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ק ליעיל־ עגלה ערופה פרק תשיעי סוטה פני טשי׳ מה 89  קי

 בראשונה. לאהד שתיקן עזרא לשכת נית האוצר לתת שס המעשרות יהיי נותניי
ס ולעניים נלבתיב בנהמיה והיה הכהן בן אהרן עם הצויס י י ל ל ם י י נ ה נ  מהם ל
ל הלשנות לנית האוצר כי אצ הלשכות יניאי נני ישרחצ ונו׳ ׳ א י נ ס י י י ל  כעשר ה
י י י בן ל ״ ר . , וכן במלאכי הניאו ומ׳ אל נית האוצר וקי״ל מלאכי זה עזרא י . . . ,.. 
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ק כתבו ז י י מעשר'ראש^ מותר לזרים ( ו  לבעל דינו שיבוא היה מתפרנס תירי׳ א
 התיס' ביבמות שם ובכתובות) וקאמר

. עני מתחלק לנ׳ חלקים שליש למכירי כהונה  בראשונה היה מעשר
ס ולוייס שהיה מכיריו ואוהביו דאינו רגיל לתת תרומות י נ  מ
ה: ושליש לאוצר . לצדקה כדמפרשבסמוך:  ומעשרות אלא לכהן ז

 דנך היי נוהנין נראשינה שהיה המעשר
 נתחלק לנ׳ חלקים שליש היה ניחן
 למנירי נהונה ילויה שלו ישליש לבית
 האוצר בדמפרש לקמי׳ ושליש לעניים ,
 ונן לחניריס שהיו נירושלים נדמציני
נ ייאמר לעס ליושבי  ניחזקיהו לנתי
 ירושלים לתת מנת הנהנים והלויס
 למען יחזקו בתורת ה׳ וכדדריש התס
 מהאי קרא לנותנין מעשר אף צת׳׳ח :
 מאן להוה סליק למילון בירושלים .
 כליי לר' ייסי בר בון מפרש ללמי שהיה
 עילה במעלה זו להיות מיושבי על מדי!
 בירושלים היו מתנין כעין לאמרי׳ בריש
 פי״ג לכתובות גוזרי נזירות שבירושלים
 היו גועלי! שכרן מתרומת הלשכה וכלכתבו
 התו׳ שם לפי שכל שעה היו יושבי! נלין
 ילא היי עיסקין בשום מלאכה ולא היה
 להן במה להתפרנס יהיה מיעל על
 הציבור להתפרנס: על תלת אינק הוה
 יהינ מליליה. כלומר למפרש הא
 לקחמר שליפ לאוכל היינו שגוחנין
 ללשכת האוצר על שעת הביעור ומקולס
ס ולעניים מהשני י ו ל ל  היה נותן לכהנים י
: ו ל י  השלישים שלו כלומר מה שהיה נ
 תלת אינרין. אלו האינרות שהיו שולהין
 להתלינה ולהנילה נשל!ת הכיעור כיוניהו
 המעשרות שלהם ולחלקן כדאמר החס
 בראשונה היו שולחי! לבעלי הנתיס
׳ י  שבמרינה מהרו והתקינו פירותינס כ
 וכעין לקאמר התם מעשה ברבן נמליאל
 כי׳ צא יכתיב לאחינו בני לרומא ולהמיט
 כני גלילא עילאי יארעייה ולחחיני בגי
 גלותא כי׳ למטא ימן ביעורא תפקין
 מעשרית וכן היא בסגהלרין וכן בנבלי
 שם לף י״ב ושלש חיגרות חתיכית
 לפניו נוי והייני לקאמר למנאן ואילך
 לאחר שבאי אלו הגי איגרות היה
 מתחלק גס השליש של האוצר שכבר
 הגיע שעת הביעור: משבא אלעור כיי.
 להן היו כהגיס בעלי חגרופין ובעלי
 זרוע ונטלו הכל והיתה סיפוק כיר
 יוחנן כ״ג למתות בילם ולא מיחה :
 והעביר הודיית מעפר. מפני כך ללא
 היי יכולין לבתולות ונס נתתיו ללוי :
 ייי לגנהי. על שהיתה סיפוק בילו
 למחות ולא מיחה: את המעוררין .
 והתקנית שנשנו לקמן במתגי׳ אלי
 לשבח: לא מסתברא . לפרש הני
 אלח על סוף ימיי היה פטיש מנה
 יבשיף ימיי ביטלת לאל״נ לא שייך
 לומר ובימיו א״נ לסבר לזה נמי הוא
 צננאי לע־ סיף ימיו לא היה משנית
 על הלבר וכלחשמע לקאמר את
 המעיררי! והניקפין לשבח להן לבלן
 היו לשבח וכן תקנת למאי: למאי .
 מפרש מהו הלשון לתאי למי חיקן ומי
 לא תיקן כלומר לספק הוא והיינו לא
 מאי וכל הסוניא איחא כסוף מ״ש

