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 דבלשון לי' פבירה ואי לשון בכל להכשירה לטיטר בגסר' לא"ויי קרא ל"ל א"כגאסרה
 רמתניתין תנא דודאי לכ"נ הקדש בלשון דנאמרין בהני כמתנית'ן קרא לי לסההקודשנאמרה

 כדמייתי נאמרה לשון דככל סקדא ראי' סייתי מדלא נאמרה לשון בכל חתורה דכלס"ל
 נאטרה הקרש בלשון דם"ד אליגא כן טפרש התלמוד אבל הקרש בלשון דנאטרין גהניקרא
 בפומה נאסרים אלו בפרק דהא קשיא דאי: ד"ה :( )יז בסנילח התום' כתבו וכןע"ש.
 בעי דהתם וי"ל הקודש בלשון לם"ד כין נאמרה לשון ככל לט"ד בין קרא סצריך)לג,(

 ולס"ד הקויש לשון לרבויי קרא צריך גאמרה לשון ככי למ"ד דכ"ע אליבא רבוילאוקסי
 ותנא והספדי הירושלטי ולפי"ז עכ"ל. לשון בכי לרבויי צריך נאטרח חקודשגישון

 אלא לשון בכל המעשר רוידוי ממומה לימוד טצרכי דלא נאמרים איו פ' דרישדטתניתין

 דנטר' והסוגיא נאמרה לשון ככל כולה התורה רכל כם"ד מ"ל רואמרת טמשטעותאדילפי

 לא חקודש בלשון אטירה לענין הא מלויים 1נילף )שס(! בפומה הגמר' פריך טאיחקשה לפי" אך נאמרה הקודש בלשון התורה דכל כס"ד ס"ל טסוטה כגו"ש דילפי )שם(דמומ"
 בטורי עיין נאטרה הקודש בלשון כולה התורה כל גיא"ה דהא מקום טשום לימודצריך
 דכל לס"ד אפי' נמי דפומח דנטר' הפוגי' לפרש דאיכא נראת ולענ"ד ,שם( סגילה עלאגן

התודה



 מי הברכה שמ'נ' מ"יימקורות
 טקשר וידוי מצות אם והראב"ר רהרמכ"ם בטחלוקת דפליגי אלא נאטרח לשון בכלהתורח
 נאטרים אלו רריש והסשנה והירושלטי הספרי בטקרש שלא אפי' או דוקא במקרשחוא
 רנאטריט קרא בעינן לא הילכך במקרש שלא אפי' מעשר וירוי דטצות הרמב"ם כרעתמ"ל
 בסקדש דוקא סעשר וירוי רסצות כהראב"ר פ"ל רפוטה כגמר' הכבלי ימוגי' לשו,בכל
 בלשון דוקא מעשר וירוי רמצות הו"א סמוטה דילף לאו ראי טמוטה למילף בעינןהייכך
 נאטרה לשון בכל : וז"ל כתבו נאמרה הקרש בלשון ד"ה ,שם( ברכות התום' רהאהקורש

 בטה צ"ל לפי"ז ען"ל לשון לע' טתחלק הי' הקב"ה מפי יוצא שהי' ~דבור דיבור שכלכמיני
 בדבר תשובות שתי לשון בע' יצא שהדיבור כיון הקודש ללשון להחשב העכרי הלשוןזכה
 נתחלק הריבור שיצא ואחר עברית בלשון הי' הקכ"ה מפי שיצא חראשון שהדבורחרא
 מה מלע י18צץ וכפמיש ישפעאל ר' דבי תנא ,פ"ח:1: רשבת מגסר' דמשמע כמו לשוןלק'

 לשבעים נתלק הקכ"ה ספי שיצא ודיבור דיבור כל אף ניצוצית לכטה נחלק זחפטיש
 בתום' ועוין לשון לע' נתחלק ואח"כ טהקב"ה הריבור יצא רטתחלה משטע עכ"ל.לשונות
 שיצא המקורי רהריבור לטיסר איכא הייכך תרומה ובילקוט )פ"כ( בפנהדרין ועיין מחר"ה
 שהתורה כיון ועוד קודש לשון אותו וקורין העכרי  הלשון  נתקרש  ובזה עכרי כלשוןהי'

 הי' ולפי'ז הקורש לשון ונקרא התורה בקדושת העבר' הלשון נתקדש העברי בלשוןנכתבה

 טרכז ששם הטקדש בבית שעושין בטצות לכה"פ רוקא הקורש בלשון להשתמשראוי
 במקור שבארנו מה לפי ואפי' דוקא במקרש מעשר וירוי דטצות הראב"ר ולרעתהקדושה
 טשום היינו בטקרש שלא אפי' מתודה קיים הטקדש שבית כזמן מורה הראב"ד רנםהקודם
 כמו הקודש בלשון לטקדש שחוץ בוידוי גם בעינן הילכך כו' לבילה חראוי רכל זירארר'

 ג'כ דזהו למיסר ואיכא לשון רככל סוטה למילף כקינן הילכך הטקדש ככיתשמתזרה
 נבי רכתיכ  אלקיך ר' לפני ומואטרת  ח"ל: המזון ברכת ד"ה )לג.( כסוטח התום'כוונת
 כתיב רלהכי ר' לפני התם אכל ר' את כתיכ רהכא להאי רמי רלא יליף לא מעשרוירוי
 נרכת פי'  עכ"ל. אמירה ראמירה  גז"ש איצטריך ולהכי טתודה היה דבע~רה דסשמע ד'לפני

 הילכך רי את  מברך עומר שהוא מקום ככל אלא  משטע כעורה רלאו ר' את רכתיכתמען
 יבעינו י"א נאטיה י'יט בכי כויה "תוי" יי י"א "י" י'יט יבכ5  ייעייו נמי קראבלאו
 ר' לפני כתיב וירוי רגבי טסמא היינו נאטרה  לשון רבכל טעשר וירוי נבי  למילףקרא

 איצטריך הוא קרושה כמקום שהאמירה  כיון הקורש  רבלשון הו"א והילכך בעורהדמשטס
 וככורים  למילף גז"ש רכעינן טעמא והיינו נאמרה  לשון רבכל בסוטח אמירה ראטירהחנו"ש
 מלוים ענייה דענייה הגז"ש לאו ראי משום הוא כעזרח רבכורים אעפ"י הקורשבלשון
 )לב.( פוטה ברש"י ועיין נעשית בעזרח רנ"כ טמוטח אמירה דאמירה בגז"ש דנילףהו"א

 כתב שפיר טקום בכל דוירוי דם.'ל הרסב"ם רבינו ולפי"ז המקדש בלשון נאטרין ואלוד"ה
 לשון ככל אלקיך ד' לפני ואמדת שנאטר ממה טעשר ככל נאסר זה רזידוי דמניןהכא
 לשון דבכל ידעינן שפיר הגו"ש בלאו אפי' משום סמוטה הנז"ש מביא ולא אומדשאהה
 עור הוידוי לאסירת המקדש בית בעי לא ולהרסב"ם לשון בכל נאמרה התורה שכלכיון
 לעיל שבארנו טח לפי אחר באופן וחבבלי והירושיטי המפרי בין החילוק לטימראיכה
 בכל דוירוי חרמב"ט לדעת קאי דזה ד' לפני מואסרת וירוי דיליף המפרי דברי א'ב0קור
 שבלבז טח 'זדע ד' שרק היב בהרהוד וידף היינו ד' לפני דכתוב דהא שפיר ומוכיחטקום
 שנאטרה מואמרת הספרי דיליף שפיר אתי טטילא א"כ באמת ד' לפני מתודה הואואם
 והתודח כתיב ולא ~אמרת מרכתיב להוכיח דאיכא ממיטח הגזזש בע,נן ולא לשוןבכל

 והמוני, נאטרים אלו דריש דטתניתין והתנא הידושלמי דעת הוא וכן חוא לשון בכלדאטורה
דגמר'



ןקבנרכדן שמינימקיי מקרררתמח
 לפני טדכמיב מקרש בעי וירוי בטצומ רנאטרין טמומח טגז"ש וירוי ריליף רסומהרגטר'

 טרלא להוכיח שוב וליכא לבר הפרשה אטירמ טצומ אלא וירוי לאו ואטרת האי לפי"זר'
 ראטירה כהגז.ש לשון בכל רוירוי לטילף בעינן הילכך לשון בכל דאטירה והמורהכתיב
 עני' עני' בכורים ז"ש רבעינןג והא בזה שהארכתי טה א' לעילבטקור קיין מסוטהאטירה
 בכל ראםירה למילף ליכא רסואמרת כיון בכיכורים הא הקורש בלשון ראטירהטלויים
 לוטר שייך ולא וירוי ענין לו אין בכורים רהאלשון

 לםיסר איכא והמורה לכמוב רהו"י
 הרטב"ם לרעמ בטקרש חיוב ליכא טעשר רוירוי מחלק ואם מעשר טוירוי רנייףרהו"א
 הילכך נאטרה לשון ובכל הוא בטכרש רג"כ יוכיח רטומה לטימר איכא ככוריםטשא"כ
 אליכא מ"ש ה"י טבכורים בפ"ג בכ'מ ועיין מלויים עניה עני' הגז"ש בבכודיםבעינן

 שוטעמ שחיא לשון ככל האשה אל ואטר וז"ל: נשא פ' בספרי ראימא הא ולפי"זרהרטב"ם
 הקורש כלשון הלשונומ כל בה עשה לא קלה יבסה אם וסה ברין שה" יאשיה ר'רברי
 האשה אל לה ואטר מ'ל הקורש כלשון הלשונומ כל בה עשה שלא רין אינו חטורהסומה
 לררוש קרא וליכא בעזרה שנעשה רברבר ניטא אם ומקשה ע"ש. שוטעמ שהיא לשוןבכל
 אטינא הוה כ'בטח הק"ו בלאו א"כ הקזרש בישון דדוקא אסברך אוקטינן לשוןדבכל

 אפשר הי' ט'במה הק"1 לאו ראי לסיטר איכא הנ"ל ולפי הקורש בלשון ררוקארנאטרה
 בכורים גם הוא טלויים עני' רעני' הגז"ש לאו ואי נעשימ בעזרה רג"כ סבכוריכללסור
 קושי' נטי ימורץ ולפי"ז סיבטה להק"1 יאשיה ר' זקוק כך כעזרה רנעשימ אעפ"י ישוןבכל
 מיבטה ק"1 רל"ל הנ"ל המפרי ברברי נאטר.ם איו פ' כריש המשניומ בגליון זצ"ל רע"אהגאון
 חרסב"ם לשיממ ע"ש. סלויים אטירה ראטירה בגז"ש ופעשר כוטה ילפינן רהוה לי'מיפיק
 אטרינן זהא נא0רח ישון בכי ההורה דכי נאטר ואם שבטקדש טצות איננה טעשרדוידוי
 םענייה גרירמא אטירה רנין ואין גרירתא טאטירה גרירתא אטירה רנין )לב!(בסוטה
 שבטקרש מצומ רלאו כיון רטעשר להיפך הו"א טיבמה הק"1 לאו אי א"כ ע"ש.ואסירה
 רהמוסי ואעפ"י טטקשר אטירה אמירה בגז"ש טמעשר סוטה וניליף לשון ככל נאטרהה'א
 לפנינו ראין רוקא היינו ע"ש כיל ג"ש סוהר אין ק"1 רע"י כמבו ואידך ר'ה )קיר,(ב"ם
 אז טסייעמו היצוני סברה ורק פננרו שהק"1 וא' טסייעמו שהק"1 א' גז"ש מינישמי

 סומח לטילף הגז"ש כגון בו מוטך שהק"1 כהגז"ש להשממש לצרו טכריע רהק"1אמריק
 טאטירה גרירמא אטירה ררנין טטעשר סומה להנז"ש טסייע והסברה םסייעמו הק"1טל,יים
 המורי שהקשה טה וכן טיבסה להק"1 יאשיה ר' זקוק שפיר הילכך עריף הק"1 כו'גרירמא
 לשון רבכל סעשר וירוי אםר רסומה בפ,ז רשם רבי קסבר ליםא ר"ה )יז( לטגילהאבן
 קרא רמייתא כיון והשהא רבלה"ק טלויים אטירה אטירה וליליף 1ג1' ואטרמ רכמיבטמל
 ולילף פריך טאי א"כ נאמרה ביה"ק המ'רה רככל כ"ל ע"כ לשון רבכל סעשרלוירוי
 במקדש וידוי דטצות הראב"ד כדעה ם"ל דהסוגי' ל8'ם"ש ע"ש י"י הגז"ש א'כ דביה"קט?ויים
 וסעשר נאטרה לשון בכל המורה רכל כט"ר ס"ל רסוגי' שפיר לםימר איכא א"כרוקא
 והשמא נאפרה רבלה"ק הו"א רמוטה הגז"ש לאו אי א"כ היא כסקרש שנעשימ רסצוהשאני

 ; נעשית בעזרה רג'כ ססומה מליליף לאפוקי רלויים הגז"ש בעינןשפיר

 ט'ב~קר41
 עכ"ל גרמינן לשון בכל נאטרין אלו : כמב נאמרים אל1 בריש רש"י והנה כו' ישון בכלט(

 ע,ש. בירושלטי הגירסא וכן בלשונם נאטרין אלו בסררהסשנה ה"ג כמבו:והתום'
ופי'



 מט הברכה ת"'ע' מ"'ימקורות

 אכל שומעו אינו פרם'אם א,מרכישון שאיני לטרי לתפוקי שומע שהנא כלשונו אדם כלופ'
 נראהשיש לפ'"ז עכ"5. הכי טשמע לא וכנמר' שוסע איני כין שוטע כין סשסע לשוןככל

 או וידו' טצות הובת ידי 'וצא אם פרמ. בלשון שאטר מדי כענין לתום' רש"' כיןמחלוקת
 יוצא לשון רבכל רשיי כדעת לכאורה רכינו ורעת יוצא אינו ולהתום' יוצא לרש"ילא
 הנירמאות וחילוק התום כדעת ם"ל רש"' דנם למימר איכא ולמהרש"א פרם' כלשין מד'אפי'
 זך"ל נ"כ יש; נפי' כ"ה עכ*י נרסינן כו' נאמרין איו : הסהרש"א שכתכ היא אחרכענין

 נאמר'ן אלו כד"ה רש,י : כתכ והמה"רשל עכ"ל הפי' כראש כאן וי"1 בלא נרסינן_אלו
 מדי ברין יתום רש"י כין מחלוקת איכא ימהרש"ל הרי טכ"ל. כצ"ל נרמינן ל?נןככל

 זאלו נרמ'נן דיא רש"י של החידוש ועיקר מחלוקה אין ויהטרש"א פרפי כלשוןשאטר
 רשי" ונם כזה פייגי יא והום' ררש"י מכואר :( )יח דשכועות רגטר' וטרש"י כוי"ונאטרין
 היא אף הדיינ'ן שבועת ת"ר התם דאטרינן יוצא לא פרסי כלשון שאומר דידיסודה

 ואטרינן וכ"ל. כו טכין שהוא ישון ככל כלשונה: בד"ה רק:"' וכתכ נאירה.כלשונה
 וירו' םימה פ לשון בכל נאטרין אלו כרתנן נאטרק כישונה היא אף מאי כנמר'התם
 מעשר וידוי על נם קאי מכין שהוא לשון בכל שם רש"י רם"ק: מכואר הרי כו'טעשר

 העדות שכועות וז"ל: מכין שהוא כלשון דכעינו כהדיא איתא דםוטה דפ"כובתוםפתץ
 ע"ש נאמר'ן איו כפ' בירושלמ' הוא וכן ע"ש ששוטעימן ישון ק;י נ"מרהוהריינ-ם

 רכתיכ מנין מוטה [רשת :י )שם רמוטה כנטר' ואיתא םוטה לענין נשא פ'ועי-ן_כמפרי
 לשון ככל האשה אי ואטר ה"נ : רש"י וכתכ אוסר שהוא לשון ככל לאשה הכהןואסך
 שה'א ישון נכל אותה משמ'עין ת"ר ככר'יהא: שם מפורש וכן ע"ש. שוטעתשהיא
 שתהא כיכה הנכנם', רברים משמע : וז"ל כתכ האשה אל בד"ה ורש"י ע"ששומעת
 וכיון עכ"י. נלשוןנכרת

 דהנטרי
 אמירה דאמירה כנזיש 0פוטה וידו' דילפינן שם סיבר

 : כמוף שממיק התום' כוונת וזהו מכין שאתה כלשון דוקא בעינן גוירוי דגם סוכהסמוטה
 רלפי עכ"ל הכי טשטע לא וכנמרא שוס; אינו כין קומע בין טשטע ישון ככיאכל
 וכן שומע שאתה ישון ככל היינו ישון רבכל כסוני' מהנמר' ברור מוכח כצרק הרימ'ש
 שוסעת שהיא לשון בכל רנעינן סוטה לענין נאטרין אלו דפרק בירושימ' ;הד'אאיתא
 א'נו אפי' שהוא לשוז ככל דם"ל טשטע לכאורה מעשר וידוי לעניז הרסג"ם רכינוורעת
 שגם דם"ל השנים אררית הקונמרם כעל הכ'ן וכן אומר שאתה ל17ון ככל סדכתכסג,ן
 רכתכ במקום דאפי' דמצינו הרטב"ם רכינו מלשון רא" ראין נראה אוים יעא סכיזאינו
 אלו פרק כריש כפוטה כנון טכין שאתה לשון ככן כוונתו עיכ גיכ מתם לשון:קך

 איחא שם וכברייתא ע"ש אוטר שהוא לשון ככל כו' מנלן מוטה אמרינן1נאסרים
 כהריא כתב ה"ז פ"ג פוטה כה' והרמב"ם ע"ק. שומעת שהיא לשון הכל אנתהטשמיע'ן
 אטירת כין חילוק וטאי ע,ש בלשונה וסוריעה מפדת שהיא כלזון סוטה נשנועתרנעיק

 :( ייז ובמנילה )ינ( דברכות כנטר' דאיתא טהא להע'ר 'ש וכן ס172ד לוידו' םוסהפ'

 ראי נאטרה הקורש כלשון כולה התורה דכל רבע דפבר' לסומרא וז'ל: :י )לכוכקוטה
 נאמרין התורה דככל איתא ואם ע"ש יי למה רחטנא דכתנ שטע נאמרה לוצון בבלס"ד
 נכל התורה דכי רכנן דםכרי לטולם לסיטר איכא מבין שאיגו בלשון אמי' לשוןבכל

 נכל כטז יא מדבר שהוא מה יהנין שצריד לענין היינו שמע דחטגא הכחכ וה"יעיון

 הקריאות טשאר יותר חמיר וכק"ש מכין שאינו אפ" נאטר לשוו .דככל אטירו'תקואר
 יא בנמר' ט"ש: לכתוב התום' מוכיח הנ"ל םכרה טחטת גם לוסר גאעשרהמאס!רות
 בכל נאמרים דתפיה מסמא התם שטפרש )שמק רסוטה בגמר' סגואר וכן הכיששמע.

טשמע



ד,בנרמך, תשיעימ"ורמקדררתנ
 קדא צריך לא לשון בכל מחניתין דקתני תפלה. ד"ה י רש וכתב היא דרחסי טשוםלשון,
 הני דכל טבואד הרי עכ"ל. ליצלי לכו לכוון דידע לישנא וההוא נינהו רחסידהא
 ע"ש בירושלסי איתא וכן הוא מבין שהוא בלשון לשון בכל דנאטרין בטתניתיןדקתני
 אפי' לשון בכ5 דנאמרים הא טעשר כוידוי איכ ישס( יהרמב"ם הטשניות בפ"ועיין

 אוסר דהא תפיה סשום א.כא בוידוי גם דהא מחפילה י"ג דהא שיבין צריךלהרטב"ם
 התוכ' שכתבו כמו הטזון מברכת ל"ג שבח הוא אשר והחלק גו' ממעון השקיפההחמלה
 וה"נ להנאת' שלם בלבב להקב"ה שבח שתתן טכיר שאתה בלשון ומסתמא שתרצהלשון בכי לברך תוכל השכינה כלפי והשבח שהברכה מאחר : המזון ברכת ד"ה )לג.(במוטה
 להסתפק ויש ע"ש, מכרך לטי יודע שיהא די וכדכת התם דאמר דפרקין כירושלמיאיתא
 הקודש בלשון יתרון יש או אומד שהוא טה להבין ג"כ מחויב הקודש בלשון אומר הואאם

 ד"ה ללב.( כסוטה התום' והנה יוצא מדבד שהוא טה מבין איננו דאפי' לשונותכשאר
 בפ"ב דתנא שייר להכי לטיסר איכא טגילה טקרא בשלמא וצ"ל: כתבו ותפלהק"ש

 טשום טגילה טקרא שייר רחילכך כוונתם נראה ע"ש יצא אשורית ששמע הלוקזדמגילה
 דהלועו דק"ל בסגילה טשא"כ שמבין בלשון דוקא דנאמרין דטתניתין להני דטודלא

 בכל מובן טטילא בלשונם דוקא בקינן לא מדבטגילה איסא יצא אשורית מביןשאינו
 יצא לא הקזדש ישון אפי' סכין שאינז שכל שמבין לשון בכל דנאמרים הנאטריןאלו

 דאיתא טהא לזה יהעיר ויש מגילה. סקרא דשייר לדוכתיה התום' קושית הדראדאל"כ
 דאפי' נימא ואם עכ"ל. יודע שאינו מי ואת שיודע מי את מקרין שיהי' התקינוסלהביא נטנעי אותו מקרין לקרות כו' יודע שאינו טי וכל כו' בראשונה מ"ז: פ"גכבכורים
 לשון יודע שאינו כיון הא סקרין ע"י תקנה מאי כשמבין אלא יוצא אינו הקודשבלשון
 קריאה ע"י אפי' הא שהוא מי של הקראה ע-י לצאת יכול ואיך טבין לא בודאיהקודש
 עצמו ע"י טקורא מקרין ע"י קורא אם עדיף ובטה מבין אינו אם בקריאתו יוצא אינו עצטושל

 וא"א החול בלשונות וא"א א דוק הקודש בלשין לקרוא שמחויב בכורים מצות לחלק ישאולם
 שבארץ אחוזה בעלי שכל וכיון הקודש לשון יודעין תמיד ישראל עם שכל בטציאותלומר
 פירוש ולהבין הקודש לשון לדבר לידע לוטדים הכל ואין בכורים לחביא חייביןישראל
 לשון הוא שהלשון כיון שטרבר טה להבין החיוב דאין מזה מובן לכן היטבהטלות
 הדכור אלא עיקר הכנה ואין הכנה כלי הדכור רק אפי' וחשיבות ערך לו ישהקודש
 טבין שהוא לשון ובאיזה קיקר הבנה דהתם לשון בכל הנאמריס המצות בשארסשא"כ
 הילכך יודעין לא בכחב ולקרוא חקודש לשון לדבר ש.ודעים הרבה יש ועוד יקראהוא
 משטק אולם נשבילו קורא אחד אם' מבין אינו הוא לקרוא יודע דהאינו ראי'אין

 איא יודקים האינם את להוציא תקנו לא לטה דא-כ ג"כ מכין אינו לקרות יודעדהאינו
 לק0ן שנבאר כטו להם טוציאין שאין הוא די, מכינים שאינם כיון טעמא היינזודאי
 שאינו אעפ"י שבעצסו אטירתו ע"י יוצא אחריו אומר וכ"א וכשטקרין ובור סופרבענין
 )ופריך יצא אשורית ששטע הלועז : התם דאטרינן רהיפך להוכיח יש )יח.( ובסגילחסבין

 אפי' הבנה דבלא בחדיא הרי ע"ש. קאמרי מאי ידע לא והא בפשיטותי:הגטרא
 ד"ה ,ח:( טגייה ברש"י עיין הוא הקודש לשון אשורית דהא סהמ לא הקורשבלשון
 לטיטר דאיכא שאני התם הבנה בלי אפי' דיוצא הגמר' התם דמסיק ואע"ג ע"ש.אשורית
 ואיכא ע"ש הטעשה כל הוא יודע ומלה ס5ה כל פי' יודע שאין שאקפ"י הרטב"םכדכתב
 בלי סהני דלא יהגסר' פשימה טיפשמ טגילה גבי רדוקא להיפך סכרה נטילטיטר
 שהוא מה טבין לא אם יתפרסם ואיך פרסום למען נוסד המגילה קריאת דכצותהבנה

טדבד



 נא הברכה תשיעימקיימקורות

 גם הפרסום ולא הסצוה ;צמה רהקריאח כקריאה התלויים הטצות בשאר לאפוקיסרבר

 כוונה היינו כוונה צריכות 0צוות לם"ר אפי' הקריאה סצות רבכל תרע יוצא הבנהבלי
 יוצא ג"כ הסלות פירוש כיוון לא אפי' לצאת טכוין אם הסלות פירוש ולאלצאת
 לא רבפועל אעפ"י בכח סבין שהוא היכא לחלק ויש ג"כ מבין לא כוונה רבליאעפ"י

 בכח גם מבין שאינו לאפוקי סעכבת בילה אין לבילה הראוי רכל סשום דבר איןמבין
 סאמרות י' בספר כתב וז"ל: כתב ה' ס"ק ק"א סי' והמג"א כלל. לבילה ראויראינו
 הפם"ג וסרקרק ע"ש, הקורש לשון סבין אינו אם טבין שהוא בלשון יהתפללרמוטב
 ובסי' ע"ש מבין אינו אפי' יוצא הקורש רבלשון טשמע להתפלל רטוטב הלשוןסרכתב
 בסגילה כמו דיוצא אפשר סבין אינו אם כלה"ק להסתפק ויש כתכ: א' ט"קס"ב
 שגם ראיתי שוב ראי' המגילה 0קריאת אין ולפיס"ש ע"ש, יצא אשורית שקוראהלועז
 בברכת יוצאת אם צ"ע בנשים שאני: ר"ה ,ם"הן( דבברכות זה בענין מסופקהתום'

 סופר לקטן טראסר שיוצאות ראי' סביאין ויש טבינות שאין שסאחר אנשים שךהזיסון

 טיהו שלנו המזון בברכת יוצאות הנשים שאף סשטע טכאן יוצא ובורטברך
 קאטר טאי קצת ז'ודע הקודש בישון שסבין בור דשאני ראי' אוחה לרחותיש
 ראסר והא נפקי רלא לסיסר סצי כלל טבינות שאינן נשים אבל יברך יורע אינואבל

 הרי ע"ש התם כראסרינן שאני בעלטא ניסא פרסוטי יצא אשורית ששטע לועזבטגילה
 פ"ז יברכוח והרא"ש יוצאים אינם 0בינים אינם אם חקורש בלשון דאפי' להתום'ס"ל
 ורום"י סבינים שאינם אעפ"י בלה"ק טזסינים אם ותום' דרש"י סחלוקת בזה הביא ו'סי'

 הסברה סחסת בזה עייו חולקין והרא"ש והתום' יצא אשורית ששסע רהלועז טהאטוכיח
 לטורי נראה עור כתב: יונה ורבינו )שמ, חמודות בדברי ועיין ע"ש, שאני ניסארפרסומא

 ואינן לקצמן חמזון ברכת לברך צהיכות חקורש לשון .סבינות שאינם שהנשיסהרב
 יורע אינו כשהבור זהו יוצא ובור טברך סופר רס"ר סהאנשים ששוטעת בברכהנפמרות
 כיון וה"נ יוצא אינו הלשון סבין כשאינו אבל הקורש לשון טבין אבל הברכהנוסח

 ששוטעת בברכה נפטרת אינה הקורש לשון טבינח ואינה הסזון בברכת חייבתשהאשה
 שנפטרת אוסרים שהיו ויש סבינה שהיא בלשון הסזון ברכת לברך צריכה אלאטהאנשים
 ו0ביאין אותו מבינה שאינח אעפ"י הקורש בלשון אחר טארם או מבעלה ששומעתבברכה
 שאם אטרינן לשונות בשאר ואילו אשורית שש0ע חלועז ראטרינן מגילה סעניןראי'

 יגיפטים יונית אבל ליונים יונית לגיפטים ניפטית כגו: יצא שסבין בלשון אותהשטע
 אבי יצאח לא טבינה שאינה לשונות בשאר שומע אם וה"נ יצא לא ליונים ניפטיתאו
 חא דסי רלא סשום נראה זה ואין יצאח מבינה שאינה אעפ"י הקורש בלשון שוטעתאם

 איכא הא אשורית אותה 01ששוטע ניסא פרפוטי טשום טעמא הוי רבסגייהלסגילה

 בפרסום תלהה שאינה הטזון ברכת אבל טבינה אינה היא אם חיישינן ולא ניסאפרסוסי

 מכאן יוצא ובור סברך סופר וז"ל כתב )שם, והטררכי עכ"ל הרברים שתבין צריכהוראי
 קאסר מאי ויורע בלה"ק סבינות שאינן אעפ"י שלנו בזימון יוצאת שהנש!ם לר'ינראה
 רפרסוטי י'ל מיחו יצא אשורית ששמע והלועז במגייה מרתנן ראי, הביא רש"י אבלסופר
 שפ"ח סי' בריב"ש ועיין ע"ש, כ"ז ס" העשין בחלק הסט"ג כתב וכן עכ"י, שאניניסא

 או"ח בש"ע וקיין )שם( הרא"ש ובתוספות )שם( וברכות חסיר יהודה רבי בתוספתוקיין
 קם"ב סי' בפ"ח ועיין ס"ב סי' בשכנה"ג ועיין ,שם, אברהם באשי בפט"ג ועיין קצ"גסי'

 קצ"ג סי' בסג"א ועיין ר' ס"ק אברהם באשך ק"א סי' בפט'ג ועיין ר' ס"ק ק"א ובסי'ס"א

 לכל בעינן טטנו ששוטע אחר ע"י .יוצא הוא אם בין לחלק כתב שהסחבר עך ב'ס"ק
חפחות



 ~קנ2רכה תשיעי מקיר כ~קרר~ףנננ
 יודע שא,נו השני ויוצא היודע מבדך לבדך יודע שאינו אפי' הקודש לשונ שסביןהפחות

 יבדכו שהנשיס טיב ולכן : המנ"א כתב וע"ז בשמ'עה יוצא אינו כלל מכק אינו אסאכי
 טי מעוים דאיתי .לא שבינות שאין אעפ"י' דיוצאות כדש"י הזה בזמן המנהנ מיהולעננמן
 וע"ה 'נשים ייצאות ראירייתא שהוא בקידוק דאפי' כיון רהמנהנ הב"ח וכ"כ גדברוטטוחה
 דיכול ק"ש יענין המ-ג"א כתב א' ס"ק ס"ב ובסי' ב' ם"ק בט"ז ועיין עי"שבשסיעה
 ובדכת קירוש אבל ובהמ"ז בתפלה וה"ה הישון כשמכי, ד.קא : וז"ל ישון בגללקדגתה
 הנזכדים העמנים מכי- ע"ש, הלשון מבין אינו אפי יוצא והלל המצות ובדגתהפידות
 היתה הנוסחאוה- והטמדרים הטתקנים עפ"י המקורי שנוםחה מצוה ב,ן יהלק~פענ.ר
 לשון בכל גם לצאת הדש. שחכמים איא ספודש בתודה כתוב שהנוםח או הקודשכיקון
 בל, אפי' שאטירתו הנוסח יעצסות וםנולה קדישה ישאז

 הבנ"
 ובזה הטצוה ירי י,צא

 טשא"כ הננה ללי יוצאין דלא לעז של הישונוה סכל הקודש ללשון נודעת יתידהחיבה

 בישין אפי' "ישונות בכל אז -הקזדש בלשון קבוע נוםה תיקנו ויא נתיםד שלאאלה
 יא איה דבכי הפקרון שכועת הדיינים שבועת העדות שבועת כגוז מעכבת ההכנההקודש
 הנוסהאות אלה משא"כ סעככה הכנה ג"כ הקודש נלשון כשסדבר 'אפי' קנוע עסחתקנו

 אמ הקורש בלשין ישדאל וחכמ' כנה"ג אנשי עפ"י או כתידה הכתובה טפ"יהמיומףים
 המזבחד מן לכ"חלה ודק מעכבת הבנתו אין והט'וםד המתוקן וכלשונוכדבד.בנ!סחו

 והא יצא אשורית ששמע והלועז : )שמי במנילה ראמדינן ימה מתאים וזה יהבי1טצוה
 פי' ע"ש. כו' קריאה מצוח אלא כו' האדא זקסי אנשים רהוה מידי קאמד' מא' ידעלא
 לא אמ" יוצא הקודש בלשון ממש ובישונו והמתוקן המיוםד בנומחו כמצותו דקראגיון

 וה'ה ההבנה מעכב הקודש כלשון ::פי' הטאודע ע?"י שנשתנה כנוסחאות משא"כמבין
 שכועות בה. כתב והרמב"ם הקודש בישון מיוחד ולשון נוםח בהם שיש אטירה טניןבכל
 וכן כסצותה' זו הרי מליר שהוא בכלישון הנשבק ,טהשביעואת הדיינים ; וז"ל ה'.דפי"א
 קל לםמוך ראוי ואין הקודש בלשון אלא. משביעים שאין ה.רו רבותיני אבל הנאוניםהורו

 הנשנע את -להזדיע צריך הקודש בלשון יהשבט ר'נים בתי בכל שנהנו ואעפ"י זוה,דאה
 אפי' וכרומה. העדזת ושצועת הפקרון בשבועת הרי עייש השב,עה לש.ן מכיד שיהאעד

 וכ-כ להבין צריך המאורע עפי' שמשתנה העוסר מפירת .ה"ה להבין צדיך הקודשגל17ון
 טיוסד דהנוםח דאעפ"' למימר איכא מומה ושבועת ע"ש ו' ם"ק תל"ד סי' המנ"אגם

 בא0ירת שלה השכזעה קבית דעיקר כיון אך הוא ואהד הקודש ובלשון הקרושהבתודה

 על אמן האיה על אמן : ,י"ח,, דמוטה במתניתין איתא אומדת היא מה ועל אמןאמן
 יבם .שוטרת ונשיאה ארוסה שטית' שלא אמן אחר מאיש אמן זה מאיש אמןהשבועה
 א"א לכן משתנות והמאורעות הסא.רע על זו ,2כועה וענין ע'"ש, נטמאתי שלא אמןוכנומה

 סשניעה ואח"כ : ה": דסומה כפ"נ הרמכ"ק דכתכ הא ויפי": הקודש בישון אפ" הבנהבלי
 ילפינן מעשר דו'דוי כ.ו1 א"כ הוא הקודש בלשון מדבר כשהכהן אפי' מכרת שהיא גלשוןהכהן
 מהשכתבתי דלקשן צדיךש'ביןעייןבמקיד הקודש בלשון דאפי' ה:א כמ~מה ילפ'נןממוטה

 סדבד והמהן שומעת רק היא דבפוטה לח*ק ריש ואעפ"י ממומה ייפ'נן לאדלהדמכ"ם

 אוסדת היע אמן אמידת הא לע,ל כם-ש כזה חילוק ~יש מדגי בעצמו הסתודהובוידוי
 לשון היא אמן דאמירת אעש,י שמכ,-ת בלשון אםן אמן אומרת והיא : )שם( כתבוה-מב,ם
 דפדק מירושלמי אולם האשה אל סדבר הוא טה להכין צריך בוראי עצמו והכהןהקורש
 מצד א' הסעכבים רבדים שני עי ילטוד 'כולים ה"א נאמריםאלו

 ::כהי
 האשה מצד כ'

 שםדאיתא
 וז"לי

 א"ל ר'.יאשיה רברי שומעת שהיא לשון בכל לאשה הלהן ואמד כתיב
ראיתא



 גג הברכה תשיעי מ"רימקורוה
 תורגמן ע"י לה יאמר שלא אלא אמן אהריו עונה היא ולסה שומעת אינה ואם יונתןר'

 הבדל בלי אומר שהכהן מה שתבין האשה ומצד תורגמן ע"י יאמר שלא חכהן מצדעכ"ל
 מוכח לא פומה פ' קורא שהוא מח עצמו ככהן הבנה וחיוב לעז ללשון הקידש לשוןבין
 בלשונם כהתום' או לשון ככל כרש"י אם דגירפאות כשתי תליא דוה לטימר ואיכאמידי

 דאפי' יתירה חיכה לה יש הקודש בלשון הקדושה טהתוהה שטקורה הטעשרות וידוי פ'ובנופח
 אשכחן לזה דונמא הקודש בלשון בתורה הכתוב בלשון קורא הוא אם יוצא מביןאינו

 והכרכות הקריאה : ה"ה חגיגה טה' כפ.נ כתכ הקהל מצות לענין כשוטע אפי'כרטכ"ם
 והרי סכ"ל לוסזות שם שיש אעפ"י כלשונה הזאת התודה את תקרא שנאמר הקדשכלשון
 וכה"1 מבינים שלא אעפ"י כשמיעה ויוצאין הקדש לשון מכינים לאלועזות
 באיטה לשמוע אזנם ולהקשיב לבם להבין חייבין סכירין שאינם ונריםכתב
 הפרשיות בקריאת ה"ה הקודש בלשון הכנה בעינן לא הקהל במצות כמו ולפי"ז ע"ש,ויראה
 בקריאת וה"ה יוצא טבין לא אפ" כנה"ג א:שי שתקנו בישון מתפללים שאנו בתפלהוכן
 שוידוי א"ככמו סונות טעשרהו"יבתורתוידוי דוידוי לעיל שבאהו טה לפ' אולם מעשרוידוי
 מעשר וירוי ה-ה הקודש בלשון מתודה אם אפי' טתודה שהוא טה שיבין צריך ודאיעונות
 בירושלמי דאיתא מהא להעיר ויש כתורה הכתוב בנומח אומר הוא אם אפי' שיביןבעינן
 ולא : בירושלמי תני כו' קורא לקרון שיודע טי כל דבראשונה הא גבי מ"ז דבכוריםפ"נ
 דהקפידה הו"א דאל"כ אחר ע"' לקרות התורה מן היתר שטצאו כו' לטקרא שפטכו אלאעוד
 כי אחר מפי אלא ענייה ואין ואטרת ועניה דכתיכ לזה םמך ומצאו דוקא בעצמו שיקראתורה
 ע-ש, שמ אליהו כשנות ועיין וע"ש אהריו עונה והוא קורא כשאהר אלא עונה לשון שייךלא

 בעצמו דהוא כרכתיב קרא כעינן ואטרת דכת'ב כיון הו"א מוענית הילפותא לאו אי האטשמק
 שאח"י. כמקור לקמן ועיין אחר ולא הוא משמע ואמרת דבתיב כוידוי א"כ אחר ע"י ולאיאסר

 עשירימקיר
 לא הרמב"ם רבינו דברי שהעתיק של"א פי' ביו"ר הש"ע בעל כו' בפ"ס אוסרו או"א ~כיי(

 אזטרו שכאו"א האופן אבל כו' להתודות רבים רצו ואם : השני אופן אלאהעתיק
 ע"ש. ,שם( הש-ך כט"ש בפ"ע אוטרו שכאו"א דכ"ש טובן שממילא מפני השטימ,בפ,ע
 בשמיעה יוצא דאינו כוונתו נראה בפ"ע כ"א טתורה ומ"ש כתב תר"ז במצוה חינוךהמנחת
 מחכירו בשמיעה שיוצאין וכדומה ובהמ"ז קד"ה כמו כדיבור התלו'ם טצות כשארמחבירו
 ילפינן נוכחיות שני לך ופפרת כתיב וכפפ"ע א"י אמאי ידעתי לא אך פפ"ע כטו א"יוכאן
 טאמירה ילפינן כעשר דוידיי דאטידה דילפינן דכיון נראה לקנ"ד ע"ש מנלן כאן אבלזה

 שכתבנו כטו אהר ע"י בקמיעה לצאת ולא בפ-ע לאומרו מחויב הכהן ודאי ושםדפומה
 ואם כתיכ האשה א? הכהן ואמר רהא תורנמן ע"י לה יאטר ולא ראסר מהירולולטילעיל
 בלי דברים ואין אומר אין הא האשה אל הכהן ואמר מקיים הוא איך מאחר שמעהוא
 בפ"ע אומר שכאו"א הוא המובחר טן דטצוה דמשטע דם"ל דמכואר והא קולונשמע

 סישים דכשרבים קושים לרבים עושה שיחיד מצוה דומה ראינו הפברה ננד הואדלכאורה
 מצוה כעושי מצוה לעושי ונטפל מצוה לעושי נמפל דהוא ועוד בו תלוי הדביםזכות
 להצמרף ולא כפ"ע לאומרו הטובהר מן מצוה דהייכך ימימר איכא ה'.( כטכות י,עייןדטי
 כטו ברבים טשא"כ עבירה עושי עמ מצ,רף שלא לכה"פ במוח הוא דביחיך דביםעם

 עכירה לעושי נמפל ולהיות להפפד קרוב להיות עלול הוא כן לשכר קרוב להיותשיכול
 טטצות אחת על ועבר ובדקדוקיה פרמיה בכ5 כסצווה הסעשרות טצות קיים לאדאם

התלויות



 רכףןף;בפ עשירימקדר 3פקרררתנד
 ולומר ד' לפני לחתודות רשאי אינו הוא חרי בנתינה או חטעשרות בהפרשותחתלויות

 וקא עבר והוא צויתני אשר ככל עשיתי סמצותיך עברתי לא צויתני אשר טצותך ככל :עשיתי
 אנשים ביניחם נטצאים שטא לחוש יש רבים ובין עיני לנגד יכון לא שקרים דובר וכתיבטשקר

 לו וטומב עבירה לעושי נמפל 1ה1"ל עמהם טצמרף והוא מקייסימ שלא אעפ"ישטתודים
 חינוך המנחת שהבין כטו ולא בפ"ע אומרו שכ"א המובחר מן טצוה הילכך יצמרףשלא

 יוצא אינו בלא"ה שטיעה דע"י כעונה שומע ע"י לאפוקי בפ"ע אומרו שכ"א לוטררמדייק
 שלא אפי' נוהג טעשר דוידוי דסובד דהרמב"ם אליבא שייך לא שכתבתי דהמעםואעפ"י

 בכל טעשר דוידוי דיליף כמומה דהגטר' דהסוגי' להוכיח לעיל כתבתי דחא חביתגפני
 בבית אלא נוהג אינו מעשר דוידוי ניטא אם דוקא אזלי דסומה אמירה מאסירהלשון

 מסומה אטירח דאמירה חגז"ש כלאו אפי מקום בכל דנוהג דמובר להרמב"םחטקדשמשא"כ
 דבעינן מסוטה למילף ליכא א"כ לשון בכל נאמרה התורה כל דהא לשון בכלנאסרים
 שומע שייך לא אחר ממעם למיטר איכא כעונה לאו ושומע חקודש בלשון אפי'הבנה
 להגיר יכול לא ושליח שליחות סמעם הו"ל כעונה רשומע סשום סעשר בוידויכעונח
 לוטר יכול דלא ישום שליח ע"י קורין אין כבכזרים כמו גו' נתתיו וגם גו' הקדשבערתי
 לירושלימ והביאן חשייח בצרן אמ ורק מ"ה דבכודים בפ"א כדאיתא גו' לי נתתהאשר

 ולקחת ד"ה )פא'.( ב"ב ברשבים עיין כטותו אדם של שלוחו טשום דקורין הואהבעלים
 לא והילכך ע"ש. בצרן ד"ה )ם"ז( לגימין הר"ן ובחידושי דבכורים בפ"א בר"ש ועייןק"ש,
 לקרות יודע שאינו לטי תקנה מ"ז דבכורים בפ"ג אטרינן ולכן בבכורים כעונה שומעטצינו
 כעונה דשוטע דהא משום והיינו כעונה שוטע וסשום שטיעה ע"י להוציא ולא אותודמקרין
 אשר לומר צריך הרי הסשלח של גם ויצרף עצטו של בכור,ם להשליח יש ואם כו'יו ותהי ותד"ח כו' לו ותבא ד"ה )לח.( לסוכה ובראר'י ,לד'.( ברכות עיין הוא שליחותממעם
 רכים ללשון אותו מכנין אין ליחיד הכתוב דכל וקי"ל הפרשה לשון טשנה הרי לנונתת
 גרעי ולא לשון בכל נאמרין טעשר וידוי דהא הנ"ל מעם שייך לא טעשר וידוי רגביואע"ג
 ואפי' גרוע כן באמת אך לעז ללשון קודש סלשון סהשינוי רבים ללשון יחיד סלשוןהשינוי
 א"כ נאסרה לשון בכל כולה התורה דכל דקי"ל כיון לרבים מיחיד לשנות אסור לעובלשון
 מלשון אוים בבכורים כטו לשנות ואסור יחיד כלשון מעשר וידוי פ' נאטרח בלעזגם

 טמה לשנות שלא הקפידא דעיקר טשסע מגילה סוף והרא"ש הרי"ף והביאוחתוספתא
 מכנין אין לרב,ם הכתוב : לעז בלשון כנון מקום בשום כתוב שלא בלשון ולאשכתוב
 נסים ורבינו קפידא אין כתוב שלא ומה הכתיבה אחדי הולכין דהכל משמש ליחיד.אותו
 דהצריכו הא ובכורים ע"ש ביחיד לקורא בצכוד קורא בין לחלק ס"ל עומד חקוראס"פ
 ולא לקרות יורע דלא כיון משום כעונה דשוסע השמיעח עפ"י לצאת ולא סקרין להיותלתקן
 לא טעשר וידוי ולענין לעיל שכתכנו כטו כעונת שומע אמרינן לא שוסע שהוא סההבין
 בלשון יאטר האחר אם רק אחר ע"י לצאת א'א לעיל ס"ש דלפי כעונה שוטעשייך
 חברו וגם שהוא הקב"ה לפני מעיד והוא גו' חקדש בערנו ה לפני לוטר צריך א"כרבים
 נצמווה אשר הטצות ככל שקשח להעיד יודע וטאין הוידוי בפ' הכתוכים חמצות כלקייטו
 לוטד שיכול עד חימב עצטו את ומכיר יודע עצטו על בשלמא המעשרות בעניןלקיים
 ידו סתוך ידז וו לא וכי עליז להעיד 'זדע טאין חברו על טשא"כ הוידוי. של הפישהכל

 עליו להקיד לו אסור זאת בכל הוא ד' סצות טקיים ובר ישקר לא כי לפניו הוחזקואפי'
 כ"ח( )סי' בח"ם( ועיין )לא.( בשבועות עיין הוא. תדחק שקר טדבר על עובר ובכללכלל

