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 א"שליטמאיר קפל� ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

 אר� הקיני הקניזי והקדמוני בעני� �.בבא בתרא נו
 
 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה
יהיו , תיד לבוא כשינת� לנו ארצות הקיני והקניזי והקדמוני� מבואר דאפילו לע"ברשב •

 תדרו� כ� רגלכ� לכ� כל מקו� אשר"למה לא יתחייבו משו� , ע"וצ. פטורי� ממעשרות
 !שמש� למדנו שכל כיבוש רבי� דינו כשאר אר� ישראל לתרומות ולמעשרות,"יהיו

על ידי , כבשו בני ישראל חו� לאר� ישראלת ש� מבואר שיש לבני לוי נחלה בארצו"ברמב •
ומבואר , ל חייבי� בתרומות ומעשרות"דהא מצאנו שהארצות הנ,  וקשה.כיבוש רבי�

 וא� כ� נראה מזה, חל� הנחלה שלא נתנה לה� עשרות ניתנו לבני לוי שהתרומות ומבתורה
 .שאי� לכהני� ולויי� נחלה בארצות הה�

 ?"כיבוש יחיד"מהו ההגדרה של  •
הא� חייבי� , דאפילו האיי� שבי� התיכו� נחשבי� כאר� ישראל, לשיטת רבי יהודה •

כל " בכלל ה�והא� הארצות ה? ג� באמריקה וצפו� אפריקה היו�בתרומות ומעשרות 
 ?).בבבא בתרא נו 'כדאי ( שחייב במעשרות,"ה למשה"שהראהו הקב

יד ג� היו יורשי� מ, ישראל בחטא המרגלי�א מבואר דאילו לא חטאו בני "בדברי הגר •
לו  האי� היו ראויי� לכבוש הארצות הא,ע"וצ).עמו� מואב ואדו�(אר� קיני קניזי וקדמוני 

כמבואר ,  ניתנו לבני עשו עמו� ומואב לירושה כברהלא הארצות הה�, אילו לא חטאו
 ?בפסוק

 
�� ַהה�א ָ�ַרת ְיקָֹוק ֶאת  ",ל"וז, א" כ–ח "ו פסוקי� י"ראשית פרק טב. 1��יח ַ

/ְבָר� ְ�ִרית ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָ+ ָנַתִ*י ֶאת ָה(ֶר) ַה'ֹאת ִמְ$ַהר ִמְצַרִי� ַעד ַהָ$ָהר ַהָ#דֹל ְנַהר 
 .0ְָרת

 . ַה2ֵיִני ְוֶאת ַה2ְִנִ'י ְוֵאת ַה2ְַדמִֹני ֶאת יט
 . ְוֶאת ַהִחִ*י ְוֶאת ַה0ְִרִ'י ְוֶאת ָהְרָפִאי�כ

 ".ְוֶאת ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַהְ�ַנֲעִני ְוֶאת ַהִ#ְר3ִ#ָי ְוֶאת ַהְיב�ִסי כא
 

,  עשר אומות יש כא� ולא נת� לה� אלא שבעה גוי�.את הקיני יט", ל"וז ,י ש�"ורש
,  עתידי� להיות ירושה לעתיד,וה� קיני קניזי וקדמוני, השלשה אדו� ומואב ועמו�ו

 .אדו� ומואב משלוח יד� ובני עמו� משמעת�) ישעיה יא יד(שנאמר 
   ."ההוא יקרא אר) רפאי�) דברי� ג יג(שנאמר בה ,  אר) עוג.ואת הרפאי� כ

 
ה ֵמַעְרבֹת מ�(ב ֶאל ַהר ְנב� רֹא3  ַוַ�ַעל מ3ֶֹא" ,ל"וז,  – פסוקי� א ד"דברי� פרק ל .2

 .ַה0ְִסָ#ה ֲא3ֶר ַעל 0ְֵני ְיֵרח� ַוַ�ְרֵאה� ְיקָֹוק ֶאת ָ�ל ָה(ֶר) ֶאת ַהִ#ְלָעד ַעד �8ָ
 . ְוֵאת ָ�ל ַנְפָ*ִלי ְוֶאת ֶאֶר) ֶאְפַרִי� �ְמַנ9ֶה ְוֵאת ָ�ל ֶאֶר) ְיה�ָדה ַעד ַהָ�� ָה/ֲחר��ב
 .ֶ$ֶגב ְוֶאת ַהִ�ָ�ר ִ�ְקַעת ְיֵרח� ִעיר ַהְ*ָמִרי� ַעד צַֹער ְוֶאת ַהג
 ַו�ֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאָליו זֹאת ָה(ֶר) ֲא3ֶר ִנ3ְַ�ְעִ*י ְל/ְבָרָה� ְלִיְצָחק �ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָ+ ד

