
 קיז לברכה השקפה הברכהמקורות
 ששורף אמורים דברים במה ימ(:יצ:2"2:גן::%:: טהלכה עשר תשעהמקור
 שאינו מירות אצלו כשנשארו רנובער אוטרים וב"ה לבער צריךאוסרים

א:::41"  יום שיכנס קודם כולן לאכול יכול """ 

 לבערו צריר אינו יבעי ינטעמע"ש:יג22:%;:עג;
 היין שנתערב כנובועריןיהנמ"ל הן הי טפרש דהוא :ןךגימר:2 רךןבללן ללן רכן כנ~ברעךשהךןבשלל דסיאן מעמא ע"ש. הר"בכתב

 הביעור זמן שהגיע קודם בחולין התבלין או הכי הידושלטי)שס(:מעמועפ"י
 הביעור זמו שהגיע אחר נתערב אםאבל יכער ושס,שצריך בפתסודים

 שהגיע קודם ואפי' בביעור חייב טעםונותן2גי;ת22:ין:ב2:2
 כמבוער הן דהרי אמרינן לא הביעורזמן א"צ אוטרים ב"ה לבעדצריך
 מן ביעור הוא דביעורו במע"שאלא פת הר"ש כם"ש וטפרש5בער.

 מעשר ובתרומת בתרומה משא"כהעייםשןע2יז~יתביינןיע::
 לבעליהם נתינה הן הרי דביעוריהםןמעש"ר הכל ותבלין ויין 5בעדשצריך
 א"כ ע"ש טפירות הנעשהכתבשי5 זמן שהגיע קודם נתערב או נתבשלאפי/ ופליגי כטבוער שהואטודים
 נתינה דהיינו בביעור ב מחי עיךהב שאסר דב"ה מעמא לוסרא'א

 שנתערב הביעור זמן קודם ואפי'לבעליהן כטבוער חוא הדיבתבשי5
 ניכר סטשו פידות שלתבשי5 את חייב ניכר הי' וממ,טן בחרליימע",ם הא ניכר טטשן דאיןטשום
 נתן המע"ש אם אפי' והשאר לבער שהמע ישאר שאם לפי במעם בחרלכן

 שביד ובכורים לבער חייב אינו טעםבהם טצאתי אח"כ יפמידוישהח
 שחביא מחירושלמי ג"כשחוכיח כדין נמי דינם נתערב או שנתבשלכהן הנ"ל הסשנח ע5 דאשונהלטשנה
 אין אפי' ישראל ביד הבכורים יאם שמע סשום חמעם דאין הנ"ךהר"ש
 לברך. חייבאינו יין בידושלסי שאסרו: ביעור מצות על לבער. חייב ניכהממ,טן שאם סשום אלא ניכרטטשן
 אנשי בתוס' ועין ע"ש ונפסדין מעטן שטפיגין טשום כטבוערין חן חדי טע"ש ש5ותב5ין
 5וסר בעינן ניכר טטשן דאין להמעם 5דינא ונ"ם ע"ש זח ברוח כתב ג"כ שהואשם
 בפירות מעורב התכשי5 שחי' דוקא טיירי כטבוער חוא הרי אומדים ב"ה דתבשילדהא
 אפי' יפסיד וישהה ישאר שאם ולהמעם ניכד מסשן דאין כטבוער חוא והרי בעין שאינוטע"ש

 חרטב"ם רבינו דגס וע"כ חוא כטבוער נטי תערובות שוס בלי בעין טפירות חי'דחתבשיל
םובר



 ךקבנהפךק ?שר תש?ה מקיי מקרררתק'ח
 כפכער הוא דהרי לכער צריך אינו ג"כ ניכר סמשן דאין המעם דאיטא דהיכאפוכר
 ואין כעין ראינם משום ותכלין דיין ומעמא כמכוערין הן הרי ותכלין יין וכן כתכ:ףהא
 רהו"ל קשה לכאורה דהא כו' יין וכן כלשון: הרמכ"ם פ"ש שפיד אתי וכהכי ניכרממשן
 ענין דלכ5 הנ"ך ולפי לכער דא"צ פודים כ"ש גם ותכלין כיין דהא כו'. יין וכ"שיכתוכ
 דאין פשוף ותבל,ן דיין ומעם יפפיד ישאר שאם טשום דחכשיל דמעם עצמו כפנימעם
 ליין לוטר שייך ולא שניהם נשקלים אחד וכמשקל צודק מעם כל ולכ"ה ניכרממשן
 ניכר פסשן אין דאם הפעשר כיעור גכ, דאטרינן הענין כעצס אולם כ"ש כל,שוןותכלין
 ניכר פמשן אין ואפי' מעם כנותן דמשערינן דשכיעית כיעור גכי שנא מאי לכערא"צ
 רבינו וכם"ש ע"ש ס"ז דשכיעית דפ"ז כטתניתין כדאיתא ככיעור ח,יכי, מעם שנוחןכל

 בפירות שנתעדכו שכ,עית פירות הכלל זה הכ"כ: גיוכל שמ'מה מהלכות כפ"זהרמכ"ם
 ר"ה מ"1 פמע-ש כפ"ה והה-כ ע"ש מעם כנותן כטינו ושלא שהוא ,ככל כסינו טיןאחרות
 דאוסר מפורש כשכיעית והא ע'ש, מפע"ש או שכיעית ספ,רות כו שיש מפרש:התכשיך
 טמשן דאין כיון הכא דכתכ רמעסא ועוד וכתכ: עליו שמקשה יו"מ וחתופי מעםבנוהן
 ניכר הפטש שאין אעפ-י מעפא כתר אזיינן שביעית גכי דהא לשכיעית עולה אינוניכר
 מאי תקשה אכתי הא שפיר אתי הוי כטע"ש רק כיירי דפתניתין מפרש הי' ראם משמעע"ש,
 אלא מעם כנותן אוסר אינו כשכיעית ראפי' לטימר דאיכא ונראה משכיעית מע"ששנא

 פשא"כ ככעור חייכין ניכר ממשן אין אפי' אז ככיעור וחייכ ונאפר הביעור שעת הגיעכשככר
 כיעור וא"צ כפכואר הוא הדי שנתערכ אחרי הזטן והגיע ניכר ססשן אין אם הזטן שהגיעקודם
 ע-ש הכ"א )שם( שסימה כה' הרמכ"ם על ברדכ"ז ועיין דשכיעית מ-ז פ"ז יו"מ כתוס'עיין
 המעשר כעור זמן שהגיע קודם נתערכו והתכלין דהיין מיירי רטע,ש ככיעור כאןונם

 ום"ש כיעור וא"צ כמכוער .הוא הרי אטרינן ניכר ממשן דאין כיוןהילכך
 לאו עכ"ל הכיעור כשעת פמע"ש או שכיעית פפירות כו שיש התכשיל: כר"ההר"כ

 הביעור בשעת ומ"ש הכיעוד כשעת היתה חשאלה אלא הכיעור כשעת נעשההתערוכות
 להר"כ אפי' ונ"ם הכיעור זמן קודם נעשה שהתערוכות שכיעיח ומפרות מע"ש עלקאי

 אם הייכ שהוא כיעור איזה עכ-פ אנל דהסע'ש ככיעור לאו דשכיעית דניעורשמונר
 ע-עו הד"כ סעל התוסי"מ קושי' כזה ויתורץ כיעור כשום חייב אינו חכיעור זמן קורמנתערכ

 אלא פתכער אין שני וטעשר ופין מין מכל סתכערת ודל;שכיעית דשכיעית רם"זובתופפתא
 ר"ל כא' פתכערנן המינים כ5 ופע"ש ; גורס זצ"ל הגר"א ודכינו עכ"ל בלכד סיןכאותו
 שלפנינו הגירפא להגד"א נראה ויא פסח של אחרון יו"מ של המנחה ער דהיינו אחדכומן
 כל שניעית טשא"כ לבולם אחד זפן הכיעור זמן כשהגיע סע"ש מפתכדא דאיפכאטשום
 קודם דנתערכ למיפד כלנן הנ"ל ולפי מהשדה המין שכלה כזסן אחר זמן לו ישסין
 שאופר טפני הכל לכעד צדיכין ג"כ כשכיעית אפי' הביעור זסן לאחר דאם הכיעורזמן

 הכיעור זטן אחרי דטע"ש מ"ז כמקור מ"ש ולפי פיירי כתערוכות התם רהא מעםכנותן
 זמן שהגיע אחדי שנתערכ וכגון לפנינו שהיא כמו הגירפא לקיים אפשר נאפריןאינן

 הביעור שבזמן שכיעית פירות כחולין מע"ש פירות או כחולין שכיעית פירותהביעור
 טשא"כ שכיעית של שאינם מינים אפי' הכל לכער צריכין מעם כנותן ואוסריןנאפרין
 ולא ניכר שהוא עצטו סע"ש המין אלא כיעזר צריכין אין מעם כנותן אוסרת אינהטע"ש
 שאין וכיון הפע'ש של חמעם טחטת אלא ככיעוד נתחייכו שלא חולין של סיניםשאר
 הילוק אין דבסע"ש ימיטר איכא ולפי"ז כיעור צדיכים ואינם כסכוער הם הרי ניכרממשן
 דהא דאשונה הפשנה וכתכ הכיעור שעת לאחר הכיעור שעת קודם התערוכות נעשהכין

 אין דכהם לכהן בניתנין ולא חעולם סן בסתכעדין אלא אינו לבער א"צ דתכשי5דקי"ל
הילוק



 קיט הברכה עשי תשעה מ"יימקורות,
 בטסונא טטונא הא תרוטהבחולין נתערב אפי' ואם ע"ש לכהן ניתנין הנפסרין ואפי'חילוק
 מלש כרין רבכורים רין נקט רלא טעטא כתב ובאה"ש בנתינה סחויב ואכתי בטללא
 שהוא מה טועיל ואיגו כתרוטה לכהנים לתת טחויב ישראל כיד דבכורים סשום היינוונ"ר

 אצלו נשאר הקודם בפרק הרמב"סשכתב רבינו כוונת נפרש ואם ע"ש. טעורב אותבשיל
 בביעור וחייבין ד"ה )עג.( יבמות התוס' ט"ש עפ"י כ11נת1 בכ"ט טתבערים ה"הבכורים
 בטכות כראסר החג לאחר דבכורים וביעור ד' בשנה טעשר דגיעור דיב"ןפיי

 והתם ביעור זה ראין לר"י נראה ואין ירקכו החג עליהם ועבר החג קודם בכוריםהפריש
 נתנן דכי מעשר כשל הוי דביכורים וביעור ונדחו לקריאה שנראו לפי דירקבוטעמא
 שני יש איכ עכ"ל י' שנה עד לשוסרן יכול החג לאחר הפרישן או החג קויםלכהן
 של ביעור מצות לריב"ן הכהנים של וכיעור הבעלים של ביעור בבכורים ביעוריםמיני

 רבינו וזט"ש שנים ארבע בכל לכ"ע ולכהנים שנים ארבע בכל ולר"י שנה בכלהבעלים
 איכא א"כ ר"י כדעת הרביעית בשנח יכער הישראל אפי' פי' סקום בכל מתבעריםהרמב"ם
 לענין דביכורים לביעור רטע"ש ביעור כין חילוק איכא בישראל דבכורים דביעורלטיטר
 טשום לכער צריר מ"ם ויפסיר שישהה או ניכר טמשן שאין ראעפ"י ותבלין וייןתבשיל
 1ה1"ל סשהפרש, תכף חל לזד הבכורים איסור דהא דמי מקודם הביעור זטן שהגיעדכטו
 ואחד סאה עד ביעור וטעון אוסר שנתערב או שנתבשל' הביעור זטן אחר בשביעיתכטו

 לברך שייך ואם ותביין ויין תבשיל לענין יהד ומע"ש בכורים לכתוב מצי לאהילכך
 דטצות שהוכיח תר"ז במצוה חינוך להטנחת והבכורים הטעשר ביעור טצות על המצוהברכת
 דוידוי זו וטצוה כו' שלש מקצה ראה: בפי מבואר ביעור דין כי בפ"ע טצוה הואביעור
 :( )י"א בסנהדרין וכן כו' ו,קנים דר"ג דטעשה דמע"ש בטשנה וסבואר תבא כי בפ'חוא
 ביעור מצות. הטצות מוני ומייעתו הר"ם מנו לא טדוע טבין ואיני כו' איגדות שלחדר"ג
 הטעשר ביעור על לברך צריך א"כ ע"ש, דבר בשום תלוי ואינו ס"ע הוא כי בפ"עלם"ע
 חדא ווירוי ביעור אם אחדים פעמים הזכרתי ולעיל חטץ ביעור מצות על שמברכיןכמו
 והי' האהש"נ: כתב וכן מברכינן יא טספק הילכך הוא בפ"ע מצוה אחת כל אוטצוה
 בשום גזכר לא לאשר אך המצות כל על כטו הביעור על לברך שצריך יהרסב"ןנראה
 הלא לכעליהם שנתינה תום'ע שי והביעור כלל לברך אין בפ"ע טצוה שהיאמקום
 הפאת לפס"ש השנים שאר בכל כטו נתינה טצות קיום על לברךצריך
 מיירי דהתם לחלק ויש ע"ש. ישראל ארץ הלכות נסוף זצוק"ל הגר"א בשםהשלחן
 בהרמת, בחם נצטוינו עולא 1ל1"ק והזרוע הגז ראשית כגון טובלים שאינם כהונהבטתנות
 טברך ואינו לו תתן צאנך גז ולו"ק הזרוע לכהן ונתן דכתיס נתינה סצות אלא בהםואין

 על וטברך טצוה הפרשה דגם בתומ"ע. לאפוקי הנתינה על טברכין הילכך בללבהפרשתן
 של בעיוט"א חביעור ועל השנים ובשאר השנה יטות בשאר הנתינה על צריך לאהפרשתתו

 מברכין אין לטה וכ"ת ונתינה הפרשה סצות כ' 1ת1"ס דבחלה : )שם( השלחן הפאת וכם"שפסח
 והרסב"ם הרי"ף לדעת בתפילין כמו ההפרשה על בירך דכבר משום היינו הנתינו; עלגם

 ע"44 מצות לכ' דנטנים ,,ף ראש של ברכת גם ויוצא יד של תפילין על ,שטברךורש"י
 בשעת סכרך חיובה גסר הוא שעשייתה מצוה כל וז"ל: ה"ח טברכות בפי"א רבינו ט"שולפי
 חאחרון הציוי שעושה בשעה מברךאלא אינו אחר ציווי אחרעשייתה שיש וכלטצוהעשייה
 הביעור א"כ היא אחת טצוה ווידוי דכיעור דם"י רבינו דעת לעיל כתבנו והאעיש.
 בנתינה ברגה שייך לא ויתורה לסחר ער הסצוה גגטרה לא עור לבעלים הנתינהשהיא'

 א' בסקור לעיל שבארנו כקו ברכה שיי- יא הוידויועל
טקוד



 לברכה השקפה הברכה מייררררנקכ
 י הלכה העשריםמקור

 יעדנת הגיער שלא פלרןךצ כ( כו' חגיעו שיא פירותכי
 אין הביעור בשעת המעשרות חיו בראשונה אריי איתאט"ח

 את והתק,נו כהרו:ממ!נות
 הרניעית משנה אנל ששית או ""י"'תכבגנבי::"::הה משנה טבל דדדקא הבית פני דיראה 3~לאכתן ולסד ר"ע שבא עדהביעור שנגמי נקיא המעשיית עינת לבונרן שעת תגיע שלא עדפ'רותיכם י התי איתי זכןעכב

 הגיען שאם י"א הדידדי את מעכבאינן בשם הילא רבי הואמבל

 לא ועדיין הביעור בשעת המעשרותל,צינת הרידב"ז והביא עכ"ל קודשקרוי
 הפירות ומעשרות תרומות מהןהופרש ז"לו שלמה סלאכת ס' בשםפי'

 דאקרי בביעור הייבין בטיבלן שהןכמדת לעונת הגיעו דאפי' לוטרדיצח

 אבל מע"ש מהמת שהוטבלו בי"אקדש גביהביעור כתיב ובקראטבי
 הייב הטבל אין מתנות שאר מהמת הוטבלו ר"ש בשם ר"ה הקדשבערתי
 פירותיו לתקן ישתדל כ"א לפיכך בביעדך קדש קרוי שהטבל אומרתזאת

בבאו
:דותק

 יגם כטדין המתנית כל מהםדלהפייש יינו
 הביעדך שעת שהגיע טרםמע"ש הבית פני וראה סירוחקורם
 שנגסר דהיינו הסעשרות יעונת שבאו לאחר משא"כ מלבער הפירות כי דפמוריןהוא

 דמבל משום הנית מן הקדש בערתי בהם וקרינן בביעור המנל חייבין מבל ועודןמלאכת,
 חייבין הסעשרות לעונות הגיעו שלא הפירות דאף סבורים היו ובראשונה קדש קרוינטי
 התקינו לא אם ודוקא הקדש בערתי וקרינן קדש קרויים מירוח קודם ואפי' בביעורהן
 הביעור שעת קודם הפירות טכל תום"ע הפרישו לא אס פי' הביעור שעת הגיע שלאעד

 הניעור חובת ידי לצאת כרי לנערם כירוח סקודם אפי' המנל של הפירות לכלחיינין
 להציל כדי פירותיהם לתקן לזרז בע"נ אצל ששלחו התעוררת ועיקר הפירות כללבער
 ולימד ר"ע שנא לאהר ואפי' יבערו וכ"ר ונ"ר והבכורים המע"ש ורק מלכלותן הפירותכל
 מלבערם חפירות כל פטורין הביעור שעת הגיע שלא עד מלאבתן נגסרו פירותשלאעל

 הפירות באו כנר אם וכן למעשר מלאכתן שנגמר סקודם קדש המבל נקראים דלאמשום
 תום"ע הפרישו ולא התקינו לא אם נינהו גסוד ומבל בהפרשה ונהחייבו חמעשרותלעונת
 הפירות כל ביעור אלא תיקון שום מחני לא שוב תיקון בלי הביעור לשעת שהגיעסקודם
 הפרשה תיקון טהני לא ביעור דבשעת הא מנלן אך אקרי. קדש גמור דמבלסשום
 לבעליהן יתנו מתנות ושאר בביעור המע"ש חלק את ולחייב לעצטו לאכול הפירות כללהתיר
 פריך )ה"ד( ובירושלטי וז"ל: הנ"ל כפירש מפרש ג"כ )שם( והד"ש לאכול. חוליןופירות
 חופרשו שלא כ"ז נביעור חיינ אמאי טקשרות לעונת מגיק דאפי' כלומר הוא טביולא

וסשני



 קכא הברכה "עשר'םמקיימקורות

 סבורים היו ומראשונה קודש קרוי שממל אוסר הוא יאות שטואל משם זירא ר'וסשני
 סטע"ש פ"ה כירושלטי ראמרינן והא : ח"ל דמסיים ומהא ע"ש. קדש קרוי מירוח קודםדאפי'
 טמא כיעורא דזטן ותתאה עילאה גלילא למני גטליאי רבן ששוה : )יא( דסחנדרין ובפ"קח"ד

 התוס' וכןכתבו עכ"ל עקימא ר' קודם דהוא וממעמניזיתיא שמולייא סעמרי טעשר,לאפרושי
 גטר קודם ואפי' הטעשרות רק אלא טמערים הפירות כל דלא טשטע )שם(בסנהדדין
 ניעור שעת וכשהגיע טלאכה גטר קורם גם תום"ע טפרישין היו עקימא דר' טקודםמלאכה
 היו המיעור זטן קודם לתקן וההתעגררת אוכלין היו הפירות ושאר המע"ש טכעריןהיו

 הוירוי את לעכמ לענין ועור חרש מיעור שנת עד לחכות צורך להם הי' שלאמרויחיס
 טלאכתן נגמרו ולא הטעשרות לעונות הגיעו שלא אפי' הוירו' את 0עככים היו לר"עוקורם
 כרי הכיעור לשעת הגיע שלא עד תוס"ע להפריש שיטהרו להם לעורר שלחו מ"םעוד

 מאו לא דאם ולימד ד"ע ובא הוירוי את לעכמ ולא הביעור משעת מיעור מצותשיקייסו
 אלא הוידוי את טעכבים ואינם הביעור מן פמורין סיאכתן נגטר ולא המעשרותלעונות

 מיער לא ואם ממיעור וחיימין בתום"ע ונתחיימו הטעשרות לעונות הגיעו שכמרהפידות
 הכיעור נשעת המעשרות לעונות הגיעו שלא פירות : הר0נ"ם רבינו כם"ש הוידוי את0עכב
 נראח לכן הוא ממל ולא הירושלמי מקשה טאי תקשה אךלפייז להתודות אותו כעכמיןאין

 יתקנו אם קרש ואקרי הוא טבל הטעשרות לעונת שמאו קודם דגם סמרודנראשונה
 דאקרי כיון ימער הממל כל לאו ואם כדינייהו כ"א המתנות ימערו אז תום"עויפרישו
 הוידוי את טעכמ טבער אינו ואם הבית טן הקדש מערתי מצות בהם לקיים חיימיםקדש
 מהודעין כו' תתאה גלילאה מני ולאחנא עילאה גלילאה למני גמליאל דבן שלח זחוממעם
 אנחנא וטוהדע'ן כו' דזיתא 00עטנא מעשרא לאפרזשי 0מא ביעורא דזמן יכוןאנחנא

 לתקן שישתדלו להם הודיע שימליא, מעוטרי מעשרא לאפרושי טמא מיעורא דזטןלכון
 בשעת סניעור הטבל כל להציל כדי טלאכתם שנגמר קורם אפי' ותמואותיהספירות'הם
 נגסר שלא דכ"ז וליטד מא עקיבא ור' הוידוי את טעכמ הא ולא הא לא אם כיהמיעור
 אלא הממל כל למער ולא ולמערן תום"ע להפריש לא תא ולא הא לא מעינן לאמלאכתן

 איה משתי אחת המית מעל על טומל אז מלאכתן וכשנגמר המעשרות לעונותכשהגיע
 מסנחדרין טחרעך'א קושי' ויתורץ המבל לבערכל או כדינייהו כ"א וימער תום"ע להפרישאו

 ד"ה )שם( מסנהדרין רש"י דברי על לדקדק שיש סה ג"כ ויתורץ כו' ממא ביעורא זמן ד"ה)שם(

 למה ודקדקנו ע"ש. עכשיו לבעור חייב מו' לשטימה שישית או שלישית שנח טפא ביעוראדוסן
 ושמיעית הרביעית שנה 12ל עה"פ ממערין כאמת הא ששית שנה או שלישית בשנחכתמ
 קודם שהוא לשמימה ששית או שלישית בשנה שלח דהודעה לטימר איכא חנ"ל לפיאמל
 כו' מע"ב אצל שולחין היו מראשונה מ"ח . מטע"ש דפ"ה מסתניתין כדמשמע הכיעורזטן

 ז0ן היתה דהודעה 0שסע ע"ש הביעור שעת הגיע שלא עד פירותיכם את ותקנומהרו
 שלמד ר"ע דבדי על ט"ח טטע"ש דפ"ה טתניתין על זצ"ל הגר,א ום"ש המיעור לשעתקודם
 כ11נת1 לוטר אין עכ"ל המיעור בזטן פי' הטעשרות: לעונת באו שלא הפירותשכל

 דקאמר דהא יומר היתכן תקשח דא"כ הביעור זמן היינו הטעשרות דעונתשמפרש
 נגמר אפי' חגיעור טן פמורים המעשרות לעונת כאו שלא חפירות שכל :כמתניתין
 אוכרם נמ"ר או מכורים או דמע"ש מיעור הא קם"ל דטאי הביעור זטן קודםטלאכתן

 שאפשר דכ"ז טשונח זה הרי הטאחרם כל ודאי העולם טן גסור ביעור דהוירמעי
 אסר ולמה הכיעור זטן קודם גם ביערו שבראשונה נזכר ואיפה . לאמד אסוריםלאוכלם

 קוד המיעור משעת אם ה"פ אלא ככה קשו לא דקודם דטשסע ולסד ד"ע שבאעד
לא



ךקבנרכנדק העשריםמקור כ~קררןתקכב
 מעכב ואינו הביקור חובת הפירות על חל אינו בהפרשה להתחייב סלאכתן נגטרלא

 שהפריש אחרות הפרשות ע"ח להתודות ו'כול ביער ולא הפריש ולא תיקן לא אםהוידוי
 שלא ער הזטן מכל הטע"ש ושאכלן לבעליהם שנתנם הקודסות שנ'ם השלשבמשך
 בזטן הסעשרות לעונת באו לא : דאפי' מובר'ם היו רוע שבא וקודם כלום סהםנשאר

 חלק איזה על להירושלטי והוקשה הו'דו' את לעכב הפירות על הביעור חובתהביעורמוטל
 מפידות בתוס"ע להפריש בסצ'אות א"א הא ההפרשה חלק על אם ביעור חלמהפירות

 הוא ביעוד דחובת הירושלס' הבין ולכן בתוס"ע נתחייב לא עוד הא מלאכתן נגסרשלא
 וסשני טבל על ביעור חיוב חל וא,ך הפרשה בלי הוא טבל ולאו סקשה ולכן הכר' כלעל
 ד"ע שבא קודם ולכן כולו הטבל כל על ביעור חובת וחל קדש קרוי דטבל אומרתזאת

 להפדיש ראוי להיות ולהכשיר הביעוד זמן שהג'ע קודם טלאכתן לגטור יתקנו דאםסוברין
 הכל את יבעד שלא להציל ירויחו אז העש'ר' בחלק רק ביעור סצות ולק"ט תום"עטהן

 אחר מגיעו שלא הפירות על חל הב'עוד שזטן מוברים דהיו ונראה כתכ: ראשונהובטשנה
 ולהתודות לבער ל'דושל'ם להעיותן מ,ד חייב עצרת אחר אפי' ו'גםרו הסעשר לעונתשיג'עו
 שולחין היו ולכך הכיעור זמן עליהן עכר שככד כיון כ'עור זמן אינו שאז אעפ"יעייהם

 בזסן לגמור ג'דולין שימהרו ובהשקאה בז'בול הפירות יתקן כלומרטהרווהתקינו
 רזק ובא י'דושלים להביאם הקיץ באםצע ולטרוח לחזור 'צטרכו שלא כד'הביעור

 ולכשיגטרו כלל ביעור חובת על'הם חל יא המעשר לעונות הגיע שלא שעדוליטד
 עכ"ל. שנים שלש לאחר הבא פמח והוא השני הביעור זסן עד סיד לבערן א"צויתעשרו
 סקשה טא' לפי"ז אך כולו הטבי על חל ביעור דסצות דנאטר אופן שום איןולפי"ז

 דהא )שם( משה הפני שטפרש כטו לפרש דיכול ונדאה הוא טכל ולאוהירושלסי

 על אלא כו' שולחין היו דבראשונה הא על קאי לא הוא, טבל ולאו הירושלם'דפריך
 פירות כשהן ,אף והרי כיומר וז"ל: מז"הז רמע"ש פירות לענין וב"ה דב"שחטחלוקת
 טעונין ג"כ אותן "כשיחלל לטעשר טבול'ן שהן סשום הזה בזמן לאיבוד הןהולכין
 בעורן אף כלוטר קדש קרוי שהטבל אוסרת זאת : ומשני החילול. מועיל מה וא"כגניזה

 קדש ככיל שלו הטבל א"כ כשיחלין הכמף חילול וכן גניזה טעונין שנ' לטעשרטבי
 דליכא ס"י ומעשרות ד"ה )ד.( בר"ה התום' דגם סשסע וכן עכ"ל, הוא גביהדכת'ב
 אעפ"' : וז"ל הביעור זטן כשהגיע אע" תום"ע הפרשה קודם הפידות בכלל ביעורחיוב
 הפריש לא שעוד אפי' הדי עכ'ל, סעשר לעונת שבאו ובלבד להפר'ש חיוב הפריששלא
 ולבער להפריש רק אלא הכל את לבער חיומ אין זאת בכל המעשד לעונות הניעוכבר
 היינו ע"ש. אסיד' טהייב לא נתסרח שלא זסן כל פשיטא רהא התוס': ום"ש הסע"שאת

 וסשסע בביעור חייב אינו הסעשרות לעונות הג'ע שלא ז דכ' וליסר ר"ע שבא לאחרדוקא
 ההילוק כתכ טדלא ולימד שנא ר"ע על דלאקאי הירושלס' דבר' טפרש הרמב'ם רכינודנם
 ושאר הטע"ש על דוקא הוא הביעור םצות דאז הביעוד זמן שהג'ע מקודם הפדישבין

 שהגיק ולאחר להשתטש הפידות בעלי בשביל הפירות ושאר להבעלים בנתינההטתנות
 הוא אחר ענין דהירושלמי דם"ל משסע הטבל כל על ביעור מצות חל אז הביעודשעת

 טעשרות לעונות הג'עו שיא פירות שכל ולימד ד"ע בא תנן : כתב רס"ד מי'והיראים
 בטעשר נתחייבו ולא כצ"ל( דגנו כתב דאם )בתועפות נתנו שלא פ" הביעור טןפטוד
 של טעטו טכתלי עכ"ך. םדבר הכתוב לסעשר בראוי לעשר תכלה כי דכת'בוטעמא
 דהא וליסד ר"ע רבא הא על דקא' הירושלסי דבר' שמפרש כהר"ש דם"ך ניכרהידאים
 טספיק לבד לעשר דבראו' משמע לעשד בראוי לעשר תכלה כי דכתיב : טשוםלטעמו

לתיימ



 קמגה~ברכה העשריםמקיימקורות

 הוא טכל ולאו כביעור נחייב לבד לעשה בראוי לסה תקשה ודאי ולפי"ז בביעורלח,יב
 חוא הרי הביה מן הקרש בערתי וקורינ אקרי קרש לעשר דראני רקיון .ימימר כעיק כוע'
 נגמר אם רר"ע ואליכא הרייש שכשרקו כמו הירוקולמי את מפרש רהיראים דברנו אשרזה

 כבד )ר.( לר"ה כפני )עיין המעשרות לעונות הגיע נקרא שזהו הכית פגי וראהטלאכהן
 הרבר ראותו מכרו והראשונים כטבלן אפי' בביעוה וחייב-ן אקרי וקר12 בקרושהנהקרש

 שממרש ולר"ת הביעור בשעת בביעור ורייקין אקרי קרש המעשרות לעונות שהגיע קוהםגם
 הביעור ששעת מ"ט ממע"ש בפ"ה במפינה באים שהיו וזקנים גסליאל ברבן הסעשההא
 ביעור לחייב ביעור חיוכ לענין קרש אקרי רטבל אטרינן דלא רם-ל לוסר ע"כ בעינןהיה
 הועיל סה דאל"ב שלמה ומלאכת הר"ש קומפרש כטו הירושיסי רברי יפרש ולא - הטבך כלאת
 טעשה ר"ח )כ"ו:( בקירושין התום' כם"ש ביעור רהיינו יתגים לסי הבעלים שבירר בסה גסייאלרבן
 מלאכתן נגטר עור הי' לא אם אפי' א"כ במפינה שבא מקורם הפריש לא רעור משמע רהאע"ש
 הר"ש שהוכיח כמו כהראשונים רמ"ל טוכח כו, גלילאו~עילאה יבני )שם( כמנהדרין ששלרלר-ג
 קרש דאקרי סשום הטבל כל לכער צריך הי' א"כ )יא( ב"ם מקובצת בשיטהועיין
 דלא כיון הטכל כל כיעור כעי נטי כר"ע דס"י ניסא אס ואפי' בראשונה שסכרוכסו

 והר"ש המשניות בפי' והרסב"ם ותום' רש"י כם'ש הביעור לשעת שהגיק מקורםהפריש
 וחר"ש הרשב"ם כס"ש הביעור כשעת סיירי רר"ג דמעשה ספרשים והר"ש הרמב"ם גםוהנה

 ולאו רפריך רהירושלמי ספרש הא והר"ש כ"א במקגר לקמן ממע"שעיין ה' בפ'כפירושיהם
 רמעשה נראה יכן אריריה מרידיה תקשה א"כ ולימר ר"ע שבא רעד הא על קאי הואטגל
 שנה ההוא רשנה הי' לא סמע"ש רטבל מוכח מע"ש של הביעור נזכר דיא כיוןדר"ג

 כירושים העיאס ככר הקורסים השנים שי והמע"ש עני סע"שאיאמעשר יה ושאיןהשליושית
 מסע"ש בטבל אלא קרש אקרי ראכל הירושלמי אמר ולא כזה ט"ש כ"א בטקור לקסןעיין

 חייכים ואינם קרש אקרי לא המתנות סשאר טבל אבל הבית מן הקרש בערתי נאטררעליחם
 תרם שאם סשום סירוח קורם אפי' קרש דאקרי טעסא שכתב האה"ש וראיתיבכיעור
 וכמו קרש מקרי ע'כ מתוס"ע פטור כשבולים סעש"ר שהקדים לוי בן כרקי"ל תרומהתרוסהו
 הא הטוהים רבריו ע"ש. רטיא שהורמו כמו הורמו שלא מהנות דם4ל כשננס"ללרידן
 וז"ל: דם'ין שהורמו כמו ר"ה )נ"ח,( בקידושין רשי' כתב כשה"ר של"ה מתנות דם"דטעמא
 שלא מתנות אמרינן רלא כהריא משמע ע"ש. טלאכתן ונגסרה לתרום ועומדתהואיל
 שהקרים לוי בן דאמרינן דהא פשוט וטעמא קורם ויא מלאכתן כשגמר אלאכשה"ד
 ליכא הילכך אמור לכתחילה אכי כריעבד הקרים דוקא סת"ג פטור כשכוליםמעש"ר
 העומד כל לענין ראסרינן הא וכמו כשה"ר של"ה מתנות מלאכתן שנגסר קודםלטימר
 לכתחלה איסור באופןשיש לי~א וכדוסה דמי כשרוף לשרוף העומד וכל רסי כזרוקלזרוק

 כדמשמע ככוס שיקבי עד דסי כורוק אסרינן דיא : כי ד"ה :( )עו ב"ק התו'כרכתכו
 בגטר הלכך הנפש דם כל מלזרוקעדשתקכל להמתין הוא רמצוה )יג:( רפמחיםבפ"ק
 וכזרוק שם; כתבו עור ע"ש. דמי כזרון אמרינן לא הדם כל נתקבל לא שערייןשהיטה

 כ"א טכול לאינו למע"ש טכול בין לחלק מ"ש ע,ש.' לזורקו מצוה דאין כיון הוילא
 חלק נמצא הטבל של הפירות ככל הרי למע"ש טבול ואם סמע,ש חוץ מתנותלשאר

 ח"ג טמע"ש פ"ג מירושימי להעיר יש הפירזת כל קדש אקרי הילכך בוראיהמסע"ש

 יפרה אומרים וב"ה ירושלים בתוך ועברו מלאכתן שנגטרו פירות לענין וב"ה ב"שדפליגי
 ממקום שני עליהם להוציא יכול מלאכתן שננכרה פירות דאף משום מקום בכלויאכל
 קדושח למע"ש לטבל אין א"כ ז"ל, הגר"א גירסת שחביא ישם( ברידב"ז עיין . ע"שאחר

סשום



ףץננרכףץ העשריםמקדר 3מקררןתקכד
 דאם כלל מע"ש טהלק ליכא דבהמבל משכהת דהא המבל בתוך הנמצא טע"שטשום
 לחלק ויש כלום מהמע"ש בהמבל הי' ילא למפרע יתגלה הא אהר טמקום טע"שיפרוש
 הל עליהם אין בירושלים שנכנמו מפירות להוציא מופה הטע"ש שאין כיוןדהתם
 להוציא פופה שאין אעפ"י כאן משא"כ לירושלים שנכנסו לסע"ש נחשבו דלא לפדותןאיפור
 שיהי' איך יהי' טע"ש עליהם להפריש טובלין דעוד כיון ס"ם הייו טפייות דוקאהסע"ש
 קרויים המבל עדיין טע"ש עליהם הופרש שלא כ"ו אהרוה טפירות או הללו טפידותאם
 ועיי במבלן עוד טע"ש קדושת להפירות יש הטע"ש אהר טטקום שטפרישין דטדםקד,ש

 לטפרע ולא ולהבא טכאן טהמבל הקדושה יומר אהר טטקום המע"ש שמרימיןההרמה
 רבינו ומ"ש הבית טן הקדש בערהי כדכתיב עליהם ביעור טצות הל קדש דאקריוכיון
 איכא יהתודות אוהו מעכבין אין בשיטא לבערן. הייב ואינו להתודות אותו מעכביןאין

 עידנה אמ פשימא לבעדו הייב ואינו וט"ש הקודמין משנים סעשרוה לו כגוןשהיהלמימר
 אינו הטבל דכל לוטר כ11נת1 למימד איכא הנ"ל ולפי איכא ביעור מאין תוט"ע הופדשלא
 קודם המעשרות לעונת שיגיע דבעינן והא הנ"ל טמעטים בביעור דהייב דהו"א בביעודחייב
 אפיי הרביעית משנה טפירות אבל השלישית שנה של ספירוה דוקא היינו הביעוד,מן
 הפסה עד דביעית של מר"ה שיצא ירק כגון הכיעור זטן קודם הסעשרות לעונותהגיע
 ועיין מד"ה. שיצא ידק לבער זקוק את ואין בירושלטי: כדאיתא בביעוד הייכיןאינן

 על בביאורו טפדש והגד"א ע"ש. זקוק את ואין ד"ה ה"ג ממע"ש בפ.ה הגר"אבביאור
 מבל ולא : דד"ג מעשה על דקאי הוא מכל ולא דפריך: הא הירושלמי כוונתהירושלמי

 צ"י פירושו ולפי עכ"ל לבער כו' הילא ר' וטשני לבער צריך ואסאי ר"ג בבית פי'הוא
 ר"ע שאכר כמו בביעור הייב דאינו הסעשרות לעונות הגיעו לא עוד דד"ג דפירותדם"ל
 הוא טבל ולא פריך הילכך הביעור מן פמורין המעשרות לעונת באו שלא הפירותשכל

 כמו בביעוד הייכין המעשרות לעונת הגיע שלא עד דאפי' כהראשונים דמבר ר"הוטתרץ
 נלילאה לבני דשלה במנהדרין ד"ג דעתשטפרשים

טקור



 קכה לכרכה השקפה הכרכהמקורות

 יאהלכה ועשרים האחדמקור
 כןכןנך רהךקלן פלרךךצלך שהלך בןלכא( כו' פירותיו שהיו מיכ"א(

 סטע"ש רפ"הבטשנה
 קורא זה הרי הביעור יךב!ךהגיע פירותיו שהיו טי איתא:ט"ם

 להן שזוכה למי או קרקע גבעל כך בבובם:ינה ני:י1שם לבעליהי להן ימזכה כב לכןךצניתשם להם לקרוא צריך טטנורהוקים
 1יכ, ,שם(: רכינ11ס9דש

 שנתינת כג' למחר רמתודה לבעל,הי
 אלא קרקעאינה גבי על המטלטליןנ:%1:%::יכו'להניע

 בחליפין המעשר להמ להקנות יכול :2ן:ונחי:ג:ב2::ך אינו אבל חיזוס בה שלש ב2ךצנדש טן וחק, חק כל בעליוליד
 ךהכןעשרךת כב2כלך*ה שנראהכןפנל להגיע לו אפשר שהי'הנזכרים
 שאטרנו הררך על החוקיםלידם
 בהן באמר ךהכ2תבךתךהיצרךכ2ךיצ שם לקרוא לו טספיקהי'

 אפי' לזכרת החירב כןכירה. לפפנךצלנןן יהם וליחר לטעשרותכלבר
 לחרד. הפרשה מרעיל רלא כהרנה ךלמכ ההלכה זוענהמאמדמזבתחלת

 באופן אתר שם ואין עמו הבעלים איןאם כי ר"ל שם 'להם לקרואצריך
 להם ומייתד שם סורא לזכותם ,כךלשא,נך והפירות הכיעור שעתכשהניעה
 להוציא יכול שאינו טטנורחוקות
 אינו ראפי' ומספיק. בדרומו או בצפונומקים עכיפ שצריך החוקיםטהם
 עתיד שאני מה ואמר מקום להםמייהד 1אם צ"י עכ"י, שם יהםלקדא
 ובדרבנן דרבנן הזה דבזמן מהני נמילהפריש הא הוי טאי עטהם חיהלא
 להתודות למתך זה סמך על ייכיל ביייהיקם להן שזוכה למי או : כאן 1:בי

 ואין ממנו רהלקים המע"ש פירןת אםןןן"ה דטייר' לוטר וצדיכיזלבעליהן
 תרומה הוידוי. את מעכבין אין לב,צרן לכןל ראילו וסם"ש אחר רליכאבאופן
'ן לירם להגיע אפשר לר"ג הי'לא

 דאין אחך י ע מזכין אין הזה בזמןגדרלה נקריאת טספיק הי'החוקים
 בקנין להם דמזכה י"א פררטה שןהבך הוא איך לרקרק יש בלברהשם
 וצך13ד ךאינך משתמך שאינך בחצך אפ,,הצך יהתורות יכול אין הלאטפפיק
 לבעליהם הטתנות נתינתרהא

 אם הנותן לדעת שישתמר יבלבדבצדי ראין וצ"ל הוידוי אתטעכבין
 לו יקנה הלוי של או הכהן של אינו החצר היכא איא הוידף אתטעכביז
 הקנין מדרכי באחד מקומו את הבעה"ב טשא"כ נותן ואיננו לתתראפשר
 ילא כסף בקנין אלא מהנ לא ייתיבשכ על להקיר יש ובזהמאפשר

 בקניןפ"ש



 לברכה השקפה הברכה כהקררןתקכו
 יאמר אחר ברשות מונח ואם חליפיןבקנין תר"ז בטצוה חינוך הטנחתט"ש
 פירות לו הי' שלא משוםטע"ש. לפלךני או כהן לפלךני חצרי תקנה האחך הפרשת גם תיקון שאיןהטעם
 קלנה נמי ךבשכירךןן דבשאלה י-אלךי הפירות כגון למע"שמבולים

 או בשאלה החצר להקנות ויכולבחליפין בטע"ש חייבין איןטשנהשלישית

 המתנות מקנה יאגב סידרקני1 אפר שפיר אתי הנ"ל~:"נ:
 דיכול וי"א חצר בקנין או אגב בקנין פירות 15 שהי' דטייהי ניטאאט

 חליפין בקנין לבעליהם המתנותלהקנות חש ולא ממע"ש גםמבולים
 דאינו ונראה חיבתו ייי דייצא י"איבדי?בד אתלבערו מעכי'ן איןובכליזאת

 עמ"נ במתנה להתודות יכול ואינוייצא שאני אפשר דלא דהיכאטשום
 בע"כ נת?נה להתדדךת ךיכךל יךצא להחזיך מע"ש של פירות לו חי'ובודאי

ע "קדש יעיתי ק"ייכי
 חו"ש אי לקטנים נתנם אם להתודותיכול המע"ש אכילת טחטתהכית
 אינו אם כהנת לאשה יכן נתינח ידייךצא לעיל הוכחנו דהא השניםבשאר
 דה"ה פסח של האהרון יו"מבערב יך(נא לזך נשךאה אפי' ךמ?שך לזרנ,טךאה דוקא לאו הטקשרותדביעור
 לאחר נותן ואם להתודות ויכול נתינהידי שיהיה ובלבד ועידן עידןבכל
 חילוק דיש י"א הלוי אובשביל הכהןבשביל השנים טהשלש באחתביעיר
 כהן דשליח ישראל שליח אי כהו שליח גיז :ייין :-1מע"ש אן!רק

 אינו 'שראל שליח וע"י נתינה ידי ייצא מעכב אז מבער ואינולבערם
 כהךנןן ךבמכירי אחך ע"י נתינה ידייך(וא דר"ג ואע"גדטטעשה הוירויאת

 לאחר דחיתה שאני דרזגדמעשה
ע ,

ייר2ידה. את והעביר כה"ג יוחנןשבימל
 בימל לא כה"ג דיוחנן בעזהי"ת נבאר ולקטן ע"ש )שם( חינוך המנחת שכתב כטוהוידוי
 שהעביר אחרי גם נ"ם דיש טשטע הרטבזם רבינו וטדברי לגמרי הוידוי את העבירולא
 שם לקוראו לו טספיק דה" רבינו כתב צורך לאיזה דאל"כ הטעשר וידוי את כה"גיוחנן
 מעכב שאינו לענין דנ"ם ורא. אלא לעשות צדיך ואינו לעשות עוד יש טה לטעשרות.ביבד

 דהא טספיק שאינו בודאי נתינה מצות לקיים שוב צר,ך שאין דיענין הוא וירויהטצות.
 בפ"ה שלטה המלאכת ולפים"ש בפועל נתינה טצות לקיים טחויב ודאי לישובכשישוב
 לטימר איכא ע"ש, חחדבן אחר הנהרג רשב"ג של בנו הוא גמליאל רבן דהאי )שם(ממע"ש
 לאחר דרזג דטעשה טשום היינו לת"ג לכהן בנתינה שביער נזכר דלאדהא

 נתחדש וכבר הת"ג את בעצטו להכהן לאכול אמור היה ככר החרבן ולאחר הי'החרבן
 המשניות וטפי' הכרי כל את לפטור אחת בחמה אפי' להפריש טותר דלכתחלהההלכה

 הפריש ולא הטעשרות לעונות בהגיע דטיירי דר"ג טעשה דטפרש טשטעלהרטכ"ם



 קכי ןעבשרכןן ועשר'ם ,האחד מקיימקורות
 למתנות שם קרא כיעוד מצות לקיים וכדי הכיעוד לשעת עכו(יו והגיע עכשיועד

 ה' כרמכ"ם )עיין דטיין שהורטו כמו הורטו שלא טתנות ולם-ד לבעליהם להםוזיכה

 סה אטר ולא כדרום או בצפון מקום להם יחד לא אפי' ה"1( פ"האישות
 דטיין שהורטו כטו דלאו ולמ"ד לזכותן יכול ג"כ מעושר יהא להפריש עתידשאני
 שאני סה שאסר או מקום יהם שיחד או אלה משתי אחת אלא לזכותן יכולאין
 יש לכ"ע ובדרכנן דרבנן הזה בזטן דתום"ע למ"ד או ברירה יש ולמ"ד להפרישעת'ד
 כשחפריש דטיירי מפרשים )יא( וכ"ם ;( )ם כקירושין יהתום' )שם4 בר"ש ועייןכרירה
 פ"ח הר"כ וכן ביעור מצות לקיים כדי להם טזכה הכיעור כזמן ועכשיוטקודם
 והתוי"ט ע"ש הביעור זטן הגיע ועכשיו טזטן םתוק; הי' רר"ג דטעשת טפרש )שם(מע"ש
 כאן רבינו דקדק וכן ע"ש לטוד עתיד שאני אמר שהרי שנתקנו קודם דמייריסוכיח
 בדרוטו או כצפונו מקום לקכוע שהוא דמאי דבטס' שם כקריאת לטתנות שם קורא :לכתוב
 כפירושא תליא דזה ונראה בלבד יתנום למי הבעלים של שם קריאת ולא הסכוםושיזכיר

 שלא הפירות שכי וליטד שבא ר"ע דכרי על קאי אם הוא מכל ולאו דפריךדהירושלמי
 ואם הקודם כטקור לעיל שהבאהיו כטו לא. או הניעור 0ן פמורים ה0עשרות יעונתבאו
 שככר מיירי דר"ג דמעשה לפהש ע"כ כעינן ר"ע דכרי על דקאי הר"ש שטפרש כטונפרש
 נפרש ואם קדש דאקרי המבל כל כביעור חייב דאל-כ הכיעור זטן שהגיע מקודםנתקנו
 קודם אפי' דר"ג דסעשה לפרש איכא הרטב"ם דעת שבארנו כטו ד"ע דברי על קאידלא

 הר"כ על להשיג שכתב הירושלמי דכרי על דכריו לממוך התומי"ט כתכ ויפהשנתקנו
 הר-ש והכיאו כירושימי איתא והכי ומסיק שנתקנו קודם אפילו מיירי דר"ג דמעשהומפרש

 נזכר שלא זכיון טיירי. שנתקנו בקודם דר"ג דסעשה נפרש אם והנה כו' הוא מבי והיאיעיי
 אם לררוטו או לצפונו טקום קביעת לענין הדין איך עיון טקום יש א"כ טקוםשקבע
 בצפונו סקום לטיים צריך שאינו ודע כתב: הי"א טמע"ש כפי"א למלך המשנה כלא"האפשר
 בפ"ג רכינו וכם"ש מקום שיסיים ער מהני לא דמכל איסורא דלענין ואע"ג כדרוטואו
 נראה המכרה )טצד לבד שם בקריאת סגי כיעור רטצות חיובא לענין ס"ם ח' דין תרוטותטה'

 טדכרי מתכאר כן סיום( כלי אפשר ואיך ונתינה הפרשה לאחר הוא כיעור דהאלהיפך
 ואיכא שכתכ בחידושין שם להרימב"א ראיתי אך טעשה ד"ה )כו:( דקדושין פ"קהתום'
 טקום מיום כעינן דכי לטיטר ואיכא כו' אלו למעשרות מקום מיים לא איך לידקשיא
 אסרינן טעשר שיעור ומשייר וכשאוכל ברירה יש מכר ר"ג אכל כרירה לי' דלית למאןה"ם

 למיים צריך כדירה דאין ךקי"ל לדידן ולפי"ז ע"כ שהפרזש מה שזהו למפרע הרכרהוברר
 למיים א"צ כרירה יש לכ"ע ובדרבנן דרבנן בזה"ז. דתרומה הרמכ"ם ולדעת עכ"למקום

 כאפשר א"א או לבעלים לזכות לו אפשר כין חילוק ריש לרבינו דם-ל מבואר הטשניותוטפירוש
 ע"ש בדרוסז או בצפוגו למיים מקום קביעת דוקא בעינן ובא"א. טקום קביעת כעינןלא
 הוא תאחר ככל לענין גם בכה"ג טקיים הוא ביעור לענין דכשם ניסא אם להמתפקויש

 ,ד.ן בר"ה התום' ולפמ"ש לבעלים וטזכה טקום קכיעת כלי שם כקהיאת בכה"גטקיים
 כגלל הפריש שלא אעפ"י חל ביעור דחיוב תאחר דכל לחיוב דביעור חיוכ כין חילוקדיש
 לעונת כאו ככר אם כיעוד טצות לקיים כדי להפהיש חייכ כיעור טצות קיוםהיוכ

 ככל קאי לא הפריש שלא דכ"ז לחפריש טחויב אינו תאחר דבך חיוכ וכגללהמעשרות
 כלל תאחר בכל קאי לא הטקום קכיעת בלי השם רכקריאת ימימה איכא א"כ ע"שתאחר

 עוד ולי , וז"ל תאחר לכל כיעור בין נ"ם התום' דברי על כתב )שמ4 לריה אבןוהטורי
 פירותיו שהיו טי התם כדתנן שם עליו לקרות צריך להפריש א"א אם דכיעור כהאג"ם

רחוקים



 ףןבנרנןן ועשהים האחד מקדר 3~קרררףןקלח
 קריאת אין דב"ת סלאו להוציא אבל וכו' בר"ג וטעשה שם לחם יקרות צריך מטנורחוקים
 דב"ת איפור כזה נתקן לא דעדיין כיון דב"ת לאו משום לק"ש א"צ הילכך טוציאושם
 השם קרא שלא דכ"ז לק"ש א"צ ואז לזכות דא"א כ11נת1 להפריש א"א דמ"ש ונראהע"ש
 אפי' חל ביעור חיוב טשא"כ בב"ת טחויב יהי' השם יקרא וכאשר כלל בב"ת חייבאינו
 סשא"כ הרטב"ם כס"ש השם יקרא לכה"פ לבעליהם לזכות א"א אם הילכך הפרישבלא

 וזריזים נתינה סצות לקיים כדי לבעליהם ולזכות השם את לקרא מצוה לזכותבאפשר
 מרם אמי' לבעליהם לוכות ויכול דטיא שהורטו כטי הורטו שלא טתנות ויט"דסקדיטין
 מצות על עובר ואינו תחשב לבעליהם לנהינח ביעור לענין דכשם לטיטר איכאשהפריש
 שהוא לאה"ש וראיתי לבעליהס זיכה שכבר מאחר עובר איננו חאחר בל לענין כןביעור
 ע"י ומוכה שפ קורא לענין דב"ת ללאו ביעור בין להלק דכ11נת1 הנ"ל המ"א בדברימבין
 להם ויוכה שם יקרא לטה א"כ שם בקריאת טועיל אינו תאחר כל טשום דאילואחר
 שיתן הוא גזה"כ תאחר דכל פברתו נראה ביעור בטצות משא"כ סב"ת מוצאו אינושזה

 הוא ברשותו וכבר פלוני לאותו טקנה שהוא ככך סה א"כ יאחרנו ושלא בזסנולכאו"א
 ע"כ טרשותו להוציאם הטצוה כביעור אכל ננ"ת עובר עדיין ע"כ בידו אינו מ"םאבל

 הנ"ל להכיאור טתאים לא המ"א דברי גוף עכ"ל, מרשותו כבריצאו אחר ע"י להסכשויכה
 יעבור יועילשלא לא והזיכוי חשם דקריאת לוטר ימוד שום ואין המזא טכוונת הואורחוק
 הטשגיות כפי' הרסב"ם לשימת טתאימים דבריו המ"א כוונת שבארנו סה לפי ולדידןבב"ת
 טצות על כעובר יחשב שלא לכד שם קריאת טפפיק לכעליהם לזכות דאיא דהיכאשכתכ
 לא פוף דמוף לכד ש8 הקריאת ספפיק לא בב"ת עובר יחשכ שיא לענין טשא"כביעור
 להלק רק אלא שם התוש קושי' יתרץ קאי לא דהט"א זנראה וולתו רשות לשוםנכנם
 בב"ת עובר הוא כמה עד לדינא נוגע כיניהם לחלק שיש החילוק ולהשמיעכיניהם

 טכירי לענין נ"ס דאיכא חילוק לסימר איכא התום' לקושי' ובנוגע עובר אינו בכיעורולהיפך
 כיעור וטצות ליכא דב"ת אפרשיה לא לענין לכיעור ב"ת כין לחלק מחדש דהתוס'כהונה
 אם אלא לכעליהם ולתת להפריש טחויכ אינו ב"ת וחיוב לבעליהם ולתת להפרישטחויב
 דאם דר"ג במעשה בפירושו הרטכ"ם כתכ ושפיר לבעליהם לתת חיוב עליו חל אזהפריש

 לקרוא לו סמפיק הי' החקים לידם להגיע לו אפשר הי' ולא אלו עם גטליאל דבן הי'לא
 ועוד חכיעור שעת הגיע דאם משום כדרוטו או בצפונו טקום לחם וליחד למעשרותשם
 חלק מקיים הוא יבד שהפריש ובמה תוט"ע להפריש הוא הכיעור טחיוכ חלק הפרישיא

 לכה"פ לו סמפיק הביעור חלקי כל ולגמור לידם להגיע שא"א ובוטן הביעורטטצות
 לקיים יכולת לו יזדסן כאשר תהי' לגטרי המצוה קיום ומוף חלקי ביעור מצותלקיים
 לא דאפריש בסה תאחר בל לענין משא"כ בשלסות הסצוה יקיים ואו לבעליהןהנתינה
 אינו ההפרשה דסקודם ב"ת היוכ לידי טביא ההפרשה אדרבה אלא חלקי אפ" ב"תטקיים
 סהא טוכיחים )שם( בר"ה והתום' כ"ת חיוב לידי להביא פיבה רק והיא כלל דב"ת חיובחל

 אקריב ולא דאפריש וחד אפריש ולא דאטר חד לכולהו קראי תרי דרשינן : )1.'דיקטן
 חד אלא כמעשר אשכחן דלא כיון כוונתם . ע"ש קרא חד אלא אשכחן לא טעשרותאבל
 )שם( דר"ח להר"ן ודאיתי לבעליהם נתן ולא אמריש דהיינו לממתכרה דקרא לוטר בעינןקרא

 לאפרשיה אפריש ולא אמר בין צריכותא עבדינן כי לקטן דהא לי וקשיא וז"ל:שכתב
 דלית בטעשר שכן וכיון מפי טחייב טנייהו כהי אכרעותה לן דלית טשטע אקרביהולא
 מנייחו בהד לחיובי לן לית או תאחר דכל לאו בתר11יה1 לחיובי לן אית קרא חד אלאלן
 ג' דסקץ קרא תיטא וכי לי לסה כסעשר תאחר דבל קרא סנייהו בחד סחייכינן לאואי

שנים



 קכט ךקב~ך4כן8 ועשרים אחד מקיימקורות
 טספקא היכי ג"כ יחביה ולא דאפרשיה היכא קאי לסעשר תאחר רבל רקרא לן נלישנים
 טהיכא אפרשיה ולא דאטר היכא תאחר בל שייך רטפי למיטר דאיכא ואטרינן לקמןלן

 רכי לי וניחא אקרביה ולא באפרשיה שי'ך רטפי טמעשר נפשוט אקרביח ולאראפרשיה
 דאפרשינהו דכיון בהו למ'מר ושייך לגבוה שהן בקרבנות מילי הני הכי לקטן לןמספקא
 דידה גזא בי אכתי אפרשינהו כי להדיוט הניתנין מעשרות אבל איתנהו דרחטנא גזאבי

 יהכינהו ולא כדאפרשינהו מתוקם בהו רכתוב תאחר רבל לאו רחד לן פשימא הילכךגינהו
 יש חדא דככל )שם( דאמרינן הא זה ולפי עכ"ל. אפרשינהו דלא היכא שנים ג' דטקץועשה
 ולא דיבורא אפריש ולא רבאמר להקל צר יש אפריש ולא רבאמר חומר וצד קלצד

 היכא כל להקל צד יש אקריב ולא ובאפריש לדיבורי' קיוסיה דלא יהחמיר צר הואכלום
 קרא בחר אפ" א"כ גביה ייה משה' דקא להחטיר צר איהיה ררחמנא גזא בידאיתיה
 דאסרינן כמו ספקת מינייהו דהי' שניהם ויבואו הם שקולים רהא תר11ייה1 לטילףסצינו
 רסברא הו"א קרא' תרי לאו דאי נראח יכן קראי תרי ל"ל א"כ ע"ש )ג'( ב"קבכה"ג
 דב"ת דקרא הו"א הילכך אליסתא מכרא הו"ל איתניה דרחסנא גזא בין ראיתיה היכאדכל
 טשום בב"ת עובר אינו אקריב ולא אפר,ש אבל מפ' דטסתכרה קאי אפריש ולאבאסר
 אקריב ולא אפריש ראמי' קראי תרי קם"ל אית'ה דרחמנא גזא ב. ראיתיא היבאדכל
 ררחטנא גזא דאיתיה היכא דבל ומברא קרא חר אלא דליכא בטעשר ולפי"ז בב"תע~בר
 לא תרתי לם'לף מצינו קרא דטחד לחרש איכא א"כ הוא להדיומ רהא ליכאאיתיה
 בעינן לכן טפקת וה' שניהם ויבואו הן שקולין רשניהם יהיב ולא ואפרשיהאפרשיה
 ואם וללו' לכהן ולתת להפריש טחויכ נסי אפריש לא ואפי' ככ"ת עוכר דבשניהכלטיטר
 לשדות יש אולם נותן ואיננו אפריש כסו בב"ת עובר הוא הרי נותן ואיננו מפרישאיננו
 במכירי רהא תאחר בבך עוכר הוא אם נתן ולא ובאפריש כהונה טכירי בענין וירוןנרגא
 איתיח דרחטנא ביגזא ראיתיה היכא כל ביה דאטרינן לקרבן לרטות מברא 'שכהונה
 רקי"ל בב"ת עובר ראינו למימר בעינן קרא בלי כהונה במכירי נמי הכ' קראובעי

 אתי לא אפי' ובלחיים בזרוע שנים פי נוטל רבכור )קכ"ג( ב"ב כראיתא רמיארכבטוחזק
 כהונה כטכירי ומוקי ככטוחזק כראוי נוטי הככור אין הא ופריך אכוהןליר

 דוכתיח בכל : וז"ל כהונח בם:יר' חכא בד"ה התוס' וכתבו ע"ש רמידכטוחזק
 דבמכירי לטימר בעינן קרא חד אלא דליכא וכיון ע"ש. טוחזק כהונה טכיריעביר
 מכירי אבל כהונה מכירי באינו רהיינו למסתברה וקרא בב"ת עוברים אינםכהונה
 לאו אי אקריב ולא דאפריש דוטיא בכ"ת עובר ואינו רסי חכהן ליר ראתי כטוכהונה
 לטיסר איכא ולפי"ו א'תנייהו דרחטנא גוא בי דא'תיה היכא דכי עובר דאינו הו"אקרא
 עוכר אינו ב"ת רטשום כהונה מכירי דין בענין תאחר דבל ללאו ביעור סצות ביןחילוק
 ראינו הו"א קרא לאו ראי רטיא וכקרכן נתינה רין סשום ויוצא רסיא רכמוחזקסשום
 שיתן ער כהונה במכירי אפי' ביעור מצות טקיים אינו ביעור סצות טשום אבל בב"חעובר
 ועורנה טרשותו טוציא שאינו כ"ז כתיב חבית טן הקדש ביערתי רהא טמש חכהןביד

 ואעפ"י )שם( דר"ה התוס' קושי' יתורץ ובזה בשלימות געור טצות מקייס אינובביתו
 ביעור סצות על לצוות עוד הצריכה רגלים בשלש קיומה רזסן דב"ת הסצוה התורהרצותה
 יהושע ר' דכודאי אעפ"י גמליאל לרכן ולוייה כהונה כמכירי דנ"ט שנים בשיש ק'וטהדזטן
 ע"י להם שיזכח עד 'צא לא ביעור מצות משום ולוי' כהונה כמכירי היו כולם וראב"עור"ע

 הבעלים ברשות יח" דהמקום רכיון הבית טן ביעור מצות לקיים שיוכל כרי הטקוםשכירות
 ומ'ש הבית טן הקדש בערתי ולוטר להתורות יכול ולטחר טביתו הוצאה ק"י הביעוריקיים

 ולררומו לצפונו טקום וליחר מעשר שם שיקרא סמפיק הי' אלו ה" אלו עם ר"ג ראםהרטב"ם
בטח



 הברכה יע'י'ם אתי מקיי מקורורןקי
 אתהכנות לעשות מתחיל שהוא רכיון רס"ל, למימר א'כא חכיעור טצות לקיים יספיקבסה

 כטו כערתי לוסר יכול וככר הכיעור סמצות חלק הוא רהפרשה לעיל כם"ש כיעורלמצות
 כריקת רק עושה שאיננו כזמן אפי הביעור קורם אפ" חטץ כיעור עלשמכרכין

 חמץ. לכיעור והכנה התחלה הוא רכריקה חמץ הכיעור כעסק רמתחיל סשום והיינוחמץ
 עור שהקשו וסה כר"ג: מעשה ר"ה החום' רכר' על )שמן כקרושין להפנ"י ראיתיהנה

 עריף טפי רוראי ליישכ לי יש סני שם בקריאת הא להם ליתן צריך הי' לטהלפרש"י
 כי"ת התום' שם וכם"ש רר"ה כפ"ק כראיתא תאחר כבל ליקו רלא היכי כי מיר להםליתן

 שם כתכו התום' ע"ש הכיעור קורם אף תאחר בכל קאי אפריש ולא רכאמרוטעשרות
 שכתוס' התירוצים לשאר כוונתו ואולי תאחר כבל קאי לא אפריש רכלא להיפךמפורש
 רקכע מהא קשה לא נמי אפריש לא אפי' בב"ת רקאי נימא אם ראפי' שסוכריםשם

 טעשר ללמור ראפשר לעיל שכתבתי הסכרא רס"ל לפיטר ואיכא כיעור זמן הכתונעליהם
 אינו כהונה רמכירי יוצא פברתו ולפי בכ"ת רעוכר אפריש לא והן אפריש הן קראמחר
 טכירי היו ור"ע וראב"ק ר"י רהא כסלים הפנ"י רכרי לכאורה א-כ אפריש אפי' כב"תעוכר
 אגכ אם להו ראיבעיא הא למיפשט )שם( כקירושין הגסר' ררצה הא תקשה לפי"ז אךכהונה
 מצות קיום משום התם שאני רילסא ראי' ומאי צבורין כעינן רר"גש"ט מטעשה ציבוריןכעינן
 כערתי וביעור שעשה מה ר"ג עשה כיעור רטחטת רספרשים הרמכ"ם ורכינו לר"תביעור
 שרוחה הגמר' כוונת רזהו ואולי הבית מן הוצאה יהי' לא צכורין וכלי כעינן הכית סןהקרש
 ררש"י אליבא ,שם( לר"ה אכן הטורי ולפימ"ש ע"ש. ליטרחינהו רלא היכי כי :ראייתו
 ולך מרכתיכ ומעשרות צרקות לאתוי הוא יתירא רקרא אלקיך טלה' רילפינן רהאשמפרש
 רגנך רמעשר קרא והא דננך מעשר אלקיך ה' לפני ואכלת אלקיך ה' לפני צרקהתהי'

 ררשינן רלקטן משום ככ"ת עוכר נמי עני ומעשר רוקא כירושלים שנאכל אייריכמע"ש
 ככל ליכא הוא לוי של ראשון טעשר אכל עני של חלקו שהן ופאה שכחה לקט זהעמך
 ראשון מעשר גם זיכה למה הוא תאחר כל משום רר"ג רמעשה נימא אם א"כ ע"ש.תאחר
 ע"ש. חילוק ראין כהריא כתכו כולם ,שמי והתום' )שם( לר"ה והר"ן והריטכ"אללוי
 אקריב ולא ויאפריש אפריש ולא לאמר דקרבן תאחר יכל קראי תרי דמצריכינןוהא
 אמירה אלא כאן רלית שפתיך רטוצא קרא פי' אפריש ולא ראטר חר : )שם( הריטכ"אכתב
 וכן הקרכה אלא טחופר שאינו רטשטק אותו ריקריכ ק-א פי' אקריכ ולא ראפרישוחר
 : וו"ל הריטב"א כתכ כו' יררשנו ררוש כי כר"ה :( )ה ולעיל עכ"ל שמה דוהכאתםקרא

 לקמן ראוקימנא ועשית תשמור שפתיך רסוצא מקדא נסי להו מרכינן רהא רסקשיוא'כא
 רסעשה לפרש מיאן רש"י הנה צ"ע ,ל"ז סותרים רבריו הרי ע"ש אקרכיה ולאבאפרשה

 ויסמכו כ"כ יאכלו שטא וחשש מיירי השנים כשאר רר"ג וטפרש חכיעור כשעת סיירירר"ג
 תיקונו מועיל הי' מה התום' ומקשים מתוקן שאינו רכר טת"י טוציא אינו רהכר תזקהקל

 הרכה ריתקן למיסר איכא ע"ש. עצסו העישור ואף הכל ב"כ יאכלו שמא טפי גרעאררכה
 והתרוסה והמעשר החולין בתערוכות יהיה הכל יאכלו אם אפי' ועכשיו גסור טכל הי'רקורם
 יורעים כלי וכ'כ לררומו וזה לצפונו זה סקום ייחר אלא יחר כשהיו הכרי הפריש רהאיחר

 אינו וסאה כאחר אוסר רחרומה ואע"ג כטל כתרי חר וטהית מעורכ שהם כמו הכליאכלו
 הוא. נעלטא אסמכתא כו' ממנו טקדשו דכתינ טהא דילפינן והא דרננןאיא

 חנניה רכי אמר וז"ל: כרש"י רר"ג רמעשה רם"ל סכואר טטלש רפ"הוטהירושלמי
 כרש"י רר"ג סעשח. מפרש חנניה רכי פי' לוכות. צריך גסליאל רכן שהי' אסרההרא

 רכר טת"י מוציא ראיןחכר החזקה על שיססכו משום טכל שיאכלו לב"כ ר'גרחשש
שאינו



 "פ והברכה י"שרם א"י "יימקורות
 ליתן צריך לטה ר"ח ופריך לסעשרות שם שקרא ע"י מכל אימר תיקן לכן סתוקןשאינו
 מקשים שהתומ' כסו טכל איסור לתקן סספיק לכד שם כקריאת הסתנות להםולזכות
 לתוך נתונה ר"ג של קופת אילו לקרקע סחוכרין כפירות ר"י אסד וטשני רש"ילפיי
 הפירות דאם פי' שימיים ער עשה כלום שכה לסעשר יזכה ואוטר יהושע ר' שיביחו

 לא עכ"פ דהא הסעשרות לעונת הגיע אפי' לחול מצי הטעשרות שם אין לקרקעסחוכרין
 כלא דאפיי שכתכנו כסו ום"ל שעשה סה עשה בכ"ת יעכור שלא משום אלא סלאכתןנגטר
 כיעוד דחיוג רכטו הם שוים הכיעור וחיוכ כ"ת חיוכ רין ולפי"ז ככ"ת עוכר נסיאפריש

 ככראשונה מוכר רר"ג וכיון הפרשה קורם אפי' חל כ"ת חיוכ ה"ה הפרשה קודם אפי'חל
 לר"ג מ"ל הרי לעיל שכתכנו כטו וליסר ר"ע שבא קודם כו' כע"כ אצל שולחיםשהיו
 קודם אפי' חל כ"ה חיוכ ה"ה א"כ הסעשרות לעונות שהגיע קורם אפי' חל כיעוררחיוכ
 לזכות צריך לסה ופריך להם זיכה כ"ת כעון יכשל שלא זה וכגלל הסעשרות לעונותשהגיע
 שנתלשו וסקורם סיירי לקרקע סחוכרין כפירות וסשני רמי כטוחזקין כהונה סכיריח"ה
 ער דטי לידם שהגיע וכסו כסוחזקין נחשכין שיהיו כחונה הסכירי כרשות עוד נכנמולא

 גסליאל רכן שי קופתו אילו כטו זוכים אינם הסקום השכיר שלא וכ"ז הסקוםשישכיר
 יותר טוחזק לך אין חרי שכה לסעשר יזכה ואוסר יהושע רכי של ביתו לתוך נתונההיתה
 דהקופה הסעשר לקנות להטקום ויזכה הטקום לו שימיים עד כלום עשה לא זאת וככלסזה
 ה"נ כרשותו שאינו משום קונה ואינו הקונה כרשות טוכר של כליו דחו"ל הנתינהסעככ
 ממעם זוכה אינו הילכך הקמיפה טעשה מחומר ועודן להפרשה ראוי ראינו לקרקעטחוכד
 סתנות וכם"ד חצר קנין סמעם קונה הוא ואז סקום ישכירות זקוק הילכך כהונהסכירי
 המעשה כל של חעקרי דהמעם למימר כעינן לפי"ז אך דמיין שהורסו כסי הודסושלא
 לקרקע כטחובר שייך לא יאכלו שלא ממעם ראי כ"ת יעכור שלא סשום רק הוארר"ג
 שר"ג סכך על יאכלו ואיך הי' רטחוכר לתקן אפשר הי' לא סכיתו שיצא כשעהרהא
 טתנות אמרינן רלא וכהבנו האה"ש על להשיג כארנו הקודם כטקור ועוד שהלך קורםתיקן
 שנגסר הסעשרות לעונות הגיעו ככר הפירות אם אלא רסיין שחורמו כסו הירמושלא

 שטהליף ככי"ק הנר"א כשם שכתכ הירושיטי עץ לרירכ"ז וראיתי לתרום ועוטריםסלאכתן
 קרקע ע"ג סונחין כפירות אר"י ואח"כ שיכ'ים ער כו' קופתו אילו כתחלה וגרםהגירסא
 הכיעור רכשעת כר"ת מפרש רחירושלטי לפרש איכא הגירסא שסחליף טה ולפיע"ש.
 כחונה סכירי לענין רכיעור לחיוכ רכ"ת היוכ כין חילוק דיש ס"ש ולפי דר"ג סעשהסיידי
 סן הקודש רכערתי סקוסו את שישכיר עד כהונה כסכירי אפי' סקיים אינו כיעורומצות
 לזכות צריך גטליאל רכן שהיי אסרה הדא ר"ח שאטר וסה סכיתו הוצאה דהיינוהכית
 נתונה ר"ג של קופתו ראילו סשום לזכות צריך לסה המעם וסמכיר אמר פשימותכדרך
 דלענין נהי פי' שיסיים עד עשה כלום שבה למעשר יזכח ואוסד 'הושע דב' של ביתולתוך
 שאני ביעור לענין דסיין כסוחזקין כהונה דטכידי סשום זיכוי כלי אפי' סמפיק חי'ב"ת
 לתוך נתונה שהיתה מעשר לקופת ודסי יצא לא סרשותו עכ"פ הא נינחו דטוחזקיםדנהי
 ר"ג של בכלי סונח דהיתה משום זוכה אינו וככ"ז כהם כוחזק הוא והרי ר"י שלביתו
 לאטר יכול ולא ר"ג ברשות סונח וככיז דסיין כסוחזקין כהונה דסכירי נהי נסיהכא
 טונחין כפירות יהושע א"ר ע"ז סקוטו את זיכוי סהני סאי א"כ והוקשה חכית סן הקדשכערתי
 דהסקום יגטרי ר"ג מרשות יוצא סושכר רסקוטו כיון הילכך ר"ג של כקופתו לא קרקעע"ג
 הקודסים כסקורות לעיל שכארנו סה ולפי הכית. מן הקרש כערתי לוטר ויכול לר'ישייך
רטיירי ס"י ק"כ כיעור לענין רר"ג טעשה רספרש כיון א"כ סצוה חרא הו"ל ווירוי רביעור מ"לררכינו



 ף:בנ-כבןק ועשרים אחד מקור כ~קר-רתקלב
 כתב והילכך הוידוי הי' ולמחר פסח אחרוןשך בעיו"ט הי' והביעור פמח של ביו"טדסיירי

 ומ"ש דר"ג ממעשה לומד דכ"ז ימחר וטתודה כו' רחוקים פירותיו שהיו מי הרמב"ם רבינוכאן
 כה"ג דיוחנן וידוי הי' לא ואז ב"ש חרבן לאחר דהי' כיון דר"ג דמעשה חינוךהסנחת

 מאות לג' קרוב הי' דר"ג מקשה דהא נכונים אינם דבריו הרמב"ם לדעת ע"ש. ביטלכבר

 לדורו אלא היי לא עזרא דקנמת הרטכ"ם דלדעת נבאר ולקמן כה"ג יוחנן שביטלשנה

 נתתי אשר לומר יכול יא עזרא קנמת מפני הוידוי שבימל כה"ג יוחנן של טעסאועיקר
 חלקו את וללוי חלקו את לכהן חילק דר"ג חזינן דהא הקנם זמן עבר כבר ר"ג ובזמןללוי

 יכוי עמו אחר הי אם עמהם הי' לא ר"ג ואס ע"ש. בזה מקשים שהתום' מה יתורץובזה
 טסש בירם כעצסם להם זכות עכוב ואין שליחות בתורת דזכיה גשכ אחר ע"ילזכותן

 : מ"1 מי' שופטים מפ' במפרי דאיתא והא לבעליהן להן שזוכה למי או : כאן רבינוכם"ש
 ליתן אמור לאחר הכהן זיכה אם לענין אלא שליח ע"י לטעוטי לאו עכ"ל. עצטו לכהןונתן

 את סעות המלוה ~ז"ל: במתניתין )ל,( דגיטין בפ"ג דאיתא וכטו עצמו לכהן אלאלחאחר

 לידיה אתו דלא ואע"ג הגמרא ופריך קיימין שהן בחוקת עליהן מפריש כו' הלוי ואתהכהן
 נתן אם ולפי"ו ע"ש. אחר ע"י להם במזכה אמר ושמואל ולויה כהונה בסכרי דבאמר

 להתודות יכול אין דלוי או דכחן יידיה אתי ולא הלוי או הכהן לו שויכה למיהתוס"ע
 מעשר שיהא שיאמר בעינן אם וע"ד כ"ג בטקור יקטן עיין ביעור טצות קיים דלאסשום
 שיהא שאסר שכיון שמצדר )שם( לק,דושין בפנ"י עיין ליהושע נתון שיהא שאמרהיכא
 האי ד"ה :( )מ"ז ברכות רש"י וסדברי ע"ש. דמי סעשר שיהא שאמר כמו ליהושענתון
 עליו הלה דגן דאקרי וכיון : וז"ל שכתב רשות שום לכהן אין מירוח דקודם מבואראידגן

 ע'ש. כהן רשות עייו חלה ולא אידגן יא בשבולים אבל כו' תחלה כהןרשות

 רעשרים שניםכ~קרוא
 כו בר"ג מעשה ר"א מתיב )יא.( בב"ם איתא כו' קרקע ע"ג לבעליהם יהן ומזכהכב(

 אגכ טטלטלי ר"ג מרבנ; ההזא א"י כו' עוסדין היו שדהו בצד וד"י ר"עוכי

 כאן שכתב ורבינו ע"ש שאני אותן מקנה אחרת דעת אמר ר"פ כו' יהם הקנהטקרקעי
 דעת יאין אותו סקנה אחרת דעת בין חילוק דאין ם"ל ע"כ עג,ק לבעליהן להןדסזכה
 סטלטלי דר"ג ומעשה דוקא שדהו בצר עומד בעינן משתמדת אין החצר אם מקנהאחרת
 דר"ג דמעשה כמ"ד ודל ג"כ :( )כו דקידושין דמוגיא משום והיינו להם הקנה קרקעאגב
 דרבן מעשה ת"ש אר"י לא או צבורין בעינן להו. איבעיא )שם( דאיתא הוא קרקעאגב

 דלא היכי כי התם שאני )ודחי( ציבורין בעינן ש"מ לו מושכר טקוטו כו'גטליאל
 לסוד עתיד שאני עשור ת"ש מהו כמתנה ומטיטלין כמכר שדה להו איכעיאלטרהינהו

 סהו לאחר ומטלטלין לאחד שדה להו אבעיא ש"ס לו מושכר ומקוסו יהושע לר'נתון
 לו מושכר וסקומו יעניים שיזכה כדי יומף בן לעקיבא נתון לטוד עתיד שאני עשורת"ש
 סוכח דר"ג ממעשה איבעיות הני כל טדפשמה הרי ע"ש הוי עניים דיד ר"ע שאני)ודחי(
 הרמב"ם רבינו פמק והייכך יהם הקנה קרקע אגב בטטלטלין מיירי דר"ג מ"לדהסוגיא

 דהחצר חצר כקנין ויא קרקע ע"ג ינעליהם יהן מוכה מסנו רחוק פירותיו שהיו דסיכאן
 מ"ק ר' )סי' ח"מ בש"ע ועיין לא לא אי אין בצדשדהו עומד אי משתמרת שאינו חצרהו"ל
 וסוגיא ע"ש כו' רחוקין פירותיו שהיו דמי מתניתין עי ממע"ש פ"ה בהגר"א ועייןא'(

 להם הקנה קרקע אגב דמטלמלי דב"ם קטא באוקיסתא דוקא שבחרהדקידושין
ונדי



 קיג הכרכה י'שיים שנימ מ"יימקורות
 הרמכ"ם מ"ש עפ"י לבאר - נ"י הי' חצר קנין רמשום דרזפ אוקימתאונדי
 הזבל אהרים של הבהמות אם כו' שבחצר הזבל וז"ל: ה"ה שכירות מהלכותבפ.'א
 אחרים כיד שכורה שהיא א;פ"י מדעתו שלא קונה אדם של שחצירו החצר כעלשל

 בחצר העטידוה בנטר' שהרי מהוור אינו זה דבר א"א וז"ל: הראב"ר עליו וכתבעכ"ל.
 אגירא ראי . לשוכר אנירא רלא רמשכיר הצר פי' טעלטא ראתי ושווריםהטשכיר

 דהרמב"ם הט"מ וכתכ עכ"ל. מקוטו את אשוכר רהוה מירי לי' וקניא רמי כדידיהלי'
 ואיתטר בעה"ב של והזבך : כהשואל בטשנה דשנינו :( )קא רב"מ טנטר' כשטתיההוכיח
 בעה"כ של אמאי רשוכר ותורי לשוכר לי' ראנירא כחצר אילמא עפקינן בטאי בנטראעלה
 כחצר צריכה לא פשימא נמי הא רמשביר ותורי לשוכר לי' אגירא רלא בחצרואלא

 כיון השוכר ביד שכורה שהיא אעפ"י דמשכיר כחצר רמיירי הרמבים, ופי' כו'רמשכיר
 אלא כעה"ב של אמאי הקשו מדלא סשכיר של הזבל מעלטא והשוורים טשכיר שלשהוא
 הקשו יא שוכר ביר שכורה שחצר אעפ"י רעלטא בתורי אבל דשוכר ותורי רשוכרבחצר

 רמשכיר בהצר צריכא לא ראמרינן דהא רש"י כרעת טפרש ז"ל והראב"ד כעה"ב שלאטאי
 כה ליכנס אלא חפציו כה לעשות ישוכר ההצר את השכיר שיא דמשכיר בחצר8י'

 דר"ג רמעשה יהא כוונתו טקומו את אשוכר דהוח מירי הראכ"ד ט"ש והנה ע"ש.לביתו

 המעשה טפרש ע"כ ולפי"ז ע"ש מקומו את שוכר פקח הי' אם :( :פד ככ"ב דאיתאומה
 רבינו אבל קונה השוכר הטושכר רהצר וטוכח אנכ משום ולא חצר תורת משוםדר"ג

 להם רסזכה העצה כאן שכתב כמו הוא אנב תורת טשום דר"נ רמעשה ס'להרטב"ם

 לרעת טכאן ראי' אין והילכך קונה ההצר בעל המושכר דהצר ס"ל רהא א"קלבעייהם
 תצר סקנה אחרת ונדעת טקנה אחרת דעת יאין מקנה אחרת דעת ג'ן חילזק דאיכאר"פ
 אחרת ברעת ראפי' ה"מ ומתנה מזכיה בפ"ר פסק שפיר והייכך טשתטר אינו אפי'קונה

 הטושכר בחצר חצר קנין תורת בענין הטוכן להרחיב וכדי ע"ש. טשתטר בעינןטקנה
 כלל הרא"ש בתשובת איתא הנה לא או הוא טטכר אם ליומא שכירות ענין לבארדרוש

 שכר לו ומעלה ככיתו שטעון עס הרר ראובן ר"ם סי' כח"מ הטחכר והכיאו א' סי'א'
 כשניס דהזי שניהם בהן זכו הכית לתוך נכנסו פרהו שלא נו:לות או שכור צכיאם

 טטכר ליומא רשכירות להשוכר מציאה הטושכר רחצר רם"ל משטע עכ"ל בחצרהשותפין
 כשני דהו"ל סשום קונים דשניהם ראטרינן הוא בכית גרו דשניהם שהי' כטעשה ורוקאהוא

 דשכירות טשום המשכיר ולא קונה הוא לבד השוכר אלא נר הי' לא אם אבלשותפים
 רתנן הא גבי ותוס' והראב"ר והרטב"ם ורימב"א רש"י פליגי זה ובענין הוא ממכרליומא
 ראגיר כחצר איליטא עסקינן במאי : כגטר' עלה ואיתמר בעה"ב, של הזבל !( )קאב"מ
 רטשכיר ותורי לשוכר אנירא רלא בחצר אלא כעה"ב של אטאי רשוכר ותורי לשוכרלי'

 יוסי לרבי יי' מסייע בה ק0ז סעלסא דאתו ותורי רמשכיר בחצר צריכא יאפשיפא
 בר"ה ז"ל רש"י וכתב מרעתו. שלא לו קונה אדם של חצרו ריכר"ה דאטר הנינאברבי

 קרם ואפי' חצירו לי' וקניא כעלים טפקירינהו אפקורי גללים וסתם : טעיסא ראתוותורי
 את השכיר שלא : רש"י כתכ רטשכיר ברצר ונד"ה עכ"ל בהן זכה לא והנביהןהשוכר

 שכירות רס"ל אלטא השוכר של הזבל טושכר הי' אם אבל שכעה"ב דזכל הואהחצר
 והמהלוקת ע"ש, )שם( לב"מ הרימכ"א רעת הוא וכן הרא"ש כדעת הוא טמכרייוטא

 מושכר הי' דהחצר טפרש הרטכ"ם דטשכיר רבחצר כפירושא פייגי הניז יחראב"דהרטכ"ם
 אונאה לענין אלא הוא ממכר ליומא דשכירות אטרינן דלא משום הטשכיר של:הזכל
 ע"ש והאי ר"ה :( )נו ב"ם התוס' כדכתבו שכירות לרבות מיותר טמכר דכתיבטשום

וכדכתכ



 הברכה יעשיים שנים מ"יי מקורות"יי
 בעה"ב של אמאי הקשו טדלא )קב.( דכ"מ טגטר' הוכיח דהרטב"ם ~שם( הט"םוכדכתב
 שוכר ביד שכורה שחצר אעפ"י דעלמא בתורי אכל דשוכר ותודי דשוכר בחצראלא
 טסכר ליוסא שכירות אטרינן טקום דבכל מ"ל והראכ"ד ע"ש, בעה"ב של אטאי הקשולא
 וכעין החצר את השכיר שלא דטשכיר בחצר כרש"י שבעה"כ דהזכל הסוגיא וספרשהוא
 לוקח של קלייה שהי' דהיכא : ,ט"מ כ"ס דאיתא הא בענין והרמב"ם רש"י נטי פליגיזה

 וז"ל סוכר ביד טושכרת ד"ה )שם( רש"י וכתב משיכה רכנן תקנו לא מוכר כידמושכרת
 השכר דקיכל דכיון הטעות בנתינת חצ'רו לו שתקנה ולא היוקח ביד טונחים הפירותוהיו
 טעות לי' אית ר"ש אלא הוא טוכר של וחצירו השכירות יטי כל למוכר הטקוםנקנה
 טאי דמעטא תקנתא איצמריך לא והכא היא דרבנן תקנתא ומשיכה כו' תורה דכרקונות
 חצר קנין סמעם דהו"ל ס'ל '1 הלכה פ"ג מכירה כהלכות והרטב"ם עכ"ל. כו' רבנןתקון
 שדחה כגירסא בגמר' גירמא לו הי' דהרמבים שכתב משנה בלחמ ועיין כס"םעיין
 והכא קונח השוכר הטושכר דחצר דם"ל ררש"י אזיל למעמיה שכ"א ונראה עיש. רש"ישם

 המושכר דחצר דסיל ורמב"ם חצר ממעם קונה רהלוקח לומר א"א השוכר הואדהטוכר
 איכא הילכך אונאה לענין אלא הוא מטכר ליוטא שכירות אטרינן ולא קונה חחצרכעל

 ועל חצר ממעם הלוקח קונה טוכר ביד מושכרת יוקח של עלייה היתה דאםלמיסר
 ללוקח מושכרח טוכר של עלייתו היתה אם דה"ה )שם( נכ"ם כתכ לטה קשההרא"ש

 הטוכר בכית הדליקה תפול שאם טשיכה רבנן תקנו לא הסוכר כעליית דד שהואכיון
 דלשימתיה לי' תיפוק זה טעם ל"ל ע"ש, המוכר שככית פירותיו להציל הלוקחמרח

 )עיין חצר ממעם קונה הלוקח הרי מקום ככל טמכר ליוסא שכירוה דאטרינןבתשובתו
 ס"ל דלא דקידושין ממוגיא ראי' אין ולפי"ז שם( כש"ך ועיין ה' ס"ק שי"ג מי'כמט"ע
 רהמוגיות אלא אותן מקנה אחרת דעת לאין אותן טקנה אחרת דעת בין דטחיקכר*פ

 בכ"מ הוא טטכר ליוטא שכירות אם והראכ"ד הרטכ"ם במהלוקת פליגי ודב"מדקידושין

 הילכך להשוכר קניא הטושכר דחצר הראב"ד כשימת מ"י דכ"מ ומוגי' אונאה לענין רקאו
 הטושכר דהחצר כהרטכ"ם ס"ל דקירושין והמוגי' חצר טמעם קונה דהוא התםאטרינן

 פ"ג מהרטנ"ם אזלם חזא. אגב בתורת דר"ג דטעשה לוטר בעינן הייכך הואיהסשכיר

 הטמלפלין שאותן המקום השוכר וכן : וז"ל להיפך מוכח ה"ז סכירהטהי
 אבל : וז"ל כתכ ה"י וכפכ"מ עכ"ל כו לחזור יכול מהן אחד ואין קנה בו מונחיןהנטכרין
 מידה קנו אם מאחרים הממלמלים תקנה מידה חצירה שנתרכתההקטנה

 וראיתי קונח השוכר המושכר דחצר מוכח מכ"ז הרי עכ"ל, מקום בשכירותאו
 פ"ו הרסכ"ם מדברי העה"ב של רזכל הרטב"ם על שהקשה פ"ג סי' ח"ט ח"בלמהרי"ט

 כגון עג"ק אלא ברשותו שאינו מי בו שיזכה דר.ך לו אין הטמכע : וז"ל ה"ז טכירהסה'
 היכא בין לחלק ויצא עכ"ל המעות מקום את שישכור או המעות גבז זעל הקדקע_שקנה
 שיקנה לא אבל לתוכו כליו שטכנים היא לכך דשכירות מהני בתוכו כליו השוכישיקנה
 של שהתכלית היכא כין לחלק ולענד"ג שי"ג( סי' ח"ם כש"ך )עיין ע"ש טאחריםכלים

 השכירות דעיקר להיכא לקנין ביחוד לא שונים דברים שיסוש לטמרת היתההשכירות
 אז קנין עשיות לתכלית רק בהחצר הקנין חלות הי' אם כי הקנין לטמרת רקנעשה
 פ"ק הרא"ש לם"ש וד0י גמורה מכירה לו שטכר כמו לקנין וטהני כמכר השפירותנעשה

 דהויא האשה את בו לקדש כדי מבעת השאלני לו אסר אם נ"ל וז"ל: כ' סי'דקידושין
 לו ליתנו בלכו דגסר מהדי אנן האשה את בו לקדש אדעתא לו שהשאיל דכיוןטקודשת
 במפרי בזה ט"ש ועיין ק"ש טקודשת האשה שתהא קידושין לענין שיועיל לשוןבאותו

הוראות



 "יה הברכה י'שיים שנ'ם מ"יימקורות
 אפי' ולפי"ז ע"ש יצא לא לאו ואם ד"ה :( )קלא לכ"ב כרשב"ם וקיין פכ"ח שעההוראות

 כרי טפורש דהשכיר כיון רמיין דכטכר כאן טורה הוא טסכר לאו ליוטא שכירות ניסאאם
 הילכך גטור קנין בחצר לו יקנה אם אלא טועיל אינו חצר וקנין חצר כקניןשיקנה
 מ"ל רלא דקירושין סמוגיא שפיר טוכח ולפי"ז לכ"ע להשוכר קונה המושכר חצרככה"ג
 הסוגיא מוכיח לטה ראל"כ מקנה אחרת רעת לאין טקנה אחרת רעת בין רטחלקכר"פ
 רחצר ואע"ג חצר טשום אלא הוא אגכ משום דלא לימא אגכ לריני דר"ג טמעשהרשס

 איכא ולפי"ז קונין לכ"ע לקנין ביחור החצר את דהשכיר חיכי להשוכר קונה אינוהטושכר
 מקנה אם אלא קונה אינו אגכ דקנין לחדש שכתב המהרי"ט על לרקרק דאיכא מהלתרץ
 רקידושין בפ"ק דעירונו טהא והוכיח שכירות כקנין ולא הגוף כקנין גטור כקניןהקרקע
 בשכירוה מקום להם הי' לא וכי כו' מלע וקנה והלך א"ק שטקנה ער תקנה לו ראין :דא"ל

 והשכיר ר"י רחור כמיפא וא"כ חי' שכירות ע"י רר"ג סעשה הא וקשה ע"ש,כשאלה
 טסעשה הגמר' סוכיה ואעפי"כ לראב"ע חקנה בשכירות לר"י שהי' מה הרילראב"ע
 קנין לשם רמשכיר רכיון למיטר ראיכא שפיר אתי הנ"ל לפי אבל אגכ קנין לעניןרר"ג
 כוונת ג"כ נכין וכוה אג"ק קנין לקנות כרי הגוף לקנין גסור קנין דהקנה סהדי אנןאטרינו

 לבאר לרש"י לי' מעיק וטה ע"ש. כו' טכר היינו וו"ל: מושכר ר"ה וכז.( בקידושיןרש"י

 לפי אכל הפשוט כהטוכן טכאד הי' אם לי' חמר ומאי טכר רהיינו טושכר שלהמיבן
 איכא גמי ובזה הטהרי"ט כמ"ש פשוט בשכירות להיות א"א אגכ רקנין שפיר אתיהנ"ל
 טכרם פי' טושכר וסקומו כו' ור"י דר"ג וסעשה וז"ל; רס"ד מי' היראים כוונתלהבין
 שטקשים וכי ד"ה )י'א( כ"ם התומ' קושי' לתרץ נסי איכא ובזה ע"ש. שהם למיוהקנמ
 למציאה מקנה אהרת דעת נין חילוק דאיכא כר"פ שפסקו ולהפוסקים ע"ש בעה"ב שיסזבל
 כח"ם עיין כצרו קומר אינו ואפי' טשחסרת אינו אפי' קונה אותו מקנה אחרתובדעת
 טשום ווקנים דר"ג רמעשה הטעם לסימר בעינן ולרירהו כ' מעיף רט"ג ובמי' מעיף ר'מי'

 סי' בח"מ עיין קונין לכ"ע כמתנה ומטלטיין כמכר שרה אגכ קנין וכענין הוא חצרקנין
 קנין מטעם כמתנה ומטלטלין כטכר כשרה מנ"ן הוא חצר טטעם רר"ג דטעשה ולמ"רר"כ
 דמעשה רם"ל טוכח א"כ ע"ש רר"ג טמעשה וםיפשטה להו איכעיא )שם( בקירושין האאגכ
 בשני הי' רר"ג רטעשה למימר ראיכא נראה לכן רמתרי תרתי 1ה1"ל הי' אגכ קניןרר"ג

 ע"י המעשר את לר'" הקנה דר"ג נימא אם דאפ" אגכ קנין ב( חצר קנין א(אופנים
 קנין ע"י דא"א אגכ בקנין אלא הקנה לא סעשר התרומת לראב"ע שהקנה ר"י חצרקנין
 כרעת בצרו עומר ואינו טשתםר שאינו בחצר ראפי' כר"פ ר"מק לטאן אפי' רהאחצר
 הנותן או המוכר לדעת טשוטר שיהי' כעינן רעכ"פ הרמ"א כתכ הא קונה מקנהאחרת
 בני לרעת רהיינו הנותן לרעת משומר הי' לר"י ר"ג שהקנה המעש"ר כשלטא א"כע"ש,
 רהא חצר נחורת שיקנה א"א סעשר תרוטת החלק לראכ,ע ד"י שנתן טה אכל ר"גבית
 קרקע אגב לו הקנה לראב"ע ר.י שנתן דחלק וראי אלא רי'י לדעת אפי' משוטר ה"לא
 האיבעיות כל מיפשטא וטוח קנה במתנה ומטלטלין במכר רקרקע להוכיח יכוליןומזה

 רר'ג רטעשה ססיפא לטיפשט התם להכיא חסוגיא צריך ה" ובאמת התם יהודאיכעיא
 ומהשהכיאה ע"ש. לראב"ע נתון למוד עתיר קשורשאני ר"י אטר התס דאיתא טחאיהיינו
 היינו ליהושע נתון למור עתיר שאני עשור ר"ג שאמר ממה רר"ג דמעשה מרישאהגטר'
 בשם מכיא א' מ"ק רייג סי' ח"מ והש"ך דב"מ. קסא וכתירוצא אג"ק כקנין היי רהכללם"ד
 וכחצרו קני יהודיה רבשכירות מ"ר רא' אגב בלא קנה לא לרודיה רכשכירותהעיטור

 שאני עישור ת"ש ואסר טהן בסתנה ומטיטיין בטכר שדה ין קמבעיא כי י"סשוינן
עתיר



 הברכה יעשרים שנים מקיי מקורורנ"יי
 דיא ש"ם איא שבידות טשום דקנה יי' תיפוק לו מושכד וטקומו לד"י נתון למודעתיד
 כדי ביחוד שכר אפי' קנה לא בשכירות דחצר דס"ל ומשמע עכ"ל באגב אלאקנח

 באגב ג"כ מיירי מקומו את שובר פקח הי' ואם ,פ"ד( דב"ב דהא ומשמע קנה לאלקנות
 והראב"ד הרמב"ם דפליגי דהא ונראה :( ~עז בגיטין ועיין הנ"י מהרי"ט מדברי היפךוזה
 דרבנן הזה בזמן תומ"ע בענין דפייגי אזיי יטעמייהו השוכר או קדנה המושכר חצראם
 בקנין לד"י הקנה דר"ג לומר א"א דאורייתא הזה בזמן דתרומח נימא ואם דאורייתאאו

 היינו דסהני להפוסקים ואפי' טהני לא לדאורייתא דרכנן וקנין דרכנן אלא דאינואג"ק
 ביעור הוי ולא רבע"הב מידו מקבך יא דהכהן טשום נתינה הוי ויא הפקר ב"ד הפקרמשום
 דאשה קי"י דבגט ואע"ג הוא חצר מטעם דהקנין לומר ע"כ בעינן הייכך מהני לאמש"ה

 שאני התם בה כתיב נתינה ובגט דרבנן איא אינו ד"א דקנין אעפ"י בד"א אפי'מתגרשת
 הגט את וקונה מה"ת האשה שי הד"א ונעשה לזכותה הר"א נקנה הפקר ב"ד הפקרדסחמת
 דמעלי פניא בהרי דביתהו גימא לה דכתב שכ"מ בההוא הזורק פרק ריש ובגיטיןמה"ת
 לרש"י ואפי' אגב קנין מהני כגט אם ודש"י והרשב"א הרמב"ן התם פליגישבתא
 דרבנן .אדעתא דמקדש כי ימימר איכא דהתם טשום היינו בגמ אגב קניןדסהני
 זה וממעם סק"ה( ד"כ מי' בקצה"ח )עיין מיניה לקידושין רבנן ואפקינהומקדש
 בצד ור"ע ד"י וכי מקשה: והייכך הוא חצר קנין ממעם דר"ג דסעשה אבא ר'כבד
 פי' שמעתא אינשי גמרי כדלא מרבנן האי דמי עולא אמר עומדין היו ד"ג שלשדהו
 מהני לא דרבנן דקנין לי. שהוקשה ומה להם הקנה אגב דמטעם למימר איכאכאמת

 מסילא דרבנן איא דאינו בזה"ז תרןמה בדין שמעתא גמיר דלא כמו נדאהאדאוריתא
 למימר איכא דדכנן בזה"ז דתרוסה הרמכ"ם לדעת הוא,אייכ אגב דמטעם לאוקמיאפשר
 אינו אגב רקנין ואעפיי הוא אגב טטעם דד"ג ומעשה יהשוכר קני לא המושכרדחצר
 דאוריתא בזה"ז דתרומה יטעמיה והראב"ד מהני ידרבנן דרבנן דרבנןאלא
 דרבנן דקנין א"א דבאגב הוא חצר קנין מטעם דר"ג רמעשה לומר ע"כבעינן

 יענין פמק שפיר הייכך להשוכר קני המושכר דחצר מוכח וממילא מהני לאלדאורייתא
 והזבל קונה הי' השוכר מושכר הי' דאם מושכר הי'  רלא  בחצר רוקא בעה"ב שלהזבל
 הדין הראב"ד ידעת ואפי' מקום בכי הוא ממכר ליומא  רשכירוח  שייך הי' השוכרשל
 שהקנה מזה יהוכיח דיכול משום אגב בתורת קונה במתנה וטטלטיין במכר דשדהצדק
 ר"ג שי מקומו השכיר איך ר"י על העימוד שהקשה מה ולפי לעיל כמ"ש לראב"ער"י

 ר"ג דמדעת ותירץ פס"ב ופרח הכפתור מקשה וכן להשכיר רשאי השוכר אין האלראב"ע
 ר"י יחזוד כאשר לראב"ע שרי לי יזכה ר"ג שיאמר דהיינו אגכ קנין בלי לראב"עלזכות יכוי הי' הא אגב בקנין לראב"ע מעשר התרומת להקנותאת ר"י הצריך ימה א"כ ע"ש, כןעשה
 כח"ם הדט"א כדכתכ לכד כדיכור אפי חצר מטעם ראכ"ע זוכה דבכה"ג הטקום אתלר"ג
 אין צבורים בעי אנב אם ידו דאיבעא ומהא ד' ס"ק בממ"ע ועיין ק"ש, ב' מעיף ר'סוי
 דאם בצרו עומד ואינו משתמר דאינו חצר קנין מהני יא מקנה אחרת בדעת דאפי'דאי'
 הנותן לדעת גמ סשתמר ראינו באופן דמיירי דא"ל חצר קנין משום ל"ל דמהניאיתא
 מדעת לא כלל משתמד אינו אפיי דלד"פ שהוכיח ב' פ"ק ד' מיי להש"ך ואפי' המוכראו

 הטקבי סדעת ויאהנותן
 מ"ש עפ"י דנ"ם לסימר איכא קונה מקנה אחרת דעת שיש כיו,

 ואח"כ מתחלה החצר ל1 כשהשכיד אלא קונה שכודה חצר דאין ז' ס"ק קצ"ח בסי'הש"ך
 מטעם יקנה ויא צבודים טשכחת א"כ ע"ש. לא כאחד שניהם אבי המטיטיין ל1הקנה
 כאן: שכתב ורבינו ע"ש, ובש"ך ד' מ"ק ד"ב סי' בסמ"ע ועיין ב"א קונה אגב ומטעםחצר

ומזכה



 קיז ףוברכה ועשר'ם שנ'ם מקיימקורות
 לשם דטשכיר דהיכא אע"ג חצר בקנין ולא אג"ק דוקא משטע עג"ק לבעליחם להןומזכה

 קנה לא הכא לעיל הרמכ"ם כשם שהכאנו כטה חצר מטעם דקונה לרכינו ס"לקנין
 שאינו חצר דהי' כיון א"כ ה"ט ומתנה זכיה טה כפ"ד עיין כר"פ דלא פמק דרכינומשום

 )יא:( רכ"ט מגטר' דאטרינן והא אגכ ע"י רק וא"א קונה אינו הקונה לדעתמשתטרת

 טוכת אלא כחליפין מטנו לקנות מורר להם הי' לא וכי קכלה דלא עכיד שפיר רכאאמר
 גכי על לקנות טמון אינו הנאה טוכת ה"נ בחליפין טטנו לקנות מטון אינוהנאה
 מטיטלין הוא ומטכר מקח דרך חייפין כהו כתיכ נתינה כהונה טתנות היא ולאקרקע
 משום ולאו כרמא מ"ל לא אג"ק דמזכה כאן דכתכ ורכינו היא אלימתא נתינה קרקעאגכ
 טמו, אינו הנאה דטובת כם"ד פסק רכינו דהא מ0ון הויא הנאה רטוכת וס"ל ארכאדפייג

