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  ערכין מסכת
  

  "ל ַמֲעִריִכיןַהּכֹ" - 'אפרק 
        

  

  

  לימוד פרק זה 

   קדושקדושקדושקדושדניאל נתנאל דניאל נתנאל דניאל נתנאל דניאל נתנאל לע"נ מוקדש 
  סופיה ויויאנה ברכהיצחק ובן 

  ח' סיון תשע"ט
  

מעון. היה נער מלא חיים ושמחה, חסד ויצירה, מדריך בבני עקיבא, אוהב תורה דניאל התגורר בישוב 
  ושותה בצמא לימודה.

היה עובד ה' נלהב, כיבד את השבת עוד לפני הגיעו למצוות, בין היתר בלבוש חליפה, למרות שלא למד 
  ד להיות לבוש היטב ומסודר כיאה לבן מלך.יכך מהוריו, והקפ

גבוהה לזולת. היה רגיש לנשמתו של כל יהודי. שימח כל מי שבסביבתו והאיר נשמה גדולה, עם רגישות 
  פנים לכל אדם, כולל בטרמפיאדה וכולל קופאיות בחנויות..

  תהא מנוחתו עדן
  

  
   
  

  

  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

  עם רש"י

 סדורה אגמר
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    """"ַהּכֹל ַמֲעִריִכיןַהּכֹל ַמֲעִריִכיןַהּכֹל ַמֲעִריִכיןַהּכֹל ַמֲעִריִכין""""    ––––א' א' א' א' פרק פרק פרק פרק     ערכיןערכיןערכיןערכיןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        ב, א ב, א ב, א ב, א  .1

  ַמְתִניִתין       ב,א
  ְוֶנֱעָרִכין.  ח)-(ויקרא כז, א 1ַמֲעִריִכין  :ַהּכֹל

ִרין:ינֹוְדִרין ְונִ    ּכֲֹהִנים,   ּדָ
ם,    ְלִוּיִ

ְרֵאִלים,    ְוִיׂשְ
ים,    ָנׁשִ

  ַוֲעָבִדים. 
  טּוְמטּום, 

רֹוִגינֹוס ִריןנֹוְדִרין   : ְוַאְנּדְ    ,ְוִניּדָ
  ּוַמֲעִריִכין, 

אי - ֲאָבל לֹא ֶנֱעָרִכין ָכר ַוּדַ א ַהּזָ ֵאינֹו ֶנֱעָרְך ֶאּלָ ִאית.  ,ׁשֶ   ּוְנֵקָבה ַוּדָ
   ,ֵחֵרׁש 

   ,ׁשֹוֶטה
ִרין ְוֶנֱעָרִכין,   -ְוָקָטן    ִניּדָ

   ,לֹא נֹוְדִרין  :ֲאָבל
ַעת -ְולֹא ַמֲעִריִכין  ֶהם ּדַ ֵאין ּבָ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ

   

ָמָרא     ּגְ

   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - "ַהּכל ַמֲעִריִכין"
  

  ְלָאתּוֵיי מּוְפָלא ָסמּוְך ְלִאיׁש. 
  
   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - ֶנֱעָרִכין""
  

ול ִחיןוּ  ,ְלָאתּוֵיי ְמֻנּוָ ה ׁשְ   .מּוכֵּ
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ָך" :ָסְלָקא ּדַ ֶעְרּכְ ִתיב ב)ויקרא כז, ( "ֶנֶדר ּבְ    ,כְּ
ל  ָדִמיםכָּ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ֲעָרִכין,  - ׁשֶ נֹו ּבַ   ֶיׁשְ

ָדִמים  ֵאינֹו ּבְ ֲעָרִכין,  -ְוָכל ׁשֶ   ֵאינֹו ּבַ
ָמע ָלן הּו.  - ְנָפׁשֹת"" :ָקא ַמׁשְ ל ּדְ   כָּ

  
   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - נֹוְדִרין""
  
ִרין""   ִאיְצְטִריְך ֵליּה  ִניּדָ
  
ִרין""    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - ִניּדָ

רֹוִגינֹוס  :יִאי ְלָאתּויֵ  ֶהְדָיא ָקָתֵני ְלהּו!  -טּוְמטּום ְוַאְנּדְ   ּבְ
ֶהְדָיא ָקָתֵני ְלהּו!  -ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן  :ְוִאי ְלָאתּוֵיי   ּבְ
ן חֹוֶדׁש  :ִאי ְלָאתּוֵיי חּות ִמּבֶ ֶהְדָיא ָקָתֵני ְלהּו!  - ּפָ   ּבְ

ֶהְדָיא ָקָתֵני ְלהּו!  - ְוִאי ְלָאתּוֵיי ָנְכִרי   ּבְ
  
ן חֹוֶדׁש, לְ  חּות ִמּבֶ   עֹוָלם ְלָאתּוֵיי ּפָ

  ְוָתֵני ְוָהַדר ְמָפֵרׁש.  
   

                                                        
ר  אאאא 1 אמֹר ה'ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ ָך ְנָפׁשֹת לַ  בבבב. ֶאל מֹׁשֶ ֶעְרּכְ י ַיְפִלא ֶנֶדר ּבְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ן  גגגג. ה'ּדַ ָנה ְוַעד ּבֶ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ָכר ִמּבֶ ָך ַהּזָ ְוָהָיה ֶעְרּכְ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ ֶסף ּבְ ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ָך ֲחִמׁשּ ָנה ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ֶקל דדדד. ׁשִ ים ׁשָ לֹׁשִ ָך ׁשְ נָ  הההה. ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה ֶעְרּכְ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ִנים ְוַעד ּבֶ ן ָחֵמׁש ׁשָ ה ְוִאם ִמּבֶ
ָקִלים ֶרת ׁשְ ֵקָבה ֲעׂשֶ ָקִלים ְוַלּנְ ִרים ׁשְ ָכר ֶעׂשְ ָך ַהּזָ ָך  וווו. ְוָהָיה ֶעְרּכְ ֵקָבה ֶעְרּכְ ֶסף ְוַלּנְ ָקִלים ּכָ ה ׁשְ ָ ָכר ֲחִמׁשּ ָך ַהּזָ ִנים ְוָהָיה ֶעְרּכְ ן ָחֵמׁש ׁשָ ן חֶֹדׁש ְוַעד ּבֶ ְוִאם ִמּבֶ

ֶסף ָקִלים ּכָ ת ׁשְ לֹׁשֶ ן  זזזז. ׁשְ ָקִליםְוִאם ִמּבֶ ָרה ׁשְ ֵקָבה ֲעׂשָ ֶקל ְוַלּנְ ר ׁשָ ה ָעׂשָ ָ ָך ֲחִמׁשּ ָנה ָוַמְעָלה ִאם ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ָך ְוֶהֱעִמידֹו  חחחח. ׁשִ ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ
יג ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֹ  ִ ׂשּ ר תַּ י ֲאׁשֶ   ֵהןִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַעל ּפִ

 רש"י
  מתי' 

. ערך כתוב הכל מעריכין
בפרשה. (דר דמי עלי ושמים 

   אותו כעבד המכר בשוק):
. אם אמר על אחד ערך מעריכין

פלוי עלי ותן ערך אותו פלוי 
השים כפי שיו שהערך יתן לפי 

הכתוב בפ' ערכין ואחר שות 
   הערכים הולכים:

. אם אמר ערכי עלי או ערכים
אם אמר אחר עליו ערך פלוי 

   עלי:
   . דמי פלוי עלי:ודרין
. דמי עלי או אם אמר ידרין

   אחר עליו דמי פלוי עלי:
. ומשלמין לאחר שים ועבדים

זמן כשתגרשה האשה או 
   שתחרר העבד:
רוגיוס ודרין וטומטום ואד

   . שהרי יש להם דמים:וידרים
. את אחרים אם אמרו מעריכין

ערך פלוי עלי ותין ערך אותו 
   פלוי:

. אם אמר ערכי אבל לא ערכין
עלי או אם אמר אחר עליהם ערך 
פלוי עלי לא אמר כלום שאין 
להם ערך שזכר וקבה אמורין 

   בפרשה:
  

  גמ' 
ה . בן י''ב שמופלא סמוך לאיש

ויום אחד שהוא סמוך לאיש 
ואיו איש עד שיביא שתי שערות 
ומופלא קרי ליה על שם שבודקין 
אותו אם יודע להפלות ולפרש 
לשם מי דר ולשם מי הקדיש 
כדקתי בפ' יוצא דופן במסכת 

   דה (דף מה:):
. כלומר הכל ערכין לאתויי מאי

דקאי מי אערכין דאכולה 
מתי' קאי הכל אהערכין 

   ויי מאי:לאת
. (פשות דר בערכך כתיב

משמע) איתקש ערכין לדמים 
ומוול ומוכה שחין אין בדמים 
וודרין את אחרים אבל לא 

   ידרין דאין שוים כלום:
. משמע כל שהוא פש: פשות

כולהו הך דמייתי תיובתא תי 
   להו במתיתין בהדיא:

. והוא הדין מי תי והדר מפרש
אלא חד מצי למקט חד מהך 

מתרתי תלת קט ל''א להכי קט 
האי משום דפליגי רבן ור''מ 
בהאי פירקא (לקמן דף ה.) 
המעריך פחות מבן חדש ר''מ 
אומר ותן דמיו אדם יודע שאין 
ערך לפחות מבן חדש וגמר ואמר 
לשם דמים וחכ''א לא אמר כלום 
ולהכי סתמה ברישא לאשמועי' 
ממשה יתירא דאפי' לרבן 

דמיו עלי יש לו היכא דאמר 
  דמים וותן דמיו מפי מוריו:
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        ב ב ב ב ----ב, אב, אב, אב, א .2
  ]."ְוֶנֱעָרִכין ַמֲעִריִכין: ַהּכֹל"[
  

   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - (מנחות צג.) "ַהּכֹל סֹוְמִכין"
  

י ְיהּוָדה. ְד ְלָאתּוֵיי יֹוֵרׁש, וּ  ַרּבִ   לֹא כְּ
  

   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - (תמורה ב.) "ַהּכֹל ְמִמיִרין"
  

י ְיהּוָדה. ְד ְלָאתּוֵיי יֹוֵרׁש, וּ  ַרּבִ   לֹא כְּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
  סֹוֵמְך,  -יֹוֵרׁש "

  .ֵמיֵמר -יֹוֵרׁש 
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ֵאינֹו סֹוֵמְך,  -יֹוֵרׁש 
  . "ֵאינֹו ֵמיֵמר -יֹוֵרׁש 

י ְיהּוָדה? ּדְ ַמאי ַטְעָמא    ַרּבִ
  

נֹו" ן ָאִביו,  - (ויקרא ג, ב) 2"ָקְרּבָ   ְולֹא ָקְרּבַ
ׁש  ת ֶהְקּדֵ ִחּלַ ׁש,  ְוָיֵליף ּתְ   ִמּסֹוף ֶהְקּדֵ

ׁש יֹוֵרׁש    ֵאינֹו סֹוֵמְך,  -ַמה ּסֹוף ֶהְקּדֵ
ׁש יֹוֵרׁש  ת ֶהְקּדֵ ִחּלַ   ֵאינֹו ֵמיֵמר.  -ַאף ּתְ

  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

  ְלַרּבֹות ֶאת ַהּיֹוֵרׁש,  - כז, י)ויקרא ( 3ָהֵמר ָיִמיר""
ׁש:  ת ֶהְקּדֵ ִחּלַ ׁש ִמּתְ   ְוָיְלִפיַנן סֹוף ֶהְקּדֵ

ׁש יֹוֵרׁש  ת ֶהְקּדֵ ִחּלַ   ֵמיֵמר,  -ַמה ּתְ
ׁש יֹוֵרׁש     סֹוֵמְך. -ַאף סֹוף ֶהְקּדֵ

  

ַנן, ַהאי  נֹו"ְוַרּבָ   ַמאי ָעְבִדי ֵליּה?  - "ָקְרּבָ
  

ֵעי ֵליּה  נֹו"ִמיּבָ ן ּגֹוי,  "ָקְרּבָ   ְולֹא ָקְרּבַ
נֹו" ן ֲחֵבירֹו,  - "ָקְרּבָ   ְולֹא ָקְרּבַ
נֹו" ֲעֵלי חֹוְבִרין ִלְסִמיָכה.  - "ָקְרּבָ ל ּבַ   ְלַרּבֹות כָּ

ֲעֵלי חֹוְבִרין ִלְסִמיָכה ֵלית ֵליּה.  ל ּבַ י ְיהּוָדה ְלַרּבֹות כָּ   ְוַרּבִ
  ְוִאי ַנִמי ִאית ֵליּה,  

ֵרי   ב,ב יְתִרי ְלהּו ּתְ נֹו" -ַחד  :ּגֹוי, ְוֲחֵבירֹו, ֵמַחד ְקָרא ָנְפִקי, ִאּיַ ן ָאִביו,  - "ָקְרּבָ   ְולֹא ָקְרּבַ
ֲעֵלי חוֹ  -ְוִאיָדְך  ל ּבַ   ְבִרין ִלְסִמיָכה. ְלַרּבֹות כָּ

  

י ְיהּוָדה, ַהאי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  (ויקרא כז, י) "ָהֵמר ָיִמיר"ְוַרּבִ
  

ה.  ָ ֵעי ֵליּה ְלַרּבֹות ֶאת ָהִאׁשּ   ִמיּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְלׁשֹון זָ " א ּבִ ר ֶאּלָ ל ָהִעְנָין ֵאינֹו ְמַדּבֵ ּכָ   ָכר, ְלִפי ׁשֶ

ה?  ָ   ַמה ּסֹוֵפינּו ְלַרּבֹות ֶאת ָהִאׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר   . ""ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר" :תַּ
  

ַנן?   ְוַרּבָ
  

  . "ְוִאם"ֵמ 
  

י ְיהּוָדה   ?ְוַרּבִ
  

ֵריׁש  "ְוִאם"    .ָלא ּדָ
                                                        

זְ  2 ם ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ּבְ ָחטֹו ּפֶ נֹו ּוׁשְ ַח ָסִביבְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ   ּבֵ
ְבֵהָמה ְוהָ  3 ֵהָמה ּבִ טֹוב ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ּבְ ָרע אֹו ַרע ּבְ  ָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ּבְ

 רש"י
. אדם שהפריש אביו קרבן יורש

   ולא הספיק להקריבו עד שמת:
. גבי סמיכה כתיבי תלתא קרבו

קרבו גבי שלמים בויקרא ודריש 
ר' יהודה לחד מיייהו קרבו ולא 

   קרבן אביו:
. תמורה שהיא תחלת הקדש

   תחלת הקדישה של בהמה זו:
. סמיכה שהוא סמוך סוף הקדש

   לשחיטה:
חמשה שהביאו  .כל בעלי חוברין

קרבן אחד בשותפות כולן צריכין 
לסמוך עליו ואין אחד סומך 

   עליו:
. דס''ל אחד סומך לית ליה

לכולם ולא הוי כסומך על קרבן 
  חבירו הואיל והוא שייך ביה:

. דאין עובד כוכבים וחבירו
ישראל סומך על קרבן עובד 
כוכבים ולא על קרבן ישראל 

   חבירו:
לאו קרבו . דהי מחד קרא פקי

יהו אבל אביו איצטריך קרא 
דסד''א קרבו קריא ביה הואיל 

   ויורש הוא:
   . של תמורה:שכל העין
. ממה סופיו לרבות מה סופיו

את האשה (בקרבה) שאם 
  המירה בקרבה יהא מומר:
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        ג, בג, בג, בג, ב    ––––ב, ב ב, ב ב, ב ב, ב  .3
ה" סּוּכָ יִבין ּבְ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי - "ַהּכֹל ַחּיָ

  
ֵאינֹו ָצִריְך ְלִאּמוֹ     .ְלִאיתּוֵיי ָקָטן ׁשֶ

  
ְתַנן    :ּדִ

ֵאינֹו ָצִריְך ְלִאּמֹו " ה -ָקָטן ׁשֶ סּוּכָ יב ּבְ   . (סוכה כח.) "ַחּיָ
  
  

לּוָלב" יִבין ּבְ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי - "ַהּכֹל ַחּיָ
  

   .ַהּיֹוֵדַע ְלַנֲעֵנַע ְלִאיתּוֵיי ָקָטן 
  

ְתַנן    :ּדִ
לּוָלב -ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלַנֲעֵנַע " יב ּבְ    .(סוכה מב.) "ַחּיָ
  
  

ִציִצית" יִבין ּבְ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי - "ַהּכֹל ַחּיָ
  

ף   .ְלִאיתּוֵיי ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלִהְתַעּטֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ף " יב  -ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלִהְתַעטֵּ ִציִציתַחּיָ   . "ּבְ
  
  

ין" ְתִפיּלִ יִבין ּבִ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי - "ַהּכֹל ַחּיָ
  

ין ִפּלִ מֹור ּתְ    .ְלִאיתּוֵיי ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ִלׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ין " ִפּלִ מֹור תְּ ין -ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ִלׁשְ ִפּלִ   .  "ָאִביו לֹוֵקַח לֹו תְּ
   

  
יה" ְרִאּיָ יִבין ּבִ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי - "ַהּכֹל ַחּיָ

  
ן חֹוִרין.  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ְלִאיתּוֵיי ִמי ׁשֶ

  
ן חֹוִרין ּדְ  ָרִביָנאּולְ  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ יה  -ָאַמר: ִמי ׁשֶ טּור ִמן ָהְרִאּיָ     ?4ְלִאיתּוֵיי ַמאי -ּפָ
  

ִני.  יֹום ׁשֵ ט ּבְ ֵ ׁשּ יֹום ִראׁשֹון ְוִנְתּפַ ר ּבְ   ְלִאיתּוֵיי ִחיּגֵ
  

ָאַמר לּוִמין ֶזה ָלֶזה.  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ן ּתַ   ּכּוּלָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ לּוִמין ָלִראׁשֹון :ֶאּלָ ׁשְ ן, ּתַ   ְלִאיתּוֵיי ַמאי?  - ּכּוּלָ

  
ַאַחת ֵמֵעיָניו.   ְלִאיתּוֵיי סּוָמא ּבְ

  
א, ְד וּ  ּנָ י ַהאי ּתַ   לֹא כִּ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדה: " ּום ַרּבִ ֲהַבאי אֹוֵמר ִמׁשּ ן ּדַ   יֹוָחָנן ּבֶ

ֱאַמר: ּנֶ יה, ׁשֶ טּור ִמן ָהְרִאּיָ ַאַחת ֵמֵעיָניו ּפָ   (שמות כג, יז),  סּוָמא ּבְ
  "ֵיָרֶאה",  - 5"ִיְרֶאה"

א ֵליָראֹות,  ְך ּבָ א ִלְראֹות כָּ ּבָ ֶדֶרְך ׁשֶ   כְּ
ְראֹותַמה  י ֵעיָניו -ּלִ ּתֵ ׁשְ    ,ּבִ

                                                        
  שיטה מקובצת 4
ֵני ָהָאדֹן  5 ל ְזכּוְרָך ֶאל ּפְ ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ   ה'ׁשָ

 רש"י
. מפרש שאיו צריך לאמו

במסכת סוכה (דף כח:) שיעור 
   משתו ואיו קורא אימא:

. אבל עבד מי שחציו עבד וכו'
גמור פטור דכתיב את פי האדון 

   ה' מי שאין לו אדון אלא הוא:
. בפרק קמא ולרביא דאמר כו'

דחגיגה (דף ד.) ומייתי לה 
מסיפא דמתיתין דהתם קתי 

   ועבדים שאין משוחררין:
. פטור מן הראייה דרגלים חיגר

   כתיב פרט לבעלי קבין:
בפ''ק . היחא למאן דאמר

דחגיגה (דף ט.) דהא דקתי התם 
חוגג והולך את כל הרגל משום 
דכל שבעת הימים תשלומין זה 
לזה שי לראשון ושלישי לשי 
אלמא כל חד וחד חשיב באפי 
פשיה דהא אית להו תשלומין 
ואיכא למימר דמאן דלא חזי 

   בראשון וחזי בשי חייב:
. למי שהוא תשלומין לראשון

שון להקריב ראוי ומחוייב ברא
ולא הקריב מקריב כל שבעה ומי 
שלא ראה בראשון שוב איו 
חייב דהא כולן אין תשלומין 
   אלא לראשון מאי איכא למימר:

. יראה כתיב וקריא יראה יראה
יראה כדרך שהקדוש ב''ה בא 
לראות אותך והוא שלם בשתי 
עייו כך בא ליראות שיהא הוא 

  ראה לך בשתי עייך:
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י ֵעיָניו.  -ַאף ֵליָראֹות  ּתֵ ׁשְ   ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ן חֹוִרין.  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ְלעֹוָלם ְלִאיתּוֵיי ִמי ׁשֶ

