רבעו גרשום

המוכר שד ת

פרק תשיעי

ערכין

לג

~ ■ זג ק כ ש פ פז

נר מצוה

]דגיחאלרננן .אצטריך הגיחא לרבנן  .דפליגי טליה ד ר׳ יהודה ]דאמרי[ שנת חמשים אינה ממנין השמינוין אצנוריך לממני יובלוח כ ד ק א מ ר ה :אלא לרבי יהודה נ א מ ״׳ פ׳י מהלכות
לטיטני יובלות כדי
שניסה ויובלות הל'
לקרש שמיטה בזט!  :יאמר שנה חסשים  .הויא שנת יובל ועולה נמי למנין שמיטה הבאה ל״ל לממני יובלות כשמינוין סגי א מ שבע לשבע שנים יעשו שמיטה לעולם
ז וע׳ בהשגות וננ׳ מ •

אלא לר' ויהודה דאטר.
רעולה נם־ לבאן ולכאן
ליובל ולטנית טמנה א'
כ' נ ' ד׳ ע דז' :ל ט ה לי.
למימני יובלות בשט־טין
סניא  :הא ודאי  .דתני
אף ביאתן בימי עורא
מנו יובלות דלא כרבי
יהודה דלר' יהודה לא
אצטריךולא טנו שמימין
ויובלות טאחר שגלו
שבם ראובן ושבט נד :
והוינן כה מקץ שבע
שנים תשלחו מקץ שש
שנים תשלחו טבעי ליה
לסוף שש דהיינו ועבדך
שש שנים :ואטד רב
נחמן כד יצחק) .ועבדך
שש שנים( שש שנים
לנטכר כדכתיב כי
תקנה עבד עברי שש
שנים יעבוד ובתחילת
שביעית יצא לחפשי
והאי דקאטר מקץ שבע
שנים תשלחו היינו
שבע לנרצע שדינו של
נרצע לעבוד עד יובל
ואם נרצע שהיו שבע
שנים עד קידם ליובל
דטקץ שבע
דהיינו
שנים יוצא ביובל אלטא
דליובלות נטי הוו טנו
מאחר שגלו שבט דאובן
ונד :אטד לך תנא-ההוא
מקץ שבע
דכתיב
תשלחו בתוכחה כתיב
לרו נביא
דקאטר
בתם־הא דרך תוכחה
השלתתם כלוטר וכי
קייטתםטקץ שבע שנים
תשלחו  :ולא היה יובל
נוהג והכתיב וישמעו
וישלחו  .אלטא דהוה
נהיג יובל  :אלא א׳ד
יוחנן ירטיה החוירן .
לשבט ראובן וגד ויאשיח
מלך עליהן הילכך מנו
שטיטין ויובלות  :וטנא
לן דהדור  .טרקא
^םתנבא־-נב  rכי ועוכר
אל הממכר'לא ^ישוב
בלומר שיבטל עוד היובל
כבתחלה ולא ישובו
שדות לבעליהן ש״מ
דהדור שבם ראובן ונד
דאי ס״ד דלא הדור טה
ציי־ךלו לרתנבא שיבטל
יובל והלא בטל משעה
שגלו שנם ראובן ונד
אלא ש*ט דהדור
וכשחטאו היה טוכיחן
ואסר שיבטל  :ויאמר
יאשיה מה הציון הלז
וט׳ וכי טה טיבו של
יאשיה בבית אל
בית אל של מלכי
ישראל היתה אלא
ש״ם שהחזירן ירטיה
ויאשיה מלך עליהן[

שאין שנה מ פ ס ק ת בנתיים ואין כאן שוס ט עו ת  :ודאי.
כנח ריב  :והא כתיב  .בצדקיה  :מקן שבע שנים תשלחו וגו׳
כתיב וע בדך שש שנים  :שש לנמכרי תורה אור

דקתני לעיל מנו שמי טין ויובלות בימי עז ר א דלא כר׳

יהודה  :ולא מנו

יובלות .

בימי

 .והוינן בה מקץ שבט שנים מ שמע לאחר שבע שנים שאן! שנה שביעית מ[ והא נא ב מיי׳ שייב מהל'
ויובלות
שמיטה
הלכה י :
ל׳ה ס .מילים סא.
א ל א מלמד שהחזירן ירמיה ויאשיה
לעיל יב:

כדכתי׳)שמות פא(שששניםיעבד:ושבע הניחא *לרבנן ״דאמרי שנת המשים אינה P
לנרצע • שהנרצע אינו יוצא ע ד היובל
שמינית המנין אלא לרבי יהודה דאמד שנת המשים
ואם נרצע ו פג ע יובל בשנה
צדקיה עולה לכאן ולכאן למה לי בשמיטין םניא הא
לרציעתו יוצא ביובל אלמא בימי
 j ,5,,,״,״ ״™  [,ודאי דלא כרבי יהודה ולא טנוא!שמיטין
ד מי כ » ה ו מ ה ו י י י ה א ״ ר נ * ״׳’™יובלות והכתיב °מק׳ן שבע שנים תיםלחו
סנח רי ב  :בתוכחה כתיב  .ד קא מוכח איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ותינן
להו ירמיה וקאמר להו ה שלחתםבאוחןי ” ף ב ה ו מקץ שבע שנים)א(והכתיב °ועבדךשש
שנים שהייתם חייבים לשלח :דהי*יג• שנים ואמר רב נחמן בר יצחק שש לנמכר
בימי צדקיהו כי המוכר אל ה מ מכ ר לא ושבע לנרצע ההוא בתוכחה כתיב וקאמר
" ’״נביא השלחתסויגתיב ״ישמעו ישלת
^^^^ “
^ ^(‘ pj),אלא א.מר ר יוחנן *יי™ הוזזיחיאשיה בן
וגד יניא סחננאעלי! וס׳ :מ״ף״י״יאיאמון מלר עליהן וטנא לן דהיוי דכתיב ״כי
"י
של יאשיהו בבית אל  .דהא ק ר א י המוכר אל הממכר לא ישוב אפשר ייובל
ביאשיהו כתיב כשהיה חוזר יא[ לבער בטל ונביא מתנבא עליו שיבטל אלא מלמד שהחזירן ירמיה ומנלן דיאשיה
עבודת כוכבים שבארץ ישראל ו בי ח מ׳נ כנ מ ל ך עליהן דכתיב °דאמר מה הציון הלז אשר אני רואה ויאמרו אליו אנשי
העיר הקבר איש האלהים אשר בא מיהודה ררןא את הדברים * pעל המזבח ]צ׳ל האלה אשר עשית
אל של מלכי ישראלהיתה יי א ש ץ ״ל ד
על המזנה ם'[
בית אל וכי מה טיבו של יאשיהו בבית אל אלא כשהחזירן ירמיהו יאשיהו
׳* ?יי־ llx
י־יףמלך עליהם רב נחמן בר יצחק אמר מהבא °גם יהודה שת קציר לך ג[ בשובי
נבוכד נצ? נ ט כ ד
שבות עמי  :מתני׳ י=בתי החצרים נותנין להם כח יפה שבבתי ערי חומה
בתי החצרים  .שאין להם
חומה  :בת יפה  .כדמפרש נגאלין מיל וכח יפה שבשדות ונגאלין מיד וכל שנים עשר חדש כבתים ויוצאין ביובל
הג הו ת ה ב״ ח
הכתוב
ואין צריך להמתין שני שנים ביד הלוקח יץצובנרעון כםף כשדות ז גם׳ תנו רבנן °עלשדה הארץ יחשב הקישו
)א( נ ט' והזיק בהו
והיינו כבתי ם של ערי חומה; ובגיעון ” לשדה אתזה מה שדה אחוזה יוצא ביובל ובגדעון כסף אף בתי החצרים יוצאין מקז שגע שנים זהדר
כתיב :
בסן*  .שמנכה לו הלוקח לפי שנים ביובל ובגרעון כםף אי מה שדה אחוזה אינה נגאלת בפחות משתי שנים אף
ששהו בידו כשדות דכתיביג[)ויר1ל־א כה( שם בתי החצרים אינם נגאלים פחות משתי שנים ת״ל °גאולה תהיה לו מיד
וחשב את שני ממכרו וגו׳  :גמ׳»ל
החצרים הואיל ונתת להם כח יפה שבשדות וכחד[ *שדה שבבתיםיכול לא יצאו ביובל '5ל יפה
שדה ה א י ן יחשב  .בבתי
כתיב• ונגרעה פ ס ה .א ם ב א ל ג א ל ס ש־ ת ״ ל ״ ו ב י ו ב ל יצא מאיקאמראמד רב הונא לאנצרכאאלא למקדיש בית
קודם היובל :מ6י קאמר  .מהיעא בבתי החצרים וגאלו ארד מיד הקדש ופגע בו יובל בשנה שניה למאי מדמית
הלא הוקשו ליה אי לבתי ערי חומה מדמית ליה איחליטליה ללוקח אי לשדה אחוזה
ביובל ־־
יצאו ־
דלא ■*
תיתי ־־
לשדה אחוזה ולמאי אצטריך וביובל מדמיתה[ לכהנים נפקא להכי אצטר־יך וביובל יצא מתקיף לה רב זעירא מאי
פיש׳י דלעיל כג:
יצא  :ופגע יד[ יובל גשנה שניה  .איריא גאלו אחר אפילו לא גאלו נמי א״ל*אב^^-,-,שלא יאמרו הקדש יוצא בלא ^]נזתוך ^
ד״ה דרגי תבהו מוכח
הגזב ׳ר: ,
פדיון מנלן מבן לוי י[ מה בן לוי שיפה כחו בממכרו הורע כת בהקדשו ישראל דגרסהו א׳לירבי אבהו
שלקחה ,מן. r
ללקיחתו של זה ■
״■
שלא יאמרו[
שם שתרע כת בממכרו אין דין שהורע כחו בן־קך^>,ן
נגאלה ס ה ח ל ^ לו■ ל פ מי ם ,ש ל א ממכר שומע אני אפילו עבדיו מטלטליו ושטריו ת״ל בית ועיר אחוזתו מה ת״ל
ממכר ׳ 1ממכריו יוצא בחנם ואין הקדש יוצא בחנם אלא בפדיון ופליגא דר
דהשהדש'שרה airt
™f
׳ולאה ל נ מי םביובלולשני נקש ש>ה־־ י־אושעיא דאיד אושעיא הכל היו בכלל ״*ונתן הכסף וקם לו כשפיט ייכ״ים S
 toשנרשם שם בצדו[
שניה דאי פ ג ע בשנה ראשונה צאשם ב שדה אחוזה ״והיה השדה בצאתו ביובל קדש לה׳ ח[ שיה תא דפרק ליה
אצטריך וביובל ץ א דכי מדמית ליה ונפקא לכהנים אבל הנך כדקיימי קיימי וביובל יצא למה לי אמר רב פפא לא
ילבתי ע רי חו מה אכתי לא איחלט
...............ליה נצרכא אלא למוכר בית בבתי החצרים ופגע בו יובל בשנה שניה למאי
ונפיק ביובל דהא יש לו כ ח יפה
מדמית ליה אי לבתי ערי חומה מדמית ליה איחלט ליה ללוקח אי לשדהאתזה ^***®*"=^ —
שבשדות  :אפילו לא גאלו  .אחר כמי
וביובל מדמית ליה השלמה בעי להבי אצטריך וביובל יצא תניא כוותיה דרב הונא שיטה מקובצת
ליפוק מיד הקדש דהא כתיב
מתחלפת נ׳ בי׳ בטי יצא דלא אצטריך למכתב משום מכ ר ותיובתא דרבי אושעיא ׳׳^המקדיש בית בבתי החצרים דדי זה גיאל וריאלי ^ן^ת^^נ^ית™
■
iM
iu
י?ע.ו^«
הדדדיח
f3
י
רידד^
^ור־,
^רןז
חוזר
רו«ל
ידר^
חויזז
חהדי>.ז
חוד
נ«חד
ו
ליזולח
לעולם גאלו יארד מיד הקדש הגיע יובל ולא נגאל חוזר לבעלים ביובל  :נ[הדבדים האלה אשד
נ ב י נ י ״ י נביניי^י הדיוט דהא אתקש לשדות; בן לוי

יהודה היינו יאשיה
שהיה בתחלה מלך על
יועדה ] :בתי החצרים.
הן כפרים שאין להם
הוטה  :נותנין להם כה
יפה שבבתי ערי הוטה
כיצד ננאלין מיד
שנטכרו וננאלין כל י׳ב
חרש כבתים וזוע כת

בנריעק כסף שנודע לו

מלך ע לי ה ם .ותימה שהרי
אחרי שהחזירן ירמיה לא ע מדו ב א רן נב ג מיי׳ סיה מהלכות
ערכי] הלכה ד :
קודם חורבן כ״א ל״ו שנה כדפרישית
לעיל ב פ ״ ב ) ד ף יג (:וא״כ לא הגיעו
ע ד היובל והיאך נוכל למצוא י ש מ עו
וישלמ וי״ל דנוכל למצוא או תם עבדי ם
•שהיו להם קודם שגלו והא דפריך לעיל
והכתיב וישמעו וישלחו עיקר הפירכא
מדכתיב)ירמיה לד( וישמעו כל השרים
וכל ה ע ם אשר באו בברית מ ש מע
לשלח ע בדי ה ם ]ע׳ רש׳י סנהדרין קי[:
שנכנסו בברית
חפשים ביובל כשיגיע היובל :

י

״

י

א( מגילה יד :נ( ]לעיל כג :ב*ק ל; [:ג( ]תוספתא פ״ה[

יפה פחו בממפרו  .שגואל מיד שדה
״
מגרש עריהם ובתי ע רי חו מה גואלין לעולם ויוצאין ביובל כדאמר ל ק מן :הורע פחו בהקדישו  .שלא יוצא בלא פדיון כדמפרש צקמן  :אלא קצין :ד[_ונתיפת
ויצאממפר  .אי הוה כתיב ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר ביובל ולא הוה כתב בית הוה אמיגא אפילו שטרי ומטלטלין של לוי א ם םדמ״°ליה:י[ לדל™
מכרן יוצאין לו פז[ ביובל  :ופליגא דרבי אושעיא  .ה א דאמר ר ב הונא לעיל מקדיש בית בבתי חצרים וגאלה אחר מיד הקדש יוצאה בן ילי'  :ז[ טמכר טטברי
יוצא  [n :לה' כשדה
מידו וחוזרת לבעלים ביובל פליגא אדרבי אושעיא  :בפלל וגחן הפסף וקם לו  .שהלוקח כלום מיד הקדש יקום ה מ ק ח בידו לעולם  :החרם שדת ועא דפרק
פשפרע לך הפחוב  .בגואל שדה אחוזה של אחרים מיד הקדש דיוצאה מידו ומתחלקת יז[ האי הוא דאפקיה ר ח מנ א בהדיא מכלל ונחן ליה נפקא ליה לכהני£
’’?הבית
ל״ל ־
הכםך וקם לו  :אבל הנך  .בתי המצרים כדקיימי קיימי בכלל וקם לו ולא נ פ ק א יח[ מידא דלו ק ח :וביוגל ’לא־ ליכ’
השלמה בעי  .להשלים לו שנה אח ת משתי שנים שהיא ראויה לשהות ביד לוקחיכדתניא לעיל בריש פירקין אכלה שנה אח ת לפני היובל תה" ד תו ’:

הפ'רות[י  7יוצ אי ^ & ®®ל’®’! לי ®^® ^®י® ל^®® ®’י^ל ־
^^'ננאלו**['כלומר יט[ מקדיש יוצאה לבעלים ביובל :

®‘! לליי!"

ר ז ח ו י׳

(w״

על:

ג[ קציר

מידו ולא הויא כשדה אחוזה דכתיב בה לא
](.־־״•־ «

®יי®’®

וחיובהא דרגי אושעיא
יגאל עו ד ־.גאלה אחר

 Aל־־ ™־ ־.,״ «[

לך .ס׳א אל תקרי קציר

י י י תרא?א!ר?זגם'יר™ ’
גואלה שת קצי^ לך כל'םר

 .דאמר כדקיימי קיימי בידא דלוקח  :וגואלו לעולם  .ואפילו גאלה אחר
לו כ ח; ס ; שבא סופה כמו דאת
חוזרת
והגיע יובל ולא גאלה  .מקדיש מי ח
מיד הקדש
מ חני׳
י
סופה וגלו בשובי שבות עם■ עשרת חשבם־ם נלתה יועדה וגלו גם הם עטהם  .הרא׳ש ז׳ל  :יג[ דכת־ב בוע
וחשב  :יד[ ופגע בו יובל  :סו[ תיבת הוי נטחק  :עז[ לו לעולם ביובל  :יז[ ומתחלקת לנהנים האי  :יח[ נפקא
מידו דלוקה  :יס[ ם־ד הקדש יוצאה ת־בת מקדיש נמחק :

ואינן דוטין לשדות שה׳:8דות אינו רשאי לגאול אלא לאחר שתי שנים ואלו ננאלין ]אפילן[ טיד  :ואלו
ק בתי הצרים  .שיש ל ק דין זה  :שתי חצרות של ]ב'[ ב' בתים אף על פי שמוקפות  .דינן כבתי
הצרים ככפרים שאין להם הוטח אבל פחות א( מיכן אינן כבתי חצרות  :ת׳ל נאולה תהיה לו מיד  .כדין
בתי ערי חוטר] : .יבול לא יצאו ב־וכל[ מאי קאמר  .אדרבה כיון דיפ_ה כוחן דינם שיצאו בעבל ] :ופגע בו
יובל נשנר .שניה  .שגאלו  :למאי טדם־ת ליה  .האי בית  :אי לבתי ערי הוטה סדםית ליה א־חלם ליה לאיקח  .זה שנאלה טיד הקדש שהרי דעחלטה לו לאחר י׳ב חדש כדאםין לעיל גאלה אחר מיד הקדש הג־ע יום
י׳ב חדש ולא נגאלה היה חלוט לו  :ואי לשדה אחוזה מדמית ליה לנהנים נפקא  .שהרי נאלו־ .אחר וכדאמרינן בפרק־ן דלעיל ואם מכרה גזבר לאחר לא ינאל אלא יוצאת לנהניט דכת־ב והיד .השדח בצאתו ביובל
לכהן תתיר : .לדגי אצטריך וביובל יוצא  .דחדרא לבעלים  :אפילו לא נאלו אחר נטי  .יוצא לבעלים אם הקדישן דהא כתיב וביובל יצא[  :א״ל אביי  .אם לא נאלח אחר אינה יוצאה לו גזירה שלא יאמרו ]דזקדש יוצא
בלא פדיון[  :וטנלן  .דאינה יוצאה בלא פדיון סבן לוי ]שיפה כוחו בממכרו כדתנן לקטן הנהנים והלvים טוכרין לעולם וגואלין לעולם דערע כוחו בדזקדשו כדאטרינן לקטן דאינו יוצא בלא פדיון ישראל שדערע כוחו
בממכרו שאינו נואל אלא לאחד ב' שנים[  :והתם מנלן  .דאין הקדשו של בן לוי יוצא בלא פדיון  :דתניא ואשר יגאל ]מן הלו־ם[ ויצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל ] :שומע אני  .שאפילו מבר עבדיו ושטריו
ומטלטליו שחוזרין ביובל[  :ת׳ל בית ועיר ]אחוזתו[ שחן קרקע למעוטי הני  :א״ב מה ת״ל ממכרו דמשטע כל ממכר  .לא להבי כתב ממכר דממכרו ]של קרקע[ יוצא ]בח:ם[ ביובל )אבל הקדישו אפילו קרקע אין(
]ואין הקדשו[ יוצא בחנם אלא בפדיון וב׳ש הקדשו של ישראל שאינו יוצא מוזקדש בלא פדיון ] :והאי דקאמר רב הונא דמקדיש בית בבתי ערי הצרים ונאלו אחר מיד הקדש דיוצא מידו ביובל וחוזרת לבעלים .
והיינו פליגא דר' אושעיא דא.םר ר׳ אושעיא[ הכל היו בבלל ונתן הכסף וקם לו  .בין מקדיש ביתו בין מקדיש שדר .אחוזתו בין מקדיש בית בבתי ערי ועמה בין בבוזי הצרים שדעא של פודד .ואינו יוצא מידו ביובל :
]כשפרט לך הבתוב  .בנואל שדה אחוזה מיד הקדש והיה השדר ,בצאתו ביובל לכק תהיר .שדה הוא דפריק לר ,אחר ונפקא לכהנים ביובל[  :אבל כולהו הנך  .נואל בתי הצרים מיד הקדש  :כדקיימי קיים־  .ואינו
יוצא מידו ביובל והיינו פלונתא דרבוענא] :אלא לר' אושעיא וביובל יצא דנתי הצרים לטה לי :לא נצרכד .האי וביובל יצא אלא לסובר בית בבתי הצרים ופגע בו יובל כו' .אי לשדר .אחוזה מדמית ליה[ השלטה
בעי ] .כדתניא בריש פירקין אכלה שנה לפני יובל משליט־ן לו שנה אחרת לאחר היובל[  .וסד״א רלא ליפוק ביובל אלא טשליטין לו להבי אצטריך וביובל יצא דאין משליטין לו ] :תניא[ נותיר .דרב וענא  ,כדקאטד
גאלו
א( לכאורה משמע דהתנא נא למעס יותר נזכאן דאינן כבתי מצירות ואולי דסש׳ה וצ׳ל אבל יותר נזנאן וצ׳ע .
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תו רה או ר שמחריב א ת טי ה עי ר  :מגר ש אין דלא חדריב־ובל! בתי
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ללוי לא יגאל אלא תיחלש לסוף שנה  :והלוים מוכרין לעולם וגואלין
לאחר
.
ישראל
פוה
קי
ה
אפילו
יכול
כבן לוי[  .אלא אימא
ה״ל יב[ מן הלוי ס  .פ ר ט לבן לוי שבא ®גאולת עולם תהיה ללוים ז ג פ אמר רבישם שכבשו א ת ה א רן ואפילו קוד ם שישט א-נו נואל אלא כסדר
מרנו לטעלח
ק ה מ מז ר ת ומן הנ תינ ה וכ״ש ישראל אלעזר במה דברים אמורים בערי הלוים אבל ב ה וג א מ ר להלן חו מ ה ) .לבריס הזח .שא
בתורת ישראל בערי
כל אלה ע רי ם בצורות וגו׳  :לאחר י שר אל :בשלטא ערי
הג הו ת ה ב ״
ניתחומצר שירש את אבי א ש לוי שהרי ישראל בערי ישראל עושין וכו׳ דכולי עלמא מיהא
לוים  .אשכחן ד אי ת
)א( נ ם׳ ואימא
ג ש ר הו א  :מתני׳ שדה מגרש .
מ ק  .לאחר שכיבשוס ישראל :
לוע גאולה לעולם ולאו
ניתוחצר א׳כ ליכתוב :מגר ש הוי אלף א מ ה ס בי ב לעיר בדלויםלא משנינן מנא הני מילי אמר רבי
ח רג מ א ר ב שלא  .לעולם כשהוקף מידי אחרינא דכתיב
)כ( ר ש׳י ד״ה אין דכרים
אלעזר דאמר רןא °ושדה מגרש עריהם לא שם ולבסוף ישב ודקשיא לך עיירו ת כי בתי ערי הלוים חיא
וכו׳ אכי אמו לוי ס׳ל מ ד כ תיג )כמדבר לה( מקי ר ה עי ר
אחוזתם  .אבל טנ א לן
הס׳ד
רבנן וכו׳ רתמנא
ואלא כמאן וחוצה אלף א מ ה ס ביב וחוץ ל או ש ימכר מאי לא ימכר אילימא לא ימכר כלל
הללו אין עושין אותן
ס '  :כגון דלויבערי הלוים דיני ה
ואח׳ה מ־ה
שגפלו ל ק  .בגורל בימי יהושע  :כי ח איגוונ או ל א איני ש
וקא פריו  :אלף היה להם ללויס אלף א מ ה לשדות והא מדבתיב גאולת עולם תהיה ללוים מכלל
כו׳
אהדינא  :דכתיב ואשר
הז
_
דמזבני אלא מאי לא ימכר לא ישנה :הבהנים
יגאל מן הלוים  .כלופר
א ״ והלרם מוברק לעולם ונואלין לעולם  :ת״ר גאולת עולם תהיה ללוים מה ת״ל לפי שנאמר °במספר שני תבואות לוי שמכר שדהו לישראל
ייייי
ינאל לעולם ] :יכול לוי
ימכרלךיכול אף זה כן תלמוד לומר ®גאולת עולם תהיה ללוים״[ לפי שנאמר ״והיה השדה בצאתו ביובל מישראל יגאל .לעולם :
פסכה ^רש לה׳ יכול אף זה כן ת״ל גאולת עולם תהיה ללוים ״[ לפי שנאמר ®וקם הבית אשר בעיר אשר לו תמי׳ 'r Sבדםפר׳לעי״
לצמיתות יכול אף זה כן ת״ל גאולת עולם תהיה ללוים בשלמא הני תרתי לחיי אלא בתי ערי תמה ללוים מי אבל לוי  .שמכר ללוי
איתלת והתניא*עדם הללו אין עושק אותן לאמ[ כפרים קטנים ולא כרכים גדולים אלא עיירות בינוניות אמר
]מסת י.
רבכהנאלאקשיא כאן שהוקף ולבסוף ישב כאן שישב ולבסוף דצקף וכיהאינוונא מיהויא תמה והחביא
שה °ואיש כי ימכר בית מושב עיר תמה *“שהורף ולבסוף ישב ולא שישב ולבסוף תקף יכול אפילו הקיפוה סן הלוים םשטע סעוס
*]מגילה ג .ושה היא
מימרא דר׳ יהושע ק לוי[ ישראל נאמר כאן תמה ונאמר להלן תמה מה להלן עובדי מכבים אף כאן עובדי כוכבים יכול אפילו
הקיפוה עובדי כוכבים לאחר מכן נאמר ’[להלן תמה ונאמר כאן תמיו מי .להלן עוביי כלכביס קוי□ לכן בן לד נתין ו ק ל ו י
ילא
אף כאן עובד כוכבים רךדם לכן תרגמה רביוסףבריה דרב סלאחסידאקמיה ירב פפא בנק שנפלו לה| לא א טיינן .
עד שיהא לוי וערי
די|
עושין ע י י  .שיעשו

ט ב^תי ם .
שאין נ ניי ________
״’ X S
חוטח טוקטות ם־טות

מתני׳

ג מתני׳

לוים לא אטרינן דלא בעינן תרוייהו[  :טוכרין לעולם  .אפילו בשנת יובל עצמו  :וגואלין לעולם  .אפילו סיד לאלתר כשמכר  :לא ישנה  .טכטות שהיא  :ולפי שנאסר קדש לה׳ כשדה החרם לבהן תהיח
אחוזתו  :יכול אף זה בן  .בן לוי שהקדיש את שרוע יוצא לכהנים ביובל  :ערים הללו  .של לוים שכתוב ועליהם ת תנו ארבעים ושתים עיר  :ם־רים קטנים  .נ טו טנדלים  :אלא עיירות בינוניות  .שאין מוקפות חוס ה
אלטא לית להו בתי ערי הוטה  :לא קשיא באן שועקף חומ ה ולבסוף ישב שנתנו ו® ללוים לית להו א( ]דין[ בתי ערי הוטה דשוברין חומתן ועושין אותן עיירות בינוניות  :כאן שישב  .בלא הוטה ונתנוהו ללוים ;
ולבסוף ועקף  .שהקיפוהו הלוים מאחר שהיה שלהם יש להם )דין( בתי ערי הוטה  :בית טושב עיר הוטה  .שיהא עיר הוטח קודם שיש בת ]בית[ מושב  :יכול אפילו הקיפוה ישראל  ,חומת ואח׳ב ישב יהא לח
תורה בתי ערי חוסה  :ונאמר להלן הוטה  .כל אלת ערים בצורות הוטה גבוהה ; טר .להלן .שהקיפום עובדי כוכבים הוטה :אף כאן  .בבתי ערי הוטה שהק־פום עובדי כוכבים הוטה קודם לכן טיבן קידם שירשו יעזראל א ת
pKH
א( נראה דצ״ל לית להו ללויס אלא היו שונרק סומהן וכז' .
גליון ה ש׳ ס מ תני׳ אי,י עושין פדה  .עיין עורי אנן מנילה דף י ע' נ ד׳ ה כל המצות :

המוכר

ס פ ד ת הש׳׳ם

שרדז פרק תשיעי

ערכין

לר

עין מ שפט
נר מצוה

ק ומגרשיהן  .כ ש ק מוקפות מו מה :והאלמיסהרעהוקיימי •כדאמר
)לעיל דף לג (:אין טושין אותן מירין וכרכים :סד״א אדמססמרי .
ה[ כל זמן שלא נסתרו אם מכרום קודם ס תי ר ק ליחלמו קמ״ל  :מה לו חומה ואננ״פ שאין לו עכשע והיה לו קודם לכן ושמא י״ל דאתיא
ח׳׳ל השדה החרם  .מה בא שדה החרס ללמד על שדה היוצאת לנהנים כרבי ח[ *אלעזר בר׳ יוסי ושאני הכא כיון שהם ראויות שלא יהא רא כר׳י נ׳י אי נפי
שאני הנא ט׳ P'5
להם חומה לא תועיל להם קדושת
ביובל  :שדה חרמו  .שדה שהחרים תורה אס־
......................
לא
חומה שהיה קודם לק  [Pכאילו
ישראל והגיעה לחלקו  :הואיל ויוצאה הןומגרשיהןא[הן ומגרש למיסחרינהו ^י מי
היתה מעולם :
אמר רב אשי איצטריך סד״א אדמסחתרי־
לההגים .אם ל אעאלנה שהיי
דמי התם ז ו נ ה .והכא נמי
רבנן
תנו
קמ״ל
ליחלטו
מיזדבני
אי
מסחתרי
ח  2ח ? י ^ ו׳
הוי מצי למיפרך י[ נשהוא זונה
^קיא כשדה החרם לכהן ת ה ה אתזתו מ ה ת ל
j^^p, p^p^ p^p p,p
בשל אחרים והוי במשמר שלו
לכהניס ביובל היה לי חלק בה  :מה מנין לכהן שהקדיש “ שדה חרמו שלא יאמר
אבל הנ א רצה לזנות משמר אחר
שדה אחווה של ישראל  .אם גאלה הואיל ויוצא לכהגים והרי היא תחת ידי
והיא אינה מתחלקת לנהנים של משמר
אחר נדפי׳ לעיל )דף כה (.אלא
כ ק מיד הקדש יוצאה מידו ביובל תהא שלי ודין הוא בשל ארדים אני זוכה
דעדיפא מינה פריך יא[ שאפילו באה
ומתחלקת לנל אחיו הנהנים כדאמר בשל עצמי לא כ״ש ת״ל והיה ה שדה בצאתו
משמרתו נשיוצאה לנהנים אין לזנות
באידך פירקא בפרק אין מקדשין ביובל ^ד ש לה׳ כשדה החרם וכי מה למדנו
מהאי קל וחומר :
)צ״•) דף כ־ (:אן( וו ט ׳ ) :א( ה נ א משדה החרם מעתה ה״ז בא ללמד ונמצא
א מ ף רמי בר חמא איצעריך נו׳
קא שקיל ליה [1כו׳  :ואיש אח קדשיו
לו יחיו .ודרשינן ליה בהגוזל בב״ק)דף למד מ  pש שדה דדמו לשדה א תזה של
]אלא[ אמר רב נ ח ק
קח (:מנין לנהן שבא ומקריב קרבנוחיו ישראל מה שדה א תזה של ישראל יוצא
]איצעריך[ ס״ד נו׳  .ואם תאמר מאי
בכל ע ת ובכל שעה שירצה אס יש מתחת ידו ומתחלקת נ[לכהנים אף שדה
היא דנאמר ו דן הוא והלא אין לע
עליו להביא חמאת או התנדב עולה חרמו יוצא מתחת ידו ומתחלקת לאחיו
לומר שזונה ס מטעם קל וחומר אלא
מטעם דנתיבי קראי ״דאיש ט יקדיש גי׳ 5׳ק לאיש את יףשיו
או שלמים אין צריך לתחם לאנשי משמר הכהנים אמר מר ג[ בשל אודים אני זוכה
אלא הוא עצמו
לרמי בר חמא ולאחוזת עולם לרב
.
מקריב ויעול העור מי דמי התם זוכה בעלמא הבא קא שקיל
נחמן וי״ל דמנל מקום ניחא ליה
ואונל הבשר ת״ל ואיש את קדשע לו ליה ל[ אמר רמי בר חמא איצטריך ס״ד
יהיו:קדשיולאוברשוחו.ולאומכח ד די ק ״ ״
לאיתויי קל וחומר נ ך מסברא :
™ ^' ’;;,״־-י א טינ א הואיל וכתיב ־ואיש את קדשיו לו
י,אשר.,ללה,אלא
ה א קא משמע לן אחוזתו אחוזח! ש י ט ה מרךבצת

ה ן ומגרשיהן למיספרינהו קיימי .וא״ש מאי נפקא מינה אם נחאמ״׳פ׳דמהלטת
פרכץ הלכס כג :
י נסתרו כיון שהיו מוקפות חומה מנניר^א

מי

^

הגהות ה ב׳ ח

ואמ׳כ מ״ה ס׳ג הנא :

-

רבינו נרשום
האיץ[ ! תרנמה רב
יוסף  .כלומר כי הא•

טינא אפשר  ,לטיהיי
;
 e'iSל ״ ״
ית חוט

מאבי אמו ישראל
יהיוהא נטי בי ־ךשיו דטיא טי דטיקד שיו
ה; ופנרשיהן  .כלוטר
wתוםותיד.ן:וכנרש'ח 1שקיצלהחלאמשלחןגבוהבשכרעבודה :לאו ברשותו הבא ברשותו אלא אמר רב
אלא אמר ר׳׳ג להפי איצטריך למהחפ ויקיאנחמן איצטריך סד״א הואיל וכתיב °כי א תז ת
ליסתור חומיזז שהרי ז[ )ב( החרם דסד״א כו׳ .והאי נמי ” עולם הוא להם הא נטי אחוזתו היאקמ״ל
 ,אחוזת־ אחוזתו אין חרמו לא :
אחוזתו היא ואס מן ד ק ה ולא גאלה
ס^י,״!'

ליתלר,ובתיעיגהימה־ לאתצאלכהניסביובלאלאיהאלורכות
]אפילי הבי איז ט ריו לגאלה לעולם:קמ׳׳ל  .הי ק ש דאיחקש
גאולת עולם סד׳א
אדמימתתרי איסהורי
בלומר מקמי דליטתרי

*יי" י ” ’*״”‘י ״יי*‘

» ! ׳ ל 1« °לת

הדרן עלך המוכר שדהל
וסליקא לה מסכת ערכץ

.
דחצא מתחת ,ידו ותתחלק לכהנים
דאחוזתו היא דיש לה גאולת עולם אבל ח ר מולא הויא ^ חוז ה ליגאל
לעולם :ה ד ר ן ע ל ך ה מ ו כ ר ש ד ה ו ו ס ל י ק א ל ה מ ס כ ת ע ר כ י ן

א ץ ס י מ ו ל א  .ו * 1:ד 1א מ י ־ א

 £״ ™ ״' » ״ r

לעיל ילפק ינ[ מהקישא דמקיש שדה ומגרש
 pך}5ן

נמחק

נ[ ומתחלקת

־לאחיו

דריש ליה הנא מאחוזתו ויש לומר ד ה ט ה^א ^ ש ?
פירושו קא משמע לן מאמזחו שצ ®הכב׳קק׳ט :ד[ לית
נהן דאחוזתו ח ק א  Pלה גאולת עולם של א תיטת כ לז מןנ מ ח ?
ואינה מתחלקת לנהנים ביובל אבל  [ 1לי ח כו ל ה תי כ ת כו׳

״ ש ד ה חרמו מתחלק לנהנים נייבל ד“"^ם1 ?/כ״ישמ?1ל
״*מהיקשא דמקשינן ליה לשדה אחוזה בר׳ יומי רפליג עליה
* קרשח ^ל שע^ר^א
של ישראל ולא הויא כשדה אחוזתו ליגאל לעולם וכן
ה ד רן ע ל ך ה מ ו כ ר ש ד ה ו ו ס לי ק א ל ה מ ס כ ת ע ר כיו קדשה לעתיד ^ א אי

שדה חרמו  .שהחריטד.
י
י
*
ישראל ובאתה ליד בהן
נטי אפילו כר׳א ברב•
והקדישה ולא הטפיק לגאלה עד שפגע בו יובל  :שלא יאמר הואיל דוג א ה לכתים ביובל  .דהאי כהן
יוסי  :ס[ לכן והוי ליה כאילו  :י[ לטיפרך מי דמי התם כשהוא  :יא[ פריך  .ס׳א דאפילו פגע יובל במשמרתו
שמקדיש שדה חרמו הוי כאילו הקדיש שדה אחוזתו ולא גאלה ש־וצאה לנהנים ביובל  :בשל אחרים  .שדה
אין לו!כות כה  :יג[ ילפינן לה טהיקישא  :הררן עלך המוכר וסליקא לד .מסכת ערכין
שהקדישה יעזראל ולא נאלה שיוצאדז לכדגים אני זוכה בה  :בשל עצמי לא כל שכן  .שאזכה בה שלא תצא
מתחת ידי  :מה שדה אחוזה של ישראל  .שהקדישה ישראל ולא גאלה שיוצארז מ־ר הקדש לכהנים ביובל וגאלה אחד מן הכהנים יוצאה מידו וטתתלכךג לכל אחיו הכהנים כדאטר לעיל בפרק המקדיש שדהו שאחוזתו שלו
ואק זו שלו אלא של כל הכהנים  :אף שדר .חרמו יוצאה  .ומתחלקת לכל אח־ו הבהנימ[  :טי דמי התם  .קא זב• בעלמא  .דרחמנא זכי ל-ה שרה אחוזה של ישראל היוצאר ,לכהנים עם שאר הכהנים  :הבא קא שקיל
ליה כוליה  .כלימר ממי זכרי שיתפוס שדה חרטו לעצרו  :אמר רמי בר חטא  .אכת■ א־צמריך דטד׳א דר.אי ודין דוא דינא הוי הואיל וכתיב ואיש את קרשיו לו ירוו ]ומפרש בסיפרי מנין לישראל שהיה מודד ה ת מ ה
לבוץ ע'נ קרקע מנין שבל כהן שיבא שם באותה שעה שהוא מודד שיש לו חלק בהן כמו זר .הראשק תיל איש את קרשיו לו יהיו[ כלומר לכולן בשוה יכול אפילו מדד לו לתוך קופתו של ראשון שיזכה אחר ]עמו[
ת׳ל אשר יתן לכוזן לו יהיה ולא לאחר סד׳א כי היכי דעכה בקדשים שנוטל חלקו עם כהן ראשון אם בא עד שלא מדד לו שאינו יכול לרדותו ]והא־ שדר .חרמו כי קרשיו דמי ולא יהא אדם יכול לדחותו אלא תד.א
שלו לדזכי איצטר־ך היקישא[  :מי דמי  .האי קדשים לחרמי קדשים  .קדשים לאו ברשותו נינהו אלא ברשות ישראל נינהו ]בעלמא[ קא זכי ליר .רחמנא הכא האי שדה חרמו ברשותו ר\א ]וברשותו[ מאן זכי ליה ולאו
דינא הוא  :איצטריך סד׳א הואיל וכתיב כי א תז ת עולם היא להם  .דד,דרא ליד .ביובל ואינו! יוצאה טידו האי נטי שדה הדמו אחוזתו היא ולא תצא טתוזת י ת להבי איצטר־ך היקישא דאהוזתו היא שלו אבל שדה
חרמו לא אלא תצא מתחת ידו והתחלקה לאחיו הברגים  .לעזון מורי דגאין  .קרשיו לאו ברשותו  (6דמוקי ליד .לד.אי קרא בגזל דגר ומת שטשלם קרן וחומש לכהנים ]ואשם למזבח[  :אין עושין שדר .טנרש  .אותן אלף
אמח שסביב לעיר שד.ן אויר לנוי העיר אין עוש־ן אותן שדת שאין ערעין אותן ולא שדה שהוא לזריעה אין עושין אותו מגרש  :בד״א בער־ הלוים  .כדאטר ננטרא לא ישנה  :ולא עיר טנרש שלא יחריבו ערי
ישראל  .שלא יחריב עיר שהיא טיושבת לעשותה טנרש אייר פנוי שלא ישנה ]אותת[ טכטות שהיא  :ד.דרן עלך ד.מוכר שדת וחחלת מסכת ערכין
א( עי׳ נ׳ ק  epק׳ס דמשמע דמ״יי נ פ ק שנא להקריב קיבנוהיי נמשמר שאיט שלי דמ'מ עבודהה יעירה בלי פ׳ש ואילי דר׳ל מדסמיך ליה לקרא דגזל הגר דישינן םמונין דהן ד^יא נפי מ ״יי בגזל הגר ובגת
שגזל אס הגר דביל להקריב האשם ננזשמר אחי וענידתה יפויה שלי ,
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יהי
ה^ןרב

נפס

אחר השלמת ה מסנת יאמר זה ויועיל לזנרון בעזרת השם יתברך :

עלךא(מםכת ערכין והדרך עלן דעתן עלך מסכת ערכין ודעתך עלן לא נתנשי מינך מסכת ערכין ולא תתנשי מינן לא בעלמא
הדין ולא בעלמא דאתי  :יאמר כן שלש פעמים ואחר נך יאמר זה
׳
רצון מ ל פנ ^יי אלדדנו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא נ( תיג א ב ר פ פ א ר מי ב רפפא
נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא םורחב בר פפא אדא בר פפא דרו בר פפא :
נא יי אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו
יו חי שמך ולומדי תורתך  :מאויבי תחכמני מצותיך־ כי לעולם היא לי  :יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש  :לעולם לא
____ אשכח פקודיך כי בם חייתני :ברוך אתה יי למדני חקיך :אמן א מן א ק סלה ו עד:
מ ד י ם אנ תו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי רךנות שאנו משכימים
והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמליםומקבלים שכר
והם עמלים ואינם מקבלים שכר א1ו רצים והם רצים אנו רצים לחיי העולם הבא ודט רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלהים תורדם
לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך :
רצק מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסיים מסכת ערכין כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולםיימם ללמוד וללמד
לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמיד חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא
תמוש דתורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם  .ותתקיים בי בדתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך  :כי בי
 .ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים  :אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד  :ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום :
ויתקדש שמיה רבא בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא ולאחיא מתיא ולאסקא לחיי עלמא ולמבני רןתא דידושלם ולשכלל היכליה
בנוה ולמעקר פולחנא נוכראה כארעא ולאתבא פול ת אד ש מי א לאתריה וימליך רךדשא בריך הואבמלכותיה וירןיהבחייכון
וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן  :יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא  :יתברך וישתבח רתפאר
ויתרומם ויתנשא  .ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמיה דקודשא  .בדיך הוא לעילא ק כל ברכתא ושירתא תושברתא ונחמתא דאמירן בעלמא
ואמרו אמן  :על ישראל ועל רבנן ועל תלמידידצןועל כל תלמידי תלמידיהון ועל כל מאן דעסקין באורייתא  .די באתרא הדין ודי בכל אתר ואתר.
יהא ל תן ולבון שלמא רבא ת א וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני חיתי ופורקנא מן קדם אבוהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן  :יהא שלמא
רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל יאמרו אמן  :עושה שלום במרומיו ת א יעשה ברחמיו שלום עלינו ועל כל ישראל ואמת : pK
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] (6פירוש הגון ע'ז תמצא בספר החיים שחגי אתי הגאון מהר״ל מפראג בס׳ זכיות לו׳א ש׳ג[ ג( ]בתיומא וסוף השובת הי מ׳  6ז׳ל  1נן בסוף ׳ש׳ש בב׳ק כתוב רמזים על הזכרת כמות הללו[

