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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:

]ני5ה נ.6

באמצע

D’Bf

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
3אמ5ע־
.............................
---------^ e ..
JL1וחשיד^  Fvw nlרד m . . 1
__ _________ ^ ... I J . J
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
ם1י עבת יד
P״®® ’'®’ י
®'י*'^
^®"®
®’’י'^®®1
 ®’’®’®® ®®’’Pייי
®ה עד הבא דרש^ל-ח ”®^ ’®®P
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 .

_ __

עק משפט
נר מצוה
טז  kמ״^׳^פיד מהל'

יז ב נ מיי' סיא מכל
ינוס הלכה א טוש׳ע
אה״ע סי׳ קט סעי׳ א :
י ח ד מיי׳ ס׳ד מהל׳
טיכץ הל'כ :
יט ה מיי׳ פס הל׳ כג
ומיין נכ'מ :
כ ו מיי׳ בס הל׳ כג :
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כלום

אק מקדישין

פרק שביעי

יש יבום אלא ב מ קו ם שאין ק  .פי׳ וטדיןז נופי בן מ א ח
בהאי מילתא אבל אין לפרש כד מ ש מ ע לפום ריה מא ד ^י ם
ה ס בדבר הזה והוה ליה  pט די ף ביטידה ו ט בד טברי דלא מ שמט
 pביש נוחלין)ב״ב דף קנו (.דמסיק ד ב ת קוד מ ת לאב ולאח מ ט ט ס זה
דלטנין יבום בן ובת כי הדדי נינהו
לטנין נחלה נ מי בן ובת כי הדדי נינהו
ג מ׳ ת׳׳ ר
אלמא ט״כ א ט צריכין לומר ד מ ט ט ס
שס
זה בן טדין! ס פי מא ח :

ערכק

מסורת הש״ם

ג ס ׳ לאיש א ח ר  .והיה השדה בצאתו ביובל לכהניס  :ולא לבן .
שאס גאלה בנו אינה יוצאה לכהניס אלא לאביו  :הרי א ח א מור .
שיהא כ א ח ר ותצא לכהנים  :לי טי ד ה .שאם קנ ה אביו א מ ה ה ט ב רי ה
י[ ורוצה ב ה לי ט ד הלו מי ס ד ה ואץ צריך לקדשה בכסן( א ח ר אלא
תו ר ה או ר באותו כ ס ך שנתן ב ה אביו כשקנאה

®אסלאיגאל את השדה
°ואם מכר את השדה גיזבר °לאיש אחר
לאחר־ ולא לבן א^ה אומר
כא ו מיי׳ פ׳ד מהל׳
א ה ל ז ת ל שלו ואין זו שלו  .וא״ת
ערכין כלי’ מ :
ל׳׳ל אחוזתו בלא ק רא אינו אלא לאחר ולא לאח כשהוא אומר
ט כל לסתור הק״ו כדאיתא בסוןן א[ איש הרי אח אמור הא מה אד מרף־ם
מכילתין גבי שדה חרמין  [tדדייק אחר נ[ ולא לבן *ומה ראית לרבות את הבן
נ׳ נ קלצ קדושין : p
_____
ק  fכה״ג דהכא ומסיק מי דמי ה ת ם ולהוציא את האח מרבה אני הבן שכן קם
ק א זכי בטלמא ה כ א שקיל ליה ה״נ תחת אביו ״ליעידה ולעבד עברי אדרבה
שיטה מקובצת הוה מצי ל מסתר ק״ו  [1Pוי״ל
דאי מרבה אני  asהאח שכן קם תחת אחיו
א[ או טר ל א ^ד-די :לאו אחוזתו ה ״ א מ ג ״ ש ד כ הן כ ק מגזל
הג ר ד אינ ה יוצאה מ ת ח ת ידו וכן מ שמט "לייבום כלום יש יכום אלא במרךם שאין יכן
" [ 1כיי! ? **!S
בן ובת ני הדדי נינהו הסוגיא ה ת ס פ ר ק הגוזל ק מ א )ב״ק הא יש בן אין יבום ותיפוק ליה דהכא תרתי
הגהו ת הב״רז
דף קט :ושם( דת״ר הרי שהיה כהן גוזל והבא חדא משום דעבד עברי מהאי פירכא
)א( גם׳ נעל מוקיס לה
משום דפפרה אח מייבום הג ר מנין שלא יאמר הואיל ויוצא נמי הוא דנפקא ליה כלום יש יבום אלא
דהוא ירית לה או דילמא:
)נ( רש׳י ד״ה ולענד
מהו
גטי טעטא דנן״ קודם צכהניס והרי הוא ת ח ת ידי תהא שלי במקום שאין בן בעי רבה בר אבוה בת
ענד וכו׳ גאלה מו ג׳כ
לאח משום
דפטר ו דן הוא א ס בשל אחרים זוכה בשל שתעמיד שדה לאביה ג[ כיון דלענק יבום
לא הצא ) :ג( דיה או
מ״בום ר״ל דא־ן טעם
דילמא נן וכו׳ כיכא
איש
והכתיב
]וכו׳[
טז[
כ״ש
לא
עצמו
בן ובת כי הדדי פטה מוקמה או דילמא
זה טספיק מעיקרא
דיורשה ננה נוטל ננכסיס
לרבות בן משום דפטר את קדשיו לו יהיה פירוש דמיניה ילפינן
הראוייס כן צריך להיות
דמיא
אחר
כי
בן
במקום
בת
נחלה
דלענין
כיון
היה
מן הייבום אדתבה
)שם( דכהן מקריב קרבנותיו בכל
ותינות דאין נעל ונגה
לנו לרבות אה שבן קם
במשמר לא מוקמה ת״ש דתנא דבי ר׳ ישמעאל כל
נמחק ) :ד( ד׳ה נכנשי
תהתאחיו לייבום אבל ע ת ובכל שעה שירצה ואפי׳
וכו׳ לכהן הסיד ואח״כ
בתר דרבינן בן מטעם שאינו שלו וא״כ דין הוא שיקריב אשמו שהוא אחר במקום בן יוהא נמי במקום בן
מ׳ה מהנה לכהניסכנשי
שכן קם תחת
עצרת:
אביו שהוא חייב על גזל הג ר וישאר ג ס כי אחר דמיא בעי ר׳ זירא אשה מי מעמיד
ליעידח ולעבד עברי
טעתה יש לנו לרמות הקרן בידו יז[ ]ומשני[ דילפינן כתן לה שדה בעל מוקים לה )א( שכן יורשה א״ד
כת לבן מטעם
דפטרי כהן משדה אחוזה דיוצא מ ת ח ת ידו בן מוקים לה שכן נוטל בראוי כבמוחזק"תיקו
מן הייבום  .הראיש ז׳ל :
ד[ יגאל את השדה :
היא ומתחלקת לכל ]אחיו[ הכ הני ס והתם בעא מיניה רמי בר המא מרב חסדאהקדישה
ה[ לכהן והרי
תחת  :ו[ ודין הוא בשל מנלן ומייתי סוגיא דהכא אלמא אי פתת משתי שנים לפני היובל מהו שתצא
ר
הג
בגזל
ה״א
אחוזתו
דכתיב
לא
ובת׳ב
אחרים וכו׳ .
בן  .דהיכא דיש בן חשוב זה כ אח ר
לבהנים א״ל מאי דעתיך °ונגרע מערבך והיה
אטרי׳ השדה בצאתו דאינו יוצא מ ת ח ת ידו משום דכתיב
אי ט מ ע מי ד  :אשה  .שהקדישה שדה
דבה
ביובל
בצאתו
השדה
מלמד ששדה לשון זכר
מלוג מי יפדנה מיד הקדש שלא תצא רבינו גרשום
ותימה מאי נפקא מיניה ואיש א ת קדשיו לו יהיה וילפינן נמי
ונאלה אחדמןהכהנים .
השדה
ל[
יגאל
לא
אם
אדרבה
לא
גירעון
בת
ופי׳ הר׳ר יום טוב
יוצאה
דאינה
אחוזה
שהיא
יח[
שדה
לכהנים ביובל א ס היא אינה יכולה והרי היא וזוזת ידו
מיואני דבשעת הקדש
זכר מיד כהן מש״ה איצסריך אחוזתו שלו והיה השדה בצאתו ביובל והאי נטי בת
לפדותה  :שכן יורשה  .דהוא ירית לה ביובל  .לא יאמר כו׳ !
צריך לפרש לשון
בן ואם מכד את השדה
וליתא דבכתובות אמר
מיניה
ר
הג
גזל
וילפינן
שלו
זו
ואין
,
.
^
.
:
מ׳
הבהנים
מן
אחד
גאלה
:
היא
גאולה
אפי׳ יש לה בן בעלה יורשה ולא
גזבר לאיש אהד לא
לכשאפדנח
תיקדוש מג״ש ד כ ק כה! • מ ה להלן בדמים |*תנו רבנן °לבהן תהיה אתזתו מה ת״ל מניןש
ם כדכתיב וירש י אותה מלמד שהבעל ינאל עוד  .לבעלים אלא
ופר׳י דנ׳ט הכא דאי
יורש את א ש תו)ב״נ דף קיא : (:א״ד הוזר לכהנים ביובל :
ועי
נקכה
שדה לשון
להן
דיש
מנלן
וא״ת
.
ם
בדמי
כאן
אך
״ לשדה שיוצא לבהנים ביובל וגאלה אחד מן
לאחר ולא לבן  .שאם
אמינא דתחיה אשדה
דומיא
דלמא
ר
אח
מ
מפי
לכהניסעליה
דאין
)ג(
היכא
א
ה
ד
.
לה
מוקים
בן
מכרה ניזבר לב; המקדיש
קאי וה׳ק והיה
השדה דמקדיש בית דיוצא בד מים לכל מי דבהנים מנין שלא יאמר הואיל יוצאה לבהן
בעל ובנה יורשה נועל בנכסי ם חוזרת לאביו ביובל :
אם גאלה הכהן טגזבר
בשל
הוא
ודק
י[
שלי
ותהא
ידי
תחת
הרי
ה[
כשהוא אומר איש .
תהיה לו באחוזתו ולא
שירצה וכהן וישראל שוין בו ה״נ הוה
הראויס ליפול לאחר מי תה כבמוחזק סתם משמע אלזיו דלא
תצא מתחת ידו אבל
זכר לןלמימר בזה וי״ל דמשמע ליה פשסיה אחרים אני זובה בשל עצמי לא ב״ש ת״ל
לה לפני מיתה אבל בעל היורש את יגאל עוד  :מה ת׳ל
השתא דשדה לשון
לאחר  .לאחר לא יגאל
איב ע׳כ תהיה לא דקרא הכי ו א ס לא יגאל א ת השדה אחוזתו אחוזה שלוואין זה שלו הא ביצדייוצא
אשתו אי ט ט ס ל בראוי כבמוחזק ולא לב;] :ליעדח.דכתיב
אשרה קאי אלא אאהוותו
קאי כדדד׳ הכא אחוזתו פי׳ הבעלים אלא עו מ ד ביד הגז ב ר מתחת ידו ומתחלקת לאחיו הבהנים :
כדאמרינן ב פ ר ק יש טחלין )ב״ב דף אם לבט יעדנה :
הקדישה פחות משתי שנים א( ולעבד עברי  .והבא
תהיה שלו ולא שדה
קיג: (.
הבהניםי
כנליוןזו .ע ד יובל ואם מכ ר השדה לאיש אח ר מתני׳ *’הגיע יובל ולא נגאלה
יבום להודיה משום הכי
שלו  .הר״י ז׳ל
לפני היובל  .ובא אח ר וגאלה ולא לא פריך הא והבא
והקשה הר״ר ידעדה שגאלו אח ר בשני דרכים אלו *( לא נכנסין לתוכה ונותניןאת דמיה דברי ד׳ יהודה
משום דעבדי
מ י ר ו ע אלא חמשיס שלימין מהו שתצא תרתי
טקורביל ואפילו א■
דעה יגאל עו ד הבעלי ם מיד הקדש אלא ר״ש אומר נכנסין ולא נותנין ר״א אומר לא'
עברי מהאי פירכא כלום
שדה לשון נקבה )אמאי
איצטריך קרא( ]נימא והיה בצאתו ביובל קדש לה׳ לכהנים
לכהניס ביובל כשאר שדה אחוזה  :יש בו׳ הוא דנפקא
דאתא[ ל א ש ט ו ע י נ ן יהיה אלמא מ ש מע מתוך הפסו קים נכנסין ולא נותנין אלא נרןאת שדה רטושין
מאי דטחיר  .דתיבעי למימר דלא הוא דאיתרבי דהכי
גטרינן במסכת קדושין
נגאלה
דהשדה ישאר לכהנים שיוצא ליד כהנים ואתיא ג״ש לר׳ עד היובל השני הגיע היובלהשני ולא
נ פ ק א :לשדה היוצאה לנ הני ם  .שראוי דעבד עברי עובד את
]דאליכ אמאי
איצטריך יהודה לאשמועינן שיוצא בדמים ולא נקראת ׳[ רטושי רטושין עד היובל השלישי
לתת לכהני ס ביובל שהקדישה בעלי ם הבן ולא את האח אתה
קרא[ מקו׳ח שמעינן
אומר את הבן או אינו
ל׳־ה ודין ועא בשל
לעולם אין הכהנים נכנסין לתוכה עד
ב חנ ם היכא דלא גאלה אח ר :
ולא גאלה:וגאלה אחד מן הנ הני ם .מי ד
אלא האח ולא את
אחרים אני
דמילתאזוכהדאת־אבו׳ ורבי שמעון מ״ ס  .תימה שהרי שיגאלנד! אחר • ג ט׳ מ״ט דרבי יהודה״[ גמר
גזבר  :בשל א ח רי ם אני זונ ה  .הבן מרבה אני את
וי׳ל
הבן שקם תחת אביו
ליה
וכתב
טרח
בקי׳ח
בתחילה שואל ה ס פ ר מ״ ט
יב[ א ס גאלה ישראל הי ת ה יוצאה
בדמים
להלן
מה
בית
ממקדיש
קודש
קודש
ליעידה ולשדה אדווה
קרא או שמא איצטריך
מי ח ואני זוכה ב ה ע ם שאר אחיי  :אדרבה סרבה אני את
לשום דרשא ואע׳ג דר׳ יהודה אלמא מ ט מ א דר״ש אף כאן בדמים ור״ש גמר־ קודש קודש
ח״ל לנ הן תהיה אחוזתו  .ואיכא האח שקם תחוז)אביו(
דמקראדקסשדה
עפרו; *("־׳״׳יי ’ " א ל ״ י י י י‘״״׳מכבשי עצרת מה להלן בחנם אף כאן
]אחיו[ ליבום  .ופרכינן
מפקינן נטי שדה לשון
שירש
כהן
של
אחוזיט
הכי
למידרש
אההוא אדרבה ואמרינן
זכר ט׳ם הוי
אמינא בחנם ורבי מ ]יהודה[ נמי ניליף מכבשי עצרת דנין קדשי בדק הבית
מאביו תהא שלו אבל זו אינה שלו  :כלום יש יכום אלא
דהוד ,אנדרוננום כמו
במקום שאין בן הא יש
מקדשי
5םח )תיבות( ]שמות[
נ הני ם נננ סין ל חונ ה נ ו׳
ב ע לי סיי קי א הי א מקודשת לו כדמפרש בפ״ק
שס ד ק דו שין) ד ף יט : (:ולעבד ע ב רי .
ד טובד א ת הבן א ם מ ת אדוניו ב תוך
ו׳ שנים ואי ט עו בד א ת האח א ס מ ת
אדוניו בלא בן ואחיו יורשו אין זה
עובדו כדאמרינן בפ׳׳ק לקדו שין)דף
יז (:ה׳׳נ מוקמינן בן ב מ קו ם אב לשדה
אחוזה ד ט היכי דאינה יוצאה מיד
אביו להתחלק לכהניס א ס ) נ ( גאלו
יא[ בנו לא תצא לכהנים ביובל :והיפוק
ליה דהכא תרתי כו׳  .ול״ל לתרוצי
כלום יש יבו ס ט׳  :משום  .ד ה א
דבן ק ם ת ח ת אביו לעבד ע ב רי לא
נ פ ק א לן מ ק ר א אלא מהאי פירכא
דכלוס יש יבוס וכו׳ ד א מרי׳ בקדושין
)דף יז (:מ ה ראית לרבות א ת ה בן
לעבד עברי ולהוציא א ת האח מ ר ב ה
אני א ת הבן שכן ק ם ת ח ת אביו
ליעידה אדר בה מ ר ב ה אני א ת הא ח
ש ק ק ם ת ח ת אחיו ליבום ומשני כלום
יש יבום אלא במקו ם שאין בן ואי
ל ^ האי פירכא דכלוס יש יבוס כו׳
לא נפ ק א ליה ב ע ב ד ע ב רי והוה ליה
ה כ א ח ד א והכא חדא  :מהו שהעמיד
כו׳  .א ס גאלתה בתו לשדה אחוזה
מיד גזבר מהו שיצא לאביה ביובל
ולא לכהניס  :בל שהוא אחר ב מ קו ם

בן אין יבום ומהתם
כהני ס של משמר היובל נכנסין לחופה יג[ כו׳ והיא חלוסה בידם  :שדה רנוושין  .עזובה עד שיג אלנ ה אחיר וכשיגיע יובל תצא מידו לכהניס  :איתרבה עבד עברי דהבן
קם תחת אביו לעבד
אשכחן ..
עברי דלא ״ ״ ״ ,
ל ט ׳ ממקדיש בית  .במקדיש בית כתיב כי י ק ד ש א ת ביתו קדש ובשדה אחוזה כתיב )ויקרא » ( בצאתו ביובל קודש
לי,י

אבל השתא דבהאי קרא
נופיה נתיב לשון זבד
ע׳כ תהיהאאוזוזתוקאי.
מדד׳י ז׳ל והבל הוא
תום׳  :ז[ נקראת שדה תצא לעולם מיד הקדש בלא ד מי ם כדכתיב ה ת ם והעריכו הכהן וגו׳ ובית לא נ פ ק א לכהניס לעולם אלא שדה אחוזה לחודה דגזירת מלך ^ א אלא״ליע״דח נדידה
רטושי  :ח[ נטר קדש
ה־^כדי^י^^^ילפחעי
ל^’' P
^ ’’’  Pל^
^’ ל^ר
^^ P^Pל^
ל^
קדעז וכו׳ נליון תימה היא א ך שד^
קודש יהיו לה׳ ל כ הן) ל(  :ו^זיפ1קלי דהתסתל?
לה  :בכבשי עצרת כתיב
כג( .
)ויקרא. .
.
שקל ושקלי ל ה
אטאי לא נטר משדה ב חנ ם לכהנים ואי לא ע א ל ה יהבי כהני ס דמי חמשיס _
דלא אשכחן לתרוייהו
הוזרם דאיתקש ליה כבשי עצרת ושדה אחוזה מכ״ד מ תנו ת כהונה נינהו )במדבר יח(' אבל בית לא הויא לעולם ל כ הני סו אפי׳ גאלה א ח ר מיד הקדש
מקרא אלא האי פרכינן
שהוא לכרגים בחנם
מאי
כלום יש יבום במקום
ולקמן דקאטר בשדה
הרם דבא ללמד ונמצא למד ניטא שבא ללמד לשדה אדזוזה שתהא לכהנים בחנם וי׳ל לפי שנתקבלה נ׳ש בן ודעה ליה בחדא וחדא  :בת מהו שתעמוד  .כלומר אם נאלה בתו טוע שיתעמוד שדה לאבעז שתחזור לו
בעבל[  :כיון דבת במקום בן כי אחר דטיא  .הכי נטי דכי ועיא שלא במקום בן נטי לא מוקמה ]שדה[ לאביה ;
דקדע :קדש דעצרך ד ש נם ^ טד נ׳ש לאפוקי נ״ש דרבי יועדה וא׳ת אטאי לא יליף מחטאת ואשם שהם
)אשה שהקדישה שדה מכר לה ]הגזבר[ וגאלה בעלה טי יעמוד לה בעלה שדה שתהא שלה ביובל טי חשבינן
מתנה לכהן וי׳ל משום דבשדה אחוזה כתיב לכהן וילפינן כבשי עצרת דכתיב ברע לכהן או ממקדיש בית דבתיב
ביה לכהן .חרא׳ש ז׳ל  :ט[ ורבי יהודה נטי :י[ העבריה .ורצה בנו ליעדה :יא[ נאלו ה׳נ אם נאלה בנו :ינ[ זוכה כאילו היא עצמה גאלתו( ] :אשיה שהקדישה שדה מלונ שלה ונאלה בעלה טי מעמיד לה בעלה שדה שתהא
שלה ביובל מי חשיבינן כאילו היא עצמה נאלתו[  :שכן ה ק נוטל בראוי כבמוחזק כדטפר׳נז ביש טחלין ויפה
אלמלא נאלה תיבת אם ליש■ :יג[ תיבוז ובו׳ נמחק  :יד[ חרמין דרחה ק׳ו  :טו[ ק׳ו דהכא ר׳ל  :טז[ כ׳ש
כוז הבן מכה האב ] :דלאו בת נירעין לא יוצא לכהנים דפחות סב׳ שנים אינו טנרע אלא נותן נ׳ שקל[ :
ופריך והכתיב  [P :בידו ודחי משום דילטי׳  :יס[ שדה אחוזה דהכא מהתם דאינה יוצאה תיבת שהיא נמחק :
רבי
והא נמי בת נאולה חיא ] .ואם לא גאלה[ תצא לכהנים  :אחוזתו מה ת׳ל ] ,ליכתוב[ לכהן תהיה  :לשדה
ואין זו שלו  .לבדו הא כיצד כו׳  :הכהנים נכנסין לתוכה  .דכתיב לכהן תהיה :
שיוצא לכרגים  .שלא גאלוה בעלים ולא בנו אלא כהן או אהד שהיא יוצאה לכהנים ביובל מנין שלא יאמר כו׳  :אחוזתו  .של עצמו היא שלו :
_
ונותנין את דמיה  .להקדש דכתיב קדש לח׳  :אלא נקראת שדה רטושין  .שדה מונחת שאין רשות לאדם בה כדכתיב תשמטנה ונטשוזה ומתרנמינן ותרטשנר] ,עד עבל שני[  :רטושי רטושין  .שלא ינע אדם
בה ער יובל נ׳ שלעולם אין הנהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה אחר מיד הגובר י כדכתיב ואם מכר את השדה  .ניזבר לאיש אחר לא ינאל עוד לבעלים אלא והיה העזדת בצאתו ביובל  :מ׳ם דר׳
יועדה  .דקאמר הכא ונותן את דמיה ] :כתיב הכא קדש לה׳ בשדה החרם וכתיב ואיש כי יקדיש את ביתו קדש[ מה להלן ]בבית[ בדמים דכתיב ויסף חמישית כסף ]אף כאן בדמים  :מכבשי עצרת  .דכתיב בהן
קדש יהיה לה׳ לכהן בחנם[  :דנין קדשי בדק הבית כו׳  .דבי; בית ובין דטי שדה אחוזה ועו קדשי בדק הבית  :שדה אחוזה וכבשי עצרת הוו מתנה לכהנים דבוזרוויירע כתיב לכהן יהיה ולא במקדיש בית :
ר'
א( נראה דצ׳ל משום דענד עגרי סשו׳ה לא פריו דהכא תרמי והנא יטם לחודיה משום דע3ד עברי וכו׳ .

כפורת הש״ם

אין מקחשין

פרק שביעי

ערכק

עץ משפט
נר מצוד.

מסתבר מפי בלא ג״ש ואח״כ שואל מה מעם דר' שמעון אלמא דרבי כב mמיי׳ ס״ד מהל׳
כו:
ערכין
יהודה מסתבר מפי וי״ל דאשכק נמי ט האי גוונא בבא קמא)דף ' ( :
הלכה......
' ........

הגר.ות ד.ב״ח
) (6גם׳ ר׳ אליעזר אימי
לא נכנסין ילא טמי! מ׳ע

2י?
 ?A 05לאשי|ה^
ואצטריו למיכחר לא=י
?אל^ 1כת»” ? 3א?
)ג( רשיי ד׳ה שיצאמה

כהן מונל בני
]ב׳נ קיא :מנסות עד•[

^

רבינו גרשום
נ«םיןזלא''נו!"“11דם?
להקדש אלא נקראת
א ת ה שד ה• )עד(]קודם[
לבעל־ם אלא הרי ה א

של הקדש ולא נכנם־ן

ילא ניתני! דטים א>=^
אם מכר את השדה
גזבי לאהר הייבל לאחר
אה׳׳ב וד.,ד ,יישיח

גצאוזו ביובל
תהיה  :אפר אביי
הכינא חריפא מפסקא
מראי • כלומר דהאי לא
ק׳

ינאל משוי ליה נטי
אלפני פניו]אאםלא יגאל
והאי והיה חשדה טשוי
ליה נטי אלפני פניו[
מכר וכי סי
אואם
חתכם והפסיקם  :אלא

;=';,S״ ;«r S »7
יכול לא תהא נגאלר׳ ־

לפניו י־'י^^
לגואלה אפי'
]בתורת[ ’ ש ד ה מקנה
שתהא שלו עד היובל
וביובל תחזור להקדש :
ת׳׳ל עוד כלומר מאחר
שיצאה ביובל עוד לא
תהא נגאלת שתהא דינה
עוד כמו שהיתה כשדה
אחוזה שתחזור לבעליה

7ר  tv / n n i n j־  nםעןגח
ל^יבת^רח^^שד^^ק™
״י
?5דש ’משום
יהניע יובל ילא נגאלה
?^ 15א^?,קד ש
כלוקחיוכתיב והיה השדה
השדה
כלוקחיונתיבוהיה
בצאתו ביובל^לכהןתהיה
בש«"ה"£
א^״ו^’ בשנוז היובל
אחוזתו
• ^ w/tw
קנהו
קנהו לאשר
לאשרודנזדה
וב השרהישוב
^הי^ט ת^א^יט^

מאי מטמא דרניאליטזר אמררנה אמרקרא ואפלא יגאלאההשדה
וגף ח[ והיה השדה בצאהוביובל• ורבי אליעזר מפרש ליה ודריש ליה
הכי ואם לא יגאל לא יגאל עוד ואס מכר גזבר אה השדה והיה השדה גבי הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלות דלמר משמע ״כי יכה כל ]סנהדרין עח•[
בצאחו ביובל לכהניס הא שמע מינה דאם לא מכר גזבר את השדה לא נפש עד שיכה כל נפש ולמר משמע כל דהו נפש ונ״ל דלפי מה דפירשתי כג ב מיי׳ פיו מהלכות
ניחא דפשמיה דקרא משתמע שיצא
מרכין הלכה I
נפיקלכהניס :םכיגאהריפאמפסקא תורד .אור
ועי׳ 3ל׳מ:
לכהניס פו[ ולא איצמריך גזירה שוה
קראי• הא לא כחיבי הכי אלא • ,ה ט מקדשי בדק הבית ואין דנק קדשי• בדק הביית
*לומרדיוצא בדמיסולמר אצמריךגזרה 5׳ל אלא למר רש׳ק
כתיבי לא יגאל עוד והיה השדה בצאתו מקדשי מזבח ורבי שמעון גמי נילף ממקדיש
מעמא דרבי
שוה דיוצא בחנם:
לכהניס דמשמע דמשהגיע יובל לא
לא בית דניןדבר שמתנה לבהנים מדבר שמתנה
אליעזר• וא״ת והלא פשמיה דקראכרבי
תגאל עוד ותיפוק
לכהניסתהאאפי׳גגאלה לכדזנים ואין דנין דבר שמתנה לכדזנים מדבר
אליעזר משתמע ואס לא יגאל השדה
מכרה גזבר  :יכול צא
אליעזר אומר לא
רביא[
הבעלים ואם מכר כלומר אלא שמכרו
־
מתנה לכהניםr :
שאינו ,
לבטליסאפי׳להיותלפניוכשדהמקנה •
הגזבר לאיש אחר והיה בצאתו ביובל
כשאר איש אחר הגואלה מיד הקדש נבנםיןולאנותנין)א(]ובו׳[:אמררבהמ״טהר״א
לכהנים אלמא איט יוצא לכהניס כ״א
שיוצאה מידו לכהניס ביובל  :לכמותוקלאאמר רךא °ואם לא ינאלאת השדה לא
בנמכר לאחר אבל לא גאלו אחר ועדיין
שהיתה• להיות שדה אחוזה שלא חצא ״ יגאל עוד ואם מכר את השדה והיה השדה
ביד הגזבר אז איט יוצא לכהנים אלמא
בצאתו ביובל אמר אב״י *סכינא חריפא
מידו ביובל אינה עאלת לו:
מפסקא רןאי אלא אמר אביי טעמא דרבי פשמיה דקרא כרבי אליעזר משתמע שיטד! מתבצת
י
ולפי מה שפירשתי חאם לא יגאל ואם  [fiרבי  V kאוסר
בחנם וסון!סון 1בעליה לא
יגאלנההיאשוב• ב[ אליעזר כדתניא לא יגאל יכול לא תהא
מ כ ר מיו ר ט ס ה ס ט הנ״ א ד מ ש מ ע
לגמרי  :פ[ לאו רבי אליעזר
דאמר י[ שני נמי בת גאולה היא אי נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה ת״ל עוד
גטחס  :ג[ איטת א־ל'ט«
דבשני אלו יוצא לכהניס ;
ביובל ראשון ובו׳• סבאן
לאו איפרקא ביובל ראשון  :וטטמא לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת
אינה
אמאי
ראשון
ביובל
א
מ
י
ל
י
א
קשהלגירסתרש׳י שנרם
דרבי אליעזר מהכא • מדאיצמריךהאי שתהא לפניו כשדה מקנה  pאימת אילימא
נגאלת שדה אחוזה נמי בטשנתיט גאלה אהר
הויא • תימה הוה ליה למימר אילימא ואח׳ב גאלה בעלים
עוד לאשמועינן דנגאלת היא לו להיות ביובל ראשון אמאי אינה נגאלת שדה אחוזה
בי“ב 1ראשון^^
ביובל ראשון הכחיב ואס גאל יגאל אח
לפניוכשדה מקנהולאמיתוקסהאי קרא נמי הויא אלא פשיטא ביובל שני ולמאן
השדה וקס לו ^מא היינו הא דקאמך ]אינה[ שדה אחוזה אם
אלא ביובל שני ש״מ ביובל שני
עומדת ל[ אילימא לרבי יהודה ור״ש לכהנים נפקא
היא ליגאל :שיצאההלכהגים• שהקדיש
^וא״ח הא יש לאוקמא ביובל ראשון מי! רג^י“ 2לח י«וויי«
אלא לאו ר׳ מאליעזר ושמע מינה טעמא דר׳ ^שגאלה אחר מיד הגזבר וגאלה ממט אחרמן הקרובים]ואחר
אדם שדה אחוזה וגאלה אחר ויצאתה
אליעזר מהבא ותסברא רבי יהודה ור״ש האי ^הבעלים דאז הדין ״בו שהוא כשדה
מידו לכהניס והקדישה)ג( יא[ ביובל
נפלים למיפיקה מיד נזנ ר  :עוד מאי דרשי ביה אלא הבא במאי עסקינן
מקנה וחוזרת לכהנים ביובל כדסנן נמצא בספר חרטב׳ן
שני

סאי

ביובל
ראשיואפי׳טכרד.הגזבר

והקדישד׳
לכהנים
שיצאה
בשדהי[ 1־ ־
־  7׳ ׳
י ״
ל ^ ’*’ ®יי ’‘ ’ לל '
״
 -----------י'Z -----------־7 ...........
דאמינאלאתיפרוקשתהא
בעליםלמיפרקד.ם
גאלה בהקדש ראשון כשהקדישה הוא*:
׳
I
I
..
י
י
י
לה שדהאחוזהוטפר שים
ה ל פול * שתהא לפניו כשדה מקנה  Iלפני־ו כשדיז מקנד! ת״ל עוד לכמות שרדתו!
וכשיגיעיובלתצאמידוותתחלקלכהניס^
חשדה ביובל הראשון
י ׳ אינה נגאלת אבל נגאלתשתהא לפניו כשדה
r
t
ומכרה הנזברלאיש אחר
מנד .וד .תני א
־ «.מ
וההניא • בניחותא דדרש’^ ®י’ ״
»ו-ר* 'בשנת היובל ישוב השדה
 .״.
מקנה שם  u ,p uז  IIזו
-----------------------------היובל1ישוב,השדה•
במקדישה״לשדהלאשר לו לאישו־ קנהו מאתו יכול יחזוד לגזבר־ שלקחו
תום׳ הרא ׳ש  :י [ א‘
כתיב וגאלה יב[ לזה :
אחוזה האר! • דהיינו בעלים ראשונים שם ממנו ”תלמוד לומד °לאשד לו אחוזת האדץ
בגאולה יי^ 7לא’־אל נ״יכי
הבאה מיד הגזבר ־ ור׳ש ומיידי בנון שקנה
^
שמכרה לאוחו שהקדישה יג[  :יכול יאמר־ לאשד לו אתזת האדץמד! תלמוד לומד
אס
ביובל שני מן הכהגים
איבעיא
תחזור לבעלים הראשמים • לאותו לאשד קנהו מאת שדה שיצאת לכהנים
שנכנסו לתוכה וי־ל
ומכדה כהן והקדייסה לוקח וגאלד! אחד יכול תחזוד לבעלים הדאשונים =ת״ל דלשון גאולה משמע
שהקדישה הקדש ראשון שהרי לו אחוזת
ממקום שאינה נחלטת
הד
הארץ  :ח״ל לאשר קנהו מאחו • ו
כתב
דאי
קנהו
לאשד
למיכתב
ואיצטדיכא
יגאל
ואיצטדיך)ב(לא
קנהו׳[
לאשד
ולר׳ יהודה ולר' שמעון
הוי ליה לטיטר נקחת
לא נקנית מאתו אלא ע״י הקדש יצתה
קמא
למדד!
תיהדד
הדדה
דקא
הכא
אבל
כלל
הדדה
קא
דלא
יגאל
לא
דחמנא
כיו! שהיא לחלוטין כיד
מידו אלא לכהן חוזרת שממנו קנאה
כתב דחמנא לאשד קנהו ואי כתב דחמנא לאשד קנהו דלא קא יהבי בעלים הנהנים • תום' חרא״ש
לוקח זה רהקדישה והיינו נמי דלעיל
דמאחר שהקדישה ראשון שהיפה לו דמי אבל הבא דקא יהבי דמי תיקום בידייהו כתב דחמנא לא יגאל ואי כתב 2עזי וש'ם??ם tרר׳
אלעזר מהבא ־
אחוזה וגאלה אחר ויצתה לכהנים חו דחמנא לא יגאל ולא כתב עוד הוה אמינא לא תיפדוק כלל כתב דחמנא עוד
כלוטר טדאיצטריך עוד
לכמות שחיתד! אינה נגאלת אבל נגאלת שתלזא לפניו כשדדז מקנה מאי הוי לומר דננאלת להיוה
לא הדרא ליה אי לא פריק ליה :
לפניו כשדה מקנה ולא
ואיצעריך למהחב לאשר קנהו •
עלה אמד דבא אמד רךא והיה השדה בצאת ביובל בצאתו מיד אחד כשדה אחוזה ולא ניתוקם
אלא ביובל שני שמעינן
לאשמועינן כדאמרן דהיכא דהקדיש
איבעיא
דביובל שני שייך כיח
״ ׳ ' ־ ׳ ׳'
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^ ביובל
 3״)בהני( בגאולה הבאה מיד אחר ליי
הבעלים דלא מיירי קרא אלא בגאולה
מיי גזבר שהרי אם גאלה אתי לא
ימכרנה לבעלים אם ירצה )ומיהן(
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שדה אחוזה ולא גאלה וגאלה אחר ויצתה
לכהניס ומכרה כ ק ביובל שני והקדישה לוקח וגאלה אחר דלא הדרא ביובל למריז קמא שהקדישה תחילה  :ואיצעריךלמיבתבלאיגאל• דאוקימנא
הואיל דיצתה
אחוזה הואיל
כשדה אחוזה
לפניו כשדה
להיוחלפניו
ראשון להיות
ליהראשון
פריק לה
מצי’פריק
לא מצי
כהןתותולא
והקדישה כהן
לכהניםוהקדישה
רצתרsלכהנים
אחרויצתה
וגאלהאחר
דהקדישה וגאלה
בהכי דהקדישה
נמי בהכי
לעיל נמי
לעיל
..............
.
קיוו^טרלכ?■ לא”" תהא
דייצחט
מהקדש ראשון לכהניס  :דהא לא הדרא כלל • היכא דהקדישה כהן לא הדרא לשוס אדם לעולם שהד שדה אחוזה הואי לגבי כהן ננאלת מה גאולת שייך
דאבתי לא ידע דאין
דכתיב לכהן תהיה אחוזתו וכי מקדיש לה כהן דין שדה אחוזה אית לה ולכשיגאלנה אחר מיד הקדש תצא ביובל ותתחלק לכל הכהנים
כהנים נכנסים לתוכת
אבל לכהן המקדישה לא תחזור אלא כחלק שאר אחיו והלכך נמי לא הדרא לבעלים קמאי להיות לפניו כשדה אחוזה  :אבל • מכר כהן וי״ל דידע שפיד דרש
דעוד דשייך גאולת
והקדישה לוקח דהשתא שדה מקנה הוא וכי _פריק לה איניש^מיד הקדש ומטי יובל לא נפקא לכהניס אלא הדרא אימא פיהדר למרה ק ^
^
״I t 1
^ I. .
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־  ...........י ^ ..........................
לעולם מ ד ה ד^לסבכ^דבר' ’' ^
האחרון ממט  :חיקוסבידייהו•
מאחו דהייט לכהן שלקחה מקדיש
לאשר קנהו
הארץ קמ״ל
שהרי .לו fאחוזת
שהקדישה תחלה
אחוזה ולא תיפוק ביובל לכהנים ״(כשדה מקנה כשאר אדם הקונה שדה אחוזה מיד הקדש דהויא שדה מקנה לגסה ונפקא מיניה ל5ה,2ס שיגמר הדרש שלו^ •
\־^
I
אותה \ v .
הגואל  !}j Iי
׳*׳
ןו»ומהיכא  :בצאהו ^• ^ ו ן ^ ו ן j
m
ביובל  :מאי הוי עלה • ^ 10! / •1
׳*!
שיוצאה י ^'**7שדה™ ש^?1ה
הקונה W.קרקע
כדיןi v iשדה אדם
משמעI ' lכשתצא מיד
אליעזר
טעמא דרבי
הבית(  :לכהנים־כנון שדהאהוזה
'
׳
ביובל בההוא קאמר דתיהוי לכהניס אבל ביציאתו מיד הקדש לא משמע ׳
קרא יד[ הקדש יהא יוצא ביובל )מכת בדק
דאכתי לא ׳אשמעינן
גאולה וא״ת ברישא
דכרייתא כל כסה דלא

שהקדישה בעלים ונאלה
אחר לפני ה-ובל שיוצאת
אי ^ טי א
’'®״י
אבל נגאלת^שתהא לפניו
כ שדה טקנד ,איליסא ביוב> 5ראשון דאבתי לא וזגיעח שנת היובל אטא• קאטר)עוד( לבמות שהיתר ,אינה ננאלת
לכהנים ביובל ובא הכהן אשר הגיע לו אותו שדה והקדישה והיינו ביובל שני ואתו בעלים לם-פרקד .דסד א
אטאי הא דין שדה אחוזה נטי אית לח הואיל ולא עבר היובל עדיין :אלאפשיטא ביובל שניי ק אי תנ א דברייתא
דאי לא כתיב כי אם לא ינאל דלא תיפדוק שתהא לפניו אפילו כיבדה מקנה ת׳ ל עוד לכסות שה־חה אינה
]ולמאן קתני ברייתא[ אבל ננאלוז שתהא לפניו כשדה טקנה כלומד דקא הדרא להקדש  :אי לד׳ יהודה ור׳
נגאלת אבל ננאלת שהתא בשדה מקנה פי׳ ותחזור לכהנים ביובל והשתא קאי והיה השדה בצאתו ביובל
שמעון לכהנים הוא דנפקא • אפי׳ מיובל ראשון כדתנן הברגים נכנסין לתוכה לסר כדאית ליה ולסר כדאית
אעזני דרכים דטיירי בהו קרא בין אואם יגאל את השדה ב־ן אואם מכר את השדה לאיש אחר דלעולם
ליד ,וטאחר דנפקא לכהנים שוב אינה נגאלת מידם בתורת ועטר שעורים בג' שקל כסף אלא בשוויד,
קרא בשני ענינים איירי כדפי׳ לעיל ואיב לר׳א נטי פירושא דקדא הכי הוא ולעולם תיבעי לך טא־ טעמא
בין בפרדסות סבםטי בין בחולת הטועז  :אלא לאו • מדקתני נגאלת )דד,יינו( דסשמע בג' שקל ש' ם
דר׳ א ומסיק מאי ועי עלה פי׳ טי ס דר׳ א אסר רבא אסר קרא כו׳ פי׳ בצא.תו טשטע שיוצא ם־ד אחר שנאלח
)אטד( לר׳ אלעזר קאטר דסבירא ליח דשל הקדש היה ביובל הראשון  :ותיסברא דר,א כדקא מתרת בשלטא
מיד הנזבר אבל בל זמן שהוא ביד הגזבר לא יצא ביובל־ תום׳ טוך :ז[ וא־צטריך לטכוזב לאשר קנהו ואצטריך
לד׳ אלעזר דאמר דשל הקדש תיא ]ניחא[ האי עוד כדקאסרת עוד אינה ננאלת כלומר דבת גאולה היא בג׳
לטכוזב לא ינאל דאי:מ[וגו׳ אם מכר את ה שדה וגו׳ והיה בו׳ ור׳ אלעזר מסרס ליומט[טה״ד אלא לאו[' :דאמר
שקל דאבתי דחקדש היא  :אלא לר' יהודה ור' שמעון דאטרי • דשל כדגים היא האי עוד טאי דרעזי בידי הא
ביובל שני נטי בו׳ היא אי לאו איפרקא ' :א[והקדישה בהן :יב[ ונאלח אחד מיד גזבר ההקדש בשויה כשיגיע היובל
לאו בת גאולה היא כללבנ' שקל אלא ב׳נזוויה אי הכי מאי קם'ל האי עוד :אלא הבא בטאי עסקינן־ברייתא בשדה
ישוב השדוז לאשר קנהו טארזו הס׳ד ומר,״ו״יכול לאשר קנהו זה מאתו דהיינו גזבר שמכרת לזה הם’ ד :יג[שהקדישה
שיצאה לכדגים כדםכרי]ר״י ור׳ש[ונפקא לבדגים ואח״ב הקדישה בד,ן]או כ ק [ מ י C׳! ’Pאו הקדישו כולה בית
סתם טבר אינה אלא עד היובל הסיד ו ט ה׳ ד וגאלה אחר מיד הקדש יבול כשהיא חוזרת ביובל תחזור נ טו שדה
אב דביון דבאת ליד הקדש בת נאולר ,היא בג׳ שקל בסף ואתו בעלים לפיפרקא םד׳א כיון דנפקא לח ]כבר[
טקנה ותחזור לבעלים  :יד[ קרא דד,קדש יהא  :טו[ לכהנים למר איצטריך תיבת ולא נמחק :
לכרגים לא תיפוק תו ליד בעלים אפי׳ בתורת שדר ,מקנה ת״ל עוד לכמות שהיתר ,בתורת שדר ,אועזה אינה
____
נגאלת
נגאלת שתר,א לבעלים אכל ננאלת שתהא לפניו כשדה מקנה וחוזחת]לכד,נים[)לבעלים(ביובל ואכתי לא שמעינן טעטא דר׳ אלעזר  :בשנת היובל ישוב השדה • האי בשדה מקנה כתיב לאשר קנהו מאתו יכול אפי' לגזבר שלקחו
מטנו שאם היד ,לו שדה ׳מקנר .ורקדישה וחזר ולקחד ,טן דגזבר וכשהגיע היובל יכול שתשוב השדר ,לגזבר שלקחד ,מטנו דקרינן ביה לאשר קנהו מאתו ת׳ל לאשר לו אועזת הארץ ] :למוכר ראשון חוזרת דאין אדם מקדיש
דבר שאינו שלו ולא לנזבר  :יאמר לאשר לו אחוזת ד,א  . [ pולא היה צריך לאשר קנוע ]מה ת׳ ל לאשר קנהו[ אלא לשדה שיצאת לכרגים ומברר ,כהן ור,קדישה לוקח וגאלה אחר יכול כיון שגאלד ,אחר ולא נאלה לוקח
וו־,רי היא יוצאה מיד זה שגאלה וחוזרת ביובל הואיל ויש כאן הזרד ,כל כך שבאת ליד שלישי יכול תחזור לבעלים הראשונים ת׳׳ל לאשר קנהו כלומר ליד ר,בר,ן שפכרר ,חוזרת ולא לבעלים והיינו סיועא דחוורת לכהנים :
ואיצטריך למכתב לא ינאל • ולאשר קנוע םאתו לטילף טתרוייוע דלכרגים חדרא ולא לבעלים דאי מלא יגאל להוריה הוה אטינא ט׳ ט לא הדרא לבעלים ביובל דכתיב ביה לא ינאל דלא קא הדרא כלל שכן יצאת טרשית
בעלים וחוורת לכהנים ואין כאן הוורת כל כך ועוד דלא בתיב בד,ד,וא קרא ישוב אבל הכא דקא הדרא דבתיב ביה ישוב השדה ועוד שיש כאן חוזרת הרבר ,שבאת ליד שלישי הואיל וד,דרא דכתיב ישוב אימא תיר.דר לבעלים
לר,בי כתיב לאשר קנהו לכהן שםכרד : .ואי כתיב לאשר קנזזע לחודיה וכדתרצינן דטכרד .כד,ן והקדישה לוקח ונאלד ,אחר משום הכי לא הדרא לבעלים דלא קא יהבו בעלים דמי לגזבר אלא נאלר ,אחר אבל הבא בהאי לא
עאל עוד דאמרן לעיל דהקדישד ,כהן ואתו בעלים לטיפרקיר ,דקא יהכי בעלים ]דמי[ אימא תיקום ברשותיירג  :כתב רחמנא לא יגאל • דלא תר,דר לבעלים  :טא• הוי עלר • ,דאבתי לא ידעינן טעטא דר׳ אלעזר דאטר
לעיל אין הכדגים נכנסים עד שינאלנח אחד  :אטד רבא דאסר קדא והיד ,השרד ,בצאתו ביובל ׳ דר״וה יכול למימר והיה השרד ,ביובל קודש לד ',ונו׳ מאי בצאתו קא טשטע לן דכשיוצא מיד אחר שנאלה טיד
הגזבר )אחר( ]קודם[ היובל ]או[ לקחה טגזבר א ח׳ב לכהן תהיה אחוזתו :
גאלוה

