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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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.״הקרוביס וגאלה הוא יוצא מתחת יח
•*ש ——  I״ In
 ------קךא
וי״ל דאין ס^ךא
^ 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(

■

I

.

י

.

I1

לאהרינאלה בעלים הייא
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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. .
.... . I .
’ י
־  ...........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
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עק מ ש פ ט
נר מצור■
כ ד א מיי' ס׳ד מהלכות
ערכין הל׳ כת:
כ ה ב מיי׳ שם הל׳ כו:
 5׳ל דדרשית
מיד
אכל לא גאלה
סגזנר ולא נתתלקה כ 1׳

אקמקדי שין

רמנו גרשום

פרק שביעי

א י ב ע י א להו בעלים ביובל שני • פירוש לרבי אליעזר כאחר דמו
או לא דכיון דלא גאלה ולא נפחלקה לכהניס ביובל
^
שעדיין היא ביל הגזבר יכולים הבעלים לגאלה להא לכתיב לא יגאל
עול *כללרשינן מיניה שאינה נגאלת לכמו שהישה היינו שגאלה אחר
מיל הגזבר* יב[ ובלא נחחלקה מעולם
לכ הניסב הכילא מיירי ביה קרא ללא
יגאל עול אלא תעמול ביל הבעלים
הכא
כשגאלה מיל הגז ב ר:
במאי עסקינן בשלה שיצתהלכהנים •
פירוש כגון שלה אחוזה שהקדישה בעלים
וגאלה אחר לפגי היובצ שיוצאה לכהניס
ביובל ובא כהן אשד הגיע לו אותו שלה
והקדיש והיינו ביובל שני ואתו בעלים
למיפרק לסל״א אי לא כ תי ב) כי( א ס
לא יגאל ללא תפריק שתהא לפניו אפי׳
כשלה מקנה ת״ל עול לכמות שהיתה
אינה עאלת]אבל נגאלת[שתהא כשלה
ייקנה פירוש ותחזור לכהניס ביובל
והשתא קאי והיה השלה בצאתו ביובל
וגו׳אשני דרכים למיירי בהו קרא בין
אואס לא יגאל השלה בין אואס מכר
לאיש אחר דלעולס קרא בשני עניניס
איירי כלפירשתי לעיל וא״כ לר״א נמי
ג[
פירושא לקרא הכי הוא ולעיל מיבעי
לי׳ מאי מ ע ם לרבי אליעזר ומסיק מאי
הוי עלה )פירוש מ״ע( לרבי אליעזר
אמר רבא אמר קרא והיה השלה
בצאתו ביובל וגו׳ בצאתו מתחתילי אחר
פירוש כי ביציאתו משמע שיוצא מיל
אחר שגאלה מיל הגזבר אבל כל זמן
שהיא ביל הגזבר לא יצא ביובל:
ע 5ד ה מקנה אינה יוצאה לכהניס
ביובל ־ שאין אלם מקדיש
לבר שאינו שלו לפוסריהעאמ שמע אס
גאל האחר מהגזבר לפני היובל ורש׳׳י
פירש בפירוש חומש שלו לאפי׳ לא גאלה
אחר אלא שעדיין היא ביל הגזבר תצא
בחנם ביובל לבעלים הראשונים אשר לו
אחוזת ה א ת = ל ר ב י יהודה ור״ש
קנין פירות כקנין הגון! למיא כו׳ ■
פירשתי בהשולח )גימין דף מחי(״ :

איבעיא להו • לרבי אליעזר דאמר ביוכל שני נ ת גאולה היא א ס לא
נגאלה בראשון  :בטלים ביונל שגי כאחר דמו • ואי פריק לה יוצאה
מידו לכהניס  :או לא כאחר דמו • אלא ט הי ר דאילו פרקה ביובל
רא שוןהוהקיימא בידיה השהא נמיקיימא בידיה :לכ הגי סגפ ק א •
תורה אור וביובל שני לאו בה גאולה ט א כלל :

מתני׳

איבעיא להו בעלים ביובל שני באחר דמו או
כו נ מיי׳ שם הל׳ כא:
לא תא שמע °לא יגאל יבול לא תהא
אלא
״ אם ־'^ צפמחח חייח טח ״ ר ב י
שתהא לפניו נשדד ,םר,נה ת׳ל
שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא
סלעים כשלה אחוזה ואס לא גאלה הוא
ה ג הו ת ה ב ״ ח
לפניו בשדה מקנה אימת אילימא ביובל
וגאלה אחר יוצאה לכהניסביובל :כשדה
)א( גם׳ דיהני כעלים
ראשון אמאי אינה נגאלת א[ אחוזה נמי הויא
מקנה־ לבתר שעה שהקדישה אזלינן
דמי תיקום כצ׳ל ואות ד׳
נמחק ) :ב( שם מאי
הלכך אס בא לפדותה פולה בשווייה
אלא פשיטא ביובל שני ולמאן אי לרבי יתדה
הוי עלה נ׳ י ד ל א׳כ
כדין שלה מקנה ואם לא גאלה הוא
האיכעיא הנ׳ל כמקומה
ורבי שמעון לבהנים נפקא אלא לאו לרבי
עומד :
וגאצה אחר חוזרת צו ביובצ שהרי
 [5אליעזר ושמע מינה בעלים ביובל שני
בשעה שהקדישה לא היה גופ ה שצו
באחר דמו ותםברא רבי יהודה ורבי שמעון
--לעתידה היא לחזור לאביו ביובל כלץ
במאי
האי עוד מאי דרשי ביה אלא הבא
שאר מכירות וכשאר מ קד ש שלה מקנה
שיטה ranpD
עסקינן בשדה שיצאה לבהנים והקדישה בהן
הוא שהגואלה מיל גזבר מחזירה ביובל
א[ נגאלת שדה אחוזה :
ואתו בעלים למיפרקה ס״ד אמינא לא תיפרוק
ל א שרלו א טז ת הארץ להייע אביו וזה
כ[ לר׳ אלעזר וכצ׳ל
בכל העמוד  :ג[ ורהניא
יורש אתכחאביו:שדהמק>ה• שהקדישה
שתהא בשדה מקנה ת״ל עוד לבמות שהיתה
בשנת היובל ישוב :
וגאלה אחר אינה יוצאה לכהניס ביובל
ד[ האדץ יאמד לאשד
אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו בשדה
לו אחוזת ה א ^ מה :
^ן ^ן ש ם אלא למי שמכרה למקד שה :שאץ אדם
מקנה והתניא °ישוב
ה[ כלל אבל הנא דקא
הדדא ח־הדד למדה
״
J
מאתו יבול יחזור לגזבר שלקחה הימנו ת״ל
קמא כתב  :ו[ דמי
רדקום כידירד  :ז[ דבי
״לאשרלו אחוזת הארץ י[ מה תל™ *“ י " מקי־ז1-ל־1ו\ס^-ישבגחר6«,:ל;.
אלעזד אומד לעולם אין :
לאשר קנהו שדה שיצאה לבהניםו2ן^ףך;בךןן -י-
ח[ דבי אלעזד אומד
למזלם•• אס הקד ש כהן קרקע ירושתו
לעולם אין  :ע[ כשדה
והקדישהלוקחוגאלהאחריבולתחזור לבעלים
גואלה אפי׳ לאחר היובל לכתיב)ויקרא
ב״ב דף ע׳ב  :י[שנאםד
הראשוניםת״ל לאשרקנהו ואיצטריךלמיבתב
את שדה :
ואם
כה( גאולת עולם תהיה ללייס ג ס ׳ ר נ י
יא[ אחוזה’ א(ם'א ואילו
מאיר סבר קנין פירוש • שהיתה קנויה
לא יגאל ואיצטריך למיבתב לאשר קנהו דאי
ד’ י וד׳ש מת אביו
לו לבן בחיי אביו צפירות לאכול הפירות
ואחר כך הקדיש לא
בתב רחמנא לא יגאל דלא קא הדרא בלל ה[
צריך קרא לימא בו׳ :
ולא לגופה שהרי עתיד לחזור ביובל
בתב רחמנא לאשר קנת ואי בתב רחמנא
יכ[הגזבראבלהנאדלא:
כקנין הגון! למי הלכך כי מ ת אביו ע ל
הבא
אבל
דמי
בעלים
קיהבי
דלא
קנהו
לאשר
הגירסא
א( וכ״ה
שלא הקדישה אי לא אשמועינן קרא
כגיעין)דף מ״ח( וננ׳כ
