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דכא ת׳ש א( דתניא קרשי עובדי כוכבים ילאנדבין ולא מועלין"ואין חייבין^ הי« יניר'
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ג( בד״א בקדשי מזבח"אבל בקדשי בדק הבית מועלק בד.ן קתגי מיחא אין
דכתיב לא יחליפט וצא ימיר אןנןן ^ ו ר אבל תכא בית
^שק תמורד .סי[ ורמי בר חמא בך.קדיש עובד כובבים לד.תכפר עובד כובבים
והיה הוא ותמורתו כלומי » [ מא! ^ ^ ! ^’ אל״הגטר
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טעון נסכים ד ב ה ד קרבנו מביא נ ס ט ם  :גבולן רואה אני להחמיר • דלא נהנין ומועלין וחייבין עליהן מ ק ס פגול טתר וטמא כשאר
קדשים חון  pה נ Dט ם דו ד א אץ מ בי אן  :ג ד ״ א • לעילקמהדרואמילתיהדת׳׳קוה״ק בד״א דקאמר תנא קמא א ט מועלין בקדשי מז^יי
של עובד מ כ בי ם :אפל בקדשי בדק הביס • שהקדישו עובד כוכבים מועלץ ובמסכה זבחים מפרש טעמא  '03ב״ש )דף מה•( ו א ת

^י'’ רד^ם?'לי׳’”™ דגרסי לה נ מי ל ק מןנ( ה כ א ב ת מו ר ה :קסנימיהא ■ ייוי ש'

^י^ן ״י^זין

ייי‘ ^ •

*®יזייי

״

מי »| " ^ ו טז' נ ו ^י ם י
פדר ר ט ט לטיטר איע

ני ״ ר י נ ^ י ״ ^ ן
^ ־ו שי
מופלא

תפטקי לאיש

יקריבקרבנזלבלנדדיתם
? ■ ש ״ ט ב ר ל ^“ •
ובתים שתעובדי כוכבים
^ ל ' 7נ «^לסצ!!1

ראטרקישיעונרטבבי׳ בובבים• כלומר א משום הא לא ארי א דמהכא ליכא למיפשט כלל דהיכאדהקדיש עובד כוכבים להחכפרעובד מכבי ם שהפרישו לצורך ואק

טניייק

עליתם

כפרת עצמו :ל א ק מי ב מי א לי• דאין הקדשו עושה המורה הואל ולא אתי לכלל עונשין :וססבשר ישראל • שהפרישו עובד מכבי ם לטרך

לתאי לישנאשתעובדי
,
.
n 'T
^
\ i
'
בעייתו משום י* י*
ררבאליטאאליבארי׳ש ישראל שיתכפר בו ישראל  :בחרסקד שאזלינן • והמקדיש הוי עובד כוכבים דלא אתי לכלל עונשין ואיט עושה תמורה  :אוב ח ר מ ח ב בי• ש מא טכבים אק מביאי! על

nJvmv
^

טבעיא ליה א  5ט,

י י' יייי,יא®־ קיק
^כדכוכבי*עושרותםור'
אי אטרינ! ת׳ם),״(
]ייקא[ ישראל ®יי
לכלל עונש ]איני[ טטיר
סטיר דאל׳ב איך טטיר
שלו אלא ע׳ב כשאסר

תעוברטבביטטישרמת

^
^^’ן
ישראל ואתיה בכלל מלקות  :ה״ג  Wתיפשוט ליה מהא ד ^ז ר ר׳ אבהו לקנזן;המקייש 0וםיןומוסש־
יכול לפדוהו ומוסין! חומש אבל מימר א ט מוסין! חומש דכהיב אם המקדיש וגו׳)ויקרא כז( על הקדש ראשון אתי^ מוסיןז חומש ולא על הקדש שגי
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תחת זו תמורתו תמורה ולוקה דטון שהופרש לצורמ קרינא ביה ק ר ב ט ד ב ה ר המתכפר אזלינן ותיפ שו שמהא :והסול ם• מ ח ט א ה שלן על
סבלץ של חבירו לפוטרו מן המעשרות  :מובס הנאה שלו • של חורם שימל ליתט לכל כהן שירצה ג() אי נמי( ״ [ ואם א ״ י לי ישראל הילד
סלע זה ותנה לבן בתי כהן מ י א י ט סלע של תורם ולא של כח[ נתרם בשבילו ולא מ צי עעין הלה טון שנתימה על טבל כש[ שלו נמצא
דטתן סלע על של עצמו הך מילתא דרבי אבהו תלת מילי נינהו ; הסם הוא דקאסי צ[ ספח ישראל * שהרי הפדשו ישראל ואהכי איליק ש ״י
מתכפר דהוה ליה מחילתו וסופו ביד ישראל דאיתיה בכלל עונשין  :ה ט גרסינן אבל הכא ה ט קמיבעיא ליה מי בעינן מתחילה ועד » ן 1דחינץ
ברשות מאן דעביד תמורה כלומר אבל הכא בהקדיש עובד כוכבים להתכפר ישראל מי בעינן מתחילם יייזיש ’ ®י ®י®
ברשות האדם ה ר ^י לעשות תמורה כגון ישראל ןר> בהמה טון דתחילת קדושתה הויא מכח עובד מכבים אן 1על ג ב ד מי
המשכפר ישראל איט עושה המורה או דילמא טון דלבסוון אתיא ביד מתכפר וחזי למיעבד תמורה תפסה בה קדושת תמורה תיקו :
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נס אנו לא נוכל להמיר בשביל רשותו רכל טילתא דהוא לא טעי עביר שליחא נטי לא » י עביר • תום' ;
נינוע ]ולרמי בר תטא דקא בעי לה  w pמהנא לא תפשום דהקדיש עובד טכב־ם לתתרפר עובר טבבים לא
 [1Pומתכפר ישראל בתר טנףיש אולינן תא נטי תפשוט ליח סדר' אבהו אר׳י דא׳ר אבתו אר׳י
קא טיבעיא ליחידודאי אין עושין תמורת בי קא טבעיא ליה הקדיש ט בד טכבים להתכפר ישראל לפטור חובתו
טקדיש מוסיף חוטש  [P :יטיד טדשנייה קרא ; יח[ לא לקיא דאי! תמורתה תמורה  :יס[ אבל נליו! לא נרסינ!
 mדאטו מקלל ומסית דלית בוע מעשת טי לא הוי באשת  4כ[ בתטורח יגביר אק ט שק  1כא[ אפילו יודע של ישראל בתר מקדיש אולינן וטקדיש עובד טנבים תוא ואין עושת תמורת או בתר טתנפד דישראל ועא
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ונ״ש קאמר לה השמ]ת[ בא׳ד הימט » א ס״ה]ו[ ד׳ ה ה׳ג שפשוט מ׳־ הינ ה יש לממוה על שני הסייושים ויושר ניאה נמ׳ ש רש״י נעלמא דקא׳ על המפריש משלו פל של הנידו והששא שייני הנו מלש טול׳ אהדדי.
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רלי «1נושר חילול מילול מטומאה • דבקדשי עובדי כוכבים אין בהן
סרזמות הלכה נ :
היא דלמא מדאורייתא היא כיון ל מ ר ב ק מאיש איש שטד)-ון
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אך חילול האמור כאן ישראל ולא עובדי כוכבים )ב(  :כד[ השתא דלא נהנין דאורייתא דאע״ג דאין בהן מעילה וצ״ל כיון דאין בהן
כ ב מ״' ס׳ה מהלמס
קדושה לענין פיגול ט ת ר וטמא אין
קא מפרשינן לכולה ברייתא וקתני ואין תורד .אור
מעילה הלנה סו :
בו קדושה נמי לענין הנאה דאורייתא :
על של חבירו"טובת הנאה שלו א[ א״ל התם
עושין תרומה ק אי ע ע ״ א אין עושין
כא נ מ״׳ היא מהלנוח
חמורה  :ה״גיאישקששמורמבהמה
ו י ל י ס טת ר חילול חילול מטומאה
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למפשר בהמה • כדאמרינן לקמן
הלנה ב :
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ישראל ולא עובדי כוכבים ל[ והקשה
ישראל אבל הבא הכי קא מיבעיא ליה מי
הר״םונילך נותר חילול חילול מ ט מ א
מעשר בכלל שאר הקדשים וכו׳
למה יצא להקיש אליו ולומר לך דמה בעינן מתחילה ועד סוף דתירך ברשות מאן
ששימש בטומאה דאמר בפרק ב׳
מעשר קרבן יחיד ועושה תמורה אך דעביד חמורה  pתיקו  :אמר מר)א('ימוקדשי
דזבחים )דף סו (:דקדשי עובדי
תד.ו ת ה ב״ ח
כל קרבן יחיד כה[ ועושה תמורה
עובדי כוכבים לא נהנין ולא מועלין לא נהנין
כוכבים לא קרבי בטומאה דאמר )א( נם׳ אמר מר קדשי
התם אלא למעוטי עובדי כוכבים כצ׳ל ואות מ׳׳ו נמחק :
לאפוקי .קרבנות צ ט ר; מפשר בהמה
מ״ט
*מדאורייתא
מועלין
ג[ולא
*^מדרבק
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)ב( רש׳י ד׳ה וכתיג גני
אישי,ש למעשי יג! * כיאמיי^ו ויקראל[ דכתיב °נפש כי תמעול מעל וחטאה
השתא ציץ לא מרצה דאמר מר וכו' ולא עונד׳ כוכנים
בעובדי כוכבים בין בשוגג בין במזיד הס״ד ואח׳כ מ׳ ק ואין
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לנו למילך טפי מטומאה לא[ ]דכתיב[ ומשל• ־'
בחד קרא כדאיתא בזבחים פ׳ ב״ש ומשמע כצ׳ל וחינוסולל׳א
דגןכשיב )במדבר יח( כי אש מעשר ״  nחייבין עליהם משום פיגול נותר וטמא
רכתינ נספרים נמחק :
בני ישראל• דמשמע בני ישראל ולא ו-קיאדכתיב ב ה בטומאה °דבר אל אדדן ואל בניו
)דף מה (:דתני לוי מנין שאך בפסול )ר( ד׳ ה רני ׳הורה היא
זמן הכתוב מדבר ת״ל ולא יחללו את כו' רקא מישחמעי לקמן
עובדי כוכבים הכי נמי גבי מעשר ” וימרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם
נהא מילמא הלכך הוה
]וגו[ ויליף נותר חילול חילולמטומאה דכתיב
בהמה ישראל ולא עובדי כוכבים וכי
קדשי בני ישראל בשני חילולין הכתוב נעשה מעשה הס׳ר
מדבר אחד פסול נותר ואחד פסול ואח׳נ ע״ה חון מנשנע;:
שם גבי טומאה ״בני ישראל ולא יחללו וגו וכתיב
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קדושת הגוך • ואס תאמר והא אמר
אתי
דקא
תטורה משוט
*הזיד במעילה באזהרה די ל פ ק ח ט א ]םנהדייןסד[
טתנפרטנח ישראל עולשו ט עונ ה נ סכי ס • אפילו משלשם כובוכבים ואין עושין תמורה דכתיב ״לא
ד,אי
חטא מתרומה הוה לן למימר כי הכא
דקרנן דידיד ,עביר צבור :ש״לככה• דכ כ ה עיכו ב א הו א שס יחליפנו ולא ימיר וכתיב בריש ענין׳[ ״דבר
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טעונה ננציםת־ל ככר ,א פ ר ד יוסי תאר§' ,בדק הבית היינו משוס דכתיב הכא שיטה מקובצת
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א[ שלו ורטי בר חטא
!!יתקש ״טעשר ™ ישראל אשר יקריב ק רב ט וגן׳ והא ,ויקיאאני בכולן להחמיר מאיטעמא ״לה׳ כתיב נ ל ה' *  :ל ה ר י מימר לאו שאין בו התם תיבות א׳ל נטחקן
קראמוקמינן בעובדי כוכבים שנודרים ” ’י[ ביה בד״א בקדשי מזבח אבל בקרשי ^‘ מעשה ולקי • ואס שאמר אחאי לא ב[ תמורת או לא תיקו ;
כדאמר “י?
,,
• •
נהמה עשר תעשר ־
ג[ לא נרגין מדרבנן סי׳
כשתי מעשרות הכתוג נדרים ונדבות כישראל וכתיב בסיפיה
פריך הכי נמי ממוציא שם ר ע ועדים כיון דאין בהן מעילה
בדק הבית טי[ מועלין בהן מ״ט דכי גמרינן
זוממין דלאו שאין בו מעשה ולקי וי״ל ע״כ לא נהנין אלא
טרבר אחד מעשר דנן דקרא לה׳ שנאמר אשר יקריב לה׳
מעילה חטא חטא מתרומה דומיא דתרומה
טדרבנן והקשה הר׳ר
ואחד טעשר בהמה :
ט״ט לה׳ כתיב ביה • לומר לך דדיינין להו בתורת שאר
דקדוש קדושת הגוף אבל בקדושת בדק ’  3דלא בעי למיפרךמהני דכתיב בהו יעקב בר שמואל טנלן
 ':מל חו ת בתורה וא״ת במסכת מכות והלא שלטים שאץ
דכתיב לכל נדריד.ם קדשים דמועלין בהן וחייבין עליהן
אשר יקריבו לה׳ הלכך
טועלין בהם ואסורין
הבית דקדושת דמים לא אמר רב יהודה
מועלין :ומקלל את הכירו משום פגול כו׳  :והרימימרדלאושאין
^ ) ד ף ד (:דאמר *עולא לאו שאין בו בד,נאר ,מן ד^ורה וי׳ל
עשה
בחורה
י׳[
תעשה
לא
כל
רב
אמר
טי[
^*מעשה לוקין עליו דיליך ממוציא שם דטשמע לית דניון שיש
כשש־הקרשיוכן הטקד-ם בומע שההוא-דבדיטראתליא מילתא:
תרומה לבכורים לא
בד,ןכלר,קולו'הלל1־שאץ
בה מעשה חייב לא עשה בה מעשה פטור
רע ופריך מה למוציא שם ר ע שכן
במפריש קא סיירי ר׳ יהודה היא ) ד( •דק א מ ש ת עיל ק מן
כר,ן פיגול ונותר וטמא
וכללא הוא דלאו שאין בו מעשה פטור והרי
קנ ס ולימא או נשבע או מימר או חד דלא הוי טראורייתא •
דהיינו מע שה שהקדיש בהא מילתא :צאעשה מעשה פטורשוץ
^-מהנך דשמעתין לד[ ]יוכיח[ וי״ל דאין תים׳ :ד[ עי' בהשמטות
תרומה אלא כנון שנתן
תרומה• מנשבע פו׳• דאע״ג דלא עביד מעשה מימר דלאו שאין בו מעשה הוא ולקי דתנן
בםוףהטםכ׳:ה[וכתרוםח
עיניובעדזהלשם
דמי
לא
שמא
או
שפיר
תירץ
אלא
נ
״
ה
״
כתיב בני ישראל בפרק
לוקה כדמפרש כח[ להו לקמן  :בשם■
לא י״[ שהוא רשאי להמיר אלא שאם המיר
הני דהכא להני דהת ם ואם תאמר כי ד,איש מקדש אטרינן
בשמו של הקב״ה :נשבעמנצן •דלוקה :
מומר וסופג את הארבעים אמר לך רב הא
אץ
♦(]5״למניה[
פריך הכא והרי מימר דלאו שאין ט ^^^^,לתור׳שפו^ו?׳ “
]בימ 5א• מנוח ד•m :
בו
שאין
*לאו
דאמר
היא
יהודה
רבי
מני
מעשה לימא בדיבוריה איתעביד םשו׳דםברר׳שדננךולא
כ :זגחים נע■ סנהדרין
אוקימתא
והא
יהודה
כר׳
למתניתין
מוקמת
מצית
ומי
עליו
לוקק
מעשה
סג•[
מע שהכדא מר לקמן וי״לדאה״ג הי’ ט ^ ״ ב ר ״^יילראל
לרישא דלא כרבי יהודה דקתני הכל ממירין יט[ הכל לאיתויי מאי לאיחויי
מצי לתרוצי 3ה[ אלא דשפיר שני  :ולא עוברי כוכבים:ו[ ואץ
ס׳א ואין חייכיז עליד,ז
יורש ודלא כרבי יהודה האי תנא סבר לה כוותיה בחדא דלאו שאין בו
א ת המקדים תרומה לבכורים •
טשוטפינול ונותר וטמא
לקמן מפרש ט ע מ א דאמר ט׳ ם פינול יליף עון עון
י
מעשה לוקין עליו ופליג עליה בחדא דאילו רבי יהודה סבר יורש אינו סומך
מנותר כתיב נכי פינול
קרא מלאתך ודמעך לא תאחר מלאתך
מכות טז• שגועוח כא• יורש אינו ממיר ותנא דידן סבר יורש סומך יורש ממיר *אמר רב אידי בר
והנפש ד,אוכלת טטנח
זו בכורים ודמעך זו תרומה ואמר עונה תשא וכתיב גבי
]צ׳ליבי יז עי ה או טי אבין אמר רב עמרם א״ר יצחק א״ר יוחנן כ[ *משום ר׳ יוסי הגלילי כל לא
רחמנאלאתאחר ובספרימפר שטעמא נותרואוכליו עונו ישא
•
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ט שו ם רבי יופי ר,ג^.לי
ס׳ “ כ ן ע במטת תעשה שבתורה עשה כא[ בו מעשה לוקה לא עשה בו מעשה פטור'חוץ
אחרינא יקד מובכו רי ס שקל ק ' 1שמות וילי ™ותר^ילול wTn
מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם אף על פי שלא עשה מעשה חייב
ורש׳׳י מייתי ליה לקמן)ד׳ ל־ד״ה מפני( :מטומאה בתיב נבי נותר
M
גבי Mnsm
כתיב יויי
חילולד י •
' ! • ח
I I׳•
טומאה
המקדים תרומה לביכורים נשבע מגלן
רקא משיאני משום רבי יוסי ברבי חניגא אמרו אף
שנועה
חילול וימרו מקדשי
א״ר יוחנן משום נ( ר״מ אמר קרא =נ[ ״( כי לא ינקה ה׳ את אשר ישא את שמו לשוא בית דין של מעלה .בנייי שר אל״יל א^ללי
^
”י

