
  עבבבא בתרא 
  

יש לו  -אמר רב הונא, אף על גב דאמור רבנן: מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו דברי רב הונא: 
קרקע; ואפי' לר"ע דאמר: מוכר בעין יפה מוכר, הני מילי גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא, אבל 

  אילנות דקא מכחשי בארעא,אם איתא דלא שייר, לימא ליה: עקור אילנך שקול וזיל. 
  

לא הקדיש אלא חרוב  -ר' שמעון אומר: המקדיש את השדה תנן, : ברי ר' שמעוןקושי על רב הונא מד
; ואי סלקא דעתך אמר ר"ש: מה טעם? הואיל ויונקין משדה הקדש; ותני עלה, המורכב וסדן השקמה

  מדנפשיה קא ינקי!  -שיורי שייר, כי קא ינקי 
המקדיש שדה בלי אילנות  –ר' שמעון   

  לא משייר קרקע
מוכר שדה בלי אילנות ה –רב הונא 

  משייר קרקע
  מוכר בעין רעה מוכר –פוסק כחכמים   מוכר בעין יפה מוכר –פוסק כר' עקיבא   1תירוץ 

  : פשיטאקושי
  ודאי נפלי הדר שתיל לה: תירוץ

מתייחס לדברי חכמים ומדבר לפי   2תירוץ 
  שיטתם (ולא שיטתו)

  

  
  ומי מצית מוקמת לה לר' שמעון כר' עקיבא? והא תניא: : 1קושי על תירוץ 

  איך מעריכים את הפדיון?  מה יצא מוקדש?  ?הוא הקדישואיך מה 
הקדיש שלשה אילנות ממטע 

  עשרה לבית סאה
הרי הקדיש את הקרקע ואת 

  האילנות שביניהם 
פודה בית זרע  -כשהוא פודה 

חומר שעורים בחמשים שקל 
  כסף

על כן, או פחות מכאן או יותר 
  שהקדישן בזה אחר זה

הרי זה לא הקדיש לא הקרקע ולא 
  את האילנות שביניהם

פודה את  -כשהוא פודה 
  האילנות בשוויהן

הקדיש את האילנות וחזר 
  והקדיש את הקרקע

(כשהקדיש את האילנות, לא 
מקדיש  –הקדיש את הקרקע 

  בעין רעה מקדיש)
  

פודה את  -כשהוא פודה 
חוזר האילנות בשוויהן, ו

ופודה בית זרע חומר שעורים 
  בחמשים שקל כסף

  מני? 

  !אי רבי עקיבא, הא אמר: מוכר בעין יפה מוכר, וכל שכן מקדיש 
  !(ממשנתינו)אי רבנן, הא אמרי: מוכר הוא דבעין רעה מוכר, אבל מקדיש בעין יפה מקדיש 
  ?אלא פשיטא רבי שמעון היא; ורבי שמעון אליבא דמאן 

o  !אי אליבא דר"ע, הא אמר: מוכר בעין יפה מוכר, וכל שכן מקדיש 
o  אלא פשיטא אליבא דרבנן, וקא סבר ר"ש: כי היכי דמוכר בעין רעה מוכר, מקדיש

 נמי בעין רעה מקדיש ומשייר ארעא. 
  ! הואיל ויונקין משדה הקדשואלא קשיא: : קושי נוסף בדברי ר' שמעון עצמם

  
אלא, רבי שמעון לדבריהם דרבנן קאמר להו: לדידי, כי היכי דמוכר בעין רעה מוכר, מקדיש : 2 תירוץ

נמי בעין רעה מקדיש ושיורי משייר, לדידכו, אודו לי מיהא דלא הקדיש אלא חרוב המורכב וסדן 
  השקמה, ואמרי ליה רבנן: לא שנא. 

  
  ר' שמעון  חכמים  ר' עקיבא  

  עין רעה  עין רעה  עין יפה  מוכר
  עין יפה  מקדיש

  
  ויקרא פרק כז

, ְלִפי ַזְרעֹו:--ה'ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו, ַיְקִּדיׁש ִאיׁש לַ  טז -ִאם יז  .ֶזַרע ֹחֶמר ְׂשֹעִרים, ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ָּכֶסף  ְוָהָיה ֶעְרְּכ
, ָיקּום--ִמְּׁשַנת ַהֹּיֵבל, ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו ִּפי -ַהֶּכֶסף ַעל-לֹו ַהֹּכֵהן ֶאת-ְוִחַּׁשב--ַאַחר ַהֹּיֵבל, ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו-ְוִאם יח  .ְּכֶעְרְּכ

-ְוָיַסף ֲחִמִׁשית ֶּכֶסף  ַהָּׂשֶדה, ַהַּמְקִּדיׁש ֹאתֹו:-ָּגֹאל ִיְגַאל ֶאת-ְוִאם יט  .ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתֹרת, ַעד ְׁשַנת ַהֹּיֵבל; ְוִנְגַרע, ֵמֶעְרֶּכ
, עָ  ְוָהָיה  כא  .לֹא ִיָּגֵאל, עֹוד--ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר-ָמַכר ֶאת-ַהָּׂשֶדה, ְוִאם-לֹא ִיְגַאל ֶאת-כְוִאם  .ְוָקם לֹו--ָליוֶעְרְּכ

ר, לֹא ִמְּׂשֵדה ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו, ֲאׁשֶ -ְוִאם, ֶאת כב  .ַלֹּכֵהן, ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו  ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם:--ה'ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבֹּיֵבל, ֹקֶדׁש לַ 
, ַעד, ְׁשַנת ַהֹּיֵבל; ְוָנַתן ֶאת-ְוִחַּׁשב כג  .ה'ַיְקִּדיׁש, לַ --ֲאֻחָּזתֹו ָהֶעְרְּכ ַּבּיֹום ַההּוא, ֹקֶדׁש -לֹו ַהֹּכֵהן, ֵאת ִמְכַסת ָהֶעְרְּכ

  .ה'לַ 
אלא אפילו  ולא עוד,במאי אוקימתא לה? כרבי שמעון, אימא סיפא: : כר' שמעון ברייתאשיוך הב קושי

פודה את האילנות בשוייהן, וחוזר ופודה בית  -הקדיש את האילנות וחזר והקדיש את הקרקע, כשהוא פודה 
; ואי ר' שמעון, ליזיל בתר פדיון וניפרקו אגב ארעייהו, דהא זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף

  שמעינן ליה לר"ש דאזיל בתר פדיון! 



  
  דתניא: : פדיוןהמקור לכך שר' שמעון סובר בתר 

 מנין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו, מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה? ת"ל:
שדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו שראויה להיות , 

   שדה אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון;
יו ומת אביו ואח"כ הקדיש, מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה? רבי מאיר אומר: מנין ללוקח שדה מאב

שדה שאינה שדה אחוזה, יצתה זו שהיא ,  תלמוד לומר:
  ; שדה אחוזה

  
אמר רב נחמן בר יצחק: לעולם בעלמא רבי יהודה ורבי שמעון לא אזלי בתר פדיון, והכא : תירוץ

קרא אשכחו ודרוש: א"כ, לכתוב קרא ואם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו, אי נמי שדה 
? את שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו שראויה ו, מאי אחוזת

  להיות שדה אחוזה. 