  
ָיא ָלְך  ָיאּדְ ּוְדָקא ַקׁשְ    :ָרִביָנא, ָלא ַקׁשְ

אן  ָנה ִראׁשֹוָנה,  -כָּ ִמׁשְ   ּבְ
אן  ָנה ַאֲחרֹוָנה.  -כָּ ִמׁשְ   ּבְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ן חֹוִרין" ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   עֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו יֹום ֶאָחד, ְוֶאת ַעְצמֹו יֹום ֶאָחד,  - ִמי ׁשֶ
ְבֵרי  לּדִ ית ִהּלֵ   . ּבֵ

איָאְמרּו ָלֶהם  מַּ ית ׁשַ   : ּבֵ
ם ֶאת ַרּבֹו, ֶא  ְנתֶּ יּקַ םתִּ ְנתֶּ יּקַ    !ת ַעְצמֹו לֹא תִּ

א ָ ְפָחה   :ִליׂשּ   ֵאינֹו ָיכֹול,  -ׁשִ
ת חֹוִרין    , ֵאינֹו ָיכֹול -ּבַ

ֵטל ה,  ?ִיּבָ ה ּוְרִבּיָ א ִלְפִרּיָ   ַוֲהלֹא לֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶבת ְיָצָרּה""ׁשֶ   ! (ישעיהו מה, יח) 6לֹא תֹהּו ְבָרָאה ָלׁשֶ

יּקּון ָהעֹוָלם,  ֵני תִּ א, ִמּפְ   ֶאּלָ
ָמיו.  ָטר ַעל ֲחִצי ּדָ ן חֹוִרין, ְוכֹוֵתב ׁשְ ה אֹותֹו ּבֶ   ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו ְועֹוׂשֶ

לְוָחְזרּו  ית ִהּלֵ אי ּבֵ ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ   .  :)-(גיטין מא. "ְלהֹורֹות ּכְ
   

  
ְתִקיַעת ׁשֹוָפר" יִבין ּבִ    ?י ַמאיְלִאיתּויֵ  - "ַהּכֹל ַחּיָ

  
יַע ְלִחיּנּוךְ  ִהּגִ   . ְלִאיתּוֵיי ָקָטן ׁשֶ

  
ְתַנן    :ּדִ

יֹום טֹוב" ְתקֹוַע ּבְ ָטן ִמּלִ ִבין ֶאת ַהּקָ   . (ראש השנה לד:) "ֵאין ְמַעּכְ
  
  

ה" ִמְקָרא ְמִגיּלָ יִבין ּבְ   , "ַהּכֹל ַחּיָ
ה"   ג,א ִגיּלָ ִרין ִלְקרֹות ֶאת ַהּמְ ׁשֵ   ַמאי? ^ְלִאיתּוֵיי  - (מגילה יט:) "ַהּכֹל ּכְ

  
ן ֵלִוי,  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ים, ְוִכְדַרּבִ   ְלָאתּוֵיי ָנׁשִ

ן ֵלִויָאַמר ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ים  ה,  -ָנׁשִ ִמְקָרא ְמִגיּלָ יבֹות ּבְ   ַחּיָ

ס.  אֹותֹו ַהּנֵ ַאף ֵהן ָהיּו ּבְ   ׁשֶ
  
  

ִזיּמּון" יִבין ּבְ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - "ַהּכֹל ַחּיָ
  

ים ַוֲעָבִדים   . ְלָאתּוֵיי ָנׁשִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
נֹות ְלַעְצָמן, " ים ְמַזּמְ   ָנׁשִ

ִנין ְלַעְצָמן   . "ַוֲעָבִדים ְמַזּמְ
  
  

  ְלָאתּוֵיי ַמאי?  - "ַהּכֹל ִמְצָטְרִפין ְלִזיּמּון"
  

   .ְלָאתּוֵיי ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכין
  

                                                        
י כֹה ָאַמר  6 ֶבת ְיָצָר  ה'ּכִ ּה הּוא כֹוְנָנּה לֹא תֹהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ ַמִים הּוא ָהֱאלִֹהים יֵֹצר ָהָאֶרץ ְועֹׂשָ ָ   ְוֵאין עֹוד ה'ּה ֲאִני ּבֹוֵרא ַהׁשּ

 רש"י
. קודם שהודו במשה ראשוה

ב''ה היה בחזקת עבד אבל אחר 
שחזרו להודות הואיל ובידיו 
לשחררו כמשוחרר דמי שאין 
רשות רבו עליו ולא קריא ביה 

   אדון אחר:
. פלוגתא היא שהגיע לחיוך

בפרק בתרא דיומא (דף פב.) חד 
כבר  אמר כבר (שית) [שמוה]

(שבע) [תשע] וחד אמר כבר תשע 
  כבר עשר שמחכין אותו לשעות:

. שחייבות במקרא לאתויי שים
מגילה וכשרות לקרותה 

   ולהוציא זכרים ידי חובתם:
. שלש שים וכן מזמות לעצמן

שלשה עבדים אבל אין שתי 
שים או שי עבדים מצטרפין עם 
(שי) אשים לפי שיש באשים 

עבדים שאין מה שאין בשים וב
השים אומרות ברית ואין 

  העבדים אומרים על חלתו:
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ 
ִנין ָעָליו -ְלִמי ְמָבְרִכין  7יֹוֵדַע ן ַה טֹ ָק     .ְמַזּמְ
   

  
ִזיָבה""ַהּכֹל  ִאין ּבְ ּמְ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - ִמטַּ

  
ן יֹומֹו.  ינֹוק ּבֶ   ְלָאתּוֵיי ּתִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּוד לֹוַמר (ויקרא טו, ב) 8"ִאיׁש""   ? ""ִאיׁש ִאיׁש  :ַמה תַּ
ִזיָבה,  א ּבְ ּמֵ טַּ ּמִ ן יֹום ֶאָחד ׁשֶ ינֹוק ּבֶ   ְלַרּבֹות תִּ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י  רֹוָקהַרּבִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ   אֹוֵמר:  ִיׁשְ

  ֵאינֹו ָצִריְך, 
ֵקָבה"ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ    ,לג)-לב ויקרא טו,( 9"ְוַהּזָ

ָכר" דֹול,  - "ַלּזָ ין ּגָ ין ָקָטן ּבֵ הּוא ָזָכר, ּבֵ ל ׁשֶ   ּכָ
ֵקָבה" ִהיא נְ  - "ַלּנְ ל ׁשֶ ין ְגדֹוָלה. ּכָ ה ּבֵ ין ְקַטּנָ   ֵקָבה, ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ן, ַמה תַּ   ? "ִאיׁש ִאיׁש" :ִאם ּכֵ
ֵני ָאָדם ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ   . "ּדִ

  
  

ְטֵמא ֵמת" ִאין ּבִ ּמְ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - "ַהּכֹל ִמטַּ
  

   .ְלָאתּוֵיי ָקָטן
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ר  :ָסְלָקא ּדַ א""ִאיׁש ֲאׁשֶ   , (במדבר יט, כ) 10ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחּטָ
  ִאין  - "ִאיׁש"

  לֹא,  - ָקָטן
ַמע ָלן ם"" :ָקא ַמׁשְ ר ָהיּו ׁשָ ָפׁשֹות ֲאׁשֶ   . יח) במדבר יט,( 11ְוַעל ַהּנְ

  
א     ?ְלַמעּוֵטי ַמאי "ִאיׁש"ֶאּלָ

  
ֵרת    .ְלַמעּוֵטי ָקָטן ִמכָּ

  
  

ְנָגִעים" ִאין ּבִ ּמְ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - "ַהּכֹל ִמטַּ
  

  .ְלָאתּוֵיי ָקָטן
   

ְך ָאִמיָנא ִתיב (ויקרא יג, מד) 12""ִאיׁש ָצרּוַע  :ָסְלָקא ַדְעּתָ    ,כְּ
  ִאין,  -ִאיׁש 
  ָלא,  - ָקָטן

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי! 
   

  
רֹו" ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ל ָמקֹום.  (ויקרא יג, ב) 13"ָאָדם ּכִ   ִמכָּ

                                                        
  שיטה מקובצת 7
רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא 8 ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ   ּדַ
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  לבלבלבלב 9 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ ָוה  לגלגלגלג. זֹאת ּתֹוַרת ַהזָּ ב ִעם ְטֵמָאהְוַהּדָ ּכַ ר ִיׁשְ ֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהּזָ ִנּדָ   ּבְ

ׁש  10 י ֶאת ִמְקּדַ ָהל ּכִ ֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהּקָ א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחּטָ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא ה'ְוִאיׁש ֲאׁשֶ א ֵמי ִנּדָ   ִטּמֵ
ם ְוַע ְולָ  11 ר ָהיּו ׁשָ ָפׁשֹות ֲאׁשֶ ִלים ְוַעל ַהּנְ ל ַהּכֵ ה ַעל ָהאֶֹהל ְוַעל ּכָ ִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהזָּ ּמַ ֶברַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ּבַ ת אֹו ַבּקָ ֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבּמֵ   ל ַהּנֵֹגַע ּבַ
רֹאׁשֹו  12 ֶאּנּו ַהּכֵֹהן ּבְ א ְיַטּמְ   ִנְגעוֹ ִאיׁש ָצרּוַע הּוא ָטֵמא הּוא ַטּמֵ
רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲה  13 ׂשָ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ ֵאת אֹו ַסּפַ רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ָניו ַהּכֲֹהִניםָאָדם ּכִ   רֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ

 רש"י
וגו' . כי יהיה זב מבשרו איש איש

   (ויקרא טו):
. (דכרת) דהאי קרא בכס מכרת

טמא למקדש כתיב ומחייב ליה 
כרת ולהכי כתיב איש למעוטי 
קטן דלאו בר עושין הוא אבל 
טמא הוא לטמא אוכלין ומשקין 

   כגדול:
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א ְוֶא  ה ִלי?  ""ִאיׁש ּלָ   ָלּמָ
  

   :ְלִכְדַתְנָיא
א ִאיׁש,  - (ויקרא יג, מד) ""ִאיׁש "   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ה  ָ ִין –ִאׁשּ    ?ִמּנַ
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ רּוַע ּכְ ַנִים,  - )ה(ויקרא יג, מ 14""ְוַהּצָ אן ׁשְ   ֲהֵרי ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר  ן, ַמה תַּ    ?"ִאיׁש"ִאם ּכֵ
ה ל ַמטָּ   ּפֹוֵרַע, ּופֹוֵרם,  -ִאיׁש  :ְלִעְנַין ׁשֶ

ה  ָ   . "ּפֹוַרַעת ּופֹוֶרֶמת -ְוֵאין ָהִאׁשּ
  
  

ָגִעים"   "ַהּכֹל רֹוִאין ֶאת ַהּנְ
ָגִעים" ִרין ִלְראֹות ֶאת ַהּנְ ׁשֵ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - "ַהּכל ּכְ

  
מֹוֵתיֶהן.  ֶהן ּוִבׁשְ ִקי ּבָ ֵאינֹו ּבָ   ְלָאתּוֵיי ׁשֶ

  
ִק " :ְוָהָאַמר ָמר ָגִעיםֵאינֹו ּבָ מֹוֵתיֶהן ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ַהּנְ ֶהן ּוִבׁשְ   ! "י ּבָ

  
   :ָרִביָנאֲאַמר 

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ִרי ֵליּה ְוָסַבר,  -ָהא  ַמְסּבְ   ּדְ
ִרי ֵליּה ְוָלא ָסַבר -ָהא  ַמְסּבְ    .ּדְ

  
  

ׁש" ִרין ְלַקּדֵ ׁשֵ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - (פרה, ה, ד) "ַהּכֹל ּכְ
  

י ְיהּוָדה    ְלָאתּוֵיי ָקָטן,  -ְלַרּבִ
ַנן  ה.  -ּוְלַרּבָ ָ   ְלָאתּוֵיי ִאׁשּ

  
ְתַנן    :ּדִ

ׁש, " ִרין ְלַקּדֵ ׁשֵ   ַהּכֹל ּכְ
   ,ֵחֵרׁש   :חּוץ ֵמ 

   ,ׁשֹוֶטה
   .ְוָקָטן

י ְיהּוָדה יר    :ַרּבִ ָקָטן,  -ַמְכׁשִ   ּבְ
ה    –ּופֹוֵסל  ָ ִאׁשּ    ,ּבְ

רֹוִגינֹוס    .(פרה, ה, ד) "ּוְבַאְנּדְ
  
  

יִרין ְלַהּזֹות""ַהּכֹל  ׁשֵ   ְלָאתּוֵיי ַמאי?  - (פרה יב, י) ּכְ
  

י ֶאְלָעָזר,    ְלָאתּוֵיי ָעֵרל, ְוִכְדַרּבִ
י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ  ָרה. ַרּבִ ׁשֵ ָאתֹו כְּ ה ַהּזָ ִהּזָ   : ָעֵרל ׁשֶ
  
  

   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - (חולין ב.; טו:) "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין"
  

  ְלָאתּוֵיי ּכּוִתי,  -ֲחָדא 
ד.  -ָדא ַוֲח  ָרֵאל ְמׁשּוּמָ   ְלָאתּוֵיי ִיׂשְ
  
  

ָרֵאל"    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - (כתובות קי:) "ַהּכֹל ַמֲעִלין ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
  

                                                        
ָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשוֹ  14 ַגע ּבְ ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָראְוַהּצָ   ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ׂשָ

 רש"י
. משמע צרוע אחריא והצרוע

  לרבות את האשה:
א''כ למה אמר איש לעין 

. דמשמע איש ולא אשה שלמטה
ולאו אטמא יטמאו קאי דהתם 
אפי' אשה אלא אקרא דלמטה 

   קאי דמשתעי בפריעה ופרימה:
. הכל רואין והכל כשרים לראות

   חדא הוא ולא גבי הדדי תיא:
. הלכות דמסברי ליה וסבר

   געים:
. והולך תלמיד חכם שאיו בקי

ישראל ורואה עמו ואומר לו 
אמור טמא והוא אומר טהור 
והוא אומר שהטומאה והטהרה 
תלויה במאמר הכהן והכי תיא 

   בת''כ:
. בפרק קמא והאמר מר

   דשבועות (דף ו.):
. לערב מים חיים באפר לקדש

חטאת טעמייהו דרבן ורבי 
יהודה מפרש במס' יומא בפרק 

   לפי (דף מג.):טרף בק
   . שמתו אחיו מחמת מילה:ערל

   . ממי חטאת על הטמא:שהזה
. טעמא מפרש הזאתו כשרה

ביבמות בפ' הערל (דף עב:) מידי 
דהוה אטבול יום שפסול 

   בתרומה וכשר בפרה:
תרי הכל שוחטין איכא בפרק 
קמא דחולין (דף ב. ודף טו:): 

. בפרק בתרא הכל מעלין
  דכתובות (דף קי:):



  ""ַהּכֹל ַמֲעִריִכין –מסכת ערכין פרק א' 
9

  .ְלָאתּוֵיי ֲעָבִדים   ג,ב
  

ָתֵני  ֶהְדָיא  "ֲעָבִדים"ּוְלַמאן ּדְ   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי -ּבְ
  

ָפה ְלָנֶוה ָהָרָעה.  ֶוה ַהּיָ   ְלָאתּוֵיי ִמּנָ
  
  

   ?15ְלָאתּוֵיי ַמאי - (כתובות קי:) ""ְוֵאין ַהּכֹל מֹוִציִאין
  

ַרח ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ.  ּבָ   ְלָאתּוֵיי ֶעֶבד ׁשֶ
  
ַלִים"    ?16ְלָאתּוֵיי ַמאי - (כתובות קי:) "ַהּכֹל ַמֲעִלין ִלירּוׁשָ
  

ָפה ְלָנֶוה ָהָרָעה  ֶוה ַהּיָ   ְלָאתּוֵיי ִמּנָ
  

   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי -" "ְוֵאין ַהּכֹל מֹוִציִאין
  

ָפה.   ֶוה ָהָרָעה ְלָנֶוה ַהּיָ   ְלָאתּוֵיי ִמּנָ
   

  
  

                                                        
 שיטה מקובצת 15

 שיטה מקובצת 16

 רש"י
. שאם יש לו עבד לאתויי עבדים

כעי מהול למכור ורוצה העבד 
שלא ימכרו אלא בא''י כופין את 

   רבו להעלותו:
   . דח''ל:מוה היפה

דא''י ואין אשתו . לוה הרעה
יכולה לעכב עליו וכן מא''י 

  לירושלים:
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  .4
ְרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ ה, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ סּוּכָ יִבין ּבְ   . "ַהּכֹל ַחּיָ
  

יִבי?  יִבי, ַמאן ִמיַחּיְ יָטא, ִאי ָהֵני ָלא ִמַחּיְ ׁשִ   ּפְ
  

   ,ּכֲֹהִנים ִאיְצְטִריָכא ֵליּה 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ בוּ  :הֹוִאיל ּוְכִתיב :ָסְלָקא ּדַ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ    .(ויקרא כג, מב) 17""ּבַ

בוּ "ְוָאַמר ָמר:  ׁשְ ְבַעת ָיִמים" "ּתֵ דּורוּ  - ׁשִ ֵעין תָּ    ."ּכְ
ּתֹו,  יָרה ִאיׁש ְוִאׁשְ   ַמה ּדִ
ּתֹו,  ה ִאיׁש ְוִאׁשְ   ַאף סּוכָּ

יבּו,    ְוָהֵני ּכֲֹהִנים, הֹוִאיל ּוְבֵני ֲעבֹוָדה ִניְנהּו לֹא ִליַחּיְ
ַעת ֲעבֹוָדה,  ׁשְ ְפִטיִרי ּבִ ַמע ָלן: ְנִהי ּדִ   ָקא ַמׁשְ

ַעת ֲעבֹוָדה  לֹא ׁשְ ֲהָוה  -ּבְ יִבי, ִמיֵדי ּדַ   הֹוְלֵכי ְדָרִכים, ַא ַחּיּוֵבי ִמיַחּיְ
ַליָלה -ם יוֹ ּבַ    :הֹוְלֵכי ְדָרִכים" :ְדָאַמר ַמר יִבים ּבַ ּיֹום, ְוַחּיָ ה ּבַ טּוִרין ִמן ַהּסּוּכָ    ."ּפְ

   
  
ְרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ ִציִצית, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ יִבין ּבְ   . "ַהּכֹל ַחּיָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

   ,ּכֲֹהִנים ִאיְצְטִריְך ֵליּה 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ַעְטֵנזהֹוִאיל ּוְכִתיב  :ָסְלָקא ּדַ ׁש ׁשַ ְלּבַ ךְ  ... "לֹא ּתִ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים ּתַ   , יב)-(דברים כב, יא 18"ּגְ

ִמְצַות ִציִצית,  יב ּבְ ִמַחּיַ ה הּוא ּדְ ְלִביׁשָ יּה ּבִ ְלַאִים ְלַגּבֵ ִרי כִּ ּתְ ָלא ִאיׁשְ   ַמאן ּדְ
ְייהּו  ְלַאִים ְלַגּבַ ִרי כִּ ּתְ יבּו,  -ְוָהֵני ּכֲֹהִנים, הֹוִאיל ְוִאיׁשְ   ָלא ִלַחּיְ

ַמע ָלן: ן ֲעבֹוָדה,  ָקא ַמׁשְ ִעיּדַ ִרי ּבְ ּתְ ִאיׁשְ   ְנִהי ּדְ
ן ֲעבֹוָדה  ָלא ִעיּדַ ִרי.   -ּבְ ּתְ   ָלא ִאיׁשְ

  
  
ְרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ ין, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ ִפיּלִ תְּ יִבין ּבִ   . "ַהּכֹל ַחּיָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  ּכֲֹהִנים ִאיְצְטִריְך ֵליּה, 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ין ֵעיֶנָך"ב הֹוִאיל ּוְכִתי :ָסְלָקא ּדַ ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפת ּבֵ ְרּתָ   , (דברים ו, ח) "ּוְקׁשַ
ִמְצָוה  ִאיֵתיּה ּבְ ל ּדְ ִמְצָוה ּדְ כָּ   רֹאׁש, ּדְ ָיד, ִאיֵתיּה ּבְ

ִמְצָוה    ָיד, ּדְ ְוָהֵני ּכֲֹהִנים, הֹוִאיל ְוִליְתְנהּו ּבְ
ְכִתיב:  רֹו"ּדִ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ רֹו,  (ויקרא ו, ג) 19"ִיְלּבַ ׂשָ ינֹו ּוֵבין ּבְ ּלֹא ְיֵהא ָדָבר חֹוֵצץ ּבֵ   ׁשֶ

