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חק לישראל – פרשת וילך יום ה'
תורה -
)כב(

דברים פרק לא'

הוא וַ יְ לַ ּ ְמ ָד ּה אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
משה אֶ ת הַ ּ ִׁש ָ
וַ יִ ּ ְכ ּתֹב ׁ ֶ
ירה הַ זֹּאת ַּב ּיוֹ ם הַ ּ

הוא וַ יְ לַ ּ ְמ ָד ּה אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
משה אֶ ת הַ ּ ִׁש ָ
ֶׁ
וַ יִ ּ ְכ ּתֹב
ירה הַ זֹּאת ַּב ּיוֹ ם הַ ּ

)כב(

ֹשה יָת
)כב( ו ְּכ ַתב מ ׁ ֶ

ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא הָ ָדא ְּביוֹ ָמא הַ הוּא וְ אַ ֵּל ִפ ּנ ַּה ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

וֶאֱמץ ִּכי אַ ּ ָתה ּ ָת ִביא אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ָ
ֹאמר ֲחזַק
נון וַ ּי ֶ
)כג( וַ יְ צַ ו אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻ
ש ַע ִּבן ּ
ְ
נון
ֶׁ
אֶ ל הָ אָ ֶרץ
אֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לָ הֶ ם וְ אָ ֹנ ִכי אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמך) :כג( וַ יְ צַ ו אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן ּ
ֹאמר חֲזַ ק ֶוא ֱָמץ ִּכי אַ ּ ָתה ּ ָת ִביא אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לָ הֶ ם וְ אָ נ ִֹכי
וַ יּ ֶ
ְ
אֲרי אַ ְּת ּ ָת ֵעל יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי
אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמך) :כג( וּפַ ִ ּקיד יָת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּבר נוּן וַ אֲ ַמר ְּתקֵ ף וְ אַ ִ ּלים ֵ
ימ ִרי יְ הֵ י ְבסַ ְע ָ ּד ְך:
קַ ּי ִֵמית ְלהוֹ ן ו ֵּמ ְ

)כד(

משה ִל ְכ ּתֹב אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת ַעל סֵ פֶ ר ַעד ּתֻ ּ ָמם:
וַ יְ ִהי ְּככַ לּ וֹ ת ׁ ֶ

משה ִל ְכ ּתֹב אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת ַעל סֵ פֶ ר ַעד ּתֻ ּ ָמם:
וַ יְ ִהי ְּככַ ּלוֹ ת ׁ ֶ

)כד(

ֹשה
)כד( וַ הֲ וָ ה ַּכד ׁ ֵשצֵ י מ ׁ ֶ

ְל ִמ ְכ ּ ַתב יָת ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא ַעל ִס ְפ ָרא ַעד ִ ּד ְׁש ִלימ ּו:

משה אֶ ת
ֶׁ
מר) :כה( וַ יְ צַ ו
משה אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ֹנשְׂ אֵ י אֲרוֹ ן ְּב ִרית יְ הֹוָ ה לֵ א ֹ
ֶׁ
)כה( וַ יְ צַ ו
ימר:
ֹשה יָת לֵ וָ אֵ י נ ְָטלֵ י אֲרוֹ ן ְקי ָָמא ַדיְ ָי ְל ֵמ ָ
ארוֹ ן ְ ּב ִרית יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר) :כה( וּפַ ִ ּקיד מ ׁ ֶ
הַ ְלוִ יִ ּם ֹנ שְׂ אֵ י ֲ

)כו( לָ ֹקחַ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ּתוֹ ָרה הַ זֶּה וְ ַ ׂש ְמ ּתֶ ם אֹ תוֹ ִמ ַ ּצד אֲרוֹ ן ְּב ִרית יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם
וְ הָ יָה ׁ ָ
ש ְמ ּ ֶתם אֹ תוֹ ִמ ַ ּצד אֲ רוֹ ן ְ ּב ִרית יְ הֹוָ ה
שם ְ ּב ָך ְל ֵעד) :כו( לָ קֹחַ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ּתוֹ ָרה הַ זֶּה וְ ַ ׂ

ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ הָ יָ ה ׁ ָשם ְ ּב ָך ְל ֵעד:
אֱלָ הֲ כוֹ ן וִ יהֵ י ַת ּ ָמן ָּב ְך ְלסָ ִהיד:

ָת ּה ִמ ְּס ַטר אֲ רוֹ ן ְקי ָָמא ַדיְ ָי
)כו( ִסיב ּו יָת ִס ְפ ָרא ְדאוֹ ַריְ ָתא הָ ֵדין ו ְּת ׁ ַש ּווּן י ֵ

רש"י
)כג( ויצו את יהושע בן נון  -מוסב למעלה
כלפי שכינה כמו שמפורש אל הארץ אשר
נשבעתי להם:
)כו( לקח  -כמו זכור שמור הלוך :מצד ארון

נביא

ברית ה'  -נחלקו בו חכמי ישראל בב"ב יש
מהם אומרים דף היה בולט מן הארון מבחוץ
ושם היה מונח ויש אומרים מצד הלוחות היה
מונח בתוך הארון:

– ישעיה פרק נו' ד'-ח'

ֲרו ַּבאֲ ׁ ֶשר חָ פָ צְ ִּתי
יסים א ׁ ֶ
)ד( ִּכי כֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה לַ ּ ָס ִר ִ
רו אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ּובָ ח ּ
ֲשר יִ ְׁש ְמ ּ
יתי) :ד( ארי כדנן אמר יי לסריסיא דיטרון ית יומי שביא דילי ומתרען
יקים ִּבבְ ִר ִ
ומחֲזִ ִ
ּ ַ
בדצבנא ומתקפין בקימי:

ומ ָּבנוֹ ת ׁ ֵשם עוֹ לָ ם אֶ ּ ֶתן
ובחוֹ מ ַֹתי יָד וָ ׁ ֵשם טוֹ ב ִמ ָּבנִ ים ּ ִ
יתי ּ ְ
)ה( וְ נ ַָת ִּתי לָ הֶ ם ְּבבֵ ִ
ֲשר לֹא יִ ּ ָכ ֵרת) :ה( ואתן להון בבית מקדשי ובארע בית שכנתי אתר ושום דטב
לוֹ א ׁ ֶ
מבנין ומבנן שום עלם אתן להון דלא יפסוק:

ולאַ הֲבָ ה אֶ ת ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ִל ְהיוֹ ת לוֹ
ובנֵי הַ ּנֵכָ ר הַ נִּ ְלוִ ים ַעל יְ הֹוָ ה ְל ׁ ָש ְרתוֹ ּ ְ
)ו( ּ ְ
יתי) :ו( ובני עממיא דמתוספין על
יקים ִּב ְב ִר ִ
ומחֲזִ ִ
לַ עֲ בָ ִדים ָּכל ׁש ֵֹמר ׁ ַש ָּבת ֵמחַ ְ ּללוֹ ּ ַ
עמה דיי לשמשותה ולמרחם ית שמא דיי למהוי ליה לעבדין כל דיטר שבתא
לאחלותה ומתקפין בקימי:
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חק לישראל – פרשת וילך יום ה'
הֲביאוֹ ִתים אֶ ל הַ ר קָ ְד ִׁשי וְ שִׂ ּ ַמ ְח ִּתים ְּבבֵ ית ְּת ִפ ָּל ִתי עוֹ לֹ ֵתיהֶ ם וְ זִ ְבחֵ יהֶ ם
)ז( וַ ִ
יתי ּ ֵבית ְּת ִפ ָּלה יִ ּקָ ֵרא ְלכָ ל הָ ַע ּ ִמים) :ז( ואיתינון לטורא
ְל ָרצוֹ ן ַעל ִמזְ ְּב ִחי ִּכי בֵ ִ
דקודשי ואחדינון בבית צלותי עלותהון ונכסת קודשיהון יתסקון לרעוא על מדבחי ארי
בית מקדשי בית צלו יתקרי לכל עממיא:
א ֹדנָי יֱהֹוִ ה ְמקַ ּ ֵבץ נִ ְדחֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל עוֹ ד אֲ קַ ּ ֵבץ ָעלָ יו ְלנִ ְק ָּבצָ יו) :ח( אמר יי
)ח( נְאֻ ם ֲ
אלהים דעתיד לכנשא מבדרי ישראל עוד אקרב גלותהון לכנשא יתדון:

רש"י
)ח( לנקבציו  -נוספים על קבוצי ישראל:

)ד( ומחזיקים  -אוחזים:
)ז( לכל העמים  -ולא לישראל לבדם:

כתובים

 -תהילים פרק קט כד'-כח'

ש ִרי ָּכחַ ׁש ִמ ּ ׁ ָש ֶמן:
וב ָ ׂ
לו ִמצּוֹ ם ּ ְ
ִּב ְר ַּכי ָּכ ְׁש ּ

)כד(
פטים:

)כד( רכובי אתקלו מצומא ובסרי פתרן מלהוי

ֹאשם:
יעון ר ׁ ָ
וַ אֲנִ י הָ יִ ִ
אונִ י יְ נִ ּ
יתי חֶ ְר ּ ָפה לָ הֶ ם יִ ְר ּ

)כה(
יטלטלון רישיהון:

)כה( ואנא הויתי קלנא להון יחמון יתי

)כו( ָעזְ ֵרנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ י הוֹ ִׁשיעֵ נִ י ְכחַ ְס ֶ ּד ָך:
ה) :כז( וידעון ארום מחתך דא אנת יי עבדתה:
ית ּ
עו ִּכי י ְָד ָך זֹּאת אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה עֲ שִׂ ָ
)כז( וְ י ְֵד ּ
ָ
ְ
מח) :כח( ילטטון הנון ואת תברך
מו וַ ֵ ּי ֹב ׁש ּו וְ ַע ְב ְ ּדך יִ שְׂ ָ
לו הֵ ּ ָמה וְ אַ ּ ָתה ְתבָ ֵרך קָ ּ
)כח( יְ קַ ְל ּ
)כו( סעוד לי יי אלהי פרוק יתי היך חסדך:

יקומון ויבהתון ועבדך יחדי:

רש"י

משנה
)א( הֶ ּ ֵ ׂשג יָד ,בַ ּנוֹ ֵדר .וְ הַ ּ ׁ ָשנִ ים,
הֶ ּ ֵ ׂשג יָד ַּב ּנוֹ ֵדר ּ ֵכיצַ דָ ,ענִ י
יך אֶ ת הֶ ָענִ י ,נוֹ ֵתן ֵע ֶרךְ
ׁ ֶשהֶ עֱ ִר ְ

– ערכין פרק ד'

נִדר .וְ הָ עֲ ָר ִכיםַּ ,ב ּנֶעֱ ָר ְך ,וְ הָ עֵ ֶר ְך,
ַּב ּ ָ ּ
יך אֶ ת הֶ ָע ִׁשיר ,נוֹ ֵתן עֵ ֶרךְ
ׁ ֶשהֶ עֱ ִר ְ
ָע ִׁשיר:

רע"ב ) -א( השג יד בנודר  -תורת דין
השגת יד ,שעני נדון בערכין כפי השג ידו,
בתר נודר אזלינן ,ולא בתר נידר ,כדמפרש
לקמן :והשנים בנידר  -ילד שהעריך )ערך(
זקן ,נותן ערך זקן ,דלא אזלינן בתר שנים
דנודר .ותנא דקרי למעריך נודר ,לישנא דקרא
נקט ,דכתיב )ויקרא כז( על פי אשר תשיג יד
הנודר יעריכנו הכהן .ואיידי דאמר השג יד

ִּבזְ ַמן הָ ֵע ֶר ְך.
ָענִ י .וְ ָע ִׁשיר

בנודר ,אמר נמי השנים בנידר :והערכים
בנערך  -קצב הערך דזכר ונקבה ,בתר נערך
אזיל ,ולא בתר מעריך ,כדמפרש לקמן דאיש
שאמר ערך אשה פלונית עלי נותן ערך אשה:
והערך בזמן הערך  -כדמפרש לקמן שאם
העריך עצמו כשהיה פחות מבן עשרים דהוי
ערך קטן ,וקודם נתינתו היה בן עשרים ,אינו
נותן אלא כשעה שהעריך:
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)ב( אֲבָ ל ַּב ּקָ ְר ָּבנוֹ ת אֵ ינוֹ כֵ ן .הֲ ֵרי ׁ ֶשאָ ַמר ,קָ ְר ָּבנוֹ ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרע זֶה ָעלַ יִ ,אם הָ יָה
ְמצוֹ ָרע ָענִ יֵ ,מ ִביא קָ ְר ַּבן ָענִ יָ .ע ִׁשירֵ ,מ ִביא קָ ְר ַּבן ָע ִׁשירַ .ר ִּבי אוֹ ֵמר ,אוֹ ֵמר אֲנִ י
אַ ף ָּבעֲ ָר ִכין ּ ֵכן ,וְ ִכי ִמ ּ ְפנֵי ָמה ָענִ י ׁ ֶשהֶ עֱ ִר ְ
יך אֶ ת הֶ ָע ִׁשיר נוֹ ֵתן ֵע ֶר ְך ָענִ יֶ ׁ ,שאֵ ין
לום .אֲבָ ל הֶ ָע ִׁשיר ׁ ֶשאָ ַמר ֶע ְר ִּכי ָעלַ י וְ ׁ ָש ַמע הֶ ָענִ י וְ אָ ַמר ַמה
הֶ ָע ִׁשיר חַ יָּב ְּכ ּ
ּ ׁ ֶשאָ ַמר זֶה ָעלַ י ,נוֹ ֵתן ֵע ֶר ְך ָע ִׁשיר .הָ יָה ָענִ י וְ הֶ עֱ ִׁשיר אוֹ ָע ִׁשיר וְ הֶ עֱ נִ י ,נוֹ ֵתן ֵע ֶרךְ
הודה אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו ָענִ י וְ הֶ עֱ ִׁשיר וְ חָ זַר וְ הֶ עֱ נִ י ,נוֹ ֵתן ֵע ֶר ְך ָע ִׁשיר:
ָע ִׁשירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ב( אומר אני אף בערכין כן -
אילו מתרמי אף בערכין דומיא דקרבנות ,הוי
כקרבנות .דהא דאמרת דערכים אינן
כקרבנות משום דלא דמו אהדדו דמפני מה
עני שהעריך עשיר נותן ערך עני לפי השג יד,
לפי שאין העשיר חייב כלום ,ולא דמי
למצורע .וזה שאמר על העשיר ,לא נתכוין
אלא לפי מדת שנותיו של עשיר שפחותים או
יתרים על שנותיו שלו ,הלכך נדון בהשג יד.
אבל עשיר שאמר ערכי עלי דהוי חייב ערך
שלם ,דומיא דמצורע ]עשיר[ ושמע העני

ואמר מה שאמר זה עלי ,נותן ערך עשיר:
הכי גרסינן ,היה עני והעשיר או עשיר והעני
משלם ערך עשיר  -היה עני והעשיר קודם
נתינה ,משלם ערך עשיר ,אשר תשיג יד
הנודר אמר רחמנא ,והרי ידו משגת .עשיר
והעני נמי תשיג יד הנודר כתיב ,והרי היתה
משגת בעת שנדר :ר' יהודה אומר אפילו עני
והעשיר וחזר והעני נותן ערך עשיר -
דכתיב )ויקרא כז( ואם מך הוא מערכך ,עד
שהיא במכותו מתחלתו ועד סופו .ואין הלכה
כר' יהודה:

או
)ג( אֲבָ ל בַ ּקָ ְר ָּבנוֹ ת אֵ ינוֹ כֵ ן ,אֲ ִפלּ ּו אָ ִביו ֵמת וְ ִהנִּ יחַ לוֹ ִרבּ וֹ אְ ,ס ִפינָתוֹ בַ ּיָם ּובָ ּ
לום:
ְב ִרבּ וֹ אוֹ ת ,אֵ ין לַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ָּבהֶ ן ְּכ ּ
רע"ב ) -ג( אפילו אביו מת  -בשעה
שנתחייב זה בקרבן היה אביו גוסס ונטה
למות ,ומת וירש ממנו רבוא קודם שהביא
קרבנו ,אינו מביא אלא קרבן עני ,כמו שהיה
בשעה שנתחייב בקרבן :ספינתו בים  -לא
שהיתה ספינתו טעונה מסחורות שלו ברבוא,
דאם כן עשיר הוא .אלא שהיתה ספינתו
מושכרת לאחרים ברבוא שכר ,והוא אין בידו

אלא אותה ספינה ,ומשום שכרה לאו עשיר
הוא ,דאין שכירות משתלמת אלא בסופה,
ונמצא שעכשיו עני הוא .ומשום הספינה
עצמה לאו עשיר הוא ,דהאי תנא סבר כמאן
דאמר לקמן שאם היה המעריך חמר נותן לו
הכהן חמורו ואינו נוטלו להקדש ,ואם היה
אכר מניח לו צמד בקרו דהיא פרנסתו ,והכי
נמי מניח לו ספינתו:

יך אֶ ת הַ זָּקֵ ן ,נוֹ ֵתן ֵע ֶר ְך זָקֵ ן .וְ זָקֵ ן ׁ ֶשהֶ עֱ ִר ְ
)ד( ׁ ָשנִ ים ַּבנִּ ָ ּדר ּ ֵכיצַ ד ,יֶלֶ ד ׁ ֶשהֶ עֱ ִר ְ
יך אֶ ת
יש ׁ ֶשהֶ עֱ ִר ְ
יך אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ,נוֹ ֵתן
הַ יֶּלֶ ד ,נוֹ ֵתן עֵ ֶר ְך יָלֶ ד .וַ עֲ ָר ִכים ַּב ּנֶעֱ ָר ְך ּ ֵכיצַ דִ ,א ׁ
יש .וְ הָ ֵע ֶר ְך ִּבזְ ַמן הָ ֵע ֶר ְך
יש ,נוֹ ֶתנֶת עֵ ֶר ְך ִא ׁ
ֵע ֶר ְך ִא ּ ׁ ָשה .וְ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהֶ עֱ ִריכָ ה אֶ ת הָ ִא ׁ
חות ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים
חות ִמ ּ ֶבן חָ ֵמ ׁש וְ נַעֲ ָ ׂשה יוֹ ֵתר ַעל ּ ֶבן חָ ֵמ ׁשָ ּ ,פ ּ
ּ ֵכיצַ ד ,הֶ עֱ ִריכוֹ ּ ָפ ּ
ְ
נו.
שה יוֹ ֵתר ַעל ּ ֶבן עֶ שְׂ ִרים ,נוֹ ֵתן ִּכזְ ַמן הָ עֵ ֶרך .יוֹ ם ְׁש ִׁ
וְ נַעֲ ָ ׂ
לשיםִּ ,כ ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ְׁשנַת חָ ֵמ ׁש ּ ְׁ
נוֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא כז( ,וְ ִאם ִמ ּ ֶבן ִׁש ּ ִׁשים
ושנַת ֶעשְׂ ִריםִּ ,כ ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו ְל ֵמ ִדים ְּבכֻ ָּלם ִמ ּ ְׁשנַת ִׁש ּ ִׁשיםַ .מה ּ ְׁשנַת ִׁש ּ ִׁשים
ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ִאם זָכָ ר ,הֲ ֵרי אָ ּ
ושנַת ֶעשְׂ ִרים ִּכ ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּנָה .הֵ ןִ ,אם ָע ָ ׂשה
ִּכ ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּנָה ,אַ ף ְׁשנַת חָ ֵמ ׁש ּ ְׁ
ושנַת ֶעשְׂ ִרים ִּכ ְל ַמ ּטָ ה
השנַת חָ ֵמ ׁש ּ ְׁ
ש ְׁ
ְׁשנַת ִׁש ּ ִׁשים ִּכ ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּנָה ְלהַ ְח ִמיר ,נַעֲ ֶ ׂ
אֲמורה ִב ְׁשנַת
ָּ
מוד לוֹ ַמרָ ׁ ,שנָה ׁ ָשנָה ִלגְ ז ֵָרה ׁ ָשוָ הַ ,מה ּ ׁ ָשנָה הָ
ִמ ּ ֶמ ּנָה ְלהָ קֵ לַ ּ ,ת ְל ּ
ושנַת ֶעשְׂ ִרים ִּכ ְל ַמ ּ ָטה
אֲמורה ִב ְׁשנַת חָ ֵמ ׁש ּ ְׁ
ָּ
ִׁש ּ ִׁשים ִּכ ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּנָה ,אַ ף ׁ ָשנָה הָ
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יו יְ ֵתרוֹ ת ַעל
ִמ ּ ֶמ ּנָה ּ ֵבין ְלהָ קֵ ל ּ ֵבין ְלהַ ְח ִמירַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ
הַ ּ ׁ ָשנִ ים ח ֶֹד ׁש וְ יוֹ ם אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ד( ילד  -מבן עשרים ועד בן
ששים ,דהוי ערכו חמשים שקלים :נותן כזמן
הערך  -דכתיב )שם( כערכך יקום ,אינו נותן
אלא כזמן הערך :יום שלשים כלמטה  -אם
אמר ערך פלוני עלי ,ואותו קטן היה באותו
יום בן שלשים ,הוי כלמטה ולא אמר כלום.
דאין ערך לפחות מבן חודש .דהכי כתיב )שם(
ואם מבן חודש :מבן ששים שנה ומעלה -
משמע ששלמה שנת ששים ואז הוא נדון
כששים ,אבל בשנת ששים נדון כילד :הן אם
עשינו  -בתמיהה .כלומר ,וכי כן הוא ,אם
עשינו ]שנת[ ששים כלמטה להחמיר דערך
גדול יש לפחות מבן ששים חמשים סלע,
וליותר מבן ששים אינו אלא חמשה עשר:

גמרא

כלמטה ממנה להקל  -דערך יותר על בן
עשרים ,גדול הוא מפחות מבן עשרים .וכן
בבן חמש .כדכתיבי בקראי :ר' אליעזר אומר
 לעולם שנת חמש ושנת עשרים ושנת ששיםכלמטה עד שתשלם כל השנה וחודש ויום
אחד משנה האחרת .דיליף גזירה שוה למעלה
למעלה מבכור ,נאמר כאן מבן ששים שנה
ומעלה ,ונאמר בבכור אדם )במדבר יח(
ופדויו מבן חודש ומעלה ,מה להלן חודש ויום
אחד ,שאין בכור נפדה פחות מבן חודש ויום
אחד ,אף כאן עד שיוסיף על ששים חודש
ויום אחד .ושנת חמש ושנת עשרים ילפינן
בגזירה שוה שנה שנה משנת ששים כדיליף
תנא קמא לעיל .ואין הלכה כר' אליעזר:

– ערכין דף יח' ע"א

תנו רבנן שנה האמורה בקדשים שנה האמורה בבתי ערי חומה שתי שנים
שבשדה אחוזה ושש שנים שבעבד עברי וכן שבבן ושבבת כולן מעת לעת
שנה האמורה בקדשים מנלן אמר רב אחא בר יעקב אמר קרא כבש בן
שנתו שנתו שלו ולא של מנין עולם שנה האמורה בבתי ערי חומה דכתיב
עד תום שנת ממכרו ממכרו שלו ולא שנה למנין עולם שתי שנים שבשדה
אחוזה דכתיב במספר שני תבואות ימכר לך פעמים שאדם אוכל שלש
תבואות בשתי שנים שש שבעבד עברי דכתיב שש שנים יעבוד ובשביעית
זימנין דבשביעית נמי יעבוד ושבבן ושבבת כולן מעת לעת למאי הילכתא
אמר רב גידל אמר רב לערכין רב יוסף אמר לפרקין דיוצא דופן א"ל אביי
לרב יוסף מי פלגיתו א"ל לא אנא אמרי חדא והוא אמר חדא הכי נמי
מסתברא דאי ס"ד פליגי מ"ד לערכין לא אמר ליוצא דופן והאמר רב
הילכתא בכולה פירקא מעת לעת ואלא למאן דאמר לערכין מאי טעמא
לא אמר ליוצא דופן דומיא דהנך מה הנך דכתיבא אף הנך דכתיבא ואידך
אי סלקא דעתך דכתיבא האי שבבן ושבבת שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה
ומאי שנא נקבה דכי מיזקנא קיימא אתילתא ומאי שנא זכר דלא קאי
אתילתא אמר חזקיה אמרי אינשי סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא
סימא בביתא::
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רש"י על הגמרא
שנה האמורה בקדשים  -כגון )במדבר כח(
כבשים בני שנה :שתי שנים שבשדה אחוזה -
)שהוא( שהמוכר שדה אחוזה אינו רשאי לגאול
עד שתהא ב' שנים ביד הלוקח דכתיב )ויקרא
כה( במספר שני תבואות ימכר לך ומיעוט
שנים שתים :ושבבן ושבבת  -שנים האמורים
בבן ובבת ולקמן מפ' להו :מעת לעת  -אותו
יום ואותה שעה לשנה הבאה ולא אזלינן בתר
מנין עולם דכי מטי תשרי ניחשוב ליה שתא:
שני תבואות  -כיון דכתיב שני שני תבואות
במשמע תבואות ל"ל אלא מלמד שכל תבואה
שימצא באותן ב' שנים יאכל ואפי' ג' כגון אם
מכרו לו בניסן מליאה קמה ולא יגאלנה עד
שתי שנים בניסן באותו יום ואם קדם וקצר
הרי שאכל ג' תבואות וכשיפדנה מוכר יחשוב
שנים מיום שמכרה עד היובל אם היו עשר
שנים והוא מכרה בעשרה מנים נמצא שמכרה
לכל שנה במנה שהרי ביובל היתה עתידה
לחזור הלכך כשהוא פודה עכשיו נותן שמנה
מנים לשמנה שנים הנותרים וזה אכל שלש
תבואות שוות כמה מנים בשתי שנים ואילו
הוה אזלינן בתר מנין עולם מתשרי הבאה
בשנה האחרת הוה פריק ליה ולא הוה אכיל
אלא שתי תבואות :לערכין  -דלא אזלינן
בשנת חמש ועשרים וששים בתר מנין עולם:
לפרקין דיוצא דופן  -במסכת נדה )דף מה(

זוהר

בן י"ב שנה נדריו נבדקין בן י"ג נדריו קיימין
בת אחת עשרה נדריה נבדקין בת שתים
עשרה נדריה קיימין וכן הרבה שנות בן ובת
שנינו שם וקאמר הכא דכולהו מעת לעת
שנולדו :האמר רב  -התם במסכת נדה )דף
מז( :הלכתא בכולה פירקין  -דיוצא דופן
מעת לעת :מ"ט לא אמר ליוצא דופן -
הואיל וסבירא ליה נמי התם מעת לעת :אמר
לך  -אפי' הכי הכא לא קתני להו דומיא
דהנך שנה דקדשים ודעבד עברי קתני דכתיבי
באורייתא והנהו שנים דיוצא דופן כולהו
דרבנן :שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה -
כלישנא דקרא דכתיב בערכין )ויקרא כז( אם
זכר אם נקבה ולא כתיב בן ובת אבל יוצא
דופן כוליה בן ובת תנינן :ומאי שנא -
בערכין דנקבה כי מזקנא יותר על ששים
קיימא אתילתא דערך ילדה שלשים שקל
וערך זקנה עשרת שקלים :ומאי שנא זכר -
דכי עבר על ששים לא קאי אתילתא דבציר
ערך זקן טפי מתילתא בערך ילד דילד
חמשים שקלים וזקן ט"ו שקלים :פאחא -
שבר שאינו אלא למשא ל"א פחחא גרסינן
לשון ערום ועריה דמתרגמינן לערום פחיח
בתרגום של נביאים )יחזקאל טז( :סימא -
מטמון שיכולה לטרוח ולעשות מלאכה
בזקנותה:

– אמור דף קב' ע"א

הוא קָ ִאים ֵּבין ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י,
ְּבהַ אי יוֹ ָמא ִמ ְת ַע ּ ָטר ַּכהֲ נָא ְּב ִע ְט ִרין ִע ָּל ִאין ,וְ ּ
הו:
ית ּ
יה וְ ַעל ּ ֵב ֵ
ומכַ ּ ֵפר ָעלֵ ּ
ְּ
יה ,וְ ַעל ַּכ ֲהנֵי ,וְ ַעל ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ,וְ ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֻכ ְ ּל ּ
נותא ,וְ אָ ֵדי
ימ ּ ָ
ישא ִ ּד ְמהֵ ְ
ּ ָתאנָאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָעאל ְּב ָד ָמא ְ ּדפָ רְ ,מכַ וִ ּין ְּב ֵר ׁ ָ
ְ
יהְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב ,וְ ִהזָה אוֹ תוֹ ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת וְ ִל ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת וְ הֵ יך ָע ִביד.
ְּבאֶ צְ ְּב ֵע ּ
יפין ְ ּדאֶ צְ ְּב ָעא,
ָּב ִסים ְּב ִק ְפ ָטא )ס"א בקטפא( ְּדאֶ צְ ְּב ָעא ,וְ אָ ֵדי ְּכ ַמצְ ִליףְּ ,ב ִט ִ
ארי ְל ִמ ְמנֵי
תורא )ס"א קטעורא( )ס"א כפורתא( ,אָ ֵדי וְ ִא ְת ְּכוַ ּון ,וְ ׁ ָש ִ
ְל ִס ְט ֵרי קַ ְפ ּ ּ ָ
אַ חַ ת ,אַ חַ ת וְ אַ חַ ת .אַ חַ ת ִּב ְלחוֹ ָדהָ א ,אַ חַ ת )תיקון פ"ב ע"א ,רעיא מהימנא
קֳבלָ ּה ,אַ חַ ת
ק"ח ע"ב( ְּדכָ ִליל כּ ָֹּלא ,אַ חַ ת ְׁשבָ חָ א ְ ּד ֹכ ָּלא ,אַ חַ ת ְ ּד ֹכ ָּלא אֲהַ ְ ּד ָרן לַ ְ
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ותא,
עותא ְּבאַ ְחוָ ָ
ינון ׁ ַש ְריָין ַּכח ֲָדאִּ ,ב ְר ּ ָ
ֵר ׁ ָ
ישא ְ ּד ֹכ ָּלאְ .לבָ ַתר אַ חַ ת וְ אַ חַ תּ ְ ,ד ִא ּ ּ
וְ לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ְל ָע ְל ִמין:
ווגָ א,
ימא ְ ּדכ ָֹּלאִ .מ ָּכאן ׁ ָש ֵ
ָּב ַתר ְ ּד ָמ ָטא ְלהַ אי וְ אַ חַ תּ ְ ,ד ִהיא ִא ּ ָ
ארי ְל ִמ ְמנֵי ְּבזִ ּ ּ
וש ּ ַתיִ ם .אַ חַ ת וְ ׁ ָשל ֹׁש .אַ חַ ת וְ אַ ְר ַּבע .אַ חַ ת וְ חָ ֵמ ׁש .אַ חַ ת וָ ׁ ֵש ׁש.
ומנֵי וְ אָ ַמר ,אַ חַ ת ּ ְׁ
ּ ָ
ימא )ימא( ִע ָּלאָ ה,
ולנַגְ ָ ּדא ְלהַ אי אַ חַ תְּ ,ד ִהיא ִא ּ ָ
אַ חַ ת וָ ׁ ֶשבַ עְּ .בגִ ין ְלאַ ְמ ׁ ָשכָ א ּ ְ
ַהֲרין
ולאַ ְמ ׁ ָשכָ א נ ִ
ימא ּ ַת ּ ָתאָ הְ ּ .
יעןְ ,ל ִכ ְת ָרא )ס"א לנהרא לאימא( ְ ּד ִא ָ
ְּב ַד ְרגִּ ין יְ ִד ָ
יהו ִל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל .וְ ַעל ָ ּדא ,יוֹ ָמא ָ ּדא ְּת ֵרין נְ הוֹ ִרין נַהֲ ִרין
עֲ ִמ ִ
יקין ֵמאַ ְת ַריְ ּ
וריםְּ ,כ ָמה
ימא ּ ַת ּ ָתאָ ה .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
ימא ִע ָּלאָ ה ַנה ֲָרא ְל ִא ּ ָ
ַּכח ֲָדאִ ,א ּ ָ
ְ ּד ִא ְּת ַמר:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ו'
)יב( בכל הכלים נוטלים לידים ואפילו כלי גללים וכלי אדמה והוא שיהיו שלמים כלי
שאינו מחזיק רביעית או אין בו רביעית אין נותנין ממנה לידים:
)יג( הכל כשרין ליתן לידים אפילו חרש שוטה וקטן אם אין שם אחר מניח הכלי בין
ברכיו וצק על ידיו או יטה החבית על ידיו ויטול או נוטל ידו אחת וצק בזו על זו וחוזר
וצק בראשונה על השנייה והקוף נוטל לידים:
)יד( השוקת שדולה אדם בידו או בגלגל ונותן לתוכה והמים נמשכין ממנה באמה
והולכין ומשקין הירקות או הבהמה והניח ידיו בשוקת ועברו המים ושטפו על ידיו לא
עלתה לו נטילה שהרי אין כאן נותן על ידיו ואם היו ידיו קרובות לשפיכת הדלי עד
שנמצאו המים שטפו על ידיו מכח נתינת האדם עלתה לו נטילה:
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