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

עין משפט
נר כמוה
ס ו « מיי׳ פי׳ו מהל׳
נית הנמייה הלי׳ : 7
 0ח ב ג מ ״׳ סי׳נ מ ה ל׳
שמימה זיונלות
הלכהמו!
מ ט ד מיי׳ ס׳׳ מהל׳
שמימה ויונלושהליח:
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המוכר שדהו

פרק תשיעי

רבינו גרשום

ערכץ

מד גמלא  .כל עיירוח שבגליל ע ד גמלא היו מואפות חומה מימות הוסח ] :קצרה הישנה

ה כ א נמי חרתי ירושלים הוו .ותימה דלרבא נמי א ט צריטן לומר כן
דתרי ירושלים הוו וי״ל דלרבא אין א ט צדכין לומר ביהודה תרי
ירושליםהוואלא בשאר ארצות א ב לל רב מןי צ״לביהודהחריירושליסהוו:
ו כ ד ש ו ערי חומה  .פי׳ לענין מכירת ביש בבתי ערי חומה ולענין
שילוח מצורעים חון לעיר
י
דדוקא בבתי ע רי חומה צריך לשלוח
א מ ר א ב י י ה בי ה א טו־ ע ד ג מ ל א
המצורעים חון לחומה אבל שאר
)ארצות(]עיירות[לא ואבנים מ טג עו ת
צריך *לשלוח חון לעיר ואפי׳ לא היו
מוקפות מימות יהושע והכי הניא
בתורת כהנים אתהן חון לעיר ואין
אדם חון לכל העיר אלא חון לעיירות
המוקפות חומה בלבד וא״ת מכלן הא
לא כתיב בית חומה גבי אד ם מצורע
ואומר הרב רביט יצחק דג מ רינן חון
למחנה מו ש ס דכתיב ביה במצורע
)ויקרא יג( ממושב דכתיב בית מושב
עיר חו מה )שם כה( ופירש רש״י כאן
דמקדש ליה )לארעא( בשתי תודות
p
ובשיר ובית דין מהלכין ושתי תודות
אחריהן כדאיתא בשבועות )דף פז.
ושם( וב מ ס׳ ש ט עו ת פירש״י דאשכחן
שהיו מקדשין חומות ירושלים בשתי p
הודות ובשיר כשבאו להוסין{ על
העיר ו ע ל) ה עיי רו ת( ] העז רו ח( א בל
שאר )ארצות( ]עיירות[ לא ידעתי
היאך היו מקדשין אותן :
מ ג ; ן יובלות לקדששמיטין  .מכאן
תימה לברייתא די גי בירושלמי
ד מסכת ניטין ורש״י יח[ כתב בפ׳
השולח)גיפין ד ףצו(.ד תניא בירושלמי
וזה דבר השמיטה שמוט בשתי
שמיטות הכתוב מדבר אחד שמיטת
^
בזמן
יובל ואחד שמיטת שביעית
שאתה משמט ’מ[ ]יובל[ אתה משמט
]שביעית[ בזמן שאי אתה משמט יובל
אי אתה משמט שביעית וכאן אומר
דלא מ ט יובלות אלא לקדש שמיטין
ופירש רש׳׳י פ׳ השולח)שם( דההיא
דערכין נ[ דמדרבנן היא ואין משמע
כן בת״כ א()ואומר אני כא[ דתנאי
היא )עכ׳׳ל רש׳׳י( )דהא דירושלמי

ק א ״י
יהושע  :ר ג א א מ ר  .האי תנא אתא לפח שי מ תני׳
נמלא דקתני מתני׳ דהוות מוקפת חומה מימות יהושע הייט גמלא
דגליל  :לאפוקי  .דאי איכא נמלא ב עב ר הירדן וביהודה לא הויא
תו ר ה או ר מו קפח חומה מימות יהושע וכן גדוד

? ■‘ כ ל ו ^
העיירות שבנליי1
כל
שיתירות מגמלא ועד
נמלא בכלל שנמלא
חיו בה ג׳ ח צ ח ת
של ]ב׳[ כ׳ בתים והן
מוקסין תומת מימות
יהושע בן נון נידונץ
כבתי עיי חוטהלטעונזי
הקנוזנות מגמלא ]שאין
נידונין[ וכן עד נדוד
בעבר הירדן והדיר
ואונו וירושלים ביהודה
שכל אותן שהן גדולות
כיוצא בת; או יתירות
מהן ומוקסות חומה
מימות יהושע בן נון
נדונין )כערי( ]בבתי[
עדי חומה ] .רבא אמר.
תא דתנאגמלא מליל
לאסוקי גמלא שיש
בשאר ארצות שאינן
מוקסנת מימות יהושע
ואף לא נדוד דשאר
ארצות  .והנך קצרה
ותקרת ויודסת דמוקגות
תימה מימות יהושע
דלא א־בא דכוותיה
בשאר ארצות שיהא
להן שמות חללו ואין
חומה לא
טוקסית

ו ק חד  Tוירושלים ביהודה לאפוקי
עיירות שבגליל ו עב ר הירדן שנקראו
חדיד ואוט וירושלים אינן מו ק פו ת
מימות יהושע; אינך יליפא יב[ פוסייהו.
אינך דקא חשיב במתני׳ כגון קצרה
ויודפת דליכא בדוכתא אחריתי דמסקי
לא איצטריך למיתני
כשמתייהו
ע[ ברייתא )א( בהי א ר עא קיימי :
ע ש ר ה ד ב רי ם .מפרש בב׳׳ק בפרק
מרובה )דף פע( וזה אחד מ ה ם :
אין הבית חלוט יי[  .משום דכתיב
)ויקרא כם( ליךגה אוחו לדורותיו
וקסבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים
ומאן ק א מקני ליה  :לאו מי א מ ר
ר ביו ס ךו פו׳  .ב מ ס׳ מכות בפ׳ אלו
הן הגולין )דף י : (.א ס אלו .
המטיות במשנתינו  :וקידשום  .מפרש
ב מסכ ת ש ט עו ת)דף פז (.דמקדשי לה
בשתי תודות ובשיר ובית ד ן מ ה ל ט ן
ושתי תודות אחריהן וכו׳  :בעלו .
שאין פו[ קדושת הארץ נו הג ת בהן ואין
בהן ד ן ע רי חומה  :מ שבעלסקיו ש ס
ה איז .ב חו ר בן ראשון:קדושה ראשונה.
שיןדשה יהושע  :הא אמרת  .לקמן
בסוך דהא מילתא ד ל א צ ד כי לקדושי
דקתני סיפא ולא אלו בלבד אלא כל
שתעלה בידך  0׳ שקידשה לשעתה
ולעתיד לבא;הדאמי>ייהו .הך דקתני
קידשה לעתיד לבא ר׳ אלעזר בר יוסי
אמרה ט היכי דקאמר אע״ פ שאין
לו עכשיו ואע״ג דחרוב לא בטלה
קדושתיה  :אלא מקיש ביאתם בימי
עז רא פו׳  .דהא ט לא עשו לאו
א סו ט ת מ הד ר אלא הכי קאמר כי
לא עשו מה שעשו עכשיו מימות
יהושע ומאי ני הו ק דו ש ת ה א ר ץ :מנו
שמימין  .שהתחילו ל מ ט ת ש מיטין
ונתחייבו במעשר  :והביאך ה׳ אלהיר
ונו׳  .בשובם מן הגלות משתעי קרא
ד כ ט ב לעיל מיניה)דנרים ל( ושב ה׳
אלהיך את שבותך ורחמך  :ו איי ך .
לעולם כי לא עשו א סו ט ת קאי ולאו
סוכות ממש אלא ד ב ע א עז רא רחמי
ואימסר
ד ע ט ד ה זרה
איצרא
בידיה כדאמר בסנהדרין )דף סד: (.
ואנין זפותא  .דעזרא עלייהו  :פי
םופה V •.
 VIבימות
 IVעשו דבר זה
כי לא

גדוד בעבר הירדן וחדיד ואונו ויחשלים
ביהודה רבא אמר גמלא בגליל לאפו^ גמלא
צ׳ללהשליר
דשאר ארצות גחד בעבר הירקלאפו^ גדוד
דשאר ארצות אינך דלא איכא דכותייהו לא
איצטריך ליה ררושלים מי מיחלט בה א[
]נ׳י ,סג :ישיי[
^׳והתניא *עשרה דברים נאמרו בירושלים״אין
^הבית חלוט בה אמר רבייותנן כירושלים
״דמוקפת חומד .מימות יהושע בן נון ולא
ןכיחשלים דאילו ירושליםאין הבית חלוט בה
 :ואילו הבא הבית חלוט בד.ןרב אשי אמר לאו
^*אמר רב יוסף תרי קדש הוו ה״ג תרי ירושלים״
5הוו תניא ^=ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי *( למה מנו?
♦(*ילה *].פטמימכי[.
""חכמים את אלו שכשעלו בני הגולה מצאו^“
אלו וקידשום אבל ראשונות בטא משבטלה
]0ולי1ז.וש׳נ[
קדושת הארץ קסבר *קדושה ראשונה
™
ב ״ ס 2ז׳5 :
קידשד .לשעתה ולא קידשד .לעתיד לבא
נאמרו בירושלים  .פרט;
ורמינד.י *א״ר ישמעאל בר׳ יוסי וכי אלו
בפ־ק מרובה  :א״ר
כירושלים .
יוחנן
בלבד היו והלא כבר נאמר ״ששים עיר כליך״
כלומר כעין ירושלים
בעינן שיהא מוקפת
חבל ארגוב כל אלד .ערים בצורות אלא למד.
חומד .מיטות יהושעי ולא
מנו חכמים את אלו שכשעלו בני הנולד.
בירושלים עצמה דאין
הבית חלום בה שחיא
מצאו אלו וקידשום ^דשום הא אמרינן
של כל ישראל  :ואילו
שיטה מקובצת
הבא  .נבי אלו טרךטות
ח דלא צריך לקדושינת אלא מ מנאום ולא
שה:ברנו  :תרתי קדש
א[ בה בית והתניא :
בידך
מסורת
לך
שתעלה
אלא"כל
בלבד
אלו
חוו ) .קאמר( במסכת
 [3תניא אמר ר׳ :
מ ט ת בפרק אלו הן
ג[ תיבת קדושת נמחק:
מאבותיך שמוקפת תמר׳ מימות יהושע בן
הגולין  :למת מנו
ד[ אמרינן ל^ין דלא :
חכמים את אלו  .יודפת
נון כל מצות הללו נוהגות בה מפני שקדושה
£
ונמלא ט ׳ [  :וקיזישוס
ראשונה קידשד .לשעתה וקידשד .לעתיד
לעזםיטה ו י ו ב ל ו ת
בפיק יהולי; ובפ׳ק
ולמעשרות )ולתורות(
ובש׳ק דחנינח :
לבא איבעית אימא תרי תנאי ואליבא דר׳
דינמית ׳
]ולתורת[ בתי עדי
 [rישוע  pאות ה׳
ישמעאל ואיבעית אימא חד מינייהו ר׳«
חומר] :.אבל הראשוטת.
נמחק  :ח[ סוכות בא
שתיו קדושות כבר
 nehvולא עשה סוכות
אלעזר בר יוסי אמרר* .דתניא ר״א בר יוםי§■
הומת
ותן מוקפות
עד  [p :חומת ונתחיינו
מיטות יוצשע בטלת
ירשת
במעשר ואומר[':
אומר אשר לוא חומד .אע״פ שאין לו עכשיוg
קדושתן משבטלה הארץ
אתה ומי  :יא[ ועורא
קדושה
דמ״ד
טעמא
מאי
לכן
^דם
לו
והיד.
טדקאטר
משנלו[ :
דבתיב ע [ דכותייהו
קידשום קסבר קדושה
אינך  :יג[ למתני
ראשונה^ [.דשה לשעתה ^ r m v
ח־אעזונה  .שקידשם
בברייתא ב תי :יד[ חלוש
יד.ישע:קידעוד .לשעתה.
בה משום  [.1P :תיבת
־™־לעתיד לבאדבתיב״רעשויבני הנולההשבים
p',
כל ו ק שויויו בה עד
קרושתיהושע בןגטתקנון והאי :דבר השמיטה שמוט בשתי שמיטות מן ד.שבי סוכות וישבו בסוכות בי לא עשו|
)שנלו( ]שעת החורבן[:
tw
ולא קירשח לעתיד
דpו  T lתיבות בן נמתק
1
ותד.י
ונו׳
ישראל
בני
כן
נון
בן
יד.ושע
p
מימי
ע
ק
ר
ק
שמיטת
אחת
מדבר
הכתוב
לבוא  .שאין אותה
תיבת וחיינו ל״ש :
טו ע ת
]קדושת[
