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ערכי ד ג.

מה די נשי במקרא מגילה? ]תוד"ה לאתויי[.
מהו חיוב?%
חייבות לקרות
חייבות רק לשמוע

לרש"י
לבה"ג

את מי ה %מוציאות?
ג את אנשי
רק את הנשי

דיני צרעת דלהל ,הא נוהגי באנשי נשי וקטני?
באנשי
נוהגי
נוהגי

לטמא
לפרוע ולפרו

בנשי
נוהגי
אי %נוהגי

בקטני
נוהגי
1
נוהגי

הא מועיל לראות נגעי באופ שיאמר הישראל לכה "נגע זה טמא" ,ויאמר הכה "טמא"?
]תוד"ה דמסברי[.
לתי' א' בתוס'
לתי' ב' בתוס'

2

3

כשמסבירי לכה %והוא מבי%
מועיל
מועיל

כשמסבירי לכה %ואינו מבי%
אינו מועיל
מועיל

איזה אנשי כשרי לקדש ]לתת מי חיי על אפר החטאת בכלי חרס[ ,ואיזה פסולי?4
לרבנ%

חרש ושוטה
פסולי

קט%
פסול

אשה ואנדרוגינוס
כשרי

 1כ מבואר בסוגיא דקט נתרבה לצרעת ,דכתיב )ויקרא יג:ב(" :אד כי יהיה בעור בשרו"  "אד" מכל
מקו אפי' קט  .ומ"איש" ממעטינ דוקא לאשה מפריעה ופרימה .וכ מוכח מתוס' )ד"ה והצרוע(
שהקשו ,נימא ד"איש" בא למעט קט מפריעה ופרימה וכו'] .ועי' עולת שלמה שהקשה על התוס' ,דהרי
קט לאו בר מצות הוא ,וג די חינו" אינו מדאורייתא .ותיר ,#דנפקא מינה שאסור לגדול לספרו ,כיו
שהקט חייב בפריעה ופרימה ,ע"ש[.
 2הנה פשטות הסוגיא" ,דמסברי ליה וסבר"  קאי על הכה  ,שא הת"ח מסביר לו למה נגע זה טמא
והוא מבי  ,אז מועיל שיאמר הכה שהוא טמא .אול א אינו מבי מה שמסבירי לו ,לא מועיל.
והוקשה לתוס' מהתורת כהני שכתב שאפי' כה שוטה רואה נגעי ,ומשמע שאפי' א אינו מבי מה
שמסבירי לו  מועיל .ותירצו דבאמת לא מיירי בשוטה אלא במי דמסברי ליה וסבר ,ומפני שאינו בקי
בפני עצמו  שוטה קרי ליה.
 3בתירו #השני אמרו תוס' ]ותירו #זה מבואר יותר בתוס' בשבועות ד& ו .ד"ה כל[ ,דאפי' כה שוטה
שאינו מבי מה שמסבירי לו ,יכול לראות את הנגעי ,ויועיל מה שיאמרו לו לומר שזה טמא .ומה
שהצריכה הסוגיא "דמסברי ליה וסבר" ,קאי על הישראל ההול" עמו ,וה"ק :שלא צרי" זה הישראל
להיות כל כ" ת"ח שבקי בה ובשמותיה ,אלא סגי שיהיה הישראל "מסברי ליה וסבר".
 4ע' במס' יומא )ד& מג (.שש מבוארת סוגיא זו היטב.
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לר' יהודה

פסולי

פסולי

כשר

ערכי ד ג:
הכל מעלי לא"י ולירושלי ואי הכל מוציאי ,מה בא לרבות? ]סיכו הסוגיא והתוס'[.
לאר ,ישראל  /מאר ,ישראל
5
לאתויי עבדי
הכל מעלי%
ולמא דתני עבדי :לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה
7
עבד שברח
אי %הכל מוציאי%

לירושלי  /מירושלי
מנוה היפה לנוה הרעה
מנוה הרעה לנוה היפה

6

לפירש"י בסוגיי ,מה ההבדל בי כהני לישראלי במצות יובל?
מוכרי %לעול  -כשמכרו בשנת היובל
9
גואלי %לעול  -לגאול שדה שמכרו

8

מה הדי %בכהני?
מכורה
גואלי מיד

מה הדי %בישראלי?
אינה מכורה
צרי .להמתי %ב' שני

 5ונתבאר בסוגיא ג' פירושי :רש"י פירש דקאי על עבד כנעני מהול ,ובאופ שרוצה רבו למוכרו ,יכול
העבד לכו& לרבו שימכרנו דוקא בא"י ולא בחו"ל .ובתוד"ה לאתויי ,הביאו לרש"י בכתובות )ד& קי(:
שמיירי בעבד עברי שיכול האדו להעלותו בע"כ עמו ]וכ"ש שיכול לכו& לעבד כנעני לעלות עמו ,דהוא
כבהמתו[ .ור"י פירש להיפ" ,שעבד עברי יכול לכו& לאדונו שיעלהו לא"י או יפטרוהו] .וכתבו האחרוני
שאי עבד כנעני יכול לכו& לרבו על זה .ועוד כתבו שרש"י חולק על ר"י ,וס"ל שג עבד עברי אינו כופה
לרבו על זה ,כיו שעד עתה דר ע אדונו בחו"ל[.
 6מבואר בתוד"ה מנוה ,דאגב דתנא רישא" :מעלי לירושלי" תנא נמי בסיפא" :ואי הכל מוציאי ",
]כלומר ,דאי חידוש במה שאי מוציאי מנוה הרעה )ירושלי( לנוה היפה ,דהרי א מעלי מהיפה
בא"י לרעה בירושלי ,כ"ש שאי מוציאי מירושלי מנוה הרעה לנוה היפה בא"י ,אלא על כרח" דאגב
רישא נקט[ .עוד כתבו ,דכא אי לומר שבא לומר שאי מוציאי לעבד כנעני שברח משאר ערי ישראל
לירושלי  דאי הדי כ  ,אלא אדרבה כופה אותו רבו לצאת מירושלי לחזור אליו.
 7פי' ,שא ברח עבד כנעני לא"י ,אי האדו יכול לכופו לצאת מש] .וכתבו תוס' ,אפי' שברישא שמעינ
)לרש"י( שעבד כנעני יכול לכפות לרבו למוכרו לא"י ,וא"כ כ"ש כשכבר נמצא ש שאי אפשר להוציאו,
מ"מ יש חידוש בסיפא ,כיו שברישא מיירי שמוכרו ולא מפסיד ,משא"כ כא שיצא מרשותו .ועוד ,דלמא
יש לקנוס לעבד שבורח שנחזירהו לחו"ל .ועוד ,דאפשר לאוקמי לרישא רק באופ שג הרב הול" תדיר
לא"י ,ובזה אמרינ דיכול העבד לכו& לרבו להעלותו ,אבל א אי רבו הול" תדיר לא"י ,אפי' כשברח
העבד לא"י מחזירי אותו לחו"ל ,ועל זה באה הסיפא להשמיענו דכשברח לא"י אי מחזירי אותו[.
 8הכריח רש"י ,שודאי אי הלשו ד"מוכרי לעול" כפשוטו ,לומר שכה שמוכר שדה אינה חוזרת ביובל.
דזה אינו ,דכתיב" :ואשר יגאל מ הלוי"  ממכרו יוצא ביובל בחנ  וחוזר ללוי .אלא הכוונה שא
מכרו הכהני בשנת היובל בעצמה ,הדי הוא שחלה המכירה לעני שלא חוזרי המעות לקונה ,אמנ
השדה חוזרת מיד לכהני מדי יובל .ואילו ישראל שמכר שדהו בשנת היובל ,לא חלה המכירה בכלל,
ומחזיר המוכר לקונה את המעות] .אול בתוס' )ד"ה מוכרי( הקשו על פירושו ,דממה נפש" בי לרב ובי
לשמואל שנחלקו במוכר שדהו בשנת היובל ,אי הבדל בי כהני לישראלי ,דלשמואל שלא חלה
המכירה כלל מכח ק"ו  והמעות חוזרות לקונה ,ה"ה נמי כשמכר כה  הוא אותו די  .וכ לרב שס"ל
שג בישראל הפסיד הקונה את המעות ,ומשו שחלה המכירה ויוצאת השדה מדי יובל ,אי הבדל
לשיטתו בי ישראלי לכהני[.
 9פי' ,שא מכרו הכהני שדות ,ה שוני מישראלי שמכרו ,דישראל שמכר משדה אחוזתו  אינו
יכול לגאול אותה תו" ב' שני לממכרה ,ואילו כהני יכולי לגאול מיד] .ומדברי התוס' הנ"ל מבואר
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לפירוש תוס' בסוגיי ,מה ההבדל בי כהני לישראלי במצות יובל? ]תוד"ה מוכרי[.
גואלי %לעול  -בבית ערי חומה
מוכרי %לעול  -במכירת שדה

10

11

מה הדי %בישראלי?
גואלי %בתו .שנה
מכירת %עד היובל

מה הדי %בכהני ולוי?
לעול  -כבתי החצרי
מכירת %עד היובל

לפירוש רש"י במס' ראש השנה ,מה ה חמשת ההבדלי בי כהני ולוי לישראלי בדי
יובל? ]תוד"ה מוכרי[.
מה הדי %בישראלי?
אי %מקדישי %לפני היובל
להקדיש שדה אחוזה
פחות משתי שני
לגאול שדה אחוזה מקדושתה אי %גואלי %אחר היובל פחות משנה
אי %גואלי %תו .שתי שני
במכירת שדה אחוזה
אינו נגאל אלא תו .שנה
במכירת בית בבתי ערי חומה
מתחלקת לכהני ביובל
במקדיש שדה אחוזה ולא גאל

מה הדי %בכהני ולוי?
מקדישי %לפני היובל
פחות משתי שני
גואלי %אפי' מיד
גואלי %אפי' מיד
יכולי לגאול לעול
12
גואלי %מיד הקדש לעול

שמיאנו בפירוש זה ,ולא כתבו למה .והאחרוני פירשו ,דלשו "גואלי לעול" משמע שבא לרבות
שיכולי לגאול ליותר זמ  ,ולא משמע שבא לרבות שיכולי לגאול אפי' מיד )שזה פחות זמ ([.
 10פי' ,דאי די כהני כמו ישראלי שאי יכולי לגאול בתיה בערי חומה אלא תו" שנה ,דהכהני
יכולי לגאול לעול .ונחלקו האחרוני הא הכוונה לעול ממש או לעולמו של יובל] .דיש אחרוני )ע'
בעולת שלמה( ,שמחקו תיבת "ס"ד" בתוס' ,והשוו די בתי ערי חומה בכהני לבתי החצרי  שחוזרי
לבעליה ביובל .ולפירוש העיר העולת שלמה ,שא"כ אדרבה בכהני נוהג בבתי ערי חומה יותר די יובל
מבישראלי ,וכא אמר על די זה "והני כהני הואיל וליתנהו במצות יובל" .ותיר ,#דהתוס' יפרשו
"הואיל וליתנהו במצות דיובל" דקאי אמקדיש שדה אחוזה ולא גאלה ,ומכרה גזבר ,שאי היובל מפקיע
מיד המקדיש א לוי הוא כדר" שמפקיע מיד ישראל .ויש אחרוני )ע' בטל תורה( שמקיימי הגירסא
בתוס' וס"ל שבתי ערי חומה של כהני שנמכרו ,אינ חוזרי לכהני ביובל ,ורק היה ס"ד להשוות
לבתי החצרי ,וקמ"ל שלא[.
 11ומבואר בתוס' ,שבזה אי הבדל בי כהני לישראלי .ומה שאמר בכהני "מוכרי לעול" ,הוא אגב
דנקט בה "וגואלי לעול".
 12ופירש"י ,דעל זה אמר בסוגיי דאי נוהג בכהני יובל כבישראל ,דישראל שהקדיש ולא גאל עד היובל,
היובל מפקיע את השדה מיד המקדיש ומתחלקת לכהני ,ואילו כה או לוי שהקדיש אי היובל מפקיע
ממנו את השדה א לא גאלה.

