
 "מ לברכה השקפה הברכהמקוהות
 יגהלכה ועשרים שמונהמקור
 על המתנות להפר'ש יצר'ך "' ייריון::2:"(
 בכל שנאמר יתודה ואח*כ הטדר ככל י"א טשנה סטע"שפ"ח

 הקדים אם הא צויתני כ2פ4רליןאשל ראשגן לכועשר שני טעשרהקדים
 להתודות יכול אינו לראשוןב2ע*ש וכתב לההודוה. יכולאינו
 לראשון מע"ש והפר'ש הקדים אפי'בדמאי ראשון :פהאעך::2
 דאפי' אומר לש ובודאי להתידיתכיל כטסכת שאטר כטולהרוסה
 לראשון מע"ש שהקדים מקומ קביעת ה'הה טע"ש על דוקא כיהרוטוה

 לבכורימ תרומה ם יכשמקד היידיי אתמעכבך:::-ן:גי:,:ן::
 את מעכב אינו לתרומה יאשון מעשיאי אוהו ולוקח שלו מעשרטפויש
 מעש"ר ואמהקדים מעכב דג"ז וי"אהוידוי, סעשר הפריש שיא וישעטו

 דאם מתודים מע"ש הפריש ראח"כלתרומה טפרישין היו וע"כ עדייןואשון
 אחר מע"2ם לו והי' למע2ם"ר מע"קםהקדימ להרוטה הקדימטעשרראשון:אם
 אמע*ש להתודות יכול הסדר עפ"ישהפריש ראשונה וכסשנה סהוריןאיז
 הסדר עפ"י שהפריש בכורים לן ה" דאםזן להרוטה טעשר דהקדיםכהכ

 עבר ואמ הבכורים סמך על להתידיתיכיל עשה שכהרוטה אלא:ינין
 את מעכב אינר הביעור בשעת שלא אליעל להקדיסר ך1 שה" כהוגןשרא
 וי"א הביעדר בשעת עבר אם אלאהךידדי אלא ההרוטה קך אינהוהוידוי
 ם הקד לעל ואה"שטהסיה ע"ש המקשרותעל

 לא הביעור אם הוידוי את מעכבהמאוחר עריךלעניזהוידויחכיוטעש"רלא
 והקדים בפרשה הכתוב סדך כפי,נשה דכריו וכעיקר שניסהטקשר
 כהרוטה היא שהעכירה כרוראינו
 המאוחר את הנתינה הקדים אמ יכןהמאיחי פ"נ ובירושלטי כהטע"שויא

 מצותך ככל לומר יכול אינו הביעוךבש?ת כזהאסוראים נחיקו ה"כדהר1ם1ה
 הוידוי את מעכב בשיבלין שהקדימומע"ש כהחייה אם עובר הואאימהי

 אפ :גיג 4:יג"ה(גך
 הפר,שו

 מעכנ אמת ננת 1מ1?ן מע'ש

 ואם זו הפרשה ל להרוטה ככוריפ הקרטה:יז והפריש השליח והלך ומעשרות תרומות הרוטהוטעשר אוהרוטהוככודים
 על מתודה הסדך על שהפייש אחך כרי לך יקם דפ"נ דכטשנה ואע"נדרבנן

 הפרשתדהרזטזה



הי¢áם  ח╨÷ ¢2ט¢¢÷~╨ הי¢╨הט הף÷קה
קג¢ףהם חךז¢ú הק¢ףה זס íוז חםק חגםק ╞חזגל  úí"1זךז¢í ¢úג¢÷לה¢

ץ"╞םקו .ק"ץ ג הל╞÷ה הק¢ףה זס הםךí áזקל áם"ú זץá¢ áו 
קג¢ףה זום טס╞חג קג¢ף31╞ םץ ¢╞ñה ה╞זúלז íו  ג"¢ם -¢ךו¢ ז╨גו ה÷זם ם÷
úגץגáק כ╨גץי חñףá ה╨קםק úגץגá¢ה זו םק כ""ג ום¢ ¢חוú ¢÷גץ¢ ו¢÷

 ץ",ג,ג"ז":כג",ט",גג:áד ג╞,ג 'ג╨ג וםקגח" '.5" גג0"
גזחג╞ !"גףםז úז╞זúהם וםז טגגק הסá ¢לזם קג  הלםק (íק)

úחו úיוםךי ו÷ז¢ ú╞פלá ה*ה╞ íו ום 'גה וםו ג¢י  ז╨גו וםו כ╨י¢¢ ג╨חז גםגל

1 1 
ו"יק ¢סחז הñז¢í áúג¢זיáז ¢קץךז íגñחגúל קגגףהג וםק גץףץ ¢╞ñה י*חוז םוק  ה╨íú ץ"ץí á╨גוז

קג¢ףה ñהגúזñק  קג¢ףה╞ ג*ףץ ג╞ñה ה╞טúל íו  ס"םס כגוז
םץ íחגúזñקי טיםגה ג*ףץ ט╞ñה י*חוז םוק הלזטúה כו  íג¢ג÷ל םץ כúל¢÷ה

1
' ¢"קץלם ¢יץג¢í áוק ¢חגו úל╞÷זלה  ק"ץל

י"וקך גץקץלה ג╨גו íג╞÷להי  כגו ייץú íו גז¢גזה
íו úז¢גץל íו╞ קג¢ףה ג¢י טהו ט╞ñי ה╞טúל í÷ז¢'קíזלק¢ק"ץúהגí 

ג¢י ץ¢זולה טáץ áק╞ הá╞קáú י"חו¢ קג¢ףה  םץ כúל╞÷ה íקם¢
1 1 ¢קץך ╞áם íגו¢÷╨ íה'úזלק הס úזקáו הáל םúכזקו¢ גחו גגוגי ה╞ז  כזקו¢ úללל וזהק
áכג úךחל ום ג╨הל כג╨ץם גז╞גז כך÷ םג╞דהק  הסז ¢קץל ג╨ק

ג¢יהז הק¢ףהי קג¢ףה ך"כג כ╞קו¢ םק חñף ך"זגם כז¢חו  ג╨קק זúק¢ףהם ¢קויז

íקה íגג÷ג╞ ו"י ח¢יזך ק¢ףהם úו ק¢ףג קג¢ףה כג╞י כגá ך"זג כזקו¢ כז¢חום  כזקו¢ זו ג╨ק íו¢ ום
כז¢חוה áלז ךגגúכג╞י ה╞ז áזפל ╞זץגú וזה ñהק¢ףה הסגול דז áץקú 

קזםúה ס ס גáגחלה םץ ╞á¢גí םיק ז╨גá ז¢á¢חו דזלג¢  ד"ף ח"ך ¢קץלהג á÷¢╨ הםי╨ז íו כגו íהם ג¢י
קג¢ףהק ק"ñי á"ץ¢ה úזñז¢úי  ה"¢ ¢ץ זגהגק זגף זיםז כגזק כגו כג╞זúל íוז קג íהם ג¢י ¢חו

ז╨גו ¢זלקú╞גúףקופזך גזףץ ¢╞ñה ה╞זúל (לי ó¢ק╨ ¢םáך  ם"גז ! áגúי¢

קג¢ףה  םזיג úז╞זúהם ג¢הק ום
זגúףקי  וגפזñזזיםי¢íזדכ╨גץי

íו  1 !:ל םז; ז¢áזקז ¢חג טגו זזג╨2ט~י וםג כ╨ú╨ להגםץáם ו÷ז╞ג
¢חו  כי÷ ¢ñוק הק¢ףהםץ הלקו¢ Σו ¢ם ג¢י ¢חו םáו íו ך" זם ג¢י
ה╞זúל זל קג¢ףהךג ה╨לל ז╨ú╨ז íהגםץáם  ¢קץך óק טיםג הקגה

1 áיץל הñזדף וגה וגז םזיג ¢ךזם םיי הñז¢ú הוג╨ג ó¢ק╨╞ זםáךá 'גףו ¢קץל ג╨ץ  טúזפך וםז גל¢ íú¢÷חם
íגםáך הלז¢úם íו ך"גá כז¢חו םק חñף ¢גיסה ם"גק  íג¢זיáם זו ¢"קץל

áזúי  דג÷וז זום¢ íק כזקו¢
íג÷ח¢זףך áúה¢ז



 "נט לברכה השקפה הברכהמקורות
 מצות לקיים להפרישבי"ט רא"אממר41הקים כחוב שני שם ולאובחורח
 שוטוח::2ב

 להתרדרת יכיל יאינר כשנשיף ל הי עיךב עשה טן
 שהגיע קטן ע"י להפריש עצה לו ישאבל עלהטעשה שטעירות ערהטאורע
 ראשון מעשר 3ית3ין שהיי יבימזין ::: 1::ט::י:םבנך החג במוצאי ויבער ומתודה הנדריםלערנת הטאוחר לשנות בל יעשוןאשר
 לשעה אלא לגמרי נתבטל לא ללר 11113 בירושלים לעצסו צין רגם שבאמר כ1תרךלן הלך לאו,כה3לם טתנות לתת הטעש"רטטרת

 הסיבה שעבר הזה ובזמן נתגוללוי שלא כ"ז ומקדים טחליף אםחקרושח
 ומקש.ר ותרוטה גכורים רים,:כ

 ליושנה עטרה הוחזר ללוי  המעש"ר ןיניתנ
 כאן. המבוארים הוידוי דיני בכל ז כיח לתת הן אחת לטטרהרכלם
 עבורתם חלף חלוילשבט
 טצותך ככל יוטר שפיר ויכול הטטרח כעצם פגם אין הסרר בשינה אפי'הילכך
 כך טתרוטה. טעשר או לבכורים תרוטה נתינה הקרטת ענין התנא טוכיר אינווהילכך
 על בביאורו וצ"ל הגר"א וחנה ררכנן אלא אינו הקדטת ראיסור ניטא אם יחלקנראה

 רלא פי' בביעור: לה פתר תאחר לא ורטעך טלאחך ר"י לרעת טפרש הנ"להירושלטי
 בגם' רררשינן הרם על תאכלו לא כטו שככלל לאו הו"ל וא"כ הביעור על ג"כ קאיתאחר
 גם א"כ עכ"ל. שבכללוח לאו רהוי טשום עליהם לוקין שאין בגמר' ואר"י רברים.לכטח
 לחלק מברא אין הוא טה"ת הקרטות אלו רכל . וכיון הוא ראוריחא הקרסח אימורלר"י

 את שטעכב טה אכל טה"ת הקרטה רענין ראעפ"י ניסא לא אם חנ"ל כהחילוקיםכיניחם
 שאינם אלח כל על הוירוי אח טעכב למה להבין צריכין אך ררבנן אלא אינוהוירוי
 אלה כל רהא תקשה לא לחרוטה מעשר או לבכורים תרוטה שהקרים כגון בהטשנהנזכרים
 הקרטת רהיינו שנזכר זה על תקשה לחיפך אלא טעכבות ואינם שכפרשה טהטצותאינם
 אם הי' נכק ויותר שבפרשה הטצות טן אינה הא הוירוי את טעכב לטה לטעש"רטע"ש
 של"א סי' בי"ר הש"ך שכתב לפי"ט כיעור לענין כו' שני טעשר הקרים ראם האנפרש
 שקיים יתברך לפניו שסתורה כסררן הטחנות כל כתובים וירוי שבפרשת טפני ס"ה:ס"ק
 חלה זח הבית טן סע"ש זה הקרש שררשו כסו כמררן רהיינו בפרשה שכתוכים כטוכולם
 וסרר בפרשח טוזכר אח"כ יתן וטה קורם יתן לטה והקרטה הכיעור סרר א"כ ע"ש.כו'

 טחטצות שזה טפני חוירוי את טעככ המרר עפ'י קיים לא ואם הפרשה סרר כטו לאחביעור
 על טפרש לא שרבינו נראה אך הפרשה טן שאינן הפרשח מרר בשינוי טשא"כשבפרשה

 חקורם במקור ולפיט"ש כו' להפריש וצריך שכתכ כטו הפרשה סרר אלא הביעורסרר

 היינו בעור נתינה רהיינו טרשותו בעור העולם טן ביעור כולל רבערתי ס"ל הרטב"םכי
 כערתי הוירוי כפ' שכתוכ טה לקיים בהפרשה תייכ טכל הי' אס הכקור שכוטןהפרשח
 כעלי אצל שולחין היו כראשונה ה'י אטר טטע"ש בפ"ה ח' בשנה ראיתא וכטוחקרש
 )ר,( בר"ח התום' וכם,ש ע"ש כו' ולטר ר"ע שבא ער כו' והתקינו טחרו שכטרינהבתים

 רביעית של פסח של חראשון י"ט ערב שני רטעשר מ"ו כפ"ה ותנן וז"ל; וטעשרותר"ה
ושל



 ךקו~ך3בףן ועשרים שמונה מקיי 3מקררותקק
 מקשי לקונת שכאו וכלכר להפריש חייב הפריש שיא אקפ"י רהתם כיקור הי' שכיקיתושל
 אקר' למק"ש טכל רבקורן ה"ד כפ"ה הירישלמי שמוכיה כמו קרש אקרי רטכל והאק"ש.
 וקיקר כפרשה כתובה הפרשה הרי הפרשה קל הקדש כקרתי לומר שייך והילכד ע"שקדש

 לא ודטעך ממלאתך ילפינן רמק"ש הפהשה וסרר הוא מע"ש משום הכיקור כשעתהפרשה

 מצות'ך דמכל טעם לסימר איכא קור הוירוי את טעככ רמק"ש הקרמה הילכךתאחר
 וסתס משמע רכים לשון מצותיר דככל משמע לטע"ש' מקש"ד הקרמת רין צויחניאשר
 התנא הכין לכן קצרה כלשון יכר צויתני אשר כ:ל התודה כתכה רלא וכיון שת,םרבים

 מצ,ת דשתי כיון למק"ש מקש"ר הקרמת מצות על להה'דות התורה רכוונתרמהניתין
 מהכרי עשירית ומפרישן יקרא מעשר שם ולשניהם ושמות,הם במעשיהם זל"ז דומיםהללו
 הכתוכ מעשרוה כשני זרקך חכואת כל את תעשר קשר )יר( כרכר'ם כרכתיכ ,א"זוכאים
 ומע"ש הקדש כטרתי הפסוע קל הכוא פ' בח" רבינו קיין שני וטעשר ראשון טעשרטדכר
 רכיון למע"ש זקוקה אינ:ה ומעש"ר למקש"ר זקוקה שני דמעשר מקש"ר לנכ'טפלה

 לאכול להלוי טותר ככר מעשר תרוטת הפריש והלוי ללו' ונתן מעש"ר הפרישורהכקל'ם
 לאכול אסיר מעש"ר הפרשה לפני שני מעשר ולהיפך טע"ש שהופרש טרם אפי'המעש"ר
 יהקדים הוא עדין הילכך מעשר והריטת למקש"ר הטכול הלק כהטע"ש מעירכ רהאהטק"ש
 משא"כ הוירוי את מעבכ וכהפכו צויתני אשר מצותיך ככי לומר יכוי ואז לטק"שמעש"ר
 לטקש"ר זקוקה ת"נ ולא לת"נ זקוקה זיטעש"ר אקפ"י למקש"ר גרולה תרומה שכיןהיהם

 וטה וכמעשיהם בשטותיהם המקשרות שתי אלה בין שיש היחיסים אותם להם איןאבל
 יכול לתרומה מעשר הקרים דאם הא מקם שכתכ ראשונה המשנה על האה"ששהעיר

 רתרוטות פ"נ מהירושימי כתרוטה אלא כהונן שלא עשה ולא כת'קונן שחמעשרלהתורות
 אימת שם: ראטרינן רהא הנ"ל לקנין ששייך ענין טשם רואה אינניה"ב
 הוא דמחלוקת משה הפני מפרש כפוף אטר כר"י ר"ש מתחייה אטר כ"כ ר"ח קוברהוא
 מקרים אם דהיינו שס כמשנה הנאמרות מהקדמות אחת כהקדמה קוכר הואאם

 הקרים רק עובר אינו או לנר למק"ר מע"ש אך לכד לתרומה מע,ר או לכד לבכוריםתרוטה
 דאס ע"ש ראשון ומע"ש לתרוםה ומעור לככורים תרומה. שהקד'ם רהיינו יהר הנ"יכך

 לימא מביניהן נפיק מה הירושימי שואל לטה א"כ האה"ש שהכין כמו הירושלמירכוונת
 טהורה אינו מתחילה דקוכר 1י]'א אם ה,רומה מקשר הקד'ם וידוי,אם לקנין ביניהןרנפ'ק
 הוא רמהלזקת וראי אלא ומהודה כתיקונן קשה הטעש"ף הר' כסוף רקוכר נימאואם

 או לאחרם הצרימים לכוךם 'קרים אם איא קוכר איננו הלאו אם דמחניתין הלאולקנין
 קשה לא המעש"1 לתרומה מש"ר רהמקרים כהדיא מ:בח טתניתין ומרכרי טהן אחתאפי.

 תרומה הטאחר להיפך ולא מע"ש כו' טק"ר כו' תרומה המקדים אומר: התנא רהאכתיקון
 שיא עשה דבהקלטה דקט"ל ולא~ איא תאחר יא נו' מלאתך שנאמד כו' מעש"ריטקש"ר
 מעש"ר והקדים שקכר והיכא הוא כ'עור משומ תאחר יא כלשון כתבה שדתורה ומהכהינו

 ומי,ט טע.ש טשום היא הוירוי דעיקר משים מתורה רכ"ע אייכא טע"ש הפריש ואח"כלתרומה
 מע"ש כ"א הי"ל כשיא דוקא רח"נו כתב )שם( י"כ כטשנה שם אנשי וכתוס' כת'קוןעכד
 דבורו ולק,ימ להתורות יכול זה קל אהר מע"ש הי"ל אם אכל כהונן שלא שהשרישזה

 כלל כהם טשקר אינו שהר' כשבילם להתורות יכול להם התרומה הקדים אפ"ככ,ריס הי"י אכי הקריט אשר זה כיא אחר מק"ש הי"ל לא זאפי' קייו יהתודוה הראויאטק-ש
 לשאר הון'יכים הו'רו' פרמי כל שקיים אקפ"י מהם שחסר או השנים כאלו קלקלואם

 טקככ אעו פעם כשאר אלו עי עבר ראם מוכיח והאה"ש ק"ש. קליהם מתורה אינוהטתנות
את
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 כאחד אם והנה : כתכ חינוך והמנחת ע"ש הכיעור כשעת עתה שמפריש כמה רק הוירויאת

 לטע"ר מק"ש כגון להכרתה מתנח שהקרים או הללו כמתנות כתיקונו עשה יאמהשנים
 דדברי ונראח כהאה"ש ס"י לא הוא הרי ע"ש. וכו' טצותיך ככל לומר רא"י להתורותא"י

 שטתבער טה על אלא שייך הוירוי ראין 1'( אות )כפ"כ רכתכ לשימתיה איא שייך לאהאה"ש
 שהוכחנו ולעיל ע"ש עתה מתורה אינו מככר טקיים שהי' מה אכל הוירוי כשעתעתה
 כאחד אם ראפי' לחוש ויש ימור להם אין שמכאן רכריו גם הכיעור כשקת רוקארלאו

 רבינו וטישון גו' טצוחך ככל לוטר יכול ולא הוירוי אח מעכב בחיקמו עשח לאמהשנים
 וצריך מרמתחיל: טעככ שאינו אעפ"י למעש"ר טטע"ש חוץ הסת:ות שאר רהקרטתטוכח
 ותרומה מככורים כין מרכר הוא הטתנות רמכי רמשסע כו' הסרר עי המתנותלפרוש
 לראשון מק"ש חקרים אם הא : מסיים ואחיכ לטע"ש ממעש"ר וכן ומעש"ר טתרוטה.כין
 לחתור~ת יכול אינו המאורר הקרים אם הא כמתם טמיים אינו ולמה להתורות יכולאינו
 הטתנות כל להפריש צריך רלכתחלה לריעכר לכתחלה כין חילוק ריש רמ"ל וראיאלא
 טע"ש הקרים אם אלא איגו הוירוי את לעכנ אכל רתרומות כפ"ג שכתכ כמו הסררעל

 בירושלטי ראיתא מהא ללמור יש יא או מעככ אם כשיבלין מע"ש הקרים אם והנהלמע"ר.
 סעשר כעי אכא נר שסואל רכי : וז"ל כשיבלין לתרוטה מעש"ר לענין ה"ג פ"גרתרומות
 צר משה הפני ומפרש סרר על אלא קוכר אינו או עוכר כשכולין שהקרימוראשון
 או ועוכר ראשון המעשר כהקרים הוי זה אם מת"ג רפמור רקי"ל : טשום הואהספק
 התרומה הופרשה שלא וכאן להמוקרם המאורר שהקרים מרר על אלא עוכר אינורילטא
 זצ"ל חגר"א כשם טכיא והררב"ז עכ"ל איפשטא ולא עוכר ואינו זה ככלל .אינוכלל
 וה"פ הגורן קל אלא עוכר אינו או עוכר בשכלים שהקרימו ראשון מעשר רשכיא :ככי"ק
 לא כשכלים כשהקרימו אכל עוכר אז המעשרות הפרשת חיוכ כזמן הגורן כעתרוקא
 אינו או : הגירסא אם הללו גירסאות שתי הני כין רנ"ם למיטר ואיכא ע"ש. הל"תשייך
 הקרטה איכא רהא עוכר וראי כשיבלי, מע"ש תקרים הפ"ם וכרמפרש סרר, על אלאעוכר

 רמי ולא ראשון מעשר טיעשר נפמר לא רהא הסרר על הפריש ולא להטוקרםהמאוחר
 מעשר ה' תרומת טמנו והרמותם שנאמר משום טת"ג רנפטר בשיכלין שהקרימולמעש"ר

 א"כ המעשר מן מעשר ותרוטת גרולה תרומה ולא לך אסרתי הטעשרמן
 סן טעשר גו' ממנו והרסותם רכתיכ משום ררשכ"ל טעמא האי רליכא כשיכליןכמע"ש
 טיפמר לא המעשר טן טעשר ותרומת ת"ג ולא לך אמרתי המעשר מן מעשרהטעשר
 הנר"א ולגירסת הוירוי את מעככ ככה"ג וגם הסרר על עוכר הוא ומטילא מעש"רמלעשר
 איסור שייך ואינו חיוכא זמן הגיע לא דעור הוא כשינלין סוף רסוף מאחר חילוקאין

 ולגירסא הוירוי את מעככ ואינו תאחר רלא הל"ת ליכא כשיכלין שהקרימו דכלהקרמה
 לטע"ר מע"ש הקרים ראם שאמר טמע"ש רפ"ה רמתניתין טעמא לסיטר איכאשלפנינו
 כגון או הוירוי את רמעככ גרולה לתרומה טע"ר הקדים שאם אמר ולא הוירוי אתמעככ

 את טקככ כשיכלין אפי' למעש"ר שהקרים רטע"ש רקמ"י טשום לככורים תרוסהשהקרים
 וחייב הוירוי את מעככ ואינו עובר רא'נו כשיכלין גרולה לתרומה טעש"ר משא"כהוירוי

 רספיקא רס"ל טררכנן עכ"פ רכינו לרעת לחומרא ראורייתא רספיקא ספק מטעםלהתורות
 מירי מ"ם איפשטא כרלא נשאר רהירושלמי אעפ"י הילכך מררכנן אלא אינוראורייתא

 נ"ם עוד 1' כמקור לעיל עיין טתורין ספק כמקום ואם לחוטרא מררכנן וחייכ יצא לאספק
 בחלח חייבין אלו ה"ג: רחלה פ"ק בירושלמי ראיחא הא לענין גירסאוח השחי ביןאיכא
 שנמלח ומכיון : בגם' ופריך תרומתו. שנמלח ראשון ומעשר כו' המעשרות מןופמורין

תרוטתו
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 ואח"כ כשטירח כו' כשיכולין שהקרימו תיפתר הוא כחולין לאותרוסתו
 מירחו כך ואחר מקשר תרומת הפריש אם אבל שכו טעשר תרומתהפריש

 הם"ל וכתב עכ"ל כרא לא אחר ממקום הפריש אמ אכל עליו טסנו כשהריש כראלא
 הוציא המירוח ואחר כשסירה דרוקא פי' יהושע שרה כעהמ"ח כשם הי"ג רתרוסותכפ"ג
 פמריה רדטנא מירוה בתר רהיינו רמעשר חיוכא עליה חייל רכי שכו מעשרתרזטת
 קודמ מעשר תרומת הפריש אם אכל ת"ג ולא סעשר תרומת טמנו כי' שייך ומש"המת"ג
 מעשר תרומה ממנו מפריש לא רתו כיון רמעשר חיוכא עלי' רחל מירחו הרר כימירוח
 אז רהא כו' חלכו ולא ות"ג מעשר תרומת ולא כי' קרינא מצינו לא ככר מופרשתרהא
 עוכר וראי שלפנינו להגירסא ככה"ג א"כ ע"ש, כת"ג חייב ומש"ה טעשר תרומת מיניהלא
 כודאי עוכר אינו ככה"ג גם זצ"ל הנר"א של ולהגירסא בפוקל לת"ג מעש"ר הקריםרהא
 ממקום הפריש אם אכל עליו ממנו כשהפריש שבירושימי. השני לענין חילוק ישוכן
 משום עוכר כת"ג חייב רככה"ג כיון אחר טמקום טעשר הרומת הפריש א"כ כרא. לאאחר
 הסעשר הפריש דעכ"פ כיון ככה"ג אפי' עוכר אינו הגר"א ולגירפת תאחר רלאהל"ת
 כשכולין שחקרימו שני מעשר ; ה"ג רחלה פ"ק כירושלמי איתא והנה שנתחייכ.קורם
 אחת ומע"ש מעש"ר א"כ ע"ש. חמעשר ומן מת"ג פמור גרס זצ"ל והגר"א מת"גפמור
 כספק רטזמל וכמו תאחר רלא ל"ת על עובר אם ולענין כשכולין הקרים לעניןהיא
 לחומרא ראורייתא ספיקא למ"ר חוירוי את ומעככ כמע"ש כספק הוא כך סעש"רלענין
 רמע"ש רם"ר אליכא קאי והתם חולין או גבוה ממון מע,ש אם כטחלוקה תליא זה אךסה"ת
 חוא גכוך ממון רמע"ש כר"מ רהלכה הרמכ"ם זרעת ע"ש. שם כירושלמי כראיתא גכוהמסון
 ה"ז מע"ש מה' פ"ח ככסף ועיין :( )נ"ר כקירושין כדאיתא כוותיה ככחירתא והנןחואיל
 והתוי"מ שם עיין בזה מ"ש פ"ז ה'. ענף ציון ככורי כספרי ועיין מ"ז פ"ר מע"שוכתוי"מ
 הר"ש כהכ וכך כשכולין שהקדימו הר"כ פירש : וז"ל כטע"ש ולא כר"ה מ"ה מהרומתכפ"א
 מפני : טסכרא ואולי רכרכות פ"ז בריש ררשינן קראי ראשון כמעשר דהא מניין ליותימה
 והשמימ עצמו מרעת מעם לכתוכ להתוי"מ ל"ל תמוהים ורכריו ע"ש. הוא אחד מעשרששם
 להערים וגרם שהקדים עי : וו"י קנמא ד'ה )יג,, ניצה ניש"י והנה הנ"ל הירזשלמיטעם
 ~תאחר לא ורטקך מלאהך כיאו עוכר המעשרות סרר שהמשנה תורה רכרי עללעבור
 האיסור רעיקר רם"ל משמע הרי עכ"ל מעשר לה להקרים תרומה תאחר לא קאסררהכי
 ררא הלאו לפרש ז"ל רש"י מוכרח והילכך להמאוחר המקריכ על חל הוא הסררלשנות
 רפ"ג כירושלמי הא קשה אך כו' תרומה המקרים : התנא כלשון כו' קאכו רהכיתאחר