ִמְצָוה  יבּו, ּדְ ֵאיָמא ּבְ   רֹאׁש ַנִמי ָלא ִליַחּיְ
ַמע ָלן ִבי ַאֲהָדֵדי :ָקא ַמׁשְ ָלא ְמַעכְּ    .ּדְ

  
ִדְתַנן    :כְּ

ל ָיד " ה ׁשֶ ִפּלָ ל רֹאׁש,  -תְּ ֶבת ׁשֶ   ֵאיָנה ְמַעּכֶ
ל רֹאׁש  ל ָיד ֵאיָנה -ְוׁשֶ ֶבת ׁשֶ   . (מנחות לח.) "ְמַעּכֶ

  
ָנא  ְכִתיב: ּדְ ּוַמאי ׁשְ רֹו"ָיד, ּדִ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ   , )ויקרא ו, ג( "ִיְלּבַ

ִתיב ְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשֹו" :רֹאׁש ַנִמי כְּ ְמּתָ ַהּמִ   ! (שמות כט, ו) 20"ְוׂשַ
  

ָנא:    ּתָ
ין ִציץ, ְלִמְצֶנֶפת, " ָערֹו ָהָיה ִנְרֶאה ּבֵ   ׂשְ

ם  ָ ׁשּ יןׁשֶ ִפיּלִ יַח תְּ   .  "ַמּנִ
   

                                                        
ּכֹת 17 סֻּ בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים ּכָ בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת תֵּ סֻּ   ּבַ
ו יאיאיאיא 18 ים ַיְחּדָ תִּ ַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפׁשְ ׁש ׁשַ ִדִלים  יביביביב. לֹא ִתְלּבַ הּ ּגְ ה ּבָ ַכסֶּ ר תְּ סּוְתָך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ְך ַעל ַאְרּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ   תַּ
ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה 19 ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח  ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ   ַעל ַהּמִ
ְמתָּ  20 ְצָנֶפתְוׂשַ ְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשֹו ְוָנַתתָּ ֶאת ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש ַעל ַהּמִ    ַהּמִ

 רש"י
. עד השתא דריש הכל [פשיטא]

לאתויי מאי ומהשתא דריש הך 
דתי כהים לוים וישראלים וקא 
בעי פשיטא אי הך לא ליחייבו 

   מאן ליחייב:
. ואין יכולין ובי עבודה יהו

בסוכה שאין לדור איש ואשתו 
זקקין לשותיהן דרמיא עלייהו 

   עבודת הרגל אימא לא יחייבו:
. דאע''ג דלא אפשר להו קמ''ל

כעין תדורו כי היכי דאפשר להו 
מיחייבי ובעידן עבודה פטירי 

   שלא בעידן עבודה מיחייבי:
. כיון דאישתרי להו כלאים

בעידן עבודה דאבט של כלאים 
היה דכתיב (שמות לט) ואת 

ט שש משזר ומדשש כיתא האב
תכלת עמרא במסכת יומא (דף 

   עב):
שלא יהא דבר חוצץ בין בגדי 

. ותפילין על בשרו כהוה לבשרו
בעין תחת בגדיו בקיבורת אצל 
הכתף כדאמר במחות בהקומץ 
רבה (דף לז:) דתחת בגדיו בעין 
דכתיב והיה לך לאות ולא 
לאחרים לאות: ציץ מוח על 

ראש ואיה המצח ומצפת על ה
מחזקת עד המצח אלא מקום 
התפילין ראה בגובה הראש 

  מקום שמוחו של תיוק רופס:
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ְרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ ְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ יִבין ּבִ   . "ַהּכֹל ַחּיָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  ּכֲֹהִנים ִאיְצְטִריָכא ֵליּה, 
ְך ָאִמיָנא רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם""הֹוִאיל ּוְכִתיב  :ָסְלָקא ַדְעּתָ   , (במדבר כט, א) 21יֹום ּתְ

ַחד יֹוָמא  ְתִקיָעה ּדְ א ּבִ ֵליֵתיּה ֶאּלָ יב,  -ַמאן ּדְ   ַחּיָ
א, ּבִ ְוָהֵני ּכֲֹהִנים, הֹוִאיל ְוִאיְתְנהּו  ּתָ יּה ׁשַ ִקיָעה ּכּוּלֵ   ּתְ

ְכִתיב:  ֲחצְֹצרת ַעל עֹלֵֹתיֶכם"ּדִ ם ּבַ יבּו.  (במדבר י, י) 22"ּוְתַקְעּתֶ   ֵאיָמא ָלא ִליַחּיְ
  

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
  ֲחצֹוְצרֹות,  -ָהָתם 

  ָהָכא ׁשֹוָפר! 
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ

ָנה "הֹוִאיל ּוְתַנן:  ָ ֶוה ַהּיֹוֵבל ְלרֹאׁש ַהׁשּ ָרכֹותִל ׁשָ   , (ראש השנה כו:) "ְתִקיָעה ְוַלּבְ
ִאיֵתיּה  ָנה,  ,ִמְצַות יֹוֵבלּבְ ּדְ ָ ִמְצַות רֹאׁש ַהׁשּ   ִאיֵתיּה ּבְ

ָנה,  ָ ִמְצַות רֹאׁש ַהׁשּ ִמְצַות יֹוֵבל ֵליֵתיּה ּבְ ֵליֵתיּה ּבְ   ּדְ
ֲהֵני ִמְצַות יֹוֵבל,  ,ְוָהֵני כָּ   הֹוִאיל ְוִליְתְנהּו ּבְ

ְתַנן    ,מֹוְכִרין ְלעֹוָלם  -ּכֲֹהִנים ּוְלִוּים " :ּדִ
  , ְוגֹוֲאִלין ְלעֹוָלם                                   ד,א

יבּו,  ָנה ַנִמי ָלא ִליַחּיְ ָ ִמְצַות רֹאׁש ַהׁשּ   ֵאיָמא ּבְ
ַמע ָלן ָמַטת ַקְרַקע,   :ָקא ַמׁשְ ַהׁשְ ֵליְתְנהּו ּבְ   ְנִהי ּדְ

ָסִפים  ָמַטת כְּ ַהׁשְ יּלּוַח ֲעָבִדים ִמיָהא ִאיְתְנהּו.  וּ ּבְ   ְבׁשִ
   

  
ם ְויִ " ה, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ ִמְקָרא ְמִגיּלָ יִבים ּבְ ְרֵאִליםַהּכֹל ַחּיָ   . "ׂשְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

יל ֲעבֹוָדָתם,    ָלא ְצִריָכא ִליַבּטֵ
מּוֵאל, ְד ְוכִ    ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ֲעבֹוָדָתם,    ּכֲֹהִנים ּבַ
דּוָכָנן,  ם ּבְ   ְוְלִוּיִ

ַמֲעָמָדן ָרֵאל ּבְ ִלין ֲעבֹוָדָתם,   - ְוִיׂשְ   ְמַבּטְ
ה.  מֹוַע ִמְקָרא ְמִגיּלָ   ּוָבִאין ִלׁשְ

  
  
ְרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ ִזיּמּון, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ יִבין ּבְ   ."ַהּכֹל ַחּיָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ים ָקָאְכִלי ָקָדׁשִ    .ָלא ְצִריָכא ּדְ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ֶהם" :ָסְלָקא ּדַ ר ּבָ ּפַ ר ּכֻ   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (שמות כט, לג) 23"ְוָאְכלּו אֹוָתם ֲאׁשֶ

ָרה ִהיא,  ּפָ   ְוָהא כַּ
ַמע ָלן ַבְעּתָ  :ָקא ַמׁשְ   ָאַמר ַרֲחָמָנא, ְוָהא ִאיְתְנהּו.  (דברים ח, י) 24""ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

  
  
ְרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ   . "ַהּכֹל ִמְצָטְרִפין ְלִזיּמּון, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ

                                                        
רּוָעה ִיהְ  21 ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום תְּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ְ   ֶיה ָלֶכםּוַבחֶֹדׁש ַהׁשּ
ְלֵמיכֶ  22 ֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעתֶּ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ רֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ּוְביֹום ׂשִ   ֱאלֵֹהיֶכם ה'ם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ
א ֶאת ָיָדם ְלַק  23 ֶהם ְלַמּלֵ ר ּבָ ּפַ ר ּכֻ י קֶֹדׁש ֵהםְוָאְכלּו אָֹתם ֲאׁשֶ ׁש אָֹתם ְוָזר לֹא יֹאַכל ּכִ   ּדֵ
ָבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת  24 ר ָנַתן ָלךְ  ה'ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָ   ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

 רש"י
. משמע יום אחד יום תרועה

   בלבד:
. שהיו מי אומרים ולברכות

ביום הכפורים של שת היובל 
   מלכיות זכרוות שופרות:

. אפי' בשת היובל מוכרין לעולם
עצמה אם מכרו קרקע שלהם 
מכורה היא ואילו גבי ישראל 
תיא בגמ' בפ' בתרא (לקמן כט:) 

היובל לא ימכור ואם ובשת 
מכר איה מכורה והמעות 
חוזרין וגבי כהים תן מוכרין 
לעולם דמכורה ויוצאה והמעות 
שלהן דהא ליכא למימר דלא 
הדרא ארעייהו ביובל דודאי 
הדרא דכתיב ואשר יגאל מן 
הלוים ואמרין בפ' בתרא (שם 

   דף כט:) ממכרו יוצא בחם:
. אם מכרו שדה וגואלין לעולם

אותה מיד וישראל איו  גואלין
מותר לגאול פחות מב' שים 
כדכתיב במספר שי תבואות 

  ימכר לך:
הי דליתהו בהשמטת 

. כלומר בכל דין קרקעות
השמטת קרקעות דהא תן 
מוכרין לעולם: והך אכילת 
קדשים משום כפרה הוא דכתיב 
ואכלו אותם אשר כופר בהם 
מלמד שהכהים אוכלין 

א סח:) והבעלים מתכפרין (יומ
   אימא לא תיבעי זימון קמ''ל כו':
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יָט  ׁשִ    !אּפְ

  
ין ים, ְוָזר ָקָאֵכיל חּוּלִ רּוָמה אֹו ָקָדׁשִ ָקָאְכִלי ּכֲֹהִנים ּתְ    .ָלא ְצִריָכא ּדְ

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ֲהֵדי ּכֵֹהן ָלא ָמֵצי ָאֵכיל,  :ָסְלָקא ּדַ ֵעי ָזר ְלֵמיַכל ּבַ   הֹוִאיל ְוִאי ּבָ
  ֵאיָמא ָלא ִליְצָטֵרף, 

ַמע ָלן ֲהֵדי ּכֵֹהן   :ָקא ַמׁשְ ָזר ּבַ   ָלא ָמֵצי ָאִכיל,  -ְנִהי ּדְ
ֲהֵדי ָזר    ָמֵצי ָאֵכיל.   -ּכֵֹהן ּבַ

   
  
ְרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ   . "ַהּכֹל ַמֲעִריִכין, ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  : ָרָבאֲאַמר 
ן ּבּוְכִרי.  א ְלּבֶ   ָלא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ
ֹוֵקל  ׁשּ ל ּכֵֹהן ׁשֶ ַיְבֶנה: ּכָ ן ּבּוְכִרי ּבְ   ֵאינֹו חֹוֵטא.  -ֵהִעיד ּבֶ

איָאַמר לֹו  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבָ
ֵאינֹו ׁשֹוֵקל  ל ּכֵֹהן ׁשֶ א ּכָ   חֹוֵטא,  -לֹא ֵכן, ֶאּלָ

ין ִמְקָרא ֶזה ְלַעְצָמן: ַהּכֲֹהִנים, ּדֹוְרׁשִ א ׁשֶ    ֶאּלָ
ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל""ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן  ִליל ּתִ   . (שקלים א, ד) "(ויקרא ו, טז) ּכָ

  
נּו ֵהם ּלָ ִנים, ׁשֶ ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ ּתֵ    !ֵהיָאְך ֵהם ֶנֱאָכִלין - הֹוִאיל ְועֹוֶמר ּוׁשְ

  
יָון  יִבי ְלִאיתּוֵיי, ּדִ ּוְלֶבן ּבּוְכִרי ַנִמי, כֵּ ה ָלא ִמיַחּיְ ִחיּלָ   ְלַכּתְ

ין ַלֲעָזָרה!  יל חּוּלִ ָקא ְמַעּיֵ י ַמְייֵתי ַנִמי חֹוֵטא הּוא, ּדְ   כִּ
  

ּבּור.  ַמְייֵתי ְלהּו ּוָמַסר ַלּצִ   ּדְ
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ
ֶקל ַהּקֶֹדׁש" :הֹוִאיל ּוְכִתיב ׁשֶ ָך ִיְהֶיה ּבְ   , (ויקרא כז, כה) 25"ְוָכל ֶעְרּכְ

ָקִלים  ִאיֵתיּה ׁשְ ל ּדְ   ֵתיּה ֲעָרִכין, ִאי -כָּ
ָקִלים  ׁשְ ֲעָרִכין,  -ְוָהֵני ּכֲֹהִנים, הֹוִאיל ְוֵליְתְנהּו ּבִ   ֵליְתְנהּו ּבַ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
ךָ ַהאי  ה ַמֲעִריְך "לְ  – (ויקרא כז, כה) ""ְוָכל ֶעְרּכְ ַאּתָ ַלע -ָכל ֲעָרִכין ׁשֶ חּוִתין ִמּסֶ ֲאָתא!  "לֹא ְיהּו ּפְ   הּוא ּדַ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ךָ הֹוִאיל ּוְכִתיב:  :ָסְלָקא ּדַ ֶעְרּכְ ה ּבְ ְפּדֶ ן חֶֹדׁש ּתִ   , (במדבר יח, טז) 26""ּוְפדּוָיו ִמּבֶ

ן  ְדיֹון ַהּבֵ ּפִ ִאיֵתיּה ּבְ ל ּדְ ֲעָרִכין,  -כָּ   ִאיֵתיּה ּבַ
ן ְוָהֵני ּכֲֹהִנים, הוֹ  ִפְדיֹון ַהּבֵ ֲעָרִכין,  -ִאיל ְוֵליְתְנהּו ּבְ   ֵליְתְנהּו ּבַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ם,  י ֵאיל ָאׁשָ ּבֵ ה, ּגַ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ְכִתיב ָך" :ּדִ ֶעְרּכֶ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ מֹו ָיִביא ַלה' ַאִיל ּתָ    ,(ויקרא ה, כה) 27"ְוֶאת ֲאׁשָ

כָ  ם, ָהִכי ַנִמי ּדְ ֵאיל ָהָאׁשָ ֲעָרִכין ִאיֵתיּה ּבְ ִאיֵתיּה ּבַ   ל ּדְ

                                                        
ֶקל 25 ָ ָרה ִיְהֶיה ַהׁשּ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ָך ִיְהֶיה ּבְ   ְוָכל ֶעְרּכְ
ְפּדֶ  26 ן חֶֹדׁש תִּ ָרה הּואּוְפדּוָיו ִמּבֶ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ת ׁשְ ֶסף ֲחֵמׁשֶ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ   ה ּבְ
מֹו ָיִביא לַ  27 ם ֶאל ַהּכֵֹהן ה'ְוֶאת ֲאׁשָ ָך ְלָאׁשָ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ   ַאִיל תָּ

 רש"י
. אי אכיל חד כהן מצטרפין כו'

וחד ישראל כהן בהדי זר וחד לוי 
מצי למיכל מן החולין הלכך 

  מצטרפין:
. לא צרכא אלא לבן בוכרי

בסיפא דמילתא מפרש הא 
   דרבא:

   . שקלים באחד באדר:ששוקל
. כדמפרש לקמן דלא איו חוטא

הוו חולין בעזרה אע''ג 
דלכתחילה לא מיחייב דכתיב 
(שמו' לח) לכל העובר על 

   הפקודים ושבט לוי לא פקד:
. מפרש במס' שקלים (דף חוטא

ג.) דכתיב זה יתו זה בגימטריא 
י''ב שבטים דהייו מי שבט לוי 
דכל העובר מפרש כל העובר בים 

   סוף:
אלא שהכהים דורשין מקרא 

   . להאתן ושלא כדין:זה לעצמן
. שהרי מתרומת שלו הוא

הלשכה הן באין ואם או שוקלין 
ללשכה מצאת מחת העומר 

ם ולחם הפים משלו ושתי הלח
והיאך אכלין הכתיב לא תאכל 
ולדידן לית לן הך דרשא דהאי 
כליל תהיה במחת כהן גרידתא 
כתיב אבל במחת צבור זיל בתר 
רובא. דמסר להו לצבור וכו'. 
והלכך לבן בוכרי דפטר להו 
לכהים משקלים איצטריך 
מתי' למתי דכהן שהעריך 
עצמו או את אחר ותן את הערך 

שראל דסד''א כו' קמ''ל דלא כי
   גמירי:

. דעי לא יהו פחותין מסלע
בערכין ידון בהשג יד דכתיב 
(ויקרא כז) על פי אשר תשיג יד 
הודר וגו' ופחות מסלע לא יתן 
לעולם כדאמר בפ' שי (לקמן ז:) 
אין בערכין פחות מסלע ומייתי 
טעמא מהאי קרא וכיון דלהכי 
אתא לא הוה ס''ד למדרש 

אחריתי למפטר כהים לדרשא 
   מערכין ומתי' לא איצטריך:

כהים פטרו מפדיון הבן בפ''ק 
דבכורות (ד.) מק''ו אם פטרו 
את של ישראל במדבר ק''ו את 
של עצמן: ה'' דליתהו באיל 

. והא ישראל יהו אלא אשם
ודאי הכי לא דרשי' ואכתי מתי' 
למה לי למיתי כהים ולוים 

  וישראלים:



  ""ַהּכֹל ַמֲעִריִכין –מסכת ערכין פרק א' 
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ֵליְתְנהּו  רֹוִגינֹוס ּדְ ֲעָרִכיןטּוְמטּום ְוַאְנּדְ ם? -ּבַ ֵאיל ָהָאׁשָ    !ֵליְתְנהּו ּבְ
  

א ָאַמר  י, ְוִאיֵתיָמא ָרָבאֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
  ִאיְצְטִריְך, 

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ   ,(ויקרא כז, ח) 28ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן""הֹוִאיל ּוְכִתיב:  :ָסְלָקא ּדַ
  ְולֹא ּכֵֹהן ִלְפֵני ּכֵֹהן, 

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

                                                        
ָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֹ  28 יג ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהןְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ ִ ׂשּ ר תַּ י ֲאׁשֶ   ֵהן ַעל ּפִ

 רש"י
. עי והעמידו לפי הכהן

   שהעריך את עצמו או את אחר:
. הלכך כהן ולא כהן לפי כהן

ליתיה בערכין דאי עי הוא לא 
קריא ביה והעמידו לפי הכהן 

  קמ''ל מתי':



14                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ה, אה, אה, אה, א    ––––ד, א ד, א ד, א ד, א  .5
   ?ֶנֱעָרִכין""
  

   ,ְמנּוָול  :ְלָאתּוֵיי
ִחין ה ׁשְ   .ּומּוכֵּ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ךָ "" ֶעְרּכְ   ְלָהִביא ֶעֶרְך ָסתּום.  - (ויקרא כז, ב) 29"ּבְ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ָך" ֶעְרּכְ    ,ֶעֶרְך ּכּוּלֹו הּוא נֹוֵתן - "ּבְ
  ְולֹא ֶעֶרְך ֵאָבִרים. 

לּוָיה ּבֹו?  ָמה תְּ ׁשָ ַהּנְ ָבר ׁשֶ ֲאִני מֹוִציא ַאף ּדָ ֶ   ָיכֹול ׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר:    ."ְנָפׁשֹת" תַּ

ת.  - "ְנָפׁשֹת"   ְולֹא ַהּמֵ
ת, ְולֹא אֹוִציא ֶאת ַהּגֹוֵסס?    אֹוִציא ֶאת ַהּמֵ

ְלמּוד לֹוַמר: נוֹ  - ח)(ויקרא כז, 30 "ְוֶהֱעִמיד... ְוֶהֱעִריְך" תַּ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ַהֲעָמָדהּכָ ַהֲעָרָכה,   ּבְ נֹו ּבְ   ֶיׁשְ
ַהֲעָמָדה  ֵאינֹו ּבְ ַהֲעָרָכה.  -ְוָכל ׁשֶ   ֵאינֹו ּבְ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ֶהֱעִריְך ֶאָחד,  - "ְנָפׁשֹת" א ֶאָחד ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ֶהֱעִריְך ֵמָאה  ִין –ֶאָחד ׁשֶ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:   . "ְנָפׁשֹת" תַּ

ָבר ַאֵחר:   - "ְנָפׁשֹת" ּדָ
ה   ד,ב ָ ין ִאׁשּ ין ִאיׁש ּבֵ ֶהֱעִריְך, ּבֵ א ִאיׁש ׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ה ָ ֶהֱעִריָכה ִאׁשּ ה ׁשֶ ָ ֶהֱעִריָכה ִאיׁש, ִאׁשּ ה ׁשֶ ָ ִין?  - ִאׁשּ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר   .ב) ויקרא כז,( ְנָפׁשֹת"" :תַּ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ִחין.  - "ְנָפׁשֹת" ה ׁשְ ול ּומּוּכֵ   ְלַרּבֹות ְמֻנּוָ

ָיכֹול ָך" ׁשֶ ֶעְרּכְ ֲעָרִכין,  - )ויקרא כז, ב( "ֵנֶדר ּבְ נֹו ּבַ ָדִמים ֶיׁשְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ   ּכָ
ִמים ּדָ ֵאינֹו ּבְ ֲעָרִכין,  - ְוָכל ׁשֶ   ֵאינֹו ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר:    .ְנָפׁשֹת"" תַּ
ָך" רֹוִגינוֹ  ,ְלַרּבֹות טּוְמטּום - ג)ויקרא כז, ( 31"ְוָהָיה ֶעְרּכְ   .ס ְלָדִמיםְוַאְנּדְ

כֹול ּיָ ָך" ׁשֶ ֶעְרּכְ ִמים,  ב)ויקרא כז, ( "ֶנֶדר ּבְ ּדָ נֹו ּבְ ֲעָרִכין ֶיׁשְ נֹו ּבַ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ   ּכָ
ָדִמים,  ֲעָרִכין ֵאינֹו ּבְ ֵאינֹו ּבַ   ְוָכל ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר: ָך" תַּ    .ג)ויקרא כז, ( "ְוָהָיה ֶעְרּכְ
ָכר"   ָזָכר,  - ג)ויקרא כז, ( "ַהּזָ

רֹוִגינֹוס.    ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ
ה?  ָ ֶעֶרְך ִאׁשּ ֶעֶרְך ִאיׁש, ֲאָבל ִיְהיּו ּבְ   ָיכֹול לֹא ְיהּו ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ָכר... ְוִאם ְנֵקָבה ִהיא" תַּ ָך ַהּזָ אי,  - )ד-גויקרא כז, ( 32"ְוָהָיה ֶעְרּכְ   ָזָכר ַוּדַ
ִאית,    ְנֵקָבה ַוּדָ
רֹוִגינֹוסְולֹא טּוְמטּום    .  "ְוַאְנּדְ

   
   :ָאַמר ָמר

ָך""" ֶעְרּכְ   . "ְלַרּבֹות ֶעֶרְך ָסתּום - (ויקרא כז, ב) ּבְ
  

  ? "ֶעֶרְך ָסתּום"ַמאי 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֲעָרִכין,  -"ֶעֶרְך ָסתּום ָעַלי"  :ָהאֹוֵמר" ּבָ חּות ׁשֶ ּפָ   נֹוֵתן ּכַ

ה  ֲעָרִכין"ְוַכּמָ ּבָ חּות ׁשֶ   ? "ּפָ

                                                        
ָך ְנָפׁשֹת לַ  29 ֶעְרּכְ י ַיְפִלא ֶנֶדר ּבְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ה'ּדַ
ָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן 30 יג ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהן ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ ִ ׂשּ ר תַּ י ֲאׁשֶ   ַעל ּפִ
ֶסף בְּ  31 ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ָך ֲחִמׁשּ ָנה ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ ָנה ְוַעד ּבֶ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ָכר ִמּבֶ ָך ַהּזָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוָהָיה ֶעְרּכְ   ׁשֶ
ים 32 לֹׁשִ ָך ׁשְ ֶקל ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה ֶעְרּכְ  ׁשָ

 רש"י
. כלומר אמר ערכין לאתויי כו'

מר לעיל הכל ערכין לאתויי 
   מוול ומוכה שחין:

. לקמן מפרש וכולה ערך סתום
   ברייתא מפרש לקמן:

. אמר ערך ידי עלי לא ערך אבריו
אמר כלום דאין ערך לאיברים 
אבל אם אמר דמי ידי עלי ותן 

   דמי ידו:
. שאם אמר תלויה בושהשמה 

   ערך ראשי או ערך כבידי:
. בפש תלה רחמא ת''ל פשות

ואם העריך דבר שהשמה תלויה 
   בו ותן ערך כולו:

. שאם אמר ערך ולא את המת
   מת זה עלי לא אמר כלום:

. גבי עי שהעריך והעמיד והעריך
   כתיב:

. למה אמר שאם ד''א פשות
לא אמר פשות אלא פש הייתי 

ר אין לי אלא אחד שהעריך אומ
אחד כדכתיב (ויקרא כז) איש כי 
יפליא [דר] בערכך פשות דהייו 

   אחד שהעריך אחד:
. למה אמר דבר אחר פשות

אין  שאם אמר פש הייתי אומר
לי אלא איש שהעריך בין איש 
ובין אשה דכתיב (ויקרא כז) איש 
כי יפליא בערכך פשות דמשמע 

   וא:שהאיש מעריך פש כל שה
. דהכי משמע בערכך פשות

פשות כל פשות יכולות 
   להעריך:

. כגון טומטום וכל שאיו בערכין
ואדרוגיוס דכתיב הזכר 
   דמשמע זכר ודאי קבה ודאית:

. שלא אמר ערכי עלי ערך סתום
ולא אמר ערך פלוי עלי אלא 

   אמר הרי עלי ערך:



  ""ַהּכֹל ַמֲעִריִכין –מסכת ערכין פרק א' 
15

ָקִלים ת ׁשְ לׁשֶ   ."ׁשְ
  

ים ִ   ! ג)ויקרא כז, ( ְוֵאיָמא: ֲחִמׁשּ
  

ה  ה ְמרּוּבֶ ּתָ ַפׂשְ ה,  -ּתָ ּתָ ַפׂשְ   לֹא ּתָ
ה מּוָעט  ּתָ ַפׂשְ ה.  -ּתָ ּתָ ַפׂשְ   ּתָ

  
ֶקל,  :ְוֵאיָמא   ׁשֶ
ְכִתיב ֶקל ַהּקֶֹדׁש" :ּדִ ׁשֶ ָך ִיְהֶיה ּבְ   ! כה) במדבר כז,( 33"ְוָכל ֶעְרּכְ

  
ְכִתיב ג ַיד הּוא ּדִ ֵ ֶהׂשּ    .ַההּוא ּבְ

  
ה ִלי?  א, ְקָרא ָלּמָ   ְוֶאּלָ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ג ָיד ֵ ֶהׂשּ ֵאינֹו ִניּדֹון ּבְ    ?ַמאי ַטֲעָמא - לֹוַמר, ׁשֶ
  

ֵמי.  ְמָפֵרׁש ּדָ   כִּ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ג ַיד.  ֵ ֶהׂשּ   ִניּדֹון ּבְ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵתיָמא  ֵמיַמהּו ּדְ ְמָפֵרׁש ּדָ    ,כִּ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

   
  
ָבר ַאֵחר:" ָך" ּדָ ֶעְרּכְ ֵמי ֵאָבִרים - (ויקרא כז, ב) "ּבְ   ."ֶעֶרְך ּכּוּלֹו הּוא נֹוֵתן, ְוֵאינֹו נֹוֵתן ֶעֶרְך ּדְ
  

יּה ְלֶעֶרְך ְסָתם יְקּתֵ   !ְוָהא ַאּפִ
  

יּה  ָך" 'ֶעֶרךְ 'ְקֵרי ּבֵ ֶעְרּכְ   . "ּבְ
  
  
לּוָיה ּבֹו? " ָמה תְּ ׁשָ ַהּנְ ָבר ׁשֶ ֲאִני מֹוִציא ּדָ   ָיכֹול ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:     ."ְנָפׁשֹת""תַּ
ת.  - "ְנָפׁשֹת"   ְולֹא ֵאת ַהּמֵ

  
יּה!  יְקּתֵ   ְוָהא ַאּפִ

  
יּה:     ."ְנָפׁשֹת" 'ֶנֶפׁש 'ְקֵרי ּבֵ

  
ת, "   אֹוִציא ֶאת ַהּמֵ

   ?ְולֹא אֹוִציא ֶאת ַהּגֹוֵסס
ְלמּוד לֹוַמר:    ויקרא כז, ח). ( "ְוֶהֱעִמיד... ְוֶהֱעִריְך"ּתַ

  
יּפֹוק ִלי ִמ  ,ִאי ָהִכי   ! "ְוֶהֱעִמיד... ְוֶהֱעִריְך"ֵמת ַנִמי ּתֵ

  
  ָהִכי ַנִמי. 

  
א,  ה ִלי?  "ְנָפׁשֹת" 'ֶנֶפׁש 'ְוֶאּלָ   ָלּמָ

                                                        
ֶקל 33 ָ ָרה ִיְהֶיה ַהׁשּ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ָך ִיְהֶיה ּבְ   ְוָכל ֶעְרּכְ

 רש"י
. דכתיב ולקבה שקליםשלשת 

שלשת שקלים וזהו פחות 
  שבערכין:

. דיש מרובה לא תפסתה
   להקשות תפוס את המועט:

. דאי תפסתה מועט תפסתה
מקשה לך תפוס את המרובה 
איו חולק על דבריך אלא מוסיף 

   דבכלל מרובה איכא מועט:
. שאם עי הוא ומך בהשג יד

מערכך לא יעריכו כהן בפחות 
ערך קצוב אין משקל אבל דין 

   מועט מג' שקלים:
. בערכך למאי אתא אלא קרא

הואיל וערך סתם איו אלא ג' 
שקלים בלא קרא מי ידעא 
דבלא כלום לא מיפטר ובציר 
מהכי לא מצי יהיב דהא אין ערך 

   קצוב קרא בפחות מיכן:
. שאפילו שאיו ידון בהשג יד

אין ידו משגת לג' שקלים ותן ג' 
   שקלים:

. דכיון דאמר ערך מיכמפרש ד
סתם עלי ויודע הוא שזהו פחות 
שבערכין ג' שקלים כמאן דאמר 
הרי עלי ג' שקלים דמי ולא דמי 
לאומר ערכי עלי או ערך פלוי 
עלי דהתם לא מוכחא מילתא 
דאין הכל יודעין את שותיו אבל 
הכא דבר גלוי הוא שהרי לא 

   תלה בשום אדם:
. להכי איכא דאמרי א''ר חמן

קרא לומר שערך קרא אתא 
ודיו כשאר ערכין וידון בהשג 

   יד:
   . דמ''ש משאר ערכין:פשיטא

. ערך הוה קרי ביה ערך בערכך
מצי למכתב והוה מייתי ערך 
סתם ומדכתב ערכך למדרש מי 

   הא:
. להביא מוול ומוכה למימר קמן

   שחין:
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ן:  ְדָבֵעיַנן ְלֵמיַמר ַקּמָ   כִּ

ָבר ַאֵחר" ֶהֱעִריְך ֵמָאה  - "ְנָפׁשֹת" :ּדָ ֶהֱעִריְך ֶאָחד, ֶאָחד ׁשֶ א ֶאָחד ׁשֶ ִין?  –ֵאין ִלי ֶאּלָ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:   . ""ְנָפׁשֹת" תַּ
  
  
ָבר ַאֵחר" ֶהֱעִריְך,  - "ְנָפׁשֹת" :ּדָ א ִאיׁש ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

 ָ ֶהֱעִריָכה ִאיׁש, ְוִאׁשּ ה ׁשֶ ָ ה, ִאׁשּ ָ ין ִאׁשּ ין ִאיׁש ּבֵ ִיןּבֵ ה, ִמּנַ ָ ֶהֱעִריָכה ִאׁשּ    ?ה ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    ."ְנָפׁשֹת" תַּ

ָבר ַאֵחר: ִחין - "ְנָפׁשֹת" ּדָ ה ׁשְ ול ּומּוּכֵ    ."ְלָהִביא ְמֻנּוָ
  

יּה ְלָהָנְך!  יְקּתֵ   ְוָהא ַאּפִ
  

   ,ָהָנְך ָלא ְצִריִכי ְקָרא
   ?ַמאי ַטְעָמא

קּול הּוא,  י ׁשָ   כִּ
ם    ,ְוָיבֹואּו ּכּוּלָ

י ִאיְצְטִריְך ְקָרא  ִאְצְטִריךְ  -כִּ ִחין הּוא ּדְ ה ׁשְ ול ּומּוכֵּ    .ִלְמֻנּוָ
  
  
  
ָך"" רֹוִגינֹוס ְלָדִמים - ג) ויקרא כז,( "ְוָהָיה ֶעְרּכְ   . "ְלַרּבֹות טּוְמטּום ְוַאְנּדְ
  

ה ִלי ְקָרא?  ִמים ָלּמָ   ּדָ
ֵמי ִדיְקָלא, ִאיּלּו ָאַמר א ּדְ ֵמי ִד  :לֹא ְיֵהא ֶאּלָ    !יְקָלא", ִמי ָלא ָיֵהיב?"ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְכבֹודֹו.  ִניּדֹון ּבִ   לֹוַמר ׁשֶ
  

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ָך" :ָסְלָקא ּדַ ֶעְרּכְ ִתיב  "ֵנֶדר ּבְ ְכבֹודֹו,   -כְּ ֲעָרִכין ִניּדֹון ּבִ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ   כָּ
ְכבֹודֹו.  ֲעָרִכין ֵאינֹו ִניּדֹון ּבִ ֵאינֹו ּבַ   ְוָכל ׁשֶ

  
ֵיייּה ָאַמר לֵ     :ַאּבַ

ְכבֹודֹו? ֲעָרִכין, ִמי ִניּדֹון ּבִ    !ּוְדָלא ִאיֵתיּה ּבַ
   :ְוָהַתְנָיא

ׁש"  ִפין ּבוֹ  -"רֹאׁש ֶעֶבד ֶזה ֶהְקּדֵ ׁש ׁשּותָּ    .הּוא ְוֶהְקּדֵ
יֵניֶהם.  -"רֹאׁש ֶעֶבד ָמכּור ְלָך"  ִנין ּבֵ ּמְ   ְמׁשַ

ׁש"  ִפין ּבֹו,  -"רֹאׁש ֲחמֹור ֶזה ֶהְקּדֵ ׁש ׁשּותָּ   הּוא ְוֶהְקּדֵ
יֵניֶהם.  -"רֹאׁש ֲחמֹור ָמכּור ְלָך"  ִנין ּבֵ ּמְ   ְמׁשַ
ָרה ָמכּור ְלָך"  ָרה.  -"רֹאׁש ּפָ ל ּפָ ּה ׁשֶ א רֹאׁשָ   לֹא ָמַכר ֶאּלָ

ׁש"  ָרה ֶהְקּדֵ א ֲאִפיּלּו: "רֹאׁש ּפָ ּה  -ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ א רֹאׁשָ ׁש ֶאּלָ   . "ֵאין ַלֶהְקּדֵ
  

אְוָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ָחא.  ֵבי ַטּבָ תֹוָרא ּבְ א ּדְ ן ֵריׁשָ ּבַ ָהא ִמְזּדַ   ּדְ

  
ְכבֹודֹו!    ְוָהא ֲחמֹור ּוָפָרה ֵליְתְנהּו ֲעָרִכין, ְוֵאין ִניּדֹון ּבִ

  
י ָלְך ֶעֶבד,  יְקׁשֵ   ְוִליַטֲעֵמיְך, ּתִ

ֲעָרִכין ִאיֵתיּה ּבַ ְכבֹודֹו!  ּדְ   ְוֵאין ִניּדֹון ּבִ
  

א ָיאלָּ  ,ֶאּלָ    :א ַקׁשְ
ַח,  -ָהא  י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ   ּבְ
ִית.  -ָהא  ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ָקְדׁשֵ   ּבְ

  
ַח? י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ ַמאי אֹוִקיְמָתּה ּבְ    !ּבְ

 רש"י
. לאחד הא אפיקתיה להך

שהעריך את מאה ולאשה 
  שהעריכה:
. אי הוה כתיב מי שקול הוא

פש הוו אתו כולהו בין דבר 
שהשמה תלויה בו בין אחד 
שהעריך מאה ובין אשה 
שהעריכה דפש משמע אשה 
ומשמע פשות הרבה כעין 
שאמר (במדבר לא) ופש אדם 
מן השים ששה עשר אלף ואע''ג 
דמחד פש לא מציו למדרש ג' 
דרשות הוו אתו כולהו דהא 

שמעות שקולים הן ושוות ו
ממקרא זה ולא מצית לאוקמה 
להא דרשא טפי מהא והי 
מיייהו מפקת הלכך כולהו אתו 
מייה ופשות איצטריך למוול 
ומוכה שחין דלא תימעטיהו 

   מדר בערכין:
. שוה דכל הדרשות שוות שקול

למשמע ממקרא זה ואין לך 
חומר בזו יותר מזו דימא הך 
קא מרבה לחודה והך שקולין הן 

מי בב''ק (דף ג.) כי האי איכא 
   גווא בשמעתא קמייתא:

. דאם איו עין לערכין לדמים
דהא זכר ודאי בעין תיהו עין 

   לדמים:
. שידון כולו אחר שידון בכבודו

אבר אחד שכבודו תלוי בו שאם 
אמר דמי ראשו עלי ותן דמי 
כולו: ה''ג סד''א דר בערכך 
פשות כתיב כל שישו בערכין 

בכבודו אפי' כשאמר דמי  ידון
ראשי עלי וכל שאיו בערכין 
כשאמר דמי ראשי עלי איו ידון 
בכבודו דפשות גבי ערך כתיב 

   קמ''ל:
. כמה שוה משמין בייהן

ויחלוקו דמיו ומבעיא לי אמאי 
קט התם שותפין והכא 

   משמין:
. מאי טעמא דגבי פרה וא''ר פפא

   לא הקדיש אלא ראשה:
תורא בבי  דהא מזדבן ריש

. אבל ראש עבד וראש טבחא
חמור אין דרך למכור הלכך 
   לפלגיה זביה לפלגיה אקדשיה:

. דקתי הוא ואין ידון בכבודו
והקדש שותפין בו ולא הוי כוליה 

   דהקדש:
. והא עבד דאיתיה בערכין

כדקתי במתי' וקתי בהך 
ברייתא גבי עבד מי הוא והקדש 

   :שותפין בו דאין ידון בכבודו
. הך ברייתא דקדשי אלא ל''ק

מזבח דאמר ראש חמור או עבד 
זה לדמי עולה אין ידון בכבודו 
דכי כתיב פשות גבי ערכין כתיב 
דקדשי בדק הבית יהו וכי 
קאמרין או דידון בכבודו 
אפילו טומטום שדר דמיו 

   בקדשי בדק הבית:
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   :ֵאיָמא ֵסיָפא
א ֲאִפיּלּו ָאַמר" ׁש"  :ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ָרה זֹו ֶהְקּדֵ ּה  -"רֹאׁש ּפָ א רֹאׁשָ ׁש ֶאּלָ   , "ֵאין ַלֶהְקּדֵ

ּה!  כּוּלָ ה ּבְ ָ ְפׁשֹוט ְקדּוׁשּ אי? ּתִ   ַאּמַ
ְנָיא    :ִמי ָלא ּתַ

ל זֹו עֹוָלה"^ :ָהאֹוֵמר"   ה,א ּה עֹוָלה?  - "ַרְגָלּה ׁשֶ ֵהא ּכּוּלָ   ָיכֹול תְּ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּנּו ַלה' ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש""תַּ ן ִמּמֶ ר ִיּתֵ ל ֲאׁשֶ    (ויקרא כז, ט) 34ּכָ

ּנוּ "   קֹוֶדׁש,  - "ִמּמֶ
ּה קֹוֶדׁש.    ְולֹא ּכּוּלָ

ין?  ֵצא ְלחּוּלִ   ָיכֹול תֵּ
ְלמּוד לֹוַמר: ֵהא.  "ִיְהֶיה" תַּ ֲהָוָייָתּה תְּ   ּבַ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ּה,  ּבָ ֵמי אֹותֹו ֵאֶבר ׁשֶ ין, חּוץ ִמּדְ ֵכר ְלצֹוְרֵכי עֹולֹות, ְוָדֶמיָה חּוּלִ ּמָ   תִּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה י יֹוֵסיוְ  ַרּבִ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ִין ָלאֹוֵמר ּה עֹוָלה?  :ִמּנַ ּכּוּלָ ל זֹו עֹוָלה", ׁשֶ   "ַרְגָלּה ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּנּו ַלה' ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש"תַּ ן ִמּמֶ ר ִיּתֵ ל ֲאׁשֶ ּה  (ויקרא כז, ט) "ּכָ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ּכּוּלָ

  
ָאַמר ּה עֹוָלה" :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ    ",ֵאין ּכּוּלָ

לּוָיה ּבֹו,  ָמה ּתְ ׁשָ ֵאין ַהּנְ ָבר ׁשֶ יׁש ּדָ ַאְקּדֵ י ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
לּוָיה ּבוֹ  ָמה ּתְ ׁשָ ַהּנְ ָבר ׁשֶ ּה.  - ֲאָבל ּדָ ה ּכּוּלָ   ָקְדׁשָ

  
א,    ֶאּלָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ת ַהּגּוף,  -ָהא  ַ ְקדּוׁשּ   ּבִ
ִמים -ָהא  ת ּדָ ַ ְקדּוׁשּ   .ּבִ

  
ת ַהּגּוףָאַמר: ּדְ ְוָהא ָמר הּוא  ַ יׁש ָזָכר ְלָדָמיו, ָקדֹוׁש ְקדּוׁשּ   !ַמְקּדִ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ּה  -ָהא  יׁש ּכּוּלָ ַאְקּדֵ   ּדְ
יׁש ַחד ֵאֶבר.  -ָהא  ַאְקּדֵ   ּדְ

  
ֲעָיא ָלן,  עּוֵיי ִאיּבַ   ַחד ֵאֶבר ַנִמי ִאיּבַ

ָבֵעי  הּדְ   : ַרּבָ
יׁש ֵאֶבר ְלָדָמיו, ַמהּו?    ִהְקּדִ

  
ֵעי ָלן ּבְ  י ִאיּבָ ם, כִּ   ּתָ

ַעל מּום, ּדּוְמָיא  -ָהָכא  ּבַ   ֲחמֹור. ּדַ ּבְ
   

ֲעָיא ָלן,  עּוֵיי ִאיּבַ ַעל מּום ַנִמי ִאיּבַ   ּבַ
ָבֵעי  הּדְ   :ַרּבָ

ַח", ַמהּו? " י ִמְזּבֵ י ְלַגּבֵ ֵמי רֹאׁשִ   ּדְ
  

ְמָעּה ְלָהא ַמְתִניָתא,  ַאׁשְ י ּדְ ּמֵ ֲעָיא ָלן ִמּקַ י ִאּבַ   כִּ
ַמָעּה ָהא ַמְתִניָתא  ׁשְ א ּדִ ּתָ ְעָיא ָלן -ָהׁשְ    .ָלא ִמיּבַ

  
  

                                                        
ן לַ  34 ה ָקְרּבָ ּנָ ר ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ּנּו לַ  ה'ְוִאם ּבְ ן ִמּמֶ ר ִיתֵּ   ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש  ה'ּכֹל ֲאׁשֶ

 רש"י
. הואיל תפשוט קדושה בכולה

  וחזיא להקרבה:
תימכר לצורכי עולה ודמיה 

   . דהא לא אקדיש גופה:חולין
. שלא יקבל דמה חוץ מדמי אבר

דחתא ליה קדושת הגוף  כיון
איו רשאי למוכרה ואם מכרה 
איה מכורה שהרי עולתו היא 
וכיון דלא פקא לחולין דתמימה 
היא אין קדושה חלה על מעות 
האבר הלכך איה מכורה וא''ת 
מצא לוקח זה מקריב עולה 
חסירה אבר שאין אבר זה שלו 
הא פרכי' לה בפ''ק דתמורה (דף 

דאמר הרי יא:) ומשין לה כגון 
   עלי עולה בחייה:
. הכי אוקימא ואפילו למ''ד כו'

בשילהי פ''ק דתמורה (דף יא:) 
דלא פליגי ר''מ ורבי יהודה אלא 
בדבר שאין השמה תלויה בו 
כגון מן הארכובה ולמטה: ה''ג 

   לא קשיא ולא גרסי' אלא:
. הא דקתי הא בקדושת הגוף

פשטה קדושה בכולה כגון 
דאמר דאקדשה קדושת הגוף 

ראש בהמה זו אקריב עולה 
וברייתא דלעיל דאין לקדשי 
מזבח אלא ראשה של פרה כגון 
דאקדשה לדמים דאמר ראש 
בהמה זו עלי לדמי עולה דומיא 
דעבד וחמור דלא שייכא בהו 

   קדושת הגוף להקרבה:
. בפ''ק והא מר הוא דאמר

דתמורה (דף יא:) הקדיש זכר 
איל דחזי לעולה ואקדשיה לדמי 

קדוש קדושת הגוף והוא עולה 
עצמו יקרב עולה דמיגו דחתא 
ליה קדושת דמים חתא ליה 
קדושת הגוף הואיל והוא חזי 
לגופיה ה'' כי אמר ראש פרה 
לדמי עולה תיקדש לגופה (הוא) 
הואיל והיא חזיא תפשוט 

   קדושה בכולה:
. לדמיו הא דאקדיש כוליה

קדוש קדושת הגוף דליכא אלא 
   חד מיגו:

. כגון הכא דאקדיש חד אברהא 
דאמר ראש פרה לדמי עולה לא 
אמרין מיגו דקדיש חד אבר 
קדשה מי כולה ומיגו דחתא 
ליה קדושת דמים חתא ליה 
קדושת הגוף דתרי מיגו לא 

   אמרין יחד:
אבר מי איבעויי איבעיא ליה 

. בשילהי פ''ק דתמורה (דף למר
   יא:):

. הקדיש אבר לדמיו מהו
המה לגופה מי שתקדש כל הב

אמרי' מיגו דקדיש חד אבר לדמי 
קדיש לגופיה ומיגו דקדיש חד 
אבר קדשה כולה א''ד תרי מיגו 
לא אמרין ואם איתא תפשוט 
ליה למר מהא ברייתא דלא דהא 
קתי אין להקדש אלא ראשה 
ואוקמה לה בקדשי מזבח 

   ודקאמר לדמי:
. דאיכא למימר דתיחות בתם

ליה קדושת הגוף דהא חזי 
הקרבה וברייתא דפשיטא ליה ל

דלא קדשה כולה בבעל מום קא 
מיירי דומיא דעבד וחמור דלא 

  חזו לגופייהו:
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        ה, אה, אה, אה, א .6
  ּגּוָפא 

ֵעי  הּבָ   : ַרּבָ
ַח", ַמהּו?  י ִמְזּבֵ י ְלַגּבֵ ֵמי רֹאׁשִ   "ּדְ

  
ְכבֹודֹו,    ִניּדֹון ּבִ

ְכבֹודוֹ    ?אֹו ֵאינֹו ִניּדֹון ּבִ
  

ִמים  ּדָ ַחן ּבְ כַּ ְכבֹודּדְ ָלא ַאׁשְ   ֹו, ֵאינֹו ִניּדֹון ּבִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַח  י ִמְזּבֵ ַחן ְלַגּבֵ כַּ ְכבֹודֹו? ּדְ ָלא ַאׁשְ   ִניּדֹון ּבִ
  

   .ֵתיקוּ 
  
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ַח", ַמהּו?  י ִמְזּבֵ י ָעַלי ְלַגּבֵ   "ֶעְרכִּ

  
ג ַיד,  ֵ ֶהׂשּ   ִניּדֹון ּבְ

ג ַיד?  ֵ ֶהׂשּ   אֹו ֵאין ִניּדֹון ּבְ
  

ֲעָרִכין  ַחן ּבַ כַּ ג ַיד, ּדְ ָלא ַאׁשְ ֵ ֶהׂשּ   ֵאין ִניּדֹון ּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַח  י ִמְזּבֵ ַחן ְלַגּבֵ כַּ ג ַיד ָלא ַאׁשְ ֵ ֶהׂשּ   ? 35ִניּדֹון ּבְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ַח, ַמהּו?  י ִמְזּבֵ ה ְלַגּבֵ ֵדה ֲאחּוּזָ יׁש ׂשְ   ִהְקּדִ

  
ִמיְפ  :ִמי ָאְמִריַנן ה ּדְ ֵדה ֲאחּוּזָ ַחן ׂשְ כַּ ֶסףָלא ַאׁשְ ֶקל כֶּ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עֹוִרים ּבַ ית ֶזַרע חֹוֶמר ׂשְ א ּבֵ   . (ויקרא כז, טז) 36ְרָקא, ֶאּלָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ְויֹו  ׁשָ א ּבְ ִמיְפִריק ֶאּלָ ַח ּדְ י ִמְזּבֵ ַחן ְלַגּבֵ כַּ   ?ָלא ַאׁשְ
  

 .ֵתיקוּ 

                                                        
ִמיְפִריק שיטה מקובצת וכך הוא בכתבי יד. גירסת וילא:  35 ִמיְפִריק ּדְ ִמיְפִריק ּדְ ִמיְפִריק ּדְ ְויוֹ ּדְ ׁשָ א ּבְ ְויוֹ ֶאּלָ ׁשָ א ּבְ ְויוֹ ֶאּלָ ׁשָ א ּבְ ְויוֹ ֶאּלָ ׁשָ א ּבְ   ֶאּלָ
יׁש ִאיׁש לַ  36 תֹו ַיְקּדִ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ֶסף ה'ְוִאם ִמׂשּ ֶקל ּכָ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ עִֹרים ּבַ ָך ְלִפי ַזְרעֹו ֶזַרע חֶֹמר ׂשְ   ְוָהָיה ֶעְרּכְ

 רש"י
דמי ראשי למזבח מי ידון 
. בכבודו או אין ידון בכבודו

ויהיב פלגא דמים והרי אין לך 
בעל מום למזבח גדול מזה שהוא 
אדם וקא מיבעיא ליה ואמאי 

   ידון:תיפשוט ליה מההיא דאין 
. דר בשום מי אמרי' לא אשכחן

דוכתא דאין ידון בכבודו א''ד 
   לא אשכחן לגבי מזבח כו':

. גבי דר ודבה כי ידון בהשג יד
   האי:

. לדמי הקדיש שדה אחוזה
   עולה:

. היכי פריק ליה אי בעי מהו
למיפרקיה דהא פשיטא לן אי 
אקדשיה לבדק הבית הוה פריק 

בחמשים בית זרע חומר שעורים 
שקל כסף דגזירת הכתוב הוא 

   ואפילו היא שוה אלף זוז:
. דהא לא שדה אחוזה דמיפרקא

אשכחן שדה אחוזה אלא לבדק 
הבית דסתם הקדישות לבדק 
הבית הלכך כי פריש לה למזבח 
לא פריק לה מי אלא בהכי או 
דלמא לא אשכחן למזבח אלא 
בשויו דהא לא אשכחן קראי 

ודאי למזבח אלא בבהמות וההו 
לא תה תורה קצבה לפדיון 
אם הוממו והכא מי אמרין 

  בשויו תיקו:
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        בבבב----ה, אה, אה, אה, א .7
   ַמְתִניִתין

ן חֶֹדׁש  חּות ִמּבֶ ר,  -ּפָ   ִניּדָ
  .  ֲאָבל לֹא ֶנֱעָרךְ 

   

ָמָרא     ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן חֶֹדׁש, " חּות ִמּבֶ ֲעִריְך ּפָ   ַהּמַ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָמיו    .נֹוֵתן ּדָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
לּום   . "לֹא ָאַמר ּכְ

  
ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ

  
י ֵמִאיר ָסַבר:  ָלה,   ַרּבִ ָבָריו ְלַבּטָ   ֵאין ָאָדם מֹוִציא ּדְ

ִמים ם ּדָ ַמר ְוָאַמר ְלׁשֵ ן חֶֹדׁש, ְוּגָ ֵאין ֲעָרִכין ְלָפחּות ִמּבֶ   .יֹוֵדַע ׁשֶ
ַנן ָסְבִרי ָלה.  :ְוַרּבָ ָבָריו ְלַבּטָ   ָאָדם מֹוִציא ּדְ

  
ַמאן ָאְזָלא ָהא  לָאַמר ּדְ כְּ יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

ִלי ָעַלי"  :ָהאֹוֵמר י ֵמִאיר.  -"ֶעֶרְך כְּ ַרּבִ ִמים כְּ   נֹוֵתן ּדָ
  

יָטא  ׁשִ י ֵמִאיר ָאְתָיאּדִ ּפְ    .ְכַרּבִ
ֵתיָמא ַנן  :ַמהּו ּדְ ַרּבָ ָטֵעי -ֲאִפיּלּו כְּ    ,ָהָתם הּוא ּדְ

ן חֹוֶדׁש.  א ַנִמי ְלָפחּות ִמּבֶ א ֲעָרִכין ְלֶבן חֹוֶדׁש ִאיכָּ ִאיכָּ י ֵהיִכי ּדְ   ָסַבר: כִּ
ִמים,  ם ּדָ ֵאין ֶעֶרְך ִלְכִלי, ְוָגַמר ְוָאַמר ְלׁשֵ אי ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ א ְלִמיְטֵעי: ַוּדַ ֵליכָּ   ֲאָבל ָהָכא ּדְ

ַמע ָלן.     ָקַמׁשְ
  

י ֵמִאיר, ְלַמאי ִאיְצְטִריְך!    ה,ב   ּוְלַרּבִ
  

ֵתיָמא ן חֹוֶדׁש,  :ַמהּו ּדְ ן חֹוֶדׁש, ַאּטּו ּבֶ חּות ִמּבֶ ָגַזר ּפָ י ֵמִאיר ָהָתם ּדְ ַרּבִ   ַטְעָמא ּדְ
א ְלִמיְגַזר ֵאיָמא ָלא,  ֵליכָּ   ֲאָבל ָהָכא ּדְ

  
ַמע ָלן י ֵמִאיר, ּדְ ַטְעָמא  ָקא ַמׁשְ   ַרּבִ

ָלה, ּדְ  ָבָריו ְלַבּטָ   ֵאין ָאָדם מֹוִציא ּדְ
ָנא ָהָכא.  ָנא ָהָכא ְוָלא ׁשְ   ָלא ׁשְ

  
ַמאן ָאְזָלא ָהא  ר יֹוֵסףָאַמר ּדְ כְּ ה ּבַ ר יֹוֵסיָאַמר ּדְ , ְוָאְמִרי ָלּה ַרבָאַמר  ַרּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ֵייָבא ּבַ

ֶמיָה  ֱהַמת ֲחֵבירֹו נֹוֵתן ּדָ יׁש ּבֶ ְקּדִ ַמאן –ַהּמַ    ?כְּ
  
י ֵמִאירכְּ    .ַרּבִ
  

   ,ָדא ִזיְמָנאָהא ֲאָמָרּה ַרב ֲח 
יֵדלָאַמר ּדְ    : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

ִלי ָעַלי"  ָמיו!  -ָהאֹוֵמר "ֶעֶרְך כְּ   נֹוֵתן ּדָ
  

ֵתיָמא ׁש ִהיא, ּדְ ָהָתם הּוא  :ַמהּו ּדְ ַבת ִמיְקּדָ ֵהָמה, ּדְ ִמים. ֲאָבל ּבְ ם ּדָ ֵאין ֶעֶרְך ִלְכִלי, ְוָגַמר ְוָאַמר ְלׁשֵ   יֹוֵדַע ׁשֶ
ָה  א ְלֵמיַמר ּדְ א ְוַאְקְרָבּה. ִאיכָּ ּתָ יְקדּוׁש ָלּה ֵמַהׁשְ ין ָלּה ִניֲהִלי, ּתִ   ִכי ָקָאַמר: ִאי ָאִמיָנא ָלּה ְלָמָרּה ְמַזּבֵ

ֵמי ָלא ָקָאַמר.    ֲאָבל ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  , "ָעַלי"ָאַמר ּדְ ְוהּוא 

  לֹא.   -ֲאָבל אֹוֵמר: "ֲהֵרי זֹו" 

 רש"י
  מתי' 

. אם אמר פחות מבן חדש ידר
עלי שהרי דמים כל  אחר דמיו
   דהו יש לו:

. שלא אמר אבל לא ערך
  בפרשה אלא מבן חודש ומעלה:

  
  גמ' 

. כמה שהוא מכר ותן דמיו
   בשוק:
. דאמר אין אדם מוציא כר''מ

דבריו לבטלה ואדם יודע דאין 
ערך לכלי דפשות כתיב וגמר 

   ואמר לשם דמים:
. ל''ל למימר פשיטא דכר''מ
   כמאן אזלא הא:

גבי פחות מבן חדש פטרי . התם
רבן משום דאיכא למימר אפילו 
אין אדם מוציא דבריו לבטלה 
הי מילי היכא דהוא יודע 
שדבריו בטילין אבל זה סבור 
היה שיש ערך לפחות מבן חדש 
כבן חדש והרי אין לו ומצא 
הקדש טעות ודמים לא קאמר 
דליתיב דמי אבל גבי כלי ליחייב 
 קמ''ל דר''מ היא ולא רבן
דטעמייהו דרבן משום דאדם 
מוציא דבריו לבטלה ואפילו הוא 

  יודע שדבריו זה בטילין:
. ולרבי מאיר למאי איצטריך

הואיל ורב אליבא דר''מ אמר 
ולא לרבן למאי איצטריך 
למימר דותן דמיו פשיטא התם 
דאיכא למימר דטעה ולא אמר 
לשם דמים אלא סבור שיש לו 
ערך מחייב רבי מאיר הכא 

י יודע שאין ערך לכלי לא דודא
   כ''ש:

. דאדם יודע שאין ותן דמיה
הקדש חל על דבר שאיו שלו 

   וגמר ואמר לשם דמים:
. תיקדוש מהשתא ואקריבה

כשאקה ולהקדיש גופה תכוין 
דטעה בהכי אבל דמי לא קאמר 
הלכך לא ליתיב מידי דהא אין 
הקדישו חל על גופה ולדמים לא 

   תכוין:
דלא אמרי' דטעה . קא משמע לן

אלא ודאי יודע שאין הקדישו חל 
   על גופה ולדמים תכוין:

. דמי בהמת והוא דאמר עלי
חבירו זו עלי להקריב ותן דמים 
דבהמה גופה לא קאמר אבל 

   דמים קיבל עליו:
. ולא אמר עלי אלא אבל אמר זו

אמר הרי בהמה זו עולה לא אמר 
  כלום:
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        ה, בה, בה, בה, ב .8
   ַמְתִניִתין

   :ָנְכִרי
י ֵמִאיר   ֶנֱעָרְך,  אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ֲאָבל לֹא ַמֲעִריְך. 
י ְיהּוָדה   ַמֲעִריְך,  אֹוֵמר: ַרּבִ

  ֲאָבל לֹא ֶנֱעָרְך. 
  ְוֶזה ָוֶזה, 

נֹוְדִרין,   :מֹוִדים   ׁשֶ
ִרין   .  ְוִניּדָ

   

ָמָרא     ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ָרֵאל " ֵני ִיׂשְ    ,ַמֲעִריִכין –ּבְ

   .ַמֲעִריִכין –ְוֵאין ַהּגֹוִים 
  ָיכֹול לֹא ְיהּו ֶנֱעָרִכין? 

ְלמּוד לֹוַמר:     ,(ויקרא כז, ב) 37""ִאיׁש תַּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ֵמִאירָאַמר    : ַרּבִ

ה, ּוִמְקָרא ֶאָחד ְמַמֵעט,  ְקָרא ֶאָחד ְמַרּבֶ ּמִ   ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ
ֵני ָמה ֲאִני אֹוֵמר   ? "ֶנֱעָרְך ְולֹא ַמֲעִריךְ " :ִמּפְ

תּוב  ה ַהּכָ ִריּבָ ֵני ׁשֶ ַמֲעִריִכין, ּבְ ִמּפְ ֱעָרִכין יֹוֵתר ִמּבְ   ּנֶ
ֲהֵרי    . "יִכיןֶנֱעָרְך, ֲאָבל לֹא ַמֲעִר  -ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן "ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ    ,ֶנֱעָרִכין –ּבְ
   .ֶנֱעָרִכין –ְוֵאין ַהּגֹוִים 

  ָיכֹול לֹא ְיהּו ַמֲעִריִכין? 
ְלמּוד לֹוַמר:    . "ִאיׁש"תַּ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ה ּוִמְקָרא ֶאָחד ְמַמֵעט,  ְקָרא ֶאָחד ְמַרּבֶ ּמִ   ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ

ֵני ָמה ֲאִני אֹוֵמר ָנְכִרי ַמֲעִריְך ְולֹא ֶנֱעָרְך?    ִמּפְ
ֱעָרִכין,  ּנֶ ֲעִריִכין יֹוֵתר ִמּבַ ּמַ תּוב ּבַ ה ַהּכָ ִריּבָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ֲהֵרי רֹוִגינֹוס : "ׁשֶ   . "ַמֲעִריִכין ֲאָבל לֹא ֶנֱעָרִכין -טּוְמטּום ְוַאְנּדְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ֵמִאיר  ַרּבִ ָרא,  -ִהְלְכֵתיּה ּדְ ּבְ   ִמְסּתַ

ָרא,  -ַטְעֵמיּה  ּבְ   ָלא ִמְסּתַ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ ָרא,  -ַטְעָמא ּדְ ּבְ   ִמְסּתַ

ָרא.  -ִהְלָכֵתיּה  ּבְ   ָלא ִמְסּתַ
  
י ֵמִאיר " ַרּבִ ָרא –ִהְלָכֵתיּה ּדְ ּבְ    – "ִמְסּתַ

ְכִתיב ית ֱאלֵֹהינּו" :ּדִ   . (עזרא ד, ג) 38"לֹא ָלֶכם ָוָלנּו ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ
  
ָרא -ַטְעֵמיּה " ּבְ ָקא ַמְייֵתי ֵליּה ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן,  - "ָלא ִמְסּתַ   ּדְ

ֵני ֵדָעה ִניְנהּו.  ָלאו ּבְ אֵני ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ּדְ   ׁשָ
  
ָרא" ּבְ י ְיהּוָדה ִמְסּתַ ַרּבִ רֹוִגינֹוס,  - "ַטְעָמא ּדְ ָקא ַמְייֵתי ֵליּה ִמּטּוְמטּום ְוַאְנּדְ   ּדְ

ַאף ְבֵני ֵדָעה ִניְנהּו  ּדְ ב ּדִ    .ַמֲעִטיְנהּו ַרֲחָמָנא -ַעל ּגַ
  
ָרא" ּבְ ְכִתיב – "ִהְלָכֵתיּה ָלא ִמְסּתַ ית ֱאלֵֹהינּו" :ּדִ   . (עזרא ד, ג) "לֹא ָלֶכם ָוָלנּו ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ
  

                                                        
ָך ְנָפׁשֹת לַ  37 ֶעְרּכְ י ַיְפִלא ֶנֶדר ּבְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ה'ּדַ
ִית ֵלאלֵֹהינּו כִּ  38 ָרֵאל לֹא ָלֶכם ָוָלנּו ִלְבנֹות ּבַ י ָהָאבֹות ְלִיׂשְ ָאר ָראׁשֵ ֶבל ְוֵיׁשּוַע ּוׁשְ ֶלְך ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְזֻרּבָ נּו ַהּמֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ י ֲאַנְחנּו ַיַחד ִנְבֶנה ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ָרס   ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ּפָ

 רש"י
  מתי' 

. אם אמר עובד כוכבים ערך
ישראל ערכו עלי ותן ערכו כפי 

   שים של עובד כוכבים:
. אבל אם אמר אבל לא מעריך

העובד כוכבים ערכי עלי או ערך 
   אחרים עלי לא אמר כלום:

. אם אמר ר' יהודה אומר מעריך
   על ישראל ערכו עלי:

שאם אמר ערכי  .[אבל] לא ערך
עלי אין לו ערך או אם אמר 
ישראל ערך עובד כוכבים זה עלי 

   לא אמר כלום:
  גמ' 
   . משמע כל דהו:איש

. דאין הלכתיה דר''מ מסתבר
   העובדי כוכבים מעריכין:

. דיליף וטעמיה לא מסתבר
טעמא מחרש שוטה וקטן ואיכא 
למיפרך התם משום דלאו בי 

י דעה יהו דהא אין ודרין מ
ואין מקדישין אבל עובד כוכבים 
דודר ומקדיש דהא ר''מ מודה 
דודר וידר אימא מי דמעריך 
אי לאו דהאי קרא דלא לכם ולו 
דכתיב בספר עזרא שהיו עובדי 
כוכבים מתדבין ורוצין לסייען 
בבין בית שי ואמר להם חמיה 
בן חכליה לא לכם ולו לבות כי 

   אם לו לבדו:
. הודה מסתברטעמיה דר' י

דודאי מסתבר טפי לאוקמא 
מיעוטא דממעיט קרא בערכין 
וריבויא במעריכין דהא טומטום 
ואדרוגיוס דבי דעה יהו 
כעובדי כוכבים ומעריכין ולא 
ערכין דמעטיהו קרא דכתיב 
הזכר מריבויא דה''י דרשין זכר 
   ודאי ולא טומטום ואדרוגיוס:

 . דודאי איןוהלכתיה לא מסתבר
מעריך משום דערכין לבדק 
הבית וקרא כתיב לא לכם ולו 

   לבות:
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י ְיהּוָדה, ַהאי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - (עזרא ד, ג) "לֹא ָלֶכם ָוָלנּו"ְוַרּבִ
  

אָאַמר    ֶעְרּכֹו ִנְגָנז. וְ : ֲאִביִמיָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
  

ה, לֹא  א ֵמַעּתָ   ?!ִיְמֲעלּו ּבוֹ ֶאּלָ
ְתַנן    :ּדִ

תֹות, " אֹות ַהּמֵ   ָחֵמׁש ַחטָּ
ַלח     ,לֹא ֶנֱהִנין    -ּוָמעֹות ַההֹוְלכֹות ְלַים ַהּמֶ

  ! יא.)-(על פי מעילה י: "ְולֹא מֹוֲעִלין
ְנָיא ה ּתַ ּמָ    :ַאּלָ

י גֹוִים: " י ָקְדׁשֵ ּבֵ   ּגַ
ָבִרים ָאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַח,  :ּבַ י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ   ּבְ

ִית ֲאָב  ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ָקְדׁשֵ ֶהן -ל ּבְ   ! "מֹוֲעִלין ּבָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ּום ִרְפיֹון ָיַדִים הּוא,    ִמׁשּ

ְכִתיב ין ְיֵדי ַעם ְיהּוָדה ּוְמַבֲהִלים אֹוָתם ִלְבנֹות" :ּדִ   .  (עזרא ד, ד) "ַוְיִהי ַעם ָהָאֶרץ ְמַרּפִ
  

 
  

 רש"י
. הא דאמר רבי אמר אבימי

יהודה מעריכין לאו משום 
דליתיה לבדק הבית דהא כתיב 

לכם ולו אלא קדוש וגז לא 
   דאסור בהאה:

. הואיל ולאיבוד אלא מעתה
אזיל לא ימעלו בו דמיתהי 
מייה לא יחייב קרבן מעילה 
דהא תן חטאות המתות הי 
חטאות דאמרי' בתמורה ולד 

   חטאת ותמורת חטאת כו':
. ומעות ההולכות לים המלח

דהוו כחטאת שמתו בעליה 
דאזלא למיתה ואם הה אדם 
מהם איו חייב קרבן דלא קריא 
ביה מקדשי ה' (ויקרא ה) הואיל 

   ולאיבוד אזלי:
. ואילו גבי קדשי עובדי כוכבים

תיא בשחיטת קדשים בפ' ב''ש 
   (זבחים מה:):

. דאין במה דברים אמורים
מועלין בקדשי עובדי כוכבים 
הייו בקדשי מזבח משום 
דגמרין מעילה חטא חטא 

מיתה מתרומה מה תרומה אין 
והגת אלא בתרומת ישראל 
דבהדיא כתיב (שם כב) ולא 
יחללו את קדשי בי ישראל אף 
מעילה איה והגת אלא בקדשי 

   ישראל:
אבל קדשי עובדי כוכבים של 

. ומפרש בדק הבית מועלין בהן
התם מאי טעמא דכי גמרה 
מעילה חטא חטא מתרומה 
דומיא דתרומה דקדושת הגוף 

ן אבל קדושת דמים לא גמרי
מיה וטעם זה מצאתי מפורש 
בזבחים והוא עיקר שהרי 
בפירוש שה שם ומפי המורה 
שמעתי בקדשי מזבח דעובדי 
כוכבים אין מועלין בהם משום 
דמציו חילוק בין קדשי מזבח 
דעובדי כוכבים לקדשי מזבח 
דישראל שאין חייבין עליהן 
משום פיגול ותר וטמא 
כדאמרין בשמעתא קמייתא 

דף ב:) אבל בקדשי דתמורה (
בדק הבית דעובדי כוכבים לא 
מציו חילוק הלכך מועלין בהן 
זה שמעתי וראשון עיקר קתי 
מיהת מועלין בהן אלמא איו 

   גז מדשייכא ביה מעילה:
. ודאי לבדק הבית אלא אמר רבא

אתי ובימי עזרא הייו טעמא 
   דשלחו להם לא לכם ולו:

. משום שלא משום רפיון ידים
מתכווים לטובה אלא היו 

שיסמכו גם עליהם וישמעו 
לעצתם והם יאחרו הבין עד 
שיסיבו את לב כורש שלא 

  לבותו:
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ָנא ֲחָדא   ו,א    :ּתָ

ִלים ֵהיֶמּנוּ " ִית ְמַקּבְ ב ְנָדָבה ְלֶבֶדק ַהּבַ ִהְתַנּדֵ    ."ּגֹוי ׁשֶ
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ִלין"   ! "ֵאין ְמַקּבְ
  

י ִאיָלאָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ה,  -ָהא  ְתִחיּלָ   ּבַ
ּסֹוף.  –ָהא    ּבַ

  
י ָאַמר ּדְ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַאִסיַרּבִ   : ַרּבִ

ה ְתִחיּלָ ִלין ֵמֶהם.  -ֲאִפיּלּו ַמִים ּוֶמַלח  :ּבַ   ֵאין ְמַקּבְ
ּסֹוף ים   :ּבַ ָבר ַהְמסּוּיָ ִלין  -ּדָ   ֵאין ְמַקּבְ

ים  ֵאינֹו ְמסּוּיָ ָבר ׁשֶ ִלין.  -ּדָ   ְמַקּבְ
  

ֵמי  ים"ֵהיִכי ּדָ ָבר ַהְמסּוּיָ   ? "ּדָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ְלָיא עֹוֵרב.  ה כַּ גֹון ַאּמָ   כְּ

  
   ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

ֶלךְ  ר ַלּמֶ ְרֵדס ֲאׁשֶ ֶרת ֶאל ָאָסף ׁשֹוֵמר ַהּפַ   ! (נחמיה ב, ח) 39""ְוִאיּגֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
יּה  ָלא ָהְדָרא ּבֵ אֵני ַמְלכּוָתא, ּדְ   .ׁשָ

  
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

יּה  ,ָעַקר טּוֵרי - "ָעַקְרָנא טּוֵרי" :ִאי ָאַמר ַמְלכּוָתא    .ְוָלא ָהַדר ּבֵ
  
   

  

                                                        
ֶרת ֶאל ָאָסף  39 ִית ּוְלחֹוַמת ָהִעיְוִאּגֶ ר ַלּבַ יָרה ֲאׁשֶ ֲעֵרי ַהּבִ ן ִלי ֵעִצים ְלָקרֹות ֶאת ׁשַ ר ִיתֶּ ֶלְך ֲאׁשֶ ר ַלּמֶ ס ֲאׁשֶ ְרּדֵ ן ִלי ׁשֵֹמר ַהּפַ תֶּ ר ָאבֹוא ֵאָליו ַוּיִ ִית ֲאׁשֶ ר ְוַלּבַ

ַיד ֱאלַֹהי ַהּטֹוָבה ָעָלי ֶלְך ּכְ   ַהּמֶ

 רש"י
בתחילת הבין אין  .בתחילה

מקבלין דשמא לרפיון ידים 
   מתכווין:

. לחזק את בדק דאין לבסוף
לומר רפיון ידים מקבלין ל''א 
בתחילה כשלא היתה אימתן של 
עובדי כוכבים עליהן אין מקבלין 
אבל לבסוף מקבלין משום אימה 
וראשון עיקר וזה איו טעם דהא 
כל ימי בית שי היתה אימת 

עליהן ובתחילתו העובדי כוכבים 
יותר מסופו וא''ת האי בתחילה 
מי אמקדש ראשון קאמר א''כ 
מאי מותיב ליה לקמן מואגרת 
   אל אסף וגו' דהייו במקדש שי:

. שראה בעין אין דבר המסויים
מקבלין מהם דגאי הוא ועוד 

   שמתפארים בו:
. להכי קט אמה אמה כליא עורב

דאמרי' בפרק בתרא דמחות 
רי עלי ברזל לא יפחות (דף קז.) ה

מאמה על אמה לכליא עורב 
שהיו מביאין טבלאות של ברזל 
אמה על אמה ובהן מסמרות 
גבוהין אמה קבועין ומחפין בהן 
ראש הגג של היכל לגרש את 
העורבים שלא ישכו שם כליא 
לשון שמגרש את העורבין כמו 
כייל דודבי כייל פרוחי דאמר 
במסכת דה (דף יז. ע''ש) שהיה 

גרש זבובין ממטתו בשעת מ
תשמיש משום ציעות דאסור 
לשמש מטתו בפי כל חי. ל''א 
כליא עורב מוע העורבים כמו 

   (תהלים מ) לא תכלא רחמיך:
ואגרת אל אסף שומר הפרדס 

. והייו בתחילת בין וקשקיל וגו'
   בדק הבית מכורש:

. הואיל ותחילתו דלא הדרא בה
   לטובה תכוין שוב איו חוזר:
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  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְריֹו  רּוָמה ִמכֶּ ִהְפִריׁש ּתְ   ּבֹוְדִקין אֹותֹו,  -ּגֹוי ׁשֶ
ָרֵאל  ַדַעת ִיׂשְ ּה ִאי ּבְ ֵתן ְלכֹ  -ִהְפִריׁשָ יּנָ   ֵהן, ּתִ

ִניָזה,  -ְוִאם ָלאו    ְטעּוָנה ּגְ
ַמִים.  ָ ִלּבֹו ַלׁשּ א ּבְ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ב קֹוָרה" ִהְתַנּדֵ תּוב ָעֶליָה  ּגֹוי ׁשֶ ם ּכָ    :ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ְוׁשֵ
יָה  תִּ ָרֵאל ִהְפַרׁשְ ַדַעת ִיׂשְ ּמֹוָתר ָיגֹוד, - ִאם ָאַמר: ּבְ ׁש ּבַ ּמֵ תַּ    .ְוִיׁשְ

ִניָזה,  -ְוִאם ָלאו   ְטעּוָנה ּגְ
ַמִים ָ ִלּבֹו ַלׁשּ א ּבְ ּמָ יַנן ׁשֶ   . "ָחְייׁשִ

ִניָזה, ּדְ ַטְעָמא  ָבֲעָיא ּגְ תּוב ָעֶליָה ּדְ ם כָּ   ׁשֵ
תּוב ָעֶליָה  ם כָּ ִניָזה -ָהא ֵאין ׁשֵ ְעָיא ּגְ   !לֹא ּבָ

  
ב  ַאף ַעל ּגַ ין ּדְ ִניָזה, ּדְ הּוא ַהּדִ ֲעָיא ּגְ תּוב ָעֶליָה ַנִמי ּבָ ם כָּ   ֵאין ׁשֵ

ַמע ָלן ב ּדְ  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ תּוב ָעֶליָה ּדְ ַאף ַעל ּגַ ם כָּ ּמֹוָתר. - ׁשֵ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ   ָיגֹוד ְוִיׁשְ
ְמקֹומֹו ּדְ  ּלא ּבִ ם ׁשֶ   ָלאו ָקדֹוׁש.  -ׁשֵ
  

ְתַנן:    ּדִ
ה " טָּ ְרֵעי ַהּמִ ִלים ְוַעל ּכַ תּוב ַעל ְידֹות ַהּכֵ     ."ֲהֵרי ֶזה ָיגֹוד ְוִיְגנֹוז -ָהָיה ּכָ
        
        
        

 רש"י
   . של תבואת עצמו:מכריו

אם אמר בדעת ישראל 
. שלמקום שתרומת הפרשתיה

ישראל הולכת תלך זו. ל''א 
שישראל אמר לי להפרישה 

   וראשון שמעתי:
. ואסורה בהאה טעוה גיזה

שמא בלבו לשמים דחיישין 
לשם הקדש הילכך יגז ובזמן 
הזה עסקין דהקדש אסור 
בהאה כדתיא בכורות (דף ג.) 
אין מקדישים ואין מעריכין 
בזמן הזה ואם הקדיש בהמה 
תיעקר פירות כסות וכלים 

   ירקבו:
. יחתוך מקום השם ויגוז יגוד

החתיכה וישתמש במותר ויבו 
   בבית הכסת:

ובזמן הזה אין . להקדש לשמים
   לו תקה:

. טעמא דשם כתוב עליה
דמוכחא מילתא דבלבו לשמים 
שהרי כתב עליה שמו של 

   הקב''ה:
. שם שלא במקומו איו קדוש

כלומר איו קדוש אלא מקום 
השם ואותה חתיכה תיגז 
והשאר יבה בבית הכסת כי 
אמר בדעת ישראל הפרשתיה 
ל''א שם שלא במקומו כגון על 

וכלים לא קדיש דלא גבי קורות 
הוי מקומו אלא על הייר 
ושיכתוב המקרא עם השם 
כתיתו אבל שם לבדו הוי שלא 
במקומו ולא קדיש וראשון 

   שמעתי והוא עיקר:
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הוּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ר ַאּבָ ה ּבַ   : ַרּבָ

ּנֹוָתּה.  -"ֶסַלע זֹו ִלְצָדָקה"  :ָהאֹוֵמר ר ְלׁשַ   מּוּתָ
  

ּה: ְלַעְצמֹו    ִאין,  -ְסבּור ִמיּנָ
  לֹא.  -ְלַאֵחר 

  
ַמר    :ִאיּתְ

י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ
ין ְלַאֵחר.  ין ְלַעְצמֹו ּבֵ   ּבֵ

י ְזֵעיָראָאַמר    : ַרּבִ
א נּו, ֶאּלָ    ,ָאַמרּדְ  לֹא ׁשָ

ֵעי ְלֵמיְתָבּה.  "ֲאָבל ָאַמר: "ֲהֵרי זוֹ  ֵעיָנא ּבָ   ּבְ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ָרא: ָאַמר  ּבְ ָכא ִמיְסּתַ ה, ִאיּפְ ַרּבָ ַאֲחָריּוָתּה,  "זוֹ "ַאּדְ יב ּבְ ִליַחּיֵ י ֵהיִכי ּדְ ּה, כִּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ   ִמׁשְ

  לֹא!  "ָעַלי"ֲאָבל ָאַמר: 
ָנא.  א, ָלא ׁשְ   ֶאּלָ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   : ָרָבאּדְ ּתַ

ׁש ְצָדָקה"   . "ֵנֶדר ְצָדָקה ְוֵאין ֶהְקּדֵ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
ׁש ְצָדָקה!    לֹא ֵנֶדר ְולֹא ֶהְקּדֵ

א ָלאו ָהִכי ָקָאַמר: ְצָדָקה ֲהֵרי ִהיא ּבְ  ל "ֶאּלָ ַאֵחר"ּבַ    .דברים כג, כב)( 40ּתְ
ׁש,  ֶהְקּדֵ יּה. ּדְ ְוֵאיָנה כְּ י ּבֵ ּמּוׁשֵ ּתַ ֵרי ְלִאׁשְ יּה, ְוִאיּלּו ְצָדָקה ׁשָ י ּבֵ ּמּוׁשֵ ּתַ ׁש ָאסּור ְלִאׁשְ   ִאיּלּו ֶהְקּדֵ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

יּה  ַמֲעָתא, ַקּמֵ ָעאּדְ ֲאַמִריָתא ִלׁשְ ַהְרּדְ   , ַרב ְזִביד ִמּנְ
  ֲאַמר: ַאּתּון ָהִכי ַמְתִניתּו ָלּה, 

   :ָלּה ֲאַנן ָהִכי ַמְתִניַנן 
        

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ
ּנֹוָתּה,    -"ֶסַלע זֹו ִלְצָדָקה"  :ָהאֹוֵמר ר ְלׁשַ   מּוּתָ

ין ְלַאֵחר,  ין ְלַעְצמֹו ּבֵ   ּבֵ
ין ָאַמר: "ֲהֵרי זֹו".   ין ָאַמר: "ָעַלי" ּבֵ   ּבֵ

   
        
        

                                                        
י ִתּדֹר ֶנֶדר ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא 40 ְך ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא ּכִ ּנּו ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֵמִעּמָ י ָדרֹׁש ִיְדְרׁשֶ מֹו ּכִ ּלְ   ְתַאֵחר ְלׁשַ

 רש"י
. לצרכיו ולאחר זמן לשותה

   ישלם:
. להלוותה לחבירו לא אבל לאחר

דלעצמו איכא למימר על מת כן 
היקצה לצדקה שאם יצטרך 

אבל חבירו יטלה וישלם אחרת 
   לא אסיק אדעתיה:

. דמותר לשותה אלא לא שו
דאמר סלע זו עלי לצדקה דכיון 
דאמר עלי וקיבלה באחריות 
לעין גיבה ואבידה כדידיה 

