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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

עי] מ שפ ט
נר מ צ1ר.

*0

ערכין

האומר משקלי עלי פרק חמישי

מסורת תש״ס

יט א מיי' פי׳ד מהל׳ א מ ר ר׳ חייא בר רב ל״ש אלא דאמר דמי שור זה טלי טולה אבל מהו ושימא ■ אט״ג דטמד בדין טלר קודם מותו הואיל ולא אמדו
סקרננוס
מעשה
אמר שור זה טלי טולה כיוןדאמר זה ומת איט חייב באחריותו ני ד ר ב חיי ט ד ר ל א אשתטבדונכסי דית מי :גלויי מלשאבטלמא הוא •
הלכה ו :
דמחני׳
רישא
א״כ
וא״ת
שיתקרב
ד
ט
לטרוח
כלומר
•
קאמר
להביאו
טלי
וביש וה
לגאת מהו חייב וסאיל וכילד קיים אמדיק ליה :
5׳ה דקתני שור זה טולה מת השור פטור מלשלם ]לאשמוטיק[ אפילו אמר קרבן לבדק הבית ונפל הביש קודם שהחזיק ט גזבר
כ ב מיי׳ ס׳ג מפל״ס .טלי ח[ )נ ר א ה ק ( הדין ] ק [ דסנוור
שנו• דכי אמר טלי חייב לשלם אלא
דאמר דמי טלי דאם אבד השור
מעילה הלכה נ  :מלשלם כדמסיק ר׳ חייא בר רב מהו דתימא כיון דלא אמדוד\ לא אישתעבוד
ואור׳׳י דסלה מתני׳ בין ד ש א בין
^
הדמים לא אבדו דהא לא אמר דמים
נכסי קמ״ל כיון דעטד בדין אישתעבודי
מעשה הקיננוס סיפא מיירי דאמר דמי וה״פ דמתני׳
הללו ולא ט ו בטין  :טלי להביאו •
אישתעבודנכסיואומדנאגלויי מילתאבעלמא
דמי שור זה טולה דמי בית זה קרבן
®•
לטרוח ט ד שיתקרב = ה״י ייזא מ ר
*שור זה עולה ובית זה קרבן
מת השור נפל הבית פטור מלשלם הוא ז
דמי • וכדאוקימנא
ומת השור ונפל הבית פטור מלשלם שור
טון דלא אמר טלי אבל אמר דמי שור
שור זה לדמיו והדמים טלי טולה
זה טלי טולה דמי בית זה טלי קרבן זה עלי עולה ובית זה עלי קרבן מת השור
הלכך השורקדוש דהאמר יקדש השור
ואם מת חייב באחריותו ז[ דהאמר טלי
א״ר חייאבר
^’ ׳ *'י! יי=ו ®’ י י ^ מת השור ונפל הבית חייב לשלם *והכי ונפל הבית חייב לשלם*•
ס[ איתא בפ״ק דר״ה)דף ו.ושס( איזהו
והכא ליכא למימר כדאמר לטיל דהתס
רב א["לא שנו אלא דאמר דמי שור זה עלי
נדר ואיזהו נדבה נדר דאמר טלי
כ ק דאמר זה למפטר נפשיה
עולה אבל אמר שור זה עלי עולה כיון דאמר
נדבה דאמר הרי זו מה בין נדר
מאחריות אתי ועלי אטורח הבאה
זה מו מ ת אינו חייב באחריותו עלי להביאו
לנדבה נדר מת או ע נ ב חייב
קאי אבל הכא דלא הוו דמים קמיה
קאמר מיתיבי *שור זה עולה השור הקדש
באחריותו נדבה מת או ע נ ב איט
ולא אמר הללו ודאי טלי אאחריות קאי
חייב באחריותו והא דתניא במתני׳ יזמועלק בו ’ מ ת או נגנב אינו חייב באחריותו
והאי דקאמר זה הכי קאמר שור זה
שור זה נראה י[ דרבוחא אשמוטינן שור זה עלי עולה השור הקדש ומועלין בו
יהא קדוש טד שאמכרנו ואביא דמיו :
דאט״ג דאמר זה כיון דאמר טלי חייב
השור חולין • דלא ק די ש אלא מטות
מת או נגנב חייב באדדיותו מי אלימא
דמי השור לכשימכר  :אינו שייב
באחריותו ואר״י דלכאורה משמט ד ט ממתניתין דאוקימנא דקאמר דמי ה״נ דקאמר
באשריושו ־ שהרי לא נמכר ונמצא
אמר דמי שור זה טלי טולה גון! השור דמי והא מדסיפא דקאמר דמי ג[ רישא דלא
הוא חולין ואין ט קדושה דדמי לאומר
שלא הקד ש כלום :אבלחייבבאחריוש
קאמר דמי דקתני סיפא דמי שור עולה השור
דמי שור של פלוני טלי דגון! השור
דמיו■ אם נמכר השור וקדשו הדמים
הוא חולין דאין אדם מקדיש שור חבירו חולין ואין מועלין בו מ ת או נגנב אינו חייב
ואבדו חייב באחריותו  :רישאדאמר
באחריותו י[ אבל חייב באחריות דמיו רישא
ולא דמי למקדיש זכר לדמיו דאמר
יקדש השור לדמיו • והלכך חייב
וסיפא דקאמר דמי ד ש א דאמר מ יקדיש
בתמורה)דף יש :ושם( דקדוש קדושת
באחריותו שהרי חל קדושת דמים
הגון! דמנו דנחתא ביה קדושת דמים השור לדמיו וסיפא דקאמר לכשיבאו דמיו
טל השור והוא קיבל טליו אחריות
דמיו והאי טלי אחריות הוי הואיל
נ ח תאביה קדושת הגון! דהתםמיירי יקדשו והא אין אדם מקדיש דבר שלאב א
כדאמר יקדש שור זה לדמיו וה״נ
ואדמים קאי ודמים לא הוו קמיה
לעולם א״ר יהודה א מררב הא מני ר״מ היא
איתא בסמוך בשמטתק דכי אמר
דלימא הללו  :סיפא דאמר לכשיבואו
דאמר*אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
דמיו יקדשו ■ הלכך איט חייב
יקדשהשור לדמיו דגון! השור קדוש :
איכא דאמרי אמר ליה דב פפא לאביי
באחריותו דכיון דמת השור ולא בא
שור זה טולה ס׳ שור
זה טלי טולה השור ואמרי לה רמי בר חמא לרב חסדא כמאן
לכלל דמים נמצא שלא הקד ש כ לו ם:
כרבי מאיר דאמר אדם מקדיש דבר שלא
ר״מ היא • דתניא הרי את מקודשת
הי(דש ומוטליןט מת או ע נ ב ״)איט(
י'?
בא לעולם אמר ליה ואלא כמאן ואיכא
חייב באחריותו • אלמא לא אמרינן
לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי
דמתני לה אהא *המשכיר בית לחברו
כו׳ ר״מ אומר מקודשת  :ואיכא
טלי להביאו קאמר וקשיא לר׳ חייא
דמשני לה • להא דרב יהודה ואביי
ומשני מי אלימא ממתניתין דאוקימנא
ונתנגע אף על פי שחלטו כהן אומר לו
ורמי בר ח מ א :א מ״ פ ש מל טו כ הן•
דקאמר דמי הכא נמי דקאמר דמי הר־ שלך לפניך נתצו חייב להעמיד לו בית
וקשה לפי מה דפי׳ יא[ דגופו חולין
שאמר טמא הוא וטומד לנתץ כל
הקדישו
זמן שלא נתצו אומר לו משכיר לשוכר
— ובהא ברייתא קתני דשור קדוש ולט
—
מה דפירש״י הכא ניחא וזה לשונו הכא נמי דקאמר דמיוכדאוקימנא הרי שלך לפניך ולא אשכיר לך בית אחר שהרי בית שהשכרתי לך
ל » י ק א ״י קי ש השוי לדרוו  o r aנ1לי נ 11לה ה לנו מ י  c n pקיים  :נשלו ־ כהן חייב י[ משכיר להטמיד בית אחר לשוכר דמשום
ד פי  ( wה ע ל' ע ו ל ה ■ דהא אמר יקדשהשור ואס מת חייב באתריוחו דהא טלי א מ רו הכא מזליה דמשכיר הוא שנחשד טל הגזל או טל צרות הטין :
^
,
נליו! ■כיו! שקב^׳י^יי לא אמר טלי להביאם קאמר דכיון דלא הוו דמים קמיה ולא אמר
הקדשו
הק^ש דמים הללו טלי טולה ליכא למימר כדאמר לטיל דהתם כיון דאמר זהל מפט ר נפשיה מאחריות קאתי וטלי אטורח הבאה האי אבל הכא
יכי לי™ איני יי*״ דלא הוו הדמים קמיה ולא אמר הללו ודאי טלי אאחריות קאי והא דקאמר זה ה״ק שור זה יהיה הקדש טד שאמכרט ואביא דמיו • טכ״ל
רש׳׳י = ל ה א מדסיפא דקאמר דמי רישא דלא קאמר דמי דקתני סיפא כו׳ • וה״ה דהוה מצי למיפרך בהדיא מסיפא אמתני׳ לפי מה דפי׳ ר׳
