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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת ערכין פרק ד' – " ֶה ֵשּׂג יַד"
 .1יז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שג יַ ד) 183ויקרא כז ,ח( ּ ַ -בנּוֹ ֵדר,
ֶה ּ ֵ ׂ
וְ ַה ׁ ּ ָשנִ ים ּ ַ -ב ִ ּנידָּ ר,
וְ ָה ֲע ָר ִכין ּ ַ -ב ֶ ּנ ֱע ָר ְך,
וְ ָה ֶע ֶר ְך ּ ִ -בזְ ַמן ָה ֶע ֶרךְ.
יצד?
" ֶה ּ ֵ ׂ
שג יַ ד ּ ַ -בנּוֹ ֵדר" ּ ֵ -כ ַ
ְ
ְ
ָענִ י ׁ ֶש ֶה ֱע ִריך ֶאת ֶה ָע ׁ ִשיר  -נוֹ ֵתן ֶע ֶרך ָענִ י,
וְ ָע ׁ ִשיר ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יך ֶאת ֶה ָענִ י  -נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך ָע ׁ ִשיר.
ֲא ָבל ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵאינוֹ ֵ ּכן,
"ק ְר ָ ּבנוֹ ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרע זֶ ה ָע ַלי",
ֲה ֵרי ׁ ֶש ָא ַמרָ :
ָהיָ ה ְמצוֹ ָרע ָענִ י ֵ -מ ִביא ָק ְר ַ ּבן ָענִ י,
ָע ׁ ִשיר ֵ -מ ִביא ָק ְר ַ ּבן ָע ׁ ִשיר.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
אוֹ ֵמר ֲאנִ יַ :אף ָ ּב ֲע ָר ִכין ֵ ּכן,
וְ ִכי ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ָענִ י ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יך ֶאת ֶה ָע ׁ ִשיר נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך ָענִ י?
ׁ ֶש ֵאין ֶה ָע ׁ ִשיר ַח ָ ּייב ְ ּכלוּם.
"ע ְר ִ ּכי ָע ַלי",
ֲא ָבל ָע ׁ ִשיר ׁ ֶש ָא ַמרֶ :
"מה ׁ ֶש ָא ַמר זֶ ה ָע ַלי"  -נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך ָע ׁ ִשיר.
וְ ׁ ָש ַמע ָענִ י וְ ָא ַמרַ :

ְ ּג ָמ ָרא

שג יַ ד' ַ ּב ַּמ ֲע ִר ְיך הוּא!
' ֶה ּ ֵ ׂ
שיג יַ ד ַהנּוֹ ֵדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֵֹהן" )ויקרא כז ,ח(.
ְּכ ִדכְ ִתיבֲ " :א ׁ ֶשר ַּת ּ ִ ׂ
ַה ׁ ּ ָשנִים ַ ּב ִּנידָּ ר ּ ַ -ב ּנ ֱֶע ָר ְך הוּא!
"ה ׁ ּ ָשנִ ים ַ ּב ִ ּנידָּ ר".
"ה ּ ֵ ׂ
שג יַ ד ּ ַ -בנּ וֹ ֵדר"ָ ,א ַמר נ ִַמי ַ
ַא ּי ְֵידי דְּ ָא ַמר ֶ

רש"י
מתי'
השג יד בודר .תורת דין השג יד
שהעי ידון בערכין לפי השג ידו
כדכתיב ואם מך הוא מערכך
בתר ודר אזלין ולא בתר ידר
כדמפרש לקמן:
והשים בידר .כדמפרש לקמן
ילד שהעריך זקן ותן ערך זקן
דלא אזלין בתר שים דידיה
דודר דהא לא אמר ערכי עלי
אלא ערך פלוי עלי וערך זקן מבן
ששים ומעלה פחות מערך ילד:
והערכין בערך .קצב הערך דזכר
וקבה בתר ערך אזיל ולא בתר
מעריך כדמפרש לקמן איש
שהעריך אשה דאמר ערך פלוית
עלי ותן ערך הערך:
בזמן הערך .כדמפרש לקמן
שאם העריך עצמו פחות מבן
עשרים דהוי ערך קטן וקודם
תיתו עשה בן עשרים איו ותן
אלא כשעה שהעריך תחילה:
אומר אי אף בערכין כן .אילו
מתרמי בערכין דומיא דקרבות
הוי כקרבות דהא דאמרת
דערכין אין כקרבות משום
דלא דמו אהדדי דמפי מה עי
שהעריך עשיר ותן ערך עי לפי
השג ידו משום דאין העשיר חייב
כלום ולא דמי למצורע וזה
שאמר על העשיר לא תכוון אלא
לפי מדת שותיו של העשיר
שפחותין או יתירין על שותיו
שלו הלכך ידון בהשג יד דהא
לא פירש כלום אלא ערך מדת
]שותיו של[ העשיר קיבל עליו
ודין ערך ידון בהשג יד:
אבל עשיר שאמר ערכי עלי.
דהוי חייב ערך שלם דומיא
דמצורע עשיר ושמע עי וכו':
גמ'
וקפריך השג יד במעריך הוא.
ולא בודר שהאומר דמי עלי אין
ידון בהשג יד אלא הכל יתן
כשיוכל דאמרין בפרק האומר
משקלי עלי )לקמן כ (.חומר
בדרים מבערכין שהדרים אין
ידוים בהשג יד:
ומשי כדכתיב על פי אשר תשיג
וגו' .כלומר האי דקרי למעריך
הכא ודר דלישא דקרא קט:
השים בערך ולא בידר.
דהאומר דמי פלוי עלי אין ידון
לפי מדת שים אלא כפי שאותו
פלוי מכר בשוק:

שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֵֹהן
 183וְ ִ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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 .2יז ,א-ב

יצד? ָענִ י ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יך ֶאת ֶה ָע ׁ ִשיר נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך ָענִ י".
" ֶה ּ ֵ ׂ
שג יַ ד ַ ּבנּ וֹ ֵדרּ ֵ ,כ ַ
ַמאי ַט ְע ָמא?
שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר") 184ויקרא כז ,ח( ּ ַ -בנּוֹ ֵדר ָּתלָ ה ַר ֲח ָמנָא.
דְּ ָא ַמר ְק ָראֲ " :א ׁ ֶשר ַּת ּ ִ ׂ

