
 מסורת הש״ם

 א) [אבות דר״; פי׳׳ח
 תוספתא סוטה פ״זן,
 נ) הערוך גרס כארפכסת,
 ג) [כרכות סא.ן, ד) מכילתא
 ס׳ נא פט״), ה) [תיספ׳
 ידים פ״נ ע״ש ידים פ״ד
 מ״ג],ו)ינמות טז.,1) כלומר
 דנר נרור כהלכה למשה
 מסיני עי׳ רא״ש נהל׳
 מקואות(סיף נדה) סימן א,
 ח) תילין ז., ע) מגילה י.
 [מכות יט. שנועות טז.
 זנמיםס:קז:חוליןז.ממורה
 כא. ערכין לב:], י) [תוספתא
 תרומות ש״א], כ) ןד״ה מה
 לפני ל״ה פוסלי! ן, ל) נע״י:
 נקדישת, מ) נע״י הגרסא
 כולי האי, נ) [מקטיר לשדים
 כצ״ל], D) הוא נמי חולי של

 מחשנה מפרש שם,

 הגהות הב״ח
 (א) גמרא חלמוד לומר
 נתנו מרועה אחד כולם
 אל אחד: (ב) ,״ט״י ל״ה
 פוסלי! וכו׳ כהונה הס״ד
 ואח״כ מה׳׳ד מה מסמר
 וכו׳ ולרכית הס״ד יאח״כ
 מה״ד כול! אל אחד וכו׳
 שעל הרחיים הס״ד ואחר
 כך מה״ד ולימרו: (ג) תום׳
 ד״ה עמון יכו־ ארן שימון
 ועוג וכן תימה דקאמר
 הכא דקדישה ראשונה:

 (ד) כא״ד ותירן ר״ח. נ״נ
 ועל קושיא שהקשו אם כן
 תפשוט אין התירוץ מפורש
 אנל נפרק קמא דמגילה
 מפורש נתיס׳ ע״ש דף י:
 (ה) ד״ה דרך וכו׳ נעשה
 מועד לכל דלא דמי כצ״ל
 ותינת דהכא נמחק:
 (ו) בא״ד והמקרע כסותו

 והמאבד:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] אי מה דרנו! זה
 מטלטל. נ״נ ר״ל שאינו
 מתקיים נמקומו מהרש״א
 ת״א: ב] שם אי מה
 מסמר זה חסר. נ״נ ר״ל
 מחסר ומנקנ ככותל
 מהרש״א שס וכן הוא
 כלשון רש״י ד״ה מה
 מסמר וכוי: נ] רש״־ ד״ה
 ואף הוא ר׳ אלעזר כן
 עזריה. נ״נ ומהרש״א
 בח״א פי׳ שר׳ יהושע פתח

 ודרש רעו״ש:

 הכל חייבין פרק ראשון חגיגה
 ואן} הוא. ג! רכי אלעזר כן עזריה: להלמיה. שורות המענה:
נה(»: כולן  פוסלין ומכשירין. שייך לומר לענין פסול עדות ופסול כהו
 אל אחד אמרן. אין לך מכני המחלוקת מכיא ראיה מתורת אלוה
ס אחד אמרן. אין לך מכיא ראייה נ ר  אחר אלא מתורת אלהינו: פ
 מלכרי נכיא הכא לחלוק על משה
 רכינו: עשה אזניך כאפרכסה. מאחר
 שכולן לכן לשמיס עשה אזנך שומעת
 ולמול ודע לכרי כולן וכשתדע להכחין
 אי זה יכשר קכע הלכה כמותו.
 אפרכסת נףרמדי״א שעל הריחיס:
ר זה. כשנועצין אותו ככותל מ ס  ל)מה מ
 הוא מחסרו יכול אף זה כן תלמול
 לומר נטועים כנטיעה שלרכה לפרות
 ולרכות: ולימרו ליה בהדיא. מיל
 למה הוזקקו לומר תלמידיך אנו:
 נמנו וגמרו. והתקינו שיהו ישראל
 הלרין כעכר הירלן כמה שככשו
 מסימון ועוג ארץ עמון ומואכ:
 מעשרין. עכשיו מעשר עני כשכיעית
 שהן היו זורעין כשכיעית כלאמרינן
 לקמן שלא קילשוה עולי גולה כקלושתל)
 הארץ: פשוט ידיך וקבל עיניך.
 הוקשה כעיניו שנתן עטרה לאותו
 לורש והלא מימות אנשי כנסת
 הגלולה היתה תקנה זו: אל החושי
 למניינכם. אל יהי לכס שום חשש
 וגמגום כמה שמיניתם ותיקנתס
 שהרי הסכמתם להלכה: כך מקובלני.
 שקלושה ראשונה שקילשה יהושע
 לשעתה לא קילשה לעתיל לכא אכל
 קלושה שניה נתקלשה לעולם כלתניא
 כיכמות (לף פג:< קלושה ראשונה
 ושניה יש להן שלישית אין להן לפיכך
 כשאר ארץ ישראל אין זריעה כשכיעית
 אכל עמון ומואכ הניחו מלקלשן כלי
 שיסמכו עליהן עניים כשכיעית
 כלקט שכחה ופאה וכמעשר עני
 לכך תקנו להן שיהו מעשרין מעשר
 עני וכרשות החכמים היה להטיל
 עליהן איזה מעשר שירצו לפי שאינן
 חייכין מן התורה: איזהו שועה.
 האמור ככל מקום שפטור מן המצות
 ומן העונש ואין קנינו קנין ואין
 ממכרו ממכר: והלן בביה הקברוה.
 כלילה: לעולם דקא עביד להו דרך
 שעזה. ואפילו הכי לא מחזקינן
 ליה כחלא להיוצא יחידי כלילה
 אימור גנלריפס אחליה. אני שמעתי
 חולי האוחז מתוך לאגה ולי נראה
 שנתחמם גופו ויוצא למקום האדר:
 שחשרה עליו רוח טומאה. רוח
 שלים שיסייעוהו להיות מכשף:

 כמו

 ג:
ו כ  ו

 יומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ ואף הוא
 פתח ודרש א<2דברי חכמים כדרבונות
 וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועח
 אחד למה נמשלו דברי תורה לדרבן לומר
 לך מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה
 להוציא חיים לעולם אף דברי תורה מכוונין
 את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים א! אי
 מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה מטלטלין
 ת״ל מסמרות ב] אי מה מסמר זה חסר ולא
 יתר אף דברי תורה חםירין ולא יתירין ת״ל
 נטועים מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי
 תורה פרין ורבין בעלי אסופות אלו תלמידי
 חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוםקין
 בתורה חללו מטמאין וחללו מטהרין חללו
 אוםרין והללו מתירין חללו פוםלין והללו
 מכשירין שמא יאמר אדם היאך אני למד
 תורה מעתה תלמוד לומר >*< כולם נתנו מרועה
 אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון
 כל המעשים ברוך הוא דכתיב 3וידבר אלהים
 את כל הדברים האלה אף אתה עשה אזניך
 נ< כאפרכסת וקנה לך ג<לב מבין לשמוע את

 דברי מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי
 אוםרין ואת דברי מתירין את דברי פוםלין
 ואת דברי מכשירין בלשו:, הזה אמר להם
 י<אין דור יתום שר׳ אלעזר בן עזריה שרוי
 בתוכו ולימדו ליה בהדיא משום מעשה
 שהיה דתניא ה<מעשה בר׳ יוסי בן דורמםקית
 שהלך להקביל פני ר׳ אלעזר בלוד אמר לו
 מח חידוש היה בבהמ״ד היום א״ל נמנו וגמרו
 יי עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית
 אמר לו יוסי פשוט ידיך וקבל עיניך פשט ידיו
סוד ח׳ ליראיו  וקבל עיניו בכח ר׳ אלעזר ואמר 4
 ובריתו לחודיעם אמר לו לך אמור לחם אל
 תחושו למניינכם כך מקובלני מרבן יוחנן בן
חלכתא  זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו ״א
 למשח מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר
 עני בשביעית מה טעם ח<בהרבה כרכים כבשו
 עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל מפני
ולא  טי שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ג

 קדשח לעתיד לבא וחניחום כדי שיסמכו
 עליתן עניים בשביעית תנא לאחר שנתיישבה
 דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוםי למקומן
 וחזרו ת״ר ׳׳יאיזהו שוטה היוצא יחידי בלילת

 והלן בבית הקברות והמקרע את כםותו איתמר רב הונא אמר עד שיהו
 כולן בבת אחת ר׳ יוחנן אמר יאפי׳ באחת מהן היכי דמי אי דעביד להו דרך
 שטות אפי׳ בחרא נמי אי דלא עביר להו דרך שטות אפילו כולהו נמי לא
 לעולם דקא עביר להו דרך שטות והלן בבית הקברות אימור כדי שתשרת עליו
 רוח טומאח חוא דקא עביר והיוצא יחידי בלילח אימור גנדריפם אחדיה והמקרע
 את כסותו אימור בעל מחשבות הוא כיון דעבדינהו לכולהו הוד. לחו

 כמי

 מוסף רש״י
 עמון ומואב מעשרין
 מעשר עני בשביעית.
 ישראלים הדרים בארץ
 עמון ומואב שטנש משה
 מסיחין ינתקדשו בקדושת
 א״י ועכשיו נניח שני
 בטלה קדושחה וזורעין
 בשניעית יתקנו להן מעשר
 ראשון ומעשר עני בשביעית,
 כדמפרש לקמן מפני פרנסת
 עניים שבא׳׳י שאין להס מה
 לאכול נשניעית, לפי שנטל
 לקט שכחה ופיאה והולכים
 שס ונוטלים לקט שכחה
 ופיאה ומעשר עני :יבמות
 טז ׳. הרבה כרכים כבשו

 עולי מצרים. וקדשום נקדושת הארץ, ולא כבשום עולי בבל. לקדשם נשניה, ולכך לא
 כנשוס לקסנרי הואיל והותרו הותרו, דקדושה ראשונה כטלה, דכי קדשה יהושע לשעתה קדשה ולא לעתיד לנוא כשגלו נימי
 ננוכדנצר, ולא רצו להחזיר קדושתה כדי שיהא מותר לחרוש ילורוע שם נשביעית שאיגה גוהגת נחוצה לארץ רסמכו עליהן
: הלכך זורעים נהן נשניעית שיסמכי עליהן עניים לשכור עצמ! לחריש  עניים ל״טיל לקט שכתה ופאה ומעשר עני :חולי! ז

.era ת ו מ ב י ! י נ  ולקצור ועוד ליטול לקט שכמה ופיאה ומעשר ע

 בעמך ישראל נוי אחד כארץ. אמרינן כמלרש שלשה מעילין
 זה על זה ישראל ושכת והקלוש נ״ה ישראל והקלוש כרוך הוא
 מעילים על השכת שהוא יום מנוחה ישראל ושכת על הקלוש כ״ה
 שהוא אחל הקכ״ה ושכת על ישראל שהם יחיליס כאומות ועל זה

 סמכינן לומר אתה אחל כמנחה כשכת
 אע״ס שאינו מלכר מעניינא ליומא
 לשכת «<כמו תפלת ערכית ושחרית:
 עמון ומואב מעשרין מעשי עני
 בשביעית. לפי סלר השנים
 היה להם להפריש מעשר שני שהוא
 שנה ראשונה ומעשר עני נוהג כששית
 ולא מצינו מעשר עני שתי שנים
 רצופים אלא תקנה תקנו כה כלי
 שיסמכו עליהם עניים כשכיעית
 וכלין הוא לאפי׳ מרומה גלולה לא
 ניתקן אלא יהא הכל מעשר עני אלא
 שלא רצו לחלק כל כך משאר שניס
 סרש״י להיינו ארץ סיחון ועוג
 כלאמרינן כחולין (לף ס:< עמון
 ומואכ טהרו כסיחון כלומר על ילי
 כבוש סיחון ועוג הותר לישראל
 ליככש והקשה ר״ת לאמרינן כפרק
 מקום שנהגו (פסחים לף ננ: ושם)
 שלש ארצות לכיעור יהולה ועכר
 הירלן והגליל ועכר הירלן היינו ארץ
ג«) וכ״ת לקלושה ראשונה עו  סימון ו
 לא קילשה לעתיל לכא אס כן תיפשוט
 מיניה ללרכי אליעזר לא קילשה אלמה
 מיכעי׳ לן כפ״ק למגילה (לף י. ושס<
 וכשכועומ (לף נח. ושם) מאי סכירא
 ליה אי קילשה אי לא קילשה (י) ותירץ
 ר״ת ליש לחלק להכא כעמון ומואכ
 ללא כבשו סיחון ועוג ולא נתקלשו כלל
 כקלושת הארץ ועול מתרץ ללא קילשה
 עכר הירלן רק לארץ סיחון ממש אכל

 מה שככש מעמון לא נתקלשה:
 דרך שטות אפילו בחד נמי. וכי
 תימא ללא היה מועד לשטות
 רק לאותו לכר וכעינן תלתא כלי
 להחזיקו כשוטה לכל מילי כמו נגח
 שור וחמור וגמל נעשה מועל לכל
 (ה להכא לא למי דהכא כיון שהוא
 שוטה כאחת ולאי יש להחזיקו כחזקת
 שוטה לכל לכר כירושלמי כפ״ק
 לתרומות אומר סימני שוטה היוצא
 כלילה והלן ככית הקכרות והמקרע
 כסותו(י< והוא מאכל מה שנותנים לו
 א״ר הונא והוא שיהו כולן בו ללא כן
 אומר אני היוצא כלילה יחילי אימור
 גנלריפס אחליה והלן ככימ הקכרות
 5)לשלים והמקרע כסותו אימר כעל

 ממשכות מאכל מה שנותנים לו
 ס<קוכיקוס רכי יוחנן אמר אפילו אחת
 מהן אמר ר׳ אכין מסתכרא כר׳ יוחנן
 כלכל ממאכל מה שמתנין לו לאפילו
 שוטה שכשוטיס אינו מאכל מה שנותנין
 לו קוכיקוס אין כו אחת מכל אלו:
 כיון דעבדינהו לכולהו נעשה כמי
 שננה כר. ומחד כשלשה זימנא
 לא איתחזק לתלינן כהך לקאמר הש״ס

 אימא כעל מחשכות או אינך:
 או

 עין משפט
 נר מצוח

 ינ א מיי׳ פ״ו מהלכות
 ממנות עניים הלכה ה
 [יפ״ד מהלכות שמיטה
 הלכה כי] סמג עשין קסא
 ןטישייע י״י סי׳ שלא סעי׳

 יטן:
 יד ב ג מיי׳ ס״א מהל׳
 תרומות הלכה ה ופ״ו
 מהלכות כית הכתירה

 הלכה טז:
 טו ד ה מיי׳ פ״ט מהל׳
 עדות הלכה ט טיש״ע
 י״ד סימן א סעיף ה וטיש״ע

 ח״מ סימן לה סעיף ח:

 תורה אור השלם
 1 . ומי בעמך ישךאל גוי
 אחד בארץ אשר הלך
 האלהים לפדות לו עם
 לשום לף שם גדלות
 ונךאות לגרש מפני עמף
 אשר פדית ממצרים

 גוים:
 דברי הימים א יז כא
 2. דברי חכמים
 כדרבנות ובמשמרות
 נטועים בעלי אספות

 נתנו מריעה אחד:
 קהלת יב יא
 3. וידבר אלהים את כל

 הדברים האלה לאמיר:
 שמות כ א
 4. סוד ין ליראיו ובריתו
 להודיעם: תהלים כה יד

 לעזי רש ׳״י
 טירמויי״א [טרימויא״ה],

 אפרכסת, משפך ושדרכו
 מכניסים חומר לריחיים

 וכדומה).

 רבינו חננאל
 כר: אף ר׳ יהושע
 פתח ודרש דברי חכמים
 כדרבונות וכמסמרות
 נטועים בעלי אסופות.
 אלו ת״ח שיושבין
 אסופות אסופות ועוסקין
 בתורה הללו מטהרין
 והללו מטמאין הללו
 אוסרין והללו מתירין כוי.
 וא״ת הואיל וכן היאך אני
 למד תורה מעתה ת״ל
 נתנו מרועה אחד כולן
 מפי אל אחד אמורין
 שנאמר וידבר אלהים את
 כל הדברים האלה אלא
 עשה אזנך כארפכסת
 וקנה לב לשמוע אלו
 ואלו שכולן מתבררין לך
 כאיזה מהן הלכה ברורה
 שאע׳׳פ שנראין כמו
 חולקין חוזרין ונמנין
 וגומדין ומסכ־מין כסוף
 כדכתיב את והב בסופה
 כלשון הוה אמר אין דור
 יתום שר• אלעזר בן
 עזריה שרוי בתוכו.
 ומעשה ברי יוסי בן
 דורמסקית שהלך להקביל
 פני ר׳ אלעור וא״ל
 בבהמ״ד נמנו וגמרו עמון
 ומואב מעשרין מעשר
 שני בשביעית. א״ל ר׳
 אלעזר יוסי פשוט ידיך
 וקבל עיניך פשט ידיו
 וקבל עיניו. כעס ר׳
 אלעזר בשביל שאייל נמנו

 וגמרו כלומר למה נמנו והלא הלכה למשה מסיני הוא ובכה ואמר סוד ה׳ ליראיו ובריתו להודיעם ואין בריתו אלא תורה.
 תנא אחר שנתיישבה דעתו בקש רחמים ואמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן והזרו. אמר צא ואמור אל תהושו
 למניינכם כך מקובלני מריב״ז שקיבל מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר שני בשביעית.
 מה טעם הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד
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