קאטד אבל אס אמר חייא בר רב דקתני בסיפא דמי זה טלי טולה השור חולץ ואין מועלין בו מת או ע נ ב איט חייב באחריותו ובמתני׳ תנן דחייב לשלם אלא לפי מה
^ א' ט ח ״\ « ח ריו ^ שהתחיל לאקשויי מרישא סייס קושייתו טלה ולפי התירוץ ניחא הכל יב[]אבל[ קשיא טל הא דאיתא בפ׳ בתרא דחולין)דף קלט .ושם( המקדיש מנה
יא׳ת א׳כ אדטפלנת לבדק הבית ונגנב או שאבד רבי יוחנן אמר חייב באחריותו ע ד שיבא ציד הגזבר ורשב״ל אמר כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה דכתיב
בטתניי  ,י “ י ״יי לה׳ הארץ ומלואה וקדשי בדק הבית אע״ג דאמר עלי לא מחייב יג[ והא תנן האומר שור זה עולה בית זה קרבן מת השור ונפל הבית פטור לשלם
זה עולה בין שור והעלי
עולה לפלזגהכל בדאטר שור זה טלי עולה בית זה עלי קרבן מת השור ונפל הבית חייב לשלם ומאי קפריך הא דרשב״ל מיירי כשהפריש המנה שהחדש ומש״ה קאמר דכל
עלי זגין אמר ]דטי[ היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה ואיט חייב לשלס וההיא דמתני׳ בשלא הפריש כלום ומש״ה קתני דחייב לשלם דהא אוקימנא דהשור גופיה
 W f a iאטר דטי
דחוי רבותא טפי אף חולין *ונראה דלית ליה להאי סוגיא דהתם הא דר׳ חייא בר רב דמוקי למהני׳ בדמי יל[ לכך נראה לר׳׳י דהכא במתני׳ דגון! השור קד ש כמו
על נב דלא אסר עלי מקדיש זכר לדמיו דקח ש קדושת הגון! ולא דמי לאומר שור חבירו טליו דאין גופו קדוש דה 1ת ס אין אדם יכול להקדיש ממון חבירו ומיהו  bמה
חייב באחריותו וי׳ל
דודאי בהכי קטפליג ובי דמצי למחפיס ביה הוא מתפיס אבל הכא שהשור שלו ט אמר דמי שור זה טלי טולה גנך השור קדוש והשתא ניחא דפריך בפרק בתרא דחולץ
חיכי דסניה בסיפא דמי )ג״ז שם( מהאי מתני׳ ארשב״ל דטון דגוך השור קדוש הוי כמו הפרישו ודמי למקדיש מנה לבדק הבית וניחא נמי כשמטתין י ^ י’ ר
הכי נטי טניה ברישא
זה טלי טולה וכו׳ ומשני דקאמר טו[והשור הוי הקדש כדקתני וה״נ מתני׳ הוי גוך השור הקדש ומיהו תימה קצת אמאי צריך לאוקמי כדמסיק רישא
דאטר״ו&י^שורלה ע^ דאמר יקדש שור לדמיו בלא׳׳ה נמי כיק דאמר דמי שור זה טלי טולה הוי גוך ’ השור הקדש וצ״ל דה״פ רישא כי הוה אמר יקדש שור לדמיו והוי
שוד הקדש ועי״ל דהאדאר״ח בר רב לא שט אלא דאמר דמי שור זה עלי עולה פי׳ דאמר יקדש שור לדמיו ודמיו טולה והוי גיו* ה שיי
נטי עלי אינו ח י י ב קדוש ובהכיניתא כולה שמטתא וניחא נמי האי דפ״ב דחולין)ג״י שם( ופריך ממתני׳ דהכא אר׳ שממון  pלקיש ד כ ק  £]Wהשור קמ ש הוי
״״ייי״י־״י'־^"יי**״ ^י לו הפריש ודמי למקדיש מנה לבדק הבית  :א ע ״ ^ שחלטו כהן אומר לו הרי שלך לפניך • אור׳׳י דמהכא משמט דבית מט^ע ה5ןן,ןל^
אימהית!.״ “ נטו^ מותר בי^נאה ומש״ה אזמר לו הרי שלך לפניך דדמי לר sא דתנן פרק האומנין)ב״מ עח.ושם( שכר חמור והבריקה או שנטשית א ערי א
ג[דטי^םרלל ייי®״ אומר לו הרי שלך לפניך דאי אמרינן דבית הנחלט אסור בהנאה אם כן הוי כי מתה או מ ב ר ה דחנן התם חייב להטמיד לו חמול
'5ע 2־־י 7אבל’חייב אחר שז[ וקשה למורי מהא דאמר בתורת כיעים גבי בגדים צרעת ממארת תן לה מארה שלא יהנה ממיי משמע דאסור בהנאה וכן משמט בפרק

•

מתני׳

:

•

מתני׳
 :גפו®.

]חינץ קנני•[

נם׳

]חוספתא ס׳ג[

מיתיבי

הושע׳ דג׳מ ס׳ס t's

ג>׳«ן

גי׳  5׳ pזזה נרא׳לי דוחק
—

רריוו ורשות
.°
סח^ל^כ^ר
לשלוטי השביחו ב׳ר
ויורשי! חייבי! ואוטרנא
דבל ^ מ"י ”ל ל״טדו
אפילו אינו ב׳דוטה
ש ״ ל ת ^י ד ^ ד ^ ! ^

)באוטד דתלוי עליו(
מצות
באחריות דמיי ־ נליין ־
]באוטר דמי עלי[ וטת
תיטהא( טאי קאטראינו
ביון דהוא נופיה בעי אוטדנא ולא אמדוהו יורשי! פטורי!  :ובית וה קרבן • לדמיו  :פטור • מלשלם שהרי
חייב כאחריוו^י דהיינו אחריות הרטיט דחא אין גופו קדו® וחדר תני חייב באחריות הרטיט וי׳ל רה׳ק אינו
אטר וה ולא קבל עליו אחריותו  :אבל אטד עלי • קיבל עליו אחריותו וחייב לשלם  :לא שנו■ דחייב
חייב באחריותו כלומר באחריות השור שיהא השור רוקא לעולה אבל חייב באחריות דמיו ויביא בהם אלים
באחריותו  :אלא דאטר דמי שור זה עלי■ כלומר שאש )נננב( ]יוננב[ אתחייב בדמיו ; ]עלי להביאו
וכבשים אם ירצה י ד\ א' ש ז׳ל  :ה[ רישא דאטר יקדש השור לדמיו אות י׳ נמחק • נליק י אי! לפרש
קאטר אם יהיה[  :מת או נננב חייב באחריותו■ ]]כיון דאטר עלי[ אע'נ דלא אמר דמי ] :השור חולין■ שלא
כשאסר בפי׳ יקדש השור לדמיו אבל אם אמר דטי שור וה עלי השור חולי! דא״כ אטאי דחיק לאוקמי
הקדישו אלא דמיו[)אינו חייב באחריותו דרסי השור קאטר וכיו! דטת אין דמים למתים כדאטרינן במתני׳
דאתיא כר׳ם וכדאטר לכשיבאו דמיו לוקטא בדאטר דמי שור זה הקדש דיצאו דמיו להקדש וחשור
דמי עלי וטת לא יתנו היורשי!(  :רישא דאמר יקדש השור עלי לדמיו■ דכיון דאטר יקדש השור קרוש
ועלין אלא ודאי בכה׳ג נטי השוד קדוש ולא משבח השוד חולין אלא כדאטר לכשיבאו דמיו • הרא׳ש
השור וטועלי! ט וכיון דאטר לדמיו הייט דאטר טת או נגנב חייב באחריותו ] :וסיפא דאטר לכשיבואו
ז׳ל  :ו[ דהא אסר עלי והבא לא אטרינן עלי להביאו קאמר דכיו! דלא הוו דמים קט־ה ולא אטד דמים
דמיו יקדשו כשיטבר דכיו! דלא אטר יקדש השוד לפיבך לא קדש ואין חייב באחריותו[  :והא אין אדם
חללו עלי עולה ליכא  :ז[ חייב המשכיר להעמיד  :ח[ עלי נטי כן הןין דפטור תיבת נראה נטחק ותיבת ] ק[
טקדיש דבר שלא בא לעולם■ והיבי קרשי מ י דמים לכשימאו  :ר׳ מאיר היא■ ]דאטר אדם טקדיש דבר
ל׳ש  [p :וחכי נסי איכא בפ׳ק  :י[ נראה בהכי  :יא[ דפי׳ ר׳י תו פו חולין דבהא ברייתא אות ו' נמחק :
שלא בא לעולם[ במם' קדושין  :ונתננע■ ברשות השוכר אע׳ם שחלטו הבה! ואסור בתאוז  :א( ]אפי׳ משכיר
יב[ הכל וקשיא דהלא איתא אות ד׳ נמחק ם׳א ולפי מה דפי׳ דטף השוו■ חולין קשה ! יג[ מחייב ופריך והא :
לשוכר■ שאין יטל לומר הרי שלך לפניך מה שמכרת  :נתצו■ בה!  :חייב להעמיד לו בית■ טשכיר לשיכר
יד[ בדמי ווה דוחק לכך  :טו[ דקאטר דמי שור וה עלי עולה השור וצי  :טז[ אחר • נליון ■ ה׳נ אם אין
שאין
א( ניאה דצ׳ל אומי לו משניי לשוני סיי שלך לסנין מה ששנית ־
ד 'aת ראוי לדירה חייב להעמיד לו בית אחר אלא ודאי סותר לדור בו אע׳נ דדירה נ ח ע היא דכליו
הרא׳ש ו״ל:
טמאי; אוסרים לו הי׳י שלך לונניך דדירר■ על ידי הדחק שטיה דירה ולא דטי לשוכר את החמור והבהקה דהתם א>נה ראוית ׳לרביבח ״
בלל
טקדיש
א(  i ’ 5הא קאמר מתלולה איט וזייב ונו׳ •