דיהבי בעלים דמי ו[)א( דתיקום בידיהו בתב
לשיהוי כשלה אחוזה ה״א לאו
)דף ע״כ ע'כ( אכן התום׳
רחמנא לא יגאל ואי בתב רחמנא לא יגאל
נ כ' נ שם כהנו דלסי
שלה אחוזה היא לבצאו מיתת
א׳יא
הסוגיא דכ׳כ שם
ולא בתב עוד הוה אמינא לא תיפרוק בלל
אביו היתהו קנויה לו הילכך איצעריך
לגחס כן ע׳ש :
בתב רחמנא עוד לבמות שהיתר .אינה נגאלת
קרא להכי אבל הקדישה בעולה שלה
מקנה ואח״כ מת אביו לא רביא לן קרא
אבל נגאלת שתהא לפניו בשדר .מקנד .מאי
לתיהוי אחוזה אלא שלה מקנה היא :
הוי עלה)ג(ת״שר׳ אליעזר אומר נאלה בעלים
]וע׳ע מוס׳ ב׳כ נ :
ורבי יהודה ורצי שממון סברי לאו
ביובל שני יוצאה לבהנים ביובל א״ל רביגא
ד׳ה קנין[
כקגץ הגון 1דמי • וכי מת אביו קולס
מקדשין
אין
עלך
הדק
אומר
אליעזר
רבי
הבי
חנן
לא
האנן
אשי
לרב
שהקדשה הוא לקא ירית לה לגופה
ז[ אין הבהנים נבנסין לתובה עד שינאלנד .אחר אמר ליה בעלים ביובל שני
ושלה אחוזה  h oוהלכך להאי לא
באחר דמו איבא דאמרי ר׳ אליעזר אומר גאלה ביובל שני אינה יוצאה לבהנים
איצעריךקראלרבויי להא אחוזה גמורה
ביובל א״ל רבינא לרב אשי אף אנן נמי תנינא ר׳ אליעזר אומר אין הבהנים
היא שבחיי אביו לא היתה קנויה
לו וכי אתא קרא להקדישה ואח״כ מ ת
נבנםין לתובה עד שינאלגה אחר א״ל אי ממתני׳ ה׳׳א בעלים ביובל שני באחר
אביו לאע״ג לבשעת הקי ש הואי שלה
דמו קמ״ל  :מתני׳ ״הלוקח שדד .מאביו ומת אביו ואח״ב הקדישה הרי היא
מקנה מ ת א למת אביו קולם פ דון שלה
בשדר .אתזה הקדישה ואח״ב מת אביו הרי היא בשדה מקנה דברי ר״מ רבי
אחוזה היא  :כקגין הגון* דמי • ולמת
יתדה ור״ש אומדם הרי היא ס[ בשדה אתזד .שנאמרי[ °אם משדר .מקנתושם
אביו ואח״כהקלישהנמי איצעריך קרא :
אשר לא משדה אתזת שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזד .יצתה זו
והכא
שהיא ראויה להיות שדד .אחוזה "שדה מקנד .אינה יוצאה לבהנים ביובל
]ר״ה כנד לפי גי׳ רש׳י שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו *'הבהנים והלוים מקדישין לעולם וגואלין לעולם בין לפני היובל בין לאaר
שם[ היובל  :גמ׳ *תנו רבנן מנין ללוקח שדה מאביו והקדישד .וasר בך מת אביו מנין שתד.א לפניו בשדה אתזה
גיפץ ] JWלעיל יד.
נ׳כ
עכ D|:ת״ל °ואם *)משדה( מקנתו אשר לא משדה אחוזתו שדד .שאינה רארה להיות שדה אתזה יצתר .זו שראויה
C
להיות שדה אחוזה דברי רבי יתדד .ורבי שמעון רבי מאיר אומר מנין ללוקח שדה מאביו ומת אביו ואחר כך
הקדשר .מנין שתהא לפניו כשדר .אחוזה ת״ל ואם משדר .מקנת אשר לא משדה אתזתו שדר .שאינה שדר.
אתזה יצאת זו שתא שדד .אחוזה יא[לימא בהא קא מיפלני דר״מ סבר*קנין פירות כקנין הנוף דמי ר׳ יתדר .ור״ש
סבח קנין פיחת לאו כקנין הגוף דמי אמר רב נחמן בר יצחק בעלמא לר״ש ור״י קנין פירות כקנין הגוף דמי
והבא
—

