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  .ערכי� ד� לא
  ].ה תני"תוד[? הא� יכול לגאול לחצאי� או לא, מקדיש או מוכר כדלהל�

  

    מקדיש שדה אחוזה  מוכר בית בבתי ערי חומה
  שמעו(' לר  גואל לחצאי(  גואל לחצאי(

  2אינו גואל לחצאי(: י"לרש  1אינו גואל לחצאי(   
  3גואל לחצאי(: 'לתוס

  לרבנ(

  

  ].ה תניא"תוד[? ומה הדי�, באיזה לאבאיזה אופ� המוכר מחשב חדשי� ו
  

    ?באיזה אופ( מיירי  ?ומה הדי(
  שני� אתה מחשב "  כשמכרה באמצע שנה  4שמחשבי� לפי שני� שלמות

  "ואי אתה מחשב חדשי�
  שמחשבי� ג� לחדשי� 

  5 בשביל לגרע מפדיונו
שא� רצה לעשות חדשי� "  כשבא לגואלה באמצע שנה

  )שמחשב חדשי�" ( עושה.שנה 
  

  '?וגו" והיתה גאולתו עד תו� שנת ממכרו ימי�) "כט:ויקרא כה( דורשי� רבי ורבנ� מהפסוק מה
  

    אליבא דרבי  אליבא דרבנ(
  )לא כשנת עול�(=מיו� ליו� : להוה אמינא

  )מוני� ג� שעות(=מעת לעת : למסקנא
ימי� ' שלא יכול לגאול תו0 ב

  למכירתה
  "ימי�"

  ו� ליו�מי: להוה אמינא  )שנת ממכרו ולא שנת עול�(=מיו� ליו� 
  מיו� ליו� ומעת לעת: למסקנא

  עד תו� "
  "שנת ממכרו

  מעת לעת: להוה אמינא  לעיבורה של שנה
  לעיבורה של שנה: למסקנא

  "תמימה"
  )ל:ויקרא כה (

  

                                                           
 ורבנ	 לגבי מוכר ש" דאמרינ	 הת� להדיא שנחלקו ר,.)כא �: ד� כ (קידושי	מסוגיא ד' כ	 הביאו תוס 1

  .  א� גואל לחצאי	 או לא,בית בבתי ערי חומה
שקאי על  " ותניא איד! אינו גואל לחצאי	, תני חדא גואל לחצאי	"' י פירש את מה שאמרה הגמ"רש 2

למדנו שלרבנ	 אינו גואל , "ש"לא קשיא הא רבנ	 הא ר"' כ כשתירצה הגמ"וא, גאולת שדה אחוזה
   .לחצאי	 ג� בשדה אחוזה

. בתמיה, ש ולא כרבנ	" כראתנו שנקטה בסת� שגואל לחצאי	 אזלנכ מש"דא, י"ל פירשע' הוקשה לתוס 3
 .ע גואל לחצאי	"אבל בשדה אחוזה לכו. ובזה נחלקו כדלהל	, ולכ	 פירשו שקאי כא	 על בתי ערי חומה

,  בזה וכדלהל	ריוח א� המוכר יחשב את החדשי� שהיה הלוקח בשדה יש לו דהניחא' הוקשה לתוס 4
" .   אבל אי אתה מחשב חדשי��שני� אתה מחשב " יש למוכר במה שאנו אומרי� ריוחאול� איזה 
וכגו	 שמכר עשר וחצי שני� לפני היובל בעשרה וחצי ,  באמצע שנהדמיירי באופ	 שמכרה', ותירצו תוס

�אול� א� לא נחשוב  , נמצא שכל שנה היא במנה, וא� תחשב חדשי� של החצי שנה בפני עצמ�, מני
�א שני� שלמות בעשרה " מכר לו יונמצא כאיל, כשנהאלא נחשוב לחצי שנה ראשונה , חדשי� בפני עצמ

�  . לה בפחות ממנה לשנהא למוכר שגוריוחוזהו , חות ממנהוכל שנה היא בפ, וחצי מני
	 ווכג, שהוא מחשב את השני� א� רצה המוכר לחשב את החדשי� שהיה הלוקח בשדהו כמו', פי 5

�מחשב לו ג� את , והיה בה הלוקח חמש וחצי שני�, שנמכרה עשר שני� קוד� היובל בעשרה מני
� . בע וחצי מני� ולא יותר ונות	 רק אר,החדשי� של החצי שנה כמו השני
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  .ערכי� ד� ל א  
  ].ה מיו�"תוד[? ובאיזה לא, על איזה דיני� אנו דני� בה� במעת לעת לפי שעות

  

    מהבבית בבתי ערי חו  1נדה' בשאר דיני� הנזכרי� במס
  לרבינו אלחנ(  מוני�  לא מוני�

  'לתוס  מוני�  מוני�
  

שמשכ� לו שדהו והתנו שא� לא ישל� לו את ', פי(ועשה לו שדהו מכר , המלוה את חברו מנה
  ?2 המלוה אוכל פירות!הא� הוי רבית כשהלוקח , )תחלט השדה למלוה ,שני�' חובו לסו� ג

  

    אליבא דרבנ(  יהודה' ליבא דרא
  3יוחנ(' לר  אסור  מותר

  מותר: כשהתנו על מנת להחזיר
  אסור: כשלא התנו על מנת להחזיר

  4לרבא  אסור

  
  ?או הוי רבית גמורה, הא� הוי כמי� רבית ואינו רבית, המוכר בית בבתי ערי חומה

  

    אליבא דרבנ(  יהודה' אליבא דר
  5יוחנ(' לר   כברייתא.הוי רבית גמורה    כמשנתנו.רבית לא הוי 

  לא הוי רבית: לתנא דמתניתי(
  הוי רבית גמורה: לתנא דברייתא

  6)י"לפירש(לרבא 
                                                           

1 �, ב	 ושבבתבששני� ו, שש שני� שבעבד עברי, ש תי שני� שבשדה אחוזה, שנה האמורה בקדשי�: וה
� שא� נולדו �כא	 הא� מוני� ג� לשעות ' ובכל אלה נחלקו בתוס. כול	 ה� מעת לעת ולא לפי שנת עול

  .  בחצות מוני� עד חצות היו� של מחרת או לאאו נמכרו
2 � .ע מותר"לכו,  אוכל פירותהמוכר א� היה אול
, דכיו	 שעשה לו את השדה מכ ר . הא� הוא מותר או אסור" צד אחד ברבית"יוחנ	 שנחלקו ב' ל לר"ס 3

ונמצא שלמפרע היא מכורה לו משעת ההלואה , הרי יתכ	 שלסו� שלש שני� לא יגאלנה ותחלט למלוה
 יתכ	 שלבסו� כ	 יגאל את השדה ויתברר למפרע אכ	, ואכל את הפירות של עצמו ואי	 כא	 רבית כלל

יהודה מתיר  '  דר�יוחנ	 נחלקו בו ' שלר" צד אחד ברבית"זה מיקרי , שאכל את הפירות מחמת הלואה
�  . ורבנ	 אוסרי

ג שסיכמו ביניה� " בכהיהודה' וכא	 נחלקו רבנ	 ור, "צד אחד ברבית אסור"ע "ל שלכו"וס, רבא חולק 4
ובזה , "רבית על מנת להחזיר"והיינו , שא� יחזיר לו את חובו המלוה יחזיר לו את דמי פירותיו שאכל

  . יהודה מותר ולרבנ	 אסור'  דלר�נחלקו 
ובברייתא , הרי זה כמי	 רבית ואינו רבית"שבמשנתנו כתוב , ממשנתנו אברייתא' בסוגיי	 הקשתה הגמ 5

צד אחד "ל "יהודה דס'  שמשנתנו כר,יוחנ	' ותיר$ ר". ית גמורה אלא שהתורה התירתוהרי זה רב"כתוב 
צד אחד ברבית "ל כרבנ	 ש"והברייתא ס.  ומותר�כ! הוי רק כמי	 רבית ואינו רבית לו, "ברבית מותר

  .  התורהו אלא שהתירת�ולכ! הוי רבית גמורה " אסור
יהודה במוכר בית ' כ בי	 לרבנ	 ובי	 לר"וא, " אסורצד אחד ברבית"יהודה ' ל שג� לר"רבא חולק וס 6

דתנא .  ושניה� יכולי� לסבור או כתנא דמתניתי	 או כתנא דברייתא,בבתי ערי חומה הוא אותו די	
 ,תחלה בא לידו בתורת מכרהצד אחד ברבית כיו	 שמ' דמתניתי	 סבר שבית בבתי ערי חומה לא הוי אפי

תחלה היתה הכא	 מד ,ל"כ עשה שדהו מכר וכנ"ניה� הלואה ואחי שעשו ב� ולא דומה לעושה שדהו מכר
. ל שג� כא	 הוי צד אחד ברבית"ותנא דברייתא ס, )ולכ	 אינו שיי! לפרשת הלואה ורבית, מכירה גמורה

  ).בזה' נבאר שיטת התוס' ולקמ	 בעמוד ב(
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  . ערכי� ד� ל א
   ,) ואינו מוריד אות� מהחוב�שנת� לו משכו� והמלוה אוכל פירות ', פי(הא� משכנתא בלא נכייתא 

  ?הוי רבית מהתורה או רק מדרבנ�
  

    2י"אליבא דרש  1ת"אליבא דר
  יתו בחנ� או שמשכירו לו בפחותבדר בב  רבית גמורה  רבית דרבנ(

  בממשכ( לו שדה והמלוה אוכל פירותיה  3רבית דרבנ(  רבית דרבנ(

  
  :ערכי� ד� ל א

  ].ה רבא"תוד[? או רבית גמורה, הא� הוי כמי� רבית ואינו רבית, המוכר בית בערי חומה, לרבא

  

בנכנס בבית על מנת להחזיר שכירות   כשלא נכנס על מנת כ( 
  שנה א� יפדנו

  

   כמשנתנו.לא הוי רבית : יהודה' לר  הוי רבית גמורה 
   כברייתא.הוי רבית גמורה : לרבנ(

  4'לעוד יש לפרש בתוס
  5'לאי נמי בתוס   כמשנתנו.לא הוי רבית    כברייתא.הוי רבית גמורה 

                                                           
ומה  , דכמה פעמי� שהבית נשר� או נופל, ל שג� בבית הוא רק רבית דרבנ	"וס, ת חולק"אמנ� ר 1

 באופ	 שהיתה השדה הזו ממושכנת ייירמ, ירה למלוה בפחות ואילו בבית לא מותר ללוה להשכשבשדה
 לא הוי רבית מה שמשכירו ה"שבי	 כה לא יכול להשכירו לא� אחד מחמת המשכו	 ומשו, לזה המלוה

 מיירי ,והמשנה שאמרה לגבי בית שלא ישכירנו בפחות.  היה השדה בטלהה"בלאדהא ,  בפחותלמלוה
. אלא בי	 א� היה ממושכ	 ללא, אי	 חילוק בי	 בית לשדהד והיינו. יה הבית הזה ממושכ	 למלוהשלא ה

אלא רבית , מהתורהונה לרבית ו אי	 הכ,ולפירושו מה דקאמר בסוגיי	 בבתי ערי חומה דהוי רבית גמורה
  . גמורה דרבנ	

מפני , נו בפחותמר מהמלוה את חברו לא ידור בחצרו חנ� ולא ישכו"תנ	 :) מ סב"ב(בפרק איזהו נש!  2
וא� שבמשכנתא דנכייתא דשרי , י ש� מאי שנא ממשכנתא בנכייתא דשרי"והקשה רש, "שהוא רבית

ואילו כא	 גבי דר , י	ימ מותר ג� באופ	 שנות	 לו את הפירות בפחות משו"מ, מיירי שמוריד לו מ	 החוב
 בית כיו	 שיש לו בו הנאה מובטחתדב, דשאני בית משדה, י"ותיר$ רש. בביתו אמרינ	 שלא ידור בו בפחות

, כ בשדה שכמה פעמי� מפסיד את כל הפירות שבשדה"משא, א� משכירו לו בפחות הוי רבית גמורה �
ז מיושב למה כא	 "ולפ. דספק בכלל א� ירויח משהו מהשדה, בפחות לא הוי רביתלו ג� א� ישכירנו לכ! 

 � בלא נכייתא נהנה ממנו א� , שיי! בו פסידאדשאני בית שלא, בבית בבתי ערי חומה חשוב רבית גמורה
 כיו	 שלא בטוח שיצמחו בו פירות לא ,א� עשו בלא נכייתא' אול� שדה אפי. הוי רבית גמורה מדאורייתא

  .הוי רבית דאורייתא אלא אבק רבית
 הוא רק שנות	 לו את השדה ומה דשרי לגמרי, דכיו	 שנות	 לו את השדה בלא נכייתא הוי רבית דרבנ	 3

. מ חשיב נכייתא"מ, שמשל� לו פחות' ואפי, בנכייתא שמשל� לו עבור השכירות או מוריד לו מ	 החוב
  .ת ובאופ	 שממושכנת"או כר, י שחלוק שדה מבית"או כפירש �והטע� שמותר הוא 

' פי . פירושי�' עוד בכתבו , שנה והברייתאמי אליבא דרבא במה נחלקו ה"לביאור רש' אחר שהביאו תוס 4
 שהתנה המוכר ע� הלוקח שא� יגאל את הבית תו! אי גוונאשבי	 המשנה ובי	 הברייתא מיירי בכה :אחד

ולתירו$ זה א� לא התנו כ	 אסור למכור בית בערי חומה משו� . [שנה ישל� לו הקונה את השכירות
,  יהודה'  וכר�מותרת " מנת להחזיררבית על "ל ש"ותנא דמתניתי	 ס].  ורק באופ	 זה מותר�איסור רבית 

  .  אלא שבבתי ערי חומה התירתו תורה, וכרבנ	�אסורה " רבית על מנת להחזיר"ותנא דברייתא סובר ש
רבית על מנת להחזיר  "יהודה ש' ל כר"ע ס"וכו, שלא נחלקו המשנה והברייתא',  פירשו תוס"אי נמי"ב 5

והברייתא שסוברת , בהתנה להחזיר לו א� יגאלנואלא שהמשנה שאמרה שלא הוי רבית מיירי , "תמותר
 . מיירי בשלא התנה עמו ולא החזיר, שהוי רבית גמורה אלא שהתורה התירתו
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  :ערכי� ד� ל א  
, ה מכרה שמעו� ללוי"י תשסובתשר, ד"ראוב� שמכר בית בבתי ערי חומה לשמעו� בניס� תשס

  ?ה מה הדי�"והגיע ניס� תשס
  

    א� בא ראוב( לגואלה מלוי  א� בא שמעו( לגואלה מלוי
  1 חלוט לראשו(.אלעזר ' לר  אינו גואל  גואל

  2 חלוט לשני.יוחנ( ' ל  אינו גואל  אינו גואל
  

  ?א גואללכמה זמ� הו, או שהיתה שנה פשוטה, ונתעברה השנה, המוכר בית בתי ערי חומה
  

    כשהיתה שנה מעוברת  כשהיתה שנה פשוטה
  3לרבי   יו� מיו� מכירתו365   יו� מיו� מכירתו365

  לחכמי�  ג חדש מיו� מכירתו"י  ב חדש מיו� מכירתו"י
  

  ?ב חדש הא� נחלטת לצמיתות למקבל"ולא גאלה תו# י, הנות� בית בערי חומה במתנה
  

    אליבא דחכמי�  מאיר' אליבא דר
  לרב פפא  לטתנח  נחלטת

  לרב הונא בריה דרב יהושע  נחלטת  4אינה נחלטת
  

  ].ה דאי"תוד[? לאיזה עני� אי� דינה כמכר ולאיזה לא, "מתנה אינה כמכר"מ דקאמר "אליבא דר
  

    ב חדש בעל כרחו"לגואלה תו0 י  ב חדש בעל כרחו"לגואלה אחר י
  5'בתוס' לפירוש א   ואינו גואלה.אינה כמכר   גואלה ואינו .היא כמכר 

  6'בתוס' לפירוש ב   וגואלה.היא כמכר    וגואלה.אינה כמכר 
                                                           

אול� משמעו� לא , כי עברה שנה מאז שמכרה,  שמראוב� נחלטה ל שמעו� והפסיד ראוב� את הכח לגו אלה', פי 1
  .  כול לגו אלהושפיר י, נחלטה ללוי כיו� שלא עברה שנה משעה שהוא מכרה

ומכר לו ג� את הזכות החלי טה , דמה מכר ראשו� לשני כל זכות שתבוא לידו, משמעו� נחלטה ל לוי' ל שאפי"ס 2
  .ותו לא יכול ג� שמעו� לגואלה  יותר מלוי, שהגיע  לידו בסו� שנה ראשונה

דשנת ,  ימות הלבנהא יו� שיתרי� ימות החמה על"והיינו הי, לרבות עיבורה של כל שנה" תמימה"רבי ילי� מ 3
עי בורה של "א יו� אלה "י לעיל  במשנה שנקראי� י"ופירש, ה יו�"ד ימי� ושנת חמה היא שס"לבנה היא שנ

  .  ומשו� שבהצטרפות הימי� האלה אחת לשלש שני� אנו עושי� מה� חדש העיבור, "שנה
מתנה  "מ ד "ל  ל ר"כ  ס"ה דגד הא חז ינ� גבי שדה אחוז, "לצמיתות"וחולק על  רב פפ א שאמר דשאני הכא דכתיב  4

מ " ואילו ר, ודר שו מזה רבנ� לרבות את המתנה, "תשבו"ה ג � שג� ש� כתוב ,  ואינה חוז רת ביובל� "  אינה כמכר
  .לרבות את המתנה" צמיתות"ה דלא דורש מ" כ ה"א, "תשבו"לא דורש כ� מ

תחדש בה הדי� שיכול היינו שלא נ, דמתנה אינה כמכר' דמצינו לפרש דמה שאמרה הגמ' בתחל ה כתבו תוס 5
אי  למדו רבנ�  , ויש להעיר לפירו ש זה. [ולכ  אי� ביד הנות� לגואלה לעול�, ב חדש"הנות� לגאול בעל כרחו בתו  י

מ שלא יכול "אלא החידוש שלא אמרינ� כר, הא אי� החידוש שלא יכול לגאול ל עול�, לרבות מתנה" צמיתות"מ
שלפי רוש ', ועל זה כתבו תוס].  ע"וצ, "צמיתות"וזה לא נשמע מ,  במכר כמו� אלא כ� גואלי� � ב חדש "לגאול  תו  י

ש לא  , ]ש� חסר דבור זה'  ובתוס� ' ק אות ט"בשטמ. והיינו לעיל  ד� כח[זה תיקשי מה שהקשו בפרק ה מקדש 
ולא מצאנו "  אחוז ת עול � היא לה�"דא� יתנו אי� לה� גאולה וה כתוב אומר , יוכלו הלוי� לתת  שדותיה� במתנה

  . ש ובעולת שלמה"ברש' וע, שמע מינה שנותני�,  תנא להזכיר שאי� הלוי� נותני� מתנהשו�
הוא לומר דיש בה די� גאולה  לעול � ולא רק ,  מ שמתנה אינה כמכר"דהחידוש של ר' בפירוש השני פירשו תוס 6

  . ה כי נמי לא הויא כמכר להח לט: ל"וז, וכ� כתב בפירוש רבינו גרשו�. ב חדש"בי


