
ערכי�ערכי�ערכי�ערכי�

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: הכל מעריכי� � המערי	 והנער	

ז:ב: אי� נערכי� � אי� פחות מ... ולא יתר על... 

יג:ג: יש בערכי� � סכומי� הקצובי� בתורה

יז.ד: השג יד � מערי	 שאי� ידו משגת

יט.ה: האומר משקלי � נדר דמי� ולא ער	

כא:ו: שו� היתומי� � גבית חוב להקדש

כד.ז: אי� מקדישי� � הקדש שדה אחוזה

כז.ח: המקדיש שדהו � חרמי�

כט:ט: המוכר שדהו � גאולת שדה או בית שמכר�

אאאא:  :  :  :  הכל מעריכי� הכל מעריכי� הכל מעריכי� הכל מעריכי� �  �  �  �  המערי	 והנער	המערי	 והנער	המערי	 והנער	המערי	 והנער	

הראויי� להערי	הראויי� להערי	הראויי� להערי	הראויי� להערי	,  ,  ,  ,  להער	להער	להער	להער	,  ,  ,  ,  לידור ולהיות נידרי�לידור ולהיות נידרי�לידור ולהיות נידרי�לידור ולהיות נידרי� ב
מופלא סמו	 לאיש מערי	מופלא סמו	 לאיש מערי	מופלא סמו	 לאיש מערי	מופלא סמו	 לאיש מערי	

מנוול ומוכה שחי� נער	 אבל לא נידר מנוול ומוכה שחי� נער	 אבל לא נידר מנוול ומוכה שחי� נער	 אבל לא נידר מנוול ומוכה שחי� נער	 אבל לא נידר ((((1111))))

סמיכה והמרת קרב� ע"י יורש (2)

קט� החייב בסוכה, לולב, ציצית ותפילי�

חציו עבד וחציו ב� חורי� אי חייב בראיה (2)

חיגר ביו"ט א'  ונתרפא אי חייב בראיה (4)

ימי החג אי הוו תשלומי יו"ט א'  או זל"ז (3)

סומא בא'  מעיניו אי חייב בראיה (2)

קט� שהגיע לחינו	 חייב במצות שופר

נשי� חייבות במקרא מגילה (2)

זימו� נשי� ועבדי� לעצמ� (2) ג
צירו' קט� לזימו� (2)

קט� ב� יומו מטמא בזיבה

דברה תורה כל'  בני אד� (15)

קט� נטמא במת אבל פטור מכרת על טומאת מקדש

קט� נטמא בנגעי�

אשה מצורעת אינה פורעת ופורמת

קידוש מי חטאת ע"י טומטו�, אנדרוגינוס, אשה וקט� (2)

ערל שהיזה מי חטאת (2)

שחיטת כותי (3) וישראל מומר

חובת כהני� בסוכה, ציצית, תפילי�, שופר, מגילה, זימו�
 וערכי�

כהני� אי תורמי� מחצית השקל למקדש (2) ד
מנוול ומוכה שחי� נער	 אבל לא נידר מנוול ומוכה שחי� נער	 אבל לא נידר מנוול ומוכה שחי� נער	 אבל לא נידר מנוול ומוכה שחי� נער	 אבל לא נידר ((((2222))))

הנודר ער	 סת�הנודר ער	 סת�הנודר ער	 סת�הנודר ער	 סת�

תפסת מרובה לא תפסת (7)

הנודר ער	 אברי�הנודר ער	 אברי�הנודר ער	 אברי�הנודר ער	 אברי�

מת או גוסס אי� נערכי�מת או גוסס אי� נערכי�מת או גוסס אי� נערכי�מת או גוסס אי� נערכי�

נדר ער	 של קנדר ער	 של קנדר ער	 של קנדר ער	 של ק'  '  '  '  אנשי� יחדאנשי� יחדאנשי� יחדאנשי� יחד

אשה חייבת בערכי�אשה חייבת בערכי�אשה חייבת בערכי�אשה חייבת בערכי�

טומטו� ואנדרוגינוס נידרי� אבל לא נערכי�טומטו� ואנדרוגינוס נידרי� אבל לא נערכי�טומטו� ואנדרוגינוס נידרי� אבל לא נערכי�טומטו� ואנדרוגינוס נידרי� אבל לא נערכי�

הנודר דמי ראש עבד, חמור או פרה

נדר דמי ראשו למזבח ה
נדר ערכו למזבח אי נידו� בהישג יד

הקדיש שדה אחוזה למזבח כיצד נפדה

פחות מב� חודש נידר אבל לא נער	פחות מב� חודש נידר אבל לא נער	פחות מב� חודש נידר אבל לא נער	פחות מב� חודש נידר אבל לא נער	

אי� אד� מוציא דבריו לבטלה (4)

נדר ער	 כלי נדר ער	 כלי נדר ער	 כלי נדר ער	 כלי ((((1111))))

הקדיש בהמת חברו

גוי אי נער	 ומערי	גוי אי נער	 ומערי	גוי אי נער	 ומערי	גוי אי נער	 ומערי	

קבלת נדבה מגוי לבדק הבית

די� תרומה שהפריש גוי מתבואתו ו
גוי שהתנדב תרומה לבית הכנסת

הלואת מעות שנדר לצדקה לצור	 פרטי

שינוי נדבה שנדב ישראל או גוי לבית כנסת

גוסס והיוצא ליהרג אי נידר ונער	גוסס והיוצא ליהרג אי נידר ונער	גוסס והיוצא ליהרג אי נידר ונער	גוסס והיוצא ליהרג אי נידר ונער	,  ,  ,  ,  נודר ומערי	נודר ומערי	נודר ומערי	נודר ומערי	

