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ג ַיד""""    ––––' ' ' ' דדדדפרק פרק פרק פרק     ערכיןערכיןערכיןערכיןמסכת מסכת מסכת מסכת  ג ַידֶהׂשֵּ ג ַידֶהׂשֵּ ג ַידֶהׂשֵּ     """"ֶהׂשֵּ
        , א , א , א , א יזיזיזיז .1

   ַמְתִניִתין

ג ַיד ֵ ּנֹוֵדר,  - (ויקרא כז, ח) 183ֶהׂשּ   ּבַ
ִנים  ָ ר,  -ְוַהׁשּ יּדָ ּנִ   ּבַ
ֱעָרְך,  -ְוָהֲעָרִכין  ּנֶ   ּבַ

ְזַמן ָהֶעֶרְך.  -ְוָהֶעֶרְך    ּבִ
  
ג ַיד " ֵ יַצד?  - "ּנֹוֵדרּבַ  -ֶהׂשּ   ּכֵ

יר  ֶהֱעִריְך ֶאת ֶהָעׁשִ   נֹוֵתן ֶעֶרְך ָעִני,  -ָעִני ׁשֶ
ֶהֱעִריְך ֶאת ֶהָעִני  יר ׁשֶ יר.  -ְוָעׁשִ   נֹוֵתן ֶעֶרְך ָעׁשִ

ן,  נֹות ֵאינֹו ּכֵ ְרּבָ ּקָ   ֲאָבל ּבַ
ל ְמצֹוָרע ֶזה ָעַלי",  נֹו ׁשֶ ָאַמר: "ָקְרּבָ   ֲהֵרי ׁשֶ

ן ָעִני, ֵמ  -ָעִני   ָהָיה ְמצֹוָרע   ִביא ָקְרּבַ
יר  יר.  -ָעׁשִ ן ָעׁשִ   ֵמִביא ָקְרּבַ

י     :אֹוֵמרַרּבִ
ן,  ֲעָרִכין ּכֵ   אֹוֵמר ֲאִני: ַאף ּבָ

יר נֹוֵתן ֶעֶרְך ָעִני ֶהֱעִריְך ֶאת ֶהָעׁשִ ֵני ָמה ָעִני ׁשֶ    ?ְוִכי ִמּפְ
לּום.  יב ּכְ יר ַחּיָ ֵאין ֶהָעׁשִ   ׁשֶ
י  ָאַמר: "ֶעְרּכִ יר ׁשֶ   ָעַלי", ֲאָבל ָעׁשִ

ָאַמר ֶזה ָעַלי"  ַמע ָעִני ְוָאַמר: "ַמה ׁשֶ יר -ְוׁשָ   .  נֹוֵתן ֶעֶרְך ָעׁשִ
   

ָמָרא     ּגְ

ג ַיד' ֵ ֲעִריְך הּוא!  'ֶהׂשּ ּמַ   ּבַ
  

ִדְכִתיב יג ַיד ַהּנֹוֵדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהן"" :כְּ ִ ׂשּ ר ּתַ   . (ויקרא כז, ח) ֲאׁשֶ
  

ר יּדָ ּנִ ִנים ּבַ ָ ֱעָרךְ  - ַהׁשּ ּנֶ    הּוא! ּבַ
  

ָאַמר  יֵדי ּדְ ג ַיד ַאּיְ ֵ ּנֹוֵדר" -"ֶהׂשּ ר", ָאַמר ַנִמי ּבַ יּדָ ּנִ ִנים ּבַ ָ   . "ַהׁשּ
  
  

                                                        
ר 183 י ֲאׁשֶ ָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַעל ּפִ יג ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהן ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ ִ ׂשּ   תַּ

 רש"י
  מתי' 

. תורת דין השג יד השג יד בודר
ערכין לפי השג ידו שהעי ידון ב

כדכתיב ואם מך הוא מערכך 
בתר ודר אזלין ולא בתר ידר 

   כדמפרש לקמן:
. כדמפרש לקמן והשים בידר

ילד שהעריך זקן ותן ערך זקן 
דלא אזלין בתר שים דידיה 
דודר דהא לא אמר ערכי עלי 
אלא ערך פלוי עלי וערך זקן מבן 

   ששים ומעלה פחות מערך ילד:
. קצב הערך דזכר בערך והערכין

וקבה בתר ערך אזיל ולא בתר 
מעריך כדמפרש לקמן איש 
שהעריך אשה דאמר ערך פלוית 

   עלי ותן ערך הערך:
. כדמפרש לקמן בזמן הערך

שאם העריך עצמו פחות מבן 
עשרים דהוי ערך קטן וקודם 
תיתו עשה בן עשרים איו ותן 

   אלא כשעה שהעריך תחילה:
. אילו אף בערכין כןאומר אי 

מתרמי בערכין דומיא דקרבות 
הוי כקרבות דהא דאמרת 
דערכין אין כקרבות משום 
דלא דמו אהדדי דמפי מה עי 
שהעריך עשיר ותן ערך עי לפי 
השג ידו משום דאין העשיר חייב 
כלום ולא דמי למצורע וזה 
שאמר על העשיר לא תכוון אלא 
לפי מדת שותיו של העשיר 

חותין או יתירין על שותיו שפ
שלו הלכך ידון בהשג יד דהא 
לא פירש כלום אלא ערך מדת 
[שותיו של] העשיר קיבל עליו 

   ודין ערך ידון בהשג יד:
. אבל עשיר שאמר ערכי עלי

דהוי חייב ערך שלם דומיא 
   דמצורע עשיר ושמע עי וכו':

  
  גמ' 

. וקפריך השג יד במעריך הוא
דמי עלי אין ולא בודר שהאומר 

ידון בהשג יד אלא הכל יתן 
כשיוכל דאמרין בפרק האומר 
משקלי עלי (לקמן כ.) חומר 
בדרים מבערכין שהדרים אין 

   ידוים בהשג יד:
ומשי כדכתיב על פי אשר תשיג 

. כלומר האי דקרי למעריך וגו'
   הכא ודר דלישא דקרא קט:

. השים בערך ולא בידר
עלי אין ידון  דהאומר דמי פלוי

לפי מדת שים אלא כפי שאותו 
 פלוי מכר בשוק:
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        ב ב ב ב ----יז, איז, איז, איז, א .2
יר נֹוֵתן ֶעֶרְך ָעִני" ֶהֱעִריְך ֶאת ֶהָעׁשִ יַצד? ָעִני ׁשֶ ּנֹוֵדר, ּכֵ ג ַיד ּבַ ֵ   . "ֶהׂשּ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָאַמר ְקָרא יג ַיד ַה " :ּדְ ִ ׂשּ ר ּתַ ָלה ַרֲחָמָנא.   - (ויקרא כז, ח) 184ּנֵֹדר"ֲאׁשֶ ּנֹוֵדר ּתָ   ּבַ
  
  
  
ן, " נֹות ֵאינֹו ּכֵ ְרּבָ ּקָ   ֲאָבל ּבַ

ל ְמצֹוָרע ֶזה ָעַלי", ָהָיה ְמצֹוָרע ָעִני  נֹו ׁשֶ ָאַמר: "ָקְרּבָ ן ָעִני -ֲהֵרי ׁשֶ   . "ֵמִביא ָקְרּבַ
  

יר? ירֹו ָעׁשִ ַמּדִ ב ּדְ    !ְוַאף ַעל ּגַ
ל הּוא ל הּוא!  (ויקרא יד, כא) 185""ְוִאם ּדַ   ֲאַמר ַרֲחָמָנא, ְולֹא ּדַ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

ירֹו ָעִני.  ָהָיה ַמּדִ ׁשֶ   כְּ
  

יֵדיּה ַחס ַרֲחָמָנא    ,ְוִדְלָמא ֲעֵליּה ּדִ
ירֹו ַא  ּדִ   ,לֹא -ּמַ

ָהְכִתיב   ! הּוא"" :ּדְ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ֶגת" ֶ   ּבֹות ֶאת ַהּנֹוֵדר. ְלַר  - "ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ

  
ירּות?  ֲעׁשִ ַמְייֵתי ּבַ יר, ָהִכי ַנִמי ּדְ ירֹו ָעׁשִ   ֲאָבל ַמּדִ

ן, ַמאי  נֹות "ִאם כֵּ ְרּבָ ּקָ ן -ֲאָבל ּבַ   !  "ֵאינֹו ּכֵ
  

ירֹו ָעִני,  -ֲחָדא   יז,ב    ְמצֹוָרע ָעִני ּוַמּדִ
ירֹו ָעִני.  -ַוֲחָדא  יר ּוַמּדִ   ְלַמעּוֵטי ְמצֹוָרע ָעׁשִ

ְך ָאִמיָנאָסלְ  ְעּתָ   ִאיְתַרּבּו,  -הֹוִאיל ְוִאיְתַרּבּו  :ָקא ּדַ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ן? "186 יר נֹוֵתן ֶעֶרְך ָעִני, ָיכֹול ַאף ֶזה ּכֵ ֶהֱעִריְך ֶאת ֶהָעׁשִ ֲעָרִכין, ָעִני ׁשֶ ִצינּו ּבָ ּמָ   ְלִפי ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ל הּוא" :תַּ    ."יד, כא) ויקרא( "ִאם ּדַ
  

י ן :אֹוֵמר ֲאִני"ָאַמר: ּדְ  ּוְלַרּבִ ֲעָרִכין ּכֵ   , "ַאף ּבַ
ַגְבָרא ָאְזִליַנן,  :ַאְלָמא ַתר ִחּיּוָבא ּדְ   ָאַמר: ּבָ

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי - יד, כא) ויקרא( הּוא""ְוָהא ָלא ְצִריָכא ְקָרא ְלַמעּוֵטי 
  

יר,  ירֹו ָעׁשִ   ְלַמעּוֵטי ְמצֹוָרע ָעִני ּוַמּדִ
ְך ָאִמ  ְעּתָ ַגְבָרא ָאְזִליַנן,  :יָנאָסְלָקא ּדַ ַתר ִחּיּוָבא ּדְ י: ּבָ   הֹוִאיל ְוָאַמר ַרּבִ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  
  
  

                                                        
יג ַיד ַהּנֵֹדר יַ  184 ִ ׂשּ ר תַּ י ֲאׁשֶ ָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַעל ּפִ   ֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהןְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ
ֶבׂש ֶאָח  185 ֶגת ְוָלַקח ּכֶ ֶ ל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ ֶמןְוִאם ּדַ ֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ׁשָ ֶ ׁשּ לּול ּבַ רֹון סֶֹלת ֶאָחד ּבָ ָ ר ָעָליו ְוִעׂשּ ם ִלְתנּוָפה ְלַכּפֵ   ד ָאׁשָ
  שיטה מקובצת הגיה: כדתיא. וברייתא זו מופיעה בתורת כהים לפסוק זה  186

 רש"י
. בתמיה ואף על גב דמדירו עשיר

מדירו הייו זה שאמר קרבן 
   מצורע עלי:

. דלמא עליה דמצורע חס רחמא
אדלות אבל אמדירו לא ואע''ג 
דהוי עי מאי אבל בקרבות איו 
כן. הא בקרבות מי אזלת בתר 

  ודר:

דא אמצורע עי ומדירו ומשי ח
עי וחדא למעוטי מצורע עשיר 

. כלומר ודאי חדא ומדירו עי
מהך מילי דמתי' דהייו הך 
דקתי אם היה מצורע עי מביא 
קרבן עי ודאי במדירו עי 
קמיירי וכדאוקימא ומאידך 
מילתא פקא לן דבקרבות איו 
כן דקתי אם היה מצורע עשיר 

דמדירו  מביא קרבן עשיר ואע''ג
עי והייו למעוטי מדיר מדין 

   ערכין דלא אזלין בתר ודר:
. כלומר ס''ד אמיא כו'

ואיצטריך לאשמועין אבל 
בקרבות איו כן לאשמועין 
דהיכא דמצורע עשיר ומדירו עי 
מביא קרבן עשיר דסד''א הואיל 
ואיתרבי ודר מואין ידו משגת 
דחס רחמא עליה כי הוי איהו 

ע עי אתרבי מי אפילו עי ומצור
היכא דמצורע עשיר הואיל והוא 
עי קמ''ל לי ראה ועיקר דה''ג 
אם כן מאי אבל בקרבות איו 
כן אחדא אמצורע עשיר ומדירו 
עי סד''א כו' ואי שמעתיה 
כמות שהיא כתובה בספרים 
ופירושה כמו שפירשתיה ואין כן 

   שיטת הש''ס:
. עי שאמר קרבן יכול אף זה כן

   ורע עשיר זה עלי:מצ
. חס רחמא עליה אם דל הוא

   ולא על מדירו:
. דאי ולרבי דאמר אף בערכין כן

הוי עשיר מחוייב ערך ואמר עי 
מה שאמר זה עלי ותן ערך עשיר 
אלמא בתר חיובא דגברא דערך 
אזלין היכא דהוא חייב כלום 
דומיא דמצורע והא דמצורע 
עשיר ומדירו עי לא צריכא 

מערכין פקא לן למעוטי ד
   דמייתי בעשירות:

למעוטי מצורע עי ומדירו 
. דמייתי בעשירות ולרבן עשיר

לא איצטריך למעוטי דהואיל 
דבערכין אזלין בתר ודר 
במצורע מי אזלין בתר ודר 

 אבל לרבי איצטריך להכי:
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        יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .3
  ַמְתִניִתין 

יר,    ָהָיה ָעִני, ְוֶהֱעׁשִ
יר, ְוֶהֱעִני  יר.  -ָעׁשִ   נֹוֵתן ֶעֶרְך ָעׁשִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יר ְוָחַזר ְוֶהֱעִני  יר. נוֹ  -ָעִני ְוֶהֱעׁשִ   ֵתן ֶעֶרְך ָעׁשִ

נֹות  ְרּבָ ּקָ ן.  -ֲאָבל ּבַ   ֵאינֹו ּכֵ
  

יַח לֹו ִריּבֹוא, 187   ֲאִפיּלּו ֵמת ָאִביו ְוִהּנִ
ִרּבֹואֹות  ם ּוָבָאה לֹו ּבְ ּיָ לּום -אֹו ְסִפיָנתֹו ּבַ ּה ּכְ ׁש ּבָ   .  ֵאין ַלֶהְקּדֵ

   

ָמָרא     ּגְ

יר" יג ַיד ַהּנֹ - "ָעִני ְוֶהֱעׁשִ ִ ׂשּ ר ּתַ   .(ויקרא כז, ח) 188"ֵדר"ֲאׁשֶ
יר ְוֶהֱעִני" יג"" - "ָעׁשִ ׂשִ ר ּתַ י ֲאׁשֶ   . (ויקרא כז, ח) ַעל ּפִ
  
  
  

                                                        
  מחלוקת ראשוים האם זה המשך "אבל בקרבות איו כן" או שזה אמירה עצמאית 187
יג ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנוּ ְוִאם ָמְך  188 ִ ׂשּ ר תַּ י ֲאׁשֶ ָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַעל ּפִ    ַהּכֵֹהןהּוא ֵמֶעְרּכֶ

  רש"י
  מתי' 

. קודם תיה היה עי והעשיר
או עשיר והעי קודם תיה ותן 

   ך עשיר:ער
. שאם היה אבל בקרבות איו כן

מצורע עשיר והעי או עי 
והעשיר הכל הולך אחר הבאת 
קרבותיו כדאמר בברייתא בגמ' 
מצורע שהביא קרבותיו כו' 
טעמא דאיקבע בקרא למר 
כדאית ליה ולמר כדאית ליה 
אבל מדברי כולן למד דבתר 

   הבאת קרבותיו אזלין:
ין קאי . אערכאפי' מת אביו כו'

ומלתא באפי פשיה היא אפי' 
מת אביו של מעריך זה בשעה 
שהכהן מעריכו והיח לו ריבוא 
מה או ספיתו כו' ובגמ' מפרש 

   לה:
  

  גמ' 
עשיר והעי אשר תשיג יד 

. דמשמע בתר שעת דר הודר
 אזלין:
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        יח, א יח, א יח, א יח, א     ––––יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .4
י ְיהּוָדה" יר ְוָחַזר ְוֶהֱעִני  ַרּבִ יר -אֹוֵמר: ֲאִפיּלּו ָעִני ְוֶהֱעׁשִ   .  "נֹוֵתן ֶעֶרְך ָעׁשִ
  

י ְיהּוָדה? ּדְ ַמאי ַטְעָמא    ַרּבִ
  

ָך""וְ  :ָאַמר ְקָרא תֹו ְוַעד סֹופֹו.  - (ויקרא כז, ח) ִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ ִחּלָ ָמכּותֹו ִמּתְ ֵהא ּבְ ּיְ   ַעד ׁשֶ
  

ה,  א ֵמַעּתָ ל הּוא"ֶאּלָ תֹו ְוַעד סֹופֹו! (ויקרא יד, כא) 189"ְוִאם ּדַ ִחּלָ ּלּותֹו ִמּתְ ּדַ ֵהא ּבְ ּיְ   , ָהִכי ַנִמי: ַעד ׁשֶ
  

יָמא    ,ָהִכי ַנִמי :ְוִכי ּתֵ
   :ְתַנןְוָה 

נֹוָתיו, " ֵהִביא ָקְרּבְ   ְמצֹוָרע ׁשֶ
יר,    ָעִני ְוֶהֱעׁשִ
יר ְוֶהֱעִני  את -ָעׁשִ   , ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַחטָּ

ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם   . (נגעים יד, יא) "ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ָאׁשָ
   :ְוַתְנָיא

ן ַיֲעקֹ" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  בַרּבִ
ִרים   ! "ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ִצּפֳ

  
ַמר ֲעָלּה     :ָהא ִאּתְ

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְרׁשּו,  ן ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ּתָ ָלׁשְ ָטֳהָרתֹו""ּוׁשְ יג ָידֹו ּבְ    .יד, לב) ויקרא( 190ֲאֶשר לֹא ַתׂשִ

ְמעֹון ָסַבר י ׁשִ ר, ַמאי ִניהוּ  :ַרּבִ ָבר ַהְמַכּפֵ   את. ַחּטָ  ?ּדָ
י ְיהּוָדה ָסַברוְ  יר :ַרּבִ ְכׁשִ ָבר ַהּמַ ם,  ?ּוַמאי ִניהוּ  ,ּדָ   ָאׁשָ

ן ַיֲעקֹב ָסַבר י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ִרים ?ַהּגֹוֵרם לֹו ָטֳהָרה, ּוַמאי ִניהוּ  :ַרּבִ   .ִציּפֳ
  

א  ה ִלי?  - (ויקרא יד, כא) הּוא""ְוֶאּלָ   ָלּמָ
  

ְדִאית ֵליּה  י כִּ    ,ְלַרּבִ
ַנן כִּ     .ְדִאית ְלהוּ ּוְלַרּבָ

  
ה,  א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ

תֹו ְוַעד סֹופֹו!  (ויקרא ה, א) 191"ְוהּוא ֵעד" ִחּלָ ר ִמּתְ ׁשֵ ֵהא כָּ ּיְ   ַעד ׁשֶ
  

יָמא    ,ָהִכי ַנִמי :ְוִכי ּתֵ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ה ֲחָתנֹו, " ה ֲחָתנֹו, ְוַנֲעׂשָ ּלֹא ַנֲעׂשָ ֵעדּות ַעד ׁשֶ   ָהָיה יֹוֵדַע לֹו ּבְ
ַח ְוִנְתָח  ּקֵ   ֵרׁש, ּפִ

א,  ּמֵ תּוַח ְוִנְסתַּ   ּפָ
ה  טָּ תַּ פּוי ְוִנׁשְ סּול.  -ׁשָ   ֲהֵרי ֶזה ּפָ

ה ֲחָתנֹו,   יח,א ה ֲחָתנֹו, ְוַנֲעׂשָ ּלֹא ַנֲעׂשָ ּתֹו, ^ ֲאָבל ָהָיה יֹוֵדַע לֹו ֵעדּות ַעד ׁשֶ ְך ֵמָתה ּבִ   ְוַאַחר ּכָ
ַח,  ּקֵ ַח ְוִנְתָחֵרׁש ְוָחַזר ְוִנְתּפַ ּקֵ   ּפִ

תּוַח ְוִנְס  ַח, ּפָ תֵּ ְך ִנְתּפַ א ְוַאַחר ּכָ ּמֵ   תַּ
ה  ּפָ תַּ ה ְוָחַזר ְוִנׁשְ טָּ תַּ פּוי ְוִנׁשְ ר.  -ׁשָ ׁשֵ   ּכָ

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
רּות  ַכׁשְ תֹו ְוסֹופֹו ּבְ ִחיּלָ תְּ ל ׁשֶ ר –ּכָ ׁשֵ    !"ּכָ

  
אֵני ָהָתם,    ׁשָ

ָאַמר ְקָרא:  יד""ּדְ יה (ויקרא ה, א) אֹו ָרָאה... ִאם לֹא ַיּגִ ְרִאּיָ ָתא,  ּבִ ָלא ַרֲחָמָנא ִמיּלְ ָדה ּתְ   ְוַהּגָ
א.    ְוָהא ִאיכָּ

  
                                                        

רֹון סֶֹלת ֶאָח  189 ָ ר ָעָליו ְוִעׂשּ ם ִלְתנּוָפה ְלַכּפֵ ֶבׂש ֶאָחד ָאׁשָ ֶגת ְוָלַקח ּכֶ ֶ ל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ ֶמןְוִאם ּדַ ֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ׁשָ ֶ ׁשּ לּול ּבַ   ד ּבָ
ָטֳהָרתוֹ  190 יג ָידֹו ּבְ ִ ר לֹא ַתׂשּ ר ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת ֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ֲאׁשֶ
א ֲעֹונוֹ  191 יד ְוָנׂשָ ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ י ֶתֱחָטא ְוׁשָ   ְוֶנֶפׁש ּכִ

 רש"י
. קצת שהביא קרבותיו

   קרבותיו:
. אם הכל הולך אחר חטאת

בעשירות הביא חטאת בהמה 
מביא מי עולת בהמה ואם הביא 
חטאת העוף בעיות אע''פ 
   שהעשיר מביא מי עולה בעיות:

. שתי צפורין חיות אחר צפורין
שהוא מביא לצורך הזאה קודם 
תגלחת אם בשעה שהזו עליו הוי 
עי מביא בעיות קרבותיו ואם 
באותה שעה היה עשיר מביא כל 

   קרבותיו בעשירות:
. דגזירת רשומקרא אחד ד

   הכתוב היא:
. דהכי כתיב במצורע דבר המכפר

עי (ויקרא יד) וכפר עליו הכהן 
וסמיך ליה האי קרא דזאת 
תורת אשר בו גע צרעת וגו' 
דמשמע אשר לא תשיג ידו בשעת 
כפרה יהא לו תורה זו של דלות 
ואף על פי שהשיגה ידו אחר כך. 
דבר המכשיר. דהכי משמע אשר 

ת טהרה תהא לא תשיג ידו בשע
לו תורת עיות וטהרה זהו אשם 
המכשירו לבא במקדש ולאכול 
בקדשים שמדם האשם הוא ותן 
על בהוות ותוך אזים: צפרין 
גורמין לו טהרה שכל זמן שאיו 

   מביא צפרין איו יכול לגלח:
. כדדרשין לרבי כדאית ליה כו'

   לעיל:
. דבעין או סומא פסול לעדות

  ראה:
. קודם שבא תוואח''כ מתה ב

 לב''ד להעיד:
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א  ה ִלי?  ""ְוהּואְוֶאּלָ   ָלּמָ
  

   :ְלִכְדַתְנָיא
יֵניֶהן, " ֵני ָאָדם עֹוְמִדין ְוֵעיָדיו ּבֵ ל ּבְ   ָרָאה ִסיָאה ׁשֶ

בֹואּו ּוְתִע  :ְוָאַמר תָּ ם ִלי ֵעדּות ׁשֶ יֲעִני ֲעֵליֶכם ִאם יֹוְדִעים ַאתֶּ ּבִ   ידּוִני", "ַמׁשְ
יִבין?    ָיכֹול ְיהּו ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר:     .ַוֲהֵרי לֹא ִייֵחד ֵעיָדיו "ְוהּוא ֵעד"תַּ
ל ִמי"? " :ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָאַמר   ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר:    .  "ַוֲהֵרי ִייֵחד ֵעיָדיו "ְוהּוא ֵעד"תַּ
   

  

 רש"י
   . סיעה:סיאה

. העדים קרבן יכול יהו חייבין
   שבועת העדות אם לא העידוהו:

. שהרי השביע והרי לא ייחד עדיו
   את כולן:

. שיודע יכול אפי' אמר כל מי
   עדות אי משביע לא יהו חייבין:
. ת''ל והוא עד והרי ייחד עדיו

 שהרי לא השביע אלא עדיו:
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        יח, א יח, א יח, א יח, א  .5
ן," נֹות ֵאינֹו ּכֵ ְרּבָ ּקָ יַח לֹו ִריּבֹוא, ֲאִפיּלּו ֵמת ָא  ֲאָבל ּבַ   ִביו ְוִהּנִ

ִרּבֹואֹות  ם ּוָבָאה לֹו ּבְ ּיָ לּום -אֹו ְסִפיָנתֹו ּבַ ּה ּכְ ׁש ּבָ    ."ֵאין ַלֶהְקּדֵ
  
יַח לֹו ִריּבֹוא" יר הּוא!  - "ָאִביו ֵמת ְוִהּנִ   ָעׁשִ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
יַח לֹו ִריּבֹוא.    ֵאיָמא: ַמּנִ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ָהָיה  ׁשֶ   ָאִביו גֹוֵסס. כְּ

  
ֵתיָמא   רֹוב ּגֹוְסִסין ְלִמיָתה,  :ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
ִריּבֹואֹות" ם ּוָבָאה לֹו ּבְ ּיָ יר הּוא!  - "ְסִפיָנתֹו ּבַ   ָעׁשִ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ָהְיָתה ׁשֶ ֶרת  :כְּ    ,מּוְחכֶּ

ַיד ֲאֵחִרים.  ֶרת ּבְ כֶּ   ּומּוׂשְ
  

ִכירּות!  א ׂשְ   ְוָהִאיכָּ
  

א ְלַבסֹוף.  ֶמת ֶאּלָ ּלֶ ּתַ ִכירּות ֵאיָנה ִמׁשְ   ׂשְ
  

ּום    ! "ְסִפיָנה"ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ
  

י?    ָהא ַמּנִ
י ֱאִליֶעֶזר ִהיא.    ַרּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר  :ִאם ָהָיה   נֹוֵתן לֹו ִצְמדֹו,  - ִאיּכָ

ר    .  (ערכין כג:) "נֹוֵתן לֹו ֲחמֹורוֹ  -ְוַחּמָ
   

 ירש"
. ואמאי אין להקדש עשיר הוא
   כלום בהן:

. שעדיין לא מת אביו אבל מיח
   עתיד הוא להיח לו:

   . דהא לית ליה:פשיטא
. בשעה כשהיה אביו גוסס

   שהכהן מעריכו:
כשהיתה ספיתו מוחכרת ביד 

. ואין לו בתוכה כלום אחרים
אלא שכרה והייו ריבוא דקתי 

   במתי':
קמן . דאמר להא מי ר''א היא

בפ' שום היתומים (דף כג:) גבי 
ערכין אם היה חמר ותן לו הכהן 

   חמורו ואיו וטלה להקדש:
 . צמד בקר דהיא פרסתו:צמדו
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        יח, א יח, א יח, א יח, א  .6
   ַמְתִניִתין

ר" יּדָ ּנִ ִנים ּבַ ָ     -" ַהׁשּ
יַצד?    ּכֵ

ֶהֱעִריְך ָזֵקן    נֹוֵתן ֶעֶרְך ָזֵקן,  -ֶיֶלד ׁשֶ
ֶלד  ֶהֱעִריְך ֶאת ַהּיֶ   נֹוֵתן ֶעֶרְך ֶיֶלד.  -ְוָזֵקן ׁשֶ

  
ֱעָרךְ " ּנֶ    –" ָהֲעָרִכין ּבַ

יַצד?    ּכֵ
ה  ָ ֶהֱעִריְך ָהִאׁשּ ה, נֹוֵתן ֶעֶר  -ִאיׁש ׁשֶ ָ   ְך ִאׁשּ

ה ֶשֶהֱעִריָכה ִאיׁש  ָ   נֹוֶתֶנת ֶעֶרְך ִאיׁש.  -ְוִאׁשּ
  
ְזַמן ָהֶעֶרךְ "    – "ְוָהֶעֶרְך ּבִ

יַצד?    ּכֵ
ן ָחֵמׁש,  ה ָיֵתר ַעל ּבֶ ן ָחֵמׁש, ְוַנֲעׂשָ חּות ִמּבֶ   ֶהֱעִריכֹו ּפָ

ִרים ן ֶעׂשְ חּות ִמּבֶ ִרים  ,ּפָ ן ֶעׂשְ ה ָיֵתר ַעל ּבֶ   .  ְזַמן ָהֶעֶרךְ נֹוֵתן ּבִ  -ְוַנֲעׂשָ
   

ָמָרא     ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
תָּ " ׁשְ ה ִהּקַ ִמים  192ַאתָּ   ֲעָרִכין, ַל ּדָ

ים,  ִלית ְלַקּלִ   ַמְרּגָ
ְכבֹודוֹ     .ְוִליּדֹון ּבִ

ַעת ְנִתיָנה?  ׁשְ ן ּכִ תֵּ ּיִ יׁש ֲעָרִכין ְלָדִמים ׁשֶ   ָיכֹול ָנּקִ
ְלמּוד לֹוַמר: ן ָיקּום" תַּ ָך ּכֵ ֶעְרּכְ   , רא כז, יז)(ויק 193"ּכְ

ְזַמן ָהֶעֶרךְ  א ּבִ   .  "ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאּלָ
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ָך ָיקּום 193 ֶעְרּכְ ֵדהּו ּכְ יׁש ׂשָ ַנת ַהּיֵֹבל ַיְקּדִ ְ   ִאם ִמׁשּ

 רש"י
  מתי' 

. מבן כ' ועד בן ששים דהוי ילד
   ערכו ' שקלים:
. ולא אזלין הערכין בערך

   בקצב הערך בתר מעריך:
  

  גמ' 
. אתה היקשתה דמים לערכין

(לעיל דף ד:) דאמרין דר  בפ''ק
בערכך פשות דר הייו דמים 
בערכך הייו ערכין היקישן 

   הכתוב להי תרי מילי:
. דאזלין מרגלית לקלים

במרגלית בתר קלים דכתיב 
בערכין ותן את הערכך ביום 
ההוא ודרשין לקמן (דף כד.) 
שלא ישהה מרגלית לקלים עי 
שהעריך עצמו ובא כהן להעריכו 

לו מרגלית שוה ל' סלעים ויש 
אין אומרים אם משהין אותה 
עד שיעלוה לכרך שיש שם עשיר 
 ' סלעים הילכך 'ה בוהוא יק
סלעים יש לו ויתן ערך שלם אין 
אומרים כן ואין להקדש אלא 
מקומו ושעתו וה'' בדמים אם 
אמר דמי מרגלית זו עלי אין 
שמין אותה לפי מכר הכרכים 

ה ואותו אלא לפי מכר אותה שע
   מקום:

. שאם העריך דבר ולידון בכבודו
שהשמה תלויה בו כגון שאמר 
ערך ראשי עלי ותן ערך שלם 
דכתיב גבי ערכין בערכך פשות 

   דבתר פש אזלין:
. דבדמים. שיתן כשעת תיה

פשיטא לן דיהיב כשעת תיה 
ולא כשעת דר דהא כעבד בשוק 
שמין אותו ואם אמר דמי עלי 

סן בא לב''ד מי יודע בתשרי ובי
מה היה שוה בשעת דר ושעת 
תיה הייו שעה שהוא בא 

   לב''ד:
. דמשמע ת''ל כערכך יקום

ערכין בשעת ערך שאם העריך 
עצמו בן ששים ועשה יותר על 
ששים ותן ערך גדול ולא ערך 

 זקן:
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   ַמְתִניִתין

ים  ִ לׁשּ ה.  -יֹום ׁשְ ה ֵהיֶמּנָ ְלַמטָּ   ּכִ
ִרים  ַנת ֶעׂשְ ַנת ָחֵמׁש ּוׁשְ ה ֵמֶהם.  -ׁשְ ְלַמטָּ   ּכִ

ֱאַמר: ּנֶ ָנה ָוַמְעָלה" ׁשֶ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ   , (ויקרא כז, ז) 194"ְוִאם ִמּבֶ
ים, ֲהֵרי ִ ׁשּ ַנת ׁשִ ְ ן ִמׁשּ כּוּלָ   ָאנּו ְלֵמִדים ּבְ

ה,  ה ֵהיֶמּנָ ְלַמטָּ ים ּכִ ִ ׁשּ ַנת ׁשִ ְ   ַמה ׁשּ
ה.  ה ֵהיֶמּנָ ְלַמטָּ ִרים ּכִ ַנת ֶעׂשְ ַנת ָחֵמׁש ּוׁשְ   ַאף ׁשְ

   !ֵהן?
ה ְלַהְחִמיר,  ּנָ ה ִמּמֶ ְלַמטָּ ים ּכִ ִ ׁשּ ַנת ׁשִ ה ׁשְ   ִאם ָעׂשָ

ַנת ַנת ָחֵמׁש ּוׁשְ ה ׁשְ ִרים  ַנֲעׂשֶ ּנּו ְלָהֵקל!  -ֶעׂשְ ה ִמּמֶ ְלַמטָּ   ּכִ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָנה"תַּ ָנה" "ׁשָ ָוה,  "ׁשָ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ

ָנה"ַמה  ָ ה,  (ויקרא כז, ז) "ׁשּ ְלַמטָּ ים ּכִ ִ ׁשּ ַנת ׁשִ ׁשְ   ָהֲאמּוָרה ּבִ
ָנה"ַאף  ִרים  (ויקרא כז, ה) 195"ׁשָ ַנת ֶעׂשְ ַנת ָחֵמׁש ּוׁשְ ְלַמ  -ָהֲאמּוָרה ִמׁשְ ּנּו, ּכִ ה ִמּמֶ   טָּ

ין ְלָהֵקל ּוֵבין ְלַהְחִמיר.    ּבֵ
י    :אֹוֵמרֶאְלָעָזר  ַרּבִ

ִנים חֶֹדׁש ְויֹום ֶאָחד ָ ְיהּו ְיֵתירֹות ַעל ַהׁשּ   .  "ַעד ׁשֶ
   

ָמָרא     ּגְ

  מּוְפֶנה, 
ִאי לֹא מּוְפֶנה  ְדָפְרִכיַנן.  -ּדְ א ְלִמיְפַרְך כִּ   ִאיכָּ

  
ָנה" ָנה" "ׁשָ ִת  "ׁשָ   יִבי. ְיֵתיֵרי כְּ

  
י ּדְ ֵליָמא ַמְתִניִתין  ַרּבִ י ָהָאַמר -לֹא כְּ ִאי ַרּבִ ְכָלל -"ַעד  :ּדְ   ."ְוַעד ּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ

ִבִעי""" ְ   , (שמות יב, טו) 196ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ְוַעד יֹום ַהׁשּ

ְכָלל"ִראׁשֹון"ָיכֹול  ִביִעי" ,, ְולֹא ִראׁשֹון ּבִ ְכָלל,   "ׁשְ ִביִעי ּבִ  ְולֹא ׁשְ
ֱאַמר:   יח,ב ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ   , (ויקרא יג, יב) 197"ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו" ּכְ

ְכָלל,  - ראׁשֹו""   ְולֹא רֹאׁשֹו ּבִ
ְכָלל?  - ַרְגָליו""   ְולֹא ַרְגָליו ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֶעֶרב"תַּ ִרים ַלחֶֹדׁש ּבָ   . (שמות יב, יח) 198"ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

   ,יךְ ֵאינֹו ָצִר 
ְכָלל,  – ִראׁשֹון""   ְוִראׁשֹון ּבִ
ִביִעי"" ְכָלל - ׁשְ ִביִעי ּבִ   ! "ּוׁשְ
  

יָמא י,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ַרּבִ
ִלי ְקָרֵאי.  ּקְ ּקֹוֵלי ְמׁשַ   ׁשַ

ִתיב:  ֵדי כְּ ִניםִמכְּ ן ָחֵמׁש ׁשָ ן חֶֹדׁש ְוַעד ּבֶ    .(ויקרא כז, ו) 199""ִמּבֶ
ן ֶעׂשְ "ּתּו:  ן ָחֵמׁש ְוַעד ּבֶ ה ִלי? ה)ויקרא כז, ( "ִריםִמּבֶ   ָלּמָ

  
לּו ְלהוּ  ּקַ ּתַ ְך ִאיׁשְ    .ִהיְלכָּ

  
  

                                                        
ָקִלים: 194 ָרה ׁשְ ֵקָבה ֲעׂשָ ֶקל ְוַלּנְ ר ׁשָ ה ָעׂשָ ָ ָך ֲחִמׁשּ ָנה ָוַמְעָלה ִאם ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ   ְוִאם ִמּבֶ
ָנה ְוָהָיה 195 ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ִנים ְוַעד ּבֶ ן ָחֵמׁש ׁשָ ָקִלים ְוִאם ִמּבֶ ֶרת ׁשְ ֵקָבה ֲעׂשֶ ָקִלים ְוַלּנְ ִרים ׁשְ ָכר ֶעׂשְ ָך ַהּזָ   ֶעְרּכְ
ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָת  196 י ּכָ יֶכם ּכִ תֵּ אֹר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ּבַ ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד יׁשִ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ִבִעיה ַהּנֶ ְ   ֹום ַהׁשּ
ַגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו ְלָכל ַמְרֵא  197 ל עֹור ַהּנֶ ַרַעת ֵאת ּכָ ָתה ַהּצָ עֹור ְוִכסְּ ַרַעת ּבָ ְפַרח ַהּצָ רֹוַח תִּ   ה ֵעיֵני ַהּכֵֹהןְוִאם ּפָ
ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶע  198 ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹן ּבְ ָעֶרבּבָ ִרים ַלחֶֹדׁש ּבָ   ׂשְ
ָך ׁשְ  199 ֵקָבה ֶעְרּכְ ֶסף ְוַלּנְ ָקִלים ּכָ ה ׁשְ ָ ָכר ֲחִמׁשּ ָך ַהּזָ ִנים ְוָהָיה ֶעְרּכְ ן ָחֵמׁש ׁשָ ן חֶֹדׁש ְוַעד ּבֶ ֶסףְוִאם ִמּבֶ ָקִלים ּכָ ת ׁשְ   לֹׁשֶ

 רש"י
  מתי' 

. ואם אמר יום שלשים כלמטה
ערך פלוי קטן עלי ואותו קטן 

ותו יום בן ל' הוי כלמטה היה בא
ולא אמר כלום ואין ערך לפחות 
מבן חדש דהכי כתיב ואם מבן 

   חדש וגו':
. משמע ששלמה שת ומעלה

ששים ואז הוא ידון כזקן אבל 
   בשת ששים ידון כילד:

. בתמיה כלומר וכי הן אם עשיו
כן הוא אם עשיו שת ששים 
כלמטה להחמיר דערך גדול יש 

שים ' סלעים לו לפחות מבן ש
וליותר על בן ששים אין ערך 

   אלא ט''ו סלעים:
. דערך [יותר] על בן כ' יותר להקל

גדול הוא מפחות מבן עשרים וכן 
   בבן חמש כדכתיב בקראי:

. לעולם שת חמש ר''א אומר
ושת עשרים ושת ששים 
כלמטה עד שתשלם כל השה 

   וחדש ויום א' משה האחרת:
  

  גמ' 
רכין . כדפאיכא למפרך

   במתיתין:
. דמצי למכתב שה יתירי כתיבי

ואם מבן ה' שים ועד בן כ' ואא 
ידעא דעשרים מי (כ') בשים 

   משתעי שה ל''ל ובן ששים:
. דמצריך קרא לימא מתי'

למילף שת עשרים כלמטה דלא 
כרבי דאי כרבי האמר עד ועד 
בכלל וכיון דכתיב מבן חמש 
שים ועד בן עשרים ממילא 

עא דשת עשרים בכלל והייו יד
   כלמטה:

. יהא יכול מיום הראשון ואילך
מוזהר על חמץ ולא ראשון 

  בכלל:
. כעין שאמר מראשו ועד רגליו

דפשיטא לן כדמפרש לקמן 
   מראשו ולא ראשו בכלל:

ת''ל עד יום האחד ועשרים 
. אלמא יום ראשון לחדש בערב

בכלל כדכתיב ברישא דקרא 
ביעי מי בערב תאכלו מצות וש

בכלל מסיפיה דקרא כדכתיב 
   בערב:

. שקולין הן שקולי משקלי קראי
המדרשות לפי מדרשו של רבי יש 
להכריען כלמטה ויש להכריען 
כלמעלה כדכתיב מבן חדש ועד 
בן חמש שים והיה ערכך וגו' 
ואמרין עד ועד בכלל הרי בן 
חמש כלמטה והדר כתיב ואם 
מבן חמש שים ועד בן כ' וגו' 

רבי מבן חמש ובן חמש בכלל ול
דהאמר מיום הראשון הראשון 
בכלל הרי שת ה' כלמעלה הלכך 
אי לאו ג''ש לא קמה לן הכרעה 

   להיכא:
. הכי ה''ל מבן ה' תו ל''ל

למיכתב ועד בן עשרים שה והיה 
ערכך וגו' ועד בן ששים שה והיה 

 ערכך וגו':
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   :ָאַמר ָמר

ְכָלל,  - "רֹאׁשֹו""   ְולֹא רֹאׁשֹו ּבִ

ְכָלל - "ַרְגָליו"    . "ְולֹא ַרְגָליו ּבִ
  

   ?ְמָנַלן
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
אֵני ִסיָמִנים  יָמִנים ּדְ ׁשָ   רֹאׁשֹו. ּדְ גּופֹו ִמּסִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

  .  (ויקרא יג, יב) 200ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן""
   

  
  

                                                        
ל עוֹ  200 ַרַעת ֵאת ּכָ ָתה ַהּצָ עֹור ְוִכסְּ ַרַעת ּבָ ְפַרח ַהּצָ רֹוַח תִּ ַגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהןְוִאם ּפָ   ר ַהּנֶ

 רש"י
שאי סימין דגופו מסימין 

גע שבמקום . דסימי דראשו
שיער ידון בשיער צהוב ובגע 
שבמקום בשר ידון בשיער לבן 

   ובפסיון:
. ואיו יכול לראות לכל מראה

בראש מפי השיער וברגל בין 
 אצבע לאצבע:
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        יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .9
י" ִנים חֶֹדׁש ְויֹום ֶאָחד :אֹוֵמרֶאְלָעָזר  ַרּבִ ָ ְיהּו ְיֵתירֹות ַעל ַהׁשּ   ."ַעד ׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

אן   , (ויקרא כז, ז) 201ַמְעָלה"לְ " :ֶנֱאַמר ּכָ
ן:וְ    , (במדבר ג, טו) 202"חֶֹדׁש ָוַמְעָלה" ֶנֱאַמר ְלַהּלָ

ן  ַהּלָ ן חֹוֶדׁש ְויֹום ֶאָחד,  -ַמה ּלְ   ִמּבֶ

אן  ן חֹוֶדׁש ְויֹום ֶאָחד -ַאף ּכָ   . "ִמּבֶ
  

י ָהָתם,  :ְוֵאיָמא   כִּ
   ,ַחד יֹוָמא -ַמה ָהָתם 

אן    ַחד יֹוָמא!  -ַאף כָּ
  

ָוה  ֵזיָרה ׁשָ ן, ּגְ   ֵני!  ַמאי ַאֲה  -ִאם כֵּ
  
  

                                                        
ָקִלים 201 ָרה ׁשְ ֵקָבה ֲעׂשָ ֶקל ְוַלּנְ ר ׁשָ ה ָעׂשָ ָ ָך ֲחִמׁשּ ָנה ָוַמְעָלה ִאם ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ   ְוִאם ִמּבֶ
ל זָ  202 חָֹתם ּכָ ּפְ ֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמׁשְ קֹד ֶאת ּבְ ְפְקֵדםּפְ ן חֶֹדׁש ָוַמְעָלה תִּ   ָכר ִמּבֶ

 רש"י
. גבי לוים חדש ואמר להלן

ומעלה מה להלן חדש ויום אחד 
כדכתיב מבן חדש ומעלה דכבר 
כס בה חדש האחר אף כאן 

   ם אחד:חדש ויו
. מה מעלה מה התם חד יומא

דכתיב גבי חדש לא הוי אלא חד 
יומא אף מעלה דהכא גבי שים 

   לא הוי אלא חד יומא:
. בלא ג''ש ג''ש מאי אהי לי

ידעא דחד יומא בעין דהא 
 ומעלה כתיב:
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        יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .10
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָנה"" ים,  (במדבר כח, ג) 203"ׁשָ ָקָדׁשִ   ָהֲאמּוָרה ּבְ

ָנה" י ָעֵרי חֹוָמה,  (ויקרא כה, כט) 204"ׁשָ ָבתֵּ   ָהֲאמּוָרה ּבְ
ִנים י ׁשָ תֵּ ה,  טו)(ויקרא כה,  205 ׁשְ ֵדה ֲאחּוּזָ ׂשְ   ּבִ
ִנים ׁש ׁשָ ֶעֶבד ִעְבִרי,  (שמות כא, ב) 206ְוׁשֵ ּבְ   ׁשֶ

ת וְ  ּבַ ּבַ ן ְוׁשֶ ּבֵ ּבַ ן ֵמֵעת ְלֵעת -ֵכן ׁשֶ   . "ּכּוּלָ
  

ָנה"" ים (במדבר כח, ג) "ׁשָ ָקָדׁשִ    ?ְמָנַלן – "ָהֲאמּוָרה ּבְ
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר     :ַרב ַאָחא ּבַ
ָנתֹו" :ָאַמר ְקָרא ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ּלוֹ  - (ויקרא יב, ו) 207"ּכֶ ָנתֹו ׁשֶ    ,ׁשְ

ל ִמְנַין עֹוָלם.    ְולֹא ׁשֶ
  

י ָעֵרי חֹוָמה (ויקרא כה, כט) "ָנהׁשָ "" ָבתֵּ    – "ָהֲאמּוָרה ּבְ
ְכִתיב רֹו"" :ּדִ ַנת ִמְמּכָ רוֹ "   – כה, כט) ויקרא( ַעד ּתֹם ׁשְ ּלֹו,  "ִמְמּכָ   ׁשֶ

ָנה ְלִמְנַין עֹוָלם.    ְולֹא ׁשָ
  
ה" ֵדה ֲאחּוּזָ ׂשְ ּבִ ִנים ׁשֶ י ׁשָ תֵּ    – "ׁשְ

ְכִתיב ֵני ְתבּואֹת  :ּדִ ר ׁשְ ִמְסּפַ ר ָלְך""ּבְ   , טו) ויקרא כה,( ִיְמּכָ
ִנים י ׁשָ ּתֵ ׁשְ בּואֹות ּבִ לׁש ּתְ ָאָדם אֹוֵכל ׁשָ ָעִמים ׁשֶ    .ּפְ

  
ֶעֶבד ִעְבִרי" ּבְ ׁש ׁשֶ    – "ׁשֵ

ְכִתיב ִנים ַיֲעבֹד :ּדִ ׁש ׁשָ   , (שמות כא, ב) ""ׁשֵ
ִביִעית ַנִמי ַיֲעבֹוד.  ְ   ִזיְמִנין ַבׁשּ

  
  
ת " ּבַ ּבַ ן ְוׁשֶ ּבֵ ּבַ   . "ן ֵמֵעת ָלֵעתּכּוּלָ  -ְוׁשֶ
  

   ?ְלַמאי ִהיְלְכָתא
  

לָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
  .ַלֲעָרִכין

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
  ."יֹוֵצא ּדֹוֶפן"ּדְ ְלִפְרִקין 

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ְלִגיתּו?    !ִמי ּפָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ָלא, 

  ָאָנא ֲאַמִרי ֲחָדא, 
  ְוהּוא ָאַמר ֲחָדא. 

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ִליִגי  :ּדְ ָאַמר  -ּפְ    !?"יֹוֵצא ּדֹוֶפן"ָלא ָאַמר לְ  "ַלֲעָרִכין"ַמאן ּדְ
יְרָקא ֵמֵעת ָלֵעת.  :ַרבְוָהָאַמר  ּה ּפִ כּוּלָ   ִהיְלְכָתא ּבְ

  
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ   ? יֹוֵצא ּדֹוֶפן"", ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר לְ "ַלֲעָרִכין" :ְוֶאּלָ

                                                        
ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד 203 ָנה ְתִמיִמם ׁשְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ְקִריבּו ַליהָֹוה ּכְ ר תַּ ה ֲאׁשֶ ֶ   ְוָאַמְרתָּ ָלֶהם ֶזה ָהִאׁשּ
ַנת ִמ  204 תֹו ַעד ּתֹם ׁשְ ֻאּלָ ב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ּגְ ית מֹוׁשַ י ִיְמּכֹר ּבֵ תוֹ ְוִאיׁש ּכִ ְהֶיה ְגֻאּלָ רֹו ָיִמים תִּ  ְמּכָ

ר ָלךְ  205 ֵני ְתבּואֹת ִיְמּכָ ר ׁשְ ִמְסּפַ ְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ּבְ ִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל תִּ ר ׁשָ ִמְסּפַ   ּבְ
ם 206 י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ ִנים ַיֲעבֹד ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ   ּכִ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהןּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרהּ  207 את ֶאל ּפֶ ָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחּטָ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ִביא ּכֶ    ְלֵבן אֹו ְלַבת תָּ

 רש"י
. כגון שה האמורה בקדשים

   (במדבר כח) כבשים בי שה:
. שתי שים שבשדה אחוזה

) שהמוכר שדה אחוזה (שהוא
איו רשאי לגאול עד שתהא ב' 
שים ביד הלוקח דכתיב (ויקרא 
כה) במספר שי תבואות ימכר 

   לך ומיעוט שים שתים:
. שים האמורים ושבבן ושבבת

   בבן ובבת ולקמן מפ' להו:
. אותו יום ואותה שעה מעת לעת

לשה הבאה ולא אזלין בתר 
מין עולם דכי מטי תשרי 

   ליה שתא:יחשוב 
. כיון דכתיב שי שי שי תבואות

תבואות במשמע תבואות ל''ל 
אלא מלמד שכל תבואה שימצא 
באותן ב' שים יאכל ואפי' ג' 
כגון אם מכרו לו ביסן מליאה 
קמה ולא יגאלה עד שתי שים 
ביסן באותו יום ואם קדם וקצר 
הרי שאכל ג' תבואות וכשיפדה 

ה מוכר יחשוב שים מיום שמכר
עד היובל אם היו עשר שים 
והוא מכרה בעשרה מים מצא 
שמכרה לכל שה במה שהרי 
ביובל היתה עתידה לחזור הלכך 
כשהוא פודה עכשיו ותן שמה 
מים לשמה שים הותרים וזה 
אכל שלש תבואות שוות כמה 
מים בשתי שים ואילו הוה 
אזלין בתר מין עולם מתשרי 

פריק הבאה בשה האחרת הוה 
ליה ולא הוה אכיל אלא שתי 

   תבואות:
. דלא אזלין בשת חמש לערכין

   ועשרים וששים בתר מין עולם:
. במסכת דה לפרקין דיוצא דופן

(דף מה:) בן י''ב שה דריו 
בדקין בן י''ג דריו קיימין בת 
אחת עשרה דריה בדקין בת 
שתים עשרה דריה קיימין וכן 

יות בן ובת שו שם הרבה ש
וקאמר הכא דכולהו מעת לעת 

   שולדו:
. התם במסכת דה (דף האמר רב

   מז:):
. דיוצא הלכתא בכולה פירקין

   דופן מעת לעת:
. הואיל מ''ט לא אמר ליוצא דופן

   וסבירא ליה מי התם מעת לעת:
. אפי' הכי הכא לא קתי אמר לך

להו דומיא דהך שה דקדשים 
ודעבד עברי קתי דכתיבי 

יתא וההו שים דיוצא באורי
 דופן כולהו דרבן:
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ָהַנְך,    ּדּוְמָיא ּדְ

ְכִתיָבא  ְכִתיָבא.  -ַמה ָהָנְך ּדִ   ַאף ָהָנְך ּדִ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ךְ    יט,א ְעּתָ ְכִתיָבא :ִאי ָסְלָקא ּדַ ת"ַהאי  - ּדִ ּבַ ּבַ ן ְוׁשֶ ּבֵ ּבַ ְנֵקָבה'^ "ׁשֶ ּבִ ָזָכר ְוׁשֶ ּבְ ֵעי ֵליּה  'ׁשֶ    ,ִמיּבָ
כִ  ָנא ְנֵקָבה ּדְ אּוַמאי ׁשְ יְלּתָ ָנא ַקְייָמא ַאּתִ ּקְ    ?י ִמיּזַ

א?  יְלּתָ ָלא ָקֵאי ַאּתִ ָנא ָזָכר ּדְ   ּוַמאי ׁשְ
  

הָאַמר    , ִחְזִקּיָ
י: ֵביָתא   ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ֵביָתא,  -ָסָבא ּבְ אָחא ּבְ   ּפָ

ֵביָתא  א ּבְ ֵביָתא.   -ַסְבּתָ   ִסיָמא ּבְ
  

        הדרן עלך השג ידהדרן עלך השג ידהדרן עלך השג ידהדרן עלך השג יד

 רש"י
. שבזכר ושבקבה מיבעי ליה

כלישא דקרא דכתיב בערכין 
(ויקרא כז) אם זכר אם קבה 
ולא כתיב בן ובת אבל יוצא דופן 

   כוליה בן ובת תין:
. בערכין דקבה כי ומאי שא

מזקא יותר על ששים קיימא 
אתילתא דערך ילדה שלשים 

   קה עשרת שקלים:שקל וערך ז
. דכי עבר על ומאי שא זכר

ששים לא קאי אתילתא דבציר 
ערך זקן טפי מתילתא בערך ילד 
דילד חמשים שקלים וזקן ט''ו 

   שקלים:
. שבר שאיו אלא למשא פאחא

ל''א פחחא גרסין לשון ערום 
ועריה דמתרגמין לערום פחיח 
בתרגום של ביאים (יחזקאל 

   טז):
לה לטרוח . מטמון שיכוסימא

 ולעשות מלאכה בזקותה:


