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׳

^ Sראשו^^
ליש>ה
:

רבינו גחצ{ום

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 :

עין בשמט
נר כממד.
א מיי׳ פ*ו מהלטת
מלוה ולוה הלכה ה

סעיף  Im Mk] .•fi׳ סייג
״®י' *ייי® ®לי® י[ =
ל ב ב מיי׳ פי׳נ מהלכות
שממהרונלו׳הל׳ו.־

^
בכורות הלכה ינ
״
ל ד י מיי׳ סייג מהל׳
שממהרונליחהל׳י:

ח
■

לה

מיי׳ פס פי׳א

הנכה יע
לו ו מיי' פי״ב מהל׳
שמעה ויובלות הל׳ח:
לו ז מיי׳ שם הלכה ע :
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רבא

דמוכר שרדז פרק תשיעי

א מר ד ט לי ע ל מ א צ ד אחד ברביח א סו ר .פיר ש״יו מ חני׳
וברייתא בהא פליגי ד תנא לברייתא ס ב ר סו ף סו ף הואיל
ול Tי הרבי ת )לגבי( ]אתי[ צד אחד ברבית ו כ ר בי ת'ג מו ר ה היא
אלא שהתורה התירתו ]לשון[ רש׳׳י וטוד יש לפרש דבהכי פליגי מ תני׳

וברייתא כגון שנכנס בבית להחזיר מסורת ה ש״ ס
לו דמי שכירות שנה א ם בא לפדותו
בתוך י״ב חדש דתנא ד מ תני׳ ס ב ר
רבית על מנ ת להחזיר שרי ותנא
דברייתא ס ב ר ד א סו ר אי נמי מ ר
אמר חלא ומר א מר חדא ולאפליגי
ד מ תני׳ מיי רי כשמחזיר לו א ס י פד ט
וברייתא מיירי כשאין מחזיר :
ר״מ ה א א מ ר מ תנ ה אינה
כמכר.י״ל דכיון דאינה כ מכ ר
אין בידו לגואלה לעולס אפי׳ תוך
י״ב חדש ולפי זה מ ה שהקשיט ב פ׳
המקדיש)לעיל כח (:כיון דכתיב אחוזת
עולם היא להס היה לנו לומר שלא
י ת ט בתיהם ב מ תנה אבל טכ לל פ ר ש
ה כ א ד מ תנ ה אינה כ מכר ויכול הנותן
לגאול לעולס אפי׳ אח ר י״ב חדש
ובהכי ניחא דיכולים כהני ס ולוים
ליתן לאחר בתיהם ב מ תנ ה :
ה ת מ י ו הלל  .הכא מ שמע דבימי
 Iי ^יי
 Kkשהיה בבית שני
הלל
כדאמרינן בפ״ק דשבת)דף שו .ושם(
■
.
הלל ושמעון גמליאל ושמעון נהגו
״
נ שי או
תן ^לפני הבית מ א ה שנה היו
י ‘I
נוהגין יובל כיון דבתי ע רי חומה היה
נוהג כדאמר בפירקין דלעיל )דף

דאי

רביגו גרשום

ערכין

דכוליטלמאצדאהד ברבית  .כי ה ״ ג אסו ר הואיל ו מעיק ר א ב מ ר ת
ה לו א ה א תא לידיה ור׳ יהודה י ד[) ד ק א מ ר ( ] ד ק ש ד[ בהכי ע ס קינן
שהתט מתחילה שאם יגאלנה המוכר בתוך שלש יחזיר לו הלוקח
הדמים מפירות שאכל וברבית ע״ מ להחזיר פליגי ומתני׳ ו תנא
תורה אור דברייתא בהא פליגיד תנ א קידן ס ב ר
אפי׳ צד אחד נמי לא הוי דהא בתורת
מכ ר אתא לידיה ותנא ד ב ריי ת א ס ב ר

רבא אמר דכרלי עלמא צד אחד ברבית
אסור והבא ברבית על מנת להחזירא[ איכא
סוף סו ף הואיל ולידי רי גי ח ״ ^
ביגייהו מר סבר אסור ומר סבר"מותר :
]אתי[ צד אחד )היא( כרבית
פשיטאמהודתימא
מת המוכר יגאל בנו:
גמורה היא אלא שהתורה התירתה :
°ואיש כיימכרנ[בית מושב אמר־ רחמנא?^?^שכיימכראמר רחמנא( :והיסה
והאי לאו מכר קמשמעלן °והיתה גאולתו שם גאולהו שז[ מ ״ מ .מ ש מ ע ד א״ כ הו ה
ליה למיכתב יגאלנה ע ד תום שנת
מכל מקום  :מת הלוקח יגאל מיד בנו ובו׳ :
פשיטא מוד דתימא ״לקונה אותו אמר שם מ מכ רו מדשני בדיבוריה וכ תב והי תה
רח^^^^ ןן^ -

ןך;,יתך; ןיאן^ך^■

ק ^ן-

גאולתו מ ש מע אפי׳ ע״י אחר :
לקונה אוסו  .מ שמע לקונה יהא
נחלט א ם לא יגאל בתוך שנה ה א א ם
יגאל יחזירנה וקונה הוא דיחזירנה
אבל ב ט לא קמ״ל והיתה גאולתו
מ ״ מ  :ש ג ה .אי הו ה כ תי ב ע ד מלאת
שנה ולא כתב לו איני יודע א ם שנה
למכר ראשון או שנה למכר שני
כגון מכרה ראוכן לשמעון בניםן
ושמעון ללוי בתשרי וה״א ראובן
שמכרה ראשון מחשב ע ם לוי ויהא
לו רשות לגאלה ע ד תשרי הבא השתא
דכתיב לו מ שמע דאמוכר ראשון ק א
מהד ר  :למי חלונו  .כשהגיע שנה
למוכר ראשון ונ חל ט מי מן הלוקחים
זוכה בחליטה זו  :לראשון חלוט .
דראובן אין גואלה עוד משמעון אבל

והכאברביתע׳פלחחזיר
א־כא נינייחו  .שהלוח
החנה עם המלוח שאם
יכול לפורעו ב ז מ נ ו
שיחזיר לו שדחו רבנן
סברי כיון שהתנה הלוה
שתחזור השדה לידו
חפירות שאכל ]הליקח[
היי זה רבית ור׳ יחודת
סבר כיון שעשאח לו
נ סו ר ? "

 S־״

£

ומותר הוא הלוקח לאכול
טירותיה שהיא שלו
וחזרה זו שמחזירה לו
המלוחאינו דומתכחזרת
אלא רומח כמו שחוזר
ומכרה לו המלוה עכשיו
)דמי( הלכך לא הוי
רבית ומתני' דקתני
אינה רבית ר' יהודת
היא  .ע׳ א לשון מורי
חנאון רביתע׳ם להחזיר
שהתנה שאם יפרח את
חשדה שיחעזיב לו דמי
פ־רות שאכל ר׳ יהודה
מכר כיון עזמחזיר לו
דם׳ הטירות מותר :
איש כי ימכור אמר
רדזטנא והיתד■ גאולתו .
כלומר מי שמכר ינאול
קמיל ] :שנה  .דכתיב
ואם לא יגאל עד מלאת
לו שנה איני יודע אם
שנד ,לראשון אש שנד.
לשני כלומר שאש טכרר.
הלוקח לאחר אחר חצי
שנה שקיאד■ איני יודע
אם נלך אחר מלאת
שנה של לוקה ראשון
או של לוקח שגיזכשהוא
אומר עד מלאת לו למוכר
ראשון קאמר .למי חלום
אש לא נאלו מוכר ראשון
עד מלאת שנה ר׳
אלעזר אמר ל ל ו ק ח
ר א ש ו ן  .הוא חלוט[
דלרידיר■ מנינן ]למוכר[
ללוקח ראשון טונין לו
י׳ב חדש הלכך בדין
היא שתהא חלוטה לו :
כל זכות שתכא לידו .
שיהא במקומו שיוחלט
לו ] :עלתה לו שנה .
שבר׳׳ת אדר מכר עכשיו
כשהניע לראש אדר
אחר  :וליטא ליח  .זה
ש ק נ ה בט׳ו באדר
ראשון לאותו שקנר■
בר׳ח השני :אנא קדים
שחין נורא ם־קמי דידך.
כלומר אני הסקתי אש
בביתי בטדורתי קודם
שחיסקתה אתה בביתך
שאני קניתי קודם מפני
מה נחלט לך ביתך קירם
משיחלט איתו שלי
שקניתי קודם  :דאמר
ליה[ את נחית לע-בורא.
שקנית בחודש העיבור
באדר הראשון
אדעתך ד ש נ ת
עיבור את רוצר ,לחשוב
הלכך לא ננמרה שנתה
עד ט״ו באדר ] :נולדו
לו ב׳ טלאים.לירע אי זה
יש לו תורת איל קורם
טחבירוואיב׳דאט׳לענין
צירוף נורן של מעשר
בהמה דכתיב במעשר
בד.םרו שנה היוצא השדה
שנה שנה .לט׳ר : .התם
הוא דכתיב תש־מה .גבי
בתי ערי חומה לרבות
חדש העיבור  :קמ׳ל
דשנה שנה נטרי מהדדי.
כתיב נבי ערי חומה
שנר .וכתיב בטלאים
שנח שה תמים זכר בן
שנה טח להלן תמימה
דהיכא דנחית לעיבורא
מחשבין לו שנת עיבור
אף הכא נטי  :שנה
ועיבורה  .היינו שנת
הלבנה ומה שיתירים
הרשי החמה על הלבנה
י׳א יום דהיינו שפ׳ה
ימים שתהא תמימה בין
ללבנה בין לדזרה[ :ואחד
דוניתן לו במתנד. .

מבל מקום :אין מונין לו שנה אלא משעה
ל ח  nמיי׳ פי׳במהלכי״
שמכר בו׳  :תנו רבנן שנה איני יודע אם
®״״®יייגלי״ ®י''־
שנה לראשון אם שנה לשני כשהוא אומר
ל ט פ מיי׳ פ״ח מהלכות
גירושין הלכה כא
עד מלאת לו שנה ג[ תמימה הוי שנה
עוש״ע אה׳ע סימן קמג
לראשון למי חלוט רבי אלעזר אומר לראשון
סעיף ד :
חלוט רבי יוחנן אמר ]""[ לשני חלוט
בשלמא לר׳ אלעזר דלדידיה קא מנינן אלא
■״־לרבי יוחנן מאי טעמא אמר רבי אבא בר
שיטה מקובצת
^:ממל *מה מכר לו ראשון לשני כל זכות
א[ להחזיר קא מפלגי
מר סכר ותיכות איכא
""שתבא לידו אמר רבי אבא בר ממל מבר
כינייהו נמחק :ב[ ואיש
^שני בתי ערי חומה אחד בחמשה עשר
כי י ט ״ י א טי
והאי לא זכי! ק ם ^ :
באדר הראשון ואחד באחד באדר השני זה
ג[ שנה הוי זווטרשנה
לראשו! תיכת תטיטי׳
שמכר לו באדר השני כיון שהגיע יום אחד
יי
i
/
נמחס  :ד[ את נחתת
לעימראואנאלא נח תי״ כם (.דאין בתי ע רי חומה אלא באדר של שנה הבאה עלתה לו שנה זה
לעיטרא  :ה[ שנילי בזמן שהיובל
שמעון גואלה מלוי ע ד שיגיע שנה
נוהג״ ..וקשה { Aלפירש׳׳י שמכר לו בחמשה עשר של אדר הראשון
ץ״
כאחד באדר  :י[ אכיל
למכר שני שהרי ללוי לא נחלטה :
דפ רק השולח )ג ש! דף לו (.דתנן
,ףק״
טק,,;,ם־ םהאכל הלל תיקן פרוזבול ופריך בג מ׳ עלה לא עלתה לו שנה עד חמשה עשר באדר
נמחק  :ז[ ת
לשני חלוט • שאין שמעון גואלה
של שנה הבאה מתקיף לה רבינא ולימא ליה
״,
הכא  :יז[ דשנה שנה
יז[ מ לוי :מלחה לושנה  .י מ ד ה א י כ א
כ׳
מהדדי גמרי  .משטע
אנא קדים שחין נורא מקמא דידך משום
הבא דכנל דוכתא לא
מיום ליום וזה שמכר לו בט״ו באדר
כעען שנים
שלמות דאמר ליה את ל[ נחית לעיבורא  :וא״ר אבא בר ממל נולדו לו ישני
לא על ת ה לו שנה ע ד ט״ו באדר
מיום אל יום אלא היכא
לשנה הבאה ואע״ג דהשתא הוו י״ג
דנמרי' שנה מכתי ערי טלאים אחד בחמשה עשר של אדר הראשון ואחד באחד באדר השני זה
חומה ותימה
חדש משום דמיום ליום בעינן מט״ו
להר׳ר שנולד מ באדר השני כיון שהגיע יום אחד באדר)השני( של שנה הבאה
אלחנן טנ׳ל די׳ג ויום
באדר לט״ו באדר  :ולימא ליה לוקח
שלמות
אחד כעינן
עלתה לו שנה זה שנולד לו בחמשה עשר באדר הראשון לא עלתה לו שנה
מיום אל יום ותירץ עד׳ חמשה עשר באדר שלשנה הבאה מתקיף לה רבינא ולימא ליה אנא ראשון ללוקחשני אנא קדיםשחין
דשטא הוא הלכה למשה
נורא .אני היסקתי ימ[ ונשתמשתי
מסיני אי נם• מכן
משום דאמר ליה את נחיתת לעיבורא אנא
ירוקאמקמא דידך
עשריםמ ן .קדים אכיל י[
 ,י ,
.
.
.
של יוצא צבא שהוא ז
בבית קודם מ מך ושלך נחלט באחד
^ו נ ש של טע^ז כתיב לא נחיתנא לעיבורא הא תו למה לי היינו חך מהו דתימא התם דכתיב
באדר ושלי לא תי ח ל ט :אסנחחח
תמ^מה ״ז[ הבא דלא כתיב תמימה לא קמ'7״[ דשנה שגה(0;jcמהדדי גמרי :
ובי ־**“““
חומה׳“״
ערי’'״"יי
מבתיי“י
לעיבורא  .נ כנ ס ת בחודש העיבור
ם לפיכך ת פ סיד ד ת מי מה כתיב ליתן
ש
תמימה
^״שנה
ת״ר
:
עיבורה
מזשנת
ליתן
אומר
רבי
בו׳
תמימה
אומר
 , , , , .י
 .׳
י
,
בעינן שיהו שלמות3-
מ י ו ם אל יום ה׳הירבי אומר מונה שלש מאות וששים וחמשר! ימים כמנין ימות החמה וחכמים ^ לו חדש העיבור אבל אני לא נכנ ס תי
אומרים מונה שנים עשר חודש מיום ליום ואם נתעברה ’ Cנתעברה ל ן ; ^ ב ו  :נולדו לו שני טלאים * .והם
K 5
™ י״יבייי־ יי״״הגיע יום שנים עשר חודש ולא נגאל בו׳  :ת״ר לצמיתות לחלוטין ך^ף א ך ך ^ בכורות ומוזהר להקריבן בתוך שנתן בכז־ו
ליש
חשנה״י^נ^ד״״לל?' לצמיתות לרבות יאת המתנה מאי טעמא צמית צמיתות אמחה רבנן קמיהח דכתיב )דברם מו( האכלנו שנה בשנה:
לא כסב חמימה  .ולא ליחיב ליה חדש
תיטה״^^^דאם; דרב פפא כמאן דלא כר״מ דאי כר״מ האמר *מתנה אינה כמכר א״ר פפא§ העיבור כ[ וליסלקיה שגה בט״ו בשבט:
דמתנח לא הדרא ביובל אפילו תימא ר״מ שאני הבא דרבי רחמנא לצמיתות אמרו רבנן לרב פפא| המכין ימוח החמה  .בין בפשוטה בין
קרקע שלהנז במתנה וא^ לה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא והא גבי יובל דכתיב תש־ובו^ ב מ עו ב ר ח :י״בחישמיום ליום  .כמו
שאנו קובעין אותן לשנת לבנה :
א( לרבות יאת המתנה יא[ ור״מ לא קא מרבי אלא הא ודאי דלא כר״מ :
אחיז״״
נחטברה לו  .למוכר דכתיב תמימה :
לעיל ה״ר ג( המקדיש בית בבתי ערי חומה דדי זה גואל וגואל לעולם גאלו יאחר
ומטעטינן מיניה
שאינן יכולים להחרים
האמר .ב מ ס׳ בכורות ב פ׳ ״() א ח רון(
מהאי טעטא ה׳נ ניטא מיד הקדש הגיע יום שנים עשר חודש ולא נגאל היה חלוט לו מנאה״מ
)דף נג (:מ תנה אינה כמכר לחזור
 םהאי־.םעםא שלאיוכלו אמר שמואל דאמר קרא ״לקונד! אותו ואפילו מיד הקדש ולחלטיד! הקדש
לתת בטתנה כיון דלא
״® ביובל למי שנתנה  :חשובו .תשובו איש
ובעינן
הדרא לוע ביובל
וי׳ל דקרא אמר קרא לדורותיו יצא הקדש שאין לו דורות לא יצא ביובל למה
אל אחוזתו ודרשינן כ א [) ב פ ״ ט ( ) פ ם(
אחוות עולם
^
בו
ופגע
חומה
ערי
בבתי
בית
למוכר
לאנצרכאיאלא
ספרא
רב
אמר
לי
דאחוות עולם לא בא
לרבות את ה מ תנה  :וגואל לעולם .
אלא לומר על הפקעת
קרקע דכתיב בקרא כגון יובל בתוך שנתו םד״א ליפוק ביובל קמ״ל לא יצא ביובל’•
^ז״בראשונה^ שאינו נחלט להקדש לעולם ולקמן
מחרים שדהו דבישראל היה נטמן יום שנים עשר חודש כדי שיהא חלוט לו התקין הלל שיהא״ מפרש ט ע מ א  :הגיע יום שכים עשר
מופקע מ ב ע ל י ו סן
קרא חולש מעותיו ללשכה ויהא שובר את הדלת ונכנם אימתי שירצה יג[ הלז חודש  .משלקחו מן הגז ב ר :שאיןלו
הרזורה ואשמועינן
דבלוי אינו מופקע
ם דורוס .דליכא פריה ורביה קמי
אבל יבא ויטול את מעותיו*• גס׳ *אמר רבא מתקנתו של הלל דדי °זה גיטיך עלש
מתנר .דלא כתיב בקרא
שמיא :לאיצאביובל למה לי  .הואיל
לא גלי עליה קרא .דלא
ודאי מנת שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו מדעתו מגורשת בעל ברחו אינה מגורשת
תפקע
היה
וכתיב לצמיתות:
מדאיצטריך
מופקעתיאםולא הנתןד ר א א( ]בכורות נג=[ נ״י®'®״®[
I

מתני׳

מתני׳

נטמן  .הלוקח ביום שנים עשר חודש
ביובל אלא מכר .הרא׳ש
ז׳ל  :יב[ נואל מיד כדי שלא ימצאהו מוכר ליתן לו מעותיו כב[ והוא חלוט לו :שיהא חולש .כ מו)י ש עי ה יד( חולש על גוים וכלגר סיק) שבח דף קמח (:מטילין
וגואל ; יג[ הלז  ,מ״א חלשים על הקדשים שיהא מטיל מעותיו ללשכות כג[ שבעזרה  :ויהא שובר הדלח • של בי ח שמכר ונכנס • ג ט ׳»דעסו  .כי[ שיקבלם ברצןן ; היה יכול לנאול כל

הלה  :יד[ דקאמר מותר
י׳ ב חדש רגותן המתנה
י
.
י
=י( צ׳ל יש בכול
בהכי:שו[ריבית אתי צד
וכשיגיע י׳ב חדש ולא
״ י
'
.
היר■ליה  :יז[ גואלה עוד מלוי  :נגאלה היתה חלוטה לו  :שנאמר לצמיתות  .שהיה יכול לומר לצטות ואמר לצמיתות לרבות המתנה שנחלטת
דאם לא כן
רבית ועא ורבית נטורר .דעא :עז[)גאולתו ור,יתד■ גאולתו( ט׳ם
ואינה יוצאה ביוכל כמכר  :כמאןדלא כר׳ מאיר  .דאמר בס׳ יש בכור לנחלה אלו שאינן חוזרין ביובל כו' .
וליסקא ליה שנד : ,כא[ ודרשינן בככויות
העיבור
ד.,דד,א איכא שיום ; יע[ היסקתי אש ונשתמשתי  :כ[
)בפ׳ב( ]סופיה[  :כב[ מעותיו ויהא חלום לו  [ » :ללשכות הקרש שבעזרה  :כד[ מדעתו  .שקיבלם ברצון  :דכי חיכי דסבר ר׳ מאיר דמתנה אינה כמכר לענין לט-םק ביובל הכי נמי דלא חויא כמכר למיחלט :
]דרבי רחמנא לצמיתות  .כדאטר לעיל צמית צמיתות  :אמרי ליה רבנן לרב פפא והא אמרינן התם בפרק
יעז בכור[ דד.א גבי יוכל כתיב תשובו לרבות את המתנותור״מלא קא מרבי  .דתשוב תשובו לא משמע ליה ]לרבות[ הכי נטי צמית צם־תות לא משמע ליה ]לרבית המתנה אלא ודאי וילא בר׳ מאיר[  :וגיא ‘ לעולם!
דאינה יוצאר,לכד1ים ביובל כשדר ,אחוזה :גאלר ,אחר מיד הקדש  .אותו אחר דינו כלוקח שאם הניע יום י״ב חדש ולא נאלר.המקדיש נחלט לזה שגאלר .מיד הקדש ] :ולחלטיד.הקדש  .ויהא חלום להקיש• אש לא
ננאל בתוך שנתו למה גואל לעולם  :אמר קרא[ לדורותיו  .לטי שיש לו תולדות ]דורות[ יוצא לצמיתות ) :נאלח אחר  .דכתיב וקש את הבית ונו׳  :ור,אחר דכתיב וקם הבית ונו׳(  :לא יצא ביוב^
למד ,לי  :סד׳א ליפוק ביובל  .דפקע יובל לקנינו קמ״ל דלא ] :ד,יד ,נטמן הלוקח  .יום י״ב חדש כדי שלא ימצאנו המוכר שיגאלנה ממנו בדי שיחלום לו[  :שיר,א חולש מעותיו ללשכה  .העשויה לכך היה מניח מעות
]פדיונו[ באותו לשבה כשאינו מוצא דלוקה ] :ויהא שובר את הדלת  .פתה הבית שמכר ויכנום בו וכשירצה הלד ,הלוקה יבא ויטול מעותיו מן הלשנה[  :מתקנתו של הלל ש׳ם דנתינה בעל כרתו בעלמא לא רעיא נתינת •

המוכר ש ד ת

טש 1דת הש״ס

פרק תשיעי

ג מ ל כי ס ו  .שהטילחס בביחו ס ה״ג ד פ ק ץ הלל ב מ חני'  :שלא
ב פניו  .כגון זה שהיה נ ט מן ומשוס ד ח רהי לריעוחא איכא דשלא בפניו
הוא ובטל כרחו הוא מ שום ה ט אי צ ט ד ך ליה להלל לתקוני  :מ אי
ד אי ל טיי ר ליה שקין  .ואי הוי נ מי לוקח ה ח ם ו ל א הו ה ב עי ל ק ס לינ הו
הוהאיצטריךלהלללתקוני ד ב טל כ ר חו תו רה אור

לב

עקםשפט
נר מצוה
מי איכא מ י ד דאורייתא מ ש מ טא והתרןן הלל דלא ת שמט ומשני מk 5יי׳ םי׳ 5מהל׳
שמימה דוגלומ

ערכק

בשביטית בז מן מ ה דרבנן ופרש״י והלל כרבי סבי רא ליה ד א מ ר
שביטית להשמטת מלוה בזמן מ ה דרבנן ו א ט״ג דהלל בבי ת שני הוה
ס בי ר א ליה דבבית שני הואיל ולא הי ה יובל ט ה ג לא היה ט ה ג
שמיטה מדאורייתא ודאמרינן מ ט
יובלות לקדש שמיטין מדרבנן ק א מ ר
וכאן מ שמט דבבית שני היה יובל נו הג
מן ה תו רה וכן מ ש מ ט בכריתות
!י פ ר ק א ר ב ט ה מ חוס רי כ פ ר ה ב סו פו
^ ) ד ף יא (.וית ט *ידיהם ל הוציא)א ת(
""נשיהם ואשמים וגו׳ א מ ר ר ב ח ס ^
מל מ ד ש סלן ש פ ח ה ח רופ ה ב טלו ושפחה
חרופ ה ס י ט חציה שפחה וחציה ב ת
חורין ה מ או ר ס ת ל ט ב ד ט ב ד ו א מ רי נן
בפרקין דלעיל ) ד ף כש (.דאין ט ב ד
טברי נו הג אלא בזמן שהיובל ט ה ג
אל מאנהגו יובלותבבית שני וצ״ל דט״כ
דאין ה ט נ מי דנ הגו יובלות בבית
שני ואט״ג דכל ישראל לא חזרו בימי
טזרא כדכתי ב )נחמיה ז( כל הההל
כאחד א ר ב ט רבוא אלפים שלש מאו ת
וששים ומיהו מכל שבט ושבט חזרו
מקצתן והוי שפיר כ מו כל יושביה טליה
כדאמרינן לקמן שמנו יובלות א ט״ג
דלא חזרו כולן וההיא ד פ ר ק השולח
)גישין דף לו (.צ״ל דהלל לאו לדריה
תקין אלא יודט היה שהבית היה
טתיד ליחרב ולפיכך תיקן פרוזבול
וא ט״ג ד ב טי ה ת ם הלל כי תקין
פרוזבול לדריה הוא דתקין או לדרי
טל מא תקין ההיא לאו לאביי ק ב טי
כי א ס לרבא דמתרץ ה ת ם ה פ ק ר
ב״ד היה ה פ ק ר :

הלכה יא :

מא ב מיי׳שם הלי׳ג :
מב ג מיי׳שס הלי״

חי ה רנ תינ ה  :מ[ ן^מ׳ בי ש .ו ק ם מדאיצטדך אה להלל לתרןני נתעה בעל
הבית אשר ב טי ר )ויקרא כה(
ברחו הדא נתעה הא בעלמא נתעה בעל
מגדלו ש.י[ מ שטיי״רוקבוטה ב קר קט:
ש״ל ביש  .והני דלטיל דמו לבית  :ברחו לא היא נתעה מתקיף לה רב פפא
מה ו מיי׳ שם הלי׳ג ;
]5״ל ד 3שימי כר אשי[ חולסיש  .יא[ מ קו ם שאיט ראוי ואיתימא *רב א[ אשי ודילמא בי איצטריכא
מן ז מיי׳ שם הלמ׳ו :
לזריטה א י ^ בינייהו דשדות ממש ליה להלל ל^לץני שלא בפניו אבל בפניו בין
]צ׳ל נתינה[ לא קא מ ר רבי מאיר דהא בית כתיב מרעתו ביןב1נל כרת הויא ה *מתנהאיבא
ביה אלא חולסיח ומצולה קמרבי דדמו דאמרי אמר| רבא מתקנתו של הלל הד זה
לבית דלאו בני זריטה נינהו וראויין' גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו
לבנין י ה בית חולסית ליטול מ שם בין מרעת בין בעל כרת הויא נתינה וכי
אבנים ומצולה ליטול יג[ מהן חול
ורבי איצטריך־ליה להלל לתר^ני שלא בפניו אבל
יהודה סב ר כשדות דמו  :וס שניא .
שיטה מ^בצת
דחזינן בפניו בין מדעתו בין בעל כרת הויא נתעה
בניחותא  :כפשגויה ד ק ר א .
א[ רב ש'םא ב י אשי
דביתה בתוך ה חו מ ה וקאמר בחומה מת^ף לה רב פפא ואיתימא רב שימי בר
וד')ז מ א:נ[ ר ^־ אנ ת ע ת
איכא  :ג[ וטצולת דבי
היא יושבת כלומר ב טי ר חו מה היא אשי ודילמא בין בפניו בין שלא בפניו מדעת
יר\דה אומר כשדות ד'
ש מו שי ס חומ שה  .אין בעל כרת לא והלל מאי ראיצטריך ליה
יו שבת:
מא־ד אוטר כבתים :
ד[ וווטיז בו׳  :ה[ יושבת
שלא הקיפוה חו מה אלא הקיפוה
התמה
p
לפנים
שהוא
י׳כל
מתגי׳
5
תקין
ד׳ שטעון סבד ס׳א ד׳ ש
סנר בי ביתת בקיד
ב ב ת ש ותכופות הבתים זו לזו כ חו מ ה :הרי הוא כבתי ערי חומה תץ מן השדות ר׳
החוטהוד״י סבד בחומת
ר׳
שלש שצירוה • שבכל א ח ת ואחת שני מאיר אומר אף השדות בית הבנוי בתמה
יושבת וא־נוגידסת דש׳׳י
בתים מיקריא טיר :
זיל  [ 1 :וחדיד ואונו
אומר
קצרה ג .מ ׳שם שטיו יר יהודה אומר אינו"כבתי ערי חומה ר״ש
וידושלם  :ז[ דבי אלעוד
ק טנ ה שמחוץ לציפורי :
איג ר  .שגגותיה חו מ תה  :לוא חו מ ה  .כותל החיצון היא חומתו*י גט׳ ת״ר ביתאין
בר  [n :וחדיד ואונו
וירושלם  :מ[ תיבת נ ם׳
ובתי
לוא כתיב מ שמט לא ומשמט לו כלומר לי אלא בית מנין לרבות בתי בדים
נמחק:י[ םשט-יר ובלשון
אשכנז ירפטא וקבועה J
ושיחין
.אין ^לו טכשיו והיה לו חו מ ה ^קודם מרחצאות ומגדלות ושובכין ובורות
יא[ חולסית מקום סלעים
ל[ הו הנ מי בית חלוט בהו:מאיקאמר.דקיא ומערות ת״ל °אשר בעיר יכול שאני מרבה
הבית
שא*נו  :יב[
חולסית  :יג[ ליטול
וכי אין טי ר מו ק פ ת חו מ ה בגליל אצא ” אף השרות ת״ל בית דברי רבי יהודה ר״מ
משם חול  :יד[ חוי
נםי  :מו[ ברחו חוי
גמלא ו ב טב ר היי לן אלא ג ליי • אומר בית אין לי אלא בית מנין לרבות בתי
בו'  LW :טת־בת פש־טא
בדיםובתי מרחצאות ומגדלותושובכין ובורות
״י
עד תיבת וא׳ת נמחק :
הלל לתקוני יז[ פפא גליון טכלל
רב
אמר
בית
כתיב
הא
ואלא
בעיר
אשר
ת״ל
שדות
שיחין ומערות ואפילו
נ תינ ה בטל דבעלמא לאהויא נתינת
]עי׳ פ־יוש מנרוך
־כרחו שו[ ]הוי נ תינ ה ה א בטל מא לעניןטתנהלאאיצטריך
נטיו חסדא אמר רב קטינא *חולסית ומצולה איכא בינייהו והתניא חולסית ומצולה
תלם[
לאשמועיק ד ם י ל ת א
ג[ ר״מ אומר כבתים ר׳ יהודה אומר כשדות :בית הבנוי בתמהד יהודהאומר
נ תינ ה ב ט״כ[ לא הויא
נ תינ ה דפשיטא היא דאין אדם
אינו כבתי ערי חומה ד[ ]ובו׳[  :אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו יש׳קסז[)פשיטא דאין לו ל א ד ס ל ק ב ל מ תנ ה זוכה בע׳כבט תנה שנ תן
לו חבירו ולענין פרעון
יהושע נ
“ותורידם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר התמה ובחומה היא יושבת ״ ״' ב ט ל כ ר חוו ל א הוי א נ תי נ ה (ו א ״ תו כי הוב פשיטא דטועיל
בעיבוטפטר ליה אם
איצטריך ליה להביא ראי ה טל זה
יושבת
היא
בתמה
םבר
יהודה
ור׳
דרןא
כפשטיה
סבר
שמעון[
]ר׳
)ר״מ(
מ
זי ק חחוב בחיקו של
ד נ ^ ה בטל כרחו לא הויא נ תינה מלוח וכן ליונין פקדון
"עיר שגגותיה תמתה ושאינה ימוקפת ת^ןךן
ולא בעיר תמה ז
נטי דתנן בם' הנוזל
ל ״ ״ ב ט ל כ ר חו ו ט ו ד רי כי פ לי ג ט ל ז ר ב תי א הלוה טחבירו או
מימות יהושע בן נון אינה כבתי ערי
W
חצחת של שני בתים מוקפת תטה מימות יהושע בזנק כגוןקצרה הישנה של * “ ר ב ת ־ א ׳ [.וי״ל ד ו ד א׳ מ ת נ ה יימס
ש אין לו שום צו ר ך פ ש י ^ א  ,צ א ה ן ,א לו אפי׳ בע^ והכא
ציפורי וחרךה של גוש חלב ויודפת הישנה וגמלא וגדוד וחריר י[ ואונה
איירי בדבר שועא זנן ק
מגילהה :וירושלים וכן כיוצא בהן** גט׳ *ת״ר חומה ולא שור איגר סביב
פרט ב ט ל כ ר ח ו ו ר ב פ פ א נ מ י ל א פ ל י ג ט ל לקבל טחבירו וחב־רו
ןשנועות עז .מגילה ג :י [:לטבריה ישימה תמחה *רבי  vאליעזר בר יוסי אומר °אשר לוא תמה’אע״פייקיא ז ה א ל א ב מ ת נ ה שי ש ב ה צו רך פ ליגי כ מו יש לו זכות בדבר אחר
כננדו כגון נ ט של תנאי
שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן  :ואלו הן בתי ערי תמה בו׳  :תנא
גמלא” ה כ א ד א מ ר ל ה ז ה ג י ט ך ט ״ מ ש ח תן ובתי ערי הוטה והא
דלא חייש רבא לקושיא
לי מאתים זוז שהיא צ ד כ ה כדי לקיים
בגליל וגדוד בעבר הירדן והדיר ח[ ואונה וירושלים ביהודה מאי
דרב הפא טשום דאם

מתני׳

מג דמיי׳שם הלמיו ;

מד ה מיי׳שם הל״ד :

מדאיצטריך

מתני׳

תנאי הג ש וכגון קבלה ד מ תני׳ איתא דבע׳ב ועי נתינה
יח[ ]אבל[ היכא דאיכא חובה לנותן בפניו ה׳ ה נטי שלא
בפניו ולא היה הלל
כגון חוב או פקדון בהא ודאי הוי נ תינ ה ב טל כרחו כדאיתא פ ר ק הגוזל ב ח ר א )נ״ק קיח.ושם( הלוהו או שהפקיד אצלו בישוב לא יחזיר
טתק; לשכה אלא משום
לו במדב ר מ שמ ט ה א בישוב מחזיר לו בטל כרתו ואם ת א מ ר ה א דתנן ב פ ר ק מי שאחזו )גיעין עד .ושם( הרי זה גי מך טל מנ ת שתחן לי לייהודא דוכ ת אדנ תינ ת
איצשליתי ואבדה איצשליתו רבן שמטון בן גמליאל או מר תתן ד מי ה ו ה ת ם מיירי אפי׳ בטל כרתו דבטל מדפליגי ר ב ק טליה ואמרי איצעציחן הטעות אפשר שיזכיז

גי׳צ׳קדאנעי א ה ת ס ט׳ דו ק א ק א מ ר ״חו בטי ה ת ם בג מ ר א האו מ ר לאשה הרי ז הגי ש ך ט״ מ שתחני מ אתים זוז וחזר וא מר לה מחולין לך מהו תיבטי לרבנן
חיבטילר שב״ג תיבטי לרבנן ט ד כ אן לא ק א אמרי רבנן ה ח ס א ל א הי כ א דל א אחליה לגבה אבל הכא ה א קא מ ר מחולין לך ’ [Pו ה א ט ״ כ

נטטןו־'לטשוםדםככ^ןף

דאמרי רבנן איצשלימ דוקא ק א מ ר בטל כרחו מיירי דאי מד ט תו לא ג ר ט מ מ חוליןלך ואפ״ה ק א מ ר ר ש ב״ג ת פן לו ד מיה אלמא ס כיי א '’' Wר^ר^*'ירא “
ליה לרשב״ג דנתינה בטל כרתו הויא נ תינה וא״כ היכי ה א מ ר ר ב א ה כ א דלא הויא נ תינה וצ״לדלרבא מיירי ה ת ם דא מ ר רשב״ג ח תן לן יכפוהו

ב׳ ד לקבל

■

— ^ < 8ז

^

רביינו גרשום

S
.

דמיה מד ט תי ה ק א מ ר ואפילו הכי לרבנן איצשלית דו ק א ק ח מ ר ואינה מגורשת והאי ב טי א ד ה ת ם אינה אליבא דר  3א ד לי כ א י י א’ אלי^א
דרבנן אפילו מחולין לך לא מ הני ואם ת א מ ר לרבא דס״ל ד א פי לו ב טי ר לא הוי נ תינה ב ט״ כ א״ כ למה היה ללוקח להשמין לימא לא מקבלינא ע׳כ הא דאטרי רבנן :

וג טי ^י מ ל ״י ע ? ?

ואז לא הוי נ תינה כ[ והחליש לו אח ר י״ב חדשים וי״ל ד א ם הי ה ב טי ר הי ה גו ש מ מנו א ס לא היה מקבל כא[ וא״ת מ ש מ ע י ל י כ א א^ילי
בפניו ב ט״ כ לא הויא נ תינה והיכי מצי להוכיח מ ה כ א בפניו והלא ת קנ ת הלל לא הי ת ה כי א ס שלא בפניו וכי איצשריך ליה להלל לתקונישלא
בפניו אבל בפניו בין מד ט תו בין ב טל כרחו הוי נ תינ ה כד מ תקיך ליה ר ב פ פ א וי״ל דמוכ ח ה ט ד א ם איתא דבפניו הוי נ תינ ה בטצ  3ר,ןן
לא הוה צריך להילל לתקוני שלא בפניו להיות חולש מטותיו ללשכה ד ה א אפשר לזכות לו ט״י אח ר אלא שמט מינ ה מדאיצשריך ליה להלל
■ פירש׳׳ילישול משם א בני ם ומצולה
לתקן נ תינה בטל כרתו ה א בטל מא כו׳ ורב פ פ א דאתקיך ליה לי ת לי ה האי ס ב ר א:
לישול מ שם חול ור שב״ ספי ר ש בב״ב )דףסז .ושם(חולסית לישול הי מנה זכוכית ומצולה כמו )גרמת דף מ (:מצולה של דגי ם , :
לו חו מ ה  .פירש רש״י לוא כ תיב מ ש מט לו ומשמט לא כלומר אין לו טכשיו והיה לו קוד ם לכן ואינו כן בחומשין מדויקות כג[ כ תיב ]לא
ק א מ ר  .וכי אין טי ר מו ק פ ת חו מ ה בגליל אלא גמלא ו ב ט ב ר הירדן אלא גדוד ו א ם
באל״ך וקרי בוי״ו[)*בוי׳׳ו ולא קרי כאל״וי( :
תאמר אמאי לא פריך כמו כן א מ תני׳ ויש לומר ד פ ד ך שפיר אברייתא לפי שדקדקה יו ת ר ד מ פ ר ש א בהדיא נ מלא בגליל וגדוד ב ט ב ר הירדן :

כ 6ז ם ר  1ל ו א ^ ^ ש מ

וט ש׳ה איצטריך ליה
לתקוני נתינה שלא
ד ^ ,ב א ^ אפי׳ בפניו
בפניו בנק וה ]שחולש
בע׳ב לא^ועיא נ ת ע ח
מעותיו בלשכה  :והלל
מאי דאיצטריך ליח
תקין  .הא בעלמא בין
לא באלףוקרי לובוי׳ו :
בפניו ובין שלא בפניו
מדעתו אין בעל ברחו
לא[:כל שיעא לפגים טן
צ׳ק
ועעטוז כנין בתי ]בדים[
ובתיטרתצאות וטנדלים
]עי׳ בתוספי חולין סה.
ושובכים וכל ביוצא בהן
ד׳ה אע'פ[
הר־ הן כבתי עי-י חומה
הכא
ונהלטק עטה לאחר י׳ב
הדש  :ועץ  pהשדות שאם יש שדות ]בתוך[ העיר אין נחלפין ] :בית  .דכתיב וקס הב*ת אשר בעיר אשר לו  :אלא ב*ת  .שועא בית דירה שנחלם  :ת׳ ל ב*ת  .דדטי לבית למעוטי שדות דברי ר׳ יועדה  :ואלא .
לר' מאיר הא כתיב בית רטשטע מידי דדפי לבית נחלט ולא שדת  :חולסית  .סלעים  :ופצולת  .עוטקה בעלטא שיש בה טים שאינן ראוין לזריעת ואינן דופי! כ׳ר לבית דירה  .לד׳ יועדה דטמעט שדות םטעט נ ם' הגי
דרסו לשדה דלית בהו דירה לר׳ מאיר דבעי לרבויי אפי׳ שדות שדות גטורין לא מצי לרבויי משום דכתיב בית אבל חולסית וטצולה דדטו לבית לפנדל ובור הכי נטי דסבר דנחלטין עטה[ ; והא תניא  .סיועא  :בית
הבנוי לחומת העיר  .ר׳ ייעדה אומר אינו נחלט כבתי ערי חוטר .לפי שהוא דוטר ,כאילו עומד ועין לעיר ! ר׳ שטעון איטר כותל החיצון  .של בית הוא תומתו ודוטר .כטנדל שעומד בחופה)ולהלאה( ]ונחלם :ר׳ שטעון סגר
כפשטיה דקרא  .כסו שיעא טשטע כי ביתה בקיר החוסה ואפי׳ הכי ובועטת היא יושבת פי' לפנים טן חוזוטה־ .ור׳ יועדה סבר בחומה היא יושבת) .אי׳ דאטר שננותיה היא יושבת( כתיב ולא בעיר הוטה כלוטר אינו כלפנים
מ החוסה[  :עיר שגגותיה חוטותיה  .איכא דאטרי שבל הועמה סביב טלאח עו ת ואיכא דאטדי שננותיה טשופעין עד  p n nוהן חן הועטות ] :חומת  .דכתיב[ אשר לו ועטת סביב  .הוטה ]טטש[ סביב לעיר בעינן .
ו סו שור איגד  .ועטה של ננות  :סביב  .דבתיב ובתי החצרים אשר אין לחם חומד .סביב מכלל דבתי ערי הוטח צריבין ועטת סביב  :אשר לוא הוטה  .באלף נ תיב כלומר אע־פ שאין י^■ עכשיו וחית לו קודם לכן נידון בבתי ערי
יעטה

חולסית

אשר

מאי

