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  .ערכי� ד� כח
  �) יח:ויקרא כז(מה ילפינ� מהפסוק 

  ? "ומשדה אחוזתו, מאד� ובהמה, מכל אשר לו', א� כל חר� וכו"

  

    ?במה הכתוב מדבר  ?מה בא הכתוב ללמדנו
  "מכל אשר לו"  במטלטלי)  שלא יחרי� אד� לכל נכסיו

  "מאד�"  בעבדי� כנעני�  ממי) אחד לכולו' שלא יחרי� אפי
  "ומשדה אחוזתו"  בשדה אחוזה  שלא יחרי� כל שדותיו א� שיכול להיות אריס

  "ובהמה"  'בצאנו ובקרו וכו  שיכול להחרי� רק דבר שיכול למוכרו ממכר עול�
  

  
  ?ואיזה לא, אד� יכול להחרי�, איזה בני אד� או שדות

  

    יכול להחרי�  אינו יכול להחרי�
  בני אד�  עבדיו ושפחותיו הכנעני�  1 בנו ובתועבדיו ושפחותיו העברי�

  שדות  2שדה אחוזה  שדה מקנה

  

  
  ?כמה ממו� יכול אד� לתת לצדקה

  

  ,כל נכסיו 
  )או כל מי) אחד מנכסיו(

  ,כל נכסיו 
  חו- מדבר מועט

    חומש מנכסיו

  אליעזר' לר  יכול  יכול  לא יכול

  אלעזר ב) עזריה' לר  יכול  3לא יכול  לא יכול

  

                                                           
, א� כל שיש לו רשות למוכרה לעול	, מה בהמה יש לו רשות למוכרה לעול	, "ובהמה"והטע	 דילפינ� מ 1

  . כל למוכרהותגדיל לא י כש�דג	 בתו שיש לו רשות למוכרה ,  יכול למוכר	 לעול	אינווכל אלה 
כ "יכול למוכרה אח מ"מ, דהרי חוזרת לו ביובל, ר ממכר עול	ווא� שג	  שדה אחוזה אינו יכול למכ 2

) .  ל"ה ת"ד' תוס( שמשתגדיל שוב אינו מוכרה כ בתו"משא. י שיכול למוכרה לעול	כ שפיר מיקר"וא, שוב
ולכ ! , ושוב אי� לקונה בה שו	 זכות, עליההיא פוקעת ממנו וחוזרת לב, וכ� שדה מקנה משבאה שנת יובל

  .  דמחרי	 דבר שאינו שלו�אינו יכול להחרימה 
אילא ' ל כדברי ר"למדנו דס, אלעזר ב� עזריה לאשמועינ� שיהא אד	 חס על נכסיו' מזה דאתא ר', פי 3

וא	  , אליעזר כל הקפידא שלא יבזבז כל נכסיו' אול	 לר. ל אד	 לבזבז לצדקה יותר מחומשושלא יכ
  .דבר מועט סגי' השאיר לעצמו אפי
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  .ערכי� ד� כ ח
  ?החרי� קרקעותיה� או מטלטליה� או לאהא� הכהני� והלוי� יכולי� ל

  

    קרקעות  מטלטלי)
  יהודה' לר  2אי) מחרימי�  1אי) מחרימי�

  3אי) מחרימי�: כהני�
  מחרימי�: לוי�

  שמעו)' לר  אי) מחרימי�

  

  
  :ערכי� ד� כ ח

  ?לאיזה כהני� ה� ניתני�, מתנות כהונה דלהל�
  

    ?למי נותנ�
  4לכל כה) שירצה: יש שלא מק,שמעו) ' אליבא דר
  5לכה) שבאותו משמר:  שמקיש,יהודה ' אליבא דר

  החרי� מטלטלי)

  גזל הגר, החרי� שדותיו  6לכה) שבאותו משמר

  שדות הקדש היוצאות לכהני� ביובל  7לכה) שבאותו משמר שפגע בו יובל

  )ה החרי�"ד' תוס(תרומה   לכל כה) שירצה

                                                           
"  אחוזתוומשדה) "מטלטלי�" (=מכל אשר לו", )כח:ויקרא כז( לקרקעות בפסוק מטלטלי�דהוקשו  1

  . מטלטלי�ה "ה, ל"וכמו שקרקעות הכהני	 והלוי	 אינ	 יכולי	 להחרי	 וכנ, )קרקעות(=
, "מחרימי� שחרמי� שלה	בשלמא כהני	 אי� "' והנה בכהני	 אמרה הגמ. בי� כהני	 ובי� לוי	', פי 2

.  לכהני	�כיו� שדי� חרמי	 , דג	 א	 יחרי	 לא יצא מרשותו, ומשמע שהטע	 שלא יכול להחרי	 הוא
כ א	 החרי	 "וא, הלא שדה חרמי	 יוצאת לכהני	 שבאותו משמר, )ה כמא�"ד' בעמוד ב(' והקשו תוס

� שהחרמי	 שלה	 הוא שהלשו', ותירצו תוס. הכה� שדהו כשלא היה במשמרתו אי� החרמי	 שלו
, "אחוזת עול	 תהיה לה	"אלא הטע	 הוא מקרא , יתי אבל אי� זה הטע	 האמ�" לרווחא דמלתא"

  . הכהני	 בכלל הלוי	 ה	, ופסוק זה א� שמדבר בלוי	. דהיינו שה	 אינ	 יכולי	 להחרי	
כ לכאורה בי� כהני	 ובי� לוי	 יכולי	  "וא,  לקרקעותמטלטלי�ש שלא מקישי	 "מבואר לדעת ר' בגמ 3

	 ניתני	  שה�ליטשכיו� שהדי� גבי מטל, )ה כמא�"ד' בעמוד ב(' אכ� כתבו התוס. למטלטליה�להחרי	 
דהא החרמי	 , מטלטלי�ל שכה� לא יכול להחרי	 ל"כ שפיר י"א, ולכל כה� שירצה המחרי	 לתת ל

ולכ! חשוב שהחרמי	 , ויכול ג	 להשאיר אות	 לעצמו, דנותנה לכל כה� שירצה, שלה	 במטלטלי�
  .שלה	

מ  "מ, " ל! יהיהכל חר	 בישראל" שילי� לה מקרא עמשמ' דא� שמלשו� הגמ, )ה החרי	"ד(' וכתבו תוס 4
ה לחר	 "דכמו שתרומה נות� לכל כה� שירצה ה, אלא הלימוד הוא מסברא, אי� זה עיקר הדרשא

  .מטלטלי�
' הוא דוקא לר,  לכל כה� שירצהמטלטלי�חייא בר אבי� שנות� ל' דכל מה שאמר ר, לקמ�' מבואר בגמ 5

! ליתנ	 דוקא לכה� שבאותו כ צרי"א, שמעו� שמקיש' אול	 לר,  לקרקעותמטלטלי�יהודה דלא מקיש 
  . משמר של שעת החר	

נות� לכה� , ובגזל הגר. ]ה"ו ה"	 פ"רמב' ע [ שבשעת החר	ר לכה� שבאותו משמנות�, לגבי חר	 6
  . את קרב� האש	שבאותו משמר שהביא בו 

נותני	 את השדות למשמר היוצ א ,  שאז מתחלפות המשמרות�שא	 פגע יובל בשבת ', מבואר בגמ 7
  .דוקא
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  :ערכי� ד� כ ח
  ?יובל משמטת קרקעותומתי שנת , מתי שנת שמיטה משמטת כספי�

  

    שמיטת כספי� בשביעית  שמיטת קרקעות ביובל
  ישמעאל ' לחולקי� על ר  בבי) השמשות של מוצאי שביעית  בבי) השמשות של יו� כיפור

  ב"ישמעאל בנו של ריב' לר  בבי) השמשות של מוצאי שביעית  1בבי) השמשות של ראש השנה
  

  
  ?מה די� חרמי� דלהל�

  

    יל ליתנ� לכה)חרמי� שהחרימ� בשב  חרמי� שהחרימ� בסת�
  יהודה ב) בתירא' לר   ואינ� נפדי�,לכהני�    וה� נפדי�,לבדק הבית 

  לחכמי�   ואינ� נפדי�,לכהני�    ואינ� נפדי�,לכהני� 

  

  
  ?ומדוע, מה הדי�, המחרי� את קדשיו
  

    ?מה הדי)  ?ומדוע
  בנדר  נות) את דמיו  2 דחייב באחריותו,דכשלו דמי 

  בנדבה  3ת) את טובתהנו   דאינו חייב באחריותה,דאינה שלו כלל 

  בבכור  4נות) טובת הנאה שבו   אלא של כה),דאינו שלו 

  
  

                                                           
� ששנת הארבעי	 ודכי, ולדבריו נמצא שבאותו בי� השמשות חלה שמיטת כספי	 ושמיטת קרקעות 1

משמטת  היא �ושנת חמשי	 שהיא שנת יובל ,  ודי� שמיטה לשמט כספי	 בסופה�ותשע היא שנת שמיטה 
הרי ששניה	 משמטי	 כאחד באותו בי� השמשות של מוצאי , לתה כבר בראש השנהלקרקעות בתח

 . ה של יובל"רב רשביעית ע
יגנב או א	 , הפריש שור מסוי	 להקריבו לנדרו' ואפי, חל עליו חוב דמי	, "עולההרי עלי "כשאמר ', פי 2

, כ גבי נדר"וא).  שאינו חייב באחריותה�" הרי זו עולה"מר ושלא כנדבה שא(ות ייאבד הוא חייב באחר
 �ומשו	 שכל דמי הבהמה חשובי	 כשלו ,  שהוא חייב באחריותו להביא אחר�כיו, שור זה חשוב כשלו

 � ואינה שלו קדושה  דהיא �למזבח הג	 שהבהמה עצמה לא תהא מוחרמת אלא קרבה , יכול להחרימ	
  .ולכ! כשהחרי	 נות� דמיה, מ דמיה שלו ה	"מ
.  היה מוכ� לקנות מחברו בהמה בזול על מנת להקריבה עולה, דאומדי	 כמה אד	 שאינו חייב עולה', פי 3

על ידה ה	 יכולי	 להקריב  דהא , זהו שיעור הטובת הנאה שיש לבעלי	 עצמ	 מנדבת	, 	 אלווכדמי
  . דורו� לכבוד קונ	

ויש ישראלי	 שיש , תנו לכל כה� שירצהימ הוא יכול ל"מ, דא� שאד	 צרי! לתת את הבכור לכה�', פי 4
נו את בכוריה	 לנכד	  ומוכני	 לתת לבעלי הבכורי	 מעות על מנת שית, לה	 נכדי	 כהני	 מבנותיה	

נות� טובת הנאה , ולכ! כשהחרי	 אד	 לבכור. זהו הטובת הנאה שיש לישראל מבכור, וכסכו	 זה. הכה�
  . וזה מה שהוא יכול להחרי	 �ו ה מה שיש לו בבכורזד, זו


