מסכת

פ ר ק ששי :ש ב י ע י ו ש מ י נ י

כדי השומא •ההוא אין לריכין להכריז אלא מחליטין
»יד עכ״ל ואס דברי תתוספות על פי הירושלמי הלזה
לריך לומר לאו דווקא המלות אלא הוא הדין נמי אס
איזה לוקח רוצה ליה! בעד הקרקע ההוא כדי השומא
ששמותו בית דין אוקימנא ליה בידו והרב בעל חק
נתן כתב לא ידענא מהיכא פשיטא להר הכי ובודאי
שנעלם מזיו עיניו זה תירושלמי:
ד ף כ ״ ב ג מ ר א אמר רב חקדא אמר אבימי
הלכה שום היהומיס ששים
יום יחיב רבי חייא בר אבין וכוי אמר ליה רב נחמן
בר יצחק לרבי מייא בר אבין ששים קאמרת או שלשים
לןאמרת אמר ליה ששים דיחומיס או דהקדש אמר לית
דיהומיס כרבי מאיר או כרבי יהודה אמר לית כרבי
מאיר הא רבי מאיר שלשים קאמר וכו׳ לכאורה איכא
למידק היכי נסחפק רב נחמן בר יצחק כדרבי ר׳
תייא בר אבין ששאל לו ששים קאמרת או שלשים
'קאמרה הרי בה־יא קאמר ששים יוסועוד בהא דששאל
דיתומיס או דהקדש הרי בהדיא אמר שום תיתומיס
ששים יום ועוד מאי שאלה זו כר׳ מאיר או כר׳ יהודה
•פשיטא דכר׳ יהודה דהרי ר' מאיר שלשים קאמר
וכרפדיך רב נחמן בר יצחק גופיה ונראה מדקאמר
דבי חייא בר אבין תלכת נסתפק רב נסמן בר יצחק
הא דאמר תלכת כחכמים• וששים קאמר או תלכת
כסהס משנה ושלשים קאמר וכשהשיב לו ששים קאמינ'
אז ס׳׳ד דרב נממן בר ילחק דהא דקאמר הלכה שוס
היחומיס ששים כחכמים קאמר ולכן שאל ממנודיתומי׳
דוקא הלכה כחכמים או דהקדש נמי וכדאמר לו
דיהומיס כלומר דיהומיס דוקא אז פשיטא ליה לרב
נחמן בד יצחק ד׳א כחכמים קאמר ונסחפק כרבי
מאיר או כרבי יהודה דאי כרבי יהודה אינו צריך
לומר הלכה כרבי יהודה מפני שידוע ר׳ מאיר ור'
יהודה הלכה כר׳ יהודה ואי כר׳ מאיר הא ר׳ מאיר
שלשים יום קאמר ולכן הולרך לשאול כרבי מאיר או
כרבי יהודה והשיב לו כד׳ מאיר ופריך ליה הא ר׳
מאיר שלשים יום קאמר ומשני ליה כרי מאיר קאמינ'
והכי אמר רב חסדא ודו״ק:
ד ף כ״ג ג מ ר א משה בר עצרי ערבא דכלהיה
הוה וכו׳ לסוף איגלאי רכן
פוה וכו׳ המיהא לי האיך אבי׳ ורבח לא הוו ידעי
ברב הונא דכהן הוה בשלמא אבוה כיון אינו צורבא
מרבנן אינם מכירים בו אבל רב הינא דמסחמא בא
לביה המדרש בולאי לפעמים עלה לדוכן וקרא ראשה
ואפשר דלא הוה לומד לפני אבי׳ ורבא ולא הוה הולך
לבית הכנסח שבם מחפללין אביי ורבא ואינם יודעים בו
אלא שהוא נורבא מרבנן ודחיקא ליה שעחא והשומע
ששמע מאביי ליכא דנסביה עלה לרב הונא דיגרש
לדביתהו חוץ מביה דין הלך לנשביה זאה העלה
והשיב לר רבהונא דכהן הוא ושמא לזה נתכוון רש״י
זול שפירש דכהן הוה רב הונ £ולא כמו בפירב
רשב״ם ז״ל בבבא בהרא דכהן היה עצי׳ מפני מי
הוא זה שהלך לחקור על עצרי אס כהן הוא או לא
עד שיאמר לסוף איגלאי מלהא דעלרי כהן הוה ודו׳׳ק:
ב ד ש ״ י ב ד ״ ה נזיל וניזבין בהמיה וכי היה לו
לקנות עכ״ל נ״ב מתיך לשונו
הטהור משמע דלא גריס תיבת אמאי ודו״ק:
ב ד ״ ה ערב חנן וכו׳ ונהרדעי
תוספ1ת
דאמרי נמי לא גביא הרב
3רכת המזבח ז״ל הגיה ורב פפא דאמר נמי וכו׳
נפירושו אמאי אינה גובה מן הלקוחות עד במדידת
ודו״ק:
ב ד ״ ת מוקיף עוד דינר וכו׳ פירש רש״י בעל חוב
יוסף להלווחו דינר ופורה הנכסים האלו
משמע לפירושו שהבעל חוב ענמו פודה ואין לשון
המשנה משמע כן דקתני על מנת ליחן וכוי עכ״ל

ערכין

עב

נ״ב והוא פלא דהרי פירוש רש״י גמרא ערוכה חיא
בפרק כל שעה שעה דף ל״א רתני בהדיא כל היכא
דאקדיש לוה וזבין לוה כולי עלמא לא פליגי דאהי מלוה
וטריף ואהי מלוה ופריק דהנן מוסיף עוד דינר ופודה
אה הנכסייהאלו הא בהדיא קאמר דהמלוה עצמו פודה
ואס מבני דקשיא להו לישנא דמהניחין דקחני על
מנה ליחן לבעל חוב את חובו דלא משמע כן אפשר
לומר אגב דלריך למיתני על מנת ליה! לאשה את
כחובחה חני נמי ולבעל חוב אה חובו כדקתני ברישא
אי נמי חני על מנת ליחן לבעל חוב את חובו משום
דאפשר שיש עליו חוב אחי ודו״ק:
בא"!" לכן נראה לפרש שהלווה יוסף להלוות עוד
דינר וכו׳ עכ״ל ניב מדקדוק לשונם שכהבו
להלווה עוד משמע להלוות מבעל החוב דמסתמא
לא ימלא איש אחר שילוהו שהרי הקדיש כל נכקיו
ולפי זה אחי שפיר על מנח ליחן לבעל חוב אח חובו
ודו״ק:
 FHכ ד ב ל י י ה אק להקדיש אלא מקומו ושעחו
וכו׳ אבל ברישא דמחניתין
דמלריך הכרזת ששים יום מ״ר׳ בקרקעוח עכ״ל נ״ב
ואפילו בקרקעוח כחבו התוספות לעיל אס יש אחד
שיהן בכך ששמו ביה דין אין לריר להכריז אלא
אוקימנא ליה בידו וק״ל:

אין מ ק ד י ש י ן פ ר ק ש ב י ע י
ג מ ר א מהקיף לה רב יוסף בשלמא לענין מכירה
דפליג שמואל עליה ררב וכו׳ נ״נ לריך
לומד דרב יוסף לא הוה ידיע בברייחא דלעיל דקחני
ובשנה היובל עלמה לא יקדיש ואס הקדיש אינה
קדושה ורו״ק:
ד ף כ ״ ה ע״ב נ מ ר א לכהן חהיה אחזתו
מה הלמוד לומר מנין
לשדה שיוצא לכהניס ביובל וגאלה אחד מן הכהנים
מנין שלא יאמר הואיל ויוצא לכהן הרי חחה ידי
וההא שלי וכוי ת׳׳ל אחזחו אחוזה שלו ואין זה שלו
נ״ב ק״ק היאך יכול לומר התא שלי דהא כל המשמר
זכו בה ונריכה שהחחלק לכל בני המשמר ועוד מאי
קל וחומר הוא זה דנשל מחרים אין לו חלק כשאר
בני משמר ואפשר דחשמועינן אע״פי דילאו לכהניס
הרבת שדות ולחלקו מגיע כביעור ז£ה השדה שיאמר
הואיל דהבדה הזה החח ידי חהמ שלי ה״ל אחוזתו
אחוזה שלו ואץ זה שלו ויו״ק:

ה מ ק ד י ש ש ד ה ו פ ר ק שמיני
ד ה כ״ח ג מ ר א תמבזבז אל יבזבז יותר מחמש
רש׳׳י ז״ל פירש המבזבז לעניים
י
עכיל ולפי הסוניא דהכא דקאי אמהניהין למחרים
וכוי דאיירי במקדיש לגבוה הוה ליה לפרש המבזבז
נכסיו להקדיש ואפשר משום לישנא דהמבזבז יורה
דמבזבז לכמה גני אדם על דרך פזר נחן לאביונים
לכן הוצרך לפרש לעניים והא דנדקטו לישנא דהמבזנז
ולא אמרו תנותן לנדקה אל יחן יוחר מחומש אפשר
לומר דלישנא דתמבזנז יורת דמנזנז בפעם אחת
דאס מבזבז יוחר שמא ילטרך לבריוח אבל הנוחן
לדקה יד על יד אפילו בשנה אחת יתן יוחר מחומש
לא איכפת לן מפני לדקחו עומדת לעד ובכל פעם
שיהן הקב״ה ממליא לו מעוחשיחן דשכר לדקה צדקת
ובכחובוחכחבו התוספות ח״ל אל יבזבז יוהד מחומש
מפרש בירושלמי שפעם ראשונה יכול לבזבז חומש
מכאן ואילך בכל שנה ושנה יחן חומש הריוח עכ״ל
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