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  קומות"ממראי "ו "אלותש""לאמדעס" ב"דף" ב

                           .ערכין כה
תו רק כשזה לטוב אין מחשבין חודשיםשבהקדש בדין זה   שאין מחשבין חודשים עם ההקדש,

, ושיטמ"ק השמטות ב' ד' ח' וראב"ד  , רמב"ם)עי' שיעורי הגרמ"ד( עי' רש"י באיזה אופן קמיירי:

 רא"ש.בשם תוס' 

 

 , וע"ע מש"כ התוס' ב"ב קב:.דגי' "בשעת" ולא "בשנת"  עי' פרש"י המקדיש שדהו בשעת היובל,

 

 לפי זה. הכל נמדדש טעם לדין התורהעי' העמק דבר ויקרא כז' טז'  זרע חומר שעורים,

 

:, רשב"ם רמב"ן רשב"א הנקעים, עי' ראשונים ב"ב קברוחב , בשיעור שם נקעים וכו' היו 

 ריטב"א ר"ן ונמו"י, ע"ע ב"י ריש סי' ריח', ומפרשי הירושלמי שם בב"ב ז' א'.

 

או שרק אין נפדין עמה )והאם יש חילוק בין הכא לקידושין  ואי אינם קדושים אין נמדדים עמה,

המשנה,  ו עי"ש תפא"י עלעי' רש"י כאן וראשונים ב"ב, ועי"ש רבינו גרשום ובבאור דברי וב"ב?

 לח"מ אישות ז' ה'.בדעת הרמב"ם עי' ו

 

 עי' רשב"ם ב"ב קג. המקור לזה מתורת כהנים ועי"ש ראב"ד והגהות הגר"א. פחות מכאן נמדדין,

 

 .י ובשפ"א, ומלאכת שלמה על המשניותעי' רש" מה החידוש בזה? אחד בעלים ואחד כל אדם,

 

 ועי' שיעורי הגרמ"ד. ' ושם בנושאי כליםפירוש הרמב"ם ד' ב עי' פרש"י, וע"ע לא מעבה וכו',

 

 וקידושין סא. קג. ביאור הקושיא, עי' רש"י כאן, וראשונים בב"ב ולקדשו באנפי נפשייהו,

 

, אי לא יקדשו, או שלא יפדו כשיעור מ"ק ו' בשם תורא"ש עי' רבינו גרשום ושיט לרבות לתך, מנין

 .זה

 

לא  ודע , ועי' שיטה וברדב"ז  רמב"ם וראב"ד ד' יד'וכשאין בהם מים? עי'  בנקעים מלאים מים וכו',

 קידושין סא.למי שם ב 

 

, עי' תוס' וראשונים בסוגיות הנ"ל למה הקושיא דווקא לאחר שהעמדנו אי הכי פחות מכאן וכו'

 בנקבים מלאים מים.

 , ועי' רש"ש מה שהקשה עי' מעשה חושב.הגזבר להשכירהנראה מדבריו שיכול  רש"י ד"ה אי,

 

עי' לשון הרמב"ם ד' כ', ושם בראב"ד מה שהקשה עליו,  ישה וגאלה אינה יוצאת מידו ביובל,הקד

 ז כס"מ ומרכה"מ, ועי' חי' הגרי"ז בשם הגר"ח דעד היובל היא כשדה מקנה.עי"ש רדב"

 

במשניות לפי פירוש הרמב"ם עי' ו וזהו לפי הגירסא כאן בגמרא, עי' פי' רש"י גאלה אחר וכו',

בחי' עי' ועי'תויו"ט מה שדן בדבריהם, ו ,בראב"ד מה שהקשה עליוד' כ' ובהל' ן כו הגירסא שם

 הגרי"ז מש"כ בבאור מחלוקתם.

 

 במל"מ שם.וועי' רמב"ם ד' כד', לאלו כהנים? עי' רש"י עה"ת ויקרא כז' כא',  יוצאה לכהנים,

 

 ע"ב

 עי' קרבן אשם.עי' רבינו גרשום להלכה, ובהפלאה שבערכין, ו עמיד שדה וכו',בת מהו שת

 

 .ובנו"כ שם עי' פרש"י איך שביאר הספק, וע"ע רמב"ם וראב"ד ד' כב' אשה מי מעמיד לה שדה,

 ועי' מעשה חושב. ?רמב"ם שירושת הבעל דרבנן למה הביא לספק זהדכיון דס"ל ל  הקשהובלח"מ 

 

 "א.והאם חשיב מעלתו גם כשיש בעל, עי' עולת שלמה והגהות הגר או דילמא בן מוקים לה,

 

 .מה שביאר  , בבאור הספק עי' רש"י ורמב"ם ד' ט', ועי' ערכי עליב' שנים וכו'-הקדישה פחות מ

 

ועי' מעשה חושב שהקשה למה ס"ד שיהיה שונה ממתנות עניים שהעני  בשל עצמי לא כ"ש,

 מוזהר על שלו? וע"ע בשיעורי הגרמ"ד.

 

שקלים(, ועי' מל"מ שם בהל' כו' דהוא  50ערכין ד' יט' ) וכס"מ? עי' רע"ב וכמה ונותנין את דמיה,

 בשויו, ועי' מעשה חושב.

 

 עי' רע"ב ותוי"ט למה הכוונה, )על פי הגמרא ב"מ לט.( ולמה לא נקראת נטושין. שדה רטושין,

 

בלא נתנו הכהנים דמיה מה יעשה ההקדש אי יכול למוכרה לאחר?, ועי'  בעולת שלמה מסתפק

 סט'.צפנת פענח ד' יט', וחי' הגר"ח ר 

 

 , ועי' שיטמ"ק שהקשה למה לא למד משדה החרם, ועי' מעשה חושב.גמר.. מכבשי עצרת
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן


