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מסכת ערכין פרק א' – " ַהכֹּל ַמ ֲע ִריכִ ין"
 .1ב ,א
ב,א

יתין
ַמ ְתנִ ִ
הכּ ֹל :מעריכין) 1ויקרא כז ,א-ח(

רש"י
וְ נֶ ֱע ָר ִכין.

ַ ֲִ ִ
ַ
נוֹ ְד ִרין וְ נִ ידָּ ִרין :כּ ֲֹהנִ ים,
ְלוִ ִ ּים,
ש ְר ֵא ִלים,
וְ יִ ְ ׂ
נָ ׁ ִשים,
וַ ֲע ָב ִדים.
טו ְּמטוּם,
וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס :נוֹ ְד ִרין וְ נִ ידָּ ִרין,
ו ַּמ ֲע ִר ִיכין,
ְ
ֲא ָבל לֹא נֶ ֱע ָר ִכין ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ נֶ ֱע ָרך ֶא ָ ּלא ַה ָּז ָכר וַ דַּ אי ,וּנְ ֵק ָבה וַ דָּ ִאית.
ֵח ֵר ׁש,
ׁשוֹ ֶטה,
וְ ָק ָטן  -נִ ידָּ ִרין וְ נֶ ֱע ָר ִכין,
ֲא ָבל :לֹא נוֹ ְד ִרין,
וְ לֹא ַמ ֲע ִר ִיכין ִ -מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם דַּ ַעת.

ְ ּג ָמ ָרא
"הכּ ל ַמ ֲע ִר ִיכין"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי מו ְּפלָ א ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש.
"נֶ ֱע ָר ִכין"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
לְ ָאת ּויֵי ְמ ֻנ ָ ּוולּ ,ומו ֵּּכה ׁ ְש ִחין.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא" :נֶ ֶדר ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,ב( ְּכ ִתיב,
ָּכל ׁ ֶש ּי ׁ ְֶשנוֹ ְ ּב ָד ִמים  -י ׁ ְֶשנוֹ ַ ּב ֲע ָרכִ ין,
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּב ָד ִמים ֵ -אינוֹ ַ ּב ֲע ָרכִ ין,
ָקא ַמ ׁ ְש ָמע לָ ן" :נְ ָפ ׁשֹת" ָּ -כל דְּ הוּ.
"נוֹ ְד ִרין"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
"נִ ידָּ ִרין" ִאיצְ ְט ִר ְיך לֵ ּיה
"נִ ידָּ ִרין"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ִאי לְ ָאת ּו ֵיי :טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס ּ ְ -ב ֶה ְדיָא ָק ָתנֵי לְ הוּ!
וְ ִאי לְ ָאת ּויֵיֵ :ח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן ּ ְ -ב ֶה ְדיָא ָק ָתנֵי לְ הוּ!
ִאי לְ ָאת ּויֵיָ ּ :פחוּת ִמ ֶ ּבן חוֹ ֶד ׁש ּ ְ -ב ֶה ְדיָא ָק ָתנֵי לְ הוּ!
וְ ִאי לְ ָאת ּויֵי נָכְ ִרי ּ ְ -ב ֶה ְדיָא ָק ָתנֵי לְ הוּ!
לְ עוֹ לָ ם לְ ָאת ּויֵי ּ ָפחוּת ִמ ֶ ּבן חוֹ ֶד ׁש,
וְ ָתנֵי וְ ָה ַדר ְמ ָפ ֵר ׁש.
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ש ִרים ׁ ָשנָ ה וְ ַעד ֶ ּבן
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִּכי יַ ְפלִ א נֶ ֶדר ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך נְ ָפ ׁשֹת לַ ה' .ג וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ִמ ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
 1א וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹר .ב דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ָ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה
ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש .ד וְ ִאם ֵנְק ָבה ִהוא וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכך ׁ ְשל ׁ ִֹשים ׁ ָש ֶקל .ה וְ ִאם ִמ ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ַעד ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ש ֶרת ׁ ְש ָקלִ ים .ו וְ ִאם ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש וְ ַעד ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ְש ָקלִ ים ָּכ ֶסף וְ לַ ְּנ ֵק ָבה ֶע ְר ְּכךָ
ש ִרים ׁ ְש ָקלִ ים וְ לַ ּנ ְֵק ָבה ֲע ֶ ׂ
וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ֶע ְ ׂ
ָ
ְ
ָ
ש ָרה ׁ ְש ָקלִ ים .ח וְ ִאם ָמך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶּכך וְ ֶה ֱע ִמידוֹ
שר ׁ ָש ֶקל וְ לַ ְּנ ֵקבָ ה ֲע ָ ׂ
ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ׁ ְש ָקלִ ים ָּכ ֶסף .ז וְ ִאם ִמ ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה ִאם זָ כָ ר וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֹ ֵהן
לִ ְפנֵ י ַהכּ ֵֹהן וְ ֶה ֱע ִר ְיך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַעל ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִ ׂ

4

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2ב ,א-ב
]" ַהכּ ֹלַ :מ ֲע ִר ִיכין וְ נֶ ֱע ָר ִכין"[.
"הכּ ֹל סוֹ ְמ ִכין" )מנחות צג - (.לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי יוֹ ֵר ׁשּ ,ו ְדלֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
"הכּ ֹל ְמ ִמ ִירין" )תמורה ב - (.לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי יוֹ ֵר ׁשּ ,ו ְדלֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
דְּ ַת ְניָא:
"יוֹ ֵר ׁש  -סוֹ ֵמ ְך,
ימר.
יוֹ ֵר ׁש ֵ -מ ֵ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יוֹ ֵר ׁש ֵ -אינוֹ סוֹ ֵמ ְך,
ימר".
יוֹ ֵר ׁש ֵ -אינוֹ ֵמ ֵ
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
"ק ְר ָ ּבנוֹ ") 2ויקרא ג ,ב(  -וְ לֹא ָק ְר ַ ּבן ָא ִביו,
ָ
ּ
ּ
וְ יָלֵ יף ְּת ִח ַלת ֶה ְקדֵּ ׁש ִמסוֹ ף ֶה ְקדֵּ ׁש,
ַמה ּסוֹ ף ֶה ְקדֵּ ׁש יוֹ ֵר ׁש ֵ -אינוֹ סוֹ ֵמ ְך,
ַאף ְּת ִח ַּלת ֶה ְקדֵּ ׁש יוֹ ֵר ׁש ֵ -אינוֹ ֵמ ֵימר.
וְ ַר ָ ּבנַן?
" ָה ֵמר יָ ִמיר") 3ויקרא כז ,י(  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ּיוֹ ֵר ׁש,
וְ יָלְ ִפינַן סוֹ ף ֶה ְקדֵּ ׁש ִמ ְּת ִח ַּלת ֶה ְקדֵּ ׁש:
ַמה ְּת ִח ַּלת ֶה ְקדֵּ ׁש יוֹ ֵר ׁש ֵ -מ ֵימר,
ַאף סוֹ ף ֶה ְקדֵּ ׁש יוֹ ֵר ׁש  -סוֹ ֵמ ְך.
"ק ְר ָ ּבנוֹ " ַ -מאי ָע ְב ִדי לֵ ּיה?
וְ ַר ָ ּבנַןַ ,האי ָ

ב,ב

"ק ְר ָ ּבנוֹ " וְ לֹא ָק ְר ַ ּבן גּוֹ י,
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ָ
"ק ְר ָ ּבנוֹ "  -וְ לֹא ָק ְר ַ ּבן ֲח ֵבירוֹ ,
ָ
"ק ְר ָ ּבנוֹ "  -לְ ַרבּ וֹ ת ָּכל ַ ּב ֲעלֵ י חוֹ ְב ִרין לִ ְס ִמיכָ ה.
ָ
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ַרבּ וֹ ת ָּכל ַ ּב ֲעלֵ י חוֹ ְב ִרין לִ ְס ִמיכָ ה לֵ ית לֵ ּיה.
וְ ִאי נ ִַמי ִאית לֵ ּיה,
ּ
ּ
"ק ְר ָבנוֹ "  -וְ לֹא ָק ְר ַ ּבן ָא ִביו,
גּוֹ י ,וְ ֲח ֵבירוֹ ֵ ,מ ַחד ְק ָרא נ ְָפ ִקיִ ,אי ְ
ַית ִרי לְ ה ּו ְּת ֵריַ :חד ָ -
וְ ִא ָיד ְך  -לְ ַרבּ וֹ ת ָּכל ַ ּב ֲעלֵ י חוֹ ְב ִרין לִ ְס ִמיכָ ה.
"ה ֵמר יָ ִמיר" )ויקרא כז ,י( ַמאי ָע ֵביד לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדהַ ,האי ָ
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה.
דְּ ַת ְניָא:
" ְל ִפי ׁ ֶש ָ ּכל ָה ִענְ יָ ן ֵאינוֹ ְמ ַד ֵ ּבר ֶא ָ ּלא ִ ּב ְל ׁשוֹ ן זָ ָכר,
ַמה ּסוֹ ֵפינ ּו ְל ַרבּ וֹ ת ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִאם ָה ֵמר יָ ִמיר"".
וְ ַר ָ ּבנַן?
ֵמ"וְ ִאם".
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
"וְ ִאם" לָ א דָּ ֵר ׁיש.
ֹאש ָק ְר ָ ּבנוֹ ו ׁ ְּש ָחטוֹ ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד וְ זָ ְרק ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאת הַ דָּ ם ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ָס ִביב
 2וְ ָס ַמ ְך יָ דוֹ ַעל ר ׁ
 3ל ֹא יַ ֲחלִ ֶיפ ּנ ּו וְ ל ֹא יָ ִמיר אֹתוֹ ט ֹוב ְ ּב ָרע אוֹ ַרע ְ ּבטוֹ ב וְ ִאם הָ ֵמר יָ ִמיר ְ ּב ֵה ָמה ִ ּבבְ ֵה ָמה וְ ָהיָ ה הוּא ו ְּתמו ָּרתוֹ יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש

רש"י
יורש .אדם שהפריש אביו קרבן
ולא הספיק להקריבו עד שמת:
קרבו .גבי סמיכה כתיבי תלתא
קרבו גבי שלמים בויקרא ודריש
ר' יהודה לחד מיייהו קרבו ולא
קרבן אביו:
תחלת הקדש .תמורה שהיא
תחלת הקדישה של בהמה זו:
סוף הקדש .סמיכה שהוא סמוך
לשחיטה:
כל בעלי חוברין .חמשה שהביאו
קרבן אחד בשותפות כולן צריכין
לסמוך עליו ואין אחד סומך
עליו:
לית ליה .דס''ל אחד סומך
לכולם ולא הוי כסומך על קרבן
חבירו הואיל והוא שייך ביה:
עובד כוכבים וחבירו .דאין
ישראל סומך על קרבן עובד
כוכבים ולא על קרבן ישראל
חבירו:
מחד קרא פקי .דהי לאו קרבו
יהו אבל אביו איצטריך קרא
דסד''א קרבו קריא ביה הואיל
ויורש הוא:
שכל העין .של תמורה:
מה סופיו .ממה סופיו לרבות
את האשה )בקרבה( שאם
המירה בקרבה יהא מומר:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ
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 .3ב ,ב – ג ,ב
"הכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּבסו ָ ּּכה"  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ִאית ּויֵי ָק ָטן ׁ ֶש ֵאינוֹ צָ ִר ְיך לְ ִא ּמוֹ .
דִּ ְתנַן:
ְ
ּ
" ָק ָטן ׁ ֶש ֵאינוֹ ָצ ִריך ְל ִא ּמוֹ ַ -ח ָייב ְ ּבסו ָ ּּכה" )סוכה כח.(.
"הכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּבלוּלָ ב"  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ִאית ּויֵי ָק ָטן ַה ּיוֹ ֵד ַע לְ נ ֲַענ ֵַע.
דִּ ְתנַן:
ּ
ּ
" ָק ָטן ַהיוֹ ֵד ַע ְלנַ ֲענֵ ַע ַ -ח ָייב ְ ּבלו ָּלב" )סוכה מב.(.
יצית"  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
"הכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ִצ ִ
ַ
לְ ִאית ּויֵי ָק ָטן ַה ּיוֹ ֵד ַע לְ ִה ְת ַע ּ ֵטף.
דְּ ַת ְניָא:
יצית".
" ָק ָטן ַה ּיוֹ ֵד ַע ְל ִה ְת ַע ֵּטף ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ִצ ִ
ילין"  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
"הכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ִ ּב ְת ִפ ִ ּ
ַ
לְ ִאית ּויֵי ָק ָטן ַה ּיוֹ ֵד ַע לִ ׁ ְשמוֹ ר ְּת ִפ ִּלין.
דְּ ַת ְניָא:
" ָק ָטן ַה ּיוֹ ֵד ַע ִל ׁ ְשמוֹ ר ְּת ִפ ִ ּלין ָ -א ִביו לוֹ ֵק ַח לוֹ ְּת ִפ ִ ּלין".
"הכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ִ ּב ְר ִא ָ ּייה"  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ִאית ּויֵי ִמי ׁ ֶש ֶחצְ יוֹ ֶע ֶבד וְ ֶחצְ יוֹ ֶ ּבן חוֹ ִרין.
וּלְ ָר ִבינָ א דְּ ָא ַמרִ :מי ׁ ֶש ֶחצְ יוֹ ֶע ֶבד וְ ֶחצְ יוֹ ֶ ּבן חוֹ ִרין ָ ּ -פטוּר ִמן ָה ְר ִא ּיָיה  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?4
אשוֹ ן וְ נ ְִת ּ ַפ ׁ ּ ֵשט ְ ּביוֹ ם ׁ ֵשנִי.
לְ ִאית ּויֵי ִחי ֵ ּגר ְ ּביוֹ ם ִר ׁ
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר :כּ ו ָּּלן ַּת ׁ ְשלו ִּמין זֶ ה לָ זֶ ה.
ָהנ ָ
אשוֹ ן  -לְ ִאית ּויֵי ַמאי?
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר :כּ ו ָּּלןַּ ,ת ׁ ְשלו ִּמין לָ ִר ׁ
לְ ִאית ּויֵי סו ָּמא ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֵעינָיו.
ּו ְדלֹא ִּכי ַהאי ַּת ּנָא,
דְּ ַת ְניָא:
"יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן דַּ ֲה ַבאי אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
סו ָּמא ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֵעינָ יו ּ ָפטוּר ִמן ָה ְר ִא ָ ּייהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר) :שמות כג ,יז(,
"יִ ְר ֶאה"" - 5י ֵָר ֶאה",
ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָ ּבא לִ ְראוֹ ת ָּכ ְך ָ ּבא לֵ ָיראוֹ ת,
ַמה ִּל ְראוֹ תּ ִ -ב ׁ ְש ֵּתי ֵעינָיו,
 4שיטה מקובצת
ָ
ָ ׁ 5של ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ׁ ּ ָש ָנה יֵ ָר ֶאה ָּכל זְ כו ְּרך ֶאל ּ ְפנֵ י ָה ָאדֹן ה'

רש"י
שאיו צריך לאמו .מפרש
במסכת סוכה )דף כח (:שיעור
משתו ואיו קורא אימא:
מי שחציו עבד וכו' .אבל עבד
גמור פטור דכתיב את פי האדון
ה' מי שאין לו אדון אלא הוא:
ולרביא דאמר כו' .בפרק קמא
דחגיגה )דף ד (.ומייתי לה
מסיפא דמתיתין דהתם קתי
ועבדים שאין משוחררין:
חיגר .פטור מן הראייה דרגלים
כתיב פרט לבעלי קבין:
היחא למאן דאמר .בפ''ק
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:
תשלומין לראשון .למי שהוא
ראוי ומחוייב בראשון להקריב
ולא הקריב מקריב כל שבעה ומי
שלא ראה בראשון שוב איו
חייב דהא כולן אין תשלומין
אלא לראשון מאי איכא למימר:
יראה יראה .יראה כתיב וקריא
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַאף לֵ ָיראוֹ ת ּ ִ -ב ׁ ְש ֵּתי ֵעינָיו.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם לְ ִאית ּויֵי ִמי ׁ ֶש ֶחצְ יוֹ ֶע ֶבד וְ ֶחצְ יוֹ ֶ ּבן חוֹ ִרין.
ו ְּד ָקא ַק ׁ ְשיָא לָ ְך דְּ ָר ִבינָא ,לָ א ַק ׁ ְשיָא:
אשוֹ נָה,
ָּכאן ּ ְ -ב ִמ ׁ ְש ָנה ִר ׁ
ָּכאן ּ ְ -ב ִמ ׁ ְש ָנה ַא ֲחרוֹ נָה.
דִּ ְתנַן:
" ִמי ׁ ֶש ֶח ְציוֹ ֶע ֶבד וְ ֶח ְציוֹ ֶ ּבן חוֹ ִרין  -עוֹ ֵבד ֶאת ַרבּ וֹ יוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ֶאת ַע ְצמוֹ יוֹ ם ֶא ָחד,
דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל.
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי:
יקנְ ֶּתם ֶאת ַרבּ וֹ ֶ ,את ַע ְצמוֹ לֹא ִּת ַ ּ
ִּת ַ ּ
יקנְ ֶּתם!
שאִ ׁ :ש ְפ ָחה ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל,
ִלי ּ ָ ׂ
ַ ּבת חוֹ ִרין ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל,
יִ ָ ּב ֵטל? וַ ֲהלֹא לֹא נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם ֶא ָ ּלא ִל ְפ ִר ָ ּיה ו ְּר ִב ָ ּיה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא תֹה ּו ְב ָר ָאה לָ ׁ ֶש ֶבת יְ ָצ ָר ּה") 6ישעיהו מה ,יח(!
ֶא ָ ּלאִ ,מ ּ ְפנֵ י ִּת ּ
יקוּן ָהעוֹ ָלם,
שה אוֹ תוֹ ֶ ּבן חוֹ ִרין ,וְ כוֹ ֵתב ׁ ְש ָטר ַעל ֲח ִצי דָּ ָמיו.
כּ וֹ ִפין ֶאת ַרבּ וֹ וְ עוֹ ֶ ׂ
וְ ָחזְ ר ּו ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי" )גיטין מא.(:-.
יעת ׁשוֹ ָפר"  -לְ ִאית ּו ֵיי ַמאי?
"הכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ִ ּב ְת ִק ַ
ַ
לְ ִאית ּויֵי ָק ָטן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע לְ ִחי ּנו ְּך.
דִּ ְתנַן:
" ֵאין ְמ ַע ְ ּכ ִבין ֶאת ַה ָ ּק ָטן ִמ ִ ּל ְתקוֹ ַע ְ ּביוֹ ם טוֹ ב" )ראש השנה לד.(:

ג,א

ילה",
"הכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ִמ ְק ָרא ְמ ִג ָ ּ
ַ
ילה" )מגילה יט - (:לְ ִאית ּויֵי ^ ַמאי?
"הכּ ֹל ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ִל ְקרוֹ ת ֶאת ַה ְּמ ִג ָ ּ
ַ
לְ ָאת ּויֵי נ ׁ ִָשים ,וְ כִ ְד ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
נ ׁ ִָשים ַ -ח ּיָיבוֹ ת ְ ּב ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה,
ׁ ֶש ַאף ֵהן ָהי ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּנֵס.
ימוּן"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
"הכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּבזִ ּ
ַ
לְ ָאת ּויֵי נ ׁ ִָשים וַ ֲע ָב ִדים.
דְּ ַת ְניָא:
"נָ ׁ ִשים ְמזַ ְּמנוֹ ת ְל ַע ְצ ָמן,
וַ ֲע ָב ִדים ְמזַ ְּמנִ ין ְל ַע ְצ ָמן".
"הכּ ֹל ִמ ְצ ָט ְר ִפין לְ זִ ּימוּן"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי ָק ָטן ַה ּיוֹ ֵד ַע לְ ִמי ְמ ָב ְרכִ ין.

