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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

עין משפט
נד מצוה
אסא ליכא למיפיו וקתל
הגמלים צ״)|
ה א מיי׳ ש״יו מהל׳
ערכין הלכה ה:
ו ב מיי׳ שס הל׳ ו:
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למימרא

ה מקח ש שר ת

פרק שמיני

ערכין

תהות rfMi

הבטליםנומגין •על כרתן  :משריםושש• דלהאי לא יהבינן לה הואיל
ואמרו בעלים עשרים ועולה החשבון ע ם החומש לכ״ה ואי יהביה להאיך
בכ״א נמצא הקדש מפסיד ובעלים יתנו על כרחן)^תו סלע שהוסיף זה
על הקרן וכ׳׳ה דידהו אבל על סלע שהוסיף זה לא יוסיפו חומש  :שמר
מסורת הש״ם אהדבמשרים וחמשהבטלים גושגים

דחומש עדיף ורמינר\ בעל הבית אומר בסלע • תימה
לר' אלחנן מאי פריך״דהא ליכא למיפרך כחדהבעלים
אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים הבעלים קודמים כו׳והכא תניא
דאחר קודם ומאי קושיא דהא דהבעלים קודמין זהו כשאין אחר פודהו
ביושר ומסיפא נמי ליכא למיפרךדתניא
איזד אומרהרי הוא שלי בעשריסואחד
הבעלים קודמין ונותן כ״ו והנא תניא
דאחר קודם הכי נמי לא קשיא דמידי
הוא ע ע מ א אלא מפני שמוסיף על
הקרן שהוא עשרים ה״נ במתני׳ דין
הוא שיקדמו הבעלים שגס ה ס מוסיפי)
מל הקרןכשנותניןעשרים ושש שנותנין
האחד יותר על ,העשרים *והחומש
בשביל )חומש( הקרן שהוא עשרים
ואשת ושמא הוא מקשה כך מאי שנא
שכופין הבעלים לתת דמים שאמר
האחר וחומשו על מה שאמר הוא
דקתני שהבעלים נותנין כ״ו כ״ז והכא
תניאכשהבעליסאומריסבסלע והאחר
אומר בסלע ואיסר כה[ ]של סלע
ואיסר[ קודם ואין אנו כופין את
הבעלים שיתנו סלע ואיסר ע ם החומש
דקתני של סלע ואיסר קודם ולא קתני
הבעלים מתנין חמשה דינרים שהוא
קרן וחומש ואיסר ומשני הכא חומשא
רוושא דהר!דש חומש עדיף הלכך כופין
את הבעלים התם דחומשא רווחא
בית שמאי
דבעל הבית
אומרים מוסיפין• ה״ג וכן כחוב בספר
ר״ת ול״ג תניא נמי הכי ואי גרסי׳ ליה
מאן
כן תניא נמי הכי דאיכא
.
יש לפרשו .
דסבר דמוסיפין בנישום אי כב״ש אי 
כב״ה ומדקדק מ[הש״סלמצוא*אליבא^-
■ w ! 1ווו■ ו_ו ✓! !■ m w
דרב חסדא ומיהו נראה יותרדגרס״*
י י « ״ ״ י  .י א..,
נ-
תניא בלא נמי הכי :
דת״ר

)א( רשיי ד׳ס לא שני
וכי׳ נ י חמשין נמי אירצו
דיש כצ׳ל ופינמ מז׳
נמחק ) :נ( ד׳ ח ליתיג
נר עשרים יכו׳ אירצי
סש׳דואח׳כ מ׳הנפיטון
משל משרס מדקתני וני'
אחיינא הס׳ד ואח־נ מ״ס
בנח אחם מזיו נהן :
)ג( ד׳ ת אנל ו ט' על
העלוי הש׳ד ואמ׳כ מיה
קולי נ׳ש ששה :

