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חולי~
 ~ לעזרה

 דא~י' הר~~בים ד~"ש שדתבאר ~ה~~~~
 בעידן קדין איןל~~~ד

 חז~
 ~~דו ולקחה

 ליכא דבבכורים הוא בכורים ~ח~ת דוקא~יידו
שום

 פעול~
 הקצירה לאחר חיובא לידי ה~ביאה

 הע~ו~~ם ביד ביכורה אלא וליכא הישראלביד
 אי הילכך ~חויב שאידו~~

 לא~
 ולקחה ד~~ר

 ו~בכורים ה~ירות על חיוב שום לחול ~צי הי~לא

 לל~ו~דוכ~
 דחיוב דכ~ו שבי~ית לדין דם

 על ליתא~כורים
 ביד הקר~ע ב~ודן ה~ירו~

 דכםים קדין עכיפ לו יש דהעכו~ם ~שוםהעכו"ם
והישראל

 איד~
 עושה

 ~ו~
 החיוב לד~ור ~עשה

 ה"ה א"כ עכו"ם ביד ~רוח כ~ו דחשבהילכך
 בכורים כ~ו תכודה אותה לה יש ד~ישביעית
 לג~ור ~~שה ~ום מחו~ר אידו הקצירהדלאחר
 ~קום בעל אחר הולך דהחיוב אלאהחיוב
 ה"ה חייבין ~הב~לים ב~קום זר~ה אםהזריעה
 באיםור אםוריןהפירות

 וא~ שביעי~
 דזר~ה

 פ~ורים הפירות גם פ~ורין שבעליםב~~ום
 להעכו"ם דכםים קדין דיש בכורים כ~ו~שביעית
 כדכ~ב ~~ש וז~ו ול~חה חזר דוקא ובעידןבא"י

 דש~יטה בפ~דהר~ב~~ם
 הכ"~

 שפיר אתי והילכך
 כו~ ~פריש אלא ~תרו~ות בפ~~א ~ר~ב~ם~~~ש
 כו~ ~פריש אלא כתב ולא בכוריםיו~ביא

בכורים ו~בי~
 וחיי~

 אח~כ כדכתב בשביעית
 לעיל ~ועיין עיש~ השביעית ומן כו~ קדיןויש בםיפ~

 דדין ש~יר אתי הד"ל ל~י אבלפ"ב~~
 דש~י~ה בפ"ד כתבכ~ר ~ביעי~

 הכ~~~
 רצה לא הילכך

 בה~לחזור
 וה~ תו"~

 אע~~י בכורים דכתב
 דעיקר ~~ום ~יידו פ"ב בכורים בה' כתב~כבר
 חזר דב~~ןחדוש

 ולקח~
 לעדין בש"ם דא~ר

 בה' בכורים דין ~ביא הילכךבכורים
כדי תו"~

 ל~יל~
 ל~י~ר איכא עוד לתו"~' ~בכורים

 דבםיפא כיון ~~ום דשביעית דין כתב דלאהא
 דין כתב~ם

 ~ורי~
 ל~פקיע קדין דיש

 ברי~א ~תב הוי ואי ~~ביעית ומןה~עשרות
 ~ש~ע הוי ולקח חזר דב~ידן לעדין~בי~ית
 פ~ור דמי ולקח בחזר אפי~ קדין ישדל~~ד

~~יע~
 וא"כ

 ~יו~ ~~ורי~
 דא~רידן

 ~שביעית פ~ור ד~י ודקח חזר דא~י'הוא קדי~ י~
 דט~~א אידו זהובאמת

 ד~ורי~
 ~ייב

 בשביעי~

 שלא~ כדי ~"ב ~זשביעית דפ~~ו בירושל~יאיתא
 וכדכתב ~"ש ש~ ו~ש~קעין הולכיםיהא

 אין~ וא"כ ע"ש הכ~~ו ~~~י~ה בפ"דהר~ב~ם
 דור ~דור הוא ישראל דשל קרקע ביןחילוק
 החשש שייך דוודא דבכל מעכו"ם קדה אםאו

 להשתקע הולך יהאדשלא
~~ 

 לא להכי אמ~ו
 ש~תב ב~ה ~~ך אבל ~ביעית ברישאכ~ב
 ש~י~ה ~ה~ב~~ד

 ה~~~
 ברישא דלפי"ז וא~פ~~י

 ולקחה חזר דב~ידן האלעדין
 הו"~ ל~

 לכתוב
 ל~עות יבא שלא כדי ו~~שרות תרו~ותג"כ

 לעדיןב~וריא
 תרו~ו~

 ~~~ע דמרישא ומ~שרוח
 לעדין ולקחה חזר ~הדי קדין ~ין למ~דדדוקא

~דת~ייב
 בתו~~~

 מהדכרי קדה בחזרו
 אב~

 ~~"ד
 ~תו~~~' פ~ור ד~י ולקחה בחזר אפי~ קדיןיש

 ולקחה חזר אפי~ קדין יש דקי~~ל בםוריאו~~~כ
 דתחייבלא

 בתז~~~
 חזר אם אלא אידו זה ובא~ת

 ~תחייב ד~י העכו~ס ~ןו~קח~
 בתו"~

 ~דרבדן
 ה~~שרות לעודת ~דיע אם ~עדין ודוקאכ~קדם
 הקרקע וקדה ~ישראל חזר ואח~~כ העכו~~םברשות
 שהגיע קודם הפירות קדה אפי~ אווהפירות
לעודת

 המעשרו~
 חייב אידו ד~י הקרקע בלא

בתו~י~
 בחזר ~בל קדין דיש ~שום

 ולקח~
 ~מדו

 ה~עשרזת ל~וגת ~גיע קודם ~הקרקע
 חיי~

ב~ז~~
 כ~קדם

 ול~
 ~~טור קדין דיש הא ~~די

~תו~~~
 וט"ז ה~"ו פרק ב~ותו הרמב"ם כדכתב

 ועיין ע~יש~וי~ח
 ש~ ~כ~~~

 הי"ה
 ובש~~

 םי~
של"א

 םעי~
 ~ילתא דה~י ו~ע~א ע~ש~ ~~

 ~דרבדן אלא חייב אידו ב~~~~ה דבסוריאמשום
 חיובן ו~יקר כיבוש ש~יה לאו יחיד דכיבוש~שום
 כדאשכחן הם לא"י דס~וכות משוםהוא

 ל~כו~ם שדהל~כור ד~~ו~
 ב~ורי~

 למ~ אפי~
~ 

 כיבוש
 בע"ז כדאי~א כיבוש ש~יה לאויחיד

 לא~י דם~וכוח ~שוםוהיי~ו ~כ~~~~
 דוריד~

 א~י ~~ו
 ~י' ~~~ן א~ורי ד' ע~וד היר~יםכדכ~ב

 ק~"ת~
 ערלה לעדין וכןע"ש~

 ד~ח~ירי~
 ~פי ב~ור~א

 ד~י בםוריא ~שאיכ ולוקח יורד דבח~ל~ח~ל

~שו~
 ד~ח~ירין הוא לא"י דם~וכות

 בקידושין הזקן ר~יהתום~ כדכת~
 ~ל~ח~~

 איכא וכן ע"ש~
 ~שב~וריא ה~עם שורש ד~יקרל~י~ר

בתו"~ חייבי~
 אין הוא ל~"י דם~וכות ~שום א"כ

 עד דור ~דור ישראל של ~~רקע אםחילוק
 ~ו ~~לךדוד

 ש~ד~
 לא~י ם~וכות עכ"פ ~עכו~ם

 ע~~כ וא"כהוא
~~~ 

 לעכו"ם~ קדין ויש ~ר~ב~~ם
 ~ן להפקיע~סוריא

 ה~עש~~~
 אם~ רק היידו
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~גי~
 המעשרות לעו~ת

 ברשו~
 אעפ"י העכו~ים

 גם ~מ~ו הישר~ל ק~ה~אח~כ
 הקרק~

 א~י~ ~ו
 ש~גיע קודם הע~ו"ם מן הישראלקדה

 לעוד~
המ~שרו~

 אלא
 ד~~

 משום ו~יידו הקרקע קדה
ד~~דין

 ו~זעשרו~ ~רו~ו~
 ~פשר אי ד~ורריא

ל~~ו~
 דבאו~ו ~~שום

 פר~

 כל ~~~ב"ם מב~ר
 בדיןהצורך

 םורי~
 שמסיים ו~וד

 בהדי~
 ~כ~ו

 הרישי~ב~ר
 הו~

 אמרי~ן גוו~א ~כל דלאו מרמז
 ד~ידי מבאר ד~י~ו שביעית לעדין משא"כ קדיןיש

בדי~
 סוריא

 ~ע~י~
 שביעי~

 בה~ וגם פרק ב~ו~ו
 ~~~כ ולקחה דחזר ב~ה~ג מבואר אי~ושמי~ה
 בסוריא ו~קחה חזר בדין בקל ל~~ות~~שר
 הי~כך שביעית ~והגדאין

 הרמב~~~ השמי~
 די~

דש~יעי~
 ~~מוד דאפשר משום ~~מרי ולק~ה בחזר

 שביעיתדין
 ~ז~ בל~

 ~זבכורים ולק~ה וחזר ול~חה
 אחד ~עםכי

 לש~~ה~
 וכד~תב ~עיל כדב~ר~ו

 ו~~י~ז בהדיא ה~~~ט ~~ש~יטה ב~"דהר~ב~~ם
 עליו ש~זקשהה~ושיות כ~

 ~~~~י"~
 ל~ו ה~ודיות מכל

 פירות חיוב ש~~~י~ו ~~~ה רק קו~יו~יו דכלקו~~~
 ב~ו"מע~~~~ם

 איכ~ וכול~
 כשד~רח דמיירי ~מי~ר

 ~וודה יבזה היש~אלבר~ות
 ~כ~~~

 דהרמב~~ם א~יבא
 כדכ~ב מ~דידמריח

 ב~די~
 דש~~ה ב~~~ד

בהש~~ו ~~~~
 יש~אל כשמירחם ~~א ~ידוב~~עשר חייבי~ שפירותיה~ ו~~~ וז~~~~ הכו~~~ ~~

 דוק~
 ~"ש~

 כ~ב ו~ן שם ~כ~~ו הי~ח ~ז~~ו~~ות בפ"או~יין
~~~רו

 רו~~ ~~ק~
 כ~ב וכן ע~~ש~ כ~~ד םי~

 מ~רומות בפ~~אבה~יא
 הי~~~

 הכ~מ ומ~ש ~~ש~

~ש~
 ה~~י~

 וז"~~
 ~"ד

 ~~ת~
 ו~~~ה ~ז~ בש~א

 כתבו~א
 ~הת~

 ~~י דתמרח בשלא מיירי
 ד~~~ל משום~או ישר~

 חוב~ ש~ו~ מצו~ דבכ~
 ~ר~ע

 שי~חייב אפשראי
 ר~

 וק~ה חזר ~ם
דכוודתו ~~~

 לתר~
 מקום בכל

 ~ת~צ~
 ~פי~ ם~ירה

 כגון במרוח ~ליי שאידובמצוה
 שביעי~

 בכורים
וחדש~

 למ~~
 חדש

 ב~~~~
 כ~ם או ד~וריי~א ל~ו

 כדאיתא בעכו~~ם דו~ג ד~ין ~א~ר לר"ירב~י
 מ~רומותבפ'ג

 מ~~~
 וא~ ~~~~~

 היש~~ל ~נה
 חי~ב אי~ופירו~יו ~~

 לפ~ו~
 ב~~~י ~~י~ ~חלל ~ו

 בא"י ~פי' ב~כו~ם ד~י~ו בערלה~ו
 ~~י~

 ב~ו~~
ע"ז

 ~ם"גי~

 ~ל~יו~~י ובקידושין עו~רין אין ד"ה
 הל~ו דבריםול~דין

 ל~
 בעידן הילכך מרוח מ~ני

 והילכך ולקחה חזר ש~אד~יירי
 לא~

 היא ראי'
 ~הרי"ק מ~ש אך~ה~םי

 בש~~
 של"א םי~ י~~ד

סעי~

 התם דבעי הא ~~יע דבריו ~אמת ג'
 מן ו~קחה חזר דבעידן~כתוב

 ~עכו~
 ה~ם הא

 ולא בכורים ~א הזכירלא
 ו~ו~~ ~בי~י~

 ~המחבר
 ועוד דוחק הר~ב"ם לשין רקהע~יק

 דליכא פירוש שום לה אין ד~י בםוריאמש~"כ ~~~~

ל~ר~
 הרמבי~ם דברי ~ביאר~ו כמו דבריו

 וא~שר שי~באר~ כ~ו כתב~א דה~
 דבשבי~

 כ~ב וה

ה~ר"~
 דש~ג זצוק~יל

 ב~
 ע~~ש~ המחבר

~~~~
 םב~ת שבי~רדו ~זה לפי

 הר~~ב"~
 וםיע~ו

 דאפי~ד~"ל
 ~מ"~

 חז~ בעידן ~~ין אין

ולקח~
 דוקא

 ל~~י~
 ישבי~~~ ~~ורי~

 ~ו
 דא~ן ~~~~דרבעי ~ר~

 ב~~ו"~ ~וה~
 ~~~ין ~בל ו~דו~~ה

~ו~~~
 ~ין ל~ו"ד םגי לבד מרוח

 י~ור~ ~די~

 גם
קושיה

 ~קשי~ ד~ודי~ ~הרב~ ~דו~~
 וה ~ל

 ק~ין ~ין כ~ז~ד ש~םקלה~מב~ם
 בפ~~~

~~~ו~זו~
 וב~ירוש ה~~י

 ~מ~דיו~
 ~ז~י~ה ~~"ד

מ~~~
 דד~ואי וב~~~ה

 ~ז~~
 וז"ל כ~~ב

~ 
 בארדו כבר

 ~די~אי~
 ב~רץ ל~כרי

~~זעשר~~ ~~ להפקי~ ישרא~
 ולמ~ו

~~ 
 הע~ין

 הז~
 ה~כ~י ~י

 חייבין פירו~יו היו י~~~ל ב~רץ קרקע~שי~דה
 ~~~וב~~עשר

 פירו~
 ו~~י~ך ישרחל

 ~~שרי~
 ~זזה

ע~
 ו~ה זה

 ד~~
 הלכה ו~י~ה מ~יר ר~י

 ק~יןיש א~~
 ~~ו~~~

 י~~~ל ~~רץ
 לה~קי~

 מן
 ~~~ק מ~ה להי~וך כ~ב הרי עכ~~~~ה~~עשרות

 יד ~בחבו~וב~בורו~
 ~~ז~~

 ~~ק
 ד~י~

 ובפי~ ק~ין

ה~~~יו~
 כ~בו ולכן ~דין יש ~~ז"ד ~~ק

 ~כתב ~ו~~ה ~זר הח~~ה יד ב~בורודהר~זב~~ם
 ה~ש~יותב~ירוש

 ולעד~~~
 ~ר~ה

 דל~
 ~ידי חזר

 חיים ~~הים דברי ואלוואלו
 והאמ~

 ~~ו ~ש~י
הפ~קים

 אל~
 ד~רמב~~ם

 בחבור~
 החזקה יד

 ם~~
ד~~~י~~

 ביד ד~מרח ~ם ד~~א קד~ין ~ין
 ממ~ו ו~~ה חזראו ישר~

 אב~
 ביד ~תמרח לא אם

 ~~ורישראל
 ומעש~ו~ ~~רומו~

 דכ~~כ ~~זשום

~~
 י ד~םים ~~ין ~יון אלא קדין ~ין אמרידן

 ~ם ל~דין קדין יש א~רי~ןלו
~~ 

 ע~י ד~רח

ישרא~
 פ~ור

 ש~טת ~בל ומעשרו~' ~~רו~ו~ הו~
 אין דא~רי~ןר"מ

 קני~
 ~י~י ~שדת~רח ו~פילו

 ו~ד~ועכו"ם
 ברשו~

 ~~י העכו~~ם
 שי~הועל ~~ו"~ מחוי~

 ז~~
 ~לכה דאין ~פיר כתב

 ~~~י הי~ה א~י~ ק~ין איןדא~ר ~ר~י~
 בש~~ לריעו~~

 המ~שרו~עו~~
 הי~ה

 העכו~~~ ברשו~
 וגם

 ברשו~ד~מר~
 ב~ו"מ מחויב דמי ה~כו~~ם

 כןאידו
 נ~מרח דם א~ אל~

 ברשו~
 הע~ו"ם
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בכה~~
 יש ~מרידן

 קד~
 ד~םים קדין דהיידו

ו~~ור
 מחו"~

 מפי' כלל עצמו םותר ואידו
 ~צידו לזה ביאור החזקה יד ~לחבורוה~שדיות

בהדי~
 ד~חוח הג~ר' ב~ודיוח

 ~ם"ו~~
 ו~"ל~

 א~ר

רב~
 חורמין דחדיא היא חדאי העכו"ם מ~וח כו~
 ע~ו"ם של על עכו"ם ומשל י~ראל עלשל ישראל~של
 דב~י כל של ~ל כל ו~של כוחיים של על ~ו~ייםומשל

~"~
 דם"ל ר~מ מדברי רבא מדהוכיח הרי ע"שי

 ד~יירי ם"ל ע"כ פו~ר אידו עכו"ם~רוח
שדת~רח

 בר~ו~
 דאל~~כ ברשוחו גדלו ו~ם עכו"ם

 ~דחמרח~ אלא הישראל ברשות כש~דלו דמיירי~אלא
 פו~ר עכו"ם דמרוח ו~מ~~ל ~עכו"ם~רשות
 עכו~~ם דמ~יח מידי מוכח לא באמחהרי
 ~יכא דבעלמא למימר דאיכא פו~ראידו
 היחה שהשדה כגון הישראל ברשות גדלו~לא
 ולאחר הפקר המ~שרוח לעונח שהגיעבשעה
~~~ר

 ע~ר~
 ~עודת

 המעשרו~
 העכו"ם ~ה זכה

 ב~שוח אחת רגע הי' דלא ברשותו~ ~~חםומירח
 שום עלה דלא ומעשרות בתרומוח~מחויב

 פו~ר עכו~~ם מרוח בעליהם ~כח הפירותעל חיו~
 העכוי~ם ברשוח כשגדלווכ~"ש

 ומי~
 ברשוחו בה

ד~י~
 עו~ח שבש~ח דרשותו

 המעשרו~
 עו~ה

 ש~די ר"מ דברי והחם לפ~ור פעולהעליו
 לעודח שהגיע דבשעה ישראל ברשות שדחדדלו~יון

 ומ~ילא ב~ו~מ~ המחויב ברשוח היחהה~~שרוח
 ל~~~ת שהגיע ~שעה בחו~~~ז דחחייבוהפירות
 קדין יש דם~ל ד~חייב דדתחייב וכיון~ה~עשרוח
 כ~"א המעשרות עו~ת שעח על דגדךוד~יש

 ~~~~י~ד~י~י~

 כיון ~שום ~רבה דיגון ~ל ~א
 ה~עשרוח עודח שעח על דריש ~מילא קדין~יש
 דגי~ין בםוגי' כדאי~א ~מרוחולא

 ד~גודך למילף חד דגדך תלחא לדידיה ~עידן~ושפיר ~שם~

ול~
 ד~ם~ב~ק~ש לומר דאין ה~דש של דיגון

 ממ~~
 ול~~~ד~

 ~הגיע בש~ה דהיינו הקדש של דגן

לעו~~
~י~ י ואם ~קדש ברשות ~הי' לא ~המ~שרוח

 בחו"מ ד~חייבו לא שוב הקדש ברשות א~
 ישראל מרוח~~~י~

 דאיכ~
 למ"ד דאפי' למי~ר

 מן להפקיע להקדש קדין ~ין לעכו"ם קדיןיש
 דאפי' למימר איכא דבהקדש משוםהמצות
 אי הואיל מ~ום ביה קרידן דגדך נמיהקדיש
 ~~"ו~~~ ~פםחים ד~מרידן כ~ו לה פריק~עי

 הואי~דמח~~
 וחשיב ימצא ובל יר~ה בבל עובר

 עובר דאידו והאכש~ו
 בחמ~

 אעפ"י הקדש של
 ~עמא היידו לה פריק ב~י אי הואיל למימרדאיכא

~שום
 כיון~ש~חחמ~

 שום
 ל~ ~ד~

 יפדדו
 הכא אפ~ר ועוד ע~~ש~ הו~יל ~ד~~ה החםה~ום כדכחב~

 בעי אי משום שלו דהוילומר
 מיחשי~

 ד~~~~~ עלה
 ~ובר ~ידו גבוה דשל ~ע~א ה~ם החו~'כתבו
 כיוןמשום

 ד~ח~
 הגזבר ליד ה~דש

 ל~
 אמרינן

 בעי אי~ואיל
 מיחשי~

 עלה
 והכ~

 שייך לא
 וה~רקע הוא קרקע דהא הג~בר ליד דאחאלו~ר
 ~יד ד~םרלא

 הדיו~
 לאחשולי ומצי ה~~בר ליד

 ~מימר ליכא והילכך כשלו דחשב ~"כעלה

 דגן~מ~~ידן דמגד~
 הקד~

 קרידן דגדך ה~~ש דדגן
 דיגודך מ~ע~ידן דמגדך למימר בעידן~י~כך
 הפירוח קצר דהקדש דכיון הקדשו~א

 הילכך לאיתשולי אפשר ואי הקדש לידבאו והתבוא~
 דאפשר ואעפ"י דידודך ולא הקדש די~וןשפיר הו~

~אוקמ~
 קרא

 למע~
 וכדון ה~דש דגן ולא דגדך

 ~י הקרקע הרי קרקע קדה ובדמיהןה~~ל~לין א~ הגזבר ופדה דזבר ליד ובא מטל~ליןשהקדיש
 בפדיה אפשר עכ"פ הא עלה לאיחשוליאפשר
 הקצירה ל~חר והפירוח החבואה דגםואעפי~י
 לפדוחאפשר

 איכ~
 שום~ ~מרוח דקודם למימר

 ימחין אדם וכל ~בל ~יםור בשביל י~דדו לאאדם
 שכחבו כמו והוי יפדה ואח"כ ימרח שהקדשעד

 ~ובר ד~ידו ה~עם~חום~
 בח~~

 ולא הקדש של
 ד~וב ואעפ~~י לפדוח ואפשר הו~יל~מ~ידן

 יו~
לפדו~

 כדאיחא ~רוח לאחר ~לפדוח מרוח קודם
 דבר~ותבגמר'

 וז~~ל~ ~ליה~~
 הר~~דים ~~ידים

~י'
 לחייבן כדי ~רק~~ון דרך פירותיהן מכדי~י~

 דרך גגוח דרך מכ~יםין עכשיו~מ~שר
 מש~~ ע"ש~ לפו~רן ~די ל~ית~קרפיפוח חצירו~
 דמעליותא

 כיון ש~די החם חיוב לידי עצמו להכנים~וא

דהפירו~
 לו יש

 ~כב~
 לחול החחיל כבר והחיוב

 ~עשרוח לעודח שהגיע משעה~ליו
 א~א~

 הבית פדי ויראה ה~רוח לאחר עד ~יובדגמר של~
 יעשה ~אמצע ואם ~ר~םמין דרךול~כדי~ם
 הרי מ~ו~מ עצ~ו אח לפ~ור~חבולה

 מ~קי~
 אח

~פירו~
 ~וחר ו~ה ו~ע~רוח חרומות ~חיוב בידים

 אמרו לא בכה~ג ואפי~ ולהפקיע לב~ל שלא~וב
 אי~ור עשו~האחרודים

 במ~
 אלא שבי~לו

 האחרודים ל~ביה ח~ידים דק~~ים~~ראשודים
 ~~ורת לפדים שעושה למי דקראיםוח~דים
 החורה ~ל מקיי~ים ה~חוח לכל וה~חרודים~דין
 כדין עושים אידם הרי הד"ל ולפי כדיןכולה

 איכא אך חו~~מ ~צוח אח ומפקיעיםש~ב~לים
 ~דעחם מפדי כדין ~ו האחרודים ~~םלמימר
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 בתו~~מ י~חייב שלא להפקיע ~ובש~ותר
 ובאי~ור ~בל ~איםור יכש~י ש~א כדי ~~ליהי~ ו~ל~

 ו~רם שיפר~ו ~רם מע~ר ותרומתתרומה
 כ~ושיחלקו

 ד~ית~
 ב~~חים

 ~~~~ו~~~
 עליו ~~רו

 ~לא בעולתו ~דם ~על לא מימיו הללעל
 הוא ~בח דעיקר אלא ע~~ש~ ומקדישה לעזרה~חולין מביא~

 במדה במצות ומדקדקים חםי~ים דהי~לראשודים
 שהיו עד כ~כגדולה

 ב~וח~
 יכ~לו ~לא

באיםור
~~~ 

 מ~ר ותרומת תרומה ובאיםור
 עד הר~שונים ~מדריגת ~דחתווהאח~ונים
 י~לו פן~חששו

 ז~ ובשבי~
 ל~~ור תחבולות ~עשו

 כדי ומעשרות מתרומותעצ~ן
 של~

 ב~ון יכשלו
~בל

 דאור~י~~
 תו~מ הפרישו ~~~יפ ~בל

ל~ח~~כ א~
 מ~ו~

 ל~~ול א~ור קבע דאכילת
 ה~חיל ש~בר ~~קום ד~~י~ נ~~אר הריה~רשה בל~

 כדי ל~תחייבה~ירות
 ש~~

 ח~ור ב~ון יכשלו
 ~חיוב להפקיעמותרין

 ~אוריית~
 ~~"ש~

 ~צה ל~פש דצריך ~לל ~חול החיוב ה~חילשלא ~~קו~
ש~א

 ~ב~ בעו~ יכש~
 ~עשר ותרומת ותרומה

 ההק~ש ~ת יפרוק לא בודאי והי~כך ~~דד~~ור
 כדי ~רוחקודם

 י~~~ של~
 ~בל ~אי~~ר

 ל~~ות בידו ~קר~ ולא מעשרו~רו~ת ובתרומ~
 דלאכ~ו

 דקר~
 בי~ו בח~~ץ

 לפדו~
 ~בל

 ש~~עתמה
 עוד~

 ~~עשרות
 הו~יל ~דין יש ל~~~ד א~ילו ~ו~ר ~ידוהקדש בר~ו~ ~י~

 וח~יב ישר~ל ~של הוי ל~דותובידו
 היההמרוח א~ בתו"~

 ברשו~
 ו~פילו ~י~ר~ל

 ~ש~~
 חירוצים

שבתו~~
 בפסחי~

 ~~ם~

 הו~יל אמר~דן דלא דם~~ל
 ב~יאי

 לפדו~
 דבוה של חמץ ~בי דוקא היידו

 ל~דות בידו ד~ידו אחרים דשל דומיא עוברדאידו

בל~
 דאידו ~בוה של בחמץ ה~ה הע~ו~ים ר~ון
 בידו ד~ין ~גזבר ש~ידו ~חר ב~יש ה~ידו~ובר

ל~דו~
 ל~~יד ד~ובר אולי ~צמו גזבר אבל
 ל~דו~ דבידו משום לכ~ע הואילדא~רידן

 וא~כ
 חיובל~דין

 כ~ בתו"~
 חייבין יש~אל של שהוא

 כיון א~~כ שלו ~אינו ~ואפילו ב~ו~~מ י~ראלכל
דלגבי

 הגזב~
 ~~ מחויב מ~ילא כשלו חשיב

 דגן דגדך~לא למימר ליכא והיל~ךבתו"מ ישרא~
אלא הקד~

 די~ו~
 דיגון ולא

 הקד~
 הקדש ~ורוח דהיידו

 לפדות בידו שאין כמו דחשיב ~שוםדפו~ר
 ולהאריך לפלפל~ ע~יין ~ויש כדלעיל מרוחקודם
 אךבזה

 אכמ"לי~
 למע~ וח~

 של ד~ן ולא דגדך
 ב~עת דהיי~וע~ו"ם

 ~וד~
 ברשות היתה המעש~ות

 ד~דך וחד קדין יש ~שום ופ~ור~עכו~~ם
 למע~

 ה~קר בשדה ה~~ו"םדי~ון
 דליכ~

 ~מימר
 ~מ~רות פ~ור הפקר ~דה דהא נתחייב~דתחייב כיו~

 דמע~רות דפ~א בירושל~יכדאיתא
 ה~~

 דמ~~ט
 ברמב"ם ~ו~יין הפקר של ולאמדגדך

 פ"~
 מתרומות

הי~א~
 דתחייב דכבר ישר~ל של בשדה אבל

משע~
 ~פילו דתחייב ה~~שרות עודת

 עכו~ם או~םשמריח לאח"~
 ו~~ק~

 לע~ין מידה~
 למ~ד ד~פי~ו עכו"םג~גול

 מר~
 ~ו~ר ~כו~~ם ד~~גול מו~ה פו~ראידו ~~ו"~
 ד~חייב דנתחייב~ ~כיון ~~מא ליכאדב~לגול ~שו~

וא~י~
 גלגול ~עדין דאמר לרבא תק~ה

 ורצה~אי עכו"~
 ל~שו~

 דקמחייבי ור"י ר~~ו ד~~י~ו
 ~~ריהתם

 הכ~
 התם

 הו~
 דג~ך ~~דך דכתיב

יתיר~
 דל~ ל~י~~ איכא בלא"ה כו~

 ד~~י

 דבגל~ול~ד~ל
 לי~~

 ה~עם
 כיו~

 כו' דדתחייב
~ 

וע~י~
 במהרי~~~

 דבכורות ~~ד אלגזי
 ~כ~ב~

 ד"ה

גרםינ~
 ודאי אלא

 ד~~~~
 דם"ל דר~~מ אליבא לרבא

לר~י~
 העכו~ים ברשות ~~י~ות ~דלו ~אפי~ו

 ברשותו העכ~"ם ומ~ח~ ~וף ועד~תחלה
~~~~~ 

חייבי~

 ו~ם בתו"~ז
 ק~

 ~ותן
 ~ש~ם~ תו"מ ~הן לה~ריש חייב ~~~ו"ם~רוח לאח~ ~ישר~~

 פירות קדין ואפי~ ב~~~י לה~~ו~ם קדיןדאין
 פו~ר ~ידו ו~רוחולו אי~

 ~שו~
 ד~דך תרי דכתיב

ו~י~
 ~י~ו~

 אחר
 ~~י~ו~

 ל~בות א~א
 הית~ א~ וכ"ש ש~ב~מר~ כדא~ריד~

 עודת בשעת השדה
 הפקר~מ~שרות

 ~~י~
 ל~

 הפ~ורים ~~לים
מ~וימ

 דכד~ ול~
 הפירות ~תוך הפ~ור כח

וא~כ
 העכו~~ בהן זכ~

 ד~יבין ומירחן
 ~צה שפירוהילכך ב~ו~~

 דעכו~~~ חל~ ~~~ו~ לה~וו~
 ה~כו~ל~רו~

 ה~ו~י~ רש"י מ~רש וכן
 עובד ומשל בד~ה שםד~חב דש~

 וז~ל~ ~וכבי~
 כגין

 ל~ו~ד קדין אין ד~~~בר כוכבים העובד מן~לוקח
 להפקי~ ישראל ב~רץכוכבים

 עכ"~~ מעשר ~מיד
 בגדלו ~יירי ע"כ קדין ד~ין ה~עםומדכחב
 ישר~ל ברשות גדלו ד~ם העכו~םברשוח

 ~תו"מ חייבין ד~י קדין יש דאפילוליה תי~ו~
 משו~

 ~בשעתכיון

 גיד~~

 ~כן הישראל ברשות היו
 ~ר~ום רב~דושם כת~

 וזי~ל~
 כוכ~ים לעובד ~י' שאם

 וקד~ו בררת ~ניו שמשוה היינו ו~רחוכדי
 ביד ו~ירוח הואיל א~רידןלא ישרא~

 ~וב~
 פ~ור כוכבים

ד~ברי

 אי~

 כוכבים לעובד קדין
 באר~

 ישראל
~הפקיע

 מי~
 ה~ום~ ~ ~"ל וכן ~"~~ י מעשר

דבכורות
 ~י"א~~

 ומבואר ~"ש~ ד~דך ד~ה

מדבריה~
 ע~ו~ם דמרוח הא ד~ם

 איד~
 פו~ר
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~ ~ ~  כתבו הללו רבו~ידו דהא הוא ק~יץ איןמ~עם
 פירות כמו והוי פו~ר אידו דמרוח ~ע~א~פרש
 בתו~מ ~חייב מרחן ועכו"ם ישראל ב~ותישר~ל

לכ~
 ה~מר~ דמ~יק הא ל~בין צריכין ל~י"ז ~ אך

~עמ~
 דכתיב משום פו~ר אידו עכו"ם דמרוח

 ד~דךתרי
 למי~~

 אחר
 מיעו~

 ואין
אחר מיעו~

 מיעו~
 רש"י כ~ב וכן לרבות אלא

בקדושין
 ~מ~א~~

 הא ע"ש~ פו~ר ור"ש ד"ה
 ד~דך כתיב לא אי קדין אין דל~~דמשמע

 אפילו פו~ר אי~ו מרוחו דגם הו"א עכו"םמרוח למע~
 ~מ~ז~~~ דגי~ין בסו~י~ כדמבואר לרבות קרא~לאו

 ורבה דר"אבמחלוקת
~ 

 דהרמב"ם ו~עמא
~~~ק

 דמרו~
 אין שפ~ק אע~"י פו~ר עכו"ם

 דגדך דכתיב משום היידוק~ין
 למע~

 הגוי מרוח
 בלאואבל

 למע~ ק~~
 ממילא

 הו~~~
 הגוי דמרוח

 להכ"מ וא~י~ו קדין דאין משום פו~ראידו
 לקמן ד~ריהם כדדביא חיים על~אורחותש~ולק
 יש~אל בפירות עכו~~ם מרוח מהדי דלא~ם~ל

 לעכו~ם שליחות ~ דאין משום הישראלבשליחות
 שיש עכשיו דוקאהיידו

 למע~ מקר~ לד~
 ~ד~דך

 בלאואבל
 קר~

 עכו"ם ע~י ~גם למימר ~יכא
~הדי~

 ואיכ~
 ד~דך ~רי דבעידן דהא ל~ימר

 הו~~א ~דין ~ין מ~עם דאי משום היידולרבות
 ~אפי' בירושלמי כדאיתא ליה אית דכםיםדקדין
 ~רוחו והילכך לו יש דכםים קדין ק~ין~ איןלמ~~ד
 ~מימר איכא או קדין~ אין למ~ד א~י~פו~ר
 דגדך התרי דבל~ו דג~ך תרי בעידןדהילכך
הו~~א~

 דדיל~
 דהקדש מ~גדך

 למע~
 מ~ד דבא~ת

קרא
 למע~ ~כ~

 תרי בעידן וע"ז וה~דש ~עכו"ם
דגדך

 דמיעו~
 אחר

 לרבו~ מיעו~
 עכו~~ם מרוח

 כ~ירות ממש והוי לו אין דכ~ים קדין דא~י~ר"ל
 מרחם וגם ~עכו"ם ברשות ד~דל אפי~י~ראל
 דמ"ד ~מוברשותו

 י~
 קדין

 ילי~
 ד~דך מק~א

ד~מע~
 דגן

 כדאית~ עכו~
 בגי~ין

 ~שם~
 וא"כ

 ד~ין ל~י~ך יל~ידן לרבות דגדך תרי לדו דישכיון
 והלכך להם אין דכסים קדין ו~פי~ כללקדין
 הוכיח~~יר

 רב~
 עכו"ם דמרות ~"ל ור~~י דר~מ

 העכו"ם~~ובשעה ברשות ~~דלו ~פי' פו~ר~ינו
 חלה ולעדין ברשותו הי' ה~ע~רות לעודתשהגיע
 ור~מ לר~ א~י~ ~ו~ר גל~ול אם ~ם~פקהוא
 לר"י ~ו~ראו

 ור~
 והא חייב ור"מ לר~ אבל

 פו~ר הקדש מרוחדלעדין
 ו~"ל~ כת~

 המ~דיש כגון
 המע~ר ~ן פ~ורין גזבר ו~רחן ודשםעו~רים
 כגון מפרש קא ולא ע~שילעולם

 ~~ד~
 ~מ~ובר

 כגון או המע~רות לעודת שהגיע~רם
 ש~~רש כמו מ~~לתן דהקדש הקדש שלבקרקע ~דז~~~

 עכו"ם מרחוגבי
 איכ~ ~

 בא מקום ~כל למימר
 לה~~י~דו בא פו~ר הקדש דלעדין חידושלהשמיעדו

 ברשות כ~דלואפי~
 הדיו~

 לומר ושייך
 מרוח מ~מ דתחייבדדת~ייב כיו~

 ו~~רוח פו~~ הקד~
 גדלו דאפי' ק~"ל פו~ר אידו~כ~"ם

 אידו ואעפ"כ מר~ן וגם סופו עד מת~לתז~ם ~עכו"~ ברשו~
 ור"ש יוסי ר~ וא~י'פו~ר

~~~~ 
 ל~כו~ם קדין דאין

 בירושל~י כדאי~א לו יש דכסים דקדין דם"לאלא
 פו~ר עכו~ם ~~וחו~יל~ך

 וא"~
 ם"ל ור"י ר~~מ

 ו~"י לו אין ~כםים קדין אפי' כלל קדיןדאין
 יש נכ~ים קדין אבל קדין דאין דאעפ~~י ~~~ל~"ש
 והילכךלו

 מ~ו~
 ור~ש ור~י לר"מ פו~ר אידו ע~ו"ם

 לו יש ~כםים ~דין אבל קדין דאין דא~פ~ים~ל
 למימר א~כא ולפי"ז פו~ר עכו"ם מרוחוהלכך
 ~ו קדין יש ~ם בגי~ין ~פלי~י ור"אדרבה

 דסיל ~פ~יגי הוא ור~~ש לר"י דוקא היי~ו~דין א~
 תורמיןאין

 מ~
 ו~~יגי יש~אל של על עכו~~ם

 קדין ד~ין ור"י דר~ש אליבא ם~~ל דרבהב~עמייהו
 שה~ ד~רוח ד~~~ל משום היינו תורמ~ן דאיןוהא

 ק~ין איץ דאע~"י ום"ל פו~ר ~כו"םברשות
 דגדך ודרשו לו יש ~כםים ק~ין~בל

 למע~
 די~וץ

 לדרשה צריכים מיצרך אחרי~י ודגדך~כוי~ם
 בקידזשין רש~~י שכ~ב כ~ואחריתי

 ~מ~~א~~
 ד"ה

 הדכרי ~~~ה שם ב~ו~~ ועיין ע"ש~ פו~רור~ש
 דמד~ות בתו~~ועיין

 ~~~ו~~

 ד"ה
 ~רז~

 כו' ע~ו"ם
 יל~ידן דמדגדך הירושל~י בשם לעיל מ"שולפי

למע~
 ל~ימר ~יכא הפקר ~ל דגן

 מדג~ דדרי~
 ור~~~ למע~יתיר~

 ור~ש דר~י אליבא ם"ל
 די~

 ק~ן
 יש~ל ~ל על עכו~ים משל תורמין איןו~ילכך
 ש~דלו כיון~שום

 ברשו~
 ~~~ת ובשעתי העכו~ם

 ~ין הילכך דקיימא הוא ברשו~ו~מעשרות
 ל~י~ר איכא לחוד ~כו"ם מרוח אבל~ורמין
 ~ם אחד ~עם לאו אך פו~ר אידולכ"ע

 ו~"ש ולר"י הוא קדין אין מ~עםור~י ~לר"~
 בידייהו וד"מ הוא דתח~ב דדתחייבכיון ~~~~
 ~שום העכו~ם ~~ות ~דלו אפי' חייבור"~ ~לר"~

 גדלו אם דוקא ור~~ש ולר"י כלל' קדיןדאין
~ ~  דדתחייב כיון למימר דאיכא~ישראל 

 דתחיי~
 ~ל~"ד

 קרא לן לית קדיןדיש
 למ~~

 העכו~ם דיגון
 אל~

למע~
 ~~ע~רות עודת שעת דהיידו העכו~~ם ד~ן

ובכה~
 שמרח אלא הישראל ברשות ~גדלו

~עכו"ם אות~
 לר"~

 או פו~ר מרו~ו אם צ"ע ור"י
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~ ~ ~

~ ~

ל~
 ~רוח ור~~י לר"מ מר~ידן דלא למימר דאיכא

 ~דלו אם אלא~כו~~ם
 ברשו~

 מרחן וגם ה~כו"ם
 ~דלו דהפירות מיחשב קדין דאין דכיוןה~כו"ם
 ~לל בה~ירות ק~ין שום לו ואין הישראל~רשות
 ~ון או~ם קודהדמ~י

 דבקר~~
 קדין אין

~י~~
 ש~דלו הפי~ות

 בקר~~
 כמו דחשבו

שגדלו
 ~~רק~

 ישראל של ופירות היש~~ל של
 ~~י מרוחו הילכך ה~ו~~ם ביד אפי~הוא

 פירות קדה ה~כו~~ם אם ~שא"כ ~ואהי~אל ברשו~
 למימר ~יכא לחוד ובפי~ות מרוח קודם~~ל
 לדו דאין כיון ל~מרי מרוחו ו~ו~ר קדין ל~~דיש
 איכא ~וד ~קדש ~רוח כמו והוי להכיק~א

 וילפי~ן ק~ין יש ד~~~ל ור~~ש לר"י דאפי'למי~ר

 דמ~~~~~ד~
 לע~ין היידו ~כו"ם של ד~ן

 שבש~תד~~ידן
 ה~~שרו~ ~וד~

 השדה יהיה

ברשו~
 ב~ו~מ ~~ייב אידו ~או ואם הישראל

ול~~י~
 מדגדך דילפידן ל~ימר איכא העכו"ם ~רוח

 למימר ליכא ושם ~רוח דממ~~ידן בהקדשדכ~יב

למ~~
 ל~יל~ כדכתבתי ~ודת ל~דין הקדש ד~ן

 דמדחות התו~~ כמ"ש א~יאול~י"ז
 ~ם~ו~~

 ד~ה

~רו~
 ~~רוויי~ו למימר דאי~א

 ם"~
 מרוח ל~דין

 ו~יין ~"ש~ ~חיובא תרווייהו או לפטורה~~ו~ם
 ~י~ין~~ום~

 ~מ~יזי~

 לפלפל בזה ~ויש ם~ר ~ר ד"ה
אך

 אכמ"ל~
 ובזה

 יתור~
 ד~ידושין ה~ום~ קושי~

 כו~ ~~כו"ם~"ה ~שם~
 וז~ל~

 לפי~ושו וקשה
 דמשמ~

 דפלי~י
 פלי~י השולח ו~פ~ ל~כו~~ם ~דיןביש

 ב~
 אמוראי

 דאמוראי בפ~ו~תא ת~אי דפלי~י ~ומר ~בראואין
 שפיר אתי הד~~ל לפי אבל~"ש~

 דבאמ~
 פלי~י לא

 פלי~י דתרווייהו אלא דתדאי בפלו~תא~אמוראי
 דליכא ור"ש דר~יאליבא

 מיעו~
 אחר

 במדחות התום~ וכדכ~בולדיד~ו מי~ו~
 ~ם~יו~~

 מרוח ד~ה

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ~יטין בתו~ ו~יין ~רומה ותרומתו פ~רואי~~

 ה~~~ מ"ש שפיר דמי א~י והילכך סבר מרד"ה ~~"ז~~
 דאפי' םבר ד~"ק ר"י פי' לכך ~שם~~דקידושין

 ק~יןיש
 משכ~~

 כ~ון ב~רומה חייב ש~בואחו שפיר
 ואי ישראל ~יד שליש~גדלה

 משו~
 ה~כו"ם מרוח

 דמיירי לאוקמא דוח~יה מאי להביןצריכין ולכ~ו~ ~"שי ישראל שמרחו דמיירי י"לדפ~ר
 ~מי~ר איכא קדין יש למ"ד הא יש~אלש~רחו
 ~כו"םדמרוח

 דקרא משום פו~ר איד~
~~יגן דד~ד~

 כשהבי~ למ~~
 ~יד שליש

 איכ~~רו~ א~ ה~כו"~
 הד"ל לפי אבל פו~ר דאי~ו למימר

 ל~ימראיכא
 ד~~~

 פו~ר ~כו~~ם של מרוחו מ"מ י~ראל בידשליש לשה~י~ דג~ך דבעידן דא~פ"י
 ולפי~ דפו~ר הקדש מ~רוח דיליףמשום

 במ~חות~תו~~ מ~~
 ~ל~יא~~

 באמת קםבר ד"ה
 גי~ין ב~ום' ו~יין ~"ש~ ~כו"ם ב~רוחלאוק~א ~יכ~

~שם~
 ובמ~חות

 ~שם~
 לומר אפשר איך קשה אך

 תורמין קתדי הא ישראל ב~רחו מייריד~ברייתא
 בקידושין שהו~א ומ~~יתין ~כו"ם~של

 ~שם~
 קתד~

 תרומ~~~~ל~
 משמ~ ~~~~~ דכרי

 שמרחו ד~~ירות
 א~~ם מייריה~כז~ם

 ~הרי"~
 אל~זי

 בזה ~הר~יש ~שמעפ~ד בבכורו~
 ד~פר~

 התם
 ו~מ"ל הדכרי ברשות ישראל בהן ש~רחהתו~~ כווד~

 מיחשב לא ה~כו~ם ברשות ישראל שמרח~אע~~~י
 בהן~מירח

 העכו~~~
 הישראל בהן כמירח ~אלא

וחייב
 ~"ש~ בתו~~~

 תורמין ~ם~ל ור"י ר"מ ~יטת שב~רדו מה~~~~
 ~וגי~ ~פ"י ישראל של ~ל ~כו~םמשל

 מדחותד~מר~
 ~~ם~

 ואפילו קדין אין דאמ~ידן ם~יל

קדי~
 איגו ~כו"ם מרוח והילכך לו אין ד~~ים

 ~בע~ז ~~יין~ו~ר
 ~כ"~י~

 שם ובתו~'
~~ל"אי ובמדחו~

 ~"ו~

 וב~~ב
 ~פ~~א~~

 וב~~ז
 ~שם~

 בתו~'
 וב"מ שדי~תירץ

 עיש~~ ~ק~~א~
 ~פי~יז לבאר יש

 ~~אה פ"ד הירושלמידברי
 וז"ל~ ה"'~

 ירמיה ר~
 ל~וי קדין יש כמ"ד יוחדן ר~ ב~ם חז~יה~~
 הא ~~י~~א"י

 דק~די~
 דמ~דיתין ב~יפא

 של ו~~אה~השכחה הלק~
 ~כו~~

 חייב
 במ~שרו~

 אלא
 ה~קירא~~כ

 א~~
 ל~ו"ם קדין יש כ~~~ד

מן להפקי~
 הילכ~ המ~שרו~

 הפקי~ו
 הפקר~

 כ~~~ד ברם
 אפי' המ~שרות מן לפו~רו באיי ל~וי קדין~~ין

 מחו~ר ה~ז הירושלמי דברי ~כ"ל~ חייב~פקירו
 מתדיתין ~אוק~א ~פשר דאיך~בדה

 של והפאה~והש~ה דה~ק~
 ~כו~~

 הא קדין יש כמ"ד כו'
 הפקיר כשלא ב~ו~~מ חייב ל~ה ~קשה~~כ

~ 
 ~לפי

 שפיר אתי~ד~ל
 דאיכ~

 חזקיה ר' ירמיה דר~ למי~ר
 ר'~שם

 יוח~
 ו~"ש דר~י אליבא דאמר כרבה ם"ל

 איןדם"ל
 קד~

 ~כו"ם
 המצו~ מן ~הפקי~

 אבל~
 י הירושלמי ש~מר כמו לו יש ד~םיםקדין

 וזהודדמ~י בפ"~
 כוו~~ם~

 כמ"ד
 י~

 דמ~יתין פי' קדין~

~ ~~  ~~~~~~ 
~~~~~~ 

~~ 
 ~תנא~~ר

 דהל~
 חייב ~כו"ם של ~ו'

 ו~פקירו המצות מן להפק~ קדין דאין~~ום ב~~שרו~
 דהיידו בדכםים ל~כו~ם קדין דיש משום~פקר
 קדין את להפקיר בידו והלכך לו יש הד~יםק~ין
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~ ~ ~  ~גוי קדין אין כמ"ד ברם בה לו שישהדמים
 ד~~~ל ור"~ לר~מ פי~ המעש~ות מן לפו~רובא"י
דאין

 קדי~
 א~י' לעכו~~ם

 בק~י~

 משום ~כ~ים
 תרידכ~יב

 למיעו~ דגדי~
 אחר

דאפי' לר~ו~ מיעו~
 ~די~

 פירות כמו והוי כלל לו אין ד~ם~
 ו~רחו ג~לו א~י~ והיל~ך דבריהם לכל~שראל
הכל

 ברשו~
 כמו והוי ב~ו~~מ חי~בין ~~~ו"ם

 ישר~ל של פירות מרחדהעכו~~ם
 ש~~ב כ~~ו בתו"מדחייב הישרא~ ברשו~

 האורחו~
 בשם חיים

 ~~~א הכ"מ והביאוהראב"ד
 מתרומו~

 משום הי~~א
 ~ליו משיג דהכ~~מ ואעפי' ~~ו~ו ~דם שלדשלי~ו
 ד~יןמ~עם

 שלי~ו~
 ~שום ל~רץ יש ע~~שי ל~~~~ם

 ש~יחות יש דלחו~רה ד~~~ל ~~~ימרד~יכא
 כד~~

 הידו~הר~ב"~
 בכורי בםפרי בזה האר~~י ~וכבר

ציון~
 ~היי~ו דהכא ועוד

~~~~ 
 ~רי דכ~יב ~שום

 ה~קר אידו הפקירו והילכךדג~ך
 לו דאין ~שו~

~די~
 בשם ור"~ חייב ~~קירו ו~פי~ שלו ולאו כלל

 ~~יד ד~~די~ין ~"ל יוחדןר~
 איכ~

 א~י' ל~וק~א
כר~~מ

 דםת~
 ~אפי~ וס~ל ר"מ ~שדה

 ~ר~~~
 ד~מר

אין
 קני~

 אבל
 קדי~

 כד~י~~בירו~ל~י לו יש ~~םים
 ה"ח ~~~הדד~זאי

 ש~מ~
 רבי

 ז~יר~
 רבי קו~י

 בשם~בהו
 ר~א~

 אע~~ג
 דר"~

 ~~ר

 ~י~
 ~~ד~ן

ל~כו~~~
 מן לפוט~ו בא~י

 קדין לו דיש~א הו~ ~זוד~ המע~רו~
 ~"~~ ד~םי~

 ו~"~
 דירושל~י

 ל~ע~זיהא~יל
 דאמ~

 דיש בבבלי
 ~די~

 ו~~~~ו
 ור~א ור~~ש לר"י רק פליגי ור"א דרבהל~יל

א~יבייהו ם~~
 די~

 ל~~~ע פו~~ עכו~~ם ו~רוח ל~מרי קדין
 אם דפליגי אלא לר~~מ~פי~

 י~
 ~~ין אין ~ו ק~ין

וא~~כ
 לר~~

 דמחייב
 בתו~~~~

 מיירי ע"כ
 הישראלבהם ש~זר~

 ~ל~
 שגדלו

 ברשו~
 ה~כו~~ם

 אפי~ ל~י~ע פוטר ~כו~םדמרוח וכיו~
 בעידן ע~~כ לר~~~

 דא~י~ג לר~~מל~ימר
 דר~~~

 לע~ו"ם קדין אין א~ר
 ~של ד~~ש~ין ~מר והילכך המעשר ~~ןלפו~רו
 הכא הוא מודו ישראל עלע~ו"ם

 די~
 קדיץ לו

 ב~~~די~ין ד~~ר הא ו~יל~ך פי~דכםים
 מרחן אם דוקא ה~ידו ישראל ~ל ~ל עכו~ם~של ~עשרי~

יש~א~
 ר"מ ~זודה ה~כו~~ם ~ר~ן אם ~בל

 ור"י ור"ש ~כ~ים קדין ד~ש משוםדפו~ר
 היידו יש~אל במרחן ~פי~ד~וטרים

 ~~~ל ורבה בגי~ין בבבלי ד~יא שא~רכמו ~~צו~ ~ן לה~קיע ל~כו"ם ק~ין דישדם~ל טעמ~
ד~דחו~ ~רב~

 דמחלו~ת
 ר~~~

 לעדין דוקא ~י~דו ור"ש
 כדא~~ ק~ין ~ין ~כ~~~ קדין בע~ין ~בל עכו~~ם~רוח
רב~

 בגיטין בבבלי
 דאי~

 ~רי קדין
 דלרב~ ~~רב~

 ~~~ל~ד~ר~~מ ר~י בשם חזקיה ר~ יר~יה ~ר~ורבה
אמרי~ן

 א~
 אפי~ לגמ~י ק~ין

 פ~ק~ ש~יר א~י והילכך ~ו~ר ~ידו ומריחוו אי~ ~כ~~~ קדי~
 שפםק אעפ~~יהרמב"ם

 ה~~י ~~רומו~ בפ~~~
 כ~ב שפיר מ~~מק~ין דאי~

 הר~ב~~~
 בפי'

 ~~ש~יו~
 ד~~ד

 ~לכה דאין ~~ט דדמאי ובפ~ה מ"טמפיאה
 והיי~ו ~~~ש~ ק~ין ישאלא כר~~~

 משו~
 דבחבורו

~זקה י~

 פם~
 היי~ו קדין דאין

 דוק~
 ~זר לעדין

ודקחה
 דל~

 בעודן אבל יחיד כיבוש ~וי
 מירח לאא~ ב~ד~

 הישרא~
 יש ~מרי~ן

~ן ~הפקי~ ק~י~
 ~ע~ין ו~י~ ה~עשרו~

 ו~ופוד~חל~ו וב~ורי~ שביעי~
 ~עכו~ם קדין העכו"~ ברשו~

 ~~~צו~ ~ן ~פקיע נ~~ים ק~יןלו די~
 הללו

 ודע~
ר"~

 ~דין ~ין ד~~ר
 ~ל~

 ~~ין דכ~ים קדין ו~~י~
 ~ירח~ ~פי' א~~~~שי~~ו ה~יל האמור~ים ~ד~תלו
 חייב ה~~ו~~םבו

 ב~ו~~~
 ובשב~~יח בב~ורים ו~~ה

 ו~ין בי~ו בעודן ~פי~חייבין
 קדי~

 כ~ב כזה
 הרמב"~

 דיש ~לא כן הל~~דאי~
 ק~י~

 ~ם ומ~זילא ~כ~ים

 ב~~יר~
 שהקרקע וכ~ו בתו~~מ ח~יבין ~~דם ה~~ו~~ם

 ~ע~ו~~ם~יד
 אי~

 ב~ירו~יו
 ~ביעי~~ קדו~~ ~ו~

~~~~
 ל~י

 ~ז~
 דהילכך שדתב~ר

 קדוש~ ~יכ~
~בי~י~

 ב~ירות
 ביד ~ב~ודן ~ז~ו~ ~כו~~~

העכו~~~
 ~~~~ידן

 י~
 ~~ין

 י~
 ~ה~יר

ל~~~ד ד~~י~~ ~~~
 י~

 דמי ~ג~~רי קד~ן
 בעיד~

 מדרב~ן ל~~ור
 בגמר~ דמב~ארכ~ו

 ד~זד~ו~
 ~ל"~י~

 למ~יד דא~י~ו

י~
 מדרבדן ~דין

 ע~~~
 חייב

 ב~ו"~
 דפריך

~~~ 
 ו~י~ז~וז~~~~

 ליה
~~ 

 ~ן
 ~~~~ העכו~~~

 ק~~ן ~ין
כו'

 והו~~~
 החיוב ~ן

~~ 
 כו~ דאמרי אי~א הפטור

 ~פ~ור ~ן והו~~ל כו~ קדין ישק~בר
 ע~

 ה~טור
 ~מיד ד~~~לו מבו~ר ~ריע"ש~

 י~
 ~דרבדי קדין

 חייב פ~כ~
 די~~ ו~~~

 ה~~ה
 ~דרבד עכ~~פ א~ל ~דין יש לכ~ע בידודבעו~ן אעפי~ ב~~י~י~

הו~
 דחייב

 ל~ר~ ~יכ~
 לה~~~ן ~ר~יתי ~וה עפ~~י

 לגי~יןב~דושיו
 ~~~~ז~~

 ~ ד~~ה
 ו~ע~ג וז~ל~ הכ~

דב~רק
 הקו~ו~

 יש ל~"ד דאפי~ו ~~~ע רבה
 חייב ~יהא ~דרב~ןקדין

 ד~~ריד~
 ה~ם

 ~די~
 אר"ש

~זורי
 פ"~

 טבל לי ~תערב
 בחולי~

 כש~ור כ~ומר
שהיא

 ~~אוריי~~
 ובאתי ~דרבדן בטל ו~י~ן

ושאל~י
 ואמ~ ר~~~ ~~

 לי
 ה~כו"ם מן לך ~~

 להפק~ע ~עכו~~ם ק~ין יש דקםבר עליהועשר
 ~ייב ו~זדרבדן מעשרמיד

 והכ~
 דב~זריא מ~מע
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~ ~ ~  ~יידו ~טור ~דרבדן לפיכך ~דיןיש
 ט~~~

 מ~ום
 מחייבא דבישראל כיון~א"~

 מדאורייח~
 בעכו~ם

 מחייבאד~י
 במדרבד~

 ~בל קדין יש למ~ד ~פילו
 דאפילובםוריא

 בישרא~
 אלא ~חייבא לא

 ומהרי"ק עכ"לי לגמרי פטורה בעכו"ם~דרבדן

~כ"~
 מתרומותהי~א פ"א

 מםי~
 ובגזירח להלכה

 ה~~ד וא~כ ע"שי עכו"ם פי~יות לתרום שלאדח"ש
 הכ"מ כדכתב דרבדן הזה בז~ן דשביעית~יון

בפ~~
 הכו"פ על בה~גתו ה~~~ט שמיטה מ~~
 וכן ע~~י כ"ד סי' רוכל אבקחוב~שובתו

 כח~
ב~שוב~

 ע"ש~ מ~ב םי~ ח"א מהרי"ט
 דדמאי פ~ב בירושלמי~הדיא וכדאית~

 ה"~
 ~~ד ובפ~ח

 וז~לדשביעיח
~ 

 בש~יעיח הקילו קל א~ר דר"י
 בישראל אפילו הא א"כ ע"שי מדבריהם~היא
 מחייבא~א

 ~טורה בעכו"ם הילכך מדרב~ן אל~
 הרמב~~ם אמדםלגמרי

 בפ~~
 כחב הכ~ה

אין וז~ל~
 שבי~י~

 אלא דוהגת
 באר~

 בלבד ישראל
 בין ודוהגת וגו' הארץ אל תבואו כי~דאמר
 הוכיח ומזה עכ"ל~ הבית בפדי ~לא בין הביתבפדי
 ם"ל דה~ב~~ם ~הרי"קשם

 ~ביעי~
 הזה בזמן

דאוריית~
 כחב וכן היא

 ~ב~"~
 ה~~ב~

 ~ובפ~~י ע"ש~

ה~~ט~
 את נביא הר~ב~ם ~עת ל~~ר וכדי ~~~שי

 ד~יטיןהסוג~~
 ~~~~וי~

 ומ~רשיה
 וז"ל~

 אי~א ומי
 וה~קין ש~יעיח משמ~א דמדאורייתאמידי

 ה~~
דל~

 אביי א~ר משמטא
 בשביעי~

 ורבי הז~~ בזמן
 ~ומר רבי ~תדיאהיא

 וז~
 שמוט ~~~~~ה דבר

 קרקע ~מיטת ~חת מדבר ה~תוב שמיטותבשתי
ואחת

 ש~זי~~
 קר~ע מש~ט שאחה בזמן כ~פים

 ~~מט אתה שאי ובזמן ~םפים משמטאחה
 א~האי קרק~

 מש~~
 רש~י וכתב ~כ"~~ כ~פים

 ~~לוה ל~שמ~ת ~ביעיח דאמר ~~ל כר~יו~לל וז~ל~
 ~~י ב~ית דהלל ו~~~ג ~וא דרבדן הזהבזמן
 הי' ו~א הואיל שדי דבבית לאביי ליה סביראהוה
 ודאמרידן מדאורייתא שמיטין דהגו לא דוהגי~ל

בערכין
 ~ל~ב~~

 מדו
 יובלו~

 מדרבדן שמי~ין לקדש
 בתלמידי ומצאתיקאמר

 רביד~
 שכתב הלוי יצחק

 דוהגת השמ~ה שאין מדיין בירושלמי גי~ין~מ~כח

 דבר וזה שדאמר דוהג שיובל בז~ןאל~
 שביעית שמיטת ואחת יובל שמיטת ~חתש~וט ~שמי~~

 ראיתי ~ בת~~כ~בל
 דשביעי~

 יובל ~אין בזמן דוהג
 אדי ו~ומרדוהג

 שהו~
 כל והבידו עכ"ל מחלוקת

 ש~יטח אחת דמפרש רש"י בכוודתהרא~ודים
 ואחת דשבי~ית וזריעה חרישה ~יידו~רקע

שמי~~
 שאי ובזמן מלוה השמ~ח היידו כ~פים

 משמ~אח~
 דוהג ~יובל שאין בזמן דהיי~ו קרקע

 ~תה אי דוהגח קרקע שמיטחשאין
כ~~ים משמ~

 וא~
 חובת שהיא ע~פ

 הגו~
 בבית היל~ך

 כל ~יו שלא מפדי יובל דהג שלא כיון~די
 עליהיושביה

 שמי~~ א~
 תהא לא כ~פים

 עיקר השמיט היכי שא"כ עליו והקשומדאוריי~א דוהג~
 אלא דוהגת שמיטה שאין דהיידו דבר של~עמא
 שא~ן דבזמן לומר אפשר דאיך ד~הג שהיובל~זמן

 משמ~ את~ אין דוהג קרקעשמי~ת
 ~רם כםפים

 דוהגת ~י~ה קרקע דשמיטת יודעים~אדח~ו
 אידה טעם ומה ז~ןב~יזה

 דוהג~
 ~יובל שאין בזמן

 ואםדוהג
 ד~ר~

 מ~ירי לא דגיטין ב~וגי' דהכא
 ן בעדי כ"כ דקדק לא לכן ~םפים משמיטתאלא

 דמ~ק ~זפ~ק חקשה אבל~ביעית
 ~ב'~~

 עיקר דשם
הפלפו~

 להוכיח רק שם שבגמר'
 ד~ביעי~

 אידה
 דהירו~למי הך להביא הו~ל א~~כ הזה בזמןדוהגח
 היובל שאין דבזמן ם"ל דרבי לן ד~דא ועודהד~~ל
 אידה קר~ע ש~י~ת גםדוהג

 דוהג~
 ז~ל רש"י ~~י

 תרי ליה ד~ית מד~ל ~יא דחדאי דפלוג~אכ~ב
 היכי ~חב והר~ב~~א~ולי

 דרשיד~
 קרא מההוא

א~ת
 ש~יט~

 וא~ת כם~ים שמי~ת וא~ח ~רקע
 ד~~ו שביעית~מיטח

 בקר~
 שלש

 ל~~ר דראה ולע~"ד ~"ש~ ביהכ~יבי שמיטו~
 עוד שיש מה ע~~~י ז"ל רש"י~ברי ול~ר~

 לדקד~
 א~ה ~~י בז~ן בד~~ה א~~כ ~~~ש ~קדושים~דבריו
כו~

 וז~~ל~
 עכשי~ כ~ון

 ~כ~~ל~ ה~רץ ק~ושת ש~~לה
~וצריכין

 להבי~
 ש~כשיו הטעם לכתוב לר~~י ל"ל

 ~~ם ~תב ~כבר ליה חי~וק ~א~ץ קדושת~~~ה
 היובל ש~ין מ~מת ה~ודם~ד~~ה

 דוה~
 הזה בז~ן

 שמיטי~דמי ~ליה יושביה כלש~ין
 ל~

 לכן דוהג
 לר~"י דגםדר~ה

 הוקש~
 ~רש~~א ~ושי~ ~ו

 בא ע"ז ביה כתיבי שמי~וח ש~ש בקרא~א~ו
 ש~י ד~בית לאביי דם"ל ~קודם בד"הד~~~ש ל~ר~

 שמי~~ן דהגו לא דוהג יובל הי' ולא~ואיל
 מפורש ~א ליכא דהא הוא הקישה משוםלאו מד~וריית~

 כםפים שמי~ת אלא~הקישה
 לשמי~~

 קרקעוח
 שמיטת לעדין אבל בשביעית וזריעהד~רישה
קרקעות

 גופי~
 ~~ין בזמן דו~ג אידו אם

 דמקשידן מ~עםדוהג היוב~
 ליוב~ שביעי~

 שום לדו ~ין
 דרש~~י אליבא דשמוט קרא ומפר~ידן~קישה
 מ~שידן ולשבי~ית ד~ביעית וזריעה~חרישה
 התלויוח דמצות דאע"ג כ~~יםשמי~ח

 שביעית כמו הזה בזמן דוהגת אידוהוא בגו~
בזמן

 ש~י~
 יו~ביה כל

 שאיד~ עלי~
 דוהגת
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~ ~ ~  לדו ~ין גופיה שביעיח ~בלמה~ח
 הקיש~

 ליובל

~ל~
 שבי~יח ד~לפי~ן וד~י

 במ~ מיוב~
 מצי~ו

 ~והג ש~ידוביובל
 ~ל~

 שכל בז~~ן
 כל ש~יןובזמן ~לי~ יושבי~

 קדוש~ה ב~לה עלי~ יושבי~
לע~ין

 ז~
 שב~לה ה"ד ביובל דוהג ש~~דו

 שבי~יחלעדין ק~ושח~
 ~שניה~

 ~יד~ו ב~רץ ~~לויוח מ~וח
ו~שדלו

 ~זיושבי~
 ב~לה עליה יושביה ~ל שאין

 ל~יל כ~ביארחי ~~מים קדושח ~~יי~וקדושחה

ב~~~~
 דחשבה ומ~יח

 ~ח~~~
 ל~דין

 ז~
 ~והג ש~ידו

 בזמן ~והג ש~ידו ~ביעיח ל~~ין ו~~הביובל
הזה

 שאי~

 כל
 יושבי~

 בש~יטוח ~~ש~~כ עליה
כםפים

 ~ל~
 הוי

 בגו~ ה~לויו~ ~ז~צו~
 ל~ו ~י

הקיש~
 ~זדבר הכחוב ~~~י~וח ~שחי

 ל~
 מצ~~ו ~וי

ל~ל~
 ~יובל

 לא ~ביעיח ~בל ~ז~י~~ ב~~
 ומצי~והקישה בעי~~

 ל~יל~
 דתרוויי~ו ~~יובל ~~ידו ביה

~ווי~
 הזה בז~ן ~רו~זה ל~"ד כמו

 ~רב~~
 היי~ו

 בי~~ ~בעי~ןמשו~
 י~~אל וכשדלו כולכם

 כ~יב לא דב~ו~~ם י ~ע~~ כו~כם ביאח~וי ל~
 ~ו~ויב ~ידו בחרומה גם ~~~מב~לה ~ל~

 אל~
 בבי~ת

 ~חלה ~זצידו במה ~יל~י~ן משוםכול~ם
 הש~י כד~~ב ~ידהו ~~קעחובת דשדיה~

 בפ~~~
 ~~ה'

 מ~~ר ו~~י~ ~כ~~וחרו~וח
 ל~

 ~~חייב
הזה בזמ~

 כדכ~ב ~~ו~רו~ז~ דילפידן ~שו~ ~ל~

הרמב~~~
 בז~ון ה~רו~~~ וז~ל~ ~~~~

 ~ז~
 ו~~~לו

 ~י~י וא~ילו בבל ~ולי ש~~זיקוב~זקום
 מןאי~~ ~~ר~

 אל~ ה~ור~
 כו~~ ~זדברי~ם

 ו~~
 יר~ה

לי
 שהו~

 הדין
 ב~ז~ש~ו~

 הזה בו~זן חייבין שאין

 בחשובח ו~יין ע~~י כתרו~~ מדברי~~~ל~

~ר~ו~~~~
 בכל הלמד ד~ר קי~~ל דבחולין ~"ג ~י~

 ~~דה בכל ילמד~~ה
 ~ד~יח~

 בזבח~ם

ע~~~~ ~די~
 וה~

 הרמב"ם דהצריך

 למ~ל~
 מעשר

מחרומה
 ילי~ ו~~

 מיד מח~ה
 ב~

 מצידו
 וחלה~~~עשרות

 שווי~
 ~~צוח דהווין

 ה~לויו~

 ~יכ~ב~~~
 דחשב ד~י דחרו~~ה דם~~ל למימר

 ~כ~יבכ~זו
 בבו~כ~

 ~~ב ב~דין ול~ו ~צלי
 ~חו~

~ו~
 ריל~י~ן

 דה~
 ~~י ~לה

 ~רו~~
 קרי~ן~

~כ~יב ל~
 ~ר~~וחיכ~ ר~שי~

 חרי~ו ~~ה
הילכך חרומ~

 בי~ח ~ב~י~ן ~זחל~ דג~רי~ן ~רומ~
 אב בבדין ל~וכולכם

 ~ו~
 ~~מ~י~ן

 תרומה ~מי רחלהדאמרידן ~שו~ א~~
 ~ו~

 דכתיב וכ~~ו
 תרו~ה גביבבו~כם

 ~ו~
 למי~ר ב~ידן והילכך

 יל~ידןד~~שר
 ו~ע"ג ~ב בבדין מחרו~~

 ~רידן~עשר דג~
 חרומ~

 קרח ב~' ~ד~חיב
 ~ידפ~ יי~

~ 
 ~לוים ~ח~די ~רומה גו~ ~עשר ~ח כי

~יידו
 ~שו~ דוק~

 ~~עשר חרומוח
 כד~י~~

 ב~~רי
 ~רקעוח שמיטח ו~~~ה חומש על בר~~~י ועייןש~

 וזריעה~חרי~ה
 בשביעי~

 ~מי
 בבדי~

 ~ב
 רש~~י ~~~י~ ~יובל~יל~ידן ~ו~

 ~שמי~
 לשביעיח ~רש~ן

דוק~
 למה ~~~~כ ג~כ ליובל ול~' לשביעיח

 שמי~ח ל~קישלרבי לי~
 כ~~י~

 בז~ן ~והג ש~י~ו
~אין ~ז~

 יוב~
 ש~ין בז~ן נו~ג ש~ידו ~שביעיח ~והג

 ~זה בז~ן ~ו~ג ש~ידו ליובל ~~יד יקיש דו~ג~יובל
 עליה יו~ביה כלש~ין

 א~~
 וד~י

 ~~ביר~
 ליה

ד~מי~
 לחוד ~ביעיח ~עדין א~א ~רשי~ן לא

~זשו~
 במקום שביעיח לע~ין שמי~ה לשון דמ~י~ו

 ~ב~~א~ר
 כי~ ~וש~~י~

 מ~י~ו ~א ביו~ל ~בל כו~ ~ש~~~גווהשבי~ית כ~וב~ י~~~ ~~ו~~

 ~וקו~~~ו~
 הוא ו~~כ ש~~י~ה קר~ה דה~ורה

ד~~יב
~~ 

 יובל דבי יושב~ה
~~ 

 ~~ו ה~י
כתוב דהו~

 בשב~~י~
 ואם

 די~~~
 דוהגח ~ידה דשבי~יח

 בעי~ן ~~יה יוש~יה כל ש~יןבז~ן
 ע~~

 לו~זר
 ~~שר ~יל~ידן ~~זו ~זיובל ~ב ~~דין~י~~ידן

מתרומ~
 וב~~ח ~ו~~~~ ב~את ד~~ידן

דלרש~~י דלע~~~~
 ~יכ~

 טע~וא למי~ר
 ה~ ~ח~י~~

 דדם
 ~ידו ~זה ~ז~ן~~~~ר

 ~ל~
 ~~~~י ~רב~ן

רש~~י מ"~
 בכ~ובו~

 ~כ~~י~
 ד~~ה

 ול~
 ~ו~ ~~ייבו

~~~~
 לא שחי~קו שדים וז~ ש~~שו ~~ים ד~~
ד~~ייבו

 דכ~יב וז~~ל~ ו~~עשרו~ ~ת~ו~וו~
תבוא~ דד~~

 זר~ך
 ה~~יו~ד~

 ~הרי ו~וד לך
 ב~ודין המעשרהכ~וב חל~

 שדו~
 דכתיב ה~~~~ה

בש~ה
 ~~~ ה~לי~י~

 מ~ו לא וש~~ות ~מ~שר

~~~
 וחי~~ו ~זש~בשו

 ~ד~~רי~~
 ב~דר

וב~ם~ ~ול~
 ~י"ב~ ערכי~

 ל~בין וצריכין ~~~~~~
 ש~יר הר~שוןל~~~ ב~ל~~~

 ~~~~י~

 ב~זעשרות בין

ובי~
 ל~~~ ~בל ב~~ומות

 הש~י
 ל~ ~~

 דז~ר
 ת~לה ד~יב~~

 ~ל~
 ~בל במעשרוח ~~שרות

 ל~~רו~~
 למי~~ר ובעידן ~לל שם דז~ר

 להי~ךא~רידן דה~~
 מ~~שר ~ב~ ב~~ין יל~ידן ~חרומ~

~ו
 ה~~ דג~ למימ~ דאי~~

 דזכר
 ~ש~~י שםכ~ב דה~ חרומ~

 ב~םו~
 יי~ג

 דג~
 ד~חיב

~~~ 
 דתחיו

 ~רו~הלרבות
 וב~ורי~

 ע~~ש~
למימר ~יכ~ ~~~~~ א~

 של~ ד~ש~
 שחילקו וז~ שכבשו בז~ דהג

~שו~
 ה"ה השמיטה שדות במ~ין ה~חוב דחלה

דלא
 ~הו~

 שמט~ ~~ין בזמן עכשיו
 ~~~~ח דו~ג

 צריכיןולא
 ל~יל~

 ~זחרו~ה
 ~ל~

 גו~יה במ~שר

אי~~
 ר~ה ~~מא

 ~ל~
 ~זה בזמן עכשיו ד~וג

 ש~וח ב~~ין ה~תוב דחלה משום ~תורה מן~~שר
 וכמוהשמ~ה

 דש~י~~
 אינה

 ~והד~
 ~זה בזמן
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מ~
 ה~ו~ה

 הדי~ הו~
 ~י~ו ב~ז~שר

 מ~
 התורה

 ~זע~ר אםו~"כ
 בזמ~

 הזה
 דרבד~

 ~מילא
דשמי~ה ~וכ~

 ~זמ~
 הז~

 מן ד~ה~ת אינה
 התור~

 איכ~ בתרומ~ד~של~~
 דכתיב ~כמו למימר

 ד~~יבבואכ~
 ~ב~

 ב~עשר
 דליכ~

 ה~י ל~ימר

א'~
 ל~ה

 בזמ~
 ~ידו ה~ה

 ~וה~
 מ~

 ~לא הת~ה
 אידה ש~י~ה ד~ם ~שוםוד~י

 ב~~~ דוה~~
 הזה

מ~
 ע~כ והיידו התורה

 ~~ו~
 ~~~ינו ב~~ה דיל~י~ן

 דבעידן~~יובל
 יושבי~ כ~

 עליה
דשמ~ה ני~~ ~~ ו~~~

 בזמ~ ~וה~~
 ~דברי ~זה

 תור~
 ה~~ה

~~שר
 מ~ דו~~

 ה~~ה
 ואי~~

 ~ה ל~י ל~~י~~ר
ד~~ו~זה

 ב'מ~
 הז~

 דבעיד~ דרבנ~
 בבוא~~

 ו~ו~שר

ד~~
 כ~יב

 דו~~ בבו~~~ בי~~
 ~ז~

 ~~ ~~ור~
 הזהבזמן

 ו~~~~
 ל~ ד~ביעי~ יד~

 ד~~~י~ן משום~יובל א~ ~ב~ין יל~י~ן
 ~~בר~

 ד~ד~~בה
 ה~ור~

ל~~
 ביובל יו~ביה

 ~~ דבעל~~~ מ~~מ~
 ב~ידן

 לכל לכ~וב ל~~ל ד~ל~כ יושביהל~ל
 ד~~~רו~~~ה ביוב~ יו~בי~

 יל~יד~ ל~
 ~ב~ז~

 ~~~~ה ~צי~ו

ודוק~
 ב~רו~ה

 ~ו~
 דב~י~ן

~~~ו~ בבו~כ~  ~~הד~ם
 קריד~ ~רו~~

 דשבי~י~ ~י~ז~ ו~~

 בב~י~יל~י~~
 ~~יובל ~ב

 ~ב~די~~ ~~~ו~
 א~ור

 ~~כ~ב ד~ר ו~ל ו~~י~הזריעה
 הר~~~"~

'~~ 

ש~~י~~
 ה~~~ו פ"י

 וז~י~~
 ב~~י~~ היוב~ די~

 ה~רץ

ודי~

 ~~ד ה~~~י~ה
 ~ו~

 ד~ר ~כל
 ב~ר ~~ב~~~כ ו~ד~י~~~ ~~~~

 ~ר~
 ~"~~ הכ~ד ~~

 ~~יל~
 מ~~ר

אידו
 בז~~ ~ו~~

 שאי~ ~ז~
 ~ל

 ~לי~ יו~~~~
~~~~ 

~ם
 ל~

 דל~~~ד
 ~~~ ~~~~ש~ ~~~~~

 ~כ~וב
 ובזה ~ש~יטה ~דותב~דין

 ~הבי~ ~י~~

 דברי
 ד~י~יהירו~ל~י

 ה"~ ~~שבי~י~
 ~"ד וב~י~ין

 וז"ל~ שםד~י~ה ~~~
 ר~ א~ר

 ~~יי~~ ~וד~
 ~ו~~י

 בר י~~בר~
 א~~

 כ~ו~~ד
 ~ד~'~ ~ז~ש~ו~

 ~~ש
 צריכיןד~כ~ו~ה

 להבי~
 ~~"ד ~~~ר מה מ~~י

מ~ש~ות
 ~ד"~

 ~זמן תרו~ה כ~ז"ד ~~~ר ולא
הזה

 מד"~
 בבב~י מ~ום ב~ל דמצי~ו כ~ו

 אםה~~לוקת ב~די~
 בזמ~

 דרבדן או דאורייתא הזה
 הםו~י~ בכל ~בירושל~י ~רומה~ו~~פ~ימ'כיר
 תרו~ה לעדיןד~כיר

 בזמ~
 קבלומאיליהן א~ר~ דרב~ן הזה

 עלי~~
 המ~שרו~ א~

 כדאי~א
בברכות

~~~~ 
 ה"ה~

 וב~רומות ה"ד דד~אי~ וב~"~

פ~~
 וב~~~ב ה~א דשביעית ופ~ו ה"ד ובפי"א ה~א
ד~עשרות

 פ"~ וביומ~ ה~~
 ~"ז וביבמות ה~ה

ה~~~
 וב~ום~ ה~~א פ"ד ובקידושין

 י~~ו~
 ב~כות ו~יין ~"ש ה~~דרש בשם ירושהד'ה ~פ~~ב~~
 מ~ום ב~ל הרי ~"~~ ו~ב~ת ד~~ה שםו~~וס' ~כ~ז~~

 ~זעשרמז~יר
 ול~

 היי~ו ~רו~זה
 קבלו ד~א~י~ן להז~ירכ~רוצה דבשל~~~ ~שו~
 ע~יה~

 ~תם ~~ר
 ~ליהן קבלו ד~רו~ה ~מר ~וה דאי~ע~רות

 דדוק~הו~~
 ד~~ור דתרומה ~ו~~רה מ~ום תרו~ה

לזרי~
 לא ~~שרות ~~ר אבל

 קב~
 עליהן

 ~~~רהי~~ך
 מ~~רו~ ~~~

 וכ~~ש עליהן ~בלו

~רו~~ו~
 בכלל כש~~זכיר ~בל

~~ 
 ~ו ד~ורייתא

ד~בד~
 אמר

~~~ 
 ~ל בבבלי והילכך ~~ו~ה

 רק ~~~ר~~~ום
 ב~ דעי~~ ~רו~~~

 ~~~ר
 בכ~~

~~
 ~יוב

 ~ו דרב~ן ה~רש~
 הי~ ד~וריי~~

 ה~~~ך
~~~ר

 בז~~~ ~~~~~~ םת~
 ד~ו~יי~~~ ~ו דרבדן ~זה

 הר~ב~~ו~~
 ~~~ורו ~~זה ל~~ר

 ~~~~רו~~~ ~זקו~ ~כ~
 ל~ו

 ~רו~י~ ~ו~~ ~כוו~~~ ~~~ו~
ול~

 ~~א ~~~~רות
 שהו~

 ~~ין ב~~~ר~~ הדין

~יי~י~

 ~ז~בריה~ ~ל~ ~ז~ ~ז~~ן
 וב~ל

 תרו~ה~~וז~יר ~~ו~
~~~ 

 ה~ללי
 ~ו~

 ~היידו ~~דבר
~~צות

 ה~~~~
 ~י~

~~~~~ 
 שמ~דש וז~ו ה~ר~ה

הר~~ב~~~
 ה~~ב~~ז ~ושי~ ת~ו~ץ ו~זה

הר~~~"~ ~~ ש~
 ב~בר~ו הד~ר שתלה

~~ 
 כ~ה ~יכא

~ו~יז~
 בירו~ל~י

 ד~~~שרו~ דמ~~ז~
 ~י~ו

 ובל~~~~~~~~~ דרבד~ ~ל~
 דברי ~~ו ~~י ל~רץ ~יכא

 ~ירו~~~זי~~~ו~י' הרמב"~
 ה~~~

 ~~~' ~ין
 דאי~~

 ~~י~~ר

כוו~~
 הירו~~~~י

 כ~~~~
 ב~~ו ~ר"ש

 ~~~ב~~י~
 ו~~ ~~~~ל~~~~~~

 על ~~~~יהן ~~יבל~ ד~~~~~

 ~ירו~~רו~זו~
 ~~י ~~~'ל ו~פי ~~ש~ ~~~~ר

~פיר
 ב~ ד~~~~~~~

 ~~~ר
~~~~~ 

 דהב~~י ~~~בר~ו
 ב~ל~ו~כיר

 מ~ו~~
 ~י~ו ~רו~זה רק

 ~~~ול~
 ~ם

הירו~~~~י
 ד~~ אל~

 ד~מ~~ד ~"ל הבב~י
 דרבדן הזהבז~~ן ת~ו~~~

 ב~~~~רו~ ה"~
 ול~ו

 דו~~
 ~רו~זה

 ישוא~~כ
 לדקד~

 ~ודבר ~~ידו כ~ן ~ירוש~~י ~ל

ל~~י~
 א~~כ ~בלו שמ~יליהן

~זעשר ל~רו~ הו~~~ ~~
 ~ל~ ב~ר~

 לו~~ר ד~ו"ל
 ם~~

 תרו~ה
 קל דדקדוק דיד~~י ו~ע~~י ~בבליכ~ו

 הו~
 מ"מ

 א~כימ~~דק
 ב~~

 ש~~"י מ~די
~~~~~ 

 ~עם יבזא~~
 התקשרות איזה לד~דק יש עוד הזה ד~דוק ~ל~ם

 לדין דרב~ן או דאורייתא אם מ~שר ב~דיןי~
 כםפיםש~~י~ת

 ~ב~
 לפי

 הד"~
 א~י

 ש~י~
 ד~ריך

הירוש~מי
 והל~ וז~~ל~

 על מתקין
 ד~~~

~ 

 ל~~~ד פי~
 ~זצוותדכל

 ה~לויו~
 בארץ

 ~ד''~ ~ו~~ו~
 בבית

 א"כ~~י
 קשי~

 ~~קין ו~~ל
 ע~

 ~ורה דברי
איך

 כ~ י~
 תורה ד~רי לב~ל לת~ן ה~ל ביד

 ב~י~ין ~בב~י ה~~ר~ ד~~~~ה~~ו
 ~ש~~

 ו~י
 ~~ידיאי~א

 כו~~

 שגלו משעה ו~י יו~י ר~ ~~ור
 התלויות המצות ~~ן ד~~רו ~א לבבלישראל
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~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  לבבל שדלו דמשעה כ~"ד דאתיבאר~~פי~
 התלויות המצות מןדפ~רו

 באר~
 הזה בזמן ו~עשר

 ~ו~דרדרבדן
 פריך~

 בין דוהד כ~פים ו~ש~~ת
 בח"ל ביןבאר~~

 ד~~~
 ~פי~

 ה~
 משדי אתה אין

מידי
~~ 

 לב~ל הלל ביד כח יש ~איך הקושי~
דברי

 ~ור~
 חובת כםפים השמ~ת דהא

 הגו~

 הוא
וחובת

 ~דו~
 בין דוהדת

 ב~ר~
 דבר בח"ל ובין

תור~
 ב~רץ ~ת~ויות מ~צות שהוא דמעשר וד~י

ב~ל~
 כ~פים שמי~ת אבל

 ה~ו~ דחוב~
 גם ה~א

 הזהבזמן
 דאוריית~

 הוא
 ובמ~

 מעשר תלי~
לשמי~ת

 כ~פים~
 דבאמת ~פי' ו~מר יוסי ר~ חזר

תלי~
 בזמן מ~שר ~מ~~ד דאתי~ כיון בז~ ~

 ד~מי~ת מוכח מ~ילא דרבדןהזה
 ~םפי~

 ב~מן
 דרבדן אלא אידוהזה

 דה~
 מעשר

 תל~
 הכתוב

במ~ין
 השמי~~~ו~

 בזמן קרקעות דשמי~ת ~יתא
הז~

 הזה בז~ן דמעשר אפשר איך דאורייתא
 משום דרבדן הזה בזמן תרומה דבשלמא~רבדן
 קריא תרומה וחלה חלה ~בי בבואכםדכתיב
 דאורייתא דשמ~ה וכיון תלי' בשמ~ההשמ~ה שדו~ במדין רחמדא דתלה מע~ר משא~כרח~דא
 בזמן~ם

 ~~~~ הז~
 גם להתחייב הו"ל מעשר

 שחילקו וז~ ~כיבשו בז~ דהא תדע הזהבזמן
פ~ור

 ממע~רו~
 ודאי אלא תלי~ דבשמ~ה משום

 שמ~~דג~
 בזמ~

 הז~
 והילכך דרבדן אלא ~ידו

 וכיון דרבדן אלא ~ידו דמעשר אמרידןש~יר
 דרב~ן אלא אידו הזה בזמן דשביעיתדמ~כח
 להוכיח ישממילא

 דש~י~~
 ~זה בזמן כםפים

 דר~דן ~לא אידוד~ו
 דהא~

 השמי~ה דבר וזה

שמו~
 ד"ת דוהגת שהשמי~ה בש~ה

 השמ~
 כםפים~

דו~ג~
 שהשמ~ה ובשעה ד"ת בח"ל בין בארץ בין
 מדבריהםדוהדת

 השמ~
 ~~ כ~פים

 דוהג~
 בין

בא~~
 דמעשר כיון ~פי' מדבריהם ב~"ל בין
 בזמן דוהדת אינה דשבי~ית מוכח הרימדבריהם

 אלאהזה
 מדבריה~

 משום תלי' בהא ד~א
ה~שו והתורה מיובל אב בבדין ~ביעית~יל~ידן
 כ~פים שמי~ת ממילא לשביעית כםפיםשמי~ת
 ובזמן דוהג ש~יו~ל בזמן אלא דוהדת ~ידהדמי
 וה"ה דוהג היובל אין עליה יו~ביה כל~אין

בשמי~ת
 כ~פי~

 תי~ון שפיר והילכך דוהדת אידה
 ום"ל דאורייתא על ולא דרבדן על תקנההלל
 לדרוש דמ~תברהלר"י

 שמו~
 יתירה

 לשביעי~
מ~ו~

 ב~~ שמי~ה לשביעית התורה קראה דכבר
 תשמ~גו והשביעית דכתיבמשפ~ים

 וגו~~
 תמן

 ב~מי~ה מודה ד"ת מע~רות ~מ"ד ~פי~אמרין

 אפי' ~פי~ מדבריהםשהוא
 ת~

 ~~ש~ות
 משום הוא ד~ת הזהבזמן ד~

 ~י~י~ ד~
 ב~~ין ומעשר דאורייתאהזה בז~~

~  
 ~וא

 דשמי~ת מודהואעפ"כ דתל~
 כםפי~~~~

 מדברי~ם
 להירו~ל~י ד~"למשום

 אלי~
 ~י

שמי~ת ד~~י~
 כ~~י~

 ולא ליובל
~ ל יתירה ~ר~ ודרו~ 

 דשמו~
 ליובל~

 ד~י
~ ו~  ה~מי~~ 

שמו~
 ~~י~ה שמי~ין שדי אומר רבי

 דוהג שהיובלבשעה ויוב~
~ ~מי~~  

 פם~ו ד~ת
יוב~ות

 שמי~~
 דוהגת

 מד~י~
 ~~~ו ~ימתי

~ שיושבי~ בזמן יושביההיובלות  
 לא

 ~למי דם"ל פי~ עכ~~ל~ מ~וכהשגלו בז~~
 הזה בזמן דשביעית~רבי אליב~

 דאו~
 ~ת"כ כדעת

 וא~ כאן רש"ישהביא
 היה

 ~ר~
~  

 לעדין ~שמ~
 דשמי~ת ~דין ~והשביעית

~ ~~י~ ~~י~ דאוריי~~ 
 בזמ~

 היקש משום הזה
 דשמו~ ד~~ אל~

 אתי
 ש~י~ת ומקשידןליובל

 כםפי~
 דוהג ל~~ו

 ~כ~עהזה ב~~~
 דב~יד~

 יושביה ~ל
~~ 

 ~~~ילא
 ~~לה ~ד"ת דמעשרות שפירל~י~ר איכ~
 בזה"זותרומה בשמי~~

 איכ~
 למימר

~ ~  
 משום הוא

י לשי~ת וא"כ בבוא~םד~תוב מ ~  
 בז~"ז דמעשר ם~~ל~רבי ~ליב~

~ מה~  
 ~בל

 ~רבי א~יבא בבבליאביי ~י~~
 ~~~רו~ ד~~

 בזה"ז
 ~ביי ש~מר וכמו הואמדר~דן

 ~"ז דיבמות~ירושל~י דדפשי~ ~~~
 ~שכח ~ל~ ~"~

~די
 בש~

 קיבלו מ~ליהן אביי
~~ 

 ~מעשרות ~ת
 דכן ום"ל~~ש~

 ~~ ד~ הו~
 בזהי~ז ~רות

 ~~ל היל~ך דרבדן אלא~ידו
 ל~

 מ~ש ~וא

קר~
 יתירה

 ~~~~ לשבי~י~ דשמו~
 דאידו

דוה~
 במה ילפידן בזה"ז

 מצי~
 ושמי~ת ~ל

 לשביעית מק~ידןכםפים

 ~~"~ וה~

 שפיר
 היא ~~ בזה"ז בשביעית אביימוקי

 בשביעית וזריעה~רישה לע~י~
 ~~י~ ו~

 ת"כ על
 דשביעיתדם"ל

 דוה~
 ~ ~~ן אעפ~י

 דוהג ~יו~ל
 דשבי~ית מ~ום~והיידו

 ילפי~
~~ 

 מצידו
~ א~ בזה~~ז דמי ~עשרוהילכך מיוב~  בב"ק דאיתאוכמו מ~אוריית~ 

 ~קי~ד~~
 ו~~

 רבי
 דרב~ן בתרומה פיו~ל לכהוד~

~ ו  
 התם רש~י

~ בז~ן היידו דר~דןדתרומה  ע"ש~ 
 דלאו כהרמב"םליה וםבי~~

~ דוק~ ~  
 אלא

מעשר דה"~
 א"~

 מוכח ממילא
 ד~

 ~שביעית
 דרבדן אלא~ אידו~~י בז~"~

 א~ בבדין ~ף משו~
מיוב~

 כםפים וש~י~ת
 שא~ד~ ~~יעי~ ~קש~

דו~~
 א~א הזה בזמן

 מדר~
 ~~לכך
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~ ~ ~~ ~  בז~~ל רבי דבריא~יי
~ 

 אחת
 שמיט~

 ו~חת קר~ע
 ~ בירושל~י דאי' כמו העתיק ולא כם~יםשמי~ת
 שמי~~אח~

 ואחת יובל
 שמיט~

 ~כמו שביעית
 ול~~ינו רש~י~הע~יק

 אי~~
 ש~עתקתי כמו

לעיל~
 ס~ם אמר ~אן אבל מ~ורש ביובל ומזכיר

~ח~
 כלל יובל מזכיר ולא~ כ~~ קרקע שמיטת

 ד~"ל רבי דברי מפרש דאביי ~שוםוהיידו

דשמו~
 לשביעית אתא

 ו~~
 רש"י וכוודת ליובל

 וז~ל דכתב~כי
~ 

 ש~י בבית ד~לל ו~ע"ג
 וא~י~פי~ הו~

 למ~~
 לאחר היידו בטלה עזרא דקדושת

 אבלחורבן
 הל~

 כיון
 דבבי~

 ~דיין ~וה שדי
 הקדושהב~~ה ל~

 קרקעו~ וש~י~~
 דוהג אז היה

 כ~פים שמיטת דקיש ~ם אפי'ו~~ילא
דמי לשביעי~

 ~וי~
 דוהג להיות

 ש~י~~
 ~לל ~ומן ~~~ים

ע"ז
 תיר~

 ש~י דבבית ל~ביי ליה ד~בירא רש~י

 ול~הואי~
 ש~זי~תן דהגו לא דוהג יובל הי'

 בבית דוהד הי~ לא דיובל ד~יון ~י'מד~ורייתא
 משוםשדי

 דל~
 ~וה

~~ 
 ה~~ה עליה יושביה

 ~יובלמצי~ו מב~~ דיל~ידן משום דוהג הי~ לאקר~עות ש~י~~
 דה~

 בזה~~ז ~עשר ם~ל ~ביי
 ~ע~דדרב~ן

 דל~
 ביה כ~יב

 ו~~ ~~ו~~~
 ד~בי~י~אית~

 בזה"ז
 הו~ ד~וריית~

 הו~~ל א~~כ
 הוי ב~~שר דגםלמי~ר

 בבו~~ם ביה דכ~יב מתרו~ה ~יל~ידן למי~ר~ ולי~~ דאוריי~~
דלקילא

 ~ז~שיד~ לחו~ר~ ול~ומד~
 ב~ל וה~~ה

 ~תורהמדות
 וה~

 ב~~יז מ~~ר ה~תוב ~~ה

 ~ש~י~~שדו~
 וד~י אלא

 דשביעי~
 דמי

א~~ג ~דרב~~
 דל~

 אב בבדין יל~ידן יושביה כל כתיב
 דב~לה ~~שום בז~~ז דוהג ~ינו די~בלמיובל'
קדו~ת

 ה~ר~
 כל שאין ~~די

 יו~בי~
 ~ליה

 לשביעית כם~ים ש~יטת ~~ק~ידןומ~ילא
 ש~יר ולפי"ז הוא ~~רבדן דמי כםפיםדש~יטת

 ~י~ו בזה~ז כ~פים דשמיטת רבי מדברי ראי~יש
 בלא ~~י~ דרבדןאלא

 ~רשו~
 ו~זה הירו~ל~י

 היידו הירושלמי דברי רש~ישהביא
 ר~

 להו~יח
 בזה~ז וש~זיטה מעשרות למ~~דאפי~

 דאוריי~~
ול~

 ~זיובל אב בבנין קרקע שמיטת ילפידן

~שו~
 לכל התורה ~~ד~תבה להי~ך ה~ברא ד~"ל

 ביובליו~ב~~ה
 ~ו~תמ~

 ~בע~מא
 ל~

 כל בעידן
 לחודה ביובל לכתוב ל~ל דאל"כ עליהיושב~ה
 ליהתי~וק

 דבעל~~
 ש~יטת מ"מ הכי דמי

 מדברי ~~תוב שמי~ות בשתי דדריש דרבדןכםפים
 חוזרת ~ה~רקע ~ה דהיידוי יובל שמיטתאחת

לבע~יה
 ו~ח~

 שמי~ת דהיידו ~ביעית שמי~ת

 הכםף ~~שארכ~~ים
 שמי~

 הלוה יד ת~ת
 דבזמן יובל לשמי~ת כ~~ים ש~י~תו~קשי~ן
 דם היובל~אין

 כםפי~ שמיט~
 מן דו~ג ~ אידו

התו~ה
 אב~ ומ"ש~

 ש~וא אדי ואומר ו~ו' בתיכ
 לכתוב הו"ל הא הדיל ול~י ~כ"לי~חלוקת
שהוא

 ד~ ~חלוק~
 הירושלמי דב~י ~~ביא ~ודם

דמוכח
 מדבריה~

 ~רקעות דש~י~ת
 הי~ושלמ~ כדא~ר ד~~ת ו~~שרות הזה בזמן גםהוא דאוריית~

 רבי דברי ~ביי שהביא מהול~י
 בתלמוד~

 די~ן
ש~יטת

 מפ~~ אך הוא דרבדן הזמן בז~ ~ר~עי~
דעי~ר

 עו~~
 הוא כםפים שמי~ת לעדין ד~ם ~~ו~י~

 כם~ים שמיטתולע~ין
 ליכ~

 שום
 ~לוד~~

 השתי בין
שי~זת

 הד~~~
 ~מי~ת דל~רווי~ו ~בי בד~רי

 ~תב ~יל~ך דרב~ן אלאאידו ~~פי~
 רש~~י~

 ב~~~כ אבל
ראיתי

 ד~ב~עי~
 דוהד יובל שאין בז~~ן ~והג

 ב~~הוא ו~~~~
 בה~

 ~"ד ~י~ ב~ ~~
 וחכ"~ וז~~ל~

 דוהד~שביעי~
 ~~~מע ע~שי יובל ~אין ~עפ"י

ד~~
 דידי

 שביעי~
 ש~יטת ובין כםפים ~~זיטת ב~ן

 ~חרישהקרקע
 וזריע~

 יובל ~אין ~עפ~י ~והגת

 כ~~י~ ש~י~~ א~~~נוה~
 הזה בזמן

 דרשוולא ד~וריי~~
 ש~זי~

 ~~~יטת להקיש י~י~ה
 אדי ו~ומר מםיק שפיר היל~ך ליובל אולשביעית כ~פי~

~הו~
 ~י~ ~~~ו~ת

 ~~ו~
 שמי~~ א~ ~~לוקת

 ד~~ריי~~~~~י~
 ~רבדן~ ~ו

~~~~
 ~ר~~ן ~פילו

 ד~~יר~
 דשביעית ליה

דוה~~
 רש~י ול~י' יובל ~~ין ~~~~י

 ~~קר ב~~ד ה~~ר רבא ד~מר דהאד~~רש

 ד~~ו~~ ל~וק~~~~~
 ם~ל ~לל

 כרב~~
 הרי

ב~יד~
 ל~~וק

 ~רב~
 כרבי והלכה כרבדן ד~וקי

~ו~ברו
 ול~

 היינו ~זחביריו
 דו~~

 שמיטת לעדין

כםפי~
 דהוי

 'מצו~
 ה~לויות

 ב~~
 שמיטת אבל

קר~~ו~
 דהוי

 ה~לויו~ ~צו~
 לרש~י ~פילו בארץ

 אידו הזה דבז~ן ל~ימר~יכא
 אל~

 ל~~ד דרבדן
 עזר~דק~וש~

 אי~ו
 א~~

 וא~ילו ~רבדן ~דו~ה
רבדן

 מודי~
 דש~יעית שא~רו ו~~ה לזה

~~~~י דוהד~
 ~אי~

 יובל
 דכ~ ד~זש~~

 דידי
אפי~ו שביעי~

 ~~~י~~
 ~יידו וזריעה חרי~ה היידו קרקע

דוק~
 ולא יהושע ~דושת ב~לה ~א שעדיין בזמן

~יו
 כ~

 דעדיין ~~חריב בי~י ~דון עליה יושביה
 מקדושת קדושה ישר~ל ~רץהי'

 יהו~~
 כל ואין

 שגלו עליה הי~יושביה
 ש~~

 דד ושבט ר~ובן
ו~צי

 ~ב~
 ~ד~מרידן היובלות ב~לו ואז המ~שה

בער~ין
 ~ל~~ב~~

 שמי~ין ~קדש יובלות דיני ום~ל
 שחילקו וז~ שכיב~ו בז~ לומר ~ואיןמדאוריי~א
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~ ~ ~  בערכין כדאמרידן מדו לא שמי~ין גם~~ז

~י"ב~~
 ובזבחים

 ~קי~~ח~~
 ~~~י ברמב~~ם ועיין

 ~~יטהמה~
 ה~~ב~

 בערכין ועיין
 ~י"ג~~

 תד"ה

~ד~
 ומומן

 עזר~ קדוש~
 דלמ"ד למימר איכא

 ליכא דרבדן ~דו~ה אלא הוי לא עזראקד~ח
 שמיטח אלא לרבדן הזה בזמן אפילו ד~ורייחאחיוב
 בכל ו~והגח בארץ החלויה מצוה הוי דלאכ~פים
 בגי~ין רש~י דקדק והי~כך זמן ובכלמ~ום

~ל~יו~~
 רב~ ד"~

 בין לעולם וז"ל~ אמר
 ואמרי ~דרבי~~ל~גי לרבד~

 שביעי~
 מלוה להשמטח

 רש"י כחב ולמה ע~~ש~ דאורייחא הזהבזמן
 מלוהלהשמ~ח

 דוק~
 שביעיח םחם אמרי רבדן הא

 מידי כל דמשמע יובל שאין אעפ"~~הג~
שביעיח

 בי~
 קרקע הש~ז~ח ובין כ~פים ה~מ~ח

 שמיטח לרבדן גם הזה דבזמן כד~~ל ודאיאלא
 ~מ~לוקח דחלי' אלא דר~ן אלא אידוקרקע

דאיכ~
 דאורייחא עזרא ק~ושח אם ~בירושלמי

 בפ~ו דאיחא דרבדן~ו
 משביעי~

 ה~יא
 רבי וז~ל~

 כו~ דחחייבו חורה מדבר אמר חדידא בריו~י
 המעשרוח אח עליהן קיבלו מאיליהן אלעזר ר'אמר

 דלקדושה ~~~~ל פ~יג שהוא ר"א דבריומפ~שים
 בשדי~ ~דשה לא שוב משגלו שבטלהר~שודה

לעד~
 קדו~ח

 הא~~
 דחחייבו לא עז~א ובימי

 ~ורהמדברי
 ק~~ע חובח שהן במצו~

 להחחייב ק~לומ~~יהן אל~
 בחו"~~

 ז"ל והגר"א
כחב בשדו~~~

 וו~~ל~
 ~ח עליהם קבלו מאליהם אומר ר~~א

 כל ~קדש דצטוה שיהושע ל~י פי' כו~המע~רוח
 ~דשו לא עזרא בימי אבל החחומין שבחוךמה
 כב~ו כרכים הרבה כדאמרידן שרצו מהאלא
 קאמר ולהכי בבל עולי ק~שו ולא מצריםעו~י
 הוא שקד~ו מה בודאי אבל ~בלו דמ~לי~ןר"א

 דמדאורייחא ו~~~ל עלי~ פליג ור"י~דאורייחא
 במצוח דקדו~ה וד"מ יהו~ע גבי כמו לקדש~צטוו
הש~

 לר"א אבל הזה בזמן ~פילו קי~ח ב"ה
 אלא שלהם בלב הי~ לא דמםחמא עכשיובטלה
 והא בהם חלוי והדבר הואיל קיים שבהמ~~קבזמן

 ראשודה דקדושה מקומוח בכמה~~שמע
 ~דושח ~עדין ~יידו לבוא לעחיד וקד~השע~ה קדש~

 אבל ומקדשהביח
 לעדי~

 קדושח
 ולפי ע~~ש~ ~ר"ש ג~~כ כחב וכןעכ~~ל~ בטל~ האר~
 ו~

 קדושח
 הי' דאורייחא קדושה ~כ"ע~זרא

 אב~
 בזמן

 גםהזה
 ~הר"~

 ואם הוא מדרבדן לר"א והגר"א
 אלא ~ידו הזה דבומן כרי~א ם"ל דרבדןדימא

 דרבדן אלא אידו שביעיח דגם ~ודיםמדרבדן

 למימר ~יכא זה ו~פי הזהבזמן
 כו' ~חה שאי ~זמן ד~~ה רבי בדברירש~י שכח~ ~מ~

 קדושח שבטלה ~~~יוכגון וז"ל~
 הא~~

 עכ~~ל
 לרש"י ליה ד~בירא ל~יל מ~~ש ל~י אפילוהבדה דמחו~~

דשביעי~
 ~כל דכ~יב ו~מו מצידו במה מיובל יל~י~ן

 ד~י שביעיח אצליושביה
 הו~ דוח~

 והו"ל
 שבט~ה עכשיו ~ג~ן ~חם לכחובלרש"י

 ש~יר א~י הדייל לפי ~בל דבר לכל שבטלהדמשמע האר~ קדוש~
דאביי

 דהו~
 ולדי~יה לעילכדכ~בחי המעשרו~ א~ קבלו דמ~ליהן ם"ל

 ~ז~~ קדו~~
 אלא הוי לא

 בזמדו ~~י~ דרבדןקדושה
 לה~פרשי~

 ולהר~ש

והגר~~~
 ש~רב ~א~ר ~כ~פ

 בי~
 ~דושה ~לא אי~ו ~~י

 אידו בזה~~ז שביעיח לרבדן אפי~ וא"כ הואד~ב~ן
 ~עם רש~~י כחב הילכך דרב~ןאלא

 במילח~
 דרבי

 כדי ה~רץ קדושח ב~לה ~עכשיומ~ום
 בחולין שמשמע ו~זה דכ"ע אליבא רבידברי להע~י~
 היידו ב~~ה לא עזרא דקדושח ל~בידם~ל ~ז~~
 מד~בדן א~י~לבטל לעדי~

 הו~
 ביח ובז~ן ב~לה דלא

 ~ל בעידן ב~ביעיח א~ בפלוגחא חלי~שדי
 לא או מיובל מצידו ב~ה וילפי~ן עליהיושביה
 כל בעידן לאולרבדן

 יושבי~
 דבפדי וה~ל ע~יה

בי~
 הי~ שדי

 מו~ר~
 דשביעיח דם"ל לומר רש~י

 אב בבדיןיל~~דן
 מיוב~

 עליה יושביה ~ל דבעידן
 ש~יןובזמן

 יוב~
 שביעית דוהג

 ד~
 ~והגח אידה

 כדי לשביעית כ~~ים שמי~ח מקשידןוא~~'כ
 למ~~ד בין דכ~~ע אלי~א הלל דב~י~~וקמא
 קדושה עזראדקדושח

 ד~ורייח~
 למ~~ד ובין הוא

 דם~ל או הוא~ר~~ן
 כדע~

 הר~ש
 והגר~~

 דבזמן
 לכ~ע שדי~יח

 ד~ורייח~
 הילכך הוא

 כח~
 רש"י

 ד~עמא דהלל אליבא לאביי~ם~~ל
 דבבי~

 ~~י
~ין

 שביעי~
 דוהגח

 משז~
 הואיל

 ול~
 יובל הי~

 ד~או משום~והג
 כ~

 יל~ידן ושביעיח ~ליה יו~ביה
 דמי כ~~ים שמיטח הילכך מיובל מצידו~במה
 ~דבר הכחוב שמיטוח דבשחי מ~ום דוהג הי'לא

~ומקשיד~
 כוודחו ווה לשביעיח כ~פים ~מי~ח

שכ~ב
 הואי~

 דוהג יובל הי~ ולא
 ל~

 שמיטין דהגו
מדאו~ייחא

 וכח~
 לא דהיידו רבים בלשון שמיטין

 כ~פים שמיטח ~מיטוח השחידהגו
 בבדי דילפידן משום קרקעוח שמיטתקרקעוח וש~יט~

 ~כחו דהקישו משום כםפים ושמיטח מיובל~ב
 רש"י לפי' דאפי~ דחבאר~רי

 שמפר~
 דברי

רב~
 אביי על דפליג

 מ"~
 ~זה"ו דשביעיח מודה

 ~יכא מי ד~ה שם להתום' וכ"ש היאדרבדן
 הפירכא על קאי דרבא דמפרשי כו'~ידי
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 רבדו דתקידו~~רידייתא
 ד~שמ~

 לשביעית זכר
~"ש

 דשביעי~
 כהלל דקי"ל כיון דרבדן בזה"ז

~~די~
 התו~' דהא ועוד פרוזבול

~"~ 
 ~בדן דגם

 לרבי~ודים
 דשביעי~

 שאין בזמן דוהג אי~ו
 דשבי~ית בת"כ רבדן שא~רו ומה דוהג~ובל
 בערכין כתבו הא יובל שאין ~~עפ~ינוהגת

~ל"ב~~
 והדיחו יובל דהגו שלא אע~ג דה~ק

~~~~

 מ~ואר ~~~ק דריש בהםוגי~
 בהדי~

דרבד~
 לעדין אפי' דרבי הא על פליגי

 בזה~ז ד~ביעית ו~"ל דשביעית קרקע~~~~ת

דאוריית~
 ד~ריך הוא

 התם~
 בשבי~ית וחרישה

 תימא אפי' ~מר רבא כו~ ~רי~י
 רבד~

 ~"ש~ כו'
 ~שביעית עבודה דלרבדן בהדיא ל~בא ~~ל~לא
 דהי~ ל~י~ר בעי~ן ה~"ל ל~תו~~ מה"ת~םור
~~בא

 איז~
 לרבדן להו דס"ל אחרת ברייתא

 א~כ בז~~~ז אפי~ דאו~ייתאדשביעית
 לר~~

 ב~ידן'
 ולרש"י דאורייתא הוי ד~ביעית כ~בדןלפםוק

ד~"~
 דוהג דשביעית ד~"ל הד~ז דת~~כ דרבדן

~עפ~י
 שאי~

 רבי על דפליגי ר~דן ~ידהו הם יובל
 הוי הזה ב~ן ב~ביעית דאפי~ רבא~והבין

 דקדו~ת כר~~י ד~~ל למימר איכאדאוריי~א
 אבל ~~לה ולא ד~ורייתא קדושה הויעזרא
 דרבדן אלא הוי לא עזרא ד~דו~ת דקי~~ללדידן
 דלא אעפ~יי במע~רות דאפי' הרמב"םכדכתב
 והיידו ~דרבדן אלא חייבין אידם בבואכם~~יב
 דקדושת~שום

 עזר~
 כר~~א דרבדן אלא ~וי לא

 לעדין ה~~ה המעשרות את קיבלוד~אליהן
 בפ"א הכ~מ ו~~יש דרבדן אלא אידו דמי~ביעית
 מט~ם כ~ן פ~ר לא שרבידו וז"ל הכ"ומתרומות

שב~ל~
 והא פ~ר עזרא ב~מי גם ~הרי הקד~ה

 עזרא בימי שהחזיקו חז~ה אותה ע"יודאי
 מן ל~ביעית ולע"ל ~שע~הדתקדשה

 הירושלמי ל~ב~י אידו זה ע~~שי מדרבדןו~תרומה התור~
 שביעית שתלה בפ"ד ובגי~ין ב~"בד~ביעית

במעשרו~
 ותלי~

 ז~
 בזה

 ~וה~~רי"~
 םי~ ח~ב

 ב~~ו ~תרומה ילפידן דשביעית כתבד~~ב
 דרב~ן אלא אידו הזהד~זמן

 ע~~ש~~
 דאיכא אלא

 בזה~~ז פ~ור ~תרומה הא אחר מ~~םלהוכיח
 לכתוב ל~~ל דא"כ קדושתה דב~לה מ~ום~או

 כולכם ביאת דבעידן משום דתרומה~עמא
 בי~ת היתה עזרא ובימי תבואו כי~ש~א~ר

~~קצ~
 קדושת דב~לה ליה תיפוק ~"שי

 האר~

 הדרשה לא אי היל~ך ב~לה דלא ד~~ל ודאיאלא
 למי~ר בעידן מדבר הכתוב שמי~ותדשתי

 בזה~ז גםדשביעית
 דאוריית~

 דלא לרבדן וא~כ
 הדרשה~"ל

 ~~מו~
 שביעית בזה"ז גם יתירה

דאוריית~
 התוםפות שהביאו ר~ת ~שי~ת וא~י'

בגי~ין
 ~שם~

 ובקי~ושין בז~ן ד"ה
 ~ל~ח~~

 תד~~ה
 וב~רכין ~ו~השמ~ת

 ~ל"ב~~

 ע"ש~ מדי תד"ה
 והרי~~א והרשב"א הר~ב"ן ~םכימוולשי~תו
 רבי ד~אמר ש~י~ות דש~י~הר"ן

 ~בש"~
 דידן

 בכל שביעית היידו ~~א~רכם~ים וש~י~~ לבעליהן חוזרות ~ה~דות ביובלהיידו
 הפר~י~

 הן
 החובהפקעת

 וה~
 כדמוכח ~רקע עבודת איםור

 ~בב~~~ק
~~ 

 ~שלחין בית ד~שקין הא ~ל ~מביאו
 ליה דקריומה

 ש~י~~
 ~זשום ~יידו כםפים

 בזמן ו~~ק יובל ~ולא כם~ים ת~~~תדשבי~ית
שאתה

 מש~~
 דוהג שהיובל בזמן דהיידו קרקע

אתה
 ~ש~~

 דוהגת שהש~~ה כלו~ר כםפים
 ועוד דכתיבדא מ~עמא כ~פים שמי~ת ליהוקרי
 מ~ה בעל ~ל כדכתיב במ~וה איירי דקרא~~ום
ידו

 דק~
 דוהג אם לעדין אלא ל~~פ ו~דידא כםפים

יובל
 בבי~

 כתב דרש~~י לא ~ו שדי
 ~שם~

 ואע~ג
 ~~י בביתדהלל

 הו~
 שדי דבבית לאביי ם~~ל

 שמ~ין דהוג לא דוהג יובל ~הי' ולא~ואיל

~ד~וריית~
 לקדש יובלות ~דו בער~ין וד~~רידן

 שדי דבבית ~~~ל ור~ת ~~מר מדרבדןשמי~ין
~הגו

 יובלו~
 קרי ~ר~ע ~והש~~ת

ומ"ש ולשביעי~~ ליוב~
 בםו~

 שמי~ין לקדש יובלות מדו ~רכין
 עשרת חזרו דלא התם דם"ד ~מאי דוקא~יידו

השב~י~
 יושביה כל היו לא שדי ובבית שגלו

~לי~
 ויא~יהו החזירן דירמיה למ~קדא אבל

 אע~~ג ~ליהם~לך
 דל~

 ע~ו
 כול~

 כל ח~יב
 במצות ב~מ"ג ~ו~יין ע~~ש~ עליהיושביה
 ובםי' ק~~ד םי~ וביראים קמ"ח קמ"ז מצוה~שין
 רית כפי' גיכ שהביאו~מיה

 ~"ש~~
 לעדין ~בל

 אין ד~בדן או דאורייתא הזה בז~ן שמי~הא~

~ילו~
 אם ו~פי~ בידיהם

 דימ~
 לר"ת ד~"ל

 פליגי לא דתיכ ערכין בםוף התוס'כדכתבו
ארבי

~~ 
 כדכ~בדו ~ר~~~ק ה~וגי~ לדגדו עומד

 רבא דאמר רבדן ~ידהו דמאן לומר ואיןלעיל
 דאיתא הא רבדן תימא אפי'~רמ~~ק

 ב~"~
 פ'

 כ"ז הלכה פ"גבהר
 וז"ל~

 ליובל ק"ו
 מוציאה ש~ידה ה~ביעית ~ם ומהכםפים שישמ~

 מוציא ש~וא יובל כםפים משמ~תעבדים
 א"ד~בדים

 שיש~~
 השמ~ה דבר וזה ת"ל כ~~ים
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שמ~~
 יובל ואין כםפים משמטת שביעית

 ~"ל דת~~כ דת~א איתא ו~ם עכ~ליכ~~ים משמ~
 השמ~ה דדברדקרא

 ~~ו~
 שמי~ות בשתי מיירי

 ושמי~ת כםפים שמי~ח ~אחת ק~קע שמי~תא~ת
 יתכן א~ך ~~כ יובל ~יידו לר"תקרקע

מקרא למע~
 שמי~ דשמי~~

 יובל שאין
 ~שמ~

 כםפים

ה~
 ~מי~ה דדבר מיירי קרא

 שמו~
 בשתי

 בר"ה התו~' וכד~תבו מיירי ביובל ודםשמי~ות

~כ"~~~
 שמיטות דבשתי ד~~ר ד~רבי קמ"ל ד~~ה

 מדברה~תוב
 ב~מ~

 אפי~ ד~~~ת כםפים שמי~ת
 דר~ה פ"ג בירושלמי ~~תא ע"ש~ה"הוכןביובל

 אבל יוםא ור' יודה רבי דב~י זו יוחדן ~~אמר וז"ל~
 שופר ות~יעת ב~~ד ~ידוש חכמיםדברי

 שע~ד קרבן בשירי ועיין עכ"ל~ מ~מי~יןכ~פים ו~ש~~
 דברי ל~י אבל הד~ל ~ה~~ת בצ~~עשם

 ~ד"~
 אתי

 דדריש כרבי אתי דהירו~~~זי למי~ר ד~יכאשפיר
 ~הדדי שייכח והם שמיטות בש~י מיירידהכתוב

 בזה העירוכן
 ג~~~

 ~ש"ם בג~יון
 ש~

 בירושלמי
 הו"ל ~ד~יל הת~~כ דב~י וא"כע"שי

 ~בי דברי ד~~
 קרקע דשמיטת למימר איכא ולדידהו ~רביופליג~
 הזהבזמן

 דאוריי~~
 שא~~ר ~בא כוודת וז~ו

 ב~ר~ין ד~תום~ אליבא רבדן ת~~אא~י'
 ~~כיח איך דא"כ לר~תת~שה ד~~~~

 ר"~
 קרו דשבי~ית

דבי ל~
 שמי~~

 כם~ים
 דדו~~ משו~

 ~שמטת שביעית
 והבי~ יוב~ ו~~כ~~י~

 ד~~ ה~פרי
 ע~~ש~ ר~~

 הד~~ל ~ולפי
 ה~

 ~רבי ~דרבה
 ש~~יט~

 דוה~ת ~~~ים
 הא ו~וד ביובל~פי~

 ה~~ ב~~~~ הר~בי~
 כתב

מצות
 להשמי~ עש~

 ב~ביעית דוקאמשמע ע~~ש~ כו' בשביעית המ~וה
 ו~~

 ב' ובה~ ביובל
 ה~מ"ג ו~ן עיש~ רבידברי כח~

 קמ~ז ~שין ב~צו~
 ~~בי פםקקמ"ח

 ע"~
 ובמצוה

 ק~~
 קד"ב ~ד"א

קד~~
 ו~~~רי כהת~כ

 דביוב~ ~ד"~
 שמיטת ליכא

 דאפי' משום ו~פרי דח~~כ דרשה למיד~שאיכא לרבי דאפי' ד~"ל ודאי אלא ע~שיכ~פים
 ת~מר~ם

 ד~כתו~
 מ~~מ ~מי~ות בשתי מיירי

שפיר
 איכ~

 למעט למידרש
 ש~יט~

 ביובל כ~פים
 ול"ל השמ~ה דבר ~זזה לשון יתורמדכ~ב

 ומזהוזה לכתו~
 דז~ דרי~

 השמ~ה דבר
 דוק~

 בש~יעית
ולא

 ביוב~
 ול~י~ז

 איכ~
 דר~ת למימר

 ל~
 ר~י ~ל ~~יגי דהת~כ דם~~ל אלא דערכיןכה~וםי ם~ל

 ~ז~וז~
 והתו~' רבדן ~י~א ~פי~ רבא שאמר

 ד~רשה דם~~ל הד"ל דר"ה כה~ו~~ ~~לדערכין
 ש~ידה כם~ים שמי~ת לעדיןדת~כ

 דוהג~
 ביו~ל

 והירושלמי ארביפליגי
 מר~~~ ד~~~~

 כר~י ם"ל

ו~דידהו
 כוו~~

 הייד~~ רבדן תימא א~י~ ~~מר ר~א

התד~
 מדרבדןתלי' אלא אידו~זה בזמן~ דשביעית ם"ל לר"ת ובין לרש"י דביןכרבי דהלכ~~ דימא אם ולפי"ז הד~ל ד~ח"כ

 בז~
 אמר~ רבא דפרש אם

דג~ין
 שב~

 ~"ל כרב~ן אפי' הלל ~בית לאוקמא
 לשנויי בא ~א דרבא כהתום~ ~וכרש~י

 אלא לכ~ע הלל דברי ולאוקמאקמייתא פרכ~
 ~ב~

לתר~
 השדי~ ~פרכא

 כרש~~~ דימא ו~ם ע~~~~ ד~~

בעיד~
 דשמי~ה ו~~~ל ארבי דפליגי כרבדן לפםוק

 הראב~דשכ~ב וכ~ו~ דרמ~~ק ב~וגי~ ~דמ~מע דאורייתאבז~~ז
 בפ"~

 מ~'
 שמי~~

 ע~שי ה~"ז
 דימ~וא~

 דרבא
 ל~

 אלא כרבדן הלל דברי ~וקי
 ~מימר אי~א א~כ השדי~ הפרכא לתרץבא

 ~ווחיה וה~~ה א~בי מידי פלי~י לא דרב~ן~יל דרב~
 ~~ב~~ר דבר~ז~קו~ע~~ג

 דרב~ בה~י~
 ם

 ד~ו~ייתא ~זה"ז דשביעית ~~"ל דרבי ע~י~פלי~י דר~ד~~ ~~
 כ~בדן מידי מו~י ~א מדבגי~יןמ"מ

 ביההדר ~ם~מ~
 ו~~~

 ~ו~ דר~י עליה פלי~י לא דרבדן
 ~מר רבא ד~פרש ~רש~~י דאפי~ ~מימראיכא
ד~י~ין

 קמיי~~ פר~~ דלתר~
ד~רי ו~זוק~ בא הוא

 הל~
 דאיכא כרבי ~~~ידן ~ז~~ו כרב~ן ~~י~

למי~זר
 ד~"~

 כ~תו~~
 דר"~

 דהדי~
 ש~זי~ת ~ם

כ~~ים
 ביוב~ דו~~

 במח~וק~ ~ל~
 ורבדן דרבי

 דר"ה דבירוש~מיוכיון
~~~~ 

 ~שם~
 יו~דן ר~ ~~~ר

דח~~זי~
 ם~ל

 דדוה~
 ~~בי ~"ל ~"כ ביובל ~~י~

 רב~ןה~י
 ~~~~ ה~ דרבי~

 כרבי והלכה ~~בי

בכ~~~
 ח~יריו ד~ד אפי~

 ~~שו~
 ם~~ל ~"כ דרבים

 ~ךכוותיה
 א~~

 ארבדן רבדן קשיא דהוי לדקדק
דבת"כ

 ם"~
 לרבדן

 ~ש~י~י~
 יובל שאין אע~~י

 ~יובל רבדן ~~זרו ו~ירו~ל~י ~רביו~~יגי
 מש~~~

~~פי~
 ~שביעית

 והו~
 ~~ימר דבעי~ן ו~"כ כרבי

 ולא די~ושלמי ~כמים דידהו ל~ו דת~~כדרבדן

בריר~
 ~היכן ור"ת רש"י בד~ת מי~תא ~ן

 ~ו ד~~ריי~א בזה~~ז ~ביעיחאם דו~~

 דרבד~
 ו~זדברי

 ד~דהדרין בפ"גרש"י
 ~כ~~ו~

 דרי להא דפ~יש
 משמע דרבדן בזה~~ז דשביעית משום ד~"טיד~י
 דרבדן בזה~~ז דשביעיתד~"ל

 הו~~

 ~רמב~~ם ובדעת
 הכ"מדכתב

 ד~בי~י~
 בזה"ז

 ד~וריית~
 מפרש

 אליבא דרבי~~רייתא
 ד~רמב"~

 כר"ת מחצית
ד~~ב

 כרבי ד~~ולם ד~~ל לפיכך וז~יל~
 ם~~~

 ול~~ק

~הו~
 מפרש ז"ל

 ה~
 שמטוח בשתי רבי דאמר

הכ~ו~
 ~~דבר

 קרקעות ~~~~ אח~
קרק~ות אשמ~~ ~~

 ~שבי~י~
 ~הגה ל~ולם דההוא ק~~ר

א~
 הבית ב~די ~לא

 ליוב~ א~~
 שמ~ת ~רי
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~קרקעו~
 חוזרות השדות שהרי

 לבעלי~
 וכמבואר

~בדבריו
 רפ"~

 וכן מ"ש ע~~~י ר~~ת פירש וכן
פי'

 ר~~~
 דשמיטת לע~ין כר~~ת דמפרש כוודתו

 לאו יובל היי~וק~~ע
 שמי~~

 דשביעית קרקע
 שכו~ל כר"ת מפרש אינו כםפים שמי~תאבל

 אלא וכם~ים וזריעה חרישה דהיי~ו ש~יעיתדידי כ~
 כם~ים שמיטת דוקא היי~ו כםפים שמיטתדמפ~ש

אב~
 אפי' ~והג דשביעית וזריעה חרישה

 ~לויה הכ"מ על והקושי' מה"ת ~והג יובל~ש~ין בזמ~
 שמיטת ד~ם בהדיא שם ורבא אביי ד~מר~רמ"ק
שבי~ית

 דחריש~
 אינו וזרי~ה

 ~וה~
 לרבי בזה~~ז

 ב~פר וראיתי ~חר~דים~ ושאר שם המ~~ל~~כדהקשה
 הד"ל קושי~ לתרץ ש~~ב ד~ ם' חיו"ד ה~ור~מן
 המדרש בבית ~שדית דרמ~~ק דההיא למרןד~~ל
 ~םדרןתחלה

 ו~שו~
 על רמו דקא

 ורברבה האמוראי~
 יום~

 בית דמשקין ממת~~ין
 די~א הך דאביי אדעתיה אםיק ולאבשביעית הש~ח~

 דחק לזאת רבא כדחדש אםירי לאד~ולדות
 מילי דלכל דרבי מילתיה לפרש אבייעצ~ו
 שרבה ~לומר ליובל שביעיתהוקש

 ו~
 יו~~

 י~רשו
 הי~י כי הכי רבידברי

 ד~~
 ~זמ~~יתין ~הו תיקשי

 הירושל~י דברי שם ~ביי מייתי ~לאו~יי~ו
למימרא

 שהאמוראי~
 דברי ב~י~ עצ~ן ידחקו

 ~וותייהו קאי רבי ~גם למימרארבי
 ר~י דברי עלה אביי מייתי דקא ד~י~יןה~יא אמד~

~"~
 בתר שהיא

 דחדי~
 לא דתו~דות רבא

 מרבא הדין קבל דאביי ל~ימר דמ~ידןאםירי
 חזי~ן ~א דהא קאמר ב~עמא מילתא~~שהרי

דפ~י~
 דתו~דות די~א בהאי רבא עם בהדייהו אביי

 אםר~לא
 רחמד~

 שפיר דידא ~~י ולפום כו~

 כפשטא דרבי למילתיה ל~רושי לןאי~
 ליובל דהוקש ק~מר כםפיםלעדין דדוק~

 ול~
 לע~ין ~

 מה"ת אםור דלעולם אלא הארץ עבודתאיסור
 מרן בעד להמ~יץ ~ראה ולעד~ד ~"שילרבי
 שיש ~ה עפ~~י אחרבאופן

 לדקד~
 בהא קצת

 ~מיטת ~~אחד~ מדבר ה~תוב ~מיטות~ב~תי ~ הלשון בזה רבי דברי אביי מביאדבר~"ק
 וב~יטין כו' כםפים ש~י~ת ~~ואחד~קרקע

אי~א ~ל~~ו~~
 בזה~~ל~

 "~חת~י מדבר הכתוב שמיטות בש~י
 ויש ע"ש כספים שמיטת "ואחת~~ קרקעשמיטת
 דברמ~~ק משום מיל~א דהך בטע~א ואתלב~ר

מםתב~~
 דבשתי רבי דברי לפרש ל~ביי ליה

 ~הוי שביעית היי~ו מדבר הכתובש~י~ות
ש~י~ת

 קרק~
 מ~פטים בפ' התורה לה כדקרי

 כתיב דלא ו~~פי~י תשמטדה והשביעיתכדכתיב
בשביעית

 לכ~
 למימר איכא ~פיר מ"מ יושביה

דשביעי~
 משום דרב~ן אלא אי~ו הוה בומן

 ב~לה עורא דקדו~ת ם"ל דרבי למימרדאיכא
 וא~פ~~י לבא ל~תיד קיד~ה ולא לשע~הדקדשה
 לא לבא לעתיד ~ידשה ד~א ~מ"ד ה~כהדאין

 ל~~ין כרבי הלכה אי~ה א~ לאביי ליה~יכפת
ז~

 רצה דלא משום
 ש~

 רק
 ~תר~

 רבה דברי
ורב

 יו~~
 ~ל~ון רבי דברי ~עתיק ו~ילכך

 שמיטת~א~ד" זכר~
 ~~ק~

 רבי דברי דמפרש משום
 דשביעית ~רקע דשמיטתדמיירי

 בפ~ כדכתיב ~ואז~ר לשו~ ושביעי~
 בהר~

 ובשדה
 לאר~, יהי~וגו~ השביעי~

 וכ~
 לשון~וכר ~מי ~ם~ים שמי~ת

 אביי ~שבא אבל גו~~ השמי~ה דבר וזה~דכתיב
בםוגי~

 בעדי~ ד~יטי~
 ~רוזבול

 דהל~
 דברי ב~י~ חזר

 בהדיא רבי דברי בירושלמי דאיתא כ~ו ו~ילרבי
 משום לעיל ~כתב~ו וכמו ע"ש~ ויובלשמי~ה
 בשמיטת דמיירי ~פרש דאם ב~~~~ה י~~יק לא~שם

 שבי~ית בשמי~ת לן מ~א תיקשהשביעית

~ו~י~
 ~אידו

 ~וה~
 עליה יושביה ~ל ש~ין בז~~ן

 ל~דה~
 והתירץ בקרא ש~יטות ~לתא כתיב

 מיובל אב בבנין ילפידן דשביעית לעיל~כ~ב~ו
 דמדכ~בה להיפך הםברא ום~ל ~אביי ~~~ל~ין

 בשאר ד~~~א ~ו~תמא ביו~ל יו~ביה לכל~תורה
~~ות

 דוה~ הא~~
 עליה יושביה כל אין ~ם אפי~

 ש~מר~מו
 ר~

 ב~תובות יהושע דרב ב~יה הודא

~כ~~ה~~
 וב~דה

 ~מ~~ז~~
 וז~~~~

 לרב~ן ~שכ~~ידהו
 כו~ ~מ~~ד ~פי~ וק~מרי די~בי רב~בי

 בזה~~ז תרומה למ"ד א~י~ אדרבה ~~אלהו וא~ינ~
 ואעפ~~י ~~~~ דרב~ן חלה דאורייתאד~ורייתא
 ~לה גבי בבואכםדכתיב

 תר~~ז~ ילפי~~ ~~
 מי~ה

 להיפיך הםברא ד~~רי~ן ~זשו~ א~בבדי~
~~~~ 

ו~י~
 קדושת ב~לה דבזהיז ~ע~זא התם לומר
 קידשה לא עזרא דקדושת דם"ל משוםהארץ
 אליבא הלל דברי יהיה דלא חדא לבאל~תיד

~הילכ~א
 דה~

 דקדושת קי~ל א~~ן
 ~זר~

 ב~לה לא
 הא ועוד תרומוח מה~ בפ"א הר~ב~יםכדפםק
 ואז הוה שני בבית~לל

 עדיי~
 עזרא קדושת

 לכ~~~
ל~

 לומר ~ין ו~ם ב~לה
 דהל~

 כמ~~ד ~ל
 דרב~ן קדושה אלא הי~ ~א~זרא דקדוש~

 ד~~
 הוכחנו

 ~עמא הרמב~~ם מד~תב כן אינו דלה~הלעיל
 משום דרבדן אלא ~ינו בזה~~ז וחלהדתר~מה
~כתיב

 ~בואכ~
 עזרא דקדושת מ~ום ליה תיפוק

 דרבדן קדושה אלא הי~לא
 אל~

 דם~~ל ו~אי
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דקדוש~
 קדושה ~וי ~זרא

 דאוריי~~
 ~י וא"כ

 לו~ראפשר
 דחק~~

 יהי' פרוזבול
 דוק~

 ~~~~יד
קדושת

 עזר~
 שאי~ו דרב~ן קדושה ~לא ~וי ~א

 לעיל דכ~ב~ו ואע~"י דהיל~תאאליבא
 דיב~ו~הירושל~י בש~

 עזרא דקדושת כמ~~ד ~"ל דאביי
 ~ילא

 דרב~ א~~
 ל~~ר א~א

 ד~
 רק א~ר לא

 ~~ה שחזר וקודם ר~"ק של בשי~~וכשע~ד
 ~שא"כ בר~"ק התם רבי דבריש~~רש

 בםוג~~עםוק כ~~~
 דפר~בו~

 ר~י דברי ל~רש ~זר
 דבש~י רביד~~ש

 ש~י~ו~
 ~דבר הכ~וב

 דהי~ו~~רש
כ~פים שמי~~ ו~ח~ ~ב~ ש~יט~ אח~
 ו~~שי~

 כ~~ים~ ש~י~ת

 ל~ב~
 ד~~יב

 ובזמן ~~ביה לכלבה
אינו עלי~ ~~בי~ ~~ ~~~

 דוה~
 כם~י~ ש~י~~ כן

~י~ה
בז~ן דוהג~

 אבל ~ליה~ יו~בי~ כ~ שא~
קרקעות ש~י~~~

 אי~~ ד~בי~י~
 ד~ו~ג ~~ימר

~ד~ור~~~
 א~ילו

 בז~~
 לו~רדקדק ו~כן ~ז~

 רבי דבריול~ע~יק

 ב~~~
 ~קב~~

~~~~~ 

 ול~ כ~ קרקע~~ש~יט~
 ~~ר

~" 
 ד~ ח

 ש~י~~
~רקעו~

 דמ~רשלר~ז ~רוצ~ ~שו~ ~~~~ ~ר~"ק כדא~ר
 רש~י~

 ~~בל מדבר י~ירה

 לש~~~~
 כ~ה ב~ר ב~~ כדכ~ב ד~בה

 יובל י"א וב~~וק~ ~~~~
 וב~~ו~ ו~~ הי~

 ~י ייד
~בל

 הי~
 ד~בי ואיידי

 נ~יא~זר ד~ב~ ב~~ון ~~~ ~ב~
 ~~ש~ כ~~י~ ב~~י~~

 הי~כך ד~בה
 ש~~~א~~~~ח~

 וא~ת קר~ע
 כ~פי~~ ש~י~~

 ~~י~ו ~םו~~ ~ב~ר ישעוד
 ~שי~~~ ד~~~ ~~

 ~~יב~הכ"~
 דהר~~"ם

 ד~ריש~ ד~ביעי~
~רי~~

 בז~~
 דאור~~~ הז~

 י ~~י~ו
~~ 

 ד~רש

שיט~
 ~רבי ~ליבא ~ב~

 דש~י~י~
 אידו ~זה בז~ן

 ~ן~ה~
 ה~ור~

 אלא
 כרב~ ד~~~

 ל~~ע ולדידיה
 ~רק~ש~יט~

 ד~ורייתא
 ~יש הזה בז~ן ג~

 התום~ ל~~להוכיח
 ב~ד~ ה~קר א~~ דרב~ דה~

 לשד~י ק~י ~א~~קר
 ~~~כ~

 ~קמ~~א
~פדי דאל"~

~~ 
 ~~ר לח

 רב~ תי~~ ~פי~
 ש~~ר כ~ו

 ד~ב~ דלע~"ד ~כן ~~~~בר~"ק
 ורב~

 אם ~ל~י
רבי

 פ~י~ דה~~~ ורב~
 לא ~ו

 הפ~ ו~א~~
 ד~ש~י רביבדברי

 הכ~ו~ ש~י~ו~
 ~דבר

 ו~מיטח~בל ה~~
 ~רבי ~~ל דא~~ ~ל~ כ~פי~

 ד~~~ורב~
 הפי~ וא~כ ~~יגי

 כ~~ים דש~יט~
 שביעיתה~דו

 ~ג~ פר~י~ וכ~
 חרי~ה ~י~ור

 אפילו דרבדן הזה בז~ן שבייעית זה ו~~י~~לל

לעד~
 חרישה

 ~ריע~
 ~~~רי דה~"כ ורבדן

 ם~ל ~~ל שאיןאע~"י ש~יעי~
 דחריש~

 בזמן וזרי~ה

 ~~ל ור~א ה~ורה ~ן אםורהזה
 ד~~

 ~~ל פלי~י
 רב~ן ד~~רי האאלא

 ~בי~י~
 ~~~~י

 שא~
 יובל

פ~
 ל~ד~

 וזריעה חרי~ה
 דדוה~ דשב~~י~

 א~ילו
 כל דל~ו ~שום ~והג יובל ש~ין ~~~~~י הזהבז~ן

~ש~יה
 ~~י~

 ~זרי~ה ~רישה אבל
 ד~ביעי~

 לא
 כלבע~ן

 ~~בי~
 דשתי וההקש ע~יה

ה~דו ש~~~ו~
 כ~~י~ ש~י~~ ר~

 ~~בל
 הו~

 ~~ק~~ן
 ~ודוולזה

 ~י~
 ~רבדן

 ~~~י~ ד~~י~~ ~התי~
 דזה~~~יד~

 הזה ~ז~ן
~~ 

 ~י~כך ~דרבדן
 רב~ן ~י~א א~ילו רבא~מר ל~

 דש~י~~ ם"~ דה~
כ~~י~

 ~זה ב~~ן
 לכי~

 ~ד~בדן ~לא ~ידו
יוב~~י~~

 קר~~ו~~~"ל
 בז~ן ~~ דל~י~ ~ר~~

 ד~ור~תא~הזה
 ~לי~ ו~~

 כלל ור~~ן ר~י
 ו~~

 ד~~ר

 ~ר~~~רב~
 ~~ילו

~~~~ 
 ר~דן

ד~~יי ~~ע~י~ ~~י~
 ~ו~

 ~~י~ך ~י' ~~י ד~~ר
~~~~ 

 דר~י
 ולרב~ן ~לי~יורבדן

 ~ו~ ה~ור~ ~~
 ~~~ור

 ~~~י~ין ~~י~צי ו~~פ~~
 ד~~~~

 ~פילו
 ~רב~~

 ~בל

לרב~
 ד~וריי~א ל~~~ן ו~ין לרבי ~ין ב~~~ו

הו~
 ד~ב~ ו~~ן

 ~י~~~ ~ר~~ הל~~ ורב~

 ~~יר

 דש~י~י~~~~
 ~~ה בז~ן

~~ 
 ~~ור~

 ~~ור

 ~ר~בו~ו~~ד~
 ~ייו

 ~ל~
 דרבדן

 ~שי~~ ו~ו~
ר~~

 ד~~ור~ ~~~ו~~ ~בו~ר ~~ן ~~~רי

 ב~ידושי~
 ~~~רי~~ל~ח~~

 ~לא ~צ~~~ ל~ ו~ל~ ~~
 לכד~די~

 ~~~ ~~~~~ ~~ ~~רי~ ול~כ~
 לרבי

~~~~ 
 ~~~ ~~~~~דב~~י~~

 ~~די
 דדי~~

 ~~ילו
 ~ז~

 ~ד~~~ז~~
 ~ברי ~~~ר

~רןל~י~~ ~ר~ו~~~
 ~~יעי~ ~י~ ~ביר~ד~ר~~י~

 ~ז~ן
~ז~

דאוריי~~
 אבל ~ו~~

 ~~~~ ~וכחו~ ב~~~
 ~~~י~י~ ~~~דהר~~י~

~~~~ 

 ~~ה
~דכ~ב ד~ור~~~

 ו~ה~
 ~~די ב~~

 ~בי~
 הוכ~ה ל~והבית ב~~ של~ ובי~

 הו~
 כל בזה כד~~ריכו

 ~~~ברי~
ולמו~~

 בזה לה~~יך הוא
 ו~וב~

 ~~ל כ~ו~ם
בדעת

 בז~ן דשבי~י~ הר~ב~~
 הז~

 הוא ~~~דן

~י~
 ח~"ד כ"ג ~י~ ~כ~ף דבחר בםפר

 ~~י~
 ~לברדב~ז

 הר~ב"~
 שם

 ב~הר~~ ו~~~
 ח"ב

~י~
 ד"~

 ובבעל
 ה~רו~ו~

 שער
~"~ 

 הובא
דדעת~ר~ב~ם

 שבי~י~
 בז~ן

 הז~
 ~בי~ו~~הר~~ דר~ד~

 שם
 קור~~ ~ה~י"~ בש~

 שמצא
 הרמב~םב~~

 ב~~יב~
 בז~ן הזה ב~שון יד

 דו~ג~בל שא~
 ודוהג~ דוה~~ ~ביעי~ א~

 ~ביעית
 ם~ בי"ד ה~ור כתב וכן ע~ש~ ~דבריהםבארץ

~~~~
 דש~יעית

 הז~ בומ~
 כ~ב ו~ן ~"ש~ דרבדן

ה~ור
 אר~ בהלכו~

 ~"ש~ ישראל
 ו~

 היראים פםק
 וה~מ~ג ע"ש~ ש~~~~~

 ~ש~ במ~ו~
 ק~~ח ק~~ז
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 ועיין ע~~ש~ פ"ד מצוה החידוך פםק וכןע~~ש~

בחיד~
 ועיין ~~~ש הכי ג"כ שכ~ב שכ"ו ~צוה בהר פ~
 השלחן ב~אח ועיין מ"ט ~רק ופרחבכפחור
 כ"ג םי~ שביעיחהלכוח

 ם"~
 הרבה בזה שהאריך כ~~

ו~חלי~
 הזה בזמן שביעית כ~

 דרבד~
 ועיין ע"ש~

 ~לישי בחלק ד' םי~ י~ד חלק ~על ה~ץבפרי
 ~~ור עלובביי

 ~שם~
 ~~ה חזר בעצמו מרן

 בכ"משכחב
 ב~~~~

 משמ~ה ו~יי
מה' בפ~~ כדכחב הלכה וכן דרבדן הזה בזמןש~י~יח דלהרמב~~~ ו~"~

 ם"ל ~רבוו~א ~רו~א וכיון ע"ש~ שמי~~
 אידו הזה בזמןדש~י~יח

 אל~
 שייך לא תו דרבדן

 כלל העכו~ם ברשוח ש~דלו עכו~ם פירוח~אםור
 ~י~ור על ~לא עבר לא הישראל ברשות~י' א~ וא~ילו ~דין יש אמרידן בידו דבעודןכיון
 כלל דא~ר אידו הע~ו"ם ברשוח הוא אםדרבדן

 הר~ן~ בשם לעילכדהב~~י

~~~~
 בעי~ר רבי~ידו דברי בע~הי~~ח דבאר

מחלקו~ן
 ב~ירו~

 עכו~~ם
 ולתר~

 דבר~
 ~כל מ~רי"קמרן

 הראיו~
 הכו~~פ שהביאו

 וה~בי~~~
ו~מהרי~~~

 מהרי"ק~ מרן ד~ד םיריליו ומהר"ש
 ראי~ להביא בפמ~~ז כחבדהכו"פ

 ומ~וייב בשביעיחאםורים עכו~~ דפירו~
 לדהו~

 קדושח דין בהן
 בםדהדרין ד~יתא מהאשביעיח

 ~צ~~א~~
 בבדי

 ל~ם וא~ר ישראל עם לדין שב~ו~ד~ן
 של~ה זמן ~דו חדו לו א~רו חשובה ל~םהחזירו אלכ~דדרו~

ימי~
 ~שובה מצאו ולא בדקו ז~ן ל~ם ~חן

 כשהן שדותיהן והדיחוברחי מי~
 זרוע~

 וכרמיהן
 בה ומ~ייםד~ועוח כש~~

 בפ~~
 ~דא חעדיח ממגילח

אוחה
 שד~

 שביעיח
 היח~

 היום אוחו ועשו
 ובחלקע"ש~ י~~

 הוב~ ~שם~
 כזה מעשה עוד בגמר'

במצ~י~
 הוכיח ~ ומזה ע"שי לדין שבאו וישראל

~כו"~
 ~~פיחיז~ ~םורים עכו~ם ד~ירוח

 פ"ד בכ"מ מ~ןעליו ו~שי~
 וז"ל~ ~שמיט~

 ל~מוה ויש
עליו

 וההו~ שמבי~
 ע~ש~ דבריו ל~~ור מעשה

 ולא ראי' לא הד~ל מ~ו~י~ רואין איןולכ~ורה
 וכרמיהן ~שדוחיהן לפרש לדו מכריח ד~ה~חירה
היו

 באר~
 היו וכר~יהן שדוחיהן דיל~א ישראל

~מדידחם
 באפריק~

 דםבירא ~למימר ואיכא
ליה

 להכ"~
 היו וכר~יהן דשדוחיהן להוכיח

 בזה"ל ב~מר~ מדאיחא ישראלבארץ
~ 

 ד~ילו איח
 מי~ודהדימו~דאי

 ~ירושלי~
 וז"ל~ רש~~י וכחב

 ש~יו ~מם בעליעו~רין
 רוצי~

 ~לק לי~ול
 ~~~~ל~ובירושלים ביהוד~

 ו~זדל~
 דק ~לק ליטול ~ר~רו

 ישראל ארץ חלקי בש~ר ולא ובירושליםביהודה
 הי~ דמםתמאמוכח

 לה~
 רק בארץ ח~ק כבר

 וד~לה ~לק שום להם הי~ לא ~י~ושליםבי~ודה
 ~חב ולכן ביהודה ~ם ~לק לי~ול ~רערוולכן
 ד~רי לםחור ר~י' הכ~מ~רן

 ~כלו איך דאל"כההוא ממעש~ הכו~~
 ~~ירו~

 ~ששו וצא
 בחידושי והמר~"א שביעי~~~~יחי משו~

 א~דו~
 כתב שם

 וא~~~וז~~~~
 שבא"י שדו~יהן ~י' כו~ שביעיח שדה

 עד זו ב~עדה ובחז~ה בזרוע בהן מוחזקיןשהיו
ישבא

 ~כםדדרו~
 שדו~יהן אבל ע"ז לדון לפדיו ובאו

 שביעיח איןשב~פריקה
 דוה~~

 הוא דחו~ל בהן
 דא~רה דהא ~~ירושו ו~שמע עכ~~לודי~ק

 הי~ה שביעיח ~דהואו~ו הברייח~
 ~ה~ירו~ כווד~~

 היו
 ~ביעיח ו~דו~ח הי~ה דשביעיח ~שוםאםורים

 על חלהי'
 ה~ירו~

 דבא~~י וכר~יהן ש~שדו~יהן
 שפירולפי"ז

 הוכי~
 של הפירוח על ד~ל הכו"פ

 ש~י~יח קדושחהעכו~~ם
 אב~

 ~אמח
 משמ~

דהכו"~
 כה~רש"א ~גמר' בפי~ ~~~ל לא

 דשדו~יהן המרש"א הוכחוח דעי~רמש~וע ד~~
 ב~~~י ~יווכרמיהן

 מדאמר~
 דאו~ה הב~יי~א

 שביעיח אין ו~~~~ל היחה~ביעיח שד~
 ו~פ~ בהן דוה~~

מ~
 מידי ראי~ אין הכו~~פ שמפרש

 דה~
 כ~ב

הכו~~~
 וז~~ל
~ 

 ~ביעיח ~דה או~ה ~דא
 ד~~~ל ~~~~~ עכ~~ עליה ישראלו~מכו הי~~
 ראי' ~ין ~~כ העכו~~ם של הפירוח אתאכלו דהי~ראלי~

 א~ דאדרבה ועוד בא~~י הי~ וכרמיהןדשדו~יהן
דימ~

 היו דב~"י
 אי~~

 ע~ו~ם דפירוח להי~וך ראי~
אידן

 ~םו~י~
 עליהן מדםמכו שביעיח בקדושח

 אין דמי ה~רש~~א שמ~רש מה ל~י וא~י~י~ר~ל
 מידיר~י'

 דה~
 והכרמים דהשדות ~~~ל המרש~~א

הי~
 ש~ ב~מ~

 החזי~ו שה~פריקאים אלא ישר~ל
 דבאמח וכיון ~עדו~יהם מחמח ~קרקעאת

 ודברים שוא ~עדוח הכל הי' שלהםה~עדוח
 הי' הריב~לים

 באמ~
 ישראל של השדות

 שביעיח בקדושח א~ורין היו הילכך הוהישר~ל ופירו~
 עכו"ם של מקרקע ~כו~~ם פירוחאבל

 בהן ואין הן דמו~ריןלמימר ~י~~
 שו~

 ~דו~ח ~יםור

שביעי~
 עין שבעל ר~י~י שוב ~פיחים ואיםור

 שכ~ב יע~ב העין עליעקב
 לאכול ממה להם ~י~ ולא י~ראל בארץ פי~הי~ה שביעי~ וז~ל~

 ~ש~ן ב~פריקה שדו~יהן ~די~ו אלו שברחוכיון
 ולפי ע~~ש~ בשביעיח מ~ם אכל וד~ועוחזרועוח
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~ ~ ~  כלום ולא סתירה ולא ראי' לא מזה אין~ה
 וכר~~הן דשדותיהן ~"ל דהכו"פ ל~י~ר~איכא

 וישראל ~~רים דבדי ב~עשה כ~ו היובאפריקה
 בעדין אלכ~דדרום לפדי לדיןשב~ו

 הכ~~

 וזהב
 ~~צרים הישראליםששאלו

 דהםו~
 ג"כ ~י'

 שדותיהן הד~ו ~שובה להם מצאו שלאבשביל
 וס~כו היתה שביעית ~ שדה לאותווכר~יהן
 ליכא וה~ם עליהישראל

 הוכחו~
 ~~רש"א

 דהדו"ד ה~'דבא~~י
 ל~

 א"י ~ק~קעות כלל הי'
 הג~ר~ מלשון ל~קדק שהוכחתי ההוכ~הולא

 ליכא ד~צרייםובמעשה
 ל~קד~

 במעשה ה~ה כלל
 דהדיחו דדפרש הוא הכי ד~י ~פרי~הדבדי

 החרפה מפדי וברחו בא~ריקה וכר~יהןשדותיהן
וה~לימה

 ~ל~
 ~הם הי'

 מ~
 ~השיב

 ב~שפ~ו ~ייב שיצא ד~י משפ~ן הי~ דכךואולי לה~לכםדדרו~
וברח

 למדיד~
 שיצא ל~י~ שייכים דכםיו אחרת

 שדותי~ן את הי~ראלים לקחו הילכך ב~שפ~וזכאי

 לעצמ~וכר~יה~
 בשדת ישראל עליהן ום~כו

 פירותיהן על דוקא ישר~ל ו~ד~מכוהשביעית
 אחרות פירות להם הי' ולא באפריקה~הדיחו
גם

 ב~ר~
 ישראל

 המותרי~
 ~זה הו~יח בשביעית

 שק~ה בקרקע שגדלו עכו~~ם דפירותהכוי~פ
 בארץ~~שר~ל

 ישר~~
 ~פיחין משום א~ורין

 להו ל~~דאל~כ
 לםמו~

 דוקא
 ע~

 של פירות
 שמותרים ~חרות הו"לפירות הא אפריקהבדי

 הרבה ישבו דאז עכו"ם ~ירות דהיידובשביעית
 בירושל~י כדאיתא בזמדדו כמו בא"י~עכו"ם
 ה~א ~ד~~יפ~~ב

 וז"ל~
 ~י~ר םבר לעזר רבי

רוב
 ~ר~

 ~לא ע"ש~ עכו"ם ביד דתו~ה ישראל
 מ~ום אםורים ג"כ עכו"ם ~פירות~ודאי

 הילכך~~~יחין
 ל~

 ~שדה לאכול מה להם הי'
 שהדיחו וכרמיהן שדותיהן על ס~כו רקהשביעית

~והכ"~
 ם"ל

 דשדותיה~
 היו וכ~מיהן

 ב~ר~
 ישר~ל

 שדקדקדו ~מו הגמר~ לשון פש~ותכדמש~ע
 דפירות ~זה ראיה ~ביא שפיר לש~~תיה~הילכך

 מותרי~~~כו"ם

~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~
 רוכל ~בקת ב~פרו ~~ביא ~הרי~~ק ~רן
 הרב בשם כ"ד~י~

 של~~
 ז~ה"ה שיריליו

 ראי'ש~ביא
 ד~פ~רו~

 לד~וג ~חויב עכו~~ם
 ~דברי ישר~ל בפירות כ~ו שביעית דין~הן

 ע~ ש~ דגר~י~ן ה"ד דשביעית פ~~ה~הירושלמי

 א~ל דתדןדההיא
 ל~

 ~~חון ולא ת~ור
רבי ע~ו~

 פדח~
 במקום ק~ו במה בעי

 דפיק מה אוכלים ולא שוור~ם ב~קום~ אואוכלים ש~ורעי~
 ופי~ ~ותר ~םירקי מן לוקח ~ותו ראו~בידהון
 לבור ש~א בשביעית לחשודה קדםו ב~הדהי~ק
 ואוכלים בשביעית שזור~ים ב~קום ~מה ל~חוןולא
 חשודין אין ~בל שזורעים אפילו או הביעורלאחר
 ~בידהון ~ דפיק ~ה ו~פרש הביעור אחרלאכול

 ל~ םו~ד~ו~
 שחשודין כ~ן ע~ה ת~חון ולה תבור

ע~
 החשוד ~זה בראו מידא דפקא ו~~רש הזריעה

 בשביעית ת~ואהשל~ח
~ 

 ערבי דהיי~ו ה~ירקי

 ח~י~ש~ולי~
 ב~וצאי ל~כור

 שביעי~
 ד~שי~א

 ~ין ~יד~ו שביעית ופירות בשבי~ית זרעןשהגוי
 ~ן בלוקח ~ביעור אחר לאכול בחשודין~י~א
 הביעזר ~~ר יאכלם דודאי ל~ייען א~ורה~ירקי
 עבירה עוברי ידיומםייע

 איכ~
 לזרוע חשי~י ואי

ו~א
 לאכו~

 מותר ~~ירקי מן לוקח אותו ראו
 איהו לאו ~די דהא עמול~חון

 זרע~
 היש~עאל ~לא

ול~
 ~ביעור אחר ל~וכלן כלומר ~כילה חשידי

 דא~ראבל
 דלא~כל~

 ואם להו ש~יל ~ב~עור קודם
 דעל יבערםישארו

 ~צו~
 לא ביעור

 ח~
 ~ל~א די

 ע~"ל~ הביעור אחד אםורים ה~וים~~ירות
 הירושל~י דברי ו~פרש ~ליו ~שיג זלה~ה~הרי~ק ו~ר~

 דברי לבאר דראה ו~ע~~~ד ע~ש~ אחרב~~פן
 הלוקח ד~~ידן ולא ~חר ב~ו~ןהירושל~י

מ~
 בדלת ה~ידקי ~ן ~לוקח וגרםידן ה~י~קי

 ה"ב ~שקלים דפ~~ג בי~ושל~י ו~ד~י~א בריש~לא

וז"ל~
 ה~דקי מן ~~וקח זה ויום לילה ופחדת

ועיין
 בילקו~

 רות וב~דרש ~בא פ~
 רב~

 פ"א
ובילקוט

 ש~
 ~י~א

 וז~~ל~
 ב~דקי מעילת ~פחתו~

 איכה ובמדרש בידהו~ו~תה
 וז~~ל~ ~"~

 י~ושע ר~
ד~כדין

 בש~
 בםדקי עומד ~הי~ לכרי ריב~ל

 יכלו ולא לשערו באין הכלוהיו
 ~ ~~תרמגילת ובמדר~ ע"~

 ול~ וז"ל~ בפתיח~
 בחייך תא~ין

 הםדקי ~ן ~~ים לו לוקח שהואזה
 ע~~ש~

 ובבראש~ית

רב~
 ~"ח פ'

 וז"ל~
 לו דד~ה אחד לוי א~~ר

 בפדים ה~ד דד~אי ובפ"ג ע"~~ ~דקיבד~ות
 מ~ה והפדי ~ירקיאיתא

 גר~
 ע~~~ ~ידקי

 ובפ"~
דכתובו~

 ג"כ ~י~א ~ח
 ע~~ש~ םידקי בפדי~

 ~ון בלשון םדקי פי' כתוב םדקי ערךובערוך
 כלל ראיה אין זה ולפי ע~שי תבואה שלאוצר
 ~ם ~כו"ם ~ירותלעדין

 דוה~
 ~דושת בהן

 ב~ופז לפרש דלעד~ד הירושלמי ודברי~ביעית
~חר

 דר"~
 בעי

 במ~
 ב~תדיתין דא~זרידן ~א ק~םו
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 תבור שלא השבי~ית ~ל ~חשודה~~ד~ידן
 ~י' ואוכ~ים ~ור~ים ב~קום אם עמהת~חון ול~

 זורעים הח~ודה של דמקום מיירי~~~די~ין
בעצמם

 בשביעי~
 הלאו על לעבור וחש~דין

 על גם לעבור ~שודים ~ידם אבל ~זרע לא~~דך
 דלאכלה עשה מכלל הבא~לאו

 ול~
 לםחורה

 בעצ~םש~וכלים אל~
 ו~יד~

 ~ו ל~חרים ~ו~רים
 שזורעים במקום מי~ידמ~י~ין

 ול~
 או~לים

 וגם בעצ~ם שזו~~ים שדיהם על דחשודים~י'
 גם שמוכרים ~לא בעצמם אוכליםאידם

 עלו~וברים ל~חרי~
 איםו~

 ~פיק מה וק~~ר ~חורה
 דבעי~ן חי~וק אין עצמו הורוע על האמבי~יהם

 ~~ מ~~~לק~ו~
 ~בור

 ול~
 ~כ"פ ~הא ~~חון

 ~יםור ~ל~בר
 התור~

 וק~~י~ץ בשבי~ית דזריעה
 ב~כילה ה~ירותליה

 ~שו~
 לעיל ~ד~תבחי הכי

ובפ"ג
 וב~ו~

 ~"ד
 וא"~

 לעוברי מסייע הוי
 ~ביר~

~ה~
 ~~ילו

 במקו~
 ש~ו~ר

~ 
 עכ"פ הא ל~~ר~ם

 הוי ל~~מו ו~ו~ן ~בורר~יון
 ~~יי~

 ומ~יק ל~~ע
 בי~יהם החי~וק~עיקר

 הו~
 ראו ~ע~ין רק

 תבו~ה~וקח או~~
 ~~ ו~ירו~

 מב~ל פי~ הםדקי
 ה~וצ~

ש~
 ~~ואה

 ו~ירו~
 בעצמו זורע שאידו

 אל~
 ש~וא

קו~
 ~~וכר האוצר ב~וך ו~~~~ים ה~דות ~בעלי
 ואו~לים שזור~ים ב~~~ם ~כ ואל~~רים

 ~עצ~~
ואיד~

 ~~ורה אי~ור ~ל לעבור ~~ודים
~~'~ 

ל~
 ת~~ון ו~א ~בור דלא ב~תדיתין ~מרידן

 שלק~ה ~~רואין אבל זרעה אם ~~א~מה
 ד~לי~ן מפ~י ~ו~ה ל~ייע מותריןמ~~קי

 ומו~רין ע~ו~~ם של ~לא הוא י~ראל של ~~ובוד~י דהפירו~

בשביעי~
 ~שום

 ד~ירו~
 ע~ו"ם

 ~םורין אי~~
 ~וכלים ו~א שזורעים וב~ק~ם שבי~יתבאי~ור
ל~צמם

 אל~
 ו~~ודים ~~~רים ג~~כ שמוכרים

 ~~ו ~~~כ בשבי~ית ם~ורה איםור ~ללעבור
 ~~ים א~ור ה~דקי ~ון לוקחאותו

 עבירה ו~ירות הוא י~ר~ל שלה~ירות ש~~~ ד~יישיד~
ו~~ור ~ו~

 לםיי~
 להאו~ל

 ~ות~
 ~ר~ ום~ל

 ~רץ דרוב ה~~א ~זדמ~י דפ"ב בירושלמידאמר יו~ד~
~י~~ת משו~ חיישי~ן הילכך יש~אל ביד דתו~הישראל

 ישר~~
 קדושת ~~ן ויש

 שביעי~
 ו~יירי

 לאחר אותו לםייע~ע~ין
 זמ~

 הביעור
 אך דא~ו~

 ~ידוזה
 להגיר~~ ~ל~

 ~~רי~~ק מרן שגורם
 רוכלב~בקת

 ~שם~
 וז"ל
~ 

 מבי~יהון ~ה~פיק
 ~םור ~~רקי מן לו~ח ~תור~ו

 ואי~
 תימא

 שזו~עיםבמקום
 ואו~לי~

 מן ~וקח ~ו~ו ר~ו
 ולפי ~"שי מותרה~ירקי

 ~גיר~~
 של~דידו ~

 הכי לפרש ~י~א להיפךדהגיר~א
 דר"~

 בעי
 דאמרי~ן ~אאם

 במ~~יתי~
 ~~חוץ ולא ~בור דלא

 ~חש~דהעמה
 לק~ו~

 ולאכולאותן שביעית ~ירות
 ~יי~ו הבי~ור זמןלאחר

 ב~קו~
 ואו~לין שזורעין

 ~רוח לאכול ~לא ~שודה ד~י~הפי~
 בש~יעיתדזרעין שאיד~ שביעי~

 אל~
 אלא דליכא שביעית ~פיחי

 עבודה שום בהן ~עבד ולא ם~יחיםאיסור

בשביעי~
 מוכרים ~ידם הדז~עין ד~~ילו ~שום

 ~לא~דם לשו~
 שאו~~י~

 לעבור חשוד~ן ואי~ם לעצ~ן
 איםור ועל זריעה אי~ור ~לבתרתי

 ם~ור~
 ממילא

לא
 ה~שוד~ ~אצ~ ~מצ~

 ולא שביעית ~ם~יחי רק
מהדורעין

 בש~ביעי~
 דהדורעין ב~"ג ל~יל מ~~ש ול~י

 לו א~ורבשביעית
 ול~

 זורע משום ~א~רים

בשביעי~
 אלא

 משו~
 למימר ~י~א ~חוד ~~י~ים

 זאידם ו~ו~לין שזורעין במקום דמיירי ~וו~תםדוהו
 ~~~ א~רי~ בשבילזורעים

 ~םו~ אידו ~א~רים
 זריעהמשום

 ~ל~ בשבי~י~
 או ~~~~יחין" ~שום

ד~ת~יתי~

 ~יירי
 ב~זקו~

 שזורעין
 ול~

 או~לין

אל~
 ל~~~ים ל~~ור

~~~ 
 ~~ו~ים

שביעית ~ירו~
 לק~ו~ ~~ודי~

 ~ירות גם
 זרי~ה איםור עליו שדי~ו~יףבשביעית הדז~~י~
 על ז~ר~ים~~~~~~ה יע~

~~~~ 
 ש~םור ל~חרים ל~~~ור

ד~
 אי~ור משום ל~~רים

 זריע~
 ~~ד~י~א

 םי~י~~ד בש"~
 צ"~

 י~ ~~~ק ו~"ז ה~ ~עיף
 ובה~ר"~

 ~"ק
 ~~שה ד~ף ש~בו~ר שם רע"ק וב~ידושי~~

 בשבילהאי~ו~
 ~ח~ א~רי~

 ו~~פ~~י
 של~

 ידעו
ה~~רים

 ע~~שי~
 אי~ור מ~בד

 ~~יחי~
 והתם

 אבלדאםור ~ו~
 ב~קו~

 דליכא
 ~ל~

 ~~י~ין ~שש
 ~בור שלא ~דםו לאל~וד

 ו~~
 ע~ה ~~~ון

 ~בידי~ון ~פק ~זהוק~מר
 להזור~י~ ה~

 ב~צ~ם

~י~
 ~~~~ז שום

 דעכ~~~
 יש

 ~~~ ~ליה~
 אלו גוו~א

 כך וביןה~יםורים
 כ~ ובי~

 יש
 ~קדו~ לה~

 וקא~ר
 ~וק~ או~~ בראוהד"מ

~~~ 
 בזורע לאו ה~דקי

 ב~וק~א~~
 ~ותו ש~~~ וכדון

 לו~~
 ה~~קי ~זן

 א~א בעצ~ו זורעש~ידו
 שהו~

 ד~~כ
 מ~~ לוק~

הםו~~י~
 ~עצמם זו~~ין ~אידם מ~ז~ומות ~פי~

 ~ביעית פירות עכ~~פ~בל
 וליכ~ ה~

 ~יםור ~לא
 או~פי~ין

 ש~יעי~ קדוש~
 ז~זן לא~ר לע~ין

 תומר א~ן~ביעור
 קד~י~ ד~זתדיתי~

 ב~קום א~י~
 מו~רים ו~י~ם ו~וכלים~וורעין

 ~~~רי~
 שאידו

 ~לא צהקו~הא~ור
 ~~ו~

 אי~ור
 ~פיחי~

 ולא

~שו~
 ~ו~ו ב~~ו ה~~ה בשבי~ית ז~י~ה

 ~ן לוק~
 ~ע~~~יה~דקי

 דלי~~
 ~י~ור

 ~ל~ זריע~
 ~~ום

~פי~י~
 ~מי

 ~נ~יד~
 ~ירושלמי ד~מרידן זא~~"י ליה
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~ ~ ~  ה"א דדמאיב~"ב 
 וז"ל~

 היתר בשביעית הרי
 חיישינן ולאע~~שי

 ~שביעי~
 פירות משום

 היינו דמ~י משום ~בוע שני בשארכדחיישינן ~ביעי~
 כלל מישר~ל ~קדה אם יודעין כשאין התםדוקא
 ~הישראל קנה שה~דקי שיודעין מיירי~ הכאאבל

החשוד
 אל~

 למכור זורע אידו ~עצ~ו שהוא
 לאו~ל זורע הא מהזורע קונה שה~דקיואעפ"י
 זורע משום לאחרים אינו~אםור הילכך עצמוהוא

 ואם שביעית םפיח, משום א~אב~ביעית
 אוכלין ולא ~זורעין במקום מיירימתדי~ין
 גם אםור הרי לאחרים למכור שזורעין~~א

 זריעה משוםל~חרים
 בשביעי~

 או~ו ובראו

 שמי אע~~י בעצמן זרעו דלא ה~~דקי מןלוק~
 ~מי אלא א~ור אידו למכור גם זרע~זרע
 עבירה העובר יהנה ~ שלא כדי הזורע~מכ~
 ממי קנה אם אבל עבירה שע~ר מיובשביל
 דלשאר נאםר לא השדי להלוקח~ מהזורעשלקח
 ט"ז סי' י"ד בש~ע ~כד~י~א נאםר לא אדםכל

 או~ולענין
 וא~

 בנו
 ש~ח~

 אחד ביום אותן
 איםור מב~ל ע~ין צ~~טלוב~י'

 ע~ש~~ לכתחל~
 ~לא מהםדקי ש~קח למי איםור ליכאהילכך
 םפיחיןאי~ור

 ובפירו~
 ~םור ~פיחין ~שום ~ליכא

 משום הביעורלאחר
 ק~ו~~

 לא והא שביעית
 ואין שזורעין במ~ום אלא דמתניתין ~נאקדים
 אי~ורים ~יני לשני הקונה חשו~ אם פי~~וכלין
~איםור

 פירו~
 ואז בשבילו שזרע למי גם קנם משוםשא~ור~ בשביעית זריעה ו~איםור שב~ית

 תבור שלאקנםו
 ~ל~

 עמ~ תטחון
 לא וא~~כ

~~כח~
 להלוקח דאין ~םדקי לוקח או~ו ראו אםאבל בעצמו' מ~זורע קדה אם אלא ~נם ה לה

 לבאר כנ"ל עמה ולטחון ל~בור ~ותר קנסשום
 דפירות ~ידי ראי' ו~ין ~ג~ל הירושלמידב~י
 משום א~וריןעכו"ם

 ~ו~ שביעי~
 להאריך יש

 אחרים באו~נים ~נ"ל הירושלמי דבריולבאר
 ישראל ארץ דרוב דאמר יוחנן ולר'וקצרתי
 דפירות למימר איכא ~לדידיה יש~אל בידנתונה

 מש~ם דחיישידן א~ור~בשביעית
 וא~'כ דמאי משום שבוע ש~י בשאר דחיישינןכמו שביעי~ פירו~

 כמו ערבי דהוא ונפרש םירקי נגרום אם~אפי'
 דברי ל~רש איכא מ~מ ז~ה"ה רש"ש ~רבדםי~ל

 אי~א ואדר~ה מידי ראי' שאין באופן~ירושלמי
 בשביעית ~ותרין עכו"ם דפירות להיפךר~י'

 לגיטין בחיד~יו והרשב"אוקצר~י'
 ~~"א~

 על
 דהמשאל~מ~ניתין

 הירושלמי דברי מביא

 ~~ר אותו ראו אוכלין ואינם שוורעיןבמקום ~~~ ואין אםור הדיםקי מן לוקח זהבנו~ח
וז"ל

 במה בעי פינחם רבי ~
 או אוכליןשזורעין ~~~קו~ קנם~

 אוכלים ואידן שזורעין ~מ~~
מ~

 מן לוקח אותו ראו מביניהון נפק
 ~ותו ראו ואוכלון שזורעין ~מקום ~ומראין ה~י~~י~ו~

 ובעל ~ידקיכמו ~~א~ ו~וונה ע~~כ~ מותר הדיםקי מןלוקח
 האוצרו~

 והפיר~ת ה~בואה ~ל
 ~~ום דזהו ואולי דיםקי~ותקוראין

 דה~בואו~
והפירו~

 בשקים דו~נים היו
 ובדי~קיאו~

 כ~ו
 דב"ב בג~ר~ד~י~א

 ~ע~ח~~
 אבל~

~~ 
 שק מכר

 ועיין ע~שי~דיםקיא
 ~י~~ח~ בברכו~

 ו~שבת

~קמ~ב~
 וב~םחים

 ~ח~
 ה~וונה למימר ואיכא

 ה~~נים מה~וחרים דקנה הרשב'~א גירםת ~יעל
 למכור נוש~יםשהם

 ~ע~ מע~
 ~ערך דהערוך

 וז~~ל~ די~~קיא בפי' ~תבדיוםק
 שדי

 ומודחים~חוברים שקי~
 ע~

 ~צד ~אחד החמור
 ז~

 וא~ד
 אחרמצד

 ובל~ו~
 ישמעאל

 וכך ע"ש~ ~אלכר~
 של דר~ה~יא

 ~ק~ד~~ ה~וח~~~
 להם ~~ש

 פירו~~~צ~
 בשוק למ~ור ו~דומה ירקות או

 ~ע ו~ולים כאלו השקים ב~וך ה~חורהומניח
 ק~דים בודאי ~הםוחרים לומר ו~קד~והחמור

~~ 
 שביעי~מפירו~

 הםוחרים משאיכ
 הגדולי~

 שאוצרים
 ו~י~ו~~בואו~

 ~שום ~יםור ~יכא יחד הרבה
 ד~יכא שביעיתפי~ות

הן שביעי~ דמקוד~ ל~לו~
 ו~כ~~

 מהערבי ~~~ח לפרש צריכין אין

 שו~וליכ~
 ~ירות לעדין ראי'

 עכו~~~
 יש אם

בה~
 שביעיתי קדושת

~~~~~~~~ ~~~ 

~~~
 זל~"ה םיריליו להר~ש ראי~י

 שהוכי~
דפירו~

 בהן יש עכו~ם
 דשביעית בירושלמי דאיתא~הא ש~י~י~ ~דו~~
~~~ 
 גדול כלל ~

וז"ל~
 לא זה הרי צורה של א~ם הם ואם

 לוד מן אזל לוי בן יהו~ע רביכהדא ירחו~
 ואי ע"ש~ מ~חי בגיןגברין ל~י~

~~~~ 
 של ב~בן ~ין

 הי' לא וכי קדו~הגויים

 מר~~
 רי~"ל של בעירו

 ~ומ"ש היו ישראלים של ~ולם אלא גוייםשל
 דהלך ה~עם משה~פ~י

 ~~ני גוברין לבי~
 ~איכא ~ מוכ~ח אינו ע~ש~ הכירו~ו לאדשם
 לבית רבי שהתיר ל~~ר דמיירילמי~ר

 בירושלמיכ~איתא גו~רי~
 פ~~~

 ה"א דדמאי
 ע"שי~

 ~~י ראיתו ודחה מהרי~יק מרן עליווהשיג
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 דראהולעד~ד
 לדחו~

 אחר מ~עם ראיתו

דאיכ~
 לרחוץ לכדום רצה לא דהלכך למימר

 ליזל הי' שמוכרח עד הגויים שלבמרחץ
 מ~

 לוד
 מ~ום דשם במרחצות לרחוץ גבריןלבית

 ~להן הע"ז מרחצות ב~וך להעמיד הי~ הגוייםשל דמדהג~
 בעיז ~דאי~אלדוי

 ~מ"ד~~

 שאל
 רוחץ שהי~ בעכו ר"ג א~~לום~ום ב~ ~רוקלו~
 במרח~

 של
 אחר בירושלמי שם איתא וכן ע"שיא~רודי~י~
 דריב"להמעשה

 ~בבוצרה הוה רשב"ל ~ וז~~ל~

 מזל~י~ח~~ו~
 ע"שי א~רודי~י להדא

 ותד~
 בע"ז

~ד~~~~
 שלא ~הן דהדין כו~ מר~ץ לו שיש ע~ו"ם

 ואיןב~ובה
 ד~די~

 ע~~ש~ ב~ובה מהן
~שם ואמריד~

 מ~~ד~~
 כבטובת ר~ג בטובת שלא

 ~ח~י~
 ד~י

 במרחצות בעירו לרחוץ ריב"ל חשש הי~כךע~~ש~
 שם שהי~ הגוייםשל

 שלה~ עכו~~
 שקדם

 בג~ולה לבאהמרחץ מ~בי~
 דנהדי~

 שלא דוקא מהן
 ~י' שלצורה דאדם וריבי~לבט~בה

 כו~ ריב"ל כ~דא ~ירושלמי התםמביא ז~ ~דלעדי~
 דעת משמע וכן אליהובשדות ועיי~

 הרמב~~~
 לפרש

 הגר"א כדעת הירושל~ידברי
 ע~~~

 ~לא א"כ
ב~ובת~

 למימר איכא ועוד דמי אחרים כב~ובת

~בי~
 מזל~ין היו ~הגויים עירו ~ל מרחצות

 ~ריחבשביל
 להצור~

 לאםור ~יב~ל וה~מיר
 הזילו~

ש~זל~י~
 ולכן הצורה ~זחמת

 ל~
 רצה

 שם הירו~למי מביא זאת דל~וודה למימרואיכא ~ הזלו של מהריח ליהדות שלא כדי ~ש~הןמרחצות בבי~ לכדו~
 דלכאורה דרי~"צ מע~ה אחר דרשב~~להמעשה
 לא שייכת שום לה א~ן ד~שב"ל~~ה

 שבי~י~ לעדי~
 להעדי~ול~

 דשם
~ 

 שפיר ~תי הד"ל ל~י ~בל

להבי~
 לבית ליזל מוכרח רי~~~ל הי' מה מ~די

גברי~
 של מרחצות בבתי רחץ ו~א לרחוץ

 הי~ שדרכן מפדי היידו שבעירוהגויים

 כו~ בבוצרה הוה רשב"ל כהדא שלהןלהצורות לזל~
וא~ר

 הזילו~
 וע"כ ~הריח ליהדות

 כ~עמא ולא כ~~~ל דריב"ל~~מא ל~ר~ דבעיד~
 דהרש"~

~~~~
 דם"ל חמישי בפרק לעיל הוכחדו ד~א

 בשביעית עכו~ם ד~ירות~ריב~יל
 מותרי~

 ואין
 דדמאי מ~"ב שביעית קדו~תבהן

 והראי' ע"~י כו~ ל~למידיה מ~קיד דהוהדשביעית ומ~~"~
 יוםי רבי שאמר ממה זלה"ה הרש"ש~הביא

 ב~
חדיד~

 שמ~יה ל~וגא
 ~צ~~ ~ב"ב~

 אצר ~וק וז~~ל~
 ~ירילי

 של~
 ושביעית שביעית ערב ~דים

 ומוצא~
 דגוי ~ירי ואי ע"ש~שביעי~

 אי~
 חיוב בהן

בי~ו~
 דפירות מ~ום אלא לאצור הוצרך למה

 ~עי דמי דגוי אפי'שביעיח
 ביעו~

 עליו והשיג

מר~
 שבאותו ידוע שהדבר מפ~י זלה~ה מהרי~ק

זמ~
 בה וגו~ם מישראל מיושבת א"י כל הי~ה

מע~
 רבי אמר אם ל~מוה אין וא"כ מעו~א

 בריוםי
 חדיד~

 ~ירי אצור לש~עיה
 לשל~

 שדים

ול~
 דאפשר ועוד ה~וים מן פירות לוקח הי~
 רוצה הי~~לא

 ~ירו~ לקדו~
 ומאי אדם ~~שום

 משדו~יו ~ירי לי אצור ~וק ל~~עיהד~אמר

ק~~~
 ~עמא ולעד~ד~ עכ~~לי או~ם שיצור ליה

 רצה ולא כו' אצר פוק לש~עיה ריב"חדאמר
 מ~יירא דהי~ ~שום עכו~~ם פירות עללםמוך

~~
 י~יי~~רו

 ה~ע~
 ~ישראל ~ירות יהי~ לא ~ם

 ~ירות אבל ובצו~ת רעבון לידי ויבאמאומה
העכו~~ם

 איכ~
 בהן ~~ין באמת למימר

לתא משו~
 דשביעי~

 ~ כלל

~~~~~~~ ~~~ 

~~~~
 המבי~~~

 ~הרש~~ש ם~~ל
 ד~ירו~

 ~~"ם

אםורי~
 ~~ום

 ~~יעי~
 ~התוםפתא והוכיח

 דיבמות בגמרי והובא דדמ~י~"ה
 ~קכ~~הי~

 עכו~~~וז"~~
 ואמר בשוק ~ירות מוכר שהי~

 ~רלה של הללו~ירות
 ה~

 עזיקה של
 ה~

 ד~ע של
רבעי

 ה~
 לא כלום ~~ר לא

 דתכוו~
 להשביח אלא

 עזקה של רבותיו משם רש~י ופי' ~כ~~למקחו
 שדת והוא לשומרו לו ~ביב וגדר מעוזקמ~רדם

~בי~י~
 לה~י ליה וק~יא

 ~ירוש~
 איסור דמאי

יש
 כ~~

 שדא לא הביעור ז~זן עבר אם
 מ~

 המשומר
 המופקר ~ןול~~ש

 הזמ~ וקוד~ אםורי~
 ואלו אלו

 ~שדת בא~~~ גוי דפירות מש~~ע ע"ש~מותרים
 הוה איהשמטה

 י~עיד~
 כמו כך שהי~ בודאי

 שביעיח דין להם הי~~אמר
 כ~ירו~

 ישראל
 להם ישואם

 ~י~
 חיוב ~ל~ם ש~~ן פשי~א שביעית

במעשרו~
 ז"ל~ ורש~י

 אלא ם"ל הכי ד~~י
 שביעית לעדין ממו~קר שמור~ שדא מאיליא דקשי~

 ~לא רבו~~ו בשם רש~~י כפי' ם"לור"ת
 הביעור קודם גם א~ור דמשומרדם~ל
 דבהדיאמשום

 תדי~
 לא דזיריך עדבי את ב~~כ

תקצור
 מ~

 ~תה אבל בוצר אתה אי ~משומר
בוצר

 מ~
 בםוכה והתום' לרש"י וא~ילו המו~קר

~ל~~~~~
 בא~י ע~ר שם דעזיקה ~מה ד"ה
 והי~ ~שובחיןש~ירותיה

 מ~בח~
 א~ר ולא הגוי

כלום
 חו~שי~ דאי~

 היידו שאם ~"ש~ לדבריו

חו~שי~
 היו עזיקה של שהיו

 ~~ורי~
 הן אפילו
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מקרק~
 זלה"ה מהרי~~ק מרן עליו וכתב ~גוי

 ~"דב~י'
 ומ~ וז"ל~

 של מברייתא שהביא
 לדחו~ יש כו'עזיקא

 היה דאי ~ומר דהיידו
 שמא חיישי~ץ הוהדאמן

 פירו~
 גוי ביד ישראל

ה~
 קאמר א~אי ~ה כדגד ש~ען ו~ה

 דל~
 א~ר

 מקחי להש~יח אלא דתכוון ~לא משוםכ~ום
 דאמרנימא

 כלו~
 ודאמ~

 קאמר מידה דעדיפא לומר יש בידו ישר~לשל שה~ חיישידן דב~א אלא
 כלל דאמדות לו ואין מעיקרא דבריו~עקור

 ו~~י' עכ~לי ~כוון מקחו~דלהשביח
 כ"~

 הרב ~זר

המבי~~
 דב~י לם~ור

 מהרי"~
 מ"~ וז"ל~

 ~חכם
 דישדר~~ו

 שמ~ לדחו~
 הץ ~~וי ביד י~דאל פירות

ודחה
 מ~

 זה על שטעד~י
 איד~

 הבא~י והרי דחיה
 הר~"ש שכ~במה

 ר"~ בש~
 ~יירי כרחין דעל

 מדקתדי מישראל ולא~שלקחו דוי שלבקר~ע
 וכדי ~ו~ על אמר א~ אבל מ~דיתא ד~ךםיפא

 ידו ~~~יט דחייתו~העמיד
 והעלי~

 עידיו
כאן

 מז~
 ~כ~ב~י

 ורי~ הר~~~ בש~
 ע"ש~ ז~ל

ובאמ~
 מ~ה וםתירה הוכחה ~ום רואה אידדי

~הבי~
 הרא"ש מ"ש

 ר"~ בש~
 ה~יאו לא דהא

 רבעי וד~ע ערלה לעדין אלא זומתדי~א
 ו~~

 ~ביעי~לעדי~
 ד~יכא ~ו~ום

 למימ~
 דלדידא

לעדין ם~~
 ~כו~י~ דפיר~~ ~~י~י~

 ~~ו~רין
 בשביעי~

ו~זיק~
 שדי ~פי' פי'

 דש~
 ~~ר

 ~ו~
 איירי ולא

 ~~ו~' ו~ז"ש שביעית~עדין

 ~ש~~
 ע~ ר~~~ בש~

~~~
 רשיי

 ~הקשו~
 וגדר דמעיזק ראשון פי~ על

 ~ביעי~ שד~ והי~ לשמרו לו~ביב
 אי~ור דמאי

י~
 כו~ כ~ן

 ז~ל~
 דרא~ ו~ין

 בהדיא ד~א ~ר"ח
 וא~ ב~"כתדיא

 ~ון ~ב~ור לא דזיריך עדבי
 ~ן בו~ר א~ה אבל בוצר~ את~ איהמשומר
 ראי~ אין עכ~ליה~ו~קר

 דר~~
 כפי~ ~~ל

 איירי דשביעית י ר~~ שלרבו~יו
 א~א הוא עיר דשס כרש"י מפרש העזי~הדב~י~ למימ~ דאיכ~

 ואחיכ המשומר פירות ~יםור לעדיןשחולק
 רוכל ב~בקתמצא~י

 ב~ו~

 ~"ה ~י~
 ש~וב~

 שם
 הרש"ט ~שם~שובה

 ~~יי~
 ע~~ש~ בזה ש~רדיש

ו~יין
 ~ישר ב~~ר שראה שהביא השולחן בפא~

לר~ת
 ליב~ו~

 ~ו~~
 ש~פ~~

 ~בר~"י ~~שוץ כ~י'
 ומלבד ~~~ש~ ד~זיירי הוא מישראל שקדהאלא

 בד~וקי ראיתיזא~

 יו~~

 ליבמות ובריטב"א
 שכ~ב ד~זיקהב~ו~י'

 ב~דיי~
 ד~זיירי

 כ~ון ש~
 שהי~ העכו"םש~~~ר

 ש~ משד~
 י~ר~ל

 שעוזקי~
ישר~~

 דקדםו הוא דבהא בשליחו~ו עכו~~ם שעזק או

חכמי~
 בהדיא ם~ל ה~י עכ~~י פירותיו ל~םור

דה~וגי~
 מיירי דעזיקה

 ד~פירו~
 של~ מ~רקע

 אמר דלא והא הואישראל
 כלו~

 משו~י ~ידו
 כ~~ ד~~ר הוא מקחו ולהש~יח דמשקרד~ידן
 ~לאו אפי' האלדק~ק יש~ אך ק~ם משום ~~ורין פירו~יו חיןובאמת

 ~עז~ חשש~
 ~~~ י~ראצ

 אפי' עכ"פ א~ור ד~י הישראל בשליחותעכו~ס
 ~ביעור זמןתוך

 ~פיחין דזיר~ משו~
 שא~ורי~

~ 
 הביעור זמן תוךאפי~

~ 
 דמי~ר~ למימר ואיכא

 ה~ילדותבפירות
 ~ אותם זורע~ן שאין והעשבי~

רו~
 כדון ה~דם

 והירבוזיץ הפי~~
 ל~ו אי והילכך הביעור ז~ןקודם או~~ לאםו~ ~ביעי~ קדוש~ דין ~הודליכא והשי~י~

 הו"א~ כן אמר מקחו ד~השביח משוםדאמן דאי~ ה~ע~
דא~ור

 פי~ו~ מ~ו~
 ז~ן קודם אפי' ישראל

 משום~בי~ור
 קד~

 דא~ר דלא ק~~~ל
 ל~חר אבל ~ביעורזמן ~וד~

 ז~~
 ~ור הביעור

משו~
 ובעידן וא~ור הן שביעית פירות ד~כ"פ

 והד~וקי ד~רי~ב"אלמי~~ר~

 יום~
 םבירא לא

 ה~~ו שמי~ה ~ה~ ב~~~ד הכ"מ כמ~~שליה
 דהדו~עדאעפ~י

 לפדי משלש~~ וב~~ו~ בש~יעי~
 שלר~~ה

 י~ק~~ שבי~י~
 להדטיעות דוקא ~יי~ו

אבל
~~ 

 הפירו~ עק~ ולא עבר
 ע~~ש~ ~~ו~רין

 ל~ו ~י ~~םדהא
 דלהשבי~ ~~~ז~

 מקחו
 הן ~זי~ה ~~ל ~ו~זר ד~~ן הי~~~~~ר הו~
היו ו~~ירו~

 ~~~ו~ אםורי~
 בהן ~~שה

 בשביעית ~בוד~
 כ~זווהוי

 ה~~רו~ דד~ א~~~ ב~בי~י~ ~דו~~
 מ~ו~דא~רי~

 ול~י קדם
 מ~~~

 פ~ד לעיל
~ועיין

 ב~"ד~

 רמי ~א דה~ירות
 ~דמרי לד~יע~

 ~ו~ם לעקור ו~~חויב לג~זרי דאםרדהד~י~ה
~שא~~כ

 ~~ירו~
 אידם

 ד~םרי~
 ר~

 ~הדו~ע

והזו~~
 לע~~ו ~בודת מידי ש~ר עבד או

 ול~
ל~חרי~

 ד~~ א~ רק
 אחר בשביל זרע או

 ~מי דםאםור
 שזר~

 לעיל~ בזה כה~~כתי ב~בי~ו
 דהברייתא ל~ימר איכא א"כ ~"~~ ~ב~י~~גבפ~ד
 א"~~ לא~רים ומוכרין שעוזקין במקוםמיירי

מ~חד~
 כשעזק

 ע~
 ד~זכור ד~ת

 עזק דחחרי~
 ~~ורוא"כ

 משו~
 קדם

 לא~~י~ ד~
 שעזק ~~י

בשבי~~
 דם דהיידו

 ל~קודי~
 דב על ואף ~מדו

 אם~ר ~אידו כחבדו~כבר
 לה~ודה א~~

 ~ לאחר מכר הראשון הקוד~ א~ אבלה~אשון
 ו~א מותר השדילהקודה

 הכ~
 קדה ה~~ו~ם

 מן שקודה ומיבראשודה
 הו~ ~~כו~~~

 שדי קודה
 דה~~ו"~ לומ~ד~ין

 לא
 הפירו~ קד~

 ~זישראל

א~~
 בעלמא שליח אלא אידו ~ה~כו"ם

 מהישר~
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 לומר יכולין איך א"כ דהא לאחרים~למכור
 הא כן א~ר מקחו דלהשביח משוס דאמן~דאידו

 ולמה הוא ישראל של מקח אלא כלל ~קחו אידו~
 דשל וד~י אלא לשקרליה

 ~כו"~
 ו~דה ~וא

 להישראל ~םור ו~~~~כ ~~גמור קד~ן~הישראל
 ~כו~ים ~י' הראשון דהקודה כיון משום השדי~הקודה

דל~
 משום איםור ביה שייך

 ~ד~
 אם וא"כ

 להישראל דמותר~דימא
 שקד~

 א"כ מהעכ~"ם
 ~עכו"ם ~על לעכו"ם למכור לעדין ~עשיואהדי
 ישראליס א~י' ממדו להקודים ו~ם איסור שיוךלא
 דאמן דאידו ל~ע~א לאו אי והילכך דא~ראידו
 גם ה~ירות דא~רו הי' מקחו דל~שביחמשום

 קדסי משום מה~כו"םלהקודים

~~~~
 להמבי"~

 מיירי ד~זיקה ~ברייחא דם"ל
בקרקע

 ש~
 ~ירות ו~~ירות ע~ו"ם

 הוכיח ולכן דידהועכו~ס
 ד~ירו~

 ב~ן יש עכו~ים
 שביעיחקדושת

 י~
 איך עליו ולתמוה לדקדק

י~ר~
 ~א

 דאי~
 ~וא מקחו ~ל~שביח ~שום דאמן

 לגמרי ומוחר ~אמן דאידו י~רש אם כןדאמר

 י~רש עזיקה ושל ~ביעור זמן לאחרא~י~
 או חו~ר ש~ירושו דהיידו והדמ~~יכהרי~ב"א

עוש~
 ל~ם

 כ~י~
 מדאמרידן א"כ ע~יש~ ~ו~יאות

 אבל ל~קן בה ועבד שח~ר ד~~מןאידו
 דב~ירוח דימא אס א"~ דידהו שביעית~י~ות עכ"~

 א~י' א~~כ שביעית קדושת דין בהן חלעכו"ם
 ~דאמן דאידו דימא~~ם

 לעדי~
 בשביעית שדעבד

אבל
 עכ"~

 ~דושת משום ~ביעור לאחר אםורים
 לאםור הי~דו דאמן דאידו דימא ואםשביעיח
 הביעור ז~ן לאחר אבל ~ביעור זמןתוך

 אםוריםבאמת ע~"~
 חקש~

 תועבד ~אם לכיע הא
 ע~~י ע~ו"ם שלהקרקע

 ~כו~י~
 דאםר שאידו

 ואע~"י הביעור זמןתוך
 שהמבי"~

 מ~רש
 ~כחבד~ה

 הרמב~~~
 לא גבי המשדיוח ב~ירוש

 עכו~ם ידי על שדעבד היידו דעבד ולאדאכל
בקרקע

 העכו~~
 זמן תוך א~י' ~ דאכל לא

 רוכל אבקח בחשובת בהדיא כדכתבה~יעור
םי~

 כ"~
 הא ע"~~

 לכ~~~
 בחבו~ו ד~רמב"ם

 חזר דשמי~הב~~יד
 ב~

 משום דמוחרין דכתב
 ומדקדקין דמפרשים להמחמירין דא~י~~~יחין
 קדו~ח אבל דמותר ה~א ~~יחיןדמשום

 אבל להןיש שביעי~
 עכ~~

 ~~ל הביעור ז~ן חוך
להרמב"ם

 דלי~
 כדכתב כלל אי~ור

 ~~ו~י~
ב~מ"~

 רוכל באבקת עצמו המבי"ט וכדהביא
 א"~ ע~ש~ כ"ג~~י'

 ~~~ר לא
 ~ירו~

 עכו"ם

א~י~
 כשעב~

 א~ל ~ביעור זמן לאחר רק ~ה~
קודם

 ל~
 דאמן ~אידו ~עמא בלאו א~י~ דאםר

 זמן תוך דאסר לא ג"כ אוחו דאמין אםדא~י'
 שכתב ~ברש~י הראשון כ~י~ יפרש ואם~בי~ור
 ואסור ~שומר ~רדס הוא דעזיקה רבוחיובשם

 דס"ל לר"ת א~י' חקשה מש~ר משום~אכילה
 אםורדמשומר

 מה"~
 בקרקע דמ~י~~ דימא אם

 ~מר אמאי דידהו עכו~ם ו~י~ות עכו"םשל
 מקחו דל~שביח משום כלום א~ר דלא~~מא
 תי~וק כן דאמר~וא

 דבלא"~ לי~
 לאםור יתכן לא

~רו~
 ~ביעור זמן קודם א~י~ מעכו~~ם המשומרים

 קדושת חל עכו"ם דב~ירות דימא אםא~י~

שביעי~
 ~ביעור זמן לאחר ואםור

 ~שום ~ביעור זמן קודם לא~ור אבלשביעית קדוש~ משו~
 ישראל של בקרקע אלא יתכן לאמשומרים
 מצווה אידו ד~~ו~ם ~כו"ם של בקרקעמשא~כ
 ~דין אין דמ~עם לומר ואין השביעית~ל

 כ"ז הא חדא ישראל כשל הפירוחדחשבים
 לה~בה ה~ו"ם בידשעודן

 ~וםקי~
 קדין יש

 ב~~~ז לעילכדבארדו
 וב~~~

 ~וםקים לשאר וא~י~
~ם"ל

 ~י~
 ישראל כ~~רוח והוי כלל קדין

 מ~~~
 איך

 משמר ש~עכו~~ם מחמח ישר~ל ~ירוח לא~וריח~ן
 קי~ל ~א ~ישראל מד~ח שלא ישראלפירות
 בישראל~פי~

 שאי~
 שלו שאידו דבר אוםר אדם

 האועוד
 ~שמ~

 ה~וםרין דא~י~
 פירו~

 שביעית
 הרמב~ם ~~"י ~ביעו~ זמן לאחר עכו"םשל
~"ד

 משמי~~
 ~שום דדוקא דבריו שמ~ר~ים

 אבל גז~ו לאם~יחין
 ~כ~~~

 ~ביעית ~דושח משום
 וליכא איכא הבי~ור ~מן לאחר לאםורדהיידו
 לאםור דחש~אן

 ג~
 משום הביעור זמן קודם

 ~מה איכא הא ~ירותיו משמר דהעכוי~םמשומר
 של רבו~יו מה"ת א~ור דמ~ומר ~~"למרבווחא

 דב~מ וחום' ור~~תר~~י
 ~ד"ח~~

 ומדחוח
 ~~"ד~~

 וב~ל
 ~מאורלםוכה

 ~ל~~~~
 איםור שייך ~דלא ודאי אלא

 כיון ועוד הד~~ל מ~עמיס בכה~ג משומר~שום

דהשמיר~
 ו~~י~ העכו"ם בשביל אלא דעשחה לא

 םחם לאחרים למכור ~~מירה עושה הע~ו~~ם~ם
 הוי דלא משומר משוס איםור הוי לאדמי

~מיר~
 ולא לך ~מיוחד

 דזיריך בי~ קריד~
 שלא מש~ר הישראל אם וא~י~ לך~מיוחד
לשם

 ~ישרא~
 ~שומר מ~ום א~ור אידו דמי

 משומר דאוםר למאן~~י'
 מ~~~

 כ~כחבו
 במ~חוח~חום~

 ~שם~
 ~פיחים שו~רי ד~~ה

 ולא דידך רחמדא אמר ודזירך קצירך~~~ד וז"ל~
~~ 
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 על בהשגיתו להראב"ד מצאחי שוב ~~~שיהק~ש
 לסוכה המאורבעל

 ~ל"~~
 והדה ~"שי יש~אל ביד משומר אלא ~סוראידו ד~שומ~ בהדיא שכחב

 רש~י של רבוחיו כ~י' ~"ל דר"ח דימא אםאפי'

מ"~
 ל~דין מידי ~וכח לא

 פירו~
 יש א~ עכו"ם

 ב~פ"ק הרא"ש~ מדברי שביעיח קדושחב~ן
 וכלאים ד~רלה ר~~ח ב~ם ש~חבדקידושין
 הוא לזה הוכ~ה ~וים בשל דוהדח רבעיוד~ע

מ~רייחא
 זו~

 ואמר בשוק פירוח מוכר ~~י~ דוי
 של הן עזיקה של הן ערלהשל

 ד~~
 הן רבעי

 אלמא כן אומר מקחו דלהשביח דאמןאידו
 דאיירי לומר ו~ין גוים בשל דוהגחדערלה
 ~חדיחין דהך ב~י~א דק~די מישראלשלקחן

אב~
 פלודי מאיש אמר אם

 להחמיר דאמן לקחת~
 בשלו כשגדלו איירי דרישא מכלל רבידברי
 שהצדק ~אה הראי~ש בדברי וכשדדייקעכ~לי
 מהרי~~ק מרןעם

 ~ם"~
 מיירי דהברייחא

 שו~ וא~ן ישראלשל ב~רק~
 הד"ל מהרא~~ש עליו םחירה

 מ~יפא ראי' מאי להבין צריכיןדבאמח
 הוא לרישא ~יפא בין החילוק ~יקר~די~מא ~ריש~

 מאיש בפירוש דאמר ~יירי דבםיפאדו~א
 דאמר מיירי ורישא לקחחיפלודי

 ~לודי בפרוש ד~מר והיכא לקחתימי~ראל םח~
 ~יכא דאפי' י~רון להיש

 ד~יכ~
 םברא

 דא~ן ~אידולומר
 מ~ו~

 הוא מ~חו דלהשביח
 נ~~~ן ~לודי מאיש דא~ר כיוןדאמר

 ~דאית~
בש"~

 פ~~ו ~י~ י~ד

 ~עי~
 הקונה לעדין א'

 חד השדי וראשו ועגול כד ~חד ~ראשובצים
 וחלמון ~בחוץ וחלבוןועגול

 אמר דא~ ~בפדי~
 בכשרוח מוחזק שאידו החשוד ישראל שהואהמוכר
 שהם עכויםאי

 מעו~
 אידו שמו אמר ולא טהור

 ביצי דכשיבי~ו עליוםו~ך
~~~ 

 ~הור
 ול~

 ידמו
 של לא למימר~צי

 עו~

 אלא לכם אמרחי זה
של

 עו~

 ואם ~הור והוא ~כירו אחם שאין אחר
 שלאמר

 ~ו~
 שאוחו מכירים ואדו הוא פלודי

עו~

 עליו םומך הוא ~הור
 הי~~א~

 מוחזק שאידו
 והר~ן להרמב"ן העכו~~ם ועל לכיעבכשרוח
 של ד~ש~ומרו~~ור

 עו~

 הוא פלודי
 חזק~

 שאידו
 או~ו ביצי יביאו שמא שירא משוםמשקר

 ~"ש~ מחבדה וד~צא לאלו דומין שאידןויר~ו עו~
 דאמן ~ידו דהעכו"ם אעפ~י דמי ה~אוא"כ
 היכח ~~מ כן דאמר הוא מקחו דל~שביחמשום
 דחזקה דאמן לקחחי ישראל פלודי מאיששאמר
 משום משקרדלא

 שמ~ שיר~
 להישראל ישאלו

אם
 כדי~

 דבריו
 ודמצ~

 בכה"ג הילכך ~שקר
 לרבי הואדאמן

 וה~
 אלא ~א~ן דאידו

 להח~י~
משו~

 חזקה דמי איכא זו חזקה דד~ד
 ועוד ~כשול ~ידי יבא פן איסור דבר ימ~ורלא דישרא~

 אםור ערלההא
 בהדא~

 למכור א~ור רבעי ו~ל
למכור איסו~ ג"כ איכא ושביעית לעכו~ם פדיוןקודם

 פירו~
 ~ק~ן~ כדדבאר לעכוים שבי~יח

 ברישא מ~א~~כ ה~ ם~יק שם דחנ~ל בקר~ןו~יין
 ~וא סתם ישראל ~ל רק א~ר דלאמיירי

 הוא ~ דמשקר ד~זקה להחמיר אפי' דאמןאידו הילכ~
מי~י ~~וכח לא ~~כ מ~חולהשביח

 למי~ר איכא דהא דכרי בשל מיי~י דרישאהר~"ש הוכחו~
 שאמר דמיירי אלא ישראל ב~ל ~יירי רישאדגם

 ~~םמישראל
 לכ~

 ס"ל דהרא~~ש לומר דראה
 רישא ~ין לחלק ה~ריי~א דכוודח אי~א~~ם
 מישר~ל א~ר ~םלםיפא

 םת~
 אמר או קדיחי

 הו"ל לא ~"כ ק~~י ~לודי~ישראל
 להברייח~

ל~חו~
 ~רישא

 אל~
 הוא ישראל דמשל לפרש

 ~וכיח לכן הוא פלודי של בסי~א שמפרשכמו
 בין לחלק החדא דחיח לזה לאו דע"כהרא~~ש
 מובן ומ~ילא למפרש~~מא

 ד~~
 לא ברישא

 מעכו~~ם או מישראל קדה הוא שלמי מידי~~ר
 הוא שלו כיאו

 א~~
 ~יא עזיקה ~ל אמר ~חם

 הוא ער~השל
 ש~

 ולא הוא רבעי
 ש~

 ~ הוא מי
 ד~וכיחוהא

 מריש~ הרא~~
 ~ דוהג דכרים דשל

 םח~~ ~ שאמר דאעפ"י ~שום היידו ורב~י~רלה
 לא ~רלה אי~ור ~יכא עכו"ם דב~ל לאו אימ~~מ
 משום דאמן דאידו ~עמא לומר לה~דאהו"ל

 ד~~ר הוא ~קחודלהשביח
 ה~ ~~

 ~~י~ בלא~ה

 דבעידן ~וחר דמי הוא ערלה ד~ל הוא אמתא~
 ד~ללחלות

 ע~ו~~
 די~ר~ל הוא

 ל~
 ימכור

 אםור וכן הוא בהדאה דאםורלהעכו~~ם
 דמשל הוא חזקה אי~כ רבעי ~דיון קודםלעכוי~ם למ~ו~

עכו"ם
 הו~

 דבשל דימא ~י א~ל
 עכו"~

 דמי
 דלהשביח ה~עם לו~ר דב~ידן ~~ר א~יא~ור
 הרא"ש הוכיח שפיר והילכך ~ן ~~~ר הוא~קחו
דבשל

 ~כו"~
 ורבע~ ~רלה איםיר ב~ן דו~ג

 דברי לבארכדיל
 הרא~~

 דיר~חו עפי~י
 ולא לקחחים פלודי ~~~ש אמר אםאבל שדור~
 כ~ירסח גוי פלודימאיש גר~

 ה~ר"~
 אידו זה ~ך

 דשל אי~א דאם ורבעי ~רלה ל~דין ~לאשייך
עכו"ם

 אי~
 דלהשביח ~~עם ~ומר הו~~ל לא דוהג

 דאפי'מ~~חו
 ערלה דשל הוא אמת א~

הו~
 לא דישראל הוא ~~ו~~ם ד~של ~ולין
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~ ~  א"כ ישר~לים הי' ה~יר דרוב ו~~~~ג~~~כור 
 דיד~~ ~שראלים של העיר~רו~~י~ות

 ורובא
 ~א עדיף רובא~~זקה

 איכ~
 ד~ד דמי

 לא~סור~י~ראל רוב~
 רוב~

 דהיידו דגדה דהיתר

~ו~
 ~י~הו ערלה של לאו ה~יר ~ירות

 וליזל הזא עכו"ם דשל בע~דן~לתלות~ילכך
 די~ראלים חזקה~תר

 ל~
 הערלה פירות ימכ~ו

 י~ראלים העיר דרוב כיון שבי~ית לעד~ן~~ש~"כ
 רוב ~וי~ו~"כ

 פירו~
 ישראל ~ל השמי~ה בשדת

 דאיכא ל~ימר דאיכא וא~~"י הוא ~ב~~ית~~ל
~~~י

 ~ירו~
 משאר

 ~די~
 דידהו דהתירא ש~ירות

 ליה אזלי קמאי דק~אי לומר מסתברהמ"מ
 ~~"ז בשקלים דאיתא ~מו דידהו ~חרידי~והדי

 וב"מ ז~ וב~~~יםמ"ב
 כ"וי~

 שדמצאו מעות גבי
 כו~ בירושלים מעשר ל~ולם בהמה ~וחרי~ל~די
 דבשעת משום ~"ש~ מ~שר הרגל~שעת

 אמרידן ולא הוא מע~ר משל ה~יר מעוח~~ב ~רג~
דמקודם

 הר~~
 ~~ויין ירושלים ו~וקי הואיל ד~ול

 ~מי ~כאל~תכבד
 הפירז~

 השדה ימות משאר

 אחרידי השביעית דבשדת וה~ירות ל~כול ~ויין~
 דבשדת ~ירות ורוב~~דהו

 השבי~י~
 שביעית של

 וא~פ~~י ישראל ביד דתו~ה א"י שרוב למי~ד~~ידהו
 עשויין ירו~לים דשוקי כיון דהתם לחלקדאיכא
 כלל דליכא אמרידן~התכבד

 מ~ו~
 ימות מ~~ר

 מש~~חי הוו ~רגל קודם ד~יל ד~י משוםהשדה
 כיבוד~ש~ת

 משא"~
 ליכא כאן

 הוכח~
 דלא

 אבל השדים שאר מ~ירות כ~ל~~אר
 ע~"~

ל~כ~
 רק השדים ימ~ת דשאר ~~ירות

 ד~בי~ית שתא ד~האי ~ירותלגבי מיעו~
 ומיעו~

 פירות
 עכו"ם~ל

 מצ~ר~
 למיעו~

 ~שדים י~ות שאר של
 ~צ~ו~~שה

 הדיכר~ם בפירות ומיירי~ מח~ה ~ל
 היתר רוב הו"ל דאל"כ מח"לשאידם

 ב~~~כ לקמן ועיין ה"י דדמאי ד~"ד~~תו~~תא כד~ית~
 דלה~ביח משום דאמן ד~ין לאו אי הילכך ~ה~"ש
מקחו

 הו~
 ו~ע~~י ממדו לי~ח ~~ור ~~~ דאמר

 ד~בי~ית ~~ל דרבי הו~~ודכבר
 ~זה~

 אידו

~~ל~
 דרבדן ו~~ק דרב~ן

 ל~ו~
 היידו

 ממדו לק~ות אבל ~העכו~ים קדה ~בר~ם דוק~
 לקדות ~לא להח~יר יש איםור בם~קלכ~חילה

 א~ילו לכתחילה מ~~ק הגוי~ן
 ב~פ~

 איםור
 אי~ור ב~~ק ~צמו שמכדים כמו והוידרבדן
 דשב ~~ום ~אסור לכתחילהדרבדן

 ו~~
 תעשה

עדי~

 ~י' חיו"ד תדידא הנ"ב ב~~"ג כד~תב

 ~דליקה בפדי מצילין אם ~ם"ת גליון לעדיןק~~ג

 אמר ~~יר הילכך מה"ת ~יקר דהוי ועודע~~ש
 רק~ הוא ד~מן דאידו הט~ם דברייתאהתדא

 מ~חוד~השביח
 הו~

 הי' בלא"ה אבל ~ן דאמר
 ראיתי וכן ם~ק מ~עם לק~ות ממדו ו~~ורדאמן~

 ד~"ל ~הר בפ~ החומש על ב~י~ל~רמב"ן

דהברי~~
 ~לל אמר דלא ב~תמא מיירי דעזי~ה

 דמ~ל אמר םתם אלא לקחדמישראל
 ~זי~

 הוא~
 ה~~~ם ל~ו אי היל~ך שרו~~~~ל בעירומיירי

 חיישי~ן הוי הכי דאמר הוא ~קחודלהשביח
 דכתב קנה מישראלדשמא

 ו~ וז~~ל~
 גוי שאמרו

 ~ירות מוכרשהי~
 ~שו~

 של~ הללו פירות ואמר
 הם ~זיקה ~ל הםערלה

 ל~
 כו' כלום אמר

 ממדו לוקח א~ור הי' לו מא~ידים ~וילואם
בעיר

 שרוב~
 ישראל

 ש~~
 הוא

 ארי~
 לי~ראל

 מישר~ל שמא חוששין ~ו שד~ו לוומשמר
 ידו~ ~ל ומוכר ישראל של שה~ירות אוומוכר ל~~

 אך ל~יל ~מ~ש בהדיא הרמב~ן ~תב ~רי~"ש~
 ידו ~ל ומוכר ישראל ~ל שה~ירות או~~"ש

 הבדהמחו~ר
 ד~~

 אין~
 הפירו~

 של
 לומר שייך איך חשבודו על ~מוכר ~מורבקדין ~כו"ם~שקד~

~~~~
 מ~חו דלהשביח

 הו~
 הא כן ד~מר

 אלא מקחוהוי ל~
 מק~

 ואולי ~וא ישר~ל ~ל
 בהריוח חלק מקבל דהעכו"םדמיירי

 שי~
 לו

 ול~ןהמקח מן~
 דו~~

 ~ו~רשב"א מקחו להשביח הוא
 ~י~בתשובה

 קי"~
 דכתב

 ~עמ~
 ~או ד~י

 ~ל להו דקלי מגו משום היידו ד~מן הי~מקחו לה~בי~
 ד~"ל מבו~ר ע~שי בידו ~לקחו~מן

 ה~כו"ם שלהיו דהפירו~
 ול~

 רק
 וה~ שליח~

 דא~רידן
 מהעכוים לקדות אםור הי~ דאמן ~י'דאם

 ~חצה על~ דמחצה~~ק מ~ע~
 ה~

 לחודה עזיקה מ~ירות
 דרוב רובא ליכאבוד~י

 ~י~ו~
 לאו שב~ית

 רואין ד~ו ~יון למימר איכא ~דהו ~זיקהשל
 ~ירות המו~רד~שראל

 שביעי~
 חשוד ל~כו"ם

הו~
 ~ ~~ירות ל~סור איסור על לע~ור

 חשודל~כו"ם שביעי~
 הו~

 עזיקה של ~י~ות למכור דמי
 ב~וכה רש~יי שכתב בכה"ג דמצידו~מו

ד~~ ~ל~~~~
 איסור ~כחצי ~פילו המשומר ~מן ~~מא א~ל
 להדיח חשוד ל~מור דחשוד כיון מ~וםא~ור
 מדחות ~ בתו~' ועיין ~"ש~ הבי~ור אחרדמים

~~"די~

 דאדו כיון ה~~ד ~"שי ם~יחין שומרי ד"ה
 שבי~ית ~ירות למםור הוא שחשודרואין

 ~לאו ואפילו הוא המשומר דמן ליה דמיח~דידן ~עכו"~
 מם~~ ל~דו~ ואםו~ ~חצה על ד~צה~ברא
איכ~

 כיון ל~ימר
 דמם~~~

 ~~כ אמר
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חדש~~
 ~ל דאמן הי' ו~ם מקחו להשביח ~ד~ו

כ~
 ג"כ דאמן הי' ~~~לא ד~ריו

 הש~י~ה שדת ~פירות הוי א~יכ דידהו זוומ~דה חדשי~ ש~~
 הי' אם אפי~ו אםורים הילכך ~וא י~ראל~ל

 ~~~ב דא~רידן ו~יג ממ~ו ~ישר~לכ~~~ה

~צ~א~~
 בר מעלי ~תיקי ~ילי דכל

 ~~מ ו~ן ~"שי והרסדאשיכ~א מת~~
~~~~ 

 וז"ל~
 ואין

 פ~ בת"כ ו~יין ע~ש~ ביש~ים חדשים לו~רצריך
 ה~םוק ~ל פיג~בחקתי

 דוקא זהו ישן ~ ואכלת~
 וכדו~ה הש~הב~בואות

 שה~
 ה~תקיי~ים מידים

 ביות~ ~ובים הם ובישדםו~~ישדים
 ~חדשי~

משא~~
 וד~קבים ~תקיי~ים שאין ב~י~ים

 או~~ זור~ין שאיןב~ידים וב~ר~
 אדם בדי רוב

 מילי ד~ל ~פא רבדא~ר וה~
 עתיק~

 מת~רי לבר
 הברכה הי~ ש~ז ~ליה יושביה שכל בזמןהיידו
 הפירות ~לשורה

 של~
 דהא יופםדו ולא ירקיבו

 הפםוק ~ל קאי פפארב
 דואכלת~

 ישן
 תלכו ~חקתי~ דאם התורהדהב~י~ה דוש~

 ו~~
 ~~ותי

 תתברכו אזתש~ו~ו
 שהפירו~

 ו~ובים ~ש~מ~ין י~יו
יהיו

 להתיש~
 של הדושן ישן שיהא

 ש~ים ~ של~
 ~תיקי ~זילי כל ובאמת א~~קד משל ל~כוליפה
 יושביה כל כשאין אבל לי~ן כשמ~קיימים~~ל~
 שה~ירות שורה הברכה שאין בח"ל וכ"ש~ליה

 אלא הרבה זמן~תקיימים
 מידי~

 אבל אחדים
 מ~יד והחוש ~ובים י~תר החדשים מי~ים~אר
 ~ילכך זהעל

 ~םתמ~
 ~~שבח

 העכו~~
 כי ואו~ר

 ~~יירי ל~יל הו~חדו דהא די~הו חד~ים~י~ות

ב~ירו~
 ורוב אות~ זורעים ה~דם בני רוב שאין

או~~
 המי~ים

 חד~י~
 מפ~י מהיש~ים ~ובים יותר

 ~תקיימיםשאידן
 הילכ~

 הוי אי
 ה~~ו"~

 ~ל ~א~ן
 משום שביעית משום ה~ירות א~ור הי'דבריו
 ~ירוחדרוב

 ~שבי~י~ ~החדשי~
 ~פילו וא"כ המה

~~
 פי~ ~פרש דר"ת דימא

 ש~
 הראשון כפי' עזיקה

שברש~י
 מ"~

 ~~כו~ם ~בפירות מידי ראיה אין
 ד~יי~יהוא

 ~קרק~
 שר"ת ובפרט הע~ו"ם של

 שממנו~צ~ו
 מבי~

 בםפר כתב ~אי' הרא~ש

~היש~
 ו~~~ש ישראל בפיר~ת ד~יירי ליבמות לר"ת
 התורה ~ל הרמב"ן מדברי להוכיחה~בי"ט

ש~תב ~שם~
 וז~ל~

 ישראל בארץ~ לגוי ~דין אין ש~א או

להפקי~
 דידי

 שבי~י~
 ~~ש~ ~ישראל ~ליו וגורו

 כ~ד םי' רוכל באבקתו~יין
 ול~~"~

 ד~יקר דראה
 אם ל~כו"ם קדין אין דקי"ל הא להם~ק~~ודתו

אי~
 א"י דין יוכל ה~ו"ם ביד ב~וד~ה ~פילו ק~ין
לא

 ~הקרק~ דפק~
 ~~כו~ם ברשות כש~דיין אפילו

~~~דוכ~~~~~ ~  ד~ 

~  

 דאין
 קד~~

וקד~
 ~כ~פ ~בל ה~כו"ם מן

 כש~~~~
 ~~כו"ם

~ אין והיל~ך קדין ישאמרידן ~  ~  הצורך ~ל ל~יל כדב~רדושבי~ית קדוש~ 
~  

 להר~ב~~~

דהו~
 דסי~ל ד~תרא מאריה

 שום חל ~ידו ק~ין ישא~~י~ן ה~כו~~ ~~ ~ב~
~  

 ~~ל ~בי~ית
 ~לה~ירות

 ~כ~~
 ~וד

~ ~י~~  הר~~"ן~ודה דבאמ~ 
 הרמב"~ ~שי~~

 ~דדה
 ~~~קא אלא קדין יש א~רידןהעכו"ם בי~
פירות ב~די~

 ה~שו~~
 ב~כו~~ם

 אלא דאםר אידוביש~אל דא~יל~ דשי~~
~ של~  

 ~ו~ם
 הוא דרבדן וגזירההמשמר ~~

~ ובדי~  
 מו~ר קדה

 גזרו ~םבאכילה
 ש~~ ~"~

 יקחו
~ 

 ~~~"י ~~~ם
 ~ל מצווה אי~ודע~ו"ם

~ הש~י~י~  
 פלוג

 ~שביעית ~ן~ר ליקח שלא ו~זירתן~תקדתן ~ב~
 כשהואבין

 ע~ו~~
 ובין

~ ~  
 ~ר~ל

ד~כיי~ ~יו~
 וה אך בא"י ד~גד~ו

~ ~  
 אין ל~"ד

ל הוי קדין יש ל~~~~ד ~בלקדין ~ י ~  
 ~~א ל~יל כדכתבדו ד~י ~ח"לבא"י ה~כו"~
 א~ ~~~~ א~ םי' ב~ ב~לל~רא~~ש ב~שובו~

 ~~ירות ~~~תיו
~~~ל

 א"~ ~ו~
 כללו לא בו~~י

 ~~~י~
 ב~זירתן

 המשו~ר ~ירות לקדותשלא
 פי~~

 ~~ו ~~כו"ם
 למי~~ ~י~~ ~"~ פירו~ ב~~ירתן כללושלא
פי~ו~

 בא"י ~כו"ם
 א~~ר~~~~

 ~~~ו
 דא~~יש~אל פיר~

 ל~~ירה גזירה הוי
 ג~י~ ו~~~

 גזירה

~גזיר~
 אידו כ~ז אך

 מם~פ~~~
 ~~ר ~יםור

 ה~~רא הילכך~~ר מדרבדן אלא ~םור~~ידו
ד~א

 פלו~
 קדין ~ין ל~"ד

 א~~
 ~~ן

 שהואשבי~ית קדוש~
 מ~

 הר~ב"ן ~~ ל~~~ איכא ה~ו~ה
 א~רה דלא~~~ל

~ שח~ ~~ור~ ק  
 ~ק ~בי~ית

ל ברשות שדח~דל פירות~ל ~  
 ה~כו~ם ברשות~~דתג~לו מש~~

 דאי~
 ~י~י

 ל~ילשהארכ~י ~~~י~
 א~~

 ~ש~ם
~ ~ ד  

 מלכם
~שו~ ב~

 ביד ד~ודן
 ~ ~לכ~ ה~כו~~~

 קדין
 ב~ודן ~קדין יש דאמרידןאע~~~י ~~

~  
 הקדושת ~מ

הגו~

 ~יש
 להאר~

 ישר~ל
~ ל~  

 ל~~~ד
 ~מ~~ברה הילכךקדין אי~

 שב~~
 רכ~ים~ ~ת

 גםיכלול
 פירו~

 ~ום שבאיי ע~ו~~ם
 בה שיש י~ראל~רץ ~דו~~

 ובכה~
 ~מימר ~א

כוודת
 הראב"~

 מה
והביאו ~מ"~ ~ו~י~ שהבי~

 המב~~~
 בתשובתו

 ש~~
 אבקת ב~~ר

 בשם ~"ה ~י'רו~ל
 הראב~

 להב~א
דפירות ראי~

 ~כו"~
 אםור~ן

 וז"~
 פי' ~ראב~ד
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ע~קה
~~~ 

 עבוד~
 בשביע~ת ~םו~ים ם~יחים ~ם

כ"ש~~י~~ת
 אר~

 יש~אל של בין גוים ~ל בין עבודה
 ד~~ן ש~ידו~~~מ~ידן

 של~
 דתכוין

 אל~
 מק~ו להשביח

 ה~בודים עכו"ם דפי~ות ב~דיא ם"ל ~~י~עכ"לי
 ד~םו~יםי

 והוכי~ בשבי~י~
 עכו"ם ~~י~ות מזה

 ~וודת למימר איכא הד"ל ול~י עי~י~א~ו~ים
~ה~אב~ד

 דדוק~
 ש~ידו םפיחין בגזי~ת

 ~ל~
 דרבדן

 ~לוג לא ~~~ם עכו"ם פירות גם בהגזי~ה~דכד~~~
 כירו~ בין בגזיר~ן~בדן

 ישראל
 ל~ירו~

 ~כו"ם
 באיםו~ מש~"כ קדין דאין כיון~

 לאחר שבי~ית פי~ות
 ביעו~זמן

 התו~ה דמן
 דה~ דא~ו~ הו~

 הר~ב~ד
 בזה"ז דשבי~ית~יל

 דאוריית~
 הוא

 דבדאו~יית~
ל~

 התו~ה ד~ד~בה ליפ שייך
 מל~םעכו~ם ~י~ו~ ממ~~

 למימ~ ~י~~
 מודה ~~אב"ד דגם

 שביעיתי קדושח דין ב~ן ליכא עכו~םדבפי~ות
 הכי למימר בעידן ע"כ ם~יחין דזירתול~דין

 פי~ות ~יחד כללו ~~יחין על כשגזרודמעי~רא

יש~א~
 ד~ל~~כ ~כו~ם ופי~ות

 ~ל~
 על גז~ו

 ~~ו ~כו"םפי~ות
 פי~ו~

 ~זי~ה הוי הא יש~אל
לגזי~ה

 ו~י~
 זה דמ~עם ל~זי~ה גזירה ~וז~ין

 לה~מב~ים~"ל
 דליכ~
 ם~יחין גזי~ת ~

 משום~~ו"ם בפי~ו~
 דם~~

 ם~יחין דבגזי~ת
 ל~

 דכלל
 יש ל~~ע בידו דבעודן דם"ל משום ~~ו"ם~ירות ג~

 ל~רש ע"כ בעידן וכן לגזי~ה ~זי~ה ו~ויקדין
 ~ד~יל ה~~ב~~ןדב~~

 ומ~~ש הד~~ל~ מ~~~
 ~ברי בראי~ו דב~י~~ביו ל~זק מ"גב~~א~י~ מ~ריי~~

הרמב~~~

 וז~ל~ הד"ל
 אמ~ ז"ל ~~~~י ו~בא

 דאפשר
~~ן~~~ב~~ש~ת~יןכ~~ן

 ~לי~

 קדין

~פש~
 דלא לומר

 מם~ק~
 או בשביעיח חייבין גוי של~ פירותאי ז~~ל~ לה~מב"ן ליה

 ל~
 ~לא

 הי~ לו היו~~מ~מידים דאםה~~ק
~~דו לי~~ ~סו~

 שמא~הו~
 של שמא ~ו ליש~אל א~ים

 ~קחישראל
 ומכ~

 ~ו
~~~ 

 קדין ד~ין ~שום
 וג~~ו השבי~ית דידי להפקיע י~ראל בארץ לגוי~

 ב~~י לגוי קדין ד~ין ליה דפשי~א כיש~~ל~ליו
 כ~שראל ~ליו ו~ז~ו שביעית דידילהפקיע

 ל~וי קדין ~ין גוי של ~מש פי~ותיו דשמאשכתב ~ל~
או

 שמ~
 ~ם ~~םירי ~וודא ובכל הן יש~~ל של

 ב~פ~ו מה~י"ק עליו וכתב ~כ~~ל~ מאמינים~לוהי'
 ומ"~ וז~ל~ כ~ד ~י' ~וכל~~קת

 א~ש~ ועוד
דל~

 אי לה~מב~ן ליה מ~~~א
 ~י~ו~

 ~וי של
 ש~ין מעיין לכל ב~ור הדבר כו' ~ביעיתחייבין
 זה פי' על מו~ה הלשון~בע

 עכ~ל~
 מה ~בל

 לעד"דשד~~ה
 ~שו~

 ~י~ו שוד~י ה~מב~ן בדב~י
 בדיןמםתפק

 דאי~
 קדין

 ד~שי~~
 לגוי קדין דאין

 ~בל שביעית דידי להפקיעב~ייי
 דש~ו~ ה~

 דילמ~~םו~
 היידו

 דוק~
 שהוא ביש~~ל

עבירה עוב~
 שדוד~

 זהו ~דם כל בפדי
 ~זי~יך עדבי את~ד~תיב הכתו~ שאם~

 ל~
 הגוי ~בל ~בצור

 מחויב~ידו
 לה~קי~

 למה ~דהו
 י~ם~

 בשמי~~ן
 ~ו כתבלכך

 שמ~
 להפקיע בא~י ~גוי קדין ~ין

 לה ~~יש ~הדידים ~ל כלומר השב~~יתדידי

כ~הי~
 עליו ודזרו שכתב וזהו יש~~ל ביד
 דאע~יגכישראל

 דמ~
 ~ידו ה~ו~ה

 ~~ו~
 של אלא

ישר~ל
 ~ז~~

 דבריו לכל כישר~ל די~ו שיהא ~ליו
 לשודו דייקוה~י

 דקאמ~
 השביעית דידי להפקיע

 קאמ~ו~~
 גם הרי עכ~~לי שביעית מידי

 בכוודתאחז מה~י"~
 ה~מב~~

 ~לל מםתפק דאי~ו ~מ"ש
 ד~דרבה ז"ל ~ביו בדרך ~הולך אלא קדיןבדין
כיון

 ד~שי~~
 ב~"י לגוי ד~ין

 ממיל~
 על חל

 הוכחה אידו מ~~ש ולפי שבי~ית קדושתפי~ות
 מדברילזה

 ה~מב~~~
 ~וב

 מ"~
 ~ ם~יקת דעיקר

 היי~ו~~מב"ן
 ב~יםו~

 פירות
 ה~שומ~

 בידי

 הם ~םע~ו"ם
 מ~ע~ ~~ו~י~

 ~~ו דזי~ה
י~~~ל

 משמ~
 דם~~ל

 דה~מב~~~ ~ליב~
 דמשומר

 יש~אל~ל
 ~~ו~

 מ~~~ת
 ~ר~י~

 ~ש"י של ורבו~יו
דאל~~כ

 ~מים~ ליכ~
 ~ח~~ת בעכו~ם

 דזי~~
 ~טו

 אידו ד~י דו~יה דישראל ~יוןישראל
 ~ל~

 ~זי~ה

 בדב~י דדייק כד ~בל לגזי~~~ גזירה ~זזריןואין

 דראיןה~~ב~~ן
 דמשו~~ דם"~

 ביש~~ל~ ~ם

 שם דכתב דרבדן ~ק ד~~~יןה~י~ות אי~
 וז~~ל~

 ~מכל
מ~ום

 ל~
 א~רו

 ח~~י~
 השדה ~י~ות

 ~ אדםלכל ~משומ~
 ש~~ ~ל~

 אותם י~חו
המ~ו~~ מ~

 שדו ולכך
 ב~"~

 מללו ש~תיו ה~י ~~~~לי
ב~ור

 דלשמו~
 אםור

 מה~~
 בדיעבד ~בל

~~ 
 ד~ם~ ל~שמ~

 למימ~ בעידן והיל~ך מדרבדן ~ק
כמ"ש

 דבחד~
 ועל יש~~ל פ~~ות ~זרו~על ~זירה

 ביחד ~משו~רים ~כויםפי~ות
~~זיר~ןי רב~~ פלו~ ול~

~~~~ ~ ~  

~~~~ 

~~~

 ר~יתי
 להמבי"~

 דפי~ות ש~וכיח
דוהג עכו"~

 בה~
 ~בי~ית קדושת דין

 ~משדי' על ב~י' ש~שון רבידו והביאה דאהלות~י"ח מהתו~פ~~
 וז~ל~ דא~לות~י~~ח

 י~רב בן יהודה ה~יד
 יצחק בן וי~קבגוברין מבי~

 ~בי~
 קם~י על ~ופדין
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 ~השהחזיקו
 מעול~

 ~הגר~~א
 גיר~

 שהחויקו

ב~
 מעולם

 ב~ו~א~~
 א~ר ב~דין שלא ו~תירה

 עובדי ~לכו ~יתה שביעית שדה אותהח~ין

~ו~~

 ~לא שוק ו~דיחו שלהן לקרקםיות
 באו ~~רו בחזי~תם ובזזום ישראל ובאו~י~ות
 רבי אמר חוירים התירו ש~א חכ~וים אצלודלך

זרי~~
 בח~שה

 ב~ד~
 עשרים עליה דמדו השדי

 ~כדםים הכל שיהו והתירוה זקדיםו~רבעה
 ~תוכ~

 וז~~ל הר~ש ומפרשעכ"ל~
~ 

 ~עולם בה שהחזיקו
 ושביעית במעשר וחייבת ישראל ארץ שלשהיתה
 שלאוהתירו

 במדי~
 ~~חילו מעצמן

 לדהו~
 בה

 אעפ~~י ושביעית מ~עשר ו~~ו~רההיתר
 ישר~ל ובאו ב~דין להתירה חכמיםד~~דו ש~~

 הביעור ל~חר שביעית משום א~רום ולאובזזום
 שהתחילו דמשום ק~ן~א

 ב~ לד~ו~
 ולפו~רה היתר

 שמצאו הדוי ~~רות בזזו ומשביעית~ומ~שרות
 ~בי~ור ~ לאחר שביעית ~~שום ~~רום ולאבשוק
 בכ~~ד אח~כ שדמדו כמו דמדים היו אםהא

 בתוכה ~כד~ים הכל שיה~' והתירוהזקד~ם
 ~ומ~ה בהי~י~ ול~

 משו~
 ישראל ~א~ץ ~ממין ארץ

 ~וזזים היו ~א שהעידו כמו היתה בהשהחזיקו

הפירו~
 הביעיר ל~חר אםו~ים והי~ בשוק שהדיחו

 הגוים שאמרוכמו
 בחזרת~

 אצל ודלך ~ בואו
 שביעית ש~ירות חזירים להם התירו שמאחכ~ים
 ~ז עבר כבר ו~מא הביעור אחר א~וריםהיו

 אמרו ולהכישעת~הביעור
 ~מ~

 ~~ם התירו
 עכיל~חזירים

 וכ~
 ג~כ והביא ~~י~א הכו"פ כתב

 ש~ירות ~ה~~ל~תו~פתא
 עכו"~

 אם~רים
ו~~יג ע~~~

 מר~
 מהרי~ק

 וז"ל~ המבי"~ ~~
 ו~ה

~הביא
 דםו~ מהחו~~ת~

 א~לות
 איכ~

 ל~וקמא
 וחזר עכי~ל~ גוי ביד ישראלבפירות

 המבי"~
 וכתב

עליו
 וז~ל~

 דאה~ות מתו~תא שהבאתי הר~י~ ועל
 ג"ככ~ב

 דאיכ~
 לאוקומי

 בפירו~
 ביד ישראל

 י ראייתי דחה לאוקומי ובאי~אגוי

 ע~שי~ הרצ~~ב בשדת שהב~תיהתום~תא מ~ש~
 ורי~יתי

 וז~~ל~ מ"ג םי~ ח~א בםפרול~ה~יי~~~
 מהרי~ק ו~רב

 לאוקמה ~~יכא לו~ר ד~הז"ל
 ב~ירו~

 י~ראל
 עבירה עוברי עש~ן דבריו ול~י גוייםביד

 ~יון ועוד לדויים פירותיהן דותדים שהיוב~ו~~י
 ל~יחת לישר~ל מד"ל הם דויים שלשבידם

 הגויים בטחו מה ועל ~ויים ביד שהםישראל ל~ירו~
 מלא שוקשהדיחו

 פירו~
 חםו ולא

 שיבזבז~
 ~~ושבם

 וברשותם הואיל הם גויים שלשפירותיהם
 י~ראל של שהם דו~ע שהי' לומר ודוחקד~צאו

 שמשוןורבידו
 ש~ירש~

 הביעור אחר והע~ידה

ל~
 עכ"ל כן לפרשה מידה שתיק הוי

 ~םי~ רוכל אבקת בתשובת כתבעצמו וה~~ריי~

 המהרי"~ו~ביא~ ~"ד~
 ~ו"ל ~"ב בםי~

~ 
 מבואר ש~שון רבידובשם ש~צ~~ ו~מה

 ~אי~
 ~הג ביעור

בפירו~
 גוי שזרע גוי

 י~ ומעת~
 על~ לת~וה

 עכ"ל~ להתיר ~~ה שמשון שרבידואחר ~ראיוח~ ~ה היו א~יי ~חייבה דע~ו ~לשעלה
 וז~~ל כ"ד םי' רוכל באבקת דבריו ו~וב~וכ~ב וה~בי~~~
~ 

וא~
 הן~ הגוי ד~ירות ש~י~ ז~~ל שמשון לרבידו

~צ~~ל
 אי~~

 ביעור צריכין
 מ~~~

 ~ביעית קדושו~ שאר
 ~יין ע"ש~ ב~םדוה~ת

 במ~רי"~
 ~שם~

 שכת~

דא~
 ~בי~ור ~~חר ז"ל ~שמשון רב~דו ל~ברת

אי~
 אדו

 י~ולי~
 השוק מן ל~דות

 א~ ~~
 הגוי ~ון

כד~וכ~
 מה~יא

 ד~ו~

 קםרי ~התירו אהא אהלות
 שוק ש~דיחו ~יי ~~ידהלו~ר

 ~ל~
 ~שום חששו ולא ז~ל הוא ו~י~ ובזזוםישר~ל ו~א~ ~ירות

 שלא דכל ~עמא והיידו הביעור לאחרשביעית
 ת~דה ~ו אין שוב הבי~ור בש~ת~ו~קר

 דק~י~בדדרים ~דמוכ~
 ~יעי~ ~ירו~

 ~ביעור לאחר
 אמד~ ע~יש~ מ~ירין לו שאין~דבר

 הבדתם ~~י
 דכוודת לו~ר הר"שכו~ת

 התו~~ת~
 דישראל

 אתבזזו
 ~ירו~

 היתר להד~יג ה~כו"ם של
 שבי~יתב~ירות

 ולאוכל~
 זמץ ל~ח~ א~י~

הביעור
~"~ 

 דק~רי דלד~~ם ~יון לבזוז ל~ם מה
 ~"כ כלל שביעית דוהג ו~ידו היא א~~יל~ו
הי~

 לה~
 מה~זיים לקדזת

 ~ירותיה~
 ~צודם

 להם הי' ו~ם והא בגזילה ולאה~וב
~ לזרו~

 ב~צ~~
 בשדה

 ~שביעי~
 ב~וו~ת דלע~ד לכן

 מוח~קת היתה קםרי דעיר אחר ב~ופןה~וםפתא
 ושביעית ב~~~ר וחייבת הוא א"י דשלמעולם

ואח~~
 במנין ~לא בעצמן התידוה

 לומר ו~ין לעצמן ~יתר בהלדהוג והתחיל~
ק~רי שהו~

 ב~
 ~~ר והי~כך אדום

 שהלכו~
 בקרק~יות

 ב~~גילה כד~י~א היידוש~הן
 ~וי~

 קרק~יות
 אלא הוא ד~א"י ם~ק שום ~יו ~א דא~כ~באדום
 דמיירי למימר בעידן הילכך ~וא דקםריןודאי
~תם

 קוד~
 ~אל"כ קםרין את רבי שה~יר

 ה~
ל~

 ~תיר כבר ד~בי אלא בעצמן התירו
 דדמ~י ~~~~ב בירושל~י~דאי~א קםרי~

~~"~ 
 ע"ש~

 ל~י~ר דאיכאאו
 דהתום~ת~

 דא~לות ד~ייח
פליגי

 ע~
 דרבי ו~~ל ~ד~יל הירושלמי

 ל~
 התיר

 בפ"א המ~~ל ו~דכחב קםרין~לל
 מת~ומו~

 ה"ח
 קושי~ לתרץ שםשכתב

 מר~
 ש~קשה

 הרמב"~ ע~
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~שהש~י~
 רבי שהתיר איך ה~ל היר~למי דברי

 דראה ~גזכרת שהתוםפתא מ~די היידוקםרין
 ~תירה~קם~ין

 ש~
 במגי~

 וכ~
 דמ~מן הר~~ש

 ולפו~רה ה~תר בה לדהזגהתחילו
 ~מעשרו~

ומשביעי~
 דמדו שלא א~~"י

 חכמי~
 ~התירה י

 ד~יתא דמה למימר ~יכא וכן עכ"ל~~מדין
 דדמאי ד~"אבתו~~תא

 הלוק~ וז"ל~
 כו~

 לאו ע"שי תייב ~קס~י~ה~~ידה ומ~
 משו~

 שחזקתן
 המפרשים כדכתבו ה~יאסש~א~~י

 ש~
 א~א

 ~חויב ד~ק~רי ד~"להוא פ~ו~
 מ~ע~

 משוס עצמז
 כל את ל~~ור בקםרי התיר לא דרבי~~"ל
 בה ~ה~ו ו~שביעית מתו"מ ~ק~קע מן~ה~וצא
~י~ר

 מעצמ~
 להתירה חכ~ים עליה ד~~ו לא וגם

 השביעיח בשדה זר~ו לא לאיםור שדהגויבשדים
~לא

 קצ~
 שב~ רק עבודה שום עבדו ולא

 ישראל ארץ בכל כמו ק~רי לארץ הי'שבתון
 ~ה היה אכילתןועיקר

 שהגויי~
 הביאו

 שידעו השביעית בשדה ו~מובן ב~וק ל~~כורלהם
 הגויים~ל

 שםביבותיה~
 זורעים הישראליס ש~ין

ועובדים
~~ 

 הגוייס באו ~שביעית ה~רץ
 ל~כור ו~בואותיהם פירותיהס עםמהםביבות

 לדהוג קםרי בדי וכשהתחילו בשוק לישראללהם
 תז~מ בלא ה~תר~ה

 וש~י~י~
 תל~ידי שם שהי~

 מדבולי חוץ קםרי עיר הי' ד~תם שלפיחכמים
 ובשדה היתר בה הדהיגו ולכןא"י

 כמו הארץ עבודת כל ו~בדוזרעו השבי~י~
 בח~~

 לא והגויים
 ~הגו היתר בה לדהוג ~ה~תילוידעו

 השביעית בשדה בשוק ותבואותיהם~ירותיהם להבי~
 קדמודיות ~ביעית שדי ב~ל ~מו לי~ראלל~כור

 את ול~ר~ם לחזק רצו היתר שדהגווהישראליס
 יקדו שלא תחבולה ול~~ותההיתר

 קםרייושבי הישר~לי~
 מהפירו~

 הגויים של והתבואות
 דיכר שיהי~כ~י

 ו~פורם~
 עשו ההיתר לכל

 ~להן לקר~~יות הגויים כשהלכו ~~תתחבולה

בז~
 הישראל

~~ 
 יבואו שלא למען פי~~ו~יהם

 מפירות לקדות ~~רי עיריהודי
 הגויי~

 כדי
 שיבואו מוכרחיםשיה~'

 לקדו~
 ישראל מפירות

 שזרעו הישראלים ~ו ל~יתר המ~הגויתפרםם
והכידו

 פירו~~
 ~ישראלים שכל יראו הר~ה ותבואות

 וי~אר ~שביעית שדת בכל כמז מהגוייםיקגו
 הזאת התחבולה עשו לכן קודים באיןפירותיהם

כשהל~
 מקו~ שלהן לקרק~יות

 שמ~רש כ~ו ולז~רשכר ש~ ששותין ~
 ~ערו~

 ערך
 ע~יש~ ק~ק~

וי"~
 ב~גילה עיין שלהן עיז בתי שהוא

 ~שם~

 ~ע"זו~ין
 ~י"ח~~

 ~ירות כל בזזו
 הגוי~~

~~~~~~ 

 ~הו~ ~~~

 רק ~~י

~ מפי~~ ד~ר~ 
 בשביעי~ מותרין עכו"ם

 וכ~
 הר~~ש~~~ מ"ש

 כוודתי ~יידו ~בי~י~~ משום א~רוםולא
 התכמיס דגם שביעית משום א~רוםלא דהחכמי~
להם הוד~

 דפירו~
 ~כו~ם

 מותרי~
 דתדא לזה והוכחה

בברייחא~
 אצל ודלך בואו ~~רו בתזרתם

 ע"שי תזירים ל~ם החירושמא תכמ~~
 ~צידו ולא~

 ~ אעפ~~ ~~פירות את להם ~~רוםשהחכמים
 מותזקתדהי'

 לא~ו~
 ~ד~דו~ ~מו ישראל ~ירות

~הוכיח ~שם~ והמהרי"~ ז~דים~ בכ"ד אח~כ~ליה
 ד~ירו~

 ע~ו~ם
 א~ורי~

 ~שום
 קרקסיות לב~י וה~כז בשוק הפירות שהדיחו~מה ~ב~עי~

 שהיו ~פדישלהן
 ב~ז~י~

 יבזבזו לא שהישראלים
 ר~יע שביעית שאי~ור מחמת פירותיהןאת

 של~ן מקרקע עכו"ם דמפירות וע"כ~לייהו
 דאם~יתה

 די~~
 היו ישראל של ד~ירוח

 עכו"םופי~ות מודחי~
 אי~ מותרי~

 ~םרו
 לגוי~ פירותיה~

 ~א"י לאו דק~רי ~~ל ~היו דעתם ל~י הא~"שי
 הי~ מותר~לא

 לה~
 לזרוע אפי~

 ב~~מ~
 וכ"ש ~

למ~ו~
 פירוחי~ם

 ל~כו~~~
 להםי דאםר דלא

 הב~יתו מה על ~קשה לדבריו ~אפי'ועוד
 הגויים מפדי חששו לא למה בשוק פירותיהןלהדיח

~חרי~
 ויבז~זו שיגדבו

 ודוח~
 ה~כו שכולם לו~ר

 ד~אר ולא שלהן~קרקםיות
 ו~זה ~הן אח~ א~

 ורק ישראלים היו העיר יושבי דרוב~וכח
 היו דמי~ו~א~יעו~א

 ג~
 כן

 דרי~
 בתוכה

 שאלו ~ו~ויים
 הגויי~

 אח~ת ומ~יר םו~רים ~יו
 לקרקםיות דמלשון ו~עפ~~י באוהיו

 של~~
 משמע

 וא"כ היו דמיעו~א מוכח עכ"פ אבל בעיר~ישבו
 לאו אם למכור בשוק ה~ירות ~ביאו מיבשביל
 ע~ו~ם דפירות~ ~ו~ת ו~~כ הישראלבשביל
 ד~~תמ~ בשביעי~~ותרין

 שביעית שדי בכל גם
 לישראלי~~ ל~כור בשוק פ~רות~ביאו~

 שומר מישבו ~דשארו גויים איזה יגדבושלא ובשבי~
 מקודם חששו ד~א משום בפדיהם לשמור~חד

 החשש מפדי ורק לב~וז ~בעיר היהודים כל~יבואו
 ~חד שומר גם ~ספיק הי~ המע~ים~~ויים

לפי"ז א~
 לה~י~ צריכי~

 ח~~יס אצל הלכו ל~ה א"כ
 דידעו כיון חזירים ל~ם התירו ש~א ~הםלשאול
 זאולי בשביעית מות~ן דפירזתיהם מקודםגם

 לבזוז שאםור עצמה הביזה מעשה ~ל~וודתם
 חילול פדי ~~"פ הוא אםור ע~ו"ם גזלדא~ילו
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 א~רו זה ול~ד~ן
 ~מ~

 ~זירים להם התירו

~דכמ~
 ש~תירז

 לה~
 להם התירו שמא כן ~זל אי~ור

 ~זיר~םאי~ור
~~~ 

 מהרי~~ק ~מרן למימר איכא~
דמי~רי

 כש~ירו~
 הי' ישראל

 בי~~
 ~מק~ה ומה ~

 ~א~~~ה~"~
 שהיו ב~ו~י ~בירה עוברי ~שאן

 ~יכא ל~יים ~ירו~ןד~~ים
 להקשו~

 ~לא"ה
 ~שה מכלל הבא ב~או~וברים

 לאכל~
 ולא

 שמכרו דמיירי למימר דאיכא ודאי ~לאל~~ור~~

 ה~ירו~ א~~~~~
 הלבן כ~ול שיהיו קודם

 י~שו ~גר~ו ~ר~ב"ם ~ו~י' מ~יגר~ווהג~דים וז"ל~ מ~י ~~ד בשבי~ית כדאי~א~ג~דים
 הגר~ידיםלהם

 ור"~
 ~י'

 ~שי~ר~ו~~
 משי~דלו

ה~דבים
 קצת~

 כל ושאר מ~יד~ו והזתים
 ~"ש~משיוציא ~יל~

 ו~יי~

 ברמב"ם
 ~~י~

 שמי~ה מה~

הי~~
 ב~יםור ~ובר אידו קודם מכר ואם ~
 ם~ורה ד~י~ור~~ורה

 יל~יד~
 שדאמרה ממה

 לאכלהבתורה
 ודרשיד~

 ולא לאכלה בתיכ
לם~ורה

 וה~
 ל~כלה דמי מידיה ~רשידן

 א~ור אידו ה~~ד דל~דיןל~~~~וכמו ול~
 אל~

משיוצי~
 ם~ורה ל~דין ~"ה לכן קודם ולא

 ~םור ~איד~דמי
 אל~

 ועי~ן ~~~~כ מכר ~ם
 אבל כ"~'~כ~~~י' בדב~~

 קוד~
 ו~~יה מותר לכן

 ~לא ~~ור ~ידו ~~יל~~ו~ה
 כשי~י~

 זמן
ומ~ילא הד~~

 איכ~
 מ~ירת ~י~ור ל~~ין דה~ה למימר

~ירו~
 אלא א~ור ~י~ו דמי ל~כו"ם שבי~ית

 גמורים פירות לוכשמ~ר
 משא~~

 ל~ן קודם
 דא~רין ה~ירות ~כ"פ אבל שבי~ית אי~ורליכא

~קדושת
 שבי~י~

 משום
 ש~ דהקרק~

 ה~~י ישראל

~ ~ ~~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ר~י~י
 שהבי~ להמבי"~

 לדבריו ראי'
 ~ל דשבי~ית ~~~ו ימירושל~י~~י

 מתדיתי~
ד~ושי~

 רבי במ~ובר~ לא אבל ב~ודיא בתלוש
 דרבי קומי ~אאםי

 מד~
 הגוי את ל~~ון מהו

 מ~דיתין ליה אמרבארץ
 שהו~

 ד~ן ~~ור
 במ~ובר לא ~בל ב~וריא בתלוש~ושין

 ה~

באר~
 אםור ב~לוש א~'

 משמ~
 דאית

 בה~
 דין

 באבקת מהרי"ק ~ ~רן ~ליו והשיג~בי~ית
 כ"ד~רוכל~י~

 וז"ל~
 מהירושלמי שהביא ומה

 כו~ ב~בי~ית ה~~י עם ל~חון ~~ודשבי~ית
 ב~ירות לאוקמא איכא דמיהה~א

 ישרא~
 ~וי ביד

 שמי~ה מה' ב~~~ד בכ"מ ~תבוכן
 ה~"~

 בסו~ז
 ~ליו וכתב~~~ש~

 מהרי"~
 מ"ג םי~ ב~"א

 וז~ל~

 אמאי דא~כותימא
 ~~~ ~ב~י~

 גו~~ דהא ~גוי

 ~ ל~~ון מהו לימא הם מותרים ~ירותיוםתם
 ו~וד ה~וי ~ם ~בירהב~ירות

 ד~ש~~
 לה

 שהוא אמרה מ~דיתין התם דאמרידןמ~תדיתין
 ד~דןאםור

 עושי~
 במ~ובר לא א~ל ב~וריא בתלוש

 א~י~ בארץהא
 בתלו~

 אלמא אםור יהא
 ~לו~

דומי~
 ק~מר דמ~ובר

 שהקר~~
 ~צמו~ גוי של

 מישע~ש~
 מהרי~~~

 ל~~ון מהו לומר דהו"ל

ב~ירו~
 דק~~ת לא ~בירה פירות ~א ~בירה

~~א
 שזר~

 ד~שכ~ן~ כ~ו וכד~מה בשבי~ית
בירושלמי

 דשבי~י~
 ב~"ז

 ה"~
 ישראל ~ירות ~בלה"ו וב~~~ הי~ ~ ופ"ח

 של~
 דהיידו בה דעבד

 ~בירה ~ירות מקרי לא האילדות ~ירות ~ו~~י~ין
 ומה ~תם' ~ירותאלא

 מהדי"~ שהו~י~
 דמיירי

 ד~ליש משום מקרק~ו עכו"םב~ירות
דמ~ובר דומי~

 שה~רק~
 דל~ד~~ד ~צמו הג~י של

 להוכי~ ~יכ~ מזהד~דרבה
 ע"~~ דהא להיפך

 ~תלוש ד~ושין ב~ת~י~ן ד~דןמ~ובר
 של במ~ובר ~יירי ב~~ובר לאאבל ב~ורי~
 ~כו''ם של~ ~~וברד~י י~רא~

 ~ו"~ לכי~

 א~י~ לה~יר~
 דהאב~חזבר

 ב~ורי~
 ל~כו~ם קד~ן יש לכ~יע

 ם~ל ~מתדיתין תדא ~"כ דהא ל~מרי כ~"לוהוי
 דא~ור ו~~ובר כיבוש ש~יה לאו יחידד~יבוש
 דרבדן אלא~ידו

 של~
 ומש~ק~ין הול~ין יהו

 בירושלמיכדאיתא ש~
 ד~ל~~~

 הו~~ל ב~לוש אפי' הא
 ~מש א~י כ~~ולא~ור

 אםדימ~
 ~מיה י~יד כיבוש דם"ל

 דלאו ד~~ל ודאי ~~א דבריהם ל~ל כא~~י והויכיבוש
~מיה

 כיבו~
 ברשות ש~ודדה זמן כל ~וקא והיידו

 מ~א~כהישראל
 ~כו~~ ~שקנ~

 ליכא ~ז מהי~ראל
 דבדרבדן ~שום ~יובשום

 לכ"~
 כדאיתא קדין יש

 ב~י~י~בהדי~
 ל~דין ~מ"ז~~

 םורי~
 כיבוש ~מ~~ד

 ~מיה ל~וי~יד
 כיבו~

 ב~~ובר ~פילו ~"כ ~~~~
 ~ז לה~יר~ו~יל

 שהקרק~
 הגוי ברשזת ~ומד

 ה~עםו~ם
 של~

 שייך ישתק~ואידו
 אל~

 כשדתיר
~ם

 כ~הקרק~
 ~י~יה ~שביל ~בל הישראל ב~ות

 ~ת לעבודמותר
 הקרק~

 בש~יל ~~ו"ם של
לא ז~

 כיון ישתק~
 בקרק~ דעכ~~

 א~ור יהיה שלו
 ~הדבר בשביל~~בוד

 כז~ מוע~
 מות~~ שיהיה

 ~כו"ם אצלל~בוד
 ישתק~ ל~

 כ~ו בםוריא
 של~

ישת~~
 הדבר בשביל

 מו~~
 מותר~ דב~ו~יא

 בישראל א~ילול~~וד
 מו~~ ו~~~ בתלו~

 בהדיא
 א~ור במחובר ו~ילכך ישר~ל של בקרקעדמיירי
 ש~מר ד~ה לומר מוכר~ין~ממילא

 התנ~
 ד~שין

 לאו ~כו"ם דשל ישראל בשל ~יירי ג"כבתלוש
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~ן ~~~~~י
~ ~  ~~ 

דוק~
 בתלוש

 ה~~~
 דהי~ושלמי וכיון במחובר~~ותר

 לפשו~~ו~~
 האבעי'

 דמו~~
 ~עכו"ם עם ל~חון

 בת~וש דעושין~~~~ניתין
 ה~

 ~אבעי~ גם ע"כ
 ביד י~~אל בפירות~יירי

 ע~"~
 מרן ~דכתב

 להאכיל~פירות מ~ייע הוי ע~ו וה~וחןמה~י"ק

שביעי~
 על ומו~יף לעכו~ם

 ח~
 שמכ~ ~י של

 פירות למכור דאםור לעכו"ם שביעית~פירות
 לעכו~םשביעית

 כ~~ית~
 דשביעית פ"ו בתום~תא

 ב~"ע איםור זהו ל~כו"ם ולהאכיל~~שי
 ע~~ש~ הי"ג ~"ה וב~מב"ם פ"ה דשביעיתבתו~פתא כדאית~

 מדא ~בי דה~~יך~והא
 ל~שו~

 שלו האבעי

~~תדיתי~
 ~~י לדין בםו~יא ~מיי~י בתלוש ד~ושין

 לי~ה תיפוק ל~ו~ שומע ~תה הן ~כלל~כללא
 מ~ה ~היידו ב~~~י ד~יי~י ~~פו~שת~מתדיתין
 בפ"ה~שדי~ו

 ה"ד~
 לא אבל

 ול~ תבו~
 ת~חון

~~~
 אםור דבא"י א~רו מ~ורש הרי ע"ש~

אפי~ו
 ~מימ~ ~יכ~ בתלו~

 הו"א ~התם ~אי

 ביש~א~ידדוק~
 ~אסור הוא חשוד

 ~שו~
 שאםורין

למםו~
 כדאיתא חשוד לי~~אל שביעית פי~ות
 פ~ו דשביעית ~~תוםפתא

 ~ל"~~~ ובםוכ~

 וה~~ה

דא~ו~
 ~ו~ם ~אכול דחשוד ~שום אותו ל~~םייע

אחר
 הביעו~

 ידי מ~ייע והוי
 עי~

 א~ור והילכך
 דוקא ו~יידו עמול~חון

 בישרא~
 דאם החשוד

 ~ידים ש~יעית ~י~זת אתו~אכיל
 עוב~

 התורה מן
 דלפדי ל~ו~ל

 עו~
 מכשול תתן לא

 היכ~
 דקאי

 עב~יבת~י
 דה~~

 אותו ל~עי~ גם הילכך וכ~ומה

 ~ו~~~ו~
 בעכו"ם ל~פוקי

 ד~
 א~תו להאכיל

 ~ידו העכו"ם ד~א~ עור ~~די משום אי~ור~יכא
 ליכא הי~~אל ועל ~~ביעית על~צווה

 בת~כ כד~יתא העכו~~ם ~ת ל~אכיל התו~המן אי~ו~
 הי"ד בהר~'

 וז"ל~
 ולשכיר~

 העכו"ם מן ולתושבך
 למימ~ בעידן והיל~ך~~שי

 בתוםפתא ~תדידא דהא

~אםו~
 אידו לעכו~~ם שביעית פירות ל~~כיל

 על להקשות יש ו~~ה~רב~ן ~ל~
 ~הרי~~~

 שכתב

 ~עמ~~שם~
 שביעית ~ירות להאכיל דאםור

לע~ו"~
 ~ועיין ~ ע"שי להפםד ולא ל~כלה ~שום

 בפ~ק לק~ן בזהמ~ש
 שאח~י~~

 מן א~ו~ ~א"כ
 אםור ד~י~ו ~וכח הד"ל ומ~ת"כ הוא~תו~ה

~ל~
 איכא זה ול~י ~דרבדן

 ל~י~~
 ~איסור דליכא

 דדחית משום ~ותול~ייע
 מד~ג~

 ל~חידה ממכי~ה

היל~~
 ~חידה דרבדן אלא אידו דמי~ ~מכירה כיון

 ל~חון למופשט ליכא הילכך ~גמ~ימותר
 מהאהעכו~~ם ע~

 דל~
 תבור

 ~ל~
 ה~ם דהה ת~חון

 לאו~ש~ם
 דאוריית~ דאיםור~

 דליכא הכא ~שא"כ

~יםור
 א~יל~ כ~~ דאו~יית~

 את מאכיל אם
 הילכךבידים העכו~~

 למי~~ איכ~
 ~מו טחיגה דגם

 ~ו~~
ולכן

 פשי~
 ~~תניתין ~לו ~אב~י~ ~דא ~בי לה

 אפילו ובםוריא ב~וריא בתלושדע~ין
 ואעפ~~כ מד~בדן אלא א~וראידו ב~חוב~

 ~םורי~ דוק~
~ות~

 בתלוש
 אב~

 דומיא אפי' לא ~לל כלל בא"י
 התלוש כגון בתלוש ואפי~ דרבדן אלא דאידודסור~א
 בידהי~ה

 הע~ו"~
 אידו ד~י ל~אכיל דא~לו

 אםו~

~~
 יש~~ל פי~ות א~ילו מד~בדן

 לםיי~ מ~י~
 אותו

 אסו~~תלוש
 כיון העכו"ס ב~שות כשהוא אפילו

דעכ~~~
 ובא"י ישראל של מקרקע ~או הפי~ות

הילכך
 ~שי~ ש~י~

 רבי לה
 ד~םו~ ~ד~

 ל~חון
 בפירות שביעית לאחר או בשבי~ית העכו"םעם

 ש~םור כ~זושביעית
 ל~יי~

 ולפי ב~תדיתין בת~וש
 שפי~זה

 ביד בפי~ות ד~יי~י מהריי~ק מרן כתב

~כו"~
 דפי~ז ראי~ ~ה~ש"ש ומ"ש ישראל~ מקרקע

~כו"~
 מהתוםפתא שביעית קדושת דין בהן דוהג

 הגוי ~ן לוקחין ו~ין מוכ~ין ~אין דשבי~יתדפ~ו

 פירות הכותיומן
 ~ביעי~

 ~בר ע"שי
 דח~

 ראי~
זאת

 ד~ת~ וז~ל~ המבי"~
 עלה לה מייתי

 ~אםור פירות שביעית על ל~~וד מו~ריםדאין דההי~

ל~םו~
 שבי~ית דמי בידו

 ~ביעית ~~דושת~ ~ות~ יא~~ ל~ דש~~
 וב~~

 התם ~יי~י הכי
 ~כותי ו~ן הגוי מן לוקחין ואין מוכ~ים דאין~א בתו~~ת~

 ב~ירות דמיירי וא~~ר ש~יעיתפירות
 פירות ~~וי מוכרים דאין דומיא ~וי בידדי~ר~ל שביעי~

~ביעית
 קרק~ ש~

 דאין מ~~מא י~ר~ל
 לוקחי~

ד~ום~
 ~מי

 ש~יעי~
 ע"ש~ גוי ביד

~~~~~~~ ~ ~ ~  

~~~~

 ל~ו~רי~ט ראיתי
 ~שם~

 אביו על שפליג
 מו~ר~ן דאין אי~ור ~יך ד~ין וכתבבזה

 ד~א ל~כו~ם שביעיתדמי
 ~אםו~

 מעם לקנות
 לעם שביעית דמי מום~ין ש~ין ל~י~א~ץ

 ה~זול לולב בפ~ק~דא~רידן האר~
 ~ל"~י~

 ~עמא היידו
 ב~דושתה יאכלם שלא ח~וד ~הואלפי

 ויע~
 מ~ם

 כדמוכח ע~ירה עוברי ידי להחזיק ואםור~חורה
 שייך לא בדוי אבל שם~~ והתו~~ ~ש~~י~דב~י
 ~בירה עוברי י~י~ח~יק

 ~הו~
 על ~~צווה ~יד~~

 הגוי מן פירות הלוקח זה כ~ון ועודהשביעית

וד~
 דכל הדמים לו

 שה~
 קדושה בהם ~ין בי~ידו

ול~
 קדושה עליהם חל

 אל~
 ו~שי~א לידם כשידיעו

 קדושה שום עליהם חל~לא
 ביד~

 ~ם דהשתא
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~  מ~ח~ה מקודשים ~ש~יו ~רתכ~י
 מ~ב~~
 ~ידם ~

 בע~~ז כד~~רידן חוליןדעשו
 ~ד~ב~~

 לגדוז בק~ו
כל

 ~~רי~י~ד~ דידר~
 ~וריידא

 ש~~
 שמצאו ~ד

לה
 מקר~

 פריצים בה ובאו ה~ורה ~ן
 מה כ"ש ח~לין ג~שו ~ויים~ ליד שב~ו~~ון וחיללו~
 לרש~ם שב~ו עד קדושה עליהםחל ~ל~

 של~
 חל

 בידם קדושה~ליהם
 לוק~ין ~ד~ין מ~רג~~ חוםפת~ ו~ו~~

 פירו~
 ~יר הגוי מן

 שכול~
 ~ו

 ש~א חו~ן ש~~ו י~ר~לרובה
 יה~

 ישר~ל

מו~
 ועושה ידו ~ל

 ~ח~~
 ע~שי שביעית בפ~רות

 מ~ד צ"ע דב~יוו~א~ח
 ~י~~ הל~

 בזבחים

~מ~~י~

 וב~מורה
 ~ב~~

 מועלין ~כויים דקדשי
 ברמב~ם ועיין ע"ש~ מה"ת~~ן

 פ"~
 מ~'

 השוח~ן מ~בח בקדשי ~פי~ ~וםי ולר~ה~"ו מעיל~

בח~
 ע~~שי ~ייב

 ול~
 מ~~ם פ~רידן

 ~ל~
 חל

 מק~ו בידם קדושה שוםעלי~ם
 דמ~

 ה~דש
 הי~שכבר

 ה~ד~
 ~קדושה דפקעה לרשו~ם כשב~ו

 ~עכו"ם' ע"י בידם קד~שה ע~י~ם חל שלאכ~ש
ועוד

 ה~
 פריצים וב~ו ~מרידן

 וחללו~
 ~פי'

 כלילעדין
~~~ 

 קדושת ~קדוש ~עפ~י

כ~~ית~ ~גו~
 בע"ז

 ~שם~
 לעדין

 ~ב~
 דכ~י מזבח

 הו~~ר~
 ~ירות ה~~ה ~"כ

 שביעי~
 ד~י עצמו

~ו"ל
 להיו~

 קדוש~ה מ~דה ד~קע
 ב~~ות ד~~י'ס~~ל מ~רי~י~ וה~

 העכוי~
 חל ~דמי עצמו

 ומיש~ ש~יע~~קדו~~
 לעד~ן ומיהו

 פירו~
 עצמן

של~
 בהן י~י~

 קדוש~
 מ~~ן ללמוד ~ין שביעית

 ה~דש~~מו~וך~~די
 יוצ~ שהו~

 ~"י לחולין
פדיזן

 ~ו~ ~~
 אבל בידם מ~חלל

 פירו~
 שביעית

 אםור עצמו הפירות דלעולם פדיון להםד~ין
 ע"שי בידס ~~חללים~ידם

 ה~
 כלי

 שר~
 דמי

~י~ו
 יוצ~

 על ד~ח~לו ו~~פ"כ ~דיזן ע~י לחולין
ידי

 הפריצי~~
 פריצים דב~ו ד~~דין דלעד~~ד ולכן

וחללו~
 ד~~קדש היידו

 דתחלל~
 ע"י

 רש"~ כדכ~ב מ~יכל הקדשים ~תהפריצים הוצ~ו~
בדדרים

 ~ס"בי~

 פריצים ד"ה
 וז"ל~

 שהוצ~ו
 ~~מפקיע הקדש מרשו~ והוצ~~ עכ"ליהמקדש מ~י~

לחולין
 כד~י~~

 בחגיגה
 ~י~~

 ב~ד"~
 ~י~קל

 ובקידושיןשקל~
 ~ד~~~~~

 ~כ~~י וב~יק ~ין ד"ה
 וב"~

 ~ד~י~~צ"~י~
 וב~ע~לה וחבירו

 ~י"~~
 כ~~

 ~בד~י~

~ליהי~
 בר~ן

 ד"~
 פ"ו ~ב~שדה~למלך ~שי למעול

ה'
 מעיל~

 ~ה~דש ד~~~ן דקי"ל ~~עפ"י
לחולין יוצ~

 ~ל~
 כשמעל

 ~מוצי~
 בר ל~ו ~כו"ם

 מע~ל~
 ~יכ~הו~

 למי~ר
~~ 

 ~ידן
 ~בן שי~חיי~ דוק~

מ~י~~
 ב~ו~ד

 ~ד~
 ~ם

 ~ו~~
 מ~שה רק

שבכה"~
 דפ~~~ ~~ילא במעילה מ~חייב ~י~ר~ל

בקר~ן מחויי~~ ש~ידו מי ~מעשה ~שעושה ~פי'לחולין
 ~ית~ ד~~ מעיל~

 ב~םחים
 ~כ~יז~~

 וז"ל
כל ~

 ~~כ~
 לחולין דפקי ~מ~יק דמעל

 בר רמי ~~רכו~ ~די~ ו~~
 חמ~

 שדפלה כ~ון
 ב~צי ד"ה החו~~ וכ~בו הקדש ~עצימ~ליה דליק~
 וז"~

 וב~זיד הקדש בעצי לאוקמיה"מ ~~
 ו~ליב~

 ~ר"י

~ל~
 דל~ו

 ~כ"לי במזיד ~~בו~ ד~יל~~ ~ורח~
ו~ם

~~~~ 
 ~די ד~~ו וק~ן עכו~ם ד~"י

 ל~ דיד~~דמעיל~ חיו~
 דפקי

 לחולי~
 ~~ר~ ~רי

ל~וקו~י
 דמםי~

 ~די ד~או עכו~ם ~ו ק~ן
דמעילה חיו~~

 ד~ק~ ול~
 לחולין

 ~ל~
 ש~מעשה~ דכל ודאי

דעש~
 עשה ש~ם ב~ופן

 ב~
 חיובא

 בכ~"~
 הי~~

 במעילהמ~חייב
 ד~ק~ ממיל~

 ~~~ ~פי' לח~לין

~מוצי~
 בר אינו הקדש מרשות

 חיוב~
 דמעי~הי

 י~צ~~ דהקדש למימר ע~כ ~עידן בל~~~הדהא
 ~~ילו דהיידו המועל שמעל ~רם ~~י'לחולין
~רם

 ש~בי~
 ~~רבן

 ~מר ~~"חי~~ בר"~ ~י~~ דה~
רב

 יהוד~
 של שופר

 ל~ עול~
 ~~~~ ו~ם י~קע

יצ~
 עולה ~עמא מ~י כו'

 ~י~ מעיל~ ב~
 ~כיון

דמע~
 בה

 דפק~
 ואם ע~שי לחולין

 ~ית~
 דל~~

דפק~
 לחולין

 ~מבי~ ~ר~
 מעילה הקרבן

 עדיין ה~קיעה בשעתעכ"פ ~~
 ל~

 הביא
 ו~~אי לחולין יצ~וולא הקר~~

 בתקי~~ יצ~
 ו~עפי~

דמ~קי~
 ~ימ~ רב~ ל~

 ~י דתקע ~ב~ר מעל
 עיקר ~~שי ~קע באי~ורתקע

 ~~ק~~~
 ש~~

רב~
 אידו

 ~ל~
 ל~קוע~ שמ~חיל דבשעה~ מ~ום

דל~
 עדיין כלל מע~ה ~שה

 ~פק~ ל~
 לחו~ין

~בל
 ~כ~

 כשעו~ה
 מעש~

 שחייב
 מ~יל~ עלי~

ד~ק~
 ~רם ~~י' לחולין

 ש~בי~
 ~ם הקרבן

 לרב~
ו~~

 דת~ל~~ ד~"ל ~ו כ~~ד דב~ין ם~~ל י~ודה

 יו~~ ~חל~ בל~ וסו~ םו~ בל~~קי~~
 ה~~כך

כשמ~חיל
 ל~קו~

 במעילה ד~חייב
 ויוצ~

 ב~ו~
 ~רמ~"ם מ"ש לזה ודו~מאהתקי~ה

 לעדין ~~חולין ~ייק~מ~ניו~~ בפ~~~
 דמשי~חיל משום פ~ו~ה שחי~~ו~מזיד ~ש~~ הש~ח~

 ל~~~
חבו~~

 משי~חיל ~ו הבהמה ~~ו~ר
 ל~~ו~

 קצ~~
םי~~ים

 ~ו~
 מחלל

 ~ב~
 ~י~ך מומר ודעשה

~חי~~ו
 ה~ר~י ציון ~ור ~בחבורי ע~~שי ~פ~ול~

ב~י~ורו~
 דפיק עכ"פ אבל

 ב~
 ~~~ גם~ לחולין

 ~~שמבי~
 ה~רבן ש~ין מבו~ר ~רי הקרבן

 המ~שה רק ~ולין מ~יקבפועל
 קרבןחיוב להבי~ שיכול~

 מ~קע~ הי~
 גחולין ~הקדש

 מע~ה שעושים ~כו~~ם ~ו ק~ץה"~ ~הילכ~
 ~שיכול~
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 קרבן ~ית~ייב ~יוב לבר~הביא
 ~~פק~ ק~ ~~~

ל~ו~י~
 הי~ ו~ה

 ה~~י~

 ו~~לוה פרי~ים ~ב~ו
 שהוצי~ודהיי~ו

 מרשו~
 הק~ש

 ד~~ ע~
 לגוז~ם

ו~~ו
 ~~~ש~

 היה ~יוב בר ~~ה אם דבכ~"ג
 הרי ב~עילהדת~ייב

 הי~

 ~הקדש ~ת מוציאה~
 ו~ף ~יוב בר ~ידו ע~י ד~~ה ~ם ~~י~ל~ולין

~~
 ~י

 ד~ז~ידי~
 ~צל דם ב~זיד י~~שה הי~

 כר"י דקי"ל ~ת~לל אידו~יוב ב~

 ~ז~~~ל א~~ו במזידד~קדש ~נ~~הי~ ב~ידושי~
 ~יכ~

 דמזיד למימר
דעכו~ם

 ~וג~
 דישר~ל

 ה~~
 שלו שהידיעה י~ן

 ~ו~האי~ו
 שו~

 יתרו~

 יותר וב~יוב באי~ור
שאידו מ~~~

 יוד~
 איםור לא אי~ו וזה דזה כיון

~י~ב ול~
 ד~~

 לא
 ד~~וו~

 ~ל
 ה~~~~

 וא~~~י
 ד~ם גזל ~~~ם מה~דש ~גזול הואאםור דעכ~~
~צ~ווה ~~~

~~ 
 ~זל ~י ד~זה גזל

 הדיו~
 לי ו~ה

 ~בלהקדש גז~
 ל~ ~~~~~

 אלא מזיד הוי
 לעדי~

 ~~נין וב~זגג ~קדש ~י~~ר ~~ניןולא ג~יל~
ו~~זיד ה~ד~

 ל~די~
 דזיל~

 ~~קא
 ל~ולי~

 ל~~~י ~~י~
 ב~ידושין התום'כדכת~ו

 ~ד"~~~

 ~"ש~ ~בל ד~~ה

~~
 לדקדק יש

 ~ז~~~
 הה~דש ~ת ד~יק אם

ל~ו~י~
 ~"י

 ~~ול~
 ידי ~ל דו ד~י ~יוב בר ~ידו

~וצאות
 ה~ריצי~

 דא~ ~ושום
 בר עשה

 ~יו~
דזע~~

 ~~ולין ~~פיק הי~ דב~~~~ד
 ה~

 אם
 ~יוב בר ה~ידו כמו בידיעהא~ר י~~~

 ~~יקהי~ ~~ בידי~~
 ל~ו~י~

 ~~רי~~ם ~~~ה ב~ר ~יזל ואם
 ד~ ד~צל~ל~וד

 ~~זו ב~~זיד
 שו~~

 בר אי~ם הא

~יוב~
 די~הו ד~~ילה

 ומ~ש~ה~
 ~ידי ~ביא אידו

 דימא א~ ד~~י~ו ~ומר ~ראה ~~ן קרבן~יוב

דל~
 ~ז~~לל

 אל~
 ~רבן ~יוב בר ש~וא ב~וי

ובשוגג
 מודי~

 כאן
 דל~

 אם ור~~~ ר~~מ ~לידי
 או מת~ללבמזיד

 ל~
 עליו דרמיא בישראל אלא

 ~י~ו ~ר"י ב~זיד והיל~ך הקדשאי~ור
 מ~~ל~

משו~
 ~~קי ולא ב~רבן מת~ייב דאי~ו

 בע~ו~ם משא"כ בתק~ו עומד ה~דשוה~יםור ל~ולי~
 אפילו כלל הקדש ~יםור ~ליודליכא

 ~וד~

ה~~ו~
 ההקדש ה~~ו~~ם ד~~ל

 כ~ולי~
 ~מי

 כ~~ו הקדשוכשדוזל
 גוז~

 דמי ה~יוט
 ובגוז~

 ה~הדיו~
 ~גזילה דק~ה

 להע~ו"~
 בהוצאתי

מרשו~
 ~מצווה ~ינו דהא ה~גזל

 ה~זילה אתקו~ה והו~ ב~שב~
 ~~ו~

 לר~"י ~~יו ד~הרג

 ~ם~ב~~בעירובי~

 לא מ~כו"ם ~כו~~ם ~~י~
 גית~

ל~שבו~
 לכ~~~ ~ישר~ל וע~ו~~ם

 לא
 ~י~~

 ~יי~להשבו~

 ועיי~ ~~ם~ ~~ בן ב~ד~~ה

 בעיז

~ס"ד~~

 בתד"ה
 איז~

 ד~~ור דכתבו
 ע~

 גזי~ה

 ד~~~ריד~~~~ו~
 ~י~

 ~~~ש~ ~~י~יה ב~רבה ליה

ומכ~
 ב~ו ~ה

 ~~ללו~ ~ריצי~
 שגזלו כיון ~ירוש

 ע~~ א~וקד~ו
 משום שבהקדשות ~ד~~ים ק~ין

ד~~
 ב~~בה ~ת~ייבו

~~~~ 
 ~~~ילא ~זל אי~ור

~~~~~
 הק~ש ל~יםור א~שר דאי שבה ~י~ור

 ה~~ץ ~לל~ול
 ~ל~

 ז~זן כל
 ~זכו~

 הד~ים
שב~~~ץ

 שיי~

 ל~קדש
 מ~~~~~

 זכות ~שנ~ק~ת

הד~י~
 ~ו ~זהקדש ~ב~~~ן

 ~י~
 ~~ו~

 לה~י~ור
ל~ול

 וכיו~
 ש~~ל

 ה~כו~~~
 ה~דש ~י~ור ל~~א

~~~כ
~~ 

 הקד~ א~ ~וזל
 ~~ו הוי

 ב~~בה ~~~וייבו~י~ו הדיו~ גוז~
 ו~כו~

 דק~ה ה~פץ ד~~י

ל~~~ו~~~
 ~~מילא

 נ~ק~~
 ~י~ור

 ~קד~
 מה~פץ

~ל~
 ~~ר ~ילול ~ום

 והילכ~
 בכלי א~~לו

 שר~

יו~~
 ~"י ~~ולין

 הו~~~ו~
 ה~~ו~ם

 דה~
 ד~מרידן

 רוכ~יהב~ל
 ~~דו~~

 ~~ע~ ~~ ה~ו~
 ~יידו

בישר~ל
 ~אי~

 ~ו
 לזכו~ כ~ ~ו~

 ה~~ץ בד~י

~ז~~~~
 ~בה ~ ה~י~ור

 דרבי~
 מ~~ב והוא ~לה

אותו
 ~~י~כ~ מלז~ו~

 דליפקע ב~~ציאות לי~א

 ב~כו~~~ ~~~~"~~~~דוש~~
 ב~ים~ר מצווה ~~י~ו

הקדש
 ואי~

 לו
 שו~

 ~~~כב
 ~לזכו~

 ~~ד~ן וזהו
ד~ו

 פ~יצי~
 שייך אידו וכ~~ז ו~ללוה

ב~~דש ~ל~
 דברשו~

 ה~דש
 ו~שיצ~ ~לי~

 מרשות
הק~ש

 ~י~ו~ ד~ק~ ~~~~יל~
 ~~ש~~~~ ה~דש

 ~י~ור

~ביעי~
 ולא תליא בהרשות ד~~ו

 ~~~ ~לי~

ז~ו~
 וכשד~~~י~ ש~ה~ירו~ המ~~ון

 ה~ירו~~

 שבי~יתבאי~ור
 נ~שי~

 כמו ~~ירות
 כ~~י כ~ודאי~ורא ~~י~~

 ו~רל~ הכר~
 ד~~ל וכדו~~ה

 ה~יםו~ ~הי~מ~ו~
 ב~ל ~~~ו ~~ה

~א~~רות מ~~לו~
 גריר~ ד~~

 ה~ירות ו~יל~ך בעליה א~ר

 ~עול~~ביעי~
 דכדםה כשהיא א~ילו באיםורה

 ~~כו"םברשות
~~~~ 

 ~רת ~ב~~י ~~~~י
 הי~

~~
 ~בל ל~לל ל~~ריצים

 שביעי~ ~ירו~
 ~ין

שום לה~
 כ~

 ל~~ל
 מהי~ כשילפי~~ והילכ~

 קדש
 אותוי ~שבי~ית ד~י ~ל ~ו~ה תופםיןשד~~יו

הכ~
 עצמה שביעית ש~ירות דכמו ל~מתפיםה שיש

ל~
 א~ר גרירא

 ~~שו~~
 או~ו הדת~ם ~קבל ~ן

יתרון
 וכ~

 השבי~ית בדמי ו~י~כך מהמ~~י~ה
 איןדמי

 ~י~~
 בין

 ר~ו~
 כיון ועוד ל~שות

 מ~ב~ד~~כו~~~
 ד~~י

 שבי~י~
 ה~ירות ב~ד

 לש~
 ול~ שבי~י~~ירו~

 כמו הוי דזילה ל~ם
 ~ל דהקדש הבית בדק קדושת ~קדישב~צמו שהו~

לכ"~
 מד~תו~ מקדיש ~ם

~~~~

 דם~~ל ~"ז על ~~~ור ~ב~ל ראי~י
 א~ר~~י~ה

 ב~~י~

 ב~ו
 ו~ללו~ ~רי~י~
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 שםדכתב
 וז"ל~

 ~תם פ~א רב א~ר
 להו דד~~ו ודרשו~~כחו קר~

 לחולי~
 ישראל ע~~י

 ובאו ד~תיב י~ר~ל ~יד כוכבים ~ובדי בהוזכו
 וכי וחל~וה פריציםבה

 תי~~
 אם

 אית~
 דלא

 אי~ורא וליב~ול ~וכבים עובדי לי~ברידו~~י~י
 ולישתרודידהו

 ~לי~ו~ אבדי~
 כו' ~ח~דא אמר

 להו דדפקו מ~בח ~בדי~ שדא ~~י לך קשיאו~י
 ישר~ל פריצילחולין~~יי

 וכלי~
 דאחז

~~ 
 ד~קי

 ש~ת כלי ~ידהו מעילה דבדי ~ישראל ע"ילחולין
 ~ועל אחר מועל אין דתדן כה~י~~~~י

ב~וקדשים
 בה~~ ~ל~

 וכו' שרת וכלי
 אב~

 ~~ר

הקדשו~
 של וזהבה וכםפה ~ז~ח אב~י כגון

 ישראל ידי על ~חולין לצ~ת היו י~וליןי~ושלים
דבדי

 ~עיל~
 נידהו

 ~ד~מריד~
 והלא ב~למא

 וכיון ~הד~בר~על
 ד~ע~

 להו דפקו
 ל~ולי~

 אבל
 ב~י ד~~ו עכו"םע~י

 מעי~~
 לא~ דידהו

 ו~ש~ה

איצ~ריכ~
 ולדחויי לשדויי פפא לרב ליה

 ~ת~
ק~~

 יצ~ו ישראל פריצי ~~~י ודרשו אש~חו~

 ד~~י~לחולי~
 ובאו

 ב~
 וחיללוה ~ריצים

 הרי ע~יל~ ~רבי~ידו פירו~ה ~בלדוכך
 לחולין ~וצא ~ין דעכוי~ם המאור בעלשי~ת
 פריצים דבאו דקרא פי' לע~וד ~פשר ואיכלל

 מוכרח הוא זה ובשביל י~ראל פ~צי רק~חלליה

לדח~~
 מזבח דאבני לו~ר

 ל~
 א"כ שרת ~לי יהוי

 ל~ברי ~קום שום יש ליכאל~ידי
 ~זהריי~~

 וא~י'
 בעללדעת

 ד~לי~ המלח~זו~
 המ~ור בעל ~ל

ום"~
 דב~ו ו~זפרש שרת כ~י הוי מזבח דאבדי

 יצ~ו כו~בים דע~י היידו וחל~והפריצים
 דביא שהרי כתיב ~וכבים ~עובדידקרא ~חולי~
 י~ם על לחולין שיצא ו~~זר שיח~ב המקדש~ל ~~דב~

 ~ע"פ הכל הי~ הכתוב דגזירת כתב הא~"ש~
 ואעפ"י ב~~קעות ~~ילהש~ין

 ש~יד~
 ~די

 ועיין ע~ש~ בע"ו לרש"י ~"ל וכן ~"ש~~עיל~
 לבכורות גרשוםברבי~ו

 ~ד~
 ~ל לדק~ק ~ויש

 ~דדרים ה~~ורב~ל
 ~~"ב~~~

 בלשצר ומה
 דמפרש ~אן ~פי' ~הרי ע"ש~ קודש בכליש~~מש
 ראי~ ~ין ד~י כוכבים ה~ובדי היידו פריציםוב~ו
 שביעית לעדין~ידי

 דה~
 ד~תם ם"ל

 ומ"ש ~על~א' מ~דו למדין ו~ין הוא~כתוב גזיר~

~~רי~~
 ל~~ור שייך דא~ן

 ל~~ו~
 העכו"ם ליד

 שביעית פירותד~י
 ~שו~

 ל~ם דדוקא
 ~שום למםור~~ור ה~ר~

 דהו~
 חשוד

 של~
 י~~לם

 מהם וי~שהבקדו~תם
 ~חור~

 להחויק ו~םור
 לולב ב~~ ורש"י התו~' מדברי כדמוכח ע"עידי

 ב~וי אבלה~זול
 ל~

 כ"ז שייך
 ד~~

 ~צווה ~ידו
 דחיי~ידן ~ראה ול~ד"ד ~יש~ השבי~יתעל

 בחובו ~חר לישר~ל ד~י~~שביעית אתי~םור דעכו~~~
ב~ופן

 של~
 יתחלל

 ה~ועו~
 והישר~ל ~חר בדבר

 או~םיא~ל
 ~ל~

 יודעים
 קדיש~ בל~

 שבי~ית
 לוקחין ~יןוהילכך

 פירו~
 ביד י~ר~ל של שביעית

 שביעית ד~י ~ו~רין ~אין משום מ~~~~ם~כו"ם
 הד~ל ~~עםל~~ו"ם

 ומ~
 שהוכיח

 ה~הרי~~~

~~ותרי~
 דמי למם~ר

 ~~ו~~~ שבי~י~
 ~הירושל~י

 היידו ~~ש~ ל~ל~ידיה ~פ~דדהוה
 דו~~

 ~שי~תיה
ד~"ל

 דפירו~
 ~םו~ין ~כו"ם

 בקדוש~
 שבי~ית

~~~
 דאין ~ם

 ק~וש~ בפירו~
 ו~~ו שביעית

 ~~ילשביארדו
 ~ב~~~~

 ~דרבה הד~ל ~ירו~ל~י
ר~י~

 ~וכח~
 ~ביעיח פירות ~~~י ~ו~רין ד~ין

 זכן ע"ש~לע~ו~ם
 ~~~~ ~~~רי~~ ~~~~~

 דאין
~~כילין

 פירו~
 ~~וד~וי ~זשו~ ~ייד~ ל~~ו~~ם שב~~ית
 מפ~ידי~

 ~~יםור ולדידיה או~ם
 ~ירותלהאכיל

 לע~ו"~ שביעי~
 איםור הוי

ד~~~יי~~
 לאכ~ה דהיידו

 ול~
 ול~דיד להפ~ד

 כןאידו
 א~~

 ~ד~~ב~י
 ~קוד~ ב~ר~

 ד~ידו
~~ור

 אל~
 מ~רבדן

 בת~~ אית~ ד~~
 ב~ר ~~

וזיל~
 ולשכירך

 ול~ושב~
 ~~ן

 ~~כו~~
 ברש~י ועיין

 ~רי שם חו~שעל
 ב~די~

 ~ירות דמא~יל ~~בידן
 לעכו~~ם אפי'שביעית

 ~י~~ ו~~
 ~וי דלעכו~ם

 ~~ו"~ ~רבידן איך א"כ~פ~יד
 ~ז~ום ~םור ~א

ל~כלה
 ול~

 שאדי דתושב ~ו~זר וא~ז להפםד
 יותר בכח ~ו שיעבוד ~די הוא לצרכושא~י~~ו

 ה~~ד הויולא
 ~~ דה~

 הוא ~םור לבה~~~ו
 ~לה~כיל

~~ 
 והא לאדם ~ר~וי מ~~ל

 ~שר דאי ו~~פ~~י ~א ל~~~ור הדו~העם עכו~י~
 ראוי שאיד~ מ~כל ל~א~יללו

 ~ל~
 לבהמה

ד~א
 עכ~

 ~ר
 ד~~

 רק ראוי אינו ולו הוא
 הר~וי~~כל

 פירות ל~~~יל לו ~~שר ~ך ל~ד~
 שלשאידו

 שבי~י~
 ~ו

 פירו~
 ~שב~ית ~פי~ עכו~ים

 עמי עשה לעבד לו~ר ה~ב ~יכול ~~~דוכ~ש
 ~ירות להאכיל הו"ל דלא זדךו~ידו

 שבי~י~
 ~ל~ל~כו"~

 וד~י
 דאי~

 ל~כו~ם לה~כיל ~י~ור

~ל~
 לעיל כדכתבתי ~~רבדן

 בפר~
 ול~י~ז ~קודם

הא
 ב~ום~ת~ ד~די~

 לוקחין ואין ~וכרין דאין
 ה~~~ם~ן

 פירו~
 של בפירות מיירי שביעית

 בידישראל
 ~ע~ו~~

 כדכתב
 המבי~~~

 דאין והא
 היינו לו~וכריץ

 ~ע~~
 דחיישידן

 שמ~
 יח~ר

 לישראל ~ימכור~עכו"ם
 יד~ ול~

 הישר~ל
 וי~כלם שבי~יתד~ירות

 של~
 ש~יעית בקדו~ת
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 ה~כו~~ם מן לוקחין דאין
 ש~א דחיישידן משום ~עמא~יידו שביעי~ פירו~
 ימ~ו~

 הע~ו~ם

ד~
 שביעית

 ~ישרא~
 או~~ ~יא~ל בח~ו

 שלא

 ~י~ו~ א~ שביעי~~קדוש~
 ~ותן יא~ל

 ה~ירו~

 שביעי~ בקדוש~ש~~
 ואם

 מ~ו~
 א~ י~~ל הוא

~~
 שיקדה

 באו~~
 שלא הד~ים

 שב~~י~ בקדוש~
 למימר אי~א דעזיקה ובריי~א ד~ויה א~ד~~~ת
 ~~ישראלד~יירי

 קד~
 או בהק~ה מ~ע~ו~ם

 א~~יי ו~י~לכך הגוי מן לו מגיע שהי~~חובו
 להשביח לאו~~ם

 מק~
 הי~ כן אמר

 ~ו~ר~גוי דאמ~
 דש~

 עזיקה
 הו~

 ד~םר וה~ירו~~הי'
 בחובי א~י'~בל

 ~ו~
 משו~זר משום שאםורין

ו~ש~~
 ~בל ~וא דמשומר דאמן דאידו אע~"י

~כ"פ
 ודא~ז~ שביע~~ ~ירו~

 ~ז"מ זה לעדין הוא
 א~ור~ינו

 לקדו~
 ~ין ~משזם ממדו

 לוקחי~
 שביעי~~ירו~

 מוםר דאידו כיון משום מע~וים

~
 לו ומשלם ב~~ה קזדה שהוא ~לא ממון שום
 ח~ש ~ום ליכא דבכה"ג בחובו או שי~כלל~חר

לקנו~
 ולפי"ז ממדו

 ~יכ~
 מבריי~א ר~י~

 ~ל ~רמב~ן ש~~ב ממה לזה הוכחה ויש ~~כו~~ם~ שבי~י~ פירו~ לוקחין דאין א~ו~~~אד~ליגי הד"~
 ~~~י~ו לעיל ו~ב~~~ו ב~ר ~'חומש

 גוי~~~ר ו~ה~ וז~ל~
 ש~
 ~וכר ~

 פירו~
 רש"י ופי~ כו~ ~~וק

בש~
 ~ביב לו וגד~ מעוזק ~~רדם ר~ו~יו

ו~יא
 שד~

 הי' לו ~זאמידים היידו ואם ז~
 ב~יר מ~דוליקח אם~~

 שרוב~
 ש~א ישראל

 ארי~ הו~
 משל שמא חוששין או שדהו לו ומשמרלי~ר~ל
ישר~ל

 לק~
 ~ו ומכר

 ש~ שה~ירו~
 ומו~ר י~ראל

~~
 וא~ ~~ש~ ידו

 או הקפה בלא דמיירי אי~א
 למה ~~~כ בחובוגבה

 לי~
 דוקא ~חוש

 ליקח א~ור ~ש~ר דבל~ו ליה ~יפוק~שמר מ~ו~
 ~וקחין דאין ~שום~~גו

 שביעי~ פירו~
 מ~~ו"ם

 דמי~רי דימא אם ~בל ה~"ל' ה~ו~פ~א~"י
 ש~י~ א~י בחיבו גבה אובהק~ה

 בהקפה אפי~ ליקח דא~ור הוא מש~ר~שום ד~וק~
או

 גב~
 לה~שמר רבדן ליה דקד~ו משום בחובו

 אחר מ~דו ליקחשלא
 כד~~~

 הר~ב~ן
 ~שם~

 ל~ו~"~
 לוקחין ~ין לאי~ור דמי

 דמי מ~םרין אין משום דאםור~עכו~~ם שבי~י~ ~יר~~
 שבי~י~

 ב~י~ור משא"כ מו~ר וכדומה ובהק~הל~כו~ם

 ~חמ~לקיח~
 ~~ור הלוקח על ה~י מש~ר

~קדי~
 דקד~ו מחמת ~ה~שמר

 ~י~
 רבדן

 ד~ו ו~~פ"י~~~ש~ר
 ל~

 מ~מ~מר ל~ח

~ל~
 ~~עכו~~ם

 כיו~
 ק~ ד~עכו"~

 ~המש~ר

 לק~ו~ לא~ור שייך לאולהע~ו"ם
 מחמ~ הילכך

הקד~
 להמש~~ר שקד~ו

 מחמ~
 ~עשה

 א~דמשומר ע~יר~
 שייך אידו

 הקד~
 ~מוכר ל~~ש~זר

 ~ק~~ חלל~~ו~~ם
 ~ל

 הישרא~
 מהעכו~ים הקודה

 ה~~שמר שעשה העבירה מחמת מהמשמרשק~ה
 ב~ט~~ו ב~ה~~ד ל~~ל ~דכ~ב~י הראשוןהמוכר

 הי' לה~~ו~~ם ~אמי~ים היידו אם והילכךע~~ש~

אםור
 לקדו~

 ~שמר משום ~~מדז
 ו~ש~י~

 מ~~~יד~ם

לו
 ~שו~

 מ~חו להשביח ד~לידן
 ד~מ~ הו~

 כ~
 ליק~מו~~

 בחובו ~ו בהקפה ממ~ו
 ו~ז~

 ידחה
דברי

 ~מבי"~
 ובדו

 מה~י~~
 להוכיח שכ~בו

מבריי~~
 ול~י ~ד~ל ה~ו~~~א דברי דגד דעזיקא

הד~~ל
 ~יכ~

 ~ום
 ם~יר~

 ל~י~~ז וכן
 ל~

 ת~שה
 ם~ק ~"ד םי~ ה~~ה~שקושי'

 כ"~
 ~דברי ~~קשה

 ~עמא מ"ש ו~~~ד ע~~ש~ הד~~להרמב~~ן
 ה~וספ~א דבריהרמב"ם דהשמי~

 דאי~
 לוקחין

 פירו~
שביעי~

 בעזהי~~ ~אריך ~~כו~ם
 ב~פרי

 תור~
 ~לציון

 הלכו~
 ~בי~י~~

~~~~ ~ ~ ~  ~~~ 

~~~~
 ר~י~י

 להמבי~י~
 ב~שובתיו

 ח~~~
 םי~

 ובאב~~~~~~
 םי' רוכל

 כ~~
 ~~ובא

 ראי~בשמו
 ד~ירו~

 משום ~םורין ע~ו"ם

שבי~י~
 דדמ~י ד~~~ג מ~~וםפ~א

 ו~~~ל~
 המשלח

 מ~ש~ו~ משו~ חושש זה הרי הנכריביד
 ומשום

שביעי~
 הל~ו שהע~יק ~מה

 תיבו~
 ~~~~י

 ש~~
בחזק~

 ~מש~מר
 בדקדו~ של~

 ואלו ~ע~יק

ה~י~ו~
 ד~רים~ ח~רי בעדין ב~י~א הוא

 ~~~ש~
 שפירו~משמ~

 בא~~ור הם גויים של
 ~ביעי~

ע~ש~
 והו~

 ה~ם~ מ~יק ~צמו
 א~י~ג

 דאיכ~
 למי~ב

 שבי~ית ~שום~שש
 יש~א~ ש~ פירו~

 גוי ביד

 דאין דם"ל משמעעכ"~~
 ב~מ~ דחי~ ז~

 ~ך
 זה ~דיןכשדעמיק

 דראי~
 זה~ ~ם ל~~ור

ה~ם דאי~~
 ~וד~

 וז"ל~ לז~
 המ~קיד

 ~ירו~
 ~צל

 הנכ~
 חושש זההרי

 משו~
 ~זעשרות

 ושבי~י~
 אי~ ו~ן

 מיד דד~~יב~"ג
 וז"~~

 ~צל פירותיו ~מ~קיד
 ולשב~עי~ למעשרו~ בחזק~ן ~~~ה אצל או~כו~י

 אצל~
 וכ~ב ע"ש~ כ~ירו~יוהדכרי

 הר~ב~~
 בפי~

 המשדיו~
~וז"~~

 וכשיפקיד
 פירו~

 שהחלי~ן דאמר הדכרי אצל
 ר"ל כ~ירו~יו ~ם כן ועלמשלו

 כפירו~
 ~ד~רי

 דהך ו~"כ עכ~ל~ ~~ום מחויביםואידם
 ק~יכ~~רו~יו

 בי~
 למעשרו~

 ובי~
 ~שבי~י~

 ה~~ד~יירי
 ב~רווייהו

 ה~ד~ ~דק~מ~
 ה~ם
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 וב~~ז ולשביעיח למעשרותבחזק~ן
 ~ל"~~~

 אי~~
 ~~תיק דהגמר~ הכיבהדיא

~ 
 דמחדיחין לשון

 וז"ל~בפי~ו~
 אצל פירוחיו ה~~יד והחדן

 עכו"ם של כפירוחיו הן הרי כוכבים~ובד
 הרי ולפי"ז עכ~ל~ ול~עשר~לשביעיח

 ~דרב~
 יש

 ~זהלהוכיח
 ד~י~ו~

 שום בהם אין עכו"ם
 אמרידן ~עשרוח דל~דין דכ~ו שביעיחקדושח

 כ~כ~ב ~לעשרן ופ~ורכ~ירוחיו
 הרמב"~

 בפי~
 ה"~ דפרקין בירושל~י~וכדאי~א

 ל~וחן~אמר א~ הכ~ ~ וז~ל
 ~~כו"~

 אצל אמ~ אח ו~~א דמאי
 כפירות~ו~עכו"ם

 כ~~
 פירות וכאן בקופוח קו~ה

 ~~~~ש ו~פרש ע"שיבפירוח
 ד~לו~ח~

 ו~בנן דר~ש
 קופה~~יירי

 ב~ו~ו~
 הרא~~ש בפ~רוש ועיין ~~~ש~

 ~~~עשרוח ~י~א והראב~ד ~~ריב~ז~צובפי~
 א~יהו בשדוח ועיין הר"ש על הגר~א~ה~~ות ו~יי~

 אצל בד~ה ד~~אי ד~~ג מחדיחין עלובר"ב
 וז"לכחב

~ 
 של ופירוח

 עו~~~
 ~~ע~ר ~ן פ~ורים

וריש~
 שדרך מפ~י

 ב"~
 רבוח ~ופוח להו~יך

 שמא ~יישידן ה~וחן ~צל ולהדיחן ח~יםשל
 זו קופהנחחלפה

 בקו~ו~
 ~של ~חרוח

 ש~א ל~ימר ליכא פירוח ~בל דמאישהן י~רא~

 בפירו~החל~פ~
 החלי~ן שמא אלא ישראל של

העו"~
 ~פירוחיו הן הר~ ל~יכך בפי~וחיו

~~ 
 הירושלמי דברי ~פרש ~ש~ע הרי עכ~~ל~עו~~~
 ו~יפא בקו~ות ק~פוח ~יירי והרישאלהיפך
 פירוחמיירי

 בפירו~
 די~ה משה הפדי מ~רש ו~ן

 וז~~~ל בקו~וח קופהכאן
~ 

 ~הוליך~ שדרך ברישא
 ~קופהלה~ו~ן

 דחחל~ה ש~א ו~יישידן וב~ד~
 ל~חון הוא ~ם שהדיח ~~~~ של בקופתוקו~חו
 ב~י~א ~בל ד~אי הוי הלכך המדה אוחהכפי

 ל~יחש וליכא במדה שלא ~ירות אצלו~שהפקיד
כ"א

 ~החלי~
 הילכך שלו בפירוח ~וחן

 שהרמב"ם ודראה עכ"ליכפי~וחיו דיד~
~~~~ 

 ~פרש
 איהו דהא הד"ל ~~רשים כהדך הירושל~י~דברי
 ב~י~~א בהדיא וכדכחב לגמ~~ לפ~ורכתב

 וז~ל הט~יוד~~~ר
~ 

 אצל פירו~יו ה~פקיד
~עכו"~

 ע~ו"ם ~ל כ~ירוחיהם הן הרי
שחזקחו

 להחלי~
 ~וי אם דינם והאיך הפ~דון

 ודגמרו ~לאכחן ד~~רה ~א שעדייןפירוח
 ~~שרוחיו ~פריש ה~קדון שלקח אחר ישראלביד
 ~בלים שה~קיד פירוח היי ואם שביארדוכמו

 לא ש~א לה~ריש חייב ~לאכ~ןו~גמרה
 שיפריש שהמעשרוח לי יראה ול~יכךהעכו"ם החלי~

 צר~ך אידו מתוקדים חולין ה~קיד אב~~אםס~ק

 שא~י~ כלוםלה~~יש
 החלי~

 ~טו~ין ה~כו~~ם
 דגן ולא דגדך ~~ומוח בהלכוח שבי~רדוכמו

 מ~די~ין ולפי"זי עכ"ליעכו~ם
 שאמר~

 הרי
 חולין אצלו שה~קיד כגון מיירי ~~ירותיו~ן

~~חוקדי~
 ורי~א כלום ~ה~ריש צריך ו~ידו

 בקו~ו~ קופו~ ~~יירי
 ~ירות ~יי~י וםיפא

ב~ירו~
 עדין דל וכיון שם ורדב~ז בכ"מ ועיין

 ~"ה לפ~ר כ~ירוחיו ~רמ~ים דעחמ~~רות
לעדין

 שביעי~
 ~~בי~יח ופ~ור~ן כ~~רו~יו נ~י

 ~בו~רהרי
 הר~~ב~י~ לדע~

 דמ~רשים וםיי~~ו
 לפ~ורד~~ירו~יו

 דבפירו~
 עכו~ם

 ליכ~
 שום

 שביעי~קדוש~
 ב~ום~~א דאיחא ~א ול~~יז

~ש~~
 חושש ה~~ז ה~וי ביד ה~שלח

 ~זשו~
 ~~שרוח

 שבי~י~ו~שו~
 ב~~פקיד וכן

 פירו~
 ~כו~ם אצל

 ~~~~יד דא~י~ דמשמע~"ש~
 ל~

 ~~ירוחיו ~מרידן
 ה~קיד שהישראל כגון~~יירי

 ישראל ביד וד~~רו מלאכתן ד~~רה לאש~דיין ~~רו~ ~העכו~~
 ~~~וש~ין הב~ייחא א~~ה ו~~~ז ~החזירל~חר

~~שו~
 אם ~ו~"ד לה~ריש ו~חויב מ~שרו~~

 עדייץ הפריש לא הרי הואשלו
 ו~~

 ~פ~'
 ~כו~ם~ל

 ~ו~
 הרי

 ביד ~לא~~ן דג~ר~
 וכןישראל

~~ 
 שבי~יח ~שו~~ דח~ששין ~א~רה

בכה"~
 העכו~ם אצל שהפקיד כ~ון ד~יירי הוא

 ד~י או שביעיחפירוח
 ~ילל דהייד~ שביעי~

 ~עכו"ם אצל הפקיד ואוחן ~ירוח על~ירוח
 לווכשה~זיר

 הפ~~דו~
 על ~י~וח ~וחו חילל

 ~ביעיחפירוח
 אחרי~

 הי~ ואם
 ה~כו~~

 הוי ~יכב~ירו~יו ה~לי~
 פירו~

 וקדושח ~וא חולין

פירו~
 ש~י~ית

 דחפ~
 ואם עליהם

 ~י~~
 ~לא

דחחל~
 ~"כ

 ה~ירו~
 פירוח בלא~~ה

 ולאדידהו ~בי~י~
 דחפ~

 ~ביעית קדושח שום ~ליהם
 אחרוחפירוח

 וד"~
 מין אם

 הפירו~
 ש~יעיח

 ~ץ ולבם~ה לחיה ~לה כבר דחחללשעליהם
 עד~ין שהפקיד והפירוחהשדה

 כל~ ל~
 ~~ירוח~ו דתחלפו לא הפקדון ד~ירוחדי~א א~ איכ

 קדושח עליה דחפס לאא~כ
 פירו~

 ~י~ית
 ~קדושח לאוכלן ז~ותרין לחיה כלהשכ~ר
 נחחלפו אם אבלשביעיח

 בפירוח~~
 ~ירוח

 ~ליהם נח~ם א~~כ דידהוחולין
 קדו~~

 פירוח

שביעי~
 ולבה~ה לחיה כלה ש~בר

 ~~וםפחא אמרה זה ולעדין ~אכילהוא~ורין השד~ ~~
 שביעית משוםדחוששין

 ~וא~רי~
 כפירו~יו דהוי

 כלה ~בר ש~קיד ~ירוח ד~ין לה~ך הי~ו~ם
 לא ~~ללה ש~ליהם ה~ירוח ומין השדהמן
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 חוששין~ל~
 די~יז~

 באכילה ו~~ור~ן ד~~לפו לא
ולכוודה

 זא~
 מצא~י ואח~כ ~וששין ~~רה

בתשובת
 ~מ~רי~~~

 ו~~ה~ום~~א ~ז~ותדיתין שהוכיח

~ד~~
 להי~ך

 דפ~רו~
 עכ~"ם

 י~
 בהן

 שבי~רדו ~זה ול~י ~"ש~~בי~ית קדוש~
 ~דרב~

 ~~וכח

ד~~ירו~
 בה~ ~ין עכו"ם

 שום
 ק~וש~

 שבי~ית
 ואולי הרמב~~ם ד~ת ~~~י הםוגי~והשמי~~לב~ר

 ~ו~י~ ~ל דם~ך ~ע~זו ל~ו~~זר~יכא
 דב~ו~ו~

~י~א~~
 דש~

 ~בו~ר
 דם~~

 פי~ דכפירו~יו ~הגמר'
 להפרישדמ~ויב

 ופירו~
 ל~שר חייבין עכו~~ם

ו~"ה

 ד~~יבי~
 לכ~ן לי~דםכו~ ל"~ כ~~ ~ה~ריש וז"ל~ בשבי~י~
 דת~~~

 וב~י אחל~ידהו ודאי ~בר
 לכהןלית~ה

 ורי~
 ~"ל ע~~כ הרי ~~~ש~ ד~~י ~~

לרי~
 ~עשר~ ד~י~ב פי~ דמ~די~ין דכ~ירו~יו

 להבי~ צרי~י~ו~אמ~
 כ~ב מה מכדי

 ~הירו~~~י דמתדיתין ~~ירו~יו לפרשו~ר~ב הר~בי~
 דבבלי ~םוגי'ד~ד

 ~ בב~ורו~
 מצ~תי א~"כ

 ש~מד זצ~~ל רע~~אלה~~ון
 בצ~י~ בז~

 בתום~
~ל ר~~

 ~~שדיו~
 ה~פ~רת וא~ריו ד~~~י בפ~ג

 קושית לתרץ~~ב ישר~~
 ר~~~~

 הדיל
 ה~~ ד~~~~

 דדי~ון

~כו"~
 ה~ם רש~~י ~~כ כ~~"ש חייב ~כו~~ם בשל

להכי
 איצ~רי~

 דלה~ריש ל~רש
 כ~ל"~

 ~~י~ו
 עכו~~ם דדידון ד~~~ל לש~~ים אזלי ור~~ברמב~~ם
 ~~ה~ ב~"א ~~יין ~~ור עכו~םבשל

 ממעשר ~י~~אובכ"מ תרו~ו~
 ~~''ו~

 ו~שי~~ם

 דהרמב~ם דר~ה ולעד~~ד ע~יש~ ~ליגיבלה~ריש ~~
 ו~בבלי דדמ~י ד~"ג דהירושלמי ~~~לוהרע~ב
ד~~ק

 ל~ דבכורו~
 פםק והרמב~ם לדידא ~לי~י

 דאמרידןכתרוויי~ו
 בבכורו~

 ~ש~~
 וז~~ל~

 ~ביי א~~ל
 חלפידהו לא אי חל~ידהו אי ~ן דמםפקא~עמא
 ב~י דכ~~ע חלפיד~ו ודאיהא

 בידה~ למי~
 לכהן

 דב~ה ה~ום~ וכ~~וע"ש~
 וז"ל~ ה~

 ואע~ג
 דש~

 עידן
 העובד מירוח ישמ~~ל ר~ ב~' שמעוןלרבי

 כיםין ~~לי גז~רה משום חייב מ~~מ פו~רכוכבים
 דם~ל הרמב~~ם ו~שי~ת עכ"ל~ לעילכדפרישית
 דבעלי ~זירה ומשום לגמרי פו~ר הגוי~ירוח
 ~ד~ת ~למיחייב ליכאכי~ין

 הרמב"~
 דמפרש

 ישמאעל ר~ בפ' רש"י שמפרש ממה א~רבאופן
 בתום~ ועיין גזירה ד~~ה~~"ז~~~

 ~שם~
 ובבכורות

~שם~
 ע"ש~

 והו~
 מה' בפ"ד כדכתב ם"ל

תרומות
 ה~"ו~

 הדכרי וז~יל~
 ~ה~רי~

 משלו ת~ומה
 ~ורהדין

 ש~
 ומדבריהם חייב ~אידו תרומה דה

~זרו
 ש~ה~

 תרומה תרו~תן
 משו~

 ~יםין בעלי
 לפו~רו כדי ~גוי אותו ויתלה לישר~ל הממון זהיהי~ של~

 לפרש רוצהז~ל ~~רמב~~ם~ והו~ וז"ל~ פ~~~ ~~ו~פ וכ~בע~~~~~
 ש~ שה~רומ~

 א~ורה גזי
 הגוי פירות ל~~ור ~~יל חכמים שב~ו ~אגזרה ~ז~ו~~

ב~ירוחו
 משו~

 ע~~ש~ ~י~ין דב~~י גזי~ה האי

וה~~~
 דהרמב~~ם כ~ב ~תרומות בפ"א

 ~ם"~ ל~
 די~~~~

 ליכא א~~כ ע~ש~ ~י~ין דב~לי גזרה
~~רץ

 כתיר~
 ~~ום~

 ~נ~~~
 ~ם"ל ~ע~~~י דלר"ש

 ~ו~ר דוי שלמרוח
 מ"~

 חייב ~דרבדן
 דע~י ~דיות ~~י ד~אה ל~ן כי~ין דב~ליגזירה משו~

ד~"ל
 ד~~תדי~י~ ~רי~

 ~~קיד ש~ישר~ל מיירי
~ירות

 ש~~
 דגמרה

 ~~ל~כ~
 שדג~רה קודם והחזיר

 ביד מלאכ~ן ודג~ורהמלאכ~ן
 דכ~~~ ישר~~

 מ~חייב
 ~ר~~ב~ם כדכתב ממ"דלעשר

 בפ"~
 מ~רומוח

הי"~
 דא~ילו

 פירו~
 בא~~י שקדה ~קרקע~ ~~~ו~~ם

 מ~~כ~ן שתג~ר קודם ש~~ל~ו ~חר ישראלולקח~
 חייבין י~ר~לוגמרן

 בכ~
 ומ~ריש אלא התורה מן

 ~עשר ו~רומות לכהן ודות~ה דדולה~רומה
 ~הוא מפדי שלו הוא ר~שון ומע~ר ל~הןו~וכרה
 אדי במעשר וללוי מעשר ב~רו~זות ~~הןאומר
~~~י

 ~כ~
 ~~ם ~אין איש

 יכו~י~
 ~מדו ~י~ול

 ~זקור ורדב''ז ה~"~ו וכ~ב ע~~ש~כלום
 מב~ו~ו~ לז~

~שם~
 בר שמואל ר~ דאמר

 ד~~
 הל~קח ח~דיא א~ר

 ~מורחי~~ב~~~
 ~ן

 העכו~~~
 מע~רן

 ו~~

 שלו

~~~ריך~
 ~~~ן ד~~רחידהו

 ~לי~~
 עכו"ם דמרחיד~ו

~
 ר~מ~א ~מר גדך

 ול~
 ד~רחינהו אלא ~כו"ם דגן

 דאין מ~שרן ~כו"ם ברשותישראל
 קדי~

 לעכו"ם
בא"י

 לה~קי~
 ליה דאמר שלו והן מ~שר מיד

 גברא ~כחקא~ידא
 ~ל~

 דידא לאשתעויי ~צית
 דמרחינה דקאמר דהא~ להרמב~ם ו~"לבהדיה
 ברשותישראל

 עכו~~
 אחר ישר~ל ש~קחן היידו

 מלאכ~ן שתדמר קודם~דתל~ו
 ו~מר~

 ישראל
וכדפי'

 ~שם~
 וםיל ע"ש~ ד~רחידהו ד~ה התו~~

לר"~
 בהכי מיירי ~~י ~המ~קיד ד~תדיתין

ד~תמרח
 ~ישר~~ ב~~

 רש"י ו~דכ~ב
 ~שם~

 ~עתיק~ בפ"ד ~הכו"פ וכן ע"ש~ מקובצתהשי~ה לגר~~

 גרשום מר~דו משמע וכן עי~~ הכי רש"יבש~
 פריך שפיר והי~כך ע~ש~ הכי~מפרש

 א"ר נתן בר לר~~ש דה~~קיד מ~תדית~ן~גמר' ה~
חדינא

 דה~
 דמרחינהו ~יירי ע"כ דר"ח המימרא

 לה~מ~' ום~~ל הי~ראל שלקחן אחרישר~ל
 בגוודא מיירי ~י דה~פקיד מתדי~יןדמםתמא

דר"~
 דאל"כ

 ל~
 כלל ל~"ח ממתניתין ~קשה

 פו~ר אי~ו עכו~ם דמרוח דם"ל למימרדאיכא
 ל~עון מ~יולא

 קאתיד~
 מכח

 גבר~
 דהא כו'
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 ~~~~ייב ~י~ דמי ~כ~"ם ברשות היו א~אפילו
 ה~ו~~כד~וכיח

 ~ש~~
 בד"ה

 ד~ד~
 לאו ~י

 דמ~קידןהמ~קדא
 כא~

 ע~~ש~ גדולה ב~ר~מה
 עד לריח להקשות דד~ר שפיר אתי והיל~ך~

שדקדק
~~ 

 ר"ש דמדברי מר"ש
 ~~וכ~

 דמיירי
 משזם ישראלדמר~יד~ו

 ת~ש~ דאל~~
 קושיא

ה~ו~'
 כדי~ להרמ~"~

 ~שום והיידו
 דהוכי~

 מדברי
 י~ראל דמר~ידהו דמי ~יירי דמ~די~ין ד~~~לר"א

 פלי~י לא כ~~ע להפרישמד~מר
 כג~~~

 דה~ריח והא
 ולפרש ישראל ב~ר~ידהו ד~~די~ין ל~וקמאר~יא

 ול~ ~~ומר~ ~~~~די~יןכ~ירותיו
 ל~רש רצה

 ~ר~ח לא~רדמיירי
 ו~קזל~

 לת~~ק ד~~ור
 מרוח ~שום ~לללהפריש

 ע~ו~~
 ור~ש פוטר

 ~~ל ד~~אידא~ר
 דחיישיד~

 ~מא
 דת~ל~

 ב~ירות
 הירושלמי קושי~ לו דהז~~ה ~זשום ~יידוישראל

דפ~~~
 דפריך דדמ~י

 ה~~
 דמ~דיתין מרישא

 ד~ז~י העכו~~ם ל~ו~ןדא~~~
 ל~~ק ~ירושלמי ותירץ ~~ירותיו הע~ו~םאצל דא~ר~ לםיפ~

 דראה הי~ בפי~ת לפירות בקו~ות קופותבין
 ו~י' בהדיא ליתדידהו~ הו~צ דאיכ לדו~קלר~א

נרא~
 דמיירי דמתדי~ין הםיפא ~~וקמא יותר לו
 ~לא ~ירותבמ~ק~ד

 ד~~ר~
 קודם ישראל ב~ד

~הפקיד
 ונ~מר~

 ביד ה~קדון שה~זיר ל~~ר
 ~שד~מ~ח מיירי והרישאישר~ל

 קוד~
 שה~קיד

ד~ת~
 כב~ ל~~ון ~י~ין ~מו~יך

 ד~~זרח
 אצ~

~~~
 ה~יטין

 ~ו~די~ ~אי~
 קודם

 ~ירות ה~פקידדקתדי ו~י~~ ~רו~
 ~~ת~ ~~~

 קודם פירות

מרו~
 והילכך הוא

 ~וכר~
 כ~ירותיו ל~רש הוא

 ישר~ל של אם ממ~~ד ל~פריש דמ~ויבל~ומרה
 לכ~~~ ~~פריש שמ~ויב היא בודאי~לא

 ~ו~ם
א~ילו

 ש~עכו~~
 ~~לי~

 מת~ייב דמי ~ירותיו על
לה~ריש

 משו~
 ה~ש~אל ביד מלאכ~ו דדגמר

 ר"א א~ר שפירוהילכך
 להפרי~

 פליגי ~א כ~ע
 ל~פ~ישרמ~ויב

 לכ~~~
 לית~הו פלי~י כי ממ~ד

 ~ית~ ובכ~~~~לכ~ן
 בי~ו~ל~~ דמי

 ~ש~~
 בשם

 וז~~~~ יו~דן~~
 מפריש ש~וא שמעון ר~ מודה

 ע"ש~ מ~ל~המעשרותיו
 וה"פ~

 ל"פ כ~יע להפ~יש
 ~ל~~ד~ו ודאי ~בר ת~~ק לכהן לית~ן ~פליגיכי

 ל~פריש מחויב דממ"ד משום ~כהן מי~דד~וובעי
 דאידז דמאי ~בר ור"שכד"ל,

 אל~
 ~ך םפקי

 ל~ביןצריכין
 כיו~

 שה~~יד ד~יירי
 מרו~ קוד~

א~~
 בודאי

 ל~
 עישר

 קוד~
 וכ~~רח שה~קיד

 ~בל ודאי הוי ~מ~ד ~~קדון ש~~זירלא~ר
 צריך ועוד דמ~י~ ~לא שאידו ר~ש אמרולמה

 ~~זר איךלהבין
~~~~ 

 ~~פידהו וד~י ~בר
 ~~שר אי וכי ~ל~~~הו דוד~י ~ומר יתכן~יך

בלא"~
 ~מר ל~~ר ~צלו כשה~קיד ובודאי

מלא~ה
 אמריד~ ל~

 ~~כול ומותר ~לפידהו ודאי
אותם

 בל~
 שו~

 ה~רשה
 כדאי~~

 בירו~ל~~י

וז~~ל~ ~~~~
 מ~ש כפירותיו ~ה ז~י~א ~בי ב~י~קומי

 אחר במקום ברור ~בל~ו~ר
~~~~ 

 דבה ולכל
 הא א~ ~לי~י ור~~ש דת"ק דלעד~ד ולכןע"שי

 העכו~~ם מ~ליף דב~וודה היידו ל~חלופיד~יישידן
 של~א~

 הישראל קדה אם ~די~א וד"מ בכוודה
 החלי~ין דעשה בהן קדה ~אם לא אובה~לי~ין

~ירו~
 ה~שראל ברשות מרוח ~וי ו~~י~ו ישר~ל

 הפירו~ א~ ~~י~ו ב~~שרותוד~~ייב
 ~כו~ם של

 וא~הו~
 ב~ן ק~ה לא

 ~י~רא~
 ~רוח הרי

 ברשותהי~~אל
 ו~~ ע~ו~~~

 דתח~יב
 א~ וא~~~

דימ~
 ה~ליף דהעכו~~ם

 ~~ווד~
 הרי

 קד~
 אותם

הישראל
 כדאית~

 דב~ב בברייתא
 ~מ~ו~~

 ובש~ע
 םעיף ~ל~~ ~~י~~"מ

 א'~
 כלים ~ו ד~~לפו ~בי

בכלי~
 ~רי האומן בבית

 ז~
 בבית ב~ן ישתמש

 בהן ישתמש לא ~ה ~רי ~מש~ה בבית אוהאבל
 וי~ול ה~ה שיבאעד

~~ 
 ו~~ילו ~לו

 ~בל ~תם ~לית דא"ל אלא א~רו לאה~ו~ן בבי~

~ל~~~
 והיל~ך ע~ש~ לא

~~ 
 בכוודה דשלא דימא

ה~~י~
 ל~

 דקדה
 הפירו~

 לי~ר~ל
 דה~כו"ם ~~שום ב~~~~ר ~~חייב אינוהישר~ל ומרו~

 לה~~~קידאומר
 ~ירו~~

 ברשות ישראל מרוח והוי

 ול~ה~~ו~~~
 הוי

 דדד~
 די~ון אלא

 ש~
 ו~~~ק ~כו~~ם

 ש~~~י~ כי~ן פי~ ~לפידהו דוד~יםבר
 ~ת לו

 אית~ א~ה~קדון
 פי~ ~ל~ינהו ודאי דחל~~דהו

 וד~דה חל~ידהושבכוונה
 הפ~רו~

 שה~ליף
 ד~דך ו~וי ברשותו ~ישר~ל מרוח הויומ~וחו צהישר~~

היל~ך
 מחוי~

 דידהו ~בל ווד~י ~~מ~~ד לה~רישן
 ם~~ל ור~ש ~מ~~ד לכ~ן ~יתדם מ~ויב ו~ילכך~מ~~ד
 א~א דאידו ~י~ דמ~י אלאדאידו

 ם~
 דאם ~יוב

ה~ליף
 ש~~~

 בכ~ודה שלא

 קד~ ו~~ ה~לי~
 ~אותם

 פירות ו~~יהישראל
 העכו~~

 ביד
 י~רא~

 ~מו רק

~קדו~
 הוי ומרו~ו

 ~רו~
 ה~כו~ם ב~שות י~ר~ל

 דמאי הוי מ~פק והילכך ו~~ור ד~דיך הויזלא
~י'

 דמ~וי~
 ~ד~ל לכהן ליתן לא אבל להפר~ש

 דעת ~י ~ל ה~ו~י~ל~אר
 הר~ב"~

 א~כ וםייע~ו
 ב~ירושא ~~א לדידא והבב~י הירו~ל~י ~ליגילא

 הרמב~ם ~תב ~~יר היל~ךדמתדיתין
 דמעשרות וב~י~~א ד~כורות כה~ו~י~מ~רו~ות ב~"~

 דירזשלמי כהםו~י'כתב
 דפ~~~

 ו~~י דדמאי
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הירושלמי
 איכ~

 דה~זפקיד מ~~~יתין ר~יה להביא

דבפירו~
 לי~א ~כו~ם

 שבי~י~~ קדוש~ שו~

~
~~~~ 

 ~הרי~~~
 הירוש' ~דברי ל~יטתיה להוכיח

פ~~ו
 ד~רומו~

 ב~~די~ין שם דאי~א ה~~ג
וז~~ל
 ור"~ ~

 על ממין א~א משל~ין אין ~ומר
 אם לפיכךמידו

 ~כ~
 של קישואין

 ~ווצ~י של ~קישואיןימ~ין ~~י~י~ ~ר~
 וא~~ שבי~י~

 בגמר
 אבין ר'ה~ם

 ~~ מ~ו~דיתי~
 רבי התיר שלא

~הביא
 ~ר~

 לא~ץ מחוצה
 לאר~

 ואם ~~~ש~
 לי~א ~כו"םדבפירות דימ~

 די~
 יקח שביעית

 מ~
 הדוי

 ~ד~ר~י~ןומ~רע
 ולימ~ הקומ~ ב~ר~

 ~ך ליה
וק~

~~ 
 לדקדק דיש ~ראה ול~ד~~ד ~"~~ הגוי

על
 מה~י"~ ראיו~

 מיירי דה~ם ד~~די~ין דכיון
 ~דהגו ~ארץ מ~ו"ל ירק ~הביא רבי שה~ירקודם
~א~ור

 פירו~
 ~שום ~~~ל

 של~
 על יםמכו

 ז~
 ל~~יר

~יקח

 מ~ירו~ א~
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