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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
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כענין שנאמר ״טראשו ועד רגליו“ראשו ולאי^אמיישי של יט;״' ל»י’״ 1גל״״•■'
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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
היכי דחלוקים רגליי לף ו (:לאין אנו מונין אלא מיום ^ ב ר י ע ק ב אמ ר קרא  °כ ב ש בן שנ תו שגתויייייאחל יומא אה מעלהלהכא גבי שנים נמי לעולם אינו נותן
לא הוי אלא חי ’ימא • » א ' ^ר.א בן ע^ולםוחדש
שלו ול א של מנין עולם =שנה ה א מו ר ה ב ב תי
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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
'
׳*
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. .
. .
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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עין מ ש פ ט
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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 :

האומר משקלי עלי
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פרק חמישי

ערכק

פסוהת הש״ם

ושוקל

ה ב מ ״׳ ש ס ה ל׳ ס
ו נ מיי׳ ס׳ז מסל׳ נרטה
הל׳ד וע׳ש מ • ״
r
טוש-ע
׳ ספיף א  :ז *
ז ד מיי׳ ס״ד מהל׳הסילץ
הל'כ טוש׳ע ארח
סי׳ כ 1סעי׳ א :
ח ת מ י'׳ ס׳נ מסל׳ סכיגה
סלכס א :
ט ו מיי׳ פ׳ד מסל׳ יכום
וחליצס סלט״ז מושיע
אסיע סימן קסט סעי׳ לס:
י ו מיי׳ גויב מסל׳ ערכין
סלכס ג :
נ׳א טינו דמשעייס כאילו
היד גחחך ששוקל יוסר
וכו׳ ציק

גליון הש׳׳ס
פתני׳ זס סומר  .עי'
זנסיס דף צד ע״ב סוס׳
דיס אלא :

]וע׳ סוס׳»יגס ג .ד׳ה

עמוס רו
מפעמים ותום׳ י«*1וח
קג,
ד׳ס פרט וסוס׳ נכויוה
ו :דיס רוטב[

בשר חמור^גידים ועצמות וטתן לתוכה ע ד שתתמלא .רחבי טלי מהו  .מי מ י משמע שרביט רוחב דוגמתי או הוי משמע
אלחנן
לר׳
משקצ שרביט א ח ך כמדת רחבי  :היחיפי מהו  .מי יהיב שרביט נכפף
וחימה ~
דשקל ~כבר בשר חמור כנגד ”
כיון .........
..........
..
Tו אמאי טחן טוד ב ש ר חמור בחביח והיה נראה לו דה״פדשוקל וארוך כמדת היקפו או ד ל מ א שרביט ע ב כהקיפו בעי למיתב
בשר גידין יד[ חמור כשנתן בשר לתוך המיס ע ד שתתמלא וטחן ס ד ם תיקו  :אציל  .מרפק  :ע ד הארכובה  .ומכאן ולמעלה לא מי רגל
ל פ ך מ ו ם מ ש ר מ ד שהסמגא
תו רה אור אלא ירך  :עד הפרק  .מקוס חי ס ר
החבית ואח״ב שוקל כנגד ידו ואני
הכף והזרוע אלמא יד לא מ י אלא
א[ רוחבו מהו ישי־בתו מהו עובע מהו הי ^ ג סן
מצאתי בשס ר״י דוקא נקט נזקל
ע ד הפרק דהא יד כתיב בקרא
מהו “תיקו  :משקל Tי עלי וכר ; ת״ר
מעיקרא ואח״כ מכניס אבל מכניס
לשון בגי אדם  .קרוי יד ע ד האציל :
*משקל ידי ומשקל רגלי עלי רבי יהודה
מעיקרא לא לפי שהמיס נבלעיס
קיבורא  .ברדו״ן בלע״ז בגובה
אומר מביא חבית וממלא מים ומכנים ביד
יותר
אותו
ומכבידיס
בבשר
הזרוע רחוק מן האציל מ ע ט  :רגלים.
עד  pהאציל וברגל עד הארכובה ושוקל
מדאי מו[ מיד הארס שחי נושא עצמו
שלש רגליס בשנה  :פר טלבטלי קבין.
בשר חמור גידים ועצמות ונותן לחוכה עד
וחייא קליל ממיחא ודוחק הוא לומר
מי שנחתך רגלו בפרק ראשון סמוך
ששוקלין בשר חמור כצגד היד *אס
שתתמלא ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר
.....................................
ונותן
לשוקו וחוקק קב מקבל כתיתין
הוא נחתך ששוקל יותר משהיה
שנאמר °אשר בשר חמורים בשרם א״ל ר׳יחזקאלשוקו' לתוכה וקורין אשקנצ״א שפטור
פרט
מחובר לגון! לג מ ד :
יוםי היאך אפשר לכוין בשר בנגד בשר גידים » מן הראיה דאין לו רגל אלמא לא
לבעלי קבין  ,הקשה רביט אלחנן
מיקרי רגל אלא ע ד פרק ftא׳,
ייי^-י
כנגד גידים עצמות
היפי משמע מהכח דרגל קרי ע ד
שקורין קביל״אנחלצה .למי שנחתך יב[
האיסתוירא ודילמא הייט ט ע מ א יהודה אומדין א״לר׳ יוםיעד ש או מ ק ג[
רגל ונשתייר בו קצת מן הארכובה
שאיט יכול לישען עליו ואפי׳ קרית ימודו את היד ור׳יתרה כמה דאפשר עבדינן
ולמטה חליצתה כשירה אלמא ע ד
נמי רגל פ ד הארכובה וכי  [JPקא ביד עד ל[ האציל ורמינהו ה[ *'קידוש ידים
הארכובה הוי רגל וליחייב בראיה :
ממעטינן נמי בחגיגה פ״ק)ד ף ג .ושם( ורגלים במקדש עד הפרק דאורייתא עד
מעל רגלו  .משמע מ ה שעל רגלו
חיגר וסומא מפני שאיט יכול לילך
דהיינו שוק ע ד הארכובה  :ש״מ .
הפרק מדרים *הלך אחר לשון בני אדם
ולישען בלי מקל ותירץ דהתס בחגיגה
מדלא חשיב שוק ע ד הארכובה מעל
ודאורייתא עד הפרק והא גבי תפילין דכתיב
איכא שני דרשות מרגליס דחדא דריש
°ירך *ותנא דבי מנשה יידך זו קיבוריתשמוה דמעל  :האי איסתוירא  .קביל״א ע ד
חיגר וסומא מ ט ע ס שאינן יכולין
ארעא נחית שאין בה אלא פרק
דאודיתא קיבורית ט ל ה בנדרים הלך אחר
לילך ולישען בלא שוס דבר אע׳׳ם שיש
עליון המחברה ע ס השוק אבל
להס רגל יז[ ובחדא דריש רגליס לשון בני אדם וקידוש ידים ורגלים במקדש
למטה אין בה פרק אלא מעצס כף
הילכתא גמירי לה ברגל עד הארכובה
פ ר ט לבעלי קבין מטעס שאין לו רגל*:
הרגל הוא דאי ס״ ד ל מ ט הנ מי פסיק

