
 לברכה השקפה הברכה 13קרררתקצו
 ידהלכה ושלשימ אחדמקור

 הוא המקור כו'שני שני מעשר 14לא לך ן142לל כ1ללא( טעשר אלא לו שאיז מילא(
 הוידוי שעיקר מתודהבלבד כטעשר יש מ"ב: דבכוריםבפ"ב

 אלא הי'לך לא אם ךכל הךאבכ1ען2ך בתרזטה כן שאי, מהזבכורים
 וטעונים כו' והבכוריםשהטעשר

 הראשון הקדש הקדש.בן3רתי :נךע: 'שם(':ך:ך:ןטי שנאמר מתודה בלבדבכורימ ואיתא ע"ש פוטר ור'ש כו'ודזי
 לו שאין מי אבל הבכורים שהוא לעזר רבי בשם אחא בריעקב
 אינו עצמה בפני תרימה אלא סךיועוט:ג :ךןמ~:,
:די ךידךי טעךנה התרךמה שאיז כןדוךדה ראמר כיי טניין בכוריםטעשר

 ה הקרש לעזר
 אחא

 של בכורימ המתנות שאר בכלל14ל14 העייון

 ברביעית. עליהם מתודה בשמיניתשביעית טעשי כדון ער כו'במשמע
 הבכדרימ דהביא בשביעית ששית שלפירדת רבי דאמר כיי טנייןבכורים

 של בי"ט אפי"בשביעית מתודה חניכהלפני בטשטע העליון הקדש4
 על מתודה בכורימ דליכא הזה ובזמןפסח פליג איליזמילייאור"שתנינזכל
 דיש דנ"ך מע"ש לן איי אמ לבך דנ"ך 13ע"ש פליג שמעון ר' לית וידויוגבי
 אינו עני מעשר או מעש"ר או תיימהיי ןן

 אחד נ*ר או מע"ש או בבכורימ13תודהי עליון קורש מהקודשוילפינן

 בין היינו מתודיןקבלהנדתן וכתיב קריאה זו וידוי:גירמא:
 הכהנימ בין להכהן הבכורימ שנתניהבעלימ עכ"ל ואטרת ועניתבבכורים
 הביעור זמן עד אצלמ הבכורימשנשאר ח"ל: בביאורו הגר"אוכתב
 המע"ש נתנו הבעלימ אם יביז הבעלימביזן וביעור אונן גםמ ינ"ר מע"ש דכן כהלכתן הביעדך מצדתדהיימ אוידוי. ר"ש פליג לאאטאי

 מצות בהמ קיימו והאחרימ לאחרימדהנ"ך שם פייג ואמאי העליוןטהקודש
 מהן אחת אלא לן שאין מי מתדדימייעדך קריאה זו דבכורים וידויוטשני
 לבד בכורים או לבד נ"ר או לבד מע"שאי וידוי זו ואטרה קריאה זויענית
 על דמשמע הפרשה בלשון מתודהאינו הגר"א כתכ אליהו וכשנותע'ש,
 פליג ר"ש לית וידויוגבי נתי לא דהדא כדלמ נתתי יאמך דהאיףכדלמ ופרידבירושימי רבכורים:בפ"ב
 מהן. אחתאלא פי' קריאה זו זידויוטשני

דס"ד



 "צז הברכה ישלשים אהי מ"יימקורות
 הוא וע"כ ג'כ בבכורים מעונה טע"ש של וידוי היינו דקתני וידוי רהאידס"ד
 בזו ג"כ ר"ש פליג לא לטה א"כ עליון קודש הקורש טמע"ש רנלטדמשום
 הקריאה אלא היא טע"ש של לאו וידוי רהאי ומשני מיניה דלעיל הניכמו
 ולכן בזה מטע"ש כלל נלטד ולא ממע"ש דקתני ואמרת וענית בה דכתיב בכוריםשל
 וידוי דין דיש הנ"ל טהירושלטי ראי' אין זה פירש לפי עכ"ל ר"ש פלוגלא_

 חבכורים פ' של קרייה זו היינו בבכורים וידוי דיש דאמרי רבנן דגם טפרש דהאבבכורים
 מפורש כתובה בתורה זו וירוי דהא ר"ש טורה 11 דבוידוי עליהם ר"ש פליג לאוהילכך
 לעיל הירושלמי ובדברי כ"ד במקור כאן רבינו בדברי לעיל ט"ש עיין ואטרתוענית
 דהאי טפרש אליהו דבשנות זא"ז סוחרת אליהו וכשנות ככיאורו רהגר"א ומשמע א'כמקור
 דתני דטה ס"ל הרי בכורים של הקרייה אלא חוא מע"ש של 1ידוי יאו דקתני.ידוי

 קרייה זו וידוי אלא הטעשר וידוי לא וידוי מעונין כו' והבכורים שהמעשרכטתניתין
 11 ~ענית ואטרת וענית בבכורים דכתיב קריאה זו דבכורים וידוי וטשני : כתב,בביאורו

 היינו לסעשר בכורים דשוה דוירוי מ"ל ג"כ דלטסקנא דס"ל טשמע וידוי זו ואטרתקריאה
 לר"ש רכנן כין ואין לכד ככורים אלא לו אין סתודהואפי' הביכודים על שאף הסעשרוידוי
 חדין בעצם א"כ ורוי זו טואמרת 'ליף ור"ש עליון קודש מהקודש ילפינן לרבנןאלא
 מפרש וכן וידוי דמעונין מודים דשניהם פליג לא הטעשר וידוי מעונין בכוריםאם

 לאונן באימורין פליג ור"ש דברים באלו תנינן אנן : 11"ל כו' תנינן ד"ה ,שם( סשההפני
 של קרייח 11 רורוי דמשום וקאטר ום"מ בביכורים פליג ר"ש לית וידוי וגביובביעור
 טואטרת וילפינן ואטרת וענית בהו רכתיב בחא פליג ר"ש לית והילכך כרכתיבהפרשה

 להכין צריכין אך עכ"ל יבדן הן אלא יו אין ואפי' מתודה הבכורים על שאף וידוידגבי
 דין למכורים שיהי' סותר ולאונן בבכורים ליכא רביעור רם"ל דלר"ש לומר אפשראיך
 אכלתי לא לוטר יכול ולא הבית מן הקדש בערתי לומר יכול לא הא שני מעשר כריןוירוי

 לכהן נותנים דשניהם בכורים ה"ה תרומה דטרבינן נתתי וגם לוסר אלא יכול לאבאוני
 יבטות וטרש"י טתודים בכורים אלא להם אין דאם וידוי לענין למע"ש דוטה להיותוא"צ
 וז"ל: שכתב לחור רבכורים ווירוי לחוד רמע"ש דוידוי דס"י סשמע וידוי ומעונין ר"ה,ע"ג(

 ולוידוי )כ:( ובטגילה עכ"ל בבכורים ראשית את הבאתי הנח הבית מן הקרשבערתי
 לפי והנח ע"ש כו' היום הגרתי כרכתיב טתודה בכורים כשמביא : וז"ל הר"ן כתבבכורים
 ביעור הן ואלו בטעשר כטו בבכורים שיש דינים דשלשה רמ"ל נראה הירושלמידברי
 וחנה קרא טחד כולם לטילף מנלן עליון קודש מהקודש ילפינן לכולם לאונן ואיפורוידוי
 הוידוי בשניהם וידוי מעונים ומע"ש דבכורים דאטרינן רהא מ"ל רבכורים בפ"קהר"ש
 הבית מן הקדש בערתי מעשר גבי רכתיב וז"ל: וירוי ומעונין בר"ה שבתבדמעשר
 הדא"ש וכתב וידוי מעונין דבשניהם הקדש טבערתי דמנין הר"ש כוונת הרא"ש שםוסבאר
 בתרוייהו דכתיבי ואטרת על כוונתו עכ"ל 1ג1' ואמרת וענית כתיב רבתר11ייה1וז"ל

 טואטרת ילפינן דבכורים דוידוי הירושלטי כמסקנת ום"ך מבכורים אלא כתיב לארוענית
 וכטסקנתו להירושלסי גם איכ ע"ש דבכורים בפ"ב הר"ב ס"ל וכן וכפירושו הגר"אכגירסת

 הוירוי ענין על פליג לא ד"ש גס והייכך טואמרת אלא סהקדש לא רבכורים וירוייליף
 דכתיב : וז"ל כתב לאונן ואוסרין וסר"ה טע"ש כטו בוירוי חייביןדבכורים
 וחייבין ובד"ה לטעשר בכורים ואיתקש באוני אכלתי לא כ"1( )רבריםבטעשר
 העליון הקרש הקרש בערתי כו' טניין ככורים )ה"ב( בידושלמי מפרש וז"ל: כתבבביעור
 דהיינו טהקדש ריליף אחד דין אלא נשאר לא דינים השלשה מכל להר"ש הרי עכ"לבמשסע

וידוי



 רכךק ךקבש ושלשים אחד מקור 3~קרררתקצח
 בפ"ב להרמכ"ם הסשניות ובפי' ע"ש. הר"ש דברי ככל צדק מלכי בן סהר"י ס"ל וכןוידוי
 במםכת לך ,קדם וכבר בתרומה משא"כ וידוי וטעונים בשניהם ואכרו וז"ף: כתבה"ב
 ותרוטת תרומה זה ללוי נתתיו וגמ 'ת' אמרו והוא התרומה על להתודות צריך שהואמע"ש
 הככורים אלא אצלו ה" שלא הדבר זה שענין ואמרו בגטר' הקושיא זו ותירצו,מעשר
 בוידוי תייב אינו התרומה אלא לו הי' וכשלא בוידוי חייב והוא בלכד מע"ש אובלבד
 שהבכורים ולפי ממגו באוני אכלתי לא לאטרו האונן על טע"ש אימור ישס בארנווכבר
 לפי : וז"ל כחב בביעור וחייבון ובך"ה לאונן כן גם נאמר הטוב בכל ושמחח בהםנאסר
 )שם(בערתי ב שנאמר וידוי לפרשת ממוכה בכורים שבפרשת לפי שמ המעשר ודיןשדינו
 דינים מהשלשה כאחד אף הביא לא המוטניות כפי' כאן הרי עכ"ל. הבית טן הביתהקדש
 שום הביא לא ובוידוי סמוכים משום וביקור מושטחת דיייף מביא באונן אלא מהקדשדיליף
 במ"ש הכין הגרע"א וגם עליון. קדש מהקדש ילפינן דוידוי רבינו מביא וכאןילפותא
 וע"ז עליון קרש מחקרש ריליף הכונה ממוכות משום חייבין דבכורים ביעור לעניןרבינו
 ככיעור לחייב דהקדש טקם שכתכ בפירושו לרבינו דבכורים פ"ב עי ר"ק בתום' ומקשהםמך

 מפורש דשם )ע"ג.( ביבמות בבכלי דאיתא הטעם הזכיר ולא בהירושלמי שנזכרלבכורים
 וכחבורו בפירושו רבינו על הקשה וכן ע"ש כצע"ג והניח למע"ש בכורים דאיתקישמשום
 הא הטוב בכל ושטחת נאסר דכבכורים משום לאונן אמור דבכורים הא הטעםשכתב
 ,שמי וכיבסות ,לו( בפםחים כדאיתא למע"ש בכורים דאיתקש משום ררבנן טעמאבאמת
 ונ"ט דאתא הוא שמחה לזמן קרא לרבנן דנם בפסחים הגמר' דוחה רבינו שכתבוהטעם
 ילפינן היקש רמההוא רכיון )שם, ישראל להחפארת וראיתי ע"ש. מלקוח חיוב לעניןלרינא
 ע"ש. לקי לא כך ובין כך ובין לקי דלא שבכללות לאו הו"ל ממע"ש בכורים מיליכמה
 הטוב. בכל ושמחת רכת'ב מטעם נימא אם הנאה איםור לענין נ"מ איכא דאכתיונראה
 בבכורים אונ, למימר בעינן ראיתקיש משום הטעם נימא ואם כבכורים הנאה איםורליכא
 שתלוי לאונן 'ש במע אכילה איםור לענין תר"ח במצוה הינוך המנחת כמ"ש בהנאהאפי'

 עשה אימור רק או הוא גמור לאו הוא באוני אכלתי לא אם והרמב"ן הרמב"םבטחלוקת
 נטי אמור הוא לאו באוני אכלתי רלא נימא ואם הנאה אימור לענין לרינאונ"ם

 אחד תאכלו לא תאכל לא יאכל לא כר-א וקי-ך תאכל לא כתוב שהי' כמו דהו"לבהנאח
 איסור ילפינן אם תייא בכורים ברין א"כ ע"ש. במשמע הנאה אימור ואחד אכילהאימור
 טהיקש דילפינן נימא ואס בהנאה ולא באכילה אלא אמור אינו הטוכ בכל טושמחתאכילה

 ליכא שמק"ש כשם אמרינן לאו הו"ל באוני אכלתי דלא למ"ד א"כ לטעשרדאיתקיש
 באוני אכלתי דלא דס"ל ולטאן הנאה איסור לאונן ליכא בבכורים כך הנאה אימורבאונן
 שבכללות לאו רהו"ז הטעם ובלי לסעשר דאיתקש יטעם אפי' א"כ לאו הוילא
 ד-ה )כד.( בפמחים ורש"י רמב"ן לשיטת דהיינו מלקות לענין נ"ם וליכא לוקה אינונמי

 הרטכ"ן טשינ שם שמיני בשורש לקרסב"ם המצות בספר הרמב"ן והביאו הואהיקישיא
 שיטנה והפלוני פלונית הטעשה מנפשותינו שנשלול בתורה כשנצטוינו שכתב הדמב"םעל

 מניעה לא שלילות ההוא בדבר הבא שלאו ואעפ"י תעשה לא מצות בכלל ההואהטעשה
 כי וכתב עליו חולק והרסב"ן בטטא מטנו בערתי ולא ממנו באוני אכלתי לא הכתובכגון

 יהיה בלאו מניעה להיות טחייב השלילות הי' ראם בלאו טניעה להיות מחייבהשלילות
 רש"י כתב וכן כו' מעולם הדעת על עלה לא וזה לוקה שנטמא טע"ש של שמןהמדליק

 אך במלקות העובר יתחייב לא ג"כ טהיקש נלטוד אם אפי' א"כ ע"ש. שעה כל בפרקז"ל
 ולוקין נינהו לאוין בטטא טטנו בערתי ולא באוני אכלתי דלא דס"ל הרכב"םדבינו

עליחם



 קצט ף~בנרכףן ושלשים אחו מקיימקורות

 ולא שנאמר לוקה כמומאה סע"ש האוכל ורל: כתכ ה"א טעשר מהלכות וכפ"געליהם

 לא שנאטר לוקה תורה של כאנינות טע"ש האוכל : כתכ וכה"ה במטא טטנןבערתי

 שהבכורים וסניין ה'1: ככורים סה' כפ"ג רבינו ם"ש להכין צריכין ע"ש, טטנו כאוניאכלתי
 לא כשמחה לאוכלן חייכ שהוא מכלל המוכ ככל ושמחת כהן נאטר שהרי לאונןאסורין
 כירושלטי שם : הרדכ"ז וכתכ קכ"ל מרדות טכת אותו מכין באנינוה והאוכלבאנינות
 רכי דאמר כיי מניין ככורים טעשר כדון עד טמנו כאוני אכלתי לא דכתיב יאונןואסורים
 כמשמע העליון רקדש כיון לטידק ואיכא העליון הקדש אלעזר ר' כשם אחא כריעקכ
 דאטרינן דטעשר אנינות ועי המומאה על דלקי היכי כי כאנינות אכלן אם לקי לאאמאי
 לא אכל הדכרים שאר לענין יטעשר דאיתקש ו'"ל למעשר ככורים דאיתקש הערלכפ'

 לאונן נאסרו ולפיכך המוכ ככל ושטתת כככורים שנאטר הכתג שגיה כיון מלקותלענין
 אינם דכריו ע"ש איסור לענין אלא והככורים הטעשר השוה לא דמתניתין דתנאתדע

 לוטר יתכן איך לאכול לאונן אסור שככורים המוכ ככל סושמחת ילפינן דאםסוכנים
 דפתת ועוד טושטחת ילפינן ככר לאיסור הא טיקות לענין לא לטעשר ככוריםדאיתקש
 עליון הקודש הקדש כערתי דכתיכ מ"א טמע"ש נכורים דייפינן נירושיסי דאיתאסהא

 להקשות כ11נת1 לסיסר ואיכא להדדי מדאיתקש ססע"ש ככורים דילפינן טהאומטיים
 ילפינן דלאיסור ט"ש אך מהיקש דיליף להככלי אם מהקודש דילין יהירושלטי אםכטם"נ
 ואולי הכא כעי טאי מרדות טכת ועוד ההיקש הצריכו לטאי א"כ המוכ ככלטושטחת
 תלתא כירו,טלמי דדרשינן כיון עליון דהקודש דהא צריכא מיצרך דכולהו למיטראיכא

 כולם ליליה וא"א ילפינן עליון טהקודש כולם וידוי, חיוכ ביעור, חיוכ אונן איסורדינים
 אסמכתא אלא אינו אנינות יענין. ככורים עליון מהקודש דילפינן הא וע"כ אחדסטקדא

 טהקודש דילפינן הא א"כ המוכ ככל מושמחת ילפינן טה"ת איסוד דלענין וכיוןכעלמא
 לאו וההיקש מרדות טכות אותו סכין דרבנן דעל סרדות מכת לענין נ"ם כעלטאלאטטכתא

 וטשמע כהנ"ל הנאה איסור לענין אלא שבכללות לאו הו"ל דהא נאמר טלקותלענין
 קריאת דהא כאן רכינו כם"ש נאטר וירוי לענין העליון דהקודש .עשה דעיקר רכינודס"ך

 דלא והירושלטי הבבלי פליגי לא דכ,ה הוירוי מפרשת הן הן הכית סן הקודשבערתי

 טצינו רלא מהיקש דילפינן טשום בככורים ראיכא וידוי לענין דייפינן כבכלינזכר
 לטיטר איכא וידוי ולענין זידוי לענין ולא אונן ולענין ביעור לענין אלא מהיקשדילפינן
 ביעור ילפינן דסהקודש כתכ המשניות כפי. זרבינו העליון טהקודש דילפינ טזדיםרשניהפ
 מה פי' העליון הקודש דרשינן לכן סמוכים דדרשינן טשום הכוונה טפרש דהזאוסשטע
 ס"ל הרי הככורים שהוא הראשון הקודש רבינו כתב וכאן למע"ש מטוך קודםשכתוכ
 מכל וראשון עליון שהוא הראשון הקודש כלומר העליון להקודש אחרת כוונהכאן

 דאפי' הירושלמי דססקנת אליבא רנינו כתכ המשניות דבפי' כהפירות שמקייסיםהטצות

 לענין אתא דהקודש הררשה עיקר א"כ ואמרת מוענית 1ילפינן חייכין דבכורים ם"לר"ש
 הוא דהלי10ד טפדש והילכך כערתי דריש אלא הקודש דריש לא א"כ בככורים חייבגיעור

 כככורים וידזי דאיכא דהא מ"ל א"כ וירוי לענין רבינו דטיירי כאן אכל ססוכיםטשום
 טשום כוידוי חייכים ככזרים הילכך פי' הראשון הקודש רכינו טפרש הילכך דרשינןטהקורש

 שבכל הראשונה הטצוח דהיא בכורים ענין בזה דמרטז דמשמע הידוע בה"א הקדשרכתיכ

 כפ' דהא וירוי מעונין דככורים מוה יודעין זטמייא הארץ גתכואות כפירות התלויזתהטצות

 לטע"ש ככורים ההיקש כי ימוד ישראל התפארת ימד אשר את אך בכורים גם נזכרהוידוי

 איצמריך היקישא דהך סשום עליו לוקין אין וטש"ה שככללות לאו הו"ל אונןלענין
לכטה



 הברכה שישים אחי מ"יימקורותי
 כהם לחייב דכרים הרכה לצודך ההיקש הי' אם אלא זו מברה למימר דליכא נראח מילילכמה
 כשההיקש טשא"כ שבכללות לאו בגדר דהוא לומר שייך הי' אז באוני אכלתי לאמשום
 למע"ש ההיקש דמצריכין אעפ"י א"כ הוא לכד בככירים האנינות לענין למעשרבכודים

 לאוין חייבי כני אינם אלה כל אכל ג"כ וידוי לענין נימא אם אפי' וגם ביעוד לעניןגם
 לא כטמא ממנו בערתי דלא האיסור דלענין שככללות לאו לענין ככה"ג יש יחםואיזה
 לו אין ואם הי"ט, בכורים מה' כפ"כ רבינו שכתב כמו מהיקש ממעשר ככוריםילפינן
 וכן לאכוד מפרישין שאין בטומאה מפריש שאינו לי יראה מהן לחפריש אחרותפירות
 כקדשי שהן מפני טמאה כתרומה החנור בהו מסיק אינו שנטמאו שהככורים ליידאה
 לא כככורים כטומאה כיעור דאימור ס"ל הרי ש. ע ט"ש משנה ככסף ועיין עכ"למקדש
 דכלא"ה לההיקש צורך אין למת טמנו נתתי לא לענין וכן המכרא מצד אלא מהיקשילפינן
 לאו הוי לא ג"כ לאוין הרכה לענין לההיקש דמשתמשים טצד גם א"כ לזריםאסור

 )כד.( ומפטחים שככללוח לאו כגדר נכנם .שראל התפארת שכתכ דבכה"ג ומנלןשבכללות
 דעונשין אלמא הוא היקישא מה"ד עונשין אין ואת"ל : דאמרינ, להיפך בהדיאטבואר
 ברש"י ע"ש. סמיך אק"ו רעיקר רשם הסוגיא לפרש ישראל התפארת  ומ"ש היקישאאהך
 הגמר' רהרר ים"ל משמע ע"ש. כו' ק"ו ולאו וז"לן הוא היקשא רבר"ה להיפך שבוארשם

 הגר"ע קושי' לתרץ מ"ש )שם( דבכורים כפ"כ ירושלים כתפארת ועיין ע"ש. לגמריסחק"ו
 כיעור חיוכ מנ"ל להכין צריכין כלל ההיקש ס"ל לא דרבינו נימא אם והנה ע"ש, הנ"לאיגר

 המשניות דכפי' למיטר איכא וידוי לענין רכינו 'ליף עליון הקודש מהקודש דהאבבכורים
 כתכ וכאן וידוי לפרשת ממוכה ככורים שפרשת לפי כככורים כיעור דיליף רבינוכתכ
 וידוי  דיליף  הירושימי כוונת ספרש רגינו ואולי ראשון קורש מהקרש ילפינן  דוידוירכינו
 הכי דרשינן מהקודש כיעור יליף כאשר אחרת כוונה לכ'א עליון מהקודש שניהםוביעור
 בפ' קודם שכתוכה למעשר עליון ושהוא וידוי לפרשת שסמוכה ככורים פי' עליוןהקודש

 מטעם וזהו מעליון, ותחתון מתחתון עליון ילמד : בכה'ינ מקומות כהרבהכדאשכחן
 לענין טהקדש הירושלטי שלומד השני וחלימוד תחתון והשני עליון הקודם נקראהסמוכות
 ה'דוע ידכד מדאה דה"א הקדש של הה"א את לדרוש הכוונה מפדש שחוא הכוונהוידוי
 א"כ באדץ התלויות המתנות שככל ראשונה שהיא מככורים המתנות מכל ידוע יותר זוומי

 ואמרת מוענית ילפינן ויהגר"א והר"כ ולהר"ש מהקודש לבכורים וידוי ילפינןלהרמב"ם
 וידוי ולרבינו עליון מהקודש ילפינן והר"ב צדק מלכי כן ומהר"י להר"ש בככוריםוביעור
 הר"ש ועל הידוע ההא מטעם וזה פמוכות מטעמ זה אלא חילוק ואין מהקודשובכורים

 כתבו למה א"כ ע"ש למעשר ככורים דאיתקוש מהא ילפינן דאנינות דם"ל בם"צומהר"י
 : )שם( ביכמות דאמרינן כטו ההיקש משום ג"כ ולא עליון הקודש טשום דכיעודטעם
 ררבינו כ"ר בטקור  ולפימ"ש ע"ש. מקיש לא ומר מקיש מר פוטר ור"ש ככיקורוהייבין
 וירוי גם מהה.קש  יליף רלא רהא  למימר איכא א"כ מהיקש  ילסינן  בככורים רביעירס"ל
 אלא ההיקש ס"ל רלא משום לאו בהיקש  ממס,ש  רניליף משום  בבכורים ראיכא אנינוחוגם
 הרין רעיקר לוסר בההיקש להשחמש מביעור חוץ אחרים לסיייים צורך בו ראיןרפ"ל

 רפריך ו(  )לו בפסחים הגמר' שרחה  כמו לרחוח שלא טועיל ההיקש וגם מההיקשראנינוח
 מיכחב מיהא שמחה לי' ליח רהיקש נהי ור"ש י  יאונן בכורים רסתיר ר"ש עלהגטר'
 עכ"ל ראחא הוא שמחה  לזמן ההוא הגמר'( )ורחה הטוב בכל ושמחח רכחיב בהואכתיבא

 לסעשר היקשבכורים לנו ריש השתא אבל למסשר בכורים  אקשינן לא אם אלאוהנמ"לאינו
 ררשינן הוה וגו' ושמחח קרא הי' לא ראם  רביון ראתא הוא שמחה לזמן ההוא רחחינן לאחו

לאיסור



 יא הברכה ישיש'ם א"דמ"יימקורות
 ענינ. לכל אותו דרשינן המוכ בכל ושטחת רא ק והשתאדאיכא ההיקש מחטת לאונן ככודיםלאסור
 מעונין שככורים המוכ ככל טושמחת יליף דככורים דפ"כ י"כ כהלכח כנון כככורים דנוהגשטחות
 דקרא רכינו 5תכ היינ וכפ"ד כככורים אסור דאונן המוכ ככל מושטחת יליף 1' וכה' שלטיםקרכן

 קודם שהפרישו אעפ"י חנוכה עד הסוכות חנ מאחר מכויים לטכיא המוכ בכלושטחת
 : רכינו כהכ מ"1 כה' לקטן וכן ע"ש. המוכ ככל ושטחת שנאמר קויא ואינו מכיאהחג

 מיני כל דושטחה כקרא כוללים א"כ ע.ש. המוכ בכל ושטחת שנאמר בו ושישמחששטח
 להתיר יהכן לא למע"ש ככורים היקש לנו דיש כיון שטחה לעניני יחם להם שישדינים
 כשטחה ככורים באכילת להתנהנ דושטחת קרא דאשכחן וכיון לככורים לאכוליאונן
 ולהתרחק ולהדול כהס להתדכק השמחה להתעוררת המיהסים ענינים כי ע"ז סומכיןטטייא
 וליכא דושטחת טקרא אנינות ענין דסמכינן וכיון אנינות כנון השטחה את המפריעיםמענינים
 כיעור לענין מטעשר היקש דנטרינן כיון דאתא הוא שסחה יזמן הנטר' שרחה כטולדחות
 מילתא נילוי רק היא דההיקש כיון אכל אונן לענין לטעשר ככורים כין לחלק ליכאתו

 מהיקש. לאו דוא הלימור דעיקר כיון מלקות למחייכ ייכא כאונן דאסור דושמחתיקרא
 אינו שנטמאו שהככורים לי ידאה זכן בכורים דה' בפ"ב רכינו מ"ש שפיר אתיוכהכי
 וכנסר' מעצטו מעם זהו עכ"ל מקדש כקדשי שחן מפני ממאה כתרומה חתנור כהםססיק

 דאיכא שפיר אתי הנ"ל לפי אכל כזה ט"ש ככ"ם עיין בערתי סלא לה טייתי )ע"נ(דיכמוה
 מעם למיטר איכא במומאה כיעור איסור ויענין לכיעור כעינן דההיקש דכיון דם"ללטיטר
 ועוד מלקות לענין הטעשר מן ככורים ללמוד ההיקש את טשתמשין אין דאסוראחר
 כטע"ש אפי' דהא מלקות יתחייכ לא בההיקש נשתמש אם אפי' התנור בהן טסיקדלענין
 ע"ש ה"נ ונ"ר מע"ש טה' בפ"נ רבינו מלשון כדמשמע לוקה אינו התנור כהם זהסיק נמטאאמ
 בכודים או כלכד מע"ש או מהם אחד וידוי יענין דטספיק והא כע,הי*ת לקמן שנכתוכוכמו
 כלשון ממנו כאוני אכלתי לא דכתיב כיון שניהם שיהיו הוידוי לצורך בעינן ולאכלכד
 הוא והוידוי אסור כככורים ונמ כמע"ש נם כשניהם באנינות לאכול דאיסור אעפ"ייחיד

 ודאי אלא טהם כאוני אכלתי לא לומר צריך הי' טעככים דשניהם איתא ואמבשניהם
 התום, כתכו דבכה"נ טתורה כלכד ככורים או כלבד טע"ש אלא אין ואם טעככ טהםאחת

 וכן טהן כאחד אפי' דטשטע מטנו כתיכ וטכושל בנא וכן : וז"ל שיאטר ד"ה :( )קמ"1כ"ט
 לא דכתיכ כפ"ע כ"א על דלוקה :( נח )טנחות הטנחות כי כפ' דאמרינן ודכש שאודנבי

 דאחת טוכח נ"כ הכית בפני שלא אפי' נוהנ דוידוי דסוכר רכינו ולדעה ע"ש טטנותקמירו
 דכשלטא הכית כפני שלא אין בכורים דהא שניהם שיהיו שא"א כזמן אפי' סספיקסהן

 טשום טהן אחת דטהני הא לטימר איכא הבית כפני אלא וידוי דאין דם"ללחדאכ"ד
 דאינו כזה"ז דאפי' מוכח רכינו לדעת אבל מעככה כילה דאין לכילה דאוי כטודהו"ל
 לו שאין טי רכינו מ"ש והנה יבר, בסע"ש וטתודין מעככ אינו ואעפ"כ כלל לבילהראוי
 הוידוי כל לומד יכול דהיאך כלכד המע,ש על דמתודה היינו טתודה כלכד טע"שאלא
 כלבד ע"1 אלא טתודה ואינו יכון לא שקרים ודוכר לו שאין כיון נתן לא וחוא וכו'נתתי
 שפסק רכינו על הקשה שם חינוך והטנחת ע"ש תר"ו טצוה חינוך המנחת שכתבכטו
 שאר על ולודי דסקשינן )טח( כסומה כהדיא דמבואד דילן ש"ם ננד כהידושלמיכזה

 הכתוב כו ופתח הואיל כלל סתודים אין מע"ר על מתודה שאין כיה כל ארשב"למעשרות
 טע"ד על מתודה הי' לא לכחנים מע"ר נותנים שהין וכזמן בהי"ג הרמב"ם כתכ וכןע"ש
 דאם כאן כתכ והאיך כלל טתודה אינו מע"ר על מתודה אינו ראם הנמר' כתירץ ס"לע"כ

 לא כאן כתכ והרדב"ז ע"ש. וצע"נ רידן הש"ס היפך מתודה ככורים או טע"ש אלא לואין
גהכאד



 ןץבנרכןץ רשלשים אחד מקררכמקררןרנרב
 שאינו ונראה לא או יתורה אם טעש"ר אלא לו שאין מי רבינו כדברינתבאר
 הראשון הקדש וטשטע הקדש דכתיב משום אלא טתודה הי לא בבכורים ראפי'טתודה
 כתב )שם( חינוך והמנחת עכ"ל. ראשית הכתוב דקראה משום תרומה אלא להוציאהוצרך
 עני מעשר או רמעש"ר הדין כתב ולא בכורים או מע"ש לו יש אם הדין כתב למהצ"ק
 שאר ולא הוידוי את מעכבים ובכורים דטע"ש הא והנה ע"ש. מתודה אם הריןהאיך

 לקמן דבינו שכתב מהא להוכית יש עני כעשר ולא תרומות ולא מעש"ר לאהמתנות
 ובכהנים מגרש ערי להם יש בארץ חלק נטלו שלא אעפ"י מתודים ולוים דכהניםבהי"ז

 או על.טע"ש לא אם מתודין הם מה על א"כ לעצמן והם זמעשרות תרומותמפרישין
 מתודה הוא אמאי א"כ נותן לא מעש"ר "בל נותן תוא דתרומות אעפ"י לוי ואפי'בכורים
 נשרף אס הילכך ובכורים מע"ש אלא. הוירוי את לעכב העומד דבר לך דאין ודאיאיא

 והבכורים המעיש נשרף ואם מתודים בכורים או מע"ש רק נשאר ויא ותרומותהמעש"ר
 דבכורים פ"ב בירושלמי מבואר דהכי ונראה מתודים אין נשארו ותרומות מעש"ראפי'
 אם קיימין אנן מה מקלט ערי להן יש אומר יוסי ר' כן אמרה מתניתין ר"י אמרה"ב:

 הגר"א( גירמת הוא )כך ובבכורים בסע"ש קיימין אנן כי אלא הן שלו ומעשרבתרוטה

 שאמר דכיון מתודים התום"ע נשרף אפי' לחוד בכורים או לחוד מע"ש דעל דמוכיחר"ל
 בכורים או מע"ש על בעיקר הוא הוידוי רכל ע"כ מתודים ולוים דכהנים בטתניתין יוסיר'

 מתויבים דאינם העולם מן לבער ולא הבית מן ביעור לא א"כ וטעשר בתרומה ראםלחוד
 ממה והבכורים המגרש מערי להם שיש במע"ש אלא שייך. אינו הביעור כל הרילתת

 שאין המצוה לכלל לומרין ומכאן הוידוי בא הביעור ואחר העולם מן ביעור טעוןשנשאר
 וגם הטע"ש גם נשרף ואם מע"ש או בכורים או מאלה אחת רק הוידוימעכבין
 ונכללו אקרי קדש תרתי דהני משום מתורה אינו תומזע דנשארו אעפ"יהבכורים
 עליון הקדוש הקדש דבערתי וידוי למצות גדול עיקר שהוא ביעורבטצות
 על דוד בחסדי )ועיין נ"ר וה"ה מע"ש ונקט בכלל רבעי נטע דגם למימרואיכא

 קדש קדש דיליף טשום לבערו חייב הוא שגם אומר( ר"י ר"ה ממע"ש פ"ה מוףהתוספתא
 מע"ש זה הקדש כערתי דמע"ש כתרא כפדק ששניני וכמו דקידושין כפיכ כדאמרינןטמע"ש
 וידוי בכלך אלה דכל שוים זו"ז וידוי לענין ה"ה בהי"ב כאן רבינו שכתב וכמוונ"ר
 ום"ש הוידוי את מחייבים אינם אקדי קדש דלא עני ומעשר מעש"ר לאפוקי אקרידקדש
 עני מעשר ולא מעש"ר הןכיר ולא מתודה אינו עצטה בפני תרומה אלא לו שאין מי אבלרבינו
 קדש יאכל לא זר וכל כדכתיב קדש מקרי תרומה גם טעשרותדהא וכ"ש תרומה רהזכירמשום
 ולא עני מעשר או טעש"ר או תרומה הי דאם רק כ"ז אך בוידוי מתחייב דאינו טעשרותוכ"ש
 בוידוי לחייב כח להם ואין בוידוי מתחייכ דאינו הוא בכורים ולא נ"ד ולא מע"ש לאהי'
 עני וסעשר וטעש"ר וביכורים ונ"ר טע"ש שהי' במקרה אבל ובכורים וניר טע"שבלי

 בתרוטה או במעש"ר ביעור מצות קיים ולא ובכורים ונ"ר במע"ש ביעור טצות וקייםותדוסה
 זה לענין הואתחלה ומעש"ר יכוללהתודות ואינו הוידוי את נשרףמעכבים ולא מעשרעניאו

 שאר עך מתודה אין שוב טעש"ר עך מתודה שאין בית כל )ית( במוטה אמרינן זהובכו,ון
 מתודה אינו ללוי נותן ואינו מעש"ר לו יש אם פי' תחילה הכחוב בו ופתח הואילטעשרות

 אינו עני ומעשר מע"ש המעשרות בכי ביעור מצות קיים אם אפי' טעשרות שאד עיגם
 טעם שכתב יהאה"ש וראיתי טמעש"ר ובכורים ונ"ר מע"ש חמור בנשרף אבל עליהםמתווה
 דעיקר דם"י לו הי' לא אם וכן : כתב וכבכורים לו שאין טי : במע"ש רבינו מ"שעל

 ע"ש מקבליהם ולא להתורות צריכין לבדם דבעיים בהמקבל ולא בהנותן דק הואהוידוי
ובירושלסי



 יג הברכה ישישים אחי מ"יימקורות
 אהד והככורים הטעשר אמרין תמן הילא א"ר : וז"ל להיפד איתא דככורימ פ"כוכירושלמ'

 על ככיאורו הנר"א וטפרש הנריא( ג'רמת הוא וכן וידוי טעונין הנוטלן ואיהנותנן

 הנוטל הכהן וכן לכה, כדינו ככורים שנתן להתודות צריד הנותן כשם פי' וו"להירושלמי
 וכן ה;ולם טן שכיער להתודות ג"כ וצריד וששית השלישית כשנה העולם מן לכעדחייב
 אינו כתרומה אכל הכיעור כשנת מהעולם לבער הנוטל מהויב כמתנה לאחר מע"ש נתןאם

 שלישית שנת אכל וששית נ' שנת עד תרומה כידו לעככ אדם שרשאי הנותן כ"אמתודה
 'כול שהכהן מהעולם ביעור כתרומה אין אכי לכהן ולתת מהכית לכער הייכוששית
 דאין דנוטי אוידוי קאי בתרומה משא"כ הכא דתנן והא לעולט אצלו התלוסהלהשהות

 איכא הא ע", להעיר יש תרוטה נידו לעככ אדם דש"' ס"ש ע"ש. מהעוים ביעורכאן
 כככורים לכתוכ רבינו שהצריך וטה וימעשרות ד"ה ,ד.( ר-ה כתוס' עיין תארר כלטשום
 שעכשיו אעמ"י הככורים ע"ח טתודים הכעלים דאפי' קם"ל לו" הי לא "אם עכר:לשון
 הככורים עי להתודות יכולים הכהנים וכ"ש יכהן הכעלים נתנו ככר דהא ככורים לואין

 ולענין להתודות ח'יכים וה כיעור ועל הכיעור כשעת כיעור טצות ומקיים כידםשנשאר
 ע.ש. בוה מ"ש ד' מקור כסוף לעיי עיין עליו טהודים אם שכיעית שלככודים

טקור



 לברכה השקפה הברכה מקורותרי
 טןהלכה ושלש~ם שניםמקור
 שלא ממצךר2יך עברר2ל לאלב( :ה עבית'::ד לאיב(
 ולא מינו. שאינו על נ131ין '!קמרי'ט הטנ"ח: כתכ ממע"שם'"אבפ"ה

:2כהמטשנהה
 מן ולא הכוחובר !על הי2לך,טכיד על טין כגון

 החדש מן ולא התלוש על !קכוחובר ומחובר תלוש או מינושאינו

:ןומי
 החדש על הישן מן ילא הישז על א'1 ג::כנללטא"כם

 מפירות רלא המחובר על המחובר מן רה"ה לטה כלל הפריש לאכאלו
 היפהובזמן על הרעה מן ולא הארץפירות דבר ;ם אעב:ןנ על ה"ל מפירות ולא ח"ל פירות עלהארז אסת הן זה לפרש המשנהצריך

 בזה קפידא איןהזה בתורה שכתובה כמוהפרשה
 מפרש המשנה אך ג"כסביאו מלברכו שכה שלא ,טכהך2ל ךל14לג( והתו'"ט המשנה בפי' הר"טכיכ
 בשעת אם עליו שמוךכולהזכיר צריך מה וזה הפרשהדברי
 על והודיה שבח להקב"ה נתןוקפרשה ומעשר תרוטה דאינו כיוןלפדש

 לקיים והיכולת יהכח בא"י נחלה לישזיכהדאעפ"יצ"ןאינושתרוטהדומעשר
 ולא השם בהזכרת בארץ התלויותהמצות וידוי שייך זאת בכלכיל

 הפרשה על בירך לא אפי, מלכותהזכיך בהפרשתו עביד טיהודאיפור
 אחרונה ברכה בירך לא 8ם י"א מתידה ג"כ וו"י::סז:,:ויג::ם

 הוידוי את מעכב בירושלים מע"ש אכילת על משום הו' חמא דנשיאותנימא
 אינו באנינו אכלו אם האכומבו ג:פלמה שמש2:21ץ::ו באוני אכלתי לא יד( שכחה ע"יאפי, ואומר דרחטנא אמימראדעבר

 דהיינו דאורייתא באנינות בד"א מתרדה ש ד נו דע :ט:ט:ך:י::ך
 אם רה"ה הקבורה אחר אפ" המיתה יוב!כל גירוע'ן אין חלבו דטשמעחלבו
 ולא מה"ת אונן הוא בלילה גם בלילהמת התום' כתבו וכן עכ"ליא

 ביומ וכן המיתה יומ שלאחר השני' בלילה ואין ויין,בןג
 את מעכב אינו המיתה יום שאינו הקבורה טינו שאינו על כם'ןמעשרין
 דרבנן אנינות גמ לכ"ע הזה יבזמןהיידיי דהתורה דרחטנא אטימרא: את מעכב דרבנן באונן דאפי/ רין.א וןוידוי תרוסתו אין תרם דאםאעפ"י
 כל נקרא דאנינות רי"א הוידוי אתמעכב חלב וכל ויצהר חיב כלאסרה

 ימןתירוש



 יה לברכה השקפה , כי ,בן י ג ,ןכ,,ןון
 את סך אם המשנה( בפ" להיא"ש שביביים י:מבב ג ":יכהבהב:ה אפי' או בלילה אפי' לפניו מוטל שהמתזב1ן חלכ תן תורה אמרה ודגןתירזש
 הנזכרים הדינים כל כ1תודה באנינור2עצמך תרומתו אין ואפי'דרחמנא
 ראם דרהמנא אסימרא עכרדלא ךלא יה( רבעי בנטע ה"ה מע"ש לעניןכאן וירוי שייך שפיר ג"כתרומה
 הפרישו אם הא בטמא ממנובערתי יכול לא זה כגון אפ"עבר

 דאינו כטוטאה הפרישוואם מן ביעיר וכן 13תךדה אלנךבנןךכ2אה באנינות אכל אם כסולהתודות
 ע"י וגם אכילה ע"י גם בטומאההעולם מתלוש הפריש אם וכןמתודה
 העולם מן שמתבער אופן ובכלשריפה דאינו אעפ"י ג"כ הטחוברעל

 מסנו והרמותם דכתיכדרחמנא א מעכבבטומאה אמימרא עכר עכ"פתרזמה
 וכןאם הוידוי את מעכב אינו בטומאה13ע"ש עי התלוש מן יתרזםשיא

" שייך לא הרמה דלשוןהמחוכר הוידוי את מעכב המע"ש את ערל אכלדאם על המחוכר מן וה"ההתלוש הוידוי את מעכב אינו אולתענוגכ,ךלרפואה על המחובר מן וכןהמחוכר

 את דמעכב י"א בטהרה מע"ש ביעריאם התום' שכתכ כמו בתלושאלא
 בידים בטומאה המע"ש את איבד אם הוידוי מן וכן ט"ה פ"א כתרומותיו"ט
ל מה"ת עדבךאינן על הישן ומן הישן עלהחדש  את מעכב ואינובטמא שנהדוהיה ::המשנה:ב

 ךלא יי( הוידוי'
 אסורשהרי לחי אפ" כה"ג יתכריכיןאיין : ת ך י:בןץעיז יהיפד::נ ממנו לקח שלא לכ2ת כ2ב1נךנך2ך2ל ח"ל פירות על הארץמפירות
 בזהממע"שומעכב וכיוצאאסורלקנותמלבוש קידושין התום' לפימ"שוהנה
 אינה בדיעכד אפי'דמחוכר שאינו למת ך מ סך אם ךכ"ש הךידךיאת טעמא כו' אין ד"ה)סכ.(
 טמא בין בזה חילוק ואין להתודותיכול ילפותות שתי הני משוםתרומה

 ובחלוק אוסרים יש טמא בשמן אבלטהוך המחובר מן ולא כמנומדכתיכ בשמן ודוקא מותר לחי סיכה אבללטהור בי מידגן לא ומחוכר מרגנדא'
 בין חילוק אין למת ותכריכים וארוןלחי תרומתו בדיעבד אכללכתחלה
 1'' אין דאמרן הני דכלמניק קנה אם הוידוי את ומעכב מהני לאג"כ להכין צריכין ע"ש.כדיעכד כנגדן דיאכל וי"א אסור הכל לטהורטמא דאפי' ממנו ילפינן ע"זתרומה
 מתודה אינו מצוה למת אפי' ותכריכיםארון כר,עכר אפי' תרומהתרומתן

 אם אחרים יאוננים נתני ייאי":ב:כ::נ:::ךיג%:
 סעודת לאכל אפי' לאונן המע"ש נתן . לעככ הכתזב שינה צזרךאין

הבראהזהתם



 לברכה השקפה הברכהמקורותיי
 נפשדת סכנת בן יש אמ דאפי'הבראה דילפיק דכיון שאניוהתם
 מתודה אינד מ"מ לו לתת מחדיביןשכ,הזת קודם כתלוש דגםמרגנך

 ואעפ"כ תורםין איןשנתטרח
 מה"ת אבילות חיוב לו שאין לאונן נתןאמ שנגטר מדכר דהתורםקי"ל

 ובניו אבותיו על שמתאבל לגר נתן אמדכן נגמר שלא דכר עלטלאכתן
 אמ דאפי' וי"א מתודה מגייתו יישהי'סןתריכוויוייעיבןע:]

 מעכב מתו על שמתאונן ברית בן לאינינתן וילפינן מהני כד'עבדהרי
 (פלקל ל"ל בקרל שב~ער~ל לה( הדיךדיאת גו' תרומת ממנומוהרטותם

 ככל עשיתי הבחירה לביתשהביאו לכתחלה לקרקע_ מהוברדגמ
 בד דשימח ששמח צדיתני(ושר רמי שפיר ריעכד הא דלאהוא
ק

 ז לפי הטדב' בכל דשכוחתשנאביי משא"כ כהני לאי,כי

 משמעתי בוידוי אומרימ אין דבזה"זנראה לנו ראין תורטין דאין הניבכי
 לא צויתני אשר : איתא ובספרי השקיפהעך הייכך מהני דבדיעבד עניןשום

 בזה"ז גמ לפי"ז ראוי שאינו למנתת כטקום ולא שים כ אלא:עככ
 צויתני. אשר ככל הוידוי: בפ' לומרשיין הוא לקרקע כמחוכר ועוראחר
 דטי ככצור וכיון דמי כבצור לכצור העוטר רכל כר"ם רקי"ל משום לעככ קראי תרידכעינן
 ראפי' לעככ הכתוב לשינה קראי תרי כעינן הילכך חרומה תרומתו לקרקע מחוכר דגםהו"א

 תרומה רלענין כתכו שקר ד"ה ימו., כסנהדרין דהחום' ואע"ג תרומה תרומתו איןבדיעבר
 רילפינן אחרי רוקא היינו ע"ש רמי וכקציר ככציר ולקצור לבצור העומר כל אטרינןלא

 תרומה רתרוטתו הו"א קרא לאו ואם תרומה אינה לקרקע רמהובר לקרקע כמחוברמקרא
 ענין דמי לא רמ' ככצור לאו לכצור העומד דכל למ"ר ואפי' רמי כקצור לקצור העומר רכלמשום
 לכצור עוטר שככר כיון ומחובר דתלוש ח"ל ופירות הארץ פירות וחרש ישן לענין ותלושמחובר
 כיון מזע"ז רתורמין הו"א לעככ הכתוב שינה בלי הילכך תלוש יהיות מציאות למחוכר ישהא

 א"י צירות וישן חדש מינו כשאינו טין לאפוק' כמוהו תלוש להיות לטחוכר גם לעשותדאפשר
 ואפי' לעכב הכתוכ שינה בעינן לא הילכך זל"ז דומין אופןשיהיו שא"אכשוםופירותח"ל

 וה"ה כתוכ ראשונה וכטשנה תרומה תרומתן אין בריעכר דאפיי לומר טספיק קראכחד
 ובריעבר רלא הוא דלכתהלה להתודות יכול אינו היפה על הרע מן עישר אם למיתנירה"ם
 דעיקרו היפה על הרע טן איסור שייך לא רכטעשר האהיש וכתב ע"ש עשוי שעשוימה
 הוידוי ועיקר ע"ז תורה קפרה לא לכעלים שנאכל שני וכטקשר הכהן הפמד טשוםהוא

 דייפינן משום היפה על הרעה מן תורמין דאין דמעמא רכיון לענ"ר ע"ש. הואבמע"ש
 ה"ז טעשר טה' בפ"א כתב ורבינו דקרא מעמא ררשינן ולא מטנו חלכו אתמכהרימכם

 ואין ע"ש ט"ה רתרוטות פ"א הטשניות בפי' ועיין ע"ש במעשר אינו כתרוטה שאינושכל
 טן תורמין דאין הא לענין ורוקא כהן הפסר סשום היפה על הרעה מן תורמין דאיןהטעם
 ע"ש. כהן הפסד טשום כו' תורמין אין ר"ה ,פמ.( כיבמות רש"י כתב המהור עלהטמא
 כתכ וכן לטע"ש תרוטה בין חילוק ואין דילפינן הוא מקרא היפה על הרעה מ;אכל
 אבל כהן הפסד משום המהור על הממא מן תורמין ראין רהא מ"כ דתרומות בפ"בהר"ש

סדאורייתא



רז ךקב~רכך; ישלשים שניםמקיימקורות
 היפה על הרעה מן רהא הפסר משום הוי לא חיפהעל הרעה טן משא"כ שריטראורייתא
 חזי רלא רגרוע משום תרוטה תרומתו אין בטזיר הפהורעל הטמא ומן תרוטה תרומתוגריעבר
 הרעה טן תורמין שבמע"ש וכיון בטע"ש משא"כ ובכורים בתרומה שיש ואזיל טני רקאהיפה עי הרעה מן תורסין אין בטע"ש דגם ט"א דבכורים טפ"ב להוכיח ויש ע"ש. כלללאכילה

 גם רהא היפה על הרעה טן תורטין ראין ותרוסה בכורים ריש נמי לומר הו"ל היפהעל
 כמע"ש משא"כ ע"ש ה"ג רבכורים בפ"ב רבינו כמ"ש היפה טן אלא טביאים איןבכורים

 זו בראיה לרון עור 11ש רפ'פ סי' הרשב"א בתשובת עיין היפה על הרעה טןרמפרישין
 מטע"ש פ.ר רבינו מרכרי ע"ז להעיר ויש וקג.1 ביבמות עיין ושייר תנא למימרראיכא
 מעככין אין לכתחלה אפי' היפה על הרעה טן תורטין תרוטה אפ.' הזה ובזמן ע"ש.ה"ב

 הוירוי.את

 ושלשים שלשהמקןר
 לא שכחתי ולא : וו"ל איתא מי"א ממע"ש פ"ה כמשנה כו' שכח שלא שכחתי ילאיג,

 שטברכין : וז"ל ומהריבם-צ הר"ש וכתב עליו, שמך ומלהזכיר מלברךשכחתי
 וכן שני טעשר להפריש ראשון טעשר להפריש וכן תרוטה להפר'ש אקב"1 אמ"הבא"י

 הר"ב כהב וכן עכ"ל מברכין כולן על ולחלה מע"ש ולפריון טעשר ולתרומת. ענילמעשר
 אינה השם הזכרת בה שאין ברכה כל רב אמר גופא : וז"ל איהא ,ט.( גברכותע"ש
 ררב כוותיה אביי אמר ברכה אינה טלכות בה שאין ברכה כל אמר יוחנן ור'ברכה

 טלהזכיד שכחת' ולא טלברכך עבדתי לא שכחתי ולא טטצותיך עברת' לא דתניאטסתברה
 עליו וסלכותך שמך טלהזכיר שכחתי ולא תני יוחנן ור' קתני לא מלכות ואלו עלי1שמך
 רב ומיהו כוואיה ברייתא רמסתברא י"ם וז"ל: כו' אביי אטר ה בר התום' וכתבועכ'י
 ע"ש. ברכה אינה שמים טלכות בה שאין ברכה רכל י ר פםק וכן יוחנן כר' פסקאיפם
 אינה מלכות בהם שאין ברכה רכל יוחנן כר' ה"ה ברכוח מה' בפ"א פםק רבינו האוצ'ל
 הזכיר לא וכאן עליו ומלכותך שטך מלהזכיר שכחתי ולא תני הגמר' מסיק ולריריהברכה
 על וברש"י ה,כיר. לא מלכות אבל עליו שמו ומלהזכיר מלברכו שכח שלא אלארבינו
 וכתכ עכ"ל מעשרות הפרשת על מלברכך וז"ל: שכחתי לא הפסוק על תבוא פ'התורה
 מלברך ולא מעשרות הפרשת בעת סלשבחך מלברכך פ" חרא"ם כתב חכמים השפתיעליו
 להמצות שברכות הגרולה כנסת אנשי שתקנו הברכות נוםח שהוא הטעשרות הפרשתברכת
 קרשנו אשר ברוך טלברכך. ר"ה רש-י כתב ,שם( ברכות ובגטר' ע"ש ררבנן אלאאינו

 ונראה תבוא בפ' ס"ש נגד כאן כתב הרי עכ"ל ומעשר תרומה להפריש וצונובמצותיו
 טדין וסצוה טצוה כל עי הבדכות כנה"ג אנש'  שתקנו ד0קודם אמת דהן נכון ואיודאלו
 לו שנתן עמו שעשה הפובה על שסים שם ולהזכיר להקב"ה שבח לחת הייב הי'תורה
 שחקנו ואח"כ המכורים הבאח בשעה בתורה שמצינו כמו בפירות ופעם ומפר ופלארטה
 שמברכין בברכה יוצאין שמים שם וטזכירין המצות כרכת - ומברכין הברכות כנה"גאנשי
 קושי' לתרץ איכא ובזה אותו ומברכין שטים שם הפרשה בשעת שטזכירין התורה חיובגם

 ולא תבוא שבפ' רש"י פי על שכהבו ארי' גור ירבינו המזרחי בשם שהכיא )שםיהתוי"פ

 כנה"ג אנשי ברכה נוסח ראילו והוראה שבח שר"ל מעשרות הפרשת על מלברכךשכחתי
 ררב אפלוגתא זו למשנה מייתי שהגמר' אחרי הפי' זה עם טסכים איך ומררבנןתקנוה
 שלא ורבינו טירי קשה לא המ'ל ולפי ע"ש. ומלכות שם בה שאין כרכה בכל יוחנןור'

טזכיר



 רעבנרכרן ושלשים שלשה מקור 3ןקררןתרת
 מקנמ קורם רגם לעיל כמ"ש ג"כ ס"ל יוחנן כר' פסק רהוא אעפ"י טלכומ כאןסזכיר
 לממ תורה וטרין הפרשה בשעמ להקב"ה שבח לממ חוב הי' הברכומ נוסח כנה"גאנשי
 בשם שיברך הברכומ אמ כנה"ג אנש. שמקנו ואח"כ טלכומ בלי שמים שם ולהזכירשבח

 מלכומ להזכיר רוקא בעינן הברכה מצומ לקיום בנוגע ראע"ג כאן רבינו מחרשוטלכומ
 אינו מררבנן אלא שאינו רמלכומ רבינו סובר וירוי למצומ בנוגע יוחנן כרי רקי"לג"כ
 פריך רהגמר' רהא לטימר ואיכא ממורה ג"כ לבר שםים שם מזכיר אם וממפיק הוירוי אמסעכב
 יוחנן ור' )ומשני( קהני לא מלכות ואילו כו' טמצומיך עברמי לא רמניא טהא יוחנןלר'
 ריש רס"ל אלא הספרי בנזסח אחרמ גירסא יש יוחנן רלר' הגמר' אין'כוונמ ומלכומךכו'

 טיירי לא והבריימא מלכות גם להזכיר שהקנו כנה"ג אנשי שתקנו הברכה נוסח ביןחילוק
 מח"מ שהוא החוב רקיים כיון מלכומ בלי טםפיק ובוירוי וירוי מצומ לענין בנוגעאלא
 השמיט זה סםך ועל להמורומ יכול שמים שם וסזכיר הפרשה בשעמ והוראה שבחרנומן
 מלכומך רבינו השמיט למה מעם כ"א אומ אליהו רבר בקונטרס ראימי מלכומ, כאןרבינו
 רהמברך ופסק ברכה אינו מלכות בו שאין ברכה רכל שפסק לשיממיה רהרמב"םמשום
 ככרכתו עליו שסו טלהזכיר שכח שלא יאטר איך א"כ תשא ריא כלאו עוכר שא"צכרכה
 מירי טהבריימא יוחנן לר' הגמר' פריך רלא מקשה רבריו לפי ע"ש מלכומ הזכירשיא
 רש"י ולרעמ רבינו לרעמ הילכך רבינו הזכיר שלא כמו יהזכיר צורך ראין למימרראיכא
 מעכב אינו מלכומ הזכיר לא אפי' הפרשה בשעמ והוראה בשבח שטיס שם הזכירראם
 גם יוצא הוא אז ומלכומ בשם הפרשה בשעמ הפרשה מצות ברכמ בירך ואם הוירויאת
 רהא הוייגי אמ מעכב הפרשה בשעמ כלל הזכיר לא ואם מררבנן וגם מורה הריןאמ
 יכול אין והוראה שבה אמר לא שאם המנ"ח וכמ"ש מה"ת מהויכ והוראה שכהעכ"פ

 ולפי הוא מראוריימא הפרשה בשעמ והוריה רשבח רם"ל רבינו ולרעמ ע"ש,להמורומ
 לא אם שכחמי רלא לאו על רלוקין ה"ה באוני אכלמי רלא לאו על דלוקין רם"לרעמו
 שאין לאו לם"ר עליו לוקין ומלכומ בשס ברכה ולא והודיה שבח לא הזכיר ולאבירך
 רכמיב היכא והרמב"ן והרמב"ם ררש"י המחלוקמ ל"א במקור לעיל כם"ש לוקין טעשהבו

 וביי והודיה שבח ביי שעושה דהפרשה דמעשה יוסר רחוק וזה עליו לוקין אםבשלילה
 רש"י רברי למרץ איכא שני באופן טעשה בו שיש לאו כסו הוי ומלכומ ש"ש וה,כרמברכה

 המסקנמ שהשמיט הרמב"ם ולתרץ רברכומ רגמר' לפירושו המורה על מפירושושסומרים
 רלם"ר רגרכומ רפ"1 מהירושלסי להוכיח האה"ש מ"ש עפזי וטלכומך רמני יוחנן לר'הגטר'
 רברכמ רס"ל יוחנן ור' רב א"כ הוא מה"מ ג"כ המצומ ברכמ כל מה"מ המורהברכמ
 יהורה רב אטר )כ"א.( בברכומ אימא רהא הוא מה"מ הטצומ רברכמ ס"ל ע"כ סה"תהמורה
 לברכח מניין וברכמ ושבעמ ואכלמ שנאמר מה"מ לאחריו המזון לברכמ טנין רבאמר

 כרכת למדנו יוחנן ר' אטר לאלהי' גורל הכו אקרא ה' שם כי שנאסר טה"ת לפניההתורה
 אייבא דקאי )י( בברכומ הגמר' על בפי' רש"י והילכך ע.ש. טק"1 ברהם"ז מן לאחריההמורה
 רברכמ רלרירה כו' בטצוהיו קרשנו אשר ברוך היינו: םלברך שכחמי רלא כמב שפיר ור"יררב

 ברכמ ה"ה א"כ ררבנן איא אינו המורה רברכמ רק"ל לרירן אך הוא ראוריימאהמצומ
 אלא שאינו המצוה לברכמ שבמורה הפמוק כוונמ לפרש וא"א ררבנן אלא אינוהסצומ
 אינו ההורה רברכמ רפמק רבינו רעמ ג"כ וזהו והוראה שבח לענין מפרש הילכךמררבנן
 שבח לענין אלא שכחמי לא הכמוב כוונמ לפרש וא"א המצומ ברכה כל וה"ה ררבנןאלא

 שכמב ראשונה להטשנה ראימי והנה מלכומ צריך לא הילכך ברכה לענין ולאוהוראה
 אינו מאלו אחר עשה אם טמצומיך עכרמי לא על בטשנה הנזכרים הני בכל מני רלאהא

יכול



 יט הברכה ישישים שישה מ"יימקורות
 שאינו דאעפ"י למיתני צריך התם דרוקא למעש"ר מע"ש הקרים גבי כרתני להתורותיכול
 ריעבר ואפי' קרא להו כתב רבהריא הני אכל הוירוי מעככ אפ"ה לכתחיה סצוהאלא
 דגבי אלא כלל מעשר כאן אין דהא דפשיטא רמעכב למימר צריך לא כלום עשהלא
 תני ומרלא הוירוי שמעכב ליתני הו"ל מעככות הברכוה אין דבדיעבד טלברך שכחתילא
 ומעש"ר טע"ש למקרים די ולא רדבנן רעיקרה כיון הוידוי את מעכב אין דברכה ש"םלה
 והודיה שכח לא הפרשה גשעת כלום אטר לא אם לעיל לפים"ש ע"ש בקרא ססך להריש
 זיל הרש"ש בשם כתב שלמה ובמלאכת הוירוי את ומעכב ראורייתא על עובר ברכהולא
 כתב וכן ע"ש. המינים שבע שעל אחרונה הברכה על קאי טלברך שכחתי רלארהא

 1כ11נתם ע"ש טדאורייתא דהיא קאי אחרונה ברכה רעל ברכותושסו על מקוגצתהשיטה
 עולה 11 עבירה אחרונה גרכה ברך ולא המחיצות תוך בירושלים מע"ש דכשאוכלנראה

 טע"ש אכילת אחרי אחרונה ברכה מלברך שכחתי רלא מתודה הילכך הטעשרות השבוןעי
 מעכב כטזיר יא שכחה ע"י ואמי' הוירוי את מעכב שכחדאם

 רשלשים ארבעהמקרר
 יום כל והוא דאורייתא באנינות רוקא ע"ש י"ב במשנה שם כו' באוני אכלתי לא'י'

 המיתה יום שאינו קבורה יום או לילה אנינות אבל קגורה אחר ואפ"הטיתה
 מע"ש רהאוכל ואעפ"י שם מ"ש בר"כ עיין הוידוי את מעכב ואינו ררבנן אלאאינו

 אלא שאינו כיו, ע"ש מטע"ש בפ"ג הרסב"ם כרכתב טררות מכת אותו מכין דרגנןבאנינות
 לאכול אנינות איסור אם ת?יא 1י1"ט בשבת כאנינות טע"ש אכל ואם להתודות יכולדרכנן

 כוה ממתפק אבל טה' פ"ג המל"ס רהנה לא או גשויו"ט אפי' חל ומע"שבקרשים
 מפסחים האימור חל בשוי"ט רגם הוכיח המלך והשקר ע"ש אסור בשוי"ט רגםומסיק