מסורת הש״ם

האומר משקלי עלי פרק חמישי

ערכק

עין מ שפ ט
נר טצוה

׳ P5הקדישו הדר בו ופו׳ • קס״ד שהדר בו)א( הקדישו  :מ[ ]]גפיקליהשפר מצות חליצה )ינ מו מ ק ג ( :א״ר *פפא משמיה לרבא יא[]סנדל[ המוסגר
לחולין[ ונ״ל דל׳יג שפר וה׳׳ג פיון דמעל גפיק ליה לחולין ־ כלומר לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה כשרה סנדל המוחלט לא היזליז
משנהנה בתשמיש הבית ומעל יצא הבית לחולין כדחנן מעילה חלצה חליצתה פסולה ופרש׳׳י ש  0לסנדל המוסגר לא תחלוץ  Dלכתחלה
)דף ית (:אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בבהמה וכלי שרת בלבד משום נזירה דסנדל המוחלס מיהו אס חלצה חליצתה כשרה משום
כג ב מיי׳  yDמהל׳
ח ו ר ה או ר
וקרן וחומש אית ליה לשלומי ולא שכר
דמצות לאו ליהנות ניתט אלמאמשמע
ערכין הלכה יד :
סנדל המוחלת אסור בהנאה וצ״ל דאין
הקדישו הדר בו מעלה שכר להקדש הקח שו
להקדש דכל מידי דהקדש מ׳’ ״״ ל
כ ד נ ד מיי׳D׳  rמהל׳
ה ר נמי דהוא אסור בהנאה והא
מעה׳ק הלכה יז :
זיקיאהדרבו היכי מצימקדישא[ לה °איש כי יקדיש
מעי ^4ד^ ?)^מ?לי
דאמר הכא דאומר לו הרי שלך לפניך
,
]נ׳ק סח :ע׳ש סע; נ' מ ,
וימפלו ,בני ״ ביתו קדשאמר רחמנא *מה ביתו בר שות אף
ליי ׳־יל
איז׳״׳״
^ .
כ ה ר■ מיי׳ ס׳ג מהל׳
 .1ע׳! סג .חילי! קלט• חלא שינוי וכן הוא אומר
דהוא
וכיון
זה
בית
דא״ל
כגון
היינו
גירושין הלכה כ
כל ברשותו הבי קאמר הקדישו משכיר הדר
ישראל,מעל ביי׳ ויעבדו את הבטלים
’‘”יי®
בעץ איט חייב להעמיד לו בית אחר טוש׳ע אה׳ע סימן קלד
סעיף ה וסימן קנד
בו מעלה שכר להקדש הקדישו משכיר היבי
והיינו שיטי שמוציאו מהקדש לחול :
מחה
כמו
והוי
שכרו
הפסיד
הוא
מיהו
סעיף כא :
לפשיגא שפרו יקיש • השכר והבית
דייר ביה “ במעילה קאי ותו מעלה שכר
או נשברה דאמר התס חייב להעמיד
לו חמור אחר ופרש״י שם או יפסיד כו ו מיי׳ סי״ד מהלכות
מ ת נ י ׳ ממשפנים
לא הקייש =
לחולין
שכר
לי׳
נפיק
ביה
דמעל
כיון
להקדש
מעה׳ק הלכה : P
>'א דטולה אומן י[• עולות ושלמים אע״ג *דשלמים
שכיי= ה כ י קאמר הקדישו משכיר
דאמר לכשיבא שכרו יקדש והא אין אדם
הדר בו מעלה שכר להקדש • כו ז מיי׳ ס׳ח מהלכות
מכפרת אעשה הואיל ולאו חובה
מקדיש דבר שלא בא לעולם אמר רב יהודה
סירות הלכה נ !
]נתונות נח [:היא עליה לא חשיב לה כפרה ואתי
י [5תימה דהכא משמע דמשכיר יכול
אמר רב הא מני ר״מ היא דאמר*אדם מקדיש
לשהויי הלכך ממשכנין אותן :
להקדיש ביתו אחר שהשכירו אע״ג כח ח מיי׳ שם הל׳ ה
דבר שלא בא לעולם איבא דאמריא״ל רב
או
ג ט ׳ משלשתן • חמאת או עולה
אך
פ׳
ובכתובות
לשוכר
דמשתעבד
כ ט ט מיי׳ סי״ד מהל׳
פפא לאביי ואמרי לה ב[ רב מרי בר חמא לרב
שלמים דג׳ קרבנות כתובין בו
מעה׳ק הלכה י :
ע״פ ) ד ף נש :ושם( אמר הא לא דמיא
חסדא כמאן כר״מ דאמר אדם מקדיש דבר
ואמרי׳ בספרי דבי רב ואחר ישתה
אלא לאומר שדה זו שמשכנתי לך
הנזיר יין אחר מעשה יחידי  :בעולת
שלא בא לעולם אמר ליה ואלא במאן :
לכשאפדנה תקדוש דקדשה משמע
כ׳ק מ .קב] :לקמן « [:יולדת • דלא משהריא בקדשים עד
*לחייבי ערכין ממשכנין אותןג[*'חייבי
דווקא משוס דקאמר לכשאפדנה אבל ]עי׳ תוס׳ ר׳ה ו .ד׳ה
דמתיא לה  :מאי ניהי דאקומה
לאלתר לא מצי מקדיש לה הכא יקריב ותום' כריתות יב.
חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן יח־יבי
