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                .ערכי� ד� ז
  ?ליהרג הא� זורקי� בשבילו את ד� קרבנותיוהיוצא 

  

    בקרב& חטאת ואש�   בקרב& עולה
  כשהיה זבחו זבוח  זורקי�  1אי& זורקי�

  כשלא היה זבוח  אי& זורקי�  אי& זורקי�

  
  ?הא� ממתיני� לה עד שתלד, אשה מעוברת החייבת מיתה

  

    בלא ישבה עדיי& על המשבר  המשברבישבה על 
  קוד� גמר די&  2לכתחילה אי& לגמור את דינה  ממתיני� לה עד שתלד

  3אי& ממתיני�לכאורה : י"לרש
  ממתיני�: 'לתוס

  אחר גמר די&  אי& ממתיני�

  
  ? בדיני� דלהל��מה די� הולד כשמתה אמו 

  

 להביא סכי& -לעני& שבת 
   בשבתלקרוע כרס אמו

את  להוריש -לעני& ירושה 
  נכסי הא� לאחיו מאביו

  

  תחלה שהולד מת -במיתה טבעית   אינו מוריש  4מחללי& את השבת

  תחלה שהא� מתה -בהרגוה   מוריש  מחללי& את השבת

                                                           
 ,' פי)ה מזי� עליו"ד(י "דרש, � בביאור החידוש בסוגיא"י והרמב"והנה נחלקו רש. ה מזי�" כ� כתבו בתוד1

מפרש ] ה"סנהדרי� ה' מהלב "פי[� " והרמב.לא הוי כחטאת שמתו בעליה כל זמ� שלא נהרגודמזי� עליו 
ושני טעמי� אלו לא שייכי� . ש" ע, דמותשמעני� את דינו לזמ� מועט עד שיזרקו א הוא שהחידוש

לא וכ� ',  וכו"חטאת שמתו בעליה" לא שיי! בה די� ,דכיו� שמקריבי� את העולה ג� לאחר מיתה, בעולה
 .  מיתההרי יכול לזרוק לאחרבשביל זה דיענו את דינו 

שבא לרבות את הולד אחר " ומתו ג� שניה�"דמסתבר להעמיד את הפסוק , )'אות ה(ק " כ� כתוב בשטמ2
 .די�הוג� אי� בזה עינוי ,  אפשר לחכותא�אבל קוד� למה נפסיד ממו� הבעל , גמר די�

 אלא .]'ומשמע שעל זה באו לחלוק תוס. [ קוד� גמר די�"דפירש ישבה על המשבר , י" כ� משמע מרש3
כבר  הוא משו� שאז , דהרי הטע� בישבה על המשבר שמחכי� עד שתלד שלא יהרג הולד,שקשה הדבר

 שנגמר הדי� דכיו�ויש מיישבי� . א� נגמר הדי� או לאלגביו כ מה החילוק "וא, גופא אחרינאהולד 
 דג �  ,אר בליקוטי הלכות מבוואכ�. וזהו דוחק גדול, כ"בר מיתה ג� אחלכ! הולד , כשהיה כיר! אמו

' וע. וכ� כתב במי� קדושי�. ש"חר גמר די� עבישבה רק א'  אפי,י ממתיני� לה עד שתלד"לשיטת רש
 .י מודה שממתיני�"והעלנו שג� רש, בדברינו בפני� הספר שהארכנו בזה

כדי   בכל אופ� מחללי� את השבת ,)י מלא! המות"שהיא מיתה ע(במתה בלידה '  כ� מבואר בסוגיא דאפי4
. ל"כע, מני� דמיקרי דהיא מייתא ברישאדזי: ל"וז, )ה ומקרעי� את כריסה"בד(י "ופירש.  הולדלהציל את

 והנכסי� בחזקת "תחלה י מלא! המות ודאי הולד מת "א% שלעני� נחלה אמרינ� שכשמתה עש ,ומבואר
 השבת ולכ! מחללי� את ,תחלהמ לעני� פיקוח נפש של הולד חיישינ� דזימני� שהא� מתה "מ, יורשי הא�

)  ה איהו"ד. ד% מד(בנדה ' י אמנ� התוס"את דברי רש). 'ק י"ל ס"ש' בסי(א "כ� פירש המג. [ הולדבשביל
ובזה ודאי שיתכ� שא% במיתה טבעית לא , י� מיירי ביושבת על המשבר שכבר נעקר הולדיכתבו דבסוג
אות  (ק כא� "בשטמוכ� מבואר בתוספת טע� [.  היות שיש לו כבר חיות בפני עצמו"תחלה ימות הולד 

 ].י"ולא כרש,  אי� מחללי� את השבת בשביל הולד"ז במתה ואינה יושבת על המשבר עדיי� "ולפי). ו"ט
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        :ערכי� ד� ז
  ?הא� פאה נכרית שלה נאסרת בהנאה, האשה שנהרגה

  

    כשהפאה מחוברת וקשורה בה   1כשאינה קשורה בה
  "תנו שערי לבתי"כשאמרה   2אינה נאסרת  סרתאינה נא

  "תנו שערי לבתי"כשלא אמרה   4נאסרת  3אינה נאסרת
  

  ?הא� נאסר בהנאה, ד"או שער בהמה שנהרגה בב, שער אשה שמתה
  

    שער אשה  שער בהמה
  לרב  נאסר  נאסר

  לרב נחמ&  5לא נאסר  נאסר

  

  פרק שני
  

  ?מה דינו, ויש לו מעות כדלהל�, 6שהערי! את עצמו' עני ב� כ
  

    פחות מסלע  סלע  ]'פחות מנ[ע יותר מסל
  מאיר' לר  לא ית&   ופטור מהשאר-ית&    ופטור מהשאר-ית& סלע 

  לחכמי�  7לא ית&   ופטור מהשאר-ית&    מהשאר ופטור-ית& את מה שיש לו 

                                                           
 ואינה ]בסיכה[= בסיכתא אחוזה בה רק אלא שעליה הפאה שנמצאת או שהכוונה , פירושי�'  ויש בזה ב1

ד% (י בסנהדרי� "או כפי שפירש רש]. י בסוגיא"כ! מפרשי� חלק מהאחרוני� לשיטת רש[, קשורה בה
פ בדי� זה אי� "עכ[. מ כדלהל�"ויש בזה נפ, על היתד ולא עליההפאה  שתלויה ,)ה דתלי בסבטא"בד. קיב

 .] אינה נאסרת עמה"היות שאינה מחוברת וקשורה בה ,  ללא"תנו"חילוק בי� אמרה 
וחשוב כמו שניטלה , גליא דעתה שלא ניחא לה שיהיה כגופה להאסר יחד עמה, "תנו" דבזה שאמרה 2

 .הפאה ממנה מחיי�
 נמצאת עליה ותלויה י בסנהדרי� א�"רש' דלפי, י בסנהדרי�"רש' י כא� לפי"ובזה יש חילוק בי� רש 3

אמנ� לעני� עיר  . ורק א� תלויה על יתד אינה נאסרת, בסיכה חשוב כמחוברת וקשורה בה ואסורה
שהדי� הוא שממו� הצדיקי� נשר% ורק גופ�  " שהיו בה נשי� צדקניות שלא הודחו ע� בני העיר, הנדחת

אינה קשורה ומחוברת בה הא� חנינא גבי פאה נכרית ש' יוסי בר' בזה איבעיא ליה לר, ]ניצל [= פלט
 .ההא� חשובה כגופה כיו� שרגילה ללובשה או שחשובה כממונ, כלומר. נאסרה

 . נאסרת עמה כיו� שקשורה ומחוברת בה, י�יולא גילתה דעתה מח, "תנו" כיו� שלא אמרה 4
כ "משא. י המיתה" דאינו עשוי להשתנות ע"ושער לאו בר מיתה הוא , אשה מיתתה אוסרתהד ,וטעמו 5

 . ולכ! כל מה שמחובר בה נאסר בהנאה, שכבר נאסרת משעת גמר די� בהנאה, בהמה
 . ה כשהערי! העני את האחרי�"ט דה"וכתב התוי. י"מא זו נקט רש דוג6
ה א� העריכו הכה� "דה, ה אי�"וכתבו בתוד. ' צרי! לתת נ"כ "וא� העשיר אח,  לא עשה כלו�" וא� נת� 7

 " כ "אח דא� העשיר ,'פי. כ מגלגלי� עליו את הכל"ג,  )שהחסיר סלע של�(לתת חמש סלעי� ונת� ארבע 
ק חלק "והצ, שלמי� ממש' שצרי! לתת נ, ובברכת הזבח הבי�. רי! לשל� עתה את הכלוצ, חשוב כלא נת�

 . 'שנת� כבר לנ' ו שיצטרפו ע� הד" וכתב שסגי לתת מ,עליו



 י כולל עיון הדף"הוכן ע
  91430מיקוד •  ירושלי�  , הר נו�, 43087. ד. ת

          daf@dafyomi.co.il  )צ"אחה (6515004פקס /טל

  

        :ערכי� ד� ז
  ?מאיר ולרבנ�' לר, בעני� ערכי�דלהל� מה ילפינ� מהפסוקי� 

  

    1"שקל: "וכתיב" חמשי�: "מדכתיב  "ג יד הנודראשר תשי: "מדכתיב
  אי& ער0 פחות משקל) א  2יד הנ ודר ו לא יד הניד ר

  או חמשי� או שקל ולא סכו� אחר) ב
  מאיר' לר

  יד הנודר ולא יד הנידר) א
  3דכמה שידו משגת נשקול ממנו) ב

  לחכמי�  אי& ער0 פחות  משקל

  

  
  ?מה הדי�, "ערכי עלי"וחזר ואמר שוב , "ערכי עלי"ואמר , היו בידו חמש סלעי�

  

    ?הא� יצא ידי הראשונה  ?הא� יצא ידי השניה
  4נת& ארבע לשניה ואחת לראשונה  יצא  יצא

  6נת& ארבע לראשונה ואחת לשניה  לא יצא  5יצא

  

                                                           
והיה ערכ0   ") ב. )כה:ויקרא כז( " הקודשבשקלוכל ערכ0 י היה  ") א: יש שני פסוקי�,  כלומר1

 .   כא&הפלאה שבערכי& '  וע. ) 'ש� פסוק ג( " שקל כס�חמשי�
 עד  שצרי0 פסוק - י ש שיהיה  תלוי  בהשג יד  ד נידר  הוה  אמי נאד איזה , ה הה וא" והק שו ב תוד2

דג�  , ותירצו]. ונכתו ב כא&  בדר 0 קצרה ופשוטה, ובבי אור תירו צ� נתחבטו האחרו ני�. [למעט לזה
ו כל  " דהי ינו מ עצ� מה ש אמרה תו רה -סברא  מאפשר ללמוד ד י& הש ג יד   " אשר ת שיג"בלא  קרא  ד

אני יודע מסבר א  , בחמשי�הוא '  ומצד שני אמרה תורה שער0 זכר מעל כ,"כ0 בשקל הקדשער
 הו ה אמ ינא  שדי&  שקל דומה , אלא שא� היי תי לו מד כ 0. נידו&   בשקלוי ש שנידו & בח משי� ששיש 
כ0  די&  שקל תלוי בנער0 ולא ,  הוא תלוי בנ ער0 ולא במערי0ח משי�וכמו שדי& ,  חמשי�לדי&

דלא אזלי נ &  , "אשר תשיג יד הנו דר"ל קרא ד"קמו ,"]כיד הניד ר" אמינא לומר וזה הה וה [במערי0
 . בתר  הניד ר אלא בתר המ ערי0

 שקלינ&   -מ ממילא שמעינ& ד היכא  דיד ו  משגת  "מ,  "ליד ה נודר   ולא י ד הנ י דר"ג דק רא א תא "ואע 3
  .מיניה 

שועבד ל ראשונה  וכי ו& שי ש לו  רק ח משה סלעי� ו מ', לתת לשניה ד קוד �   הכה&  שהעריכו',   פי4
כי ז ה מ ה    [,פ ער0 ה כה&"כ נות&  ארב ע לשניה ע "א,   דז הו ה פחות שבערכי&-סלע לפחות לתת 

.  השניהונ פטר מ ,]לשניה'  ת& כל הדונו  -אחד שהוא משועבד סלע שנשאר לו מהחמש אחר שנוציא  
ה  קוד� ומה שמועלת נתי נתו לשני. [ה כל מה שיש לוד ז,  ונפטר-ושוב  נות&  הסלע הנשאר לראשונה  

 "]. מה  שגבה גבה-בעל חוב  מאוחר שקד� וגבה  "דהוא  משו� הכלל , הראשונה
,  מ יוצא ידי הער0 השנ י "מ, וא� שג� סלע זה שנת& לשניה היה משועבד בשביל הער0 הראשו& 5
  ". מה  שגבה גבה-בעל חוב  מאוחר שקד� וגבה  "פ הכלל ד"ע
דכיו&  שנת& לראשונה   ,  ב אופ& זה לא יצא ידי  ראשונה,  והיינ ו שהעריכו  הכה & על הראשונה  תחלה6

 בגלל שעבוד סלע ' די ש לו רק שחשוב כ לומר אי&וכא&  . [ לא יצא- 'הארבע בשעה שהיה לו בידו  
 משעה ש העריכו ה כה&  עליה קוד �  מ שועבדי�  לראשונה'ה ההי ות ש כל , שניההח מת  משעליו 

 ].שהעריכו  על השניה
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  :ערכי� ד� ז 
  ,עשיר והעני או עני והעשיר בזמני� דלהל�', לשיטת תוס

  ].ה בעידנא"תוד[?  איזה ער� הוא נות�

  

    א� בשעת הערכה כבר השתנה  נה רק עד שעת הנתינהכשלא השת
  היה עשיר בשעת הנדר  נות& כעני  1נות& כעשיר

  היה עני בשעת הנדר  נות& כעשיר  2נות& כעשיר

  

  

  

                                                           
על פי " דכ תיב  -נות&   ער0  עשיר  " עשיר ו העני:) "ל קמ&  ד� יז (דמ ה שא מרה  המשנה ', כתב ו תוס  1

אבל א� כבר  בשעת הערכת הכה& ,  זה דוקא א� עדיי& ה וא עשיר בשעת הערכה, "אשר תשיג
  .   נות&  כעני-נשתנה 

' ל מה  שאמרה ה גמ"ה נ' שפירשו  שלפי שיטת הת וס,  א כא&"רע'  וב תוס) ש�(ש "ה יטב  ברש' ע 2
ל " באופ& הנ'  הוא  אפי, "אשר תשיג יד הנ ודר"  דכ תיב -יר  נו ת& ער 0 עש" עני ו העשיר"בהמש0 ) ש�(

 אזלינ &   -ש א� ש העריכו ה כה&  בתור  עני  , שהיה עוד   של עני בש עת ה ערכה והת עשר קוד� הנתי נה
ט "התוי,  אכ&. [ ולא רק ב השתנה מצ בו קו ד� ה ערכה נות&  כעשיר,  בתר  שעת נתינה  ונות & כע שיר

, אבל א� היה  עני בשעת הערכה נות & כעני , כעשירל שדוקא בהעשיר בשעת הערכה נות&  "וס, חולק
  ].בהעשיר קוד� נתינ ה' אפי


