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  .ערכי� ד� כז
  ?מהו החילוק בינ� לבי� ישראלי�". הכהני� והלוי� מקדישי� לעול� וגואלי� לעול�"

  

    כהני� ולוי�  ישראלי� 
  לעני( גאולה  1גואלי� מהקדש ג� אחר שנת היובל  גואלי� רק עד שנת היובל

  מקדישי� ג� בשנת היובל: לרב
  י� בשנת היובלאי( מקדיש: לשמואל

  לעני( הקדש  מקדישי� ג� בשנת היובל

  

  

  פרק שמיני
  

  ?לזמ� שאינו נוהג, הא� יש חילוק בדיני� דלהל� בי� זמ� שהיובל נוהג, המקדיש שדה אחוזה
  

    בזמ( שאי( היובל נוהג   בזמ( שהיובל נוהג
  בכמה נפדית  2נפדית בשויה  סלע' בית כור בנ

  לעני( חומש בבעלי�  3משלמי� חומש  משלמי� חומש

  4אי( כופי(: "לסתמות המשנה והרמב
  כופי(: ד"לראב

לעני( לכפות לבעלי�   כופי(
  לפדות

                                                           
שא� הקדישו שדה אחוזה שהיא , "גאולת עול� תהיה ללוי�) "לב:ויקרא כה(ב בכהני� ולוי� כתי 1

 ביובל בשדות וכגו� מה שזוכה הכה�, לאפוקי משדה שנעשית אצל� שדה אחוזה[, ירושה לה� מאבותיה�
שעבר ' שאפיהוא הדי� , ]מ דינ� שונה"כ שדה אחוזה מ" שא� שנקראי� ג�או בשדה חרמי� , המתחלקות

ביובל חוזרת ישר אל , וא� קד� אחר וגאלה מהקדש.  יכולי� עדיי� לגואלה מהקדש,יובל ולא גאלוה
וראה בזבח , )ו"ד ה"פ(וכמבואר בתוספתא , בעליה הכה� או הלוי ואינה מתחלקת לכהני� כשדה ישראל

  ). ל"ה קמ"ד. טזד� (תודה 
מ לשואלו ראשו� "דאז יש נפ, "בשעה שאי� היובל נוהג"משנה ה השלכ% נקט, )ה שהבעלי�"בד(י "ופירש 2

 הוזהו שאמר". סלע' בית כור בנ" דהרי דינה קצוב �מ לשואלו "אבל כשהיובל נוהג אי� נפ, בכמה תפדנה
דכיו� ', פי, "תיפוק ליה דאיידי דחביבה עליה טפי ופריק לה, � חומשמאי איריא שהבעלי� נותני"' הגמ

כ ודאי שיש לפתוח בבעלי� כדי שיוסי� "א, ואינה נפדית בסכו� קצוב, שמיירי בזמ� שאי� היובל נוהג
  .ויפרוק אותה ביוקר

,  )קדישה המ"ד(' ומה שמשמע לכאורה מלשו� התוס. [בדי� חומש אי� חילוק בי� שעה שהיובל נוהג ללא 3
עולת שלמה ועוד ' וע[ ',דות תחלה בבעלי� מפני החומש וכושבזמ� שאי� היובל נוהג יש ריוח להקדש לפ

אלא , דזה אינו, סלעי� בלא חומש' אי� הכוונה שבזמ� שהיובל נוהג פודה בית כור בנ] שהרגישו בזה
ועוד שה� , חומש האחד שה�  נותני� � טעמי� לפתוח בבעלי�' כוונת� שכשאי� היובל נוהג יש ב

 שהבעלי� מוסיפי� � טע� אחדשיש רק , כ כשהיובל נוהג"משא. תהפי� לפדותה ביוקר משו� חביבוימוס
  ].חומש

�מאי אומרי� "אמרו ' בגמ 4�, כ לכאורה די� זה שיי% דוקא בזמ� שאי� היובל נוהג"וא, " נמי כופי
.  לכ% כופי� לבעלי��רח% תפדה לבסו� ומטע� שאינה יוצאת לכהני� ביובל ועל כ, וכפשטות לשו� משנתנו

�שאי� סופה ודאי להפדות , אול� בשעה שהיובל נוהג�).  א"ה ה"פ(� "כמבואר בדברי הרמב,  לא כופי
דהיינו בשעה , הטעמי�' ורק בהצטר� ג.  ואי� כופי� עליה,א מצוה בעלמאהי, "מצות גאולה באדו�"ז "ולפ

אכ� . אז כופי� לו, ) גאולה באדו�תומצו, וחומש, ריק להדטפי פ: כל הטעמי�דאיכא (שאי� היובל נוהג 
 גאולה באדו�  תדאיכא מצו, טעמי�' וסגי בב, ל שכופי� ג� בזמ� שהיובל נוהג"וס, ד ש� חולק"הראב

 . וחומש
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  .ערכי� ד� כ ז
  ].ה אמר"ותוד, ה המקדיש"תוד[? "מצות גאולה בבעלי
 תחלה"מתי יש 

  

     שיש ריוח להקדש-בזמ( הבית    שאי( ריוח-בזמ( שחרב הבית 
  1'בתוס' לתירו. א  יש  אי(
  2'לאי נמי בתוס  יש  יש

  

  
  ? באופני� דלהל�הא� אפשר לפדות
  

    לפדות בשוה כס�   ואי( בחומשו פרוטה-לפדות בדבר ששוה פרוטה 
  לתנא קמא  פודי(  אי( פודי(

  יוסי' לר  פודי(  3פודי(

  

  
  :ערכי� ד� כ ז

, ואחד בחמשי�, ואחד אומר בארבעי�', הרי היא שלי בעשר סלעי� וכו: אמר אחד בשדה אחוזה
  ?]י"לשיטת רש[כמה משלמי� , ני� דלהל�חזרו בה� האומרי� חמשי� וארבעי� באופ
  

    האומר חמשי�  האומר ארבעי�
  כ חזר בו" ואח-בתחלה במקומו ' כשעמד ב( מ  עשרה סלעי�  עשרה סלעי�

  4כשחזרו שניה� בבת אחת  חמשה עשר סלעי�  חמשה סלעי�

  

                                                           
מ ודאי מיירי "מ, דא� שמיירי בזמ� שאי� היובל נוהג, לבאר' האריכו תוס, )ה המקדיש"ד(' בתוס 1

כ אי� "דאל, ) שאי� היובל נוהג�  דאי� כל יושביה עליה �וכגו� בזמ� שגלו עשרת השבטי� (שהבית קיי� 
וג� לא נפדה בשויו אלא שוקל ארבע זוזי ומחלל , דהא המעות לאיבוד אזלי, ריוח להקדש בפדיו� הבעלי�

יוסי ' אי% אמר ר, ולכ% הוקשה לה�, )ה אמר"ד( הבא 'כ בתוס"וכ� נקטו ג.  בנהר�� ההקדש וזורקעליה
יוסי לא היה ' הרי ר, "לא אמר זה באיסר אלא בביצה"על המעשה באותו שהקדיש שדהו מפני רעתה 

  . ותירצו שהעיד מפי הקבלה על מעשה שהיה. בזמ� הבית
ובכל אופ� יש מצות גאולה , ל אחר זמ� הבית" המעשה הננ שהיה"דאה', בתירו& השני נקטו תוס 2

  . בבעלי� תחלה
 . ה רבי"ד' תוס' וע, א� שאי� בחומשה שוה פרוטה, "ביצה"ולכ% יכל לפדות לאותה שדה ב 3
, "עומד במקומו משלשי� ביניה�' אבל אי� ב� מ, עומד במקומו' לא שנו אלא שב� מ"בזה אמר רב חסדא  4

, יש לחלק בי� חזרו בזה אחר זה דאז איכא לדינא דמתניתי� שכל אחד נות� עשר ש:פ"דה' והסיקה הגמ
לעשר סלעי� שהפסיד להקדש ' שתחלה נות� ב� נ, י"ופירש". משלשי� ביניה�"אבל כשחזרו בבת אחת 

כ "ג' ב� נ' אול� להיות שבחזרת ב� מ, כ מפסיד להקדש"שג', כ דני� על החזרה של ב� מ"ואח, בחזרתו
, ו"נות� ט' ונמצא שב� נ. לכ% ה� מתחלקי� בהפסד זה חצי חצי, דהא בכלל חמשי� ארבעי�, שות� עמו

 ]. ולקמ� נבאר להמש% החשבו� בחזרו כול� כאחד. ['נות� ה' וב� מ
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  :ערכי� ד� כ ז
  ?כמה משתת� כל אחד בכל הפסד והפסד, "משלשי�" ש"כשחזרו כול� בבת אחת 

  1י"לשיטת רש
  

    'ב( נ  'ב( מ  'ב( ל  'ב( כ  'ב( י  

  'להפסד שיש בחזרת ב( נ  10          
  'להפסד שיש בחזרת ב( מ  5  5        
  'להפסד שיש בחזרת ב( ל  3.333  3.333  3.333      
  'להפסד שיש בחזרת ב( כ  2.5  2.5  2.5  2.5    
  'להפסד שיש בחזרת ב( י  1  1  1  1  1  
  ?כמה הוא בס0 הכל לכל אחד  21.833  11.833  6.833  3.5  1  452

  

  לשיטת רבינו גרשו�
  

    'ב( נ  'ב( מ  'ב( ל  'ב( כ  'ב( י  

  'להפסד שיש בחזרת ב( נ  10          
  'להפסד שיש בחזרת ב( מ  53  5        
  'להפסד שיש בחזרת ב( ל    54  5      
  'להפסד שיש בחזרת ב( כ      5  5    
  'להפסד שיש בחזרת ב( י        2.55  2.5  
  ?כל לכל אחדכמה הוא בס0 ה  15  10  10  7.5  2.5  45

  

   6�"לשיטת הרמב
  

  'ב( נ  'ב( מ  ' ב( ל  ' ב( כ  'ב( י  
  9  9  9  9  9  45: ס0 הכל

                                                           
' בי', ב� נ ולכ�.  דבכלל מאתי� מנה� הכוונה שכל המרובה שות� בהפסד התחתו� ממנו " משלשי�"י מפרש ש"רש 1

 ומתחלקי� חצי � ' השניי� שות� עמו ב� מ' אול� בי, משל� לבד דאי� שות� עמו, דשהראשוני� שהפסיד להק
  . וכ� הלאה,  ומתחלקי� שליש שליש� ' השלישיי� שות� עמו ג� ב� ל' ובי, חצי

ונמצא שאי� הקדש , ועוד חמשה סלעי� מה שנמכרה בשויה האמיתי, והיינו צירו� כל מה שמשלשי� ביניה� 2
  . מפסיד כלו�

צרי� ג� להשתת� חצי חצי ע� ,  ל"סלעי� במה שהפסיד בחזר תו להקדש וכנ' י' מלבד מ ה שצרי� לתת ב� נ', פי 3
' לא צרי� ב� נ, אול� לשיטת רבינו גרשו�. 'יש ג� מ' דהא בכלל  נ,  ב� ארבעי� בהפס ד שהפסידו יחד בחזרת�

  . להשתת� בהפסד שהפסידו השאר
' צרי� להשתת� חצי חצי ע� ב� ל, י� על הפסד הקדש בחזרתומלבד מה שצרי� לתת חמשה סלע ' והיינו שב� מ 4

  . וכ� הלאה, בהפס ד שהפסידו יחד בחזרת�
וב� ' ולכ� ב� כ,  כשויה� כי בחמש סלעי� היא נמכרה לבסו� , אלא של חמשה סלעי�' כא� אי� הפסד בחזרת ב� י 5
  .  סלע י�2.5כל אחד נות� , שמשתתפי� בהפסד זה' י
ומתחלקי� , ומבואר ששיטתו היא שמחשבי� כמה הפ סיד הקדש אחרי שימכר בשויו, ) ד"ח ה" פ(� "ברמב' ע 6

, וכשנחלק אותו ב� חמישת�, 45הרי שההפסד הוא ,  סלע י�5ל שנמכר ב"ובדוגמא הנ, כול� בהפס ד שוה בשוה
 .מה שהארכנו בזה בפני� הספר' וע.  סלעי�9יעלה ל כל אחד 
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  :ערכי� ד� כ ז
  ?מה הדי�, אמרו הבעלי� לפדות לשדה אחוזת� בזמ� שאי� היובל נוהג בסכומי� כדלהל�

  

    ואמר האחר   ?בכמה ולמי היא נפדית
  202אמרו הבעלי� ב  20ב   251( לבעלי� לפדותה בכופי

  20אמרו הבעלי� ב  21ב  263כופי( לבעלי� לפדותה ב

  20אמרו הבעלי� ב  24 או ב23 או ב22ב  29 או ב28 או ב27כופי( לבעלי� לפדותה ב

  30ה� פודי� ב: רצו הבעלי�
  254האחר פודה ב: לא רצו הבעלי�

  20אמרו הבעלי� ב  25ב

   ופרוטה20אמרו הבעלי� ב  25ב   ופרוטה�30 לפדותה בכופי( לבעלי

  31ה� פודי� ב: רצו הבעלי�
  26האחר פודה ב: לא רצו הבעלי�

  20אמרו הבעלי� ב  26ב

  21אמרו הבעלי� ב   26ב  5 ודינר31כופי( לבעלי� לפדותה ב

  
  ? למסקנא"באיזה אופני� אינ� מוסיפי� ובאיזה כ� , "שאי� מוסיפי� חומש על עילויו של זה"

