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והיה לבבם זה להם וגוי,ם 4ואומר סכי כאשר השמים החדשים והארץ
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י כב
החדשהונו' יגעיהס

ואומר סובאלציון גואל ולשבי פשעביעקב נאםיי' ,ואומרואני ואתבריתי אותם אמר יסנטי-יא

5

יי'רוחי אשרעליךוכו' ,על אחת כמה וכמה שתאריכוןימים בעולם הזה ותראו לכם
בניםובניבניםותוכולחיי העולם הבא.
ס לי קי

פרשהים

אם כסף תלוה :את עמי .רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות ,חוץ
מזהועוד שנים סואם תקריב מנחת בכורים,
אלא רשות ,תלמוד לומר תקריב את מנחת בכוריך ,חובה ולא רשות; כיוצאבונואם שמית כ כה

ו ייקרא ביד
חובה ,אתה אומר חובה ,אואינ

)1

ין

מובח אבנים תעשהלי ,חובה ,אתה אומר חובה ,או אינו אלא רשות ,כשהוא אומר
אבנים שלמות תבנה ,חובה ולא רשות; אףכאן אתה אומר אם כסף תלוה ,חובה ולא
ו אלא רשוה ,כשהוא אומר מהעבט תעביטנו ,חובהולאיבריח ח
רשות ,אתה אומרחובה ,אואינ
טי
רגזות - ,אם כםף תלוה
 .כסף בכמף אתה מלוהו ואי אההמלוהו פירות בפירות;
כסף בכסף אהה מלוהוואי אתה מלוהו כמף בפירותופירות בכם".
אח מ .,ישראלוגויעומריןלפניךללוות ,עמי קורם- .עניועשיר,עני קורם,
ענייךוענייעירך,ענייךקודמיןלענייעירך,ענייעירךוענייעיראחרת,ענייעירךקורמין,
שנאמר אתהעני עמך,

י

 1א היה 1להם] מ ח'1וגו']וא ח'  1ט חדשים ן והארץ
החרשת
אטכ ,ח'  1וגו'ן אט וב  2 -ולשבי וכו'י"!
אטב חן א נ וגף1אוחסן אט ח' 1אמר וכףעליךן אט
כ ח'  3 -טבעות-זימים1הזה] אכ ח' 1לכם] ט ח' -

(יט)  7ר' ישמעאל ובו" מס' אחדש שיא
ואם מזבת וכר ,ומה שאמר א ם לפי שאינו מחויבלהלוות
אם אין לו ,סההו" 41ואפשר דה"י מלה אם כאן כמו
שאתה מלוה 13 :כסף בכסף וכו..דייק מהקדם השם
געי ועודדהיהדי לומר אם תלוה ,סהתו"ה - :פירות
נלזהמי
'
ח
 4ותזכו וכו'] אטכ
פרות' סאה בסאה ,ב"מ פ'ה מ"ט ומלות ד"א שבדפוס
בפי
  5סליק] כ"ת א ,ש"ג ת' -ראשון מיוסרותוכן בפ"ז נראה הלא גרס לה 14 :כסף
 6פרשה י-ם] ב"ה ר ,אכ פרשה א' -
בפירות .היינו שמקדים לו מעות וקונה בזול וכדתנן אין
(יט)  7את עמי] אכמ ח ,,אכ וגו' 1ואם] ט ח'1
א
פוסקין על הפירות עד שיצאהשער ,שם מ-ז ,אבל יצ
'
ח
 1חוץ וכו' אומר שורה יא] ם ח' 8 -
שבתורה] א
השער פוסקין מפני שיכול ליקט בזה השער אצל אתרים'
ד
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ק
 ופירות בכסף' היינו שנותן לו פירות ומוקיר גביהבשביל המתנת מעות ,ונראה ואין זה מה ששנינו במשנה
בכורים] אב נ' וגו' 1אתה אומר חובה] מ ח'  9 -אתן
ב שם דאין מרנין על המכר ,רזה בכלענין אסור אפילו
וק ח'1בכוריך] ד ח' ,כ בכורים1אוק אם  10 -תעשה
מכר לו את שדהו ואין לו ענין לפירות דוקא ,אלא נראה
,
,
ח
'
ח
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1
מ  1כשת"א]
דר,יינו כעין טרשא דרם פפ4ש בבלי סה' שמיכר לו כשער
אכמ ת"ל  11 -אכ ואף 1אתה אומר] מ ח'  1תלוה] כ
הזמן שיתן לו בו המעות ,ומש-ה נקט פירות דבר שרגיל
ח' ,מ נ' את עמי  1ולא רשותן 4טכמ ה'  12 -אתה
השער להשתנות למי הזמן ,ולפת יש מקום לומר דסאה
בסאה ודומיהן מן התורה אטור ,ונשךהיינו רביעת קצוצה
אומר חובה] כ1מ ח'  1כשת"א] אטכמ ת"ל 1לפיהעבט
והרביתהיינו שמרויח ע"י השער ,רכ"נ לפי הפשט
במשנה
כבמקרא 1תעביטמ] א נ' וגו'  13 -אם וא' בכסף שוה"ס
דקאמר אישו נשךואיזהו תרבית ,והא דקאמר כיצד לאו
בפ'ב] כ! ח' 1אכ מלויתוכןבכלן1ואיוכו' מלוהו שוה"ס
דוקא אלא אדא מתרי ותלתא גוונא נקט ,וכן משמע מן
בפ'אן א ח' 1כואין את 1מלוהו בפ'ב] ד מלוה1בפירות]
הברייתא דבבלי שם ס :איןלי אלא נשך בכסף וכו' נשך
באוכל וכו' ורבית בכסף וכו' משמע שוקכםענינים שונים
ד נ' ד-א  14 -כסף וכו'] כ אם כסף וכל כמף בכסף
ועי' מ-ת דברים כג כ דף קנא ,אבל לפי מסקנת רבא
את מלויהו חוץ את מלויהו כסףופירו' בכסף( 1)1מלוהו
אין הלוק בינים ולא נאמרו אלא לעבור בשני לאווין,
בפ'א] ד מלוה  1אטואין את  1בפירות] א ח'  1בכסף
וכדברינו משמע מן הברייתא דירושלמיי ע"אאיןלי אלא
נשך בכסף וכו' ,ויש לפרש רבית בכסף בגוונא ולעיל
בפ'ב] ד נ' וכסף בפירות  15 -אתעמין אכ ח' ,ט אם
שנוהן לו כסף ומחזיר לו פירות או שמקדירם לו פירור-ץ
כסף תלוה אתעמין ישראל]כ
 :עמיו וגוי] פ וכנעני1
ומשלם לו בכסף ,או אפשר רס"לדשייך בכסףגופיהרבית
כגון במקום דכספא טבעא ודהגאפירא ושייך רבית בחבא או במקום דהוא להסךשייך רבית בכסף ועי' עוד ב-מעב:אין
לווין על שער שבשוקלפיפי' רש"י שם ,ובסהתו"ה מפרש כסף בכסף וכר ,דדוקא כסף בכסף הוה רבית ,אבל פירות
בפירות וכן כסף בפירות לא הוה רבית קצוצה ,ואין זה אלא דוחק והסך הפשט 15 :ישר4של וגויוכו' .אפילו לגוי
ברבית ולישראל בהנם ,ב"מ ע* וכן תנחומא סייד ותנחומא ב ס'ח ובז' -נעניועשיר וכוי ב-מ שם .וגרסת הילקוט מורכבת
ד"ה
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רשה יט

רש היה לו כנושתם .לעף שעמך לא
לו כט"מ ,אבל תה
תה"
לעודר כצהטה) -. .לא תהיה לו כנחפה .שלא תראה לו
סאת ככל זמל4א --לק"
רפא 6 "3תשימון עלע נשך* מה תלמוד לומר ,לפי וטמא אומר
כמפך התן
בנשך ,הרי וה שהרה למלוה ~טלאילוה  6ברבי ,אתה עמר למלוה אעו אלא
שם שם*לליה,
ושומר 40של) ריקח מארעו נשך ולערביה ,הרי זה אוהרה ללוה
י
ר
ו
ה
ש
כ
אמור ,יתומה תעל ארע כמפך לאתתן לו בנשך ,הרי וה אזהרה למלוה שלא ילוה
ברביתכן .איןלי אלא אזהרה ללוה ולמלוה ,אוהרה לערב ולצדים וללבלרמניין,ת"ל
לא וששימון עליו נשך ,מכל מקום; מכאן אמרו ,המלוה ברבית עובר על חמשה
שםיטיד דבונים :משדם בל תתן ,בל תקח ,לאתשימדןעליךנעמך ,לאוכהיהלךכנועמני0,וכ.פני
עור לא תתן מכשול; כשם שהמלוה והלוהעוברין בחמשה דברים ,כך הערב והצדים
והלבלרעוכרין; רכייהודה מתיר ללבלר ,רכי מאיר אומר ,המלוה כרכית ואומר
למופר ,בא כתובולעדים חתמו,איןלו חלק במי שפקדעלהרבית.
,
ך
ד
מ
אם חבול תחבול .רבי ישמעאל אומר ,בא הכתוב לל
שתהא עושה
מצוה ,ותהאנוטל אתשלך - .עד בא השמש תשיבנו לו ,זה כסותיום ופאתה

זיו"

י

עומדין] ט ח' 1 ,עומדי' ,קעומדיםולפניך]כ ח'1ללוותן
פ ח'1עמי] פ ישראל 1קודם] אכ ח"פ נ' את הכנעני1
קודם] אכח ,.ט נ' שנאמר את העני  16 -עמו' הקו'
ך1עירך] כג'וגר1
ענייך ומ'עירך בפ'ב] מ ח'ן כועניי
גנייך קודמין] אכ ח'1לעניי עירך] אכמפ ח1,פ נ ,כאן
שנאמר עמך)1ועניי וכו'קודמין] אכ ח 17 - ,עם ,הקו'
ינ'] אכ תיל  1את העני] אט ח'  1 -המוסגר ח' ד
(וגס פ) ,מ גשתרבב למטה אחרי בכל זמן 1כנושהן כ1
וכו'
ג'לעניולעני] כ לעם ולא וכו' כנושא אח'
כנושה] אט ח- ,כהייה ונ' את  2 -לא וכו' כנושהן כ

יאבל

ית'לא תראה לונפשך1ק"]ל  3 - 4צ-ק
ן*] אטכס ח'  1אתה
טס
4למלי] מ 'א"
אומר] אטם ח /א ל אח אכ רהרי זה אזהרה1למלוהו
מ ח' ,אב ך שלא ילוה בועית ואו )רנו אלאן מ ח/
נ"
אכ או הרי זה  5 -ללוה] אטב אזהרה ללוה ,מ ואזהרה
למשה הוא 1כשה-א] מ שר 1כ מאתו וגף 1נשך] ד ח'1
 ,מ ח"ןח ,א מ וגף  1הרי זעף אמור
ותרבטק דטוי
נוה"ח מח'1ען אד מאזהרה ד ח' 6 -אמחק ט
ח'1המשגר ח' דמ1כואת1טכספך תר1לו בנשךן מ
ח'  1הרקכח'11יכך,טע ושלא לח ברמח]ט
ח"  7 -אטכמ למלוה וללוה ,מ ר אבל 1אזהרה אט
כס ח' ן ד לעדים ולערב ולבלר  1לערבן כ ח' 8 -
נשן] ד ד'  1מכאן וכר עוברין ש"אן בז ח' 1אפ
עמלייכי
ן1עלן מפ ח' ,אכ משוםן מפ בחמשה  9 -דברים]
פ לאויןן בל] מפ לאן בל בפ'ב] ד וכל ,פ לא ,מ ומשום
אל  1לא בפ'א וכו'] אכמס לא (מ ומשום לא ,פ ולא)
תהיה לו כנושה לא (מ ומשום ולא .פ ולא ,כן בס-א
גינצבורג) תשימון עליו נשך 1וק לפני ,מ ומשום ולפני
  10אכמ וכשם  1והלוה] כ זה לזה  1אכ עיבר1
בחמשה] מ ח /אכ משים חמשה1דגרימן מ ח'1והעדים]
כ ח' 11 -עוברין] אכ ח1,רבייהודה] דרבי  1מתיר]
מ פוטר 1אפכ בלבלר ,מ את הלבלר ן ואומר] מ הרי

