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דעות הלכה ז
]שרע א׳מ סימן תרת
סעיף ב בהג׳ה[ :

ערכין

 H I Mשלא לשמה־ שעושה עצמו עניו ואיט רוצה להוכיחו ואוסה צפרהסיא • דאמעשה קול הוא מעיל מכפר  :הוא הגדיל • שעל לשון
ה ר ע באו נגעי ם עליו  :פ טי ט • לשון קול היוצא בחשאי ובלע״ז פולי״ר:
ע ט ה לא לשס שמיס היא אלא שלא ישנאט וי״מ ענוה שלא
׳
לשמה פירוש משום נאוה או שיאמרו ארס עניו הוא ומשפיל עצמו יביא קרבן פ טי ט • שהצפרים צועקין בכל שעה  :יגול צא יהגו • על
ד ב ר תו כ ח ה:י פ ט רנו • כלאחר י ד  :ו פניו מ ש הנין• שיוכיחטברבים
ושותק בחירופו ועלבוט ולא לשם שמים אצא לקטת שס אבל בקונט׳
תורה אור להלבין פניו  :קיסם • כלומר עון ק ק
שפירש ע ט ה שלא לשמה שמונע
שבידך זה יכיל לומר לו טול אתה עון
תוכחה מן הצריפים לא ישר אלי
הא בפרהסיא בעא מיניה רבי שמואל בו
גדול שבידך הלכך אין יכולין ל ס כי ח
דאמר
דהוה רשע גמור  :ל מ א ל
א[ נדב מרבי חביבא ואמרי לה רבי שמואל בר
שכולן חוטאים  :שיודעלהוכיח• דרך
עד נזיפה ה א כתיב הכאה י וקללה•
נדבחתניה דרביחנינא מ רבי תינ א ואמרי ל ה
כבוד שלא יהו פניו משתנין  :קובל
ואם תאמר למאן דאמר נמי קללה הא
...
מרבי יהושע בן לוי מה נ שתנה מצורע
עליו • כשהייתי רואת בו דבר גנאי :
כתיב הכאה  [wוי״ל שמא כדמשני
שאמרה תורה °בדד ישב מחוץ למחנהייקרא הוכחה 7שמה'• לשם שמיס  :וענו ה
אג ב חביבותא דיונתןאי נמי לא דריש
מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש יי שלא לשמה ■ שעושה עצמו עניו שאיט
ליה קרא דויטל שאול כיון דליתיה
רוצה להוכיחו ואותה ע ט ה שלא לשם
לרעהו לפיכך אמרה חורה בדד ישב וגו׳ א ט ך
בהאי קרא דויחר אן 1שאול אלא
גרסינן
קרא אחרינא הוא :
שמים הוא אלא שלא ישנאנו  :דאמר
רבי נ[ *יהודה בן לד מה נ שתנה מצור«
ך&11ווך«ך!^ץ
>יי^ךוךיו
דאמר מר אימיה מדן ואבוה מנפתלי
לטהרחושם
שאמרה \  m Tיביא שתי
דבדברי הימים )ב ב( כתיב ואמו
משח או שיל ב ש רע;ויסל ב שר ח U p
אמרהקב״הד-וא עושה מעשה פטיט ל ^ כ ך
אל
מ מי ק ) :לעיל(
אמרה תורה יביא קרבן פטיט תנו רבק לא״״ ' ״ ל א נאמ ר  :אמר ליה רבי ח״ א •
ישנה אדם מאומט ת אביו ומאומנות
לשמואל חוי מ ר ד ק א מצער כד[ לן
תשנא את אחיך בל ב ב ך יכול לא יכני לא
אבותיו■ ומייתי ראיה שאמו היתה
ר ב הונ■א ש מ כ ה וחובט ׳אותי :כינפק•
יסטרנו ולא ג[ *קלקלנו ת״ל בל ב בך ל[ שנאה
מבני דן ולקח לו אומנות אבותיו :
חייא בר רב אמר ליה רב הונא
"שבלב הכתוב מדבר *מנין לרואה בחבירו
הדרן עלך יש בערכין
לשמואל להכי מצערנא ליה דהכי והכי
דבר מגונה שחייב להוכית שנאמר ״״הוכח
עביד דברים מגונים והיינו ענו ה שלא
מ תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיתו תלמוד לומר תוכיח מכל מרךם
לשמה דלא אמר ליה בפניו ושלא בפניו
טרפון)*תמיהני(
״יכול אפי׳י[ משתנים פניו ת״ל לא תשא עליו חטא תניא א״ר
סיפר ב גנו תו :מ ד הי כן• אדם חייב
אני אם יש בדור הזה ׳[ שמקבל תוכחה אם אמר לו *טול קיסם מבין *עיניך
להוכיח אש חבירו  :ע י הכאה • ע ד
אמר לו טול קורה מבין עיניך אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיהגי אם יש בדור
שיקצוך זה ויכה א ח המוכיח  :עד
הזה שיודע להוכיחח[ ואמר רבי יוחנן בןנורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה
קללה • שיקלל את המוכיח )א( :
ייטנחן הוכיח לשאול ע ד שקצך שאול :
פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן מ[)*שמעון ברבי( וכל
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שכן *שהוספתי בו אהבה לקיים מה שנאמר °אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח משלי כה[ שיכה • בעל הבית אה האכשנאי
בעל י-י״-ו
שיפשיל• .ז־״(1
י ן  __________ .ע או את אשתו :טד W.H1K
_ ____ ___ __________ ___ ................................ ..................
הבית
לחכם ויאהבך בעא מיניה רבי יהודה בריה דר׳ שמעון י[ תוכחה לשמה וענוה
כליהאכסנאי לאחוריו להשליכם מן
שלא לשמה הי מינייהו עדיפא אמר ליה ולא מודית דענוה לשמה עדיפא
הבית)כ(:בהפשלהובטכאה• דאכסנאי
דאמר מר *ענוה גדולה מכולם שלא לשמה נמי עדיפא *דאמר רב יהודה אמר
גופיה כ״ ע  Wפליגי דחו לא מצי
רב'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצותאע״פ שלא ל שמה שמתוך שלא לשמה
)ג( קאי  :שמואל סבר כיון דלדידיה
בא לשמה היכי דמי תוכחה ל שמה וענוהשלא לשמה בי הא דרב הונא וחייא
אינו מכה מאי נפקא ליה מיניה הלכך
בר רב הוו יתבי המיה דשמואל אמר ליה חייא בר רב חזי מר דסא מצער לי
ע ד הפשלה  :ל א ט רו ד • להתקוטט :
ופל פך צמה •לו לסבול  :אכפנ א׳ •
יאקביל עליה דתו לא מצער ליה בתר דנפיקאמר ליה הכי והבי קא עביד אמר
כו[ המשנה מאכסניא שלו  :פוגם• בעל
ליה אמאי לא אמרת ׳מ ליה באגפיה אמר ליה חם לי דליכסוף זרעיה דרב על
ה בי ת :וג פג ם• הוא עצמו דאמרי
יראי עד היכן תוכחה רב אמר יעד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן
אינשי כמה קשים אלו שלא יוכלו לדור
קללה
אמר עד נזיפה כתנאי רבי אליעזר אומר עד הבאה רבי יהושע אומר עד
יחד  :למסטיו • בדרך שהיה רגיל
בן עזאי אומר עד נזיפה אמר רב נחמן בר יצחק ושלשתן מרךא אחד דרשו^.
ש-א כלחטת מ מ ס ע למסע שלא שינה בית
יג[°ויחר אף שאול ביהונתן ראמר לו בן נעות ה מ ר ת ה יד[ וכתיב °ויטל
שאול׳שם מלוניו  :ו א קר אי • כגון אכסנאי
’
את החנית עליו להכותו מי[למאןדאמר עד הבאה דכתיב להבות‘ ולמאן דאמר
שבדרך שלן שם במקרה בעלמא
עד קללה דכתיב °לב שתך ולבושת ערות אמך ולמאן דאמר עד נזיפה דכתיב “ ששקעה לו שם חמה למאן דאמר
מאהלו לא חשיב אלא אכסניא קבועה
ויחר אף שאול ולמ״ד נזיפה הכתיב הבאה וקללה שאני התם דאגב חביבותא
ומאן דאמר ממסעיו חשיב אפילו
יתירא דהוה ביה ליהונתן בדוד מסר נפשיה טפי עד היכן ל א ישנה אדם
דאקראי  :הפלית יסורין • סוך מד ת
מי[ באכסניא שלו רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד ׳׳[שיפשלו לו כליו
יסורין כלומר יסורין שאין פחותי!
לאחוריו בהכאה דידיה כולי על מ אל א פליגי בהפ שלת כליו לאחוריו טלי
מהן  :ואינו מהקפל עליו • שאינו
עלמא נמי לא פליגי ט פליני בהכאה דד ט ת הו מר סבר טוןדלדידיה לא
למדחו כהגון וצער הואלו:למזוגכז[•
הפ ״
.........
..
מצער ליה מאי נפקא ליה מינה ומר סבר אתי לאיטרודי וכל כך למה דאמר
רלו
 ...............ג
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כוס של יין
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צ׳ל ׳קללנו צ׳ק
]נרטת לא :ע׳ש[

]צ׳ל תמה[
]צ״ל שי דן יכ׳א נ פי׳
וכ״א ברב אלפס פ׳ב
דב׳מ דף עז[,
נ׳א נמליאל

סשחים כ סזטס נג :מז.
הוריות י :נזיר נג:
סנהדרין קה:

ר טנו גרשום
דנשמע  ipלו  :הו«
הבדיל בין אישלאשתו•
שנרם להם להת pוטס
על ידי לשון הרע שאמר
ביניהם  :מעשה פטיט•
פיטפט והשמיע ^ לו
בלשון הרע :לפיכך
יביא pדבן פטיט ־
ציפורין שטשמיעין pול
בכל שעה[  :יבול •
דהיינו)הו א( לא תשנא
שלא יכנו בו' ] :יבול
אפילו פניו משתנים ’
שלמתוכחכגוןשטוכיחו
בפני רבים[  :לא תשא
עליו ח ט א • ש ל א
תביישנו] :אם יש ברור
הזה טי שיבול להוכית•
בלומר שאפילו הטובים
מקלקלת מעשיהן ואינן
יבולי! להוכיח אחרים
טול
שאם יאשר לחברו _

דכתיבויחר:יד[הטרדות ׳ ״ [ ב א ב ס נ י א ש ל ו מ ן ה ת ו ר ה ש נ א מ ר ימ[ * ( ״ ) א ל ( ה מ ק ו ם א ש ר ה י ה ^ י ן אהלןניאכי׳להופכה ולפושטה :שלש  1טלו בידו
לבשחך ולבושת ערות
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 °ו י ל ך ל מ ם ע י ו מ א י ב י נ י י ת א י כ א שס שהים • איכא טירחא צמיהדר ולמשקל טול נןרה מבין)שיניך(
שלא

יש ™ אי ם

מ אי טנו חי

]עיניך[ :שיורע לועכיח
של
פניו ” "
שלא ׳יהו™ ' ' '
כגון ™
י"
משתנים[ :
מתונה
שמקבל תוכחה ־ שאם
מוכיחין ב ד ו ר הזה
לאדםםידשונאו]:דאםר
נדולה ......
..מר ענוה .... .
מכולם■
דתניא בטם׳)כתובות(

ומאומנותאסיתיו שנאמר״וי שלחדמלך שלמי■ ייקח את תירם ־( פ צי ב י י י נ צ  t oצ־נתיו  ™ V1עצ’ ־
.
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יטא! דאמר עדנזיפה :אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחושת כא[ ואמר
‘
פורענות
”^; מר אימיד׳ מבית דן וכתיב )°ו(א^ו ]את[ אד,ליאב בן אחיסמךלמטה  pעד'*”’'^^׳
״[■'עד^*,,
תיבת לו נםח:pי^[ אדם היכן תכלית יסורין אמר רבי אלעזר כל שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו מתקיף לי׳ רבא
“ני׳^ר״עד')™(''; זעירא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני גדולה מזו אמרו אפילו נתכוונו למזוג כב[ בחמין ומלגו לו בצונן )נ ה ״( א ו ^ ר זרתות
בן בצונן ומזגו לו בחמין ואת אמרת כולי האי מר בריה דרבינאאמר אפילו נהפך לו חלוקו רבא ואיתימא עד עד ת ' נ מ ל TםכS ,
וכוזיב י ‘
נחשת “ * י י
כ״^■[6י׳יי®
אשה מבנות דן וכתיב
דכתיברותה׳עליוגו׳:
ידו לבים ליטול  /שלש ועלו /בי ח
הושיט
חייא רד
דנפהpח ״• חיי א
בתרר ד ו
רת
t
ד«זם ואתו תיבות ואמר רב חסדאואיתימא רבי יצחק ואמרי לה tב מ תני ת א תנrא אפילו ז 1
בר
מר אימיה כבית נםח  !pשתים כג[ דווקא שלש ועלו בידו שתים אבל שתים ועלו בידו שלש לא דליכא טירחא למישדייהו וכל כך רב  :א׳ל • רב הונא
לשמואל הכי הוה עביר
כב[ למזונ לו בחמין :
כג[ תיבות דוקאשלש למה דתגיא דבי רבי ישמעאל כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו במערבא אמרי לי[ ; חם לי דליכסף
זרעיה דרב על יראי■
ועלו בידו שתינו נרשם
פורענות
יל ״י

וזו היא ענוה שלא לשטר.
עליו רץ  :כד[ מצער
שטוטב היה שאמרדי בפניו בדי שיוכיחנו והיא היתה תוכחה לשמה ממה שלא אמרח בפניו ואמר לאחריו :
לי רב דונא ; כה[ מ ה׳ד עד הכאה שיכה  :ס[ שטענה מאכסנאי אות די' נמחק  :כז[ למזוג לו
]עד היכן תונחה • עד היכן חייב שלא ימנע מלהוכיח את חברו[  :עד הכאה • עד שיכנו הטתוכח לוטד
כח[ הכאה ס׳א נזיפה ־.
איני חפי; בתוכהתך ; עד pללה • ]או[ עד שיpללנו הטתוכח ] :או[ ער נזיפה ־ עד שיגער בו הטתוכח  :ויחר
אומר
אף שאול • שאול היה המתיכח ויונתן המוכיח :ויחר אף שאול היינו נזיפה שנזף בו :מסר נפשיה טפי• שהיה פטור מלדיוכיתו פשעה שנזף בו  :עד היכן לא ישנה אדם מאבסניא שלו • כלומר עד בטח צריך האבשנאי לסבול
טבעה׳ב שלו ולא יצא מביתו  :עד הבאה • ]עד[ שיכנו בעל הבית לומר צא מביתי  :עד שיפשיל כליו לאחוריו • שיניח לו כליו על םpלו ויתנם על צוארו להוציאו מביתו :בהכאה דידיה• אש יכה את האבסנא• עצמו כולי עלטא
לא פליגי דודאי יש לו לצאת  :הכאה דדניתהו • של אכסנאי  :אתי לאיטרודי • להתקוטט עם נעל הבית מפני מה הכה את אשתו  :וכ״ב למד • ,כלומר לטה יש לו לסבול כ׳ב קודם שיצא; ]דאמר מר אכשנאי[ פונם ונפננז־ ]אם
ישנה אכסניא שלו[ יאמרו מכוער הוא בעה׳ב שלא היה יכול לסובלו וגם את האכסנאי ]יפנמו דאמרו[ מכוער היה שלא סבל את בעה״ב  :עד המרץם אשר היה שם אהלי • מכאן שחזר לאכסנאי שיהיה בה בתתלה  :וילך
לטפעיו • לאותן מסעות שהלך תחלה ] :אכסניא[ דpHראי • שאי! אדם רגיל שם אלא לפי שעה נזדמנה לו אם צריך ל  pנוע שם למאן דאמר למסע־ו ]לטשעות[ תדירות אבל דאקראי לא ) :וישלח המלך • במלכים כתיב •
וכתיב כדברי הימים בן אשד .ונו׳ דאכור .דאימיה היה מדן אלמא של aוי] : (pואביו היה ממטה נפתלי ואיטית דאבוד ,מדן דכתיב בדברי הימים בן אשר .מבנות דן הוא והח tי [pבאומנות אבותיו מאב־ו ומאמו  :עד
ד.יכןין תכלית יסורין • כלוטר עד כמד .צער קטן יחשב יסורי! שאם יארע לו בתוך ארבעים יום שיהא לו כפרח ולא קבל בכאן עולמו  :ואינו מתקבל עליו • שאינו לצזדת נופו או pטן או נדול הרי אלו
נהפך לו חלוקו • בשער .שהיה מבקש ללובשו] 1ליטול שלשה ועלו שנים • שצריך עוד למרוח לועשים ידו פעם שניה ליקה שלישי[  :וכל כך למה • ]למה[ לי למידק עד היכן תכלית יסודי! :
יסור :
פורענות
הגהלת הב״ךן )א( רש׳י ד׳ה פד קללה וכו' הננוכיח שהרי ׳כונחן וכו' שאול כה׳ד ואח״ב מ׳ה הכאה שיבה ד ה ) :נ( ד'ד .עד שיפשיל וכו'  pכבית ובהפשלה כ5׳'ל והדיא ) :ג( בא׳ד ק6י הס׳ד ול(י ' 1כ מ׳ה
מ״ם כו .שמואל :

ב ע ד ת ה ש״ם

יש בערכין פרק שלישי

ערכין

יז

עץ מ ש פ ט
נר טצור!

יד ב טד ר והשנים בנידר והערכין בנ ע רך • סימה אמאי לא
פו ר טנו ש מו ד מג ה לו ־ למי שעברו עליו ארבעים יום כלא יסייי! •
ערבינהובהדי הדדי וליחני השניםוהערכין בנ ע רך ו[ ועוד תימ׳
מ פני ההוכ ח ה ־ שהיה מוכיח להם מעשיהם  :מאי דכהיב זה דור ^
דורשיו• דמקיש דור למרשיו  :למטליוהא • ל ענין) א( חסידות  :מאי  3אמאי לא תני *זכר ט חן ע ר ך נקבה ולא א י צ ע י ז לקמן לומר ה ע ר כי/
נ׳אוהמדכץ כנפיו כיצד
שנא דכתיב ביהויקים וצדקיהו בראשית לפי שניקש הקב״ה להפוך ^ בנ ע רך ז[ ט ' * כ י צ ד עני שהעריך א ת העשיר כו׳)*-פי׳ רש׳׳י( לעיל ילד שהעריך זקן או זכר
)דף ז (:פרק אין נערכין פחו ת כו׳  :שכפריך נקנס ולא
מעשה בראשית בימיהם  :הוקפא ־ תורה אור
אצפריך לומר והשנים
פורענות מזדפנת לו תניא רבי אליעזר הגדול
כ ע ס  :ניחוהא • ט ח לרציח :
ה ש ג יד ב טד ר במעריך הוא • פי׳ ננערך וכו׳