   דמי:
. ולא אמר עלי אבל אמר הרי זו

   בעיא בעי למיתב:
. כי היכי דליחייב באחריותה

דכיון דמשתמש הוי כשולח יד 
 בפקדון וקמה לה ברשותיה
לעין תשלומין אבל אמר עלי 
דבלאו הכי מיחייב באחריות לא 

   ישתמש:
   . ומותר:אלא ל''ש

. דסתם דר דמי לא דר צדקה
   עלי לב''ה:
. והכי משמע דר הוא בבל תאחר

הצדקה דקאי עליה בבל תאחר 
כדר דקאמר בפרק קמא דר''ה 

   (דף ו.) בפיך זו צדקה:
. דהאומר סלע זו לשמעתא

   לצדקה כו':
. דרב חמן תון הכי מתיתו להא

מותר לשותה סתמא קאמר 
ורבי אמי פירשה בין לעצמו בין 
לאחר ורבא הדר פירשה בין עלי 
בין הרי זו אן בהדיא מתין כו' 

  ופירושה כדרב חמן:
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        בבבב----ו, או, או, או, א .12
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ּלֹ  - "ֶסַלע זֹו ִלְצָדָקה"" ּנֹוָתּה, ַעד ׁשֶ ר ְלׁשַ אי מּותָּ ּבַ אָתה ְלַיד ּגַ   א ּבָ
אי  ּבַ אָתה ְלַיד ּגַ ּבָ ֶ ּנֹוָתּה  -ִמׁשּ   . "ָאסּור ְלׁשַ

  
   !ִאיִני? ו,ב

איְוָהא  י ַיּנַ   ָיֵזיף ּוָפַרע!  ַרּבִ
  

ים,  ִניָחא ְלהּו ַלֲעִנּיִ אי, ּדְ י ַיּנַ אֵני ַרּבִ   ׁשָ
י ּוַמְייֵתי ְלהּו.  ֵ ֵהי ְמַעׂשּ ַמׁשְ ה ּדְ ַכּמָ   ּדְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶנֶסת " ב ְמנֹוָרה אֹו ֵנר ְלֵבית ַהּכְ ִהְתַנּדֵ ָרֵאל ׁשֶ ּנֹוָתּה  -ִיׂשְ   . "ָאסּור ְלׁשַ
  

אָסַבר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   ְלֵמיַמר:  ַרּבִ
ָנא ִלְדַבר ִמְצָוה.  ָנא ִלְדַבר ָהְרׁשּות ְוָלא ׁשְ   ָלא ׁשְ

  
   :ַרב ַאִמיָאַמר ֵליּה 
י יֹוָחָנןָהִכי ָאַמר    : ַרּבִ

א ִלְדַבר ָהְרׁשּות,  נּו, ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ּנֹוָתּה. ודין  -ֲאָבל ִלְדַבר ִמְצָוה  ר ְלׁשַ   מּוּתָ

  
י ַאִסיָאַמר ּדְ ִמ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ֶנֶסת,  ר ְלֵבית ַהכְּ ב ְמנֹוָרה אֹו ּנֵ ִהְתַנּדֵ   ּגֹוי ׁשֶ
ּלֹ  ָעֶליָה ַעד ׁשֶ ם ּבְ ע ׁשֵ ּקַ ּתַ ּנֹוָתּה,  -א ִנׁשְ   ָאסּור ְלׁשַ

ָעֶליָה  ם ּבְ ַקע ׁשֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶ ּנֹוָתּה.  -ִמׁשּ ר ְלׁשַ   מּוּתָ
  

  ְלַמאי? 
ָרֵאל, ַנִמי!    ִאיֵליָמא ִלְדַבר ָהְרׁשּות, ַמאי ִאיְרָיא ּגֹוי? ֲאִפיּלּו ִיׂשְ

  
א ִלְדַבר ִמְצָוה,   ֶאּלָ

ָפֵעי.  -ּגֹוי ּדְ  :ְוַטְעָמא   הּוא ּדְ
ָרֵאל  ֵמי.  -ֲאָבל ִיׂשְ יר ּדָ ּפִ ֵעי, ׁשַ ָלא ּפָ   ּדְ

  
א  ּתָ ָרָגא ְלֵבי ְכִניׁשְ ב ׁשְ ּדַ יָעא ִאיּנַ ַעְזַרק ַטּיָ   ַרב ְיהּוָדה, ּדְ ׁשַ

ֵייּה  ּנְ ד ַרֲחָבאׁשַ ה, ְוִאיְקּפַ   . 41ַרּבָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ֵייּה  ּנְ הׁשַ ד ַרּבָ   . ַרֲחָבא, ְוִאיְקּפַ

  
ָאְמִרי א ּדְ   [ויש שאומרים]:  :ְוִאיכָּ

ד  ִדיָתא, ְוִאיְקּפַ פּוְמּבְ ֵני ּדְ ֵייּה ַחּזָ ּנְ ד  ַרֲחָבאׁשַ הְוִאיְקּפַ   . ַרּבָ
  

ִכיַח.  ָלא ׁשְ ֵייּה ָסַבר, ּדְ ּנְ ׁשַ   ַמאן ּדְ
ד ָסַבר ִאיְקּפַ ִמְקֵרי ְוָאֵתי.   :ּוַמאן ּדְ   ִזְמִנין ּדְ

   
   

                                                        
   ָרָבאהגהות הגר"א וכתבי יד. גירסת וילא:  41

 רש"י
הוה ויזיף מעות רבי יאי. גבאי 

   הצדקה לצורכו ופרע:
. רבי יאי דלית ליה דכמה דמשהי

   זוזי למפרע יחא להו לעיים:
. רבי יאי לציבורא ואמר דמעשה

דלית ליה מעות לחלק לעיים וכופה 
אותם לצדקה ואיכא רווחא 

   לעיים:
   . כמשמעה:מורה

   . קרוישוי''ל של כסף או של זהב:ר
כלומר מדקט . מדאמר ר' אסי כו'

ר' אסי עובד כוכבים דפעי וצועק 
למה שיתם ממה שתתי מכלל 
דישראל דלא פעי שרי לשויי לדבר 
מצוה דאי בישראל אסור ל''ל 

   למקט עובד כוכבים:
. שלא שתקע שם בעליה ממה

שעדיין אומרים זו היא מורה 
   דבתו של פלוי עובד כוכבים:

   . דפעי:אסור לשותה
ר' אסי דאסור  . קאמרולמאי

   לשותה אילימא כו':
   . עובד כוכבים היה:שעזרק

. שעזרק במתא דליפעי לא שכיח
   שסוחר היה ומחזר בעיירות:

  
  מתי' 

. מפרש הגוסס והיוצא ליהרג כו'
   בגמרא טעמא:
. איוצא ליהרג פליג ר''ח בן עקביא

אבל בגוסס מודה דכתיב (ויקרא כז) 
ר והעמיד והעריך אותו וגוסס לאו ב

   העמדה והערכה הוא:
. בפרשה ערכין אבל שדמיו קצובין

אודר מודה דהא כמכר בשוק בעי 
למשיימיה וזה איו מכר בשוק 
כלומר שאין אדם קוהו ויפסיד 

   מעותיו:
. ובגמרא מפרש ודר ומעריך כו'

מאי קא אתי ר' יוסי למימר הא 
ת''ק לא אמר איו ודר שאם אמר 

לא ידר דמי פלוי עלי יפטר דהא 
   קאמר:

  
  גמ' 

. הרי דמיו אלא לא ערך אמאי לא
  קצובין:

. מי שהוא ראוי כל חרם לא יפדה
   ליחרם וליהרג איו בכלל פדיון:

. כגון האי למומתין בידי שמים
דכתיב השור יסקל וגם בעליו יומת 
והך מיתה ליכא למימר בידי אדם 
דהא אמרי' בפ''ק דסהדרין (דף 

וצח הוא על טו:) מות יומת המכה ר
רציחתו אתה הורגו ואי אתה הורגו 

  על רציחת שורו:
. כגון שלא יתה שגגתן לכפרה

מגדף ומקלל אביו דאם עשה בשוגג 
   איו בקרבן ולא בגלות:

. כלומר דקלות להך מיתות קלות
מילתא שיתה שגגתן לכפרה כגון 
רוצח דשגגתו גולה ועובד ע''ז 
ומחלל שבת ובא על הערוה דשגגתו 

   חטאת:
. דודאי דרו כולי עלמא לא פליגי

דר והקדישו הקדש ומעריך את 
   אחרים דהא בר דעה הוא:

. כגון זה שהזיק ולא מלוה על פה
עמד בדין על כך קודם למיתה: 
תשלומי זק כתובין בתורה 
ומדאורייתא משעבד ליה בעל 

   כרחיה:
. להא דרב יוסף ואיכא דמתי לה

   ורבה:
   . דבר דעה הוא:חייב

. דאין לו דמים ועומד הוא פטורין
ליחבל וכל הך איכא ליהרג בדיי 

  ישראל קאמר:
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        ו, בו, בו, בו, ב .13
         ַמְתִניִתין

   ,ַהּגֹוֵסס
ר -ְוַהּיֹוֵצא ֵליָהֵרג     ,לֹא ִניּדָ

  ְולֹא ֶנֱעָרְך. 
ן ֲעַקְבָיא י ֲחִניָנא ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ֶנֱעָרְך, 
ָמיו ְקצּוִבין.  ּדָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  נֹוֵדר, 

  ּוַמֲעִריְך, 
יׁש,    ּוַמְקּדִ

יק  יב -ְוִאם ִהּזִ   .  ַחּיָ
  

ָמָרא     ּגְ

ָלָמא  ׁשְ ר    - גֹוֵסס"ּבִ ִמים הּוא,  - "לֹא ִניּדָ ר ּדָ ָלאו ּבַ   ּדְ
ר ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה הּוא - "ְולֹא ֶנֱעָרךְ " ָלאו ּבַ   . (ויקרא כז, ח) 42ּדְ

א  ָלָמא  "יֹוֵצא ֵליָהֵרג"ֶאּלָ ׁשְ ר"ּבִ ִמים הּוא,  - "לֹא ִניּדָ ר ּדָ ָלאו ּבַ   ּדְ
א  אי ָלא?  - לֹא ֶנֱעָרךְ "ֶאּלָ   ַאּמַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִין ַהּיֹוֵצא ֵליָהֵרג ְוָאַמר" לּום?  :ִמּנַ ּלֹא ָאַמר ּכְ י ָעַלי", ׁשֶ   "ֶעְרּכִ
ְלמּוד לֹוַמר:  ל ֵחֶרםתַּ ֶדה "ּכָ    .(ויקרא כז, כט) 43"לֹא ִיּפָ

ינֹו?  ְגַמר ּדִ ּנִ   ָיכֹול ֲאִפיּלּו קֹוֶדם ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ָהָאָדם - (ויקרא כז, כט) ִמן ָהָאָדם""תַּ   . "ְולֹא ּכָ
  

ן ֲעַקְבָיא  י ֲחִניָנא ּבֶ ָמיו ְקצּוִבין,  :ָאַמרּדְ ּוְלַרּבִ ּדָ ֵני ׁשֶ   ֶנֱעָרְך ִמּפְ
ל ֵחֶרם"ַהאי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ּכָ

  
   :ְלִכְדַתְנָיא

רֹוָקה" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר ָלֶהם,  ּפֵ ּנֹוְתִנין ָממֹון ּוִמְתּכַ ַמִים ׁשֶ יֵדי ׁשָ ִצינּו ַלּמּוָמִתים ּבִ ּמָ   ְלִפי ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ת ָעָליו"ׁשֶ   , ל)-(שמות כא, כט 44"ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ
יֵד  ן? ָיכֹול ַאף ּבִ   י ָאָדם ּכֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֶדה"תַּ ל ֵחֶרם לֹא ִיּפָ   . , כט)זכ ויקרא( 45"ּכָ
ָרה,  ְגָגָתן ְלַכּפָ ָנה ׁשִ ּלֹא ִניתְּ א ִמיתֹות ֲחמּורֹות, ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ָרה ְגָגָתן ְלַכּפָ ָנה ׁשִ יתְּ ּנִ ִין?  - ִמיתֹות ַקּלֹות, ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ֵחֶרם"תַּ    .""ּכָ
   

  
  

                                                        
יג ַיד הַ  42 ִ ׂשּ ר תַּ י ֲאׁשֶ ָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַעל ּפִ   ּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהןְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ
ֶדה מֹות יּוָמת 43 ר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם לֹא ִיּפָ ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ   ּכָ
ֹור ִיסָּ  כטכטכטכט 44 ה ַהׁשּ ָ ְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ְבָעָליו ְולֹא ִיׁשְ ְלׁשֹם ְוהּוַעד ּבִ מֹל ׁשִ ח הּוא ִמתְּ ָעָליו יּוָמתְוִאם ׁשֹור ַנּגָ ת ָעָליו ְוָנַתן  לללל. ֵקל ְוַגם ּבְ ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ

ת ָעָליו ר יּוׁשַ כֹל ֲאׁשֶ ְדיֹן ַנְפׁשֹו ּכְ   ּפִ
ֶדה מֹות יּוָמת 45 ר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם לֹא ִיּפָ ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ   ּכָ

 רש"י
  מתי' 

. מפרש הגוסס והיוצא ליהרג כו'
   בגמרא טעמא:

. איוצא ליהרג ר''ח בן עקביא
פליג אבל בגוסס מודה דכתיב 

והעמיד והעריך אותו (ויקרא כז) 
וגוסס לאו בר העמדה והערכה 

   הוא:
. בפרשה ערכין שדמיו קצובין

אבל אודר מודה דהא כמכר 
בשוק בעי למשיימיה וזה איו 
מכר בשוק כלומר שאין אדם 

   קוהו ויפסיד מעותיו:
. ובגמרא מפרש ודר ומעריך כו'

מאי קא אתי ר' יוסי למימר הא 
אם ת''ק לא אמר איו ודר ש

אמר דמי פלוי עלי יפטר דהא 
   לא ידר קאמר:

  
  גמ' 

. הרי אלא לא ערך אמאי לא
   דמיו קצובין:

. מי שהוא ראוי כל חרם לא יפדה
   ליחרם וליהרג איו בכלל פדיון:

. כגון האי למומתין בידי שמים
דכתיב השור יסקל וגם בעליו 
יומת והך מיתה ליכא למימר 
בידי אדם דהא אמרי' בפ''ק 

הדרין (דף טו:) מות יומת דס
המכה רוצח הוא על רציחתו 
אתה הורגו ואי אתה הורגו על 

   רציחת שורו:
. כגון שלא יתה שגגתן לכפרה

מגדף ומקלל אביו דאם עשה 
   בשוגג איו בקרבן ולא בגלות:

. כלומר דקלות להך מיתות קלות
מילתא שיתה שגגתן לכפרה 
כגון רוצח דשגגתו גולה ועובד 

ומחלל שבת ובא על הערוה ע''ז 
  דשגגתו חטאת:
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––ו, ב ו, ב ו, ב ו, ב  .14
י יֹוֵסי" יק  ַרּבִ יׁש, ְוִאם ִהּזִ יב -אֹוֵמר: נֹוֵדר ּוַמֲעִריְך ּוַמְקּדִ   . "ַחּיָ
  

ָלא?  א ָקָמא ִמי ָקָאַמר ּדְ   ְוַתּנָ
  

יׁש  נֹוֵדר ּוַמֲעִריְך ּוַמְקּדִ א, ּבְ י ָעְלָמא -ֶאּלָ ִליִגי.  :ּכּוּלֵ   ָלא ּפְ
ִליִגי י ּפְ יק,  :כִּ ִאם ִהּזִ   ּבְ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ יק  :ּתַ לּוִמין,  -ִאם ִהּזִ ַתׁשְ יב ּבְ   ֵאינֹו ַחּיָ
לּוִמין.  ַתׁשְ יב ּבְ יק ַחּיָ י יֹוֵסי ָסַבר: ִאם ִהּזִ   ְוַרּבִ

  
ַמאי ָקִמי ְלִגיּבְ    ?ּפַ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ְלִגי,  ין ָקִמיּפַ ה ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ ִמְלֶוה ַעל ּפֶ   ּבְ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ה  :ּתַ ין,  -ִמְלֶוה ַעל ּפֶ   ֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ

ה  י יֹוֵסי ָסַבר: ִמְלֶוה ַעל ּפֶ ין.  -ְוַרּבִ   ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ
  
  ָאַמר:  46הּבָ ַר 

ין,  ה ֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ י ָעְלָמא ִמְלֶוה ַעל ּפֶ כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי,  ּתֹוָרה ָקִמיּפַ תּוָבה ּבַ ִמְלֶוה ַהכְּ   ְוָהָכא ּבְ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ְמָיא,  :ּתַ ָטר ּדָ ׁשְ ְכתּוָבה ּבִ ּתֹוָרה ָלאו כִּ תּוָבה ּבַ   ִמְלֶוה כְּ
ְכתּוָבה ּבִ  י יֹוֵסי ָסַבר: כִּ ְמָיא. ְוַרּבִ ָטר ּדָ   ׁשְ

  
ַמְתֵני ָלּה ַאָהא:  א ּדְ   ְוִאיכָּ

  ַהּיֹוֵצא ֵליָהֵרג, "
ֲאֵחִרים  ָחַבל ּבַ יב,  -הּוא ׁשֶ   ַחּיָ

ָחְבלּו ּבֹו  טּוִרין.  -ֲאֵחִרים ׁשֶ   ּפְ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֲאֵחִרים  טּור,    -ַאף הּוא ִאם ָחַבל ּבַ   ּפָ
ן  ּלֹא ִניתַּ יןׁשֶ ית ּדִ   . ַלֲחָזַרת ֲעִמיַדת ּבֵ

     
א ָסַבר   ז,א א ַקּמָ ַתּנָ ָלל ּדְ ין? :ִמכְּ ית ּדִ ן ַלֲחָזַרת ֲעִמיַדת ּבֵ    !ִניּתָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ְלִגי ין ָקִמיּפַ ה ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ    :ִמְלֶוה ַעל ּפֶ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ה  :ּתַ   .יןּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ  -ִמְלֶוה ַעל ּפֶ

ין.  ן ֶאְלָעָזר ָסַבר: ֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ְוַרּבִ
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ה  :ּדְ ין,  -ִמְלֶוה ַעל ּפֶ   ֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ

ָטר"ּבְ ְוָהָכא  ׁשְ ְכתּוָבה ּבִ ּתֹוָרה כִּ תּוָבה ּבַ ְלִגי "ִמְלֶוה ַהכְּ     :ָקִמיּפַ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ְמָיא,  :ּתַ ָטר ּדָ ׁשְ ְכתּוָבה ּבִ   כִּ

ן ֶאְלָעָזר ָסַבר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמָיא.  :ְוַרּבִ ָטר ּדָ ׁשְ ְכתּוָבה ּבִ   ָלאו כִּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ים, ְוָנַפל ָעָליו ׁשֹור ַוֲהָרגֹו " ְרׁשּות ָהַרּבִ טּור –ַהחֹוֵפר ּבֹור ּבִ    ,ּפָ

ִאם ֵמ  א ׁשֶ ֹורְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ַעל ַהּבֹור  :ת ַהׁשּ י ּבַ ֵמי ׁשֹור ִלְבָעָליו -יֹוְרׁשֵ ם ּדְ ּלֵ יִבין ְלׁשַ   ! "ַחּיָ
  

י ִאיָלאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ין.  ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ   כְּ

  
   !ָקָתֵני ֲהָרגֹו""ְוָהא 

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : מדובר ַרב ַאּדָ

                                                        
 ָרָבאשיטה מקובצת וכתבי יד. גירסת וילא:  46

 רש"י
. דודאי דרו כולי עלמא לא פליגי

דר והקדישו הקדש ומעריך את 
   אחרים דהא בר דעה הוא:

. כגון זה שהזיק ולא מלוה על פה
עמד בדין על כך קודם למיתה: 
תשלומי זק כתובין בתורה 
ומדאורייתא משעבד ליה בעל 

   כרחיה:
יוסף . להא דרב ואיכא דמתי לה

   ורבה:
   . דבר דעה הוא:חייב

. דאין לו דמים ועומד פטורין
הוא ליחבל וכל הך איכא ליהרג 

  בדיי ישראל קאמר:
. שאין אתה לחזרת עמידת ב''ד

יכול להחזירו לב''ד ולעמוד בדין 
על מה שחבל שאין מעין את 

   דיו:
   . בתמיה:מכלל דת''ק סבר כו'

   . השור הרג את החופר:והרגו
   בעל השור: .פטור

. אלמא מלוה חייבין לשלם
הכתובה בתורה ככתובה בשטר 
דמיא וקשיא למאן דאוקי 
פלוגתייהו דרבי יוסי ות''ק 
דמתי' באם הזיק דא''כ קשיא 
סתמא אסתמא ואיכא דמותיב 
הך תיובתא לר''ש בן אלעזר אבל 
פליאה בעיי היאך יכול להקשות 

   הא ר''ש תא הוא ופליג:
ם שמת . קודבשעמד בדין

וחייבוהו לשלם לפיכך גובה מן 
היורשין דכיון דדיו חרוץ לשלם 

  ה''ל כמלוה בשטר:
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אֹו ְטֵריָפה.  ֲעׂשָ ׁשֶ   כְּ
  

   :ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר 
ֵני  אּתָ    :ַחּגָ

   !"ֵמת ּוְקָברוֹ "
  

   :ְוִהיְלְכָתא
ֵביָרא.   יֵני ַאּפּוָמא ּדְ ּיָ ָייְתִבי ּדַ   ּדְ

   
  
  

 רש"י
. השור והא תי חגא מת וקברו

שהפיל עמו חוליא בבור כגון 
   ואפ''ה חייבין יורשין:

. הא דקתי יורשין והילכתא
חייבין כגון דייתבי דייי אפומא 

  דבירא וחייבוהו מיד לשלם:
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        ז, אז, אז, אז, א .15
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

מֹו. " ם ֲאׁשָ אתֹו ּוִמּדַ ם ַחטָּ ין ָעָליו ִמּדַ   ַהּיֹוֵצא ֵליָהֵרג ַמּזִ
ָעה  אֹוָתּה ׁשָ   . "ֵאין ִנְזָקִקין לוֹ  -ָחָטא ּבְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ינֹו.  ין ֶאת ּדִ ֵאין ְמַעּנִ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
א ַנִמי!    ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ֵריׁשָ

  
ָעה.  אֹוָתּה ׁשָ ָהָיה ִזְבחֹו ָזבּוַח ּבְ גֹון ׁשֶ   כְּ

  
   !לֹא? ?ַמאי – ֲאָבל ֵאין ִזְבחֹו ָזבּוַח 

ָתֵני ָעה ": ַאּדְ אֹוָתּה ׁשָ    ,"ֵאין ִנְזָקִקין לוֹ  -ָחָטא ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ֶמה ּדְ ִדיָדּה: ּבַ ָעה,    :ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ אֹוָתּה ׁשָ ָהָיה ֶזַבח ָזבּוַח ּבְ   ׁשֶ

  !לֹא  -ֲאָבל ֵאין ֶזַבח ָזבּוַח 
  

  ָהִכי ַנִמי ָקָאַמר: 
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָעה,  :ּבַ אֹוָתּה ׁשָ ָהָיה ֶזַבח ָזבּוַח ּבְ   ׁשֶ

ָעה, ְוֵאין ִנְזָקִק  אֹוָתּה ׁשָ ָחָטא ּבְ ִמי ׁשֶ ה כְּ   ין לֹו.  ֲאָבל ֵאין ֶזַבח ָזבּוַח ַנֲעׂשָ
   

  
  

 רש"י
. זורקין בשבילו דם מזין עליו

חטאתו ואשמו ולא הויא 
כחטאת שמתו בעליה כל זמן 

   שלא הרג:
. שיצא חטא בשוגג באותה שעה

ליהרג כגון שראה חלב וכסבור 
   שומן הוא ואכלו:

שיפריש קרבן . אין זקקין לו
   ליקרב:

. מפי שאין מעין את דיו
שימתיו מלהורגו עד שישחטו 
הזבח ויזרק הדם שעיוי הדין 

   הוא:
. דקתי כשחטא קודם רישא מי

לכן מזין עליו הרי ממתיים לו 
  עד שישחט ויזרק:
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        ז, אז, אז, אז, א .16
   ַמְתִניִתין

ְצָאה ֵליָהֵרג  ּיָ ה ׁשֶ ָ ֵלד.  -ָהִאׁשּ תֵּ יִנין ָלּה ַעד ׁשֶ   ֵאין ַמְמתִּ
ר  ּבֵ ׁשְ ָבה ַעל ַהּמַ ׁשְ ּיָ ה ׁשֶ ָ ֵלד.  -ָהִאׁשּ תֵּ יִנין ָלּה ַעד ׁשֶ   ַמְמתִּ

ֶהְרָגה  ּנֶ ה ׁשֶ ָעָרּה.  -ָהִאׁשָ ׂשְ   ֶנֱהִנין ּבִ
ֶהְרָגה  ּנֶ ֵהָמה ׁשֶ ֲהָנָאה -ּבְ   .  ֲאסּוָרה ּבַ

  

ָמָרא     ּגְ

יָטא ׁשִ   !ּגּוָפּה ִהיא ,ּפְ
  

  ִאיְצְטִריְך, 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ית "הֹוִאיל ּוְכִתיב  :ָסְלָקא ּדַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ה"ּכַ ָ ַעל ָהִאׁשּ   , (שמות כא, כב) 47ָעָליו ּבַ

יּה ּדְ ָממֹוָנא     ,ַבַעל הּוא, ְוָלא ִליְפְסֵדיּה ִמיּנֵ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי! 

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ֵניֶהם" :ָאַמר ְקָרא ם ׁשְ וָלד.  - (דברים כב, כב) 48"ּוֵמתּו ּגַ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּוָ
  

ֵעי ֵליּה  ִוין"ְוַהאי ִמיּבָ ֵניֶהן ׁשָ הּו ׁשְ ּיְ ְבֵרי  ,ַעד ׁשֶ הּדִ ּיָ י יאׁשִ   ! "ַרּבִ
  

י ָקָאְמַרּתְ ִמ  ם"כִּ   . "ּגַ
  
  
ר" ּבֵ ׁשְ ָבה ַעל ַהּמַ ֵלד - ָיׁשְ תֵּ יִנין ָלּה ַעד ׁשֶ    ."ַמְמתִּ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָון ַדֲעַקר, ּגּוָפא     .ַאֲחִריָנא הּואכֵּ
  
  

                                                        
ה ָהָרה ְוָיְצאּו  47 ָ ים ְוָנְגפּו ִאׁשּ צּו ֲאָנׁשִ ְפִלִליםְוִכי ִיּנָ ה ְוָנַתן ּבִ ָ ַעל ָהִאׁשּ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ   ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ּכַ
ה ּובִ  48 ָ ה ְוָהִאׁשּ ָ ֵֹכב ִעם ָהִאׁשּ ֵניֶהם ָהִאיׁש ַהׁשּ ם ׁשְ ַעל ּוֵמתּו ּגַ ה ְבֻעַלת ּבַ ָ ֵצא ִאיׁש ׁשֵֹכב ִעם ִאׁשּ י ִיּמָ ָרֵאלַעְרתָּ ָהָרע ִמיִּ ּכִ   ׂשְ

 רש"י
  מתי' 

. אלא אין ממתיין לה עד שתלד
הורגין ולדה עמה דחד גופא 

   הוא:
. קודם שגמר ישבה על המשבר

   דיה:
. דכיון ממתיין לה עד שתלד

דעקר וע ממקומו גופא אחריא 
   הוא:

. ובגמ' מפרש הין בשערה
   טעמא:

כדקי''ל (פסחים . אסורה בהאה
דף כב:) ובעל השור קי כאדם 
שאומר לחבירו יצא פלוי קי 
מכסיו ואין לו בהן האה של 

   כלום:
  

  גמ' 
. קס''ד משיהם לרבות את הולד

יליף מדה''ל למיכתב ומתו ואא 
   ידעא דאין ומתו פחות משים:

   . מיותר לדרשה:שיהם
. הואף והואפת יהו שיהן שוין
אבל אם היתה היא  בי עושין

קטה והוא גדול או הוא קטן 
דלאו בר עושין והיא גדולה ובת 
עושין אין הגדול הרג: ומשי 

  או מגם ילפין:
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        ז, אז, אז, אז, א .17
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ית ֵהָריֹון ֶנֶגד ּבֵ ין אֹוָתּה כְּ ה ַהּיֹוְצָאה ֵליָהֵרג, ַמכִּ ָ    ,ָהִאׁשּ
ה,  ִחיּלָ וָלד ּתְ מּות ַהּוָ ּיָ ֵדי ׁשֶ   כְּ
בֹא ִליֵדי ִניּוּול.  ּלֹא ּתָ ֵדי ׁשֶ   כְּ

  
א :ְלֵמיְמָרא ֵריׁשָ    .ִהיא ָקְדָמה ּוֵמָתה ּבְ

א ֵריׁשָ ָווָלד ָמֵיית ּבְ    !ְוָהא ַקְייָמא ָלן ּדְ
ְתַנן    :ּדִ

ן יֹומוֹ " ינֹוק ּבֶ   נֹוֵחל,   - תִּ
  . (נדה מד.) "ַמְנִחילוּ 

תְוָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ִנְכֵסי ָהֵאם ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ִמן ָהָאב.    נֹוֵחל ּבְ

ר  ן יֹום ֶאָחד, ֲאָבל עּוּבָ ְווָקא ּבֶ    ,ָלא –ּדַ
ֶבר, ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ִמן ָהָאב! ּדְ  ּקֶ ן יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמֹו ּבַ א, ְוֵאין ַהּבֵ ֵריׁשָ   הּוא ָמֵיית ּבְ
  

י ִמיָתה י ְלַגּבֵ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
יָמִנין.  ְך ְלהּו ַלּסִ ֶות ּוְמַחּתֵ ַמְלַאְך ַהּמָ ה ּדְ ָווָלד זּוְטָרא ַחּיּוֵתיּה, ַעְייָלא ִטיּפָ יֵדי ּדְ   ַאּיְ

א.  -ֲאָבל ֶנֶהְרָגה  ֵריׁשָ   ִהיא ֵמָתה ּבְ
  

ְרּכּוֵסי!  ָלת ּפִ יס ַעד ּתְ א ּוַפְרכֵּ   ְוָהא ֲהָוה עּוְבּדָ
  

ֶסת ְמַפְרכֶּ ָטָאה ּדִ ַנב ַהּלְ ָהֵוי ַאּזְ    .ִמיֵדי ּדְ
  
  
  

 רש"י
. שאם יהא חיות בולד לידי יוול

יצא לאחר מיתת אמו ויוול 
   הוא:
. אם פלה לו ירושה בו ביום וחל

ובו ביום מת מחילה לקרוביו 
   מאביו:

. האי וחל ואמר רב ששת
ומחיל ליכא לאוקומי בכסי 
 אביו דא'' לא אתיליד איהו הוו
ירתי קרוביו כסי אביו היכא 

   דאין בים:
. אם מתה אלא וחל בכסי אמו

בו ביום ואפי' הוא מת בו ביום 
וחל כסי אמו ומחילן מכחו 
לאחיו מאביו שאין בי אמו דאי 
לאו הוא הוו ירתי לה קרוביה 
ולא אמרי' פל הוא ואיו בן 

   חלה:
. אם מתה מעוברת לא אבל עובר

עובר דהוא מת ירתי לה קרובי ה
   ברישא:

. דהוא מיית ברישא ומשי ה''מ
לגבי מיתה כשהיא מתה מיתת 
עצמה: ופרכין וגבי מיתה מי 
מיית הוא ברישא והא הוה 
עובדא ופרכיס לאחר מיתת 

   אמו:
. אם חותכין אותה זב הלטאה

מפרכסת החתיכה ואע''פ שאין 
  בה חיות:
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        בבבב----ז, אז, אז, אז, א .18
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ

ת,  ּבָ ׁשַ ר ּוֵמָתה ּבְ ּבֵ ׁשְ ָבה ַעל ַהּמַ ׁשְ ּיָ ה ׁשֶ ָ   ָהִאׁשּ
וָלד.  ֵריָסּה, ּומֹוִציִאין ֶאת ַהּוָ ין ּוְמָקְרִעים ֶאת כְּ   ְמִביִאין ַסכִּ

  
יָטא, ַמאי ָעֵביד   ז,ב ׁשִ ר הּוא! ^ ּפְ ָבׂשָ ְך ּבְ   ְמַחּתֵ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ים ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ין ּדֶ    .לֹא ִנְצְרָכה ְלָהִביא ַסכִּ
  

ָתא? ּבְ ִליַנן ׁשַ ֵפיָקא ְמַחּלְ ִמּסְ ַמע ָלן, ּדְ    !ּוַמאי ָקַמׁשְ
ֵניָנא:    ּתָ

ְפָלה ָעָליו ַמּפֹוֶלת" ּנָ    :ִמי ׁשֶ
ם,  ם, ָסֵפק ֵאינֹו ׁשָ   ָסֵפק הּוא ׁשָ

  ָסֵפק ֵמת,  ,ָסֵפק ַחי
ָרֵאל  ,ָסֵפק ָנְכִרי ל -ָסֵפק ִיׂשְ ִחין ָעָליו ֶאת ַהּגַ   ! (יומא פג.) "ְמַפּקְ

  
ֵתיָמא ִחּיּוָתא. :ַמהּו ּדְ ֲהָוה ֵליּה ֲחָזָקה ּדְ   ָהָתם הּוא ּדַ

ָרא ֵאיָמא לֹא,  ִחּיּוָתא ֵמִעיּקָ ָלא ֲהָוה ֵליּה ֲחָזָקה ּדְ   ֲאָבל ָהָכא ּדְ
ַמע    .ָלן ָקא ַמׁשְ

  
  

 רש"י
. דזימין ומקרעין את כריסה

  דמיקרי דהיא מייתא ברישא:
. ואין בעלמא הואמחתך בבשר 

חיוב אלא בחובל בחי דמוציא 
  דם:
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        ז, בז, בז, בז, ב .19
ֱהְרָגה " ּנֶ ה ׁשֶ ָ ָעָרּה  -ָהִאׁשּ ׂשְ   . "ֶנֱהִנין ּבִ
  

אי? ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ִניְנהּו!    ְוַאּמַ
  

  : ַרבָאַמר 
אֹוֶמֶרת י".  :ּבְ ָעִרי ְלִבּתִ נּו ׂשְ   "ּתְ

  

י" :ִאיּלּו ָאְמָרה נּו ָיִדי ְלִבּתִ    ?!ִמי ָיֲהִביַנן ָלּה  - "ּתְ
  

  : ַרבָאַמר 
ֵפָאה ָנְכִרית.    ּבְ

  

נוּ  :ָאְמָרהּדְ ַטְעָמא    , ""ּתְ
ר.  :ָהא לֹא ָאְמָרה ּסַ נּו" ּגּוָפּה הּוא ּוִמיּתַ   "ּתְ

  
י ֲחִניָנא,  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ְעָיא ֵליּה ְלַרּבִ   ְוָהא ִמיּבַ

ָבֵעי  י ֲחִניָנאּדְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
ים ִצְדָקִנּיֹות  ַער ָנׁשִ   ַמהּו?  -ׂשְ

ֲעָיא ֵליּה! ָרָבאְוָאַמר  ֵפָאה ָנְכִרית ָקִמיּבָ   : ּבְ
  

י ֲחִני ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ֲעָיא ֵליּה ְלַרּבִ י ָקִמיּבָ   ָנא, כִּ
ִסיְכָתא,  ָתֵלי ּבְ   ּדְ

ּה,  ר ּבָ ִמַחּבַ   ָהָכא ּדְ
נוּ ּדְ ַטְעָמא    , "ָאְמָרה "ּתְ

נּו" ר.  - ָהא לֹא ָאְמָרה "ּתְ ּסַ   ּגּוָפּה הּוא ּוִמיּתַ
  

ר ִיְצָחק:  ָיא ֵליּה ְלַרב ַנְחָמן ּבַ   ַקׁשְ
ְבֵהָמה ָקָתֵני    ,ְוָהא ּדּוְמָיא ּדִ

   ,ּגּוֵפיּה  –ַמה ָהָתם 
  ַנִמי ּגּוֵפיּה!  - ַאף ָהָכא

  
א ָאַמר     :ַרב ַנְחָמןֶאּלָ

ּה,  - זוֹ    ִמיָתָתּה אֹוַסְרּתָ
ּה.  - ְוזוֹ  יָנה אֹוַסְרּתָ ַמר ּדִ   ּגְ
  

ֵני  ָווֵתיּה  ֵלִויּתָ   ַרב, ּדְ כְּ
ֵני  ָווֵתיּה  ֵלִויּתָ ר ִיְצָחק. ּדְ כְּ   ַרב ַנְחָמן ּבַ

  
ֵני " ָווֵתיּה  ֵלִויּתָ   : "ַרבּדְ כְּ
ה " ָ ּיֹוְצָאה ֵליָהֵרגָהִאׁשּ    :ׁשֶ

י"  ָעִרי ְלִבתִּ נּו ׂשְ   נֹוְתִנין,  -ְוָאְמָרה: "תְּ
  ֵאין נֹוְתִנין,  -ֵמָתה 

ֲהָנָאה ת ָאסּור ּבַ ַהּמֵ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ת נֹוֵיי ַהּמֵ א ׁשֶ ֲהָנָאה.  - ֶאּלָ   ָאסּור ּבַ
  
ָווֵתיּה " ְנָיא כְּ ר ִיְצָחקּדְ ּתַ   : "ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָתה " ּמֵ ה ׁשֶ ָ ָעָרּה,  -ָהִאׁשּ ׂשְ   ֶנֱהִנין ּבִ

ֶהְרָגה  ּנֶ ֵהָמה ׁשֶ ֲהָנָאה -ּבְ    .ֲאסּוָרה ּבַ
  

ין ֶזה ְלֶזה?    ּוַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ
  

ּה,  -זֹו    ִמיָתָתּה אֹוַסְרתָּ
ּה  -ְוזֹו  יָנּה אֹוַסְרתָּ ַמר ּדִ   .  "ּגְ

הדרן עלך הכל מעריכיןהדרן עלך הכל מעריכיןהדרן עלך הכל מעריכיןהדרן עלך הכל מעריכין

 רש"י
(הין בשערה. רגילות היו 
שים כששערן מועט לקשור 
שיער שים כריות לשערן והוא 

   . קליעה:פיאה כרית): פיאה
. דכתיב ותמת מת אסור בהאה

שם מרים וגמר שם שם מעגלה 
ערופה במסכת ע''ז באין 

   מעמידין (דף כט:):
שערה ממש . לאו בפיאה כרית

קאמר אלא שהיתה לה פיאה 
משיער אשה אחרת קשורה 
לשערה [דרגילות היו שים 
כששערן מועט לקשור שיער 
שים כריות לשערן והוא פיאה 
כרית] ואמרה תו אותה לבתי 
וקמ''ל מתי' דאע''ג דקשורה לה 
כיון דאמרה תו גליא דעתה דלא 
יחא לה דתיהוי כגופה 

ה לאיתסורי בהדיה וכטול
   מחיים דמיא:

. של עיר שער שים צדקיות
הדחת שלא הודחו עמה מהו 
ואמר רבא התם בחלק (דף קיב.) 
פיאה כרית שקשרה הצדקת 
לשערה קא מיבעיא ליה אי 
כגופה היא ויצול אי כממוה 
וקי''ל (שם) צדיקים שבתוכה 
יוצאין ממה ערומים וכל ממום 
שרף דכתיב ואת כל שללה 

מא מספקא ליה תקבוץ וגו' אל
אי כגופה אי לאו כגופה ותיפשוט 
ליה מהכא דגופה הוא דטעמא 

   דאמרה תו כו':
''ן קשיא ליה לרהא דמוקמי .

למתיתין בפיאה כרית והא 
   דומיא דבהמה קתי וכו':

. לעולם שערה אלא א''ר חמן
ממש ודקשיא לך איסורי האה 
יהו ל''ק דשיער המת לא 

לשיער  מיתסר בהאה דלא דמי
בהמה שהרגה דאשה מיתתה 
אוסרתה ושיער לאו בר מיתה 
הוא שאין עשוי להשתות אבל 
בהמה גמר דיה אוסרתה 
כדאמר בפסחים בפ' כל שעה (דף 
כב:) ממשמע שאמר סקל יסקל 
השור איי יודע שהוא בילה 
ואסורה באכילה ומה ת''ל לא 
יאכל את בשרו מגיד שאם שחטו 

ין לי לאחר גמר דיו אסור וא
אלא באכילה בהאה מין כו' 
והילכך כל דמחובר בה בשעת 

   גמר דין מיתסר בהדה:
. דמוקים לה תי לוי כוותיה דרב

   בדאמרה תו ובפיאה כרית:
. ולא אמרה תו אין ותין מתה
   כו':

. דמש''ה אין ותין פשיטא
שהמת אסור בהאה אלא ודאי 
ה''ק שויי המת כגון פיאה 

בהאה ולהכי  כרית אסורין
קתי להאי מפי משום דקא בעי 
לגלויי עלה דלאו בשערה ממש 

   קא מיירי:
. בהמה שהרגה אסורה בהאה

  אפי' שערה:


