶתה  ׁשְׂ נִּ יֹאֶמרוְׂ סּון ֶאת  וַּ נַּ ה תְׂ י מַּ דִּ מָּׁ יבּון עִּ רִּ ה תְׂ ֶהם ֹמֶׁשה מַּ  ה'.לָּׁ

ם  יִּ מַּ ם לַּ עָּׁ ם הָּׁ א ׁשָּׁ מָּׁ צְׂ יִּ ֹּאֶמר וַּ ַוָיֶלן ָהָעם ַעל מֶֹּׁשה ַוי

ֶזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִמְצַרִים ְלָהִמית אִֹּתי ְוֶאת ָבַני  ָלָמה

 ".ָמאַבצָ  ְוֶאת ִמְקַני

 .< שנים במן

 .שלא יצאו בשבת ללקוט המן. ה

ת הוא שנאמר, " בָּׁ י ׁשַּ יֹום כִּ ֻלהּו הַּ כְׂ יֹאֶמר ֹמֶׁשה אִּ וַּ

יֹום לַּ  יֹום ה'הַּ ֶדה הַּ שָּׁ ֻאהּו בַּ צָּׁ מְׂ ים . לֹא תִּ ֵׁשֶׁשת יָּׁמִּ

ֶיה בֹו הְׂ ת לֹא יִּ בָּׁ י ׁשַּ יעִּ בִּ שְׂ יֹום הַּ ֻטהּו ּובַּ קְׂ לְׂ ַוְיִהי  .תִּ

ֹּא ָמָצאּוַביֹום ַהְשבִ   ".יִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹּט ְול

 .שלא יותירו מהמן עד הבוקר. ו

ל יֹוֵתר הוא שנאמר, " יׁש אַּ יֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם אִּ וַּ

ד ֹבֶקר ֶמנּו עַּ עּו ֶאל ֹמֶׁשה  .מִּ מְׂ לֹא ׁשָּׁ ַויֹוִתרּו ֲאָנִׁשים וְׂ

יָֻּׁרםִמֶמּנּו ַעד בֶֹּקר  ׁש וַּ  וַּ אַּ בְׂ יִּ ים וַּ עִּ ֹצף ֲעֵלֶהם תֹולָּׁ קְׂ יִּ

 ".ֹמֶׁשה

 .< שנים בשליו

 .בשליו ראשון. ז

הוא מה שנאמר קודם שהחל השליו לרדת בפעם 

ָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַעל מֶֹּׁשה  ַוִילֹונּוהראשונה, "

ן ֹּאְמרּו ֲאֵלֶהם ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמי  .ַבִמְדָבר ְוַעל ַאֲהרֹּ ַוי

ִמְצַרִים ְבִׁשְבֵתנּו ַעל ִסיר  ֶאֶרץבְ  ה'ִיֵתן מּוֵתנּו ְבַיד 

ַבע ִכי הֹוֵצאֶתם אָֹּתנּו ֶאל  ַהָבָשר ְבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלשֹּ

 ".ָבָרָעב ַהִמְדָבר ַהֶזה ְלָהִמית ֶאת ָכל ַהָקָהל ַהֶזה

 .בשליו שני. ח

הוא מה שנאמר לאחר זמן מרובה, שכבר ירד 

, להם שליו עם המן, והתאוו תאוה יותר

ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה ַוָיֻׁשבּו "

ֹּאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָבָשר ַוִיְבכּו ַגם  ".ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוי

 .בעגל. ט

 הוא חטא העגל.

 .במדבר פארן. י

 .חטא המרגליםהוא 

 

ָיה" יף ָלְך ָלׁשֹון ְרמִּ ן ְלָך ּוַמה יֹּסִּ תֵּ "ַמה יִּ  

כך אמר  –בי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא אמר ר

ראה ]הדובר לשון הרע[, הקב"ה ללשון רמיה 

, לגרום לך שפלות כמה דברים עשיתי לך

ואתה מוטל , כל אבריו של אדם זקופיםושמירה.  

ואתה , כל אבריו של אדם מבחוץ]=שוכב[. 

, הקפתי לך שתי חומות. ולא עוד אלא שמבפנים

ואחת של בשר  ]=שיניים[,אחת של עצם 

]=שפתיים[. ובכל זאת לא הבנת לשמור עצמך 

, ומה עוד צריך אני לעשות לךמלדבר לשון הרע, 

 .כדי שלא תדבר לשון הרעולהוסיף על שעשיתי, 

 

 המספר לשון הרעכל 

כל  – יוסי בן זימרא בייוחנן משום ר ביאמר ר. א



 

 ,, שנאמרכאילו כפר בעיקר ,המספר לשון הרע

רּו" מְׂ דֹון  ֲאֶׁשר אָּׁ י אָּׁ נּו מִּ תָּׁ ֵתינּו אִּ פָּׁ יר שְׂ בִּ גְׂ ֹׁשֵננּו נַּ לְׂ לִּ

נּו  ".לָּׁ

כל  – יוסי בן זימרא בי יוחנן משום רביואמר ר. ב

 ,, שנאמרנגעים באים עליו ,המספר לשון הרע

י" נִּ ׁשְׂ לָּׁ ית  מְׂ מִּ צְׂ ֵסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו אַּ בבַּ חַּ ם ּורְׂ יִּ ּה ֵעינַּ בַּ  גְׂ

ל ב ֹאתֹו לֹא אּוכָּׁ ן "מוחלט" הוא כמו ואצמית לשו ,"ֵלבָּׁ

ֻתתשנאמר " מִּ צְׂ ֵכר לִּ מָּׁ ֶרץ לֹא תִּ אָּׁ הָּׁ " ותרגומו וְׂ

", ומוחלט באדם וארעא לא תזדבן לחלוטין"

אין בין מצורע שייך לעניין צרעת, כמו ששנינו, "

", מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה

ֵסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ואם כן כשאמר הכתוב " י בַּ נִּ ׁשְׂ לָּׁ מְׂ

ית מִּ צְׂ וונה לכך שיהא מצורע מוחלט. וכן ", הכאַּ

ֶיה אמר ריש לקיש, שפירוש הכתוב, " הְׂ זֹאת תִּ

ע ֹצרָּׁ מְׂ ת הַּ ", היינו זאת תהיה תורת המוציא תֹורַּ

 שם רע, שמוציא שם רע נענש להיות מצורע.

מגדיל  ,כל המספר לשון הרע – ואמר ריש לקיש. ג

יהֶ " ,, שנאמרעד לשמים יועונות ם פִּ יִּ מַּ שָּׁ תּו בַּ ם ׁשַּ

ֶרץ אָּׁ ְך בָּׁ ֲהלַּ ם תִּ ׁשֹונָּׁ  ".ּולְׂ

כל המספר  – אמר רב חסדא אמר מר עוקבא. וד

אֹותֹו " שנאמר בו, ראוי לסוקלו באבן ,לשון הרע

ית מִּ צְׂ יַּדּו ֶאֶבן ", כן נאמר, ו"אַּ י וַּ יָּׁ בֹור חַּ תּו בַּ מְׂ צָּׁ

י  . "בִּ

כל המספר  – ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא. ה

 םני והוא יכוליאין א ,אמר הקב"הלשון הרע, 

י" ,, שנאמרלדור בעולם נִּ ׁשְׂ לָּׁ ֵסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו  מְׂ בַּ

ית  מִּ צְׂ באַּ חַּ ם ּורְׂ יִּ ּה ֵעינַּ בַּ ל גְׂ ב ֹאתֹו לֹא אּוכָּׁ , אל "ֵלבָּׁ

ל"תיקרי  לאִּ "אלא ", ֹאתֹו לֹא אּוכָּׁ . "תֹו לֹא אּוכָּׁ

 ]ויש השונים עניין זה על גסי הרוח[.

ר כל המספ – אמר רב חסדא אמר מר עוקבא. וו

אני  ,אומר הקב"ה לשר של גיהנםלשון הרע, 

, שנאמר נדוננו ,ואתה מלמטה ,עליו מלמעלה

ים" מִּ תָּׁ ֲחֵלי רְׂ ם גַּ ים עִּ נּונִּ בֹור ׁשְׂ ֵצי גִּ אין חץ ו ".חִּ

חּוט" ,אלא לשון, שנאמר ֵבר  ֵחץ ׁשָּׁ ה דִּ מָּׁ רְׂ ם מִּ ׁשֹונָּׁ לְׂ

לֹום ֶאת ֵרֵעהּו יו ׁשָּׁ פִּ רְׂ  בְׂ ים אָּׁ בֹו יָּׁשִּ רְׂ קִּ ֵבר ּובְׂ דַּ ואין גבור  ."בֹויְׂ

בֹור ֵיֵצא  , "ה'אלא הקב"ה, שנאמר גִּ יׁש כַּ אִּ כְׂ

יחַּ  רִּ ף יַּצְׂ יעַּ אַּ רִּ ה יָּׁ אָּׁ נְׂ יר קִּ מֹות יָּׁעִּ חָּׁ לְׂ ר מִּ בָּׁ גַּ תְׂ יו יִּ בָּׁ ל ֹאיְׂ גחלי ו ."עַּ

]ונמצא שכך יתפרש הכתוב רתמים היינו גיהנם. 

ֵציהנ"ל " בֹור " " כלומר על עוון לשון הרעחִּ גִּ

ים נּונִּ ים" ,מלמעלה" ה' ידון ׁשְׂ מִּ תָּׁ ֲחֵלי רְׂ ם גַּ " עם עִּ

 הגהנום מלמטה[.

 ,כל המספר לשון הרע – תנא דבי רבי ישמעאל. וז

עבודת ( א), מגדיל עונות כנגד שלש עבירות

. ושפיכות דמים( ג) .וגילוי עריות( ב) .כוכבים

ֶבֶרת " שנאמר בעניין לשון הרע דַּ ׁשֹון מְׂ ֹדלֹותלָּׁ ". גְׂ

ות הנ"ל. )א( בעבודת וכעין זה נאמר בשלוש העבר

ב ֹמֶׁשה ֶאל "כוכבים נאמר,  יָּׁׁשָּׁ ם  ה'וַּ עָּׁ א הָּׁ טָּׁ א חָּׁ נָּׁ ר אָּׁ יֹאמַּ וַּ

ֶזה  ההַּ אָּׁ ה  ֲחטָּׁ ֹדלָּׁ בגְׂ הָּׁ ֶהם ֱאֹלֵהי זָּׁ יֲַּעשּו לָּׁ )ב( בגילוי ". וַּ

י "עריות נאמר,  ֶמנִּ ְך מִּ שַּ לֹא חָּׁ י וְׂ ֶמנִּ ֶזה מִּ ת הַּ יִּ בַּ דֹול בַּ ֵאיֶננּו גָּׁ

ם י אִּ ה כִּ אּומָּׁ ֵאיְך ֶאֱעֶשה אֹו מְׂ תֹו וְׂ ׁשְׂ תְׂ אִּ ֲאֶׁשר אַּ ְך בַּ ה תָּׁ עָּׁ רָּׁ הָּׁ

ה  ֹדלָּׁ גְׂ זֹאתהַּ י ֵלאֹל הַּ אתִּ טָּׁ חָּׁ )ג( ובשפיכות דמים ". יםקִּ וְׂ

ן ֶאל "נאמר  יִּ יֹאֶמר קַּ דֹול  ה'וַּ שֹאגָּׁ נְׂ י מִּ ]ואף שבלשון  ".ֲעֹונִּ

ֹדלֹותהרע נאמר " ", והיה מקום לומר, שהכוונה גְׂ

, מאחר שאינך יודע רק לשתי גדולות ולא לשלוש

איזה מהשלוש להוציא, על כרחך הכוונה לכל 

 השלוש[.

 

שְֹּך ַהָנָחׁש ְבלֹוא ָלַחש" ם יִּ אִּ  

ְתרֹון ְלַבַעל ַהָלׁשֹון  ין יִּ "ְואֵּ  

אמר ריש לקיש, לעתיד לבוא מתקבצות כל 

ארי דורס  –החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו 

 ש לך? ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה י

 וכי מה יתרון לבעל הלשון?  – אומר להם

 

 מה תקנתו של מספרי לשון הרע

אף מי שכבר סיפר  –לדעת רבי חמא בר חנינא 

אם תלמיד , ומה היא? יש לו תקנה, לשון הרע

ׁשֹון ֵעץ " מר, שנאיעסוק בתורה ,חכם הוא ֵפא לָּׁ רְׂ מַּ

ים  יִּ רּוחַּ חַּ ּה ֶׁשֶבר בְׂ ֶסֶלף בָּׁ ׁשֹון"ואין  ,"וְׂ אלא לשון  "לָּׁ

ֵבר" ,הרע, שנאמר ה דִּ מָּׁ רְׂ ם מִּ ׁשֹונָּׁ חּוט לְׂ , "ֵחץ ׁשָּׁ

יא " ,אלא תורה, שנאמרחיים ואין עץ  ים הִּ יִּ ֵעץ חַּ

ר ֻאשָּׁ ֶכיהָּׁ מְׂ ֹתמְׂ ּה וְׂ ים בָּׁ יקִּ ֲחזִּ מַּ  ,ואם עם הארץ הוא ".לַּ

ׁשֹון "" ,, שנאמרישפיל דעתו ֵפא לָּׁ רְׂ ים מַּ יִּ ֶסֶלף ֵעץ חַּ וְׂ

ּה חפץ לסלקה שלא תהא בו ]כלומר מי שמסלף בה ו בָּׁ

רּוחַּ  עוד[  ."]כלומר ישבור רוחו[ ֶׁשֶבר בְׂ

סיפר  מי שכבר –רבי אחא ברבי חנינא ולדעת 

שכבר כרתו דוד ברוח , אין לו תקנה, לשון הרע

ֵרת " ,, שנאמרהקדש כְׂ ׁשֹון  ה'יַּ קֹות לָּׁ ֵתי ֲחלָּׁ פְׂ ל שִּ כָּׁ

ֹדלֹות ֶבֶרת גְׂ דַּ עסק בתורה ]והדברים הנ"ל , "מְׂ

למי שלא אלא , אינם מועילים[, עתד ושפלות

 . שלא יבוא לידי לשון הרעסיפר לשון הרע, 

 

 לשון תליתאי קטיל תליתאי

, בשם לשון לשון רכילבמערבא היו מכנים 

תליתאי ]=שלישית[, שהיא לשון שלישית בין 

 .אדם לחבירו לגלות לו סוד

[ הורגוהיו אומרים שלשון תליתאי קטיל ]=

( ב. )את האומרהורג  (א[. )שלושהתליתאי ]=

. את מי שאמרו עליו( והורג ג. )את המקבלהורג 

ג' עשה לו -ב' המקבל ש-]כגון א' הרכיל אמר ל

עוולה או דיבר עליו דברים רעים. א' הוא הרכיל 

ג' הוא מי שאמרו -האומר. ב' הוא המקבל. ו

עליו[, ]ומתוך שרבים זה עם זה ב' עם ג', הורגים 

הדם, והורגים את א' זה את זה, ובאים גואלי 

 הרכיל, שכל ההרג בא בגללו[.

- 

ָמֶות "הכתוב מתחילה אמר רבי חמא בר חנינא, ש



 

ים ְבַיד ָלׁשֹון " בא להקיש את הלשון ליד, ְוַחיִּ

 ללמד, שכשם שהיד ממיתה, כך הלשון ממיתה. 

אולם מסקנת הגמרא, שעניין זה, שהלשון 

 ממיתה, למד מכתוב אחר, ]כפי שיתבאר בעזה"י

, את מאמרו של רבא, בא ללמדלהלן[, וכתוב זה 

, ועל ידה שחייו ומותו של האדם תלויים בלשונו

יקבע אם יחיה או ימות, הרוצה לחיות יעסוק בה 

בתורה. והרוצה למות יעסוק בה בדברי שטות 

 ונבלה.

ץ ָׁשחּוט ְלׁשֹוָנם"הכתוב ומתחילה אמרו ש בא  ,"חֵּ

חץ ללמד, שהלשון ממיתה אף מרחוק, כמו 

 שממית מרחוק. 

אולם מסקנת הגמרא, עניין זה, שהלשון ממיתה 

אף מרחוק, למד מכתוב אחר, ]כפי שיתבאר 

שהלשון , בא ללמדבעזה"י להלן[, וכתוב זה 

 .ממיתה כמו חץ

ֲהַלְך "והכתוב  יֶהם ּוְלׁשֹוָנם תִּ ם פִּ ַׁשתּו ַבָשַמיִּ

, שנזק הלשון שממיתה כחץ, בא ללמד" ָבָאֶרץ

 .כמו משמים לארץ, למרחוק מאודהולך אף 

 

בית פלוני[ב ]=יש אשאיכא נורא בי פלניא   

שגם מי שאינו מפרש את גנות  ,מבואר בסוגיה

שמהם ניתן להבין  ,אומר דברים אלא רק ,חבירו

רבה ואביי נחלקו ו .הרי זה לשון הרע ,עליו גנות

בעניין אחד, מה נחשב דבר, שניתן להבין ממנו 

ור משום לשון הרע, וממנו גנות, ולכן הוא אס

 נלמד לשאר דברים.

", הרי יש אש בבית פלוניהאומר, " –לדעת רבה 

זה לשון הרע, כי משמע מדבריו, שאותו פלוני 

עשיר הוא, וכל שעה מצוי אש בביתו, לבשל 

 . תבשילים, ואם כן הוא רעבתן

אם אינו אומר אלא, "יש אש  –אולם לדעת אביי 

מפרש שאותו פלוני  בבית פלוני", מאחר שאינו

מבשל תמיד, אין דבריו נחשבים כלשון הרע, כי 

מסתבר שאומר זאת כדי להודיע לנצרכים היכן 

ימצאו אש, ולא להשמיע גנותו של אותו פלוני. 

ורק כשאומר דבריו, באופן שמפרש את הדבר 

היכן שממנו נראית גנותו של פלוני, שאומר, "

תמצא האש? רק בבית פלוני שמבשלים שם 

", אז משמע שכוונתו לגנות את תמיד בשר ודגים

 רעבתנותו, והרי זה לשון הרע.

 

 מילתא דמיתאמרא באפי מרא

, כל מילתא דמיתאמרא באפי מרא –לדעת רבה 

לית ביה ]=כל דבר שנאמר בפני בעל הדברים[, 

, ]=אין בו משום לשון הרע[, משום לישנא בישא

לך כגון שראובן אמר ללוי דברים על שמעון, וה

לוי ואמר לשמעון, כך וכך אמר עליך ראובן, 

ואמר זאת בפניו של ראובן, מאחר שלוי לא חשש 

מראובן, ואמר זאת בפניו, אין בדבריו של לוי 

משום לשון הרע, שכל האומר דבר על חבירו, 

, ואינו חושש שחבירו ישמע, אין בדבר לשון הרע

וכן אמר רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי 

 .ורילאח

בכך שאין אדם חושש לומר  –אולם לדעת אביי 

דברים על חבירו בפניו, אין הדבר מותר, אלא 

וגם משום , אדרבה יש בו גם משום לשון הרע

 , שמעיז פניו בחבירו.חוצפה

 

 דף ט"ז

 

 מילתא דמיתאמרא באפי תלתא

לעיל נתבאר, שלדעת רבה, האומר דבר, ואינו 

הדבר, אין חושש שישמע אותו זה שנאמר עליו 

 זה לשון הרע. 

