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  .ערכי� ד� כט
  ?מה ילפינ� מהפסוקי דלהל�

  

  "כשדה החר� לכה& תהיה אחוזתו"
  )א"ש� פסוק כ(

  "' כל חר� קדש קדשי� הוא לה"
    )כח:ויקרא כז(

 *כה& שהקדיש שדה חרמו 
  1מתחלקת ביובל

  יהודה ב& בתירא' לר  סת� חרמי� לבדק הבית

  לחכמי�  2על קדשי�' חר� חל אפי  סת� חרמי� לכהני�

  
  ?מה הדי�, החרי בסת בזמ� הזהאד ש

  

    ?למי מחרימי� עתה חרמי� בסת�  ?מה נעשה ע� זה החר�
  לרב יהודה  לבדק הבית  3זוזי ומשליכ& לנהר' פודה אות& בד

  לעולא  לכהני�  נות& אות� לכהני�

  
  ].ה שקיבל"תוד[? מה הדי�, אד� שהחרי� בסת� בזמ� הזה מטלטלי� או קרקעות

  

    מטלטלי&  4קרקעות
  לא חל החר�: באר. ישראל
  זוזי' פודה בד: בחו. לאר.

   להקדש*ב יהודה לר  ירקבו שלא יבוא בה� לידי תקלה

  לא חל החר�: באר. ישראל
  תנת& לכהני�: בחו. לאר.

   לכהני�*לעולא   ינתנו לכהני�

  

                                                           
,  ולא הוקש שדה החר לשדה אחוזה�"  בשלי לא כל שכ�,א בשל אחרי אני זוכה"ולא יכול לומר  1

 כ� שדה החר שהקדישה כה � , לכהני ביובלתי הבעלי יוצא"שכמו ששדה אחוזה שהוקדש ולא נגאל ע
  .  שמע מינה תרתי,"חר"ומצי למימר " החר" מדכתיב ורבנ� דורשי. דינה כ�

הקדש "דקדשי שהחרימ חל בה , )לקמ� במשנה הבאה(ישמעאל '  של רויהודה ילי� לה מדרשת' ור 2
  . דהיינו שמעלי אות כדמי הטובת הנאה שיש לו בה ונות� אות לבדק הבית, "עילוי

ובזמ� הזה אפשר לעשות כ� (נה מחללו בשוה פרוטה ל לרב יהודה כשמואל דאמר הקדש שוה מ"ס', פי 3
י "אמנ כא� בעינ� שיהיה פרסו שיצא החר מהקדש ע, )הא אי� פסידא להקדשדלה ילכתח' יפא
בטבלא הבאה הא יש ' וע. לכ� אמר לו רב יהודה שיקח סכו של ארבעה זוזי וישליכ לנהר, לולויח

  . לקרקעותמטלטלי�חילוק בי� 
הרי אי� חר נוהג בזמ� שאי� היובל נוהג כמו שאמר , בי� על רב יהודה ובי� על עולא' הקשתה הגמ 4

והיה "הא במקרקעי שאינו נוהג כדכתיב , ותירצה). והיינו לא חר לבדק הבית ולא חר לכהני(י "רשב
מבדיתא והא מעשה שהיה בפו', והקשתה הגמ. הגו נמטלטלי�אבל , "השדה בצאתו ביובל כשדה החר

,  והטע(, ל כמטלטלי דמי"שמקרקעי דחו, ותירצה.  היה בקרקעות�ברו רב יהודה ועולא ישעליו ד
  ).מטלטלי� וכ�ולכ" אי� דינ משתנה כשהיובל אינו נוהג , ל א� פע לא היו בפרשת יובל"דקרקעות דחו
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  .ערכי� ד� כ ט
  ?מה ילפינ� מהפסוקי דלהל�

  

" לא יקדיש איש אותו' א0 בכור וגו"
  )כו:ויקרא כז(

  "אלהי0' תקדיש לה' כל הבכור אשר יולד וגו"
    )יט:ברי� לוד (

  ישמעאל' לר  שא� הקדישו או החרימו נות& טובת הנאה לכה&  אינו מקדישו לש� קרב& אחר למזבח

  לרבנ&  1 לש� בכור*מצוה להקדיש לבכור   א� הקדישו לש� קרב& אחר עובר בלאו
  

  :ערכי� ד� כ ט
  פרק תשיעי

  

  ?ומה די� מעות המכירה? מה דינה, שנת היובל עצמההמוכר שדה אחוזה ב
  

    ?מה דינה  ?מה די& המעות
  לרב   ויוצאת מיד, חלה המכירה   דחלה המכירה*של מוכר 

  לשמואל  לא חלה המכירה כלל  חוזרי� ללוקח

  
  ?" שאינה מכורה אינו די� שלא תמכר�מכורה כבר יוצאה "הא אמרינ� , בדיני דלהל�

  

    שנת היובלגבי שדה אחוזה ב  גבי מוכר בתו משהביאה סימני�
  2לרב  לא אמרינ&  אמרינ&

  לשמואל  אמרינ&  אמרינ&

  
  ?מ בי� רב לשמואל"מה הנפ, א נאמר שלשמואל מוכר שדהו בשנת היובל אי� המעות חוזרי�

  

    שמט לוקח וקצ. אילנות  הקנה לו מטלטלי& אגב זו הקרקע
   מכורה ויוצאה*לרב   האילנות של לוקח  לוקחקנה 

   אינה מכורה כלל*לשמואל   האילנות של מוכר  לא קנה לוקח
  

                                                           
  .  אי� מצוה להקדישו�ל שכיו� שהוא כבר קדוש מרח "ורבי ישמעאל ס 1
דבבתו אינה חוזרת , ל לבי� שדה אחוזה"ו הנ"שרב מחלק בי� מוכר בתו דאמרינ� לק' בגממבואר  2

בתו אינה חוזרת שויש להקשות דזה גופא מני� . ואילו בשדה אחוזה חוזרת ונמכרת, כ"ונמכרת אח
לכ" אחר שיוצאה , "שפחות אחר שפחות"י דכיו� שאי� אד מוכר בתו ל"ופירש. ונמכרת בנערותה

והוקשה  [. כ בשדה אחוזה דאחר שנת היובל יכול שוב למוכרה"משא. ב אינו יכול למוכרהבסימני שו
וכי לשיטתו יו כל אד � למכ ור בתו  אחר שיצאה  , "אד � מוכ ר בתו  לשפחות אחר שפחות"ד " דלמ,)ה הת�"ד('  לתוס

 !מכו רה כב ר יוצא ה "�  שדכיו, ו גופא"הוא מזה הק, שהטע� שלא  מוכר  בתו כ שהביא ה סימנ י�, י"ולכ� פירש  ר. בסימ ני �
ו  "קג� בש דה אחוזה נאמר  ,  סגי לומר של א ת מכ ר שובו זה "ב ק דא� , ז"אלא  שקשה  לפ" . שאינה  מכורה  אינו די � שלא  תמכ ר

שפחות אחר  "טע� שלא נמכרת ל והוצר" ל, ו זה"בקלא סגי ד י"לפירש והניחא .שלא יוכל למכור שו ב אחר שיצאה ביובל
, ולומר ד א� מכ ורה יוצאה ב סימני � לעול� שלא  תוכל להמכר  לשפחות שוב , ו"  לעשות  קורק אחר די� זה אפשר, "שפחות

שבשדה א חוזה אי� , אתי  ש פיר החילוק ב ינה לבי� שדה  אחוזה,  שאינה  מכו ר ה אינו  די� של א ת מכ ר כלל  משהבי אה סי מני�
� שאי נה נמכ רת שו ב הוא הטע !י שג� ב בתו שנ מכרה  כבר  "ר' כ ל פי"מש א. ששוב ל א תמ כ ראחת לימוד  שא� נ מכרה  פע� 

 !שא�  מכורה  כבר י וצאה "ל "ו הנ"הא בשניה� אפשר לומר  לק, כ מהו החילוק בינה לבי� שד ה אחוזה"א, ל"ו  הנ"מהק
דבב תו  הסימ ני� ש ה� סב ת  ,  דשאני  שדה א חוזה מבתו', ותירצו  תוס). וקשיא  לרב, "לא תמ כראינו די� ש שאינה  מכור ה 

  ].סב ת ההפקעה נגמרת  ב סו# שנ ת היוב לשיוב ל י בגכ  " משא,עי�  אותו  מלמוכ רהוכל שעה ה� מונ, הפקעתה נשארי� בה 


