עין משפט
נר מצוה
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שום היתומים פרק ששי

ערכין

םסודת הש״ם

ט א מיי׳ סנו״ז מהלכות
אמר משום שובר • ואיכא בינייהו בין רבהונא בריה דרב אילימא בבטל חוב עובד כוכבים • דלא בעי למינטר עד דגדלי
אישות הלכה נוו מור
יהושע דאמר משום צררי ובין רבא דאמר משוס ו[שובר היכא מי צאית להמתין ימי הכרזה  :ה״ש • דתניא לעיל גבי הכרזה
ש׳׳ע אה״ע סימן 5ו
סעין< י :
שמסר שערותיו לאדס אחד בפני עדיס ואמר דאין לו שוס שערות ט על מנת ליתן לאשה כו׳  :מי צאיח • לימי הכרזה  :רבא אמר • הא
י ב מיי׳ סי׳ג מהלכות אס אותס שמסר לו דהשתאלשובר ליכא למיחששהרי מסר כל שערותיו ד^ן נזקקין לנכסי יתומק  :משום שובר • דשמא שובר היה לאביהם
מלוה ולוה סלכה א לזה ואם איתא דהוה ליה שובר הוה
על השער הזה שפרעו ויתומים אין
סוש׳ע ח' מ סימן קו
יודעין היק הוא :הנסרטש ה[ שלא
א ]וכיב אלפס מסר ליהאבל לצררימ׳׳מ איכאלמיחש :תנן שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש
ליה רב הונא בריה דרב
בפניו• כגק ששלח לה בעל גט ממדנת
כהונות סרק  pדף קיג:
יהושע לרבא ומי חיישינן ששים יום ומכריזין בבקר ובערב במאי
»וד שם סרק יא דף
הים :לא שנו • דבית דין יורדין לנכסי
קכד: [.
לשובר והא תנן הנפרעת שלא בפניו עסקינן אילימא בבעל חוב עובד בובבים
אדם שלא בפניו אלא כתובת אשה
■יא ג מיי׳ סי׳ב מהלכות כו׳ • ואי חיישינן לשובר הכא נמי מי צא\ת אלא פשיטא בבעל תב ישראל
משוס חינא אבל בעל חוב ימתין עד
מלוה ולוה
הלכהקיה ליחוש וא״ת רב הונא בריה דרב בשלמא לרבהונא בהה דרב יהושע מוקי לה
שיחזור  :ואםאמראביהןשנו ■נזקקין:
\ מוש׳ע ס״מ סימן
סעיף ד ה וע׳ש  :יהושע תקשי ליה נמי לנפשיה ליחוש א[ בשחייב מודהאלאלרב פפאקימיא אמרלך
שדה זו ומנה זי • אס אחר תט שדה
זו לפלוני בחובו או מנה זו נזקקין ליסן
ז[ לצרד וי״ל דהוה פשוע לרב הונא רב פפא אי בעית אימא כתובה משום הינא
לו ואין צריך להעמיד אפוטרופוס
בריה דרב יהושע דמשום צררי אין ואי בעית אימא בבעל חוב עובד כוכבים
למעע לפרוע שלא בפניו משום
ליתומים על קר  :שדה ססם ומנה
מעותיושלאשל שקיבל עליו לדון בדיני ישראל אי קיבל עליו
יהא כל אחד ואחד נועל
סחם נזקקין ומטמידין אפוטרופוס •
ולא
לזו
עליו
שקיבל
להועדדגדלי
ג[לינטר
חבירו ויושב לו במדינת היס אבל
ליתומין לברור להן חלק יפה
משוס חששא דשובר לא הוה מסיק קיבל עליו לזו ת״ש על מנת ליתן לאשה
ולהגבות את זה  pהזיבודת  :אבל
אדעתא לומר כן ומשוס הכי הקשה כתובתה ולבעל חוב חובו במאי עסקינן
נמצאה • ביד היתומים שדה אחת
לו ליתוש לשובר ותירץ לו התס אילימא בב״ח עובד כוכבים מי ציית אלא
שלא היתה של אביק אלא גזולה
כדאמרי׳ שלא יהא כל אחד ואחד כו׳  :פשיטא בבעל חוב ישראל בשלמא לרב הונא
נזקקין להוציא גזילה מידם ואין צדך
,אפוטרופוס  :בכולהו • אפי׳ שדה זו
ו א ם אמר תט נזקקין • לכאורה בדיה דרביהושע מוקי לה בשחייבמודה אלא
פירוש תט החוב והיינו
ומנה זו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס
כרב לרב פפא בשלמא כתובה משום חינא אלא
הונא בריה דרב יהושע דהיכא דחייב
בר מנמצאת שאינה שלו דאין צריך
מודה נזקקין וצ״ע אמאי שבק לישנא בעל חוב קשיא לעולם בבעל חוב עובד
אפוטרופוס אלא מיד מוציאין אותה
דחייב מודה ושמא לכך נקע האי כוכבים וכגון שקיבל עליו לדק בדיני ישראל
מידם דאחזוקי שהדי המעידים על
שקיבל
לישנא תנו דשייך בחוב ובמתנה דאס אי pבל עליו לינטר להו עד דגדלי
הגזילה בשקרי לא מחזקינן :
צוה אביהם ליתומים ליתן מתנה .עליו לזו ולא קיבל עליו לזו רבא אמר משום
מתני׳
דטתנין אס צוה בתורת המחלק נכסיו ^שובר א״ל רב הונא בדיה דרב יהושע לרבא
מתנה בכולה או במקצתה ועשה קנין §ומי היישינןלשובר והתנן^ייהנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה*ואמר ]כהובוחסח.ע׳ש[
והט נמי משמע קצת דבמתנה קמיירי ר׳ אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר׳ יצחק נפחא לאנטוכיא ואמר לא שנו
מדקאמר שדה זו ומנה זו נזקקין לו :
ותימה אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל תב לא ג[ *ורבה אמר רב נחמן \!2כ״^אל«ך
גי׳ צ׳ק הד׳א
וכצ״ל *ו א ם אמר תנו נזקקין •
הימה נו׳ ואור׳י דאע׳ג
׳
אמר תנו יאפילו בעל חוב נמי ואי חיישת לשובר התם נמי ניחוש א״ל התם כדאמרינן ’
פשיעא שאם
דלא אמר הנו נזקקין והא
דנקס נו׳ ומנה  Vלשייר נזקקין טון שנתנה במתנה ואומר טעמא *שלא יהא כל אחד נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב לו במדינת ]שםסח•[
גיה
איצטייכאתט ליהמשוםוסוד הכיכו׳ ר׳׳י ח[ נזקקין )איצעריכא ליה( והא היםאמררבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומין ואם אמר תנו נזקקין שדה
דנקע לישנא דתנו משוס דמסיים ביה זו ומנה זו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס שדה סתם ומנה סתם נזקקין
—
שדה זו ומנה זו דשייך ביה תנו ועוד ומעמידין אפוטרופוסל[ אמדי נהרדעי 'בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס —
איכא הודאה דלא סגי דלא אמר בהו לבד מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן אמר רב רבינו גרשום
תנו או אתם עדי כגון ט[
שהודה אשי הלכך אזדקוקי לאמזדקקינן דהא אמר רבא הלכתא אין נ^קין ואי בשלמאלרבהונאסוקים
]5׳ל כיאיייק[ מעצמו)*והא דאמרי׳(בפרק גע פשוע
מזדקקינןמוקמינןאפוטרופוס דאמרינהרדעיבכולהו נזקקין ומעמידן אפוטרופוס לה בשדדיב ם ו ד ה 
טשום הכי טודקקינן
)נ״נ קעד(:שטב מרע שאמר תנו מנה
לבד מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשרןי לא מחזקינן  Jדלא אתפשי צררי :
לפלוני אמר תנו נותנין לא אמר תט
אלא לרב פפא ־ דאמר
מתני׳
יתטי לאו בני מעבד
אין טתנין אדס עשוי שלא להשביע
פצוה אטאי מזדקקינן :
את בניו אבל תבעוהו והודה אפילו בלא אתס עדי ולא אמר תנו טתנין דאין אדס משטה בשעת מיתה כדמוכח בשילהי פרק גט פשוט )שם ואיבעית אימא בב׳יה
קעה=^ א מ ר רב אשי הלכך אזדקוקי כו׳ דאמר רבא הלכתא אין נזקקין • פירוש בעלמא היכא דאיכא למיחש לצררי כמו מילתא דרב אסי פרסי • ומשום רבית
וקביל עליו לדון בדיני
אין נזקקין לנכסי יתומים ואי אזדקיקנא פירוש היכא דנזקקין כגון שדה זו ומנה זו דאמר רבא נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס בהא לא סבירא
ישראל להכרזה[  :רבא
לן כרבא אלא מוקמינן אפוטרופוס דאמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבר מנמצאת שדה שאינה שלו ■דאחזוקי שיקרא לא אפר טשום שוכר • לא
' 5ל מחוקינן *"מיזדקיקנא ואין צריך להעמיד אפוטרופוס וא״ת דבפרק הגוזל בתרא)ב״ק קיב• ושם( בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דר׳ ירמיה אתא הור .טיזדקיק רב נחמן
מעיקרא דאיכא לטיטר
לקמיה דרבי אבא א״ל שלו תובע א״ל והא מייתינא סהדי דאחזקי בחיי אבוה י[ ]א״ל[ וכי מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ומ״ש משמעתין שמא שובר היה ביד
דהיכא דנחצאת שאינה שלו מזקיקין ומקבלין עדות אע״פ שהיתומים קטנים וי״ל דהתס מתחלה היתה של אביו דיתוס כי נמי איכא סהדי לוה שפרוע שטרו של
מלוה ואבדו לפיכך אין
דאחזיק אין לט לקבל עדות זה ואין יא[ אחזוקי סהדי בשיקרא דשמא שום תנאי היה לאביו עמו להחזיק ]אע״פ[ שהוא שלו אבל בשמעתין נזקקין  :ל א ש נ ו •
דנמצאת שדה שאינה שלו שהעדים מעידים שגזלה הלכך לא מחזקינן סהדי בשקרי שמא לא גזלה אלא ודאי גזלה וליכא לחיחר שמא חזר דנאמנת ב שמעה ולא
חיישינן לשובר אלא
ולקחה כיון דבגזילה בא לידו לא אמרינן שמא חזר ולקחה כי הדבר ברור שהאב גזלה ואינו של אביו ושפיר נקבל העדות דגזלה האב שלא כתובת אשז־ .מ ש ו ט
]לפייט שם איתא רג בפני בעל דין כיון שהדבר ברור לנו שאין השדה של אביו וכן בהך דהגוזל בתרא)שם (:דקאמר ר pי *יהושע תנוק שתקף בעבדי אביו וירד חינא  :ואי ח י י ש ת
לשובר התם נטי ניחוש
אושעיא[ לחוך שדה חברו ואמר שלי הוא אין אומרים לו המתן עד שיגדיל אלא מוציאין אותו מפחת ידו ומסיק הש״ס דהתס דמפקינן מיניה דלא
בב׳ח אמאי נפרע שלא
קיימא אחזקה דאבוה משמע דאיכא מילי דמקבלין עדות שלא בפני בעל דין ולכך נראה דהיכא דחייב מודה ממלוה על פה דנזקקין ויעידו בפניו בשבועה ניחוש
עדים ששמעו הודאת האב בפני ב״ד ויגבו משל היתומים החוב על פי העדות ולא אמר אין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין כיון שהדבר ברור שמא שובר יש לו ללוה:
איל התם׳ בב׳ח הנפרע
בלא שוס גמגום שהודה האב דמי לנמצאת שאינה שלו ומיהו מדררא דממונא הבאה מחמת יתומים כי נמי ידעינן בברור שלא התפיסו צררי שלא בפניו אטרינן לא
שיטה מקובצת כל החוב הבא מחמת היתומים אין נזקקין כדאיתא פרק שור שנגח ארבעה וחמשה)ב״ק •p3ושם( דשור שהזיק פטור מטעס ךא,ן ןןקקין ןפין־-ן חיישינןלשובר כדאטרי׳
א[ כשחייב טורה אות ר״י דלא שייך צררי ומכל מקום אין נזקקין דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין :ו א י ן מעמידין אפוטרופוס • כיון דאמר שדה זו ומנה זי אין ח״שען^ילשו^^^ W
ב' נטהק  :כ[ לינטר • צריך להעמיד אפוטרופוס לידע אס פרע אס לאו ינ[א(ויש לו שובר(3ומעמידיןהאפוטרופוס׳ לידע אס פרע אסלאו ויש לו שובר ויעמידו האפוטרופוס אטד א ג י היתומים
נליון הכא טיירי בטלוה
דעובד כוכבים ב ל א לבקש השובר בין חפצי המת או למצוא שום עדות יג[ התפסת צררי וא״ת כיון דאמר תט אפי׳ אינו חייב כלום יתנו לו כיוןדמצוה מחמת מיתה הוא ״ ° PPב״^ TpmT
רבית וקבל עליו להמתין ויהא מתנה בעלמא ויש לומר שהוא סבור להתחייב בשביל חובו ולא לשוס מתנה הלכך אין לתת אותה יד[ אלא למי שמתחייב לו וכן משמע פרק ואם אטד תנו שדהW
ימי ההכרזה ־ הרא״ש
ז׳ל  :ג[ לא ורבא  :גט פשוט )ב״ב קעד (:על ההיא שהבאתי לעיל אמר פנו קיימיה לשטריה אלמא דמשוס שיודע ג(לו כשאמר תנו כאילו נתקיים השטר אכל א® ^ ״1עמי^י 1אפו£ם
ד[ אפוטרופוס •א ב ל לא היה חייב לא היה טתן בתורת מתנה • א מ ר י נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס • פירוש בסלהו שדה Wומנה  : Vל'ו4םים על זה הדבד

אמר

נמצאת שאינו
לדון עם המלוה דכיון
,^ w
שלו א( נ׳א או אס יש לו שוכר נ( הס׳ד ומעמידי; הוא תה״ד דאמרי נהרדעי כו' ג( אולי צ״ל שמיי3
נזקקי; ואין מעמידי;
דאטד בפידוש שדה וו
אפוטרופוס אמרי  :ה[ הנפרעת כתובה שלא  :ו[ שובר • גליון והרא׳ש תירץ דרבא דאטר טעטא משום ומנה וו נותדן אותה לו ] :אבל אם אמר שדה סתם וטנה סתם  pppt:וטעטידין אפוטרופוס ליתוטיט שיטעון
שובר לא  pשה ליה בל הגי ברייתות דםוpי לה כ מ׳ד אין כותבין שובר  :ז[ לצדדי י גליון והריב״ם תירץ שמא לא אמר על שדה וו אלא על זו וידחהו לויבורית  :אבל נטגאת שהיתהלו שדה שאינו שלו • ואטד תנו
דרבא אמר לטילתיה ם  pםיה רב הונא ורב הונא א pשיר .ליה ושני ליה ו pבלה מיניה ובתר כן אמר טילתיה  :לו שלא היתד .של מת אלא של וה שצוה ליתנה לו ודאי נותנין לו אותה שלא היתה שלו אע’ נ דאטר שדה
ח[ ר׳׳י דתנו ד pאטר הייני דהודה שחייב לו והא■ תיבת נוppין נמח pותיבות איצטריכא ליה ליש ונטח : pסתם ואין מעמידי; אפוטרופוס דכיון דאיכא עדים דאטרי שלא היתח שלו אלא של וה אין צריך אפוטרופוס
 [ Pבגון שלא תבעוהו וועדה טעצטו כדאמרינן בפר pגט פשוט  :י[ אכיה א״ל וכי  :יא[ ואין לומר אחזוpי  :ראחזו pי םד.די בש pרי דאטרי דשל וה היא לא םחוpינן  :בכולהו פעטידין אפוטרופוס אפילו באומר שדה
ע
ינ[ אם לאו דשטא פרע ושכח ויש לו שובר ויעמידו בו' והשאר נםח  :pיג[עדות פרעו; או התפסת צררי • נליון
דביק דאטר שדד .וו וטנד .וו ודאי ד pד pועמד על דעתו יפה שהיה חייב לו אבל אם אמר שדה סתם ומנה סתם חיישינן שמא לא ד  pד pיפה ושכח הפרעון לבך צריך לו־.עםיד האפוטרופוס וטטצ א ת שאעו שלו
שיש עדים שד.יתה של אדם אחר ולא אבלר .שני חוקר .נזקקים לר,חויר שדה לבעלים ואין מעם־דין אפוטרופוס לחזור ולרגחיש העדים ט ׳ י תוספות הרא’ ש ויל  :יד[ אותה לטי שטתהייב תיבת אלא ל׳ ש ונ Dח: p

ממרת הש״ס

שום תתומים פרק
מ ת נ י ׳ ידור הנאה • ידור שלא יחזירנה לעולם דשמא משוס
ערמה מגרש לה שתגבה כ פ ב ת ה מן ההקדש ויחזירנה־ .קינוגיא •
ער מה • ג ם ׳ לימא ג הנ אי אמרה לשמעהיה ־ ולאו דברי הכל היא :
אלא בבריא • דהתם קאמר ר״א דאדס עושה קינוניא על ההקדש משוס
דמאי דשקיל מהקדש ליהוי ד די ה :אבל
בשביב מר ט • דלמיתה קאי  :אין אדם
חוטא ולא לו־ להרויח בשביל אחר
לא יימוא  :ר׳׳א סב ר כיק דמדרינן
ליה ברבים שלא יחזירנה שוב אץ לו
הפרה הלכך מהני הנדר ומדרינן :
ישלו הפ ר ה• ומש״ה איטצריך דהא
לא מהני מי ד  :על דטח רבים •
שאומרים לו נ דו ר :בשאלהדהקדש
פליגי • ר׳׳א סב ר אין נשאלץ על
ההקדש לחכם ואפילו אומר לו לחכם
לא לדעת כן נדרתי והקדש ט עו ת
הוא אפ״ה אין חכם מתיר נדרו הלכך
זה המגרש את אשתו ס[ בהקדישו
מתחרט ואינו מוצא חכם שיתירט
ולכך עושה קיטניא זו ורבי יהושע
סבר נשאלין על הקדש י[ והכא איט
צריך לידור הנאה דאי משום קינוניא
הוה עביד הוה מתשיל על נדריה
ולא יא[בעי לגרשה :והחניא■ בניחותא
דבשאלה פליגי  :הן הן דברי ב״ש
הן הן פו׳ ־ מחלוקת ר״א ורבי יהושע
הייט נמי מחלוקת ב״ש וב״ה  :הקדש
טטוס הקדש • ואין שאלה להקדש •
הקדש ט עו ת כגון שור לבן היוצא
מביתי י ק הקדש ונמצא שחור  :אטו בל
דמגרש בבי דינא מגרש • שיאמרו לו
דור הנאה ילך בצנעה ויגרשנה :
י כ הן הוה • רב הונא ואי הוה מגרשה
לא מצי לאהדורה :ברשב״ג • ב מ ס׳
כתובות )דף 5ה (:האומר בשעת
מיתה נכסיי לך ואחריך לפלוני וירד
הראשון ומכר יג[ ]ואכל ס׳[ ר ש ב״ג
אומר אין לשני אלא מה ששייר
הראשון וה״נ הוי רשע ע רו ס :
קבלן

w

ערכק

ל כ]י יגרשנה ידור הנאה • מימה לרבי למה ידור הנאה וכי מה הוא יב
עושה והלא איט רוצה שגובה  pההקדש ואדרבה לאשה היה
לו לקונסה שגובה מן ההקדש וי״ל כיון דחיישינן שמא עשה קינוניא על
ההקדש או על ה ע ר ב שהכניס בערבות לדידה לא קנסוה רבנן ולו ראוי
לדור כדי לידע ] אס[ כוונתו ל ה ע ד ם
ולא חוטיל לו כוונתו *שהדירוה
א ל א הא דא״ר הונא שכיב מ ר ע
שהקדיש כל נכסיו ו א מר מנה
לפלוני בידי נאמן כו׳ • וא״ת והרי בפ׳
בתרא דב״ב )דף קעה .ושם( מוקי
למלתיה דרב הונאבדנקיט שטרא וא״כ
היכי שייך הכא חששא דקיטניא הרי
השטר מקוייסביד פלוני ובודאי קושטא
קאמר וי״לדע״כ איכא חששא ד ^ טני א
דאי לא אמר מנה לפלוני בידי אפילו
היהלו שטר בידו לאיטול אלא בשבועה
והשתא דאמר מנה לפלוני בי ד טטל
בלא שבועה וה״נ איתא בפרק שבועת
הדייניי)שבועוח מע ושם( גבי הא דתנן
נשבעין ל ק ק ולהקדש ומפרש מ מ ׳
עלה להקדש ליפרע מנכסי הקדש
]ופריך[ תנינא מנכסים משועבדים
לא תפר ע אלא בשבועה מה לי
משועבד להדיוט מ ה לי משועבד
לגבוה סד״א ל ה דו ט הוא דאדם
עושה קינוניא להדיוט אבל להקדש
אין אדם עושה קיטניא להקדש קא
משמע לן והא אמר רב הונח שכיב
מרע שהקדש כל נכסיו ואמר מנה
לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם
עושה קיטניא על ההקדש מ י מילי
שכיב מ ר ע דאין אדם חוטא ולא לו
א ב ל ב ד א אדם עושה קיטניא להקדש
אלמא אשכחן התם קינוניא גבי שבועה

מתני׳ המקדיש נכסיו והיתד .עליו כתובת
אשד .ר״א אומר“כשיגרשנד .ידור הנאד .דכי
יהושעאומר אינוצריך כיוצאא[ בדבר ארשב״ג
אף *ד.ערב'=לאשד .בכתובתד .והיה בעלד.
נ׳׳נ
מנרשה ידירנד .הנאה שמא יעשד ,קינוניא על
נכסים של זד .ויחזיר את אשתו :ג ס במאי
קמיפלגי רבי אליעזר סבר אדם עושד .קינוניא
על ד.ד.קדש ורבי יהושע סבר אין אדם עושד.
קנוניא על ד.ד.קדש ואלא הא *דאמר רב
שם קעד] :שטעח מג[:
הונא^שכיב מרע שהקדיש כל נכםיו ואמר
מנד .לפלוני בידי נאמן חזקד[5.איןעושד.
קינוניא על ג[ הקדש לימא כתנאי אמדר.
לשמעתיה לא עד כאן לא פליגי אלא בבריא
אבל בשביב מרע דברי הכל אין אדם עושד.
]קדושי! » :ג׳מ ה[:
קינוניא על ד.ד.קדש חמ״ט*איןאדם תטא ולא
לו איכא דאמרי בבריא דכ׳׳ע לא פליגי
גי׳ רש׳ק דאדם
מ *)דאין(אדם עושה ענוניא על הקדש וד.כא
בנדר שהודר ברבים קמיפלגי®מר סבר יש לו
הפרה ומ״ם אין לו הפרד .ואיבעית אימא דכ׳׳ע
נדרשד.ודר ברבים ייש לו הפרה והבא בנדר
שד.ודר על דעת רבים קמיפלגי ואלא הא
ןגיסי! לו .מנות . tp
דאמר אמימר *נדר שד.ודר ברבים יש לו
נכורות מו■[
הפרה על דעת רבים אין לו הפרד .לימא
כתנאי אמרד .לשמעתיה ותו רבי יהושע אומר
אינו צריך אינו מועיל מיבעי ליד .אלא הבא
בשאלד .דהקדש קמיפלגי וד.תניא המקדש
נכםיו וד.יתד .עליו כתובתאשד .ר״א אומר
כשתא מנרשד .ידור הנאד .רבי יד.ושע אומר
אינו צריך וא״ר אלעזר ברבי שמעון הן הן
מיר ל :נ׳ נ ק נ :
דברי בית שמאי הן הן דבד ב״ה *שב״ש
אומרים הקדש טעות הקדש וב״ד .אומרים
’׳י יי״= הקדש טעות אינו הקדש  :וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר וכו׳ * :מיסד.
בר עצרי ערבא דכלתיה הוה ורב הונא בריר .צורבא מרבנן הוד .ודחיקא
ליה מילתא אמר אביי ליכא דנסבי עצר .לרב הונא דליגרש לדביתד.ו
ותיתבע כתובתד .מאבוד .ולהדרה מיהדרי א״ל רבא וד.אנן ידור הנאה תנן
ס ואביי אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש לסוף איגלאי מלתא דכהן הוד .אמר
נב׳ק 5בn .״ [,אביי *בתר עניא אזלא עניותא ומי אמר אביי הכי *(והאמר אביי איזת רשע
ערום "זד .המשיא עצה למטר בנכסים כרבן י[ ]שמעון בן[ גמליאל בריר.
שאני וצורבא מדבנן שאני ותיפוק ליה דעדבח[ידכתובה לא משתעבד
״(]כתובות צה :ב׳בקלז .קעד :סוסה נ^[

כג

עץ משפט
נר מצוד!

ל®’

 kמיי׳ פייו מהל׳

מ ה & ^ PWל " י ^

נשהיייומP'S
יג ב מיי׳ סי״ .מה)׳
אישות הלכה ס זע׳׳
בהשגות ונמ׳ס מוש׳ע
אה׳ע סימן קג סעיף I
]וגרג אלפס כתונוע
פי׳א דף קנג: [.
י ד נ מ ״׳ פ׳ז מהלכות
ערכין הלכה ׳ Pד
ט ו ד מ ״׳ פ׳ו מהלכות
שנועות הלכה ת
סמג לאוין ימא עוש׳ע
׳״ד סימן רנת סעיף כג:
ט ן  nמיי׳)פייז מהל׳
אישות הלכה פ(
פי׳ג מהלכות .כ״ה
ומתנה הלנה ע ]מוש׳ע
תו׳מ סימן רמת סעיף
ג[)פו ש'עאה׳ע סי׳ קג
סעיף ז( :
יז ו מיי׳ פנ׳ ה מהלכות
מלוה ולוה הלכה ו
ועיין בהשגות ונ מ׳ מ
ובל׳מ ופי׳ .מהלכות
אישות הלכה  pועיין
בהנ״ל סוש׳ע א ה׳ ע סי׳
קב סעיף ו :

גליון הש׳ס

גמרא מר סבר יש לי
מ״ן הוי׳ס
הפלה •
פ׳ה מ׳ ה דבנויות ד׳ה
גר הכנסת :
—■■ i e c cg

שיטד .ממיבצת

״ א’
ה״נ א מ דנן הכא ^ ה ו הימה
עריו ביו« בר
דמסיק התם חו ק א בשכיב מ ר ע א מר [ft .עריך
ר ב הונ א דאין אד ם עושה קיטניא אי שב׳נ הערב־ס׳א וכן
היה רשב׳ג אומר הערב
להקדש אבל בריא אד ם עושה קיטניא בו׳  :ב[ הוקה אין אדם
להקדש והכא אמר דבבריא פליגי רבי עושה קנוניא על ההקדש
ונובה שלא בשבועה
אליעזר ורבי יהושע ואמר רבי יהושע אף על נב דאין נפרעק
דאין אדם עושה קיטניא להקדש וא״כ מ נ כ ס י ם טשועבריס
נימא דרב הונח דלא כרבי יהושע להדיוט ב ל א שבועה
וכ׳ש מאלו נכסים שהן
וי״ל דקיטניא זוטרתי כגץ להפטר םשועכדים להקדש הכא
עצמו משבועה בריא עושה קי טני א איןגריך לישבע להוגי*
אתעגטו טהשש קנוניא
להקדש יד[ ומ״מ מייתי שפיר ממילתא ובמתני' נסי אטד רבי
דרב הונא על מתני׳ מכ״ש דאפילו יועשע דאין גרק■ לידור
להוציא עצמו טחשש
קיטניא ב שס עה א״ר הונא דאץ אדם קנוניא■ תום׳ הרא׳ש
עושהלהקדש ]כ״ש קינוניא דחתני תין ז׳ל  :ג[ על ההקדש
ליטא :ד[ ט׳ ט אין אדם
לגרש אשתי[
 H p t mאין אדם חוטא ולא לו ולהבי אטד
חוטא ולא לו •לכך נ א מן׳ להגבותו דב וענא בטילתיה שביב
מדע דכולהו מידו אבל
בלא שבועה ואע״ג דאין נזקקין
בבדיא פליני א'נ דב

מנכסים משועבדים ומהקדש דהוי כמשעבדי כדאיתא בפרק שבועת הדיינץ)שטעות מב :ושם(אלא בשבועה וכיון דצאחיישינן שעשהי קיטניא' הונא אטד דוקא שכיב
מדע לאחיישינןל^וניא
להודות כמה חייב כמו כן אין לחוש כאן שמגרש אשתו ולחזור ולישאנה שאין סברא שיעשה קיטניא על ההקדש גבי גירושין יותר מש״מ :
דאין אדם חוטא ^ א לו
זו וטנר .זו[  :הטקדיש מך* סבר יש לו הפרה • וא״ת נהי נמי דש לו הפרהמ״מ קי״ל דצריך לפרט הנדר וא״כ אי אתי קמי חכם לאמיפר ליהוי״ל דאין צדך אכל בבריא היישינן
לפרט הנדר ט אם הלשון שנדר בו אבל א״צ לפרש למה נדר ולא דמי לההיא דגיטין פ׳ השולח)דף לה (:גבי כהן ש pא אשה בעבירה לקנוניא ואף ר׳ יהושע
נכסיו ו ה י ת ח עליו
מודה דהא דלא חייש
כתובת אשה ־ הרי היו
ה נ כ ס י ם טשועבדים דאמר עלה טדר ועובד יורד ומגרש דאמרת עלה דצדך לפרש ומש״ה לא מתיר ליה חכס שהרי התם הוא טדר שלא יהנה מאשתו פסולה ר׳ י ה ו ש ע במתני׳
לקנוניא טשוםכדאטרי׳
לכתובה ואין ההקדש
כשיבא לפני חכם ומפרש לו נדרו לא יתיר לו אבל הכא לא ימנע מלהתיר אפי׳ אם ישמע הלשון שנדר :
.
דודאי לא היה טנרש
הקדש נטור ואם
מנרשא ב ש א ל ה דהקדש קמיפלגי • פי׳ דלר׳ יהושע יש שאלה לפיכך אין צריך לר
wדיר הנאה מאשתו אס יגרשנה דלא חיישינן דמשום את אשתו ל ע ש ו ת
את אשתו הרי ה י
קיטניא לגבות מן ההקדש מא מגרשה דלמה לו לגרשה ישאל על ההקדש ויהיה הקדש בטעות ואז לא יהיה הקדש ותימה קצת קנוניא להקדש דאם
גובה מאותו .
הקדש
הוא ם ת ה ד ט על
םג? ' 5״ י ^ . ,
דקי״ל כבית הלל דהקדש בטעות לא הוי הקדש וא״כ יש שאלה וא״כ היאך קאמר רב הונא דבבריא אדם עושה קיטניא להקדש ולמה שהקדיש את נכסיו
ד^שלא מזזיירנהולא יעשה קיטניא כיון דמצי שאיל על ההקדש כמו שאמר ר׳ יהושע ולפי מה דפרישית לעיל ניחא דקיטניא דשבועה דבר שהוא קל עביד ולא ישאל על הקדשו ווה
נוח וקל לעשות ט ט ה
יהנח טמנה נ״ י י^ו ישאל על הקדשו אבל  [wגבי גירשה כי האי לגרש אשתו כדי להחזירה לא עביד כיון דמצי שאיל טל הקישי• ו תי כ £ו מ ליה דערב הוא וס׳ •
שטנרש את אשתו אבל
סשח^ת^יזה* שבש^ל הימה אמאי לא פריך הכי כל הני פירכוש אמשני׳ ר״ל דעל משני׳ צא רצה להקשות לפי שהיה פשוש לתרץ 'דהוה ליה ואשתדין!  :בהא דרב הונא ודיש
לקנוניא דנוה לו לוטר
ע ר5
כך הוא טנרשה רדי
טנה ל  Bל ו נ י בידי
שתנבה כתובתה מן
מלשאול על הקדשו י תום׳ הדא׳ש ז״ל  :ה[ סליני דאדם תיבת דאץ נמחק  :ו[ ואב־י אטו כל דטנדש בבי
ההקדש ואח׳כ יחזימ ה ויאכל הנכסים עטה  :ור׳ יהושע אומר אינו צריך * לחדירה :הערב לאשה בכתובתה •
דינא טנרש ־ ראיתי ם! הנדולים שרקד^ מכאן שאם לא הדירה בשעת נתינת הנם שוב אין טדירין אותה
אדם »חד שנעשה לה ערב ע׳י בעלה בשעת נשואיה שאם לא יפרע לה בעלה כתובתה אם יגרשנה שיפרע
]דאי לא[ תיטא הכי מאי קאמר אביי אטו כל טאן דטנרש בבי דינא מנרש טאי נסקא טינה אם לא ינרש
לה דעא והיה בעלה טנרשה קרי שתחזור על הערב לתובעו כתובתה; ]ידי ת ה י דחיישינן שמא עשו קינוניא[:
בב׳ד ט׳ט כשתבוא לנבות כתובתה טחמיה ידירנה הנאה ולא נהירא לי דא׳ב מאי הועילו חכטים בתקנתם
טנה לפלוני בידי נאמן י ראותו מנה אינו קדוש דאינו שלו ] :דברי הכל ■ בין ר׳ אליעזר בין ר׳ יהושע
ובי כל המנרש את אשתו שואלין אותו בית דין אס יש לאשתו ערב בשביל כתובתה שידיתה הנאת ואף
דנאטן  :דאק אדם• שטת חוטא לומר אינו הקדש לצורך אחר אלא א' כ ודאי הוא כן[  :בנדר שד 1דר ברבים•
את׳ל אי אסשר שלא יצא הקול בעיר שיש לה ערב בכתובתה סכל טנףם אכתי ילן־ וינרשנה בעיר אתרה
שהדיר את אשתו ברבים ]קא טיפלני  :סר סבר • ר׳ יהושע[  :יש לו הפרה י ואינו מועיל כלום הלכך מה
ועוד דטלתא בלא טעטא הוא וטה אס בלא תביעתו דורשץ טובתו וטוענין לאלם הוא עצמו לא כ׳ ש וע״כ
הנאד ,יש במה שידירנת לכשתנבה כתובתה יפי תו ] :ור׳ אליעזר סבר אין לו הפרה[  :על דעת רבים •
אני אוטר אם ידעו בית דין הערבית טדירין אותו כ׳ ש אם לא הדירום ב׳ד והערב תובע בשעה שוי א באת
שהזקיקווע רבים להדירה  :ותו ]הא דקתני[ ר׳ יהושע אומר אינו צריך ־ ]שידירנה[  :אינו מועיל שידירנה
לנבות ש  Tיתם ומתני׳ אתא לאשטועינן רב״ר היודעים בערבות ג(עד ש Tירוה ועאת ואסילו אין הערב שם או
טבעי ליה הואיל ויש לו הפרה  :בשאלה דהקדש קא מיפלגי • שכשהקדיש נכסיו נירש את אשתו ונכתה
אם ישנו שם ושותק בנון וה פתח פיך לאלם והכא קאטר אביי אטו כל סאן דטנדש בבי דינא שיודעין
כתיבתה טהו אם יכול זח הטקדיש ליעזאל על הקדשו לפני חכם ולוטר אילו הייתי יודע שהיא יבולה לחזור
שהטיה נתערב בכתובתה הוא טנרש ילך ל ב ^ שאין יודעין הערבות וינרשנה ותו ליכא לטיהש שידירנה
ולנכות צתובתה מן ההקדש לא הייתי מקדיש ונטצא שלא היה הקדש שהיה הקדש טעות ושמא יהיה טחזיד
הטיה הנאה כשתתבע כתובתה דודאי אי הוה ידע בנירושין היה טוהה שלא ינרשנה עד שיהור הנאה
את אשתו והעאוכלין הנכסים ד«!כך קסבר ר׳ אליעזר ידירנה הנאה כדי שלא יהא נשאל וד׳ יהושע סבר
כי היה יודע שאם ד(לא ינרשוה אבל ביון שנתנרשה ניחא ליה טפי שתאכל כתובתה עם בנו טשתכניסות
אינו צריך להדידה שאין אדם יכול לשאל על הקדש שאפילו יאטר על דעת כן לא הקדשתי אפ׳ה הוי הקדש
לאיש אתר • תום׳ הרא׳ש י׳ל  :ז[ כרב; נטליאל־ס׳א רשב׳ג  :ת[ דערב הוא וערב דכתובה  [P :אשתו טתתרם
דהקדעז טעות הוי הקדש ] :והיתניא ־ בניחותא[  :כ״ש כר׳ יהושע ואין נשאלין וב'ה ( 6כר׳ אליעזר ונשאלין
בהקדשו ואינו  :י[ הקדש והלכך אינו תיבת הבא נטחק  :י [ 6ולא הוה בעי  :יב[ מביתו ראשון הקרש :
הלכך ירירנד : .ודחיקא ליד .מלתא שירד מנכסיו  :ורזא אנן ידור הנאד .הנן • דב׳ד שינרשנה בפניהם יאסרו
יג[ ומכר ואכל  :יד[ להקדש אבל קנוניא בי האי לנרש אשתו ולהחזירה אפשר רב הונא בר' יהושע
לו תדור ועאד .שלא תחדתד .עוד לעולם  :אטו כל דטנרעוב( בי דינא טנרש • אפילו ]בפני[ נ׳ הדיוטות יכול
דבריא נטי לא עביד וט׳ם  :סו[ אבל קנוניא כי האי ותיבות נכי נירשה נמחק :
לונרעז שאינן יודעין שצריך לד.דירה ] :דכהן הוא • שאסור בנרושה[  :המשיא עצה למכור בנכסים כו׳ נכסי
דאתטר
לך ואחריך לפלוני]ירד הראעזון וטכר ואכל השני טוציא טיד הלקוחות דברי רבי רשב׳ג אוסר אין לשני אלא
מת שעזייר ראשון הכא נטי רשעות וערמומית הוה דמסיב ליה עצה[:בריר .שאני •]דסבר[ דסוף דבר ראוי הוא ליורשוזוצורבא מרבנן שאני •דטצור .להשיאו עצר .כדי שידיו לו נכסים ויעסוק בתודה]:דערב דכתיבה לא טשתעבד
א(פי׳ רניט נזה הוא היפוך מסי׳ כל המפרשים ז׳ל דאדרבה ד׳א סבר דיש שאלה בהקדש כנ״ה ופסוט די׳ל דגם הרמביס זיל בסי .מהלכות ערכין סייס כן ונסתלק נזה מה סתמה עליו הי׳ן בפי׳א דנתובות וגס מה דהקשו
המפרשיס דר׳א אדר׳א דפסחים מ׳ו ודו׳ק • ב( נראה דצ׳ל בבי דינא יבא וכן גרם רביט נהדיא ננ״ב קע׳ד ע׳ש ־ ג( נראה דצ׳ל דנ׳ד היודעים בערנות מחו״נין לענב הגירושין עד שידירנה הנאה וכו׳ • ד( נראה דצ״ל כ׳ היה יודע
שאם נצריך אוחז להדיר הנאה ממנה מודאי לא ׳גרשנה •

רבינו נרשום

עין משפט
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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
:
יז
הל׳
ם
ש
מ״׳
כה י
דינר ופודה הנכסים האלו
מוסיף עוד דינר ־ בעל חוב יוסיף עוד
משמע שלחה רב יוסף בדיה דרבא לקמיה דרב
לרsלוותו דינר לזה ופודה את הנכסים
לפירושו שהבעל חוב עצמו פודה ואין
לשון המשנה משמע כן דקתני על פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו אמר ליה
האלי= נ ט ׳ למה לי למימר הפודה
מנת ליתן ס׳ לכן נראה לפרש שהלוה *תנא כי רוכלא ניחשיב וניזיל נהרדעי אמרי
]בימין לב• וש׳ג[
פודה • תשקול אשה ובעל חוב
יוסיך להלוות עוד דינר ופודה הנכסים דתנן תנן דלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא
פדיון דהא לא חל הקדש עלייהו יז[ ואין
האלו כדי ליתן לאשה כתובתה ולבעל מאי ח טעמא דנהרדעי בשלמא הקדש משום
אדם מקדיש דבר שאיט שלו  :דרבי
—
אגהו ־ בפ׳ בתרא)לקמן לג•(  :יח[ אם —
חוב חובו :
דר׳ אבהו ■ ריוח דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולאו
דאמר
דהא
*ראייה
רש״י
מביא
]בפסחים לא .וגשאי מכאן
ידע
מידע
י׳מכדי
לוקח
אלא
הסריה
מ
מידי
דנ דו ת ד - , -
®®‘ י’®’ ״ י ® ‘
®י ?
רבא )כפוטח דף נמ (:הקדש מפקיע
כדאמרן)ב( ימ[ השתא איכא למימר כי ) (ftרש׳י ד ה והיתה
ניזיל
אמאי
כתובה
עליה
איכא
וחד
חד
דבל
אוזפיה מעיקרא אדעתא למיגביה וכו׳ 6שה «י! שקימי ;
— מידי שיעטד דוקא הקדש דקדושת
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 :
^
ב[ ליי .נכםיטשתעבי על הנכסים כיון דמשועבדים הס אשה ובעל חוב אין האשה יכולה לגבות
ואין צייו שדון אלאמשוס די׳ אנ הו כתובתה מן ההקדש ולא ב״חאתחובו אלא
מהקדש ל״א ואס לאו אינו פודה
אלא בלא פדיון יקח והראשון שמעתי
ד[ מאי טעסיה א״ «׳ שלא יאמרו כו׳ וספק ביד מורי אם הפודה יפודה ע״מ ליתן לאשה י[ בכתובתה
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 ;
נסחים לא:
המכר
מכרן
אס לא דודאי .,אם
הקדש
™
חובו יי ®י
מרלא״®י
עדפלגא־כא[ אבל בציר מפלגא לא:
■ ,.
,..,
•
אסר מוסיוש דינר
י
הלוקח את הנכסים האלו על מנת ליתן לאשה
אלא בסיפא משמע מכר ולא יחפוס המלוה מיד
ממשהנין אומו ־ גזבר נכנס
יי' ״'י *'יייו יטיייי לפי שאין שיעבוד המלוה על המטלטלין כתובתה ולבעל חוב את חובו Jגט׳ למה לי
לבתיהן ונוטל בעל כרחן  :מזון והסוח
הפודה פודה *משום דר׳
ותפילין• אכולהו משיירינן לו ]נ׳ק לג••[
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והחוב הלכך הפיירי ואין להוכיח מהא דפרש״י אהא דאמל ■-אבהו *שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון
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מגירה שייג״אסכין מלא פגימות וחותך כדאסד לקשן[  :קבלן
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המקדישנהסיו
נותןלך^ המקדיש
בכלל נכסיו
תפיליןבכלל
נהסיו•• תפילין
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^'יאזש?:־
נכסיו :־ .איכא לטימד• דקא ס׳ד
סדנךתיקין!
חמר
נותז לו צמח
איברנותן
בכל נכסי בין מקרקעי בין ?יממלמלי ^Jאומי־ אם היה איכר
בתי !עים מנה■ עיין וקאמר דלא יחול ההקדש ואין צריכין
מעלין לו כל[ הפיליו
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בתשעים ם נ ה וכו' ו א ם לאו אינו פודה• פירשרש׳׳י מועט אין סס אומר למכור את המרובה
וליקח מן המועט אלא נותנין לו שני מינין מן המרובה וכל שיש בדיהטשעכיד נפש-ת
׳י " ” ואםלאו י ח ן ״ .,״
“ ״״יי־
מאי טעמא יאמר יןא
לאואדעתא דהכיאוזפיה ליהיעלי ,לו מן המועט*(המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו;

מתני

משום

מתני׳

מתני׳

אדעתא דהכי

אוזפיה

Jן J,ק ן p ,1״ ^

*(נ״ק קב :נ׳ ב קנא.

גט׳

נכסילמי־׳נ^דב^

^'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
מקומות אשכחן דטייף הקדשו כלום ג ע ף פלגא■ ישלישט כשתי לשונות דכיון שאיט שוהאלא בציר מפלגא ודאי לאו אדעתא דהכי אוזפיה וללישנאכחרא
דיעבד • שנוקקילהש^א?
כיון דהחוב טפי מפלגא לא חל הקדש עליו ולא שייך שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פ חן ־.
ד^ינו שוה"כננד ״ב?
לווונן ולא מידי חסרת
*(]ועי׳ היטב סוס׳ גיטין מ :ד׳ה הקדש וחזם׳ נ׳ ג מד :ד׳ס שירו[
ו ל א אררינן הטוניר,
■
׳
אין
..............................
]לאשה[שלא קבל ם  Tת
היטניר .ועור הוי ליה
משתעבד• דנע שתכסו

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׳ ״

