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 .
שאס
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שמנ’’’”1ו>על'ר\א :
יז ד מיי׳ פס סי׳א

יח ״ ״”־־' :rsi
כו מ״׳פיאמהל׳ערנין

הלכה ד

השג יר

פרק רביעי

ערכין

רבינו גרשום

ו א י בעית אימא לכל מראה עיני הכהן  .ואיט יבול לראות בראש
 .לפשימא ל) כלמפיש ל קמן
פעני! שגאמי מלאשו ועל ל ג ליו
מפני השער וברגל בין אצבע לאצבע וא״תהכא משמע לפרח מראשו ולא ראשו בכלל  :מ״ל »ל• 01האחי וטשייס לחלש בעלג • כא-לו בש?שאובא^בע
בכולו לא שייך ברגל ובאיזהו מקומן)זבחים דף » (:pלא משמע כך אלמא יום ראשון בכלל כלכשיב ברישא לקרא בערב תאכלו מלוס שנה הער־ך כדכתיב
המיש^שנה ’”’שנת
מו[ לאיכא התם ר׳ נתן בן אבעולמוס אמר מנין לפריחה בבגליס ושביעי נמי בכלל מסיפיה לקרא כלכתיב בערב  :שקולי
תורה אור קלאי  .שקולין הן ו[ המללשות לפי עשר־ם בלטפה ה־טנה
שהיא מהורה נאמר קרחת וגבחח מסורת הש״ם

שאס העריך בשנת חמש

ייא״י יוי״״ ״=״״
מה  !toiפרסה גמלי ״סי א!־ כאז
״

™
^
כולו ה פ ך ט ה ו ר פירו ש ב רג צ  ^ qf ,אן
שי׳ נ י א ש ו ס צו ה פ ו ע ה ו י מ ז ן נ מ ש ע ע [

כענין שנאמר ״טראשו ועד רגליו“ראשו ולאי^אמיישי של יט;״' ל»י’״ 1גל״״•■'
ראשו בכלל א( רגליו ולא רג^ו בכלל ת״ל יש ל״=י’״ 1גל״״ל״

™

!״ עדיו ם ה א חיו ע שרי ם לחיי ש
״׳
§»-ררי^ר■ ״ י י ר י ״י די ר! .,-״ ♦ ״ ר ,ר די ״ ,״♦ ,
^
עאומר א נו צריך ראשון וראשון
מ מ ש שגי ס ו ע י בן 5׳ ו ג ו׳ ו צ י נ י מ נ ן
ושביעי בכלל אפי׳ תימא רבי שקולי משקיי
קראי מבדי כתיב °מבן חודש ועד בן חמשי^ '’:חמש ובן חמש בכלל להאמל מיום לכולם משנתששיטכו׳ .
שנים תו מבן חמש)ועד בן כ׳(למד .לי הילכך הראשון הראשון בכלל הרי שנת ה׳ ב ^"7 ,
אישתקלולהו אמר מר ראשוולא ראשו בכלל כלמעלה הלכך אי לאו ג״ש לא קמה שטעשרץ ועד ששים
 Sאי®ז;לא ים׳ו
רגליו ולא רגליו בכלל מגלן איבעית אימא לן הכרעת להיכא= מה! ה׳ הי ל״ל •
הכי ה״ל למיכתב ועל בן עשלים שנה שקל .נעשה שנת חפש
™ ־ל־־״
,״ ,״ p,pp P ,
שאני »; 0ים דגופו טסימניס דראשו איבעית
אימא °לנל מראה עיני דגר[,־ ר־א אומי עי “ ’׳.;,י;ע,־ויוני׳ :שא־י־ימנין״ה'T . r f . S .־?;
שיתו יתירות על השנים חודש ויום אחד * משימגיןלראשו.לסימני נגע שבמקום כשל חמש וכן פחות
תניא ר״א אומר נאמר כא  jלמעלה ונאמר שיער ניחן בשיער צהוב ז[ ובנגט  3לה^ “שגט[^ת״ל
שנה  .נאמר
להלן ח °חוד ש ומעלה מה להלן מבן חודשי״יגישבמקום בשר ניחן בשיער ’
שנה שנה
לבן שנה
בששים שנד■ ]ונאטר[
שנו
בששים
ובפסיון  :לכל מלאה _
ויום אחד אף כאן)מבן(חודש ויום אחד ואימא
בחמש ובעשרים שנת
.
לראות בראש מפני השיער וברגל לנ׳ש כלוטר היקישא
כי התם מה התם חד יומא אף כאן חד יומא
א״ב ג״ש מאי אהני א( ה״ר ג[ שנה האמורה בין אצבע לאצבע :ונ א מי להל!  .ג ס ר.י;י״א’’ ב ד 3לכי;
לויס חלש ומעלה מה להלן חלש ויום לר,חטיר]:ר׳אלעוראוםר
בקדשים שנה האמורה בבתי ערי חומה שתי
השנים חודש ויום אחר.
אחל כלכחיב מבןי,חלש ,ומטלה,
שבעבד
^.שניס שבשדה אחוזה ושש שנים
נכנס בה חלש האחר חן £כאן חלש שלעולם אינו נותן ערך
עברי ובן שבבן ו שבבה =(כולן מעת לעת
ויום אחל :מה המם הל יומא  .מה בן חטש עד שיד,א כן
 z.1i w z.lחמש ויותר על החמש
!
 ’ Iשנה האמורה בקדשים מגלן *אמר ר ב אחא
מעלי ,לכתיב גבי חלש לא הוי אלא חודש ויום אחד  .וכן
ינ ו ג ו׳ ו א מ רינן ע ל ו ע ל בכלל ה רי  Pדטה שיעריך מ ק ששים
ח מ ש כ ל מ מ ה ו ה ל ל כ תי ב ו א ם מ בן וא-לךהוי כלטעלה הא

