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  .ערכי� ד� ד
? הא� מצטרפי� לזימו�, אלא שאי� כול� יכולי� לאכול מהאוכל של כול�, שלשה שאכלו כאחד

  ].ה וה�"תוד[

  

    כשהמעכב מחמת איסור  כשהמעכב מחמת נדר
  2כשאחד יכול לאכול מכול�  1מצטרפי� לזימו)

  טרפי�אי) מצ: בתחלה' לתוס
  3מצטרפי�: 'למיהו נראה שבתוס

  כשאי) א� אחד   4אי) מצטרפי� לזימו)
  שיכול לאכול מכול�

  

  
  ?מה די� הכהני לעני� לשקול שקלי באחד באדר

  

    לכתחילה מה יעשה הכה)  כה) ששוקל  כה) שאינו שוקל
  לב) בוכרי  לא ישקול  אינו חוטא  עשה כהוג)

  לרב) יוחנ) ב) זכאי  ישקול  עשה מצוה  חוטא

  

  
  ?מה דינו, הנודר או מערי� את אחד מאבריו

  

    5שהנשמה תלויה בואבר   אבר שאי) הנשמה תלויה בו
  "ער- אבר פלוני עלי"אמר    לאותו גילנות) ער- הקצוב בתורה  6לא אמר כלו�

  "דמי אבר פלוני עלי"אמר   נות) דמי כולו  נות) דמי האבר
                                                           

הוא  �] הכה�, כגו� כא�[שהמנהג הוא שהגור� לזימו� ,)'ק ט"ו ס"ב סימ� קצ"הובא במ( וכתבו האחרוני� 1
  .זה שמזמ�

ואכל הכה� תרומה או קדשי� והלוי , כגו� שאכלו יחד כה� לוי וישראל: ' הנה מהדוגמא שנתנה הגמ2
הג� , מצטרפי� �מאכל השני� ממ שאפילו כשרק אחד יכול לאכול "ש, והישראל שה� זרי� אכלו חולי�

המעכב א�  אי� חילוק בי� אורהולכ.  ולא אזלינ� בתר הרוב�מאכל האחד משאי� השני� יכולי� לאכול 
ואחד מה� היה מודר , וכגו� שישבו שלשה ישראלי� לאכול יחד(, מחמת איסור או מחמת נדרהוא 

 ). אבל השני� היו מותרי� בהנאה לשלישי, בהנאה לשני� האחרי�
 או דאזלינ� בתר השתא שה� .שהיו מודרי� הנאה זה על זהצדדי� באופ� זה ' כתבו כא� ב'  התוס3

]. ה אכל"ד.  בברכות מה'ולתוס, )ז"אות י(ק "ש בשטמ"ל לרא"וכ� ס [,אי� מצטרפי� ו�אסורי� זה על זה 
 .  ומצטרפי�� כ ה� חשובי� ראוי� לאכול זה ע� זה"א, או דכיו� שיש לנדרי� היתר בשאלה

והזר אוכל  , שהיו כהני� וזר אוכלי� כאחד: כגו�, הביא המחבר ציור לזה) ' ג$ו סעי" קצסימ�(ח " ובאו4
באופ� זה א$ אחד אינו יכול לאכול  , �"והכהני� אוכלי� חלת תרומה ונזהרי� מפת עכו, �"פת עכו
 . לכ% אי� מצטרפי� ומהשני

 . כאילו הערי% או נדר כולו"  בכבודונידו�"הדי� ש,  כשהערי% או נדר באבר שהנשמה תלויה בו5
דא$ שבפסוק כתוב ' וכתבו תוס.  ער% כולו הוא נות� ולא ער% אברי��" בערכ%: " דנתמעט מקרא6
ר%  ל דסלקא דעת% דאד� יודע דאי� ע" י,כ מה הוה אמינא לרבות אברי�"וא, והיינו כל הגו$" נפשות"

סלקא , נ דכיו� שיש לאברי� די� דמי�"א. וכוונתו לכל האברי� א$ שהזכיר רק אחד מה�, לאברי�
 . ל שלא" קמ,ערכי�דיש לאברי� ג� די� דעת% 
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  :ערכי� ד� ד
  ? בהשג ידנידו�והא , מה היא הגדרתו, "הרי עלי ער�"  שאמר�" סתער� "

  

    ? דרתומה היא הג  ?הא� נידו) בהשג יד
  1ללישנא קמא דרב נחמ)   כנדר דמי�/כמפרש   אינו נידו)

  לאיכא דאמרי דרב נחמ)   כערכי)/לאו כמפרש   נידו)

  
  ].ה קרי"תוד[? וכיצד,  מה ה� הדרשות שדרשינ� מתיבה זו."קרי ביה ער� בערכ�"

  

    "ער-"מ  "בערכ-"מ
  י"לרש  די) ער- סת�  �ער- כולו ולא ער- אברי

   ער- כולו ולא ער- אברי�":ב"מהייתור של 
   די) ער- סת�":"מהייתור של 

  2'לתוס  לגופיה איצטרי-

  
  ?מה דינו, המוכר או מקדיש  ראש של עבד או חמור או פרה

  

    3ראש של עבד או של חמור  ראש של פרה
  במקדיש   ביניה�4הוא והקדש שותפי�  רק ראשה מוקדש

  במוכר  יה�הוא והקדש משמני� בינ  רק ראשה מוקדש
  

                                                           
כנקבה בת חדש [ כפחות שבערכי� �סלעי� '  בגנידו� ,"ער% סת� "וזהו שנקרא ,"הרי עלי ער%" האומר 1

 אי אפשרסלעי� ' דביותר מג, דהפסוק מיותר' והקשתה הגמ. "בערכ%"וילפינ� לה מקרא ד, ]עד בת חמש
כ  "וא.  דזה נאמר דוקא בהשג יד� לדונו אי אפשרכ "ובשקל אחד ג, "תפסת מרובה לא תפשתה" ד�לדונו 

 שאינו כשאר דהיינו, ולומר שזה כמא� דמפרש דמי" סת�ער% "על כרח% שהפסוק בא להגדיר מהו 
אלא הוא כנדר דמי� ,  בהשג ידנידו�כ שעני "ורה ושיי% בה� הגזהערכי� שה� תלוי� בקצבה שקצבה הת

 ].א"ק י"ט ס" כסימ�א "חזו' וע. [וצרי% לתת כפי די� נדרו, שלא שיי% בו השג יד
י  "חולקי� על רש' וכתב שתוס, )]ו"אות ט(ק "וכ� הוא ג� בשטמ[', חק נת� שביאר את דברי התוס'  ע2

ער% "בא ללמד " בערכ%"והייתור של , תי יכול לדרוש ער% סת�בלבד היי" ער%"שפירש שא� היה כותב 
אלא הלימוד הוא . היינו צריכי� לו לגופיה" ער%"דא� היה כתוב רק , דזה אינו. "כולו ולא ער% אברי�

 ]. אלא שקיצר�ק שג� נתכוי� לזה "בצ' וע. ['%�ו' של ב" בערכ%"ייתורי� בתיבת ' ממה שיש ב
 דהוא נמכר לבדו בבית �שבפרה יש שווי לראשה לבד , נה מדי� ראש פרה ראש חמור או עבד דינ� שו3

על כרח% שכוונתו למכור , ולכ% כשמכר או הקדיש ראש חמור או עבד. כ בחמור ועבד"משא, המטבחי�
 .או להקדיש חלק מ� העבד או מ� החמור

דמשמני� , י"י כת"בש� ג ליו� ורש) ב"אות י(ק "הביא בשטמ,  החילוק בי� שותפי� למשמני� ביניה�4
וזה שיי% דוקא . ששמי� את עבודת העבד או החמור ומחלקי� בשוה שיעבוד לזה ולזה, הוא לשו� שומא

שיש לו  ' כ להשתמש בו כדי שלא ימעל אפי"דבהקדש כיו� שחלה קדושה בעבד לא יכול המקדיש ג, במוכר
 לעני� שימכרהו �בעלמא ולכ% א� הקדיש רק את הראש דינו להיות ע� ההקדש כשותפי� . חלק בעבד

דגבי הקדש , י פירוש אחר" בש� רשו הביא)ה הוא"בד(' והתוס. או יעשו גוד או אגוד, ויתחלקו בדמי�
ישומו כמה שוה מלאכת , ואילו במוכר. דמקדיש בעי� יפה הוא מקדיש, ה� שותפי� והיינו חצי חצי ממש

והשאר שיי% , דומה ואת זה ית� לוכגו� שהוא משורר או מתורגמ� או רואה למרחוק וכ, הראש הזה
 .עולת שלמה' עו .למוכר


