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  .ערכי� ד� ב
  ?]ז�א:ויקרא כז[מה ה� שיעורי הערכי� הקבועי� בתורה , הכל מעריכי� ונערכי�

  

    לזכר  לנקבה
  מחדש ועד חמש שני�   שקלי�5   שקלי�3

  מחמש שני� ועד עשרי� שנה   שקלי�20   שקלי�10

  מעשרי� שנה ועד ששי� שנה   שקלי�50   שקלי�30

  מששי� שנה ומעלה   שקלי�15   שקלי�10

  
  ?או לא, אנשי� דלהל� הא� יכולי� להערי� ולהער� לידור ושינדרו כנגד�ה

  

    מעריכי�  1נערכי�  נודרי�  ונידרי�
  כהני� לוי� ישראלי�  יכולי�  יכולי�  יכולי�  יכולי�

  2 נשי� ועבדי�

  טומטו� ואנדרוגינוס  יכולי�  אינ� יכולי�  יכולי�  יכולי�

  חרש שוטה וקט�  אינ� יכולי�  יכולי�  י�אינ� יכול  יכולי�

  )'גמ(מנוול ומוכה שחי�   יכולי�  יכולי�  יכולי�  אינ� יכולי�
  

  .בנידר; בנודר; בנער�; במערי�, "הכל "�איזה ריבוי יש בתיבת 
  

    ?מהו הריבוי  ?מהו החידוש בזה
  במערי�  ) ויו� אחדב"ב* י(מופלא סמו, לאיש   שערות עדיי*' הג� שלא הביא ב

  בנער�  מנוול ומוכה שחי*  אי* לו דמי�הג� ש

  בנודר  אי* ריבוי  ----

  בנידר  3לאתויי פחות מב* חדש  הג� שאינו בערכי*

                                                           
ולכ� טומטו� ואנדרוגינוס אינ� יכולי� לומר על , "נערכי� "זהו בכלל, "ערכי עלי"ה כשאד� אומר " וה1

 ]."נידרי�": זה בכלל, "דמי עלי"וכ� כשאד� אומר ". [ערכי עלי"עצמ� 
 א� לא באופ�[ הג� שאי� נשי� ועבדי� משלמי� מיד אלא לאחר שנתגרשה האשה או נשתחרר העבד 2

בכל אופ� הער� הוא כפי שניו של שעת הער� , ]שנתנו לה� מעות בתנאי שאי� לבעל או לאדו� רשות בה�
 .ולא כפי שניו של שעת התשלו�

והדר "] הכל"ואמר [מ תני "מ, דפחות מב� חדש נידר ולא נער�.): בד! ה( וא! שהוא משנה להדיא לקמ� 3
בנידר בא לרבות " הכל"כ יכל התרצ� לנקוט ש"א, דא� נאמר דתני והדר מפרש, י"והוקשה לרש. מפרש

שכל אלה הג� שאינ� יכולי� ג� להער� וג� להערי� וג� לידור , �"ו או עכו"טומטו� ואנדרוגינוס או חש
,  דחד מתרתי תלת נקט)א: תירוצי�' י ב"ותיר$ רש. בכל אופ�  יכולי� להיות נידרי�, ]כל אחד כפי דינו[
ומשו� , �"ו או עכו" או חשבא לרבות טומטו� ואנדרוגינוס" הכל"ט שנ שיכל התרצ� לנקו"כלומר אה[

רבנ� שסוברי� שא� אמר ' לומר שאפי,  דיש חידוש בפחות מב� חדש)ב]. איזה סבה נקט פחות מב� חדש
.  צרי� לתת דמי�&" דמיו עלי"בכל אופ�  א� אמר ,  לא אמר כלו�&" ערכו עלי"על פחות מב� חדש 

דהוה אמינא שהוא כנפל שאי� לו , ב� חדשפחות מדהרבותא ב, ש"הביא בש� הרא) 'אות י(ק "ובשטמ[
 ].ל שיש לו"קמ, דמי�
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  .� ב ערכי� ד

  ].ה לאתויי"תוד[? ובאיזה לא, באיזה אופני� ג� למנוול ומוכה שחי	 יש לה� דמי�

  

    כשהוא ג� טריפה  כשאינו טריפה 
  1בישראל  אי* לו דמי�  אי* לו דמי�

  בעבד כנעני  אי* לו דמי�  2יש לו דמי�

  
  ?ומנל�, הא� יורש יכול לסמו� או להמיר

  

    ?מהו הדי�  ?מנל�
  לרבנ�  סומ, ומימר  3 לרבות-" המר ימיר"

  יהודה' לר  מימראינו אינו סומ, ו  4 למעט קרב* אביו-" קרבנו"

  
  ?מה די� הסמיכה בקרבנות דלהל�

  

    קרב� חברו ב� או "בקרב� עכו  בקרב� השותפי�
  לרבנ�   �אי* סומכי  כל השותפי� סומכי�

  אחד סומ, לכול�: לתירו. אחד
  5כל השותפי� סומכי�: לאי נמי

  יהודה' לר  אי* סומכי�

  

                                                           
 . והטע� דא! אחד לא יקנהו לעבד, גיא מבואר שמנוול ומוכה שחי� אי� לו דמי� בסו1
בגיטי� גבי ' וכדמוכח מספק הגמ,  והיינו שבעבד כנעני ג� א� הוא מנוול ומוכה שחי� יש לו איזה שווי2

 ומזה, ] שא� יגחנו שור ויהרגנו ישל� בעל השור שלשי� כס! לקונה&[עבד כנעני שמכרו רבו לעני� קנס 
פ יש לו שווי דמי� להמכר ג� א� הוא מנוול ומוכה " שמע מינה שעכ&א� חלה המכירה ' שהסתפקה הגמ

דא� היה טריפה , וכ� שיי� רק כשאינו טריפה, ופשוט דדי� קנס שיי� רק בעבד כנעני ולא בישראל. [שחי�
 ]. בעל השור פטור מקנס&
 � כלפ י הקרב השני , כלומר[צינו בתחלת הקדש ומזה שמ, מכפל הלשו� ילפינ� לרבות שהיורש מימר',  פי3

היינו סמיכה שהיא סמוכה לשחיטה [ה ג� בסו! הקדש "ה,  שמרבי� את היורש שמימר,]הוא תחלת הקדש
 . אנחנו מרבי� את היורש] קרב הראשושל שהוא סו� הקדש 

דכמו שיורש , ]יכהסמ[מסו! הקדש ] תמורה[וילפינ� מזה לתחלת הקדש ,  ומזה למדנו שאי� היורש סומ�4
 .אינו סומ� כ� אינו מימר

,  השני לקרב� השותפי�"קרבנו"כ מיותר ה"וא, � וחבירו מחד קרא נפקי"דעכו'  תירצה הגמ"אי נמי"ב 5
  .וכדרשת רבנ�, לומר שכל השותפי� סומכי�
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  :ערכי� ד� ב 
  ].ה הכל חייבי	 בציצית"תוד[? הא� עונשי� למי שאי	 לו ציצית בבגדו

  

    בעיד� ריתחא  שלא בעיד� ריתחא
  בזמ� ההוא  עונשי�  1לא עונשי�

  2בזמ� הזה  לא עונשי�  א עונשי�ל

  

  
 �  ].ה היודע"תוד[? באיזה עטו� מיירי,  חייב בציצית�קט	 היודע להתעט

  

כשרק יודע לתת ציצית לפניו 
  3ולאחריו לימי� ולשמאל

  כשיודע להתעט� 
  כעטיפת הישמעאלי� 

  

  'לתוס  חייב  פטור
  יוס� טוב על�' לר  חייב  חייב

  

  
  ].ה הכל חייבי	 בראיה"תוד [?ובהבאת קרב	, מה די	 הט� בחיובי ראיית פני� בעזרה

  

    בראיית פני� בעזרה  בהבאת קרב� ראייה
  י בחגיגה"לרש  פטורי�  4פטורי�

  לירושלמי בחגיגה  5חייבי�  פטורי�

  

                                                           
שבאופני� אלו הוא פטור [מ העיר המלא� לרב קטינא שהיה לבוש סדי� בקי$ וסרבלא בחור! " ומ1

 דהרי בזמ� ההוא כל בגדיה� היו של  &משו� שאי� לאד� לעשות עלילות להפטר ממצות ציצית , ]יציתמצ
 ]. ריתחאבעיד�לא ענשינ� ליה אלא , ג� לזה שעושה עלילות להפטר ממצות עשה, אכ�. [כנפות' ד
דל מ צרי� להשת"מ, כנפות' נו עשוי� מדישג� בזמ� הזה שאי� רוב בגד, )ו"אות ט(ק " וראה בשטמ2

 ].ה ואי�"ד: פסחי� קיג' וכ� הוא בתוס[, לקיי� לכל המצות עשה ולהביא עצמו לידי חיוב�
. שעיטו! הוא שנות� ציצית אחד מלפניו ואחד מלאחריו מימי� וכ� לשמאל,  יוס! טוב על�'הר כ� סידר 3

עטו! שני ציציות ל] הקט�[ודוקא כשיודע : ל"וז, )' ג!ז סעי" ימ�ציצית סי' בהל(א "וכ� מבואר בלשו� הרמ
 דוקא שידע לעטו! כעטיפת י� צרי�שא, טוב על�יוס! ' ומבואר בשיטת ר. ל"עכ, 'יו ושני� לאחריו וכונלפ

 .יד בנימי�. ל"אלא סגי ביודע להתעט! כנ, הישמעאלי�
  .ש"ע, י"בריש חגיגה בדעת רש' כ� כתבו התוס 4
 והלימוד מהפסוק הוא &ו אלא מדרבנ� שאינ' אמנ� כתבו התוס.  בירושלמי ש� למדו כ� ממצות הקהל5

 .רק אסמכתא בעלמא
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  :ערכי� ד� ב 
  ?או פטור, הא� מי שחציו עבד וחציו ב� חורי� חייב בראייה

  

    למשנה ראשונה  למשנה אחרונה
  לרבינא  פטור  1חייב: לאיבעית אימא

  לחולקי� על רבינא  חייב  חייב

  

  
  ,לכתחילהאפילו מתי מתעסקי� ע� הקט	 שיתקע , 2שלפנינו' לגירסת תוס

  ].ה אי	 מעכבי	"תוד[?  מעכבי� לו מלתקועלכתחילהומתי 

  

    ?מה הדי�
  בקט� שהגיע לחינו� מצות שופר  מתעסקי� עמו לכתחילה לתקוע

  3בקט� שהגיע לחינו� שבת ולא לחינו� שופר  ה מעכבי� לולכתחיל

  

  

  

                                                           
ה שעובד את רבו "שסברו ב,  כ� מבואר בסוגיא באיבעית אימא שכל דברי רבינא ה� רק למשנה ראשונה1

ה להורות "אול� למשנה אחרונה שחזרו ב, ולא כופי� את רבו לשחררו, יו� אחד ואת עצמו יו� אחד
שזה סבה לפטור [ אי� חצי עבד חשוב כמי שיש עליו רשות אדונו עליו כ"א, ש שכופי� את רבו לשחררו"כב

 .ע חייב בראייה"ולכ� לכו, ]' מי שאי� לו אדו� אלא ה&" ' את פני האדו� ה"בכל עבד מקרא ד
ש� ' ק שינה כא� את הגירסא כפי שיטת התוס"אמנ� הצ.).  ד! לג(י בראש השנה " וכ� הוא גירסת רש2

יד ' וע[, שלפנינו' ולכ� נראה כפי גירסת התוס, כא�' ה מה היא קושית התוסאול� על שיטתו קש. ה"בר
 ].בנימי� שהארי� בזה

דא� מיירי שלא הגיע לחינו� , את מה שמבואר מהמשנה שרק לכתחילה מעכבי� אותו'  כ� העמידו תוס3
ד מצווי� "בד ביבמות קט� האוכל נבילות אי� " למ&לכתחילה ' אפיאותו הא פשיטא שאי� מעכבי� , כלל

 .להפרישו