 וכאן עוכר אינו או עוכר כשכולין שהקריטו מעש"ר אם איפשטא רלא כעיארתרומות
 בלשון תאחר דלא כלאו רעוכר כפשומות כשכזלין שהקרימו ראשון מעשר כרין רש"יכתב
 ולא  בלאו  רעוכר : רק רש"י כחב רבכוונה נאמר ואם  הנ"ל להירושלסי כניגור וזהווראי
 עוכר פי' קוכר רלשון אלא :( )קכז כשכת רש"י שכתכ כמו תאהר דלא בלאו רלוקיןכחב

 שהקרימו ר"ה )שם( כשכת רש"י רכרי שפיר ואתי גטור כיאו ולא רכ"ת לאוכאיסור
 לא ורמעך מלאתך רכתיב תחילה גדולה תרומה להפריש לו הי' ישראל לתרומהכשכולין.
 תרוטה זו ורמעך לוקה לככורים תרומה שהמקרים מכאן ככורים אלו סלאתךתאחר
 לתרומה מעשר הקדים אם לוקה בכרי טשנתסרח וה"נ לוקה לתרוטה טעשר הקדיםשאם
 משום לוקה אינו האי עכ"ל. לוקה אינו כשכולין לתרומה קורם לטעשר הקריםאכל
 אעפ"י כשכולים ראפי' רס"ל רש"י רברי להרץ שכתכ לאה"ש וראיתי איפשמא דלארכקיא
 כמו נ"ר להכנע רעוכר כתיכ כהריא כביצח רש"י ע"ש עוכר כעשה אכל בלאורליכא

 כתבתיש
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 להבין צריכים והנח אחר באופן דשבה לרש"י דביצה רש"י בין לחלק נלע"ד עודשכהבהי
 שהקדיטובשיבלין ראשון טעשר דבעי הא ה"ג דהרוטוה פ"ג בירושימי דרשב"א בעיאהאי
 חוי בכח'ג אם מה"ג דפטור דקי"ל לטה הספק צד דקאי הפ"מ לפי' עובר אינו אועובר

 הטאוחר שהקדים סדר על אלא ע~בר אינו דילטא או ועובר לה"ג ראשון הטעשרכטקדים
 הכרי בעל על אם הקשה וטס"נ הלוי על או הכרי בעל על דבעי הוא סי עללהפוקדם

 הבעל דהא עובר לעולם טירוח לאחר הקדיסו או בשיבלין הקדיסו בין הטיד אצלוהא
 להפדישה"גאפי' חייב הישראללעולם דהא בשבויין חטוקדם לפאחר אפי' בה"ג חייבהכרי
 לו שהי' : פה"ג פטור ד"ה :( )יג בביצה רש"י כדכהב בשיבלין להרוטה טעש"רהקדים
 שטשייר בסה טעשר אחריו והלוי ראשית קרוי שהרי תחלה גדולה תרומח לימוךלכהן
 יכהן יהן לא 1ישראל טטקשרו גדולה הרומה הורמה שלא ונפצא החלה מעשר שנטלוזה
 שבטעשד גדולח טהרוטה הלוי פטור ספסיד כהן נפצא ששייר בפה טחטשים אחדאלא
 א"כ עכ"ל, הסעשר טן מעשר ההרוטה היא וטה ופי' ה' הרוטה. פסנו והרטוהם שנאטרזח
 ראשון טעשר שהפריש וכגון בבעלים גם בעיא להאי דמשכחה ונראה גסור טקרים הואחרי

 טן פט"ר לעצטו בו וזכה בבקר והשכים שנהטרח סקודם הכרי אה הפקיר ואח"כבשבולין
 הטעשרוה טן פטור לעצסו בו וזכח בבקר והשכים כרמי את דהפפקיר כדקים"יה(עשרוה
 הפקיר דאם הי"ב הרוסוה מה' וכפ"ב כעז דין עניים טהנוה טהלכוה פ"1 רבינו.כט"ש
 אח"כ בשסירחן דאפי' טוכיחין וטזה ע"ש הרוטח אינו הרוטה טהן וחפריש בהן וזכו,שבולין
 עובר בכח"ג אס הנ"ל בגוונא וכגון דהירושלטי להבעי שייך בבעלים גם א"כ פטורהוא
 ולא הקדים לא הוא הא הה"ג טן פטור שהוא הלוי על הוא הבעיא ואם לא או האחרבלא
 הספק צד מפרש דהוא זצ"ל הגר"א לרעה בשלסא כלל עובר הוא ולמה כלום ולאאיהר
 האיבעיא שפיר אהי האחר דלא הל"ה שייך לא חיוב בזטן שאינו בשבלים כשהקדיטוסשום
 היינו ואם כנ"ל קשה הפ"ט כפי' דטשטע שלפנינו לגירסא אבל הלוי על ולא הבעליםעל

 )שם( דשכה רש"י דברי טדוייק הי' הגר"א כפי' להירושלטי מפרש דרש"יאוטרים

 לה"ג סעש"ר וכשטקדים דלוקה בכרי טשנהסרח לה"נ טעש"ר המקדים ביןשפחלק
 זצ"ל הגר"א כדעה טמש וזהו לוקה אינו אז חיוב לידי הגיע דלאבשיבלין

 ועיקר החיוב שעה הגיע אפי' כלום עובר אינו דהלוי לסיטר איכאא"כ
 )שם( דבביצה הכי ס"ל לא בביצה רש"י אולם הבעלים על רק הוא הירושלטי שלהספק

 סדר שהטשנה הורה דברי קל לעבור להערים וגרם שהקדימ על : וז"ל כהב קנסאד"ה
 עובר הלוי דגם בהדיא ס"ל הרי ע"ש. האחר לא ודטעך מלאהך בלאו עוברהפעשרוה

 לכן כלום עשה ולא טפריש לא דהוא להלוי הקדפה ענין שייך סח ביאור וטחופרבלאו
 עובר הוא איפהי בענין דפליגי דהרומוה דפ"ג הירושלטי דנפרש ימיטר ראיכאנראה
 בהקדטה אם העקרי עובר הוא טי דפליגי האה"ש שהבין כטו בסוף או בהחלהאם

 להקדים שצריך ה"ג הטאחר על או הטעש"ר על דהיינו לאחר שצריך רבר אהשהקדים
 או ונהן קורם המעש"ר הפריש הכרי שבעל כגון בינייהו הנ"ט דהם"ל וה"ה בהה"גדהיינו
 הקונה במוף ואם עובר הכדי בעל בהחלה נאסר אם הה"ג הפריש והאחר לאחרטכר

 אחר הקטה אה המוכר טביניהן נפיק סה חקם אטרינן דלא וטה עובר הוא הה"גשספריש
 קובר הסובר בהחלה לס"ד גדולה ההרוטה ספריש הוא והלוקח בשיבלין פעש"רשהקדים

 הקטח דבעל ביניהן דאיכא הירושלטי אטר והארלא עובר הוא הקונה בפוף ניטאואם
 טן פטור לוקח דקי"ל משום האחר טלא הלוקח פטור אם וטכר קודם טעש"רהפריש

 הקדים הכרי שבעל כגון לה דטשכחה לטיטר איכא אולמ טה"ה הה"ג וטןהטעשרוה
והפריש



 ךקבנרכףן רעשרים שמרנה מקרר כמקרך8ןרןססד
 ואם עוכר אינו חלוי עוכר כתחלה ניסא אם ת"ג מפריש והוא להלוי ונתן טעש"רוחפריש
 שהקריסו מעש"ר רהירושלסי האיכעיא פוכב במוף רס"ד ואליכא עוכר הלוי כמוףניטא

 הכעלים סיד המע"ר טקכל דהלוי דע"י הא פי' מרר על אלא עובר אינו או עוברכשיבלין
 דלא הלאו על לעכור נומר והוא ה"ג מפריש שהלוי כטו נחשכ טת"ג הטעש"רנפמר
 שהוא כטו נחשכ לא סת"ג דפמור דהא הלוי עוכר אינו או עובר הוא כסוף דהאתאחר
 וכרש"י כלום עושה לא והוא טלהפריש לו פימרה התורה אלא הלאו את לעכורגסר

 כהקדימו א"כ עובר הוא כתחלה למ"ד אפי' המוגיא מפרש קנמא ר"ה )שם(דביצה
 לעכור להערים וגרם שהקדים על : שם כתכ דהא הלוי ולא עוכר הוא הישראלבשיבלין

 איננו כעצטו רהיוי דסשמע ע"ש, כלאו עוכר הסעשרות מדר שהטשנה תורה דבריעל
 ענין שום להבעה"כ שאין תורה דכרי על שיעכור להכעה,כ גורם רק ואיננו כללעובר

 ורק ת"ג להפריש אח"כ גם חייב שהוא כיון כלום סרויח איננו הוא כי כשיבליןלחקדים
 טסעש"ר גם להכהן הטגיע החלק שירויח כדי כשיכלין להקדים הסעוניין הוא הואהלוי
 שאיננו אעפ"י היוי והילכך כשיכיין לתרוסה טעש"ר להקרים כך לידי להכיא המיכהוהוא
 חילוק עוד למיטר איכא והנה משבלין ולא מדגן טעשר התרוטת להפריש לו קונכין כללעוכר
 איננו דהוא כשכילין שהקדים עצסו הבעה"ב לענין הגר"א של להנירמא שלפנינו הגירמאבין

 רהאיכעיא הוא דכעיא כפיקא הגר"א ולגירמת עוכר כודאי שלפנינו להגירמא טת"גנפמר
 כשבת רשיי אולם טה"ת נתחייכ לא רעוד סשום עוכר אינו כת"ג חייכ אם אפייחוא
 לוקה אינו בשיכלים יתרוסה קודם למעשר הקדים אם כעה"כ דאפי' טפורש כתב)שם(
 שנתמרח רקורם הרמכ"ם סוכר וכן טילתא תליא הכרי שנתמרח טה"ת כנתהייכ הריע"ש
 דקנם קנסא משום ישם( ככיצה רכא דאטר דהא הסשניות כפי' דטפרש כלל עוכראינו
 ע"ש טעשר באותו שיש ת"ג לכהן והפמיד הכתישה קודם טעשר שלקח לפי ללויהוא
 דכרי יהי' שלא וכדי ע"ש תורה דכרי על לעכור דגרם משום רש"י כט"ש המעם כתכולא
 לישדאל אפי' כשיכלין תאחר דיא יאו על לוקין דאין כתכ כשכת דהא כמותריםרש"י
 חיוכ לידי הגיעו ולא נתמרר לא דעדיין כיון מ"ם המדר על ויעכור בת"ג חייכ דהואאעפ"י
 נשיביין הא תורה דנרי על יענזר גרם שהיוי רש"י כתנ ונביצה ל"ת טשוםליכא
 להפריש לו שהאיץ הלוי דאילסלא בכיצח רש"י כוונת צ"ל לכן תורה טרכרי חיוכליכא
 הי' אז הכית פני שראה ואחר טלאבתו ונגטר שנתטרח אחר טפריש והי' כשיכליןסעש"ר
 כערתי כדכתיכ תורה כדכרי המצוה מקיים והיי מה"ת שהוא טצוה מקיים והי' טה"תטחויכ
 אולם תורה מדכרי שהוא הסצוה סכמל הוא קודמהרי טפריש הוא ואם הכית טןהקדש
 מלאתך כיאו עובר המעשרות מרר שהסשנה סמיים דהא כיון לןה רלא טוכח דכריוטמוף
 לעכור תורה דכרי על יעכור דכריו דתחילת טוכח דכריו טמוף הרי ע"ש תאחר לאורסעך
 ונמל ישראל אצל והלך הלוי שקדם כשיכלין הקדים דאם הכועה ואולי קאמרטטש
 אצלו מכל ונעשו טעשר שם הללו חכילין על וחל והואיך כשיכלין סטנו ראשוןטעשר
 קורם רש"י כם"ש בטיתה והיא להפריש הלוי שעל הסעשר טן מעשר תרוטת טהםלהפריש
 אזכ ע"ש רחטנא קרייה רתרומה משום טעשר לתרומת מכול כמכל לא כד"ח)שם(

 עליו חל 1ח1 טעשר ולתרוסת לסעשרות סלאכתו שנגטר כטו נעשה הלוי כרשותכשנכנם
 דמי ולא המעשרות סדר 0שנה סשום ת~רה מדנרי עכירה ישעייו הילכך מת"גהפמור
 משום נתחייכ ויא סלאכתו נגטר שלא כ"ז וכישראל טיירי כישראל דהתם דשכתלהא
 עצטו הלוי היי הכרי בעל אם ה"ה וא"כ תאחר לא משום עוכר אינו הילכך טה"תמבל

יש דאכתי איא המדר על טשנה טשום עוכר ג"כ הכרי כעל כשיבלין טעש"רוהקדים



 קסה דקברכה דעשרים שמונה מקיימקורות
 זה ירי על מרויח הוא אררבה קנסא משום כותש לי לטה לדקרקיש
 אבהו רר' זו טימרא שהביא לעיל והבאתיו רחלה שבפ"ק הירושלמי רבריעפ"י

 אכל טעשר הרומה אח"כ והפריש כשטירח טה"ג רפטוד כשיכלין שהקדיסו ראשוןדטעשר
 ג"כ טעשר ההרוטה יתן אם א"כ בה"ג. חייכ ס'רחו ואח"כ מעשר הרוטה הפרישאם

 הרומה ויפריש קודם שירוש ע"י א"כ בה"ג סלאכתן שינטר אח"כ חייב יהי'כשיכלין
 יחול שירוש סקורם סעשר הרומות 1יהן ידוש לא ואם מת"ג לעוים פטור יה"טעשר
 סוף וסוף לעולם רישה בלי תשאר שלא וראי וזה שירוש מהי ג"כ ה"ג של חוכעליו

 ההרוטה שיהן קורם עכשיו הטעש"ר לרוש לפניו הרבר וכשר לו כדאי כה"גשי:חייכ
 נימא אם וחנה לעולם מה"ג פטור ויהי' כשוהים המעשר מן הטעשר אה לכהן ויהןמעשר
 האתר לא ורמעך דטלאהך דקרא רם"ל בירושלמי שם כר"י ס"ל אכא כר שטואלדרכי
 סיירי כיעור בזטן עוכר אינו או עובר בשיכלין שהקרימו טעש"ר רכעי הא ככיעור להפהר
 להלוי שנהן כטו נעשה להלוי שנוהן זו ובנהינה להיזי כשיבלין שהקדימו חטעש"רונהן

 לכער חייכין הכיעור וכשעה טה"ג פטור כשיכלין שהיקדמו מעש"ר קי"ל דהא לכהןואח"כ
 ת"ג הפרשה ומרר הש"ך בשם לעיל שכתבנו וכסו הוירוי כפרשת הסכואר הסררלפי

 כשיכלין שהקריס כטה וכעי מעש"ר קורם הפך והוא טעש"ר ואח"כ קודם טעשרוהרוטה
 כנוהן לאו או האחר רלא כלאו ועוכר רטי להכהן שנהן כטו הוא הרי טה"גדפטור
 כא כר שטואל רכי דכרי אחרי הירושלטי טכיא ראח"כ דהא ונראה עוכר ואינו רטילכהן
 וטכיא עוכר אינו הני הנא איה עוכר הנא איה כשמאלו והרוסה בימינו רככוריםענין
 שהקריסו טעשר לרין בכורים מדין ללטור כרי ע"ש. פניטין ואבא ררכנן טחלוקהשם

 שהקדיטו טעש"ר גם רהא כו' כיסינו לככורים דטי כשיכלין שהקדיטו טעש"ר דדיןכשיביין
 להלוי דטעש"ר נהינה הוא הרי הלוי כקכלת דהכף דטי אחת בכה רנעשה כמובשיכלין
 תלוי אלא כמפק נשאר לא כא כר שטואל דרבי האיכעיא א"כ לחכהן בה"נונהינה

 הסדר על טפריש דכשאינו כר"י פסק הכ"ג כפ"ג והרמכ"ם פניטין, ואכא ררכנןכטחלוקה
 אליכא הירושלטי דעה זלפי ע"ש. לוקין אין הטוקדם את וטאחר הטאוחר "תוטקרים
 חשטיט לסה הקשה לפי"ז אך לוקה, לר"י הכיעור סרר טשנה אם בכיעור לה רפהרדר"י
 יתטורח כהסוגיא מ"ל דרכינו נראה לכן הסדר לטשנה דלוקין הכיעור רין הרטכ"םרכינו
 טשום לוקה אינו אמר וחר לוקה אמר חר וריב"ח ר"א לבכורים תרומה הקרים איתסר)ר'(

 הריטז טעשרוהיכם טכל רכהיב לעשה שניהק לאו טשום או טעשה כו שאין לאורהז"י
 הטעטים סשני טאחה כמ"ר פוסק ררבינו וכיון ע"ש. הרימו לה מעשר הקרים דאםטשמע
 כהכ רש"י והנה מיירי כביעור לאו האחר רלא הלאו דהאמה למיטר איכאהללו

 לעשה נוהן האחר לא ורמעך טלאהך דכהיכ לאו : לעשה שניהק לאו ר"ה )שס,בהמודה
 שהקריסו לטעשר רלקמן שסעתא ובהך כעלמא לי' וררשינן תריסו סעשרוחיכם מכירכתיכ
 טטלקוה ללאו ונהקימ להרוטה טקשר שהקרים האהר דלא לאו על רעכרככרי

 רש"י דדכרי גראה ולפי"ז עכ"ל, לקי לא ואהכי כו' ומפריש כחוזרוהעטירו
 שהטקדים מכאן כז' האחר לא ודםעך טלאהך : דכתיב : כהכ :' קכ"ו בשכת רברש"יסוהרה
 היפוק לוקה אמאי ע"ש. לזקה להרומה מעשר הקדים שאם כו" לזקה לככוריםהרוטה
 אסד אכוהו ר' דאטר לר"ל קאי כשכה רהתם לטימר איכא לעשה שניתוק לא רהו"ללי'
 כיטלו ולא כיטלו הני 1( )ט"1 בטכוה ס"ל ר"ל והא כו' כשיכלין שהקריטו מעש"רר"ל
 כשטזהירין היינו רקיימו שמעתא בכולי רש"י ופי' ק"ש קייטו ולא קיימו אומרור"ל
 כיטל ולא כיטלו ראמר יוחנן לר' ואפ" ע"ש לוקה טיד קייטו ולא העשה לקיים כ"ראוהו

גסי



 ךץבנרכךץ ועשרים שמרנה מקור 3~כמררררנקסו
 רטשכחת הקן שילוח גבי )שם( בטכות ראיתא כטו הכרי שנשרף כגון לה טשנחתנטי
 ה"נ רתרוטות בפ"ג הירושלמי הצריך רהילכך למימר ואיכא ע"ש. ששחמה כגון בימלולה

 מביניהן נפק הכרי למירוף 0ביניהן נפיק' טה : עובר הוא אימת ורשבר"י ררחב"בבמחלוקת
 אח"כ אס לענין נ"ם לוטר טצי הוי הפ"מ לפי' אפי' הא הכרי לפירוף לוטר י"לרקשה
 ע"ש כסרר ה0עשרות הפריש אח"כ אפ בינייהו איכא וראי הא : הפ"ט כם"ש כמררהפריש

 ובין לעשה הניתיק לאו רהו"ל תקשה שלא הענין על לשטור רכוונתפ יטיטר איכא הנ,לולפי
 לתרץ וה לשפ ללקות לענין תאחר רלא לאו על לעבור לה טשכחת איך למר וביןלטר
 לאו רהו"ל משופ תאחר רלא בלאי כלל מלקות שייך לא הא לתר11יה1 תקשהשיא

 מ"ל ור"י הירושלמי המסרר הוא ר"י רהא 0ביניהן נפק הכרי לפירוף אטר לכן לעשההניתוק
 הלאו עי וליקין עובר בימלו ולא בימלו לם"ר אפי' באופן מוקי הילכך בישלו ולאבימלו
 לאו הו"ל תאחר רלא רלאו רהא שכתכ )שם( בת0ורה רש"י לרעת רוקא הוא וכ"ז תאחררלא

 ס"ל לא רביגו אבל הסרר על מחרש ולהפריש לחזור אח"כ ריכול משופ לעשההניתוק

 ויהפריש לחזור שחייב לענין לא הוא .לעשה שניתק רלאו ראטרינן רהא רם"ל אלאכרש"י
 כאילו יעשה ניתק כלוטר תרומות בהלכות הכ"ג בפ"ג הרטב"פ על הררב,ז כם,שאלא
 ע"ש. יוקה הכרי ואכר והפריש חזר לא אס רש"י שימת ולפי עליו לוקין ואין עשההוא
 להתורות יכול אינו לטעש"ר טע"ש הקרים ראם רהא חרש רין יוצא רש"י לרעתא"כ
 העכר את מתקן כמרר והפריש חזר אפ אכל כסרר והפריש חזר לא אפ רוקא איאאינו
 מפק אליהו רכר בקונמרם ז"ל הארר"ת הגאון שכתכ יהא רמי ולא להתורותויכול

 'ווחי,ב אפ כרין להפריש כרי קלקולו לתקן כרי לשאול ורוצה יראשון טע"שבהקרים
 כלל השיב לא טעיקרו הנרר עוקר שחכם רכיון רייל או ארחי וארתי רהואיל אובוירוי

 התורה רנתנה רש,י לשימת רהא שאני הכא בעזה"ת זה ספק נבאר ולקטן עי,שרחוי
 כטצותו עשה הרי שעשה העוות לתקן נרי כמרר טחרש ולהפריש לחזור התקנהעצטה
 הפרשה לעקור אח"כ בשואל טשא"כ צויתני. אשר מצותיך ככל עשיתי: לא0ר יכולושפיר
 לוטר שייך הילכך לשאול לו צותה התורה ולא עצטו רעת על עשה השאלהמעיקרא
 או מהחיה אס עובר הוא איטה לענין הםחלוקה שם8רש יהפ"ם והנה אדחי דאדחיכיון
 כשמקרים טתחלה במתניתין רתנינן מח אלא עבר לא אפ אמי' לוקה אפ רפליגיבפוף
 הסרר על שלא הכל שיפריש ער במוף אלא עובר אינו או עובר הוא כבר לבכוריפתרוטה

 במתניתין ראיתא מהא בסוף ראמר רשב,י יענה טה ע", להעיר יש זה לאו על עובר הואאז
 יכול אינו יראשון טע"ש הקרימ אפ הא צויתני אשר 0צותיך ככל ~שפ( מטע"שרפזה

 יכול אינו למקש"ר 0ע"ש בהקריפ לטה ראל,כ עובר הוא טהן רבאחת משמעלהתורות
 טע"ש המקריפ רק רטתניתין תנא הביא לא לטה המעפ רס"ל לם,סר איכאלהתורות
 לככורים תרומה המקרים כגון )ם,ו( רתרומות כפ"ג הנזכרים מאלח אהרת ולאלםעש"ר

 התנא אמר והילכך עובר הוא רבסוף להתנא רם"ל משופ וראי אלא לתרומה מעש,ראו
 הרבריפ שמכל האררונה רזהו טשום להתורות יכול אינו לראשון 0ע"ש הקריפ אםחא

 כולפ רהקריפ לוטר לטעש"ר טע"ש הטקרים בכוונה כאן וטזכיר רתרו0ות בפ"גהנזכרים
 אפיי עובר בעשה ט"ם עובר רבמוף למ"ר ראפיי למיטר איכא עור אחרונה ערמראשונה
 עיין טהן באחת אמי' עשה ולענין בלאו לעבור לענין היינו בסוף ד0"ד אליבאבאחת
 הראשונה קל : וז"ל ברטאי ה"1 פ"ז ובירושלמי ע"ש עלה ואיתטר ר"ה יר.( תמורהבתופ'
 נמי בעשה כשעובר הוירוי את לעכב ולענין ע"ש ול,ת בעשה השנייה ועל בעשהקיבר
 בשמאלו ותרומה בימינו ביכוריפ תני : טתרומות ה"ג פ"ג בירושיטי ראיתא והאטעכב

אית



 "סז הברכה יעשי'ם שמרנה מ"יימקורות
 עובר אם א5א פ5יגי ד5א נראה ע"ש עוכר אינו תני תניי איח עובר תני תנייאית
 הראשונת על )שם:( כדטאי הירושלמי דאמד כסו דעובר טודים כ"ע בעשח אב5ב5או
 בעשה עכר תשניה בהכלכ5ה ביחד טעשרותיה 5כל שם דכשקרא ע"ש בעשהעובר
 בפ' וכרש"י בזא"ז גם ככ"א גם טעככ נמי וירוי 5ענין ובכהייג הסוקדם 5הקדיםשצדיך
 ולא לבכורים תרומה הקדמחי לא כסדרן נחהים וז"ל; כתב סצותך ככל תפסוק עלתבוא
 דגן משנעשה ראשונח שהיא ראשית קרוייה שהתרוסה לראשון שני ולא לתרומהטעשר
 הכשנה מפרש דרש"י משסע עכ"ל, הסדד את תשנה לא תאחר לא ודטעך טלאתךוכתיכ
 בהפרשת לא הוידוי את טקכב להסוקדם הכאוחר שהסקדיס הפרשה על לא סמע"שדפ"ת
 ולא ביעור לענין תאחר לא ודמעך דמלאתך קרא לה דפתר בירושלטי כר"י בנתינהאלא
 לתרוטה שקדטה טעש-ר או לככורים קדסה לתרוטה אף אלא למעש"ר שקדטה סע"שרק
 קם"ת ס"ק שלזא סי' בי"ד הש"ך לדכרי סתירה זו וסר"שי סצותיך ככל לוטר יכולאיננו

 כסדרן המתנות כל כתובים וידוי שבפרשת טפני : שכתב פעסים הרבה לעילוהכאחיו
 שדרשו כטו כמדרן דהיינו בפרשה שכתובים כטו כולם שקיים יתכרך לפניושמתודה
 כסדר הנתינח סדר יקיים הביעור דבשעת ס"ל הרי לש חלה זה הכית מן מע"ש זההקדש

 תוא הרי כך קיים לא ואם הכיעור קיום מדר לפי הוא והוידוי הוידוי בפרשתהכתובים
 סדר עפ"י הוא הנתינה דסדר מפרש ורש"י יכון לא שקרים ודובר יתברך לפניטשקר
 למי שהי' הנתינה על טתורה וכן סתודה הוא וכך דתרומות רפזג בסשנה הנזכרהפרשה
 עכ"ל ראוי שאינו למי נחתיו לא צויתני אשר תכוא: פ" בספרי דאיתא כסו לתתשראוי
 והלך ומעשרות. תרומות לי והפרש צא לשלוחו שאטר כגון שליח ע"י הפריש אםהנה

 להשליח שלח הי' אם כי עצטו דעת על למעש"ר טע"ש לתרוטה מעשר והקדיםהשליה
 שליח ואין עבירה לדכר שליח דהו"ל דכיון כלל הפרשה תי' לא הסאוחר להקדיםספורש
 שלח אם משא"כ ק"ש. דאסר ד"ה )י;( ב"ט התוסי כס"ש במל והטעשה עבירהלדכר
 אינו הוידוי את זאת ובכל קיים הסעשה והקדים עצמו דקת על הלך והוא להפרישסתם
 אבל עליחם מתודה הסדר על הפרשה והפריש אחר כרי לו יש ואם זו הקדסה טצדטעכב

 עשת איסור על או לאו איסור על עבר דלא נהי עכ'פ דהא א"א זו הפרשה עללהתודות
 צויתני אשר טצותך ככל : שקר יאטר ואיך קיים לא הסדר שעל הפרשה טצות גםאכל
 השנים סן באחד דאם תינוך הטנחת סזש לפי שפיר מתודים אחר כרי לו יש אםאבל
 שפיר תנ"ל באופן להתודות א"י לו הראוי לכ-א נתן לא או שהקדים כגון כדין עשהלא

 שליח דאין כיון עזז גם להתודות יכול להקדים שליח עשה ואם סחמא נקי דהאטתודה
 יכול הסדר על כחדש הפריש את"כ ואם קיים הפרשת ואין כמל תמעשה עבירהלדבר
 ואח"כ עבירה לרבר שליח אין הא הקדים דהשליח דהא טצוחך בכל לוטרשפיר

 אליתו דכר כקונטרס ראיתי והנת כסצותיו, הכל עשה לא הא הסדר עלכשספריש
 מחדש והפריש הקלקול לתקן כדי שאל ואח"כ לראשון מע"ש בשהקדיםספק
 קרוב לא לענ"ד ע"ש אידחי ואידחו דהואיל או להתודות יכול אםכמדד
 הפרשת ומפריש ששואל לאחר דהא אידחי דאידחי כיון לוטר כאן שייך טהזל"ל
 סכרי הביעור זסן עליו שעכר קודם עליו ששאל זה כרי גרע לא הסדר עפ"יחדשה
 שהביעורשלהם אלא ונותן שספריש הביעור זסן עליו שעבר סקודם הטעשרות לעונתשתניע
 אליבא מיבעיא לא מתודה ואח"כ העולם טן כיעור שלהם שהביעור אלה ומבערנתינה
 על מתודת כסדרן שהפריש אחר כרי לו ויש א' בכרי תמאוחר הקדים דאפי' דם"לדהני
 אחרת בהפרשה אחר כרי טהני לא בכרי דבקילקול ט"ד לאידך ואפי' כסדרן שהפרישהכרי

כיון



 ךקבירכףן ועשרים שמונה מקור כ~קררןתקסח
 דאידחי כיו, לוסר שייך לא הביעוד בשעת או הביעור זסן קורם אחרת והפריש ששאלכיון
 ידחי לא כי נדחים שייך לא וכארם לקיים האים על הוא דחמצוה דכיון כאדםאידחי
 איזה נעשה ובהם המצוה את האדם עושה שבהם ברברים אלא דיחויים מצינו לא נרחטמנו
 לאפוקי אידחה ראידחה כיון אמרינן בכה"ג ונתכשד עבר ואח"כ הסצוה בהם לעשות הפוסלמנדעת
 זהוא העושה הוא מ0ש בגופו עצמו מהאדם חוץ אחר אסצעי שום ע"י נעשה שלאבטצוח

 דתכף לכ"ע בגופו להסצוה דאוי אינו שהוא עצמו בהארם ונעשה הכל והואהאסצעי
 בהאמצעים הדיחוי דאם אירחי ראדחי כיון הארם בגוף אסרינן לא הסגרעת ססנושעבר

 אחר באמצעי יהי' זה באמצעי לא אם לנטרי המצוה את סהאדם תתבמל לאלהמצוה
 מהאדם לגסרי הסעוה תתבטל אירחי ראדחי כיון נאסר אם האדם בגוף בדיחוימשא"כ
 ואיו פ' בהרא"ש ז"ל והרא"ש טאיר דדבנו סחלוקת מצינו והנה דיחוי דין סצינו לאבכה"ג
 הנדיל שלשים ולאחר שלשים תוך קמן הי' אם וכן וז"ל( ר"ל .אבילות בענין צ"1 סו"סגלחין
 שעה אלא נוהנת דאינה רחוקה נעשית רגל ולסוצאי בדגל קרובה שסועה כטוהו"ל
 קבורה מיום ואסו אביו על חרש י"ב משלים וסיהו ושלשיס שבעה ובטלהגזירותאחת
 רהתם וה לנרון ברגל שמע בין קצת לחלק שיש ואעפ"י גדול שנעשה טיוםולא
 חיובא בר לאו גברא הכא אבל קנרים הוא ריוסא אלא הוא חיובא ברנברא
 דאין ליתא הא עולמית יפמר לתתאבל ראוי הי' לא מיתה רבשעת כיון ניסא וא"ככלל

 )לג,( אחין ארבעה בפרק ביבמות אמר וה"נ ~פז.( הדם כיסוי בפ' כראיתאדיחויאצלו

 השסשות דבין ואע"ג הדדי בהדי ושבת זרות לי' אתי בשבת שערות שתי דאייתיכגון
 כולי אידחי השמשות בין ואידחי הואיל אמרינן לא אשבת טיחייב ולא הי' קמןדשבת
 לפי ראי' אין מצות אצל דיחוי מאין ראי' שהביא וטה כו' ע"כ שבת דהאי מאיסוראיוסא
 האדם כי בקרשימ אלא במצות דחוי דאין הרחוי גוף ובין הנדחית .מצוה בין חילוקשיש
 כי יעשנה לעשותה הסצוה לכשתראה עתה ממנו נדחית אם הטצוה לעשות הסחויבחוא
 לה ואין לעולם ממנו נירחת המצוה חיוב בשעת רחוי הארם הי' אם אכל מלעשותח נדחה לאהאדם

 דלא טבואר הרי עכ"ל. ממנה נפמר חיוב רבשעת כיון לעשותה לכשיראה אפ" לעולסתשלוסין
 גדוע דאדם דחיה או רס!נוה לרחיה דוטה דאדם רחיה אם אלא והדא"ש טהר"מפליגי
 דארם ררחיה לוטר אבל דחיה יש באדם דחיה אין דבסצוה נימא אם דאפי' דסצוהסדחיה
 לגכרי אחר בטובן פליגי והרא"ש דהר"ם ונראה שסיה. רכר טאן דטצוה מרחי'עדיף

 אין דבמצוה אעפ"י דחיה יש ואטרינן דסצוה טדחיה גרע דאדם דדחיה דם"להדא"ש
 שאיננו רק לא והוא באבילות כלל חייב איננו שהוא מפאת האדם גרוע רהתם טשוםדחיה
 שעה באותו אדם איננו שחוא כטו לגטרי המצוה מן 0מור הוא אלא הסצוח לעשותדאוי
 טצבו שעכר ובזמן כלל ארם איננו הוא שעה שכאותו כגדד אלא נדחה בגדר נכנםואיננו
 וסעווים טצוח לעשות מחויכ אדם בן של לגבול ונכנס וגדול חיוב בר של לנבול קמנותשל

 וכיון אכילוח בסצות ובפרמ הסצות בכל חייב ונעשה סגעת שידו כטה עדטובים
 תשלוטין שייך לא ראשון ביום חיובא בר הוח דלא וכיון הוא דראשון תשלוטודאכילות
 שייך דלא שני ביום ונתפשמ ראשון ביום אחיגד דהוה טידי )שם( הרא"ש לט"שודמי
 קטן או פסחים שני בין שנתגייר לגר וכן נינהו דראשון תשלוסין כולם לם"ד תשלומיןביח

 שאינו וכל לשני זקוק לראשון שזקוק כל שאומר נתן דר' אליבא פסחים שני בי,שהנדיל
 עדיף הסצוה באטצע דיחוי כזה אדם בסוג הילכך לשני זקוק אינו לראשוןזקוק
 ארס בתור אלא אסצעי בתור לא שלו שהדיחוי כיון הסצוה העושה האדם שבנוףטדיחוי
 בעלטא קוף אלא אדם איננו כמו הוא חיוב בר איננו עכשיו עד הוא ואם חיובבד

 מהאדם הטופרד הטצוה באטצעי טדיהוי גרוע האדם דיחוי ודאי בעח"גחייכך
נסצוח



 קסט הברכה יעשי'ם שמינה מ"יימקורות

 האמצעי והוא המצוה העושה הוא לכד הארם רק המצוה של אטצעי שאין אחתכסצוה

 למיטר איכא בכה"נ זמני טקרח א'זה ספני אטצעי להיות עתה מוכשר היא ואין המצוהשי
 להטצוה אמצעי בתור שהוא כארם ריחו' יש מהארם הנפרר מצוה כאמצעי דאפי' מורימרכ"ע

 קרכנות אצל דיחוי רין רמצינו מטה יצא כמצות ריהוי יש אם חספק צר דעיקר דיחויאין
 כמצות ה"נ הזי הרר לא תו טשנשחטה נרחית ראם קרכנות אצל שנוהנת דכשם נאמראם

 כקרכן המחויכ מהארם הנפרר הוא הקרבנות כסצות האמצע' והתם )ל"נ,( כסוכה רש"יכם"ש
 כאחר שחל כאכ תשעה לענין פיימ' תענית כסוף שכתכ כעצטו הרא"ש סרכרי הוא לזהוראי'
 רהא כשכא נתרי מכדיל לא כשכא כחד לאכרולי חזי ויא ולטשתי לטיכל דאסור כיוןכשבת
 כולה השכת כל והולך מכריל למ"ר ראפי' לם'מר איכא ומפ' לאנדוי' בשעת'ה חזילא
 מכדיל לא לי' חזי לא שכת רמוצא' היכא אבל לאבדולי חזיא שכת רמוצאי היכאה"ם
 כילה לכייה ראוי שאינו וכך מעככת כילה אין לכייה הראוי כל משום זטניהכלא

 הכריה כלא ואכי אונן 'הורה רכינו הי אחת שכפ;ם כתוכ מצא בזה וכיוצאמעככת
 טעם אטרינן הא הנרלה עושה אינך למה תלס'ר'1 לו אמרו הקכרות סכית כשכאולמחרתו
 נ0י עתה נם אונן שהי' טשום הבדיה כשעת אמש פטור שהיה מאהר להם והשיכטכדיל
 שנרחה רכיון שני כיום נתפשמ ראשון כיום וחינר )ט.( רחנינה כפ"ק טצ'נו שכןפטור
 פטור ראונן רחוי הוי נופו רהתם האי כולי רמי ולא כשני חייכ אינו שוכ ראשוןביום
 וכשיעכור להבריל יכול שאין נורם והזמן מיחייכ נופו הכא אכל לחינר ודמי הטצותטכל
 סן פטור שהוא הנוף דיחוי כין שמחלק הרא"ש טפי יוצא מפורש הרי ע"ש. יכדילהוסן

 לקיים יכול שלא הוא מקרה אלא לנמרי פטור איננו שהוא כנוף לדיחוי לנמריהטצוה
 איאסעכבת המצוה מן ינמרי אותו פומרת הסינה אין אכל צדרי סיכה מאיזה הסצוהאת
 לא הוידוי את רמ;ככ לראשון מע"ש הקרים אם הירן כנידן א"כ אותה. טלקייםאותו

 כלל ארחי לא הנוף חכא רהא ארחי ראירחי כיון משום מהני לא שאלה ראפייאמרינן

 הוידוי עכוכ א"כ כסרר הפרשה הי' אם עכש'1 נם המצוה טן פמור איננו הנוףרחא
 הסרר את שינה שהוא צדר' חסרון אלא למצוה אמצעי שהוא כגופו חסרון סצדאינו
 ריחוי הי' ראפי' ונראה כמצ~תו אותח וסקיים במצוה להיותמחויב חוזר הסיכה עכרכאשר
 בהמצוה סחויכ להיות וישוכ הפטור כשיעבור לנמרי המצוה מן פמור שהוא כאופןהנוף
 טריחוי נרע פטור שהוא כאופן הנוף דדיחוי הרא"ש כחכ לא כאן דער ריחוי הו' יאנ"כ

 שכראשון כיון אטרינן הילכך לראשון תשלומ'ן הוא שעכשיו כזסן אלא למצוהכאטצעי
 לראשון שזקוק כל נתן רבי שאמר כמו תשלומין מטעף לחייכ עכשיו שייך לא פטורחי'
 אכילות ענין מדטה ז"ל מאיר שרכינו ומה לשני זקוק אינו לראשון זקוק שאינו וכל לשניזקוק
 היינו הסצוה כאסצעי דיחוי שהוא הרוח כסהו ~ענין כאדם ריחוי שהוא שנתנדינקטן
 עצמח כפני מצוה א'נה ושלשים שכעה קרוכה שמועה על ריושכין שחאבילות שמהנסוכן
 שיש תקנו ירע לא ואם כשירע הקכורה אחר מיד לעשות לו שהי' לאכלות טשליםאלא
 ע"ז תשלוסין כיי שייך לא נתחייכ ויא דידע היכא הילכך יום שלשים כל תשלוטיןלו

 נתנלח כאשר כסוף נ"כ התם והא לכסות חייכ ונתנלה חזר דאם הרוח סכסהוהוכיח
 עליו חל ה" . ואז לכסות ראוי הי' שאז שהיטה משעת רהיינו חוא לראשוןתשלומין
 אם שנתנלה ואחר המצוה לקייס אפשר היי לא הרוח שכסהו ואחרהמצוה

 אפי' מעכשיו לכסות מחויכ חי' לא לכסות חיוכ שחיטה טשעת עליו הי'לא
 שכסחו לאחר והא הראשון לחיוכ תשלום רק הוא עכשיו של החיוב א"כ שנתנלהלאחר
ח,ה וניעוי וחוזר המטור וענר שנתגלה לאחר חוא מחויכ זאת וככל מהאדם החיוה שרחההרוח
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 מתחייב הפמור עבר כאשר רראשון תשלוטין ענין ראבילות אעפ"י שנתגרל בקמןה"ה
 0"ל הרבקים בין ומפריר רטחלק הרא"ש ורעת סעוים פמור הי' שלא כמו הטצוהלקיים
 בשם שכתב ז"ל ב"ן משה רבינו הרב עי עור תמהת : קי"ז מי' בתשובה הרשכ"אכם"ש
 לאברולי יכול רלא רכיון שבת במוצאי להיות שחל באב תשעה בענין ז"ל הלכות בעלהרב
 זו בין סה ואטרת לגטרי אירחי רהא באב תשעה בטוצאי מבריל לא תו בשעתואכמא
 יכמות חייב ונתגלה ח,ר ואם טלכמות פמור הרוח כמהו הרם כסוי בפרק שאטרולאותה
  אחרים טעטים יש  הענין כעיקר כי רע טצות. אצל  דחוי אין אומרת זאת פפא רכואסד

 שחיטה בשעת דההם כלל קשה אינו מעם לאותו ואפי' הכום על מבדילין כןשאיןשטוכיחין
 לראיותו הוא חוזר ונתגלה כשחזר ולפיכך וכמתו הרוח שקרם אלא לכמות היה ראויזו

 נראה ולא נתחייב שלא כל הילכך לכומו כלל נראה ולא טעיקרו שנרחה סשא"כוחיובו
 עריף רמפי להיפך בהריא איתא )לג,( רמוכה בגטר' רהא ביאור צריכין הקרושיםרבריו עכ"י נרחה שכבר יתחייב ולא יראה לא שוב שבת טוצאי שהוא לו הקכוע בזטנוכלל
 רחוי חוי דלא מעיקרא רחוי : התם איתא רהא ונרחה שנראה טריחוי טעיקרארחוי

 רהחייוק נימא אם אך ע"ש. טינה תפשום לא ונראה חוזר ונרחה נראח אבל טינהתפשום
 לראשון תשלוטין של בטובן אלא ונרחה ונראח טעיקרא רחוי של במובן לא הרשב"אשל
 טנרחה ונרחה בנראה מפי חלין תשלוטין ררין הימב טורגש החילוק זה רבסובן שפיראתי

 ישלם ולטה נתחייב לא טעולם רהא תשלומין שייך לא טעיקרא בנרחה רהאטעיקרא
 הרוח מכימוי שנתגרל לאחר אבילות רין בין קמן טוער במוף הרא"ש טחלק זהובטובן
 דסוכה דכגטר' הא יהבין צריכין הנ"ל ולפי ,"ל. מאיר רבינו על חולק וו ובסכרהונהמה
 טצות אצל ריחוי יש טהו בי"ם תטרה בו ועלתה ראשומעיו"ט נקמם ירמיה ר' בעי)שס(
 רין ראי' טאי ע"ש, טצות אצל ריחוי אין ז"א ואר"פ כו' סלכסות פטור ונתגלה חזרלא אכי ונתגיה שחזר אלא ל"ש אר"י חנה בר רבה ואטר כו' רתגן טהא ליי ותפשוט לאאו

 א( ריחוי אין בו לוסר נטוקים שני יש הרם בכיסוי הא הרם כיסוי טרין ראשורנקמם

 יש נימא אם אפי' ראשו בנקמם משא"כ לנטרי חתבמל למצוה דיחוי יש ניטא ראססשום
 בטצות דיחוי יש נאסר אם כיפוי במצות לאפוקי אחר בהדם הטצוה לקיים אפשרדיחוי
 ראשו נקמם לענין הרוח מכסהו ראי' מאי ועור לגטרי תתבמי הטצוה הרי הרוחככמהו
 שחימח רכשעת כימוי גכי רשאני הרשב"א כמברת בי' למימר ראיכא שאני הרוח בכפהוהא
 טשא"כ לחיובו הוא חוור וגתגיה כשחזר ולפיכך וכימהו הרוח שקרם אלא לכמות חי'ראוי'
 הא הגטר' שם הביאה צורך לאיזה להבין צריכין ועור כלל ראוי הי' לא רטעויםבנקטם
 טלכסות פמור ונתגלה חזר לא אבל וגתגלה שחזר אלא שנו לא אר"י חנה בר רבהראטר
 אסאי חייב ונתגלה חזר כי לשאוי שפיר טצי נטי חנה בר בר רבה רברי בלא אפי'חא
 כסהו רתנן דהא הו"א יוחנן ר' דכרי דכיא ניטא ואם אידחי ואידחי הואיי לכסוהחייכ
 שאמר, ר"י רכרי מוף הביא למה א"כ ולכמות לגלות בעצסו רחייב הכוונה לכסות חייבחרוח
 להקשות שפיר יכול מ'כ הטאטר מוף בלא אפי' הא טלכסות פמור ונתגלה חזר לאאבל
 לכן אירחי ואירחי הואיל ניטא חייב אטאי חייב ונתגלה בחזר שאמר הטאמר תחילתעל

 לענין הרוח טכמהו רמוכיה. הא לענין 1:תגלה חזר רלא הא שם הוא גרול רעיקרנראה
 כפהו דע"י חדוש סזה יוצא טיכמות פמור ונתגלה חזר- רלא רמאחר ראשו רנקמםחא

 ריחוי ב' טושג ארם ריחוי א' טושג אחר בנושא טושגים שני בב"א להיות גורםהרוח
 שהארם הארם דיחוי הרי מיכמות פמור הוא ונתנלה חזר לא דאם דכיון הטצוה,אטצעי
 טעות ולקיים לגיות הארס שביר ואעפ"י הרוח ?1 שהקרימו טחסת המצוה סלקייםנרחה

כיסוי



 "עא הברכה יעשיים שמינה מ"יימקורות
 ע"י מכופה שהרם וכשעה לכפות כרי מלגיות הוא פטור שם הוא באשר אבל כהודהכיסוי
 להסצוח אטצעי שהם עצסו הרם וכן 11 כרם היוכ רין כעגין חוא רסי שנולר כקטןהרוה
 נאסר אם שנהגלה לאחר א"כ מכה כרם הרם ונעשה לכסותם שטחויכ רם טלהיותגרחה
 שסקרם כערך הרם תשאר א"כ להטצוה אטצעי בהור עצמו להרם בנוגע במצות ריחוי'ש

 שום הארם על יהי' לא וממילא שנתגלה לאחר גם יחשב מכה וכרם מכופה שהי'בשעה
 לגסרי הסצוה ההבטל דיהוי יש נאמר אפ הסכרה לוטר שייך ולא לכפות סצוהחיוב
 לריחוי, רסי ולא להתכטל מה ואין כלל עליו חל טצוה חוב שומ אין ריחוי יש ראםכיון
 במוצאי חברלה כגון מלעשות כירו מעכב צרריח סיבה אלא מחויכ שהוא באופןארם
 לקיים בירו טעכב כאב ותשעה הכוס על להכריל טחויב שהוא באב בהשעה שחלשבת

 אלא כוירוי עליהם וחייב כסרר הפריש אשר סאלה לו יש אם הטעשר 1ירויאוכענין
 סעכב הטהנות בחלק הסרר שינוי ומחסת הסרר את ששינה ומעשרות תרוטות ג"כ לושהי'
 וכאשר טחוכ יצא לא רגע אף הארם אבל כסרר המופרשים בסתנות ג"כ המצוהלקיים
 אם הפרר על שלא הסרשה על ששואל לאדר או באב השקה מוצא' כגון העכובעבר
 ראם כיון הרם ככיסוי טשא"כ חוכו את ישלס גמה לגסרי הטצוה תתבטל ריחוי ישנאטר
 טפאת אלא המצוה מבטל הדיחוי לא במצוה ריחוי יש נאסר אם פטור ונתגלה חזרלא

 הרוח כסהו לרין ראשו רנקטם רין הגטרא דטרמה והא כיסוי במצות טתחייכ לאהריחוי
 של ריחוי שהוא ריחוי סוג הרם ככיסוי שיש הטושג משום היי:1 ריחוי אין או דיחוי ישלענין
 לטצוה אסצעי משום ריחוי חלק ובשביל הרוד כטהו טחטת שנירחה למצוה אמצקי בתורהרם

 הרוח רכפהו לריהוי ראשו רנקטם ריחוי להררי ריחויים השני מרמה הרוח שכסהו ברמשנסצא
 פטור ונהגלה חזר דבלא כיון זה רמטעם ואפשר דטצוה כאמצעי רידוי רהיינו אחר מסוגרשניהס
 שכסהו הרם גם הוא טעיקרא ריחוי טכה ורם טכה כרם הרם נעשה הרוח שכסחו מירא"כ
 וטה להררי רידויים השני סרסה שפיר הילכך לו יש סעיקרא ריהוי ריןהדוח
 רכשעת מאחר הרוח וככמהו הרוח לכפהו באב השעה כמוצאי הברלה בין הרשב"אשמחיק
 לחיובו הוא חוזר ונהגלה כשדזר לטיכך וכיסהו הרוה שקרם אלא לכטות הי' ראוישחישה
 ונתגלה חזר שלא ומן וכל הרוח שכסהו בניי שנדחה האדם של הדיחוי החלק טצדהיינו
 קצטו פיבת משום נעשה לא כהארם והדיהוי הוא רחוי הארם גוף הרי מלכסות הואפטור
 קורם הי' והארם הסצוה כאמצעי שקרה טקרה מסיבת אלא שינוי שום בו נעשהדלא

 טחויב רהי' וכיון חיוב אחרכן ולא בעצסו הוא יא כיסה ויא לכסות טחויכ הרוחשכטהו
 מזמן השלום בתור המצוה לקיים הראשונה הזרמנות ככל טחויכ הזא הרי עשהולא

 שכפחו טפאה קצמו חרם על שחל הדיחוי אם הראשון לחיובו ודוזר חרוח שכפהושלפני
 אף כלל נשתנח לא הרם הרי כטצות דיהוי ראין נימא אס שתהגלה אחרי תעכורהרוה
 הייכין שתתגלה רגע טאותו כי כהזקתה הרם נשאר סכוסה שהיתה גזטן ואשי'רגע

 כו שיש כסקום באדם ריחוי יש אטרינן דלא הרשב"א לרכרי דאי' להכיא וישלכסותם
 אמר ור"א לראשון תשלומין אטר יוחנן ר' )ט,(; בחגיגה דאיתא סהא תשיוטיןטשום

 ע"ש. בינייהו איכא שני ביום ונתפשט ראשון ביום היגר אר"ז כינייהו מאי זל"זתשלומין
 אמר ר"י בינייהו איכא נתפשט ובשלישי כשני וחיגר כראשון פשוט אמר לאלסה

 אמרינן יא ול"ו תשיומין אטר ור"א אידתי דאידחי וכיון דיחוי יש לראשוןתשיומין
 ע'ש הוא כפ"ע טצוה יוסא רכל ושלישי כשני חזי דלא ראק"ג אירחי ראירהיכיון

 חזי רלא אע"נ נמי לר"י דאפי' שפיר אתי הרשב"א ולפכבת ע"ש, כיון ר"ה1קהום'
 חוזר בשלישי כראשין דהזי כיון אירחי דאידחי כיון אטרינן ולא 4שלישי חזי4שני
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 ויא לכסות דחייכ ונתגלה וחזר הרוח יכפהו ורמי תשלומין משום וחייב הראשוןלחוכו
 הסרר עפ"י טכייו הפריש אם והנה אירחי, ראירהי כיון נרחה רבאמצע האאטרינן
 על שאל ואח"כ המרר עפ"י שיא והפריש ררש גרי אצלו נתמרח ואה"כ כוירויונתתייכ
 וירוי מצות ממנו ומפקיע פוטר הסרר עפ"י שיא רהפרשה נימא אם אפי'הפרשתו
 נעקר הי' שלא כאופן היי אם אפי' הסרר עפ"י שיא הפרשה על שואל דאח"ככיון

 כשני וחיגר ראשון כיום לפשוט ורמי כוירוי חייכ הי' ג"כ הפרה כגון מעיקראהפרשה
 פפח של ראשון מיו"ט נעשה הכל אם ונתגלה וחזר הרוח ויכפהו בשלישיונתפשט

 שיא שהפר'ש הכרי איא הי' לא אם ואפ" וירוי טצות עייו שחי כזמן האחרון יו"טער
 הפריש לא אם אפי' וירוי ררין להתורות יכול נסרר וחפריש וחזר שאל ואח"כ הסררעפ"י

 בפ"ע חיוב כתור איא תשיומין בתור ולא הפרשה שי זסן הפפח מימי יום ככלפסח שי אחרון עריו"ט ער וסן בשייש' והפריש כשני הפריש לא או כשני וטפרישכראשון
 תשלומין ריאו משום כחגיגה שחייכ יר"א שני ביום ונתפשט ראשון ביום לחיגרורמי

 פפחים שני כין שנהגייר לגר ורמי )שם( כחגיגה כראיתא זך"ז תשלומין אלאלראשון
 שני מסח יעשזת דחי'נ דסנר ~צ"ג, בפסחים ירבי פמח'ם שני בין שהגדיי קטןאז

 ואירחי הואיל אטרינן היא )לג( כיכמות כשכת שערות שקי ראייתי וכגון כפ"ע רגלרשני
 תשלומין ולא בפ"ק איסור הוא השבת יום שך רגע רכך יומא כולי אירחי השסשותבין
 וכפי' כ' פ"ק שצ"ז פי' יו"ר הט"ז כרכרי הרכה זה כענין יהאריך 'ש ועור השמשותלכין
 הפריש אמ וע"ר א' סי' או"ח היכות ח"ג הארץ כפרי ועיין קצרתי ולע"ע ה' ש"קשם"א

 רלא כהיאו שעכר ראגיט"פ נימא אם הוועש"ר או התרומח עי נשאל ואח"ככהלכתו
 נשעתז דם"ט דניסא או למפרע חויין נעשה וא"כ מעיקרו הנרר עוקר חכם דהאתאחר
 מהא עוכר ראינו להוכיון והעיר כזה מפתפק האה"ש להתורות ויכול כהוגןעשה
 כגה"ג עוכר ואם ע"ש כשאלה ראפשר טתרומה )יט( וכנררים ל:( כעירובין הגטר'רפריך
 את ולכטל ישאוי צורך איזה לו יש ואם הקרמה שום כלי עשה כתורה הפרשהרכשעת כיי עובר איננו רבכה"ג נראה ולענ"ר עיש לשאוי אפור יתרוסח מעשר הקרמהמשום

 עשה ראשונה הפרשה עשה כתורה הכל שני פעם יהפריש ומחויכ הראשונהההפרשה
 כלום עבר ויא עשה כתורה ג"כ שנית פעם ומפריש הפרשה עי שנשאל ואח"ככמצווה
 שאל ואה"כ תומ"ע הפרשת על שמבהך הכרכה לענין ש"ך ס" כי"ד הח"ס כתכרככה"ג

 לבטלה כרכה גאן אין כי למפרע לכטיה כרכה חשש כאן רא'; לטפרע ההפרשהובימי
 תרומה שם עיי1 ויחוי להפריש צונו דכך וציונו כטצות'ו קרשנו אשר ואטר עשהושפיר
 רצריכין יהא רמי ויא הוא כך וה"נ ע"ש מחדש ולהפריש לשאול זכות עור לנוונשאר
 פרשה וכתכ שהקרים כין כסררן שיא כתכן ואם כמררן אות, לכתוב ומזוזותתפילין

 בשם להי"א או פפול כמררן שלא האותיוה או התיבות שכתכ בין להטוקרמתתמאותרת
 כנתקלקי או הכתיבה בשעת מהתלה כמררן שלא נכתכ כין חילוק אין בס"תאפי'

 אות איזה
 או האות חסרון ע"י רהתם משום היינו כסררן שלא משום פפול טחרש לו לכתוכשצריכין
 הט,וזה כל את מחרש מכשירין המחוסר ככתיבת ועכשיו הפרשה או נפסלכ!יהמ,וזההתיכה
 לכתוב מצריכין שפיר התיבה או האות רק לא המזוזה כל שעכשיוכותכין כטונעשה
 הופרש אם המעשר הקדמת לענין משא"כ תיקן המחוםר האות אחרי הכתובוה האו;יות כלמחרש
 הפרשות שאר נתכטיו לא ראשון הטעשר או התרומה או מהן אחר נתקלקל ואח"ככפררן
 אחר כרי טפריש שלא כ"ז להתורות יכול אינו רוירוי ונראה כפררן שלש חשש גהאין

 יכול אינו עכ"פ אבל תאחר רלא הלאו על בגה"ג עכר רלא נהי שנשאך זו דעלכסרר
יוטר



 קעג ף;בירכן5 ועשרים שמונה מקיימקורות

 זצ"ל הארר"ת חגאון ט"ש וכן כטצווה הפרשה רין קיים לא רהא טצותיך ככייומר
 מהני לא סוטה רלענין דאף י"ל בראוי בחשוכה ושכ עכר אם יענין אייהו רברכקונטרם
 נס השי"ת שיעשה ראוי שאינו ה"ט מוטה טה' פ"א הסל"ם כם"ש מעון טנוקהשיקרא
 רשכ כיון כא"צ עשיתי לומר ריכול י"י וירוי לקנין אכל אשתו את המים שיכדקוע"י

 ע"ש.נראה תשוכה טהני המלהטה טעורכי לחזור לענין גם והרי יח' טצותו קיים הרי לו:ורפא
 טה טועיל או כד'ן הבל והפריש אהך כרי לו הי' כ"א כוירוי להתחייכ לענין מספיק לארתשוכה
 אינו אכל מטצותיך עברתי לא לוטר שיכול מועיל רהתשוכה אחרת כרי של כהפרשהשעיות

 שכפרשה הכתוכה הטצות קיים לא מוף רסוף צויהני אשר םצותך ככי לומרטועיישיכוי
 שלו כר' והפריש נ;נרל וכחוהט"פ קטן הי' פסח של ראשון כיו"ט אם התורה עפ"יכטצווה
 כט"ש אירחי ראירחי כיון אמרינן ולא פסח אחרוןשל ביו"ט מתורה כיעורכרין מצותוקיים
 הטחוכר עך טתיוש שספרשין נ"ר םע'ף שי.'א ם" הטחכר ולפימ"ש וכו' כארם דיחו' ראיןלעיל

 לוטרבטקרה יש א"כ ע"ש. התלישה עראחר קיים תשאר ומעשרות והתרומותלאחרשיתלוש
 ככה"ג אם סחרש תרוטה להפריש עליו ואז קיים נשאר והטעשרות ונכלה נרקכשהתרוטה

 ולהפריש יתזור וצריך קיים והמע"ש הטעש"ר נרקב ואם יתרוסה סעשר מקריםנקרא
 להפריש אחר כרי לו יש אם ג"כ תליא הוירוי את טעככ אם קורם טע"ש ומה"מעש"ר
 יכול יא האונס אנל פטריה רחטנא ואונם חוא דאונם כיון ה~ירוי את טקככ איןכסרר
 רקידושין כירושלםי ר" שאטד כטו כדין שקיים כמו להחשכ יכול לא אכל לפטוראיא
 וכתרגום ע"ש. ג' ס"ק כ"א מי' ח"ם כש"ך ועיין ק"ש, עביר דיא כטאן אונם האוטרפ'

 לא נעוך חטר וכקור פירך ככורי מתרנם: תאחר לא ורטעך טלאתך הפסוק עליונתן

 תאחר ריא הלאו ס"ל דלא טשמע ע"ש. שכונתי לאחר סקותהון יא מן זסניהן עלהשה'
 צו'חנ' אשר הפסוק על : הספרי דכר' אח לעיל וט"ש כו' לבכורים תרוטה הטקד'םלענין
 :,פסוק על לעיל שהכא';י הםפרי עפ"י כ11נת1 ימיטר איכא ראוי שאינו לטי נתתיולא
 ולענין כאן הספרי כוונח ג"כ וזהו שונים באופנים בארנו ולעיל עצטו לכהןונתן
 : טדסאי פ"א ד' בטשנה דאיתא הוירוי את טעככ אינו ימע"ר טע"ש הקרים אםרמאי
 טשא"כ : וז"ל ,שם( הטשנ'ות בפי' רכינו וכתכ כלום. כבך אין לראשון מע"ש הקריםהא

 להחורות יכול ואינו בל"ת עוכר הוא טע"ר קודם סע"ש הוציא אם האטיתי כטכל ר"לכוראי
 כשעכר טשטע הקרים אם גרמינן : וז"ל כתכ בם"צ טהר"י וכפי' ע"ש כדמא' סותרוזה
 כן ר' בשם יעקכ ר' כרטאי לראשון שני להקרים טותר יוהנן ר' אטר לא לכתחלההא
 הוא ראסוראים פלוגתא לכתחלה רלענין כהריא הרי עכייי. עשוי עשה ואם יעשה יאלוי

 את טעככ ואינו עשוי שעשה טה עשה אם יעשה יא רלכתחלה לם"ד ואפי'כירושיטי
 ומותר וז"ל: דכתכ לכתחלה דטותר יוחנן כר' ה"1 פ"ט טעשר כח' פמק ורבינוהוירו'
 דדוקא לןמר ד'ענד נישון נסתניתין דנקט והא בדסאיע"ש. הראשון קודם מע"שלהפריש

 לטע"ש מקום קכיעת ולענין הוירוי את מעככ בוראי הא הוירוי את טעככ אינוכדמאי
 כירושיסי ראיתא הוירוי טעככ אינו כוראי ראפי' שם טהירושלטי משטע ימע"רקורם
 א"ל פירי אריטי ליה א"תי שאול כן יוסי רכי ראשון כמקום שני ליקכק טהו : וז"לשם
 טותר טקום רקכיעת סשטע הרי עכ"ל ראשו, וקכע צא לי' ואטר וחזר שני וקכעצא

 הפנים לטראה ס"ל וכן ה" טכל וראי פירי אריסי לי' ראייתי רהא כוראי אפי'להקרים
 מע"ש הפרשת להקרים יכתחלה טותר דברטאי יוחנן כר' רכינו רפסק טעמא שכתכשם

 להשני יקבוע רמותר כרין המוגיא מממקנת רלטר משום לכתחלה ראוסר כריכ"ל ולאלטע"ר
 של וכטע"ש שאול כן יוסי דר' קוכרא סהאי לקטן יי' כדפשיט כוראי אפי' הראשוןקורם

וראי



 ףעבירכךן ועשרים שמדנה מקור 3(קררןתקעד
 צא וא"ל שאול בן יופי ר' של טפירותיו וזהו פירי אריפיה לי' אייתי כדקאמר אייריודאי
 ם"ל דמרטאי ש"ם א"כ הראשון קורם להשני לקמוע בודאי טדשרי והשתא וכו'וקבע

 מין מה הכי תימא לא דאי הראשון קודם להשני להפריש אף רטותר דתלמוראלסתסא
 שהוכיח ומה ע"ש. מותר ולקמוע לכתחלה להפריש אפור דמשניהמ אמרינן אי לדטאיוראי

 בין מה הכי תיסא לא דאי טשומ למע"ר מע"ש הפרשת להקרים לכתחילה טותדדמדמאי
 רמדמאי הוירוי את טעככ לענין מיניהמ יש גרול חילוק מלא"ה רהא טומן אינו לרמאיודאי
 אינו מיאו עומר דאינו כיון הקדימ אם כדיעמד להקרים לכתחלה דאפור נימא אמאפי'
 המפרשים כל אך הוידוי את מעכמ בלאו רעומד כיון מודאי טשא"כ הוירוי אתטעככ

 כפדר שלא מקומ קמיעת היתר לענין סשם ראי' ואין אחרות .מכוונות להירושלמיטפרשימ

 רימר"ח דאמר מרמאי ה"1 פ"ז הירושלמי דברי סמיא הירושלטי על מאירות ובפניםבוראי
 שני שקמע מעשה עובר הראשונה על ול"ת מעשה השניה ועל מעשה עומר הראשונהעל

 שבראשונה שני ושהקרימ כאחד שמות מ' שקמעו ול"ת בעשה השנייה ועל כאחרשטות
 הקרטת אפי' איפור איכא מרמאי רגם להוכיח איכא רלפי"ז ואע"ג ע"ש שמשניהלראשון
 מד"ה )ד.( מתמורה התום' וכם"ש טיירי מרמאי התם רהא סקום מקמיעת לראשוןמע"ש
 דטאי הא לוקה אמר ר"א עלה החם אמרינן איך תקשה כלא"ה לפי"ז אך ע"ש כו' לפניוהיו
 אי דה"ק ותירץ )שם( תמורה על נתן חק טפפר מהגהות מזה הרגיש כמר ררמנן אלאאינו
 ריכתחלה ם"ל דתמורה להגטר' דאפי' טבואר פוף מוף ע"ש. לוקה הי' מודאי זה עניןהוה
 דלכתחלה כס"ד ומוכח מקום קמיעת רק ואפי ברטאי אפי' לטע"ר מע"ש חקרטתאסור
 אוימ מרטאי מוחר רלכתחלה רמינו פפק ואיך ברטאי אפי' לטע"ר טע"ש הקדטתאפור
 וז"ל: טט"ש כוראי אפי' להקרים מקום רקכיעת ס"י ררכינו מוכה ה"ג מעשר מה'מפ"ז
 מעשר תרוטת או הפירות אותן על ראשון מעשר ועושהו ופודהו טע"ש לקבוע לאדמויש

 מע"ש מקרים הא כך לעשות לכתחלה מותר א"כ טיירי מודאי התם והא עכ"ל אחרימקום
 רקמיעת וכיון שפיר אתי מקדימים טשומ ליכא למר מקום רקמיעת ניטא אם אמללסע"ר
 לכתחילה מהפרשה הקדטה אפי' טותר מרטאי הילכך מוראי אפי' לכתחילה מותרטקום
 מקום כקביעת הקדמה לכתחלה להתיר הללו הדינים שני אמר כעצמו יוחנן ר'והילכך
 דמודאי דפפק ורמינו מדמאי מהפרשה הקדמה לכתחלה היתר ג"כ אמר והוא מוראיאפי'
 הקרטה מותר דמדטאי מעשר מה' בפ"מ הילכךפפק טקום מקביעת הקרטה לכתחלהטותר

 מהפרשה. ואפי' לכתחלהאפי'

 רעשרים שעה רונ~קןהא
 רכינו רהצריך רהא ונראה כו' נתנן ולא מתנות הפריש לא שהרי כו' מכיו נשרףכמ,

 מ' מתנות הפריש לא שהרי א' מעטימ שני מכח מא רנשרף דעכובלכתוב
 כמו הפרשה חומת נכיל מערתי דמלשון דם"ל למעמיה דהרטמ"ם לבעליהמ נתנןולא

 הפרשה א' טובנימ שני יש דלמיעור הרמב"מ לרמינו דם"ל מעזהי"ת ולקמן לעילשהמאתי
 דנתבמל מנשרף כאן כתמ והילכך העולם מן מיעור מ' יהונתן תרגום בשם שהמאנוכטו

 הא למעליהם נתן דיא המעם לכתומ רמינו שצריך וטה המומנימ משני דמערתיהטצוה
 מן רעיקר דאע"ג מזה דקס"ל ונראה ליתן טצי איך הפריש ולא דנשרף כיון מאיליומובן

 וכיון לעיל כדכתמנו המתנות משאר ולא טע"ש נ"ר מכורים אלא אינו הוירוי אתהטעכמים
 הפרשה קורמ גם הילכך הפרשה לאהר להשרף עתיד פוף דפוף המיעור משעתדנשרף

שנשדף



 קעה הכרכה יעשיים תשעה מ"יימקורות

 כ"ם הוירוי את טעככ ואינו לגמרי כיעור הכיעור כשעת ואח"כ שהפריש כמו נעשהשנשרף
 לכעליהם נתינה הואאלא שריפה לאו שלהן שביעור מתנות נמי איכא רהא להתורות יכולאינו
 דוקא היינו מעככ נתינתן אין נמי. מתנות רשאר ואעפ"י נתינה מצות לקיים יכול אינו שנשרףוכיון
 בנשרף לאפוקי מעכבת כילה אין לבילה הראוי רכל לנתינה ראוי הי' הפרשה כשעת לכה"פאם

 בירושלטי והנה עיכוכ איכא הסתנות שאר מחטת גם לכלל לנתינה ראוי ראינו הפרשהקורם
 עכ"ל להתורות יכול אינו טיכלו נשרף אוטרת זאת יונה א"ר וז"לן איתא )שם( ממע"שפ"ה
 כצותך ככל טררריש קאי רמתניתין טפרש טשה הפני שונים פירושים כזהורבו
 יכול אינו מכלו נשרף שאם ש"ס א"כ להתורות יכול שאינו לראשון מע"ש הקריםשאם

 שאעפ"י וקס"ל הפרשתן מצות קיים ולא להמעשרות כלל הפריש יא וה שהרילהתורות
 יכוך אינו ם"ם ופאה שכחה לקם כגון נתן המתנות ושאר הטעשרות כענין הוא אנוסשזה

 רפתח כרורים לא רבריו ע"ש. כו' ללוי נתתי ולופר להתורות יכול אינו שהרילהתורות
 פצותך ככל הוי רלא להתורות יכול ראינו לראשון מע"ש הטקרים מרין נשרף ריןלהוכיח
 גרולה נ"ם ובאפת ללוי נתתי לומר יכול ראינו משום להתורות יכול ראין המעםוטמיים
 נסדר הפרשה כה וקיים הכיעזר כשעת אחר כר' לו 'ש אם יענין הייו הטעטים ביןיש

 עכ"פ רהא השני כרי של חתיקון מהני לא מצותך ככל טמעם אם כרין לכעליהםונתינה
 ללוי נתתי לומר יכול רלא טמעם ואם כטצותו עשה ולא הפריש לא נשרף אשרככרי
 ראם ועור השני סכרי ללוי נתתי לומר יכול שפיר רהא השני כרי של התיקוןמהני
 כאונם בהמקרים ואפי' פמרי' רחמנא ואונם הוא אנום רהא הטקרים רין לו איןנשרף
 שלא שעבר רסחמת אחר כרי לו יש אם טהני נמי הקורם בסקור לעיל שכתכנוכאופן
 עי יוטר יכוי הא ילו' נתת' לוטר יכוי שלא וסחסת הוא אנזם דהא מעכב אינוהפריש
 א' שנשרף או כפרר קיים לא ואם קס"ה: ס'ק של"א פי' כי"ר הש"ך ום"ש השניהכרי
 עכ"ל יכון לא שקרים דוכר וכתיכ יתכרך לפניו משקר והי' כולם קיימם לא הריסהם
 שלא ה0תנה גם שנתן יאסר שיא רק אלא לגסרי להתורות עכוכ בענין מרבר לאוהוא
 להתודות יכול הכל שקיים אחר כרי לו הי' ואם שנתן המתנות על להתורות יכול אבלנתן
 נתתיו רמתניתין עלה ירושלמי וז"ל נשרף כדין רכינו רכרי על כאן כתכ והררכ"ז הכלעל
 להתורות יכול אינו מבלו נשרף אומרת זאת יונה רבי אמר יכהונה מעשר שאין סכאןללוי
 שאין מכאן הירושלמי רברי על קאי ז"א ר"י ראמר הא טפרש שהוא סשטע ע"ש.ע"כ

 רכרי רעיקר רם"ל משטע הפ"ם שפפרש כמו רהמקדים הסשנה על ולא לכהונהמעשר
 מכלו נשרף ענין רמה הוא רחוק הזה הל'פור לכאורה ללוי רנתתיו הא על נפמך יונהר'

 סעשר ראין ללוי מנתתיו רילפינן רסאחר זה כאופן לקרכם ואפשר לכהונה סעשרלנתינת
 מע"ר נותנין שהיו כיון משום והיינו סעשר וירוי להעכיר כח"ג יוחנן פטך ע"זלכחונה
 כטו והו"ל ללוי נתתיו לקיים ראוי אינו כסו נעשה יכלו לא ללוי ליתן רצו ואםלכהנים
 אינו רחו"ל מבלו נשרף ראם מזח למילף פצינו והילכך טעככת בילח לבילה ראויאינו
 רכרי על ביאיר כתוב הירושלמי על הגר"א וכביאור הוירוי את טעככ ללוי לתת ולא להפרישראוי

 והשכחה הלקם טרקאמר ררייק פי' להתורות יכול אין מכלו נשרף אוטרת זאת : הנ"להירושלטי
 ראם לקם ככלל בא שלא היינו טעכב אין רלקם הא וראי והא הוידוי את פעכבין שאין אףוהפיאה

 וראי אלא טעככ וראי שבפרשה רהטצות טצוהך סכל טעככ וראי נתן ולא לקם לכללכא
 הגיעו שלא אף היינו מעככין ותרופה דמעשרות רקתני הא וטיניה לקם יכלל כאכשלא
 עצמו הגר"א רכרי לפי יפה יעלה לא הוה הפי' עכ"ל. טעככ נמי מכלו שנשרףרהיינו
 אפי' ונ"ר מטע"ש חוץ מעככים אין רכולם שכתב רככורים וכפ"ב פטע"ש כפ"ה אליהוכשנות

נשרף



 הברכה יעשיים תשעה מ"יי מקורות"עי
 וככר הירושלסי על ככיאורו הגר"א שספדש כטו יונה ר' רכרי לפדש ליכא ק"שנשדף

 )שם שלסה ובטלאכמ זא"ז שמומרים וטה הנ"ל הטקוסומ כי הנר"א דכרי לעילהכאמי

 כגון אמור טכלו נשרף שאם אוסרים זאמ כירושלטי אפרינן דהא וז"ל: כמכ י'(סשנה
 רהא להמודומ יכול אינו שנשרף עד עני טעשר יהפריש הספיק ויא שני טעשרשמפריש
 ולא הכל הפריש אם כלוסר סעכנ עני סעשר אפי' דננשרף טשטע ע"ש, שהפרישוטמודה
 ראוי שאינו כל טטעם להמודומ יכול אינו ונשרף הפריש שלא עני טעשר אלאנשאר
 להמודומ א"י טכלו נשרף הרמכ"ם דם"ש כתכ תינוך וכטנחמ טעככמ כילהלכילה
 יהמודומ יכול איך כלל נמן לא אם טשטעני מה וא"י שני' הג' טכל טכלו שנשרףצ"ל
 ואיך יכעליהם נמנו לא א"כ נשרפו והסמנומ הפריש אם אפי' טכלו נשרף נקט יטהוגם

 טעצסו נשרף ט"ל בעצסו הטע"ש נשרף הביעוד כשעמ אם צ"ע ונם וכו' נממי גםימודה
 ע"ש. כו' כערמי שנאטר ככו כידים הטצוה יקיים דצריך אפשר או הוא ששרפואו

 דכר כקונטרם ראימי הטנ"ח. של הדקדוקים יכל טקום אין רכינו דכרי יכארולפם"ש
 טוכ כיום טטורחים טכיים לו שיש כשנזכר להסמפק שכמכ זצ"ל ארר"מ להגאוןאליהו
 לכאורה ע"ש, יקשה איך י"ט טשום כיעור סצות לקיים כי"ט לחפריש לו וא"אהאחרון
 שאינו וכל לנתינה ולא להפרשה ראוי אינו דכ'1"ט מכל1 טנשרף עדיף לא דזהנראה
 רכרי נראה כיעור סצומ וקיים שהפריש אחר כרי לו הי' ואם טעככת כילה לכילהראוי

 טחטת סצומך ככל עשימי לוטר ויכול פטרי' ורחטנא הוא אנום דנשרף סנשרף גרוקששכח

 כה על שעכר עכירה לו ויש הוא אנום יאו שכח אבל כיעור טצומ כו שקייםהכרי
 פ"ח שבשעה"ם סנוח הר' ידעמ א' עצות שמי טציע אליהו והדכר הוידוי בפ'שכתוכ
 ולפטור להפקיר יכול א"כ טלאכמו, שנגסר אחר הפקיר אפי' טהני דהפקר דם"לטיויכ

 טן לפוטרן כדי וכוץ מכן אח"ז יערכ שטומר דכרכומ רפ"ה מהר"י לדעת כ'טלהפריש
 אלא ירויח לא הנ"ך כקצומ יעשה אם ירויח וכה טנשרף עדיף לא נ"ז ע"ש,הטעשרומ

 החיוב רהא לנכרי נשרף כדין אומם ודנין ידו עך כיעור טצות וקייס אחר כרי לו ישאם
 א"א להלכה לר"י כמכן הדגן לערכ רעצמו לימא הנ"ל טצומ דהני נראה אלאנפקע
 כנוסח נאטר כירושלטי הושעיא רר' דהסאסר כזה הירושלטי עם טחולק דככלירנראה
 הושעיא דד' הטאטר ובככלי הסעשרומ טן לפוטרו עליו וסערים כמכן דגן ארם סרכהכזה.
 הככלי פליגי א"כ כו' שלה כטוץ וטכניטה מכואמו עך אדם סערים : אחר כנוסחנאטר

 ם"ל והככלי יא או הטעשר טן לפטור כמכן דגן לערכ טהני אם כזחוהירושלטי
 כעינן כהככלי הלכה והירושלטי הככלי דפליגי היכי דכל וכיון סהגי דלא הושעיא ד"ראליכא
 להשוומ סחויכים והככלי הירושימי להשוומ דטצינו היכא דכי ועוד כהככלילפסוק
 כמו סרכה כלשון הירושלטי ט"ש ולפרש להשוומ אפשר וכאן ככמוכומ הדא"ש:דכתכ
 טפרש וכן שם טשה הפני שפרש ככו טכוונים אחמ לכוונה הסאסרים ושניטערככ
 כסו הירושלטי כוונמ נפרש אם ועוד שם הש,ם בנליון ועיין ע"ש חרדים ספדהכעל
 טלאכמן ונגטר שנמכרח כדגן טיירי דחמם דידן לענין דכי לא ג"כ יונה דכינושהכין
 ולהכנים כתכן הדנן לערכ כהני אז סה"מ נמחייכ יא דעוד הכימ פני ראיימ קודםאכל
 וככו טה"מ כטעשר יתחייכ לא טהמכן הדנן יפריש אם ואח"כ הכימ כמוך טעורככך

 כדי הוא מערים והאי המעשרומ טן לפוטרו עליו וסערים כתכן דנן אדם טרכהשאטר
 גטר קודם הכית כפנים שהכנים כמו דנעשה סה"מ כטעשד לכית הכנסמו יחייכשלא

 יונה יר' נם טה"מ כטקשר ונמחייכ לכימ והכנים טיאכמן שנגטר יאחר טשא"כטלאכה
 דין ל1 יש אלא הטעשר כן לפטור כמכן דגן שטרבה ע"י החיוכ אמ לכטל טהנילא

 וגם טבל איסוד מערובומ דיני פרטי בכל ע"ז ודנין הטומר דכר במוך טכךמערובות
לכתהילה



 "ע' הברכה יעשיים תשע" מ"יימקורות
 שנמחייב שכבר אחר להפקיר והעצה לכהחלה איסור מבטלין אין משום אמורלכמתילה

 טלאכמו שנגסר לאחר אפי' טהני הפקר כי טחליט איננו סנוח הרי דגם למעשהא"א
 אינו אכילה הימר דין דכעינן לם"ד טבל של דאמרוג הא טתרץ הוא אלא טה"מונמחייב
 טהני לא שנמחייב דלאחר סשום או סהני לא אופן דבכל להפקיר יכול הא אטאייוצא
 שנמחייב לאחר הפקד סהני אם הענין בעצם להיכה אבל בעצמו דזוכה משום אוהפקר
 דלכ"ע יוצא עיקר דמוספהא דגירפא שכמכ ט"1 דמע"ש פ"ג בהר"ש ולהיפך מחליטלא
 בפפחים חלאוה טהר"ם וכן ע"ש ונמחייב שנמסרח לאחר השקר סהני לא לב"האפי'
 והשער ע"ש מבואומ ד"ח ,פח.( כ"ם המופי ס"ל וכן ע"ש טהני דלא בהדיא כמב)לה:(
 כיארנו ואנחנו ע"ש טהני לא שנמחייב לאחר דהפקר סוגיומ סהרבה טוכיח ,שם(חמלך
 להפקיע ולא להבריח רק או להפקיע ההפקר פעולמ אם להסמפק שיש טה אחרבמקוס
 הפקר טהני לא להפקיע ולא להבריח רק טועיל דהפקר נאסר אם לענין ביניהם שישהחילוק
 סלאכמן שנגטר קודם דהיינו טעשרומ חיוכ לידי שהגיע קודם ורק אך המעשר טןלפטור
 חיוב הפירומ על או המבואומ על יעלה ויא יכא שלא החיוב אמ סבריח ההפקר הפקיראם

 אין היוכ לידי הניע ככר אם אכל יכנמ שלא ההיוכ טן למנור רק פעולתו א"כסעשרות
 הפקר טהני טפקיע דהפקר ניטא ואם נמחייב כבר שהוא סהחיוב להפק'ע יכולההפקר
 או סכריח רק אם פפק ואין ממעשר פוטר הקדש גם והנה החיוב ככר בהגיעאפר
 דחלה ופ"ג ס"ח דפאה בפ"ד דהא טפקיע ולא טבריח אלא אינו ודאי דשם טפקיעאפי'
 כו' חייבין ופדאן המעשרומ לעונמ כאו שלא עד פירותיו הסקדיש כו כיוצא מנןט"ד

 פ"ג כרסב"ם ועיין ע"ש כו' פטורים פדאן ואח"כ הג,כר וגסרן נגמרו שלא עדהקדישן
 שיא ער הקדישו אם דהא ממקיע ולא שטכריח כרור כהקדש הרי ע"ש כ"ה דין טקשרמ"ה
 מרוטח וכך בספרי וכדאימא במום"ע חייב כידו טלאכמן ונגמרו ופדאן טלאכמןנגמרו
 שהוא סירח שלא עד טקדיש על הכתוב בא אוטר יהודא ר' ישראל בני קדשילכל
 נגטרה אם דאפי' קי"ל דהא כן אינו ובהפקר ע"ש דגנך ראשית מ"ל סשיטרח עד אופטור

 כו ווכה בבקר והשכים כרמו הספקיר כרקי"ל פטורין הם בהן שזכה אחר בידוטלאכהן
 יצא עמך ונחיה חלק לו אין כי הלוי וכא כספרי כדדרשינן הסעשרומ מן פטורוכצרו
 )ס"ט( וכ"ק )טד.( נדרים במום' עיין שוים וידך שידו עמך ונחלה חלק לו שישזה

 בר"ן ועיין ע"ש. הפקר לסעוטי נשמר ופח,י בשבמ וכדאמרינן שלקטו כל ד"המום'
 לסיסר כעינן לא ס"ס אך ע"ש. ונשטר אוכל שהוא כל מ"ד: פ"א פאה וכדמנן ,שם(נדרים
 טלעשר הוא פטוד וככ"ו שזכה אחר נעשה טלאכה דגטר דהא להפקיע גם להפקר כחדיש
 ועדיין גטר קודם ההפקר שהיה דמאחר הוא הכרחה משום אלא הוא הפקעה משוםלאו
 אחר סלאכה גסר יעשה אם אפי' מלעשר הפוטר טעשה ונעשה חיוב לידי הגיעלא

 נגטר זאח"כ ופדה סלאכה גטר קודם שהקדיש להקדש דסי ולא עוטד הוא כפטורושזכה
 אלא פטורים הפידומ דלאו גטור פטור לאו ההקדש דפטור סשום פוטר דאינוטלאכתו
 והגטר גס"ם קודם כשפדח הילכך טלעשר פטור ההקדש דהיינו ממעשד פטור הפירומכעל

 למפירומ שהי' העצטי לחיוב הפירומ וניעור חוזר כטעשר שחייכ טי כרשומ נעשהמלאכה
 כתנאי החיוכ א"כ הסעשר חיוכ יחול הבימ פני ויראו מלאכתו שיגסר עמ שבכלכמנאי
 וחל התנאי סמקיים טלאכמו גוסר שהוא ובשעה טלאכה גטר קודם גם להפירומהי'

 אלא הרשומ טשום הפטור מיבמ אין ואז גמור פטור הו"ל שפוטר הפקר טשא"כהחיוב
 וכיון בה חלק יש להלוי וגם שוים כולם דבהפירומ כיון עצטו פיבמ טשום עצמיפטור
 אם להיפך הילכך סיפטר דטיפטר וכיון הוא גטור ופטור ועיקרי עצטי הוא הפטורדפיבמ

נגטד



 ךקבירכנףן רעשרים תשעה מקור 3~כהןרשןרןקעח
 כיון אמרינן ונהחייכ לידך שוה הלוי יד ואין חיק ילוי דאין כבר ונהחייכ טלאכהונגטר

 הפקעה ולא הכרחה אלא הוי לא דהפקר משום אח"כ הפקר טהני ולא נהחייכדנהחייב
 מ"ל דהא הפקקה הו"ל ע"ש כו' הכואה הד"ה )פח.( ב"ט לר"ת טכירהטשא"כ
 שוים והפקר והקדש טכר ריכ"א ידעה אכל פטור, טירוח אחרדלוקח
 ולאחר מכריחים אלא טפקיעים אינם דשלשהן פוטר אינו טירוח דלאחר זהלקנין
 כהדיא )שם( ההום' שבהכו כטו פוטר אינו הקדש וכ"ש מכר או הפקיר אםטירוח

 והפקר להקרש סקישים וטכר טירוח לאחר פוטר דאינו להן פשיטא והקדשדכהפקר
 טירוח לאחר טהפקר עדיף מירוח ואח.כ זכה אפיי סירוח קודם הפקר דטהני והאעזש

 טלאכהו גמר לאחר אפ.' לגמרי פוטר סלאכה גטר דקודם הענין ולהפכיר יכאראפשר
 דכיא שהורסו כטו הורמו שלא טהנוה אסרינן לא אז שנהחייכ קודם שהפקיר דכיוןטשום
 הפקר להפקיר הכעלים יכולים הילבך וכתבואותיו כפירוהי1 חלק ולהכהן להלוי אין.אז
 החיוכ דאז טלאכהו גמ- אחר לאפוקי לגטרי החיוב טהפירוה להכריח ההפקר ויכולנסור
 יכול יא מלאכתו שנגמר אחר הילכך הלוי ושל הכהן של חלק ולא חלקו רקלהפקיר יכוי ולא והיוי להכהן חלק ככר ויש שהודטו כטו הורטו שלא טחנוה ואטרינןסהחיל
 יהפקיע ולא לןכריח רק יכול לא דהפקר אטרינן שפיר והילכך לפטור להועילההפקר
 הפרשה דבלי יוצא הפרשה וטחיוכ הפרשה סחיוב נטשכים והלוי הכהן של דחלקדכיון
 דומא רכי (: )מט כ"ק דאטרינן והא להפקיר עצה ליכא הילכך הפירוה על טנל איסורחל

 שנגטר דלאחר ניטא ואם ע"ש הפקר יהא עניים שלקטו כל אוטר ערכ לעיהוהיאוטר
 יהא עניים שיקטו כל ערב לעיהותי יאמר כעה"כ אם יועיל וטה הפקר טהני לאסלאכהו
 דכשחרית יהודה יר' כ'טלמא הפקר שיהא שיאמר מקודם מלאכהן שינמרו למההפקר
 דההפקר טשום הכי כשביל ההפקר טהני הפקר יהא עניים שילקטו כל ואוטר קוטרכע"הב

 לא יאסר הלקיטה שאחרי דופא לר' אכל טלאכהו שנגטר קודם כודאי הלקיטהשסקורם
 כד"ה ,שם( ההומי ולפיס"ש האטירה קודם טלאכהן שנגטרו אלה כשכיל הקנהיהי'
 כו' סדעה יאוש ודשיכ טהייאש הי' ראם טהייאש אין רכעה"כ וצ"ל וז"ל: שלקטוכל

 זכו ככר והלא הסעשר מן. יפוטרו הפקר סועיל מה י" הקשי קני כדי יאוש לט"דוא"כ
 התום' כוונה להבין ואיכא טהייאשים אינם הכעיים לטח ההום' כוונת צ"ל ע"ש ענייםכהן

 כלקיט' יאוש לי' חשיכ לא כי וז"ל: הנ"ל כמוג, לכ"ק מקובצה כשיטה שראיהי טהעפ"י
 אפע"י טהיאש אינו מידם להוציא ויכול כשדה שם הם שהעניים זטן שכלהעניים
 טהייאש איננו שהוא לשעה רק הוא ההפקר תיקון כל וא"כ ע"ש להוכעם יכולשאינו
 זו ישעה בשדה עורנה שהוא כשעה אלא אינו טהייאש איננו שהואוהשעה
 הפקר טהני עודנה ואז טלאכהה נגמר לא עדנה 11 וכשעה ההפקרצריכים
 מקשים יר"י גם הא ועוד אח.כ טלאכהו כשיגמור אפי' המעשר מןלפטור
 שגדל יטה טועיל הי' לא הא הטתלקט בל קאסר כי וא"ה הנלקט כל ד"הההום'
 הכי נטי לר"ד וה"ה ע"ש מתקנים חיו לתקן יכולים שהיו טה דם"מ וי"לאח"כ
 שתי הכיא ולא נדרים לעונוה שהגיע לקטן להה עצה נראה האה"ש של המפקוק"ד

 דרכנן דאימור דמוכר ז"ל הרשב"א לדעה וטעשרות הרומות סהטכל שיפריששערוה
 שהי הכיא שלא לקטן לתקן טדרכנן אטור דכי"ט אעפ"י א"כ כידים אפי' לקטןטאכילין
 תרוסתו נדרים לעונת שהגיע וכיון בידים דרכנן איסור על לעכור לו להה סוהריןשערוה
 כשעת להורות נוהגין אנו וכך ע"ש. ל"ג טעיף שליא מי' יזד בש"ע הטחכר כדכהכהרוטה
 הסצות טן חלה להפריש שוכחין רוכ שעפ"י כשכת להיוה שחי הפטח כערכהדחק

סשום



 "עט הכרכה יעשיים תשעה מ"יימקדרדת
 שכך ושמעתי נדרים לעונת שהניע קמן ע"י חלה להמריש מתיר הנני יזם שמחתסשום
 ביו"ם חלה ה"רשת בענין זצ"ל דבריסק אב"ד דיסקין מוהרי"ל הנאון לטעשההורה
 דהפרשה כיון מ"ט במקור לעיל כדבארנו י"ם מחמת לקיים יכול לא דכיעורואעפ"י
 הסשניות בפירוש הרמכ"ם רבינו בשם במקור לעיל שכתבנו כמו להתודות יכוליקיים
 זטן קודם כיעור מצות קיים לא דאפי' משם דמבואר דר"נ במעשה מ"ם טטע"שפ"ה

 עשה שהפרשה כיון בפועל ביעור מצות לקיים יכול שלא עכוב יש הביעור ובזטןהביעור
 אינו י"ם קדושת מחסת ביעור מצות לקיים יכול שאינו אעפ"י ה"נ להתודות יכולכטצותו
 ועוד לעיל כדכארנו והפרשח ביעור דברים שני כולל בערתי דהא הוידוי אתמעכב

 הכיעור לסצות והכנה המצוה התהלת היא והפרשה היא טצוה הדא ונתינהדהפרשה
 בי"ם שהוא כנון שהוא סיכה מאיזה הביעור טצות עכשיו לקיים דא"א היכאהילכך

 י.ם. במוצאי יעשח והביעור להתודות יכול טמילא דעת בן ע"י נעשהוהפרשה

 שלשיםב2קןר
 חעביר כה"נ יוחנן ר' דמע"ש בפ"ה סם"1 כו' יכהנים מע"ר נותנים שהיו ונזמןי(

 ורבינו במל בלשון אמר ויא העביר לשון על טדקדקים הטעשד.הודיות
 תיתא מהני לשון ובכל מתודין, היו יא אחר; בלשון אלא העביר ישון גם מזכירלא
 באותו לומר יכולין היו שלא לפי : כתב המשניות בפי' רבינו והנה אחר. מובן לויש
 היו והם ללוים דאשון מעשר לתת אמר שהי"ח לפי צויתני אשר מצותיך ככלהזסן
 שכשעלה יפי הס~פר עורא שי דינו בית בנזירת הי' חה לכהנים הומן באותונותנים
 וסבני ובכהנים בעם ואבינה ח'( ,עזרא ואמר ככתוב שבאר כטו לוי עמו הלך לאעזרא
 העביר ואם עכ"ל לכהנים ושינתן טעשר להם יתנו שלא הלוים קנם שם, סצאתי לאיוי
 בירושלמי דאיתא שנויה. במחלוקת המעש"ר לנתינת השייך הוידוי חלק רק או הוידויכל

 טעתה עשה ולא עשיתי אומר שהוא מי המקום לפני הוא כעם הילא רבי אטרויתודה
 היו השקיפה עד דתני כהדא יתודה לא טפריש אינו שהוא מי מתודה מפריש שהואמי

 הירושלמי שאסר מה עכ"ל, נבוה בקול אומרים היו יאילך טכאן נמוך בקולאומרים
 : הוא בניחותה כלומר בפשימות הי"א פ"ם בסומה משה הפני טפרש כו' שהוא טיטעתה

 וס"ל יתודה, לא ספריש שאינו ומה יתודה המעשרות שאר מפריש שהוא דמה מה כמוכי

 בפרשה הכתוב כלשון יאמרו שלא אלא המעשר הודיית העביר לנטרי דלאולהירושלמי
 מעם רטפני כלומר נמוך בקול שבחו אוטר דאדם נאמרין באלו כדאמרינן כו' דתניכהדא
 ואינו כראוי ליתן ספריש שאינו סי יתבייש שלא כדי נמוך בקול שיתודה נמי תקנוזה

 : וז"ל איתא ;( )ם: דסומה ובנסר' הלקי אלא העביר לא ולפי"ו ע"ש. כהונן להתודותיכול
 ואנן ללוים דטתבי אטר דרחמנא כתקונו אותו נותנין שאין לפי בזח אר"י מעמאמאי
 סעשר עך מתודה שאין בית כל אר"ל מעשרות אשאר ולודי ,ופריך( יכהנים יהכינןקא

 הכתוב בו ופתח הואיל אביי אמר מעטא מאי מעשרות שאר על מתודין אין שוכדאשון
 סמע"ש דפ"ה ובירושלטי חלקי ולא כולו הוידוי דהעביי טבואר מכאן הרי עכ"ל,תחילה
 הירושימי שנם באופן הפ"מ מפרש ושם בטומה שהובא כמו הסוניא נ"כ נמצאה"ה
 אייהו בשנות והנר"א ע"ש כלל להתודות דלא לנמרי מעשר לוידוי העביר דווחנןסודה
 לפני הוא כעס אילא א"ר בכך ומה ויתודה פריך הירושלמי וז"ל; כתב דטע"שבפ"ה
 לא ממדיש שאינו ומי יתודה שיפריש מי מעתה ופריך עשה ולא עשיתי שאטרחמקום

יתודה



ףקבפרכןק שלשיםמקור כ~קררררנקפ
 אוסרים היו ואילך וסכאן נטוך בקול אומרים היו השקיפה עד דתני כהדא וטשנייתודה
 תקנתו ואם )שם( הירושיסי עי הגר"א בביאור ועיין עכ"ל לבייש שלא וכדי גבוהבקול
 שהיו ובזמן : שכתב רבינו טדברי ללטוד יש זמני רק או לעוים קיים כה"ג יוחנןשל

 העביר כה"ג דיוחנן הטשנה כלשון כתב ולא מתודים היו לא לכהנים ראשו, סעשרנותנין
 זסנית אלא תסידית הי' לא כה"ג יוחנן שתקנת להדגיש כדי היינו הטעשד הידייתאת

 שנותנים בזמן אבל להתודות יכולים היו ולא ללוים ראשון מעשר נותנין היו לאדבזסנו
 בזטנו הלוים את קנם שעזרא ה"ך ממעשר ב8"א כחב שרבינו וכיון סחורים ללוימעש'ר
 קבועה הי' לא שהעביד טה גם ע"ש לדורות קבועה תקנה הי' ולא מעש"ר להם יתנושיא

 אין הא לגמרי וידוי טצות כימל דיוחנן לומר אפשר אי ובלא"ה תליא בזה דזהלדודות
 המג"א שהביא כמו תעשה ואל כשב .אפי' לגמרי סה"ת סצוה לעקור יפה כ"כ הכטיםכח

 שמא גזירה היא נטישבות תקיעה דהא מהרס"פבהגהותיו הקשה ד' ס"ק ה' סעיףבסי'תקפ"ח
 ותירץ עשה במקום רבריהם והעמירו גזירה האי משום דאסור נימא וא"כ שיר כלייתקן
 ונטצא יהקן שמא שייך ביו"ט דגם יתקעו לא דא"כ שופר בתקיעת גזרו לא גזידחדהאי

 ושפיר בשבת אלא שייך לא יעבירנו שמא גזירה אבל התורה מן עשה טצות.שיעקדו
 עבר שכבר עכשיו הילכך זטגית רק כה"ג יוחנן תקנת היתה שלא הדין מן לכן ע"שגזרו
 ובתקפו במקוטו הטעשר וידוי טצות של החיוב ללוים סעש"ר ונותנים עזרא שלהקנם
 לא דהמחבד אעפ"י ווידוי ביעור דיני של"א סי' סוף י"ד בש"ע הטחבר כתב ושפירעוטד
 הזה בזמן גם נוהג וידוי דמצות דם"ל משום הזה בזמן נוהגים שאינם סה דיניםטביא
 כתב רהא לרורו אלא קנם לא רעזרא רבינו כרעת י"ט במעיף פסק רהמחבר ישראלבארץ
 בהגהה: שם שכתב ארט"א להבין וצריכין ע"ש. ללוי וגותנו ראשון מקשר נקרא והואשם:
 שפיר אתי הנ"ל לפי אבל וידוי טצות ליכא דעכשיו רמז שום כאן כתב לא לסה יכהן אףוי"א
 לגמרי התורה מן דבר לעקור הכסים ביד כה דאין עכשיו גם דכ"ע אליבא חל וידוי טצותדחיוב
 דם"ד לעולם כה"גלא יוחנן תקנת לעוים ללוים קנם דעורא ניטא אם דאפי' לסיסר איכאוהילכך
 נותנים שלא במקדח היתה והתקנה לכהן דוקא ויא לכהן אף ליתן הי' דהקנמ ס"ל לדורות הואדקנם
 העביר אלא הוירוי את ביפל ריוחנן לאאמר ולכן מתורים שפיר ללוי נותנים אם אכלללוי
 ובידושלטי להלוי. הטעש"ר כשיתנו אחר לזמן המצוה העביר אלא גמור בימול דלאטשום
 את העביר דיוחנן הא בענין וריהב"ל דר"י סחלוקת איתא ,שם( ובסומה ')שם(דטע"ש
 שנחשדו טתניתא ר"ל בשם חייה ר' ירטיח ר' לגנאי או הוא ישבח אם חטעשדודוי

 הוא לשבח הטעשר הודיית יוחנן דטהשהעביר ס"ל הוא פי' לכחונה סעשר נותניםלהיות
 ר"ע כדבדי לכהנים מעש"ר ליתן אמור הדין דמן ומ"ל ללוי מעש"ר גתנו שלאמשום
 שבח הילכך לכהנים מעש"ד ונתנו ע"ז עברו דהס וכיק דוקא ללוי ראשון טעשרדסובד
 דנותנים מובר דהוא אחד מטעם הוא שבח יוחנן ולד' הטעשרות. הודיית שביטל ליוחנןהוא

 יוחנן ר' דאמד טשום הוא ושבח טה"ת לכהן אף ראשון דמעשר כראב"ע לכהונהסעש"ר
 גדולה תרוטה אלא טפרישין היו שלא וטצאן ישראל ערי בכל ובדק שלח כה"גיוחנן
 הואיל אטר טפדישין היו יא ומהן מפרישין היו טהן שני ומעשר ראשון מעשר אבלבלבד
 מעשר ולתרום לתרומה שם קורא אדם יהא מבל בעון וטע"ש מיתה בעון ראשוןוטעשר
 כו' הראי' עליו מחבירו שהטוציא עני טעשר והשאר הטעוח על מחללו ומע"ש לכהןונותן

 לשלשה נעשה מעשר הי' כו'בראשונה לגנאי מהן אטרה לוי בן יהושע דרגיסילתיה
 בירושלים שהיו ולהברים יעניים ושייש לאוצר ושליש ולויה כהונה למכירי שלישחלקים
 זרוע( ובעלי אגרופין בעלי כהנים היו )דהן פתורה בן ויהודא פתורה בן אלקזר טשבאכו"



 "פאוהברכה שלשיממקיימקורות
 לגנאי וזו מעשר הודיית וחעביר מיחה ולא לסחות בידן מפוק והיתה סזרוע נוטליןהיו
 העברת של המיבה דתרווייהו אליבא לשבח למ'ד ובין לגנאי למ"ד בין מבואר הריעכ"ל

 אמר ולכך עוברת העברה כך עברה שהםיבה וכשם זמני מיבה אלא אינו הואהוידוי
 תיקן לא להתודות שלא יוחנן שתיקן בשעה דגם ביטול בלשון ולא העביר בלשוןהתנא
 ולכן התקנה תעבור הסיבה תעבור כאשר התקנה בשעת ה" ותנאי זטני אלאלדורות
 ט"ב: פ"ה בטע"ש וכדאיתא ובמנין סחכמה ממנו גדול אחר מנין צריך לא התקנהביטול

 סשנחשדו מתניתין ר"ל בשם חייה ר' וטאמר יו"ט. בתום' ועיין ע"ש ברבר ה"ותנאי
 לטה דאל"כ קנס לרורו רק רעזרא הרטב"ם כדעת טוכח לכהונה טעשר נותניםלהיות
 קרית חשוד דינו וכית עורא תקנת המקיים וכי חשוכים כשם לכהנים הנותנים אתסכנה
 ששיטש מי ולא הי' הצריק שמעון אחר דהא עזרא אחר רב זמן אחרי הי' כה"ג יוחנן האלי'

 ח"א טעשר ט"ה בפ"ט רבינו שכתב כמו צרוקי נעשה ולבמוף גדולה בכהונה שנהשמנים

 עפ"י שיא לכהנים מעש"ר נותנים היו ואת ובכל עזרא של סהקנם הזמן עבר כבר ואזק"ש.
 שיעבור עד טעשר הוידוי את העביר כדין עשו שיא ומאחר נקראו חשורים בשם הילכךהרין

 בפיי רבינו ום"ש ה" כדין שלא ללוים נתנו שלא דמה ישבח כמ"ד ס"ל דמוטה הגטרא וסוגי'המיבה
 לומר א"א לשיטתיה ע"ש המופר עזרא שי ב"ר בגזירת חי' ללוים נתנו שלא דמההמשניות
 דורו על אלא גזר רלא מובר בעצסו רבינו דהא כה"ג יוחנן של בזמן גם התסיים עזראדנזרת
 טגזירת תוצאות הי' לכהנים לתת הבאים הרורות שנהגו דמה הכוונה לפרש בעינןאלא
 שנהגו וכיון אח"כ נהגו ומעצמם טהגזירה התפשטות אלא הגזרה מצד ולא עזרא שלב"ד
 גזירת הי' ולו וידוי סצות להעביר כה"ג יוחנן מוכרח היי עצמם רעת על הי' לכחניםלתת
 עורא בימי דהא הסעשר לו'דוי להעביר צורך ח" יא שאחדיו לדורות קיימגם היתה.עורא
 הוא רמילתא וטעטא וידוי למצות ביטל לא זאת ובכל תוקף בכל גזירתו היתהשאז
 העביר 0אי רטעמא כלל הטעשר וירוי להעביר צורך הי' לא קיים דעזרא רקנסארכ"ז
 קיים רעזרא קנמא שהיי בזמן ללוי נתתיו ונם לומר יכול רלא משום הסעשריוחנן
 כתב :( ופ"ו ליבמות הריטב"א דהא לכהן כשנותן אפי' גו' נתתיו וגם לוסר יכולהי'

 כלי לכהן שיתנו עזרא לקנום אפשר היאך ללוי דוקא לר"ע רמראורייתא כיון וא"תוזיל:
 למעשר רבנן ואפקוה הפקר ב"ד הפקר הוא רממונא כיון וי"ל נתונה ידי ישראל יצאו לאשהרי
 חירש הריטב"א עכ"ל, לוים של כשלוחים ועשאום כהניס ברשות ואוקמינהו הלויםם,
 זה ובכח ב"ר כח שנים שהוא אחד בכח יסודות שני על שנתטך עזרא קנם בעניןכאן
 להיות הכהנים את עושים רהב"ד ב' ויסוד הפקר ב"ד הפקר רהיינו א' ימודמיומד
 ב"ד הפקר רהיינו א' יסוד ממפיק ולא הללו הימורות לשני דזקוקים הלוים שלשלוחים
 מקיים אינו רהא ללוי נתתיו לומר יכול הי' לא לחור ב"ר הפקד סטעם דאיהפקר
 בטקור לעיל שכתכנו כמו להטקבל הנותן בין ומבדיי מפמיק רההפקר כלל נתינהטצות
 הכהניס את קורם ב"ר בכח לעשות עזרא הי' זקוק לכן נתינה מצוות מקיים ולאכ"ג

 את הלוים שזכו הזכיה ואחר המעש"ר את בשבילם לזכות הלוים של שלוחיםלהיות
 בכח הלוים של המע"ר את הכהנים זכו אז נתינה מצות קייסו כבר והבעליםהסעשר
 חרבה לעיל והבאתיו בספרי דאיתא רהא חירוש עור יתחרש ולהריטב"א הפקר ב"דהפקר
 בכח שהוא שליחות אבל במתמא היינו לשלוח ולא פי' עצמו לכהן לכהן ונתן :פעטים
 שכתבנו כהונה כסכירי רעשאום טשום והיינו שליח ע"י אפי' הנתינה סצות קייםב"ד
 וידוי להעביר צורך הי' לא עזרא בזמן הילכך שליח ע"י אפי' סהני כהונה דבמכירילעיל
 לתת הטנהג המשיכו זאת ובכל עברח גזירתו תוקף שכבר שאחריו בדורות אבלטעשר

יכהנים



ףעב~רכך; שלשיםמקור כמקררןתקפב
 וידוי להעביד לנחוץ כה"ג יוחנן מצא כלל נתינה מצות קיימו לא ואז לחבא גםלכהנים
 המעם שאמר )שם( בסוטה ריבר"ח ודברי כתורה הנתינה טצות לקיים ש'שובו עדטעשר

 דיהכי אמר דרחמנא כתיקונו אותו נותנין שאין לפי הסעשר: הודיית כה"ג יוחנןשהעביר
 ה" יוחנן בזמן דגם משמע יהבינן קא אנן מלשון ע"ש לכהנים יהבינן קא ואנןללוים
 לרבינו מ"ל ע"ש. עזרא דקנסינהו : כו' ואנן ד"ה לרש"י שטפרש וכמ1 דעזרא קנסאקיים
 וזה לוי שהי' לריב"ל סעש"ר שנתן בר"ג כראשכחן להיפך מצינו דהא דוקא לאודאנן
 ראשון מעשר לתת שנהגו בש"ם מוגיות מהרכה להוכיח הכ"מ וכט"ש עזרא לאחרהיי
 כתב דר"ע טעמא סאי ד"ה :( 1פ1 ביבמות התום' והנה סמעש"ר. פ"א בכ"ם עייןללוי
 ותימא כר"ע דלעיל דר"ס וראב"ע דר"ע בפלוגתא פליגי ור"א דר"מ נראה לכאורהוז'ל:
 בין יר"מ בין לה מתרץ והתם וכראב"ע לכהן לי דיהיב אמר הספינה את המוכדדבפ'
 בתר לאוקמי לי' איה לר"ם אבל כראב"ע התמ לה טוקי דרבנן דאליבא וצ"ללרבנן

 ללוי דסעש"ר ס"ל כר"ע דר"ם ידבריהם להבין צריכין ע"ש לכהן דלכ"ע עזראדקנסינהו
 ידידיה יתכן איך לסעש"ר זרים כהנים לר"ע והא לזרים אסור דמעש"ר ס"ל ר"ם והאדוקא

 ועשה בקום מה"ת דבד לעקור חכמים ביד כח אץ הא דוקא לכהן דסעש"ר עזראדקנמינהו
 מאן דאיכא מכלל ,שם(: ביבמות דאמרינן והא ועשה בקום הו"ל זרות אימורולהתיד
 לאו כהנים ודאי והא בתסיה לאכול לכהן מעשר : וזיל כו' מכלל ד"ה רש"י וכתבדאסר
 דכהנים כריב"ל דם"ל למאן דוקא היינו עכ"ל לוים אקרי דכהנים לקטן כדאסר נינהוזרים
 זרים כחנים גם לזרים אסור דמעש"ר ולר"ם כריב"ל ס"ל דלא למאן אבל לויםאקרי

 דללוי מפורש דהא כריב"ל ם"ל לא ע"כ ור"ע ם"ל כר"ע דר"ש דניטא כיון א"כלמעש"ר
 ה" לא דהקנס לומר ואין דוקא. ללוי למה לוים אקרי דכהנים ולריכ"ל לכהן ולאדוקא
 לעצמו ולא לאכול ללוים וימכור הוא זרות באיסור לאכול אבל לכהן המעש"ר לתתאלא
 אין לזרים אסור מעש"ר למ"ד וסיהו : וז"ל כתכו מבר טר בד"ה )שם( ביבמות התום'הא

 דאיכא רבנן סתקני הוי לא תקלה דאתי דסילתא לטכרו כדי ישראל לקניי שינתןנראה
 מיניה למיכל אתי דילמא חייש דר"מ אשכחן והא ע"ש. למיכלה אתי דילמאלטיחש
 לכהן לתת רבנן טתקני הוי לא דר"ם אליבא במעש"ד ה"נ ע'"ם חדש גבי )יא.(בפסחים
 אפשר איך הקושי' שמתרץ )שם( לב"ב להש"ם וראיתי מיניה. למיכל אתי דילמאמשום
 דאפשר וממתברה וז"ל: כדאב"ע ס"ל לא איהו הא בכורים להביא לר"ם אחדבאילן
 דילמא לטיחש איכא הא זה תירץ יתכן לא הנ"ל ולפי ע"ש. לכהן לי' ויהיב סלוי לי'דזבין
 בשלמא אלא: ר"מ על להקשות מצינו לא )שם( דב"ג הסוגיי שבכל וטה למיכל.אתי

 חזקה יותר קושיי המקשן מקשה לא למה הוא דלוי מעש"ד אלא כו' לכהן לה יהיבתרוסה
 למימר איכא זרות משום לאכול לכהן ואסור הוא בכורים לאו דילטא מעש"ר שיפרישאחר

 שתירצו והרמב"ן התום' עשו ויפה דרבנן אליבא קאי נעיקר דגסר' וטריאדהשקלא
 משכחת איך תקשח אכתי אך ע"ש. אחר ממקום ומע"ור תרומח עליי שטפרישדאפשר

 וראיתי ועשה בקום טה"ת דבר לעקור חכמים ביד כח אין חא עזרא קנסת לד"םלה
 דמדינא כיון לר"א דבשלטא : וז"ל שכתב דקנפינהו בתר ד"ה )כו'.( לכתובותלהדיטב"א
 דסדאורייתא כיון לר"ע אבל לכהן אלא קנים לא אפשר ללוי ובין לכהן ביןדאודייתא

 לא וראי הא  זרים שהם לכהנים דליתביה סתקן היכ' בוה הם כורים זכהנים דזקאללזי
 דהפקר ואע"ג לזרים אסור למ"ד וכ"ש  לזרים טותר טטש"ר לט"ר אפי' חכי לטסברשייך
 בסידי ר"ק נמי קנים וכי תורה דין להפך קביעות דרך כך לעשות אין מ"ט הפקרב"ד

 עזרא דקנםינהו לבתר התוס' שכתבו כטו לד"ס לטיטר ליכא ולפ"ז ע"ש קנמוהאחריני
רהא



 "פג הברכה שישיםמקיימקורות
 אפשר הנ"ל ולפי מעש"ר נהינה כענין לא אחריני כמידי עזרא של קנם הי' לר"ם ע"כדהא
 ר"ע דטחלוקה הרשכ"ם דעה הכינו והרמביין שההום' ,שפי לב"כ הרשכ"ם רכרילכאר
 יכהן לה דיהיכ הכא אמרינן אטאי דא"כ עליו ומקשים עזרא דקנםינהו כהרוראכ"ע
 לפלוגהיה יכמוה כטםכה אוקימנא דבהדיא ועוד לכהן לי' יהיכ מצי נמי כד"ע אפי'כראכ"ע
 דמקסי ומשטע לוים כהנ,ם נקראו טקומוה וארכע דעשרים משום דר"א ומעמאכקראי

 דכהחלה כמוהרים נראים עצמו הרשכ"ם דכרי אמנם ע"ש. מיפלגא קא עזראדקנםינהו
 לראב"ן לי' וטשמע : וכוהכ חוזר דיכור כדי ותוך עזרא דקנםינהו לכהר דפליגיכהכ
 טשסע מזה ע"ש לוים כהנים נקראו טקוטוה דככ"ד כסשמע כהנים אף דקרא לויםעזדיה
 והוא קורא ואינו סכיא אחד כאילן דאמד לר"ם גם להרק היינו עזרא דקנםינהו לכהדיה דמוקי ום"ש פליגי כקראי וראכ"ע דר"ע סודה הרשב"ם דגם נראה יכן פליגי דבקראידם"ל
 ע"ז הוא דלוי טעשר הא סספק ככורימ מכיא איך הקשה א"כ דוקא דללוי כר"עכ"ל
 דלראכ"ע ג"כ לכהן לר"ע דאפי' עזרא דקנסינהו יכהר לאוקמי איכא דלר"ם הרשכ"םכהכ
 לעקור עזרא קנם איך א"כ לזרים אםור מעש"ר דאמר לר"ם לפי"ז שקשה וטה רוקאלכהן
 הסאטר נסזף הרשב"ם טביא וה להנ'ן כדי דעורא קנסא כיל יה משכחה ויא מה"הדנר

 סעש"ר לגכי זרים נקראו לא כהנים ולפ'"ז לוים כהנים נקראו טקוםוה דככ"דדריכ"ל
 וכם"ש דאסר מאן דאיכא סכלל מהירו בפשימוה: לר"ם דפריך )שם( דיכמוהכהםוגיא

 כר'ב"ל ם"י דלא טשום לאו דוקא דללוי מ"ל דר"ם ואע"ג לוים נקראו דכהנים טשוםרש"י
 דר"ע אליכא )שם( כגטר' כדאמרינן מקום ככל אוהו ואכלהם דכהיכ טשום המעםאלא
 לר"ם אפי' למימר ואיכא מעש"ר לענין ככהן ורוה ליכא אקרי לוי נסי דכהן וכיוןע"ש.

 אחד אילן קזנה נדין גם ר"ם דנרי שפיר זאת' הזא ג"כ יכהן דטעש"ר דעוראדקנםא
 אלא קנם דלא רבינו לשימה אכל לדורוה הי' רעזרא דקנסא לם"ד ודק אך וכ"זכנ"ל
 אלא יה טשכחה לא ככורים מכיא אמד איין קונה ר"ם דאמר דהא לסיטר כעינןלדורו

 שק'ל דהוה גינהא ההוא ופו.( כיכםוה דאיהא והא עלי' אחר טטקום שטפרישכגון

 לכהנים קנמא לם"ד ההם וטמיק קבדי לכי לפיהחה אהדריה ר"ע אזיל מיניה םעש"רראכ"ע
 אםור דמעש"ר כר"ם ם"ל דר"ע לםימר איכא לעיל לפים"ש ע"ש. לפהחה אהדרי'מש"ה
 אחר כענין הי' רהקנם וע"כ לכהנים סעש"ד לענין דעזדא קנםא לה משכחה ולאלזדיס
 ולא זרוה משום לאכול לו דאסור להודיעו קכרי לבי לפהחה ואהדרי' ר"ע אזילהילכך
 לרעה לכאר איכא הריטב"א דכרי לעיל שבארנו םה ולפי כלל, לכהנים דםעש"ר עזראקנם

 ניגוד )שם( דמומה הגמר' לשון םגנון יהי' שיא לדורו אלא קנם לא דעזרא דם"להרמכ"ם
 שאחריו כרורוה גם קיים עזרא דקנם לכהנים. יהבינן קא ואנן : שם דאמרינן סה הדסכ"םלדעת
 לטיטר מצינו ולא עורא של הקנם וכמל עכר ככר יוחנן שכזמן כיון רה"פ לסימראיכא

 אבל ללזי נתה' וגם יזסר וטצ' נתן ייו' כאיו הוא הרי יהכהן המעשר רבנהינה הרימכ"אכסברון

 אין שלנו בדור פי' יהכינן קא שאנן טפני ללוי ולא יהכינן קא לכהנים אלא הי' כן לא יוחנןביטי
 לדורו אלא הי' לא עזרא של קנם כי עזרא של סדור נפרדים ואנן עזרא לגזירה יחםשום
 שסמשיכין כטו הכאים כדורוה -הגזירה להמשיך ככחנו חדשנו יא ואנן שאחר.1 כרורוהולא
 יוחנן שכזסן מפני ר"ג החרם זטן עכר שככר אעפ"י נשים שתי כענין ר"ג חרם הזהכזםן
 אה לכמל הכרח והי' כ"ד והפקר שליחוה עפ"י הי' לא הנתינה והילבך לחדש צורך הי'לא

 עכר שככר כזמן היינו לכהנים. מעש"ר נוהנימ שהיו בזמן : רכינו וס"ש הטעשר.וידוי
 נהינה ליכא וככה"ג לכהנים מעש"ר להה לההנהג ההרגלו מעצטם ורק עזראהקנה
 סשום ליכא עזרא של דור רלאחר כיון ללוי נהתי 1גם ולוטר להתורוה יכול ולאללוי

הפקר
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 בזה"ז דוידוי ואעפ"יטצוה שום לעקור חכמים ביד כח ואין שליחות משום ויא ב"דהפקר
 דאורייתא כעין דרבנן דתיקון כל דהא דרבנן אלא אינו בזה"ז דתרומה כשם טדרבנן אלאאינו
 א"א כך לגמרי בעיקרה מה"ת דבר לעקור חכמים ביד כח שאין כשם ואמרינןתיקון

 שהי' ובזסן רבינו: ומדכתב תעשה ואל בשב אפי' גמורה בעיקרה דרבנן דברלקקור
 הי' לא ללוי נתנים היו שלא בזמן כתכ ולא בחיוב מתודה היה לא לכהן סעש"רנותנים
 לכהן נותנים שיש דבזמן כלל נתן טלא לכהן בנותן גרוע דיותר טשמע בשלילהטתודה
 וזה כהוגן זה אלא נותנים דשניהם כיון מתודה אינו ג"כ ללוי שנותן מיאפי'
 יכול אינו כהוגן הנותן גם להתודות יכול אינו כהוגן דשלא סתוך כהוגןשלא

 מעתה דפריך הא לענין כלחש שתקנו טהא הירושלמי שהוכיח כטולהתודות

 השקיפה עד דתני כהדא )וטשני( יתודה לא טפריש אינו שהוא טי טתודה ספריש שהואמי
 אם נמי ולפיכך כיאוי הפריש לא אם יתבייש שלא כדי כו' נטוך בקול אוטריםהיו
 וחששו מפריש שאינו זה יתבייש כלל יתודה לא וזה יהודה שהפריש שזה מתקניםהיו

 יוחנן העביר טה טפני דסומה בגם' הבכלי מעם ולפי ע"ש מעשר לודוי וכימלולכך
 זה כתיקנו מעש"ר נתנו ולא לכהן אלא ללוי יהכי דלא מפני הטעשר אתכה"ג
 קייסו שלא סגולה וטיחידי אחדים ואף כדין שלא עשו שכלם לוטר הטציאות מןרחוק
 כתיקונו שנתנו דטי לתקן רק אלא לגמרי לבמל צריך הי' לא א"כ כדין נתינהטצות
 השקיפה עד דתני מהא להוכיח דס"ל ודאי אלא יתודה לא כתיקנו נתנו שלא וסייתודה
 להתודות שלא תיקנו כתיקונו נותן שאינו מי את להתבייש רשלא נמוך כקול אוטריםהיו
 שלא חששו ולא כלל נותן שלא למי כתקונו שלא שנותן מי בין לחלק איכא אךכלל

 שאין בשביל דאפי' ס"י דהירושלמי ואעפ"י יהתכייש שיא חששו לא כזהאיש דבשביי לטיטר איכא כלל נתן שלא מי אבל כתיקונו שלא שנותן טי אלאיהתבייש
 נמוך בקול הטעשר וידוי אמירת שתיקנו ממה והנכיח להתבייש שלא חוששיןמפרישין
 מעם :( )לב בסוטה אמרינן דהא להתבייש שלא משום המעם סובר לאוהבבלי
 רבינו דקדק והילכך ע"ש נמוך בקול שבחו אוטר אדם אוטר רשב"י דתניאטשום
 והא כשלילה ולא בהיוכ דהיינו סתודה הי' לא לכהן טעש"ר נותנים שהיו ובזמןלכתוב

 חעבירן )וטשני( המעשר הודיית העביר גדול כהן כיוחנן לא פריך ה"ב טדמאי פ"אדבירושלמי
 ולדעת עכ"ל. לבקר צריך אינו בדמאי אבל ובודאי לבער צריך יבער הא יתודהשלא
 אבל ללוי המעש"ר נתנו שלא בזטן רק אלא לגטרי עקר לא הוידוי כה"ג יוחנן דהעביר דהארבינו

 עזרא דהא טחודין קע"א סי' הרטב"ם בתשובת עיין הזה בזמן כגון ללוי מעש"ר שנותניןבזסן
 אמר טדלא הוידוי את שהעבירו בזמן מיירי דהתם ליי דמשמע למיטר איכא לדורות קניסלא
 מיירי דחתס טשמע 1ידוי לו אין הדטאי אטר ולא ביעור לו אין הדמאי אלא במשנהחתם
 יוחנן לא שפיר פריך הילכך כה"ג יוחנן בזמן דהיינו וידוי לו אין בודאי דאפי'בזמן
 ליכא ג"כ בודאי אפי' א"כ העביר כ"ג שיוחנן בזטן מיירי דע"כ כיון פי' כו' העבידכח"ג
 תליא לדורו רק או לדורות דעזרא קנסא אם ונראה כזה. ט"ש במקור לעיל ועייןביעוד
 דר"ע במחלוקת תליא חה דוקא לכהנים או לכהנים דאף רק הי' דעזדא קנסא אםבהא

 ולדאב"ק לכהנים דאף וקנס עזרא דאתא לטימד איכא דוקא ללוי דמה"ת כיון יר"עודאב"ע
 עיין דוקא דיכהנים הי' דעזרא קנסא לר"ע דאפ,' סוכרים ויש דוקא דיכהנים קנסאק"כ
 דעזרא קנסא אם לענין ונ"ם ע"ש. עזרא דקנסינהו בתר אין ד"ה )כו.( כתובותבתוסי
 לומר ע"כ בעינן לכהן דוקא דעזרא קנמא לר'ע דגם נאטר אם לדורו רק או לדורותחי'

 מעש"ר נותנין דהיו בש"ס מקומות בהדבה אשכחן דהא לרודו אלא הי' לא דעזדאדקנסא
9יוי



 "פה הברכה שישיםמ"ידמקדרדת
 טעות הטלוה גכי רגימין רפ"ג וסהמשנה יחושע ל"ר מעש"ר רנתן רר"ג טעשה כמוללוי
 רטעש"ר מטעשר כפ"א שפסק רכינו א"כ מטעשר פ"א ככ"ם ועיין הלוי ואת הכהןאת
 ללוי ליתן שלא ה" רעזרא רקנסא כתכ ובה"ר טחכרו כר"ע רהלכה כר"ע רוקאליוי
 מכל תקשה שלא כרי לרורו אלא הי" לא רעזרא רקנסא סוכר הילכך ע"ש. רוקאולכהן

 ועקר עזרא רקנם טעמא שכתכ להאה"ש ורא'תי ללוי. מעש"ר שנתנו הנאטרותהסוגיות
 הטעשרות עיקר שכל כלאו ,אינו עלו שלא רכל הלוי את תע1וכ פן לך השמר : כתורהלאו

 לא רכריו ע"ש. כלל להם שייך הטעשרות אין עוברים שאינם כל א"כ עכורתםכשכיל
 במל עכורתם חלף שייך ולא כטקרש עכודה רליכא עכשיו רכריו רלפי הימכמובנים
 אכל ררכנן או דאורייתא אם אלא פליגי לא רע"כ אינו וראי וזה לגמרי נתינהמצות

 שליחות טמעם רע,רא רקנסא הרימכ"א רברי שהכאתי סה ויפי לא רכ"ע אליכאלגמרי
 עכורתם רחלף והמענה טירי קשה לא כלום עכר ולא ללוי גטורה נתינה הו"ל כ"רוהפקר
 כסתנותיו והלויים הכחנים זוכים שפיר עכשיו ראפי' לטימר איכא עכשיו שייךיא

 השרה להשקות הפוקל את לשוכר רומה הדבר רלמה משום עבורה ליכא רעכשיואקפ"י
 הנהר ררך יורע הפועל ואין ככך ררכו ואין אם היום כחצי הנהר ופמק הנהרסזה

 יכולין שאין כענין כלילה מטר וכא שרחו לחפור הפועל את השוכר או רכעליםפסירא
 חלף כשכר העבורה חוכות ע?יו המיל שהקכ"ה הלוי כשכט וה"ה רהכעלים פסיראלחפור
 ירעו יא כטקרש ולשרת ולעכר ר' משרתי להיות והלויים הכהנים מינוי וכשעתעבורתו
 מוכן חוא הלוי שכם שמצר וכיון העכורה יחדל וכי המקרש כית יחרכ כי הלוישכם
 הלוים מצר עכוכ שומ ח" ולא כעכורה הפריע החרבן אלא הלאה ולשרת לעכורומזוטן
 טצר אלא והכהנים הלוימ מצר 9א רהעכוכ עכשיו גמ קיים עכורתם חלף שכרהילכך
 רוקא זהו אך הכל וטירו יכנה והוא החריכ שהוא הטקרש בית את והכונה עולםהכורא
 מררו הרי ישראל לארץ עטו עלו שלא רהלוים עזרא בזטן משא"כ הזה בזמן הלוישבם
 כ"ג בטקור לעיל ועיין כלל עכורתם רלף להם הגיע לא הילכך וכזרון נפש כשאטופשעו
 רררשינן קרח הילקום רכרי הכאתי תעשר עשר וכספרי ע"ש עכורתם חלף כעניןמ"ש
 פוסקת אינה נחלד מה לנחלה כישראל מעשר כל נתתי הנה לוי ולכני : רכתיכמטה
 ע"ש כמרכר שעשו מה שכר אוכיין הריהו העכורה שכמלה לפי אלא פוטק אינו מעשראף

 טה רנחלה רוסיא המעש'ר וכות לנחלח, ללוים נתתי קרח %' בתורה רכתיכ כיוןונראה
 והילכך עכורה עירן ללא עכורה עירן כין הפסק לה אין טע"ר אף הפסק לה איןנחלה
 ונותנים נתכטלה עזרא רגזירת הוירוי את להעכיר מהסיכות סיכה שום שאין הזהבומן

 בעהם"ח להגאון ראיתי והנה כה"ג. יורנן שהעכיר קורם כמו בוירוי חייכין ללויטעש"ר
 להתורות יכולין אנו אין כמומאה הכל שמפרישין שכעו"ה רכזה"1 כפי"א שכתכ צרקשערי
 רכריו ע"ש. טהרה רוח מסרום עלינו יערח ער כמטא ממנו כערתי ולא לומר יכוליןשאינן
 טוכח הרי הוירוי ריני הכיא של"א פי' כי"ר הש"ע בעל הא הרין ונגר האמת גגרהמח
 בש,ע כתב צורך ולאיזה אימחי לעכשיו לא ראם הסעשר וירוי נוהג הזה כזטן רגםרס"ל
 כיעור על עוכרים אינם רעכשיו ונראה ולקיים ולעשות לשטור יא אם המעשר וירויריני

 הפרשתי לא היינו כמטא ממנו כערתי רלא מ"ו כהלכה יקמן כתכ רכינו רהאכמומאח
 בממא טטנו כערתי כלא עוכר ראינו למימר איכא הילכך בעזהי"ת לקמן וכרנבארכמומאה

 גם כולל כיעור רלשון כעדתי כלא עוכר הוא כטוטאה והפריש מהור מכל הי' אםאלא
 ועור כעזהי"ת נכאד הנ"ל כחלכה לקמן וגם שונות כטקוטות לעיל שכתכנו כמוהפרשה
 סוף הפרשה שעת של המוטאח רע"י כמוטאה מבעיר הוא הדי כמוטאה שמפרישכיון

שתאבר
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 בשריפה שררכו את שריפה ע'י אמ בטוטאה הביעור שתהי' צורה באיזה בטומאהשתאבר

 לכל הפיסה היא רהיא גטומאה ההפרשה ע"ה הכל שהוא אופן גאיזה או קבורה ע"יאו
 כלא עובר איננו בהפרשתן טבל הי' בקורנה שנטמא משא"כ בטוטאה שתהי'הביעורים
 רבינו כרכתס מע"ש להפריש הוא מחויב טמא טבל אפיי רהא בטמא ממנובערתי
 ופודה בטומאה טע"ש מפריש טבל כשהן כולן הפירות נטטא אפי' : ה"ג סע"ש סה'בפ"ג
 קורם אותם להכשיר רטוב 'ט י מעיף של"א במי' הרמ"א והביאו בי"ר הטור רכתב וכיוןעכ"ל.
 בטבל אפי' אימור ראיכא נימא ואם ע"ש. לשריפה מותר ויהא טומאה שתקבל כרימריח

 טומאה גורם הא מירוח קורם לטסאות מתירין איך למע"ש טומאה .גורם משוםלטמאות
 אין המירוח רקורם וראי אלא ממע"ש חלק בה ויש טומאה לקכל שמכשיר ע"ילמע"ש
 טשום ולא בטמא ממנו בערתי ריא חשש סשום לא טומאה גורם משום כללאיפור
 טומאה לגרום ראמור מזה רילפינן תדומותי משסרת משום לטטאות ראפור התרומהחלק

 לגרום אימור ליכא כלל נתחייב רלא מירוח דקורם וראי אלא )לה.( בפוכה עייןבתרומה
 הגר"א ולפימ"ש הוירוי את מעכג ואינו בטמא סמנו גערתי ביא עובר איננו ושובטומאה
 הא : ליתא י"כ בכשנה דמע"ש רפ'ה הכערה אלא כלל כטומאה הפרשה אימוררליכא
 פרוטה על מע"ש דפורין בזה"ז וא"כ גטוסאה, הבעירו אם אלא כטומאה. הפרישואם
 הטע"ש כין רהמע"ש י ואעפ כלל בערתי לא על עוברים אינם בטומאה המע"ש מגעריןולא
 לומר ואין בטסא מטנו בערתי לא כתב דבשניהם בטומאה לבער אפור פריונו וביןעצמו

 אבל סבעיר אתה אי סמנו דרשינן: ,כ"ה.( בשבת רהא פדיון ברמי ולא ממנורררשינן
 ע"ש. כו' ממנו ואימא : )פריך( שנטמאת. תרומה שך שמן מבעיראתה

 שנטמאת תרוטה של שמ, למעט מנלן א"כ פריו, רמי למעט מטנו דדרשינן ניסאדאם
 פריון לרמי עצמו מע.ש בין חילוק ראין כתב תר"ט מצוה חינוך והמנהתע"ש,

 ע"ש. למע"ש. השוה נ"ר וכן עצמו מע"ש כסו ודינו בטהרה ג"כ צריך רהלוקחמע"ש
 פירות על נפרה ראם פירות על נפרה או כמף על נפרה בין חילוק ראיכא למימרואיכא
 רהכפף נימא אם א2" אז כפף על נפרה ואם עצמו המע"ש כמו בטומאה לבעראפורין
 מפני ממנה פרחה הטומאה העולם מן שסכערין דקודם כיון אך מקודם טוסאהקיגלה
 פ"1 כלים בהלכות רבינו כתב רהא לים או לרוח ונזרה שנשחקה מקודם צורתהשנפפדה

 בשבירתו טהור ותשמישו צורתו ונפפרה שנטטא אחר ונשבר שנטסא כלי כל 11"י:ה"א
 וז"ל: במוף שכתב רילמא או ד"ה התום. דגרי על ~לח.( כפמחים להפנ"י ראיתי הנהע"ש.

