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עין משפט
נר מצור.
טו א מיי׳ פ׳ ל מ ה ל כו ס

” ”’י

=

ט ז ב מיי׳ פ״י מהלכות
שמטה ויוכל הלכה מי:

המקרי ש שרהו

פרק שמיני

ש ל ה היוצאה לנהנים ביובל טשנין )למי( ]למשמר[ שפגע בו
י יובל • האי מלתא אי ט מן הברייתא אלא ממילתא דרבי
חיי א ב ר א בין א מ ר ר ב ח ס י א • כ מ א ן דלא מקיש• וא״ת ה א
דאמרן לעיל בשלמא נ הני ם אין מחרימיךדחרמי ם שלהם והלא שדה

יז נ מיי׳ שם הלכה יל :חרמים צריך

ליתנם לנהן שבאותו

ערכין

מסורת הש״ם

יד[ האשם

לך יהיה• לאהרן קאמ ר ליה ר ח מנ א וכל ז ר עו ) א ( בכלל:
המושג לה׳ להק • בגזל הג ר הכתוב מדבר שהרי בישראל אין לך
אדם מישראל שאין לו גואלין אלא הגוזל א ת הגר ונשבע והודה
ואחר כך ח ת טס משלם ק ק וחומש לכהן ואשם למזבח ואמרינ^ בפרק
תורה אור הגוזל בב״ק)דף קי•( האשם זה הקרן

י ח ד מיי' פ׳ו מהלכות משמר וא״ב א ם החרים נ הן שדהו לך יהיה החרים שדותיו נותנן לכהן שבאותו
אם אי ט במשמרתו אמאי איט
ערכי! הלכה ד :
?
צריך משמרא[ שנאמר °כשדה הרדם לכהן
ליתנה לנהן שבאותו משמר וצ״ל
יט ה מיי׳ שם הלכה
״ י יי׳י “  ? °י ק ק י א ש ל ־ ה י י ^ מ י נו באיל
דלרווחא ד מי ל ת א א מ ר הני שהרי א ם אתוחו וגמר לכהן
יא :
נ י  8נ׳ ק קט] :מנמות מה[:
מנלן*דחניא°לה׳ לכהן נ[ קנאו השם ו נ ת נ י ” ? י י ^ פ ו ^ יהא  P Pומומש:
החרים נ הן שדהו איט חר ם דנ תי ב
:
יב
הלכה
שם
כ ו מיי׳
היוצאה פז׳ • ר ב חייא בר אבין
אחוזת עולם הוא להם ואע״ג דגבי לכהן שכאותו משמר אתה אומר לכהן
ק א מ ר ל ה  :פגע צו •ובל בשגה •
כא ז מיי׳ שם הלכה ע :לוים הוא דנ תי ב מ ס ת מ א לנהנים נמי שבאותו משמר או אינו אלא לכל כהן
]נמל׳מ שם ג־מקומו
הכי הוא ואס החרים הנ הן מטלטלים
שירצה כשתא אומר ״מלבד איל הכיפורים 5ם דמשחרות מתחלפות וחל בו *יום האריך מיאור דברי
יש׳י[
למאן דמקיש פשיטא דאיט יכול אשר יכפר בו עליו הרי ג[ בכהן שבאותו הכיפורים ט ביום לאיזו י תן :למשמר
היוצא ־ שברשותו התחיל היובל אמש :
להחרים ואפילו למאן דלא מקיש משמר הכתוב מדבר שדה ייהיוצאה לכהנים
איר גחמ! צר יצחק הרה • דבתר
החרמים שלהן כדאמרן ט ת ט
לכל ביובל נותנה למשמר שפגע בו יובל איבעיא
התחלה אזלינן  :נמצאה אומר • הואיל
כהן שירצה וניחא נמי הא דאמר
לעיל ורבי שמעון בשלמא נ הני ם להופנעבובשבתמאי א״ר חייא בר אמי
ושנת מ״ ט התחיל שביעית ושנה של
כדאמרי׳ ומשוס מטלטלין הוא דאמר משמיה דתלפנא נותנה למשמר היוצא
א ח רי היו בל :אמדיוצלואחישצינניה
הכי אע״ג דאין מקיש מ״מ החרמים אמר רב נחמן בר יצחק תניא ]נמי הכי[
משמטין פאחד • ביום אחד שביעית
משמטת הלואת כספי ם ויובל מכירת
שלהם אבל בקרקעות אחוזת עולם נמצאת אתה אומר אחד יובל ואחד שביעית
ק רק עו ת אלא שהיובל כו׳  :אדרבה • ]קדושין ר[ 3
דכתיב גבי לוים ה״ה לכהנים כן  :משמטין כאחד "אלא י[ *שיובל בתחילתו
ט ע מ א דשניהם משמטים ביום אתד
ח ר מ י נ הני ם ־ פי׳ חרמים)ליתן( והשמטה בסופה אדרבה משום הביה[ הואי
מש״הדשביעית בסופ ה ויובל בתחילתו
הניתנים לנהנים אין להן
ולא אימא מפני שהיובל בו׳ בשלמא שביעית
שיטה טקובצת פדיון כדכתיב)ויקרא כז( לא ימכר
א[ שנאמר כשדה
החרם יגאל וע״כ בחרמי נ הני ם איירי א ע״ג כ»־ר ,דכ״יב ; מיח ?בע
לכהן תהיה י הא דלא
שעתא ת חיי הו מ ש מ טין :אלא הני
סייתי קרא רכל חרם ד סת מא כתיב דאי בחרמי בדק הבית שמטה אלא יובל בתחילתו ביום המפורים
כישראל משום דההוא
הואדכתיב ״ביום הכיפורים תעבירו שופחיקיאהפי• משמטין כאחד מפני שהיובל
מוקי במםלטלין או פשיטא דנפדין הן כדי לעשות מהן
כמה
לםדרשיהרי הן כחולין צרכי בדק ה ב י ה ^ א ו מ ד י ל
בכל ארצכם *הא מני ר׳ ישמעאל בנו של ” בתחילתו ושביעית בסופ ה  :דרבי ]י׳ ה מ•[
כשנתנה לכהן־הר׳י
ישמעאל• ב פ ר ק ק מא דר״ ה)ד ף ח: (:
ז׳ל אדם רוצה ליתן בשור זה ’ להעלותו רבי יוחנן בן ברוקה היא דאמר'מר״ה ח־א
בנליון:נ[ קנאר עי׳תום׳
מנחות דף ע׳ג ע׳ א  :עולה א ע״ פ שאיט רשאי • )ליתן( דחייל יובל שמעה חזקיה ברבילוטו ואזל שממהחזקיהצרצילונוי • להא דרב
ג[ הרי• ס׳א ו vי אומר
שהיובל פירוששאינוחייבכמו ט שה דמתרגמינן אמר קמיה דר׳ אבהו י[ ולקיש מטלטלי חייא בר אבין;ולית’שמטלטלין־דחרם:
בכהן ; ד[ אלא
לקרקטוה • דחרס דהא איתקיש
ושביעית רשיא כך פירש״י ולפ״ז אומר הר ב
כתחילתו
דמקיש
דאיבא
היא
תנאי
לאו
לקרקעות
שהיובל
כסופה מאי אלא
רבי י עק ב בר שמשון ה א דאיתא
דכתיב מכל אשר לו ומשדה אחוזתו
תיבת והשטיפה
נמחק  ::בפ״ק דקדושין )דף לג• ושם( אין בעלי ז 1ואיכא דלא מקיש כמ״ד לא מקשינן :
ולימא דליתבו נמי מטלטלין לכהן
ה[ הוא אלא אימא
]הוס׳ ספ׳ד[ תמורה ה׳
ז[וליקושיעי'תום'תטור'
אלא
פדיון
להם
אין
*יחרמיכהנים
מתני׳
אומניות רשאין לעמוד בפני תלמידי
שבאותו מ ש מ ר :לאו הגאי היא • ר׳
דף ל׳ב ע’ א :ז[ דמקיש
יהודה ור״ש איפלגי לעיל בהא דרבי סנהדרי] פת.
נותנים לכהנים כתרומה *ר׳ יהודה בן
ואיועדלא:ח[אלאניחני׳ חכמים ב שעה שעוסקים במלאכתן
כתרומה
לכהנים ותיבת
במלאכתם
בעסוקין
אפילו
מיירי
יהודה מקיש ור״ש לא מ pש :
בתירא אומר מ[ סתם חרמים לבדס הבית
נמחק  :ט[ פתם חרמים
וקשת ורשאין ר״ל חייבין כמו אע״ פ שאינו שנאמר ״כל חרם קדש קדשים הוא לה׳שם ״מתני׳ חרמי פמנים • חרמים
לבדק הבית •
קרא רכל חרם בישראל
םתם רשאי דהכא ר״ל א ע״ פ שאינו חייב וחכ״אי[םתםחרמיםלכהניםשנאמר°בשדהשם שהחרימסכדילתתס לכהן )|ן להם
לך יהיה דמשםע
ואימייריבמלאכת אחרים ניחא
^
^^
פדיון דכתיב )ויקרא ״ ( לא ימכר
הרמים לכהנים מאי
למימר הודם לכהן תהיה אתזתו א״ב למהנאפד כל
קעביד יב״ת כשפירש רשאין מ מ ה *( • ל ^ ל בתו או לבן
ולא יגאל אבל חרמי בדק הבית
ביפי' אחותו כהן • ולא מצי׳ למימר יט[ לבן חרם קדש קדשים הוא לה׳ שחל על קדשי
״״ חיי“
י שלהספדיוןדאדע תא דהכיאחרמינהו
כפי׳ החומש
ד ש׳י
ח)ית בנו או לבן אחיו דכיון דחזיא ליה הוי ליה קדשים ועל קדשים’א[ קלים יש י׳מחרים אדם
דהא אין ראוי לבדק הבית אלא מעות:
תיקשי לך מאי
דנפרש קרא רכל חרם ככהן המסייע בבית הג ר ט ת כדאיתא את קרשיו בין קרשי קדשים בין קדשים קלים שהל החרם על קדשי קדשים פו׳ ־ רבינו נרשום
בישראל לך יהיה במפרש
ל־ יהיה ־ לאיזה בחן
קדש ב פ׳ ע ד כ מ ה)בכורוח כו (:וכן פירש״י :אם נדר נותן דמיהן ואם נדבה נותן את
וקרא דבל חרם
כדמפרש מחרים אד ם א ת קדשיו שירצה יתנם כלומר
קדשים הוא בחרם סתם
שקול
אין[
ה
הי׳
נ
מולי!
הוס'
]עי׳
*(
וכו׳ והיאך מוחרמים והלא איט שלו שטובת הנאה שלו :
טובתן ישור זה עולה אומדין כמה אדם
איפוך אנא ונראה לי
]דתניא לה' לכהן •
דטפתבר שרצון
אלא א ם גדר הן דאמר הרי עלי טז ל הגר מישתעי
האדם רוצה ליתן בשור זה להעלותו עולה יג[ אף על פי שאינו רשאי יהבכור
וחפץ דעתו שיהיו
עולה והפריש בה מה לנדרו ואחר כך דדרשי' לקרא הכי אם
כמה
אומדין
אותו
פודים
וכיצד
אותו
מחרימין
מום
בעל
בין
תם
בין
נכסיו לשמים • הרא׳ש
]אין[ לאיש נואל דד.יינו
החרימה הואיל והוא חייב באחריותה
ו׳ ל  [' :סתם
גר דאיןלו נואלים[:אשר
חרמים אדם רוצה ליתן בבכור זה ליחנו לבן בתו או לבן אחותו :
לבהנימ שנאמר כשדר.
א ס מתה או נגנ ב ה נמצאת שלו היא יכפר בו עליו רצי אוטר
ההרס לכהן תהיר.־תימה
גמ׳
והוא ט חן כל דמיה לכהן ואת הבהמה בכהן שכאותו משמר
המו שב זה החומש מלבדאיל הכיפורים

א

אסאי לא דרשי ליד.
שעובד ומקריב קרבנות
מדכתיב כל
חרם יקריב לנדרו דהא ודאי תית ליה פדיון דלאו גופה איתרם דלאו דידיה הוא  :ואם ניפה היא • דאינו חייב באחריותה א ם היתה מ ת ה הכתוב מדבר  :נותנד.
בישראל לך יהיה וי׳ל
 hודאי לא חייל ח ר ס דלאו דידיה טז[  :אצא בכיי טופהה • טובת הנאה שיש לו בה ישן לכהן כיצד שור זה עולה והחרימו אומדין למשמר שפגע בו יובל *
משום דבהאי קרא כתיב
שתל יובל ליכנם בתוך
בהדיא החרם לכהן כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להקריבו עולה שאיט חייב כלומר אד ם שאינו חייב עולה אם ימצא בזול נוטלו להקריב דורון לקונו טשמרו :פגע בו בשבת
אם חל יובל ליכנם
סשמעלרע מפורש טפי ^ וכאותן דמים יתן זה שזו היא טובת הנאה שיש לו בה שהרי אם מ ת ה או נגנ ב ה אי ט חייב באחריותהומשהפרישה יצא ידי חובתו
,
בשבת ובשבת עובדין
 mnבישראל ו מ ע ת ה א ס תאבד אינו מ פסיד אלא שלא הקריב דורון לקונו הרי שהפסיד העלאת עולה שאינו חייב ואית ספ רי ם דכ תב בהן להעלות ב' משטרות טשטר
קדש קדשים לד.ךדרשד ,עולה שאיט רשאי והיא היא  :רשאי • לשון חייב טשה )שמות כב( מתרגמינן רשיא  :ופיצו פזדין אוהו • דהבכור גופו אינו מוחרס היוצא ומשמר הנכנס
לאיוהמשמרהואנותנה•
ש ^2ת^ם 7בם'ים שהרי איט שלו אלא לכהן  :אלא אזמדין כמה אדם מישראל רזצה ליחן לפעל הפיה זה לימן פפורו
• לבן בתו כהן או לבן נותנת למשטר היוצא
אחותו■ ואותה טו ב ת הנאה יתן ב על הבית זה לכהן בשביל ה חר ס ודוקא נ ק ט בן בתו ובן אחותו כ ק יז[ דההיא דיהיב לה להך טו ב ת דצאיל ווצא העובד
לבדק חבית שחלי!
שהקריב תטידין אמש
הנאה ליהוי ישראל אבל בן ב ט כהן ובן אחיו כהן דהאי דיהיב לה להך טו ב ת הנאיצ הוי כהן לא מצי יהיב ליה אג רא ו א ע״ג דלאו משום דידיה
וד,יום בשחרית] :אחד
י אין טקרא ייצא מידי יהיב ליה כיון דלדידיה נמי חזי הבכור נ ראה ככהן ה מ סייע בבית הג ר ט ת לחש ולזרות כדי שיתט לו תרומותיו בשכרו ואשתכח דלא יובל ואחד שביעית
שקיל יח[ בתורת תרומה אלא בתורת שכר ו ה ט אמרינן בבכורות ב פ׳ ע ד כ מ ה ) ד ף ״  : ( :״(גס׳ הרי הן כהקדש• ויש בהן מעילה  :ם שטטיןכאחד• כלוטר
ששמיטתן פונעין זד.
הרי
*( ׳ז״ו ליו ניי
נכסיו שי ט קדושיםוא׳ת
בזה לפי ששנת מ׳ ם
היא שביעית ושנת נ׳ היא יובל אלא שרצובל םשטם בתחילת ובשביעית בסופת  :אדרבה האי משום הכי
לר' ירצדה בן בתירא דאמר סתם חרטים לבדק הבית הא כתיב בקרא לא יגאל ורש׳י פי׳ בפירוש החומש
דצא • בלומר פעמא מאי משמטין כאהד מפני שהשביעית טשטטת בסופה לכספים ויובל בתחילתו! אלא
דסוקי  \ n pדלא ינאל כמפרש לכהנים • הרא׳ש ז׳ל  :יא[ קלים • עי' תום' בכורות דף נ׳ג ע' ב  :ינ[ מחרים
אדם כו'• הקשה הר׳ר אלחנן דכנמרא דרשינן ם־נ״ה דבל זמן שהן ברעזות הבעלים הרי הם כהקדש לכל
תריץ הבי במקים אלא תני מפני שהיובל בתחילה בו׳[ :בשלמא שביעית טשנזטת בסופר • .בר.שטטת כםפים
טיירי דאי בר.שטטת קרקע לענין זריעה וחרישה מתחילת שביעית טשטטין  :דכתיב מקץ שבע שנים בסופה
דבריהם ותירץ דטפשטיה דקרא דכתיב קדש קדשים שמעינן שר.ן כרוקדש והך דרשה מדכתיב לר '.דטשטע
תעשה שמטה וזה דבר השמטה וגו׳  :אלא יובל בתחלתה • ביום רוכפוו׳ים חייל יובל והיאך טשטטין
דחלין על דבר שדצא לה׳• הרא׳ש ז׳ל  :יג[ אע״פ ם'י שאינו חייב הבכור וכן נרים ר ש׳י ז׳ל  :יר[ בכלל
כאחד ור,רי עשרה ימים הן בין סוף שביעית להתחלת יובל ] :הא מני • דמשטטין כאחד  :ר' ישמעאל בנו
הם״ ד ו מ ה׳ד לה׳ לכהן האשם  :סו[ מ ת הנר משלם  :נוז[ דידיה היא הם״ד  :יו[ כהן דהא דיהיב תיבת
דההיא נמחק  :יח[ שקיל ליה בתורת  :ינו[ למימר לבנו או :
של ר׳ יוחנן בן ברוקא היא[  :שטעה חזקיה בר בילוטי • להא דאמר חייא בר אבין  :אמרה קמיד .דרבי
אבדצ • אמר ליר .אכזאי אמר נותנן לכל כהן שירצה וליקוש מטלטלי) לקרקעות ]דליתנן לכהן שבאותו משמר[ :
כל חרם כישראל
חרטי כהנים שישראל מחרים לרעת שיב אליר כהן אין להן פדיון אלא ליתנם *לכהן כדכת־כ
מקישור׳ חייאסבר לר .כטאןדלא מקיש :
מטלטלילקרקעותור' שמעו;לא
דרכיירצדר .מקיש
לך יחירכסתם חרמים שלא הזכיר כהן :שחל החרם על קדשי קדשים ועל קדשיםקלים־כיצד כדמסרש לקמן לא שיהא יכול להתפים הן עצמן לשום חרם או לשום דבר אחר דאין הקדש חל על הקדשים אלא כדמפרש מחרים
אדם את קרשיו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים אם נדר הם שאמר עלי שחייב באחריותו נותן דםיר& לכהנים מפני שר.חריםן והן עצמן אינן לשום חרם אלא קרבין לשום חובתו ואם הן נדבה שאינו חייב באחריותן
לא תשיבי ממונו ואין נותן לכהנים בשביל החרם אלא טובתה טה שוצא רשאי ליטול הימנה טובת הנאת וטפרש כיצר נותן את טובתה אמר שור זה עולה דלא אמר עלי דאינו חייב באחריותו ואח״כ אמר הרי דצא
דודם אוטדין כמר .אדם נ ו' ׳ אע׳ג דנדבה דצא ואין חייב בצ.חריותן אכתי אדם שאינו מתוייב עולה אי משכה לה בזול יקנה אותה ואותה אוזריות רצי עליו ונותן אותן דמים ■ פירוש אחר אומדין כמה אדם
בוץ שאינו ממשמר זה שעובד רוצה ליתן להמתנדב משור זה שימתין לו שיתנו לו )להקריבו( להעלרצ עולד .בזמן משמרתו כדי שיזכה בעורו כמו שאותו כהן היה נותן לו כך וכך יתן זר .שהחרימו
לכהנים הרצ קדשי קדשים  :א(שאינו חייב כלום• )בתמורה בישראל בקדשים( ]שאינו רשאי[ כלומר כיון שאינו חייב באחריותו אינו נותן דמי כלו אלא טובת הנאתו כדאמרן  :ובין קדשים קלים כיצד י הבכור כשרצא
ברשות ישראל בין תם בין בעל טום מהדיטין אותו טובת הנאתו ולא דמי כולו שאינו חייב באחריותו וכיצד פורק אוחו בלומר כיצד שטין טובת הנאתו אוםרים כמר .אדם מישראל ת צ ה ליתן בבטר זה לבעלים שיתננו לבן בתו
כד,ן
א( נראה דצ׳ל שאינו רשאי ־ כלומר שאינו ס״כ כלום להקריב עולה כלומר כיון וכו' ־
הגהות הב״ח )א( רש׳י ד׳ ה לך וכוי נכלל הס׳־ד  1אח׳כ מ׳ ה לה׳ לכהן האשם :
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המהדי ש שדת פרה שמיני
הרי הן ביוולין־ כשאר ממוט של כהן  :בשלמא רבנן■ דמשנישין מפרשי
ע[ ט ע מא וקרא דרבי י פ ד ה כדקשני א״כ למה נאמר כל חרם כו׳ :
שהקד ששדהחרמו ־ שדה שהחרים ישראל והגיע ל ח ל ק כ ק יד[ שדה
שלא יאמר הואיל וכשיגיע יובל אם לא אפדנה אני מיד גזבר דגאלנה
אחר ששחלק לכהנים ביובל כדין תו ר ה או ר

שסול

ערבק

בט

ד׳ זוזי ואחיל עלייהו ושדינהו בנהרא ולישתרילך•  1א ס
חאמר והא אמר יח[ בפרק קמא דע״ז )לף יג• ושם(
י
אין מקדישין ואין מרורימין ואין מ ע ד ר ן בזמן הזה ואס הקייש
והמרים ו ה ע ד ך בהמה שעקר פירוש וכלים ירקבו והכא בזמן הזה
י^ירי כד מסיקהכא ו א מ איל א א מ רי'
ירקבו וצ״ל דדוקא במכולנולין קאמר
דירקבו דלא אשי בהו לידי שקלה אס
ממשיניס ע ד שירקבו והכא במקרקעי
איירי דאם ימשין )לאו( אשי לידי
שקלה והכי נמי אישא בסמוך דאמר
,ס[ והא מעשה דפומבדישא מקרקעי
ל ה ־ ה מ ד ש עלוי • פי׳ להעלושו
: p5J
 ,ד רו ס י צי ק סזבה

מקד ש שדה אחוזה דהא שדה י׳ים נמ׳ תנו רבנן יירדמי נהנים אק להן פדיון
]נכויות ל [,לגבי כהן אחוזה היא כדכשיב כשדה ונותנין לנהן *רדמים בל זמן שהן בבית
בעלים הרי הן בהקדש לבל דבריהן שנאמר
” י‘ “ ””"‘ ח היא נ ש צ א תיי ־ ^ « נ ה ^^^זיי״בלחרםיבישראלרןדשקדשיםהואלדצנתנן
א חןז ת,נ מינדלנהן הרי הן לבל דבריהן נחוליןשנאמר״נל
היהי שראצ ״ p,,p
כשיגיע יובל ששחלה לי בשל עצמי לא ” חרם בישראל לך יהיה  :ר׳ יהודה בן בתירא
כל ש ק  :הלמוד לומר השדה ההר ס אופי סתם רדמים לבדק הבית בו׳ :בשלמא
דרבי
בו׳• מז[ דהאי קרא במקדיש שדה רבנן נדקא מפרשי טעמייהו
וטעמאבתירא הדרן עלך המקדיש שדהו
אחוזה כשיב :מ מל מד מ מ שדההה ר ם יהודה בן בתירא אלא רבי יהודה בן
בשדה החים מאי עביד ליה מיבעיא ליה לבדתניא °בשדה החרם
]לקמן לי■[
™ toיטונצ^ק gj״ לכהןתהיה אתזתויטה תלטוד לומר טנק ־לכהן שהקדיש שדה חרטו
דלעיל‘ -שלא יאמר הואיל ויוצאה לנהנים והרי היא תחת ידי תהא שלי ודין תא
ני!־ כה [:בני המשמר כדאמר בפירקין ■י

כ ב א מי׳׳ פ׳ומהלטת

י•
״ ”י
כגבמ״׳ שספ׳יהלנס
■־
כ ד נ מי'׳ שם פ׳ז הלכה
ס ]וכרג אלפס »'ז
סדק א דף שלג[ :

צ׳ק f n

כה ד ח מיי׳ שם פ׳ח
הלנה י ]מוש׳ש י׳ד
סימן יצד סעיף ו[ :
כו ו מיי׳ שם פי! הלנה
א ומי׳ נכ'מ וניש׳ק
שהאדך :
מ ז ח ט י מיי׳ ס׳י
שממה
מהלכות
הלנה מ :
כ ח ג מיי׳ פ׳ד מהלכות
תמורה הלכה יא :

אחוזשו)א( שלו ואין זו שלו אן< שדה

]פסחים כה :וש׳נ[ חרמו כו׳  :סבר לה כרבי ישמטאל• אחוזת וני מה למדנו משדה חרם מעתה *הרי זה בא ללמד ונמצא למד
נכויותה . .
גיניסת צ׳ק ״״קייש יאל דמפיקלהבמשנישי|’ז[)ב(״מיקדישואל מקיש שדהת־־מו לשדה אתזה של
’ י‘'”“
ש ק ד ש :ה לכ ה פ ר׳י הו ד ה צןג הי ר א• יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לנהנים אף שדה חרמו יוצאה מתחת ידו
דסשס חרמים לבדק הבי ש :בריימא
הביש ומתחלרף לאחיו הנהנים ואידך מחרם החרם ואידך חי־ם החרם לא משמע
איפבאסניא• דרבנן אחרי
לבדקגמריה ליה ורבי יהודה בן בתירא דחל על קרשי קדשים ועל קדשים קלים מנא ליה
ורבי יהודה לכהניס  :רב
גמיר .מרביה דרביה אגמריה דמשני׳ סבר ליה ברבי ישמעאל ; אמר רב הלנה ברבי יהודה בן בתירא ורב שביק
משבששא היא :ושדיגהו לד׳ זוזי רבנן ועביד ברבי יהודה בן בתירא ברייתא איפבא תניא שביק מתני׳ ועביד שיטה מקובצת
הגהות הב״ח
בברייתא רב מתני׳ נמי איפנא תני מאי חזית דאפבת מתייתין מקמי ברייתא א[ ות;יתו ר' 'הודה בן
בנה רא־ דהקדש הן לבדק הביש דאי
i
.
) (ftרש׳י ד׳ה מה5ממו .
בתירא הלכה כר׳ו :
ל פ פדיון ולכהן בעי
וכו׳ אחוזתו אח!״ ,לכהן ליש
נפיך ברייתא מקמי מתני׳ רב גמריה נמיר אי הבי ברבי יהודה בן בתירא נ[ שקול • עי׳ תוספות
טנחות ק׳ו ע׳ב :
שלו  Wי׳ י׳ ™ ,מישבינהו :בזגזן הזה • דליכא ביש
נמתני׳ נסמוך
וכו׳
_ברבנן מיבעי ליה הבי קאמר למאי דאפניתו ותניתוא[ הלבה ברבי יהודה ג[ ושדינהו • עי׳ תום׳
מתקדיש ולא ’ תקדיש  :וליכא פסידא אלא איסורא פ א לבן בתירא ההוא גברא דאחרמינהו לנבסיה בפומבדיתא אתא לקמיה דרב בכורות נ׳נ ע״ב :
ד[ פרוטה • טנחות דף
דרביעא עלייהו אפילו לכשחלה נמי :
ויהודה אמר ליה ג[ ®שקול ארבעה זוזי ואתל עליית ג[ ושדינהו בנהרא צ׳א:ה[ איטרי עי׳ תום׳
נכורות כה־ נ :נ' מ נד אין מבד עברי נוהג • דאינו נמכר
ביט נ׳ו :ו[ קיים טשוט
קדושי! יא :ממילה יד:
בזמן הזה  :ואין שדה אחוזה • דין 3ולישתרו לך אלמא קסבר סתם ח־מים לבדק הבית נמאן נשמואל *דאמר פם־דאדהקדש אבל בוטן
המורה כז:
|'הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה ל[ מחולל *אימרה[ דאמר שמואל הוה ־ עי׳ תום' טנחות
שדה אחוזה ששהא נגאלש בגירוע
דף ע׳ט בכורות דף ל׳:
אלא א ס ירצה הלוקח להחזירה לו ^־שחיללו לבתחלה מי אמר הני מילי בזמן שבית המקדש ק'ים י[ דאיבא ז[ לפרסוטי טילתא
פסידא יאבל בזמן הזה אפי׳ לנתהלה אי הכי ^אפי׳ פרוטה נטי ז[ פרסומי ופדיון כרם רבעי אין
בדמים שירצה מחזיר ואם לאו אין
כופין אושו וכן דין מקדיש שדה אחוזה מלתא אמר עולא אי הואי התם ״[ תה יהיבנא נולדד לנהנים אלמא קסבר לפימיסימילתאדדוקא
]קדושי!סע־ גיסי! סה■[ בזמן הביש ואין היובל נוהג כגון עולאיסתם חרמים לנהנים מיתיבי *'אין עבר עבד נוהג אלא בזמןשהיובל:וקל^/ר^״לפ^יטם״
ראובן וגד שבטלו היובלוששס
^־ ־
ש ״נוהג מ[ שנאמר °עד שנת היובל יעבוד עמך ואין"שדה י[ *החרם נוהגת אלא|הפייי 1שירעו שאץ
משגלו שבט .
שם בזמן שהיובל נוהג שנאמר °ויצא ביובל ושבלאתזתו “אין בתי עריתמה^ב^טרבעייא^^^ל•
כהןרבינו גרשום
״נוהגיןאלאטטן שהיובל נוהג שנאסר ״לא שא ביובל ר*ש בן יוחי אומר?״?;;?!',
:..ץ־״״ו״™™
־־-ד״
א>ןני»שנ»» ■ש״אישראצמצ״ה״־׳אק שרה חרטין נוהנין אלא טטן שהיובל נוהג שנאסר ״והיה השדה
ביובל קודש לה׳ בשדה החרם ר״ש בן אלעזר אומר'אין גר תושב נוהג אלא; לכהנים שבאותו טשטר
וטועלי! בהן— להחיושו גר מושב שקיבל עליו שלא
בהנאוז — י
...
לך יהיה אפי׳ לקרש
בהן את האשה ואין לעבוד ע ט ד ש כוכבים ואוכל נבילוש:דנריסבזמן שהיובל נוהג אמר רב ביבי מ״ט אתיא טוב טוב נתיב הנא ״בי טוב לו^״^ם וא׳ ?'ל םי יתנם
בה! טעילה ] :בשלטא
»עמך ונתיב התם °בטוב לו לא תגנו לא קש־א הא במקרקעי הא במטלטלי וי׳ל דה׳ק הו״א שכך
לי
רבנן • דאטרי לכהן
הדק שהן לבהניטרסתש
טעטא
כדקא מפרשי
ש
ת
ס
ר
ס
דגי
כ
הן
ש
ץ
ד
ה
לארץ
דתצה
מקרקעי
תה
נטי
במרןקעי
דפומבריתא
מעשה
והא
ילא
^י'
י
חרטים לכהניט ואין
דידוע קרא דידהו וקרא שסגיר ע ב ד אל אדוניו בגר שושב
להספדיוןא׳ג כדקאטרי׳
תקדיש
אומר
אחר
בחוב
אומר
ישמעאל
רבי
דמי
ישראל
דארץ
בתירא
בן
דר׳ יועדה
בשטעתיןטקדקעי דחו'ל
לררשא[  :אלא לרבי מששעי דהכי מוקמינן לה במסכש
ובחוב אחד אומריא[ לא יקדיש א״א לומר תקדיש שהרי נבר נאמר לא כטטלטלין דא׳י דמי
יהודה כשדה החרם גיטין בפ' השולח ג ט )דף מה•( וכשיב
ליתנם לכל
ויכול
יקדיש שהרי נבר נאמר
יקדיש א״א
שירצה הדא׳ש
כהן r
מקדישו .
תקדיש הא ביצר • ,
־
לומר לא י
״
?ל״ בשריה ע מך ישב בקרבך וגו׳ מ כ ל .
ר^וי״
1׳ ורבק °אל תקליש נ ה י י ו ־ ״׳ א ^ ח ש י ן ל ;
ל«ק°י יט־ל הרט ״ מקוסל שרוייפק שיאדק שני איןשדהיקיאאתה הקדש עלוי ואי אתהימקדישו הקדש מזבח*• נכ
בבור
*( מנין
לבדתניא*'(
מקרקעי• ״ מיבעי ליה ללאו תהדיש
בזמןיובל:מקרקעי•
 3,0ה״ן ,ת ״^ ״״ א ״ ן™^ ^ח ר מי ם ט
ר.חר ם ״
™
אחווהל
שדר.או ט ר א
פ׳ג א’ -:־[י א [
בעדרו א ל
־
^לנולד ־ ־ י
מג' /־ ־ C־־
תקדיש מיבעי ליה לבלתניא
אל אא בזקיובל:
הגא ל
---------ט ה ת ^ ליטא קיש לד.׳ אין טהגין כדכשיב ב צ א פ ביובל דניסשמצוהלהקדישו שנאמי ״הזבל תקליש ולבי ישמעאל אילא מקליש לילו לא יקדיש כ ו׳ ש 1ל י כבר
יקדיש שר.רי:
^י^יור דכשיב כל קדושקדושת תוםה^ה וכ^קדב לאמ^ד של הקלושלאצר ךPלאקלוש^"׳
* לוטראל יקדיש
אומר חקייש • גבי בכור
]שיה חרס. ,

כ ט ל מיי׳  frjמהלכות

 :מתני׳

הדק עלך המקדיש שרח

>נ[ לאקדושיר .ורבי
שד.חרים ישראל ויצא הבכור]וגו׳[שקדיש)דכריםמו(:ופחוב
ישטעאל האי כל תרם
לכהן ור.קדישו כ ק שלא
קדש קדשים טאי עכיד
יאטר הואיל ויוצא אמד אומר לא יקייש • אך ב פ ר אשר
ליד .סבר ליה כר׳י בן
לכהנים ביובל דהא• כהן
מקדישו
אמה
ואי
לכהן:
שו
א
מ
טובש
וישן
בדמים
להעלושו
•
עילוי
הקדש
כז(:
וגו׳)ויקרא
פ
או
איש
יקדש
לא
בבהמה
לה׳
יבוכר
בתירא  :יג[ טעטייהו
טקדיש שדה חרטו הוי הקדשמזבח• שיהא שם זבח אחר חל טליי • ג ט ׳ ורבנן • דנפקא ל פ הך דרשא )3עיצ כלז;( מכל חרס קדש קד שים :אל שקדיש וקרא אות א׳ נטחק :
שדה
כאילו הקדיש
יד[ כה; זר .שלא תיבת
אתווד.ודיןהואםרושדה מיבעי ליה ללאו • שאם משפי® לשם זבח אחר עובר בלאו  :שמצוה להקדישו • לשם ב פ ר ואן £על פי ש פ א קדוש מאליו  :ורבי ישמעאל • שדהנמחקי.מו[שלינליון
אחוור .של ישראל
לאיי דוקא נקט שהרי
אמר לך אי לא מקד ש ליה לא קדיש • בשמיה  :לא צריך לאקדושיה • וליש ליה לרבי ישמעאל הך דרשא :
שיצאה ביובל ונאלח
הקיישה אלא ה׳פ הרי
אחל טן הנועים יוצאה
היא תתת ידי דשייך
טתחת ידו וטתחלקת
אני בה טפי סכל אינשי
לכל הכהנים כדאטר
וישנה תתת ידי שהרי לא
לעיל בפירקין אחוזתו שלו ואין זה שלו אף טקדיש שרה חרטו נטי מתחלקת לאחיו הבהנים  :ואידך • רבין
החזיק בד .גובר• חר׳י ז״ל ! סז[ בו׳ והאי קרא אות ד' נמחק  :יז[ בטתניתין טתקדיש ואל :ינז[ אטר־ עי׳ תום׳
נפקא לחו הא טה״א דהחרם[  :סבר לה כר' ישמעאל■ בלוטי נפקא ליה דהל על קדשי קדשים ועל קרשים בכורות דף נ'נ  :ים[ והא נליון והא דאטרי׳ לקטן והא טעשה דפוטבדיתא טקדקע נטי הוה טשטע טקרקע
קלים טהיכא דנפקא ליד .לר' ישטעאל כדתנן ר׳ ישטעאל אוטר כתוב אחד אומר תקדיש דכתיב כל הבכיר נטי אגב טטלטלים י׳׳ל דאע״פ שתיו נם מטלטלים טיחי הוא לא צור .לפדות כי ,אט הקרקעות א׳ג הא
אשר יולד תקדיש ונו׳ וכתוב אחד אטר אל תקדיש דכתיב אך בכור אשר יבוכר לד.׳)לכהן( ]בבהמה[ לא דקאטר נטיקאי אהא דקאטר האבטק־קע והאנטטלטלי ופריך והא מעשה דפוטבדיתא הוה נטי בטקרקע
יקדיש איש אותו הא כיצר מקדישו אתה הקדש עילוי כדאטרן אם נדר נותן את דםיר.ן ואט נדבר .נותן
דאילו ועי מטלטלי לא חית אוטר לו לפדותם אלא ירקבו או יוליכם לים הטלה• הרא׳ש ז׳ל :
)טובתן( ]טובת הנאד [.לבדק הבית דר,יינו הקדש עילוי לדמיו ואי אתר .מקדישו הקרש טובח לשם זבח
אחר וגלי רהטנא בקדשים קלים ]בנון בכור דחל על קדשים קלים[ וה׳ד ,לקדשי קדשים שחל עליהט הרם לד,קדש עילוי כדאטר; ] :הלבד .כר׳ יד,ודה • דאטד סתם חרטים לבדק הבית  :ברייתא איפבא תניא • ועאיל
דוע־עא דר׳ יועדה טוקים לד ,כרבנן[  :טתניתין נטי איפיא תנא דעאיל ותני ברייתא איפכא  :רב נטריה נטירדא.תנייר .רביה לברייתא איפכא ] :אי הבי ־ כיון דאפיך דר׳ יועדהכרבנן הלכה כרבנן איבעי ליה
לטיטר  :הכי קאטר • לדידי האי דאטריתוע טשטיה דר׳ יהודה גטירנא לה טשטא דרבנן לדירכו מאי דאפביתו ותניתו בר' יהודה דלבדק הבית הלכה כר׳ יהירה[  :ושדינהו בנהרא ולישתרי לך י משוט דקשבר
סתם הרטיט לבדק הכית וכיון דליכא בהט׳׳ק לית ליה תקנה אלא בפדיון ולטישדי בנהרא ] :הני טילי בוטן בד.ט'ק קיים • לא היד .שרי לם־פרקי לכתחלה אלא בשיוויו טשום פשידא רהקדש[  :טשום פרסומי טלתא
דבר ם^יר .הוא ועא דאצרביה ד׳ זוזי דחשיכי אכל מ׳ם בפרוטה מגיא כדשמואל ] :יהיבנא כולדע לנדגים אלטא קסבד סתט הרמים לנהנים וכיון דאיכא נהנים חרטי כהנים אין להן פדיון[  :ר׳ש ]איטר[ םד,כא דאין
שדה הרטיט נוהג אלא מטן היובל אבל מטלטלי אפילו בזמן הוד : ,אין גד תושב טר,נ■ שטצווין לד.חיותו ומווהרין על הונאתו • נרתושב זה הכופר בעבודת כוכבים וכתיב נטי גביגר יעשבבטוב לו לא תוננו דהאי בטוב
לו בלא תמיר ענד אל אדוניו ]כתי'[ וטפרש נסיפרי זה נר תושב ] :שמעינן מהבא דאין שדה חדטים נוד.נ אלאבוטן היובלואטא '.אצרכיד .רביועדה פדייר,׳ לא קש־א מקרקעיאיןנודעין אלאנזטן היובל אבלמטלטלי אפי׳
בוטן הזה[ ; ור.א מעשה דפומנריתא במקרקעי נטי הוה דהאטר דאחריטנהו לכולוע נכסי בין מקרקעי בין מטלטלי  :מקיקעי דהוצר .לארץ במטלטלי דא׳י דמו • והא אטרינן דבטטלטלי נוהג אפי׳ בוטן הזה ] :טחרים ארם את
קרשיו בו' • כדטפרשינן לעיל[  :רבי ישטעאל אוטר כתוב אחד בו' דר' ישמעאל יליף לוע טרגי קראי דחל ע> קדשי קדשים ועל קדשים קלים כדטפדשיגן לעיל  :ורננן־רלא ילפי לד ,מדגי קראי ]ד.ני קראי[ לטאי טיבעי לוע :
]אל תקדיש• דכתיב לא יקדיש איש אותו טינעי ליה לטיקט עליר ,בלאו אט מקדישו לזבח אחר[ ) :תקדיש דכתיב( תקדיש טיבעי ליה • שטצוד ,לד,קדישו לשש בכור  :ור׳ ישמעאל אטד לך להבי לא טיבעי דבבור טטילא
קדיש דקדושתו טרחם אלא לא אתא קרא אלא לכראטרן  :ור׳ ישטעאל ההוא קיא דבל חרם ]קדש[ דרבנן ילפי מיניה שהל על קדשי קדשים ]הרטיט לבדק הבית שנאמר כל הדם קדש[ ועל"קדשים קלים מאי עביר ליה  :ר'
ישמעאל סבר לה כר' יהודה בן בתירא דדדיש לההוא קרא כל חרם קדש קדשים דסתם חרמים לבדק הבית ]שנאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה'[ :הדרן עלך■ הטקדיש
ה ש׳ ם ג ם׳ שקול אנינעה זוזי• עי׳ יומא דף נה ע׳כ חום׳ ד׳ה וננרור :

הדק עלך המקדש שדהו

עין 1s£ff0
נר פצוה

58

 h Kמיי' סי׳א מהל'
שממה ויובל הלכה מ;

גי' צ׳י! דאיט עולה
 p' 5ס״ו
ב ג מיי׳ שם הלנה י :
ג נ מיי׳ שם הלכה יא :
ד ד מיי׳ שם הלכה ו :

המוכר שרהו

פרק תשיעי

ערכין

םסודת הש״ם

ה מ ל כ ר • היתה שנת שלפו! וירקון ^ שביעית אינה עולה לו P
המניןיבע׳ המקבל)ב״מ יף קו■( מפרש שהשדפון דרקון
הוה נמי כמו ק בכל העולם דאי יפ[ מ ל פ ו ן בבאגא ב ה ט לא חנן
*לעולה לו  pהמנין ד ק א נמי לקתני לומיא לשביעית שאסור
או
לזרוע בו) ב כ ל העולם( ••
ס בי ר ה עולה לו  pהמנק • בגמרא
קולם טו בל עשר שנים בעשר^ליסרין
א עו
מפרש אמאי תנא נרה טון לתנא
הובירה לעולה כ״ש נרה והוה מצי
“ ® ־ ׳ *’ ת ב י א י ״ י ט נ י
 * :א טי °
ל מי מ ר ל אזו אןזזו ק תני:
מוני
 toקח ־ ׳ שניס ואי 1נ
הלרא ומזבנא • פי׳ רש״י ב ס שמכרה
לגאלה מנכה לו לוקח ה׳ לי ע דן
בקמטתה דצאה בת חורין בסימני
p
נערות לא הלרא ומזבנא כלאמר
ליטרא לכל שנה שאכלה שכך עלה
חשטן כשיוצא מתחילה  :אינו עולה
בקדושין)דף ייז• ושם( לאין אלם מוכר
בתו לשפחות א ס־ שפתות כלנפקא
מן המנין • השתי שנים להא שני
תבואות כתיב שתי שנים הראויין
לן מבבגלו בה טון שבגל בה שמכרה
ל תט אה ת שהה ביל לוקח אבל ט ת ה
לשפחות שוב איט יטל למוכרה ה ל ע
שנה הראויה ל ח ט א ה ונרה ולא זרעה
יציאה גמורה היא ואיכא לנדמרק״ו
עכ״ל ול״נ להא פלוגתא לתנאי היא p
או הובירה שהניחה בורה שאפי׳ ניר
י1
צא עשה בי־ איהו אפסיד א־פש״־
התם לכך פירש ר׳׳י לאפי׳ למ״ד
ועולה לו במנין שתי השנים  :שלש
בעלמא לאלם מוכר ב ס לשפחות
מבואוה• אותה ’  Pהעומדת בה בשעת
.
,
,
י ^ז ר ש פ ס ת הי כ א להביאה סימנים
מיהא ]מולה ללא מזלבנא[ איכא ק f
שם קנייה ושתי ח ט או ת בשתי שנים שתהא
כ י י י ־ ג מ ׳ אינו גואל ל א קפני •
׳
)ללא מזלבנא( מיהו ק״ק גבי מוכר
שלהו נמי אתיא מ ה ^ ק״ו ללא תימכר
לליהוי משמע איט לין שיטפו את
הלוקח להחזיר לו בפדיון ב פ ס ת משתי
עול מיהו יש לחלק ללא למיא לק״ו
שנים :דאפילו קרקושי יג[ גמי אסור •
לבתו טון שבאו לה סימני נערות
למוכר להראות זוזין ללוקח כלי שייטב
 Pלא יפרקו עול מעליה אבל מוכר
בעיניו להחזירה לו  :שנים סקגה •
שלהו בשעת היובל אין הק״ו טוב כל
יד[ במספר שנים אחר היובל תקנה
כך כמו גבי מוכר ב ס שהרי היובל
שתהא *קטיה לו שתי שנים
יעבור דהיה כבתחלה ועול יש לפיש
»דמשמע !
כמו שפרש׳׳י לפי שאין אלם מוכר ב ס
ואי מ הי ר ליה מקמי הכי ס ב ר בעשה:
מכורה ויוצאה ־ ביו3ל
לשפחות אחר שפחות ואע״ג לפליגי
• .
,
_
,
איבד מעותיו :אינה מכורה כל עיקר־
בה תנאי מיהו קיימא לןכר״ש לסבירא
והמעות סזרין  :מכורה כבר ־ קודם
ילענא
ליה התם לאסור למסר:
p
היובל)ב(  :אמה העברייה יוצאה
הי מינייהו המקח בטל■  hקשיא
ב סי מני נ ע ח ת כ ד ת;י א ) ק ל ס ץ לף ל•(
פשיטא ל אז ך להמוכר שלהו בשנת
ויצאה חנם אלו ימי נ ע רו ת :הס ם ־
שמואל להחקח
קאמר
היובל
ב ס שמכר בקטטתה ויצאה ב ת ס רין
בטל ומעות חוזרים לאי מעות
בסימני נערות לא הדרא ומזדבנא
א בודן
לעולם כדאמרינן)קדושין דף יח•( ואין
אדם מוכר ב ס לשפחות אחר שפחות
דנפקא לן מבבגדו בה כיון שבגד בה
שמכרהלשפחותשוב אינו יכול למוכרה
p
הלכך יציאה כמורה היא ואיכא למימר

גרה

ה מ * 1כ ר • בשעה היובל ־ בזמן שהיובל ט הג  :פחוה משהי שנים •
אבל לאחר שתי שנים אם רוצה לפדותה פולה בעל
כ ר ס של לוקח וטתן לו לפי מה שמכרה כלכתיב)ויקרא כה( וחשב
את שני ממכרו שמחשב כמה שנים משמכרה ע ל היובל ומחלק
תורד ,אור הדמים לפי השנים כגון א ם מכרה

המוכר “את שחזו בשעת היובל
מותר לגאול פחותמיעתי שנים

התםגא

?י”*

^בל?ם^ע׳ה"איס^,ן|
איכא ולי נראה כדברי
״י׳יאלתנז י • ״ ״ ״ ״
^ ^י ת״ ל טי ט ר
גואל לא קתג; אלא איני
^’דעבד^וטי״’‘ ^
גאל נאל אבל השתא

נא

״ ”<■

•היחד ,שנת ישדפון דרקון או שנת שבייד״
ד n ,מיי׳ שם הלנה י ם:
אינו עולהא[ מן הטנק נרה ’או הובירה עולה
ו ו מיי׳ שם הלכה י א:
לו  pהמנק רבי אליעזר אומר ימכרה לו
לפני ראש השנה והיא מליאה פיחת הרי זה
ז  ,מיי׳ ס-י סה>ט״
פצדים הלנה א :
אובל ממנה שלש תבואות בשתי שנים :
ח ח מיי׳ סי׳א מהלכיה
גט׳ המוכר שדהו בשעת היובל ובר אינו
שממה הלכה יב :
גואל לא קתני אלא אינו מותר לגאול אלמא
רבינו נרשום
] ב ש ע ת היובל • מם!
מהלכיה
ט  aמ״׳ ם'ה
קסבר איסורא נמי איכא דאפילו קרקושי
שהיובל נותג!
מנדים הלכה : 1
דקאי
מוכר
מיבעיא
ולא
אסור
נמי
זוזי
^
י י ס״׳ סי׳א מהלכיה
בעשה דכתיב °במספר שגי תבואות ימברשם
ב׳ שנים לטכירתו :
שממה הלנה יא !
לך אלא ״אפילו לוקח נמי קאי בעשה
גיסי! מד:
ברשות הלוקח ב׳ שנים
דבעינן®שנים תקנה וליכא *איתמר המוכר
)ואם(]או[ יוהד וכשהוא
מכורה
אמר
רב
עצמה
היובל
בשנת
_שדהו
נואלת טחשב הדמים
שנתן לו הלוקח בשביל
?'ויוצאה ושמואל יאמר אינה מכורה כל עירך
השרה כננד השנים
!מאיטעמאדשמואל קל וחוטר ♦ומה מכורה
שמשעת המכירה ועד
היובל ובטח שמניע
כבר יוצאה מ®שאינה מכורה אינו חן שלא
שיטה מרךבצת
לכל השנה מן הדמים
א[ עולה לו םן  :נ[ רני
כן ינכה לו הלוקח
ה״נ
כי
ותמר
קל
לאאמרינן
ולרב
תימכר
s
אלעור אומר מכרה לו
למוכר לעי השנים
כשהיא
בתו
את
אדם
ימבור
יבול
’
*והתניא
3
לעני ראש השנה נליק
שהיתה ברשות הלוקת
תיטה אטאי נקם לעני
שנאמר וחשב הטוכר
כבר
מכורד•
ומה
וחומר
קל
אמרת
״נערה
ד׳ ה הא אטרינן לעיל
ihת שהיתר,
טטכ
׳מרויתת
את שניjud
זי**
בע׳השג י י דשתישנים
ברשות הלוקח ולעיתן
יוצאה עכשיו שאינה מבודה אינו דין שלא
ינפח טדטי גאולתו לעי
תימכר התם לא הדרא מיזדבנא הכא הדרא
חשבת דטי תשנים
ר׳
ויחזור לו המותר מן
סהאי קרא דדריש ־
תקנה
מיזדבנא מיתיבי ארד היובל שנים
אלעזרננטרא וישלוטר
הרטיט ויקבל שדהו
ולא
ר׳ה
דלרבותא נקט לעני
י[ מלמדשטיכרין סמוך ליובל מופלג מן
דאע׳ג ראטרי׳ בעלטא
היעו^^ל^ש״אשרם™
ם
ש
מעוט
ולפי
השנים
רוב
°לפי
ת״ל
מנין
היובל
שלשים יום לעני ר׳ה
לו ושב לאחוזתו  :הת
חשובין שנה הכא לא
השנים ובשנת היובל עצמה לא ימכור ואם
“
״דו־^^ןה״שות
השיני שנה אלא בעינן
שתי שנים מעת לעת •
מכר אינה מכורה אמר לך רב אינה מכורה
וירקון שלא גדלה
אלטא
הרא׳ש ו'ל  :ג[
התנוא ,-או היתה שנה
למספר שני תבואות אבל מכורה היא ויוצאה
איפורא )תיבת קסבר
אחת מהן שביעית[
אינד .עולה לו  pהנ1נין
ואי איזדבוני טיזבנה תיpם ברשותיה עד בתר יובל ובתר יובל ניכליה שני
מטנק שני תבואות אלא
ראם שניהם נתרצו תבואות וניהדרה מי לא תניא אכלה ״שנה אחת לפני היובל משלימין לו שנה
זיתך להניחח עוד
ב' שנים
ברשותו
אחרת אחר היובל התם נחית לאכילה הבא לא נחית לאכילהא( אמר רב ענן
^
הראויות לזריעה ולתבוא׳
והא דאטח ראתן עולוז
לעובד
עבדו
המוכר
“
ב(
ואידך
הך
חרא
תרתי
שמואל
דמר
מיניה
שמעית
סיהא מד ,שעשוי עשוי
לו מן הטנין הני טילי
אונזר דלא טהני מה כוכבים או נ(בתצה לארץ יצא לחדות חרא הדרי זביני וחרא לא הדרי זביני
ל או; ה באונ^ז בידי שמים כה■
ק״ן ל אי מן ל כיי p j 3יגןו
^א דענא הי מיניה אמר רב יוסף ניחזי אנן מדתניאמ[ בברייתא המוכר עבדו
מגו ר־ אנצ סדה היוצא־ צבעצים
דאטר
זוזי נטי אסור
_ אוהובירהשלאנרהולא
היובצ
ומזדבנא לאחר
ביובל הדרא
_____
_____
וטח ד( בחו״ל יצא לחירות וצריך נטשירדור מרבו שניש״מי[ מדקרי ליה לשני רבו ^ ״
צריך לאדיבות לשון זה
רשאי’ כ ע א ? ׳ נ ^ ”ה
נמיי י שא
אם ירצה הלכך בשנת היובל נ י
נטי אלמא לא הדדי זביני וכי קאמר שמואל הכא'אינה מכורה יא[ ומעות תזרין
כיון דאטד איסורא
איכא סני לידי ברגי
אלא ודאי ה׳ ק כשבא
לגואלה ונתן הטעות
אע׳נדאינואלאקרקושי

צור,מ

??

בחנם:אמרהיובל• בזע תבואות ורשאי
לו בחנם :אחלהיובל•
חצאה לו
למוכרה ויוצאה
למוכרה
ודר
■תי*״[ י (
א( ]נימין נזדש נ( ]שם ״^[:
הטוכר לנאלד ,לאלתר
•
*
משמע אחר היובל מיד  :שנים מקנה■ לסוף ב׳ שנים ] :ר׳
שאם ^
תקנה שדה תהא ^ ך שתי שנים בעל כ ר ס של מוכר ואפילו הוא רוצה לפדותה  :לפי רוב השנים • שיהיה עד היובל תרבה אלעזר אמר • פעטים
שיאכל הלוקח שלש
מ קנ ס תמכרנה ביוקר שהרי ע ד היובל תהא קטיה לו ■אם לא יפדנה ולפי מ עו ט השנים שמכרנה בזול כדי שלא תונה אש חבירך
תבואות בב׳ שנים כיצד
ושמעינן מהנך קראי ד מו כ ח בין בסמוך ליובל מי[ שעבר בין מופלג מ מ ט כמה שנים  :ל מ ס פי שני הבואוס • שלא תשהה ביד הלוקח אם מכרת לו טלאח
כלום שהרי באותה שנה עצמה לקחה מידו אבל מכורה היא לכך שיאבד מעותיו  :ופרכי׳ואיאזדבונימזדבנא-פז[ לאחר שתי שנים ליהדרה עיחת לעני ר׳ה הרי
זד ,אוכל אותן עית ת
בחנם בשביל יובל שעבר עליה מי ל א ס י א ו ט׳  :נהיס לאפילה • שהרי קודם היובל השחיל לאוכלה הלכך מקיימינא ליה קרא כדכתיב העוטתת ולסוף שנח זו
שני ת טו ^ ת א ב ל הקונה בשנת היובל לא נחית לאכילה :ס ד א ה א• דאמר שמואל אינה מכורה כל עי ק ר :יצא לסירוס • דהמוכר עבדו הנכנסת תבואה אהדת
ולשנה השנית תבואה
לטובד ט כ בי ם קונסין או ס לפדותו ויפטרט לחירות משום דאפקעיה ממצות וכן המוכר עבדו אפי׳ לישראל בחוצה לארץ יצא לחירות :סדאהלרי ...... ....... ....
שלישיתזאלטא־דזרסורא
ינאלנד,
זביני• מחדא מהנך תרתי שחעית מיניה דמר שמואל שהחקח בטל והמעות חוזרין או מהך דהמוכר שדהו בשנת היובל עצמה או מהך דהמוכר ניבד'איכא ■יאט יג
שנים
.

 n׳u n«^nwuMn-

תזסי׳^״
קשיא פשיטא
הלוקח מפסיד המעות ולא ידענא בהימינייהו
לארץ  , :ו ח ד א ל א .ה ד ריז ביני• אלא
עבדו לישראל ב סצ ה
ש^זוזזחי נמיי
סרפושי
דמהך דאעי״[
י
המקש בטל ואי *
י
.
•

גאול אינאנטי איסורא־

דהמוכר שדהו בשנת היובל קאמר שמואל דהמקח בטל והמעות סזרין לאם מעו ח אבודין מאי איכא בין רצ לשמואל איכא בינייס ’  Pאי שמיע אסיר כלומר שאסור לו

אפי' לוקה נטי דסד׳א
ייי^* “י=י י ״ י *!T
שיעבור כעשת

שבא

לםי

לגואלת בע׳ב

*בל י “ ייזייד■

לוקח וקצצן אילטת שהיו בה לרב דאמר מ ט ר ה היא שדה הדרא יח[ ואילנות דקץ קץ לשמואל דאחר אינה מכורה ומעות מי » ה ^ י י’ ה“ ״י ם ת ש « ^ ל ^ ד
אילטת ואע״ג דלוקח לא שקל זוזי אי נמי כגון שמכר ע מ ה מטלטלין והחזיק לוקח בקרקעות ולא חשך המטלטלין דקיימא לן)קידושין  (*0נכסים ד ,פ ד י ו ן להראויע
ללוקח בתוך אותם נ׳
שאין להס אחריות נקנין ע ם נכסים שיש להם אחריות בכסה בשטר ובחזקה ואין צריך משיכה לרב לאמר מ ס ר ה ויוצאן p , p
שנים שזיכתה י״ו התורה
»! *
*
•
r
^
^\
*
*! »
ומטלטלין מיקט לשמואל דאמר אינה מ ט ר ה ומעות מחנה לא מיקנו מטלעלי דחזקה לקרקע לא סי א חזקה  :אל»א לא שתהא ברשותו  :אפי׳
 p|pp1חןןרץ ; לוקח ^ ^ ^ א ם י״יים
והלוקח מפסיד וכיון דבההיא חזינן דלא הדרי זביגי ודאי ט אמר ל ס א ל להא אינס
הדרה זביגי

שיפתו; המוכר לא קאי
בעשד,קם׳ל• הרא׳ש
ז׳ל  :ה[ שצאר ,עכשיו שאתר [ 1 : ,טלטר שטוכחן סטוך ליובל■ בלומר שחציאת כבר דסד׳א כיון שהוציאר,
שבל פעם אחת לא תסבר עוד טקו׳ח ראטק כטו בת דלא הדרא וטזדבנא לעולם■ חרא׳ש ז׳ל  [ 1 :מופלג
מן היובל טנק פי׳ טן היובל שעיבר וקרוב ליובל הבא שאין עוד שתי שנים עד היובל דסד׳א ביון דליכא
םהפר שני תבואות לא טזדבנא קט״ל דטזדבנא ולאחר היובל נושליטין לו טספר שני תבואות כהך בחיתא
דאייתי לקטן וד,א דלא סייתי הך ברייתא משום דלא תני בה השלטר ,בפירוש■ הרא׳ש ז׳ל  :ח[ חרא הא
ואידך  :ט[ חיבת בבחיתא נטחק :י[ ש״ם קנייה לרבו שני ולא הדרי זביני :יא[ טבורה אינה מבורר ,וטעות:
יב[ אותר ,תבואה העומדת  :יג[ קרקושי זוזי נ טי :יד[ תקנה יכתיב במספר  :ט [1ליובל טיד שעבר :
סז[ טזדבנא דר,א טכר גמור אטאי לא שוהר ,בידו שתי שנים עד שתי שנים אחר היובל ולאחר שתי :
יז[ בינייוע■ נליק ולא נר,ירא ה %שינוייא דטיר הדרא טשני ושלא ברשות קצץ ולבך חוזר ובתב פירוש אחר
א'נ טון שמכר בו׳■ הרא׳עז ז׳ל  :ירי[ הדרא בעינא  :יט[ דאי אשתדוף חבא באנא בר,כי :כ[ נערות שוב לא:

אותן ב׳ שנים :
ורה
קאי נעשה י אם יקבל הדטים  :דבעינן שנים תקנה • ב׳ שנים שליטים וליבא  :רב אטר םנורר • .דלא הדדי
זוזי  :ויוצא • שחוזרת לו ביובל  :שמואל אטר אינד ,מכורה כל עיקר ־ דאפי׳ הדמים חוזרין לו  :שאעת
טבורה ״ שבשנת היובל אינה מבורר ,שחוזרת לבעלים אינו דין שלא המכר כלל שרוםעות חוזרין ] :ולרב לית
ליה ק׳ו[ ולרב לא אטרינן ק׳ו כי האי נו ונא והתניא יכול ימכור בו׳ ־ ומד ,טכורד .צבר כשהיא ק » ה יו מ רו
בשעת נ ע ח ת )נתרוקנה עצטר ,כסימניה( דקנח עצטר ,בסימנין  :שאינה מכורה • בשעת נערות אינו P
תטכר שהטעות חוורין אלטא אטרינן ק׳ו כי האי נוונא  :התם ־ בבתו נערה טעזום הכי אטרינן ק?ו שאינה
נמכרת כלל  :דלא הדרא וטיזדננא • כלל שוב לעולם טאחנ■ שהיא נערה  :הכא • במוכר שרד.ו כשנת היובל
כיון דאחר היובל מצי למיד,דר וטזדבנא מכירה נסורד ,משוט הכי בשנת היובל ]נטי[ מכורה ויוצא ולא הדרי
זוזי ולא אטרינן ]הכ א[ ק'ו :אחר היובל שנים הקנה• היינו דכתיס במספר שניט אחר היובל הקנה :טלטר
שטוכרין • לאלתר מיד אחר ]שעבר יובל[,לשני תבואות לב' שנים  :טופלג סן מיובל מנין ־ שטוכרין נטי
ברחוק מן היובל נטו עשר שנים ].לאחר היובל[ או עשרים שנים לאחר היובל  :ת׳ל לפי ח ב השנים ]ולפי
סעום השנים לפי[ רוב השנים היינו שמכרת סטוך ליובל שיש לו עוד שנים רבות עד חיובלזולפי מעוט השניטיכלוטר שמכרה טופלנ סן היובל שלא נשאח אלא מעט שנים עד ]שנת[>1יובל]:אםר לך רב אינה םכורד,יבשנת היובל
לעצין מספר שני תבואות שיר,א יכול הלוקח לתופשד ,ב׳ שנים  :אבל מבורר ,היא דלא ה ד ח זביני ויוצאה ביובל  :ואי איזדבוני סיזדבנה • כדקאםרת דלא הדרי זוזי תיהוי ליה ללוקח הנד,ו זוזי דיר,ב זביני דתיקום ברעזותיה
עד בתר יובל ובתר יובל ניבלה שני תבואות וניהדרא בלא דמים כטו שהיתה יוצאה ביובל בלא דפים[  :טי לא תניא • ]טכרר ,לו שנח אחת לפני יובל ואכלה שנת אחה לפני יובל גזשליטין לו שנה שנית אחרת לאחד
שבל[ אלטא דיובל לא פקע זביניה ! ]ר,תם נחית לאכילד • ,דיון דאבלד ,שנה אחת כבר לפני יובל הלכך טשליטין לו לאחר יובל  :הבא■ בטכרר ,כשנת יובל דלא נחיה לאכילה קודם יובל כלום הלכך לא מצי לטיכלד ,בתר
יובל טספר שני תבואות א»> טכוחז ויוצאה  :הדא ה ך שמואל אטר אינה טבורה  :הסובר ע ב ח לעובד כובבים נךנ^ן רבו שיפרנו ויוצא לחירות  :או אם מכרו לישראל בהוצה לארץ קונסין ללוקח ויוצא לודרות  :הדא
ד,דרי זביני • הטעות ללוקח  :טדקתני יצא לחירות וצחך נם שחרור סרבו שני[ ש׳נז דקנייד ,רבו שני ולא הדרי זביני הטעות ללוקח דאי הוד ,הד ח זביני לא הוה צריך נם מרבו שני אלא סרבו ראשון •
ורב
ד״גתת דוב׳ח )א( רש׳י ד״ה »וות  1ט׳ שנה זשנה נעד ליטרא ) :נ( זי׳ה מנורה וכ 1׳ כיונל מ ׳ ד ואמ׳כ מ׳ה יוצאה טנשיז דאנזה העגיייה :
גליו! העויס גם' שאינה מטרה■ עיין מכות דף יא ע׳ 3תום׳ דיה אמי אניי :

הבינו נר׳«ם

הט־כר שדהו פרק תשיעי

ערבק

ל

עין משפט
נר טצוה

נ״ = »ן  .דווםי יליי ו ר ב טגן  .דהוה מספקא ליה בהי הדרי ובהי לא הדרי הך ברייתא אבודין מאי ]איכא[ בין רב לשמואל איכא בינייהואי שמיס לוקח יא א מיי׳ ס״ 1מהלכות
סירק נ
דצדך גש שיחרור לא הוה ש מי ע אליהו מה א דאמר שמואל אינה וקצץ אילנות שהיו ב ה ל ר ב ד א מ ר מ ס ר ה ]היא[ שדה הדרא כטינא נמ’’^ 5אי”1ע ”סי»
סעי 9ב :
מכח־ח וטעות חוורין מ ס ר ה לא הוה מצי למשמע מידי דממאי דאינה מ ט ר ה ומעות חוזרין ואילנוח יקז קן לשמואל דאמר אינה מכורה ומעות מחנה הדרי
דלטא( ] :הא ברייתא
אילטת ואע״גדלוקח לאשקיל זוזי אינ מי כגון שמכר ע מ ה מטלסלין יב ב מ״׳סי׳ א מה1כומ
מ די ד נס שחרור מרגו דלמא מעות שנתן לוקח למוכר מתנה ק ביד מוכר ו אי כ א בין ר ב
שממה ויונל הל' ו :
נסדתהש״ם והחזיק הלוקח בקרקעות ולא משך
שני לא שטיעא ליה :
אור
תורה
ומעות
לעילניד[
שית
דפד
הך
לשמואל
י ג נ מ ״ ׳שסה ל כה מ ז :
טדשטואל נטי ליכא
ודשמואל! המטלסלין דקיימא לן נכסים שאין
־
למשמע דהדרי וביני מוזריןדאדם יודע שאיןיךושיןתופסין וו־־ב ענן*ברייתא לא שמיעא ליד,א[
ל ק אחריות נקנים ע ם נכסים שיש י ד ד מיי׳ שם הלכה : P
המטאי דאעת מכורח
דלמא באחותו וגמר ונתן לשם פקדון ממאי דאינד ,מטרד ,ומעות  p mדלמא^
וטעות ה p n
ולשמואל גמר ונתן לשם מ מ ה :
להן אחריות בכסן! בשטר ובחזקה מוחמיי* שם הלכה י *
אינה מכורת ומעות
דד,וד£,
מידי
מתנד,
ומעות
מטרד,
אינד,
ה
ר
ס
מ
דאמר
לרב
משיכה
צריך
ואין
עבדו
מוכר
גבי
.
ללוקח
ם
ס
קנ
י
נ׳מ סו :נימין מה-.
מתנה דלא הדרי .
מידי בחוצה לארן דאמרי׳ לא הדרי זביני אמקדש אחותו דאיתמר *ד,מקדש אחותו
נא[ ]ויוצאה[ שדה הדרא ומסלסלי קדושין מו;
דועח אמקדש אחותו
דרב אמר מעות חוו p
אמר"מעות
ושמואל
חוזרין
מעות
אמר
רב
מיקט לשמואל דאמר אינה מ ס ר ה
דאין קדושין תופסין ויוצא עבד לחירות ומפסיד לוקח :
ןי,ןןק,ן ]נימין שם[
P5PJJ pyjjj,
ושמאל ^ ליקגסיה לסוכר  .שיהו מעות חוזרין מתנח א״ל אביי לרב יוסף *מאי חזית דקנסינן
דקרקע לא הן3p ppjp ,״^ v/p-j Jיסין שם קדושין גו:
״ ״ ן ־  ?;;;1ויוציאו מוכר לחירות :לאו עכברא ליה ללוקח נקנסיה למוכר אמר ליה *לאו
ולפי האי שפרש׳׳י » [ *דאמר ב מ ס י ני׳ 4ק דלמ׳ד דמכורה
תוססי! באחותו ונמר גנב  .מכבר הגונב ומנלח פו[ בחון עכברא ע ב אלא תירא ע ב אי לאו עכברא
חוזי לבעליו מיד מ״מ מיקט מטלכןלץ ומוזר לנעליו מיד ואפ״ה
ונח! לה לשום מת™ ■
השתא אם לא היה לו חור להניח בו לא תרא מנא ליד ,מסתברא היכא ראיתיה
]ואי קשיא[ '
מיקרו כו׳
כיק דאטרת לשמואל היה גונב הלק־ חורא פז[ גנ באו ק א
טו ו מיי׳ פ-ה מהלכות
לאיסורא קנסינן  :היתד ,שנת שדטן ט׳ :
דלא
מתנה
הטעות
גניב ליה ה״נ אם לא היה מוצא לוקח
ערכין הלכה נ
חדרי ללוקח וווי
א׳ב לא היה מו כ רו :מורא מגא ליה.החור השתא הובירר ,עולד ,לו נרד ,מיבעיא נרד,
שהיו באים בספינה אמר מעשר ין ו מיי׳ פייא מהלכות
היינו ד ר ב ו מ א י
שממה ויוכל הל' מז :
בינייהו מאין לו הגניבה  :דאימא לאיסורא  .איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא אמרינן
איבא
שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו
,
בינייהו[ , .
יח ח מיי׳ פ׳ב מהלכות
מיי ^ ^“ ראם"» ,5 ,דהיינו לוקח שהעבד אצלו  :יז[ ]הב ליד ,הב ליה ג[ דמיה וליסק קמ״לזרבי אליעזר
מושכר לו מ [ )ואיכא בתוספתא(
ענדים הלכה ס :
]ותני ב ט פ א [ דנתקבלו שכר  Wמזה ]הוס׳ יפ׳ה ע׳ש[
לא משלם פירי לשמאל ליה דמיה  .פי׳ דמי הניר קמ״ל[
אומר מכרד ,לו ט׳ ; תניא ר״א *אומר
דאטר אינה
מנין שאם מכרד ,לו לפני ראש השנד ,מליאה ^^וליתבי ההוא אתרא במתנה ע׳׳מ
משלם פירי ו מאי חוית שלא יאמר  .מוכר הבא לפדותה
״“'״‘
דקנסינן ליה ללוקח  :לסון! שתי שנים הנח לפני מליאה פיחת שלא יאמר לו הנח לפני כדרך ו ל ה חזי ר כ ד[) או( *וליקנילו בחליפין ---
שקנאו בחוצה »( p
שמניחו לחירות יטאבד פירותכדרךשה״״יל^^יר^^׳״^י״ייייייאשדגחתי לפניר תלמוד לום־ ״במספר שני־ ^■דסודר אינ מי לישייליי:ההוא אתרא שיטה מקובצת
ב
כל »
במספרשגיסבואזת  .משמע ד!,
^י•1 :י««מי*.שיוח<1ו*^
מעותיו :ליקנסיה למוכר ,לך
 , l״  , l״ ןיויקנה ליה בקנין סודר וי׳׳ל דכל א[ אח נ׳ א ומדשמואל :
 B״ דבר החוזר לבעלים כגון מתנה ע׳׳מ ב[ ד םי ד ר ח ם*א כרכיה
^
תבואות מבי r
בל שמכרו לחוצה לא  :pתבואות יח[ שבשתי שנים מדהוה ליה
חורא ננב  ,כלומר אותו
י מ כ ר ד׳ ^ ^ ל ה חזי ר א ״נ ש א ל ה או ש כי רו ת ב ט ל ם ^יפק  :ג[ במנח ומכרוז
מ תני
ת בו או ת ב ש תי ש ני ם:
ש ק ו נ ה נורם לוה למיכתב מספר שנים או מספר
הראשון לשני:ד[ שנאמר
ל ר א ש ון ב מ נ ה נ[ ו מ כ ר ר א שון ל ש נ י ב מ א ת י ם ^ 3לא מיקנו בחליפין משום דהוה כמו לאיש :ה[ מתיבת וחשב
שמוציאו לחיצח לארץ תטאות דהוי משמע שתי תבואות :
ומוכרו :ה־כא ראיתיה
בו' עד תיבות לאיש
^
י[
שנאמר
הראשון
עם
אלא
מחשב
אינו
דאינה
)שם(:
דאמרינן
הנאה
ת
ב
'״עו
.......................
כשבא
ביד מ ת נ י אינו מיזשב  .המוכר
........
_____ -
שהוא
לאיפורא ,
אשר בתוכו בם׳י איד :
הלוקח ליה קנם־נן חלכך לגאלה אלא ע ם הראשון ומחשב כמה
״]לאיש[ אשר מכר לו מברה לראשון ^ מ מונא לקנות בחליפין ומש״ה הוצרך ו[ אשר בתוכח אות
ו׳ נמחק  :ז[ ומכרת
| שיתקבלו מעות זה מזה* :
נ " מ-בע?.
היובל במאתים ומכר דדאשון לשני במנד ,אינו
שנים היו משמכרה לו עד שנת , ,
הראשון לשני  :ח[ תיל
מן המנין דהא כבר עבד
אינה מ ס ר ה ומעות לאיש אשר  :מ[ מחשב
נרה ומחשב כמה מגיע מן המנה לכל ®®מחשב אלא עם האחרון שנאמר ה[״וחשב
עבודה:
בה ם־די
מידי דהוה אלא :י[ בתוכחדברי :
מתנה
^
■
■, ,
איצטריד ליה  .רעולה , .
יא[ מאי בינייהו איכא
את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש
האמת
לפי
ומיהו
.
אחותו
אמקדש
3
לו ד 4א כיון דנרח לכל שנה ושנה שאכלה והמותר יחזיר
ביניחו דאייוןיר ובו׳
אשר ס ב ר לו .והשיב )אשר מכר לו( *:יש א׳פדי[ בתום■ ילא
ש[^ ,
* ״ ״ ’* ״ ״ ) '״ ( לו :נ«
 nשהוכחנו דמעות חוזרים אמרי׳ דלא באייקורוזול לחודיה ועי
]לאיש[
מצי לאשנוחי כדן
רגאלביפה
ברעה
רנאלבקרוב
ברחוק
ימכור
ש״
ל
61
ננ
»׳
השיון•«ש
אס
יודע
שאדם
לפי
אחותו
למקדש
'«דמי
שדה
בגואל
וגו׳
לאיש
העודך
^ את
דא"קורבלוטרא(שחיא
^“שאין קדושין תופסין באחותו וגמר קרה כמו שחיתה שקנח
בסוכה  . .ולא ילוד ,ויגאל ולא ייגאל לחצאין ובהקדש
אשר בסוכה
לאיש אשר
כתיב : :לאיש
ממכרוכתיב
ב׳־־״י■ ׳־״יי״ יייז ממכרו
דדרשיק לקולא
ובגמ׳ פריך מגלן דדרשינן
לקולא ימותו־ בטלן זה תמר בד,דיוט מבד,קדש :
ה חן לשם סס־י׳ אנל » נ י t o
בשנת היובל אין העולם בקיאין בכך רוסתאי יתן מנח עודף
ימכור שדה
לא ימכור
לחומרא :,לא
לידחש לחומרא:,
ממנה חב ליה ללוקח לידרוש
שדה ג ם ׳ תנו רבנן מברר ,לראשון במנד ,ומברר,
שבקרקע ורבי בין לאשר
ולא גמר לשו  0מתנה
והשביחה :וליסק ,כלומר רסוקה  .שיש לו כיי לנאיל ״ שהיא  pראשון לשני במאתים מנין שאינו מחשב
 .מבר בין לאיש אשר
 /ריי ^
.
ברמות ויגאול בקרוב  .ה״ה איפכא בתוכה הוי מאתים ולא
» ,
PPע : :
אורחא ״firt,
אלא M
דלא אלא
י׳׳®■ “ ?י דלא
י״
!;•לא עם יי יי
 Zנולילנ״אלז•'
דמילתא נ ק
וזל 1ואייקר.
א״קי■  S ™ ' 5״ ״
דאייקרח ל
בינייהוד א י ק י
אאי יכ כא אמ נ ״ ה ו
^
א
^
ר
א
ש
^
ט י
מ
ס י ל
חרישתו נ » לן  .ה מקד ש שוסו ח1
היובל ודמי” ׳ י י ”
ודמים שהשביחו ואח׳ב
למימר איבא כינייחו דרבי לא
מצי למימל
דהוה עלי
ה״ה ד ס ה
ה״ה
לשנ ב ^ ה מנן שאין מ[ מה שבין אלא עם
יסתלק ויצא )לו( חוץ
דאילו כ שד לוק״ימ״ג^ל ב?
בלבד יאילי
אחד כל בי
בלוקח אחל
וזל בלוקח
דאייקר וזל
דאייקר
)מן( לשיה  :קמ׳ל  ,לחצאין אם אינו מספיק לגאול את השני ת״ל לאיש ]לאיש[ אשר י[ בתוכו דברי
דלא יקיב ליח
לאיש לוקח אפילו חכסיפח
בין לאיש
העודך בין
דריש העוד^
דלא דריש
לרבי דלא
לרבי
המוכר סלה יגאל חציה ולכשיוכל יגאלנה רבי רבי דוסתאי בן יתדד ,אומר מכרה לו
מידי שכר חרישה דאמר
בתוכהמ פ ^ ^ ם א ^ ״ ד « ^ ר ב ״
אשר ב ת ו
לאיש אשר
בין לאיש
מכר בין
אשר מכר
אשר
ליה ביק ש ח י ת ה סלה־ינ מ׳וה שביסה .מאליה :סשדן* במנד ,יוד,שביחד ,ועמדה על מאתים מנין
המכר דהיינו
דהיינו מודח כחבסיפח דקרינן
כפי המכר
לגואלה כפי
צריך לגואלה
צריך
ברשותך שהיתח יכול שבידו .הנשאר בידו מן הדמים שקיכל שאינו מחישב אלא במנד ,שנאמר וד,שיב את
.
דוסתאי ברבי יהודה
ולרבי t o n
ביוקר ולרבי
נעקר
]S״ ™’׳"™'  Sלאיור ש י ; » ל 1ה לו קיו״ שני » 1ו נ ; » העודף העודף שכירו מכרה אי
אזלינן בתר העלוי שבקרקע ונגאלת
והכם־פה ועמדה על מנה מנקשאקמחשבק
כפי העלוי אלא לפי דאיירי במתניתין
מוכרין ; ״f
בשני »י;:דן
נ »י
א ל א ב מ נ ה ש נ א ^ ו ה שי ב א ת ה עו ק ־ ה עיי ף
K
^ ק ־ V־ r
ניחא ליה למינקע
מוכיין  ; :ביק שהאיש אשרבתוכח
ש ב ר ך ק ע י״[ מ א י ב י נ יי ה ו ד א יי ק ר וז ל ו איי ר ך
הלוקח תבואחן ; ]מנין לחשטן שמנכה  tהלוקח לשנים
בשני מוכרין
בינייהו בשני
איכא בינייהו
נמי איכא
נמי
* |  ^ ’ ,י ^ י ר ^ ״ שאכלה דהאי עו ד ה אי כ א ל מ ד ר שי ו מ מ א י ד ל ק ו ל א ד ל מ א ש ל ת מ ר א ל א ס ״ ד י מ ד ג מ ר
דתניא
״גזלולר ,״גאולד ,מעבד עברי וד,תם מנלן דתניא *( נמכר במנד" ,וד,שביח ועמד בין עודף שבידו בין
יס[ להכי ולהכי  :מסי בעייהי • כין
כד ^י ך רבי ל ר׳ ח מ ז א י מ״מ בין ל מי כין שם על מאתים מנק שאין מחשבין אלא ממנד ,שנאמר ״מכסף מקנתי נמכר  ] ^ 2ת י ם  .״ ^ ש ז ׳ ה
פי״ותי״

^דלמא

^ במאתיםווזבסיף ועמד על מנה מנין שאק טחשבין אלא מטנה שנאט־

°כפי שניו ואק א אלא עבד עברי  wהנמכר לעובד כוכבים שנגא!( ודו ־■ח תסי ״ני
״■(™״•״נ״-ת
יטכד לך  ,כלומר כל
עברי מה צריכי חני
התבואות ש א פ ש ר
דאזלינן
'!?ל ^ ש^ני^^ר ^^ידעל העליונה נמכר אשראלמנ'ןת  y״■למיד ״ש^ירלנד״שוהאט־אביי קראי פשיפא
■
 ..............״
להיות בה מעזעתמכירח ועמדה)

לקולא בשלטא לרבי
איזה שיסיים[
כ] .כל השוגיא ע*ש
ןן ר,^ ,
״־ש ה־זם
קדישין ־.
*{ ׳,״שי,
v
עד פוף שני שנים הן אשר ב מ כ ה לא יהיב א^א
דאיירי סעדי נ ב ר א
מבורות ו ק של לוקח  :דיהיב בה שני לר׳ דוסתאי יהיב מאתים דאי אמרת עודף שב  7ו הא מאתן שקיל מקמא ואי אמרת עודף שבקרקע הא מאתן בהא לא איירי בעבד
מברה שדחו לראשון
עברי אלא לחני דונצזאי
במנה וחזר ח ל ו ק ה שויא  :גאולה גאולה  .כתיב הכא )ויקריא כה( ומצא כדי גאולתו וכתיב בעבד עברי)שם( גאולה תהיה לו  :אלא ממנה  .כשבא דאיירי בחד נברא הייט
ראשק ומכרה לשני לפדות עצמו מחשב כמה שנים משעה שנמכר )עד שנת היובל( ומחשב כמה מגיע מאותו מנה לכל שנה ושנה ואם עברו שתים חך וטאי איצטרכי הני
במאתיס כשועא פורה
קראי ד׳ל דאי לאו חגי
אותה המוכר שועא או שלש שנים ינכה לו אדוניו לפי ח
.
שטן המגיע לכל שנה כדכתיב כימי שכיר יהיה עמו  :כפי שגיו  .משמע כפי שנים שעמד בהן קראי לא הוה נטרינן
בעל השיה[  :א י נ י כלומר לפי מה שהו א שוה באותה שעה  :אין לי ז כו׳ .דהאי קרא בנמכר לעובד כוכבים כתיב כדכתיב)שם( וכי תשיג  7ג ר ותושב טז״שדאזלי׳לנךלאהבא
׳ '
. . . .
י
•
.
מחשב  .ברכוזיב וחשב
במו בעבד עברי שחרי
שכיר שכיר  .כתיב הכא )שם( ס מי שכיר יהיה עמו וכתיב בנמכר לישראל ) מ רי ם » ( כי משנה שכר שכיר עבדך וגו׳
את שגי ממכרז■ וומויב ו ס׳
כמה דברים יעו בשדח
מייני
את העודף  :אלא עם
_____
בעבד ,עברי
___ שאינו
אחווח
הראשק  .למי שמכרה &ו כדי להקל על הנואל ויפסיד )זה( הלוקח שני מנה אחד וכן מכרה לראשון
ולא נמרי׳ לוד בגו׳ש אבל ומזתא דא־בא קראי ואיבא נ׳ש  .וומזאר נ( חסר)לשק רב׳א(  :יג[ עברי ס׳א שנמכר
במאתימ )הה( ]וחזר[  rpi5nומכהה לשני במגה אינו סוזשב אותו שהיה בעל השדה כשבא לגאול אלא
לעובד כוכבים וידו על חתחתונד .והיא היא  :יד[ םד.׳ד מעות  : p iv iסו[ ומניח בחור ; סז[ חויא קא
עם הלוקח אהרון  :שנאמר והשיב את העודף לאיעז ] .לאיש שבתוכה[ כלומר לאותו שתופם השדה
בניב ליה  :יז[ אצ #הסיד וטה׳ד אמרי' ליה למוכר הבא לנאול שדהו הפ׳ד וטה׳ד חב ליד .דמי שנתן
והאי דדרעזינן לקרא הבי מפני שאנו רוצים להקל על הגואל  .אבל בענין זה נחמיר על הנואל  :שלא
הלינךז בנירה הסיד ומח׳ד וליסק האי *יקה ואי לא יתיב דמי נירה לא ליסק קמ׳ל הסיד  :יגז[ תבואות שיש
ימכור ברהוק ]רנאול בקרוב  .כלהנר שאם יש לו לטאל שדה אחת בחזוק ממנו אינו רשאי לנזכור אותו
בשתי אות ש׳ נמחק  :יס[ לטררעו הכי וחכי חפ׳ד  :כ[ בטאתים וזול ומכרה  :כא[ ויוצאת שדה :
בדי *אול באותן המים שדה זו שהיא בקרוב לו שמכרת לשני תבואות וםפרעזינן טטרא טעמא
» [ שסרש׳י לרב דאטררמכורוז ודור [ » :או איבא בסיפא דנתקבא• שכר זד .מור .ואמאי ליתבי ההוא ;
מ א י  .וכן לא ימכור ברע שדה רעה שיעז לו כדי לנאול באותן דמים שדה יפה לו שמכרה לשני תבואית .
כי[ להחזיר או ליקני לי בחליפין  :פס[ מחנה  .נליץ וליבא למימר חבל יודעים שאץ מכד ביובל ונתן המעות
ובן איט רשאי ללות מעות מאהר כרי לגאול שדה זו וכן איט רשאי לגואלה בחצאץ אא׳ב יתנו לו הדמים כולן
לשם נדעה חזא רב ודא דאמר סבורה )מבורת( דוצאח הלכך ודי מקח טעות ומעות חוורין  .חרא׳עז ז׳ל :
בבת או«[  :ובהקדש  .מזקהיעז שדהו בשעת היובל מותר בכולן לטבור ברהורןולנאול בקרוב ]ולמכור[ ברע .
א( נראה דל׳ל כלומר שסיתס קרס מאתים גסס שקנה ומכרה »יא«ן לאמי מזאתים ואיז׳כ התל וננמדס על מנה ביר
]ולנאול ביפה[ ]לוה ונואל[ וטאל להצאץ ואירג דאמרי' לעיל אם אמר הריני טתן דבר שנה כשנה אין שומעין
השני לר׳ דושתאי ופו׳  ,פ( נראה דצ׳ל דאינא קראי ואינא ג׳ש שסיר ג מד ק ג׳ש להן סילמא דקראי מסייעי לג׳ש .
לו ה׳ם דאק שומעין לו ]לנואלה[ ליתן סלע ופונדיק לכל שנה אבל אם טתן החצי)פונדיק( ]ביחד[ ולבפוף חצי
האחר מותר והייט K pםר ובה^־ש מותר לגאול להצאץ  :העודף שב Tו  .כלומר העודף שב  Tהסיכר שיש לו מן הדמים שנתן לוהלוקח ]הוא מחזיר ללוקח[ ולאמשבחשהשביחה :העודף שבקרקע  .כלומרדאזלינן נבי
חוקרת ושויא מאתיםלר׳דלא
בלומרשמכרה לו במאתיםוהוזלת]דהכסיפת[ובשעת פדיה
הולואייקר .
ן( ]טאל[ לקולא  :מאי בינייוע ] .בץ ר׳ לר' דוטואי[ דהא תרוויהו מקילץ גבי טאל  :איכא בינייוד דאייקד
איירי בעוקף שבידו ולא בעודף ש ^ ^ ז ולא בהכסיפה ]לטעמיה[ אם מברר .בטאתים והוזלו; ]רה־ינו שהכם־פה[ והזרה ועמדה במאתים ]דהייט שוצקרה[ ואין שם אלא לוקח אחד אמרינן טאלה במאתים דודיט לאשר
מבר לו ולו•׳ דופתאי דאזיל כתר עודף שבידו ועודף שבקד » אזלינן נמי בתר קרקע דטוזעוב ליה בתשבון הזול ] :יאית דאמר לר' דאזיל בתר קרקע וצאיל ובשעת פדייה שור .בשעת מכר טתן לו מאתים כשעת המכר .
לנוח[  .וממאי דלנצלא אימא לחומרא  .כלומר pרRי אפשר >(פידרשינר.ו ]גבי טאל לקולא וא־כא לנדדרשינדצ[ לתומדא דאיכא למימר כי מכרה הראשון לשני בטאתים מני! שאין מחשד אלא עם השני ת-ל לא־ש אשר בתוגד.
ווזייט חומרא יני ]םב  [mלראשון במאתים מנין שאץ מחשב אלא עם הראשון ת׳ל לאיש אשד מבר לו והייני חומרא ומנ׳ל דדרשינן להו לקולא ] :דנמר נאולח גאולה מעבד עברי כוזוב כאן וד.שיג ירו ומצא בדי
ג ^ י ז ו וכתיב בעבד עברי לפיהן ישיב גאולתו  :טב^ז מקנתו  .מנץ שאין מחשב אלא ממנד .שהוא טרע נמי דמי שני עבודתו ונותן מוהר דמי השנים שיש עד שטו השביעית שנאמר מבסף מקנתו דמהשב משעה שנמכר
כפי שניו שהוא שוד .עכשיו ודגי קראי משתעי בעבד עברי שנמכר לעובד בובבים[  :שכיר שכיר לנז׳ש  .כתיב הנא בנמכר לישראל כשניר כתושב יהיה עטך ונתיב הבא בנמבר לעובד בוכבים כשכיר שנח בשנה :

