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  . ערכי� ד� לג
  .'התאריכי� הנחוצי� להבנת התוס, ה אלא"ד' תוס

  

    השנה לבריאה  הערות והוספות
  י סנחריב"גלות עשרת השבטי� ע  3205  והיא השנה הששית לחזקיהו

  מל* יאשיהו  3285  

  1י ירמיהו"השבטי� ע' החזרת י  3302   ליאשיהו18והיא השנה ה

  ד שני� שמל* עליה� יאשיהו"י  3302,3316  

  שנת החורב-  3338  ו שני�"נמצא שמזמ- חזרת- עד החורב- ל

  

  
  ?במוכר מקומות דלהל�, מהו החילוק לעני� גאולה מהקונה

  

    מתי נגאלי�  אי* גואל  מה דינו ביובל כשלא נגאל
  בתי חצרי�  3מיד ועד היובל  2בגרעו- כס�  חוזר לבעליו 

  בתי ערי חומה  ב חדש הראשוני�"רק בי  4בדמי המקח  חלט לקונה אַחר שנהכבר נ

  שדות אחוזה  אחר שנתי� ועד היובל  בגרעו- כס�  חוזר לבעליו

  

                                                           
,  ה הנ�"ד' בתוס: לעיל ד� יב' ע [ שנה97ונמצא שבי� תחלת גלות סנחריב עד שהחזיר	 ירמיהו עברו  1

וזה מה .  שנה חרב הבית36ואחר , וג יובלובשנה זו שהחזיר� התחילו שוב לקדש ולנה. ]א שבגליו�"בנ
 הרי  , יובל של	 אי� משכחת לה ששמעו לשלח את העבדי	 ביובל הבית עודדכיו� שלא עמד', שהקשו תוס

דנוכל למצוא : ל"וז 'דתירצו תוס, ע"צ' אלא שתירו& התוס. [לא הספיק להגמר יובל של	 וכבר חרב הבית
והיינו שבה	 קיימו מצות שילוח עבדי	 כששמעו את . ל"עכ, אות	 עבדי	 שהיו לה	 קוד	 שגלו

מלבד מה שאי� עבד עברי ,  שני	 מזמ� הגלות עד שהחזיר	97הרי כבר עברו , וקשה. התוכחה של ירמיהו
ששחררו	 ' הרי שהיו העבדי	 שעליה	 אומרי	 תוס, וג	 צרי� שיעבוד שש שני	 וירצע, נמכר ב� שנתו

בפני	 הספר '  וע,ש ועוד אחרוני	"וכבר העיר מזה הרש. וחק גדולוזה ד, לפחות בני מאה ועשרי	 ויותר
  ]. מה שכתבנו בזה

וכגו� שמכר לו עשר שני	 קוד	 היובל בעשרה מני	 ובא לפדות ,  כפי השני	 שנותרו עד היובל,כלומר 2
'  וע."ובגרעו� כס� כשדות"אמרה המשנה וזה ש,  מגרע לו חמשה מני	 ופודה' חמש שני	 קוד	 יובל

 . במוצל מאש
ש דכיו� שנגאלי� מיד למה צרי� "והעיר הרש, "ב חדש כבתי	"נגאלי	 מיד וכל י"הנה לשו� המשנה  3

דגאולה בשנה שניה ל א  , ה דיש להשמיע שגואלי� ג	 בשנה שני, ועוד.ב חדש"להמשי� ולומר שנגאלי� כל י
שאינה נגאלת אלא לאחר (שדה אחוזה בולא , )ב חדש"דה	 נגאלי� רק לי(לא בבתי ערי חומה  'מצאנו 
כדי� בתי  'ב חדש "נ  באה המשנה לומר שהגאולה היא כל י" דאה,ש לומר"ובתחלה רצה הרש). שנתי	

א שהוכיח אל. ת נגאלהאול	 בשנה שניה באמת אינ,  כשדה אחוזה'משנה שניה עד היובל וכ� , ערי חומה
ה וכל "ש באור� ובדברינו בפני	 הספר על המשנה בד"וע,  מכמה ראשוני	 דחזינ� שנגאלת בשנה שניהש	

  . שני	 עשר חדש
ל משו	 שאינו מגרע לו "והיינו כנ, "דהרי זה כמי� רבית ואינו רבית.) "ד� לא(וזה שאמרה המשנה לעיל  4

  . מדמי המקח כלו	
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  .ערכי� ד� ל ג
  ?במקדיש מקומות דלהל�, מהו החילוק לעני� גאולה מהקדש

  

    מתי נגאלי�  אי* גואל  מה דינו ביובל כשלא נגאל
  בתי חצרי�  מיד ועד היובל  בגרעו- כס� משויו  בטבלא הבאה' ע

  בתי ערי חומה  3מיד ועד שיפדנו אחר  2בשויו  1אי- יובל נוהג בה�

  שדות אחוזה  מיד ועד היובל  שקלי�' בגרעו- כס� לפי נ  4יוצא לכהני�

  
  ?מה הדי�, והגיע יובל, המקדיש בית בבתי החצרי�

  

    כשלא פדאה אחר  כשפדאה אחר
  לרב הונא  6נשאר ביד הקדש  5חוזר לבעליה

  לרב אושעיא  נשאר ביד הקדש  7בידו משעה ראשונהק� הבית 
  

  :ערכי� ד� ל ג
  ?הא� נידוני� כבתי החצרי� או כבתי ערי חומה, בתי� הנמצאי� במקומות ובאופני� דלהל�

  

    8שני חצרי� של שני בתי�  לשלשה חצרי� של שני בתי�
  בעיר שאינה מוקפת חומה   כבתי החצרי�  כבתי החצרי�

  בעיר שמוקפת חומה  כבתי החצרי�  כבתי ערי חומה

                                                           
אחר כל אותה וא� גאלו אחר גואל מאותו , שא� לא גאל ו אחר גואל מהקדש, וממשי� אותו די� שהיה עד עתה 1

המקדיש בית בבתי ערי חומה הר י  ) ה:ה(והנה לשו� התוספתא . [וא� לא גאל בשנה זו נחלט לקונה, שנה ראשונה
ויש להבי� מה כוונת התוספתא . להקדש)  מלשו� צמיתות  נח לט (= צמת   ל א גאל ו , וגואל לע ול�, זה גו אל מיד

ולכאורה משמע מהתוספתא שיש ,  )לתיבות אלו' הגמדלא הביאה : לעיל  בד% לא' וע " ( צמת להקדש  לא ג אלו "
בחסדי דוד על התוספתא ' א כ� ע. ולכאורה זמ� זה הוא ביובל, איזה זמ� שנצמת להקד ש ולא יכול לגואלו  יותר

שודאי תמיד יכ ו ל  , ובחזו� יחזקאל פירש. ס"ס ולכ� באמת לא העתיק� בש"וכתב שתיבות אלו ט, שהרגיש בזה
  ]. אלא נשאר לצמיתות להקדש,  לא לבעלי�  ולא לכהני�  ינו יוצא ביובל ורק הכוונה שא, לגואלו 

  . ולכ� תמיד גאולת ו היא רק כפי שויו, דבבתי ערי חומה אי� יובל נוהג בה� 2
כמבואר לעיל  (, כ נחלטת לאותו שפדאה"ואח, וכשפדאה אחר יכול לג אול ממנו כל השנה הראשונה שהיא בידו 3

  :). ד% לא
  .). לעיל ד% כה' וע(, י הבעלי �"כל שלא נגאל ע, ה ג� א� גאלו אחר יוצא ממנו לכהני�"וה 4
א נחלטת כבתי ערי חומה ולא מתחלקת  לכהני� ול , שחוזרת לבעל י� ביובל, "ביובל יצא"וילפינ� לה מקרא ד 5

 . כשדה אחוזה
שיש בזה מחלוקת , ולא דמי לשדה אחוזה היכא שלא פדאוה בעלי�[, דאי� הקדש יוצא לחזור לבעליו  בלא פדיו� 6

דשדה אחוזה הוא די� שהקדש מוציא את השדה  , ע נשאר ביד הקדש"וכא� לכו, :)לעיל ד% כה(שת תנאי� משול
בפני� הספר א� די� זה דאורייתא או רק דרבנ� כדמשמ ע  ' וע]. וכא� מיירי לעני� חזרה  לבעלי �, ומחלקה לכהני�

  .מלשו� רבינו גרשו�
מלבד שדה אחוזה  , "ונת� הכס% וק� לו"דכתיב , ל שכל הפודה מיד הקדש אי אפשר לגאול ממנו בעל כרחו"וס 7

  . 'להיכא שמכר בית בבתי חצרי� ופג ע בו יובל בשנה שניה וכו" ביובל יצא"וקרא ד. כ"שיש בה גזה 
מ  אינו חשוב כבתי ערי חומה "מ, שמוק% חומה כדינו' היות שמשנתנו באה ל ומר שאפי, נומקרה זה נ קטה משנת 8

).  וכ� בית אחד בחצר אחד הוא כבתי החצרי�(, אלא נחשב כבתי החצרי�, עד שיהיה שלשה חצרות של שני בתי�
ואי�  , ומשי בח"הכוונה לבתי� בלא חומה וכמו שפירש,  )לא:ויקרא כה(אמנ� סת� בתי חצרי� הנזכר בתורה 

  . מ כמה בתי� או כמה חצרות יש"נפ
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  :ערכי� ד� ל ג
  ?או נגאלי� לעול�) כסדר הזה(הא� נחלטי� לקונה אחר שנה , בתי ערי חומה דלהל�

  

    כשקנה מיד לוי  כשקנה מיד ישראל
  )כסדר הזה(נחלטי� אחר שנה : לרבי

  1נגאלי� לעול�: לחכמי�
  בבתי ערי הלוי�  נגאלי� לעול�

  בבתי ערי ישראל  )כסדר הזה(נחלטי� אחר שנה   )כסדר הזה(ה נחלטי� אחר שנ

  
  ?וכ� מגרש לעיר ולהיפ#, הא� אפשר לשנות שדה למגרש ולהיפ#

  

    בערי הלוי�  בערי ישראל
  לתנא קמא  אי אפשר לשנות  2אי אפשר לשנות

  אלעזר' לר  אי אפשר לשנות  3 מלבד עיר למגרש,אפשר לשנות 

  
  ?הא� באופני� דלהל� יש די� של בתי ערי חומה

  

  � "י עכו"כשהוק� ע  י ישראל"כשהוק� ע
  � מה� ישראל בימות יהושעוכבשו

  

  בהוק� ולבסו� ישב  4יש די-  אי- די-

  בישב ולבסו� הוק�  5אי- די-  אי- די-
  

                                                           
 משמע ,"שאינו גואל כסדר הזה"נה אמרינ� שוהנה ברישא של המ. כגו� ישראל שירש את אבי אמו לוי 1

� גואל כסד ר כמשמע ש, "עד שיהא לוי וערי הלוי	" בסיפא אמרינ� ואילו, שאינו גואל כישראל אלא כלוי
אינו גואל אלא "דברישא אמרינ� ' ותירצה הגמ. 	 מערי הלוי	 עד שיהיה ג	 לוי וג,הזה של שישראל

אכ� רבנ� חולקי	 בערי . וזו סברת רבי,  והיינו שגואל כישראל עד שיהיה לוי ובערי הלוי	'" כסדר הזה
כלומר שג	 ישראל שירש את אבי , מיד ישראל' י הלוי	 יש בה	 גאולה לעול	 אפירל שבע"וס, הלוי	

 . 	אמו לוי גואל בה	 לעול
ל א   '" לא ימכר"ודרשינ� מאי , "ושדה מגרש הלוי	 לא ימכר"והנה בערי הלוי	 מפורש להדיא בקרא  2

,  י פירש במשנה בכל דבר דהוא מסברא"והנה רש. ב מני� שאי אפשר לשנות"אכ� בערי ישראל צ. ישונה
וכ� להיפ� , י"נמצא מחריב את או את הזריעה דממעטי "מגרש משו	 ישוב א הדאי� עושי� של דמה ש"ר

דאי� העיר נאה בלא  , ולכ� ג	 לא יעשה מגרש עיר, ה הוא מחריב את נוי העירדגבי מגרש לעשותו ש
  .דהוא מחריב את ישוב העיר, ש שאי� עושי� עיר מגרש"וכ, מגרש

  . בתפארת ישראל' וע, כ� תוקנה הגירסא לפנינו במשנה 3
	  " א	 יכבשו	 שוב העכו' בואר עוד בסוגיא שאפיומ, ומבואר שרק במקרה זה יש די� של בתי ערי חומה 4

  . בתי ערי חומהחומה לעני� אי� זה נקרא , בשו	 מה	 ישראלכושוב י, ויעשו לה	 חומה
, כ הקיפו	 חומה"	 ואח"אי� נדע בערי	 שכבש יהושע שלא ישבו בה	 העכו, ז"לפוהקשו הראשוני	  5

דכ� , שכתב שאי� לחשוש לזה:) ד� ב(� במגילה "ברמב' וע. א	 אנו אומרי	 שבישב ולבסו� הוק� לא מהני
ובמאירי ש	 כתב שאפשר . כ בוני	 בתי	 ויושבי	 בה	"שקוד	 עושי	 לה	 חומה ואח, דר� בוני עיירות

ורק  , 	 חשובה ישיבה"� ש	 כתב באחד מהתירוצי	 דאי� ישיבת העכו"אכ� בר. שעשו כ� על פי הדיבור
הוי הוק� , כיו� שבאה ישיבת ישראל אחריה	, 	" בנאו	 העכוכ לא מַשנה אי�"וא, ישיבת ישראל קובעת

  . ולבסו� ישב