 קרא איכא וקרשים כהרומה רוקא אלא למעשר טומאה לגרום שאפור אשכחן לארלענ"ר
 כתב .לה,( במוכה רהא תמוהים לכאורה רבריו עכ"ל בעוהי"ת נכון כנ"י שימוררכעי
 וכל דכתיכ אקרי רקודש שימור בעי ומע"ש וז"ל כתב מכשירה הרי רבר"ה להיפךדש"י
 טומאה לגרום ואסור ש'מור כעי רמע"ש מפורש רש"י כתכ הרי עכ"ל. וגו' הארץטעשר
 טומאה לקכל : וז"ל שמכשירה כר"ה )שם( רש"י רכתב וכמו וקרשים בתרומה כמובמע"ש

 רחטנא אמר תרומתי טשמרת יח( )במרבר כרכתיב ל"רומה טו0אה לגרום ואסורכו'
 לגרום באימור הם שוים שני - ומעשר וקרשים תרומה הרי עכ"ל שימור להעשה

 סעשר בחלת ! וז"י רילמא או ד"ה )שם בפמחים רש"י ום"שטוסאה
 לעשות בירו שיש רבר הואיל קרינא לא הכא כו' איכא הואיל תרי נמיגופי'
 טוכאה לגרום רמותר לרש"י מ"ל רכא, משטע עכ"ל. ופריק מיר טומאה להלגרום
 רא"כ במציאות בירו אלא_שחוא הוא המותר ררבר משום לא בידו דהאי לומר ואיןגמע"ש
 טומאה לה לגרום כידו שיש לכתוב מרקרקלטח

 הול"י
 וראי אלא לטמאותם בירו ש'ש

דס"ל



 "פז הברכה שישיםמ"יימקורות
 שטירה חיוב בגרר נכנס גורם שאיסור חילוק יש ובידו גרם שבין ירש-ידם"ך
 בידים לטטאות אבל בטע"ש ולא תרומתי משמרת דכתיב בתרומה אלא אסורהילכך
 קרש בכל רכתיב ועור בטמא טטנו בערתי לא דכתיב משום אסור במע"שגם
 תגע לא קדש בכך וז"ל. פט"ז שבת ובירושלטי ת,ריע פ' בת"כ ואיתא תגעיא

 תרוטה לרבות דאמר הא וע"כ ע"ש. מע"ש. היא תרוטה היא ומה התרומהלרבות
 ילפינן תרוטותי דטסשמרוו אפור גרמא אפיי אסור נגיעה רק יא בתרוסה דהא דוקאלאו
 בעינן הע'קר אלא ע"ש שטכשירה ד"ה )שס( בפוכה רש"י שכתב כמו אמור גרטאראפי'
 דאמור בידים נגיעה לענין תגע רלא טקרא וילפינן השמירה חובת ביה כתכ דלאלסע-ש
 כלום נאמר לא הארץ סעשר דבוכל תגע לא קדש מכל לטילף ג"כ כוונתו ע"ש הארץמעשר דוכי מקרא במע"ש בירים טוטאה איסור יענין )שם( בסוכה רש"י ומ"ש בידיםלטמאות

 כדכתיב קדש נקרא דמע"ש רק זה טפמוק ללטוד וליכא בסע"ש טוטאה לאיסורבנוגע
 וכיון זד' קדש הוא לר' העץ מפרי הארץ טזרע הארץ סעשר וכל ל:1 כזיבחוקותי
 לטסאות אימור בכלל סע'ש דגם תגע לא קרש. מכל ימילף מצינו קדש דאקרידידעינן

 למימר איכא ולפי"ז ליטוד ליכא למע"ש טומאה לגרום אכל כידים טוטאה איסורוילפינן
 לידי היינו טומאה לידי ויכא שמכשירה מפני יטוי יא טע"ש שי ראתרוג דאטרינןדהא

 הפנ"י של והימוד הניסוק דכ"ז ואולי חוששין אין טוטאה גרם דמשום בידיםטומאה
 דבחלת )שם( בפסחים רש"י ומ"ש טומאה. גורם איסור ליכא ש דבמע בפשיטותשכתב

 לה לגרום לעשות בידו שיש דבר הואיל קרינא דלא הואיל תרי הוי דיא גופיה שטע
 גסורה טוטאה לעשות משטע לעשות, דבירו מובנ.ם אינם דבריו דלכאורה טידטוסאה
 לעשות אלא כיריס לטסא יכול ראינו דמשמע טומאה לה לגרום כתכ; ואח"כ גרס רקיא
 עושה וההכשר להכשיר כגון להבא שיטמא שיגרום אלא מיד מטמא שאינו פעויהאיזה
 יטמא אז בטומאה נגיעה שי סקרה יקרה אם ההכשר אחר כי טומאה לידי גורם שלפעולת
 דאפשר ונראה טמאה מיד איננה עוד לטומאה הגורם עושה אם "מיר' מפיים איךא"כ
 לעכו"ס מע"ש החלת שטפר כגון טיד וטוטאה גורם אחד בנושא הפכים שני שיהיהיצייר
 שליחות אין דהא בידים טטטא ולא לטומאה גורם אלא אינו עכו"ם ליד דהמםירהיטטא
 ושטרתם כסע"ש כתיב יא דהא טומאה מגרם שמירה חיוב ליכא דבטע"ש וטאחריעכו"ם
 לטומאה גורם אלא אינו יירו ססירה לעכו"ס שליחות דאין וכיון טומאה לגרוםטותר

 אלא טוסאה לגרום איסור אשכחן דלא הפנ'.י מ"ש .אך בירים. מטמא ולא מירלטסאה
 מקדשים מע"ש נילף טוטאה יגרום שאמור דין יש בקדשים אם צ"ל וקדשיםבתרומה
 מדה באיזה הלמר רבר ובקדש קדש אקרי דמע-ש דכ.ון ואולי קדש אקרי מע"ש גםדהא
 במע"ש וסלמדין חוזרין אין מתרומה ילפינן דקדשים וכיון וסלמד חוזר אין אחרטדבר
 קדש ככי : ט"ז סי' תוריע בפ' והת"כ הירושלסי בזה דפייגי נראה בידים יממאואפי'
 נשסה נטילת בו שיש מקדש סה תבא לא המקדש ואל ת"ל למעשר אף יכול תגעלא
 הסוגיות דשת' ואולי בידים לטמאה לאסור למע"ש ליסוד אין להת"כ הרי ש ע המעשריצא
 כהת"כ ס"ל בפסחים והירושלטי הת"כ דפליג. במאי פליגי דסוכה וםוגיא דפסחיםמוגיא
 דבידו הואיל הוי יא גופיי שני דמעשר רש"י כתב הילכך טותד בידים טומאהראפי'

 לתרץ אפשד ובזה אסור, בידים דטוטאה כהירושימי ס"ל דמוכה ובסוגיא בידיםלטמאות
 הרמב"ם על שהקשה כו' בחלה י"ה שיצא מהו בד"ה )שפי בפפחים הצל"חקושי'

 שיוצאין סתם כתב טצה סה' דבפ"א ובה"ז חובתו ידי לצאת טהו מע"ש דחלת דיןדהשמיט
 הנ"ל ולפי מע"ש בכסף מהיקוח חלה דין הזכיר ולא בירושיים מע"ש שלבסצה

איכא



ף~בברכףן שלשיםמקור כהקררןתקפח
 בידים למע"ש לטמאות אסור אם והידושלמי דהת"כ במחלוקת תליא דזה לטימראיכא
 גופי' בסעשר הילכך בידים אפי' לטמאות אימור אין דטע"ש כהת"כ מ"ל ריסחיםהסוגיא

 אפור מע"ש דגם כהיהושלמי דכ"ל דמוכה כהמוגיא פוסק ורבינו הואיל חד אלא הוילא
 רבשניהס טע"ש בכסף להלקוח גופיח מעש"ש בין חילוק אין הילכך בידיםלטמאות
 גופיה מע"ש ובין סע"ש מכסף לקוח בין הילכך אמרינן לא הואיל ותרי הואיל תריהו"ל
 המוגיא פשטות כסו אטור טומאה גורם דגם ואולי יוצא אינו בשניהם מהם חלהמצת
 או הקרשים אח לטטא אמור  הי"ב:  הסוקרשין פמולי מה' בפי"ח פסק רבינו דהארסוכה
 דבקדשים פ"ל הרי ע"ש, לוקה אינו הקדשים את והסטמא פמלן שהרי טומאה להםלסבכ
 במכות )עה( ביבטות ראיתא טהא בזה להעיר ויש אקרי קדש נמי וסע"ש גרם אפי'אמור
 דחתם שאני בקדשים לחלק איכא אכן ע"ש, ור*ל דר"י הסחליקת בענין )לג( בזבחים)יד(
 סשא"כ קדשים לאבד ואפוד לאיבור הקדש ילך זה ידי דעל משום לטמא אימור דאיכאהוא

 והילכך להולין ומוציאה יפדה כירושלים אפי' מיטמא דאם כלל לאיבוד ילף דלאבסע"ש
 תרומות מה' בפי"ב רבינו שכתב כמו לגרום ואפי' לטמא אמור בפדיון דא"אכתרומה

 ליר יביאנה ויא הקרשים כשאר ישראי ארץ שי התרומה את לפמא ראסור  וו"ל:ה"א
 )לד( בבכורות ועיין ע"ש. דתרומות פ"ב למלך  בטשנה  ועיין עכ"י. יפסירנה ולאפוטאה

 וטהורות בתלויות תרומות בשתי מיירי דמשמדת קרא אם יהושע ור' דר"אבסחלוקת
 מיירי תרוטות דבשתי פמק הי"ד דתרומות בפ"ב הרמב"ם ורבינו ע"ש. בטהורות רקאו

 הקדש דחבת מכלל )לו( בחולין דאמרינן בחא הקיר א' פעיף ת"ו סי' הקצה"ח הנהע"ש.
 בטאי דאתכשר בשר הא' טטא בכל ינע אשר והכשר טדכת'ב איליסא מנלןדאורייתא
 שאינו קדשים לדם מניין יוחנן ר אמר אבא בד חייא ר' אמר והא נדם דאתכשראליסא
 שהיתה כגון שטואל אמר יהודה כדרב ודלמא הקדש בחבת דאתכשר לאו אלאמכשידם

 הרמב"ם ס"ש ולפי ע"ש. עלי' טופח משקה ועדיין בנהד והעבירה שלמים זבחי שלפרה
 שבע שאר 1.א' המים או כו' קבלה דברי הכשר דברי כל : וז"ל אוכלין טומאת מה' י"בפ'

 על דחולק הרשב"א בשם שם כתב והכ"מ קכ"ל הבעלים ברצון שינתן והואהסשקים
 סביא )שם( יחולין בחידושיו והרשב"א הבעלים ברצון שינתן א"צ רהכשר ום"להרטב"ם
 דפשיטא לי' דמשסק הרמב"ם דעת מיישב והכ"ס ע"ש הבעלים רצון דא"צ התום'בשם
 היכי וא"כ שלהם. שאינו לדבר טוטאה יגרום אחרים דרצון מברא דאין בעליםדרצון

 וסזה בעלים להו לית וקדשים הבעלים רצון דבעינן כיון טים הכשר בקדשיםמשכחת
 של בפרה וא"כ בעלים ממון קלים דקדשים הגלילי יוסי כר' הפומקים כרעת סוכחנראה

 האדר"ת והגאון ע"ש. דבעלים טים הכשר ליי טהני שפיר קלים קדשים דהוי שלמיםובחי
 לר' בק"ק אלא הכשר שייך לא דבקדשים הקצה"ח לרברי' העיר אליהו רבר בקונטרםז"ל

 כעינן הא גכוה סמון ' דסע"ש רקי"ל מה לפי במע"ש הכשר יצוייר לא א"כ הגלילייוסי
 שהי' דאפשר קשה כ"כ אין הפשוט דרך עפ"י ע"ש. בעלים להו לית ומע"ש הבעליםרצון

 וכגון בעלים ברצון דהוכשר משכחת ראז הטע"ש שהפריש טקודם טוטאה לקבלמוכשר
 ולא היינו בערתי ולא דמפרשינן מה לפי וכ"ש בטטא מטנו בערתי ולא התורה אמרהזה

 )לה( במוכה ראמרינן הא אולם בעלות עוד ריש הפרשה קודם דהוכשר בטוסאההפדשתי

 הוכשר יא מע"ש שהפדיש קודם הרי עיש שמכשירה טפני יטוי לא מע"ש שלאתרוג
 מני כשר נטל ואם דאמרינן דהא אמרינן דהתם ואעפ"י שהפריש אחר הבשר טהניואיך
 לפי לם"ד דוקא היינו בעלים לה דיש הכשר טהני הייכך הדיוט םמון םע"ש דאסרירבנן
 אסר איך א"כ כד"ם אפי' אתיא אכילה היתר בה שאין מפני למ"ד אבל סמון דין בהשאין

הא



 "פט הברכה שישיםמ"יימקורות
 אסי ור' אסי הר' ניסא ואם שטכשירה הטעם שייך לא לר"ם הא שמכשירה טפני יטול דלאחא

 כטעסא דפליגי כטחלוקת נמי פליגי שטפסידה סה אמר וחד שטכשירה מפני אסר חדדפליני
 ומ"רמפני אכילה היתר כה שאין מטעם או ממון דין כה שאין מטעם אם פפול ערלהדשל

 מע"ש דאםרי אתיא כרכנן ע"כ וידיריה טמון דין כה שאין יפי כם"ד ם"לשמכשירה
 ומתניתין היתראכילה כה שאין לפי ום"ד כהכשר ואפשר בעלים ואיבא הוא הדיוטטמון
 הוא אפי דר' תפתיים הגטר' אטרה לא למה א"כ שמפסידה מפני כט"ד ס"ל כר"טאפי'
 כה שאין לפי ם"ל דר"א תפתיים לעיל שם הנטר' שאסרה כסו שמכשירה טפנידפגר

 פ"ל ע"כ ממון דין כה שאין לפי ם"ל אכי דר' לעיל הנמר' דהוכיח דכיון ממנודי
 הטעם דס"ל אטי דד' סוכה טמילא כסע"ש אפי' הכשר איכא ולדידהו כרכנןדמתניתין
 לכתחילה יטול דלא הטעם פ"ל ג"כ כר"מ אתיא ומתניתין אכילה היתר כח שאיןיפי
 ה"ר כשם הכ"ם כתכ ה"ח פ"1 ומצה חמץ שכהלכות רכינו על תקשה וכיחוד שמפפירהמפני
 שאין לפי דאמר ,להן כפוכה כ"א כר"ח ום"ל גכוה סמון דמע"ש כר"ם פסק דרכינומנוח
 הטעם ע"כ א"כ בזה ם"ש ר' הלכה פ"1 ככורים ה' ככ"מ ועיין ע"ש אכילה היתרכה
 שככר אהר להכשיר אפשר איך לר"ם לטומאה יכשירו שמא יטול לא כירושליםטע"ש שי דאתדוג כתכ ~'כ פ"ח לולכ וכה' שטפםידה ספני ימול לא מע"ש שי דבאתדונהא

 כה שאין לפי וכם"ד לר"מ אפי' אתיא כשר נטל ואם : דמפיים הא כשלטא סע"שהופרש
 כעלות יש לר"ם ראפי' לומד ואין לר"ם יתכן לא יכשירו שסא הטעם אכל אכילההיתר
 דאמר והא לחולין ויצא ככפף מודה דאיכעי הואיל למימר איכא הואיל לם"דכמע"ש

 כיו"ט חוכתו ידי כו יוצא אדם אין ר"מ לדכרי מע"ש של אתרוג ישם( כמוכה אפיר'
 תיסא : קנין כו' הואיל ד"ה  ,מוה כפסחים התום' שכתכו וסה הואיל אטדינן דיאכם"ד

 דפכר לר"ם כפסח כה יוצאין אין מע"ש דטצות ולה.( שעה כל כפ' אכר אמאילרשכ"א
 לי' חשכינן עלה מ'שתל כעי אי הואיל הא סצותכם חשיב ולא הוא גכוה ממוןמע"ש
 השכה עלה מיתשל בעי דאי אע"נ לה' קדש בהו דכתיכ הנהו דשאנ' ר"י ותירץ כו'כשלו
 סיתשל איכעי הואיל אמרינן לא הנזבר ליד הקדש דאתא היכי תירץ ועוד גכוה שלהכתוכ
 נכרי של חטץ נחשוכ דאטו אותו קונה ה'י דא"כ אטרינן לא נמי פריק כעי אי והואייעיה
 דהפדיון כהקדש אלא שייך לא כו' קונה הי' דא"כ הא עכ"ל. כי' קני איכעי הואילכשלו
 מרשות הוצאה עושה והפריון הקדש כרשות נכנם דככר כיון אהר מיר קנק כמוהוא

 הואיל הוי דלא לומר רשייך הוא התמ וממכר כמקה דקנין דומ'א ההדיוט לרשותההקדש
 כעי אי הואיל מחמת כו' הוי דלא נכרי כיד כחמץ דדומיא כרשות שהוא כמולהחשמ
 כדעת. רהלוי וכיון למכור יסכים דהנכרי אמר דמי משום נכון הטעם והתם ליהקני

 הגזכר להפכמת הוא זקוק כהקדש וה"ה מעכשיו כשלו חשוב להיות הואיל הוי לאהמחזיק
 כשלו נהשכ יהא ,לא למה רשות סשום הפכמה לשום זקוק דאינו טע"ש כפדיוןמשא"כ
 טעמא רהיינו למימר איכא סע"ש. פדיון טענין כלל התום' מזכיר לא ולטה הואילטטעם
 פודין אין דהא לפרות מצי לא כירושלים וטע"ש כירושלים מע"ש כמצות התם מיירידהא

 אינו כנכולים כין כירושלים כין ממון דין כו שאין לפי לס"ד א"כ למע"שבירושלים
 יוצא אין ום"ם סמון רין כו ויש דמי וכשלו הואיל ואיכא לפדות יכול דכגכולים ואעפ"ייוצא
 פליגי לא כ"ע אכילח דכהיתר ,שם( בפוכה אמרינן דהא אכילה היתר בגכוליןדליכא
 ממון דין מו שאין לפי למ"ד נם כידים לטמא טותר דטע"ש אומר,ם היינו ואם ע"ש.דכעינן
 הואיל ססון דין ומטעם איכא אכילה ה.תר הא יוצא אינו כירושלים טע"ש של אתרוגלמה
 כה' רכינו ומ"ש ממון דין לו ויש הואיל ואיכא כירושלים אפי' ולפדות לטטא בירוהא

חו"ס



 הברכה שישיםמ"יי מקורות"צ
 שיפרה אפשר ומע"ש כו' בירושלים שני מעשר של במצה יוצאין וכן ה"ח פ"1חו'ט
 בירושיים מעיש הא שיפדה בירושלים למע-ש אפשר איך קשה ע"ש. מקום ככלויאכל
 לפי כם"ד מ"ל הרמב"ם דהא להפדיון צורך אין ממון רין שיה" דבשביי ואעפ"י נפרהאינו
 הוא הצורך רעיקר אלא אכילה היהר בה 'ש מירושלים ומע"ש אכילה היהר בהשאין
 באיזה מציאוה יש אם מספיק זה ובנלל המושבות בכל להאכל ראוי שיהי' כדילפרוה
 כגון לפרוה מציאות שיש וכיון חובתן ירי בהן יוצאין המושבוה בכל שנאכל שהואאופן
 רין דבעינן היכא אכל תאכלו מושכותיכם בכל בהו וקרינן לבכורים דטי יא נטמאאם
 רין בה ההי' שעכשיו צריך אלא ממון רין שיהי' במציאוה רק יש אם ממפיק לאממון
 צריך הרממ"ם לדעת הכשר לענין וה"ה שלו לעשוה עכשיו שבידו הואיל מטעם אומטון
 ואיך לה משכחה היכא הכשר ירימ במע"ש א"כ הכשר בשעה האוכל קל הבעלותשיהי'
 ע"ש. יכשירו שמא טשום יטול שלא בירושלים מע'ש של ראתרוג טעטא ל1לכ בה'כהב
 הואיל וליכא בעלים וליכא הוא גבוה טמון מע"ש הא במע"ש המשקה מכשיראיך

 רהרמב"ם ה"ח חו"מ מה' בפ-1 משנה הלחם ולפימגש כירושלים פודין דאיןבירושיים
 אתי הוה ע"ש לגבולים ירושלים כין תילוק ויש כעיים ממון רמע"ש דר"ם כרכנןפומק
 קשה. כר"מ פמק דרבינו דמ"י להכ"מ אבל בירושלים בטע"ש הכשר רמהני האשפיר
 אמר ולא רר"מ אליבא שב,רושיים מע"ש בינייהו איכא )שם(: במוכה דאמרינ;והא
 שאין לפ' ולמ-ד בד"ה ישם( מוכה בהומ' ועיין בינייהו איכא רכ"ע אייבא בגבוליםסע"ש
 ממון רין בה שאין לפי למ"ר בירושלים אכילה היהר בה יש הרי אכילה היהרמה

 חטדא כרב מיל לא דמוכה דהמוגיא מזה ראי' אין הוא נבוה מ0ון לכ"ע בגבוליןמע"ש
 הוא גמוה רממון דלכ"ע מ'ל ובגבולין לגבולין ירושלים בין דמחלק :( )יבבסנהררין
 לה שיש מה אבל המצוה עשיוה במקום אבילה ההיהר שיהי' רבעינן דם"י למימרראיכא
 לה דיש לה משכחת הא האטר ואם בגבולים מהני לא בירושלים אכילחהיהר
 מ"ך לא בעצסו חמדא דרב ואעינ למע"ש ישפדיון בגבולים דהא פדיון ע"י בגבולים גםהיהר

 ובר"ן ג"כ ממו; רין לה 'ש וטמילא הואיל ם"ל רסוכה הגמר' :( )מו בפמחים כדאיהא הואילראמרינן
 נטל ואם יטול לא בירושלים מע"ש של : אהרוג בטתניהין דא0רינן הא על כתב )שמ( סוכהע?

 נמל ראם לירושלים חוץ נמי וה"ה הוא בעלים מטון מע"ש רבנן רקמברי הוא רכשלוכשר:
 לא לכהחלה בירושלים ראפי' ליה הני לרבוהא איא בירושלים הוא לאכילה ראוי רהאכשר
 אכילה היהר לה שאין לפי רלמ"ד לר"מ נשמע ומררבנן פליגי נמי רבנבולימ ם"ל הריעכ"ל

 בגבולים אפ" בה יוצא אכילה היהר לה אין רבגבולים ואעפ"י יצא לר,מ אפי'בגבולים
 ומצות לולב בנמ'לה אמורים רברים ממה אולם בירושלים אכייה היהר לה רישסשום
 לרבנן אפי' בגבולימ מע"ש של מצה באכילה אבל בגבולים טע"ש של אהרוגלקיחה
 המאה מצוה 1ה1"ל בעבירה אוכל סוף סוף הא בירושלים אכילה היתר לה רישסה סועיי ומה לאכלם אסור כגבוליס טוף טוף הא בירושלם היתר יה דיש ואעפ"י יצאלא

 כמו כעלוה יש ולמע"ש לקרשים רומה אינו רמע"ש העיר אליהו הדבר והנהבעבירה.
 כ11נה1 )פח,( ביבמוה הום' ממ"ש הוא בעלים רממון הגלילי יומי יר' קליםבקרשים
 דאין רבעי לנמע דמי ולא רחבריה ואפי' וז"ל: כו' רמים קרושה אי בר"ה ההום'למ"ש
 אוכ?ים שהם כיון גבוה ממון שהוא אעפ"י בעיים ברשוה רחשיב כעליו א?א לפרוהיכול
 אין מזה עכ"ל ארם כל משאר יוהר בעלימ ברשוה חשיב לא הקדש אבל בירושליםאוהו
 היא.לאו ר"מ צנועין תנא מאן )סט(: כב"ק אמרינן דהא למע"ש בעיות דישראיי
 ואם רכהיב ברשוהו רחסנה קמיה או פדייה לענין ואפ"ה הוא גבוה מטון מעשר ר,םאמר

גאול



 "צאה2ברכה שישיםמקיימקורות
 רכתיב קרש מה כי מעשרו רחמנה קרייה עליו יומף חמשיתו ממעשרו איש יגאלגאול
 כרם כו' אף ברשות'ה רחמנא אוקמיה פדייה לענין הוא גבוה דממון אע"ג טעשרגבי
 איתיה כי דהא ברשות'ה רחנא אוקמיה אחולה לענין הוא דידיה טמון דלאו אע"גרבעי

 למ"ר הוא דידיה דלאו לדבר דמע"ש מפורש הרי ע"ש. הוא ד'דיה לאו הא נמיברשותיה
 שני ר"א דאמר כמו בגדר והו"ל ברשות'ה אוקמ'ה בפדיה לחייבו כדי אלא גבוהממון
 וחטן כר"ה בור חן ואלו ברשותו כאילו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינודברים
 ברשות דחשיב בעייו אלא לפדות יכול שאין התום. שכתבו ומה ולמעלה. שעותמשש
 בין שיש ההבדל ה"פ בירושיים. אותן אוכלים שהם כיון גבוה ממון שהוא אעפ"יכעלים
 ובעל יראה בלא שיתחייב כד' להובתו היינו ברשותו כאייו הכתוב שעשאן דבדיםהשני
 הוא שרק לזכותו ברשותו כאילו הכתוב עשאן והכא בור בנזקי לשלם חייב 'הי'הבור
 גוף בעצם וכות ולא הוא חיצוני זכות זה ,זכות אבל בירושלימ יאכל הוא ורקיפדה

 דאשכחן השתא אבל : כו' רחמנה קרייה בד"ח ,שפי כ"ק התום' וס"ש בעלות לו ואיןהמעשר
 ש"ם חומש מופיף א'ן מדעתו כשפודה אפ" ואחר חומש שמום'ף שלו כ"כ חשובשיהי'

 אלא ממש לגמרי לא עכ"ל. אחרים כרשות היא ואפי' כרשותיה רחטנא אוקמיהדלגטרי
 לא לר"ם במע"ש המקדש לטה המעשה בגוף זכות באמת הי' דאילו חיצוני זכותרק

 אלא כו' יגנזו הקדש וכתב מע"ש יוסף רב מתיב : איתא :( ,קי"ב בסנהדרין ועודקידש
 באכילה נמי לישתרי הוא גבוה מטון לד"ה דבגבולין איתא ואם יגנזו וקקני מגבוליןלאו
 אוקמיה הוא גבוה ממון מע"ש למ"ד דאפי' איתא ואם ע"ש. הוא הדיומ ממון לאואלא

 מצי מי ה'א ר"ם איליטא י,ו: ,נד ובקידושין יגנזו אטרינן שפיר לגמרי ברשותיהרחמנא
 ועיין זכותיה את יהיכ סצ' לא ימה לגטר' כרשות'ה אוקסיה ואי ע"ש כמתנה ליהיהיכ

 לם"ד טע"ש לטה לגמרי ברשותיה רחמנא דאוקטיה נימא אם ועוד ,י"א(בבכורות

 בגבולין אבל בד"ה ,שם בסנהדרין רש"י ום"ש יחשב טמון דין בו לאין הוא גבוחממון
 צ"י ע"ש הוא גבוה דטמון החלה מן פטור ד"ח בפדייה אלא אכילה היתר לה שאין :ו:"ל
 איכא ע"ז אלא כשלו והוי הואיל ליסא הוי מאי הוא גבוה ממון אם בפדייה אפשראם

 הצר'ך למה א"כ הואיל א0רינן דלא ,שמי בפמחים סבר ור"ח אמר ר"ח דהתם מרלמי
 אכילח בהיתד ואפי' הוא גבוה דממון לי' תיפוק אכילה היתר לה שאין לפי להמעםרש"י
 שיהי' דבעינן מ"ל וגם דידיה וממון אכילה היהר בעינן דתרתי דם"י וטשמע פמורג"כ
 ממפיק בירושלים אכילה היתר לו דיש דכיון הר"ן כם"ש ולא בגבולים באכילהמותר
 עריסותיכם קרא דאמר עימה שאני י.(: )לה בסוכה כדאמדינן מעטא רהיינו למימראיכא

 אבל ל"א וז"ל: ישם( בפנהדרין רש"י שכתב אחריני ולישנא ע"ש, זימני תריערימותיכם

 קרינא לא הגיפה גלגול בשעת דהיינו חלה חיוב בשעת אכילה היתר לה דאיןבגבולין
 התוס' כם"ש דס"ל טשסע עכ"י החלה מ, פטור לאח"כ פדאה זאפי' עריסזתיכם ראשיתכיה

 ד"ה בנבולין חלק פ' דאמר והא וז"ל: ותנן ר"ח :( )ימ ובכורות איהו ד"ה :י )נגבקידושין
 קרינן דלא משום אלא בגבולין לכ"ע גבוה סטון דחשיב טשום לאו החלה סןפמורין
 דם"ל טשמע לפי ד"ה )שם( כסוכה והתום' ע"ש באכולח דאפור כיון עריטותיכםבי'

 ואליבא בגבולין שני מעשר נטי למימר טצו והוה וז"י: שכתבז ררש"י א'כלישנא
 בבוה ממון לכ"ע דבגבולים ם"ל הרי עכ"ל. גבוה ממון שחוא חלק בפוף כדטוכתדכ"ע
 דצריך מאן א"ב בגבולים שני מעשר פי' : התום' כוונת שם מפרש המהרש"ל והנההוא
 ליכא טמון ודין פריון ע"י לה 'ש אכילה דהיתר מכשיר נמ' הכא טמון דין ולא אכילההיתר

 רפליג. אהא חיק בסוף ר"ח דאטר והא כו' לקדש ואסור יכ"ע הוא גבוה טטון פוף פוףשהרי
ר"ם



ף;ב~רכןץ שלשיםמקור כ~קררןתקצב
 כעל ע"כ פטור ד"ה כגבוליס אבל כירושלים אלא שנו לא חלה לענין כמע"ש ורכנןר"ס
 ומהרש"א עכ"ל אכילה בהיתר מגי ולא ממון דין דבעי דהכא דאטר כמאן כבר אתהכרחך
 היתר לה ואין השתא באכילה אמור מ"מ פדיון לה יש אם דאף דחוק דהוא עליוכתכ
 אלא פדיון לה דיש אע"ג בגבויים הוא גבוה דסמון התם קאמרינן ולא מקריאכילח
 כגכולים דמק"ש הטהרש"ל מ"ש ע"ש, בהדיא שם וכפרש"י עכשיו היתר יה דאיןמשוס
 בירושלים היתר לה דיש משום לפרש רצה ולא פדיון לה דיש משום לה יש אכילההיתר
 )שם( במנהדרי; שכתב כרש"י דמ"ל התוכ' דברי מפרש שהוא היינו לעיל שכתכנוכטו

 בירושלים אכילח היתר לו דיש משום כתב ולא כפדיה אלא אכילה היתר הוי לאדבגבולים
 דהא יכונה אכילה היתר לו יש בירושלים לאכול היתר לו יש דאם כהר"ן ס"ל דלאמשום
 חו'ן אבל אכילה היתר בה יש שהרי : כשר נטל ואם ד"ה )לד:, בסוכה רש"יכתכ

 לענין אחר בלשון רש"י כתב )שם( ובחלק עכ"ל לכם הראוי כתיב דלכם לאלירושלים
 לא בחלה שנתחייב גילגול דבשעת משום לד"ה טחלה פטודה דבגבולין טע"שעיכת
 מ"ה פ"ג במוכה התיו"ט שכתכ וכמו עריסותיכם ראשית הויא לא אכילה היתר לההיתה
 בתרומה דהא לאחזי דגברא להיכא מלאכול מעכבתו שהסקום היכא בין צ"ל רש"ילדכרי
 והכא לכם ראוי הוי ולעני לכהן וחזי הואיל חזי לא דלדידיה דאע"ג פירשוודמאי
 שכתב כסו סשמע ולפי"ז ע"ש פמול לירושלים הוץ ואפ"ה בירושלים חזי גופיהד-דידיה
 באכילה אסור השתאר עכ"פ דהא נקרא באכילה אסור ט"מ פדיון דיש דאף דמוכחהמרש"א
 והא אכילה היתר לה אין דבגבולים ,שם( ובמנהדרין )שם( בסוכה רש"י כתב למהדאליכ
 ד"ה :( )ל כעירוכין התום' שכתכו כמו והטעם מהני דלא ודאי אלא פדיון ע"י היתר להיש

 דחזי בטידי אלא לתקנו שראוי מה מועיל דאינו וי"ל : וז"ל אחר טסקום עלי'ולהפריש
 סהקדשות מערבין דאין לעיל דאסר ותדע לכהנים דחזיא תרומה כגון אדם לשוםהשתא
 דעכ"פ כיון טוקיל אינו בפדיון דאפשר הא ה"ה א"כ עכ"ל עלייהן לאיתשולי דאפשראע"ג
 פ"ד המלך בשער ועיין למועד חזון ועוד קצרתי וכאן בזה ישלהאריך ועוד ח~י לאהשתא
 מע"ש או הקדש או הפקר של וכדומה פירות על הכשר דין חל אם וע"דבהחו"ט
 כרצון עלי' יותן שהסשקה דכעי הרמכ"ם לדעת כעלות האוכל על שאין כאופןוכדומה
 הוא תנאי ורצונם דבעלות נימא דאם כן דאינו לענ"ד הכשר אין בעלים אין אםהבעלים
 דמכשירין ממתניתין הרמב"ם רבינו על תקשי באמת ההוא בתנאי תלוי וההכשרבהכשר
 מי ופשט המים א0ת לתוך שנפלו פירות )לא:(: ובחולין )יט.( בחגיגה והובאו ס"1פ"ד
 וכתב ע"ש יותן בכי ופירות טהורות ידיו שיודחו כשביל ואם כו' ונטלן טמאותשידיו

 שידיו 0י סדקאסר בעלים רצון בעי דלא בתוספות דקדקו טכאן )שם(: לחוליןהרשב"א
 וכי מדכתב דעיקר1 ועוד הפירות בעל שאינו אחר אפי', דטשטעטסאות
 שיותן ענין באיזה משטע יותן דקרי היכא וכל יתן דכי דוטיא יותן ואסר סיםיותן
 וקרינן יתן דכתב הכשר דלגבי וסינה כו' אתרים רצק ע"י כין בעלים רצון ע"יכין
 בפי"ב כתב הרמב"ם אבל אחר לאדם אפי' אלא לבעלים להו דניחא דוקא בעינן לאיותן
 הבעלים ברצון עלי' שיתן והוא משקים ז' שאר ואחד המים אחד אוכלין טומאתשל
 אלקים דברי ואלו דאלו ניענ"ד הנ"ל דטבשירין מהמשנה רבינו על יקשה שלא וכדיעכ"ל
 בעיים רצון ע"י בין שיותן ענין באיוה סשסע יותן דקרי דהיכי אמת ושניהםחיים
 יותן כי דיהי' היכא כי הרצון ביחור. הבעלים רצון דבעינן ואמת אחרים, רצון ע"יבין

 כי והרצון כלל טכשיר אינו זה בלי כי בהכשר תנאי הוא . הזה הרצון יתן דכידוסיא
 חילוק ויש חיצוני עכוב אלא ההכשר בחלות תנאי לא הוא הכעה"כ רצון דיהי'חיכא

ביניהס



 "צ' הברכה שישיםמ"יימקורות
 המים אטת לתוך שנמלו פירות כסו לרצון תחלתן שאין סשקה רהיינו לדינאביניהם
 להנפילה להחשיכ שיהי' מי שיהי' לרצון פופ1 לכה"פ שיהי' בתנאי אלא סכשירשאינו
 בחלות תנאי היא זו הפעולה בהגבהתו יריו לימול פירות נפילת להך דסחשבהכגון

 סי יהי' ע"י להתקיים יוכל הזה והחנאי יותן וקרינן יתן מכי ילפינן הזה והתנאיההכשר
 שעושה מי אחרים רצון ע'י בין בעלים דצון ע"י בין אלא הבעלים על דוקא לאשיהי'
 מוכי ילפינן דלא רצון מין עוד ויש יוכשר והאוכל עשח שעשה מה לרצון המשקיםאת
 דרצון דפשימא לי' דסשמע הכ"ם כמ"ש הבעלים רצון דבעינן פברא עפ"י אלאיותן

 דאפור שלהם שאינו לדבר מומאה יגרום אחרים דרצון פברא דאין בעינןבעלים
 המשקים לעשות רצון מין כעלים להם שאין אוכל כטיני רצונייט תרתי הני כיןונ"ם
 בלי ההכשר בחלות הוא תנאי יתן דכי סויתן ילפינן זה רצון סין אשר להכשירחשוב
 רצון אלא בעיות של רצון לא הוא הזה הרצון בעלים לו לאין בעלים לה יש ביןהברל
 שהבעלות כלומר הבעלות סצד רצון רק שהוא השני הרצון ומין ההכשר בחלותהתלוי
 לחרצון צורך אין וכדומה הקדש חפקר כגון בעלות שאין במקום א"כ הרצון אתגורמ
 רבינו עי שקשה מה יתורץ ובזה רבינו לדעת אפי' כאן אין רצון כאן אין בעיות אםכלל

 מיירי דחתם לסימר דאיכא המים אמת לתוך שנפלו בפירות דסכשירין דפ"רמהמשנה
 בענין לנו שנוגע סה יבואר ובזה שהוא סי ברצון רק צורך דאין הפקר שלבפירות
 המשקין את הסחשב של הרצון ספפיק בעלים לו ואין הוא גבוה דמסון למ"דהסע"ש
 הזה בזסן אם הענין אלא לבאר לנו אין אנו ועתה מומאה לקבל ויוכשר לרצוןלהיות
 למע"ש תרומה בין חילוק דאיכא ונראה הוידוי את וסעכבים בממא בערתי לא עלעוברים
 אימוד ייכא הפרשה טיפני אבי ואילך סהפרשה רק מימאה איפור חי אינו מע"שדסשום
 כבר אם החולין את למסאות אפור הפרשה קודם אפי' תרומה סשום סשא"כמומאה
 אפרו רהא לממאה לאפור רבנן בה גזור מלאכתן נגסר שלא ומתנות סלאכתןנגסר

 דאפור ואע"ג : ממא ד"ה :( )ב בחולין התום' שכתבו כסו תרומה משום חוליןמוסאת
 שנגמר ולאחר ע"ש תרומה בהו דשייכא בפירות דוקא היינו שבא"י לחולין מוסאהלגרום
 במומאת ורישא ומהרה במוסאה ופיפא דישא : )ם"א( בגימין כדאיתא מה"ת אפורסיאכתן
 לממאה שאפור דאורייתא חלה ופיפאבמוסאת ד"ה רש"י וכתב חלה במומאת ופיפאחולין
 ומהרה במומאה ופיפא רישא ובד"ה עכ"ל שימור לה עביד תרומותי משסרת את דכתיבביד

 חולין מוסאת משום אלא אינו הגלגול הגלגולולפני לאחר הגלגול קודם בין רש"ימחלק
 דלא בסע"ש וא"כ ע"ש תרומותי משמרת את דכתיב ומשום סה"ת הגלגול ולאחרומדרבנן
 קדש נעשה הפרשה דע"י ואילך מהפרשה אלא מומאה איפור ליכא דמשמרת אזהרהכת'ב
 בוצרין ואין : )נ"1( בע"ז דאמרינן והא הפדשה לפני ולא תגע לא קדש דבכל אימורוחל
 דגורם סשום וו"ך: בוצרין ואין בד"ה רש"י וכתב במומאה פירותיו שקושה ישראיעם

 דעובד ה"מ פיפא כדקתני לחולין מוסאה לגרום מותר השתא דם"ל ואע"ג הואמומאה
 בגימין ותום' ע"ש לתרומה מוסאה לגדום ואפור לתרומה הם מבולים דישראל אבלכוכבים
 משגילגלה פפק לה נולד :י 11 דנדה בפ"ק דמייתי דתנן מהא סקשים )שם( ובע"זושם(
 שיעשו עד לתרומה ראוים אינם נמי והכא במומאה תעשה חלה חיוכ עלי' חלה לאשעוד גלגוי דקודם אמרינן אלא דמי כחלה לחלה המבולין חולין וקפבר כו' כמהרהתעשה
 כאן אין קמח שהוא זסן דכל התם דשאני לוסר שדוחין ויש במוסאה יעשו לא ולסהיין
 שהקדיסו אמעשר דהוי מידי בענבים שהיא משעה ראויה תרומה אבי כלל חלהחיוב

 רבינו חקשה ועוד מירוח קודם לתרומה מבל להחשיבה הוא תיסה דבר אכןבשבלים
יהודה



ךקבירכףק שלשיםמקרר כ~קרףןתקצד
 שלא ער טומאה ספק להם שנולר פירות וכן כו' רחלה בתוס9תא תניא רבהריאיהורה
 ספק באיזה תלוי ותרומתן בטהרה יעשו טלאכתן משנגטרה טומאה יעשוב טלאכתןנגמרה
 רשאני לתרץ יש אכן הכי אסרינן נמי ב9ירות אפי' אלמא לתרוטה הספק ברבראטרו
 ליזהר לו יש כאן אבל לגמרי טהור להיות עור וא"א טוטאה פ?ק להם נולר שכברהתם
 קורם הייכך לכהן ראוי תרומה להיות רא"א בזטה"ז ולפי"ז ע"ש. לכתחלה לטטאותשלא
 מחמת וכ"ש איפור ליכא תרוסה מחטת ואפי' ולטמאותם להכשירם סותר טלאכהגטר
 אחר רק לפרותן א"א אם מע"ש לטטאות רטותר שהוכיח כפ"א להאה"ש וראיתיסע"ש
 טעמא והיינו למע"ש טוטאה לגרום רבירו )שם( בפסחים רש"י שכתב ממהשנטטא
 לאכול רא"א וכיון אחרת מצה לו שאין מיירי רע"כ מצה חובת ירי מו לצאת רמבעיכיון

 לטמאות מותר שפיר בטומאה כ"א בירושלים לפדות וא"א יפרנה בטרם בירושלמיהמע"ש

 לאכול מותר הוא הרי אחרת טצה לו שאין מיירי אם הבנה מחומר רבריו ע"ש לפרותוכרי
 ולמה : הירושלמי סשם )לח( בקירושין התוס' כתבו רבכה,ג כמו ל"ת רוחה עשהטטעם
 אפיי וא"כ ע"ש רחרש ל"ת וירחה טצות תאכלו רבערס עשה יבא טחרש טצה אכלולא

 אינו רמצה רעשה מתרץ רהירושלמי ואעפ"י צורך ללא לטמאות ול"ל צורך איןלהפריון
 הל"ת והא הריבור רלאחר לל"ת רוחה הרבור רקורם עשה ראין משום רחרש לל"תרזחה

 רנתברר טסיק צ"1 מסי' ארי' השאגת הא הוא הריבור רלאחר ל"ת בגבולים מע"שראכילת
 רמצה עשה ראין טעמא להאי וליתא ל"ת לשאר וה"ה רהרש ל"ת לרחות ראו' רטצהרעשה
 רמצת עשה ענין מועיל אינו טע"ש של חלה בטצת אולם ע"ש. לל"ת רוחה הריבוררקורם
 כטצה מקיים ואינו כלל מצה דאינו אמרינן המושכות ככל לאכול ראוי אינו דאםסע"ש
 כי מע"ש של בחלה טצה טצוח לקיים לה משכחת לא הילכך כלל מצה מצות שיאכלזו
 נימא אם וא"כ המושבות בכל לאכול ראוי הטצה את ויעשה ויפרה לטמאות מציאם

 אין המושבות בכל לאכול ראוי' אינה המצה וא"כ לטמאות רשאי איננו הריןרעפ"י
 שכחכנו מה לפי אבל למצה מצה שאינו טרבר לעשות יכול מצה לו שאין טהחהכרח
 לטמאות לעכו"ם שיטכור כגון מיר טוסאה להביא מירו וסמילא ט:מאה לגרוםרסותר
 נפ"ו שכתכ הרמכ"ם דכרי שפיר נטי אתי הסושכות ככל לאכול ראוי לטצה נהשכשפיר
 והקשנו טקום ככל ויאכל שיפרה שאפשר משום יוצא מע"ש של דמצה טעמא חו"מסה'
 לטמא דהייגו טיר טומאה לגרום אפשר הנ"ל לפי אבל בירושלים מע"ש בפריה אפשראיך
 רס"ל ניטא אם אבל טותר למע"ש טומאה דגרם רכ"ל ניטא אם אלא אינו וכ'ז עכו"ם.ק"י

 לולב מה' כפ"ח רכינו שכתכ ממה שמשמע כמו אסור לטק"ש טוטאה רגרםלרבינו
 דאסור דם"ל משמע לטומאה יכשירו שטא יטול לא בירושלים שני מעשר של דאתרוגטעם
 בירושלים מע"ש של רטצה הטעם רבינו שכתמ רמה למימר איכא במע"ש. טוטאהלגרום
 רינים שלשה איכא רהא הוא רהואיל טעמא משום מקום בכל ויאכל שיפרה סשוםיוצא

 יוצא אינו בכורים רטצת כר"ע דהלכה משום כר"ע רפסק רר"ע אליבא הרמב"ם לרעתסהואיל
 יוצא אינו ובכורים מחמירו כר"ע והלכה ור"ע הגלילי יוכי ר' בזה רפליגי יוצא סע"שומצת
 אותו פורין נטמא ראם הואיל ראטרינן טעטא היינו ומע"ש מושבותיכם בכל נאכל רלאטשום
 לגרום בירו אינו אם אפי' אמרינן והואיל :( )ל1 בפפהים כראיתא סקום בכל אותוואוכלין
 עליהם קרא לא ואי הואיל הואיל תרי ה"ול טימאה לגרום בידו דאינו כיון טע"ש וכחלהטוסאה
 אליבא טעשר בככף ללקוח ורמי במושבות היתד לי' ואית לה פריק טיטטא ואי והואילשם
 רבא אמר ,לח,( התם ראטרינן והא אמרינן לא הואיל דתרי יוצא אינו ובשניהםרר"י

 הואיל תרי רהו"ל אעפ"י יוצאין מעשר בכמף מלוקח ואפי' הוא חר טעשר שםמסתברה
חיינו



 "צ" הברכה שישיםמ"יימקורות
 חר אלא הו' לא גופיה כטעשר א"כ כטע"ש מוטאה לגרום דמותר הסכרא לפ' דוקאהיינו
 אעפ"י הוא חד טעשר דשם טשום דיוצא נס' טעשר ככסף כלקוח אטרינן ממילאהואיל
 א"כ כסע.ש מומאה לגרום דאסור נימא אם אכל הואיל תרי איכא מעשר ככסףדכלקוח

 טעשר ככסף דכלקוח לטימר ליכא ומעתה אמרינן לא הואיל ותרי הו' הואיל תר' מע"שנם
 חלת ודין טעשר חלת רין שהשמימ הרמב"ם רכינו דעת וזהו חד מעשר שם סשוםיוצא
 דאטרינן הוא הואיך חד דאיכא לכד גופיה מעשר דין אלא הביא ולא 0עשר ככסףלקוח
 כשניהם מעשר מכסף לקוח וכחלת נופיה טעשר רכחלת לאו שוטע אתה הן דככללדיוצא
 סע"ש וכחלת כמע"ש מוכאה לנרום רמותר דס"ל דכיון כן ~'נז רש"י ולשימת 'וצאאינו
 יוצאין סעשר ככסף לקוח דגמכחלת אטרינן מטילא 1'וצא הואיל חד אלא הו' לאגופיה
 לגרום אסור כמע"ש רגם להוכיח איכא דטע"ש פ"כ ומהתיספתא הוא חד טעשר דשםמשום
 כו' טבטע"ש כתרוסה חומר כו' שטע"ש טכתרומה כטע"ש חוטר : הגר"א לנוסחתמוסאה
 חוטר ליתני למוטאה גורם לענין לטע"ש תרוטה כין חילוק דאיכא איתא ואםע"ש.

 ושייר דתנא למיטר איכא אך בטע"ש משא"כ כמוטאה לגרום שאסור מטע"שכתרומה
 1טוכן ע"ש. דככורים כפ"כ כטתניתין רנשנה מילי הנך כל שייר שייר דהאי שיירוסאי
 הוא אם ככהן דוקא מצה חוכת כה 1'וצא הואיל תרי הו"ל לא גופיה רטעשר לרש"'דאפי'
 כעכירה מצוה רה:"ל חוכתו ירי יצא לא שאוכל זר אכל מצה חוכת ירי כה יוצאהאוכל
 לאכלה משום הככורה דאיתא מהא ע"ז להעיר יש לכאורה כמע"ש חלה חוכת דאיכאוהא
 שכיעית עיסת לפמור רם.ר ,שם( הגמרא אמרה כזה וכיוצא לשריפה ולא רהסנאאטר
 וטסיק לשריפה ולא רחמנא אטר לאכלה היא שריפה כת ממס'א ראילו משוםמחלה
 סמעם לחייכ שייך לא דטע"ש חלה גכי והכא ע"ש. לרורות'כם רכתיכ תלה גב'דשאנ'

 תתקיים איך השכיעית שנה בכל נפמור ראם כשכ'עית אלא ש"ך לא רזהידורותיכם
 התכואות כל לא כי חלה יהי' לא שניס הג' כל לא מע'ש של חלת משא"כלדורותיכם

 של חלקים תשעה יש שנה ככל אכל עשירית חלק אלא אינו הטע"ש מע"ש השנים הג'של
 כמטא מטנו כערתי ולא הוא שריפה כת סממיא אילו טמעם לפמור תקשה א"כחולין
 ושרף פריק לא ואס נערת' נלא יענור ולא פריק הזה טמטיא דאילו למיטד איכאכתינ
 דלא לל"ת ורוחה דשריפה עשה יכא כשריפה רטצוה כיון או הךרו' את מעככ אס לעיין'ש

 מטאה תרוטה שריפת מצות ואם רפשיעה עשה רהו' טשום דוחה ראינו אוכערת'
 כזה. ס"ש י"ד כטקור לעיל עייןמראורייתא

מקור




