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 הוינא כד הקדושה לארצנו השי"ת בחסדי עליתי תרנ"א בשנת המחבראמר
 בה ישראל וקהלת מצערה עיר אז היתה יפו עיה"ק עירנו שנין עשרה שבעכבר
 ומכאובים נוראים ימים הזאת העיר בגורל התקשרתי עתה ועד מאז מספרמתי

 לאלקים גדולה לעיר סטנה מעיר יצירתה בכל בה והתענתי עלי עברומרורים
 בכל והתפתחותה בגדולה רואיה כל עיני למראה עתה ב"ה שהיא כמוואנשים
 הנפלאות נעשו ולעיני בימי שת"ל מאד אני שמח והרוחניים. החומרייםעניניה
 נהדרה ולעיר גדול ישוב למקום נהפך עזובים חול הרי ושמם חרב שמשטחהאלה

 לישב הגולה מארצות שעלו ישראל בני מאחינו באוכלסיה ומרובה גדולהומפוארה
 לי שגם אני שמח אלקים לגן וערבה לעדן מדברה ולהפוך הקרושה ארצנואת
 הרוחניים בעניני הזה העם משא את נשאתי כי ת"ו עירנו !בבנין חלק ב"היש
 הנביא כדברי המגולה לקץ מחכה הנני בטוח בלב היום. ועד לאה"ק באימאז

 ישראל לעמי תשאו ופריכם תתנו ענפיכט לשראל הרי ואתם לו(:)יחזקאל
 ונושבו כולה ישראל בית כל אדם עליכם והרביתי לבא: קדבוכי

 הארצות מן אתכם וקבצתי הגוים מן אתכם ולקחתי תבנינה וחחרבותהערים
 לעם לי והייתם לאבותיכם נתתי אשר בארץ וישבתם אדמתט אל אתכםוהבאתי
 אטס תאמר ובל הקדושה. לארצנו קוממיות ויוליכנו לאלקים לכם אהיהואנכי
 מאפס נגדו כאין הגוים כל אלו כנגד לעמוד יוכל ומי בארץ..,., היושב העם עזכי

 ממצרים ישראל כשיצאו מוצא אתה וכן : ז"ל חכמינו שאמרו כמו לו נחשבוותהו
 כל על יצאו איש שלשים וגו' בחור דכב מאות שש לקח פרעה עשה מהראה
 נבהלו כך ישראל כשראו פרעה עם יצאו אוכלסין כמה ראה מישראל ואחדאחד

 לעמוד יוכל מי כי אומרים וישראל וגו' האלקים מלאך ויסע כתיב מהמפניהם
 כי שנאמר אחד כאיש לפני חשיבים אלו כל חייכם הקב"ה להם אמר אלוכנגד
 ישראל על לבא ומגוג גוג עתידין וכן אחת. בנשימה מתו וכולן וגו' פרעה סוסבא
 ובגשם ובדם בדבר אותו ונשפטתי שנאמר בשריפה. כולם ישרפו המןוגם

 משל ד"ל אמר : גו' יכרית כי הפסוק על חז"ל שאמרו כמו רבים גוים לעינישוטף
 וקוצים גדולים ארזים בתוכו והי' שדהו נתוך כדם שנטע למלך דומה הדבדלמה
 אדוננו וב"ב עבדיו לו אמרו הקוצים את והניח הארזים את וקצץ המלךוהלך

חמלך



 להם אמר הארוים את וקצצת הנחת אותן וקורעין בבגרנו שאוחזים הקוציםהמלך
 יפה אלא כרמי את גורר הייתי במה הארזים את והנחתי הקוצים את קצצתיאלו

 של כרמו הם ישראל וכך האור את בהן מצית ואני עמדו על הכרם יעמורעשיתי
 את וקצץ לארץ לישראל והכניס ישראל בית צבאות ד' כרם כי שנאמףהקב"ה
 וג?. גבהו ארוים כגובה אשר מפניהם האמורי את השמדתי ואנכי שבההאדזים
 שאמרו כמו שלנו הסגולה בסוד להשתמש לשמור עלינו התקוה להגשמתאולם
 להם אמר מיד לארץ לכנוס סבורין שהיו דרכו ושמור ד' אל קוה הפסוק עלחז"ל
 ושמור ד' אל קוה שנאמר הקב"ה של דרכו שמרו ארצם את לירש סבוריןאתם
 נתינת תתקיים התנאי ובקיום תראה רשעים בהכרת ארץ לרשת וירזממךדרכו
 התורה את ישמרו שאם הוא תנאי על יכרית כי אמר שמשה מה הוא לנוהארץ
 ארצנו לרשת זוכים שבגללה הסגולה ועיקר ראה( בתנחומא )עיין לארץיכנסו

 קיום מצות שחיא ישראל ארץ כתורת הורה שאין ישראל ארץ וקיום:תורתשמירה
 הארץ את  הקב"ה נתן בארץ התלויות מצות קיום שבשביל בארץ התלויותמצות
 וגו': אלקים נחם ולא הפסוק על חז"ל כמאמר קבלת,התורה לפני נתןלנו  לאולכן

 עכשיו אני לו נותנה אם ואומר ירושה לו לתן מבקש והיה בן לו שהיה למלךמשל
 עמקן על ויעמוד כתבין בני שילמוד עד אלא לשמרה יורע ואינו הוא קטןעדיין
 עדיין לארץ ישראל עכשיו מכניס אני אם הקב"ה אמר כך לו נותנה אניואח"כ
 את להם אתן אלא ומעשרות  תרומות יודעים,עסקי זאינם במצזת נתעסקלא

 שבכל המקומות הרבנות תעשר(. עשר בספרי )עיין לארץ אכניסם  ואח.כהתורה
 לא פעם ואף בארץ התלויות מצות על ולהודיע להזהיר משתדלים ואתראתר

 כמו המעשרות ווידוי ביעור מצות לקיום ולהזהיר להודיע לתקן ששקדושמעתי

 ניהו הוא הקדושה  לארז אליהו שעלה בומן דק בתורה כתובה לא אשר מצזהשהיא
 מורעות הרפיס ת"ו ירושלים בעיה"ק  לרב  ונתקבל וצ"ל החרר"ת  הגרול  הגאוןהרב

 מצות לקיים פסח( ערב ביעור מצות חל הי' )שאז תרס"ג השמיטה בשנתואזהרות

 הנז' ואזהרות המודעות אלי ושלח בתורה שכתוב כמו המעשר ווידויביעור

 במקצוע רבים חדושים חידש וגם בפועל לקיים ידעו למען המושבות בכללהפיצם
 החדש בספרי המעיין שיראה  כמו ווידוי ביעור בריני ספיקות הרבה ופתרזו

 הלכה, לברר בארוכה בהם וניתן נושא והנני הקרזשים דבריו שהבאתיהנוכחי

 להזהיר דברים ואין אומר ואין קול ואין הרבר נשתקע עתה ועד שמאזוהיות

 הובה מצאתי לכן הזה בזמן גם שנוהגות ווידוי ביעור מצות חובת עלולהוויע

 כמו פריטהן בכל ווידוי ביעור למצות מיוחד שהוא הנוכחי הספר לסדרבנפשי
 בעוהי"ת. המעייןשיראה

 בקריאת בתורה שכתוב מה ע"ש לברכח השקפה הספר פנים שם אתקראתי
 של כחן גדול אלכסנדר ר' ואמר השמים מן קרשך ממעון השקיפה הוידויפרשת

מוציא



 בתורה שכתוב מקום כל מוצא אתה לברכה הקללה את הומכין שהן מעשרותמוציא
 לומדין מכאן מזו חוץ סדום פני על ד' וישקף כמר"א הוא צער לשוןהשקיפה
 השקיפה שנאמר לברכה ארורה דבר הומכין שהם מעשרות מוצאי של כחןשגדול
 לנו. נתתה אשר האדמה ואת ישראל את עמך את וברך השמים מן קדשךממעון

 מראה הוא כי הברכה מקורות בשם הפניס שמסביב הבאור את קראתיוגם
 הערך גודל לשער אין לברכה בהשקפה שנזכרים הדינים כל של המקורותכל

 התלויות המצות כל מעשה קיום לידי מביא הוא כי הנוכחי הספר וטלוהתועלת
 צויתני אשר ככל עשיתי גו' צויתני אשר מצותיך ככל ר' לפני יאמר דאיךבארץ
 וקללותיה שנה תכלה עיני. לנגד יכון לא שקרים רובר וכתיב ככה עשה לאוהוא
 את ויברך גו' השקימה תמלת בנו ויקויס וישועה גאולה שנת וברכותיה שנהתחל
 את ותבנה לנו לתת לאבותינו נשבע כאשר לנו נתן אשר הארמה ואת ישראלעמו
 הבאה בשנה ויקוים המקדש בבית הוידוי מצות לקיים מכונה על הבחירהבית

 משמיע טוב מבשר שלום משמיע מבשר רגלי ההרים על נאוו מה הנביאדברי
 בעין עין כי ירננו יחדיו קול נשאו צמיך קול אלוקיך מלך לציון אומרישועה
 ירושלים גאל עמו ד' נחם כי ירושלם חרבות יחדיו רננו מצחו ציון ד' בשוביראו
 אלקינו ישועת את ארץ אמסי כל וראו הגוים כל לעיני קדשו זרוע את ד'חשף
 ושמחה ששון ד' כגן .וערבתה כעדן מדברה וישם חרבתיה כל נחם ציון ד' נחסכי

 לטובה הבאה בשנה ד' לישיעת והמצפה המחכה  כנמש זמרה. וקול תודה בהימצא
 אלול להורש עשר בתשעה והחותס בא רוד בן שביעית מוצאי חז"ל ממיכמקובל
 ת"א, ימו מעיה"קתר"ץ

 מו"ה ויראה בתורה המומלג הרב לא"ה בן הליי צבי ירכוף הק'נאם

 אב"ד קידושון טיב שעה הוראות ציון בכורי בעהמח"ס זצ"ל הלויאברהם
 ת"ו. ת"א ימובעיה"ק



 הספר של מקומותמראה
 עמוו מ-מ דף קמוד מ"מ דף עט,ד ט"6 דף קמוד מ"ט דף עטור מ"םרף

 נ סושהלב כט יכמ,תפא י יומאפג קער פסח,סלג רל5 ברב,תה
נ גל שכ בפפפו עז.ק הל חרי מלגקמחפ,קסט ס,כחללקפנלחמזיג
ראסחקמטפ,קעלגקפשלחמשי4
צמחקפהפוקצללדקצאלחסרשו
צטלכקפבפורכחליקפזלחר4-ז קדלבקפגפזקח.לאלגלטיכ.
 אכ בל ר :ק זפ צאק חלעזמו טנכ
טלברופשקפטלהערמ,סכ
כ גלכהצ ם לק הללטמו גסכ
הלבקמזצשקיולהקפטט,רחכא
'כלבצאקקפזלהקצמ,ילאכא
יזמאסתקבקלטלהקצאמולזכו טז-מא כד כתובותכהנח4העחמו)נדלל'ד'
צטמחלכהריג.להקפל'מורכרלה
קעימזלככהנחלחעסולאלו  ,ק חמ ב פקכונט חלרי אצ כללו
קכו כ"קגקפרכוסלחקטבצגרכרלק
 דק שסכז חכ הל טל ר צקלחבמ
קצןמטקמגפא יז טגילהה'רםלחרזט
קעכט קיב גיטיןחנחעריגסבתג
קלעוצרכרכזיזככנאמה
שצבקלבלמשיזקדכ'נהסה
עז חצ ד נקלנ חי ח צק רכ .נו קמ

ס~
פהדנ-מקי-0זסאיטרכדלט

קלוזקרלגרכקאלא קט שבתכג
עד,אלהנגהכרטלאעטכר
 ,פ א, א יק אס זטכ חקצ ול חע רכ
קלויאקצגסאקצזכרלו'עחכה
 לוק א, חס אע זלכ טי ,ל חעכח
 כק אי ן לק זע חלכ פ. גנעק הכ
קכ,יא לג קירושיןגלטכרטצאקחכת
קלןמגקמד1מכלב ביצהג.'קרכה
קממזקלכו רכה תעניתטעשיב~פוכח
צדמזקכזכי קעא הגיוהטקסביגלבסח
קלמשקכגכוקסטטקסגיגקעזסח
 ר"הד'סופח בי דנפו וכ צבק שי שע זכ הכ שס

כוגהרלגגו ז יכמיתב'ב. קכנוקלהכזלחרקכלדעוק,
קלונוקצבלחקסחלגקכזרסגקז
 אכ הט - דר ומרי גל אפד ב סק כזק
 וכ חפח; שמ ב עק גמ בפר דקס ז כק
לבפחלבנגקגאיגפג!ד כח עייוביןכ
 גל חמ א צק רנ ץריע לפר הכ טכ
 ן נק חפ ב סק דב יי.ר בע ט נקד אצש
כגצגרוטנ,הע3קכח1קעבל
ראקטוקלזנחיבעגקכ16קצבל
כתפחקכזנחקצזעגנאיבכגלכ
רלופהקכגנחקצתעגכזיבכרלב
מחק,רקרנזקנאעגכחי5כח,לה
קי ב-בכז.נז.,.נטפו,עגלביב'.כגלז רלנ,לבפטפאעגלהיר.לט פסחיםב
עוה

ש-

רםג, קעז נדריםטיקלעגככך
נד אפ קוק המ גק גע גל ,ש זטה
כ אפ גכנה חק גע 5.פשופה
 םק אפלנה חע גע הנ 6כ אפ1
 6כ פוק אי ןקי אפ בל הנ ררועג חנ 6כ גכ1

קלפרטזפררטזערגלו'יומאעויג לק רפ מק רפ ז.ר גע .'ס .
צגפז קפר סוטה'בר,זערקנול..~כטכ
 לר חט כנ חי יטר רע רקסועח רכ
רל בקכרב חי גל הע ז ירע, הכ בל

קכקכגמחלב.קפח ,עחלפב-
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 לברכההשקפה
 לקיימה בתוה"ק שנצטוינו מעשר. וידוי מצותהלכות
 בשנה שבוע בכל פעמים המעשרות שנות שלשתבכלות
 בכל חז"ל קבלת לפי תורה של כדת והשביעיתהרביעית
 גדולות הלכות עשרה לשבע והיה יחלק המצותפרטק
 הארם אותם יעשה אשר וביאוריהן פרטיהןבכל

 הברכהמקורות
 אהלכה ראשוןמקור

 אחר ה' לפני להתודות עשה23מוןת איתא כו' וידוי הנקראא(
 האיץ שבזיע הב2תנךי2 כישב2ךמ"י14יז לפני ואסרת הפסוק: עלתבוא
 קידם 23עשר* ליוחיי )א( ד2נקוא14יזד2ך סעשר וידוי זה איהיד:ה'

 היטב להתברנן וצליך נ2וצ,טך הרידרי,ם23וצרדה על כתכ התורה ורש"י.עלעכ"ל.
 שנהת התודה הנ"ל:הפסוק

 שבטוחבמעשיף לעצמר וושברןי2דריקרל,צשרוו השפתי וביאר עכ"ל.טעשרותיך
 ככל לומר חעו ישקר שלא כדי עשהאשר כיוסר וז"ל: רש"י דבר'חכטים
 ממצותיך עברתי לא גף צויתנו אשרנ2צרתך : ראן לבד אלהתודה
 ככה עשה ולא צויתני אשר ככל עשיתירגר' הבאת לעילגבי כסודכתיבלפני

 הכתובה הפרשה קריאת מצות דמלבדי"א צריד לטה כ0ש0עו דא'בכודים
קי

 ע
 ד
 שבחטאנו על קידם יהתידית הייבבתייה ע

 מן הקדש לבער הוצרכנו אבותינורבעונות רכינו כרעת דסללפירושו
 שהיו לבכורים. אותם לתת לבלתיהבית הטעשר וירוי רטצותהרטב"ם
 ,טנ2תרדה רי"א רנ12צ,טו1ר1צ לתררמרוצרארים רייכא הזח בזטן אפי'נוחנ
 רטעטא לטיטר ליכא א"כסקרש
 ששהה מה על שיתכפר מה' רלבקשקידם ה' לפני ה0עשר כוידוידכתיכ
 לבעליהם נתן ולא שנימ השלש שלנ2עשרדת, כבכוריס הטזבח יפניהיינ.
 מתודה המעשר וידוי עכוםיגןי"א,םקרדם,צד רבכורים טשום ה' לפנירכתיב
 לברך דאין ונראה שבתורה. עבירות כלעל טעשר בוידוי כתוב לאולטה
 א( במקור )עייו מעשר רידרי מצרתעל רכעינן יי0ר אוהיך יה'וא0רת
 שיתורה הויריי טצותיקיים
 שבעבןרו עצום התועלת שבלבו טח נלוי ה' לפני שרק לבך אל התורה כווטר ה'לפגי

ישתרס



הברכה יאשטמקיי מקורותב
 שיוכל כדי ה' בתודת עליהם כסצווה ומעשרות תרוטות טצוות לקיים ארם כלישתדל
 ולהתכוננות וגו' נתתיו וגם הבית טן הקדש בערתי אסת בדכרי עליהםלהתודות

 אתה סי ולפני עומד אתה טי לפני שתתבונן פי' ה' לפני ואמרת התודה אטרהזו
 ואין ממנו נעלם דבד ואין לאמיתו האמת ועד היודע שהוא ה' לפניטתודה
 כתורה הטעשדות לנתינת זידוז הוא ה'" "לפני אמירה ואזחדת עיניו טנגדנםתד
 הפםוק על שהביא דש"י דברי ונכון להתודות יכול איננו זאת לוליכי
 סעשרותיך שנתת שתתודה פי' מעשרותיך שנתת התודה הטאסר גו' ה'יפני
 מצות לקיים תתאטץ לכן ועד ויודע ותחבוטתיו ארם טחשבות שיודע ה'לפני
 צויתנו אשר ככל עשיתי ה' לפני לומר שתוכל כרי טנרעת שום בלי בשליסותתום"ע
 דכל בירושלמי ולם"ד כנ"ל טעשד וידוי זה ה"א לפני הפמוק על שאטד הםפרי כוונחוכן

 כל לקיום הוא י'ןוז ה"א לפני ואטרת דכתיב הא הוירוי, את טעככות שבתודהסצוות
 כל דהיינו צויתנו אשר מצותך ככל : עשיתי הקב"ה לפני יגיד דאיך שבתורההטצות
 דברים כתכ תד"ז בטצות והאינוך התודה מצות הרבה על עבד והוא התודהטצוות

 טחית תלויה בו וגם גדול דבר ותרומות הטעשדות ענין ובהיות ; וז"ל לדברינוטתאימים
 ושיא אותן להפריש עליהם להזהירנו בהם נחטא שלא כדי עלינו טחמדיו הי' האלטשדת.
 עכבנו ולא בהם שקדנו שלא כו' בפינו. עצטינו על שנעיד וגם בפועל בהן וליהנגתליגע
 ט"י טע"ש בפ"ה י"ט והתוסי עכ"לי הטצוה סדיני בענין טאד שנזהר כדי וכ"כ מהםדבד
 עובדיה טוה"ר החכם כתב וז"ל: סתודין ד"ה פפורנו עובדיה סהר"ר החכם בשםטביא
 הבית ט; הקדש לבער הזצרכנו אכותינו זבעונות שבחמאנו על שהזידוי תבזא כי בפ'ספזדנז
 וירוי טפרש הוא הדי ע"ש, ומעשרות לתרומות ראוים שהיו לבכודות אותם תתלבלתי
 וירוי לפרש יותר ראוי הי' ולפי"ז אבותינו של ועונות חטאים על טתודה שהואפשוט
 דקתני הא על שסקשים )ר( לד"ה והד"ן והרשב"א התום' לפים"ש עצטו של עונוחעל
 כדכתיב ביעוד זטן להן תויה קבעה הדי תאחד בבל עובר דגלים גי שעבדו רכיוןהתם
 עבר הכי דטקטי נמי הכי דאין ותירצו תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלשסקץ

 דנם לפרש יכול הי' הרי ע"ש יתידא בעשה קאי שנים ג' סטז דכי איא חאחרבכי
 אך תאחר דבל עון על להתודות לו יש הדביעית רשנה הפמח בערב ביעור סצותאחדי
 ארם אוטר רשב"י תניא )ל"כ( במוטה בהדיא דאיתא טה לפי הכי לפרש א"אבאמת
 בקול גנותו המעשר וידוי טן נטוך כקול שבחו רם בקול וגנותו נטוך בקול שבחואומד
 ג"כ הו"ל הבית טן הקדש בערתי שאוטד סה המפורנו ולדברי ע"ש, בכורים טמקרארם
 זה הקודש בעדתי הפסוק על אטר ויא ח"א סלפני יליף מעשר וידוי שדין ולהספריגנות
 סן הקדש בערתי הוירוי הי' כיצד וז"ל סיי מסע"ש בפ"ה התנא שאטר כטו סעשדוידוי
 וידוי הכוונה ה"א רלפני נראה לכן )ל"ט,( וכשכועות )ם:( כרכות כדש"י ועיין ק"ש.הכית
 הקב"ה ולפני ותחבולותט אדם סעשה תעלוטות היודע שהוא ה"א לפני דק שהואבלב
 חבית סן הקדש לבער שגרמנו אבותינו ועונות חטאנו על ספורנו שכתב כטו אויתודה
 קל"א מצוה והםם"ק והםם"ג וחרטב"ם תאחד בבל שעבד בעצטו שלו עונות על כם"שאו

 הטתנות כל שסוציאין אחר ה' לפני להתודות עשה מצות אחד כמגנון כולםשכתבו
 וירוי אם להתודות הוא במה מבואר אינו וכאן מעשר וידוי הנקרא וזהו האדץשבזרע
 סצות שתי או אחת טצוה הו"ל בערתי ואטירת וידוי אם ונ"ם דבעדתי אטידה אועונות
 ובמפר בלבו וידוי טצות הו"ל ה"א ולפני בפה דבערתי אטידה טצות הו"לואטרת
 הסעשרות טשפמי בהוצאות לפניו להתודות שצונו וז"ל: כתב קל"א טצוה להדטב"םהטצות

והתדוטות



 גהברכה יאשידפי"מקורות
 וזהו בפועל בהם סהחזיק נקיים שאנחנו כטו ג"כ בטאטד טהם ולהתנקותוהתדוטות
 בערתי אלקיך ה' לפני ואסרת באסרו בזה והציוי סעשר וירויהנקרא
 הדא חכל ואטידה דוידוי דם"ל טפודש הדי עכ"ל, הבית טןהקדש
 דפ"ח דטתניתין כתנא דם"ל טשום והיינו כלל עונות וידוי טשום בזח וליכא חואטצוח
 וסט"ק המט"ג דעת הוא וכן הקדש דבערתי אטידה הן והן וידוי הן דם"ל.דהןטסע"ש
 שחייב כטה עף לוטד היינו ה"א לפני דכתיכ והא טצות לשתי ואטידה וידוי מנודלא

 סוטל שעליו ומלש התוטיע חיוב של לסקצוע בנוגע לקיים עליו הסומליס חוכתיולטלאות
 ולא טטצותיך עבדתי ולא טצותיך ככל עשיתי ה' לפני לוטד שיוכל כדי בקיוטםלרקדק
 וצדיך כבודו כמא לפני שכחה ואין מסנו נעלם דבד אין כי הקב"ה לפני ח"וישקד

 טדטח ידבד אם והשבון דין ליתן עתיד אתה טי ולפני עוטד אתה טי לפנילהתבונן
 וטה 1 ה"ב תשובה דהלכות בפ"ב הדטב"ם כתב בקונות דוידוי דכמו וידוי נקדאוחילכך
 לעולם החטא לוה ישיב שלא תעלוטות יודע עליו ויעיד כו' החומא שיעזוב תשובההיא
 קליו תוט"ע טצות בחלק התודה טצות כל שקיים ה' לפני שאוסד טה ה"ח ע"שכוי

 אסת שרובר תעלומות יורע עליו שיעיר ער האסת ויגיר עומר הוא סי לפנילחתבונן
 והאבדננאל ודקדוקיה פרמיה בכל האדץ הטצות שיקיים טזה יוצא ופועל ובדבודובלבבו
 אותה לקיים אדם כל ישתדל שבעבודו הזמ כוידוי עצום תועלת והי' כתב: תבאנפ'

 ולא נתתיו וגם הבית טן הקדש בעדתי אטת בדבדי עליה להתודות שיוכל כדיחטצוה
 תתפדסם הש"י ובית בידושלים הוידוי בעת שעתה כיון בשעדים אותו בתתוידע'עינו
 טבואר דש"י ודעת ע"ש ה' לפני הקדיבוהו וכאלו בשעדים ויהללו צדקתו בו וענתהנדבתו
 עון עולח ועל כו' ומתודה וז"ל :( )לו ביוטא דאיתא עונות וידוי הוא חטעשד דוידוירם'ל
 גדסינן ולא : כו' עולה ועל ד"ח )שם( דש"י וכתב ק"ש, עני וטעשד ופאה שכחהלקט
 דאשון טעשד זה ללוי נתתיו וגם וידוי לו יש דהא עני טעשדבה

 ליתום~
 זה ולאלטנה

 גדם לא אטאי ידענא לא וז"ל רש"י על טשיג קני וטעשד ד"ה והתום' עכ"ל עניטעשד
 לו דיש משום ואי היא אהדיתי ברייתא דילטא ליתא דטנחות דבתוספתא דאע"ג דש"ילי'

 טעשד אגב אלא בפ"ע וידוי לו דאין כיון ט"ט 1ג1' לגד ללוי נתתיו וגם כדכתיכוידוי
 דוידוי ס'ל התום' גם הדי עכ"ל העולה על עני טעשד עון נטי מתודה להכי כו'שני

 ועור וז"ל: שכתבו להיפך סבואך נראה התום' רברי מסוף אך עונות וירוי הו"להסעשר
 בתוספת "שם ועיין עכ"ל. עני טעשד עון טתודה והכא כדין כשעשה היינו דהתםדוידוי
 שהבין פיי דמנחות התוספתא על דוד בחסדי ועיין כנ"ל טהלקמ איכא שג"כישינים
 על וידוי כטו הוא טעשר דוידוי דם"ל עני טעשד בה גדסינן דלא שכתב דש"י דעתג"כ

 שתתכפד שטתודח הוא שנים ג' של טעשרותיו ששהא למי טעשר וידוי כן לחתכפדחעונות
 דאיתא דהא ונדאה ע"ש מעשד וידוי נקדא וטש"ח השתא דיהיכ טאי ע"י שחייתולו

 כ"פ ד'א. ואטד חוידוי את טקכבות שבתודה טצות כל תניתנויי אית 1 טע"ש פ"הבידושלטי

 כן סבד אנא אוף א"ל נטי יד של לתפלה דאש של תפלה הקדים אפי' י"ז קוטיבעי
 התודה כל שקיים טעשיו על הודאה או עונות על וידוי הוא טעשד וידוי אם פליגיע"ש
 טצות דכל הט'ד דגם לומד יתכן דאיך בהפדשה הכתובים וטעשרות תדוטות לעניןהשייך
 חתודח כל שקיים ה' לפני להתודות הטעשד וידוי דענין סוכד הוידוי את טעכבותשבתודה
 על וטעיד הכל היודע חקב"ה לפני שעוטד כטשטעו פשומה טצותיך ככל עשיתיואוטד
 לבו טלאו סי יר של לתפלה הקרים לא ראש תפלה ואפי/ כולה התורה כל שקייםעצסו
 לפני שכחה ואין ועד ויודע חכל נגלה שלפניו הקב"ה המלכים טלכי טלך לפנילעסוד

כםא



ף;בנרכה יאשידמ"יימקורותי
 ודקדוקיה פרטיח בכל כולה התורה לל וקיים מצותיך ככל שעשיתי שיאסר כבודוכסא
 אם אבל יחפא. ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אדם שאין הסציאות טן דחוקשזה
 לפני שסתורח כלומר עונות על וידוי ככל הוא הסעשר וידוי דענין רס"לנימא
 לבו בכל ומליחה מחילה ויבקש עליהם שעבר שבתורה הסצות כל עלה'
 טאהבה ותשובה ה' וטאהבת לבו בכל תשובה שעשה האמת היודע חקב"ה שיעידער

 מוסר ספרי כם"ש סצותיך ככל עשיתי ה' לפני לוסר יכול ואז כזכיות לו נעשיןזדונות
 שעושה טסה יותר יקדים הסצות נחשבין תשובה ע"י העבירות טן הקב"ה שעושהדהסצות
 הרטב"ם סדברי וסשמע מהם, להכשל עלול שהאדם טחשבות סכל ונקיים בעצטוארם
 המוטל סהחובות שסתנקה לענין עונות וידוי בבחינת הוא חסעשרות דוידוי הטצותבמפר
 קשה שכבד העונות על בתשובה 5חזור סחויב עונות בע5 כגון סהם ולהתנקות למדרעליו

 העבר על גסורה חרטה ויתחרט ועוזב סודה ולהיות חטא כל על הקב"ה לפניולהתורות
 על המופל חחובות כן חטא, וסכל עון טכל מתנקה ובזה עוד לעשותם בלי להבאויקבל
 האחרון יו"ט עד הראשונה טשנה ולקיפה וססיקה ובצירה הקצירה סשעת הנחלהבעל
 הוידוי ואטירת הוידוי בפרשת הנזכרים שונות חובות שחייב הרביעית בשנה פמחשל

 לםלק התנקה לא עור ה' לפני הוידוי פרשת בפועל באסירה התנדה שלא ועדבכלל
 בנוגע החובות קיים כבד אם ואפי' בסעשה לקיים עליו הסוטלים החובות כלססנו

 סצות וכשקיים אטירה מצות סקיום נתנקה לא עוד והתרוטות טהעשרות סשפטיבהוצאות
 בהם סהחזוק שנתנקה כסו בסאסר ג"כ נתנקה הוא הרי ג"כ בטאטד הפרשהאמירת
 שכסשך החובות של האחרון סהחוב ג"כ נתנקה שבאסירה הסעשר וידוי הנקדא וזהובפוע5
 אמירת סצות גם כשטקיים כלומר הטעשר וירוי נקרא זו בחינה וטפאת שניםהשלש

 לקיים עליו חטוטל החיובים סכל טתנקח הוא אז ה' לפני גו' הקדש בערתיהפרשה:
 סכעיש פ"ה שם אנשי ותום' העונות. סכל טתנקה העונות וידוי שע"י כסו הארץבצכח
 רע הן טוב הן שעשח טה 1סודה הטתודה דכ5 סשום הטעשר וידוי דנקרא הטעםכתב
 הבכורים וידוי בשם הקריאה לקרוא א"א הבכורים פרשת ובקריאת ע"ש וידויגקרא

 ה"י ככורים טה' כפ"ג והרטכ"ם הנזכרים הסובנים וסכל אחר טובן אף שייך לארבככורים
 אחד בסגנון ע"ש שסביאם בשעה הבכורים על בטקרש להתודות עשה סצות וז"ל:כתב
 ונט"ר סע"ש טה' בפ"א אך רבעי ונטע מעיש סה' בפי"א סעשר וידוי בדין כאן שכתבכמו
 וירוי של דהטובן טשום והיינו כלל טסיים לא ובבכורים סעשר. וידוי הנקרא וזהוטסיים
 בבכורים אפי, שייך והודאה שבח של בטובן להתודות : והטובן בבכורים כלל שייךאינו
 עליחם שיקרא לעזרה הככורים את בהכיאך צוה : וז"ל שכתכ דס"ה כסי' היראיםודכרי
 להקשות שכתב :( )כ סגילה על אבן להפורי ראיתי וכן תסוה ע"ש. ב"ה הסקום לפניוידוי
 בכורים יסקרא שקורא טקום בשום סצינו לא הא בכורים ולוידוי ! שם דגרם הר"ןעל
 טעונין והבכורים שהסעשר : התם דאסרינן מ"ב דבכורים ספ"ב ע"ז להעיר ויש ע"ש.וידוי
 נקט סעשר דאגב לטימר דאיכא קושי' לאו טהתם וסיהו ע"ש וידוי וטעונין טקוםחבאת
 פעון סע"ש אוסר ר"י התם איתא ביכורים פ"א מהתומפתא אך וידוי לשון בבכוריםנם
 בירושלסי ואיתא וידוי נקרא דבכורים פ' רקריית סשסע ע"ש, וידוי טעון ובכוריםוידוי
 ~ומשני( פלוג ר"ש לית וידוי וגכי פליג ר"ש סיליא א,לין כל תנינא : ה"כ דככוריםפ"כ
 אליהו בשנות הגר"א וכתב ע"ש ואמרת וענית רכתיב פליג ר"ש ולית קרייה זווידוי
 הוא וע"כ ג"כ בכורים טעונה טע"ש של וירוי היינו דקתני וידוי דהאי דם"ד : דככודיםבפ"ב
 על כטו מזו ג"כ ר"ש פליג לא לסה וא"כ כו' עליון קדש הקדש טטע"ש דנלמדמשופ

הני



 ה הברכה יאשיומ"יימקורות

 של הקריאה אלא הוא מע"ש של וירוי לאו רקתני וירוי רהאי וסשני סיניה דלעילהני
 הילכך נמע"ש כמו וירוי טעון נכורים גם הרי ראשון קרש הקרש מ"ל רר"י ניסאואם עכ"י ר"ש פליג יא ולכן נזה מע"ש כלל נלסר ולא ואמרב וענית בה רכתיבבכורים
 בכורים על רגם ום"ל נכורים 1ירוי הן והן הטעשר וירוי הן דהן וידוי קרישפיר
 וסה וירוי שם שייך לא הבכורים פישת קריית רעל וטורה טע"ש של הוירויטתודים
 מובר רהוא לי' תיפוק כו' ביעור שטעון לט"ש טה ר"י לרנרי להשיב ר"ששהצריך
 אך קאמר ר"י לדברי היינו ראשון קדש הקרש דריש דלא משום וידוי פעון איןדבכורים
 הקרש' דדרשינן מ"ל ע"מ הרי מע'ש כטו וירו טעון רבכורים לר"י רם"ל נימא אםקשה
 לי תיפוק וידוי דטעון שמצינו סטהן ניעור טעון דנכורים לטילף ל"ל 'א"כ דאשוןקרש
 ראשון קדש הקדש דריש לא ר"י דגם ודאי אלא ראשון קדש טהקרש רילפינן כיעוררטעון
 ססה ביעור טעון רנכורים למילף הצריך הילכך שנכורים הפרשה קריית הואווידוי
 וירוי נקראת הפרשה קריית אם וע"ד הפרשה נקריית שוים ששניהם כיון בטע"שסצינו
 שבקריית טפני תטיר יכונה וירוי נשם הפרשה קריית שנזכר סקום נכל שנמעשרהפרשה
 וידוי שם על הטעם כאן ער שבארנו שבוידוי הסוננים כל בה יש שבטעשרהפרשה
 רהיינו נכורים טקרא בשם ופעם וירוי בשם קורין פעמ הנכורים פרשת בקרייתטשא"כ
 טזכיר נאטרים אלו פרק ונפוטה שהזכרנו המקוטות בכל וכן וירוי בשם רנכוריםנפ"ב
 אחר מונן יש דנכורים טשום והיינו ע"ש בכורים טקרא נשם הנכורים פרשתקריית
 וידוי נשם לכנות תמיר יכויין לא זה טונן וטטעם והוראה שנח לשון רהיינו וירויבשם

 לשבח סתיחמ'ם שאינם נ"כ ויש גו' הנאתי רהיינוטהנה דשבח פסוקים נאמרדנהפרשה
 ר"ה רש"י כאב ,ע"ג( רניבמות הא שפיר והילכךאתי כוי אנר סארמי הפםוקיםרהיינו
 נבכורים ראשית את הבאתי הנה כו'( )רנרים הנית טן הקרש נערתי וירוי:ןטעונין
 נכורים. טקרא בר"ה ~שם( ובמוטה הנאתי הנה הפמוק רנכורים נוירוי טזכיר הריעכ"ל,
 הפרשה קורא כאשר טשום והיינו עכ"ל. הפרשה כל סוף אבי אובר מארמי קורא שהי' : וו"לכתנ
 קורא וכאשר והודאה שנח לשון בטובן וידוי לענין הטתיחמים הפמוקם את טרגיש וירויבלשון
 ובטקוס אובר מארטי שהוא הפרשה התחלת מדגיש הילכך בכלל הפרשה כל נכורים סקראבשם

 למע"ש ןבכורים םתיחם וכאשר מתם נכורימ טקרא נשם הפרשה יקרא בפ"ע נכוריםשמזכיר
 טעשר ששותה ברברים סיירי דלא )שמ( נסגילה אכן הטורי תמה זשפיר יקרא וידויבשם

 נכורים סקרא נשם אלא וירוי בשם להזכיד סקום נשום מצינו לא נכה"נלנכורים
 לפני ואטרת וענית דכתינ וירוי וטעונין : ה"נ דנכורים נפ"ב הירושלטי דברי ננוןובזה
 הקורש לעזר רני בשם אחא בר יעקב רבי ראטר כי טניין נכורים טעשר כרון ערה"א

 וענית רכתיב סהא זירוי רמעונ'ן יליף איך גלויה הקושי' עכ"ל נמשמע העליוןהקורש
 וידוי ופעונין כשאטר דטתחלה הירושלטי כוונת נראה לכן כתב בבכורים קרא 1האיואמרת
 וירוי דטעונים נסתניתין התנא אמר דנשניהם טעשרות ועל נכורים על שניהם עלקאי

 ום"ד וידוי ומעונין מקוס והנכוריסטע,ניןהבאת שהטעשר כוי ונכורום במעשר ישכדאמר
 הנכורים של ופרשה המעשר של הפרשה קרי(ן על רנכורים הוידוי וגם סעשר בוידוידגם
 פי' נו' ואטרת וענית רכתיכ טהא רילפינן הירושלסי אטר. ע"ז התנא שאסר הוירוי הןהן

 רטזה ה"א לפני כתינ ובשניהם ואטרת נטעשר רכתינ ומהא וענית ננכורים רכתיבמהא
 פה טניין בכורים מעשר כרון עד ופריך לעיל שנארנו וכטו וירוי רנעינן הספרייליף

 נקריית סשא"כ שבארנו הטובנים כל עי"י וידוי שם טתאים דטעשר הפרשה קרייתכשלסא
 אחא נר יעקב רנ ראטר כי, אסר ע"ז הקרייתה קל ייי1י שם סתאים איך .רבכוריםהפרשח

בשס



 הברכה יאשיזמ"יי מקורות -י
 גטתניתין חאסוד דוידוי כם"ד לא פי' גטשטע העליון הקודש הקודש לעזר ר'כשם
 רשניהם הוידוי דבכורים ובין דטעשר בין וידוי אלא בכלל דככורים הפרשה קרייתהיינו
 מתודה נטי בכודימ אלא לו אין דאפי' לענין ונ"ם הקודש דביערתי הפרשה קריאת דהיינואחת

 טהקדש דילפינן טשום 1ג1' הבית טן הקדש מבערתי הפרשה כל וקורא הטעשרותוידוי
 דדין לקטן בעזהי"ת שנבאר כטו הטעשרות לוידוי טעככ נמי בכורים דהיינו עליוןקדש
 סטך ועל עליון קרש הקדש דדרשינן לם"ד הסעשר וידוי לענין בכודים כך כטע"שאחד
 פליג ר"ש לית וירוי וגבי פליג ור"ש טילייא אילין כל תנינא ופריך הירושלמי טהדרזה
 עליון קדש הקדש דדרשינן משום הטעשר וידוי בכלי בכורים דגם היסוד דעיקר כיוןפי'
 א"כ עליון קדש דהקדש ס"ל הרי בכלל בכורים גם הטעשר דוידוי טודה דר"ש כיוןא"כ
 דר"ש וכיין בטע"ש כטו באונן לאוסר וג"כ כטע"ש כטו בבכורים לחייב הו"ל בביעורגם
 בכלל ביכורים ולטה עליון קדש רהקדש ס"ל לא הרי טביעור ופמור באונן דטותרס"ל

 וידוי לענין למע"ש ביכורים דטדטה הא פי' קרייה זו דוידוי ס"ל דר"ש ומשני הטעשר1.דוי
 לא ואם דטעשר לוידוי שייך לא דבכורים דם"ל א"א דזה אחת וידוי דבשניהם לעניןלאו
 היינו בבכורים גם יש וידוי ואיזה מעשר וידוי להתודות יכול אינו בכורים אלא לוהי'
 טכל אחד טובן ואפי' הטעשר וידוי של במובן ולא בכורים של הפרשה קריית זווידוי

 ועוד גו' הבאתי הנה בהפרשה דכתיב כטו והודאה שבח של בטובן אלא שבארנוהטובנים
 הוא עונות דוידוי זה בטובן עונות לוירוי דדמי מעשר וידוי של המובן לטיטראיכא
 וראוי חייב הוא וכטה לפניו עבר ופשעים ועונות חמאים כטה העונות ע? הקב"ה עםחשבון
 כך עונש לקבל חייב ;זו כמדה כעונות טלאה הטדה כטה טדה כנגד טדה עונשלקבל
 הארץ בזרע לקיים שחייב חטצות מן טצות כטה הקב"ה עם חשבון עושה הטעשרוידוי
 ט0דת מובה טדה וטרובה טדה כנגד טדה הטצות טדת לפי שכר הקב"ה לוישלם

 לנסות שרי טעשר מטצות חוץ להקב"ה לנסות אסור סצוה כל דבעד קל' כיפודעניות
 בשביל עשר תעשר עשד בתורה שכתוב כסו להתעשר עם'נ לעשותם וטותרלהקב"ה
 חשבון לעשות כדי שניס השלש בטשך שקיים המצות כל והולך טונה הוא לכןשתתעשר
 טוכ ככל הקכ"ה אותו יברך ובגללם כעדם ושכר גסול לו שישלם סהקב"ה~לבקש
 טתחיל צויתני אשד ככל עשיתי עד 1ג1' הקדש טכערתי הוידוי אטירת אחריולפיכך
 שטפרש וכטו השטים טן קדשך סטעון השקיפה : לאוטר וטתפלל והצלחה ברכה לבקשתכף

 השקיפה שהבמחתנו טה עשה אתה אף עלינו שגזרת טה עשינו : טי"ג טטע"ש דפ"הטתניתין
 בפ"ת ועיין לקטן בעזהי"ת שנבאר וכטו לש כו' ישראל את עטך את וברך השטים טן קדשךטטעון
 בפ"א דלהרמב'ם ודע : וז'ל תר"ז בטצוה חינוך הטנחת שכתב טה ב' ס"ק דם"ז סי'יו'ד

 א'כ כו' כולם גיאת הי' שלא כיון טדרבנן רק הי' שני בית ימי דכל וטעשרות תדוטותפה'
 כעין רבנן ותקון הביעור ג"כ תקנו כן תום"ע שתקמ כטו דרבנן אלא איגו ג"כ אז שהי'הכיעוד

 לענ"דדלא ע"ש לגסרי כה"גגימלהוידוי יוחנן הואום"ש:אך נכון ק"ש. הוידוי וכןדאורייתא
 גימל דלא והוכחתי זה בענין כ"ח במקור לקטן מ"ש ועיין לגמרי דבימל לוטרנכון
 לברך שחייבין שבתורה הטצות ככל הוא הטעשר וידוי טצות אם עיון מקוס וישלנטרי
 חייגין אם ברכתשהחינו וגם כיהסצותשבתודה על שטברכין כשם הסעשר וידוי טצותעל

 אעפ"י גדכה דא"צ נ"ל העונות על וידוי בטצ~ת לא או לזמן מזטן באה דהאלכרך
 הרשב"א שכתב הקן שילוח לטצות רדמי שבתורה עשין טטצות אחת היאשתשובה
 את ליקח שאסור בקבירה הבאה טצוה דחוי טשום טברכין דאין י"ח סי' ח"םגתשובה
 טבדכין אין זה סמעם שם כתב וכן בקבידה הבאה סצוה חו"ל לשלחה כדי לקח ואםהאם



 יהברכה יאשיזמ"יימקורות
 טצוה הו"ל ג"כ עכירות כל על תשובה א"כ ק"ש הרכית והחזרת הגזילה השכת מצותעל

 שסתודח הטוכן לפי שכארנו טובנים השני לפי הטעשרות וידוי גם ולפי"ז בעכירההכאה
 על וידוי שהוא רע"ם דעת לפי או עכשיו קד נחינה טצות קיים ולא ששהה טהעל

 מצות כל לקיים זהיר שיהי' כדי השלישי המוכן ולפי כרכה שייך לא אכותינועונות
 הסיוחמת בתשוכה הרשכ"א לפיס"ש ברכה שייך אין ג"כ הוידוי כפרשההאטורים
 טשום אלא אינה שעיקרה יכום טצות על טכרכין שאין טה הטעם קפ"ט מי'להרמכ"ן
 כוידוי ה"ה א"כ ק"ש ורכיה פריה טשום שהעיקר וייכום חליצה כגון אחרתסצוה
 והנתינה הפרשח כטצות ההליות המצות לקיים לזרז כדי להטוכןהטקשר
 וגם התשוכה אותו ג"כ הכיא י"ח מי' ח"א הרשכ"א ובתשוכת כרכה שייך לאהילכך
 ואין וז"י; קצת נופך כתום' הנ"ל חמכרא וטכיא עלי' .חתום שמו אשר התשוכהבעל

 והיא ורכיה פריה טשום שהעיקר ויכום חליצה כגון טצוה אינה שקיקרה סצוה עלסכרכין
 אך הוידוי בנידן הסעם שייך לא הנ"ל ההופפה ולפי ע"ש. רביה פריה על טצווהאינה
 כתשוכה טההוספח כלל טזכיר לא למה דא"כ להטעם מעככת לא דההומפה נראהבאטת

 ויכום וחליצה כרכה עלי' שייך לא אחרת לטצוה הכנח ורק טצוה עיקרה שאין"עולה שכי כלל. דאסה סוריר ולא טעלה יא שההוספה נראה ג"כ הסנרה ועפ"י להרמג"ןהמיוחסת
 טכין אינני המכרא קצם ועוד ורכיה פריה על טצווה היא אם לי איכפת טה סהםחמה
 עלי' לכרך טצוה שם שתקרא קקרית טצווה איננה שהיא יכום סצות קי לומר יתכןאיך
 דכדת ל"ת אפי' ל"ת דוחה עשה דין לענין דהא מצוה נקראת כרכה טענין לגדולההא

 כמוג' דיכטות שבגסרא וטריא חשקלא לפי קלי' דכתיכ לאו אי דוחה היתהדחטירי
 לוטר שייך הרשב"א תשובת של ההוטפה ועוד ליבום קודסת שהיא י"א וחליצהדקליה
 תוצאות ואיזה טטרה ולאיזה לעלטא להיכטה להתיר סיומד החליצה עיקר כיבחליצה
 לא הילכך ורכיה פריה על סצווה לא היא והא ורכיה פריה סצות לעלטא סהתרתהיוצא
 כישראל שם לאחיו לחקים הטצוה דהא כלל ההומפה שייך לא כיבום טשא"כ ברכהשייך
 ;( ~ב ביכטות אטרינן דהא סקיים ראשונה וכביאה כיכום מקיים והוא היכם עלטוטל

 אטו ראשונח כיאה דגזירה מתיכסת ולא תולצת לכח"ג חאירוסין טן דאלטנחטעטא
 ראלטנח ל"ת וירחח עליה יכא דיכטה עשה יבא אטרינן ראשונה כיאה אבל שניהכיאה
 של דמטרה כיון לוטר הוא התשוכה כעל דמכרת ונראה הוא הטצוה גוף יכום הריע"ש
 כיון מצוה אינה דעיקרה כמו נחשכת כישראל שם לאחיו להקים כדיייכום

 לסימר איכא וכזה הוא התוצאות העיקר אלא לכד הייכום טעשה לא הטצוה שלדהתכלית
 כדכתיכ העיקר הכתיבה דלא טשום תורה ספר כתיכת בטצות ברכה דליכא הטעםג"כ

 שימה ישראל בני את ולטדה הזאת השירה את לכס כתכו ועתה : ל"א( )דכריםכתורה
 יהביא התכיית עיקר אלא התכלית יא שקיקרה שהטוכן הטעשר כוידוי וכן גו'כפיהם
 התורה וליטוד כרכה שייך אין וטעשרות תרוסות טצוות לקיים ישתדל שכעבורוהתועלת
 עמק מ"ם מעשה לידי שמכיא תלטוד וגרול הטעשה אלא קיקר חליטוד דלאדאע"פ
 חתורח ליטוד וגוף אתם ולטדתם כם ודכרת עשה טצות שהוא כפ"ע טצוה עצטההתורה
 שייך אם עונות וידוי וק"ד כו. וחגית המצוה טקיים כתורה וההוגה חיא בפ"עטצוה
 לכרך חכטים שתקנו הדבר טעם תל"כ מי' לאו"ח הכ"י שכתכ לטה לדטויי איכאכרכה
 דאודייתא שהוא הבימול על לכרך מפי תקנו ולא דרכריהם שהוא חטץ כריקתעל

 אפי' טועיל תשוכה והא ע"ש. שבלכ דכרים על טכרכין ואין בלכ הוא דכימולפשום
 שטא מקודשת גטור רו~ע אפי' צדיק שאני קם"ג ;( )פ"ט בקידושין כדאיתא הלבכחרהור

חרחר



הברכח יאשיומ"יימקורות
 שאנו מה ולפי ברכה העונות וידוי על שייך לא הילכך ע"ש כדעתו תשוכההרהר
 טצוה לאו ותשוכה כפה כדכור דוקא ווידוי כלכ תשוכה לוידוי תשוכה *( כיןטחלקין
 טחטת ונשחת שנתקלקל סה להנפש ותיקון היא רפואה רק אלא הוא התורהמטצות
 הוא כפה וידוי טה"ת טצוה חיוכ וטצד יעשון לא אשר מעשים ועשה שעכרהעכירות
 כתשובה שישוכ ואחרי עונותיו על כפה להתודות הוא טה"ת עשה מצות כרוטרהעיקר
 כלא"ה תשוכה על ולפי"ז ע"ש, תשוכה טה' כפ"א הרמכ"ם כמ"ש כפה להתודות חייככלבו
 ובתור שכתורה הטצות כל כשאר חיובית טצוה אינה דכלא"ה כיון כרכה שייךלא

 ואין שכדבור וכטצוה כפה וידוי טצות הוא שכתורה עשה מצות כגדר חיוכיתמצוה
 וה"ה תורה כדכרי יעמוק שטברכין כמו כרכה שייך היה ושפיר הלכ בהרהוריוצאין

 החילוק ד:הו הוא כפה דדוקא כעינן העונות דוידוי דוטיא וירוי דשמה דכיון מעשרבוידוי
 לטיטר ואיכא אחר כטקום כטו'שהארכנו כפה ווידוי כהרחור דתשוכה לוידוי תשובהבין

 הוא וידוי דחיוב תשובה כה' הרטכ"ם כתכ העונות כוידוי דכטו וידוי קורין זהדלענין
 לעכור עוד ישוכ שלא עצמו על שקכל בטוח ככר והוא העונות כל על כלכו שישוכאחרי

ואז

 והחטאים הע~נות על להתורות שצונו הוא : וז"ל כתב ע"ג מצוה המצות בטפר רהרסב'ם*(
 עויתי חטאתי השם אנא שיאמר וכונתו הויר~י וזהו התשובה עם אותס ולאמר חאל לפנישחפאנו
 החטאים שאפי' ודע לשונו צחות לפי הענין בזה המחילה ויבקש המאמר ויאריר וכד כד ועשיתיופשעתי
 "קרבתם עם יספיק לא לו ויתכפר שיקריבם שאמר הנזכרים מהקרבנות המינים אלו עליהןשחייבין
 את והתורו הארם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש ישראל בני אל דבר אמרו והוא הוידויגלתי

 עליהן להתודות חייבים עשה מצות ואפי' והקטנים הגרולים הע~נות מיני שכל כו' עשו אשרחטאתם
 בפני מצוה לבדו הוירוי שאין במחשבה עולה הי' הקרבן חיוב עם והתורו שה~א הצווי זה שבאובעבור
 שאין ובומן מתודין הם מביאים שהם בזטן יכול כו' הקרבן אחר הנגררים מרברים הוא אבלעצמה
 בגלות אף מנין בארץ אלא וירוי משמע אין ועדיין והתודו ישראל בני אל רבר ת"ל מתורין איןמביאים
 לחיפא וחוכה בפ.ע חובה הוירוי כי כו' לך נתבאר הנה כוי אבותם עון ואת עונם את והת~ר,ת.ל
 את והתודו שאמר כמו להתורות חייב קרבן הביא לא בין קרבן הביא בין כו' שחטא חטא כלעל

 להור ת.שובה וענין לחוד וידוי דענ,ן מבואר הרי עכ"ל, דברים וידוי זה יהתורה ספרי ולשוןחטאתם
 השם אנא לומר הוירוי חיוב לידי הארם את להביא המכשרת היא והתשובה הוא וירוי עשהוהסצות

 בפה התלויות עשה במצות פ"ד חרדים בספר כתב וכן הלכ בהרהור ~לא בפה שיאמר חייב ווירייכו'
 כל : ה"א פ"א תשובה ה' ברמב"ם מפורש וכן ע"ש בתשובה השב ב9'ו שיתורה מ"ע : וז"ל כיהאות
 לפני להתורות חחב סחטאו וישיב תשובה כשיעשה מהן אחת על אדם עבר אם כו' שבתורהמצות
 דמצות ומנין ע"ש. דברים וירוי וה עשו אשר חטאתם את והתורו וגו' יעשו כי אשה או איש שנאמרכ~,

 מכל יעשו כי אשה או איש : רכתיב ממה רילפינן למימר איכא תשובה כשיעשה בתנאי תלויוירוי
 הארם .חטאת מכל עשה כי הכיר מעשיו על התבוננות אחרי פי' חמאתם, את והתורו גו' הארםחפאת
 וכ"ו חטאתס, את .התורי : עשה מצות תכף עליו חל החטא געויבת תשובה ועשה גה' מעללמעול
 הכפירה היפך הוא הוידוי גרר כי וירוי במצות הייב שינו החטא עזיבת רהיינו תשובה עושהשאיננו
 הספרא .על בויקרא והמצוה בתורה עיין להעלימהו אדם בני שפבע רבר בפיו שמפרסם והואוהכחשה
 עויבת רהיינו ותשובה וירוי שייך ולא שהטא מורה איגנו חרי קירם בתשובה שב וכשאינושי"מ
 מקורשת גמ~ר רשע אפיי צריק שאני מנת על :( )ממ בקרישין כדאיתא הלב בהרהיר מספיקהחפא

 עונותיו לכפרעל סגולה החשא דהיינועזיבת תשובה דענין ומכואר עכ"ל. ברעתו תשובהשסא'הרהר
לטפרע



 ט הברכה יאשיומקיימקורות

 בלבו קורם כשטתבונן רק עליו חל אינו סעשר וירוי כך בפה וירוי טצות עליו חלואז
 טעשר וירוי הסצוה עליו חל ואז בפרשה הכתובים טהסצות אחר על עבר ויא חטאשלא
 ראיתי הלב בהרהור כשהתורה יוצא סעשר וירוי ואם הפרשה ענין כל בפהלומר
 גז"ש רילמינן רכיון ונראה : בזה שכתב ב'. אות אליהו רבר בקונמרסו ויל ארר"תלהגאון
 ראי' אין .יענ"ר ע"ש, בפה רוקא צריך :1 )י"ב במוטה כראיתא אמירה אמירהמסוטה
 ה"א לפני ואסרת טרכתיב לשון בכל נאטר רוירוי בה"ה לקמן יליף הרמב"ם רגונורהא
 אך בעזהי'ת לקסן וכרגבאר מסוטה סגז"ש ולא במפרי כראיתא אוסר שאתה לשוןבכל
 טוכח לשון רבכל לסילף קרא רבעינן טהא הלב בהרהור יוצא אינו רוירוי להוכיחאיכא

 הרשב"א כרכתב כלל הקרש לשון איננו הרהור הרי מהני הרהור ראם סהני לארבהרהור
 את הקורא אומר יוסי ר' יהורה ור' רר"י הפחלוקת בענין )שם( הארר"ת הגאוןוהביאו
 סובר יוסי רר' הרשב"א שס ומבאר ריוצא מ"ל ור"י יצא לא לאזנו השמיע ולאשמע

 רם"ל יהורה ור' לאזנו להשמיע רצריך שמעינן טסילא לשון כל לסשרי רחמנארסראיצמריך
 ראע"ג משום היינו ישון כל למשרי רחסנא ראיצטריך רהא ם"ל להשמיע צריךאין

ראין

 איננו ואם כפרה ו4א 1כר1מה תפי4ין 4ולב סוכה כטצות פימ'ת טצוה היא אח.כ שבא ווירוילמפרע
 טחויב וירו' טצות ביפו4 על וגם רגע בכ4 עשח מצות ע4 עובר הוא חר' ס'ר התשובה אחר'טת1רה

 ע4 פ" פה בויר1' 4פניך שחמאנו חטא על באמירת הוירו' כוונת טפרש.ם אנו ובזה בפהלהתורות
 בפ"א הרטב"ם שכתב טטה ע.ז 4העיר 1'ש טתורים ע"ז גם פה רוירו' עשה המצו" שביפלהעבירה

 זר1נן ע4 או שגגתן ע4 קרבנות'הן שטביאין בעת ואשמות חטאות בע4' וכן : וז.4 ה"א תש1בהמה'
 רתשובה רס"4 מכאן מוכח חרי ע-ש. רבריהם וירו' ויתורו תשובה שיעשו ער בקרבנם 4הן מתכפראין
 טלקות חחבי או :אשטו, חטאות בח"ב' רוקא רה"נו 4ט'מר איכא 4כפר טספיק אינו 1'רו' ב4'לבר
 הט4קות או הטיתה או הקרבן חבאת ב4י יחר ו1ירוי בתשובה אפי' טתכפר ראינו ג-ר טית1ת חייביאו

 בתנאי ת4וי 1ויר:י וירוי ב4י טכפר אינו רהקרבן 4הקרבן תנאי הוא ר1ירוי יחר הש4שה כ4הי4כך
 וטיתה ט4קות א1 קרבן חייב ראינו בעבירה טשא"כ זא"ז טעכבין הש4שה כ4 הי4כך התשובהש4

 גו' ומצאוך 4ך בצר : 1אתחנן בפ' בתורה שכתוב כטו היסורים טן ו4הגין 4כפרה טספיק 4ברתש1בה
 גם )שם( הרמב-ם וט-ש ה-א ער ושבת גו' ע4יך יבאו כי והי, ובנצבים: בקו4ו ושמעה ה"א ערושבת
 לו חייב שהוא טה 4ו ששי4ם אעפ"י ממ1נו: והטויק בחבירו החובל כגון הני4 חיובים ר4יכאברברים
 4טיטר איכא עכ"ל הארם חפאת טכ4 שנאמר 4ע41ם כזה ט4עשות וישוב שיתורה ער מתכפראינו

 רהא ט1עי4 אינו תשונה גם טתורה 4א אם 4חבירו ארם שבין רבחפא שאני לחבירו ארם שביןרבחפא
 שבינו עבירות וטג4ה להם פשעי1 וי1ריע ברבים שיתורה 4שב גרו4 ושבח : ה-ה( )שם הרטב"םכתב
 ר-ה : )פ0 ביוטא רש.' כתב והטעם עיש יצ4יח 4א פשעיו מכסה שנאמר כו' לאחרים חבירולבין

 הרי )שם( בכ-ט ועיי, ע5"ל 4ו שימחו4 טטנו שיבקש1 4רבים ,נ4ה : וז"4 4חבירו ארם שביןעבירות
 ויר1י חי4כך כ4ל כפרה 4יכא טחי4ה ב4י 4חבירו ארם שבין ובעבירות טחי4ה 4ירי שיבא הוירויתכ4ית
 : זז"4 "חוב4 וכן בר.ה ;שובה , טה' בפיא הכ"ט רברי ג.כ נבין ונזה "שובה עם 4חצפרף כפרהצורך
 חותני וטר ע"ש טחי4ה טטנו שיבקש ער 4ו נטחל אינו 4ו שנותן אעפ"י : )צב;( החוב4 סוף בב"קטשנה
 4פני הוידוי כאן רחא צ"ע : הנ"4 הכ-מ רנרי ע4 ש4ו רימנ.ם בנ4יון כתנ זצ,4 רנ-ח המקוב4הגאון

 בח1ב4 הוירוי רעיקר רכיון שפיר את' חנ"4 ולפי ע*"4 מוילנא ר-ז הגאון בשם טצאתי ש1ב קאטרר'
 רברברים הוא תשובה צורך והטתי4ה טחי4ה 4ירי שיבא כרי ברבים 4היות צריך טטונו ומזיקבחבירו
 רסוף טטשנה הטקור הכ"מ מראה שפיי הי4כך טהני 4א טחבירו טחי4ה ב4י תשובה 4חבירו ארםשבין
 טה, האיגנו אחר ובטקום היא אחת ורא רראחחובל



הברכה יאשיומ"יימקורות
 איצטריך ומש"ה לבד בהרהור ולא בשפתיט להוציא צריך ט"ם לאזנו להשמיע צריךדאין

 להוכיח איכא יהודה כ"ר רפסקינן אנן א"כ עכ"ל. שוסע שהוא לשון כל למשרירחמנא
 ילפינן ואטרת וענית בבכורים כמו כתיב ולא מואטרת ללטוד דצריכין דוידוילענינינו
 סהרהיר הרשב"א הוכחת אך יצא לא דבהרהור טוכח לשון בכל דוידוי מכאןבספרי
 לא הרהור ודאי א"כ דמי כדבור יאו הרהוד לם"ד איא שייך לא לשון בכל דטחניהלכ
 של במילון טהרהר אם א"כ דטי כדיבור דהרהור כם"ד נימא אם אבל הקדש לשוןהוי
 הראיר דמהני טהא ראי' מאי א"כ מלא בפה הקדש בלשון שמדבר כטו הול קודשלשון
 וב"ם דמי הקודש בלשון דכדבור שאני דהרהוד למיטר דאיכא לשון בכל לדברדיכול
 או בשאסר פי' ור"ש : הרסב"ן בשם הש"ם הביא בפקדון יד לשלוח החושב גבי :(1.ם'ג
 רוב אך ע"ש, מעשה עשה שלא זטן כל הן שוין ודיבור מחשבה דבר דכתיב ואע"גשחשב

 לחייב לידע דא"א לחלק יש ומשם עדים בפני האומר החושב דהאי מפרשיםראשונים
 ככרכות ור"ח רבינא פליגי כדבור הרהור אם הענין בקצם אולם עדים בפני יאטר לאאם
 בפרק והש"ג ע"ש דמי כדבור לאו הרהור ס"ל ור"ח דטי כדיבור הרהור ס"? רבינאוכ(
 ונ"ל : וז"ל יצא לאזניו השטיע ולא שטק את הקורא גבי חריא"ז בשם כתב קוראהי'
 אלא בשפתיו הוציא לא אפי' שכתב הרי עכ"ל יצא בשפתיו הוציא ולא בלבו הרהרשאם
 ברכות מה' בפ"ר כתב והרטב"ם וכן דטי כדבוד הרהור דס"ל ש"ם יצא נמי בלבושבירך

 בין יצא לאזניו השמיע לא ואם אוטר שהוא סה לאזנו להשפיע צריך כזלן חבדכותכל
 שבירך אלא בשפתיו הוציא לא אפי' שכתב הרי עכ"ל בלבו שבירך בין בשפתושהוציא
 סטה סוכיח ק' בסי' ארי' והשאגת דטי כדבור הרהור דם"ל ש"ם יצא נמיבלבו
 יפ'כך דבר ודבר חפציך מקשות וכבדתו שבת: טה' בפכ"ד הרטב"םשכתב
 מה שותפו עם שטדבר כגון בהן לדבר ואפי' בשבת בחפציו להלך לאדטאמור
 כ"ז פלוני למקום ילך מחודה באיזה או זה כית יבנה היאך או שיקנה טה או לטחריטכר
 לאו הרהור אלטא עכ"ל מותר הרהור אמור דיכור דבר ודבר שנאטר אסור בווכיוצא
 דסי כדבור הרהור אי ורבינא ר"ח ל"פ דק"כ להרמב"ם דם"ל טוכיח לכן דמיכדבור
 שהר' כעי דיכור אלמא כם ודכדת שנאמר דיבור לשון בה דכתיב ק"ש גבי אלא לאאו

 כטבואר למייתייהו דייקי ומינה פליגי וקלה קאי דק"ש בלבו מהרהר קרי דבעלאטתניתין
 נם' דגהרהור סודה ד"ח אפי' דיבור בהו כתיב דלא טצות כל בשאר אבל מוגי'באותו
 דיבור בי נאמר ולא מתמא וברכת ושבעת ואכלת רחטנא דכתב בה"ם הילכך להוסגי

 הוי ולא דטי כדיבור ואטירה ואמרה דכתיב בוידוי ולפי"ז ע"ש, סני בעלטאבהרהור
 כזזנת לפרש כתב מנזח דהד' שהביא ה"ח ק"ש דה' כפ"כ הכ'ט אך כריכור,הרהוד
 בלבו שיקרא לא בשפתיו קריאתו שיחתוך כו' לאזניו יהשמיע וצריך שכתבחרטב"ם
 לפי"ז הרי בלבו שקרא היינו יצא לאזנו השטיע לא ואם הרטב"ם מ"ש ע"כ הריעכ"ל
 הרטב"ם טדכרי הש"א שהקשה ומה כדבור דהרהור אמרינן בק"ש דאפי' הרסביםס"ל

 אסור דבור דבר ודבר דכתיב טהא דילפינן שאני דהתם למימר איכא שבת טה'בפכ1ד
 אתי דבר ודבר קרא דעיקד יותר באריכות אחד בטקום שכתבתי וכמו טותרהרהור
 הרהור אמדינן דבעלמא טוכח הרהור מותד דבשבת להכי קרא וטדבעינן טותדלהרהור
 הא אחד טעם כתכתי ציון אור וכמפרי הדהור דאסור הו"א קרא לאו ואיכדיכור
 להרהוד דטצוה הרהור בין לחלק איכא ועוד טוהר להרהור דבר ודבר קדאדבקינן
 של המדה היא וכך כדיבוד לאו הרהור ובעבידה כדיבור הרהור אמרינן בטצוהדעבירה
 לטעשה סצרף הקב"ה אין רעה וטחשבה לטעשה טצרף הקב"ה טובה מחשבההקב"ה

41עזהי"ת



'אךקבכרכ7ק יאשו7מקיימקורית

 ראיתי וירוי מצות על הכרכה חיוב וע"ר ברחבה זה ענין נבאר בכקור לקטןובעזהי"ת
 המעשר וירוי לטצות הכרכה היוכ על ניחוד שמרבר כסופו השנים אחריתכקונטרס
 בזמה"ז בין נ"ם דסה שחר להם אין ורבריו ע"ש ברכה שייך לא וראי רבזה"זוממיק
 בפ"ב ראמרינן כטו ברכה שייך בררבנן כם ררבנן אלא דאינו בזמה"ז ראפי' הכקרשלזמן
 הטחלוקת במקורבענין לקמן והבאתיו ההטן על עולם בנתיבות ועיין חנוכה נר גבירשבת

 יתורה אם איכא אימורא כאי ע,ש בטקדש רוקא וירוי מצות אם והראב"רדהרמב"ם
 דטברכין פשומ ראציו משסק ע"ש תשא בלא דעובר צריכה שאינה ברכה משוםושטא
 לדעת לעיל שבארנו ולפי"מ מברכין ראין נלענ"ר הניל ומטעמים וירוי טצות עלברכה
 ווירוי דוקא בפה וורוי בהרהור רתשובח הוירוי וגרר התשובה גרר הרסכ"םרבינו
 בתשובה שמהרהר אחרי רק וירוי של המצוה עליו חל ואינו שבתורה קשה הטצותהוא
 ה"ה כלל וירוי סצות עליו חל ,אינו בתשובה מהרהר שאינו וכ"ז הוידוי שי המצוהבאה
 בהדהוד הלב התבוננות רב אחרי ורק אך טעשר וידוי סצות עליו חל אינו מעשרבוירוי
 אז טעשד בטצות לקיים ר' צוה אשר ככל שקייס טוחלמ ברוד בלכו כשהוסכםואח"כ
 בשם הסעשרות הפרשת קריאת שקורין טה מספיק טעם וזהו כפה וירוי טצות עליותל
 שקורין טעמ למיטר איכא ועור הדסב"ם רעת לפי עונות לוירוי רוטה שבזה משוםוירוי
 טחויב עונות וידוי דכשם לוירוי רדמיא וירוי בשם המקשרות ביעור של הפרשהקריאת

 רוקא בפה ווירוי בהרהור רתשובה מקשוכה וירוי חלוק דבזה סטש הפה בדיבורלהתורות
 ווידוי עונות וירוי רבין שביניהם השוה וצד לוידוי תשובה בין יש חילוק מהדאל"כ
 חייב הוא אם אלם יענין לקמן כדנכתוב בהרהור יוצא ולא דוקא בפה שניהםהסעשר
 מ"ש עשר שנים במקור לקמן עיין בהדחור המצוה לקיים לו אפשר ואם מעשדבוירוי
 דאם כ"1 במקור לקסן מ"ש עפ"י מעשר וידוי שם על טעם למימר איכא קוד זהבענין
 לו הי' ואם טתורה דאינו וכדומה לתרומה טעשר שהקדים כגון כרין שלא כריהפדיש
 הראשונה קל בתשובה שב אם אלא השני קל להתורות יכול אינו כדין שהפריש אחרתכרי

 בהפרשח שעבר העונות על וידוי בלי להתורות יכול אינו א"כ ע"ש, השני' עלמתודה
 לוידוי קורין שפיד סעשר וירוי יהתודות יכיי אינו מעשר וידוי דביי כאן א"כאחרת

 וידוי. בשםסעשר

 שניטקוד



 לברכההשקמה רןן2רכףן כמקררךרעיב
 בהלכה שנימקור

 אחר 4נלא ב( ןה ךלדךל כורצךדלןך4שלן בספרי השנהכו' אחר אלאב(
 עני מעשר בה שמפרישין השנה איתא יעשר תכיה כיהפמוק
 ךאמרת לעשך ךנכ4 כל שנ4שכןך כאן נאמר בחנוכה יכולוז"ל:
 מן הקדש בערתי אלהיך ה'לפני האמור קץ אף רגל להלןחאטור
 דשביעית הךביעית בשנה היינךדאבלךן האמור קץ מה אי רגלכאן
ל

 לעךנךו! עך שהג דו!בךאךו! יךו! בפ אבד לעשר תכלה כיתייל
 השישית או השלישית בשנההמעשרות הוי מעשרות בו שכלורגל
 הגיע לא עוד השלישית בשנה אםמשא"כ שאמרה וכיון ע"ש, פכח זהאוסר
 ךיךק אתךךג כמך אך הכןעשרךתלעדנךדן ואמרת גו' תכלה כיחתורה
 לקיטה דאזלינובתר הפסח עד מר"השנלקטו בהדיא רמבואר יהרי ה"א,לפני

 שמפרישין השנה אחר בשנה מתרדה ניא המשד הנ"ל דהטאמרחרביעית
 הרביעית בשנה נלקטו אם אלא עני מעשרבה במ' הספרי של להמאמרהוא
 של הפסה בעךב שהביעךך י"א הפסחקךדם חפכוק: על קט"ו מי'ואה
 ,דברים( ת"ל בחג אפי'יכול ואם החמשית בשנה והוידוי הךביעיתשנה וז"ל: גו' שנים שלשטקצה
 דבדיעבד וי"א יוצא אינו ברביעיתהתודה 'כול לעשר תכיה כ'כ"ז(

 בשביעית דךקא ךהךידךי דהביעךך ךי"אידצא ום"ש ע"ש כו' קץ ת"לבחטכה
 ברביעית גם להתדדדת יכךל ךךצהדאם והייכין ד"ה )ע"ג( כיכמותרש"י

 לכלולא רידוי דאזזמן ברביעיתיניאהדדיקא לו )נ"ד(:"הד:יןמ:מרם
 לאחריו ולא לפניו לא אחרות בשנים ד"ה :( )י"א ובכנהרריןביעור
 לסגילה ור"ן ממא ביעוראדזמן
 בכך הקוראס"פ

 מע"ש והו'דז' : זז"י מצוה ויימא ד"ח )י"ם( מכות ותוס' רש"י כתב הנ"י
 בשנה גו' תכלה כי : כתורה שכתוב כסו הוא דקרא יישנא רק היינו ע"ש שלישיתבשנה

 בפסח הוידוי זטן הדין דמצד הכי כתבו דרינא אליבא ולאו גו' ואמרת גו'השלישית
 מ"ו טמע"ש הרמב"מבפ"ה לרבינו הטשניות ועייןבפי' השביעית שבשנה או הרביעיתשבשנה
 כתוב : ה"ג ממע"ש פ"ה בירושלסי איתא וכן הנ"ל הכפרי מאמרי של היסור לפיק"ש,
 ,לנומח בשעריך והנחת ההוא בשנה תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלשמקצה
 להוציא חייב את לשבוק אחת פעס יכול כ"ו(. )רברים השלישית בשנה כתיבהגר"א:
 שנים שלש מקצה ת"ל המעשרות את להוציא חייב את בשכועאהת
 אני קורא או בשבוע פעמים שני וששית שלישית אלא לשבק אחת ולא שנים לשלשאחת
 אין שנים שלש מקצה ת"י המעשרות את לבער את חייב השנה בראש יכוי השנהראש
 כיון יכול שנה בסוף . אי השנה בראש טבער את ואין מכער את שנה בכוף אלאסקצה

ביאשה



'גוקברכה שנימ"יימקורות
 כי לאמר תלטוד עני סעשר ולהוציא הטעשרות את לבער חייב את רביעית שלבראשה
 כל את לעשר כשתכלה אי הפירות כל לעשר-את כשתכלה תבואתך כל את לעשרתכלה
 שנת בטועד שנים שבע מקצה להלן ונאטר מקצה כאן נאמר בחנוכה אפי' יכולהפירות
 שנאסר טקץ טה אי בטוער כאן אף בטועד להלן שנאמר טקץ טה המוכות בחגחשטיטה
 תבואתך טעשד כל את לעשר תכלה כי ת"ל המוכות בחג כאן אף הסוכות בחגלהלן
 לבער, זקוק את ההיא בשנה רביעית של בפמח הפירות כל את לעשר מכלה הואאימתי
 של"א סי' י,ד הגר"א ככיאור ועיין עכ"ל הפסה עד מר"ה שיצא ירק לכער זקוק אתואין
 של סאטרים השני נכלל כאן ע"ש לפנינו שהוא כמו הירושלמי נוסח שטעתיק נ"דמ"ק.
 זקוק ברביעית שדוקא הביעור זמן על מוכיחים הנ"ל המאטרים דעיקר ואעפ"י יחדהספרי
 סבוארים האלה מהמקורות אך כלום נגעו לא וידוי למצות ובנוגע בשביעית אולבער
 אמרה גו' תבואתך כל את לעשר תכלה כי ; אחרי דהא הוידוי זמן היטב בארממילא
 הוירוי דזמן שטוכיח הרמב"ם רבינו כוונת וזהו גו' חקדש בערתי ה"א לפני ואסרתהתורה
 לפני ואמרת לעשר תכלה כי שנאטר מטה עני טעשר בה שטפרישין השנה שאחרבשנה
 הרביעית שבשנה בפמח שהוא הביעור לזמן ילפינן תכלה דטכי כיון פי' גו' בערתיה"א
 ממילא ע"ש הטשניות בפירוש שכתב וכטו הנ"ל והירושלטי המפרי עפ"י בשביעיתאו

 : המצוה התורה אמרה תכלה כי דבזטן נינהו אחד בזמן טעשר הוידוי של דהזמןידעינן
 להתודות דאסור סשטע כו' סתודין ואין הרטב"ם רבינו ומ"ש בערתי ה"א לפניואמרת
 קיים אם בדיעבד התודה אם מע"ש. בה שמפרישין השנה שאחר טשנה טחוץ אחרבזמן
 את ואין לבער זקוק את ההוא בשנה : הנ"ל הירושלמי בדברי טכואר לא או וידוימצות
 אלא ברביעית מתודה שאין אמרין חברייא הפסח ער השנה מראש שיצא ירק לבערזקוק

 עבר מביניחן נפק טה בחמישית אלא ברביעית ודאי טעכב שאינו הילא א"רבחמישית
 דאם לטימר ואיכא עכ"ל. כשר הילא דר' דעתיה על פסול דחבריא דעתיהון על1נת11דה
 שלא אחר בשנה או שנים השלש טכל המעשרות כל על עצטו השלישית בשנההתורה
 הפסח קד השנה טראש שיצא הירקות אלא פליגי ולא פמול לכ"ע וידוי מצות בונקבע

 מכל המעשרות כל על להתודות שקב.ע ניזט פסח של האחרון ביו"מ עליהםוהת~דה
 שנה השלש כל של אדטה הזרע על הטעשר לוידוי זמן שהוא מגו אטריגן שניםהשלש
 נקכע שלא אחר בזמן משא"כ הפמח עד השנה מראש שיצאו הירקות על ג"כ הואזטן
 במקום הגר"א לגירמת החסישית שנת לענין דפליגי ומה יצא לא לכ"ע כלל לוידוי זמןבו

 טתודה אם לכ"ע פמול וידוי שום בו נקבע שלא אחרת בשנה אבל שביעית גורסחסשית
 טאחרין ולא מקדיסין לא אמרו ובאלו התורה לה שקבעה בזטן ולהתודות לחזור וחייבבה
 טתודה הפסח עד טר"ה שיצא דירק יוצא ופירושו הפ"מ ולגירמת במקורי"ד לקמן.קיין

 מפרש משה הפני כשר בירושלמי אילא ר' לדעת נרכיעית ונתוודה ונעכרכהמישית
 זקוק אתה ואין לבער זקוק את ההיא דבשנה המיעוט אם הילא ור' דחברייאהמחלוקת
 על סיעוט ההיא דבשנה אמרי חברייא וז"ל: ברביעית בוידוי דגם או ברביעיתלהתודות
 אלא.בחטישית ברביעית מתודה ואינו מבערו אתח ההיא בשנה כלומר שנה באותההוידוי
 ואם בחמישית והוידוי ברביעית הביעור הפסח עד רביעית של מר"ה שיצא ירק כגון-"ל

 וכתב ע"ש ברביעית סעכב שאינו אלא הוא כשר הייא ולר' הוידוי פמול ברביעיתהתודה
 שיצא ירק לבער זקוק את ואי לבער זקוק את ההיא בשנה ז"ל: הגר"א לדעתהרידב"ז
 הזה הוידוי בשעת עליו טתודה שאינו הללו שנים משלשה שאינו ר"ל הפמח עדמר"ה
 בשביעית אלא בדביעית טתודה שאינו אטרינן חברייא ע"ז עליו מתודה הוא אימתיואלא

ר"ל



 הברכה *'ימ"יי מקורות'י
 ברביעית וידוי סעכב שאינו ר"ח אטד בשביעית אלא ברביעית עליו להתודות דאסורר"ל
 הגיקו שלא פירות וא"כ ע"ש ברביעית עליו להתודות יכול רוצה ואם בשביעיתאלא

 בטחלוקת תליא נ"כ לקיטה בתר שהולכין אתרוג או השלישית בשנה המעשרותלקונות
 שכל וליטד ר"ע שבא סקודם דפליגי להא שייך לא דכאן ונראה כנ"ל הילא ור'דחברייא
 קורם דאפי' סברי ר"ע שבא וקודם הבעור טן פטורין הטעשרות לעונת באו שלאחפירות
 לעונת הגיק ענין דהתם לכאן דטי לא הוידוי את סעכבים ג"כ המעשרות לעונתשהגיע

 מיירינן שליש בהבאת וכאן דמיירי הוא סלאכתן בגטר אלא שליש בהבאת לאחטעשרות
 טתורה ראינו השלישית בשנה לשליש הגיע לא דאם טודים נ'כ ר"ע שבא קורםדאפי'
 ז"ל הגר"א רבינו דברי מבין ואינני נתחייב הפסח קודם הרביעית בשנה אם אמי'עליחם
 רביעית של פיי טר"ה: שיצא ירק לבער זקוק את ואין בד"ה שבתב הירושלטי עלבביאורו

 שבא אף ברביעית לא אבל השלישית בשנה שחוציא טה אלא יבער שאיגו הפסחועד
 שלא הפירות שכל שאוטר לקטן במתניתין ף"ע דעת והוא הביעור קודם הטעשרותלעונת
 שיצא ירק ענין סה עכ"ל. בביעור חייבים .אינן השלישית בשנה פי' הסקשרות לעונתבא

 הביעור סן פטורין הטעשרות לעונות באו שלא הפירות שכל ר"ע דאטר הא לעניןטר"ה
 לעונת אליהו בשנות הגר"א כם"ש הביעוד ובשעת טלאכה גסר חמקשרות לעונות פי'רהתם

 קכ"ל. הביעור בזטן פי'המעשדות

 שלישימקוד



 שי לברכה השקפה הברכהמקורות
 גהלכה שלישימקור

 טוב ביום במבחה נ~וצךדלן ~שלנ~וצלג( כו' כטנחה מת1דין אימתיג(
 ושל רביעית של פסח של האחרון האחדון כיו"פ בטנחהוז"ל:
 לעשר תכלה כי שנאמך ד( שבלעלוצ התיו"פ: וכתכ ע,ש. טתודיןהיו

 ואין בו כלים המעשרות שכל ברגל מ בח;1:יג"בש'סנ:ע
 בין ה( נתעשרו שלישיתפירות בטסחה אחרון ב:פגעךנ כל אלא רביעית נ~שנה נ~גלע ןצפנמךן לאחרו שיכולים עוד כלל1'ד1'

::י
 הארץ פירית ביז האילזפ'רית :: ד:2לית1:סעד

 של ראשון ביו"ט מעשר הוידוי דזמןרי"א כמנחה נוסחאחר: ישכידושלמי
 בארץ נחלה לר ייש יחייי דעת עישיא :הט:ג,זי:בהד::: בחו"ל לגור שהלך ישראל ארץ בןפסח ועפ"' ע"ש, סתודים ה'וביו"מ
 לא שליח ע"י מצותיו ככל וקייםישראל הי' ביעור דזמן כה"גהטשנה
 השביעי ביום אלא גלרת של ביך"טיתרדה לוסד טסתבר ראשון יו"פערב
 ביועט או פסח ןל ע ןב ב ד למ פסח ןל לאחר דלסה דאשון '1"פשל
 פסח של בראשון למ"ד פסח שליאשרן עד הביעור מזטן הרכהכ"כ
 מעשר אין שביעית של ר"ה ערב שנטעאילן הדאשון יו"ט סערכ הוידויזטן

 1ז2ה
'נו

 שנה של פסח עד ומתודיםפיירתירמתבערין כטז
 ר"ה לפני יום מ"ד נטע ואם הבאהשביעית הג'עור דזטן אטור כיעורטענין
 מתבערים פירותיו מעשר הרביעית שנהשל פסח של הראשון יו"מבערג
 במקור(. )עיין השביע*ת שנה של בפסח ה'1 ןהאגט

 וכנראה הוא תטוה כאטתסתוד'ן
 כמנחה פטק וידוי דלענין האחרון כיו'פ כשנ'הם גרם הרסכ"םדרכינו
 יש ביעור לענין אך הכיעור הי' אחרון יו"פ דערב פסק כיעור ולענין האחרון יו"פשל

 על רש"י דכרי תטוה וגם '"כ כמקור לקמן כעזה'"ת וכדנכאר והרדב"ז הכ"מ כיןטחלוקת
 של הפסח כערכ והוידוי הכעור זסן קכע : וז"ל תכלה כי חפמוק על תבוא בפ'התורה
 לסתור ראי' טכיא ועוד הנ"ל טנוסחאות דחד אליכא אף יעלה לא וזה ע"ש חרכיעיתשנה

 טקץ להלן ונאטר סקץ כאן נאסר וגוי תוציא שנים שלש טקצה : דכתיב סטחדהוכיח
 חנ כאן אף המכות חנ להלן טה אי רגל כאן אף רגל להלן טה הקהל לענין שניםשכע

 כלין רגל-שחטעשרות השלישית שנה של מעשרות לעשר תכלה כי לוטד תלמודהסכות
 שלישית של טעשרות נטצאו המכות אחר שנלקמין יש אילנות שהרכה פמח וזהוכו
 עכ"ל הבית טן לסערן הכתוכ חצריך טעשרותיו ששהח טי וכל רכיעית כפסחשלכלין

הרי



 הכרכה ש*י "קיימקורות
 הפפח בערב ולא והוידוי הביעור שתעשה התורה הקפידה ברגל דוקא סוכיח דאייתוהרי

 דזפן לופר כלל ימכן ואיך לסחצה גז"ש ואין דוקא ברגל דהקהל סקץ דהא בדגלשאינו
 ולמה וז"ל: כרש"י ג"כ שכתב דם"ד בפי' להיראים ראימי שוס הפפח. בערב הואביקור
 אמ לעשר מכלה כי בפפרי להלן כדמניא לחמודות פסח של הראשון טוב יום עדבאפדו
 .פעשר כל אמ תוציא שנים שלש סקץ קץ כאן נאטד בחנוכה יכול מבואמך פעשרכל

 להלן מה חפכומ בחג השפיטח שנמ סמועד שנים שבע מקץ קץ להלן ונאפרמבואמך
 לו שכלו רגל לעשר מכלה כי ת"ל פוכומ כאן אף פוכומ להלן מה אי דגל כאן אףרגל

 הראשון יו"ט ערב אסרו סכאן בפוכומ פשא"כ ונדגנו נלקטו הפידוה שכל פי'סעשדותיו
 שנה בסוף ולפה 1'דוי הביעור ובשעמ ביעור הי' שביעימ ושל רביעימ של פסחשל

 אישממיט ולא עכ"ל. מכואמך פעשר כל אמ תוציא שנים שלש מקצה דכתיבשלישית
 שהשם ראיתי שוב פפח של הדאשון יו"ט ובערב הביעוד בשעמ דוידוי לוסר תנאחד
 והוידוי עי"ט הי' הביעור שהרי לחבינם זכיתי לא הנ"ל דבדיו על כתב הידאים עלחדש
 דבדי על כמב דאם ובמוספומ ע"ש רבינו והביאה בפתניתין כדמנן שלאחדיו ביוםהי'

 ע"ש ודגל זמן נאותו דד"ל אלא דוקא לאו הידאיס שכתב דכשעת דלק"ט הנ'להידאיט
 סה לבד הידאים על דק לא הזאמ המלונה כי כפשטקו בפשיטות דבדיו אמ לבארולענ"ד
 מדאודייתא דין יש ווידוי ביקור דבדיני נראה לכן הרגישו שלא הנ"ל דש"י דברי עלגענה
 פמודים היו יו"ט בסנהת שנינו היראים: שם פביא רסקודם קשה דלבאודה פדרבנןודין

 הוא יו"ט מקודם דהוידוי דם"י סשפע וידוי, הביעוד דבשעת היראים שם כתבולבפוף
 רבינו שהביא וכסו ע"ש, לוידוי כשר היום כל בסמנימין: איתא ,כ'( דבפגילחועוד

 כמנחה וידוי דזמן כהדיא אמדינן שני מטעשר דפ"ה וכמתניתין ד' כהלכה לקמןהדסכ"ם
 שנים שלש של והביעוד וז"ל: כתב )פ"ד( לנדרים רי"ד ובתום' היום כל ולא יו"טשל
 חראשון וביו"ט הפפח עד כו' במע"ש וכדתנן בפפרי כפפודש רביקית של הפפה בערבהי'
 הראשון יו"ט - בערב דביעור ס"ל הרי ע"ש הבית מן הקדש בערמי הוידוי הי' פסהשל
 סצומ ילפינן הא כן לופר אפשד איך להבין וצריכין דיעות הרבה לזה ויש הוא פסחשל

 פאחרין דהקהל )ה" בפגילה ק"י ובהקהי בהקהל דכתיב דסקץ טגז"ש דפפח ברגלביעור
 זפן סטא לא דאכתי פשוס פקדיפין דלא טעפא בגסרא התט ואמדינן סקדיפיןולא

 לוסר אין הפוכומ הג דכמיב סהא ילפינן דחקהל אטרינן )סא.( ובסוטה ע"שחיובייהו
 דשיי וכמב ע"ש, דטועד פאתחלמא ישראל כל בבוא רחפנא כתב דהא אחרון יו"טאפיי
 ולא השבמ את לא דוחה הביסה תיקון שאין לא ביו?ט ופיהו : דמתחיל מאיממבד'ה
 ישראל כל דסבבוא אעפ'י והנה ע"ש עזרה לה דדחקא להו עסדינן לא נמי וסאתמוליו'ט
 לא ובכה"ג דוחין שאין פפאמ עצסו ברגל דזסנו אסרינן לא דפועד דמאתחלתאילפינן
 הא על דהא שטאחדין אלה ככלל נכלל לא דהא כזטנו לא שטקהילין כטונחשב

 י11ט סשום לי' ומיפוק בשבמ שחל כגון הירושלפי סוקי סאחדין בפמנימיודאסרינן
 כיון סאחרין בכלל נכלל לא דבכה"ג ודאי אלא יווט לסוצאי אומו דפאחריןהראש1ן
 והא יו"ט בסוצאי העקרי הזמן נעשה דוחין אין פשומ ראשון ביו"ט לחיותדא"א
 ליו"ט הביטה תיקון דוחין אין סש-ם ביו"ט דא"א דכיון בעיו"ט לכתחלה הזפן קובקיןדלא
 תשביתו הראשון ביום אך הפסוק על )ה.( בפמחים ד"ע שאסד כסו בעיו"ט הזפןנקבע
 דכתיב בי"ד דהיינו ראשון יום ערב אלא פמש בדאשון לאו הדאשון דביום סבתיכםשאוד
 הקהלה זסן ה"ה א"כ ע"ש. מלאכה אב שהיא להבערה וטצינו בהם מעשה לא פלאכהכל
 יו"ט בערב הקחלה של הזסן ולקבוע סקדיפים ולא יו"ט בסוצאי הקהלה זמן נקבעלפה

ספני



 " הברכה שיישימ"יימקדרות
 ר'ע שהבין כמו בעיו"ט רמקץ הזטן ולקיים טוב ביום דכועד אתחלתא לקיים שא"אמפני
 יהקרים מזח והוכיח כפשוטו לקיים רא"א משום לעיו"ט הראשון ביום אך כוונתלפרש
 )ה'( במגילה ראטרינן טשום היינו לעיו"ט דהקחל הסקצה כוונת נפרש חיה לעיו'טמיו"ט
 דדין הכוונה ע"ש. חיובייהו זמן כטא לא ראכתי משום מקרימין דלא הקהל דגביטעטא
 רחטנא כתב ר"ה )סא.( בסוטה התום' כדכתבו תליא ליראות ישראל כל בבואחקהל
 לאפוקי יו"ט קודם הקהל טצוה שיהול א"א ממילא ראיה מצות ליכא דעיו.ט וכיוןע"ש
 קורם הזסן וקובעים טקדיכין הילכך פסח של עיו"ט גט שיהול דאפשר תשביתוסצות
 מי' הר"ן בשו"ת כתב ובכה"ג הפסח לפני הראשון ביום אך התורה כוונה ומפרשיםחפסח
 רכיע התם ראטרינן פסחים בריש רגרמינן בהא וז"ל; שנוי' הראשונים דבמחלוקהנ"א
 יסים שבעת כתיב כתיבי קראי תרי אביי אמר כנ"ל אכור ולטעלה שעות משש חסץמיהת
 לרבות כיצר הא סבתיכם שאור תשביהו הראשון ביום אך וכתיב בבתיכם יסצא לאשאור

 דכה'ב אהדדי דקשו כתיבי קראי תרי קאמר דהכי ז"ל ופדש"י לביעור עשד ארבעהליי
 כיחייב שכן וכיון יסצא לא שבעה רכולהו דסשמע בבתיכם יכצא לא שאור ימיםשבעת

 קאסר שבעה רהנך ראשון ואי שאור תשביתו הראשון ביום אך וכתיב הכי סקטילבעוריה
 רבכולהו רחמנא דאזהר יסים שבעה טהני רהשבתה שעתא ההיא לה בצרא דהא אהרדיקשו
 יכים דשבקת ראשון יאו כרחן על ראשון דהאי מסקינן וסש"ה בבתיכם ימצא לאשאור
 ז"ל רש"י של פירושו תורף זהו עשר ארבעח דהיינו להן קורם שהוא ראשון איאקאטר

 פירפינייאן עיר בתוך הבאה שבת יהא שלא שנשבע שזה שלפנינו בנדון לסרנו דבריוולפי
 אומר שאהה שכשם השבה קורם פירפינייאן כקיר שיצא מחוייב הוא שבועתומכלל
 נטי הכי יכן קודם יהשביתו שצריך משסע ימצא לא שאור ימים דשבעת קדאדמכלל
 חשיכה עם שבת ערב ולפיכך מפירפינייאן השבת קורם לצאת מחויב הוא שבועתומכלל
 רקשי ולאו פריך דסיתורא ואמרו אחר בענין פירשו ז"ל הטפרשים אבל מסרי הנדרחל

 הראשון דביום משסע ססילא יסצא לא שאור ימים שבעת כהיב קאטר וכי אהדדיקראי
 דשבעת ראשון לאו ראשון דהאי סשמע דקרא רמיתורא אטרינן ומש"ה לבעוריהסיחייב
 זה בנרון לוסר יש רבריהם ולפי ז"ל פירושם תורף זהו וסעיקרא ראשון אלא קאסרימים
 ימצא לא שאור ימים רשבעת רמקרא דמעיקרא אומרים שהם שכיון הנרד תל סקרידלא
 סן שיצא זה של שבועתו בכלל אין נסי הכי שבעה של הראשון ביום שיבעדנוסשסע
 בנירן ה"ה א"כ עכ"ל, הנרר חל מיקרי לא ולפי"ז השבת בתחלת אלא השבת קודםחעיר
 איכא ועור הנ"ל בסחלוקת ג"כ תליא אולי חמץ ביעור למצות לרמות אפשר אם דידןענין
 לאחר יתכן דאיך לאחר ולא להקרים מסתבר בפסח רבחמץ שאני דתשביהו דעשהלחלק
 פמה של ראשון יו"ט סליל תכף עליו חל ימצא וכל יראה דבל לאו חא הטועד חויעד

 חוא הראשון ביום דאך יפרש א"א ע"כ א"כ בבהיכם ימצא לא שאור ימים שבעתכדכתיב
 הקהל בסצות משא"כ להקרים ל*רש בעינן ע"כ הילכך פסח של הראשון יו"םבטוצאי
 לאחר ראיכורא רררא וליכא הכצוה קיום טעצם חוץ אחר סצר עבירה ושום איסוררליכא
 קיום הכשר סצר עבירה נרנור שום בלי יכולת שיש לזמן התורה כוונת מפרשינןהילכך
 דייפינן הא וא"כ הפשוט במובן החיוב זסן קודם להקרים ולא סאוחר ל,מן אפי'חמצוה
 הקהל כדין הביעור רין ריהי' הגז"ש דרשינן לא דברני סקץ מקץ בגז"ש מהקחלביעור
 רגל כך בסוכוה הקהל של רגל כסו רהיינו זה של רגל כך זה של רכרגל הגסודבדמיון
 לא הזאת הגז"ש באמת אך כריוק הדמיון לשטור מהויבים היינו אז בסוכות ביעורשל

 עפ"י שונים הזמנים אבל להיות בעינן שברגל הוא הגז"ש אלא אחר בזטן זח כסו זה שיהי'ילפינן
היכולת



 הברכה "יק' "יי מקורות'"
 פסש בדגל דהא לאחר ולא להקדים היכולת עפ"י לדדוש אפשד הילכך וחמציאותהיכולת
 חיכולת חסדון פחפת סמש בראשון הראשון ביום אך לפרש שא"א י"ע שאפר כסוא"א

 בבכודות איתא כן באיחור תקלח שיש כיון ולהקדים היכולת בזטן הראשון לפרשופכריח
 שא"א ביעור בפצות ה"ה ע"ש ביו"ם לעשד אפשר ואי יו"מ שהוא טפני בתשרי באחד :1)נז

 כסו חעולם סן לבער בעינן גפור בעוד ובכורים דמע"ש ביעור דהא ממש בדגללהיות
 אופן בכל ואפי' ספש בשרימה לא אמי' ביו"ם אסוד וביעור לקמן הרמב"ם רבינושכתב
 פהא עפי"ז להעיר ויש בפדוטדום בעזהי"ת לקמן כרנבאר אחשביה דרחפנאפמעם

 ע"ש 'הפעשרות את לבער את חייב בר"ה יכול , לעיל והבאתיו פסע"ש דפ"הדהירושלפי
 בדין וכאן בהם יעשה לא פלאכה כל כתיב הא ר"ה של ביו"ם בביעור לחייב יתכןואיך
 לפרש יכולין ואין פסח של יום"ד עדב הביעוד זפן לקבוע כ11נת1 לפרש ע"כ בעינןביעור
 בחופש דש"י כם"ש אצלו הפעשרות ששהה פיירי דהא יום"ר בטוצאי לאחר הזמןלקבוע
 דלא וחא להקדים ססתבד ודאי אלא תאחד בבל עובד רגע כל הרי א"כ לעילוחבאתיו
 פשום לאחר ולא להקרים שאפרו אלח בין ביעוד פצות דפגילה קמא בפ' התנאחשיב
 נקכע כך פשוט אלא להקרים שם נקרא לא דהכא לאחר אז להקדים כסוג נכנםדלא
 זטן אז כי הפסח בערב נקשים שתיהם תודה פדין וא"כ הקהל כדין דין להם וישהזפן
 בפנחה ולפד ראשון יו"ם של בסנחח לפר לדחות עשו ומדדבנן וידוי הביעור ואחריביעוד
 ראשון ביו"ט ויתודה וז"ל; התם דפריך פפע"ש פ"ה בידושלפי כדמשפע אחדון יו"משל
 כאן עד )ומשני( בשחרית ויתודח פריך( )שוב לוכל פה לו שיחא כדי )ומשני( פסחשל

 סחפת .אלא בשחרית ביו"ם להתודות אפשר הי' הדין רטצד פשסק עכ"ל, לוכל הואסצוה
 אפשר הי' הרין דמצר לומר אפשר ולפיס"ש הטנחה כזטן האחרון כיז"ט תקנו אכילהתקנת
 היה כיוט'ר בשחרית הוידוי ולסדר פסח של יוט"ד בערב וידוי וגם ביעור מצותלקיים
 גם פתאספים כלם בשחדית רביום"ר סשום אכילה תקנת הטעם בלאו אפי' לתקןכדאי

 א"כ שם ופצויים לרגל עולים דביום"ר הפקדש בבית דוקא ולהראב"ד להרמב"םבביהכ"נ
 חתורה מפרש בתוד דש"י מאד הקשים היראים לדבדי תבוא במ' רש"י דברי צורקיםבזח

 דסח"ת צודקים הטה ובזה תורח סדין הדין עיקר ע"ד שסדברים הטצות מונה בתורוהיראים
 לחזור שלא ק"ד לחו"ל שהלך א"י בן ולפי"ז פסח של יום"ר בערב והוידוי הבעורזפן
 מעסא דליכא הזח ובזטן גליות של ביו"ט ולא בשביעי יתודה כחק ביעור סצותוקיים

 בערב ביקור הפצות לקיים חראוי פן בזמה"ז אוכלין אין ונמ"ר טע"ש דהאדהירושלטי
 לקסן ועיין וצ"ע לסצות פקדיפין זדיזים פשום פסח של ביום"ר בשחרית ווידויפסח

 ; וה בענין הקודם בטקוד פ"ש ועיין בזה פ"ש י'דבפקור

 רביעימקרר
 שהבאתיבםקורותהקורםים והידושלפי הספדי ברברי נכלל זח כו' תכלח כי שנאמרו(

 הביעור, ריני על בעיקד ובנויים הםפריוהירושלסיטיוםדים דברי דעיקרואע"ג
 חקדש בקרתי ה"א לפני ואטרת כתיב גו' תכלה כי דאחרי הוידוי לדין נשמע הביעורטסצות

 דגל להלן האסר קץ טה קץ יהלן ונאטר קץ כאן דנאטר הא הגז"ש לאו אי טשטע והנהגז'
 כי ת'ל הסוכות חג כאן אף הסוכות חג להלן האפור קץ פה אי רגל כאן האטור קץאף

 כי רזסן הו"א ע"ש. פסח זה אוסר הוי פעשרות בו שכלו דגל לעשדתכלה
 הסעשדות כל כלים דאז הרביעית בשנח או שלישית שבשנח בחנוכחתגלח

נדאיתא



 יטהברכה יביע'מ"יימקורורנ
 וחטקם ע"ש, כו' קורא ואינו טביא חנוכה וער החג טן וז"ל: ט"1 רבכורים בפ"קכדאיתא

 ארצך פני על טצוים שהם וטן כי סארצך תביא אשר , וו"ל תבוא פ' הספרי עפ"יהוא
 אינו ואילך ומחנוכה וז"ל: החנוכה וער סהחג ר"ה :( )לו פסחים על ברש'י וכדאיתאע"ש
 לחיה כלו שלא ארצך פני על שמצויים כ"ז טארצך תביא אשר בספרי רתניא הבאהזטן
 בבעלי ועיין שם ובתיו"ט בר"ב ועיין ע"ש דבבורים בפ"א הר"ש כתב וכן ע"ש השרהמן

 דאיתא טהא ע"ז לרקדק ויש ע"ש הטוב בכל ושסחת המסוק על תבוא בפ' התורה עלהתומי
 הפורים ער בתסרים כו' חפסח עד בענבים כו' העצרת ער בזיתים : )נג.( דפסחיםבברייתא
 השרח טן לחיה כלו טדלא הרי ע*ש. הי"א שטיטה טה' בפ"ז הרטב"ם רבינו פמק וכןע'ש.

 להתודות תקנו לא ולסה העצרת ער המעשרות זטן כלו לא לטה העצרת עד הפירותכי
 תקשח וכן הוא וברגל המעשרות כל בו שכלו זטן הוא שאז הרביעית שנה שלמעצרת
 הטינים סשבעת וזיתים תסרים הא כלל להכיא חייבין אין חנוכה לאחר אטאיבבכורים

 נסשך השביעות בשנה דרוקא השנים לשאר השביעית שנה בין לחלק ראיכא ונראההוא
 ללקוט אסורין שביעית פירות דהא השנים סשאר ערוך יותר הרבה הפיר~ת סלקיטתהזסנים
 השנה כל כדדך יאספם ואמור קיטעא קיסעא איא בפ"א גדויה בכסות השנה כלכדרך
 סה' פ"ר בדמב"ם עיין ביתו לתוך להביא סותר טעט סעט ודק כולה להפקיר צריךאלא

 השנים שאר בכל טשא"כ סהר כ"כ כלים אינם הילכך וכ"ד. והכ"כ א' הלכהשסיטה
 מל חילכך שחפץ כמה הבית בתוך להכניס ורשאי בפ"א שרוצה כסה ללקוטשדשאין
 ונתחייבו הבית פני דאו שכבר כלוטר חנוכה ער כלים הארץ זרע טיני טכלהסעשרות
 בחנומה בעור ד,סן הו"א סקץ סקץ הגז"ש לאו אי הילכך השדה טן לחיח וכלהבטעשר
 ששית בפירות אלא אינו הנא הבעור דחיוב הזסן טשתנה לא השביעית בשנה וגםהוא

 לעונת הניעו אם וס"נ שביעית דין נוהג שאינו בשבט עשר חסשה עד לשביעיתשנכנסו
 ואעפ"י טותרי; אלו הר. בשבט( ט"1 שהוא שלהן ד"ה ר"ל ר"ה )הך ד"ה קורם.הטעשרות
 המקשרות לעונת באו לא ואם דבר לכל ששית כפירות הן הרי בשביעית אותםשאומף
 טה' בפ"ד הרסמ"ם כרכתב עני טסעשר ופטודין שביעית כפירות הן הרי ר"ה אחראלא

 טקשר חיוב שיש סשכחת סע-ש. סה' בפ"א הרטב"ם לדעת באתרוג ורק ע"ש, ה"טשטיטה
 בשביעית היתה שהחנטה רבשטינית להעיר יש בכוריס בחיוב אולם ע"ש. שביעיתואיסור
 צריך .הי' השדה מן ובהמה לחיה כלים שאינם ותמרים וזיתים בענבים חנוכה יאחראפי'
 חייבים שביעית בפירות גמ דהא בזסנו כ"א חנוכה לאחר אפי' בכורים להביאלחייב

 )שם( רש"י על חכסיס בשפתי ועיין י"ט פמוק כ"ג סשפטים בפי ברש"י עייןבמכורים

 חנוכה אחר בכורים סביאין ראין טעטא כתב ה*1 דבכודים בפ"ב דהרמב"ם למיסרואיכא
 עליו טשיג והרא"ד ע"ש. הבאה סשנה חשובין הן חנוכה אחד שבכרו שהבכוריםטשום

 כלים ואילך רטחמכה רכיון וז"ל הכ"ט ותירץ ע"ש הוא שבט קורם חנוכה והלאוהקשה:
 ע"ש שעברה טשנה נחשבים אינם במפרי כרדריש טארצך בהו קרינן ולא השדה טןלחיה

 אלא כאינן חשובין הן חנוכה אחר שביכרו שהפירות סשום ה"ט ס"לוהדאב"ד
 הלמה של בטעם אלא והראב"ד הרסב"ס בין דאין ונראה ע"ש פידותפמוית
 לתר11ייה1 חנוכה קורם שביכרו הפידות אבל חנוכה אחר שביכדובהפירות

 וא"כ בארצך בהו קרינן דלא טשום הטעם לאו אי לקולם בכורים טהן טביאיןהיו
 כם"ש חנוכה אחר גם בשמינית השדה טן לחיה כלין דאינס השביעיתטשנה
 השמינית שבשנה חנוכה אחר גם בכורים להכיא לחייב הדין טןלקי5

 סשנה בפירות שייך לא השרה טן לחיה כלה דכבר טשום סארצך קרינן דלארהטעם
השביקית



ףןבנרכרן רביעימסורכהקררןרנכ
 בארצך אשר לקרוא ונוכל תנוכה לאחר גם כלה לא דהא טעסא האי ד5יכאהשניעית
 הבאה טשנת חנ~כה אחר שביכרו הפירות נחשבים השנים דבשאר טגו טשום יטיטרואיכא
 כתב וכ"ת ד"ה )כ'.( לטגילח אבן ולהטורי השנים רוב בתר דאזלינן השכיעית בשנהגם
 דתנן דהא טשום חייבים ג"כ ועבדים ונשים גרטא שהזסן עשה מצות הוי לא דבכורים האטעם
 לא זה בשניל לגטרי סביא אינו ואילך החנוכה וטן קודא ואינו טביא חנוכה ועדמהחג
 זסן אינח ואילך חנוכח דסן דהא טשום גרטא שהזטן עשה ימצות בכורים טצותנחשכ
 לחם גורם אחר דבר אלא חבאה בני שאינן שגודטים היטים של עצטן מצד אינוהבאה
 טפני אלא הימים של עצטן טצד הבאח טן הכתוב פוטרן ולא השרה פני על טצוייןשאין
 שביעית תקשח א'כ ע"ש. הנאה בני היטים הי' השדה פני על עוד מצויין היה ואלור"א

 צ"א טצוח חינוך ובטנחת טביאין ואין חנוכה אחר אפי' השדה פני על שסצוייןתוכיח
 להביא דם"ע וכתבו טדמתטו בבכורים חייבין דבשביעית מ"ל והחינוך דהרסב"םסיכיח
 באוח'ח ועיין בבכורים חייב בשטיטה דאפי' לשנח שנה בין חילוק דאין נראה כו'בכורים

 הבאת בח אין השטימה דבשנת פשוט בדרך שכתב לך נותן גו' אשר הפמוק על תבאפ'
 דב"ב בגטר' דאיתא טטה בשביעית בכורים חיוב דאין להוכיח יש ולכאורה ע"ש.בכורים
 להו טמפקא דטפוקי קורא ואינו טביא אילנות בשני ולרבנן אחד באילן לר"ם)פא(
 בשביעית לוקטא ע"ש, ומעשר טהרומה להו טפקע ~קא נינהו בכורים לאו ודלמאופריך:
 הכי יוסד דוחק להלטר' נדאה דהי' לטיטר ואיכא בבכורים וחייב ומעשר טתרוטחרפטור
 בעצם אך חשנים, בכל טשטע קורא ואינו סביא סתם ואטרו סתסו סיפתם רבנן וכןרר"ם
 התורה והא היא שריפה בת טיטמא אילו טחמת בבכודים חייב דשגיעית לומר יתכןיא

 הבכורה טן פטור שביעית של דבהטה :( )יב בבכורות כדאטרינן לשריפה ולא לאכלהאטרה
 וידחה דבכורה עשה דיגא אטרינן ולא עיש, לשריפה ו5א רחטנא אמר דלאכלהמטעס
 עשח דוחה עשה ואין עשה עשה סכלל הבא לאו דהו"ל סשום לשריפה ולא דלאכלהחל"ת
 שחילק כפו ספק בכורים משא"כ לשריפה אתי ודאי בכור לחיק יש אסנם בכוריםוה"ה
 חלח לחייב לדורותיכם בחלה דבעינן וחא ע"ש לחלה בכור בין )שם( בבכורותחגטר'

 לאכילה דעיקד אק"ג כשכיעית דפפור הו"א קרא 1כלאו הנ"ל ההילוק טספיק ולאבשכיקית
 סחלה דבכורים בשביעית דליכא לוטר בעינן קדא ליכא דבבכורים וכיון בכורים כטוקאי
 מבל אכל אם טיתח וחייב טובלת שכן שאני דחלה חינוך הסנחת כדכתכ לסייףליכא

 דאי קרא בעינן בתלח דדוקא לטיטר דא.כא וניאה ע"ש. טובלת דאינה בכוריםטשא"כ
 גיבול טשעת מוטאח לקבל הוכשר דהא ליפסא טאד דעלול טשום ליפטר הו"א קדאלאו

 אך שריפה, לידי שיבא טחשש ורתוק טוטאה לקכל להכשיר צורך אין בכוריםסשא"כ
 חיוב המפק אחד דטצד בכורים חיוב בפפק טשא'כ ודאים בגכורים טקום תופם זוסברא
 ואעפ"י עדיף תעשה ואל שב להפמד ולא דלאכלה עבירה אימור חשש השני וטצרמצוה
 טים עליחם יבא מפק מפיקות שני יש טיטסא אי15 ופפק אחד מפק בכורים חיובדמפק
 טוכשר יהי' דאם טים עליהם יבא שטא א' מפק אלא אינו באטת אך טיטמא אילו.מפק
 ומכל וסזב טנדה לנגיעה על51 השקול מפק הוי ולא רוב עפ"י ליטטא עלול טוטאהיקבל
 שטקשה הקושי' דטחטת כיון ועוד חלה, גבי קרא הוצרכנו זה וטחטת הטומאותאבות
 דמיירי הנסר' טמיק לעזרה תויין מקייל וקא נינהו גכורים לא רילטא וליחוש : שםהגסר'

 1ה1'ל טכשרתה הקדש וחיבת הקדש חיבת הבכורים על עולה יתירה חיבה הרי להודטקדיש
 אע8"י 5בד בכורים אבל להכשיר הקדש חיבת שייך שחוקדש בכורים ודוקא רחלהרוס'א
 ואם אלא ד"ה )כ,( בפמחים התום' כדכתבו להכשיר חיבה בהם ליכא בעזרה אותםראוכלין

בקדשי



 כא הברכה יביעימ"יימקורות

 : וז'ל כתכו צריך ר"ה לו, כחולין התוס' הקרש חיבת בחם יש רטיסבקרשי
 דנכזרים נאסר אם ואפ" ע"ש. שרת ככלי שנתקדש היכא אלא הקרש חיכת שייךדלא

 כסו רטי מזבח כקרשי קרן של בררוסה טערבית ררומית בקרן הסזבח לצר להניחשצריכים
 מ"ר רבכורים בפ"ג קתני רלא וסהא ע"ש. ארוסה פרה לענין )שם( בחולין התוס'שכתבו
 סשא"כ גשכיעית אפי' חייבים דבכורים וטעשר בתרוטה טשא"כ בבכורים רישחרברים
 כל ושייר רתנא לסיטר ראיכא גשגיעית נוהנ אינו ג"כ רבכורים להוכיח איןבתרום"ע

 ה"מ: סבכורים פ"א טתוספתא ע"ז להעיר ויש ע"ש רבכורים פ"א גתוספתא דקתניסה
 השנים בכל ונוהנת ר"ה בכורים הטנחת נטפרש בטק"ש טשא"כ חשנים בכל נוהנתובכורים

 היה ולא מע"ש אצלו היה שלא כנון הטעשרות וירוי לענין ורם ע"ש. שטיטה שניכל
 סמך על השמימה אחר חרביעית בשנה להתורות יכול אם שביעית של הבכורים אלאבירו

 אופן בשום יהועיל יכול לא השביעית השנח של וירוי אבל שביעית בפירות לו שהי'הבכורים
 טגיאין אין להראב,ר ובין לחרסג"ם בין חנוכה אחר השביעית בשנה נתבכרו אםטם"נ
 בכורים וחייב יחשב ששית לפירות בשבמ עשר חטשה קורם שהי' כיון מביאין היוואפי'
 ששית רין טחסת חייג הללו פירות טככודים פטור כשכיעית אם ואפי' ששית פירותטשום
 אם וג"י וסהרי"מ חםבי"מ בטחלוקת תליא בבכזרים חייבין בשביעית דאם ונראהיחשג
 דכלכא אפקעתא הקרקע אם בתום"ע חייגין ישראל ביר כשנתטרח בשביעית עכו"םפירות

 : הפקיר דוקא בעינן או הפקיר לאאפי'

 חמישיכוקרר
 חו' גו כיה שסעשר רנל יעשר תכלה כי ת"ל איתא: בספרי כו' חאילן פירות ביןה(

 כי בסצות נכלל אילנות פירות דגם טבואר אינו לפי"ז ע"ש. הפמח חג זהאוסר
 תכלה כי כמצזת ליתנייהו דרבנן אלא דאינו אילנות רפירות לטימר ראיכא גו' ואטרת גו'תכלה
 איטתי תבואתך סעשר כל את לעשר תכלה כי ת"ל וז"ל: איתא ובירושלטי 1אטרתג1'ג1'
 פירות אפי' הפירות רכל טגואר ע"ש. רביעית של בפסח הפירות כל את לעשר סכיההוא

 לשימתיה ואזיל כו' האילן פירות בין הרטב"ם רבינו כתב זה ססך ועל בכלל ג"כאילנות
 ארם אוכל כל וז"ל; כתג ה"א טתרוסות רגפ"ג טח"ת בתום"ע חייבין אילן דפירותדם"ל

 טן שגידוליוחנשטר
 חאר"

 1'צחרד תירושך דננד ראשית שנאסר כ1' בתרוטה חייב
 שנאסר בעלים יו ויש הארץ מן וגירוליו אדם בני טאכל ויצהר תירוש רגן טח לותתן
 בריש סשנה הכ"ם וכתב עכ"ל. בטעשרות וכן בתרוטות חייב בהן כיוצא כל אףדגנך

 רבינו סוגר ויצהר תירוש דנן שכתוב ואעפ"י התורה טן שחייבים לרבינו יי' טשסעטעשרות
 ורספרי טעשרות ריש רירושלטי דלישנא ופשטא להו דדטי לכל ח"ה אלא דוקאדלאו
 טונת )פת( חפועלימ ובפ' דקירובין בפ"ג, )צ"ל לפ"ב וגם לי' ססייעא תקשר עשרבפ'

 1( ה )שם הרטב"ם כדכתב דרבנן אלא דאינו טירקות חוץ ע"ש. התורה טן חייבתדתאנה

 נטעשר שנאטר לפי טרבריהן אלא כטקשרות מייגין אינן אדם טאכל שהן אע8"יהירקות
 טפזרשת הגטר' וכן ע"ש. התבואח בכלל אינן חירקות אבל בח וכיוצא תבואח זרעךתבואח
 ק"ש. דאורייתא וקתני דרגנן תנא טעשרות חיינו ירק טעשר נינהו טאי לירקזת )יב.(בר'ח
 רטעשרות בפ"א בירושיסי וכראיתא דדבנן תנא ד"ה )שם( בתום' ועיין )ע'ה( בזבחיםועיין

ירקות
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 כתג ובחרובין ע"ש, פדבריהן לידקות המעשרות אוטר יהודה בן אימי מנייןירקות
 מדרכנן החרוכין כל לא אך ק"ש, דדכנן דהוי ג"כ ה'מ פ"א סעשר כה' הדמב"םרבינו
 דחרוכין ס'ל הכ'ם דעות חלוקי כזה ויש אילנות פירות כל כמו מה"ת שחייבין חדוביןיש

 חרובים אבל גרועים טינים דהטה וצלסונה שימה בחרובי היינו הוא דרכנן הרטכיםדקאטר
 מטין יהי' חרוכין דמתם הטשטעות טצד התנגדומ בזה ואין ע"ש. חייבים סה"תחטוכים
 ע'ש. נחטיה כרבי בחרובין העם נהגי )מו.( דר"ה בגמד' איתא דהא וצלמונה שימההגרוע
 הרטב"ם כדכתב המובים בחרוכים ולא וצלמונה שימה בחרובי דסיירי הרפב"םוטפרש
 סתעשרין כשכמ מ*1 קודם פירותיהן שחנטו אעפ"י והחדוכין : וז'ל ה"ג טע"ש סה'בפ"א
 צלסונה בחרוב אלא אמורין הדברים שאין לי ויראה מופרים פדברי וטתעשרות הואיללחכא
 שארי אבל מופרים מדכדי שמתעשדות הן והן האדם רוכ לטאכל ראויין שאין בהןוכיוצא
 דאטרינן הא דספרש בהדיא מבואר הרי עכ"ל, האילן פירות כשאר שהן לי יראהחרובין
 מתם דאמר אע"ג וצלפונה שימה כחרובי פיירי כר"נ בחרובין העם נהגו )שם(בר"ח

 פירות כל לרבות העץ פרי : )שם( ובמפרי בירושלמי דאמרינן פהא מוכח והכיבחרובין
 הרי ע"ש. העץ ספרי ת"ל גדירה וחרובי וצלמונה שימה חרובי מרבה שאני יכול כו'האילן
 אנא לך אטינא כי לי' ולימא אמרינן: )שם( ובר"ה הוא פה"ת חרובין דשאר בהריאמבואר
 טפרי ילפינן חרובין מתם והא ע"ש. דאודייתא שביעית לי אמרת ואת דרבנן חרוביןטעשר
 אלא דאינו וצימונה שימה כחרוכי ע'כ כו' העם דנהגו הא ודאי אלא מה"ת דחייכהעץ
 דרכנן חרוכין מעשר אנא לך אטינא כי דאמרינן: מפה שמוכיחים מהראשונים וישדרבנן
 ולא דרבנן חרובין מעשר דאפר להיפך מוכח הנ"ל לפי דרבנן אלא אינו אילנותדפירות
 משא'כ דרבנן אלא אינו הגרוע כסין דמיידי חדובין דדוקא משמע דרכנן אילן פירותאפר
 דאורייתא שכיעית מתם אמר כשביעית והילכך אילן פירות שאר כטו פה"ת חייב המובבמין
 פירות מעשר מתם אסר לא כפעשה משא"כ, למין מין בין חילוק ליכא דבשביעיתמשום
 טסע"ש בפ"א הראכ"ד קושי' יתודץ ובזה לסין פין בין חילוק איכא דבפירות משוםדדכנן
 בחרובין העם נהגו יוחנן ר' דאמר דהא בהדיא מבואר ה"א משביעית דפ"ה וטהירושלמיה"ג
 קוטי ר"ש סותיכ כר"נ כהדוכין נהגו אר"י וז"ל: שמ דאיתא כו' שימה כהרוכי סייריכר"נ
 כנות אמר ואת חרובין אמר אנא כו' אנא ותמיה כו' שביעית שוח בנות תנינן וחאר"י
 הי' איך פתמה פאי א"כ אדם לפאכל מובים כחרובים דסיירי נימא ואם ע"ש. ישוח
 ניפא אט אבל פותיב ושפיר זל"ז ודומים טובים מין שניהם הא שוח לכנות פחרוביןפותיב

 לכנות מחדובים סותיכ פאי מתפה שפיד כר"נ ברחוכים גהגו אמר"י גרועים טפיןדחרובים
 כס"ש מ"ל מחלק דלא והבכלי שוח מבנות הדבה גדוע דחרובים זל"ז דומים לא האשוח
 דמה למיפר ואיכא ע"ש. הוא גרוע פירי ג"כ שוח דכנות שוח כנות ד"ה ושם( כר"החתום'
 התום' כם"ש ג"כ כ11נתם ע"ש, שוח בנות היא חרוכין היא אלא )שם(: הירושלמישסמיק
 שכ11נת1 עצמו הרמב"ם פדברי להוכיח ויש וצלטונח ש,מה כפו גרועים פידות שוחדבגות
 חייבין אין דחרוכין המעם דפעשרות בפ"א מם"ש הכ"ם כדעת וצלמונה שימהלחרובין
 מעם טפודש כתכ שני דסעשר ובפ"א אדם, רוב פאכל שאינן לפי מדבריהן אלאבטעשרות

 ה"א דטעשרות פ"ג בירושלמי דאיתא הא ולפי"ז ע"ש. וצלמונה שימה חרוכי עלכזה
 דמעשרות כפ"א הכ"ם כדכתכ וצלטונה שיטה כהרוכי טיירי ע"כ הן כהמה טאכלדהרובין
 לאדם דה"ח דוקא לאו נהפה דלמא דחרוכין טתניתין דלעילא שכ' ט"א פ"ג בר"שועיין
 ע"ש, בשוק לאכול חכם תלמיד דרך שאין לפי בירושלמי כדפרי' בהמח דגקמוהא

 סחסת בהטה למאכל מפי טתיחמים חגרועים דחדוגים טשמע ה"1 פ"ט רשכתוסחתוסותא
גריעותס



 כג הברכה המישימ"יימקורות

 נירסא שם דיש ואעפ"י ע'ש. הנדי פי כטלא טשיטתקו כו' וחחרוכים ; ח"לנריעותם
 שלא עד ; ח"1 שבת טח' פי"ח חרסב"ם שכתכ כטו חנדי פי כטלא כני' העיקר אןכנרנרת
 בחרובי בודאי נדי פי לטלא וטדטתיחם ע"ש. נדי פי כטלא וטשיטתקו כנרונרתיטתיקו
 אינו הרטב"ם דלשימת בהטה לטאכלי וטשתטשים נרוע סין דהטה טיירי וצלטונהשיפה
 דיש דתרוסות פ"ה טהתוספתא טבואר וכן כלל ראוי אינו ולראכ"ד אדם .רוב לטאכלראוי
 רתרוטות בפ"נ לטלן הטשנה וכם"ש חרובים לשאר וצלטונח שימה חרובי ביןחילוק
 עלי' מקפידין הכהנים שאין תרוטה כל ; הנ"ל התוספתא דברי הרטב"ם שם שהביאח"נ
 ; לטלן הטשנה והקשח ע"ש סששים אחד לכתחלה נימלת והקליסין החרובין תרוטותכנון

 טשום קשיא לא הא כו' טדבריהם אם כי חייבים דאין טמעטא לי' תיפוק חרובין א"כא"ת
 והרדב"ז ע"ש. האילן פירות כשאר הם הרי חרובין שאר אבל צלטונה בחרובי מיירירהתם
 ובחרובי אדם למיעומ דראוי דרבנן אלא איגו מוגים בחרובים דאפי' הרטב"ם דדעתס'ל
 טמיים הוא נם ולבסוף בלל אדם לטאכל ראוי דאינו פמור טדרבנן אפי' וצלטונחשימה
 וצלטונח שימח בחרובי דטעשר בפ"א הרטב"ם דטיירי צ'ל דטע"ש בפ"ק הרטב"ם מ'שלפי
 עיין בתום"ע חייב טראורייתא האילן דפירות הרטב"ם רבינו כרעת ר"ת דעת וכןע"ש,

 אלא אינו ויצהר סתירוש חוץ אילנות דפירות ס"ל והראב"ד ותום' ורש"י פ"נ ופרחבכפתור

 רבינו לדעת ראי' להביא ונראה לגמרי דפמורין להראכ"ד ס'ל ושימח צלטונה וחרובידרבנן
 בכל נוהנת שאין חלה טה א"צ אוטר ישסעאל ר' וז'ל: מ"א סי' קרח פ' סהספריהרטב"ם
 עכ"ל. כחנים בפירות שנוחנ א"ד הפירות לכל שנוהנ טעשר כהנים בפירות נוהנתהפירות
 הכתוב בא 11"ל: ישראל בני קדשי לכל תרוטח וכל פמוק על נשא פ' בספרי איתאוכן

 פ"נ בירושלטי דאיתא טה להוכיח איכא וכן ע"ש. בכל נוהנת שתהא התרוסה עלולוסד
 כא עד ורושם ובא לוקם זה הרי והולך עליה מפרישין להיות דלעת לקמ וז"ל: ח"חרחלח
 והא ע"ש. למוד שהוא כטות וטחשב לוקמ אוטר רשב"נ רבי דברי תרוטה כאן ועדתרוטה
 ואי טארבעים אחד יפה בעין אי לתרום שלטוד כטו טפרשים לטור שחוא כטותדטחשב
 טקשרות חיוב דליכא ניטא ואם סששים אחד רעה בעין ואי סחטשים אחרבבינונית
 טששים טאחד חוץ אחר שיעור כלל ליכא א"כ זיצהד תיד1ש בדנן אלא סה"ת אילטתבמירות
 לפירי נ"כ דלעת דהאי לטיטר איכא דרבנן אלא אינו לכ'ע ובירק טיירי בדלעת דשםואעפ"י
 כל קרי וטדלעות טקשאות וז"ל! קישואין ד"ה )1:( בפמחים רש"י כדכתב יחשבאילנות
 ע"ש, בעקורץ שם לה 1מוקי טקשאות וה' די חטשטר : נ.( )צ בים ועיין ע"שהאילנות
 ויש ע"ש חשיב כאילן דלעת א"נ שכתב: ט-ב פ"ב בחלה בר"ש ועיין שם רש"י כפי'ועיין
 הסשניות בפי' הרטב"ם אך ה"ז פ"א שביעית הלכות קל ציון תורת בספרי ט"ש ועייןלחלק
 ס'ש והנה ק"ש, בטודלעות פי' וכן הקישואים זריעת טקנם טקשאות טפרש רשביעיתכפ"ב
 דאיתא להא כ11נת1 בסעשרות טה"ת חייב אילן דפירות טוכח פ"נ דטעירוביןחכ"מ.

 שליח חזקה כ"ע אבל כו' ל"פ כאן עד כו' לה אמינא טנא ששת רב אטר )לב(:געירובין
 התם חא שליחותו עושה שליח חזקה אטרינן דבדאודייתא ראיי וטא" ע"ש. שליחותועושה
 וכתבו בזה הרנישו כבר תאנים ד"ה )שם( והתום' הכ"ם כוונת זהי טיירי פירותבטקשר
 שליחותו עושה שליח חזקה סופרים דבשל טודה ור"נ סדרכנן פירות רטעשר אק"גוז'ל:
 טאן ד"ה לן; )שם כתנו 1כן עכ"ל. תורה כשל לה חשיכ טה"ת שני סעשר שם דעיקרכיון
 דעיקר כיון ושסא טדרבנן דהוי הוא ירק של דאנודה יוסי ר' לטיטר טצי חוח 1 תנאחאי

 חסל"ם דעת ולפי קכ"ל, טתאנתי תאנים יקט נבי כדפ"ל כדאורייתא ליי חשיב טח"תטקשר
 )שם( בעירובין חתום' כדקת חרמב"ם דדעת וטלבך בד"ה ח"א גגורות טח' בפ"רקזחוכיח

לענין



רן3*רכשךן חמישימקור כ~קררןתפד
 לנכרי שיטכור ע"י מהבכורה לפומרה רוצח והי' טבכרת בהטח לו שחיי במי שאלתולענין
 עשה השליח אם ירע ולא השליח והיך ינכרי שימכור כדי שייח ועשה בפרומה טסנהחלק

 ררוקא סופרים לשל תורה איסורי בין רפחלקינן ההיא שייכא לא רירן רבנרון וכתבשליחותו
 התורה מן עיקד לו שיש רבר אבל בזה רסקלינן הוא התורה סן עיקר לו שאיןתחומין
 הניהא תיטא וכי כו' שליח אחזקת סמכינן ולא לו יש תורה רין מר"ס כ"א אימוד1 שאיןאף

 רבר רכל להכריח שיש ניחא טררבנן כ"א חייבים אינם האילן רפירות רם"ל התוס'לסברת
 לי' ראית רבינו למברת אבל תורה כשל חשיב מר"ס אלא איסורו שאין אף טה"תשעיקרו
 אוטר לזה זה חילוק לן סנא תרופה פ"ה פ"ב ריש וכמ"ש פה"ת חייבים האילן פירותרכל
 חיוב אין עזרא כימי דאפי' ;ם"ל רכינו שהרי זה להילוק אנו צריכין דרבינו אליבאדאף

 כ"ו ה' תרומות מה בפ"א שכתב וכמו טדרבנן כ"א ויצהר תירוש בדגן ואפייבתרומ"ע
 בזטן חיובו שאין מסעשר ששת רב קאפשימ רמאי עוטרת התום)במקוטה קושית ערייןוא"כ
 ליתא )שם( רעירובין טהא הכ"מ ולפי"ז ע"ש התופי לחילוק אנו וצריכין מדרבנן כ"אהזה
 ס"ל רהרמב"ם והוכיח הפל"ם ע5 משיג ממא מהרורא ב' סי' אה"ע חלק הנ"באולם

 דלחרמב"ס תחומין יי' אית גטור דרבנן דין נמי מה"ת עיקר לו דיש אעפ"י דרבנןדאיסור

 היינו סראורייתא תחוסין עירובי על שלוקין שבת מה' פכ"ז ס"ל רהא פה"ת עיקרהוי
 אף סה"ת שעיקרו דבר רכל התוס' כרעת להרסב"ם רם"ל להוכיח ואיכא ע"ש. טילי"ב
 כפ"ר הרמב"ם דכתכ עצמו הדטב"ם סרכרי מהא חשוכ תורה כשי מר"ס אלא איסו'שאין

 לא ואם תרם אם יורע ואינו לתרוס והלך לי ותרום צא לשלוחו האוטר : וז"ל ה"ורתרומות
 עושה שליח חזקת באימורין אוטרים שאין תרום חזקתו אין תרום כרי וסצא ובאתרס

 רהרסב"ם כיון והא עכ"ל ברשות שלא תרם אחר שסא וחושש להחמיר אלא יחקלשליחותו
 עושה שליח חזקה אמרינן לא לטה א"כ ררבנן הזה בזמן רתרומה סתרומות בפ"אפסק

 תורה כרברי תורה טרברי עיקר לו ריש היכי רכל ס"ל הרטב"ם רגם וראי אלאשליחותו
 והלך ותרום צא לשלוחו דהאופר הרין )יב( בחולין שאפר ר"נ מרברי להוכיח יש וכןהוא

 חזקה אמרינן דבדרכנן )שס( כעידוכין אוסר כעצסו ר"נ והא תרום חזקתו דאיןוטצאותרום
 בכתובות')כה( דהא דאורייתא הוה בומן תרוטה ס"ל דר"נ לטיסר זאיכא שליחתו עושהשליח
 כו' ואב"א ראורייתא בתרופה אכול השתא כו' חזקה גרולה סאי ואלא יצחק: בר ר"נאמר

 מפ"ג בגימין רש"י והא ע"ש מסקינן וכי ר"ה בתוס' ועיין ע"ש אכול לא ראורייתאבתרומה
 רעושה פ"ל והילכך ראורייתא הזה בזטן תרומה פ"ל ר"נ הא א'כ רנב"י הוא ר"נ רפתםכתב
 בוסן דתרומה פסק עצטו הרמב"ם אולם שליתותו עושה שליח חוקה אסרינן לתרוםשליח
 עושה שליח חזקה אפרינן דיא ותרום צא לשלוחו בהאופר כר"נ פסק איך ררבנןהזה

 ומה רמי תורה כרברי טה"ח עיקר לו שיש רבר רכל כהתום, רם"ל ניטא לא אםשליחותו
 עושה שליח הוקה ואמרינן טה"ת עיקר הו"ל דלהרמכ"ס דתחומין מהא להרטכ"םשתקשה
 רב ר"ה )לב( התופייבעירובין כם"ש ס"ל רהרמב"ם למיטר איכא הנ"ב כרהקשהשליחותו
 שליחותו עושה שליח חוקה אמרינן יא ששת לרב גמ ותרום צא לשלוחו האוטררגבי
 ארעתיה אסיק ולא תרום שאינו המשלח יראה יתרום לא שאם משום לתרום יחשושרהא
 יש טת"ת עיקר לו שיש דבדבר למיטד איכא עור ע"ש. ויתרום ישפע אחרשטא
 לאיסור חוקה ובדאיכא לאיסור חוקה דאיכא להיכא לאיסור חוקה דליכא היכא ביןחילוק
 עושה שליח חזקה אטרינן לאיסור חזקה וברליכא שליחותו עושה שליח הזקה אטרינןלא

 עושה שליח חזקה אטרינן בראורייתא עיקר לו ריש אע"ג תחוטין בקירובי הילכךשליחותו
 פחלוקת בזה יש עיתו תחוס חזקת לו ריש ואע"ג כנגר אימור חזקת רליכא כיוןשליחותו

רש"י



 כה הברכה חמישימ"יימקירות
 קורם רנם בתרוטח טשאיכ ע"ש. חזקה הוי רלא ס"ל ותום' )לה:( בעירובין ותום'רש"י

 התום' דכתבו הוא הבית פני ראה אם שנתחוק קורם ורוקא מבל חזקת לו ישהפרשה
 אם וספק הבית פני וראה מלאכתו ננסר בוראי הויחזקתאיםורםשא"כ רלא )ר',(בבכורות
 טראורייתא. בעיקר אפי' שליחותו עושה שליח חזקה אטרינן ולא אימור חזקת הו"ל אזנתרמח
 בקירובין ראיתא טהא טה"ת בתום"ע חייבין אילנות רפירות הרטב"ם כרעת להוכיח ישועור
 ברכה קליו תבא תסרים ושילם נרונרות אכל רחניא הברייתא )לב.( ובפמחים :()כמ

 ולבםוף ווזי שויא ודסעיקרא סשלם טדה דלפי לפשומ )שם( הנטר' רצה זווסברייתא
 בשוננ זח שאכל חרומה וענין סשלם ונריוא אכל נריוא רא"ל טשלם סרה לפי ארבעהשויא
 נקשין והתשלוטין התרוטה קרושת קדש להיות הראוי רבר פירות אתשלומי רחטנארקפיר
 רמים לפי טשלם כשהוא ובין טרה לפי טשלם כשהוא בין שאכל התרוטה כטקוםתרוטה
 טשלם טשלם טרה לפי אם ארבעה שויא ולבסוף זוזי שויא היכא-רטעיקרא הואוהנ"ם
 התורה רהקפירח אק"נ משלם רטים לפי ואם מפי השתא רשויא אע"נ שאכל הטרהלפי

 רבר בפירות ישלם שישלם ומח תשלומין כשאר הרסים לפי אלא הקפיר לא פירותלשלם
 ,ליו תבא תטרים לו ושילם נרוגרות דאכל דאסרינן טהא וטיפשמ קרש להיותהראוי
 כרי שאכל הסרה באותו תהי' שהתשלוטין קפירה רעיקר טשום סשלם טרה רלפיברכה
 חוץ אילנות רפירות נימא ואם ע"ש. שאכל התרוסה תמורת התרוטה קרושת עליהםשיחול
 רבר לשלם ונרונרות בתטרים קפירה בתורה טצינו לא א"כ ראורייתא לאו ויצהרטתירוש
 לכהן ונתן : תורה אמרח לא ועליהס כלל "יוב ליכא תורה רמרין כיון קרש להיותהראוי
 טינו על טטין אלא סשלסין שאין וסנין : קיא סי' אטור פ' בהספרא סבואר וכן הקדשאת
 של לקישואין יטתין שביעית קרב של קישואין אכל אם לפיכך הקרש את לכהן ונתןת"ל

 וטישלם וגלבר טינו שאינו על ססין טשלסין רא"א ר"ע רברי טהם וישלים שביעיתמוצאי
 וכן עכ'ל. ברכח עליו תבא תטרים לו ושלם נרונרות אכל כיצר חא הרעה על היפהמן

 תרוסח ראוכל הרין שייך ואם ע"ש. ור"א ר"ק בזה פליני ס"1 רתרוטות רפ"1בטתניתין
 אותן אכל אם לענין תרוטה וחתשלוטין תרוטה נעשין והם מתוקנים חולין טשלםבשוגג
 דליכא אע"ג דרבנן בתרוטה אע" שייך תרומה נעשין הם נם תחתיהן וסשלם שחוורסה

 רחוטש החוסש של תשלוטין בשוננ לחייב שייך לא וטמילא טיתה חיוב רין בטזירבאכילתן
 רמיתה טיתח סחויב רבסזיר היכא אלא מתחייב לא וקרבן בשונג רחייב הוא קרבןבסקום
 קרבן בטקום וחוטש כרת בטקום סיתה )ס"מ:( בשבת רבא שאטר כטו הוא כרתבסקום
 ריש הרסב"ם הוציא קו"ח רחייב בשוגנ מטאה תרוטה אוכל רטרין השעה"ם וכט"שק"ש.
 וחוטש בקו'ח רמרחויב טיתה חייב הזר מטאח תרוטה על ראף רינו את מנהררין טה'פי"מ
 וכיון כרת בטקום סיתח או כרת חייב בטזיר אם אלא ליכא וקרבן הוא קרבןבטקום

 דליכא ובטקום קו"ה דין כשוננ ליכא טטילא טיתה היוב במזיד ליכא ררבנןדבתרוטה
 ט"ר: רתרוטות בפ"ז ראיתא טהא תרוסה נעשין לא רתשלוטיהן להוכיח איכא קו"חחיוב
 חיוב רליכא ררבנן בתרוסח א"כ ע"ש תרוטח התשלוסין וחוטש קרן המשלם כל הכללזה

 תרוטת האוכל : נבי ט"נ טתרוטות בפ"ז ראטרינן וכטו תרוטה התשלוסין נעשין לאחוטש
 טתרוטת אולם ק"ש. חולין והתשלוסין החוטש את סשלם ואינו חקרן את טשלם בו'ח"ל

 מכל יותר קילא דתח'ל ה"ת טן חייב שאינם בטינים או הזה בזטן לתרוסח ראי'ח'ל.אין
 ע'ש. והרטב"ן הרשב"א בשם צ"מ מי' בי"ר הכ"י כרכתב ררבריחם אימורישאר
 תרוטתו תרם ואם כו' חנכתשין זיתים קל שטן תורטין אין 1 ח*ל איתא ס"ח טתרוטותובפ"א
 חזיהים( אותן כתישת שישלים לאחר )טררבנן ויתרום ויחזור טראורייתא( חיא )נטורחחרוסח

חראשונח



דלב~רכדן חמישימקורכ~קררןתכו
 לא אבל היא( טדאורייתא גטורה )שתרומה חומש עלי' וחייבין בפ"ע מדטעתהראשונה

 תרומה דהאוכל_ מ"א טתרוטות כפ"ו דאמרינן והא ע"ש, מדרכנן אלא שאינה לפישני',
 ולם"ד ע'ש. תרומה נעשין והם כו' חוטשה טשלם כוי הסך ואחד כו' וחומש קרןטשלם
 ישראל בני קרשי את יחללו דולא מקרא דדרשינן. והא סדרבנן אלא הוי לא כשתיהדסיכ'
 תקשה א"כ ע"ש, בעימא אסמכתא אלא הוי דלא )לב( בנדה התזס' כתבז הא הסךלהביא
 קרבן בסקום דחוטש )שם( בשבת רבא אמר הא תרוטה נעשין ותשלוטיו חומש חייבלמח
 שפסק וכטו לרכא כרת כסקום שהוא סיתה או כדת היוכ רליכא כסקום קרכןוליכא

 מיתה חייב הסך על דגם דס"ל למימד איכא להרמכ"ם אך ע"ש ה"א טתרוטות בפ"יהרמב"ם
 המשניות בפי' דעתו שמשמע וכמו גמורה דרשח הו"י גו' יחללו ולא טקרא דדרשהוס"ל
 וקרבן קרבן בטקום דחומש .סובר דהוא לטעמיה רבא והילכך ע"ש. מתרומות בפ"ושלו
 בב'ם המשנה דברי ראה הוא כאשד כרת במקום ומיתא בטזיד כרת דחייכ היכא אלאליכא
 זה דין על והקשה הוא בא ע"ש. דמאי שי טעשר ותרוטת כו' הן חוטשין חמשה :(ינה
 עשו וכי דמאי של טעשר תרוטת לד"א לי' קשיא רבא אמר 1 וז"ל שם אנחנו שרואיןכמו

 מיתה חיוב דאיכא היכא אלא ליכא חוסש עיקר הא פי' תודה כשל לדבריהמ חיזוקחכטים
 בתרומת חוסש חיוב ליכא לחכטים אבל ר"ס טני הא וטשני טיתה חיוב ליכאובדטאי
 שכתבו כמו קנס משום ולא דטי כקרבן דחומש לחיזוק חומש תקנו ולא דמאי שלטעשר
 היינו תורה משל יותר אפי' עשו טקוטות דבכסה אע.ג : וז"ל וכי ד"ה )שם( בב"םהתום'
 שייך חוה לא ודאי מעשר בתרומת אפי' הכא אבל סייג לעשות כדי לקנוס דשייךהיכא
 אליבא זו ומכרא ע"ש. דמאי כשל לקנוס הי' לא ולכך תורה שאמרה לא אם הומשלמקנס
 אמר ולא חמטים כתקנת עשה שלא היכא טטזר הולר עושין שאין כשם אמרינןדחכמים
 מטזר הולד לעשות סברא דאין טמזר הולד איש דבאשת משום נחחם ובפני נכתםבפני
 טמזר הולד שעושין כשם ולר"ט מה"ה ממזר הולד איש דבאשת משוס כשר הנט דמה"תהיכא

 תרומת דבודאי כיון ה"נ ממזר הולד גמורה איש דבאשת משום חכמים תקנת עלכשעובר
 ברין כחכטים פסק דהוא אע"ג הרסב"ם אולם חומש חייב בדטאי גם חומש חייבמעשר
 דכתב )שם( ב"ט טשנתינו כסתם פסק דטאי של תרוטת-מעשר בד'ן הים מסדינת גטהטביא
 שאין דטאי של טעשר תרוטת על חומש חייבין שאין היה הדין וטן : ה"ד רתרומותבפ"י
 יזלזלו חומש עלי' יתחייב יא אם חכמים אמרו אבל שיתבאר כמו שלו מע'ש קלחייבין
 של שני וסעשר טררבנן דמאי של מקשר תדומת וא"ת : הרדב"ז ע"ז שם יכהב עכ"ל.בה

 דתרוטת וי"ל שני בסעשר חיזוק עשו ויא מעשר בתרוטת חיזוק דעשו מ"ש סדרבנן נמירמאי
 ודאי בשל שאינו שני טקשר אכל דמאי בשל חיזוק עשו ודאי בשל בסיתה דהוימקשר
 לר"ם אלא שייך לא הזאת הסבדה עכ"ל. דטאי בשל חיזוק בו עשו לאבמיתה
 כהכסים פסק דהרטכ"ם וכיון ודאי סשום כדמאי הששו דלא לחכמיםמשא"כ
 שמשמע טעם נותן הרמב"ם ועור דמאי של למע"ש דמאי של טעשר תרוטות בין חילוקאין

 יתחייב לא ואם טפודש שכתכ כמו דטאי של סעשר תרומת בדין יזלזלו שלא הואשהחזוק
 שהביא והטעם )שם( בב"ם הגמר' טעם הטעסים השני באטת אולם בה. יזלזלו חוטשעליה

 התרוטה תנינן תמן וז"ל: ה"ב דדטאי פ"א בירושלמי הובאו ושניהם נינהו שוניםהרמב"ם
 ט"ו פ"ד כנ"ט דפריך )פי' הכן אמר את והכא דמאי שי מעשר ותדומת מעשרותרוטת
 את וחכא לדמאי( גם חוטש יש הרי דמאי של תרום-ק טהן ואחד הן חומשין חמשהשנינו
 של מקשד תרומת ידי יוצאת הזאת הטשנה אין אר"א חוטש( לו אין )דהדטאי הכןאמר
 בדבריחם דטחטיד רד'ט אליבא היא דב"ם )משנה רבנין הכא כרם ר"ם תמן כדון סהודמאי

כשי



 כיוהברכה חמישימקיימקורדת
 בשם אטר זעירא ר' ,שם( בב"ט הכבלי התידץ כמו וזהו דדבנן אליבא היא ומשנתינו תורהכשל
 טפני שיפדיש אטרו ולסה חוטש קליי יפריש שלא דטאי של טעשר תרוטת הי' בדיןרבנין
 אפי בתרוט"ע )פי' קדושה בה נוהג אינו הוא אף יפריש שלא לו אוטר את שאםגדרה
 ויואכל כלל לכהן יתן ולא בה יהקל יבא שלא חכטים שגדדו הגדד טפני טודיםדבנן
 תקנו הילכך תקלה טשום אלא לכהן דטאי לתת טחויב איננו הדין פי דעל בעצטןאותם
 במקום שהוא סיתה חיוב שיש בטקום אלא חייב אינו טדינא אבל חוטש לחייבחכמים
 היה ובדין חוסש( חיוג ליכא סיתה חיוב דליכא בדטאי משא"כ קדבן בטקום וחומשכדת
 אתה שאם גזירה ספני יפריש שלא אטרו ולטה חומש קליו שיפריש דטאי של שניטעשד
 בחיוכ תיוי אינו טק"ש של החוטש )פי' עיקר כל טפריש אינו הוא אף שיפריש לואומד
 אותו לחייב לא הקילו וחכטים דטאי של בטק"ש אפי' הדין קפ"י שייך היה הילכךמיתה
 כתירוץ סוכד הדטב"ם ורבינו ע"ש, פדיה בלא לאכוי יקל שלא כדי בפדיונו חוטשלהוסיף
 אתיא מדסאי דפ"א ומשנה כר"ם מ"ל דב"ם דטשנה הב' כתירץ לוטר דאין שבירושלטיהגי

 חומש דאיכא דב'ט כמשנח טתרוסות בפ"י ופמק הטשניות כשתי לפמוק א"א רא"ככרבנן
 הרסג"ם סוכדח הילכך טדמאי דפ"א כטשנה הדטב"ם פמק סטע"ש ובפ"ה דטאי שלבתוט"ע
 חומש עלי' יתחייב יא דאם מתקנה אלא טדינא לאו חוטש איכא דתרוט"ק המקםלאחוז
 יתחייב לא אם חכטים אטרו אבל שכתב הרסב"ם כונת וזהו בזרות בקצטו ויאכל בהיזלזלו
 שייך לא דסאי של בתרומ"ע חוטש שמחייבים הזה המקם אולם בה, יזלזלו חוטשקיי'

 לכהן, לתת טחויב דאינו דטאי של טקשר תדומת דבשלמא דדבנן דהוה ודאי שלבתרוס"ק
 לתת דסחויב מדרבנן ודאי טעשר בתרומת טשא"כ בקצמו הוא יאכלן שטא חיישינןסמפק
 חוטש חיוב דליכא וכיון בעצטו ולאכול לזלזל יבאו לא להם יש תדוטה שדין טחטתלכהן

 וא'כ קדש להיות ראוי הויין ולא תרוטה התשלסין זו נקשין לא טטילא דדבנןבתרוטות
 ובתאנים בגר1גרות והתם טשלם טדה דלפי דטיפשמא )שם( דפמחים טהא טוכחשפיד
 סה*ת בתום'ע חייבין אילנות דפירות הדטב"ם כדקת מוכח הדי אילנות פירות דהויילטיירי
 הראכ"ד דעת אבל )שס( ובש"ט ,פ"ח( לב"ט והד"ן קל"ג טצוה .והסם'ג ר"ת דקת הואוכן

 תנא ד"ה )י*כ( לד"ה והתוס' מתרוסות ובפ"ג ה"ג סטע"ש ובפ"ג ה"מ סעשר מה'כפ"א
 )כח:( כתובות די"ד ותום' )שמי בחידושיו והר"ן )מו( לר"ה והרימב"א דטקשרות פ"אוהר"ש
 לברכות והש"ם )שמ( לשבת והרשב"א והדימב"א ימח( לשבת ובחידושיו התורה קלוהדטב"ן

 והדא'ש פ"ג והכו"פ קמ"ז ס" והיראים )שם( לשבת והטאידי שצ"ח טצוה והחינוך)לו(
 חוץ אילנות דפירות מ"ל אלה כל ד"ג ובתשב"ץ )שם( ובר"ש טפרה ובפי"א )נה(לנדדים
 אסטכתא אלא אינו הנ"ז והירושלטי בהספדי והדרשות דרבנן אלא אינו ויצהד תידושטדגן
 והא כשתיה לאו מיכה דטה"ת מ"ל דהם לטימר איכא .)שס( דפמחים טהא שהערנווטה

 קדשי את יחללו טלא תרוטה נעשין והתשלוטין חוטש טשלם בשוגג תדוטה דסךדילפינן
 א"כ )לב( כותיס בנות בפדק התוס' שכתבו כסו בקלטא אסטכתא אלא אינו ישדאלבני
 ולעשות פמור הוא שטה"ת בטקום אפי' בתשלומין לחייב יכולים דחכפים מזהטוכח

 והתשלוטין קו"ח וחייב טדרבנן אלא אינו המך תשלוטי דהא טדרבנן תרוטההתשלוטין
 )שם( בפסחים הגטר' טיפשמ שפיר הילכך דאודייתא תדוטה דין ככלתדומה

 ועוד דדכנן אילנות דפירות אע"ג משלם מדה דלפי כרכה עליו תכא תאניס ומשלםגדוגדות טדאכי
 קשואין אכל אם לפיכך לעיל: והבאתים ט"1 טתדוטח דפ"1 וטתניתין מהספדא לחוכיחיש
 אינו רכ*ע אליכא ירקות והא ע"ש, שביעית סוצאי של לקשואין יטתין שביעית ערבשל
 )פ"ח,( כ"ס התוס' שכתכו כמו דוקא לאו דקשואיןי לטיסד איכא ולהדמכ"ם דדבנןאיא

ר"ת



רץבירכ~ץ חמישימקררכ~קררררנכח
 דחא תאנה נקמ ודוקא להיפך שם ולהרמב"ם ע"ש. תאנה דוקא לאו בחאנה: חכאדיה

 חדטב'ם גם דחתם לםיטר ואיכא בתום"ע דחייבין הוא מה"ת אילנות דפירות ס"להרטכ"ם
 סובר ינאי דר' פל"ג בהר רבה טטדרש טוכח דהא דוקא לאו רתאנה כהתומיטפרק
 הי' ינאי א"ר לשון ביד וחיים טות הפטוק על התם דאיתא דרבנן אלא אינו אילנותדפירות
 תייא א"ר לשון ביר היים ואכלו עישרו לשון ביד טות קשאו שלא עד אכלו מבולככר
 מי' התחזקות בשער ט"ש ועיין ע"ש, כו' אכלה תאנים של כלכלה לפניו חיתה אבאב"ר
 פירות אם והראב"ד הרמכ"ס במחלוקת דפליגי לסיסר איכא פליגי במאי להבין :צריכיןכ"ר

 חייב ואינו דרבנן אלא אינו אילנות דפירות מובר ינאי ר' דדבנן או ראורייתאאילנות
 דרכנן אלא שאינו ותאנים יצהר או תירוש או דגן או מאלה באתד רק טבל טשוםטיתה
 טטין שהוא מבזל ככר לענין לשון ביד זחיים דסות ינאי ר' ממרש הילכך מיהה חייכאינו
 דאורייתא אילנות דפירות מובר אבא בר חייא ור' בטיתה וחייב דאורייתא מבל 1ה1"לרגן

 דסוקי ,שם( דב"ם הגמדא דסוגי' וכיון הלשון ביד ותיים טות בתאנה גם טפרשוהילכך
 בעינן דרבנן אילנות דפירות מ"ל ינאי דר' דטוכח וכיון ע"ש. הוא ינאי לר' גםבתאנח
 בדין הרטב"ם דקת שבארנו טה ויפי דוקא לאו דתאנים התם התום' שכתבו כמולטימד
 נוכל דרבנן בתרומהחוטש

 לתר"
 אשה וטקדש כהן אזיל ר"ה )צ.( ביבטות התומי קושיי

 וקאטדי תרומה ונעשים תשלוסין תשלוטיו דטדאורייתא טרקדק אינו ולטה וא'ת , וז"לכו'
 דליכא למיסר איכא הרמב"ם דעת ולפי ע"ש. לזרים ושריין תולין והוי תשלוטין דאינןדבנן

 דליכא דדבנן בתרוטה וחכסים דר"ם דטחלוקת למיסר יאיכא התום' שכתבו כטולטיפדך
 במזיד תרומה אוכל כטו אלא הוי ולא לזרים ושיירין ונתחלל תרומה דנעשיןמשום

 חולין לשלם חייב נטי במזיד אכל דאם להרסב"ם ום"ל תרוטה נעשין ולא איכאדתשלו0ין
 נעשין דאין אעפ"י דרבנן בתרומה ה"ה תרוטה נעשין התשלוטין דאין אעפ"יטתוקנים
 1כ1:נת1 )פח( הפועלים ספרק סוכיח והכ"ם טתוקנים. בחולין להיות צריך התשלומיןתרומה
 עכקינן לתצר נומה ונופה בגינה העומדת בתאנה הכא פפא רב אטר : התם דאיתאלהא
 הנ"ל )שם( רב"ם טסוגי' םוכיח שצ"ה מצוה והחינוך ע"ש וסהא אילנות דפירות טוכחע"ש,
 לב'ם סקובצת בשיטה עיין ,ה את ולהכין ע"ש כצ"ע דבריו הניה שם הינוך וסנתתלהיפך
 דרבנן תכלין טעשר עוברים אלו פ' בפמחים הרטב"ם נשימת טשמע הטוגיות ורובושם(
 דוקא משטע דרבנן ירקות טעשר )יב.( בר"ח וכן אילנות פירות ויא תבלין רוקאטשטע
 פסול ממאה תרוטה של דאתרוג )לה( במוכה דאמרינן וטאה אילנות פירות ולאירקות
 בתרוס"ע הייבין טה"ת אילנות דפירות להוכיה אין עיש אכילה היתר בה דליתמשום
 הרגיש כבד אכילה היתר לו יש סדאודייהא הא פמוי ממאה תרוטה של אתרזג למהדאל"כ
 מדרבנן פירות תרומת שהוא אתרוג דתרוטת ואע"ג : וז"ל למוכה בהידושיו הרשב"אבזה

 אולם עכ"ל. מה"ת ופמולו כו' כתותי להוי מטא טירי לשריפה דקאי היכי כל הואבקלמא
 אסי ור' אמי ר' בה פליגי ימול לא מהורה תרומה ושל : התם דאיתא טהא ע"ז להעיריש
 בטחגיתין דאטדינן מזסאח לקבל שסכשירה בד"ה רש"י וכתכ כח שסכשירה טפני אטרהר

 הוכשר באתרוג וכשנוגעים כו' בשכת לטים וטתזרת בעלה ומיד בנה טיד אשהסקבלת
 לה עשה רחטנא אמר תרוטתי משמרת דכתיב לתרוטה מומאה לגרום ואמור כו'ימומאה
 כידים אפי' טומאח ואיסור דרבנן אלא אינו אילנות "ירות דתרוטת ניטא ואם עכ"לשימור
 טפני לטצוה הלולב ליטול לאמור כ"כ לחחמיר יתכן א.ך טדרבנן אלא אינוג"כ

 לידי יבא שמא סבות איזה טפ"י יתגלגל ואח"כ הכשד יידי יבא שטא מפיקותחרכח
 טחלח דפמוד הו"א לדודתיכם קרא לאו אי שביעית דקיסת מעמא לעיל ט"ש ולפיטוטאה

סשום



 כט הברכה חמישי מ"יימקורות
 רלא אטרינן ולא לשריפח ולא לאכלה אסרח והתורה היא שריפה בת טמטא דאיסשום
 טחטת דעיסה כיון סשום היינו דהיה מצוה תיוכ וראי טידי וטוציא סטטא ראי ספקאתי

 ק"י ה"נ דמי לשריפה כודאי טומאה לקכל ועלולה מוטאה לקבל טוכשרת נעשיתהגיבול
 עטידתה ותהיי טוטאה לקבל סוכשר ותהי' טים עליו שתנתן ודאי תתגלגל לטצוההנטילה
 טצוה שהיא אפי' לולב נפילת לטצות להשתטש לטפרע נדחית הילכך ודאיתלטוטאה

 לקסן כדנבאר באחר הטצוה לקיים שאפשר הכא טיירי דודאי דרבנן וטוטאהטדאורייתא
 בזה"ז תרוטח מברת סי לר"י יוחנן ר' א"י )פב.(: דיבטות מהא יהעיר יש וכןבעזהי"ת
 בחולין וכן שם ותוס' ברש"י ועיין ע"ש. עולה בעגוייט עיגול שונה שאני אין א"לדרבנן
 ומינה כו' קטיפלגי באתרה ואוקי טינה ובדון וטינה טינח בדון פליגי בטאי : איתא)ק*כ.(
 ד"ה כרש,י ועיין ע"ש, טינים שאר אפי' נטי תרוטה אף טינים שאר אפי' בכוריםסה
 לטיטר איכא לא אחריני סידי אין ויצהר תירוש התם דאמר יהושע ר' ואפיי תרוטהאף

 אחרים דמינים טשום הללו במינים אלא כטותן דלאו טהן היוצא טשקין לקנין דוקאדהיינו
 כטו בעלטא כויעה אלא ואינן כסותן לאו שלהן טשקין הילכך עוסדין הן לטשקיןלאו

 אף ד'ה )שם( בהולין התום' שהקשו מה נ"כ נכין וכוה ע"ש. )כד:( כפסמיםדאמרינן
 ע"ש. סגלן תפוחים ויין נוחגים שהבכורים טינים שבעה דוקא איטא אכתי וא"תתרוטה:
 מין טאיזה הפירות חיוב לענין אינו טבכורים דילפינן דהא היא קושי' לאו הנ"לולפי
 טשקין לענין אלא אינו טבכורים דילפינן והא אחר טליסוד ילפינן החיוב עצם על כישהוא
 אפיי כסותן טהן היוצא סשקין טינים דבשבעה טבכודים דילפינן וכיון כטותן טהןהיוצא
 כטותן סהן היוצא טשקין יענין טינים טשאר מינים שבע שנא סאי א"כ ויצהר תירושדלא
 טינים טשבע חוץ כלל בכורים חיוב ליכא דבבכורים שאני בכורים ולענין סינים בשבעכמו

 כסותן טהן היוצא טינים בשבע כטו המינים בכל איכא תרוסה דחיוב כיון בתרומהסשא"כ
 ויצהר תירוש באתרה ואוקי סינה דדון נאטר אם בשלטא בתרוטה שחייכ הסינים בכלה"ה
 אחר לסין ויצהר תירוש בין שיש החילוק ונמוק טעם איכא לא אחריני טידיאין

 בתום"ק חיוב יש דבכלהפירות כיון אבלבתרוסה עומדין לסשקין לאו אחדיםדמינים
 בין יש חייוק מה כטותן מהן היוצא דטשקין טבכורים ילפינן טינים השבע וגכלסה"ת
 ובש"ם הרימב"א אותו והביא במינו טיוחד הוא הראב"ד, ודעת הטינים לשאר טיניםהשבע
 דגטר ומעשרות בתרוטה הייבין בבכורים חייבים שהיו הטינים ז' דכל ונ"ל : )פ"ח.(לב"ט
 דס"ל טשטע ע"ש. ויצהרך תירושך דגנך וראשית האדמה פרי כל מראשית ראשיתראשית
 סי' בח"ט הש"ך כם"ש נינהו ראב"ר דתרי ונראה סבכורים תום"ע ילפינן החיוברעצם
 אלא אינו ויצהר תירוש סדגן הוץ האילן פירות דכי הראב"ד בשם כתבתי לעיל רהאל"מ
 בסצוה חינוך המנהת כתב וכן הוא ראורייתא טינים השבע דכל ס"ל הנ"ל והראב"דררבנן
 מייכין שאין אני ואוטר וז"ל: הדש עגין הראכ.ד כשם הכיא פ"ג ופרמ והכפתרשצ"ה
 נוהנת תרוסה טינין שאר אבל שלהן המבל ועל ויצהר תירוש דנן תרומת על אלאטיתה
 נאטר אם אף וסזה סזה וחוץ טבלן על ולא מיתה תרומתן על חייבין אין טעשרות וכןבהן
 וטדטקת התורה טן תרוטה קדושת עליהם יש שם עליחם קרא אם התורה סן חייביןשאין
 ר"ל אמד )פ"א,( ביבסות דהיינו זה נגד מוגיות הרבה יש לכאורה עכ"ל. תורהכשל

 נטי תרוטה דאור"תא ושוק חוה שנא מאי כו' ושוק בחזה מאכילה ואין בתרוטהטאכילה
 מוגיות הרבה יש ובכה"ג ע"ש דרבגן הזה כזטן בתרוסה עמקינן במאי הכאראורייתא
 תרומה קדושת לה ויש גטורח תרוסה כבר היא נעשה השם את שקרא אחר הראב"רולרברי

 שקרא לאחר אבל להפריש השם את שקרא קודם חיוב חל אם רק חילוק ואיןראורייתא
את



ר;בירכדן חמ'שימקיימקררררצל
 קרושת טקדיש כטו 1ה1"ל התרומה קרושת מקודש השם שקרא כיון אחד הכל השםאת

 הטזבח קרושת בזה"ז הטזבח לקרושת בזה"ז תרומה קרושת בין לחלק ויש הזה בזמןטזבח
 טפני היא הסבה בפועל נוהגת שאיננה וטה גרעון שום בלי בתקפה עכשיו גם היאבכח

 לנו ואין המטאים את למהר פרה אפר לנו ואין המקדש בית לנו אין בנו שישהמגרעת
 וכח הקרושה תופס טזבח קרשי אפי' כשמקריש הילכך ומיוחמים מהוריםכהנים
 נפקעת הקרושה שעצם התרומה קרושת לאפוקי שהקריש ההקדש על חלהקרושה
 וכיון ונפקע נגרע עצמה הקרושה בבואכם ליכא רעכשיו כיון נפקק סבכח שגם הזהבזטן
 של השם קריאת הואיל טה א"כ בכלל טעשר בתרומת החרוטה קרושת במלה הזהשבזטן
 להעיר ויש ראורייתא תרומה קרושת דין עכשיו ככלל שאין כיון הזה כזמן תרוסהשס
 ררבנן בתרוסח אכול מעיקרא חזקה גרויה טאי ואלא )כה.(: בכתובות ראיתא טהאע"ז

 ראורייתא בתרומה אכול ררבנן- בתרומה נמי השתא ואבע"א ראורייתא בתרוטה אכולחשתא
 וראורייתא ררבנן, ררבנן שהוחזק ממה יותר סהני לא רחזקה נאמר אם ע"ש. אכוללא

 ראז לראורייתא טררבנן קדושה להוסיף כלל מהני שם קריאת הי' לא קורם והאראורייתא
 על גם טמייא דאודייתא תרוטה שהי' ביון ואח"כ דאודייתא תדוטה בסציאות כיי הי'לא

 סותר הי' איך ראורייתא אימור ררבנן אפיי להיות השם קריאת טועיל היי סררבנןתרוטה
 קריאת ע"י ראורייתא נעשה טרבנן אפי' הא ררבנן תרומה אפי' החזקה ע"י לאכוללחם
 רס"ל כלל ראורייתא תרומה היי לא ישראל לארץ שעלו אחרי רגם רס"ל לטיטר ואיכאהשם
 ואבע"א ראמרינן והא ראורייתא איסיר לעשות יכול השם קריאת ואין ררבנן בזה"1תרומה
 ועכשיו העבר שם על רק המה האלה השסות כו' ראורייתא בתרוטה כו' ררבנןבתרוסה
 הפירות ושאר דרבנן חד בזה"ז ויצהר תירוש דגן דרבנן לחד דרבנן כתרי בין רק נ"טאין

 דבכל החזקה מועיל ולזאת ררבנן תרי הוי ויצהר תירוש רגן אפי' ובבל ררבנן תרי1ירקות
 תרי הוא ועכשיו יהושע, בזטן שחי' ררבנן תרומה לאכוי להתיר יכולין הזה רבזסןלענין
 ררבנן חר ועכשיו ראור"יתא תרוטה יחושע בזמן שהי' ויצהר תירוש רגן לאכול ולאררבנן
 להיות טהני השם רקריאת הראב"ר לרעת ראפי' נ"ל ועור הראב"ר לרעת לבאר כנ"לחוא

 השס הקריאת אחרי אפי' א"כ טיתה לחיוב ויא לאיסור רק היינו ראורייתא ררבנןטתרומה
 למי שנפלה תרומה של רבילה : וז"ל איתא ט"ג פי'א ובפרה התרוטות בחוטר הברליש

 חייב והאוכלה ממאים המים מהורה בין ממאה בין כביצה בה יש אם ואכלה ונמלהחטאת
 ועיין )נר( בכורות ובתום. בר"ש עיין ראורייתא אילנות רפירות מפורש הרי עכ"ל,טיתח
 ררבנן אלא אינו אגינות פירות רבשאר )נה( רנדרים טגמר' מוכיחים ויש שם הה"מבפי'
 ע"ש. וירק האילן פירות לאתויי אביי אטר הרבו הרבר כפרוץ סאי , התם ראמרינןטהא
 נימא ואם בטעשרות מתחייב היו לא תקנתו וקורם תקן חזקיה אילנות רפירותטשטע
 בתוט"ע נתחייבו נמי חזקיה תקנת קודם גם הא א"כ בתוט"ק טה"ת נתחייבו הפידזתדבכל

 הגרועים טטינים רהיינו האילן פירות לאתוי דה"ק יפרש רהוא למימר איכא הרמב"םולשימת
 וכן ררבנן אלא ראינו מורה הרטב"ם רבינו רגם כו' וצלמנה בשיטה והיינו מררבנן אלאדאינן
 וגוזזין )פג.(; ביומא ראיתא מהא להעיר יש וכן נינהו רגריעים שוח וכנות צלףבפירות

 אלא החם רבי אמר לא כאן ער ומפיק, לעשר צריך ואין אותו ומאכילים הכרישין אתלו
 מה"ת. אילנות פירות אבל ררבנן ירק טעשר ררק משטע ע"ש. ררבנן ירק מעשרלענין
 אסר לטה להיפך לרקרק איכא ראורייתא רמבל רגן במעשר אבל , וז"ל התם איתאאולם
 ולא הוא טה'ת דגן ררק מוכח וראי אלא ראורייתא מעשר סתם אטר ולא רגןבמעשר
 ויצהר. תירוש ג"כ איכא הא טה"ת לבר רגן וכי לרקרק איכא אכתי חא אילנות.פירות

ואיכא



 י" הברכה חמישימ"יימקורות
 לאפוקי סה'ת אסור טהן היוצא המשקח דדוקא והיראים הרטב"ן לשיטת סזה לחוכיחואיכא
 "מעשר' סתס אלא דגן גורם איננו דהריח  טשטע אולם פדרכנן אלא אסור אינו שלהןהפירי

 גירסת ולפי עייש, דגן ביוטא גרס דלא )לו( בברכות גאון ניסים טרב סשטע וכןדאורייתא
 הכי אטר אי וז"ל:  ושם( דאיתא טהא הרטב"ם שיטת ג"כ יתורץ )שם( גאון ניסיםרבי
 אינו אילן רפירות טפורש הרי ע"ש טדרבנן גופה דבארץ אילן טעשר גבי טילי הניהוא
 טשטע ברכות על חסיד ר"י בתוספת שראיתי טה ולפי להרטב"ם יתקשה טדרבנןאלא
 ראי אין לפי"ז וכו' סדרבנן גופי' דבאוץ צלף טעשת גבי ה"פ ה~"א )שם(, גרםדה~א
 ולא דדבנן אלא אינו צלף דרק לטיטר דאיכא דרבנן אלא דאינו אילנות פירות לעניןסכאן
 טילי הני הו"א הכי אטר אי כך: הגירסא איתא גאון ניס"ם וברב אילנות פירותשאר
 אבל *אילן" "ירק" במקום שם הגיה דהטגיה ואע"ג עכ"ל. טדרבנן גופי' דבארץ ירקטעשר
 לדבריו הטשך דהא אילן ולא כתוב דירק יוכיח שם המאטר של דכותלו כן אינוהאטת
 לשנים השנה ראש בתשרי באחד בפ"א השנה ראש כטסכת שניגו 11"ל: כתבהנ"ל

 ואטרינן ולטעשרות לירקות י"ב( )שם ובברייתא ולירקות לנטיעות וליובלותולשסטים
 טכל הרי ע"ש דאורייתא וקתני, דרבנן תנא מעשרות היינו ירק טעשר ניזהו פאילירקות

 דין הך טוכח סשם דגם דר"ה הסוגי' הביא וע"ז דרבנן ירקות בגמר דגריס טוכחזה
 שם שהביא הטאמר טחמת דרבנן דירק ולהוכיח בזה להאריך צורך לו ויש דרבנןדירקות
 טעשרות ססכת ובתחלח : וו"ל שם שהביא כטו לספק טקום דיש להוכיח יכולין שטטנואח"כ
 שהכתוב לפי סדבריהן לירק טקשרות אומה עקניא בן איסי טנין ירקות אסרי טערבאדבני
 ואיך דרבנן ירק וטעשר דאורייתא האילן דפירות כתב טפורש הרי עכ"ל הוא טדרמנןירק אבי העץ טפרי הארץ סזרע הארץ סעשר ~כי כדכהיב העץ ~פדי הארץ ורע אלא זכרלא
 אלא זכד לא שהכתוב כתכ והוא סדרבנן" כו' אילן טעשר *הנט"ל גירסתו שתהי'יתכן
 לברר חק טאריך וחוא הוא טדאורייתא האילן דפירות דס"ל טשטע העץ ופרי הארץזרע

 )שמ( בברכות שגורטין טשטע והתיר ד"ה )ר;( חולין בתום' וכן דרבנן ירקותשטעשר

 כו' אפי' הו"א וטשני כו' נךברכין (ביצד ובריש : וז'ל הנ"ל גאון ניסים דב שלכגירסא

 גירסא לפי תרי  ע"ש כו' דרבנ, גןפיה דבארץ וצלף ירק סעשר הניסילי הו"א הכי אטראי
 גרסינן דלא התוס' ססיים ולבסוף דאורייתא אילנות פירות אבל דרבנן וצלף ירק דוקאזו
 ראיתי אח"כ דרבנן אלא אינו 'אילנות דפירות ס"ל דהתוס' משום ע"ש מעשר נטי ול"גירק
 וכתב גאון ניסים רב הפיי על הגה כתה ז"ל הירץ נפתלי טו"ה הצדיק הגאון תותנישטר
 ירק על הוא שהב~א הראי' דהא ירק היתה גרסתו רק הוא טעות וז"ל: אילן ירקלסקום
 סתאים זה הוא הרי העץ, טפרי כו' מעשר סכל כדכתיב טה"ת אילן דטעשר טדבריוומשטע
 פירות אינם צלף של והתסרים דלקפריסין ברסב"ם טבואר ובהדיא כנ"ל שכתבנולזה

 ושל חרדל ושל תלת, של תמרות : וז"ל ה"ד פ"כ דתרופות נפ"נ כתנ רהא לר"עאילנות
 אבל לזרע בשזרען בד"א פירי שאינן טפני פטורין צלף של והקפריסין. צלף ושל חלבןפול
 בירושלטי וכטבואר הצלף על גם קאי בד"א דחאי וטבואר ק"ש חייבין אלו הרי לירקזרען
 ענין חייבין לכ"ע לירקות אבל לזרע בזרע דווקא היינו ור"ם דר"א דמחלוסת דסעשרותמפ"ד
 אביונות אלא סעשרין דאין ר"ע דאטר הא ע"כ א"כ ע"ש. פליגין טה בד"ה הפניםכטרא
 יאכייה זראוין ירק דעדיין סתחיתן הוא אס הייא הא בסתם דאי יזרע דבזרע טשוםהיינו
 סתם ר"ע אטר לטה א'כ טלקשר פטור, כלל לאכול ראוין שאין לאח"כ ואם לעשרחייב
 וטכלל באו לא אילנות פירות דבכלל וקפריסין דתטרות לר"ע ס"ל לזרע וכשזרעןפטור
 פטורין ורבים ירוקין קדיין והקפרימין התטרות אפי' לר"ע הילכך לזרע שזרע כיון יצאוירקות

סלעשר
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 טשתי באחת שהיו כגון ירק טכלל יצאו לא אם אלא לעש- לחייבן צר שום ואיןסלקשר
 יש אז לאכילה וראוי, ורכים ירוקי, ועדיין מתם שזרע או לירק שזרע או אופניםאלה
 אטר אי )שם( בברכות ראמרינן הא הגמר' ביאור ולפי"ז טררבנן וחייבין ירק ריןלהם
 שחייכין כמצכ היו אם והקפריסין התסרים ה"פ כו' ידק טעשר גכי הנ"ט הו"אהכי

 בארץ אפי' הוא דטדרבק ידק טטעם דק חייבי, היו יא הנ.ל טאופני באחדבטעשרזת
 לפמוק מקילין בח"ל חילכך פטורין כארץ גם המל האופנים טשני באחת אף חיוכשלא
 אסוד הפידי קליפות ואפי' אסור טדאורייתא שאסור באופן דבארץ ערלה גבי אבלכר"ע

 קליפן טשום אמור קפרם בירושלטי שמואל וכראמר פריו את גו' וערלתם טקרארטרבינן
 לרעת ביאור זקוקה עור )נ"ר(. רבכורות המוגי' אולם רגזור אימא נמי בח"ל הילכךע'ש

 הני )ומשני( טנלן בעלמא טינין ושני : התם ראמרינן נגר כעוטרת מראה שהואהרטב"ם
 התום' התם כרטוכיח ררבנן קרא בהאי כת'בי רלא טין רכל טפורש הרי ע"ש נינהוררבנן

 רתדומות בפ"ב שכתכ כמו ויצהד סתידוש ילפינן אילנות דפידות מ"ל דהואהרמב*ם
 בני טאכל ויצהר תירוש רגן טה לו תתן ויצהרך תירושך רגנך ראשית שנאסר וז"ל:ה"א

 בתרוטותוכן חייב כהן כיוצא כל אף דגנך שנאמר בעלים לו ויש הארץ מןארמוגידוליו
 על אלא שואלת לא והגטר' דטי רכתיבי כטאן אילנות פירות כל הרי עכ"לבטעשרות

 שואלת עליהם מהם למילף מצינו ולא ויצהד תירוש לדגן דוסים שאינם דעלמא סיניםשני
 כדכתב כתיבי לא אדם טאכל שה; אעפ"י ידקות וטיני זה על טזה יתעשדו שלאסנלן

 אלא בטעשרות חייבין אינן ארם סאכל שהן אעפ"י הירקות הוי טתרוטות בפ"בהרטב"ם
 בכלל אינן הירקות אבל בה וכיוצא תבואה זרעך תבואת בסעשר שנאמר לפיסרבריהן
 מפודש ספדשים )שם( ור"ג ודש"י דהדמב"ם אליכא הגם' שאלת הל ועליהם ע"שהתכואה

 : ח"ל בעלטא טינין ושני ר*ה שכתבו טה"ת הרטכ"ם לרעת אפי' שאינם קטניות סיניעל
 לטעטיה הרמב"ם וא"כ עכ"ל. ע"ז מזה יתעשרו רלא טנלן וערשים פולים כגון דגןשאינו
 בו כלים חמעשרות שכל ברגל היינו לעשר תכלה כי בתורה רכתב הא על כתבשפיר
 התורה טן חייב לרעתו  האילן פירות רגם הארץ פירות וכין  חאילן פירות בין בווכולל
 רעחו שטפוזר כטו טראורייחא אינו אילנות רפירות הסוברים טן שהוא רש"י אךבתום"ע
 טתוך ר"ה )י"ג( טנה"ם ר"ה )י"ב( ר'ה טעשר גבי ר"ה )ל"1(. בברכות בש'ם סקוטותבחרבח
 ר"ה )פ"א יבמות שביעית ר"ה )ם"ח(. שבת תנא ר"ה )ג'(. ביצה קיבלה אם ר"ה)ט"1(.
 ר"ה )כ"ח(. ואב"א ר"ה )כ"ה( כתובות גרמינן נזיר בטמכת ר"ה )ם"ר( פמחים שונחשאני

 אסד ר"ה )נ"ה(. נררים נטי השחא ר"ה )ם"ט(. טפני ר"ה )נ"ג(. קירושין רברבנןבתרוטה
 הני ר"ה )נ"ה. בכורות תרומה אף ר"ה )ק"ב( חולין וזיתים בענכים ר"ה )פ'ח(. ב'םאביי
 תכלה כי הפסוק על תבוא בפ' התורה על רש"י כתב איך א"כ קתני. לא ד"ה )נ.(בורח
 נטצאו המוכות אחר שנלקפין יש אילמת שהרבת פמח ווהו בו כלין שהטעשרות רנלוו"ל:

 עם  חכלה כי להפסוק יש עסק איוה ס"ש רביסיח של בפסח כלין  שלישית שלטעשרות
 רש"י רברי להבין ונוכל ויצהר  טתירוש  שאינם  טררבנן אלא  חייבין שאעם אילמחפירות
 רבר בכל נוהג שני שטעשר טשטע ראה פ' במפרי אטנם 1 קל"1 בטצוה הסם"ג ט"שעפ'י
 עשד ת"ל האדץ פירות וסאר לרכות מניין ויצהר ותידוש דגן אלא לי אק דתניאמה"ת
 ענ'ל העץ ספרי ת"ל אילנות פירות לרבות טניין לה' קרש העץ ספרי הארץ טזרעתארץ טעשי וכל ח"ל ירקוח ושאר והגרגיר השחליים לרבוח טניין וגו'  ורעך תבואת אתתעשד
 ואעפ"כ ררבנן אלא אינו אילנות רפירות המם"ג רעת בתבנו ולעיל קם"א במי' בםם"גועיין

 בין נתעשרו שלישית פירות כל הרביעית טשנה הפמח חגיע שבטרם כתב קל'חבטצוח
פירות
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 פירות בין האילןפידות

 חאר"
 אלא אינו אילנות דפידות המובריס טן היראים וכן עכ"ל.

 לעשר ת?לה כי ת"ל מוכות כאן אף מוכות להל, מה אי רס"ד בסי' כתכ ואעפי"כטדרבנן
 דבדי לפי אכל ע"ש, במוכות משא"כ ונדגנו נלקמו הפירות שכל פי' טעשרותיו לו ש:לודגל

 והיראים חוא סע"ש על ווידוי ביעור דעיקר שפיד אתי טה"ת דכר כ:ל נוהג שמע"שהם6'ג
 כשאר אינו תרוסה דין וכאשר : וז"י קם"ז מי' טעשר תרומת במצות בחדיא כתבבעצמו
 פירות בשאר אינו טעשר תרוטת אף ויצהרך תירושך דגנך ראשית כתרוטה דכתיבפירות
 יתורץ ובזה ע"ש הכתוב ריכה שכו בירקות אפי' פידות נשאר נוהג שני מעשד אבלכו'
 דבר ככל נוהג דטע"ש והיראים כהסם"ג דם"ל לטימר דאיכא כחומש רשזי דבדיגם

 שיש וטה בטעשר שא"כ סה ותרומה בבכורים ריש טה טונים דבכורים דבפ"ב והאמה"ת
 סשאיכ כבכורים ויש כבכורים משא"כ וטעשר וישבתרוסח בתרומה טשא"כ ובכוריםבמעשר
 נוהג שטעשר ובכורים בתרומה משא"כ במעשר שיש מה נמי סנה ולסה ע"ש וטעשרכתדומה
 ייבטות בחדושיו הרימב-א שתירץ כטו לתרץ איכא ובכורים בתרוסה טשא"כ דברככל
 דהכא וי"ל בטעשר טשא"כ שבוע שני בשאר שנוהגה נקט יא אטאי וא"ת וז"ל,,ע"ה(
 שיש כחוסדי וה"ה עכ"ל. תרוסה שהוא לאחר שבגופא חומרי אלא נקמ לא חוסריגכי

 אך סע"ש שהוא לאחר חומר איזה נסצא הי. אם אלא שייך לא ג"כ היך משא"כבמקשר
 סה"ת פמורין וידק אילן דפירות ס"י דרש"י שסוכיח הי"ב טע"ש בה' הטיך שער להראיתי
 דסעשר ואע"ג , סים כל על ליגדל שדרכו ספני ד"ה )ג.( דקידושין דפ"ק סהא בטע"שאפי'
 במהשפי' )לט( שעה כל בפ' סרש"י מוכיח וכן ק"ש. אקראי אממכינהו הא דדכנןדידהו
 הרי כו' טושבות ככל היתר לי' אית ומדאורייתא דרבנן ירק דמעשר סרור : וז"לרש"י
 כסו רש"י דברי לפרש יתכן לא ולפי"ז ע"ש דרבנן הוי נמי דסע"ש לרש"י דם"לסבואר
 חיא ופליאה ; עליו וכתב. היראים דכרי שהביא ;( )מו לר"ה אבן להמורי וראיתישכתבנו
 כשתיקנו דא,כ ומעשרות תרוסות שאר ולא בכל נוהג בלבד שני שטעשד לוטר סאדבעיני
 סעשר ואח"כ תחלה נדולה תרוסה הסדר על. להפרישן וצריך וסעשרות תרוסות רבנןכהו

 להקדים אפשר איך פירות בשאר והשתא תרומות דטס' בפ"ר וכדתנן מ9"ש ואח"כראשון
 ספו הא נינהו ומעשר תרומה בני יאו התורה דמן כיון הא ימע"ש ראשון ומעשרתרומה
 טטעמינן דסזרקך רקי"ל רטיון למימר דאיכא נראה לענ"ד ע"ש למע*ש מבול מבל וללוילכהן,
 וייוי התרוסה לכהן דנותן הא א"כ וכפומקים )פח( ב"ם כדאיתא ממעשר פמורדלוקח
 וסתנה יחשב כסתנה להם שנותן טה וללוי לכהן לתתן מחויב אינו שמה"ת היותהמקשר
 תקנת לפני לדקדק שיש סה קפ"י ימימר איכא עוד כלי לטע'ש מבי חשש בהןייכא ללוי שנותן הטעשר וחלק להכהן שנותן המאה החלק ממילא מה"ת פמור ויוקחכמכר
 טנין שני אין ראשון אם סע"ש בשם לקרוא יתכן איך כתום"ע וירק אילן פירות לחייכחכמים
 ההיוב קודס ותרוטה ראשון טעשר נלי כטע"ש התורה הייכה כאשר דלכתהלה ודאיאלא

 חלק דהיינו ויצהר תירוש בדנן שקיים מע"ש שי חשבון לפן אלא הי' לאשבתחלה
 אפי' א"כ ויצהר תירוש סדגן שני מעשר של כחלק שהוא וירק אילן שבפירותהתשיעית

 ותרוסה הטעשר חלק על חשש אין קודם ומעשר תדוסה ירקות או אילן בפידות מפרישאם
 מצדמע"ש, טבל מחשש והסעשר התרוסה גם יתקן אח"כ שיפריש דהמק"ש מבל חשששים

 כהמם"ג יס"ל טשטס טע,טר וכל ;  הפסוק על פ'ל כ"ז בחקתי בפ' התורה על רש"יימדבדי
 בטעזש וז'ל כתום"ע 0ה"ת חיוכ דליכא בדכרים אפי' טהזת חייב דמע"ש.הידאים
 לכן טדבר הכתוב בטע'ש שכתכ כזה רש"י השמעני מה להבין וצריך ק"ש, מדכרחכתוב
 את לרבות היינו האדץ מעשר וכל ראה פ' כמפרי דילפינן דהא להשמקנו דאתאנראה

הידקות



 הברכה "מ4שימ"יי מקורותיי
 רש"י טכוון ולזה דרבנן אלא אינו רירקות קי"ל אנן הא ובאטת בחפרשה לחיוביהידקות
 בידקות דגם במע"ש רק אלא מרבה טעשד לכל לא כלומר מדבר הכתוב במע"שמ"ש
 תכלה כי הפסוק על כתב שפיר ועפי"ז והיראים הסם"ג כרעת והיינו להפריש התורהחייבה
 הרביעית שבשנה הפסח בחג בביעור שחייבין מע"ש לענין דהיינו איינות פירות גםשכולל
 בדגן הפסח עד ברביעית והנלקטין השלשית בשנה שחייבין מעשרעני דכטקום המע"שסחמת
 ולא אילנות פירות רק שטזכיר ומה במע"ש מה"ת חייבין אילנות בפירות ויצהרתירוש
 הילכך לקיטה כתר הולכין רירקות טעטא היינו טה"ת כסע"ש הייכין שג"כ ירקות גסטזכיר
 בחשבון נכנסת . ולא כלל השלישית לשנה טתיחסת אינה הרביעית בשנה שלוקטיןמה

 ולא מזה חזר הגמר שעל ורש"י שביעית שנה בשל אלא הרביעית שנה של וביעורהוידוי
 כי ת"ל ה"ג: מטע"ש פ"ה בירושלסי היטב מבואר שכתבנו וכס1 והיראים כהפם"גמבר
 של בפמח הפירות כל את לעשד טכלה הוא אימתי תכואתך טעשר כל את לעשרתכלה
 הפסח קד סר"ה ש'צא ירק לבער זקוק את ואין לבער זקוק את ההיא בשנה כו'רביקית
 יש ורק בירק וגם אילנות בפירות גס ישנם דמע"ש שבארנו כמו מבואר הוא הריע"ש
 שנה אחד טתיחסים דהטה הרביעית שבשנה פסח עד הנלקטין אילנות פירות ביניהםהבדל

 תכלה כי מחשבון יצאו רזה אחר שנלקטין מאלה ירק משא"כ חנטה בתר דהולכיןהשלישית
 לביעור עוברים והמה לקיטה בתר דהולכין כלל השלישית לשנה שייכים אינם כילעשר
 טה"ת אפי' ירק גם נכנם ווידוי הביעוד חיובי בכלל אבל השביעי שנה של בפמחולוידוי
 נוהג עני דטעשד לחדש נראה ולקנ"ד טה"ת ידק על גם שחלין מע"ש של הח'ובטפאת
 הוא הכיעור דשנת וה'ות וירקות אילנות כפירות אפי' התורה מן רכר ככל השלישיתכשנה
 רבדשיש טכל עני טעשר להפריש חייב הוא צדקה מטעם ומעשרעני עני טעשר שלשנה
 אברבנאל שכתב כמו טדבר חבתוב עני במעשר גו' לעשר תכלה דכי וקרא הארץ טזרעלך
 שבטע"ע מורה וגוי לעשר תכלה כי מאמרו הא' נאטנים עדים שנ' ע"ז לי ואעידה : תבואכפ'
 הי' שלא שני מעשר בממכת ז"ל אטרם השני והעד כו' השלישית בשנה שהי'טדכר
 דאיתא וכמו ע"ש, השלישית השנה שהוא עני טעשר בשנת אם כי הזה הוידויטתודה
 שכששית ט"ע טפני וכשביעית שכשלישית עני טעשר מפני כרביקית י"כ: מי' ~שס(כספרי
 שמכנימן וקטניות וירקות אילן בפירות אפי' מה"ת שחייבין פאה במצות ובכה"גע"ש,
 מה"ת ח'יב בפאה טה"ת בתומ"ע חייב אינו אילן פירות למ"ד אפי' כאחד ולקיטתןלקיום
 ס"ל בפאה ובכ"ז סה"ת בתומ"ע חייב אינו אילן רפירות דס"ל מא?ה הוא החינוךדהא
 שכתב כטו טה'ת חייבים דפאה ס"ל טה"ת בתום'ע חייבים ראינם וירקות אילן בפירותדאפיי
 בדין וכן ה'( אות )שס חינוך בטנחת עיין בחולין רש"י דעת הוא וכן ק"ש, רט"ובמצוה
 בכל טה"ת דנוהג עני טעשר ה"ה א"כ ע"ש. א' אות רי"ח במצוה חינוך במנחת עייןלקט
 הילכך לעניים ושייכים צרקה מטעם ג"כ דהסה ויצהר תידוש מדגן חוץ אפי' הארץזרע
 הפסוק על רש"י כתב שפיר הילכך מה"ת וירקות בפ.רות אפי' חייב עני דמעשר סודיםכ*ע
 של מעשרות נמצאו הסוכות אחר שנלקטין יש אילנות שהרבה פסח וזהו תכלה:כי

 כל לאו בתום'ע חייב אילנות דפירות לרש"י רם"ל סזה רטשטע ע"ש כפסח כליןשלישית

 גם סזכיר דלא והא מה"ת אילנות בכל דחייב הוא עני טעשר רין רק איא תומ"עדיני
 לכער זקוק אתה ואי לכער זקוק אתה ההוא כשנה ררריש: הירושלמי עפי' היינוירקות
 ער מעשרותיהם שכלון לומר בירק לה משכחת לא הילכך ע"ש, עדהפסח מר"ה שיצאירק

 אין וטה"ת מהידקות עני טעשר חיוב ובטל עבד כבר הרביעית בשנה שנכנסין רכיוןהפסח
 טעשר חיוב דין ובטל עבר כבד הרביעית ובשנה עני סעשר איא כלל מעשרות חיובבחם



עני. י" הברכה המ'ש'""יימקורות
 דאתרוג כיון פה"ת אילן פירות דס"ל הדטכ"ם לדעת גם ובאתרוג לקימה בתר דאזלינן

 התוסי ידקת אולס הפסח ער טעשרותוהן שכלין עליהם. לוסד שייך לא אזלינן לקימהבתר
 בתר אזלינן ר"ה אחר לקימתו אפי' ד"ה לפני גידוליו ננסר אם א"כ ע"ש. לקימתובתר' אזל.נן לא גידוליו שנגמר אחר ידק שגם דשכיעית פ"מ והר"ש )יר;י ודיה : )לט(סוכה
 בתר אולינן הטיד ובאתיוג לירק אתרוג בין לחלק התוס' שדצו טה ולפי גיפוד1שנח

 פקשרותיו כלה אם כי הפסח ער מעשרוחיו שכלה בסציאות אינו באתדונ. לפי"זלקומתו
 ואיתא הרביעית. שבשנה בשבט עשר חטשח עד דחיינו הרביעית שנח של ר"ה עדרק

 הטנחת גורם )כך שביעית של ריה בערכ שנמעו אילן : י"ב חלכה פסק"ש פ"הבתוספתא
 דאילן הא בכורים המנהת וספדש כשכיעית, אלא סתבער שלו שני סעשד איןבכורים(
 טתבעד שלי מע"ש אין בשסינית הוא וד"ה שביעית הוא שהער"ה היינו רזה: בערבשומעו
 התוספתא אתיא זה לפי' ע"ש. נ"ר עדיין הביעור זסן דהוא רביעית דבשנה הבאה שביעיתעד

 בגימין דאיתא יעקר בשוגנ אפי' דר"מ ואלינא יעקר בסזיד דאי ובשונג יהורח דר'איינא
 במזיר כין בשוכנ בין ובשביעית יעקר במזיר יקיים בשוגג בשבת הנומע רחניא,נזג:(:
 לסיסר ואיכא ע"ש. יעקר בטזור יקיים בשוגכ בשביעית אוסר יהודה רבי ר"כ דברייעקר
 פסק דהרסכ"ם טשום הנ"ל התוספתא דברי וידטב"ם רבינו דהשסימ הא שפיר אתילפי"ז
 הי"ב ויובל שטמה טה' נפ"א עיין יעקר בטזיד בין בשוגנ בין בשביעית דהנומעכר"ם
 שביעית של ר"ה בערב שנמעו דאיל, הא התוספהא ספרש הכל התומפתא על רורובהסדי
 טובר חנא והך כו' נומעין אין ט"1 פ'ב בשביעית דקתני פשום פירושו נראהו1"ל:
 השביעית שנת לו יעלה שלא אטדינן הרואים ספני אלא לעקוד לי' קנסינןרלא
 לו היא רביעית ששנה ונסצא ראשונה פשנה למנות יתחיל אלא ערלהלטנין
 השלישית בשנת שלו דבעי הי' השטמה פשנת סתחיל חי' שאם חסעשד סן ופסודהרבעי

 התחיל שלא והשתא רביעית של בפפח לבעד צדיך והי' בסעשר חייבת היתהוברביעית
 אלא אינו הכיעור שהדי השביעית בשנה אלא סתבער שלו טע"ש אין ראשונהמשנה

 כיר כח יש קסבר הסעשרות טן הרביעית נשנה לי' רספקינן ואע"נ ובשביעיתברביעית
 ולפי עכ"ל, בשביעית נמיעה לסשרי אתי דילסא נזירח סשום התורה סן רבר לעקורחכסים
 בה' דפפק משום הנ"ל התופפתא רברי השפימ דהדסב"ם מעטא נסי לסיטר איכאדבריו
 ר"ה קודם שביעית ערב הפרכיב או הפבריך או שהנומע אופר נסצאת : הי"א פ"גשפיטה
 שייך לא טס"נ הדי ע"ש. פותרין הפירות עקד לא ואם יעקור סכן פחות יקיים יוםכם"ד
 אחרי עקד לא ואם שנמע האילן לגסדי שיקקור או דהרסב"ם אליבא התומפתארברי
 על שנה לחופיף יותד ליי קנפיונן ולא סותדים הפירות העדלה שנות שנים השלששעבר
 הרביעית בשנה לי' דטפקינן דהא ום'ש הרביעית השנה של הפידות לאסור העדלהשנות
 איך זה סמך על צ'ל התורה סן דבר לעקור חכפים ביר כח . דיש סשום הפעשרותפן

 סח"ת דבר לעקור חכטים ביד כח אין הא סעשר בלי לאכול הרביעית בשנה להתידיכולים
 איכא ועשה בקום מה"ת דבר עוקד הו"י סעשר בלי לאכול להתיר אבל תעשה ואל בשבאיא

 הדביעית בשנה דאי קאפד נמיעתו פיום חטישית שהוא חרביעית בשנח דע"כלפיפד
 צריך אלא טסעשר פמוד הרביעית בשנח דהא כלל טפעשד ספקי לא הדי חנמיעחטשנה
 סשנות השכ'עית שנה לחשוב שלא אותו קונמין ואם כאכידה הפירות להתירלפדות
 ומהו כלל לאכלם הפירות ואסירין תחשב השלישית לשנה הרביעית השנה הריערלה
 כבד הדין סצד דאז וטעלה הנמיעה סשנת החסישית השגה על כ11ת1 ודאי אלאטפקיע
 החסישית השנה כבר נכנם והשתא עבדה הפידות 1לחלל לפרות שחייבין חרביעיתהשנה
 גפוד טכל אוכל הרי תילול ע"י אפי' יאכל ואם התום'ק כהפרשת חייבין הדיןשסצד

שהייבין



 הברכה חמ'ש'מ"יי מקורותיי
 ויעבור הפדשה בלי גטור טבל ויאכל ומעשרות תרומות בהפרשה הדק מצדשרייני;
 התרת לידי יבואו שלא כדי הוא ב"ד הפקר מכח דידן בענין הוא והכח ועשהבקום
 ושנח השכיעית השנה עם שנים ארבעה ערלה שנות להתנ-ג גזרו בשביעיתנמיעא

 כיון אכל בתום"ע הפירות חייכין הדין דכצד ואעפ"' הרביעית לשנה יחשכהרטשית
 וכיון רכ,שו להפקיר ב"ד כיד כח שיש וכיון נכסים לקנין קשור הוט"עדהיוב

 : הנ"ל בתומפתא זצ"ל הגר"א וגירמת ומעשרות טתרוטות פטור מטילא הפקרשהרכוש
 ופי' כשכיעית אלא מתכער שלו כע"ש אין רביעית של ר.ה כערב . שנטעואילן

 לעונת יגיעו שלא הכיעור שנת נמי שהיא אף כרביעית לא אבל ר"ל :הטפרש
 וחיינו פ"ה ח' כטהניתין כדתנן הכיקור טן ופטורין רביעית של כפסח אףהסעשרות
 רביעית ערכ נטע אם טכין אינני זה פ" עכ"ך, שם ראשונה לטשנה לא אכ? שםיר"ע
 המעשרות לעונות הגיע שלא טעמו כלאו ביעור ד'ן בטציאות א"א הרכיעית בשנההרי
 זצ"ל הנר"א כוונת לפרש ולענ"ד עדלה מחמת אסורין דהפירות איכא מזה יותר גרועהא
 לנטוע שאמור בזמן נטע אם א"א מם"נ שביעית ערב דנטע שלפנינו הגירפא לי' ניחאדלא
 אחרי הרכיעית בשנה חרי יום מ"ד ריה קודם נטע ואם לעקר דינו הרי שכיעיתמשום

 לא ולסח לנםיעה השישית חוא חרכיעית ושנה שנה חסש הנטיעה עי עכר כברהשמיטה
 חכיעור כשנת מתכעדים רבעי נטע דגם החמישי משנה עני ומעשר הרכיעית כשנהמתכער
 זה הכית מן הקדש בערתי הוידוי הי' כיצד , מ"י פ"ה דכע"ש בסתניתין כדאיתאוסתודים
 רביעית של יום( ס"ד קודם )דהיינו ר"ה כערב שנטעו אילן גרם יכן ע"ש רכעי ונטעסע"ש
 כיון הרביעית שנה של ר"ה קודם יום ס"ד פי' בשביעית אלא מתכער שלו טע"שאין

 שנות עבר כבר השישית השנה הרי שנים שתי עוד 1טונה שנה לו עלתה ר"השהגיק
 מכערים הביעור שנת השביעית השנה וכשהגיע רכקי חוא השישית והשנה מקודםהערלה
 כשם קורא ג"כ דנ"ד נ"ר אין אמר ולא כו שלן סע"ש אין התנא: שאמר ומה וסתודיםהנ"ר
 דמע"ש בפ"ה בכה"ג דאשכחן וכמו הלולים קדש דכתיב קדש אקרי דשניהם משוםמע"ש
 דסתבעריט מק"ש כדין נ'ר גם ובאסת דבעי נטק והשסיט כו' והבכורים שני וסעשרמ"1:
 רק לי' דלית דאעפ"י וקס"ך שם ראשונה במשנה עיין הוא מע"ש דככלל אלא מקוםבכל
 אלא חנ'ד קם וסע"ש תומ"ע הכל לו שיהי' כדי הבא הרביעית שנת עד לחכות צר'ך לאהנ"ר
 התוספתא דכרי מכאר שהוא יחזקאל לחזון ודאיתי בשביעית להתודות ויכול הביעוד בזטןמבער
 אלא מתבעד מע'ש אין שכיעית של ר"ח כעדב שנטעו א'לן : שלפנינו הגרמא לפ'הנ'ל

 ערלה שפירותיו הששית השנה שי האחרון כיוס הוא שביעית של ר"ה כערב : וז"לבשביעית
 : רבעי נסע פירותיו ס81ה עד חשלישית וסר"ה שלאחריה חשמיטה של השלישית השנהעד
 8י' עכ"ל, הוא במע"ש והביעור הוידוי שהעיקר מע"ש נקט לכך מתכערת. שלו מע"שאין
 אפשר איך הששית השנח של האחרון כיום נטע אם תקשה מוף מוף דהא כלום כתקו לאכזה

 אין רשביקית בפ"ב כדאיתא שיעקר דינו הא הבא השביע.ת השנה עד ולעמודלהתקיים
 פסק במת ואפי' ע"ש, יעקר כו, נטע ואם יום טשלשים פרות שביעית ערב כו'נופעין
 החשד ספני לקייסו דאסור טשום ע"ש, לעקור היורש את דמחייבין משטיטה כפ"גהרטכ"ם
 ואם שיעקר לחייב כשוגג אפי' שייך זה ומטעם ע"ש. משביעית דפ"ב בירושימיכדאיתא
 אילא לר' זו מתומפתא תקשח א"כ עקר לא אם בדיעכד הפירות לינין דהנ"כנאמר

 ואיכא טותרים דחפירות מוכח הנ'ל טהתוספתא והא ע"ש. הפירות גם דאופרבירושיסי
 בנומע דאפי' יהודה כד' מ"ל רהתומפתא מ"ל אילא דר' דשני' יתורץ דבחדאלמימר

 כר'ס מ'ל אילא ור' עצסו משכיקית גרע לא שביעית ותום' יעקר לא בשוגנ עצמובשכיעית
 : אמורין הפירות וגם בשוגג ואפי' שביעית בערב וה"ה יעקר בשוגגדאפי'

השקפה



 יז לברכה השקפה הברכהמקורות
 ד' הלכה ששימקיר

 היום וכל ביום אלא מתודין (ניןוי תורת מדין כו' סתודין איןר(
 הנץ לאחר ךדךקא ך;13עשך לרלדןל כץ2ך והמעס היוםכשרכל

 קודם גם יתודה השבם בדרך לצאת נחפזאםמי.בי
 אם השחר עלות קודם לא אבל החמהשתנץ היוס לי' וסמיך הבית טןהקדש
 השמשות בין התודה ואם בייםייהתידית וב:ש: יגךו:ע:::ע: לחזור וחייב יוצא אינו בלילההתךדה ואסרינן עכ"ל, מצוד ה'אחזה

 ביום: ומתודה חוזר אינו הזהבזמן מן המצוה לקיים הזמןסתחיל
 בפנל ץ2ל(ן ןבלן הבלון בפנל רבלן,, ובריקמר החטה משתנץהטובחר
 שאין י"א ולהתודות לבער חייבהבית :2ר כטונטצותעג:ר:צאי
 ךהעימך הבית בפני אלא נךהג מע,2ךךידךי הקפ"א סי' אויה מש"עקיין

 במצית חייביז הזה בזמן יגם יביניכדעת סי' סגילה ובקריאתתדנ"מ
 הוידוי ממצות פטור שהרא ב13קרהךידךי רסגילה בטתניתין ועייןתרפ'ז
 להתודות אסור13עשר כו' וכולן התסה שתנע עד)כ'(:
 סק"נ תרי"נ סי' כטג"אוקיין
 שטעינן וטהתם וו"ל וכתמ ,שם( דטנילח מתניתין שס שהביא תקפ"א סי' באו"חוהמ"י
 כשר ע"ה משעלה עשה ואם החטה טשתנץ לעשותו לכתחלה צריך מיום שסצותו דברדכל
 כ"ז ונ"ם חומתו ירי יצא לא בדיעבד גם התורה אם בלילה אמל ל"ש וידוי מצות גםא"כ
 ולא פסח של אחר~ן יו"ט של בטנחח רוקא להתורות תכטים דתקנו דהא הזה מזמןלדינא
 דברי שהמאנו ומטה יוכל. הוא מצוה כאן עד : בירושלמי כראיתא משום היינו היוםכל

 שכתמנו כטו ארינא אוקטינן רהירושלמי טעמא דליכא הזה ומזמן ג' ממקור לעילהידושלמי
 מהו גם ומלייה תחטה טשתנץ פסח של ראשון ביו"ט להתודות הטומחר סן טצוה א"כלעיל

 דקתני אינהו נינהו רוקא דטתניתן הנך וכל : דמגילה מפפ"ב הר"ן וכדכתב לאבדיעכד
 דטגחות מנמר' וכראיהא ק"ש. ביום ולא כלילה בלילה רקתני והני בלילח ולא ביוםביום
 בלילה שטצותו רבר היום כך כשר היום כל שסצותו דבר הכלל זת כו' תנן וחאי.ע"א.(
 ע"ש. לא נטי מיום דלילה אף לא בלילה דיום מה דיום דוטיא לילה קתני הלילה כלגשר
 שת'ם בשחר'ת טתפלל ערבית ההפיל ולא מקה יכו.ו ברכות תפלה לענין דאסרינןותא

 לאו ,טנם דאורייתא תפלה לס"ד דאפי' סשום היינו ע"ש שתים מערמית מתפללבמנחה
 )עיין תקנו רכנן והזטן תפלה טה' בפ"א הרטמ"ם כדכתב קמוע זמן אין ומה"תדאורייתא

 דמהית בוירוי משא"כ לשוגג סזיד בין וחילקו אמרו והם אמרו הם ומ"וי י"ד סי'מש"א
 יוימ עמר אם תקנה ל. ואין יצא לא כדיעמד אפי' בלילה ולא מיום דוקא כיוםהוא

 ד"ה )שם, התום' כתבו ויפה לתקן יכול שאין מעוות הו"ל התודה ולא פסח שלהאחרון
 מערבית טתפלל אינו ודאי דהא מומף תפלת התפלל ולא מעה אם בעי לא להו:איבעיא
 אלא מוםף של ברכות שכע תקנו לא וגם מוסף זטן עמר וכמר הקדמנות את יקדאדהיאך
 דרחסי תפילות שאר אמי קרבנו מפל זסגו עכר ודאי ובזה שפתיגו פרים ונשלמחסשום

נינהו



ןקבנרכןק ששימקור כ~קררןרעלח
 ובטצות עכ"ל. אחרת במפלה זמנו עבר כאן ואין כולו היום כל ארם שימפלל ולואינינהו
 איכא שם ובש"ע נ"ח ס"ס א"מ בב"י עיין תשלוטין לה יש אם הפוסקים טרלוקת ישק"ש

 זטנה ראורייתא ניטא אם ואפ" רסי וכמפלה דרבגן או ראוריימא ק"ש אם רפליגילסימר
 בשעמ המשלומין דגם שאני דמפלה לטיטר עודאיכא ב' א' מי' בש"א עיין ראור.ימא?או
 שש"ע שם לסלך והטשנה שם ובראב"ר חפלה מה' פ"ג ברסב"ם עיין הוא ממלהזטן
 מניא בהרדי וק"ש מפלה רשניהם ק"ש בזטן הק"ש של משלומין וכן ג סעיף ק"ח סי'או"ת
 לא סעות השחר: תפלת פ' דריש סהבריימא סוכיח תשלוסין לה יש דק"ש דס"לדמאן
 ערבית של תפלה או שחרית של וק"ש ערבית של ק"ש שבטל זה כו' למקוןיוכך
 דק"ש משלוסין ה"ה מפלה בשעמ דוקא רמפלה רתשלוטין וכיון ע"ש. שחרית של מפלהאו

 שכתבו כמו סוסף לתפלמ ורטי לגטרי בטל זטנה עבר וירוי בסצומ סשא"כ ק"שבשעמ
 ויא ק"ש ו" סעיף ק"ח סי' או"ח ובש"ע י' אות רמפלה פ"ג סייסוניות בהגהומ ועייןחמום'
 שכח שאם ר"ת אוטר : היילה כל ד"ה :( 51' בטגילה המוס' שכמבו העוסר לספירמרסי
 ע"ש. ממיסוח רכתיב לעכב הכתוב עליו דשנה סשום כו' ביום יברך לא בלילהלברך
 עליו שנה דעיקר לסימר איכא כיוס אפי' מברכין הי' לעכב הכתוכ שנה לאו אי האטשמע
 רבשעת למפלה ררסי ספירה זמן דאז שני' בלילה תשלוסין סהני רלא בעינןהכמוב
 בתפלח אלא תשלוסין ליכא בתפיה דאפי' הכי לוטר א"א אולם משלומין. סהנימפלה

 שתים ערבימ טתפלל טנחה ולא שחרית התפלל ולא טעה שאם לטשל בלברהסמוכה
 או"ח בש"ע עיין חפלות בשאר וכן תשלוטין לה אין שחרית אבל סנחה לתשלוסיאחרונה

 שאחריו ביייה ולא ביום לסחר במשלוסין אפשר בלילה ספירה שכח אס א.כ ד' סעיףנ"ח
 יום היום לוטר צריך רהא משלוטין שייך לא בספירה ועור הוא זסן:ספירה לאווביום
 בממפר פלוני היום יגיר הוא ואם אחר סספר הוא היום מופר שהוא היום ומספרולוני
 למפירח כלל בטציאות אין הילכך ה' לפני טשקר הוא הלא ששכח יום מספר אמסולשל

 עליו שנה רבעינן טעטא דהיינו לומר ואפשר לקכב. הכתוכ שנה ול"לתשלוסין
 רכתיב בהנהו מילי רהני לרבי"ה נראה וז"ל: דסגילה בספ"ב הטררכי רכמב לעכבהכמוב
 מילמא תליא בראייה אותו וראימם בהדיא יום כמיבבי' לא ציצימ אבל בהריא ביוםבהו

 תטיטות כתיב חוי ולא הכתוב שנה לאו אי בספירה א"כ ע"ש לכמחלה שרי השחרוסעסוד
 לילה כמיב דלא וטאחר היום תמילת שהיא סשום בלילה לכתמלה לספור רטצוחהו"א

 תטיטות דלכתוב בעינן הילכך כשר ביום גם בלילה ספר ולא טעה אם בריעבדטפורש
 ביום העוטר דקצירת למ"ד כמבו התום' ועוד בדיעבד אפי פסול וביום בלילה דוקאלוטר
 דביום רילפינן וירוי טשא"כ לעכב הכמוב שנה בקינן כשר ספירה רגם הו"א חילכךכשר
 אפי' בלילה ולא ביום דוקא הילכך רמי ביום בוירוי שכמוב כסו ססוכים רדרשינןסשום
 להתודות הוא סחויב החסח הנץ קודם השכם לדרך לצאת נחוץ ה" ואם יצא לאבדיעבד

 דהא יצא לא בריעבר גם בלילה אבל לעיל כדכתבנו השחר עלה שכבר ובלבר קורםגם
 ובמשנה : חתם דאטרינן וכסו )ד.( ביבטות כדאטרינן סמוכים דרשינן לכ"ע תורהבסשנה
 הוא סוכח הכא גם ע"ש. דטופני סשום ואב"א רסוכח טשום אב"א רריש טעסא טאיתורה
 לעשות והטשפטים החקים אמ ה' צוה היום באותו וכי לשאול יש הפמוק עצם עלדהא
 ללטדך וראי אלא הוה שנה ארבעים סוף יום אומו והלא לישראל מורה ניתנה היום באותווכי

 מורח בטשנה שיחי' התנאי גם דבעינן והא ביום שזטנה וירוי טצות על סטוכיםלדרוש
 ; )שם( ליבטות הריטב"א ע"ז כתב ככר התורה ככל גם לטררוש בעינן וטוכח ססוכיםאם

 טשטע תודח ובטשנה פרשה כחדא ונלח וטאוחר טוקרם לא טוכח לי' לית חתורהדבכל
לי'



 יט הברכה 'ששימ"יימקורות
 : הפמוק דריש תכוא פ' דרש,י ואקפ"י ע"ש ט'כח דין לדון שם ויש המדר על שכתובלי,

 עליהם נצטוית ביום כו כאיו חדשים בעיניך יהיו יום דבכי לענין אחרינא לדרשה הזהחיום
 ר"י פתה :, )פג כברכות כראיתא אחר טפסוק 11 דרשה רריש כעצמו יהורה ר' האק"ש.
 חיום אותו וכי לעם נהיית הזה היום ישראל ושמע המכת כו( ידכרים ודרש תורהבככוד
 תורה שחכיכה ליטרך אלא הי' שנה ארכעים מוף יום אותו והלא לישראל תורהניתנח
 הזה היום הפמוק נשאר מטילא ע"ש. סיני מהר שניתנה כיום ויום יום ככל לומדיהקל

 עיין הנ"ל דרשה שדורשים פסוקים הרבה יש ושמע המכת מפמוק וחוץ סמוכיםלדרוש
 וצריך יוצא איננו לילה מפק דהו"ל השסשות בין התודה ואם פ-א י"ט ויתרו פ'רש"י
 השקיפה דאוטר סשוס למיחש וליכא הרגל זמן עכר לא עוד אם ולהתודות לחזור כיוםימחר
 לטוכה להפך ראוי אינו ככר פטור שטא וטספק מהפכו הטצוה ורק לרעה היא השקיפהולשון
 וידוי מפק לענין שנשאל ח' כאות זצ"ל האדר"ת מהגאון אליהו דכר כקונטרם ראיתיואפור
 והשיב השקיפה דאומר התפלה משום להתודות אסור אינואם

 להתודות שיכול לו.
 לקטן ס"ש ןעיין טוכ לשון ויאמר רע לשון שהוא השקיפה לוטר ושלא לשון בכליכתחלה
 סשום כיום להתודות צריך השמשות כין שהתורה כנירן גם א"כ לש. עולם נתיבותכשט
 השקפה רלשון לוסר סותר השקיפה כלשון רגם נלע"ד וכאמת השקיפה לשון יאטר ולאספק
 שלשון הפי' אין ארורה שכתורה השקפה שכל כירושלטי שאטר וטח קללה לשון אינחעצמו

 לאיוה לרעה שהוא ענין סוריע שהכתוב כטקום דכתיכא אלא קללה הוא עצטוהשקפה
 1ג1 הארץ קיטור עלה והנה וירא וגו' ועמרה פרום פני על וישקף כמו; אומה לאיזהעיר

 לקללה ויא לכרכה מתפלל שהוא וכיון 1ג1' וענן אש כעמוד מצרים מחנה אל וישקףוכתיכ

 מרמז שהתורה רמז כדרך רק אומר הירושלמי השקיפה כלשון אוטר אם לן איכפתטאי
 לא : תענית ריש דירושלמי להא דטי ולא לטוכ רעה טנזירה מהפך הקכ"ה המצוהשכזכות

 ומזכיר החמה כימות מתפלל אם לענין רהקם מיקל ולא טצלי דלא להא דמיקל ההואדטי
 לשון שאומרים כאן משא"כ אותו מחזירין לפיכך קליה סיטן והוא כזמנו שיא נשםשל

 לכתחיה אפי' מספק ואומרים מיחש שום כה אין והצלחה הכרכה בתפלתחשקיפח
 יוצאין איך להעיר יש אולם להתורזת כיום למחר חזזר חשטשות בין התודה אסהילכך
 ער ד"ה )כ'., כטגילה רש"י כתב הא חחסה שתנץ קודם השחר עלות אחר שהתודהבוידוי
 לילה' מפק יש החסה שתנץ עד חשחר דמעלות משסע עכ"ל לילה ממפק שיצא : החמהחנץ

 כתב כו' שעשו וכולן כד"ה ברש"י כשתעיין אך וידוי טצות ידי יוצאין לא לילהובמפק
 הנץ ער להסתין צריכין בו כקיאין הכל שאין לפי אבל הוא יטמא השחר דסעלותוז"ל.
 כר"ה מ"ש אומרת זאת השני חד"ה מבאר כו' חנץ עד כד"ה שחמר מה הרי עכ"להחמה
 בקיאין הכל שאין לפי רק אלא ממש לילה מפק דלאו כאן סבאר לילה מספק שיצאחקודם

 מחחיל ביום הנוהגת ומצות הוא יטמא כמציאות אכל הוא ימטא ככר כי יורעים לאכו
 שעשי החטה( שתנץ ער שם שאטרו אלו )כל ונולן : התנא שפיר טפיים לכן השחרמקלות
 עושים ואנחנו רכתיכ מחא )שם( כטגילה רילפינן וכסו ע"ש. כשר השחד עמודמשעלה

 הלילה לנו והיו וא:מר הכוככים צאת עד השחר מעלות כרטחים מחזיקים וחציםכמלאכה.
 ואינחו ליליא שטשא ערבא וטכי יסטא לאו השחר עמוד משעלה וכ"ת ואוסר מאימשטד

 רכין ילפינן רלא והא עכ"ל. מלאכה זהיום משטד הלילה ינו והיו ת"ש ומחשכימקדמי
 השחר טעלות דכתיב מהא דייפינן כמו הכוכבים צאת עד דכתיכ סחא יטמאהשמשות

 ד"ה ,שס( ובמגילה פמחים בריש התום' כזה הרגישו כבר הוא יטמא חשחר דמעלותגו'
 וכתכו חוא ימסא הכוככים צאת עד קים"ל והא כפשיטות אסרינן )כ'.( ובפמחים לש.וחא

התום'



דהברכה ששימקיימקרררתמ
 במפ"כ רמסקינן סשום יטמא הכוכבים צאת דער לגמר' לי רפשיטא ר"י אומר :התום'
  השחר מעלות במלאכה עושים ואנחנו רכתיכ הוא יום השחר רמעלות כ'.( )רףרטגילה

 צאת רער מוכח נמי ומהתם טלאכה והיום טשטר הלילה לנו וה" ואומר הכוככים צאתער
 במוכיא ק"ק ומיהו המל: התום' רכרי על שם סהרש"א וכתכ ע"ש. הוא יוםהכוכנים
 וא"כ 1ג1' מעלות במלאכה עושים ואנחנו טהכא זירא ר' אטר אלא כו' הכוככים צאתדעד קי"י הא כו' מעתה אלא כו' סה"ם השחר עטור משעלה שעשו וכולן דקאמר לפ'"זדהתם
 מהאי נסי ידע הוח רא"כ טטיך קרא אהאי לאו כו' צאת רעד קי"ל והא רפריך האע"כ
 אמיה )שם, דכמגילה היות לדייק נראה ולענ"ר ע"ש וכדטמיק הוא יום השחר רסעלותקרא
 צאת רער כחיוב אמרה ולא הוא לילה לאו הכוכבים צאת דער רקימ,ל השלילה רקהגמר'

 רכתיב תרוטה אכילת לענין כרכות רריש אמוכי' רממיך משום היינו הוא יממאהכוככים
 ראל"כ יומא טהר וטהר השטש כיאת השמש וכא רהאי שם הגמר' 1מוכיח וטהר השכשוכא
 יוטא ואדכא שמשא איערכ אינשי כראמרי יוטא טהר וטהר מאי ויטהר קראליטא
 לאו הכוככים צאת רער כהריא כתורה כתיכ כתרוסה הרי ע'ש הכוכבים צאתרהיינו
 כסו סצות לשאר ילפינן וטתרוטה ע"ש ה"כ רתרוסות כפ"ז הרמכ"ם וכרכתכ הואלילה
 כערבין שטע את קורין טאיטתי כרכות כריש כראטרינן ערבית שי קייש לזמן טתרומהדיליף
 הכוככים רצאת יקי"ל .ממה טשמע וכן ע"ש. כתרומתן לאכול נכנמים שהכהגיםמשעה
 מקרא לילה לאו הכוכביס צאת דעד דק'"ל הא ילפינן דלא בינוניס ככבים ג' בדאיכאנקרא
 הפנ"י וכרהוכיח שהים הוי ככבים ומתם הכככים צאת ער כתיכ דהתם קושיםואנחנו
 שסמיק ואחרי ה"א פ"א ברכות בירושלמי ועיין ע"ש. השמשות רכין כמוכי' כפ"בלשכת
 ומואוסר גו' עושים רואנחנו מקרא הוא יטמא השחר עכור רמשעלה רילפינן במגילההגמ'
 והיו כרכתיב הוא יממא השחר עטור שעלה רער ג"כ ילפינן ממילא גו' הלילה לנויהיו
 ממיך עיז הכוככים צאת ער השחר מעלות כתיכ המלאכה וזסן מלאכה והוום משמר הלילהלנו
 מצות בעניני ע"ז ויסמוך הוא יממא הכוכבים צאת דעד קיי"ל והא בחיוב יומר פסחים דריש"גס'
 יהורה ור' יופי ר' פליגי והילכך הכוכבים בצאת כקיאים אנו ראין התום' שכתבו כטוא"א
 אלא ראינו כיום חוזר אינו ביה"ש הרגל כתוך התורה אם רכזה"ז לטימר ואיכא השמשותבבין
 פפק כראורייתא עיקר שהוא ררבנן רכאימור הפוסקים ולרעת להקל ררכגן מפק 1ה1"לר-ננן

 : הוא הכי כאן גם להחטירררכנן

 שביעיכוקרר
 וכתב: הרסכ"ס על משיג והראכ"ד והסמ"ג. הרמכ"ם רעת הוא כן הכיתכו' כפני וניןז(

 ומשסע עכ"ל. ככית אלא י"י לפני ואין י"י לפני אלא אינו שהוירוי שיכוש זהא"א
 במצוה שכתב שניהם על חולק והחינוך ע"ש. המזון ברכת ר"ה )לג.( מוטה התופ רעתרכן
 ונוהגת כו' יצא ככ"ט החורה אם אבל אלקיך רי לפני שנאמר המקדש כבית ומצותו :תר"ז
 בזטן בזמנו מעשרות של זה וירוי התורה ולא ע"ז ועובר כזכרים הבית בזמן זוסצוה
 שבית כזמן בין הרמב"ם דעת א( כדבה. סחלוקת שלש הרי עכ"ל זה עשה במלחבית

 הרמב"ם גם קיים הטקרש שבית והזטן להתורות חייבין קיים שאינו וכין קייםהטקרש
 למצוה אלא לעיכונא לא אך חטקרש בכית רהיינו ר' לפני להתורות הוא רהמצוהטורה
 ב( כו' ד' לפני שנאמר במקרש ומצותו ובה"1: כו' ר' לפני להתורות טצות בה"א:כמ"ש
 ג(, רוקא חסקרש וכבית קיים שהמקרש בזטן רוקא לעיכובא רתרתי הראכ"דרעת
 ריפני מ"ל כולם אולם יטצוה. המקרש ובבית לעיכוכא קיים שהמקרש בזמן החינוךרעת
 נופיין לכדו ובמקרש ; וזול הי'ג לולב סה' בפ"ז לולב בטצות שטצינו כסו נטקרש חיינוד'

אופו



 מא הברכה שביעימקיימקורות
 רכתיב כ'ם בכלל ע"ש. אלקיכם ר' לפני ושמחתם שנאטר החג יסי משבעת ויום יוםבכל
 הנאמר ר' לפני בכל אמנם ר' לפני חביב היותר המקום חפברה לפי טבארים ר'לפני
 מקורש היותר מקום יש כי שונות מקוטות יש בביהמ"ק גם כ. שוה טקומו איןבתורה
 צר ויש צפון צר יש שונות מקומות בההיכל ויש ההיכל סק~ם ויש הקרשים קרשישהוא
 לפי בכ"ם נררש הסברה ומן נקנור שער שחוא העזרה של הטזרחי שער ויש חמזבחמערכ
 ירושלים העיר בכל ונאכלים ר"א לפני שם ואכלתם רכתיב שני במעשר מצינו וכןענינו

 רכלים בפ"ק כראיתא ישראל מארץ יותר טקורש רירושלים ר' לפני נקרא ג"כרירושלים
 מכולם טקורש ק"ק וכו' מטנו טקורש הבית הר ממנו טקורש ירושלים כו' קרושותעשר
 אות צו בפ' אור בתורה ועיין קרוי' ר' לפני יתירה בקרושה רנתקרשה טקום כל א"כע"ש
 בפ' כתב רהא הוא בטקרש ר' רלפני טוכח רוירוי, מעניני נמי ובוירוי ע"ש, בזה מש"כא'

 השםים טן שיתברך מבקש ר' בית בחצרות עומר שהוא פי' קרשך מטעון השקיפההוירוי
 ברכתו שפעת ר' יריק ומשם השמימה תפלתו תעלה שם שררך המקום היא שהמקרשמפני
 רי בקול שטעתי חטקרש: בבית היינו א' ר' לפני ראמירה הפרשה מעניני סבוארלפי"ז
 והא כטקרש היינו א' ר' לפני רהמוכן אמרינן שפיר הילכך הכחירה לכית שהכיאאיקי
 וירוי רמצות הרטב"ם ס"ל לעכב ולא למצוה בעינן רבטקרש וירוי לענין הרסב"םרם"ל
 ר' יפני ואסרת 1ג1' מעשר כל את לעשר תכלה כי בתורה כרכתיב תליא ביעורבמצות

 רכתיב ראעפ"י מצינו ובכה"נ אי ר' לפני כתיב לא ובביעור ונו' הקורש ביערתיאלקיך
 שני סעשר ארם יעיה יכול : )י"ט,( בטכות האיתא כטו בריעבר מעכב לא אלקיך ר'לפני
 בכור מח לבכור מעשר מקיש ר' לפני שם ואכלת ת"ל כו' ויאכלו בירושלים הזהבזטן
 רמע"ש כ2.כ הרמב"ם כתכ וכן הבית. לפני אלא אינו מעשר אף הכית לפני אלאאינו
 רבמע"ש לי תיפוק מבכור ל"ל.למילף הוא רייעיכוכ לפני רכתיב היכא רכל איתא ואםה"א
 רטיא לביעור רוירוי סשום הרטב"ם ררבינו טעמא והררב"ז הכ"ס פ,ל וכן ר' לפניכתיב
 ולהתורות לכער חייב הבית בפני שלא ובין הבית ובי,בפני שכתב: קצטו סהרמכ"ם סשסעוכן
 סשום והיינו הביעור הוא רעיקר רטשסע קורם ובביעור ווירוי בביעור ומפיים בוירוי מתחילע"ש.

 דהכ"מ והרדב"ו הכ"ם פליני בוה אך ויד~י ווהנ הבית בפני שלא 0ביעודדאמ" וידוירילפינן
 הסקדשאלאבכל.םקום בבית רוקא שהוא לוטר מוכרח אינו ר' רלפני רהרמב"ם אליבאפ"ל
 טקום בכל כשר הוירוי בריעבד טקרש ראיכא בזמן אפי' סקרשאו רליכא היכא ר' לפניהוי

 ס"ל והררב"ו ר' לפני הו"ל מקום בכל הלכך כולו העולם כל מלא הקב"ה רכבור משוםוהיינו
 אכרה התורה אלא ר' לפני בעינן לעכובא לא בטקרשאך היינו ר'כםושכתכנואנחנורלפני

 ובכל בגבולין אפי רח"נו ר' לפני בלא אפי' חל החיוב אבל הסובחר סן לטצוח רק ר'לפני
 הפסוק על הספרי רברי לבאר א' בכקור לעיל שבארנו מה ולפי החורבן לאחר ואפי' שהואמקום
 להתורות דמצוה גו' ר' לפני רכתיכ ממה ריליף 0עשר, וירוי זה אליקך ר' לפניואמרת
 מואמרת למילף ליכא בלא"ה בלבו שמתורה מה נלוי לפניו ורק ר' רק יורע שלאבלבו
 כם"ש מעשרותיו שנתן להתורות לענין העיקר אלא רוקא בטקרש אמירה לענין גו' ר'לפני
 רכ,ל סשום ביעור ברי, וירוי רין הרטב"ם רתולח והא הנ"ל הפסוק על בחומשרש"י
 נינהו רחרא ס"ל הרסב"ס והראב"ר הרמב.ם פליגי ובזח נינהו אחת מצוה ווירוירביעור
 רטע"ש בפ"ה כראיתא מקרש רליכא הזה בזמן אפי' רנוהג ביעור בטצות רמצינווכיון
 טי ח' במשנה וכן ע"ש הביעור שעת והניעה הזה בזטן פירות לו שהיו טי וז"ל ז'משנה
 הבית בפני שלא אפי' נוהנ וירוי גם סקרש רליכא בזמן אפי' נוהג רביעור ומגוע"ש

 הבית בפני שלא אפי' נוהג ביקור מצות זב"ז תלויים ולא טצות שתי רהו"ל ס"לוחראב"ר
וטצות
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רןבנרכרן שניעימקור קררןרנ
 דם,ל נמי משמע התורה על הרמכ"ן ומפי' הכית כזמן דוקא ד' לפני דכתיכ כיוןוידוי
 ע"ש. חכיעור על עשה מצות דהוא כשעריך דוהנחת הפמיק על שכתכ כפ,ע מצוהדהו"ל
 עשה מצות להרמכ"ם חטצות כמפר חרמכ"ם על שהומיף כמצותיו זכר לא ז"ל הואאך

 חחינוך ולדעת הביעור. של המצוה נמר הוי ווידוי ע"ש. טצוה לחדא אותם מונהקל"א
 מתודים אינם החודבן ולאחר לטקדש חוץ וכין הסקדש ככית כין סתודים הכיתדכזמן
 אטאי דוקא ד' לפגי אם מם;נ החינוך על להקשות עלהמם"ק עולם הנתיכות וכתככלל
 דם"ל ותידץ החורכן לאחר גם נתחייכ לא למה דוקא לאו ד' לפני ואם יוצא ככ"ם התורהאם
 הראוי דכל דקי"ל משום המקדש לכית חוץ שמתודה אפי' יוצא קיים הטקדש שכיתדזסן
 בילה לכילה דאוי שאין הטקדש הכית שהרכ לאחד משא"כ כו מעככת כילה איןלכילה
 הרמכ"ם הנתיכות לרכדי השנים האחרית וכתכ החורכן לאחד כלל וידוי ליכא הילכךטעככת
 לשימתייהו אזלי כטלח לא או הזה כזסן כמלה המקדש קדושת אם רפליגיוהראכ"ד
 דהא כוידוי חייכין הזת כזמן דנם ס"ל הילכך כמלח לא המקרש דקדושת מ"לדהרטב"ם

 פפק שפיר הילכך דכמלה דם"ם והדאב"ד כטלה לא הטקדש קדושת דהא לכילהראוי
 המקדש דכזמן הראכ"ר סוכר למה תקשה יפי"ו אך ע"ש הוירו סצות ליכא ההדכןדלאהר
 כמקדש שלא ואפי' לכילה דאוי הו"ל המקדש כזמן הא כמקדש דוקא שיתודהכעינן
 אנן הא לכילה ראוי הו"ל הזה כזמן נם דלהרטכ"ם לומד יתכן איך ועוד ליתכשרנטי
 א"כ למהר פדח אפר עכשיו לנו ואין המקדש סקום על להכנם ואמורים אנן מתיםממאי
 הוי ולא להבנם סתים מסאי אמורים כמלה לא שקדושתה דמחמת היא נריעותאמעלתה
 היינו זירא ר' דאסד לכייה דאוי דאין להא הסי דלא לוסר ואין הזה כזמן לכילהראוי
 כיון אהד ככלי וסכיא עשרון ששים של מנהה מתנרכ אם כטנהות כמו א'א ככהגם

 ששים עלי הרי אטר אם אכל כשד כלל לא אפי' שסן כלונ יפה כיחד נכלליןדששים
 ככח הא'א שם והדי כו. מעככת כילה להיכלל דא"א דכיון אחד ככלי טכיאין איןואחד
 מוטאה אימור מחמת א"א כפועל ורק להכנם דאוי ככח יטקדש למקום הכנימה משא"כהוא

 בכה"ג דנם להוכיח איכא לעככ הוא לבילה דאוי אינו ככה"נ דנם מנלן הואכמקדש
 אייטת בשני וידבנן אחד באיין יד"ם :( )פא ב"ב דאיתא מהא הוא לבילה דאויאינו

 ומשני קרייה וכעו נינהו כנורים ודילטא : התם פריך קורא ואינו מביא לי' טמפקאדספוקי
 לכילה ראוי שאינו כו' לבילה הדאוי כל זירא ר' והאמר פדיך: והדר טקכבה לאקדייה
 ונם כפועל דק אלא ככח דא"א טשום לאו לקדוא יכול דאין חא ושם ע"ש. סעכבתכילח
 משום או כשיקרא דטחזי טשום היינו לקרוא יכול דאין דמעסא הוא מראודייתאלאו

 אינו נקראת זאת ובכל הוא מדדכנן והאיפוד ע"ש וטעשר טתרומה לאפקועינהו אתידילמא
 טזבח כקדשי , כמוקדשין הדם כמוי דמצות :( )פנ דחולין טהנמר' מכואר וכן לבילהדאוי
 ואם אכנין קמומיף לכטליה דאי אפשד לא והתם ולמטה לסעלה קפר שיתן א"שרדלא
 ע"ש, ומעכבת .לכילה דאוי א'נו הו"ל דככה"ג התם ואמרינן חציצה הוי קא לכמליהלא
 טשום או חציצה אימוד טחסת כפועל דק אלא בכח אינו לכילה דאוי האינו נ"ג התםוהא

 פ'ד כדא"'ט דכדיו והוכא הרמכ"ן, דעת פבואר וכן אין ד'ה שם בתום' ועיין אכניןמום'ף
 ועיין הכ"ח. כשם ס"ש י"ח מ"ק ל"כ פי' או"ח וכם"ז 1' מי' כש"א ועיין ע"ש ט' מ"דתענית
 טצות שתי ווידוי דניעוד הראנ"ד דדקת ט"ש ולפי ה"ד בגוריס טה' 8"נ לטיךנמשנח
 כדאיתא איכא ביעוד מצות קיים כיהם"ק שאין כזטן ליכא וירוי דטצות דם"ל אעפ"יוהילכך
 קידושין כתום' ד'ת לדעת מ"ם שם כמע"ש דר"נ דעוכדא וטהא סטע"ש כפ"ה זכפשנה
 אפשד ככודים במלו שככד נאכל לא פירות : :( יס' ככ"כ דאיתא הא נבין וכזח)כ"1:

נפירות



 מ'והברכה שביעימקיימקורות
 אין ומעשרות תרומות טצר בשלםא מענה יש אחרים בפירות גם חא ע"ש אחריםבפירות
 נשאר מררכנן תיוכ עכ"פ הא ראורייתא אילנות רפירות רם"ל הרטמ"ם לרעת אפי'מענה
 לרעת אך ררמנן אלא אינו הרסב"ם לרעת ג"כ שני מית בזמן ואפי' חחורמן אחרגם

 לגזור אסר לא לסה לגסרי מעשר יירוי סצות במל קיים מיהס"ק שאין רמזסן רם"להראמיר
 להרממ"ם ראיי להמיא איכא וטוה וירוי טצות בימול סשום ירקות על וגם פירות שאר קלגם
 מיעור רמצות ניסא אם אולם במל לא סעשר וירוי סצות המיהס"ק שחרב לאחררגם

 אחר גם בטל יא כיעור טצות רהא שפיר אתי נינהו סצות שתי המעשר וירייוטצות
 הפירות על למגזור ליכא זה סשום הראב"ר לרעת רממל אעפ"י לחור וירוי ומצותחחורבן
 הפירות כי הפירות על חל ולא לחתורות האדם על מפ"ע מצוה מעשר וירוי רסצותמשום
 ולא מתקפה קיימת עורנה והמיבה שחיא והיא המיעור וחיינ. וירוי לסצות סיבה אלאאינם

 מית ראיכא רמזמן כהחינוך ום"ל ריקא ר' רלפני הראב"ר ררעת לסיסר ואיכאנתבמלח
 דאיכא דכזסן עיקר כל טתודים אין הטקרש בית דליכא ובזסן מקום בכל מתוריםחסקרש
 ראיכא רבזסן מקום בכל ר' לפני בטל מקרש רליכא ובזמן טקום מכל ר' לפני קרינןטקרש
 השכינה של הטרכז הוא הסקרש והמית בעולם שורה והקדושה השכינח מעולם המקרשביח

 וכשחרב ושכינתו מקרושתו כויו עולם מלא וכמורו העולם בכל אור יוצא וטשםוהקרושה
 ואפי העולם ככל הקרושה במל מהמרכ"ז השכינח ואור הקרושה ויו פנה חסקרשהבית
 כיון ממלה הסקרש רקרושת בחכ'ח פרק בריש חראמ"ר מ"ל והילכך המקרש ביתבמקום
 העולם מכל הקדושה מטלה הקרישה של הקיקר'ת התחנה חטרכז ונחרמ המיתשחרב
 הקרושה האיר הקרושה של טהתהנה כי ר' לפני נקרא סקוס ככל ההורכן קורטהילכך
 בשום קורין ואין טקום בכל הקדושה אור כמה א, המרכז מקום וכשנחרכ העולםמכל
 ואין ר' לפני אלא אינו שהוירוי הראב"ר ום'ש גו' ר' לפני ואסרתם השפל בעולםמקוס
 קיים הטקרש שכית בזסן אלא ר' לפני סקום משום קורין אין ה"פ במית אלא ר'לפני
 סקום בכל אלא ר' לפני נקרא המקרש מית בפנים רוקא לאו קיים הסקרש שביתובזמן
 בכל כרכתימ הקמ"ה של שמו מזכירים אשר סקוס בכל שורה שהשכינה ר' לפניעוסרין
 סוכר א רה לטעטיה אז'ל והרטכ"ם וכרכתיך אליך אבוא שטי את אזכיר אשרמקום

 עולה וסשמ שכינח זזה לא ס;ולם סערבי ומכוהל חזה בומן נם ממלה לא המקרשרקרושת
 בכל קרושה 1טעציל מסקוטה נשאר אנפין בזעיר סרכז העולם מכל קדושה שפעומשפיע
 לולב טה' בפ"ז הרסבים וס"ש קרינן ר' ולפני שורח קרושח שם ר' שס שסזכיריםמקום
 ד' לפני ושמחת שנאסר החג משבעת ויום יום מכל אותו נוטלין למדו ובמקרשהי"ג;

 וכר החג ים' שבעת כל פקום נוטיבכל לולכ שיהי' חתקימ הסקדש כית טשהרב כו'איקיך
 לבר בסקרש רק קיים שמיהס'ק בזסן אפ" נוהב לולב טצות א'ן לכ"ע הרי ע"שלמקרש
 רהתם למיסר איכא מקום מכל מקייטים ר' רלפני אסרינן ובוירוי ר' לפני דכתיבמשום

 כרכתיב ראשון ביום רק נוהג שאינו ספורש החורה צותה רבגמולין כיון סשום חראשאני
 ועור רוקא ר' לפני בלולב רכתימ ר' רלפני מתוכו מוכח הרי חראשון מיוס לכםולקחתם

 ראשכחן כמו במקרש אלא שמחה ואין ימים שמעת אלקיכם ר' לפני ושמחתם כתיב:הא
 רהא רוקא במקרש לכ"ע בבכורים רכתימ ר' לפני וכן בעזרה רהוה השאמה ביתכשמחת
 רכסקרש טפורש  הרי  אלקיך. ר' לפני ואטרח ועניח אלקיך  ר'  מזבח לפני והניהוכתיכ:
 לחרש שיצא מ"ז מי' הקורש ציץ מפר מעהם"ח והמיאו יקקב בכורי רמרי סרה ובזחכתוב

 ביום בטרינה שפסול מה כל וע"כ מה"ת שבעה כל לולב במצות חייבין בזה"ז גםרבירושלים
 מתניתין על רמוכה פ"ג הטשניות בפי' הרממ"ס רמרי לפי בירושלים שבעה כל פסויראשון

ברשאונח



ך;נפרכך; שביעימקיי מקרררתמי
 שכארץ העיירות כל היינו דמדינה א' יום וכטדינה שכעה כטקדש נימל לולב הי'כראשונה
 הי"א דסובה ~פ"ג בירושלטי וגם טקדש דין לה יש דירושלים טכואר ירושלם טיכדישראל
 על קאי ימים שכעת ד' לפני ושמחתם הוא ד' לפני דירושלים איתא ה-ג( דר"הופ"ד

 אלא טקום ככל החיוכ הי' ד' לפני רטצד שחר לו אין דבריו ולפיט"ש ע'ש.ירושלים
 כטקום ושטחתם התורחנ דהתנה התנאי טחסת שבעה טקום ככל חייכ דאינו סאימעטא
 שפדרו כטו כשליטות חשטחה דשם ובעזרה שטחח דאיכא קיים שכיחט"ק וכזסןהשטחה
 נימל לולכ דאטרינין דהא וט"ש לזה טודה הרטכ"ם וגם בטקדש דוקא השאכה ביתשטחת
 לאו ירושלים קל קאי :טים שכעת ד' לפני דושסחתם אוסר הירושלסי וגם שכעהכטקדש
 חי"ג: לולכ סח' כפ-ז הרטכים כתכ לטה דא"כ זה לענין הוא טקרש דירושלים דמוכרטשום
 שנאסד כשכת ואפי' זטן וככל טקום ככל כלכד חג של ראשון כיום להנמל לולכטצות

 שנאטר חחג ימי משכעת ויום יום ככל אותו נומלין לכדו וכטקדש חראשון כיוםולקחתם
 כוונת ודאי אלא כיר~שלים ולא לכד כטקדש הרי ע"ש. וגו' אלקיכם ד' לפניושטחתם
 התורה דצותה הא ה*פ כירושלים קאי גו' ושטחתם דדרש וכירושלטי הטשניות כפי'הרמכ"ם
 המקדש בכית לעלות קרוכים שהטח כיון הוא ירושלים אנשי כשכיל גו' ד' לפניושטחתם
 לפני ושמחתם סצות שם ולקיים הטקדש כבית ללכת הוא חייכ כטקדש הלולב אתולימל

 הקרכן וט-ש נו' ד' לפני דושטחתם זו טצוה גם כמל קיים הטקדש כית שאין וכעונותינוד'
 כידושלים והיינו ובו' ד' לפני כתיכ שני שכטעשר היא ד' לפני כירושלים אפי' : )שם(עדה
 דחא שאני דטע"ש והא כגכולין אפי' טקום ככל נקרא ד' לפני הנ"ל דברי לפיעכ"ל.
 טע"ש דאיתקש .( )ימ כמכות דספקינן והא כירושלים דוקא והיינו טקום הכאתמעונין
 כלפני חמרון ויא במקום חמרון הו"ל חוטה דכלא משום היינו כזה"ז סעלין ראיןלבכוד

 בד*ה )שם, רש"י כדכתכ ד' כלפני חסרון הו"ל חוטה כלי דחפרון מכואר רכרש"י והאד'

 מי לי' טכעי וקא וכו' לכא לעתיד קדשה כית של ראשונה קדושה קפכר וז"ל, קמכראי
 איננה החוטה חומר של דהטגרעת לטיטר איכא עכ"ל, ד' לפני חוטה כלא השתא כי'קרינן
 כירושלים דוקא יהי' ד' דהלפני כפע"ש התורה דהתנה כיון בירושלים אלא ד' בלפניטגרעת
 יתרון אין ולידושלים גירושלים דוקא שיהי' ד' דלפני הטקום לצטצם התורה הצריכהא"כ
 צמצמה דלא בטצוה אכל כירושלים חוטח דאיכא בזטן רוקא אלא ישראל ארץ כלעל

 שם ד' שם שטזכידים מקום כל קיים הטקדש דקדושת כ"ז ד' בלפני טיוחד סקוםחתורה
 דחיינו טצוטצם יותר ד' דלפני הגכול התורה דצמצטח לולב ונמילת קרינן ד' לפנישם
 ירושלים וכני הוא ר' דלפני ככלל לא ירושלים גם חוסה דאיכא כזטן אמי' כסקדשדוקא
 ירושלים טכני נפ,ע טקדש דליכא ועכשיו שבעה כל הלולכ את לימול בקזרח ללכתח.יכין
 חייכין חחורכן לאחר דאפי' הרטכ"ם פ"ל חילכך ימים שכעת הלולכ נמיית שלהחוכ
 שלא והחינוך להראב"ד להפתפק ויש קרינן ד' לפני שיתודה טקום וככל סעשר3וידוי

 להתודות טחויכ דאינו כיון או אימור ליכא התודה אם הא ליכא וידוי חיוב הביתכפני
 איפורא טאי הנ'ל: כנירן שכתכ )שפי חפט"ק על עולם להנתיכות ראיתי והנה להתודותאמור
 הוא הרי ע"ש. תשא כלא שעוכרין צריכה שאינו כרכה משום ושטא יתודה אםאיכא
 דעתם שבך הוכיח טאין אך להתודות אפור הכית כפני דשלא פ"ל והחינוך דהראכ"דהבין
 אינו ואם לכרך דא"צ להוכיח טאריך הנני א' נטקור ולעיל לנרך דצריך כתוב דאהואיפה
 הכית כפני שלא להתודות מחויכ דאינו דלט'ר למיטר ואיכא לכרך א"צ בודאיטרויכ
 כקונה ככורים בטצות )פא( דכ"כ בגטר' דאטרינן כטו כשיקרא דטחזי טשום לחתודותאמור
 דרכ כריח אחא רכ : חתם פריך קודא ואינו טביא לרכנן אילנות כשני לד"ם אחדאילן

אויא



 מ" הברכה שביעימ"יימקורות
 מעט טקדש שהוא ובגיהכנ"ם בביהם"ד להתודות דאוי דבזה"ז כתב השנים חאחריתטעשד. בוידוי וח"ה ע"ש. כשיקדא דמחזי משום א"ל וליקרי נינחו פסוקי מכדי אשי לרבאויא

 לחתודות לבא שזוכה מי ומכ"ש אליקך ד' לפני סקרי ושפיר שם שורה יתברך השםושכינת
 עוד ט"ש דלקמן בסקורות וקיין כהדמב"ם פסק שלא סי' י"ד ובש"ע ע"ש. טערבי כותללפני
 בזח"ז, גם בטלה לא המקדש דקדושת הרטב"ם עם הסכימו הפוסקים דרוב וכיון זהבענין
 וגכל טקום בכל וידוי דטצות כהרטב"ם הש"ע פסק שפיר הילכך תקס"א( )סי' במג"א)עיין
 חבית בפני תלוי אינו והביעור קע"א פי' בתשובות,1 רבינו ום"ש י"ב בטקוד יקטן ועייןזטן
 תלוי אינו וידוי דמצות כלל שם הזכיר ולא נוהגים שהטעשרות טקום בכל נוהגאלא
 בכל נוהג דהביעור הדין את מדגיש הוא דהתם סשום היינו כאן שכתב כטו הכיתבפני
 בהם נוחג ג"כ וביעור נוהגים שהסעשרות מקוסות הדבה ויש נוהגים שהמעשרותטקום
 וידוי ולא ביעור וגם בהם נוהג דטעשרות וסודיא ומצרים בבל כגון בחם נוהג אינוווידוי

 : י"ח במקור לקמן שנבאר כטו הארץ בפידות אלא נוהג אינו וידוידטצות

 שביקיטקור




