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32.8.2
)סיו הפרק( ) 29aמשנה ה( 28a

דֵ ה ִמגְ ַר עָ ֵריהֶ א יִָ כֵר ִ י אֲ ח" !ַת ע ֹו ָל הא לָהֶ  :ויקרא כה ,לד
ְ .1
מ ְ.דֵ ה אֲ ח" !ָת ֹו א ִיָ כֵר וְ א ִיָ/אֵ ל ָל חֵ ֶר קֹדֶ  ָקדָ ִי הא
 .2אַ * ָל חֵ ֶר אֲ ֶר יַחֲ ִר ִאי ַלה' ִמָל אֲ ֶר ל ֹו מֵ ,דָ בְ הֵ מָ ה ִ
ִ ָראֵ ל לְ  3י ְִהיֶה :במדבר יח ,יד
ָ .3ל חֵ ֶר  ְ2י ְ
ַלֹהֵ ְ 8ִ 7היֶה אֲ ח" !ָת ֹו :ויקרא כז ,כא
 .4וְ הָ יָה הַ ָ.דֶ ה ְ2צֵ את ֹו בַ ֹ6בֵ ל קֹ דֶ  ַלה' ִ ְדֵ ה הַ חֵ ֶר
ר ְיכַ;ֶ ר ֹ 2ו עָ לָיו :במדבר ה ,ח
ב ַלה' ַלֹהֵ ִ 7מ ְ:בַ ד אֵ יל הַ ִ ; ִ"רי אֲ ֶ
 .5וְ ִא אֵ י 7ל ִָאי ֹ/אֵ ל לְ הָ ִיב הָ אָ ָ אֵ לָיו הָ אָ ָ הַ ָ
ִ .6מ>ֵ = ֶבַ ע ָנִ י ַ8עֲ ֶה ְ ִמ?ָ ה :דברי טו ,א
Cר ְצ ֶכ  :ויקרא כה ,ט
 .7וְ הַ עֲ בַ ְר ָ 8וֹפַ ר ְ8רעָ ה  ַ2חֹ דֶ  הַ ְBבִ ִעי  ֶ2עָ וֹר ַלחֹדֶ   ְ2י ֹו הַ ִ ; ִ"רי ַ8עֲ בִ יר וֹפָ ר  ְ2כָל ְ
ֹב י ְִהיֶה ִעָ * עַ ד ְנַת הַ ֹ6בֵ ל יַעֲ בֹ ד עִ ָ * :ויקרא כה ,מ
ָ ְ .8כִ יר ְ תו ָ
>נֶה אֹ ת ֹו עַ ד ְנַת הַ 6וֹבֵ ל וְ יָצָ א ֹ6 ַ2בֵ ל וְ ָב לַאֲ ח" !ָת ֹו :ויקרא כה ,כח
 .9וְ ִא א מָ ְצ,ה יָד ֹו  ֵFי הָ ִיב ל ֹו וְ הָ יָה ִמ ְמָר ֹו  ְ2יַד הַ ֹ
ֹתיו א יֵצֵ א ֹ6 ַ2בֵ ל :ויקרא כה ,ל
ל ֹו ֹחמָ ה ל ְִַ Hמית" ת ַל ֹ>נֶה אֹ ת ֹו לְ ֹדר ָ
 .10וְ ִא א ִיָ/אֵ ל עַ ד ְמאת ל ֹו ָנָה ְת ִמימָ ה וְ ָק הַ  ַ2יִת אֲ ֶר ִ ָ2עיר אֲ ֶר
ית ִ 3י טוֹב ל ֹו עִ ָ * :דברי טו ,טז
 .11וְ הָ יָה ִ י ֹיאמַ ר אֵ לֶי 3א אֵ צֵ א מֵ ִעָ * ִ י אֲ הֵ בְ  3וְ אֶ ת ֶ ֵ2
ֵב ִ ְ2ק ְר ָ ַ2 3 ְ2ק ֹו אֲ ֶר יִבְ חַ ר C ְ2חַ ד ְעָ ֶרי? ַ2 3וֹב ל ֹו א ֹ 8ונֶ :Iדברי כג ,יז
ִ .12ע ְ 3י ֵ
ֶה ַלה' הא :ויקרא כז ,כו
 .13אַ *  ְ2כוֹר אֲ ֶר ְי "בַר ַלה'  ִ2בְ הֵ מָ ה א י ְַק ִFי ִאי אֹ ת ֹו ִא וֹר ִא
ָ .14ל הַ  ְ2כוֹר אֲ ֶר יִָ לֵד  ִ2בְ ָק ְר 3בְ ֹצאנְ  3הַ ָ!כָר ְַ 8ק ִFי ַלה' אֱ הֶ י 3א ַתעֲ בֹ ד  ִ2בְ כֹר ו ֶֹר 3וְ א ָתגֹ ז  ְ2כוֹר ֹצאנֶ :3דברי טו ,יט

ַלה' :ויקרא כז ,כח

מקדיש ): limits on ability to beמשנה ד : (continuation fromמשנה ה
a
 – they don’t belong to himשדה מקנה  orעבד/שפחה עברי  hisמקדיש Invalid: if he tries to be
b
חר  cannot declareכהני : all agree thatכהני ולויי
)כהני  (unlikeחר , as they don’t inheritחר  – may declareר"ש ;חר  – also may not declareר"י :לויי
i
c
מטלטלי’s approach as regards 7ר"ש ;’s approach re: land, per v. 1ר"י : prefersרבי
i
Analysis of dispute:
?להחרי מטלטלי’s land (per v. 1), but why not allow 7לויי  and re:כהני : we understand his position re:ר"י
1
מטלטלי to 7שדה אחוזה (a) Answer: v. 2 compares
2
?חר קרקעות , but why does he allow themמטלטלי לויי : we understand his position regardingר"ש
מחרי מטלטלי to be 7לויי (a) Answer: he only allowed
קרקע ’s ruling was also re:ר"ש ’s comment indicates thatרבי (b) Challenge:
קרקע לויי  aboutר"י  agrees withר"ש  meant thatרבי (i) Answer:
חרמי Various rulings related to
a
 he wants, per v. 3כה, he may give it to any 7מחרי מטלטלי: if someone is 7ר' חייא בר אבי7
i
)גזל הגר( , per v. 4, inferred from v. 5משמר  of thatכה his fields, he must give them to the 7מחרי but if: he is
 he choosesכה and allow him to give land to any 7מטלטלי::7קרקע ): why not compareחזקיה בר בילוטו( ii challenge
1
ר"ש ) – this followsר"ש( ) and others do notר' יהודה( היקש ): as we see, some accept thatר' אבהו( answer
 beginsיובל  which is on duty whenמשמר  gift: a field goes toחר b timing of
i
?) change overמשמרות  (whenשבת  falls onיובל question: what if
 which is leavingמשמר ): given toר' חייא בר אמי( ii Answer
c
) at onset (a few minutes laterיובל  at end andשמיטה –  act (nearly) at onceשמיטה  andיובל :רנב"י
i
?) (v. 7יוה"כ  begins onיובל : per v. 6; butשמיטה
1
ר"ה  begins onיובל –ר' ישמעאל בנו של ריב"ב Answer: per
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III משנה ו: Status of חרמי
חרמי כהני: have no 7 – פדיוgiven to  כהניjust like תרומה
a
i
Note:  חרמיare full  הקדשwhile in owner’s house (per v. 2); once at 7’כהs house, fully 7( חוליv. 3)
b Default status of חר:  בתירה7 – ר' יהודה בto ( בדה"בend of v. 2)
חכמי: default beneficiaries are כהני, per v. 4
i
ii And: they interpret v. 2 as allowing  חרto take effect even on  קדשי קדשיand קדשי קלי
1
ריב"ב: v. 4 compares שדה חר:: ;שדה אחוזהboth are given to all ( כהניof that  )משמרat יובל
(a) Therefore: if he was  מקדישhis own שדה חר, he can’t just keep it at יובל, but it divides out
(b) חכמי: infer that from  ריב"ב( החרdisregards significance of )ה"ה
2
ריב"ב: infers ruling that  חרis  חל על קדשיas does ( ר' ישמעאלend of משנה ז, below)
c
רב: ruled in accord with our version of ריב"ב, which he had reversed (7)רבנ, both in  משנהand ( ברייתאdefault  )בדק הבית
d Story: fellow in  פומבדיתאwas  מחריeverything he owned
i
רב יהודה: advised him to be  מחללon 4  זוזand throw them in the river
1
Inference: he holds like ( רבabove) – סת חרמי לבדק הבית
2
And: he followed  שמואלthat  הקדשworth any amount can be  מחוללon a שווה פרוטה
(a) Note: ’שמואלs ruling was only presnted as ’הקדש שווה מנה שחללו על שווה פרוטה מחולל( בדיעבד
(b) Defense: that is when there is a  ;מקדשin our day, it may be used לכתחילה
(i) Question: why require 4  ?זוזA  פרוטהis sufficient
(ii) Answer: to publicize the need for 7פדיו
ii עולא: would have given the possessions to the ( כהניhe holds that )סת חר לכהני
iii Challenge (to story): none of the following apply if  יובלis not in effect:
1
עבד עברי: per v. 8
2
שדה אחוזה: per v. 9
3
בתי ערי חומה: per v. 10
4
)רשב"י( שדה החר: per v. 4
5
)רשב"א( גר תושב: per vv. 11-12
6
Defennse: the limitations only applies to  ;קרקע7 חר במטלטליapplies
(a) Challenge: the story in  פומבדיתאwas about קרקע
(b) Answer:  קרקעof  חו"לis akin to 7( מטלטליi.e. only  קרקעי א"יaffected)
IV 1משנה ז: Examples of ’חכמיs rule (above); if it was a נדר, he gives its value; if a נדבה, pays טובת הנאה
a
Example: if he declared – )נדבה( שור זה עולהwhat someone would pay to be able to offer it as ‘ עולהtho פטור מעולה
b Example:  ת – בכורOR  – בע"מcan be  ;מוחרredeemed per value that one would pay to have it given to his 7כה-relative
V 2משנה ז: ’ר' ישמעאלs resolution to contradiction between v. 13 ( )לא יקדישand v. 14 ()תקדיש
a
Resolution: you may be  מקדישfor ( עלויi.e. to give its value to  )מקדשbut not למזבח
b Note: this is an alternative source for  חרapplying to הקדש
i
חכמי: read v. 13 as presenting the ( לאוof being  מקדישa )בכור
1
And: v. 14 ( )תקדישteaches that even though  בכורis קדוש מרח, there is a  מצוהto be מקדיש
2
ר"י: no need to be מקדיש, since it is קדוש מרח
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