]סנהדרין ק; .ע׳[:
]ב! יאשיוע[

-

■»  > 01ס

רבינו גרשום

אומר א[ אלמלא בא הקב״ה עם אברהם יצחק
הד רן ע ל ך י ש ב ע ר כ ץ
ויעקב בדין אין יכולין לעמוד מפני תוכחה
_ _
.
?? “ ש נ א מ ר ״ועתה התיצבו ואשפטד ,א תכם לפני
השג  tש ^  ,״ ״
ה׳ אלת כל צדקות ה' אשר עשה אתכם ואת
לפי השג ידו כדכתיב ואס חך
מערכך בתר ט ד ר אזליק ולא בתר״/לףאבותיכם °זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב
לקמן  :והשנים םלה פליני ב ה רבי יהודה נשיאה ורבנן חד
נידר כדמפרש
בניד ר ־ כדמפרש ׳לקמן יילד שהעריך אמר דור לפי פרנס וחד אמד פרנס לפי דורו
זקן ט חן ע ר ך זקן דלא אזלינן בתר
למאי הלכת א אילימא למעליותא דמר סבר
שנים ד די ה ד טד ר דהא לא א מר
אי מעלי דרא מעלי פרנס ומר סבר אי מעלי
ערכי עלי אלא ע ר ך פלוני עלי ו ע רך
פרנס מעלי דרא הא איכא צדקיה דהוה מעלי
זקן מבן ששים ומעלה פחות מ ע ר ך
ודריה לא הוד ,מעלי והא יהוי^ם דלא הוה
י ל ד:ו ה ע ר כי ! בנ ט ר ך • קצב ה ע ר ך
מעליודריה הוה מעלי דאמר*רבי יותן משום
דזכר ונקבה בתר נ ע רך אזיל ולא
בתר מעריך כדמפרש לקמן אישילמיהרבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב ״בראלשית
שהעריך אשיל ד א מ ר ע רך פלונית ״ ממלכות יהויקים*מלך יהודה  [3ביקש הקב״ה
עלי נותן ע ר ך ')ב( ד[ הנ ע ר ך  :בז מן להחזיר ארל העולם ל ת הו ו ב ת ב שביל
’
ה ט רך ־ כדמפרש לקמן שאס העריך
יתיקים כיון שנסתכל בדורו נתיישבה דעתו
עצמו פחות מבן עשרים דהוי ע ר ך
ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם
קטן וקודם נתינתו נעשה כן עשרים
ל ת הו ו ב ת מפני דורו של צדקיהו כיון
איט ט חן אלא כשעה שהעריך
שנסתכל בצדקיהו נתיישבה ד ע ת אלא
תחילה  :או מר אני אןז ב ע רפין פן •
לענק תוקפא וניתתא קאלמרינן :
אילו מתרמי בערכין דומיא דק רב טת

סורענות מודמנות לו■
ואם יארע לו אחת
מאלו בתוך ם' יום נצול
םאותו פורענות :צדקות הוי כקרבט ת דהא דאמרת דערכין
ד■' אשר עשר■ ]אתכם אינן כק רב טת משוס דלא דמו
ואת אבותיכם[• טלמד
שבצדקה ע ש ה את אהדדי דמפני מה עני שהעריך
אבותיכם ולא בדין  :עשיר נותן ע ר ך עני לפי השג ידו
זה דור דורשיו • כלוטר
כדור כן דורשיו היינו משוס דאין העשיר חייב כלום ולא
טגהיניו ! לעני; תוקפא דמי למצורע וזה שאמר על המשיר
תיהותא • כלומר שאם
המנהיג קפדן כך כל לא נ ת סון אלא לפי מדת שנותיו
הקהל וכן נטי אם הוא של המשיר שפחותין או יתירין על
ניו אף כולן כן :

הדרן עלך
י ש ב ע רכין

הדרן עלך יש בערכין

ה ש ג ידבנודר והשניסבנידר והערכיןבנעירך
והערך בזמן הערך השג יד בנודר כיצד
עני שהעריך את העשיר נותן ערך עני ועשיר
שהעריך את העני נותן ערך עשיר אבל
ברןבנותאלינו כךדדישאלמר קרבנו שלמצורע
זה עלי היה מצורע עני מביא קרבן עני עשיר
שטתיו שלו הלכך נידון בהשג T
מביא רןבן עשיר רבי אומר אומר אני אלף
דהא לא פירש כלום אלא מרך מד ת
בערכין ק י ו כ י מפני מה עני שהעריך את
]שטחיו של[ המשיר קיבל מליו ו ד ן
ע ר ך נידון בהשג יד  :אפל משיר
העשיר נותן ערך עני שאין העשיר חייב כלום
שאמר ט רפי טלי ־ דהוי חייב ע ר ך
אבל עשיר שאמר ערכי עלי ושמע עני ואמר
שלם דומיא דמצורע עשיר ושמע
מה שאלמד זה עלי נותן ערך ע שיתג מ׳ג[ה שנ
)ג( עני וכו'  :ג ט:
-, !!’ S 3קו״יד במעריךהוא כרכתי׳ °אשד תשיג יד הנודר
?לא
פמט^י^ימא • ■
־
הוא איידי
בנערך ד,וא
שניסבנידר דו דרד
דדרד.זד!:».ויח רדידר
מזרירדי
״
^
ל ,
יעריכנו הכהןה
דחי טלי אין נידון בהשג יד אלא
דאמרה שג יד בנודר אמר נטי השנים בני ד ה
הכל יהן כשיוכל דאמרינן בפרק
השג יד בנודר פ צ ר עני שהעריך את העשיר
האומר משקלי עלי )לקמן כ(-חומר
נותן ערך עניז מ״ט דאמר רךא אשר תשיג יד
בנדרים מבערכין שהנדרים אין
נידונים בהשג יד :ו מ שגי פ ד פ הי ב
הנודר בנודר ת ל ה רחמנא א בל בקרבנות אינו
טל פי אשר משיג וגו׳ • כלומר האי
כן דדי שאמר קרבנו של מצורע זה עלי היה
דקרי .למעריך הכא ,נודר ה[ דלישנא
מצורע עני מביא רדבןעני ואע״ג דמדירועשיר
•
י  : Pjמשגים ) ד ( פנ ט רן ' י■ “ Sיי °ואם דל הוא אמר רחמנא ולא דל הוא אמר
פגידר • דהאומר דמי פלוני עלי אין
רבי יצחק בשהיה מדירו עני ודלמא עליה
נידון לפי מדת שנים אלא כפי
דידיה חם רחמנא אמדירו לא דהבתיב הוא
שאוהו פלוני נמכר כשוק  :ואן« טל גב
אמר רב אדא בר א הב ה ואיןידו מ שנת לרבות
דמדירו טשיר ■ בתמיה מדירו הייט
 mהנודר א בל מדירו עשיר הכי נמי דמייתי
זה שאמר קרבן מצורע עלי  :דלמא
טליה דמצורט חנז רחמגא • אדלות
בעשירות א״ב מאי א בל בקרבנות אינו כן
אבל אמדירו לא ואע״ג דהוי עני :
חרא

ב מ ע ד ך דוקא לא ב טד ר א  kמיי׳ סייד מהלכות
_
מעשה קיננות הלכה
כדקאמרי׳ לקמן בהאומר מ שקלי)דף
ע וש׳ה מהל' ממוסרי
כ•( חומר בנדרים מבערכין ש הנ ד ד ס
כסיה הלכה יא !
חלים על הבהמה ועוך ואץ נידוני!
בהשג יד מה שאץ כן בערכין ח[)והוא מהיש׳ק מ׳ו
למעוטי מצורע עשיר( • ה ש ג יד
ב ג מיי׳ ס׳ג מהלכות
ב טד ר כיצד עני ש ה ע ד ך א ת העשיר
ערכין הלכה ו :
ט חן ערך עני • מ[ מפי הר׳׳ר מנ ח ם
מיאונ״י כגון עשיר שאמר ע ר ט עלי
ושמע עני ואמר י[ זה עלי נותן ע ר ך
עני אבל בקרבנות אי ט כן הרי שאמר
קרבן של מצורע זה עלי כו׳ יא[ אהא
פליג רבי ואומר עשיר שאמר ע ר כי
עלי ושמע עני ואומר מ ה שאמר זה
עלי נותן ע ר ך עשיר כמו ב קדב ט ת וכן
משמע יכ[פי׳ דמתני׳ * :אבל מדירו מתחיל דגור מרש צ׳ק
עשיר מאי הכי נמי דמייתי בעשירות
א״ה מאי אבל בקרבט ת אי ט כן■ והלא
בקרבנות כמו כן הדין שאס אמר
עשיר ק רב ט ת של מצורע עני זה עלי
מביא ק ר ק עשיר וא״כ מאי חילוק יש
בקרבנות לערכין ומפני אחדא פי׳
ד.גד 1ת הטח
אמצורע עשיר ו מ די ח עני דאילו )א( רש׳י ד׳ה למעלמתא
גבי מצורע אם א מר עני קרבן של ונו׳ מ ס י ר ו ת הס׳ד
ואח׳כ מ׳׳ה כראשית מאי
מצורע עשיר זה עלי ט חן ע רך עשיר שנא דכתינ ) :נ( ד׳ח
דלא אזלינן בתר ה עד ר ובערכין וכערנן ננפיך וכו׳
ערך אשה כס״ד ואמ׳כ
אזלינן בתר ה טד ר דאילו אמר עשיר מ׳ה הטרךנזמ): 1ג(ד’ ת
ערכי עלי ושמע עני ]ואמר[ מ ה אכל וכו׳ עני וכו׳ הס׳ד
שאמר זה עלי ט חן ע ר ך עני דאזלינן ואמ׳כ מ׳ה הש; יי כו׳
וקסייך) :ד( ד׳ה השנים
בתר הנודר ומש״ה איצעריך הוא ננידי ננעיך הוא ולא
ננידי :
למעוטי גביה דלא אזלינן בתר ט ד ר
כמו בערכין ולרבי דאמר ערכין
וקרבן שוין ב דן זה א ס כן לא
איצמריך הוא למעוטי מצורע עשיר
שמדיח עני ד ט חן ע רך עשיר שהרי
גבי ערכין כן הדין אלא איצטריך
הוא למעוטי מצורע עני ו מ די ח
עשיר דס״ד הואיל ורבי בתר תיובא
דגברא אזיל ה״נ ניזיל בתר תיובא
דגברא ונייתי קרבן עני קמ״ל דלא
אבל לרבנן לא איצטריך הוח למעוטי
מצורע עני ו מ די ח עשיר דהואיל
דבערכין אזלינן בתר טד ר פשיטא
דבמצורע נמי אזלינן בח ר נודר
גי׳ צ׳ק אלא הוא
ולא איצטריך הוא להכי *כדפי׳ וכן למעועי מצורע עשיר
פירש רש׳׳י ו ט דייקינן בסוגיא ומדייו עני
דשמעתין כן הוא אבל צריך עיון לרבי
דמדמה אח ר העשיר ערכי עלי
לקרבטת דמצורע עשיר דעני הנודר
בעי לאיהויי קרבן עשיר והייט
דוקא כשאמר ה עני הרי עלי
ק רב ט ת מצורע זה לפוטרו ואם א מר שיטה מקובצת
א[ אומר אלמלי נ »
,
,
.
כן בערכין מאי מ ט מ א דרבק כיו! אות א׳ נםחק:נ[ יר.ותז