  

    6כששמאוה שלשה בני אד�  כשלא שמאוה שלשה בני אד�
  לבית שמאי  מוסיפי(  מוסיפי(

  לבית הלל ולרב חסדא  מוסיפי(  אי( מוסיפי(    
  

                                                           
 ולא ,25דהיינו ב, כופי� לבעלי� לפדותה בקר� וחומש, דכיו� שהבעלי� ואחר אמרו אותו סכו�', פי 1

הבעלי�  כיו� ש, אחר במקומ� שיפדה באותו סכו� שה� אמרואד� הביאו שלומר  הבעלי� יכולי�
  .  הקדש לחומשהד ולכ% כופי� לה� שלא יפסי, מוסיפי� חומש

  .מוצל מאש' וע, תנתי� שאמרו הבעלי� בעשרי� ופרוטהמוקמינ� לכולה מ, אכ� לפי מסקנת הסוגיא 2
א� שבסכו� (י� יותר מהקר� שהציע האחר ידכיו� שסכו� הפדיו� של הבעלי� ע� החומש הוא עד', פי 3

והטע� שה� צריכי� להוסי� . 26לכ� הדי� שעל כרח� יפדוהו הבעלי� ב, )הקר� הוא הציע יותר מהבעלי�
�. 21א וכאילו הקר� הידו� לה� כ לכאורה למה נ"וא, עשרי�רק שה� אמרו א� , עוד סלע יותר על הקר

אי� "אכ� לעני� חומש . קר� בפחות מזהלאי אפשר לנו לפדות ולכ% , 21 אותה במשו� שהאחר ֹש�הוא 
דהיינו שאי� הבעלי� צריכי� להוסי� חומש אלא על פי , " של זהעילויומוסיפי� חומש על ] הבעלי�[

 ].תבארו לקמ�חו& מאופני� מסוימי� שי[, ולא על פי שומת אחרי�, שומת�
. לפדותה� כיו� שהביאו אד� שיפדה במקומ� בסכו� של הקר� והחומש שהיו צריכי� , דאי� לכפות� 4

דהיינו , 30ויצטרכו לתת , פחות ממה שש� זהבאינ� יכולי� לפדות את הקר� , אכ� א� ה� רוצי� לפדות
  .ל"ל זה וכנ שעילויודאינ� צריכי� לתת חומש ג� על , 5של רק ועוד חומש , 25קר� של 

.   סלעי� ודינר26ועולה פדיונ� בס% הכל ל, הרי שהחומש הוא חמש סלעי� ודינר, 21דכיו� שה� אמרו ב 5
וצריכי� לתת את כל מה שהוסי� זה על , כופי� לבעלי� לפדותה, )בלא דינר (26וכיו� שהאחר הציע רק 

 .  ודינר31ובס% הכל ה� פודי� ב,  סלעי�5דהיינו עוד , הקר� יותר מה�
ילפינ� לה :) ד� יד(הא בסנהדרי� , דאי% אפשר לפדות קרקעות בלא שומא של תשעה וכה�, ע"ולכאורה צ 6

י דכא� השמיע רבותא שא� שמוה "ותיר& רש. שעה וכה�קרקעות נפדי� מהקדש בשומא של תהמקרא ד
על  שכתב  ,)' חסימ�(בקהלות יעקב ' וע. שלשה שוב לא מהדרינ� אעשרה ומוסי� חומש על העילוי של זה

, לא של שלשה ולא של עשרה � א שבעל הבית הפודה לא צרי% שומ,)ה לא"ד: ד� כז(בתמורה ' פי התוס
� כמו שאמ ר ושומת� היתה , והו שלשה בני אד�א שמשא�, ואתא רב חסדא למימר. ובהכי מיירי בסוגיי

וכגו� א� אמ ר ו .  עשרהולא צרי% דוקא, י� להוסי� חומש על שומתו של זהל בזה סגי לחייב לבע,האחר
ולא רק , 30כופי� לבעלי� לתת  �היתה כ% ' וג� שומת הג, ואמר אחד בעשרי� וארבע, הבעלי� בעשרי�

  . דבמקרה זה צריכי� להוסי� חומש על שומתו של זה, 29


