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ערכין

מסורת הש״ם

ערב

פנן הקדש הנן לוקח מהו • פימה לרבי וכי לא ידע שבכל קבלןהוה • שהתפיסה רב הונאמתלשלי לכתובתה והיא השלימתו
הש״ס דאשה גובה כחובתה מן הלקוחות כה[*ונהרדעי דאמרי לאביו והייט קבלן שנושא וטהן ביד  :אי ליה ליה • נכסי ללוה בשעת
רש׳קגרם ורבספא ד6מר
נמי לא גביא אמאי אינה גובה מן הלקוחות ושמא י״ל שמכר נכסיו הלואה לא משתעבד ערב באמירתו דכיון דאין לו ממה ליפרע מן
יח א
מהלכות”מלוה*לוה וגירשה מיד לכך היה חושש משוסקינוניאאבלאם היה המכר קודם ה^ה לא גמר ומשעבד נפשיה  :דאיהמר • לעילקאי דאמרן הניחא
למ״ד קבלן וכו׳ :ערב וההוגה דבר
 Sה רנ ה מן »  ]Wשנדשי־ inft
הכל לא משהעבד • דמצוה קא עביד
א>שות הלכה ע »!ש׳ע זמן לא היינו חוששין מן הקטניא  :קבלן ״הוה הניחא למאן דאמר קבלן אע״ג
לזווגם ולא מידי מחסר לה דהא לא
יי* ““'י' י ' י ה פ ל ד ה פודה ־ לפרש״י
משמט דלית ליה נכסים ללוה משתעבד אלא למ״ד
דהיינו האי דמפרש
י ט נ מיי׳ סכ׳ה
הז[יהיבא זוזי :ולא מיד חסרה
מהלכות אסר כך ה ק ד ש סשנניס ו הי היוו ס אית ליה משתעבד לית ליה לא משתעבד
גרסינן :ערבהנן• דחיישינן שמא יעשו
״  ', ! ; ,ן * ™ ™
 ^ , ,״ ^ ( ״  ,מ ג ה מו סן! עוד ד ג י ואין ה ל * מאי איכא למימר איבעית אימא רב הונא
קנוניא עליו וידור הנאה  :לוקח מהו •
ופ-ז מהלכות אישות משמע כן לפיכך נראה לפרש דהכא הוה ליה ואישתדוף ואיבעית אימא ®אבא
מי חיישינן לקנוניא שלאחר שתטרוף
הלכה  cועי׳ בהשגות מיירישאין בחוב כנגד הנכסים אלא לנביה בדיה שעבדה משעבד נפשיה
זו קרקע מן הלוקח יחזירנה וידור
הנאה  :פרוכלאליחשובוליזיל ־ כסותי גיםין מע :נ׳ ב קפד:
' ”  , V• ? ' /״ ״ מייד נ־ון הקדיש מאה וי\ה נסונו א[ דאיתמר *ערב דכתובה דברי הבל לא
זה שמונה מעותיו כלומר תנא הני
צ׳ מנה וה׳ש השודה הל הדצה משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הבל
והוא הדין ללוקח  :ניזיל וניזגין ־
אישות הלכה י עור לפדות יפדה  pההקדש ויתן
כנגד משתעבד ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה
ש׳עשססעידמ :המותר שהנכסים יתירים על היעב
בתמיה וכי היה לו לקטת :
בג ו מ״׳ פ׳ז מהלכות ויצאו כל הנכסים לחולין ע״י כך שהרי פליגי איכא למאן דאמר אית ליה נכסי ללוח
והיהה עליו החובה אשה )א( ־ שקדמו
” ”’י ’ י ־ כנגד החוב לא חל ההקדש והיה נראה משתעבד לית ליה לא משתעבד ואיכא למאן
גירושין להקדש דליכא קינוניא  :אלא
והלכתא
כג  1ח מ״׳ שם הלכה שפדה הכל ולא אמרי׳ שיצא הקדש דאמר אע״ג דלית ליה משתעבד
הפודה פודה • בעלים פודין אותן מן
כר עם ז :מ״׳ פ״ג מהל׳ בלא פדון והפודה יחן לאשה כתובתה בכולדןיאע״ג דלית אה ג[ נמי משתעבד לבר
ההקדש בזול בדינר או בדבר מועט
או לבעל חוב:
מערבדכתובהדאע״נידאיתליה לאמשתעבד
על מנת לשלם דודאי לא חייל עלייהו
ערכין הלכה עו
]וברכ אלפס ג'
הקדש שהרי איטשלו והאי דבר מוטע ]צ־צ חסדה[
קלו[.מ פרק ע מ ל סי ה עוד דינר כו׳ ־ פירש׳׳י מ״ט מצוה קעביד ולא מידי ג[ *הסריה ההוא
דף
משום גזירה הוא כדמפרש בגמרא :
י בעל חוב יוסיך להלוותו נברא דזבנינהו לנכסיה וקא גרשה לדביתהו
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דמיסלא וניזבון איהו הוא דאפסיד אנפשיה :
מהנך נכסי אוזפיה־ואי לאו דחוט יותל ^ד?שליוו%לי(״אדעתא
שיטה ם קו ב צ״ » « דממיר אנל קדושה
יהמקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת
מהקדישו לאו א־עתא דהכי אןןאיה דהני נכסי אוזשיה אלא
א[ דאתםרם׳אאתמר :דהא הכא דמן הדין אין הקדש חל
המוני הימנים :
^
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מהקדש ל״א ואס לאו אינו פודה
אלא בלא פדיון יקח והראשון שמעתי
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והוא עיקר  :ורבנן מד המה■ סבירא
שלוש אין לו ט א־ מעלשלי! דהייש ולבעל חוב אתי[ חובו״הקדיש״[ תשעיסמנה
כתובתה אות ב׳ נמחק :קדושת דמים והקדישן הלוה אס יחול והיה חובו מאה מנה *מוסיף עוד דינר ופודה להו דאדעתא דהני נכסי אוזפיה ;
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ממשהנין אומו ־ גזבר נכנס
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^'לא נ ד א ה ^ א דבכםה אינו פודה אלא בלא פדיון יקח והראשון שמעתי והוא עיקר עכ״ל אבל בתוספתא דמכילתין משמע כצישנא בתרא דתני בהדיא ואם לאו אין
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דיעבד • שנוקקילהש^א?
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כלום אלא דבור בעלמא אטד לה  :ההוא נברא דובינהו לנכסיח־ בלא דעת אשתו ] :וקא נרשה לדביתוע •
למימר ואינו גובר ,ופי׳ ל׳א ואינו פודה אלא בלא פדיון יקה ואינו נראר ,לי עיקר ולי נראה עיקר וד,׳ם אס
והיתד .רוצה לנבות כתובה מן הלקוחות :ערב תנן הטנרש תנן הקדש תנן• שצריך להדירה הנאה דחיישינן
היה תובו כננד הקדשו פודה פירוש מוסיף דינר ופודה לפי שדרך כל פודר ,הקדש מוסיף על כדי שויו
שמא עשו קנוניא:לוסח מהו׳ טי צריך מוכר המנרש לר,דירר .הנאה דחיישינן שמא עשו קנוניא על
ופודה שלא יבא ליהנות טן ההקדש כדאמרינן בפרק הוהב נבי מעשר שאי אפשר לו לאדם לצמצם
הלקוחות  :תנא כי רוכלא בו׳• כלומר ה׳ ה ללוקח  :דלא הנן לא תנן • לוקח שלא שנינו שיהא צריך להדירה
מעותיו וכשחובו כנגד הקדשו הוא טוסיף על תובו מעט שלא לפדות בצמצום הואיל וירד הקדש זה
אין מדירר : [,משום רווחא דד,קדש• נזקקין להדירה :ערב נמי משום דמצוה עבד י שזווגן משום הכי נ!קקין
לתורוז פדיון צריך לכלול ולפדות את הכל אבל אם החוב מרובה מן הנכסים אינו פודה ולוקח בלא פדיון
לד,דירר ,שלא ]יר.א[ אדם נמנע מלעשות םצוו» דבל חד וחד• שד,וא נשוי מידע ידע דנכסיו משועבדין לכתובת
כיון שהחוב מרובה ולא ירדו הנכסים לתורת פדיון ולא שייך לטיטר שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון כיון
אשתו אמאי זבין האי לוקח שלא מדעת אשתו הלכך אין נ:קפק לר,דירר :,אין האשד ,יכולר ,לגבות כתובתה P
שר.חוב מרובה מן הנכסים וכולן משועכדים לחובו • דדא׳ש ':ל בתוספותיו  :יא[ער פלנא• נליון שעד כאן
ההקדשילר,דיא דאק הקדש יוצא בלא פדיוןור,קדש נמי לא חייל עלייוצ דאיןאדם מקדיש דבר שאינו שלו :אלא
רנילין בשומת קרקעות כדאמרינן בפרק אלמנד .ניזונית גבי שום היתומים וגבי אונאת קרקעות שעד כאן קיים
הפודר ,פורה כו׳כלוטר הרוצר ,לפדות אלו נכסים יכול לפדות בדבר מועט על מנת ליתן לאשר .כתובתה בו׳ וכיצד
חמקה לפר׳ת הלכך יש לחוש שיהו סבורין שצריך פדיון שאין זה יותר משוד ,בשער ,ויתמהו אם לא יפדוע
פודר .בדבר מיעט הקדיש בצ׳טנר ,וד.יה חובו ק' מנה טוסיףהב׳ת עוד דינר ופודד .את ההקדש כאותו דינר ע׳ ם
כלל אף אם יודעים שאין המשועבד צרין■ פדיון ירדו סבורים שצריך לפדיון קצת שאי אפשר לצמצם
כו׳אע׳ג דאיכא לטימד הואיל ולא וצי כננד חובו לא ליפוק לחוליןזואם לא היד ,חובו כננד הקדשו שחובו היח
מעותיו הרא׳ש ':ל בתוספותיו :יג[ אותן נו תנין:יג[ שני מעצדין  :יד[ דבי אלעזר  :טו[ אין אומרים לו למכור
יותר אינו פודה הואיל דצריך לר,םתין שאיןלו םד,יכן לגבות אותו מותר הכי נטי ימתין טבל החוב עד שיהא לו
 pהמדובר ,וליקח לו מן המועט; טז[ קא יהבא זוזי אות י׳ נמחק :יז[ עלייר,ו דאין אדם אות ו' נמחק  :יגז[ בתרא
ללוה נכםים אחרים ואינו נובח כלום מן ד,ד,קדש :ורבנן • דטתני׳  :עד כמר • ,כלומר כמה יר,א הקדש פחות
שאם  :יט[ דר,שתא איכא למימר דכי אוזפיה  :כ[ הימוניח הימנית אות ם׳ נטחס  :כא[ פלנא אפילו לא שוה
טתובו שרש־אי ב׳ח להוסיף לו דינר וליטלו  :עד פלנא • עד שיר,א ההקדש אפילו כנגד מחצית חובו אבל אט
אלא פלנא דיש לך אדם עשיר שקונה קרקע פי שנים בשווית אבל  :כ [3מטה וסנדליו ותפילין :
הוא פחות מחצי חובו הואיל וצריך להמתין)מן( רוב חובו יטתין לכל החוב עד שיהא ללוה ויניח להקדש
כג[ בקר שלו הן  :כד[ לו תפילין בדפים ופודד : ,כה[ נדדדעאי ורב פפא ; כו[ ינבד ,ואוסר דמתני׳ :
את שלו ] :לו נותנין כסות ומזון אבל לא לאשתו ולא לבניו :טעצרין• טרידרש :צ מ ח צמד של שוורים  :היה
ולא
לו מין אחר מרובה • כגון שהיה לו הרבה טעצרין וממין אחד טועם בנון ינואין לו אלא מגירה אחת אין אומרים ימכור מן הטעצרין שיש לו הרבה ויקה לו מן המועט כדי שיתו לו שתי מגירות  :וכל שיש לו סן
המועט* כלוטר אין סוסיפין לו מן המועט אלא יתנו לו אותו עצמו ולא יותר הואיל ולא היה קודם לכן אלא אחד  :טעלין לו תפיליו • נופלין מטנו תפיליו שאף הן קרוי נכסים[ :