ש ּה הוּא כוֹ נְ נָ ּה ל ֹא ת ֹה ּו בְ ָר ָא ּה לָ ׁ ֶש ֶבת יְ ָצ ָר ּה ֲאנִ י ה' וְ ֵאין עוֹד
ִּ 6כי כֹה ָא ַמר ה' בּ וֹ ֵרא הַ ׁ ּ ָש ַמיִ ם הוּא הָ ֱאל ִֹהים י ֵֹצר ָה ָא ֶרץ וְ עֹ ָ ׂ

רש"י
במשה ראשוה .קודם שהודו
ב''ה היה בחזקת עבד אבל אחר
שחזרו להודות הואיל ובידיו
לשחררו כמשוחרר דמי שאין
רשות רבו עליו ולא קריא ביה
אדון אחר:
שהגיע לחיוך .פלוגתא היא
בפרק בתרא דיומא )דף פב (.חד
אמר כבר )שית( ]שמוה[ כבר
)שבע( ]תשע[ וחד אמר כבר תשע
כבר עשר שמחכין אותו לשעות:
לאתויי שים .שחייבות במקרא
לקרותה
וכשרות
מגילה
ולהוציא זכרים ידי חובתם:
מזמות לעצמן .שלש שים וכן
שלשה עבדים אבל אין שתי
שים או שי עבדים מצטרפין עם
)שי( אשים לפי שיש באשים
מה שאין בשים ובעבדים שאין
השים אומרות ברית ואין
העבדים אומרים על חלתו:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ

דְּ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָקטֹן ַהיוֹ ֵד ַע 7לְ ִמי ְמ ָב ְרכִ ין ְ -מזַ ְּמנִין ָעלָ יו.
"הכּ ֹל ִמ ַּט ְּמ ִאין ְ ּבזִ ָיבה"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי ִּתינוֹ ק ֶ ּבן יוֹ מוֹ .
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רש"י
איש איש .כי יהיה זב מבשרו וגו'
)ויקרא טו(:
מכרת) .דכרת( דהאי קרא בכס
טמא למקדש כתיב ומחייב ליה
כרת ולהכי כתיב איש למעוטי
קטן דלאו בר עושין הוא אבל
טמא הוא לטמא אוכלין ומשקין
כגדול:

דְּ ַת ְניָא:
ִא ׁיש"?
ִ
ַ
ַ ַּ ְ
" ִ
ְל ַרבּ וֹ ת ִּתינוֹ ק ֶ ּבן יוֹ ם ֶא ָחד ׁ ֶש ִּמ ַּט ֵּמא ְ ּבזִ ָיבה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך,
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ְּנ ֵק ָבה") 9ויקרא טו ,לב-לג(,
"לַ ָּזכָ ר" ּ ָ -כל ׁ ֶשהוּא זָ ָכרּ ֵ ,בין ָק ָטן ֵ ּבין ָ ּגדוֹ ל,
"לַ ְּנ ֵק ָבה" ּ ָ -כל ׁ ֶש ִהיא נְ ֵק ָבהּ ֵ ,בין ְק ַט ָ ּנה ֵ ּבין ְגדוֹ ָלה.
"א ׁיש ִא ׁיש"?
ִאם ֵ ּכןַ ,מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
דִּ ְ ּב ָרה ּתוֹ ָרה ִ ּכ ְל ׁשוֹ ן ְ ּבנֵ י ָא ָדם".
"א ׁיש") 8ויקרא טו ,ב( מה תלמוּד לוֹ מר" :א ׁיש

"הכּ ֹל ִמ ַּט ְּמ ִאין ִ ּב ְט ֵמא ֵמת"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי ָק ָטן.
"א ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא וְ ל ֹא יִ ְת ַח ּ ָטא") 10במדבר יט ,כ(,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָאִ :
"א ׁיש" ִ -אין
ִ
ָק ָטן  -לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן" :וְ ַעל ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ׁ ָשם") 11במדבר יט ,יח(.
"א ׁיש" לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
ֶא ָּלא ִ
לְ ַמעו ֵּטי ָק ָטן ִמ ָּכ ֵרת.
"הכּ ֹל ִמ ַּט ְּמ ִאין ִ ּבנְ ָג ִעים"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי ָק ָטן.
"א ׁיש ָצרו ַּע") 12ויקרא יג ,מד( ְּכ ִתיב,
ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך ָא ִמינָאִ :
ִא ׁיש ִ -אין,
ָק ָטן  -לָ א,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַמי!
"א ָדם ִּכי יִ ְהיֶ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָשׂ רוֹ ") 13ויקרא יג ,ב( ִמ ָּכל ָמקוֹ ם.
ָ
 7שיטה מקובצת
שרוֹ זוֹ בוֹ ָט ֵמא הוּא
ש ָר ֵאל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂ
 8דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
 9לב זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּזב וַ ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע לְ ָט ְמ ָאה בָ ּה .לג וְ ַהדָּ וָ ה ְ ּבנִ דָּ ָת ּה וְ ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ּנ ְֵקבָ ה וּלְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ִעם ְט ֵמ ָאה
 10וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא וְ ל ֹא יִ ְת ַח ָּטא וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש הַ ִהוא ִמ ּתוֹ ְך הַ ָּקהָ ל ִּכי ֶאת ִמ ְקדַּ ׁש ה' ִט ֵּמא ֵמי נִ דָּ ה ל ֹא ז ַֹרק ָעלָ יו ָט ֵמא הוּא
 11וְ לָ ַקח ֵאזוֹ ב וְ ָטבַ ל ַ ּב ַּמיִ ם ִא ׁיש ָטהוֹ ר וְ ִה ָּזה ַעל ָהא ֹהֶ ל וְ ַעל ָּכל ַה ֵּכלִ ים וְ ַעל ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ׁ ָשם וְ ַעל ַה ּנֹגֵ ַע ַ ּב ֶע ֶצם אוֹ ֶב ָחלָ ל אוֹ בַ ֵּמת אוֹ ַב ָּק ֶבר
ֹאשוֹ נִ גְ עוֹ
ִ 12א ׁיש ָצרו ַּע הוּא ָט ֵמא הוּא ַט ֵּמא יְ ַט ְּמ ֶא ּנ ּו ַהכּ ֹהֵ ן ְ ּבר ׁ
שרוֹ לְ נֶ גַ ע ָצ ָר ַעת וְ הו ָּבא ֶאל ַא ֲהרֹן ַהכּ ֹהֵ ן אוֹ ֶאל ַא ַחד ִמ ָ ּבנָ יו ַהכּ ֲֹהנִ ים
ש ֵאת אוֹ ַס ּ ַפ ַחת אוֹ בַ ֶה ֶרת וְ ָהיָ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂ
שרוֹ ְ ׂ
ָ 13א ָדם ִּכי יִ ְהיֶ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
"א ׁיש" לָ ָּמה לִ י?
וְ ֶא ָּלא ִ
לְ כִ ְד ַת ְניָא:
"א ׁיש" )ויקרא יג ,מד( ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא ִא ׁיש,
" ִ
ִא ׁ ּ ָשה – ִמ ַ ּניִ ן?
14
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :וְ ַה ָ ּצרו ַּע" )ויקרא יג ,מה( ֲ -ה ֵרי ָ ּכאן ׁ ְשנַ יִ ם,
"א ׁיש"?
ִאם ֵ ּכןַ ,מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר ִ
ְל ִענְ יַ ן ׁ ֶשל ַמ ָּטהִ :א ׁיש ּ -פוֹ ֵר ַע ,וּפוֹ ֵרם,
וְ ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ּ -פוֹ ַר ַעת וּפוֹ ֶר ֶמת".
"הכּ ֹל רוֹ ִאין ֶאת ַה ְ ּנ ָג ִעים"
ַ
"הכּ ל ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ִל ְראוֹ ת ֶאת ַה ְ ּנ ָג ִעים"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּב ִקי ָ ּב ֶהן ו ִּב ׁ ְשמוֹ ֵת ֶיהן.
יהן ֵאינוֹ רוֹ ֶאה ֶאת ַה ְ ּנ ָג ִעים"!
וְ ָה ָא ַמר ָמרֵ " :אינוֹ ָ ּב ִקי ָ ּב ֶהן ו ִּב ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
ֲא ַמר ָר ִבינָ א:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ ַמ ְס ְ ּב ִרי לֵ ּיה וְ ָס ַבר,
ָהא  -דְּ ַמ ְס ְ ּב ִרי לֵ ּיה וְ לָ א ָס ַבר.
"הכּ ֹל ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ְל ַקדֵּ ׁש" )פרה ,ה ,ד(  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה  -לְ ָאת ּויֵי ָק ָטן,
וּלְ ַר ָ ּבנַן  -לְ ָאת ּויֵי ִא ׁ ּ ָשה.
דִּ ְתנַן:
" ַהכּ ֹל ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ְל ַקדֵּ ׁש,
חוּץ ֵמֵ :ח ֵר ׁש,
ׁשוֹ ֶטה,
וְ ָק ָטן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדהַ :מ ְכ ׁ ִשיר ּ ְ -ב ָק ָטן,
וּפוֹ ֵסל – ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה,
ו ְּב ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס" )פרה ,ה ,ד(.
"הכּ ֹל ְ ּכ ׁ ֵש ִירין ְל ַהזּוֹ ת" )פרה יב ,י(  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
לְ ָאת ּויֵי ָע ֵרל ,וְ כִ ְד ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָרָ :ע ֵרל ׁ ֶש ִה ָ ּזה ַה ָ ּז ָאתוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה.
"הכּ ֹל ׁשוֹ ֲח ִטין" )חולין ב ;.טו - (:לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ַ
ֲח ָדא  -לְ ָאת ּויֵי כּ ו ִּתי,
וַ ֲח ָדא  -לְ ָאת ּויֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ְמ ׁשו ָּּמד.
ש ָר ֵאל" )כתובות קי - (:לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
"הכּ ֹל ַמ ֲע ִלין ְל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ַ
ש ָפם יַ ְע ֶטה וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא
ֹאשוֹ יִ ְהיֶ ה ָפרו ַּע וְ ַעל ָ ׂ
 14וְ ַה ָ ּצרו ַּע ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ַה ֶּנגַ ע ְ ּבגָ ָדיו יִ ְהי ּו ְפ ֻר ִמים וְ ר ׁ

והצרוע .משמע צרוע אחריא
לרבות את האשה:
א''כ למה אמר איש לעין
שלמטה .דמשמע איש ולא אשה
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:
דמסברי ליה וסבר .הלכות
געים:
שאיו בקי .והולך תלמיד חכם
ישראל ורואה עמו ואומר לו
אמור טמא והוא אומר טהור
והוא אומר שהטומאה והטהרה
תלויה במאמר הכהן והכי תיא
בת''כ:
והאמר מר .בפרק קמא
דשבועות )דף ו:(.
לקדש .לערב מים חיים באפר
חטאת טעמייהו דרבן ורבי
יהודה מפרש במס' יומא בפרק
טרף בקלפי )דף מג:(.
ערל .שמתו אחיו מחמת מילה:
שהזה .ממי חטאת על הטמא:
הזאתו כשרה .טעמא מפרש
ביבמות בפ' הערל )דף עב (:מידי
דהוה אטבול יום שפסול
בתרומה וכשר בפרה:
תרי הכל שוחטין איכא בפרק
קמא דחולין )דף ב .ודף טו:(:
הכל מעלין .בפרק בתרא
דכתובות )דף קי:(:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ

ג,ב

לְ ָאת ּויֵי ֲע ָב ִדים.
וּלְ ַמאן דְּ ָתנֵי " ֲע ָב ִדים" ְ ּב ֶה ְדיָא  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
לְ ָאת ּויֵי ִמ ּנָוֶ ה ַה ָ ּי ָפה לְ נָוֶ ה ָה ָר ָעה.
יאין" )כתובות קי - (:לְ ָאת ּויֵי ַמאי?15
"וְ ֵאין ַהכּ ֹל מוֹ ִצ ִ
לְ ָאת ּויֵי ֶע ֶבד ׁ ֶש ָ ּב ַרח ִמחוּצָ ה לָ ָא ֶרץ לָ ָא ֶרץ.
" ַהכּ ֹל ַמ ֲע ִלין ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם" )כתובות קי - (:לְ ָאת ּויֵי ַמאי?16
לְ ָאת ּויֵי ִמ ּנָוֶ ה ַה ָ ּי ָפה לְ נָוֶ ה ָה ָר ָעה
יאין"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
"וְ ֵאין ַהכּ ֹל מוֹ ִצ ִ
לְ ָאת ּויֵי ִמ ּנָוֶ ה ָה ָר ָעה לְ נָוֶ ה ַה ָ ּי ָפה.

 15שיטה מקובצת
 16שיטה מקובצת
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רש"י
לאתויי עבדים .שאם יש לו עבד
כעי מהול למכור ורוצה העבד
שלא ימכרו אלא בא''י כופין את
רבו להעלותו:
מוה היפה .דח''ל:
לוה הרעה .דא''י ואין אשתו
יכולה לעכב עליו וכן מא''י
לירושלים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4ג ,ב – ד ,א

רש"י

ש ְר ֵא ִלים".
" ַהכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּבסו ָ ּּכה ,כּ ֲֹהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
ְיבי?
ְיביַ ,מאן ִמ ַיח ּי ִ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטאִ ,אי ָהנֵי לָ א ִמ ַח ּי ִ
כּ ֲֹהנִים ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וּכְ ִתיבּ ַ :
"ב ֻּסכּ וֹ ת ֵּת ׁ ְשב ּו") 17ויקרא כג ,מב(.
"ת ׁ ְשב ּו ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים" ּ ְ -כ ֵעין ָּתדוּר ּו".
וְ ָא ַמר ָמרֵּ " :
ַמה דִּ ָירה ִא ׁיש וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ַאף סו ָּּכה ִא ׁיש וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
וְ ָהנֵי כּ ֲֹהנִים ,הוֹ ִאיל ו ְּבנֵי ֲעבוֹ ָדה נִינְ ה ּו לֹא לִ ַיח ּיְיבוּ,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :נ ְִהי דִּ ְפ ִט ִירי ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ָדה,
ְיביִ ,מ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַאהוֹ לְ כֵ י ְד ָרכִ ים,
ְ ּבלֹא ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ָדה ַ -ח ּיו ֵּבי ִמ ַיח ּי ִ
ְד ָא ַמר ַמר" :הוֹ ְל ֵכי ְד ָר ִכיםּ ַ :ביוֹ ם ְ ּ -פטו ִּרין ִמן ַה ּסו ָ ּּכה ַ ּב ּיוֹ ם ,וְ ַח ָ ּי ִיבים ַ ּב ַל ָילה".
ש ְר ֵא ִלים".
יצית ,כּ ֲֹהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
" ַהכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ִצ ִ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
כּ ֲֹהנִים ִאיצְ ְט ִר ְיך לֵ ּיה,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב "ל ֹא ִּתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ּ ְ ...ג ִדלִ ים ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ָ
ישה הוּא דְּ ִמ ַח ַ ּייב ְ ּב ִמצְ וַ ת צִ יצִ ית,
יש ְּת ִרי ִּכלְ ַאיִם לְ גַ ֵ ּב ּיה ִ ּבלְ ִב ׁ ָ
ַמאן דְּ לָ א ִא ׁ ְ
ּ
יש ְּת ִרי ִּכלְ ַאיִם לְ גַ ַ ּביְיה ּו  -לָ א לִ ַחיְיבוּ,
וְ ָהנֵי כּ ֲֹהנִים ,הוֹ ִאיל וְ ִא ׁ ְ
יש ְּת ִרי ְ ּב ִעידַּ ן ֲעבוֹ ָדה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :נ ְִהי דְּ ִא ׁ ְ
יש ְּת ִרי.
ְ ּבלָ א ִעידַּ ן ֲעבוֹ ָדה  -לָ א ִא ׁ ְ