ה ש ג יד בנודר• ]ר.שנ
יד דבתיב על פי
אשר תשיג יד הנודר
יעריכנו בתר ד.שנ יד
דטעריך אזלינן דהיינו
נודר נדטפרש בנטרא
ולא בתר נערך בדטפרש
כ־צד עני שהעריך כו׳:
והשנים בנידר • היינו
בערךםרושנתוב]בתורה[
אם טבן חדש שנים אם
מבן עשרים בתר שנים
דנערך אזלינן ולא בתר
מעריך ומפרש כיצד
בו' אכל תר וחד[  :אבל
בקרבנות ]אינו כן[ •
דלא אזלינן בתר השג
יד דטדיר אלא ]דנידר[
כדטפרש הרי שאמר
קרבנות של מצורע זד,
עליא(*ש שמביא תחתיו:
היד ,מצורע עני ]מביא
קרבן עני[ בו׳] :וקא
בעי אטאי תני תנא
ה ש ג יד בנודר הא
בנדרים לא אזלינן בתר
השג יד אלא כערכין
בטעריך וטתרץ דר,אי
' י' ״ ל ם ^ ד ^ ת ״ י נ ^ ^ ל'
״י"
נודר ד ^זני היינו מעריך
לפוטרו א ם כן נדר בהדיא תחשים סלעים ואיך נ פ ט ר בע רך עני יג[ י גן^״השג יד בנודר
ואטאי תני נידר בחר מאי אפל פ ק ר פנו ס אינו פן
הא ב ק רב טת נמי אזלת בתר ט ד ר :
; השג יד ב מע רך הוא
לפי
לישנאדקראאדלדכתיב
ומשני
כדכתיב כאשר תשיג :
על פי אשד תשיג יד
ד[ ערך אשד ,ה ס׳ד ו מ ה׳ד הערך בזמן הערך  :ה[ גודר לישנא אות ד׳ נמחק  :ו[ בנערך • נל־ון וי׳ל
הנודר יעריכטג( קא קרי למעריך נודר והשנים בנידר[  :בטדר תלה רחמנא ד,שנ יד דאי עני יו א נותן
משום דשנים בנידר אם ילד הוא אם זקן ראוי נם השג יר תהיה בנידר אם עני אם עשיר לכן תננד״ו
שקל ופטור אפילו יעשיר אח׳כ ואם לא נתן שקל בעניותו אם יעשיר יתן ערך שלם  :אבל בקרבנות אינו
בחרא לישנא ו היינו דקאמר בגטרא איידי דאמר ד,שנ יד בנודר אמר השנים בנירר• הרא׳ש ז־ל :
בן • אלא תלינן השג  tבנידר  :ואע’ נ דוזזיידו עשיר • יביא קרבן עני כשהנידר עני  :ואטאי אם דל הוא •
ז[ בנערך כיצד כו׳  :ח[ תינו ת והוא למעוטי מצורע עע1יר נסחק  [P :עני • ספרש הר׳ר מנחם  :י[ ואסר
המביא קרבן אמר רחמנא יביא קרבן עני והאי מדירו דחייב להביא קרבן עשיר הוא ואמאי מביא קרבן
טח שאמר זח עלי  :י [6כו׳ ואהא פלינ רבי ואומר דעשיר שאמר  :יב[ משמע רד,םא דשמעתא דאמרי׳
עני  :כשהיה מ רי ת ]נטי[ עני • הלכך מביא קרבן עני ] :ואמאי[ ודלמא עליה דידיה • על מצורע עצמו
אבל בו׳ תיבות פי׳ דמתגי׳ נמחק  :יג[ עני • מו ר הדמ״ר :
כשדוא דל תם רחמנא עלית דלייתי בדלות אכל מדירו שאמר ק ד בנו ^ עלי אף על נכ דעני הוא לא חם
וחרא
חתמנא עליר ,אלא לייתי קרבן עשיר דהא כתיב הוא כלומר דהוא מצורע לייחי בדלות אבל לא מדירו :
)אמר רחמנא( ]אסר רב אדא ’ הדר כתיב[ ואין ידו משנת • דלא צ ר ך למכתב דהא כתיב ואם דל הוא אלא ואין י ת משנת לרבות את )הנודר( ]המדיר[ דכשהוא עני דמייתי נטי קרנן עני  :אבל מדירו עשיר ]מאי[
הכי נטי ]דמייתי בעשירות[ אע׳ג)דחפח־ר( ]דמצורע[ וצי עני אלטא דבחר ט ר ר אזלינן מאי אבל בקרבנות אינו בן כלומר דאזיל נתר נידר חא קא תזינן סדוקיא דאזיל ]נטי[ בתר מדיד כמו כערבק :
לעולם

א( נראה דצ׳ל אם וה בפכיא ממתיו היה מצירע עני וכו׳  ( 1 .צ״ל ואיידי יקא קרי למעריך נודר אמר נמי והשנים כנידר

עין משפט
נר טצוה
ג  kס״׳ ס׳ג מהלכו״

״י
ד ב מיי' ש׳י מסלנ,ח
שגגות הלנה י ג

ה ג ־ יי׳ פ׳ ה
מתוסיי כפרה הלכה

יי =
ו ד מיי׳ עי׳ד מהלכות
עדות הלכה נ
 n'nסי׳ >ג סעיף יג :

ז

ת ס״׳ סם סוי
שיע ח'מ סימן לה
סעיף יג :

ירפרק רביעי
השג
,
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שמציט בערכין־פימה בלאו יג[ הני ט ע מ א דמצינו כטרכין הל״ל ומשני חדא אמצורע עני ומדירו עני ויזדא למעוטי מצורע עשיר
גבי מצורע דעני שאמר קרבן מצורע עצי נוחן ערך עני מריבויא ו מיי רו עני • כלומר ודאי חדא מהנך מילי דמתני׳ דהייט הך דקתני
דאין ידו משגת לרבות את הטדר כדדריש לעיל ויש לומר ד מ ^ מקום אם היה מצורע עני מביא קרבן עני ודאי ב מ די ח עני קמיירי
אי לא אשכחן בערכין כה״ג לא הוה לן למידרש עני שהעריך אש וכדאוקימנא ומאידך מילתא נפקא לן דבקרבנות איט ק דקתני א ם
העשיר מריבויא דקרא אם אין ידו
תורה אור היה מצורע עשיר מביא קרבן עשיר
משגת
ואע״ג דמדירו עני י[ והיינו למעוטי
נמי בתר תיובא חדא אמצורע עני ומדרו עני וחרא א[ למעוט
דגברא ]אזלינן[ קמ״ל • והקשה רבינו
מדיר מדין ערכין דלא אזלינן בשר
מצורע עשיר ומדירו עני סלקא דעתך אמינא
אלחנן כיון דאמרי׳ נמי אליבא דרבי
טדר  :מ׳׳ד אמינא כו׳ • כלומר
מלפישמצינו
מצורע עני שמדירו עשיר אזלינן הואיל ואיחרבו איתרבו קמ״ל
ואיצטריך לאשמועינן אבל בקרבנות
בערכין עני שהעריך את העשיר נותן ערך
בתר תיובא דגברא אי לאו מיעונוא
איט כן לאשמועינן דהיכא דמצורע
עני יכול אף זה כן ת״ל אם דל הוא ולרבי
דקרא אס כן בערכין נמי נימא כן
עשיר ו מדי ח עני מביא קרבן עשיר
דאם אמר עני ערכי עלי ושמע
דאמר אומר אני אף בערכין כן אלמא ג[ אמר
דסד״א הואיל ואיתרבי נודר מואין ידו
משגת דחס רחמנא עליה כי הוי א*הו
עשיר ואמר מה שאמר זה עלי נותן
בתר חיובא דנברא אזלינן והא לא צריכא
עני ומצורע עני אשרבי נמי אפילו
ערך עני כיון דאין לנו מקרא ל מעט רךא למעוטי הוא למעוטי מאי למעוטי מצורע
דלא אזלינן בשר תיובא דגברא התם
היכא דמצורע עשיר הואיל והוא עני
עני ומדיח עשיר סד״א הואיל ואמר רבי בתר
ותירץ רביט אלחנן דשאני גבי מצורע
קמ״ל לי נראה ועיקר דה״ג אם גי׳  5׳ק ה׳׳ג נ תי חיונא
ייהיה
*קמ״ל *
אזלינן
דנברא
חיובא
כן מאי אבל בקרבט ת איט  pאחדא דגנרא^ליגן
דאית לן למימר דאזלינן בשר תיובא
עני והעשיר ה[ עשיר והעני נותן ערך עיציר ד
דגברא אי לאו קרא ד מ מע ט ליה כיון
אמצורע עשיר ומדירו עני סד״א
י ת ד ה אומר העניוהעשיר והזר והעני נותןערך
שאינו טדר אלא קרבן המצורע דוקא
כו׳ ואני שמעתיה כמות שהיא כתובה
אבל גבי ערכין דאמר העשיר מה עשיר אבל"בקרבנות אינו כן אפי׳ מת אביו
בספרים ופירושה כמו שפירשתיה
שאמר זה העני עלי פשיטא ]דלא[
ואין יא[ כן שיטת הש״ס  :יכול אן« זה
והניח לו ריבוא או ספינתו בים ובאה לו
אזלינן בחר תיובא דגברא שהרי אס
קרבן מצורע עשיר
כן • עני שאמר . .
ברבואות אין להקדש בה בלום  :ג ס׳ ע נ י .
לא היה העני חייב כלום אלא שאמר
והעשיד °אשר תשיג יד הנודר ׳[ עשיר וח^נייית^זה עלי  :אם דל הוא • חם רחמנא
העשיר ערך פלוני עלי היה נותן ערך
’A,
על פי אשר תשיג ״[ ר׳ יהודה אומר אעי׳ עני
עשיר וכל שכן א ס נתחייב *)קרבן(
 ; 4־ ש*.י  ,״ , ,
אין לט לגרעו לעשיר ליתן ערך עני  :והעישיר וחור ו ר ^ ,נותן ערך עשיר מ׳ע ד ר » J״ '1ך
יהודה אמר קרא ״ואם מך הואטעו־כך*עד " והעלינוש פ י ך »ש-יאל־ןא נ ס י ’ ׳ ‘
יהודה סבר דבר המכשירו
תיובא דגברא דנערך אזלינן היכא
שיהא ב מ ט תו מתחלתו ועד סופו אלא מעתי׳
ומאי ניהו אשס • וא״ת האמר
.
״ואם דל הוא הכי נמי עד שיהא בדלותוסם יד דהוא חייב יב[ כלום דומיא דמצורע
לקמן פר׳ האומר משקלי עלי)דף כא•(
נדה פ .נגעים פי״ד
)*ובפרק שלישי דנזיר(יד[)דף יט(כשם
והא דמצורע עשיר ומדירו עני לא
מתחלתו ועד סופו וכי תימא הכי נמי *והתנן
משנס י״א כריתות ס:
צריכא למעוטי דמערכין נפקא לן
שחטאתו ואשמו סו[ מעכבת כך עולתו
מצורע שהביא רןבנותיו עני והעשיר עשיר
דמייתי בעשירות  :למעוטי מצורע
מעכבת חטאת ועולה הא לא מכשיר
והעני הכל ת ל ך אחר חטאת דברי ר׳ שמעון
טני ומדירו טשיר ־ דמייתי בעשירות
כי אם אשס וי״ל סז[ דהא ודאי כולהו
אשם
אחר
'הולך
הבל
אומר
יהודה
רבי
ולרבנן לא איצטריך למעוטי דהואיל ]עי׳ היש 3תוס׳ נדה פ.
מעכבי לאכול בקדשים דהא בחטאת
דיה דתנן[
*ותניא ר׳ אליעזר בן יעקב אומר הכל הולך
שייכא ביה כפרה יותר מאשס’ז[*שהרי
דבערכין אזלינן בתר נודר במצורע ]כריתות [:P
ארד צפרים הא אתמר עלה *אמר רב יהודה
אשם אין כל עיקרו אלא להכשיר את
נמי אזלינן בתר נודר אבל לרבי'
אמר רב ושלשתן מקרא אחד דרשו °אשר לא
המצורע יח[ שהוא מזין עליו ]ועל[
איצטליך לה ט = מ ת נ י ' היה עני
הבהונות מדם האשם לכך קרי ליה
והעשיר • קודם נתינה או עשיר
תשיג ידו בטהרתו רבי שמעון סבר דבר
דבר המכשירו :
והעני קורם נתינה נותן ערך עשיר :
המכפר מאי ניהו חטאת ור׳ יהודה סבר דבר
א ב ל צ ק ר בנו ה אינו כן • שאם היה
•
מש
אפי׳
בקרבנות ]כו׳[
המכשיר ומאי ניהו אשם ר׳ אליעזר בן יעקב
אין לפרש הא בערכין אם
מצורע עשיר והעני או עני והעשיר
סבר״[ הגורם לו טהרה ומאי ניהו ציפריסואלא
הכל הולך אחר הבאש קרבנותיו
מעריכו הכהן כשהוא עני ימתין
הוא למה לי לרבי כדאית ליה ולרבנן כדאית
כדאמר בברייתא בגמ׳ מצורע שהביא
ע ד שימות אביו שהיה עשיר ויתן
ערך עשיר דהא אמר בתוספתא
K vm p M m V m
W־
ל ה י א ל א “ עיי י׳ " ״ א
צפי כראיה ציה וצפר כראיה ציה
מתחלתו ועד סופו וכי תימא הכי נסי יהא
דערכין עני שהעריך עצמו אין
נ״נ קנס .ע״ש
תניא *היה ייודע לו בעדות עד שלא נעשה
אבל מדברי כולן נלמד דבתר הבאת
אומרים לו יעשה מלאכה ויביא ערך
קרבנותיו אזלינן  :אפי׳ מה אביו כו׳ ־
עשיר אלא מוטב שיביא ע רך עני יט[
חתנוונעשה חתנויפקחונתחרש פתוחונסתמא
אערכין קאי ומלשא באפי נפשיה
ואל יביא ע רך עשיר לאחר זמן אלמא
שפוי ונשתטה הרי זה פסול אבל היה יודע
משמע שאין ממתינין אלא הכי פירושו
היא אפי׳ מת אביו של מעריך זה
לו עדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו
בשעה שהכהן מעריכו והניח לו ריבוא
אפילו מת אביו שהיה גוסס כדמוקי
ואח״ב
לה בגמ׳ דקרבן מצורע אם היה אביו
מנה או ספינתו כו׳ ובגמ׳ מפרש לה  :רבי־נו גרשום
ג כ ן ׳ עשיר והעני אשר משיג יד הגודר • דמשמע בתר שעת נדר לעולם בקרבנות אזלינן
גוס ס בשעת הבאת חטאת וקודס שהספיק להביא קרבנות מ ת אביו
נתר גידר דהיינו מצורע
אין להקדש בהן כלו ם;] א בל כ עי ט ! =[ אינו כן[ כ;ון שלא מעריכו
אזלינן  :שהביא קרבנוחיו • קצת קרבנותיו  :הכל הולך אחר חטאה • וחדאאמצורע ע נ יו ט'
.............
הכהן ....-
— -
אם הביא חטאת בהמה בעשירות מביא נמי עולת בהמה ואס הביא דתרי מעוטי כתיבי
גמר לתת סלע מת אביו
בעניו לתת סלע ועד לא
בקרא חרא ואין ידו
והעשיר טתן ערך עשיר אך קשה מאי האי דפריך בגמ׳
חטאת העוף בעניות אע״פ שהעשיר מביא נמי עולה בעניות  :אחר טשגת אתי אמצורע עני
צפורין ־ שתי צפורין חיות שהוא מביא לצורך הזאה קודם תגלחת אס ומדירו ע נ י דמייתי
פשיטא והא הרבה אתא לאשמועינן שאם מת אביו קודם שהספיק
מדירו נ ^ ו ת כדאטרינן
להביא קרבנותיו והעשיר אין להקדש בהם כלום כא[ ויש לומר דקאי
בשעה שהזו עליו הוי עני מביא בעניותקרבנותיו ואם באותה שעה ואין ידו משנת לרבות
היה עשיר מביא כל קרבנותיו בעשירות  :מקרא אחד דרשו • דגזירש את הנודר ואיתי מהנא
אמילתיה דרבי יהודה דאמר עני והעשיר וחזר והעני גוחן ערך
לא ילפינן אבל נקרבנות
הכתוב היא  :דבר המכפר • דהכי כתיב במצורע עני )ויקרא יד(
עשיר אבל בקרבנות מת אביו כגון שהיה גוסס כדמוקי ליה כגון
אינו כן דכיון דטדיר
שהיה משחלה עשיר והעני ועתה קרוב הוא להיות עשיר מירושת
וכפר עליו הכהן וסמיך ליה האי קרא דזאת חורת אשר בו נג ע נמי עני הוא אף על גב
צרעת וגו׳ דמשמע אשר לא תשיג ידו בשעת כפרה יהא לו דמייתי נדלות לא
לז^רן
ידעינן אי א1לינן בתר
תורת
לו
תהא
טהרה
בשעת
ידו
תשיג
לא
אשר
משמע
דהכי
•
המכשיר
דבר
תורה זו של דלות ו אך על פי שהשיגה ידו אחר כך :
גידר או ב ת ר מדיר
■צפרין גורמיו ■לו אלא מ ה ב א ילפינן
הוא נותן ■
׳
עניות וטהרה זהו אשם המכשירו לבא במקדש ולאכול בקדשי׳ ם שמדם ■
על בהונות ותנוך ׳אזנים
האשס
דנקרבנו'איגוכן]דתדא[
כדאית ליה כו׳ ־ כדדרשינן לעיל  :סומא פסול לעדוח
טהרה שכל זמן שאינו מביא צפרין אינו יכול לגלח :לרבי כז
דבעינן או ראה  :דכתיב ואם דל הוא
ה ו א המצורע טייתי
ואח״כ

 :הכא

ל[

גי׳ צ׳ק עיר

ערכין

פטדת הש״ם

מתני׳

רבי

]נ׳ל ונססמים דף »[.

צ׳ק אנל מסגי שאסם
אין ט ׳

אבל

ימיין נדף י ^ תוס׳ ד׳ה
>א צריכא מ׳ש נשם רש״י

שיטה מקובצת
א[ יחיא

»«1רע !

כ[ קס׳ל נדתניא לפי :

ד[
ניו;ל בתר חייבאדנביא

עשיר  :ו[ אוסר אפילו
עני :ז[ הנודר והרי ידו
נדלות למעוטי מצורע
ששנת עשיר :יז[ תשינ
עשיר וטדירו עני דהמדיר לא מייתי בדלות אלאא( ]ידעינן אי אזיל בתר גידר או נתר מד־ר[ בעשירות
יד ד1ודר ר׳ יהודה  :ט[ סבר דבר הנורם ; י[ עני והוא למעוטי מצורע מדין  [ft' :ואין שיטת
והיינו אבל בקרבנות אינו כן אלא תלינן השג יד ננידר במצורע • דסד׳א הואיל ואיתרכי מדיר לקרבן מצורע
ד.ש'ם כן  :ינ[ תיבת בלום נטחק  :יג[ נלאו האי טעמא תיבת הני נמחק  :יד[ דנזיר אמרי׳ רשם  :סו[ ואשמו
עני מואין ירו משגת ]לאייתויי בדלות הנודר[ איתרני גטי השתא ואע׳ג דהמצורע הוא עשיר וצאיל והמדיר
מעכבין כך עולתו יזעכב אלטא דנולן מעכביוא( דחטאת ועולה מעכבי ודאי לא תיבת הא נמחק  :טז[ וי״ל
הוי עני דלייתי ]נמי[ בדלות קמ׳ל הוא דבדלות דמצורע תלינן כדתניא לפי שסצינו כו׳  :יכול אף זה כן •
ד א ע׳ג דהא  :יז[ תיבת שהרי נמחק  :ייז[ המצו^רע שהיה מזין על הבהונות  :יט[ עני מיד ואל  :כ[ בערכין
טי שאמר קרבנו של מצורע עשיר זה עלי וועא עני שיבא בדלות תיל אם דל הוא למעוטי מדיר  :ולד׳ דאמר
אם מעריכו הכהן תיבית א־נו כן כיון שלא ל׳ש  :כא[ כלום וי'מ דקאי תיבות וי״ל נמחק :
דאזלינן בתר מצורע הכי נמי אמר
עלי[
,
אף בערכי; כן[ רוטיא דהרי שאמד .קרבנו _]של מצורע זה _
].אוסר אני ,
נותן
א( נראה דצ׳ל וחטאת ועולה הואי לא מנשרי כי אם * Dcft
ד' בערכין הרי שאסר ]אחד[ ערכי עלי ושמע זה ואטד מה שהעריך וה ]על עצמו[ עלי ליתנו בשבילו אם היה נורר עשיר צריך לתת יערך עשיר אע״ם שהטדיר עני אלטא אולינן נטי בערכין בתר ד,שנ יד דנידר לטעמא
דרבי  :הא מצורע עשיר ומדיח עני לא צריכא קרא הוא למעוטי שהרי)מעריכין( ]ממחני׳[ למדנו דאזלינן בתר תיובא דננרא דנידר  :אלא הוא לריי למעוטי מאי  :למעוטי מצורע עני ומדירו עשיר • ראולינן בתר מדירו
ומייתי בעשירות דהאכתיב הוא רעליה דידיה חם רחמנא ולא אטריח  :דסד׳א הואיל ואמר רבי נתר חיובא דנברא אזלינן • היכא דנידר נר תיובא בנון עשיר שאמר ערכי עלי דהנידר בר תיובא הוא ]אולינן בתר נידר[:
הבא נטי י כיון דמצורע בר היובא הוא ליזול בתריה והרי הוא עני ולייתי מדירו בדלות  :קמ׳ל הוא • וצא דמייתי נדלות אבל אי מדי ח הוא עשיר מייתי בעשירות דכוזיב כאשרתשינ יד הנודר והרי הוא משיג  :מתני'
דבי אומר אומר אני אף בערכין כן ־ כמו בקרננות דאזלינן בתר נידר  :וכי מפני מה כו' • כלומר ]אס כן[ מפני מה קחני רישא דטתני' עני שהעריך את העשיר נותן ערך עני דאזליגן בתר ד.שנ יד דנודר לפי שאק העשיר
דזנערך חייב בלום אבל עשיר שאמר ]ערכי עלי שחייב בערכו ושמע עני[ כו' אזלינן בתרהיג־ג יד דנידר דומיא דקרמות  :היה עני ]בשעה שהעריך ולא הספיק ליחן עד שהעשיר או עשיר והענינותן ערך עשיר[ ומפרש
בגט׳ב( האי וטעמא דר' יוצדר .נמי  :אשר תשינ ידו • משמע דנתר נתינת יד אזלינן ]ולא בשעת נדר והשתא וצי עשיר[  :על פי אשר תשיג יד הנודר ־ משמע בתר פר .אזלינן היינו כשעת הנדר  :עד שיהא במנותו ]מחחלתו
ועד סופו[ אבל אם העשיר בינתימ נותן ערך עשיר  :ואם דל וצא דכתיב במצורע :שהביא קרבנותיו ־ אחד מקרננותיו כשהוא עני והעשיר קידם שהב־א האחרים ] :או הביא אחד כשוצא עשיר והעני הכל הולך אחר חטאת
שאם הביא הטאת העוף בדלות אע'נ דר.עשיר טייתי נטי עולת )חטאת( העוף בדלות או אם הביא וזמאת בהמה בעשירות אע"נ דרועני יביא עולת בהמה  :הבל דצלך אחר אשם • שאם הביא אשמו בעשירות אע׳נ דהעני
יביא הכל בעשירות ־ ואם הביא אשם כשהוא עני אע׳ג רר.עשיר הואיל ובעניותו התחיל להביא אשם יב־א השאר בדלות  :וכן נסי הכל וצלך אחר שתי צפרים אם הביאן בעניותו אע׳נ דשוב העשיר יביא השאר בדלות
אלמא דלא אמחנן עד שיהא בדלותו סתחלתו ועד סופו  :הא איתמר עלר .־ דמשום הכי פליני נר,א דמקרא אחד דרשו כו'[  :דבר הטכפר י על חטא והיינו דזטאת דאמרינן לעיל בעון ) רו'( ]שבעה[ דבחם ננעים באין וחטאת
מכפרת היינו טר״רתו ורגל וצלך אהריו  :רבד המנ שיח • בקדשים ולחזור לאבלו היינו אשם  :הנורם לו טהרה ומאי נירע צפרין • דנתיב ולקח למיטהר ונו'  :ואלא הוא־ל דלא דרשינן ]אס דל הוא[ עד
עשיר ומדירו
שיד.א בדלות מתתלתו ועד סופו ] :אלא[ הוא • ראם דל וצא במצורע למר ,לי  :לרבי כדאית ליד .־ כדאמרינן לעיל לרבי למעוטי מצורע עני ומדירו עשיר ולרבנן למעוטי מצורע
עני  :אלא מעתה • לרבי יוצדר .דדריש ואם מך הוא עד שיהא במכותו כו' הכי נמי כו' ] :והוא עד עד שיהא בשר  :שפוי■ בן דעת :
ומתד.
א( נראה ד5׳ל אלא נעשירוח ומזה ידעיע דאזלינן נתר נידר ולא נחרי מדיר והיינו כו׳ • נ( נראה דצ׳ל ומסרש כגמרא טטמא דת״ק וטעמא דר׳י נמי ־

מם 1ח ז הש״ם

השגיר

פרק רביעי

ערכין

W
ופריך בגת׳ פשינןא ד אין

ואח״כ מהה ג הו  .קודם שנא לב״ד להעיד  :סיאה  .סי עה  :אביו אפי׳ הכי אין להקדש בהן כלום
שלא
י ט ל יהו חייבי!  .העדים ק ר ק שבועת העדות אם לא העירוהו  :להקדש בהן כלום כיון שלא היה לו אותו ממון מעולם:
והרי לא ייחד עדיו • שהרי השביע את כולן  :יכול אפי׳ אמר כל נעשה חתנו ונעשה ח תנו)ונ ע ש ה חתנו( ואח״כ מתה בתו כשד .
פי • שיודע עדות אני משביע לא יהו חייבין  :ח׳׳ל והוא עד והרי
מייריבשאין בנים לבתו כ ק ד מו ק מי׳ ליההכ א כר״י דאית ליה לר״י
ייחד עדיו  .שהרי לא השביע אלא תו ר ה או ר
)סנהדרין כז (:היה חתנו ומתה בתו
אם יש לה בנים הימט הרי זה קרוב
״ ך; ״שיי ■ יא״אי א’ 1להיויש ואח״ב מתה בתו פקח ונתחרש וחזר ונתפקח
כלום בהן  :מגיח • שעדיין לא מת
=יאבל אם אין לו בנים אין זה קרוב :
פתוח ונסתמא ואח״ב נתפתח שפוי ונשתטה
אביו אבל עתיד הוא להניח לו :
^ ו א ל א והוא ל״ל לרבי כדאית ליה
פשימא  .דהא לית ליה  :כשהיה אביו וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחילתו
ולרבנן כדאית להו  .וקשיא
ן
גו&ס  .בשעה שהכהן מעריכו
^ ,וסופו בכשרות כשר שאני התם דאמר קרא יל ר בי מאי דרשי רבנן י )* [3הכאהוא(
כ שהיההספיגחומוחכרה ביד אחרים '’’’ .י °או ראה אם לא יגיד בראייה והנדה תלא "“ ואס מך הוא מערכך ושמא יש דרשא
רהמנא מילתא והא איכא ואלא והוא למה לי
ואין לו בתוכה כלום אלא שכרה והיינו
בשום מקום יג[ *מהאי הוא דהכא
פגועות לה] .ושם 6יתא ריבוא דקתני במתני׳  :ה א מגי ר ״ א
ל א צריכא שהיה
ודרשי׳ ליה :
לכדתניא ראה ***םיאה של בני ארם עומרין
ראה סיעד[.
אביו גו ס ס כו׳  .פירש בקונט׳ אבל
היא  .דאמר לקמן בם׳ שוס היתומים ועידיו ביניהן ואמר משביעני עליכם אם
)דף מ (:גבי ערכין אם היה חמר
בערכין בד עת הכהן תליא רחמנא

*עד

יודעים אתם לי עדות שתבואו ותעירוני יכול
נומלה ש® יהו חייבין ת״ל °והוא עד והרי לא ייחד עידו
הג הו ת ה ב״ ח
יכול אפילו אמר כל מי ת״ל והוא עד והרי
־"ייי
־
)א( רע׳י ד ה לימא ונו׳ פרנסתו  :מ ת נ י ׳ ילד  .חפן כ׳
שנת לשנת עשרים :
ייחד עידו  :אבל בקרבנות אינו כן וכו׳  :אביו
ועד בן ששים דהוי חרכו נ׳ שקלים :
מת והניח לו ריבוא עשיר הוא אמר ר׳ אבהו
הערכי! בנערך  .ולא אזלינן בקצב
אהה
הערך בתר מעריך
אימא מניח לו ריבוא פשיטא כשהיה "אביו
]קדושין עא :שנועות לג .היקשתה דמים לערכין  .בפ״ק)צעיל
נוםסמהו דתימא*רוב גוססין למיתה קמ״ל
לו :גיעין כו [J
דף ל (:דאמרינן נדר בערכך נפשות םפינתו בים ובאה לו בריבואות עשיר הוא
נדר הייט דמים בערכך היינו ערכין
אכד רב חסדא כשהיתה מוהכרת ומושכרת
]קדושין מ ח :סג.נ׳ מ פה .היקישן הכתוב להני תרי מילי :
ביד אחרים והאיכא שכירות *שבירות אינה
עג .קי [:מרגליה לקלים  .דאזלינן במרגלית
מ שתלמת אלא ׳לבסוף ותיפוק ליה משום
בתר קלים דכתיב בערכין ונתן את
לקמן כג:
ספינה הא מניר״א היא דתנן *רבי אליעזר
הערכך ביום ההוא ודרשינן לקמן)דף
אומר ’ אם היה איכר נותן לו צמרו וחמר נותן
כל (.שלא ישהה מרגלית לקלים עני
שהעריך עצמו ובא כהן להעריכו ויש
השנים בנידר כיצר יילד
לו המוח
לו מרגלית שוה ל׳ סלעים אין אומרים
שהעריך זקן נותן ערך זקן וזקן שהעריך את
אס משהין אותה ע ד שיעלוה לכרך
הילד נותן ערך ילד הערכין בנערך כיצד
רבינו נרשום שיש שם עשיר והוא יקננה בנ׳ סלעים
אישישהעריך האשד ,נותן ערך א שהוא שה
םלכו ־׳ סלפים יש לי ייסן עיו שום
שהעריכד ,איש נותנת ערך איש והערך בזמן
בכשרות נשר אע׳פ אין אומרים כן ואין להקדש אלא
הערך כיצד העריכו י פ ת ה מבן חמש ונעשר,
שננתיים היר ,פסול[  :מקומו ושעתו וה״נ בדמים אם אמר
בראייד ,והגדר ,תלא
שיהא דמי מרגלית זו טלי אין שמין אותה יתר על בן חמש פ ת ת מבן עשרים ונעשה
רחמנא  .בלבד
ראוי בשעת ראיה וכשעת לפי מכר הכרכים אלא לפי מכר אותה _יתר על בן עשרים נותן א[ בזמן הערך :
הנדה אע׳ג דאיפסל
ננתיים לא איכפת לן  .שעה ואותו מקום  :ולידו! בכבודו .
ת״ר אתה הקשית דמים לערכין *מרגלית
]וד,אאיכא.ראוי[:וד,וא.
שהנשמה  ,תלויה  1לקלים*ולידוןבכבודו יכול נקיש ערכין לדמים f
והוא שאס העריך דבר ^
עד למת לי  :ת׳ל
“ כ [ שיתן כשעת נתינה ת״ל״כערכך)כן( יקום r
עד ] .ער[ שישמע העד ט כגון שאמר
.״ r - ir )U y
״ L״
ביתור ק־ל אלר ,ולא טרך שלם דכתיב גבי ערכין בטרכך
אינו נותן אלא מ טן הער!  :מ ו ע י ׳ יום־
שישתתפנו עם אחרים  :נ מ ש י נ ת ר ־פש א,ג
יכול אפי‘ אמר כל טי .
 wו שנת£
שלשים בלמטה היטנה שנת
j
העדות ־פמה ™ה  .ונופיס
בלפי מכם שיודע
יהא מושבע  :ת׳ל והוא דיהיב כשעת נתינה ולא כשעת נדר שם עשרים כלמטה ג[ מהם שנאמר ואם מבן
ששים שנה ומעלה הרי אנו למדים בכולן
״י'י דהא כעבד ח[ בשוק שמין אותו ואם
עדיו "י׳י
שר,די יי׳י'
׳יי ־
השביע ולא
אחרים  :אבל בקרבנית אמר דמי עלי בתשרי ובניסן בא לב״ד
משנת ששים מה שנת ששים כלמטה
אינו כן  .שאם היה עני
ותעשיר אינו מביא קרבן מי יודע מה היה שוה פשעת נדר ל[ הימנה אף שנת חמש ושנת עשריםכלמטה
עשיר  :אלא אפ■לו מת ושעת נתינה היינו שעה שהוא בא
מ הימנה הן אם עשה שנת ששים כלמטה
אביו בשער ,שהוא חייב
לד״ביא קרבן והניח לו לב״ד ; ה״ל כערכך יקום  .דמשמע
ממנד ,להחמירנעשהשנת חמשושנת עשרים
ריבוא ליטרא או ע ר טן בשעת ערך שאם העריך עצמו
כלמטה י[ ממנו להקל ת״ל שנד ,שנה לגזירה
טפינתו בים ובאה לו בן ששים ונעשה יותר על ששים נושן
.
בריבואות שכירות א־ן
שוד ,מד ,שנה האמורד ,ב שנת ששים כלמטה
לי-קדש ]בר [;,כלום עי ר גייל ילא עי ר יקן=
אף שנה האמורה ׳[ מ שנת חמש ושנת
׳ יום שלשים כצמעה  .ואם אמר ע רך
ופביא קיב;
עשרים כלמטה ממנו בין להקל ובין להחמיר
^ ק ד ש ^ ^ ^ ^ ש פלוני קטן עלי ואותו קטן היה באותו
בערכי; עני יהעש־י יום בן ל׳ הוי כלמטה ולא אמר כלום ר״א אומר עד שיהו יתירות על השנים חדש
״ ? ב ״״י
ל ״ ואין ערך לפחות מבן חדש דהכי כתיב ויום אחד ’• נ מ ׳ מופנד ,דאי לא מופנה איכא
לא תשיג ידו בטהיתי ואס מבן חדש וגו׳  :ומעלה  .משמע
למיפרך כדפרכינן שנד ,שנד ,יתירי כתיבי
ששלמה שנס ששים ואז i m t o
לימא מתני׳ דלא כרבי דאי רבי האמר
כתיב בפי אשר תשיב כזקן אבל בשנת ששים נידו! ט ל י = שמוה*־/
( עד ועד בכלל ד תנ א מו ם ד,ראשון
יד הנודר יעריכנו רגיי! ה! אם עשינו  .ב ת מי ה כלןמך ן^ו
כן הוא א ס עשינו שנת ששים כלמטה ועד יום ד,שביעי יכול ראשון ולא
עשיר'
שביעי בכלל
לקמן )דף נד [.שלא להחמיר דערך גדול יש ס[ לו לפתות ראשון בכלל שביעי ולא

 :גם׳

ואי חזי דאביו גו ס ס איט מעריכו
ע ד שימות אביו ולא נהירא דלקמן
אלא מקומו
אמרינן אין בהקדש
ושעתו ובסמוך נמי מייתי לה אתה
הקשת דמים לערכין ומרגלית לקלים
עני שהעריך עצמו ויש לו
פירוש
מרגליח שאינה שוה עכשיו כי א ס כ׳
סלעים אין אומרים נמתין ע ד שיבא
יום השוק ותעלה לנ׳ סלעים אלא
שמין אותה כמו שהיא עכשיו ולא
יתן כ״א כ׳ סלעים וא״כ למה אנו
צריכין להמתין עד שימות אביו לכן
נראה לר״י דלא קאי אבל בקרבנות
׳ י , ,
 , ,י
,
אינו כ| אמת אביו אלא אהא דלעיל

עץ מ שפ ט
נר מצוד.
ח א מיי׳ פ׳ט מהל׳

שיי ו ל די'׳ ^ ״ •‘
ט במיי׳פ׳י מה)' שנגום
הלכה י :
י נ מיי׳ ס״ג מהל׳ ערכין
הלכה יח ופסק כת׳פ
עי' כ״מ :
י א ד ה מיי' פ׳א מהל'
ערכין הלפ׳: 1
־י ב ו מיי' פ׳ג מהל׳
ערכין הל׳א :
יג ז מיי' פ׳א מהל‘
ערכין הל״ג :
]ע' לקמן כד .ועי' חוי׳׳ע
נמ שנהגד׳ה רבי יהודה[

שיטה מקובצת

א[ נותן כוםן הערך :
ג[ שית; כשעת נתינה .
פרש׳י פשיטא דיהיב
דמים בשעת נתינה ולא
כשעת הנדר וכו' ולא
נהירא דלט׳ד בדמזיק
שיימינן טי ירעינן גמת
הנזק
היו־ .שוה
היה
ם
בשעת הנ1
•&והנשעת
ועוד תניא בתוספתא
ך ך,, /ן,ך,ן ק;,א חוטר בבהמה טבאדם
ק או ן סןן!
שאם אמר דמי נהמה
אביו
ת
מ
אפי׳
אח״כ
דמפרש
והא
עלי ומתת חייב דמי
והניח לו כו׳ מ־לתא באפי נפשה היא אדם עלי ומ ת פטור
דפסור
טעטא
ואי
וקרבנות וערכין שוין בו יד[ :
משום רלא ידעינן שוויו
ש י ת ן כשעת נתינה  .פי׳ רש׳׳י בהמה נטי לפטור מהאי
טעמא וצריך לומר
׳ דבדמיס פשימא ליה דיהיב דאיכאשומקרא דדרשי'
כשעת נתינה ולא כשעת הנדר דהא מיניה דאזלינן ברמים
בתר שעת נתינה כן
כעבד בשוק שמין אותו ואס אמר
רעת הרא׳ש־ ו׳ל אבל
דמי עלי בתשרי ובניסן בא לב״ר מי ר,ר'י ז״ל כתב בגליו;
יודע מה היה שוה בשעת הנדר ושעת דהא דתניא בתוספתא
דמי בהמה עלי ומתה
נתינה היינו ]שעה[ שהוא בא לב״ד חייב דט• פלוני עלי
לשון רש׳׳י ותימה מאי סברא הוא ומת פטור טצינו לטימר
דטעפא לפי שיש דמים
זה דלמה יש לנו לומר שהיה שוה לנבלר .ואין דט־ם למת
יותר מעכשיו ואס אנו רואים שהוא דאפור בהנאה  .עכ׳ל
נליון  :ג[ כלמטה הימנו
חלש עכשיו ואז היה גבור אז ידענו שנאמר תיבת מהם
בודאי שהיה שוה יותר ונפסיד ההקדש נמחק :ד[ כלטטה הימנו:
ה[ כלמטה הימנו :
מאחר שאנו רואים שהיה שוה יושר ו[ כלמטה טמנה :
סלע לכל הסחות לכך אור״י דאין זו [:האמורה בשנת חמש:
מ[ כעבד הנמכר בשוק:
סברא אלא שום ראיה מקרא יש בו
 [Pיש לפחות מבן
ועוד דתנן לקמן פרק האומר משקלי ששים דפחותמבן ששים
)דף כ .ושם( מ ת הנידר לא יתנו ערכו תיבת לו נמחק :
י[ אות כ' נמחק :
היורשים לפי שאין דמים למתים ואם יא[ וכן בששים שנת
היה הנועם מסברא דאזלינן פתר ר,ם'ד  :יג[ בהועא הוא
דכתיב ואם תיבת הנא
נתינה התם לא שייך למימר הך נמחק :יג[ מקום מהועא
סברא ש ה ד ידעני שהיה שוה בחייו דרגא תיבות מהאי הוא
נמחק  :יד[ בו והא
סלע לכל הפחות וא״כ מפני מ ה אנו
דתניא בתוספתא חומר
פוטרים היורשים מכל וכל אלא ודאי בבהמה מאדם שהאומר
דמי בהמה עלי ומתה
שוס קרא יש ט נ י כ ו ל ראשון ולא
חייב דמי פלוני עלי
ראשון בכלל שכיטי ולא שביעי ומת פטור מהררא לא
קשיא לרש׳י דד,תם
בכלל  .וא״ת היאך אפשר לומר כן
היינו טעט' לפי שהבהמה
והכתיב)שמוי! ע( שבעת ימים תאכל אף לאחר שמתה יש
מצות וי״ל דלחיוב כרת קאמר דכרת דמים לנבילר .,אבל אדם
שטת אין לו דט־ם
בהאי קרא כתיב דכתיב כי כל אוכל רמת אסור בר,נאר,מ־ד%
מחמצת ונכרתה מיום הראשון ע ד מהא רתנן לקמן בס'
האומר משקלי עלי
כענין
יום השביעי שו[ מש״ה מייתי ת״ל ע ד
*( ]ברכות כו :וש׳נ[
לקליים כ “' 2י “ ם?י'" מבן ששים נ׳ סלעים וליוחר על בן
שור זה עלי עולר ,בית
יום האחד ועשרים ב ער ב והאי קרא כרת נמי כתיב ביה  :זר ,עלי קרב; מת השיור
ל״ ליי־ «בל ל' ששים אין ע ר ך א ל א ט״ו ס ל עי ם :ל ה ק ל.ד ע ר ך]יו ה ר[ ע ל בן כ׳ יופר גדול
ונפל הבית חייב לשלם
ואיבעית
ך״יי״ע !'™'.הוא מפחות מבן עשרים וכן בבן חמש כדכתיב בקראי :ר׳׳אאו מ ר .
משמע שמשלם כמו
אביו טתיבשעתיהבאת לעולם שנת חמש ושנת טשרים ושנת ששיסכלמלוה ע ד שתשלם כל השנה וחדש ויום א׳ משנה ה א ח ר ת :ג ב ן ׳ איכאלמסרך  .כדפרכינן שהיר ,שוה כשהוא חי
במתניתין :שנה יהירי כ מיני  .דמצי למכתב ואס מבן ה׳ שנים ועד בן כ׳ ואנא ידענא דעשריס נמי ׳[׳)כ׳( בשנים משתעי שנה ל״ל יא[ ופן ששים  :לכך נ׳ל רגבי בהמר,
קיח ״;“ ' י " י י ;
אם אמר דמי עלי ומתה
מגיה לו  .כלומר לא לימא מתני׳  .דמצריך קרא למילך שנת )א( עשרים כלממה דלא כרבי דאי כרבי האמר ע ד ועד בכלל וכיון דכתיב מבן חמש שנים ועד אדם נותן בשעת הנדר
כן עשרים ממילא ידענא דשנת עשרים בכלל והיינו כלממה  :יכול מיום הראשון ואילך  .יהא מוזהר על חמץ ולא ראשון בכלל  :לפי שאדם יודע שומת
"°״ ™
הבדזטר ,אבל באדם
כעני!
םניחאב־ו]לו[:פש-טא.
_____
______________ __
יודע שומות
שאין אדם
לפיבך אם אמר דמי פלוני עלי נותז בשעת נתינה  :טו[ השביעי גליו! ואע״ג דבתיב בקרא אחרינא שבעת
שאין להקדש כלום שעדיין לא הניעו לידו ] :מהו דתימא[ רוב נוספי! למיתה  .ונטי דמת דמי שהניע כבר לידו
ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל חמץ ונכרתה הוה אטינא דכרת לא קאי אכל שבעת ים־מ כיון
ועשיר הוא קט׳ל ] :כשהיתה[ מוחכרת ] .חכירות[ למחצית שכר או לשליש  :שכירות אינה ]משתלמת אלא
דכתיב מיום ר^אשון ער יום השביע• בקרא אחרינא  .הרא׳ש ו׳ל :
לבסוף[  .ועדיין לא הגיע לידו ולא הוי עשיר] :ותיפוק ליה טשום ספינה  .נופה שהיא שלו והוי עשיר[  :הא
רנליו
מני  .דלא חשבינן ליה ; ר' אלעור היא  .דאטר לקטן בטקדיש נכסיו אם היה איכר ]נותנין לו צמרו[ אף הנא
אם היה ספן נותן לו ספינתו ] :השנים כנידר שתולין זמן השנים בגידר ולא במריר כדטפרש כיצד ילר שהעריך את הזקן כו'  :הערך בוטן הערך תולין את הערך בזמן שהעריך  .כיצד העריך פתוה מנן חמש ולא הספיק
ליתן הערך עד שנעשה יותר מבן חמש)אינו נותן אלא ערך כו' .ולא הספיק ליתן הערך עד שנעשה יותר על בן חמש( או פחות מעשרים כו' אינו נותן אלא כמה שהיה חייב ל־תן בוטן שהעריך  :אתה הקשית אותת דכתיב
כבהמה טמאה יכתיב והעריך אותה הכהן ואין ערכין לבהמה אלא דמים דכתיב כערכך כן יקום אלא ט׳ט מפיק ליה בלשון ערכין להקיש דמים לערכין לאלו הדינין דטרגלית לקלים כדאטר בפרק שום היתומים ונתן את הערכך
כיום ההוא שלא •שהא[  :מרגלית לקלים  .כלומר אדם קל עני שהקדיש נכסיו והיתה לו מרגלית טשובחר ,אין שטי; אותה כ; אילו היתר .ביד עשיר שיכול להטתי; היתה שיוה כך ובך או מ־ יטהיה מעלה אותר ,לברך פלוני
היה מוכרר ,ביוקר אלא אין 6־־,קדש אלא כמת שהיא שור ,במקומו של מקדיש ושעתו שאין ממתינין עד לשוק שהמכר ביוקר ] .וכן פרה אין טמתינין אותה לא.טליו אלא להבי איתקש דמים לערכין דאין לו אלא ב1םן הערך :
ולנידון בכבודו  .שאם אמר דמי ראשי או כבדי עלי נידון בכבודו של אבר כמו בערכין ונותן דמי כולו מפני שהנשמה תלויה בו[  :יכול נקיש ערכין לרמים  .שיתן כש־עת נתינר ,כדכתיב ונתן את ערכך ביום חועא  .והאי
ערכך י".נו דמים כדאטרן לעיל  :ת״ל כערכך בן יוןים  .כשעת הערך יקום ] :יום שלשים כלמטה הימנו  .שאם העריך ביום שלשים כאילו העריך פחות מבן חדש ואינו נותן כלום  :שנת חמש ושנת עשרים כלטטה הימנה .
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