שי-

*

עמ' הקו' ענייך

מגרסאותהמכילתא והגמ' ועי' פ-ז]16 :
וכו' .ב-מ שם ופ-ו תנחומא ס'טו ותנח' ב שם
לעני שעמך ובו" ועי' ג' כ'י'מ לעם שעמך ,ואפשר דב'
גרסאות נינהו ולג' האחת צ"ללעני שעמך וכו' אבלהייה
לעשיר .ולג' השנייה צ"ל לעם שעמך וכו' אבלהייה בנושה
לאחרים 2 :שלא תראהוכו' .ב"מ עה :ןועי' פ"ז המוסיף
שלא יתבייש] 4 :אזהרה למלוהוכו' .צ-ל כאשר הגיה בז-ר
אזהרה ללוה וכו' ,אתה אומר ללוה אואינו אלא למתקוה,
כשהוא אומר אל תקח מאתו הרי וכו' למלוה אמור ,ומה
ת"ל ואת כספך וכו' אזהרה ללוה ,וכן מוכח שהיתה גרס'
הפ-ז ומ-ח ,אבל בא-צ מוחק מן אתה אומר וכו' וגורס
אין לי אלא אזהרה למלוה ,אזהרה ללוה מניין ת"ל לא
תשיך,וכעין זה הגיה בע"י רקראינו מותק כאן אלא גורס
לקמן כשהוא אומר לא תשיך לאחיך הרי לוה אמור ,וכן
איתא בספרי דגרים פ'רסב ומ"ת שם בג כ דף קון וב"מ
עה :ושב-ר פ'כ דלא תשיך אזהרה ללוהועי' לקמן8 :
מכאןוכו' .ב"מ פ-ה מ'יא ,פ-ז 9 :משום בל תתן .לפי
הגהתנו לעיל צריך להגיה כאן משום בל תשיך אבל קשה
להגיה כן מאחר דבמשנה ג"כ נזכרו אלו הלאוין שמונה
כאןועוד דלמי גרסתנו לא נזכר לעיל לא תשיך ולפי הגהת
הא"צ וש"י א"ש כאן 10 :נחמשה דברים .בא"צ וש"י
"
מחקו אלו המלות ועי' בבלי שם עה 11 :ר' יהודה וכי
תוספתא ב-מ פיו הט'זוכן גר' דעתיונתןכאן - .ר' מאיר
וכר.תוס'ה'יז ב"מ עא'ירוש'יע'דןבכלןמאמ' ר'יוסי]ות-כ
בהר פרשה ה ה'ג 14 :ושהא טטל וכו' .כלומר האי אס
רשות הוא ולמדך הכתוב שמחויב אתה לעשות המצוהויכול
אתה ליטול את שלך ,y~b ,ולא הבנתי דבריו ,ובש-י פי'
דה"ק שלא תהיה שביעית משמטהווהיינו דקאמר שאתה
מקיים מצות חזרה אבל אעפ-כ הוא שלך ,אבל אין זח
במשמעות הלשון ,עוד מביא פיר' אחר דחבולתחבוליתירה
קשיאליה ומתרץ דקמ"ל דלא תימאכיון דמחזיר למה הוא
ממשכן .לזה כהב אם חבול אע"פ שחבלת מעם תחבול פעם
אחרת כדי לקיים בצות חזרה וגם אתה נוטל את שלך,
ע"כ ,ואין לדברים אלו טעם ,ואפשר דאדלעיל קאי אם
כסף תלוה ,וקמ"ל שמקיים מצות הלואה אע-פ שממשכן,
ואולי לזה כיון בם-ס אלא שסותם מאיזה מצוה מדבר- -
ומ"ת
ז~-ה כסורךיום וכו' מכדרשב"י ספרי דברים פ'רעז
שם כדיג (וף קנח) ב"מ פ'ט מ'יג ובבלי שםקיד:תני ר'
שיזני עד בא השמשזו כסותלילה השב תשיבוכו'ווכסות
ורש"י1 :
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מחזירלו כלהיום ,איןלי אלא כמות יום שאוהדה מחזיר לו כל היום ,כמות לילה
שאתהמחזירלו כלהלילהמנין ,תלמוד לומר סהשבתשיבלו את העבוט כבא השמש;יביים כדיג
מכש אמרו ,ממשכנין כמותיום בלילה וכמות לילה ביום ,ומחזירין כמות יום ביום
וכסות לילה בלילה.
לבדה,
ץ
כי היא
כמותה
ץ
טל"--.היא שמלתו לעורה חיק--.במה
יככב ,להמאעור מצר--והיהכי יצעק אלי ושמעתיכיחנון אנק רנתן אומה
הרי'איצא ח"ב לחבירו מנה בביץ דק ועלץ כמתז במאתים ,לא יאמר לו מכור
כמוהך והתכמה במנהותן לי מנה ,לכך נאפר היא שמלתו לעורו ,אי אתה רשאי
למנוע ממנו כמות שהיא נופלת לשארו - ,ושמעתי כי חנון אני ,שברחמים בראתי
אתעולמי.
י
ק
י
א כד
אלהים לא תקלל .למה נאמר,לפי שהוא אומר סונוקב שםיי' מותיומת,
ט'
עונש שמענו ,אזהרה לא שמענו ,לכך נאמר ,אלהים לא תקלל ,מכל מקום ,דברירבי
עקיבא ,ר' ישמעאל אומרבדיירן הכתוב מדבר ,שנאמר עד האלהיםיבא דברשניהם.
ן אלהים לא תקלל .איןלי אלאדיין ,נשיאמנין ,תלמוד לומר ונשיא בעמך
לא תאור,אני אקראונשיא בעמך לא תאור ,אחרנשיא ואהדדייןבמשמע ,ומהתלמוד
יום ,ואפשר רפ' עד בא השמש ,עד זריחת השמשוכן כבא
השמש וע" ירושלמי שם יב ע'ב ,ונראה דפ' להפך מן
המכילתא ,ועד בא השמשתיירי בכסותלילה ,והכתוב קובע
סוף; הזמן להזרה כלומר לא תעכב המשכון לאחר שקיעת
השמשוכבוא השמשמייפי בכסוסה יוכם ,וכן איתא גשם-ר
פ'לא ס'ז רעד בא השמש קאי אכפות לילה וכבא השמש
אכפותיום ,ועי' מ"כ ורש-ש ורד"ל ופי' מהרדו ,ותחלוץ
ח"א דף נ' מפרש דלפי הירושל' כבא השמשהיינו זריחת
השמש אבל עד בא השמשהיינו שקיעת השמש,ועי' מ"ע
ואונקלוס תרגם כאןעד מעל שמשא ובדברים כמעל שמשא
ויונתן תרגם כאן עד לא יטמוע שמשא ושם כד מטמע
שמשא ,והירושלמי לא תרגם כאן כלום ושם תרגם כמעל
שמשאועי' ס-ז ורש"י;  5טלית וכר .במכררשב-י להפך
ועיין ב"מ קיד :ות"י ופ"ז ורש"י 6 :והיה וכו' אני.
בזי"נ וא"צ ,מחקו אלו המלות .ובמ"ע מפרש דאדלעיל
קאי וה-ק דבא הכחוג לרבות את המצע דאף הוא בכלל
והיה כי יצעק דלעגין השבה גרידא כבר מפירש במשנה
תורה,ואין הלשון משמע כן ,וראיתי בפ-ז דמביא אהה
דברי ר' נתן והיה כי יצעקאלי ושמעתי לאלתר ,ואפשר
שהיה לפניו כן במכילת' ומלת והיה דריש ,דאין והיה אלא
מיד - .ר' נתן וכו' .פ"ז,ועיין כעין דרשה זו לר' נתן מ"ת
דברים כד יא דף קנח :ר' נתן אומר הרי שמצאו עומד
בשוק ועטוף בטליתו שומע אני שהוא רשאי ליטלנה מעל
כתיפו ת"ל בחוץ משעמוד ,ע"כ ,והלשון צריך תקון דנראה
דאסיפא דקרא סמך וצ"ל בחוץ תעמוד והאיש וכו' יוציא
אליך העבוט ,ושמעינן דמוציא מן הבית אגל אינו יכול
ליטול מה שעליו בח.ץ 12 :מכל מקום .מיותר ,וברא"ם
פי' דאזהרה הזאת כוללה ברכת השם וקללת הדיינים ,וזה
י אלא שם המיוחד ,בכנוימנין ,ת"ל
הוא שפירש רפ"י ה"ז אזהרה לברכת השם ואזהרה לקללתדיין ,ובא"צ מגיה ד"אאיןל
אלהים לא תקלל מ"מ,ועי' ת"כ אמור פרקיט ה' ה ירושלמי סנהדרין כה ע"א בבלינו - :.ר-ע וכו' .וכ"ה בבלי סנהדרין
סו .דר"י סובר א-2יהים חול ור-ע ס"ל דקודש וכ"ה בירושלמי כה ע"א ,אבל מס' סופרים פ'ד ה"ה אלהים לא תקלל
משמע קודש וחול ,רש"א קודש ,ובאגורה שם הג'ר' ישמעאל במקום ר-ש ,ולעה מס' ספר תורה פ'ד ה"ה ,ואונקלים ויונתן
תרגמו בם-זדיינים 15 :אניוכו' .פ' דנכתוב נשיא ולא בעי אלהים לא תקלל דריין נמי נשיא יקרא ,ש"י ,ואינו מובן
דאיכזמצינו דנקראהדיין נשיא ,וכעין זה פ' בזי-נ והקשה מלעיל פ'ה דמשמע דאין ללמוד זה מזה ,אבל בלא-ה מצד הסברא
קשהאיך ס"ד ללמודדיין מנשיא ,ע-כ רוב המפרשים נטו מפירוש הזה ,ופירשו דמקשה תרי אזהרות למהלי ,לכתוב אלהים
ונשיא לא תאור ,ומתרץ דאלו כן ה"א דאחד נשיא ואחדדיין במשמע דאם הוא דיין ונשיא אינו חייב אלא אחת ,לכך
י אומר רס"ל להאי תנא
נכתבו ב' אזהרות ,בה"מ ומ"פ ומהתו-ה ,אבל אין הלשון משמע כפיי הזה ולולא דמסתפינאהיית

הם אומר  12 -עה'ק בא] ט ח 1,אכמ וכתוב1ולעדים]
נ,
י1
אכמפ בואו 1א וחתמו ,מפ וחהומו  1מ שאיןל
שפקד] אטםשפיקד ,כ שסוקר 3 -נ עה'ק תחבול] אכ נ'
וגף 1ר' ישמ' וכו' שלך] מ ח'  1כ תהאן עושה] א ח'
  14עה'קתשרינולון אטבח ,.א וג'1זהו אב מה (כח') ת"ל זהן אכ שאתוכן בס'  1 -אין וכו'היום] ט
ה  1אכ "ץ ]*1כ  2 - 4אטכ שאת1הילק טכ
ף תל מום ןכ *:תר
ממשמען כבא השמש] אם ח /אתי-
 3אפ מתן1ו
יתן
  5כ ש  1אט הש1ה]פ חיקה6-להמא] פ מ1עמ] מפ חרפ המצעו
יהיהיכף אנק מפ ח' 1ושמעתק כ ח' ןכי תנץ אם] א
כ ח' ,א וגו'  7 -אכיהרי  1שיצא] מ נ' מביתדין,
טפ שהיה  1בביתדין] מ ח'  1במאתימן מ שוה מאתים1
מכורן ט תן  8 -ט ותכסה1היא וכו'] כ"ה מ ,אדטכפ
כי היא כסותה לבדה (ד ח')  1אטכ אין את  9 -אכ
הימנו  1וק שהוא  1שברחמים] כ ח' .מפ ברחמים 1כ
שבראתי  10 -את] כס ח'  11 -אל' וכו' שניהם ש'יג]
מ ח'  1כ '" וגו'  12 -ט שמענו עונש  1לכ"ג] אטכ
ת"ל  1מכל מקום] ט ח' 1דר"ע וכו'] כ"ה אטכפ ,ר
דר"י רע"א  13 -שנ']נכ ח'  14 -אלאן א ח'ןונשיא]
אט נשיא  15 -לא תאור] א ח'ן אטבדייך ..נשיא -
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לוסת אלהים לא תקלל ,לחיב על והבפני עצמו ועל והבפני עצמו ,מכאן אמרר ,יש
מדבר דבר אחד,וחייב עליו משום ארבעה דברים ,בן נשיא שקלל את האב ,חייב
בארבעה דברים ,משוםנשיא ואבודיין ומשום בעמךלאהאור.רבייהורהבן בהירא
אומר ,אלהים לא תקלל ונשיא כעמך לא תאור ,שומע אני לא יהא חייכ עד שיהא
דייןונשיא ,הלמור לזמר אלהים לא תקלל ,לחייב עליו משום דיין ,ונשיא בצמך,
לחיב עליו משום נשיא ,ומה תלמור לומר בעמך ,בזמן שהן עושין מנהג עמך- .
אלהים לאתקלל .איןלי אלאדייןונשיא ,שאר כל אדםמנין ,תלמוד לומר בעמך
לא תאור ,מכל מקום.
פרשהים

מלאתך ודמעך לא תאחר .מלאתך ,אכוביכורים הניטלין מןהמלא ,ודמעךוו
תרומה - ,לא תאחר ,שלא תקדים מעשרשני לראשון ,וראשון לתרומה ,ותרומה
לביכורים ,אכל אינייודע אי וה מהם יקדים ,אם תרומה לבכירים ,אם בכורים
לתרומה ,אמרת ,יקדמו בכורים שהםקרויין ארבצה שמזה ,ראשית ,בכורים ,תרומה
ומלאה ,לתרומה שאינה קרויה אלא שלשה שמות; ולתקדים תרומה שהיא קרויה
שלשה  <,nlcwראשית ,תרומה ודמע ,למעשר ראשון שאינוקרוי אלא שני שמות;

 1אלהים לאתקלל] ק ונשיא בעמך לא תאורן ע"ז בפ"ע
וע"ז] אכ כל אחד ואחדן אמיכן  2 -דבר] כ ח'ן אחד]
ט ח'ןעליו משום] פ ח' ] טול ד' פ בארבעהו בןן כ
כןןהאב] טפאביווחייב] א~כ נ'עליו  3 -בארבעה]
כ ד' ,אט משום ארבעהןנשיא ואבודיין] אטכפ האב
ן (פנשיא) ומשום
(ט אב ,פ אביו) ומשום (א משום)דיי
(א משום) נשיא (פדיין)ןבן בתירא] כ רן טבתירה -
 4משיא נעמך לא תאוות אטכ ח /ט וגו'ןיהא] אטכ
ליהיהןשיהא] אטכ שיהיה 5 -ריין]ביכק ג' ומשום
נשיא ,א נ' ונשיאן וגשש וכו'נשיאן ק ח' ,אטכ אי
(כ או) נשיא כאחז וכחבריו (ט כאחאב וחבריו) 1 6 -
ומשום]ומהן חב:כ ח'ןבעמךן אטכ נ' לא אמרתי אלאן
בזמן] כ כל זמןןעושין מנהג] אטכ נוהגין כמנהג 7 -
י א אזהרה
אין וכו' ונשיא] מ אזהרה לברכת הדיין ונ ש
לנשיאן שכ-אמנין] מ מנין לשאר כל אדם וג' שאינו לא
דיין ולא נשיא  8 -לא תאור] ט ח'  9 -לא תאחר]
אכמ ח' ,א וגו'ן אכ אילון אטכמפ הבכוריםן ט
הנטלים ,פ שנוטליםן מן המלא] כיה אטכס ורמב"ן ,ד
מהמלאה ,פ מן המלאה וכן במכדרשב"י ורא"ם ,בחינוך
ובבה"מ מן המלאין ודמעך זו תרומה] אטכמ,יכ"ה גם
פ ומגדרשב-י ורש"י רמב"ן וסה"מ מל-ת קנ"ד וחנוך
מצוה ע"ח ורא"ם ורק ד ח'ן פ ודמעתךן כ יסה"מ זה
  10פ הקדוםן מעשרן אטכ מפח,ןשנייכףלחרומהןמ ח'ן וראשון] אטכס ולא ראשוןן ותרומה] מ תרומה,
אטכס ולא (כ לא) תחמה  11 -אבל וכו' בכורים שה'ס
בפ'אן מפ ח'ןיקדים] ט קודםן אם בפ'ב] א ואם 12 -

דנשיאהיינו ראש הסנהדרין (ולא היינו מלך) ,וצ"ל להטך
אנ
י' אקרא אריהים לא תקלל אחד וכו' ומה ת"ל ונשיא
ווככוו' דהא נשדיסא"לבכללדיין ,ואע"ג דמדבריואיןלי 4אדיין
משמע
דנשיאהיינו מלך ,אפשר לומר דה"קאין
לי אלאדיין אבל נשיאעדיין לא נתפרש
וסמך עצמו
על מה שיבאר אחר כן ,ולקמן בן נשיא וכו' ,ע-כ צריך
לפרש דנשיא דקאמר הוא ראו הסנה
אלאדרין 1 :וע"ז בפני
עצמו .בא-צ מגיה כאן אין לי דיין ונשיא ,שאר כל
אדםמניין ת"לבעמך לאתאור ,מ"מ,ומוחק מאמר זה במה"ד
ובאמת שכן הוא הסדר הישר 2 :בן נשיא וכר .המפי
האריכולבאי א.ך אפשר שיתחייב משום אב בפני עצמו
אחרי שאין לגו אזהרה מיוחדת לאב ,אבל המשא ומתן בזה
יוצא מגדר מלאכתנו ,ועיי
ן מסכת סופריכב :סופ"ד4 :
אלהים לא וכו' .מקשה דרי באזהרה אחת ,והלשון צריך
תקון ואפשררצריך לרחוק מלות לא תאור לבסוף ,ואפשר
ג"כ להגיה אלהים וכו' תאור [למז ;-נאמר שאלו נאמר
אלהים ונשיא בעמך לתא שבאורן שומע וכו' 6 :מנהג
עמך' סנהדרין פה 9 .מן המלא .וס"ה ברכב-ן ,ופירושו
שלא ניטל ממנו עדיין כלום ,אבל בזי-ג פ' לפי ג' הישנה
כשהתבואה מתמלאה ומתבשלת ,וכן הוא ברש"י על התורה
ובתמורהד.
אובנלת.לפי הלשון שמעתיק בתוספ .ד"ה מלאתך
יש לפרש כו
כמו שכתבנו ,ועי' ספרי דברים פ'מב
ד"ה ואספת דגנך ובם-ת שםיאיר (רף לה) 10 :תרומה.
תמורה שם ,וע" רש"י עה"ח שכתב ואינייודע מהו לשון
דמע ובתמו' שם מפרש לפי שמדמעת ,וכן מ' בפ"ז ,והא
גופא קשיא למה נקראו ערובי תרומה דמוע ,וגם טעם
התוספ' שם ר"ה מלאתך דחוק ועי' רמב"ן וראב-ע וערוך
ערך דמע ומכי' דרשב"י ויפה כוון המו"ל :דדמע בלי
שומרוני חלב,והיינותרומה ,במדבריחיב.ואונקלוס שתרגם
בכורך והמעך אילי כוונתו כהמכילתא אבליונתן שהרגם
בכורי פירך ובכורי חמר נעווך לא תשהי וכו' בודאי נטה
מפירוש המכילת' - .שלא תקדים וכו' .בא"צ מגיה ,את
המאוחר לא תקדיט ולא תאחר המוקדם ,וא"צ ,ועי' מכי'
דרשב"י ,תרומות פ-ג מ'ו
תוספתא שם פ'דה'י ירושלמי
שם מב ע"ב בבלי תמו'ד
 .וה :שם-ר פ'לא ס'ח ,פ"ז11 :
ו-ורומה .בא"צ מגיה ראשית ,וא*צ ,ועי' ספרי במדגר דף
קמו שורהו:

ידיי

אכ אמרתין כיקדימון א הביכורין ,ט הבכוריםן אכל
שהן ,פ שהרי בכוריםןא קרואין ,מ קרואים ,פ נקראן
כ ראשין אכמ בכורי  13 -ומלאה] אוכמפק ודמע (פ
ורתעה) ,ל רבעי  1לתרומהן מ והתרומה ,פ ותרומהן
שאינתןפ ח /מאינה ,טשהיאןאס קרואה ,פ נקראן אלפן מ ה'ן ט ולשוכן בס'ן המוסגר ח' רמפ  14 -תרומה]
דל ותרומהן
ורמע] ארכפ ומעשר  1למ-ר וכר שמרז] מפ ח'] טכ שאין -

י

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

מסכתא דכמפאכה-טכסטים

פרשה יט

319

ויקדים מעשר ראשון שהואקרוישני שמות ,תרומה ומעשר ,למעשרשני שאירקרוי
אלא שם אחד בלבד; מכאן אמרו ,המקדים תרומה לבכורים ,ומעשר ראשון לתרומה,
ומעשרשני לראשון ,אע"פ שהוא עובר בלא תעשה ,מה שעשהעשוי ,שנאמר מלאתך
ודמעך לא תאחר.
,
ה
מ
ה
ב
ר
ו
כ
ב
ו
בהמה
 .הקיש בכור אדם לבכור
לבכור
כן תע שה ל שורך
אדם ,מה בכור בהמה הנפליםפוטרין בה את הככורה ,אףבכור אדםהנפליםפוטרין
בו את הבכורה ,מה בכור אדם אתה רשאיליתןפדיונולכהן בכל מקום שתרצה ,אף
ם
י
י
ב
י
ב
י
בכור בהמה אתה רשאיליתןלכהן בכל מקום שתרצה;לפי שהוא אימר "והכאתם י
שמהעולותיכם וזבחיכם ,שומע אני יהיה חובה להביא" לבית הבחירה ,תלמוד לומר

"באדם ובבהמה ,הקיש בכור בהמה לבכור אדם ,וככור אדם לבכור בהמה ,מה שמיתי'
בכור אדם אתה מטפל בו שלשיםיום ,אף ככור בהמה אתה מטפל בו שלשיםיום.
ב
י
א
י
ק
י
י
שבעת ימים יהיה עם אמו .למהנאמר ,לפי שהוא אומר ,כוהיה שבעת
כי
ימיםתחתאמי,ריתחת אמונתעםאמו ,אתהאומרתחתאמו,עםאמו,אואינו אלא תחתאמו
כמשמעו ,תלמוד לומר שבעת ימ"םיהיה עם אמו ,מה כאן עם אמו ,אףלהלן עם אמו;
רבי נתן אומר ,לא בא תחת אלא להידרש ,תחת אמו ,אחר אמו ,אתה אומר
החת אמו ,אחר אמו ,או אינו אלא תחת אמו ממש ,הרי אתה דן ,נאמר כאן אמו
ונאמרלהלןאמו ,מהלהלן כממוךלו ,אף כאן כממוךלו - .שכעת ימים יהיה עם
אמו ,מה בכור קדשאינויונק אלאמןהחולין ,אףכולן לאיינקו אלאמן החולין ,מכא]
ב

 3שכ' וכו' .בא-א מוחק מן שנ' עד סה"כ ,וא"צ5 :
הקיש וכו' לבכור שודכם .בא"צ מוחק זה 6 :אף בכור
וכו' .פ-ז 11 :שלשיבנ) יום .עי' כל זהלעיל בא פ'טז
 13עם אמו' כשאמוקיימת ובא"א
ומכדרשב"י כאז
מוחק אלו המלות ולאידעתי למה 14 :כמשמעו .שירבץ
תחת אמו ,סהתו"ה ,פ"א ,שיהאיונק מאמו ,מ"ע' ובז"ר פ'

ייש"י:

חליפי אמו שמתה אמו - :אף להלן עםאמו .פרט ליתום
ועיין ת"כ אמור פרשה ח ה'ד חולין לח :ולעיל בא פ'יח
ד-ה ונעברת ופ"ז ,ובא"צ מסרס ומגיה מה כאן בסמוך
לו אף להלן בסמוךלו 15 :אחר אמו' שנולד אחר מיתת
אמואואינוויו
 .ממששההאאמוקימת(ש"י),פ'א,שיהאיונק
מאמו (מ"ע) 16 :נאמר כאן וכו' מה להלן בסמוךלו שנולד
תיכף לאחר מיתת אמו אף וכו' ,ש"י .ובז"ר פ'דקאי אלא
תבשלוש'גדי בחלב אמו ,מה לההללןב,שמתה האם אף כאן ,ושני
הפיר אינם מתקבלים על
חיא .דמהיכא ס"ד לאסור
יתום עד שהוצרך הכתוב ללמד שהוא כשר ,ועוד דלעיל
ילפינן מן עם אמו דיתום פסול וכאן נקט בפשיטות דעם
אמו משמע להכשיר יתום ,ובא-צ מגיה כל המאמר ע"פ
הת"כ וגורס להדרשלפי שנ' שבעת ימים יהיה עם אמו
יכול עד שיהיה עם אמו כל שבעה ת"ל תחת אמו ,אחר
אמו,יכול אפילויצא ממנה כשהיא מתה,הרי אתהדןנאמר
באן אמו תאמר להלן אמו מה להלן עם אמו אף כאן עם
אמו ,הא כיצד ,נתקיימה שעה  .nrwד"א אמו אמו גז"ש
מה בכור וכו' ,ועי' בתרגומים שתרגמו בפרש' אמור בתר
אמיה ,אבל כאן ת"א עם אמיה ויונתן תרגםיהיהיניק
בתר אמיה 18 :מכאן אמרווכו' .מעילה פ.ג מ'ו בבלי

1ויקדים מ-רוכו' בלבדן ט ולא תקדים מ"ר שאיתקרוי
אלא שני שמות תרומה ודמע לתרומה שהיא קרויה שלש
שמות ולא תקדים מ"ש שאין לו אלא שם אחד לס-ר
שקרוי בשני שמות  1אטב יקדים]ראשון] א ח'ןקרוי
בפ'א] כ ח' ]כ שאין  2 -מ ומכאןן אמרו] ט נ'
 3לראשון] כ ח'ן שהוא עוברן מ שעוברן שנ'] כ"ה
מ ,ט ח' ,אדכ ת-ל] מלאתך וכו'
בו ח' 4 -
אר
תו
אב ודמעך וגו' ן נתאחר] מ נ' בכ
תריבניך תתן לי
 5לשורך] כ נ' וגף ,מפ נ' לצאנך  6 -נכור] אטכס
ח,
פ ן טס הבהמהןבכורן אכמש "'] אכמ נאדם -

יס

-

 7בו] ארס בהן מה] אכ ח' ,מ ומהן אכ אתן אכ
ליחנון פדיונו] אטכ ח' ] לכל כהןן שתרצה] כ-ה מ,
ח,
  8בכור] ק נ' אדם ]ארטב שירצהן אף ב-בן אכ
אתה וכו' שתרצה] אטכ רן מ ליתנוןל לכל כהןן
שתרצה] ק נ' בכל מקום ,ל שירצהן שה"א] מ שנ' -
 15 9עולותיכם וכו' ,כ עול' וגו'ן א וזבחיכם וג' ]
מ יהאן הובה] אכ בחובה ,אס נ'עליון להביאון ם
ח'ן ת"ל] מ נ' להלן  10 -אטכס בכור אדם לבכור
בהמה שכ' בה' לבכ' אדםן מ ומה  11 -אתה] ט ח',
אכ אתן אכמ מיטפל ] אתה] ט ח' ,אכמ תהאן אמ
מיטפל1בו] כ ח' ,סק בה  12 -ט תהיהן שה"א] מ
שנ'  13 -המוסגר רק א ] עס אט] מ ח'] אהה וכו'
עם אמו] טכס ח'ן או] כ ח' ,מ יכול1אינו אלא] אכמ ח'] תחת וכו' אמו שוה-ס בפא] כ ח'  14 -כמשמש] ם ממש,
וכ"הפ] שבעת  [owד"'  15 -ר-ג וכו' ע-מ כן עה'ס שיד] מ ה'] בא] ד נ' הכתוב ,נאמר] התת בפא] ט נ' אמון א-א
וכו' אמו שה"ס בפ'ב] ט ח'  16 -אינו אלא] אטכ ח,ן ממש] אכ כשמועו ,ט כמשמעו
17
ן אתה] א אני ,טכ את -
אףן אכ נ' אמו האמורןלו] ר נ' מהו (פ ד"א)  18 -א כלשן ,ט כולהו ,כ כולהוןן לא] טאינןןיינקו] ס"הפ ,א ינקו

י

י1ל

גי
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כמהשפמים

פרשהיט-כ

אמרו ,כל הקדשים לאיניקו את בניהם ,וטעושרת קלה לאהניק את בנה ,ושלןאין
למדין אלאמן הבכור ,מה בכור הקדש אינו יונק אלא מן החולין ,אףכלן לאיניקו
אלאמןהחולין,כיצרהןעושיןנוטלין מעותמן ההקאדחשר,יםו.לוקחין בהן,בהמהמןהחולין
מתנרכיןהיועל מנתכן.
ומתרחמותעליהן ומניקותאותן ,אף עלפי שאמרו
,
י
נ
י
מ
ש
,
ן
י
נ
מ
ביומ ה שמיני רזרזנו לי
 .אין לי אלא
משמיני ולהלן
הרי
,
י
נ
י
מ
ש
'
א
נ
ש
מה
ו
ב
אתהדן ,נאמר כאןשמיני ונא'להלן
שמיני להלן להכשיר משמיני
'

להלן ,אף שמעי שנאמרכאן ,להכשיר בו משמיניולהלן ,מה כאןביום השמיני ,אף
להלן ביוםהשמיני - .וכיום השמיני תתנולי .להוציא מחומרומן.