כל מילתא כמו כן,  –ולדעת רבה בר רב הונא 

=כל דבר שנאמר בפני ] דמיתאמרא באפי תלתא,

]=אין בו  לית בה משום לישנא בישא ,[שלושה

משום לשון הרע[, כי כשאדם אומר דבריו בפני 

שלושה, מגלה דעתו שאינו חושש שייוודע הדבר 

שה סופו לכל, שכן כל דבר הנאמר בפני שלו

חברך חברא אית ליה, וחברא להתפרסם, ]ד

[, והרי זה כאומר הדבר דחברך חברא אית ליה

 בפני זה שנאמר עליו.

 

הּו ְבקֹול ָגדֹול " עֵּ ְך רֵּ ְמָברֵּ  

ָחֶׁשב לֹו ים ְקָלָלה תֵּ "ַבבֶֹּקר ַהְׁשכֵּ  

לדברי רב דימי, כוונת הכתוב הזה, שיש המברך 

ון מי שנזדמן כגבקול גדול, ונחשב כמקלל, היא, 

, וטרחו לכבדו כראוי, לו להתארח במקום מסוים

, במקום שנמצאים גם בני אדם ולמחר יצא לשוק

ה' יברך את פלוני זה להם, ואמר שאינם הגונים, 

שעל , כראוי, שטרח לכבדני שהתארחתי אצלו

בני אדם אותם ילכו שישמעו את דבריו, ידי זה 

 .ממונומוינשלו את המארח , שאינם הגונים

 

 לספר בטובתו של חבירו

, אסור לאדם לספר בטובתו של חבירו יותר מדאי

, כי כן הוא כי דבר זה גורם לספר עליו רעה

הדרך, שכשאדם מספר בטובתו של חבירו יותר 

מדאי, אפילו המספר עצמו אומר, חוץ ממידה 

רעה זו שיש בו, או שאחרים ששומעים שזה 

זו יש משבחו, אומרים, הלא מידה רעה כזו וכ

 בידו.



 

ללשון ראשון, דין זה שנאו רב דימי אחיו של רב  -

 ספרא. 

וללשון שני, מתחילה רב דימי לא ידע דין זה,  -

עד שארע שחלה, ובא רב ספרא אחיו לבקרו. 

אמר לו רב דימי, תעמוד לי זכותי, שקיימתי כל 

מה שאמרו חכמים. שאל אותו רב ספרא, האם 

ספר בטובתו של קיימת גם את הדין הנ"ל, שלא ל

חבירו, שמתוך כך בא לידי גנותו. ואמר לו רב 

דימי, לא שמעתי דין זה, אולם אם הייתי שומע, 

 הייתי מקיים.

 

 אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן

 על שבעה דברים נגעים באים

  ]שגרם לקטטה[. על לשון הרע. א

י" שנאמר נִּ ׁשְׂ לָּׁ ית מְׂ מִּ צְׂ ֵסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו אַּ " ]כפי בַּ

 . שנתבאר בדף ט"ו[

  ]שהרג במזיד בלא התראה[. על שפיכות דמים. ב

ב , "שנאמר ֵיֵצא יֹואָּׁ ד וַּ וִּ ם דָּׁ ים ֵמעִּ כִּ אָּׁ לְׂ ח מַּ לַּ ׁשְׂ יִּ וַּ

בּו יָּׁׁשִּ ֵנר וַּ בְׂ ֲחֵרי אַּ ה  אַּ רָּׁ סִּ בֹור הַּ עֹאתֹו מִּ ד לֹא יָּׁדָּׁ וִּ דָּׁ  .וְׂ

רֹון  ֵנר ֶחבְׂ בְׂ ב אַּ יָּׁׁשָּׁ ב ֶאל תֹוְך הַּ וַּ יֵַּטהּו יֹואָּׁ ר וַּ עַּ ֵברשַּ דַּ תֹו  לְׂ אִּ

י  ֶשלִּ ת בַּ יָּׁמָּׁ ֹחֶמׁש וַּ ם הַּ יֵַּכהּו ׁשָּׁ יווַּ חִּ ה ֵאל אָּׁ ם ֲעשָּׁ דַּ  .בְׂ

ד  וִּ ע דָּׁ מַּ ׁשְׂ יִּ ֲחֵרי ֵכן וַּ י ֵמאַּ תִּ כְׂ לַּ מְׂ י ּומַּ ֹנכִּ י אָּׁ קִּ יֹאֶמר נָּׁ וַּ

ם ֵנר ֶבן ֵנר ה' ֵמעִּ בְׂ ֵמי אַּ דְׂ ם מִּ ד עֹולָּׁ ֻחלּו .עַּ ]דמי  יָּׁ

אֶ  אבנר[ ב וְׂ ל רֹאׁש יֹואָּׁ יו עַּ בִּ ל ֵבית אָּׁ ְוַאל ִיָכֵרת ל כָּׁ

ב ּויֹוָאב  ִמֵבית ֶחֶרב ְמצָֹּרע זָּׁ ֹנֵפל בַּ ֶפֶלְך וְׂ יק בַּ ֲחזִּ ּומַּ

ֶחם ר לָּׁ ֲחסַּ ית  .וַּ ל ֲאֶׁשר ֵהמִּ ֵנר עַּ בְׂ אַּ גּו לְׂ רְׂ יו הָּׁ חִּ י אָּׁ יׁשַּ ֲאבִּ ב וַּ יֹואָּׁ וְׂ

ה ֶאת מָּׁ חָּׁ לְׂ מִּ עֹון בַּ בְׂ גִּ יֶהם בְׂ ה ֵאל ֲאחִּ   ".ֲעשָּׁ

  .על שבועת שוא. ג

ֱאֹל"מר, שנא יׁש הָּׁ ע אִּ יׁשָּׁ ר ֱאלִּ עַּ י נַּ יֹאֶמר ֵגיֲחזִּ ְך קִּ וַּ שַּ ֵנה חָּׁ ים הִּ

י י  ֲאֹדנִּ יא חַּ יָּׁדֹו ֵאת ֲאֶׁשר ֵהבִּ ת מִּ חַּ קַּ ֶזה מִּ י הַּ מִּ ֲארָּׁ ן הָּׁ ֲעמָּׁ ה' ֶאת נַּ

ה אּומָּׁ תֹו מְׂ י ֵמאִּ תִּ חְׂ קַּ לָּׁ יו וְׂ ֲחרָּׁ י אַּ תִּ צְׂ ם רַּ י אִּ ֲחֵרי  .כִּ י אַּ ֹדף ֵגיֲחזִּ רְׂ יִּ וַּ

יִּ  ן וַּ ֲעמָּׁ ֹפלנַּ יִּ יו וַּ ֲחרָּׁ ץ אַּ ן רָּׁ ֲעמָּׁ ֶאה נַּ אתֹו  רְׂ רָּׁ קְׂ ה לִּ בָּׁ כָּׁ ֶמרְׂ ל הַּ ֵמעַּ

לֹום יֹאֶמר ֲהׁשָּׁ ה ֶזה  .וַּ תָּׁ ֵנה עַּ י ֵלאֹמר הִּ נִּ חַּ לָּׁ י ׁשְׂ לֹום ֲאֹדנִּ יֹאֶמר ׁשָּׁ וַּ

י אּו ֵאלַּ ֶהם  בָּׁ א לָּׁ ה נָּׁ נָּׁ ים תְׂ יאִּ בִּ נְׂ ֵני הַּ בְׂ ם מִּ יִּ רַּ ר ֶאפְׂ ים ֵמהַּ רִּ עָּׁ ֵני נְׂ ׁשְׂ

ר כַּ יםֶכֶסף ּוׁשְׂ  כִּ דִּ גָּׁ פֹות בְׂ ן הֹוֵאל .ֵתי ֲחלִּ ֲעמָּׁ יֹאֶמר נַּ  וַּ

ם  ]=הישבע ששלחך אלישע ואחרי כן[ יִּ רָּׁ כָּׁ ח כִּ ץ קַּ רָּׁ פְׂ יִּ וַּ

ם יִּ רַּ כְׂ ר כִּ יָּׁצַּ ֵתן ֶאל  בֹו וַּ יִּ ים וַּ דִּ גָּׁ פֹות בְׂ ֵתי ֲחלִּ ים ּוׁשְׂ טִּ ֵני ֲחרִּ ׁשְׂ ֶכֶסף בִּ

יו רָּׁ עָּׁ ֵני נְׂ יו ׁשְׂ נָּׁ פָּׁ אּו לְׂ שְׂ יִּ עֹ  .וַּ יָּׁבֹא ֶאל הָּׁ ת וַּ יִּ בָּׁ ֹקד בַּ פְׂ יִּ ם וַּ דָּׁ יָּׁ ח מִּ קַּ יִּ ֶפל וַּ

ח ֶאת לַּ ׁשַּ יְׂ ֵיֵלכּו וַּ ים וַּ ׁשִּ ֲאנָּׁ יו  .הָּׁ ֲעֹמד ֶאל ֲאֹדנָּׁ יַּ א וַּ הּוא בָּׁ יֹאֶמר וְׂ וַּ

ע  יׁשָּׁ יו ֱאלִּ ןֵאלָּׁ יִּ נָּׁה ֵמאַּ אָּׁ ֶנה וָּׁ ָך אָּׁ דְׂ בְׂ ְך עַּ לַּ יֹאֶמר לֹא הָּׁ י וַּ  .ֵגֲחזִּ

ֲאֶׁשר  ְך כַּ לַּ י הָּׁ בִּ יו לֹא לִּ יֹאֶמר ֵאלָּׁ תֹווַּ בְׂ כַּ ל ֶמרְׂ יׁש ֵמעַּ ְך אִּ פַּ  הָּׁ

ים ֵזיתִּ ים וְׂ דִּ גָּׁ ת בְׂ חַּ קַּ לָּׁ ֶכֶסף וְׂ ת ֶאת הַּ חַּ קַּ ֵעת לָּׁ אֶתָך הַּ רָּׁ קְׂ  לִּ

חֹות פָּׁ ים ּוׁשְׂ דִּ ֲעבָּׁ ר וַּ קָּׁ צֹאן ּובָּׁ ים וְׂ מִּ רָּׁ ק  .ּוכְׂ בַּ דְׂ ן תִּ ֲעמָּׁ ת נַּ עַּ רַּ צָּׁ וְׂ

יו נָּׁ פָּׁ לְׂ ֵיֵצא מִּ ם וַּ עֹולָּׁ ֲעָך לְׂ רְׂ זַּ ָך ּובְׂ ֶלג בְׂ שָּׁ ע כַּ ֹצרָּׁ  ".מְׂ

  .גילוי עריותעל . ד

ע שנאמר, " גַּ נַּ יְׂ ֶאת  ה'וַּ ים וְׂ ֹדלִּ ים גְׂ עִּ גָּׁ ֹעה נְׂ רְׂ ֶאת פַּ

י רַּ ר שָּׁ בַּ ל דְׂ ם ֵביתֹו עַּ רָּׁ בְׂ  ".ֵאֶׁשת אַּ

  .על גסות הרוח. ה

ית שנאמר בעוזיה, " חִּ ׁשְׂ הַּ ד לְׂ בֹו עַּ ּה לִּ בַּ תֹו גָּׁ קָּׁ ֶחזְׂ ּוכְׂ

ל בַּ  עַּ מְׂ יִּ ל  יוקָּׁ ֱאֹל ה'וַּ יָּׁבֹא ֶאל ֵהיכַּ יר עַּ  ה'וַּ טִּ קְׂ הַּ ל לְׂ

ֹטֶרת קְׂ ח הַּ בַּ זְׂ ים לַּ  .מִּ מֹו ֹכֲהנִּ עִּ ֹכֵהן וְׂ יָּׁהּו הַּ רְׂ יו ֲעזַּ ֲחרָּׁ יָּׁבֹא אַּ  ה'וַּ

ים מֹונִּ ל ׁשְׂ יִּ ֵני חָּׁ ָך  .בְׂ רּו לֹו לֹא לְׂ יֹאמְׂ ֶמֶלְך וַּ יָּׁהּו הַּ ל ֻעזִּ דּו עַּ מְׂ יַּעַּ וַּ

יָּׁהּו יר לַּ  ֻעזִּ טִּ קְׂ הַּ קְׂ  ה'לְׂ הַּ ים לְׂ ׁשִּ ֻקדָּׁ מְׂ ֲהֹרן הַּ ֵני אַּ ים בְׂ ֹכֲהנִּ י לַּ ירכִּ  טִּ

בֹוד מֵ  כָּׁ ָך לְׂ לֹא לְׂ תָּׁ וְׂ לְׂ עַּ י מָּׁ ׁש כִּ דָּׁ קְׂ מִּ ן הַּ ף  .יםקִּ ֱאֹל ה'ֵצא מִּ עַּ זְׂ יִּ וַּ

ם פֹו עִּ עְׂ זַּ יר ּובְׂ טִּ קְׂ הַּ ֶטֶרת לְׂ קְׂ יָּׁדֹו מִּ יָּׁהּו ּובְׂ ים  ֻעזִּ ֹכֲהנִּ ת הַּ עַּ רַּ צָּׁ הַּ וְׂ

חֹו  צְׂ מִּ ה בְׂ חָּׁ רְׂ ֵבית זָּׁ ים בְׂ ֹכֲהנִּ ֵני הַּ פְׂ ֹטֶרתה' לִּ קְׂ ח הַּ בַּ זְׂ מִּ ל לְׂ  .ֵמעַּ

יִּ  ֵנה הּואוַּ הִּ ים וְׂ ֹכֲהנִּ ל הַּ כָּׁ רֹאׁש וְׂ יָּׁהּו ֹכֵהן הָּׁ רְׂ יו ֲעזַּ ע  ֶפן ֵאלָּׁ ֹצרָּׁ מְׂ

עֹו גְׂ י נִּ ֵצאת כִּ ף לָּׁ חַּ דְׂ ם הּוא נִּ גַּ ם וְׂ שָּׁ לּוהּו מִּ הִּ בְׂ יַּ חֹו וַּ צְׂ מִּ י  ה'. בְׂ הִּ יְׂ וַּ

ֵיֶׁשב ֵבית ד יֹום מֹותֹו וַּ ע עַּ ֹצרָּׁ ֶמֶלְך מְׂ יָּׁהּו הַּ ית ֻעזִּ ׁשִּ פְׂ חָּׁ י  הַּ ע כִּ ֹצרָּׁ מְׂ

גְׂ  ֵבית נִּ ר מִּ ל ה'זַּ נֹו עַּ ם בְׂ יֹותָּׁ ֶרץ וְׂ אָּׁ ם הָּׁ ֶמֶלְך ׁשֹוֵפט ֶאת עַּ  ."ֵבית הַּ

  .על הגזל. ו

נּו ֶאת שנאמר בעניין נגעי בתים, " ֹכֵהן ּופִּ ה הַּ ּוָּׁ צִּ וְׂ

ת יִּ בַּ ", ושנינו, שעניין זה הוא עונש של מידה הַּ

כנגד מידה, שמאחר שכנס ממון שאינו שלו, 

 ונו. יבא הכהן ויפזר ממ]=שגזל[, 

ואינו  ,]=שאינו מהנה אחרים משלו על צרות העין. ז

 משאיל דבר לאחרים[.

ת שנאמר בעניין נגעי בתים, " יִּ בַּ א ֲאֶׁשר לֹו הַּ ּובָּׁ

ת יִּ בָּׁ י בַּ ה לִּ אָּׁ רְׂ ע נִּ ֶנגַּ ֹכֵהן ֵלאֹמר כְׂ יד לַּ גִּ הִּ  ביותנא דבי ר, "וְׂ

שבא הכתוב ללמד שבא העונש הזה  ,ישמעאל

תלמי " יִּ בַּ ", כלומר שביתו מיוחד רק ֲאֶׁשר לֹו הַּ

 לעצמו, ואינו מהנה אחרים משלו.

 

 בגדי כהונה מכפרים על חטאים

למה נסמכה פרשת  ,ני בר ששוןאמר רבי ענ

לומר  [,הצות]בפרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה 

בגדי כהונה  כךקרבנות מכפרים, שכשם שהלך, 

 מכפרים. 

 . כתונת מכפרת על שפיכות דם. א

ים שנאמר ]במכירת י זִּ יר עִּ עִּ ֲחטּו שְׂ ׁשְׂ יִּ וסף[, "וַּ

ם"  דָּׁ ֻכֹתֶנת בַּ לּו ֶאת הַּ בְׂ טְׂ יִּ ]רמז הוא לעתיד, וַּ

שהכתונת מכפרת על שפיכות דם, שכן טבילה היינו 

 כפרה[.

 לעוכפרה זו של שפיכות דמים היא כפרה  -

, אלא שאי כשנשפך דם והרוצח ידועציבור, ה

נש תרו בו, ]והוא נעיאפשר להרגו, כי לא ה

, אבל כשאין הרוצח ידועשנגעים באים עליו[. 

 .מתכפרים בעגלה ערופההציבור 

 . מכנסים מכפרים על גילוי עריות. ב

ר  שַּ סֹות בְׂ כַּ ד לְׂ ֵסי בָּׁ נְׂ כְׂ ֶהם מִּ ֲעֵשה לָּׁ שנאמר, "וַּ

ה", ]כלומר לחפות על גילוי עריות[ וָּׁ  .ֶערְׂ

 . מצנפת מכפרת על גסי הרוח. ג

רבי חנינא, יבא דבר ודבר זה למד מסברא, כדברי 

שבגובה ]=מצנפת[, ויכפר על גובה ]=גסות 

 הרוח[.

 . אבנט מכפר על הרהור הלב. ד

וגם דבר זה למד מסברא, שכן חוגרים את 



 

ומקום זה הוא[ כנגד , האבנט, ]כנגד אצילי הידים

 הלב, שהוא מקום חטא הרהור הלב.

 ]המקולקלים[. חושן מכפר על הדינים . ה

י שִּ עָּׁ ט", ]שמכפר על שנאמר, "וְׂ פָּׁ ׁשְׂ תָּׁ ֹחֶׁשן מִּ

 המשפט[. 

 .ה זרהאפוד מכפר על עבוד. ו

ר שנאמר,   ֵאין שָּׁ ֵאל ֵאין ֶמֶלְך וְׂ רָּׁ שְׂ ֵני יִּ בּו בְׂ ים ֵיׁשְׂ בִּ ים רַּ י יָּׁמִּ "כִּ

ה  ֵצבָּׁ ֵאין מַּ ח וְׂ ֵאין ֶזבַּ ים", וְׂ פִּ רָּׁ ֵאין ֵאפֹוד ּותְׂ ]כלומר וְׂ

 מאחר שאין אפוד, יש עון של תרפים, שאינו מתכפר.

  אבל כשיש אפוד אין תרפים[.

 . מעיל מכפר על לשון הרע. ז

דבר זה למד מסברא, כדברי רבי חנינא, יבא דבר 

ויכפר על קול העם  ]=פעמונים שבמעיל[,שבקול 

 .המוציאים לשון הרע

, שלא גרם קטטהוכפרה זו היא על לשון הרע 

אבל על לשון הרע שגרם קטטה, נגעים באים 

 .כמבואר לעיל

לשון הרע שלא גרם קטטה אין המעיל  ואף על

בפרהסיא. אבל הלשון הרע שנאמר מכפר אלא כ

מתכפר על ידי  ,לשון הרע שנאמר בחשאי

שהכהן גדול מקריב ביום הכיפורים  הקטורת

]שהכהן , כי, יבוא דבר שבחשאי, בקודש הקדשים

מקטירו כשהוא לבדו, ואין אדם באהל מועד באותה 

]לשון הרע בצנעה[, י, ויכפר על מעשה חשאשעה[, 

ֵתן  יִּ וראיה לדבר שהקטורת מכפרת, שנאמר, "וַּ

ם". עָּׁ ל הָּׁ ֵפר עַּ כַּ יְׂ ֹטֶרת וַּ קְׂ  ֶאת הַּ

 . פנים יעזמעשי ציץ מכפר על . ח

ל שנאמר בציץ,  יָּׁה עַּ הָּׁ ח "וְׂ ֲהֹרן", ֵמצַּ וכעין זה נאמר אַּ

ח  תְׂ בעניין עזות פנים, "ּוֵמצַּ נְׂ ְך ֵמאַּ יָּׁה לָּׁ ה הָּׁ ה זֹונָּׁ שָּׁ אִּ

כָּׁ   ללמד, שזה מכפר על זה.ֵלם", הִּ

- 

רבי ש י"או .רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא שאל

 .מרבי חנינאשאל רבי חנינא של  ושמואל בר נדב חתנ

 ,מצורעמה נשתנה   – מרבי יהושע בן לויי"א ששאל ו

ֵמא הּוא " ,שאמרה תורה א טָּׁ מָּׁ טְׂ ע בֹו יִּ ֶנגַּ ֵמי ֲאֶׁשר הַּ ל יְׂ כָּׁ

חּוץ ד ֵיֵׁשב מִּ דָּׁ מַּ  בָּׁ בֹולַּ בלשון הרע  ? הוא"ֲחֶנה מֹוׁשָּׁ

, בין איש לרעהו ,הבדיל בין איש לאשתו שלו,

 ".ָבָדד ֵיֵׁשב" ,לפיכך אמרה תורה

 ,מצורעמה נשתנה  – אמר רבי יהודה בן לוי

ֹכֵהן " ,שאמרה תורה ה הַּ ּוָּׁ צִּ ֵתי וְׂ ֵהר ׁשְׂ טַּ מִּ ח לַּ קַּ לָּׁ וְׂ

ים  פֳּרִּ ֵעץצִּ ֹהרֹות וְׂ יֹות טְׂ י ת חַּ נִּ ֵאֹזבֶאֶרז ּוׁשְׂ ת וְׂ עַּ ? אמר "ֹולַּ

]=לשון קול  ,עשה מעשה פטיטהוא  ,הקב"ה

יביא קרבן  ,אמרה תורהלפיכך  היוצא בחשאי[,

  .]שהצפרים צועקים בכל שעה[ פטיט

 

ֹּא ִתְשָנא ֶאת ָאִחיָך ִבְלָבֶבָך הֹוֵכַח "  ל

ֹּא  "ִתָשא ָעָליו ֵחְטא תֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְול

נָּׁ כשאמרה תורה, " שְׂ ֶבָךלֹא תִּ בָּׁ לְׂ יָך בִּ חִּ ", א ֶאת אָּׁ

לא אסרה אלא שנאה שבלב, שאם חברו של אדם 

יחטא לו, לא ינצור כעסו בליבו, וישטמנו, אלא 

יוכיחנו ויאמר לו, למה עשית לי כך וכך. 

וכשמוכיחו על מה שחטא כנגדו, אפילו הכהו, 

וסטרו, וקלקלו, מאחר שאינו שומר שנאתו בלבו, 

יָך לֹא אינו עובר על הכתוב, " חִּ א ֶאת אָּׁ נָּׁ שְׂ תִּ

ֶבָך בָּׁ לְׂ  ."בִּ

ומניין שהרואה בחבירו דבר מגונה, שחייב 

יֶתָךלהוכיחו, שנאמר, " יחַּ ֶאת ֲעמִּ  ". הֹוֵכחַּ תֹוכִּ

תלמוד  ,מנין שיחזור ויוכיחנו ,הוכיחו ולא קבל

יחַּ " לומר   .מכל מקום "תֹוכִּ

אלא שכל זה, כשמוכיחו בלא לביישו ]ברבים[, 

להכלימו ברבים, להלבין פניו אבל אסור לביישו ו

לֹאשנאמר, "]=שיהיו פניו משתנות[,  יו  וְׂ לָּׁ א עָּׁ שָּׁ תִּ

א  ".ֵחטְׂ

מי אני אם יש בדור הזה  תמה – טרפון אמר רבי

טול  לאדם, יםמרואשכן, כש, שמקבל תוכחה

יכול , ]=כלומר עוון קטן שבידך[ קיסם מבין עיניך

 קורה מבין עיניךאתה טול  הוא לענות למוכיח,

מאחר שכולם ו .לומר אתה חוטא גדול ממני[]=כ

 אין יכולים להוכיח זה את זה.חוטאים 

תמיהני אם יש בדור  – אמר רבי אלעזר בן עזריה

, בלא לבייש בדרך כבוד שיודע להוכיחמי הזה 

 . את המוכח, שיהיו פניו משתנות

מעיד אני עלי שמים  – ואמר רבי יוחנן בן נורי

, א על ידישהרבה פעמים לקה עקיב ,וארץ

הייתי קובל עליו , שכשהייתי רואה בו דבר גנאי

, וכל שכן שהוספתי בו אהבה ,לפני רבן גמליאל

ַאל תֹוַכח ֵלץ ֶפן ִיְשָנֶאָך הֹוַכח " ,לקיים מה שנאמר

 . "ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבךָ 

 

 תוכחה לשמה וענווה שלא לשמה

תוכחה לשמה, היינו שמוכיח את החוטא לשם 

שלא לשמה, היינו שעושה עצמו  שמים. וענווה

עניו, שאינו רוצה להוכיח, ואותה ענווה שלא 

 .לשם שמים, אלא שלא ישנאנו

ונסתפק רבי יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי,  -

מה עדיף, להוכיח את חבירו לשם שמים, או 

להיות עניו ולא להוכיחו, שלא לשם שמים, אלא 

 כדי שלא ישנאנו.

ן פזי, מאחר שכששתיהן אמר לו רבי שמעון ב -

לשם שמים, ענווה עדיפה, כמו ששנינו במסכת 

עבודה זרה, שמידת ענווה הגדולה מכולן, מעתה 

, כמו שאמר רב ענווה שלא לשמה עדיפהגם 

לעולם יעסוק אדם בתורה יהודה אמר רב, 

שלא לשמה, שמתוך שלא  אף על פיובמצות 

 לשמה בא לשמה. 



 

 

א לשמה, ודוגמא לתוכחה לשמה וענווה של

ממעשה שארע עם רב הונא וחייא בר רב, שהיו 

יושבים לפני שמואל, והיה רב הונא מכה וחובט 

את חייא בר רב. אמר חייא בר רב לשמואל, ראה 

כיצד הוא מצער אותי. וקיבל עליו רב הונא שלא 

 להכותו.

כשיצא חייא בר רב, אמר רב הונא לשמואל, 

נים. הסיבה שהכיתי אותו, כי עשה דברים מגו

ושאלו שמואל, אם כן, מדוע לא הוכחתו בפניו. 

וענה לו רב הונא, כי לא רציתי שיתבייש זרעו של 

רב על ידי. ]והרי זו ענווה שלא לשמה, שבפניו לא 

 [.הוכיחו, ושלא בפניו סיפר גנותו

 

 עד היכן מצוות תוכחה

אדם הרואה חטא  –לדעת רבי אליעזר ולדעת רב 

, כלומר עד הכאה עדבחבירו, חייב להוכיחו 

 שיקצוף על המוכיח ויכנו.

אדם הרואה  –ולדעת רבי יהושע ולדעת שמואל 

, כלומר עד עד קללהחטא בחבירו, חייב להוכיחו 

 שיקצוף על המוכיח ויקללנו.

אדם הרואה  –ולדעת בן עזרי ולדעת רבי יוחנן 

, כלומר עד עד נזיפהחטא בחבירו, חייב להוכיחו 

 וף בו.שיקצוף על המוכיח וינז

< ואמר רב נחמן בר יצחק, שכולם למדו את הדין 

הזה, מהמעשה שהיה עם שאול ויהונתן, 

שכששאול כעס על יהונתן ששילח את דוד לביתו, 

ת נאמר, " ֲעוַּ יֹאֶמר לֹו ֶבן נַּ ן וַּ תָּׁ יהֹונָּׁ אּול בִּ ף ׁשָּׁ ר אַּ חַּ יִּ וַּ

דּות רְׂ מַּ י  הַּ ׁשַּ ֶבן יִּ ה לְׂ תָּׁ י ֹבֵחר אַּ י כִּ תִּ עְׂ דַּ ֲהלֹוא יָּׁ

ת וַּ ֹבֶׁשת ֶערְׂ ָך ּולְׂ תְׂ ׁשְׂ בָּׁ ֶמָך לְׂ ים ֲאֶׁשר ֶבן  .אִּ יָּׁמִּ ל הַּ י כָּׁ כִּ

כֹון ה לֹא תִּ מָּׁ ֲאדָּׁ ל הָּׁ י עַּ י חַּ ׁשַּ ה  יִּ תָּׁ עַּ כּוֶתָך וְׂ לְׂ ה ּומַּ תָּׁ אַּ

ֶות הּוא י ֶבן מָּׁ י כִּ ח ֹאתֹו ֵאלַּ קַּ ח וְׂ לַּ " ואז הוכיחו ׁשְׂ

ן ֶאת " יהונתן על כך, כמו שנאמר, תָּׁ הֹונָּׁ ן יְׂ עַּ יַּ וַּ

אּול אָּׁ  ת ֶמהׁשָּׁ ה יּומַּ מָּׁ יו לָּׁ יֹאֶמר ֵאלָּׁ יו וַּ ה בִּ שָּׁ ", עָּׁ

ע ונאמר, " ֵידַּ ֹכתֹו וַּ הַּ יו לְׂ לָּׁ ית עָּׁ ֲחנִּ אּול ֶאת הַּ ֶטל ׁשָּׁ יָּׁ וַּ

ה לָּׁ י כָּׁ ן כִּ תָּׁ הֹונָּׁ ד יְׂ וִּ ית ֶאת דָּׁ מִּ הָּׁ יו לְׂ בִּ ם אָּׁ יא ֵמעִּ  ".הִּ

לדעת האומרים שיש להוכיח עד שהמוכח יכה 

את המוכיח, יש ללמוד זאת ממה שנאמר בעניין 

ֹכתֹו" – הַּ ". ]שכן אחר שהוכיחו הכהו כדי שלא לְׂ

 ימשיך להוכיח ובאמת אז נמנע מלהוכיח עוד[.

ולדעת האומרים שיש להוכיח עד שהמוכח יקלל 

את המוכיח, יש ללמוד זאת ממה שנאמר בעניין 

ת" – וַּ ֹבֶׁשת ֶערְׂ ָך ּולְׂ תְׂ ׁשְׂ בָּׁ ֶמָך לְׂ ". ]שכן אחר אִּ

, ואף שהוכיחו, קללו, כדי שלא ימשיך להוכיח

שיהונתן המשיך להוכיח אין זה אלא משום 

שמחמת אהבתו לדוד מסר נפשו להוכיח אביו 

אבל מתוך כך שקללו שאול יש ללמוד שהיה 

סבור שבכך שמקללו יפסוק תוכחתו, ואם כן אין 

 להוכיח אלא עד קללה[.

ולדעת האומרים שיש להוכיח עד שהמוכח ינזוף 

 –יין במוכיח, יש ללמוד זאת ממה שנאמר בענ

אּול" ף ׁשָּׁ ר אַּ חַּ יִּ ". ]שכן אחר שהחל להוכיחו, וַּ

נזפו, כדי שלא ימשיך להוכיח, ואף שיהונתן 

המשיך להוכיח, אין זה אלא משום שמחמת 

אהבתו לדוד, מסר נפשו להוכיח אביו יותר, אבל 

מתוך כך שנזפו שאול, יש ללמוד, שהיה סבור 

שבכך שנוזף יפסוק תוכחתו, ואם כן אין להוכיח 

 לא עד נזיפה[.א

 

 סניא שלוכאין לאדם לשנות מא

לעולם לא ישנה אדם  –לדעת רב יהודה אמר רב 

, אלא תמיד יתאכסן אכסניות קבועות שלו

בדרכו באותם מקומות שהיה רגיל להתאכסן 

ֵיֶלְך באברהם, "שנאמר בהם, כמו  ד וַּ עַּ ֶנֶגב וְׂ יו מִּ עָּׁ סָּׁ מַּ לְׂ

ָאֳהֹלה ַבְתִחָלה  םַעד ַהָמקֹום ֲאֶׁשר ָהָיה ׁשָ ֵבית ֵאל 

י עָּׁ ללמד, שחזר ללון באותם , "ֵבין ֵבית ֵאל ּוֵבין הָּׁ

 מקומות קבועים שהתאכסן בהם מתחילה.

לעולם לא ישנה  –ולדעת רבי יוסי ברבי חנינא 

]כגון ששקעה  ,אפילו מאכסניות ארעי שלואדם 

לו חמה, ובמקרה הוצרך להתעכב שם לילה אחד, 

שוב באותו מקום,  מעתה אם יצטרך להתאכסן

ַוֵיֶלְך באברהם "שנאמר יתאכסן שם[, כמו 

 " כל מקום שנסע בו.ְלַמָסָעיו

< וכמה יסבול אדם מאכסניא שרגיל בה ויהא 

 . מותר לו לשנותה

לדברי הכל  –אם בעל האכסניא מכה אותו . א

 רשאי לשנות האכסניא.

וכן אם בעל האכסניא מפשיל כליו ומשליכם . ב

 הכל רשאי לשנות האכסניא.לדברי  –לחוץ 

בזה  – אבל כשבעל האכסניא מכה את אשתו. ג

. לדעת שמואל, מאחר שאותו נחלקו רב ושמואל

עצמו אינו מכה, לא ישנה אכסניא שלו. ולדעת 

רב, מאחר שמכה את אשתו, יבואו לידי קטטה, 

 ולכן ישנה אכסניא שלו.

והסיבה שעד הכאה והפשלת כליו לחוץ יש 

כי , לא לשנות מאכסניא שלוו, לאדם לסבול

המשנה מאכסניא שלו, אכסנאי , שאמרו חכמים

הוא עצמו, שהכל ונפגם את בעל הבית, פוגם 

 אומרים, כמה קשים אלו שלא יכלו לדור יחד.

 

 אין לאדם לשנות מאומנותו ומאומנות אבותיו

מנין שלא ישנה אדם מאומנותו  – יוחנן ביאמר ר

יִּ , "ומאומנות אבותיו? שנאמר ֹלֹמה וַּ ֶמֶלְך ׁשְׂ ח הַּ לַּ ׁשְׂ

ֹצר ם מִּ ירָּׁ ח ֶאת חִּ קַּ יִּ ֵטה  .וַּ מַּ ה הּוא מִּ נָּׁ מָּׁ לְׂ ה אַּ שָּׁ ֶבן אִּ

י יׁש ֹצרִּ יו אִּ בִּ אָּׁ י וְׂ לִּ תָּׁ פְׂ ֹחֶׁשת  נַּ ה ֹחֵרׁש נְׂ מָּׁ כְׂ חָּׁ ֵלא ֶאת הַּ מָּׁ יִּ וַּ

ת עַּ דַּ ֶאת הַּ ה וְׂ בּונָּׁ תְׂ ֶאת הַּ יָּׁבֹוא ֶאל  וְׂ ֹחֶׁשת וַּ נְׂ ה בַּ אכָּׁ לָּׁ ל מְׂ ֲעשֹות כָּׁ לַּ



 

מֶ  שהַּ יַּעַּ ֹלֹמה וַּ תֹו ֶלְך ׁשְׂ אכְׂ לַּ ל מְׂ ושנו חכמים שהוא  "ֶאת כָּׁ

היה משבט נפתלי אבל אמו היתה משבט דן, 

ולמדנו שהחזיק באומנות אבותיו משבט דן, 

ֵטה"שנאמר  מַּ י ֶבן חּור לְׂ ֵאל ֶבן אּורִּ לְׂ צַּ ֵׁשם בְׂ י בְׂ אתִּ רָּׁ ֵאה קָּׁ  רְׂ

ה הּודָּׁ כְׂ  .יְׂ חָּׁ ים בְׂ ֵלא ֹאתֹו רּוחַּ ֱאֹלהִּ ֲאמַּ לוָּׁ כָּׁ ת ּובְׂ עַּ דַּ ה ּובְׂ בּונָּׁ תְׂ ה ּובִּ  מָּׁ

ה אכָּׁ לָּׁ ֹחֶׁשת .מְׂ נְׂ ֶכֶסף ּובַּ ב ּובַּ הָּׁ זָּׁ ֲעשֹות בַּ ֹבת לַּ ֲחׁשָּׁ ֹׁשב מַּ חְׂ  .לַּ

ה אכָּׁ לָּׁ ל מְׂ כָּׁ ֲעשֹות בְׂ ֲחֹרֶׁשת ֵעץ לַּ לֹאת ּובַּ מַּ ֲחֹרֶׁשת ֶאֶבן לְׂ י  .ּובַּ ֲאנִּ וַּ

ֵטה מַּ ְך לְׂ מָּׁ יסָּׁ ב ֶבן ֲאחִּ יאָּׁ לִּ הֳּ תֹו ֵאת אָּׁ י אִּ תִּ תַּ ֵנה נָּׁ ן הִּ  דָּׁ

ָך יתִּ ּוִּ ל ֲאֶׁשר צִּ שּו ֵאת כָּׁ עָּׁ ה וְׂ מָּׁ כְׂ י חָּׁ תִּ תַּ ם ֵלב נָּׁ ל ֲחכַּ ֵלב כָּׁ הרי , "ּובְׂ

 . שמשבט דן כבר היו עושים במלאכות הללו

 

 עד היכן תכלית איסורים

כל מי שעברו עליו  –לדעת תנא דבי רבי ישמעאל 

]כלומר כל  ,ארבעים יום בלא יסורים קיבל עולמו

 ו לדאוג[.מנוחתו שלעתיד, ויש ל

כל מי שעברו עליו ארבעים יום  –ולדעת מערבא 

, ]ויש לו מנת לודפורענות מזבלא יסורים, 

 לדאוג[.

שעדיין , < ונחלקו חכמים מהם היסורים הקלים

, ומי שנתייסר בהם שוב אינו נחשבים כיסורים

 צריך לדאוג.

ואין  ,כל שארגו לו בגד ללבוש – רבי אלעזרלדעת 

 . למדתו כהוגן, וצער הוא לו[ , ]שאינומתקבל עליו

 – רבי שמואל בר נחמני או, רבא זעיראולדעת 

 ,כוס של יין במים חמים לו אפילו נתכוונו למזוג

כוס של יין נתכוונו למזוג או , ומזגו לו בצונן

 .ומזגו לו בחמין ,בצונן

, אפילו נהפך לו חלוקו –מר בריה דרבינא ולדעת 

 . פושטה[]שלא לבשה כסדר וצריך להופכה ול

או , רבי יצחק או, רב חסדא או, רבאולדעת 

אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש  –הברייתא 

]שצריך לטרוח פעם נוספת  ,ועלו בידו שתים

 ,שלשכשנתכוון ליטול דווקא ו. ליטול עוד אחד[

שתים ועלו נתכוון ליטול ועלו בידו שתים, אבל 

שצריך להשיב אחת לכיסו, אין זו  ,בידו שלש

 חה שתחשב כיסורים.טר

 

 דף י"ז

 

בא הקב"ה  אילו היה – רבי אליעזר הגדול אומר

לעמוד  םאין יכולי ,עם אברהם יצחק ויעקב בדין

]שהיה מוכיח להם מעשיהם,  ,מפני תוכחה

 בשמואל, שנאמר ובמידת הדין לא היו בדקדוק[,

ֵני " פְׂ ֶכם לִּ תְׂ ה אִּ טָּׁ פְׂ שָּׁ אִּ בּו וְׂ צְׂ יַּ תְׂ ה הִּ תָּׁ עַּ ל  ה'וְׂ ֵאת כָּׁ

קֹות דְׂ ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ה' צִּ ֶכם וְׂ תְׂ ה אִּ שָּׁ ", ]הרי ֲאֶׁשר עָּׁ

 . שאף עם האבות התנהג בצדקה[

 

 המנהיג  לעניין תקיפות וענווה

 והדור נמשכים להיות שווים

ֶניָך , שהכתוב "יש אומרים ֵׁשי פָּׁ קְׂ בַּ ו מְׂ ׁשָּׁ ֶזה דֹור ֹדרְׂ

ה ֲעֹקב ֶסלָּׁ ", הקיש את הדור לדורשיו יַּ

הדור נמשך להיות כמו ש]=מנהיגיו[, ללמד, 

כל הדור יהא תקיף המנהיג הוא אם ו, מנהיגו

 כל הדור יהא עניו.עניו המנהיג הוא ואם תקיף, 

ֵׁשי שהכתוב " ,ויש אומרים קְׂ בַּ ו מְׂ ׁשָּׁ ֶזה דֹור ֹדרְׂ

ה ֲעֹקב ֶסלָּׁ ֶניָך יַּ ", הקיש את הדור לדורשיו פָּׁ

שהמנהיג נמשך להיות כמו ]=מנהיגיו[, ללמד, 

גם המנהיג יהא תקיף הוא  הדוראם , והדור

 גם המנהיג יהא עניו. עניו הדור הוא ואם תקיף, 

 

 ג לעניין חסידות אין המנהי

 והדור נמשכים להיות שווים

לעניין חסידות, פעמים המנהיג חסיד, ודורו 

רשעים, ופעמים הדור חסיד, והמנהיג רשע. וכן 

 היה בדורם של יהויקים וצדקיה.

רבי שמעון בר יוחי, וזהו שאמר רבי יוחנן משום 

אף על פי שהיו מלכים קודם יהויקים, ולא ש

ית היתה מלכותו תחילת המלוכה, נאמר, " ֵראשִׁ בְּ

ן ים בֶּ הֹוָיקִׁ כּות יְּ לְּ הּוָדהי   ַממְּ ְך יְּ לֶּ ָיהּו מֶּ ללמד,  ",אשִׁ

בקש הקב"ה , משום רשעתו של יהויקיםש

כמו שהיה  ,להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו

, שהיו צדיקים ,נסתכל בדורוא שאלמבראשית, 

 .ונתקררה דעתו]שעדיין לא גלו החרש והמסגר[, 

ואף על פי שהיו מלכים קודם צדקיה, ולא היתה 

ית מלכותו תחילת המלוכה, נאמר, " ֵראשִׁ בְּ

ְך לֶּ ָיה מֶּ קִׁ דְּ ת צִׁ כֶּ לֶּ הּוָדה ַממְּ משום ללמד, ש ",יְּ

, ]שהיו כולם רשעים אחר רשעת הדור של צדקיה

בקש הקב"ה להחזיר ים עם יכניה[, שגלו הצדיק

כמו שהיה  ,את העולם כולו לתוהו ובוהו

שהיה , עצמו צדקיהנסתכל באלא שמבראשית, 

ָיהּו . ומה שנאמר, "... ונתקררה דעתו, צדיק קִׁ דְּ צִׁ

כֹו  ָמלְּ ֵעיֵני ... בְּ ה'", לא משום שהיה ַוַיַעׂש ָהַרע בְּ

רשע בעצמו, אלא משום שהיה בידו למחות בבני 

 ו, ולא מיחה.דור

 

 סליק פרק יש בערכין

 

 

 פרק רביעי השג יד

 

 מצורעקרבנות חילוק בין עני ועשיר בערכין וב

יש חילוק בין עשיר לעניין ערכין כבר נתבאר, ש

נותן כפי הערך  ,עשיר שהעריך עצמולעני, ש



 

נותן כפי , אבל עני שהעריך עצמו, הקצוב בפרשה

ְך הּו", שנאמר, מה שידו משגת ם מָּׁ אִּ ֶכָך וְׂ א ֵמֶערְׂ

ֹכֵהן ֵני הַּ פְׂ ידֹו לִּ ֶהֱעמִּ ֹכֵהן  וְׂ יְך ֹאתֹו הַּ ֶהֱערִּ יג וְׂ שִּ י ֲאֶׁשר תַּ ל פִּ עַּ

ֹנֵדר ֹכֵהן יַּד הַּ יֶכנּו הַּ ֲערִּ  ".יַּ

, יש חילוק בין לעניין קרבנות מצורעוכמו כן, 

ְׁשֵני ְכָבִשים , "עשיר מביאעשיר לעני, שמצורע 

ים ימִּ מִּ ה בַּ ְוַכְבָשה ַאַחת  תְׂ ימָּׁ מִּ ּה תְׂ תָּׁ נָּׁ הת ׁשְׂ ֹלׁשָּׁ  ּוׁשְׂ

ים ֹסֶלת  ֹרנִּ ֶשֶמן ֶעשְׂ ה בַּ לּולָּׁ ה בְׂ חָּׁ נְׂ דמִּ ֹלג ֶאחָּׁ ֶמן וְׂ ", ׁשָּׁ

קרבן דל כמו שנאמר, עני מביא כאמור בו, ומצורע 

ח " קַּ לָּׁ ֶשֶגת וְׂ ֵאין יָּׁדֹו מַּ ל הּוא וְׂ ם דַּ אִּ ה ֶאָחד  ֶכֶבשוְׂ נּופָּׁ תְׂ ם לִּ ׁשָּׁ אָּׁ

יו  לָּׁ ֵפר עָּׁ כַּ ה ֶאָחד  ֶלתְוִעָשרֹון סֹּ לְׂ חָּׁ נְׂ מִּ ֶשֶמן לְׂ לּול בַּ ֹלג בָּׁ וְׂ

ֶמן יגּוְׁשֵתי תִֹּרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה  .ׁשָּׁ שִּ יָּׁדֹו  ֲאֶׁשר תַּ

ה ד ֹעלָּׁ ֶאחָּׁ הָּׁ את וְׂ טָּׁ ד חַּ יָּׁה ֶאחָּׁ הָּׁ  ".וְׂ

כשאחד קיבל , מה הדין, ולהלן יתבאר בעזה"י

או כשאחד קיבל עליו להביא , עליו ערך חבירו

 .רוחבי מצורעקרבנות 

 .המקבל עליו ערך חבירו. א

, שאם המעריך לדברי הכל החיוב תלוי במעריך

עני, הרי זה מתחייב כפי מה שידו משגת, ]בין 

שהנערך עני ובין שהנערך עשיר[, ואם המעריך 

עשיר, הרי זה מתחייב כפי הערך הקצוב בפרשה 

 לנערך, ]בין שהנערך עני ובין שהנערך עשיר[.

ֹנֵדרודין זה למד מהכתוב, " יג יַּד הַּ שִּ י ֲאֶׁשר תַּ ל פִּ  עַּ

ֹכֵהן יֶכנּו הַּ ֲערִּ ", המלמד, שהכל תלוי בנודר, ]וזהו יַּ

ששנינו, 'השג יד בנודר', כלומר במעריך, ונקרא 

י במשנה 'נודר', כלשון הכתוב לעניין ערכין, " ל פִּ עַּ

ֹנֵדר ד הַּ יג יַּ שִּ ", אבל הנודר ממש, שמתחייב ֲאֶׁשר תַּ

מי חבירו, לעולם נותן כפי שוויו דמי עצמו או ד

של הנדור, ואפילו הנודר עני שאין לו לשלם, ואינו 

 נפטר מחיובו עד שיהיה לו וישלם[.

 .המקבל עליו להביא קרבנות חבירו המצורע. ב

כשעני מקבל עליו להביא קרבנות , לדברי הכל

, העני כשהמצורע עצמו עני. חבירו המצורע

, נות מצורע ענימביא קרבשמביא את קרבנותיו, 

ֵאין יָּׁדֹו ]שנאמר בעניין קרבנות מצורע עני, " וְׂ

ֶשֶגת ", לרבות עני שהביא בעבור עני[. מַּ

, העני שמביא את וכשהמצורע עצמו עשיר

, ]שנאמר מביא קרבנות מצורע עשירקרבנותיו, 

ל הּואבעניין קרבנות מצורע עני, " ם דַּ אִּ ", וְׂ

 ומצורע זה אינו דל[. 

ל עליו להביא קרבנות חבירו אבל כשעשיר מקב

, בין כשהיה המצורע עני, ובין כשהיה המצורע

המצורע עשיר, העשיר שקיבל עליו להביא את 

, כי המביא מביא קרבנות מצורע עשירהקרבנות, 

ם אינו דל, ובעניין קרבנות מצורע עני נאמר, " אִּ וְׂ

ל הּוא  ".דַּ
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 עשיר

יש , שכשעני מתחייב להביא של עשיר, נתבאר

 .חילוק בין חיוב קרבנות מצורע, לבין חיוב ערכין

ב הוא כדין החיו, מצורעשלעניין קרבנות 

, שהוא עשיר, ולא כדין מביא המצורע עצמו

הקרבנות, שהוא עני, ולכן אף על פי שהמביא הוא 

 עני, הוא מביא קרבן מצורע עשיר. 

שהוא החיוב הוא כשל המעריך , ולעניין ערכין

עני, ולא כדין הנערך, שהוא עשיר, ולכן, אף על פי 

שהנערך הוא עשיר, המעריך מביא כפי השג ידו, 

 .דין עניכ

כי באמת , באמת אין כזה חילוק, אולם לדעת רבי

בשני המקומות החיוב הוא כשיעור החיוב של 

 . המתחייב עצמו

, ולכן שכן, לעניין ערכין, המעריך הוא המתחייב

אף כשהעריך אדם אחר, ראוי שיתן כפי מה 

 שהוא עצמו ראוי להתחייב. 

ולעניין מצורע, המתחייב הוא המצורע עצמו, 

כן אף כשאחר מביא במקומו, ראוי שיתן ול

 כשיעור המתחייב עצמו. 

והוא הדין לעניין ערכין, אם יארע שיהיה החיוב 

מחמת העשיר, כמו במצורע, כגון שעשיר יאמר 

ערכי עלי, ואחר כך יבוא עני ויאמר, מה שאמר 

אותו עשיר חיובו עלי, יתחייב העני ערך עשיר, כי 

 לא מחמת העני.בזה החיוב הוא מחמת העשיר, ו

 

 והשנים בנידר,מה ששנינו בתחילת הפרק, "

", יתבאר והערכין בנערך, והערך בזמן הערך

 . בעזה"י בדף י"ח

 

 ]לעניין ערכין[ עני והעשיר או עשיר והעני

כבר נתבאר, שלעניין ערכין, יש חילוק בין מעריך 

עשיר, שנותן כפי הערך הקצוב בפרשה, לבין 

ה שידו משגת. ולהלן מעריך עני, שנותן כפי מ

יתבאר בעזה"י, מה הדין, כשבין שעת דיבורו 

 לשעת התשלום נשתנה מצבו.

עני שדיו לשלם כפי מה שידו  –לדעת תנא קמא 

וגם  ,הוא זה שהיה עני גם בשעת הנדר, משגת

[. באמצע היה עשיראם ואפילו , ]בשעת התשלום

קודם  עני, והעשיראם בשעה שהעריך היה אבל 

ערך הקצוב בפרשה כעשיר, שנאמר,  ששילם, נותן



 

ֹכֵהן" יֶכנּו הַּ ֲערִּ ֹנֵדר יַּ ד הַּ יג יַּ שִּ י ֲאֶׁשר תַּ ל פִּ ", והרי עַּ

זה, מאחר שנתעשר, ידו משגת לתת כל הערך 

עשיר הקצוב. וכמו כן אם בשעה שהעריך היה 

נותן ערך הקצוב בפרשה קודם ששילם,  והעני

י, שנאמר, "כעשיר שִּ י ֲאֶׁשר תַּ ל פִּ ֹנֵדר עַּ ג יַּד הַּ

ֹכֵהן יֶכנּו הַּ ֲערִּ ", ומשמע שהדבר תלוי בשעת יַּ

 הנדר.

שדיו לשלם , אין נחשב עני –ולדעת רבי יהודה 

אלא זה שמתחילה ועד , כפי מה שידו משגת

, היה עני, ]כלומר משעת הנדר ועד התשלום[, סוף

ֶכָךשנאמר " ְך הּוא ֵמֶערְׂ ם מָּׁ אִּ " הּוא", והכתוב "וְׂ

אמר הדין הזה, אלא במי שהוא בא ללמד, שלא נ

עשיר היה אבל אם מך מתחילה ועוד הסוף, 

באחד מהזמנים בין בתחילה בין בסוף ואפילו 

ְך, אינו בכלל "באמצע בלבד האמור כאן,  "מָּׁ

 .מחויב לשלם ערך הקצוב בפרשה כעשירו

 

 עני והעשיר או עשיר 

 [קרבנות מצורע]לעניין  והעני

רע, יש חילוק כבר נתבאר, שלעניין קרבנות מצו

בין עשיר, שמביא שלושה כבשים, לבין עני, 

שמביא כבש ושתי צפורים או שתי בני יונה. 

ולהלן יתבאר בעזה"י, מה הדין, כשנשתנה מצבו 

 ממה שהיה.

הכל הולך אחר שעת הבאת  –לדעת רבי שמעון 

, ]שהוא הקרבן המכפר[, ואם באותה החטאת

ואם  שעה הוא עשיר, מביא קרבנות מצורע עשיר,

באותה שעה הוא עני, מביא קרבנות מצורע עני, 

ֶפר  שנאמר בסוף פרשת קרבנות מצורע עני, "... כִּ וְׂ

ֵני  פְׂ ֵהר לִּ טַּ מִּ ל הַּ ֹכֵהן עַּ ע  ה'.הַּ ת ֲאֶׁשר בֹו ֶנגַּ זֹאת תֹורַּ

יג יָּׁדֹו שִּ ת ֲאֶׁשר לֹא תַּ עַּ רָּׁ תֹו צָּׁ רָּׁ הֳּ טָּׁ ", ויש ללמוד בְׂ

שלא מכאן, שדין זה של הקרבנות שמביא מי 

תשיג ידו, תלוי בכפרה, ומאחר שהחטאת היא 

המכפרת, בשעת הבאת החטאת נקבע אם נידון 

 כעני או כעשיר.

הכל הולך אחר שעת הבאת  –ולדעת רבי יהודה 

[, , ]שהוא הקרבן המכשירו להיות טהורהאשם

ואם באותה שעה הוא עשיר, מביא קרבנות 

מצורע עשיר, ואם באותה שעה הוא עני, מביא 

ות מצורע עני, שנאמר בסוף פרשת קרבנות קרבנ

ת ֲאֶׁשר מצורע עני, " עַּ רָּׁ ע צָּׁ ת ֲאֶׁשר בֹו ֶנגַּ זֹאת תֹורַּ

יג יָּׁדֹו שִּ תֹו לֹא תַּ רָּׁ הֳּ טָּׁ ", ויש ללמוד מכאן, שדין בְׂ

זה של הקרבנות שמביא מי שלא תשיג ידו תלוי 

בטהרה, ומאחר שהאשם הוא המטהר, בשעת 

 ו כעשיר.הבאת האשם נקבע אם נידון כעני א

הכל הולך אחר  –ולדעת רבי אליעזר בן יעקב 

, ]שהוא מביא כשסר ממנו שעת הבאת הצפורים

[, ואם באותה שעה הוא עשיר, מביא הנגע

קרבנות מצורע עשיר, ואם באותה שעה הוא עני, 

מביא קרבנות מצורע עני, שנאמר בסוף פרשת 

ע קרבנות מצורע עני, " ת ֲאֶׁשר בֹו ֶנגַּ זֹאת תֹורַּ

יג יָּׁדֹו שִּ ת ֲאֶׁשר לֹא תַּ עַּ רָּׁ תֹו צָּׁ רָּׁ הֳּ טָּׁ ", ויש ללמוד בְׂ

מכאן, שדין זה של הקרבנות שמביא מי שלא 

תשיג ידו תלוי בדבר הגורם לו טהרה, ומאחר 

שהצפורים הם הגורמים לו סדר הטהרה, בשעת 

 הבאת הצפורים נקבע אם נידון כעני או כעשיר.

ל הּוא]אבל אין ללמוד מהכתוב " ם דַּ אִּ ", שאין וְׂ

נחשב דל לעניין קרבנות מצורע, אלא מי שהוא 

דל מתחילתו ועד סופו, כעין מה שדרש רבי יהודה 

יש כאן גזרת הכתוב שהכל תלוי  לעניין ערכין, כי

כתוב זה בא ללמד דין אחר, והוא, בטהרה ו

שעשיר המביא על עני, או עני המביא על עשיר, 

 מביא קרבנות עשיר[.

 

 עד כשר שנפסל וחזר להכשרו

ה "נאמר,  בעניין שבועת העדות עָּׁ מְׂ ׁשָּׁ א וְׂ י ֶתֱחטָּׁ ֶנֶפׁש כִּ וְׂ

הּוא ֵעד  ה וְׂ לָּׁ ה קֹול אָּׁ אָּׁ עאֹו רָּׁ יד  אֹו יָּׁדָּׁ גִּ ם לֹוא יַּ א אִּ שָּׁ נָּׁ וְׂ

 ."ֲעֹונֹו

אלא כשהיה כשר , אין העד כשרולמדנו מכאן, ש

, אבל אם וגם בשעת ההגדה, גם בשעת הראיה

באחד מהזמנים הללו היה פסול, הרי זה עד 

בעדות עד שלא נעשה היה יודע לו פסול, כגון, )א( 

ראה  . )ב(נעשה חתנוכשבא להעיד כבר ו ,חתנו

 . )ג(נתחרשכשבא להעיד כבר ו ,פקחעדות כשהיה 

כשבא להעיד כבר ו ,פתוחראה עדות כשהיה 

כשבא ו ,שפוי . )ד( ראה עדות כשהיהנסתמא

 .נשתטהלהעיד כבר 

, ]בשעת הראיה, אולם אם בשני הזמנים הללו

אף על פי , לעדותהיה כשר ובשעת ההגדה[, 

היה , כגון )א( הרי זה כשר, שבאמצע היה פסול

 יודע לו עדות עד שלא נעשה חתנו, ונעשה חתנו

 )ב([. "ד להעידיקודם שבא לב] ,מתה בתור כך ואח

פתוח ונסתמא )ג(  .פקח ונתחרש וחזר ונתפקח

 .שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה . )ד(נתפתחחזר וו

, שאין העד כשר", דְוהּוא עֵ "ואין ללמוד מהכתוב 

אמר   כי, אלא כשהיה כשר מתחילה ועד סוף

קרא "או ראה אם לא יגיד" בראיה והגדה תלא 

 . בא ללמד דין אחר", ְוהּוא ֵעד"הכתוב רחמנא ו

, שאין העד מתחייב משום שבועת העדותוהוא, 

, כגון שאמר לו, אלא שבעל הדין תבע אותו ביחוד

אם אתה יודע לי עדות, בוא והעד, ]ונשבע לשקר 

שים, שאינו יודע[, והוא הדין, כשאמר לקבוצת אנ

משביע אני כל אחד מכם היודע לי עדות שיבוא 

להעיד לי, ]ונשבע אחד מהם לשקר שאינו יודע[, 

כי מאחר שלא השביע כולם את את מי שיודע לו 

 עדות הרי זה כתובע את עדו בייחוד. 

אבל לא ייחד את מי שתובע, כגון שאמר לקבוצת 

אנשים, משביע אני אתכם, שאם אתם יודעים לי 

ו והעידו, ]ונשבע אחד מהם לשקר עדות, בוא



 

שאינו יודע[, אין בתביעה זו לחייב את הנשבע 

לשקר משום שבועת העדות, כי לא תבע את העד 

 בייחוד.

 

 דף י"ח

 

 ]לעניין ערכין[עני בנו של עשיר 

כבר נתבאר, שלעניין ערכין, יש חילוק בין מעריך 

עשיר, שנותן כפי הערך הקצוב בפרשה, לבין 

נותן כפי מה שידו משגת. ולהלן מעריך עני, ש

 .יתבאר בעזה"י, מה דינו של עני בן עשיר

אם בשעה שהכהן מעריך את הבן כבר מת . א

דין פשוט הוא, שמאחר שהבן  –אביו העשיר 

, ומחויב לתת עשירנעשה הבן יורש את אביו, 

 כעשיר כפי הערך הקצוב בפרשה.

אם בשעה שהכהן מעריך את הבן אביו העשיר . ב

דין פשוט הוא, שמאחר שאין הבן  –בריא חי ו

, ואינו נותן עניעודו הבן יורש את אביו בחייב, 

 .אלא כפי מה שידו משגת

וכמו כן אם בשעה שהכהן מעריך את הבן אביו . ג

אף על פי שרוב גוססים עומדים למות,  –גוסס 

עודו הבן מאחר שעד שימותו הם נחשבים כחיים, 

 שידו משגת. ואינו נותן אלא כפי מה ,עני

 

 ]לעניין ערכין[עני שהשכיר ספינה 

אבל יש לו ספינה , אין תחת ידו כל רכוש. מי שא

שהוא , דין פשוט הוא –בים מלאה ממון שלו 

, ומחויב לתת כעשיר, כפי הערך נחשב עשיר

 הקצוב בפרשה.

ואין לו אלא , אין תחת ידו כל רכוש. ומי שב

ו מאחר שאין ביד –ספינה שהשכירה לאחרים 

כלום, חוץ מהשכר העתיד לבוא לו, וחוץ 

, כי השכר העתיד לבוא. נידון הוא כענימספינתו, 

, כי אין השכירות משתלמת אינו נחשב כממונו

אלא בסופה, וכל זמן שלא נשלמו ימי השכירות, 

ואת עדיין אינו יכול לתבוע את דמי השכירות. 

כדי הספינה שלו אין מחייבים אותו למכור 

כי היא נידונית כדבר שמתפרנס לשלם ערכו, 

, ואין מחייבים אדם למכור כלים שמתפרנס ממנו

]ודין זה הוא כדעת רבי מהם כדי לשלם חיוב ערכין, 

מניחים  ,אם היה איכרש ,האומר כן בדף כ"ג ,אליעזר

מניחים  ,ואם היה חמר ,בידו את צמד בקר שחורש בו

 .ממנו להקדש[אותם ואין נוטלים  ,בידו חמורו

 

 ]=בנערך[ים בנידר השנ

ראובן בן עשרים, ושמעון בן ששים. כשראובן 

 15אמר "ערך שמעון עלי", נותן ערך בן ששים ]=

שקלים[. וכששמעון אומר "ערך ראובן עלי", נותן 

 שקלים[. 50ערך בן עשרים ]=

שאין הולכים אחר שנות המעריך אלא כשאמר 

אף ", ערך פלוני עלי"אבל כשאמר ", ערכי עלי"

המעריך מתחייב , שאין שנותיהם שוות על פי

 .לשלם את ערכו של הנערך

 

 הערכין בנערך

ראובן ודינה בני עשרים. כשראובן אמר "ערך 

שקלים[.  30דינה עלי", נותן ערך נקבה ]=

וכשדינה אומרת "ערך ראובן עלי", נותנת ערך 

 שקלים[. 50זכר ]=

ערכי "שאין הולכים אחר המעריך אלא כשאמר 

אף על פי ", ערך פלוני עלי"כשאמר אבל ", עלי

המעריך מתחייב לשלם את , שזה זכר וזו נקבה

 .ערכו של הנערך

 

 והערך בזמן הערך

העריך עצמו כשהיה פחות מבן עשרים, ]שערכו 

שקלים[, וכשבא לתת כבר נעשה בן עשרים,  20

אינו חייב לשלם אלא כפי שקלים[,  50]שערכו 

כפי ערך  ולא, ערך השנים שהיה בשעה שהעריך

ָך , שנאמר "השנים של השעה שבא לשלם כְׂ ֶערְׂ כְׂ

", ללמד שאינו נותן אלא כשעה שהעריך. יָּׁקּום

]אבל לולא הכתוב הזה, היה מקום ללמוד 

בהיקש, שכשם שלעניין נדרים משלם כפי השווי 

, כך לעניין ערכין, ישלם כפי של שעת התשלום

 הערך של שעת התשלום[.

 

 ערכיןדברים שהוקשו נדרים ל

ָךנאמר בכתוב " כְׂ ֶערְׂ ", להקיש נדרים ֶנֶדר בְׂ

 לערכין לשני הדברים הבאים.

 .מרגלית לקלים. א

יֹום " ,נאמר לעניין ערכין ָך בַּ כְׂ ֶערְׂ ן ֶאת הָּׁ תַּ נָּׁ וְׂ

הּוא  ,כגון ,שלא ישהה מרגלית לקלים ,ללמד ",הַּ

ויש  ,ובא כהן להעריכו ,עני העריך עצמואם 

אין  ,סלעים לושיםשה ושוה ,מרגלית אותו עניל

אותה עד מאחר שניתן להשהות  ,אומרים

אותה והוא יקנה  ,שיעלוה לכרך שיש שם עשיר

נחשבת כשווה היא הרי  ,סלעים חמישיםב

אלא  ,ויתן ערך שלם ,ואינו עני ,סלעיםחמישים 

  .מעריכים אותה כפי מקומה ושעתה

דמי מרגלית זו אם אמר  ,וכמו כן לעניין נדרים

אלא  ,אותה לפי מכר הכרכים יםאומדאין  ,עלי

 .אותה שעה ואותו מקוםמכר לפי 

 .לידון בכבודו. ב



 

לעניין ערכין, מי שאמר, "ערך אבר פלוני עלי", 

, ]כגון שהיה ראש אבר הנשמה תלויה בוואותו 

, ]כפי כולואו כבד[, מתחייב בכך בדמי ערך 

 שנתבאר בדף ד'[.

לוני וכמו כן לעניין נדרים, אם אמר, "שווי אבר פ

עלי", ואותו אבר הנשמה תלויה בו, ]כגון שהיה 

 ראש או כבד[, מתחייב בכך בדמי כולו.

 

 עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל

ֹּאׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו"בכתוב . א  ".ֵמר

ת לעניין נגעים נאמר, " עַּ רַּ צָּׁ ח הַּ רַּ פְׂ רֹוחַּ תִּ ם פָּׁ אִּ וְׂ

ה תָּׁ סְׂ כִּ עֹור וְׂ ֶנגַּ  בָּׁ ל עֹור הַּ ת ֵאת כָּׁ עַּ רַּ צָּׁ ד הַּ עַּ ע ֵמרֹאׁשֹו וְׂ

ל כָּׁ יו לְׂ לָּׁ גְׂ ֹכֵהן רַּ ֵאה ֵעיֵני הַּ רְׂ ֵנה  .מַּ הִּ ֹכֵהן וְׂ ה הַּ אָּׁ רָּׁ וְׂ

ל ת ֶאת כָּׁ עַּ רַּ צָּׁ ה הַּ תָּׁ סְׂ ע ֻכלֹו  כִּ גַּ נָּׁ ר ֶאת הַּ הַּ טִּ רֹו וְׂ שָּׁ בְׂ

הֹור הּוא ן טָּׁ בָּׁ ְך לָּׁ פַּ ", ללמד שאם פרחה הצרעת הָּׁ

 בכל הגוף, הרי זה טהור.

, שכוונת ואשדבר פשוט ה, ולעניין זה הכל מודים

יוהכתוב " לָּׁ גְׂ ד רַּ עַּ עד ולא עד ", היא ֵמרֹאׁשֹו וְׂ

, כלומר שדי בזה שתפרח הצרעת בכל הגוף בכלל

עד הראש בלא הראש ועד הרגלים בלא הרגלים, 

כדי שיהיה טהור, ואין צריך שתפרח גם בראש 

 וברגלים.

י"א שדין זה פשוט, כי נגעי מקום בשר שונים  -

נגע שבמקום שער הם מנגעי מקום שער, ]שסימני 

שער צהוב. וסימני נגע שבמקום בשר, הם שער 

לבן ופסיון[, ואם כן, ודאי יש לדון כל מקום בפני 

עצמו, וכשתפרח הצרעת של מקום בשר בכל 

 מקום בשר, דיה.

לוי"א שדין זה פשוט, כי נאמר בעניין, " - כָּׁ  לְׂ

ֹכֵהן ֵאה ֵעיֵני הַּ רְׂ ", ואינו יכול לראות בראש מפני מַּ

 ר, ולא ברגלים בין אצבע לאצבע.השע

 ".ִמיֹום ָהִראׁשֹּן ַעד יֹום ַהְשִבִעי"בכתוב . ב

לעניין חיוב מצה, ואיסור חמץ בפסח, נאמר, 

אׁשֹון " רִּ יֹום הָּׁ ְך בַּ צֹות תֹאֵכלּו אַּ ים מַּ ת יָּׁמִּ עַּ בְׂ ׁשִּ

ֹאר יתּו שְׂ בִּ ׁשְׂ ה  תַּ תָּׁ רְׂ כְׂ נִּ ֵמץ וְׂ ל ֹאֵכל חָּׁ י כָּׁ ֵתיֶכם כִּ בָּׁ מִּ

ֶנפֶ  ֵאלהַּ רָּׁ שְׂ יִּ וא מִּ הִּ ד יֹום  ׁש הַּ אֹׁשן עַּ רִּ יֹום הָּׁ מִּ

י עִּ בִּ שְׂ  ".הַּ

יֹום "שכוונת הכתוב ולעניין זה הכל מודים  מִּ

י עִּ בִּ שְׂ ד יֹום הַּ אֹׁשן עַּ רִּ כלומר  ,עד ועד בכלל", היא הָּׁ

מיום ראשון ויום ראשון בכלל, עד יום שביעי 

 ויום שביעי בכלל.

ל מקום אמנם לא בכ –לדעת תנא קמא בברייתא 

כוונת התורה עד ועד בכלל, אבל במקום זה על 

כרחך כך כוונת התורה, שהרי מפורש בכתוב 

ֹחֶדׁש שאחרי כן, " ר יֹום לַּ שָּׁ ה עָּׁ עָּׁ בָּׁ רְׂ אַּ אֹׁשן בְׂ רִּ בָּׁ

ד יֹום ֹצת עַּ לּו מַּ ֶעֶרב תֹאכְׂ ֹחֶדׁש  בָּׁ ים לַּ רִּ ֶעשְׂ ד וְׂ ֶאחָּׁ הָּׁ

ֶרב עָּׁ  ."בָּׁ

יינו אף בלא שיפרש זאת הכתוב, ה –ולדעת רבי 

יודעים שעד ועד בכלל, כי בכל מקום שלא נתפרש 

אחרת, עד ועד בכלל, ואם כן ראשון בכלל ושביעי 

 בכלל.

 .בכתובים בפרשת ערכין. ג

 יתבאר בעזה"י להלן.

 

ֵבר  ח'[-]ויקרא כ"ז א'  דַּ יְׂ ֵני  .ֶאל ֹמֶׁשה ֵלאֹמר ה'וַּ ֵבר ֶאל בְׂ דַּ

י יׁש כִּ תָּׁ ֲאֵלֶהם אִּ רְׂ מַּ אָּׁ ֵאל וְׂ רָּׁ שְׂ ֹׁשת  יִּ פָּׁ ָך נְׂ כְׂ ֶערְׂ א ֶנֶדר בְׂ לִּ פְׂ יַּ

ד ֶבן ה'.לַּ  עַּ ה וְׂ נָּׁ ים ׁשָּׁ רִּ ֶבן ֶעשְׂ ר מִּ כָּׁ זָּׁ ָך הַּ כְׂ יָּׁה ֶערְׂ הָּׁ ים  וְׂ שִּ ׁשִּ

ים ֶׁשֶקל ֶכֶסף שִּ ָך ֲחמִּ כְׂ יָּׁה ֶערְׂ הָּׁ ה וְׂ נָּׁ ֹקֶדׁש ׁשָּׁ ֶׁשֶקל הַּ ם  .בְׂ אִּ וְׂ

ֶקל ים ׁשָּׁ ֹלׁשִּ ָך ׁשְׂ כְׂ יָּׁה ֶערְׂ הָּׁ וא וְׂ ה הִּ ֵקבָּׁ ֶבן חָּׁ  .נְׂ ם מִּ אִּ ֵמׁש וְׂ

נָּׁה ים ׁשָּׁ רִּ ד ֶבן ֶעשְׂ עַּ ים וְׂ נִּ ים  ׁשָּׁ רִּ ר ֶעשְׂ כָּׁ זָּׁ ָך הַּ כְׂ יָּׁה ֶערְׂ הָּׁ וְׂ

ה ֵקבָּׁ נְׂ לַּ ים וְׂ לִּ קָּׁ ים ׁשְׂ לִּ קָּׁ ד ֶבן  .ֲעֶשֶרת ׁשְׂ עַּ ֶבן ֹחֶדׁש וְׂ ם מִּ אִּ וְׂ

יָּׁה הָּׁ ים וְׂ נִּ ֵמׁש ׁשָּׁ ֶסף  חָּׁ ים כָּׁ לִּ קָּׁ ה ׁשְׂ שָּׁ ר ֲחמִּ כָּׁ זָּׁ ָך הַּ כְׂ ֶערְׂ

ָך כְׂ ה ֶערְׂ ֵקבָּׁ נְׂ לַּ ֹלֶׁשת ׁשְׂ  וְׂ ֶסףׁשְׂ ים כָּׁ לִּ נָּׁה  .קָּׁ ים ׁשָּׁ שִּ ֶבן ׁשִּ ם מִּ אִּ וְׂ

יָּׁה הָּׁ ר וְׂ כָּׁ ם זָּׁ ה אִּ לָּׁ עְׂ מַּ ה  וָּׁ ֵקבָּׁ נְׂ לַּ ֶקל וְׂ ר ׁשָּׁ שָּׁ ה עָּׁ שָּׁ ָך ֲחמִּ כְׂ ֶערְׂ

ה רָּׁ ים ֲעשָּׁ לִּ קָּׁ ֵני  .ׁשְׂ פְׂ ידֹו לִּ ֶהֱעמִּ ֶכָך וְׂ ְך הּוא ֵמֶערְׂ ם מָּׁ אִּ וְׂ

ֹכֵהן יג יַּד  הַּ שִּ י ֲאֶׁשר תַּ ל פִּ ֹכֵהן עַּ יְך ֹאתֹו הַּ ֶהֱערִּ ֹנֵדרוְׂ  הַּ

ֹכֵהן יֶכנּו הַּ ֲערִּ  .יַּ

 

 שנות הערכין

כבר נתבאר, שהערכין הקצובים בתורה משתנים 

 הם לפי מניין שנות הנערך, כמבואר בפרשה.

ר  - כָּׁ זָּׁ ָך הַּ כְׂ יָּׁה ֶערְׂ הָּׁ  ִמֶבן ֶעְשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶבןוְׂ

ָך ִׁשִשים ָׁשָנה  כְׂ יָּׁה ֶערְׂ הָּׁ ֶׁשקֶ  ֶכֶסףֲחִמִשים ֶׁשֶקל וְׂ ל בְׂ

ֹקֶדׁש ָך  .הַּ כְׂ ה ֶערְׂ יָּׁ הָּׁ וא וְׂ ה הִּ ֵקבָּׁ ם נְׂ אִּ   .ְׁשֹלִׁשים ָׁשֶקלוְׂ

ם  - אִּ ה  ִמֶבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַעד ֶבן ֶעְשִרים ָׁשָנהוְׂ יָּׁ הָּׁ וְׂ

ר  כָּׁ זָּׁ ָך הַּ כְׂ הֶעְשִרים ְׁשָקִלים ֶערְׂ ֵקבָּׁ נְׂ לַּ ֲעֶשֶרת  וְׂ

  .ְׁשָקִלים

ם  - אִּ יָּׁהם ִמֶבן חֶֹּדׁש ְוַעד ֶבן ָחֵמׁש ָׁשִניוְׂ הָּׁ ָך  וְׂ כְׂ ֶערְׂ

ר  כָּׁ זָּׁ ָךֲחִמָשה ְׁשָקִלים הַּ כְׂ ה ֶערְׂ ֵקבָּׁ נְׂ לַּ ֶסף וְׂ ְׁשֹלֶׁשת  כָּׁ

ֶסףְׁשָקִלים    .כָּׁ

ם  - אִּ יָּׁהִמֶבן ִׁשִשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה וְׂ הָּׁ ר וְׂ כָּׁ ם זָּׁ ָך  אִּ כְׂ ֶערְׂ

ה ֲחִמָשה ָעָשר ָׁשֶקל  ֵקבָּׁ נְׂ לַּ  .ְׁשָקִלים ֲעָשָרהוְׂ

ה הדין בשנת ששים מ, ולהלן יתבאר בעזה"י

ובשנת חמש , ובשנת עשרים עצמה, עצמה

 .וביום שלושים עצמו, עצמה

, מבואר בכתוב, והנה לעניין שנת ששים עצמה

ם , שכן נאמר, "שהיא נידונית כפחות מששים אִּ וְׂ

ה לָּׁ עְׂ מַּ ה וָּׁ נָּׁ ים ׁשָּׁ שִּ ֶבן ׁשִּ ", משמע רק למעלה מִּ

מששים שנה נידון כערך זקן, אבל בשנת ששים 

 נו נידון כן, אלא כפחות מששים שנה.עצמה אי

, כשם שכמו כן, ומתחילה רצו ללמוד בבניין אב

ששנת ששים הנקובה בפרשה, אין הערך משתנה 

בשאר שנים הנקובות אלא לאחר שנת ששים, כך 

, אין הערך משתנה אלא בשנה שאחריה. בפרשה

]ואם כן כשם שבשנת ששים עצמה הוא נידון כפחות 

שקלים. כך ביום  50ערך של משנת ששים, ויש לו 



 

שלושים עצמו, הוא נידון כפחות מיום שלושים, ואין 

לו ערך. ובשנת חמש עצמה, הוא נידון כפחות משנת 

שקלים. ובשנת עשרים עצמה,  5חמש, ויש לו ערך של 

 20הוא נידון כפחות משנת עשרים, ויש לו ערך של 

 שקלים[.

יש , כי אם הדבר למד בבניין אב, אולם דחו זאת

לדחותו, ולומר, שאין הדברים שווים, כי יתכן 

שרק שנת ששים נידונית כפחות מששים, כי יש 

 15שקלים ולא  50בכך חומרה, שהערך יהיה 

שקלים, אבל בשאר השנים הנקובות בפרשה, 

כשיהיה הערך של אותה שנה עצמה כפחות 

ממנה, יהיה הדבר להקל, כי בכל שאר ערכין 

 הוא פחות.הערך של השנים הקודמות 

, ממה שנאמר ומכל מקום יש ללמוד בגזרה שווה

נָּׁהבשנת ששים " ", וכמו כן נאמר בשאר ׁשָּׁ

נָּׁהמניינים " , והיא גזרה שווה מופנית, ]כלומר "ׁשָּׁ

שנכתבה רק לצורך הדין הזה, ולא לדברים 

אחרים, ולכן אף שיש להקשות עליה כנ"ל, אין 

דוחים אותה[, שכן נאמר בכתוב כמה פעמים 

הׁשָּׁ " ", אף שדי היה לכתוב זאת רק פעם אחת, נָּׁ

]ואם כן, תורה חזרה על כך כמה פעמים לצורך 

 הגזרה שווה, והרי היא מופנית לכך[.

 ואם כן כך היא חלוקת הערכין:

 

 ערך נקבה ערך זכר 

 - - יום 30 - 0

 שקלים 3 שקלים 5 5סוף שנת  -יום  31

 יםשקל 10 שקלים 20 20סוף שנת  - 6תחילת שנת 

 שקלים 30 שקלים 50 60סוף שנת  - 21תחילת שנת 

 שקלים 10 שקלים 15 ומעלה - 61תחילת שנת 

, מאחר שנאמר בעניין ערכין ולדעת רבי אליעזר

ה " נָּׁ ים ׁשָּׁ שִּ ֶבן ׁשִּ המִּ לָּׁ עְׂ מַּ ", וכן נאמר בעניין הלוויים, וָּׁ

ל זָּׁ " ם כָּׁ ֹחתָּׁ פְׂ ׁשְׂ מִּ ם לְׂ ֵבית ֲאֹבתָּׁ י לְׂ ֵני ֵלוִּ ֹקד ֶאת בְׂ ֶבן ֹחֶדׁשפְׂ ר מִּ  כָּׁ

ה  לָּׁ עְׂ מַּ ֵדםוָּׁ קְׂ פְׂ , שכשם יש ללמוד בגזרה שווה ,"תִּ

]שכן שאצל הלויים הכוונה לחודש ויום אחד, 

ה ֹחֶדׁש" לָּׁ עְׂ מַּ " היינו יותר מחודש, כלומר חודש ויום וָּׁ

", ִמֶבן ִׁשִשים ָׁשָנה ָוַמְעָלהכך לעניין ערכין "אחד[, 

ין , ]ואהכוונה לחודש ויום יותר משנת ששים

לומר, שהכוונה ליום אחד יותר משנת ששים, 

הכמו אצל הלוויים, ש" לָּׁ עְׂ מַּ " האמור בהם, היינו וָּׁ

יום אחד יותר מחודש, כי ללמוד על יום אחד 

יותר משנת ששים, אין צורך בגזרה שווה, ומתוך 

ה הכתוב " נָּׁ ים ׁשָּׁ שִּ ֶבן ׁשִּ המִּ לָּׁ עְׂ מַּ " עצמו, יש ללמוד וָּׁ

זאת, ומתוך שנאמרה גזרה שווה, על כרחך באה 

ללמד, שיש להוסיף על הששים, חודש שלם ויום 

 .אחד[

שגם שאר המניינים , ומאחר שכבר נתבאר

האמורים בפרשת ערכין למדים בגזרה שווה 

אם כן בכולם אין , מהמניין האמור בשנת ששים

הערך משתנה אלא לאחר חודש ויום מתום 

, ואם כן כך היא חלוקת האמורה בהם נההש

 הערכין.

 

 ערך נקבה ערך זכר 

 - - יום 30 - 0

 –יום  31

 6סוף חודש ראשון של שנת  
 שקלים 3 שקלים 5

  – 6תחילת חודש שני של שנת 

 21סוף חודש ראשון של שנת 
 שקלים 10 שקלים 20

  – 21תחילת חודש שני של שנת 

 61סוף חודש ראשון של שנת 
 שקלים 30 שקלים 50

 – 61תחילת חודש שני של שנת 

 ומעלה 
 שקלים 10 שקלים 15

 

 שנים שנאמרו מעת לעת

 .שנה האמורה בקדשים. א

ֶשה כל הקרבנות שנאמרו בהם מניין שנים, כגון, "

ן ֶכם מִּ ֶיה לָּׁ הְׂ ה יִּ נָּׁ ר ֶבן ׁשָּׁ כָּׁ ים זָּׁ מִּ ן  תָּׁ ים ּומִּ שִּ בָּׁ כְׂ הַּ

חּו קָּׁ ים תִּ זִּ עִּ שלמות מעת לעת,  ", הכוונה לשניםהָּׁ

]כלומר אם נולד בכ"ז אדר, לא נשלמה לו שנה עד 

כ"ז אדר הבא באותה שעה שנולד בה, ולא יקרא 

 ֶכֶבשבן שתי שנים כשיגיע ראש השנה[, שנאמר "

תֹו נָּׁ ", ללמד, שיהא בן שנתו שלו, ולא בן שנה ֶבן ׁשְׂ

 .למניין העולם

 .שנה האמורה בבתי ערי חומה. ב

חומה אינו רשאי לגואלו אינה המוכר בית בעיר 

י בשנה הראשונה למכירה, שנאמר, " יׁש כִּ אִּ וְׂ

ד ֹתם תֹו עַּ ֻאלָּׁ ה גְׂ תָּׁ יְׂ הָּׁ ה וְׂ יר חֹומָּׁ ב עִּ ֹכר ֵבית מֹוׁשַּ מְׂ  יִּ

תֹו ֻאלָּׁ ֶיה גְׂ הְׂ ים תִּ רֹו יָּׁמִּ כָּׁ מְׂ ת מִּ נַּ ", ואם לא גאל, ׁשְׂ

שוב אין הבית חוזר אליו, ונכנס לעולם לרשות 

םהקונה, שנאמר, " אִּ ה  וְׂ נָּׁ לֹאת לֹו ׁשָּׁ ד מְׂ ֵאל עַּ גָּׁ לֹא יִּ

ת ֲאֶׁשר יִּ בַּ ם הַּ קָּׁ ה וְׂ ימָּׁ מִּ יר ֲאֶׁשר לֹו תְׂ עִּ ה  בָּׁ ֹחמָּׁ

יו לֹא ֵיֵצא ֹדֹרתָּׁ ֹקֶנה ֹאתֹו לְׂ יֻתת לַּ מִּ צְׂ ֹיֵבל לַּ  ".בַּ

ושנה זו שיש לו לגאול, היא מעת לעת מזמן 

ד ֹתםהמכירה, שנאמר, " תֹו עַּ ֻאלָּׁ ה גְׂ תָּׁ יְׂ הָּׁ ת  וְׂ נַּ ׁשְׂ

רֹו כָּׁ מְׂ ", ללמד, שמונה שנה למכירה, ולא לשנות מִּ

 העולם.

 .שתי שנים האמורים בשדה אחוזה. ג

המוכר שדה אחוזה, אינו רשאי לגואלה מהמוכר 

אלא אחרי שיעברו שתי שנים מעת לעת 

ֵנימהמכירה, שנאמר, " ר ׁשְׂ פַּ סְׂ מִּ ר  בְׂ כָּׁ מְׂ בּוֹאת יִּ תְׂ

ְך ", ומיעוט שנים שתים. ופעמים שאדם אוכל לָּׁ

 .ת בשתי שניםשלוש תבואו

 .ד עבריבשש שנים שבע. ד

ֶנה ֶעֶבד עבד עברי עובד שש שנים, שנאמר, " קְׂ י תִּ כִּ

י ׁשִּ פְׂ חָּׁ ת ֵיֵצא לַּ עִּ בִּ שְׂ ֲעֹבד ּובַּ ים יַּ נִּ י ֵׁשׁש ׁשָּׁ רִּ בְׂ ם עִּ נָּׁ ", חִּ

ֵׁשׁש והכוונה לשש שנים מעת לעת, שנאמר, "



 

ת עִּ בִּ שְׂ ֲעֹבד ּובַּ ים יַּ נִּ ", ללמד, שפעמים עובד אף ׁשָּׁ

שביעית, כלומר שעובד שש שנים מעת בשנה ה

לעת, והן נמנות לשנות העולם בשבע שנים, ]קצת 

מראשונה, וקצת מאחרונה, וחמש שלמות 

 באמצע[.

 .וכן שנים שבבן ושבבת. ו-ה

הכוונה לכך, שכל  –לדברי רב גידל אמר רב 

השנים שנאמרו בערכין, לקצוב את הערכין, אינם 

ערך מיום לפי שנות העולם, אלא לפי שנות הנ

. ]ונקראו שבבן ושבבת כי ליום מיום שנולד

הערכין הקצובים בפרשה חלוקים בין זכר 

 לנקבה[.

הכוונה לכך, שכל השנים  –ולדברי רב יוסף 

שנשנו במסכת נידה בפרק יוצא דופן, כגון בן 

שתים עשרה שנה נדריו נבדקים, בן שלוש עשרה 

לו, שנה נדריו קיימים, וכן הרבה, כל המניינים הל

הם מעת לעת מיום הלידה ולא לשנות העולם. 

]ונקראו שבבן ושבבת כי כל המניינים מדברים 

 בבן כך וכך ובבת כך וכך[.

]ולא נחלקו רב ורב יוסף בדין, אלא מודים הם, 

שגם לעניין ערכין וגם לעניין המנויים בפרק יוצא 

דופן, יש למנות מעת לעת, ולא נחלקו אלא לאיזה 

רייתא במילים "וכן שבבן מהם נתכוונה הב

ושבבת". שלדברי רב הכוונה לשנות ערכין 

הכתובים בתורה, כשאר דברים שהזכיר התנא, 

שהם דברים הכתובים בתורה. ולדברי רב יוסף, 

אין הכוונה לכך, כי אם כן היה לו לשנות, "וכן 

 שבזכר ובנקבה"[.

 

 דף י"ט

 

הסיבה שערך זקנה אינו נפחת בשנת ששים אלא 

[, וערך זקן נפחת בשנת ששים 10-ל 30-מבשליש ]

[. כי הזקנה עדיפה על 15-ל 50-ביותר משליש ]מ

 הזקן. 

]=זקן סבא בביתא פאחא בביתא כדאמרי אינשי, 

בבית שבר בבית שאינו אלא למשא. לישנא אחרינא 

  .[ערום בביתפחחא בביתא 

]=זקנה בבית מטמון סבתא בביתא סימא בביתא 

 שות מלאכה בזקנותה[.בבית, שיכולה לטרוח ולע

 

 סליק פרק השג יד

 

 עלי פרק חמישי האומר משקלי

 

 האומר משקלי עלי

", או "משקל אבר פלוני משקלי עלי"מי שאמר 

, מתחייב לתת להקדש ממוןעלי", הרי זה 

. ]משקל כולו ניתן לשקול כמשקל מה שאמר

בנקל, ולהלן יתבאר בעזה"י היאך שוקלים אבר 

 אחד כגון יד[.

, פירש איזה דבר יביא במשקל מה שאמר ואם

"משקלי עלי או ", בזהבשאמר, "משקלי עלי כגון 

, כלומר זהב כמשקלו, יביא כפי שאמר", בכסף

 או כסף במשקלו.

אבל כשלא פירש איזה דבר יביא במשקל מה 

רשאי , כגון שאמר סתם, "משקלי עלי", שאמר

ובלבד שיש , להביא כל דבר באותו משקל

. כגון במקום שיש ל אותו דברהרגילים לשקו

המוכרים זפת במשקל, רשאי להביא זפת 

במשקלו, אף על פי שיש שמוכרים זפת שלא 

במשקל, ]אלא במידה[. ובמקום שמוכרים 

בצלים במשקל, רשאי להביא בצלים במשקלו, 

אף על פי שהמוכרים בצלים במשקל, אינם 

מדייקים, ורגילים להוסיף שנים ושלושה בצלים 

 .המשקל שאומרים יותר על

אדם חשוב , אבל כשוכל זה ברוב בני אדם

אף על פי שלא ]=עשיר[ אומר "משקלי עלי", 

עליו להביא לפי , פירש איזה דבר יביא במשקלו

. זהב, ומי שהוא עשיר ביותר, יביא משקלו כבודו

וכן היה, כשאמה של ירמטיא אמרה, "משקל 

בתי עלי", ועלתה לירושלים, ושקלוה, מאחר 

 יתה עשירה, הוצרכה לתת משקלה בזהב.שה

 

 המוכר את הבית לא מכר בור ודות שבתוכו

או דות [ חפירה בקרקע]=המוכר בית, שיש בו בור 

, הבור והדות אינם ]=בניין של אבנים עשוי כעין בור[

מכורים עם הבית, אפילו כשפירש המוכר את 

 , ]אלא אם כן אמר בפירוש שמוכר אותם[.גודלם

, במי שמכר לחבירו ים ורבי עקיבאונחלקו חכמ

האם בעל הבית בית, שהבור והדות של המוכר, 

, או מאחר שמכר משייר לעצמו דרך לבורו ודותו

את הבית לא שייר בו לעצמו כלום חוץ מהבור 

והדות ומעתה אם רוצה להגיע לבורו ודותו צריך 

 לקנות לו דרך להגיע אליהם.

, מוכרמוכר בעין יפה כל  –לדעת רבי עקיבא 

ואינו משייר לעצמו במכירה שום דבר שהלוקח 

צריך לו, ואם כן, מאחר שמכר את הבית, וכל 

הבית נצרך לקונה, ]שאינו רוצה שיכנסו לביתו 

ואינו בלא רשות[, הרי זה מוכר את כל הבית, 

, ואם רוצה משייר לעצמו דרך לבורו ולדותו

 להיכנס אליהם עליו לקנות לו דרך מהקונה.

כל מוכר בעין רעה מוכר, ואינו  –ים ולדעת חכמ

מוכר אלא מה שאינו צריך לעצמו, ומאחר שיש 



 

לו בור ודות בבית, לא מכר את הדרך אליהם, 

, ולכן רשאי להיכנס שייר לעצמו את הדרךאלא 

 לבורו ודותו בלא לקנות לו דרך מהקונה.

, שהמוכר בית, שבו מודה רבי עקיבא, יש אופןו

, אף על לבורו ודותו את הדרךגם משייר לעצמו 

בית זה 'והוא כשאומר פי שלא אמר זאת בפירוש, 

והטעם לכך  '.אני מוכר לך חוץ מהבור והדות

הוא, כי אמירת 'חוץ מהבור והדות' מיותרת היא, 

, אין בור ודות בכלל מכירת תוספת זושהרי בלא 

, באה ללמד שמשייר לעצמו גם התוספתהבית, ו

 את הדרך.

 

 או מלא קומתי עלי האומר קומתי עלי

 ". קומתי עלי. מי שאמר "א

מתחייב לתת להקדש ממון לדברי הכל,  –

, כלומר קנה שגובהו כגובהו, כמידתו ממש

, ]=שרביט שאינו ועוביו כעוביו, ורוחבו כרוחבו

[. ]אם פירש באיזה דבר, כגון זהב או כסף, נכפף

יביא כמו שפירש, ואם לא פירש, יכול להביא מכל 

 דבר[.

 ". מלא קומתי עליומי שאמר ". ב

, שהוא דינו כנ"ל, לדעת התנא של הברייתא –

מתחייב להקדש ממון כמידתו ממש, ]שרביט 

שאינו נכפף[, כלומר קנה שגובהו כגובהו, ורוחבו 

 . כרוחבו, ועוביו כעוביו

, מאחר שגם בלא אמירת ולדעת רבי עקיבא –

המילה "מלא", היה מחויב בכך, כשהוסיף את 

"מלא", הרי זה כאומר מידת קומתי  המילה

דווקא, ולא כל מידתי, ולפיכך, אינו מחויב 

להביא ממון כמדתו באורך ורוחב ועובי, אלא 

, ]=שרביט מביא קנה דק מאוד כמידת אורכו ודיו

. ]אם פירש באיזה דבר, כגון זהב או כסף, נכפף[

יביא כמו שפירש, ואם לא פירש, יכול להביא מכל 

 דבר[.

 

 קותכמה ספ

 ".עומדי עלי. "א

נסתפקו בגמרא, האם האומר "עומדי עלי", 

מתחייב בכל מידתו, כאומר "קומתי עלי", או 

 .שדיו בקנה דק כאורכו

 ".רוחבי עלי. "ב

נסתפקו בגמרא, האם האומר "רוחבי עלי", 

מתחייב בכל מידתו, כאומר "קומתי עלי", או 

 שדיו בקנה דק כרוחבו.

 ".ישיבתי עלי. "ג

 ".ביי עליעו. "ד

 ".היקפי עלי. "ה

 ,י עלי"היקפהאם האומר " ,נסתפקו בגמרא

או  ,כאומר "קומתי עלי" ,מתחייב בכל מידתו

 .כמידת היקפושדיו בקנה דק 

 

 כיצד מודדים משקל של אבר

מי שנתחייב להקדש משקל  –לדעת רבי יהודה 

ימלא של אבר מסוים, כך ידע את משקלו, תחילה 

, כדי אותו אבר לתוכה ויכניס את, חבית במים

ויחזור ויכניס שיצאו ממנה מים כנפח אותו אבר, 

, לתוכה בשר חמור וגידים ועצמות של חמור

כשיעור הבשר והעצמות והגידים שיש באבר 

, וכשיעלו המים בחבית עד למעלה, שנתחייב בו

ידע שהכניס בתוכה מהחמור כנפח האבר שאמר, 

ל האבר וישקול את חלקי החמור, וידע כמה משק

שאמר. והסיבה שיש לעשות מדידה זו בחלקי 

חמור, כי בשר חמור שוקל כבשר אדם, וזכר 

ם "לדבר מהכתוב  ֵשיהֶּ ַלגְּ ָבה ַעל פִׁ גְּ ַׂשר ַוַתעְּ ר בְּ ֲאשֶּ

ָׂשָרם  ים בְּ ַמתֲחמֹורִׁ רְּ זִׁ ָמָתם וְּ רְּ ים זִׁ והסיבה שיש ". סּוסִׁ

לשער בשר חמור כבשר שבאבר, וכן גידים, וכן 

יכניס רק בשר חמור, כי משקלי בשר  עצמות, ולא

 וגידים ועצמות שונים זה מזה. 

אין עושים מדידה זו, אלא  –ולדעת רבי יוסי 

 .אומדים את האבר כמה הוא ראוי לשקול

ן בשר ואפשר לכומר לו רבי יוסי לרבי יהודה, היאך א]

. ענה כנגד בשר, גידים כנגד גידים, עצמות כנגד עצמות

עד ם את הדבר. אמר לו רבי יוסי, אומדי לו רבי יהודה,

יאמדו  ,באבר ששאומדים כמה בשר וגידים ועצמות י

שמכל  ,את משקל האבר עצמו. ורבי יהודה יאמר

יש לעשות  ,מקום מה שאפשר לעשות במדידה ממש

 .במדידה[

 

"יד"מה נקרא   

היא כל היד , יד האמורה בכל מקום בתורה. א

בית ]=בשר התפוח שבין המרפק לעם הקיבורת 

ולכן [, שעליו מניחים תפילין של יד, השחי

", ּוְקַׁשְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך, "כשאמרה תורה

 .מקום הקיבורתהכוונה ל

, אף שנאמר אולם לעניין קידוש ידים ורגלים. ב

ֹחֶׁשת בתורה לשון יד, " נֹו נְׂ כַּ ֹחֶׁשת וְׂ יֹור נְׂ יתָּׁ כִּ שִּ עָּׁ וְׂ

ה צָּׁ חְׂ רָּׁ ֲהֹרן ּובָּׁ  ... לְׂ ֲחצּו אַּ רָּׁ ֶאתוְׂ ֵדיֶהם וְׂ ֶמנּו ֶאת יְׂ יו מִּ  נָּׁ

ֵליֶהם גְׂ היד שדי ברחיצת , הלכה למשה מסיני", רַּ

כף עד הפרק ]=חיבור מקום הכף והזרוע[, כלומר 

 .היד לבדה

[, ]=מרפקהיד היא עד האציל , ובלשון בני אדם. ג

מתחייב לתת ", משקל ידי עלי"ולכן האומר 

 .משקל ידו עד האציל

 



 

 "רגל"מה נקרא 

היא החלק , האמורה בכל מקום בתורה רגל. א

, כשאמרה ולכן, התחתון של הרגל עד הקרסול

ֹלׁש "תורה בעניין חיוב ראיה,  ים ׁשָּׁ לִּ גָּׁ נָּׁהרְׂ שָּׁ י בַּ ֹחג לִּ " תָּׁ

ללמד, שמי שאין לו רגלים, פטור מראיה, למדנו, 

פטור , כל שאין לו את החלק התחתון של הרגלש

 [.. ]ובכלל זה בעלי קביןמראיה

, כשאמרה תורה לעניין חליצה, פיכךול. ב

ֲעלֹו " ה נַּ צָּׁ לְׂ חָּׁ אף החלק ש, למדנו", ֵמַעל ַרְגלֹווְׂ

. ]רב , כשר לחליצהכלומר עד הברך, שמעל הרגל

פפא למד מכאן, שעצם הקרסול מחוברת לכף 

הרגל, שאם היא נפרדת ממנה, הקרסול הוא 

יהיה החלק שמעל הרגל, ואם כן רק עד אליו 

ולא למעלה ממנו. אולם רב תהא החליצה כשרה, 

אשי אמר, שאפילו אם הקרסול אינה חלק מכף 

הרגל, מאחר שהיא בגובה כף הרגל, לא תיקרא 

מעל הרגל, ולכן אף על פי שאינה חלק מכף הרגל, 

 עד הברך נחשב כמעל הרגל[.

 ,הרגל עצמה היא עד הברך, ובלשון בני אדם. ג

מתחייב לתת ", משקל רגלי עלי" ,האומר ,ולכן

 .שקל רגלו עד הברךמ

 

 דמי אברים

כבר נתבאר בדף ד', שהמעריך אבר אחד, כגון 

שאמר, "ערך אבר פלוני עלי". אם הנשמה תלויה 

באותו אבר, כגון שאמר, "ערך ראשי עלי", הרי 

זה נידון כמי שהעריך את כולו, ונותן את הערך 

הקצוב בפרשה. ואם אין הנשמה תלויה באותו 

 ידי עלי", אינו חייב כלום.אבר, כגון שאמר, "ערך 

, כגון המתחייב דמי אבר אחדולעניין נדרים, 

אם הנשמה תלויה שאמר, "דמי אבר פלוני עלי". 

, כגון שאמר "דמי ראשי עלי", הרי זה באותו אבר

, ]דין זה למד מתחייב לשלם את שווי כולו

מהיקש שהוקשו נדרים לערכין, כפי שנתבאר 

, יה באותו אברהנשמה תלו ואם איןבדף י"ח[. 

הרי זה מחויב לשלם כגון שאמר, "דמי ידי עלי", 

, ]והאופן שבו אומדים כמה אבר דמי אותו אבר

ובדבר זה חמורים שווה יתבאר בעזה"י להלן[. 

, שהמעריך אבר שאין הנשמה נדרים מערכין

תלויה בו, אינו חייב כלום, והנודר דמי אבר שאין 

 ו אבר.הנשמה תלויה בו, חייב לתת דמי אות

 

 אופן שומת אברים

 .לעניין נזקים. א

מי שקטע ידו של חבירו, חייב לשלם לו מה 

 שהזיקו. 

ונזק זה של חסרון יד, אומדים אותו כך, 

מעריכים כמה שווה עבד כמותו שיש לו שתי ש

ואת , וכמה שווה עבד כמותו שנקטעה ידו, ידים

 .ההפרש בין זה לזה המזיק משלם

 .ת בשלושה דיינים< ואומדן זה צריך להיו

 .לעניין נדרים. ב

כבר נתבאר שהאומר "דמי ידי עלי", מתחייב 

 לשלם להקדש את שווי ידו.

האופן שבו מעריכים כמה ידו שווה,  –לדעת רבא 

כמו האופן שבו מעריכים כמה שווה נזקו הוא 

]אולם אביי הקשה על כך, שכן . של מי שנקטעה ידו

הוא מזולזל, כבר מסתבר, שזה שבא קטוע יד, מאחר ש

נפחת שווי כולו, ולא רק שווי ידו, ואם כן, כשאנו באים 

להעריך לפי אדם כמותו, מה ההפרש בין אדם כזה עם 

שתי ידים לאדם כזה קטוע יד, לא יהיה ההפרש גדול 

כל כך, כמו אם יעריכו אדם כזה שבא בפנינו, שהוא 

שלם, ואינו מזולזל, מה ההפרש בין אדם כזה עם שתי 

 [.ם, לאדם כזה קטוע ידידי

האופן שבו מעריכים כמה ידו  –דעת אביי לפיכך ו

יעריכו את ההפרש בין אדם שווה, הוא על ידי ש

לבין אדם כמותו , כמותו המשתמש בשתי ידים

, ]כגון שיש לו שתי ידים ומשתמש רק באחת

שחציו שייך לאדם אחר ואינו מרשה להשתמש 

 בידו האחת[.

 .ות בעשרה דיינים< ואומדן זה צריך להי

 

 "דמי עלי"אמדוהו אומד של נזקים ואמר 

, במי שחבל בו חבירו, וכדי לדעת נסתפק רבא

כמה ניזוק, אמדוהו בי"ד, כמה היה יפה וכמה 

 הוא יפה. ולאחר מכן אמר "דמי עלי".

כמה לצורך נזקים אמדוהו כבר האם מאחר ש

או מאחר שהאומדן , כך יתן להקדש, הוא יפה

והאומדן של נדרים , יה בשלושהשאמדוהו ה

, לדעת יש לחזור ולאומדו בעשרה, הוא בעשרה

 כמה הוא שווה, וכך יתן להקדש.

 

 "דמי עלי"חזר ואמר אמדוהו וו" דמי עלי"אמר 

חזר רבא ואמר, שאפילו אם נאמר שאין לסמוך 

על האומדן הראשון שנעשה בשלושה לעניין 

 נזיקין, לצורך חיוב נדרים שטעון אומדן של

 עשרה.

עדיין יש להסתפק, במי שאמר "דמי עלי", 

ואמדוהו כדין נדרים בעשרה, ולאחר מכן אמר 

 שוב "דמי עלי". 

מאחר שכבר אמדוהו פעם אחת לנדר , האם בזה

או שיש לחוש , כך יתן גם לנדר השני, הראשון

מאז שאמדוהו בפעם הראשונה  שוויושנשתנה 

ד את ולכן יש לחזור ולאמוועד שנדר פעם שניה, 

 .שוויו פעם שניה



 

 

 לא אמדוהו ו" דמי עלי"אמר 

 "דמי עלי"חזר ואמר ו

חזר רבא ואמר, שאפילו אם נאמר, שכשנדר 

ואמדוהו וחזר ונדר, אין לסמוך על האומדן 

 הראשון, אף שנעשה לצורך נדרים.

עדיין יש להסתפק, במי שאמר "דמי עלי", ולא 

אמדוהו, ולאחר מכן אמר שוב "דמי עלי", 

 ף באו לאמוד שוויו. ולבסו

 ,לא אמדו שוויו אלא עתהמאחר ש, האם בזה

וכך יתן לכל נדר  ,יאמדו את שוויו פעם אחת

 ,מאחר שנדר שתי פעמים ,או שגם בזה ,ונדר

 .יאמדו את שוויו שתי פעמים

 

 דף כ'

 

 בבת אחת" שני דמי עלי"אמר 

חזר רבא ואמר, שאפילו אם נאמר, שכשנדר ולא 

 יש לאומדו שתי פעמים. אמדוהו וחזר ונדר,

עדיין יש להסתפק, במי שאמר "שני דמי עלי" 

 בבת אחת. 

ודאי  ,מאחר שנדר שני דמיו בבת אחת, האם בזה

או  .ודי באומדן אחד ,שווי אחד נדר שתי פעמים

 .שלעולם יש לאמוד את שוויו לכל נדר בפני עצמו

 

 אמדוהו מאליו

 נסתפקו בגמרא במי שאמר דמי עלי, שיש לאומדו

בעשרה לצורך תשלום נדרו, וארע שאמדוהו 

 עשרה שלא לצורך, אלא לשם אומדן בעלמא.

כך יתן לתשלום , האם מאחר שאמדוהו עשרה

או שלעולם יש . אף על פי שלא לכך אמדוהו, נדרו

 . לאומדו לצורך נדרו

ומכל מקום, אין להסתפק אלא כשאמדוהו 

בפועל, אבל בלא אומדן בפועל כלל, כגון שאמר 

עלי, ומת בלא שיאמדוהו, אין לומר, ודאי  דמי

נתחייב לכל הפחות ארבע זוז, כי אין אדם שווה 

פחות מכך. כי אף שוודאי הוא שאין אדם שווה 

פחות מארבע זוז, אין זה כאומדן שאמדוהו 

בפועל בחייו, שיש להסתפק בו אם יחשב 

 כאומדן, אלא ודאי אין עניין זה נחשב כאומדן.

 

 רים מערכיןדברים שנדרים חמו

, כגון, הנודר אבר שאין הנשמה תלויה בו. א

אבל לשלם להקדש דמי ידו. חייב "דמי ידי עלי", 

, כגון, "ערך המעריך אבר שאין הנשמה תלויה בו

כלום, ]כפי שנתבאר בדף אינו חייב ידי עלי", 

 י"ט[.

, כגון שאמר, "דמי בעלי חייםשווי של הנודר . ב

י", או "דמי עוף בהמתי עלי", או "דמי חיה על

אבל לשלם להקדש את שוויים. חייב עלי", 

, כגון שאמר "ערך בהמתי המעריך בעלי חיים

כלום, שלא קצבה תורה ערכין אינו חייב עלי", 

 אלא לבני אדם.

כמו שנדר, אינו הנודר שאין ידו משגת לשלם . ג

אבל . חיובו עליונפטר בכך, ועד שלא ישלם, 

כפי הערך הקצוב  המעריך שאין ידו משגת לשלם

ויוצא ידי , נותן כפי מה שידו משגתבפרשה, 

ידֹו , שנאמר, "חיובו ֶהֱעמִּ ֶכָך וְׂ ְך הּוא ֵמֶערְׂ ם מָּׁ אִּ וְׂ

ֹכֵהן ֵני הַּ פְׂ ד  לִּ יג יַּ שִּ י ֲאֶׁשר תַּ ל פִּ ֹכֵהן עַּ יְך ֹאתֹו הַּ ֶהֱערִּ וְׂ

ֹנֵדר ֹכֵהן הַּ יֶכנּו הַּ ֲערִּ  ". יַּ

 

 שערכין חמורים מנדרים דבר

היורשים , לעניין ערכין, שבו, יש אופן

ולעניין חיובו של אביהם. מתחייבים לשלם 

חיובו של אביהם. נדרים אינם חייבים לשלם 

 ולהלן יתבאר האופן הזה.

 

 ומת קודם ששילם" ערכי עלי"האומר 

, מאחר אם מת המעריך אחר שעמד בדין

שחייבוהו בי"ד לשלם, נעשה חיובו כמלווה 

לתשלום החוב,  בשטר, ומעתה נשתעבדו נכסיו

היורשים ולכן אף אם מת קודם ששילם, 

 זאת מנכסיו.משלמים 

אין , אבל כשמת המעריך קודם שעמד בדין

את חיובו, אלא או היורשים מחויבים לשלם 

לדעת האומרים מלווה על פה גובה מן היורשים, 

או לדעת האומרים מלווה הכתובה בתורה 

 נחשבת ככתובה בשטר.

 

 ת קודם ששילםומ" דמי עלי"האומר 

וגם אמדוהו , אם מת הנודר אחר שעמד בדין

, מאחר שנודע חיובו ונגמר בי"ד כמה הוא שווה

בבי"ד, נעשה חיובו כמלווה בשטר, ומעתה 

נשתעבדו נכסיו לתשלום החוב, ולכן אף אם מת 

 זאת מנכסיו.היורשים משלמים קודם ששילם, 

, כמה הוא שווהבי"ד אבל אם עדיין לא אמדוהו 

, ונגמר דינו לחיוב, מאחר ל פי שעמד בדיןאף ע

, שעוד לא נתברר כמה החוב, לא נגמר חיובו

אין היורשים ומאחר שמת, ואין אומדן למתים, 

וזהו האופן שבו את חיובו. ]מחויבים לשלם 

, שלעניין ערכין, מאחר ערכין חמורים מנדרים

שנגמר דינו לחיוב, נשלם חיובו, כי הערך קצוב 



 

 מחוסר אומדן[.בפרשה, ואינו 

אבל כשנדר דמי , כשהנודר נדר דמי עצמו, וכל זה

אם מת הנודר , שאמר, "דמי פלוני עלי", חבירו

, אף קודם שאמדו את הנידר, אחר שעמד בדין

יאמדו מאחר שהנידר עדיין חי, וניתן לאומדו, 

ישלמו יורשי , וכפי שיאמדו אותו, את הנידר

בר , כי כשהנודר עמד בדין בחייו, כהנודר

נשתעבדו נכסיו לחיובו, ומאחר שניתן לאמוד את 

חיובו אף אחר מותו, שהרי הנידר קיים, ישלמו 

 זאת היורשים. ]דין זה מבואר בסוף הסוגיה[.

 

 ערך אבר שאין הנשמה תלויה בו

כבר נתבאר שהמעריך אבר שאין הנשמה תלויה 

לא נתחייב כלל בו, כגון שאמר "ערך ידי עלי", 

 .מחמת פרשת ערכין

 .ולדעת חכמים הרי זה פטור מכל חיוב -

, דעת רבי מאירלדברי רב גידל אמר רב, אולם  -

, ודאי מאחר שאין אדם מוציא דבריו לבטלהש

ולכן נתחייב , כוונתו לנדור דמי האברים הללו

 ".דמי ידי עלי"כאילו אמר , בכך

ואף שכבר למדנו, שלדעת רבי מאיר, האומר 

ך לכלי, ואין אדם "ערך כלי עלי", מאחר שאין ער

מוציא דבריו לבטלה, כוונתו לומר "דמי כלי 

עלי", מכל מקום הוצרך רב ללמד, שגם כשהעריך 

אבר שאין הנשמה תלויה בו הדין כן, כי היה 

מקום לומר, שכשהעריך אבר שאין הנשמה 

תלויה בו, לא התכוון לנדר, אלא טעה לחשוב 

שיש לו ערך, כמו שיש ערך לאבר שהנשמה תלויה 

בו, ואם כן, מאחר שנתכוון לערך ולא לנדר, לא 

יתחייב כלום, כי באמת אין לו ערך, ולכן אמר רב, 

שודאי נתכוון להתחייב דמים, והרי הוא כנודר 

 ולא כמעריך.

 

 ערך אבר שהנשמה תלויה בו

כבר נתבאר, שהמעריך אבר שהנשמה תלויה בו, 

כמי , מתחייבכגון "ערך ראשי", "ערך כבדי", 

ֹׁשת", שנאמר "רך כוליע"שאמר  פָּׁ ָך נְׂ כְׂ ֶערְׂ ", ]כמו בְׂ

 שנתבאר בדף ד'[.

ובכלל זה גם מי שאמר ערך "רגלי מן הארכובה 

 .ולמעלה" שגם זה אבר שחסרונו גורם מיתה

 

 "דמי חציי עלי"או " ערך חציי עלי"האומר 

כבר נתבאר, שערכין ונדרים שווים בכך, שאם 

כמי העריך אבר שהנשמה תלויה בו, מתחייב 

שהעריך כולו, וכמו כן, מי שנדר אבר שהנשמה 

 תלויה בו, מתחייב שווי כולו.

מאחר שחצי אדם נחשב כאבר שהנשמה תליה ו

. חייב ערך כולו" ערך חציי עלי"האומר , בו

 .חייב בדמי כולו" דמי חציי עלי"והאומר 

 

 "חצי דמי עלי"או " חצי ערכי עלי"האומר 

חצי ערכי האומר " –לדעת התנא של משנתנו 

", חצי דמי עלי, והאומר "נותן חצי ערכו", עלי

 .נותן חצי שוויו

כן הוא דין  –ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה 

חצי ערכי "שהאומר , חכמים תקנוהתורה, אבל 

, כי חששו, שמא יבואו נותן ערך כולו", עלי

להחליף בין האומר "חצי ערכי עלי", לבין האומר 

ן היה נותן חצי "ערך חציי עלי", ואם הראשו

ערכו, גם השני היה נותן חצי ערכו, ולכן אמרו, 

שבשני האופנים יתן ערך שלם. ]ולכאורה הוא 

הדין לעניין נדרים, האומר "חצי דמי עלי" 

 [.יתחייב בדמי כולו

 

 חצי ערך כליכלי או  ערך

מאחר שלא קצבה תורה ערכין אלא לבני אדם, 

ם מדין האומר "ערך כלי עלי", לא נתחייב כלו

 ערכין, וכל שכן כשאמר "ערך חצי כלי עלי".

 .לדעת חכמים הרי זה פטור מכל חיובו -

אין אדם מוציא דבריו , לדעת רבי מאיראולם  -

, ומאחר שהאומר "ערך כלי עלי", או לבטלה

ודאי "ערך חצי כלי עלי", יודע שאין ערך לכלי, 

", דמי כלי עלי"כאילו אמר כוונתו לנדר דמים, 

ולכן מתחייב לשלם את ", י חצי כלי עלידמ"או 

 .שווי הכלי או שווי חצי הכלי

שאין אדם , ואף חכמי הברייתא דעתם כן -

ערך כלי "ולכן האומר , מוציא דבריו לבטלה

דמי כלי "כאילו אמר ", ודאי כוונתו לנדר, עלי

אבל . ומתחייב לשלם את שווי הכלי", עלי

אינו ", דעתם שערך חצי כלי עלי"כשאמר 

שכל , כי דעתם כדעת רבי שמעון, מתחייב כלום

, לא אמר כלום, שלא התנדב כדרך המתנדבים

, ]כי חצי אין אדם מתנדב ערך חצי כלימאחר שו

כלי אינו שווה כלום[, לא התנדב זה כדרך 

 המתנדבים, ולא אמר כלום.

 

 " שור זה עולה" "עלי שור לעולה"

 "שור זה עלי עולה"

התחייב להביא ", לההרי עלי שור לעוהאומר " -

, ולא יצא ידי חובתו, עד שיקריב שור שור לעולה

ומת שור לצורך חיובו, אם הפריש , ולכןלעולה. 

עליו קודם שקרב, לא יצא בכך ידי חובתו, ו

, ולהקריבו. ]כך יתבאר הדין להפריש שור אחר

 [.הראשון של המשנה לדברי רבי חייא בר אבא



 

התחייב לא ", שור זה עולההאומר "אבל  -

את השור הזה הקדיש אלא להביא קרבן עולה, 

, ואין חיובו אלא כל זמן שהשור חי, וניתן לעולה

, ואי אפשר אם מת השור, ולכןלהקריבו. 

. ]כך יתבאר הדין מחיובוהאומר נפטר להקריבו, 

 הראשון של הברייתא לדברי רבי חייא בר אבא[.

מאחר שאמר ", שור זה עלי עולה"ואפילו אמר  -

לא קיבל עליו אלא להביא את ", לימד, שהז"

, אבל לא התחייב להביא עולה בכל השור הזה

ומה מקרה, ולכן אם מת השור, הרי זה פטור. 

שעליו תהא הטרחה לומר, כוונתו ", עלי"שאמר 

, אבל לא נתחייב להביא את השור הזה לעזרה

מעולם להביא עולה שאינה שור זה. ]דין זה אמר 

 רבי חייא בר אבא[.

 

 דמי שור זה עלי עולה

האומר "דמי שור זה עלי עולה", אין כוונתו 

מתחייב לתת להקדש להקדיש את השור, אלא 

, ולפיכך, לא אכפת לנו דמים כפי שוויו של השור

כלל מהשור, ואפילו מת השור, כבר נתחייב 

הנודר לתת להקדש את שוויו, וחיובו לא בטל עד 

ייא בר שישלם אותו להקדש. ]כך ביאר רבי ח

 אבא את הדין השני של המשנה[.

 

 יקדש שור זה לדמיו והדמים עלי עולה

האומר, "יקדש שור זה לדמיו והדמים עלי 

שכבר עכשיו יהא גוף השור לומר, כוונתו עולה", 

 . יביא בדמיו עולה, ושימכרנו, לעניין זה קדוש

 ומאחר שהשור כבר מתקדש, הנהנה ממנו מעל. 

ייב באחריותו. ואם מת השור, המקדיש ח

וכשימכר השור, יביא עולה בדמים שיקבל 

תמורתו, ואם יאבדו הדמים גם עליהם קיבל 

אחריות. כי אמר "עלי", לקבל עליו אחריות עד 

 שימכרנו ויביא עולה בדמיו.

]זהו הדין השני של הברייתא, לדברי רבי חייא בר 

 אבא[.

 

 כשאמכור שור זה יהיו דמיו לעולה

ור זה יהיו דמיו לעולה", האומר, "כשאמכור ש

אלא, כוונתו עתה לא הקדיש כלום, ואין 

 . יקדשו המעות לעולה, שכשימכר השור

ולכן אם מת השור או אבד קודם שנמכר, מאחר 

שמעולם לא נתקדש, אינו חייב להקדש דבר תחת 

 השור המת.

אבל אם אבדו המעות, מאחר שמיד כשנתנו 

דש, המעות תחת השור נתקדשו, הרי הם של הק

ולפיכך עליו לשלם להקדש אחרים תחת 

ודין זה הוא כדעת רבי מאיר האומר  הראשונים.

שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם כמעות 

 שעדיין לא נתקבלו בידו.

]זהו הדין השלישי של הברייתא, לדברי רבי חייא 

 בר אבא[.

 

 המשכיר בית לחבירו ונתנגע

ע מי שהשכיר בית לחבירו, ונהרס הבית מחמת נג

צרעת שנראה בו, ]שטימאו הכהן, ונהרס על פיו[, 

המשכיר צריך להעמיד לשוכר בית אחר תחת 

הראשון כי מזלו של המשכיר גורם לצרעת ]שהיא 

 באה מחמת גזלו או צרות עינו של המשכיר[.

אבל כל זמן שלא נהרס הבית בפועל, אף על פי 

שכבר טימאו הכהן, והוא עומד להריסה, אין 

להעמיד לשוכר בית אחר, אלא  המשכיר מחויב

 .אומר לו, הרי שלך לפניך

 

 דף כ"א

 

 המשכיר בית לחבירו והקדישו

, מי ששכר בית מחבירו, והקדישו, לא עשה כלום

אינו יכול , השוכרכי מאחר שאין הבית של 

, שאין אדם מקדיש אלא את שלו, להקדישו

ׁש ֶאת ֵביתֹושנאמר " דִּ י יַּקְׂ יׁש כִּ אִּ ין ", ללמד, שאוְׂ

 אדם מקדיש אלא מה ששלו, כמו ביתו.

בית לחבירו, מאחר שהבית שלו, אבל המשכיר 

 .יכול להקדישו

את הבית מיד, הקדיש המשכיר ומעתה אם 

, כי הוא קדוש ואסור אסור לשוכר לדור בומעתה 

, ומשלם להקדש להנות מהקדש, ואם דר בו, מעל

 קרן וחומש על הנאתו.

השכר שעתיד לבוא לו הקדיש את המשכיר ואם 

והוא , השוכר רשאי לדור בבית, מהשכירות

. ודין זה הוא משלם את שכר השכירות להקדש

כדעת רבי מאיר, האומר, שאדם מקדיש דבר 

 שלא בא לעולם, כמעות שעדיין לא נתקבלו בידו.

 

 אלו שממשכנים עליהם 

 ואלו שאין ממשכנים עליהם

 זה הכלל, כל דבר הבא לכפרה או שמעכב את

הבעלים באיזה דבר, אין לחוש לכך שהבעלים 

ישהו מלהביאו, ולפיכך אין צריך למשכן אותם 

על כך, אבל דברים שאינם באים לכפרה אלא 

לנדבה, ועיכובם אינו מונע מהבעלים דבר, יש 

לחוש לכך שישהו מלהביאו, ולכן ממשכנים 



 

עליהם, ]=נכנסים לבית הבעלים, ונוטלים ממנו 

 שיביא חיובו[. ממון על כרחו, כדי

ואינם , < ואלו דברים שאינם באים לכפרה

ולכן ממשכנים , מעכבים את הבעלים באיזה דבר

 .עליהם

 . חייבי ערכין. א

 שהערכין אינם באים לכפרה.

 .והשלמים חייבי רוב העולות. ג-ב

 .שהעולות והשלמים אינם באים לכפרה

 .חייבי חטאת נזיר. ד

ושה קרבנות, הנזיר המסיים נזירותו, מביא של

חטאת עולה ושלמים, ומשהקריב אחד מהם, מיד 

הותר לשתות יין, ואם כן, כשהקריב תחילה את 

העולה או השלמים, שוב אין החטאת מעכבת 

אותו, ויש לחוש שישהה אותה, ולכן על חטאת זו 

 ממשכנים אותו.

או מעכבים את , < ואלו דברים הבאים לכפרה

 .כנים עליהםולכן אין ממש, הבעלים באיזה דבר

 .חייבי רוב חטאות ואשמות. ב-א

שרוב חטאות ואשמות באות לכפרה, ואין לחוש 

 לכך שלא ירצו הבעלים להתכפר.

 .עולת מצורע. ג

המצורע המטהר מביא חטאת עולה ושלמים 

 ,בן ברוקה רבי ישמעאל בנו של רבי יהודהולדברי 

, כך עולתו מעכבים טהרתוכשם שחטאתו ואשמו 

, ולפיכך אין לחוש שישהה מעכבת טהרתו

 מלהביאה, כי רוצה להיטהר.

 

 אין הקרבן כשר אלא לרצון

אין מקריבים קרבנו של אדם אלא לרצונו, 

יב א תֹו "שנאמר,  רִׁ צ נֹוַיקְּ רְּ ". ומכל מקום, אם אינו לִׁ

יב א תֹו רוצה, רשאים לכפותו, שנאמר, " רִׁ ַיקְּ

צ נֹו רְּ אלא שכפיה זו מועילה, רק אם יתרצה על  ."לִׁ

יב א תֹו "ידה, שכן נאמר  רִׁ צ נֹוַיקְּ רְּ  ".לִׁ

 

 המפריש קרבן עבור חבירו ומקריבו

מאחר שאין הקרבן כשר שלא  –לדעת שמואל 

מדעת בעליו, אפילו לא כפו אותו להוציא ממון 

אין על כך, אלא שבא חבירו והפריש עבורו קרבן, 

הקרבן כשר אלא אם יופרש מדעת מי 

נו חפץ בכך , ]כי יתכן שאישמקריבים עבורו

שיקרב קרבנו משל אחרים כי רוצה להקריב 

, ובכולם ובזה אין חילוק בין הקרבנותמשלו[, 

בשעת ההפרשה צריך שיופרשו לדעת הבעלים. 

יש חילוק בין אחר שהופרשו לדעת הבעלים, אבל 

שחטאות , חטאות ואשמות לבין עולה ושלמים

ואשמות אינן כשרות אלא אם כן גם בשעת 

ועולה ושלמים , ו לדעת הבעליםההקרבה יוקרב

, ומעתה כשרים דים בכך שהופרשו לדעת בעלים

 .להקרבה אף שלא מדעתם

, שבשעת ההקרבה הדבר בהיפוך –ולדעת עולא 

אין חילוק בין הקרבנות וכולם שווים שאינם 

קרבים אלא מדעת הבעלים ואפילו הקריב 

בעבורם אחר אבל בשעת ההפרשה יש חילוק בין 

לבין עולה ושלמים שחטאות  חטאות ואשמות

ואשמות אינן כשרות אלא אם כן גם הופרשו 

לדעת הבעלים ועולה ושלמים דים בכך שיקרבו 

 .לדעת בעלים אף אם הופרשו שלא מדעתם

 

 נתינת גט בכפייה

שהקרבנות שאינם כשרים אלא מדעת, כשם 

כשרים הם גם כשכפו את הבעלים להביא, עד 

 שאמרו רוצה אני. 

ין גיטין, שאינם כשרים אלא כשנתנו כך גם לעני

מדעת הבעל, כשרים הם גם כשכפו את הבעל 

]ובתנאי שהיתה הכפיה . עד שאמר רוצה אנילתת, 

 על פי דיינים ועל פי דין[.

ולדברי רב ששת, אם מתחילה מסר מודעא, 

שאינו רוצה לתת גט, להודיע, שאם יתן גט, לא 

 יתן מדעתו, אלא בכפיה, הרי זו מודעא, וגט

 .עד שיבטל את המודעא בפירוששייתן בטל, 

 

 סליק פרק האומר משקלי

 

 פרק ששי  שום היתומים

 

 דף כ"א

 

 שום היתומים

, ]או שהוא חי ואינו רוצה מי שחייב ממון ומת

, והיו קרקעותיו משועבדות לאותו חובלשלם[, 

על ידי , בי"ד מגבים את החוב מאותם קרקעות

 .מכירת הקרקעות

, כרו הקרקעות בפחות משווייםוכדי שלא ימ

שבמשך , התקינו חכמיםונמצא החייב מפסיד, 

זמן מסוים יכריזו על כך שהשדה עומדת 

וכל הרוצה , כדי שייודע הדבר לכל, למכירה

 .וימכרוה למרבה במחיר, יבוא, לקנות

כדי שלא  ,כשהגזבר מוכר שדה של הקדש ,וכמו כן

מן עליו להכריז במשך ז ,תימכר בפחות משווייה



 

 מסוים שהיא עומדת למכירה.

 .ולהלן יתבארו כמה דינים בעניין זה

 .נוסח ההכרזה. א

כשמכריזים על כך שהשדה עומדת למכירה, צריך 

סימני השדה ( אלפרט את הדברים הבאים. )

בכמה ( ג. )כמה תבואה היא עושה( ב. )וגבולותיה

האם נמכרת לצורך ( ד. )אמדו בי"ד את שווייה

לווה או לצורך תשלום חוב של תשלום חוב של מ

. ]והסיבה שיש לפרט לאיזה צורך היא כתובה

נמכרת, כי יש חילוק בין התשלום לבעל חוב לבין 

התשלום לכתובת אשה, שבעל חוב צריך את 

כספו לסחורה, ולפיכך רוצה לקבל את כל כספו 

בבת אחת, אבל לא אכפת לו לקבל זוזים שבורים 

ים להקפיד על כך. וחסרים, כי אין הסוחרים רגיל

לעומתו אשה הבאה לגבות את כתובתה, צריכה 

את הכסף למחייתה, ולפיכך אינה זקוקה לכל 

הכתובה בבת אחת, ולא אכפת לה לקבל את 

התשלום מעט מעט, אבל מקפידה היא שיהא 

התשלום בזוזים שלמים. ואם כן, שדה הנמכרת 

לתשלום חוב, יבוא לקנותה אף מי שיש לו זוזים 

. ושדה הנמכרת לתשלום כתובה, יבוא שבורים

לקנותה אף מי שאין בידו עתה את כל הסכום, 

וישלם מעט מעט. ולכן יש להודיע לאיזה צורך 

 היא נמכרת[.

שדה פלוני )א(  –וזה נוסח ההכרזה שבגמרא 

]כלומר כך וכך  כך היא יפה . )ב(בסימניה ובמצריה

]כלומר בכך  וכך היא שומא)ג(  תבואה היא עושה[.

 ,יבא ויקח ,כל הרוצה ליקח . )ד(וכך העריכוה בי"ד[

ולבעל  ,לאשה בכתובתה ]=לפרוע[על מנת ליתן 

 חוב בחובו.

 דף כ"ב

 .מניין ימי ההכרזה. ב

מניין  –לדעת משנתנו ולדעת רבי מאיר בברייתא 

הימים שיש להכריז על כך שהשדה נמכרת 

]אבל יום. שלושים לתשלום חוב בעליה הוא 

 שדה של הקדש יכריז על כך ששים יום[.כשגזבר מוכר 

מניין  –ולדעת רבי יהודה וחכמים בברייתא 

הימים שיש להכריז על כך שהשדה נמכרת 

]ולדעת יום. ששים לתשלום חוב בעליה הוא 

שגזבר המוכר שדה של  ,זהו גם מניין הימים ,חכמים

כשגזבר  ,אבל לדעת רבי יהודה .צריך להכריז ,הקדש

 עליו להכריז על כך תשעים יום[. ,מוכר שדה של הקדש

שהלכה כרבי , < ואמר רב חסדא אמר אבימי

. אלא שכל זה ודי בהכרזה שלושים יום, מאיר

, יום אחרי יום. רצופיםכשמכריזים שלושים יום 

, אבל כשבאים להכריז רק בימי שני וחמישי

זמן ]שהם הימים שבתי דינים יושבים בהם[, 

מהיום השני , כלומר ההכרזה הוא ששים יום

הראשון של ההכרזה עד היום החמישי האחרון 

של ההכרזה, יהיו ששים יום, ואף על פי שאין 

בזמן הזה אלא שמונה עשר ימים של שני וחמישי 

בפועל, מאחר שמשך ההכרזה בהם שמכריזים 

שמונה עשר יום של הכרזה הוא ששים יום, די ב

 .בפועל

 

ששים יום שמכריזים בהם שמונה עשרה שני 

 וחמישי

 ז ו ה ד ג ב א 

שבוע 

 ראשון
 1 1 2 3 4 2 5 6 

 13 12 4 11 10 9 3 8 7 שבוע שני

שבוע 

 שלישי
14 15 5 16 17 18 6 19 20 

שבוע 

 רביעי
21 22 7 23 24 25 8 26 27 

שבוע 

 חמישי
28 29 9 30 31 32 10 33 34 

 36 35 שבוע ששי
1

1 
37 38 39 12 40 41 

שבוע 

 שביעי
42 43 

1

3 
44 45 46 14 47 48 

שבוע 

 שמיני
49 50 

1

5 
51 52 53 16 54 55 

שבוע 

 תשיעי
56 57 

1

7 
58 59 60 18   

]עניין זה מבואר בגמרא . זמני ההכרזה בכל יום. ג

 [.בדף כ"א

בכל אחד מימי ההכרזה מכריזים את ההכרזה 

. ופעם אחת בערב, פעם אחת בבוקרשתי פעמים. 

ים כי אלו הם הזמנים שהפועלים יוצא

ממלאכתם ]=בערב[ ונכנסים למלאכתם 

]=בבוקר[. והסיבה לכך שיש להכריז בזמנים 

אלו, כי זה שרוצה לקנות שדה, כשישמע את 

ההכרזה בערב, יאמר לפועליו כשיוצאים 

מעבודתם, שילכו לראות את השדה העומדת 

למכירה. וכשישמע את ההכרזה בבוקר, 

כשהפועלים נכנסים לעבודתם, יזכר שביקש 

אתמול לבדוק את השדה, וישאל אותם  מהם

 .עתה אם יפה היא
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