" ֲא ָבל ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵאינוֹ ֵ ּכן,
"ק ְר ָ ּבנוֹ ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרע זֶ ה ָע ַלי"ָ ,היָ ה ְמצוֹ ָרע ָענִ י ֵ -מ ִביא ָק ְר ַ ּבן ָענִ י".
ֲה ֵרי ׁ ֶש ָא ַמרָ :
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ַמדִּ ירוֹ ָע ׁ ִשיר?!
"וְ ִאם דַּ ל הוּא") 185ויקרא יד ,כא( ֲא ַמר ַר ֲח ָמנָא ,וְ לֹא דַּ ל הוּא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ְּכ ׁ ֶש ָהיָה ַמדִּ ירוֹ ָענִי.
וְ ִדלְ ָמא ֲעלֵ ּיה דִּ ֵיד ּיה ַחס ַר ֲח ָמנָא,
ַא ַּמדִּ ירוֹ  -לֹא,
דְּ ָהכְ ִתיב" :הוּא"!
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
שגֶ ת"  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַהנּוֹ ֵדר.
"וְ ֵאין יָ דוֹ ַמ ּ ֶ ׂ
ְיתי ַ ּב ֲע ׁ ִשירוּת?
ֲא ָבל ַמדִּ ירוֹ ָע ׁ ִשירָ ,הכִ י נ ִַמי דְּ ַמי ֵ
ִאם ֵּכןַ ,מאי " ֲא ָבל ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵ -אינוֹ ֵ ּכן"!
יז,ב

ֲח ָדא ְ -מצוֹ ָרע ָענִי ו ַּמדִּ ירוֹ ָענִי,
וַ ֲח ָדא  -לְ ַמעו ֵּטי ְמצוֹ ָרע ָע ׁ ִשיר ו ַּמדִּ ירוֹ ָענִי.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ִא ְית ַרבּ ּו ִ -א ְית ַרבּ וּ,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ְ "186ל ִפי ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ָ ּב ֲע ָר ִכיןָ ,ענִ י ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יך ֶאת ֶה ָע ׁ ִשיר נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך ָענִ י ,יָ כוֹ ל ַאף זֶ ה ֵ ּכן?
"אם דַּ ל הוּא" )ויקרא יד ,כא(".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
וּלְ ַר ִ ּבי דְּ ָא ַמר" :אוֹ ֵמר ֲאנִ יַ :אף ַ ּב ֲע ָר ִכין ֵ ּכן",
ַאלְ ָמאָ :א ַמרּ ָ :ב ַתר ִח ּיו ָּבא דְּ גַ ְב ָרא ָאזְ לִ ינַן,
וְ ָהא לָ א צְ ִריכָ א ְק ָרא לְ ַמעו ֵּטי "הוּא" )ויקרא יד ,כא(  -לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
לְ ַמעו ֵּטי ְמצוֹ ָרע ָענִי ו ַּמדִּ ירוֹ ָע ׁ ִשיר,
ּ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר ַר ִ ּביּ ָ :ב ַתר ִחיו ָּבא דְּ גַ ְב ָרא ָאזְ לִ י ַנן,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֵֹהן
 184וְ ִ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 ּ ִ ׂ
שרוֹ ן סֹלֶ ת ֶא ָחד ָ ּבלוּל ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן לְ ִמ ָנְחה וְ ל ֹג ׁ ָש ֶמן
ש ֶא ָחד ָא ׁ ָשם לִ ְתנוּפָ ה לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו וְ ִע ּ ָ ׂ
שגֶ ת וְ לָ ַקח ֶּכבֶ ׂ
 185וְ ִאם דַּ ל הוּא וְ ֵאין יָ דוֹ ַמ ּ ֶ ׂ
 186שיטה מקובצת הגיה :כדתיא .וברייתא זו מופיעה בתורת כהים לפסוק זה

רש"י
ואף על גב דמדירו עשיר .בתמיה
מדירו הייו זה שאמר קרבן
מצורע עלי:
דלמא עליה דמצורע חס רחמא.
אדלות אבל אמדירו לא ואע''ג
דהוי עי מאי אבל בקרבות איו
כן .הא בקרבות מי אזלת בתר
ודר:
ומשי חדא אמצורע עי ומדירו
עי וחדא למעוטי מצורע עשיר
ומדירו עי .כלומר ודאי חדא
מהך מילי דמתי' דהייו הך
דקתי אם היה מצורע עי מביא
קרבן עי ודאי במדירו עי
קמיירי וכדאוקימא ומאידך
מילתא פקא לן דבקרבות איו
כן דקתי אם היה מצורע עשיר
מביא קרבן עשיר ואע''ג דמדירו
עי והייו למעוטי מדיר מדין
ערכין דלא אזלין בתר ודר:
ס''ד אמיא כו' .כלומר
ואיצטריך לאשמועין אבל
בקרבות איו כן לאשמועין
דהיכא דמצורע עשיר ומדירו עי
מביא קרבן עשיר דסד''א הואיל
ואיתרבי ודר מואין ידו משגת
דחס רחמא עליה כי הוי איהו
עי ומצורע עי אתרבי מי אפילו
היכא דמצורע עשיר הואיל והוא
עי קמ''ל לי ראה ועיקר דה''ג
אם כן מאי אבל בקרבות איו
כן אחדא אמצורע עשיר ומדירו
עי סד''א כו' ואי שמעתיה
כמות שהיא כתובה בספרים
ופירושה כמו שפירשתיה ואין כן
שיטת הש''ס:
יכול אף זה כן .עי שאמר קרבן
מצורע עשיר זה עלי:
אם דל הוא .חס רחמא עליה
ולא על מדירו:
ולרבי דאמר אף בערכין כן .דאי
הוי עשיר מחוייב ערך ואמר עי
מה שאמר זה עלי ותן ערך עשיר
אלמא בתר חיובא דגברא דערך
אזלין היכא דהוא חייב כלום
דומיא דמצורע והא דמצורע
עשיר ומדירו עי לא צריכא
למעוטי דמערכין פקא לן
דמייתי בעשירות:
למעוטי מצורע עי ומדירו
עשיר .דמייתי בעשירות ולרבן
לא איצטריך למעוטי דהואיל
דבערכין אזלין בתר ודר
במצורע מי אזלין בתר ודר
אבל לרבי איצטריך להכי:
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 .3יז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָהיָ ה ָענִ י ,וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר,
ְ
ָע ׁ ִשיר ,וְ ֶה ֱענִ י  -נוֹ ֵתן ֶע ֶרך ָע ׁ ִשיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְ
ָענִ י וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר וְ ָחזַ ר וְ ֶה ֱענִ י  -נוֹ ֵתן ֶע ֶרך ָע ׁ ִשיר.
ֲא ָבל ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵ -אינוֹ ֵ ּכן.
יח לוֹ ִריבּ וֹ א,
ֲ 187א ִפילּ ּו ֵמת ָא ִביו וְ ִה ִ ּנ ַ
אוֹ ְס ִפינָ תוֹ ַ ּב ָ ּים ו ָּב ָאה לוֹ ְ ּב ִרבּ וֹ אוֹ ת ֵ -אין ַל ֶה ְקדֵּ ׁש ָ ּב ּה ְ ּכלוּם.

ְ ּג ָמ ָרא
"א ׁ ֶשר ַּת ּ ִ ׂ
שיג יַ ד ַ ֵ
" ָענִ י וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר" ֲ -
" ָע ׁ ִשיר וְ ֶה ֱענִ י" ַ " -על ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר ַּת ִשׂ יג" )ויקרא כז ,ח(.