פרשה כ

 .רבי ישמעאל אומר ,כשאתם קרושים ,הרי אתם שלי,
ואנ שי קוד ש תהיון לי
איסי בן יהודה אומר ,כשהמקים מחדש מצוה על ישראל ,הוא מוסיף להם
קרושה .אימיבן נוריה אומרו נאמר כאן קרושה ונאמר להלן קרושה ,מה להלן
אסורין באכילה ,אףכאן תהא אמורהבאכילה.
ייקיאיזסי
ובשוי בשרה טרפה .איןלי אלאבשדה ,בביתמנין ,תשמור לומר עכלה
וטרפה ,הקיש טרפהלנבלה ,מה נכלה לא חלק בה ,בין בכיתבין כשדה ,אף טרפה
דכ יניקו ,םיונקין  1 -יניקו] ט ינקו]געש ומעשרת,
כ ומעשרה ] כ העקן אכ אינן  2 -הקדש] אטב
ן אכ כולהון ,ט כלםןיניקו] א נ' את בניהם ,ט
ינקו  3 -כיצד] ט ח' ,א יכיצד,כ ובאיזה צרןהן] ך
ח'ן עוקרן] ט ח'ן ההקדש] א הקודש ,כ הקדשן ט
ולוקחן בהן] ד ח'ן בהמה] ט ח'  4 -ד ומרחמתן
אחריסן אטכ ח'  5 -אטכק 21יום ,וכ-ה במכדרשב-י
כאן ול"א ,י"ז ,ות"י כאן (ועיין למטה)ן איןלין כ

ידע

ח'ןןמנין] אכ ח'ן ם הרני דן  6 -להלן] ט נ' מיוםן
ט השמיני וע' והלאה ירצהן שמיני שנאמרן רט ח'ן
להלן ט בכלןן להכשיר] ס:מ הכשיר וכן בס'ןבון ד בן,
דט נ' שמיניןמשמיני] אכ שמיני ,דט ומשמיני 7 -

להלן] אטכלמ ולהלןן שמ,גי] דם ח'ן שנאמר] רם ח',
ט האמורןבון ט ח' ,ד בן ,אד נ' שמיני ,כ נ' שמונהן
משמיני] רומשמינין מהוכו'השמיני שה-ס בפט] ט ה'ן
מ ומהןביום] מ ח'ןהשמינם ס בשמיני ,אדב נ' שמיני
  8ביום השמיני] ס"ה אכ ונ' שמיני ,מ בשמיני ,דבמוכןןוביום] כ"ה אופק (וכןמבירין וס"א 11סח' שונ',
עי' הוצ' גינצב') כ ח' ,לס ) ניוח ,כבמקראןהשמיני] כ

ח'

-

(כ)  10אכ

 :אנשי 1טכ תהיון פ קודש]
פרשה בןב

כ:כ]! ח'ן אתם] מפ תהיו (פ תהיון)ןשלי] אטט
רי
י 11 -איסי] א אסי וכן גס'ן יהודה] כ"ה דפ ,א
הי
ל
עקביה ,ט עקיבא ,כס עקביאן מ כשהקב"הןעל ישק א
טכמפ לישראלן אכפ להן  12 -פ קדושותןאיסיוכו'
כאכילה שחג בפ'בן מפ ח'1בן] טבין] אטכגור אריהו
מהן אטכ נ' קדושה האמורה (כ האמור)  13 -אטכ
אסורהןאףן אטכ נ' קדושה האמורה] אכתהיןבאכילהן
אכ בהנחה  14 -טריפה] כפ נ' לא ר-וכשכלון אד
טרפה ונבלה  15 -ד גבלה לטרפה ] בה] ד לה]בין

שם יג .פ-ז ור-ל בניהם שלם

שנולדו להם אח-כ

אע"ג דהם קדושים כמותם ויליף מן בכור דאינו יונק
אלא מן החולין דולר קדשים אינו קרוש בבכורה וכאן

מפורש כדעת ר' פרץ במעילהיג תוספ' ד"ה אתיא ,דמה
ששנינו ולד המעשרות לא ינוק מן המעשרות וכן ולד
קדשים ,היים אף דעצמו קדוש דאי בולד חולין פשיטא
וכן איתא להדיא במכדרשב"י ועי' רבב-ס פ'ג דמעילה
ה'י :וראב"ד שם 2 :מה וכו' .אף כולן וכו' החולין.
בא-צ מוחק זה 4 :מתנרבין וכו' .בה' המשנה דמעילה
חלוקי דעות ,דרש"י מפרש שהיה מקדישין בתחלה תנאי
שיהיו רשאין להניק ומל' המכי' לכאורה נראה כפ' רש-י
אבל בתוספ' שם דחוזה רגחוספתא דע1עילה פ"א ה'כא וה'כב
נשנהכןגביפועלין ופרה שעושין והוצל מהקדש ושם אי
אפשר לפרש כן אלא נראה דה-ק דמותר להקדיש בהמה
לחלבה להניק ולדות קדשים ,וכ"פ הרמב"ט ודלא כהשגת
הראג"ד שכתב דאינו מותר אלא למסור בדהמרז חולין
לבד ,אלא שצריך באור מאי אע-פ דקאמר והרי רבותא
יותר אם מותר ליקח בהמתחולין ממעות הקדש דהא ע-כ
הבהמה נתפסת בקדושו-ה ואולי מלת אע"פ ארישא קאי
כלומר אע"ג דבכהאי גומא מותר ,אבל באומן אחר לא
יניקו בהמות קדשים מנהמות קדשים ,א"נ היק אע"פ
שאמרו דמור,ר בהאי גוונא טוב יותר ליקח בהמה ממשת
הקדש משום ראתי לאחלופי ולומר דמותר לבהמת הקדש

עי

ל
יהניק קדשים 5 :ביות .עי' בח"ג וכן ת-י וביומא- .
ל
 .בא-צ מוסיף כאן להוציא מחוסר זמן ,ומוחק מאמר
זה לקמן 6[ :להלן שמיני' ויקרא כב כז 7 ]:אף להלן
וכו' .מכדרשב"י ח"כ אמור פרשה ח ה"ה 8 :להוציאוכו'.
ראין חובה לתנו ביוםשמיני אלא בא למעט מהוסר זמן:
(כ)  10הרי אתםשלי .פ-ז ורש"י ות"כ סוף קדושים:
ן מכדרשבוי דפ*ז ובח"ג
 11איטי בן יהודה וכו'* עיי
ורמב"ן בסה-מ שורש ד,ועי' פסח'קיג[:יומאנב :נרה לו]:
וירוש' ב"ק מ"ג דף ג עיד 12 :להלן' בש' ראה סו כאגבי
נבלה ובשרבחלב - .מהלהלןוכו' .בא-צמהפך מה כאןוכו'
אף להלן ועקרולקמן בס' בפרשה גבי בשר בחלב ,והועתק
לכאן ועי לקמןוחולין קמו :נופסח'כד 14 ]:איןלי אלא
בשדה וכוח מכררשב"י רש.י וראב"ע ופ"ז:
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לאנחלוק בהבין בכיתבין כשדה ,הא מה תלמוד לומר ובשר בשדה טרפה ,חכר
כשדה מצאה ,איןלי אלא בשדה ,בכית ממן,
הכתוב בהווה; כיוצא בו
י שפ בגיא
,
ה
ל
י
ל
ר
ו
ה
ט
מקרה
ה
י
ה
י
ש
י
א
אשר לא
איןל
הכתוב בהווה; שתיוצאבו6כייהיה בך
ש אשר שם כ 1
אלא מקרהלילה ,מקרהיוםמנין ,דבר הכתוב בהווההי כיוצא בו 6מי האי
נטצ כרם ולא חללו ,איןלי אלא כרם ,שאר כלאילנותמנין ,דא דבר הכתוב אלא
שאר כל בהמהממן',טית כגיט
בהווה;יככיצא בו 6לא תכשלנדי בחלבאמו ,איןלי אלאגדי
,
ה
ו
ו
ה
ב
ם
ו
ק
מ
כ
דכר הכתוב בהווהכ 4:אףכאן ובשר בשדה פרפה ,דבר הכתו
שדרך
בהמות להפרף.
1
4
:
,
ב
ל
כ
כ
ו
או
 .לכלב וכככב ,אתה אומר וכלכלב
לכלב ת של כון אותו
ו אלא לכלב כמשמעו ,תלמוד לומר "לא תאכלו כל נכלה,והלאדברים קלוחומר,דביים יד כא
אינ
מה נבלה שהיא מטמאה במשא ,הרי היא מותרת בהנאה ,מרפה שאינה מטמאה
במשא ,אינודין שתהא מותרת כהנאה ,הא מה תלמוד לומר לכלב תשליכון אותו,
לכלב וככלב; ללמדך שהכלב מכובר מן הככד ,שהטרפה לכלב ונכלה לעבר;
ללמדך שאין הקדושברוך הוא מקפח שכרכלבריה ,שנאמר"ולכלבניישראל לאשמיתי"'
יחרץ כלבלשונו ,אמר הקדושברוך הוא,תןלו שכרו ,והלאדברים קלוחומר ,ומה
אםחיהכך ,אדם לא כלשכןשאינו מקפח שכרו ,שנאמריקורא דגר ולאילד עושהיוזמי"י'י"
ו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל ,ואומר 6כמא כבוד מרום 'ם שםיב
עושר ולא במשפט כחציימי
מראשון מקוםמקרשינו.
ן הרען דבר אחר ,הה
לא תשא טומע שוא .הריוה אזהרה למקבללעי
~

5

10

15
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 2בביר ובו" נקט לשון קצרה ובא"צ מגיה ת"ל אין
מושיע ל
יה ,אלא שרבר הכתוב בהוהועיין ספרי דברים
פ'רמג ומ"ת שם כב כז דף קמג ול"ב מדות דר"א בנו
עלריה"ג מדה יח 5 :מניין וכף .בא"צ מגיה גם כאן
ת"ל אשר נטע ,אלא שדבר הכתוב בהוה,ועי' ספרי דברים
פ'קצה ומ"ת שם כ  1דף קכ ,וע" בל הענין רש"י ופ":1
 14ללמדך שאין הקב"ה .שמ"ר פ'לא ט'ט ,רש"י ומ"ז
ופסחיםכב .ברש"י שם 16 :שניוכו'.ומצינו שמשלם מדה
כנגד מדה וכן ת"יעל הפסוק שאחריו פורענותא תתעביד
מגיה ,ש-י ,ועי' בא-א שרומז על התחוטא כי תצא מ"ב
(וכ"ה בתנחומא ב ס'ג) כי שם דורש סמירת הכתובים
ומפרש שהמשיל הכתובהאויבים שפשטוידיהם בכסא הבבור
היינו מקום המקדש לקורא שמגדל ביצים שאינן שלו אבל
בא-צ מוחק כל הכתוב וגורס במקומו שנ' לתת לאיש
כדרכיו(ירמי'לביט) ותו לא 19 :למקבל לשוןהרע .מכי'
דרשב"י,פסח'קיח.תדב-א(פ'כז,ד"ים'כט)פ"זת"יוע"רש"י:

.