היוצא ליהרג שהזיק או חבל בחברו

מלוה על פה אי גובה מיורשי�

מלוה הכתובה בתורה אי ככתובה בשטר דמיא (5)

חפר בור ברה"ר ונפל עליו שור והרגו ומת (2) ז
הקרבת קרב� על אד� היוצא ליהרג

אשה מעוברת שנגמר דינה ליהרג

אשה מעוברת שמתה אי ולדה מת לפניה או אחריה

הצלת עובר שבמעי אשה שמתה בשבת

הנאה משער אשה או בהמה שהוציאו� להורג

בבבב:  :  :  :  אי� נערכי� אי� נערכי� אי� נערכי� אי� נערכי� �  �  �  �  אי� פחות מאי� פחות מאי� פחות מאי� פחות מ... ... ... ... ולא יתר עלולא יתר עלולא יתר עלולא יתר על... ... ... ... 

שיעור מינימלי ומקסימלי בערכי�שיעור מינימלי ומקסימלי בערכי�שיעור מינימלי ומקסימלי בערכי�שיעור מינימלי ומקסימלי בערכי� ז
נת� סלע שהשיגה ידו לערכי� והעשירנת� סלע שהשיגה ידו לערכי� והעשירנת� סלע שהשיגה ידו לערכי� והעשירנת� סלע שהשיגה ידו לערכי� והעשיר

מערי	 שלא השיגה ידו אבל יש לו יותר מסלעמערי	 שלא השיגה ידו אבל יש לו יותר מסלעמערי	 שלא השיגה ידו אבל יש לו יותר מסלעמערי	 שלא השיגה ידו אבל יש לו יותר מסלע

הערי	 פעמיי� ואי� בהישג ידו לשניה�הערי	 פעמיי� ואי� בהישג ידו לשניה�הערי	 פעמיי� ואי� בהישג ידו לשניה�הערי	 פעמיי� ואי� בהישג ידו לשניה�

אשה שטעתה במני� ימי נדתה וזיבתה (1) ח
ימי טומאת נגעי� באד� ובבתי�

צדקת	 כהררי אל ומשפטי	 תהו� רבה (תהלי� לו)

מני� חודשי� מלאי� וחסרי� בשנה

אפיית שתי הלח� ולחה"פ אי� דוחות שבת ויו"ט (2)

הפרש בי� שנה לשנה בזמ� חלות החגי� (5) ט
אי בעינ� קידוש החודש ע"פ הראיה

מני� ימי שנות חמה ולבנה

הריני נזיר כימות החמה או הלבנה

בנדרי� הל	 אחר ל'  בני אד� (6)

מני� התקיעות שהיו במקדש בכל יו� (2) י
מני� הנבלי� והחלילי� במקדש

מני� תקיעה ותרועה ותקיעה כא'  או כג'  (2)

ימי� שהיו מנגני� בחליל לפני המזבח

ימי� שגומרי� בה� את ההלל (2)

אי� אומרי� הלל בר"ה ויוה"כ (2)

הטע� שאי� אומרי� הלל בפורי� (2)

מבנה החליל שהיה במקדש

כלי מקדש שנפגמו ותקנו� ולא עשו מלאכת� כתחילה

פתח מעי� השילוח

מגריפה שהיתה במקדש שהשמיע קול

ניגו� בכלי שיר במקדש ע"י מי (2) יא
שירה אי הוי עבודה ועיקרה בכלי או בפה (2)

העלאה מדוכ� ליוחסי� ולמעשר (2)

שיר אי מעכב את הקרב�

מקור לשירת הלויי� במקדש

הבאת ביכורי� טעונה שירה

לוי שעבד במקדש עבודה של לוי אחר
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שירה על עולת נדבת ציבור יא
שירה על נסכי קרב� ציבור הבאי� בפני עצמ� יב
חורב� בית ראשו� ושני במוצאי שביעית

יובל אי נמנה כשנה ראשונה לשמיטה הבאה (3)

בנ"י מנו שמיטי� ויובלות לאחר י"ד שני כיבוש וחלוקה

כיבוש וחלוקת האר+ ארכו י"ד שני� (2) יג
ביקור ד'  ימי� קוד� שחיטה בתמיד ובפסח (2)

מני� הכלי� שהיו במקדש לשירת הלויי�

מני� הלויי� השרי� על הדוכ� במקדש

עבודת לוי קט� במקדש

נבל וכינור שהיו במקדש

גגגג:  :  :  :  יש בערכי� יש בערכי� יש בערכי� יש בערכי� �  �  �  �  סכומי� הקצובי� בתורהסכומי� הקצובי� בתורהסכומי� הקצובי� בתורהסכומי� הקצובי� בתורה

תשלו� ערכי� לפי הער	 הקצוב בתורה ולא לפי דמיותשלו� ערכי� לפי הער	 הקצוב בתורה ולא לפי דמיותשלו� ערכי� לפי הער	 הקצוב בתורה ולא לפי דמיותשלו� ערכי� לפי הער	 הקצוב בתורה ולא לפי דמיו יג
פדיו� הקדש שדה אחוזה לפי ער	 הקצוב בתורה (1) יד
פדיו� הקדש שדה ע� אילנות

