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 ~ו~~י"~
 ~י~~ין

 ~~ו"~י ~~~~ ~~ו~י~
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 כתב
 ~~מב~~~

 ש~יטה מהלכות בפ~ד
הלכה

 כ"~
 קרקע שקנה וז"ל~~עכו"ם

 ~ו~רי~' פי~ותיה בשביעית וזרעה יש~~ל ~ארץ~
 על גז~ו~לא

 הם~י~י~
 ~בי~ה' עוב~י מ~די אלא

 א~ןו~עכ~"ם
 מצווי~

 ~די ~שביעית על
 שד~זו~

 ו~~ח הכ~תור ע~~ז ותמה עכ~~ליעליה~
מ"ז ~~~

 ~עתרד"א~
 ו~בי~ו

 ~כם~
 משדה

 ~שם~
 גוי ~ל ~ירו~יוא~אי ~ וז~ל

 מו~רי~
 ה~~ם מזה

שכ~
 בעצמז ו~~ב דעבד ולא ד~כל לא ~דינו

 תעבד ש~םפי~
 ע~

 אחר ידי
 אםו~

 ל~~ול
~~ה

 וז~ שתוצי~
 אפי~

 ש~~ ~גוי~ בק~ק~
 הי~

דע~
 ~"ל~ דעבד, ש~ידו ז"ל ~~ב

 ב~רק~
 י~ראל

אבל
 בק~ק~

 א~~~ דעבד הג~י
 בא הי~

 הוא ואם ק~י~~יש מ~~~
~~ 

 היה לא
 צ~~

 לזכרו ז"ל
 ז"ל שכ~ב ומה~~~יחי~~

 של~ פ~
 ד~~ו

 וד~י ו~ו'~ם~יחין ע~
 ~ו~

 ישר~ל שםפי~י
עזרא בקדוש~

 א~ורי~
 וכדלעיל ~זרה משום

 לזרועאבל ~עת~כ"~~
 התו~~ מן א~ו~

 והגוי~ דמי~ וכל~יל
 מצווי~~יד~

 לנ~ ~ין ה~י ו~שום השביעית על
 ~~יהםלגזור

 ~~וא ~ה ~בל ~פיחיה~~ ולא~ו~

אםו~
 מ~די התו~ה ~ן

 שב~
 וקדושתה ~ארץ

 ~~עם בקנידו אי~ור או~ו הופקעלא
 ~ע~ר מידי לה~קיע ישראל בא~ץ~עכו~ם קדי~ שאי~

 שהריוש~יעית'
 חייבי~ ~יד~

 ואפילו ב~ע~ר
 ~י~ותיהן~כי

 חייבי~
 דמי הכי הרי

 ~בל~שביעית~ חייבי~ איד~
 בפירותי~~

 שביעי~ דוה~
 ש~רי

 עבודה התיר לא םפי~יה גזרתבי~ול
 ז"ל הוא ש~~בוכ~ו ~שביעי~

 הל~ו~
 וזכרדוה ~מי~ה

 ה~~~ק

 ~ז~רי~ שהם~יחי~ ~עמ"~~

 וה~בודה
אםורה~

 ואי~
 שם~יחיו ~י ~ומר

 אםו~י~
 ~י~ותיו

א~ו~י~
 מות~ין' ~י~ותיו מות~ין שס~יחיו ו~י

 אי~ו~ישה~י
 ה~י~ו~

 ה~~יחין מכח בא אידו

 ~~ ה~פיחי~ איםו~~ל~
 ה~ירות איםור ~כח

ותלי
 תדי~

 תדיא ~דלא
 ואי~

 ד~לה
 הת~

 פי~ות
 םפיחיו ה~ר מ~דיהגוי

~זרה משו~ ~םו~י~ וה~פי~י~
 ל~

 דב~י ~ל ~~"מ וכ~ב עיש~ ~פירות
 ~ וזיל הדז~ה~ו''פ

 ~בריו ו~ל
 ה~

 שלא
 מד~תדי ~ו ש~וק~ה~~זה ב~שגח~

 דאכ~ ~~
 דעבד ולא

 ר~ידוו~י~
~~~ 

 ידי ~ל ~י~בד
 אח~

 א~ור
 שא~~~ לומר יש שתוצי~~ מ~הל~~ול

 שב~י'
 ~תבהמשדה

~~ 
 ~ירשה זה ב~רק ~~ן

 ועוד~פי~ים~ ל~די~
 ~כת~ ~ז~

 היי~ו וכו~ ל~~ול אםור אחר ידי עלתי~בד שא~ ~מש~ה ב~ירוש
 ישר~ל' א~ר בש~ו~ו~וקא

 ~ב~
 הוא ~ם

 עכו~~
 מה ~בל עוד ו~~~שמותר~

 התורה מן אםו~ ~הו~
 וכו' הו~קע לא ו~דו~תה הארץ ~בתמפדי

ל~
 דק

 דבהדי~
 כתב

 ב~~~ ~ביד~
 ו~~~~י

ק~ע ~שמי~~
 שאי~ בזמ~

 מדבריהן ~לא אידו דו~ג היובל
ו~"ש

 ל~
 אותו ד~~ע

 אי~ו~
 ב~~ידו

ש~ין '~~~
 קדי~

 ~ע~ו"~
 ~יד~~ ~ה~קיע ישראל ב~~ן

מעש~
 רבידו שכתב~ ~ה א~תמי~תיה ושבי~ית

 ת~ו~ו~ מהל~ו~בפ~~~
 שא~~ו ש~ה

לע~ו~~~ קדי~ ~י~
 היידו המצות ~~ן לה~קיע ב~רץ

 ~~דו ול~~ה י~ר~ל ~זר~~ם לעדי~
 איד~

 ה~י ~לאיחיד~~ ככי~וש
 הו~

 לעכו"ם דמכרה ~א ~אילו

מעול~
 מו~ק~ת עכו"ם ביד ב~ודה אבל

 הי~
ו~~

 ש~י~ו~יה
 ~ייבי~

 ~לא אידו ב~~~שר

~שמיר~~
 יש~~ל

 דזק~
 ו~~"ש

 איד~ ~~~~
 ~ייבי~
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 שהרי שבי~ית דוהג בפירותיהן אבל~שבי~י~~
 םפיחים גזי~תבי~ול

 ל~
 בשבי~ית~ ~בודה בי~ל

 שכתב~~מו
 הו~

 ז"ל
 שהספיחי~

 ~ות~ים
 ~"כ ~~ו~היו~בודה

 הדב~
 ~~ן ש~ידם ב~ור

 לזוזו
 ד~ת~

 ~ולי בה ש~חזיקו יש~~ל בשדה
 ומיש ~כו~םי בשדה והכא בבל ~ולי ולא~~~ים
 ולשתוק ~ד וכו~ אםו~ים שספיחיו מי לומ~ואין

 הי~אי~
 יו~ד

 לםו~
 כותב היה לא ~בידו ד~ת

כן
 שמ~

 ה~פיחים על גז~ו ולא ~בידו שכתב
 לתתלא

 להית~ ~~~
 פי~ות

 שזר~
 ה~כו"ם

 מדב~י שדראה כמו בא~שדהו
 ופ~חי כ~תו~

 ~כו~ם הם כך ~בידו דב~ישפי~
 מות~ים פי~ותיה בשבי~ית וז~עה יש~אלבארץ ק~ק~ שקד~

כלו~
 ד~בד לא ו~ם ~כו~~ם ~ל שהשדה מפ~י

 ומשום מות~יםי הלכך יש~אל~ ~"י ~בודהבה
 ~"י ד~בדה ~לא א~פ"י אהא לאקשזיידאיכא
 לאם~ה לדו היהיש~אל

 דל~
 מ~פיחים ~~י~י

 לכך אםו~ים ואפ~ה ישראל~ ידי ~ל ~ובדושלא
 הדין מן א~ו~ים הספי~ים היו אילותי~ץ

 הי~
 אםז~ים אידם שהםפיחים מאחר אבל~דב~יך'

אל~
 שייך לא וב~כו"ם יז~~, שמא משום

 ~ל מצווים אידם שה~י יזר~דהשמא לגזו~
 שום אין ומ~חה מ~פיחים קושיא ליכאהילכך השבי~י~

 ~כ"לי ~בידו בדבריפקפוק

~~~~

 היא ה~י והכ"מ הכו"פ בין הפלוגתא
 בשבי~ית ש~בד ~כו~ם דל~דיןגלויה

בק~ק~
 יש~~ל בא~ץ עכוים של

 הו~
 דלד~ת

 א~ו~י~ להיו~ צ~יך ה~ירותהכו"פ
 קודם אפי~

זמן
 הבי~ו~

 בדעת דהבין משום
 ~~יי תי~בד שאם מ~שבפי~ושו הרמב~~

 אח~
 היידו

 ~ולי שהחזיקו במקום ~אכל שלא זק~מר~~"ם

בבל~
 זמן קודם אפי' לאכול דא~ו~ים ~ז~"כ

הבי~ו~
 הבי~ו~ ~אח~ דאי

 במקום אפי~ הא
 דמי מצ~ים ~ולי ~קשהחזיקו

 אםו~
 כד~ב

ה~מב"ם
 ~שם~

 אליבא הכ~~מ וד~ת ע"שי בהדיא
 למיש שוה דד~תו~ המש~ות בפי'דה~מב"ם
 ~~י ~~בד שאם המשדיות בפי' ומ"שבחבו~ו
 יש~אל היידו אחר האי~חר

 ודוק~
 בי~ראל

ש~בד
 בקרק~

 דאכל לא הוא דבאיםור ~כו~~ם של
 קודםא~י'

 ז~~
 הבי~ו~

 ~כו"ם אבל
 דלאו ~כו"םשל בק~ק~

 הו~ ~יםו~
 ~א דעכו"ם ד~בד

 ד~ת הוא כן לא קרק~~ ש~~ות מצות ~לדצ~וה
ה~דב"ז

 בהבד~
 המ~דיות בפי' הרמב"ם ד~ת

 ק~ק~ ~שבי~ית ש~בד י~~~ל אבל~"שי
 של

 היש~אל ש~בד כיון~כו~ם
 ב~בי~ית~ איםו~

לכ"~
 הבי~ו~~ זמן ~ודם ~פי~ א~ו~ין הפי~ות

 צ~יכי~~~~~
 ל~בין

 להכם~
 ד~~~ ~שד~

~עמ~
 שעבד ד~כו"ם

 של~ בק~ק~
 ביד דב~ודה ~שום מו~~ין ד~י~ותיו~כו"ם
 מפדימה א"כ קנין ויש היא ~ופק~ת~כו"ם

 ולאדאכל ל~
 ד~ב~

 אפי' ישר~ל ~"י
 מהא לד~תי קשה ו~וד~כו"~' ש~ בק~ק~

 דאמ~
 דימי ~ב

ב~
 בגי~ין ד~ב ~שמיה שישדא

 ~םבי~
 ~~~ וז~ל

 ~~שי בשבי~ית ה~כו"ם ~ם ~וד~יןאין
 ה"ח משבי~ית בפ"ח עצמו ה~מב"םכתב וכ~
 בלבד בדב~ים בשבי~ית ~~ו~ם ידימחזיקין וז"ל~

 או חו~ש ש~אהוכגון
 אומ~ זו~~

 תתחזק לו
 ואם~ ~"שי ביד ים~דדו~ לא אבל ~ו' תצליחאו

 כד~ת~ימא
 הכ"~

 ביד ד~~ודה דה~מ~~~ם ~ליבא
עכו~~ם

ה~כו"ם ~~ ~ודרין ~ין ל~ה א"כ ~דין יש לכ"~
 איכ~ ~

 מ"ש ~פ"י ד~תו קצת להבין
 בגי~יןהתום'

 ~שם~
 ~~ וז~~ל וכו~ ~וד~ין אין ד"ה

והא
 דקאמ~

 זה ~פרק
 בו~~

 כהן ~בי
יכול וחו~~

 לומ~
 בתוכה אדי א~י~~ין לו

 ל~
 כמו

 בקוד~רםשפי~
 ~כי~

 דהא לדכרי
 משמ~

 הכא

דאםו~
 ~א

 מסתב~
 לבשכ~~ חנם בין לחלק

 בק~ק~ אגים~ין ר~ת מפ~שאלא
 מן שמקבלים

 לפרו~המלך
 תבואה וכך כך

 ~וקו מכ~יז ידאי רבי מידה ל~ילהתם כדאמ~ בשד~
 אם~ ~ איכא ד~שות םכדת ו~מא בשבי~יתארדודא וזר~~

 י~~~ולא
 מ~

 ~~~ד למלך
 קםב~

 לדכ~י~ קדין יש
 לה~קי~בארץ

 שבי~ית א"ד משבי~ית
 א~"~~ התום' דמ~ש וד~אה ~כ~ל~ התי~ז מלךגבי אח~ לדכ~י אםור דמדרבדן ~~"ג ד~בדןהזה בז~~

 קםבר ד~~ד תירץ ~ל ~"כ קאי א~ו~דמד~בדן
 לפרש לר"ת דוחקיה מאי דאל"כ קדיןיש

 בק~ק~דאגיס~ין
 יפ~ש~ המלך מן שמקבלים

כ~ש"י
 לדכ~י דשכי~

 ד~ אל~ הו~
 אתי ד~י~ין

כמ"ד
 אי~

 קד~ן יש כמ"ד וב~דהד~ין קדין
 קדין יש למ~ד דאפי~ ד~"לודאי אל~

לדכרי אםו~ מ~~ב~
 ~ח~

 מלך וגבי
 דוק~

 פליג~ וא~כ ~תי~וי
~ש"י

 דה~ ור~~
 דב~ד~~~ין ם"ל רש~י ע~כ

 יש דלמ~ד ום"ל קדין דש למ~דמיי~י
 קדי~

~ות~י~
 מד~בדן אפי' הדכ~י עם ל~דור

 ~ ~ם ל~דו~ א~ו~ין דמי קדין יש ל~"ד דאפי'~"ל ו~~~
 שלא יש~אל לכל ליה דקד~ידןהדכ~י

 יעד~~
בק~ק~

 שלא ~כדי מיש~אל שקדה עכו~ם של
יבו~ו

 למ~ו~
 בא~י ל~כו"ם ק~קעות

 כדאשכח~
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~גיטין
 ~מ"ז~~

 ~דהו את דהמוכר במתדי~ין
 ~לר~ת~ל~כו"ם

 הגיר~א~
 מ~דו מביא לוקח

 בכורים מביא ממדו הלוקח אדם כל פי'~כורים
 מוכר שדא~א

 ל~
 החו~~ כדכתבו אחר שדא

 דלרש"י ~שום ר"ת בשם לוקח בד~ה~ם
 דוקא למוכר דקד~ידן פי' בכורים ומביא~לו~ח שגור~

 י~רים בדמים פירותיו ביכורי העכו~ם מן~יקח
 כדי לירושלםו~ביאם

 של~
 למ~ור ר~יל י~א

 במתדי~ן רש~י כדכתב לעכו"ם בא"יקרקע
 דיש מהא ראי~ מייתי ~בגמר~ מהא לוהוקשה
 דמפדי לעכז"םקדין

 חיקו~
 דאורייתא אין העולם

 אהא קא~ העולם תיקון די~מא ליה מדאלא
 בלא מביא לוקח ר~ת ~ורם ולכן ליקח~דחייבוהו

 אלא קד~ו להמוכר דוקא דלאו ו~פרשוי~ו
~לישראל ג~

 אחרי~
 ולפדות לחזור ~יטריחו כדי קדםו

 ל~כור רגיל ישראל יהא שלא כדי או הגוימן
 ר~~ת שיטת הרי ע"ש~ לעכו~ם בא~י~ק~קע
 לכל למיק~ס שייך דמ~ קדין יש למ"ד~ד~פ~'
 לעדור בעדין דמי הכא~ לפדות~ שיח~רו כדיישר~ל
 ל~"ד אפי' י~ראל לכל אםרידן דמי העכו~םעם

 ישי
 קדי~

 ~ולק~~ן עכו~ם ביד ישתקעו ~לא כדי
 ה~רכ~וב~ל"א

 בזה~
 מלך ~בי דוקא ~"ל והילכך

 ד~"ל רש"י ~בל אחר בדכרי ולאהתירו
 קד~ול~וכר דדוק~

 ול~
 םברא אין דמי הכא ל~חר

 וא~כ ק~י~~ יש למ"ד הד~רי עם לעדורל~~ור
 ד~"לדימא

 להכם~

 ד~ר~ב~~ם אליבא מש~ה
דאיםור

 עודרי~ אי~
 ~~"ד א~י~ היידו

 י~
 קדין

 קד~מ~ע~
 ובא~ת ~כו"ם~ ביד ישתקעו שלא

 אליבא ~~י~ כן לומר הוא~~שר
 דהר~ב"םד~עפ"י דהרמב~~~

 לעדי~
 אי~ו ~כורים

 ~ור~
 ~א

כ~ש"י
 זל~

 בכורים מביא ולקח חזר אלא ~~ת כ~
 ב' פ~ק ה~זקה וביד ה~שדיות בפי'כד~~ב
 בפרק לקמן בעהי~ת וכדדבאר ע"ש~דבכורים
 קדין יש למ~~ד דאפ"י מוכח ע~~פ ~"משביעי~
 שהי~ כ~ו הקרקע עלמ~מירין

 ~ח~
 ישראל יד

 ולהכ~~ור הגוי~ ביד י~תקעו שלא כדי~ו~"ז
 ~דעת שהביןו~רח

 הרמב"~
 בפ~

 האדמפרש המשדיו~
 דל~

 עכו~~ם היידו דעבד ולא דאכל
 ~יך א"כ העכו"ם~בקרקע

 ~תכ~
 אי~ור לה~יל

 העכו~~םעל
 ~ל~

 לא בודאי הרי א~צו את י~בוד
 לדויש~ע

 ~~יי~
 ד"ה ~י' בי~ד

 ~עי~

 ובפ"ח ה~
 בזה והארכ~י ~~ז ם~ק שד~בר אברלעדין
במקום

 אחר~~
 ~~ור דבא~ת די~א אם ועוד

 ~~~כ ~לז בק~קע אפי~ בש~יעית לעבוד~ע~זים

 מ~ג דשביעית דפ"ד במחדיתין אמ~ידןאיך
 וב~יטין מיטובפ"ה

 דכרים ידי ומחזיקין ~ ~~א~~
 חרש דהיידו בירושלמי וא~רידןב~ביעית

 וב~מ' מידך~ לה ~םיבא שמיטה ולבחר~באות ב~

 ~פ"בי~דגיטי~

 ע~ש אחזיקו ל~ו דאמר איתא
 איתאואם

 די~
 לעבוד העכו"ם ~ל גם איםור

 ישראל בארץקרקעו
 בשב~עי~

 ~ותרין איך ~"כ
 לע~~עלהחזיק

 לכ~ ~
 דע~ד ד~א פי' כי דמודה דראה

עכו~ם ~ ע"~ תיעבד אם היידו ~אכל ולא בישראלהייצו
 ושדיה~

 ש~דייק וכמו עכו"ם בקרקע מיירי
 ~ וכתבהר~ב"ם

 עבודת לדו שאםור
 שאםור העבודה לעדין בהדיא כתב ~הריההיא האר~

 ולא"לדו"
 עכו~~~~

 א~ור אחר ע~~י תיעבד ואם
 אחר ע~י כתב ~כילה ~עדין הרי ע~~~~לאכול

 ~'~ פרק ~קמןעיין

~~~~

 ~~ש
 הכ~~

 ~~ו"פ על
 רבידו שכתב~ה דאישת~יטתי~

 בפ"~
 אין

 י~כ~
 לו~ר

כן
 דה~

 זו בשיטה ורא~ון הראש הוא ~כו"פ

בדע~
 היא מופקעת עכו"ם ביד דבעודה ר~ידו

~ן
 המצו~

 ולכ"ע
 א~ריד~

 והוא זה לעדין קדין יש
 בפ~~ ה~י כ~בב~צ~ו

 ~~~"א~
 וא~פ"י ע~ש

 ~ודה אבל רש~י כפי' ד~םתברה כתבדלעצ~~ו
 ע~ש~ הוא כך הרמב~~םדדעת

 ולכ~
 דעת ~ל~ד~ד

 דאע~~~יהכו~~פ
 דאמ~

 ~"ל ~הר~ב"ם הוא
 בידדבעודה

 ~כו~~
 כדכתב ~דין יש לכ~~ע

~ר~ב"~
 מה~ הט~~ו ו~פ"ב ה~י מ~רו~ות ב~"א

 עי~שבכו~ים
 א~

 ד~~עשרות ובכוריםומע~רות תרו~ו~ לעדין אלא ~ידו זה
 מיעו~ איכ~

 דגדך
ובבכורים

 ~זיעו~ איכ~
 ~שא"כ ארצך~ אדמתך

 ~ום ליכאבשביעית
 מיעו~

 דכתב ואע~~~י
 הארץ ~ שבת והיתה שדא~ר ל~ם דמי~שבי~ית

 ם"ללכם
 דב~יד~

 לדרש~
 הרמב"ם כד~תב אחרידא

ב~לכו~
 כגון כבו~ים ~ידי ~ וזיל ה"י ~"ה ~~י~ה

 קדוש~ אין ואהלבורית
 עליהן חלה שביעית

 שד~~ז~ בהןומכב~ין
 לכם הארץ שבת והיתה

לכל
 או ~"שי צרכיכ~

 בעיד~
 קרא

 למ~~~
 בת~~כ

 פ"ו~וז~ל ~"א בהר~~
 לכ~ ~

 ע~ש~ ל~חרים ולא
ו~י~

 המפ~שי~
 ד~~י

 של~ ל~ע~
 לגוים לה~~יל

ולשכיר
 ע"~

 וכיון
 דלי~

 לן
 ~י~ו~

 ביד לכשהוא

ע~ו~~~
 ו~רי אידך בכל כ~ו

 ~ואי~
 שאפי~ א~ח~ו

~ם
 דימ~

 יש ה~~ו~ם ביד ~~הוא
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 וק~~

 הרי י~יד כיבוש כ~~ו ~וי לא ~~דו
 דפקע דלאע~כ

 קדוש~
 ל~~ו~ם ~שמכר ~פי~ ~~~י

 ב~~~א הקדוש בלשודו הרמב~ם ש~~בוכ~ו
מתרו~ו~

 וז"ל ה~~י
~ 

 הרי אלא
 הי~

 בקדו~~ה
 ~ילכךע"ש

 כיו~
 דכ~יב

~~~ 
 ה~רץ ו~ב~ה

 עבודה ~יזה ל~בוד ישר~ל לכל~~ור
 ה~~ו~ם ב~ד כשהקרקע ~~י~ ישר~לבארץ בשביעי~

 גו~יה הרמב~ם ~~דברי לד~~ו ר~יה ויש~דיין
 וז"ל שםשכ~ב

 א~~ ~
 ~רומוח מ~ריש

 ו~~שרו~
ומבי~

 ב~ורים~
 ו~~

 ~~ב
 ו~ייב ~~~~

 ~כ~בכ~~ו בשבי~י~
 ~ ~וז~~ ~םי~~

 ~דין ויש
 ל~~ו"~

 לה~קי~ב~ורי~
 ~ן

 ~מ~~רו~
 ו~~

 ~ ה~בי~י~
~ל~

 ~~~זא דהיידו וד~י
 דברי~~

 ~~י~
 דמי ו~~הש~זר קוד~

 ~שבי~י~ ~יי~
 היצ~ך

הזכיר ל~
 ש~יעי~

 ~דעח דוק~~ ו~~ה ב~זר
דכ~~ו ה~~~~~

 ו~~~שרו~ ~~רו~וו~
 ובכורים

 ב~י~~
 דו~א

 וקדהש~זר
~~~ 

 לכ~ ד~~~ שבי~י~ ל~די~
ד~בי~י~

 ביד ~שהוא ל~~~ו~י ~~י
כד~~ב עכו~~

 בהדי~
 ב~~רו

 ~בק~
 כ'~ד םי' רוכל

 יו~ר ~רון ב~דווז~ל~ו~ם
~~~ 

 ~~~ר יש
 קדין ~ושיש

 ~ז~ביעי~ להפקי~
 כ~יב דקרא

והי~ה
 ואע~~י ~~~ש~ ~גוים ולא ~כם ה~רץ שב~

 ב~די שםדכ~ב
 ט~~י~

~~ 
 ~~ו~

 כ~יב ד~רא
 מפרש ~ה~~זב~ם ו~וד וכו~והי~ה

 ב~~~~
 ~~ה~

~רו~ו~
 ב~~ץ ~~וי ~דין ~ין שא~רו שמה

לה~קי~
 ~א ~~די ד~תירץ ~~שמע ע~'ש~ בו

 ד~כ~ קר~בעידן
 ~בר ר~~ון דב~ירץ ~יידו

 ק~ין יש ד~~רי~ן י~~י~ןדמלכ~
 בעוד~

 בידו

ו~יר~
 ~"ל השני

 ל~ דלכ~
 ל~~~ו~י ~לא ~א

 בא~~י גוי שלקרקע
 ומשכ~~

 כגון לה
 ~י~

 ל~גוי
 מזמן ב~~~יקרקע

 יהוש~
 ~קידש ל~~ר

 ~א ו~דייןכיבוש ומקוד~
 בירושלמי ריבי~ל ~~שבכמ~ ~~עול~ ישר~~ ברשו~ דכד~

דבי דשבי~י~ ד~~"~
 גיד~~

 בכה"ג פ"ה לקמן והב~~י דםיםרא
 קדין ל~דין ~בל ל~~ט ה~~וב דבאהוא

 ~י~
 לן

ק~א
 ~מריד~ ד~מיל~ ~ל~ למע~

 דכיון
 דמ~~~

קר~
 ~ז ק~ין ~דיש ~מרידן ע~ו"ם לשל
 בידשעודדה

 ~כו"~
 קדה ~ם ~פילו

כמו מישר~~
 ובכורי~' ו~עשרו~ ב~רומ~~

 וה~
 ~זכיר דלא

הר~זב"ם
 בשבי~י~

 היידו
 ~עמ~

 דאי
 הי~

 כ~ב
 משמע הי~בשביעית

 ה~
 הישר~ל שחזר ~ודם

וקד~
~~ 

 ~ייב ~ידו ה~~ו"ם
 ב~ביעי~

 כלל
~ידו ז~ וב~מ~ הגוי~ בקר~ע ל~בוד לישראלומו~ר

 דה~
 דם

 ~~~~ הכ~~
 ל~בוד לישר~ל ד~~ור

 ~~ב~ר~~
 ~דוי

 ב~בי~י~
 ~עם ב~רק לקמן ~~יין

 כ~ב לא ~זה מ~די~~ר
 בשבי~י~~

 דלכם ואע~~~י
 ל~ל ~דרושבעי~ן

 צרכיכ~
 שפיר מ~~מ

 ~ם ד~~רשל~ימר איכ~
 ~לל~~יו דדר~ והמ~ר~ דכרי~ למע~

 שבי~~
 ל~כלה על ו~~~ריו ~~רץ

ודדרש
 צרכיכ~ לכ~

 כד~ם~
 ב~~ה הרמבי~ם

מה~
 בי~~

 ה~ז~דש
 ד~ב~ היי~

 ~~ול בשמ~ל
וא~רי~ן

 בזב~י~
 ~כ"ד~~

 משום ד~~ול ~~~א
ד~"ל

 ד~~~ר~
 ואי~א ע~~ש~ ולא~ריו ~~דיו ~דרש

~ה~~יר
 שי~~

 ד~יון ה~"~ו
 קדוש~ ~~י~

 לא ~~י
דפ~~~

 ~~י~
 בר~ו~ ~~וד~~

 ה~~ו"ם~
 איכא

 דדיןל~~י~ר
 ~~~ו~

 ~ו~י שה~זי~ו
 ~צרי~

 לו יש
 ~ל ~קרקע ד~~י~ כתב ~~ירוה~~ך

~~ו~~ עכו"~

 ~~י~ר~~
 ל~~וד

 בש~י~י~ ~ו~~
 ~וקום ~~וו

 ~ו~י~~~זיקו
 ~~ב~ ד~~ ~~צרי~

 דהא בה
של קר~~

 וקר~~ ישר~~ ב~ר~ ~כוי~~
 ישר~ל של

ב~~~ו~
 עולי ~ה~זי~ו

 ~ז~רי~
 בקדו~~ן ~ם ~וים

ד~~~~י
 במ~ו~

 ~דין ל~םביר ~~ר
 ~דו~~

 ~זר~ וקדוש~יהו~~
 ~~ץ ד~דה

 ישר~~
 לה יש

 קז ~~ידיש~י
 ו~ו~

 דהיי~ו
 ~ו~ד ישר~ל ~רץ קדו~~

~~~~ו~ה
 ו~דוש~

 ~יוב
 ~~צו~

 ש~~ר~
 ישר~ל

 לת~ר ~הםויש
 ~דוש~ן ש~

 ~דוש~
 ~יי~ו ~~~י

קדו~ת

 ה~ו~
 ~דושה לה ~ש ישר~ל ארץ ~גו~~

קדו~ת
 ~רו~די~~

 כ~ו
 כ~

 ~פץ
 ~גש~זיו~

 שקדוש

 הרוחדיו~קדו~~
 ~~ילין כמו

 מ~וז~
 ~ו~ה ~~ר

 ~כ~~~בי~
 ~פץ ~ל ~ן ~~יו ו~ו~ר ו~דו~זה

ש~דוש
 קדו~~
~ 

 הד~זי~
 ~יוב ד~יידו

 ה~~צ~~
 ~קיי~ש~~~ויבי~

 כל בה
 ה~לויו~ ~צו~

 ז~ ולעדי~ב~ר~
 ~ה ~ין

 קדוש~ ר~
 ~י ד~~ים

 י~ר~ל שארץ זמןבכל
~~~ 

 ~יש דהיידו ידידו
 ד~זים ~דין בהלדו

 קר~~~וב~ שהי~ ~צו~ בכ~ ~~ויבי~
 הקדושה ~~~רצדו כש~לידו ~~שא"כ

 זרים ביד ~~י~דה ישר~לוארץ
 בעודו~י~~

 הרבים
~פ~עה

 מ~דוש~
 דהיידו דמים

בארץ ~~לויו~ מ~צו~
 י~~

 מרשו~ידו ~י~א~ה ~בוש ~~י ~~~או
קדין

 הדמי~
 אבל בה לדו ~הי'

 ~גוף קדו~~
~ד~~דש

 ~ו~

 לא ישראל ~~~ץ
 ד~מרי~ן ~מו ו~ד לעו~ם ב~ק~הוהיא מעו~~ ~~ק~~

הגוף קדו~~
 ל~

 שד~~דשה הקדושה ו~יקר ב~די פקעה

~ברי~
 את ה~ב~~ה כש~~ן הב~רים בין

 ו~דושה ל~ולם ד~ב~~ה לאל~ברהם האר~
 ז~~

 הי~ה
~~ה

~~ 
 י~ושע קדושת ~לא א~ילו ~ארץ

 זמן כל אךדידו ובי~
 של~

 בא
 ובי~ י~וש~

 ~ ~ לקדש דידו
 ~בידו לאב~הם שניתדה ה~רץ~~

 ל~
 היתה
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~ד~~ייבה
 לדהו~

 ועי~ר ו~זעשרות ב~רומות בה
~ובת

 קרק~
 יהושע ק~ושת~ לא~ר הארץ דת~ייבה

 הארץ את הקדיש והוא ישר~ל מדעת דידוובית

 ה~~י~~בקדוש~
 מפדי ~ך

 של~
 הקידוש ~יה

 בי~ד והישיבהו~כיבוש
 ~ל~

 ~ידו ובית ~יהושע
 רודם לשב~ים ישראל ארץ ~ל ו~לקוקדשו

 הל~ךשדכב~~
 ל~

 לש~~ה ~לא הקדושה ~~לה
 ~ש~לו ~~~כא~ל

 מאר~
 וכב~ו יש~~ל

וד~ב~ל ה~ו~ו~
 קדי~

 ד~ב~ל~ ~ישראל הדמים
 קדושת ~ל

 ב~~ושת ~שא"כי~ושע
 ובי~ עזר~

 ש~ד~ו דידו
 ~ידוש הי~ מ~דש בא~~י הד~זים קדו~תו~דשו
 ולע~יד לש~תה ועד ל~ו~ם קיימאשל

צריכא ול~ ~ב~
 לעול~

 קדושה
 ~~ר~

 ~ה~דז~ה ~~~די
 ~י~ היל~ך אדמתן על שי~בו לא~ר הי'שלהן

 כ~ יותרלהקדושה
 ל~פוס ומ~ום

 ~~שו~
 שקדו

 ~~דו~ת ~ילכך ג~ור ב~דין הד~~יםקדין
 ו~~ה בי~וד שום לה אין הארץ ב~צותלהת~ייב ד~י~

איכא
 ~הבי~

 ~ה~ ב~~ו הר~~~"ם דברי
 בי~

ה~~יר~
 ה~"ז

 ש~~~
 ל~לק שם

 בי~
יהושע קדו~~

 ~זר~ ~קדוש~
 ע~שי ב~~קה ~הי~ ~זפדי

ו~יי~
 בכי~מ

 שהדי~
 ~יכא וב~ה בצ~~~~

 להבי~
 ~ושי'

הרי~ב"~
 ~~"ג ~דשי ד~לו ל~ע~זא ~~ילה ריש

 משו~ ביבי~ן ~ו~~ה ב~וקף מגילהל~רי~ת
 כבוד

 ישראלא~ץ
 ד~של~ו~

 למ~ד
 קדוש~

 ~~~~דה
 ש~~ר ~ייך לבא לע~יד ו~~שה ~~ע~הקדשה
 כבוד להש~לקו

 שכש~
 ~יי~ת הא~ץ שקדושת

 ~וא דין ~ומה ערי בבתי ביתלעדין
 שתה~

קיי~~
 לעדין ג~כ~

 מקר~
 ~ל~ ~~ילה~

 לא למ~ד
 ~יון וקד~ה וחזר שבא עד לבא לע~ידקד~ה
 קדושה להד~ז~ה

 ל~די~
 בי~

 ~ומה ~רי בב~י
כו~

 מ~עדי~
 ל~לוק

 כבו~
 ל~~י

 ל~~י~
 ע"ש~ ~~מ

 הדיל ל~י~בל
 אי~~

 לא~ר דא~י~ למימר
שב~לה

 ~דוש~
 שייך יהושע

 לית~
 כבוד

 לאר~
ישר~~

 אפי~
 לא~~

 קדו~ת שדתב~ל
 ד~וי ~תי ובזה ד~קעה~ לא הגוף קדושת~בל יהוש~

שפיר
 ד~ית~ ה~

 ~~ז ד~עים דמם' ~תום~תא
וז"ל
 והלוק~ ~

 משאי~כ בת~לה י~~ה הגוי בית
 ~זה הק~ה פ~ד והכו"פ עיש~ב~דם

 ביד דבעודן ד~~להר~ב~ם לשי~~
 הע~ו~~

 יש ל~~~ע
 דמ~ש ש~יר ~תי הדיל ל~י~ אבל ~"ש~קדין

 היי~ו קדין יש בידודבעודו
 דוק~

 ~~צות לע~ין
 ידו דעל ד~ים ~קדין דז~ו ק~~ע~ובת

 דהיידו ד~ים~קדושת ב~
 ~צו~

 ה~לויות
 ~העכוי~ם יד שת~תוכיון ב~ר~

 הו~
 מתו"מ הוא פ~ור

ומ~בי~ית
 ~צו~ ~ז~~~~ ו~~ו~י~

 רדעים~ ר~יית
 ~צותל~ו

 ~וב~
 ~רקע

 הו~
 מצ~ ב~ ולא

~דוש~
 ~~רץ ה~וף קדושת ~צד ~לא ד~ים

 ~פי~ ב~לה לא הגוף ~דושת קדושישראל

~~הי~
 אין ~~יד ~כוים ברשות

 קד~
 כדדבאר

 ועי~ל~מ~
 י~~~ ב~ז~~~

 ~~ח עד~ת במ~~ת
 שכ~במיו

 ל~ר~
 לא ~ז~א ד~דו~ת ~עמא

 דהי~~ הדו~ן מד~ת ~ה~ ~שים~תב~לה
כו~ש ברש~~

 ע"ש~
 ולענ~ד

 דהק~ו~~ ~שו~ דרא~
 הי~

 ~~יר בקדין ו~דו ~דתיישבו~ז~ן
 דהיי~

 ב~זקה
~~ש

 דה~
 כ~ב

 הר~ב"~ ~~
 ב~~דש~ו~ר א~ ~~ה ~ ~~ל

 ~~של~
 קדשה רא~~ה ק~~ה

 לב~~ל~~יד
 וב~דוש~

 א~י שאר
 שביע~~ לעד~

 ל~ ~ה~ וכ~צ~ו~~שרו~
 ~בוא~ ~~~יד קדשה

 ~רו~לם ה~קדש ~~דושתל~י
~~~ 

 ~שכי~ה
ו~~ידה

 ~י~~
 ו~שמותי ~ומר ~וא ו~רי ב~להי

 ~~~~יכ~~~
 ~כמים וא~רו

 הןבקדו~~ן ~ש~ומ~ ~ע"~
 ~ו~ד~

 ~יוב ~בל
 האר~

 ב~~יעית

ו~~~עשרו~
 מפדי ~~א אידו

 ש~ו~
 ~ב~ם כבוש

וכיו~

 ~נל~~ה
 האר~

 ~כבוש ב~ל ~~ידיהם
וד~~רה

 ומשביעי~ ~~~ע~רו~ ~ה~~~
 ~ידה שהרי

 ול~~כך ~ה שה~זיק~ ב~זקה אלא ב~~בושקד~ה ל~ וקדש~ עזרא שע~ה וכיון י~ר~ל ~רץמן
כל

 ~~~ו~
 ודת~דש בבל עולי בה ש~~זיקו

 ~זר~בקדו~~
 ~~ום מ~ודש הוא השד~יה

 ~~דו הארץשדל~~ה ו~~~~~
 בשביעי~ ו~יי~

 וב~~~~ות
 ~כן עכ"ל~ ~רז~ה ב~ל~ות שבי~~~ו הדרך~ל
כתב

 הרמב~~
 מה~ ב~~~א

 ~רו~~ו~
 ע"ש~ ה"ה

 קדושת של תקי~ות דעיקר ב~ירוש כתבהרי
עזרא

 מקדוש~ ~דושת~ ומו~~
 דידו ובית י~ושע

 שה~זיקו ע"י ~עשתה דקדו~תה~שוש
 ב~

 דהיידז
 שנ~ישבוהישיבה

 אדמת~ ע~
 קד~ו כך ו~~ר

מ~א"כ
 בקדוש~

 קודם שהיתה דידו ובית יהושע
 על וד~ישבושכבשו

 אדמ~~
 הילכך

 ה~~ ל~
 מ~~י

 לשעתהאלא
 ול~

 קדושת אבל לב~~ לעתיד
 לה שישיש~אל אר~

 מ~~
 קדושת

 הק~"~
 שקידשה~

 הב~רי~ בי~בב~י~
 ב~~ה לה אין

 עולמי~
 כ~ו

קדושת
 ירושלי~

 ~~לה לה דאין ו~~~קדש
 מקדש~כם את דוהשמותי מקרא ויליףהרמב~~ם כדכת~

 ~ילוק אין זהו~עדין
 בי~

 לה~זיקו בבל עולי ה~זי~ו
 מצריםעו~י

 דש~י~~
 ב~~ול שום בלא קדושים

 בידיהם ה~ילוק ועי~ר~ו~מ~~~
 לעדי~

 מצות
 הכ~~ור ו~דכתב ב~רץהתלויות

 ~~שעשירי בפר~ ופר~
 ~ועיי~

 מקום הרי ב~~יז~~ לקמן
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 כמו לה יש הגוף קדושת מצרים עולי~שהחזיקו
 שהחזיקומקום

 עו~
 במקום גם והילכך בבל

 בעבודת עבודה אסור מצרים עולי רקשהחזיקו
 בשם לקמן כדדבאר מה"ת ואפילוהקרקעות
 וא"כ בפ' לקמן והבאתיו בתשובותיוהרמב"ם
 אעפ~ בא"י מישראל העכו"ם ~קדהקרקע
 ביד בעודה קדין ישדדי~א

 העכו"~
 דוקא היידו

~~תקדושת

 ~~~~ דמיםר~קדין~~י~כ~~
 קדושת עיק~ פדיםכל

 אר~
 לא ישר~ל

 ולקחה ~שרזר דהא העכו"ם ביד בעודדהאפילו ד~ע~
 דקדושת ודאי אלא יחיד כיבוש כמו הוילא
א~~י

 ל~
 דפקעה

 ממד~
 הוא הדמים קדין אלא

 חוזרת העכו"ם מן וקדה כשחזר והילכךדדפקעה
 הדמים קדושת דהיידו הקודמת קדושתהודיעור
 הגוף קדושת אחר דמשכה הדמים קדושתכי
 גם הגוף קדושת בה שאין ובמקום בהשיש

 על חל אינו הקרקע חובת ד~יידו הדמיםקדושת
 שמיה יחיד כיבוש למ"ד דאפי' ואעפ"יהקרקע
 להי אין ישראל ארץ קדושת מקום מכלכיבוש
 בזה מםתפק דהרדב"ז פי עלואף
 וז"ל היג מתרומותבפ"א

~ 
 שאם מהכא משמע

 פי על ישראל מלך הלך ואח"כ א"י כלדכבשה
 שד~ה הארץ מן שאידן אעפ"י מקומות ובכלב~~ד

 ולבי א"י כשאר קדושה להן יש אבידולאברהם
 בה שדוהג לעדין דוקא דדילמא בהמהמם

תרו~ו~
 מן ומעש~ות

 התור~
 קדושת לעדין אבל

א~~י
 ממ~

 דדילמא ~כתב ו~זה ~כ~ל~ צ~ע לא
 לאו~ ומעשרות תרומות בה שדוהג לעניןדוקא
 בע"ז אמרידן דהאוקא

 ~כ~א~~
 אין דלמ~ד

 מה"ת בםוריא לעכו~~ם ובתים שדות~מוכרין
 דס"ל משום טעמאהיידו

 כיבו~
 שמיה ~חיד

 אבל ע"ש~כיבו~
 ~דוש~

 דלכ"ע~ דלעד"ד ~"י
 יחיד כיבוש למ~יד ~פי'לה א~

 שמי~
 דהא כיבוש

 בגיטיןאמרידן
~~~~ 
~ 

 שוותה דרכים בשלשה

~ורי~
 כח"ל ~מא עפרה ~ לח~יל' ובשלשה לא~י

 עבדווהמוכר
 ל~ורי~

 ובשלשה כו'' בח"ל ~מוכר
 קםבר כו~ כ~~~י ושבי~ית במעשר חייבתלא"י~

כיבו~
 אעפ~י הרי ~~~ש כיבוש שמיה יחיד

 מ~מ כיבוש שמיה יחיד כיבוש ס"לדברייתא דתד~
 ~~~ו ומוכר ~~אעפרה

 ואם ~ח"ל' ~~וכ~
 קדושת לה יש כיבוש ~~יה יחיד ~יבושדל~"ד די~~~

 ~פרה על ~ומר יתכן אין א~כ גמורה כא~~י~~י

 הו~~~מ~
 יחיר ~יבוש ולמ~ד

 שמי~~
 כיבוש

 דוכ~

 שמיה לאו למ~~דללמוד
 כיבו~

 כל שד~בשה היכא
 וכבש ב"ד פי על ישראל ~~ך הלך וא~~כא~~י

 אבידו לאברהם שדתדה הארץ מן ש~ידןמקומות
 ~דהיידו א~י קדושת להשאין

 קדוש~
 אלא הגוף

 בתרומות חיוב לעדין דהיידו ד~יםקדושת
 ק~ושת אבל ובבכורים~ ושביעיתומ~שרות

 ארץ אלא ד~קדש לאכא"~ הגו~
 שד~~

 ~~יידו לא"א
 או כיבוש דהוי למ"ד י~יד בכי~ושדוקא

 היחיד הלך ~ח"כ אם דלכ"ע א"י כלשדכבשה ~יכ~
 שדתדה הארץ מן ~~אידן מקו~ותוכבש

 ד~ים קדושת דמהדי הוא התם כיבוש דהויאבידו ל~ברה~
 ~שא"כ מעליא כיבוש דהוי הגוף קדושתבלא
 לחול כח היה לא לחוד ~יבוש דמ~עםהיכא
 שחל מקום דוקא בעידן ~זי דמים קד~שתעליה
 הי~ ואם הכיבוש קודם יש~אל ארץ קדושתעליה
 מהדי אזי מקודם עליה חל ישר~ל ארץקדושת
 חובת ~צות עליה שיחול יחיד ~יבושגם

 י~רחל מרשות שיצאתה דבמה כיון משוםמה"ת הקרק~
 קדו~ת אלא דפקעהלא

 דמי~
 והיידו

 דמצות חיובא דפקע ממילא דפקע הדמיםדק~ן משו~

החלויו~
 קדין מחדש שק~דה אח~~כ ו~ילכך בארץ

 אעפ~י ה~רץ ~צות בכל דתחייב ממי~אהד~וים
 הוידלא

 אל~
 המקום דב~א~ה משום יחיד כיבוש

 קדושתקדוש
 הגו~

 דהו כל ~כבישה של במע~ה
 קדושת עכ"פ אבל הראשודה לקדוש~החוזרת
 דהיתה לאו אי ~בל בתחלה שיהי' צ~יכיןהגוף
 הגוף קדושתקדושה

 ל~
 ואיכא יחיד~ כיבוש ~הדי

 ט~ם עודלמימר
 ב~~

 העורא כח יפה שהי~
 ל~תיד גם ~ועיל הי~ ~שקדוש~ם דידוובית

 מועיל היה שלא דידו ובית י~ו~ע קדושתמכח לב~
 דקדושת משום לבא לעתיד ולא לשעתהאלא
 ~דושת לגמור פעולות בשתי היתהיהושע

 לאברהם הקב~ה ש~~ן הב~רים בין בבריתדהא הגו~
 את עדיין דתקדשה לא הארץ אתאבידו

 וקא~ תלי מיתלא היתה שהקדו~ה אלאלדמ~י האר~
 מפרשידן יוהילכך דידו ובית יהושע ~ שיקדשעד
 בכל דא~רידןהא

 מקו~
 היידו ראשודה ירושה

בי~י
 יהו~~

 עיי~
 יבמות ותו~' ברש~~י

דל~ ~פ"ב~
 דידו ובית יהושע ל~די היה וא"כ כר~ח
 ~גוף הקדושת את לגמור קדו~וח שתיל~שות
 הכבישה ~~די הי~ והכל הד~זים קדו~תו~קדש
 הרמב"ם כדכתב י~יד כיבוש יהי~ שלא~די
 י~ן ה~ב ~תרו~תפ~~א

 דעדיי~
 דדמר לא

 ה~דוש~

ה~ו~
 ואז

~~ 
 די א"כ יחיד כיבוש ~הדי היה
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 ~בל היש~אל~ ביד שיהי~ כ"ז ~יועילל~קדושה

כשיצ~
 הקדושת את ל~מ~י ד~קע מ~שותהיש~אל

ד~י~
 שחלקו ו~דם שכבשו קודם שנתקדש

 בקדושתמש~"כ
 דכב~ עז~~

 קדושת דתקדשה

הגו~

 ו~ק~ושת
 ה~ו~

 היה לא ~~כ ב~לה ~א
~ל

 עז~~
 דהיי~ו אחת קדושה אלא לקדש

 לקדש א~ש~ היה הזאת והקדושה ~~יםקדושת
 שבלא~~ה יען יחיד כיבוש ~ק היה לא אם~~י'
היתה

 חל~ כב~
 קדושת הא~ץ על

 הגו~

 ולא
 דהו כל ובכיבוש ה~~ים קדין ~ק חסר~יה
 קדין קודה שהיש~אלבא~ן

 גמו~
 הקדושת חוז~ת

ד~ם
 בצי~ו~

 הקדושת
 הגו~

 ~ל ודתחייבו
 ה~דושת עצם על א"כ בא~ץ התלויות~צות
 דידו ובית עז~א בל~ו לקדשה בא~ש~יהיתה

אל~
 יחיד ~ל

 ויחי~
 לשם אדמתו על שיחזיק

 א"י בק~שת דת~דשה א~יקדו~ת
 הלכותב~~ר ה~ו~ ~דכת~

 יש~א~ א~~
 המיוחםת

 וז"ל י' ~י' תר"ם שדת בלו~דוןהדד~ם לה~ו~
~ 

 ול~י
 שכבשו ~ה מכל מקום קדוש בעי לאדעתי
 תהי' אם היום ואפי~ מצ~ים~ולי

 עי~
 אחת

 מיוחדות וה~דות יש~אל לדירת מיוחדת~א"י
 ל~~שם ~יוכל גוי אי~ת עליהן יהי' ולאליש~אל
 וחייב קד~שתה היא זו~מדה

 במעש~
 דאו~ייתא

 אתי ולפי~זע"ש~
 שפי~

 ד~י~ין התום~ דברי

~ח~~
 וז~~ל י~ודה ~בי ד"ה

~ 
 רבידו ~אל

 יהודה ל~בי לה~תחייב הי~ הזה דבזמן~~"ת ~~~

במעש~
 דלא והשיב א"י של ב~ע~בה שאדו

 מאי קשה ולכאו~ה ע"ש~ יהודה כ~ביקי"ל

קשי~
 א~ץ כדגד כל בבל עולי החזיקו לא הא
 ~תו~~ כדכ~בויש~אל

 ~שם~
 מאי א~כ ע"ש~

 לר"תדוחק~ה
 לומ~

 דיל~א כר"י ~קיייל דלא
 אלא כר~י קי"ל~אמת

 ד~~ו~
 ~חזיקו דלא משום

~~
 בבל עולי

~ 
 דא~' ש~יר אתי ה~ל ל~י ~אבל

 לחו~ ~צ~ים עולי ~ ~לא בה החזיקו ~לא~למקום
 תהי' אם ~ה"ת דיתחייב לה משכחתדמי

 מיוחדת בא"י~חת עי~
 לדי~~

 דלא אע~"י י~~~ל
 מ"מ יחיד כי~וש אלא~וי

 ש~י~
 קדושת חל

 ד~ים בקדושת א"י קדושת ד~יידו שבא~ץ~מצות
 כב~ שעכ"~כ~ן

 בקדו~ת דת~דש
 ה~ו~

 תו
 עז~א קדושת ו~י~כך יחיד כיבוש הוילא

דידו ובי~

 מוםי~
 לעתיד דא~י~ א"י קדושת על יתרון

 פעם לקדש כלל צו~ך יהי~ ולא קודשה דמי~בא
 לעולם דידו ובית עז~א בקדושת די אלאאח~ת
 ~ לאחר ~א~ילו לעדין עולמיםולעולמי

 ש~לי~

 פעם~ארצדו
 שדי~

 מ"מ לז~ים ודשא~ה
 שקדה דאעפ"י מאו~ה מ~דה דג~עק~ושתה אי~~

 בשעת י~וון ולא יש~אל בא~ץ דחלהיש~אל
 על הדמים קדו~ת עליהשיחול קדי~

 דחלת~
 מ"מ

 אעפ"י עזרא קדושת לאו ד~י ממילאדתקדשה
 קדושת לה ישדכבר

 ה~ו~
 ~מ"~

 כיבוש מהד~ לא
 שי~ול מדת על קדין בשעת כוודה בלאיחיד

 ~מצות קדושת דהיידו דמיםהקדושת עלי~
 יתכן איך דאל~כבא~ץ התלויו~

 לומ~
 דאי~ הא

 בחגיג~

~ג~~
 ובחולין

 ~ז~~
 ז"ל~ מקו~ו~ ובשא~

 ~~ב~~
 עולי כבשוםכ~~~ם

 מצ~י~
 בבל~ עולי כבשום ולא

 קדוש~~םב~
 קדשה ולא ~שעתה קדשה ר~שודה

לעתיד
 לב~

 עליהן שי~מכו כדי והדיחום
 קדושת~ ד~יכא דהיכא כיון הא ע"שבשביעית

~גו~

 דהיידו יחיד קדושת אפי' מועיל בל~"ה
 יס~כו מצ~ים עולי שהחזיקו מקוםשכל ~~ש~ איך א"~ מהדי דמי יחיד כיבושאפי~

 הא בשביעיתעדיים עליה~
 תכ~

 יש~אל אותם שק~ה
 ~קדושת~ ~~די דמים בקדושת הק~קעדתקדש

הגו~
 על~ שכב~

 דימא אם ~בל הק~קע על
 אע~"י ~בל עולי שהחזיקו דב~קוםהח~וק
 מ~~מ הגוי ~~שותדיצא

 תכ~
 ~הישראל

 ברשותו~ותה מכדי~
 ממיל~

 הראשודה לקדושתה חוז~ת
 דמי א"י בקדושת אותה לקדש ~וודה בלאוא~י'

 מ~א"כ ממילאדת~דשה
 במקו~

 עו~י~ שה~זיקו

 קדושת בה היתה ולאמצ~ים
 עז~~

 ~ין כלל
 הא~ץ על חוז~ת ד~יםהקדושת

 בצירו~
 קדוש~

הגו~

 קדושת עליה שיחול קדין בש~ת כוודה בלא
 כלל ~ז~א קידשה ~לא מקום והילכךד~ים
 דקידש~אע~~י

 יהושע
 וקדוש~

 הגו~
 בתו~מ חייב אידו ב~תם היש~אל וקדהלעולם עלי~ ד~א~

 ~דיים~ עליהן ~מכו ולכן כלל הא~ץ מצותוכל
 שדתבא~ כ~י ו~"כבשביעית~

 ~קדה עכו"ם
 ישראל ב~ץק~קע

 כיו~
 ~מ~ידן בידו דבעודה

 קדושת~ לע~ן אבל דמים קדושת לעדין קדיןיש

הגו~

 ב~~א הרמב"ם כדכתב כלל ד~קעה לא
 ~"י~ת~ו~ות

 אל~ ~
 ע~ש~~ בקדושחה היא ה~י

הילכך
 ש~י~

 הכ"מ כתב
 דאע~~~

 בידו דבעודה
 לעבוד ליש~אל ~םור מ"מ קדין ישאמ~ידן

~~~~  ~~~~ ~ק~ ~~ 

 ~קע~
 מצ~ים עולי ~ק בה הח~יקו שלא למקוםשזותה
 בה דעבד דלא קי"ל ד~~~כלבד

 כדאית~
 ב~~~ו

 ~"אמשביעית
 בםי~~

 וז~ל
~ 

 עולי ~ה~זיקו וכל
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 ~"ש~ דע~ד לא אבל כו'~~רים

~~~~

 דעכו"ם כיון ~בין ~ריכין לפי"ז
 קדושחה ~וו~ה בא"י קרקע~קדה

 עולי בה שהחזיקולמקום
 מצר~~

 מה מפדי א~כ
 עולי בהחזיקו ~א דאכל דלא במת~י~יןא~רידן
 דנאכל ~~דא א~רמ~~ים

 ול~
 ~ע~ד
~ 

 ~י~א

ל~י~ר~
 במקו שקדה ~ עכו"ם של דקרקע

 עולי שהחזיקו למקום שוו~ה בבל עו~~ש~חזי~ו~
 ישראל ביד שהיאמצרים

 מקו~ אב~
 שהחזיקו

 עולי~ה
 מצרי~

 בה דחית ע~ו"ם ביד שהיא
 עולי ~החזיקו ב~קום עכו~ם של מקרקעדרגא

בב~
 מחדיתין והא

 ~יו~
 בקרקע מיירי דרישא

~ל
 עכו"~

 ה"ה א~~כ ישר~ל בה שעבד אלא
 דמדבר~םיפא

 במקו~
 מצרים עולי שה~זיקו

 ~ שקדה בעכו~~ם דמימיירי
 קרק~

 במקום

שהחזיק~
 ישראל בה ו~בד מצרים עולי בה

 הם חלוקים ודאי זהובע~ין
שהחזיקו דבמקו~ בדידיה~

 ב~
 יד תחת ש~יא אע~"י בבל עולי

העכו"~
 ממדו ישראל יקדה אם מעלה יש מ~ימ

~~
 יחד דמים קדושת עליה יחול ~רי הקרקע

~~דוש~
 הגו~

 ~~ץ ודין
 ישרא~

 לכל לה יש

דבריה~
 ~ם הילכך

 ~שהי~
 העכו~ם תחת עדי~ן

 בה שתעבוד לא~ור לה יש א"י חומר כלגי~כ
 מה הפירות את יאכל לא בה ~ד ו~םי~ראל~

שאי~
 ע~לי בה שהחזיקו מקום כן

 ~צרי~
 ושהיא

תח~
 יד

 העכו"~
 הישראל אותה י~דה א~ דאפי~

 יעלה ~א איי ב~דו~ת ~הקדי~ה ~ודה בלאםתם
 ישר~ל ביד ~עלה שוםלה

 תח~ ~~כ~הית~
 יד

 ע~ודה ב~ו~ה ל~םור ~י הי~~ךהעכו~ם
 משו~

דעכ~~~
 א"י ק~ושת

 י~
 הגוף קדושת דהיידו לה

 ~בד אם אםרו לא אכילה~בל
 אפילו עליה יחול לא דמים דקדו~תמשום עכו~~~ ב~

 ישראליכשהי~~בי~

~~~~
 בהחזיקו הםפיחים על ג~רו שלא אעפ~~י
~ולי

 ~צרי~
 כדכתב

 הרמב~~~
 בפ~~ד

 ~ה עבד שלא דוקא היידו ע~~~~ הכ~ומש~י~ה
ישראל

 אל~
 בה עבד אם אבל דעלו~ הוא ~זאיליו

 שהחזיקו במקום כ~~ו ~ירותיה א~וריםישר~ל
 האיםור מעשה בה ד~שה כיון ~בל עוליבה
 ב וקדה בבל עולי שהחזיקו דבמקוםו~יון

~כו~~~
 ~ולי בה שהחזיקו ל~קום קדושתה שוו~ה

 ~~ו"פ ה~כיח ישראל ביד ~הי~המצרים
 כ~זרע~ א~ורין דפירו~יה באיי קרקעשקדה בעכו"~

 ליכא םפיחים דגזירת אעפ"י העכו~םבהן
 אסורים עבודה עי~י ~באו ~ירות מ"מבעכו"ם
 דעל אעפ~~י ~צרים עולי שהחזיקו שבמקוםכמו

 ד~ור זריעה אבל גז~ו לאהם~יחין
 ~~ה"~

~~~ 
 מ~רים עולי בה שהחזי~ו~מקום

 ע"ישגד~ו ופירו~~
 עבוד~

 דוה א~ורים בה שא~ור
 בקדושת~~שווים ~ז~

 והכם~

 משדה
 משי~

 עליו
 אלא דומה שא~ן ~ברורדהדבר וכת~
 ~~ירוח ד~~ורים הוא מצרים עו~ישהחזיקו דב~קו~

 בה~שדעבד
 משי~

 דה~ם
 בשד~

 ישראל
 וה"ה דמיירי הוא ע~ו"ם בשדה והכאדמיירי הו~

 כשישראל מיירי דהתם לחלק למימר מצידהוי
הוא

 ב~ דזר~
 יד~ ~ל אי~ור מע~ה שדעשה

 ש~יר הי~כךישראל
 אםריד~

 ~שא"כ ~ירותיה

~~פירזתי~
 ע~יי ד~גדלו

 עכו~~~ עבוד~
 דלא

 בהדעשה
 אי~ו~

 דהא מותרין ~ירוחיה גם כלל
 מודה ~כו"פגם

 דע~ו"~
 ~עובד

 בשביעי~
 אין

 עבודה ~שום עבירה עוברהעכו~ם
כדכתבתי בשביעי~

 לעי~
 בהדיא מדבריו מ~ואר וכן בפ~~א

 ~שכתב
 שהרי

 חייבי~ איד~
 הכי ואפילו ב~עשר

 חייבי~~ירו~יה~
 ה"ד

 חייבי~ איד~
 ב~ביעיח

אבל
 ב~ירותיה~

 דוהג
 ~כי וכתב ~"שי שבי~י~

 עבודהלעדין
 בשבי~י~

 דעכו"ם בהדיא ~~ב הרי
 אםוראידו

 בעבוד~
 שפיר הילכך כלל בשביעית

 ה~ו~פ על להשיגאיכא
 דל~

 למקו~ ד~~י
 ~הוחזק

 עוליבה
 מצרי~

 של ש~ה בין ד~~~לק ו~א בכ~~~ג
 לשד~י~ר~ל

 ~ל
 ד~כ"~ ~~ו~~~

 להשיג רצה
 דא~י~ע~יו

 די~א~ א~
 ד~~~ו~

 עולי ש~~זיקו

~~צרי~
 בה כשעבד ~~ילו א~רי~ן ד~י

 דוקאהיי~ו עכו~~
 כשעכ"~

 ישראל של אחד צד
 ~ש~י' אבל ישראל של ~י~ה דהיידוהיה
בשדי

 הצדדי~
 של

 ה~~ו"~
 השדה דהיידו

 הכלוה~ובד
 בעכ~~~

 ~~י~
 ב~קו~

 ~החזיקו
 ~~תרין ה~ירות ד~י ~בל עוליבה

 ו~עובד הקרקע בעל אחר הולכין דאין~"ל ו~כוי~~
 ~~קו~ כיון הקר~ע מקום בתר~לא

 ~קר~ע
~יא

 במקו~
 עבודה בה עשה ~י' ישראל שאילו

 א~ו~ה עבודה~יתה
 וה~י~ו~

 בקדושת ~~ורין
 א~י~ ~~מילאשביעית

 כשהקרק~
 העכויים ברשות

 מחויב שאידומי
 ~שבי~י~

 א~ורין ה~י~ות ~"מ

והבי~
 ראי'

 ~ז~
 ~~~"י ~~מעשר

 מחויבי~ ש~יד~
במ~שר~~

 ~~חויבי~ ~ירו~יהן
 כיון ב~~שרות
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 הי~ שאילו במקוםשד~~דלו
 ברשו~

 היו הישראל

חייבי~
 ברשוח כשהוא עכשיו גם בחו"מ

 פי~וחיהן~כ~"פ העכו"~
 חייבי~

 בשבי~יח ה"ד ב~עשרות
 ~כו"פ של הקושי~ עיקר בא~ח א~דם הואכן

 שםוחר הח~קה יד לחיבורו המשדיוח ~פי~'שהק~ה

~~
 דאיכא כך כל קושיא זה דאין דלעד~יד עצ~ו
 ישראל של דהשדה מיירי המ~דיות ד~פי~למי~ר

היח~
 וה~כו~~ם

 ~בד~
 כחב ולכן בשביעיח ו~ר~ה

 אחרים ~~~י שחעבד המשדיוח ב~ירוש~ר~~~~ם
~יידו

 ~כו"~
 אחרים שדקראים

 ועיי~
 בחשובוח

~~רייי~
 דלא החדא אמר וע~ז ~"שי צ"ח םי~ן

 ~אכל להיוח הפירוח ~םור ד~כ"פ משום~כל
 ז~ן קודם אפילו שאםור םפיחין ~זירחמש~ם
 ~שם הראב"ד כדכחבהביעור

 ה~~ו~
 בכ~~מ ו~יין

~שם~
 אלא אידו זה אך ז~~ל קורקו"ם הר~~י ~שם

היכ~
 עכ"פ שיש

 חד~
 שהשדה דהיידו לריעוחא

~י~~
 חרחי היחה ~ם אבל ישראל של

ל~~ליו~~
 של שדה דהיי~ו

 ~כו"~
 בה והעובד

 אזי ~יה עכו"ם כןגם
 איכ~

 שפיר למימר
 לא ם~יחין ד~זי~ח משום ~ו~~יןדפירוחיה

 ה~פיחין ~ל ~זרו דלא הר~~ב"ם ~דכחבהכא שיי~
 ד~פדי~לא

 ע"~
 ~זשום קדין אין למ"ד ו~פי' כו'

 בה וזרע י~ראל של היתה השדה אם~~פילו

עכו~~~
 אם~ר אידו

 ~ל~
 וב~~ו~~~ ~~יחין משום

שזר~
 ~זירה שייך ד~א עכו~ם של קרקע ועבד
 גזרי דלאד~פיחים

~~ 
 ע"ע ~פדי אלא הם~יחין

 ~ילכך השבי~יח ~ל מצווים אידןוהעכו"ם
 ו~ו מוחריןפי~וחיו

 ל~
 כל מידי קשה

שהקשה ה~ו~יו~
 ה~ו~~~

 ד~יכרח דהא ו~ש~וע ~~~שי
 ~יירי ד~חדיחין ~פרשהרמב"ם

 שהקרק~
 של

 ועבדיש~אל
 ב~

 דאכל לא והילכך ישראל ~"כ
 ישראל בה שעבד~~ום

 בקרק~
 ישראל של

היידו אחרי~ ~"י שד~בד ד~יירי לדחוקי הו"לולא
 משו~

 קרקע הי' דאם דם~~ל
~~ 

 ישראל
 בין לחלק שייך הי~ לא י~ראל ~"כ ~הו~בד
 כיון מצרים עולי ~החזיקו ב~ל עוליהחזיקו
 דדאכל לומר יחכן לא באי~ורדדזרעה
 קיי~לדהא

 הדוט~
 וכ~~ש יעקור במזיד בשבי~יח

 א~ילו דאםור הוא ד~ורייחא דלכ~~עזריעה
 הרמב"ם דהא מצרים עולי בה ש~~זיקוב~קום
 דמי מצרים ~ול~ שהח'יקו במקום דאפילו~~~ל
 כדכחוב בתשובוחיו כד~~ב מה~~ח עבודהאםור
 דמתדיתין לפרש אי~א באמח ולהראב"דבםמוך
 בקרק~~יירי

 דכתב ישראל בה ועבד ישראל של

 ה~"ו שמי~ה מה~בפיד
 דבמקו~ו~

 שהשביעיח
 ע"שי יעקור בהו א~רידן דלא א~שרמדבריהן

 לא ~צרים ~ולי בה ~החזיקו דבמקום ם~~לא"כ
 דדאכל ~מ~ידן שפיר הילכך י~קור ב~ואמרידן
 ~~ילו דעבדולא

 בקר~~
 של

 ישרא~
 בה ועבד

 בדב~י ש~חבחי מה בםמוך ~ועייןישראל~
 ש~תב ~~~ימ לדברי קצח לדקדקויש הר~ביד~
שאע"~ ~שם~

 ש~~ור
 וא~ לזרו~

 ~ו~ן הדין זרע
לעקור

 וא~
 ~קר ולא ~בר

 ה~ירו~
 ואין ~ו~רים

 איםור אלאבפירוח
 ~פיחי~

 כן ~ם ע"ש~ בלבד
 של~ בקרקע ~ם מח~יחין לאוק~א מציהוה

ישרא~
 דר~ו יורה והאמח י~ראד בה ועבד
 בהדיא משמע כ~~ב ~י~ בחשובותיודהרמב~~ם

דהרמב~~~
 מיירי ד~חדי~ין ~~ל המשדיוח ב~י~

בק~ק~
 ~ה ו~בד ישראל של

 ישרא~
 ומ~ש

 אלא ישראל ע~י וה"ה דוקא ל~ו אחריםע~~י שתעב~
 י~בוד לא מ~ח~א שאםור ~יון ~~בדמיל~א או~ח~

 ~~י דא~י~ קמ"ל אורחיהוא~ב
 עכו"~

 ~~ור דמי
 שם כחב דהא ~~~~' ע~~מ שהחזיקו במקוםוא~י~
וז~ל
~ 

 ~ירוש ~הו ש~לה
 ל~

 ד~בד ולא ~כל

 במש~ה א~רו ~שובהכו~~
 ~~בי~י~

 פ~ו
 לשביעי~ ~רצו~~לש ~~~~~

 ~ולי ~ה~זיקו כל
וכו' בב~

 וזא~
 ~מיד ב~ירושה ~ש~~דו ~ה ה~שדה

 בפירושיו גי~ח בן יצ~ק רבידו שזכר ~זההוא

ו~~ז~
 שהוא

~~ 
 ה~כ~ים ~ל בו ~פירשו

הם~מדו ולז~
 והו~

 ~ירוש ~י
~~ 

 ~אכל
 ו~~

 היידו דעבד
 ה~רץ ועבד ~בראם

 ב~ביעי~
 בזה

 הם~~
 אם

יצא
 הזר~

 שישבד~ זמן ול~חר לאכול יכול אידו
 הגדול מחבורידו והלכה ה~~ה בכל היטבו~יי~דו
 ~~מה וד~גלה המשדה פירוש לדודראה

 הקדושרבידו בסבר~
 זצ"~

 ~ויקרא שד~מר כמו חעשהבלא בשביעי~ ה~רץ שעבודח והוא
 ~~~ה~

 לא שדך
 ~ן מאלי~ ~ארץ שחוציא מה וכל ו~ו~חזרע
 ~ו הארץ~ירוח

 לאכול ~וחר זה האילן פירו~
 ש~ח והיחה הכחוב שאמר כמו הפ~רוהוא
 ~~~ח ~שם המשדה ודוםח לאכלה לכםה~רץ

 ~להדלקח ולםיכה ולשחיה לאכי~ה ד~דהשביעיח מ"ב~
 חורה דין וזהו~דר

 גזרו ~ופרים מדברי אמ~
 מהדברים בשביעיח ~ארץ שחוציא מהכל

 החב~אה כ~ון באכילה א~ור שחהאהדזר~ין
 ~וא וזה וכיוצא והירקותוהק~דיח

 ילך ש~א עבירה ~וברי מפגי ואםרוהםפיחין הדקר~
 ויביאדה ב~ידחו ירק ~ו חבואה ויזרע ר~עאדם

 הםפיחין מן ויאמר י~כרדה אוויאכלדה
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 ד~צ~ ~אליהם~שעלו
 ה~פיחין לאכול החר~ו אם

 ~~~ודת ויורגלו ~בירה ל~וברי מכשול~רמדו
 מה"ת אידן ה~~י~ין ב~~רא שא~רו וכמו~הארץ
 והו ~כמים גזירת וזהו םו~ריס מד~ריאלא

 ~שם במשדה ואמרו~אמ~~
 פ"ח~

 וחכמים
 כל~אומרים

 ה~פיחי~
 א~י~ת הותר ולא א~ורין

 זר~ודין מי~י אם כי~הזר~ים
 וירקו~

 לא אשר
 ~ה~ודדג האוזב כ~ן מאליהן ~ולין והםיזר~ו
 ויוצאין דזר~ין ש~י~ן עש~ים ~מידי בהןוכיוצא
 אומרם והואמ~ליהן

 ~שם~
 והירבוזין ה~י~ם

 אדם מכל דלקחין וה~ו~בר ו~חלגלוגות~~ו~ין
 הלפת אבל דשמר~ בזה ~יוצא ש~ין~בשבי~ית

והכרו~
 בכולם וכיוצא ב~ידה היוצא והכרפם

 מד~ב~ןא~ור
 ו~ירו~

 כ~ו ~ו~רין כל~ האילן
 במשדה א~רו א~ה כל אחרשא~~דו

 ~שם~
 שכל

מה
 ~קד~

 אשר ו~וא שדיה בק~ושה ~זרא
 ~~בודתו אסורין ש~ו הםפיחין בבל ~וליהחזיקו
 וכל דעבד ולא ~אכל לא ~ו~רם והואאםירה
 שלא ראשודה בקדושה מצרים ~ו~י ש~חזיקומה

 ~מד~ מן דהוא בבל עוליהח~יקו
 ~צרים דחל עד

ל~ורך
 ולרוח~

 עד הוא עזרא שקדש ד~זה
 היו אלו~ל כזי~

 תלוי~
 ב~דושה

 ראשוד~
 וקדושה

 לבא~ ל~תיד קדשה ולא ל~~תה קדשהראשודה
 ~בודתו וא~פי~~כ ~ותרין ש~ו ~~יחיןולזה

 שהחזיקו מה כל ~~~ם והוא ~ורה ~דין~ורה
 ועד מצרים~ולי

 ה~ה~
 אב דאכל אמדה ו~ד

 ב~~ובה מביא הר~ב~ם הרי ע~~ש~ דעבדלא
 דלא מתחלה שפי~ש איך ~ירושים השדיזו

 בפיי ש~פרש כ~ו וז~~ה ~~ד אם היידודאכל
 כמו םפיחין ל~דין ו~פרש שחזר ואיךה~שדיוח
 שהי' הראשון ובפי~ החזקה יד בחבו~ושמ~רש
 ~~~רש א~א כלל ~כו~~ם ~זכיר לא ב~חלהמפרש
 בשביעית הארץ ו~בד ~ב~ אם דאכל דלאהא

 ו~בד ~בר אם דהאי ביש~אל ד~יירידמבואר
 אלא ביש~אל דהיידו דעבד דלא האי עלקאי
ודאי

 דמ~~
 לאו אחרים ~"י שת~בד במת~יתין

 דאכל דלא דאיםור מדבריו לל~וד יש ~םדו~א
 ~בראם

 וזר~
 ם~יחין משום לאו

 דדג~ הו~
 בה

 לפירו~א קמא פירושא בין חילוק מאידאל"כ
 םפיחין משום קמא ~ירושא דגם כיוןבתרא
 מ~י~ הר~ב"ם חזר דהילכך למי~ר ואיכא~וא
ק~א

 ומפר~
 לפי~ לו דהוקשה מ~ום אחר פי~

 ד~בר משום היידו דאכל דלא דהא דמ~רשקמא
 ~הדיא בתשובה כדכתב בשבי~ית הארץ~~בד

 לחלק ~כן איךא~~כ
 בי~

 בבל ~ולי החזיקו
 בתרווייהו ~בודה ~הא מצרים עולילהחזיקו

 דהפירות לומר יתכן איך ו~ודדא~ור~ הו~
 הא ~פי~ים מ~ום א~ורים~שבי~ית שזר~
 ~פיחיםדאםרוה ~ע~~

 כ~~
 ~~"ד בחבורו הרמב"ם

 ילך ~~א ~בירה ~וברי מפדי הד~~ל~בתשובה ה"ב~
 רשעאדם

 ויזר~
 ויבי~ה בגידתו ירק או תבואה

 הוא ה~~יחים מן וי~~ר י~כר~ה אוויאכלדה
 א~ ~~צא מ~ליהםש~לו

 הס~יחין לאכול התרדו
 לעבודת ויור~לו ע~ירה ל~וברי מ~~ולגרמדו
 ~ין ~מש ~זרע והיכא~ארץ

 ~יי~
 ה~~ם לומר

 אידו כיהד~ל
 ~ר~~

 בעל~א
 ~ל~

 ~בודה

~~~
 הי~~ך

 ~י~
 חילוק

 בי~
 ב~ל ~ולי החזיקו

 ~~לילהח~יקו
 ~כ~~ ו~~~ ~צרי~

 מהר~~י ב~ם

~ורק~~
 ~~ם

 ה~"ו~

 לדמות
 זר~

 בשבי~ית
ב~בי~ית לדו~~

 במזי~
 דות~ ~הדי~

 ~בר ואם ל~קור
 ~קרולא

 ~~ירו~
 ~~"ו לקמן ~עיין מותרים

 בזה~מ~~~
 וה~ה ~~~ג הר~ב~ם ~ד~~ב

 בזר~
י~

 ל~~ות
 דרג~

 אפ~ר דאיך בזה
 ד~י~הלזה ז~ לד~ו~

 דרב~~
 היא

היא דאו~יית~ לכ~~ וזרי~~
 ~ל~ ד~~~~

 ~דך בתורה
 ל~

 ועוד ~זר~~

 ~אמרי~~דה~
 ~~~~~ ד~בי~י~ ~י~וש~~י

 הרמב~םוהבי~ו ה~יד~
 דש~יעי~ ב~~~~

 ~~ם
 ד~~

 או

הברי~
 ה~~יב או

 ע~
 ~ביעיח ב

 ~חו~
 משלשים

 ל~דייום
~"~ 

 ~י~~~יי
 ~ו~~י~

 דוקא היי~ו

 יז~ ~~~~י~בפחו~
 הוא ~ותר הדין ~~~"י

ל~חר
 ה~קד~ ש~~~

 ~ו~פות דליכא
כלל שביעי~

 ל~ו~ ~~~ז~ וה~
 ~חות ר~ה קודם

 היידו יום~זשל~ים
 ר~

 ~מא ~ין ~זר~ית ~~~ום
 הרואהיאמר

 ב~בי~י~
 ~~~רות הילכך ~~עו

 הוא גמור ~איםור ~צ~ה בשבי~ית א~בל~ותרין
 ו~וד ~ותרין ~ה~ירות ד~~ו אם מבואראידו

 דמי לאדזרעים
 לד~יעו~

 דא~רידן דבד~י~ה~~וא
דפירותיו

 מותרי~
 לחוד די~קור דב~דםא מ~ום

 יש דמי מותרין דהפירות דימא אם ואפילו~גי
ל~יים

 הקד~
 דהד~י~ה

 ~ות~
 פירות

 הרב~
 ~עמים

 בשדה זו בשדה ה~ירות שקיצר לאחר~~י'
 דימא אם אפילו וא"כ אחרות פירות ~ליויצמח אחר~

 לקיים ~פ~ר הן מו~ריןדהפירות
 הקד~

 ידי ~ל
 הפי~ות קצירת ~אחר האילן ל~קור~יתחייב
 ל~וציא א~שר ~היה ה~י~יות את אותוו~פ~יד
 הפירות את ~תיר אם אפילו כז אם ימיובכל
 בזר~ים ~~איכ הק~ס א~ ד~ב~ל לא~דיין

 דימא ואם ~ירות מוציאין אחתפ~ם שר~
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 לא א~ א"~ הפירו~~מותריןי ~בל שיעקוררק
 הפירות ~~דלו עדעקר

 יקב~ ל~
 שום ~עובר

 דהפירו~ ~יון~דם
 שיעקור זמה מו~רין

ל~~ר השר~י~
 שגמ~

 ה~~ד שום לו אין הדידולין כל
 יהיה לא אם קדם ~ום לו ~ין דידיהולגבי

הקד~
 רק

 העקיר~
 דג~י מםתברא הילכך

יהיה זר~י~
 הקד~

 אך אםורי~~ יהי' הפ~רות דגם
 איםור ד~~מתלמי~זר איכ~

 הזריע~
 ל~וד

 הו~
 ~גי

~קדוס
 ~להזור~

 יהי~ ל~וד
 הפי~ו~

 לעולם א~ור
 ד~י~ל ~~ו שבי~יח לא~ר מו~רין לא~רים~בל

 ב~בחב~בשל
 ~~ו~~

 ~י'

 ~י~~~
 אםור במזיד

 ולפי ~~~י ~זיד ~מ~ש ~ו~ר ולא~רים לעולםלו

ז~
 ~תב שפיר

 הרמב"~
 ב~בר ה~~~ו ב~"ד

 בשביעיתוזרעו
 לשמידי~ ויצ~

 במוצ~י א~ו~ כו'

ש~יעי~
 דאםור ~תב ולא ~~שי הם~י~ים ~~אר

~~~ו~
 וזרע שעבר

 משו~
 ב~~וצאי ד~יירי

 שבי~י~
 מוחרי~ד~א~רי~

 ~שום
 כתב לכן ~~~

 ~פילו~~ור ד~~~~
 ל~~רי~

 ד~~~ר והא ~פ~~ין ~זשום

ל~
 לעצמו דו~א ~יידו נ~בד דלא מ~ום דא~ל

~בל
 לאחרי~

 שביעיח למוצאי א~ור אינו
 ~ל~

~שו~
 לקמן ~~יין ~פי~ין

 ב~ו~

 ד' ~רק
 ~~י~~

ו~פ~''ו~
 ו~עצמו

 מ~ו~
 ~~בר

 אי~ ו~ר~
 ~ילוק

בי~
 ~ולי לה~זיקו בבל ~ולי ה~זיקו

 ~כ~ ~צרי~
 ~זר

הר~ו~~~~
 ו~~~~ש ~זקה ביד

 ל~די~ ~~ו~די~י~
 ~י~ור

~~י~י~

 ~וב~דין
 י~ ~~

 בש~בר ל~~ור
 ~שו~ וזר~

~~
 ~אכל

~~ 
 ב~~רי האר~~י ~ו~בה

 ~ור~
 ציון

ב~זהי~~ת~
 ~~יר ~~י~ין ומ~ום

 עו~יה~זיקו בי~ ל~ל~ אי~~
 בב~

 עולי לה~זי~ו
 ו~~~~ ~~צרי~

הר~ב~~~
 ~~ם~
~ 

 ל~ מש~~ח ואי
 ב~ז~עו

 ~שזרעו אלא ~המש~~ח ל~
 ~כו"~

 א~ד
 דאפ~ר מדבריהן~~שביעית ב~~~ו~וו~

 ~מריד~ דל~
 בהו

 ~~ז~ומוח הא ל~בין צריכין ע"ש~~עקור

 מצרים ~ולי בה~זיקו דהיידו מדברי~ן~השבי~י~

דה~
 ב~ל ~ולי שה~~קו דב~קום ם"ל הראב~ד

 ~ו~י וב~~זיקו דזה"תש~םור
 ~צרי~

 א~שר אי
 במוצ~י ~~ור לזרע זר~ו דאםלומר

 ו~~ש ~פי~ין~~ום שביעי~
 ה~מב~~~

 ב~~~ום דא~י'
 ~ב~דתו מצרים עו~ישה~ז~קו

 אםו~~
 ~דין

 ראשודה ~קדושה כיון להבין צר~כין~ורה'
 לבא ל~~יד ~קדשה ל~

 ~י~
 ~~ורה ~בודתו ~יך

מדין
 ומ~ תורה~

 ש~תב
 ב~"~

 תרומות ~ה'
 ~ וז~לה~ה

 ~ה~זיקו ~~קו~זות אוחם והדי~ו

ב~~
 מצרי~ ~ולי

 עולי בהם ה~זיקו ולא
 ולא~~היו ב~

 פ~רו~
 ~די והמעשרוח התרומה מן

שים~זכו
 בשב~עי~ עדיי~ עליה~

 אין ע~"ל

להו~י~
 דם~~ל

 ~ב~קו~
 מצרים ~ולי שה~זיקו

 ב~בי~יח עבודהמוחר
 ד~י~~

 דעל ~מימר
 עליהם ~י~~ז~ו ~די דמו~רין ק~מר~~פי~ין
 ה~בודה ~בל ב~ביעיחעדיים

 באמ~
 אפי' א~ור

 ~תב ורש~~י מצרים~ ~ולי שה~זיקובמ~ום
ב~ולין

 ~זי~

 כו' הרבה ד~ה
~ 

 ל~~זיר רצו ולא
 ~~ותר שיהא ~~יקדו~חה

 ו~זרו~ ל~רו~
 ~ם

 צ~ע ~ישבשביעיח
 ב~~תדי~י~ ~יח~ ד~~

 ב~~יא
 ~צרים ~ולי ש~~זיקו ב~קוםד~~ילו

 ל~
 דעבד

 ~ה~ ב~~ד לה~ש~~ל מצ~חי~~~כ
 שמי~~

 ה~~~ז
 ~~ש בזה~העיר

 ועיי~
 ~כ~ג ה~ל~ן בפ~ת

ם~ק
 ~"ה~

 בזה מ"ש
 אי~~

 למי~ר
 ד~ביר~

 ליה
 כ~כתב הוא דרב~ן בזה~~ז~ביעית

 והוכי~ ה~~~~
מ~~~

 בזמן קרקע דש~~י~ת ו~~~י
 ~~~י~

 ~יובל
 וא~~~ ~~~~י מדבריהם ~לא ~ידודו~ג

 חרוייהו
 מצרים ~ולי ה~זיקובין

 ובי~
 בבל ~ולי ה~~יקו

 ~בוד~~אי~
 אל~ ~~ור~

 קדו~ח ובז~ן ד~בדן
 ~רווייהויהו~ע

 ~אוריית~
 ~ווד~ו וז~ו דידהו

 שו~יםד~רוויי~ו
~~ 

 ד~א
 בז~~

 קדו~ת
 דאפילו ~ו~ן ו~~מילא הן ה~ורה ~~ן~רווייהו י~ו~~

ל~~ר
 קדו~~

 ~רוויהו ~~י ~זרא
 ב~~ו~דג~ ~יו~ ~ווי~

 אי~ו ד~~י בבל ~ולי שה~זי~ו
א~א

 דרב~~
 ~ולי וה~~יקו

 ~וצרי~
 א~ור ד~י

 ב~י~~ ו~~~~מדרב~~
 ם~~ל דהא ה~י ל~רו~י

 בז~ו~~~י~י~
 כ~ד~~ר ~זה

 ל~~ז~
 ב~זהי~~ת

 והרב~
 אשכ~~פ~מי~

 ~דרבדן ~פי' ~~ו~ב ~הר~זב~~ם

מד~וריי~~
 ~זה' ב~~~א כמו ~~ל~~ ~~ ~ל

~~ו~זו~
 ~ה"י

 והכ~
 דקי''ל ~ע~~~י ~ו~ החו~ה ~ן

 בז~"ז~רו~זה
 ו~~ דרבד~

 ~ ~ובא ~~כ~ן

 דת~אר~~~
 דהרמב~~

 ~פירוש גם
 ד~כו~ם~~~ל המשדיו~

 ~~רק~
 שקדה ~~ו~ם של

 וזרעבא~י
 ב~וכ~

 בהם ולי~א ~וח~ין ה~ירות
 יד ה~דול ב~בורו ~ד~~ב ם~י~~ן~יםור

 ול~~ד"ד ל~~ורו המשדיוח מ~י~ ~חירהו~יכא ה~ז~~

 דאין ראי~להבי~
 בפירו~

 ~כו~~ם
 משו~

 ~יםור

םפי~י~
 ~~~א

 בחו~~~~ ד~י~~
 דשביעית פ"ג

 ~ וז~~לה"ז
 שדה ~~ק~ל

 מ~
 עמו ~~~ק הד~רי

 פי' ע~~~ל זור~ה שה~~~י מדת~ל

 ~יו~
 דהדכרי

 ~ו ליחן ישראל ~ליו שמקבל מ~בוד~ו~הדה

מ~צ~
 או ~~יש או

 רבי~
 דע~ו~ם אמרידן
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אדעת~
 בשליחות עובד ואי~ו קעביד ד~~שיה

 מותרין הילכךהישראל
 להת~ו~

 ~יורעדה עמו
על~ ~~ם שאמר הת~א ו~שון ה~ביעיתבשדה

 מ~~
 על אמר ולא זורעה שהדכרי

 ולומר בזה לדקדק יש בשביעית זורעהשה~כרי מ~~
 שה~כרי מ~ת על התדאי ב~עת ~יאמרדבעי~ן
 ~שביעית יז~יר ולא סתםזור~ה

 ~שו~
 חומרא

 וי~ד~בי~י~
 וא~מ~~ל הדין בשורת להאריך ~זה

~~~~~
 מות~ין דהפירות מזה רואין הרי

 ~מימר ~וב~י~ן ישר~ל של ~או דהקר~~ע~יון
 ב~פ"ק שאמר ~ר"י ~תיא לאדהברייתא

 ד~רי~דב~ורי~
 כ~לו בא~ץ ~~ין לו יש וחו~ר

 ח~לק לויש
 מחמת ל~םור הו"ל ~~ל~כ ע"ש~ ב~

חלק
 ~יש~ל~

 בה עבד לא וגם
 אידם ישראלב~ליחות ~כו~~ ול~ ישר~~

 א~ורי~
 ם~יחין ~זשום

אמ~~
 םפיחין באי~ור

 י~
 אחד מין ~י~ים ~די

ש~םור
 ד~

 מידים דהיידו ~ביעור זמן קודם
 כשעלו אפי~ אםרו אדם בדי אותןשזורעין
 רשע אדם ילך שמא עבירה ~וברי מ~~ימאלי~ן
 ~~ור ~י~ו וזהויזרע

 ש~ית מדבריהם~ א~~
האילדות פירו~

 והעשבי~
 רוב אותם זורעין שאין

 ~ביעור קודם אםורין דאי~ןהאדם
 משו~

 גזירה
 אותן זורעין שאין כיון מידי בה ל~יד~רדליכא
 שביעית בקדושת ~~~לין אלא אדם בדירוב

 עד ~ותן אוכלין ~ין הביעור זמןולא~ר
 ~יקיי~

 בהן

~צו~
 ליה ~דאית ~ר ~כל ב~עור

 שריפ~
 להר~ב~ם

~ב~~~ז
 ~ש~זיטה~

 ורש~~י ו~ו~פות להר~ב"ד וה~קר
 קיי~ ל~ וא~ ור~ב~ין~~~~~ג

 ביעור ~~ות
~~ה~~~ ~~ורי~

 ~~יין
 בר~ב"~

 אםורות ~א~~ות מה~ ~י"ד

 ע~ו~ם פירות ולע~ין~י"ז~~
 ש~ ~~רק~

 ~כו"ם

שעב~
 בה

 ע~ו~~
 בה ד~תב

 הרמב~~
 בהן דליכא

 ם~י~ין~י~ור
 י~

 איםור רק ליכא ~ם ~ה~ת~ק
 ~~ילו ~ותם לא~ור~~י~ין

 קו~~
 הבי~ור ז~ן

~ב~
 ~ביעור~ זמן לאחר אותן לא~ור עכ~פ
 בקדושת ל~ו~לן ~מחייבידן~~רי~ן

 שבי~י~
 ~יון

 ק~ין~אין
 ד~החום~ת~

 רא~ה אי~ו ה~"ל
~~ו~ר אל~

 ה~ירו~ ל~~ו~
 אבל הביעור זמן קו~ם

ל~חר
 זמ~

 ב~~ת ~ולי הביעור
 שעכ"~

 א~ורין
 האילנות~~ירות

 שאי~ והעשבי~
 או~~~ זורעין

 ~דבריו~דה
 הרמב~~

 התיר דל~~ מבואר ע~מו
 עכו"ם~ירות

 משו~ אל~
 ד~א ~~יחין גזירות

~~ב
 ~ל~ ~

 ~וברי ~~די ~לא ~~~יחין על ~זרו

~בי~~
 ~~בי~ית על ~ז~ווין אי~ן והע~ו~~ם

 ~ש~~
דדו~~

 ~~יחין ב~י~ור
 ~זיר~ מ~ו~ דאיכ~

 דהיי~ו

 הוא הבי~ור ז~ן~ודם
 דל~

 ~בל גורו
 משו~

פירו~
 הביעור ז~ן ל~חר אותן ~אכ~ל ~ביעית

 ~~ק~ל~
 בקדושת אותן לא~ול מחויב ושפיר

 הכ~מ ~"ש ולפישביעית~
~ 

 רבי~ו ש~תב שמה
 לתת לא ~~פיחין על גזרוש~א

 טע~
 להיתר

~ירו~
 ~~ראה כמו בא בשדהו ~עכו~~ם שזרע

 ה~ כך רבידו דברי שפירש ~~ו"פמדבר~
 כו'

 דאיכ~ומשו~
 ל~קשויי

 אה~
 ~עבדה שלא אע~~~י

 לאםרה לדו היה ישראלע~~י
 דל~

 מ~פיחיז דרי~י
 לכך א~ורים ~כי וא~י' ישראל ע"י ~וב~ושלא
 היה הדין ~~ן אםורים ~~פיחים היו אילותירץ

 מא~ר אבל~~בריך
 אי~~ שהם~יחי~

 ~~ורים

 ~מ~ משו~אל~
 ובעכו~~ם יזרע

 ל~
 ל~זור שייך

 השביעית על ~~צווין אי~ם ש~רי יזרעושמא
ה~כך

 קו~י~ ליכ~
 עכ"~~ ~ז~~~חין

 ו~מיל~
 אין

ר~י~
 ~ירות לע~ין

 בהן ש~וה~ ~~ו~~~
 ~צ~תי כן וא~ר ~ביעית~קדוש~

 להכ"~
 ב~שובותיו

 ~םי' רו~ל~בקת

 כ~ד~
 שהביא

 בשם ש~
 של פירות דאפילו ה~~~ל ~רמב~~ם מדבריראיה המבי"~

 בהן ~והגעכו~~ם
 ~דוש~

 ראיה דחה והוא שביעית
 ~ב~ימןזאת

 כ"~~
 מ~~~

 ע"שי בכ~~מ כמי~ש הד~~ל
 של~~ ~תב מה ~פ~י מתורץ ~י~ו עדיין עכ"פ~בל
 ~פ~י הם~יחין עלגזרו

 והעכו"~ ע~~~
 אידן

 עלמצויין
 השביעי~

 קדושת~ ד~יכא ליה תיפוק
 ב~או ~פי~ ב~ירו~~ ~לל~שבי~ית

 ט~~
דה~~ו~~~

 על ~צווין ~י~ן
 ~שו~ ~ל~ השביעי~

דב~וד~
 קדין יש בי~ו

 והול~~
 ~~ום בק~רה

~י~
 לא ו~י ~ידו ~עו~ן ק~ין

 ~ל ~זצווה~ידו דע~ו~~ י~~י~~
 ~~~יעי~~

 הי~ ו~~ן
 ~ברי ל~רשל~~~ד דר~~

 הר~~ב~~
 ~חרת~ ב~וודה

 בדבריו לדקדק ישו~~אורה
 ש~~ ~קדושי~

 ~וז~~~
 ~קדה ~כו~ים

 ~רק~
 לז~עה ישראל ב~רץ

 להבין ויש ~~ייל~ מותרין פירו~יהבשבי~ית
 ~פי~ו~יה~~ ~~ב מה~פדי

 ול~
 פירותיו ~תב

דה~
היידו ההיתר ~~ם ~יקר

 ~שו~
 ד~וי

 ו~מו ~ירותיוצ"ל הי~ היל~ך עכו~~ם~ירות
שהעתיקו

 והכו~~ והמהרי~~~ המבי"~
 לשון ~ת

 ובאב~~ והכ"~הר~~ב~~~
 לשון מעתיק ~וכל

הר~ב"~
 ~~~~ לפ~ידו ש~~וב כמו

 לכ~
 נל~~~~ד

דהר~ו~~~~
 להש~~יע~ו כדי ה~י ל~~וב דקדק

דין
 ~ד~

 גזי~ת דליכא
 ~פי~י~

 ~שחזר א~י~
 ו~דה~י~ר~ל

 ו~ירותי~ ~ק~~~
 ~~~מ ב~~ובר

 ~י~ו~לי~~
 ~~י~ין

 ~~י~ו~ ~~
 דב~~ת ~~~~י

~ידול~
 ~יו ~בר

 ~ר~ו~
 ~י~~~ל

 ד~יון ~ז~ו~
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~דבשע~
 היחה זריעה

 הקרק~
 ה~~ו"ם ~רשוח

~ילכ~
 מצווה אידו ד~כו~~ם דםפיחין ג~ירא ~יכא

באי~ור
 ול~ ~~~חי~

 מ~~י ~מגזור שייך
 קדושח הא דליכא הוא ם~י~ין גזירח~כ~"ג ע"~

 ברשוח ע~~~פ ~דלו כיון הפירוח ~ל חלהשביעיח
 ופירוחהישר~ל

 ש~
 קצרו יש~אל

 הילכ~
 אוכלן

 ל~ודוח ~ה~יע ו~ם שביעיח בקדושחעכ"פ
 לומר א~שר אולי ה~כו"ם ברשוחהמעשרוח

 קדושחדגם
 שביעי~

 דד~י למי~ר דאיכא ליכא~
 מש~י~ה ~בפ"ד הרמב~םל~~'ש

 ה'~~~

 ששיח דפירוח
 קודם ה~עשרוח לעודח ו~גיעו לשביעיחשד~דםו
 ~לו הריר~~ה

 ~וזחרי~
 ואע~"י

 שאום~
 ~וחם

 ~ריב~ביעיח
~~ 

 ששיח כ~ירוח
 לכ~

 ~~ ע~ דבר
 ברשוח הי~ה ה~~שרוח לעודח ד~שהגיע כיוןה~ד

 לא שוב ~שבי~יח פ~ורין ו~~ירוחה~כו~~ם
 כשהדכרי אפי' מיירי וה~מב~ם בשביעית~~ייבו
 ל~ודח ה~י~ו לא ~דיין והקרקע ה~ירוח~~~ר

המעשרו~
 כחב ~ילכך

 של~
 הםפיחין על ~זרו

 קדושח ~בלו~ו~
 שביעי~

 ~לה
~~ 

 והילכך ה~ירות
 ולא מוחרים ~פירוחיה~~ הרמב~ם כחב~ש~יר
 דבא ~שום~~רותיו

 לרמ~
 מיירי דבאמח

 של קצירה בשעח דעשודהפירוח
 יש~א~

 רק

בשע~
 ברשוח היחה זרי~ה

 ה~~ו"~
 שהוא

 לה~ירו~ איןו~~שיו זר~~
 שהם ~~~~~ אלא ~זעלה שום

 פירושפירו~יה
 פירו~

 שגדלו
 הילכ~ י~רא~ ב~ר~

 ה~~וחרי~
 משום

 םפיחי~ גזיר~
 ~בל

 קדו~~

~פי~י~
 להן~ יש

~~~~
 ~~הא ע~ז להעיר יש

 דאיח~
 בחום~~א

 וזיל ~י~~ב ~~~ו~י~~~א
 לוק~י~

 שדה
ז~ו~ה

~~ 
 הדכרי

 בי~
 צ~ז~ה מש~א ובין ~שצ~~ה

 עכ~~~~ ~ושש ואי~ו שביעיח ב~וצ~י מי~ראלוכן
 במוצאיוהאי

 שבי~י~
 ~~יןלן וקמש~~ קאי ד~י ~דכרי

 ~וששי~
 ~יר~ת מ~ום

~ו ד~כו~~~ ~ביעי~
 היש~א~

 ~ר~ה
 במו~שדזרעה ד~~יד~ ~ל~ השביעי~ בש~~
 ד~~ אל~~

 בודאי ידעידן
 ~ו~שין ב~ביעיחזרע ד~~כו~~~

 ד~כוים אע~~~י ~פי~ין ~~ום~היינו ~ביעי~ ~ירו~ מ~ו~
 אםור ~מאי וקשה ~~ו הי'כשהקרקע ~רע~
 ~~י' ~ושש ~~י~ו דפרשו~ם ב~כו~~

~~ 
 זרע

 א~רו ~ה ~~~י ~הרמב~~ם~קשה ב~ביעי~
 דדוק~

~מו~
 דקודין הוא

 מ~
 ולא ~דכרי

 בשביעי~
~~

 אם א~י~ ~ר~ב~~ם דברי ש~ירשדו ~זה ל~י
~ד~

 ופירוחיה ~קרקע ~~כוי~ם
 במ~וברי~

 ב~דת

 ~~ירוח ד~י~~בי~י~
 ~ו~~י~

 הא ועוד
 ד~תירי~

לי~

 ~מ"ד ב~ביעיח וא~ידן ב~ו~~ש ~ישר~ל
 אם ~ייריבמ~י

 בחבוא~
 שהג~ע וק~דיוח

 במו~'ש גם א~כ בשביעיח המעשרוחלעודח
 ~~י~י ~שום לא~ורהו~~ל

 שביעי~
 מיירי ואם

~הגיע
 לעוד~

 גם א~כ במו"ש ~~ע~רוח
 ק~ה אםבשביעיח

 ישרא~
 מו~רין ה~ירות מ~דו

 ב~ורז וכןב~יש
 ודו~~

 ~זרע שזרעו ~מצרי ופול

 ~~~לכי~
 לקי~חו א~ר ולירק ~ירי ~~ר

 מ~שבח מהדי דלאול~דד"ד
 עכו~~~

 ואין כלל
 כיון לירק או לזרע אם ~~שבחו א~רהולכין
 בשבי~ית ~ז~ויב ברדאידו

 הו~
 בירו~~מי כדאי~א

 מחרומותפיא
 ה~~~

 ב' הלכה ~י~~ג וביבמוח
 ~~~ש~ ~הכשירל~דין

 ועיי~
 ~ר~י בכל

 ט"ו י"ד הי~ג ש~י~ה ~ה~ ~פ~~ד ברמב~~םה~לו הדידי~
 ~ד~ ממע~רוב~~~א

 ה~י~
 משבי~יח ~~~ב ובירושל~י

 דהברייחא ה~דא מה מ~די ~קשה בלא"הה~~ה~אמדם
 הא ~דדי בהדי וי~ראל עכו~םה~ווה

 אי~
 דידם

 לקדו~ ~~חרין דבעכו~~םשווים
 זרועה שדה

 בוד~י ידעידן אם ~~י~ב~ו~~ש
 שהעכו"~

 זרעה

 ~~~~~שבי~י~
 ה~ירוח

 מוחרי~
 כדכחב

 הכ~~

~יו~

 וה~ובד דה~ר~ע
 ~כו"~

 ובישראל ~וא
 אםדו~א

 ל~
 ידעידן אם אבל ב~בי~יח זרע

שזר~
 ל~~ר אפי~ א~ורין ~~ירוח ה~י בשב~~יח

~ביעי~
 ועוד

 דא~~
 ~~יחדי הז~~ל

 לו~~י~
 בין

 ב~~ש זרו~ה ~דה ~~~~וד מיש~אל ובין~דכרי
 ובין משצ~~השבין

 ד~~~ל ואולי צ~~~ ~של~
ד~ירושא

 לוק~י~ הו~ ~~ דהתו~~~~
 זרו~ה שדה

~ז~
 הדכרי

 בי~
~א~י~ צ~~~~ משלא ובין ~שצ~~~ה

 וכ~ ב~ביע~~

 ובין ~זשצ~ו~~ ~ין ~~י~
 ~של~

 ~י~~א~צ~~ה~
 חושש ו~ידו שביעית ב~וצ~י

 זרע~~א
 ו~~ו~ בשבי~~~

 ~י~םא לו הי~
~~פורש

 בריש~
 בשבי~י~~

 ~~~וו~~~~~~~
 ~ח ~הרי~~ק ~רן ~ד~ו~רש

דברי
 ~ב~~~ הר~~~~~

 וב~ב~ת

 ~~~ ~ר~~~~~~ ~~~~~~~~ רוכל~
 ~ל ~זרו

 ~~תלא ~~~י~י~
~~~ 

 ~י~ר
 א~~ ~כו~~ ~ירו~

 ~א
 ד~~י~ ~קשה שלאל~רץ

 דעב~~
 ~יי

 הו~~לד~י ~~ו~~~
 ד~~ ~~~ו~ לא~ר~

 ~רי~י
א~~~~י ~~~~יחי~

 ~ל~
 ק~מר ע~~ז ישראל ~~י ~~בדו

 ד~~~א~י ~שום ~ו~ גזרודשלא ה~~~
 בחשובו~

 הר~~ים
 ~~~ב כ"ב~י~

 בהדי~
 ל~~יכם וה~~נושהק~~דו וב~~ ~ וזי~ל ~ד~ריו
 ~פור~

 ~הדבר ל~ם
 יזר~וה~~ר

 ~~ויי~
 ו~ם ב~~יעיח י~ראל ב~רץ

 ~ולי ~ה~~יקוב~ה
 בב~

 ~~די ב~כילה ~ו~ר
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 אבל ה~ורה' מן מותר ~אליו היוצא הדברכ~
 שמא ישראל ~בירה עוברי מפדי גזרוחכ~ים
 הגוי אבל ארצוי םפיחי על גזרו ולכןיזרע
 השביעית על מצווהד~ידו

 פירו~
 מותרין ארצו

 בכל יזרע אשר או ארצו םפיחי בין חילוקואין
 לא ולמה תא~ר ואם לזרוע מותר דהואמקום
 םפיחי א~ו הדויים~ וםפיחי פירות עלדג~ר
 ואדן גזירה גו~א דהוא אפשר ~י זהישראל
 ודגזורדי~ום

 גזיר~
 שיזרעו מה ולכן לגזירה

 בליהגויים
 םפ~

 כאן ואין באכילה מותר הוא
אי~ור~

 כל~
 ה~ורה א~רה לא לישראל דא~י~

 או ~~ליו היוצא הירק אבל בלבד זריעה~לא
 ~תור~~ ~ן ~זו~ר ~וא וזרע ~~ראם

 כל~י כ~ו
 ה~בר לא~ול ומות~ לזרעה ש~םורזרעים
 ורבדן ~אליוהיוצא

 הו~
 עליו דדזרו

 ויבא ~בירה ל~וברי מכשוללגרום של~
 ע~~~ל~ ל~זר~

 כתב בפירושהרי
 הר~~~"~

 טע~זא
 דליכ~

 דזירת
 עכו~~~ בפירו~~פיחין

 ~ל גזרו ~לא ~ושום
 עבי~ה ~ובר~ מפדי אלאהםפיחין

אידן והעכו~~~
 ~צוו~~

 השבי~ית על
 כד~ת~

 בחבו~ו
 בחבו~ו ~וודתוו~י~ר

~~~~~ 
 ש~א ~זשום ה~עם

 ע~ו~~ם בפירות לי~א ד~~א~~ה א~~~~י כו~גזרו
 דיש ה~ושי~ ל~רץ כדי היידו שביעיתקדושת שו~

 ~~ין דאעפ"ילהקשות
 בפי~ו~

 שום
 לאלמה ~ק~~ ~ז~~~ הביעו~ ז~זן ל~~ר ~~י~שביעית קדוש~

 דגזו~
 ו~פי~י ~ירות ~ל

 הגוי~
 ~~ו

 תירץ ע"ז יש~אל~פיחי
 דג~

 אידו ישראל בם~יחי
 ~~~די שגזרו ~ז~ום ~לאא~ור

 ע~~~
 ~ידן ו~~כו~~ם

 עליהם ש~~זור ~די ה~ביעית עלמצווים
 דזי~ה הו~ל ישר~ל ~~י~י ~~וולדזור
 דזיר~ גוזרין ואין~גזירה

 אבל לדזירה
 על ~ביעית קד~שת שוםליכא ב~מ~

 ו~~שיב הולך שם הרמב"ם ~ל ~שובתודעיקר שבי~י~ ~ירו~
 וז"ל שדשאל ה~אלהעל

 וא~ ~
 דין איזה יש

 זה בומד~ושביעית
 באר~

 וב~וריא ישראל
 הד~~ל תשובה מ~יב וע~~ז לאו אם ~גויםשיזרעו במ~

 דם"למובן
 דליכ~

 כלל שביעית ד~ן
 מדברי דמשמע והאעכו"~י ב~ירו~

 ועבר ~זאליו שיצ~ו שביעית דפירותזו בת~וב~ הרמב~י~
 ו~זירה היא ~חתאי~ור וזר~

 חד~
 ב~דיהם

 הכ"מ כדכתב הוא םפיחים אי~ורושדיהם הו~
 לעילוהבאתי

 ב~"~
 אבל לאחרים דוקא ~יידו

 מבשל כמו ל~ולם ד~~ור למי~ר ~יכאלעצמו
 כד~~בתיבשבת

 זה~ ~עי~
 ב~ום~תא דאיתא

 ד~ביעיתפ"ד
~ 

 לוקחין אבל
~  

 שדה
 ד~יירי ~פי~ איןע~~ש~ זרוע~

~ דהישר~~  ה~~~אי דא"כ יש~אל שלבקרקע ב~ביעי~ 
 אםורי~

ה~
 ומיירי במו"ש מיירי ~לא

~  
 ג~כ

 כמו בשביעית דחרשאלא ~מו"~
~ דמיי~  מישראל ~ירין חוכריןאין ~ הריש~ 
 הח~

 ~~~ל~
 בדיעבדזרע ד~~

 ~ו~רי~

 ליקח
 ממ~

ת ~  
 ~קום עד אלא דזרושלא ~~ותרי~

 ש~
 ~לין

 ד~יירי למי~ור ~יכא עודע~~ש~ לזרו~
~  

 ~שביעית
~ המצרי וב~ול במו~~שוקצר  

 י לירק

~ ~ ~
 ברו~~ל ~רמב~ם דד~ת דתבאר

 ד~ירו~
 ~~שביעי~עכו"~

 ~ין
~  

 קדושת ~ום

~ביעי~
 ל~~ר אפילו ו~~ותרין

 ז~
 וראי' ~עור

 ~~רי~~ק ~~~ן כ~בלזה
 בכ~

 ~~~~ד ~דה

~ז~~~יטה~

 ~~~~יו הרמב~ם דברי על
 ~~י~רוכל אבק~

 כ~ד~
 ד~יתא ~הא

 ב~
 ~ביעית

 ~וז~~ל ה~
 רבי

 ~יהוש~
 ב~

 הוה ~וי
~  

 לתלמידיה

 ~~בו~ל~
 לי

 י~~
 ~~ן ~לא

 ג~~
 ~י~רא

 ~יזיל א~~ל לטוב ז~ורעימיה ק~
 ~י~

 ~~ך
 לי~

הד~
 ~ד~א

 ד~י~ר~
 דיהוד~י

 ה~
 ~ליה

 ~יןמידיה ודםב~
 ~ ~~מר~ בעית~

 א~ת~י ~ך

ל~בר~
 ודראה

 ~ה"~
 ל~~~~ו צזה ~~יב~ל

 של~
 יקדה

ב~בי~י~
 ~לא

 ד~י~~ ~~גד~~
 ~וה

 שהיתה~יה ~~מ~
 ~י~ר~ ש~

 ~~רא הכ~~ב
 ומ~ו~~

ל~
 ~זי~ר~ל נ~בשה

 ~~~~ וא~~
 ~~~ם

 ~ובד~
בשבי~י~

 ~ירו~יה
 ~כשיו~היו ~חרו~ ~~~ ~ב~ ~וו~רי~

 ~~~ לה~ י~ ~ל~~כו~~
 ~וקודם

 שדעבדו וכיוז ישראל שלהיו
~  

 ~ירותיהם
 ש~דם ~אעפ~יא~ורים

~ ~כו"~  
 זכור ליה

 של היא זו שדה שדםל~וב
~ ~ י  

 ול~י ~ודם
 גםחש~~ו

 ז~
 ~ אב~ ~~ו~ היה

 דם ~~~ת
 דבחז~ת כיון מותרים~ירותיו ו~

~ ~  
 ועכו"ם ~וא

 ~~ על יחמיר לא ולכןע~דו
 ~תר

ש~ח~ירים ~~~
 חבירי~

 ע~"ל~
 ו~ע~

 ~כא
 ם~יח~ין משום חששד~יב"ל למימ~

~  
 ל~~ור

 ל~וב זכור ואליהו הבי~ור~ודם ג~
~~ ~  

 יחמיר
 שמחמירין ~~~ה יותר~צמו ע~

 ח~~
 ~יידו

 לאחר אבל הביעור זמן~ודם לע~י~
 ז~

 ~יעור
 החמירו חביריו דגםלמימר איכ~

~ 
 ~צמן

 ע~ו"ם של ~~ירותלאכיל ~ל~
 ל~

 הבי~ור ~ז

~שו~
 של ~פירות דאפילו

 עכ~
 ~יכא

 קדו~~
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 ~~ביעי~
 הוכיח ש~יר מ"מ

 מר~
 מריב"ל מהרי"ק

 על אי~ור ליכא הביעור זמן לאחרדגם
 עכו"םשל הפי~ו~

 ב~בי~י~
 משום

 קדוש~
 דאם ~בי~ית

 אית~ א~ כןלא
 ~יכא הביעור זמן ~לאחר

 ה~יר איך ה~ירות ~ל ש~יעית קדושתאי~ור
אליהו

 ז~~~
 ~י~ות ~הם לקדות כלל

 שביעי~
 הא

 דמי מו~ריןאין
 שבי~י~

 ולישראל ~ע~ה א~ילו
~חשוד

 א~
 דהא לעכו"ם כי

 שביעי~
 דמיה חו~םות

ול~
 ~ועיי~ שביעי~ בקדוש~ אותן יאכל

 ב~' לקמן
 איםור ליכא דבעכו"ם מה~י~~ט ~~םשכ~בתי
 דמי בידולמ~ור

 שביעי~ ~ירו~
 על והש~~י

 זה~
וכיו~

 ל~דות ה~יר ל~וב וכור שאליהו
 דליכא ~ו~ח ע~כ שלו מקרקעו מע~ו~~ם~ביעית ~ירו~

 כלל שביעיתדין
 בפי~ו~

 לאחר וא~י' עכו"ם

זמ~
 הביעור

 מות~י~
 או~ם~ לאכול

~~~~
 הוכחות

 מר~
 א~א אידו הד~~ל מהרי"ק

 בם~~~ט בירושלמי הגי~םא~פי
דשביעית

~~~ 
 מח~~א בעיתא אין ~ הגיר~א

 כמו ל~רושי ואי~א לח~רך~ אשתווי דפשךעל
 הובא ה~~א מ~מאי בפ~~ב אבלשפירש

 ג~~
 או~ו

 דרבימעשה
 יהוש~

 ב~
 ~ הגיר~א ו~ם הד"ל לוי

ואי~
 בעית

 מחמ~~
 לחב~ך א~~רי דפשך על

 ד~יב~~ל ~~עשה ל~רש משמעע"ש
 ל~

 הוה
 כגזן לא"י הםמוכין במקו~ות אלאבא~~י

 הםוגי~ בכל שם שדשדו בה וכיוצאש~ן בי~
~תירו דאח"~

 או~~
 דלא ~שום

 חשיב~
 מ~"י

 לאו דמקומוריב~ל וח~~
 ממקומו~

 ~ותן שה~ירו
 שיקדה לתלמידיה לצוותדקדק ול~

 דוק~
 ~גיד~א

 של דהיידוד~ים~א
 עכו"~

 א~~ ~ילכך
 אליהו

 לרבך אמור ז~~ל ~יב~~ל של ~~~מיד ל~ובזכור
 דמי הגידה דזה אלא דםיםרא ~יד~א הדאדלית
 וד~ביה וק~לי היה די~ודא הוא ישראצשל

 דמי זה מגידתא גם ~עתך כ~י וא"כ~~יה
א~ור

 א~
 ב~מת

 איד~
 ~אםורו~ ממקומות

 ואפי~
 מותר דמי יהודהשל

 ולכ~
 מחמ~א ב~ית אי

 אש~רי לחברך אבל ד~שךעל
 ~ועיי~

 ~פדי שם
 מ~ו ד~~ה משב~עית ~"ו ~דים וב~ראהמשה

וב~ו~

 ~"ט

 דש~יעית~
 לכאורה איכא ול~י~~ז

לה~~
 איכא ~כוים דב~ירות ל~י~ך ראי'

~דו~ת מ~ו~
 שביעי~

 זכור לאליהו ליה למה דאל~~כ
לטוב

 לומ~
 ~עמא ריב"ל של ל~ל~ידו

 מותריןד~ירות
 ~אי~ מ~ו~

 חי~וק מא~~י מקומו
 דמי שבא~י ממקומות דא~י'ליה

 מו~רי~
 דהו"ל

~ירו~
 דםיםרא מגיד~א דלאו ו~עפ"י העכו"ם

 ~~ל דדימאהוא
 עכו"~

 ~בל ~ז~ולם הוא
 היא ועכשיו הוא עכו~~ם~ירות ~~~~~

 ברשו~
 העכו~~ם

 איכאאמדם
 דבאמ~ למימ~

 ריב~~ל םבר
 ד~י~ו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~יידו

 ~שו~ ~~מ~
 גזל העכו~ם דילמא דחשש

 גזלדא עכו~~ם~ ד~~ם משום מישראל הקר~עאח
 אידה וקרקע דידהוארע~א

 דגזל~
 כד~~~חן

ב~וכה
 ~ל~~

 להד~ו הודא רב להו דאמר
 זבדיתו כי~וו~~י

 ~ם~
 ~גזזו לא מכו~יים

אתו~
 טעמא מ~י לכו וי~בו אנהו לגוז~יה ~לא

 אידה וק~קע דידהו ~רע~א ~זלדי כותים~תם

 ~וה וא"כ ע~ש~~~זל~
 ~ירו~

 ישראל של
 וי~
~ 

בה~
 לתל~~י~ו ~קד והילכך ~~יעית קדושת

שילך
 ליזבו~

 הי' דלא ד~יםרא ~~יד~א ד~קא

 וה~י~ות מעולם ישראלשל
 שו~ בה~ אי~

 חשש
מ~שש

 ~ירו~
 לטוב זכור אליהו ואמר ~ביעיח

 ~תיזיללתל~~י~ו
 לי~~~

 גיד~א ~~לאו לרבך
ד~י~רא

 ~ו~
 ליש~אל וק~ליה הוה דיהודאי אלא

 ~םיםרא גידתא שמה ושידה ~דיהודםבא
 וכיו~

 ד~זל~ ~יד~דקרק~
 פי~ו~ ~וי

 יש~אל ~ל
 ~בעלים שם דד~~קעוואע~~י

 ד~ל~ים~ב~"ז ואיח~ מ~ד~
 ה~~~~

 בקרקע ~~י' יאוש דיש
 כיו~ ~כ~ ואי~~ע"ש~

 שם על שמה דדשתדה
 הבעלים ~ם ונ~תקע~י~רא

 מ~ד~
 ב~ה~ג

 החמיר ד~יב"ל למימר איכא דגזלת ~רקע~~י'

כדע~
 ב~וכה הבבלי

 ~ל~~
 וב"ב

 ~מיד~~
 וכד~~ק

 מה~ ~בם~~~חהרמב"ם

 וכ~ גזל~~
 דע~

 ו~ו~' רש"י

ורשב"ם
 והגה~

 ~יש ~~רי
 ~ר~

 הגזול לולב
 ל~ז ~י' ~~"מ בב~ח ועיין ~יימודא והגהתוה~מ"ק

~י'
 שע~

 ם"ק שם זש~~ק
 א'~

 ה~ין ע~"י וא~כ
לאכול א~ורי~

 אות~
 פירו~

 ~ירות ד~וי משום מ~ביעית
 שישישר~ל

 ~ליה~
 אמר הילכך ~ביעית קדושת

 ~יביל ~ל ~~למידו לטוב זכוראליהו
 ~גדתא דם~ר הוא כדעתו לאלרבו שי~מ~
מו~ר ד~ים~~

 משו~
 לא ~ביעית

~~ 
 אלא

 אדרב~
 גד~א

 גרועד~י~~א
 יו~~

 א~~ו~ מ~דות
 דגדתא

 ד~אר הוא יהודים דשל הוא ודאידםי~~א
 יורשים הדהרג היהודיאחרי

 ושל~~
 הגדתא

 יש א~ר מ~עםאלא
 להתי~

 יהו~י של דא~י~ו
 דמיממש

 מו~~
 ממקומות מקומו דאין משום

 שה~~רו ממקומות אלאשבא~י
 או~~

 ~ת אי
 דפ~ך על מחמיר לה~מירבעית

 ול~
 ~חרים על

 וא~כ ~ש~רי' לאח~יםאלא
 ד~ירו~ למימ~ איכ~
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 ~דכחב מישראל בא"י קרקע שקדהעכו~~ם

ה~מב"~
 ואין ~וחרין פירוחיו מהישראל ~זל דלא
 שב~עיחי קדושח שוםבהן

~~~~
 ם~' ח"א למהרי"ט~ר~יתי

 מהרי~~ק מרן דברי על~כחב מ"~
 שם ~ל הוא ד~י~רא ד~דחא סברדריב"ל
 האמור ~יסראאוחו

 במקר~
 ~יסרא ומז~ן

ע~
 יצא לא ריב"ל זמן

 מרשו~
 לרשוח הגוים

 ~~אחר כן ~יה אפילו ו~קשה~ישראל
 סיםרא של כחו יפה מה לכן מקזדם כברהארץ שדכבש~

 ל~סביר בפ"ב לעיל שכחבחי מה ול~יע"שי
 אלא ~ועיל דלא דידו וביח י~ושע קדושתעדין
 ל~חר ~שא~כ ישראל רשות תחח ~היחה זמןכל
 כשיצא~ך

 מרשו~
 ~דושה כדאמרי~ן ישראל

 קידשהראשודה
 לשעת~

 ולא
 קידש~

 ל~א לעחיד
משי~

קדושה ה~~~ ו~כן כיבוש קודם דעשה ד~קדושה
 ~לוש~

 דלא
 דתקיי~

 אלא ו~ד לעולם בה
 לא כשעדיין וכ"ש ~ישראל יד תחת ~~יאכיז
 הקרקע על חל ד~ידו ישראל ברשוח כללדכדם

שו~
 חובח ש~וא במ~וח חיוב קדושח

 הקרק~
ו~כה"~

 לכ"ע
 י~

 אין ~~למ"ד לעיל וכדכחבתי קדין
 דכתיב ~ל~ם ד~מעטידן ~אקדין

 בש~וי~~
לאחרי~

 ~דאיתא
 ב~~~

 וכדהב~~יו
 לקמן'~

 ולעדין
 כיבושזה

 ל~
 הוי

 כ~וח~~
 ~חזקה

 ~ז~ק~~
 מרשות

 משת~ש ~דיין ~ש~ר~שון אפילו לגמריהראשון

בקרק~
 החזיק ד~שדי ~יון

 ב~
 נ~קע כבר

 ~הדי לא כיבוש מ~א~כ לג~רי~~ר~וחו
 ל~מרי מהקרקע ~יצא עד ~רא~ון מרשותל~מר~ ל~פקי~

 ~וא ~וחזקה ~פי חלוש קדין דכיבושדקדין
 מ~ו ~~ח בעדיות י~~ט ~~ו~פוח בדבריכדמבואר

 ישראל כשהדיחו וכ~שע~שי
 ברצוד~

 ~לא הטוב
 דשאר י~יה ~לא שלו הדדחא אח מ~י~ראלקחח
 ~י~ראאצל

 דל~
 ושפיר כלל הישרא~ים קדו

דקד~
 רק דחזבון שתלמידו ריב~יל

 מ~דח~
 ד~י~ראי

~~~~

 אין עכוי~ם דפירוח ראיה להביא איכא
 שבי~ח קדושח משום חשש שוםבהן
 וז"ל ה"א מדמאי דפ"ב מפורשחמירו~ל~י

 כל אמרי דרבדן מילי~ון מרי אבא ר'~מר ~
ה~ידין

 א~ור~

 בקי~ר~ן
 ~חטי~

 והשמן ו~יין הפח
 בשביעית א~ו ~רי כו~ והכמון החורזוהתמרים
 ~פי' דמאי בהן דוה~~ן שבוע שדי ובשארהיתר

 דוה~ין שמדו~~שם המידין אלו~ל
 בשביעי~

 היחר
 דמאי בהן דוה~ין שבוע ~~יובש~ר

 ד~ז' ב~ושמא~~י ~וחיישי~ד~~
 מידי~

 אלא ~צויין ~ין הללו
 בא~ ש~א~י וידוע ישראלבארץ

 ופר~ך~
 ~לו~ הרי

 וי~יו היחרבשבי~יח
 בשביעי~

 ~אמאי שביעיח
אמרי~ן

 דכ~
 יהי' בשביעיח מו~ר המידין אלו

 ו~שם דמאי שבוע שדי כש~ר שביעיח~שביעיח
 דחוש לדמאישחיישידן

 ג~
 שביעיח לפירות

דחייבין

 לאוכל~
 שביעי~ בקדוש~

 ומשדי~

 שביעיח
 וע~ו~~~ ~שמ~יןישראל

 ועכו"ם וישראל ~~ור
 ~לרבים

 כותיי~
 ישראל פ~ורין ועכו~~ם מתקדין ישראלדיהודאי דמא~ שבוע שדי ~שאר

 על רביםועכו"ם
 שאדי ~ירוש עכ~לי ~וחיי~

 דמו~טשביעיח
 הו~

 ואין שביעיח של פירוח
 לחושצריכין

 מ~דיה~
 ואידם~ משמטין ישראל דהא

 בגיטין כדאמרידןחשודים
 ~ד"~~~
~ 

 דחשדו לא
 ו~ירזח ע"~י ~~ביעית עלישראל

 ע~ו~י~
 פטורין

 חשש י~ליכא ~לגמריהן
 מ~ירו~

 שביעיח
מכו~יים ~אל~

 שחשודי~
 הרי ~שביעיח על

 רב~
 ~ירוח

 על וע~ו~~םישראל
 ~ירו~

 ו~לכין כוחיים
 שדי בשאר בד~אי לא~וקי חוששין איןו~לכך רוב~ א~~

 איכא בישראלדדם שבו~
 החשודי~ ע"~

 כמו בה
ואידם ה~וחיי~

 מ~שרי~
 ~לומר פי~ די~ראל יהוד~י רק

ה~~רי~
 שבישר~ל

 רב~ ~~~~
 ~ירוח

 ישרא~
 מע~ה

 ודעשה הכוחיים פירוחעל
 כ~וחצ~

 על
 של ה~ירותדדד מחצ~

 חברי~ ישרא~
 ולכן ועכוי~ם

 הרי מ~~קחוששים
 בהדי~ אית~

 בירושלמי
דפירוח

 עכו"~
 שום בהן ו~ין לגמרי ~ותרין

 ~~~י ואחר כללי ~ביעיחקדושח
 ז~~

 מצאחי
 השלחן פאח בעל ה~און קדמדי שכברוראיתי
ב~לכוח

 שביעי~
 סי'

 כ~~
 ראי' להביא ~"ט ~"ק

 כיוו~חי כ~ מאד ודהדי~י ~ד~ל ~~ירושלמי~ד~~ל
 דבר של טעמו וכחב הגדולהלדעתו

 א~ר דב~שיטוח דירושלמי ד~ו~יין טעמאדהיידו הו~
 משביעיח פטורין בשביעיח ~ויד~ירוח

 משו~
דכמ~

 קרא ~~י ב~ו~~מ
 ד~ד~

 דדכר~ ל~עוטי
 מירו~~~ לפ~ור ד~דך אחי ק~ין ~ין ~מ"דוכן

 הי~ד כו' דדי~דך מדרשה~דכרי
 ו' ~סקא פ"א ב~רפרשת בםפר~ חדיד~

~ 
 ולא לכם

 ושיטח כו~ מדחוח ממדה להביא ולא~אכלה לאחרי~
 שבח והיחה קודם מ~~ש ד~~~פ ~רמב"םר~ידו
 על דחלהארץ

 האר~
 בקרקע היידו הארץ קדושח

 לד~רי ולאשלכם
~~ 

 בא"י בשד~ו ד~דו שזרע
 קדושח חללא

 שביעי~
 של דקרקע כיון כלל
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 הוא~כו~ם
 וכדכת~

 רוכל ב~בקת מהרי~~ק מרן
 דברי הביא ולא ע~~שי עצמו מד~ת כ~~ב~'

ה~~
 ה~"ל הת~~כ~ בפירוש ~מלבי~~ם ועיין הד~ל

 לקמןועיין
 ~בפ~~ל~

 האדר~~ת ~דאון בשם שהב~תי
 בירושלמי ד~יתא הא ~פיר אתי זה ולפי~~זצי~ל
 דפאה~םפ"ז

 דילי~
 ~זמה

 דכתי~
 ושבתה

שב~ ~אר~
 דבר מחמת בשביעית חייב דהקדש לד'

ש~ו~
 ולכאורה ע"שי ~ליו ח~ה ~ביעית לה'

 דחייב ה~~ש לרבות קרא ל~ל להבין~~רי~ין
 כיון ~לא~ה האבשבי~ית

 דליכ~
 לפ~ור קרא

 ~בריו לכל כהדיוט הקדש מחויב ממילאהקדש

 ב~ד~~
 קרא מצריכין הקדש דמ~עטי~ן מקום

ב~ל
 מקו~

 ~דון
 ב~~~

 ~פ~~ים
 ~ה~~

 ל~דין
~~ידו

 עוב~
 דילפי~ן ימצא ובל יראה בבל בהקדש

 וב"מ עי~שימלך

 ~~~~ז~~
 ~קדש של ולא ר~ך

 ו~~דחותע~~~~

 ~ם~~ז~~
 ~מעו~י עריםותיכם בעידן

 וב~עילההקדש
 דיש~ ~י"ד~~

 של דישו ולא שלך
 ב~ביעית וא"כ ~ובא ~שכחן וכן ע~ישי~ק~ש
כיון

 למע~ קר~ דליכ~
 הקדש

 ~מיל~
 הוא מחויב

 דלכם ד~מא אם אבל~~ביעית
 בשביעי~ דכתי~

~~ע~
 מתחייב ~להן קרק~ שאין ~רים ~ל
 ~קדש ל~בות קרא דבעידן שפיר ~תיב~ביעית
 הוה דאל~~כבש~יעית

 א~יד~
 ממע~ידן ~ דמלכם

 מצידו דמי קרא ד~חד והקדש דכרי~רווייהו

ל~יל~
 פםחים ב~ום' ~~יין תרווייהו

 ~שם~
 ד"ה

~בל~
 שום בהן אין עכו"ם דפירות דתבאר הרי

~דוש~
 ל~כול ואפילו ~ביעית

 אות~
 זמן ל~חר

 ~ע~ים מתרי מותרהביעור

 ~א'~
 דאפילו משום

 כדכתב קדין ~יש ל~"ע בידו בעודן קדין איןלמ"ד
 בפ"א דבריו שהעתק~י כמו בכ~מ מ~רי~ק~רן

 ע~ש~ כ"ד ~ימן רוכל אבקת ~בתשובות~ווכדכ~ב

~ב'~

 מלכם דממע~ידן משום
 לעכו~~ ול~

 עפ~~י
ה~"כ

 וכדכ~~
 ~שם~י מהרי~ק

~~~~
 ר~ית~

 בח"~ ל~הרי"~
 ולהדר"א מ"ג ~י'

 ~ברת שםתרו חי ~"ק ש~"א םי'בי~יד
 לכ~ע ה~ו"ם ביד דבעודן במ"ש ~הרי"קמרן

י~
 םוגיות מה~בה קדין

 שלא ו~די ע~~ש~ שבש~י~
 לבאר ~ל~ד"ד ח~ו ל~ועה מהרי"ק למרןלעשות
 כל עליו יקשה שלא ב~ופן הקדו~יםדבריו
 ב~~דם ~ליו החולקים בדברי ~דזכריםה~וגי'
 ~בפ"א הרמב~ם דברילבאר

 מתרומו~
 ה"י~

 ~ ~ וז~ל

עכו"~
 מן ה~קיעוה לא ב~~י קרקע שקדה

 ומביא ומעשרות תרומות ~פריש א~אהמצוות
 לעכוים ~מכרה לא כאילו התורה מן והכלבכורים
 מן להפ~יע ב~וריא לעכו~ים קדין וישמעולם

ה~עשרו~
 עכ"ל~ שיתבאר כ~זו ~השביעית ומן

 ומרן הכו"פ למדו ~ד~~ל הרמביםומ~ברי
 דכשדחלקו הרמב~~ם ד~י~ת רוכל ובאבקת~כ"מ מהרי~~

 בגי~ין ור"ארבה
 ל~ ~מ~זי~

 ~ז~ן א~א דחל~ו
 הקרקע חוזר אם מ~דו~ אותו וקדה הי~ראלשח~ר

 אב~ ל~~ אול~דושתה
 ה~כו~ם ~רשות שהוא כ~ז

 קדין דאין כרבה ~םק והרמב~~ם קדין ישלכ~~
 חוזרת ~~זדו ו~~ה הישר~ל חזר א~לעכו~ם
 ~וי ולא לקדו~תההקרקע

 יחיד~ כ~~בו~
 התלויות המצות בכל~מתחייב ~ל~

 באר~
 ~~ל

כש~~יין
 בר~ו~

 ~~דו הי~ר~ל קדה ולא ~עכו~ם
 ע"ז ו~מה מכ~י פ~ורין~ירו~יו

 מהרי~~
וז"ל~ ~שם~

 דכל הוא דדול ותימא
 ~~ו~יו~

 מוכח
~הדיא

 דה~
 אין ד~מרידן

 קדי~
 מיירי

 ד~כורות דם~"ק ההיא חדא הגוי בידכ~הקרקע א~

~י~א~~
 לוקח דאמר דרשבדב~ח ההיא דמפרשי~ן

 שלו והן מעשרן ~גוי מן ממורחיןטבלים
בדמרחידהו

 ישרא~
 שלקחו ~ירוש דוי בר~ות

 דמעשרן ו~מרידן ומרחןהישראל
 דאי~

 קדין
 לה אמידא מדא רבא אמר ~שם~~ השולחומפרק
 ד~דן קדין ד~יןפי'

 הלק~
 במע~ר חייבים כו'

 הפקיר ~~כאלא
 ומפר~

 ולק~ידהו דדוי רבא ~ה
 דהפקיר וטעמאישראל

 ה~
 ~ חייב הפקיר לא

משו~
 אבל מדקאמר ותו קדין דאין

 י~
 לדוי קדין

 אין ~ילי לשאר הא משמע כו'' בה לחפורבא"י
 דחפירת דומיא בידו שרוים שעדיין אעפ~~י ק~יןלו

 לדכרי שדהו דהמוכר מההיא וכן כו'~בו~ות
לוקח

 ומבי~
 ~~די בכורים

 תיקו~
 ~למא העולם~

~ד~ורייתא
 ל~

 כ~עדיין קדין ~ין ~~רידן ~א ואי
 קושיא מאיבידו

 ובם"~
 דימי רב ~מר הדזקין

 עוד~ין אין דרב משמיה ששדאבר
 ע"~~

 ~הקושיא

~~~
 ~ודרין אין

 כב~
 מוזכר מעצמי היקשתי

ל~יל
 ע~ש~~ בפ"~

 מה כל לתרץ ולעד"ד
 שי~

לה~שו~
 לב~ר בהקדם הד~ל ומכל זאת שי~ה על

 מה הרמב~םדברי
 שי~

 דבריו על לדקדק
 שכ~ב ל~יפא~רישא

 בריש~
 דע~ו"ם

 לפי~ך כו~~ הפקיעוה לא ישר~ל בארץ~רקע שקד~
 יחיד ככיבוש אי~ו ממדו ודקחה ישראל חזראם
 דברי בפירוש מהרי"ק שהבין מה ולפיכו~

 ~פילו ק~ין דיש ~ימא ~אם ~בוארהרמב~~ם
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~ ~ ~  דהוי משום פטור דמי ממדו הישראל ולקחחזר
כיבוש

 יח~~
 א"כ

 אי~
 בםיפא מ"ש דבריו יתכן

 צריכין דהא כו' ב~וריא לעכו"ם קדין וישוז"ל~
 ולקח חזר דאפילו דר~א דחתידן דבסו~יא לפרש~

 שמכר ק~דם דגם לגמרי פ~ור ממדוה~שראל

ל~
 למימר בעידן ע~כ ~ס~ריא חיובא אלא הי~
 שמכרדבםוריא

 לעכו~~
 א~ילו לגמרי פ~ור

 מ~דו ולקח הישראלכשחזר
 וז~

 דהא ~ידו ודאי
~בה~"ו

 ו~ה~י~ז~
 בתו"מ דחייב בהדיא כתב

 ~"ק של"א ~בםי~ להגר"א מצאתי ואח"ככ~ז~דם

ח'~

 בזה שגג דהכ"מ ומ~יק בזה שעמד
 למהרי"ק לדוןוכדי ע"~

 לכ~
 לבאר דלעד"ד ~ות

דברי~
 ~חרת~ בכוודה

~~~~
 בין לחלק זה ל~ידוש ושורש מקור
 הוא ולקח חזר ללא ~מדו ולקחחזר

 ~~גי~יןממתדיתין
 ~מ~ז~~

 וז"ל
~ 

 שדהו את המוכר
 תיקון מפד~ בכורים ממדו ומביא לוקחלדכרי
 ~ וז"ל לוקח ד"ה התוס' וכתבו עכ"להעולם

 זו

גיר~~
 לי~ דקד~ידן הקוד~רם

 ממדו וליקח לחזור
 ליק~ קד~ידן לא האי כוליאבל

 להפריש מ~דו
 דבגמרא לר"ת קשה ומיהו ומעשרותת~ומות
 תיקון מפדי לדכרי ~דין דיש מהא ר~י~מיי~ו
 דילמא ליה מדא לא דאורייתא איזהעולם
 ואומר ליקח דחייבוהו ~~א קאי הע~םתיקון
 בוי~~ו ומביא ג~םידן ~א ~פרים דברובר"ת
 בכורים מביא ~זמדו ה~וקח ~דם כלוה~~ק

 ור~ח אחר ל"ש~וכר ל"~
 גר~

 וכן ומביא הלוקח
 עכ"ל~בירושלמי

 ועיי~
 והרמב~~ם וברע"ב בר"ן

 כו' ממדו ולקח ~ו~זרגורם

 וכ~
 גיר~ת

 רי~ד ותום~ת ה~אורוב~ל הרי~~~
 ותו~י"~

 וכן
 הרמב~~ם שכ~ב הדין לוקח ו~זה עי~שיבירושלמי הגירם~

 ה~~ו בכורים מה'בפ~~ב
 ו~~ל~

 שדהו המוכר
 ממדה מביא זה הרי ממנו ולקחה וחזרל~~ו"ם
 המצוה ~מן דפקעת שאידה התורה מןבכורים
 שלא וכדי ~כ"ל~ שביארדו כמו העכ~"םבקדין
 תקדות ~תי בגמר~ דא~ורידן הא לד~ד~ה~~שה
 כתב ע"ש~ הכ~~מ כד~תב כדפירש"י ד~שמעהוו

 וז"ל המש~יות בפי~הרמב"ם
~ 

 בארדו וכבר

במקו~~
 אין אצלדו שהעיקר ז~עיםי ~זס~ר

 לעכו"םקדין
 באר~

 המ~שרות מן להפקיע

לפיכ~
 מה"ת מביא כוכבים העובד מן לקח

 מן בלקיחתן מ~ייקרים כשהיו חכמיםכשראו
 העובד מן ~הלוקח התק~דו כוכביםהעובדי
~וכבים

 ~ב~~ ~~
 שירדה ~ו כדי~שי~ב~ר בכורים

 לבאר ~כווד~ו מהם ~קדות ית~וו ולאמקדושתה
 בגי~~ן ד~מרא הםוגיא אתלשיטתו

 כ~' משמע דפש~א הוו תקדות שתידקאמרה ~שם~

רש~~י~
 שתשאר גורם שזה ג~כ וכשראו

 בי~
 עובדי

 מ~ם ~ה~וקח התקידו ~ידם ות~ת~עכיכבים
 בא~~~ כוכבים לעובדי קדין שאין שידע כדייביא
 הק~קע זה בפדיית ישחדל ~כך גמורקד~ן
 ~פימידו

 שהו~
 ידועות זבמתדו~~ בקדושתה עומד

 ~ום דבכל הרמב~~ם למד ומכאן~כ"ל~
 אבל ממדו ולקח כשחזר היידו קדין איןד~מרידן

כל
 זמ~

 הוא העכו"ם שביד
 ~כ"~

 בכל קדין יש

מצו~
 ~ילוק קצת יש אבל בארץ התלויות

 בי~
 מצות

 בכורים שבמצות צעדין בכורים למצותתרו"מ
 בכורים מביא ~ידו עכו~ם ברשות שבכרוכיון
 הקרקע מהעכו"ם ולקח חזראפי'

 והפירו~
 לאחר

 היתה שדתבכרו דבשעה כיון~דתבכרו
 יש ~כ"ע הרמב~~ם דלדעת~עכו"ם ברשו~

 קדי~
 אבל

 בזה עליו משיגהראב"ד
 וז~~ל~

 א"א
 א~

 ~י על
 הרמב"ם ו~ברת ~כ"ל העכו"ם ב~שותשבכרו
 של דהביכור משום~יידו

 הפירו~
 ל~י~

 חיוב
 כ~ו הויביכזרים

 מירו~
 דמירוח ~כמו ב~ו~~מ

 העכו~~ם ברשות ביכור ה"ה פו~ר~~כו"ם
 הריי ב~ם הכ"מ וכדכתבפו~ר

 קורקו~י~
 וז"ל
 ~זיל ~טע~יה דרבידו~ודראה ~

 ש~ו~
 ~ה מ~רש

 אם היינו לה~קיע בא~~י לעכו"ם ~דין איןשכ~ב
 מה~ ב~~~א שכ~ב כמה השדה וק~ה ישראלחזר

 כחב ולכך~רו~ות
 כ~~

 ממ~ו ול~חה ו~זר
 ובשבכרו ~~יירי בהכי דבריי~א רבידו~םובר
 ~כ~~ל~ חייב הקודה ישראל ש~ין העכו"םברשות
 בזה דו~ה דע~ווה~דב~~ז

 ום~ל ~~ר ב~ו~ן ק~~
 קודם ~זעכו~~ם פירות קודה כמו הוי בכרודדין
 ~"שי~ירוח

 אב~
 לזה ו~~בר אידו זה ב~מת

פשו~
 ~~וכרח ו~עשרות ~רומות דבחיוב הוא

 שתילהיות
 ~עולו~

 שיהי~ דהיידו
 גד~

 הפירות
 ושיתמרח י~ראל בארץ דהיידו החיובבמקום
 וא~ הישראלב~ד

 ח~ר
 ~"א אלה ~~ש~י אח~

 ק~ין יש למ~~ד והי~כך בתו"~ז ~ה"תשי~חייב
 ולקח כשחזר אפי~ו בתו~מ דחחייבו הפירות~ין
~ן

 העכו"~
 עד ~ירו~יה ואת הקרקע ~ת

 ~~ודת ~הגיע קודם הלקיחהש~יה
 כמו הויואל"כ המעשרו~

 התום' שכתב כמו בח"ל~ גדל~
רי~~ד

 ~שם~
 להבי~ לוק~ האי מי~ייב לאדמדאורייתא מש~~ דמתדיתין ופש~א ~ וז~~ל

 ממדו
 עכו"ם ברשות הפירות שחד~ו ~כיוןבכורים
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~איל~
 ע~~שי ~א~י לע~ו~~ם קדין דיש בח~ל חדטו

~לכך
 ל~

 ~וב מהדי
 שז~

 מירוח א~ילו מעשה
 וכן מה~~ת ב~ו"מ שיתחייב לע~ין ישראלביד

 הישר~ל בר~ות היתה המעשרות לעודת~ש~יע
 אין למיד ~א~ילו העכו~ם ברשות היתהוה~ירוח~
 ~רמב~~ם כדכ~ב בת~"~ו מה"ת דתחייב לא~ץ
 מתרומותבפ"א

 ~הי"ג~
 מרות כמ"ד דפסק ע~~שי

 דד~חייב ו~א פוטר~ו"ם
 ב~ו"~

 ~~"ת
 בא~י ש~דה עכו~ם ~ל בקרקע ~~דלוה~~ו"ם ב~ירו~

 ~עו~ת שהגיעולאחר
 המעשרו~

 ק~ה
 דאין כיון משום ~יידו מלאכתן וגמרהישראל או~~

 וד~שה ישראל ~ל בקרקע ~~דלו כ~ו הויקדין
 שלו והן דמעשרן אלא ישראל ביד ~עולותהש~י

ותר~~~
 ~ומר שהוא מפדי ~כהן מוכרה מע~ר

 באתי אדי מעשר בתרומת ולכהן במעשר~לוי
 ~זמדו ליטול יכולון את~ שאין ~יש~כח

וא~פ"י כלו~
 דבע~ד~

 יש דל~~~ע ~הרמב~~ם ם~~ל בידו
 בח"ל ולא בא"י גדלו ~כ~~פ ~"מקדין

 ~כ~
 ~וה~י

 את לחייב הישראלמ~רוח
 הפירו~

 ב~ו~מ
 ~קדושה אבל ~העכו"ם שייך הדמים דקד~ןד~ה~ משו~

 מקדזשת דהיי~ו לא~י להשיש
 ל~ ה~ו~

 דכקעה
 לע~ל~הד~~בתי

 בפ~~ב~

 ר~א מי~ל~י ~קא ובהכי
 בגי~ין~רבה

 ~מ~~ז~~
 וז~~ל ב~מ~ כדאמרידן

~ 
 ב~~אי

 םבר מרקמי~~~י
 ~בר~ ~ר"~

 ד~~ך
 ול~

 דדן
 בעינן ~דין דיש דם~ל לר~יא ו~ידו ע~~שיד~רי
 עונת שבזמןע"כ

 ה~עשרו~
 הי~ראל יד ~חת יהי'

דוק~
 ואז

 קרי~
 ~ם אפילו מה~ית ומחויב דגנך

אח~~
 דדתחייבה כיון ~מרידן לע~וים מכר
 ~ליא ~עכו~~ם אח"כ בה מירח ו~םדתחייבה

ב~חלוק~
 אם ה~דאים

 מירו~
 לא או ~וטר ע~ו"ם

 למ"~י או הלאהכדדבאר
 ~זיר~

 כי~ין דב~לי
 מירוח ~~~ד ~פילו~דר~ן ~יי~

 עכו"~
 ~בל ~וטר

 ע"י דתמ~ח ~א אם מחויב אידו~~"ת
 מירוח~~"ד ישרא~

 עכו"~
 ה~י וכדקיי~ל ~ו~ר

~ 
 ומר

~רב~~
 דיגו~ך ~~ר

 ול~
 ל~"ד פי' עכו"ם דיגון

אין
 קדי~

 לי~א
 למע~

 עודת לזמן מדגדך
 ~בזמן אפילו ~דיץ דאין דכיוןה~~שרות

 דמי עכו~ם ברשות היתה המעשרות~ודת ~~גי~
 הישר~ל ברשות הי' המירוח ~ם ~תו"מחייב

וקרי~~
 ביד הי' המירוח אם משא~כ דגדך ביה

 עיקר קדין אין ולמ"דעכ~ים
 תלי~

 ריל במירוח

~י~
 המ~שרות ל~ודת הגיע א~יל~ קדין דאין

ברשו~
 ברשות דעשה דהמר~ח כיון דמי הדכרי

 ~ה"ת חייב ישר~ל ע"י~ישר~ל
 ודגנ~

 קרידן

 כיוןביה
 הפירו~ ד~כ~~~

 ב~זקום דת~דלו
קדוש~ שח~

 ~צד א~~י
 יש למ~יד משא~~כ ה~וף קדוש~

 דחשבידן כיון ל~וד מרוח מהדי לאקדין
ש~דלו ל~~ירו~

 בקרק~
 של

 העכו~~~
 בח"ל ~דלו כמו

 מח~~ל פירותוהמביא
 ~מרו~ קוד~

 בא"י ודת~רח
אידו

 חיי~
 אין ~מ~~ד ~~ילו הרי מדרבדן אלא

ק~י~
 ~כדפםק

 בעי~ן ~רמב~~
 ע~"~

 שה~רוח
תעשה

 הישר~~ ~רשו~
 מחויב ~י~ו ואל~כ

להרמב"~ ~ל~
 ה~בר ל~~ון ~דד~~ר ~דרבדן א~י'

 הא פי~ על הואלזה
 דאית~

 בי~ו~למי
~דמאי ב~~~~

 זע~~א~ ר~י י"ב ~~ ~~~ד וב~יטין וז~~ל~ ה~~~
 ~בייה רבי קומיאמר

 בש~
 דר"מ ~~~~ד ר~~א

 ק~ין איןאמר
 לעכו"~

 הוא~ודה ~~~ש~ו~ מן לפו~רו ב~~י
 הכ~

 קדין ~ו דיש
 ~~~י~

 ל~לק ד~"ל ~י~
 קדושתבין

 הגו~
 ד~י~ ל~דוש~

 שיש
 ב~רק~

 של
 דאמר דהא ואמראיי

 ר"~~
 היידו ~דין ~ין

 קדושת ~תב~ד ש~אעדין דוק~
אבל בתוכה' שי~ הגו~

 עכ~~
 הק~ין שע~י דמים הק~ין

 ~ד~
 הא~~~

ישרא~
 קדוש

 קדוש~
 דהיי~ו דמים

 המדו~ ~יוב~ כ~
התלויו~

 קדוי בארץ
 ~ה~כו"~

 שיש כ"ז
 ~ח~

 ידו
 לאו איהילכך

 המרו~
 היתה ישראל ~~~י שדעשה

 ~~ו"מ ~~וריןפירותיו
 ד~כ~~~

 מי בר~ות ד~גדלו
 כש~~מריח אבל הללו'~ במצות מחויבשאידו

 חיוב לידי המביאה ~~~ולה דמר דדע~הי~ראל בי~
 ד~חייב ישראלברשות

 י~~ ~ה~~~ ב~ו~~~
 שדזרע

באדמת
 ה~דוש~ אר~

 הקרקע ול~~ה כשחזר ו~ן
 במצות ו~~חייב י~יד ~י~וש ~~ו ~וי לאמהעכו"ם
התלויות

 מ~ ב~~
 ~דמים דק~ין התורה

 שחוזר~
לר~ו~

 מ~עכו"ם ~קודה מח~ח הישראל
 וחוזרת לו שהי~הדכ~ים קדי~

 הקדו~~
 ~הי' ד~ים

 מרשות הק~קע ~יצא מ~ודםבהקר~ע
 ~קדושת עמה בהצטרפות ו~~ורוחוזרת הישרא~
שדשאת ה~ו~

 ע~י~
 מח~ת ~ידשתה מזמן

 קדי~
 הדמים

 דקדין וכ"ז הדמים ב~~ין אגיד הדמיםדקדושת
הדמי~

 דהיידו

 קדי~
 ברשו~ הד~סי~

 חדה היש~אד
 המצות ~כל ומתחייב הקרקע על הדמיםקדושת

ש~ו~
 ~עיר~י רבי דעת ~יא כך הקרקע חובת

ורב~
 רבי דברי ~~רש בא

 זע~ר~
 יש מה דדעדין

 דכםי~ קדיןלו
 נימא דאם פי' פירות לאכילת

 ק~ין לודאין
 כל~

 הדין מן ~"כ
 הו~~

 לדמות
 ~כו"ם מ~וח ~מ~~ד ישראל בידלקרקע

 אמרי~ן פירות דלאכילת אמר ~"זפו~ר איד~
 קדיןלעכו~ם די~

 ~כ~י~
 קדה ואם

 פ~ור מרחן וה~כו~~ם עכו~~ם שלבקרקע שגדל~ ה~ירו~
 לכ"~
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 פירות ו~ילכך לו יש ~כםים דק~ין אמר זהול~~ין
 הפחות לכל ב~ידן והילכך הוא דג~ך ול~ו~כו~ם
 אמרי~ן זה ול~דין הישראל ~~ות יהי'שהמרוח
 אמרי~ן ו~א לבד במרוח דדי לומר קדיןד~ן~
 ברשות המ~שרות ~ודת בש~ת ~שיהי~ דמילהצ~ך
הי~ראל

 כמ~
 ~~דין קדין יש למ"ד דא~רידן

 ז~
אמ~ד~

 ל~"~ ק~ין יש בידו דב~ודץ
 להרמב~ם

 ~כסים ק~ין לו דיש ל~דיןהיידו
 לאכיל~

 צ~ל פירות
 ג"כ דת~רחו ה~כו"ם ברשות שגדלו הפירותדאם

 ~כו"ם~ב~שות
 לכ"~

 ול~~ין לגמרי~ מ~ו"מ ~~ור
 שגדלו בפירות בב~ורים שיתחייב ~פשר איבכורים
 ב~י~ור ד~~ת ברשותו בכרו וגם הע~ו"םבר~ות
 כמ~הוי

 ש~תבכר כיון ה~כו"ם ברשות מרוח
 הת~א אמר והלכך בדבר' מחויב שאידוברשות
 חזר דוקא דב~י~ן ל~כו~ם שדהוב~וכר
 אפשר אי אחרי~י ב~וודא אבל ממדו,ולקחה

שיתחיי~
 ב~י~ן קדין אין דאפי' ~ה~ת בבכורים

 חיוב לידו המביאה פ~ולה איזה שת~שה~כ~פ
 בבכורים וכן וברשותו בדבר שמחויב מי~~י

 הבכורים חיוב ~תגמר שבש~הה~יקר
 ת~י~

 אין זאת כל ובחםר בבכורים שמחויב מי~ברש~
 ~ם בבכורים דחייב מה בשביל ו~~דה ~~םלדו

 דכםים קדין לו יש הא ישראל בארץ שגדלומחמת

לפחו~
 התלויות ממצות הפירות את לפ~ור

 הישרא מצד להתחייב מידי בה ~שה לאוהישראל ב~ר~
 ~דה דאפי' מה~כו~ם שקדה לפירות דמיולא

 אם דוקא ה~י~ו בתו~~מ הפירות מתחייבבתלוש
 ל~די המ~יאה ~עשה בה דג~ר ישראל ~המרח
 אותם ומרח מלאכה בה שגמר ~רם דהאחיוב
 ד~שה החיוב ~יקר א"כ ~לל דתחי~בלא
 בבכורים ~שא"כ בה הגומר ישראל~"י

 שום בהם ~~שה לא ה~כו~ם ברשותשדתבכרה
 אין ~"כ ישראל ~~י חיוב לידו להביא~~לה
 הגידול הא לחו~ הגידול מחמת ~לא לחי~ב~לדו
 אם בתו"מ וה"ה ה~כו"ם בר~ותהיה

 ומרח ~~כו"םבר~ות גדל~
 בתוכ~

 ~כו"ם ג"כ
 אכילת ל~דין ~כםים ~ד~ן דיש משום מתו"מפ~ור
פירו~

 ~ש ~ידו דב~ודן ~רמב"ם כתב אשר וזה
 הישראל ומרחו ה~כו~ם ברשות ~דלו אם אבלקדין
 להרמב~םאפי'

 ~יי~
 כדכתב בתו~מ

 בהדי~
 בפ"א

את לה~קי~ קדין דאין משום והיידו ה~אמתרומות
 הקרק~

 הגו~~ קדושת דהיידו א~י מקדושת
 מהדיהילכך

 ~כ"~
 ל וה~לכך הישראל מרוח

 ק~~יות כלתקשה
 מהר~"~

 אליבא הרמב"ם ~ל

 אפי~ בתו"מ דחייבין דאשכחן מהאדמהרי~ק
 הםוגיות דבכל מ~ום דוקא דהיי~ו בי~וכש~ודן
 המרוח מחמת וחייבין ישראל ביד ~דתמרחמיירי
 דפק~ת ק~ין יש למ~ד אבל ישראל' בידש~~שה
קדושת

 אר~
 תדאים ~פליגי והא לג~~י~ ישראל

 ישראל ~ת ג~ו דהאו~ות דכיון ליהתיפוק לא~ או לבא ל~תיד ~תקדשה ~זרא קדושתאם
 כיבוש ~~~ם א"י את וק~ו כיבוש ע~ימארצם
 איכא ~זרא ~דושת גם ב~לו ~מילא ~דיןויש

 דק~יןלמימר
 עדי~

 דהכיבוש משום מכיבוש
 כדכתב ~~ין ולא ~זילה כמו אלא ~י~ לאה~~י
התום'

 ~י"~
 דמי ולא מ"ו פ"ח ~דיות במ~כת

לכיבו~
 דביאים ש~באו הש"י ברשות שכבשו ראשון

 לישראל ~תן ש~ש"י כמו א"כ המחריביםשי~לו
 לא הש~י בכיבוש ~שא~כ מהם ~~ל ~ך~ארץ
 ~ז~ה לפיכך בפירוש ~בואה מ~ום ב~למצא~ו

ד~לו~
 ואין מידי~ו

 קרק~
 והילכך ~"שי ~~זלת

 קדשה ראשו~ה קדושה אמרי~ן שפיר קדין ישאפי~
 היכא היידו קדין דיש דהא לבא ו~~ת~דלש~תה
 ~ו~יין ~דין גמור בק~ין לה~כו"ם הישראלשהקדה
~גי~ין

 ~ל~~ח~~
 ~~י' ובמג"א

 חרם"~
 ם"ק

ובחדושי ה'~
 רשב"~

 ח"מ ובש~ך דשם בסוגי~ לגי~ין
 ~"ק שם~יג~י'

~~~ 

 ולקח דחזר ב~ידן הא וא~כ
 אפשר דאי בכורים בשביל אלא אידו ה~כו"םמן

 בכורים דגבי מ~ום~לא'~ה
 ליכ~

 לאחר חיוב גמר
 החיוב גמר כבר במחובר ב~ודן אלא כללקצירה
 בפ"ב הרמב"ם כ~כתב האילן ~לכשבכרו
דבכורים

 משכחת תו"מ ל~~ין אבל ~"ש~ הי"~
 קודם אפילו מה"ת אפי~ בתו~מ ~חייבלה

 ו~"ש ישראל ביד שדתמרח כגון ממדו ולקח~חזר
 בפ"א~רמב"ם

 מתרומות~
 שקדה ~כו"ם

 אם לפיכך ~ו~ ה~צוות מן הפקי~וה לא~א"י קרק~
 ככיבוש ~י~ה ממדו ולקחה ישראל~זר

 יחי~
 כו'

 המצוות מן הפקי~וה לא ~כתוב מצי דהוי~"ה
 קודם אפי' תו~מ ומפריש בקדושתה היא הרי~לא
 מ~~ו ולקחה~חזר

 ובלב~
 ישראל ~"י שדתמרח

 קדין דאין כרבה דקי"ל משום ~יש~אל~רשות
 ביחד בכורים דין ~השמי~דו דרוצה משום~א
 ומ~שרות תרומות מ~ריש אלא כ~כ~~ תו"מ~ם

 כתב~ לכן ~"ש~ ~תורה מן והכל בכוריםומביא
 אידה ממדו ול~חה ישראל חזר אםלפ~כךי

 אפי' וחייב~חיד ככיבו~
 אידו דהישראל ~~~~ בבכורי~

 כתב ~כורים וא~ב החיוב לגמור ~~ולה שוםעושה
 להש~י~דו ומ~שרות ~רומותדמי

 דחי~~
 להחזיר
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~ ~  איש מכח באתי אדי לומר יכול ואין ו~לוי~כהן

 כמו כלום ממדו לי~ול יכולים אתםש~ין
 מ~ום עכו~~ם ברשות שגדלו ב~ירות ל~עון~מצי
 מן ה~קיעוה ~א קדיןדאין

 ה~וו~
 ואעפ~י

 ולחדש לכתוב הו~~ל לא לחוד בכוריםדבשביל
 ~כורים בדידי ~ידושים דלחדש משוםחדושים
 חידוש כתב כבר בכוריםשבהלכות ובפר~ בכורים' הלכות וםידר לעצמו מקוםיי~ד

 ז~
 דבעידן

 מחמת אך ~עיל' וכדכתבתי ה~~ו בפ"ב ולקח~ר
 שעםק בדידים ~ו"מ לעדין גם ד"מ זהשחידוש
שם

 הילכ~
 ו~יקר ממדו ולקחה חזר דבעידן כתב

 בבכורים ~תחייב הי~ לא קדין יש למ"דאבל קדין~ דאין ומשום בכורים בשביל הואה~ידוש
 שפיר והילכך ממדו ול~חה בחזר ~פי~מ~"ת
 ד~י~ין הגמר'היכיח

 ~~ם~
 דקת~י מ~~דיתין

 ו~קחחזר
 מבי~

 העולם תיקון מפדי בכורים
 דאל~~כ קדיןדיש

 מד~וריית~
 בבכורים דמחויב הוא

 קדין דאיןכיון
 ול~

 למימר ול"ל יחיד ככיבוש הוי
 דמה~ת ~משמע ~עולם ~יקון דמפדיה~עם
 מחויב~ידו

 בבכורי~
 העולם תיקון מפדי אלא

 קרקע לדכרים למכור רגילין יהאשלא
 ומדאו~ייתא קדין אין דלעולם הגמר' ומסיקישר~ל באר~

 והא ממדו ולקחה שחזר כיון בבכורים מחויבהוא
 משום היידו העולם תיקון דמפדי ה~עםד~מרידן
 המשניות בפי' ~רמב"ם ו~בי~ר הוו תקדותד~תי

 לעיל~כדכת~תי

~~~~~~
 ובעל רי"ד לתו~', ו~פי' ו~"ת לר~~~י
 הא ולקחה וחזר דגרםי והר~~ןהמאור

 מלאה ממדו דלקחהכתבו
 ם"ל כ"ע ע~ש~ ~ירו~

 אפי' בכורים ~~דודמביא
 בל~

 ממדו ול~ח חזר
 בפירות אלא הקרקעאת

 לחו~
 ל~ביא מחויב

 ~בירא ע"כ מה"ת קדין אין ל~"ד~כורים
 אין דכ~ים קדין אפי' קדין אין דלמ"ד~ליה
 בדכסים קדין אין בידם עו~ן ~י' והילכךלהם

~ל~
 העכו"ם ואצל עומדין הן הישראל ברשות

 ~לא דחשביןלא
 כמש~ד~

 ~בגי~ין רש~י כדכתב

מ"ז~~
 ד"~

 למ"ד הי~כך ע"~~ לא מ~אורייתא

~~
 דמים הקדושת גם קדין

 ל~
 ~מדו דפקעה

 לכל לגמרי ה~שראל ברשות שע~דת וכמוכלום
~בר

 ודוק~
 אפי~ עכו"ם מרוח פו~~ מרוח לעדין

 היידו ב~זהי"ת לקמן כדדבאר קדין אין~ל~"ד

~שו~
 בפועל העכו"ם שעו~ה ~מ~ה

 ל~
 דחשב

 משום ~ו חיוב לידי המביאהלמעשה
 לן דאי~

~יעו~
 ד~דך דקרא

 ול~
 משא"כ עכו"ם די~ון

 מחוסר א~א היא מעשה מחו~ר שלאובכורים
 מחו~ר ל~ו קדין דאין וכיוןרשות

 רשו~
 הוא

 ~שי~תםהילכך
 שפי~

 להביא למחייב ~יכא
 הדכרי מן שלקח הפירות מן אפילובכורים
 ורע~ב ור"ן ור"ת רש~י פליגי ~זאתוב~ברא
 ריי~ד ותום~ור"ח

 ורי"~

 ורמב"ם המאור ובעל
 דלרש"יוראב"ד

 ור~~~
 ובעל ורע~~ב ור"ן וראב"ד

 ברשות הפירות בכרו אפילו רי"ד ותום~המאור
 חייביןהעכו"ם

 להבי~
 קדין אין למ"ד ב~ורים

 שבכרו כמו מיח~ב העכו~~ם ביד ~עודןדאפי'
 ~בל העכו~~ם אצל משכ~ה ורק ~ישראלברשות
הרמב~ם

 והר~~
 והרי~~~

 למ"ד ד~פילו ם"ל ותיו"ט
 ~קדין מודה קדיןאין

 דכ~י~
 אם ו~ילכך לו יש

 פ~ור בדבר מחויב ~אידו מי ברשותבכרו
 כדברי בחידו~יו ה~"ן שמ~רש מה ~לפימבכורים
 צריכין אמדם ~~~~ כדעתו ~~~ל ~ר"ח ~םהר~ח

להבי~
 קדין יש למ"ד

 דמפר~
 במתדיתין דתדן דהא

 העולם תיקון משום בכורים ממדו דמביא~עמא
 אליבא דמפרש דהגמר' לס~~ד וכן מה~ת ולאהוא
 מדרבדן אלא אידו העולם דתיקון ד~עמאדכ"ע
 בעזרה בכורים להביא יתכן איך תקשהא"כ
 מה"ת מחויב שאידוהיכא

 ה~
 חולין מביא הוי

 דבר לעקור ח~מים ביד כח ואיןלעזרה
 מה"~

בקו~
 דב"ב ב~מר' כדאיתא ועשה

 ~פ"א~~
וליחוש וז"ל~

 ~דלמ~
 דידהו בכורים לאו

 ו~~
 חולין מעייל

 הגמרה פריך דהתם לומר ואין ע"ש~ל~זר~
אליבא

 דר"~
 םפוקי אחד אילן התם דאמר

 ובפםחים ליה~~פקא

 ~כ~~ב~~
 אמרידן

 הוא דאורייתא ב~~רה שדשח~ו חולין ס~~ל~~~מ בהדי~
 מפל~לים ע"כ ד~ם דהםוגיא ואעפ"יע~~ש~

 ביבמות התום' כ~הוכיחולרבדן ג~
 ~פ~ו~~

 תד~~ה
 דהא ה~~ר~ מקשי שפיר דמי ע~ש~ ~ע~א~אי
 בקידושין~יתא

 ~ד~~ח~~
 שדשח~ו דחולין ס~ל דרבדן

~עזרה
 הו~ ד~וריית~

 חבד
 בעזרה שנ~ח~ו חולין כמ"ד ם"ל לדכרי~~ה דהמוכ~ מתדיתי~

לאו
 דאוריית~

 כדכ~בו שר~ בהבאה ואפי'

התו~
 בדזיר

 ~כ"~~~

 דםתם חדא ע~ש ק~בר ד"ה
~תניתין

 ס"~ ~ד"ו~~ דקדוש~
 שנשח~ו חולין

 כו' המקדש התם ד~דן הוא דאורייתאבעזרה
 ועיין ע~~ אי~~~קודשת בעז~ה שדשח~ווחולין
 ד~~ח ~שםבתום'

~~ 

 קשה ו~וד אלמא ד"ה
 בפסחים שכתב רש"ילשי~ת

 ~שם~
 חולין ד"ה
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כח~
 לאו בעזרה שדשחטו למ~דידחולין דאפי'
 אבל הדאה איםור לעדין דוקא ~יידודאו~ייחא
לאיםור

 וה"ה ~"ש~ ~אורייתא א~ור לכ"ע אכיל~
 איכא וכןלה~אה~

 להקשו~
 הר~ב"ם שכחב ממה

 וז"ל ה~~א מבכוריםב~~~ב
 של בכ~רים ומביאין ~

 ועוד ~יחון מ~רי~בריה~
 ומםורי~

 ש~~ודה
 ~~~~י ב~רושלים כ~ודהב~וריא

~~ 

 ~ו~ין ~~ביא ~וי
ל~זר~

 ל~זרה חולין ~דמ~יא פו~ק הרמב"ם והא

 הו~דאוריית~
 בכ~ף ~יין

 מ~ד~
 ~~ה' פ~~ב

 ד~~הלכן הרבה' בזה ~האריך ~ם ל~לך ב~שדה ו~~יןה"ג שחי~~
 ~~ ד~~

 בעידן
 ~~שו~

 ~ד~דה העצה
 ו~ח"כ ~~ש להו דמקדש ~ש~~~ בב"ב~דמר~
 מ"ט דדיטין בפ~ד חדשים ל~תו~~~צאחי
 לעדין בזהש~מד

 הלוק~
 מביא

 בכורי~
 להם~~ד

 ול~ד"ד ~"שי בקושי~ והדיח קדין ישו~מ"ד
 ב~ידןדבאמח דרא~

 דמק~י~ הח~ד~
 דב"ב כ~ו~י' ל~ו

 לאוקמיחיח הש"ם ב~ל הקדימו דלאו~א
 היי~ו דיזי~ין מםדר דקודם ד~ים בםד~ה~לו
 שהצריכוה ה~קנוח ל~ל צריכין לא דבגיטיןמשום
 דב~ב ~~מר' ש~פלפל ד~ה בב~~ב הש"םב~לי

ודלמ~
 לאו

 בכורי~
 ו~א דידהו

 ~פק~
 מחרומה להו

 ב~זםכח צריכין לא כו' ל~ו דמפ~יש ומםיקומעשר
 וםייע~ם ור~~ח דלרש"י~יטין

 ד~פרשי~
 דהיינו בכו~ים מביא דהלוקח ה~ח~יחיןא~

 א~כ קדה ל~ודפירוח
 ~יכ~

 מ~נו דקודין ~~ימר
 ~~כו~~ם ביד מ~אכ~ו שד~מרהל~חר

 דלכ~~
 מריח

~כו"~
 ~דחו~י ~ריכין ולא מתו~~מ ו~~ור פו~ר

דמפרי~
 כו' ב~למא ולפ~פל להו

 ל~~
 בעלי המתידו

הש~~~
 ב~~ב מסכת ~ד

 ושמ~
 ~~ל פילפלו

בזה הצור~
 ובאמ~

 צריכין ל~ו ד~קדיש ה~קדה
ב~יטין~ ד~

~~~~
 בפלפו~י~~ שם ה~~ר' שדחקו במה
ופריך

 ב~למ~
 ראשון מ~שר אלא כו~

 לוקמא ע"ש~ ליה יהיב למאן הואדלוי
 ~ל יהיו והפירות מל~כה ~מר קודםדאקדשיד~ו כדו~

 הקדש ומרוח הקדש ברשות יהיו ומרו~ןהקדש
 ~~"ה ~~ד~וח כדאיתא פוטרלכ~י~~

~~ 
 בפירות ואפי~ ל~ו ~ריק מל~~ה ~מרולאחר
 ב~צי~חן חכף הוי ~לאכחן ד~מר~אילדות

ל~וקמא איכ~
 כדו~

 ב~חובר דקדשינהו
 ו~ו~

 ע"כ הרי
 שי~דישבעידן

 קוד~
 ~מר

 ד~דיין מלאכ~
 גמר ~ לאחר דאי טבל ~וי ולא בחו~~מד~חייב ל~

 קודם והוי תו~~מ בהפר~ת ד~חי~יבה ~כברמ~אכה
 אי~ור ו~ין ~בל ~י~ורהפר~ה

 הקד~
 ~ליו חל

 ~יםור דאין דקי"ל כמוכלל
 חמ~

 איםור ~ל חל
 בפסחיםטבל

 והרמב"~ ~ל~~~~
 בה~ הכי ~~ק

ומצ~ חמ~
 ם~~ש~ ~~ז ~"ו

~~ 
 זה בשביל

 ל~
 ~~רינן

ד~קד~
 ~ידו

 ~קד~
 ד~~י' כ~ל

 במקו~
 ~יםוראין דאמריד~

~~ 
 אי~ור ~ל

 מ"~
 האי~ור

 מ~~מא ל~ימר ~יכא וקיימא~לי ~יחל~
 א~ריד~

 ב~ידן
 ~יםור שחל דב~~ה מל~כה דמר ~ודםשיקדיש
 ~לוי או ~כ~ן ד~שהטבל

 שות~

 דבר מקדיש ~דם ואין ולמ~שר לחרומההמדיע ח~ק~ כפי ~מו
 חל ה~דש ואין ש~ו~אידו

~~ 
 או הכהן ~לק

 חולין ישאר והמ~שר החרומה חלק ~פי ואיכהלוי
ויכדי~

 חולי~
 ל"ח~ פ~חים בחו~' ~~יין ב~זרה

ד~~
 אתיא

 ובםוכ~
 ל~ה

 ד"~
 ד~י

 ~~~ש~
 ואין

 ומוחר הקדש ~וי דרובא דכיוןלו~ר
בעזר~ להבי~

 אפשר דאי משום ~"כ חולין הח~ק אח
~חלק

 דה~
 ב"ב החום~

 ~~ם~
 ו~למא ד"ה

 להביא חולין א~ור דאינו ל~וכיחה~ו~~ ~כחב~
 הקרבה ~~ין ~יש הי~אאלא ב~זר~

 מה~
 דאיחא

במ~חוח
 ~~~א~~~

 שיאכלו י~כלדה
 ~מ~

 חולי~
 על דאכלח ש~~א כדיוחרומה

 שם כ~בורש~~י ע"~ השב~
 דחו~

 ~ולין יאכל ל~זרה
 צורך הוי דה~ו~ין היכא ד~~ילומבו~ר ות~ומ~
ד~י ה~ד~

 ~~~די~ ~~ו~
 ל~וםי ~~רבה דרק ב~זרה

ו~~ילו
 של~

 א~~כ ~רשיי ~~ר~ה בדרך
 הכ~

 ~מי
 אפשר דאי~~~~י

 לח~~
 צורך לך ו~ין

 ה~ד~
~דו~

 ~~ור ו~~~"כ ~זה
 הו~

 ד~מחדיחין ואעפ~י
דז~~ים

 ~צ~~
 ~כ~ורה

 דזשמ~
 דמוחר

 בכה~~
 דהוי

 ל~קדשצורך
 ש~~ דאי~~

 ~בלין ~~ו~ן ולחת
 ~יין ~~~ש~ תרומה ו~בליןחולין

 ~~ד~ו~
וב~~חי~ ~~~~ו~~

 ~ס~~~~
 וב"ב מבי~ה חד~~ה

 ~ש~~
 ד~~ה

 יש עוד ו~י ~יה ~פ~~~ מדחות וב~ו~~ודלמא
 החם ה~מר~ דפריך ~אלהק~ות

 דלוי ר~שוןמ~שר א~~ וז~ל~
 ~ו~

 למאן
 י~י~

 אילדוח שדי ~א קו~י~~אי ~~ש~ ליה
 ~בי~

 קורא ו~ידו
משו~

 חייב ~ידו מ~~ק א"כ ~~ו מ~פקא דם~יקי
 ~לום ~לויליתן

 ד~~וצי~
 מ~ויבואי~ו ~ראיה' עליו מחבי~ו

 לית~
 דלוי ר~~ון מעשר אלא להקשוח ~שייך~יך ~א~~~ מ~פק לכ~ן ולא ללוי לא

 בזה לי ~עיר ד"י ~אך זלמן מ~ הרה"גוכב~ד ~ הו~
 עליו מחבי~ו המוציא לומר שייך לא ד~אןלומר
 בהם דאמרידן מקום ל~ל דמי לא דכאןהראיה
 ~כי א~רידן דלא ~ראי~' ~ליו מחבירוהמוציא

~יכא אל~
 ד~~

 של ~לודי של לאו
 מוחז~

 בודאי ~וא
~ש~~כ

 הכ~
 של ~או אם דאפילו אילדוח שדי בם~ק
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 דאפילו~~ אידו דמי בודאי הוא מוחזק של הוא~לודי
 משום לכהן ליתן מחויב ואינו הוא בכורים לאו אם~

 מחויב אלא אי~ו נמי שלו ~~~מ הוא בכוריםדלאו
 חז~ה אידו דחזקתו וכיון ~לויציתן

 הילכ~
 מ~יב

 לה~~י~הו~
 והילכך ממ~~ד מרשותו הפיר~ח את

 ליה' יהיב ~מ~ן הוא דלוי הג~ר' פריך~יר
 יש הרי ממון הנאה ~ובת למ~ד ד~א לווהשבתי

 הנאה ~ובת ח~ת~ו
 וממו~

 לקדש א~ילו הוא שלו
בו

 א~
 ~~יין ~מון ~נאה ~ובת למ"ד האשה

בקידושין
 ~ל"ח~~

 הנאה ד~זבת למימר ~יכא אך
 ~מתנזת אבל מת~ות בודאי אלא ~י~ך~ידו

 זכות ב~ליה~~ופקים
 ~וב~

 דהרי ממנו הנאה
 לכהן יחן דאם אחד לשום לי~ן רשות ליאין
~ולי

 צרי~
 את וגוזל ללוי ~יתן

 השב~
 יחן ואם

 ~וליללוי
 שיי~

 לי~ן כלל רשות לז אין א"כ לכהן
 זכוח ב~ליו~מילא

 ~וב~
 ~וב ממדוי הדאה

מצאתי
 למהרי~~

 חלה הלכות על אלגזי
להר~ב"ן

 ~כ"~~~

 ממון חזקת בעדין ~מ~יק
 הנאה ~ובת אחר ולא הממון עיקר אחרהולכין
 דהי~ למימ~ ~איכאע~ש~

 דלוי ראשון מעשר
 שיש כמי דמי ~"כ אידו ודאי דשלו ~יון פי~הוא
 הוא ומי לחזור ל~י יודע שאינו ~קדון ידיותחת
 לחזור אםור ה~~דוןבעל

 לשו~
 ~יש

 ו~רי~

 להניח
 עדאצ~ו

 שיב~
 זבדא בר אבא ר~ כדאמר אליהו

 נ~ל ואם י~ול לא לכתחלה הינוח ~~ק כל ~באמר

ל~
 ב"מ עיין יחזור

 ~ל~~ד~
 ב~~ק

 ~ק"ג~~
 ש' רכ~ב ~סי~ח"מ ובש~~

 ~~~הי~
~ ~ ~ ~

 ה~דו כו' מ~קע וקא הגמר~ ד~ריך ~א
 דפריך הא וכןהכ~ן

 ~מא~
 דיה יהיב

 על קאי הכלכו~
 עיי~ הכה~

 ועיין שם ב~שב"ם
 מוחזק והכהן ה"ד בכורים מה~ פ~~דברמב"ם
 למאן פריך מאי א~~כ ג~ור ממון~ ~חזקתהוא

 ד~ריך הגמרא כוונת דנימא ואולייהיב~ליה
 אכילתו בשעח דם"ל היינו כו~ יהיבלמ~ן

 גז ד~~ק עבירה עובר הרי בבכוריםכהן ש~

השב~
 תע~ה ואל שב שי~י~ מו~ב וא''כ

והא
 ~ל~

 מע~ר דמי יתן דה~~ן התקנה קאמרי
 לומר דאין בידו גזילה חשש י~י' ~לאללוי

 לזרים כמו המע~ר לאכול לכהן אסורד~ר"מ
 ~~"ו ~י~מותדהא

 אמרינ~ ~~
 דלכ~~ע בהדיא

 התלוי דדבר למימר איכא ע"ש~ לכהןמו~ר

 א~רים~בדע~
 שיי~ ל~

 דשמא ~~דה לעשות
 לקבל הלוי ירצהלא

 דמ~
 לאו ואי המע~ר

 אחר באו~ן דב"ב ~וגו לפרש הואד~ם~ינא

 לאו ודל~א בתחלה ה~~ור~ ~פריך מהד~ל
 הדר להו דמקדיש ~שדי כו~ דידהובכורים
 ד~ריק ומ~ני מ~כלידהו בעי והא~ריך

 קם"ד כו~ נינ~ו ~כורים ל~ו ודל~או~ריך לה~
 ל~ו דמקדיש שמתרץ דהתרצןל~מקשין

 הלשון פש~וח כדמשמע ה~רוח לאחרשהקדיש כ~נת~
 לאו דלמא ~ריך ו~כן במחובר~הקדיש

דינהו בכורי~
 וק~

 בשעת~ הא ומעשר מתרומה ל~ו מ~קע
 ברשות~רוח

 הדיו~
 הקדש מרוח הי~ ולא ה~ה

 מרוחאלא
 ה~יו~

 הבכורי~י וע"י ~מע~רות וחייב
 דמ~ריש ומ~די ומעשרות מתרו~ות להז ~~קעקא
 ולאלהז

 ק~
 מידי מ~קע

 לשנוי~ מצי דהו~ וה~~
 אלא בצא~~ה ופ~ור המרוח קודם ~הקדישדמיירי
 דמי המרוח לא~ר ~~~י' ~שני מיניהדעדי~א
 להביא~צי

 בכו~~י~
 מידי להו מ~קע קא ולא

 ל~ו ד~קדיש לה דמוקי החרצן על ~ריךה~ר
 א~שר~יך

 להקדי~
 ~כהן חלק איכא הא כולה

 ל~קדיש יכול שאין ביניהם מעורב הלויוחלק
 חוליץ מביא הוי וא"כ שלו שאידו דברדהוי
 חרומה בשלמא והלוי הכהן חלק דהיידולעזרה
 מצי גדולה התרו~ה חלק ~י'גדולה

 לכהן נותדים בלא~ה גדולה דתרומהמשום להקדי~
 א~~כ ~כהן נוחדים ~מיוהבכורים

 ה~
 ל~ו ניחא

 שיקדישלכהן
 ג~

 את להביא ~יוכל ~די חלקו
 דזכוח ה' ל~~י הכהן או~ן ויאכל ב~זרה~~ירות
 ~~ניו ~לא ל~דם וזכין לו~וא

~ 
 נמי ~די ~~עשר

 ~י~ ~כהן ליהיהיב
 חל~

 להקדיש מצי נמי ~~ע~~ש

 דזכו~~~ו~
 לכהן הוא שייך ובלא~ה לי הוא

 פי~ עדי לכהן ~יה יהיב ~~~י עדי~עשר
לי~ן דיוכ~

 ~הבכורי~
 ד~זי ע~י דה~ע~ר עדי ל~הן

 בתרוויהו זכות ע~י להכהן יש ~"כ לוליחן יו~~
 ~ם להקדיש מצי ש~יר ~~כ ובמעשרבבכורים
 עדי~ המ~שרחלק

 דלוי ראשון מעשר אלא
 פי~ ליה יהיב למאן~וא

 למא~
 יהיב מצי

 גם להקדיש ~ידו ~יהי~ כדיהבכו~ים
 חלק גם להקדיש זכות לו שיהי~ ראשוןה~~שר ח~~

 אםור ולוי הוא דלוי ~אשון מעשר הא~מע~ר
 דא~~ר ומםיק בכוריםלאכול

 להקדי~
 גם כולה

 לכהן ~יה יהיב הבכורים~ ובאמת המ~"ר~לק
 ~ו~יא~ לאו המע~ר~ חלק להקדיש א~~ר ד~יוהא
 דמעשר דם~יל ~זריה בן כר"א ד~תיא מידיהיא
ראשון

 לכה~ א~
 להכ~ן יש במע~ר גם א~כ

זכו~
 ב~וה

 הילכ~
 כולה להקדיש מצי ש~יר

ולהביא
 ~~פ~ הבכורי~

 חשש ~ום וליכא
 ~מבי~
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