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כות עֲ ָר ִכים וַ ֲח ָר ִמים
ִה ְל ֹ
וּשׁתַּ יִם ִמצְ ווֹת א תַ עֲשֶׂ ה ,וְ זֶה הוּא פְּ ָרטָ ן :א( לָדוּן בְּ עֶ ְרכֵי
יֵשׁ בִּ כְ ָללָן שֶׁ בַ ע ִמצְ ו ֹות ,חָ מֵ שׁ ִמצְ ווֹת עֲשֵׂ ה ְ
אָדם .ב( ִדּין עֶ ְרכֵי בְּ הֵ מָ ה .ג( ִדּין עֶ ְרכֵי בָּ תִּ ים .ד( ִדּין עֶ ְרכֵי
אָדם ַכּאֲשֶׁ ר ְמפֹ ָרשׁ בַּ תּו ָֹרה ,וְ זֶה הוּא ִדּין עֶ ְרכֵי ָ
ָ
שָׂ דוֹת .ה( ִדּין מַ ח ֲִרים ְנכָסָ יו .ו( שֶׁ א יִמָּ כֵר חֵ ֶרם .ז( שֶׁ א ִיגָּאֵ ל חֵ ֶרם.
וּבֵ אוּר ִמצְ ווֹת אֵ לּוּ בִּ פְ ָר ִקים אֵ לּוּ.

אש ֹון
ּ ֶפ ֶרק ִר ׁ
א הָ ֲע ָרכִ ים הֵ ם ֶנ ֶדר ִמכְּ ַלל ִנ ְד ֵרי הֶ ְק ֵדּשׁ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :אִ ישׁ כִּ י
יַפְ לִ א נ ֶֶדר בְּ עֶ ְרכְּ נְפָ שֹׁת לַיי" )ויקרא כז,ב( ,לְ פִ י ָכ חַ יָּבִ ין
ֲע ֵליהֶ ן ִ
משּׁוּם " א יַחֵ ל ְדּבָ ר ֹו" )במדבר ל,ג( וְ " א תְ אַחֵ ר" )דברים
כג,כב( וּ ִמשּׁוּם "כְּ כָל הַ יֹּצֵ א ִמפִּ יו ַיעֲשֶׂ ה" )במדבר ל,ג(.
ב וּ ִמצְ ַות ֲעשֵׂ ה ָלדוּן בְּ ִדי ֵני ֲע ָרכִ ין ַכּ ֲאשֶׁ ר ְמ ֹפ ָרשׁ בַּ תּ ֹו ָרה
)ויקרא כז( .וְ אֶ חָ ד הָ אוֹמֵ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ ַלי' א ֹו הָ אוֹמֵ ר 'עֵ ֶר ֶזה עָ ַלי'
א ֹו 'עֵ ֶר פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי'  -נ ֹותֵ ן הָ עֵ ֶר לְ פִ י ְשׁ ֵני הַ ֶנּ ֱע ָר  ,וְ הוּא
הַ ָדּבָ ר הַ קָּ צוּב שֶׁ בַּ תּ ֹו ָרה ,א פָּ חוּת וְ א ָיתֵ ר.
לשׁים יוֹם א ֹו
ג וְ ַכמָּ ה הוּא הָ עֵ ֶר ? אִ ם הָ ָיה הַ ֶנּ ֱע ָר בֶּ ן ְשׁ ִ
פָּ חוּת  -אֵ ין ל ֹו עֵ ֶר  ,וְ הָ אוֹמֵ ר עָ ָליו 'עֵ ֶר ֶזה עָ ַלי' ה ֲֵרי זֶה
כְּ א ֹומֵ ר 'עֵ ֶר כְּ לִ י ֶזה עָ לַי' ,וְ אֵ ינ ֹו חַ ָיּב כְּ לוּם.
לשׁים י ֹום עַ ד בֶּ ן חָ מֵ שׁ שָׁ ִנים גְּ מוּר ֹות -
הָ ָיה ִמבֶּ ן אֶ חָ ד וּ ְשׁ ִ
עֵ ֶר הַ ָזּ ָכר ֲח ִמשָּׁ ה ְשׁקָ לִ ים ,וְ הַ ְנּקֵ בָ ה ְשׁלשָׁ ה ְשׁקָ לִ ים.
ִמשֶּׁ יִּ ָכּ ֵנס בִּ ְשׁ ַנת שֵׁ שׁ י ֹום אֶ חָ ד ,עַ ד שֶׁ ַיּ ְשׁלִ ים ְשׁ ַנת עֶ ְשׂ ִרים -
עֵ ֶר הַ ָזּ ָכר עֶ ְשׂ ִרים ְשׁקָ לִ ים ,וְ הַ ְנּקֵ בָ ה ֲעשֶׂ ֶרת ְשׁקָ לִ ים.
ִמשֶּׁ יִּ ָכּ ֵנס בִּ ְשׁ ַנת אַחַ ת וְ עֶ ְשׂ ִרים י ֹום אֶ חָ ד ,עַ ד שֶׁ ַיּ ְשׁלִ ים ְשׁ ַנת
לשׁים
ִשׁ ִשּׁים  -עֵ ֶר הַ ָזּ ָכר ֲח ִמ ִשּׁים ְשׁקָ לִ ים ,וְ הַ ְנּקֵ בָ ה ְשׁ ִ
ְשׁקָ לִ ים.
וּ ִמשֶּׁ יִּ ָכּ ֵנס בִּ ְשׁ ַנת אַחַ ת וְ ִשׁ ִשּׁים י ֹום אֶ חָ ד ,עַ ד י ֹום מ ֹות ֹו,
ֲאפִ לּוּ חָ ָיה ַכּמָּ ה שָׁ ִנים  -עֵ ֶר הַ ָזּ ָכר ֲח ִמשָּׁ ה עָ שָׂ ר ְשׁקָ לִ ים,
וְ הַ ְנּקֵ בָ ה ֲעשָׂ ָרה ְשׁקָ לִ ים.
ד ָכּל הַ שָּׁ ִנים הָ אֵ לּוּ  -מֵ עֵ ת לְ עֵ ת ִמיּ ֹום הַ ֵלּ ָדה .וְ ָכל
הַ ְשּׁקָ לִ ים  -בְּ שֶׁ קֶ ל הַ קֹּ ֶדשׁ ,וְ הוּא ִמ ְשׁקַ ל ְשׁלשׁ מֵ א ֹות
וְ עֶ ְשׂ ִרים ְשׂע ֹו ָרה ִמ ֶכּסֶ ף טָ ה ֹור ,וּכְ בָ ר ה ֹוסִ יפוּ עָ ָליו וְ עָ שׂוּ
אַרנוּ בְּ הִ לְ כ ֹות ְשׁקָ לִ ים )א,ב(.
א ֹות ֹו סֶ ַלע ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
ינס  -אֵ ין ָלהֶ ם עֵ ֶר  ,שֶׁ א קָ צְ בָ ה תּ ֹו ָרה
ה טֻ ְמטוּם וְ אַ ְנ ְדּרֹגִ ֹ
עֵ ֶר אֶ ָלּא לְ ָז ָכר ַו ַדּאי א ֹו לִ ְנקֵ בָ ה ַו ָדּאִ ית .לְ פִ י ָכ טֻ ְמטוּם
ינס שֶׁ אָמַ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ ַלי' א ֹו שֶׁ הֶ ֱע ִריכ ֹו אַחֵ ר  -אֵ ינ ֹו
וְ אַ ְנ ְדּרֹגִ ֹ
חַ ָיּב כְּ לוּם.
ו הַ גּוֹי ֶנ ֱע ָר  ,אֲבָ ל אֵ ינ ֹו מַ ֲע ִרי  .כֵּיצַ ד? גּ ֹוי שֶׁ אָמַ ר 'עֶ ְרכִּ י
עָ ַלי' א ֹו 'עֵ ֶר ִי ְשׂ ְראֵ לִ י ֶזה עָ ַלי'  -א אָמַ ר כְּ לוּם .וְ ִי ְשׂ ָראֵ ל
שֶׁ אָמַ ר 'עֵ ֶר גּ ֹוי ֶזה עָ ַלי' א ֹו 'עֵ ֶר פְּ ל ֹו ִני הַ גּוֹי עָ ַלי'  -נ ֹותֵ ן
לְ פִ י ְשׁ ֵני הַ גּוֹי הַ ֶנּ ֱע ָר  .וְ ֵכן הַ מַּ ֲע ִרי אֶ ת הַ חֵ ֵרשׁ וְ אֶ ת
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הַ שּׁ ֹוטֶ ה  -חַ ָיּב ,וְ נ ֹותֵ ן כְּ פִ י שָׁ ָניו.
ז הָ עֶ בֶ ד ֶנ ֱע ָר וְ ע ֹו ֵר כִּ ְשׁאָר ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ אִ ם ִיפָּ ֶדה וְ ִיהְ ֶיה ל ֹו -
ִיתֵּ ן עֵ ֶר שֶׁ ָנּ ַדר.
ח אֶ חָ ד הַ מַּ ֲע ִרי אֶ ת הַ ָיּפֶ ה הַ בָּ ִריא וְ אֶ חָ ד הַ מַּ ֲע ִרי אֶ ת
הַ ָכּעוּר הַ ח ֹו ֶלה; ֲאפִ לּוּ הָ ָיה הַ ֶנּ ֱע ָר מֻ ֶכּה ְשׁ ִחין א ֹו סוֹמֵ א א ֹו
גִּ ֵדּם וְ ֵישׁ בּ ֹו ָכּל מוּם  -נ ֹותֵ ן לְ פִ י שָׁ ָניו כְּ מ ֹו שֶׁ קָּ צוּב בַּ תּ ֹו ָרה.
ט הַ ָדּ ִמים אֵ י ָנן ָכּ ֲע ָרכִ ין .כֵּיצַ ד? הָ אוֹמֵ ר ' ָדּמַ י עָ ַלי' א ֹו ' ְדּמֵ י
ֶזה עָ ַלי' א ֹו ' ְדּמֵ י פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי' ֲ -אפִ לּוּ הָ ָיה א ֹות ֹו פְּ ל ֹו ִני קָ טָ ן
ינס א ֹו גּ ֹוי ,נ ֹותֵ ן מַ ה שֶּׁ הוּא
בֶּ ן י ֹומ ֹו א ֹו טֻ ְמטוּם א ֹו אַ ְנ ְדּ ֹרגִ ֹ
שָׁ ֶוהִ ,דּי ָנר א ֹו אֶ ֶלף ,כְּ אִ לּוּ הוּא עֶ בֶ ד ִנ ְמ ָכּר בַּ שּׁוּק .י
וְ הָ ֲע ָרכִ ים וְ הַ ָדּ ִמים ֻכּ ָלּן  -הַ ֹכּל סְ תָ מָ ן לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ,וְ ִיפְּ לוּ
הַ ֹכּל ַללִּ ְשׁ ָכּה שֶׁ הָ ְיתָ ה בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ מוּ ֶכ ֶנת לְ קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית.
יא גּ ֹוי שֶׁ אָמַ ר ' ָדּמַ י עָ ַלי' א ֹו ' ְדּמֵ י פְּ ל ֹו ִני'  -נ ֹותֵ ן כְּ פִ י ִנ ְדר ֹו
וְ אֵ ינ ֹו נ ֹופֵ ל ַללִּ ְשׁ ָכּה ,שֶׁ אֵ ין ְמקַ בְּ לִ ין ִמן הַ גּ ֹו ִיים ְנ ָדבָ ה א ֹו
ֶנ ֶדר לְ חַ ֵזּק בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית א ֹו בֶּ ֶדק יְרוּשָׁ ַלִם ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א ָלכֶם
ָולָנוּ לִ בְ נוֹת בַּ יִת לֵא הֵ ינוּ" )עזרא ד,ג( ,וְ ֶנ ֱאמַ ר" :וְ ָלכֶם אֵ ין
חֵ לֶק וּצְ ָדקָ ה וְ זִ כָּרוֹן בִּ ירוּשָׁ ָלִם" )נחמיה ב,כ(.
יב וּמַ ה ֵיּ ֲעשֶׂ ה בָּ הֶ ן? ִיבָּ ֵדק הַ גּוֹי עַ ל ַדּעַ ת ִמי ָנ ַדר :אִ ם ָנ ַדר
עַ ל ַדּעַ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל  -י ֹוצִ יאוּהוּ בֵּ ית ִדּין בְּ מַ ה שֶּׁ ֵיּ ָראֶ ה ָלהֶ ן
חוּץ ִמבֶּ ֶדק הַ בַּ ִית וּבֶ ֶדק יְרוּשָׁ ַלִם; וְ אִ ם אָמַ ר ' ַלשָּׁ מַ ִים
ָנ ַד ְרתִּ י' ִ -י ָגּ ְנזוּ.
יג הַ גּ ֹוסֵ ס  -אֵ ין ל ֹו א עֵ ֶר וְ א ָדּ ִמים :ה ֹואִ יל וְ ֹרב
הַ גּ ֹוסְ סִ ין לְ ִמיתָ ה ֲ -ה ֵרי הוּא כְּ מֵ ת .וְ ֵכן ִמי שֶׁ ִנּגְ מַ ר ִדּינ ֹו
בְּ בֵ ית ִדּין שֶׁ לְּ ִי ְשׂ ָראֵ ל לְ הָ ְרג ֹו עַ ל ֲעבֵ ָרה שֶׁ עָ בַ ר ,וְ הֶ ֱע ִריכ ֹו
אַחֵ ר א ֹו שֶׁ הֶ ֱע ִרי עַ צְ מ ֹו ,א ֹו שֶׁ אָמַ ר ' ָדּמַ י עָ ַלי' א ֹו שֶׁ אָמַ ר
אַחֵ ר ' ְדּמֵ י ֶזה עָ ַלי'  -אֵ ינ ֹו חַ ָיּב כְּ לוּם ,שֶׁ ֶזּה ַכּמֵּ ת הוּא,
וְ הַ מֵּ ת אֵ ין ל ֹו א עֵ ֶר וְ א ָדּ ִמים; וְ עַ ל ֶזה ֶנ ֱאמַ ר" :כָּל חֵ ֶרם
אָדם א יִפָּ ֶדה" )ויקרא כז,כט(  -כְּ ל ֹומַ ר אֵ ין ל ֹו
אֲשֶׁ ר ָיח ֳַרם ִמן הָ ָ
פִּ ְדי ֹון ,אֶ ָלּא ֲה ֵרי הוּא ַכּמֵּ ת.
יד ֶזה הַ יּ ֹוצֵ א ֵלהָ ֵרג שֶׁ הֶ ֱע ִרי ֲאחֵ ִרים א ֹו ָנ ַדר ְדּמֵ יהֶ ן א ֹו
הִ זִּ יק  -חַ ָיּב לְ שַׁ ֵלּם ,וְ ג ֹובִ ין הַ ֹכּל ִמ ְנּ ָכסָ יו.
טו כֹּ ֲה ִנים וּלְ וִ יִּ ים מַ ֲע ִריכִ ין וְ ֶנ ֱע ָרכִ ין כִּ ְשׁאָר ִי ְשׂ ָראֵ ל .וְ קָ טָ ן
שֶׁ הִ גִּ יעַ לְ ע ֹו ַנת ְנ ָד ִרים וְ הֶ ֱע ִרי א ֹו ָנ ַדר ָדּ ִמים  -חַ ָיּב לְ שַׁ ֵלּם,
י

י

י

ספר הפלאה  הלכות ערכים וחרמים  פרק א-ב

אַרנוּ בְּ הִ לְ כ ֹות ְנ ָד ִרים )יא,א-ג(.
שֶׁ ֲה ֵרי ְנ ָד ָריו קַ ָיּ ִמין ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
טז הָ ֲע ָרכִ ין הַ ְקּצוּבִ ין לְ פִ י הַ שָּׁ ִנים הֵ ן ְשׁ ֵני הַ ֶנּ ֱע ָר  ,א ְשׁ ֵני
הַ מַּ ֲע ִרי  .כֵּיצַ ד? בֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים שֶׁ אָמַ ר לְ בֶ ן ִשׁ ִשּׁים 'עֶ ְרכְּ עָ ַלי'
 נ ֹותֵ ן עֵ ֶר בֶּ ן ִשׁ ִשּׁים .וּבֶ ן ִשׁ ִשּׁים שֶׁ אָמַ ר לְ בֶ ן עֶ ְשׂ ִרים'עֶ ְרכְּ עָ ַלי'  -נ ֹותֵ ן עֵ ֶר בֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים .וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
יז וְ צָ ִרי בָּ ֲע ָרכִ ין שֶׁ יִּ הְ ֶיה פִּ יו וְ לִ בּ ֹו שָׁ וִ ין ,כִּ ְשׁאָר הַ ְנּ ָד ִרים.
וְ ִנ ְשׁאָלִ ין עַ ל הָ ֲע ָרכִ ין וְ עַ ל הַ ָדּ ִמים ,כְּ ֶד ֶר שֶׁ ִנּ ְשׁאָלִ ין עַ ל
ְשׁאָר ְנ ָד ִרים וְ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות.
יח הָ אוֹמֵ ר 'עֵ ֶר אֵ לּוּ ֻכּ ָלּם עָ ַלי'  -נ ֹותֵ ן עֵ ֶר ֻכּ ָלּםָ ,כּל אֶ חָ ד
וְ אֶ חָ ד לְ פִ י שָׁ ָניו .וְ אִ ם הָ ָיה עָ ִני  -נ ֹותֵ ן עַ ל ְי ֵדי ֻכּ ָלּם עֵ ֶר
עָ ִני; וְ אִ ם הָ ָיה עָ ִשׁיר  -נ ֹותֵ ן עַ ל ְי ֵדי ֻכּ ָלּם עֵ ֶר עָ ִשׁיר.
יט הָ אוֹמֵ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ ַלי' ,וְ חָ ַזר וְ אָמַ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ ַלי' ,וְ ֵכן ַכּמָּ ה
פְּ עָ ִמים  -חַ ָיּב עַ ל ָכּל אַחַ ת וְ אַחַ ת .אָמַ ר ' ְשׁ ֵני ֲע ָר ַכי עָ ַלי' -
נ ֹותֵ ן ְשׁ ֵני ֲע ָרכִ ין .וְ ֵכן אִ ם אָמַ ר 'אַ ְרבָּ עָ ה'ֲ ,אפִ לּוּ 'אֶ ֶלף'  -נ ֹותֵ ן
ַכּ ִמּ ְנ ָין שֶׁ ָנּ ַדר .כ אָמַ ר ' ֲה ֵרי עָ ַלי עֵ ֶר ' וְ א פֵּ ֵרשׁ עֵ ֶר ִמי ,אֶ ָלּא
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'עֵ ֶר ' סְ תָ ם  -נ ֹותֵ ן פָּ חוּת שֶׁ בָּ ֲע ָרכִ ין ,שֶׁ הוּא ְשׁלשָׁ ה ְשׁקָ לִ ים.
כא הָ אוֹמֵ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ ַלי' ,וּמֵ ת קֹ ֶדם שֶׁ ַיּ ֲע ֹמד בַּ ִדּין  -אֵ ין
הַ יּ ֹו ְר ִשׁין חַ יָּבִ ין לִ תֵּ ן ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הֶ ע ֱִמיד ֹו לִ פְ נֵי הַ ֹכּהֵ ן
וְ הֶ ע ֱִרי אֹת ֹו הַ כֹּהֵ ן" )ויקרא כז,ח( .עָ מַ ד בַּ ִדּין וּמֵ ת ִ -יתְּ נוּ
הַ יּ ֹו ְר ִשׁין .כב אֲבָ ל הָ אוֹמֵ ר ' ָדּמַ י עָ ַלי'  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ עָ מַ ד
אמרוּ הַ ַדּ ָיּ ִנין ַכּמָּ ה ִי ְשׁ ֶוה,
בַּ ִדּין וּמֵ ת קֹ ֶדם שֶׁ יִּ ְקצְ צוּ ָדּמָ יו וְ יֹ ְ
אֵ ין הַ יּ ֹו ְר ִשׁין חַ יָּבִ ין לִ תֵּ ן .וְ אִ ם קָ צְ צוּ ָדּמָ יו וְ אַחַ ר ָכּ מֵ ת -
ִיתְּ נוּ הַ יּ ֹו ְר ִשׁין .כג וּמַ ה בֵּ ין הָ ֲע ָרכִ ין ַל ָדּ ִמים? שֶׁ הָ ֲע ָרכִ ין
ְקצוּבִ ין ִמן הַ תּ ֹו ָרה ,וְ הַ ָדּ ִמים אֵ י ָנם ְקצוּבִ ין.
כד וְ ֵכן הָ אוֹמֵ ר 'עֵ ֶר פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי' ,וּמֵ ת הָ ע ֹו ֵר וְ הַ ֶנּ ֱע ָר
אַחַ ר שֶׁ עָ מַ ד הַ ֶנּ ֱע ָר בַּ ִדּין  -חַ יָּבִ ין הַ יּ ֹו ְר ִשׁין לִ תֵּ ן .מֵ ת
הַ ֶנּ ֱע ָר ֹק ֶדם שֶׁ ַיּ ֲעמֹד בַּ ִדּין  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הַ מַּ ֲע ִרי קַ ָיּם ,ה ֲֵרי
זֶה פָּ טוּר ,שֶׁ אֵ ין עֵ ֶר ַלמֵּ ת ,וְ הַ ֶנּ ֱע ָר צָ ִרי ֲע ִמ ָידה בַּ ִדּין.
אָמַ ר ' ְדּמֵ י פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי' וְ עָ מַ ד בַּ ִדּין ,וּמֵ ת ֹק ֶדם שֶׁ יִּ ְקצְ צוּ ָדּמָ יו
 -ה ֲֵרי זֶה פָּ טוּר ,שֶׁ אֵ ין ָדּ ִמים ַלמֵּ תִ ים.

