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כללי� לשימוש 
[ ]  =   מקור או טע� הדבר 

( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 
לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� ! עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת תוס' (וג� 

לעיקרי החידושי� שבתוס') 
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מסכת ערכי
 
פ"א הכל מעריכי

גמ' ב. � ד. 
מופלא הסמו� לאיש מערי� 

טומטו� ואנדרוגינוס אינ� נערכי� [הזכר, וא� נקבה היא � ודאי] 
מנוול ומוכה שחי� שאי� לה� דמי� � נערכי� [נפשות � כל דהו] 

אי� סומכי�: יורש לר"י (ורבנ� חולקי�), קרב� דגוי, דחבירו, 
קרב� בשותפות � לרבנ� כול� סומכי�, לל"ק לר"י א' סומ� לרש"י (לרש"י בתמורה � אי� סמיכה) 

חיוב קט�: א"צ לאמו לסוכה, היודע לנענע ללולב, היודע להתעט$ לציצית, היודע לשמור לתפילי�, 
הגיע לחינו� לשופר (לרש"י � מב� ח' ← י' כיו"כ),  

היודע למי מברכי� לצר$ לזימו� 
אשה מצורעת אינה פורעת ופורמת 

אינו בקי כשר לראות נגעי� במסברי לי' וסבר (לרש"י � הכה� ות"ח ישראל רואה עמו וא"ל "אמור טמא") 
כהני� חייבי� בסוכה שלא בשעת עבודה אפי' בלי אשתו � כהולכי דרכי� בלילה 

כהני� חייבי� בתפילי� ש"ר בי� צי% למצנפת אבל לא בש"י [חציצה � ילבש על בשרו] 
כהני� מוכרי� לעול� (לרש"י אפי' בשנת היובל � קרקע מכורה ויוצאה והמעות שלה�) 

גואלי� לעול� (לרש"י � שדה שמכר גואל מיד אפי' פחות מב' שני�, רש"י ר"ה � שדהו שהקדיש ומכר הגזבר 
ואי� יובל מפקיע מיד המקדיש הלוי אלא חוזרת ביובל) 

זר מצטר$ ע� האוכל תרומה לזימו� [הכה� מצי אכול בהדי זר] 
רש"י ג. � ג: 

לרש"י � נשי� כשרות לקרות מגילה ולהוציא זכרי� י"ח 
עבד מעלה לא"י � רש"י � שרוצה העבד כנעני שלא ימכרנו אלא בא"י, רש"י כתובות � להעלות עבד עברי 

עמו לא"י לגור 
תפילי� על בשרו [והיה ל� לאות ולא לאחרי� לאות] 

גמ' ד. � ו. 
אי� כה� נידו� בהישג יד [והעמידו לפני הכה� � ולא כה� לפני כה�] 

ער� סתו� עלי (רש"י � "הרי עלי ער ") נות� ג' שקלי� [תפסת מועט] וב' לשונות בר"נ א� נידו� בהישג יד 
או ית� ג' דכמפרש דמי [בערכ�] 

ער� אבר לא אמר כלו� [בערכ� � כולו] (רש"י � אבל "דמי ידי" � נות�) חו% מנשמה תלוי' בו דנות� כולו 
[נפשות] 

גוסס אינו נער� [והעמיד והערי� � שישנו בהעמדה] 
ראש עבד או חמור הקדש למזבח/מכור � שותפות ½ ½ 

ראש פרה לדמי עולה � רק נות� ראשו [מזדב� בבי טבחא] בבע"מ, וספק בת� אי אמרינ� ב' מיגו 
(נחתא קדוה"ג, והתפשטות) 

דמי ראשו עלי לבדק הבית � נות� דמי כולו [נפשות (נידו� אחר אבר שכבודו תלוי בו) כתיב בערכי� 
(בדק הבית) והוקש נדר בערכ�], למזבח � נות� חצי דמיו 

ערכי עלי למזבח, ספק א� נידו� בהישג יד לעני, או דוקא בשויו 
הקדיש שדה אחוזה למזבח � ספק אי נפדית בשיעור נ' שקל או בשויו 



המערי� פחות מב� חודש, אבר שאי� הנשמה תלוי' בו, כלי, המקדיש בהמת חבירו "עלי להקריב" (אבל 
"זו" לא אמר כלו�) � לר"מ נות� דמיו [אי� אד� מוציא דבריו לבטלה], ולרבנ� לא אמר כלו� 

גוי � לר"מ נער� אבל לא מערי� [בנ"י מיעוט, איש ריבוי, לרבא � לא לכ� ולנו לבנות בית לאלקינו] 
לר"י מערי� אבל לא נער� [בנ"י, איש, ולא לכ� ולנו משו� חשש רפיו� ידי�] 

אי� מקבלי� נדבה לבדק הבית מגוי בתחלה (לרש"י � בתחלת הבני � משו� רפיו ידי�, דאי אימת גוי� עליה�) 
חו" ממלכות [אינו חוזר] 

אבל מקבלי� בסו$ לאחר שנבנה אבל לא דבר מסוי� [רש"י � גנאי, מתפארי� בו] 
מקבלי� תרומה שהפריש גוי וקורה לביהכ"נ מגוי א� אומר שהפריש בדעת ישראל (רש"י � תל� למקו� 

שתרומת ישראל הולכת; ישראל אמר לי להפרישה) ואל"ה גונזי� [שמא כוונתו להקדש � דאסור 
בהנאה בזה"ז] 

רש"י ד: � ו. 
א� ער� סתו� כמפרש אי� די� הישג יד משא"כ "ער� פלוני" � לרש"י � דלא מוכח מילתא דאי� הכל 

יודעי� שנותיו 
קדשי גוי למזבח אי� מעילה [חטא חטא מתרומה, רבי דרש"י � חלוק מישראל דאי� פיגול נותר וטמא] 

לבדק הבית יש מעילה [דומיא דתרומה � קדושת הגו$, רבי דרש"י � אי� חילוק מישראל] 
ֵש� שלא במקומו אינו קדוש � רק קדוש מקו� הש�,  

ל"א � קדוש רק על נייר ובפסוק כנתינתו 

גמ' ו. � ז: 
סלע זו לצדקה � מותר להשתמש לעצמו ולהלוותה לאחר 

   לר' זעירא חו" מאמר הרי זו, ורבא מתיר [דליחייב באחריותה (רש"י � כשמשתמש הוי כשולח יד 
 [(בפקדו

אבל משבאתה ליד גבאי אסור לשנותה אא"כ יש רווח יותר לעניי� 
ישראל שהתנדב מנורה לביהכ"נ מותר לשנותה לדבר מצוה 

וגוי שהתנדב אסור אפי' לדבר מצוה עד שנשתקע ש� בעליה [דפעי] 
ומח' בגוי דלא שכיח במתא 

גוסס אינו נער� [והעמיד והערי� � דישנו בהעמדה] ואינו נידר [לאו בר דמי�] 
יוצא ליהרג לת"ק אינו נער� [כל חר� לא יפדה], לר' חנינא ב� עקביא נער� [דמיו קצובי�] 

לת"ק ור"ש ב� אלעזר א� הזיק פטור, לר' יוסי חייב [מח' א� מלוה ע"פ (דלא עמד בדי�) גובה 
מיורשי�, א� מלוה הכתובה בתורה כשטר]  

אי� מזי� ד� חטאתו אא"כ זבחו כבר זבוח 
הורגי� מעוברת [ולד = גופה, ומתו ג� שניה�] והורגי� הולד תחלה [ניוול א� יוצא חי], חו" 

מיושבת על המשבר (לרש"י � קוד� שנגמר דינה) [עקר = גו$ אחר] 
מיתת מעוברת � הולד מת תחלה אבל לא בנהרגה 

האשה שישבה על המשבר ומתה, מחללי� שבת להצלת הולד מספק הג� דאי� חזקת חיות מעיקרא 
נהני� משערות אשה שנהרגה � רב � מפאה נכרית קשורה לשערה � דוקא כשאמרה "תנו שערי לבתי" 

[רש"י � גלי דעתא דלא ניחא דתיהוי כגופה = כנטולה מחיי�], וספק בתלי בסיכתא בלי "תנו" 
ר"נ � מיתתה אוסרתה � רש"י � ושיער לאו בר מיתה, משא"כ בהמה � המחובר בשעת גמר די� מיתסר 



 
פ"ב אי
 נערכי
גמ' ז: � ט: 

אי� נערכי� פחות מסלע להשג יד [וכל ערכ� יהיה בשקל הקדש]  
וא� נת� פחות מסלע והעשיר � נות� נ' 

לר"מ או נ' או סלע, לחכמי� כפי שידו משגת � סלע ← נ' 
היה לו ה' סלעי� ואמר ערכי עלי ב"פ ונת� ד' לשניה וא' לראשונה � יצא [שניה הוי בע"ח מאוחר שקד� 

וגבה שעבוד דראשונה וראשונה קבל מה שיש] 
אבל לא בנת� ד' לראשונה קוד� [כל ה' משעבד� לראשונה] 

ב' ערכי עלי בב"א � ספק אי ½2 לכ"א או 5 לכ"א 
טועה חוזרת לתחלת נדות בודאי אחרי ז' ← י"ז נקיי� 

ספק זבה מביאה קרב� חטאת עו$ ואינו נאכל 
ליטהר מנגע � משבוע א' ← ג' שבועות (נגעי בתי�) 

{צדקת� כהררי קל משפטי� תהו� רבה } 
לכה"פ ד' חדשי� מלאי� בשנה ששנה שלפניה מעוברת דמאחר סיהרא רק יו� א' ["אתחזויי ולאו 

אדעתי�"] 
לרב הונא (ושמואל, ורבי) עד ח' מלאי� ששנה שלפניה מעוברת דמקדי� סיהרא רק יו� א' [לאו 

אדעתייהו] 
   לעולא עד ז' מלאי� [כת"ק דרשב"ג דחודש העיבור לעול� ל' ומקדי� ב' יומי] 

לאחרי� כל החדשי� כסדר� (כ"ט � ל') אפי' לא נראית הלבנה לעדי�, חו" מכשעושי� שבט ואדר 
ראשו� מלא � עבדינ� ניס� ואייר חסירי�, כל ג' ול' שני� עושי� מלא משו� המולד 

"נזיר כימות הלבנה" = 354 [נדרי� הל� אחר לשו� בנ"א ורוב שני�] 
רש"י ח. � ח: 

לעול� לא תצא מזיבה לתחלת נדה עד שתשב ז' נקיי�, אבל מנדה לזיבה אפי' בלי הפסק 
כובש עונות = כובש ומסתיר� תחת מחילת כסא הכבוד כדי שיכריעו הזכיות 

גמ' י. � יג: 
במקדש ב' עד ק"כ חצוצרות לכהני� 

ב' עד ו' נבלי� (רש"י � כמפוח), ט' עד לעול� כנורות, וצלצל א' ללויי� 
ב' עד י"ב חלילי� לימי הלל [כנגד י"ב ימי הלל] ע"י עבדי כהני� לר"מ, ישראלי� מיוחסי�  

לר' יוסי, לוי� לר' חנינא ב� אנטיגנוס [לכו"ע עיקר שירה בפה, ומח' אי מעלי� מדוכ� ליוחסי� 
ו\או למעשרות] 

י"ב עד לעול� לוי� על הדוכ� [כנגד כלי שיר] וקטני� על האר" 
לר"י תר"ת חדא היא [ותקעת� תרועה, תרועה יתקעו] וצרי� שיהיו בב"א בלי הפסק 

לרבנ� � ג' מצות [תתקעו ולא תריעו] והפסק מועט מותר, ולר' יוחנ� אפי' הפסק מרובה 
אי� הלל בפסח [אי� חלוקי� בקרבנותיה�], שבת [לא איקרי מועד], ר"ח [כליל התקדש חג דאסור 

במלאכה], ר"ה ויו"כ [די� וספרי חיי� ומתי� פתוחי�], פורי� [נס שבחו"ל, קרייתה זו היא 
הלילא, אכתי עבדי אחשורוש אנ�] 

{אבוב, צלצל, מכתשת, שילוח � נטלו התיקו� וחזרו כמו שהיו; מגריפה מוציאה ק'/אל$ מיני זמר} 
לר"מ שיר מעכב הקרב� [ואתנה את הלוי� וכו' לכפר על בנ"י � ככפרה דמעכבת] וחכמי� חולקי� 

שירה מה"ת [ושרת בש� ה', עבדת וכו' בשמחה ובטוב לבב, יסור (ישיר) במשא, עבודת עבודה, בכת$ 
ישאו, והאלקי� יעננו (רש"י � מצוהו) בקול, ג� ה� ג� את� � בעבודת מזבח] 

ביכורי� טעוני� שירה (לרש"י � ארוממ� ה') [טוב טוב] בדר� ענבי� [שירה על היי�] 



משורר ששיער � לר' יונת� אי� מיתה אלא אזהרה 
לאביי מיתה [והזר יקרב יומת] 

לר' יוחנ� ב� גודגדא במיתה/באזהרה וגזרו א$ במסייע, ולר' יהושע ב� חנני' לא גזרו 
בעולת נדבת ציבור (קי" המזבח) אי� שירה [על עולותיכ� ועל זבחי שלמיכ� � ככבשי עצרת דקבוע 

זמ�] 
נסכי� הבאי� בפנ"ע ספק א� טעוני� שירה [אולי צרי� אכילה ושתייה] 

ר"ל � אומרי� שיר שלא על הקרב� על הדוכ� חו" מקרב� נדבת ציבור וספק בנסכי� בפנ"ע [יצא חורבה 
שיאמרו דכ"מ רשות] 

{מגלגלי� זכות ליו� זכאי וחובה ליו� חייב} 
שנת שביעית: מכיבוש יהויקי� גלה יהויכי�, ובשנת י"ח חורב� = מוצאי שבעית (לר"י דיובל במ"ט לא 

קחשיב שנות גלות סנחריב � רש"י � משגלו ראוב וגד בטלו יובלות עד שחזרו בשנת י"ח ליאשיהו � 
 ,(והתחילו מחדש ל"ו שנה לפני החרב

י"ד שני� אחר החורב� יובל (י"ד שכבשו וחלקו לא נמנו), 
בית שני חרב במוצאי שביעית לר"י, ולרבנ� בשנת ו', רב אשי � א$ לרבנ� במוצאי שביעית דלא מנו 

יובל עד שנת שבע לבני� � אחר עליית עזרא 
ו' טלאי� מבוקרי� לתמיד בלשכה (רש"י � י"מ � שחיטה ביו� רביעי, רש"י � ד' ימי� ויו� השחיטה וח' טלאי� 

ניתנו ש� קוד� הלילה) [ב� בג בג � ג"ש לפסח] 
{כנור של מקדש ז' נימי�, ימות המשיח ח', עוה"ב י'} 

רש"י יא. 
דר� ענבי� כשר לביכורי� � לרש"י � הביא ענבי� לעזרה לביכורי� ודרכ� 

 



 
פ"ג יש בערכי
גמ' יד. � יז. 

אסור לומר כמה נאה כנעני זה 
ערכי�, מקדיש שדה אחוזה � קצוב בתורה, ולר"א א$ שדה מקנה [וחשב וחשב] (לרבנ� בשויו 

[במכסת]) ולכו"ע בשדה מקנה אי� חומש [במכסת הערכ� � כערכי�, ב' כתובי� הבאי� כא'] 
רב הונא � הקדיש שדה מליאה אילנות � פודה אילנות בשווי� ושדה בנ' לבית זרע [בעי� יפה מקדיש] 

(ור"ש חולק � לא הקדיש אילנות) 
הקדיש ג' אילנות בשיעור י' לבית סאה � הקדיש הקרקע ואילנות שביניה� 

שדה טרשי� (לאו בני זריעה) � הקדיש פודי� בשווי� [בית זרע], מכר נגאלי� מיד [שני תבואות]  
אבל ליובל שוה לשדה אחוזה 

אילנות � הקדיש � פודי� בשווי� [בית זרע], ואי� יוצאי� לכהני� ביובל [השדה],  
מכר צרי� ב' שני� [שני תבואות] ואי� חוזרי� ביובל [אחוזתו] 

מועד שהמית עבד � ל', ב� חורי� � שויו, ת� � בשניה� פטור 
מועד שחבל � בשניה� נזק של�, ולר"ע א$ בת� 

בושת ופג� באונס ומפתה [תחת אשר עינה � לקנס בלבד, השוכב עמה � להנאת שכיבה לבד] 
{נחת� גז"ד במדבר על לשה"ר; על עצי� ואבני� ק"ו על חבירו; י' נסיונות במדבר;  

מצריי� נפלטו ליבשה; לשו� נוצרה במצב שמור; כל המספר לשה"ר...;  
לעת"ל מתקבצות החיות אצל הנחש � ומה יתרו� לבעל הלשו�}  

ר' חמא בר' חנינא � תורה והשפלת דעתו מתק� סיפור לשה"ר, לר' אחא בר' חנינא אי� תקנה אלא 
שמירה 

{לשה"ר כנגד ג' עבירות; לשו� תליתאי קטיל תליתאי; לשו� ממיתה כח"} 
לשה"ר: לרבה � אש בביתו, אביי � היכי משכחת אש אלא בביתו דיש בשר 

רבה � אי� לשה"ר במיתאמרא באפי מרה (רש"י � הייתי אומר בפניו, הייתי מודה לו שאמרתי), 
ואביי חולק [כ"ש חוצפא ולשה"ר] 

רבה ב"ר הונא � אי� לשה"ר במיתאמרא באפי תלתא (רש"י � שהבעלי� אמרוה בפני ג') [חבר� חברא אית 
לי'] 

אל יספר בטובתו, שמתו� כ� בא לידי רעתו (רש"י � הוא עצמו, אחרי�) 
לשה"ר דאהנו מעשיו (רש"י � שנתקוטטו על ידו) נגעי� באי� 

דלא אהנו מעשיו מעיל מכפר אבפרהסיא, קטורת אבצינעא 
{נגעי� באי� על לשה"ר, שפכ"ד, שבועת שוא, ג"ע, גסות רוח, גזל, צרות עי�} 

בלא ידוע הרוצח � עגלה ערופה, בידוע � כתונת על שפכ"ד ומכנסיי� על ג"ע (לרש"י � מכפרי על האחרי� 
 (שעל ידו נענשי

{מצורע הבדיל בי� איש לרעהו לפיכ� בדד ישב, עשה מעשה פטיט לכ� יביא ציפרי�} 
תוכחה � חייב לחזור ולהוכיח [הוכח תוכיח],  

וחייב להוכיח � רב כר"א � עד הכאה, שמואל כר' יהושע � עד קללה,  
ר' יוחנ� כב� עזאי � עד נזיפה 

פטור מלהוכיח במשתני� פניו [לא תשא עליו חטא], א� אינו יכול להוכיח 
{תמיהני א� יש בדור הזה מקבל תוכחה/יודע להוכיח; ר"ע הוסי$ אהבה לר' יוחנ� ב"נ שקובל עליו; 

ענוה שלא לשמה עדי$ מתוכחה לשמה} 
לא ישנה אכסניא עד � רב � הכהו אשתו, שמואל � דוקא שהפשיל כלי האורח להשליכ� מ� הבית 



{לא ישנה מאומנות אבותיו; עד היכ� תכלית יסורי�; צרי� יסורי� מועטי� כל מ' יו�;  
אלמלא בא הקב"ה ע� האבות בדי� אי� יכולי� לעמוד מפני התוכחה;  

מח' אי דור לפי פרנס או פרנס לפי דורו � לעני� תוקפא וניחותא} 
רש"י טו: � טז: 

לרש"י לא פסק שליו הראשו� במדבר אלא דהתאוו יותר 
לרש"י � אלשה"ר אי� אחרי� נענשי� 

ענוה שלא לשמה עדי$ מתוכחה לשמה � לרש"י � לא מוכיח שלא ישנאנו 
 



פ"ד השג יד 
גמ' יז. � יט. 

השג יד תלוי במערי� [אשר תשיג יד הנודר], רבי � חו" כשעשיר אמר ערכי עלי ועני אמר מה שאמר זה 
עלי 

מצורע עני ומדירו (לרש"י � קרב מצורע עלי) עני � יביא קרב� עני [ואי� ידו משגת] 
מצורע עשיר ומדירו עני � מביא כעשיר [א� דל הוא, לרבי � אזלינ� בתר חיוב דגברא הנער�] 

מצורע עני ומדירו עשיר � מביא כעשיר [לרבנ� � כערכי� � בתר נודר, לרבי � הוא] 
עני והעשיר, עשיר והעני (רש"י � קוד� נתינה) � נות� ער� עשיר [על פי אשר תשיג (עשיר) יד הנודר] 

ר"י � אפי' עני והעשיר והעני � נות� כעשיר [וא� מ� הוא � מתחלתו ועד סופו] 
מצורע � הכל לפי שעת הבאת קרבנותיו (מח' חטאת, אש�, צפרי�) 

משכיר ספינתו בי� ע� הרבה סחורה = עני [שכירותו משתלמת רק בסו$, וכר"א דספינה משאירה 
לפרנסתו] 

ָשני�, זכר ונקבה תלוי בנער�, שני� כפי שעת הנדר שער� [כערכ� יקו�] משא"כ דמיו עלי כשעת נתינה 
[לרש"י סברא � מי יודע שויו כשנדר] 

יו� ל', שנת ה', כ', ס' = כלמטה [מב� ס' ולמעלה � וג"ש שנה שנה], לר"א צרי� עוד חודש ויו� א' 
[ג"ש למעלה למעלה מלוי�] 

כולו הפ� לב� � "מראשו ועד רגליו" ואי� ראשו ורגליו בכלל [שאני סימני ראשו דנידו� בשיער צהוב; 
לכל מראה עיני הכה� � ולא בשער ובי� אצבעות רגלו] 

שנה בקדשי�, בתי ערי חומה, גאולת שדה אחוזה, עבד עברי, ערכי�, עונת נדרי� � מעל"ע ולא כשנת 
העול� (תשרי) 

 



פ"ה האומר משקלי עלי 
גמ' יט. � כא: 

משקלי עלי סת� � בכל דבר ששוקלי�, ובאד� חשוב לפי כבודו 
רב יהודה � קומתי עלי � נות� שרביט שאינו נכפ$,  

מלא קומתי � נות� שרביט הנכפ$ כר"ע דדייק לישנא יתירא, אבל לרבנ� דוקא שאינו נכפ$ 
וספק בעומדי, רחבי, ישיבתי, עביי, היקיפי עלי 

משקל ידי עלי � לר' יוסי אומדי� היד, לר"י שוקל כמות של בשר עצמות וגידי חמור כנגד נופח היד 
"יד" � מדאו' � קיבורת כולו, נדרי� כלשו� בנ"א � עד המרפק, קידוש ידי� הללמ"ס עד הפרק 

"רגל" � מדאו' � עד הקרסול ankle, נדרי� כלשו� בנ"א � עד הארוכבה (ברכיי�) 
דמי ידי עלי � לרבא אומדי� כמו נזיקי�, לאביי כידו מוכתבת לרבו ראשו� ויכול לעשות רק ביד א' 

דמי עלי � ספק א� די באומדנא שכבר עשו � לנזיקי� בג' בנ"א, לנדר אחר, לשו� דברי� בעלמא 
דמי/דמיו עלי ומת הנידר � יורשי� פטורי� [לא נחית לאומדנא � ואי� דמי� למתי�]  

ערכי עלי ומת � יתנו יורשי� [מלוה ע"פ גובה מיורשי�, מלוה הכתובה בתורה כבשטר, כשעמד 
בדי�] 

מת הנודר � יורשי� חייבי� כשעמד בדי� [אומדנא גילוי מילתא בעלמא] 
חצי ערכי עלי � למשנה נות� ½, לר' יוסי בר"י ער� של� [אטו ער� חציי = נשמה תלויה בו] 

חצי ער� כלי (גי' ר"י � ער� חצי כלי) � לר"מ נות� דמיו (רש"י משמע ½), לרבנ� כלו� [אפי' כר"מ דאי� דבריו 
לבטלה, אבל ½ אינו דר� המתנדבי� � כר"ש] 

שור זה עלי עולה � אינו חייב באחריותו [(רש"י � "זה" פטור מאחריות), עלי להביאו] 
דמי שור זה עלי עולה � חייב באחריותו 

יקדיש שור זה עלי לדמיו � חייב באחריות ומועלי� 
לכשיבואו דמי שור יקדשו (כר"מ דמקדישי� דבר שלבל"ע) � אינו חייב באחריות שור ואי� מועלי� 

אבל חייב באחריות דמיו 
ממשכני� [רש"י � דאתי לשהויי] חייבי ערכי�, עולות (חו" מעולת מצורע דמעכבת), שלמי�,  

חטאת נזיר 
כופי� עד שיאמר רוצה אני [יקריב אותו � לרצונו] 

הפריש חבירו עבורו � צרי� דעת המתכפר בחטאת ואש� בשעת הפרשה וכפרה,  
בעולה ושלמי� � לשמואל בשעת הפרשה בלבד [רוצה להתכפר בשלו], לעולא בשעת כפרה 

בלבד 
צרי� לבטל מודעא באמירה דוקא 

רש"י יט: � כ. 
לרש"י � חליצה כשרה בנחת� רגלו ונשתייר מעט מהארכובה ולמטה 

באומדנא דנזיקי� � לרש"י � רואהו מזולזל ושמי� בזול 
הא דשמי� דמי ניזק לאחר מיתה כמה שוה מחיי� � לרש"י � דמשעת היזק דהיה חי חייב לשל�  

 



 �פ"ו שו� היתומי
גמ' כא: � כד. 

אחר שומא, מכריזי� ערב ובוקר (בשעת יציאת והכנסת פועלי�) למכור קרקע  
ר"מ � יתומי� ל' יו� (רב חסדא � וא� מכריזי� ב' וה' � במש� ס' יו�)  

 (והקדש ס' יו� (רש"י � רב חסדא � ברצופי
 ר"י � יתומי� ס' והקדש צ', חכמי� � שניה� ס' 

אי� נזקקי� למכור נכסי יתומי� [רב הונא בדר"י � שמא צררי אתפסי', ר"פ � לאו בני מצוה לפרוע חוב 
בקטנות�, רבא � חיישינ� לשובר] � רב אסי � אלא להציל� מרבית, והכרזה רק לגוי שקיבל 
להמתי� ימי הכרזה בלי רבית ולקבל זיבורית, ר' יוחנ� � או לשל� כתובה מזיבורית להציל� 

ממזונותיה [זמני� לא ספקה מעשה ידיה], לאמימר א$ בגרושה [משו� חינא],  
או כשהודה אביה� בשעת מיתה, או מת בשמתיה (אבל לר"פ לא) 

ר"נ � תמיד נזקקי� לפרוע חוב אביה� 
רבא, רב אשי להל' � אי� נזקקי� אא"כ אמר אביה� "תנו" ("תנו שדה זו" � לרבא א"צ אפוטרופוס, 

לנהרדעי (רב אשי להל') צרי� חו" מגזולה) 
מגרש שהקדיש נכסיו לר"א, יש ערב על הכתובה לרשב"ג או לוקח לר"פ � ידור (על דעת רבי�) שלא 

יחזירנה [חיישינ� לקנוניא לגבות כתובתה מש�] 
ור' יהושע חולק במקדיש [אי� אד� עושה קנוניא על הקדש אפי' בבריא, יכול לשאול על הקדשו 

מ"מ (כב"ה)]  
ונהרדעי חולקי� בלוקח [אפסיד אנפשיה] 

יכול להשיא עיצה לערמה לבנו, לצורבא מרבנ� 
ערב דכתובה לא משתעבד [מצוה קעביד ואי� חסרו�] אפי' יש לבעל נכסי� 

חו" מקבל� (רש"י � שהתפיסה מטלטלי לכתובתה והיא השלימת לקבל (שנושא ונות ביד)) (או ערב דבעל 
חוב) דמשתעבד להל' אפי' א� אי� ללוה נכסי� בשעת הלואה ואפי' אינו אביו 

קדמה גירושי� להקדש (רש"י) � כשגובי� כתובה או חוב ממי שהקדיש נכסיו חייב (לרש"י � הבעלי�) 
לפדות (לרש"י בדבר מועט) [שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיו�] 

כשחוב יותר מההקדש (עד כפול) � לרבנ� ילוה עוד דינר ויפדה בדינר (לרש"י המלוה) 
 (   לרשב"ג אינו פודה (לל"ק דרש"י לא גבי מהקדש [דלאו אדעתא דהכי אוזפי'], לל"ב יקח בלי פדיו

  ,(כשממשכני� משאירי� לו מזו� ל' יו�, כסות י"ב חודש, מטה סנדל ותפילי� (רש"י � מעות לקנות
וב' מכל כלי אומנותו [מ� הוא (החייהו) מערכ�] ולא לאשתו ובניו [הוא מערכ�] 

צמד בקר לאיכר, חמור � לרבנ� = נכסי�, לר"א = כלי אומנות 
המקדיש או מוכר כל נכסיו פודה תפילי� שלו בדמי� 

אי� ממשכני� כסות אשתו ובניו או צבע וסנדלי� שקנה לש� אשתו ובניו 
שמי� להקדש (רש"י � בנידו בהשג יד) רק כפי מה ששוה במקומו ובשעתו 

רש"י כב: 
"תנו שדה" סת� מעמידי� אפוטרופוס לברור ליתומי� חלק יפה ולהגבות זה מזיבורית 

 



 
פ"ז אי
 מקדישי
גמ' כד. � כז. 

שדה אחוזה שהקדיש:  
פחות מב' שני� לפני יובל פודה בנ' סלעי� לבית כור ולא בגירוע [על פי שני� הנותרות] 

מקדיש שדה ביובל � לרב קדושה ונות� נ' [א� משנת היובל � כרבי דעד ועד בכלל] (לרבנ� אינה 
קדושה), ורבי ס"ל כר"י דיובל עולה לכא� ולכא� 

לשמואל אינה קדושה [כר"ש דפקעה קדושה ביובל וק"ו שלא תקדש] כז. � חו" מכה� ולוי 
אי� מגרעי� חדשי� להקדש [וחשב וכו' על פי השני� הנותרות],  

מ"ח וחצי שני� � רש"י במשנה � פודה בנ' (י"מ לרש"י בגמ' פודה בב' סלעי� וב' פונדיונות) [וחשב לו 
הכה� � מ"מ] 

שיעור נ' סלע למ"ט שני� � לבית כור זרע במפולת יד בינונית 
נקעי� ג"כ בשיעור הנ"ל, מלאי� מי� או סלע י"ט נפדי� בשויי�, פחות מי"ט נקראי� על ש� 

הקרקע 
פודה בסלע ופונדיו� לשנה (לרבי � לרב כר"י דסה"כ מ"ט שנה, לשמואל כרבנ� ומקדישי� רק 

למ"ט), לרב לרבנ� בסלע, לשמואל לר"י בסלע וב' פונדיונות, 
   וישל� בב"א [וחשב וכו' את הכס$] ובעלי� נותני� חומש 

גאולת עצמו או גאולת בנו [לאחר � ולא לבנו] � ביובל חוזר לבעלי�,  
ובשדה מלוג ספק אי בעי גאולת בעלה או בנה 

 גאולת אחר (אפי' קנהו הבעלי� ממנו), כה� [אינה "אחוזתו"], בת � מתחלקת לכהני� שבאותו משמר 
לא נגאלה � לר"י מתחלקת לכהני� ונותני� דמיה (רש"י � נ' שקל) [קודש קודש ממקדיש בית] 

לר"ש בחנ� [קודש קודש מכבשי עצרת] 
לר"א להקדש [(הו"א � א� לא יגאל לא יגאל עוד, מדאיצטרי� קרא שנגאלת ע"י בעלי� ביובל 

שני), בצאתו � מיד אחר ולא מהקדש] 
   וב' לשונות אי גאולת בעלי� ביובל שני מתחלקת לכהני� או לעצמו 

יצאתה לכהני�: הקדיש כה� וגאל בעלי� מתחלקת לכהני� [לא יגאל עוד כמקוד� אלא כשדה מקנה] 
מכרה כה� והקדיש לוקח וגאלה אחר � חוזר לכה� [לאשר קנהו מאתו] 

קנה מאביו והקדישה אחרי מיתתו � כשדה אחוזה [א� שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו] לפני 
מיתתו � לר"מ כשדה מקנה, לר"י ור"ש כשדה אחוזה [לא משדה אחוזתו � שאינה ראויה 

להיות אחוזתו] 
הקדיש שדה מקנה: פודה בשוייה וביובל לבעלי� (רש"י בחומש � אפי' לא נגאל)  

[אינו מקדיש דבר שאינו שלו] 
כהני� ולוי� גואלי� (רש"י � קרקע ירושתו) לעול� 

 



פ"ח המקדיש שדהו 
גמ' כז. � כז: 

פדיו� שדה אחוזה בזמ� שאי� יובל בשוייה וכופי� המקדיש לפתוח ראשו� [מוסי$ ופריק, מצות גאולה 
באדו� [וא� לא יגאל ונמכר], נות� חומש] 

לת"ק אי� פודי� באי� בחומשו שוה פרוטה, ור' יוסי חולק 
חזר המציע מחיר הגבוה � ממשכני� אותו שיעור התוספת 

חזרו בב"א � משלשלי� ביניה� השיעור המשות$ שהפסיד הקדש 
בעלי� אמרו כ', ואחד אמר כ"א ← כ"ד � בעלי� נותני� (רש"י � בע"כ) כדשיימו אחר וחומש על כ' בלבד 

לב"ה (וב"ש מחמירי�) אא"כ שמאוה ג' כדברי השני 
בפדיו� מע"ש נותני� להמוסי$ על הקר� אע"פ שפחות מחומש [חומש של בעה"ב הוא לאכול 

בירושלי�] משא"כ הקדש 
גמ' כח. � כט. 

חרמי כהני� לא חל על: כל צאנו, בקרו, עבדיו/שפחותיו כנעני�, שדה אחוזה [מכל אשר לו, מאד�, 
מבהמה, משדה אחוזה], בנו בתו עבד עברי ושדה מקנה [בהמה � שיכול למוכרה לעול�] 

ר' אילא וראב"ע � אל יבזבז יותר מחומש, לר"א מבזבז וישייר קצת 
כהני� ולוי� אי� מחרימי� שדה אחוזה [חרמי� שלה�, כי אחוזת עול� היא לה�] 

מטלטלי� � כהני� לא מחרימי� [שלה�], לויי� לר"י מחרימי� [מכל אשר לו ומשדה אחוזתו � היקש 
לקרקעות] ולר"ש ולרבי לא [לא מקיש] 
חרמי כהני� אי� לה� פדיו� [לא ימכר ולא יגאל] 

ונות� מטלטלי� לכה� שירצה [ל� יהיה] לר"י לכה� שבאותו משמר [היקש לקרקעות]  
קרקעות לכה� שבאותו משמר [לכה� לכה� מגזל הגר [מלבד איל הכיפורי�]] 

יו"כ דיובל בשבת � שדה אחוזה למשמר היוצא 
חרמי כהני� בבית בעלי� הקדש [כל חר� קדש קדשי� הוא לה'], ביד כה� חולי� [ל� יהיה] 

סת� חרמי� � לר"י ב� בתירא לבדק הבית [כל חר� קדש קדשי�], לחכמי� לכהני� [כשדה החר� לכה� 
תהיה אחוזתו],  

להל' � רב ורב יהודה � לבדק הבית [איפו�], לעולא לכהני� 
כה� שהקדיש שדה חרמו שקיבל � מתחלקת לכהני� ביובל [כשדה החר� וכו' אחוזתו � היקש לשדה 

אחוזה של ישראל] 
חר� על קדשיו [חכמי� � כל חר� קדש קדשי�, ר' ישמעאל וריב"ב � כל הבכור תקדיש (א� בכור וכו' 

לא יקדיש � לזבח אחר)] שהפריש לנדרו � נות� דמיו, לנדבה � נות� טובת הנאה (כמה ית� 
להביא דורו� שאינו חייב), בכור � כמה ית� ישראל ליתנו לב� בתו כה� 

הקדיש או החרי� קרקע בחו"ל בזה"ז � רב יהודה � מיחל על ד' זוזי [לפרסו�] ויזרקו לנהר 
רק בזמ� יובל: מכירת עבד עברי, שדה אחוזה (רש"י � גירוע ללוקח, נ' שקל להקדש), גאולת בתי ערי חומה, 

חרמי כהני� ובדק הבית במקרקעי דא"י [בצאתו ביובל וכו' כשדה החר�],  
להחיות גר תושב [ג"ש טוב טוב מעבד עברי]     



פ"ט המוכר שדהו 
גמ' כט: � לא. 

מוכר אסור לגאול שדהו ב' שני� [מוכר � במספר שני תבואות ימכר, לוקח � במספר שני� תקנה] � ר"א 
� אפי' אכלה ג' תבואות [שני תבואות]  

שנת שדפו�, ירקו�, שביעית אינו עולה 
מוכר ביובל � לרב מכורה ויוצאה [אי� ק"ו � דהדרא מיזדבנא אחר יובל] ולוקח איבד מעותיו 

לשמואל אינה מכורה [ק"ו ממכורה שיוצאת] ומעות חוזרי� (רש"י � עוד נ"מ דלרב אי לוקח קצ& אילנות 
ה"ז שלו, קונה מטלטלי אגב הקרקע) 

   מכרה שנה לפני יובל � משלימי� שנה אחר יובל [נחית לאכילה] 
מוכר עבד לחו"ל יוצא לחירות � שמואל � והפסיד לוקח מעותיו [איסורו בידו קנסינ�] 

מקדש אחותו לרב מעות חוזרי�, לשמואל מתנה [גמר ונת�] 
מכר ללוקח שני, השביחה או הכסיפה � חשבו� העוד$ לקולא [גאולה גאולה מעבד עברי [רבות (כספו) 

בשני� � מכס$ מקנתו, מעט (כספו) בשני� � כפי שניו]] 
 �אייקר וזל וביד שני אייקר � לרבי לקולא [לאיש � אשר בתוכה], לר' דוסתאי ביוקר [העוד$ 

שבקרקע/שבידו � ממ"נ ביוקר] 
{הקונה עבד כקונה אדו� לעצמו; כמה קשה אבקה של שביעית � לסו$ נעשה משרת לע"ז, ואהדריה 

קרא} 
לא יגאל ע"י הלואה [והשיגה ידו], מכירה [ומצא � ולא מצוי], לחצאי� [כדי גאולתו] 

משנתינו ור"ש � בהקדש מותר [וא� גאל יגאל], לרש"י � ורבנ� חולקי� 
גמ' לא. � לב. 

מכר בית בבתי ערי חומה: 
לרבי אינו נגאל עד יו� ב' [ימי� תהיה גאולתו], לרבנ� מיד 

גואל בכל כס$ ממכרו עד שנה (לת"ק אפי' מעוברת, לרבי שס"ה ימי� [תמימה]) מעל"ע של לוקח 
ראשו� [מלאת לו] 

ואפי' מתו המוכר והלוקח [והיתה גאולתו � מ"מ] 
התורה התירה לר' יוחנ� � לר"י כמי� רבית (ע"י מכר הוי צד א' ברבית) לרבנ� רבית גמורה 

לרבא � לרש"י � למשנתנו מכר אפי' צד א' אינו, לברייתא הוי צד א' ברבית גמורה 
חלוט כשהגיע שנה [לצמיתות] לר' אלעזר ללוקח ראשו� (והוא עדיי� גואל מלוקח שני) [מוני� לדידיה], 

לר' יוחנ� ללוקח שני [מכר לו כל זכות] 
מתנה � לחכמי� כמכר [לצמיתות], לר"מ לאו כמכר 

הקדיש אינו חלוט להקדש [לדורותיו � ואי� להקדש דורות], גאל אחר � חלוט לו כשהגיע שנה (רש"י � 
משלקחו מגזבר) [לקונה אותו] 

יובל בתו� שנתו אינו חוזר [לא יצא ביובל] 
התקי� הלל שיטיל מעותיו ללשכה ונכנס בע"כ  

ע"מ שתת� לי � נתינה בע"כ לא הוי נתינה וב' צדדי� אי דוקא שלא בפניו 
גמ' לב. � לג. 

אפי' בית הבד וכו' בורות וכו' הויי� כבתי ערי חומה [אשר בעיר] 
ולא שדות [הבית] לר"י ולא חולסית ומצולה (לרש"י � ראויי ליטול אבני� וחול לבני), ור"מ חולק 

לר"י ולא בית בחומה [בחומה היא יושבת � ולא בעיר חומה]  
ור"ש חולק [בחומה, כותל חיצו� חומתו] 

אי� די� עיר חומה: ע"י תכופות בתי� [חומה], י� [סביב], שלא מימות יהושע, פחות מג' חצרות ובכ"א 
ב' בתי�, ירושלי� [רש"י � לא נתחלקה ואי מקנה], לר' ישמעאל בר' יוסי בברייתא א' � בלא 

 �קידשו� עולי בבל [קדושה ראשונה רק לשעתה [כי לא עשו (קדושת האר&) מימות ישוע ב� נו� 



היקש ביאת עזרא לביאת יהושע, ושב וכו' אשר ירשו אבותי� וירשתה � היקש ירושת� 
לדאבותי� � למנות יובלות לקדש שמיטי� (לרש"י בהשולח � מדרבנ) וקדשו ערי חומה]] 

לג: � ישב ולבסו$ הוק$ [בית מושב עיר חומה] 
לר"א בר יוסי מימות יהושע ולא עכשיו � הבית חלוט [אשר לו � לא, קידשה לעת"ל [אשר ירשו אבותי� 

וירשתה � כיו� דירשו אבותי� ירשת אתה]] 
לרב אשי ורבא ב' ירושלי� הוו 

{בעי עזרא רחמי לבטל יצר דע"ז ואגי� זכותא עלייהו כי סוכה, וקפידא על יהושע דהו"ל זכותא דא"י}   
משגלו ב' וחצי שבטי� ע"י סנחריב עד שהחזיר� ירמיהו ויאשיהו מל� עליה�, ובבית שני בטלו יובלות 

[לכל יושביה � כול� כתיקונ�] 
רש"י לב: 

רש"י � מקדשי ערי חומה בב' תודות ובשיר, רש"י שבועות � הנ"ל רק להוסי$ אירושלי� 

גמ' לג. � לד. 
בתי החצרי�: נגאלי� מיד [גאולה תהיה לו] בגרעו�, ויוצאי� ביובל [על שדה האר" יחשב � הוקש 

לשדה אחוזה] 
רב הונא � הקדיש וגאל אחר יוצא ביובל [וביובל יצא] לר' אושעיא � ללוקח [וק� לו] (איתותב), 

לא נגאל � פודה [ק"ו מלוי [ויצא ממכר � ולא הקדש]] 
ב' חצרי� של ב' בתי� ע� חומה = בתי חצרי� [אשר אי� בה� חומה � כמי שאי�] 

גאולת עול� לבתי ערי הלוי� � לרבי רק ללוי ושאינו ממזרת או נתינה [מ� הלוי� � ולא כל] 
לחכמי� א$ לישראל שירש לוי 

לא ישנה מגרש, שדה, עיר � לר' אלעזר דוקא בערי הלוי� [ושדה מגרש עריה� לא ימכר] 
לוי שמכר שדה אחוזתו גואל מיד, בתי ערי חומה (לפני שנסתרו) גואל אחר שנה  

בהקדיש גואל אחר יובל [גאולת עול�] 
ערי הלויי� � בינונית, בלי חומה 

כה� שהקדיש חלקו משדה החר� � נתחלק לכהני� ביובל [היקש � כשדה החר� לכה� תהיה אחוזתו 
(כגואל שדה אחוזה דישראל)] 

רש"י לג: 
י"א כהני� ולוי� מוכרי� אפי' ביובל, רש"י � מח' רב ושמואל 

 
 
הדר
 על מסכת ערכי

 