 בעזחי"ת. בזח עוד סוסיף חנני שאח"ז בסקודולקטן
 "אטקור



 נהוהברכה עשר אחומקיימקורות

 עשר אחדמקור
 רבים רצו ואם הרטכ"ם רבינו מ"ש על כתב תר"ז במוה חינוך הטנחת כו' רביפ יצו ואםיא(

 ראחר היינו טשתטע לא קלא דתרי ואי כן הדין הטצות בכל הוא רבותא מאי :כו'
 השמיענו נרויה יבותא הקודפ כמקור ולפיט'ש ע"ש, שוטע עצמו הוא אבל שוטעאינו
 עבירה לעושי נטפל טשום חוששים ואין מתודים כאחר להתודות רכים רצו ראםבהא
 ככל יוטר וא"י ד' צוה כאשר עשו שלא אחדים נטצאים שטא לטיחש איכא רביפרכין

 הסצטרפים ואלה ר' לפני שקר ודיבר עבד רהא כו' מטצותיך עברתי לא כו'טצותך
 רלא כשרות חזקת אחזקתייהו להו רטיקמינן קם"ל עכירה לעוברי נטפלים הו"לעמהס
 מ"ש הכוונה שספרש אה"ש בם8ר וראיתי עמהפ להצטרף חיישינן ולאמשקרי
 1יאטר לכולם יוציא שאחד רביפ רצו שאם טתורים כאחד להתודות רבים רצו דאפרבינו
 נ"ל הקורם במקור כתבנו שכבר טה מלבד אינו דזה לענ"ד ע"ש כן עושים רביםבלשון
 אדם פטור שאדפ מצוה בל תני ה"ג רברכות פ"ג הירושלמי דברי בהקדם ולבארלהוסיף
 אין בדבר תייכ שאינו כל רתנינן והא הסזון טכרכת הוץ הוכתן ירי הרכים אתטוציא
 שניא ליוא א"ר מוציא יצא אם א"י' חייב הי' אפ הא חוכתן ירי הרבים אתמוציא
 יברך הוא שאכל טי אלקיך ר' את וברכת ושבעת ואכלת בה דכתיב הטזון, ברכתהיא
 לאחריפ טוציא אינו נמי טעשר וידוי מלענין ללטור איכא חנ"ל הירושלטי רדבריעכ"ל
 הוא תכלה בכי שהוא מי גו' אלקיך ר' לפני ואמרת נו' לעשר תכלה כי רכתיבממעם

 מי : תירוצו דלפי בלא"ה ביאור מחוסר הירושלטי דברי אך אלקיך ד'. לפניבואטרת
 כרי' אהכה תני ו )כ"מ.1 בר"ה והנה עוד יצא כשלא טוציא איך תקשה יכרך הואשאכל
 שאם היין וברכת הלחם מברכת הוץ טוציא שיצא אעפ"י כולן הברכות כל זיראדר'
 דכל טהני הני שחלוק הטעס רש"י וכתכ עכ"ל מוציא אינו יצא ואם מוציא יצאלא

 אעפ"י המצות בחיוני כזה זה ערבין ישראל רכל וכיון המצות גרכת היינו כולןהכרכות
 הלחמ בברכת משא'כ יחשכ יצא לא שעוד וכמו חבירו של מהחיוב נפטר לא יצאשככר
 ורק חוכה שאינם ושתיה באכילה בין בריח בין הנהנין ברכת כל וה"ה הייןונרכת
 האדמ על חובה שאינו ערבות כאן אין ובזו ברכה בלא הזה עולם מן ליהנותשאסור

 הוא הנהנין כרכת בכלל אם לדון המזון ברכת על עכשיו ויש ע"ש ליברך ולא ליתהנילא
 בהדיא מבואר כזית שיאכל עד ד"ה :ו ימה לברכות וה:וסי נינהו הטצות ברכת בכללאו

 ואפי' ישראל לכל ערבות דין כה דיש המצות ברכת בכלל נכלל הטזון דברכתדמ"ל
 שכיעה כדי אכיל כי התורה מן חיובא בר שהוא גדול אבל כתכו: דהא טוציאצא

 אעפ"י הברכות כל :( )כ"ט ברשה כדאמרינן כלל אכל לא אפי' בי' קרינן בדבריטחויב
 וה'ה בזה זה ערכין .שראי דכי מעמא והיינו היין וברכת היחם 0נרכת חוץ מוציאשיצא
 מ"ל ראשונים והרבה שסי ~ברכות הרא"ש וכן ע"ש, מוציא שיצא אעפ"י המזוןבברכת

 לעולם )שם, אר"י רחכיא דאמר והא בזה מ"ש אי מיק קפ"ה סי' או"ח בט"ז ועייןהכי
 דאעפ"י כיון הא דגן כזית ל"ל דגן כזית .2יאכל עד חוכתן ידי הרכים את טוציאאינו
 שיוכל כדי אלא צריך דאינו ראשונים טפרש.ם ועור והרא"ש התוס' )שם( כתבושיצא
 שיאכל דבעינן טעפ כתב ,שם( ברכות על מקובצת והשיטה ע"ש, משיו שאכלנולוטר
 לה דמיא המזון דברכת משופ אלא מוציא יצא ואפי' המצות כברכת דהו"ל אעפ"יכזית
 נ"כ כתב וכן הנהנין כברכת רבנן עשאוה אכילח כתר דאתיא הנהנין לברכתקצת

 שטח בן דשמעון כמעשה כזית אל" בקינן לא יכ"ע לשי"ז ע"ש דר"ה ספ"טהדיטכ"א
וסררבנן



ןעבבף4כןק עשר שחדמקור3מקיר*ףףןנו
 כלל אכל לא אפי' להוציא יכול ערכות וממעם כיל כעיק לא רמדאורייתאומררכנן

 ושכעת ואכלת כה דכתיכ הטזון ברכת שאני אילעאי א"ר שטתו מי כפ' רירושלטיוהא
 שאכלנו לומר שיוכל כדי שיאכל המעם לפרש אין וא,כ מכרך הוא שאכל מיוכרכת

 אלא אינו דהירושלמי כתכו דהא הנהנין לכרכת קצת דדסיא משום השני כטעםאו
 הטצות בכלל הטוון דכיכת ס"ל והככלי הירושלמי דתרווייהו ומשמע בעלטאאסטכתא
 פטור שארם מצות כי תני בירושלמי דקתני הא כיומר ערכות חיוכ כגלין וישנינהו
כו, כולן הכרכות כל אחר כנוםח זירא דר' כרי' אהבה תני וככלי הטזון מכרכת חוץכו'

 הלרכות כל כר,א דאהכה כנוסח תנ. לא וכירושלמי כו' היין וכרכת הלחם םכרכת חוץ
 מברכת חוץ כוי הכרכות כל תני הוה אי המזון םכרכת חוץ לומר ררוצה כיון משיםכו'

 כל כירושלטי דתני הא ע"כ דהא הטצות ולא הכרכות טסוג הוא המזון דכרכת הו"אהטזון
 מצות הרכה יש כיניהם רהא כתורה הכתוכים מעשיות הטצות לכל כוונתו איןהמצות
 ע"י מהני של4 שכגוף טטצזת ישנם טצות הרכה דהא אחרים ע"י לצאת לוטר שייךשאין
 ומאחר הטצות כרכת כל היינו המצות כל שאטר: הירושי0י דכוונת וראי איאאחר

 מכלל יצא לא אכל הסצות כל מכלל יוצא שהוא המזון טברכת הוץ יהרגיששרוצה
 המצות כרכת שני' עצמיים המצוות הראשונה מררגות שלש כזה שיש המצותברכת

 כל בנוסח טתחיל הנהנין כרכת להוציא ראכ"א שאטר וכר"ה הנהנין כרכתשלישית
 הנהנין כרכת הכלל מן טוציא שהוא והפרמ המצות כרכת הוא שהכלל כו'הכרכות
 הנהנין ברכת דהיינו שלישית ממררנה וטוציא השני' כמדרגה מתחילהילכך
 להמורי אוים מוציא שיצא דאעפ"י המצות ברכת כל כרין עוסד כמקומו המזוןוברכת
 מוציא אינו' יצא אם דכהם"ז דשם דסוגי' שהוכיח הכרכות כל מ"ה מר"ה כפ"גאבן
 ככהט"ז דמחויכ ושנע דאכל לטאן אפי' טוציא רגן כ,ית אכל רכי רם"ל רש"ילרעת
 שאינו הא דאי ררכנן אלא אינו אחרים טוציא אינו מחויכ שאינו רהא. רם"למה"ת
 טוצ'א אינו כלל מחויכ וכשאינו הוי מה מדרכנן מחויב כי מה"ת הוי מוציא אינומחויכ
 וכהס"ז כשכת קירוש כמו טה"ת שמחוייבים כרכה היא אם הטצות ככרכת אפי'יאחרים
 דעת הוא וכן ע"ש הנהנין וכרכת המצות כרכת כין חילוק יש דרכנן אלא שאינן'כרכות
 הוא טרינא לכהט"ז כזית אכילת רכעינן הא א"כ ע"ש הא ר"ה ,מח(. לכרכותחרשב"א
 כלל אכל הי' לא אם אפי' טדרכנן הי' כהמ"ז ואם הוא לאחרים להוציא הריןומכח
 הירושלטי רברי אתי וכהכי הוא חמצות כרכת ככלל שכהמ"ז ממעם לאחרים מוציאהי'

 טשני ולא כוי הכרכות כל ראכ"א רתני מהא מכהמ"ז חוץ רתני הא על רפריך מאדפשומ
 כו' המצות כל שאמר ממה מוכח דהוא הנהנין מכדכת המזון וכרכת המצות ברכתדהתם
 הילכך לעיל שכארנו כמו הוא הטצות טכרכת נטי המזון דברכת דם"ל המזון מכרכתהוץ
 פי' וכרכת ושכעת ואכלת כה דכתיכ חמזון כרכת היא שנייא לייא ומשני פריךיטפיר
 כרבר מחויכ אינו אפי' מוציאין הילכך נינהו דרכנן הטצות כרכת לשאר רמי לאכהט"ז
 כזית אפי אכל ולא כלל כדבר מחויכ שאינו מי מוציאין אין הוא דמה"ת בהם"זמשא"כ
 יוציא כלום אכל שיא מי ולא יכרך הוא שאכל טי רק אז מררכנן אפ" מחויכשאינו
 מוציא מררכנן רק ככהם"ז מחויב שאיננו כזית רק אכל האוכי אם ולפי"ז שאכללמי
 אפי' שמוציא מררכנן אלא שאינם המצות כרכת כל כמו כלל אכל שלא מי אפי'אותו
 חובתו ירי חכרו את מוציא פמור שאדם מצוה כי כירושלמי רתני והא מחויכ שאינומי

 הוא אם מוציא ולא רמיא ככהמ"ז דאורייתא כמצוה סשא"כ דרכנן כמצוה רוקאהיינו
 יצא אם הוא דטה"ת מעשר ווידוי ככורים פ' קדיאת טצות א"כ טררבנן אפי'פטור
 ורמכ"ן דרש"י בטחלוקת תליא דרכנה אלא דאינו הזה כזטן סעשר וכוידוי טוציאאינו

דהטורי



 נ' הברכה עשר אחד מקיימקורות
 ראינו רם"ל הרטב"ן בשם וטביא בזה טאריך 1' פי' אריה ובשאגמ )שם( אבןרהטורי
 ראוכל רם"? הבה"ג דעת הוא רכן וטשסע  ע"ש. טה"ת אחרים פוציא אינו ברכרטחויב
 יכול לא טררבנן רטהויב טשום בבהם"ז שכעו כרי האוכל את להוציא יכול לאכזית

 אינו טחויב האינו רטה"ת ניטא אם כרש"י. רלא והיינו סה"מ שטחויב לפילהוציא
 לטצוה דרבנן טצוה בין חילוק ואין כך ררבנן בטצוה גם הטחויב את להוציאיכול

 אינו סמויב ראינו רהא ניטא ואם תיקון ראורייתא כעין רבנן רתיקון רכלראוריימא
 בטצוה אלא אטרו רלא למיטר איכא ררבנן אלא אינו הפמויב את להוציאיכול

 אלא ראינו הזה בזטן טשא"כ טה"ת רהוה כזטן טעשר ווירוי בהט"ז כטוראוריימא

 לענין שם בנרגיר ששי פרח חטישי ענף ציון בכורי במפרי בכה"ג כס"ש דרכנןאלא
 פסול בעבירה הבאה טצוה אם בטחלוקת תליא פסול או כשר שני ביו"ט הגזוללולב

 לרעת כו' פטור שארם טצוה כל בירושלטי רתני והא ע"ש, טראורייתא אומררבנן

 פשסע פררבנן לאחרים טוציא אינו סחויב ראינו רש-י רלרעת הוא מררבנן וכה"גהרטב"ן
 להוציא זכות סמויב לשאינו הפקיעו רבנן ורק פרינא טוציא טחויב אינו אפי'רפה-ת
 המצות ככרכת היינו טוציאין שיצאו אעפ"י הכרכות דכל ראב"א דתני והאיאחד'ם

 ערבות טשום הסכרה ראיכא רהיכי תורה דבריהמעלדברי ובררבנן'העטירו טררבנן אלאשאינן
 רהיינו טה"מ שהוא הטצות וברכת כבר שיצאו אעפ-י לאחרים להוציא בזכותםנשארו
 הוכות אמ מחויב לאינו חכטים הפקיעו וכרוטה, טעשר וירוי וה"ה ובהט"ז שבתקירוש
 יכול אינו פמויב ראינו רם"ל הרפב"ן ולדעת ערבות בה רשייך 'אעפ"י לאחריםלהוציא
 נרבר טחויב שאינו כיון רטה"ת הרשוהו חכמים רערבות הסברה א"כ פה"תלהוציא
 ועגדים דנשים בסוגי' שטתז טי בפדק 'טלחטות הבעל שכתב כסו טוצ'א דאינו הואסברה
 ירי הרבים את מוציא אין בדבר פחויב שאינו כל אטרו גרול שכלל וז"ל: בבהם"זחיבים
 ראין היא ופראורייתא היא רטעטא טילמא אלא היא ררבנן חופרא לאו והאחובתן
 רטטעם הסברה שחירשו דרכנן לוטר בעינן וע"כ עכ"ל החיוב על הפטור סןפוציאין
 אלא שאינם וכרוטה הפצות בברכת רק מידשו לא ברבר למחויב אותו חושביןקרבות

 רהאינו תורה דברי על עומרים נשארו סה"ת בהם שחייבים וכרוטה בבהם"ז אבלטררבנן
 פה דאך"כ רערבות הסכרה במם רשייך באופן אפי' לאחריפ להוציא יכול לאפחויב
 חילוק אין א"כ ערבות שייך בבהם"ז גם הא שם הטאור בעל על הטלחמות בעלפקשה
 יכולים להרפב"ן א"כ טה"ת רחיובם וכרוטה היום וקירוש בהס-ז בדין להרטב"ן רש"יבין

 פה להכין צריכין הענין עיקר אולס רש"י לרעת שפרשנו כטו הירושלטי כוונתלפרש
 אפי' להוציא הו"ל בכלם הא הנהנין לברכת הטצוה וברכת לררבנן ראורייתא ביןחילוק
 או פחויכ הוא אם לי ופה כטות1 אדם של שלוחו התורה ככל קי"ל הא יצאכשכבר
 יכול אדם דאין קכ"ז מי' בח"א שכתכ לטהרי"ם כ"א יפה יעלה לא וזה טחויכאיננו
 בשלימ דאפי' לחרש יצא הרי ע"ש לשליח פטטרן לא דטילי קרבנו  להקריש שליחלעשות
 וברכת הטצוה בברכת ה"ה א"כ טילי רק ל1 פוסרים לא אם שליח להיות יכול איןראשון
 הילכך שליחות טטעם לאחרים להוציא א"א  לשלימ טטטרן לא ומילי טילי רהו"יהנהנין
 רוקא זה ומכח ברבר שפחויב כסו הוא נעשה הערבות רע"י רקרבוה הטעם רוקאבעינן
 ביטול פרין טהרי"ט דברי על להקשות דיש וטה שליחות טטעם ולא לאחדים להוציאיכול
 סטטרן לא וטילי סילי הו"ל רביטול אפרינן ולא חמץ לבטל שליח לעשות דיכולחמץ

 רטחשכה כו' סחשכה סיד ר-ה :( )נט הקידושין הקום' ס"ש עפ"י לתרץ איכאלשליח
 אמי' בחטץ רפהני כיטול ה"ה א"כ ע"ש בירים תרם כאלו והוי ימי כמעשהרתרוסה

גטחשבה



 ד;ביףכףן עשר אחומקור 3מקררןתנה
 ביתו בתוך חטץ שיש ונזכר הטדדש בבית יושב הי' ~ז.( בפסחים כדאיתא טהניבטחשכה
 אחרוניס טתרצים ובכה"ג פסהים ריש בר"ן ועיין ט"מי ,שם ועיין ע"ש כלבוטבמלו
 לא וטילי טילי אלא הוי דלא אע"ג לתרום שליח לעשות שיכול מתרומה עליושמקשים
 כדי"ד הרהור לם"ד במחשבה אפי' יוצאין הדהק שעפ"י ברכה וכל ותפלה לשליחמטסרן
 בטציאות איא וכרכות דכתפלה טשומ כטעשה נחשב לא כ' מ"ק ק"א סי' בטג"אשין

 לתרוטה דטי ולא כטעשה יחשכ. לא כטחשבה מועיל אם גם הילכך בטעשהשיעשה
 חמץ כימול וכן דטי כטעשח מחשבה גם הילכך טעשה ע"י שיעשה לה סשכחתדהפרשה
 כטחשבה אפי' הילכך טרשותו החטץ את יהוציא דהיינו טעשה ע"י שיעשהדאפשר
 כ"א הרבים את להוציא יכול טחויב האינו אין וברכות בתפלות הילכך דסיאכפעשה
 פחויב כשאינו לאחרים מוציאין אין ערכות טשום דליכא הנהנין וברכת ערבותטמעם
 וברכת המצות ככרכת שליחות שייך דלא אחר'ני מעמא למימר איכא עודכדבר.
 שליח לזר יעשה שהכהן או שייח ע"י כביאה לקדש שליחות שי,ך דלא כמוחנהנין
 נעשה הטשלח שגוף ולא כטות1 אדם של שלוהו אלא אמרינן דלא טשום תרוטהלאכול
 מחויב תרוטה לאכילת כי זר גוף, באכילת אסודה התרוטה שאכילת כיון השליחשל

 מצוה אותה לקדש לצורך הכיאה וכן טיתה הגוף טחויב ואחרת כהן האוכל גוףלהיות
 ברכת וה"ה ואינו חמקדש בגוף להיות צריך הכיאה א"כ אמור קידושין לצורךושלא
 עשיית מלי שמברך ואחר טצוח מקיים טברך הטצוה חקושה אם הנהנין וכרבתהטצות
 עיין בכה"ג לאחרים להוציא יכול ולא הרמב"ם ידעת תשא בלא עוכר הוא הריהטצוה
 נהנה שאינו טי הנהנין בברכת וכן ע"ש השקל בכחצית ועיין ה' ס"ק רי"ם סי'בטג"א
 .הוא אם אכל שלא ומי יכרך הוא שאכל מי המזון בברכת וכן תשא כלא עוברוטכרך

 שאחר א"א הילכך ע"ש ככח"ג ס"ש 1' מ"ק תל"ב סי' במג"א ועיין תשא בלא עוברטכרך
 שהוא או נהנה ג"כ שהוא לברך עצמו טצד שמחויב או אלה משתי באחק אלאיברך
 דזכי טיגו לאחריני טזכה ג"כ להיות יכול לברך אסור אינו ולגופו טצוה עושחגיכ

 אינו אפי' אז כטצות דהיינו ערבות ממעם חיוב דיש כדבר או לאחריני נמי זכילנפשיה
  כוים  רבףשים הערכות טכח הזא חיוב בר עצטו סצדסחויב

  לגרי
 יהשכ זכמחויב  אחר

 אם אפי' להתפלל עבירה צד ליכא דהתם ש?יחות מכח מוציא יצא דאפי' שאניוהפלה
 אינו לבקי ודוקא בק"ש וכן היום כל אים שיתפלל דחלואי כר"י קי"ל דהא התפללכבר
 מבקש כ"א ושיהא בפיו  משנן ואחר כ"א שיהא הוא  בדין  בירשלסי מעטא כדאטרמוציא
 אהבה תני ריה )כט., לר"ה  ברימבא  ייין  מוציאין בקי שאינו אבל ע~יטו  עירחביים

 כל מפורש אטר ולא כו' כולן הברכות כל דאמר דראב"א מעמא ונראה בזה ע"שכו'
 אלא דוקא לאו ויין יחם כו' הלחם מברכת חזץ התנא שאמר מה ע"כ דהא הטצותברכת
 אלא אינו הכרכות כל א"כ ע"ש דר"ה כסשיג הריטכ"א כט"ש הנהנין ברכת כלה"ה
 הברכות דכל טשום היינו כוי הטצות ברכת כל טפורש אטר לא ולמה חמצותברכת
 מהתפלה די"ח וברכות הגוסל וכרכת השחר ברכת דהיינו ההודאות ברכת כל ג"ככולל
 דאית טשום מוציא נסי יצא אם ואעפי"כ הנהנין פברכת ולא המצות מברכת לאדאינם
 שאכל מי אפילו פוצ.א ואז כזית שיאכל בעינן דבבהט"ז דס"י וטאן ערבות מש,םבהו

 אפי' דטדינא טשום והיינו דרכנן אלא אינו וכזית טה"ת מחויב דלשובע אעפ"ילשובע
 בכל א"כ טשלו שאכלנו נברך לוטר שיכול כמח עד שיאכי כדי רק אלא בעינן לאכזית

 והא מכ ההודאות ברכת בכל שייך זל"ז דערכים וטשום הטזון ברכת נם נכללוהברכות
 ע"ש כעונה דשוטע משום אחר ע"י הלל בקריאת דיוצאין המעם :( ~לח בסוכהדאפרינן

היפוק



 נט דהברכה עשר אחדמקיימקורות

 תני ד"ה ,שם( לר"ה הריטב"א כם"ש אחד כנוף נחשבים קרבות משום ליתיפוק
 סוטלת שהטצות שאקפ"י מוציא ש'צא אקפ"י המצות ברכות כל פי'אהבה.
 הפורע וכקרב אחד כגוף וכולם זל"ז קרבים ישראל כל הרי כאו"אעל
 דאוי ויותר קרכות משום או כקונה שומק טשום ק"ש, דיוצא חבירוחוכ
 אפי' הוא כקונח שומע משום דאי כקונה שוטק משום מלומר קרבות משום הטקמיוטר

 דא"א הטחויב והודאות ככרכות איא ליכא ערכות ומשום טוציא יצא אם הנהניןכברכת
 תרי דחני ונראה טוציא. אינו יצא שאם ונהנין ברכת יאפוקי מוציא יצא דאפי'כלא"ה
 אחד שק"י המצוה כל כי להשני זקוק כ"א להיפך אררבה אלא אהדדי מחד' לאטעטא
 הסוציא את להיוצא. ולהכשיר להמוצא להכשיר להכשיר, לשניהם צריכין אז להשניהמוציא
 שכבד אקפ"ו לחבירו להוציא הכח לו יש ואז היוצא כגוף ונקשה קרב שהוא בטהמתכשר
 טכשירין ובטה המוציא חברו ק"י לצאת כח לו שיהי' להכשיר ג"כ צר'כין ולהיוצאיצא
 קרב איננו שהמוציא כ"ז שמיקתו מוקיל ולא כקונה שומק ואמרינן שומק שהוא בזהלו

 הכרכות כל : וז"ל כתכ דכה"י והי,א ה"י מכרכוח פ"א בהרטכים מכואר הוא וכןבהטצוה
 כדי חוכת, 'די יצאו שלא יאחרים לכרך לו מותר חובתו ידי ויצא שבירך אעפ"יכוין

 קטהן נהנה א"כ איא יאחרים טכרך שאינו מצוה כה שאין ההנאה מכרכת חוץלהוציאן
 בה לצאת ונתכוין סופה וקד מתחלתה הברכות מן ברכה השומק כל : כתב ובהי"אע"ש.

 אחד ברין הלכות שתי לכתוב הטר'ח הרי ק"ש אמן קנה שלא ואעפ"י יצא חוכתוי-י
 תנאים באיזח חמוציא לתנאי כנונק מדכר א' הלכה לחברו מוציא שאחד לקניןדחיינו
 המצות ברכת חיובית ברכה שיברך או אלה משתי יחת להיות שנחוץ וטבאר להוציא'כוך
 חיוכית שאינה ברכה הוא ואם עדנות מחטת מוציא יצא אפי' ואז הודאה בדכתאו

 כגון סצוה כה שיש ההנאה וכרכת יצא לא שעוד דוקא בקינן הנהנין כרכתדה'ינו
 אקפ"י ושותים ואוכלים לאהרים טוציא זה הרי היום וקידוש הפמחימ בלייי מצהאכילת
 שמוטי היוצא לתנאי בנוגק מדכר השני ובהלכה קמהם אוכלשאינו

 לשטוק היוצא קל

 אם אטן קנה שלא אקפ"' חובתו יד' בה לצאת 1נתכ11ן מופה וקד טתחלתה הטוציאמן
 א"ח ומב"י 'וצא וזה מוציא זה קיים השותפות אז הצדדים שטשני התנאים כלנתמלא
 חיוצא מצד הובתו ידי לצאת דכונה מבואר ז"ל א"א ופי' ום"ש ד"ה הטור קל רי"טסי'

 אבל להוציאו שיכוין כעינן המוציא גם והילכך כוונה צריכות מצות לם"ד אלאלאבקינן
 לא הטוציא וגס לצאת כ'ון בלא אפי כקונה שומק אמר'נן כוונה צריכות איןלמ"דמצות

 אסדו באסת ד"ה )לח,ן בסוכה החום' דבר' שפיר אתי ולפי"ז ק"ש. להוציא לכויןצריך
 לו דתבא גררא אגכ אלא לי' מייתי ולא סשנתינו מקנין זה אין : וז"ל לאביו מברךבן

 דנשים מכאן לדקדק רוצה )כ'.( שטתו סי דכפ' אותו בסקרא איירי לא דהכאטאורה
 יטיטד איכא קטן ופריך חובתן ידי אחרימ טדסוציאה דאורייתא המזון בכרכתחייבות

 אטדו אמאי תקשה לפי"ז ק"ש. דרבנן, ומפיק דרבנן שיעורא דאכך הביק אלאדאורייתא
 להוציא לכוין כוונה בר לא' קטן דהא כלל יצא דלא לי' תיפוק כו' מאורה תבא דרקחכמ'ם
 ואין שפיר אתי להוציא כוונה כקינן לא כוונה צריכות אין מצות דלם"ד הב"י דבריולפי
 סיקוט ל"ל דא"כ גרע הקסן כוונת כונה צריך אין לם"ד דאפי' להיפך מכו'ן דקמןלומר
 שדקדקנו כמו השליחות ובמקשה הש5'חות בקכלת חסרון בו ד'ש לי' תיפוק לקטן שייחוקדאין

 אדקתיח דקכו"ם משום לי' תיפוק קרא ל"ל לקכו"ם שייחות אין קנין קל אחרבמקום
 דנפשיי דאדקתיה קכו"ם כמו להיפך כוונה לו דאין א"ש הנ"ל לפי אבל קכיר קאדנפשי,

 כוונה לו אין אבל הדקת קושית טחמת חשליטות חסרון בה יש שלו חכוונה אלא קבידקא
חטנגר



 הברכה עשי אחד מ"יימקירותס
 תקנתו כדעת דקיקלתו כקטן משא"כ לכויןהתנגדות דעת לו דיש לעכו-ם דמי ולאהטנגד
 שליטה כוונה שיחשכ השלימות מחוסר ורק לו יש כוונה וקצת התננדות כוונת בושאין

 אפי' יוצא לכ"ע אז ומלה מיה כל הטוציא אחרי ענה כשהשומע ואם לכווגה.שיחשכ
 מחמת אלא אהרים מחמת יוצא אינו דככה"ג כערכות אינו וגם סחויב שאינו ססישמע
 ע"ש. אחריהן עונה אותו טקרין .קמן או אשה עכראו שהי' סי ,לח.י: כמוכה וכדתנןעצמו
 מלה כל אחדיו ענה לא השומע ואם המברך מצד או הקורא שטצד התנאים כל צריךולא
 מחלוקת כזה תליא לא או הטוציא שמצד התנאים לכל צורך יש אם אמן ענה רקאלא

 למלאות כעינן אמן השומע ענה דאפי' מפורש כתכ )שם( דהדטכ"ם והראישהרמכ"ם
 מחטת ויוצא דמי כעצסו כאומר אטן דהעונה פ"ל והרא"ש הצדדין שמשני התנאיםכל

 הרא"ש: אכיו כשם המור שס שעכיא רי"מ פי' או"ח בטור עיין המשמיע מחמת ולאעצמו
 היו לא שהם כיון הכא אנל אטן עניית כלא כשטיעה יוצא דשוסע אע"ג ז"ל איאופי'

 דהירושלטי. כפירושא דפליגי ונראה ע"ש, אטן לענות הוא הוצרך לכך זו ככרכהחייבין
 לא לאכיו קמן לרכו עבד לכעלה טברכת אשה אטרו אכל תני : בברכות ה"גפיג
 אחריהס כעונה ת"פתר לתנכו כדי כקמן שאטרו כל נהוראי . כר ר"י כש0 אהא א"רכן
 אשה ע"י ולא מכרך בעצטו כאילו נחשכ לכד אמן דבעניית סזה מוכיח חרא"ש עכ"ל.אמן
 ויוצאין אחריהם אסרו ומלה טלה כל פי' אהריהם דכעונה טפרש והרמכ"ם וקמןועכד
 מי תמן דתנינן כי ,שם(: הירושלמי דטסיים מהא לזה ראי' דוקא לאו ואטן עצטןסחטת
 כספר עיין ע"ש. אוסר שהן טה אחריהן עונה אותו טקרין קסן או אשה או' עכרשהי'
 ר"י שם ד-ה )מג.י יכרכות יהושע הפני ום"ש סש-ש כרכות הייא פ"א הרמב"ם עלקובץ
 ישראל דכי טשום טעטא הוי מוציא יצא לא שאם הנהנין בכרכת רקי"ל דהאאמר
 ערכות שייך מה ע"ש אמן עניית כענין וכן כעונה דשומע סעטא נסי והיינו בזה זהעריכין
 כאן אין וכזו כרכה כלא הזה העולם מן ליהנות שאסור אלא חוכה שאינן הנהניןככרכת
 כו' חוץ ד"ה )כמ.( ריה ברש.י עיין ליכרך ולא ליתהני לא האדם על חובה שאינוערכות
 מוציא יצא דאפי' הסצות ככרכת כטו ערכות טמעם להוציא הו"ל נמי יצא אפי' דא-כועוד
 לענין המצות ככרכת דין יה ויש היא הנהנין דכרכת המזון כרכת לענין הפנ"י כונתואולי
 דאינו אעפ"י כזית וכשאכל כזי,: שיאכל דוקא כעינן ואפ"ה לעיל כם"ש הערכותחיוב
 טשום מה"ת ככהם"ז טחויב שהוא שביעז כדי לאכל אפי' מוציא מדרבנן אלאחייכ
 ואי כהם"ז: לענין )כ'.( ככרכות דאמרינן והא ע"ש. מדכר בכהט"ז התם דהאערכות
 ידי הרבים את סוצ'א אינו בדבר טחויכ שאינו וכל בדבר מחויכ שאינו הוי דרבנןאמרת
 תרועה יום כמפר שכתכ וטה ערכות משום חייכים שאינם בנשיס דוקא היינו עיש.חובתן
 טשא"כ ערבות ממעם וטוציאו דאורייתא שהוא בהם"ז כין רמחלק תנא ר"ה )כ"מ.(כר-ה
 לענין וכן היא דרכנן או דאורייתא דיין אחרונה ברכה אם תיייא דיין אחרונהכרכה
 דאורייתא כשכת פת אכילת חיוב אם תליא בשבילו אחר יכרך אט כשכת פת אכילתחיוב
 ואפ-ה דרכנן איא דאינו הטצות ברכת וכן וטגלה מהלל להעיר יש עייש דרבנן אוהוא
 סדרבנ, מוציא אינו דיצא הא גכי זה בענין מ"ש לעיל ועיין ערבות משום טוציאיצא
 דאם הנהנין כרכת לענין שאחריהם דכרכות מעווא סר"ה ספיג בפנ-י ועיין הוא טה"תאי
 כמגילה בירושלמי והנה ע"ש יברך הוא שאכל מי דאמדינן מכהמ"ז דילפינן מוציא אינויצא
 יודע כלעז בה יוצא בלעז אשורית אלא בה יוצא אינו לעז ויודע אשורית יודע : ה"אפ"כ

 אינו בדכר חייב שאינו כל כהדא ייבא בלעו אחרים ידי שיוציא טהו לעז ויודעאשורית
 וצריכין סשה 3פני ועיין הערה הקרכן גירסת כך עכ"ל חוסתו ירי הרכים אתטוציא

להבין



 סא הברכה עשי אהימ"יימקורות

 טוציא אינו בדבר חייב שאינו דכל טמעם ביעז ללעז להוציא יכול דאין פמק טר:עלהבין
 הקשה וכן ע"ש מיציא שיצא אעפ"י וכמג'לה דבהלל דר.ה נם1'ג קי"ל הא הרכיםאת
 שאינו כל כהדא ייבא חובתו ידי כרך בן שיוציא מהן עיר בן ה"ג(: ,שם דאיתאטהא
 ראיתי אח"כ עכ"ל ח:בתן ידי הרבים את טוציא אינו בדבי קייב שאינו וכל כהדאוייב, חובתו ידי עיר בן את שיוציא מהו כרך ב; חובתן ירי הרבים את מוציא אינו בדברחייב
 שהעיר )שם( בטגילה אבן בטורי ~עיין ע"ש, בזה שהרגיש )שם( בסגייה הפנים טראהאת
 טוציא אינו אשורית דהיודע הא למיטר דאיכא ונראה ע"ש הנ"ל היר,שלמי בדבריג"כ
 לטחויב לעשותו אלא ט:עיל לא הערבות דכח ערבות לענין יחס לו אין בלעז אחריםידי

 חלק וע:ד יודע לאינו אשורית יודע לעשותו יכול לא הערבות אבל טחויב שאינואעפ"י
 היוצא של שחלק נהי א"כ אשורית שיודע טאחר ,וצא א'נו הערבות ע"י שמתהי'בהחיוב
 אינו הערבות מחטת מתח'יב שהטוציא החיוכ חלק אבל לצאת יכול לעז רק יודעשהוא
 יכול לא הסוציא השותף של חלקו כי בלעו יקרא אם יפה עויה אינו והשותפותיוצא
 נכנכ שלא ודבר כלל טחויב לאינו דוטה הוא זה ולענין אשורית יודע הוא כי לקרואכלעז
 לאחרים טוציא שאינו הדין שטדסה הירוש?טי כוונת וזהו להוציא יכזל לא הערבותבגבול
 שמווויא כרך כן או כרך לבן שטוציא עיר רבן הא וכן כו' חייב כ?שאינו כהדאבלעז
 בי"ר דוקא עיר ובן בט"1 דוקא כרך בן טיוחדים ם דינ לו יש אחד דלכל כיון עירלבן
 סוף סוף הא המנילה קריאת בטצות שותפים לשניהם לעשות הערבות לו מועיל מהא"כ

 והבן עיר בן ע"י דוקא להיות צריך י"ד וקריאת כרך בן ע"י דוקא להיות צריך ט"1קריאת'
 רק חובו את טשלם אינו בי"ד יקרא ה;יר שהבן הטגילה בקריאת מחויב שהוא חלקוכרך
 הטגילה בקריאת העיר בן של הערבות חיוב לזה וכיוצא עיר בן המגילהשע"י קריאתע"י
 יהבין נוכל ולפ'"ז ג"כ בט"1 טחויב דה:א כרך בן ע"י דוקא לקיים צריך כרך בןשל

 סה דלכאורה להוציא יכול שאינו בדכר מחויב אינו ובין טוציא יצא בין שישהחייוק
 לוטר ואין הוא מחויב אינו טטילא כבר שיצא כיון הלא מושגים שני הני בין ישחילוק
 נפקע בדבר טחו'ב ואינז נפקע. לא עור דערבות החיוב יצא כבר ראם ערבות לחיובדנ"ט
 אפי' כיא על שמוטל וחיוב חיוב בכל זל"ז ערבים ישראל כל היא טטנו הערבותחיוכ
 סטעם חייב כ"א שלוו שותפים כדין ערבות מטעם חייב עצמו מצד מחויב שאינ:בחיוב
 אסרינן ואיך עצסו טצד השותף חיק על חייכ שאינו אעפ-י חמירו - הלק על גםערבות
 יכול אינו ,צא לא לאוניו השטיע לא דאס למ"ד שומע ואינו הטדבר דחדש ,ן ,יטבמגילה
 גבי וכן לאזניו להשטיע יכול דאינו כיון בדכר טחויב אינו דה:א בטמלה אחריםלהוצ(א
 סחויב דאינו טשום לאחדים להוציא יכול אין שוטע יאינו "טדבר דחרש שופרתקיעת
 הנ"ל לפי אבל סוציא יצא בדין כמו ;רבוה טטעם להוציא יכול לא ולמה שופרבתקיעת
 חערב גוף טצד חסרון אלא בהעיכות חסרו אינו בדבר מחויב שאינו דחסרון שפיראתי
 כסץ בשוה או בכסף לשלם טחויב ערבות מטעם שחייב החוב שמשלם ערב שכלוכמו
 לש?ם הערכ שחייכ הרוחניים חוכות כך הטלוכה או הטד'נה שיסלתו ולא כמדינההיוצא
 זאם 'בדבר טחויכ ע". דהיינו הטצוה לעשות הטוכשר בגוף' החוב לשלם חייב חברובעד
 כלום הטעשה שאין קוף ע"י המצוה שנעשח כטו זה הרי בדבר ט"ויב אינו ע"ינעשה
 זה ע"י כזה טעשה ק"י טחובו נפטר חברו ואין כלום חכירו גער טשלם הערב איןוב,ה
 בפסקים ז' בסי' איגר עקיבא רבי התשובת תלונת ססולק וב,ה בדבר מחויב איננושהוא
 א"י התפ?ל שכבו דאיש חדש ברבר לרון ליצא מובבה דגול הנאון דברי שםשהביא
 דאער"עטש מחי1בא לה ספיק ולא ררבנן טחוייב דהוא התפללה דלא לאשה להוציאיכול

רהא



 רכנןקן~ב~ עשר אחדמקדר 3צקררררנטב
 אלא כרכות הרא"ש כס"ש ערכות ככלל אינן ונשים עדכות מטעס הוא סוציא יצאדהא

 ולדכדיו ערבים אינם כעצמן נשים רק הנשים על נם דאנשים דערכות דאפשרדססתפק
 רבי הגאון עליו וכתכ יצאו שלא לאחרות להוציא יכויה אינה קידוש ידי שיצאהאשה
 כין לחלק אלא ערכות לענין יאיש אשה בין לחיק דאין נראה ולא : זצ"ל אינרעקיכא
 זו כמצוה ג"כ שסחוייכ כטי רק דערכות כעצמותו זו כמצוה טחויכ אינו ובין מוציאיצא
 אינס כלל חיוכא כר שאינו כמצוה אכך לאחדים מוציא לעצמו יצא ככר שהוא אףמש"ה
 וסוכיח ערכות ככלל נשים גם חייכות דנשים וכמצוה אנשים אפי' זו טצוה עלערבים
 וטתקיעת לאחרים להוציא יכול דאין שוסע ואינו הטרכר מחרש היינו דינים שני טהנילזה
 כר שאינו דכמצוה משום ע"כ והיינו אחרים להוציא א"י שומע ואינו הסדבר דחרששופר
 כדין חיצ נ"כ חיוכא כר דאינו כם"ש ולענ"ר ע"ש, ערכות רין זו במצוה אין כללחיוכא
 איכא וכן לכד הערכ טעשה ע"י הסצוה בקיוסי סערכותו סתפטר שאינו ורק אךערבות
 מי ע"י להוציאם ולא לפניהם שמקרין לקרות יודע שאינו כככורים דתקנו הטעםלסימר
 את לשלם יכול אינו לקרות היודע על שחל הערכוח רחיוכ ערכות מטעם לקרותשיודע
 פרי ראשית את הכאתי הנה ועתה לקרוא צריך רהא עצטו המכיא נקריאת רקהזכו

 שליח ע"י לקרות שליחות סהני דלא כסו עצמו כטכיא רק איא כזו וקריאה גו'האדסה
 ד"ה :( ,פ"א כיכ כדשכ"ם ועיין לי נתת אשר לוסר יכול שאין ביכורים כמסכתכדתנן
 חגתן ידי לאחרים מוציא אינו ערכות רסטעם כרבר מחויכ כסואינו 1ה1"ל והבאתולקחת
 לשלם צריך הערכ רגם חוכתן ידי פוציאם שאחרים הערבות סה:י לא המעשר וירויוה"ה
 לפימ"ש והנה צויתנו. אשר ככל עשיתי לומר ד'כולים הבעלים כגוף לחלקו הסניעחוכתו

 ואהד כ"א שיהא שמע כקרית מסתכרה לא ותפיה. ק"ש לענין ג ה דנרכות פ"גהירושלמי

 כל 1כן עכ"ד. עצסו על רחמ'ם מכקש כאו"א שיהא כתפילה מפתכרה לא בפיומשנן

 דכמצוה משום כפי1כעצמו יאטר שכ"א הנ"ל והסכרה הטעם לומר בהם יש ומצוהברכה
 כסוכה התום' מפרשים אמרו דכאמת הא שפיר אתי והילכך שליחות טהני ולא הואכגופו
 כעונה שוטע טשום יוצא הוא והעיקר אותו בטקרא מיירי דלא אסרו באמת ד"ה)שם(
 כה נגע שליחות משום אחר ע"י שיוצא דמה נימא ואם געצמו כקורא דהוי משוםולא
 אין כוונה חפרון משום כשלמא לקטן שליחות אין הא הקטן כנו ככרכת האכ יוצאכסה

 להוציא כוונה כלא אפי' סוציא כוונה צריכות אין דלמ"ד כה"כ דרכינו אליכא לעילכדכתכנו

 אלא לקטן שליחות אין הא תקשה הוא שליהות משום כעונה דשומע ניסא אםאבי

 נוכח יעטוד שה,וצא כעינן שפיר והילכך שכגופו מצות והו"ל ככה"ג ליכא שליחותודאי

 שוטע ולא נוכח יא אפי. שליח ולהיות יהוציא יכול הרי הוא שליחות סשום ואםלשסוע
 הערכות דמחמת נינהו ערכות סשום אחרים את לחוציא שיכוך העקרי הטעםהילכך
 חיינים ושניהם שלוו דשותפיכ השני את 10ציא אחד הילכך אחד כגוף שניהםנעשים

 שלא כפף לפ-וע חייכ שהשותף וכמו ומחכרו טסנו ההוכ את ולטלק לשלם אחדיכוי
 כאופן לשלם יכול לא מצוה שום או כרטה חיוכ וה"ה לכד חיקו כעד אפי'נפסלו
 והילכך עיר לכן כרך כן וכן כלעז אשורית יורע כנון טצוה הי' לא לעצטו עשהשאם
 םצטרפים זה כפני זה שעוטדים שג"ז מפני זה כפני זה יעסדו וה'וצא שהמוציאבעינן

 וכתכ מכדך אחד הסכו ,מגן ככרכות כדאסרינן הערכות ע"' אחר כגוף להחשכוסתאחדים
 דשומע אע"נ חכירו ככרכת יוצא אחד אין הסכו ולא הפכה רכעינן היכי דכל ז"להרא"ש
 הטכה דשייך היכי דכל הסכרה )שם,( הפנ"י וכתג ע"ש. יצא לא נמי אמן אמר ואפ"כעונה
 ע"ש. טאחיו איש להפרד אלא כאחד להשתתף יהו ניהא רלא אדעתייחו גלו הסכוויא

הכא



 ס'דעברכה עשי ""דמ"יימקורות
 בהמעשה שותפים יהיות יחר דעתייהושמשתתפים המניה סעשה לעשות צריכין נמיהכא

 לאו נ"כ סוציא יצא לא הנהנין רכרכת הא אפ" וכן לחברו מוציא אחד אזהסצוה
 הא הנהנין בברכת ראפי' הפנ"י בשם לעיל כמ"ש ערבות מט;ם אלא הוא שליחותמטעם
 בלי הזה בעולם ליהנות אמור טיף רמוף כיון והיינו נינהו ערבוה טטעס טוציא יצארלא
 בחיוב שוים ששניהם בברכה לעסוק יחר נצטרפו ושניהם בכרכה חייבים ושניהםברכה
 ב' בחלק כוללת להפתיחה טצאתי אה.כ לחברו טוציא ואחר זל"ז ערבים שניהםנעשים
 לומר ורוצה הערבות חיוב יענין דרבנן ימצוה דאזדייתא סצוה בין לחלק דם"ל מ"ז ובאות א'אות

 ערבות טסעם מוציא שיצא אעפ"י הברכות רכל אהבה רתני והא ערבות חיוב ליכא ררבנןרבמצוה
 ומגילה רהלל והא הוא ראורייתא טברכין שעליהן הטצות רעכ"פ משום נינהו ררבנן רברכותאעפ"י
 יכול חיובא ובר שליחות מטעם אלא רמוציאים הוא ערבות מטעם לאו הוא ררבנןרקיקרן
 הא נבין ובזה ע"ש להוציא יכול לא חיובא בר ושאינו להוציא ייכול שליחלהיות
 לראורייתא ראורייתא לדרבנן דרבנן לאנשים מוציאות רנשים :( )כ רברכות בנמר'דאיתא
 מוציאים ואיך חייבין נשים אם )ע( בקירושין הרא.ש בלשון טחלוקת יש בנשים האע"ש.
 אע"נ בנשים ה"ה שליחות טשום איכא ערכות משום דליכא רהיכי כפם"ג ניטא אםאך

 השליח רהי' רהיכי לעיל ולפיט"ש שליחות משום מוצשות ערבות משום רליכאדניפא
 מו להצילו כמותו ארם של שלוחו לומר שייך לא בירו עבירה הי' עצטו ע"חקושה

 חילוק איכא הילכך כמותו ארם של שלוחו ונאמד טצוה שליח כמו ולעשותוהקבירה
 טסעם 'טוציא יצא אפי' חיובי בדבר הטוציא,. באיש הסוציא לאיש המוציאה אשהבין

 0שא"כ ערבות חלק 0שזם הטצוה עי בדכה צדיך דהא צדיכה דלא בדכה הוי ולאעדבות
 שייך ולא שליחות טמעם אלא מוציאה ואינה חיובא עלי' ליכא ערבות רממעםבאשה
 בשביל לברך מחויבת יצאה לא דעור כנון בפועל בברכה מחויבת שהיא בשעהאלא
 שליחות טטעם להוציא יכולה הילכך צריכה שאינה ברכה איסור משום וליכאקצטה

 לדעת מה"ת תשא לא משום איסור בברכתה לח יש אז יצאה שכבר או מחויבתוכשאינה
 ובמגילה בהלל ראמרינן והא מוציאה אינה הלכך שליח אין בכה"נ ואמרינןהרמב"ם
 מחויב שאינו יצא ואפי' שייחותו ממעם ג"כ והו הפט"נ ולדעת טוציא שיצאאעפ"י
 לקרוא טותר רמנילה כלל עובר אינו אוסר אם טחויב אינו דאפי' מעטא היינוטוציא
 אפי' אומר אם הלל וכן תשא לא על עובר כה2ום בזה ואין לקרוא שרוצה פעםבכל
 בכך הלל האומר כל :( )קיח שבת במסכת ראמרינן ואעפ"י כלל עובר אינו יצא שככרבזטן
 שקורין כשם קורא אם משא"כ הלל לשם כשאומר רוקא היינו ע"ש ומנרף מהרף זה הרייום

 להוציא אפשר הילכך כלל דאסור להלכה הביאו לא רהפוסקים ועוד איסור ליכאבתהלים
 כהטמע שהי' מי ד"ה )לח.( פוכה התום' רברי רכ נבין ובזה כבר יצא אפי' שליחותמשום
 הוא גרמא שהזפן רכצוה משום וטעטא דעצרת וכן רסוכות טהלי פטורה ראשהבוכאן
 מה אחריהם עונה אותו מקרין שיהיו צריכין סרוע חייבת ראשה ניכא ראם פי' :ע"ש
 שטע ר"ה :( ,שם בתופ' )עיין כעונה שוטע משום לבר בשמיקה יוצאין ולא אוטריםשהן
 טשום דילמא פטורה ראשה טשום הוא רהטעס ראי' מאי לרקרק יש אך יצא( קנהולא

 הא ליכא ערבות דטשום רנהי שפיר אתי הנ"ל לפי אבל בערבות חייבת אינהראשה
 משום נ"כ ליכא הילכך מהלי ינםרי פפור' דאשה שפיר מוכח יכן איכא שייחותמשום
 ובנונע שליח. להיות יכולה ואינה כיל הלל בחיוב וליתא חיוב בת אינה דהיאשליחות
 להשני להוציא יכול אחר שאין אופנים בהרבה כתבנו שכבר מה טלבר מעשר וידוילענין
 ט' התפלל שלא ריחיר תקצ"ר פי' באו"ח הש"ע ש2סק להא ולרמות להוסיף עודיש

ברכות
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 להוציאי יכול חבירו איןברכות

 טברך סופר דאמר'נן והא : א, ס"ק הפ"ז וכתב ע-ש,
 ניהנה שלא כתפלה משא-כ ליהיר אע" יהשמיע שנהגו ומצות בגה"מ דוקא יוצאוכור
 נ"ט ובסי' ישסי בסנ"א ועיין ע"ש, הרמב"ם שיטת וכן בלהשאלא

 )סעי"
 ובסניא ר'(

 בגטר כראגתא נאטרין בלחש נ,"כ טעשר דוידוי שיון ע"ש השקל זבמחציח ה'()ם"ק
 נסוך בקול השקיפהאוטרין רעד אסרו ק"ש,יבירושלטי עניה, בי' כתיב מרלא ,לכ:דסוטה
 עפ"י לומר ואפשר ירבים וכ"ש חבירו את יוציא שאחד מעשר בוידו? איא הילכךע"שה
 למי בתחיה להקרוה בבכור'ס שתקנו גסז מעושר כוידוי תקנה סצינו דלא טעםזה

 התקנה אפשר הילכך עניה ב" הכתיג רכ4 בקול קזרין רבכורים לנולם ואח"כ יודעשאינו
 מעשר ויווי טשו4'כ אחריו וענו כולש ושטעו יויע ,2איגו מז ואת שיודע מי אתלהקר1ת
 בלש.ן רק דקורין גננורים לפניו'ךעור הע1מדיב( אחרים שומעים ולא בלחששאוטרים
 מי כשביל מקרין שיהיו התקנה לתקן צנרך יש הקודש יע(ון יודעים כילם ולאהקודש
 לעען שבכל מעשר וידוי סושא"כ כוים בפני להקהות תקנו ואגב לקרות יודעשאינו
 ויריי רהון חינוך המנחת כתב אזנג השטעת וע"ד 5שון ש.ם יודע שלא ואיאנאמרים

 גזה שויס בדיגור הת15ים המצות כל והנה ע"ש כד?כור התלוים ,המצות כלסעשר_כדין
 יצא לא אומר ר"י יצא לאזני תשס,ע ולא שמע את הקורא תנן 1ט1( רברכותדכם"ב
 יצא ד"ה טצות כשאר אגל ישראי שסע דכתיב בק"ש מחלוקת יוסף רב אמרובגמר'
 בק"ש דקי"ל יכיון מצות לשאר ;ףש בין ח.לוק אין יוצא בדיעבר בק"ש לם-ר א"כע"ש
 )שבי ר"ח ואסר ישראל ,2סע דכתיג ומק"י2 מצות כשאר ה"ה לדיעבד לכתחיה בין חייוקייו

 צריך רלכתחלה סצוה לשאר .יפינן ע"2( כר' והלכה רתב"ע' טשום שאמר כר-יהלכה
 ה"ח ק"ש מה' בפ"ב והרמב-ס ע"ש יוסי ר' אי ר"ה ישס,( בתום' עיין לאזנושישסיע
 לאזנו ה-סיע לא ואס קורא כשהוא לאזגו להשמ.ע וצריך כו' שמע קריאת הקוראכתב
 שהוא טה לאעו ,2יע(טיק ננריך כולן הכרכות כל : כתכ ה,ז( ,פ"א ברכות ובה' ע"שיצא
 סעיף קפ"ה, ובסי' ;' סעיה ס"ב ס.' באו"ה עיין ע"ש יצא לאזנו השמיע לא ואםאומר
 צריך לכתחיה מצות ייאר רטגלן כתכ ,שם( בדכות והרשב"א, ט סעיף ר.1 ובמיב'

 ושסע בהמכת כתיב תורה ברברי האסרינן רהא .ושמע- מהסכת דילפינן לאזניויהשמיע
 יריך האוזו שטיעת אבל אהע שתק,יפ כדי הסכת, כלומר קאטר לתודיהבהמכת
 כירושימי שסגואר מה למי הטעם ,שם( כתכ והפנ"י ע"ש ושמע רכתיכ טשוםלכתחלה

 והאזנת הכתיב מקרא לה דרשינן לאןנו לחי(מיע לכתחלה מצוח בשאר דבעינןדהא
 5אזנו יהקטיע החוב לתר11ייה1 הפנ"י לטעם ובין הרשב"א לטעם בין א"כ ע"שיטצותיו
 בילא אין לבילה הראוי כל בגרר דהוא טשום היינו יוצא דבדיעבר נהא הואסה"ת
 לכילה הראוי כל ושפ בסנחה בילה מצוח כטו הו"י כדיבור החלוי בסצות ה"המעכבת
 תקשח לפי-ז "ך סעקבת חשסיעה אין לאזנו להשמיע הראון כל ה-ה מעכבת ב'להאון

 ראוי אינו רחרש בדיעכר אפי' כל5 בברכתו יוצא א,נו י12מע ואינו טדבר שהואבחרש
 לעכב הכתוב ע~ו שיגה רלא כין כריעבד ר.וצא חטעם הפנ"י ולפימ"ש כלילבילה
 הי15ק יש לעכב הכתוכ עליו שינה רלא היפא 1כ5 קרא כתב כעימא דימצגה ."לא"כ
 ר"ה ,( )קד .במוה 'גתוס' עיין לבייה ראוי יענין שייכח לו ואון לדיעבד לכתחלה ביןסה"ת
 ורוחק גקדשים איא לעכג הבתגכ עליו שינה בעינן לא הא ע"ז להעיר יש אךראסר
 שוסע ואיגו בכ(רבר דאפוי יסימר אן:א דמי כקרשים בדיבוה חתלויוונ דטצותלומר
 לדיעכד יגהחלה גין חילוק ויש דמיא הסצות כ,שאה מעשר חידוי גברכוהיו יוצא2סי

 דאונו אעפ"י באסירתו העצוה את וקקיים וידוי בסצות מחו.כ ג.כ שוסע ואינוונטדכר
שוטע
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 : וז"ל טצות בשאר ד"ה )שם( כדכות דש"י טדברי ע"ז להעיר ויש טדבר שחוא סחשוטע
 מרכר הוא הכרכות ככל ררק מצות בשאר המובן רש"י טפוש טרוע עכ"ל, הברכותבכל
 לענין ק"ש לדיני להשוותה ג"כ לוטר ושייך ברכות בכלל לא שהיא וידוי טצות גםחלא

 הרמה יש בדבור התלויים רבטצות בדיבור התלוים חטצות כל הטצות בשאד טפרשהי' רש"י אם הי' נכון יותר בדיבור התלוים טטצות רהיא פרמיהן לכל רשוח אזנוהשטעת
 חלקם יגרע לסה ומגילה סעשר וירוי בכורים פ' קריאת כגון ברכות בכלל שאינםטצות

 והיכה ראב"ע משום שא0ר כר"י הלכה דם'ד ס"ל ררש"' נראה ולכאורה הכרכותטאמירת
 מדרבנן איא אינו אומר שהוא טה לאזניו שישמיע לכתחלה רצריך רהא ס"לכר"י

 יאזנו שישמיע בלי לכתחילה אפי' מה"ת אלא יריעבר לכתחלה בין חילוק איןדכדאורייתא
 אומר שהוא סה לאזנו שישסיע שצריך רטחסירין הוא טדרבנן ורק בק"ש אלא שטע כתיבטרלא
 ע"ש ר"י אי ד"ח )שם.( התוס' כם"ש דאורייתא בטילי ולא ררמנן במייי אלא החמירוולא
 אומרים לכתחלה אפי' שמע בהו כתיכ רלא וכ'ון הוא רטה"ת בכורים טעשר וירויא'כ
 אולם יכתחיה אוזן שמיעת וצריך הוא ררבנן טטגילה תקשה אך האוזן שמיעת בליאפי'
 יומף רב שאמר במה לכלול רש"י רצה לא לסה לשכח מקם לטיסר איכא מגילהקל
 אליבא כהכ"מ רם"י לטיטר ראיכא סשום מגילה גם יצא ר"ה טצות בשאראבל

הקורא הי' אם לפיכך ה"ב: רטגילה בפ"א הרטמ"ם שכתב הנוסח שמתקןרהרטב"ם
נוסחת לקיים נפשך ואם : הכ"ם כתב יצא לא סטנו השוסע קמן או שומה אוחרש
 מוקי דגסר' דאע"ג שסוכר ולוסר לרחוק אפשר חרש בה שכתוב דבינו ברבריספרינו
 דחזינן כיון אבל מטגילה פליגי בק"ש רפייגי חיכי רכי אטדינן אי היינו כר"יטתניתין
 יצא לא אוטר יומי רבי יצא לאזנו השטיע ולא שטע את הקורא שנה ק"ש גביררבי

 לטיסר לן אית יצא ריא סזם שנה טגילה וגבי ריצא כת"ק רהלכח דסבררטשמע
 פרסומי ליכא לאזנו השמיע שיא וכל ניסא פרסוסי בה רבעינן שאני רטגילהרקסבר
 יצא רלא טתניתין סתם מגילה גבי שכתכו והרא"ש רי"ף לרעת לוטר צריך זה וררךניסא
 יצא רלא פפקינן בטגילה ס"ל רש"י רגם ניטא אם ולפי"ז עכ"י ריצא פסקו ק"שוגמי
 דאטר רהא רש"י כתב יפה א"כ יצא רבדיעבר פסקינן ק"ש רגבי אעם"י בריעבראפי'
 בכלל שאינם מטצות אבל הברכות כל רק רהיינו יצא ר"ה טצות בשאר אבלר"י

 רוידוי נ.ל ועור יצא לא כריעכר אפי, המגילה כקריאת דהא יצא ר"ה לוסר א"אכרכות
 יתוספות שראיתי מה עפ"י אחריני טטעטא אזנו שטיעת בלי לכתחלה אפי' קוריןמעשר

 בריעבר יצא לאזנו השטיע ולא שטע את הקורא ר"ה )שמ, ברכות על חסיר יהורחר'
 לתפלה ויא בם ורברת ריומא בפ"ק כהספרש איפכא הוי לתפלה אבל לא לכתחלהאבל
 בתפיתו קולו ישמיע יכול לקטן איתא והכי לאזנו שישטיע טפיו הדבור יוציא שלא8י'
 רמה"ת מעשר בוירוי. א"כ עכ"י. ישסע יא וקויה נעות שפתיה רק חנה ע"י מפורשכבר
 לכתחילה כלל אזנו שמיעת בעינן ולא כתפלה בלחש אותה אומריס עניה כתיב רלאכיון

 הוא שכבר אעפ"י לכר באמירתו לכתחלה אפי' יוצא שוטק ואינו שטרבר חרשהילכך
 שמיעת צריך לא רהא טעכבת בילה לבילה ראוי שאינו לכל רטי ולא לשטע ,ראויאיננו
 ברין בכה"ג מסתפק ז' סי' אריה להשאגת טצאתי אח"כ סעשר וירוי בטצות כללאזנו
 ראוי שאינו טשום חשש אין בחדש אם ק"ש לענין רינו טה שומע ואינו שטרברחרש
 ע"ש. מררבנן רק או טה"ת לכתחלה אזנו השטעת בעינן בק"ש אם בספק זה ותלילבילח
 יכתחלה אפי' סעשר בוידוי כ' חילוק אין דידן לנידן ובנוגע ע"ש. הרבה כזהשהאריך
 חייב הוא אס כלל לרבר יורע שאיע באלם וחנה שבארנו כטו אזנו שטיעת בלייוצאין

במצות
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 אם קצת לעיל זה טענין כתבנו ככר בהרהור 'וצא הוא ואם טעשר 1'דויבמצות
 לענין הלכה מוקר 1' בסי' אריה השאנת והנה לאו או כדיבור הרהור 1'דו' לעניןאמרינן
 תפילה כגון כדיכור התלו'ם מצות בשאר וכן ק"ש חובת 'די 'וצא אם מדכר שאינואלם

 חוכתו ידי יוצא אין דכק"ש הרמב-ם לדברי לא או הלב בהרה,ר המצוה קי'ם אםובהם"ז
 חוכתו יד' יוצא אין הטצות בכל טרבוותא שאר ולדעת כם ודברת דכתיב משוםבהרהור
 משום טאחר שוסע אם חובתו ידי יוצא מ"ם דיבור נאמר שלא כטקום אפ"בהרהור
 לאינו ענין זה ואין כלל עצסו ע"י לצאת לו שא"א אעע" טהני כאלם אפ" כעונהדשוכע
 שנטל אעפ"י הילכך דוקא כפיו לקרות וא"צ ד0' כעונה שוטע דלכתחלה לבילהראוי
 דהוכחנו סעשר וידוי נב' דאלם כנידן לפי"ז ע"ש עוסד כמקוכו חבירו של דיבורפיו
 אפי' דטי דכדיכור ואטרת דכת'ב וכיון כעונה שוטע מעשר בוידוי אטרינן דלאלעיל
 להשזא ובפרט כאלם מעשר וידו' מצות במציאות ואין הרהור מהני לא הרמב"םלדען
 אפי' כהרחור חוכתו יד' יוצא אין הטצות דבכל רבוותא שאר כדעת דהעיקר )שם(שכחב
 דכתיכ היכ' דאפי' הרמב"ם בדעת מ"ש א' כמקור לעיל וק"ן דיכור נאמר שלאבמקום
 מה' כפ"ק הכ"ם שחכיאו הטנוח דעת הוא וכן כדיבור דהרהור להרמב"ם ס"ל נ"כד'גור
 לאזנו חשטיע לא ואם קורא כשהוא לאזנו להשמיע וצריך הרמב"ם: ס"ש על ה"חק"ש
 הר' ע"ש. עכ"ל בלבו שיקרא לא בשפתיו קריאתו שיההוך לאזנו להשמיע וז"ך:יצא

 בשפת'1 קריאתו שיחתוך פי' לאזנו להשטיע וצריך שכתב: הרמב"ם לשון הואמפרש
 שקרא היינו כו' לאזנו השט'ע לא ואם הרטב"מ: שממיים מה א"כ בלכו שיקראלא

 דכת'ב טעשר וידוי וה"ה בם ודברת דכת'ב אעפ"' בק"ש ואפ" 'צא כדיעבד בהרהורנלנו
 רבינו לדעת אפי' הרהור ע"' ויקיים מעשר וידו' במצות ח"ב אלם גם א"כואמרת
 דס"ל טשם דסוכח טשבת פכיד הרטב"ם טדברי הש"א קושי' לתרץ לע'ל ולפימ"שהרמב"ם
 הפוסקים כמו.שחילקו דעבירה להרהור דמצוה הרהור בין וחלקנו רמ' כדיבור לאוהרהור
 וישסע ששותק דס"ל מרבוותא ד"'כא קדושה או קדיש ושטע טהפלל לעניןבכה"ג
 אם טהני סאי כד'בור לאו ואס בתפלה הפסק הו"ל כדיבור הרהור אם ממ'נומקשים
 ונעשה למעשה מצרף הקב"ה טיבה מתשבה א0רינן המצוה לגבי כי ומתרצ'םישטע

 לטעשה טצרף הקב"ה א'ן רעה דמחשבה כיון דהפסק עבירה ולגכ' כדיבורההרהור
 דהא תפלה לענין הנ"ל בחילוק צורך דאין נראה לי אטנם כריבור לאו הרהוראטר.נן
 לאו כעונה ושומע כעונה שוטע טטעם אלא כדיבור הרהור ממעם לאו השמיעהדמהני
 ולהשומע לעיל שבארנו כמו שליחות טטעם או ערבות מטעם אלא כרבור הרהורממעם
 הש"א קושית לתרץ בנוגע אך בתפלה הפמק שום ואין דברים ואין אומר אין;צמו
 להרהור דטצוה הרהור בין שחלקנו כמו לחלק איכא שפיר דשבת מפכ"ד הרמביםעל

 לד'בור שראוי כמי אלא כדיבור הרהור לומר שייך דלא למימר איכא ולפי"זדעבירה
 כמעשה דכשעושה טשמע צרוף ולשון למעשה טצרף הקב"ה טובה מחשכה אמרינןרהא
 מעשה בעל איננו שהוא כאלם א"כ פעמ'ם שתי שעשה כטו המעשה עם הטחשבהטצרף
 ששטע תפלה לענין הפוסקים ומ"ש כדיבור הרהור ביה ש"ך לא אופן בשוםהד'בור
 מעשה דכרים לשני תתתלק אחד שענין בכה"נ הכ' אמרינן דלא להוכיח איכאקדיש

 מעשה טחשבה לאו מעשה ואי טעשה לאו טחשכה אי דסתרי חרת' דהו"לומהשבה
 ל"ז ס"ק א' סי' כי"ד הש"ך ס"ש שפיר אתי ובהכ' א"א בערבוביא להשתטשומחשבה
 רשאי אינו אחר וגס וויל: לכרך יכול שאינו מפני לכתהלה ישחוט לא ערוסלענין
 כעונה שוסע למיסר וליכא חבירו בברכת לכוין רשאי אינ. ערום שהח, כיק כו'לכרך

כ"כ



 סי הברכה עשי אחימ"יימקורות
 לאימור ובנונע כריבור הרחור הברכה לטצות דבנונע לימא ותקשח עכ"ל כפרישחכ"כ

 אינה אחת דמחשבה שפיר אתי הנ"ל לפי אכל כדיכוד לאו הרהור ערום כשהואשמיעה
 אוסרת זאת רבינא אטר ,כ:(: בברכות דאיתא מחא לוה ודאי' אפי בתריטתחלקת
 ס"ד דאי דמי כדיבור לאו חרהור אמר חמדא ורב בסיני כדאשכח1 בשפתיויוציא רמי כדבור הרהור מאי איא מהרהר למה דמי כדיבור לאו מ"ד דאי דטי כדבודהרהור
 ע"ש מהרהר לטה דמי כדיבור לאו חרחור טאי אלא בשפתיו יוצ'א דמי כרבודהרהור
 לימא בשפתיו יוציא דמי כדבור הרהור מאי אלא פריך: מאי הנ"ל כסברה ניסאואי

 אסור קרי דבעל כיו1 טשום טעמא היינו בשפתיו יוציא דלא והא כדיבור הרחורדלעולם
 הטהשכה מחלקין מחשבה אלא דליכא בהרהור טשא"כ בשפתיו להוציא אסור תורהבדברי
 יוצא הילכך למעשה טצרף הקב"ה טוכה מחשבה אטרינן ק"ש למצות בנוגעלשתים
 אין רעה טחשבה אמרינ1 תורה בדכרי דאסור קרי בעל לאיסור ובנונע ק"שבטצות
 דטחשבה משום במחשכח קרי דבעל אימוד על עבר לא הילכך לטעשה מצדףהקב"ה
 מדלא כדיבור לאו דהרהור ר"ח מוכיח מאי ועוד למעשה מצרף הקב"ה אי1רעח
 כשפתיו יוציא דלא והא דמי דכדיבוד לך איטא לעולס דילמא כשפתיויוציא
 הרחור היא דמצוה דק"ש ובההוא תורה כדברי קרי לבעל דאסודמשום
 האיסוד וטצד למעשח מצרף תקב"ה טוכה מחשכה הטצוה דסצדכדיבור
 דלא ודאי אלא ימעשה מצרף הקב"ה אי1 רעה מחשבה אטרינ1 קרידבעל
 אם הדי1 לבאר עלינו עתה אחת. בעדבוביא וטעשה טחשבח טשתמש אחד בדבדאטרינ1
 כתיבה כדיבור לאו דהרחור ואת"ל כתב עפ"י מעשד וידוי טצות לקיים יכולהאלם
 אבודרהם מם"ש לחוכיח כהב ט"ז סי יאיר חות בתשובת וחנה בכתב אפי' ויוצא דמיכדיבוד
 טפיהם עדות נבי מיעוט דאיצטריך ומהא כדיבור דכתיבה מוכח לברך צריך ד"תדהכותב

 דבור נזכר לא עדות גכי וכן לימוד רק דיכור כת.כ לא דכד"ת משם ומחיק כתבם טפיולא
 רכ"א מי' דבי"ד כדיבור לאו כתיבה יעשה מפיו היוצא ככל דכתיב ונדר בשבועחטשא"כ
 מבואר כתכ לו לכתוב יכול חבירו עם לדבר שלא נדר או שנשבע טי : איתא י'מעיף

 שכתב דמי דיכור שנוכד כטו ואטרת דכתיב טעשר בוידוי א"כ ע"ש כדיבור לאורכתיבה
 דכתיבה למימר איכא חילכך עיש בפינו ולהניד ב"ה השם לפני להתודות "ונצטוינו :החינוך
 יד וכלאחד בכתב שבועה כדין שהאריך צ"ו בסי' התום'ם מ"ש ולפ' דסי כדיכורלאו
 יכול מעשד בוידוי לאזנו השמיע בעי דלא לטאל יפטור ק"ש פ' שכתב טי א"כ :כתב
 אך בכתב מעשר וידוי מצות לקיים יכוי באלם ה"ה אזכ בכתב אפי הוידוי פ'לקדוא
 לנילה ראוי דהא כדיבור כתיבה אמרינ1 לדבר דביכול לאלם לדבר יכול בי1 לחלקיש

 אמרינ; ולא טעככ הדיבור ידבד דאוי שא.1 באלם טשא"כ טעכב בילה אין לבילהוראוי
 ולא טפיהם דאמרינ1 דהא עדים לעני1 רית בשם התום' שכתבו וכטו כדיבוד כתיבחבאלם
 רע"א בתשובת ועיין לבילה ראוי דאינו טשום דטסעטינ1 הוא אלם דוקא חיינו כתבםטפי
 המפירה ביטי שכתב במה טהני אם העוסר מפירת כרין שהאריך ל"כ ל"א ל' כ"טסי'
 לא דכתיבה להוכיח שס והביא ע"ש עוטר ספידת ידי בזה יצא אם לעומד וכך כךהיום

 בתומפתא ואיתא וכו' אלם יתרומו לא חטשה תרומות: דמם' בטתניתין דאיתא טהאכדיבוד
 נימא ואם )נה:( טנחות בתוס' והובא לברך יכול שאינו טפני יתרום לא אלם אמרומ"ם

 מהני דלא ודאי אלא בזה לצאת 1לכ111 הכתיבה ע"י לברך יכול שפיד הוא כדיבורדכתיבח
 ואינו לדבר כלל ראוי דאינו שאני דאלם כיל טאים ראי' אין הנ"ל ויפיע"ש
 דהוא היכי כעלטא אבל כדיבוד יאו דכתיבה דאמרינ1 הוא באלם הילכך כלל לבילהראוי

רא1י



ןץבפך23ךץ עשר אחדמקדר כ~קדרררנ6ח
 ראיתא מהא לזה להוכיח ואיכא כריכור כתיכה ואמרינן טעככ הריכור אין לריכורראוי

 תליצתן שתלצו ואלסת אלם לפיכך סקככא קרייה ראמרת אסררכאהשתא :( ,ק"כביבמות
 ותקשה ע"ש. טעככת בילה אין לכילה הראוי כל זירא ר' ראמר זירא כר' ומתניתיןפמולה

 תליצתן ואלמת אלם אסאי א"כ רטי כריכור ככתביה ונרר רשכועה רם"ללהפופקים
 דאפ" נימא אם אך ככתכ לקריאה ראויים אכתי הא לבילה ראוי' דאינם סשוםפמולה
 בכתכ ואפי' מקככ אינו הריכור אז לריכור ראוי אם היינו כריכור דכתיבה רסכרמאן

 רממעטינן כמו ככתכ טהני ולא מעכב הדיכור כלל לריכור ראוי שאינו כאלם לאפוקימהני
 ראיכא סשום ככתכ גם מעיד ואחר ככהכ מקיר ראינו אלם ר"ת לדעת בכתב ולאטפיהם
 כתכ קנו סי' ת"א יקקכ כשכות אסנם בעלמא ה"ה לא או כפה לחגיד ראוי ביןתילוק
 כתב ע"י השכוקה קושה האלם את משביעין כיצר וע"ד וז"ל בכתכ רטהני כאיםכיתור
 יגיר לא אם )ק"א.( שאתזו מי פ' כגיטין ראיתא טהא לזה וראי. כו' נשבע הרינישכותב
 רקאי שס והתום' ופרש"י הכתכ מתוך להגיד יכול הא אמאי להניר יכול שא', יאלם8רט

 שאין ליה תיפוק שכוקה סקרכן לפטור רל"ל וקשה שכוקה טקרבןלפמור
 חילכך ק"ש כתב ע"י אותו להשכיע ריכולים וראי אלא כלל שכועהכאן
 ד"ה( )שם( כגיטין התום' שכתבו כמו למימר דאיכא ראי' אין ריכמות רמהא לוטרבעינן

 ודאי אסירה ואמרה באסר שאינם לפי טתליצה ותרשת חרש רמסעט אעיג וז"ל,והא
 בכתב ד,שבועה מ"ל דהוא אעפ"י )שפ( יקקב השכות כתכ וכן ק"ש. בפה אלא הוילא

 ממוטה ראי' רהכיא דםי סריכור דלאו מורה כתורה אסירה דכתיב במקום רסיכריכור
 אלטת סמעט קא ולא אלמת ולא ואמרה דכתיכ שוחה היתה לא שאילטת ארוסהכמוף
 ע"י האלם את להשכיק דיכולין וראי אלא האשה את הכהן והשכיק דכתיכ הקורםסקרא
 סעשד וידוי בדין א"כ ע"ש, כפה אפירה כעינן אמירה רכתיב היכא רק וכתכהרכנח
 כמצות כמציאות אינו אלם א"כ הרהור וכ"ש כריבור לאו כתיבה לכ"ק ואמדתרכתיב
 להעיר ויש כתיבה ע"י ולא הרהור ע"י ולא כ;ונה שומע ע"י לא אופן כשום טעשרוירוי
 והא ע"ש לברך צייך תורח כדברי דהכותכ מ"ז( )מי' או"ת בש"ע דאיתא מהאע"ז

 דנוסח ל0יסר איכא כדיבור כתיכה אסרינן ואיך בם, ודברת כתיכ דיבור התורהכלימוד
 ושננתם כרכתיב ורכור טשינון טורוב הוא התורה וקמק תורה כרברי לעמוק תקנוהברכה
 עסק ונגטר נעשה האלה פעולות השתי וע"י לעצמו דיכור לכנים שינון כם ודברתלכניך
 והשב התורה רכרי כל את ולקיים ולעשות לשסור עט"נ וללמר ללמור מטרתה שעיקרהתורה
 סברכים אמאי )שם( רור ומנן מג"א המגינים קושי' לתרץ כתב מ"ת( ,סי' או"ת כתלקקקב
 דושננתם סקרא נפקא ת"ת של רסיק סשום רכריו ותורף הרהור רק הוי דכתיבה כיון הכתיבהעל

 כניו את ללטר שייך לא דכהרהור הרהור טסקטים משו"ה כניכם את ולטדתםלכניך
 ושננתט בכלל והוא לאהריס ללמר יכול כתיכה רע"י מהרהור בזה עדיף ככתיכהמשא"כ
 מ"ק צו במי' התוטים לפ'"ש זהנה מידי קשה לא תורה בדכרי טכותב הילכך ק"ש.לבניך

 אם הנשבק צריך כיטוי כשכוקת רידוק לאלם פרט יגיר לא דאם מהא ראיתו לרתותה'
 שאם שכועה כב"ד השביע אם ערות כשכועת אכל אסן לענות אתרים טפימושכע
 זה הרי פקיר ולא שכופר רק א0ן ענה ולא שותק והוא ותקירוני שתכוא ערות יורעאתה
 וא"כ להעיד ראוי דאינו יאלם פרט קדא איצטריך לכך קרבן ותייב ערות שבועתבכלל
 )שם( כתום' הא שותה שאיגו אלסת ולא ראמרה ומהא כלל הערות שכוקת כאןליכא
 אין לפי"ז קיש שכועה לקבל רל'ט סשום שותה. אינו ראלמת דהא להדיא כתכו רכתיבר"ה
 טהני לא באלם כדבור כתיבה מהני כעלמא ראפי' הסכרא באלם אסרינן רלא סשסראי'
 כמחלוקת תליא זו סברא אולם מעכבת בילה לכילח ראוי ואינו לדיבור ראוי אינוסשום

דקרי



 סט הברכה 'שי א"י מ"יימקורות

 ור"ת אדם לכל הוא רהטיעום טפרש ררש"י כתבם מפי ולא טפיהם רם'עום בפי' ור"תרש"י
 שהביא המ"ז בין שיש בהחילוק ג"כ ותליא להגיר ראוי ראינו טשום מטעם אלם ררקטפרש
 רכתיבה ערות גבי קרא לו רגלי רכיון כתבם ולא רטפיהם טהא רא.' ב' מ"ק ט"ז סי'באו"ח
 לענין לעלמא טערות ללמור יכולים לר"ת א'כ בריבור התלוים רינים בכל ה"ה כריבורלאו
 לאו כתיבה ראוי לאינו ראוי בין חילוק אין ולרש"י טעכב רוקא להגיר ראויאינו

 טראיצטריך לברך חייכ ר"ת הכותב רם"ל האבוררהם כרעת הוכיח )שם( יאיר והחותכריבור
 להט"ז א"כ ע"ש. כריבור כתיבה רבעלטא ש"ם כתכם טפי ולא טפיהם ערות נביטיעום
 באלם רק ור"ת באלם וכ"ש לרבר ביכול אפי' בריבור לאו דכתיבה ראי' רש"י לשימתיהי'
 מאלם חוץ כריבור כהיבה ארם בכל לרש"י לה.פך יהי יאיר ולהחות לרבר כיורעולא
 כתיבה אלם אפי' ארם כל כעלטא ולר"ת טעכבת בילה לכילה ראוי ואינו להגיר יכולראינו
 הכתב יהי' ואח"כ כרכה לכתוב אסור רלכתחלה מעסא חיינו יתרום לא ראלם והאכריבור
 שיהו התקינו ונצחום חשטו:אי סלכות וכשגברה )י"ח:, בר"ה כראיתא לאשפחסוטל

 חובו את פורע זח לטחר אטרו ברבר הכטים וכששסעו כו' בשמרות אפי' ש,שטזכירים
 לטיטר איכא יאיר הות לסכרת אפי' לר"ת אלם ועוד ע"ש, באשפה טומל "מרונטצא
 וכפברת להגיר ראוי שאינו סמעם הוא בטעטא רטלתא כיון לעלמא קרים בין חילוקראין

 בש"ם ענינים בהרכה משתטשים זו רסברה בילה לעגין ז'ראר'
 יש דטי וכתפלה בלחש רוירוי טשוס כעונה שטוע לטיסר ליכא רבוירוי לעיל מ"שהנדז

 שכתכתי כסו רם בקול לקרא חייכ זו רתפלה אע"פ ואילך טהשקיפה רה"הלהעיר
 לברכת ודמי רם כקול לקרוא רתייב כיון כעונה שוטע לוטר שייך לא מ"ז בהלכהלקטן
 ושאר כהניס ברכת יוטר יכול אחד כהן דאין ז"ל הלוי בית בעהטח"ס הגאון שכתבכהנים
 ברכת אבך לחור אטירה רק צר,ך ראין ברבר אלא שייך לא כעונה דשוטע ישמעוהכהנים
 אינו השומע הכהן של ענייתו רהרי כעונה שוטע שייך לא ובזה רם קול רצריךכהנים
 ישמעו ושהצבור להצבור לכרך הטצוה גיקר רהתם לחלק ויש בראשית במוף ע"ש להעםנשטע
 עצטו בשכיל אלא הצבור כשביל לא גו' השקיפה קריאת משא"כ טטנו שוטע לאוהצבור
 וראשית יו"ט העונג בזה האריכו כבר כהנים כרכת ענין ובעצם בקול טהקורא טן שוטעוהוא

 במוף. ויל ארר"ת להגאון ובהערוחבכורים

 יבטקור



 לברכה השקפה הברכה מקורורצע
 ו הלכה עשר שניםמקיר
 י"י לפני שנאמר בב2קדש ךב2צךן2ך ,ב( בכ"ם כי' במקדש רמצך21ךיב(
 הזה בזמן יצא. מקום בכל התודהד(4כו פלוגתי' ובעל. הרסב"םרבינו

 לפני לעמוד לכתחילה מצוה מקדשדליכא לעיל בארנו כבר ז"להראב"ד
 להוסיף בא וכאןונמוקייהו

 ממנה נה שכ זזה לא שמעךלבפ מעיב הכךי2ל
 ואם המעשר וידוי הסדר כל שם ילהתודות לכתחלה ודיעבד דלכתחלההדין
 בתוככי להתודות יהדר שם לעמודא"א טצותו קיים הטקדשאם
 חובתידי

 ק
 מכל ייתר הקדישה במעלת א שהייךשלימן מעשד וידוי

 בבית להתודות יהדר הפחות ולכלהארץ מקום בכל טתודה אםאפי'
 מעט מקלש שהוא המדרש בית אוהכנסת דשם לארץ כהוץ אפי'פי'

 אלוה לו שאיןכטובח"ל
 בח"ל אפי מקים בכל ךצאך

 עולם של מקוטו הוא הקכ"ה כי העולם בכל מקיים ה' לפני והאי חובתו ידי יוצאט"ם
 דג"כ ממע"ש חמור במקדש דמצותו לכתחלה מעשר בוידוי דכתיב ה' דלפני הטעםומה
 ה"א פ"ב מע"ש בה' כתב דבינו דהא מטע"ש יותר טעשר וידוי קל ובדיעבד ה' לפניכתיב
 כטקדש לאכול טצוה לוכא לכתתלה ע"ש. ירושלים טחוסת לפנים לבעליו נאכל שנידמעשד
 דבעינן טעכא היינו דטע"ש למימר וליכא בדיעבד אפי' ירושלים טחוטת חוץ לאכולואמוד
 כדאיתא הוא דחולין משום בטקדש לוסר וא"א בירושלים דוקא הוא האכילה דסקוםלפרש
 אמ תינח דהא לעזרה חולין והו"ל ע"ש. הוא חולין דגן מעשר : מ' )נ.( זבחים )י"ט(במכות
 והא לעזרה חולין הוי לא חוא גבוה מטון דמע"ש לר"ט אבל הוא הדיוט טמון שניטעשר
 ובתוס' ה" 0ע"ש, טה' פ"ח בכ"ם ועיין ע"ש. )נ"ד:1 בקידושין ב"י ר"נ כדאמר כר"םקי"ל
 טע"ש באכילת שייך, לא נמי הריוט ממק סע"ש לס"ד אפי' ועוד ע"ש מ"ז ממע"ש פ"די"ט

 :( )כ"א במנחות איתא הא כלום בעזרה הכחנים אכלו לא דאטו בעזרה חולין איסורבעזרה
 דליכא משום והיינו ע"ש. השבע על נאכלת שתהא כדי ותרוסה חולין עטה שיאכלויאכלוה
 ד"ה ו( )ם"ו פסחים בתום' עיין הקדבה כעין שיש בסקום כ"א בעזרה חולין טשוםאיסור
 )כ"ג.( ובתסודה. אי ר"ה : ,ק"ל ובחולין וכי ד"ה ,פ.( חולין ד"ה )כ"א.1 ומנחותטביאה
 יאכלו לעזרה בחוץ היינו ותרוטה חולין עמה שיאכלו דמה רש"י ושיטת ע"ש, אוכליןד"ה
 כשיטה ועיין ,שם( ותטורה מנחות בתוס' עיין השבע על ויאכלו ויכנסו ותדוטהחולין

 איסור דאיכא בעזרה מע"ש אכילת לומר שייך לא לרש"י א"כ ,שם( לתטורהמקובצת
 שחיטה טה' ובפ"ב הי"א הקרבנות טעשח טה' פ"י לטלך בטשנח ועיין לעזרה חוליןטשום
 דסע"ש פ"ג המשגיות כפירוש הרטב"ם ולפיט"ש ע"ש התום' כדעת הרמב"ט דעת שהוכיחה"נ
 ע"ש, טירושלים לבד ישראל ארץ טמדינת וטרינה סדינה כל נקרא טדינה וז"ל:ום"ד
 מ"ג דשקיים פ"א כד"ב ועיין ע"ש, ה"ג דשקלים ב8"א וכן מ"א דר"ה כפ"ד כתבכן

 ומש"כ אחד טקומם בשניהם מע"ש ואכילת מעשר דהוידוי ניטא וא"כ עי"ש, שם יו"טובתום'
 הכי לוסר באטתא'א קרינן מקדש נטי דירושלים בירושלים חיינו במקדש מצותוהרטג"ם
 לא כתיב לא בתורה כן אטנם וחנה בטע"ש, שמפרש כסו בירושלים לפרש הו"לדא"כ

ירושלים



 עא הברכה 'שי שנים מ"יימקירורנ

 מקום הוא ר' דיפני וממתכרה ר' לפני סתם אלא מהכך טקורש שהוא טקרש ולאירושלימ

 בזמן מקרש טטקים יותר טקורש אהר מקיס שאין כמקרש שהוא ומסתכרה מקורשהקי
 ארץ כל קרושה ירושלים ואהרי ירושלים הוא הטקרש ואחרי מקרשראיכא

 ישרא-

 ואחרי
 רשיטת ואעפי' קורם מקורש מקורש ושאינו טקודש כל הכיל זה שכח"ל כנסיות בתיא"י

 רשאים אינם ראגחנו כיון אך בטיה לא ירושלים וקרושת המקרש רקרושתהרמכ"ם
 מחמת ג"כ ר' לפני הוי ששם כירושלים להתורות מצוה אנן נפש רממאי טשוםלהכנס
 ישראל ארץ כל קרימה רין לה יש ירושלים אין ואם ישראל ארץ משאר הטרוכחקרושתה
 רין לה יש ישראל ארץ אין ואם שכה"ל החכל חלקי טכל יותר גכוה כטע?ה קרושתהספנ'
 ככ? ההם לא ואם מררשות וכת' כנסיוה כתי כגון שכח"ל הקרושות להמקוטותקריסה

 ל-1'י והבאתיו הכ"מ שכתכ וכמו וכרכת'ך אליך אכא שסי את אזכיר אשרטקום
 כמק,ר לעיל ט"ש קי,ן הכתוב רהקש. לבכור ראיתקש שאני ומע"ש ר' לפני הוי מקוםרבכל

 כרכינו רק'"ל וכיון ה' לפני כת'ב רבתר11ייה1 למק"ש מעשר 1ירו' כין שיש כחילוקז'
 כהרמבים וקי"י של"א ם" כ'"ד הש"ע כעל שפסק כמו מעשר וידוי טצות לעניןהרסכ"ם

 ירושלימה לעלות אפשר אס לכתהלה סצוה כזה"ז הילכך נטלה דלא הסקדש קדושתלענ'ן
 לילך חייכ טערכי מכותי שכינה זז לא טעולם ככר שאחז"ל סערבי כותל לפניולעטור
 ובריעכר מעט מקרש שהמה ככהכ"נ או ככהמ"ר טעשר 1'רוי יתורה א"א ואם להתורותשס
 מ"ש ז' כמקור לע'ל וקיין טקום ככל ר' רלפני המצוה ומקייס כח"ל אפי' ככ"םי-צא

 יצא מקים כבל התורה ואם : הרכט"ם רמ"ש לפרש הררכ"ז ום'ש אחה"ש כשםכזה
 כתכ ככר הבית כפני שלא אפ" לקנין רהא נראה איני עיש. הכית בפני שלא אפ"כלוסר

 נה-ר.הרסכ"ס

 י"גטקור



 לברכה השקפה ך8בירכן= כ1קךךןףעעב
 זהלכה עשר שלשהמקור
 אצלר ישאר שלא עך 13ךזךךה5"ג(14לנך לכאורה כו' מתויה אינוי"ג(
 אומר הוא שכן המתנות מןאחת שאיךלהתורוג ריזיזה כיס'ותר
 יי( הבית כ2ן הטךש בעררצלבךלךךל ירענו כבר שטוציאין אחרעד
 : א' בהלכה רבינו שכתכמסה
 הביעור הי' האחרךן יי"טךערב אחר כז' להתורות עשהסצות

 1כ צריך הביעךך אתר כ2תךךלי*ךלכ2חך השטיענו ומה כו'שמוציאין
 ולשחרית יו"ט ליל לאכילת סעודות ב'לשייי כתוב שם םמ"ש ר.ותר

 ג' לשייר צריך בו1בת להיות י"ט תלךאם א' רינים שני כאן שמוסיףכאן
 שלישית הסעךדה שאכל ךאתךסעךדךת ישאר אם לההודות איסורענין
 המעשר לאכרל 14סךך הךידךי דאתךיתךדן' חי מאיסתי לענין רק מרברא'

 הביעור הי' פסת של ראשךן י"ט דבערבךי"א שםוציאין אחר עליו הוידויחובת
ביה"ריאש של ךבשביעי סעךדךרצ עשך ארבעהךמשייך כאן השמ'ענו כ' המתנותכל

 המעשר וידוי מתודים המנתה בשעתפסת :שייק ההו"א משם ראי
 שורפין שאין כמו ביו"ט לבערןךאסךך שנותניס כמתנות הואקפירא
 י"ט עד ביעור ולא עבר אם בי"טקדשים מעשר או לויים אולכהנים
 לגמרי המצךה ךבטל כ,רצךדה אינךו'אתיךד ביר או הלוי ביר אוהכהן
 ולשייר לבער שמספיק כמות לו איןאם ע"ז נתינה כגרר נכנמיםהעני

 לו יאין אתרךן יך"ט של מנתה עךלאכךל יהתורות לא התורההקפידה
 זמן עד הביעור מזמן סערדרתיר כדיאלא נתינה בגרר נכנסים שריניר
 בשעת ומתודה ביעורן זה אבילתןהךידךי כאן קם"י מעכב ראינוהו"א
 באכילה מעעש שאסךך הזח ךבזמןן4כ,נתה הוירוי םעכב נ"ר טע"שדאפי'
 ע"י גמור בביעור ביעור מצותמקיים מן הקרש כערתי בוירויאוטר
 שתקנו הביעור בזמן לים ישליך אך,1ריפח ישאר שלא ער ום"ש:הגית
 קיימ אמ נאכל הי'  שהמע"ש בזמןתז*ל וכ"ש פי' הטתנות מן אחתאפי'
 וי"א מתודה ג"כ הרגל קודם ביעורמצרת יזח להוכחה הי"בלקטו

 אם האתרון יו"ט ערב שיבער דוקאדבעינן הכ"ם שהביאוסהירזשלמי
 הוידוי אתר את"כ גם יבער הביערר זמןעבר ; גיא הבאנו ויעילוהררכ"ז

 אתרים של אבל שלו מע"ש לאכולאסור ה:ממר'::ית:גנךין:י
13ךדצך ופריך ברגל לאכזל טהלו

 כאן ער וסשגי שחריתויתורה
סצוח



 ע' הברכה עשי איב'ה מ"יימקורות
 כיעור דקודם נאטר מפורש הרי ונ"ר כפע.ש רק הוא הזה והמעם ע"ש לאכולטצוה
 הראשון התירוץ לא שייך לא הללו דהמעכים אעפ"י וכזה"ז להתודות יכוי אינוהטע"ש
 טע"ש אסור כזה"ז דחא לאכול טצוה כאן עד השני התירוץ ולא לאכול טה לושיהא

 מן הקדש כערתי בוידוי אוסר הוא שכן כזה"ז אפי' קיים הרמכ"ם מעם עכ"פכאכילח
 לאו דבזח"ז נראה ולכאורה טטש כיעור ע"י הטצוה .לקיים אפהטר דהא כזה"ז נם שייךהכית
 דתירץ שכירושלכי הטקשין כסברת טתודים פסח של הראשון כיו"ט אלא האחיוןכיו"מ

 ולא ראשון יו.מ ערב והביעור ג' בטקור לעיל כדכחכתי בוה"ז שייך לאהירושלטי
 ווידוי פסח של ראשון לעריו"מ מקדימין מקדימין דזריזים וכיון ביוימ א"א כיביו"מ

 דכרגל טהקהל מקץ טקץ ג1"ש דילפ'נ, טה"ת תכלה כי זמן דא1 פסה של כיומ"רכשמדית
 טמנו גדול א"כ אלא חברו כ"ד דכרי לבטל יכול ב"ד דאין דקי"ל מה לפי אולםהוא

 לעיל ועיין שאח"ז כטקור יקמן עיין הבית לזמן כזה.ז בין חילוק אין וכטניןבחכמח
 ג'.כטקור

 עשר ארבעהמקיר
 פסח של הראשון יו"מ ערב כתוכ וכפפרינו הכ"מ: כתכ כו' האחרון יו.ט וערבי"ד(

 ויש ראשון כסקום אחרון רבינו וגירסת הכיעור הי' שכיעית ושל רכיעיתשל
 סה לו שיהא כדי פסח של הראשון בי"מ ויתודה ה"ה כירושלמי מדאטריק כןיחוכיח
 טעיו"מ הי' שהכיעור איתא ואם לאכול היא מצוה כאן עד בשחרית ויתודה כרגללאכול
 יש 0שם כי לענ"ד תטוה 11 הוכחה עכ"ל ברגל לאכול מה לו חי' לא הריחראשון
 ככר דהכיעור מוכר כודאי כשחרית ויתורה הירושלמי פריך כאשר הא להיפךיהוכיח
 נעשח לא עוד והכיעור שיתודה הרעת על יעלה דאיך פסח של ראשון יו"מ כערכנעשה
 כיעור דטצות טתרץ ע"ז כיער לא עוד והוא הוא הכית טן הקדש כערתי הוידוי עיקדהא

 ויכול מקיים הוא דבנתינה עני ומעשר ומעש"ר כתרומות אלא לקיים יכול לאקרימ"ר
 שריפה מטש כיעור או הכיעור תוא אכילה דטע"ש משא"כביעור בעריומ"ר גםיקיים
 כיעור כצות ג"כ אכילה וע"י הטצוה לקיים זטן הסועד שכ"ז וכיון העולם טןולאכד
 עד טשאירים חחג יטי שבעת כל לאכילה שאפשר כמה שחמע"ש חכטים תקנוטקיים
 חחג שסחת וטצות המעשדות ביעור מצות אחת ככת כצות שתי לקיים כדי חאחרוןיוימ
 טצוה ככר כי' דעכיד טשום משנה לחם טצות כו לקיים סשאירים חצרות כעירוביואפי'
 כבת מצות שתי מקייסים אם וכ"ש שנ"ד סי' או"ח בש"ע עיין אחריתא טצוה כ"ייעכד
 התרומזה ביעור טשא"כ מח"ת שחייב טצוה ככר בי דעכיד המע"ש שטשאיד ע"יאחת

 הכל ומבערים טקדימין זדיזים להשתטש לעצסו יכול אינו דהזא וככודים ועניתמעש"ר
 מחמת ווידוי החג שטחת מצות ויקיימו כחג יאכלו שהכעלים כדי פסח של יו"מבערב
 סי' י"י על זצ"ל שהגר"א טצאתי ואח"כ אחרון יו"מ של טנחה עד יחכה הטע"שחלק
 ואפשר עכ"ל תמוח הוא כ"ט וראית : הנ"ל הכ"מ דכרי על כתב ג"כ דכ"א מ"קשלא
 י וז"ל הנ"ל הכ"פ דברי על כתכ ט"ו( )שם להתוי"מ ראיתי שוב כמ"ש ג"כ טכווןשהוא
 ביער הרי לוכל הוא טצזה כאן דעד כשחרית ויתודה אדפריך הירושלמי טשני טאיוא"ת
 ביום ויתודה תקשה דאכתי הראשון יו"מ ש? אשחרית דפריך לוטר דאין סעי"טהכל
 יכול הטועד יצא שלא שכל כאן עד לאכול הוא דמצזה דה"ק ונ"ל הטועד חול שלראשון
 לבער א"א שכי"מ יפי אבי שחריח לחתודות התקינו לא ולפיכך בטועד וגוטר טקצחלקיים

וחששו



 ףהנכר~כדן עשר ארנע" מקיי- 23קרריר2עד
 טעיו'ט לבצר אמרו לפיכך ~להתורות לגער יוכל שלא יאכלנו ולא ליוייט ישייר אםוחששו
 לטנחה ער הוירוי התקינו לא לכך עריין לוכל ראוי וחיי המוער יצא לא שערייןומפני
 יש מאין האחרון מע'1"ט לבער אטרו אס ביאור מהוסי עריין כי עור מספיקיס לא רבריועכ"ל
 וכן 1 וז"ל )שם( אליהו כשנות זצ'ל הגר"א נטיש נבין וזה מנחה וער בשחרית לאכוללו

 אי אכל כיעור בבל כמו סעורות ג' טזון איא משייר ואינו הכיעור זס, שזהטסתכר
 הוא כיעור איזה הי"ט כל על משייר והי' האחרון ביו.ם הי' והוירוי הראשון עי"מגרסינן
 )י"ג( חטץ ביעור לענין בפסחים ככרייתא דאיתא להא כ11נת1 כיעור בכל כטו ט"שעכ"ל
 ב' מזון וטשיירין השבת לפני הכל וטבערים י"ג ליל בורקין בשנת להיות שתלייר

 וכש"ע עיש לעשותה יכול אינו ואז המנחה אחר זמנה ג' רפעורה השבת לצורךפעורות
 טצות טקדיט'ם כביעור שחייבין בטקומות הרי ט"ח פ"ט בשביעית ועיין תט"ר ס"או"ח
 כיון יו"מ שמהת או שבת עונג מצות לקיים סעורות איזה דמשיירין אעפ"יביעור

 ביעור במצות ה"ה מערכה הטצוה קיום נגרע לא כזה טהסעורות חוץ הכל אתשמבערין
 אין משום כי"ג שטבער וטה כי"ר לכער הי' התקנה עיקר רהתם לחלק ואיןהטקשרות

 אחרת עצה אין משום ג"כ כעיו"מ רתקנו רהא כעיו"ט הי' התקנה רעיקר ככיעור טשא"כהוא
 חייבין ביו"ט רגם סובר רהגי"א ראי' נראה ומזה כיו.ט מבעריס אין ומשוםהוא

 י"מ בה' הגר"א כתכ כן ולא פעורות ג' טזון איא משייר ואינו טרכתכ סעורותכשלש
 ביו"מ ויתורה ז' הלכה רמע"ש בתרא 8' בירושלטי וכ"מ וז"ל: נהגו ולא ר"ה תקכ"םפי'

 לאכול טצוה ע"כ בשחרית 1'תורה ברגל לאכול מה לו שיהי' כרי פפח שלהראשק
 איכא ולהגר"א ש ע סעורות ג' כעינן רלא הנ"ל מירושימי מוכית התוי"ט וגפעכ"ל
 המג"א כרכחב פעורות שלש רבעינן טורה ראז בשבת להיות שחל כיו"ם כ11נת1למימר
 שלש חייכין אין רביו"מ מהירושלמי יו"מ ההופ' ראית לפתור רוציס יש ותנה סק"ח)שם

 יש וא"כ הטנחה על רקאי לפרש ויש שחרית על קאי לאכול מצוה רע"כ טרמפרשסעורות
 רהא איגו זה ולענ"ר יתורה אכילה ואחרי במנחה לאכול רטצוה להיפך ראי'להכיא
 בטנחה : טע"ש רפ"ה כטתניתין שאטרו כמו המנחה תפלת בשעת הוירוי זמן חכמיםקכעוה
 מתורים אז מנחה יהתפלל שמתקכצים רבשעה טשטע ע"ש. מתודין היו האחרוןכי"ט
 שנית או שלישית כפעורה לומר הו"ל דאל"כ שלישית מעורה אחרי ולא הטעשרוירוי
 הביעור הי' הראשון יו"מ וערב רבינו ברכרי גורפ והררב"ז טו:ורין היו האחרוןביו"מ
 )י"א( וב"מ )ר'( ר"ה ותום' ויא( כפנהררין ורש"י בתומש רש"י גירפת הוא וכןע"ש

 ביעור רילפינן תכוא ופ' ראה בפ' והספרי טמע"ש בפ"ה להירושלמי הנה ויראיםובערוך
 תקשה ע"ש הוא רברנל מקץ רכתיב טהקהל בגז'ש 'לפינן מקצה רכתיכ מעשרווירוי
 ולבאר כזה מ"ש ג' בטקור לעיל ועיין הוא יו"מ ערב הביעור רזמן לוטר יתכןאיך
 מהרש"א קושי' לתרץ שכתב מעשר בר"ה )ר.( לר"ה בפנ"י ראיתי ועתה והיראיפ רש"ירעת

 מחויב רכלא"ה רכיעור קרא איצמריך אטאי א"כ בלאו עובר א' רברגל למ"רשהקשה
 שלפנינו התום' גירפת רלפי ובאמת הפנ"י וכתב המירות אחר של ראשון נרגללהפריש
 גופא רמש"ח טהרש"א לקושית טקופ אין א.כ הכיעור הי' פסה של הראשוןרבעי"ט
 בבל עבר לא רבלא"ה רביעור קראאיצמריך

 תאח-
 והוכית הרגל כל עליו ש.עכור ער

 אף ברג5 להלן טה מהקהל בנ"ש טרילפינן הביעור הי' ספח של ראשון רבי.םמהפפרי
 ילפינן רגל תחלת רלענין מיהו משטע פסח זה ואיזה בו כלין שהמעשרות כרגלכאן
 מוצאי ער נרחה רטררכנן אלא לחדיא בפומה כראיתא רגל תחית להלן טה מהקהלשפיר
 כתחלת רהיינו משמע ה"נ איכ בעזרה בונין שהי' הביטה בנין מפני חג של הראשוןי"ט
 הי' יט"ר רערב הנירסא ומביא זסן חוא רברגל בעצמו סוכית הוא הרי ע"שהרגל

הכיעור



 עה הברכה עשי איבעה מ"יימקורות

 חעיר ג"כ חינון שטנחה טצאהי שוכ הרגל לקודם מרגל הכיעור העכירו לטהחכיעור
 כיון חדא טעסי טהרי נכונה הכיעור הי' האחרון י"ט רכערכ הרסכ"ם רגירסה וכתככזה

 וכו' טקצח כרילפינן כרגל ,1 מצוה קבעה והתורה סצ:ה הוארהכיעור
 השביהו.בפסח וכן מצוה אין הרגל דערב הקהל 3ט1 כרגל רק הטצוהא"כ
 קכעח דההורח וכרוסח טילח ובטו חשכהה פצות טקייפ אין הזטן רקורפ הרא"שפ'
 חרגל ק1רם רהיא עי1"% יכער פה"ת א"נ קירם ייא חטציה קיוט ה,פן פאיתי רוקאזטן
 לעיל טם"ש חוץ הנה ע"ש, טוע% זטן לי וטה 4כ זסן לי וסה פלל הטצוה טקיים אזןרהא
 באתי עהח רהקהל.ע"ש. 4וטיא שפיר רהוי הניעור הי' 4עריוש"ר 4ם"ל השיפה לפאר ג'פק1ר
 ופרופח דתשביה1 וישה 4טילה לעשה 4טי לא הטעשרומ כיעור רטצות ולופ4להופיף
 וכן כלל הטצוה טקיים לא קורם יטוי ואם להקרים ולא יוקא התורה קכעה זפנהרהתפ
 ואררבה כלל טצוה לי3א הכמים שקכעו חזטן קורם וטכפי טשכית אם דתש3יהוחטצוח
 לשהיה הראוי וטשקה לאכילה ה4אוים או3לין ולהשהיו! לאכ4 אמור לאכול שטוהרכ"ז
 בעלטא 3שר טחתך אלא ה:י ולא פלל מילה טצוה פקיים יא זטנו קורם טילהוכן

 של הפטח חנ ם,טן יותר לאהר שלא רק הזטן ק3עה לא דהתורח כיעור טצותטש""כ
 נהינח של המצוה שהקרים כרכה עייו ותכא הוא, ונשכר זריז קורם אכל הרכיקיהשנה

 סרשוהו חטהנוה הוצאוה יאחר שלא להוריע כא רטקצה והעשה כזטנו א' כלרהום"ע
 רעות שהי ההיא. הזטן 9ל ע1בר אם כי ישכיעית הרכיעית שנה של הפמח חג טזטןייהר
 רגליפ שלש עברו לא עריין אם 4וירוי עשה מצות וכימול רסקצה עשה טצוה כיטולעושה
 האחר בל על ג"כ הוא עוכר כסררן כעינן רלא לט"ר חשל,שי רגל הוא הטצות חגואם
 ביעורים דטצוה וטעשרוה כתרוסות תינת הא אמנם למעשר ד"ה )שפ( ר"ה בתוס'עיין

 הליא באיבוך ביעורם רסצוה כטע"ש טשא"כ נשכר קודם ומקיים חזריז וכי הייאכנהינה
 סע"ש ובגלל קדשים מפסיר אלא אינו העולם טן האיבור ההקדטה וכדוסה שריפה ע"יכנון

 חפסח קודם לכערן והכרה צורך לפעטים יש כמע"ש רגם כיון אך כראי הי' לאההקרטה
 לאוכלן אסורים ונ"כ להשהוהן ואסור הפסח קודם רנחחטצו רגן טיני טחסשה שהי1כגון

 חוא כשרוף לשרוף העוסר וכל כיעור הטצוה טפני כחג לשריפה עוטרים מוף 1םוףבלא"ה
 חילכך הפסח קורם כשריפה דסצוהן חטץ הרוטות לענין אחר כסקום כוהכים שאנחנווכטו
 כעור חפסח קורם רוקא להיוה צריך כנהינה שהלוים ההוט"ע כי כעריום"ר חכיעורתקנו
 הקנו הילכך נהינה שום יהי' לא הפסח וכהוך לאכילה הראוי דכר נהינה ויהי' לאכולזטן
 לאכול ישאיר כפמח לאוכלם וראויים נהחטצו לא אם וחטע"ש פסח של עריו"ט לכער הכלאה

 דחילכך לטיטר איכא ועור הכיעור כזטן הפסח קורם יאכר והסוהר האחרון יום ערכפסח
 לכהן נהינח כהו ראיכא טאחר הוא ההום"ע כגלל כקריט"ר הטעשרות כיעור זט,קכעוח
 לשסוח אוכל שיהי' כרי הרגל לפני להם שינתן ונכון וליתום ולאלטנה ולגר לעניללוי
 והילכך אחרון כערי"ט וולא זה עשו לא חעולם טן לאבר שביעורן וטע"ש הרגל שטחתכהם
 סצוה טחטת אלא העצרת כחג אלא אחרון לשון שייך רלא אעפ"י אחרון בלשוןנקטו
 עכר השביעי יום שאחר זו לטצוה האחרון היום הוא פסח של השכיעי שהיום 11יר1יכיעור
 של האחרון יו"ט פסח של שכיעי ביום שקורא )לא.( כטגילה מכ טצינו ולכן המצוהזמן
 טשום טעסא למיטר איכא כיט"ר וחוירוי בעריט"ר הי' דהכיעור הס"ר ומכרת ע"ש.פסח
 כטו ביעור בשם חקרא לא הפסח יטי כל אכילה שיעור טע"ש הרכה כ"כ ישארדאם
 חירושלטי טשני טאי וא;ת : כהכ ט"1 כפ"ה והתומיו"ט לעיל וחכאהי זצ"ל הגרזאשכהכ
 לוסך ראין יו"ט טערכ הכל ביער חרי לוקל הוא סצוה רע"כ בשחריה ויהודחאדפריך

דפריך



 רכיןץ ךקבי עשר שלשה מקור מקררןתוו
 ונ"ל הטוער חול של הראשון כיום ויתודה תקשה ראכתי הראשון יו"ט של אשחריתרפריך
 ולפיכך כמוער 1ג1' מקצה לקיים יכול המוער יצא שלא כא; עד לאכול הוא רמצוהרה"ק
 ולא כיו"ט ישייר אם וחששו לבער א"א שכיו"ט לעי אכל שחרית להתורות התקינולא

 יצא לא שעדיין וספני מעריו"ט לכער אמרו לפיכך ולהתורות לכער יוכל שלאיאכלגו
 המשנה עליו וכתב עכ"ל, למנהה עד הוידוי דתקינו לא יכך עדיין לוכל ראוי והי'הסועד
 כשדיפה רמצותה טסאה בתרומה דדוקא ימה ירעתי ולא כיו"מ לבער שא"א מ"שראשוגה

 אף דכר בכל שביעודו הכא אבי כיויט אפוד דשרפתה מ"ה רכיצה פ"כ להתוס'ס"ל
 דכל שם והר"כ רש-י לשימת ומיהו כי"ט אפור אמאי פי"א הרמכ"ם כם"ש ליםלהטיל
 לשיטת אבל ניחא מלאכה רמתקרי אחשכה ררחטנא לכיכו להאכילו אף כיויט אסורכיעור
 רחטנא משום נזה כלל שייך דלא וכתנ עליו משיג וכאחה"ש ע"ש קשההתום'

 רק בשריפה היא הביעור עיקר דהתם משום כיו"ם טמאה תרומה כביעור כמו לכיעורואחשכיה
 רחמנא י"י ע"כ היא שריפה כמו כהמה אכילת וא"כ מותר לכהמה להאכיל שגם התירההתורה

 יש אם ורק וככורים ונ"ר המע"וש לאכול המצוה עיקר הכא אכל כמלאכה 1ה1"לאחשכ!ה
 לשריפה אחשכיה רחמנא א"כ אופן ככל לאברם מצוה לאוכלם שא"א טדאי יותה הרכהלז

 אחר כסגגון טליא הוינא כר אמרתי זו סברא כעין ע"ש. טלאכה אינה וכאכילהכאכילה
 רכד ככל השכתתו ראי ש"ס ר'ה רש,י דכרי על :( )ה כפסחים. להפנ"י מצאתיואח"כ
 רכיצה ובמשנה )ם"1( פסחים מרש"י והקשה ע"ש יכלבים יאכלנו כו' כי"ט לאוקמאהו"ל
 רחמנא משום לכלכים להאכילה אסור כן כסו כי"מ קדשים שורפין שאין דכשם :()כ"ז

 שיא הוא רעיקר חמץ לכיעור כשריפה טצותו רעיקר קדשים כין לתלק ותירץאחשכיה
 כמנהררין התום' קושי' לתרץ אטרתי וכזה ע"ש, התכלית עיקר הוא השריפה ולא כעולםיהי'
 כחוכל שכת סחלל גופי' מציל הא שבת למעוטי קראי ל"ל : וז"ל תד ד"ה :()ע"ג

 כחכודה מקלקל זה דאין שכת טתילול חברו להציל שכת יחלל ואיךכחכירו
 קטא מהרזרא הנ"כ שכתכ טה עפ"י ע"ש, מיתה רמחייכ כיון גכרא תקתיראיכא
 כלל פ"ל לא כהן יכת הכערה רחמנא מראפך חייכ בהכערה מקלקל רם"ל דר"ש מ"1ס"

 מראיצטריך חייכ כחכורה רמקלקל ר"ש יייף יק"ו.( וכשכת ע"ש, אחשכיה רחמנאפברת
 כולה נילף ממילה למילף ל"ל טראיצטריך ד"ה התוס' ומקשים טילה. למישראקרא

 לא נמי וחוכל נשמה גטילת איכא דכהכערה שכת דתי רלא כהן כת מהכערתטילתא
 חייכ כחכורה דסקלקל ממילה דילפינן לאו דאי ותירצו נשמה נמילת משום אלאס'חייכ
 טשום דאמעטה היא לחורה והכערה ' היא מלאכה דיאו השכת את רוחה ררציחההז"א

 רלאו משום השכת אה דותה היה דדציחה מ"ל דר"ש וכיון ע"ש חייכ בהכערהרטקלקל
 היתה לא חייכ כחכורה דמקלקל ממילה רילפינן לאו ואי כחכורה טקלקל אלאטלאכח
 לם"ד א"ג גכרא לתקוני ראיכא התום' שבתכו הםברא פ"ל ולא דאורייתא מיאכהרציחה
 פטור כחכורה מקלקל למ"ר דאפ"י נימא ואם שכת רוחה רציחה גם פטור בחכורהטקלקל
 וט"ש כתכורה כמקלקל אפי' מלאכה 1ה1"ל אחשכיה דהמנא משום שכת רוחה רציחהא'ן

 ררחמנא הפכרא ס"ל דלא הזא לר"ש שכת דוחה ררציחה הו"א ממילה דייפיגן לאו ראיהתוס'
 ראמרינן מטעם לאו ע"כ שכת רוחה לא ורציחה פטור כחבורה מקלקל לם"ר א"כאחשכיה
 אחשביה ררחסנא הסכרא אטנם אחשביה. רחמנא טשום אלא הוא גכדא רלתקוניהסכרא

 שמתחייב עכידה על העוכר את לחייכ עליהם צותה שהתורה טיתות בר' אלא שייךלא
 מה"ת חייב שהוא במיתה אותו דטסיתין הא הוא המצוה של התכלית רקיקר הטיתהעליה

 ואינה פטור כחכורה סקלקל רכעלמא אעפ"י הילכך חשוכה סלאכה להיות אחשכהורחטנא
 השכת את רוחה רציחח אין חילכך טתוקנת כמלאכה 1ה1"ל שאני כטצוה גמורחמלאכח

סשא"נ



 הברכה "שי שלש" מ"יימקורות
 להצילו עיקר אלא המצוה של העיקר המיתה עצם דא'ן בנפשו להצילו דניתן האטשא"כ
 טצוה אז טיתה בלי להציל ותחכולה עצה מצא ואם הרודף מן להנצל או שבתמחילול
 שהורג הטיתה על לוסר ש'יך איך א"כ בחול אפי' להםיתו ואסור טיתה ביילהצילו
 בשבת בנפשו להצילו להניחן ההורג הילכך אחשביה שרחטנא מלאכה. שהואלהציל
 ואי שבת מחילול להצילו ניהן שלא קרא כעינן שפיר ופטור בחבורה מקלקל איאאינו
 והנ"ב התוס' קושי' ויתורץ טיתה ק"י אפי' שבת מחילול להצילו שניתן הו"א קראלאו
 שריפת שטצות חמץ לבישי קרשים ביעור בין שמחלק הפנ"י קושי' יתרץ שכתב)שס(
 הכעל טצד ולא בשריפה מסאים קרשים שמצות עצטה טצד טצוה הוא טטאיםקרשים
 המצוה קיום חשיבות וטחמת הטצוה טקייס מטאים קדשים ששורף טי וכל שלושהקדש
 עליו מצווה איהו החטץ בעל טצד אלא החטץ סצד אינו חטץ ביעור אבל מלאכהחשוב

 ת"ל מי' במג"א וקיין ע"ש כלל מצוה עשה לא אחר של חמצו ששורף טי אבללהשביחו
 לחלק ויש י'ש לבער: עליו מצווין כולם כהמץ דגם משטע ;( )צ"ה רכ"ק בגסר' ו' ס"קב'
 הילכך אחר על ולא הטעשרות בעל על אלא חל הכיעור חי)כ אין הטעשר)ת ביעור ענין 'רוע
 כפי"א לסלך הטשנה שהקשה ומה להנ"ב אחשכיה רחמנא ענין מעשר כיעור על שייךלא
 בשבת ואפי' מלח תקריב בברייתא רריש )כ"א( רבה הקוטץ דבפרק ודע : ה"ה שבתמה'
 איכא ע"ש. באוכלין עיכוד דא.ן קי"ל הא כשר בטליהת הורה איסור ליכא והא קראל"ל

 רחטנא משום דאורייתא טלאכה דהוי הו"א קרא רבלאו טשום מעמא היינו רהתםלמימר
 אמרינן ממא תרומה ביעור מצות בזה דטק'ימים כיון כלב באכיית אפי' דהאאחשביה,
 שעושה כטו אכילה על ועובר שריפה כטו גמורה סלאכה אכילה ונעשה אחשביהרחמנא
 רחטנא נאמר הקרבן כשל מצוה שוה כיון כשד סליחת ה"ה ביו"מ- או בשבתמיאכה
 טצותיה דעיקר כשרפה לאכילה רחטנה ראחשביה כיון דהתם לחלק ויש וטלאכהאחשביה
 אכ'לה דגם התורה דאמרה כיון א"כ שנפפלו או שנממאו קדשים כל כטובשריפה
 כמו ביו"מ אסורה האכייה הילכך כשריפה לאכילה התורה אחשביה הריכשריפה
 שאסורה דאורייתא סלאכה אינה לעצטה כשהיא הבשר מליחת טשא"כ אפורהששריפה
 כםו אחשביה דלא כיון אבל להקרבה הצריכה שהתורה החשיבות אלא לה ואיןבשבת
 גטורה מלאכה יהיות אחשביה ררהטנא ימימד ליכא מה"ה שאפור גמורהמלאכה

 אמרינן לא היא אחה ושריפה דאכילה במקום דאפי' האחה"ש ולפימ"שסדאורייתא
 רחטנא אמרינן יא כאכילה שריפה להיפך אלא כשריפה אכילה אמרינן דלא כיוןאחשביה
 דאכילה אעפ"י אחשביה לומר שייך דלא ביניהם יחס שום דליכא היכי כ"שאחשביה
 הקרכן. בשר בטייחת וה"ח למ9אכה לא אבל לטצוה רחמנא אחשביה לעצטחכשהיא
 או ובהסקה שכתב שנמטאת הלה ד"ה :( )כ"ז ביצה רש"י בדברי זה לפי לדקדק ישאולם
 אכילת ע"י ואפי ביו"מ העולם טן ממאים קדשים טכערין דאין אפור בי"מ לכלבולתתה
 שלא רהבערה טשום שריפה דוקא תיטא ולא. כ'"ם קדשים שורפין שאין רקי"לבהסה
 ביו"ט נר דהריקת היא לצורך הבערה ביו"ט שרפה בשטן מדייקין אין דחא היאלצורך
 קדשים שאין היא הכתוב דגזירת כו' לא שריפה בשמן א8"ה ומותרת היא אכילהצורך
 טלאכה הלכך ישרף באש דכת'ב להבערתן אחשכה ררחטנא ביו"מ טתבעריםטטאים
 טותרת היא הדין מצר אשר סלאכה אפי' עושה אחשבה דרחטנא מבואד הרי עכ"ל.היא

 כשריפה שהיא מפני מטאה בחלה כלכ לאכילת יתרון ומה אחשבה רחטנא מצראסורה
 ורק לצורך הבערה שהוא מפני ביימ עצטה מצר אסורה מלאכה אינה שריפה גםהלא
 אםורה כלבואינה לאכילת לתתה איסור א"כ אסורה טלאכה נעשה אחשבה רחםנאמחמת

טפני



 ךקננרפכנר; עשר ארפעה מקיי מקורותע"
 מקיים שהוא עצמה לאכילה אחשבח רחמנא סחמת עצמה מצד אלא כשריפח שחיאמפני
 חטעם רש"י ום"ש המעשרות, ביעור טצות וה"ה מלח תקריב מצות וה"ה ביעור מצותבזח

 שלא דאפי' חדא לדקדק יש היא לצורך דחמערה משום בי"ט מותרת עצמה מצדדהבערה
 שמן ועוד לצורך שלא נמי הותרה לצורך שהותרה מתוך דאמרינן משום מותר נסילצורך
 ד"ה :( )כ"ר בשבת התום' כתבו רהא לצורך הבערח רהו"ל כלל ימיסר ליכא בי"טשריפח
 י"ט דוחה שריפתן שאין הוא דין דקדשים מקדשים תרומה ילפ'נן היכי וא"ת : וז"ל כו'לפי
 הותרה לצורך הבערה שהותרה מתוך אמרינן ולא שריפה בשעת ליהנות יכול שאיןלפי
 או לחתחמם צורך קצת שיהא צריך אבל נפש אוכל לצורך שלא אלא לצורך שלאנמי
 טמאה תרוטה שריפת אלא חותרה לא לצורך שלא לגמרי הבערה אבל הנאהלשום
 ולהרליקו לשורפו שמותר הולין סשמן שנא טאי יאסר לטה שריפה בשעת ליהנותשמותר
 דכיון גרע רודאי ריב"א ואומר גרע מיגרע בשריפתח מצוה שיש לפי תרומה דאפולחנאתו
 לשם אלא הנאתו לצורך אינח זו הבערה א"כ שריפה הנאת רק הנאות כל תורהשאסרה
 י"ט דחיא לא ולהכי ביקורה בשעת טמנה שיהנה חקפידה לא שהתורה אלא שריפהמצות
 ועיין ע"ש, זכו קא גבוה טשלהן לם"ר בי"ט קרבים ראין ונרבות אנדרים דהוהטידי

 א"כ ע"ש. ועל ד"ה )שמן ביצה ותום' תקרא לא ד"ה )ם"וי פמחים ובתום' )שם(בריטב"א
 ה"פ היא לצורך דהבערה הטעם רש"י ום"ש לצזרך שלא הבעוה הו"ל תדוטה שמןשריפת
 תרוטה שמן שריפת אפי' מותר נמי ממילא לצורך הכערה הו"ל חולין שמן רהרלקתכיון
 חולין נר מהדלקת טמאה תרומה שמן על להוביח רש"י הצריך והילכך מחוך ראמרינןטשומ
 לצורך מטעם שמותר שמן נר הרלקת שבכלל וכיון ומותרת היא אכילה לצורךביו"ט
 הדלקה שהזהרה סתוך ראסרינן מטעם מוהר טמאה תרומה שמן דנם אסרינן חוליןבשמן
 קצת צורך בלי אפי' מתוך דאמרינן דם"ל לטעמיה ורש"י לצורך שלא חרלקה הותרלצורך
 גזירת שנטמאת תרומה שודפין דאין דהא רש'י ום"ש )שמ, בר"ן ועיין )"'ב.( בביצהעי1ן

 רש"י הא צ"ל אחשבה רחמנא משום בי"ט מתבערים טמאים קדשים שאין הואחכתוב
 מכאן עכ"ל תקלה טשום ועוד לקדש דדמיא : כתב לשרוף מצוה ד"ה )כה.( בשבתבעצמו
 תרי הני בין ונ"ם סדרבנן אלא אינו טמאה הרומה שריפת דחיוב ידש"י רם"למבואר
 לקרש דרטיא קמא: כטעסא הטעם נימא אכ כשריפה בהמתו אכילת מהני אם לעניןטעמי
 מצות מקייים בהמתו באכילת גם תקלה משום ולהטעם כקדש באש שריפח דוקאבעינן
 טמאה תרוטה גם הנשרפין הן דאלו במתניתין שנינו ילג:י ובתסורה ממאה תרומהביעור
 דסותרת טעטא מפרש מדליקין בבטה תשרף נמי וז"ל: טמאה בתרומה בד"ה ז"ל רש"יוכתב
 ועיין עכ"ל, הבשילך תחת להסיקה ניתנה לך : שעה כל בפ' התם נמי דאמריגןבהנאה
 דברי מוקשים עוד הוא טה"ת בשריפה טמאה דתרומח הטעם דם"ל מבואר )שם(בר"ב
 לענין אלא מוכח יא מהתמ הא שעה כל מפ' מהנשרפים טסאה דתרומה )שם)דהוכיחרהם"י

 בזה עמד שכבר ראיתי אח"כ בשריפה שמצוה מאין אבל תבשילך תחת הסקהשמותר
 סצוה שהיא תרומה על ביחוד לימוד לנו שאין וכ"ז בצ"ק והניח שם ר"ע בתום' ז"להגדע"א
 כל ואין בשריפה הנותר קרא אסר )כ"ד(. בפסחים דאיתא הא עפ"י להיפך לומד בעינןבשריפה
 ,יוחנן ר' מזה שיליף בטמא ממנו ביערתי לא דכתיב ומהא ע"ש בשריפה שבתורהאיסורין
 טמאה תרוסת של שמן טבעיר אתה אבל מבעיר אתה אי ממנו )עג( וביבמות כה.()שבת
 .טמאה בתרומה רש"י דדעת נראה לכן סנין לסצוה אבל הסקה היתר לענק ה11נ1קאש

 תקלה משום השני טעם )שם( בשבת רש"י כדכתב דרבק אלא אינו בשריפהרמצותה
ובתרוטה



 "ט הברמה עשי איבעה מ"יימקורות
 ויאכל להו ואשכח אינש אתו רילטא : וז"ל כו' הנשרפין כל ר"ה רש'י )לר,(ובתמורה
 רמצותו כיון לזה טעמא צריד אמא. לי קשה ; השלס בגליון הגרע"א ע'ז והעירעכ"ל

 בשריפה דהמצוה רש"י ררעת נימא ואס ע"ש. מצותו ולכמל יקבר רלא פשיטאבשריפה
 הטעס רש"י כתכ ע"ז זו מצוה לתקן חכמיס ראו מה כתב שפיר מררבנן אלאאינו
 רתרוסה רהא כמשנה )שם( רש"י וס"ש בזה מ"ש ירושלים בתפארת ועיין תקלהסשום
 כי הסקה להיתר רק אלא חובה לעצם אינה להסקה ניתגה מיך ילפינן בשריפהטסאה

 בשריפה לח"ב לתקן חכמ'ם כיד 'כולת ח" לא חסקה להיתר ליטוד ינו ה" לאלו
 לימור לנו שיש ועכשיו ועשה בקום התורה מן רבר לעקור התורה הכסי ביר כח איןכי

 אטו וגזרינן לקרש ררמיא סשום או תקלה סשום או שריפה לתקן יכולין הסקהלחיתר
 משום ממקוטם יזיזם לא שנטסאת רחלה הטעס )שם( ככיצה רש"י שכתב ומחקדש

 ה"פ בי"ט העולם מן טמאין קרשיס מבערים ראין אסור כי"ט לכלכו לתתה אורבהכקה
 רינה לקרשים רד0.א משום לשרוף טמאה בתרומה מצוה ראיכא העעם שעיקרכיון

 פ"ג י"ט כתום' ועיין כנרון להיות מן.הרין לבא ורי בי"ט שורפין ראין לענין גם.כקרשים
 להטעם הנשרפים ב'; טטאה תרוטה לה חשיב חמורה רבמוף והא ס"ט מ"גרפסחים
 כשום ולהטעם נינהו הנשרפים טן פסולים רקרשים טשום ג"כ לה חשיב לקרש ררמיאסשום
 בין רוקא שהיא הכוונה אין הנשרפים כין טמאה תרוסה התנא רחשיב הא העיקרתקלה

 אסאי תקשה אכתי אך לתקלה רחיישינן משום הנקברים כין אינה שהיא אלאהנשרפים
 תרוכה שסן היא הכתוכ שגזירת סשום שריפה כשמן המעם ,שם( כביצה רש"יכתכ
 אלא שאינו כיון אחשכיה רחמנא טמאה בתדוסה שייך וטה טררבנן אלא אינהטמאה
 בתרומה ולא טטאים בקרשים רכתיכ ישרף באש רכתיב מהא ראי' הכיא ולמהסררבנן
 נאסר טסאים בקרשים כי"ט לשרוף שאסור רין רעיקר רש"י רכוונת נראה לכןסטאה
 בשבת בגטרא ראטרינן כמו קרשים אטו גזירה משוס רק אלא אינו טמא תרומהושמן
 שאין לפי מ"ט ; בי"ט שר'פה כשמן מרליקין אין בטתניתן ,שפ( ראמרינן טעסאיכר:(
 בי"ט קרשימ שורפין שאין לפי ר"י מפרש : לפי ר"ה )שמי התום' וכתבו ב'"ט קרשיםשורפין
 בקרשים ואפי' תקרא. לא ר"ה )מו( פסחים בהוס' ועיין ע"ש קדשים אטו תרומה גזרופי'
 רי"ט לל,ת ורחי ישרף רבאש עשה ראתי משום או בי"ט לשרוף מותר הרין מצרנמי
 כלי ראפי' ולרש"י לצורך שיא נסי הותרה לצורך שהותרה מתוך ראמרינן משוסאו

 ובפסחים לפי ר"ה ;( )כר שכת התום' קושית יתורק ובזה טתוך אסרינן נטי קצתצורך
 הוא רין רקרשים מקרשים תרוסה ילפינן היכי רהקשו לעיל והנאת,ם )שם( וביצה,טו(
 מתוך אמרינן ולא שריפה בשעת ליהנות יכול שאין לפ. י"ט רוחה שריפתןשאין
 רשריפה עשה משום בי"ט רשורפ'ן למימר בעינן מרין בקרשים גם חנ"ל ולפי ע"ש.כו'

 טטעט לא ראי שורפין ראין : מילי מנהני ר"ה )שס, בשבת רש"י כרכתב רי"ט ל"תרוחה
 עכ"ל מלאכה כל ל"ת את וירחה תשרופו רבאש עשה ליתי למיטר לן אית קראלה
 כקר ער סמנו תותירו מולא לחזקיה טגזה"כ הוא בי"ט קרשים שורפין ראין האא"כ

 ראמר אשי לרכ ואפי' ע"ש לכם יעשה לברו טהוא ולרבא בשבתו שכת מעולתולאביי
 בי"ט לשרוף להתיר בעינן ע"ש ועשה ל"ת רוחה עשה ואין ול"ת עשה הו"ל רי"טהטעם
 אשי ררב ומעסא קצת צורך רליכא אפי' מתוך ראסרינן רש"י לשיטת רמתוך הסבראמצר
 רב"ש רפלוגתא .דס"ל ,יב, בביצה ררב כאתקפתא רם"ל או סתוך אטרינן רלא לס"ר אלאליתא
 דאסרינן דקי"ל וידידן ממוך אמרינן יא ויכ"ע לי"ם והוצאה עירוב לענין אלא אינווכ"ה
 סרינא לא סגזה"כ אלא אינו בי"ם קרשים שורפין האין רחא רש"י לשיטת לסיסרכעינן

סצד



פ
נהקררןך~

ןץבנך3נדץ עשר שלשה מקרר
 סטקוסהסשום יזיזנה לא טטאח דחלה רהא :( )כז ככיצה רש"י ס"ש הילכך הסבראטצד

 דילפי קראי טהני ויליף כקדשים היינו כי"מ מתכערים ממאים קדשים דאין הואדנזה"כ
 הילכך וה"פ כקדשים דכתיכ ישרף דכאש קרא הכיא והילכך )שם( כשכתהאמודאים

 מותד שדיפה גם הדין דמצד אעפ"י כלכ אכילת ואפי' בי"מ שריפה אסור מטאהכחלה
 סשום יוצא בשריפה טצוה דעיקר כיון דאסור הוא טדרכנן ורק מתוך דאטרינןטשום

 דאקרי המעם סאותו כי"מ לשרוף איסור גם זח .וטמעמ קדש אמו ונזרינן קדשדאקרי
 וט"ש מטאה כתרוטה או ממאה כחלה כיעוד שהוא ביעור טיני כל אסרו והילכך הואקרשם

 דכאש מקרא הוכיח דהא קאמר מטאה בתרוטה לאו בהבערתו אחשכה ררחטנארשיי
 דהתורה דכיון נאמר ממאים כקדשים אחשבה דרחטנא הא אלא כתיב דבקדשיםישדף
 כי"מ אפי' לאסור טלאכה להיות רחטנא אחשכה בזה מטאים קדשים שריפת מצותצותה
 אחשכה רחטנא סשום לי' תיפוק מטאים קרשים שריפת לאסור קראי אטודאי דכעווהא
 טשום כי"ט קדשים שריפת להתיר לאטד שלא רק טועיל אחשכה דרחמנא לטימראיכא
 דרחטנא המעם רש"י כתכ זה וכשכיל לצורך שיא נטי הותרה לצורך שהותרהטתוך

 כי"מ אפי' מלאכה חשובה פי' היא טלאכה הלכך ישרף באש רכתיכ להכערתןאחשכה
 עשה דיבא נימא לא לטה טספיק למעם יצאנו לא עוד לבד בזה אכל טתוך אטרינןולא

 קדשים שורפין דאין לטילף טקראי מעטו כ"א אמרו ע"ז רסלאכה ל"ת וידחהרשריפה
 לט"ד אפי' ול"ת עשה די"מ טשום המעם דאטר אשי דרכ לטימר איכא ולפי"זכי"ט

 לא ססילא מתוך ליטא ולא לטלאכה אחשכה דרחטנא כיון דקאטר הוא מתוךדאמרינן
 ול"ת עשד הו"ל די"מ אטר ע"ז רי"ט ל"ת דוחה דשריפה דעשה ניסא דלא הא רקנשאר
 אלא אינו כי"מד שורפין אין מטאה כתרוטה דאטרינן ומה ועשח מת דוחה עשהואין

 וגם דשריפה חמצוה עצם גם ושניהם דרכנן איא אינו הטצוה עיקר דהאטדרכנן
 הוא דקדש ודוסיא קדש דאקרי טשום הוא והכל דרכנן אלא אינו כי"מ לשרוףהאיפור
 אכיית נהיר ואם דשריפה ודומיא הוא ביעור זה רגם משום כלב אכילת נטי אסורהילכך
 קייטא לא הא לא דאי יחד שניהם על נזדו הילכך בשריפה ג"כ יבערו לביעורבהמה
 משום יא ממאה בחיח כלנ אכיית דאסור הא ויפי'ז היא נזירה חדא וכויההא

 מסאה כתדוטה והאיסור באכילה אחשבה דרחטנא המעם כלל שייך דלא אחשכהדחטנא
 לענין דביצח מרש"י הקושיי סרה ומטילא מטאים קדשים אמו דכיעור נזירה אלאאינו
 דאטרינן הא תקשה לפי"ז אך )ח.( כפסחים חטץ ביעור לענין רש"י לם"ש מסאהחלה

 לא וש"ם כו' שריפה אלא חטץ ביעור אק ש"ם תלת טדר"ע טינה שטע )שם(כפסחים
 .סכר אפי' דילטא טתוך אטרינן דלא דסכר ראי' מאי ע"ש כו' והותרה הואילאמרינן
 חטץ כיעור אין תורה דאטרה דכיון משום כי"מ החטץ את לשרוף אסור מתוךדאמרינן
 ככיצח רש"י כדכרי שכארנו כטו מתוך נימא ולא למלאכה אהשכה רהמנה שריפהאלא
 אחשכה רחסנא ימיטר ליבא תשביתו הראשון ביום דכתיכ כיון שאני דהתם לטיטרואיכא
 אחשבה דלא להיפך מפורש הרי כי"מ הראשון ביום לוטר ואפשר מתוך דאמרינןכיון

 מע"ש טשא"כ מה"ת הכיעור דאין מסאה תרוטה תינח הא אולם לטלאכחדחמנא
 שייך וה"ה מתוך ניטא ולא לטלאכה אחשכה רחטנא למיטד איכא הוא מה"תדהכיעור
 מצות ולענין יסלוח הצריכה דהתורה כיון הובח בשר סייחת יענין אחשבה דהסנאלוטר
 רחטנא לוטר שייך לא טתוך אטרינן דאם שאטרנו חטץ לביעור דרטי לומר אפשרכיקור
 וביום גו' תשכיתו הראשון ביום אמרה דהתורה יהיפך אטרה' דהתורה כיוןאחשכה
 גילתה הרי הוא י"מ ורגל דכרגל מהקהל דילפינן טעשר ביעור טצות וכן י"מהראשון

חתורת



 פא הברכה 'שי איבעה מ"יימקורות
 חוא י"מ וראשון הראשון ביום כתיב בחטץ לחלק ויש אחשבה רחטנא לוטר לבלחתורה
 זטן וכל רברגל טחקהל נז"ש ילפינן אלא ראשון כתיב לא הסעשרות בביעור אבלבוראי
 בסע"ש אטרינן ואם הוא רגל זטן במלאכה שפותר אעפ"י חטוער חול ונם בעצטו רנלהרנל
 א' כך ר"ה )כהי. בשבת התום' שכתבו רתרוסה במעטא תליא רטיא וכתרוטה בי"מ ביעוראיפור

 לקרש ררסיא למעם מעטי תרי הני בין ונ"ם ע"ש. קרש טראקרי ב' לקרש ררטיאמשום
 ניטא אם רכיעור בנירן א"כ ע"ש. הוא טראורייתא קרש טראקרי ולהמעם דרבנן אלאאינו
 וכל וכתיב גו' הקרש בערתי כתיב רהא קדש אקרי טע"ש נם קרש טראקריחמעם
 איכא לקרשים ררסיא ולהמעם לר' קרש הוא לר' חעץ טפרי הארץ מזרע הארץמעשר
 רוטיא לאו טע"ש טשא"כ כקרש לזרים שאסור טשום לקדש ררטיא הוא תרוטהלטיטר
 מותרים כולם ישראל כל ואחד לוי ואחר כהן אדר לאוכלם טותר שבירושלים נינהורקרש
 מטאה בתרומה שריפה חיוכ רין עצם לענין טרבר רחתום' ואע"נ לקרש רמיא ולאלאכול
 ט'מ 1ג1' חקרש בערתי בתורה. מפורש כתוב כי הביעור, חיוב על ליטור בעינן לאובטע"ש
 השני באלו להשתטש ויכולין טקרשים טע"ש הליטור בעינן בי"מ שריפה איסורלענין
 רהמוה טשום איסור ליכא אם ני"ט במע"ש אכילה ויענין טקרשים טע"ש לליטוד נםטעמים
 לאכול טצוה ע"כ וסשני בשחרית ויתורה רפריך מהירושלטי להוכיח איכאאחשבח
 רפשום לוטר ואין בי"מ וטותר העולם טן רטבער הוא ביעור כטו בטע"ש אכילההרי

 התוי"ט רברי על וטשיב שואל ראשונה הטשנה והנה בחולין אפשר רחא התירו י"משמחת
 פ"ג להתום' כ"ל בשרפה רטצותה מטאח בתרוטה דוקא לטה בי'מ לבער שא"אשכתכ
 אטאי לים להמיל ואף רבר בכל שביעורו הכא אבל ביו"מ אסור רשריפתה מ"הרביצה
 לשיטת אכי ניחא כיו"ט אסור כיעור דכל שם והי"כ רש"י לשיטת כשלטא כי"טאסור
 טעשרותיו הפריש שלא מי הביעור רבשעת טשום המעם התום' לשימת וטסיק קשההתום'
 לערב הקריטוהו ולכך בי"מ טפרישין ואין )ר( רר"ה בפ"ק התום' כם"ש להפריש חייבעדיין
 ואיכא להוירוי סמוך בי"מ ויבער י"מ קורם יפריש ביאור טחופר רבריו ע"ש.י"מ
 זטן רלאו כיון בחטש ונבמליה בארבע ונכמליה ;( )1 בפסחים ראיתא חא עפ"י רבריולחזק

 רש"י וכתב בשית ונבמליח ליה טבמל ולא פשע רילטא הוא ביעורא זטן ולאואיסורא
 מובא זכרון ראיכא פשע לא רהשתא שש בתחלת בלבו לבמל ארם לכל רבנןוליתקנו
 להפריש מובא זכרון איכא המעשרות בביעור רעסיק כיון ה"נ עכ-ל בשריפתה עסוקשחרי
 לשכוח לבי סנולה סעי"מ הביעור א"כ הפרשה בלי עליהם יעבור ולא ולבערם י"מקורם

 ותרוטת תרוטח ביעור להפרשה ותכף הפריש לא עוד עכשיו שער התום"עטלהפריש
 צרכי להם שיחיי כרי בערי"מ לעני עני סעשר ללוי נותנה ראשון מעשר לכהן נותנןטעשר
 משטחת מררות חשש איכא רבי"מ טשום עצטו טבי'מ ערי"מ יותר ומוב טעי"מ חחגשטחת
 ליתן ואסורין ביש1ל אחדי עד לאכילח ראויים שאינם דברים 1יש יבער ולא ויפשקחחנ
 ובטג"א ג' סעיף תק"1 פי' או"ח בש"ע עיין למלמלם ראסורין טשום ועני וללוי לכהןאותם
 טשום בי"מ ולא רוקא ערי"מ הטעשרות רביעור חמעם כתב השנים והאחרית ע"ש. 1'ם"ק

 ובכורים בנמ"ר וה"ה מהור בטע"ש להרליק אסור רהא בי"מ או"נ לצורך לבשלראסור
 ראפי' רשביעית ט"ב פ"ח והנר"א )ע"נ,( יבטות רש"י ררעת אטת הן עיש להם א'ררין

 פליגי רלא נראה אולם ליהנות רטוהר )שם( והרע"ב הר"ש ורעת להדלקה ניתן לאפהורה
 טשא"כ רסי רכשתיה ולמיכה ולשתיה לאכילה רק ניתנו ראז הביעור בזטן שלאאלא

 בשריפה טצוה מהורה טע"ש רגם הביעור בזטן אבל לא ושתיה אכילח בכלל דאינההבערה
 הרברים טן אינם טע"ש רהא שריפה בשעת טחם ליהנות נמי טותרין ראז לטיטראיכא

שאםודין



 הברכה "שי איבעה מ"יי מקורותפנ
 כהרלקה אפור טהורה רם'ך ררש"י מעם רהא כאכילה ראררכהלהיפךמצוה כהנאהשאסורין
 והילכך ההכערה הותרה שנמסאה רמשום נימא רלא לארויי ראתי כמסא טסנו כערתי לאטרכתיכ
 כמילא ממנו כערתי רלא האיפור כזה נאמר ולא כשריפה מצוה אררכה הא הטעשרות כיעורכזמן
 לשכיעית ישראל שהתפארת כצאתי אח"כ מטאה תרומה כשריפה כטו שריפה כשעת הנאהטותר
 ושתי כאכייה כ"א טותר אינו כעורו בשעת רשלא ראע"ג בהריא וכתכ כזה שקרמני)שם(
 תום' קושי' לתרץ נראה ובזה ע"ש. רבר ככל ולהשביתו ולשרפו לאכרו רמותר כעורו בשעתעכ"פ

 לייף דהקשה נממא אכל ר"ה תום' על פ"כ פסחים טהרש"א קושי' על )שם( שםאנשי
 כשעת למשבחת איכא הנ"ל ולפי ע"ש, שמיה רכר מאן שריפה שנממא מע"ש האטטע"ש.
 להעיר יש )שמ( הגר"א והכיאו ה"כ טשביעית פ"ח הירושלמי מרכרי אך המעשרות,כיעור
 הנר להריקת נתנה טהורה אפ" שכיעית הנר להדלקת שנתנה שכיעית טהן קל : 11"לע,ז
 להרלקה טהורה אפי' ניתנה מע"ש הא הרלקחן כשעת נהנין כיעורן כשעת מע"ש ואםע"ש.
 להרלקה נתנה נמי כע"ש הא מהורה להרלקה שניתנה שכועית מהן קך אטר איךא"כ
 מותרין כיעורן כזטן שלא ראפי' מטע"ש שכיעית הוא קל רכזה לם'מר איכא מהורה.אפי'

 לעיל שכארנו סה יפי והנה דטותרין הוא ביעורן ב1מן דדוקא במעיש טשא"כבהדלקה
 ורכנן פפח של וכיומ.ר א' כיום והוירוי הכיעור רמה"ת מכואר הזה וכט' ג'במקור
 ממעם הסנחה כשעת פסח של אהרון כי"מ וירוי וטצות כעיו"מ כיעור טצות לקייםתקנו
 אוכלם ראינו מע"ש כאכילה אלא שייך לא זה ומעם לאכול מצוה רעיכ כירושלטיראיתא
 הכהן אלא אוכלם הוא ויא לכעליהם דנותנם בתומ"ע טשא"כ כעצמו הוא אלאאחרים
 מע"ש שאין הזה בזמן להסתפק יש וא"כ הירושלמי חירוץ קאי לא ועליהם ועניולוי
 ה'רושימי ותירץ בימ"ר ויתודה ידוכתיה הירושיטי קושי' הררא כירושלים אפי'נאכל
 סשום כזה ריש ונראה תורה רכרי על וירוי רין להעמיר הזה כזמן מחויכים אם איןעכשיו
 כחכטה טמנו גרול להיות צריכין והמתירים להתירו אחר טנין צריך שכמנין רכרכך

 כפ"ק רתנן הזה כזסן גם רינא קם הילכך בזה"ז לטלאותן א"א האלה התנאים וכלוככנין
 וכתכ ע"ש. וכמנין כחכמה טמנו גרול הי' אא"כ חברו כ"ר רכרי לכטל יכוי ב"ר איןרעריות
 איזה התקינו או הראשונים גזרו שכגללו הטעם כטל ראפי' ממרימ מה' כפ"כהרטכ"ם
 הראכי'ר לרעה ואפי' ע"ש. מהם גרולים שיהיו ער לכטל יכולים האחרונים איןתקנה
 המתקנים, מן גרול המבטל כ"ר שיהי' א"צ התקנה מעם שנתכטל שכל ואומר עליושהשיג

 ?ומר כמקומו הרכר לכמל מנין שום נמנה שלא וכ"ז לכמל ארר מנין צריך עכ"פהא
 מעמים עור יש ואולי מ'ב מטע"ש פ"ה י"מ כתוס' ועיין הרכה כ,ה הארכתי אחרוכמקוט
 טעם שבתכ כאה"ש שראיתי כמו פסח של אחרון כי"מ רוקא להיות צריךשהוירוי

 פרקים כר' ז.( )מ כר"ה מ"ש ע"פ אחרון י"ט של כמנחה הוירוי לכתחלה שקכעוקל
 שלא ערי"מ והכיעור אחרון כי"מ הוירוי קכעוה ע"כ התכואה על כפפח נירן העולםבשנה
 הרין גטר שעיקר וכיון כשלישית שהיא עני מעשר וביחור החרו"ם טניעת כעון ח"ויענשו
 גם וממייא האררון כי"ט הוידוי לקכוע כחכטתם חז"ך ראו ע"כ פסח של כשכיעיהוא

 רוקא הוא עי"מ של הכיעור אם להפתפק ויש ע"ש, הוירוי מן להרחיק שלא שלו כערכהכיעור
 ונשכר זריז שהי' כרכה עליו תכא הקריס ואם יותר יאחר שלא רק הוא התקנה אולהתורות יכוי אינו מזמן שמקיים טה אכל להתורות ריכול הוא חכסים שתקנו כיום מתכעראם

 שכתכער סה על אלא שייך הוירוי שם שאין ונ"י : וי אות כפ"כ שכתכ להאה"שוראיתי
 )ר.( ר"ה מתום' ע"ש. עתה מתורה אינו מככר מקיים שהי' מה אבל הוירוי בשעתעתה

 תוציא שנים שלש מקצה כרכתיב כיעור זמן הכתוכ עייהם שקכע וסה : וז"ל וטעשרותר"ה
כו'



 פג הברכה עשי איבעה מ"יימקורות
 דוקא הוא כיעור דמצות איתא ואם ע"ש, להפריש חייכ הפריש שלא אעפ-י דהתםכו'

 את כיער אס לענין תאחר דכל לטצוה ביעור מצות כין נ"ם יש הרי קודם ולאכערי"מ
 לא ביעור מצות ממעם אכל תאחר. כל על עוכר אינו שוכ פפח של י"מ לפניהכל
 דגם נימא אם אכל הפריש לא אם לענין רק הנ"ם כתכו ולטה להתודות יכול ואינוקיים
 כיעור זסן הכתוכ עליהם קכעו לטה התום' דקדקו שפיר להווודות יכול שכיער י"םקודם
 שלא אעפ"י לענין הוא דהקכיעות לומר כעינן ולכן תאחר רכל חיוכ איכא בלא"ההלא

 יותר לאחר שלא איא התורה קכעה לא כיעור דמצות ודאי אלא לחפריש חייכהפריש
 שהגאון טצאתי ואח"כ לעיל כם"ש נשכר זריז הוא הרי להכקלים הנתינה לקיים הקדיםואם

 דאם הנ"ל מהתום' נ"כ להוכיח ל"כ אות אליהו דכר כקונמרסו בזה העיר ז,להארר"ת
 והנה : שכתכ ג"כ חינוך המנחת דעת הוא רכן ומשטע מתודה שפיר נטי הרגל קודםקיים
 טשל רק תכואה לו הי' לא ואם מתוודה כדינא ועשה תכואה לו הי' שנים הנ' ככלאם
 השהה ואם כדין שעשה כיון טתוודח ג"כ כדין כהם ועשה שנים שתי או אחתשנה

 השהה ואם להתודות ויכול ככיעור תקנה יש לירושלים הוליכם ולא וכיכורים ונ"רהסע"ש
 אם חינוך המנחת טמופק כיערם ולא הרנל עבר ואם לכ"א עתה נותן הטתנות שאראותם
 עכף ואם דוקא הזה כרגל רק הוא דזמן דפמור אפשר או כיעור חובת עדיין עליוחל
 כר"ה התום' כם"ש דרגלים תאחר כל על יעבור שלא כדי אח"כ נותנם ום"ם פמודחזסן
 נתודה ולא הרגל קכר דאם אליהו דכר כקונמרסו ז"ל הארר"ת הנאון ום"ש ע"ש.;שם,

 סתודה אינו אמרין חכריא : דמע"ש פ"ה טהירושלטי והזכיח כחטישית םתודהכרכיעית
 כו' כחמישית אלא כרכיעית ודאי מעכב שאינו אטר אילא וכו' כחמישית אלאברביעית

 דברי את שהכאתי ב' מקור לעיל עיין ע"ש. כשר לר"א פסול לחבריא ונתודה עברא"ב
 ולפי ע"ש לדינא נ"ם כיניהם ויש טשה הפני ולגירמת ז"ל הגר"א לגירסת הנ"להירושלטי

 עד לבעליהם התום"ע לתת ששהה על דעכר משום וידוי שם על מעם א' כמקור לעיימ"ש
 כמצווה קיים לא הרי לכער הוידוי כשעת עתה לו יש דאם האה"ש לדכרי מקוס ישעתה
 חינוך הטנחת נ"כ כתכ וה נכעין יתודה טה על ככר קיים ואם וידוי אח"ז שיכאשייך
 שנה בכי כראוי מתנותיו נתן אם אינו וידו' דמצות דאפשר יו0ר כדעת' ועיה)שם(:
 ע"ש. טעשר וידוי נקרא ולמה כלל חמא לא והלא יתודה למה כעתו יפה עשה רהכלכיון
 טהירושלסי ע"ז להעיר ויש ראי' אין טזה חוץ וידוי שם על מעטים הרכה א' במקור מ"שולפי
 והככורים המעשך תמן תני הילא א"ר : ט"ב דככורים ב8"ב הר"ש והביאו דבכוריםפ"ב
 ככורים על כו' הנותן אחד שאמר דמה טוכן וה ע"ש וידוי מעונין הנומלן ואחד הנותנןאחד
 האחרון יו"מ ערכ שיהי' בטציאות א"א ככורים ונתינת ונומל נותן ליכא דכמע"ש קאילכד
 קריאתם אחר משמר לאנשי שנותנים בכורים כשלהי קי"ל דהא לכהן נתינה זמן פסחשל

 הניעור בזטן ניעור לו אין ואם ה"א דככורים פ"ג כרסכ"ם ועיין גכייהו כעי מאיוישראל
 ואפי' פסח של האחרון כעיו"מ רק לכער דא"צ ודאי אלא הוידוי בזמן להתודות יכולאיך
 כירושלים אכל אם טע"ש וה"ה פסח של אחרון כיו"מ לחתודות יכול כזמגוג"כ להכהןנתן

 פסח, שך האחרון שכי,מ כמנחה להתודות יכול הרכה אם טעמ אם הפמחלפני

 חחלכה



 לברכה השקפה הברכה מקורותפד
 ח הלכה עשר חמשהמקור

 אצלו נשאר אם עושה הוא כיצרטו( כו' עושח הוא כיצדט"ר(
 לכהן נותנה מעשר יוציימתוצר,יכוה טעשר הב:ג'ייח סן הקרשבערתי
 ' טעשר וכל : )כ"ז( בויקראדכתיב עני מעשך ללןי נרתנך ריאשןן כ~עשרי קורש )שנקראו רבעי ונטעשני
 כסדר הביעור סדר לעניים.נרתנן רבעי בנטע וכן לר' קרשגו'

  נין"0ן דהי,נן הן,דן, ב8/ בתךךההנמפךךש הלולים( קרש פריו כלכתיב
 לוי טעשר זה ללוי נתתיווגם
 תרומת תרומה ראשון כועשר יכ! בכרונ"ו ללוי( ניתן ראשון טעשר,רהא
 וחלה ופאה שכחה לקט עני מעשרמעשר ותרוטת תרוטה זה נתתיו1גם

 רבדיעבך הפךשה כסדך הביערך דסדךןי"א לוי נקרא כהן גם )רהאטעשר
 1 לקסן טפרש הרסכ"םורכינו
 את מעכב אינו הזה כסדר ביער לאאם טשטע רנתתיו י"בבהלכה
 הנתוב כסדר יאמר הוידוי פרשתהוידוי. לגר אחרת( סתנהשקרטתו
 כסדך שלא אמך אפי, יצא רבדיעבךבתרךה עני טעשר ,ה ולאלטנהליתום

1
 לכל יתן רמעשררת תירכורת הביערךרבשעת כתיב )רלא הוירוי את ים

 בשעה עני מעשר אבל מכזית פחות לאאועא הביה טן קזיבה, אלא נהינהבהו
 המפרי רברי כל עכ"לבבית אם כדישבעו לכאו"א יתן בגרנותשמתחלק כהנים של הטתנה שהיא חלהז1

 מן ואם קב מחצי פחות לא נותן החיטיםמן טטע"ש בפ"ה היא סשנחהנ"ל
 הכוסמין מן ואם מקב פחות לאהשעורים הרטב"םם"וע"שוכדטביארבינו

 בעבא:: מקב יפחות לא הגרוגרות ךמן מקב יפחןתלא פ"ה ובהתומפתא בהי"בלקטן
 חמש ממשקל יפחות לא הדבלה מןראם חבית טן הקרש

 מחצי יפחות לא היין מן ואם סלעןעשךים איתא: כ"י וובתוכפתא חלהזו
 ואם מרביעית יפחות לא השמן מן ראםלרג תרוטה זו הקרש בערתי אוסרר'
 לו ניתן ירק לי נתן הקב ירבע האריזמןרתרוטה ום"ל טיימה
משקלליטדאוהואמשקלחמשהושלשיםדינר כי ואיש כרכתיב קדשאיקרי
 כרתנן הטתנות לכלשקורטת עשרה האגוזים מן קבים שלשה החריבין מן ראשית ואיקרי כו' קרשיאכל
 שנים הרפונים מן חמ"יה האפיסקיםכין ללוי נתתיו וגם רתרוטותוכפ"ג
 לא הפירות משאר לו נתן ואם אחדאתרוג כ"י ,בתומפתא ראשון טעשרזו

 ואין מררבין והעניים מיעט דבי יי הי'סעידית : זרעגני 1בנן1:1 זטתי מזון בדמיהן ריקח זטימכךם מכדייפחרת סעש"ר זו ללוי נתתיואיתא:
 נותן כשיעור ואחד אחד לכל ליתן כדיבו טעשר זו ושבעו בשעריך1אכלו

לפניהםשני



 פה לברכה השקפה הברכהמקרות
 חהלכה עשר חפהטהמקור

 תרומה גם ולי"א ביניהן מחלקין והן לפניהם סצותין ככל : איתא ,ובכ"ישני
 מעשךמהלקיןבשעת ךתךךמת ךאשךן ךמעשך שני טעשר וה צויתנואשר
 וכן שבעו כדי אחד לכל בגרנות עיר הב שצריך הסקש"ש לפרות:ת
 טמאה הלה וכן כתרומה בביעור חייב חלה בירושלטי כראיתא עליולברן
 מהויבים קאי ולאיבוד דישריפח אעפ"י היה::ןי:י:יא::: בזמז טמאים מעשר ותרומת גדךלהךתךךמה להעלות סצוה וקור ררמאימפ"ג
 לתנם מחויב הביעור ובשעת לכהן בנתינ4 ,ר:( ב"ס רינרים ומתםסל;ים
 מהךיב אינך גדךלה דתךךמה י"אלבעליהם המפרי שבין החילוקיסשמק
 רררשי והסשנה רלהספרירבקי

 בנתינה מחויב הזה בזמן חלה ואם עייבב
 שנל מעשך פלךךת אצלך נש(שךךטז( בביטייייה:תא חייב::י הברכה. במקורותעיין א"כ ונ"ר לסעזש הקרשבערתי

 גמינ"רהזכ"ר
 מעות או יבעי נטע (שי רי(שי,םל ילא משסעציתיד

 ג: ס " "בפ יב ש2:בייקהיינ או לים ומשליך מבערן ה"זפדייתן רפליגי ונראה חייבבביקוראינו
 שעת והגיע נפדה שלא מע"ש פירות שורף

 בפךךטה מנה שךה אפה אמיךצה פךדה הביעךך וב"ח ביקור לו ואיןחוטש

 דמע"ש הבית בזמן ואפי' לכתחלהאפ כל ילפי לא והמשנהשחספרי
 מע"ש כמו לאיבוד הךלך הביעךךבשעת סבקרתי קרש רנקראואלה
ר פדוי אינו פרוטה משוה ובפחות הזהבזנ2ן תרוטה גם ולכלולחקרש

 אפי' דכלי בעלמא דקי"ל אעפ"י בכלי אפי' בביקורן שויםרלא
 ג:נ-צם:ג:עי%5~~1 דכלי פךךטה כשךה פךךנוה נ2שךה בפחךין הנתינה היא תרוטה שלרהביקור

2!:31ן
 לא ולאכלם לירושלים להביאם מע"ש לושיש :נושץ: יא:ב: ב:ב: מי כל על מוטל הי' קיים שהמקדש,ןבזנ2ן ולא וביקור חוסש ביהלית -4י,.*"_י-

 ומשנה הרביעית פסחמשנה שליאוחרמרגל אטורים רכרים בטהיטר
 השניעיתבשביעיה



 לברכה השקפה הברכה כחקררןרןפו
 ח' הלכה עשר חמשהמקור
 העלאה עשה לא ואםהשביעית. שבוע שני כשאר אבלכשכיעית
 ואינם המצוה דביטל י"אליו,ישלים רוג:ליס:י:אחרלן:יעור
 עשה לא דאט וי4א המע4ש לבערנמןזליבים שבוע שני שאר ואחרשגיעית
 שהוא מקום בכל לבער חייב אזהעלאה למיסר איכא אלא ע"שפייגי
 מרשותו להוציא הוא מע"'ט יטי דהביעיייי"א :1]ה:ג; ן ב::2:

 של פרוטה על מחללימ והמה לענייםךי21ן המשנה וכס"ש כירושלימואכילה
 והפדיון יאכלן הפירות פרוטה שךה אןכסף רחני מ"ו( )שם במע"שראשונה
 לכ"ע הזה בזמן אבל הבית בזמן בד"איאבדי:-1 כתכ והוא נ"רתני
 שלא ובלבד העולם מן ביעור הוא הביעור הרמג"ם על הררב"ז כתבוכן
 לשפוך או להשליך ואסור בז,ין בדרךלבעך על גם הילכך ע"ש.כאן

 בבית בכורים או נ"ר אי מע"ש שלכ,שקיז כין אחר חילוק ראיכאונראה
 תרומה תשלומי הוא קדש דבזיוןהכסא ביעור לענין להתוספתאהספרי
 בביעור וחייבין דבר לכל כתרומהוחומשה רתרוסה פומקין ראנןרתרוטה

 הוידוי, אתוכועכבין רככורים וכפ"כ כאן 'ה

 בתרוסה משא"כ:רים
 דמאי של שני מעשר (נצלו נש(נך ז(

 פירות וכן בא"י מלאכתן ינגמר ישראללאיץ מקוכצת השיפה גס ביעור: שנכנסו ח"ל פירות לבערך חללב (נלנך וחייבין כו' ובכוריםשהסעשר
 ומואב ומעמון מצרים ומארץ שנערמארץ ממתניתין מוכיח ,יא(לג"ם
 כרמ וכן בוידוי ילא בביעיר חייביןוכ,סוך,א פטור רתרומה רבכוריםרפ"ב
 עיי בב בין ח י 'טבח יבעי ינטערבעי21

 בח"ל. נוהג למ"ד הוידוי מןהפטור ותרומת תרומה נותןהביעור

 ,כן ע"שהו.ארפלוגתא
 הן הרי בכורימ (נצלו נש(נךיח(

 ועטור בכורים תוספת בכ"ממךובערלם וחייבין ר"ה )עג.( יבסותהתום'

 ווידוי בביעור חייב אינו שבארץ אפ"בכירים בתושח :ז":: ::122ץ:2
 מחויב עממין מה"א ישראל איץ שלהבכוייכ! גמס כרתנן גיעור פעונהנסי

 ומעבר והגרגשי הפריזי עממין ומהשניכ,ה"ת הביעור הי' כיצר מ"וי )פ"המע"ש

 ובסוריא ווידף. בביעור מדיבנן ן ב ח ידןה לית רק ליי א"צ מחמההי
 בוידוי חייב ואינו מדרבנן בביעורהייבין כל לשוסרה יכול והכהןלכהן
 מקום בכל מתבער מע"ש גם מדרבנןאפ" שני מעשר אכל שירצהזסן

 אפי'ובטוריס



 פז לברכה השקפה הברכהמקורות

 חהלכה עשר חמשהמקור
 כהן ביד אפי' ובכורים מירושלים חוץאפי' העולם טן לכערם צריךוככורים

 יכדל ההג אחך הפיישן אם ישיאל יביד ,שם( ליבטות והר'טכ"אהרמכ"ן
 משנה פסח של האחרון יו"ט עד לשמרן 1כ8"כ דטע"ש כפיהוהר"ש

 'רקגו המג עליהפ תגר מג ין~ו:,:"י::נ"י:ג הפרישן ראם השביעית משנה אןהרביעית 1כ8"א )שס( והגר"אדבכורים

 או הרביעית שנה עד לשרמרן יכדלןלא דטעיש וכיעור לכהן נתינהדהוא

 השביעית.שנה טככורים תרוסה גטרינן רלא:הא
 כ'ון הרטב"ן וכתב )ק"כ( כחולין טחרוטה ככורים דגטר'נן היכי מי אקר' תרוטהדככורים
 ע-ש לכיעור ולא נתרני' לנתינה אלסא נהתיו סוגם ילפינן טעשר ותרומת דתרומהדניעור
 והספרי התוספתא פליגי דכזה לטיטר איכא ולפי"ז הכי ג"כ שכתב ,שם( כרימכ"אועיין
 טכ'ערתי תרוטה יליף והייכך ובכורים דטע"ש ככיעור דתרוטה דכיעור סוכר דתוספתאדר"י
 והספרי העולם סן ב'עור דהו' וככורים דטע"ש ככיעור דתרוטה דכיעור דס"ל הקדשאת

 ראיתי והנה העולם טן לביעור ולא נתרכה לנחינה נתתי סוגם תרוטה דיליףוהטשנה
 כעגין התום' שחיקו וטה : שכתכ וזקניס דריג כטעשה 1כ1( לקירושין בהידושיולטהרי"מ
 לבער צריך לירושלים הוץ לאוכלם שא"א כיון וככורים דמע"ש לתרוטה מע"ש כיןהכיעור
 טשכח אי תיטא קצת לכערה צריך אין טקום ככל שנאכלת תרוטה אבל הביעור זטןכשיניע
 שיכול טשום אי הכיעור בזטן יכערנה לא למה טשכח לא ואי ליה יהיכ הכיעור קודםכהן

 הכתוב שקנם הוא קנם דכיעור וי'ל אח"כ להעלותן יכול וככורים מע"ש אףליתנה
 תרומה אכל קנסינן לד'דיה הילכך הוא טדרכנן קנס או קרשיהס את שאחרולבעל'ם

 דגכסי סשוס זבכזד'ם שלו את הכהן יפם'ד דיטה כיעור נדין אינה היא דכהןדנכסי
 רחטנא קריא דתרוסה כתרוטה לכהנים נותניס אלא מתבערים דאינם לר"ש מ"ל הםדהכהן
 כפ"ק כרתנן הוא כאחריותו דחייכ טשום טקום ככל טתכערים בכורימ דאטריורכנן

 ומכ'א דמי דאכדו כטאן נסי והני נאבדו או נגנכו נסקו נבזזו ככורי' הפרישדככורים
 עליהם חייבים אין והשניים התם כדתנן חולק ודטיהן לכהן נותנם אלא קורא ואינואהרים
 דטעשרות אהא שכהבו )ד'( ר"ה התום' לדכרי יתכן לא הנ"ל הטהרי"מ טעם עכ"לחוטש
 אעפ"י דהתם כו' תוציא שנים שלש טקצה כדכת'כ כיעוד זמן הכתה עליהם שקכעוטה
 איחר ולא כלל ככ"ת עובר אינז הפריש דלא כיון והתם ע"ש להפריש ה'יכ הפר'ששיא
 בעינן ולא תאחר ככל עכר לא הא כלל כטע"ש ככ'עור חייכ לא זו כגוונא ולטהכלום

 דצר'ך סע"ש דהא פשומ טעם לוטר אפשר הכיעור כענין התום' שחלקו ומהלמקנסיה
 הקדש טכעדתי רדריש והטשגה הספרי דרשות לפי גו' הקדש רכערתי מקרא ילפינןכיע,ר
 והכאת'1 דבכורים פ"כ בירושלטי כדאיתא עליון קרש סהקדש ילפינן וככורים ונ"ר טע"שזה

 טשא"כ העולס מן גסור כיעוד דסשטע כיע~ד בלשון כעדתי דגתיב וכיון א' כמקורלעי5
 הילכך ביעור בלשון ולא נאטר נתינה בלשןן הרי נתתי מוגם דילפינן וטעשרתרוטה
 תרוטה גם ולהתומפתא לכר לבעליהם נתינה אלא העולמ טן כ'עור ליכא וטעשרכתרוטה
 ח'לוק עוד כעזהי'ת נכתוכ ט' .בטקור ולקטן גו' הקדש טכערתי יליף דהא גטור ככיעורחייב
 ס"ש לענין והתוספתא והטשנה הספרי כין נ"ם לטיטר איכא עוד ע"ש. והתוספתא הספדיבין
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 ףעבירכףן עשר תמשהמקרר כמקרך8ןרנפת
 בפרשח שכתובים כטו כולם שקיים יתברך לפניו שטתודה קס"ה, מ"ק שלא סי'הש"ךבי"ר
 כולם קיימם לא הרי כסדר קיים לא ואם כו' טע"ש זה הקדש שדרשו כטו כמדרןדחיינו
 תרוסח ראשון טעשד בכודים נ"ר טע"ש הביעור סדר להספרי א"כ ע"ש לפניו טשקרוחי'

 הביעור סדר לסדר צריך הזה בסדר וחלח ופאה שכחה ולקמ עני טעשר טעשרתרוטת
 טעשר ותרוטת ראשון מעשר חלה תרוטה הזה כסרר הכיעור לסדר צריךולהתוספתא

 חוא כיצד כאן כתב דהא כן טשטע לא הרטב"ם רבינו מדברי אך שני וטעשר עניטעשר
 בהי'ב לקסן טזכיד כאשר בפרשה הכתובח סדר כפי הביעור טעשה סידד ולא כו'עזשה
 סדר שטפורש כטו מ"ו מע"ש בפ"ח הביעור במעשה סידר לא הטשניות טסדר התנאוגם

 הביעור יעשה כך בפרשח הכתוב ביעור דסדר חוכיח ובאה"ש ע"ש. בט"יהפרשה
 וספלש הזה כסדר שתבער אלא הפדשתן כסדד שלא בתורה כתיב לחנם דשלא חזחבסדר
 ביקור לענין שכוונתו כלום בכך אין לשני טעש"ר הקדים אם הא שאטר הספרידברי
 דזה חבית טן הקדש בערתי כתיב דחא טמעש"ר קודם דמע"ש ביעור בתורה מ"שדלפי
 ובז"א ע"ש טעכב אינו בדיעבד ואפ"ה ראשון טעשר דזה נתתי וגם ואח"כ קודםמע"ש
 קאסר הוידוי דעל כתב כלום בכך אין לראשון טע"ש הקדים שאם הגירסא כפי חספריעל

 טצות טקיים הוא כיצד הרטב"ם רבינו וט"ש ע"ש. כלום בכך אין להיפך התודהשאם
 ללוי נותנו דאשון טעשר לכהן נותנה מעשר ותרוטת תרוטה אצלו נשאר אם כו'ביעור
 נתינה כדי נתן ואם דוקא נתינה כדי שיעוד להיות צריך הנתינה לעניים נותנו עניטעשר
 דאם דס"ל ז"ל הגר"א לדעת מתודה אינו נתינה כרי נתן לא ואם שפיר טתודה הואאז
 עני בטעשר השיעור הוא וכמה הוידוי את טעכבים כולם לבעליהם נותנם ואינו לויש
 דשני כתבו )קל"א, הזדוע בפרק דהתוס' שבעו כדי הביעור בזמן עני לכלנותן
 בפרק כדטשטע הגרנות בתוך טתחלק ואחד הבית כתוך מתחלק אחד הם שבמעשרדינים
 הטתחלק באותו אלא הנאה מובת בו לבעלים אין הגדנות בתוך הטתחלק ואותו דנדריםבתרא
 כי אומר אחד וכתוכ אותו ונומלין עניים ובאין בגרן לחניחו צריך והנחתאלסא תבואתךמעשר כי את תוציא שנים שיש טקצח אומר אחד כתוב להמקראי מפרש ובספרי חביתבהוך
 הפסח עד כיצד הא ונתת טדכתיב טחלקו הבית בתוך אלטא וגו' ללוי ונתת וגו' לעשדתכלה
 הבית בתוך הטתחלק עני טעשר וזהו ביתו בתוך מחלקו נפסד טניחו ואם גשטים זטןשהוא
 וכיון עכ"ל. אותו ונומלין באין ועניים בגרנות בחוץ מניחו הקיץ יטי שהוא ואילךמכאן
 בגרנות בחוץ טניחו אלא להם נותן ואין בגרנות בחוץ מתחלק ואז הוא בפמח הביעורדזטן
 לכל והשיעור בגרנות הוא בחוץ הנחה עני דטעשר הכיעור א"כ אותו ונומלין באיןועניים

 עליו שעכרו השרה כעל : ה"ז פ"ו עניים כהלכותמתנות הרסכ"ם שכתכ כמו שכעו כדיעני
 שנאטר שבעו כדי המעשר סן עליו שיעבור קני לכל נותן עני סעשר שם לו והי'עניים
 וכראיהא ע"ש, מאיטהי בפרק דפאה פ"ח בירושלסי וכדאיתא עכ"ל. ושבעו בשעריךואכלו
 אין פ"ח( )פאה אטרו סכאן שבען כדי להם תן ושבעו ואכלו : ק"כ, )סי' ראהבספרי
 סי' הבוא פ' בספרי איתא וכן קכ"ל שעורים קב או חטים קב מחצי בגורן לעניפוחתין

 : כרכתיב בגרנות הנחח איא נתינה המצוה אין הפסח בזטן שהוא ביעור סצות א"כב'
 בהקהל( דכתיב טמקץ בטעשר דכתיב מקצה גז"ש ילפינן הלא )דבפסח שנים שלשמקצה
 לחוץ הבית מן תוציא עני מעשר )רהוא ההיא בשנה תבואתך טעשר כל אתתוציא
 באכילח ושבקו ויאכלו ויקחו העניים שיבואו בגרנות להניח פי' בשעדיך והנחתבגרנות
 של בביעור הדין ואיך כו' כגורן לעני פוחתין אין דתנן הא דהיינו שביעהכדי

 להמשנה כזית או שביעח כרי השיעור אם בגורן שטחלקין ומעשרותתרומות
 ובישדאלים ובלוים בכהנים אמודה זו םרח , ט"ו סעאה דו"ח חמשנה שמפרשלמלך

וכאכ



 פט הברכה עשי חמשה מ"יימקורות

 פוחתין אין דתנן רטא' פשום דהדכר הנ"ל הסשנה פ" עניים מטתנות בפ"ו הס"לוכתב
 לו 'ש הפרשה בשעת דהא קא' הפרשה בשעת לאו כו' חם'ם קב סחצי בגורןלעניים
 הש'עור לכ"א דנותן טי'ר' חלוקה כשעת אלא טעשרים אחד דה"נו סה"ת טונכלשיעור
 שם' לוטר ולוים ככהנים אטורה זו טדה וקאטר טקנית'ן אירך קאטר ועלהתקצוכ
 לכל סועם דכר נותן אינו ללויים שהיא ראשון טעשד וכן לכהנים שהיא תרוטהשהפד'ש

 ולפ' ע"ש, ענ' סעשר גכי האטור השיעור לכ"א נותן אלא ולו' לו' לכל או וכהןכהן
 הנחה אלא לכעליהמ נתינה לאו ותרוטות דסע"ר הביעוד גם הנ"ל לסלך הטשנהדכר'
 נתוםפתא הט"ר לדכר' מתאים וזח שכעו כד' כ"א ונומל'ן הולכים והם מספיק לכדבגורן
 נזקק אתה אין הכית טן שהפרישתו כיון הבית מן הקדש כערת' דכת'כ הא שדודשומפרי
 אלה שכל ובכורים ונ"ר מע"ש זה הקרש. בערת' ככה הפסוק נפדש א"כ רכר,לכל

 עוד שאם ענ' וטעשר והרוטות טע"ר זה הבית טן העולם טן לאכד טטש ביעודצריכים
 זטן שהגיע כ'ון בגורן להניח כלוטר הבית טן להפד'ש דק צדיכים לבעליהם נ'תנולא
 חלקו ונומל הולך וכיא גשס. על להתפלל טפסיקין הראשון שכ'ום גשם א'ן שככרפסח

 עני ומעשר ותרוטות טע"ר זה זלאלטנה. זליתום ולגר ללוי נתתיז וגם נעצטו: שנעוכרי
 נת'נח ושייך הנאה מוכת לו 'ש ככית ונתינה ככית הנת'נה שטקום החורף בכל חפסחלפנ'
 הפסח עד הנת'נות כל שנתן טה על גם מתודה הוידוי בזטן ועכשיו נתתיו וגם כתובלכן
 הנ"ל 1ל8' כגורן והניח טביהו שהוציא כמה עכש'1 ביעור טצות שקיים מה וגםככית
 ושכעו ואכלו גו' כשעריך והנחת גו' שנים שלש טקצה לתיב דאה רבפ' הא מעם לומראפשר
 תכואתך טעשד כל את לעשר תכלה כ' נת'נה כת'כ: תבוא וכפ' נת'נה כת'ב ולאגו'

 ושבעו ואכלו כת'ב דאה בפ' ושנעו. בשער'ך ואכלו גז' יגר ילוי ונתתבשנההשלישיתגו'
 דכהיב ראה דכפ' ושכעו, כשעד'ך ואכלו כת'ב תבוא ובפ' בשעריך ואכלו כת'בולא

 סעשר דגכ' דכמקצה בהקהל דכתיכ טסקץ מקצה גז"ש 1'לפ'נן גו' שנים שלשסקצה
 שם אין ה'לכך התכואות כל את כגורן מניחים הגשם הפם'ק דכמר ובפסח הואכפסח
 כר' כ"א ונומלים באים והעניים והלו"ם והכהנים בגודן הנחה טצות אלא נתינהטצות
 מעשר כל פ" תכואתך טעשר כל את תוציא אלא: כלל נת'נה שם נזכר לא והילכךשכעו
 ה'1 בעור נתן ולא הפסח עד אצלו נשאר אם תרוטות וכן עני טעשר בין טע"ר כיןטמש
 ונחלה חלק לו א'ן כי הלו' ובא בשעריך: והנחת תורה שאטרה אחר כת'ב ולכןבבית
 לקחת כגורן הנחה במקום כשעריך יבואו לויים נקראו חכהנים דגם והלו' הכהן פ"עטך

 ושכעו ואכלו כשער'ך אשר ענ' המעשר 'מלו והאלטנה והיתום והגר והתרוסותהטעש"ד
 הפסח כקודם ע"כ טקצה כת'ב ולא לעשר תכלה כ' כת'ב תכוא ובפ' כלל נת'נהבל'

 בם?רי כדאיתא הפסח הסעשדותטקורם כל שכליןבו שאפשר זטן הגשס'ם ימות שכלקאי
 כל הגשםים וניסזת ע"ש קץ ת"ך בחנוכה יכול ממע"ש פיח ובירושלמי ותבוא ראהפ'

 עד נת'נה מצות יש שבכית ולאלטנה ליתום לגר ללוי ונתתה כת'כ לכן הן כביתהטעשר
 נתן שלא בטקרה מדבר כשעריך ואכלו בכית סונחים המעשרות שכל באופן קאיכאן

 ואכלו כת'ב לזה כשעריך 'והנחת עליו חוכ טומל שאז הפסח ער וטעשרותהתרומות
 דיכר לא שע"כ וביון שכיעה כד' לכ"א חלק לתת שמצוה בשעד'ך פ" ושבעובשער'ך
 כשעריך ואכלו התורח כתכה כשעדיך טהנחה לרבר טתת'לין ועכשיו בביתו כשהיואלא
 ראה כפ' טשא"כ בשעריך כשהניח רטדבר יודעים היינו לא בשעריך כותב ה" לאראם
 קאי הענין כל דשם טשום בשער'ך ואכלו ולא ושכעו ואכלו אלא התורה כתכהלא

 הטשנה )שם( שהקשה טה יתורץ וכזה בשעריך והנחת קורם מדכתיב בשעריךכשתניח
למלך



 ~קב~רכנרן עשר חמשה מקורכ~קררןרנצ
 במ"עהטתחלק רונתתמיירי רקרא ררישא לקראי ט?סקא חריפא רםכינא הוא תטוה הרבר :למלך
 ולפי"ז שפיר אתי הנ"ל לפ' אבל ;"ש. בגורן חלק הם בם"ע מיירי ושבעו רכת'ב רקרא ום'פאבכית
 ושכעו בשעריך ואכלו הכתוב טהטאמר הוא הקצוב השיעור אס הט.ל שהקשה מהסרה
 השיעור אותו לו,ם לתת שחייב לן טנא שביעה כהו כתיכ רלא ולויים כהנים גביולפ'-ז
 הניתנים ומעשרות חרוטות על גם שביקה כתוכ הטתנות כל על שבארנו מה ולפיע,ש.
 שטפרש רקירושין פ"כ םוף כחדושיו ישעיה רכינו כשם ג"כ הביא ש:ב וכן וללוילכהן

 פירש וישראלים ולייים בכהנים אטורה זו מרה : מפרש שהוא כטו סאה רשלה'הטשנה
 שיהא קב טחצי אחר לכל יפחות אל ליויימ ראשון טעשר או בגרן תרומה כשטחלקגם
 רשלהי הטשנה מפרשים צרק מלכי כן וטהר"' והר"ש הרטכ"ם א:לם ע"ש. נתינה כריבו

 טי כל ויישראלים וללוים לכהנים שיש עני מעשר יענין טפרש הרמב-ם אחר כאופןפאה
 טרה שם טפרש והר"ש ע"ש הנזכרים ההם השי,ורים להת על'ו חוכה ענ' מעשר לוש'ש
 ספרש וכן עכ"י. עניים בישראלים בין עניים בלוים בין עניים בכהנים בין שאטרוזו

 עגי מעשר ררק פ"ל בט"צ וטהר"י והר"ש דהרטב"ם ונראה עגש. צרק מלכי סןמהר"י
 במקומותיהם שחלוקין כשם והילכך הכית כתוך מתחלק ראשון מעשר אכל כגורןמתהלק

 לכאו"א שביעה כרי קני ומעשר לכאו"א בכזית טעש"ר בכטותיהן כחלוקותיהן חלוק'ןכך
 סעשר פינה : כתוב תשטה בפיוט ט1םף שי שבאזהרות דשבועית א' ליום הפיימןוכעל
 עני מעשר על כ11נת1 בוראי שני טעשר ט"ש האוצר. טן שני טעשר הבית טתוךראשון
 רא"א הוא ראשון למעשר שני עני שמעשר ועור השנים שבשאר שני טעשר בטקוםשהיא
 רטעשר רם"ל שפיר אתי הנ"ל לפ' אבל טתחלק אינו שני טעשר רהא טמש טע"שלומר

 כזית ולכאו"א כבית ראשון וטעשר שביעה כדי ויכאו"א כגורן הביעור כשעת מתחלקעני
 וימלו וז"ל: יכונה שני טעשר בשם עני רטעשר הכי מפורש כתב כ"ט פ' ראה פ'וכרש"י
 לאכ,ל שנזקקת כררך בירושלים אתה תאכלנו ולא :: שנה שי עני של שה:א שנימעשר
 שם אין אם בשעריך והנחת : קי"ז סי. )שם( בספרי ואיתא עכ,יל שנים שתי שלמעיש

 זה ושבעו בשעריך ואכלו כזה בנוסח טהתוספתא לעיל והכאנו עכ"י. באוצר הנירועני
 למעשר רטכגים ברזר הרי בטע"ש ולא עני במעשר אלא מיירי לא רהפמוק וכודאי שני.טעשר
 זה בשעריך רררשינן רם"ל בהריא מבואר )מח, בסוטה טרש"י איברא מע"ש כשםעני

 לאכול תוכל לא רכתיב מע"ש זה בשעריך תחלה בר-ה שם רכתב טטש שני מעשרטע"ש
 רש"י רעת בעזהי"ת נבאר ולקמן טיירי ממש רבטע"ש רם"ל טללו כרור חרי עכ"לבשעריך
 הוא תנינא טעשרא : מע"ש בשם עני טעשר שם טכנה ג"כ תבוא פ' יונתן ובתרגוםביה

 רשבועות א' יום טוסף של מאזהרות רפיימן הטאמר לפרש איכא עור ע"ש, טמכנאטעשר
 לא אם מע"ש. הביעור בשעת לו יש מאין א"כ נוהג שני מעשר אין השלישית רבשנהרכיון
 שככל טע"ר כן שאין טה משנתים ליותר מרוכה לומן שם להיות באוצר ששםסאוצר
 רפאה פ"ר התוספתא עפ"י מעמייהו אוצר בשכילם צורך וא'ן נטצא ובביחו נוהגשנה

 שעורין קב או חטין קב מחצי עני מעשר בשנת יעגי פוחתין אין ~שם( הט"לוהכיאו
 ולויים כהונה מתנות ושאר חושש ואינו שהוא כל נותן ביתו בתוך אכל הגורן עלבר"א
 הטשניות בפי' והרא"ש ה"ח עניים טתנות טה' בפ": ועיין : ע"כ חושש ואינו שהוא כינותן

 פי' וז"ל: למלך וכהסשנה 'שע.' כרבינו אט:רה זו רטרה הטשנה רפאה בשלהיטפרש
 המשנה על אליהו בשנות ז"י הגר"א טפרש וכן עכ"ל, ראשון למעשר ל:ים לתרוטהבכהנים

 נתיגת על קאי זו רטרה זו לשיטה אולם עכ"ל, לויה ובטהנות כהונה במתנות פי' :הנ"י
תרוטות



 צא הברכה עשי חמשה מ"יימקורות

 הכיעור כשעת וטעשר רתרומה רנתינה לומר דצריכין תקשה וללוי לכחן ומעשרותתרומות
 כשעריך ואכלו אלא נתינה כתיכ לא כנורן המתנות רבחלוקת כיון הוירוי את מ;ככאינו
 כנתינה דליתנהו כיון משום הוירוי את מעככין שאין והפאה וחשכחה ללקמ ורומיםושכעו
 שאין בזמן הוא רבפמח הכיעור בשעת ומעשרות תרומות ה"ה א"כ נתתיו בהו קרינןולא
 א"כ עני כטעשר כ0ו שוכע כדי בעצטו נוטל כ"א ושם כגרנות אותס 1מוצ'איןנשם
 להרטכ"ם ונם לבעליהם נותנם לא אם הוידוי את מעככין ולמה נתתיו כהו קרינן לאהא

 כלכד עני כטעשר אלא שכיעה כרי שיעיר לפי כנרנות מחלקין אין ומעש"ר רכתרומהרס"ל
 לא ואם יעני עני מעשר נותנ, הכיעור רבשעת סובר לטה הרמכ"ם לרבינו תקשה עכ"פא"כ

 זה דטטעם נתינה ביה כתיכ רלא משום לי' תיפוק ז' כהלכה לקיל כם"ש מתורה אינונתן
 דאינם בהי"כ לקמן רכתכ משים לכער רמחויב הני כין ופאה שכחה לקט נם כאן כתכלא

 ורכינו להרא"ש ומעשרות ותרומות הרטכ"ם לרכיני גם עני מעשר ה"ה א"כ הוידוי אתמעככים
 ד"ה ,כט.1 כעירובין רש"י רעת לכאר כהקרם זה את ונכין לטיך והמשנה והנר"אישעי'
 לעני פוחתין אין וקאמר קאי הנורן על הרכה לעניים שמחלקו עני כ0עשר וז"ל:רשב"א
 נת'נה הוי לא מהכי ובציר ולאלטנה ליתום לגר ללוי ונתת דכתיב שיעור 0הא'כגורן
 על כתב בעצטו שרש"י וטמה ,שם( למלך ה0שנה של הקושיות כל טמנו ולגוללעכ"ל
 ואכלו רכתיכ מהא ילפינן כו' כגורן לעני פוחתין דאין רהא תכוא וכפ' ראה כפ'התודה
 השרה בעל ה"ז עניים מתנות מה' כפ"ו הרמכ"ם רבינו ברברי לרקדק ונקריםושכעו
 כרי הטעשר טן עליו שיקכור עני לכל נותן עני מעשר שם לו והי' קניים עליושעכרו
 הספרי טרברי היפך עני לכל נותן : כתכ ימה עכ"ל ושכעו כשעריך ואכלו שנאמרשכעו

 כעצטם שנוטלים 0שטע אותו ונוטלים כאיס והעניים : שאמר התוס' כשם לעילשהכאנו
 כדי להם תן : ושבעו בשעריך ואכלו : איתא ותכוא ראה כספרי אך נותנים הבעליםולא

 שרורשים נראה לכן לכר שימיו ולא שיתן שצריך ימנלן שיתן שצריך אמר הרי עכ"לשבעם
 מרכר הזה הפסוק כל ושכעו כשעריך ואכלו ולאלמנה ליתום לגר ללוי ונתת שכתיבסה

 הוא ושכעו בשעריך ואכלו האי הפסוק חחילת את טכאר הפסוק וסוף בכית ולאבשרה
 טנאר שנע; כרי וכ0ה שנען כדי הנתינה שיעור יהי' כסה גו' ונתת שכתכ לטחכיאור
 דהאי רסבר משום שבעם כרי להם תן המפרי: דריש וטזה כו' לעני פוחתין איןהמשנה
 הילכך רדישא פירושא וסיפא אחר ענין הכל ושכעו בשעריך ואכלו גו' ללויונתת
 לכל נותן : הרמכ"ם כתכ זה סטך ועל לעני לתת כעה"ב חייב שובע כדי רשיעורסובר

 אחד דהכל התורה על ום"ש דגירוכין בגטר' רש"י שדיבר מה וזהו שכעו כרי כו'עני
 בשעריך דואכלו הפסוק םוף א"כ דקרא רישא של הכוונה טכאר רקרא רסיפארכיון
 כרי רה"נו והגונה חשוכה נתינה היינו ונתתה רכתיכ רהא ירעינן טמילא רקרא ירישאטפרש
 נתינה דכעינן ונתת טם"ש יוצא פוחתין ראי, הדין של רהמקור רש"י כתנ הילכךשנען
 ונתת : הילכך שכען כרי לתת חייבין כגורן המתנות כל רגם סובר דרש"י ונראהחשוכה

 טע"ד גם בשעריך רואכלו דם"ל טשום ראש:ן מעשר זה ללוי ונתתה רש"י מפרשללוי
 עכ"פ אבל טיירי עני במעשר ללוי ונתתה רהאי מפרש שהוא הדטב"ם רביגו ואף זהבכלל
 בטעשר אפי' הא ולפי"ו שכעם כרי לפי הוא והנתינה קא' כשרה ונתתה רהאימפרש

 ומהתוס' ופאה. שכחה ליקט ד0י ולא הוידוי את סעכבין שפיר והילכך כתיכא נתינתעני
 דכתכו כלל נתינה טצות ליכא כגרנות המתחלק דכמ"ע מכואר עני טעשר ד"ה ק'.יכמות
 והנה עכ"ל חלוקה דין בו הי' ולא הפקר והי' בגורן טניחו הי' ביעור זטן שהוא ומפסח וז"להתס

 בין חילק ויא לכהן גותנה טעשר זתרוטת תרוטה אצלו נשאר אם סתם רבינוסדכתכ
תרומה



 ךץכנריכיךץ עשר חמשה מקורכ~קררןתצל
 והיינו טסאה בתרומה אפי' חך לכהן לתת ביעור רמצות טשמע למהורה טטאהתרוטה
 אחת שחמה גרולה בתרוטה ואפי' נתינה במצות מחויב מסאה בתרומה ראפי'משום
 מעיף שך"א מי' י"ר בש"ע כט"ש לכהן נתינה מצות איכא לכתחילה אפי' בזה"זפומרת
 שחוא כי שיעורח הטוטאה ספגי ישריפה עומרת שהיא בזה"ז גרולה תרוסה 11.ל:1"ט
 וכתכ עכ"ל שורפה והוא כו' שירצה כהן לכל הזה נזמן וליתנם : כהגה הרמ"א ע"זוכתכ
 1ירושימי בתוספתא כמ"ש לכהן נתינה צריך וממא שהואמעם ראע"ג וז"י ז"ל הגר"ארבינו
 כו' כין כוראי אכל כוי רתיסא הרא ה' מתניתין שם הר"ש והכיאו רתרוטות כתראכפ'
 כל אפי' במטאה אבי במהורה בר,א אמור שהוא כל אפי' הרי וראי בשל אבלרסאי בשי בר"א עיה: מסיק פ"י ובתוספתא עכ"י לשסינית סשטנה אחר לכהן ויוייכנהרמאי שי טעשר בתרוסת תהא וכסה : ח' הלכה פי"א במשנה שם ראיתא יביאורו ביאורעכ"ל
 צריך שהוא כל אפי' בטהור אבל בטמא רתיסר הרא : עלה אמרינן ובירושימי ע"ש,שהוא
 עכ"י. להחזיר צריך מיעוט בין רוב בין מהור ובין טמא בין בוראי אכל ברמאילהחזיר
 שיעור ליתן ססתברא ריותר משמע הנ"ל טהתומפתא והנה אייהו כשנות הגריא גירכתלפי

 מהור אבל בממא רתימר הרא בירושיטי בהריא איתא רהא כן ואינו מבממאהבטהורה
 שהוא כל אפי' כטהורה אבל בממאה בר"א יומר הו"ל והכי להחזיר צריך שהוא כלאפי'
 מחמת וכתב כזה הרגיש מ"ז ה' תרוטות מה' כפ"ג הרסב"ם שעל והררב"ז לחחזירצריך
 ע"ש הנ"ל כתיקון הג"ף התוספתא כדכרי הניה והגר"א ע"ש הוא מופר רטעות גהריאזה
 אפי' חילוק אין כוראי אבל ברמאי איא למהור טסא בין מחלקינן רלא ימימר איכאאיכ

 מעשר תרומת רהא מק"1 גרולה לתרומה הגר"א לסר מעשר וטתרומת שהוא ככלכטמא
 שהוא כי אפי' יכחן להוליך מחויס בטטאה ראפי' אמרינן ואפייה מה"ת שיעור להיש
 בכך ואפי' ממא אפי' לכהן וייתן יהוליך רחייכ שהוא בכל רמה"ת נרויה תרוטהכ"ש
 מתרגטה ליהנות לכהן מותר כילוי של חנאה רהא ממנה ויהנה ישרוף שהכהן כרישהוא
 לכהן ולתת מסאה תרומה גם לכהן נתינה ע"י לבער מחויכ הביעור בזמן הילכךממאה
 רינו תרוסה רתשלומי שכתכ ר' אות פ"כ להאה"ך וראית1 גרולה תרוטהאפי'

 לא הוידוי את לעככ דיענין ולענ"ד ע"ש להתודות א"י יכהן נותן אינו דאס כזהכתרוסה

 ומנלן נאסרה לא תרומח תשלומי הוירוי כפרשת רהא כתרוסה תרומה תשלוסיהוי
 שהוא כשם הוירוי קורם הביעור בשעת לבערם שצריכין כתרומה רינה חלה וכןרסקכבי
 חלק יכהן יתת מחויב בזה"ז אפיז וחנתינה שוה ביעור באופן מעשר ותרומת תרומהמכער
 תנינא הנ"ב וךרעת לזה"ז הבית בזמן בין חייוק אין כזה שבשיעור טה"ת שהואהנתינה
 היא העיפח אם סה"ת חייוק ואין בעשרון מכ"ר אחר הוא מה"ת השיעור ר"א סי'יו"ר
 רבינו הזכיר לא למה צ"ך אולם ע"ש. סאח מטאה היא העיסה אם או אחר עשרוןרק
 המעם חלה זו הכית מן : לקסן רכינו כס"ש הלה גם נזכר כוירוי חא כיעור מסצותחלה
 מראשית שלח: בפ' כרכתיב תקרא תרומה בשם רהתורה תרומה בכלך רנכלךטשום

 הרס"א כתב שי"א בסי' תרוסה לענין מרוע צ"ל אולם לררתיכם, תרוטה יר' תתנוערכתיכם
 שריפח בשעת ממנה ליהנות שיכול כו' שירצה כהן לכל הזה בזמן ונותנה הסחבר רבריעל

 מהורה עימה שאין הזה וכזסן הטהכר: כתכ ר' כסעיף שכ"כ כסי' חלה ולעניןעכ"ך

 ספני אותה וש1דפין סס"ח אחד ישדאי ארץ בכך אחת חיה ספרישין המת טוטאתמפני
 ג"כ שייך בחלה הא לכהן רנותנו הנתינה בענין כלום ע"ז הרם"א כתב ולא טמאהשהיא
 בזח"ז גרולה רבתרוסה מתרומה יותר שריפה בשעת ממנה ליהנות שיכול , הרס"אטעם
 נותנין שאין נוהגין בזה"ז רבחלה סשמע וסחאחרונים סס"ח אחר בזהיז אפי' יבחלהטשהו

לכהן



 צ' הברכה עשי חמשהמ"יימקירות
 שצריך כלום קליו הגיה ולא הרמ"א לי' ושתיק אותה ושורפין המחבר: כדכתבלכהן
 דנותן הרם"א שכתב מה גדולה בתרוסה גם והנה תרומה לענין שכתב כמו כהן לכללתת
 חרומת הט"ז: בפ"ג כתב דהא כן אינו הרסב"ם דבינו דלדעת נראה כהן לכל הזחבזטן
 אלא להוליכה םטפל אינו סכן פחות לכהן טוליכה בשטינית סשמונה אחד בה שהי'טעשר
 הר"ם שתהא וכיבד לכהן סוייכה שהוא כל אפי' ובשסן וביין ושורפה באורסשייכה
 מטפל אינו כשיקור כה אין אם דמאי של אושהיתה טטאה היתה אם אבל וטהורהודאיח
 יכהן יהוייך חיוכ ייכא כודאי אפי' דבטסאה ספורש כתכ הדי עכ"י. שורפה איאבה

 וחראב"ר שורפה אלא בה טטפל אינו בשמינית שמונה ואפי' טשהו אלא דליכאהיכא
 בשטינית משמנח באחר שיעורו אלאבטשקה בירושלסי טצאתי לא א"א : וכתב עליוטשיג
 להחזיר חייב שהוא כל אפי' בודאי אבל ובדטאי בכביצה באוכל אבל היח מדתשהוא
 נשמע מרבריו ע"ש להחזיר חייב שהוא כל אפי' בטהור אבל בטמא דוקא עצטוובדטאי
 דהרם"א דדינא טשטע לכאורה א"כ להחזיר חייב שהוא ככל אפי' טסא אפי'רכודאי
 ולטה והראב"ד דהרסביים פלוגתא שנוי בפלוגתא שירצה כהן לכל בזה"ז ונותנהשכתב
 טקורו לקח דהרס"א ונראה כן לא הרטב"ם שלדעת כיון י"א בלשון הרם"א כתכיא

 טטאה בין טהורה בין יכהן התרומה הי"ד: פ"ב תרומות בה' שכתב עצמוסהרמב"ם
 כטומאה תרומה טטנו לחפריש חייב ה"ז שיפריש קודם כולו התירוש או הדגן נטטאאפי'

 טסאה ואחת טהורה אחת תרומותי סשטדת את יך נתהי ואני שנאסר לכחןוליתנה
 דגן הי' ואם אותו מרליקין שסן חיה אם בשריפתה יהנו והטטאה לכהנים נאכלתהטהורה
 שאחריו דבהלכה טיירי גדולה בתרוטה ובודאי קכ"ל, התנור את בו טסיקין בווכיוצא
 מיירי גרולה כתרומה י"ד דכהלכה סשטע כו' נטסאת אם סעשר תרומת וכן כווב:הט"ו
 הביא וכן לכהן לתתו מצוה נמי הוא דמשהו ת"ג דאפי' הרטב"ם בדברי טפורשהרי
 ונראה זא"ז סותרים הרסב"ם דברי ולכאורא ק"ש שלא בסי' הנ"ל הרטב"ם דבריהטור
 כטומאה לכהן לתת חייב אם דכמשהו בת"ג לכהן הגתינה חיוב בקיקר דמדברדבפ"ב
 סטך הדכריס אלה ועל יכהן נתינה מצות לקיים סחויכ דבסשהו אע"ג ת'ג דגםפכק
 אלא לכהן נתינה טצות עיקר לענין הדמב"ם רבינו טיירי לא בפ"ג משא"כ והרט"אהטור
 טתרוםות פיי מהתוספתא הוא והראב"ד הרטב"ם דברי רטקור ומיצה הרכינהלענין

 והתומפתא ע"ש. והרדב"ז הכ"ם כם"ש בהגירמאות ופליגי מתרוטות פי"אומהירושלמי

 לכד טכד הטקרה יקנין מ"ח טחרוטות דפי"א המשנה דברי קל קאי הנ"לוהירושלטי
 דמאי של מקשר בתרומת תהא וכטה תרומה וה הרי וטיצה הרכינה כו' טפים שלשונוטף

 אבל בטהורה כד"א הרמכ"סי: )לגירסת התוספתא 1טוסיף לשטינית. משמנה אחד לכחןויוליכנה
 לכהן הנתינה שעיקר סיירי התוספתא המשנה א"כ ע"ש. כשיעור כה שתהא עדכטסאה
 אחר צירה על שהטה ואחרי להכהן נתן כבר הכד בתוך שהי' התרוסה פל אתהכהן שי להכד ישראל של סהכד ששפך אהר וסיצה סהרכינה נשאר כאשר ועתה ק"םכבר

 לשמינית משמונה אחר שיעור הכלי לשולי השסן סצוי ונתאמף טיפין שלש מסנהשחטיף
 משום מיד לשורפה ויכול לכהן להוליכנה חייב אינו מכאן פחות יכהן להוליכנחחייב
 ראסרינן והא כה נגקו הכהנים בעלים יאוש סשום יכהנים גזי סשום בכה"גדייכא
 והתנן טוכר של הוא הרי וטיצית הרכינה דתנן לך קשיא קא טאי : )פ"ו( דב"בבגסר'
 נגקו בעלים יאוש משום אבהו אמרר' קלה איתמר הא א"ל תרוטה וה הרי וסיצההרכינה

 רטשני שאני התם בה נגעו בעלים יאוש טשום אטרינן לא תרומה רלענין סשמע ע"שכה
 אם הבקלות רשות םקנין חוץ ארר ענין ליכא מכר דלקנין למכר תרומה דסי דלאהגמר'

של



 והברכה עשי "משה מ"יי מקורותצי
 בעלים יאוש משום מעם לוסר שייך הסעלות דמצר אמרינן וע"ז הלוקח של או טוכרשל
 הרי ראטרינן תרוםה גכי משא"כ המוכרים בהס זוכים בזה יאוש רין ריש כיון פי'נגעו
 אבל יאוש בזה שייך רלא לזרים שאפורה ענין הבע5ות טענין חוץ בהם ריש תרוטהזו

 יאוש לוסר שייך כתרוטה ראפי' למימר איכא ישראל של או כהן של אם לבעלותבנוגע
 כשיעור בה אין אם במקוטה שורפה אלא להכהן ולהוליכה לטפל צריך שאין לעניןבעלים
 כר"ה )שם( בתופי ועיין בעלים יאוש שייך לא האימור רמצר משום צריך שורפהאבל
 לשער הנתינה מצות מצר חיוב לענין שייך ולא לגמרי אחר קנין שם א"כ ע"ש,והתנן

 מהורין בין שהוא בכל אפי' מחויב נתינה מצות אלא לסשהו כשיעור בין ולחלקשיעורים
 נתקי ואני שנאמר ממה ויליף תרומות סה' בפ"ב הרמב"ם רבינו שכתב כסו ממאיןבין
 הרמב-ם כתב למה קשה אכתי אך ממאה ואהת מהורה אחת תרוסותי סשמרת אתלך

 מפרישין המת טוטאת מפני מהורה עיסה שם שאין הזה בזמן : ה"ט בכורים מה'בפ"ה
 שצריך הזכיר ולא ע"ש, טמאה שהיא מפני אותה ושורפין סם"ח אחר א"י בכי אחתחלה
 מטאה רח5ה ה"ר( ~שם שכתב כיון רהא בתרומה שכתב כטו ישרוף והוא לכהןלתת

 הנה ואני כתיכ ובתרומה רח0נא קרייה רתרומה טשום הטעם וע"כ ע"ש להסקהמותרת
 למימר בעיק ה"ה א"כ ע"ש מרבר הכתוב הרוטות בשתי תרוטותי משמרת את לךנתתי
 כמקום שכתבתי עפי"מ זה את יהכין ואיכא רתרומה רומיא בטמאה אפי' לכהן נתינהלענק
 טה ע"ש : כ"ש שיעורה ר"ה ל"ה( פיק של"א )פי' בי"ר זצ"ל הגר"א קושי' יתרץאחר

 קרובים שהן לפי שאני רשם ותירץ כן הוא גם שהקשה כפה"ת וכ"ם רחלה מהאשהקשתי
 רלכך מפרש ובירוש5מי פ"ב כנ"ל החורה מן תרוטה אין רכזה"ז ועור טהרה מקוםאל
 הם רהא וש"ע הרמכ"ם דכרי לתרץ טספיק אין וכ"ו התורה מן טשוסשהיא שיעור 5היש

 5ח יש בזה"ז שאף ופסקו ררבנן ג"כ שהוא פ"ל חלה וכן כ"ש שיעורה בא"י אפי'אטרו
 ובע5 הרמכ"ם רברי לתרץ מזסן אמרתי מרעת העני ואני עכ"ל. שרהקם וקשל"השיעור
 שלא גורן כתרומת בר"ה לך ש5ח בפ' בחומש רש"י רברי כוונת 5הבין בהקדםהש"ע
 לבעה"ב שיעור נתנו חכמים אבל שיעור בה שנאסר מעשר כתרוסת ולא שיעור בהנאמר
 שיעור שמענו שלא לפי פי' תרוםה לד, תתנו בד"ה ואח"כ טם"ח אחד ולנחתום מכ"דאחד
 הסזרחי וכתב אהדרי סתרי רש"י רברי הרי ע"ש. נתינה כרי בה שיהא תתנו נאמרלחלה
 אפמכתא אלא זה ואין נתינה כרי בה שיהא תחנו נאמר לחלה שיעור שטענו שלאוז"ל:
 מן שיעור לה שאין אמרו כ"ז .ועם נהינה בה כתיב נמי גורן תרומת גבי שהריבעלמא
 גבי על כתבו אמרו כ"ז עם ונתן כתיב גמ גבי וכן הכרי כל פוטרת אחת חמה אלאהתורה
 גורן תרומת סה גורן כתרוטת בה כתיב שהרי ע"ז הגטורה והראי' כשר הנאהאיפורי
 שיעור שאמרו שטה לומר ע"כ אלא מה"ת שיעור לה אין חיה אף מה"ת שיקור להאין
 דתתנו זה מקרא על דבריהם וסמכו טם"ח אהד נהתום ושל מכ-ד אחד כעה"כ שלהלה
 כו' שיעור כה נאטר שלא גורן כתרומת למעלה ז"ל רש"י ~כן בעלםא אסמכתא א5אאינו
 רתלה רשיעורים פ"ל ררש"י לומר ריכולין ולענ"ד עכ"ל שיעור בה נתנו חכמיםאבל

 אחת תלה רבמצות רתרוטה כשיעורי לא דחלה שיעורי וסה"ת ראורייתא ועיקרןמררבנן
 חלק שתים נתינה מצות אח"כ ולקיים אחת מבי האיפור לתקן חלה הפרשת שתיםשהיא
 אלא א"א נתינה מצות ולקיים השני חלק ואת שיעור לה אין טבל איפור יתקןהמצוה
 אע"ג לתרוטה רמי ולא נתינה כרי שיהי' צריך תתנו בחלה כתוב רהא חשוב קצובבשיעור
 כל פומרת אחת וחטה סה"ת שיעור לה שאין חכמים אמרו זאת ובכל נתינה בהרכתיב
 כו' קונין ד"ה )מז.( וב"ם רילטא בד"ה )כ( בגימין התוסי שכתבו כמו המעם היינוהכרי

ח"ל



 צה הברכה עשי המשה מ"יימקורות
 טשוה פחות נתינה דאין הקדש את לכהן ונתן גבי אסרינן שעה כל בפ' וא"תוז"ל:
 ליתניהו הילכך ההקדש שגזל תשלוטין הוי דהתם וי"ל לרעהו ונתן כתיב וה"נפרוטה
 ולא לרעהו הוא טנעל נתינת אבל תשלומין דהוי מעילה גבי כטו פרופה טשוהפחות
 להתום' ס"ל הרי ע"ש הכרי. את פוטרות אחת דחטה תרוטה נתינת וכן כשר הנאהאיסורי עי כחבו בפ"ב כדאמר מטין נתינת ולא גט נתינת הוי דגט בידה ונתן וכן טטוןנתינת
 דכתיב הוא ליד דטיד הטסירה משום אלא הנתינה חשיבות משום לאו ונתן דכתיבדהא
 נתינה דכתיב מהא הוכחה דליכא הנתינה של הדכר בעצס חשיבות דליכא אעפ"יונהן

 טיד מטירה של המאורע דטשום לםיטר דאיכא נתינה שיעור כדי פרוטה שוהדבעינן
 בגט או לרעהו ונתן דכתיב מורר בקנין או לו תתן דכתיכ בתרומה כשלטא וא"כ הואליד

 ערך על ולא המאורע על נת'נה לשון דכתיב לוטר יכולין אלה הכל בידה ונתןדכתיב
 דכתיב הטעם לוטר דא"א גו' לר' תתנו ערסתיכם טראשית דכתיב: בחלה משא"כהנתינה
 סציאות שום דאין טסירה דהיינו לד' נתינה לוטר דא"א הוא הטאורע על נתינהכלשון
 נתינה ישון בתורה כתוב כוונה איזה לשם אלא כביכול השי"ת ליד מסירה אופןבשום
 הנתינה שיעור שיערו ותכטים נתינה שיעור השוכהכדי נתינה תהי' שהנתינה דצריךיהניר
 חלה דגכי נתינה משונה הייכך מט"ח אחד נחתום ושל טכ"ר אחר בעה"ב התורהעפ"י
 את פוטרת אחת הטה ואפי' נתינה תורה אטרה הרוטה וגכי. חשוב שיעור דצריךטה"ת
 פסקי השני שפיר אתי הנ"ל ולפי זא"ז שמותרים דש"י דברי טתורץ הילכךהכרי

 דהשיעור טשום יכתחלה כזה"ז הכרי כל פוטרת אחת חטה תדומה דגבי ובש"עהרמב"מ
 אחד בעינן בזה"ז גם הילכך חשוב שיעור בעינן דטה"ת החלה משא"כ כך הוא תורהשל

 הרדים הספר וגס ז"ל הגר"א קושי' ויתורץ לתרוטה הלה כין להלק נלענ"ד וכזהממ"ת
 החילוק הנ"ל ולפי ע"ש. זה בדין לחלה תרוטה כין לחיק דיכול נגר בר נגד וליתכתב

 לכהן נתינה חיוב בענין לתרומה חלה שבי; החילוק טקם שפיר נטי אתי ולפי"זמבואר
 ואםורין דטטאה אעפ"י בזהיז אפי' הילכך חשובה נת,נה טה"ת דא"צ כיון דבתרוטהבזה"ז
 חלה מצות לאפוקי ישרוף והכהן המצוה לקיים כדי לכהן כ"ש אפי' ליתן הייכיןלאכול
 חשובה נתינה נוהן יא חוא אם נתינה טצות . טקיים ואינו חשובה נתינה בעינןדמה"ת
 כמציאות בזה"ז נתינה טצות קיום ליתא סטילא חשובה הנהינה ואין קאי רלשריפהובזה"ז
 בלי ושורפו טפריש הישראל איא ישרוף ושהוא לכהן לתת דחייב הזכירו לאהילכך
 להפריש צריך לטה בזח"ז ליתא בחלה נתינה מצות אם לפי"ז תקשה דאכתי אלאנתינה
 צורך ואין לאכילה ואסורים טטאה דחלה בזה"ז א"א חשובה דנתינה כיון טם"חאחר

 תנאי היא דהנתינה ניטא ואם טספיק אחת ובחטה טכל איסור לתקן לטען אלאלה2ריש
 לא לפי"ז א"כ טבל לאיסור טתקן הפרשה אין נתינה שיעור יהי' שלא דכ"ז כהפרשהגם
 דאסורין משום נתינה מצות יקיים א"א דבזה"ז דכיון בלך בזהא הטב5 את תיקוןיהי'

 ונראה זב"ז תליא דלא ודאי אלא כלל סתקן דאינו לוסר בעינן איכ טוטאה טשוםבאכילה
 טצות שתי או טצוה חדא ונתינה הפרשה אם והרטב"ן הרטכ"ם בטחלוקת תליאדזה

 יו"ד חלק תנינא טחדורה ביהודה הנודע הנה שפיר אתי הוא מצוה דחדא לשיטתיהוהרסב"ם
 בנידן חחילוק גם בזה"ז התלה שיעור בענין לתרוסה חלה בין לחלק הרבה סאריך ר"אסי'

 שהחיה כיון כן אינו ובחלה בטוסאה אפי' נתינח סצות לקיים סחויב דתרוסההנתינה
 יצטרפו עד אצלו הישראל יחזיק ואם לכהן נתינה כדי בה ואין ככ"ש איסורהבזה"ז
 שיעור לה שיש מעשר תרוטת שיש כיון בתרומה אבל לתקלה לחוש יש הרכה החלותאצלו
 שיעור אין דבחלה ניטא אם אלא שייך לא זו סברא ע"ש,: לכהן ויוליך יחד להיצרף

וקוד



 הברכה "שי חמש" מ"יי מקורורנצי
 וחרמכ"ם לצרף הישראל כיד ואיך הלוי אצל טעשר ותרומת ישראל אצל הת"ג האועוד
 חרדים ולהספר ת"ג שתרם כישראל אפי' כתכ פתמא בזה"ז כת"ג לכהן דנותנו הדיןשכתכ
 וכך ככ"ש לכתחלה אפי' מפרישין דכזה"ז ומסיק מאריך שכ"כ מי' כי"ד יוסףוהכרכי
 לכהן נותנים שלא מה וגם הוידוי את מעככ לא שלנו הפרשה כא"י אפי' נוהגיםאנחנו
 תשלומי וע"ר לקמן כדנכאד הוידוי את מעככ לא ג"כ טמאה התרוטה או החלהאת

 כירושלמי והכדייתא דטתניתין כמחלוקת דתליא למימר איכא הוידוי את מעככין אםתרוסה
 וחופש חומש משלם טמאה תרומה ואחד טהורה תרומה אחד וז"י: ה"א פ"ודתרוטוה
 תרופה והתשלופין תרוסה נעשים והן מתוקנים חולין אלא תרומה משלם אינוחופשח
 דכי )שם(: כידושלפי שאטר וכמו דכר לכל להתשלומין יש תרומה דדין ומשמעעכ"ל
 דאפי' ופשסע עכ"ל דכר לכל כתרומה הן הרי תרומה תשלוטי חנינא רכי בשםזעירא
 וחומש קרן מהן משלמין דאין ואומרת חולקת והברייתא וחומש קרן עליהן לשלםלענין
 קליהן משלסין ואין וחופש קרן טהן סשלמין אין תרומה תשלומי תני : וז"ל )שם(דאיתא
 ועיין כזה פליני והכרייתא דפתניתין ס"ל חנינא רבי בשם זעירא ורכי ע"ש. וחומשקרן
 הרי וחומש קדן הטשלם ככל תט"ו כפ"י פוסק דהרטכ"ם וכיון מתרומות פ"ו רישכי"ש

 כתרופה תרומה תשלומי ה"ה הנ"ל כטתניתין פוסק הרי ע"ש דכר לכל כתרומההתשלומין
 היא טענה לא הא משום תרופה תשלומי הוידוי כפ' נזכר דלא ומה וידוי ומצות כיעורלענין
 וכפי"א וסעככ הוידוי כפ' נזכר ותרומה הוא כתרוסה הרומה דתשלומי לפימרדאיכא
 הרי וחוסשה תרוטה ותשלומי והככורים החלה : הרמכ"ם כתב הי"ד הטוטאות אכותפה'
 כקידושין התום' ככיעוד חייכין אם ת"ג וע"ד למלך כמשנה ועיין עכ"3 כתרומההן

 מא' וצ"ל ע"ש, בביעור חייב אינו גדולה דתרו0ה מפרשים דיש כתנו מעשה ד"ה)כ"ו:(
 מפע"ש חוק מתנות כשאר כיעור דמצות כיון לסימר איכא המתנות שאר פכל ת"גשנא
 לכה"8 נתינה. לתת לו כשיש רק כיעור מצות ליכא לכעליהם נתינה הו"ל ובכוריםונט"ר
 ליכא כיעור סצות טשום הילכך הכדי פוטרת אחת חטה אפי' הא יאפוקית"ג פרוטהשוה
 כם"ש מעשר ותרופת ת"ג ילפינן נתתיו סגם דהא נתינה שיעור דליכא היכא כלכת"ג
 הכיעור כנתינת ת"ג וה"ה היא חשוכה נתינה טעשר ותרומת י"כ כהל' יקסן הרטכ"םרכינו
 אם עושה הוא כיצד : לעיל רבינו ום"ש חשוכה נתינה ושיהי' שאת כיתר הנתינהתהי'
 והתדוטת הת"ג שניהם אצלו הי' אם היינו לכהן, נותנה מעשר ותרומה תרומה אצלונשאר
 דתרוטת אצלו מעשר התדומת הי' דלא כפ'ג משא"כ חשוכה לנתינה מצמרף יחדמעשר
 למסוד שיכול בזמן אם אפי' ועוד להפריש חנניא כר יהושע דכי על מוטל הי'טעשר
 שאינו כאופן משא"כ לכהן לתת פחויכ אחת חטה ואפי' ת"ג אפי' א, ממש כידו הכהןליד
 כו שיש דכר אלא ולהקנות לזכות יכול לא מקום שכירת קנין זיכוי ע"י אלא למסוריכול

 קנין שייך ויחד יפח כעין דרכנן הנתינה נם קיים כודאי ר"ג אך פרוטה שוהלכהפ"ח
 וי"ם דד"ג מעשה בההוא ת"ג מזכיר אינו לטה וא"ת , )שם( כקידושין התום' וכמ"שוזיכוי
 לצאת כדי מכיתו שיצא קודם הפרישה ושמא מה"ת הכרי את פוטרת אחת רחטהסשום

 לאיסורא לחוש גפליאל לרכן לו הי' לא וכי נהירא ולא לכהן ונתנה דאורייתא איסוראידי
 כטו נעשה אם חכטים ששיערו השיעור לפי ת"ג נתן אם כזה להעיר ויש ע"ש.דרבנן

 מה"ת ה"ג שהוא אחת החטה דהיינו דאורייתא תרופה יחד תרוטות מיני שתישמצטרף
 הללו תרוסות השתי סזכה הוא ואם דרכנן תרופה דהו"ל ששים או חמשים עדוהשאר
 חמור קנית כמו דהו"ל משום כלל קנה דלא לומר ככה'ג שייך אם אחר ע"יויחד
 לדכד דאורייתא הת"ג גם יתחשב הצירוף דע"י קונה לכ"ע דככה'ג או קנה דלאדקי"ל

חשוב



 צ' הכרכה עשי חמשה מ"יימקורות
 וכט1 כפרומה חשוכ להיות טצמרף מרומה חצי שת' רהא שיעור כו שיש וכדכרחשוכ
 אין דהא וחצי פרומה ששוה אחד חפץ כאילו שיחשכ פרומה עם מצמרף פרומהשחצי
 הסגרעת עיקר דהא להועיל תקנה כלי הקנין את שיעכב פניטי מום שום דטהזהבהת"ג
 ממילא טטון שיעור כו שיש דכר קם שטצמרף וכיון טטון שיעור לו שאין טהמתשלו

 ראוי שאין דכר טלהיות וטתעלה ממון שיעור בו שיש .כחפץ ונעשה טמגרעתוטתעלה
 ת"נ דע"כ : )שם( כקירושין התום' ט"ש להכין נוכל הנ"ל ולפי שליח ע"י ולהקנותלזכי'
 סשאר יותר דה"ג כיעור חוכת נגרע נטה ע"ש "דרננן הפחות ולכל כו' בניעור היאהיינת
 בתזג ביעור דין ליכא דטה"ה שפיר אתי הנ"ל ולפי מדרכנן אלא אינה דחוכההטתנות
 מצות ליכא טה"ת נתינה שיעור דליכא וכיון חכרי את פומרת אחת חמה טה"תרהא
 א"כ ששים ער חמשים עד ארבעים עד הנתינה על הוםיפו דרכנן וכיון מה"תביעוד
 לטיטר כעינן טמילא ככיסור דחייכין יצא ומזח חשוכה שתהי' להנתינה דעשו הוא-כנן

 שיעור ליכא דהא ככיעור חייכ אינו הזה כזטן ת"ג ולפי"ז טדרכנן אלא אינודהכיעור
 כיד עיין פדומה טשוה פחות על חל קנין דאין כהן ליד טידו נתיגה וליכא?רומה

 ע"ש. ה:תיכות כשם ס"ש כ"ב כטקור לקטן ועיין ע"ש ס"א סי' י"ד עלאפדים

 עשר ששהמקרר
 פ"א כתוכפתא טכואר כיעור צריך ג"כ פדייתן טעות אם כו' פירות אצלו נשארוט"ז(

 כיעוד מעונין דטיו שכן כיעור שמעון לטע"ש מה ר"ש לו אמר וז"ל:דככורים
 ב"ש הביעור שעת והגיעה הזה בו0ן פירות לו שהיז טי : ט"ז טטע"ש פ"ה ובטשנהע"ש

 הרי עכ"ל פירות שהן ואחד כםף שהן אחד אוטרים וכ"ה הכםף על לחללן צריךאומרימ
 או הכםף ולכער הכפף על לחללן מוכ יותר הזה כזטן אם אלא פליגי דלאטכואד
 שם כתכ הרמכ"ם רכיגו והנה ככיעור. חייכין ג"כ פדיון דכמף מודים כ"ע אכל אהדשהכל
 הכםף וצרת כ"ש אומרים קיים כיהט"ק שאין כזמן ענינו הזה כזטן וז"ל: הנ"ל הטשנהכפיי
 להעלות סקום שם כשיש חוא כי אומרים וכ"ה מעלין כלבד הכםף יד( )דכריםכירך

 טשטע עכ"י, הפירות שיכער הוא הדין טקדש שם שאין הזה אכל,כזטן כו ולאכלןהפירות
 הכםף על לחללן צריך לכ"ש הכיעור בשעת הזה בזטן טק"ש אם פליגי וכ"ה דכ"שדם"ל
 הכםף כידיך הכםף וצרת דכתיכ טשום הפירוה את לבער ולא הכםף את ולכערדוקא.
 הביקור ובזמן הפירות להעלות טקום ואין טקרש שאין ה,ה דכזמן אומרים וכ"ה טעליןכלכד
 הרטכ"ם דכינו השמימ לטה ככ"ה דקי"ל דודאי כיון תקשה א"כ טכער הוא לברהפירות
 לחלל ולא לבד הפירות לשרוף וצריך כלל חילול ליכא הכיעור כזטן הזה דכזטן זהדין

 רוקא כעינן אם פליגי וב"ה רכ"ש לפרש רבינו דכוונת למיטר ואיכא לגונזם או ולאכרםהכסף
 כ"ש כיעור מצות טקיימ עצטמ הפירות כשריפת דגם או הפירוה ויא הכסף ולנעדלחלל
 טצות טקיים לא עצטו כפירות ככםף יחלל לא ואם הכםף את ולכער הכםף ועל לחללן דוקאם"ל
 כ"ה שימת הרי א"כ טצותכיעור מקיים הפירות ואחד המדיון כםף ראחד ס"ל וכ"הכיעור
 הכין ח"זטכערן.וכן פריונן טעות או טע"שכו' פירות אצלו נשארו כאן הרטכ"ם רבינוטכיא
 אחר הביעור שעת והגיקה הזה כזסן מע"ש לו שהי' טי כל כפם"כ: ופרח הכפתורג"כ
 הפידות שיבעד הדין טע"ש פירות שיהיו הן מע"ש כםף שיהי' הן כהמאנו מקדש שםשאין
 רכית מעטא מה איתא: ה"ג( )שם בידושלמי והנה עכ"ל. היל, וככית לחללם שנצמדךלא

 הכםף ונתת כתיכ דהא הוא טיותר הכסף האי פי, )הפ"מ כידך בלבד הכסף וצרתשמאי
 כידך כלכד הכםף וצרת דלפעםים לטידרש אלא גו' כידך וצרת אלא לטיכתכ צריךויא

וכגון



ן~בנך4כשךק עשר ששהמקור כ~קררןתצח
 להעלות לא ולאכלןבירושליםוכן הפירות יכוללהעלות ואינו קיים ביהמ"ק שאין בזמן1כגון
 הבית בוני אלא נאכל אינו רבעי נטע וכן שני שהמעשר לפי שם בקרו ולאכולהכמף
 הלל דבית טעמא מה בידך( ויהיו עליהן הפירות שתחלל בלבד הכמף וצרתואז
 בעצמן הפירות שיהיו בין הלא הזה בזמן החילול טועיל מה כלומר מועיל מהו מחללואפי'
 לחלל יו למה וא"כ גניזה הוא טעון הכמף על שיחללן ובין שירקבו הוא הדין הזהגזטן
 לחלל לו למה הוא שאלה איזה להבין וצריכין עצמן. בפירות ביעור מצות יקייםבחנם
 א"כ פודה לכתחלה בפרוטה טנה שוה לפרות רצה אם הזה רכזמן כיון האבחנם
 ב"ש מחלוקת לפרש ונראה הפרוטה על הפירות שיחלל בזה לו יהי' גדולהתועלת
 כשעת הזה בזמן כלל מחללין לא או הכסף את ולבער בכפף מחללין אם לענין דלאוב"ח

 במה החילול דין לענין דפליגי אלא פליגי רוקא ישרוף עצמן הפירות אלאהביעוד
 שביניהם החילוק לחוד פדיון ולשון לחוד חילול רלשון הביעור בשעת מחללהוא
 ובכל המעות על הפירות כשמחלל ג"כ ושייך הוא פירות על בפירות חלוללשון
 ערייה לשון אבל המעות על בפירות גם חילול לשון ובגמרא במשנה שתמצאמקום
 מע"ש הפנים במראה עיין כלבד המעות על הפירות שפודה במקומ כ"א תמצאלא
 על לחללן צדיך אומדים ב"ש וה"פ נאמר חלול בלשון וב"ה ב"ש במחלוקת וכאן ה"גפ"ב
 בכפף רק יחללם לא פרוטה שוה על טנח שוה הפירות לחלל רוצה אם ז"א רוקאהכסף
 כפף שהן אחד אומרים וב"ה בפירות ולא בכסף רוקא בידך חכסף וצרת מדכתיבויליף
 לקיים מנה שוה אפי' לחללם יכול מדוטה שוה הפירות על אפי' פי' פירות שהןואחד
 בזה"ז וגם הביעור בשעת גם כב"ה רהלכה וכיון שישרפם החלול בפירות ביעורמצות
 הרמב"ם רבינו שכתכ כמו לכתחלה אפי פרוטה שוה בפירות או בפרוטה אפי'מחללין
 מנה שוה מעשד חילל אם וכן : ובה"ג כו' רצה שאם הגאונים והורו ה"ב ממע"שבפ"ב
 מ"ש ולפי"ז ע"ש בזה עליו חולק והראב"ד ע"ש מחולל ה"ז אחרות מפירות פרוטה שוהעל

 או מפרייה רוקא פולאו מבער ה"ז מחילולייתן פירות ה"ה פרייתן, מעות או הרמב"םרבינו
 ומשליך ום"ש לבערם חייבין פרוטה בשוה או בפרוטה מנה שוה אפי' אלא בשוויןמחילול
 ועל לים משליך כותב המעות על אלא בזה שוים והמעות הפירות לא שורף אולים

 מנה שוה לפדות דצה  שאם ה"ב ממע"ש בפ"ב רבינו שכתב כמו שורף או כותבהפירות
 על מנה שוה מעשר חילל אם וכן כתב ובה"ג הגרול לים הפרוטה ומשליך כו'ב~רוטה
 יהיו שלא כדי עליהם שחילל הפירות את ושודף מחולל ה"ז אחרות מפירות פרוטהשוה
 נטע פריון על הי"ז מאמורות מאכלות בפ"י הרמב"ם רבינו כתב וכן עכ"ל לאחריםתקלה
 כו' אחרות מפידות פרוטה שוה על מחללן או המלח לים פרוטה אותה ומשליך :רבעי
 חילוק יש לים דבהשלכה 1מובן ע"ש לאחרים תקלה יהיו שלא כדי אותןושורף
 להשלכח קודם שחיקה בעי נהרות דבשאר נהרות לשאר הגרול יםבין
 שמכר כמו לרוח ויפזרנה ישחקנה מהני וכז שחיקה בעי לא הגדולובים
 במע"ש וה"ה מע"ש לענין של"א ובפי' רבעי נטע לענין ו' פעיף דצ"ד מי'בש"ע
 ממע"ש בפ"ה והר"ש הוא ביעור בכלל אכילה גם קיים שביהם"ק ובזמן הביעודבשעת
 כפף אחד מועיל מה מחללו אפי' בירושלמי מפרש דב"ה וטעמא ב"ה דברי על כתבמ"ז
 דם"ל משסע עכ"ל שירקבו עד המוצנע במקום הפירות ומניח גנוזה טעונין פירותואחד

 הביעור מצות מקיים ובזה הביעור הן הן המוצגע במקום הפירות והנהת הכסףרהגניזת
 ביעור ידי יצא לא בגניזה הבית דבזמן ואע"ג ראשונה המשנה וכתב שם הר"ב כתבוכן
 יש חילוק מה מבין אינני ע.ש בגניזה דסגי פ"ל הזה בזמן העולם מן לבערן צריךאלא

 נוהג לכ"ע ביקור דמצות כיון הבית בפני לשלא הבית בזמן בין המעשר ביעודבמצות
שלא



 צטרוברכה "שי ש"ה מ"לימקורות
 והראכ"ר הרמכ"ם פליגי לא רע"כ ונראה א' אות תר"ז מצוה חינוך כמנחת וע"ן הכית כטנישיא
 רמחלוקת לעיל שכתבנו כמו הכית בפני שלא אפי' רנוהג ס"ל כ"ע כיעור אכל ורוי כטצותאלא

 רחרא ס"ל רהרמכ"ם מצוה חרא או מצות שני הו"ל וכיעור וירוי אם והראכ"רהרטכ"ם
 כזה"ז גם נוהג וירוי ה"ה נוהנ כזה"ו גם כיעור רמצות רכמו לומר כעינן הילכךמצוה

 נוהג אינו וידוי כזה"ז גם נוהג כיעור רמצות אע"ג הילכך נינהו מצות רתרי ס"לוהראכ"ד
 כנניזה מה"ת רכזה"ז רמ"ל נראה אלא כזה"ז גם נוהג להראכ"ד אפי' כיעור א"ככזה"ז
 והשלכה ושחיקה כפירות שריפה צריכים וחכס'ם כיעור מצות סקיים לכר רכגניזהסגי
 כמע"ש וכפ"כ כנ"ר אסורות טמאכלות כפ"י הרמכ"ם כרכתב תקלה יהי' שיא ככפףלים
 כיון הכית מן ד"א חלה זו הכ'ת מן : איתא ממע"ש פ"ה וכתופפתא תכוא פ' כספריוהנה

 הנאמר רכל כו' רכיון להררשא ומש0ע עכ"ל דכר לכל נוקק אתה אין הנית 0ןשהפרשתז
 לא מע"ש דגם וטשמע הביה מן שהפרשתו כזה הכיעור סספיק כיעור שצריךכפ'

 ויכינו כיעור טצות כזה טקיים הבית מן שהפרשתו כיון אלא מסש כיעורצריך
 רכיעור כאן פסק הילכך חלה זו הכית מן הראשונה: הררשה כהי"כ לקטן הביאהרמכ"ם
 וחילוק הכדל שום כלי כמעות לים והשלכה כפירות שרפה כעינן גמור כ'עור ונ"ררסע"ש
 נירושליס נאכלין דמע"ש הנית נומן אפי' דמשמע הכית כזמן לשלא- הכית כזטןכין

 דם"ל משמע תחילה ר"ה )מח,( כמומה רש"י אמנמ כעינן. גמור כיעור הכיעורכשעת
 ללקחם וגו' ולגר לעני רשות יתן שני המעשר שכעל אלא שריפה לאו הכיעור ג"כרטע"ש
 הסעשר כיעור מצות הכעה"כ יקיימ וכזה הפרוטה ולכער משווים כפחות יפרווהמה
 לא דבתיכ מע"ש זה כשעריך עני מעשר זה לנר ראשון מעשר זה ללוי ונתת : וו"לדכתכ

 נאכל דטע"ש דס"ל 11 מרש"י יוצא מפורש הרי עכ"ל '"כ( )דכרימ כשעריך לאכולתוכל
 לכאורה קשה ווה נאמר אכילה היתר הרי נשעריך ואכלו כתיכ דהא הביעור כשעתלענים

 רכתיכ ומסיים כאכילה טותר הרי מע"ש זה כשעריך ואכלו רפתח זא"ז סותרים רש"יררכרי
 ואכלו קרא רעיקר רש"י כוונת נראה אלא לסתור ראי' זה הרי כשעריך לאכול תוכללא

 כשעריך ואכלו הפסוק על כחומש רש"י שכתכ כמו כתיכ עני כמעשר ושכעוכשעריך
 ררייק אלא נאטר עני )כמעשר וזה כו' פותחין אין אמרו מכאן שכען כרי להם תןושכעו
 נשעריך ואכלז דם"ש ס"ל הילכך כתיכ כמע"ש כשעריך רלשון ומצינו כשעריך מ"שרש"י

 דשכיעית ככ'עור הוא דמע"ש רביעור וראי אלא כשעריך לאכול אפשר ואיך כתיכדכמע"ש
 או כפרומה 'פרה והוא כהם זכה כהם הקורם וכל ויזכה שיקרים מ' לכל לאכולשמפקיר
 לקוחים הנ"ל רש"י ורכרי לים ישליך והפרומה הפירות יאכלו והעניים פרומהכשוה

 שהכיא התומפתא רכרי ג"כ מכינים וכזה יעיל אותה שהכאתי ממע"ש פ"המהתוספתא
 כיצד רקתני מק"ש רמסכת כתוספתא וז"ל: כר"ג מעשה ד"ה )כ"1:( כקירושיןהתום'
 עני ומעשר שני מעשר ללוי ראשון מעשר לכהן מעשר ותרומת תרומה נותנים כיעורסצות
 התופפתא רכרי מוכן הנ"ל ולפי שם כמהרש"א ועיין ע"ש טקוס ככל ופתכעריסלעני

 כיעור רסצות לקיל שהכאתי התוספתא וטרכרי הנ.ל רש"י כרכרי רש"י דכר'-שמתאים
 טקיים וכזה לכעליהם נותנים כעלים להם שיש ומעשר ותרוטה סרשותו להוציא היינוכולם
 העניים לכל וספקיר מרשותו מוציא אחרים כעלים להם שאין ונ"ר מע"ש כיעורמצות
 ועיין ככ"מ למער לכולם אפשר כה"ג וכיעור עני טעשר וגם מע"ש גם הענייםויקחו

 רס"ל  הנ"ל רש"י כרעח ג"כ נוטה שרעחו ר' כאות  ז"ל אדר"ת להגאון אליהו דנרנק~נמרם
 בגכולים ולאכר לשרוף או לירושלים להטיוח הטט"ש לבעל חיוב  הסס"ש ביעורראין
 שיחללו אחרי נפשם כאות לאכול גו' ולגר לעני רשות ולתת טרשותו להוצ'א רקאלא
 כערתי השלישית כשנה וז"ל: אחרת כתכ מעשר וירוי ר"ה )לכ.( סומה הרש"י אולמע"ש.
 עוד יכול ואין טכיתו ומכערן טעשרותיו כל מוציא שהוא כ"1( )רכרים הכית סןחקרש

להשהזתם



 הברמה "שי ששהמקיימקורותק
 שנים שתי של שני ומעשר לעניימ עני וטעשר ללוי ראשון טעשר ונותןלתשחותם
 מע"ש זה הקרש בערתי 1מת11רה העלהו לא אם עכשיו לירושלים מעליהושעכרו
 מפורש הרי עכ"ל. עני מעשר זה ולאלמנה ליתום לגר ראשון מעשר זה ללוי נתתיווגם
 הביעור כשעת מחויב הוא להעלאהו אנל שירצה זמן בכל יאכי ושם גו' הכחירהיבית הכאתיי : שאוסר הוירוי בפ' כרכתיכ לירושיים לחעלות רק הוא רטע"ש רכיעורכתכ
 ר"ה התוכ' רעת משמע וכן לעניים לתת ולא לשרוף ולא לגנוז לא אח"כ ולארוקא
 זמן הכתוב עליהם שקכע ומה עני ומעשר ומע"ש מע"ר כגון ; וז"ל ומעשרות ר"ה)ר.י
 רהתם כו' רמע"ש ה' בפ' ותנן 1ג1' תוציא שנימ שלש מקצה יר, ~רכרים כרכתיכביעור
 לאכר היינו רמע"ש רביעור התוסי דם"ל נימא ואם ע"ש להפריש חייב חפריש שלאאעפ"י
 תאחר בכל רעובר לי' תיפוק ביעור זטן הכתוכ עליהם קבע לסה מקשים סאי העולםמן
 רמע"ש רכיעור כרש"י רם"ל נימא אם אבל העולם מן לאכר לענין הכיעור לזסן נ"םהא
 כבל רעובר לי' תיפוק הפמח אחר ער יקליהו לא אם א"כ לירושלים להקליהו רקהיא

 תליתאה ומעשר וכו' ממכנא מעשר הוא תנינא מעשרא כ' תבוא פ' יונתן בתרגום וכןתאחר
 אולם לירושלים העלאה חוא רמע"ש רביעור ג"כ רם"ל מזה נשמע ע"ש כו' ותיכולתימק
 הכל הזה בזמן לאפוקי גאכלת היתה שמע,ש קיים המקרש כזמן אלא פליגי לאע"כ

 בר"ה כתב )עג,( ייכמות והרמב"ן חמץ כביעור הקוים טן לאכר הוא כיעור רמצותמורים
 שצריך אלא בתרומה משא"כ חמץ ביעור כגון העולם מן לכערו פי' : בכיעורוחייכין
 נותן הביעור הף כיצר בסע"ש שם שנינו וכך נתינה מצות בה לקיים מרשותולהוציאם
 או ושורפין כלומר מקום ככל מתכערים ובכורים ומע"ש לכעליו מעשר ותרומתתרומה
 היינו רתרוסה כיעור ראלו רמי רלא ,שם(: הרימכ"א כתב וכן עכ"ל זמן קורםאוכלין

 העולם מכל לבערם הוא וככורים רמע"ש ביעור אבל לבעלים לתתם מרשותולהוציאם
 רביעור : )שם( הרשכ"א כתב וכן עכ"ל מקום בכל שמתבערים רתנן והיינו חמץכביעור
 העולם מן שמתכערים ובכורים רמעשר וביעור לכעלים ונותנה הכית מן שמכערה הוארתרומה
 זמן קורם אוכלן או שורפן כלומר בכ"ם מתבערים במתניתין וכרתנן החמץ כיעורכענין
 והכהן לכהן ליתנה רק ליי א"צ רתרומה בביעור: וחייבין כר"ה ,שם( התוס' וכתבועכ"ל
 שהן טקום בכל חעולם מן לכערם צריך ובכורים מע"ש אבל שירצה זמן כל לשוטרהיכול
 אחד הכל הבית בפני לשלא הכית בפני כין חילוק ואין הוא רסה"ת רס"ך ומשסעעכ"ל
 תרוטות מה' בפזא הרמב"ם רלרעת אלא הרסב"ם רבינו כרעת ום"ל הכיעור מצותכענין

 שהי' הכיעור א"כ כולם כיאת היה שלא כיון מררבנן רק הי' שני בית ימי ככלוסעשרות
 רתיקון וכל כזה"ז וכן א' אות תר"ז במצוה חינוך המנחת שכתב כמו סררכנן ג"כ הואאז
 היינו בזה"ז ביעור שכתב והר"ש מה"ת שהי' כיעור כרין לבער וחייב ראורייתא כעיןרבנן
 ולאוכלם לירושלים להעלותן רמע"ש רביעור רם"ל יעיל שהכאנו רש"י כרעת מ"לגניזה

 לאוכלם מותר מע"ש שהי' הכית בזמן בר"א כלל לשורפם א"צ ובירושליםבירושלים
 וא"צ גניזה הוא רמע"ש ביעור בירושלים אפיי לאוכלם שאמור בזה"ז משא"כבירושלים
 ביו"ט ויתורה רפריך מהירישלמי להוכיח העיר )שם( חינוך והינחת לירושליםלהוליכם
 ביעור צריך בירושלים רגט מוכח ברגל לאכול מה לו שיהא כרי ומשני פסח שלראשון
 ולא הוא ביעור מצות בכיל הוידוי ומן עד דאכילה ואע"פ ע"ש. חע~לם טן לבעדגטור

 חג יסי זטן בכל המעשר ביעור משא"כ כאכילה אמור כבר הכיעור רבשעת לחמץרסי
 להשליך אולם החג, שסחת משום לאכול מצוה עור יש להיפך לאכול רשאיםהפמח
 אותם אוכלים רהרגים משום כוה בנהר להשליכם בחמץ שאמור כשם אפור מכונםנהר

כוכהב



 קא הברכה עשר ששה מקיימקורות
 שורף או לים 0שליך רבינו ומדכתג )שם(. יעקב בחק ועיין תט"ג בסי' המג"אכדכתב
 שכתב כטו הן ה:שרפין מן ולא הנקכרין טן לא ביעורן מצות ונ"ר דמע"ש דם"לטשמע
 פסולי ה' פוף שהרמב"ם דאף  )שמ( הטג"א קושיי לתרץ חמץ יענין בכה,ג יעקבהחק

 הוי לים יטיל או לרוח שזורה ~פי' הנקברים דכל תמורה רסוף כחכמים פסקהמוקדשין
 ולפי ע"ש לים זורקו או לרוח וזורה פוררו או שורפו כתכ ובחמץ ישרפו לא נקברים(בכלל
 פריונן כסף היינו משליך שורף או לים ומשליך שכתכ הרמב"ם רבינו כוונת לבארס"ש
 דסוף במתניתין דהנינן יהא דמי המעשר רביעור ימימר איכא השירות היינו שורףואו

 את הכרם וכלאי והערלה טמאה ותרוטה כו' כפסח חמץ הנשרפין הן ואלותמורה:
 בשרפה דרוקא כחב האה"ש והנה ע"ש, יקכר להקבר שדרכן ואת ישרוף לשרוףשררכן
 והרלקה אכילה רכולל ביעור מצות מבטל דכשיקכרנו בקבורה ולא ביעור מצוחסקיים
 נפל דאפי' חמץ ביעור כמצות אשכחן הא ב,עוד מצוח מקיים לא בקבורה דגם יימרמי
 בלבו שיבטל דצריך )לא:( בפסחים חסדא רב דאמר והא כטבוער הוא הרי טפולחעליו
 ולהבא מכאן עליו עובר ונמצא במועד הגל יפקח שמא ומשום מדרכנן אלא אינוע"ש.
 שלא כדי משום היינו כיטול צריך דמה"ת דם"ל להממ"ק ואפי' )שם( ובר"ן ברש"יעיין
 ח' ס"ק תל"ג סי' בט"ז עיין הטמנה אלא קבורה נקרא לא דזה וס"י יטמין בבליעבור
 המפולת נפלה מעצמו אלא לקברו מעוים דעתיה הי' דלא שאני התם י"ז מ"קוכמג"א

 זה אין הילנך הפסח אחרי החמץ את ולהוציא הגל את לפקח נטוי' ירו ועוד החמץקי
 ואינו גמור ביעור הוי חמיד קכור שם שתשאר מנת על קכרן אם אכל הטטנה אלאקבורה
 אינו להסם"ק אפי' לפקחו סופו שאין גדול גל נפל דאם שם הטג"א וכדכהכ כללעובר
 כיון משום כחמץ קכורה הפוסקים הזכידו דלא והא מבוער אלא הטמנה נקרא ולאעובר
 קבורה וה אין הילכך ויאכלנה מקכרה ויוציאנה עליה רעתיה שטא חיישינן לאכולדראוי
 מגי מה"ת וכיטול בלכו טכטל כבר הוא הרי שיקכרנה מקורם מפרר ואם הטמנהאלא
 איכא ביטול דין שם רליכא הםעשרות בביעור וא"כ ימצא ובל יראה בבל עליו יעכודשלא
 אפשר אי רמע"ש דכיעור האה"ש ומ"ש ביעור סצות טקיים כקכורה דגםלמימר
 דכאן נראה לענ"ר ע"ש. )ל"ד(: כהטזרה רש"י זכמש"כ אינש לי' חפר דלמא טשוםבקבורה
 בכל להכי חיישינן לא לסה יפי,ז לדקדק איכא דהא לי' חפר לדילמא למיחשליכא

 הנקכרים כך רהא האפר ולקבור לשרוף לתקן הצריכו לא ולסה לי' חפר דילסאהנקברים
 חשש איכא דאכתי למימר ואיכא בכה"ג חמץ לענין טהרי"ל וכדכתב אסוראפרן
 ד"ה )לד.( תמורה פוף כרש"י עיין מותר ואפרן הנשרפין טן דאלו יאמרו שלאתקלה
 צייע אסור אפרן ונקברין וז"ך; מותר אפרן הנשרפין ד"ה ל"ג:( ,שם והתוס' ע"שמ"ט
 כאילו שעשה אחר לשורפן הכתוב שצוה כיון דנשרפין הרם"ר מורי ואומר טאיטעסא
 הלך סצותו שנעשית כיו, ה"נ כו ומועלין מצותו שנעשית רכר לך ואין סצותונעשית
 כרי עכייל לעולם איסורייהו משוך לשורפן הכתוב הטעין דלא הנקברין אבל כו'אסוריה
 אפר דנעשה כיון הא אםור אפרן הנקכרים מאי טעמא להבין נקדים התום' חילוקלהכין
 סרוחה שהיתה נכלה דהא לכלכ ולא יגר לא ראוי ואינו כלב מאכילת נפסלכבר

 דאינו מקרא ילפינן אח"כ ונסדחה קרא בעינן ולא בעלמא דעפרא טשום ניתרתסעיקרא
 נגמר' עיין כלב מאכיית שיפסל נעינן אסור לפגם טעס דגוהן ויט"ד יד"י לגדראוי
 משום קנסו קנם משום היינו אסור אפרן שנשרפו רנקכרין מעמא לומר ואין :( )סחדע"ז

 למבטל אלא לאסור הו"ל לא דא"כ לכחחלה איסור מבטלין אין וקי"ל בידים האימורשביטל
 אסור יהא למה בשוגג או באוגס גשרף הי' ואס צ"ט סי' בי"ד עיין לאחרים ולאיבד

האפר



 ף;3נרכרן עשר ששהמקוד 3~כ~רר~ררצקנ
 תחבויה ועושה בעין כשהוא איא לכתחלה איפור לכטל איפור שי'ך ראין ועורהאפר
 הדבר את כשעושה משא"כ וכדוטה תערוכות ע"י כגון עצמו האימור אתיהתיר
 החתיכה ונעשה לגטרי פרחה האיפור הרי כלב אכילת או ארם מאכילת פפולהאפור
 כלל האיפור סן נהנה ואינגו העולם מן ובמל עבר ככר עצטז וחאיפור בעלטאלעפרא
 אפור אפרן יהי' לטה שגשרפין בנקכרין הילכך ולאפרו לקנפו סיבה שום איןובכה"ג
 ע"ש הוא שיחוטרח לוסר ורחק בזה רשעטר פקיר פ"ז בסי' ופלתי להכרתי טצאתיאח"כ
 גכיה התורה הרי בשריפה שטצותו אלו דכל ינקברין נשרפין נין דהחילוק לטיטרואיכא
 הרי קכורה התורה שהצריכה כיון הנקכרים סשא"כ לגסרי הותר והאפר האיפורובמל הגבוי עבר כבר האיפור ששרף שאחרי טאיייו 1טובן שישרף ער הנאה להאיפורגבול

 לוטר קבורה התורה הצריכה זה ולשם כאיפורא היא תטיר גכול בלי הזההאיפור
 ר"ה - )פכ( בע"ז התום' כרכתכו רבריהם לכל כאיפורה נשארת הקכורח לאחררגם

 השרפין בין שחייקו התוס' כוונת רזהו יטיטר איכא ולפי"ז )שם( ובתטורהוליקכרינהו
 חתורח לשרוף שחייכו שהנשרפין ה"פ בנקכרין טשא"כ כטצוותן נעשו רנשרפיןלהנקברים

 הכל ככר השריפה בה שטקיים ואהר שתשרף עד כהתתיכה האימור הל כמה עדגבלה
 וגמ להאימור גכול שום לה אין כנקכרין טשא"כ לגכרי האיפור ונפקע כטצ11ת1נעשה
 ספני תטיד בקכורחה שתשאר הכוונה היתה קבורה רברין כאיפורה היא הקבורהלאחר

 כעיטא עפרא אלא תשאר לא אם אפי' עוטרת באיסורה ותטיד הפפק לה שאקשאיפור
 רתסורה ברש"י עיין בהגאה שאפור טחמת רקבורה מעטא רעיקר עוטרת באיפוראגייכ
 וכן כלב סאכיית שנפסל אחרי אפי' תסיד בהנאה דאסור טשטע ע"ש יקנרו ד"ה,לג.(

 בהנאה אסור ישרף שלא וכ"ז שריפה ער שלהם רהגכול משום כקכורה אינםהנשרפין
 אחרי רגם יחפר שטא יקכור אם חשש ליכא המעשר ביעור טשא"כ יחפר רילסאוחיישינן

 הביעור זטן עבר אם להפתפק כתב )שם( הינוך רהסנחת גאפרים אינם הפירות הביעורזטן
 לרעת הראתי ואגכי עשר תשעה בטקור לקטן עיין ע"ש. נאפרין הפירות אם ביערולא

 רהא הטעשרות כיעור זטן קכיעות לי לטה שהקשו מעשרות ר"ה )ר.( ר"ה התום'טדברי
 נאפרין ביער ולא עבר אם הכיעור זטן ראחר ניטא ואם ע"ש תאחר בל סשום חייבבלא"ה
 רם"ל לעיל מ"ש לפי אולם ריינו לכר זה בשביל אלא ביעור טצות באה לא אילוחפירות
 העוים טן ביעור ולא לירושלים העלאה רק היא שני הטעשר ביעור רטצות כרש"ילחתופי
 העלה ולא הביעור זטן עכר אפי' הפירות נאפר לא זו לרעה ררוקא לטיטר איכאא"כ
 לה אין ביעור רהטצות כיון הפירות נאפרים ראינם היא פכרא לירושלים המירותאת
 טן לאכר הוא רסע"ש ביעור רטצות רפובר הרטב"ם לרבינו משא"כ הנאה לאיפור יחםשום

 הפריון בטעות הגרול לים בהשלכה או בהפירות שריפה ע"י או שהוא אופן באיזההעולם
 נשכר חמא דאין לטיטר איכא ה,לכך מהטע"ש הנאה את טבעליהס שולי כיעור טצותהדי
 כפף או הפירות תאפר שלא נשכר יהי' הטעשר ביעור טצות ביטל שהוא בשבילוכי

 לא ביעור כצות קיים ולא עבר אם גם וסעשרות רבתרוסות וראי 11ה לעולםהפריון
 שגם ראיתי ואח"כ העולם סן ביעוך ולא לבעליהם נתינה רק הוא שלהם רכיעורנאסרו
 אחר שטע"ש להוכיח הנ"ל התום' טרברי אליהו רבר בקונמרפו העיר ז"ל הארר"תהגאון
 סשום כן התוס' תירצו ריא אותה ורוחה נאפרו רלא ביער ולא עבר אם הביעורזסן

 להעיד ואיכא לכד. מע"ש טשום אפי' שפיר אתי ולפיטיש ע"ש. וטעשרות בחרוסותתאחר בי שייך ריא רם"ל להמ"א כן תי' שלא וטתפלא נאפרין אינם שהם ומעשרותתרוסות
 )נ"ר.( רכ"ם בגטר' ורייק ביעור. לו ואין חוטש לו אין הדטאי ס"ב; רדסאי טפ"אע"ז

רבינא



 קג הברכה 'שי שש" מ"יימקורות

 קרן מעטא טאי לו יש קרן הא ביעור לו ואין חוטש לו אין הדמאי ת"ש : וז"לדבינא
 ואם עכ"ל כדדבנן ליתא בדאורייתא טעכב דלא חומש בדרבגן איתא בדאורייתאדטעכב
 כדטאי ליתא כיעור למה לאכלס אפורין ביער ולא ועכר טה"ת אכילה טעככ דביעוראיתא
 באכילה להתיר שבא טע"ש פדיון ענין בין לחלק סכרא ואין מראורייתא כאכילה מעכבהא

 לקיים אלא להתיר פעולה איננה שהביעור הביקור טשא"כ באכילה אסור בהעדרוהילכך
 לאכילה בגוגע א"כ לאוכלה רשאי איננה ובהעדרה לאוכלה רשאי איננה ובקיוטהטצוה
 לאחר הסעזש לאכול שאמור כיון על'פ הא ביחסהאכילת אחד הכל ובימולה וקיומההעשיי
 אבל הביעוד זטן לאחר דטאי של הטע"ש את לאכול טדרבנן נאסר לא למה טה"ת הביעורזטן
 הביעור מצות הו"ל האכילה טעכב אינה קיים לא ואם מצוה רק הוא דביעור נימאאם
 ה"נ בדמאי תיקנו לא האכילה את מעכב שלא כיון שהחומש וכשם החוסש טצותכטו
 הירושלטי על הגר"א וביאור בדטאי תקנו לא אכילה היתר יענין נוגע שלא כיון ביעורמצות
 דלסה הביעור הי' פמח של האחרון עיו"מ לעיל דגרסינן : וז"ל כתב כו' ויתודה ד"ה ה"הפ"ה
 דעיו'ט אלא הרגל כל לאכול שסותר כיון האיסור לזטן הכיעור זסן האי כולי להקדיםלנו

 לכך א"א וביו"מ לאכול אסור יו"מ אחר דת'כף סשום לבער צריך פסח שלהאחדון
 ולטה באכילת טותר פי לאכול היא מצוה כדון עד וטשני כו' האחרון בעיו"מ אותוטבערין
 מהירושלטי להעיד יש וכן עכ"ל. לאכול האיסור טתחיל שאז במנחה מתודה ולכן בידיםיפסיד
 טמעמ שהוא מפני מעשר בכסף תרוסה לוקחין אין : כקנין ה"ב דמע"שדפ"ג

 תרומה לזרים סותר מע"ש לזרים אסורה תרומה באכילתו טטעמ טהובאכילתו:
 באכילתו מטעמ שהוא וכשם יום כמכול מותר טע"ש יוס במכולאסורח
 תרומה לאונן אסורס מע"ש לאונן טותרת תרומה כאכילתה טמעט הואכך
 באכילתו סטעמ שהוא טפני תני אשכח טחיצה מעון טע"ש טחיצה מעונהאינח

 זמן לאחר שנאמר סה באכילתה ממעמ שהוא הירושלטי חשכ לא ולסה עכ"לובאכילתה
 לירושלים העלאה רק הוא דסע"ש דביעור רש"י כשימת להירושלסי דס"ל ונראההביעור
 דאל"כ לעולם תאסר ולא ועומד טבועד כבר הא התם מיירי שכירושלים במע"שוכיק
 ואניר שריפה שהוא דסק"ש הביעור סחמת גאכילתה התרוטה טטעמ הא תקשהביא"ח
 נתונה כבר מיירי כהן ביד שבתרוטה וכיק לבעלים נת'נה אלא שאינו תרומהטשא"כ
 ספני התרוטה באכילת ממעמ שמע"ש הירושלטי דפריך הא על לדקדק ואין הואלבקלים
 אם דהיינו באכילתה תתמעמ שלא עצה לו יש הא למחיצה חוץ ואסור לאונן אסורשסע"ש
 טעל הסע"ש קדושת ותסיד חולין על יחלל לטחיצה חוץ או לאונן להאכיל צורךיהי'

 טסע"ש פ"ב ברמב"ם עיין טירושליס טוציאין ואין בידושלים טחללין אין דהאהתרוטה
 לירושליס נכנסות טקות דטע"ש: ה"ג דפ"ג בטתניתין איתא בסעות דוקא דהא וה"מה"ד

 וג"ר טע"ש הלכות בהרטב"ס ועיין ע"ש יוצאין ואינן נכנסין לעולם פירות אכ5ויוצאות
 אצל שולחים היו בראשונה אר"י דתנן מהא להוכיח ז"ל חאדר"ת הגאון ומ"ש ע'ש.ח"מ
 בכל טצינו והיכן לכך הנצרכו ולטה הביעוד שעת תגיע שלא עד פירותיכס התקנובע"ב
 יקייטו ולא הביעור שעת שכשתגיע כיון סשום ודאי אלא בכך שהזהירם ה,טניותהטצות
 לא דחפירות ניטא אס אפי' הימכ מתפרש המשנה לענ"ד ע"ש. פירותיהם יאסרוכדין

 ביעור זסן הכתוב עייהם שקבע וסה וו"י: וטעשרות ד"ה ,ד,( ר"ה חתוס' עפ"ינאסרים
 בע"ב אצל שולחים היו זו ולכוונה ע"ש. להפריש חייב הפריש שלא אעפ"י דהתםכו'

 כאשר הביעור סצות לקיים סוכנים שתהיו נדי פירותיכם הפרישו פי' פירותיכםהתקיע

 הביעור זסן יעבור כי תפרישו ולא נרפים תחיו אם כי איסתי עכשיו לא ואס חזסןתגיע
בלי



 הברכה עשי ששהמ"יי23קררותקד
 שתטמר הפחר כלי ואפ.' וירוי אין ביעור אין ואם ביעור סצות תתכטל הרי הפרשהבלי

 יפמירו שלא כרי טהפירות תום"ע להפריש להם לזרז שליחים לשליח 3ריל צורה ישהפירות
 רגם טוכח הביעור זסן עכר אם נאסרין אינם רהפירות ניטא ואם 11ירוי כיעור טצותלהם
 צותה לאפור ולא מצוה היא אלא לבער התורה אמרה הפירות לאסור לאו רבעורהחיוכ
 הילכך הוא קנם טטעם דביעור לעיל דבריז שהבאנו טהרי"ט לדעת טתאיט חה לנערהתזדה
 רהפירות יחפר שטא חיישינן ולא עכיר שפיר קכורה יה" הכיעור אם אפי' חששאין
 ואכיל להו ואשכח איניש אתי רילטא להנקכרין חיישינן רלא והא לאחרים נאסרו לאעצטן
 קודם לתקן הו"ל לעולם איסורייחו משיך רכנקכרין רכיון יקכרו רלא לנשרפין כדחיישינןלהו

 רטרינא ודאי אלא חטץ לענין ככה"ג סהרי"ל שכתכ כמו האפר את לקכור ואח"כלשרוף
 ר"ה )לג.( בגיטין התום' שכתבו כטו יקחו רלא אחזקה רטוקטינן להכי חיישינןלא

 אתי רלטא : טשום יקכרו לא הנשרסין דכל הטעס תטורה כסוף רש"י ום"ש ע"ש.ואפקעינהו
 טעסא צריך לטאי הגרע"א קושי' רש"י על תקשה בלא"ה להו ואכיל להו ואשכחאיניש
 שסא רחיישינן רהא נראה לכן ע"ש. סצותו לבטל יקכר רלא פשיטא כשרפה רטצותו כיוןלזה
 לצרכו יחפור ררילמא יורעים כלי טתקלה להציל כרי היינו ואכיל להו וטשכח אינישחפר

 ובכה"ג להו אכיל הוא אימור שדבר יורעים וכלי להו טשכח קא ישר אי. ובררךהפרטי
 ע"ש לתקלה שלח תורה אסרה לא אטר רכא : )נז: נקירושין כראיתא טה"ת גםחיישינן

 רלא והא 1ס1( יוטא :( )לג :( )כ בפסחים עיין לתקלה רחיישינן טקוטות בהרבה טצינווכן
 ואח"כ קורם ישרוף ראם כלא"ה רא"א טשום כו' איניש חפר רילטא כנקבריןחיישינן
 חאפר את ואשכה אינש הפר שמא תקלה תשש איכא אכתי רהא יועיל לא '3'כיקנור

 של מהאפר או טותר שאפרן הנשרפין טן שזה יחשוב וכצרק לכו בתם כי בהםוישתמש
 יקכר ואם תקלה לירי יבאו ולא טותר שאפרן הנשרפין טשא"כ אחרת א"א הילכך גטורהיתר
 מפני יסורה שרפה טצות שעיקר כטקור כר"א אולם לקכורה אסרינן עי"ז תקלה שתהי'עלול
 וטנטטאת תרומה לשרוף רסצוה טעטא )כ"ה.( בשבת רש"י שכתכ כטו תקלה לירי יבא.שלא
 רש"י רט"ש רע"א קושי' שם תירצתי ובזה י"ר כטקור לעילן והבאתיו ע"ש. תקלהסשום
 היינו שריפה טצות כיטול טשום ולא לתקלה דהיישינן טשום יקכרו לא רנשרפיםהטעם
 תקלה טשום מטאה תרוטה רשורפין וטעטא טטאה תרוטה גם הנשרפין כין שכוללטשום
 תקלה טחשש לגטרי יצא לא עור רבקכורה משום יקבר רלא טעטא גיכ כתכה.לכך
 הרטכ"ם רבינו לרעת אפי' הטעשר ביעור חיוכ בנירן ולפי"ז רוקא שריפה כעינןהילכך
 תקלה חשש טשום ולא הוא טה"ת העולם מן לבער חוא רכיעור רמ"ל והרשב"אזהרטכ"ן
 טקיים הקולם טן טאבד שה1א איפן בכל אלא דוקא קכורה ולאו דוקא שדיפה יאווע"כ
 הנשרפין טן לא תטורה רסוף כטשנה כיעור מצות חכטים טנו לא והילכך ביעורסצות
 הנקכרין סכלל ולא הנשרפין בכלל אינם רג"כ חטץ ביעור כטו והו"ל הנקברין טןולא
 קחשיב לא ולכן נקכרין או נשרפין או רחמץ א' ס"ק תס"ה סי' יעקכ בחק שכתבכטו

 שהכאתיו הרטב"ן רברי והנה ע"ש. נשרפין בכלל ולא נקכרין בכלל לא חטץ שםהרטב"ם
 לט"ש כפותרין נראין העולם טן כיעור היינו הטעש- רביעור הרמב"ם כרעת רם"ללעיל

 הפירות שהיו הענין ואין ון"ל: בהטתך הפפוק על כהר פי התורה על בפירושוהרמב"ן
 פירות בטשנה חכסים טנו ולא לאכדם מהויכ והי' וכאכילה כהנאה אסורין הכיעור זטןאהר

 להפקירם טרשוחו לכערם צריך שהוא אלא ואינו הנקכרים טן ולא הנשרפין סן לאשכיעית
 אינו הטעשר רביעור כאן סדל הרי ע"ש. הבית טן הקרש ביערתי כענין ארם לכללעניים
 )סח.( כסוטה רש"י כרעת רם"ל וטשטע ארס זלכל לעניים ולתת טרשותו להוציאאלא

והבאתי



 "ה הברכה עשי ששהמקוימקורות
 איכא ושטא ע"ש. כיעור לו ואין ד"ה )נ"ר,( בב"ם רש"י רעת משמע וכן לעייזהבאתי
 דבמצות דהנה אחר בעני, מדבר מקוס וככל ול"ו סותרים אינם הרמב"ן דדבר'יםימר
 ומעש"ר התרומות וביעור המע"ש ביעור כיעורים מיני שני כולל בתורה האמור המעשרביעור
 ועליו העולם מן לאבד דהוא חמץ כיעור כמו ביעור סין הוא טע"ש ביעור עניומעשר
 עני ומעשר התום"ע וביעור חמ". כיעור כטו הוא דהב'עור וכתב )שם( יבטות במם'סדכר
 וכהופפתא בספרי שדרשו כמו מרשותו להוציא רק רהיינו רשביעית ביעור כמו ביעור מיןהוא
 על הרמב"ן כתכ כזה ביעור ובמין לו זקוק אתה אין הכית טן שהפרישתו כיון הביתמן

 ממע"ש כפ"ה והר"ב הר"ש ומ"ש אדידיה מדידיה קשה ולא דשביעית לביעור דדמיהתזרה
 דטע"ש דכיעור רש"י כדעת ס"ל גניזה פעונין והפדיון הפירות הכיעור כזסן דמע"שמ"ז
 דבעי הוא לאכלן דאפורין הזה בזמן הביעור בזמן מע"ש ודוקא לירושלים העלאההיינו
 דלענין והא לעיי כם'ש מדרכנן לים השלכה או לרוח וזורה שוחק או ושריפה מה"תגניזה
 וזורה פורר או שורפו חמץ ביעור כיצד הי"א: ומצה חטץ מה' ב3"ג הרמכ"ם רבינו כתבחטץ
 וכפ"ד ע"ש, לים זורקו ואח"כ מפררו זה הרי כו' קשה החמץ הי' ואם לימ זורקו אולרוח
 כו' בגללה האפורימ דברים ושאר כוככים עבודת מאבד כיצד וז"י: כתב ה"1 ע"זטה'
 ומפיל שורף או הרמכ"פ: מ"ש וע"כ ע"ש המלח לים ומפיל שורף או לרוח וזורחשוחק
 אסור אפרן ומשמשיה ע"ז דהא קחני דאו לומר דא"א בעינן יחד שניהם את היינו המלחלים

 מ"ק קמ"ו פי' י"ד בש"ך ועיין ה"י בפ"ז הרמכ"ם וכדכתכ מאומה בירך ירכק לאדכתיב
 אטורות מאכלות מה' וכפ"י ע"ש שחיקה בעי המלח לים ראף שכתב )שם( בב"ח ועייןמ"ג
 הסלח לים פרופה אותה ומשליך כו' הזה בזמן רכעי נפע פירות פודין כיצד כתכ:הי"ז
 ומשמע ע"ש. לאחרים תקלה יהיו שיא כרי אותן ושורף כו' אחרות מפירות כו' מחילןאו

 משום טגי לחודיה המלח ים אלא המלח וים שחיקח צריכין אין רבעי נפע לעניןדם"ל
 נשחק דמטילא מגי לחוד המלח כים דכעי כנפע משא"כ פוכא דחטירא דבע"ז לחלקדיש
 עליהם שחילל הפירות את ושורף ה"ג: דסע"ש בפ"ב הרטב"ם רבינו כתכ בוה"ז מעישולענין
 מבערן : רבינו כתכ וכאן ע"ש. בזה"ז רכעי נמע כפדיון לאחרים תקלה יהיו שלאכדי

 דכאן משום היינו לרוח זורה ולא פירור ולא שחיקה לא הזכיר ולא שורף או ליםומשליך
 הביעור וטעשה באכילה מותרין והנ"ר המע"ש הכיעור שעה כלי שאז המקדש בזמןמיירי
 הסעשר דכיעור רבינו לדעת זאמ" מאיפור לאפרושי משום ולא מצוה משזם זרק אךנעשה
 כמו מרשותו ולהוציא לאבד כדי אלא העולם טן לאבד כדי לאו לים השיכה אושריפח
 לו ואין חוטש לו אין הדמאי בט"ב: מרמאי בפ"א הטשניות בפי' הרמב"ם רכינושכתב
 כטע"ש שחייב מה בו חייב ויא קלים דיניו דטאי של שמע"ש לומר ירצה וז"ל: כו'ביעזר
 כמו הכית טן הקדש בערתי הכתוב שאמר חוא זמנו כשישלם מביתו ויוציאהז כו'האטיתי
 סובר דהוא אעפ"י מכיתו שיוציאהו אלא דטע"ש הביעור ענין הדגיש לא הרי עכ"י.שיתבאר
 מהבערים וענין : הרמכ"ם רבינו כתב מ"ו דמע"ש בפ"ה לקמן וכן שריפה הוא דמע"שרביעור
 )שם( שנאמר לפי כלל וכרשוהו אצלז מהס "ימצא" שלא הפירותעד אותן ויאכדושיתבערו

 כרשותז יהי' שלא כדי הביעור דתכלית דס"ל מפורש הרי ע"ש. הכית מן הקדשבערתי
 להפקיר מספיק טרשזתו דלהוציא ואע"ג ביעזרים לשארי דטי ולא כעולם יהי' שלא כדיולא
 ביעור משונה חילכך למצוה לים השלכה אז שריפה ע"י סרשותו לבער תזרה ו,ידשהכאן
 דמשמע תשביתו כתיכ הא חמץ ביעור דהיינו הנ"ל חביעורים שאר טכל הטעשר שלזה

 תשביתו האי טפרש שריפה אלא חטץ ביעור אין זלס"ד העולם טן לבערם גמורההשבתה
 טפרש ג"כ רבר בכל השבתתז לס"ד ואפי' העולם סן ביקור רהוי תבקרו קתוב שהי'כטו

חאי



 הברכה עשי שש" מ"יי מקורורנ"י
 דהיינו הנזכרים האמצעים בכל להשתמש נחוץ הילכך לגמרי מהעולם השבתה תשביתוהאי

 הפמח מקודם לגמרי העולם מן לבער כדי ושריפה לים והשלכה לרוח וזרה ופיזרשחיקה
 אומר הוא הרי ; )ה.( פסחים בריש ר"ע שהוכיח כמו לאכול חכמים אסרו שכברבשעה
 להבערה ומצינו תעשו לא מלאכה כל וכתיב . מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביוםאך

 דלא בזה"ז ונ"ר במע"ש וכן מאומה בידך ידבק לא כתיב בע"ז וכן ע"ש. מלאכה אבשהיא
 בני יבואו שלא לבערם וחייבין להנאה ולא לאכילה לא ראויים פדיונן ולא עצמןהפירות
 עד ביעור תכסימי מיני בכל ולהשתמש יכערם תקנו ה~לכך תקלה לידיאדם

 מי,רי ונ"ר המע"ש ביעור במצות כאן משא"כ ב"א בהם יכשלו ולא העולם מןשיבוער
 מותר הביעור בשעת וגם בירושלים לאכוך מותרין ונ"ר דמע"ש בזטן גם .הרמב"םרבינו
 להחמיר צורך אין הילכך הוידוי שעת עד הביעור ביום לאכוך לו שאפשר כטה עדלאכול
 דבביעור שביעית מפירות אפי' וקיל ושחיקה פירור בלי לים בהשלכה ודי כ"כבביעור
 לים משליך או באש שורף ן וז"ל ה"ג שמטה מה' בפ"ז הרמב"ם לדעת שביעיתבפירות
 דפירות משום היינו המלח לים להשליך כתב לא המעשר ביעור במצות וכאן ע"ש.המלח
 גם פריונן או נ"ר  או מע"ש פירות משא"כ נאסרין הפירזת הביעזר זטן אחרשביעית
 אופן בשום  נאכלין נ"ר ולא סע"ש  שאין בזה"ו אולם לעיל  כרכתבנו  נאסרין אינםאח"כ
 ובטט בפסח  בחסץ הנוהגים החוסרוח ובכל  הנוכרים  הביטורים ככל שוויםביעורם

 הביעור יהי' שלא  וביבר הנ"ל בכל  הטעשר  בביטוי נוהג  בזה"ו ונ"ר ומע"שובשביסיח
 ונ"ר טק"ש שי טשקין  לשפוך או  להשליך שאסור הא"הש שכתב כמו_  בזיון -בררך

 במי' המג"א כתב חמץ דלענין ואע"ג ע"ש, הוא קודש דבז'ון משום הכסא בביתובכורים
 דהויין בחמץ רק היינו ע"ש יכתחילה אפי' הכסא' יבית בהשייכז ביעזר ידי דיוצאתם"ה
 לבזותן. ואפורין הן דקרש בכורים נ"ר מע"ש טשא"כ אוכיין בזיון משום קפדינן לאהוא

 העלאה א( ביעור בדין מוגים שני בהם יש ובכורים דמע"ש לביעור בקידושין התו'וישיטת
 בכ", לאוכלם יכול איא העולם מן לבערם ח'יב אינו לירושיים הביאם ואםלירושלים
 העולם מן יבערם חייב בגבולים לאכלם שאסור כיון לירושלים הביאם לא ואםשירצה

 כשהגיע העוים מן יבערם התם דמיירי כתבו בא"ד וזקנים בר"ג מעשה ד"ה :( וכ"1רבקידושין
 מן לבערם צריך לכך לידושלים חוץ לאוכלם שא"א ובכור'ם מע"ש כגון הביעורזמן

 דזמן ד"ה :( )'א סנהדדין ומר"שי ע"ש בירושלים יב'אם לא אם הביעור זמד כשיגיעהעולם
 חייב ושנייה ראשונה שנה של מעשרותיו ששיהה כל : וז"ל הכי דם"ל נמי טשמעב'עורא
 מקום בכל מתבער ומע"ש יעני עני ומעשר ללוי ומע"ר לכהן נותן תרומה עכשיולבערו
 הקדש בערתי ומתודה פסח ערב מבעדו ה', פפח קודם לירושלים העלהו לא אםשהוא
 )ל"ב( דבמוטה רש"י דברי תטוהים א"כ התום' כדעת רש"' דעת כאן מפורש הריעכ"לי

 יפי"ז יהסתפק ויש ייישב. ויו2 זא"ז סותרים )שם( ובסנהדרין ,מ'ר וב"ם )מ"ח(ובסוטה
 רק הפרשה חיוב על'ו והחל בירושלים ונתמרחו מידוח קודם לירושלים נכנפו הפידותאם
 מביעור בירושלים בכה"ג פטור אם העלאח טצות קיים לא עוד מעולם א"כ שנכנסאחרי
 השני ביעור כוג לקיים עכשיו ומוטל העלאה מצות קיים לא כאילו נחשב אם העולםמן

 סכיסוי פטור הרוח ע"י כסתה שאם הדם כיסו. לטצות דמי ולא חעולם מן ביקורדהיינו
 ושוב הרוח ע"י הפעולה נגטר הרוח שכיסה וכיון לכסות אחת פעולה דק אין דהתםטשום
 כיון או השני מהסוג הביעור פעולת לעשות אפשר עוד כאן טשא"כ שני פעולהאין

 אינואלא העלאה דמעשה מזו יותר גדולה העיאה לך אין ב'רושלים כבר המע"שדנמצאים
 בירושליס נמצאים הם והר' בירוואליס שהמע"שתמצא מה הוא העקרית והמצוה מצוהחכשר

ואם



 "'הוברכה עשר ששהמקיימקורות
 דתני הא לפרש אפשר ה" בירושלים אפי' העולם טן לבער חייכין דבכה"ג נאטרואם

 איפה מטש מקום ככל טקום. בכל טתכערים והככורים ומע"ש : מ"ו ממע"ש דפ"הבמתניתן
 לדקדק שיש סה להרץ אפשר וכן הנ"ל בגוונא בירושלים ואפי' הביעור בשעתשנמצאים

 דביעור טשם דמוכח לאכול טצוה כאן עד ומשני בשחר,ת ויתודה דפריך מהירושלמיע"ז
 הנ"י לפי אבל חינוך הטנחת בשם לעיל זו קושי' והבאתי העוים טן גמור ביעורהוא
 למאן אפי' והנ"ר המע"ש את ולבער לשרוף יחייב דבירושיים יטשכחת דאיכא שפיראתי
 הפירות שהכנים הנ"ל באופן דהיינו לירושיים העלאה הוא דמע"ש דביעור לי'דאית
 אשם יא דהא קנם מטעם הוא דביעור כמהרי"מ דלא ומוכח לירושיים סלאכה גמרקודם
 בקידושין התוס' שהביאו וסהתוספתא שנתחייב קודם גם לירושיים העלאה דהיתהכלל
 ללוי טע"ר לכהן מעשר ותרומת תרוטה נותנין כיעור מצות כיצר לעיל. והבאתיה,שס(
 טן ביעור לאו טתכערים דהאי דם"ל משמע ע"ש מקום בכל ומתכערים לעני ום"עטע"ש
 העולם טן כיעור ל"צ בורא' אשר אלה יש שם דקחשיב הני כל כ.ן דהא הואהעולם
 טקום לה משכחת טצוה הוא בירושלים המע"ש דאכילת נאמר ואם כו' עני מעשרדהיינו
 קודם כבר הפריש אם שהפריש קודם או שנתמרח קודם כירושלים כשנכנס אמ"יקנס

 לאכוי מספיק זסן והי' הביעור שעתשהניע
 תביעור שעת שהגיע עד אכל ולא המע"ש

 בירושלים שני טעשר אכילת טצות דענין שכתב תמ"ב מצוה חינוך להטנחת ראיתיאמנם
 לאכול שאסור רק רשות שהיא להיות ויכוי עשה מצות שהוא הראשונים מכל שטענויא

 ובתועפות ע"ש. עשה טצות שהיא בהריא כתב צו סי' ביראים אולם ע"ש לירושיים-וץ
 ע"ש עשה טצווו שהיא הלכות בעל בשם שכתב מהימבן ג"כ מביא היראים על-אם

 דאיכא כהדיא שם שכתכו יוהנן ר' אמר כד"ה מכות)י"ט,( כתוס' עיין פדייה טצותולענין
 שיומנו מצינו לא הטצות טונה ובין ע"ש. לא פדייה בלא אבל כידך הכסף רוצרתעשה
 אכל ולא העלאה עשה אפי' הוא מצוה טע"ש דאכילת וכיון פדייה. טצות עשהימצות
 וכן לטהרי"מ בירושלים אפי' העולם טן ביעור צריך אין לטה הכיעור שקת עדבפשיעה
 רבינו: וט"ש דבריהם לכי עצמו ונ"ר לחמע"ש שוה דינם פדיונן בכסף העלאהכשעשה

 סעיף שי"א ס" י"ד ובש"ע ה"1 פ"ד ברמב"ם עיין ככמף כסף שוה ה"ה פריונן מעותאו
 דבשוה מה~דקי"ל לפי י"ב אות אייהו דבר בקונטרס טסתפק ז"ל חאדר"ת והגאוןקל,ח
 בכלי פודין אם שדן ימה כלים דיצא הרסב"ם לדעת לפדות לכתחלה גם מותרפרומה
 בריעבד הבית ובזמן לכתחלח בזה"ז מע"ש לפדות טותר ואם פרוטה טשוה פחותשהיא
 י"ל הביעור כשעת שלא אפ" הזה ובזמן הכית בזמן אפי' הביעור דבזמן וססיק כזהבכלי
 הוא לאבד הפדייה דעיקר כיון והכא לתשמישו שראוי כלי שך חשיבותו דהא מהנידלא
 יפי טעריכין לא הכלי דערך למימר איכא דברע"ש. טשאר יותר בכלי יש השיבות טהא"כ
 כשוה פודין איך דאל"כ שנאסר מק~דם הפדייה שעת שי אלא מפד"ה אחרי שיערכו
 ודאי איא טהם ליהנות שאסור טחטת פרומה אפי' שוה אינו הפדייה אחדי האפרוטה
 טה לפי ערכה דנין הכלי חשיבות וה"ה הפדייה לפני שוה שהי' המצב לפי דניןדאנחנו
 שתשוב עוד היא דראויה כיון טערכה נגרע לא הפדייה דע"י ועוד הפדייה קודםשהיא
 טטנה ושתעבור פרומה שוה או פרומה על הכלי את לחלל חילול כגוןע"י הראשונהלערכה
 לטיטר דאיכא ואעפ"י הראוי' ככל כלי בה וישתמש כטקדם חולק ותהי' המעשרקדושת
 מ"ט פדיון חל אינו פרומה סשוה דבפחות פדיון לה אין פרומה שוה אינה דהכלידכיון
 הביעור בענין והנה ויחללם פרומה שוה יהיה שביחד עד אחר מע"ש פירות עם לצרףיכול
 שדרכן ואת ישרוף לשרוף שדרכן דאת נראה הוא העולם מן ביעור דלכ"ע הזהבזטן

להקבר



ף;3שרכ*רן עשר ששהמקיימקרררףנקח
 ישרף בפסח. חטץ הנשרפין הן ואלו : תוטרה רמוף בטתניתין ראטרינן כטו יקברלהקבר
 ע"ש. ,קכר להקנר שדרכ, ואת ישרוף לשרוף שררכן את והעריה הכרס וכיאי ממאהותרומה
 כאת רתלוי הנקכרין טן ולא הנשרפין טן לא שם בטשנה נזכר שלא הטעשר ביקור כ"שא'כ

 וטשקין ישרפו אוכלין קאי הכרם וכיאי אערלה : שררכן את בר"ה שם רש"י ום"ששדרכן
 רהא קאי לא טטאה אתרומה ק"ש בפירוש'הם והרק"ב הרסב"ם מפרש וכן קכ"ך.יקברו
 שריפה אלא חטץ ביעור ראין לר"י חמץ שך וטשקה זילוף רתעשה רפסחים בספ"קאיתא
 בזבחים אטרינן שנסטאה בנסכים וכן וישורפן נרוי היסק יקשות טחויב טשקין אפי'גם

 ס"ך לזילוף ראוי ר"ה )כ:( בפסחים והתוס' ק"ש ושורפן בפ"ק טרורה להם קושה)צב(
 ע"ש. רמיא כקבורה וזילוף נמי קאי אתרוסה אפי' אלא קאי לבר וכלאים אערלהרלאו
 אתרוטה ולא הכרם וכלאי אקרלה אלא קאי רלא כתבו כך ר"ה )כ"ה.( שבתותוס'
 שטצוה או קצטו טצר מצוה.בשריפה ראיכא היכא בין הילוק ריש וטבואר בהנאהרשריא
 שריפה רוקא בעינן קצמה טצר רהמצוה והיכי תקלה לירי יבא שלא כרי רקבשריפה

 שאר וה"ה שריפה רוקא לאו תקלה יירי ליתי שלא כרי השריפה ואם ביקור שארולא
 בשריפה שררכן את דאסרינן רהא רש"י כתב דשפיר יטימר איכא חייכך ע"שביעור
 ממאה ותרוטה אחטץ גם ולא קאי תכרם וכיאי אקרלה קבורה בקבורה שררכן ואתשריפה
 כיון בפסח וחטץ ,שם( בשבת התוס' כט"ש בהנאה שריא הא מטאה רתרוטה משוםקאי

 לקוים הילכך תקלה סשוס ולא היא קצטה טצר טצוה חטץ שריפת טצות טנותררילפינן
 בפ"ע סרורה להם קושים שנטטאו נסכים )שמי בזבחים אמרינן שפיר והילכך רוקאשריפה
 הכרם וכלאי וערלה עצטן טצר בשריפה ר0צותן טשום היינו וקכרם אמרינן 51אושורפן
 כל ר"ה ,שם בתמורה רש"י כתב רהא תקלה חשש טשום בשריפה רטצותן לרש"יס"ך

 רתימוק גרק"א והקשה קכ"ל להו ואכיך להו ואשכח אינש ריימאאתי יקברו: לאהנשרפין
 טצות רעיקר ליי רטשטק פשומ נ"ל וקתה ותרצתי בשמו לעיך כם"ש בשריפה רמצותולי'

 ליהנות תקלה לירי יבא שלא מצר אלא קצטה מצר לאו הכרם וכלאי בקרלהשריפה
 כחג לכן 'קבור להקבר שררכן ואת ישרוף לשרוף שררכן את החילוק יש והילכךסהם
 יפי ר"ה )י"ה.( סוכה ובתומ' תקיה לירי יבא שלא כרי יקברו לא הנשרפין דכיהמעם

 הכרם ובכלאי הוא טראורייתא נשרפין בהרי קרלה בתמורה לי' רקחשיב הא אםססתפקים
 ואפי' ע"ש הנשרפין הן איו ר"ה )שמ, המורה סוף וע'ין ע"ש הוא רטה"ת להופשימא
 את ר"ה שם ברש"ש וקיין תיקדש פן רק חיוב בלשון בתורה כתוב לא הכרםבכלאי
 ביעור וא"כ שריפה טצות בימוך טשום בקבורה אמור בלא"ה בפמח בחטץ אבךשדרכן(
 סן לבער חייבין שב,ה"ז הביקור ורק העולם טן לבער הביקור טצות ראין לם"רבזה"ז
 לבער הצר'כו ורבנן לבר בגניזה יוצא תורה וטרין לאכלם בזה"ז שאםורין מפניהעולם
 לשרוף שדרכו את בין יחלק בוה"ו ב'עור במצות גם שייך הייכך תקיה ייד' יבאשלא
 בתטורה רש"י כם"ש הוא משקין בקבורה שררכו ואת יקבר לקבורה שררכו ואתישרוף
 בליעי טבלעי רמשקין להו ואשכח איניש אתי רילטא בקבורה תשש אי; ובטשקיןכשפו
 רהא הנ"ל החילוק שייך ג"כ בקינן העולם טן ביעור רמה"ת לט"ר ראפי' ונראהבקרקק
 בשרימה לאו ביעור מצות הרי שורף. או לים וטשייך טכקרן ה"ז : כתג הרטב"םרבינו
 ה"ה רתבשיל רקי"ך ומהא שנממאו. נסכ'ם ולא י לר לחטץ ויא לנותר רסי ויאורוקא

 שריפה לאו ביקור דטצות גיכ סוכח י"מ בטקור כרנכאר יפסר ישאר ראם המעםכטבער.
 אה"ש כתכ ווידוי ככיעור חייכין כח"י נוהג לס"ר רנעי נמע או רכעי כרם וע"ררוקא
יא טטע"ש קורש קורש ג"ש רילמינן כיון רי"ל רצ"ר סי' י"ר בש"ע קיין בח"ך גם רנוהגלם"ר



 קט הברכה עשר שבעה מקיימקורות

 עיין ע"ש שכח"ל בנ"י ה"ה כמע"ש להתורות א"י ח"ל של על ראם עצמו סמע"ש חסיר-א
 זה, כנירן שכארנו מה י"ז, מקור כמוףלקטן

 עשר שבעהכעקדר
 חוטש לו אין הרמאי : מ"ב פ"א רמאי במט' היא משנה כו' רטאי של מעשר אצלונשאר

 העכיר גרול כהן כיורנן לא ז11 סשנה על כירושיסי ואיתא ע"ש. כיעור לוואין
 צריד אינו כרמאי אכל וכוראי לבער צריך לכער הא יתורו שלא העכירן המעשרהוריית
 הוריית העכיר גרול כהן יוחנן והלא רפריד הירושלמי רכוונת )שם הר"ש והכין עכ"ליכער
 צריך אין כרטא, אכל ובוראי לכער צריד לבער חא יתוורה שלא העכירו וטשניסעשר
 תרי או היא מצוה חרא ווירוי כיעור אם פליגי והתרצן דהמקשין למימר ואיכא ע"ש-בער
 היא מצוה רחרא מ"ל המקשין כזה הוא הראשונים רמחלוקת לעיל שכהכתי כמומצות
 הילכך נתכמל כיעור מצות גם ממילא וירוי מצות העכיר כה"ג שיוחנן רכיון מ'להילכך
 לאחר רע"כ והוכיח הוירוי שהעכיר יאחר כיעור אין כוראי אפי' כרמאי רוקא רלאופריך

 וטשני וירוי לו ואין כיעור לו אין אמר ולא כיעור לו אין אלא אסר מרלא מיירישהעכיר
 הוירוי לכמל והנימוק רהטעם בימול לא הכיעור הוירוי רכיטול ואעפ"י נינהו טצותרתרי
 טצותך ככל הזטן כאותו לומר יכולים היו שלא לפי הי' הוירוי דכימול לכיעור שייךלא
 )נר(. רכ"מ רמהגמר' ואעפ"י כיעור למצות שייך לא וזה לקמן כדנכאר צויתניאשר

 חומש לו ראין חמעם שם כראטרינן הוא רמררכנן משום ביעור לו אין רכרטאי מעסאטשטע

 ייתא כראורייתא טעכב דיא חומש כררכנן איתא בראורייתא רטעככ קרן טעמאמאי
 פ' וכמפרי רמע'ש פ"ה כירושלמי כדאיתא כיעור לו יש דרכנן כוראי מ"מ ע"ש,בדרכנן
 והא ק"ש הפמח וער מר"ה שיצא ירק טכער אתה ואי מכער אתה ההיא שנה שלראה:
 הם מעשרין ע"ה ררוכ ררכנן משאר יותר וקיל גרוע ורטאי הוא ררבנן לכ"ע ירקטעשר
 הוא רמאי רהא זה להוכיר יכולין עצטו ומרסאי )כג,( וכשכת ררמאי כמפ"אכראיתא
 ויקוח לקוח רהו"ל יי' תיפוק רסאי טשום כיעור לו ראין לומר ל"ל א"כ טעמהלקוח
 אלא הי' לא שני כית זמן ככל הרי ררכנן כזה"ז רתרומה הרמכ"ם רלרעת ועור מה"תפמור

 וראי אלא כה"ג יוחנן שכימל קורם נוהג הי' ווירוי וכיעור כולם כיאת הי' ריאטררכנן
 ועכשיו הוירוי שכימל אחרי גם נשאר וכיעור תיקון ראורייתא כעין רכנן רתיקון כלראטרינן
 טמתפק האחה"ש והנה כוירוי וגם ככיעור גם בשניהס נוהג לקמן כדנכאר כימולושעכר
 ח"ל דפירות תרוטות בהלכות הכ"כ פ"א הרמכ"ם רכינו ופמקו רחלה רפ"כ רקי"לכהא

 טדכריהם כסעשרות חייכים לארץ שנכנמו אחר ישראל ביר לסעשר ונקכעו לארץשנכנסו
 איא ח"ג אינו גח"י מיאכתן זכשנגמר מה"ת חייג גא"י טיאכתן נגטר בח מחיק)הכ"ס

 קרח פ' כמפרי דהא טטש א"י מפירות כמע"ש קרוש הוא שלהם מע"ש אםטרכריהן(
 מעשר וכי רכתיב משום א"י פירות על ח"ל טפירות תורמין ראין יליף כחקותי פ'וכתו"כ
 א"י כשל אינם ס"ם כא"י מלאכתן רנגמר אף חזינן א"כ לר' קורש הארץ מזרע כו'הארץ
 מתודה אם וצ"ע כו' הישן על טחרש כסו הוא תורמין שאין ומה שוה רקדושתם י"ל אוכו'

 בח"ל אף רנוהג לס"ר נ"ר גם או רכעי ככרם י"ל כן לכר חו"ל של טע"ש אלא לוכשאין
 א"י לפירות להתיחם בא"י מלאכתן ונגטר לא"י שנכנמו ח"ל פירות לדטות מ"שע"ש

 אינו שכיניהם והמחיצה א"י גרולי ששניהם כטו קרושה ענין בכל זל"ז וקרוכיםגמורים
 תומ"ע להפריש זל"ז קרוכים יהיו שלא טפסיק קיר כיניהם שיש הישן על טחרש כמואלא

סזל"ז



הוברכה עשר שבעה מקיי מקורות"4
 הורתו שהי' ישראל לבן רומה שאין כמו רחוקים יותר רהיחוסים למיטר איכא גאמתמזע"ז
 והתגייר הוא כא אח"ז אלא כקרושה היתה הורתו ולא לירתו שלא למי כקרושהולירתו
 כקרושת קדושתו אין הגיורת לאחר גם והילכן צרק גר להיות ישראל כקרושתונכנם
 מותר גר לכהן אסורה שנים שלש מכת פחות נתגירה אפי' הגיורת רהא מגזעישראל
 לקרושה מעיקרא הכאה הקרושה רומה שאין מכואר הרי כגיורת מותר וממזרכטמזרת
 לקרושת א"י טגירולי הפירות קרושת רומה ראינו למימר איכא הרכר אותו אח"כהכאה
 נינהו רמעיקרא קירושי א"י רגירולי ח"ל מגירולי לא"י טה"ל שנכנסו מפירותהפירות
 הפירות על הקרושה שעלח אחרי גם הילכך הקרושה כאה ראח"כ ח"ל מגירוליטשא"כ

 הפירות קרושת רומה אין זאת ככל מלאכתם ונגמר להארץ הכנסתם ע"י כתומ"עשנתחייכו
 הארץ פירות על ח"י מפירות תורמין אין הייכך הארץ מגירולי חפירות לקרושתהללו
 מיניה תום"ע שהפריש אחרי שהוא אופן ככל אבל הקרושה כטעלת רוטים ראינםטשום
 התרומות כא"י מלאכתן ונגמר כהארץ שנכנמו ארר ח"ל מפירות שהפריש התום"עוכי'

 מע"ש רין להמק"ש גם הילכך ריניהם לכל ומעשרות תרומה ריני ככל גמורותתרומות
 הללו רפירות נימא ואם הארץ גירולי מפירות כטע"ש ככיעור וחייכין לה ישגמור

 ורחייכין מה"ת מע"ש כקדושת קרושיס שלהם המע"ש מה"ת כתום"עחייכין
 חייכ אינו בהארץ שנכנסו שכח"ל רפירות נימא אם זאפי' מה"ת ווירויככיעור
 רמקרא מאחר להוכיח הכ"ם ום'ש כהריא הרמכ"ם רכינו שכתכ כמו מה"תכתום"ע
 וממילא יח"ל שיצאו ישראל ארץ כפירות ומעשרות מהתרומה גם לפמור יליףרשטה
 וטעשרות תרומה לענין גם לארץ שנכנסו ח"ל פירות מראורייתא לחייכ למילף לןאית
 קשר שום לה אין חיה רחיוכ כחלה אלא יחיוכ ילפינן יא רמשמה לסימר איכאע"ש
 המקום ,האלה טהשנים חוץ אחר תנאי בשום תלוי לא חלה להיוכ כי שלה יהעכרויחס

 תיויים רחיוכם ומעשרות כתרוטות משא"כ כחלה מה"ת חייכ כא"י שנתגלגל וכיוןוהגלגול
 שמה מלאכתן ונגמר כהארץ נכנסו ראפי' לטימר איכא הילכך וכטקוטם כגירולסג"כ
 לזה זהוכחה גידולה של כהעכר גם ותלוי מקושר רתוטע"ש רחיוכ כיון מה"ת מחויכאינו
 ולא דיגונך ומ"ס נכרי דגן ולא דגנך סנר טר קמפיגי נסאי : ,מז.( בגיטין ראיתאטהא

 בא"י ישראל כיר מלאכתו ונגסר כארץ שנכנס ח"ל רפירות איתא ואם ע"ש נכריריגון
 מפירות גרע לא עכ"פ יהפקיע כא"י לעכו"ם קנין יש למ"ר אפי' א"כ כתום"ע מח"תחייכ
 הארץ טעשר מוכל .ריליף רהספרי הא ולפי"ז כא"י ישראל של מלאכה גטר דמהניח"ל
 איכא ואעפי"כ כעלמא אסמכתא אלא אינו הארץ פירות על ח"ל טפירות תורמין ראיןגו'

 להכים דם"ל לטימר ואיכא ודאי ררכנן ככל מררבנן ווירוי ככיעור חייכ דמע"שלטימר
 ככורים כה' הרמכ"ם כתכ רהא "בא"י", "גלגול" א"י" "גירול תנאים כשני תלוי חלהדגם
 הארץ סלחם כאכלכם והי' שנאמר כלכר כא"י אלא מה"ת כהלה הייכין אין ה"ה:פ"ה
 מלחם דקרינן כחלה חייכין הארץ מגירולי ררק כהעכר ותלוי קשור חלה גם א"כוגו'

 תומ"ע דילפינן ס'ל הילכך ותנאיהם פרמיהם ככל לתרזט"ע חלה רומים הילכךהארץ
 והמראה לחיוכ כא"י שנכנמו ח"ל כפירות וכן לפמור לח"ל שנכנסו א"י פירות לעניןסחלה
 לארץ שנכנסו ח"ל דפירות הרמכ"ם ררעת וס"ל הכ"ם על חולק ה"א רחלה כפ"כפנים
 להקיש מחלה טעשרות כלל הרמנ"ם יליף דלא וכתב: טדרבנן אלא כתום"ע חייכיםאינם
 שה, מכ"ש פמורין כחלה דאם יח"ל שיצאו א"י פירות ברין רכריו כריש רמעמיה אלאזל"ז

 ומעשרות תרוטות היו לא נוהגה שהחלה כזטן אף שהרי והמעשרות התרומה מןפמורין
 אלא קאי לא רסכיא רשמה וקרא שחלקו( שנים וכשכק שככשו שנים )כשכענוהגין

אחלה



 "י" הברכה עשי שבעה מ"יימקורות
 למעשרות נקבעו שיא טכיון פטורין ופעשרות מהתרומה שאף דנימר הוא דממילאאחלה
 דאי זו כהלכה דכריו ככל הרטכ"ם דאיירי הוא וכהכי לכן טקודם ויצאו ההיובבטקום

 ההפ-שה קודם אח"כ בשיצאו שיפטרו דנימר דיין ולית דין לית ודאי בא"יבשנקבעו
 דבריו דמוף ג"כ נדע וטזה לפנים א"צ וזה פטרן ומי הטעשרות חיוב עליהן חל כברדהא
 כניסתן לאחר עד נקבעו בשלא היינו דחייבין דפסק לארץ שנכנסו ח"ל פידותבדין
 דאם רשטעינן הוא ממילא דרישא בדין וא"כ כלל קביעות שייך לא בח"ל דבעודןיארץ
 ח"ל בפירות דבסיפא אלא כו' לגמר' הן ופטורין טעשרות לענין דפטורין פשיטא פטורי;טחלה
 טפני אלא וב ח לענין טחלה ילפינן דלא לגמדי פטורין שיהו הי' בדין לארץשנכנסו
 לפי ע"ש, במעשר חייבין שיהא הוא חכמים תקנת לסעשרות בא"י כא; שהוקבעוהרואין
 חייבים הרואים טפני ורק מתוס"ע הוא פטור מדינא ולהיפך מרינא החיוב שאיןדבריו
 וכן הבית מן הקדש בערתי בכלל ואינם חייבין אינם ווידוי: דבביעור למימר איכאלעשר
 לא בדרבנן החיוב וגם מה"ת חייב אינו לארץ שנכנסו ח"ל דפירות הרמב"ם דעתמבואר
 ואולי הדסאי על גזרו לא למה טה"ת דחייב כהכ"ם נאטר ואם חייב אינו ודאי גםהא קם"י טאי דאי"כ כארץ מלאכתן דנגטר התם טיירי וע"כ עכ"ל לארץ שנכנמו ח"יבירות עי גזרו לא הדמאי על כשגזרו הי"א: מעשר דהלכות בפי"ג הרטב"ם סדכתב גמורחיוב
 חייב בכה"ג גם דלהכ"ם לארץ נכנסו ואח"כ בח"ל מלאכתן בנגמר אוקמי לשיטתיההכ"מ
 חלה חיוב בין לחלק איכא אכתי והנה דמאי על גזרו לא אלו דבפירות וקי"למדרבנן
 שטותר( ד"ה נ"ו ע"ז ובתוס' רישא ד"ה ~ס"או מטין בתוס' עיין זה חילוק )כעין תום"עלחיוב
 טלחם באכלכם והיי דכתיב ו0הא תליא הארץ בגידויי ולא טילתא תייא בגלגוי רקדבחיה
 בא"י שנעשה בתנור פני' קרומת לענין בעינן דעיקר הארץ גידולי דבעינן ראי' איןחארץ

 בח"א הרשב"א והכיאו ה"א דחלה בפ"ק בירושלטי וכדאיתא דד"ע אליבא בחלהנהחייבה
 הארץ לחם דר"א טעמו מה מחייב ור"ע פוטר ר"א לארץ שנכנסו ח"ל פירות וז"ל: ג"דסי'
 בפירות בין חייבין אתס שטה שמה אתכם מביא אני אשר הארץ אל דר"ע מ"ט ח"ל לחםלא

 שמה אתכם מביא אני אשר הארץ אל דר"ע טעמא ר"א טקיים טה ח"ל בפידות ביןהארץ
 את ר"ע טשיב לקישכך בן ר"ש בשם הילא ר' לעזד ר' בשם בא ר' לעזר ר' בשסחברייא

 חייבין שהן ומיתות קמחין ומצאו לארץ ישראל שנכנסו בשעה לי סודי את אין ליעזרד'
 יחם ליעזר דר' טעטא ר"ע טקיים טה כו' מיניה מקבל והוא הן פטוד גידולי ולאובחלה
 ולחוץ החוט טן חייבת ולפנים החוט טן פניה קירמו אם לארץ שנכגסה בספינההארץ
 אחר הולך שהכל הכנסתן היא הגוי עיסת היא פפינתה היא דר"ע דעתיה עלפטורה
 לא הילכך לתוט"ע רמי ולא תליא הארץ בגידולי לאו חיה הרי עכ"ל בתנורקרימה
 דחייבין בארץ מלאכתן ונגמר לארץ כשנכנסו ת"ל דגידולי מחלה תום"ע לסילףטציגו
 הטעם פנים המראה מ"ש אך ע"ש כ"ט ס"ק של"א סי' י"ד בהגר"א ועיין בתום"עטה"ת
 גרעו דלא לי' תיפוק קשה הוא הרואין מפני לא"י שנכנסו ח"ל בפירות המעשרותדחיוב
 ארץ כפירות או וטעשרות בתרומות נוהגות שיהיו תקנו דנביאים שנער ארץטפירות
 נכנסו כשכבר וכ"ש לאר"י מביבות שהם מפני תקנו שחכמים ומואב עטון ובארץמצרים
 לא דאילו לטימר ואיכא מתום"ע מדרבנן דחייבין כא"י ישראל ע"י מלאכתן וגגמרלא"י
 הפירות שי הדין יודעים היינו לא לא"י שנכנסו ח"ל לפירות מיוחדת תקנה חכמיםתקנו
 ה"א טתרומות בפ"א חרדב"ז כם"ש תקנו לא תקנו רלא ומאי תקגו דמאי דקתני דהו"אהללו
 נתיישכו שלא טשום לא"י קרוכה היא שגם אע"ג ה;כירו דלא אדום ארץ לעגין ככה"גהטעם
 שאין תום"ע בהם נוהג אין ישראל בהם נתיישבו אפי' אח"כ אז תקגו ולא ישראלשם

לנו



 ךקברמןק עשר שבעהמקרר פקררררצקינ
 פירות מיני הני בכל נטי איכא ביעור דפצות ונראה ע"ש גזירתם על להוסיףלנו

 ובארץ 1פואב עפון ובארץ טצרים ובארץ שנער ובארץ לא"י שנכנפו ח"לבסירות
 ע"ה ררוב לדמאי רמי ולא תיקון דאורייתא כעין רבנן רתיקון דכל טשוםסוריא
 ואת הוידוי בפרשת כתיב רהא הני בכל שייך לא הסעשר וירוי סצות אךפעשרין
 קיים לא ואם גו' ורמש חלכ זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר לנו נתתה אשרהארפה
 את הנ"ל הפפוקים לופר שייך לא הנזכרות הפקופות מפירות אלא ביעורפצות
 ואינם א"י פירות הוי לא הפירות רהא גו' לאכותינו נשכעת וכאשר גויהארמה
 ממע"ש בפ"ה בברמנורה ועיין ובוירוי ר"ה )כז.( ב"ב בתום' עיין כלל לא"יפתיחסים
 שי"א סי' י"ר הש"ע בעל שפפק כיון זה ופלבר ול,מ ל"ח בטקור ולקטן ע"ש י"רפשנה
 שמע"ש לפי' קם"ח: פ"ק הש"ך וכתב ע"ש. בפוריא מע"ש להפריש חייבו לא קל"א:פעיף
 אם קדוש ואינו כח"ל נוהג אינו שהרי מח"ל אותה מביאין אין מקום הבאת ומעוןהואיל
 שבא"י דינים להם ריש בפוריא ואם ע"ש כסוריא להפרישו חייבו לא הילכךהפריש
 חייב בפוריא שרה הקונה המ"1: מתרומות בפ"א הרמב-ם ופפק )ח( בגימין רתני הניכגון

 ואעפי"כ בה"ד )שם( ועיין ע"ש. בירושלים הקונה סה"ת שיתחייב כמו מדבריהםבתוט"ע
 דליכא א"י אמו גזירה טשום רק שם תום"ע תקנו רלא לא"י כפטוכות כ"ש נוהג פע"שאין
 הבית טן הקודש בערתי כתיב בוירוי דהא וידוי דין ליכא טע"ש רליכא וכיון פע"ש.חיוב
 מפ"ד להעיר יש בפוריא פע"ש חיוב יש אם הדין עצם על אולם הוירוי את מעכבוטע"ש
 מוריא ונ"ש טע"ש נוהג 1מואמ ועמון ומצרים בבבל ראפי' סבואר רמשם פ"בדירים
 מוריא כדין המחכר רכרי על שכתכ קצא כם"ק של"א מי' וצ"ל להגר"א וראיתיע-ש
 ע"ש כוכמים עובד בשל אלא ל"ק' רשם תסוהים רבריו אבל וז"ל במע"ש חייבאם
 סי' ובהגר;א )ם"מ.( לב"ק הרשב"א וחירושי קנ"ו פי' להרמב"ן הפיוחסת בתשובהועיין
 רהרטב-ם שמפרש הי"ד ונ"ר פטע"ש פיא הרסב"ם על בררב"ז ועיין כ"ח ס"קרצ"ד

 שאסר כיון רבינו על להשיג הראב"ר שרעת וכתב בפוריא פע"ש יש אם פליגיוהראב"ר
 הרחוקים מקופות שהן בח"ל תקנו לטה לא"י קרובה שהוא מע"ש תקנו לאשבפוריא
 טעשר לקבזע כדי אלא בטעגש אלו מקוסזת תקנז שיא מוכר זרכינו מסוריא יותרטא"י
 על פוסכין היו לא"י קרובה שהיא בפוריא משא"כ העניים עליהם שיפמכו כריעני

 רמינו. בשם מ"ש ז' בטקור יעיל עיין שם בכ"ם ועיין ע"ש שבא"י ענימעשר

 עשר שמנהכוקרר
 בכל פתבערים והמכורים ומע"ש. וז"ל: איתא מי'1 ממע"ש בפ"ה כוי אציו נשארי"ח

 מתכערים דהאי משמע ע"ש, ס"כ בפ"ב בכורים איתא וכן ע"ש,מקום
 בכל פתבערים הן רהרי כתב לא הרסב"ם ורבינו ובכורים מע"ש על קאי מקוםמכל
 דמתבערים טע"ש על ברור ריותר טשם טבואר הא אמע"ש ולא אככורים אלאטקום
 לא רככורים פובר ור"ש לר"ש ת"ק בין מחיוקת ראיכא פבכורים יותר טקוםבכל

 לפיפר ואיכא פקום בכל רטתבערים לכ"ע במע"ש משא"כ לכהנים נוהנין אלאפתבערים
 דטתבערים הא לענין אנל פליג דר"ש טככורים טזפכם יותר טע"ש כיעור דין כעצםדרק
 אפי' היינו בכ"ם מתבערים רהאי דכ"ע אליבא למע"ש ולא נאמר בכורים יענין רקככ"ם
 הענין בפע"ש סציאות ריש בארנו הקודכים במקורות )לעיל במע"ש שייך לא וזה כהןביר

 פתבערים דבכורים בכ"ם לענין למע"ש בכורים כין החילוק לומר ואין ככ"ם(רפתבערים
בין



קיג ףקבנרכךק "שר שמונה מקיימקורות
 רפ"כ כטתניתין נשנה לא למה רא"כ כירושלים רק וטע"ש ככ"ם בין כירושליםבין

 ראין סע"ש סשא"כ סקום ככל מתכערין רבכוהים לסע"ש. ככורים בין שיש החילוקרבכורים
 הרמכ"פ וכ"ש כגכולים ואפי' ככ"ם סתכערים מע"ש רגם וראי אלא בירושלים איאמתכערים

 ככל שטתכערים כ11נת1 רכאן משום היינו ככורים לענין רק מקום בכל רמתכערים האכאן
 כתכו וכן ט"1 רטע"ש בפ"ה הר"ש כתכ וכן כמע"ש שייך יא וזה הכהן ביר אפי'מקום
 וכן ע"ש, הכחן כיר אפי' מתכערים רככורים ככיעור וחייכין ר"ה )ע"ג.( כיבמותהתומ
 ככ"ם האי וז"ל: ככ"ם סתכערים כר"ה שכתב מ"ו דסע"ש כפ"ה ראשונה להמשנהמצאתי
 שאינו זה שייך לא טע"ש ולענין סתבערים כחן כיר שאפיי לומר קאי לחוראבכורים
 בכל כחכורו הרמכ"ם העתיק וכן מכערו והנשאר לבעלים נאכל אלא לעולם לכהןניתן
 )צח:( כב"ק טצוה למעכר כעינא אנא לו לומר שא"י וקט"ל הכהנים לכעליהם לטוסרםוא"צ הישראי כיד גם היינו ככ"ט מתכערים האי מפרש ובאה"ש ע"ש לחור אכיכוריםמקום
 כיד ככורים הוא קנם רטמעם הכיעור על מהרי"מ ולמעם ע"ש, המצוה הבעלים עלרגם

 ומה לכחן הככורים את עתה עד נתנו לא כי לקנום מפי שייך להם חירוש אינוכעלים
 למיסר איכא ככיעור חייכין כהן ביד ככורים רגם מהא המהרי"מ על חאה"ששהקשה
 כאכילה מצוה ראין לתרוסה רמי ולא ע"ע אכלם שלא על לכהן רקנסינן מעמארהיינו
 לאכול שלא הכהן רצה שאם ידוע שהרבר הכ"כ: פמ"ו כה"ת הררכ"ז כרכתכ חיוכיתכ"כ

 לאכוי מצוה ככורים משא"כ ע"ש. עשה על עכר ולא בירו הרשות ימיו כלתרוטה
 כדכתיכ:

 לאו ורלמא שם הגמרא פריך לא למה )פא:( דב"כ סוגיא מהאי להעיר ויש גו' ר' יפניואכלתם
 רהיינו תרוסה של ככיעור וחייכ נינהו ביכורים לאי רלמא או מלשרוף ופטור נינהובכורים
 להס יש ככורים שרין ביכורים ועיטור הבכורים בתוסי טמתפק האה"ש ע"ש לכהןנתינה
 נאכית בכורים תוס' : מ"י רככורים כפ'ג ראיתא מהא ע"ז להעיר יש ע"ש ביעור לעניןמהו

 ככורים רתום' חשיב קא לא ולמה ע"ש. כרסאי חייכ הבכורים ועמור הרמאי מן ופמורכטחרה
 כמהרה נאכית אם ככורים עמור כנירן להוכיח התיו"מ שרצה כמו בכיעור חייבים ככוריםועימור
 יש ביעור כרין וכ"ש ע"ש כמהרה נאכלת בכורים רעמור כהריא רככורים כפ"ג תני רלאטחא

 כטהדה אכילה רענין ניעור סדין כלל נמתניתין תני טדלא ביעוד מעונה דאינה שפידלהוכיח
 שמשמע וכטו הככורים בעמור רה"ה למיסר איכא ביכורים תוספת לענין נזכר עכ'פהא

 כמחרה אכילה לענין שוים שניהם בכורים ועמור ביכורים רתוסי הכי רס"לטהרטב"ם
 טככורים פ"ג ראשונה במשנה ועיין הי"ח מבכודים פ"ב בחבורו הרמכ"ם מרכריכרמכואר

 וראי בכורים ועמור כיניחם חילוק ריש כלל התנא מזכיר .לא ווירוי כיעור סשא"כמ"י
 וראי ביעור מצות א"כ גזרו כדמאי ראפי' ניניהו גטורין כחולין רהא וורוי בעורליכא
 לענין שכיניהם החילוק תני לא ימה וורוי ביעור איכא בכורים רכתום' איתא ואםייכא
 כיעור מצות ליכא דכשניהם ודאי אלא רמאי לענין כיניהם חילזק דתני כמזביעזר
 עליהם ואין בעימא לסצוח אלא באים ולא עביר לא בעי ואי מעככים אינםרשניהם
 ראשונה חמשנח כס"ש היינו כמהרה יאוכלם לענין דהחמירו והא וחומש זרותאיסור
 ק"ש. תרוסה טהרת על שנעשו סחולין גריעי ולא נעשו בכורים שכמהרת טשום)שם(:
 הטעם למימר איכא כיעור לענין ככורים ועמור לתום' ביכורים כין החילוק תני רלאוהא

 לענין ביכורים זעמור יתום' בכורים בין החייוק תני לא למה מעם ראשונה חמשנהכם"ש
 לענין ככורים רין להם אין ווה רזה לעימור תום' בין חילוק כזח שאין כיון זרותאיסור
 אם תינח הא אולם כיעור רין אין לשניהם ביעור לענין ה"נ ע"ש, מותרים ושניהםזרות
 מן ראפי' רמפרש יהירושלמי אכל הוראי מן ולא הדמאי טן פמור ככורים רתום'ניסא

וראי



 ר;ברכה עשר שמדנה מקיי מקורותקיי
 חייבא בדסאי דאפי' אשסעינן דהתם דעמור מיפא משום דסאי ברישא ותנא פטוריןודאי
 לענין כבכורים הבכורים דתוס' בסתניתין דאטרינן הא שמפרש )שם( שלטה בטלאכתעיין

 איכא אכתי ע"ש במהרח ונאכלין לחוטה חוץ ולאכול לזרים ואסורים הודאי סןדפמורין
 אכילח לענין אלא כבכורים שאינם סובר הרטב"ם אולם סאי ביעור סצות לעניןלהסתפק
 הוידוי טן ופמורה במחרה נאכלת בכורים תוספת : איתא דבכורים פ"ב ובתומפתאבמהרה
 סצוה חדא וביעור דוירוי לס"ר לפי"ז הגנזז באור הגירסא ועיין ק"ש הדטאי מןואצ"ל
 ביעור מצות הא נינהו סצות דשתי ניסא אם ואפי' ביעור אין סטילא 1ידוי אין אםחיא

 בשתיהן חייב או יומר צריכין עייון קדש טהקרש שתיהם ילפינן בבכורים וידויומצות.
 אך )שם( בכורים במנחת עיין הודאי טן פמורח בתוספתא דגרמי ואית בשתיהן פמוראו

 בכורים תוס' התם דחשב סודאי ולא פמור מדסאי דרק מבואר מדמאי דפ"אטהתומפתא
 יוחנן א"ר ח"ג: טדטאי פ"א בירושלסי ועיין ע"ש בדטאי חכמים בהו גזרו. דלא הניבין

 על גם בכורים דתום' נימא ואם ע"ש. הללו דברים על גזרו לא הדמאי על שגזרובשעה
 גם הלא דסאי על גזרו דיא הני בין בכורים תוס' חכטים טנו לסה א"כ פטוריםודאי
 בדברי גורם ע"כ בודאי חייבין בכורים דתומ' דס"ל להרסב"ם א"כ פמורים ודאיעל

 סן דממוד התוספתא דברי הביא לא לטה ותקשח הוידוי טן דפמורין הנ"לחתוספתא
 לזר וטותרין קדושח שום להם דאין סשום הביעור מן דממור דס"ל לטיטר ואיכאהוידני
 קריאת זו וידוי התוספתא ומפרש הוידוי סן דפמור להזכיר למותר ממילא לעילכס"ש
 וחייב הביעור מן ממור בכורים דס"ל לר"ש הוידוי הירושלמי שמפרש כטו חבכוריםפרשת
 קרייה זו וידוי : ה"ב דבכורים בפ"ב בירושלטי דאיתא כמו הפרשה קריאת דהיינובוידוי
 עצטם הבכורים ישנם אם בכורים תום' על בכורים מ' קריאת המציאות רחוק אךע"ש
 אברו או נבזזו או נמקו כגון אינם ואם . עצטם הבנורים מחמת הפרשה בקדיאתחייב
 תומפת בכודים אין אם בכודימ ועמור תוספת מלהיות נתבמלו הרי שנמטאו או שנגנבואו

 והפריש ואבדם בכורים דהפריש ה"מ סבכורים בפ"ד הרמב"ם מסק דהא ועוד טנייןועמור
 פרי כל ראשית את לופר יכול שאינו סשום קורא ואינו השניים מביא תחתיהםאחרים
 אינו דהא קורא אינו והעמור התוס' דעל ידעינן ומטילא ע"ש ראשית שאינן לפיהאדטה
 והפריש הבכורים נאבדו ואם ראשית שאינן לפי האדמה פרי כל ראשית את לומריכול

 בפ"ד הרמב"ם דפמק כיון ייכא וידוי וגם בביעור חייבין דאין נראה במקוטןאחרים
 בקרא כוללים ואינם קדש דין להם אין הרי כביכורים חומעו עליהן חייבין דאיןטביכורים

 סבכורים בפ"ב הרמב"ם טדברי להעיר ויש ג"כ וידוי ליכא וממייא הבית מן הקדשדבערתי
 כשהביא בד"א כבכורים התוס' הרי עמרן או עייהן והומיף וחזר בכוריו המריש : וז"להי"ח
 כבכורים שאינה ואעפ"י כבכורים אינה ממוריא או הירדן סעבר הביא אם אבלסא"י
 מא"י כשהביא כככורים ככורים תוס' מה לענין וצ"ל ע"ש. כמהרה איא נאכלתאינה
 ואם בטהדה נאכל מח"ל כשהביא גם כמהרה אכילה לענין אם מח"ל משהביאיותר
 טה' בפי"ג הרמב"ם כדכתב הדמאי מן פטור מח"ל כשהביא גם מהדמאי, לפמורלענין
 51א בב5 עולי בה שהחזיקו הארץ פירות על אלא הדסאי על גזרו דלא ה"ג0עשר
 ולענין זרות אימור לענין ודאי אלא ע"ש. במוריא ולא סצרים עולי בה שהחזיקובטקום
 הני לא לסה לדוכתיה קושי' הדרא וא"כ ביעור לענין ג"כ 1א1יי דפמור מבלודאי
 ועור וביעור זרות ואיסור ודאי לענין בכוריס לעמור בכורים תוס' בין שישהחייוק
 עטרן או עליהם והומיף וחזר : כדכתב בכורים . ועמור בכורים תוס' יחד סערבהרסב"ם

 בכורים בעמור הא כו' מא"י כשהביא בד"א כככורים בכורים התוס' הרי כתב שניהםוקל
תנן



 "טי הברכה עשי שמינ" מ"יימקורורנ
 בשתיהם רפתח ועור כלל רמאי על גזרו לא רמח"ל טא"י כשהביא וססתטא כרמאי חייבתנן

 רטפי"ג ועור כככורים התוספות הרי ; לכר כתו' וטסיים עטרן או עליהם ולהוסיףשכתכ
 שם מרכתב בוראי ח'יב בכורים רתוספות הרטב"ם לרבינו רס"ל משטע הי"ר סקשרסה'

 למה פטור בוראי גם ראם הייב וראי הא משמע הרסאי מן פטורין בכוריםרתוספות
 בח"ל ראי מיירי כא"י ע"כ רהתם פטורין מוראי אפ" הא הרטאי טן רפטוריםחשטקנו
 תומפת בין חילוק ראין ס"ל הרמב"ם ררבינו למיטר ראיכא ונראה גזרו יא בחוליןאפי'

 להומה חוץ לאוכלן ולא הרסאי מן רפמור לענין כבכורים ושניהם בכורים יעטורבכורים
 והא בכירים ועטור תוספת שתיהם בו שכולל שם הוא בכורים ותיספת בטהרהונאכלין
 בכורים לעטור בכורים תוס' כין הילוק ראיכא י' סשנה רבכורים רפ"ג במתניתיןרתני
 משבעת חוץ הבכורים את טעטרין טי: במשנה ראמר הוא לר"ש רוקא היינו רטאילענין

 מתם ר"ש הנ"ל המשניות בשתי רגורם להרטב"ם המשניות מפירוש רטשטע ע"שהמיני"
 ראיכא אמר שפיר ולשיטת'ה ע"ש. במ"י יו"ט התום' שכתב וכטו ננם בן ר"ש גרם'נןולא
 רק באים שלא א' רברים בשני לבכורים רמי בכורים רתוסי לעטור תוס' ביןחילוק
 כבכורים לרינא גס הייכך נינהו בכורים סמין בכורים רתוס' ב, כבכורים המיניםסשבעת
 לככורים רומה שלא בכורים עטור טשא"כ בטהרה ונאכלין מרמאי לכה"פ לפטורלענין
 לענין בכורים כתוס' אינם ירינא גם הילכך הסינים בשבעת ולא בטינו לא רברבשום
 אפי' כבכורים אינם בכורים רעטור לטיטר איכא הנ"ל לפי ר"ש ולרעת הרטאי מןלפטור
 לא בכורים רעטור כר"ע רק'"ל מה לפי אך התומי"ט שמסתפק כטו בטהרה נאכלתלענין
 בפי' הרמכ"ם רבינו שכתב כמו יכה"פ אחר ברבר כבכורים הטינים טשבעת איאבא

 כבכורים בכוריס עטור רגם לריריה לטימר איכא הי"ח מבכורים פ"ב וברמב'םהטשניות
 חום רשם למימר ואיכא בטהרה ונאכלת לחומה חוץ לאכול ושלא טרמאי שפטוריענין

 אמרו אימתי : טי"א רבכורים בפ"ג ראמרינן הא ולפי"ז ועטור תום' שתיהם כוללבכורים
 בזסן בין טחלק ולריריה הכי רקי"ל הוא ולר"ע בכלל עטור גם כבכורים הבכוריםתוספת
 בבכורים חייב הארץ טן באה שהיא ובזמן חארץ מן באה לאינה הארץ טן באהשהיא
 אינה ואם הנ"ל רברים ג' לענין טררבנן כבבכורים בכורים ועטור תום' גם הילכךסה"ת
 כככוריס אינם בכורים ועטור התום' הילכך כלל טת"ת בכורים ליכא רטשם הארץ טןבאה
 טה' ב8"ג ט"ש כל הרסכ"ם רכרי היטכ יכואר ולפי"ז כטהרה אכילה לעניןאלא

 עיטור לענין הת'1"ט רמסתפק הא שפיר אתי ובזה כר"ע פסק רהוא הי"חבכורים
 אתי הנ"ל לפי אבי הנ"ל מרברי ספיקותו טיפשט ולא בטהרח נאכלת' אםבכורים
 ביעור יר"ע אפי' אופן ובכל רר"ע אליבא כתב והרסב"ם לר"ש ססתפק רהואשפיר
 טעשר רוראי הרמב"ם ררעת רהוכחנו סשום בטרים בתום' אפיי ליכא זרותואיסור
 ום"ש ווידויי זרות ואיסור ביעוד לענין ביכורים, דין להם דאין סוכח לחפדישחייבין

 אם אבל כתב ולא כו' מסוריא או היררן טעבר הביא אם אבל כו' כר"אהרמב"ם;
 והביאו מ"ט רבכורים בפ"ג הירושלטי רברי עפ"י רזהו לטימר איכא סתם מח"להביא
 מעטון הבכורים את מעטרין שאין טורו עטא כל טנא א"ר )שם(: אליהו כשנותהגר"א
 את מעטרין המינים טשבעת חוץ הבכורים מעטרין דאמר טאן בח"ל פליגין מאי1טואב

 מחו"ל טעטרין אין מינים משבעת אלא הבכורים את טעמרין אין לס"ר טח"להבכורים
 בכורים שטביאין טועין ארם בני שאין טחו"ל ביכורים שטעטרין מורי עטא כל אמרור"י

 טעטון הבכורים מעטרין הטינים טשבעת חוץ בכורים טעטרין ט"ר וטואב כעמון פליגי טהטחו"ל
 וכיון עכ"י ומואב מעמון הבכורים טעטרין אין הטינים עת טשכ אלא מעמרין אין ים"רטואב

רהרטב"ם



 ןץבנרכןן עשל שמלנה מקיי מקרררתקטי
 מעמדין אין רם'ד אליבא מנא ולד' המינים סשבעת אלא טעמרין אין כם"ד פסקדחרמב"ם

 בכורים בעמור נמי דמיידי כאן הרטב"ם כתב הילכך מח"ל טקמרין "ין הטינים משבעתאלא
 רכתב שפיר אתי לר"י ראפי' למיטר ואיכא מסוריא או הידדן טעבר אלא לה משכחתדלא
 ביכורים תוספת רשם הכי דכתב הוא בכורים תוספת אגב סתם ח"ל ולא סודיא או היררןעבר

 מםוריא רק מח"ל מביאין אין לכ"ע בוראי בכורים ותום' בכורים ועמור תוס'כוללשניחם
 מעמרים דלמ"ד )שם( כתב מברמנורה עובדיה ורבי מקומות משאר ולא היררןומעבר
 בכורים עימור בין חילוק ואין בח"ל שגד15 מפירות ה"ה המינים משבעת חוץ הבכוריםאת

 דחא טח"ל יתרון יש היררן ועבר סוריא ע"ש. להם אחד רין רלשנ,חם בכוריםלתום'
 מבכורים בפ"ב חרמב"ם רבינו כם"ש ח"ל טפרות ולא בכורים מביאין הירדן ועברממוריא
 חינוך חטנחת כתב מה"ת החיוב אם וע"ד תר"1 ומצוה צ"א טצוה בחינוך ועיין ע"שח"א

 אלא מה"ת חייב אינו מא"י ואפי' תליא ודבש חלב זבת באדץ בכורים דח'וב צ'אבסצוח
 ודבש חלב זבת אינן עססין שני דאותן והגרגשי חפריזי ארץ ואפי' ודבש חלב שזבתבמקום
 חלב זבת ארץ דצריך הוא רגזה"כ פמורין עטמין דכשני סוכרים וכ"ע בכורים סביאיןאין
 שם עליהם חל אם בזה"ז ככורים וכמקריש עטמין ה' טארץ רק טה"ת מביאין ואיןידבש
 ווידוי ביעור ולענין ע"ש, קרשו דלא ופסק היא פלוגתא הרע"ב לפי' שקלים בםוףבכודים
 ארץוחו"ד דלאו עטמין טשני אפי' ישראל שבארץ דמה יח"ל ישראל ארץ בין לחלקנראה
 ווירוי בביעוד וחייכין תיקון דאורייתא כעין רבנן דתיקון כל אטדינן טררבנן אלאשאינו
 לענין לעיל כם"ש פמורין ובוידוי חייבין בביעור מדרבנן שחייבין בטקומות אפי'ובח"ל
 כא"י מה"ת חייבין תום"ע שלענין כיון הירדן ועבר הוידוי סן פמור טסוריא וה'המע"ש

 ה"כ. תרומות מה' פ"א נרדנ"ז עייןגסור