ה ּנֹדר") 188ויקרא כז ,ח(.

רש"י
מתי'
היה עי והעשיר .קודם תיה
או עשיר והעי קודם תיה ותן
ערך עשיר:
אבל בקרבות איו כן .שאם היה
מצורע עשיר והעי או עי
והעשיר הכל הולך אחר הבאת
קרבותיו כדאמר בברייתא בגמ'
מצורע שהביא קרבותיו כו'
טעמא דאיקבע בקרא למר
כדאית ליה ולמר כדאית ליה
אבל מדברי כולן למד דבתר
הבאת קרבותיו אזלין:
אפי' מת אביו כו' .אערכין קאי
ומלתא באפי פשיה היא אפי'
מת אביו של מעריך זה בשעה
שהכהן מעריכו והיח לו ריבוא
מה או ספיתו כו' ובגמ' מפרש
לה:
גמ'
עשיר והעי אשר תשיג יד
הודר .דמשמע בתר שעת דר
אזלין:

 187מחלוקת ראשוים האם זה המשך "אבל בקרבות איו כן" או שזה אמירה עצמאית
שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֵֹהן
 188וְ ִ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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 .4יז ,ב – יח ,א

" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֲ :א ִפילּ ּו ָענִ י וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר וְ ָחזַ ר וְ ֶה ֱענִ י  -נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך ָע ׁ ִשיר".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִאם ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶּכ ָך" )ויקרא כז ,ח( ַ -עד ׁ ֶש ּי ְֵהא ְ ּב ָמכוּתוֹ ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ וְ ַעד סוֹ פוֹ .
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה" ,וְ ִאם דַּ ל הוּא") 189ויקרא יד ,כא(ָ ,הכִ י נ ִַמיַ :עד ׁ ֶש ּי ְֵהא ְ ּבדַּ לּ וּתוֹ ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ וְ ַעד סוֹ פוֹ !
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַמי,
וְ ָה ְתנַן:
" ְמצוֹ ָרע ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ְ ּבנוֹ ָתיו,
ָענִ י וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר,
ָע ׁ ִשיר וְ ֶה ֱענִ י ַ -הכּ ֹל הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַח ָּטאת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַהכּ ֹל הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ָא ׁ ָשם" )נגעים יד ,יא(.
וְ ַת ְניָא:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַהכּ ֹל הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ִצ ּ ֳפ ִרים"!
ָהא ִא ְּת ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
שיג יָ דוֹ ְ ּב ָט ֳה ָרתוֹ ") 190ויקרא יד ,לב(.
ו ׁ ְּשלָ ׁ ְש ָּתן ִמ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁשוֲּ " ,א ֶשר ל ֹא ַת ִ ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַבר :דָּ ָבר ַה ְמכַ ּ ֵפרַ ,מאי נִיה ּו? ַח ּ ָטאת.
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַבר :דָּ ָבר ַה ַּמכְ ׁ ִשיר ,ו ַּמאי נִיה ּו? ָא ׁ ָשם,
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב ָס ַברַ :הגּוֹ ֵרם לוֹ ָט ֳה ָרה ,ו ַּמאי נִיה ּו? צִ ּ ֳיפ ִרים.
וְ ֶא ָּלא "הוּא" )ויקרא יד ,כא(  -לָ ָּמה לִ י?
לְ ַר ִ ּבי ִּכ ְד ִאית לֵ ּיה,
וּלְ ַר ָ ּבנַן ִּכ ְד ִאית לְ ה ּו.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה,
"וְ הוּא ֵ

עד") 191ויקרא ה ,א( עד ׁש ּיְהא ּכ ׁשר מתח ּלתוֹ
ַ

ֶ ֵ

ָ ֵ

ִ ְּ ִ ָ

וְ ַעד סוֹ פוֹ !

וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַמי,
וְ ָהא ַּת ְניָא:
שה ֲח ָתנוֹ ,
שה ֲח ָתנוֹ  ,וְ נַ ֲע ָ ׂ
" ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע לוֹ ְ ּב ֵעדוּת ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נַ ֲע ָ ׂ
ּ ִפ ֵ ּק ַח וְ נִ ְת ָח ֵר ׁש,
ּ ָפתו ַּח וְ נִ ְס ַּת ֵּמא,
ּ
ׁ ָשפוּי וְ נִ ׁ ְש ַּת ָּטה ֲ -ה ֵרי זֶ ה ָפסוּל.
שה ֲח ָתנוֹ ^ ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמ ָתה ִ ּב ּתוֹ ,
שה ֲח ָתנוֹ  ,וְ נַ ֲע ָ ׂ
יח,א ֲא ָבל ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע לוֹ ֵעדוּת ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נַ ֲע ָ ׂ
ּ ִפ ֵ ּק ַח וְ נִ ְת ָח ֵר ׁש וְ ָחזַ ר וְ נִ ְת ּ ַפ ֵ ּק ַח,
ּ ָפתו ַּח וְ נִ ְס ַּת ֵּמא וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְת ּ ַפ ֵּת ַח,
ׁ ָשפוּי וְ נִ ׁ ְש ַּת ָּטה וְ ָחזַ ר וְ נִ ׁ ְש ַּת ּ ָפה ּ ָ -כ ׁ ֵשר.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ילתוֹ וְ סוֹ פוֹ ְ ּב ַכ ׁ ְשרוּת – ָ ּכ ׁ ֵשר"!
ָ ּכל ׁ ֶש ְּת ִח ָ ּ
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם,
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :אוֹ ָר ָאהִ ...אם ל ֹא יַ ִ ּגיד" )ויקרא ה ,א( ִ ּב ְר ִא ּיָיה וְ ַה ָ ּג ָדה ְּתלָ א ַר ֲח ָמנָא ִמ ְּיל ָתא,
וְ ָהא ִא ָּיכא.
שרוֹ ן סֹלֶ ת ֶא ָחד ָ ּבלוּל ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן לְ ִמ ָנְחה וְ ל ֹג ׁ ָש ֶמן
ש ֶא ָחד ָא ׁ ָשם לִ ְתנוּפָ ה לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו וְ ִע ּ ָ ׂ
שגֶ ת וְ לָ ַקח ֶּכבֶ ׂ
 189וְ ִאם דַּ ל הוּא וְ ֵאין יָ דוֹ ַמ ּ ֶ ׂ
שיג יָ דוֹ ְ ּב ָט ֳה ָרת ֹו
 190זֹאת ּתוֹ ַרת ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ נֶ גַ ע ָצ ָר ַעת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ַת ּ ִ ׂ
שא ֲעוֹ נוֹ
 191וְ נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וְ ׁ ָש ְמ ָעה קוֹ ל ָאלָ ה וְ הוּא ֵעד אוֹ ָר ָאה אוֹ יָ ָדע ִאם לוֹ א יַ ִ ּגיד וְ נָ ָ ׂ

רש"י
קרבותיו.

שהביא
קרבותיו:
הכל הולך אחר חטאת .אם
הביא חטאת בהמה בעשירות
מביא מי עולת בהמה ואם הביא
חטאת העוף בעיות אע''פ
שהעשיר מביא מי עולה בעיות:
אחר צפורין .שתי צפורין חיות
שהוא מביא לצורך הזאה קודם
תגלחת אם בשעה שהזו עליו הוי
עי מביא בעיות קרבותיו ואם
באותה שעה היה עשיר מביא כל
קרבותיו בעשירות:
מקרא אחד דרשו .דגזירת
הכתוב היא:
דבר המכפר .דהכי כתיב במצורע
עי )ויקרא יד( וכפר עליו הכהן
וסמיך ליה האי קרא דזאת
תורת אשר בו גע צרעת וגו'
דמשמע אשר לא תשיג ידו בשעת
כפרה יהא לו תורה זו של דלות
ואף על פי שהשיגה ידו אחר כך.
דבר המכשיר .דהכי משמע אשר
לא תשיג ידו בשעת טהרה תהא
לו תורת עיות וטהרה זהו אשם
המכשירו לבא במקדש ולאכול
בקדשים שמדם האשם הוא ותן
על בהוות ותוך אזים :צפרין
גורמין לו טהרה שכל זמן שאיו
מביא צפרין איו יכול לגלח:
לרבי כדאית ליה כו' .כדדרשין
לעיל:
סומא פסול לעדות .דבעין או
ראה:
ואח''כ מתה בתו .קודם שבא
לב''ד להעיד:
קצת
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ֶא ָּלא "וְ הוּא" לָ ָּמה לִ י?
לְ כִ ְד ַת ְניָא:
יהן,
יאה ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָא ָדם עוֹ ְמ ִדין וְ ֵע ָידיו ֵ ּבינֵ ֶ
" ָר ָאה ִס ָ
יענִ י ֲע ֵל ֶיכם ִאם יוֹ ְד ִעים ַא ֶּתם ִלי ֵעדוּת ׁ ֶש ָּתבוֹ א ּו ו ְּת ִעידוּנִ י",
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
וְ ָא ַמרַ :
יָ כוֹ ל יְ ה ּו ַח ָ ּי ִיבין?
יחד ֵע ָידיו.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ הוּא ֵעד" וַ ֲה ֵרי לֹא יִ ֵ
יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו ָא ַמרּ ָ " :כל ִמי"?
יחד ֵע ָידיו".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ הוּא ֵעד" וַ ֲה ֵרי יִ ֵ

רש"י
סיאה .סיעה:
יכול יהו חייבין .העדים קרבן
שבועת העדות אם לא העידוהו:
והרי לא ייחד עדיו .שהרי השביע
את כולן:
יכול אפי' אמר כל מי .שיודע
עדות אי משביע לא יהו חייבין:
ת''ל והוא עד והרי ייחד עדיו.
שהרי לא השביע אלא עדיו:
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 .5יח ,א
יח לוֹ ִריבּ וֹ א,
" ֲא ָבל ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵאינוֹ ֵ ּכןֲ ,א ִפילּ ּו ֵמת ָא ִביו וְ ִה ִ ּנ ַ
אוֹ ְס ִפינָ תוֹ ַ ּב ָ ּים ו ָּב ָאה לוֹ ְ ּב ִרבּ וֹ אוֹ ת ֵ -אין ַל ֶה ְקדֵּ ׁש ָ ּב ּה ְ ּכלוּם".
יח לוֹ ִריבּ וֹ א" ָ -ע ׁ ִשיר הוּא!
" ָא ִביו ֵמת וְ ִה ִ ּנ ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ִיח לוֹ ִריבּ וֹ א.
ֵא ָימאַ :מ ּנ ַ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ְּכ ׁ ֶש ָהיָה ָא ִביו גוֹ ֵסס.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :רוֹ ב גּוֹ ְס ִסין לְ ִמ ָיתה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
" ְס ִפינָ תוֹ ַ ּב ָ ּים ו ָּב ָאה לוֹ ְ ּב ִריבּ וֹ אוֹ ת" ָ -ע ׁ ִשיר הוּא!
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְּכ ׁ ֶש ָה ְי ָתה :מו ְּח ֶּכ ֶרת,
וּמ ּו ְׂש ֶּכ ֶרת ְ ּביַד ֲא ֵח ִרים.
וְ ָה ִא ָּיכא ְׂשכִ ירוּת!
ְׂשכִ ירוּת ֵאינָה ִמ ׁ ְש ַּת ֶּל ֶמת ֶא ָּלא לְ ַבסוֹ ף.
וְ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם " ְס ִפינָ ה"!
ָהא ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא.
דִּ ְתנַן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יכר  -נוֹ ֵתן לוֹ ִצ ְמדוֹ ,
ִאם ָהיָ הִ :א ָ ּ
וְ ַח ָּמר  -נוֹ ֵתן לוֹ ֲחמוֹ רוֹ " )ערכין כג.(:

רש"י
עשיר הוא .ואמאי אין להקדש
כלום בהן:
מיח .שעדיין לא מת אביו אבל
עתיד הוא להיח לו:
פשיטא .דהא לית ליה:
כשהיה אביו גוסס .בשעה
שהכהן מעריכו:
כשהיתה ספיתו מוחכרת ביד
אחרים .ואין לו בתוכה כלום
אלא שכרה והייו ריבוא דקתי
במתי':
הא מי ר''א היא .דאמר לקמן
בפ' שום היתומים )דף כג (:גבי
ערכין אם היה חמר ותן לו הכהן
חמורו ואיו וטלה להקדש:
צמדו .צמד בקר דהיא פרסתו:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6יח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
" ַה ׁ ּ ָשנִ ים ַ ּב ִ ּנידָּ ר" -
יצד?
ֵ ּכ ַ
יֶ ֶלד ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יך זָ ֵקן  -נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך זָ ֵקן,
וְ זָ ֵקן ׁ ֶש ֶה ֱע ִר ְ
יך ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד  -נוֹ ֵתן ֶע ֶר ְך יֶ ֶלד.
" ָה ֲע ָר ִכין ַ ּב ֶ ּנ ֱע ָר ְך" –
יצד?
ֵ ּכ ַ
ְ
ְ
ִא ׁיש ׁ ֶש ֶה ֱע ִריך ָה ִא ׁ ּ ָשה  -נוֹ ֵתן ֶע ֶרך ִא ׁ ּ ָשה,
וְ ִא ׁ ּ ָשה ֶש ֶה ֱע ִר ָיכה ִא ׁיש  -נוֹ ֶתנֶ ת ֶע ֶר ְך ִא ׁיש.
"וְ ָה ֶע ֶר ְך ִ ּבזְ ַמן ָה ֶע ֶר ְך" –
יצד?
ֵ ּכ ַ
שה יָ ֵתר ַעל ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש,
ֶה ֱע ִריכוֹ ּ ָפחוּת ִמ ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ,וְ נַ ֲע ָ ׂ
שה יָ ֵתר ַעל ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ש ִרים ,וְ נַ ֲע ָ ׂ
ּ ָפחוּת ִמ ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ש ִרים  -נוֹ ֵתן ִ ּבזְ ַמן ָה ֶע ֶר ְך.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַא ָּתה ִה ַ ּק ׁ ְש ָּת 192דָּ ִמים ַל ֲע ָר ִכין,
ַמ ְר ָ ּג ִלית ְל ַק ִ ּלים,
וְ ִלידּ וֹ ן ִ ּב ְכבוֹ דוֹ .
יָ כוֹ ל נָ ִ ּק ׁיש ֲע ָר ִכין ְל ָד ִמים ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ִ ּכ ׁ ְש ַעת נְ ִתינָ ה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרְּ :
"כ ֶע ְר ְּכ ָך ֵּכן יָ קוּם") 193ויקרא כז ,יז(,
ְ
ֵאינוֹ נוֹ ֵתן ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמן ָה ֶע ֶרך".

 192כת"י מיכן ,רש"י.
ָ
ש ֵדה ּו ְּכ ֶע ְר ְּכך יָ קוּם
ִ 193אם ִמ ׁ ּ ְשנַ ת ַה ּיֹבֵ ל יַ ְקדִּ ׁיש ָ ׂ

רש"י
מתי'
ילד .מבן כ' ועד בן ששים דהוי
ערכו  'שקלים:
הערכין בערך .ולא אזלין
בקצב הערך בתר מעריך:
גמ'
אתה היקשתה דמים לערכין.
בפ''ק )לעיל דף ד (:דאמרין דר
בערכך פשות דר הייו דמים
בערכך הייו ערכין היקישן
הכתוב להי תרי מילי:
דאזלין
לקלים.
מרגלית
במרגלית בתר קלים דכתיב
בערכין ותן את הערכך ביום
ההוא ודרשין לקמן )דף כד(.
שלא ישהה מרגלית לקלים עי
שהעריך עצמו ובא כהן להעריכו
ויש לו מרגלית שוה ל' סלעים
אין אומרים אם משהין אותה
עד שיעלוה לכרך שיש שם עשיר
והוא יקה ב 'סלעים הילכך '
סלעים יש לו ויתן ערך שלם אין
אומרים כן ואין להקדש אלא
מקומו ושעתו וה'' בדמים אם
אמר דמי מרגלית זו עלי אין
שמין אותה לפי מכר הכרכים
אלא לפי מכר אותה שעה ואותו
מקום:
ולידון בכבודו .שאם העריך דבר
שהשמה תלויה בו כגון שאמר
ערך ראשי עלי ותן ערך שלם
דכתיב גבי ערכין בערכך פשות
דבתר פש אזלין:
שיתן כשעת תיה .דבדמים.
פשיטא לן דיהיב כשעת תיה
ולא כשעת דר דהא כעבד בשוק
שמין אותו ואם אמר דמי עלי
בתשרי וביסן בא לב''ד מי יודע
מה היה שוה בשעת דר ושעת
תיה הייו שעה שהוא בא
לב''ד:
ת''ל כערכך יקום .דמשמע
ערכין בשעת ערך שאם העריך
עצמו בן ששים ועשה יותר על
ששים ותן ערך גדול ולא ערך
זקן:

"ה ֵשּׂג יַ ד"
מסכת ערכין פרק ד' – ֶ
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 .7יח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ימ ָ ּנה.
לשים ּ ִ -כ ְל ַמ ָּטה ֵה ֶ
יוֹ ם ׁ ְש ׁ ּ ִ
ש ִרים ּ ִ -כ ְל ַמ ָּטה ֵמ ֶהם.
ׁ ְשנַ ת ָח ֵמ ׁש ו ׁ ְּשנַ ת ֶע ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִאם ִמ ֶ ּבן ׁ ִש ּׁ ִשים ׁ ָשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה") 194ויקרא כז ,ז(,
ֲה ֵרי ָאנ ּו ְל ֵמ ִדים ְ ּבכו ָ ּּלן ִמ ׁ ּ ְשנַ ת ׁ ִש ׁ ּ ִשים,
ימ ָ ּנה,
ַמה ׁ ּ ְשנַ ת ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִ ּכ ְל ַמ ָּטה ֵה ֶ
ימ ָ ּנה.
ַאף ׁ ְשנַ ת ָח ֵמ ׁש ו ׁ ְּשנַ ת ֶע ְ ׂ
ש ִרים ִ ּכ ְל ַמ ָּטה ֵה ֶ
ֵהן?!
שה ׁ ְשנַ ת ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִ ּכ ְל ַמ ָּטה ִמ ֶּמ ָ ּנה ְל ַה ְח ִמיר,
ִאם ָע ָ ׂ
ש ִרים ּ ִ -כ ְל ַמ ָּטה ִמ ֶּמנּ ּו ְל ָה ֵקל!
שה ׁ ְשנַ ת ָח ֵמ ׁש ו ׁ ְּשנַ ת ֶע ְ ׂ
נַ ֲע ֶ ׂ
"שנָ ה" ִל ְגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה,
"שנָ ה" ׁ ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ ׁ :
ַמה " ּׁ ָשנָ ה" )ויקרא כז ,ז( ָה ֲאמו ָּרה ִ ּב ׁ ְשנַ ת ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִ ּכ ְל ַמ ָּטה,
ש ִרים ּ ִ -כ ְל ַמ ָּטה ִמ ֶּמנּ וּ,
ַאף " ׁ ָשנָ ה") 195ויקרא כז ,ה( ָה ֲאמו ָּרה ִמ ׁ ְשנַ ת ָח ֵמ ׁש ו ׁ ְּשנַ ת ֶע ְ ׂ
ֵ ּבין ְל ָה ֵקל ו ֵּבין ְל ַה ְח ִמיר.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶשיְ ה ּו יְ ֵתירוֹ ת ַעל ַה ׁ ּ ָשנִ ים ח ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם ֶא ָחד".

