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    """"ַהַּמְקִּדיׁש ָׂשֵדהּוַהַּמְקִּדיׁש ָׂשֵדהּוַהַּמְקִּדיׁש ָׂשֵדהּוַהַּמְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו""""    ––––    ח'ח'ח'ח'פרק פרק פרק פרק     ערכיןערכיןערכיןערכיןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        , א , א , א , א כזכזכזכז .1

   ְתִניִתיןמַ 

ֵאין ַהּיֹוֵבל ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵדהּו ּבְ יׁש ֶאת ׂשָ ְקּדִ    :ַהּמַ
ה ִראׁשֹון.  ַתח ַאתָּ   אֹוֵמר לֹו: ּפְ

ָעִלים  ַהּבְ   נֹוְתִנין חֹוֶמׁש,  -ׁשֶ
  ֵאין נֹוְתִנין חֹוֶמׁש.  -ְוָכל ָאָדם 

  

ֵני ָרָעָתּה,  ֵדהּו ִמּפְ יׁש ׂשָ ִהְקּדִ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ַתח ַאתָּ    ה ִראׁשֹון, ָאְמרּו לֹו: ּפְ

ר.  ִאיסָּ י ּבְ ּלִ   ָאַמר: ֲהֵרי ִהיא ׁשֶ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

א: "לֹא ָאַמר ֶזה  ר", ֶאּלָ ִאיסָּ ֵביָצה", "ּבְ   ּבְ
ה ְבֶכֶסף  ׁש ִנְפּדֶ ֶהְקּדֵ ֶסף. וֶ ׁשָ ְב וּ ׁשֶ   ה ּכֶ

יָך",   ָאַמר לֹו:  ְעתִּ   "ִהּגַ
ֵדהּו ְלָפָניו ר, ְוׂשָ         .  .  .  .  ִנְמָצא ַמְפִסיד ִאיסָּ

            

ָמָרא     ּגְ

ֵאין ַהּיֹוֵבל" ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵדהּו ּבְ יׁש ׂשָ ְקּדִ    :ַהּמַ
ה ִראׁשֹון ַתח ַאתָּ   . "אֹוֵמר לֹו: ּפְ

  
   ?!אֹוְמִרין
   :ְוָהַתְנָיא

  ! "ּכֹוִפין"
  

   ."ּכֹוִפין"ַנִמי  "אֹוְמִרין"ַמאי 
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָרא    .ָצֵאית –ִאי ָצֵאית   , "אֹוְמִרין" :ֵמִעיּקָ

   ."ּכֹוִפין" –ִאי ָלא וְ 
  
  
ָעִלים " ַהּבְ   . נֹוְתִנין חֹוֶמׁש  -ׁשֶ

   ."ֵאין נֹוְתִנין חֹוֶמׁש  -ְוָכל ָאָדם 
  

ָעִלים נֹוְתִנין חֹוֶמׁש "ַמאי ִאיְרָיא  ַהּבְ    !?"ׁשֶ
ֲחִביָבה ֲעֵליּה ָטֵפי ּוָפֵריק ָלּה!  יֵדי ּדַ ַאּיְ יּפֹוק ֵליּה, ּדְ   ּתֵ

  
  ְועֹוד, 

ה אּוּלָ ָאדֹון!  ִמְצַות ּגְ   ּבָ
  

  ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר, 
יֵדי ַדֲחִביָבה ֲעֵליּה ָטֵפי ּוָפֵריק ָלּה  -ֲחָדא  ַאּיְ    .ּדְ
ָאדֹון ִהיא - ְועֹוד ה ּבָ אּוּלָ    .ִמְצַות ּגְ
ָעִלים נֹוְתִנין חֹוֶמׁש  - ְועֹוד ַהּבְ    .ׁשֶ

   

 רש"י
  מתי' 

המיקדיש שדהו בשעה שאין 
   . בזמן שאין היובל והג:היובל

. בכמה אתה פתח אתה ראשון
ומפי ריוח של  רוצה לפדותה

   הקדש שואלין לו תחלה:
. ולהכי שהבעלים ותין חומש

קט בשעה שאין היובל והג 
דבזמן שוהג אין צריך לשואלו 
בכמה תפדה שהרי דמיה 
קצובין בית כור ב' סלע ובשדה 
אחוזה קא מיירי ובזמן שאין 
יובל והג פדית בשוייה כדתיא 
בשילהי פירקין אין שדה אחוזה 

   אלא בזמן שהיובל והג:והג 
. שהיתה יציאתה מפי רעתה

   מרובה על השבח:
. אלא הרי לא אמר זה באיסר

היא שלי בביצה שהקדש פדה 
   בכסף ובשוה כסף:

   . הגזבר:אמר לו
   . הרי היא שלך:הגעתיך

  
  גמ' 

. את הבעלים והתיא כופין
   לפתוח ראשון:

. בפ''ק דמצות גאולה באדון
   דבכורות (דף יג.):

. מוסיף ופודה טפי ופריק לה
   יותר משאר אדם:

. דכתיב ואם מצות גאולה באדון
לא יגאל ומכר בערכך אלמא 

  מצות גאולה קודמת למכירה:
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        כז, א כז, א כז, א כז, א  .2
ֵני ָרָעָת " ֵדהּו ִמּפְ יׁש ׂשֶ ִהְקּדִ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ּה, ַמֲעׂשֶ

ה ִראׁשֹון,  ַתח ַאתָּ   ָאְמרּו לֹו: ּפְ
ר.  ִאיסָּ י ּבְ ּלִ   ָאַמר: ֲהֵרי ִהיא ׁשֶ

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
א: "לֹא ָאַמר ֶזה  ר", ֶאּלָ ִאיסָּ ֵביָצה", "ּבְ   ּבְ

ה ְבֶכֶסף  ׁש ִנְפּדֶ ֶהְקּדֵ ֶסףוּ ׁשֶ וה ּכֶ   ."ְבׁשְ
  

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ֵליָמא ּבְ
י יֹוֵסי ָסַבר ֶכֶסף, ׁשָ  :ַרּבִ ֶסף כְּ   ֶוה כֶּ

ַנן ָסְבִרי ֶכֶסף :ְוַרּבָ ֶסף ֵאינֹו כְּ ֶוה כֶּ    .ׁשָ
  

ֶכֶסף! ּדְ ְוָהא ַקְייָמא ָלן  ֶסף כְּ ֶוה כֶּ   ׁשָ
  

ֶכֶסף,  ֶסף כְּ ֶוה כֶּ י ָעְלָמא ׁשָ כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי רּוָטה ָקִמיּפַ ֶוה ּפְ חּוְמׁשֹו ׁשָ ֵאין ּבְ ָדָבר ׁשֶ פֹוִדין ּבְ    :ְוָהָכא ּבְ

נָּ  א ָסַברּתַ ר,  :א ַקּמָ   ִאיּסָ
ְרִקיַנן,  רּוָטה ּפָ ֶוה ּפְ חּוְמׁשֹו ׁשָ א ּבְ ִאיכָּ   ּדְ

ְרִקיַנן ֵביָצה ַנִמי ּפָ י יֹוֵסי: כְּ    .ְוַרּבִ
  
  
  
ֵדהּו ְלָפָניו" ר ְוׂשָ יָך", ִנְמָצא ַמְפִסיד ִאיסָּ ְעתִּ   . "ָאַמר לֹו: "ִהּגַ
  

ַנן ַרּבָ    .ְסָתָמא כְּ
  
  
  

 רש"י
. והא קי''ל שוה כסף ככסף

דאמרי' בבבא קמא (דף ז.) ישיב 
   לרבות שוה כסף אפי' סובין:

. דקתי מפסיד איסר הך סתמא
 ולא קתי מצא מפסיד ביצה

  רבן היא ולא רבי יוסי:
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        ב ב ב ב ----כז, אכז, אכז, אכז, א .3
   ןְתִניִתימַ 

ר ְסָלִעים,  ֶעׂשֶ י ּבְ ּלִ   ָאַמר ֶאָחד: ֲהֵרי ִהיא ׁשֶ
ִרים,  ֶעׂשְ   ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ
ים,  לׁשִ ׁשְ   ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבִ

ִעים,  ַאְרּבָ   ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ
ים,  ִ ֲחִמׁשּ   ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבַ

ים  ִ ל ֲחִמׁשּ ר -ָחַזר ּבֹו ׁשֶ ָכָסיו ַעד ֶעׂשֶ ִנין ִמּנְ ּכְ    .ְמַמׁשְ
ִעים ָחַזר בּ  ל ַאְרּבָ ר.  -ֹו ׁשֶ ָכָסיו ַעד ֶעׂשֶ ִנין ִמּנְ ּכְ   ְמַמׁשְ

ים  לׁשִ ל ׁשְ ר -ָחַזר ּבֹו ׁשֶ ָכָסיו ַעד ֶעׂשֶ ִנין ִמּנְ ּכְ   .ְמַמׁשְ
ִרים  ל ֶעׂשְ ר.  -ָחַזר ּבֹו ׁשֶ ָכָסיו ַעד ֶעׂשֶ ִנין ִמּנְ ּכְ   ְמַמׁשְ

ר  ל ֶעׂשֶ ר ֶאת ַהּמֹוָתר.  -ָחַזר ּבֹו ׁשֶ ל ֶעׂשֶ ֶ ְוויֹו, ְוִנְפָרִעין ִמׁשּ ׁשָ   מֹוְכִרין אֹותֹו ּבְ
ָעִלים אֹוְמִרים ִרים,  :ַהּבְ ֶעׂשְ   ּבְ
ִרים  :ְוָכל ָאָדם אֹוְמִרים ֶעׂשְ ָעִלים קֹוְדִמין,  -ּבְ   ַהּבְ

ֵהם מֹוִסיִפין חֹוֶמׁש.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ֶע   ָאַמר ֶאָחד:    כז,ב י ּבְ ּלִ ִרים ְוַאַחתֲהֵרי ִהיא ׁשֶ ׁש ^ - ׂשְ ִרים ְוׁשֵ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ

ִים  תַּ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ ַבע.  -ּבְ ִרים ְוׁשֶ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ
לׁש  ִרים ְוׁשָ ֶעׂשְ מֹוֶנה,  -ּבְ ִרים ּוׁשְ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ

ע  ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ ִרים -ּבְ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ ע,  ַהּבְ   ְוֵתׁשַ
ִרים ַוֲחֵמׁש  ֶעׂשְ ים,  -ּבְ לׁשִ ָעִלים נֹוְתִנין ׁשְ   ַהּבְ

ל ֶזה.  ֵאין מֹוִסיִפין חֹוֶמׁש ַעל ִעּלּויֹו ׁשֶ   ׁשֶ
ׁש  ִרים ְוׁשֵ ֶעׂשְ י ּבְ ּלִ ים ְוֶאָחד ְוִדיָנר  -ָאַמר ֶאָחד: ֲהֵרי ׁשֶ לׁשִ ן ׁשְ ָעִלים ִליתֵּ    ,ִאם ָרצּו ַהּבְ

ָעִלים קֹוְדִמין,    ַהּבְ
יךָ  -ם ָלאוְוִא  ְעתִּ   .  אֹוֵמר לֹו: ִהּגַ

   

ָמָרא     ּגְ

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ְמקֹומוֹ  ִעים עֹוֵמד ּבִ ן ַאְרּבָ ּבֶ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ן ְמקֹומוֹ  ֲאָבל ֵאין ּבֶ ִעים עֹוֵמד ּבִ יֵניֶהן - ַאְרּבָ ין ּבֵ ׁשִ ּלְ    .ְמׁשַ
  

ַנן    :ּתְ
ִעים " ל ַאְרּבָ ּכְ  -ָחַזר ּבֹו ׁשֶ רְמַמׁשְ ֲהֵדיּה!  - "ִנין ַעד ֶעׂשֶ ין ּבַ ר ַחְמׁשִ ן ּבַ אי? ִליּתֵ   ַאּמַ
  

ים ִ ן ֲחִמׁשּ א ּבֶ ֵליכָּ   .ּדְ
  
ים " לׁשִ ן ׁשְ ר -ָחַזר ּבֹו ּבֶ ָכָסיו ַעד ֶעׂשֶ ִנין ִמּנְ ּכְ ֲהֵדיּה!  - "ְמַמׁשְ ִעים ּבַ ֶבן ַאְרּבָ ן ּדְ אי? ְוִליּתֵ   ַאּמַ
  

ִעים.  ן ַאְרּבָ א ּבֶ ֵליכָּ   ּדְ
  
ִרים ָחַזר בּ " ן ֶעׂשְ ר -ֹו ּבֶ ָכָסיו ַעד ֶעׂשֶ ִנין ִמּנְ ּכְ ֲהֵדיּה! "ְמַמׁשְ ים ּבַ לׁשִ ֶבן ׁשְ ן ּדְ אי? ִליּתֵ   , ַאּמַ
  

ים.  לׁשִ ן ׁשְ א ּבֶ ֵליכָּ   ּדְ
  

   :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי
ר " ל ֶעׂשֶ ר ֶאת ַהּמ  -ָחַזר ּבֹו ׁשֶ ל ֶעׂשֶ ֶ ְוָיּה ְוִנְפָרִעין ִמׁשּ ׁשָ   , "ֹוָתרמֹוְכִרין אֹוָתּה ּבְ

ֲהֵדיּה!  ִרים ּבַ ֶבן ֶעׂשְ   ֵליַתב ּדְ
  

יָמא ִרים,  :ְוִכי ּתֵ ן ֶעׂשְ א ּבֶ ֵליכָּ   ָהָכא ַנִמי ּדְ
ָרה"ִאי ָהִכי:  ל ֲעׂשָ ֶ ּנוּ ' ?!"ִנְפָרִעין ִמׁשּ ֵעי ֵליּה  'ִנְפָרִעין ִמּמֶ    !ִמיּבָ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ    :ַרב ִחְסּדָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן ַבת ַאַחת,  - כָּ   ּבְ
ֶזה ַאַחר ֶזה.  - אןכָּ    ּבָ
  

 רש"י
  מתי' 

. ממשכין מכסיו עשר סלעים
מצא ביד גזבר עשרים וכן 
שלשים יתן שלשים הרי 

   חמשים:
. אמר אחד הרי היא שלי בכ''א
  לאחר שאמרו בעלים בעשרים:

   . על כרחן:הבעלים ותין
. דלהאי לא יהבין עשרים ושש

לה הואיל ואמרו בעלים עשרים 
ון עם החומש לכ''ה ועולה החשב

ואי יהביה להאיך בכ''א מצא 
הקדש מפסיד ובעלים יתו על 
כרחן אותו סלע שהוסיף זה על 
הקרן וכ''ה דידהו אבל על סלע 

   שהוסיף זה לא יוסיפו חומש:
אמר אחד בעשרים וחמש 

. על הבעלים ותים שלשים
כרחן והשתא איכא למיפרך 
אמאי כופין את הבעלים בשלמא 

ייפין להו דהא לא עד השתא כ
מצין למיתבה להך משום דקרן 
דידהו לא הוי כקרן וחומש 
דאמור בעלים ברישא הלכך על 
כרחין הדרין אבעלים וכיון 
דהדרין אבעלים בעי למיתב 
קרא כמה דשמאי אחריי 
וחומשא דידהו אבל השתא 
דאמר אחד בכ''ה ליתביה להאיך 
דהא קרן דידיה הוי כקרן וחומש 

לים ברישא ובגמ' דאמור בע
   פריך לה:

. ולא כייפין אם רצו הבעלים כו'
להו הואיל וקרא כקרן וחומש 
דאמור איהו ברישא והאי דיר 

   מפרש בגמרא מאי עבידתיה:
  

  גמ' 
. דאין ממשכין מכסי בן לא שו

חמשים אלא עשר סלעים אלא 
שבן מ' במקומו עומד ואיו חוזר 
בו אבל חזר בו בן ארבעים 

ן הכ' סלעים הפחותין מ' משלשי
ועד שלשים בייהם דבן ' יתן 
ט''ו ובן מ' יתן ה' דהא באותן 
עשר שאמר בן ' יותר על בן מ' 
לא שייך בר מ' בהדיה בפסידא 
והך י' שהוסיף בן מ' על בר ל' 
בר חמשין מי אירצי במ' דיש 

   בכלל חמשים ארבעים:
' שלא אמר אדם דליכא בר .

מילי מילי  יותר על מ' דמתי'
   קתי:

. דאיהו ליתיב בר עשרים בהדיה
מי בעשר אירצי [משל י'.] 
מדקתי משל י' מכלל דאיכא 

   אחריא:
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ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ֶאָחד " ן ּכְ יֵניֶהם -ָחְזרּו ּכּוּלָ ין ּבֵ ׁשִ ּלְ   . "ְמׁשַ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ר" ָכָסיו ַעד ֶעׂשֶ ִנין ִמּנְ ּכְ   ! "ְמַמׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ א. ְד כִּ  :ֶאּלָ   ַרב ִחְסּדָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

ָרֵמ  א ּדְ    :י ְלהּו ִמיְרָמאִאיכָּ
ַנן    :ּתְ

ר " ל ֶעׂשֶ ְוָיּה   -ָחַזר ּבֹו ׁשֶ ׁשָ    ,מֹוְכִרין אֹוָתּה ּבְ
ר ֶאת ַהּמֹוָתר ל ֶעׂשֶ ֶ   . "ְוִנְפָרִעין ִמׁשּ

  
   :ְוָהַתְנָיא

יֵניֶהם" ין ּבֵ ׁשִ ּלְ   ! "ְמׁשַ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן ַבת ַאַחת,  - כָּ   ּבְ
אן ֶזה ַאַחר - כָּ   ֶזה.   ּבָ

  
  

 רש"י
חזרו בהן בבת אחת משלשין 

. כדרב חסדא ומתי' כגון בייהן
שחזרו בהן בזה אחר זה דהשתא 
אמר בן ' לגזבר כי הדרי בי 

   שבקי לך בר מ':
. שים ושלשה משלשין בייהן

אשוים שכרין ושים ר
אחרוים פסדין שאם חזרו 
כולם ומכרה גזבר בשוויה חמש 
סלעים מצאו פחותין מ''ה 
סלעים יתן בן ' הי' שלו לבדו 
ומעשר של בן מ' יתן החצי 
ששיהם תרצו בהן ומעשר של 
בן שלשים יתן השליש ובן מ' 
השליש ובן שלשים השליש 
ששלשתן שלשים אמרו והעשר 

ם יתו בין ארבעתם של בן עשרי
והחמש שפחתו מבן עשר יתו 

  חמשתן:
. ולא תי איכא דרמי להו מירמא

להא דרב חסדא באפי פשה 
אלא ע''י תירוץ דמתי' וברייתא 

  דרמו אהדדי:
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ִרים" ֶעׂשְ ָעִלים אֹוְמִרים ּבְ ִרים ,ַהּבְ ֶעׂשְ ָעִלים קֹוְדִמין,    - ְוָכל ָאָדם ּבְ   ַהּבְ

ֵהם מֹוִסיִפין חֹוֶמׁש.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ִרים ְוַאַחת ֶעׂשְ י ּבְ ּלִ ׁש  - ָאַמר ֶאָחד: ֲהֵרי ִהיא ׁשֶ ִרים ְוׁשֵ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ."ַהּבְ

  
  ֹוֶמׁש ָעִדיף. ח :ְלֵמיְמָרא
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ר " ֶסַלע ְוִאיסָּ ֶסַלע, ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ ִית אֹוֵמר ּבְ ַעל ַהּבַ ר קֹוֵדם,    -ּבַ ל ֶסַלע ְוִאיסָּ   ׁשֶ
ֶרן ּמֹוִסיף ַעל ַהּקֶ ֵני ׁשֶ   !ד, ג) ש"(מ "ִמּפְ

  
א ַרְווָחא  חּוְמׁשָ ׁש הּוא ּדְ ָהָכא ּדְ   חֹוֶמׁש ָעִדיף,  -ֶהְקּדֵ

א ַרְווָחא  ָהָתם חּוְמׁשָ ִית, ּדְ ּדְ ַעל ַהּבַ ת ָלן -ּבַ א ָלא ִאיְכּפַ יר, חּוְמׁשָ ּפִ יְפרּוק ׁשַ    .ַקְרָנא ּתִ
  
  
  
ִרים ְוַאַחת" ֶעׂשְ י ּבְ ּלִ ׁש ^ - ָאַמר ֶאָחד: ֲהֵרי הּוא ׁשֶ ִרים ְוׁשֵ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ

ִים  תַּ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ  -ּבְ ַבע. ַהּבְ   ִרים ְוׁשֶ
לׁש  ִרים ְוׁשָ ֶעׂשְ מֹוֶנה,  -ּבְ ִרים ּוׁשְ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ

ע  ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ ע,  -ּבְ ִרים ְוֵתׁשַ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ
ִרים ַוֲחֵמׁש  ֶעׂשְ ים,  -ּבְ לׁשִ ָעִלים נֹוְתִנין ׁשְ   ַהּבְ

ֵאין מֹוִסיִפין חֹוֶמׁש ַעל ִעּלּויֹו  ל ֶזהׁשֶ   ."ׁשֶ
  
ִרים ַוֲחֵמׁש " ֶעׂשְ ים -ּבְ לֹׁשִ   ?!"נֹוְתִנין ׁשְ

ֲחִריִקין ְבָרא ּבַ ָעִלים: ֲאָתא ּגַ    !ְוֵליְמרּו ַהּבְ
  

ָעִלים  ֲאמּור ּבְ יָנר –ּדַ    .ּדִ
  

יָנר!    ְוִליְתֵני ּדִ
  

ק.    לֹא ּדַ
  

ים ְוֶאָחד וְ " :ְולֹא? ְוָהא ָקָתֵני לׁשִ ן ׁשְ ָעִלים ִליתֵּ ָעִלים קֹוְדִמיןִאם ָרצּו ַהּבְ   ! "ִדיָנר ּבְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
רּוָטה,  ָעִלים ּפְ ֲאמּור ּבְ   ּדַ

ק.     ְולֹא ּדַ
   

  
  

 רש"י
.] בעה''ב [בעה''ב אומר בסלע

הפודה מעשר שי שלו מוסיף 
חומש דכתיב (ויקרא כז) ואם 

גו' גאל יגאל איש ממעשרו ו
ואחר הפודה אין מוסיף חומש 
בעה''ב אומר בסלע ואחר אומר 
בסלע ואיסר כו' שמוסיף על 
הקרן ואע''ג דבעל הבית בעי 
למיתב טפי דחומש סלע הוי דיר 
ודיר הוי עשרים וד' איסרין 

   בפ''ק דקדושין (דף יב.):
. גבי מעשר שי חומש התם

רווחא דבעל הבית הוא שהרי בין 
ל שלו והוא קרן בין חומש הכ

יאכל הכל בירושלים ואין לו בו 
אלא מצות פדייה שלא יאכלו 
בגבולין בלא פדיון ועיקר פדייתו 
בקרן היא ואע''ג דבצרי דמי לא 
איכפת לן שהרי ביתירות דמיו 

   אין הה אלא הוא:
ולימרו בעלים אתא גברא 

. במקומיו שרוצה ליתן בחריקין
כמותיו בשלמא עד השתא 

משום פסידא  הדריתו עלן
דהקדש אבל השתא אמאי 

   בעיתו למיכפיין:
. דאמור בעלים ברישא דיר

יותר על עשרים דמטי חושבא 
דקרן וחומש לכ''ה ודיר ואי 
יהבין להאי איכא פסידא 
להקדש הלכך הדרין אבעלים 

   על כרחייהו:
. ברישא דמתי' הבעלים וליתי

   אומרים בעשרים ודיר:
לא חשבון . למתי דיר אלא דק

  הסלעים:
. דיר בסיפא אלמא והא קתי

   דק בדירין:
. אלא אמר רבא דאמור בעלים

ברישא פרוטה ובפרוטות לא 
  דק:
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ל ֶזה" ֵאין מֹוִסיִפין חֹוֶמׁש ַעל ִעּלּויֹו ׁשֶ    ."ׁשֶ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ה,  לֹׁשָ ׁשְ ׁש ּבִ ּלֹא ִניׁשֹום ֶהְקּדֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

הֲאָבל ִני לׁשָ ׁשְ ׁש ּבִ   מֹוִסיִפין.  - ׁשֹום ֶהְקּדֵ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

   .מֹוִסיִפין
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  . "ֵאין מֹוִסיִפין
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

אי? ּדְ ַמאי ַטְעָמא  -ִאי לֹא ִניׁשֹום  ּמַ   ֵבית ׁשַ
א    .ִניׁשֹוםּדְ ֶאּלָ

  
אי?ֵליָמא ַרב ִחְס  ּמַ ֵבית ׁשַ ָאַמר כְּ א ּדְ    !ּדָ

  
  לֹא ִניׁשֹום, ּדְ ְלעֹוָלם 

אי ַמְחִמיִרין.  ּמַ   ּוֵבית ׁשַ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאי ּבָ
  ִניׁשֹום, ּדְ ְלעֹוָלם 
   :ְוֵאיּפּוךְ 

אי אֹוְמִרים: ֵאין מֹוִסיף.  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
  

אי ְוחּוְמֵרי ֵבית ִהּלֵ  ּמַ י ֵבית ׁשַ י קּוּלֵ ּבֵ   ל! ְוִליְתְנֵיּה ּגַ
  

א ְלעֹוָלם    לֹא ִניׁשֹום, ּדְ ֶאּלָ
אי ַמְחִמיִרין.   ּמַ   ּוֵבית ׁשַ

   
  
  

 רש"י
. שלא ישום הקדש בשלשה

שלא שמו שלשה בי אדם את 
   הקרקע כמה שאמר זה האחר:

. שמאוה שלשה כדבריו של אבל
זה מוסיפין בעלים חומש על 

בעין עשרה  עילויו בעל כרחו ולא
ואע''ג דשומא דהקדש בעי עשרה 
כדאמרין בסהדרין (דף ב.) 
הקרקעות תשעה וכהן הכא 
רבותא קא משמע לן דכיון 
דאמרי תלתא לא מהדרין 
אעשרה ויוסיפו חומש על 

   העילוי:
. מקולי ב''ש ששה דברים

   ומחומרי בית הלל:
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ׁש " ִרים ְוׁשֵ ֶעׂשְ י ּבְ ּלִ     -ָאַמר ֶאָחד: ֲהֵרי ִהיא ׁשֶ

ים ְוֶאָחד ְוִדיָנר  לׁשִ ן ׁשְ ָעִלים ִליתֵּ ָעִלים קֹוְדִמין,  -ִאם ָרצּו ַהּבְ   ַהּבְ
יךָ אֹוֵמר לֹו:  -ְוִאם ָלאו ְעתִּ    ."ִהּגַ

  
  ִאין,  - "ָרצוּ "

   .לֹא –לֹא ָרצּו 
  

ֲחִריִקין  ְבָרא ּבַ   ָאְמִרי: ֲאָתא ּגַ
  
   ?ַמאי ֲעִביְדֵתיּה  - "ִדיָנר"וְ 
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ים ְוִדיָנר;   :ָהִכי ָקָאַמר לׁשִ ִגיַע ְלֶאָחד ּוׁשְ ּבֹון ַהּמַ ן ֶחׁשְ ָרא ִליּתֵ ָעִלים ֵמִעיּקָ   ִאם ָרצּו ּבְ

ֵמי   כח,א    ?ֵהיִכי ּדָ
ִרים ְוֶאָחד  ֶעׂשְ ֲאמּור ּבְ ָעִלים קֹוְדִמין.  -ּדַ   ַהּבְ

יָך.   - ְוִאם ָלאו ְעּתִ   אֹוֵמר לֹו: ִהּגַ
   

 רש"י
. הא אמרת ודיר מאי עבידתיה

עילויו של  אין מוסיפין חומש על
   זה:

   . בשפתחו ראשון:מעיקרא
. על עילויו ליתן חשבון המגיע

  של זה לשלשים ואחד ודיר:
. והיכי דמי כגון דאמרי בכ''א

דהוי בין קרן בין חומש כ''ו ודיר 
   וזה מוסיף ה' הייו ל''א ודיר:

. דאי הוה הבעלים קודמין
יהבין ליה להאי הוה פסיד 

ישא הקדש דיר ממאי דאמור בר
הלכך הדרי אבעלים על 

   כרחייהו:
. ואם לאו אומר לו לזה הגעתיך

דאמרי בעלים אתא גברא 
  בחריקן:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .7
  ְתִניִתין מַ 

   ,ִמּצֹאנוֹ     :ַמֲחִרים ָאָדם
ָקרֹו,    ּוִמּבְ
   ,ּוֵמֲעָבָדיו

ַנֲעִנים,  ְפחֹוָתיו ַהּכְ ִ   ּוִמׁשּ
ֵדה ֲאחּוזָּ  ְ   תֹו, ּוִמׂשּ

ם   ֵאיָנם מּוְחָרִמים,  -ְוִאם ֶהֱחִרים ֶאת ּכּוּלָ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ

  

ן ֲעַזְרָיהָאַמר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ
ל ְנָכָסיו אי ְלַהֲחִרים ּכָ ַ בֹוהַּ ֵאין ָאָדם ַרׁשּ    ,ָמה ִאם ְלּגָ

ֵהא ָאָדם ַחס ַעל ְנָכָסיו ּיְ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ   .  ַעל ַאַחת ּכַ
   

ָמָרא     ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ   :ּדְ

ר לֹו"" ל ֲאׁשֶ ר לוֹ  - (ויקרא כז, כח) 208"ִמּכָ ל ֲאׁשֶ   .ְולֹא ּכָ

ל ָאָדם - "ֵמָאָדם"    .ְולֹא ּכָ
ֵהָמה""ִמ  ֵהָמה,  - ּבְ ל ּבְ   ְולֹא ּכָ

תוֹ " ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ה.  - 209"ּוִמׂשּ ֵדה ֲאחּוּזָ ל ׂשְ   ְולֹא ּכָ
  ְוִאם ֶהֱחִרים ְיהּו מּוְחָרִמין?  ,ֲחִריםָיכֹול לֹא יַ 

ְלמּוד לֹוַמר:     ,"ַאְך"תַּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ
ן ֲעַזְרָיהָאַמר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ

ל ְנָכָסיו,  אי ְלַהֲחִרים ּכָ ַ בֹוהַּ ֵאין ָאָדם ַרׁשּ   ָמה ִאם ַלּגָ

ֵהא ָאָדם ַחס ַע  ּיְ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    ."ל ְנָכָסיוַעל ַאַחת ּכַ
  

  ּוְצִריָכא, 
ַתב ַרֲחָמָנא ִאי כָּ ר לֹו" :ּדְ ל ֲאׁשֶ   , "ִמּכָ

ִאית ֵליּה ָלא ַלֲחִרים    ֲהָוה ָאִמיָנא: ל ּדְ    ,כָּ
יּה  ַתב ַרֲחָמָנא  -ֲאָבל ִמין ֶאָחד ִליְחְרֵמיּה ּכּוּלֵ ל ָאָדם.  "ֵמָאָדם"כְּ   ְולֹא כָּ

ַתב ַרֲחָמָנא ָלא"ֵמָאָדם" :ְוִאי כְּ ָלא ֲעבֹוָדה , ּדְ ִדיְסּתֹוָרן.  - ַסְגָיא ֵליּה ּבְ ֶדה ַסְגָיא ֵליּה ּבְ   ֲאָבל ׂשָ
י ְרּתֵ ְמִעיַנן ָהֵני ּתַ ָהָכא ִחּיּוָתא ְוָהָכא ִחּיּוָתא  ,ְוִאי ַאׁשְ ּום ּדְ הוּ  -ִמׁשּ ְלְטִלין ִליְחְרִמיְנהּו ּכּוּלְ    ,ֲאָבל ִמּטַ

   .ְצִריִכי
  

ה" ֵהּמָ ה ִלי?  "ּבְ   ָלּמָ
  

   :ַתְנָיאְלִכְד 
ֵדה ִמְקָנתֹו? " ים, ּוׂשְ ְפָחתֹו ָהִעְבִרּיִ נֹו ּוִבּתֹו, ַעְבדֹו ְוׁשִ   ָיכֹול ַיֲחִרים ָאָדם ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֵהָמה"תַּ   , "ּבְ
ׁש לֹו ְרׁשּות ְלמֹוְכָרּה  ּיֵ ל ׁשֶ ֵהָמה ֵיׁש לֹו ְרׁשּות ְלמֹוְכָרּה, ַאף ּכָ    .ַמה ּבְ

ה ֵיׁש ל ּתֹו ְקַטּנָ ה? ַוֲהלֹא ּבִ   ֹו ְרׁשּות ְלמֹוְכָרּה, ָיכֹול ַיֲחִריֶמּנָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֵהָמה"תַּ   , "ּבְ

ֵהָמה    ֵיׁש לֹו ְרׁשּות ְלמֹוְכָרּה ְלעֹוָלם,  -ַמה ּבְ
ׁש לֹו ְרׁשּות ְלמֹוְכָרּה ְלעֹוָלם ּיֵ ל ׁשֶ   .  "ַאף ּכָ

  
    

                                                        
ר ַיֲחִרם ִאיׁש לַ  208 ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ים הּוא לַ  'הַאְך ּכָ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ֵאל ּכָ ֵכר ְולֹא ִיּגָ תֹו לֹא ִיּמָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמׂשּ ל ֲאׁשֶ   'הִמּכָ
  וקמסורת הש"ס, על פי לשון הפס 209

 רש"י
  מתי' 
. מקצת צאו אומר הרי מצאו

   הן חרם וותן לכהן:
. שלא שייר לעצמו את כולם

   כלום:
. שלא להיות חס על כסיו

   יבזבזם להדיוט:
  

  גמ' 
. הייו מטלטלין מכל אשר לו

   כל מטלטלין: ולא
   . עבדים הכעים:מאדם

. אכין ורקין אך כל חרם
   מיעוטין:

. שיהא אריס לאחרים בדיסתורן
ויקבל שדות למחצה ולשליש 

   ולרביע:
אבל מטלטלין אימא ליחרמיהו 

. כתב רחמא מכל אשר לו כולהו
ולא כל אשר לו דהייו 

   מטלטלין:
. בתו יש לו רשות למוכרה

   :בקטותה ולא בערותה
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .8
ן ֲעַזְרָיהָאַמר " י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ

בֹוהַּ ֵא  ל ְנָכָסיוִאם ְלּגָ אי ְלַהֲחִרים ּכָ ַ    ,ין ָאָדם ַרׁשּ
ֵהא ָאָדם ַחס ַעל ְנָכָסיו ּיְ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    ."ַעל ַאַחת ּכַ

  
א!  א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ א, ּדְ  ִאיכָּ י ִאיּלָ   ַרּבִ

אָאַמר ּדְ  י ִאיּלָ   : ַרּבִ
א ִהְתִקינוּ  אּוׁשָ ז י :ּבְ ז ַאל ְיַבְזּבֵ   ֹוֵתר ֵמחֹוֶמׁש. ַהְמַבְזּבֵ

  
יחּו לֹו ֲחֵבָריו ז יֹוֵתר ֵמחֹוֶמׁש, ְולֹא ִהּנִ ׁש ְלַבְזּבֵ ּקֵ ּבִ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   , 210ַמֲעׂשֶ

  ּוַמּנּו? 
ָבב.  י ְיׁשֵ   ַרּבִ

יחּו לֹו ֲחֵביָריו,  ָבב, ְולֹא ִהּנִ י ְיׁשֵ   ְוָאְמִרי ָלּה ַרּבִ
י ֲעִקיָבא.   ?ּוַמּנוּ    ַרּבִ

   
  

                                                        
210  . רובֵ חֲ  -בסוגיה המקבילה כתובות 

 רש"י
   . לעיים:המבזבז

. דגמרין מיעקב דכתיב חומש
ביה תרין עישורין ר' אלעזר בן 
עזריה אית ליה דרבי אילא דהא 
אתא לאשמועין שיהא אדם חס 
על כסיו ר''א לית ליה דרבי 
אילא דאי בזבז טובא לא איכפת 
לן אלא ששייר לעצמו קצת 

  דומיא דחרם:
  



138                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        כח, אכח, אכח, אכח, א .9
   ְתִניִתיןמַ 

ֲחִרים נֹו ּוִבּתֹו,    :ַהּמַ   ּבְ
ְפָחתֹו ָהִעְבִרים,    ְוַעְבדֹו ְוׁשִ

ֵדה ִמְקָנתֹו    ֵאין מּוֲחָרִמין,    -ּוׂשְ
ּלֹו.  ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ ֵאין ָאָדם ַמֲחִרים ּדָ   ׁשֶ

ם    ֵאין ַמֲחִריִמין,  -ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    אֹוֵמר: ַרּבִ
   ,ֵאין ַמֲחִריִמין   -ַהּכֲֹהִנים 

ֶהן, ּלָ ַהֲחָרִמין ׁשֶ   . (במדבר יח, יד) ׁשֶ
ם     ,ַמֲחִריִמין  -ְוַהְלִוּיִ

ֶהן.  ּלָ ֵאין ַהֲחָרִמין ׁשֶ   ׁשֶ
יָאַמר    : ַרּבִ

י ְיהּוָדה  ְבֵרי ַרּבִ ַקְרָקעֹות,  -ִנְרִאין ּדִ   ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ת עֹוָלם ִהיא ָלֶהם""ׁשֶ י ֲאֻחּזַ   . קרא כה, לד)(וי 211ּכִ

ְמעֹון  י ׁשִ ְלְטִלין,  -ְוִדְבֵרי ַרּבִ ִמטַּ   ּבְ
ֶהן.   ּלָ ֵאין ַהֲחָרִמין ׁשֶ   ׁשֶ

   

ָמָרא     ּגְ

י ְיהּוָדה?    !ְוַרּבִ
  

ָלָמא ּכֲֹהִנים ֵאין ַמֲחִריִמין  ׁשְ ֶהן,  -ּבִ ּלָ ֲחָרִמין ׁשֶ   ׁשֶ
ם?  א ְלִוּיִ   ֶאּלָ

ָלָמא ְמַקְרְקֵעי ָלא ַמְחְרִמי  ׁשְ כְ  –ּבִ ת עֹוָלם ִהיא ָלֶהם" :ִתיבּדִ י ֲאֻחּזַ   , "ּכִ
ְלְטֵלי  א ִמּטַ   ִליְחְרֵמי!  -ֶאּלָ

  
ר לֹו " :ָאַמר ְקָרא ל ֲאׁשֶ תוֹ ... ִמּכָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ   ,(ויקרא כז, כח) 212"ּוִמׂשּ

ְלְטִלין ְלַקְרָקעֹות.  יׁש ִמּטַ   ַמּקִ
  
ְמעֹון? וְ  י ׁשִ   ַרּבִ

ָלָמא ּכֲֹהִנים  ׁשְ ַדֲאַמָרן –ּבִ    ,כְּ
ְלְטִלים ֶא  ָלָמא ִמּטַ ׁשְ ם, ּבִ א ְלִוּיִ יׁש, ּדְ ַלֲחִרים  -ּלָ   לֹא ַמּקִ

אי? ָהְכִתיב:  א ְמַקְרְקֵעי ַאּמַ ת עֹוָלם ִהיא ָלֶהם"ֶאּלָ   ! (ויקרא כה, לד) "ֲאֻחּזַ
  

ָקָאַמר ְלְטֵלי – ַמאי "ַמֲחִריִמין" ַנִמי ּדְ    .ִמּטַ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא יָאַמר " :ְוָהא ִמּדְ   : ַרּבִ
י ְיהּוָדה   :ִאיןִנְר  ְבֵרי ַרּבִ ְמַקְרְקֵעי -ּדִ    ,ּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ ְלְטֵלי -ְוִדְבֵרי ַרּבִ ִמטַּ    ,"ּבְ
ָלל  ְמעֹון ְמַקְרְקֵעי ַנִמי ָקָאַמר! ּדְ ִמכְּ י ׁשִ   ַרּבִ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ַקְרָקעֹות ְמעֹון ּבְ י ׁשִ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ י: ִנְרִאין ּדִ    ,ָאַמר ַרּבִ
ְלְטִלין,  ִמּטַ א ּבְ ְמעֹון לֹא ֶנֱחַלק, ֶאּלָ י ׁשִ ַאף ַרּבִ   ׁשֶ

ַקְרָקעֹות מֹוֶדה ֵליּה     .ֲאָבל ּבְ
  

                                                        
ת עֹוָלם הּוא ָלֶהם 211 י ֲאֻחּזַ ֵכר ּכִ ֵדה ִמְגַרׁש ָעֵריֶהם לֹא ִיּמָ   ּוׂשֲ
ר ַיֲחִרם ִאיׁש לַ  212 ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ל ֵחֶר  'הַאְך ּכָ ֵאל ּכָ ֵכר ְולֹא ִיּגָ תֹו לֹא ִיּמָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמׂשּ ל ֲאׁשֶ ים הּוא לַ ִמּכָ   'הם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

 רש"י
  מתי' 

יב כל . דכתשהחרמים שלהם
חרם בישראל וגו' וכיון דדידיה 
הוא מה האה בכך אי הוה 
מחרים איהו גופיה זכי ביה ולא 

   יהב ליה לכהן אחר:
. דלוים אין ראין דברי ר' יהודה
   מחרימין בקרקעות:

. ודברי ר' שמעון במטלטלין
שהרי אין החרמים שלהן הלכך 
אי מחרימי מטלטלין חיילא 

   ם:עלייהו חרם ויהבי להו לכהי
  

  גמ' 
מדאיצטריך ליה לרבי למימר 

. ראין דברי ר''ש במטלטלין
דמשמע אבל בקרקעות אין 
ראין דבריו מכלל דאקרקעות 

   מי פליגי:
שאף רבי שמעון לא חלק עליו 

. והכי משמע מילתיה דרבי כו'
ראין דברי ר' יהודה לר' שמעון 
בקרקעות שדברי ר''ש 

  במטלטלין:
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        בבבב----כח, אכח, אכח, אכח, א .10
ר ָאִביןַמר ָא  יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ְלְטִלין  ְרֶצה,  -ֶהֱחִרים ִמּטַ ּיִ   נֹוְתָנן ְלָכל ּכֵֹהן ׁשֶ
ֱאַמר:    כח,ב ּנֶ ָרֵאלׁשֶ ִיׂשְ ל ֵחֶרם ּבְ ךָ ^ "ּכָ   . (במדבר יח, יד) ִיְהֶיה" ּלְ

דֹוָתיו  ָמר,  -ֶהֱחִרים ׂשְ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ   נֹוְתָנן ַלּכֵֹהן ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ תֹו"ׁשֶ ְהֶיה ֲאֻחּזָ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ּתִ ׂשְ   , (ויקרא כז, כא) 213"ּכִ

ר.  "ַלּכֵֹהן" "ַלּכֵֹהן"ְוָגַמר  ֶזל ַהּגֵ   ִמּגֵ
  

   ?ְוָהָתם ְמָנָלן
  

ַתְנָיא   :ּדְ

ָמר.  - (במדבר ה, ח) 214' ַלּכֵֹהן""ַלה" אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ ם, ּוְנָתנֹו ַלּכֵֹהן ׁשֶ ֵ   ְקָנאֹו ַהׁשּ

ְרֶצה!  ּיִ א ְלָכל ּכֵֹהן ׁשֶ ָמר? אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ ה אֹוֵמר ַלּכֵֹהן ׁשֶ   ַאתָּ
הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ר ּבֹו ָעָליו"ּכְ ר ְיַכּפֵ ִרים ֲאׁשֶ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ    – במדבר ה, ח)( "ִמּלְ

ר תּוב ְמַדּבֵ ָמר ַהּכָ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ ּכֵֹהן ׁשֶ   .  "ֲהֵרי ּבַ
   

ּיֹוֵבל ֶדה ַהּיֹוְצָאה ַלּכֲֹהִנים ּבַ ַגע ּבֹו יֹוֵבל - ׂשָ ּפָ ָמר ׁשֶ ׁשְ   .נֹוְתָנּה ַלּמִ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ת ּבָ ׁשַ ַגע ּבֹו ּבְ   ַמאי?  - ּפָ

  
ר ַאִמיָאַמר  יא ּבַ ְ  ַרב ִחּיָ   : 215ּוְלָפָנאאּדְ ֵמיּה ִמׁשּ

ָמר ַהּיֹוֵצא.  ׁשְ   נֹוְתָנּה ַלּמִ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְנָיא    :ַנִמי ָהִכי ּתַ

ֶאָחד, " ִטין ּכְ ּמְ ִביִעית, ְמׁשַ ה אֹוֵמר, ֶאָחד יֹוֵבל, ְוֶאָחד ׁשְ   ִנְמֵצאָת ַאתָּ
תוֹ  ְתִחיּלָ ּיֹוֵבל ּבִ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ

סֹוָפ  ה ּבְ ִמטָּ ְ   . "ּה ְוַהׁשּ
  

ּום ָהִכי ֲהַואי!  ה, ִמׁשּ ַרּבָ   ַאּדְ
  

ַהּיֹוֵבל ֵני ׁשֶ   . וכו' ֵאיָמא: ִמּפְ
  

סֹוָפּה  ִביִעית ּבְ ָלָמא ׁשְ ׁשְ ְכִתיב –ּבִ ה" :ּדִ ִמּטָ ה ׁשְ ֲעׂשֶ ִנים ּתַ ַבע ׁשָ ץ ׁשֶ   , (דברים טו, א) "ִמּקֵ
תֹו? ְתִחיּלָ א יֹוֵבל ּבִ    !ֶאּלָ

כְ  יּפּוִרים הּוא, ּדִ יֹום ַהכִּ ָכל ַאְרְצֶכם :ִתיבּבְ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים ּתַ ּפֻ יֹום ַהּכִ   ! י)-(ויקרא כה, ט 216""ּבְ
  

רֹוָקה ִהיא,  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
ָחֵייל יֹוֵבל. ּדְ  ָנה הּוא ּדְ ָ   ָאַמר: ֵמרֹאׁש ַהׁשּ
  
  

ַמָעּה  ילּוטוֹ ׁשְ ר ּבִ ה ּבַ יּה ִחְזִקּיָ הוּ ּדְ , ַוֲאַזל ֲאַמר ַקּמֵ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ְלְטֵלי ְלַקְרָקעֹות   ! כז, כח) ויקרא( 217ְוֵליִקיׁש ִמּטַ

  
ָנֵאי ִהיא?    ָלאו ּתַ

א  ִאיכָּ יׁש,  -ּדְ ַמּקִ   ּדְ
א  יׁש  -ְוִאיכָּ ָלא ַמּקִ    .ּדְ

יַנן ׁשִ ָאַמר: ָלא ַמּקְ ַמאן ּדְ    .כְּ

                                                        
ֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש לַ  213 ֶדה ּבְ ָ תוֹ  'הְוָהָיה ַהׂשּ ְהֶיה ֲאֻחזָּ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן תִּ ׂשְ   ּכִ
ב לַ  214 ם ַהּמּוׁשָ ם ֵאָליו ָהָאׁשָ יב ָהָאׁשָ ִרים ֲא  'הְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהׁשִ ּפֻ ַבד ֵאיל ַהּכִ ר ּבֹו ָעָליוַלּכֵֹהן ִמּלְ ר ְיַכּפֶ   ׁשֶ
  הגהות הגר"א ועוד 215
ָכל ַאְר  טטטט 216 ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים תַּ ּפֻ יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ּבְ ִבִעי ּבֶ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ רּוָעה ּבַ         . ְצֶכםְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

רֹור בָּ  יייי                 ָנה ּוְקָראֶתם ּדְ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ בוּ ְוִקּדַ ׁשֻ ְחּתֹו תָּ ּפַ תֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ְבתֶּ ְהֶיה ָלֶכם ְוׁשַ ֶביָה יֹוֵבל ִהוא תִּ   ָאֶרץ ְלָכל יֹׁשְ
ר ַיֲחִרם ִאיׁש לַ  217 ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ֵאל 'הַאְך ּכָ ֵכר ְולֹא ִיּגָ תֹו לֹא ִיּמָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמׂשּ ל ֲאׁשֶ ים הּוא לַ  ִמּכָ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ  'הּכָ

 רש"י
אמר ליה . לאהרן קלך יהיה

   רחמא וכל זרעו בכלל:
. בגזל האשם המושב לה' לכהן

הגר הכתוב מדבר שהרי בישראל 
אין לך אדם מישראל שאין לו 
גואלין אלא הגוזל את הגר 
ושבע והודה ואחר כך מת 
משלם קרן וחומש לכהן ואשם 
למזבח ואמרין בפרק הגוזל 
בב''ק (דף קי.) האשם זה הקרן 

ל המושב זה החומש מלבד אי
הכיפורים זה איל אשם שמביא 

   על שבועת שקר ששבע:
. הרי בכהן שבאותו משמר

דה''ק קרא שלכהן המכפר בו 
   באיל הכפורים יהא קרן וחומש:

. רב חייא בר שדה היוצאה כו'
   אבין קאמר לה:

. דמשמרות פגע בו יובל בשבת
מתחלפות וחל בו יום הכיפורים 

   בו ביום לאיזו יתן:
רשותו . שבלמשמר היוצא

   התחיל היובל אמש:
. א''ר חמן בר יצחק ת''ה

   דבתר התחלה אזלין:
. הואיל ושת מ''ט מצאת אומר

התחיל שביעית ושה של אחריה 
   יובל:

אחד יובל ואחד שביעית 
. ביום אחד משמטין כאחד

שביעית משמטת הלואת כספים 
ויובל מכירת קרקעות אלא 

   שהיובל כו':
. טעמא דשיהם אדרבה

מטים ביום אחד מש''ה מש
דשביעית בסופה ויובל בתחילתו 
דהשתא אשתכח דבין 
[השמשות] של ערב שבת יובל 
פקא שביעית וההיא שעתא 

  תרוייהו משמטין:
. משמטין כאחד אלא תי הכי

מפי שהיובל בתחילתו ושביעית 
   בסופה:

. בפרק קמא דרבי ישמעאל
   דר''ה (דף ח:):

. להא שמעה חזקיה בר בילוטי
   ב חייא בר אבין:דר

   . דחרם:וליקיש מטלטלין
. דחרם דהא איתקיש לקרקעות

דכתיב מכל אשר לו ומשדה 
אחוזתו ולימא דליתבו מי 
   מטלטלין לכהן שבאותו משמר:

. ר' יהודה ור''ש לאו תאי היא
איפלגי לעיל בהא דרבי יהודה 

  מקיש ור''ש לא מקיש:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .11
   ְתִניִתיןמַ 

ְדיֹון,  - ֲהִניםֶחְרֵמי ּכֹ   ֵאין ָלֶהם ּפִ
ְתרּוָמה.  א נֹוְתִנים ַלּכֲֹהִנים ּכִ   ֶאּלָ

ֵתיָרא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִית,  - ְסָתם ֲחָרִמים   ְלֶבֶדק ַהּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ים הּוא ַלה'"ׁשֶ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   . (ויקרא כז, כח) 218"ּכָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  ִמים ַלּכֲֹהִנים, ְסָתם ֲחָר 
ֱאַמר:  ּנֶ תֹו"ׁשֶ ְהֶיה ֲאֻחּזָ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ּתִ ׂשְ   . כז, כא) ויקרא( 219"ּכִ

ה ֶנֱאַמר ן, ָלּמָ ים הּוא ַלה'" :ִאם ּכֵ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   ? (ויקרא כז, כח) "ּכָ
ים.  ים ַקּלִ ים ְוַעל ָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ ָחל ַעל ָקְדׁשֵ   ׁשֶ

ים, ַמֲחִרים ָאָדם ֶא  ים ַקּלִ ין ָקָדׁשִ ים ּבֵ י ָקָדׁשִ ין ָקְדׁשֵ יו ּבֵ   ת ָקָדׁשָ
ֵמיֶהן.  - ִאם ֵנֶדר   נֹוֵתן ּדְ

  .נֹוֵתן ֶאת טֹוָבָתן - ְוִאם ְנָדָבה
ׁשֹור ֶזה ְלַהֲעלֹותֹו עֹוָלה,    -"ׁשֹור ֶזה עֹוָלה"  ן ּבְ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליתֵּ ּמָ   אֹוְמִדין ּכַ

 ַ ֵאינֹו ַרׁשּ י ׁשֶ   אי. ַאף ַעל ּפִ
כֹור ַעל מּום - ַהּבְ ין ּבַ ם ּבֵ ין תָּ   ַמֲחִריִמין אֹותֹו.  ,ּבֵ

   ?ְוֵכיַצד ּפֹוִדים אֹותוֹ 
ּתֹו אֹו ְלֶבן ֲאחֹותוֹ  ן ּבִ נֹו ְלּבֶ ְבכֹור ֶזה ִליתְּ ן ּבִ ה ָאָדם רֹוֶצה ִליתֵּ ּמָ   .  אֹוְמִדין ּכַ

  

ָמָרא   כט,א     ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְדיֹון ֵאין -ֶחְרֵמי ּכֲֹהִנים "    ,ָלֶהן ּפִ

  ְונֹוְתִנין ַלּכֵֹהן. 
ָעִלים  - ֲחָרִמים ֵבית ּבְ ֵהן ּבְ ל ְזָמן ׁשֶ ְבֵריֶהן,  -ּכָ ׁש ְלָכל ּדִ ֶהְקּדֵ   ֲהֵרי ֵהן ּכְ

ֱאַמר: ּנֶ ים הּוא ַלה'" ׁשֶ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   , (ויקרא כז, כח) "ּכָ
חוּ  -ְנָתָנן ַלּכֵֹהן  ְבֵריֶהן ּכְ ין, ֲהֵרי ֵהן ְלָכל ּדִ   ּלִ

ֱאַמר: ּנֶ ָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה" ׁשֶ ִיׂשְ ל ֵחֶרם ּבְ    ."(במדבר יח, יד) "ּכָ
  
  
  

                                                        
ר ַיֲחִרם ִאיׁש לַ  218 ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ים הּוא לַ  'הַאְך ּכָ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ֵאל ּכָ ֵכר ְולֹא ִיּגָ תֹו לֹא ִיּמָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמׂשּ ל ֲאׁשֶ   'הִמּכָ
ֵצאתֹו ַבּיֹבֵ  219 ֶדה ּבְ ָ תוֹ  'הל קֶֹדׁש לַ ְוָהָיה ַהׂשּ ְהֶיה ֲאֻחזָּ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן תִּ ׂשְ   ּכִ

 רש"י
  מתי' 

. חרמים שהחרימם חרמי כהים
י לתתם לכהן אין להם פדיון כד

דכתיב (ויקרא כז) לא ימכר ולא 
יגאל אבל חרמי בדק הבית יש 
להם פדיון דאדעתא דהכי 
אחרמיהו דהא אין ראוי לבדק 

   הבית אלא מעות:
שחל החרם על קדשי קדשים 

. כדמפרש מחרים אדם את כו'
קדשיו וכו' והיאך מוחרמים 
והלא איו שלו אלא אם דר הן 

עלי עולה והפריש דאמר הרי 
בהמה לדרו ואחר כך החרימה 
הואיל והוא חייב באחריותה אם 
מתה או גבה מצאת שלו היא 
והוא ותן כל דמיה לכהן ואת 
הבהמה יקריב לדרו דהא ודאי 
אית ליה פדיון דלאו גופה 
איחרם דלאו דידיה הוא. ואם 
דבה היא. דאיו חייב 
באחריותה אם היתה מתה הא 

   יל חרם דלאו דידיה:ודאי לא חי
. טובת האה אלא בכדי טובתה

שיש לו בה יתן לכהן כיצד שור 
זה עולה והחרימו אומדין כמה 
אדם רוצה ליתן בשור זה 
להקריבו עולה שאיו חייב 
כלומר אדם שאיו חייב עולה 
אם ימצא בזול וטלו להקריב 
דורון לקוו וכאותן דמים יתן זה 

ה שזו היא טובת האה שיש לו ב
שהרי אם מתה או גבה איו 
חייב באחריותה ומשהפרישה 
יצא ידי חובתו ומעתה אם תאבד 
איו מפסיד אלא שלא הקריב 
דורון לקוו הרי שהפסיד 
העלאת עולה שאיו חייב ואית 
ספרים דכתב בהן להעלות עולה 

   שאיו רשאי והיא היא:
. לשון חייב ושה (שמות רשאי

   כב) מתרגמין רשיא:
. דהבכור גופו פודין אותו וכיצד

איו מוחרם שהרי איו שלו אלא 
לכהן: אלא אומדין כמה אדם 
מישראל רוצה ליתן לבעל הבית 
זה ליתן בכורו. לבן בתו כהן או 
לבן אחותו. ואותה טובת האה 
יתן בעל הבית זה לכהן בשביל 
החרם ודוקא קט בן בתו ובן 
אחותו כהן דההיא דיהיב לה 

יהוי ישראל להך טובת האה ל
אבל בן בו כהן ובן אחיו כהן 
דהאי דיהיב לה להך טובת האה 
הוי כהן לא מצי יהיב ליה אגרא 
ואע''ג דלאו משום דידיה יהיב 
ליה כיון דלדידיה מי חזי הבכור 
ראה ככהן המסייע בבית 
הגרות לדוש ולזרות כדי שיתו 
לו תרומותיו בשכרו ואשתכח 
דלא שקיל בתורת תרומה אלא 
בתורת שכר והכי אמרין 

   בבכורות בפ' עד כמה (דף כו:):
  

  גמ' 
. ויש בהן הרי הן כהקדש

  מעילה:
. כשאר ממוו של הרי הן כחולין

  כהן:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .12
ֵתיָרא" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִית, ֱאַמר:  ְסָתם ֲחָרִמים ְלֶבֶדק ַהּבַ ּנֶ ים הּוא ַלה'"ׁשֶ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   . (ויקרא כז, כח) 220"ּכָ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

  ְסָתם ֲחָרִמים ַלּכֲֹהִנים, 
ֱאַמר:  ּנֶ תֹו"ׁשֶ ְהֶיה ֲאֻחּזָ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ּתִ ׂשְ   . כז, כא) ויקרא( 221"ּכִ

ה ֶנֱאַמר ן, ָלּמָ ים הּוא ַלה'" :ִאם ּכֵ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   ? (ויקרא כז, כח) "ּכָ
ים ים ַקּלִ ים ְוַעל ָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ ָחל ַעל ָקְדׁשֵ   ."ׁשֶ

  
ׁשְ  י ַטְעַמְייהּו ְוַטְעָמא ּבִ ְדָקא ְמָפְרׁשִ ַנן, כִּ ֵתיָרא, ּדְ ָלָמא ַרּבָ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ַרּבִ

ֵתיָרא  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ א ַרּבִ ֵדה ַהֵחֶרםַהאי  -ֶאּלָ ׂשְ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  ""ּכִ
  

ֲעָיא ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ְהֶיה ֲא " ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ּתִ ׂשְ תֹו""ּכִ ְלמּוד לֹוַמר?  - כז, כא) ויקרא( ֻחּזָ   ַמה תַּ

ַחת ָיִדי, תְּ  ּלֹא יֹאַמר: הֹוִאיל ְויֹוְצָאה ַלּכֲֹהִנים, ַוֲהֵרי ִהיא תַּ ֵדה ֶחְרמֹו, ׁשֶ יׁש ׂשְ ִהְקּדִ ִין ְלכֵֹהן ׁשֶ ין ִמּנַ י? ְוּדִ ּלִ ֵהא ׁשֶ
ל ַעְצִמי לֹא ּכָ  ׁשֶ ל ֲאֵחִרים ֲאִני זֹוֶכה, ּבְ ׁשֶ ן?הּוא: ּבְ ּכֵ    !ל ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר: תֹו" תַּ ְהֶיה ֲאֻחּזָ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ּתִ ׂשְ   . "ּכִ
ה!  ֵדה ֵחֶרם ֵמַעתָּ ְ ַמְדנּו ִמׂשּ   ְוִכי ַמה ּלָ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ה ׁשֶ ֵדה ֲאחּוּזָ ֵדה ֶחְרמֹו ִלׂשְ יׁש ׂשְ ד ְוִנְמָצא ָלֵמד: ַמּקִ א ְלַלּמֵ   ֲהֵרי ֶזה, ּבָ
ה  ֵדה ֲאחּוּזָ ְ ָרֵאל ַמה ׂשּ ל ִיׂשְ ַחת ָידֹו,     -ׁשֶ   יֹוְצָאה ִמתַּ

ֶקת ַלּכֲֹהִנים    .ּוִמְתַחּלֶ
ֵדה ֶחְרמֹו  ַחת ָידוֹ   -ַאף ׂשְ    ,יֹוְצָאה ִמתַּ

ֶקת ְלֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים   . "ּוִמְתַחּלֶ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

  . "ַהֵחֶרם" - "ֵחֶרם"
  

ךְ     ?ְוִאיּדִ
  

ַמע ֵליּה.  "ַהֵחֶרם" - "ֵחֶרם"   ָלא ַמׁשְ
  

ֵתיָרא, ְוַר  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ים, ְמָנא ֵליּה? ּדְ ּבִ ים ַקּלִ ים ְוַעל ָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ   ָחל ַעל ָקְדׁשֵ
  

ָמֵעאלכְּ ָסַבר ֵליּה  י ִיׁשְ   .ַרּבִ
  
  

                                                        
ר ַיֲחִרם ִאיׁש לַ  220 ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ים הּוא לַ  'הַאְך ּכָ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ֵאל ּכָ ֵכר ְולֹא ִיּגָ תֹו לֹא ִיּמָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמׂשּ ל ֲאׁשֶ   'הִמּכָ
221  ָ ֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש לַ ְוָהָיה ַהׂשּ תוֹ  'הֶדה ּבְ ְהֶיה ֲאֻחזָּ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן תִּ ׂשְ   ּכִ

 רש"י
. דמתיתין מפרשי בשלמא רבן

טעמא וקרא דרבי יהודה 
כדקתי א''כ למה אמר כל חרם 

   כו':
. שדה שהקדיש שדה חרמו

שהחרים ישראל והגיע לחלק 
ן שדה שלא יאמר הואיל כה

וכשיגיע יובל אם לא אפדה אי 
מיד גזבר ויגאלה אחר תתחלק 
לכהים ביובל כדין מקדיש שדה 
אחוזה דהא שדה חרם לגבי כהן 
אחוזה היא כדכתיב כשדה 
החרם לכהן תהיה אחוזתו 
ועכשיו שאי מוחזק בה תהא 
שלי שהרי דין הוא בשל אחרים 
אי זוכה אם היה ישראל מקדיש 
שדה אחוזתו כשיגיע יובל 
תתחלק לי בשל עצמי לא כל 

   שכן:
. תלמוד לומר כשדה החרם כו'

דהאי קרא במקדיש שדה אחוזה 
   כתיב:

מה למדו משדה החרם על שדה 
. מה שדה אחוזה אחוזה כו'

שהקדיש ישראל וגאלה אחד מן 
הכהים תצא מידו ביובל 
ותתחלק לכל בי המשמר 

ו כדאמר בפירקין דלעיל אחוזת
שלו ואין זו שלו אף שדה חרמו 

   כו':
. דמפיק סבר לה כרבי ישמעאל

לה במתיתין מיקדיש ואל 
  תקדיש:
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  : ַרבַמר ָא 

ֵתיָרא.  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה כְּ
  

י ְיהּוָדה ּבֶ  ַרּבִ ַנן ְוָעֵביד כְּ ֵביק ַרּבָ ֵתיָרא? ְוַרב ׁשָ   ן ּבְ
  

ְנָיא ָכא ּתַ ַרְייָתא ִאיּפְ    .ּבָ
  

ָבַרְייָתא? ֵביק ַמְתִניִתין ְוָעֵביד כְּ    !ׁשָ
  

ֵני.  ָכא ּתָ   ַרב ַמְתִניִתין ַנִמי ִאיּפְ
  

ַרְייָתא?  י ּבָ ּמֵ ַאְפַכת ַמְתִניִתין ִמּקַ   ַמאי ָחֵזית ּדְ
י ַמְתִניִתין ּמֵ ַרְייָתא ִמּקַ יְך ּבָ    !ַנּפִ

  
ָמֵרי ֵמיר. ַרב ּגְ   ּה ּגָ

  
ֵתיָרא"כְּ  ,ִאי ָהִכי ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ֵעי ֵליּה!  "?!ַרּבִ ַנן ִמיּבָ ַרּבָ   כְּ

  
ֵתיָרא.   ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ ִכיתּו ְוָתֵניתּו, ֲהָלָכה כְּ ַאּפְ   ָהִכי ָקָאַמר: ְלַמאי ּדְ

   
  

ִדיָתא,  פּוְמּבְ ַאֲחַרִמיְנהּו ְלִנְכֵסיּה ּבְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
יּה    , ַרב ְיהּוָדהּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

רּו ָלְך.  ּתְ ַנֲהָרא, ְוִליׁשְ ֵדיְנהּו ּבְ ָעה זּוֵזי ְוַאֵחיל ֲעַלְייהּו ּוׁשְ קֹול ַאְרּבָ   ָאַמר ֵליּה: ׁשְ
  

ִית.  -ְסָתם ֲחָרִמים  :ַאְלָמא ָקָסַבר   ְלֶבֶדק ַהּבַ
  

ַמאן    ?כְּ
  

מּוֵאל,  ׁשְ   כִּ
ֶוה ָמֶנהּדְ  ׁש ׁשָ רּוָטה ָאַמר: ֶהְקּדֵ ֶוה ּפְ לֹו ַעל ׁשָ ִחיּלְ ל –, ׁשֶ    .ְמחּוּלָ
  

לֹו,  ִחיּלְ מּוֵאל ׁשֶ ָאַמר ׁשְ   ֵאיַמר ּדְ
ה  ִחּלָ    !ִמי ָאַמר? -ְלַכּתְ

  
ֵסיָדא,  א ּפְ ִאיכָּ ים, ּדְ ׁש ַקּיָ ית ַהִמְקּדָ ּבֵ ְזָמן ׁשֶ י ּבִ   ָהֵני ִמיּלֵ

ה ָמן ַהּזֶ ּזְ ה.  - ֲאָבל ּבַ ִחּלָ   ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
  

רּוָטה ַנִמי ,ִכיִאי ָה     !ֲאִפיּלּו ּפְ
  

ָתא ְרסּוֵמי ִמּלְ    .ּפִ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
הּו ַלּכֲֹהִנים.    ִאי ֲהַואי ָהָתם, ֲהָוה ָיֵהיְבָנא ּכּוּלְ

  
א:  ַאְלָמא ָקָסַבר   עּוּלָ

  ְסָתם ֲחָרִמים ַלּכֲֹהִנים. 
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַהּיוֹ " ְזָמן ׁשֶ א ּבִ   ֵבל נֹוֵהג, ֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי נֹוֵהג, ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ ְך"" ׁשֶ ַנת ַהּיֹוֵבל ַיֲעבד ִעּמָ   , מ)-(ויקרא כה, לט 222ַעד ׁשְ

                                                        
ר ָלְך לֹא ַתֲעבֹד ּבֹו ֲעבַֹדת ָעֶבד לטלטלטלט 222 ְך ְוִנְמּכַ ךְ  ממממ. ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעּמָ ַנת ַהּיֵֹבל ַיֲעבֹד ִעּמָ ְך ַעד ׁשְ ב ִיְהֶיה ִעּמָ תֹוׁשָ ִכיר ּכְ ׂשָ   ּכְ

 רש"י
. הלכה כר' יהודה בן בתירא

   דסתם חרמים לבדק הבית:
. דרבן ברייתא איפכא תיא

אמרי לבדק הבית ורבי יהודה 
   לכהים:

. מרביה דרביה רב גמריה גמיר
   א:אגמריה דמתי' משבשתא הי

. ושדיהו לד' זוזי בהרא
דהקדש הן לבדק הבית דאי 
לכהן לית להו פדיון ולכהן בעי 

   מיתביהו:
. דליכא בית וליכא בזמן הזה

פסידא אלא איסורא הוא 
דרביעא עלייהו אפילו לכתחלה 

   מי:
. דאיו מכר אין עבד עברי והג

  בזמן הזה:
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ֵדה ֲאחּוָזה ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג,  223ְוֵאין ׂשְ ְזָמן ׁשֶ א ּבִ   נֹוֶהֶגת ֶאּלָ
ֱאַמר: ּנֶ תֹו"" ׁשֶ ב ַלֲאֻחּזָ ּיֹוֵבל ְוׁשָ   . כח) כה,(ויקרא  224ְוָיָצא ּבַ

י ָעֵרי חֹוָמה נוֹ  תֵּ ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג, ֵאין ּבָ ְזָמן ׁשֶ א ּבִ   ֲהִגין ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ּיֹוֵבל""ׁשֶ   . ל) ויקרא כה,( 225לֹא ֵיֵצא ּבַ

ן יֹוַחי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג,  ְזָמן ׁשֶ א ּבִ ֵדה ֲחָרִמין נֹוֲהִגין ֶאּלָ   ֵאין ׂשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ּיֹובֵ ׁשֶ ֵצאתֹו ּבַ ֶדה ּבְ ָ ֵדה ַהֵחֶרם"ְוָהָיה ַהׂשּ ׂשְ   . כז, כא) ויקרא( 226"ל קֶדׁש ַלה' ּכִ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג ְזָמן ׁשֶ א ּבִ ב נֹוֵהג ֶאּלָ ר ּתֹוׁשָ    ."ֵאין ּגֵ
  

יָביֲאַמר    : ַרב ּבֵ
  ַמאי ַטְעָמא? 

   .(דברים כג, יז) 228"טֹוב" (דברים טו, טז) 227"טֹוב"ָאְתָיא 
ִתיב ְך"ָהָכא:  כְּ י טֹוב לֹו ִעּמָ   , (דברים טו, טז) "ּכִ

ּטֹוב לֹו לֹא ּתֹוֶנּנּו" :ּוְכִתיב ָהָתם   ! כג, יז) דברים( "ּבַ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ְמַקְרְקֵעי,  -ָהא    ּבִ
ְלְטֵלי.  -ָהא  ִמּטַ   ּבְ

  
ה  ִדיָתאּדְ ְוָהא ַמֲעׂשֶ ְמַקְרְקֵעי ַנִמי ֲהָוה!  ,פּוְמּבְ   ּבִ

  
ְלְטֵלי חּדְ ְמַקְרְקֵעי  ִמּטַ ֵמיּדְ ּוָצה ָלָאֶרץ כְּ ָרֵאל ּדָ    .ֶאֶרץ ִיׂשְ

  
  

                                                        
 ַהֵחֶרםַהֵחֶרםַהֵחֶרםַהֵחֶרםהש"ס , רשי ועוד. גירסת וילא: מסורת  223

ּיֵֹבל ְוׁשָ  224 ַנת ַהּיֹוֵבל ְוָיָצא ּבַ ַיד ַהּקֶֹנה אֹתֹו ַעד ׁשְ רֹו ּבְ יב לֹו ְוָהָיה ִמְמּכָ י ָהׁשִ תוֹ ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ּדֵ   ב ַלֲאֻחּזָ
ר בָּ  225 ִית ֲאׁשֶ ָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהּבַ ֵאל ַעד ְמלֹאת לֹו ׁשָ ּיֵֹבלְוִאם לֹא ִיּגָ ִמיֻתת ַלּקֶֹנה אֹתֹו ְלדֹרָֹתיו לֹא ֵיֵצא ּבַ ר לֹו חָֹמה ַלּצְ   ִעיר ֲאׁשֶ
ֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש לַ  226 ֶדה ּבְ ָ תוֹ  'הְוָהָיה ַהׂשּ ְהֶיה ֲאֻחזָּ ֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן תִּ ׂשְ   ּכִ
י ֲאֵהְבָך ְוֶאת בֵּ  227 ְך ּכִ י יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא ֵמִעּמָ ךְ ְוָהָיה ּכִ י טֹוב לֹו ִעּמָ   יֶתָך ּכִ
ּטֹוב לֹו לֹא ּתֹוֶנּנוּ  228 ָעֶריָך ּבַ ַאַחד ׁשְ ר ִיְבַחר ּבְ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָך ּבַ ִקְרּבְ ב ּבְ ָך ֵיׁשֵ   ִעּמְ

 רש"י
. דין שדה ואין שדה אחוזה

ת בגירוע אחוזה שתהא גאל
אלא אם ירצה הלוקח להחזירה 
לו בדמים שירצה מחזיר ואם 
לאו אין כופין אותו וכן דין 
מקדיש שדה אחוזה בזמן הבית 
ואין היובל והג כגון משגלו שבט 
ראובן וגד שבטלו היובלות אין 

   גאלת אלא בשויה:
. דלא אין בתי ערי חומה והגין

כייפין ליה ללוקח אם בא מוכר 
   ילו בתוך שה:לגאלה אפ

. שיהא ישראל אין גר תושב והג
מצווה להחיותו גר תושב שקיבל 
עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים 

   ואוכל בילות:
. בעבד עברי כי טוב לו עמך כתיב

וכתיב בגר תושב עמך ישב וגו' 
דלא תסגיר עבד אל אדויו בגר 
תושב משתעי דהכי מוקמין לה 
 במסכת גיטין בפ' השולח גט (דף
מה.) וכתיב בתריה עמך ישב 
בקרבך וגו' מכל מקום לתרוייהו 
קשיא דקתי אין שדה חרמים 

   והג אלא בזמן יובל:
. אין והגין כדכתיב מקרקעי

  בצאתו ביובל כשדה החרם:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .14
   ְתִניִתיןמַ 

ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר יׁש " :ּכָ ְקּדִ   , טו, יט) דברים( 229"ּתַ

יׁש " :ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר   , (ויקרא כז, כו) 230"לֹא ַיְקּדִ
ר לֹוַמר:  יׁש"ִאי ֶאְפׁשָ ְקּדִ ָבר ֶנֱאַמר:  "ּתַ ֲהֵרי ּכְ יׁש"ׁשֶ   , "לֹא ַיְקּדִ
ר לֹוַמר:  יׁש"ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ֶנֱאַמר:  "לֹא ַיְקּדִ ֲהֵרי ּכְ יׁש"ׁשֶ ְקּדִ   , "ּתַ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ׁש ִעּלּוי,  ה ֶהְקּדֵ יׁשֹו ַאתָּ   ַמְקּדִ

ַח  ׁש ִמְזּבֵ יׁשֹו ֶהְקּדֵ ה ַמְקּדִ   .  ְוִאי ַאתָּ
   

ָמָרא     ּגְ

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

יׁש""ַא  ְקּדִ ֵעי ֵליּה ְלָלאו - ל ּתַ    .ִמיּבָ
יׁש" ְקּדִ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא - "ּתַ    :ִמיּבָ

יׁשֹו? " ְצָוה ְלַהְקּדִ ּמִ ֶעְדרֹו ׁשֶ כֹור ּבְ ִין ְלנֹוַלד ּבְ   ִמּנַ
ֱאַמר: ּנֶ יׁש" ׁשֶ ְקּדִ ָכר ּתַ   . "ַהּזָ

  
ָמֵעאל י ִיׁשְ    ?ְוַרּבִ

  
יׁש ֵליּה     ?!ׁש לֹא ָקדוֹ  -ִאי ָלא ַמְקּדִ

תֹו ֵמֶרֶחם ֲהָוה!  ָ   ְקדּוׁשּ
יׁש ֵליּה  ִכי ָלא ַמְקּדִ    ,ָקדֹוׁש  –ְוֵכיָון ּדְ

יּה     .ָלא ְצִריְך ְלַאְקּדּוׁשֵ
  

ֵדהוּ הדרן עלך הדרן עלך הדרן עלך הדרן עלך  יׁש ׂשָ ְקּדִ ֵדהוּ ַהּמַ יׁש ׂשָ ְקּדִ ֵדהוּ ַהּמַ יׁש ׂשָ ְקּדִ ֵדהוּ ַהּמַ יׁש ׂשָ ְקּדִ         ַהּמַ
 

  

                                                        
יׁש לַ  229 ְקּדִ ָכר תַּ ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהּזָ ֵלד ּבִ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ְבכֹר ׁשֹוֶר  'הּכָ כֹור צֹאֶנךָ ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ  ָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ

ר לַ  230 ר ְיֻבּכַ כֹור ֲאׁשֶ ה לַ  'הַאְך ּבְ יׁש ִאיׁש אֹתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ְבֵהָמה לֹא ַיְקּדִ   הּוא 'הּבִ

 רש"י
  מתי' 

. גבי כתוב אחד אומר תקדיש
בכור דכתיב כל הבכור [וגו'] 

   תקדיש (דברים טו):
. אך ישוכתוב אחד אומר לא יקד

בכור אשר יבוכר לה' בבהמה לא 
יקדיש איש אותו וגו' (ויקרא 

   כז):
. להעלותו בדמים הקדש עילוי

   ויתן טובת האתו לכהן:
. ואי אתה מקדישו הקדש מזבח

   שיהא שם זבח אחר חל עליו:
  

  גמ' 
. דפקא להו הך דרשא ורבן

(לעיל כח:) מכל חרם קדש 
   קדשים:

. אל תקדיש מיבעי ליה ללאו
שאם מתפיסו לשם זבח אחר 

   עובר בלאו:
. לשם בכור שמצוה להקדישו

   ואף על פי שהוא קדוש מאליו:
. אמר לך אי לא ורבי ישמעאל

   מקדיש ליה לא קדיש. בתמיה:
. ולית ליה לא צריך לאקדושיה

  לרבי ישמעאל הך דרשא:


