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  .ערכי� ד� כד
  ?הא� הגזבר נוטל ממנו דברי� דלהל� לפרוע את ערכו, המערי עצמו

  

     מצעד ומגירה'בכלי אומנותו   בצמד בקר לאיכר וחמור לחמר
  לרבנ*  לא נוטל  1נוטל

  אליעזר' לר  לא נוטל  לא נוטל

  

  פרק שביעי
  

  ?זהמהו הביאור והדי� ב, " אבל הקדש מחשב חדשי��אי� מחשבי� חדשי� להקדש "
  

    ?הא� מחשבי� חדשי�  ?בכמה הוא פודה
  בא לגאול שנתי� וחצי לפני יובל  אי* מחשבי�  2פונדיוני�' בשלשה סלעי� וג

  בא לגאול שנה וחצי לפני יובל  מחשבי�  3בחמשי� סלעי�

  
וכיצד היא , המקדיש שדה אחוזה שנה או שנתי� לפני היובל או אחריו הא� היא קד שה

  ?נפדית
  

    ?.שההא� השדה קד  ?כיצד היא נפדית
  בשנה או שנתי� לפני היובל  אמנ� עצה טובה שלא יקדיש, קד.שה  4בחמשי� שקלי�

  נידונת בגירוע: לרב
  1נידונת בחמשי�: לשמואל

  בשנה אחר היובל  קד.שה

                                                           
ולכ� גובי� , דסברת רבנ� דצמד בקר וחמור ה� חשובי� נכסיו של אד� ולא כלי אומנותו' מבואר בגמ 1

  . שאינ� חשובי� נכסיו אלא רק כלי אומנותושני מצעדי� ושני מגירותכ " משא,מה�
,  סלעי� ופונדיוני�שית� שני� וחצילומר , ש להיות נידו� בשנתי� וחצי� להקדאי� מחשבי� חדשי', פי 2

, וכ� בכל פע� שיש עד היובל כמה שני� וכמה חדשי� כגו� חמש וחצי שני�. שני� שלמות' אלא נחשב כג
  . פונדיוני�' סלעי� וו'  לחומרא ונות� ונידו�

 שבזה א� לא נחשב לחדשי� ,� היובלכגו� בשנה וחצי קוד, כשיש ריוח להקדש א� נחשוב חדשי�', פי 3
ולכ� הדי� שבאופ� זה , דיפדה בגירוע של שני סלעי� ושני פונדיוני� �יפסיד הקדש  �ונחשב לשנה שלמה 

לקמ� ' וע.  וצרי� לתת חמשי� סלעי��  בגירוענידו�אי� כא� שנתי� שלמות ואינו שאז  ,מחשבי� חדשי�
  .טבלא ראשונה.) ד  כה(
 בגירוע אלא בשתי שני� שלמות דמיעוט שני� נידו�שאי� " על פי השני� הנותרות"כ הוא מקרא "גזה 4

ו שאינו משל� לפי סלע  דהיינ,  בגירוענידו�אבל כל שהקדישה תו� שתי שני� לפני היובל אינו , שתי�
יהא אד� "שולכ� עצה טובה . רי�ואלא משל� לכל החמשי� שקלי� לכל זרע חומר שע, שנהופונדיו� ל

וא  שכל מקדיש בשנה ראשונה של יובל הדי� כ� שפודה ". [יו ואל יקדיש פחות משתי שני�חס על נכס
' תירצו התוס. 'כ למה לא אמר התנא שלא יקדיש מהטע� שיהא חס וכו"וא, בחמשי� סלעי� ולא בגירוע

לא  שני� ליובל יש לחוש ש' אבל בתו� ב, דבשנה ראשונה אד� יודע שכ� הדי� וקיבל על עצמו, )ה רב"בד(
 דמקדיש בשנה ראשונה יש לו ,ועוד. ל שלא יקדיש"ולכ� השמיע התנא לעצה הנ, ידע לדי� המיוחד הזה

שני� ליובל ' כ במקדיש תו� ב"משא, כות כמה שני� עד סמו� ליובל ואז יפדה בגירוע ובזולחתקנה ל
  ]. י�ואי� לו ברירה אלא לפדות בחמשי� שקל, שאדרבה א� יחכה יפסיד את שדהו לגמרי ביובל
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  .ערכי� ד� כ ד
  ?מה הדי�, המקדיש שדהו בשנת היובל עצמה

  

  שמעו* ' אליבא דר
  שיוצאת לכהני� ביובל בחנ�

  יהודה ' אליבא דר
  2שיוצאת לכהני� ביובל בדמי�

  

  לרב  ונפדית בחמשי� סלעי�, קד.שה  3ונפדית בחמשי� סלעי�, קד.שה

  לשמואל  4ונפדית בחמשי� סלעי�, קד.שה  אינה קד.שה כל עיקר
  

  :ערכי� ד� כ ד
  ?על איזה שני� נדרשי� הפסוקי� דלהל�, ל"לרב ושמואל הנ

  

  " וא� אחר היובל יקדיש שדהו"
   נידו* בגירוע') ש� פסוק יח(

  "הו יקדיש שד5א� משנת היובל"
   נידו* בחמשי�') יז:ויקרא כז(

  

  לרב    נידו* בחמשי�'בשנת היובל    נידור בגירוע'אחר היובל 

  לשמואל   נידו* בחמשי�'שנה ראשונה של יובל     נידו* בגירוע'שאר שני� אחר שנה ראשונה 

  
  ?יבא דרבי ורבנ� במקדיש בשנת היובל עצמהל אל"מה ס, ל"לרב ושמואל הנ

  

    6וראשו* בכלל' וכו" ראשו*"אליבא דרבי ד  לאו בכלל" ראשו*"אליבא דרבנ* ד
  לרב   ונפדית בחמשי� סלעי�, קד.שה  7אינה קד.שה כל עיקר

  לשמואל  1אינה קד.שה כל עיקר  אינה קד.שה כל עיקר

                                                                                                                                                                                                   
לידו� אפשרות יש ו, הוי שנה שניהכ כבר שנה אחר היובל "א, בשנת היובל עצמה שקד%שהלרב כיו� ', פי 1

אחר ששנה זה בכ השנה הראשונה שאפשר להקדיש " א,ביובל קד%שהאול� לשמואל שאינה . בגירוע
 .ורק משנה שניה שאחר היובל פודה בגירוע, ועל זה נאמר שפודה בחמשי�, היובל

הא� יוצאת , ינה לצאת לכהני�דש בשדה שלא נגאלה עד שנת היובל ש"י ור"נחלקו ר:) ד  כה(לקמ�  2
,  בלא פדיו�תי אי� יוצא"לר. או שצריכי� הכהני� לפדותה בדמיה כדי להוציאה, מהקדש בלא פדיו�

  .  לכהני� בלא דמי�ת מהקדש ומתחלקהש היובל מוציא"ולר
ומה "ו "כ לכאורה איכא למימר ק"וא, קדש לכהני� בלא דמי� מההש שהיובל מוציא"ל לר"וא  שס 3

ל לרב שכיו� שלא יוצאת  "מ ס"מ, " אינו די� שלא תקדש� קד%שהשאינה ,  יוצאה עכשיו� כבר קד%שה
כח הקדש מ דהיינו ,"כהני� משולח� גבוה קא זכו"דאדרבה , ת יובלאלא חשוב יצי, לבעלי� אלא לכהני�

  .  שלא תקדשקד%שהלומר על שאינה ו "כ ליכא ק"וא, ה� זוכי�
, ל שיוצאת לכהני� בדמי�"יהודה דס' ולר, ל"ו הנ"שכל טעמו של שמואל הוא מכח הק', כ� מבואר בגמ 4

 , ש"ל דוקא כר" ששמואל סועל כרח�, ל בהקדש"ו הנ"וליכא לק, י היובל בכלל"כ אי� הקדש יוצא ע"א
  .ל השדה בשנת היובקד%שהי הוא מודה ד"שיטת רלאבל 

  . בחמשי�ונפדית  היא קד%שה�וא� הקדישה  ושנת היובל בכלל �" משנת היובל"דרב דריש ', פי 5
" ראשו� עד יו� השביעיהמיו� ) "טו:שמות יב( תורה במה שאמרהנחלקו רבי ורבנ� .) ד  יח(ל ידלע', פי 6

ומר שג� בה� יש מצות או שצרי� ריבוי מיוחד ל,  בלי ריבוי מיוחד'אפיהא� ג� יו� ראשו� ושביעי בכלל 
א� משנת היובל יקדיש שדהו כערכ� "והכי נמי כא� שאמרנו , ל דלא צרי� ריבוי"רבי ס. אכילת מצה

  . דונת בחמשי� סלעי�י להיות נ,הרי שג� שנת היובל עצמה בכלל, "יקו�
הכי , כללל לרבנ� שאי� ראשו� ב"דכיו� דס,  כל עיקרקד%שהשרב מודה אליבא דרבנ� שאינה ' מבואר בגמ 7

ואליבא דרבנ� מוקי . [ עצמה בכלל די� הקדש ופדיו� שדה אחוזהיובלאי� שנת ה" משנת היובל"נמי בקרא 
  ]. כל עיקרקד%שה והיינו שאינה, "ובל עצמה לא יקדישובשנת הי"רב לברייתא שאמרה 
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  :ערכי� ד� כ ד
וג� שהוא דורש , ו של שמואל"שג� אינו סובר את הק, ל רבלפרש בטעמו ש' למה הוצרכה הגמ

  ].ה מאי"תוד[? ולא סגי בטע� אחד, מקרא לרבות לשנת היובל

  

    3ו למה הוא צרי0 פסוק"א� סתר לק  2ו"א� יש לו פסוק למה צרי0 לסתור לק
  ו"שלא נאמר דאתא ק  'לתוס  4שלא נאמר שבשנת היובל נידו* בשויו

  ר"מו הר"למ  5שלא נאמר שבשנת היובל אינו קדוש  ומפיק ליה מקרא
  

  
  ,"נות� סלע ופונדיו� לשנה"לרבי דאמר , ל"לרב ושמואל הנ

  ?כמה היה צרי לתת לשנה, יהודה' ל כרבנ� או כר"אי הוה ס
  

    ט שני�"יהודה דמש0 יובל מ' לר  שני�' לרבנ* דמש0 יובל נ
  6לרב שמקדישי� ביובל  סלע ופונדיו* לשנה  סלע לשנה

  7ל שאי* מקדישי� ביובללשמוא  פונדיוני� לשנה' סלע וב  סלע ופונדיו* לשנה
  

                                                                                                                                                                                                   
מיו� " דכתיב בי מצהג דדוקא ,מר כ�ואי� ל" משנת היובל" כא� בקרא ,ל לרבי שראשו� בכלל"שס' ואפי 1

לא שיי� לשו� " עד"אבל כא� שלא כתוב , "עד"כיו� שכתוב " מיו�"שיי� לשו� "  יו� השביעיעדראשו� ה
,  פירשו) בסופו, ה מאי"בד(' ותוס.  עצמה לאו בכלל ג� לרביהיובלא� לא שבא לומר ששנת " משנת"

  .בל אינה בכללו מוציא ממשמעות הפסוק ואומר ששנת היו"הק, ו"שכיו� שכא� לשמואל יש ק
למה היה  ,ששנת היובל בכלל" משנת היובל"דאחר שיש לרב פסוק ד, קשות להיפ�לה' עוד הוסיפו תוס 2

 ודהיינ, " לכהני� הוא דנפקא�סו  סו  לבעלי� מי קהדרא "מר וו של שמואל ול"צרי� לסתור את הק
אתא תיפוק ליה ממה ד,  הכהני� משולח� גבוה זוכי� אלאשלגבי הקדש אי� היובל מוציא מכח הקדש

  .לרבויי לשנת היובל שקדוש בהקרא 
הוא מחמת ,  להקדיש בשנת היובל עצמהפשראשאי דהרי כל מה שחידש שמואל ', הוקשה לתוס', פי 3

ו הזה "ומשמע שבלא הק, " אינו די� שלא תקדש� קד%שהשאינה ,  יוצאה עכשיו� כבר קד%שהומה "ו "ק
"  משנת היוב ל "פסוק דב לר צרי� מדועכ "וא,  עצמה כשאר שני�יובלפשיטא שאינו יכול להקדיש בשנת ה

  . דשמואלו"סתר לקכבר ולדורשו כרבי שג� בשנת היובל מקדיש אחר ש
אינה כתובה כלל עצמה  הרי ששנת יובל, כרבנ� לשנה שאחר יובל" משנת היובל "שדא� נדרו', פי 4

 בחידוש התורה נידו�לא יהיה  מ"מ, ת היובלו ונאמר שכ� קדוש בשנ" את הקשנסתורוג� על הצד , בתורה
ולכ� צרי� רב לומר שדרשינ� לקרא  , אלא יהיה נפדה בשויו, " כס זרע חומר שעורי� בחמשי� שקל"
ה "לקמ� בד(' אלא שהוקשה לתוס. [כרבי לומר ששנת היובל בכלל ונידו� בחמשי� שקלי�" משנת היובל"

למה ה� , ובלהיינו שנה שאחר י" משנת היובל"סוברי� של ש"כ אליבא דרבנ� הנ"דא, על פירוש זה) אמר
 קד%ש ה ל ש" נימא כנ, כל עיקרקד%שהוהיינו שאינה " יובל עצמה לא יקדישהבשנת "אומרי� בברייתא ש

  ]. על שנת היובל בתורהיומטע� שאי� ריבו,  בחמשי� שקלי� אלא בשויהנגאלתרק שאינה 
, כ זה עצמו סבה לומר שלא יהיה קדוש בשנת היובל בכלל"א, דכיו� שלא נזכרה שנת יובל בתורה', פי 5

  .  לומר ששנת היובל בכלל,"משנת היובל"דלקרא ולכ� הוצר� רב לדרוש כרבי 
דא� כרבנ� , ל"יהודה ס'  כר� "סלע ופונדיו� לשנה" רבי שאמר על כרח� שלשיטתו ,'ולכ� אמרה הגמ 6

  . ה� סלע אחד בדיוק לשנה ולא יותר, 'הרי שחמשי� סלעי� המתחלקי� לנ, שנה' שמש� יובל נ
7 �יהודה ' דאי לר, ל" כרבנ� ס� "סלע ופונדיו� לשנה" רבי שאמר על כרח� שלשיטתו ,' הגמ אמרהולכ

ח שני� וכשנחלק חמשי�  "הרי ששני הקדש ה� רק מ, �ייובל לא מקדישהובשנת , ט שנה"שמש� יובל מ
  .א מצינו שו� תנא שסובר כ�ול, פונדיוני� לשנה' י� יעלה סלע ובח שנ"סלע במ


