בקיצור  -ערכין  -כ"ט  -ל"ד
לבריאות והצלחת
שמואל בן זכריה וקלרה אידל .מרים בת יהושע ומרתא
וצאצאיהם
חגית בת מרים ושמואל .פתחיה בן חנה ויאיר
וילדיהם :דרור ,הלל ,אשר ,ישי ,רות.
עודד בן מרים ושמואל .מעין רבקה בת אורלי ואפרים
וילדיהם :ידידיה ,רננה ,שירה ,אמונה ,צורי.
תמר בת מרים ושמואל .רועי בן שרה ומשה.
ובתם :אמונה מרתה

לרפואת חיים שמואל בן סימה
לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה
לעילוי נשמת
אלישבע שולביץ ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץ
לעילוי נשמת
הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן ואביבה הורביץ

דף כ"ט
כשאין כל בני ישראל בארץ ,היובלות בטלות ,וכן ארע
כשגלו שבט ראובן וגד ,שבטלו היובלות.

דברים שאינם נוהגים אלא בזמן שהיובל נוהג
א .דין עבד עברי.
אין עבד עברי נוהג ,אלא בזמן שהיובל נוהג,
שנאמר" ,כי שך כמ יר כי תושך ב י ימהיהה עמ מך ך עע ד ישנעת הע ידבל ל עי בעבדד
עמ מך ך" ,ללמד שאינו נוהג אלא כשהיובל נוהג,
אבל בזמן הזה ,אין עברי נמכר לעבד.
ב .דין שדה אחוזה.
שדה אחוזה שמכרה אדם זכאי לגאול אותה על
כרחו של הקונה ]ומחשב את הכסף שקיבל
תחילה לפי שנות היובל ומגרע ממנו כפי השנים
שעברו[ ושדה אחוזה שהקדיש אדם נפדית לפי
השיעור הקצוב בפרשה בית חומר שעורים
בחמישים שקל כסף .ואין דינים אלו נוהגים
אלא בזמן שהיובל נוהג ,שנאמר" ,וי יךצך א בע ידבל ל
וי שך ב לעאב חז זךתו" ,ומכאן שאין דין שדה אחוזה
אלא כשהיובל נוהג .אבל בזמן הזה ,אם ירצה
הקונה להחזיר בדמים שקיבל ,מחזיר ,ואם לאו,
אין כופים אותו להחזיר ,ואין השדה נפדית
מהקדש ,אלא בשווייה.
ג .דין בתי ערי חומה.
המוכר בית בעיר חומה זכאי לגאול אותו בתוך
השנה הראשונה על כורחו של הקונה .ודין זה
אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר בעניין
"ל דא ילצל א בע ידבל ל" ומכאן שאין דיני בתי ערי חומה
נוהגים אלא כשהיובל נוהג .אבל בזמן הזה אין
כופים את הקונה להשיב את הבית.
ד .חרמים של שדות.
לדעת רבי שמעון ,חרמי שדות אינם נוהגים אלא
בזמן שהיובל נוהג ,שנאמר" ,וי הך יךה הע שך דה ה
בי צל אתו בע ידבל ל קדדה ש לעה' כמ ישדל ה הע חל הרם לע כדהל ן מת יהיהה
אב חז זךתו".
ודווקא חרמי שדות אינם נוהגים בזמן הזה,
אבל חרמי מטלטלים נוהגים בזמן הזה  .ושדות
חו"ל דינם כמטלטלים] .ולהלן יתבאר בעזה"י
מה עושים בחרמים בזמן הזה[.
ה .דין גר תושב.
גר תושב שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת
כוכבים ,ישראל מצווה להחיותו .ולדעת רבי
שמעון בן אלעזר ,אין גר תושב נוהג ,אלא בזמן
שהיובל נוהג .שנאמר בעניין גר תושב" ,עמ ימך י ללשב
בי מק ירבי ך בע מך קום אב שה ר מיבי חע ר בי עאחע ד ישעך הריך בע טוב לו ל דא
דאמר
תונהנו" וכן נאמר בעניין עבד עברי "וי ךהיךה כמ י י ע
יתך כמ י טוב לו עמ ךמך",
לאלהיך ל דא לאצל א מל עמ מך ך כמ י אב הל בי ך וי האת בל ה
ויש ללמוד בגזרה שווה ,שכשם שעבד עברי אינו
נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג ,כך גר תושב אינו
נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג] .את הטעם הזה
ביאר רב ביבי[.
חרמים בזמן הזה
כבר נתבאר שבזמן הזה לא נוהגים חרמי שדות
בארץ ישראל .אבל חרמי מטלטלים נוהגים.
ושדות חו"ל דינם כמטלטלים  .ולהלן יתבאר
מה דין החרמים בזמן הזה.
א .חרמי כהנים.
מאחר שדינם להינתן לכהנים ,וכהנים לא בטלו
גם בזמן הזה ,ינתנו החרמים הללו לכהנים.
ב .חרמי בדק הבית.
מאחר שדינם להתקדש לבדק הבית ,יש להם
פדיון ,ולכן יש לפדותם כדי שיצאו לחולין.
ומעיקר הדין יכולים לפדותם על שווה פרוטה,
כי הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה
מחולל] ,ואמנם ,בזמן הבית ,מאחר שיש להקדש
הפסד בדבר ,אין לעשות כן לכתחילה ,אבל בזמן הזה,
שאין הקדש בדק הבית ,מותר לעשות כן אף

לכתחילה[ ,ואם כן על ידי החילול יצאו החרמים
לחולין ,ולא תתקדש אלא פרוטה ,ואותה
ישליכו לנהר ,שלא יכשלו בה בני אדם.
אלא שכשארע מעשה באדם ,שהחרים נכסיו,
ולדעת רב יהודה ]האומר שסתם חרמים לבדק
הבית[ ,החרימם לבדק הבית ,אמר לו רב יהודה,
שיחלל את החרמים על ארבעה זוז  ,כדי
שיתפרסם הדבר.
סליק פרק המקדיש שדהו

פרק תשיעי המוכר שדהו

דף כ"ט
]ויקרא כ"ה י"ג-י"ז[ במ ישנעת הע יובל ל הע ז דאת ךתשז בו מאיש האל
יתך או ךקנדה ממיעד
אב חז זךתו .וי כמ י מת ימכי רו ממ ימכךר לע ע מבמ ה
יתך עאל תונו מאיש האת ךא מחיו .בי ממ יספער שך נמים עא עחר
ע מבמ ה
יתך בי ממ יספער ישנלי יתבואדת י יממכךר
עהיובל ל מת יקנהה למ לאת ע מבמ ה
לךך .לי פמ י רדב עה ךשנמים עת ירבה ה ממ יקנךתו ולי פמ י ימעדט עה ךשנמים
מכלר לךך .וי ל דא
עת ימעמ יט ממ יקנךתו כמ י ממ יספער יתבואדת הוא ד
לקיך כמ י אב נמי ה'
את מל אל ה
תונו מאיש האת ע מבמיתו וי י לךר ך
לקיכה ם.
אל ל
]ויקרא כ"ה כ"ה-כ"ח[ כמ י יךמוך ךא מחיך ומך כער מל אב חז זךתו
ובך א גדאב לו עה ךקרדב לאלךיו וי ג עךאל לאת ממ ימכער ךא מחיו .וי מאיש כמ י
ל דא ימ יהיהה לו ג לדאל וי מה משיגךה יךדו ומך צך א כי דל י גי אז לךתו .וי מח עשב
לךאיש אב שה ר מך כער לו
האת ישנלי ממ ימכךרו וי הל משיב האת הך עדדל ף מ
וי ךשב לעאב חז זךתו .וי מאם ל דא מך צי ךאה יךדו דל י הך משיב לו וי ךהיךה
קנהה אדתו עע ד ישנעת הע יובל ל וי יךצך א בע ידבל ל וי ךשב
ממ ימכךרו יביעד עה ד
לעאב חז זךתו.

גאולת שדה אחוזה שנמכרה
המוכר שדה אחוזתו בזמן שהיובל נוהג] ,מאחר
שעברו שתי שנים אחר המכירה[ ,אם רוצה
המוכר לפדותה מיד הקונה  ,הרי זה פודה על
כורחו של הקונה  ,והפדיון הוא לפי הדמים
שנמכרה השדה תחילה  ,שנאמר" ,וי מה משיגךה יךדו
ומך צך א כי דל י גי אז לךתו .וי מחשע ב האת ישנלי ממ ימכךרו וי הל משיב
לךאיש אב שה ר מך כער לו וי שך ב לעאב חז זךתו",
האת הך עדדל ף מ
כגון אם נמכרה השדה באלף זוז עשר שנים
קודם היובל ,מאחר שעתידה היתה לחזור
לבעלים ביובל ,נמצא שהקונה נתן מאה זוז לכל
שנה ,ואם כן ,כשהמוכר בא לפדותה לאחר חמש
שנים ,שנותרו חמש שנים עד היובל ,הרי זה נותן
לקונה חמש מאות זוז ,ומוציא ממנו את השדה
על כורחו.
אלא שניתן לגאול את השדה  ,רק אחרי שיעברו
לכל הפחות שתי שנים של תבואה אחר
המכירה  ,אבל קודם לכן אין המוכר רשאי
לפדות את שדהו  ,ואם בא לפדות  ,אפילו שלא
בכפיה ,אלא מרצון הקונה ,שניהם עוברים
באיסור עשה ,שנאמר על המכירה" ,בי ממ יספער ישנלי
יממכךר לךך" ,ללמד ,שתהא הקניה לשך נמים
יתבואדת י
של תבואות ,ומיעוט שך נמים שתים .ונאמר לקונה,
יתך",
"בי ממ יספער שך נמים עאחע ר הע יובל ל מת יקנהה מל לאת ע מבמ ה
ללמד ,שתהא הקניה לשך נמים ,ומיעוט שך נמים
שתים.
ובדף ל' יתבאר בעזה"י  ,אלו שנים נחשבות
כשני תבואה ,לעלות למניין שתי שנים אלו.
המוכר בתו נערה לאמה
אדם רשאי למכור את בתו לאמה כל זמן שהיא
יממכדר מאיש האת במ תו
קטנה שנאמר "וי כמ י י
ליאמך ה  "...אולם מיד כשתהא נערה היא יוצאת
ך
לחירות שנאמר" ,וי יךצי ךאה מחנךם לאין כךסה ף".
ומעתה יש ללמוד בקל וחומר ,שאם לא מכרה
האב בעודה קטנה ,ובא למוכרה כשהיא נערה,
שאינה מכורה כלל  .שכן אם זו שכבר נמכרה
בקטנות  ,כשנעשית נערה יוצאת לחירות  ,קל
וחומר לנערה שלא נמכרה עדיין  ,שלא תוכל
להימכר] .שאם זמן הנערות מועיל להוציא אמה
מעבדות לחירות ,קל וחומר שיועיל למנוע מבת
חורין להיות אמה[.
המוכר שדהו בשנת היובל עצמה
לדעת שמואל – המוכר שדהו בשנת היובל
עצמה ,לא עשה כלום ,ואין השדה מכורה כלל,
שכן אם שנת היובל מועילה להחזיר לבעלים את
השדות שכבר מכרו ,קל וחומר שהיא מועילה
להניח את שדותיהם בידיהם ,שלא יצאו
מרשותם .ואם כן ,לא יצאה השדה מרשות
הבעלים ,ולא נמכרה ,ומאחר שאין כאן מכירה,
דמי המכירה חוזרים לקונה ,כי לא קנה דבר.
ולדעת רב – המוכר שדהו בשנת היובל עצמה,
חלה המכירה  ,ונכנסה השדה לרשות הקונה,
אלא מאחר שעתה שנת היובל ,מיד השדה
חוזרת לרשות המוכר .ואין ללמוד מקל וחומר,
ממה שביובל השדות חוזרות לבעלים ,שלא
תועיל מכירת השדות בשנת היובל ,כי לא מצינו
שהיובל מבטל מהשדה דין מכירה ,שכן לאחר
היובל הכל מודים שניתן למכור את השדה ,ואין
היובל מועיל אלא להחזיר שדות לבעלים] ,ואין
זה כדין קל וחומר האמור באמה עבריה ,שכן האמה
שנמכרה בקטנות ,משתהא נערה יוצאת לחירות,
ושוב אינה נמכרת לעולם ,כי אין אדם מוכר בתו
לשפחות שתי פעמים ,ואם כן בנערות יצאה לחירות
לעולם ,ולכן יש ללמוד שגם בנערות לא תימכר עוד.

מה שאין כן לעניין יציאת שדות ביובל[ .ולכן המוכר
שדה בשנת היובל ,הרי זו מכורה ,ומיד לאחר
המכירה חוזרת לבעליה ,ומאחר שחל המכר,
דמי המכר שייכים למוכר ,ואינו צריך להחזירם
לקונה] .ומה ששנינו בברייתא ,ששדה שמכרה בשנת
היובל אינה מכורה ,הכוונה לכך שאינה מכורה לשני
תבואות ,אבל מכורה ויוצאת מיד .והסיבה שאינה
מכורה לשני תבואות ,לעניין שלא תחזור מחמת
היובל אלא לאחר שתי שנים ,כשדה שנמכרה שנה
אחת קודם היובל ,שמאחר שלא שלמו לה שני
תבואות עד היובל ,משלימים אותם אחר היובל,
ולאחר מכן חוזרת מחמת היובל שעבר ,כי אין זה
אלא בשדה שנמכרה מתחילה לתבואות ,אבל שדה
שנמכרה ביובל עצמו ,לא נמכרה כלל לתבואות ,ולכן
חוזרת מיד ,בלא השלמת שני תבואות[.

המוכר עבדו לגוי ]אפילו בארץ[
או לחו"ל ]אפילו לישראל[

לדעת שמואל ,מי שמכר עבדו לגוי או לחו"ל,

מאחר שבכך גורם לו ביטול מצוות] ,שרבו הגוי
יעכב עליו מלקיים מצוות ,וכן בחו"ל פטור
ממצוות שאין נוהגות בחו"ל[ ,לפיכך קנסו את
המוכר ,שיחזור ויפדה את העבד מהקונה  ,ועוד
קנסו אותו ,שכשחוזר ופודה אותו ,לא ישתעבד
בו ,אלא יצא לחירות.
והסיבה שכשישראל מוכר עבד כנעני שלו
לישראל שבחו"ל ,קנסו את המוכר שיפסיד
מעותיו] ,ויקנה את עבדו שנית בכסף מלא[ ,ולא
קנסו את הקונה ,שיתבטל המקח ,ויחזיר את
המעות שקיבל ,כי לא עכברא גנב אלא חורא
גנב ,כלומר אם לא היה המוכר ממציא לקונה
את העבד ,לא היה קונה ,ואם כן עיקר העוולה
היא על המוכר.

