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 מט א מיי׳ פ״א מהל׳
 מעשר הלכה ל:

 נ ב מיי׳ פי״א מהלכות
 מעשר שני הלכה ז יכ:

 נא ג מיי׳ פ״ט מהלכי
 מעשר הלכה א סמג

 עשין קלת:
 נב ד מיי׳ שס הלכה כ
 [טור יו׳׳י סיף סי׳

 שלא):
 נג ה מיי׳ פ״ה מהלכות
 תענימ הלכה יל סמג
 עשין מד״ס ג טור ש״ע

 א״ת סי׳ תקס סעיף ג:

 תורה אור השלם
 1. עורה למה תישן
 אדני הקיצה אל תןנח
 לנצח: תהלים מד כד
 2. הנה לא ןנום ןלא

 יישן שומר ישראל:
 תוזלים קכא ד
 3. בשיר לא ישתו ןין

 ימר שכר לשתיו:
 ישעיהו כד ט
 4. הושיעה ין כי גמר
 הסיד כי פסו אמונים
 מבני אדם: תהלים יב ב
 5. זקנים משער שבתו

 בחורים מנגינתם:
 איכה ה יד
 6. וךבצו בתוכה זגךףים
 בל חיתו גוי גם קאת גם
 קפד בכפתריה ילינו קול
 ישורר בחלון חרב בסף

 כי אךזה ערה:
 צפניה ב יד
 7. נשאר בעיר שמה

 ושאןה יכת שער:
 ישעיהו כד יב
 8. הוי משכימי בבקר
 שכר ירדפו מאהרי בנשף

 יק ידליקם:
 ישעיהו ה יא
 9. לכן גלה עמי מבלי
 ךעת וכבודו מתי רעב

 והמונו צךוה צמא:
 ישעיהו ה ע
 10. וישה אדם ףשפל
 איש ועיני גבהים
 תשפלנה: ישעיהו ה טו
 11. ין איש מלחמה ין
 שמו: שמות טו ג

 ואנן יהבי ליה לפהנים. רקנסינהו עזרא כדאמרי׳ ביבמומ (דף סו:) אין אדם מנקף אפי׳ אצנעו(חולין ז:) רם ניקוף מרצה כלם עולה >שם):
 וטון דאינן נומנין כמקנן אין יכולין לומר וגם נממיו ללר ככל נובמוה. להכניס צואר כהמה לתוכו: הדאמרינן. שמיקן שיהו כל
 מצותך״): החילה. ונממ ללוי זה מעשר ראשון לגר זה מעשר עני הלוקחין מסרישין ולא היה אדם צריך לישאל לחכירו חכר שלקמ
 נשעטך זה מעשר שני דכתיב לא תוכל לאכול כשעטך (לנריס יכ): מעם הארץ הפרשת דמאי: מתני׳ כשיר לא ישסו יין. ופגמ׳

 אף הוא. יוחנן כהן גדול: נובל

 ואנן אקא יהבינן לכתנים ולודי אשאר
כל בית שאין  מעשרות אמר ריש לקיש ב
 מתודה על מעשר ראשון שוב אין מתודה
 על שאר מעשרות מאי טעמא אמר אביי
 תואיל ופתח בו תכתוב תחילה מכלל
 דאפרושי חוו מפרשי ותא תניא אף תוא
לפי  ביטל א<את הוידוי וגזר על חדמאי ג
 ששלח בכל גבול ישראל וראת שאין מפרישין
 אלא תרומח גדולח בלבד ומעשר ראשון
 ומעשר שני ״מקצתן מעשרין ומקצתן אין
 מעשרין אמר לתם בני בואו ואומר לכם
 כשם שתרומח גדולח יש בת עון מיתת כך
 תרומת מעשר וטבל יש בתן עון מיתת
 יעמד ותתקין לחם חלוקח פירות מע״ח
 מפריש מחן מעשר ראשון ומעשר שני מעשר
 ראשון מפריש ממנת תרומת מעשר ״ונותנת
 לכתן ומעשר שני עולת ואוכלו בירושלים
 מעשר ראשון ומעשר עני תמוציא מחבירו
 עליו תראיח תרתי תקן ביטל וידוי דחבירים
 וגזר על דמאי של עמי תארץ: ואף תוא
 ביטל את חמעוררים: מאי מעוררים אמר
 רחבת ״בכל יום ויום שתיו עומדים לוים על
 דוכן ואומרים 1עורח למת תישן ח׳ אמר
 לחן וכי יש שינח לפגי חמקום וחלא כבר
 נאמר 2חנח לא ינום ולא יישן שומר ישראל
 אלא בזמן שישראל שרויין בצער ועובדי
 כוכבים בנתת ושלות לכך נאמר עורת למת
 תישן ת׳: ואת תנוקפים: מאי נוקפים אמר
 רב יהודת אמר שמואל ה<שהיו מםרטין לעגל
 בין קרניו כדי שיפול דם בעיניו אתא איהו
 בטיל משום דמיחזי כי מומא במתניתא תנא
 שחיו חובטין אותו במקלות כדרך שעושין

 אותו לפני עבודת כוכבים אמר לתם עד מתי אתם מאבילין נבילות למזבח נבילות הא שחיט
 לתו אלא טריפות שמא ניקב קרום של מות עמד ותתקין לתם טבעות בקרקע: עד ימיו חיח פטיש
 מכח בירושלים: בחולו של מועד: כל ימיו לא תית אדם צריך לשאול על תדמאי: כדאמרן:
/ משבטלת םנתדרין הבטל תשיר מבית תמשתאות שנאמר 3בשיר לא ישתו יין וגו׳ משמתו  מתני
 נביאים תראשונים בטלו אורים ותומים משתרב בתמ״ק בטל תשמיד ונופת צופים ופםקו אנשי אמנת
 מישראל שנאמר 4חושיעח ח׳ כי גמר חםיד וגו׳ רשב״ג אומר י<תעיד ר׳ יחושע מיום שחרב בחמ״ק אין
 יום שאין בו קללת ולא ירד תטל לברכת וניטל טעם חפירות ר׳ יוסי אומר אף ניטל שומן תפירות ר׳
 שמעון בן אלעזר אומר הטהרה נטלה את ׳)(תטעם ואת) חריח חמעשרות נטלו את שומן חדגן >* וחכמים
 אומרים תזנות ותכשפים כילו את תכל: גמ׳ וממאי דמשבטלת םנתדרי כתיב אמר רב הונא בריה
 דרב יחושע דאמר קרא 5זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם אמר רב 8אודנא דשמעא זמרא תעקר אמר
 רבא זמרא בביתא חורבא בסיפא שנאמר 6קול ישורר בחלון חרב בםף כי ארזת עדת מאי כי ארזת
 ערת אמר ר׳ יצחק (י) ״יבית ״המסובך בארזים עיר תוא אלא אפי׳ בית ״המסובך בארזים מתרועע אמר רב
 אשי שמע מינח כי מתחיל חורבא בסיפא מתחיל שנאמר חרב בםף ואיבעית אימא מחכא 7ושאיח
 יוכת שער אמר מר בר רב אשי לדידי י<חזי ליח ומנגח כי תורא אמר רב חונא זמרא תגרי ודבקרי שרי
 ״דגרדאי אםיר רב תונא בטיל זמרא קם מאת אווזי בזוזא ומאת סאת תיטי בזוזא ולא איבעי אתא רב
 חסדא זלזיל בית איבעאי אווזא בזוזא ולא משתכח אמר רב יוםף זמרי גברי ועני נשי פריצותא זמרי
 נשי ועני גברי כאש בנעורת למאי נפקא מינח לבטולי חא מקמי תא אמר ר׳ יוחנן כל תשותח בארבעח
 מיני זמר מביא תמש פורעניות לעולם שנאמר 8חוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם
 וחית כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיחם ואת פועל ת׳ לא יביטו מת כתיב אחריו «לכן גלח עמי מבלי
 דעת שגורמיז גלות לעולם וכבודו מתי רעב שמביאין רעב לעולם וחמונו צחח צמא שגורמין לתורח
 שתשתכח מלומדיח 10וישח אדם וישפל איש שגורמין שפלות לשונאו של חקב״ת ליואין איש אלא תקדוש
ת׳ איש מלחמת ועיני גבותים תשפלנת שגורמין שפלות של ישראל ומת כתיב אחריו לכן 1  ב״ת שנאמר 1

 הרחיבה

 מפרש מנא לן דמשבטלה סנהדרין
 הוא: נביאים הראשונים. בגמרא נע״ב]
 מפרש: נופה צופים. מפרש בגמ׳ נשס]:
 אנשי אמנה. בוטחים בהקב״ה וסומטן
 עליו לעשוח טוב ואין דואגין לחסרון:
 גמ׳ אמר רב יוסף. הט קאמר וט
 ביח המסובך בארזים עיר הוא
 שלא יהא נוח ליחרב: מחרועט.
 לשון ערה כמו ערו ערו(תהלים קלז):
 בסיפא מהחיל. מאיסקופת הבית
 וסממיו מתחיל: ושאיה. לשון בימ
 השואה מאין יושב וממוך כך שעירים
 מרקדים שם ומנגחין וכותחין אמ
 שעטו: זמרי מגדי. מושט ססינומ
 בחבל שרי שאינו אלא לזרזם
 במלאכתם: ודבקרי. שמזמטן בשעה
 שחורשין ואינו אלא לטין את השווטס
 למלמיהם שהולטן לקול השיר דערב
 עליהם: דגרדאי. אינו אלא לשמוק:
 בטל זמרא. גזר על דורו שלא יזמרו
 בביחם ובבית משמאומ: ולא איבעי.
 ולא היו רוצים לקנותם בכך: זלזל
 בה. ולא הקסיד למחות בידם: כאש
 הנטורה. לפי שהעונה מטה אזנו
 לשמוע אמ המזמר לענות אחטו
 ונמצאו האנשים ממנים לבס לקול
 הנשים וקול באשה ערוה׳) כדכתיב
 השמיעני את קולך (שיר ב< ומבעיר
 אמ יצרו כאש בנעורמ אבל זמט גברי
 ועניין נשי קצת פריצומ יש דקול
 באשה ערוה אבל אינו מבעיר יצרו
 כל כך שאין המזמטם מטיס אזנם לקול
 העונים: לנטולי האי מקמי האי.
 אם אין שומעין לנו לבטל אמ שניהם
 נקדים לבטל את זה שהוא כאש בנעורמ:
 צחה צמא. צמא(שמומיז) מתרגם צחותא:

 הרחיבה

 ותרומת מטשר מון מיתה. באלו הן
 הנשרפין(סנהלריןפג.) ילפי׳ לה. וכשאתם
 לוקחין מעם הארץ והם לא הפרישו
 אלא מרומה עודנו טבל למעשרות
 ואמם נענשים מיתה: מפריש תרומה
 מטשר ונוהגה להק. מפטש כל
 המעשרומ ממנה להוציא מידי טבל
 ואחר כך מפריש מתוך מעשר ראשון
 מרוממ מעשר מה שעל הלר להפריש
 ונומנו לכהן משום דאימ ביה עון
 מימה אממור עלייהו שלא לעכבו
 אצלו ולמכור לכהן כשם שהוא מעככ
 אצלו מעשר ראשון ומעשר עני ואומר
 המוציא מחבירו עליו הראיה גזירה
 דלמא ט משהי ליה גביה אטל ליה
 אבל מעשר ראשון ומעשר עני מומטם
 לזטס ואין בהן אלא גזל כהן הלכך
 המוציא מחבירו עליו הראיה. אלמא
 אפרושי נמי לא הוו מפרשי ואח
 אמרמ לפי שאין נומנין אומו כתקנן
 הא אפרושי מסרשי ליה: סרתי תקון.
 לעולם העכרמ הודאומ מעשר משוס
 שאינם נותנין אותו ללרם הוא והא
 דתניא לפי ששלח בו׳ לאו אביטל
 את הרדר קאי אלא אגזר על הדמאי
 קאי ותרתי תקנות תקן ביטל רדר
 של חברים אע״פ שמפטשין אותו
 לפי שאין נומנין אומו כמקונו וגזר
 על הדמאי על לוקח מעם הארץ לפי
 ששלח כוי: מסרטין. כשהיו רוצץ
 להפילו לארץ לשוחטו: שיפיל דם
 בעיניו. ואינו רואה ואינו מתחזק כל
 כך על רגליו. ונוקפין לשון ונקף סבט
 היער (ישעיה י): חובטין. להפילו לארץ.
 ונוקפין לשון מבטה ומכה כדאמט׳

 מםורת הש״ם

 א) [תיספ׳ פי״ג] נ״מ צ.
 יומא ט״ ב) [עי׳ תוס׳ שנת
 יג. ד״ה רנא]׳ ג) [עי׳ מוס׳
 יומא ט. ד״ה מעשר],
) [תוספתא סי״ג],  ו
 ה) [מוס׳ פי״ג ע״ש],
 ו) [נמשנה שנמשניוס איתא
 משוס ר׳ יהושע וכ׳׳ה לקמן
 כפיסקא], ז) [בירושלמי
 ל״ג], P) [עי׳ הגי׳ נע״י],
 P) צ׳יל המסוכך ונ״ה
 ברש״א\)נ״קנא.,נ)[גיר׳
 הערוך נערך נקר ג׳ דגלדאי
 שהן עכלנין מפני שיש בזמר
 שלהן גדופין אסרן רנהונא],
 ל) [לעיל מב: סנהדרין צג.
 צו:], מ) [לכריס נו],

 נ) [נרכומ כד.],

 הגהות הב״ה
 (א) בםשנה שומן הדגן
 (ומכמיס אומרים) מא״מ
 מ״נ ס״א ל״ג ליה [וכן
 נירושלמי ליתא]: (5) גם׳
 אמר רב יצחק וכי כימ:

 גליון הש״ם
 נם׳ אודנא דשמעא. וי״ף

 פ״ה לברכות:

 מוםף רש״י
 ביטל את הוידוי. של
 מפשר, ואפילו של תכריס,
 שאין לומר בערתי הקדש
 מן הכית וגס נמתיו ללד,
 לפי שלא היו נותנים מעשר
 ראשון ללד נהלכתו,
 דרחמנא אמר ללדם
 וקנסינהו עזרא וצוה למתו
. וגזר על ( צ ז נ ב-  לכהניס ;
 הדמאי. כלוקח מעם
 האר! שיפריש הכל מספק
 מפני שהטבל עון מימה,
 תון מן התרומה שלא גזר
 להפרישה ולא גזר על
 הדמאי, לפי ששלח בכל
 גמל ישראל יראה שהיו
 עמי האק מזלזלין
 במעשרות ולא היו מפרישי!
 אלא מרומה גדולה 1שם).
 מפריש ממנה תרומת
 מעשר ונותנה לכהן.
 משוס דסנר עס האק ללד
 הוא דסקיד רתמנא למימכ
 תרומת מעשר ולא לדידי
 ;בכורות יא: גזי־ש שני

 שגורם כ! בגנזי).
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