 .ֶאְ*ֶנָ$ה ֶהְרִאיִתיָ+ ְבֵעיֶניָ+ ְו3ָָ:ה לֹא ַתֲעבֹר
 
לאפוקי .  חייב במעשרה למשה"כל שהראהו הקב" ,ל"וז, .ותרא ד� נ בבא בגמרא .3

, ערבאה, נפתוחא רבי מאיר אומר, אתני. וקדמוני, קניזי, לאפוקי קיני? מאי
,  ערדיסקיסרבי שמעו� אומר; ומואב, עמו�, יר הר שערבי יהודה אומר; ושלמאה

 " .ואספמיא, אסיא
 



' בשעת מיתתו כדכתיב ויראהו ה .ה למשה"כל שהראהו הקב" ,ל"וז, ש� �"בשור 
 ).דברי� לד(את כל האר) את הגלעד עד ד� 

 אבל קיני קניזי וקדמוני ,עממי� הכתובי� בכל מקו�' דה� ה� ז. חייב במעשר
שנתנו לאברה� אבינו בי� הבתרי� לא יתחייבו במעשר לעתיד לבא כשיחזיר� לנו 

ת יהושע כול� פטורי�  אי נמי א� כבשו ישראל מה� אחרי מו,ר"לעתיד כדאמר בב
זאת למעוטי הני ) ש�('  דכתיב הת� זאת האר) אשר נשבעתי וגו,מ� המעשר

 ."...שנתוספו לאברה� על השבועה כ�
 

 ,ל דאי� זה חידוש" וי,ל"ת ולימא לאפוקי חו"וא", ל"וז ,ה לאפוקי" ש� ד'סותו
  ".י ה�"ולכ+ אמר לאפוקי קיני וקניזי וקדמוני א= על גב דמא

 
 ,ל" וז, ב– הלכה א  פרק את� הלכות תרומו"רמב. 4
בי� בפני הבית , התרומות והמעשרות אינ� נוהגי� מ� התורה אלא באר) ישראל א"

ונביאי� התקינו שיהו נוהגות אפילו באר) שנער מפני שהיא , בי� שלא בפני הבית
והחכמי� הראשוני� התקינו שיהיו , י ורוב ישראל הולכי� ושבי� ש�"סמוכה לא

 . י"ת א= באר) מצרי� ובאר) עמו� ומואב מפני שה� סביבות לאנוהגו
אר) ישראל האמורה בכל מקו� היא בארצות שכיבש� מל+ ישראל או נביא מדעת  ב

אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו , רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבי�
די שינהגו בו י כ"וכבשו לעצמ� מקו� אפילו מ� האר) שניתנה לאברה� אינו נקרא א

פ שלא נכבשה כדי "י לשבטי� אע"ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל א, כל המצות
   ."וד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקשלא יהיה כיבוש יחי

 
� ָלֶכ� כד" ,ל"וז, ד"פסוק כדברי� פרק יא . 5� ָ�ל ַהָ:ק�� ֲא3ֶר ִ*ְדרְֹ+ ַ�= ַרְגְלֶכ� 

� ."ר ְוַהְ@ָבנ�� ִמ� ַהָ$ָהר ְנַהר 0ְָרת ְוַעד ַהָ�� ָה/ֲחר�� ִיְהֶיה ְ#ב<ְלֶכ�ִיְהֶיה ִמ� ַהִ:ְדָ
 

� ָלֶכ� ג ", ל"וז ד –ויהושוע פרק א פסוקי� ג � ָ�ל ָמק�� ֲא3ֶר ִ*ְדרְֹ+ ַ�= ַרְגְלֶכ� 
 .ְנַתִ*יו ַ�ֲא3ֶר 8ִַ�ְרִ*י ֶאל מ3ֶֹה

ַהֶ'ה ְוַעד ַהָ$ָהר ַהָ#ד�ל ְנַהר 0ְָרת �ֹל ֶאֶר) ַהִחִ*י� ְוַעד ַהָ�� ַהָ#ד�ל  ֵמַהִ:ְדָ�ר ְוַהְ@ָבנ�� ד
 ."ְמב�א ַה9ֶָמ3 ִיְהֶיה ְ#ב�ְלֶכ�

 
כל שבט לוי  י" ,ל"וז ,א" י�'  הלכה יג"� הלכות שמיטה ויובל פרק י"רמב. 6

 בביזה בשעה וכ� ה� מוזהרי� שלא יטלו חלק, מוזהרי� שלא ינחלו באר) כנע�
שכובשי� את הערי� שנאמר לא יהיה לכהני� הלוי� כל שבט לוי חלק ונחלה ע� 

נחל וחלק לא יהיה ל+  וכ� הוא אומר בארצ� לא ת,חלק בביזה ונחלה באר), ישראל
וא� נטל נחלה באר) מעבירי� ,  וב� לוי או כה� שנטל חלק בביזה לוקה.בתוכ� בביזה

 .אותה ממנו
אלא באר) שנכרתה עליה ברית לאברה� ליצחק ' ברי� אמורייראה לי שאי� הד יא

אבל שאר כל הארצות שכובש מל+ ממלכי , וליעקב וירשוה בניה� ונתחלקה לה�
  ".ישראל הרי הכהני� והלוי� באות� הארצות ובביזת� ככל ישראל

 
 א� כ� ,ברה�אמר א. 'וב� לוי או כה� שנטל חלק וכו",  ל" וז,)הלכה י(ד ש� "וראב 

 והרי בביזת מדי� לא ,יטלו בה� תרומות ומעשרות כי ה� היו תחת חלק האר)לא 
 ". ובמצות יוצר הכל יתבר+,נטלו חלק בישראל אלא בתרומה

 
, 'א יטלו בה� תרומות ומעשרות וכוכ ל"ד א"כתב הראב", ל"וז ,וכס� משנה ש�

' וגו' והרמות מכס ליי"טעמו לומר שבמדי� לא נטלו חלק בביזה כשאר ישראל אלא 
ונתת לאלעזר הכה� תרומת יי וממחצית בני ישראל תקח אחד ' ממחצית� תקחו וגו

 ומדי� לא היתה מהאר) שנכרת עליה ,"ונתת אותו ללוי�' אחוז מ� החמשי� וגו
 נאשא  ומאחר שלא נטלו הלוי� בביזתה חלק שוה ע� ישראל מוכח מילתא דל,ברית



 ומה שנטלו ש� לא בתורת , בריתבי� אר) שלא נכרת עליה ברית לאר) שנכרת עליה
 ומאחר שתמורת .ביזה נטלו אלא בתורת תרומה שצוה לתת לה� הוראת שעה

 לפי דעת רבינו שבאר) שלא נכרת ,ה תרומות ומעשרות"חלק� באר) נת� לה� הקב
 . לא יטלו בו תרומות,עליה ברית יש לה� חלק באר) ובביזה

א מוכיח שאי� בה תרומות ומעשרות  וסורי,נ" דאימר דאה,ואני אומר שאי� זו השגה
 דמדחזינ� דבאר) שנכרת עליה ברית , וסובר רבינו דאדרבא מש� ראיה.מדאורייתא

לא נטלו חלק בביזה כלל ובמדי� נטלו אתא לגלויי דמדי� כיו� שלא נכרת עליה ברית 
ה לכל שאר הארצות שלא נכרת " וה,"היה לכהני� חלק בביזהילא "לא היתה בכלל 

 ומה שלא נטלו במדי� חלק שוה ע� ישראל גזירת הכתוב היתה הוראת ,תעליה� ברי
 ."שעה

 
 , ל"וזדרוש השישי , )לבעל המשנה למל� (פרשת דרכי�. 7
 כמה גדלה מעלת ,הנה זאת חקרנוה כ� היא"

אר� ישראל מכל הארצות קדושת עול� 
קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא שרוב גופי 

. זקת ד� נוח' ואמרינ� בפ. תורה תלוי� בה
ה "ר יהודה אמר שמואל כל שהראה הקב"א

לאפוקי , לאפוקי מאי, למשה חייב במעשר
ל כל "� ז"ופירש רשב, קיני וקניזי וקדמוני

ה למשה בשעת מיתתו דה� "שהראהו הקב
עממי� הכתובי� בכל מקו� חייב במעשר ' ז

אבל קיני וקניזי וקדמוני שנתנו לאברה� 
 במעשר אבינו בי� הבתרי� לא יתחייבו

 .כ"ע, לעתיד לבא כשיחזיר� לנו לעתיד
ת דמימרא זו דשמואל היא תמוה ה� אמ

 חדא במאי דקאמר כל מה ,י מכמה אנפינבעי
עממי� ' ה למשה דהיינו אר� ז"שהראהו הקב

חייב במעשר פשיטא ואי הני לא מיחייבי 
' י גמור אלא אר� ז"מא� מיחייב והלא אי� א

ינ� דמה ת לדיוקא אתא לאשמוע"וכ, עממי�
ה למשה פטור מ� המעשר "שלא הראה הקב

ל אלא כל מה שלא הראה "כ לא הול"א
מה שהוא ה למשה פטור מ� המעשר דב"הקב

 .חייב לית ביה חדושא כלל
עוד אני תמיה במאי דקאמר שמואל דקיני 
וקניזי וקדמוני לא יתחייבו בתרומות 

ל "דה� לו יהיה שה� חו, ומעשרות לעתיד
ה� ברית לאברה� גמור ולא נכרת עלי

ל "� ז"הרא וכסברת ,שינחילנה לישראל
 אכתי קשה דהא ,שאכתוב לקמ� בדרוש שני

 כל המקו� ,ל"שנינו בספרי פרשת עקב וז
אמר , אשר תדרו� כ� רגלכ� בו לכ� יהיה

לה� כל שתכבשו חו� ממקומות אלו הוא 
ל מני� שמצות נוהגות "הרי שכבשו חו, שלכ�

יה ונאמר הרי אתה ד� נאמר כא� יה, ש�
להל� יהיה מה יהיה האמור להל� מצות 

� יהיה האמור כא� מצות נוהגות ש� א
ת מפני מה כבש דוד אר� " וא,נוהגות ש�

, נהרי� ואר� צובה ואי� מצות נוהגות ש�
התורה אמרה , אמרת דוד עשה שלא כתורה

, ל"י תהיו רשאי� לכבוש חו"משתכבשו א
הוא לא עשה כ� אלא חוזר וכובש אר� 

ואת היבוסי סמו� , � ואר� צובהנהרי
ה סמו� "אמר לו הקב, לירושלי� לא הוריש

לפלטי� שלי לא הורשת היא� אתה חוזר 
וכ� . כ"ע, וכובש אר� נהרי� ואר� צובה

 אר� ,ל"תרומות וז' � בריש הל"כתב הרמב
ומפני , י"נהרי� ואר� צובה אי� לה� די� כא

מפני שכבש אות� , י"מה ירדו ממעלת א
' י אלא נשאר בה מז"וש כל אקוד� שיכב

כ "י לגבולותיה ואח"ואלו תפס כל א, עממי�
י "כבש ארצות אחרות היה כבושו כולו כא

 . כ"ע, לכל דבר
ל א� כבשה מל� "הרי בהדיא שא� חו

, ישראל כדינה חייבת בתרומות ומעשרות
כ יש לתמוה למה זה קיני וקניזי וקדמוני "וא

ימא וכי ת. לא יתחייבו במעשר לעתיד לבא
שמל� המשיח כובש אות� קוד� שיכבוש כל 

ה אינ� חייבי� במעשר דומיא "י ומש"א
 ועוד , דבר זהלא ידעתי מהיכ� קבלו, דסוריא

הדבר הוא תימה בעיני שחלילה לאדוננו 
דקנו שיעשה שו� דבר שלא כרצו� משיח צ

ל במה שנכשל  ועוד אי� יתכ� שיהא נכש,'ה
אלו דקיני  ועוד דארצות ,זקנו דוד ונענש עליו

וקניזי וקדמוני נכרתה עליה� ברית לאברה� 
עממי� כמו שיתבאר לקמ� בדר� ' דומיא דז

כ א� א� יכבוש אות� מל� "וא, זה דרוש שני
י "המשיח בתחלה קוד� שיכבוש שאר א

 פשיטא דאי� בזה עו� אשר חטא דפלטי� של
 למה לא כ"וא, י לכל דבר"מל� הוא ודינו כא

 .תיתחייבו בתרומות ומעשרו
� בסו� "ונראה דזה יוב� ע� מה שכתב הרמב

יראה לי שאי� , ל"הלכות שמיטה ויובל וז
הדברי� אמורי� אלא באר� שנכרתה עליה 
ברית לאברה� יצחק ויעקב וירשוה בניה� 