דף ל'

המקדש את אחותו
לדעת רב – אדם יודע שאין קידושין תופסים לו
באחותו ,ולא התכוון אלא שתשמור לו את
הכסף הזה ,ומה שלא ביקש ממנה בפירוש
לשמור לו ,כי חשב שלא תסכים.
ולשמואל – אדם יודע שאין קידושין תופסים לו
באחותו ,וכוונתו לתת לה את הכסף הזה
במתנה ,ומה שלא אמר לה בפירוש שזו מתנה,
כי רצה לתת לה בדרך מכובדת בלא לביישה.
" בשניי בתבואתת"
בדף כ"ט נתבאר ,שהמוכר שדה אחוזה ,אינו
רשאי לגאול אותה עד שתהא ביד הלוקח שתי
שנים של תבואה ,שנאמר" ,בי ממ יספער ישנלי יתבואדת
יממכךר לךך".
י
ואם היתה שנה בלא תבואה ,אינה נמנית ,ואינו
רשאי לגאול עד שתעבור שנה נוספת שיש בה
תבואה.
ובכלל שנים שאינן נחשבות כשני תבואה  ,הן
שנים שמחמת עצמן אינן ראויות לתבואה
אפילו היה הלוקח רוצה לעבוד את האדמה כגון,
)א ( שנת שדפון=] ,מכה על ידי רוח קדים[) ,ב( או
שנת ירקון =] ,מכת יובש ופני התבואה מכסיפים[,
)ג( או שנת שביעית.
אבל שנה שמצד עצמה ראויה לתבואה  ,ולא
עשתה תבואה מחמת הקונה  ,שלא עיבד את
השדה כלל ,או שחרש ולא זרע  ,נחשבת היא
כשנת תבואה ,והקונה הפסיד לעצמו] .ואף דמי
החרישה לא יוכל לתבוע מהמוכר הגואל את
השדה כשהיא חרושה משנה שעברה[.
שלוש תבואות בשתי שנים
לדברי רבי אליעזר ,אף שדי בך שיעברו שתי
שנים של תבואה ,כדי שיוכל המוכר לגאול את
שדהו ,מכל מקום ,פעמים לא יגאל את השדה
אלא אחר שיאכל הקונה שלוש תבואות.
וזה יארע כשהקונה יאכל שלוש תבואות בתוך
זמן של שני שנים ,כגון כשהמוכר מכר את
השדה כשהיא מלאה פירות ,מאחר שהמוכר
מכרה עם הפירות ,הקונה אוכל את הפירות
שבשדה ,ולאחר מכן ,בשתי השנים הבאות,
רשאי לאכול בכל שנה את תבואת אותה שנה,
]ובאופן שיאכל את התבואה של השנה
האחרונה ,קודם שיעברו שתי שנים מלאות
מזמן המכירה[.
ואין המוכר יכול לעכב עליו ,ולומר ,כשם שאני
הנחתי לך שדה מלאה פירות ,כך אתה הנח לי
שדה מלאה פירות ,אלא כל התבואות שיאכל
הקונה בתוך זמן של שתי שנים מהמכירה ,שלו
יממכךר לךך",
הם ,שנאמר" ,בי ממ יספער ישנלי יתבואדת י
ללמד ,שכל מספר של תבואות שיהיו בשתי
שנים ,הרי אלו מכורות.
כיצד מחשבים את התשלום שיתן הגואל לקונה
כבר נתבאר ,שהמוכר שדה אחוזתו בזמן
שהיובל נוהג ,מאחר שעברו שתי שנות תבואה
אחר המכירה ,אם ירצה המוכר ,הרי זה פודה
את השדה מיד הקונה בעל כרחו של קונה,
שנאמר" ,וי מה משיגךה יךדו ומך צך א כי דל י גי אז לךתו .וי מחשע ב
לךאיש אב שה ר
האת ישנלי ממ ימכךרו וי הל משיב האת הך עדדל ף מ
מך כער לו וי שך ב לעאב חז זךתו".
ונחלקו חכמים כיצד מחשבים את שווי השדה
ודמי הפדיון שיש לתת בעבורה.
< דעת רבי.
כשהשדה עדיין ביד הקונה הראשון  ,תמיד
החשבון הוא לפי הדמים שנתן הקונה הזה,
כגון ,אם מכר לו את השדה במאה זוז לעשר
שנים ]עד היובל[ ,ולאחר כמה שנים בא
לפדותה ,בין השביחה ]ונעשית שווה יותר[ ,ובין
הכסיפה ]ונעשית שווה פחות[ ,מחשבים לפי
תשלום של מאה זוז לעשר שנים ,ונמצא שלכל
שנה נתן עשר זוז ,ולכן מנכה עשר זוז לכל
מהשנים שעברו ,ומשלם עשר זוז לכל אחת
מהשנים הבאות.
אבל כשהקונה הראשון מכרה לשני] ,והוא הדין
כשהשני מכרה לשלישי ,וכן הרבה בזה אחר זה[,
יש שני אופנים לחשב את דמי הפדיון.
האופן הראשון הוא לפי הדמים שנתן הקונה
הראשון ,כגון אם נתן מאה זוז לעשר שנים,
מחשבים לכל שנה עשר זוז ,ואם נתן מאתים זוז
לעשר שנים ,מחשבים עשרים זוז לכל שנה.

והאופן השני הוא לפי הדמים שנתן הקונה
האחרון ,כגון אם נתן מאה זוז לעשר שנים,
מחשבים לכל שנה עשר זוז ,ואם נתן מאתים זוז
לעשר שנים ,מחשבים עשרים זוז לכל שנה.
לךאיש
ודבר זה למד מהכתוב" ,וי הל משיב האת הך עדדל ף מ
אב שה ר מך כער לו" ,שמשמע ממנו) ,א( "וי הל משיב האת
לךאיש אב שה ר מך כער לו" ,כלומר שמחשב כפי
הך עדדל ף מ
הדמים ששילם הקונה הראשון ,שלו מכר בעל
השדה הזה הבא לפדות .וכן משמע ממנו )ב(
לךאיש" שעתה בשדה ,כלומר
"וי הל משיב האת הך עדדל ף מ
שמחשב כפי הדמים ששילם הקונה האחרון,
שהוא עתה בשדה.
וכשיש חילוק בין שני האופנים  ,לעולם ישלם
בעל השדה את הסכום הנמוך יותר ,שנאמר
ומצך א כי לדי
בעניין" ,וי מאיש כמ י ל דא י ימהיהה לו ג לדאל וי מה משיגךה יךדו ך
נממכע ר
"אחב לרי י
גי אז לךתו" ,וכן נאמר בעניין עבד עברי ,ע
גי אז לךה מת יהיהה לו האחך ד מל האחך יו ימגי ךאלהנו" ,ויש ללמוד
בגזרה שווה ,שכשם שבעבד עברי הנמכר לגוי,
כשיש שני אופנים לגאול ,הגאולה היא להקל,
]כפי שיתבאר בעזה"י להלן[ ,כך גם לעניין שדה
אחוזה ,כשיש שני אופנים לגאול ,הגאולה היא
להקל.
< דעת רבי דוסתאי בן יהודה.
בין כשהשדה עודה בידו של הקונה הראשון,
ובין כשמכרה ראשון לשני  ,לעולם יש שני
אופנים לחשב את דמי הפדיון ,שנאמר" ,וי הל משיב
האת הך עדדל ף" ,ויש לפרש זאת ,הן על המעות ,והן
על הקרקע.
כלומר )א( האופן הראשון הוא לפי המעות שנתן
הקונה הראשון ,שכשנמכרה השדה בדמים
מסוימים ,מחשבים לכל שנה לפי הכסף שנתן
הקונה למוכר ,אם נתן מאה זוז לעשר שנים,
מחשבים לכל שנה עשר זוז ,ואם נתן מאתים זוז
לעשר שנים ,מחשבים עשרים זוז לכל שנה.
)ב ( והאופן השני הוא לפי הקרקע כמו שהיא
שווה עכשיו ,שכשנמכרה קרקע השווה סך
מסוים ,מחשבים לכל שנה לפי שווי הקרקע
עכשיו ,אם הקרקע שווה מאה זוז לעשר שנים,
מחשבים לכל שנה עשר זוז ,ואם הקרקע שווה
מאתים זוז לעשר שנים ,מחשבים עשרים זוז
לכל שנה.
ובאמת אם לא נשתנה שווי הקרקע משעת
המכירה ועד שעת הפדיון  ,שני החשבונות יהיו
שווים ,כי מתחילה נתנו בעבור הקרקע כסף כפי
מה שהיתה שווה ,ואם כן גם כשיחשבו לפי שווי
הקרקע ,יהיה החשבון כמו שיחשבו לפי הדמים
שנתן הקונה הראשון ,ולכן ,אפילו אם נמכרה
בינתים לקונים נוספים ,ואפילו כשבשעה
שנמכרה להם הוזלה או התייקרה ,מאחר שעתה
חזרה לשווייה הראשון ,יהיו שני החשבונות
שווים ,כפי הדמים שנתן הקונה הראשון.
אבל כשעתה נשתנה מחיר הקרקע ממה שהיה
בתחילה ,כשיעשה החשבון לפי שווי הקרקע
עתה ,יהיה החשבון שונה.
וכשיש חילוק בין שני האופנים ,בין אם הקרקע
עודה ביד הקונה הראשון  ,ובין אם היא ביד
קונה שני או אחר  ,לעולם ישלם בעל השדה את
הסכום הנמוך יותר ,שנאמר בעניין" ,וי מאיש כמ י ל דא
יימהיהה לו ג לדאל וי מה משיגךה יךדו ומך צך א כי דל י גי אז לךתו" ,וכן נאמר
"אחב לרי נ יממ עכר גי אז לךה מת יהיהה לו הא ךחד
בעניין עבד עברי ,ע
מל האחך יו ימגי ךאלהנו" ,ויש ללמוד בגזרה שווה ,שכשם
שבעבד עברי הנמכר לגוי ,כשיש שני אופנים
לגאול ,הגאולה היא להקל] ,כפי שיתבאר
בעזה"י להלן[ ,כך גם לעניין שדה אחוזה ,כשיש
שני אופנים לגאול ,הגאולה היא להקל.

ומך
]ויקרא כ"ה מ"ז-נ"ה[ וי כמ י עת משיג יעד גלר וי תושך ב עמ מך ך ך
נממכער לי גלר תושך ב עמ מך ך או לי על הקר ממ יש עפ עחת גלר.
ךא מחיך עמ מו וי י
נממכער גי אז לך ה מת יהיהה לו האחך ד מל האחך יו ימגי ךאלהנו .או
עאחב לרי י
דדדו או בה ן דדדו ימ גי ךאלהנו או ממ יש לאר בי שך רו ממ ממ יש עפ יחתו
קנלהו ממ ישנעת
ימ גי ךאלהנו או מה משיגךה יךדו וי נמ גי ךאל .וי מחשע ב עמ ם ד
מה ךמכי רו לו עע ד ישנעת הע ידבל ל וי הך יךה כהסה ף ממ ימכךרו בי ממ יספער
ימי ךשכמ יר ימ יהיהה עמ מו .יאם עוד שרבות בש נשניים
ךשנמים כמ ל
יש שאר
יהן י מךשיב גי אז לךתו ימכף סף ף ימ בקננתו  .וב יאם במעש ט נ ב
לי פמ ה
בש נשני ים עע ד ישנעת הע ידבל ל וי מחשע ב לו כב פי י שנ נניו י מךשיב האת
גי אז לךתו .כמ ישכמ יר ךשנךה בי שך נךה ימ יהיהה עמ מו ל דא י ימרדה נו יבפ ההרך
לי על ינהיך .וי מאם ל דא ימ ג לךאל בי לאלה ה וי יךצך א במ ישנעת הע ידבל ל הוא
ובך נךיו עמ מו .כמ י למי בי נלי ימ יש ךר לאל עבבך מדים עבבך דע י הל ם אב השר
לקי הכם.
אותם למ הא הרץ ממצי ךרימ ם אב נמי ה' אל ל
אתי ך
הוצל מ

כיצד מחשבים את התשלום
שיתן עבד עברי הבא להיגאל
עבד עברי שמכר עצמו לגוי  ,מכירתו היא עד
היובל  ,ואם יש לו ]או לקרוביו[ די ממון כדי
לגואלו מן הגוי ,הרי זה נגאל על כורחו של הגוי,
נממכער גי אז לךה מת יהיהה לו האחך ד
"אחב לרי י
שנאמר ,ע
מל האחך יו ימגי ךאלהנו .או דדדו או בה ן דדדו ימגי ךאלהנו או
פעחתו ימגי ךאלהנו או מה משיגךה יךדו
ממ יש לאר בי שך רו ממ ממ יש י
וי נמגי ךאל" ,ויש שני אופנים לחשב את דמי פדיונו.
האופן האחד הוא  ,לפי הדמים שקיבל בשעת
קנלהו ממ ישנעת מה ךמכי רו
המכירה ,כמו שנאמר" ,וי מחשע ב עמ ם ד
ימי ךשכמ יר
לו עע ד ישנעת הע ידבל ל וי הך יךה כהסה ף ממ ימ ךכרו בי ממ יס עפר ךשנמים כמ ל

יימהיהה עמ מו .מאם עוד ערבות בע שך נמים ליפמ יהה ן י מךשיב גי אז לךתו ממכהסהף
ממ יקנךתו" ,כלומר לפי הכסף שבו נקנה ,שאם
נקנה במאה זוז לעשר שנים ]עד היובל[,
מחשבים לכל שנה עשר זוז ,ואם נקנה במאתים
זוז לעשר שנים ,מחשבים לכל שנה עשרים זוז.
והאופן השני הוא לפי שוויו בשעת הפדיון,
שנאמר" ,וי מאם ימעע ט מנ יש עאר בע שך נמים עע ד ישנעת עהידבל ל וי מח עשב לו
כי פמ י שך נךיו י מךשיב האת גי אז לךתו" ,כלומר לפי מה שהוא
בשנת הפדיון ,שאם עתה שוויו מאה זוז לעשר
שנים ,מחשבים לכל שנה עשר זוז ,ואם שוויו

מאתים זוז לעשר שנים ,מחשבים לכל שנה
עשרים זוז.
ולדברי הכל  ,כשיש חילוק בין שני האופנים,
כגון שמתחילה היה שווה יותר ועתה נפחתו
דמיו  ,או שמתחילה היה שווה פחות ועתה
הושבח  ,לעולם פודה את עצמו בסכום הנמוך
יותר.
אלא שנאמרו בגמרא שני ביאורים ,מניין אנו
למדים ,ששני החשבונות הללו נאמרו להקל ולא
להחמיר.
< אביי אמר  ,שיש ללמוד זאת מסברא  ,שכן
מצינו שהקפידה תורה על כבודו של העבד
שיהיה כמו האדון] ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן[,
ואם כן ,מסתבר ,שגם לעניין זה יש להטיב עמו,
שיפדה את עצמו בזול.
אולם דחו זאת  ,כי אדרבה  ,מאחר שמצינו
שהאדם מגיע לידי כך שימכור עצמו לעבד
משום רשעותו] ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן[ ,אם
כן ,מסתבר שיש להחמיר עליו ,שלא יפדה עצמו
בזול ,ואף שהקלה עליו תורה שיהיה לו פדיון,
]ולא נדחה אבן אחר הנופל[ ,לא הקלה עליו
בפדיון עצמו שיהיה בזול ,אלא ביוקר.
< ורב נחמן בר יצחק למד מתוך הכתובים
עצמם  ,ששני החשבונות הללו נאמרו עליו
יהן
להקל ,שכן נאמר  " ,יאם עוד שרבות בש שנ ניים ליפמ ה
ניש שאר בש שנ ניים
י מךשיב גי אז לךתו ימכף סף ף ימ בקננתו .וב יאם במעש ט ב
עע ד ישנעת הע ידבל ל וי מחשע ב לו כב פי י שנ נניו י מךשיב האת גי אז לךתו".
ועל כרחך אין כוונת הכתוב לשנים מרובות
ושנים מועטות ,כלומר שאם נשארו רוב שנים
שנמכר להם] ,כגון שנמכר לשש שנים ועברו
"מכהסה ף ממ יקנךתו"] ,כלומר
שתים[ ,יהיה פדיונו מ
כפי דמים שנקנה[ ,ואם נשארו מיעוט השנים
שנמכר להם] ,כגון שנמכר לשש שנים ועברו
ארבע[ ,יהיה פדיונו "כי פמ י שך נךיו".
שהרי לא נאמר " מאם עוד ערבות הע שך נמים  ...וי מאם
"אם עוד ערבות
ימעע ט נמ יש עאר מהע שך נמים" אלא נאמר ,מ
בע שך נמים  ...וי מאם ימעע ט נמ יש עאר בע שך נמים".
ואם כן ודאי הכוונה לשנים שבהם כל שנה
עצמה מרובה ,ולשנים שבהם כל שנה עצמה
מועטת .והרי כל השנים שוות הן ,ואין חילוק
ביניהם ,ואם כן על כרחך אין הכוונה לשנים
עצמם ,אלא לשווי העבד לכל שנה ,כלומר " יאם
עוד שרבות בש שנ ניים" ,אם נתרבה שוויו במשך
השנים מאז שנמכר  ,יהיה פדיונו "מיכףסףף
מיקבננתו"  ,כלומר לפי דמי המכירה  ,שהיו בזול
ניש שאר בש שנ ניים",
ממה ששווה עתה" .וב יאם במעש ט ב
ואם נתמעט שוויו במשך השנים מאז המכירה,
יהיה פדיונו "כב פי י שנ נניו" ,כלומר לפי שוויו עתה,
שהוא זול ממה שהיה שווה בתחילה.
וכשם שעבד עברי הנמכר לגוי  ,פודה את עצמו
באחד משני האופנים הנ"ל להקל  ,כך דינו של
עבד עברי הנמכר לישראל ,שנאמר בעניינו של
הנמכר לישראל" ,כמ י ממ ישנהה יש עכר שך כמ יר עבבך ידך לשש
ימי
שך נמים" ,וכן נאמר בעניינו של הנמכר לגוי" ,כמ ל
שך כמ יר יימהיהה עמ מו" ,ויש ללמוד בגזרה שווה ,שכשם
שהנמכר לגוי נפדה באופנים הנ"ל ,גם הנמכר
לישראל דינו כן.
הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו
צוותה התורה את האדון הקונה עבד עברי" ,כי
טוב לו עמך" ,כלומר שיהא טוב לעבד כמו
לאדון ,במאכל ,ובמשתה.
שלא יהא האדון אוכל פת נקיה  ,והעבד פת
קיבר ]=גרועה[ .ושלא יהא האדון שותה יין
ישן  ,והעבד יין חדש  .ושלא יהא האדון ישן על
גבי דברים רכים ,והעבד על גבי קרקע.
ומכאן אמרו הקונה עבד עברי כקונה אדון
לעצמו.

]סדר הפרשיות בספר ויקרא פרק כ"ה[
ועיידבל ר ה' האל מדשה ה בי הע ר מסינעי ללאמדר .דע בל ר האל יבנלי
ע
ימ יש ךר לאל וי ךא עמ יר ךת אב לל הה ם כמ י ךתבדאו האל הך ךא הרץ אב שה ר אב נמי
נ לדתן לךכה ם וי ךש יב ךתה הך ךא הרץ שע בך ת לע ה' .של ש שך נמים מתזי ערע
בוא ךתה.
כערמה ך וי ךאסע פי ךת האת ית ך
ךש הדך וי לשש ךשנמים מתזי מדר י
ייהיףה נל נא ףרץ שע בך ת עלה'
ובש נשננה שה בש יביעי ת שש בש ת שש בנ תון ב
כער ימך ל דא מתזי מדר .לאת יספמ יחע יקצמ יירך ל דא
ךש ידך ל דא מתזי ךרע וי י
ירך ל דא מתבי צדר ישנעת שע בך תון מי יהיהה
מת יקצור וי האת עמ ניבל י ניזמ ה
ליאכי ךלה ליך ו ילעע יב ידך
ייתה עשבע ת הך ךא הרץ לךכה ם ך
לךא הרץ .וי ךה ך
ך
וי לעאב ךמ התך וי למ ישכמ יירך וליתושך בי ך הע ג מךרים עמ מך ך .וי למבי הה ימ יתך
בוא ךתה להאל כדל :ס
וי לע עחיךה אב השר יב עא ירצה ך מת יהיהה כך ל ית ך
פער ךת ליך השבע ע שע בי תדת שך נמים שה בע ע שך נמים שה בע ע פי עך ממים
וי ךס י
יימי השבע ע שע בי תדת הע שך נמים לתשע ע וי עא ירבך עמ ים ךשנךה.
וי ךהיו ליך ל
וי עהעבבע יר ךת שופער יתרועך ה בע חדדה ש הע ישבמ עמ י בה עך שור עלח הדדש
יביום עהכמ פ מזרים עתעבבמ ירו שופךר בי כך ל עא ירצי הכם .וב יק שד בש ףתם
אתם בדרור בנ נא ףרץ בל נכל
וק נר ף
יאת בשנשת שהחמ ימ ישים שנ ננה ב
יה יובי ל יהוא ית בהיףה לנכף ם וי שע בי התם מאיש האל אב חז זךתו
י בתשבף נ
וי מאיש האל ממ ישפע יחתו ךתשז בו .יובל ל מהוא ישנעת הע חב ממ משים
יה
יח ך
ךשנךה מת יהיהה לךכה ם ל דא מתזי ךרעו וי ל דא מת יקצי רו האת יספמ ה
וי ל דא מת יב יצרו האת ניזמ הריהך  .כמ י יובל ל מהוא קדדה ש מת יהיהה ךל הכם
בוא ךתה .במ ישנעת הע יובל ל עהז דאת
ממן עה ךש הדה ת דאכי לו האת ית ך
ךתשז בו מאיש האל אב חז זךתו.
יתך אעל
יתך או נקנתה ימישד ע יממ ף
וב כי י ית במכב רו ימ במכנר לש ע יממ ף
תונו מאיש האת ךא מחיו .בי ממ יספער שך נמים עאחע ר הע יובל ל מת יקנהה
יממכךר לךך .ילפמ י רדב
יתך יב ממ יספער ישנלי יתבואדת י
למ לאת ע מבמ ה
עה ךשנמים עת ירבה ה ממ יקנךתו ולי פמ י ימעדט הע שך נמים עת ימעמ יט ממ יקנךתו
כמ י ממ יספער יתבואדת הוא מדכלר לךך .וי ל דא תונו מאיש האת
יתם
לקיך כמ י אב נמי ה' אל להל י הכם .עוע מבש ה
את למאל ה
ע מבמיתו וי י לךר ך
יש יב התם
יתם א ךדתם ומ ע
האת חז ק עדתי וי האת ממ ישפךטע י מת יש ימרו וע ע מבש ה
עע ל ךה ךא הרץ לךבה עטח .וי נ יךתנךה הך ךא הרץ פמ יריךה ועאב עכל היתם ךלשדבע ע
דאמרו מע ה נ דא עכל בע ךשנךה
יש יב התם לךבה עטח עך להיהך  .וי כמ י ת י
ומ ע
יתי
בוא לתנו .וי מצומ מ
עה יש מביעמ ת להן ל דא נמזי ךרע וי ל דא נהאל סדף האת ית ך
בואה
כךתי לךכה ם בע שך נךה הע מש משית וי עך שך ת האת הע ית ך
האת מב יר מ
למ ישלש עה ךשנמים .וזי ערעי התם לאת הע שך נךה הע יש ממינמת ועאב עכל היתם

בוא ךתה
בואה י ךךשן עע ד הע שך נךה הע ית משיעמ ת עע ד בוא ית ך
ממן עה ית ך
ת דאכי לו י ךךשן .וי ךה ךא הרץ ל דא מתמך כלר למ צי ממתז ת כמ י למי הך ךא הרץ כמ י
תוש מבים עא התם עמ מך מדי .ובי כדל הא הרץ אב חז ז יעת הכם גי אז ךלה
ג מלרים וי ך
לךא הרץ :ס
מת יתנו ך
כי י ינמוך נא יחיך ומנ כשר מי אמ חז זנתו ובך א גדאב לו הע ךקרדב לאלךיו
וי ג עךאל לאת ממ ימכער ךא מחיו .וי מאיש כמ י ל דא מי יהיהה לו ג לדאל
ומצך א כי דל י גי אז לךתו .וי מחשע ב האת ישנלי ממ ימכךרו
וי מה משיגךה יךדו ך
לךאיש אב שה ר מך כער לו וי שך ב לעאב חז זךתו.
וי לה משיב האת ךהע לדדף מ
וי מאם ל דא ךמ יצ ךאה יךדו דל י הך משיב לו וי הך יךה ממ ימכךרו יביעד
קנהה אדתו עע ד ישנעת הע יובל ל וי יךצך א בע ידבל ל וי שך ב לעאב חז זךתו.
עה ד
יימכתר בי ית מושש ב עי יר חומנ ה וי הך י ךיתה גי אז לךתו עע ד
וב יאיש כי י ב
תדם ישנעת ממ ימכךרו י מךמים מת יהיהה גי אז לךתו .וי מאם ל דא מיג לךאל עע ד
ימל דאת לו ךשנךה ית ממימך ה וי ךקם הע בע ימת אב שה ר בך עמ יר אב השר לו
קנהה אדתו לי דדר ךדתיו ל דא ילצל א בע ידבל ל.
ח ךדמה לע יצ ממיתז ת לע ד
ובנ יתי שהחמ צי ירים אב שה ר לאין לך הה ם חדמך ה סך במ יב עע ל יש לדה
ךה ךא הרץ י ךלח לשב גי אז לך ה מת יהיהה לו ובע ידבל ל ילצל א.
זךתם גי אז לעת עו ךלם מת יהיהה
וי עך לרי עהליומ ימ ם בך לתי עך לרי אב חז ך
לע ליומ ימ ם .ועאב השר ימ גי עאל ממן הע ליומ ימ ם וי יךצך א ממ ימכער בע ימת וי עמ יר
אב חז זךתו בע ידבל ל כמ י בך לתי עך לרי הע ליומ מים מהוא אב חז ז ךךתם בי תוך יבנלי
וש לדה ממגי ערש עך לריהה ם ל דא יממך כלר כמ י אב חז זעת עו ךלם
ימ יש ךר לאל .י
הוא לך ההם :ס
תושב
זעק ךת בו גלר וי ך
וי כמ י יךמוך ךא מחיך ומך טך ה יךדו עמ מך ך וי הה חל י
להיך
את מל אל ה
וך עחי עמ ךמך .שאל ית שקח מי יאתו נףשף ך וב שת ברבי ית וי י לךר ך
וי לחי ךא מחיך עמ ךמך .ףאת כש בספב ך ל תא ית יתן לו בב נףשף ך ובב שמ בר יבית
אתי הא ית הכם
לקיכה ם אב שה ר הוצל מ
ל תא ית יתן נאכב לףך .אב נמי ה' אל ל
לךתת לךכה ם האת הא הרץ כי נעעע ן מל יהיות ךל הכם
למ הא הרץ ממ יצ ךרימ ם ל
ללאלהמים :ס
נימכשר לנך ל דא עת בעבדד בו בעב עדדת
וב כי י ינמוך נא יחיך עי מנ ך וב ב
עך בה ד .כי ךשכמ יר כי תושך ב ימ יהיהה עמ מך ך עע ד ישנעת הע ידבל ל עי בעבדד
עמ ךמך .וי יךצך א למעמ ךמך הוא ובך נךיו עמ מו וי שך ב האל ממ יש עפ יחתו וי האל
אתי א ךדתם
אב חז זעת אב ב ךדתיו יךשוב .כמ י עבבך דע י הל ם אב שה ר הוצל מ
כהרת עך בה ד .ל דא מת יר הדה בו
למ הא הרץ ממ יצ ךרימ ם ל דא יממך כי רו ממ ימ ה
לקיך .וי עע בי ידך ועאב מך יתך אב שה ר מי יהיו לךך
את למאל ה
פךרך וי י לךר ך
יב ה
למ לאת עהגוימ ם אב השר יסבמ יב לדתיכה ם מל הה ם מת יקנו עה בה ד וי ךא ךמה.
וי געם ממ יבנלי עהתושך במ ים הע ג מךרים עמ מך כה ם מל הה ם מת יקנו
ומ ממ ישפע יח ךתם אב השר עמ מך כה ם אב שה ר הולמידו בי עא ירצי הכם וי ךהיו
מ
ליתם א ךדתם למבי נלי הכם עאחב לרי הכם
לךכה ם לעאב חז זך ה .וי מה יתנעחע ה
לךר השת אב חז זך ה לי עדלך ם בך הה ם עת בעבדדו ובי עאחל י הכם בי נלי מי יש ךר לאל
ה
פךרך :ס
מאיש יב ךא מחיו ל דא מת ירדה ה בו בי ה
וב כי י שת ישיג ישד גיר וב תושנ ב עי מנ ך ומנ ך נא יחיך עי מו וב נ בימכשר בלגיר
תושב עי נמך או לבעי ףקר ימ בשפש חש ת גיר .עאחב לרי נ יממכער גי אז ךלה
נ
מת יהיהה לו הא ךחד למ האחך יו ימ גי ךאלהנו .או דדדו או בה ן דדדו ימגי ךאלהנו
או ממ יש לאר יב ךשרו ממ ממ ישפע יחתו ימ גי ךאלהנו או מה משיגךה יךדו
קנלהו ממ ישנעת מהמך כי רו לו עע ד ישנעת עהידבל ל
וי נמ גי ךאל .וי מח עשב עמ ם ד
כהסף ממ ימכךרו בי ממ יספער שך נמים כמ ימל י שך כמ יר מי יהיהה עמ מו.
וי ךהיךה ה
מאם עוד ערבות בע שך נמים לי פמ יהה ן י מךשיב גי אז לךתו ממכ ההסף
ממ יקנךתו .וי מאם ימעע ט נמ יש עאר בע שך נמים עע ד ישנעת הע ידבל ל וי מח עשב
לו כי פמ י ךשנךיו י מךשיב האת גי אז לךתו .כמ ישכמ יר שך נךה בי שך נךה מי יהיהה
פהרך לי על ינהיך .וי מאם ל דא ימ ג לךאל בי לא הלה וי יךצך א
עמ מו ל דא יימר הדנו יב ה
מב ישנעת עהידבל ל הוא ובך נךיו עמ מו .כמ י למי בי נלי מי יש ךר לאל עבבך מדים
אותם מל הא הרץ ממצי ךר מים אב נמי ה'
ך
אתי
עבבך עדי להם אב השר הוצל מ
לקיכה ם.
אל ל

כמה קשה אבקה של שביעית
איסור סחורה בפירות שביעית  ,הוא האיסור
הקל שיש בשביעית ,שאינו אלא איסור עשה,
]הנלמד ממה שאמרה תורה "לאכלה"[ ,ולכן
נקרא בשם אבקה של שביעית.
ואף על פי שאינו אלא אבקה של שביעית,
העובר על איסור זה  ,נענש באופן קשה  ,ואם
עומד בחטאו ,באים עליו העונשים הבאים  ,בזה
אחרי זה ,כמו שדרש רבי יוסי ברבי חנינא
מסמיכות הפרשיות הבאות בספר ויקרא אחר
פרשת שמיטה ויובל ,המסתיימת בכתוב" ,במשינעת
הע יובל ל הע ז דאת ךתשז בו מאיש האל אב חז זךתו".
א .תחילה יורד מנכסיו  ,עד שנאלץ למכור
מטלטליו .כמו שכתוב בפרשה הראשונה" ,וי כמ י
יתך",
יתך או ךקנדה ממיעד ע מבמ ה
מת ימכי רו ממ ימכךר לע ע מבמ ה
שמוכר מטלטלים הנקנים מיד ליד.
ב .לא חזר בו ,ממשיך ומדלדל ,עד שנאלץ למכור
את שדותיו .כמו שנאמר בפרשה שלאחר מכן
"כמ י יךמוך ךא מחיך ומך כער מל אב חז זךתו".
ג .ממשיך ומדלדל עד שנאלץ למכור את ביתו.
יממכדר
כמו שנאמר בפרשה שלאחר מכן "וי מאיש כמ י י
בל ית מושע ב עמ יר חומך ה".
ד .לא חזר בו ,ממשיך ומדלדל עד שנאלץ למכור
את בתו] .שכן ,אף שלא נזכר בפרשה הזו,
מכירת הבת ,מאחר שנזכר בעניין הלוואה
בריבית ,כמובא להלן ,ודאי לא הגיע ללוות
בריבית עד שמכר תחילה את בתו ,שכן עדיף לו
לאדם למכור את בתו ,ולא ללוות בריבית,
שהמכירה אינה אלא לזמן ,וככל שעובר הזמן,
יוכל לפדותה בפחות דמים ,והלוואה בריבית,
עם הזמן מוסיפה ומחסרת את ממונו[.
ה .לא חזר בו ,ממשיך ומדלדל עד שנאלץ ללוות
בריבית .כמו שנאמר בפרשה שלאחר מכן" ,אהת
כעספי ך ל דא מת לתן לו בי נהשה ך ובי מע ירבמ ית ל דא מת לתן
י
ךאכי להך".
ו .לא חזר בו ,ממשיך ומדלדל עד שנאלץ למכור
את עצמו לעבדות ,שנאמר בפרשה שלאחר מכן,
נממכער לךך".
"וי כמ י יךמוך ךא מחיך עמ מך ך וי י
ז-ח-ט-י .לא חזר בו ,גורם לעצמו עבדות חמורה
מזה ,שנאמר בפרשה שאחרי כן "לב גיר ]זה גר צדק[
תושך ב ]זה גר תושב[ עמ מך ך או ליעל הקר ממ ישפעחע ת גלר
]משפחת גר זה גוי ,ועקר משפחת גר ,זה הנמכר

להיות משרת לעבודה זרה עצמה[".
כשבאה עליו הפורענות הראשונה ,עדיין יש
תקווה שירגיש שבחטאו באה ,ויפרוש
מהאיסור ,אבל משלא הרגיש ,ושנה בחטאו,
כבר אין תקווה ,כי כל העובר עבירה ושונה בה,
נעשית לו כהיתר ,ובוודאי ימשיך וידרדר עד
שימכר לעבדות לעבודה זרה.
ומכל מקום  ,אף זה שנעשה שפל כל כך  ,עד
שנמכר להיות משרת לעבודה זרה  ,אין לדחות

אבן אחריו  ,לומר שלא יגאל לעולם  ,אלא אמרה
נימכשר גב אז לנה ית בהיףה לו ףאחנ ד מי ףאחנ יו
תורה  " ,שאחמ ירי ב
ייגבאנלףנו".
דברים שגאולת מכר שדה אחוזה
חמורה מגאולת הקדש שדה אחוזה
בעניין מוכר שדה אחוזתו נאמר" ,וי מה משיגךה יךדו
ומך צך א כי דל י גי אז לךתו" ,ודרשו זאת כך.
"וי מה משיגךה יךדו" – כלומר דווקא כשידו שלו משגת
לגאול ,אבל אינו רשאי ללוות ולגאול.
"ומך צך א" – כלומר דווקא כשהממון מצוי בידו
לגאול ,אבל אם אין לו מזומנים ,אלא קרקע
אחרת ,אינו רשאי למכור קרקע אחרת  ,כדי
לגאול את זו ] .ומכל מקום ,אם הממון נמצא בידו
עתה ,אף על פי שלא היה מצוי בידו בשעת המכירה,
"ומצך א",
ך
רשאי לגאול .ואין לומר ,שכוונת הכתוב
שצריך שיהא הממון נמצא בידו משעת המכירה ,כמו
שדרשו לעניין הורג נפש בשגגה החייב גלות ,שנאמר
ומצך א ללמד שאין ההורג גולה ,אלא כשהיה
בו ,ך
ההרוג נמצא במקומו משעת פעולת ההריגה .אבל אם
רק אחר שעשה ההורג את מעשה ההריגה ,המציא
ההרוג את עצמו לשם להיהרג ,אין ההורג גולה ,ואם
"ומצך א" ,האמור שם ,אלא מי שמתחילה היה
כן אין ך
נמצא שם .כי בכל מקום יש לדרוש את הכתוב
"ומצך א" לפי מה שאמור בעניינו .לעניין גואל שדה
ך
אחוזה ,מאחר שנאמר בו "וי מה משיגךה יךדו" ,ומי שלא
היה לו קודם לכן אלא עתה ,גם הוא בכלל זה ,כמו כן
"ומצך א" ,כולל גם מי שנמצא לו עתה ,אף
מה שנאמר ך
שלא היה לו קודם .ולעניין גלות ,מאחר שנאמר
בעניין בע יעעע ר" ,שהוא דבר שהיה שם מתחילה ,כמו כן
"ומצך א" ,הכוונה לכך שהיה נמצא שם
ך
מה שנאמר
מתחילה[.

"כי דל י גי אז לךתו" – כלומר דווקא כשבידו לגאול
גאולה שלמה ,אבל אם אין לו אלא כדי לגאול
חלק מהשדה ,אינו גואל כלל.
אבל המקדיש שדה אחוזתו  ,רשאי אף ללוות
ולגאול  ,ולמכור קרקע אחת כדי לגאול אחרת,
ולגאול מקצת מהקרקע ,שנאמר" ,וי מאם ךגאדל
ימגי עאל האת הע שך דה ה הע מע יק מדיש אדתו" ,לרבות את כל
הגאולות הללו.
ואמר רבי שמעון שהסיבה לכך  ,לפי שמצינו
במוכר שדה אחוזה ,שיפה כחו ,שאם הגיע יובל,
ולא נגאלה ,חוזרת לבעלים ביובל ,לפיכך הורע
כחו ,שאינו לוה וגואל ,ואינו גואל לחצאין ,אבל
מקדיש שדה אחוזה  ,הואיל והורע כחו ,שאם
הגיע יובל ולא נגאלה ,יוצא לכהנים ,לפיכך יפה
כחו ,שלוה וגואל ,וגואל לחצאין.

דף ל"א
 רש"י מפרש  ,שדעה זו הנזכרת במשנתנו ,היא דעתרבי שמעון בלבד  .אבל חכמים חולקים עליו,
ואומרים  ,שגם מקדיש שדה אחוזה  ,אינו רשאי
ללוות ולגאול ,ואינו רשאי לגאול לחצאים.
 אולם ר"י מפרש ,שלא נחלקו בדבר זה ,ולדברי הכלמקדיש שדה אחוזה רשאי ללוות ולגאול ,וכן רשאי
לגאול לחצאין .ולא נחלקו אלא במוכר בית בבתי ערי
חומה ,שבו נחלקו ולדעת חכמים אינו רשאי ללוות
ולגאול ,ואינו רשאי לגאול לחצאים.

יממכדר בל ית מושע ב עמ יר
]ויקרא כ"ה כ"ט-ל'[ וי מאיש כמ י י
ייתה גי אז לךתו עע ד תדם ישנעת ממ ימכךרו י מךמים מת יהיהה
חומה וי ךה ך
ך
גי אז לךתו .וי מאם ל דא ימ ג לךאל עע ד ימל דאת לו שך נךה ית ממימך ה וי ךקם
קנהה אדתו
עהבע ימת אב השר בך עמ יר אב שה ר לו חדמך ה לע צי ממיתז ת על ד
לי דדר ךדתיו ל דא ילצל א בע ידבל ל.

זמן גאולת בית מושב עיר חומה
המוכר בית אחוזה בעיר מוקפת חומה ,תוך זמן
קצוב ,יכול לגאול את הבית מהקונה ,על כרחו
של קונה ,ואם עבר הזמן ,הבית עובר לרשות
הקונה לעולם ,ואינו חוזר ביובל למוכר .ולהלן
יתבאר בעזה"י ממתי ועד מתי זמן הגאולה.
א .תחילת הזמן שניתן לגאול.
לדעת חכמים – מיד באותו יום שמכר את
הבית ,יכול לחזור ולגאול אותו מיד הקונה,
]ואינו כשדה אחוזה ,שאינו יכול לגאול אותה אלא
אחרי שתי שנות תבואה[.

ולדעת רבי – אי אפשר לגאול את הבית ,אלא
אחרי שיעברו שני ימים מהמכירה ,שנאמר,
"י מךמים מת יהיהה גי אז לךתו" ,ללמד שלא יוכל לגאול אלא
אחר ימים ,ומיעוט ימים ,שני ימים] .וחכמים
לומדים מהכתוב "י מךמים" דין אחר ,כפי שיתבאר
בעזה"י להלן[.

ב .סוף הזמן שניתן לגאול.
הזמן שניתן לגאול את הבית הוא שנה אחת כמו
ייתה גי אז לךתו עע ד תדם ישנעת ממ ימכךרו
שנאמר" ,וי הך ך
י מךמים מת יהיהה גי אז לךתו".
ולדברי הכל ,שנה זו אינה לשנות העולם] ,כגון
אם קנה את הבית בניסן ,לא נסתיימה השנה
בתשרי ,אף על פי שהחלה בתשרי שנה חדשה
לשנות העולם[ ,אלא השנה האמורה לעניין
גאולת הבית ,היא שנה מיום ליום מיום
המכירה ,שנאמר "וי הך י ךיתה גי אז לךתו עע ד תדם ישנעת ממ ימכךרו
י מךמים מת יהיהה גי אז לךתו" ,ללמד ,שהשנה היא שנה
למכירה ולא לשנות העולם.
ולדברי הכל ,שנה זו היא אף מעת לעת ,כלומר
אם קנה את הבית בשעה עשירית של היום ,זמן
הגאולה היא עד שעה עשירית של תום שנת
ממכרו .לדעת רבי ,גם דין זה למד מהכתוב "עע ד
תדם ישנעת ממ ימכךרו" ,שהוא כולל שנה שלמה מיום
ליום ומעת לעת .ולדעת חכמים ,דין זה שזמן
הגאולה נמשך עד מעת לעת של סוף השנה ,למד
מהכתוב "י מךמים מת יהיהה גי אז לךתו".

אבל נחלקו  ,מה היא השנה של זמן הגאולה.
לדעת חכמים ,השנה של זמן הגאולה בשנה
פשוטה שנים עשר חודש ]מיום ליום ומעת
לעת[ ,כגון אם מכר את הבית באחד בניסן
בשעה חמש ,זמן הגאולה הוא עד אחד בניסן
"שנךה
בשעה חמש של השנה הבאה ,והכתוב ך
ית ממימך ה" בא ללמד ,שאם נתעברה השנה,
מתארך זמן הגאולה בחודש נוסף מחמת
העיבור ,ונמצא זמן הגאולה שלוש עשרה חודש
"שנךה
עד אחד בניסן הבא .ולדעת רבי ,הכתוב ך
ית ממימך ה" מלמד ,שבכל שנה זמן הגאולה הוא
שנה מלאה של  365יום] ,מיום ליום ומעת
לעת[ ,שזהו אורך שנת החמה ,שהוא עודף כאחד
עשר יום על זמן של שנים עשר חודשי לבנה.
לדברי רבי אבא בר ממל ,לדעת חכמים ,ששנה
האמורה לגאולת בית מושב עיר חומה ,היא
לעולם אותו תאריך של המכירה בשנה הבא,
]שנים עשר חודשים בשנה פשוטה ,ואם נתעברה
השנה ,חודש העיבור נוסף לאותה שנה[ ,מי
שמכר שני בתי חומה בשנה מעוברת ,את האחד
מכר בחמישה עשר באדר ראשון  ,ואת השני
מכר באחד באדר שני  .בשנה הבאה  ,כשיגיע
אחד באדר  ,נחלט הבית לשני  ,ורק כשיגיע
חמישה עשר באדר  ,יחלט הבית לראשון ,ואף
על פי שהראשון החזיק בבית יותר זמן כי
הראשון נכנס לבית לחודש העיבור ולפיכך יש לו
שני אדרים ויש בשנתו שלושה עשר חודשים
אבל השני לא נכנס עם חודש העיבור אלא באדר
שני לפיכך אין לפניו שני אדרים ושנתו היא של
שנים עשר חודש.
וכבר נתבאר שדין זה ,שלעניין שנת גאולת בית
מושב עיר חומה ,חודש העיבור נוסף על השנה
"ת ממימך ה".
למד מהכתוב י
וכן הדין לעניין בכור ,שיש להקריבו בתוך שנתו,
מי שנולדו לו שני טלאים בכורים בשנה
מעוברת  ,אחד נולד בחמשה עשר של אדר
הראשון ,ואחד נולד באחד באדר השני  ,זה
שנולד באדר השני  ,כיון שהגיע יום אחד באדר
של שנה הבאה  ,עלתה לו שנה  ,וזה שנולד
בחמשה עשר באדר הראשון ,לא עלתה לו שנה
עד חמשה עשר באדר של שנה הבאה .ואף על
פי שהראשון נולד לפני השני כי הראשון נכנס
לחודש העיבור ,ולפיכך יש לו שני אדרים ,ויש
בשנתו שלושה עשר חודשים ,אבל השני לא נכנס
לחודש העיבור ,אלא באדר שני ,לפיכך אין לפניו
שני אדרים ,ושנתו היא של שנים עשר חודש.
ודין זה שגם לעניין שנתו של הבכור חודש
העיבור נוסף על השנה למד בגזרה שווה שנאמר
בעניין הבכור "שנה" וכן נאמר בעניין גאולת
בתי ערי חומה "שנה".
היה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר
לדעת חכמים – כשאדם חייב לחבירו ממון,
וממשכן לו שדה על החוב  ,וכותב לו שטר מכר,
"אם לא אשלם את חובי עד זמן מסוים  ,הרי
השדה שלך"  ,כתשלום החוב  ,אסור למלווה
לאכול מהפירות  ,עד שיעבור אותו זמן הכתוב
בשטר ,ויתברר שזכה בשדה  ,כי אם הוא יאכל
מהפירות  ,ולבסוף יפרע לו החייב את חובו,
יתברר שאין השדה שלו אלא של החייב ,ונמצא
שאכל פירות של החייב  ,מלבד תשלום החוב
שקיבל ממנו ,והרי זה ריבית.
ולדעת רבי יהודה – מותר למלווה לאכול פירות
השדה אף קודם שעבר הזמן שבו יש לו לזכות
בשדה ,ואין איסור בדבר ,אף שיתכן שהחייב
ישלם ,ונמצא המלווה אוכל פירות של שדה
השייכת לחייב.
 -לדברי רבי יוחנן ] ,נחלקו אם צד אחד בריבית

מותר[ .טעמו של רבי יהודה הוא  ,שלדעתו ,צד
אחד בריבית מותר ,כלומר ,לא אסרה תורה
ריבית ,אלא כשבוודאי היא ריבית ,אבל אכילת
פירות אלו ,שאינה ריבית בוודאי ,והדבר תלוי,
שכן ,אם החייב ישלם את החוב ,באמת יתברר
שהמלווה אכל פירות מלבד החוב שקיבל והרי
זה ריבית ,אבל אם החייב לא ישלם ,נמצא
שהשדה של המלווה ,ופירות שאכל ,משלו היו,
ואין זו ריבית .ומאחר שאין אכילת הפירות
ריבית בוודאי ,אינה אסורה .וחכמים אומרים,
שגם צד אחד בריבית אסור.
 ולדברי רבא  ,הכל מודים  ,שצד אחד בריביתאסור ,ואם כן ,מודה רבי יהודה ,שאם לבסוף
החייב ישלם את חובו ,ויתברר שהשדה של
החייב ,אם יגבה המלווה כל חובו ,ולא יחזיר
את הפירות שאכל ,הרי זו ריבית ,ואם כן עליו
להחזיר את הפירות שאכל ,אלא שבזה נחלקו
]האם ריבית על מנת להחזיר מותר[ .לדעת רבי
יהודה  ,מותר למלווה לאכול את הפירות  ,על
דעת כן  ,שאם החייב ישלם לו את חובו  ,יחזיר
לו את הפירות שאכל ,כדי שלא תהא האכילה
ריבית .ולדעת חכמים  ,אף על פי שדעתו תהא
להחזיר את הפירות ,הדבר אסור.
דמי גאולת בית מושב עיר חומה
מי שמכר בית בעיר מוקפת חומה ,ובא לגאול
את הבית מהקונה] ,בתוך השנה הראשונה[ ,הרי
זה מחזיר לקונה את כל התשלום שקיבל ממנו,
ואינו מנכה לו תמורת מה שדר בבית.
ואם כן ,הרי זה כריבית ,שכן ,מאחר שהמוכר
גואל את ביתו ,נמצא שהמעות שנתן הקונה
למוכר ,חזרו אליו ,והרי הם כהלוואה ,וכמו כן
נמצא ,שעד זמן התשלום דר הקונה ]=המלווה[,

בביתו של המוכר ]=הלווה[ ,ונהנה מחמת
ההלוואה לדור בביתו של המוכר בלא לשלם על
כך ,והרי זה כריבית.
ולדעת משנתנו ]ורבי יהודה[ – אף שעניין זה
נראה כריבית  ,באמת אין דבר כזה אסור
באיסור ריבית ] ,וכל העושה כן אף שלא בבית עיר
חומה אינו עובר על איסורי ריבית[.

ולדעת חכמים בברייתא – באמת עניין כזה הוא
ריבית גמורה האסורה בכל מקום ,אלא שלעניין
גאולת בית בעיר חומה התורה התירה את
הריבית.
 ולדברי רבי יוחנן  ,מחלוקתם בזה  ,היאכמחלוקתם בדין הקודם ,כלומר האם צד אחד
בריבית מותר ,שכן ריבית זו ,של דירת הקונה
בבית ,אינה ריבית בוודאי ,כי אם המוכר לא
היה גואל את ביתו ,לא היה כאן ריבית ,ומאחר
שאין הריבית אלא על צד אחד ,כלומר על הצד
שהמוכר יגאל את ביתו ,לדעת רבי יהודה ,אין
הריבית אסורה ,ולכן אף שעניין זה דומה
לריבית באמת אינו ריבית .ולדעת חכמים,
מאחר שגם ריבית בצד אחד אסורה ,הדבר הזה
הוא כריבית גמורה ,אלא שכאן התירה אותה
תורה.
 ולדברי רבא  ,הכל מודים  ,שבהלוואה גמורה,גם ריבית בצד אחד אסורה  .והסיבה  ,שלדעת
משנתנו  ,אין הדבר נחשב כריבית  ,כי הבית לא
בא ליד הקונה בהלוואה  ,אלא במכר גמור.
ולדעת חכמים בברייתא ,מאחר שלבסוף,
כשהמוכר גואל את הבית ,יש כאן ריבית ,הדבר
נידון כריבית גמורה ,אלא שכאן התירה אותה
תורה.
מכר בית מושב עיר חומה ומת המוכר או הקונה
אם מת המוכר בתוך שנה למכירה  ,בנו רשאי
לגאול עד סוף השנה ,ואף על פי שנאמר בעניין,
יממכדר בל ית מושע ב עמ יר חומך ה" ,ואם כן
"וי מאיש כמ י י
משמע שהפרשה מדברת במוכר עצמו ,מכל
מקום ,מתוך שלא נאמר "יגאלה" ,שמשמע
ייתה גי אז לךתו" ,הרי זה
דווקא הוא יגאל ,אלא "וי הך ך
מלמד ,שגם אחר גואל ,והוא הבן.
וכן אם מת הקונה בתוך שנה למכירה  ,המוכר
גואל את הבית מבנו של הקונה ,ואף על פי
שנאמר בעניין" ,וי ךקם הע בע ימת אב שה ר בך עמ יר אב שה ר לו
קנהה אדתו" ,ואם כן משמע
חדמך ה לע צי ממיתז ת לע ד
שהפרשה מדברת בקונה עצמו ,ורק הוא יחזיר
אם יגאלו ממנו ,מכל מקום ,מתוך שנאמר
ייתה גי אז לךתו" ,הרי זה מלמד ,שבכל אופן יש
"וי הך ך
דין גאולה ,גם מבנו של הקונה.
בית מושב עיר חומה שנמכר
לכמה בני אדם בזה אחר זה
כבר נתבאר שהמוכר בית אחוזה בעיר מוקפת
חומה ,רשאי לגאול את ביתו במשך שנה,
ולאחר שעברה שנה  ,נחלט הבית לקונה ,ונעשה
מעתה כבית אחוזתו של הקונה .ומעתה אם
ימכור הקונה את הבית לאחר ,הוא יהיה רשאי
לגאול את הבית במשך שנה אחת ,ורק לאחר
שתעבור שנה מהמכירה השניה  ,נחלט הבית
לשלישי .וכן הלאה.
וכשהקונה הראשון חזר ומכר את הבית בתוך
שנה למכירה הראשונה  ,הכל מודים  ,שבתוך
שנה למכירה הראשונה  ,הבית יוצא מרשותו,
ימה" ,אבל
שנאמר" ,וי מאם ל דא מיג לךאל עע ד ימל דאת לו שך נךה ית ממ ך
נחלקו חכמים  ,לרשות מי הבית נכנס בתום
אותה שנה.
לדעת רבי אלעזר – גם בזה הדין כנ"ל,
שכשעברה שנה מהמכירה הראשונה  ,יצא
הבית מהמוכר הראשון ,ושוב לא ישוב לו,
ומעתה הבית נחשב כבית אחוזתו של השני,
ורשאי לגאול מהשלישי עד תום השנה מהמכר
השני ,וכשתעבור שנה מהמכר השני ,יחלט
הבית לשלישי.
ולדעת רבי יוחנן – אין הבית נחלט לקונה אותו,
אלא כשהוא עצמו מחזיק בו עד סוף השנה של
המכירה  ,אבל כשהוא חוזר ומוכר בתוך השנה,
שוב אין הבית נחלט לו בסוף אותה שנה ,להיות
נידון לאחריה כמוכר בית אחוזתו עד סוף שנה
מהמכר השני ,אלא הרי הוא כנותן לשלישי את
זכותו שלו  ,שיהא הבית נחלט לו בסוף השנה
למכירה הראשונה  ,ולכן כשנשלמה שנה
למכירה הראשונה  ,הבית נחלט לקונה האחרון
שנמצא בו עתה.
בית מושב עיר חומה שניתן במתנה
לדעת משנתנו – מי שנותן מתנה ,בית בעיר
המוקפת חומה ,דינו כדין מוכר בית בעיר
מוקפת חומה ,שיכול לגאול את הבית תוך שנה,
ולאחר מכן הבית חלוט למקבל ,שנאמר בכתוב,
קנהה אדתו
"וי ךקם הע בע ימת אב שה ר בך עמ יר אב שה ר לו חדמך ה לע צי ממיתז ת על ד
לי דדר ךדתיו ל דא ילצל א בע ידבל ל" ,וללמד שהבית חלוט לקונה,
די היה לכתוב "לצמית" ,ומתוך שנכתב
"לע צי ממיתז ת" ,הרי זה ריבוי ,לרבות גם מתנה.
ולדעת רבי מאיר – מתנה אינה כמכר] .שכן
דעתו גם לעניין שדות אחוזה ,שלדעתו ,שדות
המכורות חוזרות לבעליהם ,אבל שדות הניתנות
במתנה ,אינן חוזרות[.
המקדיש בית מושב עיר חומה
המקדיש בית בעיר המוקפת חומה ,כל זמן
שהבית ביד הקדש  ,המקדיש יכול לגאול אותו

ואפילו אחרי שנים רבות  ,ואינו נחלט להקדש
בסוף שנה למכירה ,שנאמר בכתוב" ,וי ךקם עהבע ימת
דר ךדתיו ל דא
אב שה ר בך עמ יר אב שה ר לו חדמך ה עלצי ממיתז ת על דקנהה אדתו לי ד
ילצל א בע ידבל ל" ,ללמד שאין הבית נחלט אלא למי שיש
לו דורות ,להוציא הקדש שאין לו דורות.
אולם אם בא אחר  ,ופדה את הבית מיד הקדש,
שוב אין המקדיש יכול לגאול אלא עד סוף השנה
מלקיחת השני ,אבל בסוף השנה ללקיחת
קנהה
השני ,הבית נחלט לו לעולם ,שנאמר" ,לע ד
אדתו" ,לרבות אף מי שקנה מיד הקדש.

"ל תא ייצי א בש יתבי ל"
כבר נתבאר ,שהמוכר בית בעיר המוקפת חומה,
ולא גאלו בתוך אותה שנה ,נחלט הבית לקונה
לעולם ,ואם כן כבר ידענו שאין הבית חוזר
ביובל.
ומה שאמרה תורה "ל דא ילצל א בע ידבל ל" ,באה ללמד,
שאפילו אם הגיע היובל קודם שנחלט הבית
לקונה ,כלומר קודם שעברה שנה מהמכירה,
אין הבית חוזר למוכר מחמת היובל.
תקנת הלל
בראשונה  ,היה הקונה נחבא מהמוכר בסוף
השנה  ,כדי שלא ימצאנו ,ולא יוכל לתת לו
מעות לגאול את ביתו ,עד יחלט הבית לקונה.
ולפיכך התקין הלל ,שהמוכר לא יהא צריך לתת
את המעות לידיו של הקונה עצמו  ,ודיו בכך
שישליך מעות לצורך הקונה  ,ללשכה שהתקינו
לכך בעזרה ,ובכך נחשב כגואל את ביתו ,ומעתה
רשאי לשבור את הדלת ולהיכנס לבית.
וכשירצה הקונה ,יבוא ללשכה ,וייטול את
מעותיו.
איזה דין תיקן הלל בגאולת בתי ערי חומה
לדעת רבא ללשון ראשון] ,וכן לקושיית רב פפא
או רב אשי ללשון שני[ – הסיבה ,שלולא תקנת
הלל לא היה המוכר יכול לגאול את ביתו ,כי
נתינת דמי הגאולה שהיה נותן לקונה על כרחו,
אינה נחשבת כנתינה ,ואם כן לא נחשב כגואל
ביתו ,ולפיכך תיקן הלל  ,שלעניין גאולת בית
בעיר חומה  ,גם נתינה על כרחו של המקבל
נחשבת נתינה ,והמוכר יחשב כגואל.
ולפי דרכנו למדנו ,שדווקא במקום זה נתינה על
כרחו של מקבל נחשבת נתינה ,אבל בשאר
מקומות  ,נתינה על כרחו של מקבל אינה
נחשבת נתינה ,ולכן ,מי שנתן גט לאשתו ,ואמר
לה" ,הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים
זוז" ,אינה מגורשת אלא אם כן תתן לו מאתים
זוז ,וירצה לקבלם ממנה ,אבל אם אינו רוצה
לקבל ,כשתתן לו על כרחו ,אין הדבר נחשב
כנתינה ,ואינה מגורשת.

דף ל"ב
ולדעת רבא ללשון שני] ,וכן לקושיית רב פפא או
רב אשי ללשון ראשון[ – הסיבה שלולא תקנת
הלל ,לא היה המוכר יכול לגאול את ביתו ,כי
נתינת דמי הגאולה שהיה נותן לקונה שלא
בפניו ,אינה נחשבת כנתינה ,ואם כן לא נחשב
כגואל ביתו ,ולפיכך תיקן הלל  ,שלעניין גאולת
בית בעיר חומה  ,גם נתינה שלא בפניו של
המקבל  ,נחשבת נתינה ,והמוכר יחשב כגואל.
אבל אם היתה הנתינה בפניו של הקונה,
המוכר היה נחשב כגואל ,אף אם היתה על כרחו
של מקבל ,ולא הוצרך הלל לתקן בזה כלום.
ולפי דרכנו למדנו  ,שנתינה על כרחו של מקבל
נחשבת נתינה ,ולכן ,מי שנתן גט לאשתו ,ואמר
לה" ,הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים
זוז" ,כשתתן לו האשה מאתים זוז ,תהא
מגורשת ,אף אם תהא הנתינה על כרחו של
הבעל.
מתנה על כורחו של מקבל
 מתנת חנם .פשיטא שאי אפשר לתת בעל כורחו שלמקבל.
 חוב .פשיטא שאפשר להחזיר על כורחו של המקבל,ובלבד שלא יחזיר במדבר] ,כשהלווה לו ביישוב[.
 הרוצה לגאול בית בערי חומה ,מעיקר הדין צריךהקונה לקבל ממנו את המעות ,אף על פי שיש לו
הפסד בזה ,כי כן דין בתי ערי חומה ,ומכל מקום
מהתורה אם אינו רוצה לקבל ,אינו יכול לתת לו בעל
כורחו] ,י"א דווקא שלא בפניו ,וי"א אפילו בפניו[,
אבל הלל התקין שאפילו שלא בפניו יוכל לשלם ,על
ידי שיתן את המעות בלשכה מיוחדת שהותקנה לכך.
 אשה הרוצה לשלם לבעלה ממון  ,לקיים את תנאיהגט ,מעיקר הדין אף על פי שיש לו הפסד בזה ,צריך
הוא לקבל ,משום שתלה את קבלת הממון בדעתה,
ומכל אם אינו רוצה לקבל ,אינה יכולה לתת לו בעל
כורחו] ,י"א דווקא שלא בפניו ,וי"א אפילו בפניו[.

אלו דברים נידונים כבית מושב עיר חומה
מצד אחד נאמר" ,בל ית מושע ב עמ יר חומך ה  ...וי ךקם

הע בע ימת" ,ללמד ,שדווקא בית גמור שבעיר מוקפת
חומה ,נידון בדין בית מושב עיר חומה .ומצד
שני נאמר הריבוי "אב שה ר בך עמ יר" ,ללמד ,שלא רק
בית גמור לדירה נידון בדין בית מושב עיר
חומה ,אלא אף דברים נוספים אשר בעיר.
ולהלן יתבאר בעזה"י ,אלו דברים נידונים כבית
מושב עיר חומה ,ואלו דברים אינם נידונים כן.
א .בית מגורים שבתוך העיר.

לדברי הכל ,בית מגורים גמור שבתוך העיר ,הרי
זה בית מושב עיר חומה.
ב .שדות גמורים שבתוך העיר.
לדברי הכל ,מתוך כך שנאמר "בית" ,יש ללמוד,
ששדות גמורים הראויים לזריעה ,שאינם
דומים כלל לבית ,אינם נידונים כבית מושב עיר
חומה.
ג  .בתים או דברים שדומים לבתים ואינם
למגורים.
לדברי הכל ,מתוך שנאמר "אשר בעיר" ,יש
ללמוד ,שכל שהוא דומה לבית  ,נידון כבית
מושב עיר חומה  ,ובכלל זה  ,בתי בדים  ,ובתי
מרחצאות  ,ומגדלות  ,ושובכים  ,ובורות  ,ושיחין,
ומערות.
ד .חולסית ומצולה.
נחלקו חכמים ,במקומות שאינם בתים ,וגם
אינם ראויים לזריעה ,כחולסית ומצולה.
לדעת רבי יהודה – מאחר שאינם דומים לבית,
אלא לשדות ,אינם נידונים כבית.
ולדעת רבי מאיר – מאחר שאינם ראויים
לזריעה ,אלא לטול מהם אבנים וחול לבנייה,
צורך בית הם ,ונידונים כבית.
ה .בית הבנוי בחומה עצמה.
נחלקו חכמים ,בבית מגורים הבנוי בחומה
עצמה ,שהחומה היא אחת מכתליו.
לדעת רבי שמעון – בית הבנוי בחומה ,נחשב
כבית שבתוך העיר ,כמו שנאמר ברחב" ,ועתורמדלם
יתה בי מקיר הע חומך ה ובע חומך ה
בע חה בה ל בי עע ד הע חע לון כמ י בל ך
מהיא יושך בה ת" ,כלומר ביתה היה בנוי בחומה
עצמה ,ואף על פי כן היתה נחשבת כיושבת בעיר
שיש בה חומה ]שכן הוא פשט הכתוב "ובע חומך ה מהיא
יושבה ת" ,כלומר בעיר שיש בה חומה היא יושבת[.
ך

ולדעת רבי יהודה – בית הבנוי בחומה עצמה,
אינו נחשב כבית שבתוך העיר ,שכן לא נאמר
"ובעיר המוקפת חומה היא יושבת" ,אלא
"ובע חומך ה מהיא יושך בה ת" ,שנחשבת כיושבת
בחומה עצמה ,ולא כיושבת בעיר.
אלו ערים נחשבות כערים מוקפות חומה
לדין מכירת בית מושב עיר חומה
מבואר בסוגיתנו ,שאין עיר נחשבת כעיר חומה,
לעניין שיהיו בתיה נידונים בדין בית מושב עיר
חומה ,עד שיתקיימו בעיר ארבעה תנאים.
א .חומה ממש ולא שור איגר.
מתוך שנאמר בכתוב "חומך ה" ,למדו ,שצריך
שתהא העיר מוקפת חומה ממש ,אבל אם
הקיפו את העיר בבתים סמוכים זה לזה ,עד
שהיו הבתים נראים כחומה לעיר ,אין העיר
נחשבת כמוקפת חומה.
ב .סביב.
מתוך שנאמר בעניין בתים בערים שאין להם
חומה" ,ובך לתי הע חב צל מרים אב שה ר לאין לךהה ם חדמך ה סך במ יב עע ל
ישדל ה הך ךא הרץ ילחך של ב גי אז לךה מת יהיהה לו ובע ידבל ל ילצל א" ,למדנו,
שאין העיר נחשבת מוקפת חומה ,אלא אם כן
מוקפת חומה סביב ,אבל אם מוקפת אפילו
משלושה צדדים ,כטבריה ,כשהקיפוה משלושה
צדדים] ,חוץ מצד הים שלא עשו בו חומה[ ,אינה
נחשבת כמוקפת חומה.
ג .שלוש חצרות של שני בתים.
אין עיר קרויה עיר ,עד שיהיו בה לכל הפחות,
שלוש חצרות ,שבכל אחת שני בתים.
ד .מוקפת חומה מימות יהושע בין נון.
אין העיר נחשבת כמוקפת חומה ,להיות בתיה
נידונים כבתי ערי חומה ,אלא אם כן היא
מוקפת חומה מימות יהושע בן נון.
ולכאורה הכוונה ,שתהא העיר מוקפת חומה
מימות יהושע בן נון ועד היום.
אולם לדעת רבי אלעזר ברבי יוסי  ,די בכך
שהיתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון,
ואפילו כבר חרבה החומה ,הרי זו נידונית כעיר
מוקפת חומה ,שנאמר" ,אב שה ר ל דא חדמך ה" ,ללמד,
שאפילו עתה אין לעיר חומה ,מאחר שהיתה לה
חומה בימות יהושע ,הרי זו נידונית כעיר מוקפת
חומה.
ובברייתא בדף ל"ג מבואר  ,שישנם עוד שלושה
תנאים ,המעכבים את העיר מלהיחשב עיר
מוקפת חומה ,שיהיו בתיה נידונים בדין בית
מושב עיר חומה.
ה .שהוקפה ולבסוף נתישבה.
כוונת הכתוב "בל ית מושע ב עמ יר חומך ה" ,שתהא
העיר מוקפת חומה קודם ישיבתה] ,שמתחילת
ישיבתה היתה עיר חומה[ ,ולא שתחילה
נתיישבה ,ולאחר מכן הקיפוה חומה ,ולפיכך,
אין העיר נחשבת כמוקפת חומה ,להיות בתיה
נידונים כבתי ערי חומה ,אלא אם כן הוקפה
תחילה ולבסוף נתיישבה.
ו-ז .שהקיפוה הגוים קודם כיבוש יהושע.
נאמר בעניין בית מושב עיר חומה
חומך ה" ,וכן נאמר בכתוב בעניין ערי האמורי,
יח ילבע ד למעך לרי
וב מר ע
"כךל לאלהה עך מרים בי צזרות חומך ה גי בדהך ה ידל עךת מים י
הע פי ךרזמ י הע ירבל ה ימאדד" ,והרי זה מלמד בגזרה שווה,
שכשם שערי האמורי הוקפו חומה )א( על ידי
גוים) ,ב( קודם שנכבשו ,כך הערים שדיבר בהן
הכתוב להיות בתיהן נידונות כבית מושב עיר
מושב עמ יר
ע
"בל ית

חומה ,הן ערים שהוקפו חומה )א( על ידי גוים
)ב( קודם שנכבשו.
עיירות המוקפות חומה מימות
יהושע שנמנו במשנה ובברייתא
במשנתנו נמנו העיירות הבאות ) .א( קצרה
הישנה של ציפורי =] ,קצרה שם עיר קטנה שמחוץ
לציפורי[) .ב( חקרה של גוש חלב ) .ג( יודפת
הישנה ) .ד ( גמלא ) .ה ( גדוד ) .ו ( חדיד ) .ז ( אונו.
)ח( ירושלים .וכן כיוצא בהן.
ולדברי אביי – התנא של הברייתא בא להוסיף
על המבואר במשנתנו ,ולומר ,שבגליל ,לא רק
גמלא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ,אלא
כל העיירות שעד גמלא ,מוקפות הן חומה
מימות יהושע בן נון .ובעבר הירדן ,לא רק גדוד
מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ,אלא כל
העיירות שעד גדוד ,מוקפות הן חומה מימות
יהושע בן נון .וחדיד ואונו וירושלים הנזכרות
במשנתנו הן העיירות המוקפות חומה שביהודה.
ולדברי רבא – התנא של הברייתא לא בא
להוסיף על המבואר במשנתנו ,אלא בא לפרש
את משנתנו ,שכן יש כמה עיירות שיש להם
אותו שם זהה כמו הנזכר במשנתנו ,ורק אחת
מהן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ,ואלו הן,
גמלא ,גדוד ,חדיד ,אונו ,וירושלים .ולפיכך ביאר
התנא של הברייתא לאלו עיירות נתכוון התנא
של המשנה .גמלא היא גמלא שבגליל ,ולא
גמלא שבמקום אחר .וגדוד היא גדוד שבעבר
הירדן ,ולא גדוד אחרת .וחדיד ואונו וירושלים,
הן אלו שביהודה ולא שבמקום אחר.
ולעניין ירושלים הנזכרת כאן  .דעת רבי יוחנן,
שלא נזכרה לעניין דין בתי ערי חומה  ,כי המוכר
בית בירושלים אינו נחלט ,שבכמה דברים
חלוקה ירושלים משאר ערים ,ולא נזכרה אלא
לעניין זה  ,שהיתה מוקפת חומה מימות יהושע
בן נון  .ודעת רב אשי  ,שירושלים נזכרה כאן גם
לעניין בתי ערי חומה ,שאין זו ירושלים עיר
הקודש והמקדש  ,אלא ירושלים אחרת ,ששתי
ירושלים היו וגם אותה ירושלים היתה מוקפת
חומה מימות יהושע בן נון.
למה מנו חכמים את העיירות הנ"ל
לדעת האומרים  ,שקדושה ראשונה שנתקדשו
הערים בימי יהושע ,כבר בטלה בחורבן ראשון,
וכשעלו בני הגולה בימי עזרא ,חזרו קדשו את
הערים להיות ערי חומה ,לא נתקדשו אלא
הערים שקדשו בימי עזרא ,ולא כל אותם שהיו
קדושות מתחילה ,ולפיכך מנה התנא את אלו
שנתקדשו בימי עזרא ,להודיע באלו עיירות נוהג
דין בתי ערי חומה.
ולדעת האומרים שקדושה ראשונה שנתקדשו
הערים בימי יהושע ,לא בטלה בחורבן ראשון,
וכל הערים שהיו מקודשות מימי יהושע עדיין
הן בקדושתן ,לא רק הערים המנויות לעיל
קדושות  ,אלא כל שידוע שהיו מוקפות חומה
מימות יהושע  ,והסיבה שמנה התנא את אלו
שמנה  ,כי את העיירות הללו מצאו בני הגולה,
ונהגו בהן בפועל דין בתי ערי חומה ,אבל ודאי
שכשימצאו אחרות גם בהם יהיו נוהגים כן.
כן מבואר מהתירוץ הראשון בגמרא ,והחולקים
הם שני תנאים שאמרו את דינם משמו של רבי
ישמעאל ברבי יוסי.
אכן לפי התירוץ השני בגמרא  ,יתכן שהכל
מודים שקדושה ראשונה לא בטלה  ,אלא שאף
על פי שעדיין היא קיימת בכל הערים שיש בהם
חומה ,וקדושתן מחמת קידוש ראשון .לדעת
רבי ישמעאל ברבי יוסי  ,הערים שנחרבה
חומתן  ,לא נוהג בהן דין בתי ערי חומה  ,כי
בפועל אין בהם חומה  ,ומנה התנא את העיירות
שבפועל יש בהן חומה  .אבל לדעת רבי אלעזר
ברבי יוסי  ,אף ערים שחרבה חומתן  ,נוהג בהן
דין בתי ערי חומה  ,ולכן  ,כל שתדע שהיו
מוקפות חומה בימות יהושע בן נון ,אף על פי
שעתה אין להן חומה ,נוהג בהן דין בתי ערי
חומה.
איזה דבר עשו בימי עזרא
שלא עשו מימות יהושע בן נון
כשעלו בני הגולה נאמר" ,וע עיעבשו כךל הע ךקהך ל
הע שך במ ים ממן הע ישבמ י סז כות וע י ילשבו בע סז כות כמ י ל דא עך שו
ממימל י ילשועע במ ן נון כלן בי נלי ימ יש ךר לאל עע ד הע יום הע הוא
ועת מהי מש ימחך ה גי דולךה ימאדד" ,ואם כוונת הכתוב
י
לכך שישבו בסוכות ממש ,לא יתכן שעל זה אמר
הכתוב ,שלא עשו כן מימות יהושע ,שהרי לא
יתכן שבימי דוד לא עשו סוכות עד שבא עזרא,
אלא ודאי כוונת הכתוב לדבר אחר.
 י"א שכך יתפרש הכתוב " ...וע י ילשבו בע סז כות]ממש .ומלבד זאת עשו דבר נוסף ,ועליו נאמר[ כמ י ל דא
עך שו ממימל י ילשועע במ ן נון  "...ואיזה דבר לא נעשה
מימות יהושע בן נון ,קידוש הארץ ,ומכאן,
שקדושה ראשונה בטלה בחורבן ראשון,
והוצרך עזרא לקדש את הארץ בשנית ,ולפיכך
קידש את הארץ למנות שמיטין ויובלות ,וכמו
כן קידש ערי חומה.
 וי"א שהסוכות האמורות בכתוב ,אינן סוכותממש ,אלא שביקש עזרא ,וביטל את יצר הרע
של העבודה זרה ,ובכך הגן על דורו ,והרי הוא
כמי שהושיבם בסוכה ,המגינה על האדם מן
החמה ,וכך יתפרש הכתוב ..." ,וע י ילשבו בע סז כות
]כלומר נעשו מוגנים מעבודה זרה[ כמ י ל דא עך שו ממימל י
ילשועע במ ן נון ]ודבר זה לא נעשה אף מימות

יהושע[  ,"...ועל דבר זה הקפיד הכתוב על
יהושע ,מדוע לא עשה כן ,ונשתהה הדבר עד
עזרא ,ולכן קרא אותו הכתוב בשם "ילשועע " ,ולא
כמו בשאר המקרא] ,אבל על משה לא הקפיד
הכתוב ,למה לא עשה זאת ,כי יתכן שרק זכותו
של מי שהכניס את העם לארץ ישראל ,מועילה
לדבר הזה[.
" אמ שף ר י בנרשו אמ ב ףתתיך וי ייר בש נתה"
נאמר בספר דברים בעניין מה שיקרה אחר
הגלות" ,וי הך יךה כמ י ךיבדאו עך להיך כךל הע ידבך מרים ךה לאלהה עה יב ךרכךה
וי הע יקלךלךה אב שה ר נ עךת מתי יל ךפנהיך ועהב של ב ךדת האל ילבך בה ך יבכךל עהגו מים אב השר
לקיך וי ךש עמעי ךת יבקדלו
לקיך שך מך ה .וי שע בי ךת עע ד ה' אל ה
מה מדיחב ך ה' אל ה
ובכךל נעפי השך.
כי כדל אב שה ר ךאנדכמ י ימצע וי ך הע יום עא ךתה ובך נהיך בי כךל ילבך יבך י

בותך וי מרחב מה ך וי שך ב וי מקבה צי ך
לקיך האת יש י
וי שך ב ה' אל ה
לקיך שך מך ה .מאם
ממכךל הך עע ממים אב שה ר הל פמ יצי ך ה' אל ה
ומ ךשם
לקיך מ
ימהיהה נמ דע חב ך במ יקצל ה הע שך מך מים ממשך ם י עיקבה צי ך ה' אל ה
י

לקיך האל הך ךא הרץ אב שה ר י יךרשו
ימקחה ך .וההל במ יאב ך ה' אל ה
ך
יטבי ך וי מה ירבי ך מל אב ב הדתיך".
אב ב הדתיך ומ מיר יש ךתה וי הל מ
 י"א שהכתוב" ,אב שה ר י יךרשו אב ב הדתיך ומ מיר יש ךתה",מקיש את ירושת השבים מהגלות לירושת
האבות  ,ללמד  ,שכשם שבירושה ראשונה של
האבות ,נתקדשה הארץ ,כך בירושת השבים מן
הגלות תתקדש הארץ ,ומכאן שקדושה ראשונה
כבר בטלה שאם לא כן למה צריך לקדש פעם
שניה.
 וי"א שהכתוב "אב שה ר י יךרשו אב ב הדתיך ומ מיר יש ךתה",בא ללמד ,שמאחר שכבר ירשו האבות וקדשו
את הארץ בירושה ראשונה  ,כשיחזרו השבים
מהגלות ,אינם צריכים לחזור ולקדש.
מתי נוהג היובל
אתם ידרור בך ךא הרץ ליכךל
"וק ךר ה
בעניין היובל נאמר ,י
י ידשבה יהך " ,ללמד ,שאין היובל נוהג ,אלא כשכל
יושבי הארץ עליה  ,כלומר שכל שבטי ישראל
במקומם ,ולפיכך אם חסר אפילו שבט אחד ,או
שהיו כל השבטים בארץ ,אבל לא במקומם,
אלא מעורבים זה בזה ,אין היובל נוהג.
וכן שנינו ,שמשגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי
שבט המנשה ,בטלו היובלות.
האם בזמן עזרא נהג היובל
בברייתא מבואר  ,שבימי עזרא מנו שמיטין
ויובלות  .אלא שמסקנת הגמרא =] ,דברי רב נחמן
בר יצחק[ ,שבאמת לא נהג היובל באותו זמן,
]לעניין שילוח עבדים ,וחזרת שדות אחוזה
לבעלים[ ,שהרי לא היו כל יושביה עליה ,שכן
העולים עם עזרא היו מועטים ,כמו שנאמר" ,כךל
הע ךקהך ל כי האחך ד עא ירבע ע מרבוא עאליפעימ ם ישלש מל אות
מש משים" ,וכבר נתבאר שכשאין כל יושביה עליה
אין היובל נוהג.
אבל שמיטות היו נוהגות גם באותו זמן,
]שמיטת כספים ,ושמיטת קרקעות מלזרוע
ולקצור[ ,וכדי שיעשו את השמיטות בזמנם ,היו
מונים את היובלות ,שהרי בסוף כל חמישים
שנה היא שנה הראויה ליובל ,ורק לאחר מכן
יבואו שוב שבע שנים הנמנות לשמיטה הבאה,
ואם לא היו מונים את היובלות ,היו עושים את
השמיטות קודם זמנם.
וזהו ששנינו ,שמנו יובלות  ,לא כדי לנהוג בהן
דין יובל  ,אלא כדי להעמיד את חשבון
השמיטות כראוי.

דף ל"ג
וכל זה כדעת חכמים ,האומרים ,ששנת היובל
אינה נמנית כשנה ראשונה לשמיטה הבאה ,אבל
לדעת רבי יהודה  ,האומר  ,ששנת היובל נמנית
כשנה ראשונה של השמיטה הבאה  ,לא היה
צורך למנות יובלות כלל ,ודי היה בכך שמנו את
שנות השמיטה ,כי לעולם כל שנה שביעית היא
שמיטה.
האם לאחר שגלו שבטי ראובן
וגד ומנשה חזר היובל לנהוג
בדף ל"ב כבר נתבאר שכשהחל סנחריב להגלות
את השבטים ,בטל דין יובל ,כי שוב לא יוכל
אתם ידרור בך ךא הרץ ליכךל
"וק ךר ה
י
להתקיים הכתוב,
י ידשבה יהך " .אלא שמהכתובים מבואר שגם בזמן
מאוחר יותר נהג היובל.
שכן מבואר בספר ירמיה ,שבזמנו נהג דין עבד
עברי] ,הנוהג רק בזמן שהיובל נוהג[ ,שכן צדקיה
כרת ברית עם העם ,לשלח את העבדים העברים,
וכן עשו תחילה ,כמו שנאמר" ,הע ךדבך ר אב השר ךהיךה האל
ימ יר ימיךהו מל לאת ה' עאחב לרי כי רדת הע מה הלך צמ יד מקיךהו יב מרית האת כךל ךהעך ם
למקר דא לךהה ם ידרור .ילשע לעח מאיש האת עע יבדו וי מאיש
אב שה ר במ ירושך לע מם י
יהודי
האת משפי חך תו הך עמ בי מרי וי הך עמ בי מריךה חך פי משים ילבמ ל מיתי עבבך ד בך ם מב מ
ךא מחיהו מאיש .ועימ יש ימעו כךל הע שך מרים וי כךל הך עך ם אב השר בך או בע יב מרית
לי שע לעח מאיש האת עע בי דו וי מאיש האת משפי חך תו חך פי משים יל מבל מיתי עבבך ד

בך ם עוד ועימ יש ימעו ועיי שע ללחו"] ,אלא שלאחר מכן חזרו
ונשתעבדו בהם כמבואר שם בכתובים[.
וכן מבואר מנבואת יחזקאל] ,שהיה אחר גלות

עשרת השבטים[ ,שהתנבא" ,כמ י הע מוכלר האל
הע ממ ימכךר ל דא יךשוב" ,כלומר ,עתיד היובל להיבטל,
ולא יחזרו שדות לבעליהם ,ואם כן ,ודאי בזמנו
עדיין היה היובל נוהג.
וביאר רבי יוחנן  ,שהסיבה לכך שחזר היובל
לנהוג  ,כי אחר שגלו עשרת השבטים  ,ירמיה
החזירם  ,ויאשיה בן אמון מלך יהודה מלך
עליהם ,ואם כן חזרו להיות כל יושביה עליה.
וראיה לדבר שכבר בימי יאשיה חזרו עשרת
השבטים ,והוא מלך עליהם ,שנאמר בספר
מלכים" ,ועי דאמה ר ]יאשיה[ מך ה הע צמ יון הע לךז אב שה ר אב נמי

דאמרו לאלךיו עאני של י הך עמ יר הע הקבה ר מאיש
ר הדאה ועי י
לקים אב שה ר בך א ממיהודך ה ועימ יק ךרא האת הע ידבך מרים
הך אל מ
ית עע ל הע ממזי בע ח בל ית לאל" ,וכי מה
הך לאלהה אב שה ר עך מש ך
טיבו של יאשיהו בבית אל ,אלא כשהחזירם
ירמיהו ,יאשיהו מלך עליהם.
ואמר רב נחמן ,שדבר זה מבואר גם בנבואת
הושע לישראל" ,געם ייהודך ה שך ת ךקצמ יר ]כמו קצין[
לךך ]כלומר גם משבט יהודה ,הוא יאשיה המלך,
יהיה קצין ומושל עליך כלומר על ישראל[ בי שובמ י
ישבות עע ממי ]כלומר כשישובו שבטי ישראל מהגלות[".

]ויקרא כ"ה ל"א[ ובך לתי הע חב צל מרים אב שה ר לאין ךלהה ם ח ךדמה
ךס מביב עע ל יש לדה ךה ךא הרץ ילחך של ב גי אז לך ה מת יהיהה לו ובע ידבל ל ילצל א.

מוכר בתי חצרים
בעניין בתים ,שבעיירות שאינן מוקפות חומה,
נאמר" ,ובך לתי הע חב צל מרים אב שה ר לאין לךהה ם ח ךדמה ךס מביב" ]א[
"עע ל ישדל ה הך ךא הרץ ילחך של ב" ]ב[ "גי אז לךה מת יהיהה לו" ]ג[
"ובע ידבל ל ילצל א".
]א[ ומתוך כך שנאמר " ,עש ל בשדי ה הנ נא ףרץ ייחנ שי ב",
למדנו  ,שהוקשו בתים אלו לשדה אחוזה ) .א(
לעניין זה ,שאם מכרום בעליהם ,הם חוזרים
ביובל לבעלים] ,כדין האמור בשדה אחוזה[) .ב(
לעניין זה ,שהבעלים רשאים לגאול את הבית
בגירעון כסף ,על כרחו של קונה ,כלומר יראו
כמה נתן הקונה בעבור הבית וכמה שנים היתה
המכירה קודם היובל ,ויחשבו כמה מגיע מזה
לכל שנה ,וכך יחזירו לו הבעלים ,לפי מניין
השנים שנותרו עד היובל ,והבית חוזר להם,
]כדין האמור בשדה אחוזה[.
]ב[ ומתוך כך שנאמר" ,גב אז לנה ית בהיףה לו" ,הרי זה
בא לחזק את כח המוכר לגאול את שדהו  ,והרי
זה מלמד ,שכל מה שהוקש דין בתי חצרים לדין
שדה אחוזה ,הוא לדברים שבהם כח הבעלים
יפה בשדה אחוזה ,אבל לדברים שבהם כוח
הבעלים יפה יותר במכירת בית מושב עיר
חומה  ,דין בתי החצרים כדין בית מושב עיר
חומה) .ג ( כגון לעניין זה ,שהמוכר רשאי לפדות
את שדהו אף בשנה הראשונה למכירה ,כדין
בתי ערי חומה ,ואינו צריך להמתין שתי שנים
כדין שדה אחוזה.
]ג [ ולדעת רב הונא  ,הכתוב "ובש יתבי ל ייצי א"  ,אינו
נצרך ללמד על כך שהבית חוזר למוכר ביובל,
משום שדין זה כבר למדנו  ,ממה שהוקש דין
בתי חצרים לדין שדה אחוזה] ,כנ"ל באות א'[,
ולהלן יתבאר בעזה"י  ,מה יש ללמוד מהכתוב
הזה  .אבל לדעת רב אושעיא  ,הכתוב "ובש יתבי ל
ייציא"  ,נצרך  ,ללמד על כך  ,שהבית חוזר למוכר
ביובל  ,אף כשחל היובל בשנה השניה למכירה,
שכן ,לולא הכתוב הזה ,היה מקום לומר ,שממה
נפשך לא יחזור הבית ביובל עצמו ,שכן אם תתן
לו דין בית מושב עיר חומה ,כבר נחלט הבית
לקונה ,ואף אם תתן לבית דין שדה אחוזה,
החוזרת ביובל ,הלא שדה אחוזה שנמכרה שנה
אחת קודם היובל ,אינה חוזרת אלא שנה אחת
אחר היובל ,להשלים לקונה שני תבואות ,ואם
כן ,היה מקום לומר ,שאפילו יפה כוחו של מוכר
בתי חצרים כמוכר שדה אחוזה ,מכל מקום לא
יחזור אליו הבית ,אלא שנה אחת אחר היובל,
לכך נאמר "ובע ידבל ל ילצל א" ,ללמד ,שמיד ביובל
הבית חוזר אליו.
מקדיש בתי חצרים
כבר נתבאר ,שבבתי החצרים ,יפה כח הבעלים,
כדברים שכוחו יפה בשדה אחוזה ,וכדברים
שכוחו יפה בבית מושב עיר חומה.
ואם כן ,מי שהקדיש בתי חצרים ,כל זמן שהם
ביד הקדש  ,הרי זה רשאי לגאול לעולם  ,ואינו
מפסיד זכותו ביובל ,כדין מקדיש בית מושב עיר
חומה ,שכל זמן שהוא ביד הקדש ,רשאי לגאול
אותו אפילו לאחר שנים רבות ,כפי שנתבאר בדף
ל"א.
וכן הדין אף כשבא אדם אחר  ,ופדה את הבית
מיד הקדש  ,הבעלים הראשונים יכולים לגאול
ממנו את הבית על כרחו.
וכל זה כשקדמה גאולת הבעלים מאותו אדם
ליובל ,אבל אם אחר שבא אותו אדם ,ופדה את
השדה מיד הקדש ,הגיע היובל  ,ועדיין לא באו
הבעלים הראשונים לגאול ממנו את הבית,
נחלקו חכמים מה דינו של הבית.
< דעת רב הונא.
אם בתוך שנה ראשונה לגאולת האחר  ,הגיע
היובל  ,דין פשוט הוא שעל ידי צירוף שני
הכוחות של שדה אחוזה ובית מושב עיר חומה,
יש לבית לחזור לבעליו הראשונים ,שכן ,מחמת
כח שדה אחוזה ,היובל מועיל להוציא את הבית
מהגואל האחר ,ואף על פי ששדה אחוזה עצמה,
אם הקדישה בעליה ,וגאלה אחר ,ביובל אינה
חוזרת לבעליה הראשונים ,אלא יוצא לכהנים,
לעניין בתי חצרים ,אחר שהועיל להם כח שדה
אחוזה להוציא את הבית מהגואל ,חוזר ומועיל
להם כח בית מושב עיר חומה ,להשיב את הבית
אליהם ,שכן לעניין בית מושב עיר חומה נתבאר,
שאינו נחלט לגואל אלא לאחר שנה ,אבל בתוך
השנה ,עדיין לא נחלט לו ,ואפילו חל יובל בתוך
השנה ,ומאחר שלא נחלט הבית לגואל האחר,
אלא עדיין זכות הבעלים קיימת לגאול ,ויש כאן
יובל ,המועיל להוציא את הבית מהגואל ,הרי זה
חוזר לבעלים הראשונים.
אבל אם בא אדם אחר  ,וגאל את הבית מיד
הקדש  ,ורק לאחר שתי שנים הגיע היובל  ,בזה

לכאורה ממה נפשך הפסידו הבעלים
הראשונים את הבית ,כי אם נדון אותו כבית
מושב עיר חומה ,הרי זה נחלט לגואל האחר,
ויצא מרשות הבעלים הראשונים ,וכמו כן ,אם
נדון אותו כשדה אחוזה ,הרי זה נחלט לכהנים,
ויצא מרשות הבעלים הראשונים .וכדי שלא
תאמר כן  ,אמרה תורה " ,ובש יתבי ל ייצי א"  ,ללמד,
שאף באופן הזה  ,בהגיע היובל  ,הבית חוזר
לבעליו הראשונים.
ואף שהיה מקום לומר ,שהכתוב הזה בא ללמד,
שגם בלא שיגאלו אחרים את השדה ,ועודה ביד
הקדש ,תצא ביובל ותחזור לבעלים הראשונים,
בלא שיהיו צריכים לגאול אותה ,כבר למדנו
במקום אחר ,שלא לומר כן ,כדי שלא יאמרו,
הקדש יוצא לחולין בלא פדיון] ,שכן הלוויים,
שיפה כוחם במה שמכרו ,שהוא חוזר אליהם
ביובל חנם ,ובכל זאת ,מה שהקדישו אינו חוזר
אליהם ביובל בחנם ,אלא אחר שיפדוהו ,כפי
שיתבאר בעזה"י להלן ,ואם כן ,קל וחומר
לישראל ,שגם במכר אין כוחו יפה כמו לוי ,ודאי
הוא שבהקדש לא יחזור לו דבר בחנם אלא
בפדיון[.
ואם כן ,לדעת רב הונא ,כל זמן שלא נפדית
השדה כלל ,אינה חוזרת לבעלים הראשונים,
אפילו לאחר כמה יובלות ,עד שיגאלו אותם
בעצמם ,אבל אם גאלו אותה אחרים ,ביובל
הראשון שאחרי גאולתם ,היא חוזרת לבעלים
הראשונים] .וכן שנינו כמותו בברייתא[.
< דעת רב אושעיא.
הכתוב "ונתן הכסף וי ךקם לו" ,בא ללמד ,שכל
הפודה דבר מיד הקדש  ,נעשה שלו לעולם .ואם
כן ,כשאמרה תורה לעניין שדה אחוזה ,שהפודה
שדה אחוזה שהקדישו אחרים ,אינה שלו אלא
עד היובל ,אבל ביובל יוצאת לכהנים כמו
שנאמר" ,וי הך יךה הע שך דה ה בי צל אתו בע ידבל ל קדדה ש לעה'
כמ ישדל ה הע חל הרם לע כדהל ן מת יהיהה אב חז זךתו" ,לא הוציאה
בכך תורה מן הכלל הראשון ,אלא פודה שדה
אחוזה של אחרים ,אבל כל שאר דברים
הנפדים ,חלוטים לפודה עצמו לעולם ,ובכלל זה
פודה בתי חצרים של אחרים  ,ולכן  ,בכל אופן,
אם בא אדם אחר ופדה בתי חצרים של זה ,
הבית חלוט לאחרון לעולם  ,ואינו חוזר ביובל
לבעלים הראשונים.
ואם כן ,לדעת רב אושעיא ,כל זמן שלא נפדית
השדה כלל ,אינה חוזרת לבעלים הראשונים,
אפילו לאחר כמה יובלות ,עד שיגאלו אותם
בעצמם ,אבל אם גאלו אותה אחרים ,מעתה
היא נחלטת לאותם אחרים לעולם ואינה חוזרת
לבעלים הראשונים.
אלו דברים חוזרים ללוי ביובל
בלא פדיון ואלו טעונים פדיון
מאחר שנאמר "וי יךצך א ימ במכשר בש יית וב עי יר אמ חז זנתו
בע ידבל ל" ,יש ללמוד ,שאין חוזר ללוויים ביובל
בחנם ,אלא בתים ושדות שמכרו ,אבל שאר
דברים שמכרו ,כגון עבדים ומטלטלים ושטרות,
אינם חוזרים להם.
"מ ימכער" ,לא בא לרבות ,שכל מה
והכתוב מ
שמכרו חוזר להם ,אלא שרק כשיצאו מהם
הבתים והשדות במכר ,הם חוזרים אליהם
ביובל בחנם ,אבל כשהקדישו בתים ושדות] ,כל
זמן שהם ביד הקדש[ ,לא יחזרו אליהם בחנם,
כי אין הקדש יוצא בחנם אלא בפדיון.
אלו ערים נקראות ערי חצרים
מבואר בסוגיתנו ,שאם יתקיימו אחד משני
התנאים הבאים יש למקום דין של ערי חצרים.
א .אינה מוקפת חומה.
מפשט הכתוב "ובך לתי הע חב צל מרים אב שה ר לאין לךהה ם
חדמך ה סך במ יב עע ל ישדל ה הך ךא הרץ ילחך של ב גי אז ךלה מת יהיהה לו
ובע ידבל ל ילצל א" ,יש ללמוד שכל עיר שאין לה חומה
נחשבת כערי החצרים.
ב .אין לה שיעור עיר.
מתוך שנאמר "ובך לתי הע חב צל מרים" ,כבר ידענו
שמדובר בעיר שאין לה חומה ,כי חצרות אינן
עיר ,ואינן ראויות לחומה ,ואם כן למה נאמר
"אב שה ר לאין לךהה ם חדמך ה" ,ללמד ,שפעמים אף כיש
לעיר חומה ,מאחר שאינה ראויה לחומה ,הרי
היא נחשבת כעיר שאין לה חומה.
ושיעור עיר שאינה ראויה לחומה ,היא עיר שלא
יהיו בה כי אם שתי חצרות  ,שבכל אחת שני
בתים ,שנאמר "ובך לתי הע חב צל מרים" ,ומיעוט בתים
שנים ,וכן מיעוט חצרות שתים ,הרי שני בתים
ושני חצרות ,ואם כוונת הכתוב לשתי בתים
בשתי חצרות ,כלומר שתי חצרות שבכל אחת
בית אחד ,די היה לכתוב "הע חב צל מרים" ,ללמד על
שתי חצרות ,ועל כרחך הכוונה לחצרות שיש
בהן בית ,כי בלא בית אינה קרויה חצר ,ומתוך
כך שנאמר בפירוש "ובך לתי הע חב צל מרים" ,הרי זה
מלמד ,שבכל חצר יהיו שני בתים ,ואם כן,
אפילו יש בעיר שתי חצרות ,שבכל אחת שני
בתים ,אין החומה מועילה לה להיחשב עיר
מוקפת חומה.

]ויקרא כ"ה ל"ב-ל"ד[ וי עך לרי הע ליומ ימ ם בך לתי עך לרי אב חז ז ךךתם
גי אז לעת עולך ם מת יהיהה לע ליומ מים .ועאב שה ר ימ גי עאל ממן הע ליומ מים וי יךצך א
ממ ימכער בע ימת וי עמ יר אב חז זךתו בע ידבל ל כמ י בך לתי עך לרי הע ליומ מים מהוא
ושדל ה ממגי ערש עך לריהה ם ל דא
זךתם יבתוך יבנלי ימ יש ךר לאל .י
אב חז ך
יממכלר כמ י אב חז זעת עולך ם הוא לך הה ם :ס
ך

בכל ערי הלוויים יש לעשות
שדות מגרשים ועיר כדין
"ומגי ירשל י הה עך מרים
בעניין ערי הלוויים נאמר ,מ
מת יתנו לעליומ מים ממ מקיר הך עמ יר וךחוצך ה האלהף עאמך ה סך במ יב.
ומע ד הדתם ממחוץ לךעמ יר האת פי עאת לק ידמך ה עאליפעימ ם בך עאמך ה
אבשהר

וי האת פי עאת הנגהב עאליפעימ ם בך עאמך ה וי האת פי עאת יךם עא יל עפ מים בך עא ךמה וי לאת
פי עאת צך פון עאליפעימ ם בך עאמך ה וי הך עמ יר בע ךת הוך זהה י ימהיהה ל הךהם ממגי יר לשי

הה עך מרים" ,וביארו חכמים ,שאלף אמה שסביב
העיר יהיו מגרש  ,פנוי מכלום ,בלא בתים ולא
זרעים ,שכך הוא נוי לעיר  ,ועוד אלף אמה חוצה
להם ,יהיו ללוויים לשדות וכרמים ,סך הכל
אלפים אמה.
ודבר זה הוא חובה  ,ואסור לשנותו ,שנאמר,
"ושדל ה ממגי ערש עך לריהה ם ל דא יממך כלר" ,ואין הכוונה
י
שלא יוכלו למכור זה לזה או לאחרים ,שהרי
נאמר "גי אז לעת עולך ם מת יהיהה לעליומ ימ ם" ,ואם לא
מכרו ,איך יגאלו ,אלא כוונת הכתוב ,שאסור
לשנות את המגרשים והשדות.
והסיבה לכך שאין למעט את השדות ,לעשות
מהם מגרש ,משום יישוב ארץ ישראל ,שממעט
את הזריעה.
והסיבה שאין למעט את המגרש ,לעשות בו שדה
או בתי עיר ,כי מחריב בכך את נוי העיר.
והסיבה שאין למעט את העיר ,לעשות מגרש
גדול ,כי מחריב את היישוב של הארץ.
וזהו ששנינו ,אין עושים שדה מגרש ,ולא מגרש
שדה ,ולא מגרש עיר ,ולא עיר מגרש.
ומתוך המשנה משמע  ,שלדעת תנא קמא  ,כן
הדין גם בשאר ערי ישראל.
אבל לדעת רבי אליעזר  ,אין הדבר הזה אסור
אלא בערי הלוויים  ,אבל בערי ישראל  .מותר
להגדיל את המגרש על חשבון השדה .וכן מותר
להגדיל את השדה על חשבון המגרש .וכן מותר
להגדיל את העיר על חשבון המגרש .ורק למעט
את העיר עצמה  ,לעשות מגרש גדול  ,אסור,
שלא להחריב את ערי ישראל.
שדה אחוזה ובית מושב
עיר חומה של ערי הלוויים
כל דיני שדה אחוזה)] ,א( שאינה נגאלת אלא
אחר שתי שנים) ,ב( ואם הקדישה וגאלה אדם
אחר ,יוצאת ביובל לכהנים[ ,ודיני בית מושב
עיר חומה ])ג( שבסוף שנה מהמכירה נחלט
לקונה[ ,אינם אמורים אלא בשדות ובתים של
ישראל.
אבל שדה אחוזה של הלוויים ) ,א ( כשנמכר
לאחר ,הוא נגאל אפילו מיד אחר המכירה ,ואין
צריך להמתין שתי שנים) .ב ( וכשהוקדש ,הוא
נגאל אף אחר היובל ,ואינו מתחלק לכהנים) .ג(
ובית מושב עיר חומה של הלוויים  ,כשנמכר,
נגאל לעולם ,ואינו נחלט לקונה בסוף שנה.
וכל הדינים הללו למדים מהכתוב" ,גב אז לשת עולנ ם
ית בהיףה לשלב וי יי ם".
באלו שדות אחוזה ובתי מושב
נוהגים דיני ערי הלוויים
לדעת חכמים – כל השדות ובתים שבערי
הלוויים  ,נידונים כדין ערי הלוויים  ,אף אם הם
של ישראל ,כגון שישראל ירש אותם מלוי שהיה
אבי אמו ,שנאמר בכתוב "כמ י בך לתי עך לרי הע ליומ ימ ם
זךתם" ,הרי שכל בתי ערי הלוויים דינם
מהוא אב חז ך
כן.
ולדעת רבי – לא כל השדות והבתים שבערי
הלוויים נידונים כערי הלוויים ,אלא רק אלו
השייכים ללוויים ,אבל אם היו שייכים
לישראל ,כגון שישראל ירש אותם מלוי שהיה
אבי אמו ,הנכסים הללו נידונים כנכסים של ערי
"מן
ישראל ,שנאמר "ועאב שה ר ימגי עאל ממן הע ליומ ימ ם" מ
הע ליומ ימ ם" ולא כולם ,להוציא זרע לוי שאינו לוי.
לוי שמכר שדה ללוי  ,גואל ממנו לעולם  ,כלוי
שמכר לישראל ,שנאמר" ,ועאב שה ר ימגי עאל ממן
הע ליומ ימ ם" ,ללמד ,שאף מהלוויים הלוי גואל.
ערי הלוויים לא היו מוקפים חומה
מאחר שערי הלוויים היו ערי מקלט,
]שהרוצחים בשוגג גולים אליהם[ ,לא היו
עושים אותן כפרים קטנים] ,כדי שיהא שם די
מקום לקלוט את הרוצחים[ ,ולא היו עושים
אותן כרכים גדולים] ,כי בכרכים גדולים
מתקבצים מכל המקומות לסחורה ,ועל ידי זה
תהא רגל גואל הדם מצויה שם ,ויארוב לרוצח
ויהרגנו[ ,אלא עושים אותם עיירות בינוניות
בלא חומה.
ומאחר שלא היו עושים את ערי הלוויים ערי
חומה  ,אם נפל בחלקם עיר שיש לה חומה  ,היו
סותרים את החומה.
אלא שכל זמן שלא נסתרה החומה  ,היה לעיר
דין של עיר מוקפת חומה ,ועל האופן הזה
נתבאר לעיל ,שבתי ערי חומה של הלוויים,
נגאלים לעולם] ,כן מבואר מדברי רב יוסף בריה
דרב סלא חסידא ורב אשי[.
אבל אין לומר ,שהאופן שבו יהא ללוויים בית מושב
עיר חומה ,הוא ,כשמתחילה נעשית להם עיר בלא
חומה ,והם הקיפוה לאחר זמן ,כי עיר שהוקפה חומה
אחר שנתיישבה ,אינה נחשבת כמוקפת חומה לדין
זה.

דף ל"ד

כהן שזכה בשדה חרם והקדישה
כבר נתבאר ,שיש חילוק בין שדה אחוזה של
ישראל ,לשדה אחוזה של כהן ,שכשישראל
הקדיש שדה אחוזתו ,ולא גאל עד היובל ,שוב
אינה חוזרת לו ,אבל כשכהן הקדיש שדה
אחוזתו ,אף אם לא גאל עד היובל ,יכול לגאול
גם אחר היובל.
וכמו כן כבר נתבאר בדף כ"ט ,שהעושה שדהו
חרם להינתן לכהנים ,הכהן שזוכה בשדה,
נעשית היא כשדה אחוזתו ,שאם מכרה חוזרת
לו ביובל ולא לבעלים הראשונים.
אלא מאחר שבאמת אין זו שדה אחוזה של כהן,
אינה נידונית לכהן כשדה אחוזה של כהן  ,שאם
הקדישה רשאי לגאול לעולם  ,אלא נידון בה
כשדה אחוזה של ישראל  ,שאם הקדישה,
ביובל מתחלקת לכהנים ואינה חוזרת לו.
ואף שהיה מקום לומר ,שמאחר שהכהן הקדיש
את השדה ,ודינה להתחלק ביובל לכהנים,
תחזור אליו מחמת כהונתו.
בכל זאת אינה חוזרת לו ,כי נאמר " ,ובהנינה
הש שנ דף ה בב צי אתו בש יתבי ל קתדף ש לשה' כי בשדי ה הש חי ףרם
לש כתהי ן ית בהיףה אמ חז זנתו" ,להקיש שדה חרם של כהן,
לשדה אחוזה של ישראל ,ללמד שמתחלקת לכל
הכהנים.
והסיבה שהוצרך הכתוב הזה ,כי לולא הכתוב
הזה ,היה מקום לומר ,שהכהן שהקדיש שדה
חרמו ,הוא יזכה בשדה ,כפי שיתבאר להלן.
א .מתחילה אמרו ,שהסיבה שהיה מקום לומר,
שהכהן שהקדיש את שדה חרמו ולא גאלה ,הוא
יזכה בשדה ביובל ,היא ,כי היה לנו ללמוד בקל
וחומר ,שאם בשדות שהקדישו אחרים הוא
זוכה ,כל שכן שיזכה בשדה שהקדיש הוא.
ודחו זאת ,שכן שדות שהקדישו אחרים
מתחלקות לכל הכהנים ,ואם כן אין לך ללמוד
בקל וחומר ,אלא שגם שדה זו תתחלק לכל
הכהנים] ,כפי שבאמת הדין[ ,אבל מניין לך
שהוא לבדו ייטול את כולה.
ב .שוב אמרו ,שהסיבה שהיה מקום לומר,
שהכהן שהקדיש את שדה חרמו ולא גאלה ,הוא
יזכה בשדה ביובל ,כי מאחר שהוא הקדישה הרי
זה דומה לכהן שהביא קרבן לבית המקדש,
שהוא עצמו רשאי להקריבו ,שנאמר "וי מאיש האת
ימהיו" ,ואם כן ,גם בדבר זה ,מאחר
דקדך שך יו לו י
שהוא עצמו הקדיש את השדה ,הוא יזכה בה.
ודחו גם זאת ,כי כשהכהן זוכה בקרבנות
שהקריב ,זוכה הוא להקריב לגבוה ,ולא ליטול
לעצמו] ,אלא שממילא מאחר שהקריב לגבוה,
נוטל חלק המקריב[ ,אבל כאן הוא רוצה ליטול
לעצמו ,ודבר זה לא מצינו שיהיה שייך למקריב.
ג .ולמסקנה אמרו ,שהסיבה שהיה מקום לומר,
שהכהן שהקדיש את שדה חרמו ולא גאלה ,הוא
יזכה בשדה ביובל ,כי נאמר בעניין שדות
"ושדל ה ממגי ערש עך לריהה ם ל דא
י
הכהנים והלוויים,
יממך כלר כמ י אב חז זעת עולך ם הוא לךהה ם" ,ללמד,
שאחוזתם שלהם לעולם ,ולכאורה גם שדה זו,
מאחר שזכה בה מהחרם תהא כשדה אחוזתו,
ולא תצא מרשותו להתחלק לכהנים ,ולפיכך
הוצרך הכתוב הנ"ל ,להקיש שדה חרם לשדה
אחוזה של ישראל ,ללמד ,שדינם שווה ,ואם כן,
מה שנאמר בעניין שדה אחוזה של כהנים
"אב חז זעת עולך ם הוא לךהה ם" ,הכוונה רק לשדה
אחוזה ממש ,ולא לשדה שזכו מהחרם.
סליק פרק המוכר שדהו וכל מסכת ערכין
הוֹ ד וו לס ה' ויכי טוֹ ב ויכי לד עוֹ לם ם חס דסדו וֹ
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