מקדיש אי בעי� יפה מקדיש (3)

פדיו� הקדש אי אזלינ� בתר פדיו� או בתר הקדש (2)

פדיו� הקדש שדה טרשי� או אילנות ויציאת� ביובל

גאולת שדה טרשי� או אילנות שמכר�

פדיו� הקדש שדה מקנה

ב'  כתובי� הבאי� כא'  אי� מלמדי� (20)

שור מועד שהרג עבד משל� ל'  סלעי�

גובה חיוב שור ת� שהזיק אד� (2)

אונס ומפתה משלמי� נ'  סלעי� מלבד בושת ופג�

מוציא ש� רע משל� ק'  סלעי� טו
החוטא בפיו חמור מהעושה מעשה

חטא המרגלי� שהוציאו ש� רע על א"י

י'  נסיונות שניסו אבותינו להקב"ה במדבר

גנות מספרי לשו� הרע (2)

המספר לשו� הרע נגעי� באי� עליו

תשובת המספר לשו� הרע

לשו� הרע הורג למספר, למקבל ולאומרי� עליו

דוגמא ללשו� הרע

סיפור לשו� הרע בפני מי שמספרי� עליו

דבר מפורס� אי� בו משו� לשו� הרע (2) טז
מבר	 רעהו בקול גדול... קללה תחשב לו (משלי כז)

אל יספר אד� בטובת חברו שלא יבוא לספר ברעתו

חטאי� שנגעי� באי� עליה�

כפרת בגדי כהונה על ישראל (2)

כפרת הקטורת על לשו� הרע (3)

טע� לישיבת מצורע בדד מחו+ למחנה

לא תשנא את אחי	 בלבב	

חובת הוכח תוכיח את עמית	 (3)

ענוה שלא לשמה

קיו� מצוות שלא לשמ� (10)

עד היכ� מצות תוכחה

שינוי מקו� מאכסניא שרגיל בה

שינוי מאומנותו או מאומנות אבותיו

מה נחשב ליסורי� המכפרי� על האד�

התאמה בי� פרנס לדורו יז

דדדד:  :  :  :  השג יד השג יד השג יד השג יד �  �  �  �  מערי	 שאי� ידו משגתמערי	 שאי� ידו משגתמערי	 שאי� ידו משגתמערי	 שאי� ידו משגת

עני שהערי	 עשיר וההיפ	עני שהערי	 עשיר וההיפ	עני שהערי	 עשיר וההיפ	עני שהערי	 עשיר וההיפ	 יז

המתפיס נדרו בקרב� מצורע עני או עשיר

מערי	 שהיה עני והעשיר וההיפ	מערי	 שהיה עני והעשיר וההיפ	מערי	 שהיה עני והעשיר וההיפ	מערי	 שהיה עני והעשיר וההיפ	

מערי	 שהיה ענימערי	 שהיה ענימערי	 שהיה ענימערי	 שהיה עני,  ,  ,  ,  העשיר וחזר והעניהעשיר וחזר והעניהעשיר וחזר והעניהעשיר וחזר והעני

מצורע שהביא חלק מקרבנותיו כעני והעשיר וההיפ	

עד כשר בשעת ראיה שנפסל וחזר והוכשר

מערי	 עני שעתיד לירש את אביו הגוססמערי	 עני שעתיד לירש את אביו הגוססמערי	 עני שעתיד לירש את אביו הגוססמערי	 עני שעתיד לירש את אביו הגוסס יח
רוב גוססי� למיתה (2)

שכירות אינה משתלמת אלא לבסו' (4)

ער	 הקצוב בתורה לגיל ולמי� לפי הנער	 ולא המערי	ער	 הקצוב בתורה לגיל ולמי� לפי הנער	 ולא המערי	ער	 הקצוב בתורה לגיל ולמי� לפי הנער	 ולא המערי	ער	 הקצוב בתורה לגיל ולמי� לפי הנער	 ולא המערי	

תשלו� ער	 הקצוב לפי שעת ההערכה ולא התשלו�תשלו� ער	 הקצוב לפי שעת ההערכה ולא התשלו�תשלו� ער	 הקצוב לפי שעת ההערכה ולא התשלו�תשלו� ער	 הקצוב לפי שעת ההערכה ולא התשלו�

יו� המעבר בשנות ערכי� כלמטהיו� המעבר בשנות ערכי� כלמטהיו� המעבר בשנות ערכי� כלמטהיו� המעבר בשנות ערכי� כלמטה

לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (13)

עד אי עד בכלל (9)

איסור חמ+ ביו� הראשו� והשביעי עצמ�

צרעת הפורחת בכל גופו ללא ראשו ורגליו מטהרת

שנה להלכות שונות מעת לעת

טע� לער	 הקצוב בזכר ובנקבה מעל סטע� לער	 הקצוב בזכר ובנקבה מעל סטע� לער	 הקצוב בזכר ובנקבה מעל סטע� לער	 הקצוב בזכר ובנקבה מעל ס'  '  '  '  שנהשנהשנהשנה יט
סבא בביתא פאחא בביתא, סבתא בביתא סימא בביתא

הההה:  :  :  :  האומר משקלי האומר משקלי האומר משקלי האומר משקלי �  �  �  �  נדר דמי� ולא ער	נדר דמי� ולא ער	נדר דמי� ולא ער	נדר דמי� ולא ער	

נדר משקלי עלינדר משקלי עלינדר משקלי עלינדר משקלי עלי יט
נדר קומתי או מלא קומתי עלי וכיונדר קומתי או מלא קומתי עלי וכיונדר קומתי או מלא קומתי עלי וכיונדר קומתי או מלא קומתי עלי וכיו""""בבבב

אי דורשי� ל'  יתרה של אד� (3)

נדר משקל ידי או רגלי עלינדר משקל ידי או רגלי עלינדר משקל ידי או רגלי עלינדר משקל ידי או רגלי עלי

גדר יד או רגל להלכות שונות

בנדרי� הל	 אחר ל'  בני אד� (7)

נדר דמי ידי עלינדר דמי ידי עלינדר דמי ידי עלינדר דמי ידי עלי

אומד� יותר מפע� אאומד� יותר מפע� אאומד� יותר מפע� אאומד� יותר מפע� א'  '  '  '  לאומר דמי עלילאומר דמי עלילאומר דמי עלילאומר דמי עלי

נדר ערכינדר ערכינדר ערכינדר ערכי,  ,  ,  ,  דמידמידמידמי,  ,  ,  ,  ער	 פלוני או דמיו עלי ומת אער	 פלוני או דמיו עלי ומת אער	 פלוני או דמיו עלי ומת אער	 פלוני או דמיו עלי ומת א'  '  '  '  מה�מה�מה�מה� כ
אי� ערכי� לבעלי חיי�אי� ערכי� לבעלי חיי�אי� ערכי� לבעלי חיי�אי� ערכי� לבעלי חיי�

הנודר אינו נידו� בהשג ידהנודר אינו נידו� בהשג ידהנודר אינו נידו� בהשג ידהנודר אינו נידו� בהשג יד

נדר ער	 או דמי ידונדר ער	 או דמי ידונדר ער	 או דמי ידונדר ער	 או דמי ידו,  ,  ,  ,  ראשו או חציו וכיוראשו או חציו וכיוראשו או חציו וכיוראשו או חציו וכיו""""בבבב

נדר ער	 כלי נדר ער	 כלי נדר ער	 כלי נדר ער	 כלי ((((2222))))

אי� אד� מוציא דבריו לבטלה (5)

המתנדב שלא כדר	 המתנדבי� (4)

גדרי נדר ונדבה גדרי נדר ונדבה גדרי נדר ונדבה גדרי נדר ונדבה ((((4444))))

הקדיש שור לדמיו או דמי שור לכשיבואוהקדיש שור לדמיו או דמי שור לכשיבואוהקדיש שור לדמיו או דמי שור לכשיבואוהקדיש שור לדמיו או דמי שור לכשיבואו

קני� דבר שלא בא לעול� (15)

השכיר בית לחברו ונטמא בנגדי בתי�

שוכר ומשכיר שהקדישו את בית השכירות או את דמיה כא
בבבב""""ד מצווי� לעשות אד� לשל� נדרו או חובתו ד מצווי� לעשות אד� לשל� נדרו או חובתו ד מצווי� לעשות אד� לשל� נדרו או חובתו ד מצווי� לעשות אד� לשל� נדרו או חובתו ((((2222))))

כופי� אותו עד שיאמר רוצה אני (5)

המקריב קרב� שחייב חברו אי צרי	 דעתו של החייב

גט מעושה (3)

המוסר מודעא על גט מועיל לבטל הגט

וווו:  :  :  :  שו� היתומי� שו� היתומי� שו� היתומי� שו� היתומי� �  �  �  �  גבית חוב להקדשגבית חוב להקדשגבית חוב להקדשגבית חוב להקדש

הכרזה על מכירת נכסי� לגבית חוב מיתומי� ולהקדשהכרזה על מכירת נכסי� לגבית חוב מיתומי� ולהקדשהכרזה על מכירת נכסי� לגבית חוב מיתומי� ולהקדשהכרזה על מכירת נכסי� לגבית חוב מיתומי� ולהקדש כא
הכרזה לצור	 מכירת נכסי� לגבית חוב בבוקר ובערב

גביית חוב מיתומי� קטני� כב
פריעת בע"ח מצוה (3)

גבית כתובה או חוב שלא בפני החייב (2)

העמדת אפוטרופוס ליתומי� הבאי� לגבות מה� חוב

גבית כתובה מנכסי� שהקדיש החייב או מערב כג
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ערכי�ערכי�ערכי�ערכי�

חשש לקנוניא על הקדש (3) כג
אי� אד� חוטא ולא לו (4)

הפרת נדר שהודר ברבי� או על דעת רבי� (5)

הקדש טעות אי הוי הקדש (3)

שעבוד ערב וקבל� לבע"ח ולכתובת אשה (3)

גבית כתובה מנכסי� שמכר החייב ללא שידירנה

גבית קרקע הקדש לכתובת אשה ובע"ח צריכה פדיו�

גזירה שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיו� (2)

גבית קרקע הקדש לבע"ח כששווה פחות מהחוב

סידור למערי	 כשאי� לו כדי פרעו� נדרוסידור למערי	 כשאי� לו כדי פרעו� נדרוסידור למערי	 כשאי� לו כדי פרעו� נדרוסידור למערי	 כשאי� לו כדי פרעו� נדרו

מכר כל נכסיו אי מכר ג� את תפיליו כד
פרעו� נדר להקדש מכסות אשתו ובניופרעו� נדר להקדש מכסות אשתו ובניופרעו� נדר להקדש מכסות אשתו ובניופרעו� נדר להקדש מכסות אשתו ובניו

פרעו� נדרי הקדש לפי מקומו ושעתופרעו� נדרי הקדש לפי מקומו ושעתופרעו� נדרי הקדש לפי מקומו ושעתופרעו� נדרי הקדש לפי מקומו ושעתו

זזזז:  :  :  :  אי� מקדישי� אי� מקדישי� אי� מקדישי� אי� מקדישי� �  �  �  �  הקדש שדה אחוזההקדש שדה אחוזההקדש שדה אחוזההקדש שדה אחוזה

פדיו� שדה שהקדישו פחות משנתיי� סמו	 ליובלפדיו� שדה שהקדישו פחות משנתיי� סמו	 ליובלפדיו� שדה שהקדישו פחות משנתיי� סמו	 ליובלפדיו� שדה שהקדישו פחות משנתיי� סמו	 ליובל כד
הקדשת שדה אחוזה בשנת היובל עצמההקדשת שדה אחוזה בשנת היובל עצמההקדשת שדה אחוזה בשנת היובל עצמההקדשת שדה אחוזה בשנת היובל עצמה

כהני� ובעלי� זוכי� בחלק� בקרבנות משולח� גבוה (6)

עד אי עד בכלל (10)

יובל אי נמנה כשנה ראשונה לשמיטה הבאה (4)

חישוב חודשי� כשנה בפדיו� הקדש שדה אחוזהחישוב חודשי� כשנה בפדיו� הקדש שדה אחוזהחישוב חודשי� כשנה בפדיו� הקדש שדה אחוזהחישוב חודשי� כשנה בפדיו� הקדש שדה אחוזה כה
פדיו� הקדש שדה אחוזה לפי ער	 הקצוב בתורה פדיו� הקדש שדה אחוזה לפי ער	 הקצוב בתורה פדיו� הקדש שדה אחוזה לפי ער	 הקצוב בתורה פדיו� הקדש שדה אחוזה לפי ער	 הקצוב בתורה ((((2222))))

חישוב נקעי� וסלעי� בשדה הקדש חישוב נקעי� וסלעי� בשדה הקדש חישוב נקעי� וסלעי� בשדה הקדש חישוב נקעי� וסלעי� בשדה הקדש ((((2222))))

פדיו� הקדש שדה כלשהי לפי ער	 הקצוב בתורהפדיו� הקדש שדה כלשהי לפי ער	 הקצוב בתורהפדיו� הקדש שדה כלשהי לפי ער	 הקצוב בתורהפדיו� הקדש שדה כלשהי לפי ער	 הקצוב בתורה

פדיו� הקדש שדה אחוזה אחר כמה שני� בגרועפדיו� הקדש שדה אחוזה אחר כמה שני� בגרועפדיו� הקדש שדה אחוזה אחר כמה שני� בגרועפדיו� הקדש שדה אחוזה אחר כמה שני� בגרוע

פדיו� הקדש שדה אחוזה כאחד ולא חלק שנה בשנהפדיו� הקדש שדה אחוזה כאחד ולא חלק שנה בשנהפדיו� הקדש שדה אחוזה כאחד ולא חלק שנה בשנהפדיו� הקדש שדה אחוזה כאחד ולא חלק שנה בשנה

בעלי� הפודי� הקדש שדה אחוזה מוסיפי� חומשבעלי� הפודי� הקדש שדה אחוזה מוסיפי� חומשבעלי� הפודי� הקדש שדה אחוזה מוסיפי� חומשבעלי� הפודי� הקדש שדה אחוזה מוסיפי� חומש

הקדש שדה אחוזה היוצא ביובל לכהני�הקדש שדה אחוזה היוצא ביובל לכהני�הקדש שדה אחוזה היוצא ביובל לכהני�הקדש שדה אחוזה היוצא ביובל לכהני�

בת הגואלת שדה אחוזה שהקדיש אביהבת הגואלת שדה אחוזה שהקדיש אביהבת הגואלת שדה אחוזה שהקדיש אביהבת הגואלת שדה אחוזה שהקדיש אביה

גאולת שדה אחוזה שהקדישה אשה עגאולת שדה אחוזה שהקדישה אשה עגאולת שדה אחוזה שהקדישה אשה עגאולת שדה אחוזה שהקדישה אשה ע""""י בעלה או בנהי בעלה או בנהי בעלה או בנהי בעלה או בנה

שדה שהקדישה פחות משנתיי� סמו	 ליובל ולא גאלהשדה שהקדישה פחות משנתיי� סמו	 ליובל ולא גאלהשדה שהקדישה פחות משנתיי� סמו	 ליובל ולא גאלהשדה שהקדישה פחות משנתיי� סמו	 ליובל ולא גאלה

הקדש שדה אחוזה שגאלה כה�הקדש שדה אחוזה שגאלה כה�הקדש שדה אחוזה שגאלה כה�הקדש שדה אחוזה שגאלה כה�

הקדיש שדה אחוזה ולא נגאלה עד היובלהקדיש שדה אחוזה ולא נגאלה עד היובלהקדיש שדה אחוזה ולא נגאלה עד היובלהקדיש שדה אחוזה ולא נגאלה עד היובל

גאולת שדה שיצאה לכהני� ביובל והקדישה כה�גאולת שדה שיצאה לכהני� ביובל והקדישה כה�גאולת שדה שיצאה לכהני� ביובל והקדישה כה�גאולת שדה שיצאה לכהני� ביובל והקדישה כה� כו
גאולת שדה שיצאה לכהני� ביובל ומכרה הכה�גאולת שדה שיצאה לכהני� ביובל ומכרה הכה�גאולת שדה שיצאה לכהני� ביובל ומכרה הכה�גאולת שדה שיצאה לכהני� ביובל ומכרה הכה�

והקדישה הקונהוהקדישה הקונהוהקדישה הקונהוהקדישה הקונה

גאולת הקדש שדה אחוזה עגאולת הקדש שדה אחוזה עגאולת הקדש שדה אחוזה עגאולת הקדש שדה אחוזה ע""""י הבעלי� אחר היובלי הבעלי� אחר היובלי הבעלי� אחר היובלי הבעלי� אחר היובל

קנה שדה מאביו והקדישה קוד� או אחר שמת אביוקנה שדה מאביו והקדישה קוד� או אחר שמת אביוקנה שדה מאביו והקדישה קוד� או אחר שמת אביוקנה שדה מאביו והקדישה קוד� או אחר שמת אביו

קני� פירות אי הוי כקני� הגו' (9)

כהני� ולויי� שהקדישו שדה אחוזה גואלי� לעול�כהני� ולויי� שהקדישו שדה אחוזה גואלי� לעול�כהני� ולויי� שהקדישו שדה אחוזה גואלי� לעול�כהני� ולויי� שהקדישו שדה אחוזה גואלי� לעול� כז

חחחח:  :  :  :  המקדיש שדהו המקדיש שדהו המקדיש שדהו המקדיש שדהו �  �  �  �  חרמי�חרמי�חרמי�חרמי�

בעלי� קודמי� בפדיו� הקדש� לכל אד�בעלי� קודמי� בפדיו� הקדש� לכל אד�בעלי� קודמי� בפדיו� הקדש� לכל אד�בעלי� קודמי� בפדיו� הקדש� לכל אד� כז
פדיו� הקדש בשווה כס'פדיו� הקדש בשווה כס'פדיו� הקדש בשווה כס'פדיו� הקדש בשווה כס'

פדיו� הקדש בס	 שאי� בחומשו שוה פרוטהפדיו� הקדש בס	 שאי� בחומשו שוה פרוטהפדיו� הקדש בס	 שאי� בחומשו שוה פרוטהפדיו� הקדש בס	 שאי� בחומשו שוה פרוטה

התחייב לפדות הקדש בס	 מסוי� וחזר בוהתחייב לפדות הקדש בס	 מסוי� וחזר בוהתחייב לפדות הקדש בס	 מסוי� וחזר בוהתחייב לפדות הקדש בס	 מסוי� וחזר בו

המחרי� לא יחרי� כל נכסיו אלא מקצת� בלבדהמחרי� לא יחרי� כל נכסיו אלא מקצת� בלבדהמחרי� לא יחרי� כל נכסיו אלא מקצת� בלבדהמחרי� לא יחרי� כל נכסיו אלא מקצת� בלבד כח
המבזבז לצדקה אל יבזבז יותר מחומש (3)

אי� אד� מחרי� דבר שאינו שלואי� אד� מחרי� דבר שאינו שלואי� אד� מחרי� דבר שאינו שלואי� אד� מחרי� דבר שאינו שלו

כהני� ולויי� אי מחרימי�כהני� ולויי� אי מחרימי�כהני� ולויי� אי מחרימי�כהני� ולויי� אי מחרימי�

למי נית� החר�למי נית� החר�למי נית� החר�למי נית� החר�

הקדש שדה אחוזה יוצא ביובל לכהני משמר היוצאהקדש שדה אחוזה יוצא ביובל לכהני משמר היוצאהקדש שדה אחוזה יוצא ביובל לכהני משמר היוצאהקדש שדה אחוזה יוצא ביובל לכהני משמר היוצא

שמיטה משמטת בסופה

חרמי כהני� אינ� נפדי� חרמי כהני� אינ� נפדי� חרמי כהני� אינ� נפדי� חרמי כהני� אינ� נפדי� ((((1111))))

חר� על בהמת קדשי� או בכור חר� על בהמת קדשי� או בכור חר� על בהמת קדשי� או בכור חר� על בהמת קדשי� או בכור ((((1111))))

קדושה בחרמי כהני�קדושה בחרמי כהני�קדושה בחרמי כהני�קדושה בחרמי כהני� כט
סת� חרמי� לכהני� או לבדק הביתסת� חרמי� לכהני� או לבדק הביתסת� חרמי� לכהני� או לבדק הביתסת� חרמי� לכהני� או לבדק הבית

כה� שהקדיש שדה חרמי� שנפל בחלקו כה� שהקדיש שדה חרמי� שנפל בחלקו כה� שהקדיש שדה חרמי� שנפל בחלקו כה� שהקדיש שדה חרמי� שנפל בחלקו ((((1111))))

בא ללמד ונמצא למד (5)

חרמי� בזמ� שאי� היובל נוהג

חילול הקדש שוה מנה בשוה פרוטה (2)

הלכות שאי� נוהגות אלא בזמ� שהיובל נוהג

חר� על בהמת בכור חר� על בהמת בכור חר� על בהמת בכור חר� על בהמת בכור ((((2222))))

טטטט:  :  :  :  המוכר שדהו המוכר שדהו המוכר שדהו המוכר שדהו �  �  �  �  גאולת שדה או בית שמכר�גאולת שדה או בית שמכר�גאולת שדה או בית שמכר�גאולת שדה או בית שמכר�

זמ� גאולת שדה אחוזה שמכרהזמ� גאולת שדה אחוזה שמכרהזמ� גאולת שדה אחוזה שמכרהזמ� גאולת שדה אחוזה שמכרה כט
מכירת שדה אחוזה בשנת היובל עצמהמכירת שדה אחוזה בשנת היובל עצמהמכירת שדה אחוזה בשנת היובל עצמהמכירת שדה אחוזה בשנת היובל עצמה

מכר שדה אחוזה פחות מבמכר שדה אחוזה פחות מבמכר שדה אחוזה פחות מבמכר שדה אחוזה פחות מב'  '  '  '  שני� סמו	 ליובלשני� סמו	 ליובלשני� סמו	 ליובלשני� סמו	 ליובל

מכר עבדו לחו"ל אי חוזרי� המעות (2)

קידש אחותו המעות חוזרי� או מתנה (3) ל
לאו עכברא גנב אלא חורא גנב (3)

חישוב שנת שדפו� וכדחישוב שנת שדפו� וכדחישוב שנת שדפו� וכדחישוב שנת שדפו� וכד'  '  '  '  לשנתיי� לגאולת שדה אחוזהלשנתיי� לגאולת שדה אחוזהלשנתיי� לגאולת שדה אחוזהלשנתיי� לגאולת שדה אחוזה

גאולת שדה אחוזה שמכרה הלוקח לאחר במחיר אחרגאולת שדה אחוזה שמכרה הלוקח לאחר במחיר אחרגאולת שדה אחוזה שמכרה הלוקח לאחר במחיר אחרגאולת שדה אחוזה שמכרה הלוקח לאחר במחיר אחר

יציאת עבד עברי בגרעו� כס' כשהשביח או הכסי' (2)

הקונה עבד עברי כקונה אדו� לעצמו (3)

עונש איסור שביעית (3)

השונה בעבירה נעשית לו כהיתר (6)

מוטב למכור בתו לאמה מללוות ברבית (2)

מוכר או מקדיש שדה אחוזה ומוכר בית בתי ערימוכר או מקדיש שדה אחוזה ומוכר בית בתי ערימוכר או מקדיש שדה אחוזה ומוכר בית בתי ערימוכר או מקדיש שדה אחוזה ומוכר בית בתי ערי
חומה אי לוה וגואל וגואל לחצאי� חומה אי לוה וגואל וגואל לחצאי� חומה אי לוה וגואל וגואל לחצאי� חומה אי לוה וגואל וגואל לחצאי� ((((2222))))

זמ� גאולת בית בבתי ערי חומה שמכרוזמ� גאולת בית בבתי ערי חומה שמכרוזמ� גאולת בית בבתי ערי חומה שמכרוזמ� גאולת בית בבתי ערי חומה שמכרו לא
איסור רבית בגאולת בית בבתי ערי חומה שמכרואיסור רבית בגאולת בית בבתי ערי חומה שמכרואיסור רבית בגאולת בית בבתי ערי חומה שמכרואיסור רבית בגאולת בית בבתי ערי חומה שמכרו

צד אחד ברבית (4)

רבית ע"מ להחזיר (3)

גאולת בית בבתי ערי חומה כשמת המוכר או הלוקחגאולת בית בבתי ערי חומה כשמת המוכר או הלוקחגאולת בית בבתי ערי חומה כשמת המוכר או הלוקחגאולת בית בבתי ערי חומה כשמת המוכר או הלוקח

זמ� גאולת בית בבתי ערי חומה שמכרה הלוקח לאחרזמ� גאולת בית בבתי ערי חומה שמכרה הלוקח לאחרזמ� גאולת בית בבתי ערי חומה שמכרה הלוקח לאחרזמ� גאולת בית בבתי ערי חומה שמכרה הלוקח לאחר

ראשו� מוכר לשני כל זכות שתבוא לידו (4)

גאולת בית בבתי ערי חומה שנמכר באדר אגאולת בית בבתי ערי חומה שנמכר באדר אגאולת בית בבתי ערי חומה שנמכר באדר אגאולת בית בבתי ערי חומה שנמכר באדר א'  '  '  '  או באו באו באו ב''''

אכילת בכור תו	 שנתו שנולד באדר א'  או ב'

חישוב שנה ועיבורה לגאולת בית בבתי ערי חומהחישוב שנה ועיבורה לגאולת בית בבתי ערי חומהחישוב שנה ועיבורה לגאולת בית בבתי ערי חומהחישוב שנה ועיבורה לגאולת בית בבתי ערי חומה

מכר או נת� בית בבתי ערי חומה נחלט לאחר שנהמכר או נת� בית בבתי ערי חומה נחלט לאחר שנהמכר או נת� בית בבתי ערי חומה נחלט לאחר שנהמכר או נת� בית בבתי ערי חומה נחלט לאחר שנה

מתנה אי כמכר (4)

גאולת הקדש בית בבתי ערי חומה ויציאתו ביובלגאולת הקדש בית בבתי ערי חומה ויציאתו ביובלגאולת הקדש בית בבתי ערי חומה ויציאתו ביובלגאולת הקדש בית בבתי ערי חומה ויציאתו ביובל

מכר בית בבתי ערי חומה תו	 שנה הסמוכה ליובלמכר בית בבתי ערי חומה תו	 שנה הסמוכה ליובלמכר בית בבתי ערי חומה תו	 שנה הסמוכה ליובלמכר בית בבתי ערי חומה תו	 שנה הסמוכה ליובל

גאולת בית בבתי ערי חומה שלא מדעת הלוקחגאולת בית בבתי ערי חומה שלא מדעת הלוקחגאולת בית בבתי ערי חומה שלא מדעת הלוקחגאולת בית בבתי ערי חומה שלא מדעת הלוקח

גירש אשתו ע"מ שתת� לו ונתנה בע"כ או שלא בפניו (2)

ממו� הכלול בדיני בתי ערי חומהממו� הכלול בדיני בתי ערי חומהממו� הכלול בדיני בתי ערי חומהממו� הכלול בדיני בתי ערי חומה לב
בית הבנוי בחומה לדי� בתי ערי חומהבית הבנוי בחומה לדי� בתי ערי חומהבית הבנוי בחומה לדי� בתי ערי חומהבית הבנוי בחומה לדי� בתי ערי חומה

עיר שגגותיה חומתה אינה נידונת כבתי ערי חומהעיר שגגותיה חומתה אינה נידונת כבתי ערי חומהעיר שגגותיה חומתה אינה נידונת כבתי ערי חומהעיר שגגותיה חומתה אינה נידונת כבתי ערי חומה

בתי ערי חומה דוקא במוקפת מימות יהושע ב� נו�בתי ערי חומה דוקא במוקפת מימות יהושע ב� נו�בתי ערי חומה דוקא במוקפת מימות יהושע ב� נו�בתי ערי חומה דוקא במוקפת מימות יהושע ב� נו�

קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (9)

יובל בסו' ימי בית ראשו� ובימי בית שני

אי� היובל נוהג אלא בזמ� שכל יושבי א"י במקומ�

יובל אי נמנה כשנה ראשונה לשמיטה הבאה (5) לג
ירמיהו השיב ב'  וחצי השבטי� ויאשיהו מל	 עליה�

די� מכר בית בבתי חצרי� לגאולה וליציאה ביובלדי� מכר בית בבתי חצרי� לגאולה וליציאה ביובלדי� מכר בית בבתי חצרי� לגאולה וליציאה ביובלדי� מכר בית בבתי חצרי� לגאולה וליציאה ביובל

הקדיש בית בבתי חצרי� וגאלו אחר ובא היובלהקדיש בית בבתי חצרי� וגאלו אחר ובא היובלהקדיש בית בבתי חצרי� וגאלו אחר ובא היובלהקדיש בית בבתי חצרי� וגאלו אחר ובא היובל

גזירה שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיו� (3)

לוי שהקדיש שדה אחוזה אינו יוצא בלא פדיו�

מכר בית בבתי חצרי� ופגע בו יובל בשנה השניהמכר בית בבתי חצרי� ופגע בו יובל בשנה השניהמכר בית בבתי חצרי� ופגע בו יובל בשנה השניהמכר בית בבתי חצרי� ופגע בו יובל בשנה השניה

©www.NetivotHashas.org.il



ערכי�ערכי�ערכי�ערכי�

גדר בתי חצרי�גדר בתי חצרי�גדר בתי חצרי�גדר בתי חצרי� לג
ישראל שירש מסבו הלוי וההיפ	 לגאולת מכר והקדשישראל שירש מסבו הלוי וההיפ	 לגאולת מכר והקדשישראל שירש מסבו הלוי וההיפ	 לגאולת מכר והקדשישראל שירש מסבו הלוי וההיפ	 לגאולת מכר והקדש

גאולת מכר שדה או בית של לוי מלויגאולת מכר שדה או בית של לוי מלויגאולת מכר שדה או בית של לוי מלויגאולת מכר שדה או בית של לוי מלוי

שינוי יעוד של עירשינוי יעוד של עירשינוי יעוד של עירשינוי יעוד של עיר,  ,  ,  ,  שדה או מגרששדה או מגרששדה או מגרששדה או מגרש

כהני� ולויי� שמכרו בית או שדה גואלי� לעול�כהני� ולויי� שמכרו בית או שדה גואלי� לעול�כהני� ולויי� שמכרו בית או שדה גואלי� לעול�כהני� ולויי� שמכרו בית או שדה גואלי� לעול�

ערי הלויי� אינ� מוקפות חומה

כה� שהקדיש שדה חרמי� שנפל בחלקו כה� שהקדיש שדה חרמי� שנפל בחלקו כה� שהקדיש שדה חרמי� שנפל בחלקו כה� שהקדיש שדה חרמי� שנפל בחלקו ((((2222)))) לד
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