ּל ְך") 18דברים כב ,יא-יב(,

]פשיטא[ .עד השתא דריש הכל
לאתויי מאי ומהשתא דריש הך
דתי כהים לוים וישראלים וקא
בעי פשיטא אי הך לא ליחייבו
מאן ליחייב:
ובי עבודה יהו .ואין יכולין
לדור איש ואשתו בסוכה שאין
זקקין לשותיהן דרמיא עלייהו
עבודת הרגל אימא לא יחייבו:
קמ''ל .דאע''ג דלא אפשר להו
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
האבט שש משזר ומדשש כיתא
תכלת עמרא במסכת יומא )דף
עב(:
שלא יהא דבר חוצץ בין בגדי
כהוה לבשרו .ותפילין על בשרו
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
המצח ומצפת על הראש ואיה
מחזקת עד המצח אלא מקום
התפילין ראה בגובה הראש
מקום שמוחו של תיוק רופס:

ש ְר ֵא ִלים".
ילין ,כּ ֲֹהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
" ַהכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ִ ּב ְּת ִפ ִ ּ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
כּ ֲֹהנִים ִאיצְ ְט ִר ְיך לֵ ּיה,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב "ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם לְ אוֹ ת ַעל יָ ֶד ָך וְ ָהי ּו לְ ט ָֹטפת ֵ ּבין ֵעינֶ ָך" )דברים ו ,ח(,
ֹאש,
ָּכל דְּ ִא ֵית ּיה ְ ּב ִמצְ וָ ה דְּ יָ דִ ,א ֵית ּיה ְ ּב ִמצְ וָ ה דְּ ר ׁ
וְ ָהנֵי כּ ֲֹהנִים ,הוֹ ִאיל וְ לִ ְיתנְה ּו ְ ּב ִמצְ וָ ה דְּ יָ ד,
דִּ כְ ִתיב" :יִ לְ ַ ּב ׁש ַעל ְ ּב ָשׂ רוֹ ") 19ויקרא ו ,ג( ׁ ֶשלּ ֹא י ְֵהא ָד ָבר חוֹ צֵ ץ ֵ ּבינוֹ ו ֵּבין ְ ּב ָׂשרוֹ ,
ֹאש נ ִַמי לָ א לִ ַיח ּיְיבוּ,
ֵא ָימא ְ ּב ִמצְ וָ ה דְּ ר ׁ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ לָ א ְמ ַע ְּכ ִבי ַא ֲה ָד ֵדי.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
ֹאש,
" ְּת ִפ ָ ּלה ׁ ֶשל יָ ד ֵ -אינָ ה ְמ ַע ֶ ּכ ֶבת ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ֵ -אינָ ה ְמ ַע ֶ ּכ ֶבת ׁ ֶשל יָ ד" )מנחות לח.(.
וְ ׁ ֶשל ר ׁ
שרוֹ " )ויקרא ו ,ג(,
ו ַּמאי ׁ ְשנָא דְּ יָד ,דִּ כְ ִתיב" :יִ לְ ַ ּב ׁש ַעל ְ ּב ָ ׂ
20
ֹאשוֹ " )שמות כט ,ו(!
ש ְמ ָּת ַה ּ ִמ ְצנֶ ֶפת ַעל ר ׁ
ֹאש נ ִַמי ְּכ ִתיב" :וְ ַ ׂ
ר ׁ
ָּתנָא:
ש ָערוֹ ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֵ ּבין ִציץְ ,ל ִמ ְצנֶ ֶפת,
" ְׂ
ילין".
יח ְּת ִפ ִ ּ
ׁ ֶש ׁ ּ ָשם ַמ ִ ּנ ַ

ש ָר ֵאל יֵ ׁ ְשב ּו ַ ּב ֻּסכּ ֹת
ּ ַ 17ב ֻּסכּ ֹת ֵּת ׁ ְשב ּו ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ָּכל ָה ֶאזְ ָרח ְ ּביִ ְ ׂ
ָ
ְ
 18יא ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז צֶ ֶמר וּפִ ׁ ְש ִּתים יַ ְחדָּ ו .יב ְ ּג ִדלִ ים ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ָּלך ַעל ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ְּכסו ְּתך ֲא ׁ ֶשר ְּתכַ ֶּסה ָ ּבהּ
שמוֹ ֵא ֶצל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח
שרוֹ וְ ֵה ִרים ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל הָ ֵא ׁש ֶאת ָהע ֹלָ ה ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ָ ׂ
 19וְ לָ בַ ׁש ַהכּ ֵֹהן ִמדּ וֹ ַבד ו ִּמכְ נְ ֵסי ַבד יִ לְ ַ ּב ׁש ַעל ְ ּב ָ ׂ
ֹאשוֹ וְ נָ ַת ָּת ֶאת נֵ זֶ ר ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל ַה ִּמ ְצנָ ֶפת
ש ְמ ָּת ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת ַעל ר ׁ
 20וְ ַ ׂ

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ
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ש ְר ֵא ִלים".
יעת ׁשוֹ ָפר ,כּ ֲֹהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
" ַהכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ִ ּב ְת ִק ַ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
כּ ֲֹהנִים ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב "יוֹ ם ְּתרו ָּעה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ
ַמאן דְּ לֵ ֵית ּיה ֶא ָּלא ִ ּב ְת ִק ָיעה דְּ ַחד יוֹ ָמא ַ -ח ּיָיב,
וְ ָהנֵי כּ ֲֹהנִים ,הוֹ ִאיל וְ ִא ְיתנְ ה ּו ִ ּב ְּת ִק ָיעה כּ ו ֵּּל ּיה ׁ ַש ָּתא,
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַ ּב ֲחצ ְֹצרת ַעל עֹל ֵֹתיכֶ ם") 22במדבר י ,י( ֵא ָימא לָ א לִ ַיח ּיְיבוּ.

ם") 21במדבר כט ,א(,

ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם ֲ -חצוֹ צְ רוֹ ת,
ָהכָ א ׁשוֹ ָפר!

ד,א

ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ָא ִמינָא:
ּ
ּ
יעה וְ ַל ְ ּב ָרכוֹ ת" )ראש השנה כו,(:
הוֹ ִאיל ו ְּתנַןָ ׁ " :שוֶ ה ַהיוֹ ֵבל ְלר ׁ
ֹאש ַה ׁ ָשנָ ה ִל ְת ִק ָ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה,
דְּ ִא ֵית ּיה ְ ּב ִמצְ וַ ת יוֹ ֵבלִ ,א ֵית ּיה ְ ּב ִמצְ וַ ת ר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה,
דְּ לֵ ֵית ּיה ְ ּב ִמצְ וַ ת יוֹ ֵבל לֵ ֵית ּיה ְ ּב ִמצְ וַ ת ר ׁ
וְ ָהנֵי ָּכ ֲהנֵי ,הוֹ ִאיל וְ לִ ְיתנְה ּו ְ ּב ִמצְ וַ ת יוֹ ֵבל,
דִּ ְתנַן" :כּ ֲֹהנִ ים ו ְּלוִ ּים  -מוֹ ְכ ִרין ְלעוֹ ָלם,
וְ גוֹ ֲא ִלין ְלעוֹ ָלם,
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה נ ִַמי לָ א לִ ַיח ּיְיבוּ,
ֵא ָימא ְ ּב ִמצְ וַ ת ר ׁ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :נ ְִהי דְּ לֵ ְיתנְ ה ּו ְ ּב ַה ׁ ְש ָמ ַטת ַק ְר ַקע,
ְ ּב ַה ׁ ְש ָמ ַטת ְּכ ָס ִפים ּו ְב ׁ ִשילּ ו ַּח ֲע ָב ִדים ִמ ָיהא ִא ְיתנְהוּ.

רש"י
יום תרועה .משמע יום אחד
בלבד:
ולברכות .שהיו מי אומרים
ביום הכפורים של שת היובל
מלכיות זכרוות שופרות:
מוכרין לעולם .אפי' בשת היובל
עצמה אם מכרו קרקע שלהם
מכורה היא ואילו גבי ישראל
תיא בגמ' בפ' בתרא )לקמן כט(:
ובשת היובל לא ימכור ואם
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:
וגואלין לעולם .אם מכרו שדה
גואלין אותה מיד וישראל איו
מותר לגאול פחות מב' שים
כדכתיב במספר שי תבואות
ימכר לך:
בהשמטת
דליתהו
הי
קרקעות .כלומר בכל דין
השמטת קרקעות דהא תן
מוכרין לעולם :והך אכילת
קדשים משום כפרה הוא דכתיב
ואכלו אותם אשר כופר בהם
אוכלין
שהכהים
מלמד
והבעלים מתכפרין )יומא סח(:
אימא לא תיבעי זימון קמ''ל כו':

ש ְר ֵא ִלים".
ילה ,כּ ֲֹהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
" ַהכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבים ְ ּב ִמ ְק ָרא ְמ ִג ָ ּ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לָ א צְ ִריכָ א לִ ַיב ּ ֵטיל ֲעבוֹ ָד ָתם,
וְ כִ ְד ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
כּ ֲֹהנִים ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתם,
וְ לְ וִ ּיִם ְ ּבדוּכָ נָן,
וְ ִי ְׂש ָר ֵאל ְ ּב ַמ ֲע ָמ ָדן ְ -מ ַב ּ ְטלִ ין ֲעבוֹ ָד ָתם,
ו ָּב ִאין לִ ׁ ְשמוֹ ַע ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה.
ש ְר ֵא ִלים".
ימוּן ,כּ ֲֹהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
" ַהכּ ֹל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּבזִ ּ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לָ א צְ ִריכָ א דְּ ָק ָאכְ לִ י ָק ָד ׁ ִשים.
ּ
ּ
ָ ַ ַ ֲ ָ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא" :וְ ָאכְ ל ּו אוֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר ֻכ ַפר ָ ֶ
וְ ָהא ַּכ ּ ָפ ָרה ִהיא,
24
ש ַב ְע ָּת" )דברים ח ,י( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא ,וְ ָהא ִא ְיתנְהוּ.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן" :וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָ ׂ

ּבהם") 23שמות כט ,לג( אמר רחמנָא,

ש ְר ֵא ִלים".
ימוּן ,כּ ֲֹהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
" ַהכּ ֹל ִמ ְצ ָט ְר ִפין ְלזִ ּ
ש ּו יוֹ ם ְּתרו ָּעה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם
 21ו ַּבח ֶֹד ׁש ַה ׁ ּ ְש ִב ִיעי ְ ּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ָּכל ְמלֶ אכֶ ת ֲעב ָֹדה ל ֹא ַת ֲע ׂ
אשי ָח ְד ׁ ֵשכֶ ם ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַ ּב ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹתיכֶ ם וְ ַעל זִ ְב ֵחי ׁ ַשלְ ֵמיכֶ ם וְ ָהי ּו לָ כֶ ם לְ זִ ָּכרוֹ ן לִ ְפנֵ י ֱאל ֵֹהיכֶ ם ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם
 22ו ְּביוֹ ם ִ ׂ
ש ְמ ַח ְתכֶ ם ו ְּבמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם ו ְּב ָר ׁ ֵ
 23וְ ָאכְ ל ּו א ָֹתם ֲא ׁ ֶשר ֻּכ ּ ַפר ָ ּב ֶהם לְ ַמ ֵּלא ֶאת יָ ָדם לְ ַקדֵּ ׁש א ָֹתם וְ זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הֵ ם
ש ָב ְע ָּת ו ֵּב ַרכְ ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ַעל הָ ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ְך
 24וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לָ א צְ ִריכָ א דְּ ָק ָאכְ לִ י כּ ֲֹה ִנים ְּתרו ָּמה אוֹ ָק ָד ׁ ִשים ,וְ זָ ר ָק ָאכֵ יל חו ִּּלין.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ִאי ָ ּב ֵעי זָ ר לְ ֵמיכַ ל ַ ּב ֲה ֵדי כּ ֵֹהן לָ א ָמצֵ י ָאכֵ יל,
ֵא ָימא לָ א לִ יצְ ָט ֵרף,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :נ ְִהי דְּ זָ ר ַ ּב ֲה ֵדי כּ ֵֹהן  -לָ א ָמצֵ י ָאכִ יל,
כּ ֵֹהן ַ ּב ֲה ֵדי זָ ר ָ -מצֵ י ָאכֵ יל.
ש ְר ֵא ִלים".
" ַהכּ ֹל ַמ ֲע ִר ִיכין ,כּ ֲֹהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֲא ַמר ָר ָבא:
לָ א נִצְ ְרכָ א ֶא ָּלא לְ ֶ ּבן בּ וּכְ ִרי.
דִּ ְתנַן:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ֵה ִעיד ֶ ּבן בּ ו ְּכ ִרי ְ ּביַ ְבנֶ הּ ָ :כל כּ ֵֹהן ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵקל ֵ -אינוֹ חוֹ ֵטא.
ָא ַמר לוֹ ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַ ּכאי:
לֹא ֵכןֶ ,א ָ ּלא ָ ּכל כּ ֵֹהן ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵקל  -חוֹ ֵטא,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַהכּ ֲֹהנִ ים ,דּ וֹ ְר ׁ ִשין ִמ ְק ָרא זֶ ה ְל ַע ְצ ָמן:
"וְ כָ ל ִמנְ ַחת כּ ֵֹהן ָּכלִ יל ִּת ְהיֶ ה ל ֹא ֵת ָאכֵ ל" )ויקרא ו ,טז(" )שקלים א ,ד(.
הוֹ ִאיל וְ עוֹ ֶמר ו ׁ ְּש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם וְ לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִיםֶ ׁ ,ש ָּלנ ּו ֵהם ֵ -ה ָיא ְך ֵהם נ ֱֶאכָ לִ ין!
וּלְ ֶבן בּ וּכְ ִרי נ ִַמיֵּ ,כיוָ ן דִּ לְ כַ ְּת ִח ָּילה לָ א ִמ ַיח ְ ּי ִיבי לְ ִאית ּויֵי,
ְיתי נ ִַמי חוֹ ֵטא הוּא ,דְּ ָקא ְמ ַע ּיֵיל חו ִּּלין לַ ֲעזָ ָרה!
ִּכי ַמי ֵ
ְיתי לְ ה ּו ו ָּמ ַסר לַ ִ ּצבּ וּר.
דְּ ַמי ֵ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא:
הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב" :וְ כָ ל ֶע ְר ְּכ ָך יִ ְהיֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַ ֶ
ָּכל דְּ ִא ֵית ּיה ׁ ְש ָקלִ ים ִ -אי ֵת ּיה ֲע ָרכִ ין,
וְ ָהנֵי כּ ֲֹהנִים ,הוֹ ִאיל וְ לֵ ְיתנְה ּו ִ ּב ׁ ְש ָקלִ ים  -לֵ ְיתנְה ּו ַ ּב ֲע ָרכִ ין,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

ה ּקֹד ׁש") 25ויקרא כז ,כה(,

ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ְ
ָ
ַהאי "וְ כָ ל ֶע ְר ְּכך" )ויקרא כז ,כה( – לְ "כָ ל ֲע ָרכִ ין ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ֲע ִריך  -לֹא יְה ּו ּ ְפחו ִּתין ִמ ּ ֶסלַ ע" הוּא דַּ ֲא ָתא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב" :ו ְּפדוּיָ ו ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש ִּת ְפדֶּ ה ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך") 26במדבר יח ,טז(,
ָּכל דְּ ִא ֵית ּיה ְ ּב ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן ִ -א ֵית ּיה ַ ּב ֲע ָרכִ ין,
וְ ָהנֵי כּ ֲֹהנִים ,הוֹ ִאיל וְ לֵ ְיתנְה ּו ְ ּב ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן  -לֵ ְיתנְה ּו ַ ּב ֲע ָרכִ ין,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהּ ַ ,ג ֵ ּבי ֵאיל ָא ׁ ָשם,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ יָ ִביא לַ ה' ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן ַהצּ ֹאן ְ ּב ֶע ְר ֶּכ ָך") 27ויקרא ה ,כה(,
ָהכִ י נ ִַמי דְּ כָ ל דְּ ִא ֵית ּיה ַ ּב ֲע ָרכִ ין ִא ֵית ּיה ְ ּב ֵאיל ָה ָא ׁ ָשם,
ש ִרים ֵ ּג ָרה יִ ְהיֶ ה ַה ׁ ּ ָש ֶקל
 25וְ כָ ל ֶע ְר ְּכ ָך יִ ְהיֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂ
ש ִרים ֵ ּג ָרה הוּא
 26ו ְּפדוּיָ ו ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש ִּת ְפדֶּ ה ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך ֶּכ ֶסף ֲח ֵמ ׁ ֶשת ׁ ְש ָקלִ ים ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂ
 27וְ ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ יָ ִביא לַ ה' ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן ַה ּצ ֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך לְ ָא ׁ ָשם ֶאל ַהכּ ֵֹהן

מצטרפין כו' .אי אכיל חד כהן
וחד לוי וחד ישראל כהן בהדי זר
מצי למיכל מן החולין הלכך
מצטרפין:
לא צרכא אלא לבן בוכרי.
בסיפא דמילתא מפרש הא
דרבא:
ששוקל .שקלים באחד באדר:
איו חוטא .כדמפרש לקמן דלא
הוו חולין בעזרה אע''ג
דלכתחילה לא מיחייב דכתיב
)שמו' לח( לכל העובר על
הפקודים ושבט לוי לא פקד:
חוטא .מפרש במס' שקלים )דף
ג (.דכתיב זה יתו זה בגימטריא
י''ב שבטים דהייו מי שבט לוי
דכל העובר מפרש כל העובר בים
סוף:
אלא שהכהים דורשין מקרא
זה לעצמן .להאתן ושלא כדין:
שלו הוא .שהרי מתרומת
הלשכה הן באין ואם או שוקלין
ללשכה מצאת מחת העומר
ושתי הלחם ולחם הפים משלו
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
כישראל דסד''א כו' קמ''ל דלא
גמירי:
לא יהו פחותין מסלע .דעי
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
לדרשא אחריתי למפטר כהים
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
אשם .והא ישראל יהו אלא
ודאי הכי לא דרשי' ואכתי מתי'
למה לי למיתי כהים ולוים
וישראלים:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ

טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס דְּ לֵ ְיתנְה ּו ַ ּב ֲע ָרכִ ין -לֵ ְיתנְה ּו ְ ּב ֵאיל ָה ָא ׁ ָשם?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא ,וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי:
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
28
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב" :וְ ֶה ֱע ִמידוֹ לִ ְפנֵ י ַהכּ ֵֹהן" )ויקרא כז ,ח(,
וְ לֹא כּ ֵֹהן לִ ְפנֵי כּ ֵֹהן,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֵֹהן
 28וְ ִאם ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶּכ ָך וְ ֶה ֱע ִמידוֹ לִ ְפנֵ י ַהכּ ֵֹהן וְ ֶה ֱע ִר ְיך אֹתוֹ ַהכּ ֹ ֵהן ַעל ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִ ׂ
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רש"י
והעמידו לפי הכהן .עי
שהעריך את עצמו או את אחר:
ולא כהן לפי כהן .הלכך כהן
ליתיה בערכין דאי עי הוא לא
קריא ביה והעמידו לפי הכהן
קמ''ל מתי':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5ד ,א – ה ,א
"נֶ ֱע ָר ִכין"?
לְ ָאת ּויֵיְ :מנוּוָ ל,
וּמו ֵּּכה ׁ ְש ִחין.
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?

ד,ב

דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ
29
"" ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,ב( ְ -ל ָה ִביא ֶע ֶרך ָסתוּם.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
ְּ
"ב ֶע ְר ְּכ ָך" ֶ -ע ֶר ְך כּ וּלּ וֹ הוּא נוֹ ֵתן,
ְ
וְ לֹא ֶע ֶרך ֵא ָב ִרים.
יָ כוֹ ל ׁ ּ ֶש ֲאנִ י מוֹ ִציא ַאף דָּ ָבר ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְּתלוּיָ ה בּ וֹ ?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ָפ ׁשֹת".
"נְ ָפ ׁשֹת"  -וְ לֹא ַה ֵּמת.
אוֹ ִציא ֶאת ַה ֵּמת ,וְ לֹא אוֹ ִציא ֶאת ַה ּגוֹ ֵסס?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ֶה ֱע ִמיד ...וְ ֶה ֱע ִר ְיך" )30ויקרא כז ,ח( ּ ָ -כל ׁ ֶש ֶ ּי ׁ ְשנוֹ ְ ּב ַה ֲע ָמ ָדה יֶ ׁ ְשנוֹ ְ ּב ַה ֲע ָר ָכה,
וְ ָכל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּב ַה ֲע ָמ ָדה ֵ -אינוֹ ְ ּב ַה ֲע ָר ָכה.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
ְ
"נְ ָפ ׁשֹת" ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא ֶא ָחד ׁ ֶש ֶה ֱע ִריך ֶא ָחד,
ֶא ָחד ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יך ֵמ ָאה – ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ָפ ׁשֹת".
דָּ ָבר ַא ֵחר" :נְ ָפ ׁשֹת" -
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִא ׁיש ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יךּ ֵ ,בין ִא ׁיש ֵ ּבין ִא ׁ ּ ָשה,
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ָיכה ִא ׁישִ ,א ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ָיכה ִא ׁ ּ ָשה ִ -מ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ָפ ׁשֹת" )ויקרא כז ,ב(.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
"נְ ָפ ׁשֹת" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ְמנֻ ָּוול וּמו ֵ ּּכה ׁ ְש ִחין.
ׁ ֶשיָ כוֹ ל "נֵ ֶדר ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,ב( ּ ָ -כל ׁ ֶש ֶ ּי ׁ ְשנוֹ ְ ּב ָד ִמים יֶ ׁ ְשנוֹ ַ ּב ֲע ָר ִכין,
וְ ָכל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּבדָּ ִמים ֵ -אינוֹ ַ ּב ֲע ָר ִכין,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ָפ ׁשֹת".
"וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך") 31ויקרא כז ,ג( ְ -ל ַרבּ וֹ ת טו ְּמטוּם ,וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס ְל ָד ִמים.
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל "נֶ ֶדר ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,ב( ָ ּכל ׁ ֶש ֶ ּי ׁ ְשנוֹ ַ ּב ֲע ָר ִכין יֶ ׁ ְשנוֹ ְ ּבדָּ ִמים,
וְ ָכל ׁ ֶש ֵאינוֹ ַ ּב ֲע ָר ִכין ֵאינוֹ ְ ּב ָד ִמים,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,ג(.
"ה ָּזכָ ר" )ויקרא כז ,ג(  -זָ ָכר,
ַ
וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס.
יָ כוֹ ל לֹא יְ ה ּו ְ ּב ֶע ֶר ְך ִא ׁישֲ ,א ָבל יִ ְהי ּו ְ ּב ֶע ֶר ְך ִא ׁ ּ ָשה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ...וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהיא") 32ויקרא כז ,ג-ד(  -זָ ָכר וַ דַּ אי,
נְ ֵק ָבה וַ דָּ ִאית,
וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס".
ָא ַמר ָמר:
ְ
"" ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,ב( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶע ֶרך ָסתוּם".
ַמאי " ֶע ֶר ְך ָסתוּם"?
דְּ ַת ְניָא:
"ע ֶר ְך ָסתוּם ָע ַלי"  -נוֹ ֵתן ַ ּכ ּ ָפחוּת ׁ ֶש ָ ּב ֲע ָר ִכין,
:
ר
מ
ֶ
" ָהאוֹ ֵ
וְ ַכ ָּמה " ּ ָפחוּת ׁ ֶש ָ ּב ֲע ָר ִכין"?
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִּכי יַ ְפלִ א נֶ ֶדר ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך נְ ָפ ׁשֹת לַ ה'
 29דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ְ
ָ
שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֵֹהן
 30וְ ִאם ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶּכך וְ ֶה ֱע ִמידוֹ לִ ְפנֵ י ַהכּ ֵֹהן וְ ֶה ֱע ִריך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַעל ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִ ׂ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה וְ ַעד ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש
 31וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ִמ ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ָ
 32וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהוא וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכך ׁ ְשל ׁ ִֹשים ׁ ָש ֶקל

רש"י
ערכין לאתויי כו' .כלומר אמר
מר לעיל הכל ערכין לאתויי
מוול ומוכה שחין:
ערך סתום .לקמן מפרש וכולה
ברייתא מפרש לקמן:
ערך אבריו .אמר ערך ידי עלי לא
אמר כלום דאין ערך לאיברים
אבל אם אמר דמי ידי עלי ותן
דמי ידו:
שהשמה תלויה בו .שאם אמר
ערך ראשי או ערך כבידי:
ת''ל פשות .בפש תלה רחמא
ואם העריך דבר שהשמה תלויה
בו ותן ערך כולו:
ולא את המת .שאם אמר ערך
מת זה עלי לא אמר כלום:
והעמיד והעריך .גבי עי שהעריך
כתיב:
ד''א פשות .למה אמר שאם
לא אמר פשות אלא פש הייתי
אומר אין לי אלא אחד שהעריך
אחד כדכתיב )ויקרא כז( איש כי
יפליא ]דר[ בערכך פשות דהייו
אחד שהעריך אחד:
דבר אחר פשות .למה אמר
שאם אמר פש הייתי אומר אין
לי אלא איש שהעריך בין איש
ובין אשה דכתיב )ויקרא כז( איש
כי יפליא בערכך פשות דמשמע
שהאיש מעריך פש כל שהוא:
פשות .דהכי משמע בערכך
פשות כל פשות יכולות
להעריך:
וכל שאיו בערכין .כגון טומטום
ואדרוגיוס דכתיב הזכר
דמשמע זכר ודאי קבה ודאית:
ערך סתום .שלא אמר ערכי עלי
ולא אמר ערך פלוי עלי אלא
אמר הרי עלי ערך:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ

לשת ׁ ְש ָק ִלים".
ׁ ְש ׁ ֶ
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רש"י

וְ ֵא ָימאֲ :ח ִמ ׁ ּ ִשים )ויקרא כז ,ג(!
ָּת ַפ ְׂש ָּתה ְמרו ֶ ּּבה  -לֹא ָּת ַפ ְׂש ָּתה,
ָּת ַפ ְׂש ָּתה מו ָּעט ָּ -ת ַפ ְׂש ָּתה.
וְ ֵא ָימאֶ ׁ :ש ֶקל,
ָ
דִּ כְ ִתיב" :וְ כָ ל ֶע ְר ְּכך יִ ְהיֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַ ֶ

ה ּקֹד ׁש") 33במדבר כז ,כה(!

שג יַ ד הוּא דִּ כְ ִתיב.
ַההוּא ְ ּב ֶה ּ ֵ ׂ
וְ ֶא ָּלאְ ,ק ָרא לָ ָּמה לִ י?
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
שג יָ ד ַ -מאי ַט ֲע ָמא?
לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ נִידּ וֹ ן ְ ּב ֶה ּ ֵ ׂ
ִּכ ְמ ָפ ֵר ׁש דָּ ֵמי.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
נִידּ וֹ ן ְ ּב ֶה ּ ֵשׂ ג יַ ד.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא ִּכ ְמ ָפ ֵר ׁש דָּ ֵמי,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"דָּ ָבר ַא ֵחרּ ְ :
"ב ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,ב( ֶ -ע ֶר ְך כּ וּלּ וֹ הוּא נוֹ ֵתן ,וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך דְּ ֵמי ֵא ָב ִרים".
וְ ָהא ַא ּ ִפ ְיק ֵּת ּיה לְ ֶע ֶר ְך ְס ָתם!
ְק ֵרי ֵ ּב ּיה ' ֶע ֶר ְך' ְ ּ
"ב ֶע ְר ְּכ ָך".
"יָ כוֹ ל ׁ ֶש ֲאנִ י מוֹ ִציא דָּ ָבר ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְּתלוּיָ ה בּ וֹ ?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ָפ ׁשֹת"".
"נְ ָפ ׁשֹת"  -וְ לֹא ֵאת ַה ֵּמת.
וְ ָהא ַא ּ ִפ ְיק ֵּת ּיה!
ְק ֵרי ֵ ּב ּיה' :נ ֶֶפ ׁש' "נְ ָפ ׁשֹת".
"אוֹ צִ יא ֶאת ַה ֵּמת,
וְ לֹא אוֹ צִ יא ֶאת ַהגּוֹ ֵסס?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :וְ ֶה ֱע ִמיד ...וְ ֶה ֱע ִר ְיך" )ויקרא כז ,ח(.
ִאי ָהכִ יֵ ,מת נ ִַמי ֵּת ּיפוֹ ק לִ י ִמ"וְ ֶה ֱע ִמיד ...וְ ֶה ֱע ִר ְיך"!
ָהכִ י נ ִַמי.
וְ ֶא ָּלא' ,נ ֶֶפ ׁש' "נְ ָפ ׁשֹת" לָ ָּמה לִ י?
ש ִרים ֵ ּג ָרה יִ ְהיֶ ה ַה ׁ ּ ָש ֶקל
 33וְ כָ ל ֶע ְר ְּכ ָך יִ ְהיֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂ

שלשת שקלים .דכתיב ולקבה
שלשת שקלים וזהו פחות
שבערכין:
מרובה לא תפסתה .דיש
להקשות תפוס את המועט:
תפסתה מועט תפסתה .דאי
מקשה לך תפוס את המרובה
איו חולק על דבריך אלא מוסיף
דבכלל מרובה איכא מועט:
בהשג יד .שאם עי הוא ומך
מערכך לא יעריכו כהן בפחות
משקל אבל דין ערך קצוב אין
מועט מג' שקלים:
אלא קרא .בערכך למאי אתא
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:
שאיו ידון בהשג יד .שאפילו
אין ידו משגת לג' שקלים ותן ג'
שקלים:
כמפרש דמי .דכיון דאמר ערך
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:
איכא דאמרי א''ר חמן .להכי
אתא קרא לומר שערך קרא
ודיו כשאר ערכין וידון בהשג
יד:
פשיטא .דמ''ש משאר ערכין:
קרי ביה ערך בערכך .ערך הוה
מצי למכתב והוה מייתי ערך
סתם ומדכתב ערכך למדרש מי
הא:
למימר קמן .להביא מוול ומוכה
שחין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ִּכ ְד ָב ֵעינַן לְ ֵמ ַימר ַק ָּמן:
ְ
ְ
"דָּ ָבר ַא ֵחר" :נְ ָפ ׁשֹת" ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא ֶא ָחד ׁ ֶש ֶה ֱע ִריך ֶא ָחדֶ ,א ָחד ׁ ֶש ֶה ֱע ִריך ֵמ ָאה – ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ָפ ׁשֹת"".
"דָּ ָבר ַא ֵחר" :נְ ָפ ׁשֹת" ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא ִא ׁיש ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יך,
ֵ ּבין ִא ׁיש ֵ ּבין ִא ׁ ּ ָשהִ ,א ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ָיכה ִא ׁיש ,וְ ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ָיכה ִא ׁ ּ ָשהִ ,מ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ָפ ׁשֹת".
דָּ ָבר ַא ֵחר" :נְ ָפ ׁשֹת" ְ -ל ָה ִביא ְמנֻ ָּוול וּמו ֵ ּּכה ׁ ְש ִחין".
וְ ָהא ַא ּ ִפ ְיק ֵּת ּיה לְ ָהנ ְָך!
ָהנ ְָך לָ א צְ ִריכִ י ְק ָרא,
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִּכי ׁ ָשקוּל הוּא,
וְ יָבוֹ א ּו כּ ו ָּּלם,
ִּכי ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא  -לִ ְמ ֻנ ָ ּוול וּמו ֵּּכה ׁ ְש ִחין הוּא דְּ ִאצְ ְט ִר ְיך.

""וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,ג( ְ -ל ַרבּ וֹ ת טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס ְל ָד ִמים".
דָּ ִמים לָ ָּמה לִ י ְק ָרא?
לֹא י ְֵהא ֶא ָּלא דְּ ֵמי ִד ְיקלָ אִ ,אילּ ּו ָא ַמר" :דְּ ֵמי ִד ְיקלָ א"ִ ,מי לָ א יָ ֵהיב?!
ָא ַמר ָר ָבא:
לוֹ ַמר ׁ ֶשנִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ .
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא" :נֵ ֶדר ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך" ְּכ ִתיב ָּ -כל ׁ ֶש ּי ׁ ְֶשנוֹ ְ ּב ֲע ָרכִ ין נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ,
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ ַ ּב ֲע ָרכִ ין ֵאינוֹ נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ .
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ו ְּדלָ א ִא ֵית ּיה ַ ּב ֲע ָרכִ יןִ ,מי נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ?!
וְ ָה ַת ְניָא:
ֹאש ֶע ֶבד זֶ ה ֶה ְקדֵּ ׁש"  -הוּא וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁשו ָּּת ִפין בּ וֹ .
"ר ׁ
ָ
יהם.
"ר ׁ
ֹאש ֶע ֶבד ָמכוּר ְלך" ְ -מ ׁ ַש ְּמנִ ין ֵ ּבינֵ ֶ
ֹאש ֲחמוֹ ר זֶ ה ֶה ְקדֵּ ׁש"  -הוּא וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁשו ָּּת ִפין בּ וֹ ,
"ר ׁ
יהם.
"ר ׁ
ֹאש ֲחמוֹ ר ָמכוּר ְל ָך" ְ -מ ׁ ַש ְּמנִ ין ֵ ּבינֵ ֶ
ֹאש ּה ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה.
"ר ׁ
ֹאש ּ ָפ ָרה ָמכוּר ְל ָך"  -לֹא ָמ ַכר ֶא ָ ּלא ר ׁ ָ
ּ
ֹאש ּה".
וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָ ּלא ֲא ִפילּ וּ" :ר ׁ
ֹאש ָפ ָרה ֶה ְקדֵּ ׁש" ֵ -אין ַל ֶה ְקדֵּ ׁש ֶא ָ ּלא ר ׁ ָ
וְ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ישא דְּ תוֹ ָרא ְ ּב ֵבי ַט ָ ּב ָחא.
דְּ ָהא ִמזְ דַּ ַ ּבן ֵר ׁ ָ
וְ ָהא ֲחמוֹ ר ו ָּפ ָרה לֵ ְיתנְ ה ּו ֲע ָרכִ ין ,וְ ֵאין נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ !
וְ לִ ַיט ֲע ֵמ ְיךִּ ,ת ְיק ׁ ֵשי לָ ְך ֶע ֶבד,
דְּ ִא ֵית ּיה ַ ּב ֲע ָרכִ ין וְ ֵאין נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ !
ֶא ָּלאָּ ,לא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח,
ָהא ּ ְ -ב ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִת.
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָת ּה ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח?!