 דמתמא כיון אלא 'ע"ש. ה הלכה גניבה מה' וכפ"כ אישות טה' כפ"ה מדכריוכמבואר
 ייתנם לכעלים כח דיש כיון מ"מ ממון אינו הנאה דטומת דאע"ג היא ולא קאמרדתלמודא

 דנתינה טשום טעטא היינו כהליפין נקנו דלא ומאי כאגכ להקנותם מצי שפיר שירצולמי
 הילכך היא אלימתא נתינה אג"ק וטפלטלים הוא וממכר מקח דרך וחליפין כהוכתיבה
 נש"פ דאיתא סהא ע"ו להעיר זיש סהני אג"ק טמון א'נו הנאה דטובת דאעפ"י רכינופמק
 ממש כהם שאין רכרים יורשין היורשין אין וז"ל בהגה ז"ל הרם"א כתכ רע.1 סי'ח"מ
 מהני שלא כ"ש טוריש אינו הנאה טוכת ואם עכ"ל. ממון שאינו כעלמא הנאה טוכתאו
 דכטו מוהר"ם וכתכ כתב; והד"ם יחשכ מטש בהם שאין שלדכרים כיון להקנותקנין
 הד"ט דכרי את מביא ר' מ"ק הש"ך אך ע"ש, ליתנם יכול אינו כך להוריש יכולשאינו
 אם אבל לאחרים וליתנו מידם להוציאה א"י אחרים יד תחת חוא אם דהיינו עליווכתכ
 שקידש דישראל דקי"ל מה זיפ' ע"ש. שידצז יטי לחיק, לאחרים ליתנו יכוי ידו תחתהוא

 הכיןבקידושין שמעתא דסיקא כטו מטון אינה הנאה דטוכת טקודשתמשום אינהבתרומה
 לאשה זו הנאה טוכת להקנות יכול ואינו טמש כו שאין כדבד הנאה דטומת משטע)נח(

 כקנין או אגב כקנין לכעליהן התוט"ע לזכות דיכול אמרינן איך תקשה א"כ רתקדשכדי
 דב"ט כפ"ק המרדכי כתכ וכן ממש כו אין הא כהו כתיכה דנתינה טשום לאו איחליפין

 חשיב קא לא כעלטא הנאה טצת אלא כמפים של עני כטעשר לכעלים להו רליתכיון
 דכפ"ק ואע"ג טטון אינו הנאה דטוכת דקי"ל הוי מציאה כמו אלא מקנה אחרתכדעת
 1ל1יה כהונה כמתנות אפי וזקנים ר"ג גכי שאני טקנה אחרת דעת ואמר מפליגדבכ"ט

 היכא אכל כן כמו חצרו להם מקנה דהי' החם שאני הנאה טובת אלא בהם לושאין
 אחרת לדעת מציאה כין לפלוגי ליכא ולויה כהונה טתנות אלא משלו להם מקנהדלא
 כהונה למתגות קנין ענין טצתייר איך א"כ עכ"ל. טמון אינו הנאה דטוכת כיוןטקנה
 דכעינן דכתכ דטציעא כפ"ק הרי"ף על קושי' מכיא מק"א רע"ה סי' ובקצ"ה לזולתולהקנות
 אגנ תודת סשום וזקנים דר"ג עגדא האי א"כ מקנה אחרת בדעת ואפי' בצידועומד
 לא חצר וכתורת להקנותו טצי לא הכעלים ודאי טטון אינה ט"ה קי"ל דאנן וכיוןהוא

 כערך אלא אינו מטון הנאה טובת לט"ד ואפי' שדהו בצד עומדין היו דלא כיוןהוי
 תקפו שם דאמרו בהא )ז:( כ"ם תומי כמ"ש חלק לבעלים להו דאית הוא הנאהטוכח
 ליתן הבעלים יאטרו מוציאין אין אמאי והקשה מידו אותו. מוציאין איןכהן
 עכ"לוא"כ טטון ט"ה לט"ד לו שיש הנאה לטובת רק לתובעו יכול דאינו ותידצו אחרלכהן

 נהי לר"פ טקנה אחרת וכדעת חצר בתורת זכי מצי היכי אכתי ממון דט"ה נהי תקשהאכתי
 להם דאין כיון זכי מצי היכי הטתנות נוף אכל טקנה דעתאחרת ע"י טובתהנאה בערךדזכה

 שם טשיג והנתיכות ע"ש, התבואה בגוף אחרת דעת וליכא המתנות כגוף בלוםלבעלים
על



 הברכה יעשי-ם שנים מ"יי מקורותי"
 דדזג סהא כאנ-ק מקנה אתרת דעת כעינן ולא כאנ"ק נ"כ נקנה רהפקר שכחכ הקצ"העל

 להם רהי' מ"מ ממון אינו מ"ה אי אפי' סטון אינו דם"ה מחמת כאנ"ק הקנו שלאוזקנים
 ק"ש תל"א סי' פסח ה' חיים מקור בטפדי כמ"ש כם"ה הפקר דטועיל הם"הלהפקיד
 לקיים החיוכ דאז טיירי הכעור דבשעת שם מזכיד כעצטו הוא הא מאד תטוהיםדכדיו
 ותרומת תדוטה הכיעוד כיצד דכינו שכתכ כמו לכעליהס נותן שהוא כנתינההכעוד
 הביעור סצות כקיום תסרון הי' טפקיר הי' ואם כו' ללוי נותנו טקש"ד לכהן נותנהטעשד
 ללוי נתתיו : לקטן דכינו כדכתכ ללוי נתתיו ונם הוידוי כפרשת כדכתיכ הנתיוהשהוא
 מעשר ותרוסת נדולה תדומה והיא אחרת מתנה שקדסתו מגלל נתתיו ונם דאשון טקשדזה
 לתת צוותה התורה כסצווה יהי' דלא ועוד כלום נותן ואיננו נתתיו ונס יאפדואיך
 לכעלים יש אם ענין וכעצם כעינן לכל הפקר דהא העולם לכל יפקיר והוא ללוי אולכהן
 הנאה טובת למ"ד דאפי' פמל ,שם( כ'מ דתום' והדימכ"א התום' סחלוקת הסתנותכנוף
 לכעליס יש טמון הנאה מוכת דלמ"ד סוכר והרימכ"א חסתנות כנוף לכעיים איןטטון
 כל הוי מטון מ"ה למ"ד תדומה נונכ לענין טקדש האיש כק"פ שכתכ הסתנותכנוף

 רכינו לדעת משמע וכן עכ"ל התרומה בל ערך כפי כפל לשלם הננכ וצריך שלוחתרומה
 שהפרשוה הישדאלים טכעלים תרומה ננכ : וז"ל הר'מכ"א כדעת ה"ה פ"ב גניכהכהלכות
 קכ'ל כסון אינו הנאה ומוכת הנאה טוכת אלא להם שאין כפל תשלומי סשלםאינו

 וצדיכין הרימכ"א דברי כטו זה והרי כפל, תשלוטי משלם סמון הנאה מוכת רלם"דמשפע
 מכית בי' קר'נן דלא פמוד בעלים טכית הקרש דנונכ וע"11 כ-ק דאיתא הא לפי"זלהכין
 יכל חייכ כאחריותן שהייכ קדשים ס"ל ור"ש דטי כטמון לאו לסטון הנודם דכלהאיש
 : )כ,מי וכ,'ח, כקרכין ואיתא ע"ש פטוד כאחריותן חייכ ושאינו דמי כסטון לממוןהנודם
 נדכה ואם דטיהן ניתן נדד אם קלים קדשי כין קדשים קדשי כין קדשיו את אדםטחדיפ
 ט-ה הלס"ד דם"ל והדמב"ם להרימכ"א א"כ ע.ש הנאה טוכח להם יש ולכולן מובתןנותן
 לכקלים יש הא בעלים מכית הקדש לנונכ דכנן פטרו לסה המתנות כנוף לכעלים ישמסון
 כקדשים פמר למה תקשה לד"ש ואפי' לכעיים וד"ה כפל להנונכ לתייכו הטתנותכגוף
 דם"ה מ"ל ~ד"ש דרבנן לומר ודוחק הנאה מוכת יהבעיים יש הא כאחריות חייכשאינו
 זה את לתרץ אמרתי מי'א הוינא וכד סמון הנאה טובת למ"ד סינייהו דתיקשי ססוןאינו

 ומצות הפרשה מצות להרסכ"ן התכואה כעל על חלין טצוות שתי שכתוס"עדבסתנות
 נתיגה טצות לקיים לו חייכה שהתודה וכיון נתינה, סצות הפרשה לאחד זתיכףנתינה
 שם ונקראת התכואה טכל שנפדשו התכואה על כעלות לו שיש לו חושכת התודההרי

 שנקרא עד כעלות עוד לו שיש כיון סמון הנאה דמוכת המ"ד פכרת וזהו קליהםתום*ק
 דפוכד להרמכ"ם ואפי' ורכושו כספו . קנין דכד לו יש אם אלא נותן ואין הנותןהוא

 שכתכ כטו הנת'נה הוא המצוה דעיקך סודה הזא בוה היא אחת טצוה והנתינהדהפדשה
 לכעל דיש דא" אין דטנתינה ס"ל ממון אינו דם"ה ומ"ד הטצות ספר על סתדיםהטנילת
 כעל שמחויכ המפידה על דנתינה חיוכ דעיקר למימד דאיכא בתומ"ק וזכות קניןהתכואה
 דת"נ הנתינה בענין לעיל שכתכנו כמו התומ"ע את הלוי או הכהן ליד לטפורהתכואה
 אלא א'נו והנתינה אחת החמה על וקנין ,כות ענין ואין הכרי את פומרת אחתדחמה

 לכהז לתת סחויב הוא סוף דסוף כיון הטתנות שאד על הנתינה ה"ה כהן לידהסםירה
 אין טעיקדא הילכך אופן כשום בהם להשתמש הישראל יכול ולא לעני או ללויאו

 כזכחים כדאסרינן נינהו דחולין כתום"ע אלא שייך לא וכ"ז טטון דין שום כהלהישראל
 הקדש כנוף לו דאין סודה סטון ט"ה לס"ד ואתי, ס"ה לו דיש אפי' כקדשים לאפוקי)ג,ז

גיום



 "יט הברכה יעשיים שנ'ם ""יימקורות
 ככר והטסירח הנתינה טרם אפי' רמי להריוט כססירח להקרש אטירה קי"ל רחאכלום
 או כטטון אי לטטון הנורם כרבר מליא חעיקר הילכך הקרש טשעמ וזכותו טרשותוצא
 חנתינח ער חנאה טוכמ לו ויש נתינה חוכת מרתי רא'כא היכא רמילתא כללא כממקלאו
 ריש אע"נ איתי' ררחטנה גזא כי ראימ' היכא רכל נתינה חוכת דליכא והיכא שלוהנוף
 נרר אלא עליו ואין טרשותו יצא ככר כאילו ונחשכ חיצוני הענין זה הנאה טוכת זכומלו
 קדשים קרשי בין ארם מחרים : הי"א ערכין טה' פ"ו הרטכ"ם כמ"ש לממון נורם עניןשל
 ענין שמהגיש וכיון עכ"ל. דטיהם נותן באחריוחן שחייב קרשים היו ואם קלים קרשיםבין

 ואע'נ כטטון לטטון נורם רהוי טשום מהטעם הוא הרי רטיהם נותן באחריות שחייבקרשים
 נחשכ שלא כהססירה חסרון יש הקרש רין לענין כטמון לאו לטמון הנורם רכררקי"ל
 של יחטץ ביטול טהני רלא ע"ז כסי שכמכ הש"א על ננין וכזה נטורה כטסירההמסירח
 רש'י לרכרי הנ"י חרסכ"ם טרכרי עליו ותקשה ע"ש, אחריות הישראל עליו שקיכלגכרי
 כטטון לאו לממק הנורם דכר ק"'ל הא כאחריומן שחייכ קרש'ם על חרם לתול יכולאיך
 חרם ולא הקרש ולא הפקר לא חל אינו שלו שאינו וכרכר שלו שאינו דכר והו"לרטי
 כטטון לאו לטטון רנורם אעפ"י כאחריומן שחייכ רכקרשים שפיר אתי הנ"ל לפיאכל
 וכשלו לנמרי טרשותו יצא לא עור כאחריותן שחייכ כיון המסירה קורס ההקרשדמי

 שאינו אלא שלו שאינו לאו טטון אינו הנאה טוכת לט"ר אפי' נתומ"ע והילכךתחשכ
 או לכהן יתן טחרמים או ולטחר ללוי או לכהן לתת מחויכ סוף שפוף כיון והיינוססון
 כנון אחרים כשכיל הנתינה קורס נס לכן שישאר א"א רלעצסו אתרת ראיא כוראיללוי
 חייכ אינו הילכר טטון שננכ נחשכ לא הננכ ננב אם או לטסון נחשכת לא אשה כולקרש
 טרשותו יצא לא ללוי או לכהן נמן שלא כ"ז פ עכ אכל קירושין איבי והקירושין כפללשלם
 כתיבה נתינה חטעס לאו אי כקא"ס או אנ"ק כקנין ללוי לכהן לזכות טצי והילכך חואושלו
 לטטון נחשב לוי או כהן כשכיל לטסון תוס"ע נחשוכ לא אחרים רבשביל רנהי טשוםהיינו
 )י"ה.( כסוכח התוס' ום"ש לו ימשב מטון ולזכומ אחר איש לשום לממ צריך לא שהואגמור
 יכהן שיש רשותפין אתרונ כמו דהוי טכל של כאתרונ לצאת יכול ראין טעטא אתיאר"ה
 הנתינה קורם רגם טשטס הרי ע"ש. הכית כתפוסת אתרונ שקנו לאחין ורמי חלק כווללוי
 כטו הורטו שלא רטתנות משום והיינו הפרשה קודם ואפי' הוא הלוי של או הכהןשל

 הכהן של טטון הנאה טוכת לס"ד ראפי' )שם( כ"ם רס"ל לטעמייהו וא,לי רסייןשהורמו
 יוצא לאחר וטעשר התרוטה ליתן צריך ראין סכהן טכל של אתרונ ולפי-ז הוא הלויאו
 אפי' רלדירהו ואעפ"י שלו כטבל כהן אפי' יוצא אינו והריטכ"א ולהרטכ"ם טכל שלאפי'

 חנתינח רקורם ס'ל דהא השותפים אתרונ משום פסול ליכא הא יוצא אינו לטהישראל
 יולכ חלכות כרטכ"ם )עיין טכל של אתרונ רפסול הא הוא ישראל של התוט"ע שלהגוף
 סשום דפסול ערלה של אתרונ כטו אכילה היתר בה שאין לפי טעמא היינו ה"ב(פ"ח
 סוכח רכגטר' פ.ז ה' כענף ציון ככורי כספרינו שהוכהנו כסו אכייה היתר כהשאין
 בח ,שאין לפי אטר חר ור"א ב"א ר"מ כה פליני פסול: רערלה תא על אמרינן)שם(
 היתר כח שאין לפי כטיר סוכר והרטכים מטון רין כה שאין לפי אמר וחר אכילחהיתר
 היתר כעי רלא וסאן אכילח הימר כה שאין טשום פסול רטכל הא ה"ח א"כ ע"ש,אכילה
 כעי לא טסון רין רבעי ומאן ר"ה )שם( כסוכה רש"י כם"ש כשר טכל של אתרונאכילה
 והתוס' עכ"ל. בהנאה וטותר כאכילה שאפור טכל של אתרונ וטכשיר : וז"ל אכילהה,מר
 ולהתיר לתקן ראפשר טשום טכל של אמרונ לפסוי אין אכילה היתר כה שאין רסטעםס"ל

 אתרונ רהו"ל סשום טכל של אתרוג פסול בטעם סוכרחיט חילכך בחפרשהבאכילה
השותפות



 ןשבמרכףמ רעשרים שנים מקור 3הקררןתקמ
 החזקתי שלום כנוה שגרתי. )כזמן הישיכה ת-מיר' לפני שיעור הגרת' וכאשרהשותפות,
 דקידושין כםפ"ק רפליגי הא וכארנו כהן רתקפה כםוגיא שנה. וחצ' שגתים שםישיבה
 בר"י אחא ור' חנינא כ"ר רר"' כמחלוקת פליגי טמון אינו או מטון הנאה טובתאם

 אטר ר"א הנאה בטוכת מקשרות'ו ~ותן ארמ אמר כר"ח דר"י ה"ג פ"ו ררמאיכירושלמי
 יהיו לו קדשיו את ואיש כר"ח דר"י טעמא מא' הנאה כטוכת מעשרותיו נותן ארםאין
 רארם כר"ח כר"י ס"ל טמון הנאה טובת ט"ד ק"ש. שירצה לכלמה 'תנם ר"א לי' קברמה
 לו שיש מטו המחנוח כער הנאה טובת מהכהן לדרוש ו'כול הנאה כטוכת מעשרוחיונוחן
 את מאיש 'ליף רהא לזולתו כשסוכר לו הקנויים חפציו כל כער דמים לדרושרשות
 לקדש רבר לכי הוא גמור ממון הנאה טוכת מ"י הייכך הוא טמש רשלו יהיה. לוקדשיו
 נותן אדם דא'ן כר"א מ"ל ממ:ן אינו הנאה שטוכת ומ"ר כפי תשלומי ולשלם אשהבה

 הנאת שום לו אין כלום מהכהן לררוש רשות לו ראין כיון א"כ הנאה כטוכתטעשרותיו
 שימצא למי לתת לכחור שיכול רוחניות של חנאה טוכת אלא לו ואין קדשיו טכלממון
 ממון לערכ' שטתיחם רבר שום לענין למטון נחשכ ולא מטון הו' לא ה'לכך כעיניוחן

 שיתן כדי אהד בלע לקבל רהיינו כטף להשיג כדי בהם להשחמש מציאות רישואעפ"י
 הוא טטון ולאו למסון גורם איא איגו זה וכגון הוא ישר אי כאופן כהן כנו לכןהטתנות
 נותן ארם ראין כר"א "י"כ תרומות כה' רהואפסק טשום אינוטמון הנאה דטוכת פוסקורבינו

 חשובים המתנות שההי' רכעינן היכא כ'ן הייקנו ולפייז ע"ש הנאה כטובתמעשרותיו
 שתחשב רק ממפיק להתעשר לריר להכניםו רהיינו הוא רשלו רק חשוכים לה'ות אולטמון
 כמפי ערכי רבר שיהי' רבעינן חיכא משא"כ בו כיוצא לכל וכן רשלו אסרינן הוארשלו
 וביחור הרכה זה בענין יהאריך 'ש ועור סמון דלאו אמרינן וכדוטת אשה לקרושירהי'נו
 מיקני רלא מםתכרה הנאה וטובת כע"העיטור: בשם מכירה מה' פ"ה הגטיי"י מ"שאו2ן ובכי כעז"ה. למועד חזון ועור נפמיק ולק,ע וכמפרשיו א' מ"ק ר"ג מי' ח"ט הש"ךברברי
 :, )קל"א כחולין התום' מ"ש ולפי יהיפך כתכ כאן רכינו ע"ש כאגכ ולא חליפין כתורתלא
 הגרנות בתוך מתחלק ואחר הכית תוך המתהלק אחר הם מעשר ר'ני רשנ' : וו"ל מעשרד"ה

 הגאה טובת כו לכעלים אין הגרנות תוך המתחלק ואותי ;( )פד דנררים בפ"בכרטשמע
 לגורן ומכנימים גשם אין ואז פםח שי האהרון יו"ט ערב זמן שהוא הכיעור וכשעתע"ש.
 נתיגת הועיל איך א"כ הנאה טובת. להכעלים אין כגורן רהמתחיקין וכיון מחלקיןושם

 הנאה טוכת דאפי' כיון קאג"ק כתור לו מושכר שמקוסו ע"י 'וםף בן לקקיכא ענ'המעשר
 להקנות יכול אינו ממון ראינו כיון הנאה טוכת לו ריש היכא ראפ" אמר רכא הא לואין

 כדייכא אכל אגכ כקגין להקנות יכול הנאה רטוכת מם'ק רהגטרא אעפ"י א"כ אגכבקנין
 כםפיגה כאו ווקנים רר"ג נ'מא ואם אגכ כקנין להקגות יכול איך הנאה טוכתאפי'

 וכ"ב גשם יורר פמח. רער משום ככיחו עור עני הטעשר הי' יציאתם וקורם הפמחמקורם
 ודאי הילכך כלל עריין הופרשו לא יציאתם לפני הא ועוד יגורן מוציאים היו לאבלערו
 בירושלטי דאיתא והא לכעל'ם הנאה ט:כת לו יש כספינה וכשמפרישין לגורן הוציאולא

 עתיד שאני אחר עישור הכא מן לה שטע טנחם רבי כשם ח..ינא רב' ה"א: רמקשרוחבפ"ג
 משום היינו עכ"ל הכ'ת מן אטרה הרא לעניים בו שיזכה יוםף בן לעקיכא נתוןימור
 אך כתחילה מלתקנן מעככ ר"ג הי' לא כשרה המעשרות להפריש לכתחלה המצוהדאם

 עני מעשר הא ענ' מעשר דהוא 'וסף כן לעקיבא שנתון ממ, ראי' טאי להכיןצריכ'ן
 מ"ש לפי וע:ך כ"ה כמקור לקמן עיין וטחוס' מהמפרי לע'ל שהבאנו כמו בגורןסחחלק

 ט"מ הגאה טוכת לי' דלית הגרנות כתוך הטתחלק עני סעשר דאע" ט"1 כטקירלעיי
מצות



 "מא דוברכה יעשרים שנים מקיימקורות
 נמתפקתי טמאה תרומה כענין וכן אגכ כקנין לזכות מצי הילכך בעה"כ על חי נתינהמצות
 אכל אכילהלכהנים היתר כה דיש טהורה כתרומה מילי הני מסון הנאה טוכת למ"דדאפיי

 להקנות ססון הוי לא וגם ממון הוי לא ולכ"ע לא אכייה היתר בה דאין מסאהבתרוסה
 לסאן חצר כקנין א?א להקנות יכול אין טהורה תרומה דליכא בזה"ז ואיכ אגבכקנין
 לטסאה טהורה כין חילוק אין הנ"ל לפי אבל הכהן לדעת המשתטר בחצר או כר"8דפמק
 להכהן להקנות יכול הילכך טטאה כתרוטה אפי' הכעלים על חל נתינה סצות עכ"פ.דהא
 : כתכו )שם( כ"ם והתום' טמאה, כתרומה ,גם הכעלים כיד שהכעיות מפני אגככקנין
 דעת ואם משתמרת לאינה המשתמרת חצר כין הן,ילוק הוא בטציאה חן דיניןשלשה
 לחיות צריך משתטרת אפי' .וכגט שם עומד אינו ואפי' משתמרת אינה אפי' סקנהאחרת
 דעת וכן כר"פ הוא חצר כקנין לה,קנים הקנה דר"ג כמעשה א"כ ע"ש, שםעומד
 ר' םי' כח"ם והרס"א )שם( כ"מ עי וכריטכ"א כר"ן עיין כרציוני ראוכן כרכי ר"יהרכ
 טיהו א' ם"ק כש"ך ועיין ע"ש. להורות נראה וכן : וסםיק חולקין ויש בלשון סכיא א'סעיף
 המוכר אם אכן שכתכ: חצר קנין ע,י להורותשקונה דאין. מודה הרמ"א גם רידןכנידן
 סוכר של ממלטלין שאר עמ עדיין מעורבין לו שמוכר והמטיטלין עצמו חצר לוהשכיר

 פרק ופרח והכפתור ע"ש. ע"ז ט"ש כש"ך ועיין עכ'ל קנה ולא משוטר שאינו רצרמקרי
 היכי כי קרקע אגכ מטיטיי אלא ברליפין כי,מר כמורר להם הקנה ולא : וז"ימ"ב
 הסקום פנו מחר או היום להם שיאסר יפחרו שלא רעתם יהפים כלומר ליטרחינהודלא
 דטוכת כס"ד דפסק משום ג"כ ק"ס דר"ג כמעשה מועיל ה" הדין דם"לרמצד משטעע"ש,
 ולא וז"ל: מם'ק )שם( הגמרא דהא להיפך אמרו )שם( דכ"ם כגמרא אבל ע"ש. ממוןהנאה
 נתינה אג"ק ממלטלין הוא וסמכר מקח דדך הליפין כהו כתיבא נתינה כהונה טתנותהיא

 מחני אם קרקע כשאלת וע"ר כגמר' הי' לפניו אחרת גירםא ואולי ע"ש. היאאייסתא
 מהני לא )שם( וכ"ס )שם( כקידושין להתום' והרא"ש התום' מחלוקת כזה יש מודרקנין

 קצ"ה סי' ח"ם והטור ע"ש. וכשכירות כשאלה ק"ם דסהני כתכ )שם( לב"םולהראיש
 וי"א בלשון מ"ש כרמ"א )שמי כש"ע ועיי' הרא"ש. ודעת התום' דעת דיעוה השתיהכיא
 דשאלה יט"ד אפי' ניעור דיענין כתב )שם( לנ"ם מקובצת והשימה ע"ש, סהנידלא

 השיטה כדכתכ ככסף המקום שכירת דוקא כעינן כיעור לענין בחי'פין קנהושכירות
 ככםף שנקנה -כמה כחליפין לו שאיננו לכך הוצרך ולסה : וז"ל )שמ(סקוכצת
 לעשות רצה הכיעור שנת .דהויא דכיון משום רהכא וטעסא לא דאמאי ובח,קהוכשטר
 טורי פי' וכן שכרו מסנו ונתקכל מקוסו ששכר כיון סרשותן שמוציאו לכל נכרהוכחה
 דאסר סהא זה מוכיח לבעליהן, להן שזוכה יסי או : רבינו ומ"ש עכ"ל הרמב"ן רכוכשם
 וסקומו לענייפ כו שיזכה כדי יומף כן לעקיכא נתון למוד עתיד שאני אחר ועישורר"ג

 ע"ש. לו מושכר.