אבל שאר כל ארצות שכובש , ונתחלקה לה�
מל� ממלכי ישראל הרי הכהני� והלוי� 

הרי . כ"ע, באות� הארצות ככל ישראל
רה הלזו שלא ינחלו הכהני� באר� דאזה

אינה אלא באר� שנכרתה עליה ברית 
א� בשאר הארצות שכובש מל� , לאברה�

� שכובש אות� כדי� הרי הכהני� ישראל א
ד השיג עליו ש� "והראב. נוטלי� חלק בה

ואמר א� כ� לא יטלו בה� תרומות 
. כ"ע, ומעשרות כי ה� היו תחת חלק האר�

ואני אומר שאי� זו , ל"מ וז"וכתב ש� מר� בכ
וסוריא תוכיח , השגה דאימא דאי� הכי נמי

 .כ"ע, בה תרומות ומעשרות מ� התורהשאי� 
 דאדרבה ,ר� הללו תמוהי� ה� בעיניודברי מ

ד היא מסוריא שהרי סוריא "השגת הראב



מה שלא נתקדשה הוא לפי שכבשה דוד 
ועל זה השיגו , קוד� שיכבוש כל אר� כנע�

� דבכל הארצות "ד דלפי סברת הרמב"הראב
עממי� שבט לוי נוטל חלק באר� א� ' חו� מז

ל דסוריא אי� בה תרומות ומעשרות "כ� צ
ולפי טע� זה , � נוטלי� בה חלקלפי שהלוי

אפילו שסוריא היה כובש אותה דוד לאחר 
שהיה כובש כל אר� כנע� לא היו תרומות 
ומעשרות נוהגי� בה לפי שהתרומות 

ולפי האמת , והמעשרות ה� תחת חלק האר�
כ היה "אלו היה דוד כובש כל אר� כנע� ואח

כובש סוריא היו תרומות ומעשרות נוהגי� 
� שעיקר באופ, ל לגמריבה כאר� ישרא

 ....ד היא מסוריא"קושית הראב
והנה כפי סברת מר� דאית ליה בדעת 

ד דחיוב הפרשת תרומות ומעשרות "הראב
וא� היו נוטלי� חלק , הוא תחת חלק האר�

א היו תרומות ומעשרות נוהגי� באר� ל
ג עלה " יש לדקדק מאותה שכתב הסמ,בה�

, דה� אזהרת דלא יהיה לכהני� חלק ונחלה
חלק באר� דלעתיד לבא נוטלי� הכהני� 

מדאמרינ� ו  והיינ,וכדאיתא בפרק יש נוחלי�
, ג שבטי�"י שתתחלק לי"תניא עתידה א

ב דכתיב שער "שבתחלה לא נתחלקה אלא לי
� בפירוש "וכ� כתב ש� רשב, לוי אחד

 ולפי ,דלעתיד לבא שבט לוי נוטל חלק באר�
ד שכתבנו שחיוב תרומות "סברת הראב

ת הוא תחת חלק האר� וא� היו ומעשרו
, נוטלי� חלק אי� בה חיוב תרומות ומעשרות

כ לעתיד לבא אי� נוהגי� תרומות "א
ובפרק חלק אמרינ� מני� לתחיית . ומעשרות

המתי� מ� התורה שנאמר ונתת� ממנו 
וכי אהר� לעול� , לאהר� הכה�' תרומת ה

אלא מכא� לתחיית המתי� מ� , קיי�
 קושית הגמרא והנה עיקר. כ"ע, התורה

דקאמר וכי אהר� לעול� קיי� הוא דאמרינ� 
יוסי אומר גדול ' ק דקדושי� תניא ר"ספ

רומות לת, שנה' תלמוד שקד� לחלה מ
 הרי מבואר ,כ"ע, ומעשרות חמשי� וארבעה

שלא נתחייבו בתרומות ומעשרות אלא לאחר 
ואהר� לא , ארבע עשרה שנה שכבשו וחלקו

תת� ממנו נכנס לאר� ואי� אמר הכתוב ונ
והלא בזמ� אהר� , לאהר� הכה�' תרומת ה

אלא מכא� . לא נהגו תרומות ומעשרות
ואמר הכתוב , לתחיית המתי� מ� התורה

 יתנו תרומות ומעשרות לאהר� דלעתיד לבא
ד לעתיד לבא " ולפי סברת הראב,הכה�

 למה יהיו נוהגי� ,דשבט לוי נוטל חלק באר�
 .תרומות ומעשרות

מאי דאמרינ� בפרק ונראה דזה יוב� ע� 
הערל תניא בסדר עול� אשר ירשו אבותי� 

שלישית , קדושה ראשונה ושניה יש לה�' וגו
י ירושה ראשונה בימי "ופרש. כ"ע, אי� לה�

וכ� שניה דבימי עזרא , יהושע הויא ירושה
. דכשגלו גלות ראשונה בטלה קדושת האר�

כלומר לא בעי למיהדר , שלישית אי� לה�
ועומדת היא ואשמועינ� ולמירתה דירושה 

, האי קרא דלא בטלה קדושה בגלות טיטוס
 ... .כ"ע

ואי� שיהיה עלה בידינו מסוגיא הנזכר 
דלעתיד לבא אינו מקדש מל� המשיח את 

י אלא הרי ה� מקודשות ועומדות או "א
ינו מה שקדשה יהושע  דהי,בקדושה ראשונה

קדשה לעתיד לבא או ראשונה ד קדושה "למ
ד קדושה ראשונה לא " למי קדושת עזרא"ע

וכל זה הוא דוקא . קדשה אלא לשעתה
בארצות שנתקדשו מקוד� א� א� יכבוש 

המשיח ארצות מחדש שלא נתקדשו  מל�
 ,ת�מקוד� פשיטא שמל� המשיח יקדש או

ד בהלכות "וכל זה נתבאר בדברי הראב
 .שמיטה ויובל

והנה כל הארצות אשר נתקדשו ונתחייבו 
בקדושת� ה� בתרומות ומעשרות לעול� 

 וא� לעתיד לבא שכובש אות� מל� ,עומדות
המשיח ונות� מה� חלק לשבט לוי לא בשביל 
זה פקעה קדושת� דקדושה שבה� להיכ� 
הלכה והוא אינו מקדש אות� מחדש והרי 

י היא ביד גוי� לא פקעה "עכשיו שא' אפי
ש "קדושתה וחייבת בתרומות ומעשרות וכ

 א� הארצות שכובש מל�. לעתיד לבא
המשיח מחדש שלא כבש� לא יהושע ולא 

י מל� המשיח והוא "עזרא וקדושת� באה ע
נות� מה� חלק לשבט לוי אינ� חייבי� 

לפי שתרומות ומעשרות , בתרומות ומעשרות
ה� תחת חלק האר� והארצות הללו לא היו 

ולפי זה מה שאמרו . מקודשות מקוד�
שאהר� לעתיד לבא יזכה בתרומות ומעשרות 

וד� � ארצות שכבר נתקדשו מקהיינו באות
 .י עזרא"או על ידי יהושע או ע

וזהו כוונת שמואל באומרו כל מה שהראהו 
ל "דשמואל ס, ה למשה חייב במעשר"הקב

) לשעתה(כמא� דאמר קדושה ראשונה קדשה 
ואמר אל יעלה ', ש התוס"וכמ] לעתיד לבא[

בדעת� דלעתיד לבא דשבט לוי נוטל חלק 
, תרומות ומעשרותבאר� דלא יהיו נוהגי� 

ה למשה דהיינו "אלא כל מה שהראהו הקב
מה שכבש יהושע וקדשו לעול� חייב במעשר 
דמאחר שנתקדש ונתחייב במעשר לא פקעה 

בזמ� מל� המשיח '  ואפי,קדושתה לעול�
לאפוקי קיני , דשבט לוי נוטל חלק באר�

וקניזי וקדמוני שא� שה� מהארצות שנכרת 
� חייבות מ אינ"עליה� ברית לאברה� מ

במעשר מאחר שלא נכבשו מעול� ולא 
 ומל� ,י עזרא"י יהושע ולא ע"נתקדשו לא ע

המשיח עתיד לקדשה ונות� מה� חלק לשבט 
 ואינ� מקודשות לתרומות ומעשרות לפי ,לוי

שה� תחת חלק האר� ולעתיד נוטלי� הלוי� 
ולפי זה בכל החלוקות ה� בחיוב . חלק באר�

ענו שמואל  השמי,המעשר ה� בפטור המעשר
  ."דברי� מחודשי�

  



י� לו בהר  אי� ל+ כל אחד ואחד שאלעול� הבא", ל"וז.  בבא בתרא ד� קכבגמרא. 8
 שער ראוב� אחד שער יהודה אחד שער לוי )ח"יחזקאל מ (שנאמר, ובשפלה ובעמק