א[ הבעלים נוחנין עשרים ושש בעשרים
ז ג מיי' שם הלנה ד:
ושתים הבעלים נותנין עשרים ושבע בעשרים
ח ד מיי׳ פס הלכה ה:
ושלש הבעלים נותנין עשרים ושמונה
בעשרים וארבע הבעלים נותניןעשרים ותשע
ט ח מיי׳ שם הל׳ a
בעשרים וחמש הבעלים נותניןשלשים**שאין
מוסיפין חומש על עלויו של זה "אמר אחד
רבינו גרשום
גי' צ׳׳ין דחומש נפניל
הרי שלי בעשרים ושש אם רצו הבעלים
הקרן שהוא כ׳ זשמא ס׳
לא שנו י דאסרי דכי
ליתןשלשים ואחד ודינר הבעלים קודמין ואם
חור ט של חטשים
דטטשכנין טנכסיו עד
לאואוט־לו הנעתיך*• גט׳ אמררבחסדא
עשר ולא יותר אלא רבן
לא שנו אלא שבן ארבעים עומד במקומו
ארבעים עוטר בטקוטו
שאינו טשלשין בינידט
אבל אין בן ארבעים עומד במקומו משלשין
שעכשיו נפחתו להקדש
י׳ שקלים:םשלשין ביניהן
נ[
ביניהן תנן חזר בו של ארבעים ממשכנין
וה תפיחות שיתן בן
עד עשר אמאי ליתן בר חמשין בהדיה דליכא
חטשים ט׳ו שקל ובן ם'
יתן ח׳ שקל :ט״ט תאו
בן המשים הזד בו בן שלשים ממשבנין
בן תטשים העשר שהוא
הוסיף יחן הוא לבדו
מנבםיו ג[ עדעשראמאי וליתן דבן ארבעים
בלא דין ודברים והעשר
בהדיה דליבא בן ארבעים חזר בו בן עשרים
_
_
S׳ “^ p׳
ממשבנין מנכםיו י[ עד עשר אמאי ליתן דבן ^ בו בן ארבעים משלשין הכ׳ סלעים  ? p׳ |0
*«««*«
הפחותי) מנ׳ ועד שלשים ביניהם  p 7את נטי שייך בהדיח
שלשים בהדיה דליכא בן שלשים אי הכי
שיטה מקובצת
 1נ׳י תן ע ״וו בן מ׳ י ק ה׳ דהא באלח! בכלל ת ט שייי ט י^נ״
אימא סיפא חזר בו של עשר מוכרין אותה
הבעלים נותנין
א[
־  3עשר שאמר בן נ׳ יותר על בן מ׳ לא ארבעים הילכך יתיב נטי
ק׳ק
נליון ‘
עשרים ושש • ‘
בשויה ונפרעין משל עש־ את המותר ליתב  2שיי ך ב ר מ׳ ב ה די ה ״ ב פ סי ד או הנ ך ’ ׳
וכי מפני שיעלה ברטים
מדבן עשרים בהדיה וכי תימא ה״נ דליבא
שהוסיף  pמ׳ על בר ’  [Pל׳ בר חמשי) ד ל י כ  Itבן חטשים
יחר מכרי שוויה ניכוף
אם
לבעלים להת ד׳ל
בן עשרים אי הכי נפרעין משל י[ עשרה
^ ״  1ח ״ ד ,ם ״י ״
נמי אירצי)א( במ׳ דיש בכלל חמשים
יראו הבעלים שיעלווע
ארבעים:דליפא בר ג׳ • שלא אמר אדם ליתן הבן ארבעים ט׳ו
יותר משויו יאמרו
חסדא
רב
אמר
׳[אלא
ליה
מיבעי
ממנו
נפרעין
יו ת ר ע ל מ׳ ך מ ס ני׳ )ןולו גןולו ק,ן; ; ,דליתשיך בפ*א דהני
תפ ת אתם ואני אעלת
לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה ארד זה
הדעטש
עשר רבן שלשים :אי
לי טי צ בי ט שיי ם
™״״־ ׳ו׳ל "י ״J
ו™ח ר א ״ ש
איכא בן ארבעים הכי
תניא נמי הכי ’חזרו כולן כאחד ״י ״!׳ ■ .״! !
משלשין
מנכסיו
טמשכנין
ג[
י צ׳ק בעשראירצי ):] ( 3משלי׳ [.מדקתני נטי אלא דליכא בן
ביניהם
עשר ותיבת ער נטתק :
לאו'! שמע מינה כדרב חסדא »שצ’׳ יו־לל יאי־אא״יי־א :״•יי ’ S” S
עשר אלא .]1
ג[ מנכסיו עשר אמאי
בן ארבעים
ליתן
בהן בבסאמסמשלשיןביניהן • כדרכ חכי• כדאטר רב תסדא נ
בהריה  :ד[ מנכסיו עשר
חזר
תנן
מירמא
להו
דרמי
איכא
מינה
שמע
חסדא ומתני׳ כגון שחזרו בהן בזה ״ ״יי ״; “ ״ י "  ,״ ?
אמאי ליתן בן שלשים
בהריה  :ס[ ליתיב בן בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר והתניא
אחר זה ד מ ת א אמר בן נ׳ לגזבר אי דליכא אלא עשר
עשרים  :ו[ משל
]לתודיה[אםאי איצסריד
כי הדרי בי שבקי לך , 5
עשר משלשין ביניהם אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר
ה׳ נטהק I
אות
 [1תיטית אלא
נפדעין טסנו
ביניהן •  [ 3שנים ושלשה ראשונים עשר
אמר רב :זה  :הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים ובו׳  :למימרא דתמש
אינו
בס׳א
א
סי
אלא
ושנים..........
..
אחרונים נפסדין שאם טבעי ^לית
נשכרין
תס[ שלי בעשרים והמש עדיף ורמינדצ *בעל הבית אומר בסלע ואחד אומר בסלע ואיפר של סלע^
חזרו סלסומכרה גזבר בשוויה3א[חמש 5ש^ר^׳ם “ד^כא “נ«
הנעלים נותנין ל׳
תיבת ואיפר קודם מפני שמוםיף על הקרן הבא דחומשא רווחא דהקדש הוא^
נ ו‘ נמחק  [P :בהריקין
סלעים נמצאו פחותי! מ״ה סלעים וקו של בן עשרים ולא קתני
אמר זעירא דאמור :
שפירחומשא"
קרנאתיפרוק
רווחאדבעלהבית
דחומשא
התם
תמשעדיף
בן >' ס ׳ שלו P Sp ■ * m r o i
י[ ורינר
הבעליםכו׳  •:לא איכפת לן  :אמד אחד הרי הוא שלי ח[ כר :בעשרים וחמש נותנין“
יה[ תנ׳ח ב׳ש
• יתן החלי ששניהם נתרצו ב ק ומעשר קשיא כאן שחות כולן
תימה אטאי טייתי אי
״ ; ? ?K
משוסלישנא ראיפוךאין שלשים ולימרו הבעלים אתא גברא *(בחריקין מדאמורבעליפדינדוליתני^ של בן שלשים ’  pהשליש ובן  Dמ לי ש
זו סברא רמייתי תנ׳
להפךה דינר לא דק ולא והא קתני אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר ’[ בעלים
ו ק שלשים Pליש ששלשק שלשים אחרוהנפרעיןטכל אחד
כיון שהוא עריך
רטייתי קודמין אלא אמר רבא ידאמור בעלים פרוטה ולא דק  :שאין מוסיפין חומש
™ כ ו א
א מ רוו הע שי של בן עשלים ^’ ; 1כ י
הברייתא וי׳ל
שפיר דלכל הלשונות
ארבעתם והחמש שפחתו מב) עשר כאחד טשלשין ביניהן
אבל
בג׳
הקדש
נישום
שלא
אלא
שנו
לא
חסדא
רב
ייאמר
:
ט׳
עלויו
על
איכא תנא דס״ל כרב
יתנוחמ שתן :איפ אירמילהומיר סא• כ;צד  toחטשים יתן
חסרא ומיהו רחיק
לאוקטיביהכרבהסרא■ נישום הקרש בג׳ מוסיפין יא[ תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מוסיפין
ולא תני להא דרב חסדא באנפי נפשה ם״ם־1תי יח׳ 3םפת[
דבית
טעמא
מאי
נישום
לא
P
’
אי
דמי
היכי
מוםיפין
אין
אומרים
הלל
ובית
רלא
תום׳  Sיג[ אי
בן שלשים ובן שלשים
אלא ע״י תירו[ דמתני׳ וברייקא
נישום  :יג[ שמאי
 , ...שמאי אלא דנישום לימא רב חסדא דאמר כבית שמאי לעולם דלא נישום צ׳ק אהדדי] :בעה׳׳ב אומיבסלעי[בעה״ב  T p o ’woowו ? כ׳
םהםירי:טו[לאדאםרי ובית שמאי יג[מחמירין איבעית אימא לעולם דנישופואיפוך בית שמאי
הפודה מטשל שגי שלו מוסיף חועש יתן חצי תוספתו[ וחצי
וו ח א לי ת״
א^
אומרים אין מוםיף *וליתניה גבי קולי ב״ש וחומרי בית הלל אלא לעולם^ דכתיב)ויקרא כז( ואם גאל יגאל
תום'  :יז[ כמר .דשיימו דלא נישום וב״ש יל[ מחמירין  :אמר אחד הרי היא שלי בעשרים ושש כו׳ :״ מ מע שה וגו׳כ[ 3ואחר הפודה איןמוסיף טטשכנין טנכסי שלכל
אחריני -י חו _מ ת א דהאי
•וחרי '
 nחומש בעה״ב אןקר 3ם 1,ע ןא,ןך אן .,,,אחד עד^עשר אלא לאו
הוי :יש[ •ל' ‘בר חטשין רצו אין לא רצו לאטי[ אמרי אתא גברא בחריקין ורינר מאי עבירתיה אמר רבP
נסי שייך בהו דבר ששת סז[ה״ק אם רצו בעלים מעיקרא ליתן חשבון המגיע לאחד ושלשים ודיגר^ בסלע ואי סר ס׳ שמוסיף על הקר) כרטתרצינןכאןבבתאחת
הטשין ארצי  :כ[ תיבת
ואע״ג דבעל הבית כעו  ,jjp j p . p jכאן מ ה אחר וח :אסר
שלשים • _ על כרחן והשתא איכא
למיפרך אמאי כופין את הבעצים
בשלמא ע ד השתא כייפינן להו דהא
לא מצינן למיתבה להנך משוס דקרן
דידהו לא הוי כקרן וחומש דאמור
בעלים בד שא הלכך על כרחין הדרינן
אבעלים וכיון דהדרינן אבעלים בעי
למיחב קרנא כמה יז[ דשמאי א ח דני
וחומשא דידהו אבל ^ ת א דאמר אחד
בכ״ה ליחביה להאיךדהא יח[קרןדידיה
הוי כקרן וחומש דאמור בעלים ברישא
ובגמ׳ פריך לה  :אסרצוהבטליםבר•
ולא כייפינן להו הואיל וקרנא כקרן
וחומש דאמור אינהו ברישא והאי דינר
מפרש בגמרא מאי עבידתיה :נ מ ׳
לא שגו • דאין ממשכנין מנכסי בן
:
.
־
חמשיס אלא משר סלעים אלא ש ק מ׳
במקומו עומד לאיט חוזר ט אכל קןןי
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הי בו ־
*(]כהונות שא .קה■[
דחומשסלע הוי דינר ודינר ה1י עשרי  0בעשרים י'ואה^*
• גבי מעשר שני חומש רווחא דבעל הבית הוא • שהרי בין קרן בי) חומש הכל שלו והוא יאעל העל הבעלים נותנין עשרים

שנים נטהק :כא[בשוויה
בחטש סלעים :כב[ וגו׳
והאחר הפודהו אין
עילויו :וד׳ איסרין בפ״ק דקדושין)דף יני(  :הסם
כג[ תטניע עם
חיבת על נטחק  :בירושלים ואין לנו בו אלא מצות פדייה שלא יאכלנו בגבולין בלא פדיון ועיקר פדייתו בקרן היא ואע״ג דבצרי דמי לא איכפת לן שהרי ביתירוח אמרו'בעברים
ארישא
לט־פרך
כד[
דמיו אין נהנה אלא הוא :ולימרובעליסאסא גבראבסריקין■ במקומיט שרוצה לי ק כמותינו בשלמא עד השתא הדריתו על) משום פסידא דהקךק עוד חוטש על עשרים
.
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כ^יא^סר של

קודם :

אבל השתא אנגאי בעיתו למיכפיין  :דאמור בעלים ברישא דינר • יותר על עשרים דמעי חושבנא דקרן וחומש לכ״ה ודינר ואי יהבינן להאי איכא ;;׳^S p
פסידא להקדש הלכך הדרינן אבעלים על כרחייהו  :וליסני ־ ברישא דמתני׳ הבעלים אומרים בעשרים ודינר  :לא
ויתנו ^עוד נם התוספת
ה סלעים :והא קסני■ דינר בסיפא אלמא דק בדינרין  :אלא אמי יבא יאמוי בעלים ־ ברישא פ ה ע ה ובפ העו ת לא דק ־• שלא נישום
«o׳ j r
בשלשה * שלא שמו שלשה בני אדם את הקרקע כמה שאמר זה האחר  :אבל • שמאוה שלשה כדבריו של זה מוסיפין בטלים חומש על עילויו בעל
כרחו ולא בעינן עשרה ואע״ג דשומא דהקדש בעי עשרה כדאמרינן בסנהדרין)דף נ■( הקרקעות תשעה וכהן הכא ר ט ת א קא משמע לן ך^ץן הבעלים חומש על אותו
דאמרי תלתא לא מהדרינן אעשרה ויוסיפו חומש על העילוי)ג(  :ששה דברים מקולי ב״ש ומחומרי בית הלל  :וייני מסי עבייסיה ־ הא ^ רי ט ^י ת נו ^ תו ?
אמרת אין מוסיפין חומש על עילויו של זה  :מעיקרא ■ *בשפתחו ראשון  :לימן סשבון המגיע ־ » [ על עילויו של זה לשלשים ואחד ודינר ; לבדו על חוטש שלחן
=י“ין

כו[ ומדקדק •

ל או ק ט ת ^י ל ^ ^ ר ב
חסדא כביה ואין יבול

‘

דק • למתני דינר אלא חשבון בישביל ש טו סי ^ חו ט ש

"י׳®״״’ ^׳י!
כגון אטד אחד הרי חיא
שלי בכיר .חבעלים יתנו
> ’•' ׳-
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l
l
l
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ל' ולא יותר חטש בשביל חומש שלהן וחמש בשביל תוספת של זה אבל[ אטד אחד הרי היא שלי בכ׳ו • אין כופין את הבעלים לפדותה כדאטדינן בגט' דטצי אמרי אתא גברא בחדיקין שהוסיף על הב׳ כננד החופש
שאנו חייבין להוסיף טעתה אין אנו חייבין לפדות אא׳ב רצו הבעלים עדיין לפדותה  :אם רצו ליתן שלשים ואחת ודינר שכך עולה החשבון ב־ן החופש שלהן והתוספת של זה רבעלים קודטין  :ואם לאו • שלא רצו
הבעלים ליתן כל כך  :אומר לו ־ לזה שאמר בב׳ו  :הנעתיך י תן מד ,שאטרת והרי היא שלך  :ובעל הבית אופר • לפדות מעשר שני שלו בסלע ואחד אוטר תנוע לי ואני אתן בשבילו סלע ואיסר קודם של •סלע ואיסר
לבעל הבית ויהיה המעשר שלו מפני שטום־ף על הקרן איסר יותר טבעה״ב ואע׳ג דכי פריק ליה בעה״ב טחוייב להוסיף חומש כרכתיב ואם גאל יגאל איש טפעשרו חטש־חו יוסף עליו ואחר אין טוסיף חומש אפי' הכי
של סלע ואיסר קודם לכעה׳ב  :וםתרץ לא קשיא דהכא בגואל שדהו דהוטש דמוסיפין בעלים רווחא דהקרש הוא שהקרן והחומש בא ליד הגזבר משום הכי ההוא דיהיב חומש להקדש עדיף  :הכא■ גבי מעשר שני
דחוטשא שטום־ף רגוחא דבעהיב הוא שהקרן והחומש של בעה׳ב הוא וטעלהו ואוכלו בירושלים בתורת מעשר וכשמוסיף הוטש זהו ריוח שלו שיש לו יותר טעות מטה לקנות כל צורכו בירושלם טשו׳ה ההוא דפריק הקרן שפיר
שמוסיף בפדייתו יותר טבעה׳ב איסר הוא קודם לבעה׳ב ואע׳פ שהבעל הבית מוסיף חומש כיון שאינו בא ליד הקדש לא הקרן ולא החומש אלא ליד בעהיב לית לן בה בההוא חומש אלא ההוא דפר־ק קרנא שפיר טפי מהברית
אירע קדים ; ואטאי הבעלים נותנין שלשים ולימדו בעלים כבר אתא גברא בהריקין בטקוטינו שרוצה ליתן כנגד הקרן והחומש שלנו ומעתה נפטרנו :לא ־ לא טצו לטיטר הבי כגון דאטור בעלים בעשרים ודינר דחייבין ליתן כ׳ת
ודינר והאי גבדא לא אטד אלא כ׳ה הלכך ליכא לטיטר אתא גברא בהריקין  :אי הכי אטאי לא תני בעלים אומרים עשרים ודינר ליתני דינר  :לא דק • ]תנא[דלא רצה לשנות )לבר(]דינר[ שועא פחות םשיןל ] :ולא והקתט
בסיפא דינר  :אלא אטד רבא • כגון דאטור בעלים בעשרים ופרוטה דחייבין ליתן כ״ה ופרוטה ואידך נברא לא אטד אלא בכ״ה לחוד ולא טצי לטיטר אתא נברא בהריקין■ וכיון דאמרי בעלים פרוטה ופרוטה לא ועי דבר חשיוב
ולא רצה התנא לשנותה  :לא שנו • דאין טוסיפין חומש על עילוי של זה אלא שלא נישום הקדש בג' בני אדם  :אבל י אם שמאה אותו אחר לדעת ג׳ בני אדם ששוה כך וכך על עשרים טוסיפין הבעלים נטי חוטעז אף על
אותו עילוי  :תניא נטי הכי בו'[  :לעולם דלא נישום • הא נישום אפי׳ ב׳ח טודו דטוסיפין■ )וא׳ב( ]ורקשיא לך[ ט׳-ט דביש דאטרי טוסיפין  :ב׳ש טחטירי ־ משום חוטרא בעלמא הוא דקאטרי■ הכי)כיון דאמרת( ואיב׳א
דנישום ואיפוך ורב חסדא כב׳ה דאטרי טוסיפין  :א׳כ דב׳ה טחט־רי דאטרי טוסיפין חומש על עילוי ליתנייה גבי קולי ב׳ש וחומרי ב׳ה־אלא לעולם כדאטרינן טעיקרא דלא נישום ]ואפי' חכי ב׳ש מהמרי דאטרי טום־פין[ אבל
נישום אפי׳ ב׳ת סברי דמוסיפין ורב חסדא דאטד )אפי׳( כב׳ה  :רצו אין לא רצו לא • ]דאין כופין אותן[ מ׳ט דטצי אטרי אתא גברא בהד־ק־ן  :האי דינר טא• עבידת־ה י הא ]כבר תנא[ )אמרת( דאין טוסיפין חוטש
י
על עילוי של זה והאי דינר טיחזי כחוטש ט! ההוא )סלע( ]דינר[ ששי שעל עשרים  :אטר רב ששת ד,ני קאטר • כיון שאטר בעלים הרי היא שלי

כפורת הש׳׳ם

המקריש שרהו

פרק שמיני

והיפי דמי מון דאמרי )ג( בה״א • דהוי בין קרן ינ[ בין חומש כ״ו
ודינר וזה מוסיף ה׳ הייט ל״א ודינר :הבטליםקודרין■ דאי הוה יהבינן
ליה להאי הוה פסיד הקדש דינר ממאי דאמור יג[ ברישא הלכך הדרי
אבעלים על כרחייהו  :ואסלאואומרלולזההגעתיך •דאמרי בעלים
אתא גברא ב ח ר ק ^ מ ת ^ י ׳מצאנו• תורה אור
מקצת צאנו אומר הרי הן חרם ונוהנן
לכהן :אהמלם■ שלא שייר לעצמו
כלום  :להיוח חס על נכסיו • שלא
יבזבזם להדיונו  :ג ס ׳מכל אשר לו •
היינו מטלעלין ולא כל מכילטלין :
מאדם • עבדים ה מעני ם  :אך כל
חרם־אכין ורקין מיעוטין:בייסהורן •
שיהא אריס לאחלים ויחבל שדות
למחצה ולשליש ולרביע :אבלמטלטלין
p

כח

ערכין

עין סש&ם
נר מצות
ד ת נ ו רבנן מכל אשר לו ולא כל אשר לו • וא״ה והא האי קרא י א מיי׳ פ׳ו מהלכופ
ערכין הלכהנזע׳ש:
בחרם הניתן

ימכר ולא יגאל ואילו חרמי בדק הבית יש להם פדיון כהקדש והיכי יא ב נ מיי׳ %׳מ מהל׳
ערכין הלנה יג :
pןpf, ,p f ,
ן ^ א לאן
ק א ס ך  /,JPP3ן ןן ן א ס ל);  3ן ן
ועוד יד[ דאיכא בפרק השולח )נימין יב ד מיי׳ פ׳ו מהל׳
ערכין הלבה כו( :

היכידמידאמורבעשריםואחדהבעליםקודמיין
ואם לאו אומר לו הגעתיך :מתני׳ א[*׳מחרים
יר ו מיי' שם הלנה ה
אדם מצאנו ומבקרו ומעבדיו ומשפחותיו
זנריי דטקיש :
הכנענים ומשדה אתזת ואם החרים את
כולם אינם מוחרמים דברי ר״א א״ר אלעזר
בן עזריה מה אם לגבוה אין אדם רשאי
להחרים כל נכסיו על אחת כמה וכמה
]לעיל נדי[
*שיהא אדם חם על נכסיוג נם׳ מנא הני
^י^מילי דתנו רבנן *״מכל אשר לו ולא כל אשר
]תוספתא ס׳ד ע״ש[ אימאליייימייהי״להי ;
י״״׳י לו מאדם ולא נל אדם -סבר,מה ולא נל״
].׳נקרא נהינ ונהמת ״יי איי יי ייא יי *יי *
ובקרנן אהרן לא גרים )ג( מטלטלין:בהזישלורשומלמוכרה•
לה מנהמה ולא בל בקטנותה ולא בנערוהה  :המבזבז • בהמה *משדה אתזה ולא כל שדה אחוזה״
נהמה[
לעניים  :מומש • דגמרינן מיעקב יכול לא יחרים ואם החרים יהו מוחרמין ת״ל ו
גי׳ צ׳ין ואם שאמר
דכתיב ביה תרין עישורין ר׳ אלעזר אךג[ דברי רבי אליעזר אמר ר״א בן עזריה־
אדילפינן מגהמה נילף
כלן
בן עזריה אית ליה דרבי אילא דהא ימה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים
משדה אשווה שהרי אם
כו׳
אתא לאשמועינן שיהא אדם חס על נכסיו על אחת כמה וכמה שיהא אדם י[ חם
נכסיו ר״א לית ליה דרבי אילא דאי על נכסיו וצריכא דאי כתב רחמנא מכל אשר
בזבז מובא לא איכפת לן
אלא לו הוה אמינא כל דאית ליה לא לחרים אבל
ששייר לעצמו קצת דומיא דחרם :
מ ת גי׳ ש ה ה ר מי ם שלהם • דכתיב מין אחד ליחרמיה כוליה כתב רחמנא מאדם
כל חרם בישראל וגו׳ וכיון דדידיה ולא כלאדם ואיכתברחמנא מארסדלא סגיא
הוא מה הנאה בכך אי הוה מחרים ליהבלאעבודהאבלשרהסגיאליהבדיםתורן
מי
]נילק1ם אישא
שיטה מלךבצת
משום איהו גופיה זכי ביה ולא יהב ליה *ואיאשמעינן מהני תרתימשום דהכאחיותא
אשטועינן שדר,
אדם  ,מצאנו
א[ מחרים ,
דחיושא אנל אדם סני לכהן אחר  :נראין דברי ר׳ יהודה • והכאחיותא אבל מטלטלין ליחרמינהו כולהו
נראה שאם דחייסכ^
ליה בשמעא בעלמא ואי דלוים אין מחרימין בקרקעות
צריכי )א( ובהמה למה לי לכדתניאסיכול
אשמועינן הגי תרתי
גאנוואע׳ם •נשארכל
פו׳[
ודברי ר׳ שממון במגולטלין • שהרי יחרים אדם בנו ובתו עבדו ושפחתו העבריים
 Mתחרים'בל^ב^י
אין החרמים שלהן הלכך אי מחרימי
בהמה
מה
בהמה
לומר
תלמוד
מקנתו
ושדה
אע'פ שנשארושפחותיו
מטלטלין חיילא עלייהו חרם ויהבי
להו יש לו רשות למוכרה אף כל שיש לו רשות
לכהנים :ג ס ׳ ) ד ( מדאיצטרירליה
“ם ^;: 5ז«דוילדכל
לרבי למימר במטלטלין ־ נראין דברי למוכרה והלא בתו קטנה יש לו רשות
דאנו ובן בולם וא׳א
בהמה
ר״ש דמשמע אבל בקרקעות אין למוכרה יכול יחרימנה תלמוד לומר
r i
צייו לימ ה לכהן  t o״' ״ ש ״י
ועוד אי הוי עיקר דרשא מאי הא דררשי טאדם ולא כל
נראין דבריו מכלל דאקרקעות נמי מה בהמה יש לו רשות למוכרה לעולם אף
פליגי  :שאף רבי שממון לא נחלק כלשיש לו רשות למוכרה לעולם  :אמר רבי י״יוליו״וגיקיש״״ל״ג־ן pS״;״
והלא גזיל״ת הכתוב היא אלא ש״מ לו טקצת אדם«• טקצת
עליו כו׳ • והכי משמע מילתיה דרבי אלעזר בן עזריה אם לגבוה אין אדם רשאי
בהטת הוי תרם וצריך
׳
’׳
הוא זה :
דלאו עיקר דרשה
נראין דברי ר׳ יהודה לר׳
לומר דטצאנו ו ט ב ^ו
אילא
שמעון :כו ז היינו ת״ק איכא בינייהו דרבי
נחזמת נ .ע׳ש סד .ע״ש בקרקעות שדברי ר״ש במטלטלין
שדה
הכל אחד וכן טעבדיו
*דאמר רבי אילא באושא התקינו המבזבז
וטשפתותיו ־ תדא׳ש
לר
'אל יבזבז יותר מחומש מעשה באחד שבקש לבזבז יותר מחומש ולא ז׳ל• נליק :נ[ אדם!♦ייב
לחיות הם  :ג[ אך כל
הנית לו חבריו ומנו רבי ישבב ואמרי לה רבי ישבב ולא הניחו לו חביריו ומנו רבי עקיבא  :חרם דברי  :ד[ אדם
חייב להיות חם ;
מתל׳ יהמחרים בנו ובתו ועבדו ושפחתו העברים ושדה מקנתו אין מוחרמין שאין אדם מחרים ה[ אשטעינן שדת טשום
דבר שאינו שלו א( הכהנים והלוים אין מחרימין דברי רבי יהודה ר״ש אומר הכהנים ׳[ אין מחרימין רחיותיר ,אבל אדם
סניאליחבשטעא בעלמא
יעכש^מניע לי,ן ליתן שהחרמין שלהן והלוים מחרימין שאין הרדמיןשלהן אמר רבי נראין דברי רבי יהודה בקרקעות שנאמר
אשםועינן
ש?ליםי'דיני  Sמ נ( כי אחוזת עולם היא להם ודברי ר״ש במטלטלין שאין הרדמין שלהן גמי ור׳ ימדד ,׳
בשלמא ?;,יי־ל״״ד::
בהנים אין מחריטין שחרםיןשלד,ן אלא לוים״1בשדמא סירקעי לא’DT1Dדכתיב נ( כי HtTWעילם היא נ>ן»»נב נתו יבנו,
”'1
 Xזכות שיש לו בהם
1י לזה חן אתה כיו להם אלא מטלטלי ליחרמי אמר רןא ד( מכל אשר לו ומשדה אתזתו מקיש מטלטלין לרךקעות ורבי שמעון
בשלמא כהנים כדאמרן אלא לוים בשלמא מטלטלים להרים דלא מקיש אלא מקרקעי אמאי הכתיב « S־ןי«’זנות?
Sn
מצאנו ומבקרו כו' • י[ אתזת עולם היא להם מאי מחרימין נמי דקאמר מטלטלי והא מדקתני סיפא אמר רבי נראין דברי התורה עב׳ל הרא״ש
!*ל אכל דזד׳*'  Vtכ תג
י
ז ז
t
1
*
לשם
דהו׳אבלהר
זלא
מכלל דרבי שמעון מקרקעי נמי קאמר הב,
במטלטלי
שמעון
שיכול רבי יהודה במקרקעי ודברי רבי
שמיםהרטעלי
טרהריחט
לו
משום שזוכה
אחת
במציאותו מדרבנן יכול
כטר .וכטר ,שיד,א אדם רבי נראין דברי רבי יהודה לרבי שמעון בקרקעות שאף ר״ש לא נחלק יא[ ]עליו[ אלא במטלטלין אבל
לר,הרימו  :ז[ רגחנים
יזם על נכסיו • כנגד בקרקעות מודה ליה  :א״ר חייא בר אבין יהחרים מטלטלין נותנן לכל כהן שירצה שנאמר ה( כל חרם בישראל )ור׳לוים( אין מחריטין
הדיופז שלא יבזבז אותן
שלהם[
]שר,חרטים
ן 5ןןןןס ץ

.

׳

דף צח (:מאדם אלו עבדיו ושפחותיו
הכנענים ופריך מינה לרב דאמר
המקדיש עבדו יצא לחירות דלמיהוי
עם קדוש קאמר ומאי קפריך והא
בחרמים אין בהן קדושת הגוף ^ א
דמי למקדיש לומר דלמיהוי עם קדוש
קאמר וי״ל דאפי׳ בחרמים הניתנין
לכהנים יש בהן קדושת הגוף כדתני
לקמן בפירקין)דף כט•( חרמים כל
זמן שהן בבית בעלים הרי הן
כהקדש לכל דבריהם נתנם לכהן הרי
הן כחולין אלמא אית בהו קדושת
הגוף :מ י [ ) א ל א ( נ ת ״ ל [ בהמה
מה בהמה יש לו רשות למכור לעולם •
וא״ת טז[ ״א״כ שדה אחוזה נמי שהרי
אם מכרה חוזרת לבעלים ביובל וי״ל
דמ״מ יש לו רשות להוציא מידו לעולם
כגון אם הקדישה וגאלה אחר
שמתחלקת לכהנים ביובל א״נ יז[ י״ל
דה״פ מהבהמהיש לו רשותלמוכרהירז[
ושדה אחוזה נמי כל זמן שהיא בידו
יכול הוא למוכרה משא״כ בבתו
דמשתגדיל אין לו רשות למוכרה יט[ :
ה ח ר י ם מטלטלין נותנןילכלכהן
שירצה שנאמר כל חרם בישראל לך
יהיה• אין זהעיקר דרש ד ה א קי א
איצטריך כדדריש ליה לקמיה נחט
לכהן הריהוא כחולין לכל דבריו שנאמר
כל חרם בישראל לך יהיה והאלאמר
הכאנותנן לכל כהן שירצה מ ס ני א
הוא כמו ת ח מ ה שטחנה לכל כהן ואין

•

•
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יג ת מיי' שם הלכה : I

*

א( ]סוס׳  [ r sנ( ויקרא פה ג( שם ד( שם כו ה( נמדנר יח
לר,דיובזשלא יתנם כולם
כלומר אף אם יחרימו
לך
לאדזרים שישייר לעצטו כלום מהיכן יחיה ] :ת״ל אך ובל אכין ורקין מיעוטי!  :אבל שדד) • .אטאי(
היי הם זוכים בהם טיר ותימה מאי נתינת טעם הוא זה ט׳ ם יהא חרמ וימעלו בו עד שיאמר אני רוצה
]ר,וה אטינא[ ליחרם כל שדותיו דסגיא ליה בדיסתורן שיבול ליקח שדות של אחרים באריסות ויכול לחיות
לזכות בו וכיח חצרו של אדם קונה לושלא מרעתו ]ט׳ט[ נפקא מינה אם החרים מטלטליו שר,ם
בד,ן[ ; ואי אשטעינן שדה י גרידא הוה אטינא טשום הכי לא ליחרמינהו לכולר,ו שדותיו טשגם דחיותיה
ברשות אחר וצריך עיון■ הרא׳ש ז׳ל  :ס[ כי אחוזת עולם היא להם ’ וא״ת לר׳ם דאטר מתנה אינה
טינייהו אבל מארם אימא ליחרטינהו לכילהו עבדין דסגיא ליה כשטעא בעלמא  :משום דרגא ודגא
חוזרת א״ב לא כתבו במתנה קרקעותיהם וי״ל דודאי לא דבר הכתוב רק מדבר שאין חוזר טנזרת
חיותיה דבץ שיו ת ובין עבדים אין ארם יכול לחיות בלא שדד .ובלא עברים ואם יחרים כל עכדיו אינן
הכתוב בנון חרמים דבתיב לא יגאל ולא ימכר וכגון מוכר בית בבתי ערי הוטה שהן לצמיתות עלמין
טצויין עבדים ]אחרים[ טובים תדיר לקנות אבל מטלטלי! דשכיחי טטלטלין אחרים לטיזבן בכל שעה שירצה
ועיין בתום' לקמן ]דף ל״א ע* [3הר׳י ז׳ל  :ש[ בשלטא מקרקעי בו'• וא׳ת לר׳ט דאטר מתנה אינה חוזרת
איטא ליחרטינהו כולהו כתב רחמנא מבל אשר לו ולא כל  :מה בר.םה שיש לו רשות • לטוכרה לחלוטין
ביובל לא היד .להם ליתן שדותיהם במחנה לפי שלא יחזרו להם עוד וכתיב אחוזת עולם היא להם וי׳ל
ורשאי להחרים למעוטי בנו ובתו עבדו ושפחתו העברים ושדה מקנה שאינו רשאי לטוכרן ] :או הואיל
רמזה לא הזהיר הכתוב רטסתמא לא הזהיר אלא מדבר שאינו חוזר מנזירת הכתוב בנון חרמים
ורשאי למכור בתו קטנה יכול יחריטנר ,ת״ל בהמה[ מה בהמה מ׳■ למעוטי בתו שאינו רשאי למוכרה
דכתיב בהו לא יגאל ולא יטכר אינ כגון טכירר .רבתי ערי חומה שהן לצמיתות לקונה אותו אבל רבד
אלא )עד שהיא( בקטנותה אבל טשבנרה שוב אינו רשאי למוכרה ] :ר,יינו רת״ק • ת׳יק נטי אסר אם החרים
שלא דיבר בה הכתוב כגון טחנה מזה לא הזהיר דגתוב א'נ י׳ל מתנה אע׳ג שאינה חוזרת ביובל ט׳ ט
את כולן אינן טוחרמין :איבא בינייהו דר' אילא דאטר• במסכת כתובות הטבזבז את נכסיו לצדקר ,אל יבזבז
לא טיקרייא אינה חוזרת שהרי בידו לגואלה כמו מבר כדתנן לקטן בפ׳ב הגיע י״ב חרש ולא ננאלה
יותר מחומש שלא יצטרך לבריות ת״ק דלא אמר יהא אדם חם לית ליה דר' אילא אלא אם ישייר לעצמו
היתר ,חלוטה אחד הלוקח ואחד הניתן לו במתנה משמע אבל עד סוף י׳ ב חדש בידו ליגאל בין מוכר בין
קצת יכול להחרים כל השאר ור׳ אלעזר בן עזריה דאטר יהא אדם חם אית ליה דר׳ אילא שיהא חם
נותן וכן מצא טורי הרמ׳ר נבי מוכר שדה אחוזה וגאל את ממכר אחיו לרבות הניתן לו בטתנר .וכיון
ואל יבזבז יותר מן החומש  :שבקש לבזבז יותר טהוטש[  :שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו ־ דעברו
הפקעה ור,וי שפירעריין אחוזת עולם ־ תום׳ התסריס בדפוס  [ ' :דגתיב כי אחוזת :
דבירו לניאלה אין זו
ושפחתו העברים ושדה מקנה חוזרין ביובל ] :הכהגים והלוים אין טחריטין * נכםיר,ן שאין נוהג בהן דין יא[ נחלק עליו אלא  :ינ[ קרן וחומש כ״ו תיבת בין נמחק  :יג[ דאטור בעלים ברישא  :יד[ ועוד דטייתי
חדטים כדמפרש לקטן  :שחרטין שלהן ־ מה יתרון אם הירו מחרים היה שלו שיחרמים לכהנים  :נראין
בפרק תיבת דאיבא נמחק  [1P :טר',ד מד ,ת״ל בדמה תיבת אלא ל׳ש ונמחק [ip :ו א׳ ת והא שדה
דברי ר' יהודה ־ דאמר לויים אין נזחריטין בקרקעות דכתיב כי אהוזת עולם הוא לד,ם  :ודברי ר' שמעון
אחוזה אין בידו למכרו לעולם שהרי כו' ותיבות איב שדה אחוזת נטי ל״ש ונמחק  :יז[ א'נ במתנה דאינה
דאטר לוים טהרימין במטלטלין הואיל וא.ין חרטין שלהן אלא של כדגים הלכך מחרימין[  :ואיתקוש
הוזרת כיובל בריא דאמד ביש נוחלין אליבא דר׳ם א׳נ י׳ל  :יס[ למוכרר ,לעולם כלומר בל זמן שהיא בידו
מטלטלין לקרקעות ■ מה קרקעות אין מחריטין אף טטלטלין נמי ] :והא מרקתני סיפא אמר ר' נראין דברי
ישי לו רשות למוכרה  :יט[_ למוברד ,א"נ *ל דייפוי כת היא זה ר,אי דיש 'לו רשות *לטבור בהמתו *
אבל בתו
ד' יהודה בקרקעות ודברי ר' שמעון במטלטלין ■ ר' דהור ,מכריע קאמר דגי נראין אבל מכלל דר׳ שמעון
הורע כהו דאין לו רשות לפוברר ,לעולם אבל בשדה אחוזה כ׳ ש שיפד ,כהו שהיא חוזרת אלאא(בשד,יר ,מוכרה!
אין מהרימין
נופיה מקרקעי נטי קאמר דלויים מחריטין  :לא
א( '5ל שהיא חוזרח לו ויכזל לחזוי ולמוכרה •
דטקרקעי. .
)לא( לעולם סבירא ליה לר׳ ש־מעון . .
.
ודגי קאמר דבי נראין דברי ■ יהורר .ילר' שטעון ■
דלויים אין מחריטין בקרקעות רכתיב כי אחוזת עולם היא להם שאף רבי שמעון לא נדלק עליו כו'[ז ההדים מטלטלין• בישראל קא סיירי :שנאמר כל חרם בישראל
לך
הגר 1,ח הב׳ח )א( נם׳ מנהמה למה ל׳ ; )נ( רש׳י ד׳ה וסיני דמי ו ט׳ נכ׳א ־ נ־נ סלעים ני נ׳ א סלעים עס החומש הוא כ׳ו סלע ודיני שהזא המזנזש על הסלע נ׳ א זק׳ל ) :ג( ד׳ד .אנל ונו׳ מטלעלין הש׳ד ואח׳כ מ׳ ס
למוכרו לעולם אכל נחו יש לו רשוה ) :ד( ד׳ה מכלל מדאיצסריך ליה :

