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 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 :

עץ משפט
נר מצוד!
יט אמיי׳ס׳א מהצכות
עניים הלכה: P
כ ב מיי' ש׳ו מהגנות
רוצת הלכה »:
כא ג מיי׳ פיה מהלכות
ערכין הלכה נ :
]פירונין כע .פועה מה•[

,
שמיעה הלכה יג

כג

ה

מיי' שם

הל׳ P

כד ו מ״׳ פ׳ד מה(
ערכין הלכה יע

המוכר שדהו פרק תשיעי
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ערכק

רבינו נרשום'(

ל ת נ י א ט טוב צו ע מך  .הכי איתא בכצ הספרים ונראה דצא הריני  .פי[ א( משובח במקומי שאני דרשן ובקי כבן עזאי שהיה
גרסינן ה ט דאין זה כי אם סיפור דברים שצ העבד כי משתבח בשוקי טבריא כדתניא בבכורות בפ׳ תשיעי )דף נח (.בן עזאי
אהבך ואה ביחך כי טוב צו ע מ ך ואין זה ציווי אצא ג ר ס כדאיפא ^ מ ר כ צ ח כ מיי ש ר א צ מז[צפני כ ק צי פ ת ה שו ם :איכאלמדרשינהו .
בסיפרי כתושב כשכיר יהיה ע מך דהייט צי"’ • כ מ ה קשה אבקה הני קראי מגבד עברי  :קיצר  .שגונדיי״ר  :מדרבי יוסי ג ר׳ חני כ א .
תורה אור דודאי לא בא ציד כך אצא מפני
שצ שביעית  .פירוש דהייט סחורה
ש ט ה רשע ’ Pועושה סחורה בפירות
דאין זה עיקר האיסור דעיקר האיסור *הריני כ ק עזאי בשוקי טבריאאמרליה
שביעית  :אבקה של שביטיס  .הסוחר
הוא חר שה וז ר ע ה ואס י«(> 1ר ו מ לו ההוא מרבנן לאביי א[איכא למידרשינהו
בפירות שביעית וצהט >ךי ציה אבק
דעצ ידי סחורה בצבד קצקוציס אצו
שמפרש כאן באין עציו דצמא עצ ידי לקולא ואיבא למידרשינהו לחומרא ממאי
שאין זו עיקר מצותה של איסור
חרישה וזריעה דוקא הם באים וי״צ דלרךלא אימא לחומרא לא סלקא דעתיך
ו ס מין ליה ובי המברו
שביעית :
ודרשי" סמוט^הכראמר
דהייט מדה כנגד מדה ע״י שחכר מדאקיל רחמנא גביה
י
רחמנא -אם --
פ דו ת שביעית הוא מוכר את אשרצו  :עמך עמך במאכל עמך במשתה שלא ״ייתהא
יובל
צא תשמרו מצות
סופכם למכור מטצטצין וכלי תשמיש :
צעקר זה הנמכר צעבודת ב[ אובל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר אתה
לא הרגיש  .צא נזדעזע לשוב P
כוכבים ע צ מ ה .צפי שסופן שצ שותה יין ישן ורצא שותה יין חדש אתה ישן
ה ע בי ר ה :לא באס לידו  .ב( משמע
עבודות כוכבים ציעקר דריש הכי  :על גבי מוכין והוא ישן על גבי רןקע ג[ מיכן
שלא יעצה על צ ט שיהא עושה שוס
היכא דעבד תרתי ופיישי אמרו ג([הרךנה עבד עבדי כקונה אדון לעצמו
עבירה  :נמשיה לו בהיסר  .דומה
ד׳ כו׳ .פירשרש״י וצא
בהכסיך והשביח מישתעי מי ד וצ״נ אדרבה נחמיד עליה מדרבי יוסי ברבי חנינא
בעיניו כהיתר הלכך ברישא דצא
f n־' 5א’ | זה ני א ס ח פ ש עי ה ל ק ר א ג( דאמר דבי יוסי בד׳ חנינא בא ודאה כמה
עב ר עדיין אצא פ ע ס אחת חני
ובלא ייתור שמעינן ליה ומשמע דרב קשה אבקה של שביעית אדם נושא ונותן
יח[ הרגיש דמשמע שהיה יודע וטתן
אל צבו שהיה עובר אבל צא נר ת ע
נחחן נ י ’צחי bpf nvv ,מ ח ק לכן בפידות שביעית לסוף מוכד את מטלטליו
מן העבירה ועשאה ובפע ם שניה
.
נראה לפרש ואימא היכא דעבד תרתי שנאמד בשנת היובל הזאת תשובו איש אל
ופייש ארבע ניתיב ציה ארבע מכסה
אחוזתו וכתיב ®וכי תמכדו ממכר־ לעמיתךויקיא תני צא באת צילו שאפיצו עצ צבו

או

שיטה מקובצת
א[ לאביי מכדי א־כא
^ידרשינהו הני קראי

אטרי  :ל[ לית ע,ג
“ ץ ™■ “ ’ ,t״ :
ו[ ענינא לא כ ת,״
ניחא לאיניש דל!בין ליה
ברתיהתיב׳ליתאנטחק:

לאימא

מקנתו בי! הכסיך י.ין השביח והיכא
דעבד ארבע ופייש ציה תרתי ניתיב
ציה תרתי כפי שניו בין הכסיף בין
השביח וצהכי אתא יהורא דקרא
ולעולם א חי הסחון■ אז ל ק ;

ז[ קרא לתנא ד^. ,
^
״'
או קנו■«,ר עמיתך רברהנרןנד,מיר ליד לא
מ[ והלך וה ונעשה
וייניס f o TO
הרגיש לסוף מוכר את שתת;ו שנ א טי°ינ' “
ימוך אחיך ומכר מאתזתו לא ב ™ ל ״ פמא דנתיב)ףז!יא נ־( אל חמזז
י[ וא־טא היבא יעניד
מאתו נשך ותרבית וגו׳ והא ודאי
תלסוףמוכד את ביתו  Pשנאמו־ ®ואיש כי
״ ;’ ״ S ’S
מקמי הכי כבר זבנה צברתיה דבהכי
ימכור בית מושב עיד חומה מאי שנא התם
חני
וקשר ,כיון דלא איירי
בהשביח או ^ה כ ס י
ני ח א ) א ( ציה  :שדון במו מגרסא
כאשרף דקאמר לא הרגיש ומאי שנא הבא דקאמר לא באת לידו כדרב הונא ד( דאמר
ולעולם הוא נותן
■ו■ ■
קנאו לפי שניו
ואזלא  .שסתם מכירת הבת אינה
'לםר,זי רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו ם״ד אלא
ונמצא בפירושי
אליקוס״׳ל^אללכ? אימא נעשית לו כהיתר ה( )לא באת לידו״לםוףשלוהברביתשנאמר״וכיימוך שס שתהא שפחה אצא עד שיגיעו ימי
א חז

דארבעשנאמר לבעליו
בי!
מכסףמקנתולפיהשי
הדמים שקנרצודוינו אם
עיר יביתכשניםשעבד
פחות
™ א״^י׳י™.ז
לו דמי
שנשארו לפי חשבון
שקנאו ואם מעט נשאר
בשנים היינו היכאדעבד
ארכע ופיישי תרתי
ועכשיו הוא נגאל ליתיב
ליה דם־ תרתי שני כפי
שניו לפי חשבון)שיצא
שור] (.שנשתיירו[ עתה
לרבי אתי ולא לר.קלעליו
לעולם כדקאררשתעכ׳ל
וכן מצאתי בני' רש׳י
כת׳י ! יא[ כדי נאולתו
רצא:ינ[א 4עור בן יעקב
אם :ינ[ ראשו עי׳ תום'
)סנהדרין דף פו מכות דף
ח(:יד^ר.כאםצאדוםיא:
עו[ הריני משבח במקומי
שאני דורש ו ב ק י :
 [1Pישדאל דוט־ן^לי^
כקליפת השום:ת[ועשה
םחורר ' .י? ה נ י ״ ל«
הרניש
ודיביתכת■
נמחק :כ[ונעשרוכומ'
שנמכר לעבודת כוכבים
לחטוב עצים ור.שאר
נמחק  :כא[ שנד ,מרובד,
מהבירתד ,תיבת יתירה
נמחק  :כג[ הגרון חייב
נלות פרט ל מ מ צ י א
ר,רונ את :

הגר,ות הב״רו
)א( רש׳י ד ה ניחא ונו'
ליה הסיד ואמ״נ מ׳ה
קמינרע סדיון נתו :

״׳

™
־* לנל

™ נ

S

o

TOW o t
שהיםה ראייה להיום ־ T

הריני כבן עואי בשוקי
טבריא  .שכשם שד\א
היה חכם נדול דהיה
עוטרבשוקואומרכלטי
שרוצח לשואלני דבר
הרני משיבי אף אני כן
מי שירצח יבא וישאלני:
]מכדי חני קראי דעבד
עביי איכא לטידרשינדע
בין לקולא ביןלתומרא[.
לחומ-א דאיכא למימר
כי השביח מנין שאין
מחשב )אלא( במאתים
ת׳ל לפי שניו ואם הכסיף
מקנתו ור',יגו לחומרא:
טראקיל רחמנא נביה .
שאץ נוהג בו מנהג
מיון אקיל נסי בפדיונו:
אכקה של שביעית .
אבקה כמו ריח איסור
שביעית כלומר שעיקר
איסור שביעית הוא זוע
שמאצר פירות שביעית
עד שמיטה ופוחרין
בטירות שביעית א'גו
עיקר איסור שביעית
אלא דקא דרשינן לקרא
לאכלח ולא לסחורה
ואעפ״ב נורם אותו עון
שמוכר מטלטליו דכתיב
וכי תמכרו ממכר וי׳ו
מוסיף עלענין ראשון
שמכירה זו באד,עלעון
מכירת סירות שביעית.
)לא באת( ]לא התיש[.
שלא נתחרט בו אלא
חור ומכר עוד  :לא
באת לידו  .כלומר
שמאחר ששנה בעבירה
דומה לו כד,יתר ואינו
משים על לבו לחזור
עוד כתשובוי] ,זרד לא
באתה לידו .ואע׳ג דבתו
בוזאי ענינא לא כתיב
ניחא ליה לאינש כלומר
מוטב היה לו שימכור
בתו קודם שילוד ,ברבית
דאילו בתו אם השינה
ידו שתפדה עצמה או
שפודה אחר מקרוביה
מנרעת פדיונח ויוצאה
כמו עבד עברי שטנכת
שני עבדותד ,ומנכה
מדמיה .והלוח ברבית
מוסיף ונותן על הקרן
תרבית[  :לא לך אלא
לנר כלומר ]פעמים[
שלא יזכה שימכור לך
אלא לגר שזח זילות
מרובה שעובד לגד י.
לנר תושב  .שאיט נר
לכל דבר אלא שכופר
בעבודת כוכבים  :זרזו
חנמכד לעבודת מכבים
זזצמח  .שיהא מכבד
ומרבץ לפניה והיינו
לעקר שנעקר לצודך
עבורת כוככים  .ווצאיל
ומפני עון ש ס ו ח ר
בפירות שביעית גורם
שנמכר נחמיר עליו עוד
וכשיגאל תר,א י ת על
התחתונה :אמר ליח הא
אהרריה קרא שחם
הכתוב עליו לאחר מכאן
דקאסי קרא נאולר,

בוד שנאמר ״וכי י ^ ר איש ]את[ בתו לאמה ואע־ג ד ״ ו ביי א' שינ א
האדון וצפי אותו חשבון המגיע צכצ
י[ ל תא ניחא לאיניש דליזבין ברתיה ולא ליזיף בריביתא דאילו התם מיגיעא
שנה מנכה צו האדון צכצ שנה ושנה
ואילו הבא קא מוםפא ואזלא ו( לא באת לידו לסוף שמוכר את עצמו
ואזלא
 ./Iצ
״ VM,/׳Ml.
״ ״ft
o
״״
שנאמר ®כי ימוך אחיך עמך ונמכר לך  0לא לך אלא גג ר שנאמר לנד ולאי ששמשתו כדתניא בקדושין)דף ־
יא(.
והפדה מצמד שמגרעתפדיונהויוצאה:
לגר צדק אלא לנר תושב שנאמר לנר תושב ״( משפחת נר זה העובד כוכבים
ונטשה כ[ משרה  .שהיה נעשה
כ שתא אומר או לעקר ע( )משפחת גר( זה הנמכר ונעשה משרת
משרת צעבודת כוכבים צחטוב עציס
לעבודת כוכבים עצמה א״ל הא אהדריה קרא  pותנא דבי רבי ישמעאל
וצשאוב מים  :א״ל אביי  .צההוא
ת״ל
הואיל והלך ח[ ומכר עצמו לעבודת כוכבים אידחה אבן אחר הנופל
מרבנן אפ״ה ה א א ה ד רי ה קראשיהו
ם
=
דלא
י()®גאולת עולם תהיה לו וביובל יצא( אימא גאולה תהיה לו
מרחמין עציו  :אדחה אבן  .כצומר
ליטמע בעובדי כוכבים ולעולם לענין פדיונו נחמיר ס[ יא( אמר רב נחמן בר
שצא יגאצ צעוצם  :גחמיר  .עציה
יצחק כתיב ®אם עוד רבות בשנים וכתיב ®אם מעט נשאר בשנים ובישם שסשאם נמכר במנה והשביח יחשב
במאחים או אם נמכר במאתים
יש שנים מרובות ויש שנים מועטות אלא נתרבה כםפו מכםף מקנתו
והכסיף יחשב במאתים כדכתיב)שם(
נתמעט כםפו כפי שניו  rואימא היכא דעבד תרתי ופיישי ארבעי ליתב
מ כ ס ף מ קנ תו :וביי ש שגיס מ רובו ס.
ליה ארבע מבסף מקנתו והיכא דעבד ארבע ופיישי תרתי ליתב ליה תרתי
שתהא שנה כא[ יתירה מחבירתה
כפי שניו א״ב נכתוב אם עוד רבות שנים מאי בשנים נתרבה כספו בשנים
דקאמר קרא א ם עוד רבות בשנים
מכסף מקנתו נתמעט כספו בשנים כפי שניו אמר־ רב יוסף דריטינהו רב נחמן
או שנה פחותה מחבירתה  :אלא .
קא״ .,״ א אס ,y,., p,
להגי קראי כסיני ; לא ימכור ברח־ק בו׳  :מנא הני מילי דת״ר ®והשיגה ידו שם
בכספו בשנים שהוא עומד בהן כלומר
יד עצמו שלא ילוד .ויגאל יג( ומצא פרט למצוישלא ימכור ברתקוינאולברןוב
_גאוצתו־ _
ברע וינאולביפד ,כדי גאולתו כדי'א[נאולד .הוא נואל ואינו גואל לחצאין מה שהשביחו ישיב ■■
מכסף.... .................
למימרא דמצא השתא משמע ורמינהו =°ומצא ע( פי ט לממציא עצטל מיקדנדסמקנתו דאין מחשב אצא כמה שנמכר ^;;'וחםא(ץנם'דעליח
אמר רבי אליעזר ־  pאם משיצאה אבן מתחת ידו הוציא הלה את ’״ ואם מעע נשאח דמיו בשנים ש^א מ״שש^םם^״«
ש ה כ ס י ^ פי שניו שנים מעוטות .בשמיטה
עומד בהן כגון
יג[ראשו וקיבלה פטור אלמא מצא מידי דאיתיד .מעירןא
אתת יותר מבאחרת
אלא נך פירושו אם
רבא הבא מענינא דרןא וד.כא מענינא דרךא הבא דומיא דד,שיגר ,ידו
נ ת ר ב ת נספו בשני
שני ופשו ארבעי עד יובל ציסיב ציה עבודתו בנון ששבת
מד .השיגד ,ידו דד.שתא אף מצא נמי דהשתא והכא ’  Pחמיא יי עי
בשוזוא נגאל מחשב
אחר .....
מעירןא אף מצא מילתא ראיתיה מעילרא *• כמה שמגיע לארבע שנים מכסף ״״,
מד .יער מילתא ראיתיה
כסף מ ק נ ת ו
ובד״קדש בו׳  :מגא ה״מ יל( דת״ר °ואם גאל יגאל'מלמד שלוה וגואל וגואלי  '’;fמקנתו צפי חשבין ש קנ או :ב פי שניו  .נדכתיב ואם זנוד רנות
ל ט שנים שהיה
לחצאין אר״ש מה טעם לפי שמצינו במוכר שדד .אחוזה שיפהכחוי שאם
.
עדיין חייב צעוכיו  - ......מ ב ס ף מקנתו
קרא ; ואם נתמעט כספו
בהכסיף והשביח משחעי
וצאו
׳
■
״
הניע יובל ולא נגאלה חוזרת לבעלים ביובל הורע כחו שאינו"לוד .וגואל
בטן שהכסיף יהיב בתר
*־ ״
ומצא אה רעהו ומה  .שהיה חבירו )השתא( ]ר,שנים[ בפי
ואינו נואל לחצאין אבל מקדיש שדד .אתזד .הואיל שהורע כ ת שאם
חצוי שם בשעה שהרים זה הגרזן שניו נטו ששור .עכשיו
הגיע יובל ולא ננאלד .ייוצא לבתים יפה כ ת שלוה ונואל ונואל לחצאין
היינו ואם מעם נשאר
.
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» [ חייב פרכו צממציא את עצמו

נ ש נ י ם וט' וסהכא
כסורת דזש׳ם א( קדושין נ .ושיג נ( שם כ .ג( ]הוס׳ ס״ה[ קדזשין כ .נזכה מ :ד(כוטהכנ .יומא»]:סז .ע׳ש קדושין כ.
כליון ר.ש״ס
דפטור זה מגצו ח :מ ה השיגה ידו ילפינן בפירוש דננאל
מ .מ׳קנז [:ה( ]נל זה נדפס בטעות ושייך לקמן נסמוך לגין תיבה מוספא ואזלא לתיבה לא נאת לידו[ ו( ]הנא
דהשהא  .דודאי מעיקרא כשמכרה צא וידו על העליונה:ואימא
גט׳ לסוף שלוה נרינית  .שייך דיבור מ׳ל[ ז( ]ב׳ק קיג :נ׳מ עא [.ח( ]יבמות מו [.ע( ]בקדושין ליתא[ י( ]ציל ניי-ולר ,תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו
בתו
צ׳ל לסוף• מוני את
]לרגי אתו הני קראי[
נ׳א בקדושין[ יא( קדושין ב :ינ( מנות ח] .סוטה מה :סנהדרין פו [.יג( מנות ח .ע׳ש יד( קדושין נ:
היתה ידו משגת כדכתיב _ ,
לא באת לידו עד שלוה
)שם( ט ח־,יכא דעבדתרתי ]שני
נריגית :
׳מוך אחיך ומכר מאחוזחו  :ואם גאל יגאל המקדיש וגו׳ מלמד שלוה  .מאחר וגואצ ואם ירצה יגאצ צחצאין  :הורע פחו  .כדאמרן צעיצ  :דשטיטוז ופיישי תו
ארבע שני ופודד.ו)נגאל(
; 0ו
א( עיין ביש׳י דקדושין כ .שפירש נע׳א נ( ]ע׳ נמהרש׳א בחיא בקדושין מ׳ש על פירוש ישיי וע' צ׳ק[
יר.יב ליח דפי דארבעי
שני לבעליו[ טכסף מקנתו שנתן בשבילו ור.יינו אם עוד רבות בשנים שעבד פחות מחצי שבוע שיתן לו דמי ד' שנים )שינשארו( לפי חשבון שקנאו ואם מעט נשאר בשנים הייט היכא יעבד ארבע ]יטיישי תרתי ועכשיו
הוא נגאל ליתן ליה דמי דתרתי שני והייט כפי שניו כלומר בפי מעוט שנים שנשתיירו ולדגי הוא דאתו ולא לר,קל עליו כדקא דרשת ] :איב  .הוא דלהבי אתו לכתוב אם עוד רבות שנים  :טא' בשנים  .ש׳ם ראם
נתרבה כספו בשנים שד,שכיח יוזיב מכסף מקנתו לר,קל נדאמרן[  :כסיני דרגי פירושיהן ] :לא ימכור כרחוק יו'  .כדפרשיג! לעיל  :והשיגד ,ידו יד של עצמו  .בלומר אם השיג משלו ולא שילוד : .ומצא  .טאחר שטבר
פרט למצוי שלא ימבוו מר ,שהיה לו קודם לב; כגון שלא ימכור ברחוק בו׳  :בדי נאולתו  .בלומר אם השיג בדי לגאול הבל בבת אחת גואל ואיט רשאי לגאול לחצאין  :למימרא  .דוטצא דכתיב ! וו־,שינת ידו ומצא
דה׳נ1תא משמע כלומר שמצא מאחר שמכו ; ומצא  .את רעהו ומת והוא יטם שנמצא כבר הוא פרם לאם המציא את עצמו שפטור  :מד ,והשינה ידו  .טשטע לאהר שמכר דאט השיגה .בשעת טכירר .לא הור,
מוכר  :אף ומצא  .משמע נטיהשתא אחר שמכר ובד,קדש מותר ביולן למכור כר' ול׳ג בקדשי וב; כולן זד ,חוטי בהדיוט טבהלןדש )בהקדש( שרשאי לעשות כל אלו לר.וציאו מיד הקדש[ :הורע כוחו  .שאיט לור ,וטאל
כדאטרן ) :אף בך( ]אבל[ במקדיש שדר ,אחווה הואיל והורע כהו בענין אחר יפה נחו בעגין אחד הלכך בהקדש מותר בכולן :
*( נכיי שיטה מקובצת נסייהס הפירוש מכאן ועד סוף המסכה לרבינו אליקום בן קלוניטום זיל  .אולם בב׳׳ רומי נתיימס לר,ינם'ה ויל .

א( נראה דצ׳ל וחס עליה הלכו בי נגאל נמי חש עליה וידו על העליונה .

המוכר שדהו פרק תשיעי

ססודת דמז״ם

לא

ערכין

עין מעפט
נר סצוה
כד!א ס»׳ פי׳ב מהל׳
שמטה רוכל הל׳ א :

ת ג י חדא לוה וגואל לחצאין  .פירש רש׳׳י דאמקדי ש שדה אחוזה
הגי חי א  .במקדיש שדה אחוזה לוה וגואל היינו ה ך ד ק תני לעיל א ס
קאי ול״נ דא״כ הוי ס ת ם מתני׳ דתנן בהקדש מותר בכולן כר״ש
גאל יגאל מלמד שלוה וגואל כו׳  .ור״ש קא מ ר לה ואידך רבנן דפליגי
וצא כרבנן ואור״י דקאי אמוכר בית בבתי ערי חומה וכן מוכ ח ת כו ב מ״' טס הל׳ ג ;
עליה״ מ ת ^ י ' הרי ו הגו א ל מילי .ואין לו דין שדה אחוזה שצריך
להמתין שתי שנים  :ה ריו ה פ מין ר בי ה  -שכשמחזיר לו מעותיו בתוך
הסוגיא בפ״ק דקדושין )דף כא .ושם כ (:אבל מקדיש שדה אחוזה כז נ מיי׳ שם הלכה א :
אפי׳ רבנן מודו דלוה וגואל לחצאין :
שנה ואין זה מנכה לו כלום נמצא תורה אור
בת״כ גבי מוכר שדה אחוזה כח ד מיי' שם הל׳ ה ;
קדושין כא .שנשתאש בביתו בשכר ה מתנת
מעותיו  :ואינ ה רציה ג מו רה .
וחשב שני ממכרו שנים כט ה מיי׳ שם הל׳ י :
אתה מחשב ואי א ת ה מחשב חדשים
דרבית לא מיקרי אלא ע׳׳י הלואה
ל ו מיי' ס׳ו מהלכות
ומנין א ס רצה לעשות חדשים שנה
ולא ע״י מכ ר  :יגאל בנו  .בתוך
מלוה ולוה הלכה ד
יעשה ת״ל וחשב וא״ת היכי מציט 0מנ לאוין קלג מוש״ננ
שנה א ס ירצה אבל לאחר שנה נחלע
י׳ד סימן קסד סעיף ד
ואיט נגאל עו ד לעולם כדכתיב
ונסימן קעג
ששניהם לצורך המוכר שיהא בו ד ו ח וננ״ש
העיף .א :
למוכר בשלמא כשמחשב חדשים מציט
)ויקרא כה( ו א ס לא יגאל ע ד מלאת
כגון שבא לגאלה באמצע השנה
לו שנה ו ג ו׳  :אלא מ שטה שנמכר .
דמחשבינן ליה חדשים שעברו שאכל
שאס מכרה ראובן לשמעון מ י ק יקיא שנאמר
הלוקח לגרע פדיו ט כמו שאט מחשבין
ושמעון ללוי באייר כיי! ש ^י ע
השנים שעברו שאכל הלוקח אבל אי
אתה מחשב חדשים הי ט משכחת לה
ויש לומר דמשכחת ליה כגון א ם מכ ר שי טה מ ^ ב צ ת
א[ אין טונין לו שנד: .
שלו מונין אה הדש ה טיצו ר  .שאס
בניסן בעשרה ליטרץ ומחצה ויש ע ד נ[ לא ) .עי׳ לפיל נתוש׳
היובל י׳ שנים ומחצה ובא לגואלה דף ימ(!נ[ ד,׳נ חא טיבעי
]ניר ה [.היתה שנה מ עוב ר ת אינה נחלטת
ליה לציבורד ,טיום :
ע ד שלשה עשר חדש  :שנה וטיצורה .
בר״ה ויש עו ד להבא ע ד היובל ה׳ ד[ שיתירים שנת חטה על
ליום ו מ ע ת לע ת מ ע ד לבנה דהיינו אחד עשר :
שני ם:
בין בשנה פשוטה בין בשנה מ עי בייז
תום שנת ממכרו נפ קא  .ב מ ס׳ נד ה ה[ יטיס  .ימים הד,יה :
ט ת טן לו שנת לבנה וימים שיתיריס ש®
ו[ ממכרו .דטשטע שנת
ד[ בשנת ח מה על שנת לבנה אחד
דף מז :ושסד״הטלן( פירש ה״ר ר׳ ממכרו ולא  [r :תיבות
אלחנן דדוקא בבתי ע רי חומה בעינן דטצי לטיטר נטהק :
]לעיל ' י  [Jעשר יום שמהם א ט מעב רי ם א ת
מ[ ולמי טה ד6י׳ רש׳יS
השנה  :ואחד הניסן ]לו[ צ מ הנ ה  .א ם
מ ע ת לעת ]לשעות[ אבל אינך ד ה ת ס נו[ רבית דבלאו הכי
י[ דמצי למימר דאזלינן בהן בתר שנים היה בטל והא דתנן :
רצה נותן לגאול בתוך שנתו יגאל
שלהם ולא ב ת ר שטת עולם בכולהו
ואס לאו חלוני לי ־ ג ס ׳ מ סני׳ .
לא בעינן מ ע ת לעת ]לשעות[ דבבתי
דקתני ה ד זה גואל מיד דמ שמע
ערי חומה דוקא הוא דגלי ליה ק ר א
אפי׳ בו ביום שמכרה מותר לגאול
דלא כ ר בי :ימים ה[ ה היהג אול פו
אבל דאינך לא והתום׳ כתבו כאן ס א
הגהות הב״ח
ואין ימים פחומין משנים  .דלא תשהא
הדין בכו לי\ ב עינן מ ע ת לעת
ורגנן וכו׳
)א( רש׳י
תני הדא ] .לוה ונואל
]לשעות[ דילפינן שנה ] שנה[ מבתי הנא הס׳ד ואודכ מ׳ה
 t oלוקש פ סי ס סשני ש ם ; o r a
ע רי חומה כדאמר מ ״ ס לקמן גבי הא רני יהודה מתני׳ ;
בית כבתי עיי חיטה ליום  .שאם מכ רה ב אחד בניסן אין
“ מומן מ־ה ל מ ק פו ל ס ולישא פ ו ן
? ן ״ ; ”;
הרי זו
מילתא אחריתי
רבית גמורה אלא שהתורה התירתו .
ר׳ שטעון  .הא דהני שהגיע ת ש ד עלתה לו שנה שהרי
נ׳מ סג .מנילה כה
ר׳ יצתה אותה שנה אלא ע ד אחד בניסן
׳לוה ונואל י ילהצאין ׳
ומסיק רבי יוחנן ה א ר׳ יהודה ה א
שמעק היא ]דני חיכי[
רבנן פירוש מתני׳ כר׳ יהודה דא מר
דאמר לעי ש ט צ י נ ו הבא אינו נחלט  :שנס מ מכ רו ו[ .ולא
צד אחד ברבית מותר וברייתא דתני
]מקום שד^רע כהו של מנין עולם :ו י צ נן  .אין הכי נמי