 עלה ואמרינן בקדשים לא אבל לערב פסחו את ואוכי מובל אונן : דתנן צ"א.('
 לי' תיפוק במועד אין תורה של אנינות דאף ניטא ואם דרגנן לילה אנינות דקמגרכגמר,
 יוצאין ראין ריהיג דאטר ,לא.( מפמחים הוכיח והאה"ש ע"ש כלל ביו"ט אנינותדאין
 רכ שאמר מה לפי ע"ש. הוא ביו"ט חובה ומצת גאנינות נאכל שאינו לפי מע"שגמצת
 יסים שבעח קרא דאמר משום יוצא אינו חודה לחמי של דמצה טעמא לח:, ,שםיוסף
 וזהו ע"ש יטים לז' נאכלת שאינה זו יצתה ימים לשבעה הנאכלת טצה תאכלומצות
 שבעה כל מע"ש של כטצה יאכול ראוי אינו הרי אסור דלאונן דכיון ריה"ג שלהטעם
 1יש עליו חל שאנינות בזמן המועד חול ימי כל לאכול ראוי אינו אנינות של גטקרהדאם
 כליל מצה אכילת הא כלא"ה תקשה ראל"כ הכי הטעם לומר ע"כ בעינן וס"םלחלק
 הנ"ל לפי אבל מקרא מסעטינן ואיך ררגק אלא אינו לילה דאנינות וקי"ל עשרחטשה

 אם להמתפק יש אולם הוא לשבעח ראוי שאינו טטעם ריה"נ הוכחת דעיקר שפיראתי
 אחריו של לילה ראין אטרינן אז ביום במת אלא אינו דרבנן לילה אנינות דקי"להא

 'הנה דל"ש. או כלילה אפי' מה"ת אנינות עליו חל בלילה טת אבל מררבנן אלאאנינות

 ע"ש. מדרבנן כו' אחריו של לילה אין ר"ג קמבר וז"ל: כו' קמבר ר"ה )טז: בברכותרש"י
 רבינו אחריו של לילה אלא נזכר לא הנ"ל בכל ע"ש לילו תפיס מיתה יום ~ק,(ובזבחים
 אונן ובלילה התורה מן אונן הוא הסיתה וביום סתם; כתב ה"ו סע"ש מה' בפ"גהרמב"ם
 משטע עכ"ל טותר ולילה אמור היום יי בעיני הייטב היום חטאת אכלתי שגאמרמרבריהם
 איסור רין רבינו הזכיר וקדשים שבטע"ש ומאהר הסקרש מביאת כפ"ב ועיין חילוקראין

אכילה



 הברכה ישיש'ם איב"ה מקרימקורותיי
 כלל אונן אימור דין הכיא לא פסח אכילת כדין פ"1 פסח קרכן וכהלכות לאונןאכילה

 לאבזל ראוי דהאונן ,צא.( דפסחים מתניתין דכרי שמ והכיא מכיא ההיתר צדלהיפך
 ולא ע"ש כית במקום דכריהם העמידו ולא מדכריהם לילה דאנינוו; משום לערכהפפח
 דאין דם"ל ודאי אלא כלילה שטת כגון באונן פסה אכילת איסור לצד רמז שוםהביא
 לפי מע"ש כמצת יוצאין דאין טעמא ריה"ג דאמר הא להכין צריכין לפי"ז אךחילוק
 ~נינות אופן כשום ליכא וכלייה בלילה אלא נאכלת מצה אין הא כאנינות נאכלשאינו

 דאינו טשום מע"ש בטצה יוצאין דאין להוכיח ריה"ג לכוונת לצרף נאמר ואםדאורייתא

 דיש לכ"ע ראשונה בלייה דמת ס"ל דרכינו נימא אם אפי' והנה שפיר אתי לשכעהראוי
 אסור .טאונן האיסור הצר סקזם כשום רבינו הזביר דלא הא שפיר אתי נמי מה"תאנינות
 לפי נ"ם ליכא פסך אכ.לת כענין רכינו דלשיטת פסח כליי שטת כגון הפסח אתלאכוך
 וכתכ כו' חצות לאהד כאן חצות קודם כאן אכיי דאמר הא גכי וק.( כזכחים רש"ים"ש

 הוה לא הוא מראורייתא דאי דרבנן לילה אנינות ש"ם ע"כ ומיהו אמר אכיי בד"הרש"י
 דאכילת לי' קדמה לא אכילה חוכת אכל לאנינות שחיטה חוכת דקדמת דנהיאכילה
 כרת נמקום העסידו לא והם דרכנן לילה דאנינות סשוט אלא לאכיי מעככא לאפסווים
 לילה אנינות לם"ד אפי' מעככא פסח.ם אכילת למ"ד א"כ ע"ש שחיט ולא מיטנעדרילסא
 דוחה פסח אכילת דמצות משום כאנינות אפי' פסחים אכילת היתר לי' טשכחתדאוריי,זא
 אם אפי' מעככא פסח.ם דאכילת פוסק דרכינו כיון איכ מלאחותו קרא דטיעוטלאנינות
 את זאוכל לערב טוכל אונן מ"מ דאורייתא לילה אנינות לכ"ע כלילה מת דאם דס"לניטא
 קושי' הקשה לפי"ז אך כלל. פסח כאכילת אסור דאונן לה םשכחת לא הילכךהפסח
 : וז"ל סעשר ומה ד"ה )קא., ובזכחים גטר טסעשר גופיה דפסח ד"ה וע., נינמותהתוס'
 יום טכול כפ' כזכחים כדאמר לאונן אסורים הקדשים רכל טנלן הקדשים כל ושארוא"ת
 דשאר וייל בו' צורה כסף טעון שכן למקשר מה למיפרך איכא ואק"ו מטקשרכק"1
 דקי"ל זכיון ע"ש. הקרשים כל אתקוש דהתם התורה דזאת כהיקשא מפסח גמרינןקדשים
 דכל טנלן התוס' קושית ותשאר כלל כפפח אנינות דין במציאות אין מעככא פסחאכילת
 אונן איסור איכא גופיה כפסח דגם מכואר ושם( דיכמות וכסוגי' לאונן אמוריםהקדשים
 כזית דבשלמא והלאה השבי מכזית פטח יאכילת דנ"מ ואולי לה משכחת ואיךכה"ת
 דככר השני הכזית אכל אנינות לאיסור רוחה דפסח עשה טעככ פסח דאכיל,ק דכיוןראשון
 נ"ס דאיכא או הקדשים כל ילפינן ומזה אונן משום אכילה איסור חי עשה הטצ"קיים
 כקרבן נתחייכ שכבר חצות אחר המת לו מת בין )שם( כזבחים אכ.י דמחלק האלענין
 ע"ש. לשני נרחה איא עליו שוהטין אין עדיין נתחייכ דלא חצות קודם המת לו למתפסח
 אפי' כפסח אנינות משכחת שפיר ק"ש. כאכיי פסק פסח קרכן מה' כפ"ו דהרמכ"םוכיון
 דאיכא מפסה קדשים לסייף סצ'נו ושפיר כיילה במת ואפ" דרננן לילה דאנינות נימאאם

 כפפח אנינות ראיכא ממעשר פסח ילפינן דממנו הגז"ש א"כ כקדשים אנינותאיסור

 לא ושוב חזי קא לא גכרא כמו האונן דיחשכ אותו דוחה דאנינות חצות קודם טתלענין

 לפי"ז אך הקדשים לכל ילפינן ומפסח אנינות את דוחה דפסח דעשה לומרשייך
 טפני לערכ הפסה לאכול ראוי דאוק הטעם ישמ( הרמכ"ם דכתכ הא להכיןצריכין
 אנינות הי' אם אפי' הא ק"ש כרת כמקום דכריהם העמירו לא מדבריהם לילהשאנינות
 אכילת מצות פעכב פסחים דאכילת משום לערכ הפמח לאכול ראוי נטי טה"תלילה
 אנינות הרי לילה קודס אונן נעשה דאם רכינו כוונת ואולי יאנינות דוחהפפחים
 היתה שקךסה האנינו.; אז דאורייתא לילה אנינות הי' אם הפסח אכילת לחיוכקדסה

דזחה



 ייא הברכה ישישים איבעה מ"יימקורות
 הפסח שחיטת למצות רוחה חצות שקורם שהאנינוה כמו הפפח אכילת למצותדוחה
 בלילה רטת נימא אם קשה אכתי א,ים ררגנן לייה אנינות משום הטעם כתבהילכך
 בפפח לאכול אפור ראונן לה רטשכחת האיפור צד רבינו הזכיר לא למה מה"ת?כ"ע
 רהתם רפוגי' מפורש כתכו כו' פסח מה אי ר"ה ,ע:1 ביבמות וה,ופ' פפח בליל שמתכגון

 רם"ר אייבא אפי' ראתיא לטיטר מצי : סה"ת פפח באכילת אונן איפור ראיכאשמפורש
 בתר ראזיל למאן כיום נקכר או ביום כשמת אלא ררכנן הוי רלא טררבנן ל,להאניגות
 רהיינו ביום כמת אונן הוי בלילה טת אם אבל מראורייתא עמו לילו תפים רלאקבורה
 הכי פ"ל רבינו רגם ניטא ואם מה"ת לכ"ע בלילה רבמת מפורש פ"ל הרי עכזל טרכיום
 דם"ל דכיון כלילה שסת כגון פסח אכילת כאונן א,סור צר כתכ רלא טעם ?סיסראיכא
 טעכב פפח דאכילת כיון ה"נ חצות לאחר חצוה קודם בי; הפפח שחיטת בסצותלחלק
 שחל קורם ביום מת אם דם"נ בלילה מת אפי' פסח אכילת לענין נ"ם ראין למימראיכא
 קרטה הרי ביייה מת ואם ררבנן אלא אינו לילה אנינות הרי פפח אכילת טצותעליו
 א"כ אחייכ והטיתה הפפח אכילח מצות עליו חל הככ,בים רמיציאת קורם פפח אכילתמצות
 לס"ד דק כפסח אנינות יא משכחת ולא שאח"כ לאנינות דוחה פפח דאכילתהטצוה
 אכל אונן אם וא"כ הצות קורם מת לעגין או שני בכזית או מעככ לא פסחיםאכילת
 לילה כיום והקבורה בלילה מת אם כלומר ראשונה לילה כי; חילוק יש בלילהמע"ש

 הקבורה יום שאחרי שנ" בלילה אכל ואם הוירוי את מעכב סה"ת אונן רהו"להראשונה
 מכ בשויו"ט ביום אכל אם וכן מדרכנן אלא באנינות אינו ראז הוירוי את טעככאינו
 ובהלכתא הוירוי את מעכב ראוריימא באנינות אכי אם רבעי בנטע וה"ה הוידוי אתטעכב

 עייו כתכ והאה"ש ע"ש. הוידוי את טעככ דרכנן כאנינות דאפי' כתב '"ב משנהגבירתא
 בה"ח: שם כתב רהא להיפך לכאורה מראים דטע"ש בפ"ג רבינו מרברי תמוהיםשרבריו
 טררות מכת אותו מכין ,דבריהם של באנינות כו' לוקה תורה שי באנינות מע"שהאוכל
 לא ולוטר להתורות יכול ואיך רטדכריהם באנינוה אפי' מע"ש לאכוי אסור הריע"ש.

 מטצותך עברתי לא לוטד יכול לא ג"כ ררכנן על עובר אם אפי' הא טמצותיךעברתי
 בלא דצונו חנוכה נר על דשבת ב""ב דאמרינן כמו וצונו ררבנן מצוה על מברכיןרהא
 בפרשה הכתובים המצות רק הוידוי את מעכב דלא מעמא רהיינו לטימר איכא אךתמור
 אכל ראם מעטא שלמה הסלאכת ולפים"ש הוא. בפרשה הכתובים ממצות לאו תפורולא

 ושטחת אלוקיך ר' לפני שם ואכלת בי' טרכתיב לן דנפקא להתורות יכול אינובאנינות
 באנינות אוכל אם אפי' א"כ ע"ש באנינות נאכל ואינו נאכל הוא בשטחה וביתךאתה

 בשטחה נאכל אינו עכ"פ רהא נאכל הוא בשמחה ושמחת טקיים אינו ג"כרמרבריהם
 טת לו האיששסת הוא ואונן וז"ל; מ"ב טרמאי בפ"א הטשגיות בפי' רבינו רעת משמעוכן

 קבורתו יום פוף עד נקבר שלא זמן כל מראוריתא אונן יהי' קכורחו וביום אב?ות עליוויתחייכ
 לרבינו רס"ל מוכה )מכאן האבלות מן שני יום ליל שהוא הקבורה יום שלאחר הלילהאבל

 זמן וכל טדרבנן אונן הוא דאורייתא1 לכ"ע ראשונה לילה אבל ררבנ; שני לייררוקא
 פסנו באוני אכלתי ?א הכתוב שאטר מה והוא שני מעשר לאכול לו אפור אונןשנקרא
 וכל טררבנן: אונן שנקרא ויש מה"ת שהוא אונן ריש שהביא אחר ומדכתבעכ"ל.
 רהא קאי דרבנן באונן גם ע"כ שני טעשר לאכול לו אפור אונן שנקראזמן

 טמנו באוני אכלתי לא הכתוב שאמר מה והוא ומפיים: אפור דרבנן אונן גםמע"ש
 שכתכה רמה כאוני אכלהי לא על עובר טררבנן אפי' אונן שנקרא רכל רם"למשמע
 דנקרא היכא וכל אונן שם על העיקר אלא אונן ריני על התורה הקפירה לא "באוני"התורה

שם



 ךקבאך8כ8ךק ושלשים ארבעה מקרר 3מקרך8ןףןריב
 לא : כתב והדא"ש באוני אכלתי לא על ועובר שטו אונן נטי דבנן ע"י אפי' אונןשם

 שם אנשי להתום' ראיתי והנה ע"ש לפניו מוטל שמתו זמן כל נקרא אנינות באוניאכלתי
 שקורי פשיטא קמ"ל טאי להתודות יכול אין כאנינה אכלו אם הא ראמר הא עלשהקשה
 אבל המצוה ואת מה לפרש התנא הוצרך צויתנו אשר מצותיך כל על בשלמאמשקר
 הסקרא מן דהא זה בפי' התנא אשמעינן גדול ררבר ומתרץ קמ"ל ומאי מפרש המקראהכא
 שא"י כתיקונו אכל ומקצתו מקצתו כ"א אכלבאנינות לא אם ראף נראה ממנו בודכתיב

 כתקונו מקצתו אכל אם אבל להתורות א"י באנינה כולם אכלו כי דרוקא קט"ללהתורות
 ע"ש למת ממנו נתתי ללא וה"ה בטמא טטנו בערתי רלא לפרש יש וכה"ג להתורותיכול
 באונין אכל לא מקצת שרק ויאטר הקב"ה לפני שיעמוד יתכן איך מאד תמוהיםדבדיו
 ואוכל התורה על שעובר הקב"ה לפני לוטר מתבייש איננו איך באוני אכלתי גרולוחלק

 ועור חטאה כסוי פשע נשוי אשדי כתיב בוידוי הא בטמא ממנו בערתי בלא וכןבאנינות
 לוקין זה ממך ועל הוא באוני אכלתי רלא טקדא באנינות מע"ש לאימור היחירי המקורהא

 כל אכל אם אלא אכלתי מלא למילף אין דבריו ולפי ע"ש רמע"ש בפ"ג רבינוכט"ש
 בשלילה התורה ריברה ולמה מהטע"ש חלק רק אפי' לאונן מע"ש אכילת לאמור ומניןהמע"ש
 אעפי' לירושלים חוץ באנינות אכל ראפי' רקמ"ל למימר איכא שהקשה ומה בחיוב.ויא
 מין או אכל ראפי' בטומאה ביעוד לענין וכן ע"ש סמלש בפ"נ רבינו כס"ש לוקיןדאין
 הכוונה טפרש ישראל והתפארת יחתורות יכול אינו לירוש.לים חוץ בטומאה אחרביעור

 הוירוי את מעכב נמי דרבנן באנינות אפי' לומר באנינות אכל אם הא החירוששהשמיענו
 את מעכב ררבנן דאנינות לכיע דרבנן אלא אינו וביעור וירוי רגם הזה רבזס,ונראה

 יכול ראינו לראשון סע"ש הקדים אם לענין דתנן הטשנה לשון שינה שרבינו ומההוידוי
 הקרים אם ברין אלא כתב כן לא ורבינו בטומאה בהפרישו וכן באנינות וכןלהתורות
 יכול ואינו כתב ולא מתורה אינו : כתב בטומאה ובהפרשה באנינות אבל לראשוןמע"ש

 משמע יכול אינו רנומח מובן טתורה אינו לנוסח יכול אינו נומח בין והחילוקלהתוחת
 )עיין מתודה אם בדבר אימור אין אבל חייב דאינו משמע טתורה אינז : ונוסח רשאיראינו
 אחר במקום המפורשים והאסורים החיובים בין יחלק דאיכא ונראה ב,ה( בהי"ג לעייט,ש

 רכל טבלו נשרף או לראשון מע"ש המקרים כגון הוירוי של המצוה בעיקר נופרועליהם
 דילפינן אחר במקום מפ1רש הקדמה אימור דהיינו אחד במקום מפורש וחיובם איסורןאיה
 וידוי חיוכ לענין העיקר שהוא במעשר הוא הקלקול וגם לעיל שהארכנו כמו תאחרמלא
 להפריש דחיוב טבלו נשרף וכן צויתני אשר מצותך בככל ברסז הוירוי בפרשת ונשנהוחזר

 שאין וכיון וידוי לענין העיקר הוא שמע"ש וכיון אחר במקום וירוע וגלוי מפורשהמע"ש
 האיסור דאין בטומאה וביעור אונן באיפור משא"כ כלל להתודות מצי לא כללמע"ש
 רק אינם שלהם העכוכ .גם בשלילה אלא נזכר לא הוירוי כפ' וגם אהר כמקוםמפורש
 טין דהפריש והא ליכא להתודות לא חיוב אבל להתודות חייבים אינם כלומרבשלילה

 שבארנו כמו אחר במקום מפורש דאיפורן כו' המחובר על התלוש טין או מינו שאינועל
 רושם שום עושה ולא קיומים לא המעשים מוף רמוף כיון היינו ברמז כאן ונזכרלעיל
 להתחייב לא המעשה של הרושם ממפיק הילכך הוירוי חיוב לירי המביאים המעשרותבעצם
 : איתא ה"ה מטע"ש פ"ה ובירושלמי כהלכתו שקיים המעשר עי להתודות לאסור ויאבוידוי
 מעכבות שבפרשה המצות כל תני תניי ואית מעכבות שכתורה המצות כל תני תנייאית
 א"ל יד של לתפילה ראש של תפילה הקדים אפי' זקירא רבי קוטי בעי פפא בר אחארבי
 הוירוי את טעכבות שבתורה מצות כל כמ"ד ס"ל ור"א רר"ז משטע עכ"ל כן מבר אנאאוף

א"כ



 י" הברכה ישישים איבעה מ"יימקורות
 צריכין רלפי"ז להבין צריכין רלכאורה ונראה טעכבות הסצות רכל רבינו השסיט לסה'א"כ
 ואם שבתורה מצות כל על סצותיך ככל עשיתי : הוידוי בם' קורין כאשר הכוונהלפרש
 מצות קיום במציאות אפשר הוא איך הוירוי את סעכבות ההורה מצות רכל פשוטניסא
 לעטור יכול ואיך יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צריק ארם אין הא הסעשרוירוי
 ולוסר כבורו ככא לפני שכחה ואין וער ויורע לבו טחשבות יודע שהוא אלקיך ר'לפני
 דכל כס"ר נאמר אם בפועל הטצוה לקיים שיכול אחד אף ואין מצותיך ככלעשיתי
 איזה על עוכר אם רק הוירוי את לעכב שלא חתורה כוונת וראי אלא הוירוי את טעכבותהתורה
 הי' ואם במזיד משטע עברתי לא רלשון יוהיכ עבר ולא תשובה עשה ולא בטזירטצוה
 שבפרשה מצות בין הברל יש ובזה סמצותיך עברתי לא לו0ר יכול שפיר ויוה"כתשובה
 רבסצות למימר ואיכא תשובה מהני שבתורה מצות ובכל יעיל כמ"ש תשובה טהנידלא

 אלא פליגי ולא השובה מהני ולא רמעכבות מורים דשניהם פליגי לא סעכבותשבפרשה
 אפי' מעכבות לא ולמר תשוכה עשה לא אם מעכבות למר שבתורה מצותבשאר
 מהני ולא דמעכבות כתרווייהו רבינו פםק שבפרשה מצות לענין א"כ תשובה עשהלא

 להתודות הארם את תכשיר שהתשוכה כדי שכתורה עכירות כל על וידוי ולעניןתשוכה
 כל על הוידוי פ' קריאת קורם תשובה שצריך לזה מודה שרבינו להיות יכול מעשרוירוי

 שבתורה עבירות כל על קורם שיתודה כדי זה בגיל קוראין וירוי והשם שבתורהעבירות
 א'. במקור לעילכם"ש

 ,2ל,2ים חמשהמקיר
 שסיה דכר מאן הפרשה שהקשה ראשונה להמשנה וראיתי שם משנה כו' בערתי רלאלה(

 בחבורו חרמב"ם כתב ובהדיא בטומאה ואכילה ביעור אלא שמעינן ולאהכא
 ואין ע"כ ופורהו בטומאה מע"ש מפריש טבל כשהן כולן הפירות נטמאו דאפי' נ' דיןפ"ג
 ע"ש הא לי' נפקא דמהיכא הוידוי מעכבת מ"ם בטומאה ההפרשה לו דהותרה דנהילומר
 נטטאו שכבד פיד~ת בין חלוק דיש יסימד דאיכא ונראה בוה מ"ש חדשים בתוס'ועיין
 משום איסור בו ואין .לאכול הפירות להתיר כרי בטומאה מע"ש דספריש מאליו טבלכשהן
 משום איסור שום בזה ואין בפריון ניתר והמע"ש סאיליו חפירות נטמאה דהאטומאה
 בטומאה כשמפריש טמא והוא מהוד כשהטבל לאפוקי הוירוי את מעכבת ואינהטוסאה
 בטומאה לבער המע"ש את ולהביא המע"ש את לטמא וגורם בנגיעה הפירות את מטמאהוא
 טעמא : ולה רםוכה דפ"ג מהא שם אנשי התום' שהוכיח כמו אמור מע"ש יטוטאתוגרם

 טעסא והיינו ;"ש מכשירה הרי שמכשירה מפני למ"ד נוטלין אין בירושלים 'ש מעראתרוג
 : רכתיכ אקרי דקדש שימור כעי ומע"ש : מכשירה הרי כד"ה )שם( רש"י כדכתכ כא,גם
 הרבה זה בענין שהארכתי מה שלשים במקור ועיין עכ"ל וגו הארץ מעשרוכל

 לא, וגם מקורם נטמאו טאיליו דהא כלל הוא טומאה גורם לאו טסא בטבלמשא"כ
 אפשר דהא כלל הוא בטומאה לביעיר גורם לאו דהא איכא בטומאה לביעור גורםטשום
 דכולנו אעפ"י להתורות מחויב הזה בזמן וטש"ה בטהרה ולאכול בירגשלים אפי'לפדות
 יהי' לא הפדיון ככסף ונם נטטאו טבל בעודן דככד משום במגק ומממאין מתיםממאי
 הים אל להשייך או לרוח לזורר כרי ולשרוק לשבר שסתרילין דתכף כטוסאהביעור
 שייך דלא כתב והאה"ש לעיל שכתבנו כמו ותשמישו צורתו בטלה רהא טומאתופרחה
 וא"א בטהרה להפריש כלל שא"א כיון בטסא סמנו בערתי דלא בלאו שעוברים הזהבזסן

לקייס



 הברכה ישישים חמשה מקיי מקורותריי
 הרי ויפרנה טומאה ויקכל שיכשירנה באופן ?א אם המקשר הפרשת של הטצוהלקיים
 הנ"ל המשנה ומניה הנ"ל כקושי' הרניש נ"ב הנר"א אולם ע"ש התורה רצון חואכך

 לא הרמכים רכינו אך הקרש כערתי הכתוכ כלשון בטומאה הכעיר אם הא . כזהכנומח
 זה את לכאר ונראה מתורה אינו כטוסאה הפרשו אם הא ומעתיק שלפנינו מהנופחשינה
 שריפה או הוא אכילה אם בממא מסנו נערתי דלא חיאו ענין שנבאר אחת הקדסהקפ"י
 עוכר הוא כטומאה העולם מן שנבער אופן ככל שריפה או אכילה או הוא תרווייהואו
 מע"ש האוכל ה"א פ"נ מעיש כה' שכתכ הרמכ"ם ברבינו מבואר זה לאו על לוקיןואם

 את כו להרליק ואפי' כתב: וכה"כ כו' בטמא ממנו כערתי ולא שנאסר לוקהכטומאה
 למה להכין. צריכין עכ"ל. כטמא כערתיממנו שנאמרלא שיפרה אפורערהנראחרשנטמא

 רלוקח כתכ ולא שאמור אלא כתכ לא הנר את כו ולהרליק רלוקה כתכ כטוטאה אכילהעל
 אכילה על ליקין למה ועור כערתי מלא ילפינן שניהם רהא אכילה לענין שכתככמו
 עפ"' להכין ראיכא ונראה שככללות לאו הו"ל אחר כלאו והדלקה אכילה שכולי כיוןהא
 לוקה עצמן בטומאה ואוכלן כטומאה סהן לכער ואסור י ,ע"ג:, ביכמות ראיתאהא
 טהור שאני בין טהור והוא טמא שאני כין ממנו בערתי לא אומר ר"ש רתניאמנלן
 הנוף טומאת יורע איני הנמר'ן )פריך יורע איני אכילתו על מ~זהר והיכא טמאוהוא
 רחץ אם כי הקרשים מן יאכל ו?א הערכ ער וממאה בו תנע אשר נפש כי' כתיככהריא
 כשעריך לאכול תוכל לא ת"ל מנין עצמו טומאה לי' קמכעיא כי )ומשני( במיםכשרו
 תאכל לא הכא תאכלנו כשעריך התם לך ראסרי ההיא ררמנא וקאמר כו' רננךמעשר
 אכילה איסור שניהם כולל כטמא ממנו כקרתי לא רכאמת למימר איכא ולפי"זע"ש

 אכילה כאיסור ראיכא טעמא היינו כמומאה אכילה על רלוקין והא שככללותלאו רהו"י כטומאה הרלקה איםור על לוקין אין והילכך כטומאה הרלקה ואיסורכטומאה
 לנו אין בטומאה כהרלקה עצמו כטומאת ונם הגוף כטומאת נם כפ"ע לאוכטומאה

 רבינו של הלכה פסק עויה ויפה ייכא מיקות אכל ראיכא הוא אימור עצמו כפנילאו
 מלא לימורם כאים רכשניהם אעפ"י כטומאה להרלקה כטומאה אכילה כיןשמחלק
 )שם( כינטות התום והנה זל"ז דומים' אינס למלקות אכל לאימור דק היינוכעדתי
 אזהרה לו נפקא לא כערתי רמלא משמע רהכא לר"י היסא וז"ל. כתכו והיכןר"ה

 ענין אינו אם יאכל לא טמא ככל ינע אשר והכשר אסרינ; שעה כל וכפ'לאכילה
 הרין מן מזהירין אין וכ"ת כטמא מטנו בערתי לא רכתיכ הקל ממעשר לן רנפקאלנופו

 שפיר ירעיק הרין מן מזהירין ראי משמע ונו' כשעריך לאכול הוכל לא רכתיכ הואחיקישא
 על מוזהר והיכן הנמר' שאלה רהילכך למימר איכא הנ"ל ולפי עכ"ל כערתי מלאלאו

 שככללות לאו רהו"ל למלקות למירין אין כערתי רלא רמלאו מלקוה חייכ שיהי'אכילתו
 תוכל רלא םמך על כערתי מלא רטע"ש ראזהרה כפמחים ראמרינן רהא למימראיכא
 אלא לאו אינו כערתי רלא מטעם רהיינו אחר מטעם שם רש"י כם"ש הוא בשעריךלאכול
 רלא ה?או כעינן 'מ מ לאו הו"ל כערתי רלא רס"ל אעפ"י לרכינו וא'כ ע"ש הוא בעלסאוירוי
 והמהרש"א שככללות לאו רהו"ל עליו ללקות מספיק אינו לכר כערתי רלא סשוםתוכל

 רלא אלאו רלוקין רם"ל משסע מע"ש מה' כפ"נ הרמכ"ם רטרברי כתכ )שם(ביכמות

 לנער ה'.נו ללאו אתא כקרתי דלא דא"ק ומכאד וידוי לשון אלא שאינו אעפי'כערתי
 כרמשסע כשעריך לאכול תוכל מלא אלא מיניה שמעינן לא כטוסאה לאכול אכלכטומאה

 הרמכ"ם שרכינו ספורש לכאורה הנה ע"ש כו' אכילתו על מוזהר והיכן נו' כערתי לאהכא
 כטמא ססנו בערתי ולא משום לוקה כטוסאה אכילה רקל 4ה"א כתכ רהא להיפךס"ל

ולבער



 יטי הברכה ישישים חמשה מ"יימקורות
 במוטאה להדליק דאפור בה"ב כתב אלא בערתי בלא דעובר כתב לא במומאהולבער
 טע"ש מה' בפ"ג רבינו טדברי לחוכיח כתב שהמחרש"א וטה בערהי לא שנאטרטשום
 בשורש המצות בפפר הכי כחב בהריא רבינו הא לאו הו"ל בערתי רלא דם"ל סשטעוחנכח
 פעסים כטה לעיל והבאתי ע"ש והרמב"ן הרמב"ם ררבינו הטחלוקת עיקר ושמהשטיני
 לאכול תוכל לא על לאו לאזהרת בערתי מלא דילפינן רפסחים הא רהבין דהתום'ונדאה
 בפמחים ורש"י הרטב"ם כשיט; גטו;- לאו הו"ל בערתי דלא דם"ל טשום פטיךבשעריך

 והדלקה דאכילה שבכללות לאו הו"ל לא בערתי דלא פ"ל דתר11ייה1 ונראה הרמב"ן כדעתפ"ל
 מחלק שרבינו ומה העולם טן מתבער הפקח ע"י וגם אכילה ע"י דגם יקרא ביעורבשם
 נראה איפור רק כתב לא במומאה ובהדלקה דלוקה כתב במומאה שנאכילהביניהם
 על מוזהר והיכן : דשאלה )שס( ריבטות הפוגי' רבינו לדעת להבין ובהקרם מעסאדהיינו
 כך היא שאלתה כוונת נראה לכן : בממא ממנו בערתי רולא האזהרה הוא המעםאכילה
 כטו הדלקה לענין העיקר אלא הוא אכילה לענין לאו טמנו בערתי לא האי:דילטא
 לאכילה אלא ניתן לא סע"ש דהא שנמטא קודם א"י' במע"ש הדלקה איפוד שיששטצינו
 לא ג"כ לאכילה הזי רלא סטומאה דאפי' טתורה ~עכשיו ואכלת. : דכתיכ ומיכהושתיה

 אכרינן ולא : וזפל במוסאה מהן לבער אפור ואילו בד"ה )שם.( רש"י שכתב כמובערתי
 מילי הני ואכלה יד( )שם כדכתיב ופיכה ושתיה לאכילה אלא טר מע ניתן דלאאע"ג
 כרכתיב במומאה לבער אפור אלא בו ידליק לאכילה חזי דלא רנמטא היכא אבלמהור
 איכא שנממא דאחר המצוהטנ"ל עיקר דזהו אכילח עכ"לאבל ממטא ממנו בערתי ולא,שם(
 תוכל טלא שנטטא בטע"ש אכילה לאיסור מקור שיש תשובה נתנה וע"ז באכילהאזהרה
 דהא ע"כ כטומאה טע"ש אכילת יאיסור אזהרה שטצינו וה ואחרי כשעריךלאכול
 ללאו כערתי ולא בכלל אכילה איפור גם במטא טטנו בערתי לא במע"ש:רסתורין

 וזהו בידושלים אכל אם אלא ליקה דאינו אכילה סקום לענין בשעריך לאכול הוכלולא
 עליו, ולוקין גסור לאו והו"ל המומאה קורם שהי' למה מתייחט ולא לגטדי חדשאיסור
 שהי' מהאיפור המשך אלא חדש א,פור לאו דהוא במוטאה בהדלקה הביעור לחלקוננוגע
 דלפנ' המוסאה טאחרי חטור יותר להמוטאה קודם הי' לטע"ש דהבערה להמומאהקודם

 יהי' לא הטומאה שאחרי הרין טן הילכך לאכול חזי לא המומאה ואחרי לאכול חזיהמוסאה
 טכלל הבא לאו אלא הוי לא דהא לוקין אין המוסאח לפני והא המוטאה מלפני חטוריותר
 סאיכור במומאה אכייה איפור מוברל בזה הילכך מעיקר חמור המפל יהי' ולא עשהעשה

 הי' לא המומאה דל~ני לגכרי הוא חדש איפור במוסאה אכילח דאיפור במוסאההדלקה
 לוקין הילכך הוא גמור לאו המומאה אחרי במטא מטנו בערתי ולא כלל אכילהאיפוד
 כמקרם להיות לו די הקודם להאיפור המשך אלא חדש איפור דלאו הדלקה ואיפודעליו
 טשא"כ לגסרי חדש אי0ור דהוא נאטר אכייה איפור עי כערתי דיא הלאו עיקרולפי"ו
 המוסאה לפני גם דהא בעלמא אפיכתא בתור אלא כערתי דלא הלאו אין הרלקהלאיסור
 כשנממא עפקינן בטאי הכא ד"ה ,קי"ב.( טנהדרין מרש"י טשטע בהפקה.וכן לבער אפורהי'
 בפפר רבינו וכן ע.ש בממא מטנו בערתי לא רכתיב הוא במוטאה אכולי בד דלאווז"ל,

 בערתי לא טמנו והאזהרה כח במוטאה מע"ש לאכול שיא כתב ק"י ל"ת בטצותהטצות
 טע"ש ובמדליק לוקה במומאה מ;"ש דאוכל רבינו כתב שפיר והילכך ע"ש בממאטמנו

 רבינו מ"ש שפיר אתי ובהכי ליכא טלקות הא דאיכא הוא איפור וסשטע אפורבמוטאה
 כו' התנור כהן מסיק אינו שנמטאו שהבכורים לי יראה וכן הי"מ. בכורים מה'בפ"ב
 טמנן בערתי טלא רילפינן טשמע דמיבמות הכ"ם בזה והעיר ע"ש סקדש כקדשי שהןספני

בטסא
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 לפ' אבל לש היקש ממעם מסעשר בכורים רילפינן סשום והיינו בטעשר רכתיבבממא
 לעיל ועיין בערתי ולא אזהרה ליכא בסש'ש גם . במומאה המקה דלענין שפיר אתיהנ"ל
 סע"ש אכילת על ואזהרה דמכוה. בפ"ג הסשניות בפי' רבינו כתב וכן בזה ט"ש ל"בבמקוד
 מ"ש רמכות בפ"ג בתוי"מ ועיין לש, בממא מסנו בערהי לא שנאטר ממה הואבמומאה

 בשורש הטצות בפפר עיין שלא שנראה ותמוהים הנ"ל הסשניות שבפי' רבינו דברי עלשם
 הוזהר והיכן ,שם' ביבטוה הגמר' ששאלה רמה טפרש ררבינו לומר אפשר ועורשטיני,

 רש"י פירש כאשר לאו באיזה ולא כטוסאה אכילהו על טווהד הוא טקום וכאיזה ה"פכו'
 הטמא והמהור האכלנו בשעייך להלן ונאמר בשעריך לאכול תוכל לא כאן נאמרופשני
 בשעריך במומאה אוכל שאתה כבכויים בטוסאה בירושלים מעשר לאכול הוכל לאלומד
 שהוא שטיני ב.טרש להרמב"ם המצות פפר על אמהר מגלת המחבר שבעל מצאהיואח"כ
 הנסר' קושית התישב לא כי לפי"ז לו שקשה מפני ורחה הנ"ך הכוונה לפרש דוצהג"כ
 אשר נפש כהיב בהדיא הנוף מומאה ואפרו בראשיתה עלי' שהקשו ברייתא ההיא עלשם
 רסדכתיב רלק"ם עייו וכהב הנ"ל המג"א רברי שם טביא יימ(, והרש"שלמכות ע"ש,הגע
 ע"ש. הרהיצה אחר מותר דוקא ששם כירושלים דסיירי מוכח כו' רהץ אס כו' יאכלולא

 הגמר' שהקשו דסה המעה"ח משם מביא ג' אוה פ"ז סי' היראים על דאםובהועפת
 היראים וכן ע"ש עד" הקושי' הבין לא שמתחלה היינו בי' כתיב בהדיא הגוףמוסאת
 היכן ,שם! : ביבמוה בהערל דאמרינן טהא והוכיח לאו אינו בממא מסנו בערתי רלאמ"ל

 והראב"ן ע"ש כו, יודע אינו עצמו מומאה ביה כתיב בהריא הגוף טוטאת עליוהוזהר
 ואכלה כדכתיב עשה אימוד איא ביעוח על ליכא טלקות וטיהו : בזה"ל כתב י"חמי'
 רים בתועפות ועיין ע"ש עשה עשה סכלל הבא ויאו לשריפה ולא וכו' אלקיך ה'לפני
 אכילה גמ כויל בטסא ממנו בערתי לא רבלשק שצ"ו פי' ביראים הוא וכן)שם(

 בין העולם סן המבער רבר כל בערתי פי' : וז"ל רכתב במומאה ביעור וגםבמוטאה
 אינו במומאה הפרישו אם הא : רבינו רמ"ש לטיסר ואיכא ע"ש. בשריפה ביןבאכילה
 ביעור וסין במומאה אכייה ע"י העולם מן ביעור מק הנ"ל ביעורים מיני לשני ג"כמתודה
 במומאה הפרשה בשם שניהם וכולל הוידוי דסעכב אומר שניהם ועל הדלקה ע"י העולםמן

 1כ11נהו בטומאה הפרשה היינו בערהי רלא לרבינו רם"י ועור העולם, סן המע"ששהפריש
 לא הפפוק שתרנם יונתן התרגום עפ"י יכונה הפרשה בשם דביעור העולם מןלביעור

 אפרשנן הקדש בערתי הרגם וכן בססאב טיניה אפרשיה לא : וז"ל בטסא מטנובערתי
 כיעורים סיני השני היינו במוסאה הפרישו אם שכהב רבינו כוונה וא"כ ע"שקודשא

 מעכב לוקין דאין אעפ"י במומאה הפקה דאפי' וקמ"ל יכונה הפרשה בשם דשניהםהנ"י
 כאן ובנומחו כצורהו רבינו דברי מעתיק קס"1 סעיץ של"א מי' י"ד ובש"ע הוידויאת

 פעמים הרבה כס"ש דם"ל והיינו טסש הפרשה הוא דהפרשה רכינו כוונת דהכיןומשמע
 וגם מסש הפרשה היינו במוטאה הפרשה כולל ביעור דבלשון לדבינו לי' רמשמעלעיל
 שהוא רבר יש הנה ג"כ. ההרנום כוונה דזהו למיסר ואיכא במומאה העולם טןביעוד
 דקי"ל מיכה כגון הוירוי אה מעכב ואינה במומאה אפור ואיננה ושתיה לאכילהדוטה
 ,עד,1 ביבמוה כראיהא בטומאה לפוך אסור אינו מע"ש ובשטן כשתיה דפיכה טקוםבכל
 למה ממנו נתתי ולא שנאמר למוכ1 שמוהר שנטמא לןע"ש מנין סיטא א"ר ר"לדאמר
 אומר הוי ובמהים בחיים ששוה דבר איזה נההי רמת רומיא לחי הא נתהי דלא הואלמת
 מ"ש על ועכר כאנינות שסך כגון הוידוי אה סעכב רפיכה טשמע ולכאורה עכ"ל. מיכהזו

 מעכב להענוג או לרפואה מך אם וכן טמנו כאוני אכלתי לא ן הוירוי כפרשתבתורה
את
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 אעפ"י טע"ש הם"ז: דמע"ש בפ,ג רבינו וכם"ש דמע"ש פ"ק מהתוספתא וראי' הוידויאח

 וכיוצא קטיע ממנו עושין ואין חזזית ע"ג ולא צינית לג לא אותו נותנין אין לפיכהשניתן
 במע"ש אסור שממא כמו כממא דערל כר"ע דקי"ל וכיון עכ"ל לרפואה ניתן לא שהריבו
 ערל אכל אם א"כ ~שפי ברבינו ועיין יעד.( ביבטות עיין ויוקה במע"ש אסור ערלכן

 דמטנו מגז"ש דיליף יצחק לר' ובין כממא דהו"ל לר"ע דבין הוידוי את מעכבמע"ש
 את מעכב אינו מטא מע"ש בשמן סך אם אולם הוידוי. בפרשת במ"ש עובר הו"לממנו
 אסור 0ע"ש שך ממא בשסן דסיכה הרין את רבינו השמים לטח להבין דצריכיןהוידוי
 מטא קע"ש שמן להתיר קרא דבעינן הא בהטעם פליגי ורש"י התוס' דהנה המעםנראה
 והרא"ם כטומאה, לי' דשתי' כמאן והו"ל כשתיי סיכה הטעסדקי'"ל ס"לרש,י
 אם דפליגי למימר ואיכא ע"ש. במוטאה שמבער משוס ראמור דם.ד המעםס"ל
 הנאה איסור טמעם לאו כסע"ש דביעור איסור ס"ל ררש"י לא או תחשכ כביעורסיכה
 איסור הוא במומאה רטעזש ביעור איסור אלא הנאה היתר 1ה1"ל לסוכ1 מותר רהאהוא
 ד"ה )עז.( ביומא התום' ט"ש ועיין תחשב להנאה רםיכה כביעור הוי לא ופיכהבפיע
 דהדלקת דם"ל דדכינז דמעמא שכתכ )שמי יכסזת על לנר להעריך ודאית' ע"ש. יסיכהמנין
 אסורות טאכלות סה' בפ"א שפסק לשטתיה דאזיל טשום לוקין אינו מטא מע"ש שלהשמן
 הנאה איסור מטעם ולאו הוא בפ"ע איסור דביעור ולפיט"ש ע"ש. הנאה . על לוקיןדאין
 מסא מע"ש לענין מ"ש תר"ם סצוה חינוך במנחת יועיין מעשה בו שיש לאו והו"להוא
 רש"י כתב שפיר ושתיה כאכילה איא דמיא כשריפה דלאו סיכה וא"כ בהנאה מותראם

 דסיכה משום דאסור דהו"א טשום לסוך מע"ש של מטאה שטן להתיר קרא דבעינןהטעם
 משום אסור דסיכה הו"א קרא לאו אי ס"ל הילכך כביעור דסיכה דם"ל והתוס'כשתיה,
 דבעינן והא דמיא כביעור דלאו כרש"י ס"ל דרבינו לטימר ואיכא במוטאה לבערדאסור
 להתיר קרא בעינן לא כשתיה לא סיכה לס"ד ולפי"ז כשתיה דסיכה משום להתירקרא
 פ"1 י"ם בתום' עיין טה"ת כשתיה לאו דסיכה דקי"י וכיון ממא טע"ש של בשמןסיכה

 של מטאה בשטן סיכה להתיר קרא בעיק לא ע"ש שם אנשי בתום. ועיין מ"אמתרוטות
 של מטא בשסן סיכה דדין ממא סע"ש בשל סיכה ההיתר לכתוכ צורך אין הילכךטע"ש
 קיין בסיכה איסור יש ואם סעכב אינו וידוי לענין וממילא איסורים שאר כל כדיןמע"ש
 ובה"ה הי"ד תרומה מה' פ"ב למלך ובמשנה הכסף וכנקודת ד' ס"ק קי"ז סי' י'דבם"ז

 ואם ע"ש תרי"א סי' יוה"כ ה' זבפ"ח התורה יסודי מה' פ"ה המלך ובשער למלךובמשנה
 שחביא ט"א טמע"ש בפ"ב יהרמב"ם המשניות בפי' )עיין דרבנן אלא דאינו באנינותסך
 דהלכתא אליבא לאו מטאה טלש בשמן סיכה להיתר למת מטנו נתתי דולא הדרשהשם
 והריטב"א דרש"י בטחלוקת תליא הוידוי את סעכב במהרה דטע"ש ביעור ואםהנא(

 והרימב"א דלרש"י )שפי והר"ב והר"ש דשביעית פ"א אליהו בשנות והגר"א )עב(ביבמות
 בפ"ב רע"א תוס' עיין הוידוי את מעכב אינו והר"ס ולהר"ש הוירוי את טעכבוהגר"א
 אכילח גם כולל בערתי דהך כיון במהור לוטרשעובר הדבר דתטוה כתב והאה,שדמע"ש,
 מהור בסע"ש הדלקה דאסור דהא מידי קשה לא ש'ש בכך שטצותו במהור שייך יאוא"כ
 שלא אלא אתא לא בממא ממנו בערתי ולא הדלקה ולא ואכלת דכתיב מהאילפינן
 וטתודים שנממאה אחר אלא נאטר לא בערתי דלא לאו עיקר א"כ מתירתן דמומאהלאמר
 יבמות ברש"י עיין כלל ביער דלא שנטסא קודם וכ"ש ביער לא שנממא אחרדאפי'
 שאין במע"ש חוטר דתניא פ"ז שם מהתומפתא ראי' הביא ה"ב דשביעית פ"ת והפ"ם)שם(

 ואין שם מדתניא עליו משיג והאה"ש ע"ש מיירי מהור ובסע"ש הנר את בומדליקין
אוכלין
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 שייך לא דכמהור טיירי כנממא הדי הנר את כו מדליקין ואין כפדיון אלא אותםאוכלין
 דדילפא כממא דטיירי ראי' אין דפודין רטהא לטימר איכא ע"ש כמצותו נאכל אםפדיון
 ירושלים כתוך כין גוונא ככל הכדייתא מיירי וע"כ פריון רכעינן הוא לירושלים חוץמשום
 כחוץ רוקא אלא שייך אינו וזה ע"ש, עירוכין מפק עירוכין : שחני מטה לירושלים חוץכין

 שתני ומה התערוכות את אומר ואינו שם לאכול טקוסן הא כירושלים דאילירזשלים
 אח"כ: שאמר ומה אדם לכל אמור לירושלים רכחוץ בירושלים דוקא הוא לאונןואסור
 אסור מהור דאפי מירושלים כחוץ דמיירי לטימר איכא כפדיון אלא לאכילה הותרולא

 מיירי מהור כשמן ג"כ הנר את כו מדליקין ואין אח"כ שאטר טה וא"כ פדיון כלילאכול
 ואין אח"כ שאמד מה א"כ פדיון כלי כמהור אפי' לאכול אמור כירושלים דאונןאונן עי רקאי אלא וכייושלים כמהור ט"כ בפדיון אלא לאכילה הותר ולא דאמר: האאו

 לשאר אונן כין חילוק אין הדלקה ולענין מיירי כמהור אפי' ג"כ הנר את כוטדליקין
 : וז"ל איתא מ"כ טשכיעית פ"ח דכטשנה להתומפתא הטשנה כין שיש והחילוקאדם

 שדרכו דכר ולמוך לאכול שדרכו דבר לאכול ולם'בה ולשתיה לאכילה ניתנהשכיעית
 שכיעית טהם קל ומע"ש בתרומה וכן השסן את הוא מך אבל וחומץ יין יסוך לאלסוך

 שהר"ש אלא מהורה אפי' אסור גוונא בכל רכמע"ש משמע עכ"ל הנר להדלקתשניתנה
 כערתי לא ממצותיך עכרתי לא טדאמררחמנא להדליקו מותר מהור מע"ש וסיהו כתכשם
 מדליקין שאין כטע"ש וטשא"כ כו' דקתני הא ניחא מ"מ טותר דמהור ש"מ במטאטטנו
 גוונא ככל הרלקה אמור דכמע"ש להוכיח אין המשנה לשון דמסתימת מ"ל הרי ע"ש;כטטא
 צד יש שכשכיעית החדוש להשטענו אלא למע"ש שכיעית כין שיש טה תני לאדהא
 דכטע"ש נימא אם אפי' א"כ הקולא צד כה יש וכשכיעית הקולא ליכא שכמע'שהקל
 טע"ש לענין דהיינו מטע"ש יותר כשכיעית הקל צד משכחת שפיר ג"כ הדלקה טותרטהור
 יותר החומר צר במע"ש שיש מה להיפך החידוש התם רתני כתומפתא סשא"כממא

 דככל משמע סתם הנר את כו טדליקין אין דכמע"ש טתטא כלשון שתני כיוןמשביעית
 איכא כמטא הכערה אמרה שהתורה מה כטע"ש דהא מותר מהור כין מטא כיןנוונא
 דמצר שנמטאה מקזדם הבערה סאיסור הסשך הוא איא הוא חדש איסור דלאולמימר
 כאכילה שאפשר כזמן הכערה לאסור ומסתכרה יותר קדושה כה יש במהרההמכרה

 שהשמיענו כזמן הילכך מוטאה אפי' היינו במטא מטנו כערתי וה?א הקודש עירבירושלים
 כין כממא כין הוא דהחומרה לומר ממתברה סתם ותני שכמע"ש החומר כצדהחידוש
 דכמע"ש ראי' אין סתם אפי' כשביעית שיש הקל כצד הוא שהחידוש כזסן משא"כבמהור
 להדגיש צורך כה אין הילכך כמע"ש החידוש טדגיש לא רהא שניהם מצד חוטרהיש

 ממא כין לחלק סכרה שום אין דשם לפרש צורך אין וכשכיעית כיניהם שישחחילוק
 ואם אליהו. והשנות והרימכ"א רש"י לשיטת ראי' מהתוספתא להוכיה יש הילכךלמהור
 לא על ועוכר כמומאה מכער ככלל זה אם הדיקה לי לא ביד'ם מטא הטע"ש אתאיכדו

 דמע"ש כפ"כ ובועז כיבין ישראי כתפארת ראיתי מה"ת עוכר כמהרה ואם ה'תביערתי
 רלרכין דמאי ריש כהירושלטי טדפליגי סופרים מרכרי רק אינו כידים טע"ש לאכדשכתכ
 בכלל ואינו טה"ת אינו איבוד א"כ ע"ש לאכדו טותר הרכה ואפי' ודאי מע"שאפי'
 כמו כנגדן ד'אכל הד', על'1 חי בכה"ג אם בזה להעיד דש הוידוי את מעככ ואינוכיעור
 סע"ש מדטי טמאה וכהמה וקרקעות ושפחות עכדים לוקחין אין : מ"ז דמע"ש כפ"אדאיתא
 דרש"י כמחלוקת תליא דזה למיטר ואיכא שאני באיכוד או ע"ש. בנגדן יאכל לקחואם
 כנגדן יאכל ולסיכה ולשתיה לאכילה חיץ מע"ש מעות הוציא אם לענין דפליגיותום'

טפרש



 ריט דקבנרכדק ושלשים המשה מקיימקורות
 על המוכר שביר הטעות ומחלל אחרות מעות שמביא ינו( מקדש האיש בפ' רש"יטפרש
 מחייכים אנחנו זה ומטעם הראשון של פדיון הו' כננדו שאוכי שזה נמצא ע"שאלו

 דליכא קנמא אלא אינו כנגד דאוכל רחא מאיר רבינו בשם כתכו והתום, כנגרולאכול
 באיבוד לרש"י א"כ ע"ש ברשותו שאין רבר לחלל יכול אין הא חלול טמעם רהוילמימר
 טאיר ולרבינו לחלל טה לו דאי; כנגרו דיאכל הדין שייך לא בידיםלהטע"ש
 דבכורוה פ"ק רקי"ל טה ולפי קנס שייך באיבור גם הוא קנם דטמעםרם"ל
 גניבה של או אבדה של בטקרח דוקא היינו ע"ש באחריוה חייב אינו רטע"שמ"1

 למימר איכא בידים רמזיק ביד'ם אבידה של כטקרה טשא"כ בשטירה זהירות א'טם'כוה
 והא כנגרו שיאכל זה לענ'ן כאהריות והייכ מזון מטעם כננרו שיאכל דהיינו לשלםרחייכ

 היכא אלא שייך לא דאחריות בירים באבדה אפילו שייך באחריות חייב דאינודאטרינן
 אבל עליו אחר'ות חיוב שיין' לא לזולתו חיוב שייך רלא בכה"נ אבל לזולהושחייב

 לגניבה קנם טשום כננרו ד'אכל בירימ אבירה בין לחלק איכא שפיר כנגדו לאכלבנוגע
 ומת חטור פמר פדיון הטפריש ,שםן בטהניתין דאטרינן ~הא קנם דליכא דמטילאואבידה

 כפדיון באחריות חייבין אין אומרים וחכם'ם בן 'טל סלעים כחטש באחר'והו הייביןבו.
 כהןואינו ליר שבא כמו הו"ל שמפריש טשעה חמור פמר הפריון אם רפליג' נראהטע"ש
 הכהן זכה דיא או טסירה טחומר הוי דלא מע"ש פריון כטו הו"ל הילכך מם'רהטחומר
 של מלעים לחמש ורמי טם'רה מחוסר עריין ישדאל ביד שהוא וכ"ז לידו הטסירהקודם

 באחריות וחייביןבן

 ושלשים ,1שהמקרר
 לחי אפי' וכה"ג וז"ל: הר"ב וכתב טמע"ש פ'ה '"ב טשנה כו, לטת מטנו נתהי ולאיזי

 כל קמא פרק סוף לעיל כדתנן וכיוצאבזהםטע"ש םלבוש לקנוה אסור שהריאסור
 והכריכים ארון הכא נקמ ולא כנגדו יאכל לקח אם ומיכה ושת'ה לאכילה חוץשהוא
 מטנו רכתיב לההורוה יכול שאינו לטת טטנו סך אם מיבעיא דלא לאשמועינןאלא
 אינו טת על טעשר של סגופו נתן דלא ותכריכימ ארון קנה אפי' איא מעשר שלמגופו
 קאי קרא עיקר רודאי כתב אליהו והשנוה ע"ש שם הר"ש כתב 1כ; עכ"ל לההורוהיכול
 נתן דאם רקם"ל אלא למת כ"ש אסור רלחי קרא צריך לא ותכריכים ריארון מ'כהעל

 שלמה והטלאכה נתכ11נ1 אחד לרבר ושניהם ע"ש הוירוי אה מ;כב ותכדיכים לארוןאותו
 לכל רדחה דאע"ג טצוה במת דה"נו כאו"ת בטה הוא דהחידוש כהבו דאשונהוטשנה
 במפר הרמב"ם טלשון לזה מטך הביא ראשונה וטשנה הוירוי אה מעכב אפ"ההטצות
 והוא ושהיה באכילה אלא שני מעשד רטי מהוציא הזהירנו וז"ל קנ"ב ל"ההטצות
 ארון ממנו לקחתי שלא לטת מטנו נהתי ולא מפדי ולשון לטה טטנו נהתי ולאאמדו

 יאטד כאלו לחזוק הטה זכר ואטנם כו' כנגדו יאכל רבר טמנו ש'וצ'א זמן וכלוהכריכין
 הכמף ונקה שאמר כטו לבר במזון אלא טע"ש טעוה בה הוציא לא טצוה שהואואעם"י

 הדי עכ"ל בזה לו תועלת שאין למת הוציאוהו כאלו הטוון בזולת הוציאוהו שאםוג'
 ראין רס"ל ומשטע לחי וכ"ש לטת אפי' פי' למת רכתיב רהא מ"ל רבינו דגםמבואר
 והר"ש ולהר"ב לחי וכ"ש ימת גם אמור רבהר11ייה1 מטא לטע"ש מהור מע"ש ביןחילוק
 רש"י דעה אולם אחת בדעה כולם הדין בעצם אבל למת וכ"ש לחי להיפך אליהויהשנות
 מטנו בערתי לא כהיב טיניה וז"ל: גו' נהתי לא בר"ה רש"י כהב יע"ד.( דביבמות כןאינו

בטמא



 ף;בנרכףן ושלשים ששה מקור כ~קררןתרנ
 יטת טמנו נתתי לא ממא הטעשר מן כלומר למת טמנו נתתי ולא בתריה וכתיבבמטא
 איטא ובר"ה ע"ש מיכה זו אימר הוי במת משכחת נתינה ואיזו נתתי רמת רומיא לחיהא
 מטנו קניתי לא טתורה הוא כך אלא קאמר בסיכה לא למת ממנו נתתי לא : וז"לכתכ
 לאכילה שאינו לרבר שנותנין ולא לאכול יכולתי רלא כשנממא אפי' לטת ותכריכיןארון
 אלא ניתן לא טהור דמעשר דאע"ג ואשמעינן נתתי דמת דומיא לחי הא הטת צרכיזהוא

 לרש"י מ"ל הרי עכ"י חלוק ממנו לקנות לחילו מותר נמטא אם ומיכה ושתיהלאכילה
 הכי כתב לא ררש"י למימר איכא אך מרם"ע"ש לחי חלוק לקנות מותר שנמטארמע"ש
 טטנו נתתי לא האי רים"ר ע"ש ותכריכים ארוז לו ליקח ואיטא רפריך: רם"ר אליבאאלא
 וממילא למת ותכריכים ארון ממנו קניתי לא מתורה הוא כך אלא קאמר במיכה לאולטת
 ליקח טותרין שנממא דטע"ש לחי חלוק מהם ליקח ומותר נתתי רמת רוסיא לחי האטשמע
 ליקח ראמור מורה רש"י גם מיירי מיכה לענין נתתי רלא למ0קנא אבל לחי חלוקטהם
 עיין למת חי בין חילוק אין אכילה צורך בו שאין רברבר ממא במע"ש אסי' לחיחלוק
 בר"ה )שסי יבמות על להרימב"א ראיתי ובכה"ג טטע"ש פ"ה י"ב משנה רע"אבתום'
 ליקח בצרכיו להוציאס מותר רנממא כיון כהי אבל אמור רבמת פי' : וז"ל כתב כו'איטא
 כתב כו' הונא רב אטר ובר"ה עכ"ל כמיתה כין טחייס בין אסור מיכה אבל חלוקלו
 הכתוב שחיק הוא דבסיכה טימאי כר' לי' קאמר אשי וררב רר"ה ממקנא ולהאי :וז"ל
 רבכורים בירושלמי הוא וכן לכולן ואמור הם שוים ותכריכים בארון אבל למת חיבין
 ע"ש. אמור לחי אפי' זה רבר ותכריכים לארון אם קיימין אנן מה למת טטנו נתתילא
 טרברי ומבואר הרמב"ן רעת הוא וכן ע"ש. )שם( ליכטות כחירושיו הרשכ"א רעת הואוכן

 שלא למת טמנו נתתי ולא החם רתניא המפרי רברי שהביאו והרטב"ן והרימב"אהרשב"א

 חלוק ליקח טותר רלחי לריריה ומשמע אליעזר ר' רברי לטת ותכריכין ארון טמנולקחתי
 קיימין טהאנן למת ממנו נתתי לא מימאי ר' בשם ראר'א ובפ"ח רמע"ש פ"בובירושלמי

 רבר איזה לטת כ"ש אמור הוא לחי לחי אמור שחוא רבר ותכריבים ארון לו יהביאאם
 קיימין אנן מה אמר איך וקשה עכ"ל מיכה זו אומר הוי לטת אמור והוא לחי טותרשהוא
 לארון ממנו לקתתי ללא מתפרש נתתי דלא דקרא סמע"ש בפ"ה היא טפורשת משנההא

 טשמע ר"א רברי זה: מאטר על נשנה רבמפרי רכיון רם"ל וראי אלא לטתותכריכים
 דהם"ר )שמי ביבמות והממקנא המ"ר פליגי רבזה למימר איכא ולפי"ז עליה פליגןררבנן
 למת ותכריכים רלארון רם"ל כרבנן מ"ל ור"ה מותר לחי אבל למת רוקא ולריריה כר"אס"ל

 מיכה לענין נתתי רלא קרא לאוקמא מוכרח הילכך אמור ובשתיהן היא אחת לחיוחלוק
 זבין טמא שהמע"ש בין היא אהת יחי וחלוק לטת ותכריכין ארון כרבנן דק"לזכיזן

 ממע"ש רפ"ה טשנה כסתם שפמק ורבינו מותר ממא כשהוא ומיכה אמור מהורשהטע"ש
 לריריה למימי ואיכא ראסור לחי וכ"ש למת ותכריכין ארון לענין יטת טטנו נתתירלא
 של במיכה רשמן רכמו רטת רומיא והי למת בין לחי בין טמא בטע"ש אמור סיכהנם
 ואיכא לחי מיכה מותר מהור בשטן ורוקא טיממא במת שנגע רכיון מיירי בממאה ע"כמת

 אחת ומת חי רבזה מע"ש של ממאה בשסן מיכה רין רבינו שהשמימ מעמא דהיינולמיטר
 רהא בזה פליגי ור"ע ררזא למיטר ואיכא בזה. מ"ש הקודם במקור לעיל עייןהיא

 זתכריכים ארזן מטנז לקחתי לא : זז"ל למת ממנז נתתי ויא הפמזק על ב0פרידאיתא
 ס"1 ר"א עכ"ל. החלפתי שלא למת ת"ל מה אמר לחי אם למת ר"ע לו אטר ר"ארברי

 ימת חי בין חילוק ריש מ"ל ור"ע כנגרן יאכל מועיל ובשניהם למת חי בין חילוקראין
 שיאכל מהני רלא להורות למת נכהב רלפיכך 1םובי מהני לא ולמת כננרן יאכל טהנירבחי

כננרן



 יכא הברכה שישים ששה מ"יימקורות
 שיאכל דהיינו להחליף כאופן אפי' נתן שלא שמתודה פי' החלפתי שלא ר"ע וזמש"אכנגדן
 דכתכ אחר לענין מפרש הרמכ"ן אך כננרן יאכל מהני לח.' אבל לטת דוקא וזהוכנגדן
 ולא דורש ר"ע פי' : וז"ל הנ"ל הפפרי דכרי שהכיא ממנו נתתי ולא בפסוק ההורהעל
 אין ששנינו כענין לאכי~ה הראוי טהור כדבר אפי' חליפין מטני עשיתי שלא ממנונתתי
 אותוסוכרין

 וא"
 לי ותן יין לך הא בירושלים לחבירו אדם יאמר ולא אותו סחליפין

 כטסא לסת ממנו נתתי דלא להוכיח )שמי כיכסות רש"י פ"ש והנה עכ"ל. למת ויהי'שסן
 להיות א"א קרא קאי דאפיכה דכיון משום לי' תיפוק קשה ע"ש קאי דאדלעיל משוםמיידי
 תבוא פ' התורה על הרמב"ן כתב וכה"כ כנגיעה נטמא פך שהוא דמיד טהויה מע"ששמן
 כטתניתין תני לטה טעם ראשונה המשנה ומ"ש ע"ש למת ממנו לקחתי לא הפסוקעל
 כ"ש אפור למת ותכריכים דארון במכ"ש דשמעינן דמת סיכה תני ולא ותכריכיםארון
 ולפיכה ולשתיה לאכילה מחוץ מעשר סעות הוציא אם דקי"ל משום ותיר'ן דאפורלחי
 עכיל טהני לא כנגדו אוכל ואפי' סתודה א'נו המת לצורך נותנו דאם וקם"ל כנגדןיאכל
 כאכילה אלא סעיש דסי מהוציא הזהרנו וז"ל: קנ"כ ל"ת מצות המצות בפפר רכינומדברי
 הרי ע"ש כנגדו יאכל דבר מסנו שיוציא וכ"ו כו' יטת ממנז נתתי ולא זה,אושתיה
 א"כ כלל איפור ליכא וכהולין לחולין הדכר את להוציא כנגדו דיאכי כזה דמתקןשפיר אתי הוא חילול דמטעם נימא ואם כנגדו שיאכל התיקון סהני למת שנתן דאפ"ספורש
 דסטעם לרש"י ותוס' רש"י כמחלוקת תלוי הוירוי את לעככ שלא כנגדו יאכל מהניאם

 ניסא ואם הוידוי את לעככ שלא למת שנתן העכירה את לתקן כנכד; יאכל מהניחילול
 דאפי' ואעפ"י הוידוי את לעככ שלא לספרע להקן יועיל לא הוא קנם דטטקםכהתום'
 לא ממילא תתחלל המע"ש שדמי כיון 0"ם ולהבא טכאן לא ו מועיל החילול איןלרש'י

 סע"ש הדמי את הטוכר שישתמש כזמן האוה"ת כעד סק"ש לדמי הנתינהיהי'

 ם י ש ל ש ו ה ע ב ש ר ו קמ
 דילמא להא טפיק ממאי ידעתי לא וו"ל כתכ ,שם( התוי"ט אחרים יאיננים נתני ילאלזי

 כר לאו לסת דאי דריש קא נתתי דלא שלמה המלאכת וכתכ עכ"ל דוקאסת
 יתכן לא זה אך ע"ש אחרים לאוננים נתתי לא אלא נתתי ולא ומאי הוא מתנהקבולי
 הסת בשכיל למת נפרש ואם נינהו מתים לאו ואוננים למת טטנו נתתי ולא כתיככתורה
 כלי א"כ הסתים כשביל להם שנותנים מפני הוא והפיכה לאוננים לתת דאפורכלומר
 מע"ש סדטי ותכריכים ארון לו ליקח כגון המתים בשכיל נתינה סקיימים ש"יראוננים
 דרשינן דמסנו נראה לכן המת בשכיל ותכריכים הארון כעד מע"ש דמי להפוכי נותניםא"כ
 ותכריכים ארק יענין אלא ס'בה לענין נתתי דלא קרא דדיש לא דמתניתין דהתנאדכיון
 מפרש לכן ותכריכים ארון לעשות א"א עצמו המע"ש מן הא נפדש איך ממנו האיא"כ
 והפיבה עצמו מהמע"ש לאכול לאוננין שנותנים הכראה פעודת לענין קאי דממנוהתנא
 לא אנשים ולחם סדכתיכ: הוא מדאורייתא הכראה דפעודת חוא חמת הפעודהלזאת
 יהתודות יכול הוא אם לאונן בנונע דוקא היינו כלא"ה לאונן אפור דטע"ש ואעפ"יתאכל
 מעככ אינו וה ומשום עור לפני משום רק אחר על אין לאכול לאונן נותן אחר אםאכל
 גם איפור ילפינן דמטנו נימא אם אכל כפרשה הכתוכים הסצות סן אינו דהא הוידויאת
 עוד הוידוי אה ומעכב בפרשה הכתוכה איפור הו"ל לאונן הנתינה איפור א"כ הנותןעל

 דהאננן דהיינו מטנו נתתי לא משום חוידוי את וסעכב עור לפני משום יעבור דלאכשכחת
הי'



 ןקבבך3בןן ושלשים שבעה מקור כ~קרררתרטנ
 משום מתודה אינו מ"ם עור לפני סשום וליכא להאונן הטע"ש לתת מותר והי' טסוכןהי'
 למת אפי' ותמריכים כארון דאמרינן בטו לם; מטנו נתתי לא לאטר יכול לא סוףדסוף
 רכינו על טעם עוד למימר איכא וכזה הוידזי את מעכב אפ"ה מצות הובה דרוחהסצוה

 שלא לענין ממנו נתתי ולא האי דריש שהוא דכיון שמותר כטומאה סיכה דיןשהשמיט

 סיכה לענין ממנו למילף נוכל לא וממילא ייפינן מסנו שבארנו מה ולפי לאונניםנתן
 דורשים שהם זה ומשמעות אחיים לאוננים נתתיו לא כתכ התורה על והרטב"ןכטומאה,

 מתורה שהוא שלו יאוננים ולא ותכריכים כארון מת של יגופו לא למת נתנו שלאכו
 אעפ"י והתכריכין הארון על מתודה אחרים של אנינות ומפני אחרים ועל שלו אנינותעל

 אינם טה"ת אכלות להם דאין לאוננים נתן אם שלמה מלאכת ודעת עכ"ל חישאפי'
 דאין כגיותו לו שהי' וכניו אכותיו על שמתאכל גר ראפ" כתכ וכאה"ש הדין טןאוננין
 וכן המת על הטאוננים הטת קרוכי שאינם זרים לאנשים נתן אם וכן אנינות ריןשוט

 את מעכנ מתו על שמתאונן ימי האכילו אם אנינות כהם נוהג שאינו כרית כןכאינם

 לחלכה. ימוד שום ככ"ז איןהוידוי

 ושלשים שמונהמקור
 לאו הכחירה רכית שם אנשי התום' כתכ ,שפ, כמשנה הכחירה לכית כו' שמעתייח,

 והמשנה ישראל והתפארת ע"ש. כירושלים רק הכאה א"צ מע"ש דהארוקא
 פי' לכה"כ הכאותיי שכתכ: הכי ס"ל ג"כ וכשנ"א קאי דאככורים מפרשיםראשונה
 לדי אמר יכן המקדש בכית תסיד הוא שהכהן לפי פיי אלקיך לדי היום הגרתיכטשיכ

 מפרש והמצוה וכתורה עכ"ל. ככיהמ"ק עכשיו הכיא שהוא איקיך רי כאן וג"כאיקיך
 וכצאן ככסר הכסף ונתת מרכתיכ ישלסים וצאן כקך קונים היו מע"ש מעות דרוכמשום
 ה, רעת הכנתי ד' כקול שמקתי פיי וןהו לשלטים ופתסאוגו,

 הכחירה לכית שימים והכאתי
 ד' קול שסעתי נקרא די מרבר מוכן הוא רק כתורה ספורש שאינו רבר שעלוהוכיר

 ושיטח ששמח צויתני אשר ככל עשיתי שמסיים מה יפרש אפשר וככה"גכו'
 נשנה ג"כ מסע"ש כפ"ה י"ב גמשנה והנה הטוכ, בכל ושמחת שנאמרכו

 כמע"ש דמתניתין ספרשים הי'נו רכינו דכרי לולי עכ"י כו ושימחתי שמחתי גו' עשיתיהכי

 ממיימ: שרכינו נעשה סה אכל ולשמח לשמוח ולהאכיל לאכול מותר דכירושליםקאי
 הא כו ושימח ששמח שייך איך וגככודים כככורים דכוניכ הטוכ בכל ושמחתשנאסר
 ככל ושטחת ; בגכורים שאמרה מה עצמה התורה דכרי יהכין צריכין ועוד לוריםאסור
 ככודים הא כככורים והגר והיוי הוא שייך טה כקרכך אשר והגר והיוי אהההטוכ
 כככורים חייכ היוי אף והלוי: אתה על: וכהכ מזה נשמר תכוא כפ' ורש"י לזריסאסור
 יומר יכול שאינו קורא ואינו מכיא כקרגך: אשר והגר ועל: עריהם, כתוך נטעואם

 למעש"ר והגר והיוי כאן התורה שהזכירה מה פשוט מכין הספרי אולם עכ"למאכותינו
 לו תן הלוי טוצא שאתה מקום בכל כקרגך אשר והגר והלוי אתה וז"ל; עניומעשר
 עני סעשר לו אין עני מעשר לו תן מע"ש לו אין מע"ש לו מחלקון לו אין ואםמחלקו
 בקרבך אשר והגר והלוי אתה נאמר לכך הצדקה טן פרנסהו שלטים לו אין שלמים לותן

 ראו מה להכין כהקדמ נראה לכן ככורים אצל עני וסעשד ומע"ש סעש"ר ענין מה אךעכ"ל
 ולככדה הדורים מיני ככל להדרה כארץ התלויות מצות משאר יותר ככורים טצותלחככ

 ושמחים ככורים ותום' ככורים כעטור וטעטרימ מהדרים הככורים הכאת כזמןבכלככודיס
בכל



 יכ' הברכה ישלשים שמינה מ"יימקורות
 טלך ואמי' כישראל גדול דאפיי שאטרו עד וכהילולים בהודאות ושטחים והדר פאדככל
 טכיאים וכשהיו ותנופה ושיר קרכן וטעון כו' היום הגדתי וקורא כתפו על הסל אתנוטל
 יותר הזה הככור ככל זו מצוה זכתה טה יונה ובני תורין כידם מביאים היו הככוריםאת

 כלהשנה של הראשון שביום שאטרנו כהטעם והטעם הניטוק והיינו הארין מצותמשארי
 נפש את המחרידות איומות-ונוראות כ"כ פקולות כו עושים השנה דאששהוא
 קולות מאה שופר כתקיעת כתפלות השנה טכל הימים 3כל כך עושין שאין מההאדם
 לא ועם כעיר שופר היתקע הנכיא שאטר כמו האדם את מחריד וקול קול כלאשר
 וכל הראשון יונ דוקא ולסה הלכ את השוכר ,;רועה קול שכרים קול וכיחוד'חרדו
 ותשוכה וככי כצום העשירי יום כפור ויום תשוכה  ליטי נקבע הראשוניס יטיםעשרה
 לזה תשוכה השנה ימי מכל האלה הימים נשתנה ומה הקודטים ימים התשעה סכליותר
 האדם תעודת כי והיות השנה כל של הראשונים הימים הם הים'ם שאלה היות כיהוא
 חובתו מה השנה ככי רעתו יסיח ולא ויזכור קיניו לנגד וחוכתו התבלית יהי' שתמידהוא

 איש כל להיות ולטען תגרעון ולא תוסיפק לא והל"ת העשין הטצות כל לקייםכעולטו
 לאחוז טחויבים זו לממרה התזרה טצות את זיק"ם יחטא שלא השנה לכל במזחואשה

 ה' לדכר חרר להיות היראה אוצר כלכו להשריש השנה תחילת את חזקיםכאמצעים
 סשתדלים בנין בכל כמו ורפיון גרעון שום כלי כשלימות התורה מצות כל השנה כליקיים
 התנועה כן תתקיים שהכנין כטוח ההי' היסוד קי אח"כ שיכנה הכנין שכל לטען חוק יסודלקשות
 הדבר אותו השנה ככל המצות הכיטוכהלקיים ומגולה תרופה היא כר"ה שעושיםהחזקה
 כישיכת והתכלית והטמרה הראשונים ותכואות שכהפירות הראשונה המצוה שהיא בכוריםכענין
 כל ח"בין לפ'כך בארץ התיויות הטצזת כ? ופרפיה טצוותיה בכי לקיים ישראיארץ

 התעוררת ע"י כארץ התיויות טצות תורת כל לקיים גדולה תעמולה לעשות ככוריםםכיאי
 אהבת בלכו להשריש למען גדול ובכבוד והרר פאר כרוכ הטצוה יקיים ככוריםכהכאת
 א"כ כארץ התלויות המצות כל קיום ואהבת השנה ככל ישראל בארץ התורה טצותקיום

 והחיכה והככוד הפיסום כל בכורים מצות קיום כשעת כמינה יחידי מצוה שהיאבכורים
 ולטצ"יה להארץ אחכה רנשות כלכו להשריש חזק כח זאמץ עוז נותן לארץשמראה
 וט"ש בארץ התלויות המצות כל לקיום וגורם סיבה היא ככורים וטצות השנה כללקיים
 כבל בכורים הכאת פי' והלוי אתה גו' הטוכ בכל ושמחת : ככורום הכאת אחריהתורה
 הילכך טצוה גוררת ומצוה כארץ התיויות הטצות כל יקיום ופגולה תיקון יהי' והדרפאר
 כל יקיים הטצות כל ולעני דללוי לאחרים וגם לו גם שטחה יהי' ככורים מצותע"י

 כרוכ ככורי ראשית את והבאתי ככורים הכאת במצות שמחתי אשר וזה כשליטותהשנה
 שאח"כ והתוצאות ה' ככוד ויראת ה' טאחכת שטחה עצוטה בשטחה והדר בככודפאר

 העניים והגר היוי שי נפשותיהם את הטשמח הטצות שאר נם קיימתי אח"כ פי'שמחתי
 כירושלים ואוכל שטח שהוא ומק"ש עני טעשר ולהעני ראשון טעשר להלוי שנותןהטרוכאים

 בארץ התלויות טצות כל לקיים לכו אח וטעורד להעניים וטשטח לעניים מהם נותןוגם
 וכהתכוננות בהתעורוות אחת טצוה עושה אם פי' טצוה גוררת טצוה שאמרו מהוזה

 כד"ה זו טשנה על בתב אליהו ובשנות טצות עוד לקיום גוררת הידאה וכהדרתוכשטחה
 יש וט"ם כירושלסי כס'ש שבפת טצות העשר כל כאן וחושב צדקה זו : ושימחתישמחתי
 ופאה שכחה ולקט ומע"ש מעשר ותרוטת וטעש"ר ותרומה וככורים חלה חן ואלושם

 יאכל שלא עד קושה אדם מצות עשרה דחלה כפפיק הוא הנ"ל הירושלטי עכ"לוצדקה
 דאשון וטעשר תרוטה ופיאה שכחה לקט תחפום כל תזרע בל תחרוש לא טשוםפרוסה

טע"ש



 ןקביך3נןק דשלשים שמונה מקדר כ~קררררןרטד
 קיטתי הרי ואטר אצכעתיה עשרתו 8שם הוא לירוי טיפב אחי כידו יצחק ר' וחלהטע"ש
 מעשר ותרוטח ומעש"ר ותרוטה ובכורים חלה : הן אלו טצות העשר גורפ והגר"א טצותעשר

 עשר פשם יצחק שר' וטה כשנו"א הגר"א לגירסת הוא וכך וצרקה ופאה שכחה ולקםוטע"ש
 ההוא כו' ואטר אצכעות בקשר הפת על היד את פושם שהי' פי' : 11"ל הגר"א פי'אצבעותי'

 ע"ש אצבעות עשרת לידו הוא פשט הטוציא 1'מישרי היינו פ" לטישר אתי כר ר"יגרים
 כח"ל ולא כא"י אלא יתכן לא יצחק ררבי ענין ולפי"ז מ"ר קם"ז או"ח הגר"א כביאורועיין

 ברכה בשעת הפח על ידיו שתי יחן ; סתם ישם( או"ח בש"ע הטחכר פסק איך להביןוצריכין
 אטר והוא יצחק ררכי טהא הוא והמקור ע"ש בפת התלויות טצות י' כנגר אצכעות י' בהןשיוש

 מצות העשר כל קיים שלא כ"ז כא"י אפי' כך לעשומ אחר יכול איך א"כ טצות עשר קיטתיהרי
 לא : ו1"ל סיפב אתי ר"ה ,שם( מחלה פ"א טשה הפני וכן לקיים כלל בטציאות שאין בח"יוכ"ש
 בשום יתכן לא הרי עכ"ל. טמנה שיאכל עד טצית העשר כל שקיים לרמז וכו'כולן
 המור הפוסקימ כל והנה טצות. העשר קיים שלא מי הפת עי ירים הנחת עניןאופ,

 והטררש הירושלמי טביאים הפת על ידיו שתי שיתן הרין שטביאים חיים והאורחותוהרוקח
 סזכירים ולא כהם שמקיים מצות י' יש וכפת אצבעות עשרה יש ידיו רכשתי טשוםדהטעם

 תקנו הפת אכיית רבענין לטיטר ואיכא רר"י הא על מוטכים טמחטא אבל יצחק דר'הא
 במפרי שהכאתי וכמו כארץ התלויות טצות עשרה לקיום הטרטז פעולות תמידלעשות
 מעם מה לירים לימול יריו שחי את פושט הוא לאכול בא שהוא דכיון טהטררש חעשרעשר
 עשר הרי עולמ של רבוני א"ל מניגוריא עליו טלםרין והן הקב"ה יפני פושמן שהואאלא

 סעשיה הפת כרכת תקנו וכן בעפר טצות עשר שיתקיימו עד מועטות אינם לפניךאצכעות
 נוסה כח"ל ובין בארץ בין ונוסחה זו והברכה בארץ התלויות 0צות קשרה כנגדתיבוה
 ארץ בני כשביל ניתקן הנופח עיקר ע"כ א"כ לח"ל מא"י הנוסח משנים ולא להםאחד

 ררישה רבעי טכלל לה אין דורש ציון בבחינת הוא הנומח אותו אומרים וכח"לישראל
 להשתרל לכו את יעורר הפת על יריו שתי נתינת בח"ל גם לנהוג צריכין ג"כ זהוסמעם
 ומצותיה הארץ כקרושח ולהתקרש בארץ התלויות הטצות בכל ולקיים ישראל לארץלעלות
 אחר טעם שכתכו והלכמא ד"ה :( )ל"ח כרכות בתום' ועיין בזה ט"ש שא"ז בטקורועיין

 ע"ש. אצבעות בעשר ידיו כשתי לבצוע ריש האעל

טקור



 יכה יברכה השקפה הברכהמקורות
 טןהלעה ושלשים תשעמקור
 קדשך ממעון השקלפהלט, כו'כ8"ה סטעיז השקיפהיט'
 נשבעת מאשר עד השמימבון אליהו בשנות הגר"א כתבי"נ
 ידבש חלב זבת איץ נרל14בררצ וחישב כצ"ל : כו'עת

 כאן עד בפירות טעם שיתן בקשהזך הן ואלו זה בפ' ברכותי'
 התפלה מצות ואילך ומהשקפה וידוימצךת דהיינו קדשך טמעוןהשקיפה
 הוא השמים טן א( הואלכרכני

 שמת"לל שיכוון צריך הוידוי אחרשכ,תפלל להצילנו עלינו להשניח דהיינוב,
 ובבנות בבנים לישראל שיברךלהקב"ה את עמך את וברך צרה,טכל

 הפרשה וכל בפירותיה טוב יבטעםבהמה לאבותינו נשבעת כאשרינו נתתי אשר ,האדסה ואתוב:ות. וולדות ובמטר בטל א"י לאדמתויברך כנים שהן ב( הריישראל
 כמה רק לאמר א"צ התפלה יגמ היידייגם וולדות וסטר טל שהן כ(הרי

 עשרה הדי ודבש וחיבבפירות משה עפוי בתורה הוידךי בפרשתשכתוב טעם שתתן זבת אדץבהטה.
 אינו כאן שכתוב דמה כאן שכיצוב כמךילא דקודם כוונתו טכיארעכ"ל,
 זאת עניני הפירוש דרך על יודיענואלא סתודה שהוא הוידוי פ'קורא
 טרה לשלם הקכ"ה וטדתהקודם אלא קירא איני הקריאה בשעת אבלהפך,ןה כטקור ל;'ט טצות עשרהשקיים
 הנביא ע"י שניתנה כמו בלשונההפרשה תכף מחפלל ולכן מדהכנגד
 ונראה וביאורים פירושים בלי לשיןובכל כרבות לובעשרה הקב"השיברך

 את עובד שהוא כסו נראהשזה אינו הפירושים אומר אם הפרשהדכל ואעפ"י טצ:ה כננד ברכהכל

 עד ראילך מהיטקיפה אבל בדיעבדנמעכב ובכל פרס לקכל ;ס'ני"י
 מלה כל על בפירוש לאמר אסורגמירא עס'נ לעכוד אמוריםהטצות
 הפסק משום וביאוריהם פירושיהם אתומלה הנ"ז מצות בעשר פרםלקבל

נעקחבאתי
 דבשערז

 שתת כדי רבינו: שהעתיק ומהבתפלה התהזקות
 מפני מפורש לומר יכול בפירותט?ם יהקב"ה לגפו אטור הטצותדבכל
 השקיפה תפילת הפסק. אין ושובהשקיפה שפתותיכם שיבלו עד די בליך תפילת אמירת גמך אחך ןה,ןאןמרים שנאסר הטעשרות מטצותח~ץ
 גמירא. עד רם בקולואמר תמה והררכ"ז ע"ש ד'לוטר
 השמיט לטה כאן רבינועל

 בטל לנו לתת אשר הארסה ואת ובנות בבנים עסך את וברך בהטשנה שכתוב טהרבינו
 בפירות טעם שיתן המעשר וידוי טענין שזה מפני דטעטו 'ואפשר בהמה ובולדיובטמר
 דבאסת שכתב באה"ש וראיתי הטעשד ב8'רות טעם ענין מה סובנים אינם דבריוע"ש.

א"צ



 ~קנברכדק ושלשים תשע מקור כ~קרררתרכו
 וו בכאן שדורש הדרש וזה מי"ג המשנה בפי' רבינו וכס"ש האיו לדרשות כללא"צ

 ע"ד בכאן יוריענו אבך הוידוי בשקת זה האדם שיאמר רצונו אין בטלה טלההפרשה
 כטו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה בשקת אבל הפרשה זאת עניניהפירוש
 לחתודות יבואו שלא כדי הדרשה כל רבינו השטימ ול,את קכ"ל חנביא ע"ישניתנה

 בספ"א דתנן עפ"ם להלכה נ"ם דזחו"ד בהך אך התורה כלשון להתודות צריך אלאכן
 וכ"פ ודבש חלב זכת שאינה לפי הירדן מעבר בכורים סכיאין אין אומר ריה"גדבכורים
 נחלק שלא בכ"ם וק"ש מדבריהם בכורים טכיאין סו-ק דםארץ דביכורים רפ"ברכינו
 אלא כן אינו וידוי דלענין רכינו וקמ"ל פמור לכ"ק סדאורייתא אבל מדרבנן רקהת"ק
 ע"ש מי"נ טמע"ש בפ"ה התוי"מ וכט"ש בוידו' חייבין חו"ד זבת שאינו בסקוטותאפי'
 רסז בדרך יזכיר זחו"ד שאינו א"י בחלק אפי' וידוי חיוב שיש זה רקנין תמוחיםדבריו
 לאבותינו נשבעת כאשר : דמ"ש התנא שמפרש דזה לרבינו דם"ל ונראה ספורש?ולא
 כטו תקעזה שלא לבאר הכוונה בפירות מעם שתתן כדי היינו: ודבש; חלב זבתארץ

 לאבותינו נשבעת כאשר לנו נתתה אשר הפסוק קל תבוא בפ' בחוטש לרש"ישהוקשה
 חלכ זבת ארץ הוזכר לא יאבותינו הקב"ה שנשכע כשכועה הא ודבש הלכ זכתארץ
 לזרעך לאסר ברית אכרם את ה' כרת ההוא ביום י"ח: מ"1 וילך בפ' כדכתיבורבש
 לתת וכתב: טתרץ וע"ז פרת נהר הגדול הנהר. עד מצרים טנהר הזאת הארץ אתנתתי
 ארץ להם ליתן טצרים ליוצאי שהבמחת ההבמחה קיימת וגם לאבותינו נשבעת כאשרלנו
 כתב עזרא והאבן בזה מ"ש שם כש"ח עיין לאבותינו שנשבעת ממה יותר ודבש חלבזבת
 וז"ל: כוונתו הרמב"ן והבין קכ-י תמיד כן להיותה ודבש חלב זבת ארץ ומקם : וזילע"ז
 ארץ להיות לנו נתת אשר האדטה את וברך כיוטר תטיד כן להיות טעסו כי אסרור"א
 שנשבע סה דכל טתפלל שהוא פשומ הנ"ל קושי' מתרץ הוא א"כ ק"ש ודבש חלבזבת

 אשר שאוטר מה על כלל סתירה ליכא כזה ובאופן ודבש חלב זבת תהי' לנו לתתחקכ"ה
 כמו ורבש חיב זבת ארץ לנו הקב'ה נתן אטת דשניהם לאבהינו נשבקת כאשר לנונתת
 נזכר ולא וגו' זבת ארץ וגו' הכנעני אדץ אל ה' יביאך כי והי' ה'( )י"נ בשסותדכתי'
 זכת ארץ כתיכ )י"ז( שס וגם ח'( )ג' ושם וגרגשי פרוי נוכר ולא עממי חטשה רקשם
 לך בפ' שנזכרו כמו אוטות קשר על הי' השבועה אבל ק"ש פרזי גם שם וחשיבחו"ד
 ירושה להיות עתידים וקדסוני קניזי קני והשלשה גוים שבעה אלא יחס נתן ולאמ"ו

 בתפילת דכתיב והא ה( )יג בשמות שמפורש כמו חמש אלא וחו"ד אינו וטהםלעתיד
 התנא שאטר דמה ס"ל ורבינו ודבש חלב זבת ארץ יאבותינו נשבעת כאשרהשקיפה
 בפירות מעם שתתן כדי וחו"ד ארץ לאבותינו נשבעת כאשר : מ"ש על י"ג מסע"שבפ"ה
 על היי השבועה הא זחו"ד ארץ גו' נשבעת כאשר כתוב איך הנ"ל קושי' לתרץכוונתו
 בפירות טעס שתתן כדי התנא: מתרץ ע"ז זהו.ד ארץ כולם היו שלא אוטותעשר

 קרא דה"ק פי' המעם ומובות שסנות שיהיו קנינו : וז"ל המשניות במ" רבינוובדספרש

 וכמו ודבש חלב זבת ארץ ותהא לאבותינו נשבעת כאשר ינו שנתת האדכה אתברך
 ורגן שוטן ריח מעם נותנין שהטקשרות 0לטד ודבש חלב זבת דמע'ש בתוספתאדאיתא
 לך לתת לאבותיך נשבע אשר גו' יביאך כי והי' ה'( )י'ג בשמות דכתיב והאבפירות.
 וידוי גבי כאן חמעם דספרשינן כמו המעם לוטר שייך לא והתם ודבש. חלב זבתארץ
 טדבר הכתוכ ו' שהן עממין ה' בארץ רריש שס הסכלתא אסנם תפלה הוי לא שםדהא

 אביהם שהי' כנעני שם תחת נכנסים וגרגשי פרזי שהם הנשארים ששנים ס"ל שםוהת"ק

 טפניך רכים נוים ונשל וכו' יביאך כי ואתחנן בפ' לס"ש יביאך כי והי' לשון מקישכי
ושם



 רמז ף;בארכ~ך; ושלשים תשע מקיימקורות
 לאכותיך נשכע אשר טמ"ש השכועה טמעם זה לטד יאשיה וד' עסטים שכעה חשכושם

 הי' לא הא זחו"ך ארץ שם כתיב איך לפי"ז יקשה אך עטטים שבעה על הי'והשבועה
 שייך איך שם טיירי עסטים דכה"א שם דסוכר הגלילי יוסי ר' ועוד עטטים ה' אלאיחו"ד
 )שם( ככראשית דכתיכ יאכרהם הקכ"ה שנשכע השבועה הא לאבותינו נשבעת אשרלוטר
 הזאת בארץ גור אומר: הוא כיצחק וגו' כרית אכרם את ה' כרת ההואכיום
 נשכעתי אשר השכועה את והקטתי האלה הארצות כל את אתן ולזרעך לך כיגו'

 אתננה לך עליה שוככ אתה אשר הארץ כי אוטר הוא וכיעקכ כון )שס אכיך.לאכרהם
 דכתיכ דהא דם"י לטימר איכא הגלילי יוסי ולר' ,שם( כטכלתא ועיין כ'ח( )שםויזרעך
 דנשכע כיון טאתים בכלל דטאה טשום היינו לכד עסמים חטשה על לאכותיך גשכקאשר
 חטשה על כתיכ ושפיר עםטים שכעה מכלל עטסים חמשה יש עמטים ז' לתתהקכ'ה
 התם טיירי עממים לכ"ז דס"ל יאשיה ולר" לת"ק אכל לאכותיך נשכע אשר ג"כקסטים
 עטמים ה' אלא זחו"ד הוי לא הא ודכש חלכ זכת ארץ עססים כז' שייך איךתקשה
 נשב9  אשר : רכתיב  )שם, בא דכפ' לחלק יש אולם הוידוי כפ' כאן שטדקדקיןכטו

 נשכע אשר הכי לפרש איכא זהו"ך לארץ לך לחח רמטך זחו"ך ארץ לך לתתלאבותיך
 לוטר שייך ועליהם עטסים תחטשה היינו לך לתת עטמים השכעה כל היינולאכותיך

 ואח"כ ינו, נתתה אשר קודם: להיפך כתוכ הוידוי בפרשת כאן טשא"כ זחו"דארץ
 מה דכל לוטר א"א וזה זחו"ד לארץ השכועה ופמך זחו"ד ארץ לאבותינו נשכעתכאשר
 התנא טפרש לכן עטסים ה' אלא זחויד הי' לא דהא זחו"ד ארץ הי' הקכ"השנשנע
 לנו שנתן האדטה כל את יבדך שהקכ"ה טתפלל שהוא כלוטר כפירות מעם שתתןכדי

 שכיד אמת ודאי וזה ודכש חלכ זכת ארץ תהא עטסים הז' כל דהיינו נשבעכאשר
 כי לי' וסטך המוכ ככי ושטחת : וז"ל המוכ ככי ושטחת הפסוק על תכא בפ'המ~דים כעי וכט"ש וטעשרות תרוטות טצות כזכות וחו"ד ארץ להיות כולם את לעשותהקב"ה
 כשכיל עשר תעשר עשר שדרשו כטו המוכ ככל תשסח הטעשר שכשכיל לעשרתכלה

 דהשקיפה התפלה על התנא דרשות דטכל מעטא דהיינו למיסר איכא ולפי"ז ע'ש,שתתעשר
 זו שדרשה טפני בפירות מעם שתתן כדי האחרונה: זו דרשה אלא רכינו העתיקלא

 הפשמ עפ"י דלכוון זו כוונה האסירה כשעת לכוון השקיפה תפיית האוסר לידיעתנחוצה
 כל רבינו שהשמיט מעם לטימר איכא עוך האטח היפך היא כי נכונה לאהכוונה
 תפלה היא סוף עד דטהשקיפה דס"ל לבסוף הדרשה רק השאיר ולא טהשקיפההדרשות
 אסור שכתפיה כשם א"כ כאטצע לחפסיק אסור דכתפלה וקי"ל ה' לפנישסתפלל
 כשעת כדרשות להפמיק אסור כך חז"ל עליה שדרשי דרשות להגיד אפי'לחפפיק
 גמימת אחר כסוף הנאסרת אחרונה דרשה אלא חכיא לא והילכך השקיפה תפילתאטירת
 יחר אומרים והיו מועין היו הררשות כל טכיא הי' ואם לררוש מותרין ושסהחתפילה
 אותם להכיא צריך דהא הוידוי פסוקי שעל להדדשות דטי ולא יהד והכיאודיםהפסוקים
 שקורא )יז( כמגילה אטרינן מגילה מקרא דלקנין ואע"ג בהם דאיכא חהלכות ידיעתכשכיל
 להפסיק שאסור אעפ"י : וכתכ בזה העיר שם הרא"ש ע"ש יצא לכו כיון אםודורשה
 דתפלה לחלק יש ועוד לכתחלה ולא יצא בריעכד דוקא א'כ ע"ש. יצא ט"ם כו'בטגילה

 טקור יוצא אינו כדיעכד שאפי'שאני



 לברכה השקפה ך4ברכה 3מקךרךןןרכה
 לא אבל יממזיים ישראלם, יזהלכה ארבעיםמקרר

 ה בכורים מה' במ"דלמיך אבל מתודים ךב1מזרים לשר(1למ( המשנה כו'גרים
 ממני משוחררים רוןצדים גריםל(1 שם רבינו של הפמק עלתטה
 הוא והרי בארץ חלמ לן*כ!"1(ילן שיכולין ראף וקורא מביארגר
 שלא כיון מ"ם לאבותינולומר
 לנו נתת אשר האדמה ואת(1ךב11 יכולים אינם בארץ הלקנטלו
נשהיכהנים אמו והיתה משה חךתן קךני דבני ךנראה רוסיא לי נתת אשרלוטר

 יליםאייי
 ק

 אז ג בכה גם ת ייי מתידםמשיאי
 אחר אפי' ממצרים שיצאו וטפליםבמתודים בסוף כתב עצמו ורבינוטגרש
 אך בניהם אך המ לארי ךבאךשנר1גדלך אינן רגרים מע"שהלכות

 טומטוס אשה מתודים. אין בניהםבני בשם תירון כתב והמגיהבאר'ן
 אפי'ישלהמקרקע מתךדיםךאנדךךגינךכואינם הוא רהחילוק הביב בןמהר"ם
 לקוחים. פירות אלא להם הי' ולא בא"י אשי ב רכת ר ריעתם קרקע להם אין אפי, מתךדים ךאנשיםבא"י קרא נקט בכורים רגבימשום
 נחלה הגרים ימלו לבא לעתיר בארץמ"מ חלק נטלו רלא ראע"ג כן לומר הגר יכולשכן
 אל הולכים הנחלים כי פמוק קהלת וברבה מ"ז מ-ם ביחזקאל כמבואר ישראלבתוך
 לאותם רמי ולא צרק גירי הם בגלות ישראל בעור שנתגיירו רהגרים רמילתא וטעמאהים
 לשמה כוונתם היתה ולא המעלות ברום רהיינו ממצרים ישראל כשיצאו שנתגיירוגרים
 כאשר ה' לנו נתת אשר רכתיב מעשר גביוירוי אבל בארץ רלק נמלו לא אותםטש"ה
 כתב וכן בארץ תלק נטל שלא כיון זה וירוי לומר יכול הגר אין לאבותנוגשבעת
 טחא ע"ז והעיר הום'ף )שם( תטרים הכפת ע"ש. )לר( הגוזל לויב בפרק תמריםהכפות
 הארץ את לנו ויתן הזה הטקום אל ויביאני : רכתיב עבר לשון ג"כ בבכוריםרכתיב
 אינה זו רנתינה כיון וכתב לי נתת אשר הארמה פרי ראשית את הבאתי הנה : כתיבכן

 נשבעת כאשר לנו נתת אשר הארמה את רכתיב דמע"ש כההיא לשבועהחשובה
 ע"ש בהו וזבנית זוזי לי ריהיב לי נתת אשר לפרש יש רהכא משום לו איכפת לאכו'

 והשליח אפומורפום התם ראמרינן מ"ה רבכורים רפ"א הא יענה מה תקשהלפי"ז
 נימא ואם ע"ש לי נתת אשר לוטר יכולים שאיגן קוראים ולא מביאים כו' והאשהוהעבר
 אמת הן זה במובן לי נתת אשר לוטר שייך אלה לכל גם זוזי לי ריהיב ריינורנתת
 טסיק לבמוף הא לר"ם הנ"ל כמובן לי נתת אשר הכתוב לפרש קס"ר ופ"א.( ב"בהגמר'
 רבי בשם תני וז"ל. ה,ר רבכורים פיא בירושלמי איתא והנה ע"ש. לרחות שםהגמר'
 לארם אב היית לשעבר נתתיך גוים הטון אב כי טעם מה וקורא טביא עצטו גריהודה
 עכ"ל. כר"י הלכה אמר לוי בן יהושע רבי הגוים לכך אב אתה ואילך טכאןועכשיו
 הנורר פ"ב: רנררים בתומפתא איתא וכן וקורא טביא רגר רפסק רבינו ממך רע"וונראה
 אברהם בן אביו שם בטקום רכותכין קים"ל גר בגם וכן ע"ש. בגרים אמור אכרהםמזרע



 יכט הברכה איבעיםמ"יימקורות
 מירושלטי שם ראיתא וכמ1 כד"י דקי"ל משום והיינו אמותינו אלקי אומר מתפלהוכן
 ככורים דלענין לו'דוי בכור'ם ב'ן לחלק 'ש וה ובענין ע"ש. כר"י והודי דר"א קומי עובדאאתא
 הגרן את מחייב גוים הטון אכ שהוא אברחם תעודת והילכך למד האבות התיחסותטספיק
 תעודת מספיק לא מעשר וידוי מטצות טשא"כ המכוריס פרשת קריאת ולקרוא בכוריםלהמיא

 נזכר מתורה לטרות בצירוף הארץ ביחם גדולה להתיחסות גם זקוקים אלא לכד האמותהתיחסות
 התיחסות מי גמורה התיחסות איל'1 תתיחם שהארץ א' מכורים מח'ומ תנאים שני ממכוריםגם

 הארץ אל תמוא כי והי' : מתורה כתוכ הלוא הארץ יחם הראשון רהתנאי כתימ רהא איליוהאמות
 אליו ואמרת גו' האדסה פרי כל טראשית ולקחת מה וירשתה נחלה לך נתן א' ה'אשר
 הארץ את לנו ויתן הוה הטקום אל ויכאנו גו' לאכותינו ת' נשכע אשר גו' היוםהגדתי
 לעני הנ"ל יחוסים השני בהפרשה נזכד הרי 1ג1' ה' לי נתת אשר האדמה פרי 1ג1'הזאת
 דמכורים מפ"א ובתוספתא סעשר וירוי למצות מכורים מין המדל שאין טפורש הרימכורים
 מביאין ולויים כהנים אם מכורים לענין ור"י דר"מ מחלוקת התט ראיתא הכי ג"כטבואר
 ואחד מכורים דאחד תר11ייה1 ס"ל הרי ע"ש המעשרות וידוי לענין כאן דפליגי כטווקורין
 הטשנה לשון טמתימת זאח ככל הנ"ל תנאים השני בשניהט דבעינן נד'ניהם שו'ם מעשרוידוי
 על ולא האמות חתיחסות על אלא קפד'נן לא רככורים להיפך מבואר מ"ד דמכוריםמפ"א

 אשר לוטר יכול שאינו קורא ואינו טמיא הגר התם: דאיתא הארץ מחלוקתחתיחסות
 לאמו גר בין ואין ע"ש וקורא טמיא טישראל אמו היתה ואם לנו לתת לאבותינו ד'נשמע

 האמות הת'חסות לענין אלא טישראל אסו ולא אמיו שלא הצדדים משני לנרמישראל
 חלק לה אין לאמו שגם מארץ לזכות לו אין אמו שטצד אחד הכל הארץ התיחטותולענין
 אך כי מטעם וקורא מכיא עצמו דגר יהודה רמי משם מירושלמ' תני זה וממעםכארץ
 לכל לאמ מתיחס דא"א כיון א"כ הגוים לכל אמ אתה ואילך מכאן כו' נתתיך גויםהמון
 המון לאמ מתיחס אכרהם כי לנו לתת לאמותינו נשמעתה אשר לומר יכול גר גםהנוים
 משאיכ המדל בלי ישראל אטו שטצד גר כסו אמו ומצד אמיו מצד גר לר"י 1ה1"לגוים
 רמינו פסק הילכך הארץ יחם מעינן והעיקר למד האכות התיחסות ממפיק לא וידוילענין
 יש הגרים מכי ולר"י לבד האמות התיווסות טספיק בכורים ולענין מתודה אינו דגרכאן

 מירושיטי דריב"ל כהפסק וקורא ממיא דגר מבכורים רבינו פמק הילכך האבותהתיחסות
 טבכורים דפ"א המשנה כפשטוה לטעומי ד"ה )פ"א, כ"כ כתוסי ר"ת ודעת כר"י,דהלכה
 ר"ת מניח הי' ולא לאמותינו נשכע אשר לוטר יכול דאינו קורא ואינו טביא דגרמ"ד

 וכסו ע"ש. מובה ארץ לאכותינו שהנחלת לוטר יכול שאינו לפי הזימון ברכת לכרךלגרים
 אסר מצי ויא לאבותינו נשכע אשר לסיטר דבעי גר דאיכא כיון וימ,במכות
 הא להמין צריכין ולפי"ז כר"י דהלכה כהירושלטי ס"י לא בממלי דגטר' סתמא הריע"ש

 לוטר יכול דאין טשום לי' תיפוק כארץ חלק לו דאין מעמא פ"ה ממע"שדאטרינן
 טתורה אינו טישראל אמו דאפי' דקט"ל לומר יש ואולי לאמותינו נשבעתכאשר
 שפיר אתי נמי הצדדים טשני כגר רמיירי נימא אמ ואפי' כארץ. חלק לו דאיןטשום
 דאמרינן וכטו השני מעם משום והיה מארץ חיק לו שאין סשום טהמעמים אחרשאטר

 לו שאין משום וה"ה לאבותינו נשמע אשר לומר יכול שאין סהמעטים אחדממכורים
 בככורים וא"כ העיקר היא מראשונה בתורה נזכר אשר המעם נסימ מכ"ם אלא מארץחלק

 יחם ואח"כ תחלה האמות יחס הרי לנו לחת לאכותינו השם נשמע אשר , קודםשנזכר
 הארץ יחם תחלה כת'ב וידו' ולענין לעיקר נשבע דאשר מעם התנא הזכיר הייכךהאדץ
 מוידיי מעם התנא נסימ הילכך לאמותינו נשמעת כאשר ואח"כ לנו נתתה אשרדכתימ

מעשר



 הברכה ארבעיםמקיי מקורותיי
 דבעינן יוכיח ולוים וכהנים האבות יחם משום וה-ה בארץ חלק לו שאין טשוםמעשר

 : איחא סבכורים פ"א דבתומפתא לבד האכות יחם מספיק ולא הארץ יהמ נםבבכורים
 בארץ חלק נטלו שלא טפני קורין ולא מביאין ויוים כהנים אומר ר"ם ה" אומר יומיר'
 חלק שנטלו אע8"י משה חותן קיני ובני להם. יש אנותם יחם הא ולוים ובכהניםע"ש

 דיריחו דושנה להן שנתנו לך והיטגנו וגו' ייטיב אשר ההוא הטוב והי' כדכתיבבארץ
 לוטר יכול לא ,דגר דמ"ל לר"ת קורין ואין סביאין האכות ימם גם דבעינן נימאאם

 קיני כני מטע"ש פ"ה דמשנה כפשטה לבד הארץ יחס ממפיק אם וידוי ולעניןאבותינו
 לן קייטא ולא יאבותינו גר אטר מצ' רשפיר דמ"ל ,שם, ב-ב בתום' ר"י ולשיטתמתודים
 מכיא עצסו גר ר"י בשם דתני בירושלטי כדאיתא עלה דפליג כר"י אלא סש:הכההיא
 ר"י שהצריך וטה מתודים וידוי ולענין וקוראים בכורים מביאים קיני בני א*כ ע"שוקורא
 כמו דקרא דסיפיד לנו אלתת פמיך דמשנה כתב ולא טשנה כההיא קי"ל דלאלכתוב
 אמו היתה ואם אח"כ אטרה דהטשנה משום ע"ש דטכות בפ"ב דאמר הא עלשכתג

 מישראל אסו היתה אם וקרא אמיפיה פמיך דברישה נימא ואם וקורא מביאמישראל

 מבכורים דפ'א דמשנה אוטרים היינו אם אך לומר יכול לא לנו לתת עכ"פ חא הויטאי

 נשבק אשר לומר יכול דלא משום קורין דאק הוא ברישיה הילכך מיירי קיניבבני
 יחם המעלות שתי בזה דיש משום וקורא מביא מישראל אטו היתה אם אבללאבותינו
 בלי אפי' מתודים לר"י קיני מבני בגרים מעשר וידוי לדין בנונע א"כ הארץ ויחםהאבות
 לאבותינו נשכעת אשר יוטר יכולין טשה חותן קיני דבני ט"ד דבכורים בע"א שכתבולהר"ש טישראי ואמו קיני מבני המעלות שתי היו אס אלא סתודה אינו ולר"ת טישראלאטו

 ובכורים סתודים מישראל אמו היו לא אפי' קיני בני א"כ עיש. ליתרו  לו נדרשהרי
 ורבי יונה רבי : ה"ד רבכורים 8"א הירושלמי כוונת לפרש איכא ובזה וקוראיןמביאין
 דקתני ,הא מתניתא היא משה חותן קיני בבני יצחק רבי בר שמואל .ר' בשם תרויהוןימא

 סשום לי' תיפוק גוי נשבע אשד לומר יכול שאינו משום קורא אינו דגר מעמאבמתניתין
 לומר ויכולין בארץ חיק דנטלו מיירי קיני בבני אמרו הילכך לנו לתת לומר יכולדאינו
 אמו שיהי' צריכין לטה א"כ פי' וקודאין מביאין משה חותן קיני ובני פריך( והדר לנולתת

 הר"ש שכתב כמו טישראל אמו כלא אפי' נשכע אשר לומר יכולין קיני בני האמישראל
 חזקיה רבי לנו ולתת גוי נשבע אשר לומר יכולין מעלות השני להם ויש ליתרו לושהרינדד

 ולא טביאין כו' והאשה והעבד האפוטרופום אמרו טעם מדי אלא כן אטר לא ר"אבשם
 בכני דחכא 3ר בההן תיפתר יצהק רב בר רישסואל אמר בפרשה אטור הרי שהנרקוראין
 על אמר לא יצחק רבי בר שסואל דר' דהא מחדש ר"א בשם ר"ח פי' משה חותןקיני

 אפומרופום דין שם דנאטר אתמר חמיפיח על אלא ברישיה האטור גר בדיןהטשנה
 לאבותינו נשכע אשר לומר יכול דלא משום ולאקוראין מביאין כו' והאשה והשליחוהעבד
 ומאי בארץ חלק נטל דלא אעפ-י וקורא דמביא בתורה אמור גר הא ופריך לנולתת
 בארץ חלק להם דיש מיירי קיני בגני בתורה האמור דגר ומשני קוראין דלא הנישנא
 וקוראין הילכךמביאין הארץ יהם כהם ויש הר"ש כמ"ש לאבותיו השבועה יחם בהםויש

 בכורים מה' בפ"ד דהא לגטרי אמרת רבינו ודעת בהארץ. מלק נטלו דלא הני כללאפוקי
 אב הוא הרי נתתיך גוים הסון אב לאברהם שנאמר וקורא מביא הגר : וז"ל כתבה'נ
 שיירשו תחלה השבועה היתה ולאברהם שכינה כנפ' תחת שנכנפין כולו העולםכל
 סבני שאינו ואפי' טישראל אמו שאין אפי' גר דבכל רס"ל טשמע ע"ש. הארץ אחבניו
 דלא לנו לתת גו' נשבע אשר לאמר ויכול הארץ ויהמ האבות יחם יחוסים השני לו ישקיני

טמפיק



 ייא הברכה איבעיםמ"יימקורות
 ככהניס דהא ל13 לתת לאמר שיוכל ג"כ בעינן אלא לאבותינו גו' נשכע באשרסספיק
 דבלא'ה אעפ"י סגרש ערי להם שיש מפני וקורין דטביאין הטעם שם רבינו כתבולוים
 והרשב"א האבות. יחם בצירוף הארץ יחם נטי דבעינן וראי אלא האבות יחם להםיש

 חייכות נשים סרבא רבינא טיניה דבעא הא שספרש רש"י לשיטת כתב : )כא(בברכות
 ונשים לך נתן אשר הטובה הארץ על וכרכת רכתיב משום מדרבנן או ראורייתאכבהס"ו

 נטלו לא הם שאף כן בעברים אף א"כ וא"ת : וז"ל בארץ חלק נטלולא
 ושם זכריס שהם גרים דשאני וי"ל ועברים נשים מיניה ולבעי בארץחלק
 לנו לתת לומר ששייך זכר גר בין חילוק יש ולפי"ז עכ"ל, בארץ חלק נטלוזכרים
 שאין אשה מפק שהן ואנדרוגינום וטוסטום אשה משא"כ נטלו זכהים רשםמטעם
 בעי לא הילכך לנו לתת גו' נשבע אשר לומר יכולין לא בארץ חלק נוטי נקיבהשם
 זו פכרא אך בארץ חלק נטלו זכרים דשם סשום בגרים ולא בעבדים ולא בנשיםאלא
 בשם : הקושי' שם שהכיא ושם( בכרכות הרא"ש בתום' כתוב שמצאתי וכמו לדוחקנדאה
 בארץ חלק לנרימ הי' שלא כיון חובתן ידי האחר.ם יוציאו היאך גר לרש"י אלחנןהר'

 לפ'"ו ועוד ע'ש, זכרים שהם גרים שאני לוסר ודוחק ע"זזכתב
 משום ליכא האבות יחס רחסרון להתורות יכול אינו גר המעשר בוידוי למהתקשה

 בארץ חלק נמלו זכרים ושם זכר דגר כיון הארץ יחם וכשום הוא נוים הטון אבדאברהם
 אין אפי' וקורא מביא עצמו רגר שהוכיח )שפי בכ"ב הרמכ"ן כם"ש הוא מהוורתאאלא
 דבכל וטשמע וקורא מביא עצמו גר ר"י בשם דתני רירושלטי מהא מישראלאמו
 שנתחלקה אלא שיו לירושח היו וראוץ אברהם בני שהן מפני דקורין ר"י קאטרנר

 כשאר הם הרי אעפ"כ להם ואין לירש שראוין כטפלים הן והרי מצרים ליוצאיהארץ
 מורישים להם דאין לטפלים לדמית ל"ל דבריו על להעיר יש ולכאורה עכ"ל: האדםכל
 א"כ הארץ נתחלקה מצר'ם ליוצאי לס"ד בגדולים אפי' הא כלל הארץ בחלוקת זכוולא

 דכת'ב וז"ל: כתב דרבנן או ד'ה :( )ר ברכות ורש"י בארץ חלק נטלו לא לארץשבאו
 צלפהד בנות משוס ואי להתחלק לנקבות ניתנה לא והארץ לך נתן אשר חטובה הארץעל
 חלק שנוטלים מה מבואר הרי עכ"ל. טצרים מיוצאי שהיו דנטלו הם אביהםחלק

 ירושה בתורת שזכו טה הארץ באי ה"ה לפי"ז א"כ בארץ חלק נוטל נקרא 'לאסאביהם
 זאת ובכל עצמם מחמת בארץ חלק להם יש בכה"נ נקרא לא מצרים יוצאימאביהם

 ביחם התלויים הר'ינים לכל כארץ חלק לו שיש כמו הארץ ליחס בנונע דין להםיש
דדיני א"א דהא טעשר וידוי ולענין בכורים ולענין הסזון ברכת לענין דהיינוהארץ
 טתו מצרים יוצאי כל דהא לבד מצרים ליוצאי אלא נוהג הי' לא וירוי ודיניככורים
 שהבטיח שמתחלה דבהבטתה כיון ודאי אלא מבניהס בולם חיו הארץ וכאיבסרבר
 רואה אתה אשר הארץ, כל את כי : יך בפ' כתוכ חארץ על אכינו לאברהםתקב"ה
 אז אתננה, לך כ' ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום נו' עולם עד ולורעך אתננחלך
 הי' אז כי ההכטחה בכלל נכנסו שהגדים טרם הי' ואז שבועה בלי הבטחההי'
 אתו וידבר כתיב: שנים ותשע שנה תשקים לבן וכשהניע אברם שסועריין
 אברחם שמך והי' גו' נוים הטון לאב והיית אתך בריתי הנה אני לאמראלקים

 אחריך זרעך ובין ובינך ביני בריתי את והקמתי נוי נתתיך נוים תמון אבכי
 עולם לאחוזת כנען ארץ כל את טגוריך ארץ את אחריך ויזרעך לך ונתתינו'
 הם נם כי בכלל הנרים גם נכללו הי' כבר זו ברית וכדיתת בשכועה הרינו',

 סי וכל נינהו אברהם בני וכולם נוים הסון אב 'ה" א"א כי נינהו אחריך זרעךבכלל
שנכנם



 ןק3:רנ:ןק ארכזיב מ"ור מקורךתילנ
 אך והברית השבועה חל עליו וגם יכונה אכרהם בן בשם השכינה כנפי תחתשנכנם
 כרכות יוחאי כן ר"ש של כסאטר בימורים אלא נקנית היתה לא בפועל הארץקנין
 הארץ נתחלק מצרים ליוצאי למ"ר מצרים ליוצאי אלא הארץ נתדלק לא ולכן)ה.(
 בשבועה הבטחה בשעת וכיון ממורישיהם ירושה בתור זכות אבות זכות הארץובאי

 יותר ולא צלפחר כבנות נחשבים א'נם תו הארץ מאי גם כבר נכללו בריתובכריתת
 הברית עפ"י עצמם בזכות חלק ולוקהים נינהו כארץ חיק נוטלי בכלי אררבהאלא

 היו טצדים ,היזצאי ואם יחשבו בידם זכותם את לסטציאים מצרים והיוצאיוהשבועה
 ממצרים שיצא שבשעה כיון בפועל ולא בכר בבחינת והוא טעל נשאר זכותםמפלים
 להם הי' יא וממציאים עצטם בזכות לזכוח ויר כח להם הי' שלא היו טפליםעור

 זכו לא היו לא במצרים וכיון והברית בהשכועה נכללו שהמה בנרים הרברואוחו
 אשר הרבר וזה ממש כטפילים בפועל ולא נכח רק ונשאיו בפועל הארץבחלוקת
 מרין בכורים רין שמחלק רבינו רעת נבין ועפי"ז לטפלים גרים לרמות הרמב"ןכתב
 לנו לתח לאבותינו גו' נשבע אשר בתורה כתוב בכורים שלענין רהיות גר. לענין1'רוי
 לכן סתיחס רהוא גרים גם נכלל זו וכשכועה כפועל ולא ככח שהוא עתירבלשון
 בכורים: בפ' התורח כתבה זה רטמעם למימר ואיכא גוים המון אב רהוא משוםאברהם
 כרכתיכ: עבר בלשון כתיב ברית וכריתת השבועה רבלשון אעפ"י עת'ר בלשון לנולתת
 הארץ את נחתי יזרעך לאטר ברית גו' כרת ההוא כיום אחריך,: ולזרעך לךונתתי
 ובנר גו' והגר והלוי אתה גו' ושמחת : בכורים הפרשת רמפיים משום והיינו גו'הזאת
 לתח לאבוהינו גו' נשבעת אשר : עת'ד בלשון ההורה כתבה הילכך בפועל נתינהייכא
 וקורא מביא רגר בבכורים רבינו פמק שפיר הילכך בפעל ולא בכח נתינה שהואלנו
 גם שבכח הארץ יחם וגם גוים המון אב שא"א האבות יחם יחוסים השני בגרריש
 וקורא מביא עצמו גר יהורה ר' בשם שמביא הירושלמי כוונת וזהו בארץ חלק ישלנר
 בכ,רים בפרשת מ"ש כי יומרין מזה כלומר גו'ם המון אב כי קרא ראמר מעטאמאי
 ובכלל השבועה בכלל ג"כ רהוא מיירי בגר רגם מזה רמשמע לנו לתת גו' נשכעאשר
 הגר וז"ל: הנ"י לרברינו מכוונים רכינו שרברי ככה ער בעליל נראין ועתה נינהו לנויתת
 שהשבועה הזכיר הרי הארץ את בניו שיירשו השבועה היתה ולאברהם כו' וקוראמביא
 בתורה שכחוב כטו נתן שככר הנתינה על היתה השכועה וכאמת לעתיר כניו שיירשוהיתה
 בלשון שנזכר חבכורים בפרשת הנזכר השבועה לשון מרייק הוא אךכנזכר
 ליטול בכח הי' השבועה בשעת איא בפועי נטל שלא הוא גר בשבילעתיר
 בלשון בתורה רכתיב מעשר בוירוי משא"כ בכח גם מם5יק בכוריםויענין
 הארץ יחם ממפיק אינו .מעשר רכוידוי למרין מזה גו' לנו נתתה אשר הארמה ואתעכר:
 ולא ככח אלאשאינו

 וטשטע מתודה. אינו דגד כאן דבינו פמק שפיד הילכך כפועי
 להן שיש מפני .וקורין מביאים ולוים רכהנים רבינו שכתב הטעם לאו אי ולויםרכהנים
 איכא אך בפועל הארץ יחם בעינן ככורים רגם מוכר וקורין מביאים היו לא מנרשערי

 אם והילכך מגרים גרועים ויוים רכהנים הו"א המגרש רערי המעם לאו אילטימר
 רהא להם הי' לא בכח רגם רהו"א כלום להם הי' לא בפיעל הארץ יחמ להמ הי'לא

 נרלה יגריו לא ישראל בני ובתוך עליהם: ואמר טיוחרת בהפקעה מהם הפקיעהשי"ת
 בתוך ונחלתך חלקך אני בהוכם לך יהי' לא וחלק לאתנחל בארצם אהרן אל ר'ויאמר
 רטפלים לסימר ואיכא ק"ש. כזה שהעיר מה ס"ר סי' רכרכות פ"ג כמררכי עיין ישראל.בני

 בענין כאן רבינו רברי מרויק ובוח להתורות יכולים וכו' בניהם ולא הם לא מצריםיוצאי
וירוי



 ילג הברכה איבעיםמקיימקררות
 לנו נתת אשר האדמה ואת אוסר הוא והרי כו' גרים לא אבי וז"ל שכתב סעשרוידוי
 חלי נטלה שלא אשה ולפ'"ז לבר. בכח ולא בפועל בעינן דבוידוי סשום והיינוע"ש.
 רנשים נרסה שהזטן עשה מצות רהו"ל ועור הארץ 'חפ לה ראין מתודית אינהבארץ
 שמפתפק שם אנשי לתופ' וראיתי הוירוי מן פטורים ואנררוגינום טומטום וה"הפטורוח
 יש שמא בככורים כראמרינן לנו נתת אשר לומר יכולה ראינה אף מתודות אםבנשים
 דיכולות תקפ"ט םי' באו"ח הב"י והביאום ט"ש כעין רהו"ל ינתתלנו לי נתת ביןלחלק
 וכ"ש נצטוו שהאנשים כיון וצונו קרשנו שהז"ג עשה םצות על לברךהנשים

 וטה ע"ש. ישראל לכללות דר"ל לנו נתת אשר לוסר ד'כולות חייבוה שהנש'םבסקשרות
 חלק נטלו לא וכי בארץ חלק נטלו שלא מתודים אינם ולוים כהנים ראמר לר"םיענה
 ישראל לכללות דהיינו ינו נתת אשר לומר ויכולין מנשים גרעו לא הא הוי מאיבארץ
 שומע אתה הן ומכלל ע"ש בזכרים נוהגת ,1 רטצוה מפורש כתב תר,ז מצוהוהחנוך
 דמחזי מספק טתורים אין ואנדרוגינוס טומטום ראפי' שם כתב ח,נוך והמנחתלאו

 יש דכאן גרמא שהזמן עשה מצות על מברכת שהאשה לברכה דמי ולא ע"שכשקרא
 הינוך המנחת לא או מתודים אם עכשיו קרקע לו אין אס ולד כשקרא מחזיחשש
 והתוס' רש"י דעת וכן מקורים דאין הביא מרלא רטתורה הרמב"ם דבינו לרעקסוכיח

 שניהם ורש"י רבינו הרי ע"ש, בפאה התוי"ט בזה ושעמד זא"ז םותרים והתום'רמתורין
 יותר פדטי לקנ'ן מת'חם בבורים פרטי קנין דלקנין למימר ואיכא נתכוונו אחתלרקה
 : כללי בלשון רק כתיב ובוידוי לי נתתה יחיד בלשון גם כתיב דבבכורים מעשרמוירוי
 שמיתייחם הקפירה הילכךבוידויעיקר יחיר בלשון מקום בשום נזכר ולא לני. נתתהאשר

 הוירוי את טעככ אינו בארץ קרקע לו אין עכשיו ואם הארץ חלוקת כשעתלהארץ
  אפשר ואיך מה"ת פטור ויוקח נינהו לקוח שלו הפירות קרקע לו אין דאםואעפ"י
 מה"ת ונתהייב מירח ואח;כ מירוח לפני שקנה כגון לה משכחת מה"ת כוידוישיתחייב
 בלשון גם דנזכר הא ובבכורים ע"ש, ורעך הבואות ר"ה בתום' ב"ם)פ"ד,( ר"ת לדעתבמעשרות

 הפידות נצמח שממנה הקרקע פרטי קנין לו שיהי' בעינן רבבכורים משום היינויהיד
 על טהודה קרקע לו שאי; מי דאף ל"ג ובוידוי ד"ה ,כ1(. בקידושין רש"יכמ"ש

 לסימר רבעי לביכורים דמי ולא לנו נתתה אשר האדמה ואת כו' לומר ויכולהמעשרות
 מביאין לר"ם גם אחר אילן קנח בכורים רלענין אע"ג ולפי"ו עכ"ל, לי נתתאשר
 כ"ב ברשב"ם עיין לי נתתה אשר האדמה פרי כי' קרינא דלא משום קורא'ןולא

 רפאה בפ"ג הר"ש הנה דמתודה, סודים הכל מעשר וידוי לענין קורא ואינו ר"ה)פא.(
 והוא בסעשר אלא וידוי דאין ובוידוי גרם'נן רלא יחפור לא מפ' רש"י פי' הכיאט"1
 עכ"ל, דאמוראי פלוגתא איכא ובירושלמי וז"ל: הר"ש עליו וכתב בקרקע תלויאינו

 שלפנינו הנוסח ל?י דפאה בפ"ג בירושלסי דאיהא דהא להר"ש דם"ל כוונתומובן
 מן דכתיב הוידוי מן פטור קרקע לו שאין מי אסרי לננן ולמה בעי מנא רביוז"י:

 שאין מי כן שמועתה אמר יוחנן ר' בשס בון ר' בי יוסי רבי לנו נתת אשרהאדמה
 הקין מראית לפי עכ"י לנו נתת אשר הארמה מן דכתיב הוידו' מין פטור קרקעלו
 ואולי הוידוי מן פטור קרקע לו שאין דמי טודים ושניהם פלוגתא שום רואיןלא

 בוידוי חייב קרקק יו שאין דאי אמר בפשיטות ור"ם פליג' ור"י רר"ם 'פרשדר"ש
 ולמה וה"8 הוידוי טן פטור קרקע לו שאין דמי לומר דעתו על שעולה מי עלומקשח
 למימר דבעי לבכורים דמי דלא מבכורים למילף ולא פטור קרקע לו שאין מ'נאמר
 דפאח בפ"ג התו'"ט כמ"ש אנן לית פירוש לננן שאטר וטה רש"י כט"ש לי נתתחאשר

ובפשיטות



ף;בפרכך; ארבעיםמקדר כ~קררןתרלד
 התום' ום"ש מקשר לוידוי בכורים בין חילוק דאין אמר יוחנן ור' כך אמרוכפשיטות
 פירות כגון מתודה קרקע לו שאין מי טשמק וגם ו וזזל ובוידוי ד"ה )שס(בקידושין
 שהכיאו טה כפי הוא להיפך הנ"ל טהירושלמי משמעות שהביאו מה הרי קכ"ללקוחין
 להתודות דחייב ום"ל פליג דר"ם דטפרש כהר"ש דם"ל למימר וליכא טהירושלמישם
 ג"כ מ"ל דר"מ דס"ל משסע פריך דכירושלמי בפירוש כתכו דהא קרקע לו, איןאפי'
 ואולי ובוידוי תני לא אמאי פריך דר"ם דמפרשים קרקק לו שאין מי טתודהדאין
 שבאמת טפני ובוידוי תני דלא דהא הטעם דם"ל משטע כלום ק"ז תירץ ולא דפריךכיון

 ויכולים טגרשוו"ל: ערי להם יש ד"ה ושם( משנה בפ"ה והרב לוקרקע, אין אפי'טתודה
 דבפירות דם"ל סשמע קכ"ל. שלהן הערים ממגרש שטביאין המעשרות עללהתודות
 דפאה כפ"ג הר"ב כתב ולכן מעשר לוידוי ככורים בי, חייוק זאין טתודין איןהלקוחין
 ואדמתך ע"ש אדמתך בהו דכתיב משום בכודים מביא קרקע לו שאין מי דאיןטעטא
 בפ' דכתיב טמה הביא ולא גו' תכיא אדמתך בכורי ראשית : כ"ג משפטים בפ'כתיב
 כלום נזכר לא דשם גו' לי נתתה אשר האדמה פרי ראשית את בכורים בפרשתתבוא

 אפשר לי נתתח אשר האדטה פרי אלא כתיב דלא שלו טאדטה להיות צריכותדהפירות
 בידוי וגם אדטתך בכורי ברור כתוב טשפטים כפ' אבל הפירות לקנות זוזי לי'דיהיב
 ווידוי דבכורים מ"ל הילכך האדמה פרי כתיב ולא לנו נתתה אשר האדמה אתכתיב
 דכרי על וכתב )שם( התיו"ט תטה ויפה קרקע לו שיהי' בקינן דבשניהם להם אהדדין

 פי' לנו, נתתה אשר האדמה נמי בי' דכתיב מעשר וידוי דליתני ותימה : הנ"להריב
 לקמן ועיין דמיא כבכורים טעשר וידוי הילכך האדטה אלא האדטה פרי נזכרדלא

 הנ"ל הר"ב ובדברי בזה ט"ש ט"אבסקור

מקור



 ייה לברכה השקפה הברכהמקורדת
 יההלכה ואתד ארבעיםמקור

 ןטאעפ"ל ב~דורדלם ןלןללם כהנלםטאי כטשנה כו' ייייים כהניםטא(

 להם יש בארץ חלק נטלושלא כר"י ופם,ק ור"י ר"ט כזהפליני
 יכבוש אשר מקום כל לעתיד בוגרשערי ערי להם ריש סתוריםראטר
 ישראל ארץ כל כפוש אתר המ,טיתו4מלך הכוליס ח"י כחכ והר"בטנרש

 הויווי מ, כולם טורין נימש מ,יהבן'י:יו:ן:':

 המעשר מן דפטררין רי"א לאבותינונשבעת משום והיינו טחורים איןאחר
 וקדמוני. קניזי קיני אפי'לגכויי הקורם כטקור כם"שטחורים
 טערים שסביאים טה אפי' יחורו יא למה שלמה המלאכת  והכיאו הר"ש קוש" מרהוכזה
 כותחו  אין מ"ש ולפי ס"ש  שטתורה אחר קרקס וקנה  אחוותו שמכר ישראל כטו שקנואחרים
 חלקוחים מפירוח שטכיאים מה לאפוקי אלא שקנו  אחרים ססרים  שסביאים מהלאפוקי
 טטשנה והנה רטתוהים. טורה חר"כ נם אחרים בקרים שקנו טקרקע שסכיאים סהאכל
 לויים רנם ס"ל ור"ט לויים יענין ונם כהנים לענין נם ור"י רר"ט רמחלוקת טכוארכאן
 פ"כ מעיף שטתו טי כפ' והטררכי רמכורים פ"א וכחוכפחא טתוריםאין

 ולא טמיאין כהנים אוטר ר"ם הי' אוטר יהורה ר' כ~ה. החום8תא לשוןהעחיק
 הכהנים נטלו כך לויים שנמלו כשם אוטר ואני כארץ חלק נמלו שלא טפניקורין
 כהמם אוטר ר"ם הי' אומר יוכי ר' כ"י כתוספתא הנירסא ולפנינו עכ"ל טנרשכשרה
 ישראלים שנטלו כשם אוטר ואני כארץ חלק נמלו שלא ט8ני קורין ולא טכיאיןולויים
 חלק נמלו שישראל אף ר"ל טוקמ. רכר וכין מרוכה רמר כין ולוים כהנים נטלוכך

 ולפי ככך. לחלק אין הסנרש ערי רהיינו מועמ רבר אלא נמלו לא והכהגים כארץטרוכה
 וקורין רטכיאין ס"ל כ"ע בלויים אכי ככהנים איא פליני רלא טשסע הטררכי שלהנוסח
 חלק נטלו לא רהכהנים לוטר יתכן איך להכין וצריכין לחלק סכרא ראין רטחודין.וה"ה
 חמרון, את הרוצח טקלט קיר את נתנו הכהן אהרן ולבני )כא(: כיהושע כתיב הא כארץכלל
 עדים עשרה שלש הכהנים אהרן כני ער' כל נו' טנרשיה ואת לבנה ואת סנרשיהואת

 נו' וטנרשיהן ושטנה ארבעים ערים ישראל כני אחחת כתוך הלוים ערי כך נו'וטנרשיה
 הירושלטי ע8'י א"ז להבין ונוכל הטגרש כערי חלק נמלו כהנים דנם יוצא טפורשהרי
 לא : וז"ל רטכות כפ"כ דאטר ימעמיה אזיל ור"ם וף'י רר"ם מעטא שטפרש טע"שס"פ
 כתיכ רהא שם לרור שצריך רוצח או אצלו לרור הכא ישראל שכר ללויים טעליןה'1

 דסעלין ואמר אר"מ התם רפליג יהודה כר' ס"ל יוסי ור' אחיו כקרכ לו יהי' לאונחלה
 יוסי ר' יהורה רכי דכרי ניתנו לטחלוקת תני וז"ל רטתורין הגא סכר והילכך שכרלהם
 שכר היו טעלות רתנינן כרעתיה ורר"ט יוסי כר' יחורה ררכי אחיא ניתנו דירה לכיתאוטר
 לח לטה להכין וצריכין עכ"ל שכר להם טעלות היו לא אוטר ד"ם יהורה ר'דכרי

 הלויים ערי כין חילוק ריש נראה לכאורה הכהנים בערי ולא הלויים כערי אלאפליגי
 וקרי לשנת רק ילא נוחנו סטש לחלקם להלויים שניתן הסגרש דערי הכהניםלערי

 יחושע טספר שטכואר כמו לחלקם ולא לשכח רק ניחנו לא לכהנים לכ"עהטנרש
דבכחנים



 ף;בירכףן דאחד ארבע'ם מקיי מקורוהייי
 הכהנים אהרן כני ערי כל גו' טקלמ עיר את נתנו הכהן אהרן ולבני : כתיברבכהנים

 הלוים ערי כל כתיב ובהלויים ישראל בני אחוזת בתוך כתיב ולא גו' ערים עשרהשלש
 שניתן ישראל כני חלקי ככל לתיקם ניתן רלהלויים רמשמע ישראל בני אחוותבתוך
 בתוך בהם כתיב לא להכי אטמו לכהנים משא"כ גמור קנין בה וקנו לאחוזהלהם

 אפי' והילכך ישראל בני אחוזת ככי לחלקם ניתן לא רלהם טשום ישראל בניאחוזת
 ניהן רלא הכהנים לערי טשא"כ לחלקם ניתן רלהם להיויים רק היינו שכר רמעליןלם"ר
 זכות להם דאין לכהנים שכר טעיין אי; הילכך הלקס להיות ניה, ולא לשכת רקיהם

 בכורים לענין ללוים כהנים בין לחלק ר"ט מובר זה וממעם רירה שכר ולקבללהשכיר
 משא"כ לנו לתת לומר ויכולים לחלקיהם נתנו רעריהם משום וקורא מביארבלוים
 שכר לררוש יכולין לא זה וממעם בחלקיהם להיות עריהם את להם נתנו שלאכהנים
 וכשם חילוק ראי, פ"ל ור"י ינו לתת לומר יכול לא והילכך מהם מהשוכריםרירה
 מועמ ברבר בין מרובה ברכר בין התומפתא שממיים וסה כהנים נמלו כך לויםשנמלו
 לוים בין עיירות עש4 שלשה שנמלו כהנים בין עיירות מ"ח שנמלו לוים כיןה"פ

 ואולי בי' קרינן לנו לת,; לשבת רק להם רניתן לכהנים בין נינהו ושלהם ניתנורלחלקם
 רכשם כלומר הוא כשם רהאי לומר ואין לא או הגוף כקנין פירות קנין אםפליני

 הטרדכי לגירפת תקשה רא"כ לחלקם לכהניס ניתן כך ניתנו וחלקם הלויים שלשעיירות
 ללוים שכר היו מעלים )יג.) במכות אומר יהורה ור' יהורה ר' יומי ר' במקוםרגורם
 הלוים בעיירות ואפילו לכהנים, שכר רמעלים ג"כ אסר לא ולמה ע"ש יהורה ר'דברי
 סעלין אין עיירות השש שאר אני וארכעים בשהים דק אלא ניתנו לחלקם בכולםלא
 ר'ה בשש אבל כו' ושתים בארבקים מחלוקה : )שם( בסכוה דאיתא כמו להלויםשכר
 ראפי' למימר ואיכא ע"ש רוצח מה' בפ"ת רבינו פפק וכן ק"ש. שכר סעלים היולא

 כהכה ולכן ,בהם גמור הגוף קנין להלוי אין נמי עיירות ושתיםבארבעים
 האלה העיירוה פי' ישראל' בני אחוזת כתוך הלוים ערי כל :התורה
 .שראל בני אחוזת בהוך נשאר תטיר ויהי' פרטי לקנין להמ שתחשכ להלויים ניתנולא

 פ"י והילכך פדטי לקנין גמוד זכות בהם יהלויימ אין עיירות ושסנה האדבעיםובכל
 לומר יכולים הלוים ואם פרמי קנין בעיירותיהם אין רשניהם ולוים כהנים בין ראיןלר"י
 ראיתא הא להבין צריכין לפי"ז אולם זל"ז ררומים הוא הכי בכהנים ה"ה לנו נתתהאשר

 יומי רר' הירושלטי ומפרש טתורים לוים ובין כהנימ בין ר"י רמובר רמע"ש פ"הבמשנה
 ולא בלוים אלא שכר רמעלין אמר לא הוא הא שכר להם מקלין ראמר 'הורה כר'פ"ל

 רר"כ במתיוקת תליא רזה ונראה מתורים הכהנים למה להבין צריכין אכתי א"כככהנים
 הוי ר"ה ושתים בארבעים אבל כו' בשש מחלוקת ר"כ אמר )שם,: בסכות דאיתאורבא
 מעלים היו רלא ר"ה כשש אכל כו' ושתים כארכעים מחלוקת רכא אמר אלא כו'טעלין
 מעלים אמר ולא ללויים שכר רמעלים מראמר מכתניתין סוכח שפיר לר"כ ובשלמאע"ש

 הו"ך עירות טשש אחת רהא לכהנים ולא שכר מעיים ללו'ים ררק טשטק ולוייםיכהנים
 לכהנים שכר העלו רלא טזה מוכח הרי )שם( ביהושע כרכתיב לכהנים ניתן וחברוןחברון

 לרבא משא"כ לכהנים שכר מעלין היו רלא לכהנים שנתנו עיירות לשאר נשמעוכחברון
 ברוצחים דמכוה דמתניתין ולוים לכהנים שכר מעלים ר"י אמר דלא מהא כלל רא"ייכא
 מקלמ לערי שייכת שום היו לא מחברון חוץ הכהנים של עיירות מהי"ג עיירות ושארמיירי
 שנאמר כמו מקלמ ערי השש כטו הרוצחים את קולמים היו עיר ושתים הארכעיםררק

 עיר ושמנה ארבעים ללויים תתנו אשר הערים כל עיר ושתים ארבעים תתנווקליהם
הקישן



 ייי הברכה יאחד איבע'מ מקיימקורדת
 ערי שאר ובין למקלט שהוברלו קרי בין יש הבדל ומה לקלוט זל"ז כולן הכתובהקישן
 קרי ושאר נקלט שנכנם הואיל לרעת שלא בין לרסת כין קולטות טקלט שעריהלוים
 אלא שייך לא וכ"ז רוצח1 טהלכות פ"ח ברסב"ם )עיין לדעת אלא קולטות אינןהלויס
 גם תני לא הילכך קולטות שאינם כהנים ערי סשא"כ נאמר בלוים דקרא היויםבערי
 איכא ולריריה כרבא ס"ל רהירושלמי למימר איכא ולפ..ז שכר להם להעלות לעניןכהנים
 אסר שפיר הילכך לכהנים ה"ה ללוים שכר רמעלים ולם"ר שוים ולוים דכהניםלמיטר
 אין שכר מעלים ראין ומ"ר שכר להם דמעלים כר"י ם"ל מתורים ולוים דכהניםרמ"ר
 רלא כאן ר"ם ס"ל הילכך נשש ולא עירות במ"נ לא ללוים ולא לכהנים לאמעלים
 כלום להם אין להם שכר מעלים אין דם"ל דלשיטתיה סשום מתורים לוים ולאכהנים
 לא ללוים כהנים בין לחלק לר"ם רס"ל המרדכי גירםת לפי והתוםפתא המגרשבערי

 מעלים דהיו ד"ה ושתים בארבעים אבל בשש מחליקת ראמר כהנא לרב אלא להמשכחת
 סזל הילכך ללוים שכר מעלים ושתים רמארבעים מודה ר"ע גם דר"כ דאליבאשכר
 ללוים כהנים בין מחלק אינו דר"מ מסע"ש רפ"ה ומשנה וקורא מביא דלוילר"ט

 שכד מעלימ דאין לר"ס ס"ל דלד'דיה דדבא אליבא לה משכחה מהוד'מ אינוובשניהס
 מעלים עיר ושתים רבארבעים כר"י דהלכה רוצח מה' בפ"ח פסק דרבינו וכיוןכלל
 למיסר איכא ולרידיה כרבא ם"ל הרי ע"ש שכר מעיים לא מקלט ערי ובשששכר

 מתורים ולוים רכהנים כאן ססק הילכך שכר מעלים רלתרוייהו שוים ולויםדכהנים
 ברשותם לצרכיהם ולהשתמש לשבת רק להם ניתן לא כי ע"ז רשות להם ראיןוכיון
 פרטי לקנין לא העם לקנין יחשב תסיד שלהם להעיירות כי להשכירולא
 הא וכטשמעות ימכר לא עריהם סנרש ושדה וכה,: בויקרא רכהיבכמו

 ישראל בני אחוזת בכלל נחשבות שהעיירות כלומר ישראל. בני אחוזת בתוךדכתיב
 לעבורת וממורים פנוים שיהיו כרי בארץ נהלה להם אין אחרים פרטיים שקנינים1מובן
 ובתוך כדכתיב בתורה ולעסוק ברוכנם ולוים בעבודתס חכהנים עליהס. העמומיםחקדש
 קנין עיי נחלה להם שיהי' אפשר ואיך לי"נ בנ"י בתוך אמרהי ע"כ גו' נחלה ינחלו לאבנ"י

 שסביאים באופן אלא והלוים להכהנים הוירוי תיוב לצייר דא"א הר"נ כתב לכןכספים
 ממעשרות סתורים ואין מתורה אינו קרקע לו שאין דמי ום"ל שלהם מגרשי ספירותסעשרות
 קנין למשכחת איכא אכתי אך הקורם במקור רעתו כם"ש הלקוחים מפירותשמביאים
 שמיטה בה' רבינו כס"ש ישראל אמו אבי את שירש כגון ולויים לכהנים שיהי'פרטי
 ערי רנותן רהא בהדיא התם מבואר הא ועור יל"ג:1 רערכין ובמשנה ע"ש פי"גויובל

 דאיתא כמו למכור גם רשות להם יש רהא להם ניתן גמור לקנין וללוים לכהניםהמגרש
 אמר בגמר' התם ואמרינן כו' לעולם מוכרין והלוים הכהנים )שםו: דערכיןבסתציתין

 כלל ימכר לא אלימא ימכר יא מאי ימכר לא עריהם סגרש ושרה קרא ראסר אלעזררכי
 עכ"ל ישנה לא ימכר לא מאי אלא דמזבני מכלל ללוים תהי' עולם גאולת מדכתיבוהא
 הא ללוים שכר מעלים היו רלא דמ"ר טעמא מאי צ"ל ולפי"ז ה"ז, ,שם הרמבזם ברבינוועיין
 או שדה אדם ימכור דלא דכיון למימר איכא ולגאול למכור הסגרש בערי הגוף קנין להםיש
 השבט הוא וכי לוי בשבט בפרט ה"ג1 ויובל שמיטה מהז פי"א ברבינו ,עיין העני אא"כבית

 האדסה עבורת בעסקי טרורים היו שלא בחכמה הי' עמקם וכל השי"ת לעבודתהנבחר
 הובדלו לפיכך לישראל ותורתך ייעקב משפטיך יורו נאסר ועליהם ישראך שבטיכשאר
 גופן בכח לעצמן זוכין ולא נוחלין ולא ישראל כשאר טלחסה עורכין לא העולםמדרכי
 וקדי תילו יי' ברך שנאמר השם חיל הם אלא ובביזתה ישראל ארץ כנחלת לוי זכהולא

הלוים



 ך13רן ךץבש ואחו ארבעים מקור 3!קררןתרלח
 עדיהם על ישראל כל עסק הי' בתוכם שהחכמה השבמים כל לצרכי נכמים היוהלוים
 להם שנתנה מה והילכך בזה ס"ש שט-ב סצוה ובחינוך יב( )שם הרטב"ם ברבינועיין

 להם נהגה והילכך דחקו טחמת למכור זקוק שהוא בשעה רק הייגו למכור רשותהתורה
 זקוק לא שהוא ובזטן היא נמורה לאו המכירה שנם מפגי ללוים תהי' עולם נאולתההורה
 להקדיש דיכול והא הוא הצבור של סוף דסוף לו מעלין היו לא דידה שכר גםלסכור
 ריוח דטאי הרווחה משום המעם ליכא ושם שלו שאינו דבר 0קדיש אדם איןהא

 המובת רק אלא האחוזה נוף מקדיש או טוכר דאיננו למימר איכא ההקדש מן הוא0שינ
 אם כו' קדשיו את אדם טחרים : ,כח( דערכין במשנה דא0רינן כמו בה לו שישתנאה
 כל לוי משבם נפקע לא זאת ובכל ע"ש. מובתם את נותן נדבה ואם דמיהם נותןגדר
 בב"ב כראיתא ול0כור מאחרים וכרטים שדות לקנות הזכות לו דיש וטמכר 0קחזכות
 דוידוי להר"ב הול"ל לא א"כ ע"ש, 0יזבן דזבין נמי ופנחס מיזבן דזבין ויאיר :(,קי"ב

 הר"ס הקשה ושפיר שלהם הערים ממנרש ש0ביאים המעשרות עך דוקא לכהניםהמעשרות
 שני בית ג,מן ועוד שקנו אחרים סערים שמביאים טה על אפי' יתודו לא ל0הז"ל

 היכתא וכי פליגי וטאי הוה דהוה מאי א"כ המנרש ערי להם הי' לא ככר ור"י ר"םוכז0ן
 ישראל שבמי לכל כטו הלוי לשבט חלק יהי' המשיח ובימי לאשמועינן2 אתאד0שיחא
 בסם"נ ועיין שבמים עשר לשלשה שתתחלק ישראל ארץ עתידה :( ,קכ"ב בב"בכדאמרינן
 ליחסם צורך יהי' לא אז הרי ברשב"ם ועיין ואידך בד"ה בתוס' ועיין רק"1 מי'לאווין
 וז"ל: הי"א( )שם כתב דהא הכי ס"ל לא דרבינו משמע אולם המנרש ערי להם שישמפני
 הארצות באותן והלו'ם הכהנים הרי ישראל ממלכי מלך שכובש הארצות כל שאראבל

 נם נחלה ינחלו לא להם ונתחלקה 1'עקב יצחק אברהם בני ירשו שכבר ישראלבארץ אגי ישראל כי כמו נחיוו ינחלו הארצות בשאר דרק  משסע עכ"ל ישראל ככלובביותן
 דלעתיד )שם( דב"ב הסונ" ש0פרשים והתוס' כהרשב"ם טפרש אינו דרביגו נראהלעתיד
 הלאו תתגמל דלעתיד לומר יתכן דאיך 'שראל כל כסו בארץ חלק והכהן הלוינומל
 אחת אות אפי' יחסר ולא נצחית היא והתורה נחלה ינחלו לא בנ"י דבתוך בתורההאמור
 ד' אטר כה יחזקאל ספר בסוף כתיב שהרי טקשה נ"כ ,שם( טקובצת ובשימהשבתורה
 שימול כלומר חבלים יוסף ישראל שבמי וי"ב הארץ את התנחלו אשר גבול גםאלקים
 בפרשה טפורש שהרי אינו זה אף בארץ חלק ימול לוי ששבם ום"ש חלקים שנייוסף
 לנחלתן ענין אינו זה אחד יוסף שער אחד לוי שער שכתוב ואעפ"י בארץ חלק יטולשלא
 השבמים ב0נין הוא ונטנה שבמים י"ב כננד שערים י"ב בירושה שיהי' לוסר אלאבא"י
 כמו דב"ב הסוניא טפרש ורבינו ע"ש השבמים כשאר בירושלים זכרון לו שיהא הואוראוי

 לא לוי ששבם שכשם הדבר עיקר : )שם( טק~בצת השימה שם והביאו הר"ןשטפרש

 והן לירושלים סטוך לשבה ערים יו שנתנו אלא בשניה יטול לא כך בראשונה חלקנמי
 שבט'ם י"ב ונמצא חלקים שני ימול יוסף אבל בפרשה הטפורשות הקדש תרומתמכלל
 בפרשה טפורש שכך לנשיא חסדא דב ואטר למאן ואידך שאלו ולפיכך בנחלהזוכין

 רוחב אלף כ"ה בחלקו שיריטו אלא חשבמים טן אחד כננד בארץ חלק ימולשהנשיא
 עכ"ל. לה סטוך והלוים הכהנים למנרש לירושלים למקדש כלוטר הקדש לתרו0תואידך
 ארץ בין לעתיד חילוק שיש זה חדוש להמציא שאב שמטנה רבינו של ה0קור טאיןאולם
 המשמעות ננד לכאודה דזהו לעתיד המשיח טלך שיכבוש לארצות עכשיו שלישראל
 אמר יהי' לכם בו רנלכם כף תדרוך אשר המקום כל הפסוק על כד סי' עקב בפ'הספרי
 ח"ל שכבשו הרי כו' שלכם הוא הרי האלו הטקומות 0ן חוץ שתכבשו מקום כללהם

טנין



 ייט הברכה יאחי איב"ם מ"יימקדרדת
 האמוד יהי' טה יהי' להלן ונאמר יהי' כאן נאטד דן אתה הרי שם נוהגות שטצותסנין
 ראדצות טשמע ע"ש שם נוהגות מצות ,כאן( להלן אף שם נוהגות מצות ,להלן(כאן

 ועיין גמורה א"י כמו לחן אחת וקרושה אחת דין לארץ מחוץ כיכוש שע"יהחרשות
 רכ ראמר )נו( רב"כ מהא זה חירוש על להעיד ואיכא ה"ג תרומות פ"אכררכ"ז
 קניזי קיני לאפוקי כמעשר חייכ לטשה הקכ"ה שהדאוהו כל שמואל אמדיהורה
 הכתובים עממים ז' הם רהם וז"ל: בטקשר חייכ כר"ה הרשכ"ם וכתכ עכ"לוקרמוני
 יתחייכו לא הכתרים בין אכינו לאכרהם שנתנה וקרטוני קניזי קיני אכל טקוםככל

 מהם ישראל ככשו אם א.נ ככ"ר כראמר לבא לעתיר לנו כשיחזירם לכא לעתידכסעשר
 זאת ונו' נשכעתי אשר הארץ זאת התם רכתיכ המעשר 0ן פמורין כולם יהושע מותאחרי

 בתרומה רה"ה חיים התורת וכתכ עכ"ל. השכועה על לאכרהם שנתוספו הנילטעומי
 כו' כל כר"ה והתום' ע"ש נקם מנייהו וחרא כארץ התלויות הסצות כל וכשארוככךרים
 ושם המצד של עידות שמונה טסעי כאלה שתיהם מה למינקם הו"ל מפי ז"ל:כתכו
 וקניזי רקני ראי' אין רמשס כתכ חיים והתודת עכ"ל ישראל ארץ של תחום הימכספורש
 ולא וקרמוני וקניזי קני רה"ה למימר דאיכא לנא לעתיד בטעשר יתחיינו לאוקדמוני

 רהכי מיר ישראל ונחלו יהושע שכיכש מה ישראל אדץ גכולי לכתוכ אלא הכתוככא
 הקכ"ה שהראה מטה אכל כנודל אותה תתנחלו אשר הארץ זאת רכתיכ רהתם קראטשמע
 לאכול היתה לא טשה דכוונת רכיון חייכין אינן וקרמוני וקניזי רק.ני שפיר יליףלמשה
 כי בעיניך וראה הקכ"ה לו השיכ רכריו ועפיי כארץ התלויות מצות לקיים אלאמפריה

 לקיים כרי הארץ אל לכא היררן את תעכור שיא תרע ירוע דה"ק ומשמע ונו' תעכורלא
 הארץ נעיניך ודאה הפסנה ראש עלה יכך בעיניך חביבה שהיא מפני אבלהמצות
 הראהו לא אמאי כטצות חייכין נטי וקדמוני וקניזי דקני אמרת ואי בח נוהגותשהטצות

 וקניזי קני וראי אלא ישראל ארץ כל משאר וקרמוני קניזי קני שנא רמאי נסי אותןלו
 עליו חביכה שהיתה כמצות שחייכת הארץ אלא הראהו לא והקכ"ה חייכין איןוקרטוני
 אדצות משאר ומשונה גרוע וקרמוני קניזי קני שלשה הני לטה כעי מעטא אולםע"ש

 המעם נראה ולכן הנ'ל הספרי כמאמר ישראל דיןארץ להם שיש ישראל טלכי ע"ישנככשו
 המקום כל טרכה יה" לכם כו רגלכם כף תדרוך אשד מקום דכל וריבוי וםיעום ריכוי לנודיש
 הארץ וזאת מיעום ויש שלכם אלו הרי האלו המקוטות מן חוץ אפי' תככושואשר
 רגם וקרמוני וקניזי קני אוטות שלשה הני מיעומא הוא רזאת אמרינן גו' נשכעתיאשר
 ישדאל לעם הקכ"ה נתן לא וכפועל הכתרים בין בכרית לא"א הקכ"ה שנתן טטה היוהם
 זאת התורה ע"ז אומרת הקכ"ה להם נתן שלא הנשאר חשלשה ועל אוטות שכעהאלא

 אשר סכל העיקר לנו לתת אכדהם עם ר' שכרת טה מכל פי' שלשה הני לטעומיהארץ

 יתודץ ובזח הככוש אחד אפי' חשלשה ולא אוטות השכעה רק פי' חארץ זאת לנו לתתנשכע
 מיקם הנ"ל ולפי ע"ש. ח"ל לאפוקי ולימא ואית : וז"ל לאפוקי ר"ה ,שם( ב"כ חתוס'קושיי
 רחייכין תררוך אשר המקום מכל מרבינן הכבוש לאחר רח"ל ח"ל ולא שלשה הנירוקא

 יחיד רככוש כ,שום ממעשרות רפמור דסוריא מעטא דכעינן הא שפיד אתי ובזהכטעשרות
 חייכ הי' הרין עפ"י כיבוש היה ראם משום היינו לטשה הראה דלא סשום לי' תיפוקהוא
 אומות שלשה של ארצות הני כין חילוק איכא א"כ תדרוך אשר חמקום דכל ריכוימשום
 ישראל מלך ע"י הככוש לאחר המעשרות חיוכ כקנין ח"ל לשאד וקרמוני קניזי קניהללו
 כעולם שלנו זכות העתידשלכל המשיח הטלך כיאת לפני אלא אינו דכ"ז לסיסר איכאאך
 הבתרים ככין כרית עטו שכרת אכינו לאכרהם הקכ"ה הכמחת עפ"י זכינו כארציותהזה

לתת



ומ
כמקררןך~

 ןץבברפןץ ואחו ארבעים מקיר
 היא אשר ירושה כתור זכינו אשר שלנו הרכוש הוא כנען שארץ כנען ארץ לנולתת

 וזכות בכלל וער העת'ר המשיח ביאת ער הקכ"ה הכמחת של סרגע שלנו הימוריהרכוש
 הודיע זו הכטחה חשבון ועל הגרול הנהר וער מצרים מנהר סוגכלת היתה זוהכטחה
 נשכעתי אשר הארץ זאת אליו ה' ויאסר )לרי כרכרים כרכתיכ לאסר רכינו למשההקכ"ה
 לכני לתת שהבטחת. סה סכל כלוסר גו' אתננה לזרעך לאמר וליעקכ ליצחקלאכרהם
 לא שמה כו' עטים שלשה השאר ולא עם,ם שבעה ארץ העיקר יהי' ויעקכ יצחקאכרהם
 לנו יש הסשיח כיאת אחר לעתיך אכל כסעשרות להייכ ישראל ארץ כקרושתתתקרש
 מצומצם סונכל זכות הי' הכתרים בין כברית הכטחחנו כי רחבה יותר וזכות אחרחשכון
 סםוף סוגכלת כלתי כימינו כמהרה צרקנו סשיח שיכא לאחר הזה כעולם זכותינואכל
 לרשת לנו שהבטיח סהגבולים יותר צדקנו משיח שיכא אחר שנזכה וסה מופ1 ערהעולם
 אם ,לי: רכרים כתורה רכתיכ כמו כסתנה העולם כל נם לנו יתן אלא מאכותינוכירושה
 אבתיך ירשו אשר הארץ אי אלקיך ה' והכיאך גו' יקכצך משם השמים כקצה נרחךיהי'

 כרית כריתת עפ"י כירושה כנען ארץ לנו יהי אז הרי סאכותיך. והרכך והיטכך1ירשתה
 כי סאכותינו שירשנו סמה יותר הרכה לנו שית; חרש זבות לנו יהי' ועור א"אשל

 כף שנדרוך טקום וככל העולם כל 'הי' במתנה לנו שיתן ומה כנען ארץ רק הי'הירושה
 זה אנותיך ירשו אשר הארץ אל נפרש או ירושה כתורת לא סתנה כתור תהי' לנורנלנו

 כשיכא שנירש חרשה 'רושה זה וירשתה אכינו מאכרהם אכותינו ירשו כבר שהם אוסותז'
 כימינו צרקנו סשיח ואנחנוכשיכא אכינו מאכרהם ירשו לא שאכותינו אוסות ג' זהמשיח
 הרכה יותר עור נזכה ירושה כתורת שנזכה השישה מאלה וחוץ ראשונה מאכרהםנירש
 יותר כמתנה והרכך והיטכך צרקנו משיח יכא כאשר הקכ"ה ינו שהכטיה הכטההעפ"י

 ואיכא רלעתיר ישראל סארץ עכשיו של ישראל כארץ חלוקים יהי1 אולםמאכותיך
 כוכשים היו אם ישראל ארץ כל ככוש אחרי סאכותינו שירשנו ישראל רכארץלמיסי
 לפשה הראה שלא רכיון ספני במעשרות חייכים היו לא וקרסוני קניזי קניגם

 השכועה בחשכון נכנם שלא לארץ מחוץ ארצות שאר סשא"כ הארץ סזאתומסעטינן
 רכינו למשה להראותם להקכ"ה כלל צורך הי' שלא הקכ"ה של כריתוכריתת
 ישראל שעם הנסנע רכר הי' המשיח ביאת וקורם העולם כל את להראותו צורך הי'דא"כ
 ישראל ארץ ככוש אחרי מח"ל שיככשו סה רכל מרכינן הילכך העוים כל אתיככשו
 ישראל ארץ רין הסקוסות אותם אז ישראל ארץ כקרושת יקרשו והעם הגדול וכ"רוהסלך
 סשיח שיכא ולאחר גו' תררוך אשר מכל וילפינן ומעשרות בתרומות להתחייכ להםיהי'

 סה כל ואז שכח"ל ארצות לשאר וקרמוני קניזי "ני ארצות כין חילוק יהי' לא אזצרקנו
 כחשכון נכנם המשיח כיאת ער ישראל עם ככשו שלא מה אומות לשכעה מחוץשיככוש
 מה דבכל אבינו לאכרהם והברית מהשבועה יותר לנו לתת הקכ"ה לנו שהנטיחהמתנה
 על הכרכה כזאת כםפרי שסכואר כמו לסשה הקכ"ה הראה לא המשיח כיאת אחר'שיהי'
 והראההו וחזר שלותה על טיושכת א"י שהראהו מלסד : 1ג1' ירחו פני על אשרהפמוק
 וחזר כשלותו סיושכ הסקרש כית שהראהו מלמר הנלער את לה הסציקיםמצ'קים
 כשלותה סיושכת נפתלי ארץ שהראהו טלסר נפתלי כל את כו' אותו המחריכיםוהראהו
 הים עד כו' וסנשה כו' אפרימ ארץ ואה כו' כו' לה המציקים סציקים והראהווחזר

 הסציקים סציקים והראהו וחזר שלותו על יושכ המערכ כל פני שהראהו מלמרהאחרון
 לכן כימינו כסהרה משיח כיאת אחר שיהי' מה לסשה שהראה רסז אף זכר ולא ע"ש.כו
 רעל האחרון מגלות גואלנו כיאת אחר על למשה אומות השלשה הראה שלא הוכחהאין

אחר



 ימא הברכה ואחד "יבע'ם מקיימקורות
 ושאר אוסות הג' של המשיח כיאת לאחר א"כ כלום לו הראה לא הסשיח כיאתאחר

 אחת כקדושה כולם את יקדש המשיח הסלך תהי' אחתארצות
 נהאה"

 נתקדש אשר ישראל
 סהטקדישים קדושה כה יש ככר כי קדושה שם לחדש צורך יהי' לא עזדא וע"י יהושעע"י

 תרוסות של החיוכים כל להם ויהי' הוא יקדש המשיח כיכוש של והארצותהראשונים
 כמו01עשרות

 האר"
 טה' כפי"כ רכינו כתכ וכן עזרא וכימי יהושע כיטי שניתן ישראל

 יתחילו לארץ שיכנסו כעת שלישית ככיאה לכוא לעתיד וכן וז"ל: הם"ז ויוכלשמיטה
 כטעשרות שיככשוהו טקומ כל ויתחייכ חוטה ערי כתי ויקדשו ויוכלות שמיטיןלמנות
 שאר וכין וקדמוני קניזי קני של כין הטשיר כיאת דאחר להיפך לטימר ואיכאע"ש.
 וקדטוני קניזי קני הטשיח ניאת וקודם טסעשרוה פטורין הטשיח הטיך כינוש שלאדצוה
 א"נ כלשו, חרשכ"ם לדברי שכתכנו כמו חייכין ארצות ושאר פטורין יטשה הראהשלא

 טה ע8"י נכין ממעשר פטור לארץ מחוץ שיככוש הארצות כל טשיח כיאת דאחרוטעמא
 דבשאר רכינו עמ"ש כהי"א שמיטה סה' כפי"ג הרטכ"ם רכינו על הראכ"דשהשיג
 חלק להם לתת ישראל ככל ולוים כהנים ישראל טטלכי מלך שכוכשארצות
 חלק תחת ה'ו הם כי וטעשרות תרומות בהם יטלו לא א"כ א"א הראב"ד:וכתכ
 טוכיח דסוריא נטי הכי דאין דאוטר השגה זו שאין אומי ואני : הכיט עיי1 וכתכהארץ
 דהו"ל הראכ"ד כוונת הבין דהכ"ס משמע ע'"ש מראורייתא ומעשרות תרומות כהשאין
 : וכתכ למלך המשנה עליו תמה והילכך ליכא טכל איסור ואפי' לגטר' פטורלהיות
 אכל לכהן הנתינה דוקא הוא הארץ כחלק הכתוכ שתלה טה כי זה ז"ל להראב"ד לי'וחס

 והנתינה הפרשה אם תליא דזה לטיטר איכא ע"ש, הארץ כהלק תלוי אינו טכלאיסור
 רכינו כדעת ניטא ואם הרמכ"ם רכינו כדעת אחת מצוה ששתיהם .או כהרטכ"ן מצותשתי

 חצי דחייכ לוטר אפשר ראיך מצוה חצ מהטצוה ולעשות לחלק א"א נינהו אחתדמצוה
 סובר רהוא רכינו לרעת והייכך לחצאין מצוה אין נתינה ולא הפרשה דהיינוסצוה
 הדאשונה החצי ממילא כנתינה כלל חייכין אינן חרק להם דיש מטעם אם היא אחתדטצוה

 חלק להם דיש דכיון רבינו על הראכ"ד קושיי הכין שפיר א"כ טכל איסור גם ליכאנמי
 דאה"נ כתב וע'ז כהפרשה חייבין דאין ליכא טבל איסור גם וטמילא תום"ע כהם יטלויא

 שנכרתה כארץ אלא אינו תנחל לא כארצם כנ"י בוווך ינחלו דלא דלאו לרבינו דם"לוכיון
 קניז' קני משא"ב להם ונתחלקה כניהם 1ירשוה וליעקכ ליצחק לאכרהם כריתעליה

 עם יחד אותם וכוכש הולך המשיח טלך ורק להם נתחיק ולא כניהם ירשום דלאוקדמוני
 חיג שום עליהם ואין חלק נוטלין ולוים כהגים ואפי' הללו הלאוים כהם אין העולםכל

 . כ"כ התוס' דמ"ש לטימר ואיכאתומ"ע
 וקניזי קני לאפוקי דאסר לאפוקי ד"ה ,שם(

 לחייכ כיבוש יחשב דטח"ל דכיכוש בטציאות חוא איך תקשה א"כ ח"ל כל וכ"שוקדמוני
 לאחר דקאי שפיר את' הנ"ל לפי אכל גו' תררוך אשר הטקום כל כתיכ והאכטעשרות
 יהיו לא ועזרא יהושע של ישראל לארץ שמחוץ מקום כל - יהי' דאז הסשיח טלךשיכא
 שאמר דטה קטא כלישנא הרשכ"ם שכתכ כמו וזהו חלק דיקחו משום כטעשרותח'יכים

 פי' וקדמוני קניזי קני לאפוקי ומ"ש התוס' כמ"ש וזהו ע"ש לכא לעתיד מיידי וכו'לאפוקי
 וכל והלוים הכהנים גם חלק יטלו דלעתיד טשום וטעטא ת"ל וכ"ש וקדמוני קניזי קניאפי'

 חדשים ככיכושים חיק להם הי' לא דאז הוא המשיח כיאת לפני גו' תדרוך אשדהטקום
 לוי דהא ולוים לכהנים לתת אסורים דג"כ מכיזה עדיף דלא כדין כיכוש יהי' אםאפ"
 כיאת שקודם כיכוש כין חילוק ויש )שס( רבינו כם"ש לוקה בכיזה חלק שנטל כהןאו

 תדרוך אשר המקוס כל : כתיכ עקכ דכפ' ג"כ זה לענין צדקיגו טשיח שע"י לכיבושהמשיח
כף



 ףקבנרכדן ראחד ארבעים מקלר 3מקררןתרמב
 רגלכם כף חדדוך אשר מקום כל כתיכ; ג' פסוק א' וכיהושע גו' יהיה לכם כו רגלכםכף
 יה'1 ה' ,משלי הה"ד איתא: ט"1 כא פ' ובמד"ר משה. אל דכרתי כאשר נהת'1 לכםכו
 לחת כ"ה( )ויקרא שנאמר לטם ישראל וארץ כו' הקב"ה אמר אתך לזרים ואין לכדךלך
 כל א'( ,יהושע שנאמר הארצות כל אפ" אלא כלכד ישראל ארץ ויא כנטן ארץ אתלכם
 כ8' שכתוב קרא שכיק ימה יהכין וצריכין עכ"ל. וג' כו רגליכם כף תררוך אשרסקום

 שאמר מה עקכ כפ' דכתיכ דהא דם"ל נראה לכן כיהושע שכתוב הפמוק והכיאעקכ
 יכם שיכבשו מה שכי ראשון בית כזמן 'שראל מלני וימי יהושע 'ם' על יסשההקכ"ה
 משה אל דכרת' כאשר דכתיכ: וטה הוא המשיח זמן קל ליהושע הקב"ה שאמר וטהיה"
 מלכי כימ' שנוגע טה איא כימיו שגוגע כטה ריכר לא משה עם שדיכר כמוה"פ

 'שראל ומיכ' בימיו כנוגע יא יהושע עם שדיכר מה כך הדשה כתקופהישרא?
 המררש הכיא שפיר ולכן המשיח מ5ך כימ' והיינו חדשה כתקופה בנוגעאלא

 הי' זמן וכאיזה אתן' לזרים ואין לבדך לה 'היו הפמוק על קא. התם דהאביהושע
 אלא ה" לא לארין מחוץ אשר כארץ חלק שים לזרים ואין לבר 'שראל לעך תהי'שהארץ
 : ;קב בפ' כם8רי דא.תא דהא וכיון שכיהושע הפסוק רק הסדרש הכיא לכן המשיתכזט,
 האטור יהי' מה יהי' להלן ונאטר יהי' כאן נאמר דן אתה הרי שם נוהגות שמצותומנין
 רכתיכ הפסיק על נאמר הגז"ש הר' ע"ש גוהנות מצות כאן אף שם ניהגות טצותלהלן
 המלך ע.'ן שיה" הכיכוש על אבל ראשון כיה כזמן ישראל מלכי כימי דמיירי עקככפ'

 יתחייבו לא דאז ימימר איכא גז"ש וליכא יה" כתוב לא ושם ביהוש; שנזכרהמשיח
 הלוי גם אימות משכעה חוץ תדרוך אשר מקום בכל שיככשו דכארצות משוםכטעשרות
 בת,ר נתתיו לכם גו' מקום כל דכתיכ רכיון כמעשר יתחייכו לא לכן חלק יטויוהכהן
 מצוה ההדשות בארצות נוהג ואין חיק ליטו? איכור שום ליכא א"כ נחלה כתור לאמתנה
 וכד~מה קומ"ע לטצות כנונע ויא נחלה ינחול לוי לשבט כ:ונע לא ;ממין ז' כארץהנוהגת
 ככ"מ כ11נת1 אין במעשרות שיככשיהו מקום כל ויתחייכ הט"ז שם כפי"כ רכינווט"ש
 מה מיירי איא מעשרות ח.וכ ליכא חיק והלוים הכהנים דנוטלים כיון רהא כח"לאפי'

 מושלים עכשיו של א"י רהא כבישה צורך יה" כא"י דגם עצמה 'שראל מארץשיככוש
 התקופות מכל מדכר 'נם דהא מהם הושכים רוכ זרים כיד והארץ מנדטים ממשלתעליה

 כעת שלישית ב,אה בשם דקורא רלעתיד ותקופה עזרא ותקיפת יהושע תקופת א"ישי
 שכתכ טה קאי וע"ז חומה ער' כתי ויקדשו ויובלים שטיטין למנות יתחילו לארץשיכנסו
 הוכחה 'ש וגם בא"י שלישית כיאה כזמן דהיינו כמעשרות שיככשוהו סקום כלויתחייכ
 וירשתה אכותיך 'רשו אשר הארץ אל אלקיך י"י והכי4ך שנאמר שהכיא מהראי' זולכוונה
 יהושע כיבוש של א"י עי אלא שייך לא ירושה ובתורת כו' אכותיך לירוש: ירושתךסקיש
 בתורת אלא ירושה בתור נזכה לא ה:ה שזכות לארץ טחוץ יככוש הטשיח שהטלךסה אבי יר~שה במענת באים ואנחנו ושבועה ננרית יאבותינו שניתן מסה איא כנששלא
 והטיכךוהרבך ר"והכיאך" הפסוק ם,ף וכדססיים נתתיו לכם בו גף מקום כל כרכתיבטתנה

 1'תן הקב"ה עטנו 'טיב דאז שלישית כיאה זטן עי קאי דזה לעיל שכארנו וכטומאכות'ך
 רבינו מיירי לא וטזה כלהעולם לפבוש.את הזכות לנו 'הי' כי לאכותינו שנתן יותרממחלנו

 רחבה 'ותר העתיד מזכות המרבר השני וחצי הראשון מסוק החצי אלא הכיא לאוהילכך
 והתוס' ולהרשכ"ם טחומ"ע פטור דיהי' לטיטר איכא יותר שנכבוש טה וכאמת הכיאלא

 לא ס"ם אכותינו של ישראי בארץ גם חלק והיוים הכהנים יקחו דיעתיד דס"לוהסט"ג
 לשעתה קידשה עזרא דקדושת נתחי'כה דנתח'יבה כיון משום כתום"ע החיוכישתנה

וקידשה



 ימג הברכה יאחד איב"'ם מ"יימקדרדת
 תנהג לא יפי"ז ע"ש. ו' ררוש הקדש בדרך דרכים הפדשת שכתב כטו לבא לעתירוקידשה

 בארצות אבל הקדטונים אומות טזי רהיינו אבותינו של בא"י אלא הטעשר וביעור וידוידיני

 לומר יכולין לא רהא שייך יהי' יא וירו' במעשרות חייבים יהיו ואפי' כלל יתנהג לאהחדשות

 ולוים דכהנים הטעם כא"י גם חלק ימול דלוי ימ'ד אפ" ולעתיד לאבות'נז נשבעתכאשר
 בארץ חיק להם ריש המעם יספיק ויא חתקיים מגרש ער' להם דיש טמעם בוידוימחויכים
 הטעשרות חיובי עכשיו דק'ים והא טעשרות החיוב של הימוד עיקר מותד זה מעםראדרבה
 פרמים קנינים להס יש והלוי והכהן הישראל שוים כולם דעכשיו אען"י והנתינההפרשה

 כמפו טקנין אלא ויעקב 'צחק אברהם מירושת לו אין ג"כ לו שיש טה והישראלבא"י
 ועכשיו אב~תינו של השבועה מחמת לא כםפם בקנין קנה מורישיו או קנה בעצטו הואאו
 בזמן ואפי' כסף בלי נחלאות אין רלכולם בנ"י בחוך נחלה ינחלו ריא הענין כל שייךלא

 הכ"ט למ"ש ל'כא הפרשה חיוב גס ליכא נת'נה דחיוב וניון כ-ז שייך הי' לא כברעזרא

 במקו0ה והנת'נה דחפרשה חיובא הח:רב, אחר דנם מעמא דחיינו למימר איכא זכ"זדתליא

 לרכוש הזכות לו ויש פרטיים קנינים כספו טקנין לקנות זכות ממנו התורה פקעהרלא

 ולא התורה מצד התנגדות שום ביי 'רושה ע"י מופלג עשיר לה'ות ויכול גכול בלירכוש

 ניתן לא לוי ולשבט ניתן שלכולם הארץ יחלוקת כיחס אלא התורה מצר התנגרותהי
 מתנות כ"ר הלוי לשבמ יתנו שבמים עשר האחר כל כי יעכור ולא חק התורה חקקה זהובגלל

 ולוי בא"י חלק לקח דישראל כיון עשיר או עני הלוי או הכהן אם פדות ובלי הכדלכלי
 בימלה התורה ולא החורבן ע-י נתבמלה הארץ דחלוקת אעפ"י החורבן ולאחר לקחלא
 חלקו על שבט כל חוזר לאיתנה ישראל טטלכת שתשוכ עת ככל כי כתקפ: הזכותועוד
 החיוכ בזה אשם לא שהלוי כיון הושב יא עוד ישראל ש0מלכת שבעונותינו עכשיוא"כ

 אם דעכ"פ כיון בזכותו פוגם לא הלוי של הפרמי והקנין עוטר בתקפו והנתינהבהפרשה

 הארץ, בהלוקת ונחלה חלק שום לוי לשבמ אין ישראל בארץ ישראל טלך יקוםאפ"
 0ערי יא אפי' 0קום מכל שטביא טה0עשרות אפי' הלוי או הכהן חייב וירוי מצותא-כ

 מתורים אין וי~יים כהנים אף דאסר דר"ם מעטא כתב ראוטונה והטשנההמגרש
 להם שנתן נחלה אלו שאין רם"ל המגרש ערי להס רהי' אעפ"י בארץ חלק נמלושלת

 בנ"י את צו 0סעי ואלה בפ' כרכתיב טשיהם להס ליתן ישראל לבני שצוה אלאהמקום
 הותן קני דבני כתומפתא דאיתא רהא מזה והוכיח גו' ומגרש לשבת ערים ללויםונתנו
 דושנה חלק להם ונתנו בנ"י עטהם שהמ'בו כמה כארץ חיק שנמלו וקורין טביאיןסשה
 וקורין מכיאים למה קני גם דלר"ם מתודיס ולוים דכהנים ראסר כר"י אתיא יריחושל
 ואיכא ע"ש. טכנ"י קיבלו מתנה בתורת אלא חמקום לה0 שנתן בנחלה חלק הי', לאהא

 ,נכ:( בבכורות דא0ר למעטיה ור"ט ביובל וחוזרת כמכר סתנה אם דפליגי ע"זלהוסיף

 ור"י להם ה" 0תנה דטטעם למ'מר איכא הילכך ביובל חוזרת ואינו כמכר אינודטתנה
 היתה דא"כ להם הי מתנה דממעם לוטר א-א הילכך כמכר רטתנה שם דאמרי ס"לכחכמים
 פסק הילכך כמכר ר0תנה כחכמים ויובי משטיטה בפי"א פסק דרבינו וכיון ביובלהוזרת
 אפי' מח"ל ארצות הטשיח המלך 'ככוש כאשר ולעת'ד מתודים. ולויס דכהנים כר"יכאן
 אם ואפי' וקדטוני קניזי קיני ואפי' ממעשרות פטור יהי' ישראל ארץ כל שיכבושאחר
 ,נו( ב"ב מהרשב"ם שטשמע כטו חייב ארצות שאר אכל וקדמוני קניזי קיני ררוקאניטא
 אינו דהא פמור אופן בכל וידוי אכל כדלעיל הראכ"ד רעת שטשמע וכ0ו ע"שבא"ג

 לאבותינו. נשבעת כאשר 15טריכול



 ההיא בשנה תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלשמקצהכר
 בשעריך.והנחת

 והאלמנה והיתום והגר עמך ינחלה ןזלק לך אין כי הלויובאפמ
 בכל אלהיך יהוה יברכך למען ושבעו ואכלו בשעריךאשר
 תעשה. אשר ידךמעשה

 ראה ירדברים

 השלישית בשנה תבואתך מעשר כל את לעשר תכלה3ייכ
 ואכלו ולאלמנה ליתום לגר ללוי ונתתה המעשרשנת

 ושבעו.בשעריך
 נתת?ו וגם הבית מן הקדש בערתי אלהיך יהוה לפניואמרתיג

 לא צויתני אשד מצותך ככל ולאלמנה ליתום ולגרללוי
 שכחתי. ולא ממצותיךעברתי

 נתתי ולא בטמא ממנו בערתי ולא ממנו באני אכלתילאיר
 צויתנה אשר ככל עשיתי אלהי יהוה בקול שמעתי למתממנו

 ישראל את עמך את וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפהט~
 ארץ לאבותינו נשבעת כאשר לנו נתתה אשר האדמהואת
 ודבש. חלבזבת

 הבוא כודברים
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הפסוקים הפסוקמ24ה
ובכירים וככודום34ה
לאס:ר לאופר110
קי,ל קל'122
וא,מר לאומר27ו
התל:'ית התליוה8ז
 הכללדאס כלל דאמה114
ד.לפ;:ן ד,למינן4ט
וכדנכאר ~כדגכאר7ט
הסמ"ק הממן5יא
השש,ת הש.ש.ה7יב
ל.מר לומד17טו
הה" תה"13טו
 דלכאורה רלכאורה17טו
ההםהתמ25טו
 במתניהץ במתטמ.331טז
ידברי לרברי24יה והראכ,ד והרא"ד31יט
כר"ה כי"ת12ככ
דלעילא דלעילא38כב
כאןכא21כג
אהד אהר 4?כג
ימלכדומלברל4כג
קמאטמא13כד

ומיתחומ,תא11כו
הכמ,ם הממים20כו
מיתהמיתה10כז
איסוךאיסור18ל
הףא היא 5לא
 )ד:( :( )ר 23לא
כתכ כתה 3?לא חותני תיתני 28לא
 מי~תו ר"תפ"כ 32לא
ירקידק 5לב
מואה סראה 19לכ
 דהרמכ"ם דהרמבים 10לב
מררכנן מדרבנן 34לכ חהי ההו 32לב
מפר' ספר' 38לב ולא 1למה 11לג כתבני בתכה 39לכ
 הנך היך 15לג
להשער שער לה 16לג
 השטענו השמעני 39לג
 השליש'ת השלשת 5לד
 הגמרא הגמי 9לד
 שכלץ שכלץ 48לד
 לקיטתו לקיטת, "לה

 התיקונימלוח
 צ"ל מורפסעמי'שו'

דמג,לה דמ:,לה 10לו
והיום :הוומ 22מ
חעורה העודה 5מא
מעשר מעשד 20טא
 ממק טקימ 28מא
טן אם 7מכ
 הב. כילח 23מב
הס,בה .הס.בה10מג
ב,ת ניח14מג
 הוהבוטן חוה כומן26מג
ובטקדש ונמקיש 9?טג
משהרכ משהרב 30מג
נ:הג ניהכ31מג
דאמרען ראטרע'ן 7מד
דכיש" רברש"' 21מר נפ,ע ע :ן 30מד
אלק.ך אליקך 3מה
מס"ה ממוטה5מו
:יצ.צות נ.צו?ית11מו
וע,ין וע1'ן12מז
מק:ם מקום24מו
הגו"ש הג1"ש28מו
ל'ט:ן מע'טר?3מו
 יאמרת ואמרת32מו
איכא א'כה35מו
מה מח35מו
 ט"ש עע,ן ז.ש רבעעןג 4מח
דוקא ררוקא25מח
הלכך כך17מח
נאמיה נאמרה20מח
סיטה פוטח20מח
.פ.' ופי1מט
אדם ארם1מט
גס 14גםמט
הקתטרם הקתטרמ27מט
 הנאמוים הנאמרים"2נ
ובא,וה יכא.וח28נ
מארם מארם25נא
יוצאית ייצאת34נא
אם אם?נב
העומר העוסר"2נג
אחרט אהרט1נג
הכהן הכהן2נג
דכת,כ דנת'כ21נג
תורגמן תורנמן39נג
מק,יס מקיים31נג
מטעם מטעמ12נד
ימשום ~סשימ19נר
נגע כנץ28נד
עמהם עמהם7נה
הלחם הלחם22נה
מכרכת סברכת9נו
כדץ כרץ19מ
בכל בבלל28גי
קריאת קדיאת40ני
רמחתכ רמהתכ3נז
לאחרים לאח1ים37נז
כקידישין הקידיש,ן39נו

 צ"ל מ:דמםע:רשו,

הדהק הדהק 4נה
ברוטכ"א כריטבא20גח
אעפ"י אעפ".10נט  כע,נןלא לאכע,נן 27נט
תליא תץ,יא32ס
כיריאת כקר,ת20כב
 של'הות של'ה,ת"2סכ
היכא ה,ני 39פכ
מטעם מטעמ4סג
דהיכא דה.כ.14כג
מדבר מהבר 2סה
המצוות הטצ:ת 5מה
אפשר אפשד 18כה
רלא רלא 21סה
הרמכ"ם הימב"ם21כו
ערום עד:סל3סו
הקכ"ה תק2"ה"1פו
דכתיכה רכת,בה25סו
שנוכר שטכד25ס1
דאמרינן ראמרינן33סו
כדיכוי בריבירל3ס1 כיו"ט ב,חט 8סט
טעמא טעכאל1ע
ב'1"ט ב,.ןטמעג
בשחריה נשהר,תעעג
במקים כמקים14עג
הרעת הרעתל1עג
התרומות התרומוה28עג
מוכיה מ:כית ל1ער
והני; והנה 21ער
רוצ'ם ריצים21עד
קכעיה קכעוה 23עד
וח,ראים וה,רא,ס 32עד
פסח פסה35עד
מקים טקוס 35עד
ומנה ומנח10עה
,ז,נח המנת 20עה
ררציחה רדציחה30עי מש:ם מש:ם34ע.
למימר למימד25עו
דהבערה רהבערה33עו
 מב.אד מכיאד37עו
מצד מצר"3עו
בתרומה בתרופה 19עט
עשו: עשד19פ
בהדלקה נהרלקה11פב
ושת" ושתי5פב .כ.ון וכיון "3מט
להאה"ש להאה"ל24צכ
 אפל מפרישין3צו

 הט"ו תט"1 14צו אפי החלה את::רישץ

יחימשה יה:סשה18צי
כמרר"ג בפ"ג23צו  חםיר קנית30צ.

 חמיר אתקני
ממץ ממי5צו
ת"ג ת,נ6צו
נתינה גחיגה13צו



 התיקוניםלוח

 צ'ל מזרפם ש~'עמ'

 רנינו יניגז 29צז
 ה~א הוא 22ען
 סזלאז מבער 23צח

 זלא,מבעים
 מאפזיזת מאכל,ת29צח

 האסורותממאני~ת
 גנ,~ה . גנזזה 37צח
המ.צנע המוצגע 38צח
במצזת בטצ,ת22צט
 להדישה להרישא19צט
לגי לני19צט נאגלת גאכלת15ק
,ככ,י,ם ,בנזד'מ23ק
1המנהת זהינהת35ק
 אסזי מכ,נס נהי אחרי'ק

 אס,ר מכז:םב:הי
 מע.קוא סעיקוא 36קא

נשרף גשרףקאאהר'
הנשרפ,ן השרפין12קב
הנשופ,ן ה:שרפין 29קב
 מרא,וייתא מוא,וייתא 4קג
 אס,וה אפ,רא 20קג
הב,עוו תניעזו15קן
תמווה תזמדה1קח
 מסהפק,ם מסתפק,ם 25נ"ח
הפיר~ת הפ'ד~ת8קי
הפ,רזת הפיו~תלןקי
 כך לק,ש לק'שכך 25קיא
למימר לטימר 33ק,ב
לאו לא' 19כ'ג
כ'ע,י כ'עור 39כ'ג נמבוער נמבואר 18כ'ה
כב'ע,י כב'ע,י 25כ'ח האה"ש האהש.נ %ק'ט
כר' ני' 28קכ
מלאכתן מלאגתן 31קכ
מ'.תי ,כן 32קכ דסנהדר'ן דפהנדר'ן 3קכא
כפ:הרר.ן בפ:הדי'ן 4קכא
 כפנ"'ע"ן במ;' ע"ן 4קכג
רטכל דאכל 21קכג
 ר,ר'ה רידה 5קגט
קיימיה קיזמ.ה עקכט
אייה איתנ,ה 13קכט
רא'ת'ה דא'תיא 15קבט
 אלז ה" אלז עם 49קכט

 אצל הי, לא אלועם
דאי יאי 39קלה משב,י משכיי 9קלג שכיר,ת שכ,ר~ת 1קלז
זמןלטל,ן זטטלטי,ן 27קלז
דא'נז ואינז 84קלו
אי:ם א'ני 20קלט
גזום גזוס 15קמ
לה'.ת לחיזת 8קמא
זנתקבלו ונתקבלן 15קמב
משים טשום 31קמג
את אתו 21קמג
א אות 38קמג

 טוופם ש:'עט'

 מ~ינה 15קמד
 רא'ג. 25קמ,. רוך 13קמר
 -:א'ן 30קמר
 תקו:ה כ3קמר
 להקוגה 37קמד ושס'י 35קמר הס,רי 35ק:ד
 :דכתנ 8קזה
 א'תא 18קמה
 בג.תנה 35קמ, מ"י" 35קמ,
 מח"ת 3קמז

,י,,4

 ביהמ'
*-.
ראינו
 ן ,רמא

הקונה

/ויען,4ון(.=...ו'טפ.ר

מדכהיב
אותח
מי1הר
בנתינה

 ה"תמ
כהבים

 אפי' זעור למ-ר זעזר 6קמז
למ"י  כלל כלל' 6קיו

 ז;זין בה,לדעזרן 2ק:א
 ~ה.לכך והילבך 3קנב
התנא הה:ה 32ק:ג
רב.במית רב1:מ.ת 2קנר
 לכהןאמ לכהן אף 3קנד
אלא אלה 12ק:ד
 הכה:'ם ללו"ד 24קנד

 רהכה:,מללזי
ס"י,ס סופי,ם 28קנד
ה.חיק. ח,ייק, 30קנר
לתת להה 35קנר
לכלל ללנל 2קנו
הטתנ,ת המתנ.ת 1קנו
להקר,מה להקד,מ:ו 23קגז
כפ"ע גע"ע 12קנה
הקרמ,, הקרמה "1ק:ט
משנה בשנה 38קנט
שטוכיה שמזכ.ה 2קם
ת-זמת תי'מה 15קמ
היהס ה.הם 17קם
דע,כי רעוכר "?קס
מעשי מעשד 25ק:א  כשחי"ש ברא לא 3קמב

 כ':הפייש כיאלא
 כטמ'רה כשמ'1'ה 1קסג
 מ'מנהככפף בכסף 29קנב
המקרים המקר'ב 28קסב
דלא רדא 28קסב
 אלא בלאז נ"ד להכנע 49קסב

,ראי
משום משימ 39קסר
מה"ג מד"ג 16קסה
למימי למיטד 30קסה נייתק :,תן 31קסה
דאמר דאטד 2קסו
בכל בכל 31קסן
 עשה הא עשה האלא 32קסז
 זל"ו זל"ל 35קסז
תשל,מיז תשל,מו 33קסח
רטזביח רמ,כיה 36קע
.לכבית ולסגבת 39קעא
שלא שלש 39קעג

 צ"י מזדפס שו'עמ'
ביאזר כיא'ר 33קעה
ש"יייש שתפריש 4קעז
שמפי.ש י:מיש ?3קעו
למה למח 25קעה
אעפ"י "ןע., 1[2קעח י'ד מ"מ 3קעט
 כ"אבמק,י במקור 4קעט
יתקן 'הקו 13קפ חש,רים השובים 9ק"א
מייהר היתה 20קוא
נת'נה נתזנה 25קמא
 ר, 8קשט

מ,תשל ט.שתל 22ק"ט ממזןד,ן ממני
יחטנא יהנא 3קצא
המעשי המעשה 15קצא באכ,לה באכזלה 35קצא
השתא השתאר 17קצב
 בטזמ'יעש. טז' יעשזב 2קצך
ב,יזשל,ם ביי,שלטי 19קצר
ד,לפינן ר,לפינ 28קצח
איכא ל'בא 29קצח
א'כא ליכא 30קצח
 יתכןלא ,הכן לא 7רא
הקזדש הקדוש 22רנ
איתא איהא 1:5
פסה ' פמה 25רי
הכוככים הכנ,ב'ם 13ר,א
לזמר לזמר 24ייא להמשכחת לא משכ' 14ריא
ק,'טים ק'ומים 35ר'נ
להזכ'ח להזכ'ה 3רטו
הו'דו' ה~'רו' 3רכנ
 תןמהלק. מחלק'ו 36רכב
מב,אר מב'אי 17רכה
עמ"ש כ"ש 19רבה
ברכזת ברג,ת 22רבה
כל בי 23רבה
בהעניה בענ'ת "?רכה
ה;ביא הננ'א 4רכז
תמ,ה,ס תמזה,ם 19רכו יברך יבדך 10רכ,
'הד 'הר 33יכ,
ה":1 ה"ג. 32יבח
הגר הגרן 3רכט
ל;נ'ן לענ' 10יבט
אב אך ל2רכט
הצדר'ם הצדרים 34רכט
 )כ(ביכ' )י( ביכ' 23ילא
נגרים בנר'ם 19רלנ
כטפלים כטפילים 11רלב
לא לה 37רלה פיט' פימ' %יל, נתנח נהנה 3ילח