 והמפרש שם לא פירש כן בלבריו:

 עניים נמצא שלא
 עני כראוי ולכך
 הורית מעשר :
 ביר יוחנן למחות
 לו לגנאי כאלו מל
 הודית מעשר :

 זה ימיו . ואף

 והם לא היי
 ניתן מעשר

 העביר יוחנן
 והיתה סיפוק
 ולא מיחה וזה

 ידו נתבטל
 טל תחילת

 לשבת כדפרישית במתני׳
 ל6 מסחברא אלא עד סוף ימיו.
 ואן! זה לגנאי שבתחלת ימיו לא
. ׳ כו  הרגיש למתות : דמי תיקן ו
 כלומר לכך נקראו פירות ע״ה

 הלכה יב מתני׳ סגהללין .
 שם תליינים
 ונקראים סגהלרין ששינאין הלרת פנים
: QJ׳ וקניס משער שבחו בחורים מננעחס . מ'  ברין: בטנ השית, מפרש בנ
 לכשנטלו הוקנים היוטכיה בשער שהן ההנהלרין נטלי הבהירים מגגיגתש
 ג״כ: בראשונה. כשהיו הסנהדרין מאיימין עליהם: לברי נבלה נשיר. ולפיכך
 בטלו: בראשונה. כשאדם עכר מבירה: אלא מאותו האיש נלנד . לפי
 שסנהדרין נפרעין ממנו: וממשפחתו. המחפין עליו: כל צרה שהיתה באה על
 הציביר. וגגאלין ממנה היו עושין איתי היום שמחה ויי״ט : משבטלו אילו ואילו.
 שיר נניח המשתאות ושמחה כנגד הצרה: וני מה היתה םגהדרי גדולה מיעלת.
 לני א״נ לעיל קאי דקאמר ועכשיו נפרעין ממני וממשפחתו וכי מה היתה סנהדרין
 מיעליז למשפחה : לפי שגאמר ואס העלם וגו׳. ועל המשפחה נאמרה וכשהיו
. ׳  הסנהדרין עישין נו דין לא היתה המשפחה גכשלת בהעלמת העין: משלו משל כו
 אללעיל קאו למפבטלי סגהדרין גדלו הצרות יהאקריגי׳ משכהו׳ את הראשונות
 למאחר שלא יוכלו להוכיח ילייסר הרשעי׳גטגשי העם ביסירין וגלית ומרעה אל רעה
 יצאי כענין לנעל האנמין והזמורה והרצוע' שכולן ל׳ מיניי ושרר׳ ושיטרי׳ החייסרי׳

 ומענש": והחזירו לקמין. ענין נית האשיריס שחובשין שס מחיייכי מיתה :
 הלכה יג מחני׳ משמחי נניחי׳ הראשונים. גנמ' מפרש מאן ניגהו:

 תולעת וברייתו כשעורה ובו

 בראשונה היה מעשר נעשה לשלשה הלקים.
 שליש למכרי בהונה ולוייה. ושליש לאוצר. ושליש
 לעניים ולחברים שהיו בירושלים. א״ר יוםי בי
 רבי בון מאן דהוה םלק למידון בירושלים עד
 חלת איגרין הוה יהיב מדיליה. מיכן ואילך משל
 אוצר, משבא אלעזר בן פתורה ויהודה בן פטרה
 היו ממלין אותן בזרוע והיתה ספיקה בידו למחות
 ולא מיחד,. והעביר הודיית המעשר. וזו לננאי.
 את המעוררין לשבח ואת הנוקפין לשבח. עד
 ימיו היה פטיש מכה בירושלים עד חחלת ימיו.
 רבי חסידה שאל לרבי חזקיה לא מסתברא עד
 םוך> ימיו. אמר ליה אף אנא סבר כן. דמאי
 רבי יוסי בשם רבי אבהו רבי חזקיה בשם רבי

 יודה בן פזי דמאי דמי תקין ומי לא תקין:
 הלכה יב מחני" משבטלה סנהדרין ft בטל
 . . , השיר מבית המשתאות
י שנאמר 0בשיר לא ישתו יין י גט׳ אבא בר רב י י =ע י י ו ז מ  דמאי דא מאי היא מתיק7 כ
י : , *[-.ירמיה אמר °זקנים משער שבתו וגר. אמר ו ל  א

• יי רב חםדא *בראשונה היתד. אימת סנהדרין ' י ה ;  הלכה יא מתג ס
 עליהן ולא היו אומרים דברי נבלה בשיר. אבל

 עכשיו שאין אימת סנהדרין עליהן הן אומרים
 דברי נבלה בשיר. בראשונה לא היו נפרעין
 אלא מאותו האיש בלבד. אבל עכשיו נפרעין
 ממנו וממשפחתו. אמר רבי יוסי בי רבי בון
 בשם רב הונה בראשונה כל צרה שהיתה באת
 על הציבור היו פוםקין שמחה כנגדה. ומשבטלה
 סנהדרין בטל השיר מבית המשתיר. משבטלו
 OL אילו ואילו °שבת משוש לבנו נהפך לאבל
י מחולנו. וכי מה היתה סנהדרין נדולה מועל׳. ל ט . ז ב ר י י ר ע ל ש כ ק לר ב ° 
 הבחורים מנגינתם: דברי נבלה-י־ק^אלא לפי שנאמר °ואם העלם יעלימו עם הארץ
ס את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך י ר : ש  ליצנות לפיכן; נתבמל,« ה
 לבלתי המית אותו ככל מיתה שירצו. משלו

 משל למה הדבר דומה לאחד שקילקל בעיר
 מסרו לבעל האגמון וחבשו. והיה קשה מבעל
 האגמון מסרו לבעל הזמורה וחבשו והיה קשה
 מבעל הזמורה מסרו לבעל הרצועה וסטרו והיה
 קשה מבעל הרצועה. מסרו לשלטון והחזירו
 לקמין. כך צרות האחרונות משבחות את

 הראשונות :
 הלכה יג מתני׳ משמתו נביאים הראשונים
 בטלו אורים וחומים משחרב
 בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים

 אדם :
 גמ׳ משמתו נביאים הראשונים פסקו אורים
 וחומים. ר׳ שמואל בר נחמן בשם ר׳ יונתן

 זה

 שס
 הדיינים ונקראים כן ששונאים
י זקנים מ  הדרת פנים ביי! : ל
. כלומר ׳ ו ג  משער שבתו ו

ן כתיב  ממאי דמשבטלו סנהדרי
 ומייתי ראיה מדכתיב זקנים
 משער שבתו ובחורים מנגינתם
 שמעינן מזמן שבטלו הזקנים
 משער דכהיב שופטים ושוטרים