רבינו גרשום

שום היתומים

פרה ששי

ערבק

מ

א ץ להקדש אלא מקומו ושעתו  .וא״ת אם כן למה צריך להמתין
ד^ייוע םערכך  .נלוטר ג ס ׳ הוא  .דרשינן החייהו דהכי משמע הוא יהיה קיים מערכך :
י שום ההקדש ששים יום והרי בכל הנידהכאאין ממתינין אע״ג
עדהאימאדהוהליה  .מעצד יחירה לאשולי הוו מושלי ליה מגירוח :
קסגרי סליקוציהסו[ הפילין .חלצו לו תפילין מראשו עד שיפדם בדמים  :דהוי רווחא דהקדש ואין לומר דהכא מיירי בשהקדיש כל נכסיו
ברטוד 'י
ב^מדולאי יי
יי ”’ ־
הני ננסים נינהו ואין מצוה קא עגידנא  .דיהיבנא לבדק הבית הילכך אכל נכסיה הוה ומשום הכי לא שייך הכרזה זה אינו דהא חניא בחוספתא דפרקין
נותנין לו  :עד האידנא .
דאפילו לא הקדיש אלא מרגליש
דד.וו ליד .הרבה טעצדין דעתיה • מ ת גי׳ אין לז לא בכסוה תורה אור
דוער,םצי
לבדה כך הדין דאין ממתינין וי״ל
לאושוליולטי אשהו  .שאינו שלו  :לשמן  .לשם אשייי ׳^יי׳״ואם מך הוא מערכך החייהו מערכך  :אבל
שר.יה משאיל לו טעצד
דהכא מיירי במטלעלין ואיסא
,
טנירהנננדו
טמנו
שואל
יו״״ל לא לאשתו ובניו וכו׳ :מ״ט הוא מערכך ולאא[
ייי®’® :
™
)בהנושא( ]בפ׳ אלמנה ניזונת[
וחיה לו טנימ ת כל סז[ ]דאע״ג[ דעדיין לאנעלום הרי
)כתובות דף ק (:דאין מכריזין על אלו
« ל י א "  1; %י * הן בחזקתן משעת לקיחה :אע׳׳ש
שמא יגנבו אבל רישא דמפני׳ דמצריך
לאושולי ליםפ׳ ליה טין שאמרו עבדים נמכרים יז[ ]בכסוהן[
המועט או
הכרזה ששים יום מיירי בקרקעוה :
)לאוספי( לשבח  .דכסות יפה שלהן משבחת
]לאנוחי[ ליה תלת
טן הטרובד .קט׳ל ומעלה )א( דמיהן כגון גבי נכסי
דלא  :אין לו  .לגזבר יתומים שאם תילקח לעבד כסות
ליטול  :לא כסות אשתו
ובניו  .אע׳ג דעדיין לא בשלשים דינר יח[ הוא משביח מנה על
ושמואל
א י ] מקדישין כי' ׳• ל ,ב
^ .
לבשו  :אע׳ג דאטרו דמיםשהוא שוה עכשיו ) :ב( לאימליס.
י דאמרי תחייהו אין מקדישין
עבדים בכסותן ]נטכרין[
לשבח.שטשביחן כסותן יום ^ ו ק  :לכרך  .שדרך סוחרים
ליגאל  .לפדות פחות משתי סלעים וג׳
ונטבדין ביוקר  :וכן
אלא
להקדש
לו
אין
:
)ג(
שם
לבא
פונדיון כא[ )יפים( שהרי אם גאלי היא
פרה  .נטנרת :
לאטלים .מקומו .במרגלית  :ושעמו .בעבד
או אחר באחד משני היובל ננ[בין בכ׳
לזמן השוק ביוקר  :וכן
ונידון
הוא
ומך
עצמו
שהמעריך
ופרה
טעלין
טרנל־ת ]אם
בין בל׳ או באחד מכל שני היובל הוא
.
.
, .
אותה[ לכרך משובחת  ,בהשג יד ולפי מה שיש לו טה ן
נגאל לפי השנים הטתרות עד יובל
כל אלו אין טויזין אותן
טםקוטן לרולינן למקום להרןדשוהיה לו עבד מישום עכשיו
סלע ופונדיון לכל שנה ושנה כג[
היוקר אלא כמו שהן עשרים זוז אין אומרים חאין כאילינתוטקא
שוין במקומו של כקדיש
נאזין
*♦
ושל מעריך ובאותה לוקחין לו כסות בשלשים זוז ו הי א״•
שעה ) ש מ י ש כ נ ה ו
ובכך( משביח מנה ונמכר כ״א® יעשיי® י,מ
]שמקדישה[
כחשבין אותן היינו אין לו
אלא מקיטו ושעתווביום
ההוא שלא ישתה מרגלית
לקלים.נלומי אם העריך
את עצמו והוא אדם קל
ועני ויש לו טרנלית
ואינד.שוה בידו ובמקומו
אלא שקל טהשביןאותה
בשקל ונידון בד.שנ יד
ופטור ואין אוטרים
ישהוד .עד שתטבר
ביוקר ולא יהא ניחן
בד.שנ יד ת׳ל ביום
ד.ר.וא  :סתם הקדש
לבדק הבית  .מקום שבא
כולו לה' לבנין ואין
מטנו הנאה לא לכהנים
ולא למזבח :

סליק פירקא
אין מקדישין] .שדה
בית זרע ועטר
שעורים[  :פחות סב'
שנים  .לפני היובל כי
אם הקדיש טשלםחטשים
שקלים ]כ ד מ ם ר ש
בגטרא[ דעצה טובה
קט׳ל שיהא אדם הם על
נכסיו שהמקדיש שדהו
שתי שנים לפני היובל
ואח׳כ גואלה )לפני
היובל( לפי השנים שיש
מן הנאולר ,ועד היובל
ואותן שנים שדויאברשו'
הקדשינרעלד.קדש לכל
שנה סלע ופונדיון ויתן
)הנואל של הקדש(
]להקדש[ )למוכר( סלע
ופונדיון לכל שנה לנוד
ותד.א שלו שכך עולה
השינון נ' שקלים טיט
]שקלים[למיטשניהיובל
■
ושנת המשים ■

אוחו וכן פרה וכןא״ “
P
מרגלית בכפר אין
שמין אותה אלא לפי מקומה :
ג ס ׳ שלא ישהה מרגליה לקלים .
לאדם קל ועני שהעריך עצמו ויש
לו מרגלית לא ישהנה לו גיזבר לומר
העלה אותה לכרך ולפי אותן הדמים
תן אלא לפי מה ששוה כאן שמין וזה
משהה אותה וימכרנה כמה שירצה
ולפי דמים ששנזאוה יתן שהרי בזמן
שהעריכו כהן לא היה לו יותר :

הדרן עלך שום היתמים

עין סשפש
נר כמיוה
בו  kמ«׳ )דג מה' 1
עניכין הלי׳רו :
כזב מ«'  y oמהל'
עדכק סלי׳ד :
כח נ ד ה מיי' שם
הלנה ים :
א ו מ״' סיד מהל׳
ערכין הל׳נו :
ב ז מ״׳ שם הצי׳ב :
ג ח מיי׳ פס הל׳י! וע'
בהשגות ונכימובל׳מ:
ד ט מ״׳ שם הל׳י :

אשתו ובניו מערכך :רביש אליעזר אומר אם
היה איכר נותן לו צמרו ]וכו׳[  :ייורבנן הנהו
ר ,י מ״׳ שם ס״ד מהל׳
לאו כלי אומנות נינת אלא נכסים נינת :
ערכין הלי׳נו :
רסני
היה לו מין אחד ]וכו׳[  :פשיטא כיהיכי
־ —
----ליה עד השתא השתא נמי סני ליה מת הדרן עלך שום היתומים
הגהות הב״ח
דתימא עד האידנא דתה ליה לאושולי הוה
)א( רש׳י ד׳ה אע־פ וכו'
ומ^לה את דמיהן וכו' נ
מושלי ליה השתא דליכא דמשיל ליה לא
)ב( ד׳ ה לוזיעליז־ ליום
קמ״ל :המקדיש את נכסיו מעלין לוש תפילין:
שם ם א? Stow
לקמיה
התא נברא דזבנינת לנכסיה אתא
ניוקר הם׳ד :
_דרב יימר אמר להו סליקו ליהל[ תפילין מאי
5קמ״ל מתני׳ היא המקדיש נכסיו מעלין לו
*מצוה
גגתפיליומתדתימא התם תא דסבר
שיטה מקובצת
עבירנא אבל לעניין זבוני מצוד! דגופיה
א[ ולא לאשתו ובנ v
*אחי המקדש נכסייל!אהד המעריך
לא עיןאי־ניש קמ״ל
לל ה[בכםלת אשת ללא בכסלת בניל ללא בצבע שצבע לש^ ללא בסנדלים מר,א" קרא ועא עד
חדשיםשלקחן לשמן אע״פ שאמרל עבדים נמכרין בכסלתן לשבח ’שאם ועדסופ^«'י^
Sל^ה'‘^ב^'1ש“״B
תלקחלל כסלת בשלשים דינר י[ משלבת מנה ילבן פרה אם ממתיגין
לאיטלים ׳[ משובחתהיאי׳לכן מרגלית אם מעלין אלתה לכרךח[ משובחת היא וד.שתא\'חאדד,ור,קשת
לן לעיל לדבנן דפליני
«»[אין להקדש אלא מקלמל לשעתל  :גס׳ ת״ר °לנתן את הערכך ביום התא ״
עלית דד' יהודה טאי
טרצא ולהך
דדשי
| שלא ישהה *מרגלית לקלים קודש לה׳א( סתם ההקדישלת לבדק הבית :
דדשא דדשינן ליה .