יו[ וקציר וחיו צריבין ואחת שמיטת כ ס פי ם ע[ו ה א דרושלמי שמחד .גדולה מאד אפשד בא דוד ולא עשו
כשחזרו מן חנולה :
:
תיבתורשייהתאכתבהנמחקבס׳  :רבי היא אבל רבנן פליגי עליה דרבי מכותח[ עד שבא עזדא אלא"מקיש ביאתם
אלו בלבו• .
וכי
יח[
שהוזכרו למעלת היו
יס[ משמם יובל
אתה ואמרי כל[ מנין דיש שמיטה אך על פי בימי עזדא לביאתם בימי יתשע מד .ביאתם
מוקפות הוטח מיטות
משמש שביעית בזמן  :שאין יובל ת״ל)ויקג-א כם( והיו לך
ב[ דערכין מדרבנן היא שבע שבתות השנים ומנין שיעשה בימייד״ושע מנו שמימין ויובלות וקדשו עדי
יהישע והלא כבר ]נאמר
ששים עיר ונו׳ וכתיב
ואין משמע כן ואומר
שטיטק
ביאתן בימי עזדא מנו
אף
חומד.
בל אלה חומה נ ט ה ה[ :
י
י
•
I
ד׳י תיבת בת׳ב אין יובל א ע״ פ שאין שביעית ת״ל )שם(
הא אמרי׳ )השתא(
כאן מקומו
ומקימו והיו לך תשע וארבעי ם שנה כם[ ויובלות וקדשו ערי חומה ״ואומר ״ביארידיהושעמט״ד־טוקפידקי־זלאמוד
לקמן ד ל א צ ר י ך
בשימה נ׳ב*( ותיבת אני
יהושפ מפי ™אח רס יקא מו כ ר ל^־ושינוד  .כדקאמר
נמחק  :כא[ תנאי היא ]וסוניא[ דהכא אשיא כרבק מיהו יש ה׳ אלהין־ אל האחן אשר ירשו אבותד
מפני ששדושח הראשונה
תיבות
דתא
תאפ תי ב
ליה בלשון גנאי  :דבפלדופ
עכ׳ל ליישב ההיא דחורת כהנים אפי׳ כ ר׳ וירשתה מקיש ירושתך לידושת אבותיך מה
...............................
קידשה לשעתה וקידשה
רש׳י נמחק :כנ[ השולח
יהושע והכא ישוע  .משום דאיהו לעתיד לטא  :אלא
דבי אומר וזה:ננ[כססים והא דתני שביעית אע״ פ שאין יובל יש
אף
הללו
דברים
כל
בחיחש
אבותיך
יחשת
הוה ליה למיבעי רחמי עלה דמילתא מצאו אלו שלא נשתנו
בחרישה
לא איירי
בשדות לפרשה אע״ פ שלא נהגו יובל ירושתך בחידוש כל דבריסהללו ואידך דבעי
מכמות שהיו ]ומנאום
וזריעה אלא
החוורות לבעלים ביובל והניחו ב ח טא ם וכדשני בפ׳׳ק דראש
דבשלמא משה לא ב ע א רחמי ס ׳  :להילטתיחן[  :כל מצות
והעוםםת קרקע קרי השנה )דף פ :ושם( יובל היא אע״פ רחמי על יצר דעבודר .זרד .ובטליה ואנין
יי ש ת ה אתה  .באותה קדושה ואין הללו .שנותנותבעיירו׳
שמוקפות חומה ]מימות
רךא
יובל ולשביעית קרי שלא שמטו ואע״פ שלא תק עו יכול זכותא עליית כי סוכה והיינו דקא קפיר
צריך לחזור ולקדש ; משגלו שבט יהושע[ טחנו ת בה; .
השמכזתכססים
דשגיעי׳ אע״פ שלא שלחו ת״ל היא דברי ר׳ עילויה דיתשע דבכל דוכתא כתיב יתשע
ראובן  .בימי סנ ח רי ב :מגו יובלות כדתנן נמהרות עיירות
משטנזת כססים ^ א
»זמיה
4
,
הט קפות חומה מיטות
יובל והכי קז»זר
בזמן יהודה רבי יוסי אומר יובל א ע״ פ וד׳כא כתיב ״ישוע בשלמא משר׳ לא בעא'
 nלקי ש שמיטין  .ו ד ^ יובל לא ט ה יהושע בן נון ם ק־דשות
שאתה מעזמש יובל
ט הג שיהו ע ב די ם נפנוריס משוס יובל ממנה ] :תרי תנאי
אתת םעזמם שביעית שלא שמטו ואע׳׳פ שלא שלחו יכול רחמי דלא תה זכותא דארץ ישראל אלא
ואליבא דר׳ ישמעאל
כחהיאדימשלמי
תיבות אך טל פי שלא ח ק עו ת׳׳ל היא  :יהושע דר׳ור .ליד .זכותא דארץ ישראל אמאי
וצא שדות של מכר חוזרות אבל שמימין בר' יוסי  .מר אמד
והא רבי היא ל׳עז ונמחק:
דיושלמי וק■
א( ני׳  s׳ pואושל י׳י מנאי
היו מ הני ם לשמע כ ספי ם ולשמע קידשה לעתיד לבוא
יובל
דיש
כד[ ואמרי
לא ליבעי רחמי והא כתיב אשר ירשו אבותיך
ני״פא ימ״מ׳ ט׳
ומר אמר לא קידש!־:[,
אע״ס שאין שביעית
מזרע וקציר ישדהא צדכין למטת שנת
אעזר לו חומה אע״£
בדאיתא בתו׳ב מנין וירשתד .הכי קאמר כיון דרשו אבותיך ירשת’[ את ומי מנו שמיטין דובלות
יובל כדי שיבואו השמיעין במקומן שאין לו עכשיו  .דלא
שיעשה שביעית
אע׳ם השתא משגלו שבט ראום ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו יובלות יא[ עזרא
טזי ב וחיה לו הומרו
]שאין יובל[ תיבות דיש
‘®רא שלסוך ז׳ שמיעות היו מניחין שנת נ׳
אלא אשר לו משמע
שמינצז ל׳עז ונמחק :
שלא היו'
י ״ ? ״
א י ב ע י ב י א **ל®״ “
כה[שנה דברי רבי יהודה דכתיב ביה °בל ה ק י י ל
 t oדאפי׳ היה לו קודם לכן
ספני ש ס א ראויס להעס שנס יובל נחשב ערי חומה אלטא
שביעית מני התניא ימשנא שבט ראובן ושבט גד וזז(״ שבט המנשר .בטא יובאת
אומרים _ .
וחכמים .
קסבר קדושה ראשונה
שנאמר ״ולךאתסדחר בארץ לכל יושביר׳ב^ שכל יושביד .עליר .ולא בזמןי’ 3
^ ושנה של אחריה מתחיל המכין קידשדז לשעתה וקדשה
א׳ב ט־הג שביעית וחכא שנלו מקצתן יכול היו עליה והן מעורבין שבט בנימין ביתרה ושבט יתדד ‘ .דא ם לא היו מונין יובלות היו מונין לעתיד לבוא  :בחידוש
כל הדברים ] .הללו
לחשבון
אותה שנה
™’™ iiכ"“ ,ייי בבנימין יהא יובל נוד׳ג תלמוד לומר לכל יושביה בזמן שיושביר .כתיקונן
השמיטין אלטא[ הוצרכו לקדש
שלא במקומן  :פעם שני ה :ואידך .
והוו השמיטין
ולא בזמן שד.ן מעורבין א׳ך נחמן בר יצחק מנו יובלות לקדש שמימין
מאןדאמר דקידשה נמי
הניחא
הני חא
א( ]צ׳ל שא!ו מאית[ י
לעתיד ]לטא[ במאי
מוקים ויעעזו בל הקהל השבים ]סכות וישבו בסכות  :קסבר לאו סוכות ממש קאמר אלאדאנין זנותית דעזרא עאיחו בי טובה משום דבטיל יצראדע׳ז מנייתו בדמפרשי׳ במש׳ סנחדרין בס׳ ארבע מיתות  :וחיינו דקא קפיר
קרא עילויה.דםחםרו וקראו ישוע דלא בעא רחמי ילא במליה ליצרדע׳ז :ולתאי תנא ורגתיב אשד ירשו אבותיך וירשתה דטקיש אף ירושתך בחידוש כל הרברים אלטא דצריכה לקדושי דלא קידשה לעתיד למא הבי קאמר  .אמר לך
הכי דריעז לנךא ביון דירשו אמ תיך ירשתח אף ]אתה[ באותה קדושה עצמה ואי אתה צריך לקידוש אחר[וכל הקהל כאהד ארבע ריבוא.דאפי׳ עישור מישראל לא היו במקומן דחפי גשירי ]דלעולם[ אין ישראל פחותים מששים ריבוא
כ׳עו דלא מני יובלות ] :ותיו מעורבבים בחלוקת שבט  m wבטימין  :אמר רב יצחק מנו[  .יובלות לצורך לקדש שטיטין ]לפי שתשמיטי; לא בטלו אלא היובלות בלבד ולכך היו טוני! יובלות נדי לקיש שמיסוי;[ בזמנן לפי שאץ
שנת היובל בחשבון שני השבוע לפיכך הוצרכו למנות ולידע טתי ועא יובל לפי שאחר ז׳ שמיטי; הוא יובל ויש להן לעשות שמיטה שמינית לאחר ח׳ )ימים( ]שנים[ לפי שאין שנת יובל עולה לחעובון השמיטה :
ועיחא
.
הגהות ה ב׳ ח ) (6רעו׳י ד׳ ה אינךדליכא ט׳ דכהאי ארעא קיימאנ׳נ ולא נשום אין אחרת:

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 .

