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32.8.2 

28a (משנה ה) �29a (הפרק 	סיו)  

 

ַ!ת ִ�י ִיָ�ֵכר �א ָעֵריֶה	 ִמְגַר� �ְ�ֵדה .1 ַ!תֲאח" ַ!תֲאח" ַ!תֲאח"   לד, כה ויקרא: ָלֶה	ָלֶה	ָלֶה	ָלֶה	    ה�אה�אה�אה�א    עֹוָל	עֹוָל	עֹוָל	עֹוָל	    ֲאח"

ָ!תוֹ     �ִמְ.ֵדה�ִמְ.ֵדה�ִמְ.ֵדה�ִמְ.ֵדה �ְבֵהָמה ֵמ,ָד	 לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ִמָ�לִמָ�לִמָ�לִמָ�ל 'הלַ  ִאי� ַיֲחִר	 ֲאֶ�ר ֵחֶר	 ָ�ל ַא* .2 ָ!תוֹ ֲאח" ָ!תוֹ ֲאח" ָ!תוֹ ֲאח"   כח, כז ויקרא ::::''''ההההלַ לַ לַ לַ     ה�אה�אה�אה�א    ָקָדִ�י	ָקָדִ�י	ָקָדִ�י	ָקָדִ�י	    ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�    ֵחֶר	ֵחֶר	ֵחֶר	ֵחֶר	    ָ�לָ�לָ�לָ�ל ִיָ/ֵאל ְו�א ִיָ�ֵכר �א ֲאח"

  יד, יח במדבר :ִיְהֶיה ְל3 2ְִיְ�ָרֵאל ֵחֶר	 ָ�ל .3

ָ!תוֹ     8ְִהֶיה8ְִהֶיה8ְִהֶיה8ְִהֶיה    ַלֹ�ֵה7ַלֹ�ֵה7ַלֹ�ֵה7ַלֹ�ֵה7    ַהֵחֶר	ַהֵחֶר	ַהֵחֶר	ַהֵחֶר	    ִ�ְ�ֵדהִ�ְ�ֵדהִ�ְ�ֵדהִ�ְ�ֵדה ''''ההההלַ לַ לַ לַ  ֹקֶד� ַב6ֵֹבל 2ְֵצאתוֹ  ַהָ.ֶדה ְוָהָיה .4 ָ!תוֹ ֲאח" ָ!תוֹ ֲאח" ָ!תוֹ ֲאח"   כא, כז ויקרא :ֲאח"

ִרי	    ֵאילֵאילֵאילֵאיל    ִמְ:ַבדִמְ:ַבדִמְ:ַבדִמְ:ַבד ַלֹ�ֵה7ַלֹ�ֵה7ַלֹ�ֵה7ַלֹ�ֵה7    ''''ההההלַ לַ לַ לַ  ַה��ָ�ב ָהָאָ�	 ֵאָליו ָהָאָ�	 ְלָהִ�יב ֹ/ֵאל ָלִאי� ֵאי7 ְוִא	 .5 ִרי	ַהִ�;" ִרי	ַהִ�;" ִרי	ַהִ�;"   ח, ה במדבר :ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    2וֹ 2וֹ 2וֹ 2וֹ     ְיַכֶ;רְיַכֶ;רְיַכֶ;רְיַכֶ;ר    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ַהִ�;"

  א, טו דברי	 :ְ�ִמָ?ה 8ֲַעֶ�ה ָ�ִני	 ֶ�ַבע ִמֵ<=ִמֵ<=ִמֵ<=ִמֵ<= .6

ִרי	 2ְיֹו	 ַלֹחֶד�ַלֹחֶד�ַלֹחֶד�ַלֹחֶד�    2ֶָע�ֹור2ֶָע�ֹור2ֶָע�ֹור2ֶָע�ֹור ַהBְִבִעי 2ַֹחֶד� 8ְר�ָעה �ֹוַפר ְוַהֲעַבְר8ָ  .7   ט, כה ויקרא :Cְרְצֶכ	 2ְָכל �ֹוָפר 8ֲַעִביר� ַהִ�;"

  מ, כה ויקרא :ִעָ�*ִעָ�*ִעָ�*ִעָ�*    ַיֲעֹבדַיֲעֹבדַיֲעֹבדַיֲעֹבד    ַה6ֵֹבלַה6ֵֹבלַה6ֵֹבלַה6ֵֹבל    ְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנת    ַעדַעדַעדַעד ִעָ�* ִיְהֶיה ְ�תֹוָ�ב ְ�ָ�ִכיר .8

ָ!תוֹ     ְוָ�בְוָ�בְוָ�בְוָ�ב    6ֹ2ֵַבל6ֹ2ֵַבל6ֹ2ֵַבל6ֹ2ֵַבל    ְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצא ַה6ֹוֵבל ְ�ַנת ַעד ֹאתוֹ  ַהֹ<ֶנה 2ְַיד ִמְמָ�רוֹ  ְוָהָיה לוֹ  ָהִ�יב Fֵי ָידוֹ  ָמְצ,ה �א ְוִא	 .9 ָ!תוֹ ַלֲאח" ָ!תוֹ ַלֲאח" ָ!תוֹ ַלֲאח"   כח, כה ויקרא: ַלֲאח"

ת ֹחָמה לוֹ   ֲאֶ�ר 2ִָעיר ֲאֶ�ר ַה2ִַית ְוָק	 ְתִמיָמה ָ�ָנה לוֹ  ְמ�את ַעד ִיָ/ֵאל �א ְוִא	 .10   ל, כה ויקרא :6ֹ2ֵַבל6ֹ2ֵַבל6ֹ2ֵַבל6ֹ2ֵַבל    ֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצא    �א�א�א�א ְלֹדֹרָתיו ֹאתוֹ  ַלֹ<ֶנה ַלHְִמית"

  טז, טו דברי	 :ִעָ�*ִעָ�*ִעָ�*ִעָ�*    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     טֹובטֹובטֹובטֹוב    ִ�יִ�יִ�יִ�י 2ֵיֶת3 ְוֶאת ֲאֵהְב3 ִ�י ֵמִעָ�* ֵאֵצא �א ֵאֶלי3 ֹיאַמר ִ�י ְוָהָיה .11

12. 3��א�א�א�א    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     2ַ?ֹוב2ַ?ֹוב2ַ?ֹוב2ַ?ֹוב ְ�ָעֶריC2ְ 3ַחד ִיְבַחר ֲאֶ�ר 2ַָ�קֹו	 2ְִקְר32ְ ֵיֵ�ב ִעְ    �I8ֹוֶנ�I8ֹוֶנ�I8ֹוֶנ�I: 8ֹוֶנ	יז, כג דברי  

ַ�ר ֲאֶ�ר 2ְכֹור ַא* .13   כו, כז ויקרא :ה�א 'הלַ  ֶ�ה ִא	 �ֹור ִא	 ֹאתוֹ  ִאי� ַיְקFִי�ַיְקFִי�ַיְקFִי�ַיְקFִי�    �א�א�א�א 2ְִבֵהָמה 'הלַ  ְיב"

   יט, טו דברי	 :ֹצאֶנ3 2ְכֹור ָתֹגז ְו�א �ֹוֶר3 2ְִבֹכר ַתֲעֹבד �א ֱא�ֶהי3 'הלַ  8ְַקFִי�8ְַקFִי�8ְַקFִי�8ְַקFִי� ַהָ!ָכר �ְבֹצאְנ3 2ְִבָקְר3 ִיָ�ֵלד ֲאֶ�ר ַה2ְכֹור ָ�ל .14

 

I משנה ה: (continuation from משנה ד): limits on ability to be מקדיש 

a Invalid: if he tries to be מקדיש his שפחה עברי/עבד  or שדה מקנה – they don’t belong to him 

b 	ולויי 	כהני: all agree that 	כהני cannot declare 	חר 

i 	י"ר :לויי  – also may not declare 	ש"ר ;חר  – may declare 	חר, as they don’t inherit 	חר (unlike 	כהני)  

c רבי: prefers י"ר ’s approach re: land, per v. 1; ש"ר ’s approach as regards 7מטלטלי 

i Analysis of dispute:  

י"ר 1 : we understand his position re: 	כהני and re: 	לויי’s land (per v. 1), but why not allow 7מטלטלי 	להחרי?  

(a) Answer: v. 2 compares שדה אחוזה to 7מטלטלי 

ש"ר 2 : we understand his position regarding 	מטלטלי לויי, but why does he allow them קרקעות 	חר?  

(a) Answer: he only allowed 	לויי to be 7מטלטלי 	מחרי 

(b) Challenge: רבי’s comment indicates that ש"ר ’s ruling was also re: קרקע 

(i) Answer: רבי meant that ש"ר  agrees with י"ר  about 	קרקע לויי 

II Various rulings related to 	חרמי 

a חייא בר אבי7' ר : if someone is 7מטלטלי 	מחרי, he may give it to any 7כה he wants, per v. 3 

i but if: he is 	מחרי his fields, he must give them to the 7כה of that משמר, per v. 4, inferred from v. 5 (גזל הגר)  

ii challenge (חזקיה בר בילוטו): why not compare 7קרקע::מטלטלי  and allow him to give land to any 7כה he chooses 

1 answer ( אבהו' ר ): as we see, some accept that היקש ( יהודה' ר ) and others do not ( ש"ר ) – this follows ש"ר  

b timing of 	חר gift: a field goes to משמר which is on duty when יובל begins 

i question: what if יובל falls on שבת (when משמרות change over)?  

ii Answer ( חייא בר אמי' ר ): given to משמר which is leaving 

c י"רנב   at onset (a few minutes later) יובל at end and שמיטה – act (nearly) at once שמיטה and יובל :

i שמיטה: per v. 6;  but יובל begins on כ"יוה  (v. 7)?  

1 Answer: per ב"ישמעאל בנו של ריב' ר ה"ר begins on יובל –  

 



 ורי סיטי'סנצ'דישראל הצעיר   מסכת ערכי  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   כד © Yitzchak Etshalom 2012 

 

III משנה ו: Status of 	חרמי 

a 	חרמי כהני: have no 7פדיו – given to 	כהני just like תרומה 

i Note: 	חרמי are full הקדש while in owner’s house (per v. 2); once at 7כה’s house, fully 7חולי (v. 3) 

b Default status of 	יהודה ב7 בתירה' ר :חר  – to ב"בדה  (end of v. 2) 

i 	חכמי: default beneficiaries are 	כהני, per v. 4 

ii And: they interpret v. 2 as allowing 	חר to take effect even on 	קדשי קדשי and 	קלי 	קדשי 

ב"ריב 1 : v. 4 compares ::שדה אחוזה	שדה חר ; both are given to all 	כהני (of that משמר) at יובל 

(a) Therefore: if he was מקדיש his own 	שדה חר, he can’t just keep it at יובל, but it divides out 

(b) 	חכמי: infer that from הההה	חר  ( ב"ריב  disregards significance of ה"ה )  

ב"ריב 2 : infers ruling that 	חר is 	חל על קדשי as does ישמעאל' ר  (end of משנה ז, below)  

c רב: ruled in accord with our version of ב"ריב , which he had reversed (7רבנ), both in משנה and ברייתא (default � בדק הבית) 

d Story: fellow in פומבדיתא was 	מחרי everything he owned 

i רב יהודה: advised him to be מחלל on 4 זוז and throw them in the river 

1 Inference: he holds like רב (above) – לבדק הבית 	חרמי 	סת 

2 And: he followed שמואל that הקדש worth any amount can be מחולל on a שווה פרוטה 

(a) Note: שמואל’s ruling was only presnted as בדיעבד ( על שווה פרוטה מחולל שחללושחללושחללושחללוהקדש שווה מנה  ’ 

(b) Defense: that is when there is a מקדש; in our day, it may be used לכתחילה 

(i) Question: why require 4 זוז? A פרוטה is sufficient 

(ii) Answer: to publicize the need for 7פדיו 

ii אלוע : would have given the possessions to the 	כהני (he holds that 	לכהני 	חר 	סת)  

iii Challenge (to story): none of the following apply if יובל is not in effect: 

עבריבד ע 1 : per v. 8 

חוזהאדה ש 2 : per v. 9 

ערי חומהתי ב 3 : per v. 10 

החר	שדה  4  ( י"רשב ): per v. 4 

תושבגר  5  ( א"רשב ): per vv. 11-12 

6 Defennse: the limitations only applies to במטלטלי7 ;קרקע 	חר applies 

(a) Challenge: the story in פומבדיתא was about קרקע 

(b) Answer: קרקע of ל"וח  is akin to 7מטלטלי (i.e. only י"קרקעי א  affected)  

IV 1משנה ז : Examples of 	חכמי’s 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 עולה –what someone would pay to be able to offer it as עולה ‘tho  פטור מעולה  

b Example: – בכור 	ת OR מ"בע  – can be 	מוחר; redeemed per value that one would pay to have it given to his 7כה-relative 

V  2זמשנה לישמעא' ר : ’s resolution to contradiction between v. 13 (לא יקדיש) and v. 14 (תקדיש)  

a Resolution: you may be מקדיש for עלוי (i.e. to give its value to מקדש) but not למזבח  

b Note: this is an alternative source for 	חר applying to הקדש 

i 	חכמי: read v. 13 as presenting the לאו (of being מקדיש a בכור)  

1 And: v. 14 (תקדיש) teaches that even though בכור is 	קדוש מרח, there is a מצוה to be מקדיש  

י"ר 2 : no need to be מקדיש, since it is 	קדוש מרח 

 


