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  .ערכי� ד� לד
  ?הא� נוהג בתי ערי חומה בערי הלוי� שנפלו לה� בגורל בימי יהושע ע� חומה

  ].'ק אות ח" שטמ�ה ה� "תוד[

  

    כל עוד שלא סתרו את חומת%  אחר שסתרו את חומת%
  נוהג: 'שבתוס' לתירו� א

  1לא נוהג: 'שבתוס' לתירו� ב
  2יוסי' אליעזר בר' לר  נוהג

  יוסי' ישמעאל בר' לר  גנוה  לא נוהג

  

  
לולא ההיקש של שדה חרמי� לשדה אחוזה , מה היה יכול הכה� המקדיש לשדה חרמו לטעו�

  ?ומה היה הדי�, )המלמדנו ששדה חרמי� שהוקדשה מתחלקת לכהני� ביובל(
  

    ?מה היא טענת הכה%  ?ז הדי%"ומה היה לפ
  תהיה חוזרת שביובל 

  לכה% המקדישה
 בשל אחרי� אני זוכה .ו "ק

  ש"בשל עצמי לא כ
  לפשטות הברייתא

  שביובל תהיה חוזרת 
  לכה% המקדישה

   ." איש את קדשיו לו יהיו"
  וג� כא% הוא קדשיו ויטל�

  3לרמי בר חמא

שיוכל לגואלה לעול� מהקדש 
  4ולא תצא לכהני� ביובל

  לרב נחמ%  ששדה החרמי� היא כאחוזתו

  

                                                           
 לעני� "אשר לו חומה" ודורש ,לבואלעתיד ל דקדשה "י דס"א בר"שג�  לר' בתירו� השני תירצו תוס 1

 אול� א� די� החומה להסתר כמו בערי ,ה דוקא א� היתה ראויה לה� החומהז, שסגי במה שהיה לו
 הסתירה להפקיע לה  �דזה כל עני,  די� חומהעירכ לא שיי� לומר שג� אחרי שנסתרה יש ל" א,הלוי�
  .  חומה כל זמ� שעדיי� לא נסתרהה כמוקפתשחשובמה וסגי ל� , ה ודיניהתמחומ

הא כיו� שהיו מוקפות , איכפת ל� א� נסתרודמה , "למיסתרינהו קאי"' הקשו על קושית הגמ' הנה תוס 2
פ שאי� לו " אע"אשר לו חומה") .ד� לב(כדאמרינ� לעיל , א� שנחרבוחומה בזמ� יהושע ממשי� דינ� 

ל דהנה לעיל "ור. יוסי דלא דריש הכי' ישמעאל בר'  דהוא כר,)'ק אות ח"היטב שטמ' ע(ותירצו . עכשיו
י הא� קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד "ל ברישמעא' י ור"א בר"נחלקו ר) 'ש� עמוד ב(

, פ שאי� לו עכשיו" אע"אשר לו חומה"ולא דורש לדרשת , ל שלא קדשה"י ס"ישמעאל בר' ור,  או לאלבוא
  . ולדבריו בשעה שנסתור לחומה ודאי שלא יהיה נוהג בה� די� בתי ערי חומה

בפשיטות בא רמי בר חמא לומר דכמו שמצינו שבקדשיו הוא מקריב ונוטל לעצמו העור והבשר ואי�   3
בפני� הספר שביארנו באור� ' וע (,כ בשדה חרמי� שהקדיש יהיה הדי� כ�"ג, בה�לשאר הכהני� חלק 

, ו"דהברייתא לעיל אמרה לימוד מק' התוסועל זה הקשו , )א בהבנת הסוגיא באופ� אחר"את שיטת הגר
ו שהוא מסברא " דניחא לברייתא לומר לימוד של ק,'ותירצו תוס. ועתה אנו אומרי� לימוד מפסוקי�

לא חששה לדקדק מה באמת היא ההוה אמינא בטענת , וכיו� שבי� כה לא נשאר לימוד זה דהא יש היקש(
  ).  היא מפסוקי�אא� שבאמיתות הדרש, הכה�

ומדי� , ל תחזור אליו בחנ�בדלעיל הבנו שטענת הכה� שביו, בנה הקודמתהי רב נחמ� יש שינוי מהבדבר 4
ני� אלא שהוא יזכה בה הדהוא רוצה שלא תתחלק לכל הכ, היציאה שיוצאות השדות מהקדש ביובל

ואילו רב נחמ� מבאר שההיקש בא לאפוקי שלא יאמר שכמו שא� הקדיש לשדה אחוזה . ל"מהטעמי� הנ
אלא יש לכה� , רי הלוי� שהיא ירושה לו מאבותיו הדי� הוא שאינה יוצאת ביובל להתחלק לכהני�שבע

כ יהיה הדי� כ� שלא תצא לכהני�  "ג, ה נמי בשדה חרמי� שהקדיש"ה, המקדיש כח וזכות גאולת עול�
  . ל ההיקש שלא"קמ, ויוכל לגאולה מיד הקדש לעול�, ביובל