בענון אחד יפה כוהובענין אחי[ הכא נטי דההיא ודאי מיבעי ליה להכי
רבית גמורה אתיא כרבנן וא״ת מאי
)מרע כהי בבתי עיי דממכרו ולא שנת מנין עולם וימים
שנא ממשכנתא בלא נכייתא ד אי ט
אלא אבק רבית כדאיתא באיזהו נשך
 £ 1מיבעי ליה למעת לע ת שאם מכ ר ה
חיאיל ומרע כהו[ שאט באחד בניסן בחצי היום אין מונין
)3״מ דף ש .5ופס( א״ל רבינא והרי
משכנתא בלא נכייתא דבדיניהס
חיה לו שנה ע ד שיגיע חצי היום של אחד
ננאל ״ י י
הדש ולא ח־ח״"'°
״' ״
מוציאין מלוה למלוה ובדיננו אין שנת כם :זש׳נ
חלום לו ללוקח יעה בני סן) א( הבא :מ סני׳ ר׳י הו ד ה הי א .
מחזירין ממלוה ללוה אלמא לאו רבית ]ננ׳מ איתא אטר אביי
כהו בענין אחר שלוה דאמר צד אחד ב ר בי ת מו ת ר ד ר בי ת
וגואל ודא דתני אינו
צד אחד נו׳[
לוח ונואל רבנן היא הבאה ע״י מכ ר קרי צד אחד משוס
גמורה היא והכא א מר דהוי ריבית
דפליני עליה דר' שטעון דאין בא לידי רבית משני צדדין
גמורה ולפי ח[ פירוש רש׳׳י דמחלק
דלית להו לעי שטצינו
כו' ! ]הרי >ח גואל טיד .שאס לא יגאלנה ותיחלט לו אין כאן
בין שדה לבית ניחא גבי ה א דתנן
_
פ ר ק איזהו נשך )שם סד (:המלוה א ת חבירו לא ידור בחצרו חנ ם
אעי׳ לאלתר כשמכר  :רבית אבל הצואה ודאי באה ל Tי רבי ת שאינה נחלטת לעולם  :ועשה
הרי ?ו כטין רבית .
שאם חיה ביר חלוקת לו שדהו מ כ י • שמשק לו שדהו על אותו מנ ה וכתב לו א ם לא אתן לך ולא ישכור מ מ ט ב פ חו ת) מ מנו( ] מפני[ שהוא רבית ופירש רש״י שם
גליון הש״ס
מאי שנא ממשכנתא דנכייתא דשרי ותירץ ד ש לחלק בין שדה לבית
הצי שגה ]או[ ה' חדש־ם מנ ה מיכן וע ד שלש שנים הרי היא שלך :צזמן שהמוכר אוכל פירוס .
מתני' הניתן לו נמתנה.
דשמא השדה לא יעשה פי ח ת אבל הבית אי אפשר שלא י מ ה ממנו ם׳ רשנ׳א ננ׳ק דף עת
לנ^אל^ל 1םנ « ח ש [^ 1כל אותן שנים מו ת ר :לוק חאוכלפי רוס אסור  .ש מ איג אלנ ה ב תוך
בדירתו ומשום ה ט ט מנכה לו מן ה שט רות הוי רבית ולפי זה ניחא ע׳נ ד׳ה נננ ונתן :
והיינו כנדן רכית שלוקח שלש ונמצא שאכלס ברבית  :מע שה בביתוס בן זונין גרסינן  :צד
כליטיוואינוטנכהלי[ :א ח ד צ ר צי ס .שאם יגאלנה יהא רבית ו א ס לאו לא יהא רבית  :נמי הכא דבית שהוא ד ר בו בלא ס פ ק הוי רבית גמורה אבל שדה
ואיגד ,רכית  .שאינו
דשמא לא יעשה פי ח ת כי אכיל ליה נמי בלא נכייתא לאו רבית גמורה
טחסרו כלום שהתורה
ייכתה לו  :ער מלאת היא ואין נ ר אה לר׳׳ת חילוק זה דבבית נמי איכא ספי קא שמא יפול או ישרן! אלא ודאי אין חילוק בין שדה לבית וההיא דמלוה א ת
שנה^ת"מרח?^ש^׳ה חבירו לא ישכור מ מ ט בפחות יש לתרץ דלא דמי למשכנתא בנכייתא דשרי דההיא משכנתא מיירי שהלוה לו על השדה ואין הלוה יכול
היינו עיבורה י׳א יום להשכירו לאחר מפני שהוא בי ד ה מלוה משום הכי אינו רביתם[ דהא בלאו הכי הוא ב ט לו ה א ד תנן ה מ לו ה א ת ח בי רו לא ישכור מ מנו בפחות
שיתירה שנת הטח על
הלבנת( חיינו ש נ ת מיירי שלא הלוה לו על שדה או על הבית וביד הלוה להשכירו לאחר נמצא כשמוזיל גביה רבית הואי ולפי׳ זה דר״ת אינו מחלק בין שדה
הלבנד ,ומד ,שיתידים ל בי ת ה ד ר א קושיא לדוכתיה מאי שנא ממשכנתא בלא נכייתא דלא חשבינן ליה רבית גמורה וצ״ל דרבית גמורה מדרבנן קאמ ר והאי דאמר
חדשי החסה על
 _,ף ׳ יהודה סב_ ר צד ]יע׳ע תוס׳ ג׳ה סד:
לן דכי ה״ג ,
דין בתי ערי חומה גלי ,
לן רחמנא ,
שו מדכתב ^
שהתורה ה תי ר פ ה ט ט ח ,
חדשי אלא ^ ____
אין ז ה ר בי ת דאורייתא*  :ו
הלבנה דהיינו י׳א יום
דהיינו שם׳ח י ט י ס אחד ברבית מו ת ר .וא״ת לר׳ יהודה משכנתא בלא נ ט י ^ כמי תישתרי דצד א ח ד ב רי בי ח הוא ושמא לא י פ ד ט טו דוי׳׳ ל דלא ח שבינןצן ד׳ה ולא ישכור[
שתהא תטיטת בין ללבנה אחד ברבית אלא כגון טשה לו שדהו מכ ר דאיכא צד מכ ר אם לא יפדנו בתוך הזמן הקבוט לו אבל משכנתא בלא נכייחא דליכא ביה צד
ובין להטה ! טתני׳
דתני חדי זה טאל טיד מכר דלטולס הוא ביד הלוה לפדותו ואם י פד ט כיון שאין מנ כ ה לו מן הפירות שאכל הוה ליה רבית מידי דהוה אמלוה סאה ב סא ה ולא
דלא נ י׳ דתניא ינדם חשיב ליה ר׳ יהודה צד אחד ברבית אך טל ג ב דשמא לא יתייקר מ׳׳מ כיון דאין בו צד מכ ר אסור ולא חשיב ליה ר׳׳י צד אחד ברבית :
תהיד ,נאולתו ר' אוטר
רבא
אץ ימים פחות משנים.

תני חדא לוה ונואל וגואל לחצאין ותניא
אידך אינו לוה ונואל ואינו גואל לחצאין לא
המוכר
קשיא הא רבנן והא ר״ש*♦
“בית בבתי ערי תמה הרי זה גואל מיד וגואל
כל שנים עשר חדש הרי זה כמין רבית ואינו
רבית "מת המוכר יגאל בנו מת הלוקח יגאל
מיד בנו אין מוניןא[ שנה אלא משעה ׳שמכר
°עד מלאת לו שנה כשתא אומר
״ תמימה להביא יאת חדש העיבור רבי אומר
ליתן לו שנה ועיבורה הגיע יוסשניםעיצד
חדש ולאנגאלד ,היתד ,חלוטהלו™■ הלוקח
שם ואחד יי״הניתן לו במתנה שנאמר ״לצמיתות :
גט׳ מתני׳ דלא כרבי דתניא *רבי אומר
ימים אין ימים פתת משנים ורבנן האי ימים
מאי עבדי ליה מיבעיליה מיוםליוםורבי מיום
ליום מנא ליה נפקא ליה ״מעד תום שנת
ממכרו ורבנן התא מיבעי ליה שנת ממכרו
*שלו ולא שנת של מנין עולם וימים מיבעי
לת למעת לעת דאי מעד תום שנת ממכרו
הוה אמינא מיום ליום אין מעת לעת [3לא
כתב רחמנא ימים ורבי מעת לעת מנא ליה
נפקא ליה מתמימה ורבנן ההוא מיבעי ליה
לעיבורה ורבי נמי הא מיבעי ליה לעיבורה
הכי נמי ג[ מיום ליום ומעת לעת מעד תם
שנת ממכת נפקא  :דדי זו כמין רבית ובו׳ :
והתניא דדי זו רבית גמורה אלא שהתורה
דתירתו אמר רבי יוחנן לא קשיא הא רבי
יתדה והא רבנן דתניא *דדי ישהיה נושה
בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר בזמן
שהמוכר אוכל פיחת מותר לוקח אוכל
פיחת אסור רבי יהודה אומר אף בזמן
שהלוקח אוכל פירות מותר אמר רבי יהודה
מעשה בביתם בן זונין שעשה שדהו מכר
על פי ר״א בן עזריה ולוקח אוכל פיחת
היה אמרו לו *משם ראייה מוכר אוכל פיחת
היה ולא לוקח מאי בינייהו *צד אחד ברבית
איכא בינייהו תנא קמא סברצד אחד ברבית
אסור וד יד^דה סבר צד אחד ברבית מותר
רבא

תניא

מתני׳
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6י־שהייוה

בדום

:והתניא

כ^מר דקפבר המוכר בית בבתי ערי חומה איט רשאי לגאול אלא לאחר שני ימים  :ורבנן  .דסברי דטאל סיד האי ימים טאי עבדי ליה  :טבעי ליה  .שנואל עד מלאות שנה מיום ליום וימים מנעי לחו לשנה תמימה
מעת לעת באותה שעה שמכרד : ,מעד תום שנת ממכרו  .נפקא מיום ליום ומעת לעת אייתר ליה יטים שאין ימים פחות משנים  :ולא שנת של מנין עולם  .שאין אומרים אם מכר לו באלול או באב כיון שחניע יום א׳ בתשרי
עלתר ,לו שנה אלא מונה שנה שלימד : ,טבעי ליע לטעת לעת  .כלומר דאם מכר לו בפסח ואותר ,שנה חל פשח ביום א׳ ולשנר ,הבאה חל פסח ביום ח׳ אין אומרים כיון שהניע יום א׳ בנים! הבא דהוא יום ]י׳א[ בדורש)א׳(
עלתד,לו שנד] ,מיום ליום[ אלא אין עולד ,לו שנר ,עד שיגיע הפסח דהיינו מעת לעת  :טיום ליום ומעת לעת מעד שנת ממכרו נפק< . 1אייתר ליה יטים ואין יטיס פחות משנים  :ועשה לו שדוע מנר  .בשלוה מטנו
אמר לו אם איני פורע לך מיכן ועד זמן פלוני תד,א שדי מכורה לך מעכשיו בכך וכך ותחשוב בה דטיך ותחזיר לי המותר על חוכך ועכשיו היא ברשות הלוקח ] :בזטן שחמגבר אוכל הפירות עד אותו זמן סותר שעד
הזק היא שלו  :לוקח אוכל פירות אסור  .דשמא יפדנה זד ,ונמצא לוקח אוכל רבית למפרע[  :ר׳ יועדה אומר אף בזמן שחלוקת אובל פירות מותר  .הואיל ואיני תופשה בתורת טשכון אלא בתודת מנד  :צד אחד ברבית
איכא נינייחו  .לדגי קדי ליה צד אחד ברנית דלא חשיב רבית ]נטורה[ אלא רבית דהלואה כגון הליוע טלע בה׳ דינרין אבל רבית דמקח וממכר קרי צד אחד דבית ואיכא דאטר הייט צד אהד בדנית שאם יפדט יהא
רבית טה שאכל ואם לא יפדנו לא יר,א דבית :

