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"ואם מך הוא"
יונה בר מעוז
בסוף פרשת "בְּ חֻ קֹּתי" התורה מפרטת את 'ערכי
אדם'; הערך הכספי לנדבה שאדם מתנדב במילים
'ערך פלוני עלי' ,בין אם הוא נודר לתת את ערך
עצמו בין אם ערך של אדם אחר .יש לשים לב
לשני פרטים יוצאי דופן בעניין זה ,שכנראה
קשורים יחד .הפרט הראשון יוצא הדופן הוא
שבמסגרת הנוקשה שבה יש כללי ברזל המגבילים
את אפשרויות המנדב ,יש לפתע התחשבות
במצבו הכלכלי .בכל מקרה אחר ,הערך הכספי
הוא תלוי-גיל של המוערך ,והערך שהמנדב נתבע
לשלם קבוע ולא ניתן להמרה ,לטובה או לרעה.
רק אם המעריך מוגדר כ"מך" ,הוא נתבע לשלם
בהתאם לאמצעיו" :וְּ ִאם מָ ְך הוּא מֵ עֶ ְּר ֶכָּך וְּ הֶ ע ֱִמידוֹ
לִ פְּ נֵי ה ֹּכּהֵ ן וְּ הֶ ֱע ִריְך אֹּתוֹ ה ֹּכּהֵ ן על פִּ י א ֶשׁר תּ ִשּׂיג יד
1
הנֹּּ דֵ ר יע ִרי ֶכנּוּ ה ֹּכּהֵ ן" (וי' כז:ח) .וחז"ל פירשו:
"'אם מך הוא מערכך'  -החייהו מערכך" .כלומר,
ַאפשר לו לחיות על אף ה'ערך' שהתחייב לתת.
ֵ
2
והדרך לעשות זאת תוארה על ידם בפירוט:
אף על פי שאמרו ,חייבי ערכין ממשכנין
אותן ,נותנין לו מזון שלשים יום ,וכסות
שנים עשר חדש ,ומטה מוצעת ,וסנדלין
ותפילין ...אם היה אומן ,נותנין לו שני כלי
אומנות מכל מין ומין :חָ ָרש נותנין שני
מעצדין ושתי מגרות.
כלומר ,כאשר גזבר ההקדש גובה מן הנודר את
מה שהתחייב בו ,הוא מפחית מהחוב את ההכרחי
לקיומו ולפרנסתו של הנודר ,ולוקח רק את מה
שנותר .פעולה זאת מכונה בפי חז"ל 'לסדר'.
ההתחשבות הזו במצב המך חריגה מאד ,כי
לעיתים יש אמנם מודעות לריבוד הכלכלי ,בדינים
הנוגעים למקדש ,אך באותם מקרים נקבע מראש
תעריף מרובה אפשרויות ,שהמקריב יכול לבחור
ממנו לפי יכולתו .כך הם באופן כללי קורבנות
העולה ,המנחה והשלמים ,ובמיוחד הודגש הדבר

* יונה בר-מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובמחלקה
ללימודי יסוד ביהדות .היא עובדת בכירה במפעל
"מקראות גדולות הכתר" ,שם היא עוסקת בהתקנת
פירושי המפרשים.
**והמאמר מוקדש לנכדתי אלירז הנאוה ,בת שלומציון
ושלמה כהן ,שתקבל עליה מצוות באהבה ,ותתגדל
ותתעלה בהן.
 1בבלי ערכין כד ע"א.
 2משנה ערכין ו ,ג.

בסוג מסוים של אשם ,קורבן היולדת וקורבן
3
המצורע.
הפרט השני יוצא הדופן בפרשת 'ערכין' הוא
ההגדרה של האדם חסר היכולת הכלכלית כ"מך".
ההגדרה השכיחה בספר ויקרא לאדם הנמצא
במצב כלכלי נחות הוא 'דל' ,המקביל ל'אביון' או
ל'עני' בכתובים רבים' 4.דל' נזכר בהנחה שניתנת
למצורע ,ובהנחיות לדייןֹ" :לא ִת ָשּׂא פְּ נֵי ָדל" (וי'
יט:טו).