תלים

__

,

■

י

י

,

י

 [6רוחבי מהו ישיבתי
מהו היקיפי מהו
 [3עי העציל אות א׳

ח ל צ ה  .יח[ שנחתכה הרגל
ונשתייר מ ע ט מן הארכובה
ולמטה חליצתה כשירה ל׳רש״י  .ולא
נהירא שהרי ביבמות)דף קג .ושם( אמר
דאפי׳חלצהלמי״שנהפכהרגלו חליצתה
פסולה לכך צריך לפרש דמייריהכא
מקשרי הרצועות של המנעל שאס
קשרן מהארכובה ולמטה כשרה דהוי
שפיר וחלצה נעלו מעל רגלו אבל א ס
ק שק למעלה חליצתו פסולה דאין זה
גברא זילא
מעל רגלו :
הוא  .פירש״י שכבר נ ק ט ע ה ידו
ואפי׳ תחילת דמיו שאומדין ים[ ]ע תה

ימודו  :ד[ העציל אות
“7
הפיק מבאן קשי ,לפ<׳
הר׳י אפיים בפיק כל

אלא בזול ש ה ד רואין
וקשה לר״י על פירוש זה מאי שנא
מנודר הא רחמנא אמר בנודר
)גומות כא( ונתן פדיון נפשו שיש לו

ועיש נינמוס דף קג ע׳א
דרש׳י אויל לשיטסו צ׳׳ק

שיטה מקובצת
נמחק  :ג[ שא״ו,,
נשי ניד!

התם

^
L
!
אותו מזולזל כ[

.

ל״^קום חי ט ^ א צ ^״ ^ ליתן כל דמיו ה״נ גבי נזיחין שאמר
לפיסת היי לתיוטי■ הכתוב לשום כל דמיו משלס ועוד
™ ד יי ה ^ ר ^ ^יז“
ידים ייבלים עי הפיק
;״י ^ ^ ^י א׳ סי״ ? י^יי־
הנא דא ודא אתת היא
קשד אטצ׳י של
האצבמית לתריטה ״י
הפרק היינו טקום חיבור

קשה מאי היא דאמר לקמן ואידך
פסיקא היינו הך פי׳ ששמין יד העבד
כמי שאץ לו אלא יד אחת והאחרת
נפ סקת הייט הך דאומד של נזיקין
א די ב ה לאו ס ש ש> גי קין ד  5א
נזיקין שיימינן פחות מכדי שויו כא[ של
חייסשהרי כשנקטטה ידו הוא נמאס
1 /

r

י

 .״

׳

אצבעות נלפ^מת היד[ אבל הכא גבי עבד אע״ג דידו אחת
לקיתש ידים ורגלים נפסקה מ״מ אמלאכת ידו אחת א ט
דדדיי^״לקנה״^״עתי
פריךשפ-ר הנא.תום׳:
ז[ תלו ותניא חלצה :
ש!ה 7לא'’'.
שלי נוק־ן נליון תיטה