 ."אחד
 

 ". דכל מה שיש לזה יש לזה,שוה", ל"וז ,ה שער ראוב� אחד"� ש� ד"ורשב
 
   .מופיע להל� בסו= הרשימה A' ד אות ו"ע' ר סי עמודי או.9
  

 ואפילו ,התרומה בזמ� הזה", ל"וז ,ו"תרומות פרק א הלכה כ' � הל"רמב. 10
  שאי�, אינה מ� התורה אלא מדבריה�,במקו� שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא

 ,"כי תבואו" שנאמר , ובזמ� שכל ישראל ש�י בלבד"ל+ תרומה של תורה אלא בא
לא ,  וכמו שה� עתידי� לחזור בירושה שלישיתה כשהיו בירושה ראשונ,ביאת כולכ�

 ולפיכ+ לא חייבה ,כשהיו בירושה שנייה שהיתה בימי עזרא שהיתה ביאת מקצת�
 שאי� חייבי� בזמ� הזה אלא , וכ� יראה לי שהוא הדי� במעשרות.התורהאות� מ� 

 ".מדבריה� כתרומה
 
 , לא כיו� להלכה יפה,ברה�אמר א. 'בזמ� הזה וכוהתרומה " ,ל"וז , ש�ד"ראבו

 והוא עצמו נראה ,תאמר ביבמות תרומה בזמ� הזה דאורייל כרבי יוחנ� דא"דהא קי
 ." ואי איתא להא מילתא בחלה הוא דאיתא,שכ+ כתב בתחלת הספר

  

 שלא היו כל ישראל , דדוד. כיבוש יחיד", ל"וז , יחידה כיבוש"ד:  גיטי� חי"רש.  11
 ,ד כדר+ שהיו בכבוש יהושע שהיו כול� וכבשוה לצור+ כל ישראל קוד� חלוקהביח

 ".אבל דוד לא כבש אלא לצורכו
 

 שלא הקונטרס' י פ.כיבוש יחיד", ל"וז ,ה כיבוש יחיד"ד.  עבודה זרה כא'תוס. 12
ר יצחק מהרפוט " ויותר נראה כמו שפירש הר,היה ש� אורי� ותומי� וששי� רבוא

י הוא אי� זה " דאי מא, אבל קשיא.י"ד כגו� יאיר ב� מנשה אינו אדכל מה שכבש יחי
 לכ+ ,היו ש� ששי� רבוא קרוי כיבוש יחיד' ל הוא אפי"קרוי כיבוש יחיד וא� מחו

י " דכל זמ� שלא כבש כל א,]כיבוש יחיד) [ל"חו(נראה כל שאי� לו רשות לכבש נקרא 
 כשכבש דוד ,פרשת עקב והכי איתא בספרי ,לא היה לו רשות לכבוש חוצה לאר)
ה סמו+ לפלטי� של+ לא כבשת ואתה הול+ "אר� נהרי� ואר� צובה אמר לו הקב

 ".' שנאמר ואת היבוסי יושב ירושלי� וגו,ומכבש חוצה לאר)
 

כל ששופע ויורד ?  איזהו אר) ואיזהו חוצה לאר)דתניא", ל"וז ,.גמרא גיטי� ח. 13
, הנסי� שבי�,  חוצה לאר)Aמנו� ולחו) מטורי א,  אר) ישראלAמטורי אמנו� ולפני� 

 Aמ� החוט ולפני� , רואי� אות� כאילו חוט מתוח עליה� מטורי אמנו� עד נחל מצרי�
 ."ל" חוAמ� החוט ולחו) , י"א
 

 שאל .'רבי יהודה אומר כל שכנגד אר) ישראל כו", ל"וז ,ה רבי יהודה"ש� ד' ותוס
 שאנו במערבה של ,יהודה במעשר' ר להתחייב ל לנות דבזמ� הזה היה"רבינו פטר לר

יהודה היה מכיר '  וכי ר, אבל קשה. והשיב דלא קיימא ל� כרבי יהודה,אר) ישראל
בכל אר) ישראל שעד אוקיינוס שכול� היו בקיאי� לשמה או שעדי� מצויי� לקיימ� 

ל דלא כבשו הכל עולי בבל אי נמי כדפירש " לכ+ י,שאי� צרי+ לומר בפני נכתב
ל שכנגד אר) ישראל היינו כל הי� שכנגד אר) ישראל דלא איירי בקונטרס דכ

עד י� ) יהושע א(ביבשה שעד אוקיינוס אלא בנסי� שבי� הגדול דווקא כדכתיב 
ושתי את גבול+ מי� סו= ועד י� ) שמות כג(הגדול מבוא השמש יהיה גבולכ� וכתיב 

 מערב מדבר פלשתי� וממדבר עד הנהר פירוש י� סו= לצד דרו� י� פלשתי� לצד
ל שהיה יודע שהיו כול� בקיאי� לשמה לפי שהיה "למזרח נהר פרת לצד צפו� ועוד י

ידוע לה� עד היכ� ישראל עומדי� ומש� ואיל+ לא היו ישראל עד סו= העול� 



מצור כלפי מערב ומקרטיגני כלפי מזרח אי� מכירי� .) ד= קי(כדאמרינ� בסו= מנחות 
 ".לא ישראל ולא אביה� שבשמי�

 
לא ידענא מאי . 'ת כו"פ לר"שאל ר", ל"וז ,)ס נהרדעא"בש(הגהות יעב� ש� ו

 שו� מקו� ואי� ממנה, ותלמידיו אר) צרפת היאת " הא אתריה דמר ר,קשיא ליה
ה� ודאי , אבל קצה אר) פורטוגאל ונסי� שבי� שכנגד אר) ספרד לדרו�, י"כנגד א
 ובר .ז"ש' טור אורח חיי� סי] מור וקציעה[י "ועיי� בקונטרס גדר ישוב א, י"כנגד א

 שפטרוה מ� והנה בירושלמי אמרו,  אטו מי חמירא מאר) פלשתי�,מ"מ� די� נמי לק
לפי מה שכתוב  איברא .ש" דעתי עע� שאי� זו, �"פ הרמב"וכ, המעשרות לגמרי

 .מ"הא ודאי לק, ה למשה חייב במעשרות" כל שהראהו הקב.)ב נו"ב(בפרק חזקת 
 

 0ְנ� �ְסע� ָלֶכ� �בֹא� ַהר ָהֱאמִֹרי ְוֶאל ָ�ל ז , ל"וז , ח–פסוקי� ז ' דברי� פרק א. 14
3ְֵכָניו ָ�ֲעָרָבה ָבָהר �ַב9ְֵפָלה �ַבֶ$ֶגב �ְבח�= ַהָ�� ֶאֶר) ַהְ�ַנֲעִני ְוַהְ@ָבנ�� ַעד ַהָ$ָהר ַהָ#דֹל ְנַהר 

 .0ְָרת
א� �ְר�3 ֶאת ָה(ֶר) ֲא3ֶר ִנ3ְַ�ע ְיקָֹוק ַלֲאבֵֹתיֶכ�  ְרֵאה ָנַתִ*י ִלְפֵניֶכ� ֶאת ָה(ֶר) �ֹח

 ."ְל/ְבָרָה� ְלִיְצָחק �ְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶה� �ְלַזְרָע� /ֲחֵריֶה�
 

אלו לא ,  אי� מערער בדבר ואינכ� צריכי� למלחמה.באו ורשו", ל"וז ,י ש�"ורש
 ." מרגלי� לא היו צריכי� לכלי זיי�שלחו

 
/ל ִ*ְתָ#ר� ָב� ִ�י לֹא ֶאֵ*� ָלֶכ� ֵמ/ְרָצ� ַעד ִמְדַרְ+ ", ל"וז',  פסוק ה'פרק בדברי� . 15

 ."ַ�= ָרֶגל ִ�י ְיר<9ָה ְלֵעBָו ָנַתִ*י ֶאת ַהר Bִֵעיר
 

 שכל שכניו ה� עמו� ,ל"י ז" והביאו רש,ובספרי דרש", ל" וז,ואדרת אליהו ש�
ה� קיני וקניזי ' והג,  עשרה אומות אבינוה נת� לאברה�"מפני שהקב, ומואב ואדו�

 וקוד� שחטאו במרגלי� ניתנו לישראל אבל ,וה� עמו� ומואב ואדו�, וקדמוני
ש ומח) פאתי מואב והיה "ל כמ"כשחטאו במרגלי� נצטוו שלא ליגע בה� עד לע

 לכ� אמר כא� הר ,ש אדו� ומואב משלוח  יד� ובני עמו� משמעת�"אדו� ירשה וכמ
 ."אומות' אר) ז הוא ,האמרי

 
 והלא לא היה .אלופי אדו� אילי מואב" ,ל"וז, ו"ו פסוק ט"שמות פרק טי "רש

אלא מפני אנינות שהיו מתאונני� , שהרי לא עליה� הולכי�, לה� לירא כלו�
 ."ומצטערי� על כבוד� של ישראל
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