לעומת זאת ,המונח 'מך' הוא יחידאי ,אך
פועל מאותו שורש מופיע כמה פעמים בפרק כ"ה,
ומתאר ירידה משמעותית מאד ,כנראה הדרגתית,
במצבו הכלכלי של אדם בעל קרקע" :כִּ י יָמוְּך
ָאחיָך
ָאחיָך וּ ָמכר מֵ אחֻ ָזּתוֹ" (כה:כה); "וְּ כִ י יָמוְּך ִ
ִ
ָאחיָך ִע ָמְּך
וּ ָמ ָטה יָדוֹ ִע ָמְּך" (שם:לה); "וְּ כִ י יָמוְּך ִ
וְּ נִ ְּמכּר לְָך ֹלא תעבֹּד בוֹ עבֹּדת עָ בֶ ד" (שם:לט); "וְּ כִ י
ָאחיָך ִעמּוֹ וְּ נ ְִּמכּר לְּ גֵר
וֹשׁב ִע ָמְּך וּמָ ְך ִ
ת ִשּׂיג יד ֵגּר וְּ ת ָ
תּוֹשׁב ִע ָמְּך אוֹ לְּ עֵ ֶקר ִמ ְּשׁפּחת ֵגּר" (שם:מז).
ָ
מיהו המך? במדרש משלי (כב:כב) נאמר:
דבר אחרַ" :אל ִתּגְּ זָל ָדּל"  -אמר רבי חייא:
שבעה שמות נקראו לעני ,ואלו הן' :עני',
'אביון'' ,מסכן'' ,דל'' ,דך'' ,רש'' ,מך'' .עני' -
כמשמעו; 'אביון'  -שהוא מתאוה לכל,
רואה דבר ואינו אוכל ואינו שותה; 'מסכן' -
שהוא מסוכן בחייו; 'דל'  -שהוא דל
מנכסיו; 'דך'  -שהוא מדוכדך ממקום
למקום; 'רש'  -שהוא מתרושש; 'מך' -
שהוא מך עד האסקופה התחתונה.
אף שאיננו יכולים להסביר את ההבחנות הדקות
בין דרגות העוני השונות ,ברור שלפי מדרש זה
דרגת המך היא העלובה מכולן; מסתבר שהבחנה
זו נובעת מהעובדה שהוא מכונה כך לאחר שעבר
ָאחיָך" ,שגרמה לו
וּמְךִ 5
את פעולת ההתמכמכותָ " ,
3האשם" :וְּ ִאם ֹלא ת ִגּיע יָדוֹ דֵּ י ֶשׂה וְּ הֵ בִ יאְּ ...שׁ ֵתּי ת ִֹּרים
אוֹ ְּשׁנֵי בְּ נֵי יוֹנָה לה'" (וי' ה:ז)" ,וְּ ִאם ֹלא ת ִשּׂיג יָדוֹ
לִ ְּשׁ ֵתּי ת ִֹּרים אוֹ לִ ְּשׁנֵי בְּ נֵי יוֹנָה וְּ הֵ בִ יא ...ע ִשׂ ִירת הָ אֵ פָ ה
ֹּסלֶת לְּ חטָּ את" (שם:יא); יולדת" :וְּ ִאם ֹלא ִת ְּמצָ א י ָָדהּ
דֵּ י ֶשׂה וְּ ל ְָּקחָ ה ְּשׁ ֵתּי ת ִֹּרים אוֹ ְּשׁנֵי בְּ נֵי יוֹנָה" (וי' יב:ח);
מצורעִ " :אם דּל הוּא וְּ אֵ ין יָדוֹ מ ֶשּׂגֶת וְּ לָקח ֶכּבֶ שׂ...
א ֶשׁר תּ ִשּׂיג יָדוֹ" (וי' יד:כא-כב).
 4כמו בתה' עב:יגָ " :יחֹּס על דּל וְּ אֶ בְּ יוֹן וְּ נפְּ שׁוֹת אֶ בְּ יוֹנִ ים
וֹשׁיע"; תה' פב:גִ " :שׁפְּ טוּ דל וְּ יָתוֹם עָ נִ י וָ ָרשׁ ה ְּצ ִדּיקוּ",
י ִ
ועוד.
 5המילה "מך" בפסוק זה היא פועל ,אך יתכן שרק
משלב זה מתקבע השם .השימוש שעשיתי בצורה

מונח עד שיבוא אליהו ,כדיני ממונות שאינם ברי
11
הכרעה ,אלא אליהו כבר הכריע בו בבירור.
חיזוק אפשרי נוסף לפסיקה של 'מסדרין
לבעל חוב' ,למרות העוול למלווה ,הוא ההקשר
הרחב של פרשת 'ערכין' .ההקלה בתשלום הערך
למך אינה מתאימה כלל להקפדה הנוגעת לשאר
ההקדשות והנדרים שנזכרו באותו פרק ,החל
במצווה הסמוכה" :וְּ ִאם בְּ הֵ ָמה א ֶשׁר י ְּק ִריבוּ ִממֶּ ָנּה
ָק ְּרבָ ן לָה' ֹּכּל א ֶשׁר ִי ֵתּן ִממֶּ נּוּ לָה' י ְִּהיֶה ֹּקדֶ שֹׁ .לא
יחלִ יפֶ נּוּ וְּ ֹלא י ִָמיר אֹּתוֹ טוֹב בְּ ָרע אוֹ רע בְּ טוֹב וְּ ִאם
הָ מֵ ר י ִָמיר בְּ הֵ מָ ה בִ בְּ הֵ מָ ה וְּ הָ יָה הוּא וּ ְּתמוּ ָרתוֹ י ְִּהיֶה
ֹּקדֶ שׁ" (וי' כז:ט-י) ,וכלה במצווה שנוגעת לחיי
ָאדם ֹלא ִיפָּ דֶ ה
אדםָ " :כּל חֵ ֶרם א ֶשׁר יָחֳ רם ִמן הָ ָ
מוֹת יוּמָ ת" (וי' כז:כט) .גם כשדבר ניתן לפדיון,
תמיד מוסיפים על ערכו הממשי ,ואין הנחה בשום
תנאי.
ואכן ,החומרה של נדרים הייתה ידועה היטב
לבני ישראל :כאשר עכן מועל בחרם יריחו (יה'
ז') ,העונש הוא מפלה צבאית בקרב על העי,
ונהרגים אנשים רבים .יפתח אינו מוצא דרך
לפטור עצמו ממוצא פיו ,גם כשמשמעות קיום
נדרו היא לאבד את בתו ,הדבר היקר לו מכול (שו'
י"א) .ואמו של מיכיהו מהר אפרים הקדישה לה'
את הכסף שנגנב ממנה ,ועשתה פסל ומסכה לה',
כדי לא להשתמש בו לצרכי חולין (שו' י"ז).
חז"ל הבינו לעומק את היחס החריג למך בשל
העליבות הנפשית שלו ,שהרי בזמן הצלחתו הוא
נדר ערך שבדרך כלל היה גבוה מהישג יד של רוב
בני האדם 12,ועתה הוא מודה בפומבי שאין בידו
לשלמו .לכן יכלו להסיק ,ב'קל וחומר' מן היחס
למך ,שעל המלווה לקיים מצוות "והלכת
בדרכיו" 13.חז"ל כאילו אומרים למלווה' :אם
א-לוהים חס על המך ומחל לו על חלק מחובו,
בניגוד גמור לכל מה שנדרש ממי שמתחייב כלפי
שמיים ,על אחת כמה וכמה ראוי שאתה תעשה
כך ,שהרי א-לוהים הוא שנתן לך משלו .אתה
תיתן משלך למי שהחיים מכמכו אותו ,והוא יוכל
להתרומם ולהשתקם ,ואת חסרונך ימלא אדון
הכול ,שממנו הכול ומידו נתנו לך' (ע"פ דבהי"א
כט:יד).

להימכר לעבד ,לא לבן עמו שינהג בו לפי דיני
תּוֹשׁב ִע ָמְּך אוֹ לְּ עֵ ֶקר
ָ
עבד עברי ,אלא "לְּ גֵר
ִמ ְּשׁפּחת ֵגּר" (וי' כה:מז) 6.דבר זה עשוי להורידו עד
לדרגת עבד שמשרת אליל ,לפי רצון בעליו 7,וזו
ירידה לדיוטה התחתונה.
נראה שהקשר הלשוני והענייני ההדוק בין דין
ערך המך בהתחייבות של אדם לא-לוהיו ,לבין
תיאור התהליך שהביא להגדרתו כ'מך' ,הוא
הבסיס למסקנה הלכתית משמעותית בהתחייבות
8
אדם לחברו:
אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו ...אמר
ליה :מהו שיסדרו בבעל חוב? אמר ליה:
גמר 'מיכה' 'מיכה' מערכין (=מצא רבה בר
אבוה את אליהו ...אמר לו :מהו שיתחשבו
בבעל חוב? אמר לו :למד 'מיכה' מ'מיכה'
מערכין); גבי ערכין כתיב "ואם מך הוא
מערכך" ,גבי בעל חוב כתיב "וכי ימוך
אחיך".
כלומר ,לומדים גזרה שווה מ'ערכין' ,ו'מסדרים'
גם לבעל חוב הפחתה מחובו כאשר יורדים
לנכסיו על מנת לגבות את החוב ,כדי שיישארו לו
אמצעי מחיה בסיסים לקיום ולפרנסה.
הגזרה השווה הזאת יוצרת בעיה גדולה ,כי
היא עומדת בסתירה למצוות "וְּ ָדל ֹלא ֶת ְּהדּר
בְּ ִריבוֹ" (שמ' כג:ג) ,וכןֹ" :לא תעשׂוּ עָ וֶל ב ִמּ ְּשׁפָּ ט
ֹלא ִת ָשּׂא פְּ נֵי ָדל" (וי' יט:טו) .שהרי מתוך רחמים
על הדל הלווה ,מגיעים לעוול כלפי המלווה שאינו
מקבל בחזרה את כל כספו 9.לכן ,הגזרה השווה
הזאת מתוארת כניתנת מפי אליהו הנביא ,בשל
הקשר הלשוני והענייני ההדוק .כלומר ,אין זו רק
מסקנה של שכל אנושי כמו שאר המקרים של
גזרה שווה 10,אלא מקורה עליון ,כמעט כמו
המצוות שקיבל משה .מכאן שדין זה לא יהיה

'התמכמכות' היא ע"פ תנחומא כי תשא יט" :מיכה
היה שם ,שיצא מתוך דימוסי בניין שנתמכמך בו".
 6גר תושב הוא גוי שקיבל על עצמו לא לעבוד עבודה
זרה ,כפי שפירש רש"י ,וברור שאינו כישראל ,שהרי
הוא אוכל נבלות בהיתרֹ" :לא תֹּאכְּ לוּ כָל נְּ בֵ לָה ל ֵגּר
א ֶשׁר בִ ְּשׁעָ ֶריָך ִתּ ְּתּ ֶנ ָנּה וא ָכ ָלהּ" (דב' יד:כא) .נראה
ש"עֵ ֶקר ִמ ְּשׁפּחת גֵּר" נמצא רחוק ממנו ביחס לעם
ישראל ,כפי שעולה גם מתרגום אונקלוס.
 7על פי חז"ל בקידושין כ ע"א .פירושם משקף מציאות
שכיחה בתקופה של עבדות בעולם אלילי נרחב.
 8בבא מציעא קיד ע"א.
 9במקרה של בעל חוב ,בניגוד לערכין ,החוב איננו
מתבטל ,והלווה חייב לפרוע את יתרת חובו אם הוטב
מצבו הכלכלי .הרחבה לנושא בכללו נמצאת במאמרו
של אליעזר הללה'" ,מסדרין לבעל חוב' – הגבלות על
באתר
חובות",
גביית
http://www.daat.ac.il/mishpat.ivri/skirot/skira.asp?id=245
 10לכן "אין אדם דן גזרה שווה מעצמו" (פסחים סו ע"א).
כמו כן לא תמיד הייתה הסכמה בין החכמים אם ניתן
לגזור גזרה שווה מסוימת.

 11במאמר שנזכר בהערה  9נסקרו גם דעות שלא הסכימו
ש'מסדרין לבעל חוב' ,אבל רוב הפוסקים הכריעו
כדברי אליהו.
 12ונהם ( Wenhamבפירושו לספר ויקרא משנת 1979
בסדרת  ,Nicotע'  )337-338עמד על כך ,שלפי רמת
החיים בזמן המקרא ,שכר שכיר לחודש היה אז שקל
אחד .הערכים נקבעו גבוהים במיוחד ,כדי שבני אדם
לא ירבו בנדרים מתוך קלות ראש .לכך נועדו גם
הקנסות הכבדים כשאדם שינה דעתו.
 13דב' כח:ט .כך סוכמה ב"ספר החינוך" במצווה תרי"א:
"שנצטוינו לעשות כל מעשינו בדרך הישר והטוב בכל
כחנו ,ולהטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו על
דרך החסד והרחמים ,כאשר ידענו מתורתנו שזהו
דרך השם וזה חפצו מבריותיו ,למען יזכו לטובו כי
חפץ חסד הוא".
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הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il :
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי – אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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