ברגל ליליך ־
לפריחה שייך שפיר ־
ראש
מבן חלש
עיץמ׳ק שגירסאאמית מרגליז[ :
י ^,ומעלה  .וחפשנו אחר מקרא זה ולא
י'’®
מצאנוהו כ״א ופרויו מבן חלש תפרה
ושמא לריש הכי מלכתיב ופלויו מבן
חרש למשמע מבן חלש ומעלה מללא
כתי 3כ! חיש= ש נ ת ו שלו ולא
שנתו של עולם  .הק׳ הרב שמואל בן
שיטה מקובצ ת הרב אלחנן ל״ל קרא תיפוק ליה
א[ רגליו ולא רגליו מסברא לאלת״ה היאך נמצא תמירין
נשיין לי׳־י־ ש>(ס נולד קודם י׳׳ה
בכילי טהור חיץ טינליו מיל כשנכנס ר״ה בן כ׳ שנים הוא
ואנו כבש בן שנה בעינן לתמילין
וא־תקש ראשולרנלו טה ואם הוא נולל יום ר״ה מחוסר זמן
להל! טלו הפך לבז הוא יח[ ויש מפרשים לאין אנו
 ,י
,
פרח בכולו טהור אה
ראשופרהר .בכולו טיער מתחילין מנין שנתו כי אם מיום
והא לא אשכח! פריחת הרצאה כדאמרינן גבי בכור לפני ה'
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נגע ובכרג^ו^ וברנ^ייז
האכלנו שני .בשנה ואעיינן)ר׳׳ו
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חרייו שניו
אבל לענין מניין
בעינן להא ומעלה כתיב
להא ^ מ מ כ ח
צריך לנופו אלא לירון
שינרא ליתא רכל נגע אמרינן בפ״ב לזבחים )דף כ ה(:
איכא
האמורה בקדשים  .כגון ) ב מ ד ב ר כח( בג׳ש דאליכ
אחוזה
; ;  r jושפוי! פו־לוס ™שים ־׳׳ אם שרש
שנישם כבשים בני שנה  :שהי שגים שגשי®
דכתיב״במספר ,
,
שניםישבשדה, ,
תבואות יטכר לך ״פעמים שאדם אוכל שלש אה״ה  .״[ ) (hmשהמוכר שדה
בכל מקום הראוי ליטמא כבש ]ביום[ השלמת שנתו קולס
בננעיעורהבשריבםרק שהגיע מעת לעיז ללידתו ולא הספיק
אחוזה איט רשאי לגאול על שתהא יתירי כתיבי  .בלומר
תבואות בשתי שנים ישש שבעבד עברי
^ ד כ ח^ ^ 0 ^ ,
 ---------- --------- ------------- ----- ------------------------לטר.ז לי לטיכתב שנר,ם^יותבאדםל^׳^ן לזרוק הלם על שעבר מעת לעה ^דכתיב °שששנים יעבודובשביעית זימנקש״יח ב׳ שנים ביל הלוקח לכתיב)ויקרא » ( נשינת״ע^םייושנת
ו שבבה כול ״ במספי שני חטאות ימכר לך ומיעוט )עשרים( ]ששים[ ליגטר
טעכ בין א״ הר׳ופ ךנילי לשעת לידתו פסול ואי אזלינן ביה -דב שביעיתנמייעבוד *ושבם
חטש :שנ ם א,א
ושבבה ■ שני® סבן
ושבבןל ו « י 5י (
שתים • :ו « ר ז י
שנים ש רוו ח
.הריר׳
ן ^ ,ף ^
אע“ א ח ר ה ר צ א ה ל א ה מ צ א ל י ן  Wש ה ר י
וכף הרגל ונם
ואי׳דטפרשי
להקיש
מטמא בברורת.ופי' ר׳ש
האמורים בבן ובבת ולקמן מש׳ להו  :שנד .א( שנה ית־רא
 5ר ב *לערכין רב יוסף אמר לפר ^ןדוצ א חפן
---- ----------כבית
משום דחשיב
»»ם ל»»  .אוי״ י1ם ואיחה ״ »־
הסתרים לפי שאדם
א ל אב לרב וסף מ פלג תו א ל לא אנא
דורך עליו ודעא מכוסד■ קושיא לדוכפיה ן^!ןןןןך ^ןןך,
לשנה הבאה ולא אזליק בתר מנין ולא איצטריך לםיכתכ
הכא
תט־ד והאי דקאטר
אמרי חרא והוא אמר חרא הכי נמי מסתברא
כף שמואל לשפיר *ואיצטרט סל ,ל,רא(,
היינו־■״
ולא רגליו בכלל
דאיס״דפליניקמ״ד לערכין לא אמר ליוצא
התם דאי לאו הכי לא אמרק סם
הרגל והאי דקאמר ״3
שהא  :שני תבואות  .כיון לכתיב שני היא' הא אמי־’ לקמן ער
בכולו לעת כלאי׳ לקמן בפרק בחרא יש(  2דופן והאמר רב הילכתא ה[ בכולה פירקא  [Pשני תטאות 53ןשןןע ח3ןאן>ן ל״ל ועד בכלל בלומד כיון
מה דגליו פרחר’ .
טהור היינו בהרת שעל
_________פ ר שני חסאוה^‘ מעת לעת ואלא למאן דאמר לערכין מ״ט אלא מלמל שכל תטאה שימצא באוק שדם ועד  pעשח3
רגליו שאם פרחה בכולו )לף ג א ־ (; ב מ ס
ב׳ שנים יאכל ואפי׳ ג׳ כגון אס שנה ממילא שמעינן
טי׳יי י ’[ליילז• ם׳א פעמים שאדם אוכל ג' תבואות בב'
לא אמר ליוצא דופן דומיא דהנך מה
שנים  .וא״ת היכי לרשינן מהאי
3״ום"א^
מכרו לו בניסן מליאה קמה ’[ ילא וע^י^כללי׳^לאצרע^
הנך דכתיבא אף הנך דכתיבא ואידך אי
אינו וכן נירסח יש׳י קרא הכי ואימא ל׳ תבואות לפי
יגאלנה על שתי שנים בניסן באותו ג׳ש  :ראשו ולא ראשו
סלקא דעתך דכתיבא האי שבבן ו שבבה
בקדשי^ lT׳™ n־ ששני משמע שנים ותבואות משמע
יום ואס קלם וקצר היי שאכל ג׳ 3לל 3ישום^ד«יבי£
א־כאמ״ר שעות פוסלות שנים הרי כאן ארבע וי״ל ללריש א( נדהמז] :כלהעניןתוספתא דנגעים פ׳מ[ נ( ]ע׳ חוה' נדה מו :דיה נולן[
תבואות וכשיפלנה יא[ מוכר יחשוב מראה עיני הכר,ן וראשו
3םלם ייי״;״
3׳r ‘’ mK'm׳?'33
ממספר למשמע שני תבואות כ[ וה״ל למכתב תבואה משמע שתבואה שנים מיום שמכרה על
שיהיו כל ועויותיו תם כא[ אחת יש עדיין וקשה לר״י שאפי׳ אנו מונין לשנות העולם נמצא בעשרה מנים נמצא שמכרה לכל שנה במנה שהרי ביובל היתה יום ^חד ’ ועשרים
א^^א^״^ידי^יי^בשע״ ג׳ תבואות בב׳ שנים כגון שמכר לו בב׳ בתשרי שלה מליאה פירוש עתידה לחזור הלכך כשהוא פולה עכשיו טתן שמנה מניס לחדש בערב .לסוף
S h :
שחיטה בן שנה ובקבלה שכשיבא תשלי של שנים הבאים קצר כבר פירושיו מכ״ט באלול לשמנה שנים הנותרים וזהאכל שלש תבואותשוות יב[ כמה מנים "שביעי
יייי^בי׳ בי ׳“ ״' ״“ני“ וי״ל לשכיח טפי שלשה תבואות בב׳ שנים שאגו מונין מעת לעת בשתי שנים ואילו הוה אזלינן בתר מנין עולם מתשרי הבאה אינו צריך  .אלא כיון
י
I
£
אמר רבא ואת אומרת
בשנה האחרת הוה פריק ליה ולא הוה אכיל אלא שתי
יותר משאנו מונין לבריאת טולם :
שעות פוסלות בקדשים
הוו בכלל ולא איצטריך
ל ב ע 5ב י ^ י ת נמי יעטל  .הקשה הרר״י בן יום טוב להא לא תבואות  :לערכין  .ללא אזלינן בשנת חמשועשרים וששים
ייי'“י׳״ “״״ ^׳"1
^ שמעינן מהכאאלא מעת לעת של שגה אחרונה בתר מנין עולם  :לפרקין ליוצא דופן  .במסכת נלה )’ ‘1״״•( קראי‘ .שא?נולי 3
ד ל א ^ עינן ^\3עת
לעת בשעות כדפרש׳י אבל מעת לעת של שאר שנים מנלן אימא דל׳ יום שלפני ר״ה תשיבי יג[ בן י״ב שנה נדריו נבלקין בן י״ג נלריו קיימין בת אחת אם נאטר עד ועד
בעייה!’^“'°ש« שנה והשיב לו רשב״סלקרא ובשביעית גלי לן אשנה אחרונה והוא עשרה נדריה נבלקין בת שתים עשרה נדריה קיימין וכן היכ״ ד^םע"' 3ה"^כר
דכתיבי :
דאזלינן בהו מעת ילעת דומיא׳ דהנך
שנות בן ובת יד[ שנינו שם וקאמר הכא לטלהו מעת לעש משטע למעלה ! כיצד
..................
לשאר שנים ׳ ’
חומה נטיי הדין י '
רבתי ערי י
לסך^ץ
“יין ™יא
מז. :(:הלכתא בכילה
שנולדו  :האמררב  .הסם במסכת נלה )דף
 .הדש ועד בן חמש שנים
'
׳*
.
. .
. .
בשעות דדריש התם עד פירקין  .דיוצא דופן מעת לעת  :מ״ט לא אמר ליוצא דופן  .הואיל וסבירא ליה נמי התם מעת לעש  :אמר לך  .אפי׳ הכי הכא דטשטע שתר.א שנת
שנה דקדשים ודעבד עברי קתני דכתיבי באורייתא והנהו שנים דיוצא דופן כולהו דרבנן  :חמש בכלל הכי נטי
״“נוטא״ר״׳א״יי״ך לא קשני להו דומיא דהנך
כתיב אם טבן חמש
 ״ ד- ,דאי קרא נכי קדשים .
שנים ועד בן עשרים
שבזכר
מהודא קרא דדריש בזבחים בן שנד .יד.־ר .רשעות פוסלות ידעינן דלשנתו מנינן דאי מנינן לטנין העולם לא
שנה רטשטע שתהא שנת חמש כלמעלה הימנה עד עשרים הילכך איצטריך נ״ש  :משוס הכי לא אמרינן ראשו
משכחת לה דבשעת שחיסר .היה בן שנה ובזריקה היה בן שתים שאם שחטו סמוך לבית השמשות וזרקו בלילה
בכלל ורגליו בכלל דשאני סימנים דגופו מסימנים דראשו  .דסיטנק דנופו נידונין בשער לבן ובפסיון וסיטנים
תיפוק ליה משום לן .ותירץ דאיצטריך ההוא קרא לאשטועינן דפסול משום עבדה זמנו ואם עלה ירד כדאמרינן
דראשו נידונין בשיער צהוב[  :לכל מראה עיני הכהן  .ואין עיני הכר.ן שולטות לר,םתכל בראיה אחת ראשו
בם' בחרא דזבחים גבי בני יונה שעבר זמנן שאם עלו ירדו .וסד״א כיון דבשעת שחיטה היה בן שנה וזרקו לא
ורגליו  :טה להלן  .חדש ויום אחד דבתיב ביה ומעלה  :מה התם הר יומא  .יותר על טה שכתוב בתורה דכתיב
ירד קט׳לקרא כיון דבשעת קבלה היר ,יותר מבן שנה אטעלד .ירד .ונ׳ל דאי לאו ידעינן מהכאדבתר שנר.
ופדוייו מבן חרש תפדה אף הבא נם׳ הד יומא שלא יהו יתירות על השנים אלא יום אחד ] :א׳׳ב נ׳ ש מאי
דיריר,אזלינןלא הוד,דרשינן טיר,יר ,רשעות פוסלות וכן גבינ תי ערי חומר,איכאתריקראי  :ד[ומ׳דלערכין־.
אהני ליה  .אלא לדגי אתיא ג׳ש לחדש ויום אחד  :כולן[ מעת לעת ] .י׳ב חדש[ סיום ליום  .ולא ]שנה[
ה[ בכולה פיקין אות א' נמחק  :ו[ הן במקראות לפי .תיבת רגזדרשות נמחק :ז[ צהוב ובפסיון ונגע שנמקום :
למניינו של עולם דאי למנין העולם מתשרי ועד ניסן עלתה לו שנה  :פעמים שאדם אוכל ]ג' תבואות גב׳
ח[ חיבת שהוא נטחק  [p :שני שתי שנים במשמע תיבות שני תבואות נמחק  [’ :קטר .לא אות ו' נמחק :
שנים[  .כנון שמכרה לו לפני ר״ה והיא מלאה פירות הרי וה יאכל פירות אלו ווורעה ואוכל טמנה פירות לפני
יא[ וכשיפדנה הגואל יחשוב תיבת המוכר נמחק  :יכ[ שוות שלש מנים תיבת כמד ,נמחק :יג[ נדה הוא וטיירי
ר׳ה אחד ]וחוזר[ וזורעה ואוכל ממנה פירות עד ר׳ר■ נמצא אוכל ג' תבואות בב' שנים ואי אזלינן בתר שנים
בה טובא בן  :יד[ ובת שנויין שם תיבת שנינו נמחק  :טו[ כך דאמרי' התם תיבת דאיכא נטחק  :טז[ טהור
של עולם כיון שטכרר ,לו לפני ר״ה כיון שהגיע ר׳ה הבאה נמצאו יוצאות ב' שנים  :שש שנים יעבוד ובשביעית .
טשםע דפריחה  :יו[ טרגל וצ׳ל דהוזם טייר׳ על גבי הרגל דשייך ביר ,שפיר לכל טראה עיני הכהן והבא טיירי
דטשמע דבשביעית נטי יעבוד דוי׳ו מוסיף על ענין ראשון כשקנאו בחצי שנר ,ראשונד■ ] :לערכין  .חמש
בין אצבע לאצבע  :יח[ הוא.גליון ועוד קשה נ( פנל; רשעות פוסלות בקדשים דאי משנתו שלו ולא שנתו של
שנים ועשרים וששים שנר .האטורין בערכין כולן מעת לעת  :לפירקין דיוצא דוםן.דטם' נדר .דתנן התם בת
עולם ]לאו מילתא[ הוא דד,א בערכין איצטריך תרי קראי חד למעוטי שנת עולם וחד לומר דבעינן מעת לעת
נ' שנים ויום אחד בן תשע שנים ויום אחד בת י׳א שנה ויום א' בת י׳ב שנה ויום א' בן י׳ב שנר .בן י״ג שנה
וי״ל דקושיא חרא טתרצין לאידך דעיב שנתו לא איצטריך למעוטי שנת עולם דטתמיד נפקא דא״ב לא תמצא
כל אלו שינים מעת לעת[  :טי פליגיתו  .את ורב גידל דאת לא סברת דרב נידל  :לא .פלינינן אנא אמרי
תמיר כשר כרפי' אלא איצטריך משום מעת לעת ולומר רשעות פוסלות עכ׳ל הר׳ר אליעזר טשנזא  :יט[ בתרא
טשטיד .דרב חדא וועא אמר חרא  :דומיא דהנך  .רבתי ערי הומה ושדד .אהווה ועבד עברי ]וערכין[
דאטרי' ורבנן הד.וא מבעיא ליד ,שנת ממכרו שלו ולא שנת של מנין העולם וימים מבעיא ליר .מעת לעת דאי
כתיבי
א( וכן פייש׳י בד״ה שנה יתירי .
מעד שנת ממכרו הו׳א מיום ליום אין מעת לעת לא ר'.נ הו׳א הבא אילו לא בתיבי תרי קראי ! כ[ תבואות ותבואו ת דהו״ל למכתב  :בא[ שתמאה אחרת יש :

