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מסכת ערכין פרק ח' – " ַה ַמּ ְק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ"
 .1כז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש ֵדה ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵאין ַה ּיוֹ ֵבל:
ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש ֶאת ָ ׂ
אשוֹ ן.
אוֹ ֵמר לוֹ ְ ּ :פ ַתח ַא ָּתה ִר ׁ
ׁ ֶש ַה ְ ּב ָע ִלים  -נוֹ ְתנִ ין חוֹ ֶמ ׁש,
וְ ָכל ָא ָדם ֵ -אין נוֹ ְתנִ ין חוֹ ֶמ ׁש.
ש ֵדה ּו ִמ ּ ְפנֵ י ָר ָע ָת ּה,
שה ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש ָ ׂ
ַמ ֲע ֶ ׂ
ּ
אשוֹ ן,
ָא ְמר ּו לוֹ ְ :פ ַתח ַא ָּתה ִר ׁ
יסר.
ָא ַמרֲ :ה ֵרי ִהיא ׁ ֶש ִ ּלי ְ ּב ִא ָּ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
יצה",
יסר"ֶ ,א ָ ּלאּ ְ " :ב ֵב ָ
לֹא ָא ַמר זֶ ה " ְ ּב ִא ָּ
ׁ ֶש ֶה ְקדֵּ ׁש נִ ְפדֶּ ה ְב ֶכ ֶסף ּו ְב ׁ ָשוֶ ה ֶ ּכ ֶסף.
"ה ַ ּג ְע ִּת ָ
יך",
ָא ַמר לוֹ ִ :
ש ֵדה ּו ְל ָפנָ יו.
יסר ,וְ ָ ׂ
נִ ְמ ָצא ַמ ְפ ִסיד ִא ָּ

ְ ּג ָמ ָרא
ש ֵדה ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵאין ַה ּיוֹ ֵבל:
" ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש ָ ׂ
אשוֹ ן".
אוֹ ֵמר לוֹ ְ ּ :פ ַתח ַא ָּתה ִר ׁ
אוֹ ְמ ִרין?!
וְ ָה ַת ְניָא:
"כּ וֹ ִפין"!
ַמאי "אוֹ ְמ ִרין" נ ִַמי "כּ וֹ ִפין".
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא" :אוֹ ְמ ִרין"ִ ,אי צָ ֵאית – צָ ֵאית.
וְ ִאי לָ א – "כּ וֹ ִפין".
" ׁ ֶש ַה ְ ּב ָע ִלים  -נוֹ ְתנִ ין חוֹ ֶמ ׁש.
וְ ָכל ָא ָדם ֵ -אין נוֹ ְתנִ ין חוֹ ֶמ ׁש".
ַמאי ִא ְיריָא " ׁ ֶש ַה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין חוֹ ֶמ ׁש"?!
ֵּת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ,דְּ ַא ּי ְֵידי דַּ ֲח ִב ָיבה ֲעלֵ ּיה ָט ֵפי ו ָּפ ֵריק לָ ּה!
וְ עוֹ ד,
ִמצְ וַ ת ְ ּגאו ָּּלה ָ ּב ָאדוֹ ן!
ֲח ָדא וְ עוֹ ד ָק ָא ַמר,
ֲח ָדא  -דְּ ַא ּי ְֵידי ַד ֲח ִב ָיבה ֲעלֵ ּיה ָט ֵפי ו ָּפ ֵריק לָ ּה.
וְ עוֹ ד ִ -מצְ וַ ת ְ ּגאו ָּּלה ָ ּב ָאדוֹ ן ִהיא.
וְ עוֹ ד ֶ ׁ -ש ַה ְ ּב ָעלִ ים נוֹ ְתנִין חוֹ ֶמ ׁש.

רש"י
מתי'
המיקדיש שדהו בשעה שאין
היובל .בזמן שאין היובל והג:
פתח אתה ראשון .בכמה אתה
רוצה לפדותה ומפי ריוח של
הקדש שואלין לו תחלה:
שהבעלים ותין חומש .ולהכי
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
והג אלא בזמן שהיובל והג:
מפי רעתה .שהיתה יציאתה
מרובה על השבח:
לא אמר זה באיסר .אלא הרי
היא שלי בביצה שהקדש פדה
בכסף ובשוה כסף:
אמר לו .הגזבר:
הגעתיך .הרי היא שלך:
גמ'
והתיא כופין .את הבעלים
לפתוח ראשון:
דמצות גאולה באדון .בפ''ק
דבכורות )דף יג:(.
טפי ופריק לה .מוסיף ופודה
יותר משאר אדם:
מצות גאולה באדון .דכתיב ואם
לא יגאל ומכר בערכך אלמא
מצות גאולה קודמת למכירה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2כז ,א
ש ֵדה ּו ִמ ּ ְפנֵ י ָר ָע ָת ּה,
שה ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש ֶ ׂ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ּ
אשוֹ ן,
ָא ְמר ּו לוֹ ְ :פ ַתח ַא ָּתה ִר ׁ
יסר.
ָא ַמרֲ :ה ֵרי ִהיא ׁ ֶש ִ ּלי ְ ּב ִא ָּ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
יצה",
יסר"ֶ ,א ָ ּלאּ ְ " :ב ֵב ָ
לֹא ָא ַמר זֶ ה " ְ ּב ִא ָּ
ׁ ֶש ֶה ְקדֵּ ׁש נִ ְפדֶּ ה ְב ֶכ ֶסף ּו ְב ׁ ְשוה ֶ ּכ ֶסף".
לֵ ָימא ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַברָ ׁ :שוֶ ה ֶּכ ֶסף ְּככֶ ֶסף,
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִריָ ׁ :שוֶ ה ֶּכ ֶסף ֵאינוֹ ְּככֶ ֶסף.
ְימא לָ ן דְּ ׁ ָשוֶ ה ֶּכ ֶסף ְּככֶ ֶסף!
וְ ָהא ַקי ָ
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ׁ ָשוֶ ה ֶּכ ֶסף ְּככֶ ֶסף,
וְ ָהכָ א ְ ּבפוֹ ִדין ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאין ְ ּבחו ְּמ ׁשוֹ ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַּת ָּנא ַק ָּמא ָס ַברִ :א ּ ָיסר,
דְּ ִא ָּיכא ְ ּבחו ְּמ ׁשוֹ ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה ּ ָפ ְר ִקינַן,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיְּ :כ ֵביצָ ה נ ִַמי ּ ָפ ְר ִקינַן.

"ה ַ ּג ְע ִּת ָ
יך" ,נִ ְמ ָצא ַמ ְפ ִסיד ִא ָּ
ש ֵדה ּו ְל ָפנָ יו".
יסר וְ ָ ׂ
" ָא ַמר לוֹ ִ :
ְס ָת ָמא ְּכ ַר ָ ּבנַן.

רש"י
והא קי''ל שוה כסף ככסף.
דאמרי' בבבא קמא )דף ז (.ישיב
לרבות שוה כסף אפי' סובין:
הך סתמא .דקתי מפסיד איסר
ולא קתי מצא מפסיד ביצה
רבן היא ולא רבי יוסי:
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 .3כז ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שר ְס ָל ִעים,
ָא ַמר ֶא ָחדֲ :ה ֵרי ִהיא ׁ ֶש ִ ּלי ְ ּב ֶע ֶ ׂ
ש ִרים,
וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר ְ ּב ֶע ְ ׂ
לשים,
וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר ִ ּב ׁ ְש ׁ ִ
וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר ְ ּב ַא ְר ָ ּב ִעים,
וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים,
שר.
ָחזַ ר בּ וֹ ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ְ -מ ַמ ׁ ְש ְ ּכנִ ין ִמ ְ ּנ ָכ ָסיו ַעד ֶע ֶ ׂ
שר.
ָחזַ ר בּ וֹ ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּב ִעים ְ -מ ַמ ׁ ְש ְ ּכנִ ין ִמ ְ ּנ ָכ ָסיו ַעד ֶע ֶ ׂ
שר.
לשים ְ -מ ַמ ׁ ְש ְ ּכנִ ין ִמ ְ ּנ ָכ ָסיו ַעד ֶע ֶ ׂ
ָחזַ ר בּ וֹ ׁ ֶשל ׁ ְש ׁ ִ
שר.
ש ִרים ְ -מ ַמ ׁ ְש ְ ּכנִ ין ִמ ְ ּנ ָכ ָסיו ַעד ֶע ֶ ׂ
ָחזַ ר בּ וֹ ׁ ֶשל ֶע ְ ׂ
שר ֶאת ַה ּמוֹ ָתר.
שר  -מוֹ ְכ ִרין אוֹ תוֹ ְ ּב ׁ ָשוְ ויוֹ  ,וְ נִ ְפ ָר ִעין ִמ ׁ ּ ֶשל ֶע ֶ ׂ
ָחזַ ר בּ וֹ ׁ ֶשל ֶע ֶ ׂ
ש ִרים,
ַה ְ ּב ָע ִלים אוֹ ְמ ִריםּ ְ :ב ֶע ְ ׂ
ש ִרים ַ -ה ְ ּב ָע ִלים קוֹ ְד ִמין,
וְ ָכל ָא ָדם אוֹ ְמ ִריםּ ְ :ב ֶע ְ ׂ
יפין חוֹ ֶמ ׁש.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם מוֹ ִס ִ
ש ִרים וְ ׁ ֵש ׁש
ש ִרים וְ ַא ַחת ַ ^ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
כז,ב ָא ַמר ֶא ָחדֲ :ה ֵרי ִהיא ׁ ֶש ִ ּלי ְ ּב ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ׁ ֶש ַבע.
ש ִרים ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
ְ ּב ֶע ְ ׂ
ש ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נֶ ה,
לש ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ׁ ָש ׁ
ְ ּב ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ֵת ׁ ַשע,
ש ִרים וְ ַא ְר ַ ּבע ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
ְ ּב ֶע ְ ׂ
לשים,
ש ִרים וַ ֲח ֵמ ׁש ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ׁ ְש ִׁ
ְ ּב ֶע ְ ׂ
יפין חוֹ ֶמ ׁש ַעל ִעלּ וּיוֹ ׁ ֶשל זֶ ה.
ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִס ִ
לשים וְ ֶא ָחד וְ ִדינָ ר,
ָא ַמר ֶא ָחדֲ :ה ֵרי ׁ ֶש ִ ּלי ְ ּב ֶע ְ ׂ
יתן ׁ ְש ׁ ִ
ש ִרים וְ ׁ ֵש ׁש ִ -אם ָרצ ּו ַה ְ ּב ָע ִלים ִל ֵּ
ַה ְ ּב ָע ִלים קוֹ ְד ִמין,
וְ ִאם ָלאו -אוֹ ֵמר לוֹ ִ :ה ַ ּג ְע ִּת ָ
יך.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ֶ ּבן ַא ְר ָ ּב ִעים עוֹ ֵמד ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ,
ֵיהן.
ֲא ָבל ֵאין ֶ ּבן ַא ְר ָ ּב ִעים עוֹ ֵמד ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ְ -מ ׁ ַש ְּל ׁ ִשין ֵ ּבינ ֶ
ְּתנַן:
שר" ַ -א ַּמאי? לִ ֵּיתן ַ ּבר ַח ְמ ׁ ִשין ַ ּב ֲה ֵד ּיה!
" ָחזַ ר בּ וֹ ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּב ִעים ְ -מ ַמ ׁ ְש ְ ּכנִ ין ַעד ֶע ֶ ׂ
דְּ לֵ ָּיכא ֶ ּבן ֲח ִמ ׁ ּ ִשים.
שר" ַ -א ַּמאי? וְ לִ ֵּיתן דְּ ֶבן ַא ְר ָ ּב ִעים ַ ּב ֲה ֵד ּיה!
לשים ְ -מ ַמ ׁ ְש ְ ּכנִ ין ִמ ְ ּנ ָכ ָסיו ַעד ֶע ֶ ׂ
" ָחזַ ר בּ וֹ ֶ ּבן ׁ ְש ׁ ִ
דְּ לֵ ָּיכא ֶ ּבן ַא ְר ָ ּב ִעים.
לשים ַ ּב ֲה ֵד ּיה!
ש ִרים ְ -מ ַמ ׁ ְש ְ ּכנִ ין ִמ ְ ּנ ָכ ָסיו ַעד ֶע ֶ ׂ
" ָחזַ ר בּ וֹ ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
שר"ַ ,א ַּמאי? לִ ֵּיתן דְּ ֶבן ׁ ְש ׁ ִ
לשים.
דְּ לֵ ָּיכא ֶ ּבן ׁ ְש ׁ ִ
ִאי ָהכִ יֵ ,א ָימא ֵס ָיפא:
ּ
שר ֶאת ַה ּמוֹ ָתר",
שר  -מוֹ ְכ ִרין אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁ ָשוְ יָ ּה וְ נִ ְפ ָר ִעין ִמ ׁ ֶשל ֶע ֶ ׂ
" ָחזַ ר בּ וֹ ׁ ֶשל ֶע ֶ ׂ
לֵ ַיתב דְּ ֶבן ֶע ְׂש ִרים ַ ּב ֲה ֵד ּיה!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכָ א נ ִַמי דְּ לֵ ָּיכא ֶ ּבן ֶע ְׂש ִרים,
ש ָרה"?! 'נ ְִפ ָר ִעין ִמ ֶּמ ּנ ּו' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ִאי ָהכִ י" :נִ ְפ ָר ִעין ִמ ׁ ּ ֶשל ֲע ָ ׂ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ְ -ב ַבת ַא ַחת,
ָּכאן ּ ָ -בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה.

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:
הבעלים ותין .על כרחן:
עשרים ושש .דלהאי לא יהבין
לה הואיל ואמרו בעלים עשרים
ועולה החשבון עם החומש לכ''ה
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
הבעלים ותים שלשים .על
כרחן והשתא איכא למיפרך
אמאי כופין את הבעלים בשלמא
עד השתא כייפין להו דהא לא
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
דאמור בעלים ברישא ובגמ'
פריך לה:
אם רצו הבעלים כו' .ולא כייפין
להו הואיל וקרא כקרן וחומש
דאמור איהו ברישא והאי דיר
מפרש בגמרא מאי עבידתיה:
גמ'
לא שו .דאין ממשכין מכסי בן
חמשים אלא עשר סלעים אלא
שבן מ' במקומו עומד ואיו חוזר
בו אבל חזר בו בן ארבעים
משלשין הכ' סלעים הפחותין מ'
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:
דליכא בר  .'שלא אמר אדם
יותר על מ' דמתי' מילי מילי
קתי:
ליתיב בר עשרים בהדיה .דאיהו
מי בעשר אירצי ]משל י'[.
מדקתי משל י' מכלל דאיכא
אחריא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
יהם".
" ָחזְ ר ּו כּ ו ָ ּּלן ְ ּכ ֶא ָחד ְ -מ ׁ ַש ְ ּל ׁ ִשין ֵ ּבינֵ ֶ
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
ש ר "!
" ְמ ַמ ׁ ְש ְ ּכנִ ין ִמ ְ ּנ ָכ ָסיו ַעד ֶע ֶ ׂ
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהִּ :כ ְד ַרב ִח ְסדָּ א.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ִא ָּיכא דְּ ָר ֵמי לְ ה ּו ִמ ְיר ָמא:
ְּתנַן:
שר  -מוֹ ְכ ִרין אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁ ָשוְ יָ ּה,
" ָחזַ ר בּ וֹ ׁ ֶשל ֶע ֶ ׂ
שר ֶאת ַה ּמוֹ ָתר".
וְ נִ ְפ ָר ִעין ִמ ׁ ּ ֶשל ֶע ֶ ׂ
וְ ָה ַת ְניָא:
יהם"!
" ְמ ׁ ַש ְ ּל ׁ ִשין ֵ ּבינֵ ֶ
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ְ -ב ַבת ַא ַחת,
ָּכאן ּ ָ -בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה.

רש"י
חזרו בהן בבת אחת משלשין
בייהן .כדרב חסדא ומתי' כגון
שחזרו בהן בזה אחר זה דהשתא
אמר בן  'לגזבר כי הדרי בי
שבקי לך בר מ':
משלשין בייהן .שים ושלשה
ושים
שכרין
ראשוים
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
של בן עשרים יתו בין ארבעתם
והחמש שפחתו מבן עשר יתו
חמשתן:
איכא דרמי להו מירמא .ולא תי
להא דרב חסדא באפי פשה
אלא ע''י תירוץ דמתי' וברייתא
דרמו אהדדי:
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 .4כז ,ב
ש ִרים ַ -ה ְ ּב ָע ִלים קוֹ ְד ִמין,
ש ִרים ,וְ ָכל ָא ָדם ְ ּב ֶע ְ ׂ
" ַה ְ ּב ָע ִלים אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ֶע ְ ׂ
ּ
יפין חוֹ ֶמ ׁש.
ס
מוֹ
ם
ה
ש
ׁ
י
פ
מ
ִ ִ
ִ ְ נֵ ֶ ֵ
ש ִרים וְ ׁ ֵש ׁש".
ש ִרים וְ ַא ַחת ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
ָא ַמר ֶא ָחדֲ :ה ֵרי ִהיא ׁ ֶש ִ ּלי ְ ּב ֶע ְ ׂ
לְ ֵמ ְימ ָרא :חוֹ ֶמ ׁש ָע ִדיף.
ו ְּר ִמינְה ּו:
יסר קוֹ ֵדם,
יסר ֶ ׁ -של ֶס ַלע וְ ִא ָּ
" ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת אוֹ ֵמר ְ ּב ֶס ַלע ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר ְ ּב ֶס ַלע וְ ִא ָּ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּמוֹ ִסיף ַעל ַה ֶ ּק ֶרן" )מ"ש ד ,ג(!
ָהכָ א דְּ חו ְּמ ׁ ָשא ַרוְ ָוחא דְּ ֶה ְקדֵּ ׁש הוּא  -חוֹ ֶמ ׁש ָע ִדיף,
ָה ָתם דְּ חו ְּמ ׁ ָשא ַרוְ ָוחא דְּ ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ תַ - ,ק ְרנָא ִּת ְיפרוּק ׁ ַש ּ ִפיר ,חו ְּמ ׁ ָשא לָ א ִאיכְ ּ ַפת לָ ן.

ש ִרים וְ ׁ ֵש ׁש
ש ִרים וְ ַא ַחת ַ ^ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
" ָא ַמר ֶא ָחדֲ :ה ֵרי הוּא ׁ ֶש ִ ּלי ְ ּב ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ׁ ֶש ַבע.
ש ִרים ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
ְ ּב ֶע ְ ׂ
ש ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נֶ ה,
לש ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ׁ ָש ׁ
ְ ּב ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ֵת ׁ ַשע,
ש ִרים וְ ַא ְר ַ ּבע ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ֶע ְ ׂ
ְ ּב ֶע ְ ׂ
לשים,
ְ ּב ֶע ְ ׂ
ש ִרים וַ ֲח ֵמ ׁש ַ -ה ְ ּב ָע ִלים נוֹ ְתנִ ין ׁ ְש ׁ ִ
יפין חוֹ ֶמ ׁש ַעל ִעלּ וּיוֹ ׁ ֶשל זֶ ה".
ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִס ִ
ש ִרים וַ ֲח ֵמ ׁש  -נוֹ ְתנִ ין ׁ ְשל ׁ ִֹשים"?!
" ְ ּב ֶע ְ ׂ
וְ לֵ ְימר ּו ַה ְ ּב ָעלִ יםֲ :א ָתא ַ ּג ְב ָרא ַ ּב ֲח ִר ִיקין!
דַּ ֲאמוּר ְ ּב ָעלִ ים – דִּ ינָר.
וְ לִ ְיתנֵי דִּ ינָר!
לֹא דַּ ק.
לשים וְ ֶא ָחד וְ ִדינָ ר ְ ּב ָע ִלים קוֹ ְד ִמין"!
וְ לֹא? וְ ָהא ָק ָתנֵיִ " :אם ָרצ ּו ַה ְ ּב ָע ִלים ִל ֵּ
יתן ׁ ְש ׁ ִ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
דַּ ֲאמוּר ְ ּב ָעלִ ים ּ ְפרו ָּטה,
וְ לֹא דַּ ק.

רש"י
]בעה''ב אומר בסלע [.בעה''ב
הפודה מעשר שי שלו מוסיף
חומש דכתיב )ויקרא כז( ואם
גאל יגאל איש ממעשרו וגו'
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:(.
התם .גבי מעשר שי חומש
רווחא דבעל הבית הוא שהרי בין
קרן בין חומש הכל שלו והוא
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
בחריקין .במקומיו שרוצה ליתן
כמותיו בשלמא עד השתא
הדריתו עלן משום פסידא
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:
וליתי .ברישא דמתי' הבעלים
אומרים בעשרים ודיר:
לא דק .למתי דיר אלא חשבון
הסלעים:
והא קתי .דיר בסיפא אלמא
דק בדירין:
אלא אמר רבא דאמור בעלים.
ברישא פרוטה ובפרוטות לא
דק:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5כז ,ב
יפין חוֹ ֶמ ׁש ַעל ִעלּ וּיוֹ ׁ ֶשל זֶ ה".
" ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִס ִ
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא נ ִׁישוֹ ם ֶה ְקדֵּ ׁש ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה,
לשה  -מוֹ ִס ִיפין.
ֲא ָבל נִי ׁשוֹ ם ֶה ְקדֵּ ׁש ִ ּב ׁ ְש ׁ ָ
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
יפין.
מוֹ ִס ִ
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
יפין".
ֵאין מוֹ ִס ִ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי לֹא נ ִׁישוֹ ם ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ֵבית ׁ ַש ַּמאי?
ֶא ָּלא דְּ נ ִׁישוֹ ם.
לֵ ָימא ַרב ִח ְסדָּ א דְּ ָא ַמר ְּכ ֵבית ׁ ַש ַּמאי?!
לְ עוֹ לָ ם דְּ לֹא נ ִׁישוֹ ם,
ו ֵּבית ׁ ַש ַּמאי ַמ ְח ִמ ִירין.
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם דְּ נ ִׁישוֹ ם,
וְ ֵא ּיפו ְּך:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםֵ :אין מוֹ ִסיף.
וְ לִ ְית ְני ֵּה ַ ּג ֵ ּבי קו ֵּּלי ֵבית ׁ ַש ַּמאי וְ חו ְּמ ֵרי ֵבית ִה ֵּלל!
ֶא ָּלא לְ עוֹ לָ ם דְּ לֹא נ ִׁישוֹ ם,
ו ֵּבית ׁ ַש ַּמאי ַמ ְח ִמ ִירין.

רש"י
שלא ישום הקדש בשלשה.
שלא שמו שלשה בי אדם את
הקרקע כמה שאמר זה האחר:
אבל .שמאוה שלשה כדבריו של
זה מוסיפין בעלים חומש על
עילויו בעל כרחו ולא בעין עשרה
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:
ששה דברים .מקולי ב''ש
ומחומרי בית הלל:
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 .6כז ,ב – כח ,א
ש ִרים וְ ׁ ֵש ׁש -
" ָא ַמר ֶא ָחדֲ :ה ֵרי ִהיא ׁ ֶש ִ ּלי ְ ּב ֶע ְ ׂ
לשים וְ ֶא ָחד וְ ִדינָ ר ַ -ה ְ ּב ָע ִלים קוֹ ְד ִמין,
יתן ׁ ְש ׁ ִ
ִאם ָרצ ּו ַה ְ ּב ָע ִלים ִל ֵּ
ָ
וְ ִאם ָלאו -אוֹ ֵמר לוֹ ִ :ה ַ ּג ְע ִּתיך".
" ָרצ ּו" ִ -אין,
לֹא ָרצ ּו – לֹא.
ָא ְמ ִריֲ :א ָתא ַ ּג ְב ָרא ַ ּב ֲח ִר ִיקין
"וְ ִדינָ ר" ַ -מאי ֲע ִב ְיד ֵת ּיה?
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לשים וְ ִדינָר;
ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אם ָרצ ּו ְ ּב ָעלִ ים ֵמ ִע ָ ּיק ָרא לִ ֵּיתן ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַה ַּמגִ ַיע לְ ֶא ָחד ו ׁ ְּש ׁ ִ
כח,א ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
דַּ ֲאמוּר ְ ּב ֶע ְׂש ִרים וְ ֶא ָחד ַ -ה ְ ּב ָעלִ ים קוֹ ְד ִמין.
וְ ִאם לָ או  -אוֹ ֵמר לוֹ ִ :ה ַ ּג ְע ִּת ָיך.

רש"י
ודיר מאי עבידתיה .הא אמרת
אין מוסיפין חומש על עילויו של
זה:
מעיקרא .בשפתחו ראשון:
ליתן חשבון המגיע .על עילויו
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:
הבעלים קודמין .דאי הוה
יהבין ליה להאי הוה פסיד
הקדש דיר ממאי דאמור ברישא
הלכך הדרי אבעלים על
כרחייהו:
ואם לאו אומר לו לזה הגעתיך.
דאמרי בעלים אתא גברא
בחריקן:
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 .7כח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַמ ֲח ִרים ָא ָדםִ :מצּ ֹאנוֹ ,
ו ִּמ ְ ּב ָקרוֹ ,
ו ֵּמ ֲע ָב ָדיו,
ו ִּמ ׁ ּ ִש ְפחוֹ ָתיו ַה ְ ּכנַ ֲענִ ים,
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזתוֹ ,
ו ִּמ ּ ְ ׂ
וְ ִאם ֶה ֱח ִרים ֶאת כּ ו ָ ּּלםֵ -אינָ ם מו ְּח ָר ִמים,
יעזֶ ר.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ָמה ִאם ְל ָ ּגבוֹ ַּה ֵאין ָא ָדם ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ֲח ִרים ָ ּכל נְ ָכ ָסיו,
ַעל ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָא ָדם ַחס ַעל נְ ָכ ָסיו.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?

רש"י
מתי'
מצאו .מקצת צאו אומר הרי
הן חרם וותן לכהן:
את כולם .שלא שייר לעצמו
כלום:
להיות חס על כסיו .שלא
יבזבזם להדיוט:
גמ'
מכל אשר לו .הייו מטלטלין
ולא כל מטלטלין:
מאדם .עבדים הכעים:
אך כל חרם .אכין ורקין
מיעוטין:
בדיסתורן .שיהא אריס לאחרים
ויקבל שדות למחצה ולשליש
ולרביע:
אבל מטלטלין אימא ליחרמיהו
כולהו .כתב רחמא מכל אשר לו
ולא כל אשר לו דהייו
מטלטלין:
בתו יש לו רשות למוכרה.
בקטותה ולא בערותה:

דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
וְ לֹא ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ .
"מ ָּכל ֲא ׁ ֶשר
" ִ
"מ ָא ָדם"  -וְ לֹא ָ ּכל ָא ָדם.
ֵ
"מ ְ ּב ֵה ָמה"  -וְ לֹא ָ ּכל ְ ּב ֵה ָמה,
ִ
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה.
ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ " - 209וְ לֹא ָ ּכל ְ ׂ
"ו ִּמ ּ ְ ׂ
יָ כוֹ ל לֹא יַ ֲח ִרים ,וְ ִאם ֶה ֱח ִרים יְ ה ּו מו ְּח ָר ִמין?
"א ְך",
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
יעזֶ ר.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ָמה ִאם ַל ָ ּגבוֹ ַּה ֵאין ָא ָדם ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ֲח ִרים ָ ּכל נְ ָכ ָסיו,
ַעל ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָא ָדם ַחס ַעל נְ ָכ ָסיו".
לוֹ ") 208ויקרא כז ,כח( -

וּצְ ִריכָ א,
"מ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ",
דְּ ִאי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָאִ :
ֲהוָ ה ָא ִמינָאָּ :כל דְּ ִאית לֵ ּיה לָ א לַ ֲח ִרים,
"מ ָא ָדם" וְ לֹא ָּכל ָא ָדם.
ֲא ָבל ִמין ֶא ָחד לִ ְיח ְר ֵמ ּיה כּ ו ֵּּל ּיה ְּ -כ ַתב ַר ֲח ָמנָא ֵ
"מ ָא ָדם" ,דְּ לָ א ַסגְ יָא לֵ ּיה ְ ּבלָ א ֲעבוֹ ָדה ֲ -א ָבל שָׂ ֶדה ַסגְ יָא לֵ ּיה ְ ּב ִד ְיס ּתוֹ ָרן.
וְ ִאי ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָאֵ :
וְ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ָהנֵי ַּת ְר ֵּתיִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָהכָ א ִח ּיו ָּתא וְ ָהכָ א ִח ּיו ָּתא ֲ -א ָבל ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין לִ ְיח ְר ִמינְה ּו כּ ו ְּּלה ּו,
צְ ִריכִ י.
ְּ
"ב ֵה ּ ָמה" לָ ָּמה לִ י?
לְ כִ ְד ַת ְניָא:
ש ֵדה ִמ ְקנָ תוֹ ?
"יָ כוֹ ל יַ ֲח ִרים ָא ָדם ְ ּבנוֹ ו ִּב ּתוֹ ַ ,ע ְבדוֹ וְ ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ָה ִע ְב ִר ִ ּייםּ ,ו ְ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ :
"ב ֵה ָמה",
ַמה ְ ּב ֵה ָמה יֵ ׁש לוֹ ְר ׁשוּת ְלמוֹ ְכ ָר ּהַ ,אף ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְר ׁשוּת ְלמוֹ ְכ ָר ּה.
ימ ָ ּנה?
וַ ֲהלֹא ִ ּב ּתוֹ ְק ַט ָ ּנה יֵ ׁש לוֹ ְר ׁשוּת ְלמוֹ ְכ ָר ּה ,יָ כוֹ ל יַ ֲח ִר ֶ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ :
"ב ֵה ָמה",
ַמה ְ ּב ֵה ָמה  -יֵ ׁש לוֹ ְר ׁשוּת ְלמוֹ ְכ ָר ּה ְלעוֹ ָלם,
ַאף ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְר ׁשוּת ְלמוֹ ְכ ָר ּה ְלעוֹ ָלם".

ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ ל ֹא יִ ָּמכֵ ר וְ ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל ָּכל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'
ַ 208א ְך ָּכל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יַ ֲח ִרם ִא ׁיש לַ ה' ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ֵמ ָא ָדם וּבְ ֵה ָמה ו ִּמ ּ ְ ׂ
 209מסורת הש"ס ,על פי לשון הפסוק

מסכת ערכין פרק ח' – ַ
"ה ַמּ ְק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ"
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 .8כח ,א
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ִאם ְל ָ ּגבוֹ ַּה ֵאין ָא ָדם ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ֲח ִרים ָ ּכל נְ ָכ ָסיו,
ַעל ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָא ָדם ַחס ַעל נְ ָכ ָסיו".
ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו דְּ ַר ִ ּבי ִא ָּילא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִא ָּילא:
ְ ּבאו ׁ ָּשא ִה ְת ִקינ ּוַ :ה ְמ ַבזְ ֵ ּבז ַאל י ְַבזְ ֵ ּבז יוֹ ֵתר ֵמחוֹ ֶמ ׁש.
ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּק ׁש לְ ַבזְ ֵ ּבז יוֹ ֵתר ֵמחוֹ ֶמ ׁש ,וְ לֹא ִה ּנִיח ּו לוֹ ֲח ֵב ָריו,210
ו ַּמ ּנוּ?
ַר ִ ּבי י ׁ ְֵש ָבב.
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַר ִ ּבי י ׁ ְֵש ָבב ,וְ לֹא ִה ּנִיח ּו לוֹ ֲח ֵב ָיריו,
ו ַּמ ּנ ּו? ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.

 210בסוגיה המקבילה כתובות  - .חֲ בֵ רו

רש"י
המבזבז .לעיים:
חומש .דגמרין מיעקב דכתיב
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:
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 .9כח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ֲח ִריםּ ְ :בנוֹ ו ִּב ּתוֹ ,
וְ ַע ְבדוֹ וְ ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ָה ִע ְב ִרים,
ש ֵדה ִמ ְקנָ תוֹ ֵ -אין מו ֲּח ָר ִמין,
ּו ְ ׂ
ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם ַמ ֲח ִרים דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ .
ימין,
ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ ִ ּים ֵ -אין ַמ ֲח ִר ִ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ימין,
ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵ -אין ַמ ֲח ִר ִ
ׁ ֶש ַה ֲח ָר ִמין ׁ ֶש ָ ּל ֶהן) ,במדבר יח ,יד(.
ימין,
וְ ַה ְלוִ ִ ּים ַ -מ ֲח ִר ִ
ׁ ֶש ֵאין ַה ֲח ָר ִמין ׁ ֶש ָ ּל ֶהן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
נִ ְר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ּ ְ -ב ַק ְר ָקעוֹ ת,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי ֲא ֻח ַּזת עוֹ לָ ם ִהיא לָ ֶהם") 211ויקרא כה ,לד(.
וְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּ ְ -ב ִמ ַּט ְל ְט ִלין,
ׁ ֶש ֵאין ַה ֲח ָר ִמין ׁ ֶש ָ ּל ֶהן.

רש"י
מתי'
שהחרמים שלהם .דכתיב כל
חרם בישראל וגו' וכיון דדידיה
הוא מה האה בכך אי הוה
מחרים איהו גופיה זכי ביה ולא
יהב ליה לכהן אחר:
ראין דברי ר' יהודה .דלוים אין
מחרימין בקרקעות:
ודברי ר' שמעון במטלטלין.
שהרי אין החרמים שלהן הלכך
אי מחרימי מטלטלין חיילא
עלייהו חרם ויהבי להו לכהים:
גמ'
מדאיצטריך ליה לרבי למימר
במטלטלין .ראין דברי ר''ש
דמשמע אבל בקרקעות אין
ראין דבריו מכלל דאקרקעות
מי פליגי:
שאף רבי שמעון לא חלק עליו
כו' .והכי משמע מילתיה דרבי
ראין דברי ר' יהודה לר' שמעון
ר''ש
שדברי
בקרקעות
במטלטלין:

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?!
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא כּ ֲֹהנִים ֵאין ַמ ֲח ִר ִימין ֶ ׁ -ש ֲח ָר ִמין ׁ ֶש ָּל ֶהן,
ֶא ָּלא לְ וִ ּיִם?
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ְמ ַק ְר ְק ֵעי לָ א ַמ ְח ְר ִמי – דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי ֲא ֻח ַּזת עוֹ לָ ם ִהיא לָ ֶהם",
ֶא ָּלא ִמ ּ ַטלְ ְטלֵ י  -לִ ְיח ְר ֵמי!
ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ ") 212ויקרא כז ,כח(,
ָא ַמר ְק ָראִ " :מ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ  ...ו ִּמ ּ ְ ׂ
ַמ ִ ּק ׁיש ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין לְ ַק ְר ָקעוֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא כּ ֲֹהנִים – ְּכ ַד ֲא ַמ ָרן,
ֶא ָּלא לְ וִ ּיִםּ ִ ,ב ׁ ְשלָ ָמא ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ים  -לַ ֲח ִרים דְּ לֹא ַמ ִ ּק ׁיש,
"א ֻח ַּזת עוֹ לָ ם ִהיא לָ ֶהם" )ויקרא כה ,לד(!
ֶא ָּלא ְמ ַק ְר ְק ֵעי ַא ַּמאי? ָהכְ ִתיבֲ :
"מ ֲח ִר ִימין" נ ִַמי דְּ ָק ָא ַמר – ִמ ּ ַטלְ ְטלֵ י.
ַמאי ַ
וְ ָהא ִמדְּ ָק ָתנֵי ֵס ָיפאָ " :א ַמר ַר ִ ּבי:
נִ ְר ִאין :דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ּ ִ -ב ְמ ַק ְר ְק ֵעי,
וְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּ ְ -ב ִמ ַּט ְל ְט ֵלי",
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְמ ַק ְר ְק ֵעי נ ִַמי ָק ָא ַמר!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ָא ַמר ַר ִ ּבי :נ ְִר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת,
ׁ ֶש ַאף ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לֹא נ ֱֶחלַ קֶ ,א ָּלא ְ ּב ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין,
ֲא ָבל ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת מוֹ ֶדה לֵ ּיה.

ש ֵדה ִמגְ ַר ׁש ָע ֵר ֶיהם ל ֹא יִ ָּמכֵ ר ִּכי ֲא ֻח ַּזת עוֹ לָ ם הוּא לָ ֶהם
ּ 211ו ֲ ׂ
ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ ל ֹא יִ ָּמכֵ ר וְ ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל ָּכל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'
ַ 212א ְך ָּכל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יַ ֲח ִרם ִא ׁיש לַ ה' ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ֵמ ָא ָדם וּבְ ֵה ָמה ו ִּמ ּ ְ ׂ

מסכת ערכין פרק ח' – ַ
"ה ַמּ ְק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ"
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 .10כח ,א-ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין:
ֶה ֱח ִרים ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין  -נוֹ ְתנָ ן לְ כָ ל כּ ֵֹהן ׁ ֶש ּי ְִרצֶ ה,
כח,ב ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָּ :
ש ָר ֵאל ^ ְּל ָך יִ ְהיֶ ה" )במדבר יח ,יד(.
"כל ֵח ֶרם ְ ּביִ ְ ׂ
ֶה ֱח ִרים ְׂשדוֹ ָתיו  -נוֹ ְתנָ ן לַ כּ ֵֹהן ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ִמ ׁ ְש ָמר,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזתוֹ ") 213ויקרא כז ,כא(,
"כ ְ ׂ
ּ
ּ
כּ
וְ גָ ַמר "לַ כּ ֵֹהן" "לַ ֵֹהן" ִמ ֵגזֶ ל ַה ֵגר.
וְ ָה ָתם ְמנָ לָ ן?

דְּ ַת ְניָא:
214
ּ
כּ
""לַ ה' לַ ֵֹהן" )במדבר ה ,ח( ְ -קנָ אוֹ ַה ׁ ֵשם ,וּנְ ָתנוֹ ַלכּ ֵֹהן ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ִמ ׁ ְש ָמר.
ַא ָּתה אוֹ ֵמר ַלכּ ֵֹהן ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ִמ ׁ ְש ָמר? אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְל ָכל כּ ֵֹהן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה!
"מ ְּל ַבד ֵאיל ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים ֲא ׁ ֶשר יְ כַ ּ ֵפר בּ וֹ ָעלָ יו" )במדבר ה ,ח( –
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרִ :
ֲה ֵרי ַ ּבכּ ֵֹהן ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ִמ ׁ ְש ָמר ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר".
ָׂש ֶדה ַה ּיוֹ צְ ָאה לַ כּ ֲֹה ִנים ַ ּב ּיוֹ ֵבל  -נוֹ ְתנָ ּה לַ ִּמ ׁ ְש ָמר ׁ ֶש ּ ָפגַ ע בּ וֹ יוֹ ֵבל.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ הוּ:
ּ ָפגַ ע בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -מאי?
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ִמי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ אוּלְ ָפ ָנא:215
נוֹ ְתנ ָּה לַ ִּמ ׁ ְש ָמר ַה ּיוֹ צֵ א.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
יעיתְ ,מ ׁ ַש ְּמ ִטין ְ ּכ ֶא ָחד,
ב
ש
ׁ
ד
ח
א
ל,
ב
יוֹ
ד
ח
א
ר,
מ
אוֹ
ה
ת
את ַא ָּ
ֵ וְ ֶ ָ ְ ִ ִ
ֵ ֶ ָ
"נִ ְמ ֵצ ָ
ילתוֹ ,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ּיוֹ ֵבל ִ ּב ְת ִח ָ ּ
וְ ַה ׁ ּ ְש ִמ ָּטה ְ ּבסוֹ ָפ ּה".
ַאדְּ ַר ָ ּבהִ ,מ ׁ ּשוּם ָהכִ י ֲהוַ אי!
ֵא ָימאִ :מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ַה ּיוֹ ֵבל וכו'.
שה ׁ ְש ִמ ּ ָטה" )דברים טו ,א(,
"מ ֵ ּקץ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ַּת ֲע ֶ ׂ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ְש ִב ִיעית ְ ּבסוֹ ָפ ּה – דִּ כְ ִתיבִ :
ֶא ָּלא יוֹ ֵבל ִ ּב ְת ִח ָּילתוֹ ?!
216
ּ
ּ
ּ
ּ
"ביוֹ ם ַה ִכ ֻפ ִרים ַּת ֲע ִביר ּו ׁשוֹ ָפר ְבכָ ל ַא ְר ְצכֶ ם" )ויקרא כה ,ט-י(!
ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים הוּא ,דִּ כְ ִתיבְ :
ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה ִהיא,
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה הוּא דְּ ָחיֵיל יוֹ ֵבל.
דְּ ָא ַמרֵ :מר ׁ

רש"י
לך יהיה .לאהרן קאמר ליה
רחמא וכל זרעו בכלל:
האשם המושב לה' לכהן .בגזל
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
המושב זה החומש מלבד איל
הכיפורים זה איל אשם שמביא
על שבועת שקר ששבע:
הרי בכהן שבאותו משמר.
דה''ק קרא שלכהן המכפר בו
באיל הכפורים יהא קרן וחומש:
שדה היוצאה כו' .רב חייא בר
אבין קאמר לה:
פגע בו יובל בשבת .דמשמרות
מתחלפות וחל בו יום הכיפורים
בו ביום לאיזו יתן:
למשמר היוצא .שברשותו
התחיל היובל אמש:
א''ר חמן בר יצחק ת''ה.
דבתר התחלה אזלין:
מצאת אומר .הואיל ושת מ''ט
התחיל שביעית ושה של אחריה
יובל:
אחד יובל ואחד שביעית
משמטין כאחד .ביום אחד
שביעית משמטת הלואת כספים
ויובל מכירת קרקעות אלא
שהיובל כו':
דשיהם
טעמא
אדרבה.
משמטים ביום אחד מש''ה
דשביעית בסופה ויובל בתחילתו
דבין
אשתכח
דהשתא
]השמשות[ של ערב שבת יובל
פקא שביעית וההיא שעתא
תרוייהו משמטין:
אלא תי הכי .משמטין כאחד
מפי שהיובל בתחילתו ושביעית
בסופה:
דרבי ישמעאל .בפרק קמא
דר''ה )דף ח:(:
שמעה חזקיה בר בילוטי .להא
דרב חייא בר אבין:
וליקיש מטלטלין .דחרם:
לקרקעות .דחרם דהא איתקיש
דכתיב מכל אשר לו ומשדה
אחוזתו ולימא דליתבו מי
מטלטלין לכהן שבאותו משמר:
לאו תאי היא .ר' יהודה ור''ש
איפלגי לעיל בהא דרבי יהודה
מקיש ור''ש לא מקיש:

ׁ ְש ַמ ָע ּה ִחז ְִק ּיָה ַ ּבר ִ ּבילוּטוֹ  ,וַ ֲאזַ ל ֲא ַמר ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
וְ לֵ ִיק ׁיש ִמ ּ ַטלְ ְטלֵ י לְ ַק ְר ָקעוֹ ת) 217ויקרא כז ,כח(!
לָ או ַּתנ ֵָאי ִהיא?
דְּ ִא ָּיכא  -דְּ ַמ ִ ּק ׁיש,
וְ ִא ָּיכא  -דְּ לָ א ַמ ִ ּק ׁיש.
ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר :לָ א ַמ ְ ּק ׁ ִשינַן.
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזת ֹו
ש ֶדה ְ ּב ֵצאתוֹ ַב ּיֹבֵ ל ק ֶֹד ׁש לַ ה' ִּכ ְ ׂ
 213וְ ָהיָ ה ַה ּ ָ ׂ
 214וְ ִאם ֵאין לָ ִא ׁיש גּ ֵֹאל לְ ָה ׁ ִשיב ָה ָא ׁ ָשם ֵאלָ יו ָה ָא ׁ ָשם ַה ּמו ׁ ָּשב לַ ה' לַ כּ ֹהֵ ן ִמ ְּל ַבד ֵאיל ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים ֲא ׁ ֶשר יְ כַ ּ ֶפר בּ וֹ ָעלָ יו
 215הגהות הגר"א ועוד
שוֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים ַּת ֲע ִביר ּו ׁשוֹ ָפר ְ ּבכָ ל ַא ְר ְצכֶ ם.
 216ט וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת ׁשוֹ ַפר ְּתרו ָּעה ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ׁ ּ ְש ִב ִעי ֶ ּב ָע ׂ
אתם דְּ רוֹ ר ָ ּב ָא ֶרץ לְ כָ ל י ׁ ְֹש ֶב ָיה י ֹו ֵבל ִהוא ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם וְ ׁ ַשבְ ֶּתם ִא ׁיש ֶאל ֲא ֻח ָּזתוֹ וְ ִא ׁיש ֶאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ָּת ׁ ֻשב ּו
י וְ ִקדַּ ׁ ְש ֶּתם ֵאת ׁ ְשנַ ת הַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה ו ְּק ָר ֶ
ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ ל ֹא יִ ָּמכֵ ר וְ ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל ָּכל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'
ַ 217א ְך ָּכל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יַ ֲח ִרם ִא ׁיש לַ ה' ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ֵמ ָא ָדם וּבְ ֵה ָמה ו ִּמ ּ ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11כח ,ב – כט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֶח ְר ֵמי כּ ֹ ֲהנִ ים ֵ -אין ָל ֶהם ּ ִפ ְדיוֹ ן,
ֶא ָ ּלא נוֹ ְתנִ ים ַלכּ ֲֹהנִ ים ִ ּכ ְתרו ָּמה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא אוֹ ֵמר:
ְס ָתם ֲח ָר ִמים ְ -ל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'") 218ויקרא כז ,כח(.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ְס ָתם ֲח ָר ִמים ַלכּ ֲֹהנִ ים,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ :
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזתוֹ ") 219ויקרא כז ,כא(.
"כ ְ ׂ
ִאם ֵ ּכןָ ,ל ָּמה נֶ ֱא ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'" )ויקרא כז ,כח(?
ׁ ֶש ָחל ַעל ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים וְ ַעל ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים.
ַמ ֲח ִרים ָא ָדם ֶאת ָק ָד ׁ ָשיו ֵ ּבין ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ֵ ּבין ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים,
יהן.
ִאם נֵ ֶדר  -נוֹ ֵתן דְּ ֵמ ֶ
וְ ִאם נְ ָד ָבה  -נוֹ ֵתן ֶאת טוֹ ָב ָתן.
יתן ְ ּב ׁשוֹ ר זֶ ה ְל ַה ֲעלוֹ תוֹ עוֹ ָלה,
ׁ"שוֹ ר זֶ ה עוֹ ָלה"  -אוֹ ְמ ִדין ַ ּכ ָּמה ָא ָדם רוֹ ֶצה ִל ֵּ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי.
ימין אוֹ תוֹ .
ַה ְ ּבכוֹ ר ּ ֵ -בין ָּתם ֵ ּבין ַ ּב ַעל מוּםַ ,מ ֲח ִר ִ
יצד ּפוֹ ִדים אוֹ תוֹ ?
וְ ֵכ ַ
יתנוֹ ְל ֶ ּבן ִ ּב ּתוֹ אוֹ ְל ֶבן ֲאחוֹ תוֹ .
יתן ִ ּב ְבכוֹ ר זֶ ה ִל ְּ
אוֹ ְמ ִדין ַ ּכ ָּמה ָא ָדם רוֹ ֶצה ִל ֵּ

כט,א ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
" ֶח ְר ֵמי כּ ֲֹהנִ ים ֵ -אין ָל ֶהן ִפ ְדיוֹ ן,
וְ נוֹ ְתנִ ין ַלכּ ֵֹהן.
יהן,
ֲח ָר ִמים ּ ָ -כל זְ ָמן ׁ ֶש ֵהן ְ ּב ֵבית ְ ּב ָע ִלים ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּכ ֶה ְקדֵּ ׁש ְל ָכל דִּ ְב ֵר ֶ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'" )ויקרא כז ,כח(,
יהן ְ ּכח ּו ִ ּלין,
נְ ָתנָ ן ַלכּ ֵֹהן ֲ -ה ֵרי ֵהן ְל ָכל דִּ ְב ֵר ֶ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ :
ש ָר ֵאל לְ ָך יִ ְהיֶ ה" )במדבר יח ,יד(".
"כל ֵח ֶרם ְ ּביִ ְ ׂ

רש"י
מתי'
חרמי כהים .חרמים שהחרימם
כדי לתתם לכהן אין להם פדיון
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
כו' .כדמפרש מחרים אדם את
קדשיו וכו' והיאך מוחרמים
והלא איו שלו אלא אם דר הן
דאמר הרי עלי עולה והפריש
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
ודאי לא חייל חרם דלאו דידיה:
אלא בכדי טובתה .טובת האה
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
שזו היא טובת האה שיש לו בה
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:
רשאי .לשון חייב ושה )שמות
כב( מתרגמין רשיא:
וכיצד פודין אותו .דהבכור גופו
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
להך טובת האה ליהוי ישראל
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'
הרי הן כהקדש .ויש בהן
מעילה:
הרי הן כחולין .כשאר ממוו של
כהן:

ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ ל ֹא יִ ָּמכֵ ר וְ ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל ָּכל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'
ַ 218א ְך ָּכל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יַ ֲח ִרם ִא ׁיש לַ ה' ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ֵמ ָא ָדם וּבְ ֵה ָמה ו ִּמ ּ ְ ׂ
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזת ֹו
ש ֶדה ְ ּב ֵצאתוֹ ַב ּיֹבֵ ל ק ֶֹד ׁש לַ ה' ִּכ ְ ׂ
 219וְ ָהיָ ה ַה ּ ָ ׂ
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רש"י

" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא אוֹ ֵמר:
בשלמא רבן .דמתיתין מפרשי
טעמא וקרא דרבי יהודה
ְס ָתם ֲח ָר ִמים ְל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ תֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ :
"כל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'") 220ויקרא כז ,כח(.
כדקתי א''כ למה אמר כל חרם
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
כו':
שהקדיש שדה חרמו .שדה
ְס ָתם ֲח ָר ִמים ַלכּ ֲֹהנִ ים,
שהחרים ישראל והגיע לחלק
שדה החרם כּ ֹהן תה ה אחזתוֹ "221
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ :
.
כא(
כז,
ויקרא
)
ּ
ָּ
ֻ
ֲ
יֶ
ְ
ִ
ֵ
לַ
"כ ְ ׂ ֵ ַ ֵ ֶ
כהן שדה שלא יאמר הואיל
וכשיגיע יובל אם לא אפדה אי
ּ
"כל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'" )ויקרא כז ,כח(?
ִאם ֵ ּכןָ ,ל ָּמה נֶ ֱא ַמרָ :
מיד גזבר ויגאלה אחר תתחלק
.
"
ים
ל
ּ
ק
ים
ש
ׁ
ד
ק
ל
ע
ים
ׁ ֶש ָחל ַעל ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִש
ִ
ַ
ִ
ָ
ָ
ַ
וְ
לכהים ביובל כדין מקדיש שדה
אחוזה דהא שדה חרם לגבי כהן
אחוזה היא כדכתיב כשדה
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַר ָ ּבנַןִּ ,כ ְד ָקא ְמ ָפ ְר ׁ ִשי ַט ְע ַמיְיה ּו וְ ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא,
החרם לכהן תהיה אחוזתו
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא ַ -האי ִּ
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם" ַמאי ָע ֵביד לֵ ּיה?
"כ ְ ׂ
ועכשיו שאי מוחזק בה תהא
שלי שהרי דין הוא בשל אחרים
אי זוכה אם היה ישראל מקדיש
ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָא:
שדה אחוזתו כשיגיע יובל
תתחלק לי בשל עצמי לא כל
" ִּ
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזתוֹ " )ויקרא כז ,כא( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
"כ ְ ׂ
שכן:
לומרדִּ ין
ִמ ַ ּניִ ן ְלכ ֵֹהן ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש ְ ׂ
ש ִ ּלי? וְ
ֹאמר :הוֹ ִאיל וְ יוֹ ְצ ָאה ַלכּ ֲֹהנִ ים ,וַ ֲה ֵרי ִהיא ַּת ַחת יָ ִדיְּ ,ת ֵהא ׁ ֶ
ש ֵדה ֶח ְרמוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא י ַ
כשדה החרם כו'.
תלמוד
דהאי קרא במקדיש שדה אחוזה
הוּאּ ְ :ב ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים ֲאנִ י זוֹ ֶכהּ ְ ,ב ׁ ֶשל ַע ְצ ִמי לֹא ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן?!
כתיב:
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִּ :
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזתוֹ ".
"כ ְ ׂ
מה למדו משדה החרם על שדה
ש ֵדה ֵח ֶרם ֵמ ַע ָּתה!
וְ ִכי ַמה ָ ּל ַמ ְדנ ּו ִמ ּ ְ ׂ
אחוזה כו' .מה שדה אחוזה
שהקדיש ישראל וגאלה אחד מן
ּ
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א
ר
ש
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ל
ש
ׁ
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ז
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ח
א
ה
ד
ש
ׂ
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מוֹ
ר
ח
ה
ד
ש
ׂ
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מ
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צ
מ
ֲה ֵרי זֶ הּ ָ ,בא ְל ַל ֵּמד
ּ
ֵ
ָ
ְ
יִ
ֶ
ָּ
ֲ
ֵ
ְ
ִ
ְ
ֶ
ֵ
ְ
ִ
ַ
ֵ
ָ
ָ
ְ
נִ
וְ
הכהים תצא מידו ביובל
ש ָר ֵאל  -יוֹ ְצ ָאה ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ ,
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה ׁ ֶשל יִ ְ ׂ
ַמה ּ ְ ׂ
ותתחלק לכל בי המשמר
כדאמר בפירקין דלעיל אחוזתו
ו ִּמ ְת ַח ֶ ּל ֶקת ַלכּ ֲֹהנִ ים.
שלו ואין זו שלו אף שדה חרמו
ש ֵדה ֶח ְרמוֹ  -יוֹ ְצ ָאה ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ ,
ַאף ְ ׂ
כו':
סבר לה כרבי ישמעאל .דמפיק
ו ִּמ ְת ַח ֶ ּל ֶקת ְל ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים".
לה במתיתין מיקדיש ואל
תקדיש:
וְ ִא ָיד ְך?

"ה ֵח ֶרם".
"ח ֶרם" ַ -
ֵ
וְ ִאידִּ ְך?
"ה ֵח ֶרם" לָ א ַמ ׁ ְש ַמע לֵ ּיה.
"ח ֶרם" ַ -
ֵ
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא ,דְּ ָחל ַעל ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים וְ ַעל ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּליםְ ,מנָא לֵ ּיה?
ָס ַבר לֵ ּיה ְּכ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל.

ש ֵדה ֲא ֻח ָּזתוֹ ל ֹא יִ ָּמכֵ ר וְ ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל ָּכל ֵח ֶרם ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים הוּא לַ ה'
ַ 220א ְך ָּכל ֵח ֶרם ֲא ׁ ֶשר יַ ֲח ִרם ִא ׁיש לַ ה' ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ֵמ ָא ָדם וּבְ ֵה ָמה ו ִּמ ּ ְ ׂ
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזת ֹו
ש ֶדה ְ ּב ֵצאתוֹ ַב ּיֹבֵ ל ק ֶֹד ׁש לַ ה' ִּכ ְ ׂ
 221וְ ָהיָ ה ַה ּ ָ ׂ
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ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא.
וְ ַרב ׁ ָש ֵביק ַר ָ ּבנַן וְ ָע ֵביד ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא?
ְיתא ִא ּ ְיפכָ א ַּת ְניָא.
ָ ּב ַרי ָ
ְיתא?!
ִיתין וְ ָע ֵביד ְּכ ָב ַרי ָ
ׁ ָש ֵביק ַמ ְתנ ִ
ִיתין נ ִַמי ִא ּ ְיפכָ א ָּתנֵי.
ַרב ַמ ְתנ ִ
ְיתא?
ִיתין ִמ ַ ּק ֵּמי ָ ּב ַרי ָ
ַמאי ָחזֵ ית דְּ ַא ְפכַ ת ַמ ְתנ ִ
ְיתא ִמ ַ ּק ֵּמי ַמ ְת ִנ ִיתין!
נ ּ ִַפ ְיך ָ ּב ַרי ָ
ַרב ְ ּג ָמ ֵרי ּה ָ ּג ֵמיר.
"כ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא"?! ְּכ ַר ָ ּבנַן ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ִאי ָהכִ יְּ ,
ָהכִ י ָק ָא ַמר :לְ ַמאי דְּ ַא ּ ְפכִ ית ּו וְ ָתנֵיתוֲּ ,הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא.
ַההוּא ַ ּג ְב ָרא דְּ ַא ֲח ַר ִמינְה ּו לְ נִ כְ ֵס ּיה ְ ּבפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא,
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה,
יש ְּתר ּו לָ ְך.
ָא ַמר לֵ ּיהְ ׁ :שקוֹ ל ַא ְר ָ ּב ָעה זוּזֵ י וְ ַא ֵחיל ֲעלַ יְיה ּו ו ׁ ְּש ֵדינְ ה ּו ְ ּבנַ ֲה ָרא ,וְ לִ ְׁ
ַאלְ ָמא ָק ָס ַברְ :ס ָתם ֲח ָר ִמים  -לְ ֶב ֶדק ַה ַ ּביִת.
ְּכ ַמאן?
ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמרֶ :ה ְקדֵּ ׁש ׁ ָשוֶ ה ָמנֶ הֶ ׁ ,ש ִח ְּיללוֹ ַעל ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה – ְמחו ָּּלל.
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ׁ ֶש ִח ְּיללוֹ ,
לְ כַ ְּת ִח ָּלה ִ -מי ָא ַמר?!
ָהנֵי ִמ ֵּילי ִ ּבזְ ָמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּיים ,דְּ ִא ָּיכא ּ ְפ ֵס ָידא,
ֲא ָבל ַ ּב ְ ּז ָמן ַה ֶ ּזה ֲ -א ִפילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ִאי ָהכִ יֲ ,א ִפילּ ּו ּ ְפרו ָּטה נ ִַמי!
ּ ִפ ְרסו ֵּמי ִמ ְּל ָתא.
ָא ַמר עו ָּּלא:
ִאי ֲהוַ אי ָה ָתםֲ ,הוָ ה יָ ֵה ְיבנָא כּ ו ְּּלה ּו לַ כּ ֲֹהנִים.
ַאלְ ָמא ָק ָס ַבר עו ָּּלא:
ְס ָתם ֲח ָר ִמים לַ כּ ֲֹהנִים.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ֵאין ֶע ֶבד ִע ְב ִרי נוֹ ֵהגֶ ,א ָ ּלא ִ ּבזְ ָמן ׁ ֶש ַה ּיוֹ ֵבל נוֹ ֵהג,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :עד ׁ ְשנַ ת ַה ּיוֹ ֵבל יַ ֲעבד ִע ּ ָמ ְך") 222ויקרא כה ,לט-מ(,

שכִ יר ְּכתוֹ ׁ ָשב יִ הְ יֶ ה ִע ָּמ ְך ַעד ׁ ְשנַ ת ַה ּי ֵֹבל יַ ֲעבֹד ִע ָּמ ְך
 222לט וְ כִ י יָ מו ְּך ָא ִח ָיך ִע ָּמ ְך וְ נִ ְמ ַּכר לָ ְך ל ֹא ַת ֲעבֹד בּ וֹ ֲעב ַֹדת ָע ֶבד .מ ְּכ ָ ׂ

רש"י
הלכה כר' יהודה בן בתירא.
דסתם חרמים לבדק הבית:
ברייתא איפכא תיא .דרבן
אמרי לבדק הבית ורבי יהודה
לכהים:
רב גמריה גמיר .מרביה דרביה
אגמריה דמתי' משבשתא היא:
ושדיהו לד' זוזי בהרא.
דהקדש הן לבדק הבית דאי
לכהן לית להו פדיון ולכהן בעי
מיתביהו:
בזמן הזה .דליכא בית וליכא
פסידא אלא איסורא הוא
דרביעא עלייהו אפילו לכתחלה
מי:
אין עבד עברי והג .דאיו מכר
בזמן הזה:

מסכת ערכין פרק ח' – ַ
"ה ַמּ ְק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ"

ש ֵדה ֲאחוּזָ ה 223נוֹ ֶה ֶגת ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ָמן ׁ ֶש ַה ּיוֹ ֵבל נוֹ ֵהג,
וְ ֵאין ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ יָ ָצא ַ ּב ּיוֹ ֵבל וְ ׁ ָשב לַ ֲא ֻח ָּזתוֹ ") 224ויקרא כה ,כח(.
ֵאין ָ ּב ֵּתי ָע ֵרי חוֹ ָמה נוֹ ֲה ִגין ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ָמן ׁ ֶש ַה ּיוֹ ֵבל נוֹ ֵהג,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא יֵ ֵצא ַ ּב ּיוֹ ֵבל") 225ויקרא כה ,ל(.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי אוֹ ֵמר:
ש ֵדה ֲח ָר ִמין נוֹ ֲה ִגין ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ָמן ׁ ֶש ַה ּיוֹ ֵבל נוֹ ֵהג,
ֵאין ְ ׂ
226
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם" )ויקרא כז ,כא(.
קד ׁש לַ ה' ִּכ ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָהיָ ה ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְ ּב ֵצאתוֹ ַ ּב ּיוֹ ֵבל ֶ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ֵאין ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב נוֹ ֵהג ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ָמן ׁ ֶש ַה ּיוֹ ֵבל נוֹ ֵהג".
ֲא ַמר ַרב ֵ ּב ָיבי:
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ְתיָא "טוֹ ב") 227דברים טו ,טז( "טוֹ ב") 228דברים כג ,יז(.
ְּכ ִתיב ָהכָ אִּ :
"כי טוֹ ב לוֹ ִע ּ ָמ ְך" )דברים טו ,טז(,
וּכְ ִתיב ָה ָתםּ ַ :
"ב ּטוֹ ב לוֹ ל ֹא ּתוֹ נֶ ּנוּ" )דברים כג ,יז(!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ִ -ב ְמ ַק ְר ְק ֵעי,
ָהא ּ ְ -ב ִמ ּ ַטלְ ְטלֵ י.
וְ ָהא ַמ ֲע ֶׂשה דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתאּ ִ ,ב ְמ ַק ְר ְק ֵעי נ ִַמי ֲהוָ ה!
ְמ ַק ְר ְק ֵעי דְּ חוּצָ ה לָ ָא ֶרץ ְּכ ִמ ּ ַטלְ ְטלֵ י דְּ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל דָּ ֵמי.

 223מסורת הש"ס  ,רשי ועוד .גירסת וילאַ :ה ֵח ֶרם
 224וְ ִאם ל ֹא ָמ ְצ ָאה יָ דוֹ דֵּ י הָ ׁ ִשיב לוֹ וְ ָהיָ ה ִמ ְמ ָּכרוֹ ְ ּביַ ד ַה ּקֹ ֶנה אֹתוֹ ַעד ׁ ְשנַ ת ַה ּיוֹבֵ ל וְ יָ ָצא ַ ּב ּי ֵֹבל וְ ׁ ָשב לַ ֲא ֻח ָּזת ֹו
ימה וְ ָקם הַ ַ ּביִ ת ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ִעיר ֲא ׁ ֶשר לוֹ ח ָֹמה לַ ְ ּצ ִמ ֻיתת לַ ּקֹנֶ ה א ֹתוֹ לְ דֹר ָֹתיו ל ֹא יֵ ֵצא ַ ּב ּיֹבֵ ל
 225וְ ִאם ל ֹא יִ ָ ּג ֵאל ַעד ְמל ֹאת לוֹ ׁ ָשנָ ה ְת ִמ ָ
ש ֵדה ַה ֵח ֶרם לַ כּ ֵֹהן ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻח ָּזת ֹו
ש ֶדה ְ ּב ֵצאתוֹ ַב ּיֹבֵ ל ק ֶֹד ׁש לַ ה' ִּכ ְ ׂ
 226וְ ָהיָ ה ַה ּ ָ ׂ
ֹאמר ֵאלֶ ָיך ל ֹא ֵא ֵצא ֵמ ִע ָּמ ְך ִּכי ֲאהֵ ְב ָך וְ ֶאת ֵ ּב ֶית ָך ִּכי טוֹ ב לוֹ ִע ָּמךְ
 227וְ ָהיָ ה ִּכי י ַ
ָ
ָ
ִ 228ע ְּמ ָך יֵ ׁ ֵשב ְ ּב ִק ְר ְ ּבך ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ְ ּב ַא ַחד ׁ ְש ָע ֶריך ַ ּב ּט ֹוב לוֹ ל ֹא ּתוֹ נֶ ּנ ּו

143

רש"י
ואין שדה אחוזה .דין שדה
אחוזה שתהא גאלת בגירוע
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:
אין בתי ערי חומה והגין .דלא
כייפין ליה ללוקח אם בא מוכר
לגאלה אפילו בתוך שה:
אין גר תושב והג .שיהא ישראל
מצווה להחיותו גר תושב שקיבל
עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים
ואוכל בילות:
כתיב .בעבד עברי כי טוב לו עמך
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:
מקרקעי .אין והגין כדכתיב
בצאתו ביובל כשדה החרם:

144

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14כט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
ָ ּכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמרַּ " :ת ְקדִּ
וְ ָכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמר" :ל ֹא יַ ְקדִּ ׁיש") 230ויקרא כז ,כו(,
"ת ְקדִּ ׁיש" ׁ ֶש ֲה ֵרי ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמר" :ל ֹא יַ ְקדִּ ׁיש",
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמרַּ :
"ת ְקדִּ ׁיש",
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר" :ל ֹא יַ ְקדִּ ׁיש" ׁ ֶש ֲה ֵרי ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמרַּ :
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ַמ ְקדִּ ׁישוֹ ַא ָּתה ֶה ְקדֵּ ׁש ִעלּ וּי,
וְ ִאי ַא ָּתה ַמ ְקדִּ ׁישוֹ ֶה ְקדֵּ ׁש ִמזְ ֵ ּב ַח.
ׁיש") 229דברים טו ,יט(,

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ַר ָ ּבנַן?
"אל ַּת ְקדִּ ׁיש" ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ לָ או.
ַ
"ת ְקדִּ ׁיש" ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָא:
ַּ
" ִמ ַ ּניִ ן ְלנוֹ ַלד ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֶע ְדרוֹ ׁ ֶש ִּמ ְצוָ ה ְל ַה ְקדִּ ׁישוֹ ?
"ה ָּזכָ ר ַּת ְקדִּ ׁיש".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל?
ִאי לָ א ַמ ְקדִּ ׁיש לֵ ּיה  -לֹא ָקדוֹ ׁש?!
ְקדו ׁ ּ ָּשתוֹ ֵמ ֶר ֶחם ֲהוָ ה!
וְ כֵ יוָ ן דְּ כִ י לָ א ַמ ְקדִּ ׁיש לֵ ּיה – ָקדוֹ ׁש,
לָ א צְ ִר ְיך לְ ַא ְקדּ ו ׁ ֵּש ּיה.

הדרן עלך ַה ּ ַמ ְקדִּ ׁיש ָׂש ֵדה ּו

ָּ 229כל ַה ְ ּבכוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יִ ָ ּולֵ ד ִ ּב ְב ָק ְר ָך וּבְ צֹאנְ ָך ַה ָּזכָ ר ַּת ְקדִּ ׁיש לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ַת ֲעבֹד ִ ּב ְבכֹר ׁשוֹ ֶר ָך וְ ל ֹא ָתגֹז ְ ּבכוֹ ר צֹאנֶ ָך
שה לַ ה' הוּא
ַ 230א ְך ְ ּבכוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יְ ֻב ַּכר לַ ה' ִ ּבבְ ֵה ָמה ל ֹא יַ ְקדִּ ׁיש ִא ׁיש א ֹתוֹ ִאם ׁשוֹ ר ִאם ֶ ׂ

רש"י
מתי'
כתוב אחד אומר תקדיש .גבי
בכור דכתיב כל הבכור ]וגו'[
תקדיש )דברים טו(:
וכתוב אחד אומר לא יקדיש .אך
בכור אשר יבוכר לה' בבהמה לא
יקדיש איש אותו וגו' )ויקרא
כז(:
הקדש עילוי .להעלותו בדמים
ויתן טובת האתו לכהן:
ואי אתה מקדישו הקדש מזבח.
שיהא שם זבח אחר חל עליו:
גמ'
ורבן .דפקא להו הך דרשא
)לעיל כח (:מכל חרם קדש
קדשים:
אל תקדיש מיבעי ליה ללאו.
שאם מתפיסו לשם זבח אחר
עובר בלאו:
שמצוה להקדישו .לשם בכור
ואף על פי שהוא קדוש מאליו:
ורבי ישמעאל .אמר לך אי לא
מקדיש ליה לא קדיש .בתמיה:
לא צריך לאקדושיה .ולית ליה
לרבי ישמעאל הך דרשא:

