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  .ערכי� ד� יז
  פרק רביעי

  
  ].ה הכא"ותוד, ה השג"תוד[? המעריכי באופני דלהל� מה דינ, "השג יד בנודר"

  

    אליבא דרבנ&  אליבא דרבי
  עשיר שהערי' עני   אזלינ& בתר המערי'  אזלינ& בתר המערי'

  או עני שהערי' עשיר

עשיר שהערי' עצמו ואמר העני   1נות& ער' עני  נות& ער' עשיר
  "אמר זה עלימה ש"

עני שהערי' עצמו ואמר העשיר   נות& ער' עשיר  2נות& ער' עשיר
  "מה שאמר זה עלי"

  
  , עשיר שהיה מחויב ער� או קרב� מצורע ושמע חברו העני ונתחייב בחיובו

  ?הא� מביא כעשיר או כעני
  

    בערכי&   בקרבנות
  3לרבנ&  מביא כעני  מביא כעשיר

  4לרבי  מביא כעשיר  מביא כעשיר

                                                           
, כלומר. שרבי ורבנ� דמתניתי� נחלקו בערכי� דומיא דקרבנות, מנח�' בש� ר) ה השג"ד(' כ� כתבו בתוס 1

 שרבי במשנתנו סובר שנות�  " מה שאמר זה עלי"ואמר , באופ� ששמע עני את העשיר שמערי� את עצמו
ובערכי� אזלינ� תמיד , על זה באו רבנ� לחלוק ולומר שחלוקי� ערכי� מקרבנות, ער� עשיר כמו בקרבנות

כ הוא שא� הוא "כ גזה"ג, אחר שנתחייב הנער�" מה שאמר זה עלי"כשאמר המערי� ' בתר המערי� אפי
  . עני נידו� בהשג יד

, "מה שאמר זה עלי"וא� הנער� בר חיובא ואמר המערי� , והג� שלפי רבי שוה די� ערכי� לקרבנות 2
' בעמוד ב(' מ נקטו תוס"מ, ר� עני ית� ע לכאורה צרי� שכשהמערי� הוא עשיר והנער� שהערי� עצמו עני 

ורק הקשה רבינו אלחנ� מהו באמת הטע� שרבי לא , בפשיטות שג� רבי מודה שנות� ער� עשיר) ה הכא"ד
חו# מאופני�  [,  שש� א� הגברא בר חיובא נות� הנודר כחיוב הגברא משוה כא� את הדי� לקרבנות 

הוא משו� דהכי ד ייק , ש מודה רבי שנ ות� ער� עשיר ' וסק שהטע� שפשוט לת"וביאר הצ]. כ"מסוימי� שיש בה� גזה
אבל : "ולא אמר חיד וש יותר גדול, "נות� ער�  עשיר' א בל עשיר שאמ ר ערכי עלי ושמע עני וכו"דקאמ ר רבי , לישנא דמתנ י תי�

ולקמ�  [, ענישמע מינ ה שמו דה רבי  שבמ ק רה זה האחרו� הוא נ ות� ער � , "נות � ער�  עני' עני שא מר ער כי עלי  ושמע  עשיר ו כו
הוא משו� , שהטע� שכא� לא אזלינ� בתר חיובא דגברא) 'בעמוד ב('  וביארו תוס].ה נכתוב  ע וד הכר ח בזה"בע

כ לא "א, היה נות� ער� עשיר, "ערכו עלי"והיה העשיר אומר על העני , דכא� א� לא היה העני חייב כלו�
  .  רק ער� ענייתכ� שבזה שנוס% שג� העני הוא בר חיובא שלא ית� העשיר אלא

אלא רק " הנידר"ל לרבנ� שבפרשת ערכי� לעני� השג יד לא אזלינ� בכלל אחר "להל� שס' מבואר בגמ 3
בכל , שלכאורה הוא מתחייב במקו� חיובו" גברא בר חיובא"כשהמערי� מערי� ל' ואפי, "הנודר"אחר 

אול� בקרבנות איכא .  ער� עניוא� עני הוא מביא, אופ� גבי פרשת ערכי� נידו� בהשג יד של המערי� דוקא
  .לרבות עני שהתחייב לפטור מצורע עשיר שנות� כעשיר" הואוא� דל "כ של "גזה

וכיו� שהמערי� או הנודר בקרב� מצורע מתכוי� לפטור , ל שאי� חילוק בי� ערכי� לקרבנות לעני� זה"ס 4
 או שהוא התחייב בקרב� "ערכי עלי"ולהיות שהעשיר אמר קוד� , הרי הוא מתחייב בחיובו, את חברו

  .ג� זה העני שהכניס עצמו בחיובו צרי� לתת כעשיר, מצורע עשיר
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  .ערכי� ד� יז 
  ?הא� מביא הנודר קרב� עשיר או קרב� עני, "קרבנו של מצורע זה עלי"האומר 

  

    במדירו עני  במדירו עשיר
  3מצורע עני  2קרב& עני  1קרב& עשיר

  מצורע עשיר  קרב& עשיר  קרב& עשיר

  
  :ערכי� ד� יז 

  ? מני�� שמביא קרב� עשיר �קרבנו של מצורע זה עלי "מצורע כדלהל� שבא חברו ואמר 
  

    במצורע עשיר ומדירו עני  במצורע עני ומדירו עשיר
  4לרבנ&  "הואא� דל "דכתיב   לא צרי' קרא

  5לרבי  לא צרי' קרא  "הואא� דל "דכתיב 

  
  ?איזה ער� הוא נות�,  כאופני� דלהל�6המערי� שנשתנה מצבו

  

    עשיר והעני/ עני והעשיר   עני והעשיר וחזר והעני
  לתנא קמא   עשירנות& ער'  נות& ער' עני

  יהודה' לר  נות& ער' עשיר  נות& ער' עשיר

  
                                                           

  .  וזה הנודר לאו דל הוא " הואוא� דל ] "ש�[דכתיב  1
מביא ] וג� המצורע עני[שא� הנודר עני ,  לרבות את הנודר " וא� אי� ידו משגת) "כא:ויקרא יד(דכתיב  2

  . הנודר קרב� עני
וזה , שא� מדירו עני מביא קרב� עני וא� עשיר מביא קרב� עשיר, לינ� בתר מדירודאז, ומבואר 3

. הרי ג� בערכי� אזלינ� בתר המערי�, "אבל בקרבנות אינו כ�" היכי קאמר במתניתי�  ' שהקשתה הגמ
מביא קרב� , שאז בי� א� מדירו עשיר או עני, דמה שאמרה כ� המשנה קאי על מצורע עשיר', ותירצה הגמ

  . מביא ער� עני,  א% שהנער� עשיר ואילו בערכי� א� היה המערי� עני , רעשי
4  �מה "ואמר " ערכי עלי" ועני ששמע את חברו העשיר שאומר  כבר נתבאר שלרבנ� אזלינ� בתר המערי

שדוקא המצורע עצמו " א� דל הוא"כ גבי קרבנות מקרא ד"ולכ� צרי� גזה,  נות� ער� עני " שאמר זה עלי
בזה לא צרי� פסוק שמביא קרב� , אול� במצורע עני ומדירו עשיר. � עני אבל לא מדירו העשירמביא קרב

  . וכ� בקרבנות אזלינ� בתר הנודר,  דאזלינ� בתר המערי� כ בערכי� לרבנ� "דכ� הדי� ג, עשיר
 וג� בערכי� היה הדי�, כשהוא בר חיובא" הגברא"ל דאזלינ� דוקא בתר "ג� זה נתבאר לעיל שרבי ס 5

כ במצורע עשיר ומדירו עני פשיטא שנות� קרב� "וא, שנות� ער� עשיר' בעני ששמע את חברו העשיר וכו
והחידוש הוא גבי מצורע עני ומדירו עשיר שבזה לכאורה א� ניזיל בתר הגברא בר חיובא היה לו . עשיר

שהמצורע ' אפילומר שא� מדירו עשיר מביא קרב� עשיר " א� דל הוא"ל קרא ד"וקמ, להביא קרב� עני
שא ליבא ד רבי בע רכי� א � אמ ר  עני ) ה הכא"ד ' בתוס(ז מוב� בעוד  דר�  מ ה היה ההכרח של רב ינו אלחנ� "ועתה לפ[. הוא עני

ל "ולהנ. ל"ו הקשה מדוע ו כנ, הדי� שנו ת� ער �  עשיר  ולא ער � עני, "מ ה שאמ ר זה עלי" ושמע ח ברו הע שיר ו א מר " ערכי  עלי"
ל היה העשיר צרי�  "דא� בערכי� בא ופ� הנ', פי". ואחדא"כ בקר בנו ת "ה יכול לומר מ שאכ ג� רבי הי"דאל, ההכרח פשוט
מ ש ג�  "ש,  ובזה שרבי ה שווה די� קרב נות לערכי�. כ שמביא  קרב� ע שיר"הרי בקרבנ ו ת אינו  כ� דא יכא גזה, לתת ע ר� עני

  ].ק"ודו, ל ער� עשיר"ל לרבי שנ ות� בא ופ� הנ"בערכי�  ס
 . מ מתי נשתנה מצבו"ראשוני� בביאור הנפטבלא הבאה בשיטות ה' ע 6



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

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

  

  :ערכי� ד� יז 
  ? איזה ער� הוא נות�, עשיר והעני או עני והעשיר בזמני� כדלהל�

  

    בנשתנה כבר בשעה שהעריכו הכה&  בלא השתנה רק עד שעת הנתינה
  היה עני בשעת הנדר  נות& כעשיר  1נות& כעשיר

  2נות& כעשיר: רשו�י ורבינו ג"לרש  נות& כעשיר
  3נות& כעני: לעיל' לתוס

היה עשיר בשעת 
  הנדר

  
  ].ה אבל"תוד[? לאיזה עני� חלוק קרבנות מערכי� במשנתנו, "אבל בקרבנות אינו כ�"

  

    בקרבנות  בערכי&
  בודקי� באיזה מצב   נות& תמיד ער' עשיר

  קרב הקרב& הקובע
   .י "לשיטת רש

  4בעשיר והעני ולהיפ'

ס בשעת הערכה היה אביו וגוס
  5ומת קוד� נתינה נות& כעשיר

היה אביו גוסס בהקרבת 
   מביא כעני.הקרב& הקובע 

   .' לשיטת תוס
  בהיה אביו גוסס

   .עני והעשיר וחזר והעני 
  נות& כעשיר 

בעשיר והעני וקרוב להתעשר 
   מביא כעני.מאביו הגוסס 

  .' ליש מפרשי� בתוס
  6יהודה' קאי אר

  

                                                           
בשני אופני� [,  קוד� נתינה או עשיר והעני ,  קוד� נתינה היה עני והעשיר :  ל"וז, י במשנתנו"כתב רש 1

, א� היה עני בשעה שהעריכו הכה� והעשיר בשעת נתינה נות� כעשיר' מבואר שאפי. נות� ער� עשיר] אלו
על (א "ובתורע) י"על הרש(ש "היטב ברש' וכ� ע. � שנות� כעשירש א� כבר העשיר בשעת ער� הכה"וכ

אשר תשיג " דכתיב  " עני והעשיר נות� ער� עשיר"שפירשו מה שאמרה המשנה , )המשנה בריש פרק שני
שא% , באופ� שנשאר במצבו הקוד� של עני בשעת הערכה ונתעשר קוד� הנתינה' הוא אפי, "יד הנודר

ולא רק בנשתנה מצבו קוד� עריכה  נות� , זלינ� בתר שעת נתינה ונות� כעשיר א שהעריכו הכה� בתור עני 
אבל בערכי� א� העריכו הכה� בעניותו לתת סלע ועד  : ל"וז, )ה אבל"בד(כא� ' כ התוס"וכ� כתבו ג. כעשיר

ל שדוקא בהעשיר "וס, ט חולק"התוי, אכ�. [ל"עכ,  נות� ער� עשיר לא גמר לתת סלע מת אבי והעשיר 
 ].בהעשיר קוד� נתינה' אבל א� היה עני בשעת הערכה נות� כעני אפי, בשעת הערכה נות� כעשירכבר 

מבואר שכל  . דמשמע בתר שעת נדר אזלינ�: כתב, )ה עשיר והעני אשר תשיג יד הנודר"בד(י "הנה רש 2
,  גרשו�וכ� כתוב ברבינו. כ נות� כער� עשיר"שהיה עני בשעת הערכה שאח' אפי, שהיה עשיר בשעת הנדר

 .ל"עכ,  אזלינ� והיינו כשעת הנדרפה משמע בתר  "  אשר תשיג יד הנודרפיעל : "ל"וז
ע ל  " דכתיב  " עשיר והעני נות� ער� עשיר"דמה שאמרה משנתנו ) ה בעידנא"ד: ד% ז(לעיל ' כ� כתבו תוס 3

ה� נשתנה אבל א� כבר בשעת הערכת הכ, זה דוקא א� עדיי� הוא עשיר בשעת הערכה, "פי אשר תשיג
  .  נות� כעני ונעשה עני 

ש אזלינ� בתר "לר, בתר איזה קרב� אזלינ� לומר שהוא הקובע לכל שאר הקרבנות' שיטות בגמ' ויש ג 4
בגלל שהיה באותה שעה עני מביא לכל שאר הקרבנות כעני " חטאת העו%"שא� הביא ,  חטאת המכפר 

שא� , יהודה אזלינ� בתר האש�' ולר].  עולהובאופ� זה נשאר לו להביא רק לקרב�[, א% שעתה העשיר
אליעזר ב� יעקב ' ולר. א� כבר נתעשר' כ כעני אפי"כ לחטאת והעולה ג"היה עני באותה שעה מביא אח

שא� היה אז עני מביא לכל שאר קרבנותיו , כשצרי� להביא שני ציפורי�, הקובע הוא כבר שבוע קוד�
  .כעני

שא� היה אביו גוסס בשעת , פרש שהחילוק בי� ערכי� לקרבנותשאי� ל, בתחלת דבריה�' וכתבו תוס 5
זה ]. כ בקרבנות שאי� מחכי�"משא[, נתינת הער� שנאמר לו שימתי� עד שימות אביו ויתעשר שאז ית�

  .דג� בערכי� אמרינ� בתוספתא שמוטב שיביא ער� עני משימתי� ויביא ער� עשיר, אינו
לעני� קרבנות אינו , � שיהיה עני משעת הנדר עד שעת נתינהיהודה בערכי� דצרי' הג� שאמר ר, כלומר 6

  . מביא כעני, שעומד להיות עוד הפע� עשיר' ואפי, א� היה עשיר באיזה זמ�' שאפי, כ�


