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שדה אחוזה
שדה מקנה

מה די שדה אחוזה ושדה מקנה בדיני דלהל?
כיצד פודה
2
לפי זרע חומר שעורי
לת"ק :בשויו
לר' אליעזר :לפי זרע וכו'
3

הא מוסי חומש הקדישו וגאלו אחר )תוס'(
1
יוצא לכהני
בעלי :מוסיפי
אחר :אינו מוסי
אינו יוצא
אי ,מוסיפי

הקדיש שדה אחוזה מלאה אילנות ,4וכ המקדיש ג' אילנות 5ממטע י' לבית סאה ,6כיצד פוד?
למ"ד מקדיש בעי ,יפה מקדיש) 7רב הונא(
למ"ד מקדיש בעי ,רעה מקדיש )ר' שמעו(,

לקרקע
לאילנות
פודה בשויי ,לפי זרע חומר שעורי בנ' שקלי
לפי זרע חומר שעורי בנ' שקלי

 1כתבו תוס' לעיל )ד יג :ד"ה יש( דה"ה דהוה מצי לומר לר"א חילוק אחר בי שדה אחוזה לשדה מקנה,
שבשדה אחוזה א פדאו אחר יוצא לכהני ביובל] ,בלא נפדה בכלל ! ע' משנה לקמ כה .[:ואילו
המקדיש שדה מקנה ,בי א פדאו אחר או לא פדאוהו בכלל או שפדה המקדיש בעצמו ,הדי שחוזרת
לבעלי הראשוני ביובל ולא מתחלקת לכהני.
 2פי' ,דגזה"כ הוא שלא מתחשבי בשווי האמיתי של השדה אלא נות תשלו קבוע וכדלהל ,ובי א
היתה שדה זו בחולת המחוז שש הקרקע זולה מאוד ! ית הער $הקצוב ]וזו חומרא[ ,ובי א היה
בפרדסות סבסטי שהוא מקו שהשדות יקרות הרבה יותר מהער $הכתוב בתורה ! ית את ער $הקצוב
]וזה קולא[ .וחשבו זרע חומר שעורי הוא ,שא הקדישו בשנה ראשונה של יובל ,ית על כל שטח
אדמה ,שאפשר לזרוע בו חומר )! כור( שעורי חמשי שקל כס ]ושטח זה הוא  75000אמה מרובעות[.
 3ת"ק ס"ל שזהו החילוק בי שדה אחוזה לשדה מקנה ,אמנ ר"א ס"ל שאי זה החילוק ! וכל השדות
הנפדות מהקדש קצבה לה תורה בפדיונ זרע חומר שעורי בחמשי שקל ,והחילוק הוא לעני חומש,
שבשדה אחוזה א הבעלי ה הפודי צריכי להוסי חומש.
 4מפשטות לשו רב הונא משמע שכשהקדיש שדה מלאה אילנות אי חילוק באיזה צפיפות ה נטועי
בשדה ,או א ה נטועי במטע י' לבית סאה ,דהיות שהקדיש את הקרקע ,האילנות שעליה קדושי
ממילא .ורק כשהקדיש אילנות יש לדו כ לעני א קדושה הקרקע] .אכ ,ביקר הער $מחמת קושיא,
העמיד ג את דברי רב הונא דוקא באופ שהיו נטועי עשרה לבית סאה .אלא שאי זה פשטות הסוגיא[.
 5זהו המקרה בברייתא ,והיינו באופ ההפו $מהמקרה של רב הונא ,דרב הונא מיירי שהקדיש קרקע
שעליה יש אילנות ,ואילו הברייתא מיירי בהקדיש אילנות ,ובזה יש תנאי ,שדוקא א נטועי בצפיפות
של י' לבית סאה ]שהוא שטח של  2500אמות מרובעות ,ויש לכל איל  250אמות רבועות[ ,אז א הקדיש
האילנות קדושה ג הקרקע ,אבל א אינ נטועי כסדר זה ! לא .ועתה באופ שקדוש ג הקרקע וג
האילנות ,לרב הונא שמקדיש בעי יפה מקדיש ! צרי $לפדות לאילנות והקרקע כל אחד לבד וכדלקמ,
ולמ"ד בעי רעה מקדיש ! פוד כאחד.
 6באילנות גדולי ה ג' לבית סאה ,ובנטיעות קטנות ה י' לבית סאה )תוס' ד"ה הקדיש(.
 7מבואר בסוגיא שאי חילוק בהקדש עצמו בי מ"ד מקדיש בעי יפה או בעי רעה ,אלא החילוק הוא רק
לעני פדיו ,שהמקדיש בעי יפה כוונתו שיקדשו כל אחד לחוד האילנות לבד והקרקע לבד ,ולכ כשבא
לפדות צרי $לפדות את האילנות לבד כדינ בשויי ,ואת הקרקע לבד כדינה לפי זרע חומר שעורי
]וזהו מה שאמרו בגמ' "פודה וחוזר ופודה"[ .אול למ"ד מקדיש בעי רעה ! כוונתו שיקדשו שניה ביחד
אילנות אגב קרקע ,ולכ כשפוד דינו לפדות ביחד ,ופודה לקרקע לפי זרע חומר שעורי וכו' וממילא
נפדי האילנות.
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המקדיש באופני דלהל כיצד הוא פודה?

הקדיש אילנות לחוד וקרקע לחוד
הקדיש להדיא אילנות אגב קרקע

2

3

לקרקע
לאילנות
1
לפי זרע חומר שעורי בנ' שקלי
פודה בשויי,
לפי זרע חומר שעורי בנ' שקלי

המוכר שלש אילנות לחבירו ונטע כל איל בשטח כדלהל,
הא קנה קרקע כמלוא אורה וסלו או לא? ]תוד"ה פחות[.

לקושית התוס' ]שמחשבי בריבוע[
6
לתירו 0התוס' ]שמחשבי בעיגול[

בהכי פחות שטח -
שנטוע איל ,כל ח' אמות
5
ס"ד אמות
מ"ח אמות

בהכי הרבה שטח -
שנטוע איל ,כל ט"ז אמות
4
רנ"ו אמות
רי"ז אמות

 1אמנ מבואר בסוגיא שלמ"ד דאזיל בתר פדיו ]ומקדיש בעי רעה מקדיש[ ,ג כא שהקדיש בזה אחר
זה פודה לאילנות אגב קרקע לפי זרע וכו' ,דכיו שסו"ס בשעת פדיו שניה קדושי הרי זה כאילו
שהקדיש ביחד.
 2זה הדי בברייתא] ,והיינו באילנות שאי נטועות כסדר ממטע י' לבית סאה ,שאי קדושה הקרקע
מחמת האילנות[ .ואינו תלוי במקדיש בעי יפה או בעי רעה ,אלא לכו"ע כיו שהקדיש כל אחד לחוד,
לא יכול לפדות לאילנות אגב קרקע וצרי $לפדות לאילנות בשווייה ,וקרקע לפי זרע וכו'.
 3ג בזה אינו תלוי א מקדיש בעי יפה או בעי רעה ,דכיו שלהדיא הקדיש אילנות אגב קרקע ,ג
כשפודה ! פודה לה אגב קרקע לפי זרע וכו'.
 4הנה כשנכפיל ט"ז אמות אור $בט"ז רוחב ,נקבל רנ"ו אמות מרובעות .והקשו תוס' ,דבסוגיי מבואר
ששיעור יניקת איל הוא עד ר"נ אמות ,וא"כ אי $יתכ שלגבי מכירה נאמר שאפי' בנטועי יותר משיעור
יניקה ג"כ הדי שקנה קרקע ,דמילא א נטועי בפחות משיעור יניקה ,בזה יש לחלק בי הקדש לבי
מכירה ,ולומר שלגבי הקדש אינו קדוש ולגבי מכירה תלוי בשיעור עבודתו ,אבל לומר שיעור של רנ"ו
אמות שהוא יותר ג משיעור עבודתו וג משיעור יניקה ,זה מני.
 5הנה בגמ' בב"ב )ד פב (.תניא "הקונה ג' אילנות וה משמונה אמות עד ט"ז קנה תחתיה וביניה
וצידיה כמלוא אורה וסלו" .פי' ,כשכל איל נטוע תו $ריבוע של ח' אמות ,נמצא ששטח כל איל הוא
ס"ד אמות שה ח' אמות על ח' אמות ,ואז הדי שקנה הקונה ג לקרקע .והוקשה לתוס' מסוגיי,
דאמרינ שרק א איל נטוע בשטח של  250אמות ]דהיינו שנטוע ב 15.8אמה על  15.8אמה לער ,[$הדי
שא הקדיש לג' אילנות קנה ההקדש ג לקרקע ,אבל א נטועי בצפיפות יותר לא קנה קרקע .ותירצו
תוס'" ,דיש חילוק בי מוכר למקדיש ! ובמוכר לא בעינ כולי האי" .וביאור החילוק ע' ברשב" בב"ב )ד
עב .ד"ה ממטע( ,שבהקדש אזלינ בתר יניקה ! ואיל יונק משטח של  250אמות מרובעות ,ולכ א היה
נטוע באופ זה שיש לו קרקע כל צור $יניקתו והקדישו ! כוונתו היא ג להקדיש הקרקע ,אבל א לא
נית לו כ"כ קרקע לכל צור $יניקתו ! א"כ כוונתו רק להקדיש את האיל ולא את הקרקע .אול לגבי
מכירה אינו תלוי ביניקה ,אלא בצור $עבודת האיל ,וא ה נטועי בח' אמות על ח' אמות )שטח ס"ד
אמה( הרי מכר ג את הקרקע ,וא ה רצופי יותר ! ה כיער שעומד להעקר ולנטוע במקו אחר
כתיקונו ,בזה מכר רק את הקרקע ולא את האילנות.
 6פי' ,דתוס' על הקושיא הנ"ל תירצו שאה"נ במכירה לא מיירי שה נטועי במרחק כ"כ גדול ,ומה
שאמרנו ח' אמות ! היינו בעיגול ! שהרדיוס שלו הוא ח' אמות ,וכ כשאמר ט"ז אמות ג"כ מיירי בעיגול
שהרדיוס שלו ט"ז אמות .והחשבו הוא לפי הכלל שמרובע יתר על עיגול רבע ,ולכ $כשנוריד רבע מ64
יעלה  ,48וכשנוריד רבע מ 256יעלה  .217וא"כ במכר שהוא תלוי בשיעור עבודת האר .שיערו חכמי
שהוא מ 8אמות עד  16בעיגול ]דהיינו בשטח של  48אמות עד  217אמות[ .ואילו בהקדש שתלוי ביניקה,
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הקונה שדה מאביו והקדישה באופני הבאי  ,איזה די יש לה?
הקדישה ואח"כ מת אביו

לר' שמעו ור' יהודה
לר' מאיר
ערכי ד יד:

כשדה אחוזה
כשדה מקנה

1

מת אביו ואח"כ הקדישה
כשדה אחוזה
2
כשדה אחוזה

מה ה דיני שדה טרשי המבוארי בסוגיא?

הקדיש שדה טרשי
מכר שדה טרשי

כשבא לפדותה  /לגואלה
פודה בשויה
גואל בפחות מב' שני

כשהגיע יובל ולא פדאה  /גאלה
3
מתחלקת לכהני
חוזרת לבעלי

מה ה דיני המקדיש אילנות אליבא דרב פפא?
הקדיש אילנות
מכר אילנות

4

כשבא לפדותה  /לגואלה
פודה בשויי,
אי ,גואל בפחות מב' שני

כשהגיע יובל ולא פדאה  /גאלה
אי ,יוצא לכהני
אי ,חוזר לבעלי

ויניקת איל הוא ממאתי וחמשי אמות מרובעות] .אכ סיימו תוס' ,שבעני הקדש הוא מחלוקת
תנאי ,דברייתא דיד ס"ל כנ"ל ,ואילו ר"ש ס"ל שג בהקדש דינו כמו מכירה לעני הקרקע[.
 1ומבואר בגמ' דא שודאי הוא דהפסוק "א את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו" ,צריכי אנו
לדרשת ר"מ גבי קנה שדה מאביו ומת אביו ואח"כ הקדישה ,מ"מ אי ראיה מכא שאזלי ר' יהודה ור'
שמעו בתר פדיו ,לומר שכיו שבשעת הפדיו הוא כבר ירשה ! לכ יש לה די שדה אחוזה ,דאפי' א לא
ניזיל בתר פדיו ידעינ שג בהקדישה ואח"כ מת אביו היא כשדה אחוזה ,מזה שהוסיפה התורה לומר
"אשר לא משדה אחוזתו" ,דתיבת "משדה" באה ללמד שכל שדה שראויה להיות שדה אחוזה אי לה די
שדה מקנה ,ולכ $ג בהקדישה ואח"כ מת אביו אי לה די שדה מקנה אלא שדה אחוזה.
 2והטע שג בזה צרי $פסוק א שהקדישה רק אחר שירשה ,מ"מ כיו שלידו באה בתורת שדה מקנה,
הו"א שאי מיתת אביו משנה כלו ,ולזה קמ"ל קרא שבכל אופ נקראת שדה אחוזה.
 3והיינו באופ שפדאה אחר ,וא לא פדאה א אחד ! דינה מפורש במשנה לקמ )ד כה.(:
 4ולא מיירי בהקדיש ג' אילנות ממטע עשרה לבית סאה ,ולכ לא קדושה הקרקע שתחת האיל ,הג
שאמרי נהרדעי שמי שמוכר איל קונה את הקרקע שתחתיו עד התהו ! וא"כ לפ"ז יפדה את האיל אגב
הקרקע ,דזה דוקא בבא מחמת טענה ! שטוענו שהזכיר לו ש קרקע] .עכ"פ מוכח מדברי רב פפא דלא
ס"ל כרב הונא )לעיל בעמוד א'( ,דמזה שאמרו כא לשיטת רב פפא שא היתה קדושה ג הקרקע שתחת
האיל היה פודה את האילנות אגב הקרקע ,ש"מ דלא ס"ל כרב הונא שאמר שצרי $לפדות ג את
האילנות בשויי וג את הקרקע[.
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כיצד רצתה הגמ' בהוה אמינא ללמוד חומש בשדה מקנה ,וכיצד דחתה למסקנא.
]תוד"ה איבעיא ,ותוד"ה הוו )לקמ בעמוד א'([.
להוה אמינא
בגזירה שוה
3
בבמה מצינו

1

לפשטות הסוגיא
לתירו 0השני בתוד"ה הוו

לדחיית הגמ'
2
לרבא :לא ילפינ ,גזירה שוה
לברייתא :הוקש לערכי ,שאי ,חומש

מה די הבעלי בתשלומי כשהשור שלה המית או הזיק באופני הנ"ל?
בשור ת
בשור מועד

כשהמית עבד או ב ,חורי,
הבעלי פטורי מתשלומי
בעבד :משלמי קנס
בב ,חורי :,משלמי את שויו

כשחבל בעבד או בב ,חורי,
לרבנ :,משלמי חצי נזק
לר"ע :משלמי נזק של
משלמי נזק של

 1הנה הגמ' הסתפקה ,הא לרבנ שחלקו על ר"א וחילקו בי שדה אחוזה לשדה מקנה לעני כיצד פודה !
הא פודה בשויו או לפי זרע חומר וכו' ,סבירא להו ג כ לחלוק על ר"א במה שאמר שהחילוק בי שדה
אחוזה לשדה מקנה הוא לעני חומש ,ויסברו שיש חומש ג בשדה מקנה מכח לימוד של גזירה שוה של
"וחשב" משדה אחוזה לשדה מקנה ,או לית להו גזירה שוה.
 2אמר רבא ,דמסתברא שאי לה את הגזירה שוה ,דכיו שגילתה תורה חומש גבי מקדיש שדה אחוזה
וגבי מקדיש ביתו ,א"כ "הוו להו ב' כתובי הבאי כאחד ואי מלמדי" .וא"א ללמוד לחומש בשדה
מקנה משדה אחוזה .והקשו בתוס' )ד"ה איבעיא להו( ,דהכלל הזה מצינו אותו לעני בני אב ,אבל לעני
גזירה שוה לכאורה ג משני כתובי אפשר ללמוד .ותירצו תוס' ,דכיו שאפשר היה ללמוד בגזירה שוה
חומש במקדיש ביתו משדה אחוזה ,ובכל אופ לא למדנו ! וחזרה תורה לכתוב די חומש במקדיש ביתו,
שמע מינה שאי ללמוד משדה אחוזה אפי' בגזירה שוה ,דא היה אפשר ללמוד היינו לומדי מקדיש
ביתו משדה אחוזה בגזירה שוה .אלא שבעמוד הבא )בתוס' ד"ה הוו( חזרו להקשות ,שלא מצינו לכאורה
גזירה שוה בי מקדיש ביתו לשדה אחוזה ,וכל מה שאפשר ללומד הוא רק בבמה מצינו ]וחוזרת
הקושיא הנ"ל ,דמה שמצינו שחזרה התורה לכתוב שוב במקדיש ביתו הוא משו שאי לנו גזירה שוה,
אבל לגבי שדה מקנה שיש גזירה שוה שפיר יהיה אפשר ללמוד משדה אחוזה אפי' שהוא ב' כתובי[.
ותירצו תוס' בתירו .הראשו והשלישי שכ יש גזירה שוה בי שדה אחוזה למקדיש ביתו ,ע"ש.
 3בתירו .השני על הקושיא הנ"ל תירצו תוס' ,שאה"נ אי כא גזירה שוה אלא רק במה מצינו ,וג מה
שרצתה הגמ' עתה ללמוד שדה מקנה משדה אחוזה ג זה הוא בלימוד של במה מצינו ! הג שנקטה
הגמ' בלשו גזירה שוה ,ועתה שפיר מוב דחיית הגמ' דהוו ב' כתובי הבאי כאחד ,דהרי מזה שלא
למדנו מקדיש ביתו משדה אחוזה בבמה מצינו ,ש"מ שאי אפשר ללמוד משדה אחוזה כלל.