הלוקח שדה מאביו ומה אביו

נאלוה בעלים ביובל יטני*
לרבי אלעזר בעלים
באחר דטו ויוצאה שוב
לכהדם או לא דטו
לגאלה אחר  :ת״ש לא
יגאל עוד כו׳אלאפשיפא
ביובל שגי ’ וגנאלת
שתהיה לפג־ו כשדה
מקגה שחוזרת לכהגיס
ב'ובל כדכתיב לבדק
תהיה וגו׳ אלטא דבעל־ם
ביובל שגי כאחר דטו :
ותיסברא ובו׳ • וטדחי
ליה דליכא למשמע פעטא
מהבא  :מאי הוי עלה
אמר רבא ת״ש־ דתגיגן
ברייתא בפירוש דבאחר
דטו ר׳א אוסר בו׳ :
אי מטתג־׳ וצר ,אטינא
בו׳• קטילברייתאדלאו
כאחר דטו  :יצאת זו
שררא ראויה להיות שדה
אחוזה י שביו) שאילו
לא קנאה היתה נופלת
לפניו בירושה והויא
שדה אחוזה השתא נטי
דאע׳ג דהקדישה ואח״ב
מת אביו הויא שדת
אחוזה  :המקדיש שדה
מקנה ולא גאלה.אינה
יוצאד ,לכהנים ביובל
שאין אדם מקדיש דבר
שאינו שלו • שה־א
אחוזתו של מוכר וחוזרת
לו ביובל  :רבי מאיר
סבר קנין פירות כקנין
הנוף דמי  :דהלוקח
שדה מאביו אין לו בחיי
אביו אלא הטירות ורבי
מאיר סבר קנין טירות
בקנין הנוף דמי הלכך
בי הקדישה בחיי אביו
הרי היא בשדה מקנה
דבשם שהפירות שלו בך
קנה הגוף ושוב אינה
ראויה להיות שדה
אחוזתו אלא דין שדה
טקנר ,יש לה ; ורבי
יהודה ור׳ שמעון טברי •
קנין פירות לאו כקנין
הנוף דטי י הלכך אטרי
הרי היא כשדר ,אחוזה
שראויה להיות שדה
אחוזה  :בעלמא בבל
דובתא בטי שכתב בל
נכסיו •לבנו לאחר מותו
שניהם אינם יכולין
לטבור כלומר לד׳ יהודה
ור׳ שטעון קנק פירות
כקנין הגוף דמי •

]את שדה[

]שגס קלה :וש״נ[

אין מקדישק פרק שביעי עדכק

מסורת ה ש״ם

ל׳י( מ׳ז

גי׳  5יק אלא לרב מאי
איריא ו ט׳ ואי משום
דקתני מתני׳ אין מקדישין
פמות משתי שנים לפני
היובל ואשמועינן דכהנים
מקדישין לינאלמימרהכי
דמהיכאתיתילן כיון דלא
דהא
מקראי
ילפינן
אוקימנא דעצה עונ ה
קמ׳ל כצ׳ל

רגהות הב״ ח
)א( רש״י דיה והכא
קרא וכו' אשר לא פדה
ומתרביא :
אחוזתו
)ב( ד׳ ה אלא לרב וכו׳
תיתי לן דלא מקדשין כיון
דלא ילפינן מקראי :
)ג( ד׳ ה איידי וכו׳ רישא
גבי ישראל :

כז

ומא קרא אחרינא אשגה ודרוש • להקדישה ואח״כ מ ת אביו פיהוי
אחוזה דאל״ב דלא רבי לן קרא אלא מ ת אביו ואח״כ הקדישה ניכתוב
קרא אשר לא )א( אחוזתו ומתרביא הא דר׳ מאיר דדריש יצתה זו
שהיא כבר אחוזה  :משדה למה לי • ש״מ לכדאמרינן למדרש הקדישה
ואח״כ מת אביו  :יצהה זו • שנשמת
הקדש היתה ראויה להיות שדה אחוזה:
אפי׳ ישראל נמי • דהא תניא בריש
פירקין ) ד ף כד־( מקדישין יא[ לפני
היובל וכו׳*)ואימ שוסדקתני מתני׳אין
מקדישין פחות משתי שנים לפני היובל
הא אוקימנא)שם( דעצה מובה קמ״ל(:
מי מ א לשמואל • דאמר גבי ישראל לא
קדשה אצמריך לאשמועי׳ דגבי כהנים
י מ ק ד ש ה ; י׳אלאלרב■ ליכאלמימר
הכי דמהיכא תיתי לן ) ( 5מקראי :
איידי דהנא רישא)ג( • יג[ ישראל תנא
סיפא גבי לויס :

הדרן עלךאץ מקדישץ
ה מ ק ד י ש שדהו פשטה שאין
היובל• בזמן שאין
י
היובל נוהג  :פהח אהה ראשון •
בכמה אתה רוצה ל פ ח ת ה ומפני ריוח
של הקדש שואצין לו תחלה  :שהבטלים
נוהגין הזמש • ולהכי נ ק מ בשמה שאין
היובל נוהג דבזמן יל[ שנוהג אין צר 7
לשואלו בכמה תפדנ ה שהרי דמיה
קצובין בית כור בנ' סלמ ובשדה אחוזה
קא מיירי ובזמן שאין יובל נוהג נפדית
בשוייה כדתניא בשילהי פירקין אין
שדה אחוזה נוהג אלא בזמן שהיובל
נוהג  :מפני רעהה ־ שהיתה יציאתה
מרובה מל השבח :לאאמרזהפאימר •
אלא הרי היא שלי בביצה טו[ שהקדש
נפדה בכסף ובשוה כסן!;אמר לו-הגזבר:
הגעהיו • הרי היא שלך• ג ט׳ ו ה ה נ י א
פופין • את הבמליס לפתוח ראשון :
דמצוה גאולה באדון • בפ״קדבכורו ת
)דף יג■( :טפי ופריק לה • מוסין! ופודה
טז[ יותר משאר אדם  :מצוס גאולה
באדון • דכתיב ואם לא יגאל ונמכר
במרכך אלמא מצות גאולה קודמת
למכירה :והאקי׳׳לשוהפמןוככסןז •
דאמרי׳ בבבא קמא)דף ז־(ישיב לרבות
שוה כסן! אפי׳ סובין  :הך מסמא •
דקתני מפסיד איסר ולא קתני נמצא
מפסיד ביצה רבנן היא ולא רבי יוסי :

ה מ ס ד י ש שדהו בשמה שאין היובל טהג• פירוש בזמן שאין היובל
נו הג דאז הוא נפד ה בשוייו ויש בו ריוח להקדש
׳
לפתוח תחלה הבמלים מפני החומש אבל בזמן שהיובל נוהג הוא נפד ה

א א ב נ מיי' פ׳ ה מ ה ל׳
ערכין הלכה א:
ב

י

מיי׳ שם פ״ז הצי : ft

לפי זרמו בנ׳ סלמים בית זרמ חומר שמורים ובשדה אחוזה מייל’ י ״ ”!
הבית מיירי דאיכא מו ח א להקדש דאי
שלא בזמן הבית מחללו א ס ירצה אפי׳ ד ו מיי׳ שם הגכה הג
לכתחלה על שוה פרוט ה לפי שאין בו
ריוח להקדש ד ל אי טד אזיל כדאיתא
לקמן בסוף פירקין )דף כס•( ההוא
ד א ח ד ם לנכסיה אפ א לקמיה ד רב
יהודה א״ל שקול ד׳ זוזי אחיל עלייהו
ושדינהו בנהרא ולישחרי לך וא״ת
היאך נמצא בזמן שאין היובל בזמן
ט
הבית י״ל בזמן שגלו ישראל דבעינן
ר׳ יוסי
כל יושביה עליה :
כו׳ • פימ ה איך היה זה המע שה
בימי ר׳ יוסי והלא ר׳ יוסי לא היה לעיל כד•
בזמן הבית ואם כן לא הוצרך לפתוח
תחילה בבעלים וי״ל דפליג על פי
הקבלה ע״ פ שאירע בזמן הבית א״נ
אפי׳ שלא בזמן הבית גאולה בבעלים
תחילה כדכתיב)ויקרא כז( א ם לא יגאל
ונמכר  :ס א י אומרין כופין • וא״ת
מ״ש דצריך כפיה הכא מפי מכל הני
דתנן בסוף פ״ק דבכורות)דף יג(-מצות
 [6אשכח ודרוש לכתוב:
פדייהקודמת למצות עריפ ה מצותיעידה נ[ תיבת שד ה נטח ק :
קוד.מתלמצות פדייה מ צו תיי ט ס קו ד מ ס נ[תיבת אתזתו נטהק :

והכאקרא אשכח א[ ודרשי לכתוב רחמנא
אם משדה מקנתו אשר לא נ[ שדה אחוזתו
אי נמי אשר לא שדה אתזה מאי משדהג[
אחוזתו שדה שאינה ראויה להיות שרה
אתזה יצתה זו שראויה להיות שדה אתזה :
הכהנים והלוים מקדישין לעולם וכו׳; בשלמא
נואלין אצטריך לאפוקי מדישראל דלא
פר  pאלא עד יובל קא משמע לן דכהנים
ולוים נואלין לעולם אלא מקדישין מאי
איריא כהנים ולוים אפי׳ ישראל נמי וכי
תימא בשנת היובל עצמה הניחא *לשמואל
דאמר בשנת היובל עצמה לא קדשה קמ״ל
דכהנים ולוים מקדישין לעולם אלא לרב
מאי איריא כהנים ולוים אפי׳ ישראל נמי
ולטעמיך בין לפני היובל בין לאחר היובל
למה לי אלא איידי דתנארישא לפני היובל
ולאחר היובל תנא מ סיפא נמי בין לאחר
היובל בין לפני היובל ואיידי דתנא רישא
אין מקדישין ולא נואלין תנא נמי סיפא
מקדישין ונואלין ;

הדרן עלך אץ מקדישין

ג

ה מיי׳ פ״מ מהלכות
ערכין הלכה ג:

אמר

שיטה מקובצת

למצות חליצהמצותגאולה באדוןקודמת ה[ ''wSנטי״^^יפ? P
יז[ ) ל מ צו ת( לכל אד ם ומפיק כולהו
מקראי ה ת ס ולא אשכחן כפייה כי א ס
בזה וי״ל דשאני הכא דיכול לבא לידי
תקלה אם יהנו העולם ממנה :
ר ב י יוסי סבר בכבילה נמי פרקינן •
ובפ׳ הזהב)ב״מ דף נג (:איכא
פלוגתא איכא מ״ד בו ובחומשו ואיכא
מאן דאמר בו א ע״ג שאין בחומשו
ונראה דכביצה היינו שוה פרוטה :
למימרא

ה מ ק די ש ייאת שדהו בשעה שאין היובלו[
אומר לו פתח אתה ראשון
שהבעלים נותנין חומש וכל אדם אין נותנין
חומש  :מעשה באחד שהקדיש שדהו מפני
רעתה אמרו לו פתח אתה ראשון אמר הרי
היא שלי באיטר אמר רבי יוסי לא אמר
^זה באיסר אלא בביצה שהקדש נפדה
רבינו גרשום
2בכםף ובשוה כסף אמר לו הנעתיך נמצא מפסיד איפר ושדהו לפניו :
ו הנ א קרא • יתירא :
אשכח ודרוש • דיצ א ת
^גמ׳ המקדיש שדהו בשעה בו׳  :אומרין ודתניא *בופין מאי "אומריןנמי
זו שראויה להיות שדה
א
אחוזה ולאו מ שו ס מ עמ
כופין ואיבעית אימא מעיקרא אומדין אי צאית צאית ואי לא כופין  :שהבעלים
דקנין פירות לא כקנין
נותנין חומש וכו׳  :מאי איריא שהבעלים נותנין חומש תיפוק ליה דאיידי
דקט׳ל
הגוף דמי :
דכהנים ולוים גואלין
דחביבה עליה טפי ופריק לה ועוד מצות גאולה באדון חרא ועוד קאמר חרא
לעולם • אפי׳ בשנת
היובל  :אמר לך רב
״דאיידי דחביבה עליה טפי ופריק לה ועוד *'מצות נאולה באיון הי-א ן ^ ן ד
ולטעמיך כיון דב שנ ת
^שהבעלים נותנין תמש כו׳ ; מעשה באחד שהקדיש שדדצ וכו׳ ; לימא בהא
יובל עצמה הקדי ש ש״ט
בין לפני יובל ובין לאחר
״קמיפלגי דר״י סבר שוה כסף ככסף ורבנן סברי שוה כסף אינו ככסף והא קי״ל
יובל ולמה לי לטיתנייה
משר
מנכסיו
ממשכנין
רישא
אלא איידי ד תנ א
סלטים • נמצא ביד גזבר משרים §*דשוה כסף ככסף ידכולי עלמא שוה כסף ככסף והבא בפודין *בדבר שאין
דטתניתין אין מקדישין
נואלין וכן שלשים יתן שלשיס הרי חמשים ^ :בחומשו שוד .פרוטה קמיפלני ת״ק סבר איסר דאיכא בחומשו שוה פרוטה
לפני יובל ולא
אחר יובל פ חות מ
שנה אמר אחד הרי היא שלי בכ״א • פרקינן ורבי יוסי ז[ כביצה נמי פרקינן :אמרלוהנעתיךנמצא מפסיד איסר
תנא נטי סיפא בין לפני
יובל וכו׳ ואיידי ד תנ א לאחר שאמרו במלים במשרים  :ושדהו לפניו  :סתמא כרבנן  Jמ ת ל׳ י׳אמר אחד הרי היא שלי בעשר
אין מקדישין ]ולא נואלין
סלעים ואחד אומר בעשרים ואחד אומר בשלשים ואחד אומר בארבעים
הבמליס
תנא נטי סיפאמקדי שין[
ונואלין ולעולם טקדישין
תניאלא ואחד אומר בחמשים חזר בו של המשים ממשכנין מנכסיו יז[ עד עשר חזר בו של ארבעים ממשכנין מנכסיו
לא אצט רי ך לט
גואילין איצטריך כדאטר עד עשר חזר בו של שלשים ממשכנין מנכסיו עד עשר הזר בו של עשרים ממשכנין מנכסיו עד עשר חזר
ואיידי ד תני
גואלין בו של עשר מוכרין אותו ט[ בשוויו ונפרעין משל עשר את המותר *הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם
לעולם תנא טקדישין
לעולם :סליק פי ר ק א אומרים בעשרים הבעלים ירךדמין מפני שהם מוסיפין חומש אמר אחד הרי היא שלי בעשרים י[ ואחת
או מ ר לו ־ להטקדיש
הבעלים
בשעה שטכריזין

מתני׳

עין מ ש פ ט
נר מצוד.

היובל בין ■לאחר
■לפני
■
היובל  :ו[ היובל ־ ם׳ א
נוהנ אוטרים לו :ז[ יוסי
:
סבר בביצה נטי
ח[ מנכסיו עשר ותיבת
עד נמחק ובצ״ל לקטן :
 ) [ pאו תו בשוויה( ;
י[ בעשרים ואחת ס׳׳א
ואחד :יא[ טקדישין בין
לפני  :יג[ כהנים ולוים
קדשה  :יג[ רישא גבי
ישראל תנ א סיפא נבי
בהנים לוים  :יד[ דבזטן
שהיובל נוהג אין :
עו[ בביצה ואפ״ה אמר
לו נזבר הרי)לך( ]היא[
שלך שהקדש :ע([ופודת
אותה יותר  :י[ 1קוד ם ת
לכל תיבת למצות נ מ ח ק:

]בכורות יג[.

]3״מ ע[:

]שם[

או תה לפדותה ]אומר לו לבעלים[ פתח א תה ראשון בכמה א ת ה רוצה לפדותה לפי שאם לא יטצא טי שירצה לפדותה ביוקר מן הבעלים מוטב שיפדנה הבעלים ט שום
משום ריוח ד _
הקד ש לפי שהבעיזים טוסיפין חומש על
פדיונן  :טפני רעתה ־ או מפני שד.יה טס שלה טרובד .או לפי שהיציא ה היתד .יתירה על השבח ואטרו לו פ תח אתה ראשון ואטר הרי היא שלי באיפר
שלא הי ה טחשבה ביותר טפני רעתה
אמר רבי יופי לא
בך היה מע שה • כלומר שלא אטר הדי היא שלי באיפר אלא הרי היא שלי בביצה ־ ומכאן אתד .למד שהקדש אינו כמעשר שני שאינו נ פד ה אלא בכסף אלא דר.קדש נ פד ה בכסף ובשור .כסף  :אמרו לו הנעתיך •
תר.א שלך ותן האיפר  :נמצ א מפסיד איפר * שנותנו להקדש  :ושדדע לפניו י היא שלו עם רעתה ויש לו ב׳ הפפדות אחר החזרה אחד שחורה לו שרוע ו אחד שהפסיד האיפר  :ור.תניא כופין • טשום )דהוא הקדיש(
]ריוח הקרש[ כדי שיוסיף חומש  :דאיידי דתביבא ליה טפי ופריק • כלומר לפי שהוא מכירר .יותר מאחר כמה היא עושה יוסיף בפדיונה יותר מ טי שאינו טבירד : .ועוד מצות נאולה באדון ־ בד חנן בפרק קט א
דבכורות מצות נאולה כאדון קודמת לכל אדם  :חרא ועוד קאטר כו׳יוהא קי״ל בכל רוכתא דשוה כסף ככסף חוץ ממעשר שני  :בככיצד .נטי פרקינן• א ע׳ג דאין בחוטשה שוד .פרוטד :,פתמא כרכנן דאמרי כחוטשד .בעינן
פרוטה]דר.יינו ת'ק)ור׳ דאמרי(]דר'י[ דאטר הרי היא שלי באיטר ושמעינן טינה שאין פודין בדבר שאין בחוטשו שור .פרוטה[  :ואחד אוטר בחטשים כשוטר .של תורה דבתיב בחמשים שקל כסף  :חזר בו של חטשים •
שנתחרם בו  :טט שבנין מנכסיו עד עשר • כלומר שמטשכנין אותו כשיעור אותו תוספת שהוסיף יותר טן האחרים דאטירתו לגבוה כמסירתו לר,דיוט וכן כולם טמ שכנין אותן כשחזרו בהן כשיעור כל א חד מה שהוסיף
על חברו  :חזר בו של עשר טוכרין או ת ה בשוויה י ואם לא יכלו למוכרה ]בעשר[ נפרעין משל עשר את הטוהר עד שיר.א לד.קדש בר .עשר סלעים הואיל וזד .שמאד .בעשר סלעים :
לא