י׳ " ינייקי״

]הוסשתא [ y t

מתני׳זה

ורמינהו *רגלים ״פרט לבעלי קבין י[ בנדרים
הוה ליה איסתוירא כו׳ :
.
הלך אחר לשון בני אדם ודאורייתא פרט
מבערכין  .דאילו אמר
חומר בנדרים
לבעלי קבין והא גבי חליצה דכתיב °רגלו [:דניים בערכין ערך ידי עלי ע רן רגלי עלי
ותנא*יחלצהמןהארטבה ולמטה חליצתה ” לא אמר כלוס אלא א״כ ׳אמר  5ך  3ך
אומד
שהנשמה תלויה בה :
כשרה שאני חתם דאמררךא מעל רגלו אי
של נזקין  .כמו שאומדין אדס
הכי למעלה מהארכובה נמי מעל ולא מעל
שקיטע לו חבירו ידו שמין אותו כעבד
דמעל אמר רב פפא ש״מ האי איסתוירא עד
הנמכר בשוק כמה היה יפה קודם
ארעא נחית דאי סלקא דעתך מיפסק פסיק
לכן וכמה הוא יפה עכשיו  :ההם
הוה ליה איסתוירא מעל ושקא מעל דמעל
גברא זילא הוא ■ שכבר נ ק ט ע ה ידו
רב אשי אמר אפילו תימא מיפסק פסיק כל
ואפי׳ תחילת דמיו שאומדין ע ת ה כמה
היה יפה קודם לכן אין נישומין אלא
דבהדיכרעאככרעאדמי ‘ .מ ת נ י ' ד מ י ידי
r.
״ , ,L״ ״ ״
בזול שהרי רואין אותו מזולזל  :הבא
עלי שמין אותו כמה הוא שוהבידח[ ובלא
גברא שביחא הוא  .ששתי י דו שלימות
מבטרכין  :ג מ׳ היט
יד®זד.
חומרר בנדרים מבערטן
®זה ת מ
וצריך לשום כמה הוא יפה עכשיו
שיימינן ליה אט־ רבא אומרין אותו ״[ אומר
שיקדיש דמיו וכמה הוא יפה א ם
של נזקין א״ל אביי מי דמי התם גברא זילא
י ח ת ס ידיו  :ידו אחת מאי גיהו
הוא הבא גברא שביח ת א י[ *אמר אביי
ואידך פסיקא  .כלומר למה ס א עושה
אומדין כמה אדם רוצה ליתן בעבד העושה
מלאכה בידו אחת שהאחרח קטוע ה
הייט אומד של נזקין  :ידו מוכהבח
מל אבהבי ח אחת לעושה בשתי ידיו ידו אחת
לרבו ראשון  .שלא יטשה בה
מאי ני ת ואידך פםיקא היינו הך אלא ידו
מלאכה לרבו שני דהשתא שיימינן
מוכתבת ^ ב ו ראשון בעי רבא אמדוהו אומד
אמדוהו אומד
כגברא שביחא :
של נזקין ואמר דמי עלי מ ת מי אמר הא
של נזקין ■ שחבל ט חבירו ואמדוהו
א מרות חרא זימנא או דילמא שאני אומדנא
כמה היה יפה וכמה הוא יפה :
דבי עשרה מאומדנא דבי תלתא אם תמצא
ואמר יג[ דמי טלי  .ולא אמר
לומר שאני אומרנא דבי עשרה מאומדנא
ערכי עלי מיבעי תו למישיימיה או
דבי תלתא אמר דמי עלי ואמדור.ו וחזר ואמר
לא  :אומדנא דבי עשרה • שהאומר
דמי עלי נישום בעשרה כרתנן פ״ק
דמי עלי מ ת הבא ודאי)א( אמדוהו בי עשרה
_
^
תשעה
דסנהדרין)דף נ^ (.הקרקעות
או דילמא שבח ביני ובינייא[ אמר דמי עלי ולא
וכהן וארם כיוצא בהן ואומי של נזקין
אמרות וחזר ואמר דמי עלי מהו הבא ודאי
בשלשה כדתנן גזילות וחבלות בשלשה :
בחד
נחד

גמ׳

חוששסא דידים  ' 8נ ע׳ש
]חולין קו[:
]נדרים ל :וש׳ג[

מניזת לז .פחנין צס:

ח;י:ס ג .ד .עמוס ק;.
]כלסענין[

]ינמוס קא[.

הג הו ת הב״ ח
)א( נם׳ סנא ודאי סא
אמדומ :

גט׳

שמין משלם וגברא שבית ׳הוא ונראה
לר׳׳י דהכי פי׳ א מ רלו א ביי מי דמי
התס גברא זילא ר%א גבי נזקין שהרי
כשנקטעה ידו הוא נמאס יותר משהיה
לו יד ונקשר ולפיכך ישלו לשוס לפי הזלזול א ב ל ה כ א גבי טד ר גברא שבית הוא שהרי שתי י דו שלימות הילכך שמין אותו פחותמשוייו
ושמין אותו כמו שהיתי :ידו מוכתב למלכות)אחר(  :א ן דילמא שאני אומד דבי עשרה  .כדתניא בפ״ק דסנהדרין)דף שו .ושם( הקרקעות
כו׳ וכהן ואדם כיוצא בהן משום דעשרה כהניס כתיבי בפרשה כדפירש׳׳י והקשה רביט אלחנן אמאי אין צריך יוחל כןע  pךה ןהא ^, 3
.
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דן שקולי הוא וכל מלתא דתלויה בסברא צריך ה כר ע והכי נחי קרי ליה בית דין ואין ב״ד שקול מוסיפין' עליהן עוד אחד ויהא י״א שבכל בתי דיני]
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של ממון ודיני נפשות אמר אין ב״ד שקול מוסיפין עליהן עוד אחד בפ״ק דסנהדרין)דף ב] (:וע״ע מוס׳ מגילה כ׳׳ג ד״ה פשרה[
אמדוהו

]צ׳לאלא אטד אביי[

רטנו נרשום
]עד העציל  .היינו
טרפיקו[  :וכר לדבר .
שנםע« בשר הטור לבשר
אדם ]לפיכך אוטדין
בבשר הטור[  :כסה
דאפשר  .לשעורי בטיס
ובאומר טשערינ!  :וביד
עד העציל  .למימרא

^י ״ ר ?'!] ^ ^
שכלה פיסת יד  :בנדריס
הלך אתר לשון בני אדם.
ועד העציל קירי! מ י
אדם יד » :ו קיבורית .
שקורין שוריץ אלטא

דעד התם קרוי
מדאזירייתא !

«ד

אגב מיוים
יניד «יזי
הנוף
מיו היד
»שטין
ח ל״ ™ "לשק ב ”אדם“
בטו בנזיקין וקשה דהא
ועד העציל קורץ יד
דשמי! מזיקי! היד אגם
חיינו למעלה טקיבורת :
הנוף היינו טעטא משום
א( ועד וסרק הלכתא
דכתיב בגדקין ובער
גטירי לה ] :רכובה  .יינויל בלע׳ז[  :מלים פרט לבעלי קבין  .מר ,שכתוב שלש דנלים לומר שטי שיעז לו מלים
בשדר ,אחר טלטד ששט■ן בית סאת באותה שדה ]וכדאיתא בב׳ק נח ע׳ב[ ובריש פרק שור שננה דף טז ע׳א טדטי
יעלה לרגל פרם לטי שיש לו רגל של עץ וחיינו קבין שחוקק כעין קב ומניה שוקו בו ואטאי פטור הא עדיין
להו להדדי קינזע יד עבדו של סבירו א( ומזיק יד העבדו דקאטר התם אטד רבה אין שטין פרד ,בפני עצמו ולולד
נשאר לו רנל עד הארכובה  (3דעד התם קרי ]איגשי[ מ ל ] :מן הארכובה חליצתה כשרה אלטא דעד הארכובה
בפני עצנצ אלא .שטין הולד אנב הפרה וכו׳ וכן אתויז טוצאבטזיק שדר ,של חבירו ובבבא טציעאבפ' השואל
איקרי ךנל טן התורה[  :מעל מלו  .של מעלה טמלו יכולה לחלוץ ] :איפתוורא  .שקורץ קאבילא[  :עד ארעא
דף צט ע׳ב טשטע דנבי הקדש אין דין שוטת בית סאה באותה שדר ,דקאטר התם אטד שטואל האי מאן דנזל (3
נחית  .ואין בו פיסוק עד סוף העקב  :ושוק מעל דטעל שוק הוא עצם שמגיע עד הארכובד] : ,זד ,חוטר
וכו׳ מתקיף לד ,רב ביבי בר אכיי בו' אטד רב הונא בריח דרב יועשע שטין בית סאר ,כאותר ,שדר ,תנן אלטא
בנדרים טבערכין  .שבערבץ אם אטד עק■ ידי עלי לא אטד כלום  :יתנו יורשין  ,שד,ערך תוא קצוב בתורה[ :
רבו■,קדש לא שייך דין שוטת בית פאר ,באותר ,שדד ,ולוזכי טעזלם תטעזין ונראה לי דודאי דבר הצריך שוטא
אומד של נזיקין ] .שאוטדים כמר ,רוצה אדם ליתן יותר בעבר שיש לו יד יותר טעבד שאין לו אלא יד
טדטינן הקדש להדיוט אבל דבר שאין צריך שומא אינו אלא •פוי כה של הקדש דטצרכינן לית לעזלם דטים
אחת כמו שאוטדים בנזיקין[  .כדתנן נזק כיצד קיטע את ידו רואים אותו כאילו הוא ]עבד[ נמכר בטח היה
יפים ובחדיוט טקילינן בתשלוטין וטייתי סעד לדבר משומת בית פאר• ,אע׳ם שאינו דוטר ,לו  .הראיש ז׳ל :
יפה וכפה הוא יפה  :הויום  .טזיקין  :נברא זילא  .שקטוער ,ידו הילכך שייטינן ליה ]מברא[ זילא שעזטין
’[ הוא אלא אטד  :יא[ וביני ס׳א ואת׳ל שבח ביני וביני אטד  :י [3שנחרזך הרנל ונשתייר  :יג[ ואטד אח״ב
אותו בעבד קטוע שכיון שקטוע הוא טזולזל הוא ופוחתץ דטיו  :הבא  .באוטר דטי ידי ]עלי[  :גברא שביחא
דם :יד[ גידין ועצמות כשנתן תיבת הטור נמחק :מו[ מדאי .נליון ואע׳ם שבשר שנחתך מבעלי חיים ה; יוחד כבד
הוא  .אדם שלם וצא שאם ישוטו אותו ]עכשיו[ בטה דצא שוח שלם ובטח וצא שות קטוע יעלו דטיו הרבה
טטשקל ידיו הטזיזוברים לגופו בתר דעת )דגותן( ]דזנודר[ אזלינן וכוונתו לפי טה שיבול לשקול את ידו וא״א
עכשיו כשעדיין הוא שלם אבל אם ישוטו אותו כאדם קיטוע שר,וא מזולזל כטה וצא שוח עכשיו ובטח וצא
לעזקלה בע'א.הדא'שזיל:סז[וביר,יכי ד ק א :יז[רנל סן הארכובה בו׳ :יס[ הלצה לטי שנחתך רנלו ונשתייר
שוה קודם לבן יפחתו דטיו של זה יותר מטה שאם ישיטו אותו בעצמו שוצא שלם ונמצא הקדש
אות ה' ותיבת הרגל נטתק  :ינו[ שאוטדין אותו עתד ,במה היד ,שור ,קודם לנן  :כ[ מזולזל  .גליץ וקשר ,דא׳ב
טפסיד  :אלא אטד אביי אוטדין  .אותו כאיש שלם בטר ,אדם רוצה בו׳  :עושה מלאכה בידו אחת טאי ניהו
דצרעת כח נזיקין דאינו טשלנז לו בל דמיו ועוד קשר ,וכו' הרא׳ש ז׳ל  :יבא[ תיבות של חיים נמחק :
איליטא דאידך ]ידו[ פסוקה  .קטועה היינו הך דאטרי ברישא אומד של נזיקין ] :אלא אידך[ ידו מוכתבת
עלי
א( אולי צ׳ל למזיק שדס של ס 3ייו  (3 .צ׳ל לסדיוס משלם נ׳ נכי  f wלסקדש משלם מנשים וכו׳ .
לרבו ראשון  .שנזשטכח רבו ראשון שייר לעצמו ידו אחת שיעעזד ,טלאכת רבו בה ועבד שלם ר,וא ] :אמדוהו אומד של נזיקין  .בטן שוצזק ושמוהו  :ואטד דמי עלי טוצ  .טי צריך לאוטדו עוד  wאינו צריך
שאני אוטדנא דבי עשרד . ,דבערכין צריך עשרה כני אדם לאוסרו דעשדה כהנים כתובים כפרשה ואומד של נזקין בג׳ בתי דינין סניא  :או רילטא[ שבח ביני ביני ] .שוב[ טשנאסד בראשונה וצריך ל שמו עוד !
אמדוהו
א £נראס דצ׳ל וסא דבעידוש ידים ורגלים סוא עד כפרק סילכמא וכו׳  (3 .נראס דצריך לציין כנדרים סלך אסר לשון בני אדם ועד סמם קרי אינשי רגל .

כסורת הש״ם

האומר משקלי עלי פרק חמיש־

עץ מ שח ט
נר טצוה

ערכק

בחדזימנאאמדיגןליה • פי שנים מז[בדמיס יחן :אמדוהומאליו כלא שום
א מ ד ו ה ו מאליו מהו מי א מ ד׳ כו׳ • הא בעיא לא אתיא ט א ם
צורך אלא לשוס ד ב ד ס בעלמא ועשרה היו שם מהו :פשוצוממאממגי׳
תמצא לומר כמו ההיא דלעיל ולבדה היה יסל לשאלה
חדא • מהני בעיות  :שאין דמים למפים • ומעיקרא לא ידעינן כמה שוה :אלא שרוצה לערבה ע ם שאד הנעיייי • ד מ י עלי ומת לא יתנו
הא אמיד וי,אי • דהא אין לך אדם שאיט שוה ד׳ זוזינלאנמימלאומדנא • יורשים לפי שאץ דמים וכו׳ ׳ והא דתניא בב׳׳ק )דף סי ושם( ונתן פ חון
שלא נאמד מעולם אלא השתא ס א תורה אור
נפשו דמי ניזק פי׳ ששמין אותו לאיזר
דאמדינן יז[ ואנן אומדנא בעינן
מיתה כמה היה שוה מחיים ג ד מ ז
בחד זימנא א מ ד ק ליד .או דלמא מ ק ד מ ה
מ ת נ י ׳ ערכי עלי ־ דבר קצוב הוא
הכתוב היא אבל הכא איט טד ר אלא
אחר זה נדד תדי זימני אמדינן ליד .ואם תמצא
דמים כמשישומוהו בב״ד והוא לא בא
הלכךיתנוהיורשץ :שאיןדמיסלמהים־
לומר כיון דבזד .ארד זד .נדר חדי זימני אמדינן
והא דתניא בב״ק )דף כז•( ונתן
לי ד שומא שהרי הוא מ ת לא י ת ט
ליה אמר שני דמי עלי ב ב ת אחת מרד הבא
פ ד ק נפשו דמי ניזק התם הוא נועמא
חומר בנ ד ד ם
יורשץאתדמיו:
משום דמשעתא דאזיק רמי עליה ודאי ב ב ת אחת נדד בב ת א ח ת אמדינן ליה או
מבטרכץ ס׳ • תימה אמאי לא פ ד ך
דלמא כיון דקאמר שני כזד .ארד זד .דמי אם
אמתני׳ דקתני זה חומר בנ ד ד ם
לשלומי כשעת ההיזק וההיא שעתא
דאזקיה חי הוא אבל דמי עלי שאיט
מבערכין זה חומר ותו לא ו הא איכא
תימצי לומר כיון דקאמר שניכזר .אחר זד .דמי
הני לברייתא דכה״ג פריך בב״מ פרק
יח[ טדר אלא מה שישומוהו ב״ד והרי אמדוד״ו מאליומדדמי אמרינן הא אמיד מאליו
הזהב)דף נד (.נבי הא דאמר זה חומר
לא בא לידי כך שהרי מת יס[)א( לא וקאי או דלמא בעינן כוונה לאומדנא פשוט
יתט היורשין :נושןערךכולו־כ[בערכך
בהקדש מ ב הדו ט ופריך זה חומר
נפשות כ תי ב)נ(  :ערך חציי מלי■ הוי מר.א חדא דתנן דמי עלי ומת לא יתנו יורשין
ותו לא האיכא טובא לפרוך הכא הכי
כערך ראשי וערך כ ^ י דהוי דבר שאין דמים למתים ואי ם״ד אמדוהו מאליו הוי
וי׳׳ל דהתם ליכא חידוש למצוא חומרא
דלאשוי
אומדנא האאמידוקאי מיאיכא נברא
שהנשמה תלויה ט ; דמי חציי עלי
בהקדש מבהדיוט ד מ דן הוא ד ש
ט חן דמי כולו • דהא תניא בפרק ארבעד .זוזי א טרות מאליו נחית לאומדנאדמי
לט להחמיר טפי בהקדש מ ב ה דו ס
השגיד)לעיצ יח(-הקשתה דמים לערכין
עלי לא נחית ל או מדנ אז מתני׳ ת מ ר בערכין
ומש״ה קא מתמה טליה הש״ס זה
לידון ב כ ט לי • נ ט ׳ על בהמה • אם
חומר ותו לא והא איכא טובא אבל
מבנדדם כיצד **האומר ערכי עלי ומת יתנו
הכא דאיכא רבותא דמחמיר טפי
אמר דמי בהמתי עלי אבל ע רך איט היורשים י=דמי עלי ומת לא יתנו היורשיםשאין
אלא באדם ; ואינן נידונין בהשג יד •
בנ ד ד ם מבערכץ מש״ה לא שייך
דמים למתיםיערך ידי וערךרגלי עלי לא אמר
שאם אמר דמי עלי ואין ידו משגת יתן
למיפרך טליה זה חומר ותו לא דתנא
בלום ערך ראשי וערך כבידי עלי נותן ערך
הכללכשיוכל :ש״ מ מלוהעלפהכו׳ •
ושייר״  * ) [ » :איו נידונץ ב מ ג יד
ופלוגתא היא בכמה חכתי  :ש״מ כולו זר .הכלל דבר שדינשמד .תלויה מ נותן
כטרכין • וק שה׳ שהרי הקשט לטיל
מלוה הכחובה כו׳ • ופלוגתא היא ערך כולו יחצי ערכי עלי נותן חצי־ ערכו ערך
)ל׳יח־(דמים לטרכיןכד[מרגליס לקלים
במס׳ בכורות בפ׳ יש ב ס ר לנחלה חציי עלי נותןערך כולו"חצי דמי עלי נותןחצי
ואין היקש למחצה ואיכא למימר
דאיכא חד מיטוטא דכ פי בי ט ריכ ט
)דף מש : (:כשעמד בדין • וחייטהו דמיו דמי חציי עלי נותן דמי כולו זד .הכלל
קודם מותו דה״ל כמלוה בשטר :אמאי
הכהן גבי טרכין דמשמט ליה *ולא
דבר שהנשמד .תלדד.בו נותןדמיכולויהאומר
לאיחנויורשין • הרי אמדוהו ב״ד :
לאחר וגבי טרכין נידון בהשג יד
ערכו של פלוני עלי מת הנודר והנירר יתנו
מחסרא אומדנא • שחייבוהו לשלם
כאשר יטריכנו הכהן ולא גבי נדרים :
היורשיןידמיו של פלוני עלי א[ ומת הנודר יתנו
ולא הספיקו לאומדו ע ד שמת :לא
מן ר^רכובה ולמטלה ־
אמר כלום לרבנן •דאמרי בפ״ק )לעיל היורשיןמת הנידו־ לא יתנו היורשין שאיןדמים
וא״ת אמאי נק ט P
למתים*• ג מ׳ ת ״ ר ת מ ר בנדרים מבערכין
ה־(אדם מוציא דבריו לבטלה :כא[ נוחן
הארסבהולמטלה טפי מכל שאר י״ח
דמיו • ואוקימנא בפ״ק דאליבאדר״מ "שהנדרים חלין על בד.מד .חיה ועוף ואין
טריפות וי׳׳ל דאיכא רבותא בהאי
טפי לאפוקי דר״ש דאמר )חולין דף
אמרה  :אבל דמי לא קאמר ־ והלכך “נדונים בהשג יד משא״ב בערכין חומר
לא ליתיב דמי קמ״ל  :נדר בערכך •
מג (:יטלה היאליטוח ולחיות:
בערכין מבנדרים כיצד אמר ערכי עלי ומת
הוקשו נדרים לערכין  :ל״ש כולו
ת ״ ף ה מ ט ד ך חצי טרך כלי ר׳׳מ
יתנו ה ערשין דמי עלי ומת לא יתנו יורשין
אומר ט חן דמיו■ ^׳ ג ברוב
ול׳׳ש חציו ־ ואשמעינן בחציו וכ״ש שאין דמים למתים אמר ערכי עלי ומת יתנו
בכולו דאע״ג דלאו אורחא לאינדובי
הספרים ולא נראה דא״כ מאי קאחר
ו)עיל ו; ושינ[ חצי דמי כלי אפ״ה יהיב וכ״ש כולו  :יורשין ש״מ *מלוד.עלפד.נובד .מןהיורשין
בסמוך פלגיה לאו אורחיה לאינדובי
אפי׳ כולו נמי * אפי׳ אמר ערך כלי שאני הבא דמלוה ג[ כתובד .בתורד .היא ש״מ
ואמאיאין דרך להתנדב חצי שוייהשל
]שם[ זה עלי ליפטר  :סברי לה כר׳׳מ • *מלוד .הכתובהבתרד .ככתובד .בשטר דמיא
כלי לכך נראהלר׳׳י דה״ג המטריך
ומש״הלאפליג בכולו)ג(:ר״שפוער• הב״ע כשעמד בדין דכוותד .גבי דמי עלי
טרך חצי כלי והשתא ניחא דאמר
האומר הרי עלי מנחה מן מ עו רין
פלגיה לאו אורחיה לאינדובי דחצי
שעמד בדין אמאי לא יתנו י[ יורשין דמי עלי
בפ״ב דמנחות )דף קג■(  :מאי ניהו
כלי אין שוה .כלום ומשוס הכי קאחר
מ ת סר אומדנא ערכי עלי לא מחוסר ולא
לאינדובי :
פלגיה לאו אורחיה
שעמד בדין • כלומר מתני׳ דקתני
כלום  :ערך ידי מ ורגלי עלי וכו׳* .א״ר גידל
יתנו היורשין היכי מיתוקמא בע״כ
אמר
אמר רב ונותן דמיד .והא לא אמר כלום קתני
5ע<> ה .סנהדרין יד :כשעמד בדין קודם מותו כדאוקמא
לא אמר כלום לרבנן ונותן דמיה לר״מ הא אמוד .חדא זימנא *דא״ר גידל א ^
לרישא ואמאי הדר קתני לה :
האומר ערך־ כלי זה עלי נותן דמיו מ ת דתימא התם הוא דאדם יודע שאין ערך
מהו

ת״ר

יא  kט״׳ ס״א מהל'
ערכין הלכה כא ,
י ב ב מיי‘ שס הלכה
כג :
נ מיי׳ שם ס׳ב
הלכה א
יד ד מיי׳ שם הל׳ ג ;
טו ה מיי׳ שם הל׳ ד :
טו ו  tמ״׳ שם שיא
הלכה כג :
ין ח מ״' פי׳ד מהלכות
מעשה הקדננות הלכה
א נ:
יח ט מ״׳ שם הלכה
ט ופ׳ה מהלכות
מחוסרי כפרה הלכה יא:

]וע׳ש תוספוח ונחים
צד :דה אלא מתר׳[

עי׳ צ״יו

לאתויי

שיטד .מקו־בצת

א[עלי מת הנודר אות ו'
נמחק! נ[ יתנו וויורשיו
דמי עלי ומת לא
יתד חיורשין שאין דמים
כו' יתנו היורשין ש׳ט:
ג[ ד ם ל ו ת הכתובה
בתורר:,ד[ יתנו היורשין
דמי :ה[ ידי וערך רגלי
עלי  :ו[ דתן חצי ערבו
ערך חציי עלי נותן ערך
כולו־מ׳ט נפשות אמר
רחמנא ת*ר:ז[חציערכו
עלי נותן חצי ערך נליון•
לאפוקי טררייבד יהודר.
דאמר לוקר .בערך שלם
חצי דמי עלי נותן חצי
לכלי וגמר ואמר לשם דמים אבל הכאמיטעא קטעי דסברכי היכידאיכא דמיו כרבנן־ ור׳י בר
יועדה פליג נטי בהאי
ערך ראשי וערך כבידי איכא נטי ערך ידי וערך רגלי אבל דמי לא קאמר קמ״ל  :ערך ראשי וערך כבידי נותן
דלוקד ,בדמי שלם וכן
ערך כולו  :מ״ט נפשות קאמר רחמנא  :זד .הכלל דבר שד.נשמד .תלויה בו כו׳  :לאתויי מן הארכובה ולמעלה ; נטצאבתוםפתא־הרא״ש
ו׳׳ל  :ח[ נותן חצי דמיו
]כתונות מו .תוספתא חצי ערכי עלי נותן י[כו׳ :ת״ר ׳[ *חצי ערכי עלי נותן חצי ערכו ר׳ יוסי בר׳ יתדד .אומר לוקה ונותן ערךשלם לוקה דמי תיבת בו' נטחק :
סיג ע׳ש[ אמאי א״ר פפא לוקד .בערך שלם מ״ט גזירד .חצי ערכי אטו ערך חציו וערך חציו ת י דבר שהנשמר .תלויר .בו  :ט[ בו בו' לאתויי :
י[ ת׳ר ־ נליון • ח״נ
ויקרא כו חצי דמי עלי נותן ipכו׳ דמי חציי עלי נותן דמי כולו  :מ״ט °נדר בערכך נפשות כתיב  :זה הכלל דבר שד.נשמד .המעריך חצי כלי כלומר
ערך חצי כלי עלי) או
תלויה בומ[:לאתויי מן הארכובה ולמעלד.י[ת״ר המעריך חצי ערך כלי ר״מ אומר נותן דמיו וחכ״א לא אמר כלום המעריך חצי כלי( הלכך
«^ו 8ו>£י —
יא[ רבא חלש עול לגביה אביי ורבנן ויתבי וקאמרי בשלמא ר"מ קסבר א(אין אדם מוציא דבריו לבטלה לא שנא לא אמר כלום לרבנן
כדמפרש טעמא דפלני
רבינו גרשום
בולו ול״ש חציו אלא רבנן מאי קסברי אי ׳  pאדם מוציא דבריו לבטלד.אפי׳ יג[ כולו נמיואי אין אדם מוציא לאו א ו ר ח א ר ע א
אטדוהוטאליושלא אמר
לא.ינדובי ד ר ,א הנן
דמי עלי  :שאין דטים דבריו לבטלה אפי׳ חציו נמי אמר ל ת ־י[ ב()רבא ואביי(רבנן דרג א כר״מ סכרי לה וסבה לר .כר״ש סכרי לד .במתני׳ ערך חציי עלי
למתים ־ שא־ן אדם יכול כר׳ מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלד .סי[ וסברי לד .כר״ש ג(דאמר שלא התנדב כדרך המתנדבים נותן ערך כולו אלטא
לידע מאחר שמת כמר.
לא אש־כחן ב ע ר כ י ן
הוא שוה כשהוא חי  :כוליד .אורחיד .לאיתנדובי פלגיד .לאואורחיד .לאיתנדובי; האומר ערכו של פלוני עלי ומת הנודר כו׳  :דבלשון זה טתחייב
טי איכא גכרא ד ל א
פלגי וכן בכלי נטי
כשהוא מאי ני ת שעמד בדין היינו הך סיפא איצטריך ליה דמיו של פלוני י(עליו ומת הגודר יתנו היורשים
שוה ד' וווי
כשאמר ערך חצי כלי
 2ן ךןן
)צ(]לעיל ה .וש׳ג[ ג( ]צ׳ל אביי ורנא[ ג( מגחות קג] .סיר ט .פסחים » [:ד( צ׳ל עלי
חיוהוה כי אסיד וליר״בו
עלי פ ל ג י לאו אורח
יורשי! )לא( דטי :
ארעא לאינדוכי וכולו
אטדורוו מאליו נהית לאוטדנא ־ ודקדקו בו נט ה היה שיר : .דמי עלי י וטת לא נחית מעיקרא לאוטדנא
נמי לא מקדיש דלא שייך כבלי נידון בכבודו הלכך דמי חציו נטי לא יה־ב ול'נ המעריך הצי ערך כלי
נטורה הלכך לא יהנו היורשי!  :ואץ נידון בהשג יד • אלא נותן כל מה שיש לו וההר ונותן כשיהא לו :
דטשמע דאמר חצי ערך כלי זה עלי דבכה׳נ בערכין מתחייב פלגי כדתנן חציי ערכי עלי נות; חצי
שאני הכא דטלוה הכתובד .בתורד .היא • דכיון שאטר ערכי עלי כבר כתוב בתורה כטה צריך ליתן :
ערכו וא״כ בכלי נטי אורחא לאינדובי פלגי ויתן דמי חצי הבלי ־ הרא״ש זיל  :יא[ רבה חלש  :ינ[ אי קסירי
]כשעמד כדין * וחייבוהו ליתן וכל העומד לגבות כגבוי דמי  :מחוסר אוטדנא • בשעטד בדין ולא אמרוהו
אדם  :יג[ כולו ־ גליון י המ׳ל דאר',נ דרבנן סברי אפילו כולו נם־ ולסברת דריט נקטיר • ,הרא״ש ז׳ל :
ומת ולא אמר כלום :א(דאין הנשמר .הלויד ,בו :ונותן דטיהישל יד כלומר דאין אדם מוציא דבריו לבטלה וידוע
יד[ להו רבה תיבות רבא ואביי נמחק  :טו[ וסברי לר .בר׳ש ־ נליון ־ אע’ ג דלא דטי כולי האי להא דר״ש
שאין ערך ליד וגמד ואטד לשום דמים ונותן דמיה  :לריט דאטר בפירק־ן קמא המעריך פחות מבן חודש
דלא פטר ר׳ש אלא במתנדב דבר שאין דרך לר,תנרב כלל כגון מנחה מן השעורים ומן העדשים או
ר׳ם אומר נותן דמיו כו׳  :טיטעא קא טעי דסבר כו׳[ אבל דמי לא • בלומר לשום דמים לא מתכוין ולא
נזיר מן הגרוגרת אבל הכא היר ,טורד ,ר׳ש בדבר שדרך להתנדב כולו שאם התנדב חציו שחייב לשלם
ליתן דמיה קט׳ל  :לזי.תויי מן הא.רכובר .ולמעלר • .שאם אטד ערך רגלי עלי מן הארכובה ולמעלה נותן ערך
אלא סבר בר׳ש ועדיפא טר׳ש ־ הרא׳ש ז׳ל  :טז[ ימנים בדמיו יתן אות ם' נמחק  [ 1' :דאמדינן הכי
יזלו ] :מ׳ט נדר בערכך כתיב כלומר כל שישנו בערכין ישנו בדם־ם דר,יינו נדר[  :וחכ״א לא אטד כלום ■
ואנן  :יח[ נודר תיא חייב אלא :יט[ מת הלכך לא  :כ[ בערכך מ׳א כמעריך נפימות :כא[ לבטלד ,ה ס' ד ומה׳ר
כשד,עריך חצי כלי אבל העריך כלי שלם נותן את דמיו ] :סכרי לה כר"מ דאמר אין אדם מוציא רבדיו לבטלה
ונותן דמיו לר׳ט דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ויודע שאי! ערך ליד ורנל ונטר ואמר לשים דמים הם׳ד
היכא דרתנדב כדרך המתנדבים דד,עריך כולו פלגיה לאו אורחא לאינדובי הלכך לא אמר כלום דשבר לר ,כר׳
וטה׳ד נותן דמיו ואוקיטנא  :כב[ דמים שישוטו אותו כביד ור,רי לא בא לירי שומא שהרי היד .מת הלכך
שטעון[  :מאי ניהו י האומר ערכו של פלוני עלי ]ומת הטדר והנידר ־ אמאי יר,נו היורשין כשעמד בדין
לא יתנו  :כג[ טת׳ר משא״ב בערכין.חיטה ונקיש דטים לערכין להשיג יד שהרי הקשינו  :כד[ לעי־כין
המעריך קידם שמת[  :היינו הך ־ בשמעתין דלעיל אמר ערכי עלי ומת יתנו היורשין ואוקימנא כשעמד בדין:
לענין טרנלית :
לא
א( נראה דחסר כאן וצ״ל ערך ידי וערך דגלי עלי לא אמי כלום ■ ואין הנשמה תלויה נו  :ונותן דמיה י של יד כלומר וכו׳ •

הגהות הב׳וז לא( רש׳י ו׳ה שאין דמים וכו׳ שהרי מה ט׳כ לא ) :נ( ד׳ה נוהן וכו׳ כתיב וכשאומר ערן לוצ״ כצ׳ל והד׳א ) :ג( ד׳ה סכרי וכו׳ ככולו הס״ד ואח'נ מ׳ה כרש דטיטר