למעשר

3ג[ •מאי

רה היא

כובבי^ך״ני׳ ג^׳ש?ר^ף
א’ [
*י
’י''׳"'■'
’י’ ”’*
א( ],נחים מם• מנחות עג [:נ( ]נשניטיי■
הישנות רש׳י ותום' ז׳ל  :ז[ ענין דתמורה דבר  :ח[ לאמר עי' תום׳ ערכין דף ה' ע״ב  [P :בערכך בני ישראל ולא עובדי בוכבים ל״א :י[ ומעשר בהמה למעשר דנן־בפ׳ ביש פריך ור,יאך דנין למד טן הטלטר ומשני • תום׳:
יא[ כתיב כי את מעשר תיבת בל ננזחק  :יג[ ולא עובדי כוכבים • נליון לא מצי לטיטר דאתא לטעם נשים דכיון דאיתרבו לתמורה אין למעטיה :יג[ אזרח אזרח מביא נסכים בפני עצמן ואין העובד בוכבים מביא ]נסכים[ בפני
ור',פ אזרח מביא נסכים עם הזבח ואין העובד טכבים בו׳ אפילו עם הזבח יבול בו׳ עם הצבור ת׳ל ככה  :יד[ כתיב בהו אות י' נמחק :
עצמן יכול כשהן מביאין קרבן אינו טעון נסכים לא משלו ולא משל צבור ת׳ל כבר•.
דאינן מפורשין בהן מלקות דר,א נשבע ומקלל ומוציא .שם רע ועדים זוטטין לוקין אע'פ שאין בהן מעשה • תום'  :יז[ תעשה שבתורה
טו[ עי' בהשמםות בסוף המסבת  :טז[ אמר רב יד.ודה האי כללא לא סיירי אלא בהני
עשה מעשה חייב לא עשר ,מעשר .פטור  :ימ[ לא שאדם רשאי  :יט[ מטירין ואמרת דגל  :כ[ משום שבועות דף כ׳ א והדשב׳א סי' קמ׳ר : ,נא[ עשר ,מעשה לוקר ,לא עשר ,מעשר ,פטור  :כנ[ כי לא ינקר ,בו' נליץ
פי' לא הוצרך הכתוב ללטד בי לא ינקה הפושעים ור.טוררים כי כל דאטר קודשא בדיך הוא וותר• ,-וא בו׳ אלא בא לעורר ב׳ד של מטר ,שישתדלו לנקותו ע׳י מלקות־ הרב הטעילי ז׳ל•)מעלה( נליון פי׳ בתשובה רק
ביסורין בלא קצב׳  :בג[ מה״ד דכתיב נבי  :כד[ מהיד ואין .עושין תמורה השתא קא ספרשינן בברייתא דקתני ואין  :כה[ יחיד עושה תמורר ,אות ו׳ נטחק  :נו[ תטורה־וטקשינן בזבחים ובי דבר הלמד בר,יקש חוזר
וטלטד בד.יקש בקדשים ומתרץ מעשר דנן חולין הוא:כז[ ציבור א( לענין דבתיב בספרים ולספרים דנרס• עליהן משמע :בח[ כדטפרש לכולהו לקטן  :כט[ בטומאה וינזרו בני ישראל מקדשי ! ל[ עובדי כוכבים ופשטא דקרא
מיידי באוכל קדשים בטומאה כדאיתא בסוף הפרשה אשר יאכל מן הקדשים בו׳ והקשר : ,לא[ דהא כתיגי נותר וטומאה ביחד  :לב[ טומאה ומיהו בתום׳ הקשה ר׳ב למת לי למיגטר חילול חילול מטומאה תיפוק ליה דלא
יהללו נופיה מיידי נם בנותר ומורי אמר האי דתני לוי אינה דרשה נטורה דלא נצטרך עוד לדרשה דחילול חילול מטומאה שד,רי בכל התלמוד היא מוזכרת ואינה אלא דרשה לגלויי לן דיש לנו לדרוש חילול חילול מטומאת
וותר משאר דברים  :לג[ םר',ד דוטוא דתרומה דקדושה קדושת ! לד[ דשטעתין נליון וי״ל דסבר דר>ו שלשה כתובים מיהי קשה לר״י למה לי קרא גבי נשבע ומימר וי׳ל דמוקטינן לדרשה אחריתי וי׳ל  :לה[ לתרוצי
נליון נ( לדבריו דלא חשיב למעשה )קאמד( :
א( נראה ד' 5ל ללשון הכחוב בספיים ואין מביא עליהן אבל לטפריס דלא ני ס׳ עליהן משמע ■ נ( נראה דצ׳ל גליון ועוד ׳״ל דרוצה ליייז לדבריו »׳ ■
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שלא אוכל ככר זו ש ט ע ה שלאאוכלנה ואכלה אי ט אץסגקיןאוסו • דכתיב ס לא ינקה ה׳  :כקיום כצל ■ דאין מלקין
^
חייב אלא אחת • ודוקא נקש שבועה שלא אוכל פחילה אותו בית דין שלמטה :אשכחן שבוסס שזא • דכתיב )שמוה כ(
דאי אמר שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכל חייב שהים דשלא אשר ישא את שמו לשוא והייט שבועת שואכגון נשבט ל שטתא ת
אוכלנה משמע כולה וכי הדר א מר שבועה שלא אוכל משמע כלל הידוע לאדם  :שבזעם שקר ־ מפרש לקמן היכי דמי ; מכלן • דלקי
ו ב ש ט עו ת)ד ף מ (:מפרש אמאי תנא
תורה אור עלה  :ממשה מבד • ובדין הוא
דל^לקי שהרי אכל ועשה מעשה
 pשל מטה
שלא אוכלנה שני פ ע מי ם :כד[  :אין מנקין אותו אבל בית ,
ולא אכל • דלאו הייט מעשה  :וכי
שנא• פרש״י מאי שנא מלקין אותומנקין א[ או ת א״ל ר ב פ פ א לאביי
האי גוונא מי לקי ־ בתמיה  :משום
ד מ מ ע ט אוכל ולא אכל
ואימא לא תיהרלי ה נקיות כלל א״לאסכן
דהויא הסראה ספק • דאי אתרו ביה
מקרבן וקמרבי אכלתי ולא אכלתי
ל כ ת ב ר ך א לא ינקה ולישתוקה׳ למה לי
מפיפאד תיי ב בקרבן ול אנ הי ר אד אי
הזהר בך שתאכל הככר שנשבעת
בית דין של מעלה ת א דאין מנקין או ת אבל
סליה יכול לומר אין לי בית מיחוש
אמר למעונוי אוכל ולא אכל לא קשיא
בהתראה זו דאכתי יש לי שהות וכן
מידי אבל אי אמר איפכא אז תיקשה
ב״ד של מטה מלקין ומנקין או ת אשכחן ג[
לךכה[ור״יפיר שו מא’ שנאכו[דמפרש
כל היום כולו ואפי׳ כי עב ר היום יכול
שבועת שוא שבועת שpר מנלן דבי יותן
לומר ימ[ שוכח הייתי ולא נזכרתי לא
לה כרבי עקיבא לוקמא כר׳ ישמעאל
דידיה אמר לשא לשוא שני פעמים אם אינו
בשבועה ולא בהתראה ואינו לוקה :
ורישא למעוטי אכלתי ולא אכלתי ענין לשבועת שוא תני ת ענין לשבועת
סהא באכלסי ולא אכלסי • כלומר
מקרבן וסיפא למטוטי אוכל ולא אכל
שקר דלוקה ג[ מתקיף לה רבי א ב ת שבועת
תהא שבועת שקר בנשבע שלא אכל
ממלקות ,ומשני קאי בלהבא ט׳ :
שקר היכי דמי אינימא דאמר שלא אוכל
ואכל או שאכל ולא אכל דהכא ליכא
ל מ ס ל ל חבירו בשם סנלן ־ א ם
לא תשמורלעשות והפלא ואכל התם ת הוא מעשה )א( עבד ואלא
שום מעשה דהא לשעבר נשבע :
י
ומאי שגא אכלסי ולא אכלסי •כלומר
דאמר שאוכל ולא אכל ההוא מי ל p
ואזהרתיה מהכא לא תהלל חרש אי
י
*
f
מאי איריא דקא מ מ ע ט אוכל ולא אכל
נמי מהאי קרא גופיה ;
והאיתמר *שכועה שאוכל ככר זה היום
ממלקות טפי מאכלתי ולא אכלתי הא
הא
ועבר היום ולא אכל רבי יוחנן ורבי שמעון
הא
׳
בתרוייהו ליכא שוס מעשה  :שבועם
בן ל ^ ש אמרי אינו לוקה ד יוחנן אופר אינו לוקה “ דלאו שאין בו מעשה
שקר דומיא ישבועס שוא • כדמפקא
ת א וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ור״ל אמר אינו לוקה משום
לעיל לשוא לשוא שתי פ ע מי ם  :מה
ד ת ה ליה התראת ספק מ ^וכל ™ א ת םפק אין לוקין עליו אלא א״ר
שבועסשזאשהיאלשעבר • דכי נשבע
אבהו תהא באכלתי ולא אכלתי ומאי שנא י[ דקא מרבה אכלתי ולא אכלתי
על ע מוד של אכן שהוא של כסך
מאוכל ולא אכל אמר רבא בפירוש ריבתה תורה ^קר ז[ דומה לשוא מה
היינו לשעבר דלשעבר קודם שנשבע
הויא אבן כמו שהיא עכשיו ומה שוא
שוא לשעבר אף שרך לשעבר איתיביה רבי ירמיה /לרבי א ב ת *שבועה
לוקה עליה כדאמרי׳ לעיל כ[ בב״ד
ישלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכלנה ו א ^ ה
שלמטה מלקין ומנקין אופו אך שקר
אינו חייב אלא אחת וזוהי שבועת ביטוי שחייבין על זלונה מכות ועל שננתה
לשעבר דהיינו אכלתי ולא אכלתי
נך בן עול ה ויורד זוהי למעוטי מאי לאו למעוטי אבלתי/ולא אכלתי דלאלקי
לאפוקי אוכל ולא אכל שהוא להבא :
לא זו היא דעל שגגתה מייתי רןבן אבל אכלתי ולא אכלתי לא מייתי רךבן
שבועהשלא אוכל ככר זו ופו׳ • דהא
ומגי רבי ישמעאל היא א( דאמר אינו חייב אלא על העתוד לבא אבל מילקא
נשבע תלת זימני שלא יאכל אותו
לקי אימא סיפא זוהי שבועת שוא שחייבין על זדונה/מכות ועל שננתה
ככר :אינו חייב אלא אהס • כדאמרינן
פטור זוהי למעוטי מאי לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי דלא לקי לא זוהי
בשבועות דאין שבועה חלה על
שבועה  :וזו היא שבועס בימוי •
^ ל שנגתה פטור מרךבן אבל אכלתי ולא אכלתי מייתי רךבן ומני ר״ע היא
דקאמר קרא לבטא ,בשפתים להרע
דאמר נ( מביאין רךבן לשעבר והא אמרת רישא רבי ישמעאל אלא מדסיפא
או להיטיב ו ט׳ ] Mהיא שבלעת ביטוי
רבי עקיבא רישא נמי רבי עקיבא ורישא לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי
שמוציא בשפתיו שלא יאכל אותו ככר
אלא למעוטי אוכל ולא אכל ומאי שנא ״[ משום דקאי בלהב א ממעט להבא
אבל לאגזיל מידי לחבריה אבל שבועת
ק איבל הכ א מ מע טל שעכר :ומימר :א״לרבי יוחנן לתנא ל א ת תניו מי מר
העדות ושבועת הפקדון מביא על
משום דבדימרו עשה מעשה :ט[ המקלל את חבירו בשם  :מנלן א״ר
____
__
________
,
....
הזדון כשגגה אשם  :למעוטי מאי
אלעזר א״ר אושעיא אמר קרא °אם לא תשמר י[ וכתיב ״והפלא ה׳ אתי  “wלאין'חייבין על כא[ זדונה מכות :

ב בוו מ״׳פ׳ימהלטמ
פטמת הלנה ב :
כ ג ב מ ״׳ »’ןמהלכוה
התי6ת ספ& :

כד

נ מיי' פ׳ל מהלסש
פטמות הלכה : P

,
™ הלכה ג ת “ ״

ומאי

.

שיפן רג ס עיד י ־-

״ ״״״
הנהדרין הלכה ג

ובכ״מ
ועיין בהשגות
"
תופ׳ע ירע שימן כז
פפיף א :
פטמות הלכה י א :

שיטה מקובצת
*
מגדף כה ר'

אבהי :

ס[
ולא אכלתי אמר רבא
^ ל ל ר ש ם “ ״ ? הו ר ^
כי לפ׳ד צריך

דבל ממירין

לםהקו :

שוארמה שבועת שוא

שהוא סשקר כשעת
לשעבר

^ תי

 [ Pומקלל

את הכירו :

פרק ראשון

תמורה

מסורת ה ש״ס

יא[הפלאה זו כו'ו ם ק16
יקלל
תקלל הרש ובפ׳ ד'
סיתות דף ס׳ו ע׳ א
מפיק ליד .כל ארם
מנשיא ודיין וחדש :
יב[ איטר אפילו שבועת
אמת • ואוהרתיר .מאת

פסחיה ס!
שנוטות ג :כא•

תהות הב׳׳ח
)א( נם' הסם הוא מטפה
קא ענד ) :נ( רש׳י דיה
 5א מ"תי וכו' שוא הס׳ד
ואס׳כ מ' ה ר' ישמטאל
כו' דאמר :
שנוטות נ :כה

רבינו גרשום
אימא לאינקד,כלל אפי'
ב׳תאשכחןשבועתשוא
דלקי שבועת שוא היינו
נשבע לשטת את הידוע
לאדם אמר על עטור של
אכן שהוא של זהב או
נשבע אם לא ראיתי
נהש כקורת כית הבד :

משום רועד ,התראת
ספק • שכשמתרין בו
היוהר שתאכלנה היום
דדא אוסר כן אעשה
כשאהיה פנוי ועדיין יש
שהות הרבד .ביום ואם
עבר היום ולא אכלה
יכול לומר שכחתיה
דכל התראד .שאינה
בשעת מעשה כנון זו
הוי התראת ספק ולא
התראה שיכול
שכחתי דוהתראה;
לו ט ד ^

^םל^1הו 5בםי^ מכותךג(הפל אה זו יא[ איני יודע מהו כשהוא אומר ״והפילו השופט והכהו^״^^לאו למעוטי אכלסי ולא אכלתי •
שם שטיס לבטלה יש לפניו הוי אומר הפלאהזו מלקות יקאימר אפילו שבועת אמת יג[בהדיא ' ד א ע״גד הוי א שבועת ביטוי דלא לקי
כתיב ״ שבו עתה׳ תהיה בין שניהם אימר הנימילי ל( לפייס את חבירו אבלשמוה משום דלהרעאו להיטיב כתיב דמשמע
 v״ ;^״";?^,םילהא אלקי לא מצית א מ ר ת ד הנ תי ב ״ובשמו ת ״ י ע ה ה ו א
»*•״•>[«!■ משים ילי^ע א!
^;■חלכדרב *ראמי רב גידל «םר רב יטנין שנשבעין לקיים ™ י ׳ “ ™
הכתיב רךא א ח רינ א״י ל״ ל הי טי ב גבי ק ת ן קאי אבל *( מ מ ה שלא אכלתי ואכל קורם
דאטר :סו[ על תיבות שנאמר ״נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך
טס ״ובו תדבק ובשמו תשבע טי[ אלא למאי אתא למקלל "את חבי ח ב שםד־י״סנפשך חייבעליה מלקותחמיאד שבועת ה ש ״ ^ ה ל א ״ ^ ^
^אמר]-ר׳׳י[ ב מ ס׳
לטהקו ; [1Pתשבע ל׳׳א  [Pואימא ילמוציאשם שמים לבטלה מי גרע מקלל את חבי ח בשם ממוציא ’
^.............
.......ע ש ה״ ^ל ?ו
על הננחיי ביל מ
)דף כה■( איט חייב אלא
תדבקנפקא אלא ובשמו שם שמים לבטלה אנן הכי קא קשיא לן אימא מוציא שם שמים לבטלה
....................
לבא  :זו היא שבועם שלא ־ סיפא באכלתי ולא אכלתי
תיסגי ליה במלקות אבל מקלל הכירו בשם כיון דקעביד תרתי דקא
“ T״
וההיא מש־־ ולעיג ה ’1א * ״ ט א
לשבועת הדייני! דהא מפיק שם שמים לבטלה וקמצער ליה לחבריה י״[ לא תיםגי ליה במלקות
נפקא ליה משבי״יז יי‘ ] ( 6שגומות ג־כא• כה [.נ( ]שם כה•[ ג( ]שבת קלת:מ'ש מכות יג[:י( כלומר שתסיה שנועת שומרים מוחלת להודם
דעתו של בעל הבית אבל ילקה על פגועת אמת כשנשבע מע5מו שבועה בימוי• מיין רמג׳ן מ׳ע ז' בספר המ5ות[
י*״*״

דמותר ואם אינו עני!
לשמעה דמצוהדמיייי
תדבק^נמענ?^]ועה
דהוליוישריאלירא™
יהטנא לטה לי ש׳ט
י [1עי' כהשטמות בסוף

•
יס[ לוטר שטח הייתי :
נןלעילרב׳דשלמסה!

שבועת שוא וכו׳ :

ורישא לאו למעוטי

אכלתי)לא אפלסי־

ילא

דיבתה תורה • שבועת

ת דזז״ניי ה ^“

S

ודאי חייב על שגגתה ק ר בן :כ מו מ אי שנא• ד מ מ ע ט אוכל ולא אכל מקרבן וקא מרבי אכלתי ולא אכלתי מסיפא ד חיי ב ק ל ק :ומשני שקרי דומה ’{לשטעת[
מסתברא רישא למעוטי אוכל ולא אכל  :ד ק אי ב ל ה ב א• דקתני שבועה שלא אוכלנה ו מ מע ט להבא כגון אוכל ולא אכל :אבל קאי בלהיטי שנשב ^ ^ ^ 0 0 7
ו מ מ ע ט לשעבר• ב ת מי ה כגון אכלתי ולא אכ ל תי :ל א םי ס כי מי מ ר • בכלל שאר לארן שאין בהן מ ע ש ה; ד ב ד בויו עושה מעשה ׳ שעושה ש!א ” לש^רשנש»?
מחולין קד שים :אם לא משמור לע שוסוגו׳ • ע ד ליראה את השם שיתיירא שלא להוציא את השם לבטלה וכן מקלל אש חבירו בשם לשנות את הידוע לאדם
ואסר על עמוד של אבן
מוציג^ לנטלה וכתיב והפלא ה׳ את מ ט ת ך שיטול מכות והייט מלקות  :אפילו שבועס אמ ס • דקא מזהר קרא דאפילו שבועת אמ ת לא ליעבד שהוא של זהב ט')היינו
בשם שמיס ואי עביד והפלא ה׳ אש מכוחך שיטול מלקות :ב היי א כסיב • דשרי למיעבד  :לפייס חבירו • שלא יהא תובעו ממון אבל מילקא לילקי באכלתי ולא אכלתי([
הואיל ומביא עצמו לי ד שבועה :ובשמוסשבע• דשבועש אמת שריא למעבד :לקיים המצוה • כדי שלא יוכל לחזור נ ו שנאמר נשבעתי ואקיימה ו ^י שהיא ”  '"’n vלשעבר
שאינו כן אף שקרנמי
*
 -.
.
.
..
.
.
.
.
קראי כתיבי
אחרינא ובשמו משבע • דתרי
המצוה מותר ; הכסיב קרא
לקיים א ת
לאשמועינן דנשבע
קרא ובשמו תשבט
איצטריך .האי
ואהט
בעינן לשעבר היינו
ובשמו תשבע חד ט א ת חנן וחד בוהיה ע ק ב חד מיבעי ליה דנשבע לקיים את המצוה כג[ ואידך לשבועת אמת :אלאלמאי אסא •האי א ם לא תשמור אכלתי ו  16אכלתי
וגו׳  :למקלל אס חבירו בשם •דודאי לקי א ע״ג ד ל א ע בי ד מעשה  :שם שמים לבטלה• אבל מקלל את חבירו בשם לא ל קי :ומהדר ליה לאו ]רלשעברהואואינוהייב
אלא אהתי דא־ן שבועה
כ צ ד כן הו א :דהיכארקאעבייסריאיסורי • ל א תי סגי לי ה במלקות ואך על נ ב דלקה אפילו הכי לא נ תכפר עדימ במלקות לחודיה :
חלה על שבועה  :אבל

י

לא
רא מ׳מ
‘
‘
‘
^ [ ״ל ייי ץ
אכלתי ולא אכלתי לא
■י
כב[קרבן הס׳ד וטה׳ד
טייתי קרבן אלא לקי  :אכל אכלתי ולא אכלתי מייתי קרבן ולקי  :ורישא לא למעוטי אכלתי ולא אכלתי
אלא ר^ןא למעוטי אוכל ולא אוכל דפטור םקרבן על שננתו הסיד ומהיד וטאי לפיים את הכירו  :כג[ דאי
מסרבן אלא למעוטי אובל ולא אכל • טקרבן  :ומאי שנא • דהאי ממעט[  :משום דקאי בלהבא ־ בשבועה
סדרכ נידל הא אטרינן דרכרי תורד ,מדברי קבלר .לא ילפינן  :נד[ פעמים דאי איתשיל ראשונר .ק־יטא
^ א אוכל ממעט להבא שבועה שאוכל ולא אכל אבל אכלתי דלשעבר הוא לא ממעט אלא לקי)עליה(
שניוג־כה[ לך וא׳כ מאי קאטר סאי שנא וכי נאסר טאי שנא להקשות אדר׳י ]דהא[ ר׳י יתרץ למעוטי אוכל כי
וכדר׳ אבהי ] :משום דבדבורו עשה מעשה• שסקדיש בהמת חולין■ ליראה את השם קק׳ד רד,אי ליראה את
היבי  i nתיקשי ליה ! כו[ שנא נ׳ א םר ,ראית לאוקטי כוליה כר׳ע לוקמא כר׳י וסיפא לא סטעט אכלתי
השם היינו שתירא אותו שלא תקלל ט תכירו וכתיב ביה הפלאח דר,יינו םלקיתזאיטא האי ליראה את השם
ולא אכלתי מסלקות דודאי לקי כר׳י ולא למעוטי אכלתי ולא אכלתי דחייב קרבן דודאי)תייב(]םטור[ טקרבן
אינו מקלל את הביט בשם אלא שהירא אותו שלא תהא נשבע בשסו אפילו באסה[  :אימאיהאי שטע ה ה'
לר׳י אלא למעוטי ועכל ולא אוכל ממלקות ומשני קאי בלהגא כלומר ברישא ד קזני אוכל ולא אוכל ממעט
תהיה בין שניר,ם לאו שיהא טוהר לבתחילד ,לישבע באמת אלא טשום הכי צריך שבועה כדי להפיס דעתו
לר.בא הא אוכל ולא אוכל אינו חייב בטלנךת :
של בעל הבית ואימא וסוטב שיפים דעתו בטטון ולא בשבועה ואם לא רצר ,מטון אלא שטעה ישבע לו כדי
לחפים דעתו אבל ילקה על )שבועתו של( ]שבועה[ אמת ואימא להכי הוא דאתא ליראד ,את השם ולא למקלל חברו בשם  :הוצא לא מצית אמרת־ דעל שבועת אמת ילקה דהא כתיב קרא אחרינא ד ש ט דכתיב
ובשמו תשכע ; אימא הדוא וכשמו תשכע דשרי לאישתבע לא ש ט אלא לדבר מצוד ,משום לזרוזי נפשיד .ובררב גידל אמר רב  :הא כתב קרא אתרינא ובשמו תשבע דתרי זיפני כתיב וכשמו תשבע ]חד לכדרב
נידל[ וחד לסישרי אפילו שבועת אמת דעלמא ואייתר ליד .ליראר .אה )ד ('.למקלל חברו בשם  :ל׳א ד1־,וא דרב נידל  pובו תדבק נפקא ]אלא ובשמו תשבע לטה לי אם אינו ענין לשטעת הטינים דמותרת דנפקא
מן שטעת ה' תניוע ענק לשטעה דעלסא לאו דדיינין ואם אינו ענין לשבועד ,דמצור ,תפקא מן ו ט תדבק תניהו ענין לשבועת אסת ג(דחול ליראר ,את השם ט'[ :וזזיטא האי ליראה לחייב למוציא שם ךשטים.ן לבטלה הוד.
דאחא ולא לטקללנהאי  16סצית אמרת דמי נרע מקלל את חברו בשם מטי שמוציא שם שטים לב טלה דחא מקלל)את הביט( בשם תרי איסורי עביד דמוציא שם לבטלה לקלל את ה בט ייווד שמקלל הביט ודאי לא נרע)ממוציא
שם שפים( ]אלא המיר[ )אנן הבי מצינו למימי( אנן הבי קא קשיא לן דנימא מוציא שם שטים לבטלר ,תימני ליד ,במלקות דנימא דלרגי כתיב וד,פלא ■ אבל םר,לל את ח ב ט בשמ לא תישני ליר ,במלקות דתרתי עביר ;
א(  sfmדייניי י® צייך להיות על המקלל את תבירו ו ע' 1נתב השט׳מ גליון מו ן נ ו' • נ( נראה דצ׳ל אמת דיבות וא'כ ט’ כ הך קיא דלייאה את הכס למקלל תנירו ל,תי ■
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הגדצת הב״ ח
)א( רש״י דיה לא חקלל
 1כו' מי׳ מגסם ז׳ל כ ס׳י
ואמיכ מ׳ה ואי אמרת
...........
..........
דהא׳
כו׳ כלומר
נשלמא
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)נ(®י"
’*׳
נתמיה
ד׳’ת
הא מ5ינו וכו׳ לגמלה
והכא כצ׳׳ל ) :ג( ד׳ ה
ההיא אזהרת ו ס' לאי
הסיד יאמיכ מ׳ה משום
ר' יופי כו' לעיל קא
מהדר ) :ד( ד׳׳ד ,מעשר
___וכו׳ ואפי׳ כי אמר
של זו
משל זו  .ל ג ולגירס״
,” t k
מ ה ’איפ־א
היהפות ורש׳י היה נירס

־!׳

o t

S 'S /

שממרא נכא! ) :ה( י׳ ח
וכו׳ ‘כגון“
נופני שהקדים ׳
מעפר שני שנאמר מצאתן!

לא ואזהרה

רבינו גרשום
לא מצית אמרת דלא
תימני ליה במלקות דהא
כתב לא תקלל הרש •
אלמא דליתיה אלא בלאי

^ קו ת ™א"! איבעית
איסא .ודאי טסתבי
דבשלמאמקללאתחביו
אלד,־ך

תירא

והיינו

*׳ "׳ ן י׳ ^ י ^ ד ״ א “
תירא חיינו אזהרת עשה
ואין לוקק עציו  :ותניא
]במכילתא[
)בספרי(
מלאתך אלו הבכורים
שנוטלין מן המלאה
כלומר בהחלה כשעדיין
הכל מלא שלא ניטל
עדיין טמנו כלום :
ודמעך זה תרומה .
שניטלה מן הדיטוע
מאחד שיש בהן חולין
של בכורים עם הטבל
של תרומה  .ואמרינן
בספרא יוקדם
נסי
]לתרומה[
בכורים
ד' שמות
שקרויין
]בכורים ראשית תרומה
ודמע בכורים איקרו
תרומה דכרזיב כתרומת
הבכורים
ידך אלו
ווזרומה ,
איקרידטע
נ׳ שטות תרומה ומעשר

׳®יי״י^^י
"עעזרלועלי"ר!]ן"על

יי“ ״ו

לא תאחר שלא יאתר
המוקדם וכתב
למלקוח[! יאמר מעשי

הכל ממירין

®־ק ראשק

תמורה

ן״

עין מ שפ ט
נ ר טצורי

לא מקלל מרש  .דמשמע בין קללה ה ס ם בין קללה שכשם דקאי
ח א לא מצית אמרת דהכתיב לא תקלל חרש  .וכיון דאשכחן אזהרה כ ח ״
לאו טלה וקאפא קרא ליראה את השם לאשמועינן דלוקה שנאמר
כטב™” פ׳ןמהל׳מעפר
במקללישלנו להעמיד האי קרא דמלקותבמקלל ח בי ח בש®
הלכה יא :
והפלא ה׳ את מכותך  .ע״א לא מצית אמרת דלא יתכפר במלקות מלהעמיד במוציא שם שמיס לבעלה דלא אשכחנא ביה אזהרה מפורשת:
גרידתא דודאי מתכפר במלקות לחודיה דהא כתיב לא תקלל חרש
מ ל א ת ך זו ביכורים .פרש׳׳י מ [ להכי קרי מלאה משום *דלאלתר דלאמר Vi
וילפינן בסנהדרין בפרק ארבע מיתות תו ר ה או ר
שנתגדשת התבואה ונגמרה מלאכתה
^
הוקבע לביטרים ודמעך זו תרומה כו[
)יף «•( ג״ שמהאי יא[ לאו דכתיכ יי^אלא מצית אמרת א[ דכתיב °לא תקלל רדש
)מה( ]לפי[ שהיא מד מ ע ת ועולה
*ואי  pאמרת ב שלמא לקלל את ח בי ת
מפיק לה קרא בלשון דימוע כז[ ]לשון
ף
® * אזההתיה מרג א י כ תי ב לא וזקלל  yת
לש״י[  Wולא נהירא שהרי זה אינו שיטה מקובצת
א[ אסרת דהא כת'ב
אלא אי אפרת מו:דא ש־ש לבטלה
לינא 6jf,
משה
וה״ר
מדרבנן
אלא
כח[
לא  :ג[ ואי בע־ת א-מא
°את
והכתיב
w
לא
אלמה
מהיכא
ץ״אזהרתיה
כמלקוח
ליה
סגי
באומללין
הכי נמי
מפונעויז״א פירש דלכך קרי לתרומה בשלמא )ת־נת אמרת
נמחק( מקלל איכא
גרידתא ומוקמי ליה התם במקלל ה׳ אלהיך תירא ואותו תעבור ההוא *אזהרת
וביכורים
בלח
שעהגתכש[
לפי
מע
ד
אזהרה מלא תקלל חרש
בשם דקא גמר ממקלל אביו דכתיב עשה הוא ס  :משום רבי יוסי בר׳ חנינא אמרו
אינן אלא ביבש שהרי אין מביאין אלא מוציא שם שם־ם
ביכורים אלא מפרי כדאיתא פרק לבטלח מהיכא■ מאת ה׳
טעמא
מ א ף המקרים תרומה לביכורים מאי
ביה בנקבו שם הלכך לא מצית אמרת
אלה־ך תירא הוצא
העור והרועב )חולין דף קכ (:פרי אזהרה עשת כך דגי׳
״מלאתך
א
לן
ר
מ
א
חנינא
ברבי
יוסי
ס»י״ררבי
7
7V^‘^’'’ Sיכ״לק״ילא f fי״
^־אתה מביא ואי אתה מביא משקה ] :בס׳א[ וה׳פ כלומר
י * ודמעך לא תאחר מלאה אלו ביכורים וד מעו
ל;יולם לא תיטא משומ
״ ה י ו לפניו שתי כלכלות של עבל דאיהרת מקלל עדיפא
ליראה את השם למקלל חבירוב שס י[ אלו תרומה ואמרה לא תאחר איתמר
בלשון אהר
ואמר מעשר של זו בזו הראשונה אלא
«
נתרץ דליכא לאוקטא
ברבי
הקדים תרומה לביכורים ר״א ור׳ יוסי
הוא דאתא שהרי לא מציע שענש
•!מעו שרת  .כגון אם בכל כלכלה מאה
כלל ו במוציא שם
חנינא חד אמר לוקה וחד אמר "אינו לוקה _ תאנים _
אא״כ הזהיר  :ובשלמא אי אמרת
*עשרה מן השניה יהיו מעשר שטים לבטלה דלית ביה
תסתיים דר׳ יוסי בר׳ חנינא הוא דאמר לוקה ניא ראשון על הראשונה *ואומר נמי אזהרה כלל דאזהרת עשה
דההוא קרא למקלל ח בי רו ב שם הוא
לאו אזהרה ויש הפרש
דאתי  .ואזהרתיה מדכתיב לא תקלל
מדאמר ר׳ יוסי בר׳ חנינא אף המקדים ז[ ״; “ ’ מעשר שני כל המאה של ראשונה דללישנא קטא דהיכא
,
הן מתוקנים ובדמאי מיירי _ מדלא דאיכא מעשת לוקין
חרש ומיתוקמת במקלל את חבירו
דר׳
תסתיים
אדרבה
לביכורים)לוקה(
תרומר!
מאזהרת עשה וללישנא
בשם כדפרישית לעיל הלכך כתיב
ל פניו! קמפריש תרומה ובמסכת דמאי )ס״ז בתיא אין לוקין וא׳ת
אלעזרהוא דאמר לוקה דתנן *היו
זו בזו ושל זו בזו לילף אזהרה במוציא שם
הכא א ס לא תשמור לעשות וגו׳
»״'( מיתניא =
S
בזו
זו
של
מעשר
ואמר
טבל
של
כלכלות
שתי
שמים לבטלה מאם לא
כלומר יג[ שתקלל א ס חבירך בשם
הראשונה מעושרת ל[ .דמיד שאמר של תשמור דקיי׳ל כל טנךם
מדדא שונדזמעו שרת של זו בזו ושל זו בזו-
זו בזו היא מתוקנת ונעשה פעו ר כי שנאמר השכר פן ואל
שהוזהרת עליו והפלא ה׳ וגו׳ד חייב
איני אלאלאווי׳לדודאי
והשניה אינה
מלקות  :אוהרתיה מהיכא  .כלומר ס[ הראשונה מעושרת
הדר אמר ושל זו בזו נמצא מעשר מן
השטר שהוא כלשון צווי
מעושרת מעשרותיהם מעשר כלכלה
הפעור על החיוב ואינו כלום לא[  :כמו השטר בננע צרעת
אשכחן עונש והפלא ה׳ וגו׳ אזהרה
הוי לאו אבל הכא ת׳ק
מנין שהזהיר הכתוב שלא להוציאש״ש
בחבירתה קרא י[ את השם ואתמר רבי
מעשר כלכלה
אם לא דקיימי מה
לבעלה  :אלמה לא  .בתמיה )ב(
^
בחבירתה קרא שנאמר אם לא תשמור
אלעזר אמר לוקה מפני שהקדים מעשר שני
השם  .שהרי מתוקנין הן יחד זה כו׳ במקלל וכו׳ וקאי
להוציא
יל[ שלא מציע שהזהיר שלא
שבה למעשר ראשון שבחבירתה תסתיים
על ענין אחר והפלא
שמו ] [3לבעלה ) Mהויא( והכא הזהיר
בזה ואע״ג דקי״ל כל שאינו בזה אחר וט״ם טהכא לא נפיק
אלא ר׳ יוסי בר׳ חנינא דאמר אינו לוקה
זה אפילו בבת אחת איט ל [3הכא לאו  .זרג לשון תום׳ :
והתם ענש והפלא ה׳ וגו׳ כי[ *ואזכרה
לימא קשיא דר׳ יוסי בר׳ חנינא אדר׳
ג[ חרעז  .ל׳א דכתיב
הוי
מ
תרויי
לתקוני
דדעתיה
כיון
כתיב אם לא תשמור לעשות וגו׳
ונשיא בעטך לא תאור :
יוסי ברבי חנינא לא רבי יוסי ברבי חנינא
ואכתי מיחוקס במוציא ש״ש לבעלה ;
כאומר מעשר של ראשונה תהא י['הוא'וכל'אזהרתעשג
אפטורא
ההיא אזהרת משה היא  .ולאו שמה
בשניה חוץ מי׳ שישארו עבל בראשונה ה[' מתיבת נ( אה" עד
עלה תיבת אמר קרא בפ׳א
אזהרה והלכך מיתוקם ליראה את השם הנכבד במקלל את חבירו לתקן השניה וחל המעשר של זו בזו ושל זו בזו
בשם שמצינו לו אזהרת לאו דלא תקלל חרש ולא מיתוקמא במוציא ר״א אומר לוקה מפני שהקדים מעשר שני שבה לחעחך -,אשןן אי« וכן נירסת רש״י
ת)ג( לאו  :לעיל .קא מהדר שבחבירתה  .שהרי מעשר ראשון ושני של ר א ^נ ה  Wכאילו הן תרומה ’ ''“תיבת’’ אל"
שם שמים לבעלה שלא מציע לו אז ה ר . .
אלו מופרשים ועדיין מעשר ראשון של שניה עבל בתוכה לג[ ןארישא נמחק  :ז[ המקרים
לוקה  - .: .״ .
לביכורים . . . .
...... ................
.
יוסי אך _ .....
רבי ...
............
תרומה
המקדים
דקאמר

מעשרותיהם

 :ואתמר

ביכורים  .ולהכי קרי לביכורים מלאה משוס *דלאלתר שנתמלאה §:קאי דאמר מעשר של זו  Wמ עו ש ח תוג ר סי ק ביחשלמי על הראשונה דתץ״טנעזבע“ w" .
בעשה ועל השניה בלאו ו ^ לפרש על הראשונה א ס ק ב ע מעשרותיהן ח[ הראשונה מעושרת!
 n :תרומה
מז[ הוקבעה לביכורים
התבואה ונגמרה מלאכתה
ולפי שהיא מד מ ע ת ועולה באחד ומאה מפיק לה קרא בלשון ד י מ ו ע ^ בתוכה עובר בעשה שהיה לו להקדים מעשר ראשון לשני ו ה ריי ^ א ]ורסיס" כ ד ’'ט^׳״ע?
שמס בבת אחת מי® לאו ליכא כיון דלא הקדים שני לראשון ועל בהשמטותבסוףהמסכת:
וקאמר רחמנא ולא תאחר מלאה לדימוע דמעיקרא איבעי ליה
״  jp ,^p ppjjי[ קראשםואתטרעלה
,^ p p
p^,pj^pp jp,ppp
p,^pp
לאיתויי מלאה דהיינו ביכורים וכי מאחר לוקה  :מעשר של זו בזו .
רבי אלעזד  :יא[ מהאי
ראשונה למעשר ראשון של שניה ואית דגרסי איפכא על הראשונה קראדכתיב:יב[ כא־טר
מעשר שאני חייב להפריש מכלכלה זו תהא יז[ בכלכלה זו שנועל
בלאו ועל השניה בעשה ו ה״ פ ע ל רישא של משנה דהיינו כי אמר ודאי טסתברא דהאי
אני מזו לזו או שאמר של זו בזו ושל זו בזו שאפריש מכלכלה זו על
קרא  :יג[ שמקלל את
אידך כלכלה ומאידך כלכלה אפריש על כלכלה זו ראשונה מעושרת
מעשר של זו בזו עובר בלאו שהרי מקדים מעשר שני לראשון חבירו בשם  :יד[ בוזמי׳
אע״ג דלא הפריש לאלתר וכדאמרינן גבי חבית יין שאני עתיד כדפרישית ועל השניה פי׳ על סיפא דמתניתין דהייט כי אמר ולא מצינו כו׳ בלהוציא
להפריש כו׳ מיחל ושותה מיד אע״ג דלא הפריש לאלתר מן החבית מעשרותיהם מעשר כלכלה בחבירתה ליכא לאו אלא עשה שהרי מה^־'°א^?"אלת?
תירא  .,שתהא' אימתו
וכל שכן הכא דמיחל ואוכל מיד הואיל ושני כלים נינהו אבל השניה בבת אחח ה! = ש ה ל ן ד י ם מעשר שני שבה למעשר ראשון תירא
עליך שלא להוציא שטו
אינה מעושרת ו א פי׳ ) ד (  Wכי אמר משל זו יח[ לזו ושל זו לזו משום
שבחבירתה  .ואך על ג ב * ד ק ^ ל א ק מיי רי אלא מביכורים ותרומה לבטלה והכא הזהיר :
מיהו פירש נמי במעשר ראשון לתרומה ומעשר שני למעשר טו[ ונוטר ואהכי כתיב :
דלאלהר דאמר של זו לזו ראשונה תהא מעשר על השניה לאלתר
 [tpמלאכתו דצקבעו
איפכירה לה שניה לגמרי וכי ימ[ אמר של זו של שניה תהא מעשר ראשון מדכתיב ודמעך לא תאחר כל שישנו בכלל דימוע
לביכורים  :יז[ תהא מן
ומפרש ע ע מ א
על הראשונה אין בדבריו כלום משום דכבר איפערה לה שניה לא תאחר
במשניות )פרומוח פרק נ מ״ז( המעשר על כלכלה V
שאני נוטל תרומת טזו
יוקדמו
בכלכלה ראשונה ואין חורמין חן הפעור על החיוב  :א ם א מר
לזו  :יח[ זו בזו ושל
מעשרותיהם מעשר כלכלה בחבי רתה  .כלומר אלו שתי המעשרות שאני עתיד להפריש מאלו ב׳ הכלכלות תהא מעשרותיהם של כל אחת זו בזו משום דלאלתר
ואחת מעשר הכלכלה בחבירתה כלומר שתיפטר הכלכלה בכלכלה דחבירתה דהיינו של זו בזו ושל זו בזו  :קרא כ[ את השם • שמיחל דאטר של זו בזו
ראשונה  :יע[וכי הדר
ואוכל מיד משתיהן אע״ג דאכתי לא הפריש כלל כא[ והכא ליכא למימר מן הפטור על החיוב משום דתרוייהו מיתקני בבת אחת ובחדא אםר:כ[קרא שם שטיהל!
די ט ר א והוי מן החיוב על החיוב  :מפגי שהקדים מעשר שני שבה למעשר ראשון  .דמעיקרא מקמי דאמר של זו בזו קיימא להפריש כא[ כלל וכלל והכא !
ממנה מע שר'רא שון ומעשר שני והשתא כי כ [3חוזר ומפריש מ מנה מעשר רא שון'ומעשר שני בשביל אידך כלכלה נמצא מעשר שנ’ של »[ ]טקדיםי^ט״עשרשני
כלכלה זו קודם למעשר ראשון שהיה עו מד להפריש מאידך כלכלה קודם לכן וכן נמי כי אמר של זו בזו ושל זו בזו » [ שמקדים מעשר שבה למעשר ראשון
™ ה ^ ל ^ ? ט “״ם
שני שבה  mלמעשר שני שבחבירתהכי ה איגוונא נ מיו א ה כי לוקה משוס דמעשר ראשון ומעשר שני חייב אדם להפריש כסדר הז הד כ תי ב
מלאתך ודמעך לא תאחר דכי היכי דמוזהר שלא לעכב מלאה לדימוע כד[ הכי נמי מוזהר שלא לעכב מעשר ראשון למעשר שני דכתיב מעשר ’ שני למעשר
לוקה מ ש ו ם
_
ראשו!
בבל תאחר שמפריש
ודמעך לא תאחר דכל שישט בכלל דימוע הרי הוא בבל תאחר כלומר שישט עליו תורת תרומה הוי
מלאתך ודמעך לא
והדר מ ע ^ שני ואס הקדים מעשר שני למעשר ראשון עובר בבל תאחר ל״א דרשינן במכילתא דיוקדמו ביכורים לתרומה משוס דביכוריס תאחר דטשטע ]דבל[
]דיטוע[ לא
חמירי דאית להו ד׳ שמות ראשית ומלאה ותרומה וביכורים ותרומה אין לה אלא שלשה שמות ראשית ודמעה ותרומה ויוקדם תרומה ששנזו _
למעשר ראשון שאין לו אלא ב׳ שמות כגון מעשר ותרומת מעשר ויוקדם נ מי מ ע ש ר ראשון דאית ליה ב׳ שמות למעשר שני דאין לו " ש מ ״ י ד י מ ע ? ^ ] !
ש ב ק לא יאחר אלא מקדים מעשר מעשר שני אין
דאכולהו . .
.
....................................
.
קא משתפי דחמור
מלאתך ודמטך
אלא .שם. .אחד כגון מטשר שני ]ה[ ) ה( תלמוד לומר
החמור לקל וכי היכי דאמר רבי אלעזר לוקה במקדים מעשר שני למעשר ראשון הכי נמי קי ר במקדים תרומה לבכורים ־■  3ל ד  .י' ^ י נ י יטעמא

מעושרת וכן
מעעזר של זו בזו ושל זו מו הראשונה מעושרת ולא השניה מפני שכשהפריש מן השניה על הראשונה
הפריש ם| החיוב על החיוב ואם הוזר עכשיו ומפריש מן הראשונה על השניה ]נמצא מפריש[ מן הפטור שכבר
נתכן על החייב ולא הויא תרומה אבל אם אמר כן ]כל[ מעשרותיהן של אלו שתי כלכלות יהא מעשר כלכלה
בחברתוז כגון שנותן עיניו בצד כל אחת שתר,א מעשר על חברתה דעא־ל ובבת אחת)חלקנו(]גהקנו[םעשרותיה1
קרא את השם והרי הן טעושרין  :ואיתמר עלה ר׳ אלעזר אמר לוקה  .ארישא קאי אע׳נ דאטרינן הראשונה
)וי.פי'( מעשר שני
מעשרות של זו בע הרי
בזו משמע
מעשר של
מפני
שכשאמר - . -
לוקה -
מעושרת ,
- .
הקדים[ _ .
. .
___]כל -
...........זו . -
שבה קודם' שיפריש מעשר ראשון של הברתד ,ואסור לו לאדם שיפריש מעשר שני ע ד שיפריש' מכל כלכלה

דטקדים למעשר ראשון דד,כי דרשינן יוקדם דבר שיש לו שני שטות  :כה[ פרשיי בפירוש החומש לשון דיטוע
איני יודע מהו וכאן פי׳ מלאתך להכי כו׳י.כו[ תרומה מפני שהיא מדמעת ועולה נאחד ומאה טפיק:כז[ תי' לשון
רשיי נמחק  :כיז[ אינו ס׳א אלא לשון חכמים ונם שמא לא קראוהו כך אלא על שם ודמעך  :כט[ שנורגת
בין בליז ובין ביבש דהיינו תירוש דנן ויצהר וביכורים! ל[ מעושרת מתוקנת דטידזלא[ כלום כדאטרינן בקדושין
סן החיוב על הפטור פירותיו טבלים הם'ד ! לג[ עיין בהשמטות כסוף המסכת  :לג[ עי' בהשמטות בסיף המשכת :
מקדים
מעשר ראשון דהא אטרינן לעיל דלא תאחר ]קאי[ על כולם ] .אם כן קשיא קמייתא הא דאטרן משום ר׳ יוסי ב״ר
חנינ א

א( מהר כאן וכן איהאגמכילתא פ׳משפעיםלתרומה שאינה קרויה אלא ג׳שמות יוקדם תרומה למעשר ראשון שתרומה קרויה ג׳ שמות ראשית תרומה ודמע למעשר ראשון שאינה קרויה אצא נ׳ שמות ויוקדם מעשר ראשון
פני שאיןלו כו׳  .נ( נראהדציל מתינת משום עד תינת מים דר׳י נריח נס׳ א אינו .
שהוא קרוי נ׳ שמותר^!יתומעשר למעשר
 pTfנא[ ואנ״א גיסי׳ למי' י ׳ י כלומר והאי קיא ליראה אס המם ע׳נ למכלל חנייו נו׳  :נג[ לנשלה הס׳ד ואח׳ה י׳ ה ואווזו סענוד וההא הזהיר ט׳ ! ]נ[ ני אמר מל וו נזו ושל זו נזו משום ולאחר לאמי של זו מו ראשוגה ט׳ :ני [ למעשי ראשון ענתניריוס
׳ ט' ] :ה[ נ׳ א וגזנסן אסרו הרקייס מרופה לנינורים ומעשי ראשון לסיומה ומעמי מגי צראמון אע״מ מטא עוני נל׳ ס מה מעמה עשוי ס׳ ל מלאסן■ וו מ ען לא שאמי מממע דאנולט נו' :
ה ג ה ו ת ה ג ר׳ א ]א[ נ ם' והכתיב כו׳.גיי ש׳י והכתיב אם לא תשמור לפשות כו׳ כהוא  .מהי׳ את עד תענוד ] : y iב[ רש׳י ד ה אלמה  .הויא ו » א כו׳  .הנירסא מהופך וכצ״ל שפו לבטלה והכתיב אס עד וגו' ) .אזהרה הויא
והבא עד ה' וגו׳ ואכהי כו׳ ] :נ[ תוד׳ד ,מלרהך כו׳ ולא נהירא כו׳  .וי״ל ילאו דוקא באחד ומאה יק שמדמע אגל קשה על רש׳י הא ביכורים ג״כ מדמע עד א׳ ומאה :