^

הדרן עלך שום היתומים

הדאיש ז״ל  :נ[ דבי
אלעוד אומד אות י'
נ[ לו תפיליו

אי] ימקדישין לפני היובל פתת משתי שנים ללא נלאלין אחר הילבל'פתת ד[ל״'תפי5דה?א
משנה אחת י[ אין"מחשבין חדשים להקדש אבל הקדש מחשבחישיטג
גס׳ לרמינהל מקדישין בין לפני היובל בין לאחר היובל ובשנת היובל עצמה
לא יקדיש לאם הקדיש אינה קדושה רב ושמואל יאמרי תרלייהל ’א[ אין סזלני״ך^נ? ״ררז!
מקדישין ליגאל בנירוע פחות משתי שנים ׳  pוביון דאיןמקדישין לינאל באירוע ל^דש “"אלא ע
פתת משתי שנים יג[ י( יהא אדם חס על נכסיו ואל יקייש פחלת משתי שנים ושעתו נליון וא׳ת מיש
איתמר המקדיש שדרצ בשנת היובל עצמה רב אמר קדושה ונותן חמשים אלמאשט^ע? לי״
ושמואל אמר״אינה קדושה כל עיקר מתקיףלה רב ילסףבשלמא לעניןמכירף ,הקדש וי׳ל דאין טעם
דפליג שמואל עליה דרב איכא למימר קל ותמר למה מבלרה כבר ילצאה יתייקד לאחד שהוקדש
ק״ן אלאשיטכדנשיוויובטו
עכשיו שאינה מכלרה אינל דין שלא תימכר אלא הכא מי איכא
שר,יר ,שור ,בשעת
והאתנן י( הניע 'יובל ולא נגאלה כהנים נכנסין לתוכה ונותנין דמיה שהוקדשה .הרא׳ש ז׳ל:
י[ טשנר ,אתת  .נם'
דברי רבי יתדה יל[ שמואל כר״ש סכירא ליה דאמר
נכנסין ולא נותנין ורטינהו והשאר נמחק
ושייך לקטן
מכאן
ורב
](6ע'כנרמנזרספי׳הנזן[ נ( ]לקמןכס [.נ( ]לקמןכש:נדריםמו[.ד( לקמןכה:ה(]שם[
)וע׳ש
ע׳א
כ״ה
טש^ח^א מנה תיבת
םשובוזנטחק[;:לאיטלם

אין מ ק די שין  .שדה אחוזה לפני
׳ היובל פחות משתי שנים
דכתיב במקדיש שדה אחוזה על פי
שנים הטהרות ואין שנים פחות
משתים  :ולא גואלין אחר היובל
פחוח משנה  .מפרש לה בגמרא רב
לטעמיה ושמואל לטעמיה  :׳ [Pואין
מהשביןבו׳ .מפרש בגמרא  :אבל
הקיש מחשב חדשים  .כלומר ואס
באות א'(  :יא[ אין
ריוח של הקדש הוא שנחשוב אותה יציאת חצי שנה שיצאה כי הא דמפרש לקמן דאקדשה בפלגאדארבעיס ותמני דאי חשבת לההיא יציאה
.... ..............
.
בנירוע
טקדישין לינאל
הוה ליה פחות משתי שנים לפני היובל ולא מיפרקא בגיחע אלא בחמשין ואי לא חשבת אותן חדשים שיצאו ה״ל שתי שנים לפני היובל פחות׳ט^י׳״שדם פי'׳
מחנותי'חטשי^א^ל(
גמיי® י ג ס ׳ ירמיגהי מקייש׳! ^’1
ואיכא פסידאדהקדש דלא שקילאלא שני סלעים ושני פונדיוניןהכא ודאי מחשבין אותה ביציאת
היובל .דמשמע אפילו פחות מב׳שנים  :רב ושמואל דאמרי חרוייהו אין מקדישין לגאול בגירוע פחוח מב׳ שנים  .המקדק שדה אחוזה הקדישר‘,בתהילתהיוכל
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לאחר היובל מחשבין השנים הטתרות עד היובל הבא ונותן סלע ופונדיון לכל שנה כדכתיב )ויקרא כז(ואם אחל־ היובל יקדיש שדהו וחשב מנדע ואש אין ]שתי[
לו וגו׳ ונגרע מערכך והיינו גירוע שאיט נותן ממשים סלעים והמקדיש שתי שנים לפני היובל פודה אותה בשני סלעים ושני פןנדון;ין שנים נותרות נותן
עילת לכאן ולכאן והשקל כדכתיב על פי השנים הנותרות וכן עולה החשבון של גאולת שדה אחוזה לכל שנה סלע ופונדיון שהרי אם הקדישה בשנה ראשונה שלאחר מילתא ]דדב ושמואל[
היובל היה שדה בחמשיס שקל כדכתיב אס משנת היובל יקדיש שדהו וגו׳ משנת ולא שנת יובל בכלל אלמא בשנה שלאחר היובל קאי קרא וקאמר דאין נאו^ פחותה
נרח^נדיו! לםגד^י^לכל יתןחמשיס צא לתשעה ומ׳ שנים הבאים עד יובל הבא תשע וארבעים סלעים נמצא סלע יותר על סלע לכל שנה חלקיהו לפונדיונין דבסלע  Pש?ים אף^ם’’ר%,ש^.
ישנת סלע ופינדיו,׳ ״ח מ״ח פונדיונין הרי לכל שנה סלע ופונדיון פחות פונדיון הילכך המקדיש שדש לאחר היובל שתים או שלש שנים טתן לכל שנה עד היובל סלע בשנת טיט נותן
ש^סד ל׳^נה ’*!!’ ®nופונדיון ואך עלפי שכשתחשובסלעופונדיון למ״טשנים תמצא חמשיס סלע ופונדיון כגוןמ״טסלעיס ומ״ט פונדיוניןוהסלע אי״ אלא ״״יי ש7־ם'שנל' “ם״עי^ושד
פינדיין כיי! שאילי בא פונדיונין הא פרכינן ליה בבכורות בפרק יש בכור לנחלה )לף נ (.פונדיוןזהמה טיבוקולבון לפרוטרוט וקאמרי רב וששאל דהמקדיש פונדיוניטמשוטדלישנא
למצוא
’י"’"“  ^ 7שנים?^ פחות משתי שנים לפני היובל אין כאן דין גירוע ואס בא לגאלה נותן נ׳ סלעים דגבי גירוע כתיב )ויקרא כז( ע ל פי ^ נ י ס הטתרות ונגלט הא''דקא?ד “יהא״ אד^f
על ממונו ואם
טניע פחותי״טפונדיון ומיעוט שנים שתים ועצה טובה קמשמע לן מתני׳ שיהא אדם חס על נכס־ו ולא כ[ *( יפדה פחות משתי שנים שלא יפסיד מ״ח סלעים :בשלמא
לענין מוכר שדהו בשנת היובל עצמה פליג שמואל עליה דרב לקמן בפרק המוכר )דף כס (:משום דאיכא למימר ק״ו  :מי איכא למימר לא יפסיד אלא סלע
"2דב? של2
ופונדיון לא שייך בזת
.
)צקמן דף
הקדש ביובל בלא
יוצאין מיד
אופן
ק״ו  .הרי
'P׳
מאטד סלע
כה (:הגיע יובל ולא נגאלה כהנים נכנסין_  W1Wלטיטר תם על נכסיו
.
,
חנן .
פדיון דהא .
.
,
.
הקדושות כבר אין.
,
.
יפונדיון ( - i
• ,
וטתנין דמיה להקדש בדק הבית :בר״ש ס״ל
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*(  3" 5יקדים
אין נותן בשביל אותן
היובל קדשה לינאל
בנירוע וד,א רב ושמואל דאטרי תדוייר,ו אין טקדישין ליגאל בנירוע פחות משתי שנים לפני היובל ואם איתא
שנים כלום אבל אם הקדישר ,בפחות מב' שנים קודם היובל ובא לגואלד ,אין נותן לאותן ב' שנים ב' סלעים וב'
שטנרע ט׳ז שנים ונותן משתי שנים מאי פריך מרב ושמואל הא כשנת היובל אינה קדושה ליגאל בנירוע כלל ולפני
פונדיון ולא יותר אלא משלם תטשים שקל לתומר שעורים ט׳ט משוט דבתיב א( אט עוד רבות בשנים כלוטר שעדיין
היובל טנרע ט׳ז שנה ועור ראיד ,טדאטר לקטן )דף כ׳ה( טון דאקדשת בפלנא דארבעין ותטני ור'.פ דהו׳א
כשהקרישד ,נשארו אפי' ב' שנים לפיהן ישיב נאולתו סלע ופונדיון בשנר ,לנוד ואם פחות סב׳ שנים לפני העבל
שמחשבי; הדשי השנר ,הבאים כאילו הן שנד ,ויהיו שתי שנים לפני היובל וננרעכה ההקדש ואם לא היה
הקדיש שלא נשארו ב' שנים נותן נ' שקל טלן ] :ולא נואלין אחר ד,יוכל  .האי אחר היובל קא טתדץ נטרא
נותן כשהקדיש פחות משתי שנים לפני היובל אלא פדיון המניע לשתי שטם טה חייט טרווחים אם נחשב
דבנל שני יובל טיירי  :פחות טשנד ,שאם בא לגואלה בעשר שנים ומחצר ,לאחר היובל לא יאמר כיון שלא ננטרר,
החדשים הבאים כאילו חן שנה ויש כאן ]שתי[ שנים הנותרות יותר משלא נחעזבם בין כך ובין כך ינרע ט״ז
ד.שנד ,לא אתן בשבילה סלע ופונדיון  .אלא מחשב אותה כשנח שלימד ,ונותן סלע ופונדיון עם השנים הנותרות
ו־תן טשתי שנים האחרונות אלא וראי אם לא נחשב חדשים הבאים כאילו חן שנה צריך ליחן המשים ועור ראיה
היינו ולא נואלין פחות טשנה[  :קא סיד דאטורא דאין סקדישין כלל לפני היובל פתות טב' שנים כלומר דלא
טדאטר לקטן בעא מיניה רמי בר חטא מרב הסדא הקדישה פחות משתי שנים לפני היובל םד,ו שתצא לבהנים
קדשד) ,וטקדעזה( ורטינתי טקדישין לפני היובל ו ט' ]לאחר היובל אפי' בסמוך ליובל םטש:ובשנת היובל עצטה
ביובל א׳ל מאי דעתך וננרע מערכך והיו! השדר ,בצאתו ביובל דבת נירעו; אין דלאו בת גירעק לא ואי הוה
לא יקדיש מפרש לקטן ט׳ט[ רב ושמואל  .בעו לתרוצי מתניתין מאי אין טקדישין לאו דאין טקדישין כלל קתני
טנרע ט״ז שנד ,ונותן משתי שנים האחרונים ר,א נטי בת גירעון היא אלא ודאי טבל הני שמעינן דנזירת הכתוב
אלא אין מקדישין לדעת כן שיהא יכול לגאול בנירוע כדנתיב ג( ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל ותשב
ד\א דאינו טנרע  t oכשאין ]שתי[ שנים נותרות ונותן פדיון שלם חטשים סלעים  .תום' הרא׳ש זיל ! ינ[ שנים
לו כפי שניו ישיב נאולתו כלוטר שינרע הפדיון ולא יתן אלא סלע ופונדיון לשנד ,שהיתד .של הקדש )פחות סב'
ס׳א וליתני אין טקדישין ליגאל בנירוע פחות משתי שנים דבר .ורב יוסף דאטרי תחייתו אין טקדישין לינאל
שנים( לפני היובל הא הקרישד ,פחות משתי שנים לפני היובל אינו טאל ]בנירוע[ אלא בג' שקל כולן ביחד וכיון
טירוע בפחות טשתי שנים בך טצאתי בבל סיישל קלף וצ*ל דרבר ,ורב יוסף טתרצין הקושיא כלומר תני כך
שכן ]דאין טקדישין ליגאל בגירוע פחות מב' שנים[ מתניתין עצה טובה קטיל שיהא הם על נכסיו ואל יקדיש בזמן
במתנית־ן בר,דיא אין טקדישין ליגאל טירוע ואי דעי גרסי רבת ודיי דאטרי תרוייר!ו תני אין טקדישין ט ' הוה
שיא נו יכול לפדות כנירוע ולהכי קאטר אין טקדישין ט ' כדי שלא יפסיד ולא דלא חיילא עליה קרושר : ,רב
אתי שפיר  :יג[ יד[ עיין בעיב  :טו[ תפיליו חלצו  [ip :קט׳ל דאעיג  :יז[ נטכחם בכסותן לשבח  :יח[ דינר
אטד קחשה  .ואם בא לפדותה נותן נ' שקל כולן ] :בשלטא לענק טכירת  .סוכר שדחו בשנת היובל פלינ שטואל
משביח הוא  :יט[ מתיטת ואין טחשבין ט' ער ד׳ה נם' ורט־נתו אביט ומקומו בדף כיח ע״א  :כ[ ולא יקח ש
עליד ,דרב לקטן דאינה טטרר ,טעזוס דא־כא לטיטר ק׳ו טד ,טבורה קורם היובל יוצאה עכשיו וחוזרת לבעלים
תיבת יפדה נמחק  :כא[ תיבת יפים נמחק  :כב[ ודובל בעשררואו בעשרים או בשבטים או באחד טבל  :כג[ ושנה
אינד ,מטרה עכשיו בשנת היובל )דתוזרת לבעלים( אינו דין שלא תטט־ כלל בשנת היובל אבל הבא ם׳ איכא
דגן הוא עולת לפי תשטן השנים בית זרע חומד עזעורים למ״ט שנים לחטשים סלעים !
לטיטר ק׳ד ומה קדושה כבר יוצאה לבעלים ביובל אינח קדושה עכשיו בשנת היובל)כשחוזרת לבעלים( איט דין
יד,א
שלא תהול קדושה עליה כיל•[  :והא תנן  .דאינה חוזרת לבעלים  :אלא הניע יובל ולא ננאלת הכדנים נכנסין
שלהן תומו וני
אלא ׳
לתובר .וטתנין דטיח להקדש דברי ר' יהודה אלטא דעזל הקדש תויא תכי נטי תקדש בשעת היובל ' :לא שמואל בר' שטעון סבירא ליה דאטר נכנסין לתוכה ולא נותנין דמיה ■לד,קדש ■
א( הן קרא לא כתיב הכא כלל ו5׳ל דכתיב וחשב לו ככהן את הנהן טל פי הפנים הנותרות עד שנת היובל ונגרע מערכן  .ב( גס כאן ט׳ס ו5יל ומישב לו הכהן טיפ השנים הנותלוה כלומר שיגרע וכו׳ ״
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אקמקדישין

פרק שביעי

נר סצזה
ן  kמ״׳ ס׳ד מהל' יד[ מ״ ע סלעים למ״ט שנים פש לך סלע סו[ דהוא מ״ח פונ ד ק וזהו
מרטן הל׳מ:
פונ ד ק שמביא לקלבון כדאיתא בבכורוח )דף נ (.אבל אם הוא גואל
ז ב מיי' DDהלי׳ב5
בפחות משתי שנים לפני היובל אינו מג ר ע כלום אלא גואל כור זר ע
בחמשים סלעים שלימים כדכתיב)ויקרא מ( וחשב לו א ת הכסה נגל פי
ע ד שנת היובל
שנים הנותרות
ונגרע מערכך ומימוש שנים שתים סז[
אבל משתי שנים אין לו גירועלפיכך
בא התנא לאשמועינן שיהא אדם ח ס
על נכסיו ואל יקדיש פחות משתי
ש י ט ה מ כ ך ב צ ת שנים לפני היובל שלא יצנורך לגאול
יג[ יהא  onnחם ״ל בלא גירוע אלא נותן חמשים סלעים
־1

ערכין

טסורת הש״ם

ו ר ב .אמר לך לרבי שמעון מ[ לאו יציאה היא דסוף סוף לבעלים מי
הדרא  :בשלמא לרב היינו דכחיב אם משנה היובל  .חמשים סלעים
אס לאחר היובל גירוע  :אלא לשמואל מאי אחר היובל  .הא קרא
קמא דבעי חמשיס נמי לאחר היובלק אי :א ח ר א ח ר .כגון שתים
תורה אור ושלש שנים אחר היובל איכא גירוע

אבל אקדשה בשתא דבתר יוכל ליכא
ורב סבר סוף סוף לבעלים מי קהדרא לכתים
אייה יזיוש® ליגאל ביייי ט .
הוא דנפקא *וכהגים משולחן גבוה קא זכו
■
א[ מאי טעמא דרב דאמר רךא נ[״ואם משנתויקיא® ’2
ד,עבל ושנת היובל מלל ושטיאלטי כתיב״  i Lציגאנ ג ג י ״ ק א מ י יהא מ
ושמואל  0׳  :א ע י צ ו י נ  .ודא■ ה א
ואם בשנת היובל משנת היובל כתיב
דקתני מקדישין ודאי ליתן חמשים
יקד־ש פי׳ית משתי שנ־ם שלימים יז[וא״ת ניתני נמי אין מקדשין משנת שאחר היובל בשלמא לרב היינו
לפני הייבל ילהכי ״ני שנה ראשונה של יובל כדי שיהא ח ס
דכתיב אם משנת היובל  a s fאחר היובל שם קאמר ובשנת היובל אינה קדושה
כל עיקר ולא תיקשי לדידי דהא
על נכסיו דאז נמי גואל בלא גירוע אלא לשמואל מאי ארד היובל ארד אחר
מני רבנן היא דפליגי עליה דרבי בפרק
כא־לו התנא טכייי ויש לומר דזה לא הוצרך לומר דיודע מיתיבי מקדישין בין לפני היובל בין לאחר
דגהו ת הב״ח
השג יד)לעיל דף יח (:דאמרי ראשון
נ י ^ י ם ^  ^ ,״ המקדיש שאם גואל יגאל בלא
גירוע היובל ובשנת היובל עצמה לא יקריש ואם
)א( נט׳ הנא נמי משנת
יי שאל יקי-ש פחות וקביל עילויה שהרי היא עולה חמשים
ולא ראשון בכלל  :ואנא י א מ ר׳ כרבי  .ושנת ) :ג( ר»׳י ד ה
סלעים « ®ים » te | 0־ 1הקריש אינהקרושה אמר לךרב אינהקרושה
ולשמואל אפילו לרבי אינה קדושה א״רני''וכוי׳ אמאילא
ליתנרק סלע לשנה
 ,j ,א״,
שהם פנירים שיצטרכו ופונדיון לשנה אבל יח[ כאן ה שמיעע ת בגירוע אבל קרוש ונותנין המשים מכלל
שאין ,עד היובל כ״א שנה ,לפיכך Iדלפני היובל קרושה ליגאל בגירוע והא רב
בכלל התם הוא דכתיב ועד דשייך
לפי
™“ ״'°
'
ואיידי דתניאמשקדישץ ^ 11
שיהא ושמואל ר^זמרי הרוייהו"אין מקרישין ליגאל
ביה לשון מיום אבל הכא דלא כתיב
בסתס תני נטי ,ל״ )לא הזהיר( השמיענו התנא
ועד ה״ל למיכתב ב שנ ת) הכ א( מודה
גואליו בסתם ^ ולא תני ח ס על נכסיו ואל יקדיש שאם יגאל בגיחע פחות משתי שנים אמר לך רב
 ; [,א ,ןי  , , 5ך ר ק ]לעיל יי[3
ךלא הן,
שםואל^ר-ש פחות משתי שנים דאז הוא לפני היובל מ הא מני רבנן היא ואנא ראמרי כרבי דאמר*
ס׳לדאטרנכנסין לתוכה אין לו גירוע ועוד יש לומר
הכא משנת ושנת בכלל אלמא בשנת
בכלל
דלפיכך ראשון וראשון בכלל שביעי ושביעי
היובל קאי קרא וקאמר יתן נ׳ סלעים
לא תנא נמי אין מקדישין שני :ראשונה
כ נ י יוצא י“ט-י״ הקי ש של יובל לפי שיכול להמתין ע ד ג׳ הבא נמי)א(י[ בשנת ושנת היובל בכלל אי
פונ ד ק מאי עבידתיה כי מקדיש עשר
צריו כרבי פונריון מאי עבירתיה וכי תימא לית
לא יהא
•'׳׳1^-ואז
לפני היובל
או כ׳ שנה לפני היובל אמא׳
I
׳■״ ׳■ I
בלאפדיו1ש«^;ני־קיישה שנים ׳>-׳«
אינו דין
לקמן כס .גנ׳ש
ליה והתנן *הקריש שתים ושלש שנים לפני 5׳י) .נ( ויהיב סלע ופונדיוז[ ליתי-
לי,צריך פדיו! ד•,לכך ליתן כי אם שלש סלעים ושלש פונדיונין
יא[ ל שנהדכיון דכי מקדיש ופריק
f״־' °לפיכך לא הזהיר התנאאלא בפחות היובל רבי לזומר אומר אני נותן סלע
אלא
ליה בשתא דיובל גופיה לא יהיב
...................................
אלא לאתי ^ ^ ש ש כ ™ משתי שנים דאז הואצריך ליתן ופונריק י[ רבי כרבי יהורה סבירא ליה
)יוצאר](,יצאד[,טרשותו חמשיס סלעים שלימים ואם
חחשין אשתכח דלא מ ע א לכל שנה )לעיל י :3וש'נ[
המתין ע-ד דאמר *שנת המשים עולה לכאן ולכאן
■ י
•
• --
אבל אי חות סבר כר'
ושנה של יובל אלא סלע שהרי מכאן
ירודה קדושד ,וכהניט היובל לא יחזור עוד לידו וא״ת מאי לשמואל לימא רבי כרבנן סבירא ליה ראי
ועד יובל הבא נ׳ שנה הואי ושנה זו
” ”’ glכרבי יתדר,םלעושתיפונדיונותט'נע'ל'ד,
בכלל הילכך ט פריק לה שתים או
תאא
לה ח
מתירא לי ה
רדי רירתדז
ע כ ל ש מו אל
^,ן !,3,,דמקדשן בן לפג ,ושל נ !
הוקדשה
כרבנן סברא
לשמואל רב
שלש לפני היובל סלע הוא דבעי
כאי^ו רזוסד»1ד! מודח
פתתמשנה
היובל
ארד
ייולאנואלין
שמע
—  ---------------------------------------׳  - - -י ־
למיתב בכל שנה ותו לא  :עולה לכאן
? ;''  ', X S ; ,׳' ״ מהי ’1ל א ל  6פ [ נ י א שי .ש נ ה » ’ ס ’ובל
ס כי לרב דלית ליד .קי׳ח ^נו מתחיל ע ד יום כפורים בין לאחר בשלמא לשמואל לא נואליןלאחר יובל פחות
ולכאן  .שנש היובל היא מיובל שעבר
•( tיובל ]א[זה אחר ראש השנה כא[ של משנה ״[ אלא לרב מאי ארד יובל שנה ומונין אותה שנה אחת ליובל ה^א רבינו גרשום
הילכך ע ם שגה זו אינן מד שנת היכי דלא  mדמית
םעטאדרב.א(בר.אידלא ס ף שנת היובל כג[ לא נאמר ששנת מי סברת ארד יובל ממש מאי אחר יובל
יי"•* ל יו בל *() מ ע רכך( עד יום הכפורים:
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באמצע
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יובל הבא אלא מ״ט ינ[ ושנת היובצ לד,קדש דגי נטי דא־גח

סו ה סוף לבעלים מי קא הדרא .וא״ח למה ליה לשרזצי הכי לימא דליה ליה
^טש^'’ 4י ’'יובל
הדרי ביובל אלא קדושד .י ק״ו דשמזאל וי״ל משוס דלקמן )דף נם••( גבי פלוגתא דרב ושמואל דמוכר
ויוצאת לכד.נים ביובל שדהו בשנת היובל עצמה קאמרמאי מעמא דשמואל ק״ו ומה מכורה כברכו׳•
וצי ליד ,לטיטד ליי ופריך התם ולרב לא אמר ק״ו כה׳׳ג והתניא יכול ימכור בתו כשהיא נערה
אמרת קל וחומר כו׳ ומשני התם לא הדרא «[ ומזבנא הכאהדרא ומזבנא
מקודם
דב י קדושד ,״,״ן אלמא ]נ[ אית להו אי לאו פירושו הוי צריך רב נמי למילף ק״ו כדילפינן ליה
^ םיי א-ו’ ' ' ' ' ^  ,דט-ם
י ^’
־
סלנג
חטשים וטשני אטד במוכר בתו נערה לפיכך הוצרך הכא לרג לסתור הק״ו וה״פ סוף סוף לבעלים ולא שנת בכלל ואשהא דבתריובל קאי קרא וקאמר דיהיב חמשץ  :דכהנים משלחן נגוה
קרא אם משק הייבל מיקא הדר וכיון דלא הדר תו לבעלים תו ]ג[ לא מקדשץכדין שדה אחוזה :
לימא ר ג י  .דאמר טתן סלט ופונ ד ק ל שנה :כ ל פ ק ס ביי א לי ה _ קאזכוא(ול־כאלטיטר
^^^א^טעטא דראסר מאי מעמא דרב אמר קרא ואם משנת היובל כו׳  .וא״ת אמאי הוצרך לפרש דפליגיעליה דר׳ יהודה לאין שנת יובל שעבר ממנין יובל הג א סבירא לי ה ל ט׳ ט ^ ב!
טעמא דרב כיון לסתר ק״ו דשמואל דהאשמואל עיקר טעמיה מכס ק״ו
דב סוף סוף לכעלים
ולבד ההוא שתא יש כאן מ״ט שניס דאי כרבי יהודה סבירא ליה יאסי ^קד^ה־ ]אמר
מיקאהדראאיטיטספיק הוא וי״לדע״כ הוצרך לרב לומר דקרא דאה משנת היובל רוצה לומר ישנת
לישב דברי רב יצייך היובל בכלל כרבי ני[ בריש פ׳ השג יד)לעיל דף יח :ושס( ניי[ דאמר ראשון וראשון דאמר אין ביובל אלא מ״ח לבד משנת יובל שעברה וקרא בשתא  wא^fד העבל[?“ א?
דבתר יובל קאי אישחכח דיהיב חמשיס סלע למ׳א שנים דמעי סלע אחר  .כלומד דאם
^^’טרס! א'כ^טד^^ !iבכלל דאי אמרת משנת היובל שנהשאחר היובל כמושמואל א״כ כי[ שנת היובל
טשנת שא^^חיו^“ ^
לם־טר'®ף סיף לב^לים עצמה מאחר שלא דבר בה הכתוב היהלנו לומר שאס כ![ ]ד[ הקדש באשיגאול ושני פונדיון  :בשלמא לשמואל חמות משגה יג[ ק א מי  .לקמ״ל
מי קא הדרא ניטא בשויה ולא כסדרשאר השניםשגואלין לפי חשבון בית זרע חומרשעורים בחמשיס
דבשנת יובל עצמה אם הקדישה אין צריך ליגאל דלא קדשה  :יובל עצמה ואם אחר
ש
........................................................................................הרמ״ר פיר
בתוספ׳ אבל קצת קשה לקמן על זה ומ״ו
מקרא וי׳ל דלא שקל כסף כך פי׳
דיליף  ,ד■
• ,
היינו אחר אהד דהיינו
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.............................
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קדושה כמו שאומר שמואל ולפיכך הוצרך לפרש דרב כרני סבירא ליה למשנת היזנ pjg , 3שנר ,שלישית ] :אטד
של Jיובל היה לט לומר אינה
דבר הכתוב בשנת עצמה
דכיון שלא
נ^יינ־ו י י ״
היובל בכלל קא!:ר ואס תאמר כיון דרכסבירא ליה דקרא דמשנת היובל ושנת היובל בכלל קאמר אם עלמה הוצרך לסתור הקל וחומר דהא קראבהליא ובשנת ^ כ ”'עצם^לא
דשטואל ואחיב
דטעטא דרג מקרא כתיב לשנת היובל עצמה בכלל וי״ל דאס הק״ו טוב אפי׳ רבי לא היה אומר דמשנת היובל ושנת היובל בכלל קאמר אלא הייתי אומר אפי׳ לרבי מכת הק״ו יקדיש  :רבנן ת א .
והדרתו קאטר דטעטא למשנת היובל שנתשאחר היובל קאמר כמו שמואל ומש״ה ניחא נמי למצינו למימר לאפי׳ שמואל לרבי נמי קאמר לאינה קלושה לכת הק״ו מוציא דלא אמר דלית לר,ו עד ועד בכלל
קי״ • הכא משנת היובל ושנת היובל עצמו לח[ ומש״ה הוצרך רב יוסף לפרש טעמא לשמואל מכח הק״ו לא״א לקאי פלוגתא לרב ישמואל כפלונתא דמןא , ,ן )א וקא דרשי ואם משנת
יתכן אלא ולאי אליבא לרבי פליגי כלפי׳ טעמייהו אבל לרבנן אפי׳ רב מולה דמקליש בשנת היובל עצמה אינה קלושה והכי איתא לקמן בשמעתין
י״'’1,3,.־'^ 3,,
ה-ובל בכלל )אות ו׳ א מ ר לך רב הא מני רבנן היא  .ואנא לאמרי כרבי לפירוש התו׳ למפרשים לעיל לכיון ללא לבר הכתוב בשנת היובל עצמו היה לנו לומר לאם כקדיש בה הי’ עד ועד בכלל כדאטר
היא קלושה ליגאל בשויה א״כ מ[ היאך קאמרי רבנן בשנת היובל עצמה לא מקדיש ואם הקדיש אינה קלושה היה לנו לומר לאם הקליש בה הרי היא קלושה טיום הראשק עד יום
נטחק{ואפילו לרמז דלא
י ^ י “יא^ת ייא״ו! ליגאל בשויה אבל לסי׳ מורי הרמ״ר ניחא ל[  :אי כרבי פונליון מאי עבילתיה  .וא׳׳ת צמה לו למיפרך משוס לסבירא ליה כרבי הוה ליה למיפרך בהליא לרב השב־עי ראשון וראשון
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טדכתיב בתיאאטאחר סונדיון מאי עבידתיה ויש לומר למזה הוה מצי לשנויי ההיא לב[ ]ו[ ]רבנן היא[ כלמשני לעיל אבל מרבי פדךשפיר לרבי אומר כמו שמפרש הש״ס= כיון דקא"חשיב שנת
*צ״ל מאריך
היובל מכלל דטשנת
חטשים ’ בכלל השטן
לאקלשיה
הבא אינה נמנית עמהן שהרי יובל משמט בתחילתו ו מ ט מייל ש ^ כ ש״’"'היובל :
יובל אי פריק לה אחר נפקא לכהניס כדכתיב והיה השדה בצאתן ®ף סוף .אטי׳ לר'
^ ^ Sי ם
ביובל אשתכח ]דאחר[ הפודה שדה אחוזה בשנת יובל נג^מה
כשהוקדשה אינה בידו אלא מ״ט שנים וקא יהיב חמשים סלטים דמטי דנפקא ועדיין איכא

היובל הוי שנת היובל נכלל והאי דקאטר רב טשנת היובל ושנת היובל בכלל לא בעי 6טיםר דטשנת היובל שנות היובל בהדי ט׳ט דקדשת נטי בשנת היובל אט כך דעא שקל נ׳ דקא פלינ לית לפונדיון שתחא ®נד־ון
דעי שנה שאחר היובל אלא ששנת היובל יש לה דין של כל שנה שאחר היובל דד.א ליתא־דבשנת היובל נותן לבל שנד .אטאי כיון דשנת נ' קדשר .נטי כבשאר שני יובל ליתיב לת שקל נ' לנופר : ,ובי חיטא  .הכי נטי
המשים ונשנר ,שאחר היובל טגרע שנד ,ונותן והכי הוי ליה לטיטר טא• טשנת היובל בשנת היובל עצמד .דלית ליד ,פונדיק לשנה וודזניא הקדיש שתים בו׳  :ר׳ דאית ליה פונריון לשנה בר׳ יהוהז סבתא לית דאטר[
אלא איתי דנקם נפלונהא דרבי ורבנן דתיתי לקטן האי לישנא נקטיה נטי הבא והוי מצי לטפרך השתא שנת נ׳ עולה לבאן ולכאן  .וב־ון דקא חש־ב ליה נטי להתחלת שני יובל חילכך לא חשיב קןקל לרידיה וקא
לרב ביק דלכ״ע דטשנת היובל ישנת היובל בכלל )א■ נטי( ]אם כן[ פונדיו; למה לי אלא דניחא ליד,לאקשויי פליג ליד ,לפונדיונין  :לש»אל  .דאטר א־נד ,קרושה ]ליטא[ ר׳ דאית ליה פונדיון אחד לשנר ,כרבנן סכירא
טן הברייתא לאלתר • וטינה קא הדר טמאי ד 1עי בעי למיטר דאפי' לרבנן שנת היובל בכלל ואיר,ו אטד כרבי ליה דלית לוע שנת המשיט עולה לכאן ולכאן אלא באפי נפשה תייא ליובל חילבך פליג שקל דידיה לפונדיונין
והדר פריך מרבי■ תום' הרא׳ש דל  :ג[ כתיב אם אות ו' נטחק  :ד[ קדועזד ,ליגאל בנירוע  :ה[ הא מני רבנן )בשמואל( ]לשטאל[ דאטר אינה קדושה  :דאי כר׳ יהודה סבירא ליה דעולר ,לכאן ולכאן לועזחלת חשבון
היא ואנא דאטת כרבי וא׳ת לרבנן נטי אליבא דרב תיקשי כיון דרב לית ליה קו׳ח א׳ב הוו לוע לרבנן ם’ ט ולשנת חטשים א׳ב לא היו בין יובל ליובל אלא ט׳ה שנים פשו להו ב׳ שקלים חלקם לפונדיק נמצא
לטיטר קדושד ,ויוצאה לכחנים כי היכי דאטר רב לקטן טבורה ויוצאה וי׳ל דלרב הוה פירושיה אינה קדושה לכל שנה)של טיח( סלע וב׳ פונדיונין ]לשנה ®בעי ליה[  :על כורחיך לעזט־אל ]דאטר א־נה קדושה[ כרבנן
לפדות אלא קדושה ויוצאד ,לכהנים וכר',נ אסרי׳ לקמן ם׳ בתרא נני מכר דפדיך לרב מברייתא דקתני ואם סבירא ליד . ,דלא השיב שנת ג׳ אלא לסוף יובל וביון דאטר אינה קדושה פייש שקל רידד .ופלינ ליה לפונדיון
מנר בשנת היובל אינד ,מכורח ומשני אינה מטרת לטספר שני חטאות אלא טכורד .ויוצאה לכרגים הבי נ® ולא אתי אלא סלע ופונדיון לשנד : ,בשלמא לשמואל  .דאטר אינה קדושה ®ינו דקתני ולא טאלין ולא טקדישין
יש לפרש הבא אינה קדושה לפרות אלא קדושה ויוצאה לכהנים  .תום' הרא׳שז׳ל  :ז[ נטי משנת ושנת אות לאחר היובל פועת שנר ,לטעום־ שנת היובל עצמת דאין טקרישין וטאלין :אלא לרב ] .דאטד[ דקדשהטאי אחר
ב׳ נמחק  :ז[ ופונדיון לשנה רבי  :מ[ אלא לרב מאי אחר היובל תיטה טאי פריך לרב הא אוקטינא כבר יובל ] :אטר לך רב[ טי סברת מאי אחר יובל אתר יובל טטש ,שנר .ר,םםץ־ ליובל דקא דייקת למעוטי יובל עצמת
לא
א( צ׳ל ומיהו עעמא דשמואלששיי איכא למימר כר״ש ס׳ל .
מתני׳ ברבנן ורב דאטר כרבי ואיב דד,ך סיפא דטתני' דקתני דלא טאלין אתי דלא כרבי וי׳ל ט׳ט ניחא ליד,
לתרוצי טתניתין אליבא דרב כל מד .דטצי לאוקמיה כותיד .,תום' הרא׳ש ז׳ל-תיבתשנד ,נמחק :ס[ שטעון נטי לא :י[ בכלל וד,״נ משנת היובל ולא שנת היובל בבלל השידויא[ ליתיב סלע וטנדיון לשנה לא ליתיב אלא םלע:ינ[ דשנת
היובל אות ו׳ נטחק  :יג[ טשנר ,דקאטר מתני' קטיל דבשעת יובל  :יד[ דטים םלעים  :עו[ סלע החנמוים דודא ®ח ®נדיון דזוע פונדיון לכל שנה עם הסלע חסר לנו פונדיון והו פונד־ון :קז[ שתים וליכא לפיכך בא התנא
והשאר נטוזק  :יז[ שליטים נליון וציל דאנב דאשמועינן שיהא חם תני בסיפא ולא טאלין לאחר היובל פועה טשנד ,נטי בלי נירוע אעיג דל־כא רבותא  :יח[ אבל מקדיש פחות משתי שניט לפני היובל לא ידע לפי שאין ער היובל
ב׳א שנד ,לפיכך השמיענו התנא  :יע[ דכך1ני טתניתין  :כ[ מראש השנה אות ב׳ נמחק  :נא[ השנה נליון משנת היובל דם׳ד עוד לא שלטת שנת עד יוה׳ב של  :כב[ ולא נאמר ששנת יובל נטשבת עד ותיבת מערבך נמחק :
בג[ הדרא דטומא ר,כא הדרא דטוטא אלפא אית ליה אי לאו הפירכא ועי צריך  :כד[ כרבי דאטר בריש  :כה[ תיבת דאטר נמחק  :בו[ איב בשנת היובל  :בז[ שאט הקדיש בר ,שינאול תיבת בא ל׳ש ונטהק  :כת[ עצמו דלא
פצי לטיטר דרב ברבי ושמואל כרבנן ומשית  :כע[ א׳ב אטאי קאטרי תיבת היאך ל׳ש  :ל[ ניחא ודחקו בתום׳ דלרבנן אית לר,ו הק׳ו ולא הבנת־  .גליון טה ^זכתוב לא הבנתי ק׳ל שהרי לשמואל דאית ליה הקו״ח איח ליה
אפילו לרבי וחקו׳ח מפיק מפשט ר.פ®ק ב׳ש לרבנן דרזקו׳ה טפיק מסברא בעלמא שלא יהא קדוש לינאל בשוויה ביון דנבי שדד .אחוזה לא טצינו קרושה בשוויה לכן אני אומר שהוא קל לועין  :לא[ לשנד .כיון דשנת  :לג[ הר,יא
ברבנן כדטשני ותיבת היא ליש :
א( נראה דצ׳ל דנהי דלא מצי סבר ובו' לכהניס ביובל אכל מ*מ הי׳ל לרב למימר דקדושה ויוצאה לבהנים כמו שאם הקדישה ובו׳ .

]א[ עיין צ׳ק ] :ג[ גי׳ צ׳ק אי לאו סירכא הוי צריך ] :ג[ גי׳ צ׳ק ליכא ק׳ו ומקדישין בו׳ ] :ד[ גירשת צ׳ק הקדיש נה ] :ה[ צ׳ק ]ו[ צ׳ק

אין מקרישין

ססודת הש״ם

פרק שביעי

ערכק

בה

עין משפט
נר נממה
ח  kמיי׳ ש״ד מהל׳
סרכי] הל׳ח :
ט ב ניי' שם הל׳ב :

צ׳ה

]כמשנה סי' נענץ אחר
וע׳ מ״מוני ערכין סיד
הל׳מונהשגות ונכ׳משם[

נ׳כ קב קדושין סא.

]לעיל כה ע׳ש[
]נ' מ ^[.

--

רבינו גרשום
לא] :מאי אחר rבל
באטצע יובל כלוסר בכל
שנים שלאחר יובל[ :
רכסה דלא מליא ליח
שנח לאמגרעא ליה .
כלומר שאם היתה ביד
דקדש ה' שנים ומחצה
ובא לנואלה לא יאמר
אותן ה׳ שנים ומחצה
שהיהת ביר הקרש
אינרע כננרו ו' שקלים
ושש סונדיונין ואחשוב
אותה הצי שנה כאילו
אלא
היתה שלימה
יחשבנת עם השנים
הנותרות עד היובל ליתן
סלע ופונדיון לשנה
להקדש בשבילה  :מאי
קמ׳ל דאין מחשבין
חדשים עם ההקדש .
כלומר ראם הקדישה
ובחצי שנת נאלה לא
יניע כננדו למקדש חצי
סלע וחצי סונז־יון  :הא
דאין
בהדיא קתני .
מחשבין כלל  :אמר לך
רב אין חדא מילתא היא

ומה טעם קאמר ה־לכך

א™
הישים *.קיש  .שלא
יחשוב עם
כחצי שנד .או"''  T״

באמצע יובל  .כלומר האי אחר אפי׳ אפר טשריס אי שלשים שנה קאי ד א ס ד ש י ה בפלגיה דארבעים ותמני .לאו דוקא נקס דאקדשיה
דלא בהקדש תליא מילתא כי אם בגאולה :
.
ומאי פחות ח[ שנה דקאמר הכי קאמר הבא לגאול באמצע יובל וליפן
ר ל י ס ל ש ו באפינפשייהו .עז[ פירשתי בב׳׳בלדף קב( וקדושין
סלע ופונדיון לשנים הבאים והיה עומד בניסן שהוא אמצע שנה לא
י נ רדי׳ שם : y ’to
יאמר חצי סלע וחצי פונדון אני טחן משנה זו אלא טתן סלע ופונדיון
)דף ) : ( iPשייך לע״נ( ל י ע י ד ה ולעבד עברי.
שלס והייט דקאמר אין גואלין בפחות תורה אור
וא״תאמוד לא חשיב נמי יז[ לנחלה י א ד ה מיי׳ שם הליו ;
נחלה
ידעינן
דלא
דמשום
לומר
ואין
שנה
ליה
מליא
דלא
כמה
דכל
יובל
באמצע
משנה דכמה דלא נפר,א לה טלה שחא
יב ו מיי׳ שם סליה :
אלא מטעם זה שהוא קודם לשדה
לא מיגרע ליה כלל ולא יהיב גאולת
מחשביו
דאין
קמ״ל
מאי
ליה
מגרע
לא
אחוזה כדאיתא בפרק יש טחלין)ב״ב יג  tח ידי׳ שם הל׳ב :
חצי שנה אלא גאולת שנה שלימה
קלש  :.חדשים עם הדקדש הא בהדיא קחני אין
ת[נשא>ן מחשבין חוש׳סגגם 99
דף קח (:הא ליתא דאפילו יהא שויס יד ם מיי׳ שם הל׳כ :
כדאמרן שאם בא לגאלה חמש שנים מחשבין חדשים עם ההקדש מה טעם קאמר בשאר דברים כמו עבד עברי ושדה
טו י מיי׳ שם הל׳ » :
וחצי לפני היובל אין מחשבין אותן מח טעם לא גואלין לאחר יובל פחות משנה
אחוזה מכל מקום ליעידה הבן ר\דם
ששה חדשים שיצאו משנה לשנה ששית משום דאין מחשבק חדשים עם ההקדש ;
לאח בקרא בהדיא ומיניה ידעיקשפיר
נחלה לכן נראה לפרש דלא נקט אלא
פונדונץ[ :א[ אין מחשבין חדשים ובו׳  :ת״ר מנין שאין
.......................
אלא .
טתןששהסלעיסוששה
דלא שייכא באח כלל אבל נחלה
השנים הנוהרות .כל מה שטתר חשובי’י^;^מחשבין חדשים עם ההקדש ת״ל ״וחשב לו
שנים  :יצעשוהסדששנה  .לחשוג הכהן את דבסף על פי השנים הנותרות שייכא באח מיהא היכא דליכא
אותן חדשים שיצאו כאילו הן שנה
לא בן ולא בת )ולא אב״(  :נרם
והוי שנים אחה מחשב ואי אתה מחשב חדשים
כלום
רווחא דידה  :והיפי דמי דאקדשה
לחדשים מניק ״שאםש אתה רוצה לעשות חדשים
בפלגא דמ״ח  .דאי חשבת
שיצאו ביציאה גמורה הוו להו פחות לשנה עושה היכי דמי כגון דא^־־שיה בפלגא דארבעין ותמני ת״ל וחשב לו
משתי שנים ואינה נגאלת בגירוע  :הכהן מ״ט  :מ ת נ י׳ *המקדיש שדהו *בשעוז
שעוהםחמשיםשקלכסף היו שם'נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים שסדס נרסי' הכא כשנת
מ ת נ י׳ בשעה היובל  .בזק
שהיובל טהג אבל בזמן שאין היובל גבוהים עשרה טפחים אינן נמדדין עמה פחית מכאן נמדדיןעמה *הקדישה
טהג פודה אותה בשוויה כשאר ישתים ושלש שנים לפני היובל נותן ג[ *םלע ופונדיון לשנה ואם אמר"הריני
הקדשות  :אין נמדדין עמה  .והן נותן דבר שנה בשנהאין שומעין לו אלא ל[ נותן את כולו כאחד אחד בעלים
נפדץ בשווין והשאר לפי
חשבון ואחד כל האדם מה בין בעלים לכל אדם יאלאה[ שבעלים נותנין חומש וכל
חמשים סלעים לבית כור ; ואחד פל
האדם  .פודה בית י[ חומר בחמשים אדם אין נותנין חומש  :גט׳ תנא'כור זרע ולא כור תבואה מפולת יד
שקל בין שהיא שוה אלן! שקלים בץ ^:ולא מפולתשוורים תני לוי ״לא מעבה ולא מידק אלא בינוני 5היו שם נקעים
שהבעלים ^עמו^ם כו׳ :ה *וליקדשו באנפי נפשייהו וכי תימא כיון דלא הוו בית בור
שאינה שוה אלא ה׳ ,שקלים_ :
נותנין חומש  .דכתיב ואס גאל  kלא הוו קדשי והתניא שדה מה ת״ל לפי שנאמר °זרע חומר שעורים בחמשים
יגאל את השדה המקדיש אותו וגי׳ :שקל כסף אין לי אלא שהקדיש כענין הזה מנין לרבות לתך וחצי לתך סאה שיטח טק־בצת
הבא בנקעים 2ש"ם'’להקי™״אבל
ג ט׳ פור זרע  .שיטלין לזרוע בו ותרקב וחצי תרקב ת״ל שדחמ״מ אמרמרעוקבא בר
שיאם
ד
ח
ב
ש
ח
מ
ש
ד
ק
ה
אי
ז[
ש״ט
דסלעים
יומיא
יקתני
דיקא נמי
זריעה נינת
סר  :ולא פור תבואה  .קרקע מלאים מים ילאו בני
וברפיסהוא בדחכד ע׳
1
1
^
שקוצרין הימט כור תבואה דהוי
הכי פתת מכאן נמי הנת נגאני דארעא מיקרו שידרי דארעא מירךו  :אבל אין שם מקומו(
בציר מכור זרע טובא דבההוא לא
בעי יא[ חמשים אלא לפי חשבון שם הקדישה שתים ושלש וכו׳  :ת״ר ״ונגרע מערכך אף  Pההקיש שאם אכלי׳ מחשבלהיד^ד״;;^
הקדש שנה או שתים אי נמי לא אכלה .אלא שהיתר .לפניו נותן סלע ופונדיון שעבדו בשעת סדיון
הזרע או שליש כור או רביע כור :
מסולת יד  .שזורעין ביד  :ולא מסולת לשנד :.ואם אמר הריני נותןכו׳ :ת״ר מנין שאם אמרו בעלים הרינו נותנין אביל* ”pד 'V״“יייי
שוורים  .שהיו רגילין לתת שקין מלאי) שס דבר שנד .בשנד.שאין שומעין לד,ם ת״ל ״וחשב לו הכד.ן את הכסף עד שיהא ^!ת“ ר^א^ה״ז
זרע על השוורים ומנוקבין השקץ
כסף כולו באחד אחד בעלים ואחד כל ארם מה בין בעלים לכל אדם שהבעלים שנד .תמימה אע׳פ
שכבר עברו כמה חדשי
אותן
מתחתיהן נקבין רחביס ומוליכין
נותנין תמש וכל אדםאין נותנין תמש  :מ ת נ י׳ הקדישד“.וגאלה אינה יוצאה השנד .ויחן פדיון שנח
ע״פ יב[ המחרישה והזרע טפל
תמימה ואי לא תני
מהקרובים
אחד
או
ר
a
א
גאלד.
ביובל
לאביו
יוצאד.
בנו
גאלה
ביובל
מידו
אלארישאטצינולפוזשי
וגדולה קרקע המקבלת כור זרע
וגאלד .מידו יוצאה לכהנים ביובל גאלה אחד ימן הבהנים ודדי היא תחת אין מחשבין חדשים
במפולת יד שאיט עבה מקרקע
לד,קדש שיגרע טן הפדיון
יח לא יאמר הואיל והיא יוצאה לכהנים ביובל ודדי היא תחת ידי כננד חדעזים שעברו
המקבלת כור זרע במפולת יג[ זרע
דדי היא שלי אלא יוצאד .מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים  :ויתן פדיון חדשים
שוורים שהיא עבה  :תנא  .אין
שאין
הבאים לפי
מחשבים בגידתו אלא
גמ׳
משערין בזרע מעובה שהוא הפסידו
שנים שלמים שמנרעים
של פודה  :ולא בזרע מירק • שהוא הפסד דהקדשדהוי בית סר גדול אלא בזריעה ביטנית  :מעובה  .שנותנין בה זרע מרובה מידק
שנים שלטים ונותנין
שנותנין זרע מועט ובלע״ז קליי״ר  :וליקישו  .הנך נקעים באנפי נפשייהו וליפרקו נמי לפי חשבון חמשים לבית כור ומה הנאה יש במה פדיון שנים שלטים
שאין נמדדים עמה הא אינהו נמי הכי מיפרקי  :שדהמהה״ל  .ה״ל למיכתב ואס מאחוזתו יקדיש איש וגו׳  :בטנין הזה  .בית כור שלם :הבאים כדכתיב וחשב
הכהן על פי שנים
לחך  .חצי כור  :תרקב  .חצי סאה תרי וקב דהיינו שלש קבין שהן חצי סאה  :נגאני  .נקעים פחותין מי׳ עאני דארעא ספלים של הנותרות דמשםע שאין
קרקע שהמיס מתכנסין שם ועל שם הקרקע הם נקראים ואינן חשובין בפני עצמן וסלעים הנמוכין מעשרה שדרי דארעא מיקרו מחשבין בנירוע אלא
שנים שליטות אבל
כמו שדרה שלבהמה שגבוהה  :אף מן ההקדש  .דכי היכי דמיגרעא באותן שנים שעמדה בידו שלא הקדישה ה׳׳נ מיגרעא מחמת אותן חדשים אין טתעזבץ
שנים שעמדה ביד הקדש משעת הר!דש עד שעת פדיון  :אי נמי לא אפלה  .שלא זרע בה גזבר כלום ולא השכירה לשוס אדם שהיתה כלל מיוע אכתי לא
ידעינן אם עבדו חצי
השנה __
חדשי _
לפניו ביד הקדש מנכה סלע ופונדיון לכל שנה ושנר sיל[ מיובל שעבר עד שעת פדיון  :מ ת נ י אינה יוצאה מידו ביובל .להיות מתחלקת _
כשבא
לכהנים כי היכי ס[ דהוה אי פריק לה אינישאחרינא דהוה נפקא ביובל מתחלקת לכהנים כדכתיב)ויקרא כז( והיה השלה בצאתו ביובל לפדותה אם'יש לגשב
וגו׳ :גאלה בנו יוצאה לאביו ביובל  .ולא לכהנים כדיליף בברייתא מ מ׳  :גאלה אחד מקרוגיי ־ יי’ י
קרובו יוצאה ביובל ומתחלקת לכהניס כיהיכי דהוה נפיק מידיה דההוא קרוב דאתי האי מחמתיה :גאלהפהן.מיד גזבר לא יאמר חרשים הבאים כא־לו הן
ן^ . ,שנה .וא׳ת למאי רקאפר,jpp
הואיל ואס גאלה ישראל היתה יוצאה לי ולחביריי ביובל ועכשיו שהרי היא תחת ידי שגאלתיה אין לך כהן *(
בגמרא מאי טעם קאמר
גמ׳
*( נ׳א ראוי
מה טעם לא נואלץ

חדש־ם כמו שר,קד'שה
בסוף שנה לפחות
כננדם)למקדש(1להקד׳[
פלע ופונדיון או כננד
החדשים שעברו כדקתני
בברייתא .שנים שלימות
שלא היתד) .ברש־ותו(
]ברשות הקדש[ אתה
מחשב לפחות כננדן
סלע ופונדיון ולא כננד
לאחר היובל פחות טשנד ,לפי שאין מחשבין חדשים להקדש א״כ בלא סיפא דאבל הקדש טחעובין חדשים
חדשים אכל הקדש מחשב חדשים שנה כדמפרש בנמרא בטן דאקדשה בפלנא דאדבעיץ ותמני רפד׳א האי
ידעינן ממתניתין שההקדש מחשב חדשים הבאים כאילו הן שנד ,ונותן סלע ופונדיון דהכי טשמע ולא גואלין
דאמרינן דאין מקדישין לגאול בניחע פהות מב׳ שנים לפגי היובל הני מילי כי אקדשה בסוף מ״ח אבל כי
ב ^ ע אחד היובל פחות משנה דכל כמה דלא מליא שיתא לא מגרע לד ,לפי שאין מחעזכין חדשים לר,כךש
אקדשה בחצי ם״ח לימא דליועי כמי שהקדישה בתחילת מ׳ ח דהוו ב׳ שנים לפני היובל ולנאל בנירוע קמ׳ל
ויש לומר דהכי קאמד מה טעם אין נואלין אחר היובל פחות משנה משום דקיימא לן• בברייתא העזנייר ,ב ת׳כ
דעבדינן הני ■חדשים שנה כאילו הקדישה בסוף ט׳ ח משום רווחא דהקדש דאינו נואל בנירוע אלא נותן נ׳ שקל
אין טחשבין חדשים לר,קדש אבל הקדש מחשב חדשים וד.ר1ם איצטריך לטיתני סיפא משום דלא תני התם
להקדש והיינו אבל הקדש מחשיב חדשים שנה וכן נסי אם עמדה ברשות הקדש עשר שנים ומחצה לא יחשוב
ולא נואלין וכו׳ וכמו שראו הלשון כתוב בת'כ כתבו במשנד ,אע'נ דלא איצטריך לסיפא בטוזני׳ .תום׳ הרא׳׳ש
המקדיש א!^ .עשר שנים ואותה חצי שנה יחשבנה בשנה שלימד .עם השנים הנותרות ויתן בעד
ז׳ל  :נ[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת  :נ[ נותן סלע ופונדיון לשנה ואע״פ כשתחשוב סלע ופונדיון לם'ם
אותר ,חצי שנה נטי םלע ופונדיון כשנה שלימה עם השנים הנותחת עד היובל  :ת׳ל וחשב לו הכהן מ׳ ם .
שנים תמצא המשים סלעים ופונדיון דסלע הוא ט״ח פונדיק הא אמרי׳ בבכורות פונדיון זה טד ,טיבו נץלבן
שיחשוב )מ׳ם כדי( שיהא ריוח להקדש  :בשעת היובל .בזמן שהיובלטר,נ :נו תן .לאלתר לאחר היובל
)לפי פי'( ]פי' לפי[ כשתחלק הסלע היתד על סלעים למ׳ט שנים לא יתחלק יפה אם לא שתוסיף עליו פונדיון
כשהוא נואלה מיד ]הר,קדש[ נותן ]בזרע[ חוטר שעורים נ' שקל  :כור ורע ולא כור תבואת  .כלומר כשהוא
אבל אין לפרעו שהפונדיון הוא להכריע דהא אמרי׳ בנטרא המקדיש כו׳ ונותן המשים ולא קאפר המשיט
מודד כמה כור יש בו מודד במקום שראוי לורוע בו כור דהיינו יותר ממקום שיכול לינדל בו כור תבואה לפי
ופונדיון ואינה ראיר ,כלל דד,ואיל ואותו פונדיון אינו אלא לדגריע לא חש למנותר ,ולעולם אימא לך דאפילו פדה
שנרניר זרע יעשה שיבולת תבואה והיינו ריוח של מקדיש דאי אזיל בתר כור תבואה היה נותן הרבה שקלים
כתחילת היובל נותן חמעזים ופונדיון דתניא בת'כ ואם משנת היובל וגו׳ ונאמר כערכך יקום .נותן ם״בז סלעים
אלא בתר כור זרע אזיל  :כור זרע  .זרוע בטפולת יד ולא זרוע במפולת שוורים ]דהכי הוו זרעי במפולת
)וט׳ז( ]ים’ ם[ פונדיון והלא סלע זה אינו אלא ט״רו פונריון פונדיון פה טיבוקילבק לפרוטרוט אלטא אפילו
שוורים[ היו ממלאין שק ]מלא דנן[ והיו טניחין אותו ע׳נ העגלה על הקנקן ובקנקן היה נקב ור,יה מושך
בשנד ,ראשונד .נותן הפונדיון היתר .תום׳ הרא׳ש ז״ל  :י[ נותן  .עיק בר,תט׳  ifדף ל׳ בפי׳ משנה של מכרוז
הענלה ע׳ג התלם והיה נופל הינן דרך אותו נקב וכך היו זורעין בשוורים ועכשיו מי שזורע במפולת יד
לראשון בטנה  :ה[ שהבעלים נותנין  :ו[ וליקדשו באפי נפשייוע תימה היכי ם׳ד שלא יד\ קדושים ]דלא יהא[
מפוזר יותר הורע ותופש בית כור זרע במפולת יד מקום פיובח בשדד! יותר טבמפולת שוורים לפי שאינו זורע
אלא בור ושובך האתנן בפרק המוכר את הבית המקדיש את ר,ע{דר ,הקדיש כולן כור ושובך וי׳ל דרגי פריך
בשוה אלא פעמים נופל הרבה ביחד מן הנקב ופעמים נופל מן הזרע מועט  :תני לוי  .מפולת יד שאמרו  :לא
וליקדשו באפי נפשייתו לפרור.ן כדין שדד .אחוזה לפי חשבון בית זרע ועמד־ שעורים בוזמשים שקל כסף כי
מעובה  .שמפילין הרבה ביחד דד,יינו פסידא דמקדיש שירבו הכורים  :ולא מידק  .שמפזר יותר מדאי שזה
ועד .ם״ד דד.׳ק אין נמדד עמהן להמת נפדין כפי שדה אחוזה אלא נפדין בשוויין וכי תיטא כיון דלא הוו בית
הפסד של הקדש שממעט בכורים אלא בינונים  :אין נטדדין עמר . ,מפני שהן ר׳טות לעצמן  :שדר ,מוז
כור לא קרישי לפדות לפי חשבון זה ]ותתניא כו׳[  .תום׳ הרא׳ש ז׳ל  :ז[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת :
תיל  .לכתוב ואם מאחוזתו יקדיש  :בענין הזה  .בשיעור הזה זרע חומר שעורים בחמשים  :מנין  .אם הקדיש
ס[ פחות משנה דקאמר  :ט[ עי׳ בהשמטות בסוף המסכת  :י[ בית כור בוזמשים תיבת חומר נמוזק  :יא[ בעי
שדה לתך וחצי לתך שצריך לפדות  :ת׳ל שדה ם'מ  .דקדשה  :דוטיא דםלעים  .דלאו בני זריעה ]נינזע[ :
למיתב חמשין אלא  :ינ[ ע' פ כל המחרישה  :יג[ במפולת שוורים תיבת זרע נמחק  :יד[ ושנה שעברת
אי הכי  .כיון דאוקיטתא דמליאין מים פחות מיכן נטי אטאי נמדדין עמה ; משום דננאני ארעא מיקרר .
מיובל  :מו[ היבי דאי הוה פריק  :נוז[ נפשייהו מד .שפי׳ רעו׳י בקדושין בפרק האומר ורעזב׳ם בם׳ המוכר את
ספלים של שדד ,שמשימין בהן מים כדי להשקותה ונחשבין כשדר ,וכן נטי םלעים פחותין מי׳ ]שפנד׳ש
הבית לא נהירא שר,רי אפי׳ שדה אחר יכול לגאול לחצאין כדטסיק בפ׳ק דקדושין דלוה וגואל וגואל לחצאץ
בלע׳ז[ שדרי דארעא מיקרו  .שכך נמצאין הרבה בשדות ונחשבין כשדה  :ונגרע מערכך אף מן ההקדש
פירשתי בב״ב  :י>[ לנחלה שר,רי הבן הוא קודם לנחלה ואין :
כלומר שבשם ]שיאם הקדישה עשר שנים לאחר היובל וגאלה לפוף עעזרים שמנכןז לו[ אותן שנים שהיתה
ברשות בעלים שאינו נווזן מד,ם סלע ופונדיון כך אם אכלר .הקדש שנה או שתים ]או י'[ מנכה לו סלע
יפונדיו; לכל אות; שינים שהיתר .בר שות הקד ש ואינו נותן סלע ופינדיון אלא נזן ה שנ-ם של אחר הפדיון תו ך היובל  :ואם א מ ר תריני נותן דבר שנה בשנה  .בבל שנר ,סלע ופונדיון אין שומעין לו ]שנא.םר וחעזב לו הכהן
את הכסף כמה מניע לו ליתן עד היובל ויתנו ביחד[  :אחד הבעלים ואחד כל אדם  .רשאין לפדות זרע חומר שעורים בג' שקל  :אלא שהנעלים  .טוםיפין על נ׳ שקל חומש שנא׳ ואם נאל ינאל את השדר ,המקדיש אותו
ויסף חמישית כסף  :גאלה בנו  .בטרךמו  :יוצא לאביו ביובל  .ואינר ,יוצאר ,לכר,נים א()ואינו נ א לר,ד,וא עצמו(  :נאלר ,אחר או אחד מן הקרובים  .וחזר זה המקדיש ונאלר ,טיח) אינ ה( יוצאד ,מידו ביובל  :לא נאלר ,המקדיש
ונאלר,
א( אולי צ׳ל והוי כמו שנאלה הוא נעצמו .