דכריבריא נב כז

בפ'א] א ח' 1בין בפ'נ] אובין  -נ נחלוק] אם נחלק,
נ! תחלוק 1בין ברב] אב וביןן ט בשר  2 -מ בההם
כבדויה1כיו"ג וכו' להטרף ש"ח] מ ח'  3 -כבהוויה1
המוסגר ח' דו בו] פ נדבר 1אשר וכו'לילה]ם! ח' ,כ
אשר תוי  4 -בהווה] כבחנייה  5 -ברם] ד ח' 1ולא
חללו] דטכ ת'1
ד ח' 1אב האילנות  1לאן אט ח',
כ ת"ל1אלא] אטכ ח'  6 -כבהוויהוכן בס'1חמוסג'
ח' ד1בו] פ בדבר ובחלב אמק ט ח'  7 -אטב ואף1
כאן] אבנ' אתה שמר ,ט אתה אומר באן 1ובשר] ר ח'1
מקום שדרך] פ שכן דרך  8 -טס הבהמה 1להטרף] פ
לטרףונ' בשדה(וכןבלב-מדה"א),כ1נ'כיוצאבו אל תגזול
דל אקלי אלא עשירמנין ת"לכןאורחותכלבוצעבצע
אלאוברהכחובבהווהשדרסו שלדללהגזל 9 -לבלבבפ'ב]
אט ח'1וככלב] ד ככלב ,טכיבכלב(ילק'ווינ' וככלב)1

כ,

יג

א-א] טמ ח' ,ק ף כןןהמוסגר רק אכ 10 -אייאלא]

ח,

אטכ  1אכ כשמועו 1ת"ל וכו' נבלה] מ ח'  1נבלהן אכ נ' וגף 1והלא]
]וה.ו] מ אמרת 11 -
ונ' אם 1שהיא
מס'] מ שמטמאה 1מטמאה] אכ מטמא1הרי] מ ח'1היא] אס ח'  1אכ בהגייה ,מ בכל הנאה 1כ וטריפה1
12
.
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  13לכלב וככלבן דם ח' 1ללמדך וכף לעבדבפ'בן כסוילק'ווינ' ח'
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המקום 15 -
מ כלב וגו'ו לשוף] כ ח' ,א וגף 1אמר] אכ מ לו  1הקב"ה] ק הב-ה ,אכמ המקום  1אטכמפ תנו 1
לון פ להם
שכרם
1פ
]
א
ל
ה
ו
1
]
ה
מ
ו
1
אפכ
אם
ח'16-
'
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ו
אכמ
אמ
ן
ו
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כ
ש
אטכמפ (כ את) שכרחיה (טחייה,
והרי
פ התתו) לא קפה %כ קיפח) המקום (כ נ' עכר) ק-ו (פ ה') שכר אדם (פ נ' לב"ש) 1שנ' וכו' מקדשים] מ ח'ן אטכ
וכה"אןאכ לאן עושה וכו' נבל] אמכק ח ,,אט
 18אטכ מראשון (כ מראה) וגו'  19הרי] מ ח'ןזה] ד

א"כיסרי

אטכ ומה

וי -

יגף -

-

o
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וה אוהרהלריין שלא
מבצלדין ,עד שיהא בעלדינו עמו ,שנאמר ער האלהים
י
מ
ש
י
וכא דבר שניהם;
,
ר
ח
א
,
ן
י
ד
דבר
הרי וה אזהרה לבעל שלאישמיע דבריולדיין
.
.
;
ו
מ
ע
זנריסיטיז ען 4שיהא בעלדינו
שנאמר יועמדושניהאנשים - .אבאתנין אומר משום רבי
אליעזר ,להביא שבועתהדיין שתהא באמן ,שאםאין עונה אמן אחריו ,עושה אותו
שבועתשוא.
,
ו
ל
,
ן
י
ר
נ
י
ד
.
ע
ם
אמר
ת
ב
י
י
ח
ש
י
א
ש
ש
ר
ד
ם
י
ת
א
מ
אל
ת
ע
יך
ולי
פלוני לי
עד אחד ,בא והצטרףעליו ,וטול אתה מנהואני מנה ,לכך נאמר אל תשתידךונוי.
אמרלו רבו ,אתהיודעבי ,שאלונותניןלי כלממון שבעולם אקאני מבדה ,מנהלי
אצלפלוני וישלי ער אחד ,בא והצטרף עמו כדי שאטול אתשלי ,לכך נאמר אל
תשתידךוכו',ער חמם הואוה - .כך היונקיי הדצת שבירושלםעושין ,לאהיה אחד
מהםהולך לבית המשתהעד שהואיודעמיהולךעמו ,ולאהיה חותם בכס ,עד שהוא
יודעמי חותםעמו- .רבינתן אומר ,אל תשתירדו אל תשת חמם ער ,להוציא את
שם שםטו-טזזקחמםנין ואתהכזלנין שהןפמוליןלעדורו שנאמר סלאיקום -עדחמםבאיש,מהואומר
שם שםיט

0ועשידזם לן כאשר זמם*

מפ חי ,תרב*א פ'כז (דפוס ישן סוף פכ'ט) זווכן בס'ן
בז דמקבל(ילק'ווינ'למקבל) ,ק ותדב"א למקבלי ,תדב-א
ח'
ר
ד"י למקבליםןלשון הרע] א ] הרי זה] דמפ -
 1מב"רן מפ דברי (מ ח') בעלדין אחד ,תדב-א לגעל
דיןן שיהא] אט שיבא ,פ מ שםן בעלדיגו]בו בעלדין
אחר ,פ בעל דין תכירווכן תדב-אן עמו] פ ח'ן שנ'
וכף עמו ש"ג] טכ ת'  2 -ד"א] תדג"א ד"י וגםןה"זן
דם ח'ן זה] תדב"א 11ן ק ישמען דבריו] א יתדב"א
ח ,,ק דברון מ ותדב"א ד"ילדיין (תדב-א אל הדיין)
דבריוןלדייזן ק נ' מבעל דין  3 -א שיהיה] האנשימן
א נ' וגו'ן אבאחניןוכו'ר-א] מ ד"אן טלפחנן 1אומר]
ד ח'] משום ר"א] פ ח'] ורק ר' אלעזרןל ר' אליעזר
אומר  4 -באמן] מכס נאמן1אין] אט  faאתהן אטב
מ אחריו אמןן מ עשהן אט אתה ,כ אותה  5 -שבועת]
א שבועתו ,מ שמע  6 -עם רשען כ ח' ,מ נ' להיות
עד חמםןפ שאם אמרןלו] אב לך ,פ ותדב"א נ' חצירון
איש] פ ותדב"א ח'  1מאתים] מ מנהןדינרין] רק ד ,א
כמפ ח ,,ט ותרב"א ד"יזוזן ולי] כ ולא  7 -בא] א
מפ בוא ,כ בו ,מ נ' אתה ,תדב"א ותהא 1והצטרף] אכ
נ'לי( ,תדב"אמצטרףלי)מוילק' שאל'והצטרף1עליו]אכמ
פ עמה ט לו ונ' על מנת שאקח את שליןוטול אתה]
ט מ  %טלה פ "%לאתה1כמאתןממ]מפרס

 3שנ' ועמדו וכר .עי' כל זה מכדרשב"י ספרי דברים
ז דףקטזמנהדריז:שבועותלא.והנא
פר' קצ ומ"ת שםיטי
דג-א ח"וועי' בה"מ מצוה רפא - .אבא ומ /עי' ספרי
במדבר עמ'כ ,מ"ז ,ובז"ר פ' דאשבועת העדותקאי היינו
שאמרהדיין משביעאניעליך שאם אתהיודעעדותשתעיד
 6אמר לו וכו' .ע" כל
אבלאין הלשון משמע ם
הענין תדב"א זפ-ז 8 :אמר לו וכו' ידך וגו' .בא"צ
מוחק אלו המלות ,ועי' שבועות לא[ :.בתדב*א נצטרף
מאמר זה לשלפניו ונתחברו שגיתם לענין אחד ובהמלות
אמר לו (רבו) כלולה תשובת
ח.בירו .ובכ'י'מ שגרס רבי
הטסח' משובשתן 10 :כך וכו' בא"צ עושה מזה מאמר
בפני עצמו וגורס אל תשתידך עם רשע כךוכו' .וטעמו
משום דלעיל הכוונה שלאיתחברעם התובע הרשע שמבקש
ממנו שיעיו בדבר שאינו יודע ,אבלכאן הפ' שלא יצטרף
י
עם עד שיודע בו שהוא רשע ,וא"ב הוא מדרש בפנ
עצמו ,ועי' סנהדרין כג[ .ועי' בתדב"א שם] 12 :ר'
נתן וכו' .גר' דכל המאמר משובש וז"ל של תדב-א :א"ר

נתן והלא עד זומם הוא זה ועד רשע הוא זה אלא ללמדך
עלהגזלגין ועל ממסנין שהןפסוליעדות הן שנ' ועשיתם
לו וגר ע-כ' ומשמע דר"נ מתמה על מה שמפרש הכתוב
בגוונאדלעילוהרי עד שקר ממש ועדזומם ממשהואוכמו
שמתמההגמי בשבועות שם אלא לא בא הכתוב 4א להוציא
הגזלנין וההמס:יס וכו' ,ובמקום שנ' ועשיתם וכף בסוף
נראה דצ"ל כאשר הוא לפנינו במכילתא שנ'כי יקום עד
חמם באיש ,מהו אומר ועשיתם וכו' כלומר מפני שהוא
חמסן ומתאוה לממון לסוף הוא מעיד עדות שקר ונעשה
בודין הומה ובא"פ מגיה הרשעים בסקוסהחמיגין וגורס
מהו עונשו וע" מכררשב"י ותוספתא סנהדרין פ'ה ה'ה
ובבלי כה 13 :לאיקום .צ-לכייקום,ש-י ,ובמ"עמגיה
לא יקום נוגו'] עד חמס באיש:

ובז ב 1'0שנק תדב"א זעי מ אטול  1ידך] א נ' ע"ר,
פ נ' עם רשע  1וגו'] רק ד  8 -א"ל ובו ],פוכן הרב
שאמרלתלמידו 1רבו]כן ח' ,כ רבין אטכמפ יודע אתה
' 1אטכמפ שאפילו ,פ נ'
(ט אני)  1בי] אטכמפ "
היו 1גותנין] אכמ אדם גוחן לי ,ט נותן לי אדםן אין אני] אטמפ איני ,כ אי'ן א מגדא ,ט משקר ,כ מבזה ,פ
מכזב1מנה ומ'פלוני] אטכמפ"לא (טיהלא) איש (ט ה') פלוני תייגלי מנה (אט ח')  9 -וישלין אטכס ולי ,פ
ואיןליאלאן הצטרף]שכג'לי1כרי]אנזכעלמנתן אטכמפשאקח 10 -ידך]מפיילק'מינ'נ'עםרשעלהוועד תמסןוגרן
טכח' 1ער וכרזה]פוילק'ווינ'ח'ן מוכך 1כשבירושלים  11 -אםשיודעוכן בס'ןהולדן מ מיסב;2-ידך] אט רשעעד,
ו הגזלנים1
כ רשע וגו' ,מ ג' עם רשע 1אל בפירן אכ מל  1חמסןנו רשע  13 -א הגזלניה .החמסנין  1כ החומסנין,ב
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לא תהיה אחרי רבים לרעות* ממשמע שאין אתה הווה עמהם לרעה,
אבל אתההווהעמהםלטובה,כיצד,שניםעשרמזכיןואחדעשרמחייבין,זכאי ,שלשהעשר
מחייבין ועשרהמזכין,חייב;או אחר עשרמוכין ושניםעשרמחייבין,שומעאנייהאחייב,
תלמוד לומה לא תענהעלריב ,אמרה תורההרונעלפי עדים ,הרוכ על פי מטין,
מהעדים בשנים ,אףמטין בשנים ,אחד עשרמוכין ואחד עשר מחייבין ואחד אומר
איני יודע ,הרי זו אזהרהלדיין שלא יטה אלא לכףזכות ,שנאמר לא תענהעלריב.
ודל לא תהדר בריבו* למה נאמר,לפי שהוא אומר 0לא תשאפני דלייקי
איט סו
וגו'איןלי אלא אלו ,חלופיהןמנין ,תלמוד לומר ודל לא תהדר בריבו - .אבא
חנן אומר משוםרביאליעזר ,בלקט שכחה ופאה הכתובמדבר.
כי תפכע .שומע אני כשמועו ,תלמוד לומרכי תראה;אוכי תראה ,שומע
אניאפילו בריחוק ממנו מלא מיל ,תלמוד לומרכי תפגע; כיצריתקיימושני מקראות
 1ממשמעוכר .משנה סוף פ'ק דסנהד' והוספתא שם פ'ג
ה'ז ,ושכדרשם-י בבלי סנהדריןיז .פ"ז 2 :י"ג מחייבין

ועשרהמזכיןחייב' משום דדיגי נפשות בכ"ג לפי שעדה
שופטתועדה מצלתועודג' שעלידיהםיגמר,ובי"גמחייבין,
הרי כל אותן הג' שעל פיהבב) יוגמר הדין הם מחייכיובהי-ן
ן
אותו ,מ"ע .ואפשר דאמר לטובה צריך להשלים
שאי אתה הווה עמהן לרעה כל עקר ת"ל אחר רבים להטות
וא"ש ועי' תוספתא ומכדרשב-י ,וג' הפ-ו משונה לגמרי
מגרסתנו ,וז"ל :לא ההיה אחרי רבים לרעות ,יכול תהיה
אחריהם לטובה ,ת"ל לא תענה על רבלנטות ,אמרה תורה
הרוג ע"פעדים ,והרוג ע"פמטין ,מה עדים בשנים ,אף
מטין בשנים,שהרידיני נפשות בעשרים ושלשה ,אחד עשר
מתייבין ושנים עשר מזכין ,זכאי* אחד עשרמוכין ושנים
עשרמחייבין מוסיפין עליהםשנים (שנים)עדשבעיםואחד
ובו /אבל מתחלה אחד עשרמחייביןואחד עשרמזכין ואחד
אומר איני יודע ,הריזו אזהרהלדיין שלא יטה אלא ע"פ
זכות ,ע-כ ,ונראה דאיזה חסרון גתחלתדבריו ,אבל מ"מ

משמעשהיה גורס קודם אמרה תורה וכו' הפסוקדלאתעגם

על רב לנסות כמו שהוא לסנינו ,ודלא כג' הרמב"םעיי

לקמן 4 :ת"ל לא תענה וכו" ותפס הכתוב לשון זה כמו
ר לך ,דאלו הגומרים אתדינו
שאמר בעדות לא תענה ,לומ
הם כמו עדים עלחיובו מיתה וכמו דעדיכמ שניכם אף
ירושלמי ריש סנהדרין אבל בספ'
מטין וכו /מ"ע,
המצות ל"ת רפב ונער"אה דגורס ת-ל לא תהיה אחרי רבים
לרעוה ,וכן מגיה בא-צ - .ןאמרה תורה וכו' .בתדב-א
שם הג' הרוג ע-פ עדים הרוג ע"פהדיינין (ובספרי מסעי
פ'קס מטידייגים ועי' הוצאתהאראוויטץ עמוד רב הערה
ג) ,מה (כ-ה בד-י ובספרי שם) עדים שנים אףדיינין
שנים .ועי' שם בסוף פ'כז :אנשי משוחות (בד"י ספ"כט:
היו אומרים
בראשונה ,ובספרי פריעדמאנן :דורשי
ייאותו) העדה,
ושפטו העדה ,והצילו העדה ,והשיבורש(ובמלו"ת

פסולים

 1אטכ מן
ט
מ שהםן א
י
רכת
הו
ר 1מה
שנ' וכו' זממן מ ח' [~taa 1אטכ ח ,,א יג
ו'
עו
פסולות,

עסה"ד] ילק'וויג' ח'ן אב מה הוא 1אומר] ד ח14 - ,
עמו' הקו' זמם] אכ ג' מו' ,ט נ' חמס  1 -לא וכו'
כיצד] טס ח'  1לרעות] דכ ח'ן אכ את 1כ הוה 1אכ
עמהן  2 -אבל אתה] אכ ח 1,עמהם] כ שהןוי"ס וכו'
מדברש'טן מ ח'ןזכאי] ט נ' שומעאני 1א זביי ,כוכין
י"ג] םי' 3 -וליעשרןאו וט'חייב] א ח'ןמזכין]ק
ח'  1וי"ב] ק יכ ,כ יאחד עשר ןמחייבין בפט] ולנ'
אחד עשרמחייבין ,כ נ'זכיי שלשה עשר  4 -ל ול א
כבמקרא וכן בס' 1והרוג בפ'ב] פ יהרוג  1מטין] א
ממון וכן בס' ,ילקוט ווינ' מניין ( 5 - )1בשנים בפיבן
אטכ ל או  6 -אכ  1שף) אטכ ת"ל 1הב] אטכ ף
פט" שעירים לאות (כירעץ 7-שי
תיר פס
 8מר] טכ ר ,ט פרט 1א ]6ק

עי

ף"'

"

גדי)-

ד" סי

ן חילופי חילופיהן 1
חילופיהן  1חלופיהן] וליהלופיהן,כ
בריבו] ד ח'  9 -אכפחניןן אומר] ד ח'ן ד בשם ,ט

משםן ופק אלעזרן ד ושכחהו וכק ופיאה  10 -כוכי1
תפגע] מפ נ' שור אויבךן שומע אני כשמועו] טיכול
אפילו פגיעה ממש ,פיכול עדשיפגע בון מאי1אוכי
תראה] דט ח'ן שומעאנין טיכול  11 -בריחוק] מ ח',
אכ רחוק ,ם מרחוקןממנו] טמ ח' ,אכ הימסן מלא
מיל] ט ח' ,מ כמלואעיניון כיצד וכו' הללו] מזם הא
כיצדראייה שיש בה פגיעהןא כתובים ,כ כתובין -

להכריע המשפט אלא פוטרים אותו מיד ולאיוסיפווכרי
יוסי סנהד' מב' ס"לדאיןמוסיפין .מ"ע 8 :חלופיהןוכו' .הדור בדל ונשיאות פניםבגדול ,ונראה דם-לדגשיאותפגים מורה
על הזכותבדין והדור מורה על הכבוד ,ש-י ,ומ-ס ,אבל מה שכחבו דכן איתא בת"כ קדושים פרק ד ה'ב וה,ג ליתא ,דאדרבה
שם אירא להדיא דשניהם הם אזהרה שלא להטותהדין לזכות ,ומפרש לא תשא פני דל שלאיוכנובדין מפני שאין לו במה
לפרנס עצמו ולא תהדר פני גדול שלא יזכנו בדין כדי שלא לביישו מפני שהוא בן גדולים ,ועי' ספרי דברים פ'יז ומ"ת
שם א יז ,דף ט ,וכן מפרש בחולין דף קלד .לא תהדרפני דל על הטיית הדין לזכותו ,ומה שתמה בש"י על סה"מ ל-ת
רעז שכתב ,דלא תהדרפני דל אהרה שלא להטותהדין לזכותו והדכתיב לא תשאפני דל לכפל אזהרה ,לא קשה דהר"מ נמשך
כאן אחר המכדרשב-י ,ואונקלוס ויונתן שניהם תרגמו כאן דהוא אזהרה לזכותובדין מפניעניו ,ועי' סמ"ג לאוין רג ורד
ורשיי ורא"ם 9 :ופאהוכו' .תיבת בריבודייק ,ובבה"מ מפרש דה"ק דבריבואי אתה מהדרו אבל אתה מהדרו בלקט שכחה
ופאה ,אבל ממשמעות הלשון משמע אדרבה להפך,ועי'חולין קלד .וירושלמי פיאה יח ע"ג ולקמן ד"ה לא תטה משפט
וכו' ופ"ז 10 :ת"ל3י תראהוכו' .מכדרשב"י וספרי דברים פר' רכב ומ-ת שם כב א דף קלדוירושלמי ב-מ ח ע"דובבלי
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הללו,שיערו חכמים אחד משבעה ומחצהבמיל ,הוי אומר ,ריס ,נמצינולמריו שהוא
עוברעל מצות עשה ועל מצות לאתעשה.
שור אויבך
 .והו גוי עובד אלילים ,דברי
שנאמר'רבייאשיה ,וכן מצינו שעובדי
:אליליםקרוייםאויבים לישראל בכל מקום,
דבעצצ
0כי תצא מחנה עלאויביך0 ,כי
תצא למלחמה עלאויביך- .רכיאליעזר אומר ,ככר שחזר למורו הכתוב מדבר.
רבי יצחק אומר ,בישראל משומד הכתוב מרבר - .ינר'נתן אומר ,בישראלעצמו הכתוב מדבר 41,אלא מה תלמוד לומר אויבך ,אלא אם הכה את בנך ,או
שעשה עמך מריבה ,נעשהאויבלשעה - .שור אויבך או חמורו .לחייבעל וה
כפני עצמוועל והבפניעצמו - .תועה
 .איןתועה בכל מקום ,אלאחוץ לתהום ,אף
גראש' לז סו ?לפ1י שאין ראיה לרבר ,זכר לדבר0 ,וימצאהו איש והנה תועה בשדה - .ה שב
דמים כב ב תעןיבנ ל למה נאמר,לפי שהוא אומר 0אם לא קרוב אחיך ,איןלי אלא
בזמן שהוא קרובורחוק ,אםאינומכירומנין,תלמוד לומרולאירכתו- .ואספתו.
מציאה שדרכה להאסף ,להוציא את השבורה - .והיה עמך 1עמך,ברשותךי -
עד דרו ש אחיך .ער שתדרוש אתאחיך - .ד"אעד דרו ש אחיך .עד שיצא

י י.

שםלג .ובא"צמגיה לא תראהוליתא דכן הוא בכלהמקומות
שציינתי וע" לקמן ד"ה כי תראהועי' בש-י שצידד ג"כ
להגיהכן ואח"ם חזרבו ,וכבר הקשה הריטב"א האכי תפגע
באבדה כתיבוכי תראה בפריקה ,ותירץ דאפ"הילפימהדדי
וכן תירץ בתוס' הרא"ש הביאו בשיטה מקובצת ב"מ שם,
ובגליון שם כתב דאי אפשר להגיה לא תראה מאחר
י בפריקה ,ועי' פ"ז 1 :ריס .עי' בח"ג
דהברייתא מייר
ובתוספות ב-מ שם ד-ה וזהוריס שכתבו דאית דגרסי רוס
וגרסא זו מביאה גם הריטב-א ושיטה מקובצת שט ,וכ"ה
במכדרשב"י[ועי' מ"תדףקלבן' -נמצינוובו" הל'מקוטע
וכן לקמן ד-הוחדלת,ואפשרשגםמפניזההגיה הגר-אלעיל
לא תראה,ועי' ג' המ"ח ,ואפשר דמעצמוהגיהכן למלאות
החסרון ,ועב-פ הכוונה כך היא,ועי' ספרי דברים שרכב
ומ-ת שם ומכדרשב"י 3 :זהגוי וכו' .עיי מ"ת דברים
כ א דף קיח ונשנה שם בטעות כאשר כבר העיר ע"ז המו"ל
שם וס"ל דמצווה על אבדת עכו"ם ,ועי' מכורשב"י ומ"ת
כב ג דף קלד ב"ק קיג:וסנהדרין עו :ובא"צ מגיה שור
אויבךמצינו וכו' וטעמו נעלם ממני 5 :בגר שחזר וכו"
דאפ"הבכלל ישראל הוא ,ז"ר 6 :ר' יצחק וכו' ר' נתן
וכו" במ"ת שם בחלוף שמות האומרים ובא-צ מגיה .ר'
יצחק אומר נישראל הכתוב מדבר אלא מה ת"ל וכו' וא"נ,
ועי' מ"ת וברים כב ג דף קלר וע"ז בו 7 :אלא אם הכה.
ספרי דברים שרכב פסחים קיג :וע"פ מה שפירשו שם
שונא האמור בפריקה מתרגם יונתןאויבך דכאןאין תארע
תורא דסנאך דאגת סני ליה על חובתא דאנתידע ביה
כלחודך ,ועי' מ-ז 8 :לחייב ע"זוכו' .מ-ת דף קלג9 :
חוץ לתחוםוכו' .מ"ת שם ופ-ז 11 :למה נאמר וכו' .נראה
דהמאמר הועתק מפר'כי תצא לכאן ,וע"כ הלשון מגומגם
ובמ"ע פ' דה*ק דלכך נקט הכתוב השב תשיבמ לו מ-מ,
כדי לכלול קרוב ורחוקואינו מכירו ,ובא"צ מגיה והשב
כהשיבנו לו,אין לי אלא וכו /ועי' ספרי פ'רכג ומ"ת
דברים כב ב ואם לא קרוב אחיךאיןלי אלא קרוב ,רחוק
מנין ת-ל ולאידיתו
,וצריך להגיה ע-פ הלשון שבכאף 13
שדרכה להאסףוכו' .שאינו מחויב
לשאת אותשהם.על י1
 14עד
ז"ר ,והגר"א מגיהלהביא - .ברשותך .מ-ת
שתדרוש וגו' .בא"צ מגיה עד שתדרוש את אחיך אם

יאומרן ט
 1הללו] כח'ן ט ושיערוןומחצהן אכפ"']הי
זהו ,מפ וזהון אומר] כ אומריםןריסן כ ח' ,ט נ'

ומרדה עמו ער פרסה ונוטל שכר % ,נ' נאמר כאן כי
תפגע ונאמרלהלן לא תראהן כ נמצאה 2 -מצות בפאן

מח'ןאלא תעשה ".עשה  3 -זהווכו'דר"י] אטכס ר
יאשיה (א ר יושיה) אומראויבך (מח ,זה הוא (פס
ח')גוי (א הגוי,ילק' ווינ'כוהן) ן עובדאלילים] אטכ
מ ח'ןוכן]ול מנאןן שעו"אן אטכסשהגויםלילקוטווינ'
שלסכותים)  4 -קרויים] ט קוראיםן אטכ לישראל
אויביםןבכלן מ ח' ,וק מכל 1מקוס] מ ח' ,כ מכלן
שנ'] כ ח'ןכי וכו' אויביך] כ! ח' ,טכי תצא למלחמה
על אויביךן אכ מחנה וגו'ן כי וגון טוכי תצא מחנה
על אויביך  5 -כ למלחמה וגו'ןעל אויגיך] א ח'ן
ר"אוכו'בפ-ע ש'ט בפ'ב] מ ח'ן כלסיאורו (מ"א דף קפא
שאורו) 6-משטד]ילק'ווינ' מומרן המוס' ח'דן אכ ר'
ח,
יונתן 7-הכתוב מדבר]ט ח'ן אלאן אטכ ואב ומה1
משאם
ן
א
ת-לןד נ'עלןאאיבך,דאויביךן אם]דנ'כזי
טכ בנו  8 -אטכעמון נעשה] אט ונמצא ,כ תמצאן
אטכ אויבוו ט לפי שעהן ט חמור  5 -בכל מקומן פ
ןפי] ה,
"1,אעפ"י וכו' נאמר] א"' 1טכס ואף
כ
 10מזיכר]לדבר] כני הוא]כ איש וגר  1השב]ט
ח' 1ט תשיבם  11 -שה"א] מ שנ'ן אל ואם כבמקראן
כ קרוב וגו'1אחיךן טס נ' אליך ,א נ' וגו' ןואספתון
ב:ואספת ,כ נ' וגו'  13 -מציאהן ט ח'ןבז שדרכון אכ
להשסףו את] ד ח' ] עמך בפט] דטמ ח'  14 -אחיך
בפ'א] ט נ' אותון את] טכ ח'ןאחיך בפ'בן כ ח'ן ד"א
וכו' כרוזה] בכ-י אס הדרשה דרמאי קודמת לדרשהזו1
ד"א] דט ח'ן עד דרוש וכו'כרוזה] ט ח'ןאחיך בפ'ג] כ

רמאי הוא אםאיתרמאי ,עד דרושאחיך .עדשיצאעליומרוז ,וב-הג' מ"ח אלא שגורס ד"א עדשיצאוכו' ,ואפשרדכצ-ל.
ולפי הג' שלפנינו נראה דהן ג דרשות וכר כ"מ ,ובתחלה ממרש עד שתדרוש אתאחיך אם מכיר את בעל אבדה ואח"כ
מפרשדצריךלהכריז אםאינו מכיר את בעל אבדה ואח"כ מפרש דצריך לחקור בנותן סימנים אם הוא רמאיועי'ספרי וברים
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עליוכרווה- .ד"א עד דרוש אחיך אותו .אתהצריך לבדוק אתאחיך ,אם רמאי
הוא אם אעורמאי - .והשבותולו .מציאה שהיא עושה ואוכלת,ולא מציאה שיש
עמה הפסד,
כי תראה* שומעאני ,אפילו רחוק ממנו מלאמיל ,תלמוד לומרכי הפכע;
אוכי תפגע,שומעאני,כשמועו ,תלמוד לומר כי תראה; כיצדיתקיימו שני מקראות
הללו ,שיערו חכמים אחד משבעה ומחצהבמיל,הוי אומר ,ריס.
וחדות מעזוב לו עזוב תעזוב עמו .נמצעו למדק שהוא עובר על
עשהועל לא תעשה --.רובץ ,ולא רבצה --תחת משאו ,ולא יתר על משאה--
דבר אחר תחת מששו ,ולא117% wn~wבצדה --וחדלת מעזובלו .פעמים שאתה
חדל פעמים,פאתה שוה מצד ,חמור של חטראלומ %1וטל מק עצבתעצבעמהחמור
שלכוי ומשאו של ישראל ,והדלת מעוובלו ,פעמים שאתה חדל ופעמים שאתהעווכ;
היהבין הקברות אל יטמא ,אמר לו אביו הטמא ,יכול יטמא ,מפני שמצוה עשה
קודמת ללא תעשה ,לכך נאמר וחדלתמעזוב ,פעמים שאתה חדל ופעמיםשאין אתה
חדל; אמרלו אביו ,אל תפרוק עמו ,אלהטעון עמו ואל תחזירלו אבדתו ,הרי זה
לאישמע לו' מפני שהואואביוחייביןבמצות.
פ'רכג ומ-ת שם דף קלג וב"מ פ'ב מ'ז ותוספתא פ'ב
ה'טזובבלי כח ע"א וע"ב וירוש' ח ע"ג ופ"ז2 :
שהיאוכו' .מ-ת כב ב דף קלג ב"מ פ'ב מ'ז תוספתא פ'ב
ה"מ בבלי כח :מ"ז 6 :ריס
 .מכדרשב"י תוספתא פ'ב
תכה ש"ז ולעיל ד"הכי תפגע 7 :על עשהוכו'.עי' ג'
מ"ח זההנא קצרבדבריו ,ועי' מגדרשב-י זססרי דברים
פ'רכה ומ-ת שם כב ד דף קלד ופ"זולעיל ד"הכי תפגע

מציאה

ומה שכתב במ"ע דגראה דעקר המאמר כאן והועתקלעיל
לאידעתי מנין לוזו 8 :רבצן .שרגיל בכך,ירושלמי כח
ע"ד ובבלילג - .על משאו .ב"מ פ'ב מ"י בשם ריה-ג
בגלי לג' פ-ז;  9ולא שיהב משאו כצדו .בגא מציעא
לג .והיינו מאי דאיתא שם החת משאו ולא מפורק ,ומפרש
בגמ' שם דר"ל דטעינה אינוחייב בחגם ,ועי' מכדרשב"י:
 10חמור שלגוי .וכן ב"מ לב :ומכדרשב"י ומ"ת כב ד
דף קלו :חמור אחיך פרט למי,וכןפ"י ,אבל בהוספהא

ח'  1 -אכמ כרוזו ד-א] ך ה'ןעד וכו'אחיך] ט ח'ן
איה פכ רן א" ט,איה מ ] אטב אתן אה ט
ח /ד וע  2 --אל ט ר ,כ 1%י 1רמאק ט"ןוק
חשיבותה ט הטעותו  1לט ד מצעו1שיש עמהן מ
שיהא בה  3 -הפסד] ט הפקר  .4 -מראהו מ נ' חמור
שונאך  1ממנו] ם ח' ,אב הימנו 1מלא] טכ ח'ןתילן ט
ה' 1תפגע]מז נ' וגו'  5 -או וכו' ל"ת ש'חן ט ח'ן א
בםאי 1מ כמשמעון מ הא כיצדןיתקיימו ש-מ הללו]
מ ח' 1אכ כתובים  6 -הללו] אכ ח'ן ומחצה] אכ ח'ן
הוי אומר]מ וזהו1וקריסי  7 -וחדלת וכו' עמו] אכמ
ח',מכאן הוא שמרכי הראהולהלןהוא אומר(דג'כבד)לא
הראהן כ נמצאנו ,ממצינוו כלמדיםןל ששבר  8 -כ
מצותעשהו כמצותל"תו רובץ] םח"ןולא] מח',ילק'ווינ'
לאןרבצזן מ ח' ,קרובץו תחתוכו' ד"א]טמח']ולא] פ

י
י

ב"מ פ'ב ה'כז והרבאה בבלי לב :בהמת עכו"ם מטפל בה
כבהמת ישראל ,ונראה דפליגא וס"ל להך תנא דשונאך
היינו עכו.ם כר' יאשיהלעיל לענין אויבך ,ומה דאיתא
נ' שהטעינוו אכמיותר  9 -ולא] אדכ ת1,שיהא] אכ
בהוספהא לעיל מנה היכו ישונא שאמרוויונא שבישראל ולא
שתא שבאומות ,אפשר לומר דלאו למעוטי חמורגוי ממצות
שיהיה ,פ שהיה ן וחדלת וכו' במצות ש'טו] מ ח' 1כ
פריקה לגמרי קאמר ,כדמשמע בהשקפה ראשונה ,אלא קאי
שאת וכן בם'  10 -לפ ומעמים 1שאתה עוזב] פ שאין
אמאי דקאמר אוהבו לטעון ושונאו לסרוק מצוה לטעון עם
אתה חדלו אכ עזבןכיצד] אטכ ר] אטבלימשאויוכן
ותשונא ,ע-ז אמר דבשונאו עכו"בב) אין הדין כן אלא
בס'ן גול ט ישראל ,פ כנעניןעמו] ט ח' 11 -גוי]
דבהאי גוונא ישראל קודם ולכאורה היה אפשר להעמיס
פירוש זהבתירוץ הגמ'מי סברת אשונא דקראקאי אשונא
ילק' וויג' כותי ,פ כנעני  1מעזת וכו' עוזב] ט ח'1
דמהניתא קאי ,אבל רש"י לא פירש כן אלא דהכי מתרץ
 !2אל] אטכ לא]
ם
י
מ
ע
פ
]
ם
י
מ
ע
פ
ו
ב
ז
ע
ו
אכ
אכ
ה
דהברייתא לא מיעטה שונא אלא מטעינה אבל לא מפריק
יטמא] אטכ נ' לוו כ אם אמ' לו ] הטמא] אטכ יטמא ]
ובפסחיםקיג :הובאה ג"כ ברייתא זו לראיה דשונא דקרא
יכול] אטכק ] ט כמפני  13 -לל-ת] אטכ למצות
לא קאי אעכו"ם אלא אישראל ובירושלמי ח ע"ד מסיק
חיי
ל"ת 1מעזוב] אטכ נ'לוו מעמים] אשכלפעמים 1שא"א
דלדברי חכמים חמורגוי ומשאוי של ישראל לא פורק ולא
סיע!,ולדברי ר-ש פורק ולא טוען ,וצ"ע,וראיתי בתוספות
חדל] כ שאתה עזב 14 -אביו] טאביי (])ו תפרוק] א
ב-מ לב :ד"ה ואי לאו שהקשו אדברי הגמראמז הספרי
טכ תפרק]תטעון] אט תטעןו אטכ אל ] אטכ אבידהו
שדורש דשונאך ואפילו שונא עכו"ם ואולי כך היתה הג'
  15שהוא ואביו] ד שאביו ואמו 1אבמצוות -לפניהם בספרי פירכה ועכשיו ראיתי בש"י שכתב דאולי
כוונו להמכילתא דלעיל גבי אויבך ,אבל א-כ מאי הקשו
והרי תשובתם בצדם דכמה תנאיםמליגי אר' יאשיה12 :
היהגין הקברותוכוי מכררשב-י ספרי דברים פ'רכב ומ"ת כב א דף קלג ,ב"מ פ'ב מ'יירושלמי ח עוד בבלילב 13 :.פעמים
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עז בנ תעווב עמו
 .למה נאמר ,לפי שהוא אומר 0הקםתקיםעמו ,איןלי

אלאטעינה ,פריקהממן ,תלמוד לומרעזובתעזובעמו- .רבייאשיה אומר אחדזה
ואחדזה בפריקה הכתוב מדבר; איןלי אלא פריקה ,טעינה מנין ,דין הוא ,מה אם
פריקה שהואיכול לפרוקבפני עצמו,הרי זה מוזהרעליה ,טעינה ,שאינהיכוללטעון
בפני עצמו ,אינודין שיהא מווהר עליה ,מפני שדבר הכתוב בקל,ללמד ממנו את
החמור- .רבייהודהבן ונתירא אומר עזוב תעוודו עמו,זו פריקה ,הקם תקים
עמו,וו טעינה .מכאן היהרבי שמעוןבןיוחי אומר ,כשם שהפריקה מן התורה ,כך
טעינהמןהתורה - .עוול תעוול עמו .למה נאמר ,לפי שהוא אומר הקם תקים
עמו ,אין לי אלא פריקה וטעינה ,בהמה עצמה ממן ,ת"ל הקם תקים עמו- .
הקם תקים עםו ,בזמן שאתה שוהלו.
למה נאמר,לפי שהוא אומרודל לא
לא תמה משפט אביונך
.
ו
ב
י
ר
ב
,
ן
י
נ
מ
משפט
תטה
א
ל
ל
"
ת
תאב
ך
נ
ו
י
כ
א
תהדרבריבו ,איןלי אלא דל,עני
אבאחנן אומר משוםרביאליעזר ,כלקט שכהה ופאה הכתוב מדבר- .רשע וכשר
עומדין לפניךבדין ,שלא תאמרהואיל ורשע הוא ,אטהעליו אתהדין,לכך נאמר לא
תטה משפטאביונך בריבו,אביון הוא במצות.
מדבר שקר ת רח ק* יכהרי ע שהרה למדבר לשק הרע .ד"אהרי ץ
-אזהרהלדיין שלא יושיב אצלודייןבור - .ד"א שלאיצמיד אצלומניבורין ,שנ' עד

5

16

~ftwh4hihftw

 1למתדבלכך] שת"א]משנ'  2 -עמו] מ ח']ר"יוכו'
לוש"י] מ ח'ן א ר'יושיה  3 -אטויין' כבדין 1אם
כ ומה] אס] ט ח'  4 -אב לפרק1זהו אטכ את] ק
 5אטכ שתהא ] מפני] ט לכך]
עליו] כ וטעינה -
מ דבר 1הכתוב] ר נ' בהווה]בקל] ק בק"ו  6 -אם!
ל בתירהועזב וכו'] ד הקם תקים עמו טעינה עזוב
תעזוב עמו פריקהועמו] כפ ח'וכן בסי  7 -רשב"י] ד

וכו' חדל .בא"צ מוחק אלוהמלות ,וא"צ 1 :לפי שהוא
ן 3להענין מכדרשב"י ספרי דברים פ'רכב ,מ"ת
וכו'.ועיי
שם כב דדף קלך ,ב"מ פ'במ"י תוספתא פ'ב הצח ,ירוש'
ח ע"דבבלילב .ופ-ז 2 :פריקהמניין וכו" משום דיש

שבעל המשא יכול לפרוק
סברא לפוטרו מפריקה
מפנליקמן '1by - :וכן ת"א אבל
בעצמו כסברת ר' יאשיה
יונתן הרגם ותפרוק ותטעון עמיה ,ובא"צ גורס כאן ,מכאן
היה ר' ישמעאל אומר כשם שהפריקהמן התורה כךטעינה
מן התורה ומוחקו לקמן וכן ם מן ריב"ב אומר עד עמו
ש'ט ,וא"צ ,ומן הספרי פ'רכבשהובאו שם ג"כדברי ריב"ב
רבי (לקי') ישמעאל  9 -םטעינה ופריקה  10 -עמו]
מוכח ג-כ דלא כהגהה זו,עי' מ"ע 5 :מפגי שדבר .בא"צ
רב ח'  11אכ פרשה ג' לא תטה ] למה וכו' הכ"מ]
י אלא
מגיה דבר 8 :עמו .אפשרדצריך להשלים איןל
מ ח'ן לא] א ח'  12 -דלן א דן 1תאב] ט ח'ן משפט
טעינה ,פריקה מנין ,ת-ל עזוב תעזוב עמו ,ועי' ג' הם-ח,
אביונך] ד ח'1בריבו] דכ ח ],אכ תנין1ילק' חיני משם
ולפ"ז כל המאמר שא כעין תשלום דברי הא"ק ומקומו
לעיל,אושהיהראוי להיות בתחלה ,ד"א עזובוכו',עיי מ-ס
  14כ לפניו( ,בסה-מ ל"ת רעה בדין לפניך) ] מומ-ע ,אבליותר נראה דצריך למחוק מלות למתהק'נאמרלפי
לא] אטה] אטכסהרי אם (מ הרני) מסה ] לכך נאמר]
שהוא אומר ,וכ"ה בם-ת שם דף קלד הקם
עמו עז'
כ"ת אטכמ ,דפ ת"ל (וכן בפת"מ ל"ת רעת) 15 -
תעז' עמו,אין אלא פריקה וטעינה וכו' 10 :הקםוכו'.
לי
משפט אביונך] ט ח'1בריבו] טכס ח'ןאביון] כענין1
פירשו המפרשים רבא למעט זקן ואינולפי כבודו ,עוד פ'
במ"פ דבא למעט כשישב בעל בהמה בטל וזהו בזמן ששוה
ק במצוות  16 -תרחק] דנ' וגו'] המוסגר ח' ך]הרי]
לך כשישוה לך במלאכה אבל לא כשיושב בטל ,ואפשר
מפ ח'וכן בס']זו] כ ח' ,אזה ] זה כפ ח' ,אזה -
דאיזה חסרון בכאן וממעט דאב הלך וישב לו דאינוחייב
 17אכפ ישבן אצלו בפ'ב] כ אצל1סניגורין] א סנגרון,
אבל אם בש הבהמה זקן אזחייב אפילו אם בעל הבהמה
אינו משתדל כדאיתא ב"מ פזבמ"י ,אבל במ"ת שם הג'
ט סניגרון ,מ סנגרין -
ת"ל עזב תע' עמ' הקם תקים עמו כל דברשהוא שווה לו
וי"ל שהוא שוה לו בכל צדוצריךלסייעו בכל מה שבעל
בהמה עצמו עושה ,ורד"ה שם פ' כל דבר שראוי ויפה לו ,וצ-ע 12 :עני תאבוכו' .דלשון אביון מורה על מי שהוא
יזהר מדל ,שהוראתומי שנתדלדל מנכסיווירד ממדרגתו הראשונה,ועי' ויק"ר פ"לר ומדרש משלי בובת פ"ככ דף מז]
עני
ד"ה בשבתנו על סיר וכו' ובהע' שם ורש"י פ' ראה פ'טו ה ןע" רש-י כאן ובגמי ב"מקיא :האובה
עי' לע מס' דויסע מ'א
"יג מה שנפשו מתאוה לכל טוב ושם בד"ה אבלאביוןועי' ספרי ראה פ'קטז,אביון תאב קודם ובויק"ר פ'לד אביון
ואיש מש
סנהדריןלו :אבל
הדרשה מוכח דהתנא מפרוד לא רטטה לזכות אע-ג שע-פ הרוב מורה להפך וכ"ה
שמתאבלכלן.
לפעמים פיר'ומגןם לטובה ,עי' ירושלמי טוף פ'ג דפיאה דףיח ע"ג ועי' בה"מ ומ"ע 13 :שכחה בובפלאיה וכו" עיין לעיל
ד"ה ודל לא תהדר בריבווירושל דפיאה הנ"ל ,אבל בא-צ מוחק וגורס אבאחנין אומר משום ר"א ,ברשע הכתוב מדבר
ומיצ"ל דחסר מלת ד"א או שם התנא קודם רשע וכשר 14 :לכך וגו' .מכדרשב"י ופ"ז
רשעוכשר וכו'ולפי הג
ורמב"ם'השלל'פנסיננהדרין פ'הה"ה 16 :לשון הרע .פ"ז 17 :דיין בור' שבועות ל :שלא ישב תלמיד בורלמניו.
סה"מ ל"ת רעח

