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  .ערכי� ד� יח
  ].ה לא"תוד[? מה הדי� א� היה אביו עשיר ועתה הוא גוסס לעני� קרבנות ולעני� ערכי�

  

    בקרבנות  בערכי%
  מחכה הכה% מלהעריכו 

  כדי שיביא כעשיר
  1)אינו לפנינו(' י שהביאו תוס"לפירש  אי% ממתיני� ומביא כעני

  2)י במשנה"והוא פירוש רש(י " רלפירוש  אי% ממתיני� ומביא כעני  אי% ממתיני� ומביא כעני
  

  ?ומה הדי� בזה, הא� ולאיזה עני� מקישי� ערכי� לנדרי�
  

    ?הא� מקישי� ערכי% לנדרי�  ?ומה הדי%
  3) לעני,(מרגלית לקלי�   מקישי�  אי% משהי�

  4לידו% בכבודו  מקישי�  נות% ער- של� ונות% דמי כולו

  נידו% כשעת הער-: בערכי%
  5נתינהנידו% כשעת ה: בנדרי�

  כפי איזה שעה נידו%  אי% מקישי�

  
  ',וגו" מיו� הראשו� עד יו� השביעי) "טו:שמות יב(מני� שמה שאמר הפסוק 

  ].ה יכול"תוד[? לדיני� דלהל�,  שיו� ראשו� ויו� שביעי ה� בכלל

  

    לעני% איסור אכילת חמ0  לעני% חיוב כרת לאוכל חמ0
  ):ח:ש� יב(דכתיב 

  6"ש בערבעד יו� האחד ועשרי� לחד"
  ):ו:ש� יג(דכתיב 

  "שבעת ימי� תאכל מצות"
  לרבנ%

" שביעי"ו" ראשו%" דכיו% דכתב ,מסברא 
  ה� ג� בכלל

  ):ו:ש� יג(דכתיב 
  "שבעת ימי� תאכל מצות"

  לרבי

                                                           
אבל  "קאי על מה שאמרה המשנה לפני כ� ', וכו" מת אביו' אפי" שאמרה המשנה מה, לפירוש זה 1

אבל בערכי� , ז דוקא בקרבנות אינו ממתי�"ולפ. 'מת אביו והניח לו וכו' שבה� אפי, "בקרבנות אינו כ�
  . צרי� הכה� להמתי� מלהעריכו עד שירש את אביו

אבל "א קאי על מה שאמרה המשנה לפני כ� ל', וכו" מת אביו' אפי"ולפירוש זה מה שאמרה המשנה  2
,  היה אביו גוסס' אלא הוא דבר חדש לומר שבערכי� לא ממתיני� מלהעריכו אפי, "בקרבנות אינו כ�

  ].ש שבקרבנות שלא ממתיני�"וכ[
' , סלעי� אול� א� יעלוה לכר� אפשר למוכרה בנ' לעני� ערכי� עני שהערי� עצמו ויש לו מרגלית השוה ל 3

, וכ� לעני� נדרי�. אלא נידו� עתה בהשג יד, � שנשהה עד שנעלנה לכר� וימכרנה וית� ער� עשיראי� אומרי
  .ולא כפי כמה ששוה א� יעלוה לכרכי�, נות� כפי הדמי� ששוה עכשיו, "דמי מרגלית זו עלי"האומר 

  . ות� דמי כולונ, "דמי ראשי עלי"וכ� .  נות� ער� כלו שזה אבר שהנשמה תלויה בו " ער� ראשי עלי"אמר  4
הרי א� יבוא עתה לאחר זמ� , דכיו� שאי� בדמי� ער� קצוב מהתורה, י פירש שדי� זה הוא מסברא"רש 5

. ולכ� על כרח� שאזלינ� בנדר בתר שעת הנתינה,  מי יודע כמה היה שוה בשעת הנדר שנשומו כעבד 
וא� אנו יודע י�  , שנשתנה למה נאמר  דא� לא ידעינ� שנשתנה , הקשו ממה נפש�) ה שית�"ד(' ותוס

  .ל דילפינ� לה מקרא"אלא ס.  למה שנפסיד את ההקדש לדו� אותו כשעת הנתינה שנשתנה ונחלש 
.  והיינו הערב שאחר האחד ועשרי� " בערב"דהכתוב אומר , מתיבות אלו רק ילפינ� ששביעי בכלל, אכ� 6

בראשו� בארבעה עשר יו� לחדש "דכתיב , זה למדנו מתחילת הפסוק, ולעני� מה שיו� הראשו� בכלל
שעל פסוק זה כתוב עונש ' וכתבו התוס. ו שהוא הראשו� צרי� לאכול מצות"מזה למדנו שמליל ט, "בערב
  ".כל אוכל מחמצת ונכרתה) "יט:ש� יב(דהא כתיב בהמש� , כרת
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  :ערכי� ד� י ח
  ?"עד ועד בכלל"הא� ומני� דאמרינ� בה� ד, בדיני� דלהל�

  

    1י%לעני% ערכ  לעני% אכילת מצה  לעני% פריחת צרעת
  לרבנ%   מגזירה שוה,עד בכלל    מקרא,עד בכלל   אי% עד בכלל

  לרבי   מגזירה שוה,עד בכלל    מסברא,עד בכלל   אי% עד בכלל

  
  ].ה שנתו"תוד[? מאמתי מוני� את השנה בקרבנות לעני� הדיני� דלהל�

  

    לקרבנות שצריכי� דוקא ב% שנה  לעני% לאו דבל תאחר בבכור
  2'ליש מפרשי� בתוס  אהמיו� ההרצ  מיו� ההרצאה
  3'לתוס  מיו� הלידה  מיו� ההרצאה

  
  ?מהו הביאור שני� האמורי� בב� ובת כול� מעת לעת

  

    ?מהו הביאור  ?ומני%
  לרב גידל אמר רב  לעני% ערכי%  דומיא דשאר דינ� שה� כתובי� בפסוק

  לרב יוס�  'ג וכו"ב י"לעני% ב% י  מדאמר ב% ובת ולא אמר זכר ונקבה

  
                                                           

תיב דכ, וילפינ� לה מיתורא דקרא, במשנתנו מבואר ששנת חמש ושנת עשרי� ושנת ששי� כלמטה ממנה 1
באה להורות שרק אחר שנת ששי �  " ומעלה"הנה תיבת , "ומעלהוא� מב� ששי� שנה ) "ז:ויקרא כז(

. ועבדינ� גזירה שוה ג� לשאר הערכי� שה� כלמטה,  אבל בשנת ששי� נידו� כלמטה נידו� בער� זק� 
 קשה  ה אלא שלרבי דאית לי". עד ועד בכלל"כיו� דלית להו האי כללא ד, ולרבנ� ודאי צרי� לימוד

שהער� " מב� חדש ועד ב� חמש שני�"דכיו� שכתוב בפסוק ', ותירצה הגמ. לכאורה למה צרי� גזירה שוה
א� מב� חמש ועד ב� "ועוד כתוב ,  משמע שג� שנת חמש עצמה הער� חמש שקלי� הוא חמשה שקלי� 

ל לרבי "דהא ס, כ בכלל עשרי�"ומשמע ששנת חמש עצמה היא ג, הער� עשרי� שקלי�" עשרי� שנה
הרי לנו שהפסוקי� שקולי� לשנ י  , והכי נמי כא� חמש וכ� עשרי� בכלל, בכלל" שביעי"ו" ראשו�"ש

וכ� הוא אותו חשבו� בשנת . [ולכ� צרי� את הגזירה שוה להכריע ששנת חמש כלמטה ממנה, הצדדי�
  ]. עשרי�

הא א� , בתר שנת�דלמה צרי� פסוק ללמד שלא אזלינ� בכבשי� בתר שנות עול� אלא ', הקשו תוס 2
ה "דאלו שנולדו קוד� ר, ה"אזלינ� בתר שנות עול� לא יהיו לנו כבשי� בני שנה שכשרי� להקרב בר

דרק אחר שבעת , ה הזה ה� עדיי� מחוסרי זמ� להקרבה"וכבשי� שנולדו בר, ה יהיו כבר בני שנתי�"בר
 את השנה רק מיו� ויש מפרשי� שתירצו דאי� מתחילי� למנות. ימי� מלידתו הוא נראה לקרב�

והביאו ראיה מסוגיא . ה"ה באלו שיו� ההרצאה שלה� חל בר"כ משכחת לה כבשי� לר"ההרצאה וא
ומשמע שכל השנה הזו מיו� , דבכור מאמתי מוני� לו שנה משעה שנראה להרצאה:) סו% ד% ו(ה "דר

  ". ב� שנתו"ההרצאה קרוי 
אלא עד שנה מיו�  " בל תאחר"לעני� שלא עובר בה הוא "חולקי� ואומרי� שכל הדי� המוזכר בר' התוס 3

כ לא  "דאל, ודאי שמוני� מיו� הלידה, לעני� קרב�" ב� שנתו"אול� להקרא , ההרצאה ולא מיו� הלידה
דהרי יו� ההרצאה תמיד מתחיל , משכחת לה שעות בקדשי� לפסול בעברה שנתו בי� שחיטה לזריקה

רי� פסוק ללמד בכבש ששנתו שלו ולא שנת עול� הוא  דמה שצ', ולכ� תירצו תוס. בתחלת היו� בזריחה
נ " בזה אה אול� לעני� התארי� מתי נהיה ב� שנה , ל" שש עות פוסלות בקדשי� וכנ לעני� מעת לעת 

  .ל"דידעינ� מסברא כנ
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  .� יחערכי� ד
  ].ה לא"תוד[? מה הדי� א� היה אביו עשיר ועתה הוא גוסס לעני� קרבנות ולעני� ערכי�

  

    בקרבנות  בערכי%
  מחכה הכה% מלהעריכו 

  כדי שיביא כעשיר
  1)אינו לפנינו(' י שהביאו תוס"לפירש  אי% ממתיני� ומביא כעני

  2)י במשנה"הוא פירוש רשו(י "לפירוש ר  אי% ממתיני� ומביא כעני  אי% ממתיני� ומביא כעני
  

  ?ומה הדי� בזה, הא� ולאיזה עני� מקישי� ערכי� לנדרי�
  

    ?הא� מקישי� ערכי% לנדרי�  ?ומה הדי%
  3) לעני,(מרגלית לקלי�   מקישי�  אי% משהי�

  4לידו% בכבודו  מקישי�  נות% ער- של� ונות% דמי כולו

  נידו% כשעת הער-: בערכי%
  5נידו% כשעת הנתינה: בנדרי�

  כפי איזה שעה נידו%  אי% מקישי�

  
  ',וגו" מיו� הראשו� עד יו� השביעי) "טו:שמות יב(מני� שמה שאמר הפסוק 

  ].ה יכול"תוד[? לדיני� דלהל�,  שיו� ראשו� ויו� שביעי ה� בכלל

  

    לעני% איסור אכילת חמ0  לעני% חיוב כרת לאוכל חמ0
  ):ח:ש� יב(דכתיב 

  6"עד יו� האחד ועשרי� לחדש בערב"
  ):ו:ש� יג(דכתיב 

  "שבעת ימי� תאכל מצות"
  לרבנ%

" שביעי"ו" ראשו%" דכיו% דכתב ,מסברא 
  ה� ג� בכלל

  ):ו:ש� יג(דכתיב 
  "שבעת ימי� תאכל מצות"

  לרבי

                                                           
אבל בקרבנות אינו  "קאי על מה שאמרה המשנה לפני כ� ', וכו" מת אביו' אפ י"מה שאמרה המשנה , לפירוש זה 1

אבל בע רכי� צרי� הכה� להמתי�  , ז דוקא בקרבנות אינו ממתי�" ולפ. 'מת אביו והניח לו וכו' שבה� אפי,  "כ�
  . מלהע ריכו עד שירש את אביו

אבל בקרבנות אינו  "לא קאי על מה שאמרה המשנה לפני כ� ', וכו" מת אביו' אפי"זה מה שאמרה המשנה ' ולפי 2
  ].ש שבקרבנות לא ממתיני�"וכ[, באביו גוסס' תיני� מלהערי � אפיאלא הוא דבר חדש לומר שבערכי� לא ממ, "כ�

אי � ', סלעי� אול� א� יעלוה  לכר�  אפשר למוכרה בנ' לעני� ערכי� עני שהערי�  עצמו ויש לו מרגלית השוה ל 3
האומר , וכ� לעני� נדרי�. אלא נידו� עתה בהשג יד, אומרי� שנשהה עד שנעלנה  לכר� וימכרנה וית� ער� עשיר

  .ולא כפי כמה ששוה א� יעלוה לכרכי�, נות� כפי הדמי� ששוה עכשיו, "מי מרגלי ת זו עליד"
  . נות� דמי כולו, " דמי ראשי עלי"וכ� .  נות� ער� כלו  שזה אבר שהנשמה תלויה בו "  ער�  ראשי עלי"אמר  4
ה ל אחר זמ� שנשומו ה רי א� יבוא עת, דכיו� שאי� בדמי� ער� קצוב מהתורה, י פירש שדי� זה הוא מסברא"רש 5

) ה שית�"ד(' ותוס. ולכ� על כרח� שאזלינ� בנדר בתר שעת הנתינה,  מי יודע כמה היה שוה בשעת הנדר  כעבד 
 למה שנפסיד   וא� אנו יודעי� שנשתנה ונחלש ,  למה נאמר שנשתנה  דא� לא ידעינ� שנשתנה ,  הקשו ממה נפש�

  .נ� לה מקראל  דילפי"אל א ס. את ההקדש לדו� אותו כשעת הנתינה
ולע ני� .  והיינו הער ב שאחר האחד ועשרי�  "  בע רב"דהכתוב אומר ,   מתיבות אלו רק ילפינ� ששביעי בכלל, אכ� 6

מז ה למד נו  , "בראשו� בארבעה ע שר יו� לחדש בערב"דכתיב , זה למ דנו מתחילת הפסוק,  מה שיו� הראשו� בכלל
דהא כתיב בהמש� ,  שעל פ סוק זה כתוב עונש כרת'וכתבו התוס. ו שהוא הראשו� צרי� לאכול מצות"שמליל ט

  ". כל א וכל מחמצת ונכרתה) "יט:ש� יב(
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  :ערכי� ד� י ח
  ?"עד ועד בכלל"הא� ומני� דאמרינ� בה� ד, בדיני� דלהל�

  

    1לעני% ערכי%  לעני% אכילת מצה  לעני% פריחת צרעת
  לרבנ%   מגזירה שוה,עד בכלל    מקרא,עד בכלל   י% עד בכללא

  לרבי   מגזירה שוה,עד בכלל    מסברא,עד בכלל   אי% עד בכלל

  
  ].ה שנתו"תוד[? מאמתי מוני� את השנה בקרבנות לעני� הדיני� דלהל�

  

    לקרבנות שצריכי� דוקא ב% שנה  לעני% לאו דבל תאחר בבכור
  2'מפרשי� בתוסליש   מיו� ההרצאה  מיו� ההרצאה
  3'לתוס  מיו� הלידה  מיו� ההרצאה

  
  ?מהו הביאור שני� האמורי� בב� ובת כול� מעת לעת

  

    ?מהו הביאור  ?ומני%
  לרב גידל אמר רב  לעני% ערכי%  דומיא דשאר דינ� שה� כתובי� בפסוק

  לרב יוס�  'ג וכו"ב י"לעני% ב% י  מדאמר ב% ובת ולא אמר זכר ונקבה
  

                                                           
דכתיב , וילפינ� לה מיתורא דקרא, במשנתנו מבואר ששנת חמש ושנת עשרי� ושנת ששי� כלמטה ממנה 1
באה להורות שרק אחר שנת ששי �  " ומעלה"הנה תיבת , "ומעלהוא� מב� ששי� שנה ) "ז:ויקרא כז(

. ועבדינ� גזירה שוה ג� לשאר הערכי� שה� כלמטה,  אבל בשנת ששי� נידו� כלמטה בער� זק� נידו� 
 קשה  אלא שלרבי דאית ליה ". עד ועד בכלל"כיו� דלית להו האי כללא ד, ולרבנ� ודאי צרי� לימוד

ער� שה" מב� חדש ועד ב� חמש שני�"דכיו� שכתוב בפסוק ', ותירצה הגמ. לכאורה למה צרי� גזירה שוה
א� מב� חמש ועד ב� "ועוד כתוב ,  משמע שג� שנת חמש עצמה הער� חמש שקלי� הוא חמשה שקלי� 

ל לרבי "דהא ס, כ בכלל עשרי�"ומשמע ששנת חמש עצמה היא ג, הער� עשרי� שקלי�" עשרי� שנה
הרי לנו שהפסוקי� שקולי� לשנ י  , והכי נמי כא� חמש וכ� עשרי� בכלל, בכלל" שביעי"ו" ראשו�"ש

וכ� הוא אותו חשבו� בשנת . [ולכ� צרי� את הגזירה שוה להכריע ששנת חמש כלמטה ממנה, הצדדי�
  ]. עשרי�

הא א� , דלמה צרי� פסוק ללמד שלא אזלינ� בכבשי� בתר שנות עול� אלא בתר שנת�', הקשו תוס 2
ה "קוד� רדאלו שנולדו , ה"אזלינ� בתר שנות עול� לא יהיו לנו כבשי� בני שנה שכשרי� להקרב בר

דרק אחר שבעת , ה הזה ה� עדיי� מחוסרי זמ� להקרבה"וכבשי� שנולדו בר, ה יהיו כבר בני שנתי�"בר
ויש מפרשי� שתירצו דאי� מתחילי� למנות את השנה רק מיו� . ימי� מלידתו הוא נראה לקרב�

וגיא והביאו ראיה מס. ה"ה באלו שיו� ההרצאה שלה� חל בר"כ משכחת לה כבשי� לר"ההרצאה וא
ומשמע שכל השנה הזו מיו� , דבכור מאמתי מוני� לו שנה משעה שנראה להרצאה:) סו% ד% ו(ה "דר

  ". ב� שנתו"ההרצאה קרוי 
אלא עד שנה מיו�  " בל תאחר"ה הוא לעני� שלא עובר ב"חולקי� ואומרי� שכל הדי� המוזכר בר' התוס 3

כ לא  "דאל, ודאי שמוני� מיו� הלידה, ב�לעני� קר" ב� שנתו"אול� להקרא , ההרצאה ולא מיו� הלידה
דהרי יו� ההרצאה תמיד מתחיל , משכחת לה שעות בקדשי� לפסול בעברה שנתו בי� שחיטה לזריקה

דמה שצרי� פסוק ללמד בכבש ששנתו שלו ולא שנת עול� הוא  ', ולכ� תירצו תוס. בתחלת היו� בזריחה
נ " בזה אה לעני� התארי� מתי נהיה ב� שנה אול� , ל" שש עות פוסלות בקדשי� וכנ לעני� מעת לעת 

  .ל"דידעינ� מסברא כנ