 ׳הושיעה
 אמונים מבני

 מבית משתאות: אלא מאותו
 האיש. המדבר נבלה היו הב״ר
 מענישים אותו: עכשיו. שנתבטלו
 הסנהדרין ואין עונשין אותו בעה״ז
 נפרפין מלמעלה ממנו וממשפחתו
 כדכתיב ואס העלם יעלימו וכי׳
 ונתתי פני באיש ההוא ובמשפתחו:
. ה ד ג נ  היו פוסקין שמחה כ
ת: משבטלה י  כדתניא במגילת תענ
. סנהדרין ושמחות על  אלו ואלו
 הצרות שעברו כדמפרש בסמוך
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 כשהיו סנהדרין נפרעין ממנו
 לבדו ולא ממשפחתו: בכל מיתה
 שירלו. דאפילו ע״ה דאינם יודעין
 באיזו מיתה ימות מוטל עליהם

 להמיתו בכל מיהה שירלו: משלו משל למה״ד. למה ביטלו השמחו׳
 שקבעו כנגד הצרות שעברי לפי שהצרה הבאה קשה מאותה
. ולא נתיסר בעונש זה ן  שעברה: והיה קשה מבעל האנמו
 זנמסר לבעל הזמורה והוא מקוס תפיסה שנלחק שם בזמורות
. והכהו ברצועה: מסרו לשלטון. להשר לדונו ו ר ט ס : ו ן ט  של ה
. מקום שיצא ממנו עשן הכירה ן  דיני נפשות: והחזירו לקמי
 והתנור ואס שוהא אדם שס שעה אמת מיד מת וכ״ה בערוך

 וכן בלעי קורין אותו קמי״ן
 משמתו נביאי׳ הראשונים וכו׳
 בגמרא מפרש: אנשי אמנה

 עליו לעשות טוב ואין דואגין לחסרו
 זה

 הלכה יב מתני׳

 השמיר. כמין תינטש ינרייתו כשעורה יבו היי מרחין
: ' מ ג  :אנניס הרשימות בדיו והן ננקטות מאליהן: ונופת צופים. מפרש בגמרא : אנשי אמגה. שהיי בוטחים ומאמיגיס בהקדיש ברין היא כדמסרש נ

 שמואל

 שמאמנים בהקב״ה זסומכין

 על

 שגויי נוסחאות (שי״אז מעשר כשרי״ר המעשר. חלקים בשרי״ר חלקין. (שו״ב) שליש למכרי כהונה ולוייה ושליש לאוצר בםרי״ר שליש

. ם ת נ י ג נ ו וגו׳ בשריר שבתו ובהירים מ . (שיי״ח) שבת ה ב ׳ א א נשרי״ר ר נ . (שיי״!) א י מ  נשרי״ר ד

י ירושלים ד  עמו
כן ואילך משל אוצר. טי׳ מה שפי׳ הקרגן העדה ונשיר׳ קרנן הוכיח מיה דאמרינן נעיל פ"! כ״ה ניבנה יצא קול ואמר איו צכם עסק בנסהרות וצ״פ פכ״ל  מי
 ללא נמ״ש הסמ״ע (סי׳ י״ל כקכ״נ) נשם כריב״ש דנצא יצא וצק״מ דהתם הפ•'עצ נכתלוח שאין יודטץ כצל יכנר עשו ופשפשו מה שנניחם
 סנתגע ח״נ נלין א •ן צריך לשלם יציאת התו •:מ עיש ולפי מס שכי׳ נלנרי וטכ״ו צא ׳לעי ע״ו יצא הקול שאץ צנס עסק ננסחרזת (ופי׳ כנול תכנים
 כירושלמי הכני משה הין ראי ד ללעת הש׳יק ומונח דהרינ״ש סי׳ כני׳ בירושלמי ס־ו שס) משא״כ כאן מירי מסהרות שירולים לילע והס מהפין עלץ

 הפני משה: אבל עכשיו נפרע׳; ממנו 1נ.נושפהתו. השירי קרבן כ' לקשה (עי׳ סני משה כאי) יא״כ אין כאן סחירה נצצ וזיינ:

 נר

 מסורת
 הש״ס

 משל עצמו ואס סירב הבעל דין
 ולא בא היה כוהני׳ להחובע
 לפרנסתו מממון האוצר: היו
. המעשר שבאוצר בזרוע ן י ל ט  ט

 תוס8תא פנן״י