א( לעיל לא נמצא ואוליצ׳ל ננדה דףמד ע״נ  .נ( ואף דנ1נחים דף כהט׳׳ר מסיק ליה מינתינ גני פסח וכר כן שנה יהיה לנס ע׳ש אינא למימר דפסס שאני דחמיר ולא גמרי]5מיגיהלשאר קדשים .
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ל ע ר כ ץ י ואם תאמר בע ר כ ק מנלן ד ב עי נן מ ע ת ל ע ת ופירש שייך לדך הקודם
ש בז ה רו ש בנ ק ב ה מיג מי לי ה  .כלי שנאדקרא דכחיב בערכין)ויקרא
* ר״י די^רוירי ויוה וודו חד ח דייי הירי דאייו ויורד רו א א ב נ מיי׳ פ'1נ מה 0
^
כז( אם זכר אם נקבה ולא כתיב בן ובת אבל יוצא דופן סליה בן
פרכ 1-הל׳ז
י ' '’
ובת תנינן  :ומאי שנא  .בערכין דנקבה כי מזקנא יותר על ששים
חדש אלא א ם כן יש לו חדש שלם דלא שייך למימר דאזלינן בתר ב ד מיי' שם הליו :
ג ה מיי' פכ״ד מהל'
קיימא אתילתא דערך ילדה שלשים שקל ו ע רך זקנה עשרת שקלים :
חדש העולם הכי נמי לכל יל[ שאר בן חמש ובן עשרים :
מכירה הל' סו  1ע' פ
ומאי שנא זכר  .דכי ע ב ר על ששים
ופכ״ה שם הל״ב סמג
הדרן עלך השג יד
לא קאי אתילתא דבציר ע רך זקן נופי
משין פ 3טופ׳ע מו׳מ
שנא
ומאי
ליה
מיבעי
ושבנקבד.
שבזכר
סי' ד ד סעי' א ב :
מתילתא בע רך ילד דילד חמשים שקלים

וזקן ט״ו שקלים  :פאחא • שבר שאיט
אלא למשא ל״א פחחא גרסינן לשון
ערום ועריה דמתרגמינן לערום פחית
בתרגום של נביאים )יחזקאל פז( :
טי מא  .מטמון שיכולה לטרוח
ולעשות מלאכה בזקטתה :

ה ד ח עלך השג יד

נקבה דכי מיזקנא קקיימא אתילתא ומאי
שנא זכר דלא קאי אתילתא אמר חזקיה אמרי
אינשי סב א בביתא  pפאחא בביתא סב ת א
בביתא סימא בבי ת א:

הדק עלך השג מ
ה א ו מ ר יימשקלי עלי נותן ג[ משקלו אם
כסף כסף ואם זהב זהב מע שה
ב א מ ה שליר מ טי א שאמרה משקל בתי עלי
ועלתה לירושלים ושקלה ת מ שקלה זהב
משקל יד־ עלי רבי יהודה אומר ממלא חבית
מים ומכניסה עד מרפי  pושוקל מ מב שר
חמור ועצמות וגידים ונותן לתוכה עד
שתתמלא אמר ר׳ יוסי וכי היאך אפשר לכוין
בשר כנגד בשר ועצמות כנגד עצמות אלא
שמין א ת היד כ מה היא ראויה לשקול :
מאי אם כסף כסף אם זהב זהב אמר
רב יהודה פירש כסף כסף פירש זהב זהב
פשיטא הא קמ״ל טעמא דפירש הא לא פירש
פטר נפשיה ב כל דהו כרחבה דאמר רחבה
י^באתרא דתקלי כופרא פטר נפשיה אפי׳
בכופרא פשיטא לא צריכא דאיכא רתקל
ואיכא דכייל מהו דתימא כיון דכולהו לא
תקלי לא קמ״ל אמר רב פפא באתרא דתקלי
שמבי פטר נפשיה אפי׳ ב שמכיפ שיטא לא
צדיכא דב תר דשקלי שדותרי תלת א מהו
דתימא בטיל תורת מ שקל קמ״ל  :מע שה
באמה של ירמטיא ובו׳  :מע שה לסתור
הסורי מחסרא והכי קתני ואם 'אדם חשוב
הוא אף ע״נ דלא פריש לפי כבודוו[*אמרינן
ומעשה ב א מה של ירמטיא שאמרה משקל
בתי עלי ועלתה לירושלים ושקלוה ונתנה
משקלה זהב אמר רב יהודה האומר יקומתי
עלי נותן שרביט שאינו נכפף מלא קומתי
עלי נותן שרביט הנכפף מיתיבי *קומתי
עלי מלא קומתי עלי נותן שרביט שאינו
נכפף הוא דאמר כר״ע דדייק לישנא יתירא
*דתנן לא יאת הבור ולא ]את[ הרות אף
ע״פ שכתב עומקה ורומה וצחך ליקה לו
דרך דברי ר״ע וחכ״א אינו צריך ומודה
רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו
שאין צריך ליקה לו דרך אלמא כיון
דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קאתי הבא
נמי כיון דלא צריך וקאמר לטפויי
מילחא קאתי איבעיא להו ׳[ עומרי מהו
רוחבו

האומר

משקלי

עלי

מדפיסו •

:

פי׳
רש׳׳י אציל שקורין אשייל״א י בלע״ז
ולא נראה שהרי בברייתא בג מרא תני
ע ד האציל ואי אפשר שהוא אשייל״א
דאיתא בפרק ב׳ דזבחיס)דף יח (:ולא
יחגרו ביזע שלא היו חוגרים במקום
זיעה לא למטה מ מ תניה ס ולא
למעלה מאציליהם )ולא תחת אצילי(
]אלא כנגד אצילי[ ידיהם ואי אמרת
דהואאשייל״א אדרבה שם הוא מקום
זיעה לכך פירש ר״י דהוא שקורין
קוד״א ו ב מנ חו ת)ד ף צז .ושם( ובזבחים
)דף יש (.הארכתי״ :

הגהו ת הב״ ח

) (6רש׳י דיה ושוקל וכו׳
יחן הס׳ד ואחיה מיה
פמר גפשיה ונו׳ ואחיה
ציל ד ה נאתרא ואחיה,
ד ה גפופרא ואחיה ד*ה
שמני ואחיה דיה שדי :
)נ( דיה מלא וכו׳ לעוני
הסיד ואחיה מיה הוא
לה יהודה) :ג( דיר .וצריך
ו כו'ו ל א שייר לו דרך
דס״ל מוכר ) :ד( דית
כזמן וכו' וקאמר מלא
לטפו״ כצ׳ל ותינת אלמא
נמחק:
]וע*» תוס׳ חולין קו:
דיה אמר רג ופוס' נדה
^ ד ב ת ר דשקלי שדו פרי חלתא .
ל :דיה שגי וחוס' שנת
g
וא״ת בכל מקום נמי היו צב .ד ה במרפקו וחוש׳
?*:מעריכין יותר  pהמשקל כדחוכח מנחות לו .ד ה קיבורת[

ה א ו מ ר משקלי עלי  :י ר מעיא .
שם ה א ש ה :משקל ידי
מלי  .היאך הוא שוקל ח[ א ם רוצה
מכביד ואם רוצהמיקל  :ממלא חבית
מים ו מ כני ס ה .ל חו ס  :מ ד מ ר פי קו .
אציל שקורין איישיל״א וכשמכניסה
יוצאין המים וכשמוציאה נמצאת
חסירה  :ושוקל בשר חמור  .שמשקל
בשר חמור כמשקל בשר אדם ויהיו
בבבא בתרא פרק המוכר את הספינה
באותו בשר גידין ועצמות לפי מ ה
)דף פח (:ו הי ס ס״ד דבטלה תורת
שיש ביד לפי שאין משקל עצמוח
משקל וי״ל דהכי פירוש דהכא
וגידים שוה למשקל בשר ונותן לתוכה
באתרא דשקלי שדו תרי תיל תי יותר
ע ד שתתמלא דהשתא איכא נ פ ח
מן ה כ ר ע הלכך טלקא ד ע תך דבטלה
כשיעור ידו מ[ וכפי אותו משקל
דאמר
כיון ש ט ק יותר מ כ דין:
י ק ) א ( = ג ט ׳ י[ נמשיה בכל דהו .
כר׳ עקיבא כו׳  .תימה שו[ ברייתא
מאן תניה לא רבי עקיבא ולא רבנן
כל מ ה שהוא רוצה לשקול ישקול :
בכושרא  .זפת  :שמכי  .בצלים :
ד עד כאן לא פליגי אלא דמ״ס מוכר
באהרא דמקלי כו פי א  .שמוכרים
בעין יפה מוכר ומר סב ר מוכר
זפת במשקל  :שדי הרי הלהא  .כדרך
בעין ר ע ה מוכר ושייר הדרך לעצמו
המוכרין  :בטיל ליה משקל  .ונמצא
ואינו צריך לרבנן היתור לשון אבל
שאין נמכרין במשקל  :מעשה לסהור .
היכא שהיתור צריך לעולם מודו רבנן
קתני רישא א ס כ סך כ סך ס ׳
דמהני וא״כ ברייתא כ מ אן ת ר מיי ה :
ואוקימנא דקאחא לאשמועינן דאי לא
א י ב ^ י א להו עומדי מהו  .יש
יא[ פ רי ש פ ט ר נפשיה בכל דהו והדר
לפרש כל הבעיות בא ם
^
תני באמה של ירמטיא שאמרה
תמצא לומר והכי פי׳ עו מדי מהו מי
משקל בתי ס ת ם עלי ושקלתה בז ה ב:
אמרינן שרוצה לומר שיתן שרביט
קומהי  .מ שמע כקומתו ו ט ק שרביט
שאיט נכפך או דלמא שרביט שיכול
ע ב שלא יוכל ל ספ פו א ס פירש
לעמוד בעינן ו אע״פ שנכפך רחבי
כ סך כ סך ואס זהב זהב  :מלא
מהו א ס תמצא לומר)דעחוד( ]בעמדו
קומהי  .לא נתכוין אלא למדת גובה
ט תן[ שרביט ]שנכפך[ ברחבו מהו מי
קומתו ולא ל עו בי) ג (  :רב יהודה
בעינן כ ר ח ט ממש דרחבו אינו יכול
דאמר כר׳ עקיבא  :ולא אח הבור .
לכפוך כ ש ס פך קומתו אינו כופך
המוכר א ת הבית לא מכ ר אש הבור
רחבו הכי נמי מ שמע שרביט בלא
כפיפה או דלמא רוצה לומר שרביט
שבה או את הדוח .ט ר בחפירה בלא
בנין כתלים ודות בבנין  :וצריו .
ארוך כ ח ת ס ואך על פי שנכפך
ואת״ל ברוחבו ט תן שרביט כפוך שז[
מוכר ליקח לו דרך  pהלוקח לילך
ישיבתי מהו מי א מ ר ק שר״ל בלא
בה לאותו ט ר ודות שהרי כל ה ק ר ק ע
)הפיכה( ]כפיפה[ כלומר כמו שאני
מכר לו ולא שייר )ג( יב[ דסבירא
יושב מראשי ועד רגלי או דילמא
ליה מוכר בעין יפה מוכר  :אינו
שרביט כפוך מ שמע שהרי כשהוא
צריך  .דמוכר בעין ר ע ה מוכר ודרך
יושב הוא כפוך ו א ם תמצא לומר
שייר לו  :בוסן שאמר לו  .מוכר
דישיבתו משמע שרביט כפוך מפני
ללוקח בית אני מוכר לך חוץ מאלו
שהוא כפזך ויושב עוביו מהו מי
בור ודות שאין צריך ליקח לו דרך
אלמא כיון דלא צריך לפרושי דהא מ ס ת מ א נמי אין ט ר ודוח בכלל אמרינן ר״ל בלא כפיפה יז[)בלא( ]אלא[ ע ב כעובי קומתו שהרי
עוביו איט כפוך או דילמא שרביט גדול כמלא עוביו קאמר ואך על
הבית ופירש ודאי לטפויי מילתא קאמר ולהודיעו שמשייר לעצמו
הכא נמי כיון דקומתי משמע נמי גובה קומתי וקאמר מלא פי שהוא כפוך ואס תמצא לומר דבעוביו משמע בכפיפה הקיפו
יג[ )ד( אלמא לטפויי מילתא אתא ולהודיע שאין דעתו אלא למדת מהו מי אמרינן שר״ל שרביט יח[ ע ד שמקיך כל גופו ו ע ב כל כך
הגובה  :עומרי מלי  .מי הוי מ שמע שרביט קומתו או לא  :שאיט יכול לחזור מכפיפתו או דילקא דבר שמקיפו קאמר ואפילו
כל דהו ורביט אלחנן פירש על ישיבתו מי אמרינן שר״ל מראשו
רחבי
ועד מקום ישיבתו קא מר שהוא חצי גופו או דילמא כל גופו קאמר כמו שהוא יושב מראשו וע ד רגליו וי״ח ישיבתי מהו מי אמרינן
שר״ל שיתן ה שרכיע שיחזיק ון מ ת ישיבתו ולא כמלא קומת עמידתו או דילמא שרכיע שמחזיק מקום ישיבתו קאמר :

גם׳

]צ׳צ«םדינ][

]חוספתא ס׳ג[

נ׳ ג סד .קלח] :גזיר ן[:

רבינו גרשום

הוא

שיטה מקובצת
א[םיורןנ«ופחתיוקייםי:
 [3פאחא סזא פויא :
צריך
ג[ משקלו
^■קדק באיות עת שקלו
אותו כי תדבר ידוע
שאדם כבד יותר בבקר
קודם אכילה מאחר אכיל'
וטסתברא הכל כשעת
חנדר.דדא׳ש:ד[ושקלה
ונתנה משקלה :ה[ ושוקל
כשר חמור אות ם•
נ מח ק:ו[ כבודואמדינן
ליה ומעשה  :ז[ עומרי
מהו פריי מי הוי כאילו
אמר ]מלא[ קומתי ואינו
אלא שרביט
צריך
הנבפף איד שרביט
שיכול לעמוד קאמר
שאינו נכפף  :הקיפו
מהו מי אטרינן שרביט
עבה קאטר כפוף בהיקפו
ואינויבוללהוורטכפיפתו
איד דאינו צריך להביא
רק שרביט שיכול להקיפו
ולחוור מכפיפתו  .וכן
פי' עביו  .ישיבתו טחו
טי אטרינן שרביט כנגד
קומתו כשהואיושבקאם'
א״ד במלא רוחב מושבו
קאמר .ורש׳י פי' עומד
מוע אי משמע קומתי
או לא  .רחבו עלי מהו
טי הוי טשטע שרביט
זהב דוגמתו או שרביט
ארוך במרת רחבו.תיקפו
מהו אי יהיב שרביט
נכם) 6וארוך במרת הקיפו
א״ד שרביט עבה בהיקפו
בעי לטיתב תיקו  .תום׳:
ח[ שוקל ידו א ם :ט [ לפי
אותו אות כ' נטחק :
י[ פטר נפשית :
יא[ לא פירש פטר ;
י [3שייר בה כלום :
יג[ תיבו! אלפא נטחק :
יד[ שארכנקבןחט שובן
עשרים ובן ששים ורש״י
פי' בשלהי פרק יוצא
דופן רכתיב בהן ומעלה
אלמא שליטה בעינן :
טו[ תיטה לטורי הרמ׳ר
ברייתא  :מ [1כפוף
ד פ ע ם י ם )שכפפו(■
]שנופפו[  :י] [ 1בלא
כפיפה ש ה ד[ תיבות
בלא עב בעובי קומתו
נמחק  :יח[ תיבת עד
נמחק :

כתיבי בתורה בפירוש :
אי ם׳ד  .משום דכתיבה
קא מרבי לערכין :
שמכר ושבנקבה ]ם־בעי
ליה[.כדכתיב באורייתא
והיה ]ערכך[ הוכר ואם
נקבה היא אלא ש״ם
לפירקא דיוגא דופן קא
סיירי ] :קיימא תילתא .
דכתיב מבן עשרים שנת
עד בן ששים שנה ואם
נקבה היא והיה ערכך
שלשים שקל וכתיב בבת
ם' שנ ה ומעלה לנקבת
עשרת שקלים דהיינו
תילתא ! זכר לא קאי
,
ושוקל
.....................
......
מבן
אתילתא  .דכתיב
ע שדם שנה עד בן ששים המשים שקל ואילו בבן ששים שנה ומעלה כתיב חמשה עשר שקל דהיינו בציר מתילתא[  :פאחא בביתא  .מוקש  :סימא בביתא  .מטנזון שמשטרת כל טה שיש בבית  :הדרן עלך ה ש ג י ד
האוסר משקלי עלי  .לתת להקדש  :אם כסף  .נדר נותן כסף משקלו  :עד סרפיקו  .ער בית שחיו שהוא הכתף וכסה שמכניס ידו לחבית יוצאין המים  :ושוקל  .ונופול בשר הטור וגידים ועצמות בנגד היד ונותן לחבית עד
שתתמלא שיגביהו המים עד למעלו; ואח׳ב יוציא ]בשר חמור לחוץ היינו משקל ירו[ ולפי אותו המשקל יתן  :וכי היאך אפשר לכווין ]בשר כנגד בשר[  .ליתן בשר חמור כנגד בשר ועצמות בנגד עצם שבזרוע  .שםא
ז ד ע העצם יותר מזה העצם ושוקל יותר  :אלא שמין את היד  .אוטדין את היד כסה היא ראויה לשקול בלא טשקל  :אפי' בבל ד ת  .כלומר באיזה דבר שירצה שדנילין בג• אדם לשוקלו ] :כופרא  .זפת[  :דכייל  .מודד :
]שמבי  .בצלים[  :שדו הרי תלתא  .לויתר ^ירוסק  :קמ״ל  .דלא בטיל ופטר נפשית בהו ] :מעשת לטהור  .ד ש א אמרת הא משקלי עלי סתם פטר נפשיה בכל ד ת א והשתא אטרת דנתנה משקלה זהב :כי אסרה סתם לפי
בבורו)אמדנן( ]אמדינן[ ליה  .אם הוא עשיר )אמדנן( ]אטדינן[ ליה לחמור שבמשקלות  :קימתי עלי  .כלומר לתת שיעור קומתי של כסף או של זהב להקדש  :נותן שרביט  .של כסף עב שאינו נכפף מעצמו ועאיל ואטר
קיטתו כלומר רבד שיכול לקיים מעצמו שאינו נכפף  :מלא קומתי ]עלי נותן שרביט דגיכפף[  .כלומר כיון דאמר מלא קומתי בלבד שיהא ארוך כמותי קאמר אפי' דקה  ] :ת א ראטר כר' עקיבא  .רב י ת ד ה  :לא את הבור ולא
את הרות  .לענין מנירה תנן בבבא בתרא  .לא מכר לא את הבור ולא את הרות[ אע׳פ שבתב לו עוסקת ו ח מ ה  .של חצר ויש לומר שהללו בעומקה הן ] :וצריך ליקה לו דרך  .מוכר מלוקח שילך בה לבורו דמוכר בעין יפה מוכר
ולא שייר לעצמו דרך  :ו חנ׳ א אינו צריך  .ליקה לו דרך דמוכר בעין ת ה מוכר ושייר לעצמו דר ך[ :ומודה ר׳ עקיבא בזק שאמר לו ]מוכר ללוקח[ כל הבית אני מוכר לך ]חוץ טבור וחתי .ז ה ש אי ט צ ריך ליקחלו דרך[
מה טעם תאיל ולא היה צ ד ך לומר חוץ מזה ואמר לכך אמר לשייר לו דרך  :אף כאן  .כלומר דעאיל ואינו צ׳ל אלא קומתו עלי ואמר מלא קומתי לפ ת ת קאטר  :לטפויי טילתא קאמר  .בלומר לכך תםיךו בדבוח  .ואיכא
ד א מ ד איפכא קומתי עלי נז־הן שרביט הנכפף מלא קומתי עלי נותן שרביט שאינו נכפף דבל לישנא )בתרא( ]יתירא[ לטפויי מלתא אתא  :עומרי ט ת  .אמר עוטדי עלי ]מר [1יש בלשון חזה לשק נדרים או לא :