שנִ י
ּ ֶפ ֶרק ׁ ֵ
א הָ אוֹמֵ ר 'עֵ ֶר ָי ִדי' א ֹו ' ַרגְ לִ י' א ֹו 'עֵ י ִני' 'עָ ַלי' ,א ֹו שֶׁ אָמַ ר
'עֵ ֶר ַיד ֶזה' א ֹו 'עֵ ינ ֹו' 'עָ ַלי' ,א אָמַ ר כְּ לוּם' .עֵ ֶר לִ בִּ י' א ֹו
'כְּ בֵ ִדי' 'עָ ַלי' א ֹו 'עֵ ֶר לִ בּ ֹו' א ֹו 'כְּ בֵ ד ֹו' 'שֶׁ לִּ פְ ל ֹו ִני ,עָ ַלי' -
נ ֹותֵ ן עֵ ֶר ֻכּלּ ֹו .וְ ֵכן ָכּל אֵ בֶ ר שֶׁ אִ ם ִי ָנּטֵ ל ִמן הַ חַ י ָימוּת  -אִ ם
אָמַ ר 'עֶ ְרכּ ֹו עָ ַלי' ,נ ֹותֵ ן עֵ ֶר ֻכּלּ ֹו .ב אָמַ ר ' ֲחצִ י עֶ ְרכִּ י עָ לַי'
 נ ֹותֵ ן ֲחצִ י עֶ ְרכּ ֹו' .עֵ ֶר חֶ צְ ִיי עָ ַלי'  -נ ֹותֵ ן עֵ ֶר ֻכּלּ ֹו ,שֶׁ אִ יאֶ פְ שָׁ ר שֶׁ יִּ ָנּטֵ ל חֶ צְ י ֹו ,וְ ִי ְח ֶיה.
ג הָ אוֹמֵ ר ' ְדּמֵ י ָי ִדי עָ ַלי' א ֹו ' ְדּמֵ י ַיד פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי'  -שָׁ ִמין
א ֹות ֹו ַכּמָּ ה הוּא שָׁ ֶוה בְּ ָיד וְ ַכמָּ ה הוּא שָׁ ֶוה בְּ א ָיד ,וְ נ ֹותֵ ן
ַלהֶ ְק ֵדּשׁ .כֵּיצַ ד? אִ ם ִנ ְמ ָכּר הוּא ֻכּלּ ֹו ִי ְשׁ ֶוה ֲח ִמ ִשּׁים ,וְ אִ ם
ִימָּ ֵכר חוּץ ִמ ָיּד ֹו ,שֶׁ תִּ שָּׁ אֵ ר ָיד ֹו ז ֹו לִ בְ עָ ָליו ,וְ א ִיהְ ֶיה ַללּ ֹוקֵ חַ
בָּ הּ כְּ לוּםִ ,י ְשׁ ֶוה אַ ְרבָּ עִ ים ִ -נ ְמצָ א ֶזה ִיתְ חַ ֵיּב לְ שַׁ ֵלּם
ַלהֶ ְק ֵדּשׁ ֲעשָׂ ָרה .וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
אשׁי' א ֹו 'כְּ בֵ ִדי' 'עָ ַלי' ,א ֹו ' ְדּמֵ י ֹראשׁ ֹו' א ֹו
ד הָ אוֹמֵ ר ' ְדּמֵ י רֹ ִ
'לִ בּ ֹו' 'שֶׁ לִּ פְ ל ֹו ִני ,עָ ַלי'  -נ ֹותֵ ן ְדּמֵ י ֻכּלּ ֹו .וְ ֵכן הָ אוֹמֵ ר ' ְדּמֵ י
חֶ צְ ִיי עָ ַלי'  -נ ֹותֵ ן ְדּמֵ י ֻכּלּ ֹו .אֲבָ ל הָ אוֹמֵ ר ' ֲחצִ י ָדּמַ י עָ ַלי' -
נ ֹותֵ ן ֲחצִ י ָדּמָ יו.
ה הָ אוֹמֵ ר ' ִמ ְשׁקָ לִ י עָ ַלי' א ֹו ' ִמ ְשׁקַ ל פְּ ל ֹו ִני'  -נ ֹותֵ ן ִמ ְשׁקָ ל ֹו:
אִ ם ֶכּסֶ ף ֶ -כּסֶ ף; וְ אִ ם ָזהָ ב ָ -זהָ ב ,כְּ מ ֹו שֶׁ פֵּ ֵרשׁ .אָמַ ר
' ִמ ְשׁקַ ל ָי ִדי' א ֹו ' ַרגְ לִ י' 'עָ ַלי'  -ר ֹואִ ין ַכּמָּ ה הִ יא ְראוּ ָיה
לִ ְשׁ ֹקל ,וְ נ ֹותֵ ן ִמ ִמּין שֶׁ פֵּ ֵרשׁ .וְ עַ ד הֵ י ָכן הִ יא הַ ָיּד לְ עִ ְנ ָין ֶזה?
עַ ד הָ אַ צִּ יל .וְ הָ ֶר ֶגל  -עַ ד הָ אַ ְר ֻכּבָּ ה .לְ פִ י שֶׁ בַּ ְנּ ָד ִרים ה ֹולְ כִ ין
אַחַ ר לְ שׁ ֹון בְּ ֵני אָ ָדם.
ו הָ אוֹמֵ ר 'ק ֹומָ תִ י עָ ַלי ֶכּסֶ ף' א ֹו ' ָזהָ ב'  -נ ֹותֵ ן שַׁ ְרבִ יט שֶׁ אֵ ינ ֹו
ִנכְ פָּ ף ְמ א ק ֹומָ ת ֹוִ ,מ ִמּין שֶׁ פֵּ ֵרשׁ .אָמַ ר ' ְמ א ק ֹומָ תִ י עָ ַלי' -
נ ֹותֵ ן ֲאפִ לּוּ שַׁ ְרבִ יט הַ ִנּכְ פָּ ףִ ,מ ִמּין שֶׁ פֵּ ֵרשׁ.
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ז הָ אוֹמֵ ר ' ִמ ְשׁקָ לִ י עָ ַלי' ,וְ א פֵּ ֵרשׁ מֵ אֵ י ֶזה ִמין  -אִ ם הָ ָיה
עָ ִשׁיר בְּ י ֹותֵ ר ,וְ ִנתְ ַכּ ֵוּן לְ מַ תָּ ָנה ְמרֻ בָּ ה ,נ ֹותֵ ן ִמ ְשׁקָ ל ֹו ָזהָ ב;
וְ הוּא הַ ִדּין בָּ א ֹומֵ ר ' ִמ ְשׁקַ ל ָי ִדי' א ֹו ' ַרגְ לִ י' א ֹו 'ק ֹומָ תִ י'
'עָ ַלי' ,וְ א פֵּ ֵרשׁ מֵ אֵ י ֶזה ִמין  -נ ֹותֵ ן ָזהָ ב .וְ אִ ם אֵ ינ ֹו מֻ פְ ָלג
בַּ ֲע ִשׁירוּת  -נ ֹותֵ ן ִמ ְשׁקָ ל ֹו א ֹו ִמ ְשׁקַ ל ָיד ֹו ִמ ְדּבָ ִרים שֶׁ ַדּ ְר ָכּן
לְ הִ שָּׁ קֵ ל בְּ א ֹות ֹו מָ ק ֹוםֲ ,אפִ לּוּ פֵּ ר ֹות .וְ ֵכן נ ֹותֵ ן שַׁ ְרבִ יט ְמ א
ק ֹומָ ת ֹוֲ ,אפִ לּוּ שֶׁ לְּ עֵ ץ  -הַ כֹּל לְ פִ י מָ מ ֹונ ֹו וְ ַדעְ תּ ֹו.
ח הָ אוֹמֵ ר 'עָ ְמ ִדי עָ ַלי'ְ ' ,י ִשׁיבָ תִ י עָ ַלי' א ֹו ' ְמק ֹום ְי ִשׁיבָ תִ י
עָ ַלי'ָ ' ,ר ְחבִּ י עָ ַלי'' ,עָ בְ ִיי עָ ַלי'' ,הֶ קֵּ פִ י עָ ַלי' ָ -כּל אֵ לּוּ סָ פֵ ק,
וּמֵ בִ יא לְ פִ י מָ מ ֹונ ֹו ,עַ ד שֶׁ יֹּאמַ ר ' א ָכּ ִנתְ ַכּ ַוּ ְנתִּ י' .וְ אִ ם מֵ ת
 ִיתְּ נוּ הַ יּ ֹו ְר ִשׁין פָּ חוּת שֶׁ בַּ לְּ שׁ ֹונ ֹות.ט הָ אוֹמֵ ר ' ֲה ֵרי עָ ַלי מַ ְטבֵּ עַ ֶכּסֶ ף'  -א ִיפְ חֹת ִמ ִדּי ַנר ֶכּסֶ ף.
'מַ ְטבֵּ עַ ְנחֹ שֶׁ ת'  -א ִיפְ חֹת ִממָּ עָ ה ֶכּסֶ ףֲ ' .ה ֵרי עָ ַלי בַּ ְר ֶזל' -
א ִיפְ חֹת מֵ אַ מָּ ה עַ ל אַ מָּ ה לְ ָכ ֶלה ע ֹו ֵרב שֶׁ הָ ָיה בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ
לְ מַ עְ ָלה בְּ ַגג הַ הֵ י ָכל ,כְּ מ ֹו שֶׁ יִּ תְ בָּ אֵ ר בִּ ְמק ֹומ ֹו )בית הבחירה ד,ג(.
י הָ אוֹמֵ ר ' ֲה ֵרי עָ ַלי ֶכּסֶ ף' א ֹו ' ָזהָ ב' ,וְ א הִ זְ כִּ יר מַ ְטבֵּ עַ -
ָיבִ יא ָלשׁ ֹון שֶׁ לְּ ֶכסֶ ף א ֹו שֶׁ לְּ ָזהָ בִ ,יהְ ֶיה ִמ ְשׁקָ ָלהּ כְּ ֵדי שֶׁ יֹּאמַ ר
' א עַ ד ָכּ ִנתְ ַכּ ַוּ ְנתִּ י' .וְ ֵכן אִ ם פֵּ ֵרשׁ הַ ִמּ ְשׁקָ ל וְ שָׁ ַכח ַכּמָּ ה
פֵּ ֵרשָׁ ,יבִ יא עַ ד שֶׁ ֹיּאמַ ר ' א עַ ד ָכּ ִנתְ ַכּ ַוּ ְנתִּ י'.
יא אֶ חָ ד הָ אוֹמֵ ר ' ָדּמַ י עָ ַלי' א ֹו ' ְדּמֵ י פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי' א ֹו הָ אוֹמֵ ר
' ֲה ֵרי עָ ַלי מָ ֶנה' א ֹו ' ֲח ִמ ִשּׁים' א ֹו ' ֶכּסֶ ף' א ֹו ' ָזהָ ב'  -הַ ֹכּל הֵ ן
הַ ִנּ ְק ָראִ ין 'חַ ָיּב ָדּ ִמין' .וְ הַ ָדּ ִמין וְ הָ ע ֲָרכִ ין לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ,כְּ מ ֹו
שֶׁ בֵּ ְ
אַרנוּ )לעיל א,י(.
יב ְשׁתֵּ י לְ שָׁ כ ֹות הָ יוּ בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ :אַחַ ת לִ ְשׁ ַכּת ֲחשָׁ ִיים וְ אַחַ ת
לִ ְשׁ ַכּת הַ ֵכּלִ ים .לִ ְשׁ ַכּת ֲחשָׁ ִיים ִ -י ְראֵ י חֵ ְטא נ ֹותְ ִנין לְ ת ֹו ָכהּ
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בַּ ֲחשַׁ איַ ,ו ֲע ִניִּ ים בְּ ֵני ט ֹובִ ים ִמתְ פַּ ְר ְנסִ ין ִממֶּ ָנּה בַּ ֲחשַׁ אי.
לִ ְשׁ ַכּת הַ ֵכּלִ ים ָ -כּל ִמי שֶׁ הִ תְ ַנ ֵדּב כְּ לִ י ז ֹו ְרק ֹו לְ ת ֹו ָכהּ ,וְ אַחַ ת
לשׁים י ֹום הַ גִּ זְ בָּ ִרין פּ ֹותְ ִחין א ֹותָ הָּ :כּל כְּ לִ י שֶׁ ִנּ ְמצָ א בּ ֹו
לִ ְשׁ ִ
יחין א ֹות ֹו ,וְ הַ ְשּׁאָר ִנ ְמ ָכּ ִרין ,וּ ְדמֵ יהֶ ן
צֹ ֶר לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית  -מַ ִנּ ִ
נ ֹופְ לִ ין לְ לִ ְשׁ ַכּת בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית.

יג ֻהצְ ְרכוּ לְ קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ וְ א הִ סְ פִּ יקָ ה ָלהֶ ן ְתּרוּמַ ת
הַ לִּ ְשׁ ָכּה  -מ ֹוצִ יאִ ין אֶ ת הָ ָראוּי ָלהֶ ן ִמקָּ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית.
אֲבָ ל אִ ם ֻהצְ ְרכוּ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית וְ א מָ צְ אוּ בְּ לִ ְשׁ ַכּת בֶּ ֶדק
הַ בַּ ִית ָדּבָ ר הַ ְמּסַ פֵּ ק ָלהֶ ן  -אֵ ין מ ֹוצִ יאִ ין אֶ ת הָ ָראוּי ָלהֶ ן
ִמקָּ ְדשֵׁ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ .

ישי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִל ִׁ
א הַ מַּ ֲע ִרי אֶ ת הַ פָּ חוּת ִמבֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים וְ א עָ מַ ד בַּ ִדּין עַ ד
שֶׁ יִּ הְ ֶיה ָיתֵ ר עַ ל עֶ ְשׂ ִרים  -אֵ ינ ֹו נ ֹותֵ ן אֶ ָלּא עֵ ֶר פָּ חוּת ִמבֶּ ן
עֶ ְשׂ ִרים; שֶׁ אֵ ין הָ עֵ ֶר אֶ ָלּא בִּ זְ מַ ן הָ עֵ ֶר  ,א בִּ זְ מַ ן הַ הַ ֲעמָ ָדה
בַּ ִדּין.
ב ָכּל הָ ע ֲָרכִ ין הַ ְקּצוּבִ ין בַּ תּ ֹו ָרה הֵ ן שֶׁ נּ ֹותֵ ן הַ מַּ ֲע ִרי אִ ם
הָ ָיה עָ ִשׁיר .אֲבָ ל אִ ם הָ ָיה עָ ִני וְ אֵ ין ָיד ֹו מַ שֶּׂ ֶגת  -נ ֹותֵ ן ָכּל
הַ ִנּ ְמצָ א בְּ ָיד ֹוֲ ,אפִ לּוּ סֶ ַלע אֶ חָ ד ,וְ ִנפְ טָ ר ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אִ ם מָ
הוּא מֵ עֶ ְר ֶכּ ] [...עַ ל פִּ י אֲשֶׁ ר תַּ ִשּׂיג יַד הַ ֹנּ ֵדר" )ויקרא כז,ח(.
ג וּ ִמ ַנּ ִין שֶׁ הוּא נ ֹותֵ ן ֲאפִ לּוּ סֶ ַלע אֶ חָ ד אִ ם אֵ ין ל ֹו אֶ ָלּא
סֶ ַלע? שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ כָל עֶ ְרכְּ יִהְ יֶה בְּ שֶׁ קֶ ל הַ קֹּ ֶדשׁ" )שם כז,כה(.
הָ א ָלמַ ְדתָּ שֶׁ אֵ ין בָּ ֲע ָרכִ ין פָּ חוּת ִמסֶּ ַלע וְ א ָיתֵ ר עַ ל
ֲח ִמ ִשּׁים.
ד ֲה ֵרי שֶׁ א ִנ ְמצָ א בְּ ָיד ֹו ֲאפִ לּוּ סֶ ַלע  -אֵ ין ל ֹו ְק ִחין ִממֶּ נּוּ
פָּ חוּת ִמסֶּ ַלע ,אֶ ָלּא ִישָּׁ אֵ ר הַ כֹּל עָ ָליו ח ֹוב ,וְ אִ ם מָ צְ אָה ָיד ֹו
וְ הֶ ֱע ִשׁירִ ,יתֵּ ן עֵ ֶר שָׁ ֵלם הַ קָּ צוּב בַּ תּ ֹו ָרה.
ה עָ ִשׁיר שֶׁ הֶ ֱע ִרי וְ הֶ ֱע ִני ,א ֹו שֶׁ הֶ ֱע ִרי כְּ שֶׁ הוּא עָ ִני וְ הֶ ֱע ִשׁיר
 ה ֲֵרי זֶה חַ יָּב בְּ עֵ ֶר עָ ִשׁיר .אֲבָ ל אִ ם הֶ ֱע ִרי כְּ שֶׁ הוּא עָ ִני,וְ הֶ ֱע ִשׁיר וְ חָ ַזר וְ הֶ ֱע ִני  -נ ֹותֵ ן עֵ ֶר עָ ִני.
ו עָ ִשׁיר שֶׁ אָמַ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ לַי' א ֹו 'עֵ ֶר פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי' ,וְ שָׁ מַ ע
הֶ עָ ִני וְ אָמַ ר 'מַ ה שֶּׁ אָמַ ר ֶזה עָ ַלי' ֲ -ה ֵרי הֶ עָ ִני חַ ָיּב בְּ עֵ ֶר
עָ ִשׁיר ,שֶׁ הוּא עֵ ֶר שָׁ ֵלם .אֲבָ ל עָ ִני שֶׁ הֶ ֱע ִרי אֶ ת הֶ עָ ִשׁיר
וְ אָמַ ר 'עֵ ֶר ֶזה עָ ַלי'  -אֵ ינ ֹו חַ ָיּב אֶ ָלּא בְּ עֵ ֶר עָ ִני ,שֶׁ הוּא כְּ פִ י
ֲאשֶׁ ר תַּ ִשּׂיג ָיד ֹו.
ז מַ ה בֵּ ין הַ חַ ָיּב בְּ עֵ ֶר עָ ִני לְ הַ חַ ָיּב בְּ עֵ ֶר עָ ִשׁיר ,שֶׁ הוּא
הָ עֵ ֶר הַ קָּ צוּב ֻכּלּ ֹו? שֶׁ הַ חַ ָיּב בְּ עֵ ֶר עָ ִני שֶׁ ָלּ ְקחוּ ִממֶּ נּוּ ָכּל
מַ ה שֶּׁ ָיּד ֹו מַ שֶּׂ ֶגתֲ ,אפִ לּוּ סֶ ַלע אֶ חָ ד ,וְ אַחַ ר ָכּ הֶ ֱע ִשׁיר  -אֵ ינ ֹו
חַ ָיּב לְ שַׁ ֵלּם .וְ ִאם הָ ָיה חַ ָיּב בְּ עֵ ֶר עָ ִשׁיר ִ -ישָּׁ אֵ ר ְשׁאָר
הָ עֵ ֶר ח ֹוב עָ ָליו עַ ד שֶׁ ַיּ ֲע ִשׁיר וְ ַי ְשׁלִ ים הָ עֵ ֶר שֶׁ עָ ָליו.
ח הַ ְמּפָ ֵרשׁ אֶ ת הָ עֵ ֶר וְ אָמַ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ לַי ֲח ִמ ִשּׁים סְ ָלעִ ים' א ֹו
'עֵ ֶר פְּ ל ֹו ִנית עָ ַלי ְשׁ ִ
לשׁים סְ ָלעִ ים'  -אֵ ינ ֹו ִנדּ ֹון בְּ הֶ שֵּׂ ג ָיד,
אֶ ָלּא ל ֹו ְק ִחין ָכּל הַ ִנּ ְמצָ א בְּ ָיד ֹו ,וְ הַ ְשּׁאָר עָ ָליו ח ֹוב עַ ד
שֶׁ ַיּ ֲע ִשׁיר וְ ִיתֵּ ן.
ט וְ ֵכן הָ אוֹמֵ ר ' ָדּמַ י עָ ַלי' א ֹו ' ְדּמֵ י פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי'  -אֵ ינ ֹו ִנדּ ֹון
בְּ הֶ שֵּׂ ג ָיד ,שֶׁ חַ ָיּבֵ י ָדּ ִמים ֲה ֵרי פֵּ ְרשׁוּ ִנ ְד ָרןַ ,ו ֲה ֵרי הֵ ן כְּ ִמי
שֶׁ אָמַ ר 'מָ ֶנה עָ ַלי הֶ ְק ֵדּשׁ' ,שֶׁ הוּא חַ ָיּב לִ תֵּ ן מָ ֶנה ָגּמוּר.
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י הָ אוֹמֵ ר ' ֲה ֵרי עָ ַלי עֵ ֶר ' סְ תָ ם ,וְ א פֵּ ֵרשׁ  -אֵ ינ ֹו כִּ ְמפָ ֵרשׁ
' ְשׁלשָׁ ה ְשׁקָ לִ ים' ,אֶ ָלּא ִנדּ ֹון בְּ הֶ שֵּׂ ג ָיד ,כִּ ְשׁאָר הַ מַּ ֲע ִריכִ ין.
יא הָ אוֹמֵ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ לַי' וְ חָ ַזר וְ אָמַ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ לַי' ,וְ הָ יוּ בְּ ָיד ֹו
עֶ שֶׂ ר סְ ָלעִ ים ,וְ ָנתַ ן תֵּ שַׁ ע ַל ְשּׁ ִנ ָיּה וְ סֶ ַלע ָל ִראשׁ ֹו ָנה ָ -יצָ א ְי ֵדי
ְשׁתֵּ יהֶ ן ,שֶׁ הָ ע ֲָרכִ ין א כְּ ח ֹוב ֹות הֵ ן; שֶׁ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ ָכּל מַ ה
שֶּׁ בְּ ָיד ֹו ְמ ֻשׁעְ בָּ ד ָל ִראשׁ ֹו ָנה הֶ ְק ֵדּשׁ ְמ ֻאחָ ר  -מַ ה שֶּׁ ָגּבָ ה ָגּבָ ה.
ֲאבָ ל אִ ם ָנתַ ן תֵּ שַׁ ע ָל ִראשׁ ֹו ָנה וְ אַחַ ת ַל ְשּׁ ִנ ָיּה ְ -י ֵדי ְשׁ ִנ ָיּה
ָיצָ א ,שֶׁ ֲה ֵרי כְּ שֶׁ ָנּתַ ן הַ סֶּ ַלע א ִנ ְשׁאַר בְּ ָיד ֹו כְּ לוּםַ ,ו ֲה ֵרי אֵ ין
ָיד ֹו מַ שֶּׂ ֶגת; וִ ֵידי הָ ִראשׁ ֹו ָנה א ָיצָ א ,שֶׁ ֲה ֵרי ָכּל מַ ה שֶּׁ בְּ ָיד ֹו
ְמ ֻשׁעְ בָּ ד ָל ִראשׁ ֹו ָנה ,וּכְ שֶׁ ָנּתַ ן הַ תֵּ שַׁ ע ִנ ְשׁאַר ל ֹו סֶ ַלע וְ א
ְנתָ נ ֹוַ ,ו ֲה ֵרי א ָנתַ ן ָכּל מַ ה שֶּׁ ָיּד ֹו מַ שֶּׂ ֶגת .לְ פִ י ָכ ִישָּׁ אֵ ר עָ ָליו
ְשׁאָר עֵ ֶר ִראשׁ ֹון עַ ד שֶׁ ַיּ ֲע ִשׁיר וִ ישַׁ ֵלּם.
יב הָ אוֹמֵ ר ' ְשׁ ֵני ֲע ָר ַכי עָ לַי' ,וְ א הָ ָיה בְּ ָיד ֹו אֶ ָלּא פָּ חוּת
ִמכְּ ֵדי ְשׁ ֵני ע ֲָרכִ ין ֲ -ה ֵרי הַ ָדּבָ ר סָ פֵ ק אִ ם ִנתְ פַּ ס לִ ְשׁ ֵניהֶ ן,
וְ נ ֹותֵ ן ֲחצִ י מַ ה שֶּׁ ֵיּשׁ ל ֹו לְ עֵ ֶר אֶ חָ ד וְ חֶ צְ י ֹו ָלעֵ ֶר הַ שֵּׁ ִני
וְ ִיפָּ טֵ ר ,א ֹו ִיתֵּ ן עֵ ֶר אֶ חָ ד מֵ הֶ ן שָׁ ֵלם א ֹו ָכּל הַ ִנּ ְמצָ א בְּ ָיד ֹו
בְּ אֶ חָ ד מֵ הֶ ן ,וְ ִישָּׁ אֵ ר הָ עֵ ֶר הָ אַחֵ ר עָ ָליו ח ֹוב עַ ד שֶׁ יִּ תֵּ ן א ֹות ֹו
בַּ ֲע ִניּוּת א ֹו בַּ ֲע ִשׁירוּת כְּ פִ י הֶ שֵּׂ ג ָיד ֹו.
יג הַ מַּ פְ ִרישׁ עֶ ְרכּ ֹו א ֹו ָדּמָ יו וְ אָבְ דוּ א ֹו ִנגְ ְנבוּ  -אַף עַ ל פִּ י
שֶׁ א אָמַ ר 'עָ ַלי ִחיּוּב אַ ֲח ָריוּתָ ן' ,חַ ָיּב בְּ אַ ֲח ָריוּתָ ן עַ ד
שֶׁ ַיּגִּ יעוּ לְ ַיד הַ גִּ זְ בָּ ר ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ נָתַ ן אֶ ת הָ עֶ ְרכְּ בַּ יּוֹם
הַ הוּא ֹק ֶדשׁ ַליי" )שם כז,כג(ֲ :ה ֵרי הֵ ן חֻ לִּ ין אַף עַ ל פִּ י
שֶׁ הִ פְ ִרישָׁ ן ,עַ ד שֶׁ ַיּגִּ יעוּ לְ ַיד הַ גִּ זְ בָּ ר.
יד חַ ָיּבֵ י ע ֲָרכִ ין וְ ָד ִמים ְ -ממַ ְשׁכְּ ִנין א ֹותָ ן וְ ל ֹו ְק ִחין מֵ הֶ ן
בְּ עַ ל ָכּ ְרחָ ן מַ ה שֶּׁ ָנּ ְדרוּ ,וְ אֵ ין חַ יָּבִ ין לְ הַ ֲחזִ יר ָלהֶ ן הַ מַּ ְשׁכּ ֹון
בַּ יּ ֹום א ֹו בַּ ַלּ ְי ָלה ,וּמ ֹוכְ ִרין ָכּל הַ ִנּ ְמצָ א ָלהֶ ן ִמן הַ קַּ ְרקַ ע וּ ִמן
הַ ִמּטַּ לְ ְטלִ יןִ ,מכְּ סוּת וּכְ ֵלי תַּ ְשׁ ִמישׁ הַ בַּ ִית ַו ֲעבָ ִדים וּבְ הֵ מָ ה,
וְ ִנפְ ָרעִ ין ִמן הַ כֹּל.
וְ אֵ ין מ ֹוכְ ִרין א כְּ סוּת אִ ְשׁתּ ֹו וְ א כְּ סוּת בָּ ָניו וְ א בְּ ָג ִדים
שֶׁ צְּ בָ עָ ן לִ ְשׁמָ ן וְ א סַ ְנ ָדּלִ ים ֲח ָד ִשׁים שֶׁ לְּ קָ חָ ן לִ ְשׁמָ ן .וְ ֵכן
הַ מַּ ְק ִדּישׁ ָכּל ְנ ָכסָ יו  -א הִ ְק ִדּישׁ אֶ ת אֵ לּוּ.
טו וְ נ ֹותְ ִנין ל ֹו ִמ ָכּל ְנ ָכסָ יוָ ,ל ֶזה שֶׁ ֵיּשׁ עָ ָליו ע ֲָרכִ ין א ֹו ָדּ ִמים
א ֹו שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ מָ ֶנה לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית וְ אֵ ין ל ֹו ,נ ֹותְ ִנין ל ֹו תְּ פִ לִּ ין
שֶׁ לְּ ֹראשׁ וְ שֶׁ לְּ ָיד וְ סַ ְנ ָדּלִ ין וּ ִמטָּ ה ֵלישֵׁ ב עָ ֶליהָ וּ ִמטָּ ה וּמַ צָּ ע
הָ ְראוּ ִיין ל ֹו לִ ישַׁ ן ֲע ֵליהֶ ן .וְ אִ ם הָ ָיה עָ ִני  -נ ֹותְ ִנין ל ֹו ִמטָּ ה
וּמַ פָּ ץ לִ ישַׁ ן עָ ָליו.

ספר הפלאה  הלכות ערכים וחרמים  פרק ג-ד

לשׁים יוֹם וּכְ סוּת ְשׁ ֵנים עָ שָׂ ר חֹ ֶדשׁ ,ל ֹו
וְ נ ֹותְ ִנין ל ֹו ְמז ֹון ְשׁ ִ
לְ בַ דּ ֹו ,אֲבָ ל א לְ אִ ְשׁתּ ֹו וּבָ ָניו ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הוּא חַ ָיּב
בִּ ְמז ֹונ ֹותֵ יהֶ ן וּבִ כְ סוּתָ ן .וְ אֵ ין נ ֹותְ ִנין ל ֹו אֶ ָלּא כְּ סוּת הָ ְראוּ ָיה
ל ֹו .טז הָ יוּ עָ ָליו כְּ ֵלי מֶ ִשׁי וּבְ ָג ִדים ְמזֹהָ בִ ין  -מַ ֲעבִ ִירין
א ֹותָ ן מֵ עָ ָליו ,וְ נ ֹותְ ִנין ל ֹו כְּ סוּת הָ ְראוּ ָיה לְ אִ ישׁ כְּ מ ֹות ֹו,
ַל ֹחל ,אֲבָ ל א לְ שַׁ בָּ ת ֹות וְ ָי ִמים ט ֹובִ ים.
יז וְ אִ ם הָ ָיה ֻאמָּ ן  -נ ֹותְ ִנין ל ֹו ְשׁ ֵני כְּ ֵלי ֻאמָּ נוּת ִמ ָכּל ִמין
ָו ִמין .כֵּיצַ ד? אִ ם הָ ָיה חָ ָרשׁ  -נ ֹותְ ִנין ל ֹו ְשׁ ֵני מַ ֲעצָ ִדין וּ ְשׁתֵּ י
ְמ ֵגר ֹות .הָ יוּ ל ֹו ֵכּלִ ים ְמרֻ בִּ ין ִמ ִמּין אֶ חָ ד וּמוּעָ ִטין ִמ ִמּין שֵׁ ִני
 אֵ ין מ ֹוכְ ִרין ִמן הַ ְמּרֻ בִּ ין וְ ל ֹו ְק ִחין ל ֹו ִמן הַ מּוּעָ ִטין ,אֶ ָלּאנ ֹותְ ִנין ל ֹו ְשׁ ֵני ֵכּלִ ים ִמן הַ ְמּרֻ בִּ ין וְ ָכל שֶׁ ֵיּשׁ ל ֹו ִמן הַ מּוּעָ ט.
יח הָ ָיה חַ מָּ ר א ֹו אִ ָכּר  -אֵ ין נ ֹותְ ִנין ל ֹו בְּ הֶ ְמתּ ֹו ,אַף עַ ל פִּ י
שֶׁ אֵ ין ל ֹו ְמז ֹונ ֹות אֶ ָלּא ִממֶּ נָּה .הָ ָיה סַ פָּ ן  -אֵ ין נ ֹותְ ִנין ל ֹו
סְ פִ י ָנת ֹו ,אֶ ָלּא ִי ְמכֹּר הַ ֹכּל.

יט הָ ָיה בַּ ְנּ ָכסִ ים בְּ הֵ מָ ה ַו ֲעבָ ִדים וּמַ ְר ָגּלִ יּ ֹות ,וְ אָ ְמרוּ
לשׁים  -מַ ְשׁבִּ יחַ
הַ תַּ ָגּ ִרים 'אִ ם ִי ָלּקַ ח לְ עֶ בֶ ד ֶזה כְּ סוּת בִּ ְשׁ ִ
הוּא מֵ אָה'; וּ'פָ ָרה ז ֹו  -אִ ם תַּ ְמתִּ ינוּ בָּ הּ ָלאַ ְט ֵלס ,מַ ְשׁבַּ חַ ת
ֲעשָׂ ָרה'; וּ'מַ ְר ָגּלִ ית ז ֹו  -אִ ם מַ ֲעלִ ין א ֹותָ הּ לְ מָ ק ֹום פְּ ל ֹו ִני,
תִּ ְשׁ ֶוה מָ מ ֹון ַרב ,וְ ָכאן אֵ י ָנהּ שָׁ ָוה אֶ ָלּא ְמעַ ט'  -אֵ ין שׁ ֹו ְמעִ ין
ָלהֶ ן.
אֶ ָלּא ֵכּיצַ ד ע ֹו ִשׂין? מ ֹוכְ ִרין הַ כֹּל בִּ ְמק ֹומ ֹו וּבִ ְשׁעָ ת ֹו כְּ מָ ה
שֶׁ הוּא ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ נָתַ ן אֶ ת הָ עֶ ְרכְּ בַּ יּוֹם הַ הוּא ֹק ֶדשׁ ַליי"
)שם(  -לְ ַרבּ ֹות ָכּל ָדּבָ ר שֶׁ ַלּהֶ ְק ֵדּשׁ ,שֶׁ אֵ ין ְמפַ ְרכְּ סִ ין א ֹות ֹו וְ אֵ ין
מַ ְמתִּ י ִנין בּ ֹו ַלשּׁוּק וְ א מ ֹולִ יכִ ין א ֹות ֹו ִממָּ ק ֹום לְ מָ ק ֹום :אֵ ין
ַלהֶ ְק ֵדּשׁ אֶ ָלּא ְמק ֹומ ֹו וּ ְשׁעָ ת ֹו.
ֲמוּרים? בְּ ִמטַּ לְ ְטלִ ין ַו ֲעבָ ִדים .אֲבָ ל
כ בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
הַ קַּ ְרקָ ע ֹות  -מַ כְ ִריזִ ין ֲע ֵליהֶ ן ִשׁ ִשּׁים י ֹום ְרצוּפִ ין בַּ בֹּקֶ ר
וּבָ עֶ ֶרב וְ אַחַ ר ָכּ מ ֹוכְ ִרין א ֹותָ ן.

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְר ִב ִ
א שָׂ ֶדה שֶׁ יְּ ָרשָׁ הּ אָ ָדם ִממּ ֹו ִרישָׁ יו  -הִ יא הַ ִנּ ְק ֵראת ' ְשׂ ֵדה
ֲאחֻ ָזּה' .וְ שָׂ ֶדה שֶׁ לְּ קָ חָ הּ א ֹו ָז ָכה בָּ הּ  -הִ יא הַ ִנּ ְק ֵראת ' ְשׂ ֵדה
ִמ ְק ָנה' .וְ הַ מַּ ְק ִדּישׁ ְשׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּת ֹו  -מ ֹו ְד ִדין א ֹותָ הּ ,וְ עֶ ְר ָכּהּ
הוּא הָ עֵ ֶר הַ קָּ צוּב בַּ תּ ֹו ָרה.
ב וְ ַכמָּ ה הוּא? ָכּל מָ ק ֹום שֶׁ ָראוּי לִ זְ ֹרעַ בּ ֹו ֹחמֶ ר ְשׂע ֹו ִרים,
ִיזְ ָרעֶ נּוּ בְּ ָיד וְ א ְיקָ ֵרב זְ ִריעָ ת ֹו וְ א ְי ַרחֵ ק א ֹותָ הּ  -עֶ ְרכּ ֹו
ֲח ִמ ִשּׁים שֶׁ קֶ ל לְ ָכל ְשׁ ֵני י ֹובֵ ל ,וְ אֵ ין ְשׁ ַנת י ֹובֵ ל ִמן הַ ִמּ ְנ ָין.
וְ אֶ חָ ד הַ מַּ ְק ִדּישׁ שָׂ ֶדה ט ֹובָ ה שֶׁ אֵ ין בְּ ָכל אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל
כְּ מ ֹותָ הּ ,א ֹו שָׂ ֶדה ָרעָ ה שֶׁ אֵ ין כְּ מ ֹותָ הּ ָלרֹעַ ָ -כּ ֶזה מַ ֲע ִריכִ ין
א ֹותָ הּ.
ג כְּ בָ ר בֵּ אַ ְרנוּ בְּ הִ לְ כ ֹות ְשׁקָ לִ ים )א,ב-ג( שֶׁ הַ 'שֶּׁ קֶ ל' הָ אָמוּר
בַּ תּ ֹו ָרה הוּא הַ ִנּ ְק ָרא 'סֶ ַלע' בִּ לְ שׁ ֹון ֲח ָכ ִמים ,וְ הַ ' ֵגּ ָרה' הָ ֲאמוּ ָרה
בַּ תּ ֹו ָרה הִ יא הַ 'מָּ עָ ה' בְּ ִדבְ ֵרי ֲח ָכ ִמים .וְ ה ֹוסִ יפוּ עַ ל הַ שֶּׁ קֶ ל
וְ עָ שׂוּ א ֹות ֹו סֶ ַלע ,וְ הַ סֶּ ַלע אַ ְרבָּ עָ ה ִדּי ָנ ִרין ,וְ הַ ִדּי ָנר שֵׁ שׁ מָ עִ ין,
וְ הַ מָּ עָ ה ְשׁ ֵני פּוּ ְנ ְדּי ֹו ִניןִ .נ ְמצָ א לְ ָכל שָׁ ָנה סֶ ַלע וּפוּ ְנ ְדּי ֹון;
שֶׁ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הַ סֶּ ַלע ְשׁמ ֹו ָנה וְ אַ ְרבָּ עִ ים פּוּ ְנ ְדּי ֹון  -כְּ שֶׁ יִּ תֵּ ן
הַ פּוּ ְנ ְדּי ֹונ ֹות לִ קַּ ח סֶ ַלע ִמן הַ ֻשּׁלְ חָ ִני ,נ ֹותֵ ן תִּ ְשׁעָ ה וְ אַ ְרבָּ עִ ים.
ד הַ ֹחמֶ ר הוּא הַ כּ ֹור ,וְ הוּא ְשׁ ֵני לְ תָ כִ ין ,וְ הַ ֵלּתֶ ֲחמֵ שׁ
לשׁים סְ אָה ,שֶׁ הֵ ן עֶ שֶׂ ר
עֶ ְשׂ ֵרה סְ אִ יןִ .נ ְמצָ א הַ ֹחמֶ ר ְשׁ ִ
אֵ יפ ֹותָ ,כּל שָׁ לשׁ סְ אִ ין  -אֵ יפָ ה .וּכְ בָ ר בֵּ אַ ְרנוּ בְּ הִ לְ כ ֹות שַׁ בָּ ת
)טז,ג( שֶׁ הַ מָּ ק ֹום שֶׁ ֵיּשׁ בְּ ִשׁבּוּר ֹו ֲח ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה עַ ל ֲח ִמ ִשּׁים
אַ מָּ ה  -הוּא בֵּ ית סְ אָה ,וְ הוּא ִמזְ ַרע סְ אָה.
ִנ ְמצֵ אתָ ָלמֵ ד ,שֶׁ הַ מָּ ק ֹום שֶׁ ֵיּשׁ בְּ ִשׁבּוּר ֹו ֲח ִמשָּׁ ה וְ ִשׁבְ עִ ים
אֶ ֶלף אַ מָּ ה ,שֶׁ הוּא בְּ ִרבּוּעַ מָ אתַ ִים אַ ְרבַּ ע וְ ִשׁבְ עִ ים אַ מּ ֹות עַ ל
מָ אתַ ִים אַ ְרבַּ ע וְ ִשׁבְ עִ ים אַ מּ ֹות בְּ קֵ רוּב  -הוּא בֵּ ית כּ ֹור,
וְ הוּא 'ז ֶַרע חֹמֶ ר ְשׂ ֹע ִרים' )ויקרא כז,טז(.
ה ֵכּיצַ ד ֶדּ ֶר הַ חֶ ְשׁבּ ֹון בְּ עֶ ְר ֵכי שָׂ ד ֹות? ֲה ֵרי שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ ְשׂ ֵדה
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ֲאחֻ ָזּת ֹו ,וְ ִנ ְשׁאַר ַליּ ֹובֵ ל ְשׁמ ֹו ֶנה שָׁ ִנים חוּץ ִמ ְשּׁ ַנת הַ יּ ֹובֵ ל,
אַרנוּ )לעיל ,ב( ָ -כּל הָ ר ֹוצֶ ה לִ פְ דּ ֹותָ הּ
שֶׁ אֵ י ָנהּ בַּ חֶ ְשׁבּ ֹון ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
ִמ ַיּד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ,נ ֹותֵ ן לְ ָכל ז ֶַרע ֹחמֶ ר ְשׂעֹ ִרים ְשׁמ ֹו ָנה סְ ָלעִ ים
וּ ְשׁמ ֹו ָנה פּוּ ְנ ְדּי ֹונ ֹות .וְ אִ ם ָרצוּ הַ בְּ עָ לִ ים לִ פְ דּ ֹותָ הּ  -נ ֹותְ ִנין
עֶ שֶׂ ר סְ ָלעִ ים ַו ֲעשָׂ ָרה פּוּ ְנ ְדּי ֹונ ֹות ,לְ פִ י שֶׁ הֵ ן מ ֹוסִ יפִ ין חֹמֶ שׁ.
וְ ֵכן ָכּל חֹמֶ שׁ הָ אָמוּר בַּ תּ ֹו ָרה  -צָ ִרי שֶׁ יִּ הְ ֶיה הַ קֶּ ֶרן עִ ם
הַ תּ ֹוסֶ פֶ ת ֲח ִמשָּׁ הִ ,נ ְמצָ א שֶׁ ה ֹוסִ יף ְרבִ יעַ הַ קֶּ ֶרן .וְ ֵכן אִ ם פָּ ָדת
אִ ְשׁתּ ֹו שֶׁ ַלּמַּ ְק ִדּישׁ א ֹו אֶ חָ ד ִמיּ ֹו ְרשָׁ יו ֲ -ה ֵרי אֵ לּוּ מ ֹוסִ יפִ ין
חֹמֶ שׁ.
ו ִנ ְשׁאַר ַליּ ֹובֵ ל אַ ְרבַּ ע שָׁ ִנים  -נ ֹותֵ ן הַ פּ ֹו ֶדה אַ ְרבַּ ע סְ ָלעִ ים
וְ אַ ְרבָּ עָ ה פּוּ ְנ ְדּי ֹונ ֹות לְ ָכל ֹחמֶ ר .וְ אִ ם הַ בְּ עָ לִ ים פָּ דוּ א ֹותָ הּ -
נ ֹותְ ִנין חֹמֶ שׁ .וְ ֵכן לְ פִ י חֶ ְשׁבּ ֹון ֶזה ,סֶ ַלע וּפוּ ְנ ְדּי ֹון לְ ָכל שָׁ ָנה.
וְ אֵ ינ ֹו נ ֹותֵ ן שָׁ ָנה בְּ שָׁ ָנה ,אֶ ָלּא נ ֹותֵ ן הַ ֹכּל כְּ אֶ חָ ד.
ז ִנ ְשׁאַר בֵּ ינ ֹו וּבֵ ין הַ יּ ֹובֵ ל שָׁ ָנה  -אֵ ינ ֹו ָיכ ֹול לִ תֵּ ן סֶ ַלע
וּפוּ ְנ ְדּי ֹון לִ פְ דּ ֹותָ הּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ ִחשַּׁ ב ל ֹו הַ ֹכּהֵ ן ] [...עַ ל פִּ י
הַ שָּׁ נִים הַ נּוֹתָ רֹת" )שם כז,יח(  -אֵ י ָנהּ ִנפְ ֵדּית בְּ גִ ְרע ֹון ֶכּסֶ ף אֶ ָלּא
קֹ ֶדם ַליּ ֹובֵ ל בִּ ְשׁתֵּ י שָׁ ִנים א ֹו ָיתֵ ר .ח ִנ ְשׁאַר בֵּ ינ ֹו וּבֵ ין
הַ יּ ֹובֵ ל שָׁ ָנה וְ חָ ְדשַׁ ִים  -אִ ם ָרצָ ה הַ גִּ זְ בָּ ר לְ חַ שֵּׁ ב הֶ ֳח ָד ִשׁים
שָׁ ָנה ,וְ ִיתֵּ ן ְשׁ ֵני ְשׁקָ לִ ים וּ ְשׁ ֵני פּוּ ְנ ְדּי ֹו ִנין לְ ָכל ֶז ַרע ֹחמֶ ר ,ה ֲֵרי
זֶה מֻ תָּ ר ,לְ פִ י שֶׁ אֵ ין ְמחַ ְשּׁבִ ין ֳח ָד ִשׁים ַלהֶ ְק ֵדּשׁ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
"עַ ל פִּ י הַ שָּׁ נִים הַ נּוֹתָ רֹת"  -שָׁ ִנים אַ תָּ ה ְמחַ שֵּׁ ב ַלהֶ ְק ֵדּשׁ
וְ אֵ ין אַ תָּ ה ְמחַ שֵּׁ ב ֳח ָד ִשׁים.
ט לְ פִ י ָכ אֵ ין ָראוּי ָלאָ ָדם לְ הַ ְק ִדּישׁ שָׂ ֵדהוּ לִ פְ ֵני הַ יּ ֹובֵ ל
בְּ פָ חוּת ִמ ְשׁתֵּ י שָׁ ִנים .וְ אִ ם הִ ְק ִדּישָׁ הּ ֲ -ה ֵרי ז ֹו מֻ ְק ֶדּשֶׁ ת,
וְ אֵ י ָנהּ ִנפְ ֵדּית בְּ גִ ְרע ֹון ֶכּסֶ ף ,אֶ ָלּא ִאם ָרצָ ה הַ פּ ֹו ֶדה לִ תֵּ ן
ֲח ִמ ִשּׁים שֶׁ קֶ ל לְ ָכל חֹמֶ ר  -פּ ֹו ֶדה א ֹותָ הּ; וְ אִ ם א פְּ ָד ָיהּ -
ֲה ֵרי ז ֹו י ֹוצְ אָה ַל ֹכּ ֲה ִנים בַּ יּ ֹובֵ ל ,כְּ מ ֹו שֶׁ יִּ תְ בָּ אֵ ר )להלן ,יט(.
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י הִ ְק ִדּישׁ שָׂ ֵדהוּ בִּ ְשׁ ַנת הַ יּ ֹובֵ ל עַ צְ מָ הּ  -אֵ י ָנהּ מֻ ְק ֶדּשֶׁ ת.
וְ כֹהֵ ן וְ ֵלוִ י שֶׁ הִ ְק ִדּישׁוּ בִּ ְשׁ ַנת הַ יּ ֹובֵ ל עַ צְ מָ הּ ֲ -ה ֵרי ז ֹו
ישׁין לְ ע ֹו ָלם.
מֻ ְק ֶדּשֶׁ ת; יא כְּ שֵׁ ם שֶׁ גּ ֹו ֲאלִ ין לְ ע ֹו ָלםָ ,כּ מַ ְק ִדּ ִ
יב הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֶ ת שָׂ ֵדהוּ אַחַ ר הַ יּ ֹובֵ ל  -אֵ י ָנהּ ִנפְ ֵדּית בְּ גִ ְרע ֹון
ֶכּסֶ ף עַ ד שֶׁ יִּ גְ מֹר שָׁ ָנה אַחַ ר הַ יּ ֹובֵ ל ,לְ פִ י שֶׁ אֵ ין ְמחַ ְשּׁבִ ין
ֳח ָד ִשׁים ַלהֶ ְק ֵדּשׁ .לְ פִ י ָכ  ,אִ ם ָרצָ ה הַ פּ ֹו ֶדה לִ תֵּ ן ֲח ִמ ִשּׁים
שֶׁ קֶ ל לְ ָכל ֶז ַרע חֹמֶ ר  -ה ֲֵרי זֶה פּ ֹו ֶדה ֲאפִ לּוּ בַּ יּ ֹום שֶׁ אַחַ ר
הַ יּ ֹובֵ ל ,וְ אֵ ינ ֹו גּ ֹו ֵרעַ כְּ לוּם.
יג כְּ שֶׁ מּ ֹו ְד ִדין  -אֵ ין מ ֹו ְד ִדין אֶ ָלּא ְמק ֹומ ֹות הָ ְראוּ ִיין
לִ זְ ִריעָ ה .הָ יוּ שָׁ ם סְ ָלעִ ים גְּ ב ֹוהִ ים ֲעשָׂ ָרה ְטפָ ִחים א ֹו ְנקָ עִ ים
ְמ ֵלאִ ים מַ ִים ֲעמֻ ִקּים ֲעשָׂ ָרה ְטפָ ִחים  -אֵ ין ִנ ְמ ָדּ ִדין עִ מָּ הּ;
פָּ חוּת ִמ ָכּאן ִ -נ ְמ ָדּ ִדים עִ מָּ הּ .יד הָ יוּ בָּ הּ ְמק ֹומ ֹות ְנמוּכ ֹות
ֲעשָׂ ָרה א ֹו ָיתֵ ר ,וְ אֵ ין בָּ הֶ ם מַ ִים ִ -נ ְמ ָדּ ִדין בִּ פְ נֵי עַ צְ מָ ן,
וּ ְמחַ ְשּׁבִ ין ָלהֶ ן מַ ה שֶּׁ ָראוּי ָלהֶ ן.
טו הָ ְיתָ ה ְמ ֵלאָה אִ י ָלנ ֹות  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א פֵּ ֵרשֲׁ ,ה ֵרי
הִ ְק ִדּישׁ ַגּם הָ אִ י ָלנ ֹות ,שֶׁ ָכּל הַ מַּ ְק ִדּישׁ ,בְּ עַ ִין ָיפָ ה הוּא
מַ ְק ִדּישׁ .וּ ְמחַ ְשּׁבִ ין אֶ ת הָ אִ י ָלנ ֹות בְּ שָׁ וְ ֵייהֶ ם ,וְ הַ קַּ ְרקַ ע -
מ ֹו ְד ִדין א ֹותָ הּ ,וְ ִיהְ ֶיה עֶ ְר ָכּהּ סֶ ַלע וּפוּ ְנ ְדּי ֹון לְ ָכל שָׁ ָנה וּלְ ָכל
אַרנוּ )לעיל ,ה(.
ֶז ַרע ֹחמֶ ר ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
טז הַ מַּ ְק ִדּישׁ שָׂ ֶדה שֶׁ אֵ י ָנהּ ְראוּ ָיה לִ זְ ִריעָ ה ,וְ הִ יא הַ ִנּ ְק ֵראת
' ְט ָר ִשׁין'  -פּ ֹו ִדין א ֹותָ הּ בְּ שָׁ וְ ָיהּ .וְ ֵכן הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֶ ת הָ אִ י ָלנ ֹות
בִּ לְ בַ ד  -פּ ֹו ִדין א ֹותָ ן בְּ שָׁ וְ ֵייהֶ ן .יז הָ יוּ הָ אִ י ָלנ ֹות ְשׁלשָׁ ה
אִ י ָלנ ֹות לְ ת ֹו בֵּ ית סְ אָה ,וְ א פֵּ ֵרשׁ שֶׁ הָ אִ י ָלנ ֹות בִּ לְ בַ ד הוּא
שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ  -ה ֲֵרי זֶה הִ ְק ִדּישׁ אֶ ת הַ קַּ ְרקַ ע וְ אֶ ת הָ אִ י ָלנ ֹות
שֶׁ בֵּ י ֵניהֶ ן.
ֲאבָ ל אִ ם הָ יוּ הָ אִ י ָלנ ֹות ְנטוּעוֹת ָכּל ְשׁלשָׁ ה אִ י ָלנ ֹות בְּ ָיתֵ ר
ִמבֵּ ית סְ אָה א ֹו בְּ פָ חוּת ,א ֹו שֶׁ ִה ְק ִדּישָׁ ן ֶזה אַחַ ר ֶזה  -ה ֲֵרי זֶה
א הִ ְק ִדּישׁ אֶ ת הַ קַּ ְרקַ ע וְ א אֶ ת הָ אִ י ָלנ ֹות שֶׁ בֵּ י ֵניהֶ ן .יח
הִ ְק ִדּישׁ הָ אִ י ָלנ ֹות וְ אַחַ ר ָכּ הִ ְק ִדּישׁ אֶ ת הַ קַּ ְרקַ ע  -פּ ֹו ֶדה אֶ ת
הָ אִ י ָלנ ֹות בְּ שָׁ וְ ֵייהֶ ן ,וְ אֶ ת הַ קַּ ְרקַ ע עַ ל פִּ י ִמ ָדּתָ הּ.
יט הַ מַּ ְק ִדּישׁ ְשׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּת ֹו ,וְ הִ גִּ יעַ הַ יּ ֹובֵ ל וְ א ִנפְ ֵדּית ,אֶ ָלּא
ֲה ֵרי הִ יא תַּ חַ ת ַיד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ  -הַ כֹּ ֲה ִנים נ ֹותְ ִנין אֶ ת ָדּמֶ יהָ
וְ תִ הְ ֶיה ֲאחֻ ָזּה ָלהֶ ן ,שֶׁ אֵ ין הֶ ְק ֵדּשׁ י ֹוצֵ א בְּ א פִּ ְדי ֹון ,וְ א ֹותָ ן
הַ ָדּ ִמים ִיפְּ לוּ לְ הֶ ְק ֵדּשׁ בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית.
כ גְּ אָ ָלהּ הַ מַּ ְק ִדּישׁ קֹ ֶדם שֶׁ ַיּגִּ יעַ הַ יּ ֹובֵ ל ֲ -ה ֵרי ז ֹו ח ֹו ֶז ֶרת
אַרנוּ )לעיל,
לִ בְ עָ ֶליהָ  ,וְ הָ עֵ ֶר שֶׁ ָנּתַ ן ִי ֹפּל לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
יט( .וְ ֵכן אִ ם גְּ אָ ָלהּ בְּ נ ֹו שֶׁ ַלּמַּ ְק ִדּישׁ ֲ -ה ֵרי ז ֹו ח ֹו ֶז ֶרת לְ אָבִ יו
בַּ יּ ֹובֵ ל .אֲבָ ל אִ ם ָגּ ֲא ָלה א ֹותָ הּ בִּ תּ ֹו א ֹו ְשׁאָר ְקר ֹובָ יו א ֹו ָנכְ ִרי
ִמ ַיּד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ :אִ ם חָ ַזר הַ מַּ ְק ִדּישׁ וּגְ אָ ָלהּ ִמ ָיּ ָדן  -ח ֹו ֶז ֶרת ל ֹו
לְ ע ֹו ָלם; וְ אִ ם א גְּ אָ ָלהּ ִמ ָיּ ָדן ,אֶ ָלּא ִהגִּ יעַ הַ יּ ֹובֵ ל וְ הִ יא תַּ חַ ת
ַיד הַ בַּ ת א ֹו ְשׁאָר ְקר ֹובִ ים א ֹו ָנכְ ִרי ֲ -ה ֵרי ז ֹו י ֹוצְ אָה ַלהֶ ְקדֵּ שׁ,
וְ אֵ י ָנהּ ח ֹו ֶז ֶרת לִ בְ עָ ֶליהָ לְ ע ֹו ָלם ,אֶ ָלּא תִּ הְ ֶיה ֲאחֻ ָזּה ַלכֹּ ֲה ִנים,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הָ יָה הַ שָּׂ ֶדה בְּ צֵ את ֹו בַ ֹיּבֵ ל ...לַכֹּהֵ ן ִתּהְ יֶה
אֲחֻ זָּת ֹו" )ויקרא כז,כא(.