הא אפיקתיה להך .לאחד
שהעריך את מאה ולאשה
שהעריכה:
שקול הוא .אי הוה כתיב מי
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
שקולים הן ושוות ושמעות
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:
שקול .שוה דכל הדרשות שוות
למשמע ממקרא זה ואין לך
חומר בזו יותר מזו דימא הך
קא מרבה לחודה והך שקולין הן
איכא מי בב''ק )דף ג (.כי האי
גווא בשמעתא קמייתא:
לדמים .דאם איו עין לערכין
דהא זכר ודאי בעין תיהו עין
לדמים:
שידון בכבודו .שידון כולו אחר
אבר אחד שכבודו תלוי בו שאם
אמר דמי ראשו עלי ותן דמי
כולו :ה''ג סד''א דר בערכך
פשות כתיב כל שישו בערכין
ידון בכבודו אפי' כשאמר דמי
ראשי עלי וכל שאיו בערכין
כשאמר דמי ראשי עלי איו ידון
בכבודו דפשות גבי ערך כתיב
קמ''ל:
משמין בייהן .כמה שוה
ויחלוקו דמיו ומבעיא לי אמאי
קט התם שותפין והכא
משמין:
וא''ר פפא .מאי טעמא דגבי פרה
לא הקדיש אלא ראשה:
דהא מזדבן ריש תורא בבי
טבחא .אבל ראש עבד וראש
חמור אין דרך למכור הלכך
לפלגיה זביה לפלגיה אקדשיה:
ואין ידון בכבודו .דקתי הוא
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:
אלא ל''ק .הך ברייתא דקדשי
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:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ

ה,א

ֵא ָימא ֵס ָיפא:
ּ
ֹאש ּה",
"וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ָא ַמר" :ר ׁ
ֹאש ָפ ָרה זוֹ ֶה ְקדֵּ ׁש" ֵ -אין ַל ֶה ְקדֵּ ׁש ֶא ָ ּלא ר ׁ ָ
ַא ַּמאי? ִּת ְפ ׁשוֹ ט ְקדו ׁ ּ ָּשה ְ ּבכו ָּּל ּה!
ִמי לָ א ַּת ְניָא:
" ָהאוֹ ֵמר"ַ ^ :ר ְג ָל ּה ׁ ֶשל זוֹ עוֹ ָלה"  -יָ כוֹ ל ְּת ֵהא כּ ו ָ ּּל ּה עוֹ ָלה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ " :כל ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לַ ה' יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש") 34ויקרא כז ,ט(
" ִמ ּ ֶמ ּנ ּו"  -קוֹ ֶד ׁש,
וְ לֹא כּ ו ָ ּּל ּה קוֹ ֶד ׁש.
יָ כוֹ ל ֵּת ֵצא ְלחו ִ ּּלין?
ית ּה ְּת ֵהא.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יִ ְהיֶ ה" ַ ּב ֲהוָ יָ ָ
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
יה חו ִ ּּלין ,חוּץ ִמדְּ ֵמי אוֹ תוֹ ֵא ֶבר ׁ ֶש ָ ּב ּה,
ִּת ָּמ ֵכר ְלצוֹ ְר ֵכי עוֹ לוֹ ת ,וְ ָד ֶמ ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים:
ִמ ַ ּניִ ן ָלאוֹ ֵמר"ַ :ר ְג ָל ּה ׁ ֶשל זוֹ עוֹ ָלה"ֶ ׁ ,שכּ ו ָ ּּל ּה עוֹ ָלה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ :
"כל ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לַ ה' יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש" )ויקרא כז ,ט( ְל ַרבּ וֹ ת ֶאת כּ ו ָ ּּל ּה".
וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אין כּ ו ָּּל ּה עוֹ לָ ה",
ָהנֵי ִמ ֵּילי דְּ ַא ְקדֵּ ׁיש דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ַה ּנ ׁ ְָש ָמה ְּתל ּויָה בּ וֹ ,
ֲא ָבל דָּ ָבר ׁ ֶש ַה ּנ ׁ ְָש ָמה ְּתלוּיָ ה בּ וֹ ָ -ק ְד ׁ ָשה כּ ו ָּּל ּה.
ֶא ָּלא,
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ִ -ב ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף,
ָהא ּ ִ -ב ְקדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים.
וְ ָהא ָמר הוּא דְּ ָא ַמרַ :מ ְקדִּ ׁיש זָ כָ ר לְ ָד ָמיוָ ,קדוֹ ׁש ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ ַא ְקדֵּ ׁיש כּ ו ָּּל ּה
ָהא  -דְּ ַא ְקדֵּ ׁיש ַחד ֵא ֶבר.
ַחד ֵא ֶבר נ ִַמי ִא ַ ּיבע ּויֵי ִא ַ ּיב ֲעיָא לָ ן,
דְּ ָב ֵעי ַר ָ ּבה:
ִה ְקדִּ ׁיש ֵא ֶבר לְ ָד ָמיוַ ,מהוּ?
ִּכי ִא ָ ּיב ֵעי לָ ן ְ ּב ָּתם,
ָהכָ א ּ ְ -ב ַ ּב ַעל מוּם ,דּ ו ְּמיָא דַּ ֲחמוֹ ר.
ַ ּב ַעל מוּם נ ִַמי ִא ַ ּיבע ּויֵי ִא ַ ּיב ֲעיָא לָ ן,
דְּ ָב ֵעי ַר ָ ּבה:
ֹאשי לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח"ַ ,מהוּ?
"דְּ ֵמי ר ׁ ִ
ִיתא,
ִּכי ִא ַ ּב ֲעיָא לָ ן ִמ ַ ּק ֵּמי דְּ ַא ׁ ְש ְמ ָע ּה לְ ָהא ַמ ְתנ ָ
ִיתא  -לָ א ִמ ַ ּיב ְעיָא לָ ן.
ָה ׁ ְש ָּתא דִּ ׁ ְש ַמ ָע ּה ָהא ַמ ְתנ ָ

 34וְ ִאם ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יַ ְק ִריב ּו ִמ ֶּמ ָּנה ָק ְר ָ ּבן לַ ה' כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן ִמ ֶּמ ּנ ּו לַ ה' יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש
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רש"י
תפשוט קדושה בכולה .הואיל
וחזיא להקרבה:
תימכר לצורכי עולה ודמיה
חולין .דהא לא אקדיש גופה:
חוץ מדמי אבר .שלא יקבל דמה
כיון דחתא ליה קדושת הגוף
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
יא (:ומשין לה כגון דאמר הרי
עלי עולה בחייה:
ואפילו למ''ד כו' .הכי אוקימא
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 בקדושת הגוף .הא דקתי
פשטה קדושה בכולה כגון
דאקדשה קדושת הגוף דאמר
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:
והא מר הוא דאמר .בפ''ק
דתמורה )דף יא (:הקדיש זכר
איל דחזי לעולה ואקדשיה לדמי
עולה קדוש קדושת הגוף והוא
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:
הא דאקדיש כוליה .לדמיו
קדוש קדושת הגוף דליכא אלא
חד מיגו:
הא דאקדיש חד אבר .כגון הכא
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
למר .בשילהי פ''ק דתמורה )דף
יא:(:
הקדיש אבר לדמיו מהו.
שתקדש כל הבהמה לגופה מי
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:
בתם .דאיכא למימר דתיחות
ליה קדושת הגוף דהא חזי
להקרבה וברייתא דפשיטא ליה
דלא קדשה כולה בבעל מום קא
מיירי דומיא דעבד וחמור דלא
חזו לגופייהו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6ה ,א
ּגו ָּפא
ָ ּב ֵעי ַר ָ ּבה:
ֹאשי לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח"ַ ,מהוּ?
"דְּ ֵמי ר ׁ ִ
נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ,
אוֹ ֵאינוֹ נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ?
לָ א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ְ ּבדָּ ִמים דְּ ֵאינוֹ נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
לָ א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח דְּ נִידּ וֹ ן ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ?
ֵתיק ּו.
ָ ּב ֵעי ָר ָבא:
"ע ְר ִּכי ָעלַ י לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח"ַ ,מהוּ?
ֶ
נִידּ וֹ ן ְ ּב ֶה ּ ֵשׂ ג יַ ד,
אוֹ ֵאין נִידּ וֹ ן ְ ּב ֶה ּ ֵשׂ ג יַ ד?
לָ א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ַ ּב ֲע ָרכִ ין דְּ ֵאין ִנידּ וֹ ן ְ ּב ֶה ּ ֵשׂ ג יַ ד,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
35
שג יַ ד ?
לָ א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח ִנידּ וֹ ן ְ ּב ֶה ּ ֵ ׂ

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
תיפשוט ליה מההיא דאין ידון:
מי אמרי' לא אשכחן .דר בשום
דוכתא דאין ידון בכבודו א''ד
לא אשכחן לגבי מזבח כו':
ידון בהשג יד .גבי דר ודבה כי
האי:
הקדיש שדה אחוזה .לדמי
עולה:
מהו .היכי פריק ליה אי בעי
למיפרקיה דהא פשיטא לן אי
אקדשיה לבדק הבית הוה פריק
בית זרע חומר שעורים בחמשים
שקל כסף דגזירת הכתוב הוא
ואפילו היא שוה אלף זוז:
שדה אחוזה דמיפרקא .דהא לא
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
למזבח אלא בבהמות וההו ודאי
לא תה תורה קצבה לפדיון
אם הוממו והכא מי אמרין
בשויו תיקו:

ֵּתיק ּו.

ָ ּב ֵעי ַרב ַא ׁ ִשי:
ִה ְקדִּ ׁיש שְׂ ֵדה ֲאח ּו ָ ּזה לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַחַ ,מהוּ?
ִמי ָא ְמ ִרינַן :לָ א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ְׂש ֵדה ֲאח ּו ָ ּזה דְּ ִמ ְיפ ְר ָקאֶ ,א ָּלא ֵ ּבית זֶ ַרע חוֹ ֶמר ְׂשעוֹ ִרים ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף) 36ויקרא כז ,טז(.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
לָ א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח דְּ ִמ ְיפ ִריק ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ָשוְ יוֹ ?
ֵתיק ּו.

 35שיטה מקובצת וכך הוא בכתבי יד .גירסת וילא :דְּ ִמיפְ ִריק ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ָשוְ י ֹו
שע ִֹרים ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ָּכ ֶסף
ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ יַ ְקדִּ ׁיש ִא ׁיש לַ ה' וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך לְ ִפי זַ ְרעוֹ זֶ ַרע ח ֶֹמר ְ ׂ
 36וְ ִאם ִמ ּ ְ ׂ
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 .7ה ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ּ ָפחוּת ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש  -נִ ידָּ ר,
ֲא ָבל לֹא נֶ ֱע ָר ְך.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ
ּ
" ַה ַּמ ֲע ִריך ָפחוּת ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש,
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
נוֹ ֵתן דָּ ָמיו.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם".
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָס ַברֵ :אין ָא ָדם מוֹ צִ יא דְּ ָב ָריו לְ ַב ּ ָטלָ ה,
יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵאין ֲע ָרכִ ין לְ ָפחוּת ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש ,וְ ָ ּג ַמר וְ ָא ַמר לְ ׁ ֵשם דָּ ִמים.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִריָ :א ָדם מוֹ צִ יא דְּ ָב ָריו לְ ַב ּ ָטלָ ה.
ְּכ ַמאן ָאזְ לָ א ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
"ע ֶר ְך ְּכלִ י ָעלַ י"  -נוֹ ֵתן דָּ ִמים ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָהאוֹ ֵמרֶ :
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דִּ כְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָא ְתיָא.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֲ :א ִפילּ ּו ְּכ ַר ָ ּב ַנן ָ -ה ָתם הוּא דְּ ָט ֵעי,
ָס ַברִּ :כי ֵהיכִ י דְּ ִא ָּיכא ֲע ָרכִ ין לְ ֶבן חוֹ ֶד ׁש ִא ָּיכא נ ִַמי לְ ָפחוּת ִמ ֶ ּבן חוֹ ֶד ׁש.
ֲא ָבל ָהכָ א דְּ לֵ ָּיכא לְ ִמ ְיט ֵעי :וַ דַּ אי ָא ָדם יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵאין ֶע ֶר ְך לִ כְ לִ י ,וְ גָ ַמר וְ ָא ַמר לְ ׁ ֵשם דָּ ִמים,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ה,ב

וּלְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,לְ ַמאי ִאיצְ ְט ִר ְיך!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :ט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָה ָתם דְּ גָ זַ ר ּ ָפחוּת ִמ ֶ ּבן חוֹ ֶד ׁשַ ,א ּט ּו ֶ ּבן חוֹ ֶד ׁש,
ֲא ָבל ָהכָ א דְּ לֵ ָּיכא לְ ִמיגְ זַ ר ֵא ָימא לָ א,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ ֵאין ָא ָדם מוֹ צִ יא דְּ ָב ָריו לְ ַב ּ ָטלָ ה,
לָ א ׁ ְשנָא ָהכָ א וְ לָ א ׁ ְשנָא ָהכָ א.
ֵיבא ַ ּבר יוֹ ֵסי ָא ַמר ַרב:
ְּכ ַמאן ָאזְ לָ א ָהא דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה דְּ ָא ַמר ַרב י ָ
ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש ֶ ּב ֱה ַמת ֲח ֵבירוֹ נוֹ ֵתן דָּ ֶמ ָיה – ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.

רש"י
מתי'
פחות מבן חדש ידר .אם אמר
אחר דמיו עלי שהרי דמים כל
דהו יש לו:
אבל לא ערך .שלא אמר
בפרשה אלא מבן חודש ומעלה:
גמ'
ותן דמיו .כמה שהוא מכר
בשוק:
כר''מ .דאמר אין אדם מוציא
דבריו לבטלה ואדם יודע דאין
ערך לכלי דפשות כתיב וגמר
ואמר לשם דמים:
פשיטא דכר''מ .ל''ל למימר
כמאן אזלא הא:
התם .גבי פחות מבן חדש פטרי
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
דודאי יודע שאין ערך לכלי לא
כ''ש:
ותן דמיה .דאדם יודע שאין
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:
קא משמע לן .דלא אמרי' דטעה
אלא ודאי יודע שאין הקדישו חל
על גופה ולדמים תכוין:
והוא דאמר עלי .דמי בהמת
חבירו זו עלי להקריב ותן דמים
דבהמה גופה לא קאמר אבל
דמים קיבל עליו:
אבל אמר זו .ולא אמר עלי אלא
אמר הרי בהמה זו עולה לא אמר
כלום:

ָהא ֲא ָמ ָר ּה ַרב ֲח ָדא זִ ְימנָא,
דְּ ָא ַמר ַרב ִ ּג ֵידל ָא ַמר ַרב:
"ע ֶר ְך ְּכלִ י ָעלַ י"  -נוֹ ֵתן דָּ ָמיו!
ָהאוֹ ֵמר ֶ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :ה ָתם הוּא דְּ יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵאין ֶע ֶר ְך לִ כְ לִ י ,וְ גָ ַמר וְ ָא ַמר לְ ׁ ֵשם דָּ ִמיםֲ .א ָבל ְ ּב ֵה ָמה ,דְּ ַבת ִמ ְיקדָּ ׁש ִהיא,
ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר דְּ ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אי ָא ִמינָא לָ ּה לְ ָמ ָר ּה ְמזַ ֵ ּבין לָ ּה ִנ ֲיהלִ יִּ ,ת ְיקדו ּׁש לָ ּה ֵמ ַה ׁ ְש ָּתא וְ ַא ְק ְר ָב ּה.
ֲא ָבל דְּ ֵמי לָ א ָק ָא ַמר.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ הוּא דְּ ָא ַמר " ָעלַ י",
"ה ֵרי זוֹ "  -לֹא.
ֲא ָבל אוֹ ֵמרֲ :
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8ה ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
נָ ְכ ִרי:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר :נֶ ֱע ָרךְ,
ֲא ָבל לֹא ַמ ֲע ִר ְ
יך.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :מ ֲע ִר ְ
יך,
ֲא ָבל לֹא נֶ ֱע ָרךְ.
וְ זֶ ה וָ זֶ ה,
מוֹ ִדיםֶ ׁ :שנוֹ ְד ִרין,
וְ נִ ידָּ ִרין.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ָר ֵאל – ַמ ֲע ִר ִיכין,
" ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
וְ ֵאין ַה ּגוֹ יִ ם – ַמ ֲע ִר ִיכין.
יָ כוֹ ל לֹא יְ ה ּו נֶ ֱע ָר ִכין?
37
"א ׁיש" )ויקרא כז ,ב(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
וְ ִכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִּמ ְק ָרא ֶא ָחד ְמ ַר ֶ ּבה ,ו ִּמ ְק ָרא ֶא ָחד ְמ ַמ ֵעט,
ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ֲאנִ י אוֹ ֵמר" :נֶ ֱע ָר ְך וְ לֹא ַמ ֲע ִר ְ
יך"?
יבה ַה ָ ּכתוּב ְ ּב ֶ ּנ ֱע ָר ִכין יוֹ ֵתר ִמ ְ ּב ַמ ֲע ִר ִיכין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִר ָ ּ
ְ
ׁ ֶש ֲה ֵרי " ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן  -נֶ ֱע ָרךֲ ,א ָבל לֹא ַמ ֲע ִר ִיכין".
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל – נֶ ֱע ָר ִכין,
ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
וְ ֵאין ַה ּגוֹ יִ ם – נֶ ֱע ָר ִכין.
יָ כוֹ ל לֹא יְ ה ּו ַמ ֲע ִר ִיכין?
"א ׁיש".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
וְ ִכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִּמ ְק ָרא ֶא ָחד ְמ ַר ֶ ּבה ו ִּמ ְק ָרא ֶא ָחד ְמ ַמ ֵעט,
ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ֲאנִ י אוֹ ֵמר נָ ְכ ִרי ַמ ֲע ִר ְ
יך וְ לֹא נֶ ֱע ָר ְך?
יבה ַה ָ ּכתוּב ַ ּב ַּמ ֲע ִר ִיכין יוֹ ֵתר ִמ ַ ּב ֶ ּנ ֱע ָר ִכין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִר ָ ּ
ׁ ֶש ֲה ֵרי" :טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס ַ -מ ֲע ִר ִיכין ֲא ָבל לֹא נֶ ֱע ָר ִכין".

רש"י
מתי'
עובד כוכבים ערך .אם אמר
ישראל ערכו עלי ותן ערכו כפי
שים של עובד כוכבים:
אבל לא מעריך .אבל אם אמר
העובד כוכבים ערכי עלי או ערך
אחרים עלי לא אמר כלום:
ר' יהודה אומר מעריך .אם אמר
על ישראל ערכו עלי:
]אבל[ לא ערך .שאם אמר ערכי
עלי אין לו ערך או אם אמר
ישראל ערך עובד כוכבים זה עלי
לא אמר כלום:
גמ'
איש .משמע כל דהו:
הלכתיה דר''מ מסתבר .דאין
העובדי כוכבים מעריכין:
וטעמיה לא מסתבר .דיליף
טעמא מחרש שוטה וקטן ואיכא
למיפרך התם משום דלאו בי
דעה יהו דהא אין ודרין מי
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:
טעמיה דר' יהודה מסתבר.
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:
והלכתיה לא מסתבר .דודאי אין
מעריך משום דערכין לבדק
הבית וקרא כתיב לא לכם ולו
לבות:

ָא ַמר ָר ָבא:
ִהלְ כְ ֵת ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִ -מ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
ַט ְע ֵמ ּיה  -לָ א ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִ -מ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
ִהלְ כָ ֵת ּיה  -לָ א ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא.
" ִהלְ כָ ֵת ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר – ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא" –
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא לָ כֶ ם וָ לָ נ ּו לִ ְבנוֹ ת ֶאת ֵ ּבית ֱ ֵ

אל ֹהינוּ") 38עזרא ד ,ג(.

ְיתי לֵ ּיה ֵמ ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן,
" ַט ְע ֵמ ּיה  -לָ א ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא"  -דְּ ָקא ַמי ֵ
ׁ ָשאנֵי ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן דְּ לָ או ְ ּבנֵי ֵד ָעה נִינְ הוּ.
ְיתי לֵ ּיה ִמ ּטו ְּמטוּם וְ ַא ְנדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס,
" ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא"  -דְּ ָקא ַמי ֵ
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דִּ ְבנֵי ֵד ָעה נִינְ ה ּו ַ -מ ֲע ִטינְה ּו ַר ֲח ָמנָא.
" ִהלְ כָ ֵת ּיה לָ א ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא" – דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא לָ כֶ ם וָ לָ נ ּו לִ ְבנוֹ ת ֶאת ֵ ּבית ֱאל ֵֹהינוּ" )עזרא ד ,ג(.

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִּכי יַ ְפלִ א נֶ ֶדר ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך נְ ָפ ׁשֹת לַ ה'
 37דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּונ ּו הַ ֶּמלֶ ךְ
ש ָר ֵאל ל ֹא לָ כֶ ם וָ לָ נ ּו לִ ְבנוֹ ת ַ ּביִ ת לֵ אל ֵֹהינ ּו ִּכי ֲאנַ ְחנ ּו יַ ַחד נִ ְבנֶ ה לַ יהוָ ה ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
אשי ָה ָאבוֹ ת לְ יִ ְ ׂ
ֹאמר לָ ֶהם זְ ֻר ָ ּבבֶ ל וְ יֵ ׁשו ַּע ו ׁ ְּש ָאר ָר ׁ ֵ
 38וַ ּי ֶ
ְ
כּ וֹ ֶר ׁש ֶמלֶ ך ּ ָפ ָרס

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ

וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדהַ ,האי "ל ֹא לָ כֶ ם וָ לָ נוּ" )עזרא ד ,ג( ַ -מאי ָע ֵביד לֵ ּיה?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ֲא ִב ִימי :וְ ֶע ְרכּ וֹ נִגְ נָז.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ,לֹא י ְִמ ֲעל ּו בּ וֹ ?!
דִּ ְתנַן:
" ָח ֵמ ׁש ַח ָּטאוֹ ת ַה ֵּמתוֹ ת,
ו ָּמעוֹ ת ַההוֹ ְלכוֹ ת ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין" )על פי מעילה י-:יא!(.
ַא ָּל ָּמה ַּת ְניָא:
" ַ ּג ֵ ּבי ָק ְד ׁ ֵשי גוֹ יִ ם:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ָאמו ִּריםּ ְ :ב ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח,
ֲא ָבל ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ִמ ׁ ּשוּם ִר ְפיוֹ ן י ַָדיִם הוּא,
דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ַעם ָה ָא ֶרץ ְמ ַר ּ ִפין יְ ֵדי ַעם יְ הו ָּדה ו ְּמ ַב ֲהלִ ים אוֹ ָתם לִ ְבנוֹ ת" )עזרא ד ,ד(.
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רש"י
אמר אבימי .הא דאמר רבי
יהודה מעריכין לאו משום
דליתיה לבדק הבית דהא כתיב
לא לכם ולו אלא קדוש וגז
דאסור בהאה:
אלא מעתה .הואיל ולאיבוד
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:(:
במה דברים אמורים .דאין
מועלין בקדשי עובדי כוכבים
הייו בקדשי מזבח משום
דגמרין מעילה חטא חטא
מתרומה מה תרומה אין מיתה
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
בדק הבית מועלין בהן .ומפרש
התם מאי טעמא דכי גמרה
מעילה חטא חטא מתרומה
דומיא דתרומה דקדושת הגוף
אבל קדושת דמים לא גמרין
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
דתמורה )דף ב (:אבל בקדשי
בדק הבית דעובדי כוכבים לא
מציו חילוק הלכך מועלין בהן
זה שמעתי וראשון עיקר קתי
מיהת מועלין בהן אלמא איו
גז מדשייכא ביה מעילה:
אלא אמר רבא .ודאי לבדק הבית
אתי ובימי עזרא הייו טעמא
דשלחו להם לא לכם ולו:
משום רפיון ידים .משום שלא
היו מתכווים לטובה אלא
שיסמכו גם עליהם וישמעו
לעצתם והם יאחרו הבין עד
שיסיבו את לב כורש שלא
לבותו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

ו,א

ָּתנָא ֲח ָדא:
ימנּ ּו".
" ּגוֹ י ׁ ֶש ִה ְתנַ דֵּ ב נְ ָד ָבה ְל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ְמ ַק ְ ּב ִלים ֵה ֶ
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך:
" ֵאין ְמ ַק ְ ּב ִלין"!

 .9ו ,א

ָא ַמר ַר ִ ּבי ִאילָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ַ -ב ְת ִח ָּילה,
ָהא – ַ ּב ּסוֹ ף.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַ ּב ְת ִח ָּילהֲ :א ִפילּ ּו ַמיִם ו ֶּמלַ ח ֵ -אין ְמ ַק ְ ּבלִ ין ֵמ ֶהם.
ַ ּב ּסוֹ ף :דָּ ָבר ַה ְמס ּו ּיָים ֵ -אין ְמ ַק ְ ּבלִ ין
דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמס ּו ּיָים ְ -מ ַק ְ ּבלִ ין.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי "דָּ ָבר ַה ְמס ּו ּיָים"?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ְּכגוֹ ן ַא ָּמה ַּכלְ יָא עוֹ ֵרב.
ְמ ִתיב ַרב יוֹ ֵסף
"וְ ִא ֶ ּיג ֶרת ֶאל ָא ָסף ׁשוֹ ֵמר ַה ּ ַפ ְר ֵדס ֲא ׁ ֶשר לַ ּ ֶמלֶ ְך") 39נחמיה ב ,ח(!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ׁ ָשאנֵי ַמלְ כו ָּתא ,דְּ לָ א ָה ְד ָרא ֵ ּב ּיה.
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
"ע ַק ְרנָא טו ֵּרי" ָ -ע ַקר טו ֵּרי ,וְ לָ א ָה ַדר ֵ ּב ּיה.
:
א
ּת
ָ
ִאי ָא ַמר ַמלְ כו ָ

רש"י
בתחילה .בתחילת הבין אין
מקבלין דשמא לרפיון ידים
מתכווין:
לבסוף .לחזק את בדק דאין
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
העובדי כוכבים עליהן ובתחילתו
יותר מסופו וא''ת האי בתחילה
מי אמקדש ראשון קאמר א''כ
מאי מותיב ליה לקמן מואגרת
אל אסף וגו' דהייו במקדש שי:
דבר המסויים .שראה בעין אין
מקבלין מהם דגאי הוא ועוד
שמתפארים בו:
אמה כליא עורב .להכי קט אמה
דאמרי' בפרק בתרא דמחות
)דף קז (.הרי עלי ברזל לא יפחות
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
מגרש זבובין ממטתו בשעת
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
וגו' .והייו בתחילת בין וקשקיל
בדק הבית מכורש:
דלא הדרא בה .הואיל ותחילתו
לטובה תכוין שוב איו חוזר:

 39וְ ִא ֶ ּג ֶרת ֶאל ָא ָסף ׁש ֵֹמר ַה ּ ַפ ְרדֵּ ס ֲא ׁ ֶשר לַ ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר יִ ֶּתן לִ י ֵע ִצים לְ ָקרוֹ ת ֶאת ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ִ ּב ָירה ֲא ׁ ֶשר לַ ַ ּביִ ת וּלְ חוֹ ַמת ָה ִעיר וְ לַ ַ ּביִ ת ֲא ׁ ֶשר ָאבוֹ א ֵאלָ יו וַ ִ ּי ֶּתן לִ י
ַה ֶּמלֶ ְך ְּכיַ ד ֱאל ַֹהי ַה ּט ֹו ָבה ָעלָ י
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 .10ו ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
גּוֹ י ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְּתרו ָּמה ִמ ֶּכ ְריוֹ  -בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ ,
יש ּהִּ -תי ָּנ ֵתן לְ כֹ ֵהן,
ִאי ְ ּב ַד ַעת ִי ְׂש ָר ֵאל ִה ְפ ִר ׁ ָ
וְ ִאם לָ או ְ -טע ּונָה ְ ּגנִיזָ ה,
ְישינַן ׁ ֶש ָּמא ְ ּבלִ בּ וֹ לַ ׁ ּ ָש ַמיִם.
ָחי ׁ ִ
ֵמ ִית ֵיבי:
יה  -בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ :
" ּגוֹ י ׁ ֶש ִה ְתנַ דֵּ ב קוֹ ָרה וְ ׁ ֵשם ָ ּכתוּב ָע ֶל ָ
יה  -יָ גוֹ ד ,וְ יִ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ּמוֹ ָתר.
ִאם ָא ַמרּ ְ :ב ַד ַעת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִה ְפ ַר ׁ ְש ִּת ָ
וְ ִאם ָלאוְ -טעוּנָ ה ְ ּגנִ יזָ ה,
ישינַ ן ׁ ֶש ָּמא ְ ּב ִלבּ וֹ ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם".
ָחיְ ׁ ִ
ַט ְע ָמא דְּ ׁ ֵשם ָּכתוּב ָעלֶ ָיה דְּ ָב ֲעיָא ְ ּגנִיזָ ה,
ָהא ֵאין ׁ ֵשם ָּכתוּב ָעלֶ ָיה  -לֹא ָ ּב ְעיָא ְ ּגנִיזָ ה!
הוּא ַהדִּ ין דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵאין ׁ ֵשם ָּכתוּב ָעלֶ ָיה נ ִַמי ָ ּב ֲעיָא ְ ּגנִיזָ ה,
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ׁ ֵשם ָּכתוּב ָעלֶ ָיה  -יָגוֹ ד וְ ִי ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ּמוֹ ָתר.
דְּ ׁ ֵשם ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ מוֹ  -לָ או ָקדוֹ ׁש.
דִּ ְתנַן:
" ָהיָ ה ָ ּכתוּב ַעל יְ דוֹ ת ַה ֵ ּכ ִלים וְ ַעל ַ ּכ ְר ֵעי ַה ִּמ ָּטה ֲ -ה ֵרי זֶ ה יָ גוֹ ד וְ יִ ְגנוֹ ז".

רש"י
מכריו .של תבואת עצמו:
אם אמר בדעת ישראל
הפרשתיה .שלמקום שתרומת
ישראל הולכת תלך זו .ל''א
שישראל אמר לי להפרישה
וראשון שמעתי:
טעוה גיזה .ואסורה בהאה
דחיישין שמא בלבו לשמים
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:
יגוד .יחתוך מקום השם ויגוז
החתיכה וישתמש במותר ויבו
בבית הכסת:
לשמים .להקדש ובזמן הזה אין
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
גבי קורות וכלים לא קדיש דלא
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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 .11ו ,א
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַא ָ ּבה ּו:
"סלַ ע זוֹ לִ צְ ָד ָקה"  -מו ָּּתר לְ ׁ ַשנּוֹ ָת ּה.
ָהאוֹ ֵמרֶ :
ְסבוּר ִמי ּנ ָּה :לְ ַעצְ מוֹ ִ -אין,
לְ ַא ֵחר  -לֹא.
ִא ְּית ַמר:
ָא ַמר ַרב ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵ ּבין לְ ַעצְ מוֹ ֵ ּבין לְ ַא ֵחר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְֵע ָירא:
לֹא ׁ ָשנוֶּ ,א ָּלא דְּ ָא ַמר,
"ה ֵרי זוֹ " ְ ּב ֵעינָא ָ ּב ֵעי לְ ֵמ ְית ָב ּה.
ֲא ָבל ָא ַמרֲ :
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָר ָבא:
ַאדְּ ַר ָ ּבהִ ,א ּ ְיפכָ א ִמ ְיס ַּת ְ ּב ָראָ :א ַמר "זוֹ " ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ּהִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ לִ ַיח ּיֵיב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּת ּה,
ֲא ָבל ָא ַמרָ " :עלַ י" לֹא!
ֶא ָּלא ,לָ א ׁ ְשנָא.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָר ָבא:
"נֵ ֶדר ְצ ָד ָקה וְ ֵאין ֶה ְקדֵּ ׁש ְצ ָד ָקה".
ַמאי ָק ָא ַמר?
לֹא נ ֵֶדר וְ לֹא ֶה ְקדֵּ ׁש צְ ָד ָקה!
ֶא ָּלא לָ או ָהכִ י ָק ָא ַמר :צְ ָד ָקה ֲה ֵרי ִהיא ְ ּב" ַ ּבל ְּת ַא ֵחר") 40דברים כג ,כב(.
וְ ֵאינָה ְּכ ֶה ְקדֵּ ׁש ,דְּ ִאילּ ּו ֶה ְקדֵּ ׁש ָאסוּר לְ ִא ׁ ְש ַּת ּמו ׁ ֵּשי ֵ ּב ּיה ,וְ ִאילּ ּו ְצ ָד ָקה ׁ ָש ֵרי לְ ִא ׁ ְש ַּת ּמו ׁ ֵּשי ֵ ּב ּיה.
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ֲא ַמ ִר ָיתא לִ ׁ ְש ַמ ֲע ָתאַ ,ק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ְז ִביד ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא,
ֲא ַמרַ :א ּתוּן ָהכִ י ַמ ְתנִית ּו לָ ּה,
ֲאנַן ָהכִ י ַמ ְתנִינַן לָ ּה:
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה ָא ַמר ַרב:
"סלַ ע זוֹ לִ צְ ָד ָקה"  -מו ָּּתר לְ ׁ ַשנּוֹ ָת ּה,
ָהאוֹ ֵמרֶ :
ֵ ּבין לְ ַעצְ מוֹ ֵ ּבין לְ ַא ֵחר,
"ה ֵרי זוֹ ".
"עלַ י" ֵ ּבין ָא ַמרֲ :
ֵ ּבין ָא ַמרָ :

ִּ 40כי ִתדּ ֹר נֶ ֶדר לַ יהֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ְת ַא ֵחר לְ ׁ ַש ְּלמוֹ ִּכי ָדר ֹׁש יִ ְד ְר ׁ ֶש ּנ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך ֵמ ִע ָּמ ְך וְ ָהיָ ה ְב ָך ֵח ְטא

רש"י
לשותה .לצרכיו ולאחר זמן
ישלם:
אבל לאחר .להלוותה לחבירו לא
דלעצמו איכא למימר על מת כן
היקצה לצדקה שאם יצטרך
יטלה וישלם אחרת אבל חבירו
לא אסיק אדעתיה:
לא שו .דמותר לשותה אלא
דאמר סלע זו עלי לצדקה דכיון
דאמר עלי וקיבלה באחריות
לעין גיבה ואבידה כדידיה
דמי:
אבל אמר הרי זו .ולא אמר עלי
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:
אלא ל''ש .ומותר:
לא דר צדקה .דסתם דר דמי
עלי לב''ה:
בבל תאחר .והכי משמע דר הוא
הצדקה דקאי עליה בבל תאחר
כדר דקאמר בפרק קמא דר''ה
)דף ו (.בפיך זו צדקה:
לשמעתא .דהאומר סלע זו
לצדקה כו':
אתון הכי מתיתו לה .דרב חמן
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:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
אתה ְליַ ד ַ ּג ַ ּבאי מו ָּּתר ְל ׁ ַש ּנוֹ ָת ּה,
"ס ַלע זוֹ ִל ְצ ָד ָקה" ַ -עד ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּב ָ
" ֶ
ּ
אתה ְליַ ד ַג ַ ּבאי ָ -אסוּר ְל ׁ ַשנּ וֹ ָת ּה".
ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּב ָ
ו,ב ִאינִי?!
וְ ָהא ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי יָזֵ יף ו ָּפ ַרע!
ִיחא לְ ה ּו לַ ֲע ִנ ּיִים,
ׁ ָשאנֵי ַר ִ ּבי ַי ּנַאי ,דְּ נ ָ
ְיתי לְ הוּ.
דְּ כַ ָּמה דְּ ַמ ׁ ְש ֵהי ְמ ַע ּ ֵ ׂ
שי ו ַּמי ֵ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִה ְתנַ דֵּ ב ְמנוֹ ָרה אוֹ נֵ ר ְל ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ָ -אסוּר ְל ׁ ַש ּנוֹ ָת ּה".
"יִ ְ ׂ
ָס ַבר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ֵמ ַימר:
לָ א ׁ ְשנָא לִ ְד ַבר ָה ְר ׁשוּת וְ לָ א ׁ ְשנָא לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ִמי:
ָהכִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ׁ ָשנוֶּ ,א ָּלא לִ ְד ַבר ָה ְר ׁשוּת,
ֲא ָבל לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה  -מו ָּּתר לְ ׁ ַשנּוֹ ָת ּה .ודין
ִמדְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
גּוֹ י ׁ ֶש ִה ְתנַ דֵּ ב ְמנוֹ ָרה אוֹ ּנֵר לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת,
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נ ׁ ְִש ַּת ַ ּקע ׁ ֵשם ְ ּב ָעלֶ ָיה ָ -אסוּר לְ ׁ ַשנּוֹ ָת ּה,
ִמ ׁ ּ ֶש ּנ ׁ ְִש ַּת ַקע ׁ ֵשם ְ ּב ָעלֶ ָיה  -מו ָּּתר לְ ׁ ַשנּוֹ ָת ּה.
לְ ַמאי?
ִאילֵ ָימא לִ ְד ַבר ָה ְר ׁשוּתַ ,מאי ִא ְיריָא גּוֹ י? ֲא ִפילּ ּו ִי ְׂש ָר ֵאל ,נ ִַמי!
ֶא ָּלא לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה,
וְ ַט ְע ָמא :דְּ גּוֹ י  -הוּא דְּ ָפ ֵעי.
ּ
ֲא ָבל ִי ְׂש ָר ֵאל  -דְּ לָ א ּ ָפ ֵעיַ ׁ ,ש ִפיר דָּ ֵמי.
ִיש ָּתא דְּ ַרב יְהו ָּדה,
ָיעא ִאי ּנַדַּ ב ׁ ְש ָרגָ א לְ ֵבי כְ נ ׁ ְ
ׁ ַש ַעזְ ַרק ַט ּי ָ
41
ֵיה ַר ֲח ָבא ,וְ ִא ְיק ּ ַפד ַר ָ ּבה .
ׁ ַש ְּני ּ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ֵיה ַר ָ ּבה ,וְ ִא ְיק ּ ַפד ַר ֲח ָבא.
ׁ ַש ְּני ּ
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי] :ויש שאומרים[:
ֵיה ַח ָ ּזנֵי דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ,וְ ִא ְיק ּ ַפד ַר ֲח ָבא וְ ִא ְיק ּ ַפד ַר ָ ּבה.
ׁ ַש ְּני ּ
ֵיה ָס ַבר ,דְּ לָ א ׁ ְשכִ ַיח.
ַמאן דְּ ׁ ַש ְּני ּ
ו ַּמאן דְּ ִא ְיק ּ ַפד ָס ַבר :זִ ְמנִין דְּ ִמ ְק ֵרי וְ ָא ֵתי.

 41הגהות הגר"א וכתבי יד .גירסת וילאָ :רבָ א

רש"י
רבי יאי .גבאי הוה ויזיף מעות
הצדקה לצורכו ופרע:
דכמה דמשהי .רבי יאי דלית ליה
זוזי למפרע יחא להו לעיים:
דמעשה .רבי יאי לציבורא ואמר
דלית ליה מעות לחלק לעיים וכופה
אותם לצדקה ואיכא רווחא
לעיים:
מורה .כמשמעה:
ר .קרוישוי''ל של כסף או של זהב:
מדאמר ר' אסי כו' .כלומר מדקט
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:
אסור לשותה .דפעי:
ולמאי .קאמר ר' אסי דאסור
לשותה אילימא כו':
שעזרק .עובד כוכבים היה:
לא שכיח .שעזרק במתא דליפעי
שסוחר היה ומחזר בעיירות:
מתי'
הגוסס והיוצא ליהרג כו' .מפרש
בגמרא טעמא:
ר''ח בן עקביא .איוצא ליהרג פליג
אבל בגוסס מודה דכתיב )ויקרא כז(
והעמיד והעריך אותו וגוסס לאו בר
העמדה והערכה הוא:
שדמיו קצובין .בפרשה ערכין אבל
אודר מודה דהא כמכר בשוק בעי
למשיימיה וזה איו מכר בשוק
כלומר שאין אדם קוהו ויפסיד
מעותיו:
ודר ומעריך כו' .ובגמרא מפרש
מאי קא אתי ר' יוסי למימר הא
ת''ק לא אמר איו ודר שאם אמר
דמי פלוי עלי יפטר דהא לא ידר
קאמר:
גמ'
אלא לא ערך אמאי לא .הרי דמיו
קצובין:
כל חרם לא יפדה .מי שהוא ראוי
ליחרם וליהרג איו בכלל פדיון:
למומתין בידי שמים .כגון האי
דכתיב השור יסקל וגם בעליו יומת
והך מיתה ליכא למימר בידי אדם
דהא אמרי' בפ''ק דסהדרין )דף
טו (:מות יומת המכה רוצח הוא על
רציחתו אתה הורגו ואי אתה הורגו
על רציחת שורו:
שלא יתה שגגתן לכפרה .כגון
מגדף ומקלל אביו דאם עשה בשוגג
איו בקרבן ולא בגלות:
מיתות קלות .כלומר דקלות להך
מילתא שיתה שגגתן לכפרה כגון
רוצח דשגגתו גולה ועובד ע''ז
ומחלל שבת ובא על הערוה דשגגתו
חטאת:
כולי עלמא לא פליגי .דודאי דרו
דר והקדישו הקדש ומעריך את
אחרים דהא בר דעה הוא:
מלוה על פה .כגון זה שהזיק ולא
עמד בדין על כך קודם למיתה:
תשלומי זק כתובין בתורה
ומדאורייתא משעבד ליה בעל
כרחיה:
ואיכא דמתי לה .להא דרב יוסף
ורבה:
חייב .דבר דעה הוא:
פטורין .דאין לו דמים ועומד הוא
ליחבל וכל הך איכא ליהרג בדיי
ישראל קאמר:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ

רש"י
מתי'
הגוסס והיוצא ליהרג כו' .מפרש
בגמרא טעמא:
ר''ח בן עקביא .איוצא ליהרג
פליג אבל בגוסס מודה דכתיב
)ויקרא כז( והעמיד והעריך אותו
וגוסס לאו בר העמדה והערכה
הוא:
שדמיו קצובין .בפרשה ערכין
אבל אודר מודה דהא כמכר
בשוק בעי למשיימיה וזה איו
מכר בשוק כלומר שאין אדם
קוהו ויפסיד מעותיו:
ודר ומעריך כו' .ובגמרא מפרש
מאי קא אתי ר' יוסי למימר הא
ת''ק לא אמר איו ודר שאם
אמר דמי פלוי עלי יפטר דהא
לא ידר קאמר:

ַה ּגוֹ ֵסס,
יה ֵרג  -לֹא נִ ידָּ ר,
וְ ַה ּיוֹ ֵצא ֵל ָ
וְ לֹא נֶ ֱע ָר ְך.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ֲע ַק ְביָ א אוֹ ֵמר:
נֶ ֱע ָר ְך,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשדָּ ָמיו ְקצו ִּבין.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
נוֹ ֵדר,
ו ַּמ ֲע ִר ְ
יך,
ו ַּמ ְקדִּ ׁיש,
וְ ִאם ִה ִּזיק ַ -ח ָ ּייב.

ְ ּג ָמ ָרא
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא "גוֹ ֵסס  -לֹא נִ ידָּ ר"  -דְּ לָ או ַ ּבר דָּ ִמים הוּא,
"וְ לֹא נֶ ֱע ָר ְך"  -דְּ לָ או ַ ּבר ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ
יה ֵרג" ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא "לֹא נִ ידָּ ר"  -דְּ לָ או ַ ּבר דָּ ִמים הוּא,
ֶא ָּלא "יוֹ ֵצא ֵל ָ
ְ
ֶא ָּלא "לֹא נֶ ֱע ָרך ַ -א ַּמאי לָ א?

ה הוּא) 42ויקרא כז ,ח(.

דְּ ַת ְניָא:
"ע ְר ִ ּכי ָע ַלי"ֶ ׁ ,שלּ ֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם?
יה ֵרג וְ ָא ַמרֶ :
" ִמ ַ ּניִ ן ַה ּיוֹ ֵצא ֵל ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה") 43ויקרא כז ,כט(.
יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִ ּנ ְג ַמר דִּ ינוֹ ?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :מן ָה ָא ָדם" )ויקרא כז ,כט(  -וְ לֹא ָ ּכל ָה ָא ָדם".
וּלְ ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ֲע ַק ְביָא דְּ ָא ַמר :נ ֱֶע ָר ְך ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשדָּ ָמיו ְקצו ִּבין,
ַהאי ָּ
"כל ֵח ֶרם" ַ -מאי ָע ֵביד לֵ ּיה?

גמ'
אלא לא ערך אמאי לא .הרי
דמיו קצובין:
כל חרם לא יפדה .מי שהוא ראוי
ליחרם וליהרג איו בכלל פדיון:
למומתין בידי שמים .כגון האי
דכתיב השור יסקל וגם בעליו
יומת והך מיתה ליכא למימר
בידי אדם דהא אמרי' בפ''ק
דסהדרין )דף טו (:מות יומת
המכה רוצח הוא על רציחתו
אתה הורגו ואי אתה הורגו על
רציחת שורו:
שלא יתה שגגתן לכפרה .כגון
מגדף ומקלל אביו דאם עשה
בשוגג איו בקרבן ולא בגלות:
מיתות קלות .כלומר דקלות להך
מילתא שיתה שגגתן לכפרה
כגון רוצח דשגגתו גולה ועובד
ע''ז ומחלל שבת ובא על הערוה
דשגגתו חטאת:

לְ כִ ְד ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה אוֹ ֵמר:
ְל ִפי ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ַל ּמו ָּמ ִתים ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ָממוֹ ן ו ִּמ ְת ַ ּכ ּ ֵפר ָל ֶהם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :אם כּ ֶֹפר יו ׁ ַּשת ָעלָ יו") 44שמות כא ,כט-ל(,
יָ כוֹ ל ַאף ִ ּב ֵידי ָא ָדם ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה") 45ויקרא כז ,כט(.
ּ
יתנָ ה ׁ ִש ְג ָג ָתן ְל ַכ ָפ ָרה,
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִמיתוֹ ת ֲחמוּרוֹ תֶ ׁ ,שלּ ֹא נִ ְּ
יתנָ ה ׁ ִש ְג ָג ָתן ְל ַכ ּ ָפ ָרה ִ -מ ַ ּניִ ן?
ִמיתוֹ ת ַקלּ וֹ תֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם"".

שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֵֹהן
 42וְ ִאם ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶּכ ָך וְ ֶה ֱע ִמידוֹ לִ ְפנֵ י ַהכּ ֵֹהן וְ ֶה ֱע ִר ְיך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַעל ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִ ׂ
ָּ 43כל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יָ ֳח ַרם ִמן ָה ָא ָדם ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה מוֹ ת יו ָּמת
 44כט וְ ִאם ׁשוֹ ר נַ ָ ּגח הוּא ִמ ְּתמ ֹל ׁ ִשלְ ׁשֹם וְ הו ַּעד ִ ּב ְב ָעלָ יו וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ְמ ֶר ּנ ּו וְ ֵה ִמית ִא ׁיש א ֹו ִא ׁ ּ ָשה הַ ׁ ּשוֹ ר יִ ָּס ֵקל וְ גַ ם ְ ּב ָעלָ יו יו ָּמת .ל ִאם כּ ֶֹפר יו ׁ ַּשת ָעלָ יו וְ נָ ַתן
ּ ִפ ְדיֹן נַ ְפ ׁשוֹ ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר יו ׁ ַּשת ָעלָ יו
ָּ 45כל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יָ ֳח ַרם ִמן ָה ָא ָדם ל ֹא יִ ּ ָפ ֶדה מוֹ ת יו ָּמת
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" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :נוֹ ֵדר ו ַּמ ֲע ִר ְ
יך ו ַּמ ְקדִּ ׁיש ,וְ ִאם ִה ִּזיק ַ -ח ָ ּייב".
וְ ַת ּנָא ָק ָמא ִמי ָק ָא ַמר דְּ לָ א?
ֶא ָּלאּ ְ ,בנוֹ ֵדר ו ַּמ ֲע ִר ְיך ו ַּמ ְקדִּ ׁיש  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא :לָ א ּ ְפלִ יגִ י.
ִּכי ּ ְפלִ יגִ יּ ְ :ב ִאם ִה ִ ּזיק,
ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברִ :אם ִה ִ ּזיק ֵ -אינוֹ ַח ּיָיב ְ ּב ַת ׁ ְשלו ִּמין,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַברִ :אם ִה ִ ּזיק ַח ָ ּייב ְ ּב ַת ׁ ְשלו ִּמין.
ְ ּב ַמאי ָק ִמי ּ ַפלְ גִ י?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ְ ּב ִמלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה גּוֹ ֶבה ִמן ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשין ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברִ :מלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה ֵ -אינוֹ גּוֹ ֶבה ִמן ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשין,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַברִ :מלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה  -גּוֹ ֶבה ִמן ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשין.

ַר ָ ּבהָ 46א ַמר:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִמלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה ֵאינוֹ גּוֹ ֶבה ִמן ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשין,
וְ ָהכָ א ְ ּב ִמלְ וֶ ה ַה ְּכתו ָּבה ַ ּב ּתוֹ ָרה ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברִ :מלְ וֶ ה ְּכתו ָּבה ַ ּב ּתוֹ ָרה לָ או ִּככְ תו ָּבה ִ ּב ׁ ְש ָטר דָּ ְמיָא,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַברִּ :ככְ תו ָּבה ִ ּב ׁ ְש ָטר דָּ ְמיָא.
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ָהא:
יה ֵרג,
" ַה ּיוֹ ֵצא ֵל ָ
הוּא ׁ ֶש ָח ַבל ַ ּב ֲא ֵח ִרים ַ -ח ָ ּייב,
ֲא ֵח ִרים ׁ ֶש ָח ְבל ּו בּ וֹ ְ ּ -פטו ִּרין.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ַאף הוּא ִאם ָח ַבל ַ ּב ֲא ֵח ִרים ָ ּ -פטוּר,
יתן ַל ֲחזָ ַרת ֲע ִמ ַידת ֵ ּבית דִּ ין.
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ַּ
ז,א

ִיתן לַ ֲחזָ ַרת ֲע ִמ ַידת ֵ ּבית דִּ ין?!
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָס ַבר :נ ָּ
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִמלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה גּוֹ ֶבה ִמן ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשין ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברִ :מלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה  -גּוֹ ֶבה ִמן ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשין.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ָס ַברֵ :אינוֹ גּוֹ ֶבה ִמן ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשין.
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ּ
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאִ :מלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה ֵ -אינוֹ גּוֹ ֶבה ִמן ַהיוֹ ְר ׁ ִשין,
וְ ָהכָ א ְ ּב" ִמלְ וֶ ה ַה ְּכתו ָּבה ַ ּב ּתוֹ ָרה ִּככְ תו ָּבה ִ ּב ׁ ְש ָטר" ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברִּ :ככְ תו ָּבה ִ ּב ׁ ְש ָטר דָּ ְמיָא,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ָס ַבר :לָ או ִּככְ תו ָּבה ִ ּב ׁ ְש ָטר דָּ ְמיָא.
ֵמ ִית ֵיבי:
ּ
" ַהחוֹ ֵפר בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ נָ ַפל ָע ָליו ׁשוֹ ר וַ ֲה ָרגוֹ – ָפטוּר,
וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ִאם ֵמת ַה ׁ ּשוֹ ר :יוֹ ְר ׁ ֵשי ַ ּב ַעל ַהבּ וֹ ר ַ -ח ָ ּי ִיבין ְל ׁ ַש ֵ ּלם דְּ ֵמי ׁשוֹ ר ִל ְב ָע ָליו"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִאילָ א ָא ַמר ַרב:
ְּכ ׁ ֶש ָע ַמד ַ ּבדִּ ין.
וְ ָהא " ֲה ָרגוֹ " ָק ָתנֵי!
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה :מדובר
 46שיטה מקובצת וכתבי יד .גירסת וילאָ :רבָ א

רש"י
כולי עלמא לא פליגי .דודאי דרו
דר והקדישו הקדש ומעריך את
אחרים דהא בר דעה הוא:
מלוה על פה .כגון זה שהזיק ולא
עמד בדין על כך קודם למיתה:
תשלומי זק כתובין בתורה
ומדאורייתא משעבד ליה בעל
כרחיה:
ואיכא דמתי לה .להא דרב יוסף
ורבה:
חייב .דבר דעה הוא:
פטורין .דאין לו דמים ועומד
הוא ליחבל וכל הך איכא ליהרג
בדיי ישראל קאמר:
לחזרת עמידת ב''ד .שאין אתה
יכול להחזירו לב''ד ולעמוד בדין
על מה שחבל שאין מעין את
דיו:
מכלל דת''ק סבר כו' .בתמיה:
והרגו .השור הרג את החופר:
פטור .בעל השור:
חייבין לשלם .אלמא מלוה
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:
בשעמד בדין .קודם שמת
וחייבוהו לשלם לפיכך גובה מן
היורשין דכיון דדיו חרוץ לשלם
ה''ל כמלוה בשטר:
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רש"י

וְ ָה ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָּתנֵי ַח ָ ּגא:
" ֵמת ו ְּק ָברוֹ "!

והא תי חגא מת וקברו .השור
בבור כגון שהפיל עמו חוליא
ואפ''ה חייבין יורשין:
והילכתא .הא דקתי יורשין
חייבין כגון דייתבי דייי אפומא
דבירא וחייבוהו מיד לשלם:

וְ ִהילְ כְ ָתא:
ָית ִבי דַּ ּיָינֵי ַא ּפו ָּמא דְּ ֵב ָירא.
דְּ י ְ
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 .15ז ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יה ֵרג ַמ ִּזין ָע ָליו ִמדַּ ם ַח ָּטאתוֹ ו ִּמדַּ ם ֲא ׁ ָשמוֹ .
ל
" ַה ּיוֹ ֵצא ֵ ָ
ָח ָטא ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ֵ -אין נִ זְ ָק ִקין לוֹ ".
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵאין ְמ ַע ּנִין ֶאת דִּ ינוֹ .
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ישא נ ִַמי!
ִאי ָהכִ יֲ ,א ִפילּ ּו ֵר ׁ ָ
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה זִ ְבחוֹ זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה.
ֲא ָבל ֵאין זִ ְבחוֹ זָ בו ַּח – ַמאי? לֹא?!
ַאדְּ ָתנֵיָ " :ח ָטא ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ֵ -אין נִ זְ ָק ִקין לוֹ ",
לִ ְיפלוֹ ג וְ לִ ְיתנֵי ְ ּב ִד ָיד ּהּ ַ :ב ֶמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ָהיָה זֶ ַבח זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
ֲא ָבל ֵאין זֶ ַבח זָ בו ַּח  -לֹא !
ָהכִ י נ ִַמי ָק ָא ַמר:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ָהיָה זֶ ַבח זָ בו ַּח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
ֲא ָבל ֵאין זֶ ַבח זָ בו ַּח נ ֲַע ָׂשה ְּכ ִמי ׁ ֶש ָח ָטא ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ,וְ ֵאין נִזְ ָק ִקין לוֹ .

רש"י
מזין עליו .זורקין בשבילו דם
חטאתו ואשמו ולא הויא
כחטאת שמתו בעליה כל זמן
שלא הרג:
חטא בשוגג באותה שעה .שיצא
ליהרג כגון שראה חלב וכסבור
שומן הוא ואכלו:
אין זקקין לו .שיפריש קרבן
ליקרב:
מפי שאין מעין את דיו.
שימתיו מלהורגו עד שישחטו
הזבח ויזרק הדם שעיוי הדין
הוא:
רישא מי .דקתי כשחטא קודם
לכן מזין עליו הרי ממתיים לו
עד שישחט ויזרק:

30

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16ז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יה ֵרג ֵ -אין ַמ ְמ ִּתינִ ין ָל ּה ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵלד.
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה ֵל ָ
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְש ָבה ַעל ַה ַּמ ׁ ְש ֵ ּבר ַ -מ ְמ ִּתינִ ין ָל ּה ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵלד.
ש ָע ָר ּה.
ָה ִא ׁ ָשה ׁ ֶש ֶ ּנ ֶה ְר ָגה  -נֶ ֱהנִ ין ִ ּב ְ ׂ
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֶה ְר ָגה ֲ -אסו ָּרה ַ ּב ֲהנָ ָאה.

ְ ּג ָמ ָרא
ּ ְפ ׁ ִש ָיטאּ ,גו ָּפ ּה ִהיא!
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב " ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ִשית ָעלָ יו ַ ּב ַעל ָ ִ ָ
ֵיה,
ָממוֹ נָא דְּ ַב ַעל הוּא ,וְ לָ א לִ ְיפ ְס ֵד ּיה ִמי ּנ ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

הא ּׁשה") 47שמות כא ,כב(,

וְ ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַמי!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָא ַמר ְק ָרא" :ו ֵּמת ּו ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶ

יהם") 48דברים כב ,כב( -

לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ָ ּוולָ ד.

יאש ָ ּיה"!
יהן ׁ ָשוִ ין ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִ
וְ ַהאי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה " ַעד ׁ ֶש ְ ּיה ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ִּכי ָק ָא ְמ ַר ְּת ִמ ַ ּ
"גם".
"יָ ׁ ְש ָבה ַעל ַה ַּמ ׁ ְש ֵ ּבר ַ -מ ְמ ִּתינִ ין ָל ּה ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵלד".
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן ַד ֲע ַקרּ ,גו ָּפא ַא ֲח ִרינָא הוּא.

 47וְ כִ י יִ ָּנצ ּו ֲאנָ ׁ ִשים וְ נָ גְ פ ּו ִא ׁ ּ ָשה ָה ָרה וְ יָ ְצא ּו יְ לָ ֶד ָיה וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָאס ֹון ָענוֹ ׁש יֵ ָענֵ ׁש ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ִשית ָעלָ יו ַ ּב ַעל ָה ִא ׁ ּ ָשה וְ נָ ַתן ִ ּבפְ לִ לִ ים
ש ָר ֵאל
ִּ 48כי יִ ָּמ ֵצא ִא ׁיש ׁשֹכֵ ב ִעם ִא ׁ ּ ָשה ְב ֻעלַ ת ַ ּב ַעל ו ֵּמת ּו ַ ּגם ׁ ְשנֵ ֶיהם ָה ִא ׁיש ַה ׁ ּשֹכֵ ב ִעם ָה ִא ׁ ּ ָשה וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִ ּי ְ ׂ

רש"י
מתי'
אין ממתיין לה עד שתלד .אלא
הורגין ולדה עמה דחד גופא
הוא:
ישבה על המשבר .קודם שגמר
דיה:
ממתיין לה עד שתלד .דכיון
דעקר וע ממקומו גופא אחריא
הוא:
הין בשערה .ובגמ' מפרש
טעמא:
אסורה בהאה .כדקי''ל )פסחים
דף כב (:ובעל השור קי כאדם
שאומר לחבירו יצא פלוי קי
מכסיו ואין לו בהן האה של
כלום:
גמ'
לרבות את הולד .קס''ד משיהם
יליף מדה''ל למיכתב ומתו ואא
ידעא דאין ומתו פחות משים:
שיהם .מיותר לדרשה:
שיהן שוין .הואף והואפת יהו
בי עושין אבל אם היתה היא
קטה והוא גדול או הוא קטן
דלאו בר עושין והיא גדולה ובת
עושין אין הגדול הרג :ומשי
או מגם ילפין:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
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 .17ז ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּיוֹ צְ ָאה לֵ ָיה ֵרגַ ,מ ִּכין אוֹ ָת ּה ְּכנֶ גֶ ד ֵ ּבית ֵה ָריוֹ ן,
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיָמוּת ַה ָ ּוולָ ד ְּת ִח ָּילה,
ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ָּתבֹא לִ ֵידי נִי ּווּל.
ישא.
לְ ֵמ ְימ ָראִ :היא ָק ְד ָמה ו ֵּמ ָתה ְ ּב ֵר ׁ ָ
ישא!
ְימא לָ ן דְּ וָ ולָ ד ָמיֵית ְ ּב ֵר ׁ ָ
וְ ָהא ַקי ָ
דִּ ְתנַן:
" ִּתינוֹ ק ֶ ּבן יוֹ מוֹ  -נוֹ ֵחל,
ּו ַמנְ ִחיל" )נדה מד.(.
וְ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
נוֹ ֵחל ְ ּב ִנכְ ֵסי ָה ֵאם לְ ַהנ ְִחיל לָ ַא ִחין ִמן ָה ָאב.
דַּ וְ ָוקא ֶ ּבן יוֹ ם ֶא ָחדֲ ,א ָבל עו ָ ּּבר – לָ א,
ישא ,וְ ֵאין ַה ֵ ּבן יוֹ ֵר ׁש ֶאת ִא ּמוֹ ַ ּב ֶ ּק ֶבר ,לְ ַהנ ְִחיל לָ ַא ִחין ִמן ָה ָאב!
דְּ הוּא ָמיֵית ְ ּב ֵר ׁ ָ
ָהנֵי ִמ ֵּילי לְ גַ ֵ ּבי ִמ ָיתה,
ַא ּי ְֵידי דְּ וָ ולָ ד זו ְּט ָרא ַח ּיו ֵּת ּיהַ ,עיְילָ א ִט ּ ָיפה דְּ ַמלְ ַא ְך ַה ָּמוֶ ת ו ְּמ ַח ֵּת ְך לְ ה ּו לַ ּ ִס ָימנִין.
ישא.
ֲא ָבל נ ֶֶה ְרגָ ה ִ -היא ֵמ ָתה ְ ּב ֵר ׁ ָ
וְ ָהא ֲהוָ ה עו ְּבדָּ א ו ַּפ ְר ֵּכיס ַעד ְּתלָ ת ּ ִפ ְרכּ ו ֵּסי!
ִמ ֵידי דְּ ָהוֵ י ַא ְ ּז ַנב ַה ְּל ָט ָאה דִּ ְמ ַפ ְר ֶּכ ֶסת.

רש"י
לידי יוול .שאם יהא חיות בולד
יצא לאחר מיתת אמו ויוול
הוא:
וחל .אם פלה לו ירושה בו ביום
ובו ביום מת מחילה לקרוביו
מאביו:
ואמר רב ששת .האי וחל
ומחיל ליכא לאוקומי בכסי
אביו דא'' לא אתיליד איהו הוו
ירתי קרוביו כסי אביו היכא
דאין בים:
אלא וחל בכסי אמו .אם מתה
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:
אבל עובר .אם מתה מעוברת לא
ירתי לה קרובי העובר דהוא מת
ברישא:
ומשי ה''מ .דהוא מיית ברישא
לגבי מיתה כשהיא מתה מיתת
עצמה :ופרכין וגבי מיתה מי
מיית הוא ברישא והא הוה
עובדא ופרכיס לאחר מיתת
אמו:
זב הלטאה .אם חותכין אותה
מפרכסת החתיכה ואע''פ שאין
בה חיות:
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 .18ז ,א-ב
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ׁ ְָש ָבה ַעל ַה ַּמ ׁ ְש ֵ ּבר ו ֵּמ ָתה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ְמ ִב ִיאין ַס ִּכין ו ְּמ ָק ְר ִעים ֶאת ְּכ ֵר ָיס ּה ,וּמוֹ צִ ִיאין ֶאת ַה ָ ּוולָ ד.
ז,ב

ּ ְפ ׁ ִש ָיטאַ ,מאי ָע ֵביד ^ ְמ ַח ֵּת ְך ְ ּב ָב ָׂשר הוּא!
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
לֹא נִצְ ְרכָ ה לְ ָה ִביא ַס ִּכין דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ו ַּמאי ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ,דְּ ִמ ּ ְס ֵפ ָיקא ְמ ַח ְּללִ ינַן ׁ ַש ְ ּב ָתא?!
ָּתנֵינָא:
" ִמי ׁ ֶש ָ ּנ ְפ ָלה ָע ָליו ַמ ּפוֹ ֶלת:
ָס ֵפק הוּא ׁ ָשםָ ,ס ֵפק ֵאינוֹ ׁ ָשם,
ָס ֵפק ַחיָ ,ס ֵפק ֵמת,
ש ָר ֵאל ְ -מ ַפ ְ ּק ִחין ָע ָליו ֶאת ַה ַ ּגל" )יומא פג!(.
ָס ֵפק נָ ְכ ִריָ ,ס ֵפק יִ ְ ׂ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :ה ָתם הוּא דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ֲחזָ ָקה דְּ ִח ּיו ָּתא.
ֲא ָבל ָהכָ א דְּ לָ א ֲהוָ ה לֵ ּיה ֲחזָ ָקה דְּ ִח ּיו ָּתא ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ֵא ָימא לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
ומקרעין את כריסה .דזימין
דמיקרי דהיא מייתא ברישא:
מחתך בבשר בעלמא הוא .ואין
חיוב אלא בחובל בחי דמוציא
דם:

מסכת ערכין פרק א' – ַ
יכין"
"הכֹּל ַמ ֲע ִר ִ

33

 .19ז ,ב
ש ָע ָר ּה".
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱה ְר ָגה  -נֶ ֱהנִ ין ִ ּב ְ ׂ

רש"י
)הין בשערה .רגילות היו
שים כששערן מועט לקשור
שיער שים כריות לשערן והוא
פיאה כרית( :פיאה .קליעה:
מת אסור בהאה .דכתיב ותמת
שם מרים וגמר שם שם מעגלה
ערופה במסכת ע''ז באין
מעמידין )דף כט:(:
בפיאה כרית .לאו שערה ממש
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
לאיתסורי בהדיה וכטולה
מחיים דמיא:
שער שים צדקיות .של עיר
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
תקבוץ וגו' אלמא מספקא ליה
אי כגופה אי לאו כגופה ותיפשוט
ליה מהכא דגופה הוא דטעמא
דאמרה תו כו':
קשיא ליה לר'' .הא דמוקמין
למתיתין בפיאה כרית והא
דומיא דבהמה קתי וכו':
אלא א''ר חמן .לעולם שערה
ממש ודקשיא לך איסורי האה
יהו ל''ק דשיער המת לא
מיתסר בהאה דלא דמי לשיער
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
לאחר גמר דיו אסור ואין לי
אלא באכילה בהאה מין כו'
והילכך כל דמחובר בה בשעת
גמר דין מיתסר בהדה:
תי לוי כוותיה דרב .דמוקים לה
בדאמרה תו ובפיאה כרית:
מתה .ולא אמרה תו אין ותין
כו':
פשיטא .דמש''ה אין ותין
שהמת אסור בהאה אלא ודאי
ה''ק שויי המת כגון פיאה
כרית אסורין בהאה ולהכי
קתי להאי מפי משום דקא בעי
לגלויי עלה דלאו בשערה ממש
קא מיירי:
בהמה שהרגה אסורה בהאה.
אפי' שערה:

וְ ַא ַּמאי? ִא ּיסו ֵּרי ֲהנ ָָאה נִינְהוּ!
ָא ַמר ַרב:
"תנ ּו ְׂש ָע ִרי לְ ִב ִּתי".
ְ ּבאוֹ ֶמ ֶרתְּ :
"תנ ּו י ִָדי לְ ִב ִּתי" ִ -מי יָ ֲה ִבי ַנן לָ ּה?!
ִאילּ ּו ָא ְמ ָרהְּ :
ָא ַמר ַרב:
ְ ּב ֵפ ָאה נָכְ ִרית.
"תנ ּו",
ַט ְע ָמא דְּ ָא ְמ ָרהְּ :
"תנוּ" ּגו ָּפ ּה הוּא ו ִּמ ַּית ּ ַסר.
ָהא לֹא ָא ְמ ָרהְּ :
וְ ָהא ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲח ִנינָא,
דְּ ָב ֵעי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְׂש ַער נ ׁ ִָשים צִ ְד ָק ִנ ּיוֹ ת ַ -מהוּ?
וְ ָא ַמר ָר ָבאּ ְ :ב ֵפ ָאה נָכְ ִרית ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה!
ִּכי ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִינָא,
דְּ ָתלֵ י ְ ּב ִסיכְ ָתא,
ָהכָ א דְּ ִמ ַח ַ ּבר ָ ּב ּה,
"תנ ּו",
ַט ְע ָמא דְּ ָא ְמ ָרה ְּ
"תנוּ" ּ -גו ָּפ ּה הוּא ו ִּמ ַּית ּ ַסר.
ָהא לֹא ָא ְמ ָרה ְּ
ַק ׁ ְשיָא לֵ ּיה לְ ַרב נ ְַח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
וְ ָהא דּ ו ְּמיָא דִּ ְב ֵה ָמה ָק ָתנֵי,
ַמה ָה ָתם – ּגו ֵּפ ּיה,
ַאף ָהכָ א  -נ ִַמי ּגו ֵּפ ּיה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
זוֹ ִ -מ ָית ָת ּה אוֹ ַס ְר ָּת ּה,
וְ זוֹ ּ ְ -ג ַמר דִּ ינָה אוֹ ַס ְר ָּת ּה.
ָּתנֵי לֵ וִ י ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב,
ָּתנֵי לֵ וִ י ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב נ ְַח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק.
" ָּתנֵי לֵ וִ י ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב":
יה ֵרג:
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ָאה ֵל ָ
ש ָע ִרי ְל ִב ִּתי"  -נוֹ ְתנִ ין,
"תנ ּו ְ ׂ
וְ ָא ְמ ָרהְּ :
ֵמ ָתה ֵ -אין נוֹ ְתנִ ין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ֵּמת ָאסוּר ַ ּב ֲהנָ ָאה".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֶא ָּלא ׁ ֶשנוֹ יֵי ַה ֵּמת ָ -אסוּר ַ ּב ֲה ָנ ָאה.
" ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִי ְצ ָחק":
ש ָע ָר ּה,
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵּמ ָתה  -נֶ ֱהנִ ין ִ ּב ְ ׂ
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ֶ ּנ ֶה ְר ָגה ֲ -אסו ָּרה ַ ּב ֲהנָ ָאה.
ו ַּמה ֶה ְפ ֵר ׁש ֵ ּבין זֶ ה ְלזֶ ה?
ית ָת ּה אוֹ ַס ְר ָּת ּה,
זוֹ ִ -מ ָ
וְ זוֹ ּ ְ -ג ַמר דִּ ינָ ּה אוֹ ַס ְר ָּת ּה".
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