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דףכוע"א

דגאלה אחר .והביא דברבינו גרשום להלן בד"ה אבל הכא מבואר ,דנקטו

א( גמ',אמררבהמאיטעמאדרביאליעזראמרקראוכו'.עייןבמהשכתבו

"אחר"לרבותאדכיוןדישהרבהחזרותדכברבאהלידשלישי,דלמאלא

התוס'ד"המאיטעמא,דמוכחדהקראמייריבתריגוונימהאדכתיב"ואם",

חזרהלכהןאלאלבעליםהראשונים,ולהאיקמשמעלןקראדהדרדווקא

וביאר בהגהות הגר"א ,דמאי דכתיב "לא יגאל" קאי ארישא דקרא דאיירי

לאותושקנהמאתו.

"באם לא יגאל את השדה" .ומאי דכתיב בקרא דבתריה "והיה השדה

ז( גמ' ,דלא קא יהבי בעלים דמי וכו' .כתב המוצל מאש ,דאף בגוונא

בצאתוביובלקודשלה'",אסיפאדקראד"ואםמכראתהשדהלאישאחר"

דיצאה לכהנים ביובל ,ומכרה לאחר והקדישה הלוקח ,ובא הבעלים

קאי] .אמנם עיין לקמן )עמוד ב( במה שנתבאר לקמן באות יב ,דלאיכא

הראשוניםלפדותה,דאיכאתריסברותלאוקמיבידיה,דיהיבדמי,והדרא,

דאמרידבעליםביובלראשוןלאוכאחרדמי,עלכרחךמאידכתיבבקרא

מכלמקוםמסתבראדאחרדחזינןמהניקראידסבראחדאלאמהני,הוא

"ואםלאיגאל",לאומילתאבאנפינפשההוא,דהאאםלאנגאלהעלידי

הדיןתריסברות.

אחר לעולם יכול לגאול ,אלא חדא מילתא קאמר ,דאם לא יגאל על ידי

ח( רש"י ד"ה דהא לא הדרא כלל ,בתוה"ד ,וכי מקדיש לה כהן דין שדה

הבעליםאלאמכרוהגזברלאחרהרייוצאהביובללכהנים).ח.ו.[(.

אחוזה אית לה ולכשיגאלנה וכו' .מבואר מדבריו ,דמאי דקיימא לן לקמן

ב( גמ' ,אימת אילימא ביובל ראשון אמאי אינה נגאלת שדה אחוזה נמי

)עמוד ב( דהלויים גואלין לעולם ,היינו דווקא בארבעים ושמונה עיר ולא

הוי .בתוס' ד"ה אילימא ביארו ,דלהאי סלקא דעתין דאיובל ראשון קאי,

בשדההיוצאתלהםביובל,וכדאמרינןלקמן)לג(:גבימכירתעריהלויים.

מאי דכתיב "לא יגאל" קאי אגאולה מן הגזבר ,דתו אינו יכול לגאלה מן

אמנם הטורי אבן )ראש השנה כט .ד"ה דתנן כהנים( ,כתב ,דדווקא כהן

הגזבר .וטפי הוי לגמ' לאקשויי הא כתיב להדיא "ואם גאל יגאל את

המקדיש את שדה החרם דינה לצאת ביובל לכהנים ,אבל שדה אחוזה

השדה" .אמנם מדברי השיטה מקובצת )אות ג( שכתב להוכיח מסוגיין

היוצאת לו ביובל ,כיון דכתיב בקרא "תהיה אחוזתו" דינה כשדה אחוזתו

דעיקר הגירסא במתניתין לעיל )כו" (.גאלה אחר או אחד מן הקרובים

לכלמילי.

וגאלהמידואין יוצאהלכהניםביובל"ודלאכגירסאדידןדיוצאהלכהנים,



מבואר ,דהאי לא יגאל לא קאי אגאולה מן הגזבר כדכתבו התוס' ,אלא

דףכוע"ב

אגאלהמןהלוקחהמןהגזבר.

ט( תוס' ד"ה אלא הכא ,בתוה"ד ,ואם כן לרבי אליעזר נמי פירושא דקרא

ג( גמ' ,אלא פשיטא ביובל שני ולמאן אילימא לרבי יהודה ורבי שמעון

הכי הוא .כתב הגרי"פ פערלא )על הרס"ג לא תעשה רנה( ,דהיינו דווקא

לכהנים נפקא .הקשה השיטה מקובצת )אות ד( ,אמאי לא נימא דהקרא

ללישנא קמא דרבי אליעזר דבעלים ביובל שני נמי כאחר דמי ,ואיכא

אייריבקנאהמןהכהניםדלאתגאלעודלהיותכשדהאחוזה,אלאכשאר

למימר דהקרא איירי בגוונא דביובל ראשון לא נפדה כלל ,וגם בגוונא

שדה מקנה .ותירץ ,דלשון "גאולה" לא שייך הכא דהא חלוטה היא ביד

דנפדה ביובל ראשון על ידי אחר .אבל ללישנא בתרא דבעלים אף ביובל

הכהנים,אלאהויליהלמינקטלשוןלקיחה.

שנייכוללפדותה,עלכרחךדקראחדאקאמר,דאםלאיגאלהבעליםאלא

ד( גמ',שם.הקשההזבחתודה)ד"הגמרקודש(,לשיטתרש"ילעיל)כה(:

מכרההגזברלאישאחרתצאהשדהביובללכהן.

ד"ה ממקדיש בית ,דאף הכהנים נותנים עליה חמישים שקלים ,אמאי לא

י( מתני' ,הרי היא כשדה אחוזה .פירש רש"י בד"ה הלוקח שדה ,בסוה"ד,

נימאדאייריבשדהשאינהשוהאלאסלעולארצוהכהניםלשלםבעבורה

דאםלאגאלההואוגאלהאחריוצאהלכהניםביובל.מיהועלמהשאמרו

חמישים שקלים ואכתי קיימא ברשות ההקדש ,והשתא אתי הבעלים

רבי יהודה ורבי שמעון דאף היכא דהקדיש בחיי אביו ,דילפי מקרא דכיון

לפדותהמןההקדש.והאליכאלמימרדעלכרחןחייביםהכהניםלפדותה,

שעומד ליפול לו בירושה אף בהקדיש קודם מיתת אביו נחשב כשדה

דמהיכי תיתי לחייבם .והעולת שלמה )לעיל כה :במתניתין( כתב ,דלאחר

אחוזה ,לא שינה הנפקא מינה ,והקשה הקובץ שיעורים )בבא בתרא עא:

היובל אין הגזבר יכול למוכרה לאחר אלא לכהנים ,ואם הכהנים אינן

אותרצג(,האכיוןדבשעתהקדשולאהיהלוכחטפימןהיובלדהאאכתי

רוציםלפדותה,תעמודברשותהגזברלעולם.

שדה מקנה היא אצלו ,אמאי חל הקדשו לעולם ויוצאה לכהנים .אמנם

ה( תוס' ד"ה אילימא ,בסוה"ד ,שהרי אם גאלה אחר לא ימכרנה לבעלים

הרשב"ם )שם(ד"הואחרכך,ביארהנפקאמינהלדידהולעניןפדיוןבסלע

אם ירצה .כן היא גירסת החק נתן ,וכן העתיק התוס' יו"ט )במתניתין(.

ופונדיון לשנה .אמנם הקהילות יעקב )סימן ז( כתב לבאר ,דכל האי דינא

וכתב הרש"ש ,דהיינו לשון "בתמיה" ,וכי אינו יכול למכור לבעלים אם

דמקדיששדהמקנהחשיבמקדישדברשאינושלו,היינודוקאמשוםדהכי

ירצה .אמנם כתב ,דטפי מיסתברא כגירסא "לימכרנה לבעלים" ,וכוונתם

דינאדאמרהתורהדהדראהשדהלבעלהאחוזה.אבלבלוקחשדהמאביו

דפשיטא דיכול למוכרה לבעלים ולא בעינן קרא שיכול לגאלנה ותהיה

דגילתה תורה דהאי שדה כיון דראויה להיות שדה אחוזה אינה חוזרת

לפניוכשדהמקנה.

ביובל ,שפיר מעיקרא בשעת הקדשו הקדיש דבר שהוא שלו .ועיין באות

ו( גמ' ,ומכרה כהן והקדישה לוקח וגאלה אחר .העיר העולת שלמה ,הא

הבאה.

אפילו אם גאלה הלוקח גופיה חוזרת ביובל לכהן שמכרה לו ,ואמאי נקט

יא( מתני',הריהיאכשדהמקנה.פירשרש"יבד"הכשדהמקנה,דאםבא
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לפדותה פודה בשוויה .ועיין לעיל )יד (.דאיפליגו בה תנאי אי שדה מקנה

מקדישדברשלאבאלעולם,מאינפקאמינהבהאדלאגאלהמידהגזבר,

נפדית בשוויה ,או דאף היא נפדית בחמישים שקל כסף] .ועיין באות

האמכלמקוםאינויכוללהקדישדברשאינושלווכדאמרינןבמתניתין.

הקודמת,ולכאורהצריךעיוןאיכדבריהקהילותיעקב,מאיטעמאלאעמד

יח( גמ',בעלמאלרבישמעוןורבייהודהקניןפירותכקניןהגוףוהכאקרא

רש"י בנפקא מינה הקודמת דהוויא לכולי עלמא ,ושינה לנפקא מינה

אשכח.כתבוהתוס'בגיטין)מח(.ד"הלא ,דדיחויאבעלמאהוא,דהארבי

אליבא דחד מאן דאמר ,ולכאורה אי אמרינן דרש"י נמי אית ליה דליכא

יהודה גופיה סבירא ליה גבי דינא דיום או יומים דקנין פירות לאו כקנין

להאי נפקא מינה וכסברת הקובץ שיעורים ,אדרבא יש לומר ,ששינה

הגוף .ועיין בתוס' בבבא בתרא )נ (:ד"ה קנין פירות שכתבו ,דצריך לגרוס

הנפקאמינהבדוקאואףדאתיאאליבאדחדמאןדאמר,וצריךעיון[.

בסוגיין"לעולםאימאלךלרבישמעוןכקניןהגוף".

יב( מתני',שאיןאדםמקדישדברשאינושלו.הקשההתוס'יו"ט,למהלי



טעמא ,הא כתיב בהדיא בקרא "בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו

דףכזע"א

מאתו" )ויקרא כז ,כד( .ותירץ ,דאי מקרא הוי אמינא דדווקא היכא

א( גמ' ,לכתוב רחמנא אם משדה מקנתו אבל לא שדה אחוזתו וכו' .כתב

דהקדישוופדאהוישובהשדהלאשרקנהומאתו,דבהכיאייריקרא,להכי

התוס'יו"ט,דמגירסתהגמ'נראה,דילפינןלהמ"מם"יתירא.אמנםלגירסת

קמשמעלןמתניתיןדלעולםחוזרמשוםדאיןאדםמקדישדברשאינושלו.

רש"י בד"ה והכא קרא מבואר ,דכל תיבת "משדה" מייתרא היא .ואמנם

]אמנם מדברי התוס' בד"ה שדה מקנה נראה ,דמתניתין לאו לאפוקי

עייןבהגהותהב"ח)אותא(דתיקןבדברירש"יכגירסאדידן.

מפשטאדקראאתי[.ועייןרש"שלקמן)כז(.דהעיר,דאיאיכאנפקאמינה

ב( גמ',וכיתימאבשנתהיובלעצמההניחאלשמואלוכו'.הקשהההפלאה

לדינא בהאי טעמא ,הא תליא בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן אי דרשינן

שבערכין,האטעמאדשמואלדהמקדישבשנתהיובללאקדשההיינומקל

טעמאדקרא.ובקהילותיעקב)סימןז(כתב,דאימהאיקרא,הויאמינאדכי

וחומרדאםהקדישהכבריוצאה,לאכלשכןדלאתקדושוכדאמרינןלעיל

היכי דשדה אחוזה יוצאה לכהנים ביובל וקאמר רבי יהודה לעיל )כה(:

)כד,(.והאיקלוחומרלכאורהשייךביןבישראלוביןבכהנים.ומאיטעמא

דנותן דמים ,והיינו משום דאף דגזירת הכתוב היא דיוצאה לכהנים מכל

אמרינן במתניתין דכהנים מקדישים לעולם .ותירץ ,דהא דאמרינן דבשנת

מקום אין הקדש יוצא בלא פדיון ,הוא הדין נימא בשדה מקנה שחוזרת

היובל יוצאה מידי ההקדש ,היינו משום דיוצאה לכהנים בחינם ,וכשיטת

לבעליםדמכלמקוםבעיליתןדמיםלהקדשמשוםדאיןהקדשיוצאבלא

רבי שמעון לעיל )כה ,(:וכמבואר התם .והאי דינא איתא דווקא בישראל

פדיון,ולהכיקאמרהמתניתיןדאףטעמאאיכאביהדהאאיןמקדישדבר

שהקדישה .אבל כהנים שגואלין לעולם ,אף בשנת היובל לא פקע כח

שאינושלו,והקדשוהיהרקלזמןואיןהבעליםצריךליתןדמיםלהקדש.

הקדשמינה,וליכאלמיעבדקלוחומרשלאיוכללהקדישהבשנתהיובל.

יג( מתני',שם.כתבהמנחתחינוך)מצוהשנהאותט(,דאףבגוונאדלקחה

ג( גמ' ,אלא לרב מאי איריא כהנים וכו' .הקשה ההפלאה שבערכין ,הא

לששים שנים דבכהאי גונא אינה חוזרת לבעליה ביובל ,מכל מקום לא

איתאלעיל)כד(:דאףרבמודהדאליבאדרבנןדלאדרשו"עדועדבכלל",

אמרינן דיוצאה ביובל לכהנים ,דהא קרא בכל שדה מקנה קאמר דאינה

מאידכתיבבקרא"אםמשנתהיובל"היינומשנהלאחרהיובל,אבלבשנת

חוזרת לבעליה ביובל .ומתניתין נקטה להאי טעמא משום דשייך ברוב

היובל גופה אינו יכול להקדישה ,ואם כן נימא דמתניתין כרבנן אתיא.

פעמים] .ולמבואר באות הקודמת דאיכא נפקא מינה בהאי טעמא טפי

ותירץ ,דאי לרבנן דמקרא יליפי לה ,ליכא לחלק בין ישראל לכהנים ואף

ממאי דילפינן מהאי קרא ,יש לדון האם אף בגוונא דהמנחת חינוך נימא

כהניםאינםיכוליםלהקדישהבשנתהיובל].ולכאורהאכתיתיקשי,למה

האידינא[.

שכתבו התוס' לעיל )כד (:ד"ה סוף סוף ,דאי לאו קל וחומר ,אף רב היה

יד( מתני' ,הכהנים והלווים מקדישין לעולם וגואלים לעולם .השפת אמת

מודהלשמואלדכוונתהקראאףלשנתהיובלעצמה.ועייןבשיטהמקובצת

נסתפק האם גאולת הכהנים בשוויה ,או דאף גבייהו נאמר השיעור

לעיל)כד:אותח(דכתב,דכיוןדרבסברכרביניחאלגמ'לתרץבכלמאי

דחמישים שקלים .ועיין לעיל )כה (:אות כ' .אמנם המנחת חינוך )מצוה

דאפשרלאוקמיכרבי.והואהדיןאיכאלמימרהכא).ח.ו.[(.

שנה אות ט( כתב ,דמסתברא דכיון דהרי היא להקדש לעולם ,אין לה



קצבהשלחמישיםופודאהבשוויה.

פרקהמקדישאתשדהו

טו( רש"יד"ההלוקחשדהמאביו,בסוה"ד,ואםלאגאלההואוגאלהאחר



יוצאה לכהנים ביובל .כתב התוס' יו"ט ,דאין לומר דכוונת רש"י דאם לא

ד( מתני',המקדישאתשדהובשעהשאיןהיובלאומרלופתחאתהראשון.

גאלהאחראינהיוצאה,דהארקרביאליעזרסברכן.אלאכוונתו,אםלא

פירש רש"י בד"ה שהבעלים ,ד מתניתין נקטה "בשעה שאין היובל נוהג",

גאלההואאינמיגאלהאחר.

משוםדלישנאד"אומרלופתחאתהראשון"לאמשכחתאלאבהאיגונא,

טז( גמ' ,דרבי מאיר סבר קנין פירות כקנין הגוף .פירש רש"י בד"ה רבי

דאילו בשעה שהיובל נוהג הרי פדיונה קצוב בתורה .ומשמע דעיקר דינא

מאיר ,דכיון דקנין פירות כקנין הגוף ,לא אהני מידי מיתת האב ,דהא אף

דמתניתין דיש לבעלים זכות קדימה ,היינו אף בשעה שהיובל נוהג .ועיין

בלא מיתתו הוי ליה כבר קנין פירות שהוא כקנין הגוף .וכתב ההפלאה

לקמןאותז'מהשהובאמדבריהרמב"םוהראב"ד.

שבערכין ,דאף דאיכא נפקא מינה בהא דאינה יוצאה ביובל ,מכל מקום

ה( מתני' ,נמצא מפסיד איסר .כתב התפארת ישראל ,דלאו דווקא איסר,

השתאליכאנפקאמינהמידי.אמנםהקשה,דהארבימאירגופיהסבירא

דהא הפסיד אף את חומשו .אלא תנא אשעת הפדיון קאמר דאז מפסיד

ליה)בבכורותנב(:דמתנהאינהחוזרתביובל.ואםכן,שפיראיכאנפקותא

איסר,דאילוחומשהתחייבכברמידמשעתהקדשו.

במיתתאביו,דקודםשמתלאהיהיכולליתנהבמתנהבאופןשלאתחזור

ו( תוס' ד"ה המקדיש שדהו ,ויש בו ריוח להקדש לפתוח תחלה הבעלים

ביובל,דהאאףלדידיהליתבהלאחרהיובל,אמנםהשתאדיריתמאביו,

משום החומש וכו' .העיר ההפלאה שבערכין ,דהא אף בזמן שהיובל נוהג

שפיר יכול ליתנה במתנהלעולם .ועיין בעולת שלמה שכתב ,דכיון דעתה

דפודה בערך קצוב איכא חומש .וכתב ,דצריך להגיה בדברי התוס' "ועוד

קנויה לו לגמרי אף בלא מיתתהאב ורק בשעת היובל תחול הירושה ,כל

מפני החומש" .וכוונתם ,דבזמן שאין היובל נוהג דאיכא לטעמא דאיידי

שלא הגיע היובל אינו יורש מאביו ,ואינו יכול ליתנה במתנה לעולם ,אף

דחביבא ליה וכדאמרינן בגמ' ואיכא נמי חומש ,ומשום הכי יש לכפותו

דאביוכברמת.

לפתוחתחילהוכדמסקינןבגמ'.אבלבזמןשהיובלנוהגדליכאאלאחומש,

יז( תוס'ד"השדהמקנה,בתוה"ד,ורש"יפירשבפירושהחומשדאפילולא

איןלכפותווכשיטתהרמב"םשהובאהבאותהבאה.

גאלה אחר .וכתב התוס' יו"ט ,דאית דגרסי ברש"י בפירוש החומש "דאם

ז( גמ' ,מאי אומרין כופין .כתב הרמב"ם )פ"ה מערכין ה"א( ,דדווקא בזמן

לא יגאל וימכרנה גזבר לאחר ,או אם יגאל הוא" ,ומבואר ,דדווקא אם

שאין היובל נוהג כופין דכיון דסופה להפדות כופין אותו לפדותה ראשון

נגאלהמידהגזברחוזרתלבעליםהראשונים].ואמנםלגירסאדידן)ויקרא

מפניריוחהקדש.אבלבזמןשהיובלנוהגשאםאינהנפדיתהרימתחלקת

כז,כב(איתא"אואםלא גאלההוא",והיינוכפירוששכתבוהתוס'[.ועיין

לכהנים ,אף דמצוה לפדותה ,מכל מקום אין כופין אותו .והראב"ד

במשנהלמלך)פ"דמערכיןהכ"ו(שתמהעלאותהגירסא,דכיוןדאיןאדם

)בהשגות( כתב ,דמצות גאולת האדון שנאמרה בתורה וודאי דבשעה

ב
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שהיובלנוהגנאמרה,ואיןהפרשביןשעהשהיובלנוהגלשעהשאיןהיובל

מינהבבבאמציעא)נד(.דאיןההקדשנפדהבקרקעותובשטרות.

נוהג,דלעולםכייפינןלאדוןלפדותה.ומאידכתבהמתניתין"בשעהשאין

יז( גמ' ,והכא בפודין בדבר שאין בחומשו שוה פרוטה .כתב השפת אמת,

היובל"היינומשוםשארעניניםדקתניהתם]והיינוהמשנההבאהדוודאי

דנראה דמאן דאמר דאין פודין בדבר דאין בחומשו שוה פרוטה,היינו אף

קאיבזמןשאיןהיובלנוהג[.וכתבההפלאהשבערכיןדכןנראהנמימדברי

בגוונא דאחר פודהו ,ולאו דווקא היכא דהבעלים פודין דמחויבים להוסיף

רש"י בד"ה שהבעלים נותנין חומש שפירש ,דלהכי קתני מתניתין בזמן

חומש.ועייןבקהילותיעקב)סימןי(דהאריךלהוכיחדבדיעבדאףאםאין

שאין היובל נוהג ,משום דבזמן שהיובל נוהג אין צריך לשואלו בכמה.

בחומשושוהפרוטהפדיונופדוי.

ומבואר,דעיקרדיןהכפיהנאמראףבזמןשהיובלנוהג.

יח( תוס'ד"הרבייוסיסבר,בסוה"ד,ונראהדכביצההיינושוהפרוטה.עיין

ח( גמ',שם.כתבהמעשהחושב,דבהאדנקטהתנא"אומרין"ולא"כופין",

בפסקי תוס' )סימן סט( דדווקא בירושלים הביצה שוה פרוטה משום שאין

אתילאשמועינןדהאיכפייהבדבריםהיאולאבשוטין.

מגדליןבהעופות.ועייןבמעשהחושבשהאריך,איהאידנאדאיןבית,נוהג

ט( גמ',שם.כתב הזבחתודה)ד"הכופיןאותו(,דלפירושהתוס'בד"המאי

האי דינא ,דהרי כתבו התוס' בד"ה אמר רבי יוסי בחד תירוצא ,דאותו

אומרין דכופין משום חשש תקלה ,וכן לדעת הרמב"ם )באות הקודמת(

מעשהלאחרחורבןהיה.

דהכפיההיאמשוםריוחההקדש,נראהדהכפיהמדרבנןבעלמאהיא.אבל

יט( מתני' ,חזר בו של חמישים ממשכנים מנכסיו עד עשר .כתב בפירוש

לדעתהראב"ד)שם(,דהכפיההיאמשוםמצותהפדיה,ישלהסתפקהאם

רבינוגרשום,דהיינוטעמאמשוםדאמירתולגבוהכמסירתולהדיוט.ועיין

אףמדאורייתאכייפינןליה,אורקמדרבנן.

במגידמשנה)פ"טממכירהה"א(דכתב,דבכהאיגוונא]דלאהקדישאלא

י( רש"י ד"ה והתניא כופין ,כתב הרש"ש ,דהוא דיבור אחד עם הדיבור

אמרבכמהירצהלפדותו[לאאמרינן"אמירתולגבוהכמסירתולהדיוט""

שלאחריו .וכוונת רש"י לומר דהכפיה היא משום דמצות גאולה באדון

אלאמדבריהם.

כדאמרינן בבכורות )יג] .(.וכן נראה מדברי התוס' בד"ה מאי אומרין,

כ( מתני',הבעליםאומריםבעשריםוכלאדםבעשריםהבעליםקודמיםמפני

שהקשומאישנאמשארמילידאמרינןבבכורות)יג(.דאיכאמצותקדימה[.

שהן מוסיפין חומש .כתב השפת אמת ,דמסתברא דהיכא דהבעלים קדם

יא( גמ' ,תיפוק ליה דאיידי דחביבה עליה טפי ופריק ליה .הקשה הלחם

ואמר בעשרים כפשטות לשון מתניתין ,אף בלאו האי טעמא דהבעלים

משנה )פ"ה מערכין ה"א( ,דניחא לשיטת הרמב"ם )באות ז( דמתניתין

מוסיפים חומש יש להקדימו דהא מצוה דידיה הוא ,ומתניתין לא איירא

אייראדווקאבזמןשאיןהיובלנוהג.אבללשיטתהראב"דדמתניתיןאיירא

בגונא דהבעלים קדם ,אלא דתרווייהו אמרו כהדדי .והמעשה חושב כתב,

אףבזמןשהיובלנוהג,מאימקשינןדתיפוקליהדאיידידחביבה,האבזמן

דאי מקדימיםאותו משום דמצוה עליה רמיא ,כל דתפס השני וגאלהאין

שהיובל נוהג ליכא להאי טעמא .וכתב ההפלאה שבערכין ,דוודאי

מוציאין מידו ,אבל משום האי טעמא דמוסיף חומש ,אף אם השני תפס

דמתניתין איירא דווקא בזמן שאין היובל נוהג ,וכדקתני "פתח אתה

מוציאיןמידו.

ראשון".אלאדהאידינאמשכחתאףבזמןשהיובלנוהג,ומאידנקיטתנא

כא( מתני',שם .כתבהשפתאמת,דמסתבראדאיןהבעליםרשאילשערה

דווקאבזמןשאיןהיובלנוהג,משוםסיפא.ועייןבאותידמהשהובאבשם

בפחותמשוויהכיהיכידיעלהקרןדידיהעםהחומשכשיעורשוויה,משום

הגר"א.

דמצותהחומשליתןחומשטפיעלשוויה.

יב( גמ' ,שם .הקשה המעשה חושב ,הא וודאי טעמא דלפי שהוא מוסיף



חומשעדיפא,דהאלאמסתבראדמשוםחביבותאיוסיףטפיעלהקרןעד

דףכזע"ב

שישוהכקרןדאמרחבירווחומשו.ותירץ,דכוונתהגמ'להקשות,דלינקוט

כב( מתני' ,הבעלים נותנים עשרים ושש .הקשה השיטה מקובצת )אות א(,

מתניתין נמי לטעמא דמשום חביבותא ויהני אף לשדה מקנה דאין בה

וכימפנישהעלובדמיםטפימכדישוויהניכוףלבעליםליתןדמיה.ותירץ,

חומש.

דאםיודעדהעלוהטפימשוויה,יכולהבעליםלומרדיפדוההםוהואיוסיף

יג( גמ' ,שם .הקשה הרש"ש ,הא מתניתין דאמרה דהוא פותח ראשון,

החומש.וכןכתבהרש"ש,והוסיף,דישלהסתפק,איבעיליתןהחומשעל

דווקאאמרהלטעמאד"לפישהואמוסיףחומש",דאימטעמאדפריקליה

העשריםשאמרהוא,אודסגישיוסיףרקארבעהסלעיםכדישעםהעשרים

טפי איידי דחביבא ליה ,אףאםחבירו פתח תחילההוא יוסיף על שומתו

ואחתשרוצההאחרליתן,יעלהכפישיעורקרןוחומשודאמרהוא.וכתב,

משום חביבותא .אבל לטעמא דחומש ,הרי אם החליט בדעתו לפדותה

דכהאיגיסאנראהמלשוןהגמ'להלן"אוקיגבראבחריקין".

בעשרים וחבירו יאמר מעיקרא עשרים ואחת ,הבעלים לא ירצה לפדותה

כג( מתני' ,הבעלים נותנים עשרים ושש .פירש רש"י בד"ה עשרים ושש,

כלל,ומשוםהכיבעינןשהואיפתחתחילה.ועייןבאותהבאה.

דעל כורחו יתן אותו סלע שהוסיף זה .אמנם הרמב"ם )פ"ח מערכין ה"ה(

יד( גמ' ,שם .כתב בהגהות הגר"א ,דהאי קושיא אתיא כשינויא דמתניתין

כתב ,דדווקא היכא דהבעלים הוסיפו פרוטה על הסלע דהוסיף השני ,יש

"אומרין" קאמר ולא "כופין" ,ושפיר מקשינן דתיפוק ליה דיש להקדים

לחייבו בעשרים ואחד ופרוטה וחומש .אבל אם שתק אין מחייבים אותו

הבעלים משום דטפי ופריק ליה .אבל להאי שינויא דמתניתין נמי "כופין"

אלא ליתן עשרים כפי שאמר ועוד חמש לחומשו .ועיין לקמן אות כט

קאמר,פשיטאדבעינןלטעמאדמוסיףחומש.דאילאודמוסיףחומש,היכי

בביאורשיטתו.

דהוא אמר בעשרים ואחר אמר בעשרים ואחת אמאי יכפוהו לפדותו

כד( מתני' ,שאין מוסיפין חומש על עילויו של זה .הקשה הקהילות יעקב

בעשריםלהפסידההקדש.אמנםכתב,דמדהקשוהתוס'בד"המאי,אמאי

)סימןח(,דאםעילויושלזהחשיבשוויו,אמאיאינומוסיףעליוחומש,ואי

כופין הכא טפי משאר מקומות דמצוה להקדים ,מבואר דסברי דאף להאי

לא חשיב שוויו ,מהיכי תיתי לחייב הבעלים אותם דמים .וביאר ,דבאמת

טעמאדמצוהישלכפותו.

לאו שוויו הוא ,ומשום הכי אינו מוסיף עליו חומש ,דהחומש הוא חומש

טו( גמ' ,ועוד מצות גאולה באדון .הקשה הרש"ש ,מאי קשיא ליה ,דלמא

משוויו בשוק או משויו כפי שהעריכו הבעלים ,אלא דכיון דיכול ההקדש

מתניתין טעמא דקרא קאמרה ,כי היכי דאמרה מתני' לעיל )כו (:טעמא

לקבל עליו יותר מדמי שוויו ,הוי כאומר ההקדש לדידי שווי לי טפי ,ואין

דקרא לדינא דהמקדיש שדה מקנה חוזרת לבעלים ביובל .והעולת שלמה

הבעליםיכוללפטורעצמולפישוויושבשוק.

כתב ,דאי משום טעמא ,הא האי טעמא שייך דווקא בזמן הבית דאיכא

כה( גמ' ,משלשין ביניהם .עיין מה שפירש רש"י ד"ה לא שנו ,באופן

רווחא להקדש ,אבל בזמן שאיןהיובל נוהג דאין רווח להקדש הוי אמינא

השילוש .אמנם הרמב"ם )פ"ח מערכין ה"ד( כתב ,דמשלשין ביניהם כל

דלאבעינןלהקדימו,ושפירמקשינןתיפוקליהמשוםדמצוהבאדון.ועיין

היתרהעלהעשרששילםהראשוןוכלאחד נותןלהקדשבשוה.והראב"ד

באותהקודמת.

)שם(השיגו,מדאקשיבסוגייןמחזרבושלארבעיםאמאימשלםעשר,הא

טז( גמ' ,דכולי עלמא שוה כסף ככסף .פירש רש"י בד"ה והא קיימא לן,

יכוללומרדליתןבןחמישיםבהדיה,ומבוארדאיןמשלשיןביניהםבשוה,

דאמרינן בבבא קמא ישיב לרבות דשוה כסף ככסף .ועיין בתוס' קידושין

דאימשלשיןביניהםבשוההריעולהלכלאחדעשר.וכתבהכסףמשנה,
דבריש סוגיין ודאי סבירא לן דכל אחד מפסיד כפי הוספתו בערך ,אבל

)ב(.ד"הבפרוטהשכתבו,דבהקדשילפינןלהמהאיכללפרטוכללדילפינן

ג
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למאידמסקינן,דמתניתיןאייראבחזרובהןבבתאחת,שפיראיכאלמימר

בתוספת דינר הם קודמים .ותירץ ,דעדיפא למתניתין לנקוט בסלעים

דכיון דהסכימו בדעתם למיהדר בהדדי ,הרי נעשו שותפין בהפסד ומשום

שלמים].דהיינודאמרמעיקראעשריםואחד[.

הכיעלכולםלהפסידבשוה.



כו( גמ' ,למימרא דחומש עדיף ורמינהו וכו' .ביארו התוס' בד"ה למימרא,

דףכחע"א

דקושיית הגמ' ,אמאי גבי מעשר לא תנן דכופין את הבעלים ליתן סלע

א( מתני',מחריםאדםמצאנוומבקרו.כתבהשיטהמקובצת)אותא(,דהאי

וחומשוועודאיסר.וכתבהאורשמח)פ"חמערכיןה"ה(,דלדבריהרמב"ם

צאנו ובקרו חדא מילתא היא ,וכן מעבדיו ומשפחותיו חדא מילתא היא,

)פ"ח מערכין ה"ד ,שהובאו דבריו באות הקודמת( ,אתיא קושיית הגמ'

ושפירמהנילהחריםכלצאנוולשיירמבקרו,וכןלמכורכלעבדיוולשייר

כפשוטה ,דגבי מקדיששדהו תנן דעדיף קרן דידיה אף היכא דחבירו נותן

משפחותיו ,דהא בגמ' ילפינן לה מדכתיב "מן הבהמה ולא כל הבהמה",

טפי על הקרן ,ואילו גבי מעשר תנן דעדיף קרן דחבירו דמוסיף על קרנו.

ומדכתיב "מן האדם ולא כל אדם" ,הרי דאם שייר איזו בהמה או איזה

ועלהתירצו,דשאניהקדשדאיכארווחאדחומשלהקדש,שהואטפימקרן

אדם שרי] .ולכאורה יש להעיר ,דבמסקנת הסוגיא אמרינן ד"בהמה" לאו

דחבירו,אבלבמעשרדהוארווחאדידיה,טפיעדיףקרןדחבירו.

למעוטי מבהמה ולא כל הבהמה ,אלא "מכל אשר לו" ילפינן לה .ודלמא

כז( גמ' ,שם .ביפה עינים ציין ,דבירושלמי )פאה פ"ד ה"ב( תירצו ,דשאני

באמת בעי לשייר מכל מין ומין ,וכדכתב הרמב"ם )פ"ו מערכין ה"ב( גבי

חומש דמעשר דיכול להערים עליו ,דהא יכול ליתן מעות לבני ביתו

מטלטלין).ח.ו[(.

שיפדום ויפטר מן החומש ,ולהכי חבירו דמוסיף על הקרן עדיף טפי] .וכן

ב( מתני' ,ואם החרים את כולם אינם מוחרמים דברי רבי אליעזר .כתב

פירש הרע"ב שם במעשר שני[] .אמנם לפי מה שביארו התוס' בד"ה

הרמב"ם)בפירושהמשנה(,דאםעברוהחריםהכלמוחרםוכתנאקמא.וכן

למימרא ,דעיקר קושית הגמ' אההיא דמעשר שני ,אמאי לא יכפוהו ליתן

פסק בהלכותיו )פ"ו מערכין ה"ב( .וכתב הכסף משנה ,דמדקאמרינן דברי

כפישאמרהאחר,פשיטאדלאמהניתירוץהירושלמי[.

רבי אליעזר ,משמע דתנא פליג עליה ,וכן מבואר להדיא בתוספתא )פ"ד

כח( גמ',ולימרוהבעליםאתיגבראבחריקין.הקשההרש"ש,דלמאכייפינן

ה"י( .ועיין במרכבת המשנה שכתב ,דכוונת הרמב"ם לסתמא דמתניתין

ליה משום דמצוה באדון .ועיין בהגהות הגר"א לעיל )עמוד א( דפירש,

לעיל )כג (:דהמקדיש נכסיו מעלין לו תפילין] .ואף דבתוספתא )פ"ד ה"י(

דקושייתהגמ'קאיאהאישינויאדלעיל)עמודא(ד"מתניתיןכופיןקאמר",

מבואר להדיא דרבי אליעזר גופיה סבירא ליה דדווקא בחרם אינו יכול

דלהאי שינויא וודאי טעמא דמתניתין לאו משום ד"מצוה באדון" אלא

להחריםכלנכסיו.כברהביאבחזוןיחזקאל)שם(גירסאדאףבהקדשאינן

משום ד"מוסיף חומש" ,ושפיר מקשינן דלימא אתי גברא בחריקין ,דכיון

קדושיםאליבאדרביאליעזר.ועייןשםשהאריךטובאבסברות[.

דאיןההקדשנפסדאמאייכפוהולפדותובעשריםוחמשולהוסיףחומש.

ג( גמ' ,מכל אשר לו ולא כל אשר לו .כתב הרמב"ם )פ"ח מערכין הי"ג(,

כט( גמ' ,אלא אמר רבא דאמור בעלים פרוטה ולא דק .כתב הכסף משנה

דהמקדישכלממונואינוחסידותאלאשטותדהרימאבדכלממונוויצטרך

)פ"ח מערכין ה"ה( ,דדעת הרמב"ם דמאי דקאמר רבא "דאמור בעלים

לבריות.ועייןעודבדבריו)פ"המדעותהי"ב(.

פרוטה"קאיאכולהמתניתין,דמאידאמרינןדאםאמרבעשריםואחראמר

ד( גמ',מבהמהולאכלבהמה.הקשההר"יפיק)עלהגלין(,דבקראכתיב

בעשריםוחמשנותניםהבעליםעשריםושש,היינודווקאהיכאדהבעלים

"ובהמה" ולא "מבהמה" .וכתב הרש"ש ,ד"מאדם" דכתיב ברישא קאי אף

גופיההוסיףפרוטהעלעלויושלזה,אבלבלאוהכיאינוחייבליתןאלא

אהבהמהדכתיבבתריה,והויכדכתיב"מבהמה".

כפי שאמר מעיקרא .ולדבריו מאי דקתני דאין מוסיף חומש על עלויו של

ה( גמ' ,יכול לא יחרים ואם החרים יהו מוחרמין תלמוד לומר אך .כתב

זה,היינודאינומוסיףחומשעל מהשהוסיףאמהשאמרמעיקראמחמת

המעשה חושב ,דאף לדעת רבא בתמורה )ד" (:דכל מילתא דאמר רחמנא

עלויושלהאחר.

לאתיעבדאיעבידלאמהני",הכאבעינןקרא.משוםדהנימיליבאיסורים

ל( רש"י ד"ה דאמור בעלים ברישא דינר ,יותר על עשרים דמטי חושבנא

דאסוריםמחמתעצמן,אבלהכאדמשוםהנהגתדרךארץהוא,הויאמינא

דקרן וחומש לכ"ה ודינר .כתב ההפלאה שבערכין ,דרש"י לא דקלמיכתב

דאיעבידשפירמהני.

החומש דדינר ,וכן למאי דמסקינן דאמור בעלים בפרוטה ,יש לו ליתן אף

ו( גמ',יכולאדםיחריםבנוובתווכו'.כתבהשיטהמקובצת)אותו(בשם

החומשדפרוטה.כמבוארלהדיאבראב"ד)פ"חמערכיןה"ה(.

הרא"ש,דנקטבנואגבבתו,דבשלמאבתוסלקאדעתיןדכיוןשישלובה

לא( גמ' ,אמר רב חסדא לא שנו אלא שלא נישום הקדש בשלשה וכו'.

זכות למוכרה ,יכול להחרים .אבל בנו שאין לו זכות בו מה יחרים .ובשם

הקשה במעשה חושב ,במאי איירי הכא ,אי מעיקרא לא שמאוה עשרה

הר"י כתב ,דכיון דזוכה במציאתו מדרבנן סלקא דעתין דיכול להחרימו.

כדינו ,אמאי אזלינן בתר שוויו דאמר הוא ,ולא בתר מה שאמר האחר,

]ולכאורהצריךלומר,דלאולמימראדקראלאפוקיהחרמתבנואתי,דהאי

לומר דהוא שוויו ויוסיף חומש על עילויו דאחר .ואי איירי דמעיקרא

טעמאאינומועילמדאורייתא,אלאדאחרדילפינןמבהמהדיכוללהחרים

שמאוהעשרהכפישאמרהוא,מהיכיתיתיישלחושלשלשהשאמרוכפי

דווקאדברשיכוללמוכרו,הואהדיןדאינויכוללהחריםהזכותבמציאתו

שומתהאחר,האשומתהעשרהשהםמרוביןעדיפא,ועייןשם.ובקהילות

שישלובבנומדרבנן).ח.ו[(.

יעקב )סימן ח( כתב ,דאיירי דמעיקרא לא שמאוה בבית דין ,ואפילו הכי

ז( גמ',מהבהמהישלורשותלמוכרהאףכלשישלורשותלמוכרה.כתב

מהניפדיונהבהכיוכדכתבוהתוס'בתמורה)כז(:ד"הלא,דבבעליםגופיה

הזבחתודה)ד"היכוליחרים( ,דנראהפשוטדהנימיליבחרםדענינוהקדש

איןשומתעשרהמעכבא.

גופו של דבר לשמים ,וכיון דאין יכול למוכרו אינו יכול להחרימו .אבל

לב( רש"יד"הודינרמאיעבידתיה.האאמרתאיןמוסיפיןחומשעלעלויו

להקדישאתהזכותשישבהםשפירמהני.ועייןמכתביתורה)להגאוןרבי

שלזה.העירהמוצלמאש,האאףאינימאדמוסיףעלעלויושלזה,אכתי

יוסףראזין,סימןרפא(שכתב,דכיהיכידכתבהרמב"ם)פ"דמעבדיםה"י(

אינועולהלשלושיםואחתודינר.ותירץ,דמשכחתלהבגוונאדאמראחר

דאינויכוללמכורעבדעברי,הואהדיןדאינויכוללהקדישו.

מעיקרא בעשרים וחמש ,וחייבוהו לבעלים לפדותה בשלושים ופרוטה,

ח( גמ' ,אף כל שיש לו רשות למוכרה לעולם .מבואר מסוגיין דאין אדם

והדרקאמראחרשרוצהלפדותובעשריםושש,ונתרצההבעליםלפדותה

יכול למכור עבד עברי דידיה .ולכאורה הוא מקור דברי הרמב"ם )פ"ד

בעשרים ושש ,דבהאי גוונא כיון דמרצונו הוסיף האחד הוי אמינא דיוסיף

מעבדיםה"י(דכתב",וכןעבדעברילאיכוללמכרולאחרולאליתנו".ועיין

עליוחומשדהרימרצונוהוסיף ,ועלהקאמררש"ידמכלמקוםאיןמוסיף

בתשובהמיראה)עלהרמב"םשם(מהשכתבבזה.

כלל על עלויו של זה ,משום דכל התוספת לאו מרצונו באה לו .ועיין

ט( גמ' ,היינו תנא קמא וכו' .העיר המוצל מאש ,הא תנא קמא לא הזכיר

ברש"ש.

בדבריו כלל דאף בהדיוט יחוס על נכסיו ,ואמאי מקשינן ארבי אלעזר בן

לג( גמ' ,אמר רב ששת הכי קאמר וכו' .הקשה בהגהות הגר"א ,דאי נימא

עזריההיינותנאקמא.וביאר,דהאיקלוחומרדברפשוטהוא,ואףדתנא

דרצו דקאמר היינו רצו מעיקרא כשפתחו ,אמאי נקטה מתניתין גוונא

קמאלאאמרולהדיאוודאידמודהליה,ושפירמקשינןמההוסיףאדברי

דעשרים ושש ,אגוונא דעשרים וחמש איכא למימר דאם רצו מעיקרא

תנאקמא.

ד
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י( גמ' ,איכא בינייהו דרבי אילא דאמר רבי אילא באושא התקינו המבזבז

מגזירת הכתוב כחרמים וכמכירת בית בבתי ערי חומה .ועיין לקמן בתוס'

אל יבזבז יותר מחומש .בגליון הש"ס להגרע"א )כתובות נ (.ציין לדברי

)לא(:ד"הדאי,מהשתירצועוד.

הירושלמי )פאה פ"א ה"א( ,דכך הייתה הלכה בידם ושכחוה ,עד שחזרו

יח( גמ' ,ורבי יהודה בשלמא כהנים אין מחרימין שהחרמין שלהם .כתבו

ויסדוהבאושא.

התוס'לקמן)עמודב(,דהאיטעמאלאשייךבקרקעות,דהאאמרינןלהלן

יא( גמ',שם.עייןברש"יד"החומשדפירש,דתנאקמאליתליהדרבאילא

דמתחלקת לאנשי משמר .אלא לרווחא דמילתא אמר כן ,ועיקר טעמא

ורביאלעזרבןעזריהאיתליהדרביאילא.ועייןלקמןאותיגביאורדבריו.

דקרקעות,משוםדכתיב"אחוזתעולםתהיהללוים"ומסתבראדהואהדין

]ולכאורה יש לומר דתנא קמא לא פליג ,אלא קודם תקנת אושא קאמר,

לכהנים.ובמטלטלין,למאןדמקישלקרקעותפשיטאדאינויכוללהחרימם,

ועלהקאמררביאלעזרבןעזריהדאףדמהאיקלוחומרילפינןדיכולליתן

ואף למאן דלא מקיש ,הא איכא טעמא דאין מחרימין משום דהחרמים

כל נכסיו ובלבד שישיר לעצמו קצת וכחרמים ,מכל מקום איכא לתקנת

שלהם.אמנםהראב"דבפירושולתורתכהנים)בחוקתיפי"ב(כתב,דדוקא

אושא דלא יבזבז יותר מחומש[ .והמוצל מאש כתב ,דאיכא למימר

במקדיש שדהו דקדשי שמים הם אמרינן דקנאו השם ,ומתחלק לכל

דאדרבה,תנאקמאדלאאמרלהאיקלוחומר,איתליהלתקנתאושאולא

הכהנים שבאותו משמר ,ואף אם הכהן עצמו הקדישו אינו חוזר לו .אבל

בעינן לקל וחומר למילף להדיוט .ורבי אלעזר בן עזריה דקאמר קל וחומר

חרמיכהניםדלאוקדשישמיםהםדהאלאבעופדיה,כיוןדהחרימוהכהן

להדיוט,איהופליגאתקנתאושאוסברדמקלוחומרילפינןלהושרילבזבז

הרי זכה בו .ועיין בתפארת ישראל )אות כו( שכתב נמי דכהן המחרים

אףטפימחומש,אלאשישיירמעטלעצמו.

שאני ,וביאר דהוי דומיא דקרבן חובה דכהן ,דעבודתה ועורה שלו ואינו

יב( גמ' ,אל יבזבז יותר מחומש ומעשה באחד שביקש לבזבז וכו' .כתב

נותנהלאנשימשמר].ולכאורהישלהעיר,מהאדאיתאלקמן)לד(.כהאי

הרמב"ם)בפירושהמשניותפאהפ"אמ"א(,דאינוחייבלבזבזיותרמחומש,

סברא גבי כהן המקדיש את שדה חרמו ,ודחינן ,דשאני קדשיו דלאו

אבל אם רצה ליתן דרך חסידותהרשות בידו .והקשה באהבת חסד )פי"ט

ברשותוהם,ורחמנאזכיליה,אבלהכאדברשותוהן,כיצדיזכה.ועייןשם

ס"דבהגהה(,דבסוגייןמבוארדלאהניחוחבירוליתןטפימןהחומש,והיינו

ברש"יד"הקדשיו).ח.ו[(.

דתקנת אושא היתה דלא להוסיף על החומש .ותירץ ,דהרמב"ם סבר



דתקנת אושא הייתה להיכא דליכא עניים קמן ,ותיקנו דהרוצה לבזבז

דףכחע"ב

ולחפש עניים לפרנסם ,אל יבזבז יותר מחומש .אבל היכא דקיימי עניים

יט( גמ' ,החרים שדותיו נותנה לכהן שבאותו משמר .כתב הרמב"ם )פ"ו

קמן,בהאלאתיקנו,ושפיריכולליתןממדתחסידותטפימחומש.ועייןשם

מערכין ה"ה( דניתנים לכהן שבאותו משמר כשהחרים .וכתב העולת

שהאריך .ובאגרות משה )יור"ד ח"א סימן רמג( כתב ,דהאי דינא דתקנת

שלמה ,דאף דמגזל הגר ילפינן לה ,והתם אזלינן בתר המשמר שעובד

אושא הזכיר הרמב"ם בהלכות ערכין )פ"ח הי"ג( .אבל בהלכות מתנות

בשעה שנותן וכדכתבו התוס' בבבא קמא )קט (.ד"ה לכהן .שאני התם,

עניים )פ"זה"ה( כתב,דמצוהמןהמובחרעדחמישית,אבללאכתבשאל

דמידכשמתהגרהריקנהלגזילו,אלאדגזירתהכתובהיאשיתנהלכהנים,

יבזבזיותר.ונראהדסבר,דתקנתאושאלאאייראאלאבהקדש דאיןחייב

ומשוםהכיאזלינןבתרשעתהתשלומין.אבלחרםדמידזכובההכהנים,

להקדיש .אבל גבי עניים דציוותה התורה לפרנס העניים ליכא לתקנת

שפיר אזלינן בתר שעת חרמו .אמנם החזון איש )בכורות כב ,ו( כתב,

אושא כלל .ועיין עוד בשיטה מקובצת )כתובות נ( שהביא פירוש רש"י

דנראה דדינו כגזל הגר ,דאזלינן בתר שעת הנתינה .דהא אף בחרמים כל

ממהדוראקמאדאליבזבזיותרמחומש,קאיעלהקדש.

שלא הגיע ליד כהן הרי הוא של הקדש ולא זכה בו הכהן .ואפשר דאף

יג( רש"י ד"ה חומש ,בתוה"ד ,רבי אלעזר בן עזריה אית ליה דרבי אילא.

הרמב"םשכתבאותומשמרשבשעתההחרמה,אייריכשהחריםונתןמיד.

הקשה הרש"ש ,אי רבי אלעזר בן עזריה מקל חומר יליף ,מנלן דאל יבזבז

כ( גמ',נותנהלכהןשבאותומשמר.כתבהחזוןאיש)בכורותכב,ו(,דאינו

יותר מחומש ,נימא "דיו" וכרבי אליעזר .וכתב באהבת חסד )פ"כ ס"א

יכול ליתנה לכל כהן שירצה מאותו משמר .אלא מתחלק לכהני המשמר

בהגהה(,דהאמילתאדתקנתאושאוודאידלאיליףמקלוחומר,דהאלא

דומיאדגזלהגרדמינהילפינןלה,דמוכחבבבאקמא)קי(.דמתחלקבשוה

מצינוהאידינאבחרמים.אלאמקלוחומריליףדלאיבזבזכלנכסיוואפילו

לכלהכהנים.ומאידנקט"לכהן",נקטלשוןיחידבמקוםרבים.

ישלפניוכמהענייםרעבים,משוםדחייךקודמים.ומדהוסיףרביאלעזרבן

כא( גמ' ,פגע בו בשבת מאי .כתב רש"י בד"ה פגע בו יובל ,דחל בו ביום

עזריה "שיהיה אדם חס על נכסיו" שמעינן דאית ליה נמי תקנת אושא,

יום הכיפורים .כתב המשנה למלך )פ"ד מערכין הכ"ד( ,דנקט רש"י הכי

דהבאלבזבזנכסיואליבזבזיותרמחומש.

כרבנן דסברי דיובל מיום הכיפורים משמט ,והיינו למאי דסלקא דעתין

יד( בא"ד ,אלא שישייר לעצמו קצת .כתב הרש"ש ,דהיינו כדי פרנסתו,

מעיקרא.אבללמאידמסקינןדרבחייאבראמיסברכרביישמעאלבנושל

דהא דרשינן בבבא מציעא )לג" (.אפס כי לא יהיה בך אביון" ,שלך קודם

רבייוחנןבןברוקה,שפיראזלינןבתרראשהשנה.ועייןעודבדבריושכתב

לשלכלאדם.

לבארבאופןאחרודחאו.

טו( מתני',שאיןאדםמחריםדברשאינושלו.העירהשפתאמת,האשדה

כב( גמ' ,נותנה למשמר היוצא .כתב רש"י בד"ה למשמר היוצא דברשותו

מקנתועדהיובלשפירהוישלו,ולמאןדאמרקניןפירותכקניןהגוףאמאי

התחיל היובל אמש .וברבינו גרשום כתב ,דהוא המשמר דהקריב תמידין

לאיוכללהחרימועדהיובל].אמנםלמהשכתבוהתוס'בד"התלמודלומר

אמש והיום בשחרית .וכתב המעשה חושב ,דרש"י דלא פירש משום

בתירוצםהשני,ניחא[.ועוד,האעיקרטעמאכדאמרינןלעילבגמ'דילפינן

הקרבנות,לשיטתואזיל,דהאפירשבד"הפגעבו,דאייריביוםהכיפורים,

לה מיתורא ד"בהמה" דדווקא דבר שיכול למוכרו לעולם יכול אף

וביוםהכיפוריםהאאיןעבודהאלאבכהןגדול.

להחרימו.

כג( גמ' ,הא מני רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה .הקשה הטורי

טז( מתני',הכהניםוהלוויןאיןמחרימין.כתבהשיטהמקובצת)אותז(,דאף

אבן)ראשהשנהח,(:דבסוגייןנראהדלרביישמעאלבנושלרבייוחנןבן

אםיחרימוהריזוכיםבהםמיד.אמנםתמה,דמכלמקוםיהיהחרםלענין

ברוקה ,היובל והשמיטה משמטין בחד יומא .ואילו בסוגיא בראש השנה

שיהיה בו מעילה עד שיאמר דרוצה לזכות בו .ואף אי נימא דחצירו של

)ח (:מבואר ,דאף לרבי ישמעאל שדות חוזרות לבעליהן רק לאחר תקיעת

אדם קונה לו שלא מדעתו ,אכתי איכא למימר דנפקא מינה במחרים

שופר דיום הכיפורים .ותירץ ,דמצות יובל מתלי תליא וקאי מראש השנה

מטלטלין שאינן בחצירו .ועיין במעשה חושב שכתב ,דמסתברא דלא בעי

עדיוםהכיפורים,וכלדתקעובשופרביוםהכיפורים,חיילהשמטתהיובל

כלל קנין ,דכיון דהדין הוא דכהן המחרים מקבל את חרמו ,זכה בה מיד.

למפרעמראשהשנה,ונמצאמשמטיתרוויהובחדיומא.

ועייןשם.

כד( תוס'ד"הכמאן,בתוה"ד,שהריאםהחריםכהןשדהואינוחרםדכתיב

יז( מתני',שנאמרכיאחוזתעולםהיאלהם.הקשההשיטהמקובצת)אות

אחוזת עולם .כתב הזבח תודה )ד"ה הכהנים והלויים אינם מחרימין(,

ח ט( ,אם כן אף מתנה לא יוכלו לתת למאן דאמר מתנה אינה חוזרת

דאיכאלמימר,דאףדכוליעלמאמודודמהשאיןהכהניםמחרימיןקרקעות

ביובל .ותירץ ,דמסתברא דהתורה לא הזהירה אלא מדבר שאינו חוזר

מהאיקראד"אחוזתעולם"נפקא,מכלמקוםבריראלןדהואהדיןקרקעות

ה
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שאינםאחוזתן,וכגוןשהתחלקהלהםביובלעלידישהקדישהבעליה,נמי

הטובת הנאה דפירש רש"י בסוגיין .וברבינו גרשום כתב ,דאף בעולה

איןהכהניםיכוליםלהחרימה,דלאגרעממטלטליןדאיןיכוליםלהחרימם.

משכחת לה אותה טובת הנאה ,דהא איכא הנאת עורו .וכן פירש רש"י

אמנםהרמב"ם)פ"ומערכיןה"ו(כתב,דשדההיוצאהלכהניםביובלשפיר

בתמורה)לב(.ד"ההקדשעילוי.

יכוללהחרימה.וכברתמהעליובמנחתחינוך)מצוהשנז(.

לב( רש"י ד"ה שחל החרם ,בתוה"ד ,הואיל והוא חייב באחריותה וכו'.

כה( מתני' ,אלא נותנים לכהנים כתרומה .עיין בשיטה מקובצת )אות ח(

הקשה המעשה חושב ,אי משום חיוב אחריות ,אמאי נותן כל דמיה ,הא

דלאגרס"כתרומה".וביארהמעשהחושב,דהיינומשוםדתרומהמתחלקת

מסקינןבבבאקמא)עח(:דהאומרהריעליעולהיכוללפטורעצמומחיוב

לכל כהן ,ואילו חרמים מתחלקים רק לכהנים שבאותו משמר .אמנם יש

האחריותבעולהכלדהוא,ולאודווקאבאותהשהפריש.

לומר דגרסינן לה ,ואיכא למימר דקאי אמטלטלין למאן דלא מקיש להו

לג( בסוה"ד,דהאודאיאיתלהפדיוןדלאוגופהאיחרםדלאודידיה.כתב

לקרקעות,ויכולליתנןלכלכהןשירצהכתרומה.

העולתשלמה,דמדבריהתוס'בתמורה)לב(.ד"הוהאמר,נראהדהחרםחל

כו( מתני' ,סתם חרמים לבדק הבית שנאמר כל חרם קדש קדשים הוא.

עלהקדשיםגופייהו.וכןכתב בחידושימרןרי"זהלוי)פ"דמתמורהה"א(

הקשההשיטהמקובצת)אותט(,האאיכאנמיקראד"כלחרםבישראללך

בדעת הרמב"ם )פ"ו מערכין הלכה יא יב( .והוסיף ,דמאי דקתני במתניתין

יהיה",ואףאינימאדהתםאייריבמפרשלהדיאלכהנים,כמושפירשרש"י

"אםנדרנותןדמיהן",היינודהואהשיעורשבופודין אתהחרםשחיילעל

בפירושהתורה]ולכאורהכוונתולרש"ידויקרא פכ"זכח,שכתב,שנחלקו

הקרבן.

רבותינובדבר,ישאומריםסתםחרמיםלהקדשומהאנימקיים)במדבריח(



"כלחרםבישראללךיהיה"בחרמיכהניםשפירשואמרהריזהחרםלכהן,

דףכטע"א

ויש שאמרו סתם חרמים לכהנים ,ועיין מה שכתבנו לקמן אות כט[ מאי

א( גמ' ,הרי הן כהקדש לכל דבריהן .כתב רש"י לעיל )כח (:ד"ה הרי הן

חזיתדמוקמיתקראד"קדשקדשים"בסתמא,וקרא"דכלחרםבישראללך

כהקדש ,דיש בו מעילה .וכן עיין בחינוך )קכז( שכתב ,דהנהנה מחרמי

יהיה" במפרש .ותירץ ,דסברא הוא דסתם מחרים דעתו ורצונו שיהיה

כהניםצריךלשלםההנאהלהקדשבתוספתחומש.

מוחרםלשמים.

ב( גמ',שנאמרכלחרםקדשקדשיםהואלה'.כתבהשיטהמקובצתלעיל

כז( מתני' ,סתם חרמים לבדק הבית .כתב התוס' יו"ט )במתניתין( ,דחרמי

)כח:אותיב(,דהאידרשהמ"לה'"דרשינןלה,דהאמדכתיב"קדשקדשים"

בדק הבית וקדשי בדק הבית ענין אחד הם ,אף דשמותם חלוקים .וכתב

כבר ילפו רבנן דהחרם חל על קדשי קדשים ועל קדשי קלים כמבואר

במנחתחינוך)מצוהשנז(,דנראהמדבריודלכלדינישויםחרמיםלהקדש,

במתניתיןלעיל)כח.(:

וכיהיכידהקדשאינונפדהבעבדיםשטרותוקרקעות,הואהדיןחרמיבדק

ג( גמ' ,אלא רבי יהודה בן בתירא האי כשדה החרם מאי עביד ליה .כתב

הבית,וכןהיכאדבעילהוסיףחומשעלפדיונו,אףבחרמיםבעינןלהוסיף.

רבינוגרשום,דאילמימראדישחרםלכהנים,האמקראד"לךיהיה"נפקא.

אמנם כתב ,דמחרים שדה אחוזה אין דינו כמקדיש ,משום דהוא חידוש

ד( גמ' ,והרי היא תחת ידי .כתב השיטה מקובצת )אות טו( ,דלאו דווקא

שחידשה תורה דווקא במקדיש .אמנם בצפנת פענח )פ"ד מערכין הי"ט(

תחתידו,דהריהקדישה,אלאכוונתודשייךבהטפימשוםדישנהתחתידו

כתב ,דאף במחרים שדה אחוזה נאמר האי דינא דנפדה בחמישים שקל

דאכתי לא החזיק בה הגזבר] .ושמא יש לומר ,דכיון דבידו לפדותה עד

כמקדיששדהאחוזה.

היובלותולאתצאממנו,שפירחשיבדאכתישלוהיא).ח.ו.[(.

כח( ]מתני',שנאמר כשדההחרםלכהןתהיהאחוזתו .לכאורהצריךביאור

ה( גמ' ,כמאן כשמואל דאמר הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה

מאי ראיה מהאי קרא דסתם חרמים לכהן ,דלמא איירי במפרש לכהן.

מחולל .פירש רש"י בקידושין )יא (:ד"ה שחללו על הפרוטה ,דהיינו משום

ואמנם השיטה מקובצת )אות י'( שהקשה אמאי לא דרשי רבנן מקרא

דאין אונאה להקדש .והתוס' רי"ד )בבא מציעא נז (.כתב ,דהיינו טעמא

דבמדבר )פי"ח י"ז( דכתיב "כל חרם בישראל לך יהיה" דסתם חרמים

משום דמיד כשחילל ההקדש על שוה פרוטה תופסת את דמיו ,ומאחר

לכהנים,תירץ,דישלומרכיוןדבקראד"כשדההחרם"כתיב"החרםלכהן"

דנתפס בה הקודש ,תו פקע הקדושה מן הקודש ,דדווקא בקדושת מזבח

משמע יותר מפורש .מכל מקום עדיין לא נתפרש דאיירינן בסתם ולא

אמרינן דתופסת את דמיה ואינה יוצאה לחולין .ואם יש במותר דמיה

פירש .ואולי יש לומר ,לפי מה שפירש  רש"י בפירוש התורה אקרא

ביטולמקח,הרייתחייבלהשליםהמעות,ואםאיןבוביטולמקחאינוחייב

ד"כשדה החרם" .לא שישוב להקדש בדק הבית ליד הגזבר ,אלא כשדה

להשליםדהאאיןאונאהלהקדש.

החרם הנתוןלכהנים שנאמר)במדבריח("כלחרםבישראללך יהיה"אף

ו( תוס' ד"ה שקול ,ואם תאמר והא אמר וכו' .עיין בראב"ד )פ"ח מערכין

זותתחלקלכהניםשלאותומשמרשיוםהכפוריםשליובלפוגעבו.דהיינו

ה"ח(שכתב,דמאידאמרינןדאםהקדישוהחריםבהמהתעקרוכו',היינו

דקרא אתי למימר דשדה אחוזה אף דבעליה הקדישה לגבוה ,מכל מקום

באינו רוצה לפדותה .אבל אם רצה יכול לפדותה בפרוטה ,וישליך פדיונו

מתחלקת ביובל לכהנים ,דומיא דשדה החרם .ואי נימא דסתם חרמים

ליםהמלח.

לבדקהביתוחרמיכהניםאייריבמפרש,הרימהדשדההחרםלכהניםהוא

ז( בא"ד,והאמעשהדפומבדיתאמקרקעיהיה.כתבוהתוס'בבכורות)נג(.

משוםדכךהחרימוהבעליה,ולאדמיאלשדהאחוזה).ח.ו[(.

ד"ה ואין מחרימין ,דאף דמבואר בסוף סוגיין דהאי מעשה היה נמי

כט( מתני' ,אם כן למה נאמר כל חרם קדש קדשים וכו' .כתב השיטה

בקרקעות ומשמע דהיהאף במטלטלין .מכל מקוםלא הורהלו רב יהודה

מקובצת)אותי(,דאףדחכמיםדרשולהלהאי,מכלמקוםאיןמקראיוצא

אלאבקרקעות.ועייןעודבשיטהמקובצת)אותיט(.

מידי פשוטו ,וילפינן מינה דהמחרים נכסיו לבדק הבית היכא דיפרש

ח( גמ'אמרעולאאיהואיהתםהוהיהיבנאכולהולכהנים.הקשההשיטה

להדיא.

מקובצת )אות ח( ,היאך אמר דיהיבנא כולהו לכהנים ,הרי קרקעות היו

ל( מתני' ,ואם נדבה נותן את טובתן .כתב המהרי"ט )ח"ב סימן ה( ,דאף

ובעי ליתנם לאנשי משמר והשתא אינן ידועין .ותירץ ,דאין כוונת עולא

דאיןטובתהנאהממון,מכלמקוםהכאגזרהתורהדיכוללהקדישואףעל

דהיהנותנםלכהנים,אלאדינןלהנתןלכהניםולאמהניבהופדיון.אינמי,

פי שאינו ממון .ואדרבה ,מהכא ראיה דאינו ממון ,דאי בעלמא הוי ממון,

דמקרקעי דחוץ לארץ כמטלטלי דמי ,וכדמסקינן בסוף סוגיין .אמנם עיין

קראלמהלי.

במעשה חושב שהוכיח ,דאף לאחר החורבן איכא המכירים משמרותיהם,

לא( מתני',שורזהעולהאומדיןכמהאדםרוצהוכו'.עייןברש"יד"האלא

וכדאמרינן בתענית )יז (.כל כהן שמכיר משמרתו אסור לשתות יין אפילו

בכדיטובתו,דאומדיןכמהאדםרוצהליתןבשורזהלהקריבובשבילדורון

בזמןהזה.

אף דאינו חייב .אמנם רש"י בבכורות )נג (:בד"ה הקדש עילוי פירש,

ט( ]גמ',איןבתיעריחומה.ולכאורהצריךביאוראמאילאקתנינמי"בתי

דאומדיןכמהאדםרוצהליתןבשורזהכדיליתנולבןבתוכהןלהקריבו.

ערי החצרים" ,דמבואר לקמן )לג (.דאף בהם נוהג דין בתי ערי חומה

וכבר כתבו )שם( התוס' בד"ה הקדש ,דמה שפירש רש"י התם משכחת

דנגאלים תוך שנה ויוצאין ביובל ,דנוהג דווקא בזמן שהיובל נוהג) .א.ב(.
ואוליישלומרדשאניבתיהחצריםדלאמצינוגבייהובקראלהדיאדילפינן

דווקא בשאר קרבנות .אבל בנדר ונדבה דבאים עולה ,לא משכחת אלא

ו
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הרמב"ם)פי"אה"ט(משמעקצתדקאידווקאאשדהאחוזה,עייןשם].וכן

י( גמ' ,ואין שדה החרם נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג .פירש רש"י בד"ה

מבואר בפירוש המשניות להרמב"ם[ .והוסיף ,דמסוגיית הגמ' לעיל )יח(:

כתיב,דקשיאלתרווייהודהאקתנידאיןשדהחרמיםנוהגתביובל.מבואר

מבוארדקאידווקאאשדהאחוזה.

מדבריו,דביןלמאןדאמרסתםחרמיםלגבוהוביןלמאןדאמרלכהניםלא

יט( מתני',נרהאוהובירהעולהלומןהמנין.כתברש"יבד"האינועולה,

נהגיבזמןהזה.אמנםהרמב"ם)פ"חמערכיןהי"א(כתב,דאיןחרמיכהנים

דאיירי בשדה הראויה לתבואה אלא דהוא נרה והובירה ,ועולה לו מן

או חרם סתם דניתן לכהנים נוהג בזמן הזה ,ומבואר דחרמי גבוה שפיר

החשבון משום דאיהו דאפסיד אנפשיה .והרמב"ם )פי"א משמיטה הי"א(

נוהגין אפילו בזמן הזה .וכן בהשגת הראב"ד )שם( ,הביא מי שאומר דאין

כתב,דאכלהשנהוהובירהשנה.וכתבהכסףמשנה,דהרמב"םלאודווקא

חרמיכהניםנוהגיםבזמןהזה,אלאהויחרםלשמיים.וכתבהלחםמשנה

נקטכן,דהואהדיןבהובירהשנתיים,דאיהודאפסידאנפשיה,ועולהלומן

)שם( ,דלדבריהם קושיית הגמ' היא דוקא לעולא דאמר דהיה נותנן

המנין .אמנם הרדב"ז פירש דברי הרמב"ם כפשוטו .וכן פירש המרכבת

לכהנים.

המשנה.והוסיף,דכןהואדרךהעולםדמוביריםשנהוזורעיםשנה,ומשום

יא( גמ' ,לא קשיא הא במקרקעי הא במטלטלי .כתב הרש"ש ,דלכאורה

הכיבכללשניתבואותהןועולהלומןהחשבון.ועייןבאותהבאה.

אתיא כרבי שמעון )לעיל כח (:דלא מקיש מטלטלין לקרקעות ,אבל לרבי

כ( מתני' ,שם .עיין באות הקודמת דלפירוש רש"י בד"ה אינו עולה ,האי

יהודה דמקיש ,מטלטלין נמי אינם נוהגים בזמן הזה .ותמה על פסקי

נרה והובירה אשנה הראויה לתבואה .והרש"ש כתב ,דיש לפרש דקאי

הרמב"ם )פ"ו מערכין ה"ז ,ובפ"ח מערכין הי"א( דמחד גיסא פסק כרבי

אשנת שדפון וירקון בעלמא דאינו עולה לו מן החשבון ,אם לכל הפחות

יהודהדמקיש,ומאידךפסקדבמטלטליןנוהגאפילובזמןהזה.והאורשמח

נרהאוהובירה]דהיינושהובירהכדרכהכדישיוכללזורעהלשנהאחרת.

)בהוספות לפ"ח מערכין הי"א( כתב ,דאף לרבי שמעון דמקיש מטלטלין

ועייןבאותהקודמת[עולהלומןהחשבון.

לחרמין ,היינו דווקא לענין דמתחלק לאנשי משמר ,אבל להא דאינו נוהג

כא( מתני',מכרהלולפניראששנהוהיאמליאהפירותוכו'.כתבהרש"ש,

בזמן הזה ליכא למילף ,דהא בשדה גופא מהיקש ילפינן לה ,ודבר הלמד

דנראהפשוטדאםמכרהקודםראשהשנהלאחרשכברקצרה,וכששלמו

בהיקשאינוחוזרומלמדבהיקשוכמבוארבזבחים)נ.(:

שנתיים התבואה עדיין לא ביכרה ,אינו יכול להוציאה מידי הלוקח ,דהא

יב( גמ' ,מקרקעי דחוץ לארץ כמטלטלי דמי .ביאר בביאור הגר"א )חושן

בעינן"שניםותבואות".

משפט סימן צה סק"ב( ,דכיון דמהיקש לשדה אחוזה ילפינן לה ,דווקא

כב( מתני' ,שם .הקשה השיטה מקובצת )אות ב( ,אמאי נקט ראש השנה,

בארץישראלשנאמרבהדיןשדהאחוזה]כדכתבו התוס'לעיל)יד(.ד"ה

הא מסקינן לעיל )יח (:דשתי שנים דשדה אחוזה מעת לעת נינהו .ותירץ,

בעובד[ילפינןלה.אבללעניןשארדיניםשנאמרובקרקע,וודאידאףהיא

דנקט כן לרבותא ,דאף דאמרינן בעלמא שלשים יום בשנה חשיבי שנה,

ככלקרקעות,ומשוםהכיפסקהשולחןערוך)שם(,דדינאדאיןנשבעיןעל

הכאבעינןמעתלעתומשוםהכיישלושלשתבואות].ועייןבמהשכתבו

הקרקעותאףעלשבחוץלארץנאמר.

התוס' לעיל )יח (:ד"ה במספר ,דסמוך לראש השנה לא שכיחי פירות.

יג( מתני' ,מקדישו אתה הקדש עילוי .בהגהות סדר הדורות הביא דגירסת

ולדבריהם בעינן להוסיף ,ד"קודם ראש השנה" דנקט ,לאו דווקא סמוך

הסמ"ג)עשיןריא(",אבלאתהמקדשוקדושתחביבות".וביאר,דאףדבכור

לראשהשנהממש[.

קדושמעצמו,מכלמקוםמצוהלומר"הריהואמקודשבקדושתבכורה".

כג( רש"יד"הפחות,בתוה"ד,נמצאמכרפירותשלכלשנהושנהבליטרא.

יד( רש"יד"ההקדשעילוי,בסוה"ד,ויתןטובתהנאתולכהן.כתבהמשנה

העירהרש"ש,האבמכירהלעשרשניםקודםהיובלשמיטהחלהפעמיים

למלך)פ"ומערכיןהי"ב(,דאוליאגבמתניתיןקמייתאלעיל)כח(:דילפינן

וליתליהפירותעשרשנים,והאכתיב"כימספרתבואותהואמוכרלך".

להקדש עילוי מקרא דחרם ,המדבר בסתם חרמים דאליבא דחכמים לכהן

ותירץ ,דכיון דבקרא דגאולה כתיב "וחשב את שני ממכרו" ,משמע דגבי

נקט האי לישנא .אבל וודאי דפשטא דקרא שמדבר במקדיש ,וודאי טובת

גאולה מחשבים את כל השנים אף שאינם "שנות תבואה" .ועיין באות

הנאתולבדקהביתאזלא.

הבאה.

טו( גמ',ורבנןאלתקדישומיבעיליהללאו.הקשההאחיעזר)ח"בסימןכה

כד( תוס' ד"ה המוכר ,בסוה"ד ,דומיא דשביעית .הקשה החק נתן ,הא

אותיא(,האאףדרבנןדרשומ"כלחרם"דהחרםחלעלקדשישמים,מכל

מסקינןבבבאמציעא)קו,(.דשביעיתשפירחשיבאשניתבואותדהאאיכא

מקוםבעינןלקראד"אלתקדישו",למימרדהקדישולקדשימזבחלאחייל

תבואה בחוץ לארץ ,ומה שאינו עולה לחשבון היינו משום "אפקעתא

וכדדרש מינה רבי ישמעאל .ותירץ ,דבשלמא לרבנן דילפו לקדושת עלוי

דמלכא".

מ"כל חרם" ,איכא למימר דמסברא ידעינן דלא חייל עליו קדושה ,משום

כה( גמ' ,אלמא קסבר איסורא נמי איכא .בשיטה מקובצת )אות ג( הביא

ד"אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו" ,והשתא דגלי לן קרא ד"כל חרם"

דעת ר"י דאם נתרצו שניהם אף דעבדי איסורא המקח חל .ובשם הר"ר

דיכול להקדיש ולהחרים עילויו ,אין לך בו אלא חידושו ,ולא בעו קרא

אלחנןכתב,דלאמהני.והיינודהאריכובגמ'ד"אפילוקרקושיזוזיאסיר",

למעט קדושת מזבח .אבל רבי ישמעאל דיליף לה לחלק בין קדושת עילוי

לומר דאף דקרקושי זוזי בעלמא הוא ,אפילו הכי אסיר .וכתב המעשה

לקדושתמזבחמסתירתהכתובים,נראהדסברדמקראד"תקדיש"שמעינן

חושב ,דלכאורה מתלי תליא בפלוגתא דאביי ורבא בתמורה )ד (:ב"כל

דיכול להקדיש אף מה שקדוש בקדושת מזבח ,ולדבריו וודאי בעינן קרא

מילתאדאמררחמנאלאתעבידאיעבידמהניאילאו".אמנםכתב,דלמה

למימרדקדושתהגוףלאחיילהדמסבראלאידעינןלה.

שכתב הרדב"ז )הובא באות כז( ,דהוי איסורא בעלמא ,לא הוי פשטא

טז( גמ' ,מנין לנולד בכור בעדרו שמצוה להקדישו .כתב הרש"ש ,דנראה

דקרא ,אלא דרש בעלמא הוא ,ומשום הכי לא אמרינן ביה "אי עביד לא

שאינורשאילהקדישועדלילשמיני,וכדרשתרביאפטוריקיבזבחים)יב.(.

מהני".

יז( גמ' ,שם .כתב בהגהות חשק שלמה ,דדוקא בזמן הבית יש מצוה

כו( גמ' ,שם .כתב התפארת ישראל )אות ב( ,דנראה דהאיסור הוא בלשון

להקדישו,משוםדקרבקרבןואינוראויעדיוםהשמיני,וישמצוהלהקדישו

"גאולה" ודוקא בהאי גונא ,אבל אם נתרצו זה לזה בתורת "מתנה" שרי.

קודם יום השמיני .אבל בזמן הזה דאינו קרב אלא נאכל במומו ,אפשר

אמנם כתב ,דלדינא יש לאסור משום הערמה .ואמנם בערוך השולחן

דליכא מצוה .והיינו טעמא שהרמב"ן והרא"ש )הובאו בטור סימן שו(

העתיד)סימןלגס"ט(כתב,דאףבמתנהאסורלהחזיר.

השמיטולהאיהלכתא.

כז( גמ' ,אלא אפילו לוקח נמי קאי בעשה .כתב הרדב"ז )פי"א משמיטה
ויובל ה"ט( ,דלאו דווקא עשה גמור ,דהא לא נמנה במנין מצוות ,אלא



איסוראקאמר.ועייןבאותכהבביאורדבריו.

פרקהמוכראתשדהו

כח( גמ',איתמרהמוכרשדהובשנתהיובלרבאמרמכורהויוצאהושמואל

דףכטע"ב
יח( מתני',המוכראתשדהו.כתבהחינוך)מצוהשלט(דהאידינאנהיגבין

אמר אינה מכורה כל עיקר .כתב האור שמח )פ"ד מערכין ה"י( ,דמבואר

בשדה אחוזה ובין בשדה מקנה .אמנם במנחת חינוך )שם( כתב ,דמדברי

בסוגיין דלכל שנת היובל איכא כח ההפקעה דיובל ,דהא אף לרב דאמר

ז
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מכורה,הרימידיוצאה.

דףלע"א

כט( רש"יד"המכורהויוצאה,וזההלוקחאיבדמעותיו.הקשההתוס'רי"ד

א( תוס' ד"ה דלמא אינה מכורה ,בסוה"ד ,אין העולם בקיאים בכך וכו'.

)בבא מציעא טו ,(:אמאי איבד מעותיו ,נימא דלרב המעות פקדון וחוזרין

כתבהשיטהמקובצת)אותכה(,דאיןהכליודעיןשאיןמכרביובל,דהארב

כדאמרינן)שם(גביהכירבהשאינושלוולקחה.ותירץ,דכיוןדאףבשנת

אמרמכורהויוצאה.וכןכתבוהתוס'בבבאמציעא)טו(.ד"הונתן] .וצריך

היובלחיילעלהשםמכר,גזירתהכתובהיאדתיהדרבחינם,דומיאדלוקח

ביאור ,דאם סבור דמכורה ויוצאה ,אמאי נתן הדמים[ .ובחידושי הרמב"ן

שדהיוםאחדקודםהיובלדמהדרלהביובלואינונוטלדמיה.

)גיטין מה (.כתב ,דאיכא למימר דטעה וסבר דמאחר שכבר שבו איש אל

ל( תוס' ד"ה התם לא הדרא ,בתוה"ד ,היכא דהביאה סימנים מיהא וכו'.

אחוזתובתחילתהיובל,תואיןאותויובלמשמט.

כתב הרש"ש ,דעיקר הגירסא "היכא דהביאה סימנים מיהא איכא קל

ב( גמ',סלקאדעתיךאמינאאמרינןליההבליהדמיהוליסק.הקשההאור

וחומרדלאמיזדבנא"].וכוונתםלפרשדמהאיקלוחומרגופאדאםמכורה

גדול)עלהמשניות(,אמאיבאמתלאישוםליהדמיהניר,דמאישנאמהא

כבר יוצאה ילפינן דתו אינו יכול למוכרה .ועלה הקשו דאף במוכר שדהו

דאיתא בבבא מציעא )קט ,(.דהלוקח שדה מחבירו והגיע יובל שמין לו.

נימאדמהאיקלוחומרנילףנמידתואינויכוללמוכרה[.

ועייןברבינוגרשוםשכתב,דשאניהכאדיאמרלוהמוכראתהואדאפסדת

לא( גמ' ,מלמד שמוכרין סמוך ליובל .כתב השיטה מקובצת )אות ו(,

אנפשך,דהריהייתיכוללזורעהוליקחתבואתה.

דסלקא דעתין דמאחר דיצאה ביובל ,תו אינו יכול למכור מקל וחומר,

ג( מתני',מכרהלראשוןבמנה.כתבבחידושיהגרי"ז,דשוויההאמיתיהוא

וכדילפינןגביבתו,דמאחרשמכרהויצאהבנערות,תואינויכוללמוכרה.

מנה,דאילושוהטפיואיהוהואדאוזילגביה,צריךלפדותהבשוויה,דומיא

לב( גמ',מופלגמןהיובלמנין.כתבהשיטהמקובצת)אותז(,דאייריבגוונא

דמתנה דנגאלת בשוויה אף דנתן לו בחינם] .וכמבואר בתורת כהנים

דליכא שתי שנים עד היובל ,וסלקא דעתין דכיון דכתיב "במספר שני

)בחוקתיפרשאה(.אמנםבמנחתחינוך)מצוהשלט(כתב,דאיןדיןגאולה

תבואות" ,כל דליכא שני תבואות לא מזדבנא .וקמשמע לן קרא דשפיר

במתנה .וכבר תמה עליו בדרך אמונה )פי"א משמיטה ויובל הי"ט בביאור

מזדבנאוישליםלולאחרהיובל.ועייןבאותלה.

ההלכה([.

לג( גמ' ,התם נחית לאכילה .פירש רש"י בד"ה נחית לאכילה ,דבשנת

ד( מתני' ,אינו מחשב אלא עם הראשון שנאמר וכו' .הקשה המוצל מאש,

היובל הא לא נחית לאכילה .והעיר הרש"ש ,הרי הקונה שנה אחת קודם

הא כיון דיכול המוכר לגאול במנה בעל כורחו של לוקח ,מהיכי תיתי

היובלנמילאנחתלאכילה,דהאשנתשמיטההיא.

שיוכלהלוקחלמוכרהלאחרבמאתייםולחייבהמוכרלפדותהבמאתיים,

לד( רש"י ד"ה שנים תקנה ,שאםתקנה שדה תהא בידךשתישנים.ביאר

הא מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו ,ואמאי בעי קרא .ותירץ,

בהגהות הגר"א ,דפשיטא דלעניןהמכירה גופה אין לחלק בין סמוך ליובל

דכיון שמכרה ,הרי היא שלו לגמרי ויכול לעשות בה כרצונו ,דהרי אפילו

למופלגממנו,ולכןפירשרש"ידהברייתאאייראלעניןהאדתהאבידושתי

לחפורבהבורותשחיןומערותנסתפקהמשנהלמלך)פי"גמשמיטהה"ה(

שנים,דאימקראד"אחרהיובל"הויאמינאדדוקאבמכירההסמוכהליובל

שמא הרשות בידו .ואף דמסיק התם דאסור להזיקה ,היינו משום דבעינן

נאמרדינאדשתישנים,אבלבמופלגממנולאנאמר.

"ושבלאחוזתו",אבללשארמיליעומדתברשותו,ואילאוקראהויאמינא

לה( בא"ד ,בעל כורחו של מוכר .העיר הרש"ש ,דאפילו בעל כורחו של

דעתה שהמוכר פודה מן הלוקח שני ,יש לו ליתן כל מה שנתן לוקח שני

עצמואיכאאיסורא.

בעבורה.

לו( רש"יד"הוחדאלאהדראזביני,בתוה"ד,ואיקשיאפשיטאוכו'.העיר

ה( מתני',שנאמרלאישלאישאשרבתוכו.ביארבהגהותהגר"א,ד"לאיש"

בחידושי הגרע"א ,דלכאורה איכא נפקא מינה פשוטה ,בגונא דמכר לו

משמע לבעל השדה .ובתפארת ישראל )אות יא( ביאר ,דמיתורא דתיבת

בקניןואכתילאנתןהמעות,דלרבדאמרמכורהויוצאה,נתחייבליתןלו

"איש"קדרישלה,דהויליהלמיכתב"לאשרמכרלו",אלאדאתילהורות

המעות .אבל לשמואל דאמר דאינה מכורה כל עיקר,אינו מחויב ליתן לו

דישיבלאיששהואבעלהשדה.

כלום.

ו( מתני',ובהקדשמותרבכולם .כתברבינוגרשום,דאףדשנינולעיל)כה(.

לז( בא"ד ,איכא בינייהו אי שמיט לוקח וקצץ אילנות וכו' .העיר השיטה

דאם אמר הריני נותן שנה שנה אין שומעין לו .היינו בגונא שפודה כמה

מקובצת )אות יז( ,דמאחר דמכורה ומיד יוצאה ,הרי שלא ברשות קצץ

שנים אינו יכול ליתן לכל שנה ושנה ,אלא בעי ליתן הכל יחד .אבל אם

ואמאיאינומחזירלוהאילנות.ועייןבאותהבאה].וישלומר,דסביראליה

רצהלגאוללחצאיןדהיינולתתפדיוןכלהשניםמהחציהרשותבידו.

דכשקונהקרקעעםאילנות,חשיבכקונהאילנותבפניעצמן,ואףדהקרקע

ז( גמ' ,מכרה לו במנה והשביחה .פירש רש"י בד"ה והשביחה ,דהשביחה

הדראמיד,אםיקצוץהאילנות,האילנותשפירמכורין[.

מאיליה .וכן כתב הרדב"ז )פי"א משמיטה הט"ז( .וביאר ,דאילו השביחה

לח( בא"ד,שם.כתבהרש"ש,דמבוארמדבריודהמוכרבשארימותהשנה,

לוקח ,הרי שמין לו השבח .וכן מאי דאמרינן להלן "והכסיפה" ,היינו

וודאי יכול לקצוץ האילנות ואפילו בזמן שהיובל נוהג דהקרקע מכורה לו

מאיליה,וכלשכןאםהכסיפהבידייםדמשעריןכפישמכרהמעיקרא.

רק לזמן ,ולכאורה הוא הדין דמותר לו לחפור בה בורות שחין ומערות.

ח( גמ' ,מאי בינייהו .כתב בהגהות הגר"א ,דפשיטא לגמ' דרבי לא פליג

ותמהעלהמשנהלמלך)פי"אמשמיטהה"א(דדןבדברולאהוכיחמדברי

ארבי דוסתאי בהשביחה ,וכן בהכסיפה ,דכל שכן הוא ממכר לראשון

רש"י.

במאתיים ומכרה לשני במאה .והוסיף ,דלפי זה לא תקשי קושיית התוס'

לט( תוס'ד"הולאידענא,בתוה"ד)בנמשךלעמודהבא(,וליקנילובחליפין

בד"ה איכא בינייהו ,אמאי לא אמרינן דאיכא בינייהו בלוקח אחד והוזל,

דסודר.העירהרש"ש,מדועהקשודווקאלפירושרש"י,האבסוגיאדהתם

דהאוודאירבימודהבהוזל.ועייןבאותהבאה.

נמי מבואר דקרקע הקנויה לו לזמן כגון בשכירות ,קונה אגבה מטלטלין.

ט( גמ',שם.הקשההשיטהמקובצת)אותיא(,דלכאורהאיכאבינייהואף

ובאמתהתוס'בבבאמציעא)יא(:ד"המקומוהקשוכןבסתמא.

בגוונאדאיקורוזולגרידא,כגוןשמכרהלראשוןבמאתיים,והראשוןמכרה

מ( בא"ד ,דכל דבר החוזר לבעלים כגון מתנה על מנת להחזיר אי נמי

לשני נמי במאתיים ועתה הוזל ,דאי אזלינן בתר "לאיש אשר בתוכה" או

שאלה אושכירות.הקשההקצותהחושן)סימןקצהסק"ח(,האעיקרדינא

"לאיש אשר מכר לו" ,הרי יפדנה במאתיים .ואי אזלינן בתר העודף ,הרי

דחליפין ילפינן מגאולת בועז את השדה של אלימלך ,והתם איירי בזמן

הכאשהוזלהאזלינןבתרעודףהקרקע.ותירץ,דוודאירבינמיסביראליה

שהיובל נוהג וגאולת הקרקע היא לזמן ,ואפילו הכי הועיל לקנותה

דבהכסיפה אזלינן בתר השתא ,דאף הכסיפה הוי בכלל "לאיש אשר

בחליפין .עוד כתב ,דמדברי הרא"ש )בבבא מציעא פרק קמא סימן לא(

בתוכה",דאינוחייבליתןיותרמאשרעתה.דאילאתימאהכי,מאימקשי

מבואר,דבמתנהאפילועלמנתלהחזירשפירמהנילקנותבחליפין.ומשום

מאיבינייהו,הריאיכאטובא,דלרבילאאייריבהכסיפהאלאבשנילוקחין.

הכי השמיט השולחן ערוך )חו"מ סימן קצט ס"ט( את דברי התוס' לענין

י( גמ' ,לא סלקא דעתיך דגמר גאולה גאולה מעבד עברי .הקשה השיטה

מתנהעלמנתלהחזיר.

מקובצת)אותיב(,איגמרמעבדעברי ,אמאיבעינןלקראידלעיל,נילףלה



מעבדעברי.ובשלמאלרבידאייריבתריגברי,ניחא,דהאבעבדעבריהוי

ח
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חד גברא .אבל לרבי דוסתאי תיקשי .ותירץ ,דאי לאו הני קראי ,לא הוי

בשנים" משמע דיש ריבוי בשנים ,והרי אינו נמכר ליותר משש או פחות

דרשינן גזירה שוה להכי ,דהא מצינו דברים שאינם בשדה אחוזה ולא

משש.

ילפינןלהובהאיגזירהשוה.והצאןקדשיםכתב,דאותהגזירהשוהאינה

כא( רש"י ד"ה כפי שניו ,ולאו בהכסיף והשביח משתעי .עיין מה שהקשו

גזירהשוהגמורה,וכדכתבוהתוס'בקידושין)כ(:ד"הגאולתו,ומשוםהכי

בתוס' ד"ה ואימא .והתוס' בקידושין )כ (.ד"ה עבד ארבע,הקשו,דאי לאו

בעינןלהניקראי.אמנםבחידושיהרשב"א)קידושיןשם(כתב,דגזירהשוה

בהכסיפה והשביחה איירי ולעולם אזלינן כשעת מקנתו ,אמאי שני קרא

גמורההיא.ועייןעודבהפלאהשבערכין.

בלישניהגבי"אםמעטבשנים".

יא( רש"יד"האלאממנה,בתוה"ד,מחשבמשעהשנמכרעדשנתהיובל.

כב( גמ',לאימכורברחוקוכו'מנאהנימיליוכו'.כתבהרש"ש)במתניתין

כתב הרש"ש ,דמה שכתב רש"י "עד שנת היובל" בדווקא כתב )ולא כמו

לעיל עמוד א( ,דהני קראי דילפינן מינייהו הנך דיני ,בבעל השדה גופיה

שמחקוהובדפוסים(,דכןכתבנמירש"ילקמן)עמודב(ד"הואימא.ועיין

מיירי .ולכאורה היה אפשר לומר דבגאולת קרובים ליתנהו להנך דיני,

ברש"ש )קידושין כ (:שהוסיף ,דרש"י העמיד הסוגיא כרבי בקידושין )טו(:

אמנםבתורתכהנים)פרקהסימןה(דרשינןמקראד"ואםלאתמצאידו"

דאיתליהדנמכרלעובדכוכביםאינויוצאבשש.

דאםאינועניןלבעלהשדהתנהועניןלגאולתקרובים.והוסיף,דמכלמקום



נראהדדיןגירוע לאנאמראלאבבעלהשדה,אבלהקרוביםצריכיםליתן

דףלע"ב

אתכלמהשנתןהלוקחבעבורה.

יב( גמ' ,הריני כבן עזאי בשוקי טבריא .עיין מה שפירש רש"י ד"ה הריני.

כג( גמ' ,והשיגה ידו על ידי עצמו שלא ילוה ויגאל .כתב הרש"ש ,דאם

וברבינוגרשוםביאר ,דאמראביידכשםשבןעזאיהיהעומדבשוקואומר

השיגבמתנהמחבירו,שפירקרינןביהוהשיגהידו.והוסיף,דכןנראהמהא

כלמישרוצהלשאלנידבריהרינימשיבו,אףאניכןכלמישישאלנידבר

דבתמורה)י,(.ילפינןמדכתיבבנזיר"אשרתשיגידו",דאףאםאחריתןלו

הרינימשיבו.וכןפירשרש"יבקידושין)כ(.ד"האמראביי.

במתנהיכוללהתכפרבה.

יג( גמ' ,וכתיב וכי תמכרו ממכר וכו' .הקשה הצאן קדשים ,מאי ראיה

כד( גמ' ,ומצא פרט למצוי וכו' .כתב השפת אמת ,דיש להסתפקאםיכול

לקושי אבקה של שביעית ,הא האי קרא נסמך לעיקר דין יובל ,ונימא,

לפדותבגונאשהיהלומעיקראולאהשיגהידועתה,אודלמאבעינןדווקא

דדוקאאםלאקייםאתעיקרהמצוה,לבסוףנענשומוכרמטלטליו.ותירץ,

"וכיימוךאחיך",ורקאחרכך"והשיגהידו"].ולכאורהכלשכןהואמהא

דמהא שהביאה הגמ' אף רישא דקרא "וכי תמכרו" אף דלכאורה עיקר

דאמרינן "לא ימכור ברחוק ויפדה בקרוב" ,דחזינן דכל שהיה באפשרותו

הדרשה היא מסיפא ד"או קנה מיד עמיתך" ,דהוי דבר הנקנה מיד ליד.

שלאלמוכרהמעיקרא,שובאיןלוזכותפדיון).א.ג.[(.

נראה ,דלאו ממש מסמוכים דריש לה ,אלא מיתורא "דכי תמכרו ממכר",

כה( גמ' ,מלמד שלווה וגואל וגואל לחצאין .כתב בחידושי הרשב"א

דהיינו דכי תמכרו ממכר פירות שביעית הכתוב לעיל ,סופו דימכור

)קידושיןכ,(:דלאולמימראדיכולליתןלגזברחצידמיהשדהולפדותחצי

מטלטליו.וכןמבוארברש"יבקידושין)כ(.ד"הבשנתהיובל.

השדה ,דהא יאמר לו הגזבר שדה שלימה הקדשת ולא חצי שדה ,אלא

יד( גמ' ,לסוף מוכר את מטלטליו .פירש רש"י בד"ה סמיך ,דלבסוף מוכר

דיכול הבעלים לכוף הגיזבר לקבל הימנו חצי דמיה ,וכשיגיע היובל רק

מטלטליןוכליתשמיש.וביארהמעשהחושב,דאילאודמוכרכליתשמישו

חציה יתחלק לכהנים .ובחידושי הריטב"א )קידושין סא (.כתב ,דאם נתן

לאהויעונשכוליהאי.אמנםהעיר,דסתמאדלישנאד"מטלטלין"היינוכלי

מחצית מן הדמים ,מחלקים הזמן הנשאר עד היובל ,ויטול השדה לאחר

תשמישו ,וכדכתב הסמ"ע )חושן משפט סימן רמח סקל"ו( .וכתב ,דשמא

שיעבורמחצהמןהזמן.

טעותסופרהואברש"י,וצריךלגרוס"מטלטליןכליתשמישו"בלאוא"ו.



טו( גמ' הותרה לו סלקא דעתיך .הקשה הגר"ח שמואלביץ )שיחות מוסר

דףלאע"א

עמוד תיג( ,אמאי לא קאמר להדיא "נעשית לו כהיתר" .וביאר ,דבדווקא

א( תוס' ד"ה תניא בתורת כהנים ,כתב הצאן קדשים ,דאין דיבור זה

נקט לה בהאי לישנא כדי שיתמה השומע ,ומתוך התימה שבדבר יכנסו

במקומו,אלאשייךלעיל)כה(.אהאדאמרינןהתם"שניםאתהמחשב".

הדבריםבלבוטפי.

ב( בא"ד,וישעודלהבאעדהיובלה'שנים.ביארהרש"ש,דאינוחייבליתן

טז( גמ' ,עד שלוה בריבית .ביאר בהגהות הגר"א ,דמה שלוה בריבית היה

לו ה' ליטרין שלמים ,משום דאין מחשבין את החדשים בפני עצמן ,אלא

מחמתשהצרךלכךמחמתהדחק.

מחשבים אותן כשנה ,והוי כמוכרו לי"א שנה בעשר ליטרין ומחצה ,ולכל

יז( גמ',ניחאליהלאינישדלזבןברתיהוכו'.כתבבהגהותהגר"א,דמוכח

שנהעולהפחותמליטרא.וכןכתבהברכתהזבח.אמנםהצאןקדשיםכתב,

מקראידכברמכרבתו,דהאכתיב"ויצאהואובניו",ואילובנותיולאקתני.

דיתןליטראלכלשנה.וכברהעירעליוהרש"ש.

והיינומשוםדמכרןכברקודםשלוהבריבית.ועייןשםמהשהוסיף.

ג( מתני' ,הרי זה גואל מיד .פירש רש"י בד"ה הרי זה גואל מיד ,דאתי

יח( גמ' אדחה אבן אחר הנופל .הט"ז )יורה דעה סימן שלד סק"א( הוכיח

לאפוקימשדהאחוזהשצריךלהמתיןשתישנים.והעירהמוצלמאש,הא

מסוגייןלסתורפסקושלהרמ"א)יורהדעהסימןשלדס"א(,דהמחויבנידוי

אין דינו כדין שדה אחוזה ומלתא דפשיטא היא ,דמבואר להדיא בתורה,

משום איסור ,יש לנדותו אפילו יש לחוש שיצא מחמת כן לתרבות רעה.

ולא מתסברא דהא אתי מתניתין לאשמועינן .אלא ,טפי נראה דמתניתין

דהאבסוגייןמבוארדאפילוהנמכרכברלעבודתכוכביםונעשהכומר]כן

לאפוקימדרביאתיאדאמרלהלןבגמ'דאינוגואלקודםב'ימים.

גירסתהשיטהמקובצת)אותח([ישלגואלוכדישלאיטמע,כלשכןאותו

ד( מתני' ,שם .כתב המנחת חינוך )מצוה שמא אות כג( ,דכשפודהו אין

שעדיין לא יצא לתרבות רעה .ובשו"ת חוות יאיר )סימן קמא( כתב,

צריך לעשות קנין חדש כיון דרשות בידו לפדותו כל שעה .וכן הוכיח

דמסוגיין ליכא ראיה ,דנמכר מחמת דוחקו ומדוע לא יגאלוהו כשרוצה

בחידושירבישמואל)כתובותסימןבסק"ב(מדבריהריטב"א)בבאמציעא

לשוב .ועיין מהר"ץ חיות שכתב ,דלפירוש רש"י בד"ה ונעשה משרת,

סג.(.אמנםהביאשםמשמיהדהגרי"ז,דמכירתהביתהויאמכירהגמורה,

דאיירי בנמכר להיות לה חוטב עצים ושואב מים ,ראיה מעיקרא ליתא,

ואף דחידשה תורה דיכול לגאלו עד שנתו ,מכל מקום אכתי אינו ביטול

דהאאינוכופרובוודאימצוהלגואלו.

המקח למפרע ,ובלא שיעשה אחד מדרכי ההקנינים אינה חוזרתלרשותו.

יט( רש"י ד"ה לא באת לידו .כתב המהרש"א )קידושין חידושי אגדות כ,(.

ועייןלקמןבאותט'.

דפירושו דחוק .ומשום הכי ביאר ,ד"לא באת לידו" היינו שלא ישיג כלום

ה( מתני' ,הרי זה כמין ריבית ואינו ריבית .כתב רש"י בד"ה ואינה ריבית,

ממכירתשדהאחוזתו,עדשיענשבעונשיותרגדולויצטרךלמכוראףבית

דריבית לא מיקרי אלא דרך הלואה ולא דרך מכר .וברבינו גרשום כתב,

מושבעירחומה.

דאינהריביתמשוםדאינומחסרודבר,דהתורהזיכתהלולאכולהפירות.

כ( רש"י ד"ה וכי ,שתהא שנה יתירה מחברתה .כתב בהגהות היעב"ץ,

ו( מתני',איןמוניןאלאמשעהשמכרשנאמרוכו'.פירשרש"יבד"האלא,

דליכאלמימרדשניםמרובותהיינושניםמעוברות,דהאלאמשכחתארבע

דמתניתיןאייראבגוונאדמכרהלראובןוחזרראובןומכרהלשמעון.ותמה

שנים רצופות מעוברות .וברש"י בקידושין )כ (:ד"ה וכי יש ביאר ,ד"רבות

בהגהות הגר"א ,דלישנא ד"אלא" לא אתי שפיר לפירוש זה .ועוד ,דמאי

ט
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דקתניבמתניתיןבתרה"כשהואאומרתמימהלהביאחודשהעיבור",אינו

מבואר ,דתנא דמתניתין סבר דצד אחד בריבית שרי אפילו מדרבנן ,ולא

שייך להא דמחשבים מזמן מכירת הראשון .ומשום הכי ביאר ,דתנא אתי

סברכרבייהודהדאסרולכלהפחותמדרבנן.

לאפוקידאיןמוניןלולשנתעולם,אלאלשנהדידיהכדכתיב"עדמלאתלו

טו( תוס'ד"הרבאאמר,בסוה"ד,אינמימראמרחדאוכו'.ביארהרש"ש,

שנה" ,ואף דבגמ' ילפו לה מקרא אחרינא ,מכל מקום נקט הדרשא

דכוונתם דכולי עלמא מודו דריבית על מנת להחזיר לא הוי ריבית ,אבל

הפשוטה,כדרךהתנאיםבכמהדוכתי.

בהא וודאי פליגי ,דתנא דמתניתין סבר דלא התיר לו הקרא כלום וחייב

ז( מתני',רביאומרליתןלושנהועיבורה.פירשרש"יבד"השנהועיבורה,

להחזיר לו דמי השכירות ,ומשום הכי קאמר דאין כאן ריבית .ולתנא

דביןבפשוטהוביןבמעוברתלעולםנותןלוכשיעורימותהלבנהבתוספת

דברייתא התורה התירה אפילו בלא תשלום השכירות ,אף דהויא ריבית

הימים ששנת חמה יתירה עליה .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות כתב,

גמורה.

דלדעתרבי",שנהתמימה"היינושנתחמהשלשס"היום.ואםהיתהשנה

טז( גמ' ,תנו רבנן שנה איני יודע אם שנה לראשון או שנה לשני .מבואר

מעוברת ,יש ליתן לו את חודש העיבור אף שיש בה שפ"א יום .ולדעת

בסוגייןדהלוקחביתבבתיעריחומה,יכוללמוכרולאחר.וכתבהאביעזרי

חכמים",שנה"היינוי"בחודשמיוםליום,ו"תמימה"אתילרבותאתחודש

)קמא פי"ב משמיטה ה"ד( ,דאף לדברי הנתיבות המשפט )לעיל אות ט(

העיבור.

דהמעותעיקרןלהלוואה,מכלמקוםלאחר שעברהשנהולאגאלו,הוברר

ח( תוס' ד"ה מיום ליום ,בתוה"ד ,אבל אינך דהתם מצי למימר .כתב

למפרע דמעיקרא כבר היה ברשותו .ומשום הכי מהני מכירתו לשני אף

המשנה למלך )פ"ב מאישות הכ"א( ,דמדברי רש"י לעיל )יח (:ד"ה מעת

בתוךשנתו.

לעת נראה ,דלכל מילי דאמרינן גבייהו "מעת לעת" היינו "מיום ליום

יז( גמ' ,מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו .הקשה השפת אמת,

ומשעהלשעה".וביאר,דאףדרקבבתיעריחומהאיכאקראיאףלשעות,

הא מוכר ראשון נמי מכר כל זכותו ואפילו הכי אמרינן דיכול לפדות כל

מכלמקום ילפינןמינהבבניןאבדכלהיכאדלאאזלינןבתרשנותעולם,

שנתו ,ומדוע הלוקח שלקחה אין לו זכות זו לפדותה תוך שנתה .וביאר,

בעינןנמימשעהלשעה.ועייןשםשהאריך.

דרבי יוחנן סבר ,דדינא דיכול לפדותה תוך שנתה ,היינו דווקא "בבית

ט( גמ',והתניאהריזוריביתגמורהאלאשהתורההתירתו.כתבהנתיבות

אחוזתו" אבל לא "בבית מקנתו" אף דנחלטה לו .והוסיף ,דמסתברא דאף

המשפט )סימן נה סק"א( ,דמהא דאמרו דהוי "ריבית גמורה| ,ואף מאן

רבי אליעזר לא פליג עליה בהאי דינא ,אלא סבר דכיון דמכרה לשני תוך

דאמר דלא הוי "ריבית גמורה" תלי לה בהא דהוי רק צד אחד בריבית,

שנתו שעדיין ביד המוכר לחזור בו ,אמרינן דכוונתו למוכרה רק עד אותו

מבואר ,דהמוכר בית בבתי ערי חומה אינה מכירה גמורה ,אלא עיקרו

זמן ,וממילא כשהחליטו הבעלים ,חוזר הוא ללוקח הראשון .ובהגהות

הלואה ,שמתנה עמו ,שאם לא יחזיר לו הדמים תוך שנתו ,המעות יהיו

הגר"א כתב ,דכיון דאינה חלוטה עדיין ,הוי כאילו מכר המוכר ראשון

לשם מקח והשדה תחלט ללוקח .אבל כל שהחזיר לו המעות תוך שנתו

ללוקח .והעולת שלמה כתב ,דדווקא המוכר גופיה דבשעת מכירתו כבר

אינהמכירה,והמעותבתורתהלואהנינהו,ושפיראיתביהמשוםריבית.

היתהזכותהגאולהבידו,אמרינןלאמכרה,אבלהלוקחהראשוןשמכרה

אמנם במשובב נתיבות )שם( הביא מדברי הרשב"א )גיטין עה ,(.דהמוכר

בתוך שנתה שעדיין ביד המוכר לחזור בו ,בשעת מכירה ללוקח שני לא

ביתבבתיעריחומהמכירהגמורההיא,אלאדהויכהתנהעמודאםיהיה

היתהבידוזכותהחזרה,משוםשנאמרהרקל"מוכר"ביתבבתיעריחומה,

לו דמים תוך שנתו ,שיחזירנו לו .ומה דאמרו בסוגיין דאיכא ביה ריבית,

והואאיןבידועתהלמוכרה,וכיוןדזכותזותבואלידורקלאחרזמן,שפיר

היינומשוםדכשחזרבומןהמכרהתבררלמפרעדהמעותהיואצלובתורת

אמרינןדאףזכותזומכרלשני.

הלואה ואית ביה משום ריבית .ועיין בריטב"א )בבא מציעא סג (.דכתב,

יח( גמ' ,מתקיף לה רבינא ולימא ליה אנא קדים שחין נורא מקמי דידך.

דמכירת בתי ערי חומה מכירה גמורה היא ,ומאי דחשיב לה ריבית הוא

הקשהבהגהותחשקשלמה,מאידיןודבריםאיתללוקחראשוןעםהלוקח

משום דירדה תורה לסוף דעתן שכוונתם להלוואה .ועיין בחידושי רבי

שני ,הרי הלוקח שני דינו רק עם המוכר ,וכלפי המוכר לא שייכא האי

שמואל)כתובותסימןבסק"ב(שהאריךבביאורדבריו.

טענה .וכתב ,דמשכחת לה בגוונא דראובן מכר לשמעון בית בבתי ערי

י( תוס'ד"הוהתניא,בתוה"ד,אבלביתאיאפשרשלאיהנהממנובדירתו.

חומהבט"ולאדרהראשון,ושמעוןמכרלראובןביתאחרשירשהמאבותיו

הקשההצאןקדשים,איישמקוםלחלקביןביתלשדה,מאיראיהאייתינן

בבתיעריחומהבא'לאדרהשני,דלשנההבאה,מהשראובןקנהמשמעון

מרבייהודהדצדאחדבריביתמותר,הארבייהודהבשדהאיירי,דישצד

יוחלטלומיד,ואילומהששמעוןקנהלפניומראובןלאיוחלט.

לומרדכלללאיהנהמןהשדה,אבלבביתדוודאייהנה,דלמאאףצדאחד

יט( גמ' ,נולדו לו שני טלאים וכו' .כתב רש"י בד"ה נולדו ,דלענין בכורות

אסור .וכתב המעשה חושב ,דאף דרבי יהודה לא איירי בבית ,מכל מקום

איירידמוזהרלהקריבןבתוךשנתן.והקשההצאןקדשים,אמאינקטרש"י

אחר דבמתניתין שרי אף בבית ולא מצינו מאן דמיקל טפי מרבי יהודה,

בכורותדאינןנפסליםלאחרשנתן,אלאדמצוהבעלמאהוא,האטפיהוי

מסתבראדאףבביתהקיל.

ליה למנקט שאר קדשים דשנה פוסלתן .ובהפלאה שבערכין תירץ ,דהא

יא( בא"ד ,שמא יפול וישרף .הקשה הגרע"א )בגליון הש"ס בבא מציעא

מסקינן דאתי למימר דאף דלא כתיב "תמימה" מכל מקום שנת העיבור

פד ,(:מאי איכא בהא דיפול או ישרף ,הא מכל מקום לא ינכה לו הלוה

בכלל .והא בשארקדשים לאו חידוש הוא דהא תנילה בהדיא בתוספתא

אלאלפיערךשדרבה,ולאיפסידמאומה,והויקרובלשכרורחוק מהפסד

דפרה )פ"א ה"ו( .והעולת שלמה כתב ,דצריך להגיה בדברי רש"י "דצריך

דהוירקאבקריבית.ועייןמהשכתבבעולתשלמה.

לאוכלןתוךשנתן"דאבכורבעלמוםקאי.

יב( בא"ד ,וצריך לומר דריבית גמורה מדרבנן וכו' .ביאר המהר"ץ חיות,

כ( גמ' ,דבר אחר לצמיתות לרבות את המתנה .העיר המוצל מאש ,מאי

דכוונתם למה שכתב הט"ז )יורה דעה סימן קיז סק"א( דדבר המפורש

לשון "דבר אחר" שייך הכא,הא אף אם פשטא דקרא לצמיתותלחלוטין,

בתורהלהדיאלהיתר,איןכחבידחכמיםלאוסרו.

אכתיישלדרושמיתוראדצמיתצמיתותלרבותאתהמתנה.

יג( בא"ד,שם.כתבוהתוס'בבבאמציעא)סד(:ד"הולאישכור,דמתניתין

כא( גמ',והאגבייובלדכתיבתשובולרבותאתהמתנהורבימאירלאקא

דקתני הרי זה כמין ריבית ואינה ריבית ,היינו דאפילו מדרבנן לא הוי

מרבי.ביאררבינוגרשום,דכיהיכיד"תשובתשובו"לאמשמעליהלרבות

ריבית.

מתנה ,הוא הדין "צמית צמיתות" לא ירבה מתנה .ועיין פרי יצחק )ח"ב
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דףלאע"ב

כב( גמ',ולחלטיההקדש.הקשההשפתאמת,מאינפקאמינהבהאדיחלט

יד( גמ' ,רבא אמר דכולי עלמא צד אחד בריבית אסור .כתב רש"י בד"ה

להקדש ,הא הקדש לעולם אית ליה פדיון .ותירץ ,דאי תוך שנתו אינו

דכולי עלמא ,דדווקא בכהאי גוונא שהיה דרך הלואה ,אבל בגונא

פודהואלאבשוויושהיהבזמןהמכירהואףדעתהשוהטפי,אבלאםנחלט

דמתניתין שהיה דרך מקח סבר תנא דמתניתין דאפילו צד אחד לא הוי.

להקדש ,לאחר י"ב חודש אם ירצה לפדותו ,יש לו ליתן כפי שעת היוקר

אמנם מהתוס' בבבא מציעא )סד (:ד"ה ולא ישכור ]לביאור המהר"ם שם[

דהשתא .ועיין דרך אמונה )פי"ב משמיטה ויובל ה"ח בביאור ההלכה(

י
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שהאריךבדבריו.

לא( בא"ד ,שם .העיר המהר"ב רנשבורג )בסוגיין( ,דמה שכתבו התוס'

כג( גמ',לאנצרכהאלאלמוכרביתבבתיעריחומהופגעבויובל.הקשה

"כדאמרינןלקמן"צריךעיון ,דהאלקמןלאמסקינןהכיאלאדווקאאדורו

בספרהזכרוןלהגר"יהוטנר)סימןפב(,מאיסלקאדעתיךדיובליוציאו,הא

דירמיה.

אמרינן בבבא מציעא )עט (.דקרקע שאינה נמכרת לצמיתות אינה יוצאה



ביובל.ולכאורההואהדיןבמוכר ביתבבתיעריחומה,כיוןדיכוללפדותה

דףלבע"א

תוך שנתה לא חשיבא מכירה לצמיתות .ותירץ ,דווקא מכירה הפוקעת

א( גמ' ,מדאיצטריך ליה להלל לתקוני נתינה בעל כרחו הויא נתינה וכו'.

מאיליהלאחרזמןלאחשיבהמכירהלצמיתות,אבלביתבבתיעריחומה

הקשההעולתשלמה,אימדאורייתאבעינןדווקאנתינהמדעתו,מאיהאי

דבעינן גאולה ובלא גאולה הרי היא מכירה לעולם ,שפיר סלקא דעתין

י"ב חודש דאמר רחמנא ,הרי מדעתו יכול לפדותה אף לאחר זמן זה.

דיובליוציאו.

ובשלמא אי נימא דבגאלה תוך שנתה לא בעי הבעלים קנין חדש ,שפיר

כד( רש"י ד"ה הגיע יום שנים עשר חודש ,כשלקחו מן הגזבר .ביאר הדרך

איכא למימר דהא גופא נפקא מינה בין תוך שנתו לאחר שנתו .אבל אי

אמונה)פי"במשמיטהה"חבביאורההלכה(,דאףדאמרינןלעיל)בסוגיין(

נימא דאף תוך שנתו צריך הבעלים לעשות בה מעשה קנין ,מאי איכא

דהמוכר בית בבתי ערי חומה ומכרה הלוקח לאחר ,מונים לבעלים י"ב

דווקאתוךשנתו.ותירץ,דתוךשנתומצוהעלהלוקחלקבלהפדיוןהימנו.

חודשמשעהשמכרהוא,ולאמשעהשלקחההשני.הכאשהקדישה,כיון

]ולכאורה יש לומר דלאחר י"ב חודש דהשדה נחלטה ללוקח ,אם יחזור

דהקדש לפדיה עומד ,הוי כשולח ההקדש למוכרו לו ,ומשום הכי אזלינן

ויקבל עתה הדמים מן המוכר ,לא תהיה אצלו אלא כשדה מקנה ותצא

בתרשעתקנייתומןהגזבר.

ביובלללוקח).ח.ו.[(.

כה( תוס'ד"הדאירבימאיר,בתוה"ד,ולפיזהמהשהקשינווכו'.כוונתם

ב( גמ',איכאדאמריאמררבאמתקנתושלהללוכו'.כתבהעולתשלמה,

לקושית השיטה מקובצת לעיל )כח .אות ט( בשם תוס' החסרים בדפוס,

דהאיכאדאמריסברידאיןהמוכרצריךלעשותמעשהקניןמחדשבקרקעו,

דלרבימאירדאמראיןמתנהחוזרתביובל,יהיהאסורללוייםליתןמתנה

דאי נימא דלא סגי בגאולה אלא בעינן מעשה קנין לקנותה ,פשיטא דלא

מאחוזתן,דהאקפידרחמנאא"אחוזתעולםתהיהללוים".

יהניבעלכוחושלהלוקח,דהאמכירהבעלכורחולאהוימכירה,דאףאי

כו( מתני',בראשונההיהנטמןיוםשניםעשרוכו'.כתבהביתיוסף)חושן

נימאדתלויהוזביןזביניהזביני,האאיירידווקאהיכאדלבסוףאמררוצה

משפטסימןרזאותה(בשםהאגודה,דנראהממתניתיןדאונסדיוםאחרון

אני,וכדכתבהרשב"םבבבאבתרא)מח(:ד"הוהלכתא.

לאו שמיה אונס ,דאי נימא דשמיה אונס ,אמאי הוצרך הלל לתקן שיהא

ג( תוס' ד"ה מדאיצטריך ,בתוה"ד ,ויש לומר דודאי מתנה דרשות וכו'.

חולש מעותיו ללשכה ,הא אנוס הוא דהא אינו יכול לפדותה .והקצות

בתוס' בגיטין )עה (.ד"ה נתינה ביארו דבריהם יותר ,דהיכא דהנותן חייב

החושן )סימן נה סק"א( כתב ,דאינה ראיה ,משום דבמוכר בית בבתי ערי

למקבל,הרייכולליתנואפילובעלכורחומשוםדאינונפסדבקבלתו.וגבי

חומה,אפילואםיאנסכלהשנההביתיחלטללוקח,דהאמעיקראמכירה

על מנת שתתני לי מאתיים זוז ,אף דנפסד על ידם ,מכל מקום יש לומר

גמורה היא ,אלא דציוותה התורה שיהיה רשות ביד המוכר לגאלנה עד

דבדעתה תלה הדבר דכל שתיתן הרי הוא גט ,דומיא דבתי ערי חומה

שנה,ומאיאיכאבהאדהיהאנוסומחמתאונסולאהיהיכוללגאול.אמנם

דבמוכר תלי רחמנא דכל שנותן מעותיו סגי ,אפילו אין הלוקח מתרצה

הנתיבות המשפט )שם( כתב ,דמוכר בית בבתי ערי חומה עיקרו הלואה,

בקבלתן.

אלא דאית ביה תנאי דכל שלא יחזיר מעותיו עד שנה יחלט לו הבית,

ד( בא"ד ,ואם כן היכי קאמר רבא הכא דלא הוי נתינה .הקשה הצאן

ושפיר יש לדון בו משום אונס ,דאונס רחמנא פטריה ולא חשיב כקיום

קדשים,מאימקשימרבןשמעוןבןגמליאלארבא,האמסקינןהתםדבהא

התנאי,ושפירהוכיחהאגודהדאונסדיוםהאחרוןלאושמיהאונס.

ליתהלכתאכרבןשמעוןבןגמליאל.ותירץ,דדווקאהתםפליגירבנןמשום

כז( מתני' ,התקין הלל שיהא חולש מעותיו ללשכה ויהא שובר את הדלת

דאמר"איצטלית",וכיוןדאבדהאיןכופיןאותוליתןדמיה.אבלהיכאדלא

ונכנס.בחידושירבישמואל)כתובותסימןבסק"ב(כתבבשםהגרי"ז,דמאי

אבדה,אףרבנןמודיםדנתינהבעלכורחוהויאנתינה.

דנקטתנאדיהאשוברהדלתונכנס,היינומשוםדאףדזכותולפדותהתוך

ה( בא"ד ,למה היה ללוקח להטמין וכו' .כתב הרש"ש ,דאם הלוקח היה

שנתה,מכלמקוםבעיהמוכרקניןכדילהכניסהלרשותו,ומשוםהכיאף

בעיר ,היו בית דין כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ,ומשום הכי הוצרך

דחולש מעותיו ללשכה ,מכל מקום בעינן שיהיה שובר את הדלת ויעשה

להטמיןעצמו.

בבית אחד מדרכי הקנינים כדי שיחזור הבית לרשותו .ועיין נמי בעיני

ו( בא"ד ,דהא אפשר לזכות על ידי אחר .הקשה העולת שלמה ,היכי מצי

שמואל.

לזכות לו על ידי אחר,הא כיוןדעל ידי זכיה זו יפסיד קרקעו,הוי חוב לו

כח( מתני' ,שיהיה חולש מעותיו ללשכה .כתב רש"י בד"ה חולש ,דמטילו

ו"איןחביןלאדםשלאבפניו".ותירץ,דכיוןדמצוהעליולקבלותוךשנתו,

ללשכות שבעזרה .ובשיטה מקובצת )אות כג( הוסיף ,ללשכות הקודש

תוהויזכותוזכיןלושלאבפניו.

שבעזרה .והעיר המוצל מאש ,דהא ניחא לקרובים ללשכות הקודש ,אבל

ז( מתני',חוץמןהשדותוכו'.כתבהרש"ש,דנראהדדווקאאשדותפליגי,

מהיעשוהרחוקים.וברבינוגרשוםכתב,דהיהמניחהמעותבאותהלשכה

אבל אחצרות כולי עלמא מודו דהוו בכלל דין דבתי ערי חומה .ותמה,

העשויהלכך.

אמאי אמרינן בסוכה )ג (.דבית שאין בו ד' על ד' אינו נחלט בבתי ערי

כט( תוס' ד"ה התקין הלל ,הכא משמע דבימי הלל שהיה בבית שני וכו'.

חומה,האלאגרעמחצרדנחלטת.ותירץ,דהתםאייריהיכאדאיןבחצר

הקשה הפני יהושע )גיטין לו ,(.הא אכתי איכא למימר דבזמן הלל

אלאאותוהביתשאיןבוד'עלד',וכיוןשלאחשיב"בית",אףהחצרלא

מדאורייתאלאנהגדיןבתיעריחומה,ומדרבנןתיקנוהו.ותירץ,דכיוןדהוי

חשיבהחצרואינהנחלטת.

ריבית גמורה אלאדהתורההתירתה,לא מסתברא דיתקנו רבנןגם כהאי

ח( תוס'ד"החולסית,ורשב"םפירש.העירהמוצלמאש,דבשלמאלפירוש

גוונא .והעיר המעשה חושב ,דאכתי תיקשי לדברי התוס' לעיל )עמוד א(

רש"יבד"החולסית,דהיאקרקעהראויהליטולהימנהסלעיםלבנין,ניחא

ד"ה והתניא ,דכתבו דהוי רק רבית מדבריהם ,ועיין בחידושי הרשב"א

דמרבינןלהולאממעטינןלהמ"בית".אבללפירושהרשב"םשהיאקרקע

)גיטיןלו(.שכתבלהדיאדבזמןהללנהגדיןבתיעריחומהמדבריהם.

שנוטליןהימנהזכוכית,במאידמיאלביתדלאממעטינןליהמביתכיהיכי

ל( בא"ד )בנמשך לדף לב ,(.והוי שפיר כל יושביה עליה כדאמרינן לקמן.

דממעטינןשדה.

בתוס'בגיטין)לו(.ד"הבזמןהוסיפו,דמאידאמרינןלקמן)עמודב(דבימי

ט( מתני' ,עיר שגגותיה חומתה .פירש רש"י בד"ה שגגותיה ,שלא הקיפוה

עזרא מנו יובלות רק כדי לקדש שמיטין .היינו למאי דסלקא דעתין דלא

חומה אלא הקיפוה בבתים תכופים זה לזה כחומה .וברבינו גרשום ביאר,

חזרוכולםלאחרשגלועשרתהשבטיםועםעזראעלורקשנישבטים.אבל

דכל החומה סביב מלאה בגגות .אי נמי ,שגגותיה משופעין עד הארץ והן

למאי דמסקינן דירמיה החזירן ,שפיר מצי למימר דעלו עם עזרא מקצת

החומות.

מכלשבט.

י( תוס' ד"ה מאי קאמר ,בתוה"ד ,ואם תאמר אמאי לא פריך כמו כן

יא

áì óã ïéëøò úëñî
á"òùúä èáù àë
אמתניתין.כתבהעולתשלמה,דבשלמאאמתניתיןדקתני"וכןכיוצאבהן",

יהושע,מןהראוילקדשםבקדושהשניה.

איןלהקשותאמאינקטודווקאהנך.אבלבברייתאדקתנירקלאלועיירות,

טז( גמ' ,אלא מצאו אלו ומנאום .ביאר הר"י מיגאש )שבועות טז ,(.דמצאו

ולאקתניוכןכיוצאבהן,שפירהקשומאיאיכאדווקאבהנךעיירות.

אתאלובלבדמוקפותחומהומנאום.

יא( מתני' ,שלש חצרות של שתי בתים .לקמן )לג (:ילפינן מקרא דבפחות

יז( גמ',ואיבעיתאימאחדמינייהורביאלעזרבריוסיאמרה.פירשרש"י

משלש חצרות של שתי בתים ,אכתי בתי החצרים איקרי אף דמוקפות

בד"ה חדא מנייהו ,דהיינו הך בתרייתא דקתני בה דקידשה לעתיד לבוא,

חומה.

דכי היכי דמהני היתה לו אף דלית לה עתה ,הוא הדין מהני לה מה



שהיתהקדושהכבר.והקשהבחידושיהרמב"ן)מגילהי,(:מאישייכאהא

דףלבע"ב

להא ,הא שפיר איכא למימר דסגי במה דהיתה לה חומה מעיקרא דווקא

יב( גמ',וירושליםמימיחלטבה.העירההפלאהשבערכין,דלמאסברתנא

בזמן קדושתה .ועוד ,דאי בתרייתא רבי אלעזר בר יוסי היא ,הוי לה לגמ'

דמתניתין כרבי יהודה דאמר ביומא )יב (.דירושלים נתחלקה לשבטים,

למימר הכי להדיא .ומשום הכי ביאר ,דחד מנייהו רבי אלעזר ברבי יוסי

ולדידיהשפיראףנאמרבהדיןבתיעריחומה.ותירץ,דכיוןדאיכאסתמא

אמרה ולא ידעינן מאי אמר ,אלא כיון דאיירי בבתי ערי חומה ובזמן

דמתניתין בנגעים )פי"ב מ"ד( דירושלים לא התחלקה לשבטים ,לא ניחא

קדושתן ,תלינן דמסתמא חד מינייהו הוא אמרה .והעולת שלמה כתב

ליה למימר דסתמא דמתניתין פליגא עליה .וכן כתב הגבורת ארי )יומא

בדעתהרמב"ם)פי"במשמיטההט"ו(,דאדרבהקמייתארביאלעזרבריוסי

יב.(.

היא ,דהא קתני בה דאותן שמנו הן אלו שנמצאו מוקפות חומה בכניסתן

יג( גמ' ,עשרה דברים נאמרו בירושלים ואין הבית חלוט בה .כתב רש"י

לארץוקידשום,ושארהעיירותבטלומשבטלהקדושתהארץ.ומשמעדאי

בד"ה ואין הבית ,דקסבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים ומאן מקנה ליה.

לאודבטלהקדושתן,אףדלאנמצאומוקפותאיתבהוקדושה,ואילרבנן

וביאר החסדי דוד על התוספתא )נגעים פ"ו ה"ב( ,דאף דאינו יכול למכור

האבעינןמוקפותעתה.

הקרקע,מכלמקוםיכוללמכוראתהביתעצמושהואלמעלהמןהקרקע.

יח( גמ' ,אפשר בא דוד ולא עשו סוכות .כתב המהרש"א )חידושי אגדות(,

ואהאיגונאאמרינןדאיןהביתחלוטבה.ועייןקהילותיעקב)שביעיתסימן

דמהדלאנקטלזקניםושמואלדלאעשוסוכות,משוםדאיכאלמימרדהיו

ב(.

זמנימלחמותומחמתטירדתןלאעשו.אבלדודבסוףימיובאאלהמנוחה,

יד( תוס'ד"ההכאנמיתרתיירושליםהוו,וישלומרדלרבאאיןאנוצריכים

ואמאילאעשוסוכות.

וכו' .כתב הרש"ש ,דמקרא דעזרא )א ,ג( "לירושלם אשר ביהודה" מוכח

יט( גמ' ,אמר רב נחמן בר יצחק מנו יובלות לקדש שמיטין .כתב הרמב"ם

שהיתהירושליםנוספתשלאביהודה.ועייןבמעשהחושבשהעיר,דאכתי

)פ"י משמיטה ה"ה( דמסורת בידי הגאונים דבשבעים שנה שגלו בין

תקשי לרב אשי דאמר דתרי ירושלים הוי ביהודה ,מה סימן נתן עזרא

המקדשראשוןלשני,לאמנויובלותלקדששמיטין,אלאמנוהכלשבעה

"לירושליםאשרביהודה"האתריהוו.וכתב,דירושליםעירהקודשנכתבה

שבעה.וכןלאחרההחורבןהשנילאמנואתשנתהחמישיםלעצמה,אלא

בפסוק"ירושלם"בלא"יוד",וכןניקודירושלםאינוכניקודירושלים].אמנם

לעולם מנו שבעה שבעה .ובהשגות הראב"ד )שם ה"ו( כתב ,דהני מילי

לפי המסורה נקוד ירושלם הוא כניקוד ירושלים[ .ואיכא למימר דביהודה

לרבייהודהדאמרשנתהחמישיםעולהלכאןולכאן,אבללרבנןוודאיאף

היהירושליםוהיהירושלם,והיתהעודירושלםשלאביהודה,ועלהקאמר

בשעתהחורבןישלמנותאתהחמישיםלעצמה,וכדאמרינןבסוגיין.וכתב

עזרא"לירושלםאשרביהודה"].אמנםישלהעירדבחמשהמקומותכתיב

בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"י משמיטה ה"ה( ,דהרמב"ם סבר דמאי

"ירושלים"מלאעלירושליםעירהקודש,עייןירמיהו)כו,יח(.וכןבאסתר

דאמרינןבסוגייןדמנויובלותלקדששמיטין,היינודווקאבזמןהביתשהיה

)ב,ו(.וכןבשלשהמקומותבדבריהימים[.

ספירת בית דין וקידשו את שנת החמישים ,ואף דלא נהג דין יובל משום

טו( גמ' ,שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקדשום .ומסקינן להלן דסבר הא

דלא היו כל יושביה עליה ,מכל מקום קדושת שנת החמישים עלה .אבל

תנא דקדושה ראשונה קידשה רק לשעתה ולא לעתיד לבוא .וביאר

אחר החורבן דאין בית דין ואין שנת החמישים קדושה ,כולי עלמא מודו

התפארתישראל,דלהאיתנאצריךלומרדמאידנקיטמתניתין"וכןכיוצא

דמונים לעולם שבעה שבעה .אמנם הראב"ד סבר ,דהא דשנת החמישים

בהן" היינו כל כיוצא בהו דידוע דעזרא קידשן .והחזון איש )שביעית ג ,ו(

נמניתלעצמה,לאומשוםספירהוקידושביתדיןהוא,ומשוםהכיאףבזמן
החורבן

כתב ,דכוונת מתניתין דכל היוצא בהן שידוע שהיו מקופות חומה מימות

יב

יש

למנות

היובלות

לקדש

השמיטין.