וְ אֵ ין הַ כֹּ ֲה ִנים צְ ִריכִ ין לִ תֵּ ן ָדּ ִמים ,שֶׁ כְּ בָ ר ִנפְ ֵדּית ִמ ַיּד
הַ הֶ ְק ֵדּשׁ וְ ָלקַ ח עֶ ְר ָכּהּ מֵ אַחֵ ר ,אֶ ָלּא תַּ ֲחזֹר ַלכֹּ ֲה ִנים כְּ אִ לּוּ הֵ ן
ֲמוּרים? בְּ ִי ְשׂ ָראֵ ל .אֲבָ ל אִ ם
בְּ עָ ֶליהָ  .כא בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
הָ ָיה הַ מַּ ְק ִדּישׁ כֹּהֵ ן א ֹו ֵלוִ י  -ה ֲֵרי זֶה גּ ֹואֵ ל לְ ע ֹו ָלם .וַ ֲאפִ לּוּ
עָ בַ ר עָ ֶליהָ הַ יּ ֹובֵ ל וְ א ִנפְ ֵדּית ִמן הַ הֶ ְק ֵדּשׁ  -פּ ֹו ֶדה א ֹותָ הּ
אלַּת ע ֹולָם תִּ הְ יֶה לַלְ וִ יִּ ם" )שם
אַחַ ר הַ יּ ֹובֵ ל ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :גְּ ֻ
כה,לב(.
כב הָ אִ שָּׁ ה שֶׁ הִ ְק ִדּישָׁ ה ְשׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּתָ הּ ,וּגְ אָ ָלהּ בַּ עְ לָהּ ִמ ַיּד
הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ,וְ הִ גִּ יעַ הַ יּ ֹובֵ ל וְ הִ יא תַּ חַ ת ְי ֵדי הַ בַּ עַ ל ֲ -ה ֵרי הַ ָדּבָ ר
סָ פֵ ק אִ ם תַּ ֲחזֹר ָל ִאשָּׁ ה א ֹו תֵּ צֵ א ַלכֹּ ֲה ִנים .לְ פִ י ָכ  ,אִ ם קָ ְדמָ ה
הָ אִ שָּׁ ה וְ הֶ ֱחזִ יקָ ה בָּ הּ אַחַ ר הַ יּ ֹובֵ ל  -אֵ ין הַ ֹכּ ֲה ִנים ְיכ ֹולִ ין
לְ ה ֹוצִ יא ִמ ָיּ ָדהּ; וְ אִ ם קָ ְדמוּ הַ כֹּ ֲה ִנים וְ הֶ ֱחזִ יקוּ  -אֵ י ָנהּ ְיכ ֹו ָלה
לְ ה ֹוצִ יא ִמ ָיּ ָדם.
כג הַ מַּ ְק ִדּישׁ שָׂ ֵדהוּ ,וּפָ ָדה א ֹותָ הּ כֹּהֵ ן ִמ ַיּד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ,וְ ִהגִּ יעַ
הַ יּ ֹובֵ ל וְ הִ יא תַּ חַ ת ַיד הַ ֹכּהֵ ן  -א יֹאמַ ר :ה ֹואִ יל ַו ֲה ֵרי הִ יא
י ֹוצְ אָה ַל ֹכּ ֲה ִניםֲ ,ה ֵרי הִ יא תַּ חַ ת ָי ִדי וְ ָזכִ יתִ י בָּ הּ; אֶ ָלּא י ֹוצְ אָה
לְ ָכל אֶ חָ יו הַ ֹכּ ֲה ִנים.
כד כְּ שֶׁ תֵּ צֵ א הַ שָּׂ ֶדה ַלכֹּ ֲה ִנים בַּ יּ ֹובֵ ל  -תִּ ָנּתֵ ן ַלכֹּ ֲה ִנים
שֶׁ בַּ ִמּ ְשׁמָ ר שֶׁ פָּ ַגע בּ ֹו הַ יּ ֹובֵ ל .וְ אִ ם הָ ָיה ֹראשׁ הַ שָּׁ ָנה שֶׁ ַלּיּ ֹובֵ ל
בַּ שַּׁ בָּ ת ,שֶׁ ֲה ֵרי ִמ ְשׁמָ ר י ֹוצֵ א וּ ִמ ְשׁמָ ר ִנכְ ָנס  -תִּ ָנּתֵ ן ַל ִמּ ְשׁמָ ר
הַ יּ ֹוצֵ א.
כה הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֶ ת הָ אִ י ָלנ ֹות ,וְ הִ גִּ יעַ הַ יּ ֹובֵ ל וְ א פָּ דוּ א ֹותָ ן -
אֵ י ָנן י ֹוצְ אִ ין ַל ֹכּ ֲה ִנים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הָ יָה הַ שָּׂ ֶדה בְּ צֵ את ֹו בַ ֹיּבֵ ל
ֹק ֶדשׁ" )שם כז,כא( ,וְ אֵ ין לִ י אֶ ָלּא שָׂ ֶדה .אֲבָ ל הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֶ ת
הַ ְטּ ָר ִשׁין ,וְ הִ גִּ יעַ הַ יּ ֹובֵ ל וְ א פָּ דוּ א ֹותָ ן הַ בְּ עָ לִ ים ֲ -ה ֵרי אֵ לּוּ
י ֹוצְ אִ ין ַל ֹכּ ֲה ִנים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הָ ָיה הַ שָּׂ ֶדה" ,וְ ז ֹו ' -שָׂ ֶדה'
ִנ ְק ֵראת.
כו ֵכּיצַ ד ִדּין מַ ְק ִדּישׁ ְשׂ ֵדה ִמ ְק ָנת ֹו? שָׁ ִמין א ֹותָ הּ בְּ ָדמֶ יהָ
וְ ר ֹואִ ין ַכּמָּ ה הִ יא שָׁ ָוה עַ ד הַ יּ ֹובֵ ל ,וּפ ֹו ֶדה א ֹותָ הּ ָכּל ִמי
שֶׁ יִּ ְרצֶ ה ,וְ אִ ם פָּ ָדה א ֹותָ הּ הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֵ ינ ֹו מ ֹוסִ יף חֹמֶ שׁ,
וּפִ ְדי ֹו ָנהּ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית כִּ ְשׁאָר ע ֲָרכִ ין וְ ָד ִמין ,וּכְ שֶׁ ַיּגִּ יעַ הַ יּ ֹובֵ ל
 תַּ ֲח ֹזר ַלבְּ עָ לִ ים הָ ִראשׁ ֹו ִנים שֶׁ ְמּ ָכרוּהָ  .בֵּ ין שֶׁ ִנּפְ ֵדּית ִמ ַיּדהַ גִּ זְ בָּ ר ַו ֲה ֵרי הִ יא י ֹוצְ אָה ִמ ַיּד אַחֵ ר ,בֵּ ין שֶׁ א ִנפְ ֵדּית ַו ֲה ֵרי
הִ יא י ֹוצְ אָה ִמ ַיּד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֲ -ה ֵרי ז ֹו ח ֹו ֶז ֶרת ַלמּ ֹו ֵכר ,וְ אֵ י ָנהּ
י ֹוצְ אָה ַל ֹכּ ֲה ִנים; שֶׁ אֵ ין אָ ָדם מַ ְק ִדּישׁ ָדּבָ ר שֶׁ אֵ ינ ֹו שֶׁ לּ ֹו.
כז ָכּל שָׂ ֶדה שֶׁ שָּׁ ִמין א ֹותָ הּ ַלהֶ ְק ֵדּשׁ לִ ְמכֹּר א ֹותָ הּ בְּ ָדמֶ יהָ -
מַ כְ ִריזִ ין עָ ֶליהָ ִשׁ ִשּׁים י ֹום ְרצוּפִ ין ,בַּ בֹּקֶ ר בִּ ְשׁעַ ת ה ֹוצָ אַת
פּ ֹו ֲעלִ ין ,וּבָ עֶ ֶרב בִּ ְשׁעַ ת הַ כְ ָנסַ ת פּ ֹו ֲעלִ ין ,וּ ְמסַ יְּ ִמין ְמצָ ֶריהָ ,
וְ א ֹו ְמ ִרין ' ָכּ הִ יא ָיפָ ה וּבְ ָכ הִ יא שׁוּמָ ה; ָכּל הָ ר ֹוצֶ ה לִ קַּ ח -
ָיב ֹוא וְ ִיקַּ ח'.
ישׁין א ֹות ֹו,
כח הַ לּ ֹוקֵ חַ שָׂ ֶדה מֵ אָבִ יו א ֹו ִמ ְשּׁאָר הַ מּ ֹו ִר ִ
וְ הִ ְק ִדּישָׁ הּ  -בֵּ ין שֶׁ הִ ְק ִדּישָׁ הּ אַחַ ר מ ֹות אָבִ יו א ֹו מ ֹו ִרישָׁ יו ,בֵּ ין
שֶׁ הִ ְק ִדּישָׁ הּ בְּ חַ ֵיּי אָבִ יו א ֹו ְשׁאָר מ ֹו ִרישָׁ יו וְ אַחַ ר ָכּ מֵ ת אָבִ יו
א ֹו מ ֹו ִרישָׁ יוֲ ,ה ֵרי ז ֹו כִּ ְשׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אִ ם אֶ ת ְשׂ ֵדה
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ִמ ְקנָת ֹו אֲשֶׁ ר א ִמ ְשּׂ ֵדה ֲאחֻ זָּת ֹו"
WZ

)שם כז,כב(

 -שָׂ ֶדה שֶׁ אֵ י ָנהּ

ְראוּ ָיה לִ הְ י ֹות ְשׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּהָ ,יצָ את ז ֹו שֶׁ ְראוּ ָיה ל ֹו לְ ָי ְרשָׁ הּ.

ישי
ּ ֶפ ֶרק ֲח ִמ ִׁ
א הַ מַּ ְק ִדּישׁ ְשׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּת ֹו ִ -מצְ ָוה עָ ָליו לִ פְ דּ ֹותָ הּ הוּא,
שֶׁ הָ אָד ֹון ק ֹו ֵדם .וְ אִ ם א ָרצָ ה  -אֵ ין כּ ֹופִ ין א ֹות ֹו .בַּ מֶּ ה
ֲמוּרים? בִּ זְ מַ ן שֶׁ ִמּצְ ַות י ֹובֵ ל נ ֹוהֶ ֶגת ,שֶׁ אִ ם ַיגִּ יעַ
ְדּבָ ִרים א ִ
אַרנוּ )לעיל ד,יט-כ(.
י ֹובֵ ל וְ א ִיגְ אָ ֶל ָנּה  -תֵּ צֵ א ַלכֹּ ֲה ִנים ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
ֲאבָ ל בִּ זְ מַ ן שֶׁ בָּ ְטלוּ הַ יּ ֹובְ ל ֹות ,שֶׁ ֲה ֵרי אֵ י ָנהּ י ֹוצְ אָה ַלכֹּ ֲה ִנים,
אֶ ָלּא ס ֹופָ הּ לְ ִהפָּ ד ֹות לְ ע ֹו ָלם  -כּ ֹופִ ין אֶ ת הָ אָד ֹון לִ פְ תֹּחַ בָּ הּ
תְּ ִח ָלּה ,וְ הִ יא ִנפְ ֵדּית בְּ שָׁ וְ ָיהּ כִּ ְשׁאָר הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות :אִ ם ִנ ְמצָ א
ִמי שֶׁ מּ ֹוסִ יף עָ ָליו ,וְ ג ֹואֵ ל א ֹותָ הּ ִ -יגְ אַל; וְ אִ ם ָלאו  -א ֹו ְמ ִרין
ל ֹו 'הִ גִּ יעָ תְ ' ,וְ ִיתֵּ ן מַ ה שֶּׁ אָמַ ר .וְ אֵ ינ ֹו פּ ֹותֵ חַ בְּ פָ חוּת
מֵ אַ ְרבַּ ע פְּ רוּט ֹות ,כְּ ֵדי שֶׁ יִּ הְ ֶיה הַ חֹמֶ שׁ שֶׁ מּ ֹוסִ יף פְּ רוּטָ ה.
ב ָרצָ ה הָ אָד ֹון לִ ְמ ֹכּר שָׂ ד ֹות ֲאחֵ ר ֹות ִמ ְשּׂד ֹותָ יו א ֹו לִ לְ ו ֹות
כְּ ֵדי לִ פְ דּ ֹות שָׂ ֶדה ז ֹו שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ  -הָ ְרשׁוּת בְּ ָיד ֹו ,בֵּ ין בִּ זְ מַ ן
שֶׁ הַ יּ ֹובֵ ל נ ֹוהֵ ג בֵּ ין בִּ זְ מַ ן שֶׁ אֵ ין הַ יּ ֹובֵ ל נ ֹוהֵ ג ,וְ הוּא ק ֹו ֵדם
לְ ָכל אָ ָדם .וְ ֵכן אִ ם ָרצָ ה לִ גְ ֹאל חֶ צְ ָיהּ  -גּ ֹואֵ ל ,מַ ה שֶּׁ אֵ ין ָכּאן
בְּ מ ֹו ֵכר לְ הֶ ְדי ֹוט .וְ ֶזה ֹחמֶ ר בַּ הֶ ְדי ֹוט ִמבַּ הֶ ְק ֵדּשׁ.
ג הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֶ ת בֵּ ית ֹו א ֹו אֶ ת בְּ הֵ מָ ה ְטמֵ אָה שֶׁ לּ ֹו א ֹו ְשׁאָר
ִמטַּ לְ ְטלִ ין ֲ -ה ֵרי אֵ לּוּ ֶנ ֱע ָרכִ ין בְּ שָׁ וְ ֵייהֶ ן ,בֵּ ין ט ֹוב וּבֵ ין ָרע.
וְ אִ ם פָּ ָדה א ֹותָ ן הַ מַּ ְק ִדּישׁ א ֹו ִא ְשׁתּ ֹו א ֹו י ֹו ְרשׁ ֹו  -מ ֹוסִ יף
חֹמֶ שׁ .וְ כ ֹופִ ין אֶ ת הַ בְּ עָ לִ ים לִ פְ ֹתּחַ ִראשׁ ֹון ,וְ הַ ָדּ ִמים לְ בֶ ֶדק
הַ בַּ ִית.
בֵּ ין שֶׁ הָ ָיה הַ בַּ ִית בְּ בָ תֵּ י עָ ֵרי ח ֹומָ ה בֵּ ין שֶׁ הָ ָיה ִמבָּ תֵּ י
הַ ֲחצֵ ִרים  -ה ֲֵרי זֶה ִנגְ אָל לְ ע ֹו ָלם .ד גְּ אָל ֹו אֶ חָ ד ִמ ַיּד
הַ הֶ ְק ֵדּשִׁ :אם הָ ָיה בֵּ ית עִ יר ח ֹומָ ה ,וְ קָ ם בְּ ַיד הַ גּ ֹואֵ ל ְשׁ ֵנים
עָ שָׂ ר חֹ ֶדשׁ ֶ -נ ֱח ָלט; וְ אִ ם הָ ָיה בֵּ ית הַ ֲחצֵ ִרים ,וְ הִ גִּ יעַ הַ יּ ֹובֵ ל
וְ הוּא בְּ ַיד הַ גּ ֹואֵ ל  -ח ֹו ֵזר לִ בְ עָ ָליו בַּ יּ ֹובֵ ל.
ה הַ מַּ ְק ִדּישׁ בְּ הֵ מָ ה ְטה ֹו ָרה תְּ ִמימָ ה לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית  -אַף עַ ל
פִּ י שֶׁ עָ בַ ר עַ ל ֲעשֵׂ ה ,מַ ה שֶּׁ עָ שָׂ ה עָ שׂוּי ,וְ חָ ָלה ְקדֻ שָּׁ ה עָ ֶליהָ ,
וְ ִנפְ ֵדּית כְּ שֶׁ הִ יא תְּ ִמימָ ה ,וּמַ ֲע ִרי א ֹותָ הּ הַ כֹּהֵ ן בְּ ָדמֶ יהָ ,
וְ הַ ָדּ ִמים ִיפְּ לוּ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ,וְ אֵ ין הַ פּ ֹו ֶדה א ֹותָ הּ פּ ֹו ֶדה אֶ ָלּא
עַ ל ְמ ָנת לְ הַ ְק ִריבָ הּ ַל ִמּזְ בֵּ חַ לְ מַ ה שֶּׁ ִהיא ְראוּ ָיה; שֶׁ ָכּל ָדּבָ ר
הָ ָראוּי ַל ִמּזְ בֵּ חַ  -אֵ ינ ֹו י ֹוצֵ א ִמ ֵידי הַ ִמּזְ בֵּ חַ לְ ע ֹו ָלם.
ימין לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית? שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
ו וּ ִמ ַנּ ִין שֶׁ אָסוּר לְ הַ ְק ִדּישׁ תְּ ִמ ִ
"וְ שׁוֹר וָשֶׂ ה שָׂ רוּעַ וְ קָ לוּט נ ְָדבָ ה תַּ עֲשֶׂ ה אֹת ֹו" )ויקרא כב,כג(.
ִמפִּ י הַ ְשּׁמוּעָ ה ָל ְמדוְּ " :נ ָדבָ ה"  -לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית; וְ ֵכן הַ ְדּבָ ִרים
מַ ְראִ ין ,שֶׁ אֵ י ָנהּ אֶ ָלּא ְקדֻ שַּׁ ת ָדּ ִמים ,שֶׁ אֵ ין מַ ְק ִריבִ ין בַּ עַ ל
מוּם ַל ִמּזְ בֵּ חַ  .וְ ֶנ ֱאמַ ר" :אֹת ֹו"  -א ֹות ֹו אַ תָּ ה ע ֹושֶׂ ה ְנ ָדבָ ה
לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ,וְ אֵ ין אַ תָּ ה ע ֹושֶׂ ה תְּ ִמ ִ
ימים ְנ ָדבָ ה לְ בֶ ֶדק
הַ בַּ ִית; וְ ָלאו הַ בָּ א ִמכְּ ַלל ֲעשֵׂ ה ֲ -ה ֵרי הוּא ַכּ ֲעשֵׂ ה.
ז הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֶ ת בְּ הֶ ְמתּ ֹו סְ תָ ם ,א ֹו שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ אֶ ת ְנ ָכסָ יו סְ תָ ם
 -ר ֹואִ ין ָכּל בְּ הֵ מָ ה תְּ ִמימָ ה הָ ְראוּ ָיה לְ הַ ְק ִריב עַ ל ַגּבֵּ י
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הַ ִמּזְ בֵּ חַ  :הַ זְּ ָכ ִרים ִימָּ כְ רוּ לִ צְ ִרי ֵכי ע ֹול ֹות וְ ַי ְק ִריבוּ א ֹותָ ן
ע ֹול ֹות ,וְ הַ ְנּקֵ ב ֹות ִימָּ כְ רוּ לִ צְ ִרי ֵכי ְשׁ ָל ִמים וְ ַי ְק ִריבוּ א ֹותָ ן
ְשׁ ָל ִמים ,וְ הַ ָדּ ִמים ִיפְּ לוּ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ,שֶׁ סְּ תָ ם הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות
לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית .וְ עַ ל ֶזה ֶנ ֱאמַ ר" :וְ אִ ם בְּ הֵ מָ ה אֲשֶׁ ר י ְַק ִריבוּ
קּ ֶדשׁ" )שם
ִממֶּ נָּה קָ ְרבָּ ן ַליי ,כֹּל אֲשֶׁ ר יִתֵּ ן ִממֶּ נּוּ ַליי יִהְ יֶה ֹ
כז,ט( :כְּ ל ֹומַ רָ ,כּל הָ ָראוּי לִ ְק ַרב עַ ל ַגּבֵּ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִ -י ְק ַרב.
ח הִ ְק ִדּישׁ ְנ ָכסָ יו סְ תָ ם ,וְ הָ יוּ בָּ הֶ ן ֵיינ ֹות ְשׁמָ ִנים וּסְ ָלת ֹות
וְ ע ֹופ ֹות הָ ְראוּ ִיין לִ ְק ַרב עַ ל ַגּבֵּ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִ -ימָּ כְ רוּ לִ צְ ִרי ֵכי
א ֹות ֹו הַ ִמּין וְ ַי ְק ִריבוּ א ֹותָ ן ,וְ הַ ָדּ ִמים ִי ָלּקַ ח בָּ הֶ ן זְ ָכ ִרים
וְ ִי ְק ְרבוּ ע ֹול ֹות.
ט וּ ִמפְּ ֵני מָ ה ִי ְק ְרבוּ ְדּמֵ י אֵ לּוּ עַ צְ מָ ן ,וּ ְדמֵ י הַ בְּ הֵ מָ ה
הַ תְּ ִמימָ ה ִיפְּ לוּ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית? לְ פִ י שֶׁ הַ בְּ הֵ מָ ה הַ ְקּד ֹושָׁ ה
ַל ִמּזְ בֵּ חַ  -אִ ם ָנפַ ל בָּ הּ מוּםֵ ,ישׁ ָלהּ פִּ ְדי ֹון ,כְּ מ ֹו שֶׁ יִּ תְ בָּ אֵ ר
)להלן ,יא(; וְ הַ סֹּ ֶלת וְ הַ ַיּ ִין וְ הַ שֶּׁ מֶ ן וְ הָ ע ֹופ ֹות שֶׁ ִנּפְ סְ לוּ  -אֵ ין ָלהֶ ן
פִּ ְדי ֹון ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הֶ ע ֱִמיד אֶ ת הַ בְּ הֵ מָ ה לִ פְ נֵי הַ כֹּהֵ ן ,וְ הֶ ע ֱִרי
הַ ֹכּהֵ ן אֹתָ הּ" )ויקרא כז,יא-יב( ָ -כּל שֶׁ ֶיּ ְשׁנ ֹו בִּ כְ ַלל הַ ֲעמָ ָדה
וְ הַ ֲע ָר ָכהֵ ,ישׁ ל ֹו פִּ ְדי ֹון; וְ שֶׁ אֵ ינ ֹו בִּ כְ ַלל הַ ֲעמָ ָדה וְ הַ ֲע ָר ָכה,
אֵ ין ל ֹו פִּ ְדי ֹון.
י הִ ְק ִדּישׁ ְנ ָכסָ יו סְ תָ ם ,וְ הָ ְיתָ ה בָּ הֶ ן הַ ְקּ ֹט ֶרת שֶׁ נּ ֹותְ ִנין
אַרנוּ
ָל ֻאמָּ ִנין בִּ ְשׂ ָכ ָרן עַ ד שֶׁ ַיּ ְחזְ רוּ וְ ִי ְקּחוּ א ֹותָ הּ ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
בִּ ְשׁקָ לִ ים )ד,יב( ֲ -ה ֵרי ז ֹו תִּ ָנּתֵ ן ָל ֻאמָּ ִנין בִּ ְשׂ ָכ ָרן ,כְּ מ ֹו שֶׁ ע ֹו ִשׂין
בְּ מ ֹותַ ר הַ ְקּ ֹט ֶרת .וְ ֵכן ע ֹו ִשׂין אִ ם ֵישׁ שָׁ ם בִּ ְנ ָכסָ יו אֶ חָ ד
ִמסַּ מָּ ֵני הַ ְקּ ֹט ֶרת.
יא הַ מַּ ְק ִדּישׁ בְּ הֵ מָ ה תְּ ִמימָ ה ַל ִמּזְ בֵּ חַ  ,וְ ָנפַ ל בָּ הּ מוּם
וְ ִנפְ סְ ָלה ֲ -ה ֵרי ז ֹו ֶנ ֱע ֶר ֶכת וְ ִנפְ ֵדּית ,וְ עַ ל ֶזה ֶנ ֱאמַ ר" :וְ אִ ם כָּל
בְּ הֵ מָ ה ְטמֵ אָה אֲשֶׁ ר א י ְַק ִריבוּ ִממֶּ נָּה קָ ְרבָּ ן ַליי וְ הֶ ע ֱִמיד
אֶ ת הַ בְּ הֵ מָ ה לִ פְ נֵי הַ ֹכּהֵ ן" )ויקרא כז,יא( ,וְ ָיבִ יא בְּ ָדמֶ יהָ קָ ְרבָּ ן
אַחֵ ר כְּ מ ֹותָ הּ.
יב ָכּל הַ מַּ ְק ִדּישׁ בְּ הֵ מָ ה בַּ חַ יִּ ים ,בֵּ ין ְטמֵ אָה בֵּ ין ְטה ֹו ָרה,
בֵּ ין קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית בֵּ ין קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ שֶׁ ָנּפַ ל בָּ הֶ ן מוּם א ֹו
תְּ ִמימָ ה הָ ְראוּ ָיה לִ ְק ַרב כְּ מ ֹו שֶׁ יִּ תְ בָּ אֵ ר )להלן ,יד-טו( ֲ -ה ֵרי ז ֹו
צְ ִרי ָכה הַ ֲעמָ ָדה בַּ ִדּין ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הֶ ע ֱִמיד אֶ ת הַ בְּ הֵ מָ ה"
)ויקרא כז,יא( .לְ פִ י ָכ  ,אִ ם מֵ תָ ה הַ בְּ הֵ מָ ה קֹ ֶדם שֶׁ תֵּ עָ ֵר וְ ִתפָּ ֶדה
 אֵ ין פּ ֹו ִדין א ֹותָ הּ אַחַ ר שֶׁ מֵּ תָ ה ,אֶ ָלּא תִּ קָּ בֵ ר .אֲבָ ל אִ םהִ ְק ִדּישׁ ְשׁחוּטָ ה א ֹו ְנבֵ ָלה לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ֲ -ה ֵרי ז ֹו תִּ פָּ ֶדה,
כִּ ְשׁאָר ִמטַּ לְ ְטלִ ין.
יג שָׁ חַ ט בָּ הּ ְשׁ ַנ ִים א ֹו ֹרב ְשׁ ַנ ִיםַ ,ו ֲע ַד ִין הִ יא ְמפַ ְר ֶכּסֶ ת -
ֲה ֵרי הִ יא כְּ חַ ָיּה לְ ָכל ְדּבָ ֶריהָ  ,וְ ֶנ ֱע ֶר ֶכתַ ,ו ֲה ֵרי הִ יא בִּ כְ ַלל
"וְ הֶ ע ֱִמיד ] [...וְ הֶ ע ֱִרי " )שם כז,יא-יב( ,עַ ד שֶׁ תָּ מוּת.
יד הַ מַּ ְק ִדּישׁ בְּ הֵ מָ ה תְּ ִמימָ ה לְ ָדמֶ יהָ ֲ -ה ֵרי ז ֹו ִנתְ קַ ֵדּשׁ
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גּוּפָ הּ .כֵּיצַ ד? הָ אוֹמֵ ר ' ְדּמֵ י בְּ הֵ מָ ה ז ֹו הֶ ְק ֵדּשׁ ַל ִמּזְ בֵּ חַ '  -הִ יא
עַ צְ מָ הּ ִתּ ְק ַרב .הִ ְק ִדּישׁ אֶ חָ ד מֵ אֵ בָ ֶריהָ לְ ָדמָ יו וְ אָמַ ר ' ְדּמֵ י
ַרגְ ָלהּ שֶׁ לְּ פָ ָרה ז ֹו הֶ ְק ֵדּשׁ ַל ִמּזְ בֵּ חַ ' ֲ -ה ֵרי ז ֹו סָ פֵ ק אִ ם פָּ ְשׁטָ ה
ְקדֻ שָּׁ ה בְּ ֻכ ָלּהּ א ֹו א פָּ ְשׁטָ ה; וּלְ פִ י ָכ תִּ ְק ַרב ,וְ א תִּ פָּ ֶדה.
טו וְ ֵכיצַ ד ע ֹו ִשׂין? מ ֹוכְ ִרין א ֹותָ הּ ֻכּ ָלּהּ לְ ִמי שֶׁ ַיּ ְק ִריב א ֹותָ הּ,
וְ ָדמֶ יהָ חֻ לִּ ין חוּץ ִמ ְדּמֵ י א ֹות ֹו אֵ בֶ ר .וְ אִ ם הָ ָיה אֵ בֶ ר
שֶׁ הַ ְנּשָׁ מָ ה תְּ לוּ ָיה בּ ֹו  -פָּ ְשׁטָ ה ְקדֻ שָּׁ ה בְּ ֻכ ָלּהּ.
טז הָ ְיתָ ה בְּ הֵ מָ ה בַּ ֲע ַלת מוּם שֶׁ אֵ י ָנהּ ְראוּ ָיה לִ ְק ַרב וְ הִ ְק ִדּישׁ
אֵ בֶ ר מֵ אֵ בָ ֶריהָ לְ ָדמָ יו ,בֵּ ין שֶׁ הַ ְנּשָׁ מָ ה תְּ לוּ ָיה בּ ֹו וּבֵ ין שֶׁ אֵ ין
הַ ְנּשָׁ מָ ה תְּ לוּ ָיה בּ ֹו  -א ִנתְ קַ ֵדּשׁ אֶ ָלּא ְדּמֵ י א ֹות ֹו אֵ בֶ ר בִּ לְ בַ ד.
כֵּיצַ ד? כְּ ג ֹון שֶׁ אָמַ ר ' ְדּמֵ י ֶר ֶגל פָּ ָרה ז ֹו' א ֹו ' ְדּמֵ י לִ בָּ הּ' 'הֶ ְק ֵדּשׁ
ַל ִמּזְ בֵּ חַ '  -הוּא וְ הֶ ְק ֵדּשׁ ֻשׁתָּ פִ ין בָּ הּ .יז וְ ֵכן הָ אוֹמֵ ר 'רֹאשׁ
עֶ בֶ ד ֶזה' א ֹו ' ֵלב ֲחמ ֹור ֶזה' 'הֶ ְק ֵדּשׁ ַל ִמּזְ בֵּ חַ ' ,א ֹו שֶׁ אָמַ ר
אשׁי הֶ ְק ֵדּשׁ ַל ִמּזְ בֵּ חַ '  -אֵ ינ ֹו חַ ָיּב אֶ ָלּא בִּ ְדמֵ י ֹראשׁ ֹו .וְ ר ֹואִ ין
' ֹר ִ

ַכּמָּ ה ִי ְשׁ ֶוה א ֹות ֹו אֵ בֶ ר אִ לּוּ הָ ָיה ִנ ְמ ָכּר ,וְ ָיבִ יא בְּ ָדמָ יו קָ ְרבָּ ן.
ֲמוּרים? בְּ קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ  .אֲבָ ל בְּ קָ ְדשֵׁ י
יח בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית  -הָ אוֹמֵ ר ' ְדּמֵ י ֹראשׁ ֲחמ ֹור ֶזה' א ֹו 'כְּ בֵ ד ֹו'
'הֶ ְק ֵדּשׁ' ,א ֹו ' ְדּמֵ י ֹראשׁ עֶ בֶ ד ֶזה' א ֹו 'כְּ בֵ ד ֹו' 'הֶ ְק ֵדּשׁ' -
ה ֹואִ יל וְ הוּא אֵ בֶ ר שֶׁ הַ ְנּשָׁ מָ ה תְּ לוּ ָיה בּ ֹו ,ה ֲֵרי זֶה חַ יָּב בִּ ְדמֵ י
ֻכּלּ ֹו; שֶׁ ָכּל הֶ ְק ֵדּשׁ בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית ְ -קדֻ שַּׁ ת ָדּ ִמים הוּא.
יט הָ אוֹמֵ ר 'עֶ ְרכִּ י עָ לַי ַל ִמּזְ בֵּ חַ '  -מֵ בִ יא בְּ עֶ ְרכּ ֹו קָ ְרבָּ ן .וְ אִ ם
אֵ ין ָיד ֹו מַ שֶּׂ ֶגת לְ עֵ ֶר שָׁ ֵלם ֲ -ה ֵרי הַ ָדּבָ ר סָ פֵ ק אִ ם ִנדּ ֹון
בְּ הֶ שֵּׂ ג ָיד ,ה ֹואִ יל וְ ה ֹוצִ יא ֹו בִּ לְ שׁ ֹון עֵ ֶר  ,א ֹו אֵ ינ ֹו ִנדּ ֹון
בְּ הֶ שֵּׂ ג ָיד ,ה ֹואִ יל וְ ַל ִמּזְ בֵּ חַ ָנ ַדר .וְ ֵכן הַ מַּ ְק ִדּישׁ ְשׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּת ֹו
ַל ִמּזְ בֵּ חַ ֲ -ה ֵרי ז ֹו ִנפְ ֵדּית ,וְ הַ ָדּ ִמים ָיבִ יאוּ בָּ הֶ ם ע ֹול ֹות
ַל ִמּזְ בֵּ חַ  ,וְ ֵישׁ בַּ ָדּבָ ר סָ פֵ ק אִ ם פּ ֹו ִדין א ֹותָ הּ בָּ עֵ ֶר הַ קָּ צוּב בָּ הּ
א ֹו פּ ֹו ִדין א ֹותָ הּ בְּ שָׁ וְ ָיהּ ,ה ֹואִ יל וְ ַל ִמּזְ בֵּ חַ הִ ְק ִדּישׁ .וְ ָד ִנין
בְּ ָכל אֵ לּוּ וְ ַכיּ ֹוצֵ א בָּ הֶ ן לְ הַ ֲח ִמיר.

ּ ֶפ ֶרק ִׁש ּ ִׁשי
א אֶ חָ ד הָ אוֹמֵ ר 'ה ֲֵרי זֶה הֶ ְק ֵדּשׁ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית' א ֹו 'חֵ ֶרם
לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית' א ֹו 'חֵ ֶרם ַלשָּׁ מַ ִים' .וְ ֵכן בְּ ָכל ְנ ָכסָ יו ,אִ ם אָמַ ר
ָכּל ְנ ָכסָ יו הֶ ְק ֵדּשׁ א ֹו חֵ ֶרם לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית א ֹו חֵ ֶרם ַלשָּׁ מַ ִים -
ֲה ֵרי אֵ לּוּ ִיפְּ לוּ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית .אֲבָ ל ִאם אָמַ ר 'חֵ ֶרם' סְ תָ ם -
ֲה ֵרי אֵ לּוּ ַל ֹכּ ֲה ִנים; שֶׁ סְּ תָ ם ֲח ָר ִמים ַל ֹכּ ֲה ִנים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כָּל
חֵ ֶרם בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ יִהְ יֶה" )במדבר יח,יד(.
ב מַ ֲח ִרים אָ ָדם ִמ ֹצּאנ ֹו וּ ִמבְּ קָ ר ֹו וּמֵ ֲעבָ ָדיו וּ ִמ ִשּׁפְ ח ֹותָ יו
הַ כְּ ַנ ֲע ִנים וּ ִמ ְשּׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּת ֹו ,אֲבָ ל א ַי ֲח ִרים ָכּל בְּ הֶ ְמתּ ֹו וְ א
ָכּל ֲעבָ ָדיו וְ א ָכּל ְשׂד ֹותָ יו וְ א ָכּל ִמין שֶׁ ֵיּשׁ ל ֹו ִמ ְשּׁאָר
אָדם וּבְ הֵ מָ ה" )ויקרא
הַ ִמּטַּ לְ ְטלִ ין ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רִ " :מכָּל אֲשֶׁ ר ל ֹו מֵ ָ
כז,כח( .וְ אִ ם הֶ ֱח ִרים אֶ ת הַ ֹכּל ֲ -אפִ לּוּ הֶ ֱח ִרים ָכּל ְנ ָכסָ יוֲ ,ה ֵרי
אֵ לּוּ מֻ ְח ָר ִמין ,בֵּ ין שֶׁ הֶ ֱח ִרים ַל ֹכּ ֲה ִנים בֵּ ין שֶׁ הֶ ֱח ִרים לְ בֶ ֶדק
הַ בַּ ִית.
ג וְ ָכל ִמי שֶׁ הֶ ֱח ִרים א ֹו הִ ְק ִדּישׁ ָכּל ְנ ָכסָ יו  -ל ֹו ְק ִחין ָכּל מַ ה
שֶּׁ ֵיּשׁ ל ֹוַ ,ו ֲאפִ לּוּ תְּ פִ לִּ ין שֶׁ בְּ רֹאשׁ ֹו ,וְ אֵ ין צָ ִרי ל ֹומַ ר כְּ ֵלי
ֻאמָּ נוּת ֹו וּבְ ָג ָדיו ,הַ כֹּל הֶ ְק ֵדּשׁ א ֹו חֵ ֶרם.
ד מַ ה בֵּ ין חֶ ְרמֵ י כֹּ ֲה ִנים לְ חֶ ְרמֵ י שָׁ מַ ִים? שֶׁ חֶ ְרמֵ י שָׁ מַ ִים -
הֶ ְק ֵדּשׁ ,וְ ִנפְ ִדּין בְּ שָׁ וְ ֵייהֶ ן ,וְ ִיפְּ לוּ הַ ָדּ ִמים לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ,וְ ֵיצְ אוּ
הַ ְנּ ָכסִ ים לְ חֻ לִּ ין; וְ חֶ ְרמֵ י ֹכּ ֲה ִנים  -אֵ ין ָלהֶ ן פִּ ְדי ֹון לְ ע ֹו ָלם,
אֶ ָלּא ִנתָּ ִנין ַלכֹּ ֲה ִנים כִּ תְ רוּמָ ה .וְ עַ ל חֵ ֶרם ֹכּ ֲה ִנים הוּא א ֹומֵ ר:
" א יִמָּ כֵר וְ א ִיגָּאֵ ל" )שם(  -א יִמָּ כֵר לְ אַחֵ ר ,וְ א ִיגָּאֵ ל
ַלבְּ עָ לִ ים .ה וְ אֶ חָ ד הַ מַּ ֲח ִרים קַ ְרקַ ע א ֹו ִמטַּ לְ ְטלִ ין ֲ -ה ֵרי
אֵ לּוּ ִנתָּ ִנין ַלכֹּהֵ ן שֶׁ בְּ א ֹות ֹו ִמ ְשׁמָ ר בְּ שָׁ עָ ה שֶׁ הֶ ֱח ִרים.
חֶ ְרמֵ י כֹּ ֲה ִנים ָ -כּל זְ מַ ן שֶׁ הֵ ן בְּ בֵ ית הַ בְּ עָ לִ יםֲ ,ה ֵרי הֵ ן הֶ ְק ֵדּשׁ
לְ ָכל ִדּבְ ֵריהֶ ן ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כָּל חֵ ֶרם ֹק ֶדשׁ קָ ָד ִשׁים הוּא ַליי"
)שם(; ְנתָ ָנן ַלכֹּהֵ ן ֲ -ה ֵרי הֵ ם כְּ חֻ לִּ ין לְ ָכל ִדּבְ ֵריהֶ ן ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:


ז( ַבּ ֲח ָר ִמין .מ'ַ :כּ ֲח ָר ִמין.

הקדש וחרם

"כָּל חֵ ֶרם בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ יִהְ יֶה" )במדבר יח,יד(.
ו כֹּהֵ ן שֶׁ הָ ְיתָ ה ל ֹו ְשׂ ֵדה חֵ ֶרם שֶׁ ָזּ ָכה בָּ הּ אַחַ ר הַ יּ ֹובֵ ל,
וְ הֶ ֱח ִרימָ הּ ֲ -ה ֵרי ז ֹו מֻ ְח ֶרמֶ ת ,וְ י ֹוצְ אָה לְ אֶ חָ יו הַ ֹכּ ֲה ִנים,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :ל ַֹכּהֵ ן תִּ הְ יֶה אֲחֻ זָּת ֹו" )ויקרא כז,כא( ְ -מ ַלמֵּ ד שֶׁ ְשּׂ ֵדה
חֶ ְרמ ֹו ל ֹו כִּ ְשׂ ֵדה ֲאחֻ ָזּה לְ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ אִ ם הֶ ֱח ִרימָ הּ ִתּהְ ֶיה
מֻ ְח ֶרמֶ ת.
ז מָ ַכר הַ ֹכּהֵ ן ְשׂ ֵדה חֶ ְרמ ֹו וְ הִ ְק ִדּישָׁ הּ ל ֹוקֵ חַ ֲ -אפִ לּוּ הָ ָיה
הַ לּ ֹוקֵ חַ הַ בְּ עָ לִ ים הָ ִראשׁ ֹו ִנים שֶׁ הֶ ֱח ִרימוּהָ  ,ה ֲֵרי ז ֹו כִּ ְשׂ ֵדה
ִמ ְק ָנה ,וְ ח ֹו ֶז ֶרת ַלכֹּהֵ ן שֶׁ ְמּ ָכ ָרהּ בַּ יּ ֹובֵ ל.
ימין
ֲאבָ ל קַ ְרקַ ע א ֹו ִמטַּ לְ ְטלִ ין שֶׁ לְּ ֹכ ֲה ִנים וּלְ וִ יִּ ים  -אֵ י ָנן מַ ֲח ִר ִ
א ֹותָ ן ,שֶׁ ֲה ֵרי הוּא א ֹומֵ ר בִּ ְשׂ ֵדיהֶ ן" :כִּ י אֲחֻ זַּת ע ֹולָם הוּא
לָהֶ ם" )שם כה,לד( ,וּ ִמטַּ לְ ְטלִ ין ֻה ְקּשׁוּ ַלקַּ ְרקָ ע ֹות בַּ ֲח ָר ִמין*,
שֶׁ ֶנּאֱמַ רִ " :מכָּל אֲשֶׁ ר ל ֹו ]ִ [...
וּמ ְשּׂ ֵדה אֲחֻ זָּת ֹו" )שם כז,כח(.
ח הַ מַּ ְק ִדּישׁ קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית ֲ -ה ֵרי הַ הֶ ְק ֵדּשׁ חָ ל
ֲע ֵליהֶ ן ,וְ תֵ עָ ֵר הַ בְּ הֵ מָ ה וְ תִ פָּ ֶדה ,וְ ִיפְּ לוּ ָדּמֶ יהָ לְ בֶ ֶדק הַ בַּ ִית,
וְ הַ בְּ הֵ מָ ה תִּ ְק ַרב לְ מַ ה שֶּׁ הָ ְיתָ ה בַּ ְתּ ִח ָלּהֲ .אבָ ל הַ מַּ ְק ִדּישׁ
קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית ַל ִמּזְ בֵּ חַ  ,וְ אָמַ ר ' ֲה ֵרי ז ֹו ע ֹו ָלה' א ֹו
' ְשׁ ָל ִמים' א ֹו הֶ ֱח ִרימָ הּ ַלכֹּ ֲה ִנים  -א עָ שָׂ ה כְּ לוּם ,וְ אֵ ין
הֶ ְק ֵדּשׁ ִמזְ בֵּ חַ וְ א הַ חֵ ֶרם חָ ל עַ ל קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית ,שֶׁ אֵ ין
אָ ָדם מַ ְק ִדּישׁ ָדּבָ ר שֶׁ אֵ ינ ֹו שֶׁ לּ ֹו.
לשׁים יוֹם' ,וּ ְשׁחָ ט ֹו
ט הָ אוֹמֵ ר 'שׁ ֹור ֶזה הֶ ְק ֵדּשׁ לְ אַחַ ר ְשׁ ִ
בְּ ת ֹו ְשׁ ִ
לשׁים יוֹם  -ה ֲֵרי זֶה מֻ תָּ ר בַּ ֲה ָנ ָיה; הִ ְק ִדּישׁ ֹו ַל ִמּזְ בֵּ חַ
 ה ֲֵרי זֶה הֶ ְק ֵדּשׁ ַל ִמּזְ בֵּ חַ  .אֲבָ ל ִאם אָמַ ר 'ה ֲֵרי זֶה הֶ ְק ֵדּשׁלשׁים יוֹם -
לשׁים יוֹם' ,וּ ְשׁחָ ט ֹו בְּ ת ֹו ְשׁ ִ
מֵ עַ כְ שָׁ ו לְ אַחַ ר ְשׁ ִ
לשׁים
ה ֲֵרי זֶה אָסוּר בַּ ֲה ָנ ָיה; וְ אִ ם הִ ְק ִדּישׁ ֹו בְּ ת ֹו הַ ְשּׁ ִ
ַל ִמּזְ בֵּ חַ  -אֵ ינ ֹו מֻ ְק ָדּשׁ.

ספר הפלאה  הלכות ערכים וחרמים  פרק ו

י הַ מַּ ְק ִדּישׁ ע ֹו ָלה לְ בֶ ֶדק הַ בַּ יִת  -אֵ ין בָּ הּ אֶ ָלּא עִ כּוּב גִּ זְ בָּ ִרין
בִּ לְ בַ ד; וּ ִמ ִדּבְ ֵרי סוֹפְ ִרים שֶׁ א ִתּשָּׁ חֵ ט עַ ד שֶׁ תִּ פָּ ֶדה .לְ פִ י ָכ ,
אִ ם עָ בַ ר וּ ְשׁחָ טָ הּ ֲ -ה ֵרי ז ֹו כְּ שֵׁ ָרה.
יא מַ ֲח ִרים אָ ָדם בֵּ ין קָ ְדשֵׁ י קָ ָד ִשׁים בֵּ ין קָ ָד ִשׁים קַ לִּ ים ,בֵּ ין
חֶ ְרמֵ י כֹּ ֲה ִנים בֵּ ין חֶ ְרמֵ י בֶּ ֶדק הַ בַּ ִית .וְ אִ ם הָ יוּ קָ ָד ִשׁים שֶׁ הוּא
חַ ָיּב בְּ אַ ֲח ָריוּתָ ן  -נ ֹותֵ ן אֶ ת ְדּמֵ יהֶ ן בֵּ ין ַל ֹכּ ֲה ִנים בֵּ ין לְ בֶ ֶדק
הַ בַּ יִת ,וְ ִי ְק ְרבוּ א ֹותָ ן הַ קֳּ ָד ִשׁים אַחַ ר שֶׁ יִּ פָּ דוּ לְ מַ ה שֶּׁ הֵ ן .יב
הָ יוּ ְנ ָדבָ ה וְ הֶ ֱח ִרימָ ןֵ ,כּיצַ ד פּ ֹו ִדין א ֹותָ ן? א ֹו ְמ ִרים ' ַכּמָּ ה
אָ ָדם ר ֹוצֶ ה לִ תֵּ ן בִּ בְ הֵ מָ ה ז ֹו לְ הַ ֲעל ֹותָ הּ ע ֹו ָלה שֶׁ אֵ ינ ֹו חַ ָיּב
בָּ הּ?' ,וְ ָכל הַ נּ ֹותֵ ן א ֹות ֹו ִשׁעוּר ַ -י ְק ִריב בְּ הֵ מָ ה ז ֹו ְנ ָדבָ ה כְּ מ ֹו
שֶׁ הָ ְיתָ ה.
יג ִי ְשׂ ָראֵ ל שֶׁ הֶ ֱח ִרים אֶ ת בְּ כ ֹור בְּ הֵ מָ ה ַלשָּׁ מַ ִים ,בֵּ ין שֶׁ הָ ָיה
תָּ ִמים בֵּ ין שֶׁ הָ ָיה בַּ עַ ל מוּם  -ה ֲֵרי זֶה מָ ֳח ָרם ,וְ אֵ ינ ֹו צָ ִרי
ל ֹומַ ר אִ ם הֶ ֱח ִרימ ֹו הַ ֹכּהֵ ן ַלשָּׁ מַ ִים אַחַ ר שֶׁ בָּ א לְ ָיד ֹו .יד
וְ ֵכיצַ ד פּ ֹו ִדין א ֹות ֹו? א ֹו ְמ ִרין ' ַכּמָּ ה אָ ָדם ר ֹוצֶ ה לִ תֵּ ן בִּ בְ כ ֹור
ֶזה כְּ ֵדי שֶׁ יִּ הְ ֶיה ל ֹו ,וְ תִ הְ ֶיה ְרשׁוּת בְּ ָיד ֹו לִ תְּ נ ֹו לְ ָכל כֹּהֵ ן
שֶׁ יִּ ְרצֶ ה ,לִ ְקר ֹוב ֹו א ֹו לְ ֵרע ֹו?'ָ :כּל הַ נּ ֹותֵ ן א ֹות ֹו ִשׁעוּר ִ -יקַּ ח
הַ בְּ כ ֹור ,וְ ִיתְּ ֶננּוּ לְ ָכל ֹכּהֵ ן שֶׁ יִּ ְרצֶ ה ,וְ ִיפְּ לוּ הַ ָדּ ִמים לְ בֶ ֶדק
הַ בַּ יִת.
טו הַ מַּ ֲח ִרים אֶ ת הַ מַּ ֲעשֵׂ ר  -ה ֲֵרי זֶה כְּ מַ ֲח ִרים שַׁ לְ מֵ י ְנ ָדבָ ה,
לְ פִ י שֶׁ אֵ ינ ֹו חַ ָיּב בְּ אַ ֲח ָריוּת ֹו .טז הַ מַּ ְק ִדּישׁ ִשׁ ְקל ֹו לְ בֶ ֶדק
הַ בַּ יִת  -ה ֲֵרי זֶה ֹק ֶדשִׁ .ה ְק ִדּישׁ בִּ כּוּ ִרים לְ בֶ ֶדק הַ בַּ יִת  -אֵ י ָנן
ֹק ֶדשׁ .אֲבָ ל אִ ם הִ ְק ִדּישָׁ ן הַ ֹכּהֵ ן אַחַ ר שֶׁ בָּ אוּ לְ ָיד ֹו ֲ -ה ֵרי אֵ לּוּ
ֹק ֶדשׁ.
יז הַ מַּ ֲח ִרים ֲחצִ י עַ בְ דּ ֹו וְ ִשׁפְ חָ ת ֹו  -הוּא וְ הַ כֹּ ֲה ִנים ֻשׁתָּ פִ ין
בּ ֹו .אֲבָ ל ִאם הִ ְק ִדּישׁ א ֹו הֶ ֱח ִרים ַלשָּׁ מַ ִים ֲחצִ י עַ בְ דּ ֹו ֻ -כּלּ ֹו
אַרנוּ )לעיל ה,יח( .וְ ָכל הַ מַּ ְק ִדּישׁ עַ בְ דּ ֹו וְ ִשׁפְ חָ ת ֹו
קֹ ֶדשׁ ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
הַ כְּ ַנ ֲע ִנים א ֹו הַ מַּ ְק ִדּישׁ ָכּל ְנ ָכסָ יו וְ הָ יוּ בָּ הֶ ן ֲעבָ ִדים ֲ -ה ֵרי
גּוּפָ ן ֹק ֶדשׁ; לְ פִ י ָכ אָסוּר ֵלהָ נ ֹות בָּ הֶ ם עַ ד שֶׁ יִּ פָּ דוּ ,יח וְ אֵ ין
הַ גִּ זְ בָּ ִרין ַרשָּׁ אִ ין לִ קַּ ח ְדּמֵ יהֶ ן מֵ ֲאחֵ ִרים וּלְ ה ֹוצִ יא א ֹותָ ן
לְ חֵ רוּת ,אֶ ָלּא מ ֹוכְ ִרין א ֹותָ ן ַל ֲאחֵ ִריםַ ,ו ֲאחֵ ִרים מ ֹוצִ יאִ ין
א ֹותָ ן לְ חֵ רוּת אִ ם ָרצוּ.
יט הַ מַּ ְק ִדּישׁ ְי ֵדי עַ בְ דּ ֹו ָ -כּל הַ ָיּתֵ ר עַ ל פַּ ְר ָנסָ ת ֹוֹ ,ק ֶדשׁ.
וְ ֵכיצַ ד הוּא ִמתְ פַּ ְר ֵנס עֶ בֶ ד ֶזה? ל ֹו ֶוה וְ א ֹו ֵכל ,וְ ע ֹושֶׂ ה
וּפ ֹו ֵרעַ ; וְ הוּא שֶׁ ַיּ ֲעשֶׂ ה פָּ חוּת פָּ חוּת ִמשָּׁ ֶוה פְּ רוּטָ ה וְ ִיפְ ַרע.
שֶׁ אִ ם עָ שָׂ ה בִּ פְ רוּטָ ה ִ -ראשׁ ֹון ִראשׁ ֹון קָ ָנה הֶ ְק ֵדּשׁ.
כ הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֶ ת עַ צְ מ ֹו  -א הִ ְק ִדּישׁ אֶ ָלּא ָדּמָ יוַ ,ו ֲה ֵרי הוּא
חַ ָיּב בִּ ְדמֵ י עַ צְ מ ֹו; וּמֻ תָּ ר ל ֹו ַל ֲעשׂ ֹות וְ ֶל ֱאכֹל ,שֶׁ ֲה ֵרי א
ִנתְ קַ ֵדּשׁ גּוּפ ֹו ָכּעֶ בֶ ד.
כא אֵ ין אָ ָדם מַ ְק ִדּישׁ ָדּבָ ר שֶׁ אֵ ינ ֹו שֶׁ לּ ֹו .כֵּיצַ ד? כְּ ג ֹון
שֶׁ הֶ ֱח ִרים בְּ נ ֹו וּבִ תּ ֹו וְ עַ בְ דּ ֹו וְ ִשׁפְ חָ ת ֹו הָ עִ בְ ִרים א ֹו ְשׂ ֵדה
ִמ ְק ָנת ֹו ֲ -ה ֵרי אֵ לּוּ אֵ י ָנן מֻ ְח ָר ִמין ,שֶׁ אֵ ין אָ ָדם מַ ְק ִדּישׁ ָדּבָ ר
שֶׁ אֵ ין גּוּפ ֹו שֶׁ לּ ֹו.
כב אֵ ין אָ ָדם מַ ְק ִדּישׁ ָדּבָ ר שֶׁ אֵ ינ ֹו בִּ ְרשׁוּת ֹו .כֵּיצַ ד? הָ ָיה ל ֹו
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פִּ קָּ ד ֹון בְּ ַיד אַחֵ ר ,וְ ָכפַ ר בּ ֹו ֶזה שֶׁ הוּא אֶ צְ ל ֹו  -אֵ ין הַ בְּ עָ לִ ים
ְיכ ֹולִ ין לְ הַ ְק ִדּישׁ ֹו .אֲבָ ל אִ ם א ָכּפַ ר בּ ֹו ֲ -ה ֵרי הוּא בִּ ְרשׁוּת
בְּ עָ ָליו בְּ ָכל מָ ק ֹום שֶׁ הוּא.
כג בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
ֲמוּרים? בְּ ִמטַּ לְ ְטלִ ין .אֲבָ ל קַ ְרקַ ע שֶׁ גְּ ָז ָלהּ
אַחֵ ר וְ ָכפַ ר בָּ הּ  -אִ ם ָיכ ֹול לְ ה ֹוצִ יאָ הּ בְּ ַד ָיּ ִנין ,ה ֲֵרי זֶה ָיכ ֹול
לְ הַ ְק ִדּישָׁ הּ ,וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ ֲע ַד ִין א ה ֹוצִ יאָ הּ; שֶׁ הַ קַּ ְרקַ ע
עַ צְ מָ הּ ֲה ֵרי הִ יא בִּ ְרשׁוּת בְּ עָ ֶליהָ .
כד הַ גּ ֹו ֵזל אֶ ת ֲחבֵ ר ֹו וְ א ִנתְ ָי ֲאשׁוּ הַ בְּ עָ לִ ים ְ -שׁ ֵניהֶ ן אֵ ין
ְיכ ֹולִ ין לְ הַ ְק ִדּישֶׁ :זה לְ פִ י שֶׁ אֵ ינ ֹו שֶׁ לּ ֹו ,וְ זֶה לְ פִ י שֶׁ אֵ ינ ֹו
בִּ ְרשׁוּת ֹו .וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
כה ִמי שֶׁ הָ ָיה מ ֹו ֵכר ְדּלוּעִ ין א ֹו בֵּ יצִ ים וְ ַכיּ ֹוצֵ א בָּ הֶ ן ,וּבָ א
ל ֹוקֵ חַ וְ ָנטַ ל אַחַ ת וְ הָ ַל ל ֹו :אִ ם הָ יוּ ְדּמֵ י ָכּל אַחַ ת וְ אַחַ ת
מֵ הֶ ן ְקצוּבִ ין  -ה ֲֵרי זֶה כְּ ִמי שֶׁ פָּ סַ ק ,וְ אֵ ין הַ מּ ֹו ֵכר ָיכ ֹול
לְ הַ ְק ִדּישׁ ְדּ ַלעַ ת ז ֹו ,שֶׁ ֲה ֵרי אֵ י ָנהּ בִּ ְרשׁוּת ֹו; וְ אִ ם אֵ ין הַ ָדּ ִמים
ְקצוּבִ ין ,וְ הִ ְק ִדּישָׁ הּ  -ה ֲֵרי ז ֹו מֻ ְק ֶדּשֶׁ ת ,שֶׁ ֲע ַד ִין בִּ ְרשׁוּת ֹו ִהיא,
שֶׁ ֶזּה שֶׁ לְּ קָ חָ הּ א לְ קָ חָ הּ ֶדּ ֶר גְּ ֵז ָלה .וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
כו אֵ ין אָ ָדם מַ ְק ִדּישׁ ָדּבָ ר שֶׁ א בָּ א ָלע ֹו ָלם .כֵּיצַ ד? 'מַ ה
שֶּׁ תַּ ֲע ֶלה ְמצוּ ָדתִ י ִמן הַ ָיּם  -קֹ ֶדשׁ'' ,מַ ה שֶׁ תּ ֹוצִ יא שָׂ ֶדה ז ֹו
ִמן הַ פֵּ ר ֹות  -חֵ ֶרם'  -א אָמַ ר כְּ לוּם .כז הָ אוֹמֵ ר ַל ֲחבֵ ר ֹו
'שָׂ ֶדה ז ֹו שֶׁ מָּ ַכ ְר ִתּי לְ  -לִ כְ שֶׁ אֶ קָּ חֶ ָנּה ִמ ְמּ  ,מֻ ְק ֶדּשֶׁ ת',
וּלְ קָ חָ הּ ִממֶּ נּוּ  -אֵ י ָנהּ מֻ ְק ֶדּשֶׁ ת ,לְ פִ י שֶׁ כְּ שֶׁ ִה ְק ִדּישָׁ הּ א בָּ את
לִ ְרשׁוּת ֹו.
כח וְ ֵכן הַ מַּ ְק ִדּישׁ מַ ֲעשֵׂ ה ְי ֵדי אִ ְשׁתּ ֹו ֲ -ה ֵרי ז ֹו ע ֹושָׂ ה
וְ א ֹו ֶכ ֶלת ,וְ הַ מּ ֹותָ ר חֻ לִּ ין .אָמַ ר ָלהּ ' ִי ְק ְדּשׁוּ ָי ַד ִי לְ ע ֹושֵׂ יהֶ ן' -
ה ֹואִ יל וְ הֵ ן ְמ ֻשׁעְ בָּ ִדין ל ֹוֲ ,ה ֵרי ָכּל מַ ֲעשֵׂ ה ָי ֶדיהָ קֹ ֶדשׁ .הָ א
לְ מָ ה ֶזה דּ ֹומֶ ה? ָלא ֹומֵ ר 'אִ י ָלן ֶזה ֹק ֶדשׁ' ,שֶׁ ָכּל פֵּ ר ֹות
שֶׁ ע ֹושֶׂ ה לְ הַ בָּ א  -קֹ ֶדשׁ .וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
כט הָ אוֹמֵ ר ַל ֲחבֵ ר ֹו 'שָׂ ֶדה ז ֹו שֶׁ ֲא ִני מ ֹו ֵכר לְ  ,לִ כְ שֶׁ אֶ קָּ חֶ ָנּה
ִמ ְמּ תִּ ְתקַ ֵדּשׁ' ֲ -ה ֵרי ז ֹו מֻ ְק ֶדּשֶׁ ת כְּ שֶׁ יִּ קָּ חֶ ָנּה ,שֶׁ ֲה ֵרי עַ תָּ ה
בְּ ָיד ֹו לְ הַ ְק ִדּישָׁ הּ; 'שָׂ ֶדה ז ֹו שֶׁ ִמּ ְשׁ ַכּ ְנתִּ י לְ  ,לִ כְ שֶׁ אֶ פְ ֶדּ ָנּה תְּ הִ י
קֹ ֶדשׁ'  -כְּ שֶׁ יִּ פְ ֶדּה א ֹותָ הּ תִּ ְק ַדּשׁ ,שֶׁ ֲה ֵרי בְּ ָיד ֹו לִ פְ דּ ֹותָ הּ;
ַו ֲאפִ לּוּ הָ ְיתָ ה ְממֻ ְשׁ ֶכּ ֶנת לִ זְ מַ ן קָ צוּב ,שֶׁ ֲה ֵרי בְּ ָיד ֹו לִ פְ דּ ֹותָ הּ
אַחַ ר הַ זְּ מַ ן .ל הַ מַּ ְשׂכִּ יר בַּ ִית ַל ֲחבֵ ר ֹו וְ חָ ַזר וְ הִ ְק ִדּישׁ ֹו  -ה ֲֵרי
זֶה קֹ ֶדשׁ ,וּפָ ְקעָ ה הַ ְשּׂכִ ירוּת ,וְ אִ ם ָדּר בּ ֹו הַ שּׂ ֹו ֵכר ,מָ עַ ל.
לא ֵי ָראֶ ה לִ י ,שֶׁ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ אֵ ין אָ ָדם מַ ְק ִדּישׁ ָדּבָ ר שֶׁ א
בָּ א ָלע ֹו ָלם  -אִ ם אָמַ ר ' ֲה ֵרי עָ ַלי לְ הַ ְק ִדּישׁ ֹו' ,ה ֲֵרי זֶה חַ ָיּב
לְ הַ ְק ִדּישׁ ֹו כְּ שֶׁ ָיּב ֹוא ָלע ֹו ָלםִ ,משּׁוּם ֶנ ֶדר ,וְ אִ ם א הִ ְק ִדּישׁ,
ה ֲֵרי זֶה ע ֹובֵ ר ִמשּׁוּם " א תְ אַחֵ ר" )דברים כג,כב( וְ " א יַחֵ ל"
)במדבר ל ,ג( ,וּ ִמשּׁוּם "כְּ כָל הַ ֹיּצֵ א ִמפִּ יו ַיעֲשֶׂ ה" )שם( ,כִּ ְשׁאָר
הַ ְנּ ָד ִרים.
לב כֵּיצַ ד? הָ אוֹמֵ ר ' ֲה ֵרי עָ ַלי לְ הַ ְק ִדּישׁ ָכּל שֶׁ תַּ ֲע ֶלה
ְמצוּ ָדתִ י ִמן הַ ָיּם'ֲ ' ,ה ֵרי עָ ַלי לִ תֵּ ן ָל ֲע ִניִּ ים פֵּ ר ֹות שֶׁ תּ ֹוצִ יא
שָׂ ֶדה ז ֹו'ֲ ' ,ה ֵרי עָ ַלי לְ הַ ֲח ִרים' א ֹו 'לִ תֵּ ן ַל ְשּׁבוּ ִיים' ' ָכּל
שֶׁ אֶ ְשׂתַּ ֵכּר בְּ שָׁ ָנה ז ֹו' ,וְ ָכל ַכּיּ ֹוצֵ א בַּ אֲמָ ִרים אֵ לּוּ  -ה ֲֵרי זֶה
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חַ יָּב ַל ֲעשׂ ֹות בָּ הֶ ן מַ ה שֶּׁ אָמַ ר כְּ שֶׁ ָיּב ֹואוּ לְ ָיד ֹו .וְ זֶה וְ ַכיּ ֹוצֵ א
בּ ֹו בִּ כְ ַלל ְנ ָד ִרים הוּא ,א בִּ כְ ַלל הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות.
לג ְראָ ָיה לְ ָדבָ ר ֶזה ,מַ ה שֶּׁ אָמַ ר ַי ֲע ֹקב אָבִ ינוּ" :וְ כֹל אֲשֶׁ ר
תִּ תֶּ ן לִ י עַ שֵּׂ ר אֲעַ ְשּׂ ֶרנּוּ ָל " )בראשית כח,כב( ,וְ ֶנ ֱאמַ ר" :אֲשֶׁ ר
נ ַָד ְרתָּ לִּ י שָׁ ם נ ֶֶדר" )שם לא,יג(ַ .ו ֲה ֵרי הָ אוֹמֵ ר ' א אֶ פָּ טֵ ר ִמן
הָ ע ֹו ָלם עַ ד שֶׁ אֶ הְ ֶיה ָנזִ יר'  -חַ ָיּב לִ ְנהֹג בִּ נְזִ ירוּת; וְ אַף עַ ל פִּ י
שֶׁ ֲע ַד ִין א ָנ ַדר בְּ ָנזִ יר  -ה ֹואִ יל וְ אָמַ ר שֶׁ יִּ דֹּר בְּ ָנזִ יר ,חַ ָיּב
לְ הִ ָנּ ֵזר; וְ זֶה ַכּיּ ֹוצֵ א בּ ֹו .וְ ָכ ֶזה ָראוּי ָלדוּן.

לד הֶ ְק ֵדּשׁ טָ עוּת  -אֵ ינ ֹו הֶ ְק ֵדּשׁ .כֵּיצַ ד? הָ אוֹמֵ ר 'שׁ ֹור שָׁ חֹר
שֶׁ ֵיּצֵ א ִמבֵּ יתִ י ִראשׁ ֹון ֲה ֵרי הוּא הֶ ְק ֵדּשׁ' ,וְ ָיצָ א ָלבָ ן  -אֵ ינ ֹו
הֶ ְק ֵדּשׁ; ' ִדּי ַנר ָזהָ ב שֶׁ ַיּ ֲע ֶלה בְּ ָי ִדי ִראשׁ ֹון ֲה ֵרי הוּא הֶ ְק ֵדּשׁ',
וְ עָ ָלה שֶׁ לְּ ֶכסֶ ף  -אֵ ינ ֹו הֶ ְק ֵדּשׁ' .חָ בִ ית שֶׁ לְּ ַי ִין שֶׁ תַּ ֲע ֶלה בְּ ָי ִדי
ִראשׁ ֹו ָנה  -הֶ ְק ֵדּשׁ' ,וְ עָ ָלת שֶׁ לְּ שֶׁ מֶ ן  -בֵּ ין שֶׁ הַ ַיּ ִין ָיקָ ר ִמן
הַ שֶּׁ מֶ ן בְּ א ֹות ֹו מָ ק ֹום בֵּ ין שֶׁ הַ שֶּׁ מֶ ן ָיקָ ר ִמן הַ ַיּ ִין ,אֵ י ָנהּ
הֶ ְק ֵדּשׁ .הִ תְ פִּ יס בָּ הּ אַחֶ ֶרת וְ אָמַ ר 'ז ֹו ָכּז ֹו' ֲ -ה ֵרי הַ ְשּׁ ִנ ָיּה
הֶ ְק ֵדּשׁ .וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִב ִ
א הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות  -אֵ ין פּ ֹו ִדין א ֹותָ ן א בְּ קַ ְרקָ ע ֹות ,וְ א
בַּ ֲעבָ ִדים ,שֶׁ ֲה ֵרי ֻה ְקּשׁוּ ַלקַּ ְרקָ ע ֹות ,וְ א בִּ ְשׁטָ ר ֹות ,שֶׁ אֵ ין
גּוּפָ ן מָ מ ֹון ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ נָתַ ן אֶ ת הַ כֶּסֶ ף" )בשילוב :ויקרא כז,כג;
כז,יח(  -אֶ חָ ד הַ ֶכּסֶ ף וְ אֶ חָ ד ְשׁאָר הַ ִמּטַּ לְ ְטלִ ין שֶׁ שָּׁ וְ ָין ֶכּסֶ ף,
ַו ֲאפִ לּוּ ֻסבִּ ין.
ב ָכּל הַ פּ ֹו ֶדה קָ ָדשָׁ יו  -מ ֹוסִ יף חֹמֶ שׁ .וְ אֶ חָ ד הַ מַּ ְק ִדּישׁ
אַרנוּ
עַ צְ מ ֹו א ֹו אִ ְשׁתּ ֹו א ֹו הַ יּ ֹו ֵרשׁ  -מ ֹוסִ יפִ ים ֹחמֶ שׁ ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
)לעיל ד,ה( .וְ אַף הַ ֹחמֶ שׁ א ִיהְ ֶיה אֶ ָלּא ִמן הַ ִמּטַּ לְ ְטלִ ין.
וְ הַ חֹמֶ שׁ שֶׁ מּ ֹוסִ יף ֲה ֵרי הוּא ַכּהֶ ְק ֵדּשׁ עַ צְ מ ֹו ,וְ ִדין אֶ חָ ד ָלהֶ ן.
ג הַ פּ ֹו ֶדה קָ ָדשָׁ יו  -אֵ ין הַ ֹחמֶ שׁ ְמעַ ֵכּב ,אֶ ָלּא מֵ אַחַ ר שֶׁ ָנּתַ ן
אֶ ת הַ קֶּ ֶרן ָיצָ א הֶ ְק ֵדּשׁ לְ חֻ לִּ ין ,וּמֻ תָּ ר ֵלהָ נ ֹות בּ ֹו .וּ ִמ ִדּבְ ֵרי
סוֹפְ ִרים שֶׁ אָסוּר ל ֹו ֵלהָ נ ֹות עַ ד שֶׁ יִּ תֵּ ן הַ ֹחמֶ שׁ ,שֶׁ מָּ א ִיפְ שַׁ ע
וְ א ִיתֵּ ן .אֲבָ ל בַּ שַּׁ בָּ ת ִ -מפְּ ֵני ֹע ֶנג שַׁ בָּ ת הִ תִּ ירוּ ל ֹו ֶל ֱאכֹל וְ אַף
עַ ל פִּ י שֶׁ ֲע ַד ִין א ָנתַ ן הַ ֹחמֶ שׁ ַו ֲה ֵרי הַ גִּ זְ בָּ ִרין תּ ֹובְ עִ ין א ֹות ֹו.
ד קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ שֶׁ ָנּפַ ל בָּ הֶ ן מוּם וְ ִנפְ דּוּ  -אִ ם פָּ ָדה הַ מַּ ְק ִדּישׁ
עַ צְ מ ֹו ,מ ֹוסִ יף ֹחמֶ שׁ כִּ ְשׁאָר הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות .וְ הַ מַּ ְק ִדּישׁ שֶׁ פָּ ָדה
לְ עַ צְ מ ֹו הוּא שֶׁ מּ ֹוסִ יף חֹמֶ שׁ ,א הַ ִמּתְ ַכּפֵּ ר בָּ הּ שֶׁ פְּ ָדאָ הּ.
וְ הֶ ְק ֵדּשׁ ִראשׁ ֹון הוּא שֶׁ חַ ָיּב בְּ ה ֹוסָ פַ ת ֹחמֶ שׁ ,אֲבָ ל הֶ ְק ֵדּשׁ
שֵׁ ִני אֵ ינ ֹו מ ֹוסִ יף עָ ָליו חֹמֶ שׁ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אִ ם הַ מַּ ְק ִדּישׁ
ישׁית כֶּסֶ ף עֶ ְרכְּ עָ לָיו" )שם כז,טו( -
יִגְ אַל אֶ ת בֵּ ית ֹו וְ יָסַ ף ח ֲִמ ִ
"הַ מַּ ְק ִדּישׁ" ,א הַ מַּ תְ פִּ יס.
ה לְ פִ י ָכ  ,אִ ם ִח ֵלּל בְּ הֵ מָ ה עַ ל בְּ הֵ מָ ה ְשׁ ִנ ָיּה ,בֵּ ין בְּ קָ ְדשֵׁ י
בֶּ ֶדק הַ בַּ יִת בֵּ ין בְּ קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ שֶׁ ָנּפַ ל בָּ הֶ ן מוּם ,א ֹו שֶׁ הֵ ִמיר
בְּ קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ *  -כְּ שֶׁ הוּא פּ ֹו ֶדה אֶ ת הַ ְשּׁ ִנ ָיּה שֶׁ ִח ֵלּל עָ ֶליהָ
א ֹו אֶ ת הַ תְּ מוּ ָרה לְ עַ צְ מ ֹו ,אֵ ינ ֹו מ ֹוסִ יף ֹחמֶ שׁ.
ו הַ מַּ פְ ִרישׁ אָ שָׁ ם לְ הִ תְ ַכּפֵּ ר בּ ֹו וְ ָנפַ ל בּ ֹו מוּם ,וְ ה ֹוסִ יף עָ ָליו
חֹמֶ שׁ וְ ִחלְּ ל ֹו עַ ל בְּ הֵ מָ ה אַחֶ ֶרת וְ ִנתְ ַכּפֵּ ר בְּ אָ שָׁ ם אַחֵ ר,
וְ ִנתְּ קָ ה הַ בְּ הֵ מָ ה שֶׁ ִח ֵלּל עָ ֶליהָ לִ ְרעִ ָיּה ,כְּ מ ֹו שֶׁ יִּ תְ בָּ אֵ ר
בִּ ְמקוֹמ ֹו )פסולי המוקדשין ד,טו( ֲ -ה ֵרי הִ יא סָ פֵ ק אִ ם מ ֹוסִ יף עָ ֶליהָ
ֹחמֶ שׁ ,ה ֹואִ יל וְ הִ יא קָ ְרבַּ ן ע ֹו ָלה ַו ֲה ֵרי הִ יא גּוּף אַחֵ ר וּ ְקדֻ שָּׁ ה
אַחֶ ֶרת ,א ֹו אֵ ינ ֹו מ ֹוסִ יף עָ ֶליהָ ֹחמֶ שִׁ ,מפְּ ֵני שֶׁ הִ יא בָּ אָה ִמ ֹכּחַ
הֶ ְק ֵדּשׁ הָ ִראשׁ ֹון שֶׁ כְּ בָ ר ה ֹוסִ יף עָ ָליו ֹחמֶ שׁ.


פדיון הקדשות

ז קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ יִת אֵ ין ע ֹו ִשׂין תְּ מוּ ָרה ,שֶׁ א ָדּ ָנה תּ ֹו ָרה
בִּ תְ מוּ ָרה אֶ ָלּא בְּ קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ  .כֵּיצַ ד? הָ יוּ לְ פָ ָניו בֶּ ֱהמַ ת
חֻ לִּ ין וּבֶ ֱהמַ ת קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ יִת ,וְ אָמַ ר 'ז ֹו ֲחלוּפַ ת ז ֹו' א ֹו 'ז ֹו
תְּ מוּ ַרת ז ֹו'  -א אָמַ ר כְּ לוּם .אֲבָ ל אִ ם אָמַ ר ' ֲה ֵרי ז ֹו תַּ חַ ת
ז ֹו' א ֹו ' ֲה ֵרי ז ֹו ְמחֻ ֶלּ ֶלת עַ ל ז ֹו' ְ -דּבָ ָריו קַ ָיּ ִמין ,וְ ָיצָ את
הַ בְּ הֵ מָ ה הָ ִראשׁ ֹו ָנה לְ חֻ לִּ ין ,וְ ִנתְ פְּ סָ ה הַ ְשּׁ ִנ ָיּה.
ח אֶ חָ ד קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ יִת וְ אֶ חָ ד קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ שֶׁ ָנּפַ ל בָּ הֶ ן
מוּם  -אֵ ין פּ ֹו ִדין א ֹותָ ן לְ ַכתְּ ִח ָלּה אֶ ָלּא בְּ שָׁ וְ ֵייהֶ ם; וְ אִ ם עָ בַ ר
וְ ִחלְּ ָלן עַ ל פָּ חוּת ִמשָּׁ וְ ֵייהֶ ן ֲ -אפִ לּוּ הֶ ְק ֵדּשׁ שָׁ ֶוה מֵ אָה ִדּי ָנר
שֶׁ ִחלְּ ל ֹו עַ ל שָׁ ֶוה פְּ רוּטָ ה ,ה ֲֵרי זֶה פָּ דוּי ,וְ ָיצָ א לְ חֻ לִּ ין ,וּמֻ תָּ ר
ֵלהָ נ ֹות בּ ֹו .וּ ִמ ִדּבְ ֵרי סוֹפְ ִרים שֶׁ הוּא צָ ִרי ֲח ִק ַירת ָדּ ִמים,
וְ חַ ָיּב לְ הַ ְשׁלִ ים אֶ ת ָדּמָ יו.
ט כֵּיצַ ד? הָ ְיתָ ה ל ֹו בֶּ ֱהמַ ת קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ שֶׁ ָנּפַ ל בָּ הּ מוּם
ַו ֲה ֵרי הִ יא שָׁ ָוה ֲעשָׂ ָרה ,וּבֶ ֱהמַ ת חֻ לִּ ין שֶׁ שָּׁ ָוה ֲח ִמשָּׁ ה ,וְ אָמַ ר
' ֲה ֵרי ז ֹו ְמחֻ ֶלּ ֶלת עַ ל ז ֹו' ֲ -ה ֵרי ז ֹו ִנפְ ֵדּית וְ ָיצָ את לְ חֻ לִּ ין ,אֲבָ ל
צָ ִרי לְ הַ ְשׁלִ ים הַ ֲח ִמשָּׁ ה.
וְ ֵכן אִ ם הָ ְיתָ ה הַ בְּ הֵ מָ ה הָ ִראשׁ ֹו ָנה קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ יִת ֲ -ה ֵרי
ז ֹו ָיצָ את לְ חֻ לִּ ין לְ הִ ָגּ ֵזז וּלְ הֵ עָ בֵ ד ,וְ תִ ָכּ ֵנס הַ ְשּׁ ִנ ָיּה תַּ ְחתֶּ יהָ ִדּין
תּ ֹו ָרה; אֲבָ ל ִמ ִדּבְ ֵריהֶ ם צָ ִרי ֲח ִק ַירת ָדּ ִמים אִ ם הָ ְיתָ ה ז ֹו
שֶׁ ִח ֵלּל עָ ֶליהָ שָׁ ָוה א ֹו ַי ְשׁלִ ים ָדּמֶ יהָ .
י שָׁ מוּ א ֹותָ הּ ְשׁלשָׁ ה וְ אָ ְמרוּ שֶׁ זּ ֹו בְּ ָדמֶ יהָ ֲ -אפִ לּוּ בָּ אוּ אַחַ ר
ֵכּן מֵ אָה וְ אָ ְמרוּ שֶׁ ַלּהֶ ְק ֵדּשׁ הָ ְיתָ ה ָיפָ ה ,אֵ ינ ֹו ח ֹו ֵזר; ה ֹואִ יל
ַו ֲח ִק ַירת הַ ָדּ ִמים ִמ ִדּבְ ֵריהֶ ם ,א הֶ ֱח ִמירוּ בָּ הּ .אֲבָ ל אִ ם שָׁ מוּ
א ֹותָ הּ ְשׁ ַנ ִים ,וּבָ אוּ ְשׁלשָׁ ה וְ אָ ְמרוּ שֶׁ ה ֹו ָנה הַ הֶ ְק ֵדּשׁ בְּ ָכל
שֶׁ הוּא  -ח ֹו ֵזר.
יא אֵ ין פּ ֹו ִדין אֶ ת הַ הֶ ְק ֵדּשׁ אַכְ סְ ָרה אֶ ָלּא בַּ ֲח ִק ַירת ָדּ ִמים,
כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
אַרנוּ )לעיל ,ח-ט( ,וְ אִ ם פָּ ָדה ַ -יד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ עַ ל
הָ עֶ לְ י ֹו ָנה .כֵּיצַ ד? 'פָּ ָרה ז ֹו תַּ חַ ת פָּ ָרה ז ֹו שֶׁ ַלּהֶ ְק ֵדּשׁ'' ,טַ לִּ ית
ז ֹו תַּ חַ ת טַ לִּ ית ז ֹו שֶׁ ַלּהֶ ְק ֵדּשׁ'  -הֶ ְק ֵדּשׁ ֹו פָּ דוּי ,וְ ַיד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ
עַ ל הָ עֶ לְ י ֹו ָנה :אִ ם הָ ְיתָ ה הַ ְשּׁ ִנ ָיּה ָיפָ ה ִמן הָ ִראשׁ ֹו ָנה בְּ י ֹותֵ ר -
ל ֹו ְק ִחין א ֹותָ הּ הַ גִּ זְ בָּ ִרין וְ שׁ ֹותְ ִקין; וְ אִ ם אֵ י ָנהּ ָיפָ ה  -מַ ְשׁלִ ים
אַרנוּ )שם( ,וּמ ֹוסִ יף ֹחמֶ שׁ.
אֶ ת הַ ָדּ ִמים כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ

ה( ְבּ ָק ְד ֵשׁי ִמזְ ֵבּ ַח .במ' נוסףֶ :שׁ ָנּ ַפל מוּם ָבּ ֶהן .וק' העיר שנראה שגרסה זו היא טעות סופר.

ספר הפלאה  הלכות ערכים וחרמים  פרק ז-ח

ֲאבָ ל אִ ם אָמַ ר 'טַ לִּ ית ז ֹו בְּ עֶ שֶׂ ר סְ ָלעִ ים תַּ חַ ת טַ לִּ ית
שֶׁ ַלּהֶ ְק ֵדּשׁ' ,וּ'פָ ָרה ז ֹו בְּ עֶ שֶׂ ר סְ ָלעִ ים תַּ חַ ת פָּ ָרה שֶׁ ַלּהֶ ְק ֵדּשׁ'
 ֲאפִ לּוּ הָ ְיתָ ה פָּ ָרה שֶׁ ַלּהֶ ְק ֵדּשׁ שָׁ ָוה ֲח ִמשָּׁ ה וְ שֶׁ לּ ֹו ֲעשָׂ ָרה,ה ֲֵרי זֶה מ ֹוסִ יף חֹמֶ שׁ וְ נ ֹותֵ ן ְשׁ ֵני סְ ָלעִ ים וּמֶ ֱחצָ ה ,שֶׁ ֲה ֵרי
בְּ ָד ִמים ְקצוּבִ ים פָּ ָדה; וּ ְשׁ ִנ ָיּה אֵ י ָנהּ ְטעוּ ָנה חֹמֶ שׁ ,כְּ מ ֹו
אַרנוּ )לעיל ,ד(.
שֶׁ בֵּ ְ
יב הַ פּ ֹו ֶדה ִמ ַיּד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ,מָ שַׁ בְּ מָ ֶנה וְ א הִ סְ פִּ יק לִ תֵּ ן
הַ ָדּ ִמים עַ ד שֶׁ עָ מַ ד בְּ מָ אתַ ִים  -נ ֹותֵ ן מָ אתַ ִים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
"וְ נָתַ ן אֶ ת הַ כֶּסֶ ף וְ קָ ם ל ֹו" )בשילוב :ויקרא כז,כג; כז,יח-יט(  -בִּ ְנתִ י ַנת
הַ ֶכּסֶ ף הוּא שֶׁ לּ ֹו.
ְמשָׁ כ ֹו בְּ מָ אתַ ִים ,וְ א הִ סְ פִּ יק לִ תֵּ ן הַ ָדּ ִמים עַ ד שֶׁ עָ מַ ד בְּ מָ ֶנה
 נ ֹותֵ ן מָ אתַ ִים; א ִיהְ ֶיה כֹּחַ הֶ ְדי ֹוט חָ מוּר ִמכֹּחַ הֶ ְק ֵדּשׁ,ַו ֲה ֵרי קָ ָנה בַּ ְמּ ִשׁי ָכה וְ ִנתְ חַ ֵיּב בַּ ָדּ ִמים.
יג פָּ ָדה בְּ מָ אתַ ִים ,וְ ָנתַ ן הַ ָדּ ִמים ,וְ א הִ סְ פִּ יק לְ מָ ְשׁכ ֹו עַ ד
שֶׁ עָ מַ ד בְּ מָ ֶנה  -כְּ בָ ר קָ ָנה בִּ ְנתִ י ַנת הַ ֶכּסֶ ף ,וּמ ֹושֵׁ אֶ ת שֶׁ לּ ֹו,
וְ ָז ָכה הַ הֶ ְק ֵדּשׁ בְּ מָ אתַ ִים.
פָּ ָדהוּ בְּ מָ ֶנה ,וְ ָנתַ ן הַ ָדּ ִמים ,וְ א הִ סְ פִּ יק לְ מָ ְשׁכ ֹו עַ ד שֶׁ עָ מַ ד
בְּ מָ אתַ ִים  -מַ ה שֶּׁ פָּ ָדה פָּ דוּי ,וְ אֵ ינ ֹו נ ֹותֵ ן אֶ ָלּא הַ מָּ ֶנה שֶׁ כְּ בָ ר
ָנתַ ן ,וְ אֵ ין א ֹו ְמ ִרין ָכּאן ' א ִיהְ ֶיה כֹּחַ הֶ ְדי ֹוט חָ מוּר ִמכֹּחַ
הֶ ְק ֵדּשׁ' ,שֶׁ ֲאפִ לּוּ הַ הֶ ְדי ֹוט אֵ ינ ֹו ָיכ ֹול ַל ֲח ֹזר בּ ֹו עַ ד שֶׁ יְּ קַ בֵּ ל
' ִמי שֶׁ פָּ ַרע' ,כְּ מ ֹו שֶׁ יִּ תְ בָּ אֵ ר בִּ ְמקוֹמ ֹו )מכירה ז,ב( ,וְ אֵ ין הַ הֶ ְק ֵדּשׁ
ָראוּי לְ קַ בֵּ ל ' ִמי שֶׁ פָּ ַרע'.
יד הַ מַּ ְק ִדּישׁ ָכּל ְנ ָכסָ יו ,וְ הָ ְיתָ ה עָ ָליו כְּ ֻתבַּ ת אִ שָּׁ ה א ֹו ִשׁ ְט ֵרי
בַּ ֲע ֵלי ח ֹוב ֹות  -אֵ ין הָ אִ שָּׁ ה ְיכ ֹו ָלה לִ גְ בּ ֹות כְּ ֻתבָּ תָ הּ ִמן
הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ,וְ א בַּ עַ ל ח ֹוב אֶ ת ח ֹוב ֹו ,שֶׁ הַ הֶ ְק ֵדּשׁ מַ פְ ִקיעַ
הַ ִשּׁעְ בּוּד שֶׁ קָּ ַדם.
ֲאבָ ל כְּ שֶׁ יִּ ְמ ֹכּר הַ הֶ ְק ֵדּשׁ הַ קַּ ְרקַ ע שֶׁ לּ ֹו וְ תֵ צֵ א הַ שָּׂ ֶדה לְ חֻ לִּ ין -
ֵישׁ לְ בַ עַ ל ח ֹוב וְ ָלאִ שָּׁ ה לִ גְ בּ ֹות ִמן הַ פּ ֹו ֶדה ,שֶׁ ֲה ֵרי ִשׁעְ בּוּ ָדהּ
ע ֹומֵ ד עַ ל קַ ְרקַ ע ז ֹו .טו הָ א לְ מָ ה ֶזה דּ ֹומֶ ה? לִ ְשׁ ֵני ָלק ֹוח ֹות,
שֶׁ ָכּתְ בָ ה ָל ִראשׁ ֹון ' ִדּין וּ ְדבָ ִרים אֵ ין לִ י עִ ְמּ ' וּמָ ַכר ַלשֵּׁ ִני -
שֶׁ הִ יא ט ֹו ֶרפֶ ת ִמן הַ שֵּׁ ִני.
טז וְ ֵכיצַ ד פּ ֹו ִדין קַ ְרקַ ע ֶזה הָ אִ ישׁ? מַ ְשׁבִּ יעִ ין אֶ ת הָ אִ שָּׁ ה
א ֹו בַּ ֲע ֵלי ח ֹוב ֹות תְּ ִח ָלּה ,כְּ ֶד ֶר ָכּל הַ בָּ א לִ פָּ ַרע ִמ ְנּ ָכסִ ים
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ְמ ֻשׁעְ בָּ ִדים ,וְ אַחַ ר ָכּ מַ כְ ִריזִ ין עָ ֶליהָ ִשׁ ִשּׁים י ֹום בַּ ֹבּקֶ ר
אַרנוּ )לעיל ד,כז( ,וְ א ֹו ְמ ִרין ' ַכּמָּ ה אָ ָדם ר ֹוצֶ ה
וּבָ עֶ ֶרב ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
לִ תֵּ ן בְּ שָׂ ֶדה ז ֹו עַ ל ְמ ָנת לִ תֵּ ן ָלאִ שָּׁ ה כְּ ֻתבָּ תָ הּ' וּ'לְ בַ עַ ל ח ֹוב
אֶ ת ח ֹוב ֹו?'.
וְ אַחַ ר שֶׁ פּ ֹו ִדין א ֹותָ הּ ,וְ ל ֹוקֵ חַ א ֹותָ הּ הַ לּ ֹוקֵ חַ ֲאפִ לּוּ בְּ ִדי ָנר,
אמרוּ :הֶ ְק ֵדּשׁ י ֹוצֵ א בְּ א פִּ ְדי ֹון  -ח ֹו ֵזר הַ פּ ֹו ֶדה
כְּ ֵדי שֶׁ א ֹי ְ
וּמַ גְ בֶּ ה ָלאִ שָּׁ ה כְּ ֻתבָּ תָ הּ א ֹו לְ בַ עַ ל ח ֹוב אֶ ת ח ֹוב ֹו; ַו ֲאפִ לּוּ
הָ ָיה הַ ח ֹוב מֵ אָה וְ הַ שָּׂ ֶדה שָׁ ָוה תִּ ְשׁעִ ים  -עַ ל ְמ ָנת ָכּ פּ ֹו ֶדה
א ֹותָ הּ הָ ר ֹוצֶ ה לִ פְ דּ ֹותָ הּ.
ֲאבָ ל אִ ם הָ ָיה הַ ח ֹוב ְשׁ ַנ ִים בִּ ְדמֵ י הַ שָּׂ ֶדה ,כְּ ג ֹון שֶׁ הָ ְיתָ ה שָׁ ָוה
מֵ אָה וְ ֵישׁ עָ ָליו ח ֹוב וּכְ ֻתבַּ ת אִ שָּׁ ה מָ אתַ ִים  -אֵ ין פּ ֹו ִדין
א ֹותָ הּ עַ ל ְמ ָנת לִ תֵּ ן הַ ח ֹוב א ֹו הַ כְּ ֻתבָּ ה ,אֶ ָלּא פּ ֹו ִדין א ֹותָ הּ
סְ תָ ם; שֶׁ אִ ם הִ תְ נוּ לִ תֵּ ן  -אֵ י ָנהּ ִנפְ ֵדּית כְּ ָלל.
יז הַ מַּ ְק ִדּישׁ ָכּל ְנ ָכסָ יו ,וְ אַחַ ר ָכּ ֵגּ ֵרשׁ אֶ ת אִ ְשׁתּ ֹו וְ ָגבָ ת
כְּ ֻתבָּ תָ הּ ִמן הַ פּ ֹו ֶדה ִמיַּד הַ הֶ ְק ֵדּשׁ  -אֵ י ָנהּ גּ ֹובָ ה עַ ד שֶׁ יְּ ִד ֶיר ָנּה
ֲה ָנאָה ,שֶׁ מָּ א ְקנוּ ְנ ָיא עָ שׂוּ עַ ל הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ,וְ אֵ ין א ֹו ְמ ִרין :אִ לּוּ
ָרצָ ה ,הָ ָיה א ֹומֵ ר 'בְּ טָ עוּת הִ ְק ַדּ ְשׁתִּ י' ,וְ ִישָּׁ אֵ ל עַ ל הֶ ְק ֵדּשׁ ֹו
לְ חָ ָכם ,וְ הָ ָיה ח ֹו ֵזר ל ֹו .יח וְ ֵכן אֵ ינ ֹו ֶנ ֱאמָ ן ל ֹומַ ר אַחַ ר
שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ 'מָ ֶנה לִ פְ ל ֹו ִני ח ֹוב עָ ַלי' ,א ֹו 'כְּ לִ י ֶזה שֶׁ לִּ פְ ל ֹו ִני
הוּא' ,שֶׁ מָּ א ַי ֲעשׂוּ ְקנוּ ְנ ָיא עַ ל הַ הֶ ְק ֵדּשַׁ .ו ֲאפִ לּוּ הָ ָיה ְשׁטָ ר
בְּ ַיד בַּ עַ ל ח ֹוב  -אֵ ינ ֹו גּ ֹובֶ ה עַ ל פִּ י ֶזה ,אֶ ָלּא כְּ ֶד ֶר שֶׁ גּ ֹובִ ין
ָכּל בַּ ֲע ֵלי ח ֹוב ֹות ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
אַרנוּ )לעיל ,טז(.
ֲמוּרים? בְּ בָ ִריא .אֲבָ ל הַ ח ֹו ֶלה שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ
יט בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
ָכּל ְנ ָכסָ יו ,וְ אָמַ ר בְּ שָׁ עָ ה שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ 'מָ ֶנה לִ פְ ל ֹו ִני בְּ ָי ִדי' -
ֶנ ֱאמָ ן; שֶׁ אֵ ין אָ ָדם ע ֹושֶׂ ה עָ ְרמָ ה עַ ל הַ הֶ ְק ֵדּשׁ בִּ ְשׁעַ ת ִמיתָ ת ֹו
וְ ח ֹוטֵ א ַל ֲאחֵ ִרים ,שֶׁ ֲה ֵרי הוּא ה ֹו ֵל ָלמוּת .לְ פִ י ָכ ִ ,אם אָמַ ר
'תְּ נוּ א ֹותָ הּ ל ֹו'  -נ ֹוטֵ ל בְּ א ְשׁבוּעָ ה; וְ אִ ם א אָמַ ר 'תְּ נוּ' -
אֵ ין נ ֹותְ ִנין ל ֹו; אֶ ָלּא אִ ם ֵכּן הָ ָיה בְּ ָיד ֹו ְשׁטָ ר ְמקֻ ָיּם  -ה ֲֵרי זֶה
נ ֹוטֵ ל ִמן הַ הֶ ְק ֵדּשִׁ ,מפְּ ֵני הַ צַּ ָוּאָה .וְ ִאם אַחַ ר שֶׁ הִ ְק ִדּישׁ אָמַ ר
'תְּ נוּ'  -אֵ ין שׁ ֹו ְמעִ ין ל ֹו ,אֶ ָלּא ֲה ֵרי הוּא כִּ ְשׁאָר בַּ ֲע ֵלי
ח ֹוב ֹות :אִ ם ִנתְ קַ ֵיּם ְשׁטָ ר ֹו ִ -נ ְשׁבָּ ע ,וְ ג ֹובֶ ה ִמן הַ פּ ֹו ֶדה ,א
ִמן הַ הֶ ְק ֵדּשׁ.
כ ִמי שֶׁ ָיּצָ א עָ ָליו ק ֹול שֶׁ הִ פְ ִקיר אֶ ת ְנ ָכסָ יו א ֹו הִ ְק ִדּישָׁ ן א ֹו
הֶ ֱח ִרימָ ן  -אֵ ין ח ֹו ְשׁ ִשׁין ל ֹו ,עַ ד שֶׁ ִתּהְ ֶיה שָׁ ם ְראָ ָיה בְּ רוּ ָרה.

ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִמינִ י
א בַּ ֲח ִמשָּׁ ה עָ שָׂ ר בַּ ֲא ָדר בֵּ ית ִדּין ִנפְ ִנין לְ חַ פֵּ שׂ וְ לִ בְ דֹּק עַ ל
צָ ְר ֵכי צִ בּוּר וְ עַ ל עִ ְנ ְי ֵני הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות .וּב ֹו ְד ִקין ֲע ֵליהֶ ן וְ ד ֹו ְר ִשׁין
וְ ח ֹו ְק ִרין ,וּפ ֹו ִדין אֶ ת הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות וְ אֶ ת הַ ֲח ָר ִמין ,וְ ג ֹובִ ין אֶ ת
הָ ע ֲָרכִ ין וְ אֶ ת הַ ָדּ ִמים ִמ ָכּל הַ חַ ָיּב בָּ הֶ ן ,כְּ ֵדי שֶׁ יִּ הְ ֶיה הַ ֹכּל
עָ תִ יד עִ ם תְּ רוּמַ ת ְשׁקָ לִ ים לְ חַ ֵזּק אֶ ת בֵּ ית ֱא הֵ ינוּ.
ב אֵ ין פּ ֹו ִדין אֶ ת הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות אֶ ָלּא בִּ ְשׁלשָׁ ה בְּ ִקיאִ ין .וְ ֵכן
כְּ שֶׁ גּ ֹובִ ין ִמטַּ לְ ְטלִ ין שֶׁ ְמּמַ ְשׁכְּ ִנין מֵ חַ ָיּבֵ י ע ֲָרכִ ין  -שָׁ ִמין
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א ֹותָ ם בִּ ְשׁלשָׁ ה; וּכְ שֶׁ מַּ ֲע ִריכִ ין בְּ הֵ מָ ה וְ ַכיּ ֹוצֵ א בָּ הּ ִמ ְשּׁאָר
ִמטַּ לְ ְטלִ ין  -שָׁ ִמין א ֹותָ הּ בִּ ְשׁלשָׁ ה.
ֲאבָ ל כְּ שֶׁ מַּ ֲע ִריכִ ין אֶ ת הַ קַּ ְרקָ ע ֹות ,א ֹו אִ ם ֻהזְ ְקקוּ לִ גְ בּ ֹות
עֶ ְר ֵכי אָ ָדם ִמן הַ קַּ ְרקַ ע שֶׁ לּ ֹו  -אֵ ין מַ ֲע ִריכִ ין א ֹותָ ן אֶ ָלּא
בַּ ֲעשָׂ ָרה ,וְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ן ֹכּהֵ ן ,שֶׁ ֲה ֵרי " ֹכּהֵ ן" ָכּתוּב בַּ פָּ ָרשָׁ ה
)ויקרא כז ,לאורך הפרק(.
וְ ֵכן הָ אוֹמֵ ר ' ָדּמַ י עָ ַלי' א ֹו ' ְדּמֵ י פְּ ל ֹו ִני עָ ַלי' א ֹו ' ְדּמֵ י ָי ִדי' א ֹו
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' ְדּמֵ י ַרגְ לִ י'  -כְּ שֶׁ שָּׁ ִמין א ֹות ֹו ַכּמָּ ה הוּא שָׁ ֶוה א ֹו ַכּמָּ ה ְדּמֵ י
ָיד ֹו א ֹו ַרגְ ל ֹו ,שָׁ ִמין בַּ ֲעשָׂ ָרה ,וְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם כֹּהֵ ן.
ג כְּ שֶׁ פּ ֹו ִדין אֶ ת הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות ִמ ֵידי הַ הֶ ְק ֵדּשׁ  -בֵּ ין שֶׁ הָ יוּ
קַ ְרקָ ע ֹות א ֹו ִמטַּ לְ ְטלִ ין ,מַ כְ ִריזִ ין ֲע ֵליהֶ ן בִּ פְ נֵי ָכּל הַ בָּ אִ ין
לִ פְ דּ ֹות .אָמַ ר אֶ חָ ד ' ֲה ֵרי הֵ ן שֶׁ לִּ י בְּ עֶ שֶׂ ר סְ ָלעִ ים' ,וְ אָמַ ר
לשׁים' ,וְ אָמַ ר אֶ חָ ד
אֶ חָ ד 'בְּ עֶ ְשׂ ִרים' ,וְ אָמַ ר אֶ חָ ד 'בִּ ְשׁ ִ
'בְּ אַ ְרבָּ עִ ים' ,וְ אָמַ ר אֶ חָ ד 'בַּ ֲח ִמ ִשּׁים' :חָ ַזר בּ ֹו שֶׁ ַלּ ֲח ִמ ִשּׁים
לְ בַ דּ ֹו ְ -ממַ ְשׁכְּ ִנין ִמ ְנּ ָכסָ יו עֶ שֶׂ ר ,וְ נ ֹותְ ִנין א ֹותָ ן הַ הֶ ְקדֵּ שׁ ֹות
ָל ֶזה שֶׁ ָנּתַ ן אַ ְרבָּ עִ ים ,וְ ִנ ְמצָ א הַ הֶ ְק ֵדּשׁ נ ֹוטֵ ל ֲח ִמ ִשּׁים :עֶ שֶׂ ר
ִמ ֶזּה וְ אַ ְרבָּ עִ ים ִמ ֶזּה.
חָ ַזר בּ ֹו אַ ֲח ֵרי ֵכן שֶׁ ָלּאַ ְרבָּ עִ ים ְ -ממַ ְשׁכְּ ִנין ִמ ְנּ ָכסָ יו עֶ שֶׂ ר
לשׁים; וְ ֵכן עַ ד הָ ִראשׁ ֹון.
וְ נ ֹותְ ִנין אֶ ת הַ הֶ ְק ֵדּשׁ לְ בַ עַ ל הַ ְשּׁ ִ
חָ ַזר בּ ֹו הָ ִראשׁ ֹון שֶׁ ָנּתַ ן עֶ שֶׂ ר  -מַ כְ ִריזִ ין עַ ל הַ הֶ ְק ֵדּשׁ פַּ עַ ם
ְשׁ ִנ ָיּה ,וּמ ֹוכְ ִרין א ֹות ֹו :אִ ם ִנפְ ָדּה בְּ פָ חוּת מֵ עֶ שֶׂ ר ִ -נפְ ָרעִ ין
ִמשֶּׁ ָלּעֶ שֶׂ ר אֶ ת הַ מּ ֹותָ ר.
ֲמוּרים? בְּ שֶׁ חָ זְ רוּ ֶזה אַחַ ר ֶזה .אֲבָ ל אִ ם
ד בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
חָ זְ רוּ ֻכּ ָלּן כְּ אַחַ ת ְ -משַׁ לְּ ִשׁין בֵּ י ֵניהֶ ן בְּ שָׁ ֶוה .כֵּיצַ ד? אָמַ ר
הָ ִראשׁ ֹון ' ֲה ֵרי הוּא שֶׁ לִּ י בְּ עֶ שֶׂ ר' ,וְ אָמַ ר הַ שֵּׁ ִני 'בְּ עֶ ְשׂ ִרים',
ישׁי
ישׁי 'בְּ אַ ְרבַּ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים' ,וְ חָ ַזר בּ ֹו הַ ְשּׁלִ ִ
וְ אָמַ ר הַ ְשּׁלִ ִ
וְ הַ שֵּׁ ִני כְּ אַחַ ת  -נ ֹותְ ִנין א ֹות ֹו ָל ִראשׁ ֹון בְּ עֶ שֶׂ ר ,וּ ְממַ ְשׁכְּ ִנין
ישׁי בְּ שֶׁ בַ ע ,וְ ִנ ְמצָ א הַ הֶ ְק ֵדּשׁ
ִמ ִנּכְ סֵ י שֵׁ ִני בְּ שֶׁ בַ ע וּ ִמ ִנּכְ סֵ י ְשׁלִ ִ
גּ ֹובֶ ה אַ ְרבַּ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים.
וְ ֵכן אִ ם חָ זְ רוּ ְשׁ ָל ְשׁתָּ ן כְּ אַחַ ת ,וְ ִנ ְמ ַכּר הַ הֶ ְק ֵדּשׁ בְּ שָׁ לשׁ -
ְממַ ְשׁכְּ ִנין ִמ ִנּכְ סֵ י ָכּל אֶ חָ ד ִמ ְשּׁ ָל ְשׁתָּ ן שֶׁ בַ ע סְ לָעִ ים; וְ ֵכן עַ ל
ֶדּ ֶר ז ֹו לְ ע ֹו ָלם.
ה הַ בְּ עָ לִ ים ק ֹו ְד ִמין לְ ָכל אָ ָדםִ ,מפְּ ֵני שֶׁ הֵ ן מ ֹוסִ יפִ ין חֹמֶ שׁ.
וְ אֵ ין מ ֹוסִ יפִ ין חֹמֶ שׁ עַ ל עִ לּוּ ָין שֶׁ לִּ ְשׁאָר הַ פּ ֹו ִדין ,אֶ ָלּא עַ ל
מַ ה שֶּׁ נּ ֹותְ ִנין הֵ ם תְּ ִח ָלּה .כֵּיצַ ד? אָ ְמרוּ הַ בְּ עָ לִ ים 'ה ֲֵרי זֶה
שֶׁ ָלּנוּ בְּ עֶ ְשׂ ִרים' ,וּבָ א אַחֵ ר וְ אָמַ ר ' ֲה ֵרי הוּא שֶׁ לִּ י בְּ עֶ ְשׂ ִרים'
 הַ בְּ עָ לִ ים ק ֹו ְד ִמיןִ ,מפְּ ֵני שֶׁ הֵ ם מ ֹוסִ יפִ ין ֹחמֶ שׁ ,וְ נ ֹו ְת ִניןחָ מֵ שׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים.
בָּ א אֶ חָ ד וְ אָמַ ר ' ֲה ֵרי הוּא שֶׁ לִּ י בְּ אֶ חָ ד וְ עֶ ְשׂ ִרים'  -אִ ם שָׁ תְ קוּ
הַ בְּ עָ לִ ים וְ א ה ֹוסִ יפוּ כְּ לוּם ,מ ֹוכְ ִרין א ֹות ֹו ָלהֶ ם בְּ חָ מֵ שׁ
וְ עֶ ְשׂ ִרים; וְ אִ ם ה ֹוסִ יפוּ הַ בְּ עָ לִ ים עַ ל הָ עֶ ְשׂ ִרים וְ אֶ חָ ד ֲאפִ לּוּ
פְּ רוּטָ ה אַחַ ת ֲ -ה ֵרי אֵ לּוּ נ ֹותְ ִנין שֵׁ שׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים וּפְ רוּטָ ה ,אֶ חָ ד
וְ עֶ ְשׂ ִרים וּפְ רוּטָ ה שֶׁ ָנּתְ נוּ מֵ עַ צְ מָ ן ,וְ חָ מֵ שׁ שֶׁ הֵ ן חַ יָּבִ ין בּ ֹו
ִמשּׁוּם ֹחמֶ שׁ הַ מַּ תָּ ן שֶׁ ָנּתְ נוּ תְּ ִח ָלּה.
וְ ֵכן אִ ם בָּ א הַ שֵּׁ ִני וְ אָמַ ר ' ֲה ֵרי הוּא שֶׁ לִּ י בְּ עֶ ְשׂ ִרים וּ ְשׁ ַנ ִים',
ישׁי וְ אָמַ ר 'בְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ שָׁ לשׁ' ,וּבָ א ְרבִ יעִ י וְ אָמַ ר
וּבָ א ְשׁלִ ִ
ישׁי וְ אָמַ ר 'בְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ חָ מֵ שׁ',
'בְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ אַ ְרבַּ ע' ,וּבָ א ֲח ִמ ִ
וְ ה ֹוסִ יפוּ הֵ ן עַ ל הָ עֶ ְשׂ ִרים וְ חָ מֵ שׁ ֲאפִ לּוּ פְּ רוּטָ ה אַחַ ת -
לשׁים וּפְ רוּטָ ה :חָ מֵ שׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים וּפְ רוּטָ ה
כּ ֹופִ ין א ֹותָ ן לִ תֵּ ן ְשׁ ִ
שֶׁ ָנּתְ נוּ מֵ עַ צְ מָ ן ,וְ חָ מֵ שׁ שֶׁ ַלּחֹמֶ שׁ שֶׁ הֵ ן חַ יָּבִ ין בּ ֹו; לְ פִ י שֶׁ אֵ ין
הַ בְּ עָ לִ ים מ ֹוסִ יפִ ין חֹמֶ שׁ עַ ל עִ לּוּי ֹו שֶׁ ָלּ ֶזה אֶ ָלּא חֹמֶ שׁ מַ ה

שֶּׁ ָנּתְ נוּ תְּ ִח ָלּה ,מ ֹוסִ יפִ ין עַ ל מַ ה שֶּׁ ָנּתַ ן הָ אַ ֲחר ֹון אִ ם ָרצוּ.
ֲמוּרים? בְּ שֶׁ א שָׁ מוּ הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ְשׁלשָׁ ה
ו בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
מֻ ְמ ִחין .אֲבָ ל אִ ם שָׁ מוּ א ֹות ֹו ְשׁלשָׁ ה מֻ ְמ ִחין וְ אָ ְמרוּ שֶׁ הוּא
שָׁ ֶוה מַ ה שֶּׁ ָנּתַ ן הָ אַ ֲחר ֹון ,וְ ה ֹוסִ יפוּ הַ בְּ עָ לִ ים עַ ל עִ לּוּי ֹו ֲאפִ לּוּ
פְּ רוּטָ ה אַחַ ת ֲ -ה ֵרי הֵ ן מ ֹוסִ יפִ ין ֹחמֶ שׁ עַ ל עִ לּוּי ֹו שֶׁ ָלּאַ ֲחר ֹון,
לשׁים וְ ִדי ָנר וּפְ רוּטָ ה.
וְ נ ֹותְ ִנין אֶ חָ ד וּ ְשׁ ִ
ז ֲה ֵרי שֶׁ א ִנשּׁ ֹום הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ,וְ ָנתְ נוּ הַ בְּ עָ לִ ים תְּ ִח ָלּה עֶ ְשׂ ִרים,
וּבָ א אַ ֲחרוֹן וְ ָנתַ ן חָ מֵ שׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים ,וְ שָׁ תְ קוּ הַ בְּ עָ לִ ים וְ א
ה ֹוסִ יפוּ כְּ לוּם  -הַ בְּ עָ לִ ים ק ֹו ְד ִמין ,שֶׁ אַף הֵ ם חַ יָּבִ ין לִ תֵּ ן
חָ מֵ שׁ וְ עֶ ְשׂ ִריםִ ,מפְּ ֵני הַ חֹמֶ שׁ .בָּ א אַ ֲחרוֹן וְ ָנתַ ן שֵׁ שׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים
 הוּא ק ֹו ֵדם ,וְ אִ ם ָרצוּ הַ בְּ עָ לִ ים וְ ה ֹוסִ יפוּ ֲאפִ לּוּ פְּ רוּטָ ה -אַרנוּ )לעיל ,ה( .וְ עַ ל
לשׁים וּפְ רוּטָ ה ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
נ ֹותְ ִנין אַחַ ת וּ ְשׁ ִ
ֶדּ ֶר ז ֹו לְ ע ֹו ָלם.
ישׁין וְ א מַ ֲע ִריכִ ין וְ א מַ ֲח ִר ִ
ח אֵ ין מַ ְק ִדּ ִ
ימין בַּ זְּ מַ ן הַ ֶזּה,
שֶׁ אֵ ין שָׁ ם ִמ ְק ָדּשׁ בַּ ֲחטָ אֵ ינוּ כְּ ֵדי לְ חַ ֵזּק אֶ ת בִּ ְדק ֹו .וְ אִ ם
הִ ְק ִדּישׁ א ֹו הֶ ֱע ִרי א ֹו הֶ ֱח ִרים :אִ ם הָ ְיתָ ה בְּ הֵ מָ ה  -נ ֹועֵ ל
ֶדּ ֶלת בְּ פָ ֶניהָ עַ ד שֶׁ תָּ מוּת מֵ אֵ ֶליהָ ; וְ אִ ם הָ יוּ פֵּ רוֹת א ֹו כְּ סוּת
א ֹו ֵכּלִ ים  -מַ ִנּיחָ ן עַ ד שֶׁ יִּ ְר ְקבוּ; וְ ִאם הָ יוּ מָ ע ֹות א ֹו כְּ ֵלי
מַ תָּ כ ֹות ַ -י ְשׁלִ י ֵכן ַל ָיּם הַ ָגּד ֹול ָים הַ מֶּ ַלח ,כְּ ֵדי לְ אַ בְּ ָדן.
ט הִ ְק ִדּישׁ א ֹו הֶ ֱח ִרים עֶ בֶ ד שֶׁ ִנּכְ ַנס ַל ִמּצְ ו ֹות  -פּ ֹו ֵדהוּ ,וְ ֵילְ כוּ
הַ ָדּ ִמים לְ ָים הַ מֶּ ַלח כִּ ְשׁאָר ָדּ ִמים ַוע ֲָרכִ ין שֶׁ ַלּזְּ מַ ן הַ ֶזּה .וְ אִ ם
הָ ָיה עֶ בֶ ד גּ ֹוי  -א מַ ֲעלִ ין וְ א מ ֹו ִר ִידין.
י מֻ תָּ ר לִ פְ דּ ֹות הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות בַּ זְּ מַ ן הַ ֶזּה לְ ַכתְּ ִח ָלּהַ ,ו ֲאפִ לּוּ
בִּ פְ רוּטָ ה ,וּמַ ְשׁלִ י אֶ ת הַ פְּ רוּטָ ה לְ ָים הַ מֶּ ַלחַ .ו ֲח ָכ ִמים ָדּנוּ
שֶׁ יִּ פְ ֶדּה בְּ אַ ְרבָּ עָ ה זוּזִ ים א ֹו קָ ר ֹוב ָל ֶזה ,כְּ ֵדי לְ פַ ְרסֵ ם הַ ָדּבָ ר.
אֲבָ ל בִּ זְ מַ ן הַ ִמּ ְק ָדּשׁ  -א ִיפְ ֶדּה לְ ַכתְּ ִח ָלּה אֶ ָלּא בְּ שָׁ וְ י ֹו ,כְּ מ ֹו
אַרנוּ )לעיל ז,ח(.
שֶׁ בֵּ ְ
יא ִמי שֶׁ הֶ ֱח ִרים בַּ זְּ מַ ן הַ ֶזּה ִמטַּ לְ ְטלִ ין סְ תָ ם ֲ -ה ֵרי אֵ לּוּ
ִנתָּ ִנין ַל ֹכּ ֲה ִנים הַ ִנּ ְמצָ אִ ין בְּ א ֹות ֹו מָ ק ֹום .אֲבָ ל ִאם הֶ ֱח ִרים
שָׂ ֶדה בְּ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל סְ תָ ם ,א ֹו שֶׁ הֶ ֱח ִרימָ הּ ַלכֹּ ֲה ִנים  -אֵ י ָנהּ
חֵ ֶרם ,שֶׁ אֵ ין ְשׂ ֵדה ֲח ָר ִמים נ ֹוהֶ ֶגת אֶ ָלּא בִּ זְ מַ ן שֶׁ הַ יּ ֹובֵ ל נ ֹוהֵ ג.
הֶ ֱח ִרים ַל ֹכּ ֲה ִנים קַ ְרקַ ע בְּ חוּצָ ה ָלאָ ֶרץַ ,ו ֲאפִ לּוּ בַּ זְּ מַ ן הַ ֶזּה -
ֲה ֵרי הִ יא ַכּ ִמּטַּ לְ ְטלִ ין בְּ אֶ ֶרץ ִי ְשׂ ָראֵ ל ,וְ תִ ָנּתֵ ן ַלכֹּ ֲה ִנים.
יב אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הַ הֶ ְק ֵדּשׁ ֹות וְ הָ ע ֲָרכִ ים וְ הַ ֲח ָר ִמים ִמצְ ו ֹות,
וְ ָראוּי ל ֹו ָלאָ ָדם לְ הַ ְנהִ יג עַ צְ מ ֹו בִּ ְדבָ ִרים אֵ לּוּ כְּ ֵדי ָלכֹף ִיצְ ר ֹו
וְ א ִיהְ ֶיה כִּ י ַלי ,וִ יקַ ֵיּם מַ ה שֶּׁ צִּ וּוּ ְנבִ יאִ ים" :כַּבֵּ ד אֶ ת יי
מֵ ה ֹו ֶנ " )משלי ג,ט(  -אַף עַ ל פִּ י ֵכן ,אִ ם א הִ ְק ִדּישׁ וְ א
הֶ ֱע ִרי מֵ ע ֹו ָלם ,אֵ ין בְּ ָכ כְּ לוּםֲ :ה ֵרי הַ תּ ֹו ָרה הֵ עִ ָידה
וְ אָ ְמ ָרה" :וְ כִ י תֶ ְח ַדּל לִ נ ְֹדּר ,א יִהְ יֶה בְ חֵ ְטא" )דברים כג,כג(.
יג לְ ע ֹו ָלם א ַי ְק ִדּישׁ אָ ָדם וְ א ַיע ֲִרי וְ א ַי ֲח ִרים ָכּל ְנ ָכסָ יו.
וְ הָ ע ֹושֶׂ ה ֶזה  -עָ בַ ר עַ ל ַדּעַ ת הַ ָכּתוּב ,שֶׁ ֲה ֵרי הוּא א ֹומֵ ר:
" ִמכָּל אֲשֶׁ ר ל ֹו" )ויקרא כז,כח( ,א ָכּל ֲאשֶׁ ר ל ֹו ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ֲארוּ
ֲח ָכ ִמים .וְ אֵ ין ז ֹו ֲחסִ ידוּת אֶ ָלּא ְשׁטוּת ,שֶׁ ה ֲֵרי זֶה ְמאַ בֵּ ד ָכּל
מָ מ ֹונ ֹו ,וְ ִיצְ טָ ֵר ַלבְּ ִריּ ֹות ,וְ אֵ ין ְמ ַר ֲח ִמין עָ ָליו .וּבָ ֶזה וְ ַכיּ ֹוצֵ א

ספר הפלאה  הלכות ערכים וחרמים  פרק ח

בּ ֹו אָ ְמרוּ ֲח ָכ ִמים :חָ סִ יד שׁ ֹוטֶ ה ִ -מכְּ ַלל ְמבַ ֵלּי ע ֹו ָלם.
אֶ ָלּא ָכּל הַ ְמּפַ ֵזּר מָ מ ֹונ ֹו בַּ ִמּצְ ו ֹות  -אַל ְיפַ ֵזּר ָיתֵ ר מֵ חֹמֶ שׁ,
שׁפָּ ט' )תהלים
וְ ִיהְ ֶיה כְּ מ ֹו שֶׁ צִּ וּוּ ְנבִ יאִ יםְ ' ,מכַלְ כֵּל ְדּבָ ָריו בְּ ִמ ְ
קיב,ה( ,בֵּ ין בְּ ִדבְ ֵרי ע ֹו ָלם בֵּ ין בְּ ִדבְ ֵרי תּ ֹו ָרהֲ .אפִ לּוּ בַּ קָּ ְרבָּ נ ֹות

13

שֶׁ אָ ָדם חַ ָיּב בָּ הֶ ןֲ ,ה ֵרי חָ סָ ה תּ ֹו ָרה עַ ל הַ מָּ מ ֹון וְ אָ ְמ ָרה
שֶׁ ָיּבִ יא כְּ פִ י ִמסַּ ת ָיד; קַ ל ָו ֹחמֶ ר לִ ְדבָ ִרים שֶׁ א ִנתְ חַ ֵיּב בָּ הֶ ם
אֶ ָלּא מֵ ֲחמַ ת ִנ ְדר ֹו ,שֶׁ א ִידֹּר אֶ ָלּא ָכּ ָראוּי ל ֹו ,שֶׁ ֶנּ ֱאמַ ר" :אִ ישׁ
כְּ מַ תְּ נַת יָד ֹו ,כְּ בִ ְרכַּת יי ֱא הֶ י אֲשֶׁ ר נָתַ ן ָל " )דברים טז,יז(.

ְ ּב ִר ְ
יך ַרח ֲָמנָא ְ ּד ַסי ְַּען

ִנגְ מַ ר סֵ פֶ ר ִשׁ ִשּׁי בְּ עֶ זְ ַרת שַׁ ַדּי .וּ ִמ ְנ ַין פְּ ָר ִקים שֶׁ לְּ סֵ פֶ ר ֶזה ְשׁלשָׁ ה וְ אַ ְרבָּ עִ יםִ :הלְכוֹת שְׁבוּעוֹת ְ -שׁ ֵנים עָ שָׂ ר
פְּ ָר ִקים; ִהלְכוֹת נ ְדָ ִרים ְ -שׁלשָׁ ה עָ שָׂ ר פְּ ָר ִקים; ִהלְכוֹת נְז ִירוּת ֲ -עשָׂ ָרה פְּ ָר ִקים; ִהלְכוֹת ֲעָרכִים וַ ֲחָר ִמים
ְ -שׁמ ֹו ָנה פְּ ָר ִקים.

