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  וערכין כ
  ר' אלעזר  ר' שמעון  ר' יהודה  

הגיע 
יובל ולא 

  נגאלה

הכהנים נכנסין לתוכה 
  דמיהונותנין את 

לא נכנסין ולא נותנין, אלא נקראת שדה   נכנסין ולא נותנין
רטושין עד היובל השני, הגיע היובל 

השני ולא נגאלה, נקראת רטושי 
רטושין עד היובל השלישי; לעולם אין 

הכהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה 
  אחר.

מאי 
  טעמא

 קודש קודשגמר 
ממקדיש בית, מה להלן 
  בדמים, אף כאן בדמים

מכבשי  קודש קודשר גמ
עצרת, מה להלן בחנם, 

  אף כאן בחנם

ואם לא יגאל את אמר קרא: : רבה

השדה לא יגאל עוד, ואם מכר את 

  השדה והיה השדה בצאתו ביובל
סכינא חריפא מפסקא  :דחייה
  !קראי
טעמא דרבי אליעזר כדתניא:  :אביי
, לכמות שהיתה אינה נגאלת, אבל עוד

   נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה;
ביובל שני, ולמאן? אילימא מדובר 

לרבי יהודה ור"ש, לכהנים נפקא! 
אלא לאו ר' אליעזר, ושמע מינה 

  .טעמא דר' אליעזר מהכא
ותסברא? רבי יהודה ור"ש  :דחייה

  האי עוד מאי דרשי ביה?
והיה השדה בצאתו אמר קרא: : רבא

  ר, בצאתו מיד אחביובל

תגובתו 
  לאחר

דנין קדשי בדק הבית 
מקדשי בדק הבית, ואין 

דנין קדשי בדק הבית 
  מקדשי מזבח

דנין דבר שמתנה 
לכהנים מדבר שמתנה 
לכהנים, ואין דנין דבר 
שמתנה לכהנים מדבר 

  שאינו מתנה לכהנים

 ויקרא פרק כז
ל ֽעֹוד: א ִיָּגֵא֖ ֹ֥ ר ל יׁש ַאֵח֑ ה ְלִא֣ ר ֶאת־ַהָּׂשֶד֖ ה ְוִאם־ָמַכ֥ א ִיְגַאל֙ ֶאת־ַהָּׂשֶד֔ ֹ֤  (כ) ְוִאם־ל

ֶדׁש ַלֽ  ל ֹק֛ ה ְּבֵצא֣תֹו ַבֹּיֵב֗ ה ַהָּׂשֶד֜ ה ַהֵח֑  ה'(כא) ְוָהָי֨ ן ִּתְהֶי֥ה ֲאֻחָּזֽתֹו: ִּכְׂשֵד֣   ֶרם ַלֹּכֵה֖
  

  : הברייתא הראשונה
ו כול לא תהא נגאלת שתהא לפניי - לא יגאל

  כשדה מקנה?
ם שהבעלים לא יכולים לגאול היינו חושבי

  בכלל 

, לכמות שהיתה אינה נגאלת, אבל עודת"ל: 
  נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה

יחזור את השדה אבל לא ל הם יכולים לגאו
  אליהם ביובל כשדה אחוזה

  
  אימת? : לפי אביי הסבר הברייתא

  
  אלא פשיטא ביובל שני              אילימא ביובל ראשון, 

  ולמאן?      אמאי אינה נגאלת? שדה אחוזה נמי הויא!
  

  אלא לאו ר' אליעזר      אילימא לרבי יהודה ור"ש, 
  לכהנים נפקא!

  בעלים ראשונים פדה  יובלעבר שנת ה  הקדישה בעלים
  שתהא לפניו כשדה מקנה

  הולך לכהנים שניביובל 
  

  
  אלא הכא במאי עסקינן : הסבר אחר לברייתא

ביובל ראשון   הקדישה בעלים
  הלך לכהנים

הקדישה 
  כהן

  בעלים הראשונים פדה
  שתהא לפניו כשדה מקנה

ביובל שני הולך 
  לכהנים

  
  : מברייתא חיזוק לפירוש השני

לאשר קנהו  בשנת היובל ישוב השדה

  יכול יחזור לגזבר שלקחו ממנו? - מאתו
  לאשר לו אחוזת הארץתלמוד לומר: 

  שדה מקנה שהקדיש ולא גאל חוזר לבעלים הראשונים

, מה לאשר לו אחוזת הארץ יאמר
  ?לאשר קנהו מאתו תלמוד לומר

שדה שיצאת לכהנים ומכרה כהן, והקדישה לוקח וגאלה 
  לאשר קנהו אחר, יכול תחזור לבעלים הראשונים? ת"ל:

שדה אחוזה שיצאה כבר לכהנים, אינה חוזרת לבעלים 
  לכהן שזכה בו ביובל ראשוןוחוזר  – הראשונים
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  איצטריך

  לא יגאל
ביובל ראשון   הקדישה בעלים

  הלך לכהנים
בעלים   הקדישה כהן

  הראשונים פדה
ביובל שני הולך 

  לכהנים
  הבעלים פדו אז היינו חושבים שאולי יחזור אליו ביובל

  

  לאשר קנהו
הקדישה 

  בעלים
ביובל ראשון 
  הלך לכהנים

מישהו   לוקח הקדיש  כהן מכרה
  אחר גאל

ביובל שני 
הולך לכהן 

שזכה בו 
  ביובל

  זר למישהו שגאל, היינו חושבים שאולי נחזיר לבעלים הראשוניםבגלל שביובל שני, חו
   עוד

ביובל ראשון   הקדישה בעלים
  הלך לכהנים

בעלים   הקדישה כהן
  הראשונים פדה

שתהא לפניו 
  כשדה מקנה

ביובל שני הולך 
  לכהנים

ולא שאין לו אפשרות לפדות (שיכול להיות ברשותו עד היובל) החידוש שיהיה כשדה מקנה 
   בכלל

  
האם הולך לכהנים איבעיא להו: בעלים ביובל שני כאחר דמו או לא? : שאלה על שיטת ר' אלעזר

  ביובל שני או לבעלים הראשוונים?
, לכמות עודיכול לא תהא נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה? ת"ל:  - לא יגאלתא שמע: : 1 תשובה

אימת? אילימא ביובל ראשון, אמאי  שהיתה אינה נגאלת, אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה.
אינה נגאלת? אחוזה נמי הויא! אלא פשיטא ביובל שני, ולמאן? אי לרבי יהודה ורבי שמעון, 

  מע מינה: בעלים ביובל שני כאחר דמו. לכהנים נפקא! אלא לאו לרבי אליעזר, וש
ותסברא? רבי יהודה ורבי שמעון האי עוד מאי דרשי ביה? אלא הכא במאי עסקינן  :דחייה

בשדה שיצאה לכהנים והקדישה כהן ואתו בעלים למיפרקה, ס"ד אמינא: לא תיפרוק  -
עוד, לכמות שהיתה אינה נגאלת, אבל נגאלת שתהא לפניו שתהא כשדה מקנה, ת"ל: 

  ; קנהכשדה מ
יכול יחזור לגזבר שלקחה  - ישוב השדה לאשר קנהו מאתווהתניא:  :חיזוק לפירוש זה

? שדה שיצאה לכהנים לאשר קנהו, מה תלמוד לומר לאשר לו אחוזת הארץהימנו? ת"ל: 
 לאשר קנהו.ומכרה כהן, והקדישה לוקח וגאלה אחר, יכול תחזור לבעלים הראשונים? ת"ל: 

  ... ואיצטריך
  . ר' אליעזר אומר: גאלה בעלים ביובל שני, יוצאה לכהנים ביובלתא שמע : 2תשובה 

רבי אליעזר אומר: אין א"ל רבינא לרב אשי: האנן לא תנן הכי, : מלשון משנתינו קושי
   עד שיגאלנה אחר!הכהנים נכנסין לתוכה 

  אמר ליה: בעלים ביובל שני כאחר דמו. תירוץ: 
ר' אליעזר אומר: גאלה ביובל שני, אינה יוצאה תא שמע  :)2(גירסה אחרת לתשובה  3תשובה 

  . לכהנים ביובל
ר' אליעזר אומר: אין הכהנים א"ל רבינא לרב אשי: אף אנן נמי תנינא,  חיזוק ממשנתינו:

   נכנסין לתוכה עד שיגאלנה אחר!
 "ל: אי ממתני', ה"א: בעלים ביובל שני כאחר דמו, קמ"ל. א :זוקדחיית החי

  
  רבי יהודה ור"ש  ר' מאיר  

 -הלוקח שדה מאביו 
  הקדישה ואח"כ מת אביו

  הרי היא כשדה אחוזה  הרי היא כשדה מקנה

ואם משדה מקנתו אשר לא   

, שדה שאינה משדה אחוזתו
את זו שהיא שדה אחוזה, יצ

  שדה אחוזה.

אם משדה מקנתו אשר לא משדה 

שדה שאינה ראויה להיות , אחוזתו
שדה אחוזה, יצתה זו שהיא ראויה 

  להיות שדה אחוזה
  קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי! קנין פירות כקנין הגוף דמי  למחלוקתהבסיס  –העצה 
ע קנין פירות כו" –דחייה 

  כקנין הגוף
  קרא אשכח ודרשי 


