
 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ׳׳א מהלכות קי׳ש
 הלנה ט׳ סמ״ג עשי! י״ח
 טור וש״ע או״מ סימן רל״ה

 סעיף א׳ :
 ב ב ג מיי׳ וסמ״ג שס טוש״ע

 שס סעיף גי:
 ג ד מיי׳ פ״ל מהל׳ מעשה
 קרגנות הלכה ג׳ סמ׳׳ג עשי!

 (קכ״ג) [קפ״ג]:
 ד ה מיי׳ פ״י שס הלנה ח׳

 (סמ״ג שס]:
 ה ו מיי׳ פ״א מהל׳ ק״ש הלכה
 ה׳ סמ״ג עשין י״ט טור
 או׳׳ח סי׳ נייח וטוש״ע סי׳ רל״ו

 סע״א:
 ו ו מיי׳ פ״ז מהל׳ תרומות

 ה״נ [סמ״ג לאדן רנ״ז]:

 תורה אור השלם
 1 . ךשננתם לבניף ןךבךת ב•
 בשבתך בביתך ובלכתך

 בדרך ובשכבף וברומף:
 דברים ו ז
 2. ויקרא אלהיבז לאור יום
 ולחשך קרא לילה ויהי ץךב

 ויהי בקר יום אחד:
 בראשית א ה
 3. ובא השמש ןטהר ןאחר
 יאכל מן הלןךשים בי לחבלו
 הוא: ויקרא ככ ז

 רבינו חננאל
 מתני', מימתי קורין את שמע
 בערכין משעה שהכהנים
 נכנסין לאכל בתרומתן.
 דקיימא לן דקריאת שמע
 בשעת צאת הכוכבים.
 ובירושלמי בתחלת מסכת תני,
 הקורא קודם לכן לא יצא ידי
 חובתו, א״כ למה קורץ אותה
 בבית הכנסת, אמר ר׳ יוסי אין
 קורין אותה בשביל שהיא
 חובה אלא כרי לעמוד בתפלה
 מתוך דברי תורה. לדכרי
 ירושלמי מתניתין דברכות
 בקריאת שמע שעל מטתו,
 שנאמר אמרו בלכככם וגוי.
 וקורא על מטתו פרשת שמע
 ווהיה אם שמוע תשמעו וולתי
 פרשת ציצית שאין זמן ציצית
 בלילה. [ועל אותה קריאה
 נאמר שאם נאנס בשינה אין
 מקיצין אותו אלא בפסוק
 ראשון כדי לקרות קריית שמע
 בזמנו, וכבר הזכיר יציאת
 מצרים ובירך ברכות של קריית
 שמע כבית תכנסת ויוצא בהן
 ואפי׳ מבעוד יום כמו שנתבאר
 בפרק תפלת השחר). גטי. תנא
 חיכא קאי וכר. מיבעיא לן
 תנא היכא קאיי דקתני מימתי
 קורץ את שמע. ותוב בעיא
 אחרת אמי התחיל לאוריי
 בקרית שמע של ערבית ליתני
 של שחרית ברישא. ופשטינן
 לתרויהו האי תנא אקרא קאי
 דכתיב ודברת בם מיכן שתייב
 אדם לקרא קרית שמע, ומפרש
 בהא קרא בשכבך ובקומך, של
 עהבית בשכבך (של) [ואחר]
 כך של שחרית ובקומך
 ואיפשיטו תרויהו. אי הכי
 סיפא דקתני וכוי. (ואתא)
 [ותמהו] או הכי תא דתני
 בשחרית נתני של ערבית

 ברישא.

ת ב. ו כ ר ן ב ק ראשו ר י פ ת מ י א  מ
 מאימתי קורין וכוי. פי׳ רש״י ואנן היט קרינן מבעוד יום
 ואין אנו מממינין לצאת הכוכבים כלמפרש צגמ׳ על
 כן פירש רש״י שקריאת שמע שעל המטה עיקר והוא לאחר צאת
 הכוכבים. והכי איתא בירושלמי אס קרא קולס לכן לא יצא ואס כן
 למה אנו מתפללי; קריאת שמע בבית
 הכנסת כלי לעמוד בהפלה מתוך
 לכרי פורה. מימא לפירושו והלא אין
 העולם רגילין לקרות סמוך לשטנה
 אלא פרשה ראשונה (לקמן דף ס:) ואס
 כן שלש פרשיות היה לו לקרות. ועול
 קשה לצריך לברך בקריאת שמע
 שמיס לפניה ושתים לאחריה בערבית.
 ועול לאותה קריאת שמע סמוך
 למטה אינה אלא בשביל המזיקין
 כלאמר בסמוך (לף ה.) ואס תלמיל
 חכם הוא אינו צריך. ועול קשה לא״כ
 פסקינן כרבי יהושע בן לוי לאמר
 חפלוח באמצע חקנום פי׳ באמצע בין
 שני קריאת שמע בין קריאת שמע של
 שחליפ ובין ק״ש של ערבית. ואכן
 קיי״ל כר׳ יוחנן לאמר לקמן (לף ל:)
 איזהו בן העולס הבא זה הסומך
 גאולה של ערבית לתפלה. לכן פי׳
 ר״ת לאלרבה קריאת שמע של בית
 הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו
 קורין כל כך מבעול יום. רש לומר
 לקיימא לן כרבי יהולה לאמר בפרק
 תפלת השחר (לף ט.) לזמן תפלת
 מנחה על פלג המנחה להיינו אחל
 עשר שעות פחות רביע ומיל כשיכלה
 זמן המנחה מתחיל זמן ערבית. ואס
 חאמר היאך אנו מפפללץ תפלת מנחה
 סמוך לחשכה ואפילו לאחר פלג
 המנחה. יש לומר לקיימא לן כרבנן
 לאמרי זמן חפלת המנחה על הערב
 ואמרינן לקמן (לף כז.) השתא ללא
 אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר
 לעבל כמר עבל ולעבל כמר עבל.
 מכל מקום קשיא להוי כתרי קולי
 לספרן אהללי שהרי מאיזה טעם
 אנו מפפללין ערביפ מיל לאחר פלג
 המנחה משוס לקיימא לן לשעת
 המנחה כלה כלברי רבי יהולה ומיל
 הוי זמן ערביפ ובזמן הפסלה עצמה
 לא קיימא לן כרבי יהולה אלא כרמן.
 על כן אומר ר״י לולאי קריאפ שמע
 של ביפ הכנספ עיקר ואנו שמפפללין
 ערביפ מבעול יוס סבירא לן כהני
 פנאי לגמרא לאמרי משעה שקלש
 היוס וגס משעה שבני אדם נמסים
 להסב להיינו סעולפ ע״ש והיא היפה
 מבעול יוס ומאופה שעה הוי זמן
 פפלה. וגס ראיה (לקמן 0) לרב

משעה שהנהנים  קורין את שמע בערבין. א
 נכנסים לאכול בתרומתן עד םוף האשמורה
 הראשונח דברי ר׳ אליעזר. וחכמים אומרים
עד שיעלה עד חצות. רבן גמליאל אומר ג  ב

 עמוד השחר. מעשת ובאו בניו מבית
 המשתה אמרו לו לא קרינו את שמע אמר
 להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם
כל מה (  לקרות ולא זו בלבד אמרו אלא א
 שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלח
 עמוד השחר ״יהקטר חלבים ואברים מצותן
וכל הנאכלים ליום ה (  עד שיעלה עמוד השחר ג
 אחד מצותן עד שיעלה עמוד השחר א״כ
כדי להרחיק  למה אמרו חכמים עד חצות 8
 אדם מן העבירה: גמ׳ ליתנא חיכא קאי דקתני
 מאימתי ותו מאי שנא >א< דתני בערבית ברישא
 לתני דשתרית ברישא תנא אקרא קאי
 ה<דכתיב 1בשכבך ובקומך והכי קתני זמן

 קריאת שמע דשכיבה אימת משעה שהכהנים
 נכנסין לאכול בתרומתן ואי בעית אימא יליף
 מברייתו של עולם דכתיב 2ויהי ערב ויהי
 בקר יום אחד אי הכי סיפא דקתני יייבשחר
 מברך שתים לפנית ואחת לאחריה ובערב
 מברך שתים לפניה ושתים לאחריה לתני
 דערבית ברישא. תנא פתח בערבית והדר
 תני בשחרית עד דקאי בשחרית פריש מילי
 דשחרית והדר פריש מילי דערבית: אמר מר
 משעה שהנהנים נכנסים לאכול בתרומתן.
 מנדי נהנים אימת קא אנלי תרומה משעת
 צאת הנובבים לתני משעת צאת הבוכבים.
 מלתא אגב אורהיה קמשמע לן נהנים אימת
 קא אבלי בתרומה משעת צאת הנוכבים והא
 קמשמע לן ״דכפרה לא מעננא בדתניא 15)3ובא
 השמש וטהר ׳ביאת שמשו מעננתו מלאנול בתרומה ואין נפרתו מעכבתו
וממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש והאי וטהר טהר יומא (  מלאבול בתרומה. ט

 דילמא
 הר מצלי של שנפ בערב שבפ ומספמא גס היה קורא קריאפ שמע. מכל אופן הראיופ משמע לקריאפ שמע של ביפ המסמ היא עיקר.
 והא לקאמר בירושלמי למה היו קורץ בבהכ״נ וכו׳ אומר ר״פ שהיו רגילין לקרופ ק״ש קולם פסלפס כמו שאנו רגילין לומר אשרי פחלה
 ואופה ק״ש אינה אלא לעמול בפסלה מפוך לברי פורה. ומכאן נראה מי שקורא ק״ש על מטפו שאין לברך וגם אינו צדך לקרומ אלא
 פרשה ראשונה: ליתני דשחרית ברישא. כלאשכחן בפמיל לכפיב של בקר פחלה: אי הכי סיפא דקתני שחרית ברישא. אי אמרפ
 בשלמא לסמיך אקרא לבשכבך א״כ אינו מקפיל קרא אלא אק״ש. אלא א״א לסמיך אקרא לברייפו של עולס א״כ קפיל אכל מילי א״כ סיפא
 לקפני וכר: מברך שתים לפניה וכוי. (ירושלמי) ושבע ברכופ הר כנגל שבע ביוס הללפיך (תהליס קיס) ולא קא חשיב יראו עינינו
 לההיא ברכה מקנו רבנן s כלי להמפץ לחבריהם בביפ הכנספ. ולוקא בביפ המספ שלהם שהיו עומליס בשלה והם מסוכנים מן המזיקים
 אבל בכפי כנסיופ שלנו אין צריטן להמפין לחבריהם אלא בלילה: והא קמ״ל דכפדה לא מעכבא. וא״פ הא פנינא פלא זימנא במס׳ נגעים
 >סי״ל) ומיימי לה בהערל (לף על:) העריב שמשו אוכל במרומה וי״ל לרגילופ של משניומ לאשמועינן בקוצר אף למה שמפורש כברל):

 לילמא

 מאימתי קורץ אה שמע בערכין. משמה שהנהנים נכנסים
 לאלול בסרומהן. כהנים שנטמאו וטבלו והעריב
 שמשן והגיע עפס לאכול במרומה: עד םון* האשמורה הראשונה.
(לף ג.). ומשם ואילך עבר זמן ללא מקרי  שליש הלילה כלמפרש בגמ׳

 פו זמן שטבה ולא קרינן ביה בשכבך
 ומקמי הט נמי לאו זמן שטבה לפיכך
 הקורא קולם לק לא יצא ילי חובתו.
 אס כן למה קורין אופה בביפ הכנספ
 כלי לעמול בפסלה ממוך לברי מורה
 והט פניא בברייפא בברכופ ירושלמי׳).
 ולפיכך חובה עלינו לקרופה משפחשך.
 ובקריאפ פרשה ראשונה שאלם קורא
 על מטפו יצא: עד שיעלה עמוד
 השחר. שכל הלילה קרר זמן שטבה:
 הקטר חלבים ואברים. של קרבנומ
 שנזרק למן ביום: מצוהן. להעלומ
 כל הלילה ואינן נפסלים בלינה על
 שיעלה עמול השחר והן למטה מן
 המזבח לכתיב לא ילין לבקר(שמות לל):
 חלבים. של כל קרבנופ: אברים. של
 עולה: וכל הנאבלים ליום אחד. כגון
 חטאת ואשם וכבשי עצרפ ומנחופ
 ומולה: מצוהן. זמן אטלפן: עד
 שיעלה עמוד השחר. והוא מביאן
 להיופ נופר לכפיב במולה לא יניח
 ממנו על בקר (ויקרא a וכלס מפולה
 ילמלו: אס ק למה אמרו חכמים עד
 חצות. בקריאמ שמע ובאטלס קלשים:
 כדי להרחיק אדם מן העבירה.
 ואסרוס באטלה קולם זמנן כלי שלא
 יבא לאכלן לאחר עמול השחר ויפחייב
 כרפ וכן בקריאמ שמע לזרז אמ האלם
 שלא יאמר יש לי עול שהופ ובפוך כך
 יעלה עמול השחר ועבר לו הזמן.
 והקטר חלבים לקחני הכא לא אמרו
 בו חכמים על חצופ כלל ולא נקט להו
 הכא אלא להוליע שכל לבר הנוהג
 בלילה כשר כל הלילה והט נמי חנן
 בפרק שני למגילה (לף כ:) כל הלילה
 כשר לקצירמ העומר ולהקטר חלבים
 ואברים: גמ׳ היכא קאי. מהיכא
 קא סליק לחנא ביה חובפ קריאפ שמע
 שהחחיל לשאול כאן זמן הקריאה:
 אקרא קאי. ושם למל חובח הקריאה:
 ואיבע״א. הא לפנא ערבין ברישא יליף
 מברייפו של עולם: והדר הנא בשחריס.
 מאימפי קורץ אפ שמע בשחרימ׳):
 משעה צאה הכוכבים. שהוא גמר
 גיאמ השמש כליליף לקמן (עמול כ):

 לילמא

 מסורת הש״ס
 &) מגילה כ:, ב) מכילתא רר׳׳י
 פ׳ בא פסחיס סח: מגילה נ:,
 1) [עי׳ תיס׳ זגחיס נ״ו: ל״ה
 להרחיק], ד) [תענית נ.], ה< [עי׳
 מוס׳ לקמן כא. ל״ה ההוא ותיס׳
 שוטה לנ: ל״ה ורבי], ו) לקמן
 יא״ ז) כליס פ״א מ״ה נגעים
 סי׳׳י מ״ג, ח) מ׳׳כ פ׳ אמור
 ינמות על:, גן) עיין גירסת
 הגאוגיס נספר המאור, י) נפ׳׳א
 ה״א], כ) [לקמן ט:], ל) [וע׳
 מיס׳!מדם נח. דיה אמר וחוס׳

 מנחות צג. ל״ה הכל8],

 חגהות הב״ח
 (6) נפי לתני דערכי׳ ברישא:

 גליון הש״ם
 כפתני׳ כד• להרחיק עי׳ תוס׳
 ססהיס ק׳׳נ ע״נ ל״ה אמר

 רנא:
 כתום׳ מגרך כו׳ כדי להמתין
 לחנריהס כוי. עי׳ תונו׳ לקמן ל
 ע׳׳נ ל״ה לאר׳׳י ונתיש׳ כ׳׳ז
 ע״נ ל״ה יהלכתא ובמגילה כג

 ע״א תוס׳ ל״ה כיון:
 בהגהת פוהרי״ב אחר מלת
 הכל. וע״ע גיטין ל״ל ע״נ

 תוס׳ ל״ה אלמנה:

 מוסף רש״י
ת י צ ת ס ש ו פ ד ׳ מ ה לרש־ מ ל ש  ה

 דכפרה לא מעכבא. טומאה
 שטהרתה תלדה בקרבן כגון וג
 חנה ויוללמ ומצורע אין כפרתן
 מעננתן אלא משבא השמש לליל
 שיניא קרננו למחרת מיל מותר
 לאכול חממה: ובא השמש
 וטהר. ואחר יאכל מן הקלשיס.
 מוקמינן להאי קרא באכילת
 פרומה נמסנת יבמות סרק
 הערל(על:) דאמרינן החס טבל
 יעלה אוכל נמעשר הערינ שמשו
 אוכל בתרומה הניא כפרתו
 אוכל נקלשיס: ביאת השמש.
 שקיעת החמה: וחאי וטחר
 טהר יומא. והני אמר קרא
 לכשתשקע הממה דפנה היום
 וטהר מן תוך חללו של עולם
 ששקעה לגמרי להיינו צאת
 הכוכבים לפי שזמן שקיעת אורה
 מהלך חמשה מילין כלאמרינן
 נפסחיס (צג:) ואחר יאכל מן

ה מ ל ש ה  הקלשיס: עד כאן ה
 עד סוף האשמורח
 הראשונה. שלשת חלקי הלילה
 קריין אשמורות, ואומר אני
 לפי שהלילה חלוק למשמרות
 שיר של מלאכי השרת כת אחר
 כת לשלשה חלקים, לכך קרר
. דברי ( ! ת יד ב  אשמורה ושמו
 ר׳ אליעזר. לאימ ליה נשכנך
 נל ומן שנני אלס עוסקין לילך
 ולשכב זה מקדיס וזה מאמר,
 לולאי כל שלעחו לישן כנר
־ז ט.).  ש« ויש[ (לקמן ד. וכעי
 עד שיעלה עמוד השחר.
 למשמע ליה בשכבך נל זמן שבני
 אלס שוכבים, רש נכלל הזה
 כל הלילה ולקמן ד:). הקטר
 חלבים ואברים. נשירין כל
 הלילה כלכתינ (דקרא ו) על
 מוקלה על המונח כל הלילה
ם סח:). טהר יומא. י ח ס פ ) 

ת צה:<. נ ש ! ו  כלומר נטל ל

 רב ניםים גאון(המשך)
 לאכול ממנו ואם נטמא אסור
 באכילה והאוכלו חייב מלקות
 ואם היה שמן אסור להדליקו
 בנר דכתיב >שש ולא בערתי
 ממנו בטמא ודרשינן ליה בין
 שאני טמא והוא טהור בין
 שאני טהור והוא טמא אבל
 לסוך ממנו מותה ומה שמשתייר ממנו לשנה הרביעית ושנה השביעית עד ערב יום טוב האחרון של פסח חייב לבערו כדכתיב
 כפרשת וידוי בערתי הקדש מן הבית ותנא כשאר סיפרי דבי רב «0ם< כי תכלה לעשה יכול בחנוכה וכו• ת״ל כי תכלה לעשר
 רגל שהמעשרות כלץ בו הוי אומר זה הפסח. מכאן אמרו ערב יו״ט האחרון של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור
 ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית ובשביעית מפני מעשר עני שבששית ותניא (שם בספרי ומשנה במע״ש פייה מ״י) בערתי הקודש
 מן הבית זה מעשר שני ונטע רבעי. נתתיו ללוי זה מעשר לוי וגם נתתיו זה תרומה ותרומת מעשר. לגר ליתום ולאלמנה זה
 מעשר עני לקט שכחה ופאה ותנן (שם במשנה) במנחה ביו״ט [האחרון] היו מתודין ואמרינן עלה בגמ׳ דבני מערבא ויתורה ביום
 ראשון של פסח כדי שיהא לו לאכול בפסח ויתודה בשחרית עד כאן מצוה לאכול אלו התומרות שיש במעשר ואינן בתרומה
 כדתנן (בכנרימ פ״ב מ״בו יש במעשר מה שאין בתרומה שהמעשר והבכורים טעונין הבאת מקום וטעונץ וידוי ואסורין לאונן
 וחייבין בביעור וכו׳ הרי אלו במעשר ובבכורים מה שאין כן בתרומה ותנא בתוספתא (מעשר שני פיב) נמי חומר במעשר שני
 שמעשר שני קונה את הקנקנים ואוסר (דמי עירוביו) [דמיו ועירוביו] וספק עירוביו כל שהוא וטעון חומש וטעון וידוי ואסור
 לאמן ולא הותר לאכילה אלא בפדיון ואץ מדליקין בו את הנר מה שאין כן בתרומה ואמרינן עלה (יבמות דף ענו דמתני׳ ואלו
 אסורין לבער מהן בטומאה ואוכלן בטומאת עצמן לוקה לא קתני אלמא תני ושייר ואמרינן (שם דף עדו אמר ריש לקיש משום
 ר׳ סימאי מנין למעשר שני שנטמא שמותר לסוכו בטומאה שנאמר (דברים נ״וו ולא נתתי ממנו למת וכו׳ והתרומה נקרית קודש
ח פ׳ שני (דברים כ״ב< רק  כדכתיב וויקרא נ״ב< וכל זר לא יאכל קדש וכתיב (שם) ואיש כי יאכל קדש בשגגה ובבכורות (דף י
 קדשיך אלו התרומות א) והחומרות שישנן בה ואינן במעשר שאם יאכלנה זר במזיד חייב מיתה בידי שמים ואם בשוגג משלם
 קרן וחומש כדכתיב (ויקרא נ״בו ואיש כי יאכל קודש בשגגה ואפי׳ הכהן עצמו אם יאכלנה במזיד כשהוא טמא חייב מיתה
 כדכתיב >שס< ומתו בו כי יחללוהו ותניא (סנהדרין דף פג) ואלו שהן במיתה כהן טמא שאכל תרומה טהורה כו׳ ואין מועיל בה
 הפדיון כלום ואינו מוציאה מקדושתה ולא תהא מותרת לישראל לעולם אלא אסורה היא עליו מכל מקום לבד מאשת כהן ועבדיו

 רב ניסים גאון
 גמ׳ ובא השמש וטהר ביאת
 שמשו מעכבתו מלאכול
 בתרומה. מכלל דהאי דכתב
• ואחר יאכל ״  רחמנא (ויקרא נ
 מן הקדשים אינו מיוחד אלא
 בתרומה כלבד אבל דבר שהוא

 למעלה הימנה מן הקדשים אינו מותר לטמא לאוכלן לאחר ביאת השמש בלבד אלא אסור הוא כל אותה הלילה לאכול בקדשים
 עד שיבא היום ויביא כפרתו ואו יהא מותר בקדשים ואיתא מפרשא במסכת יבמות בפ׳ הערל >דף עד; והכי אמרי הא דתנן
 טבל ועלה אוכל במעשר העריב שמשו אוכל בתרומה הביא כפרתו אוכל בקדשים מנלן אמר רבא אמר רב חסדא ג׳ קראי
 כתיבי כתיב (ויקרא נ״ב< לא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים תלה הדבר ברחיצ׳ בלבד וכתי׳ (שם) ובא השמש וטהר
 [ואחר יאכל מן הקדשים] תלה הדבר גם בביאת אור השמש והיא שעת יציאת הכוכבים וכתיב «שם י״ב< וכפר עליה הכהן
 וטהרה תלה גמידו׳ הטהד׳ גם בהקרבת קרבן ואלו המקראות היו נראין כסותרין זה את זה ולפי שאי אפשר להיות דברי
 הכתובין סותרץ זה את זה כי כלם נכוחים למבין העתיקו לנו קדמונינו פירושם והעמידו לנו כל אתר ואחד מאלו המקראות
 בדבר שהוא מיוחד לו ואמרו הא כיצד כאן למעשר כאן לתרומה כאן לקדשים הפסוק הראשון שתלה בו הדבר ברחיצה
 בלבד הוא מיוחד למעשר והפסוק השני שהצריכו לביאת השמש הוא מיוחד לתרומה אבל קדשי המוכח אץ מותר לו לאכלן
 אלא א׳־כ הביא הכפרה שהוא מתחייב בה ואז תהי כפרתו גמורה כדכתיב וכפר עליה הכהן וטהרה: ואני אפרש לך עיקר
 גדול שלמדונו רבותינו דיל כי אלו הג׳ דברים המעשר והתרומה והקדשים כל אחד ואחד יש לו יתרון ויש בו חומרא שהיא
 מיוחדת לו זולתי חבריו ואע״פ ששלשתן קראן הכתוב קדשים. המעשר כבר נאמר בו (דברים כ־ת בערתי הקדש מן הבית ויש
 בו חומרא שאין מותר לאכלו חוץ לחומת ירושלים אלא חייבין הן בעליו לשאת אותו לשם ולאכלו שם כדכתיב >שם י נ:
 לא תוכל לאכול בשעריך כי אם לפני ה׳ אלהיך תאכלנו וכתיב (שם< והבאתם שמה. ודבר שאין יכול להביאו למקדש פודהו
 בשוויו (מאחרים) [לאחרים] ואם רצה ליטלו לעצמו יש עליו לתת שומתו ומוסיף חומש כדכתיב (ויקרא כיו! ואם גאל יגאל
 איש ממעשרו וגוי ויהיו דמיו שמורין אצלו עד עת עלותו לרגל מעלהו עמו לירושלים ומוציאו לשם במאכל ובמשתה כדכתיב
 (דברים י״ד< ונתתה בכסף [וגוי] ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך. וחייב להתודות עליו כדכתיב בפרשת כי תכלה לעשר
) ואמרת בכל לשון לפני ה׳ אלהיך דה וידוי מעשר ואסור לאונן א נ  ושם ב־ו< ואמרת לפני ה׳ אלהיך ומפורש בספרי (פרשת כי ת

 א) לפנינו הגי׳ התמידית והיא מוכרחת ולנרי רבינו צ״ע יעי׳ ספרי ראה פיסקא ע״ו לפי הטס׳ הישנה רע״א נתרומה כיי.


