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  .ערכי� ד� כא
  ?מה הדי�,  באופני� דלהל�המשכירהמשכיר בית לחברו והקדישו 

  

    הא� מותר לדור בו  ?למי מעלה את השכר, כשדר השוכר
  הקדיש את הבית   והדר בו במעילה(אסור   1לעצמו

  להקדש: מאיר' לר
  למשכיר: מאיר' לחולקי� על ר

  הקדיש את שכר הבית  מותר

  

  
? הא� חל ההקדש, באופני� דלהל�. שהקדישו את הבית, לאחראו מי שמשכ� ביתו , משכיר

  ].ה הכי"תוד[

  

    מה שכנגד השכירות או החוב   מה שהבית שוה יותר מהשכירות או החוב
  אינו קדוש: 'י בתוס"לר  קדוש

  קדוש: ליש מחלקי�
  2במשכיר בית

  קדוש: 'י בתוס"לר
  אינו קדוש: ליש מחלקי�

  בלוה שמשכ- ביתו  אינו קדוש

  

  
  ].ה הכי"תוד[? מה הדי�,  באופני� דלהל�שוכרשכיר בית לחברו והקדישו המ

  

    הא� חל ההקדש  למי מעלה את השכר
  הקדש את הבית סת�  לא חל  לבעלי�

  4הקדיש את הבית לזמ- שכירותו  חל  3לבעלי� ולהקדש

  
                                                           

וזה , וצרי� לשל� להקדש קר� וחומש[, ואינו דר בבית של הקדש, הבית יוצא לחולי�, דכיו� שדר בבית 1
אי� , ]ה הכי גרסינ�"ד'  וכשיטת תוס�ולא הבית [לחולי� " שכר"וג� לפי הגירסא שיוצא ה]. י"שיטת רש

 כיו� שהדר �וכ� לא מעלה שכר להקדש .  דהרי המשכיר הקדיש את ביתו�צרי� להעלות השכר למשכיר 
  ]. אבל לא מדי� שכר, אמנ� נות� קר� וחומש של השכר להקדש מדי� מעילה. [בו במעילה

אול� א� הקדי� השוכר לשל�  , דדוקא בלא הקדי� השוכר למשכיר שכרו) בסו# דבריה�(' וכתבו תוס 2
בקוב% הערות יבמות אות  ' וע. [ש לא יכול המשכיר להקדי� שהבית משועבד לו �שכירות קוד� שגר 

 ].'ובקהלות יעקב כא� סימ� ה, ב"תק
 וכמו �מ הדבר תמוה "מ, "ומעלה שכר להקדש: "הוא) 'כפי שציטטו תוס(ל "הג� שלשו� התוספתא הנ 3

, אכ� בהגהות מראה כה� כתב .  דאי� יכול השוכר להקדיש ולהפקיע שכרו מהבעלי��לעיל ' שכתבו תוס
שודאי , ועתה מוב�. ל"עכ,  כ� הוא ש� בתוספתא�" שכר לבעלי� ומעלה שכר להקדשומעלה "ל "צ: ל"וז

אלא כיו� שהקדיש את זכותו בבית לזמ� , ומעלה אותה לה�, אינו יכול להפקיע את השכירות מהבעלי�
  . וכ� כתב בהפלאה שבערכי�.  להקדשג�לכ� צרי� להעלות שכר , השכירות

והשוכר אי� ,  מה ביתו ברשותו�" איש כי יקדיש את ביתו"ד, הקדישמבואר בסוגיא שאי� השוכר יכול ל 4
ותירצו שמיירי שמקדיש לזמ� , שבתוספתא מבואר שהשוכר יכול להקדיש', והקשו תוס. זה ביתו

  . השכירות עד שתצא מרשותו
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  .ערכי� ד� כ א
  ? ממשכני� אות� ואיזה לא1איזה חייבי חטאות ועולות

  

    ממשכני� אות�  אי- ממשכני� אות�
  חייבי חטאות  2בחטאת נזיר  בכל שאר החטאות

  חייבי עולות  בכל שאר העולות  3בעולת מצורע

  

  
  :ערכי� ד� כ א

  ,הא� צריכי� דעת המתכפר בשעת ההפרשה ובשעת ההקרבה, קרבנות דלהל�
  ?או שיכול חברו להפריש ולהקריב בשבילו שלא לדעתו

  

    בשעת ההפרשה   הקרבה(בשעת כפרה 
  בחטאת ואש�  צרי/ דעת  י/ דעתצר

  לא צרי/ דעת: לשמואל
  צרי/ דעת: לעולא

  צרי/ דעת: לשמואל
  לא צרי/ דעת: לעולא

  4בעולה ושלמי�

  

                                                           
בי וכ� חיי, וחייבי שלמי� בכל עני� ממשכני� אות�, אול� חייבי אשמות בכל עני� אי� ממשכני� אות� 1

 . ערכי� ממשכני�
דקרבנות נזיר טהור ה� חטאת [וכיו� שלגל ח יכול על אחד מהקרבנות , דבאה רק להכשיר ולא לכפר 2

וכ� הוא מותר לשתות יי� ולהטמא למתי� , ]כ א� הביא רק עולה ג� רשאי לגלח"וא, עולה ושלמי�
ולכ� ממשכני� ,  החטאתלכ� חיישינ� דלמא אתי לשהויי מלהביא את, בזריקת הד� של אחד מהקרבנות

  .על חטאת נזיר
שבה� אנו חוששי� דלמא אתי לשהויי כיו� שאינ� באי� לכפר על  , שונה עולת מצורע מכל קרבנות עולה 3

לא חיישינ� שישהה בה , אול� עולת מצורע שהיא מעכבתו בטהרתו,  ולכ� צרי� למשכ� עליה��לאוי� 
  . ולא צרי� למשכנו

דשמא לא ניחא ליה , טעמו של שמואל שאומר שהעיקר הוא שעת ההפרשהד) ה מאי"ד(' וכתבו בתוס 4
ואחר שהסכי� בהפרשה אמרינ� , ולכ� צרי� את דעתו והסכמתו, לאיניש להתכפר בדבר שאינו שלו

אול� בחטאת ואש� שצרי� להתוודות בשעת סמיכה בעינ� דעת ג� בשעת . שמסתמא מסכי� ג� בכפרה
' וע. [מפריש לסמו� בשבילו ואי� צרי� את דעתו כיו� שלא באו לכפרהאול� בעולה ושלמי� יכול ה. כפרה

וכא� לכאורה הקרב� הוא , שאי אפשר לאד� לסמו� על קרב� חברו.) ד# ב(שהקשה מלעיל , בערכי עלי
כ "דשאני הכא שהסומ� הוא המפריש בעצמו וחשיב ג, ותיר%. ואי� סומ� המפריש, בשביל המתכפר

ובזה אמרינ� שאי� אחר , כ לעיל מיירי בחברו סת� שלא הפרישה"משא, ליוולכ� יכול לסמו� ע, קרבנו
משו� שאד� רוצה לקיי� בעצמו מצות סמיכה , דעיקר דעת בעינ� בשעת כפרה, ל להיפ�"ועולא ס]. סומ�

דרק בחטאת ואש� שלא ניחא ליה , אבל בשעת הפרשה לא בעינ� דעת, על הקרב� שהוא מתכפר בו
אמנ� עולה ושלמי� שאינ� באי� כל כ� , אינו שלו צרי� דעת ג� בחטאת ואש�לאיניש להתכפר בקרב� ש

  . לכפרה לא איכפת לו כל כ� ולא צרי� לדעתו בשעת הפרשה
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  :ערכי� ד� כ א
  ?איזה הבנה במחלוקת שמואל ועולא בא רב פפא לאפוקי

  

    בשעת הפרשה  בשעת כפרה
  לשמואל  1צרי/ דעת  צרי/ דעת

  עתצרי/ ד: בחטאת ואש�  צרי/ דעת
  לא צרי/ דעת: בעולה ושלמי�

  לעולא

  

  

  פרק ששי
  

  ].ה בשעת"תוד[? ומתי היא שעת הכנסת פועלי�, מתי היא שעת הוצאת פועלי�

  

    שעת הוצאת פועלי�  שעת הכנסת פועלי�
  2י"לרש   שיוצאי� למלאכת-(בבוקר    שנכנסי� חזרה לעיר(בערב 

  3'לתוס  כת- לבית שיוצאי� ממלא(בערב    שנכנסי� ליל/ למלאכת-(בבוקר 
  

  

  

  

                                                           
בא שמואל להשוות די�  , הזה" מהו דתימא"ואדרבה לפי ה. בי� בחטאת ואש� ובי� בעולה ושלמי�', פי 1

וא# שהבריית א .  לשעת הפרשה ותמיד צרי� דעתואי� חילוק בי� שעת כפרה, עולה ושלמי� לחטאת ואש�
)  ה מאי"ד(' בתוס' וע. [ההיא פליגא על שמואל, השניה חילקה בי� חטאות ואשמות לעולות ושלמי�

דג� לפי הצד , ולכ� הוקשה לה�. מהבנה ששמואל ועולא לא חולקי�) ג�(שהבינו שרב פפא בא לאפוקי 
י  "מפירוש רש, אכ�. ל" ההפרשה בעולה ושלמי� וכנה� חולקי� לפחות בשעת, "מהו דתימא"הזה של ה

 אלא ה� �ובא לומר שאינ� חולקות , מוב� שרב פפא בא לדחות רק את ההבנה שהברייתות חולקות
  ]. לשמואל כשיטתו ולעולא כשיטתו�מתורצות 

ה מבואר שההכרז. דנידכר בעל הבית באורתא מאי דאמר לפועלי� בצפרא, שכתב) ה דנידכר"ד(י "רש' ע 2
וההכרזה השניה , ב לפועלי� לבדוק את השדה המוצעת למכירה"הראשונה היא בבוקר ואז אומר בעה

 וזה �שנזכרה בתחלה היינו הוצאת� למלאכת� " הוצאת פועלי�"ז "ולפ. בערב היא להזכיר לו לשואל�
 היא היינו בערב שנכנסי� לעיר� מעבודת� ואז" הכנסת פועלי�"ו, ומכריזי� הכרזה ראשונה, בבוקר

  . לקמ�' י כשיטת תוס"הגיה ברש) 'אות ה(ק "אמנ� בשטמ. הכרזה שניה
דמפרשי� , "שעת הוצאת פועלי�"ולשיטת� זו היא , שהכרזה ראשונה היא בערב, פירשו בהיפ�' תוס 3

היות , "שעת הכנסת פועלי�"שלשיטה זו היא , והכרזה שניה היא בבוקר. שיוצאי� ממלאכת� לבית
ב רוצה שיתבטלו פועליו ממלאכת� לבדו ק "ל שכיו� שאי� בעה"וס. ל� למלאכת�שמפרשי� שנכנסי� לי

וה� , לכ� אומר לה� לסייר השדה בערב כשחוזרי� ממלאכת�, ולסייר את השדה שהוא רוצה לקנות
 כדי שיהיה זכור לשואל� מהו �ובבוקר כשנכנסי� ליל� למלאכת� מכריזי� שוב , הולכי� ומסיירי� אותה

  .טיב השדה