ד׳ה או דלמא ותוספות
קרא * כלומר מאי מעמא אמרת
........
מאיר
......פ :.1ד׳ה ר׳
נמי לא מצי מקדיש ליה ובפ׳ איזהו יבמות
עולות ושלמים ממשכנין  nאותן אע״פ שאין
דעולתה מעכבתה משוס דאקדמיה
נשך ) ב ״ מ פ ג :ושם( אמרינן רב מרי ותוספות  Wמס" .ד׳ה
קרא עולה מקמי חטאת דכתיב ך מתכפר לו עד שיתרצה שנאמר ״לרצונו כופין
בר רחל משכן ליה ההוא עובד ’ י 1י”=[
אותו עד שיאמר רוצה אני *וכן"אתה אומר
]קדושין נ• כ׳ב מח [.תביא כבש בן שנתו לעולה וגו׳ :
כוכבים ביתא אזל זבניה לרבא נמר
והאמר רבא למקראה הקדימה בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני :
שתא ושקל אגר ביתא אמטי ליה
הפתוב ־ שתהא נקראת במקרא
ג ט׳ אמר רב פפא פעמים שחייבי חטאות
—־
לרבא א״ל האי דלא אממאי אגר —
תחילה ולא שתקרב תחילה בפרק
ביתא עד האידנא משום דהוה
ממשבניןאותן חייבי עולות אין ממשכנין אותן
כל התדיר במסכת זבחים )דף  : (•5חייבי חטאות ממשכנין אותן מ יבחטאת נזיר
 ' f״ ״ נ י ״־ ט ם
® ״’ ״'’ ,לא
חיר כח].מה .מנחות ה .דאפריש ליה חבירו • שהיה זה חייב
מסלק ליה השתא נישקיל ]מר[ אגר וכו׳הקדישו הס׳דואח׳כ
דכיון*דאמר מר אם'גילח על אחד משלשתן
זנחים נה• נדרים ד [:עולה ובא חבירו והפרישה משלו
ביתא משמע דיכול הלוה למ 5ןך מ׳ה כיון דמעל בים
יצא ואם"נזרק עליו אחד מן הדמים הותר
נפיק ליה .כי׳ ונראה לי
וא״כ אמאי איט י^^,
לכפרתו של זה וקאמר שמואל
דל׳ג
הנזיר לשתות יין וליטמא למתים פשע ב ה
דבעינן שיודיע את המתכפר :
ואור״י דכן הדין המותר יותר מכנגד
ולא מייתי חייבי עולות אין ממשכנין אותן
מדידיה ־ כגון היכא דב״ד ממשכנין
מעותיו הוא יכול להקדיש ולמכור
בעולתיולדת מאי ניהו דאקדמיה קרא והאמר
אותו צדך שיאמר רוצה אני :
מיד והא דאמר התם לכשאפדנה
]1כחים  .5ע׳ש כתום'
*רבא למקראה הקדימה הכתוב אלא בעולת
דמשמע אבל השתא איט יכול להקדיש
נ ד עיז
ד׳ה למילא[
הוספתי( דג1יר סיד
היינו כשהוא רוצה להקדיש ה ^
גויר מצורע דתניא* רבי ישמעאל בנו של רבי ה יהודה בן ברוקה אומר כשם
]פסמים נע .ע״ש
וההיא דאיזהו נשך )שם( זבין לו
יט•[ שחטאתו ואשמו ז[ עיכבתו כך עולתו עיכבתו  :ואף על פי שאין מתכפר
המותר והכא יכול להקדיש המושר
ויקרא י( לו עד שיתרצה ״[  :ת״ר ״יקריב אותו *מלמד שכופין אותו יכול בעל
ב׳ב מס .קדושין נ .יבמות
והא דאמר הדר בו מעלה שכר קו .ר׳ה ו.
כרחו ת״ל לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אמר שמואל
להקדש היינו משום דיש לו להקדש
עולה צריכה דעת שנאמר לרצונו מאי קמ״ל תנינא אף על פי שאין
שותפות עמו ואין כל אחד יכול לברר
מתכפר לו עד שיתרצה שנאמר לרצונו לא צריכא °דפריש ליה חבריה
חלקו ויש מחלקין בין משכיר ללוה
מהו דתימא כי בעינן דעת מדידיה אבל מדחבריה לא קמ״לזימנין דלא ניחא
דדוקא לוה שלא תחזור אליו עוד
בצא פרעון מעות ההוא ודאי לא
יזרי
ליה דליכפר במידי דלא די ד ה מיתיבי חטאתו ואשמו של ,פלוני
.פלוני עלי
להקדיש אבל משכיר שלאחר
מצי
.
לדעת
השלמת זמן השכירות תחזור לו בחנם יכול הוא להיןדיש מיהו ההיא דאיזהו נשך לא מישרצא בהכי מיהו תימה דאשכחן בעלמא הקדיש לוה
וזבין לוה משמע דמצי מקדישו ומזבין מיהו ב״ח מוציאו מיד ההקדש ומיד הלוקח כשירצה לגבות חובו אס אין לו לגבות ממקום אחר
מידי דהוה אעשה עבדו אפותיקי מכרו או הקדישו דב״ח מוציא הימט מיהו כל זמן שלא גבאו הוא קדוש ומכור *הכא משמע דמשכיר צ׳ל והכא כו׳ להקדיש
וה׳ה דיכול לאשור צ׳ק
ומיהו קשה דהכא יכול להקדיש הכי נמי יכול לאסור על השוכר וכן הלכה ״הכא משמע דאין השוכר יכול להקדיש מדפריך הדר בו היכי מצי מקדיש ליה
בישותו ובתוספ-א
כו׳ צ״ק איש כי יקדיש את ביתו אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אך כל ברשותו וקשה דבתוספתא תניא אס הקדישו שוכר מקודשת ויש לומר
הכא נמי השוכר מצי מקדיש ליה כל זמן שהוא,ברשותו וה״ה דמצי אסר ליה לכולי עלמא כל ימי שכירותו והא דפריך הכא היכי מצי
כצ׳ל צ״ק מקדיש ליה יל[)והאי( ]אהאי[ דקאמר מעלה שכר להקדש טו[)הכא( פריך והכי ]פריך[ היכי מצי מקדיש לענין דמעלה שכר הא אינו שז[ ברשותו
מיהו תימה דהכא משמע דמשכיר מצי מקדיש ליה ובתוספתא תניא דאינה מקודשת וזה לשון תוספתא* השוכר שדהמחבירו ועמד השוכר ]ספ׳עדב־מ[
והשכירה לאחר רשאי בעל הבית שיאמר לו אין לי חשבון עם כל אדס אלא עמך עמד בעל הבית ומכרה מחשבין ע ס בעל הבית
עמד בעל הבית והקדישה אינה מקודשת עד שתחזור לרשותו יי[ וכל מה שנהנה ממנו הרי זה מקודשת עמד השוכר והקדישה הרי זה
רביגו גרשום
שאין יכול לומר לו מקודשת עד שתצא מרשותו ומעלה שכר להקדש עד כאן לשון התוספתא וי״ל דהא דתניא בתוספתא דאין המשטר יכול להקדיש הייט
הדי שלך לפניך שהרי כשהקדיס לו שכרו והכא מיירי בשלא הקדים שכרו וה״נ איתא בירושלמי יח[ דמקוס שנהגו המשטר בית לחבירו ועמד והקדיש הרי זו
נות׳ן[  :הרןדישו י
גי׳ צ׳ק די בו סנה
מקודשת יש[ אימתי בזמן שלא הקדים לו שכרו אבל הקדים לו שכרו הרי זה כ[ ״דבריו חנס :
העזוכר  :הדר בו י
שלא )נתנגע( ברשותו ה ט י גרסינן כיון דמעל נפיק ליה שכר לחולין וכן הוא ברוב ספרים וה״פ כיון דמעל כו׳ כלומר שכר הבית נפיק לחולין שהרי חבירו
)שלו(  :כיון דמעל י
כא[ הקדיש)השכיר( את הביש והוא לא ידע ומעל כשדר בו ונפיק ליה כב[ *השוכר בתורת מעילה אבל אין לפרש טון שמעל נפיק הבית נ׳א השכירוס למולין
מר .שנהנה מטנו  :נפק
ליה שכר לחוליןדטשום לחולין מ[וכפרש״י״(וקאמר לו ר״מ אמר על ההיא דתניא בתוספתא דמעילה)פ״נ(בקע בקרדום של הקדש ובא חבירו ובקע בו ובא חבירו ובקע _
ppp
הכי חייב קרבן]:טעילה• בו כולם מעלו ובשילהי פרק הנהנה )מעיצה יש;( תנן אין מועל אחר מועל 0 ^ p 1 p 3
הנהנה מקדשי שמים י
משום דטפיק קדושה ע״י מעילה כמו קדושת דמים וקרדום לאו הייט כלי שרת **(אלא קדושת דמיס הוא ולא כד[ יחשב כלי שרת מטעם שמביא אחריס לידי קדושת שי ט ה מ ק ו ב צ ת
ר
לחולי; י כנון ד א ט
א[ סי,דיש!.יה איש :
הגוך הוא עצמו לא כל שכן שיבא לידי קדושת הגוך דמהאי טעמא חשבינן שאר כלי שרת קחשת הגןף :
הטרןדישהכי[ לכשיבואו
דטיו יר,דשו לא טעל כ מ כ י דייר ביה במעילה קאי ־ ואע״פשלא פגם מעל כדתנן]ר״ס הנ הנ ה[) ד ף יח•( הגהנה מן ההקדש ש״פ אע״פ שלא פגם מעל ואע״ג דאי[ ר^ב םר^נםחק!''-ג["ח״מ
מועליןבמחובר לקרקע כדאיתא במס׳ מעילה פרק הנהנה מן ההקדש)םם(:צ״ל הך סוגיא דהכא אתיא כרב דאמר תלשוולבסוך חברו ס י עי׳]ת 1ס׳ ר׳הדף ו ע׳ א
שוב דלא הקדיש בית
אלא שכירות הקדיש
)ד קדףמ?? ה[ m S
מטל=
טטשכנין:כדאמר המשתחוה לביש אסרו ובפרק הנהנה )דף כ• ושם(נמי מייתי לה לההיא דרב דאמר התם וכיון דבני להו חיהא
תלוש
חייבי ערכין
]5״ל רב פפי[

כב  kמיי׳ פ׳ו מהלי
ערכין הלכה ל 1

מתני׳

נויד • נ׳ציון ה״ה דהוי
*(גי׳ צ׳ר ,ור,שז מההיא דסניא בסוספתא **( עי׳ צ׳י ,ונחים' מנייייי
אותן י ]הגזבר[ אם
טצי לטימד כגון שאטח לו עדים אכלת חלב והוא אומד לא אכלתי דבודאי לא יביא אם לא ימשכנהו כיון
ישדעס דכיון דלאו לכפרה אתו ולא מהדר ליתנן] :הייני הטאות ואשמות אין טטשכנין דכיון דלכפרת
שחוא אומד שלא אכל־ חרא׳ש ז׳ל  :ו[ ד׳ יוחנן בן בדור!ה :ז[ ואשמו טעכבתו כך עולתו טעכבתו :ס[ שיתדצה
עצמו הן זהיר להביאן  :חייבי עולה ושלטים טטשכנין אותן דלא אתו לכפרה ויתרשל להביאן[  :אעייפ
וכו׳ ת׳ר  :ע[ נפיר ,ליה שכר לחולין ונראה לרבי דל״ג שכר וה׳ג כיון דטעל ביה נפיק ליה  :י[ אותו הגזבר
שאין מתכפר לו י האי מתכפר ]לו[ לא כפרה ממש אלא אעיפ שאין מתר,בלין לרצון עד שיתרצה להביאן
נכנם לביתי וניטל בע״כ הס״ד וטה״ד חייבי .חטאות ואשטות כיון דלכפרה אתו לא שהי ליה ואין טטשכנין
מעצמו  :שנאמר לרצונו • לפני ה׳ אפילו הכי טטשכנין אותן ]וכופין אותו[ עד שיאמר רוצה אני  :וכן
אותן עולות ושלטים אע׳יג דעולה]טכפרת[:יא[ דרבא סנדל הטוםנר:יכ[ תיטה' עיין בהר׳ן בטסכת כתובות בפ׳ה;
אתר .אומר בניטי נשים י אע’ נ דנט המעושר ,פסול כופין אותו עד שיאנזר רוצה אני וכשר  :על אחד
יג[ חוה טצי עובד כוכבים טפלק לי השתא  :יד[ ליה והאי דקאטר  :טו[ להקדש פריך היכי ! עו[ ברשותו •
משלשתן י ]או אעולה או אשלטים או אחטאת יצא[ הלכך אם גילח על העולה צריך למשכנו לד,ביא חטאת :
נליון אבל כל זטן שכירתו יכול להכןדיש וה׳ה דמצי אוסר ליה כל ימי שכירתו׳ הר״י ו׳ל  :יו[ לרשותו אבל טת
בעולת יולדת י שאינה יכולה להביא חטאתה עד שתביא עולתה קודם ] :ועאיל ואקדטה קרא י דכתיב אחד
תיבת וכל נמחק  :ירו[ בירושלמי בפרכן מקום שנהגו אות ד' נמחק ; יט[ מקודשת ודר בתוכו ומעלה שכר
לעולה ואחד לחטאת ולא פשעה בה  :למקראה הקדימה הכתוב• כלומר לר,רות העולה קודם לחטאת הקדימה
להרןדש אימת  :כ[ זה דר בתוכו חנם  :כא[ השכיר את חיכת הקדיש ל׳ש ונמהק :כב[ ליה השכר כתורת אות
הכתוב אבל להכןרבה לא אר,דטה ! אלא לעולת מצורע י אין צריך לטשכן דתניא בו'[  :עולה צריכה דעת י
ו׳ נטהר : ,כג[ לחולין שהרי חברו הקדיש את הבית והוא לא ידע ומעל כשדר כו ונפיק ליה כולי בית
כלומר המביא עולר .צריך להביאד .לרצונו  :דאפריש ליה חבריר ,י אם חברו הפריש בגינו עולה ׳גזלא צריך
בתורת טעילה דהא איכא שהוא סבור שהיא שלו ואינו מתכוין להוציאו מרשות לרשות לא יוצא לחולין
להפרישר ,לרצונו של נודר ; מדידיה י היכא דמפריש משלו אבל כשמפרישה חבירו בשבילו נימא דניחא
אלא לפי טובת הנאה שיש לו במלאכה דלא אטרינן אין מועל אחר מועל אלא כשהוא סבור שהכלי של
ליה שחברו נותנה בשבילו ולא בעינן לטישייליה דודאי ניחא ליה  :קט׳ל • דבעינן לטישייליה דזמנין דלא
חבירו והוא טכוין להוציא מרשות וכדקאטר רבי על ההיא ותיבות וכפרש׳י ר׳ם אטד ל׳ש ותיבות וקאטר
ניחא
לו נמחק  :נו [ יחשב ככלי שרת  :כה[ טה’ ד היכי דייר מ תיבת כי נמהר : ,כו[ טעל ליטא מסייע ליה לרב ואף על נב דרחי ליה דחויא בעלמא הוא :
עולא