ְ ּג ָמ ָרא
מו ְּפנֶה,
דְּ ִאי לֹא מו ְּפנֶה ִ -א ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְך ִּכ ְד ָפ ְרכִ ינַן.
"שנָ ה" יְ ֵת ֵירי ְּכ ִת ִיבי.
"שנָ ה" ׁ ָ
ָׁ
"עד  -וְ ַעד ִ ּבכְ לָ ל".
ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי  -דְּ ִאי ַר ִ ּבי ָה ָא ַמרַ :
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דְּ ַת ְניָא:
196
אשֹן וְ ַעד יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִעי" )שמות יב ,טו(,
"" ִמ ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
יעי ִ ּב ְכ ָלל,
אשוֹ ן" ,וְ לֹא ִר ׁ
יָ כוֹ ל " ִר ׁ
אשוֹ ן ִ ּב ְכ ָללְ ׁ " ,ש ִב ִיעי" וְ לֹא ׁ ְש ִב ִ
197
ֹאשוֹ וְ ַעד ַרגְ לָ יו" )ויקרא יג ,יב(,
יח,ב ְ ּכ ִענְ יָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֵ " :מר ׁ
ֹאשוֹ ִ ּב ְכ ָלל,
ראשוֹ "  -וְ לֹא ר ׁ
" ׁ
" ַרגְ לָ יו"  -וְ לֹא ַר ְג ָליו ִ ּב ְכ ָלל?
ש ִרים לַ ח ֶֹד ׁש ָ ּב ֶע ֶרב") 198שמות יב ,יח(.
"עד יוֹ ם ָה ֶא ָחד וְ ֶע ְ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך,
אשוֹ ן ִ ּב ְכ ָלל,
אשוֹ ן" – וְ ִר ׁ
" ִר ׁ
יעי ִ ּב ְכ ָלל"!
ב
ּש
ׁ
ו
י"
יע
ב
ְ ִ ִ
" ׁ ְש ִ ִ
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי,
ׁ ַש ּקוֹ לֵ י ְמ ׁ ַש ְ ּקלִ י ְק ָר ֵאי.
199
ּ
"מ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש וְ ַעד ֶבן ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים" )ויקרא כז ,ו(.
ִמ ְּכ ֵדי ְּכ ִתיבִ :
ש ִרים" )ויקרא כז ,ה( לָ ָּמה לִ י?
ּתוִּ " :מ ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש וְ ַעד ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
יש ַּת ַ ּקל ּו לְ ה ּו.
ִהילְ ָּכ ְך ִא ׁ ְ

רש"י
מתי'
יום שלשים כלמטה .ואם אמר
ערך פלוי קטן עלי ואותו קטן
היה באותו יום בן ל' הוי כלמטה
ולא אמר כלום ואין ערך לפחות
מבן חדש דהכי כתיב ואם מבן
חדש וגו':
ומעלה .משמע ששלמה שת
ששים ואז הוא ידון כזקן אבל
בשת ששים ידון כילד:
הן אם עשיו .בתמיה כלומר וכי
כן הוא אם עשיו שת ששים
כלמטה להחמיר דערך גדול יש
לו לפחות מבן ששים  'סלעים
וליותר על בן ששים אין ערך
אלא ט''ו סלעים:
להקל .דערך ]יותר[ על בן כ' יותר
גדול הוא מפחות מבן עשרים וכן
בבן חמש כדכתיב בקראי:
ר''א אומר .לעולם שת חמש
ושת עשרים ושת ששים
כלמטה עד שתשלם כל השה
וחדש ויום א' משה האחרת:
גמ'
למפרך.
איכא
במתיתין:
שה יתירי כתיבי .דמצי למכתב
ואם מבן ה' שים ועד בן כ' ואא
ידעא דעשרים מי )כ'( בשים
משתעי שה ל''ל ובן ששים:
לימא מתי' .דמצריך קרא
למילף שת עשרים כלמטה דלא
כרבי דאי כרבי האמר עד ועד
בכלל וכיון דכתיב מבן חמש
שים ועד בן עשרים ממילא
ידעא דשת עשרים בכלל והייו
כלמטה:
יכול מיום הראשון ואילך .יהא
מוזהר על חמץ ולא ראשון
בכלל:
כעין שאמר מראשו ועד רגליו.
דפשיטא לן כדמפרש לקמן
מראשו ולא ראשו בכלל:
ת''ל עד יום האחד ועשרים
לחדש בערב .אלמא יום ראשון
בכלל כדכתיב ברישא דקרא
בערב תאכלו מצות ושביעי מי
בכלל מסיפיה דקרא כדכתיב
בערב:
שקולי משקלי קראי .שקולין הן
המדרשות לפי מדרשו של רבי יש
להכריען כלמטה ויש להכריען
כלמעלה כדכתיב מבן חדש ועד
בן חמש שים והיה ערכך וגו'
ואמרין עד ועד בכלל הרי בן
חמש כלמטה והדר כתיב ואם
מבן חמש שים ועד בן כ' וגו'
ולרבי מבן חמש ובן חמש בכלל
דהאמר מיום הראשון הראשון
בכלל הרי שת ה' כלמעלה הלכך
אי לאו ג''ש לא קמה לן הכרעה
להיכא:
מבן ה' תו ל''ל .הכי ה''ל
למיכתב ועד בן עשרים שה והיה
ערכך וגו' ועד בן ששים שה והיה
ערכך וגו':

ש ָרה ׁ ְש ָקלִ ים:
שר ׁ ָש ֶקל וְ לַ ְּנ ֵקבָ ה ֲע ָ ׂ
 194וְ ִאם ִמ ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָש ָנה וָ ַמ ְעלָ ה ִאם זָ כָ ר וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ש ֶרת ׁ ְש ָקלִ ים
ש ִרים ׁ ְש ָקלִ ים וְ לַ ּנ ְֵקבָ ה ֲע ֶ ׂ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ֶע ְ ׂ
 195וְ ִאם ִמ ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ַעד ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
אש ֹן ַעד יוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִעי
ש ָר ֵאל ִמיּוֹ ם ָה ִר ׁ
שאֹר ִמ ָ ּב ֵּתיכֶ ם ִּכי ָּכל אֹכֵ ל ָח ֵמץ וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ִ ּי ְ ׂ
אש ֹון ַּת ׁ ְש ִ ּבית ּו ּ ְ ׂ
ִ ׁ 196ש ְב ַעת יָ ִמים ַמ ּצוֹ ת ּתֹאכֵ ל ּו ַא ְך ַ ּביּוֹ ם ָה ִר ׁ
ֹאשוֹ וְ ַעד ַרגְ לָ יו לְ כָ ל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ י ַהכּ ֵֹהן
 197וְ ִאם ּ ָפרוֹ ַח ִּת ְפ ַרח ַה ָ ּצ ַר ַעת ָ ּבעוֹ ר וְ כִ ְּס ָתה הַ ָ ּצ ַר ַעת ֵאת ָּכל עוֹ ר ַה ֶּנגַ ע ֵמר ׁ
ש ִרים לַ ח ֶֹד ׁש ָ ּב ָע ֶרב
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ָ ּב ֶע ֶרב ּתֹאכְ ל ּו ַמ ּצֹת ַעד יוֹ ם ָה ֶא ָחד וְ ֶע ְ ׂ
אשֹן ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ּ ָ 198ב ִר ׁ
ָ
ָ
 199וְ ִאם ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש וְ ַעד ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכך ַה ָּזכָ ר ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ְש ָקלִ ים ָּכ ֶסף וְ לַ ְּנ ֵקבָ ה ֶע ְר ְּכך ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ׁ ְש ָקלִ ים ָּכ ֶסף

כדפרכין
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8יח ,ב
ָא ַמר ָמר:
ֹאשוֹ ִ ּב ְכ ָלל,
ֹאשוֹ "  -וְ לֹא ר ׁ
""ר ׁ
ַ"רגְ לָ יו"  -וְ לֹא ַר ְג ָליו ִ ּב ְכ ָלל".
ְמנָלַ ן?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ֹאשוֹ .
ׁ ָשאנֵי ִס ָימנִים דְּ גוּפוֹ ִמ ּ ִס ָימנִים דְּ ר ׁ
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
"לְ כָ ל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ י ַ ֵ

הכּ ֹהן") 200ויקרא יג ,יב(.

ֹאשוֹ וְ ַעד ַרגְ לָ יו לְ כָ ל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ י ַהכּ ֵֹהן
 200וְ ִאם ּ ָפרוֹ ַח ִּת ְפ ַרח ַה ָ ּצ ַר ַעת ָ ּבעוֹ ר וְ כִ ְּס ָתה הַ ָ ּצ ַר ַעת ֵאת ָּכל עוֹ ר ַה ֶּנגַ ע ֵמר ׁ

רש"י
שאי סימין דגופו מסימין
דראשו .דסימי גע שבמקום
שיער ידון בשיער צהוב ובגע
שבמקום בשר ידון בשיער לבן
ובפסיון:
לכל מראה .ואיו יכול לראות
בראש מפי השיער וברגל בין
אצבע לאצבע:

"ה ֵשּׂג יַ ד"
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 .9יח ,ב
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמרַ :עד ׁ ֶשיְ ה ּו יְ ֵתירוֹ ת ַעל ַה ׁ ּ ָשנִ ים ח ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם ֶא ָחד".
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
201
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן" :לְ ַמ ְעלָ ה" )ויקרא כז ,ז(,
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן" :ח ֶֹד ׁש וָ ַמ ְעלָ ה") 202במדבר ג ,טו(,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ִ -מ ֶ ּבן חוֹ ֶד ׁש וְ יוֹ ם ֶא ָחד,
ַאף ָ ּכאן ִ -מ ֶ ּבן חוֹ ֶד ׁש וְ יוֹ ם ֶא ָחד".
וְ ֵא ָימאִּ :כי ָה ָתם,
ַמה ָה ָתם ַ -חד יוֹ ָמא,
ַאף ָּכאן ַ -חד יוֹ ָמא!
ִאם ֵּכןּ ְ ,גזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה ַ -מאי ַא ֲהנֵי!

ש ָרה ׁ ְש ָקלִ ים
שר ׁ ָש ֶקל וְ לַ ְּנ ֵקבָ ה ֲע ָ ׂ
 201וְ ִאם ִמ ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָש ָנה וָ ַמ ְעלָ ה ִאם זָ כָ ר וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ְ ּ 202פקֹד ֶאת ְ ּבנֵ י לֵ וִ י לְ ֵבית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹתם ָּכל זָ כָ ר ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש וָ ַמ ְעלָ ה ִּת ְפ ְק ֵדם

רש"י
ואמר להלן .גבי לוים חדש
ומעלה מה להלן חדש ויום אחד
כדכתיב מבן חדש ומעלה דכבר
כס בה חדש האחר אף כאן
חדש ויום אחד:
מה התם חד יומא .מה מעלה
דכתיב גבי חדש לא הוי אלא חד
יומא אף מעלה דהכא גבי שים
לא הוי אלא חד יומא:
ג''ש מאי אהי לי .בלא ג''ש
ידעא דחד יומא בעין דהא
ומעלה כתיב:
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 .10יח ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ָ ֲ ָ ְ ָ ָ ִ
"" ׁ ָשנָ
" ׁ ָשנָ ה") 204ויקרא כה ,כט( ָה ֲאמו ָּרה ְ ּב ָב ֵּתי ָע ֵרי חוֹ ָמה,
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה,
ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ) 205ויקרא כה ,טו( ִ ּב ְ ׂ
וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים) 206שמות כא ,ב( ׁ ֶש ְ ּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי,
וְ ֵכן ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּבן וְ ׁ ֶש ַ ּב ַ ּבת  -כּ ו ָ ּּלן ֵמ ֵעת ְל ֵעת".
ה") 203במדבר כח ,ג( האמוּרה ּבקד ׁשים,

"" ׁ ָשנָ ה" )במדבר כח ,ג( ָה ֲאמו ָּרה ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים" – ְמנָלַ ן?
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
ָא ַמר ְק ָראֶּ :
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ תוֹ ") 207ויקרא יב ,ו( ְ ׁ -שנָתוֹ ׁ ֶשלּ וֹ ,
"כ ֶב ׂ
וְ לֹא ׁ ֶשל ִמ ְניַן עוֹ לָ ם.
"" ׁ ָשנָ ה" )ויקרא כה ,כט( ָה ֲאמו ָּרה ְ ּב ָב ֵּתי ָע ֵרי חוֹ ָמה" –
דִּ כְ ִתיבַ " :עד ּתֹם ׁ ְשנַ ת ִמ ְמ ָּכרוֹ " )ויקרא כה ,כט( – " ִמ ְמ ָּכרוֹ " ׁ ֶשלּ וֹ ,
וְ לֹא ׁ ָשנָה לְ ִמ ְנ ַין עוֹ לָ ם.
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה" –
" ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְ ׂ
דִּ כְ ִתיבּ ְ :
"ב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ְשנֵ י ְתב ּואֹת יִ ְמ ָּכר לָ ְך" )ויקרא כה ,טו(,
לש ְּתבוּאוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִים.
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָא ָדם אוֹ כֵ ל ׁ ָש ׁ
" ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ְ ּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי" –
"ש ׁש ׁ ָשנִ ים יַ ֲעבֹד" )שמות כא ,ב(,
דִּ כְ ִתיבֵ ׁ :
זִ ְימנִין ַב ׁ ּ ְש ִב ִיעית נ ִַמי י ֲַעבוֹ ד.
"וְ ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּבן וְ ׁ ֶש ַ ּב ַ ּבת  -כּ ו ָ ּּלן ֵמ ֵעת ָל ֵעת".
לְ ַמאי ִהילְ כְ ָתא?
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
לַ ֲע ָרכִ ין.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
לְ ִפ ְר ִקין דְּ "יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן".
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ִמי ּ ָפלְ גִ יתוּ?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
לָ א,
ָאנָא ֲא ַמ ִרי ֲח ָדא,
וְ הוּא ָא ַמר ֲח ָדא.
ָהכִ י נ ִַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךְ ּ :פלִ יגִ י ַ -מאן דְּ ָא ַמר "לַ ֲע ָרכִ ין" לָ א ָא ַמר לְ "יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן"?!
וְ ָה ָא ַמר ַרבִ :הילְ כְ ָתא ְ ּבכו ָּּל ּה ּ ִפ ְיר ָקא ֵמ ֵעת לָ ֵעת.
וְ ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :לַ ֲע ָרכִ ין"ַ ,מאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר לְ "יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן"?
ימם ׁ ְשנַ יִ ם לַ יּוֹם עֹלָ ה ָת ִמיד
 203וְ ָא ַמ ְר ָּת לָ ֶהם זֶ ה הָ ִא ׁ ּ ֶשה ֲא ׁ ֶשר ַּת ְק ִריב ּו לַ יה ֹוָ ה ְּכבָ ִ ׂ
שים ְ ּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ְת ִמ ִ
מוֹשב ִעיר חוֹ ָמה וְ ָהיְ ָתה ְ ּג ֻא ָּלתוֹ ַעד ּתֹם ׁ ְשנַ ת ִמ ְמ ָּכרוֹ יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה גְ ֻא ָּלת ֹו
 204וְ ִא ׁיש ִּכי יִ ְמכּ ֹר ֵ ּבית ׁ ַ
ּ ְ 205ב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשנִ ים ַא ַחר ַה ּי ֹו ֵבל ִּת ְק ֶנה ֵמ ֵאת ֲע ִמ ֶית ָך ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ְשנֵ י ְתב ּואֹת יִ ְמ ָּכר לָ ךְ
ִּ 206כי ִת ְקנֶ ה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים יַ ֲעבֹד ו ַּב ׁ ּ ְש ִב ִעת יֵ ֵצא לַ ָח ְפ ׁ ִשי ִח ּנָם
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ תוֹ לְ ע ֹלָ ה וּבֶ ן יוֹ נָ ה אוֹ תֹר לְ ַח ָּטאת ֶאל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ֶאל ַהכּ ֹהֵ ן
 207ו ִּב ְמל ֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָר ּה לְ ֵבן אוֹ לְ בַ ת ָּת ִביא ֶּכבֶ ׂ

רש"י
שה האמורה בקדשים .כגון
)במדבר כח( כבשים בי שה:
שתי שים שבשדה אחוזה.
)שהוא( שהמוכר שדה אחוזה
איו רשאי לגאול עד שתהא ב'
שים ביד הלוקח דכתיב )ויקרא
כה( במספר שי תבואות ימכר
לך ומיעוט שים שתים:
ושבבן ושבבת .שים האמורים
בבן ובבת ולקמן מפ' להו:
מעת לעת .אותו יום ואותה שעה
לשה הבאה ולא אזלין בתר
מין עולם דכי מטי תשרי
יחשוב ליה שתא:
שי תבואות .כיון דכתיב שי שי
תבואות במשמע תבואות ל''ל
אלא מלמד שכל תבואה שימצא
באותן ב' שים יאכל ואפי' ג'
כגון אם מכרו לו ביסן מליאה
קמה ולא יגאלה עד שתי שים
ביסן באותו יום ואם קדם וקצר
הרי שאכל ג' תבואות וכשיפדה
מוכר יחשוב שים מיום שמכרה
עד היובל אם היו עשר שים
והוא מכרה בעשרה מים מצא
שמכרה לכל שה במה שהרי
ביובל היתה עתידה לחזור הלכך
כשהוא פודה עכשיו ותן שמה
מים לשמה שים הותרים וזה
אכל שלש תבואות שוות כמה
מים בשתי שים ואילו הוה
אזלין בתר מין עולם מתשרי
הבאה בשה האחרת הוה פריק
ליה ולא הוה אכיל אלא שתי
תבואות:
לערכין .דלא אזלין בשת חמש
ועשרים וששים בתר מין עולם:
לפרקין דיוצא דופן .במסכת דה
)דף מה (:בן י''ב שה דריו
בדקין בן י''ג דריו קיימין בת
אחת עשרה דריה בדקין בת
שתים עשרה דריה קיימין וכן
הרבה שות בן ובת שיו שם
וקאמר הכא דכולהו מעת לעת
שולדו:
האמר רב .התם במסכת דה )דף
מז:(:
הלכתא בכולה פירקין .דיוצא
דופן מעת לעת:
מ''ט לא אמר ליוצא דופן .הואיל
וסבירא ליה מי התם מעת לעת:
אמר לך .אפי' הכי הכא לא קתי
להו דומיא דהך שה דקדשים
ודעבד עברי קתי דכתיבי
באורייתא וההו שים דיוצא
דופן כולהו דרבן:
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רש"י

דּ ו ְּמיָא דְּ ָהנ ְַך,
ְ
ַמה ָה ָנ ְך דִּ כְ ִת ָיבא ַ -אף ָהנָך דִּ כְ ִת ָיבא.
וְ ִא ָיד ְך?
"ש ַ ּב ֵ ּבן וְ ׁ ֶש ַ ּב ַ ּבת" ^' ׁ ֶש ְ ּבזָ כָ ר וְ ׁ ֶש ִ ּבנְ ֵק ָבה' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה,
יט,א ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך :דִּ כְ ִת ָיבא ַ -האי ׁ ֶ
ְימא ַא ִּתילְ ָּתא?
ו ַּמאי ׁ ְשנָא נ ְֵק ָבה דְּ כִ י ִמי ַ ּז ְ ּקנָא ַקי ָ
ו ַּמאי ׁ ְשנָא זָ כָ ר דְּ לָ א ָק ֵאי ַא ִּתילְ ָּתא?
ָא ַמר ִחז ְִק ּיָה,
ּ
אחא ְ ּב ֵב ָיתא,
ָא ְמ ִרי ֱאינ ׁ ֵָשיָ :ס ָבא ְ ּב ֵב ָיתא ָ -פ ָ
ַס ְב ָּתא ְ ּב ֵב ָיתא ִ -ס ָימא ְ ּב ֵב ָיתא.

הדרן עלך השג יד

שבזכר ושבקבה מיבעי ליה.
כלישא דקרא דכתיב בערכין
)ויקרא כז( אם זכר אם קבה
ולא כתיב בן ובת אבל יוצא דופן
כוליה בן ובת תין:
ומאי שא .בערכין דקבה כי
מזקא יותר על ששים קיימא
אתילתא דערך ילדה שלשים
שקל וערך זקה עשרת שקלים:
ומאי שא זכר .דכי עבר על
ששים לא קאי אתילתא דבציר
ערך זקן טפי מתילתא בערך ילד
דילד חמשים שקלים וזקן ט''ו
שקלים:
פאחא .שבר שאיו אלא למשא
ל''א פחחא גרסין לשון ערום
ועריה דמתרגמין לערום פחיח
בתרגום של ביאים )יחזקאל
טז(:
סימא .מטמון שיכולה לטרוח
ולעשות מלאכה בזקותה:

