בבא בתרא עב
דברי רב הו א :אמר רב הו א ,אף על גב דאמור רב ן :מכר קרקע ושייר ש י איל ות לפ יו  -יש לו
קרקע; ואפי' לר"ע דאמר :מוכר בעין יפה מוכר ,ה י מילי גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא ,אבל
איל ות דקא מכחשי בארעא,אם איתא דלא שייר ,לימא ליה :עקור איל ך שקול וזיל.

קושי על רב הו א מדברי ר' שמעון :ת ן ,ר' שמעון אומר :המקדיש את השדה  -לא הקדיש אלא חרוב
המורכב וסדן השקמה; ות י עלה ,אמר ר"ש :מה טעם? הואיל ויו קין משדה הקדש; ואי סלקא דעתך
שיורי שייר ,כי קא י קי  -מד פשיה קא י קי!
ר' שמעון – המקדיש שדה בלי איל ות
לא משייר קרקע
פוסק כר' עקיבא – מוכר בעין יפה מוכר
תירוץ 1
תירוץ 2

רב הו א – המוכר שדה בלי איל ות
משייר קרקע
פוסק כחכמים – מוכר בעין רעה מוכר
קושי :פשיטא
תירוץ :דאי פלי הדר שתיל להו

מתייחס לדברי חכמים ומדבר לפי
שיטתם )ולא שיטתו(

קושי על תירוץ  :1ומי מצית מוקמת לה לר' שמעון כר' עקיבא? והא ת יא:
איך מעריכים את הפדיון?
מה יצא מוקדש?
מה ואיך הוא הקדיש?

הקדיש שלשה איל ות ממטע
עשרה לבית סאה

הרי הקדיש את הקרקע ואת
האיל ות שבי יהם

פחות מכאן או יותר על כן ,או
שהקדישן בזה אחר זה
הקדיש את האיל ות וחזר
והקדיש את הקרקע

הרי זה לא הקדיש לא הקרקע ולא
את האיל ות שבי יהם
)כשהקדיש את האיל ות ,לא
הקדיש את הקרקע – מקדיש
בעין רעה מקדיש(

כשהוא פודה  -פודה בית זרע
חומר שעורים בחמשים שקל
כסף
כשהוא פודה  -פודה את
האיל ות בשוויהן
כשהוא פודה  -פודה את
האיל ות בשוויהן ,וחוזר
ופודה בית זרע חומר שעורים
בחמשים שקל כסף

מ י?
 אי רבי עקיבא ,הא אמר :מוכר בעין יפה מוכר ,וכל שכן מקדיש!
 אי רב ן ,הא אמרי :מוכר הוא דבעין רעה מוכר ,אבל מקדיש בעין יפה מקדיש! )ממש תי ו(
 אלא פשיטא רבי שמעון היא; ורבי שמעון אליבא דמאן?
 oאי אליבא דר"ע ,הא אמר :מוכר בעין יפה מוכר ,וכל שכן מקדיש!
 oאלא פשיטא אליבא דרב ן ,וקא סבר ר"ש :כי היכי דמוכר בעין רעה מוכר ,מקדיש
מי בעין רעה מקדיש ומשייר ארעא.
קושי וסף בדברי ר' שמעון עצמם :ואלא קשיא :הואיל ויו קין משדה הקדש!
תירוץ  :2אלא ,רבי שמעון לדבריהם דרב ן קאמר להו :לדידי ,כי היכי דמוכר בעין רעה מוכר ,מקדיש
מי בעין רעה מקדיש ושיורי משייר ,לדידכו ,אודו לי מיהא דלא הקדיש אלא חרוב המורכב וסדן
השקמה ,ואמרי ליה רב ן :לא ש א.
מוכר
מקדיש

ר' עקיבא
עין יפה

חכמים
עין רעה
עין יפה

ר' שמעון
עין רעה

ויקרא פרק כז

טז וְ ִאם ִמ ְשּׂ ֵדה אֲ חֻ זָּתוֹ ,י ְַק ִדּישׁ ִאישׁ ַלה'--וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ  ,לְפִ י ַז ְרעוֶֹ :ז ַרע חֹמֶ ר ְשׂע ִֹרים ,בַּ חֲ ִמ ִשּׁים שֶׁ ֶקל כָּסֶ ף .יז ִאם-
ִמ ְשּׁ ַת ַהיֹּבֵ ל ,י ְַק ִדּישׁ שָׂ דֵ הוּ--כְּ עֶ ְרכְּ  ,יָקוּם .יח וְ ִאםַ -א ַחר ַהיֹּבֵ ל ,י ְַק ִדּישׁ שָׂ דֵ הוּ--וְ ִחשַּׁ ב-לוֹ הַ כּ ֵֹהן אֶ תַ -הכֶּסֶ ף עַ ל-פִּ י
נּוֹתרֹת ,עַ ד ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל; וְ ִ גְ ַרע ,מֵ עֶ ְר ֶכּ .יט וְ ִאםָ -גּאֹל יִגְ ַאל ֶאת-הַ ָשּׂ ֶדהַ ,המַּ ְק ִדּישׁ אֹתוֹ :וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִשׁית כֶּסֶ ף-
הַ ָשּׁ ִ ים הַ ָ
לְאישׁ ַאחֵ ר--ל ֹא יִ גּ ֵָאל ,עוֹד .כא וְ הָ יָה
עֶ ְרכְּ  ,עָ ָליו--וְ ָקם לוֹ .כוְ ִאם-ל ֹא יִ גְ ַאל ֶאתַ -השָּׂ ֶדה ,וְ ִאם-מָ ַכר ֶאתַ -ה ָשּׂדֶ ה ִ
הַ ָשּׂ ֶדה ְבּצֵ אתוֹ בַ יֹּבֵ ל ,קֹדֶ שׁ ַלה'--כִּ ְשׂדֵ ה הַ חֵ ֶרםַ :לכּ ֵֹהןִ ,תּ ְהיֶה אֲ חֻ זָּתוֹ .כב וְ ִאםֶ ,אתְ -שׂדֵ ה ִמ ְק ָתוֹ ,אֲ שֶׁ ר ,ל ֹא ִמ ְשּׂדֵ ה
אֲ חֻ זָּתוֹ--י ְַק ִדּישַׁ ,לה' .כג וְ ִחשַּׁ ב-לוֹ הַ כּ ֵֹהןֵ ,את ִמכְ סַ ת הָ עֶ ְרכְּ  ,עַ דְ ,שׁ ַת הַ יֹּבֵ ל; וְ ַָתן ֶאת-הָ עֶ ְרכְּ בַּ יּוֹם הַ הוּא ,קֹדֶ שׁ
לַ ה'.

קושי בשיוך הברייתא כר' שמעון :במאי אוקימתא לה? כרבי שמעון ,אימא סיפא :ולא עוד ,אלא אפילו
הקדיש את האיל ות וחזר והקדיש את הקרקע ,כשהוא פודה  -פודה את האיל ות בשוייהן ,וחוזר ופודה בית
זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף; ואי ר' שמעון ,ליזיל בתר פדיון ו יפרקו אגב ארעייהו ,דהא
שמעי ן ליה לר"ש דאזיל בתר פדיון!

המקור לכך שר' שמעון סובר בתר פדיון :דת יא:

מ ין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו ,מ ין שתהא לפ יו כשדה אחוזה? ת"ל:
 ,שדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה ,יצתה זו שראויה להיות
שדה אחוזה ,דברי רבי יהודה ורבי שמעון;
רבי מאיר אומר :מ ין ללוקח שדה מאביו ומת אביו ואח"כ הקדיש ,מ ין שתהא לפ יו כשדה אחוזה?
 ,שדה שאי ה שדה אחוזה ,יצתה זו שהיא
תלמוד לומר:
שדה אחוזה;
תירוץ :אמר רב חמן בר יצחק :לעולם בעלמא רבי יהודה ורבי שמעון לא אזלי בתר פדיון ,והכא
קרא אשכחו ודרוש :א"כ ,לכתוב קרא ואם את שדה מק תו אשר לא אחוזתו ,אי מי שדה
? את שאי ה ראויה להיות שדה אחוזה ,יצתה זו שראויה
אחוזתו ,מאי
להיות שדה אחוזה.