 ועשרים שלשהמקדר
 להםכיר כ11נת1 נראה חיזוק. כה שיש סתנה איא אינו קרקע עיג המטלטלין שנתינתבג(

 חליפין סקנין טעולה יותר אגנ קנין במה סוקשה תה" שלאויבאר
 אג"ק ממלטלין הוא ומסכר טקח דרך דחליפין מגרעת יש חליפין כקניןאם
 וסטלטלין כמכר קרקע קי"ל דהא ממש וממכר מקח דהוי םשום גרועהיותר

 קנין סכח קונה הממלטלין דהא כםף קנ,ן ע"י המטיטלין קנין נעשה הרי קונהכסתנה
הקרקק-
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 גם סתפשם חכפף קנין הא כהו כתיבח נתינה וכטתנות ככסף נקנח וחקרקעחקרקע
 אגכ וכקנין לו טושכר דסקומו חא ע'י הטתנות להזקנים הקנה דר"ג וכיון הטתנותעל
 נתינח טתנות ד"ה )שם( לכ"ם טקוכצת להשיטה ראיתי ואח"כ גטורח נתינה הוילא

 ונתקכלו לו טושכר דמקוסו וכיון טקשים יש : וכתכ כקיצור הנ'ל לחקושי' שחעיר כו'כתיבח
 דאיכא נהי דהתם היא קושי' ולאו וז"י: ותירץ סו"מ. דרך הו"ל הא טזה זחשכר
 במתנה ופירות כסכר הקרקע והו"ל נתינה עצטן פירות אכל פירות של כטקומןטו"ם
 שנותן כטו"ם והו"ל חליפין של פודר נוטל עצמן הפירות תחת כחליפין הפירות נתןואלו
 כטתנות מהני דאג"ק הטעם רכינו כתכ אשר וזהו עכ"ל כחליפיהם פודר וטקכלפירות
 דניתן לק"ם דמי דלא פי' חיזוק בה שיש מתנה איא אינה אג"ק חמטלטלין שנתינתטפני
 מו"ם עניני וכשאר כטכר המתנות תטורת שנותן כטו ונראח הטתנות קנין לשםביחוד
 כסף דנותן אע"ג אג"ק קנין טשא"כ הק"ם ולויה כהונה כסחנת טקום לתפום א"אהילכך
 סתפשטת לא הכפף וקנין חקרקע כעד אלא המתנות כער ניתנים לא הכמף הקרקעכעד
 הקרקע קנין טחטת וחזקה אליסתא טתנה שתהי' הטתנה את מחזיק אלא המתנות עלכלל
 אכל : רכינו ט"ש ועל להטתנה. חיזוק אלא הטטיטלין של קנין אינו הקרקע קניןא"כ
 נראה 1 הכ"ם לז כתכ כטכירה, שנראה מפני כחליפין הסעשר להם להקנות יכולאינו
 הוצרכו ולטה שכר מזה זה ונתקכלז שם ששנינו וזקנים גטליאל דרכן טעוכדא כןשלמד
 תטוהים רכריו עכ*ל כטכירח שנראה מפני אלא פודר כקנין להקנותם הי' כקל יותרלכך
 טתנוח ן )שם( מהגמר' יוצא טפורש דכ"ם כגמר' הא דנפשיה טסכרא להוכיח ל"לטאד
 אליטתא נתינה טקרקעי אגכ מטלטלי הוא וטטכר מקח דרך חליפין כהו כתיבה נתינהכהונה
 דטועיל דם"ל ופרח הכפתור כשם הכאתי לעיל ועור ט"ט, מטע"ש פ"ה. כתוי"ט עיין עכ"להיא
 היכי כי כאגכ אלא כפודר לחם חקנה לא שר"ג וטה ולויה כהונה כמתנות ק"ם הדיןסצד
 הכ"מ דגם נומא ואם כהו כתיכה דנתינה הטעם כגטרא גרים דלא טשמע ליטרחינהודלא
 אכתי כהו כתיכה דנתינה הטעם אותו דנפשיה טסכרא טעם טטציא הילכך הכיסובד
 לא הדין טן כת'בה טתנח טטעם אם בק"ם הקנה אם דיקבד לקני, ונ*ם ייטרחינהודיא היכי כי טשום ופרח דכפתור כטעטיה למיטר דאיכא טירי טר"ג טוכח לא דא"כ.תקשה
 כדיעבד ליטרחינהו דלא היכי כי הטעם ניטא ואם נתינה סדין יוצא אינו כדיעכד ואפי'סהניא
 לא וני הגמר' דפריך הא על )שם( לכ"מ טקובצת להשטה ראיתי והנח נתינח ידייוצא
 דלא היכי כי הכי קכד דילסא וא"ת וז"ל: כתכ בחליפין פטנו לקנות סודד .להםהי'

 רלא היכי דכי משום קרקע כלא לעשות יכול הי' דאם וי"ל כקידושיו כדמפרשליטרחינהו
 שכגמר' הגירסא ראח דהכ"מ לטיסר איכא א"כ ע"ש. קרקע סקנה הי' לא יחודליטדחינחו

 ליטרחינהו דלא היכי כי סשום הכו"פ שכתכ כמו לא והסכרא הכו"פ לפני שהי'כסו
 דלא היכי דכי סשום קרקע כלא לעשות יכול הי' דאם סקוכצוו השטה כט"שדס"ל

 כמכירה. שנראה טפני הטעם טוכח הילכך קרקע סקנה הי' לא לחודליטרחינהו
 שהוא אעפ"י כמכירה נראח אינו דכאגכ חליפין סקנין אגכ כקנין יתרון ישוכזה
 הטטלטלין בעד ולא נותן הוא הקרקע בעד רק הכפף נותן שהוא מה הקרקע בעד כפףנותן
 הסכיר הסשניות וכפי' וכדוטה חצר הגבהה משיכה קנין כעין רק הוא הסטלטליןדקנין
 כאייו תחשכ קרקע שאותו לפי יו טושכר דטקוטו הא ע"י יהזקנים דר"ג הקנין ערךרבינו
 אלה רכינו דכרי ע"ש. כרשותו ונתנן משכן חוא כאילו שבו והטטלטלין השוכר רשותהוא

 שכתכ כטו דלא חצר קנין טטעם דר"ג מקשה מפרש הוא אם מכוארים ואינםפתוטים
 וכאן חצד מטעם טפרש דחירושלטי שנראח כטו אלא אגכ קנין טטעם הגדולכחכורו

טפדש
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 חאריך למה אייכ אנב סשום טפרש דקידוש'ן בנכר' הבבלי כסו אנב ממעם רבינוטפדש
 ונתנן משכן הוא כאילו שבו והממלמלין 'כו' קרקע שאותו לפי הקנין טעם לבארדבינו

 מעצמו נפל אפ" קונח החצר הא ברשותו ולתנן לטשכן חצר בקנין צורך לאיזהברשותו

 הוא אם הר"ג הקנין ענין דברים האדיכות כל ול"ל חקונה מצד בחצר ונתינח 0שיכהבלי
 תקשה שלא וכדי הוא אגב מטעם דד"ג דקנין להסביר דכ11נת1 נאטר ואם חצר טתורתרק
 בכח המתנות קנין נתנלגל חא בכסף נקנה שהקרקע קרקע אנב ע"י הטתנות יקנחדאיך
 דקנין אלא קונה הוא הכמף חתנלנלות מחמת דלאו מבאר ע"ז בהו כתיבה ונתינחחכסף
 חקנין עיקר אגב עיי הטמלמלין וקנין בכמף הקרקע דקנין לחוד הקרקע וקנין לחודאג"ק
 כאילו שתחשב טמעם קונח הקרקע אגכ המטלטלין שיקנה שאמר דכמה משוםהוא
 איברא כלל חכסף לקנין מתיחס אינו הטטלמלין קנין הילכך לרשותו חממלמלין משכןהוא
 הטשניות בפירוש רס"ל נראח אלא צבודין בעינן לא דאנכ קי"ל דחא כן לומר יתכןלא

 חצר דבקנין לבאר כרי הוא מדאי יותר שהאדיך וסה חצר קנין סמעם הוי רר"גדקנין

 0"ק קצ"ח כמי' חש"ך מדעת ולאפוקי מוויי נמי קגין בשעת מושכר כחצר אפי'מוקיי
 לו הקנה ואח"כ טתחלה החצר לו כשהשכיר אלא קונה שכורה חצר דאין שכתבז'

 להיפך רבינו כתכ זה כנון לעיל שהכאתיו וכטו ע"ש לא כאחד שניהם אבלחממלטלין
 חמעם כתב וע"ז קונח נטי כאחד הטמלמלין וקנין החצר לו שהשכיר בכה"ג דאפי'והטביר
 חוא כאילו שבו והממלמלין מתחלה חשוכר רשות הוא כאילו תחשב הקרקע שאותולפי

 הרסב'ם שמלשון אעפ"י והנה חצר סמעם קונה וככה"ג עכשי1 ברשותו ונתנןסשכן
 במתנות ק'ם סוקיל דדינא דבעצם טשסע כטכירה שנראה מפני ק"ם קל חמעםשכתב
 ננ"ם רש"י כדנרי סבואר וכן כטכירה שנראה טפני יכתחיה לקשות איסור אלאואינו
 ע"ש. חוא סקח רדרך במודד לחקנות אסוד לפיכך וז"ל: כהר כתיכה נתינה ד"ה,שמו
 באיסור דגם סי"ל הא דרבנן איסור אפי, כן לעשות איסור יש דעכ"פ כיוןאולם
 בכתובות עיין טחני לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאסר כל אמרינןדרבנן
 ולא שם בש"ך ועיין ג' ס"ק ר"ח סי' לח"ם בסט"ע וקיין ,ע"די ובזבחים,פ"א(

 לטרחינחו דלא וסמעם שה,"ג איסור הו"ל שבת דאיסוד טשום דקונה בשכת לקניןרטי
 דר"ג פמעשה ,שסי כ"ם הגמר' דפריך הא צ"ל חנה הקנין. וחל מותר יכתחלהאפי'

 בחליפין לקנות סודר להן הי' לא וכי כו' עומדין היו ר"ג של שדהן בצד ור"ע ר"יוכי
 הטתנות יחד להזקנים הקנח דר"ג לוקמא ע"ש ענ"ק לקגות ממון אינו חנאח מגתכו'

 סעיף ק"ם סי' בח"ם ועיין כולו דקני למיד וחמוד אתו קני דהו"ל סטעס וקנווהקרקע
 סעיף ר'נ ובמי' ע"ש, לעולם שבא דבר עם לעולם בא שלא רבר לחברו טקנה לעניןד'
 דבד עם קנין בו חמועיל דבד או ביחד וקרקע מעות או וסטלמלין טעות החליף לעניןי'

 יכול חי' דר"נ בפעשה א"כ ע"ש. קיים הקנין רכי י"א קנין דהוי ממש בושאי;
 אם בחליפין בשכירותי בשאלה דטהני ,לם"ד בחליפק אם ולהקנות והמתנות הסקוםלצרף

 ר"נ גבי חא לד"פ שחקשה דבריו שהכיאנו לכ"ם הסרדכי כוונת דזהו ואולי בכסףבכסף
 שאני ותירץ אחרת כרעת חשיב לא מפון דאינו הנאח מובת ענין אלא חי' לאוזקנים
 חצדו יחד דברים שני לו דהקנה כיון פי' ע"ש כן כטו חצדו להם מקנה דהי'התם

 סטון אינו הנאה דמובת אעפ"י לחטתנות ואפי' בצידוף הדברים לשני קיים הקניןוחמתנות
 ובמתנות כמכירה דנראה הקנאה מין לעשות דאסוד מצד אך וחטור. אות קני כמודהו"ל
 החליפין דהא אנב סקנין ונרוע יתוקן לא וחמור את כקני דיהי' באופן בחו כתיבהנתינה
 יבעליחם המתנות נתן ע"ר העיר והאח"ש בצירוף חטתנות בעד גם ביחוד תהי' הכסףאו

עם"ג
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 טתנה מהני דבכ"ם )1:( דקירושין מהא נתתי ולאטר להתודות יכוך אם להחזירקט"נ
 דהו"ך משום ליתםר כהונה מתנות לענין גם ולפי"ז כהליפין דהו"ל מאשה לכדעטך"ה

 במתנות להחזיר טנת על דמתנה נראה ע"ש. כו' המםייע כהן משום אמר גשםכחליפין
 מנת עי במתנה לכהן נתינה אימור לומ- הגמר' זקוקה והילכך כלל לחליפין דמילא

 לחליפין לדמות שייך אשה כקידושי בשלסא חליפין משום ולא הממייע כהן טשוםיהחזיר
 את להמקנה נותן והקונה קונה של דכליו דקי"ל רחליפין דכמו לענין לחליפין דרמיטשום
 תמורת הקידושין ,כמף להאשה נותן הכעל בו וכיוצא לו שמקנה החפץ תמורתהסורר

 הכמף כן למרא מודרא הדרא שחליפין וכמו להכעל גופה את מקנההקנין.שהאשה
 החייפין של המובנים בכל חליפין לקנין דמי הילכך שתחויר מנת על נותןקדושין
 לקיים נתינה רק תמורה של ממרה לשום ניתן דלא עס"ל.במתנות מתנהלאפוקי
 אין למו"מ היחידי המדמה והכח העקרי המוכן א"כ התורה עפ"י הסצווההמצוה
 מתנה הדמיון וכמובןכלל, ולוייה כהונה כמתנות להחזיר מנת על מתנה שלכמקרה
 דאשה למימר אתישמא משום דחוששין אשה קידושי לעגין יחליפיןעמ"ל
 פרומה משוה בפחות איתניהו דחליפין משום כחליפין נקנית לא ואשה כחליפיןנקגית
 מקני לא להחזיר עט"נ כטתנה הייכך נפשה מקניא לא פרומה טשוה בפחותואשה
 לכר בד"ה התום' שכהכו כמו טוינה לקידושין רבנן ואפקעינהו מדרבנןכאשה
 דרק והליפין בהו כתוגה דנתינה טשומ קונה אינו רחליפין טעמא במתנותמשא"כ
 ככהן דנראה משום אלא אימור בזה ואין הוא טו"מ ררך יאו עטנ"ל ומתנה הואטו"ם

 אמורים דשניהם כיון בק"ס שנתן או עטג"ל שנתן כדיעבד ולרינא הגרנות בכיתהממייע
 טגמר' איכרא מהני, לא עכיר אי תעכוד לא רחמנא דאמר כל מטעם כטל הקניןמדרננן
 יצא בתרומה )שם(: דאמרינן הקנין חל כריעבד לההזיר טכואררבמתנהע9"נ )1,(דקידושין

 קוגה בדיעכד אבל לכתחיה אלא אמור דאינו סשמע ע"ש. כן לעשות ואמור נתינהידי
 אינו רהקנין משום יוצא אינו כדיעכר גם בק"ם אכל נתינה ידי הישראל ויוצאהכהן
 דק"ם קל"ח מצוה המט"ג מלשון משמע וכן מהני לא עביד אי תעכיד כמרר"ל מחסתחל
 שב'ארנו ומה ע"ש מודר בקנין להקנות יכול דאיגו כתכ דהא כדיעבד אפי' טהנילא
 כיו הא שאני, מקנה אחרת דעת דמתרץ לר"פ שמקשה מה שסתרץ המררכי כוגתלעיל
 וכארנו החצר דמקנה משום ותירץ ממון שוים טקנה אינו מטון איגו הנאהדטוכת
 המתנות על גם מתפשט שכחצר הכמף קנין א"כ והקשנו וחמור את כמו רהו"לכ11נת1
 כתיכה נתינה משום דאימור המכרא מ"ל לא דר"פ ונראה בהו כתיבה נתינה משוםואמור
 מורר להם הי' לא דוכי זו מההוכחה לא אם הזה החידוש יצא רמאין כלל,בהו

 בהו כתיכה ונתינה הוא מו"ם דדרך ק"ם בין חילוק דיש יצא דמזה כחליפין ממנולקנות
 היינו מיירי אגב בקנין דר"ג זה כתירוץ ר"פ מיאן ולמה אלימתא נתינה הו"ל אגבוקנין
 1ל1י קונה שי בכליו אמר דרב )טז.( ב"ם ולוי ררכ במחלוקת תליא זו דהוכחהמשום
 רהקונה משום הוא מו"ם ררך רק"ם לומר שייך לרכ כי~למא ע"ש. מקנה של בכליואמר
 של החפץ תמורת הכמף את תקונה נותן שבמו"ם כמו החפץ תטורת המורר להטקנהנותן

 ק"ם גם מקנה של כליו ראמר ללוי אבל אגב לקגין ק"ם כין לחלק שייך ושסירהטוכר
 טקח דרך הוי ולא להקוגה יחד שניחם והחפץ המודר נותן המקנה דהא כסכר נראהלא

 מורר להם הי' לא וכי לדוכתיה קושי הדר א"כ כמכירה נראה אינו וכטקנותוטמבר
 טמון אינו הנאה דטגת טשום בק"ם הקנו רלא הטעם למימר ובעינן כחליפין ממנולקנות
 קנין ע"כ א"כ קרקע ע"ג לקנות מטון אינה הנאה טוכת נמי הכא ימימר בעינןולפי"ז

רר"ג



 ""ה הביכה י'שיים שיש" מ"וימקורות
 עוטד'. היו ר"ג של שרהו כצר ור"ע ר"י וכי הראשוגה: הקוש" וההדר הוא חצר ק,יןדד"ג
 אחרת דעה לאין אותו טקנה אחרת דעת בין שמחלק ה"פ רעת הזה: למיטר איכאולפי"ז
 משום כטתנות ך"ם מהנ' דיא לענין מידי הוכהה וייכא כלוי דם"י טשומ אותוסק,ה
 המרדכ' 1בטובן שאני אותו מק~ה_ אחרת רעת לתרץ. ר"פ מוכרת והילכד כהו גתיכהרנתינה
 שמקנה כמו והו"ל וחטור אה קני כתורת המתנות ואת החצר את לה:קניס ר"גדהקנה
 האה"ש כתב הטקכיים. שי כט"כ נתנס אם וע"ר גוטמש, עזאין רגר עם טטש כו שישרכר

 ובתומפתא בספר' כדררש. הביעוך בשעת נתינה הוי כע"כ דגת'נה לההיוהות ריכולדנראה
 מ" במקור לעיי ס"ש לפי ע"ש. יו נזקק א"א הסית סן שהוצ'אן כיוז הבית מןטדכתב
 גטורה נת'נה נעינן ד", הניעור דשעת לנת'נה השג'ם בשאד נת'נה מצות כיןיחלק
 שכתב ה' ם"ק רמ"נ כםי להנתיבות סצאתי וכן תהי"ד 'הי' גמורה זכיה בהן יזכהשהכהן

ע-

 לשגר ריכול טהא ככור של מיעים ה' קטן יכהן ליתן רענתר ע:הוכיח הפ"ח דבר'
 רמהנות דמציעא פ"ק גמררכ' דטכואר חהא תקצה"ה עליו ותטה יהש"ו קהונהמהנותל
 דטשגרין הא : 1:"ל הנתיבות וכתב מקנה אחרת דסת הוי לא מטון אינו דמ"ה כיוןכהונה
 שרחמנא רק הבעיים עי חיוכ ריש משום לאו ונתן רחסנא דכתן רהא הוא הטעםלחש"ו
 להפקיר רוצין ואם שירצו כהז לאיזה ליתן 'כולין יהי' שהם הנאה בטובת להבעליםזיכה

 רהיינ. בהרומה האשה לקרש יכוי רהא תרע לכהן נתינה חיוב שום עליהן אין הנאההטובת
 כיון יחש"ו ליתנה יכול וממילא יכהן נתינה חיוב עליו שאין טוכה הר' בק יה הנאהשישכטובת
 כשנת אמ;ם ל'קח '13י חש"ו אף א"כ כעצטו אותא ייקה יכול והכהן יהכהן ל:כותושא"צ
 טושכר וטק1מו ליו:ושע נייון מעשר גבי דמציעא בפ"ק כטכואר לזכות רצריךהכיעור

 ובאכייה תכף אותן שאכלן לא אם לחש"ו שנוהן מה טהני לא מרשוחו שיצאבכרי
 אם בע"כ נתינה ע"י להתורות אפשר איך הכיעור כשעת א"כ עכ"ל מרשותויוצא
 ראין הכהן כרש1ת נכנם לא בע"כ דהא הוי לא כיעור הא הוי טא' נת'נה הוי בע"כנתינה
 בעוים יש כהנים דהרבה כט"כ נהינה ש.יך לא דכטתסת )שם( הע'ה והנתיכות בע"כזכות

 טתנות אפי' שייך זו וסקרא ע"ש הכהנ'ם כך ישאר חיוסו נשאר רוצה אינווכשאהד
 להש"ו בנתינה א"כ הש4יםבשאר

 קודנ~
 אינו בע"כ פקח לגרול בנתינה ואמי' שאכלן

 קל חיוכ ריש משום לאו ונתן רתמנה רכתבה הא הנת'בות ומיש להתורות.יכול

 והנתינה הפרשה אם אלא והרטג"ן הרסכים פייגי יא כאן רער כלל יתגן לאהבעיים
 והנהינה יחור מצזה רהפרשה או .היא הסצוה מן ,:לק רק גפ"ע וכ.א ה'א מצוההרא
 היא דנתינה מורים כ"ע אכל עשר שניס כשרש יהרסב"ס הטצות גם"ר עיין לחודטצוה
 הוא כדינייהו לכ"א המתנוה גתן לא ראם דר"ה בפ"ק אטרינן הא ועוך חיוכיתמצוה
 דהפקר יתכן ואיך ל"ת טצר וגס עשה סצד גם חיובית הנת'נה הרי טה"ת תאהר בגלעובר
 ואישתטיטתיה עליון כתב מ"א ס" בי"ד אפרים היר גם הייו החיוב'ם סן אותויפיור

 טצות לקייים וצריך שיו הנאה טוכה שספקיר סה טהני דלא ,קי"רן רהויין האבטחג"ת
 דיכוי מהא ראייחו גס ע"ש,נתינה

 בזה ~מהעיר וכטו תט1ה מכ הנאה כטוכת אשה לקדש
 לחיוכ השנים דשאר 3תינה חיוכ בין מ"ו בסקור יעיל שחיקתי טה יפי אגל ,שס( אפריםהיד

 הנתינה ו"'ן לתת הכעלים על טוטל החיוכ השנים בשאר רנהיגה דחיוב הגיעור כשעתדנתינה
 מצר להכהן. נקנה יא הסתנה אם אפי הבעלים סקיימים הנתיגה הכהן כזכיותתלויה
 משוה פחות רהייננ יזכיה ראוי' אינה הטתנה כמות שיעור סצד או המיבות מןאחת

 שוטה או חרען שהוא או קטן שהיא מעני או זכיה בן איננו שהוא הכהן מצר אופרומה
 זכיה כהמהנות זוכים אינס שהכעיים כ"ז כיעור טצות מקיים אינו הכיעור בזמןטשא"כ

גטורה



 ך8בפרכך4 ועשרים שלשה מקיי מקרררתקמי

 בחו כתיב נתינח וחא חכית טן חקדש בערתי כרכתיב סרשותו חוצאה צריך דחאגטורח
 גר"ן עיין הנותן סרשות יוצא לא זוכח אינו שהטקבל כ"ז ובטתנה נו' נתחי וגםכרכתיב
 קונה אינו אותו סקנה אחרת בדעת אפי' לם"ד א,כ ע"ש איטא ואיבעית ד"ה )טח,(נדדים
 טחני לא רלכ"ע לשומה וכ"ש קמן לכהן נותן הוא אם ביעור טצות טקיים אינוטת'ת
 דגמ הוח דבוטן לוטר ואפשר לו וותן אם ביעור סצות סקיים דאינו טקנה אחרתדעת
 טחני ובדרבנן טקנה אחרת בדעת קונה קמן לכ"ע וטדרבנן דרבנן אלא אינו ביקורטצות
 רס"ג, בה"ס עיין רעת בן ע"י לו סזכה אם אלא סהני לא בשוטה אך בחרש וה"הלררבנן
 חשנים שאר בין חילוק דאין דם"ל טשטע לטעשרות ד'ה )ד,( בר"ה התום' אולם מ"ז0עיף
 לבעלים נתינח חיוב איכא הא ביעוד וטן הכתוב עליהם קבע לטה דטקשי הביעודלשנת
 העשח טשום קודם וגם ב"ת טשום עובר דגלים שלש אחרי הרביעית טחשנה קודםאפי'
 הנ"ל בחילוק הביעור לשנת חשנים שאר בין הנתינח בעצם חילוק האיכא ניטא ואםע"ש
 אם אבל כלל נותן אינו אם וכ"ת נתינח טצות איכא השנים דכשאר טידי טקשיםלא
 קיים כנר הטצוה שהוא סיבה איזח טפני זוכה איננו דהכחן אלאנותן
 ואז הביעור חובת עליו חל הרביעית סשנה פסח וכשהגיע עובר איננו רב"תוהל"ת
 לחשיו נתינח לענין ונ"ט בהטתנות לזכות הכהן גם צריך אלא לבד בנתינה יוצאאיננו
 הכהן אם לן איכפת ולא העיקר הנתינה בשניהם או היא אחת הביעור ושנת חשניםדשאר
 גדויה תרוסה בין לחלק ולפם"ש זוכה בר יהי' שהכהן בעינן בשניהם או זוכה ברלאו
 המת דטה"ת סשום לקנין ולא לסצוה רק היא הנתינה גדולה דבתרוטח הסתנותל,טאר
 לא יחד וקנין טצוה היא הנתינה שיעור דבעי טתנות לשאר טשא"כ הכרי את פומרתאחת
 בתדומח תאחר בל דאין )שם( ר"ה על אבן המורי ט"ש לפי הנ"ל דר*ה טחתוס'תקשה
 הכא חשיב דיא תימא וקצת : )שטי בר"ה התום' דם"ש לטיטר ואיכא שפיר אתיע"ש

 סתנות ובשאר טידי טקשים לא טת"ג א"כ טעשר בתרוסת היינו ע"ש ובכוריםתרוטח
 כמוגי' כקידושין התום' כתבו חא ועוד קנין בה שיש נתינה שיהי' בעינן בשניהם והביעורהב*ת
 במעסא והנה כלל התום' טקשים לא וסהם כלל טת"ת ביעור חיוכ ליכא דת"ג )שם(דאגב
 תדומח להם חולקין אין בגודן דוקא וקמן שומה דחרש נושאין מ"פ ביבטות דאטרינןחא
 להפ"ח בגורן חולקין ראשונים להרבה כפיו יישא שיודע כל בקמן ואפי' חולקין בביתאבל
 רם"ל פומקים להנך ולריריה טקנח אחרת בדעת טה"ת זכיח לי' א~: רקמן טשוםחמעם
 אף טחני דרבנן דקנין להסוברים אף דרבנן אלא אינו אותו מקנה אחרת דעתאפי'

 נתינה מצות בוה טקיים לא הוא דהא סהני לא הכא הפקר ב"ד הפקר טשוםבדאורייתא
 ס"ל נושאין דם"פ ברייתא והאי זכיה דקא חוא טהפקר אלא כלום לו נתן לאדחוא

 וכן טעליא נתינח הו"ל ושפיר סהני לכ"ע בדרבנן דרבנן וקנין דרבנן הזח בזטןדתדוטח
 ע"ש קמן כהן לה ואוכל הלה קוצה נרה הילכך רכינא אטר ,כ"ז.( כבכורות ראיתאחא

 דרבנן דקמן וזכיה דרננן רתלה וכיון טיירי דרבנן בחלה דהתם ,שמ( אפרים הידוכתב
 התם דטיירי כיון שפיר אתי בלא"ה דהתם אלא ע"ש קמן הכהן ע"י בנתינה טקייםשפיר
 טקיים רבכה"ג הנת'בות שכתב כטו בניתנח סקיים שפיר ובאכילה לח באוכלטיירי
 נהו דכתיב אע"ג כהונח רטתנות אפרים חיד שהוכיח וטה הביעור בשעת אפי'בנתינה
 ין לית לזכות יד לו שאין הטקבל מצד שחעיכוב רק עיכב ולא נתן הוא אם ט"םנתינח
 פרומח שוה שאין וכל פרומה שוה דאין אע"ג חכרי את אחתפומרת חמה דקי"ל כטובח
 חסקבל הכחן מצר זכיח צריך אין בת"ג ררק למיסר איכא ע"ש, ע"ז זכיה שייכתאין
 דאית נתינה נטי בעינן חשוב שיעור דאיכא וכדוסה טעשר תרוטת כגון טתנות שאראבל

ביח



 "מ' הברכה י"שי'ם שישה מ"יימקורות
 מעטא כתכ רמ"ג סי' והקצ"ה מ"ו כמקור לעיל כמ"ש הכהן המקכל מצר גם זכיהכיה

 וכשכירות עכורה חלף שכירות - כעין הוא כהונה רמתנות טשום לחש"1 תרומהרחולקין
 חתום' כט"ש מררבנן אלא קונה אינו מקנה אתרת ררעת למ"ר אפי' מח"ת זכית יקטןיש

 חלף סשום אם אפרים והיר הנתיכות עליו ותמהו ע"ש קמן ר"ה 1מורה פורר כן פ'כריש
 כטקור לקטן עיין ע"ש, עוכדים לא המה הא יקחנו למה וקמנים פסולים נהניםעכודתם

 כללי רסקרש עכודה אין כזה"ז הא ראורייתא הזה כזמן דתרוסה למ'ר ועוד כזה מ"שכ"ח
 ע"ש דסיא וכירושח זכו קא גכוה משלחן כהונה דמתנות הטעם כתכ )שם( אסריםוחיר
 יכמל העכורח שבמלה לפי יכול הילקום: רכרי תעשר עשר כספרי שהכאתי מחולפי

 העכודה שכמלה לפי אלא פופק אינו מעשר אף פוסקת אינה נרלה מת לנחלה ת"לתמעשר
 שעכדו טה תוא עכורתם חלף הענין כל הרי עכ"ך כמרכר שעשו מה שכר אוכלין הןהרי

 דעת כן לגרול חש"1 כין חילוק אין וכירושה היא ירושה וכתורת מוער אהל עכורתכמרכר
 אפי' כהן ראמרינן הכנים כין יורשת כת זו רכירושה הירושות סכל זו ירושהוסשונה
 קמן לכהן הנתינה אופן ככל התורה קראה נחלה תומ"ע ענין וחילכך לקטן כם"שכחנת
 להתורות ויכול הכיעור כשעת אפי' נתינה רהוי לצייר אפשר רכולם אליכא שוטה הרשאו

 כהונה סתנות כע"כ נתן אם נתינת חוי כע"כ נתינה קי"ל רכעלמא אע"ג כע"כ נתינהאכל
 מצינו כירושה אפי' הא כירושה רזוכים נימא אם אפי' רהא להתודות יכול אינוולוייה
 משום פורע ואינו יורש אינו לוטר הככור יכול ירושה שי ככורה כחלק )קכ"11כ"ב

 כעייכ לו מזכין אין ימחה ואם זוכה לקכלה ירצה אם רחטנא קרי' מתנה לו ,לתתרכתיכ
 ונראה להתורות יכול ואינו כע"כ זוכה אינו כהו כתיכ רנתינה כהונח כמתנות וה"הק"ש

 ואע"ג להתורות יכול שאינו וה"ה נתינה 0צות 0קיים אינו לישראל נשואה יכהנתדאם.נותן
 תיא אפי' לכהנת אוחם דנותנים ולחיים זרוע סתנות גכי איתא ח' פעיף ס"א סי'דכי"ר
 אפשר הילכך לזרים גם רמותרים ולחיים רזרוע כסתנות דוקא היינו לישראלנשואה
 ע"כ לזרים ראפור כתרוסה משא"כ כמשטע כהנת אפי' לכהן ונתן אסר רחתורהלוסר
 ישראל אשת אפי' כהן כת וז"ל: לכהנת ד"ה )קל"א: כחולין רש"י וכמ"ש רוקאיכהן

 ונתן משום ואי לתרומה רסי ולא כהן מותרת הרי לזרים אפורים ראינן להו ליתרקרושה
 שאינה לכהנת נתן ואם ע"ש, הר"ן כתכ וכן עכ"ל משטע כהנת אפי' קסכרלכהן
 הרמכ"ם כרכינו איתא רהא הנתינח מצוות קיים לכהן הנשואה לישראלית אפי' אונשואה
 תרוסה טתנות חמש כזכרים לנקכות שניתנין שהסתנות למדת הנה הי"א: ט"הככוריםפ"א

 ככית חלק לה לתת לענין ורק ע"ש. הגז וראשית כהמה ומתנות וחלה טעשר.תרומת
 אכל הגרנות ככית להם חולקין שא,ן מעשרה אחת דהיא :( )צ"ם כיכמות אטרינןהגרנות
 ראשון טקשר ולענין הכ"כ תרוטות סה' פי"כ כרמכים ועיין ע"ש. לכתיהם להםמשגרין
 טשום הולקין אין נתרוטות דדוקא נ0י נגרנות אפי' הולקין וקטן שוטה לחדש דאפי'נראה
 ליכא וכמעש"ר ע"ש טשגרין וכולן ר"ה )שם( כתום' כמכואר כמהרה. לשטור יורעיןראין
 פ"א כרמכ,ם עיין כמוטאה לאכלו 1מותרין קרושה כהן אין רהא מהרה משוםחשש

 דנתינח הטצות קייס אם טעש"ר לה נותנין אס לישראל נשואה וכלויה ע"ש, ה"כממעשר
 אסורים אינם רשניהם כהמה למתנות מעש"ר לרסות יש לכאורה רהא עיון טקיםשכה
 הגז שראשית למילף הי"א ככורים ס"ה כפ"א הרמכ"ם רכינו רהצריך והאלזרים
 טת לו תתן צאנך גז וראשית ויצהרך תירושך רגנך ראשית שנאסר משום לכהנותניתנת
 ראשית י' כתכ הי"ז וכפפ"י ע"ש הגז ראשית אף כזכרים לנקבות ניתנת דגנךראשית
 נשואת שהיא אעפ"י לבהנות אותו שנותנים אוטר אני לפיכך רבריו לכל חוליןהגז

לישראל



 ןןבברכףן ועשרים שלשה מקור מקררהךעקמח
 לי ויראה דבינו ס"ש הררב"ז וכתכ עכ"י אהד שניהם שדין לי ויראה כהטה בטתנותלישראל
 לכהן דוקא סד"א לו תתן צאנך גז ראשית שכתוכ לפ' ל,ה הוצרך לכהנת אותושנותנין

 נשואה אפי' לכהנת ניחנות שהם כהונה ממתנות ללמור שיש רבינו כתב לכהנתולא
 בפ"ט לעיל הרדב"ז ולפימ"ש עכ"ל. שנא רמאי הגן דראשית הטעם והוא ה"הלישראל
 לישראל נשואה שהיא אעפ"י המתנות אוכלת דכהנת רבינו דכתכ הא על ה"כדככורים
 טיעוט הוי כהנת ואפי' כהן ראטר יעקב בן כר"א והלכתא דתנאי פלוגתא )קי"א( שםוז"ל,
 טשפט יהי' וזה הפרשה בראש דכתיב לרלות אלא טיעוט אחר טיעוט ואין טיעוטאהר

 הי' א"כ ע"ש. ירבות אלא ט'עוט אהר מיעוט ואין לכהן ונתן וכרים וטשטעהכהנים
 ליכא הגז דבדאש'ת משום בהטה ממתנות הגז ראשית לימ,ד דצורך לכתובלהררב"ז
 דאפי' הרא המיעוט אהר הטיעוט לאו אי בהטה במתנות יאפיי וטשטע טיעוט אחרטיעוט
 והיה ותרוט"ע דתרומה מנלן להכין צריכין לפי"ז אך כהנת ולא כהן נטי בהטהבטתנות
 להלק ויהר"ן, לרש"י ל"ל ועוד אחרמיעוט מיע,ט ליכא התם דהא כזכרים לנקבותשניתנין

 אלא מיעוט אהר ס'עוט יש בהטה דבמתנות ת'פוק לזר דמותרות משום בהמה למתנות תרוסהבין

 טיעוט כלי אפי' כהנת אפי כהן דאמרינן משום כזכר'ם לנקכות ניתנת רכתרומהודאי
 כהמה וטתנות בהטה יטחנות תרומה כין רמהלקינן היא לישראי נשואה לענין ורק טיעוטאחר
 רהו"ל תקשה לפי"ז אך לזר דמותרת טשום לה נותנין נמי לישראל נשואהאפי'

 טן סתום רילמוד סובר הוא הא ישמעא5 רבי דאי יעקכ בן כר"א ולא ישטעאל כר'יא
 דמה טנהה גבי דכחיב אהרן מבמ ממפורש טהנות גכי דכתיב סתם כהןהטפורש

 גן כר"א ואם כהנת ולא כהן הכא אף כתובין ובניו דאהרן כהנת ויא כהןלהלן
 בשאר א"כ מיעיט אתר סישט דהו"י טשום כהנת אפי' דאסרינן הוא כהסה כסתנות דוקאיעקב
 כהמה טתנות כין להלק רש"י הצריך לטה א"כ טטנחה רילפינן כהנת ולא כהן דאטרינן טידהטתנות

 חלק לה נותנים אינם נסי כלל נשואה לא אפי' הא לזיים דמותר ומשום לזר נשואה לעניןלתרומות
 דנותנים דס"י מהתם דטוכח האנוסה על נושאין דס"פ דהכרייתא לרש"י דם"לונראה
 טותרת יש רפ' טמוגיא מבואר וכן התם קהני לבתיהן להן משגרין דהא לאשה גםתרומה
 טה' בפי?ב הרסב"ם רכינו כדבתב הגבוי קדשי משאר נרע דיא משום והיינו ע"ש)פו:

 כהטה כמתנות המעשר הלק לה נותנים לישראל ו;נשואה לוייה ולפי"1 ע"ש הכ"בתרוטות
 והאכ"י אר"י פליגי נושאין דט"פ דהכרייתא ראי' אין התום' לדעת אולם לזרים, טותרדהא
 אלא טטעט דיא נראה וז"ל: כו' ישמעאל ר' דבי ד"ה )קליב,( בחולין התומ' כתבודהא

 ע"ש טתנות לה דיהבי' כ"ש רחמירא בתרוטה ראכלה כיון נשאת לא אבל יזרבנשואה

 כל! נשואה היתה לא אם אכי לזר נשואה אם אלא מהנת ולא כהן אטרינן לאלר"י

 אליבא אפיי אתיא נו,טאין דם"פ הברייתא א.כ כהנת ואפי' כהן דאטרינן מודה ר"יגם
 לענין אלא טיעוט אהר מיעוט האכ"י כעי לא וע"כ יעקכ כן כר"א אע" אתיא וכןדר"'

 נושאיו רס"פ כהברייתא מודה ראב", גם כל5 נשואה היתה לא אם אבל לזרנשואה
 שאין כיון לישראל הנשואה לו,יה א"כ לזר נשואה ה.תה רלא כגון לביתה להדטשגרין
 רלא אפשר וטיהו התום' שם דטסיים לטאי וטיהו נתינה ידי יוצאין א.ן סיעוט אהרמיעוט

 הנשואה דיוייה להוכיה ואיכא כרש"י מ"י התום' דגם למיטר איכא ע"ש לר"י להיהבינן
 ד"ה פ"ו ב,נטות הרשנ"א שכתב ממה אשתו בשביל מעשיר חלק לו הולקיןלישראך

 לזרים אסור רטעש"ר רם"ל ואעפ"י יכהן ולא ללו. טעשר דאמר ר"ם לדברי שכתבהגרש"י
 ובלוייה לישראל הנשואה 15ייה לדידן כסו לר"מ לכהן הנשואה לוייה א"כ סותרלכהן

 אשתו טשום לכתהלה לו אפי' הויקין לכהן הטותר טעשר אבל : הרשב"א כתב לכהןהנשואה
כענין



 קמס ף:בירכדק ועשרים שלשה מקיימקורות

 לרידן ח"ה ודאי א"כ ע"ש אשתו כשביל שקיל כהנא רב חויין בטם' טתנות לענין שאמרוכענין
 דאיתא הא תקשה לפ'"ז אולם אשתו טשום לכתחלה לו חולק'ן לישראל חנשואהלוייה
 כו' וטעשד מתדוטה להו מפקע וקא נינהו בכודיס לאו ודלמא : דפריך )פ"א( דב"בבגמר'
 הנשואה בלו'יה לאוקמ' איכא חנ"ל ולפ' ע"ש ל" יהיב למאן הוא דלו' מעשרדאשוןאלא
 ד'סקין דייל הגאון בשם זו קושיה שסקשים וכדומנ' אשתו בנלל לכהן דחולקיןלכהן
 לכהן גם לזרים ,וסור ראשון טעשר דמובר דלר"מ דקם"ד לקמן שתוכחתי מה ולפןזצ"ל
 ואינו סביא אחר באילן ראמר קאי לר"ם גם רהתם וכיון מעש"ר אצל זר רהואאסור
 וככהנת לזד כתרומה לכהן מעש"ר לר"מ 'דהא לכהן הנשואה בלוייה יאוקטא מצי לאקורא

 ופריך: )פוי ביבמות דגמר' דם"ד כסו אשתו בגלל אוכל בעלה אין לכ"ע לזרהנשואה
 אין יוחנן ר' בשם אילא ר' ה"ה: כמע"ש פ"ה בירושלמי ואיתא ע"ש מד"א דאיכאטכלל
 דסבר כד"מ מתנ" הא ואת'א פ" : וז"י הנר"א באור ע"ז וכתב לכהונה טעשדנותנין

 תאכל לא לכך לה זרים כהניט 1;וי לכהנים נותנין שאין וכיון לזרים אפורשהסעשר
 דד"י אליבא פריך )שפי בכ"ב דהנמר' למיסר דאיכא ועוד עיש. כהנות חשש טשוםבסעשר
 )שם( כביב התום' שכתבו כטו ט'עומ אחר מ'ע~מ דבע' לראב.' או הטפורש מן מתוםדלומד

 יכולין לא ועוד ע"ש. תנופה דטצריך הא לענין לראב"י אפי' התם לאוקטי דטקדישד"ה
 הוא דאמ בשלימות הטצוה יעלה לא אחת ליד אחת דכנתינה לכהן הנשואה בלו'יהיאוקסא
 לאשתו איא נותן הוא להכהן לא והנתינה אשתו בגלל נוטל הוא הרי טעש"ר טשוםנוטל
 עצטו ע"ח הכהן יקבל ואם להייי לא להכ"ן לתת מחויב בכורים מחויב ואם לוייהשה'א
 שהכהן באופן לאוקמא הנמר' הצריך הילכך ללוי נתינה מצות לו יחסר אשתו ע"חלא

 דבריו הבאנו )שאנחנו המפרי מביא ישם( ם"א סי' והפ"ח אופן, נכל עצטו ע"חמקבל
 ומסתכרה בפם'קתא וכדא'תא לשלוחו ולא פ" עצטו להכהן ונתן כ"א(: בסקורלע'ל
 בידו אלא שלוחו ביד הטתנות שיטסרו לכהן לי' ניחא לא דד'לטא טשום בסתמאדה"נו
 וטיהו כטותו אדם של שלוחו שהרי דמי שפיד ליטלם שלוחיה שלח מדקתיה א'אבל

 טביא ל"ג ס" וטתנה זכייה בה' אפר'ם והמחנה ע"ש לה ניחא טפתטא כהנת בעלכישראל
 שליח שלח אם אלא מהני לא שליח עשה טדעתיה ראפי' וכתכ המכילתא כשםהנ"ל
 נתינה יד' 'וצא אינו לנפשיה זכ' מצי דלא לישראל משא"כ לנפשיה זכי דמצ'לכהן
 בשלוחו דאיירי ונראה כהן של לשלוחו ולא לכהן ונתן דרשו ובמכילתא וז"ל:שכתב
 בכל לשלוחו ולא דוקא דלקצמו מהספרי מד"ק ט' ם"ק מ"א ס" ובכרתי ע"ש.'שראל
 בדברי מ"ש לעיל ועיין ע"ש. אשה כיד בעל יד אשתו בשביל לוקח דבעל והאנוונא

 ,שס(. אפרים ביד ועי'ן כ"א טקור בסוף הנ"להספרי

טקור



 לברכה השקפה הברכה מקורות"נ
 יבהלכה ועשרים ארבעהמקור
 עך לן2ך2ךדךת לכךל שאלנך ךנ1נללן כר, כז' יכול שאינו ימנייןכ"ר'
 מעשש זה הקדש הבית מןןשקדש לפני להתורות עשהטצות בערתי שנאמר המתנות כלשיוציא א בהלכה לעיל ט"שרבינו

 של המתנה שהיא חלה זךןשבלך2 טן אחת אציו ישארשיא 13ן כה( בכורים יה"ה קדש הקררירנשר ער טתורה אינו ז':ובחלכה
 טתנלכאיכ?

 טבאר
 מעשר ללויזה נתתיו בביתכי(כהנים :פוטקורה

 גדולה תרומה והיא אחרת מתנה ען:פ::::ץך:,טרקיק שקדמתו מכלל נתתיו ךגםך14שךן והנה והטמורה הכתוגהבתורה
 *תךם לגך כז( נ1עשך ךך2ךךנ1רן בכורים ישראלים יגעייםאיו
 שכחה ולקט עני מעשר זהךלאלמבה לקחששםבי

 זגם:ן2:יכג21
 ופאה שכחה לקט שאין אעפ4ייפאה שםעס

 מפרישין חלה ידיקא הוידוי אתנ1עכבין ככר שם והירושלמי י'טשנה
 ומעשרות תרומות הפרשת משא"כבבית טה על הטעם לוטרהקרים
 דיקא ילאי במקיר( )עיין בשדהמצךתן טאן והבכורים תני וז"ל;ח"ה
 ופרט עוללות ה"ה אלא מעכבין איןלשי"פ לא מאן רבנין בכוריםתנא
 ובכורים נ"ר מע"ש בדבר חילךקים ךג,הכרם וחייבין רתנ,נן ר"ש בכוריםתני

 באונס ואפי' מהן אהת אפי לי הי לאאםץ לתרץ ליכאהרמב"ם
 הוידוי את מעכב נשרף או שנאבדכגון כרבנן פסק איהו רהאהירושלטי
 לן יש אם עני דמעשך דמעש"ךתרדמדת ואם גביעור חייביםרגכורים

 את מעכב ביעור מצות בהם 13קייב! נךד14 ונרא כרייש קסא לאהירושלטי

 נאבד או שנשרף כגון לו אין ואםהוידוי הירושלטי כוונת להרטב"םרם"י
 לבלל עוד באו לא אם הכרם ופרטיעיללות ךן:אתיט:י: רגםגא ופאה שכחה לקט הדידדי את מעכבאינן רוקא כר"ש לאו כר"שרמוקי
 באו ואם הוידוי את מעכבין אין כו'לקט טשום תרוטה בהריבכורים
 ה:ק :::ךן נתינה ביעור מצות קיים ולא כו'בכלללקט רכ"ע אליבא קאירטתניתין

 דאין וי"א הוידוי את מעכביבעייהם ק
 מקיים ואינו וישנן לכלל באו אפ"13עכבין טחלוקת הו"ל הא כרבנןקיי"ל,

בטזירואח"ק



 קנא רעברכה יעשיים איבעה מ"יימקורות

י, לכלל באו אפי' ומעשר ותרומהבמזיד בטשנה טחלוקת סתםואח"כ
 ~טשנעביחליקתו יסתץ

 להפריש ומחויב מעככ בטיבלן דערדןתומ"ע קיזל
 הזה ובזמן לבעליהם נתינתן ולקתםאותן שפיר אתי הנ"ל לפי אבלכרבנן
 דיש אעוג יחוס כתב ולויים לכהניםשאין דהא כאן רבינו סתם זהוטטעמ
 אינומעכב מ"מ נתינה מצות בקיוםלהטתפקין אחר אלאמתויין

 הברכה( במקורות )עיין הוידויאת דכ"ע אליבא דזהו חמתנותכל
 הוידוי את הסעכבים בביעור החייכין חפדטים כל ג"כ כתב הילכן פלוגתא ליכאדבזח
 חם הלא בכורים ביעור לדין כנוגע חדין עצס וע"ד דכ"ע אליבא שהוא דברבכל

 בפ"ב אמרינן בכיעור חייבין בכורים דגם דם"ל דרבנן טעטא הא ועוד חי בהלכהכתוביס
 י"ד. בחלכה ורבינו במשטע העליון הקדש הבית טן הקדש דבערתי טקרא דילפידבכורים

 סתם הילכך הככורים שחוא היאשון הקדש דאמרינן בכורים הקרש מבערתי דילפינןכתב
 דם'ל משטע והר"ש י"ד הלכה על ה' טהלכה וסתירה ניגוד שום מוה יכא ולאכאן

 תדוטח בהדי לחו תני דלא טהא מדטקשה דוקא כר"ש כר"ש דאתיא דהירושלטידאוקיטתא
 תקשה ולפי"ז ק"ש. תרומה איקרי דבכורים הוא תרוטה דבכלל טשום וטתרץ טעשרותרוסת
 בכורים בתוספתא דתני ואעפ"י כסתם הלכה סתם ואח"כ מחלוקת הא כרבנן קי"לאיך
 אטרינן בברייתא וסתטא במתניתין במחלוקת אפי' הא כרבנן כברייתא סתם הו"ל א'כג"כ
 סתם כ"ש לו מנין חייא ר' שנאה לא רבי וכי : משום דברייתא כסתם חלכהדאין

 בנדה ועיין ים"ג.( כיככות עיין דכרייתא כסתם הלכה דאין ככרייתא וסתםכמתניתין
 עיש ונ"ד ד"ה מ"י ממע"ש 8"ה ראשונה בטשנה ועיי; חייא ר' ד"ה ובתום',ם"ב.:1
 אם דבזה לטימר דאיכא ביכורים כאן דהשמיט הרטכ"ם עביד דשפיד לסימר איכאעוד

 והירושלמי והירושלטי הבבלי במחלוקת תליא כרבנן אפי' אי דוקא כר"שסתניתין
 איתא ה"ב דביכורים בפ"ב בירושלמי דהא דוקא כר"ש מתניתין לאוקטא הצריךלטעטיה
 העליון הקדש דהקד"1 משום העולם טן בביעור חייבין דבכורים דם"י דרבנןטעמא
 דטשנה דהתנא איתא אם חילכך ובכודים מע"ש דהקדש דפירושא ס"ל א"כ ע"ש.במשמע
 חוידוי פ' טבאר כאשר העולם טן בביעור חייבין דככורים כרבנן ס"ל דמע"שדפ"ה
 בכודים גם הקדש דבערתי בביאור להביא צריך ה" ופירושא ביאורא ומלה מלח כלעל
 ביבטות הבבלי לשיטת סשא"כ בכור'ם דהוא העליון הקדש דהקדש פירושאדחא
 ס'ל דרבנן טשום בביעור חייבין בכורים אם ורבנן דד"ש מחלוקת שם דטבארת :1)ע"ג

 ויצהרך ותירושך דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא דכתיב למע"ש בכוריםדטקשינן
 כתיכ וכטעשר למקשר כבורים ואיתקש בכורים אלו ירך תרוסת סר ואסר ירך וחרומתנו'

 ע"ש מקיש לא ומר טקיש מר פוטר ור"ש בביעור וחייבין : וז"ל שם דאיתא הקדשבערתי
 דכתיב לטעשר דטקיש כן הדין בכודים דגם ת"ק וסכר : מ"1 טמע"ש בפ"ה הגר"א כתבוכן

 הנ"ז ריבטוה הגם' עפ"י והיינו עכ"ל. הבכוריס אלו ואטרינן ידך ותדומת דגנךטעשר
 שעגע טה אלא טביא אינו דשם אזלי לר"ש י דטשנה ראי' דטז שום אין לפי"זוהילכך
 טהקש ילפיק בכורים ודין חטעשרות דודוי טהפרשה הפסוקים של המלות וביאורבפירוש
 להוטיף צורך שום לו ואין המשנה דברי טעתיק רבינו ג"כ זה ומטעם אחר בסקוםשנכתב
 רבינו מצדיך קדש לכתוב מצי דהוי דהקדש ודרשה המשנח בדברי נזכר שלא מחבכורים
 בטע"ש כטו מתודח לבד בכורים אלא היה לא דאם כגון מתודה לבד בכורים דעללענין

רטתורח



 ר;בברכף; ועשףימ ארבעה מקור כ~קררןתקנב
 הי' לא אם וכן בהי"ד: לקמ, רבינו שכתכ וכמו לכד כמע"ש אלא יו הי' לא אפי'דמתודה

 ככורים שהוא הראשון הקיש הקד17 כערתי שנאמר מתודה כלבר בכורימ אלאלו

 מעשר )שם( וז"ל! שכתכ ראית' נתתט. וגם גו' כערתי הפפוק עי הכוא בפ'וברש"י
 וח'לכד דוקא כר"ש מפרי לה דם"ל ג"כ משמע עכ"ל וכיכורים תרומה לרכות וגםראשון
 כקרתי : מראמר כר"ש פ'י דהמפרי דהנין משום נזכר לא דכפפר' אע"ג ככורים ג"ככתכ
 המשנה בדעה הירושלמי שהכין כמו בכורים הזכיר ולא ונ"ר; מק"ש זה הבית מןהקדש

 וככורים תרומה דלר"ש טשום וככורים הרומה לרבות דגם נתת'ו וגם כר"ה כתכהילכך
 הא ג"כ חלה מגם לרכות הזכיר לא למה טעם נכהוב שאח"ז במקור ולקמן היאאחת

 חלה. זו הבית מן : הררשה הכיא לארש"י

 וע,שרימ חמשהמקיר
 מן וז"ל: מ"ו ממע"ש כפ"ה כתכ להרמכ"ם תמשניות כפי' כו' חלה זו הכית מןכה(

 ההי'כת ההלה אלא נלנד שבניה נמה יה" חק שם שאין לפ' היה זזהכית
 פ"ג כירושלמי כראיתא כנורן ייתן מצוה ומעשרוה דהרומות משום והיינו עכ"לבעיפה
 הבר הרא מן נישטעינה השרה טן או הכית מן ניטלות טהיכן מקשרות : ה"אמעשרות
 כר ר"ח מהוקנים כרזקת איו הרי הכנים, ביה בו אפי' פירות מלאה מנורה והניחשמת
 מן אמרה הרא חלה זו הכית מן הכא מן לה שמע מכי ר"א כו' הכא סן לה שטעאבא
 מהיכין המעשרות כרין כזה רעתו גילה לא רהרמב"ם שמ כתכ פנים המראה עכ"יהשרה
 כהנ דהא מללז ברור כאן הלא תסיהים ורבר'ז ע"ש השדה טן או הכיה מןניטלת
 לאו שומע אתה הן טכלל ככ,ת כהנים. של הטתנה שהיא חלה זו הכיה טן כאןרבינו
 של או כהנים של מתנוה שאר אכל ככית כהנים של מתנה הו"ל חלהדדוקא
 מזה ראיי אין הנ"ל הטשניות כפי' רכינו מ"ש ולפי שכשדה מתנוה הו"להלוים

 מן כשם החלה את שטכנין מה פירושו דלפי ניתנין איפה מתנות שארלענין
 המציאות טפאת אלא כבית דוקא הנתינה שתתי' מחייכ שהדין מפאת יאוהכית

 אלא זה אין ככית רק מצויה שהפרשתה מהמתנות מתנה איזה כאצבע מורהשהמצ'אות
 התורה קראה זה ולשם ככית אלא מצויה אינה והגלגול טחייבתן גלגלתן דהלהחלה

 כנוגע להוכיה 'כולין ומאין ווירו' ככיקור חייכח ג"כ רחלה וילפינן הב'ת מן זולמתנה
 להבין צריך ועור הנ"ל מהירושימי וקשה מחלה משונה בשדה דניתנין מתנוהלשאר

 כמעשר מתח.יכ הטכי ראין דיל'ף ~פח( כבים ינא' לר' חלה זה הכיה טן רדרישמטתניתין
 הכית רמן קרא הא ע"ש הכית טן הקרש כערת' שנאמר ממה ו'ליף הכית פנ' שיראהעד

 חצר דאפי, ד'ייף לר"י )שם( הנמר' פריך לפה ועוד ווידוי ככיעור שחייכ לחלהבעינן
 קל חקשה וכיותר ע"ש הכית מן כתיב הא ושכעו בשער'ך ואכיו שנאמר ממהקוכעת
 לכיתו שיכנםו ער טה"ת למעשר נקכע הטכל דאין ה"א רמעשר בפ"ר שכתבהרמב"ם
 על מה"ת לוקין שאין לי יראה כה"כ: )שם( כתכ וכן ע"ש. הכית מ, הקדש כערת'שנאסר
 אם חלה זו הבית דטן רבינו רריש וכאן ע"ש. לכיתו בכנימתו שיקבע ער הטבלאכילת
 מתחייכ הטכל דאין ינאי ר' יורע מאין בכיעור רחייכ חלה לענין התורה כתכה הכיתמן

 ום"ל זו דמשנה דרשה עי חולק 'נאי דר' נימא אם ואפי' הבית פני  שיראח עדבמעשר
 רמביא הרמכ"ם רכינו הכית פני שיראה עד כמעשר מתחייב הטבי אין יענ'ן בעינןדכית
 מצות לענין מפורש מיירי הכתוכ עור ולא דמתרי תרת' הו"ל הא קשה הללו הדרשותשתי

כיעור



 קנג ף;בנרכך; ועשרים המשה מקיימקורות

 וה'ר~שלטי הפרשה חיוכ לענין יורעין וטניין הבית מן חקדש "בערתי" כרכתיבכיעור
 השדה מן טצוהן המעשרות שאר רהפרשת הלה זו הבית רמן מהא רם'פשמ רמעשרותכפ"ג

 ראי' וטא' ט'יר' הרב'ע'ת רשנה בביעור הבית רטן קרא הא ע"ש טשה הפני שםכרמפרש
 ו מ"ו הלכה לקטן רכינו כהנ רהא שפיר אהי למעסיה ררבינו נראה לכן להפרשהמב'עור
 אנחנו טבארים ולקמן מתורה. אינו במוטאה הפרישו אם הא כמטא טטנו בערתיולא

 כמומאה להפרישו איסור שום אין רהא ותטוהים םתוטיים רבריו כי ברחבהךקזהי"ת
 לא על ועבר כהפרשתו המע"ש את שטיטא שלמה במלאכת ט"ש וגם עושה כד'ןזאררבה

 שבתורה לאו כשאר רק זו לפרשה שייך אינו יהוא הויהוי את מעקב טימ תמוה ג.כהגע
 הפרשה רה"נו ביעיר א'י לאוין שני כולל בטמא מסנו בערהי לא רהא' ס"ל ררבינוואמרנו
 מן ביעור בערתי לא ב'( כטסאב מיניה אפרשית לא יונתן תרגום שמתרגם כמובמומאה
 לם'מר איכא א"כ קורשיא. אפרשנן הקרש: בערתי הפםוק קל תרגם וכן בטוטאההקוים
 הפרשה ב,עור ( א הנ"ל ביעורים שנ' האי כולל נטי הבית מן הקרש כערת' האירה"ה
 כרינייהו כ"א העוים מן כיעור ע"י או לבעליהם נת'נה ע"י או מרשותו לבער כיעורב'(

 על קאי ג"כ הנית םן האי ומטייא אחת טצוה והפרשה שנת'נה הרמב"ס לרעתובפרמ
 הילכך הב'ת ט, הקדש בערת' אוסר הוא שניהם ועי הכיעור על וגם המרשה על נםשניהם
 הפרשה ענין רעי לומר בעינן וממייא אוטר הוא שניהם קל הבית טן רגם לוסר ע"כבעינן

 כיעור ענין ועל הבית פני שיראה ער גטעשר טתחייב המכל דאין הטזבן הבית טןהאי
 איו ולפי"1 בבית כהנים שי המתנה שהיא חלה לענין הבית סן של הטוכן מרשותולבער
 רהא וכיון נימא ככלא אפי' בחברו נוגע אחר ואין אמת ושניהם חיים אלקים רכריואיו

 דחלה משום חלה זו הכית רמן ומעמא כהפרשה גט' מיירי הב'ת טן הקרשרבערתי
 הכיח רמן מוכ'חים זה דמחמת וכיון טפרישין ושם בביו! נעשה רהגלגול בביחמפרישין

 םכאן טבואר הרמב"ם ורעת כשרה גם טצותן הטעשהות ושאר רהפרשת טוכח הרי חלז11ו
 טן נישמעינה : כאן הירושלט' רברי מביא והגר"א המעשרות קשאר הפרשה טקוםבנירן
 רהא שכתכ ראיתי ראשונה וכמשנה עכ"ל כגורן ליתנן מצוה ומעשרות שתרוםותהריא

 עד לענין אתי למקשר קרא רעיקר הוא בעלמא אםטכתא חלה זו הבית טןראמרינן:
 ע"ש ותם"ע תרומה כמו נתתיו טוגם חיה לאתוי' איכא וירוי ולענין הבית פנישיראה
 רמן הא כלל יהביא ל"ל טרבר וירוי לענין כאן רהא הכי ס"ל לא ורא' הרמב"םרבינו
 סוגם לאתו" אפשר ואם טעשר ותרומת תרוטה עם יחר חלה לכתוב הו"ל חלה זוהנית
 תרוטה רילפינן המעם רכינו לפמ"ש ועור חלה זו תכית רמן כעלמא אסמכתא ל"לנתתי
 יא חלה ועל והט"ע ת"נ וה,א אחרת טתנח שקרטתו טכלל רמשמע נתתי מונםוהם"ע
 שינח זה רטמעס לטימר ואיכא המעשר הפרשת בםרר יחס שום לה ראין הא לומרש"ך
 כפסוק המוקרם הבית רטן הררשה שנה רכטשנה בםשנה התנה ששנה ממה הסדררבינו
 התנא על הטעם כתב א"ש וכתומ' כפרשה הכתזקה גסדד דכינז טידר זכאן המשנה;סזף
 נתתי רוגם לררשה סמכה לכן .העולס טן לבערם שא"צ וה לענין כתרוטה חלה ררי,כשום
 הנ"ל לפ' אבל שינה למה רכינו סרר על טעם צ"ל איכ ע"ש, כוות"הו ררינהלהורות

 הא ועור נינהו גמורות ררשות אלה רכל להרגיש הפרשה כמרר םירר רהילכך שפיראתי

 רטן רררשה איתא ואם הוא בשרה וטעשרות דתרוטות הפרשה לענין םזה יייףהירושלמי
 דמצוה ט,ב'ח הנני תעשר ע11ד זבספד' היא ראי' טא' אכטכתא אלא אינז דלה 11דבית

 ע"ש, ה' אות תצוה סהתנחוטא הוא בשדה ומעשרות תרומותהפרשת

 דעשריככמ ששהמקדר
 יוי.ואיי טעשר זה ילוי נהתיו הזה"י; איתא ס'י סע"ש פ"ה בטשנה כוי ראשון מעשר זה ללויכו(נתהיו

בירושלסי



 רכךק ךקבי ועשרים ששה מקור כ~קררדתקני
 ראשון דמעשר כמ"ר ום"ל כתיב רךוי לכהונה. טעשר נותנין שאין מבאן : ע"זבירושלטי

 לכהן תרומה ת"ר וז'~ן וראב"ע רר"ע טחלוקת איתא ,פו.( רביכמוה לכהן ולא רוקאללוי
 כר"ק סתניתין א"כ ע"ש. לכחן אף פי' לכהן אוטר ראב"ע ר"ע רברי ללוי ראשוןוטעשר
 אעפ"י רכ"ע אליבא שיעלה באופן ראשון טעשר זה וכתב ומתם הטשנה לשון רכינוושינה
 איתא ה"ג טמע"ש דפ"ה ובירושלסי ע"ש, כר"ע ה"א רמקשר בפ"א פסק בעצטורהוא
 ע"ש. שנטל הטעשרות כל ראב"ע החזיר שעה באותה וז"ל לר"ע והורה ראב"ע בודחזר
 רתנאי בפלוגתא לננוע צירך יהי' רלא במגנון הפרשה רטבאר לעיל כס"ש טעמאוהיינו
 נתתיו וגם : רכינו וס"ש הכא קמיירי לא רבפךוגתא ראשון מעשר זה : סתם כתבולכן
 רבינו כתב הסשניות בפי' טעשר ותרוסת גרולה תרוטה והוא אחרת מתנה שקרסתוטכלל
 אצלם וגם שמלת לפי לו קדסה שניה סעלה על יורה ללוי נתהיו וגם : וז"ך אחרבסגנון
 הבית מן לררוש חלה על בעינן והילכך היא אתת והכוונה עכ"ל. עליו הנומף כסותוספת

 וסתקרמתו שסתיחסת טתנה מין אלח לסילף ךיכא רטוגס למילף ליכא נתתי וטוגם הלהזו
 וגם ב"ה תבוא בפ' רש"י כתב וכן המעש"ר ךנתינת כלל סתיחמת איננה וחלהלסעש"ר
 בכורים ומדהזכיר לרכות מגם רילפינן מ"ל הרי עכ"ל ובכורים תרומה לרבות וגם : וז"לנתתיו
 ובכורים לטעש"ר שקרמתו סתנות סיני ילפינן רמוגם רבינו כסברת דם"ל מונח חלהולא
 היינו טסעשר סאוחר טעשר רתרוסת ואע"ג חלה משא"כ חטתנוה לכך קדטתוג"כ
 ותס"ע התרומה ובנתינה נתתי וגם כרכתיב הנתינה בענין טרברים כאן אבך בהפרשהרק

 להפריש לישראל ויש הי"כ: תרוטות סה' בפיג רבינו כט"ש ללוי טעש"ר של סהנתינהקודם
 הטעשר טן מעשר שהיא תרוסתו סטנו שיפריש אחר ללוי הטעשר ויתן לכהן וליתנהאותה
 ג"כ טוגם רטרבינן והא לחור, ללוי דנתתי רהא לסיסר ובעינן ,ל:( בגיטין ועייןעכ"ל,
 על קאי וגם ארא ללויים ניתנין אינן מעשר ותדוסת תרומה מוגם רסרבינן הא רהאלחוד
 לכהנים ניתנין תרומה כך לכהנים ניתנין רחלה כמו פי' וגם חלה זו הבית טן דלעילהא
 פרשת בקריאת לומר יכול ואם ילוי" *ונתתה סצות קיים אם הזה כזמן להסתפקויש

 ויוים כחנים ואינם יחום כתב להם אין דזסנינו והלוים הכהנים ללו"ר נתתיו *וגםהוידוי
 הם בהזקה הוה כזמן כהנים כל : כתכ ה"א א"כ מה' פ"כ הרמכ"ם רכינו והנהוראים
 של תרוסה אבל רבריהם של תרוסה שתהי' והוא הגבול בקרשי אלא אוכלין ואיןכהנים
 תרומה וכן כוי הזה בומן חלה כו' סיוחם כהן אלא אותה אוכל אין תורה של וחלהתורה
 עכ"ל. בחזקה שהן שבזמנינו הכהנים אותה אוכלים ולפיכך מופרים רברי שך הזהבזסן
 בזטן א"כ יותר ולא הוחזקו. שהוחזקו ובמה ודאים כהנס אינם הזה שבזמן רכהניםטשסע
 הוחזקו ובסה הטומאה ספני דבריהם של אפי' הגבול בקרשי לאכול טוחזקים שאינםחזה

 שזה ע"י לוי וכן ראשון בתורה ושקרא כפים נשיאת ע"י דהוחזקו לטיסר ואיכאלכהנים
 או כפיו שנשא זח ראיתי שאמר ער וכן וז"ל: הי"א שם רבינו וכם"ש בתורה שניקרא
 אותו סחזיקין לוי אחריו וקרא ראשון בתורה שקרא או כו' שחלק או בתרוטהשאכל
 עכ"ל בלויה אותו מחזיקין כהן אחר קתורה שני קרא ש,ה העיר אם וכן פיו עלבכהונה
 שמחזיקין וכיון : עכ"ל ראשון מעשר לו לתה בלויה אותו סחזיקין ופי' : משנה הסגירוכתב
 לומר יכולים שפיר להם נותנים וכאשר להם לתת חייבין אנחנו הרי סעש"ר לולתת
 רש"י ולדבדי ייוי נתתיזגם

 שאין סה שכ": טי' בי"ד והש"ך הט"ו והכיאו הבשד כי בפ'
 בזהיז סחזקינן דלא לקריו שטבל לגדול וכ.ש קטן לכהן אפי' החלה עכשיו נותניםאנו
 חלק אפרים ובבית ע"ש מחרי"ו שכתב וכטו אטיתי כהן איוה יורעים אנו ואין וראיבכהן
 טהכהנים טפי גריעי זמנינו דכהגי רבריו וכיאר הנ"ל הרש"ל דברי מביא הי סיי חייםאורח

שקלו



קנה ף;בפרכףן ועשרים שבעה מקיימקורות

 וגוירות הגלות שבאורך לפי בחזקתיכם אתם הרי להם התרשסתא שאטר שני בית בזטןשעלו
 בגירזש גולח אל ומגולה כלי אל טכלי שחורקנו אשכנז ופדינות הרבה נתבלבלווגירושין
 לגבעח וטגבעה להר מהני ונתמזרו וטילטיא ופורטגאל שפניא ארגון טהר קטלוניאצרפת
 גודל חמספרים הדורות פררי מפרי ובכל המור וצרור אברבנאל טהר"י בספריכמוזכר
 ויש אחרים  סקוסוח ושאר הנ"ל מטקומות הגולה הגלתה כאשר טצאתנו אשרהתלאה
 אין  דלמח תנ"ז סי' באוין וצ"ל הגר"א הביאור טה_שהקשה ניחא ובהכי שנתכלבלויחוש

 רצ"ד סי' הריב"ש וכ'כ ע"ש. אתזקה פטכינן דרבנן בתרומה דהא קטן לכחןמאכילין
 נראח אופן בכל אולם ע"ש. לכהן וחלוצה שבויה בענין רל"ה סי' אה"ע חלקומהרשד"ם

 חא ורא' בתורת המצוה מקיים אינו דבנתינתו ניטא אם דאפי' הוידוי את מעכבדאינו
 אנוס זא"כ ליתן למי יודק שאינו טחטת איא רוצח שאינו טחטת לא טתן דאינו האעכ"פ
 וחלוי הכהן יחוס שירעו טכזמן עריף וזה הוידוי את מעכב דאינו כנשרף 1ה1"להוא

 שבט יחום ידיעה דטחוטר הזה בזטן טשא"כ הוידוי את כ"ג יוחנן ביטל זהדבגלל

 בלבר שני טעשר על וטתודה חוידוי את טעכב אינו דאז ההום"ק נשרף כמו הו"ללוי

 ועשרים שבעהמקור
 ולאלטנה ליתום לגר וז"ל: א'תא טמע"ש פ"ה י' בטשנה כו' שאין אעפ"י כו' י'ת1ם לגרכז(

 עכ"ל, חוידוי את טעכבין שאען אעפ"י והפאה והשכחה הלקט עני סעשרזה
 לשון אולם הוידוי את טעכבין שאינן בכלל עני מעשר דגם ללסוד אפשר המשנהטלשון
 דכתיב הא לדרוש טתחיל דהא טעכבין שאינן בכלל אינו עני דטעשר בעליל מראהרבינו
 שאין אעפזי אח"כ: וטסיים ופאה שכחה ולקט קני מעשר זח ולאלמנה ליתום לגרבתורה
 טעכבי! שאין אלה כל טכלל עני טעשר הוציא הרי הוידוי אח טעכבין ופאה שכתהלקט
 כתב זצ"ל והגר"א )שם( התוי"ט הבין וכן הוידו' את מעכב עני דמעשר טשמק הוידויאת
 חוץ טעכבין אין דכולן פירוש מעכבים: שאין אעפ"י בד"ה אליהו בשנות זו משנהעל

 אינם והם לבעליהן נהנן ולא בעולם ישנן אם מעכבין דברים בשאר יש אלא ונ"רטט"ש
 טעכבין ג"כ בעולם ואינם שנשרפו אעפ"י ונ"ר ום"ש נתנן ולא בעולם שהן אקפ"יטעכבים

 הן ומי נתנן ולא בקולם כשישנן מעכבים אשר הן מי ביאר לא וכאן . עכ"ל הוידויאת
 אם אף בטעשר בדבר תילוקים וג' הגר"א כתב ייב דבכורים ובפ"ב מעכבים אינםאשר
 כנ"ל באונם ה" לא אם ובתרומה יתודה לא טטנו נאבד או שנשרף כגון באונם לו היהלא

 נתן לא אם אף ופאה שכחה ולקט יתודה לא בטזיד ברצון נתן הי' לא אם אבליתורה
 טעשר וה"ה לתרוטה ופאה שכחה לקט בין חילוק דיש טבואר הרי עכ"ל יתודהבמזיד
 ותרומות טתודין ג"כ נותנם ואינו בעולם דישנן אקפ"י דבלשו"פ עני וטעשרראשון

 לחבין צריכין אולם עני במעשר אפי' טתודה אינו נותנין ואינם בעולם .שנן אםומעשרות
 הקציד בשעת הנופלות וטהשבליס השדה בסזף לעניים קסה מעט הניח אם עסקינןבמא'
 התורה עפ'י לעשות עליו הטוטל כל עשה הרי ושכהה בעוללות וכן בפרט וכן לענייםהנית

 כל וקצר דעבר להזפך ואם עזב דהרי יותר תייב אינו ולכתתלה תקזוב ולגר לעניכדכת'ב
 תרי ושכחה בעוללות וכן בפרט וכן הקציר בשעת הנופלות השבלים לקט אם וכןהשדה
 יכול ואיך מעכב אינו נתנן לא דאם לוטר אפשר ואיך הלאו לתקן העשה לקייםעליו
 לחזד העניים שפסקו כגון דטיירי ואולי מטצותיך עבדתי לא טצות'ך ככל עשיתילוטר
 יכול ובכה"ג ע"ש והי"ג ה"י קניים מטתנות בפ"א רבינו כדכתב אדם לכל טותר דאזעליהם

 בטזיד נתן לא אם אף שו"פ ולקט : חגר"א ט"ש אך הוידוי את סעכבין ואיןלהתודות
 אוטדת זאת בד"ה ה"ה טמע"ש פ"ה הירושלטי על חגר"א בביאוד וראיתי טובן אינויתרוה

 אף וחפאח והשכחח חלקפ מדקאטר דדייק פירוש : וז"ל להתורות יכול אין טבלונשרף
שאין



 -כדץ ףץבי דעשוים שבעה מקיי 13קר-רר2קני
 כא ראם יקט לכיי כא שלא היינו מעככ אין רלקט הא וראי והא הוירוי את טעככיןשאין
 וראי אלא מעככין וראי שכפרשה דהמצית מצותיך טכי טעככ וראי נתן ולא יקטללכל
 הגיעו שיא אף היינו מעככין ותרוסה רמעשרות רקתני הא ומ.ניה לקט לכיל כאכשלא
 כר"ח: ,שם( הירושלמי על ככיאורו הגר"א כתכ וכן עכ"י מעככ נסי טביו שנשרףדהיינו
 כגון ,ידוי נפרשה האמודות דהיינו : וו"י כעככות שנפרשה הסצות כי הנ' תנייזאית
 רבריו דסותרים משמע רככורים כפ"ב שכתכ ורכריו עכ"ל. כו' ופיאה. שכהה ולקט ומעשרתרוסה
 לקט יכיי כא אפי' משמע בסזיר נתן יא אם אף רלשו"פ כהכ רהא הירושלמיבביאור
 עני מעשר משום נתינה כתיכ רכאן ואעפ"י נתינה כהו כתיכ דלא מש!ם שו"פ דלקטוטעמא
 איכא נסי כשרה ואפי' לכעלים הנאה דטוכת נתינה רין איכא ככית רכשמחלקיןהוא
 הסעשר מן עייו שיעכור עני יכל נותן : ח"ל ה"ז עניים ממתנות כ8"1 הרמכ"ם כרכתכנתינה
 בעכר אפי' שו"פ רכיקט כפשיטות הגר"א כשם שכתכ לאה"ש וראיתי ע"ש. שבעוכרי

 לאוין שאר ככי והס הוירוי למצוה כיל שייכים ראינם משום מעכבים דאינם כסזירבהלאו
 כמיאכת מוכיח וכן מעכב אינו כטזיר ראפי' כפש.מות כתכ ח'נוך והמנחתהירושימי עי ככיאוריו זצ"י הגר"א רכינו רברי ראה לא ע"ש, הוירוי את טעככים שאינןשכתורה
 סצותך ככי רכתיב אעפ"י מעככ ראינו וטעמא כסזיר אפי' מעככ ראינו טהתוספתאשימה
 יחייו ולא ררשינן טעככ הטוכי וכי קרש ראקרי כי הקרש בערתי כפ' דכתיבכיון
 יש כפ' ועסקינא סדכר הכתוכ ייתרם כעתירין יר ירימו אשר את ישראי כני קדשיאת

 החייוק סכואר וכן ע"ש. טבלי רלא שו"פ. כיקט משא"כ מוכי עני מעשר ראפי'סוהרת
 עני וסעשר ד"ה וכתום כו' עולה ועי ר"ה )לו,( יומא כרש"י יישו"פ קני טעשר ביןשיש

 ע"ש. ישניםוכתום'

והני