15
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האלהים יבא דבר שניהם - .רכי נתן אומר ,מדבר שקר תרחקי הרי זה אזהרה
לפרושמןהמינות,ובזהואאומר0ומוצאאס מר ממותוגו' ,ואומר0והמלךישמח באלהיםחק~שי~ךי4
וגו' - ,ד"א מדבר שקר תרחק ,היה חבר יושב ומרבר הלכה כראוי ושמע תבירו
ואמר,הריאני פורכה וסותרהמידו והווה ובונה אותה ,בשביל שיקרא חכם ,לכך
נאמר,מדבר שקרתרחק,דוברשקריםהואוה).י -ונקיוצדיק אל תהרוג
.היהאחד
מעידו שהוא עובד לחמה ואחדמעידושהואעובד ללבנה ,שומע אס שיצפרפו זה עם
וה ויהאחייב ,תלמוד לומרונקיוצדיק אלתהרוג - .ראוהו רודף אחרתכירו להרכו
והסייף בירו ,אמרולו,הוי יודע שהוא בן ברא ,והתורה אמרה 0שופך דם
הארםר שאשית טי
באדם דמוישפך ,ואמר להם,יודעאני ,על מנתכן ,והעלימועדים אתעיניהם ,ולאח
זמן מצאוהו הרוג מפרפר והסייף מנטף דםמיד ההורג ,שומע אס יהא חייב ,ת"ל
ונקיוצדיק אלתהרוג - .כבר הרגשמעוןבן שטח עד זומם ,אמרלויהודהבז תבאי,
אראה בנחמה ,אם לא שפכת דם נקי ,ואמרה תורה הרובעלפיערים ,הרוגעלפי
זוממים ,מהעדים שנים,אףזוממים שרם - .וככרהיהיהורהבן שכאינכנס לחורבה
ומצא שם הרוג מפרפר והסייף מנטף דם מיד ההורכ ,אמרלו יהודהבן טכאי ,תבא
י שניםימיםיט טד
עלי אם לא אני או אתה הרגנוהו אבל מה אעשה ,שהרי אמרה תורה 0עלפ
עדים -יקום דבר ,אכל היודע ובעל מחשבות הוא יפרע מאותו האיש ,לא המפיק
לצאת משם ער שנשכו נחש ומת,
ונקי אל תהרוג .הרי שיצא מביתדין חייב ,ומצאו לו וכות לאחר מכאן,
ועי' פ" .סניגוריך מליץ ומלמד וכות על בעלהדין
ובשבועות ל:
 הג'מניןלדיין שלא יעשהסניגורין לדבריוופי' רפ"י :שלא ישתדלהריין להחזיק דבריו ולשון הגמרא
הכריתתולפ'כן ,אכלבפי' ר"ח שםוברי"ףכברפירשו לנכון
דסניגורין הואמי שמלמדזכות 1 :ר'גתןוכו' .מפאדף קמא,
פ"ז,ועיין ספרי במדבר רף קבו 3 .היה חברוכו' .כעין
זה שבועות לא .עגמ"ז הגי' מדבר על חכם שהואיושג
ושומע שחגירו אומר הלכה כראוי ואומר וסף]5 :
 .סקי
וכו' .בא"צ גורס קודם לזה כל הסוגיא דשבועותלא וגורס
מדבר שקר תרחק א-ל רבו וכו' עד לכך נאמר מדבר שקר
תרחק 7 :ת"ל ונקי וצדיקוכו' .בא"צ מוחק מלתונקי,
וא-צ ,וכן הג' במכדרשנ"י וכ"ח ברמס-ס הל' סנהדרין

פ-כ ה'א וסה"מ מל"ח רץ ,והטעם דמשום שיש צד וכוו-ו
לנקותו אין אנו רואין להורגו וכ"ה במגדל עוז שם דגורס
ג"כ ואחדעובד ללבנה כדפוס'ישנים וכ"ה בפת"מ- .ראוהו
רודף וכו' .רמב"ם הל' סנהדרין שם ופה-מ שם בשינוי
לקון 8 :וההורה אמרהוכו' .בסה"מ שם אם הרגתאותו
תהרג 11 :כבר הרג וכו /בהוספתא סנהדרין פיו ה'ו
מסופר המעשה רעד זומם מיהודהבן טמאי וכ"ה בבבלי
חגיגה מז :ומכות ה :והמעשה רחורבה מסופר בתוספתא
מנהלן פיח ה'ג משמעוןבן שטח ,וכ"ה בירושלמי סנהדרי'
כב ע"ב ובבלי שם לז :ועפ"ז מגיה בא"צ לקמן ,וכאן
לענין עד זומם אינו מגיה ,ואפשר רטעמו משום דתלוי
בפלוגתא שהביא הירוש' חגיגה עז ע"ד :אנן תניגן יהורה
2ן טבאי נשיא ושמעון בן שטח אב
ב"דאאית תנייהני
ומחלף 12 :אראוה
י"מ רלשנ מעליא נקט,
והכוונה לא אראה בנחמבהנ,חמוהי
"מ אראה במיתת בני קאמרןרש"י מכותה 18 ]:הריוכו' .מכדרשב"י ירוש' סנהדרין
כב ע"א בבלי לג :ספרי דברים פ' קמד ד-ה צדק צדק
תרדוף ומ"ת שם טז כ דף צח פ"ז ורש"י:

 1ובר שניהם] טח'] ר"ג וכו'] מח']הרי] פ ח']ז"] כ
פ ח'  2 -פ לפורשן י"ג
פ המצות ] ט מוצא1וגו'] כפ
ואמר1כהמלךוישמח] כ נ' ישמה1באלהים] אג'יתהלל
  3ד"א וכו' הואזה] טסח']ואמרן אפ ואומר 1פורכה]פ פורצה  1ובונה] כ ימונה ] פ שאקרא  1לכך נא']
פת"ל  1דובר שקי ה"ז] פ"' 5 -ונקי] ך כדכתיב
ונקי] תהרוג] ד נ; 3י אלו] שהוא] ד ח']ול שעובד ,ק
הבד 6 -מעידון ד ח' ] שמא בפ'ב] רכ ח'  7 -אט
כיידי
תו אסכל תהרג ] כ ראהוו אטכס להורגו -
8הוי יודע] מ ח'ו שהוא ב"ב] ט ב"ב מא] אכת ואמרה
הורה ] אמרה] ר נ' ונקי וצדיק אל תהרוג ואומר  1א
ט האדם וגו'  9 -דמו ישפך] כ ח' 1ט א"ל] להם] ד
ילק'ווינ' האפקרסות,
ח' ,פ ג' זו מיסתן פ

ח'ו טס ועל 1מנת] ד מו ת]כן] ט נ' הוא עושה 1את]
רח']ולאחר זמון אכ לאחר זמן ,ד יאש כן  10-א
כס מצאו ,ד מצאנוהו ] כ נוטף ,ילק'וויג' מזלף 1מ
ביד  1שומע אני] מ יכול  11 -וצדיק] מ ח'] כבר וכו'
שנים ש'יג] כ 1ח'  1שג"ש] ט יהודהבןטבאי]כן א"ל
שמעוןבן שטח  12 -א שפכתה  13 -אסכל זוממיןוכן
בס' 1אטכ בשניםוכן נס' 1אטכמ יכבר נכנס יב"ט(מ
ר' שמעון בן שטח)  14 -דק ומפרפר] מנטף]ילק'ווינ'
מזלףו דם] מ ח' ] לס ביד]יב"ט] מ ר' שמעון בן
שטח  15 -מ לאוןאו] ק ח' ,ט אומר 1ט שאתה ,ק
ואהה] ט הרגתו] קנעשה ]שהרי אמרה] אטכמ שאמרה]
נ,
שניסן כ"ח דבריםיזו ובמקראדבריםיטסו שני ,סק
  16יקום דבר] מ ח'] מיורע 1ובע"מ] מ וע ר ~7לצאת משמן ד לומר] אטם שהכישו] ט מת(ילק'ווינ' ומת) 18ונקי עסה"ד מ ח']ונקי] דמכ נ' וצדיק (כ נמחק)1
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שומע אני יהאחייב ,הלמוד לומר ונקי אל תהרוג - .יכול כשם שיצא מכיתדינך
זכאי ,כךיצאמביתדיני ,תלמוד לומרכי לאאצדיק רשע- .וצדיק אל תהרוג.
הרי שיצא מבית דין וכאי ואחר כך מצאולו חובה ,שומע אס יהא חייב ,תלמוד
לומרוצדיקאלתהרוכ .יכול כשםשיצאמביתדינךוכאיכךיצאמביתדינהת"לכילא
אצדיק רשע;וחרי דברים קלוהומר ,ומה אם מדת פורענות מעוטה ,אמרה תורהכי
לא אצדיק רשע ,קל וחומר למדה טובה מרובה.
,
ן
י
ד
ה
ושוחד לא תקח .שמא תאמר,הריני נוטלממוןואיני מטה את
תלמוד
דברים טזיט לדנות0כ:י קשוטךיעונועיני חכמים,מיוהרי דברים קל וחומך ,דמה אם הגומל על מנת
שלא להטות ,אמרה תורהכי השוהדיעור פקחים,קלוחומרהנופלצלמנתלהטות- .
כי השוחד יעור עיני חכמים) ,4בתורה .אתה אומר בתורה ,או אינו אלאעיני
חכמים כשמועו ,תלמוד לומרכי השוחר יעור פקחים ,אלו פקחי הדעת ,שהן מטהרין
ומטמאין מדעתעצמן .מכאן אמרו ,כל הנוטל ממון ומטה את הדין ,אינו יוצא מן
העולם ,עד שיחמר מאורעימו .רבינתן אומר ,עד שיהא בו אחד משלשה דברים
הללו ,או טירוף רעת בתורה ,שיטהר טמא או שיטמא טהור ,או יצטרך לכריות ,או
שיחמרמאורעיניו- .וימלףדברי צדיקים.משנהדבריםהמצודקיםשנאמרובמיני,
 1יכול וכו' .ת"ל כי לא אצדק רשע ,בא"צ מוחק זה
אכיהרי  1ומצאו] אטכ ואח-כ מצאו  1 -אכיהיהן
וכן גראח דפ" 1ורש"י לאגרסי לה ו
ונקי] ט נקי ,דפ נ'וצדיקויכול] רק ט 2 -זכאי] רק
ככףן ליתא במגדרשב"י
אבל בירוש' איתא ושם ליתאיכול ו בבבא דהרי שיצא
ט (וכ-ה שגרת הלשון גם בעסח' פ) 1ט מבית דיגו של
מב-דזכאי ואפשר דס"ס שם זצ"ל להפך ועה בת"אות-י:
מעלה  1ת"ל] מ לכך נאמר  3 -אזכיי1יהא חייב] א
 7שמא תאמר ובו" מ"ת דברים טזיט דף צחיבו רפ"י:
 8כי השוחדיעור וכו /כהנוסחא שבפניט כיה בכל הספ'
טכיחזירוהו  4 -מ לאתהרג1יכול] רק ט1דינךן ט נ'
וס"ה בם-ת שם ואעפ"כ הנוסחא משובשה ,ושלא להאריך
ראי  1ט מב"דשל מעלה1דיני] כ דינו  5 -והרס
כ
בקושיותאעיר רק ע"ז דהוא כנגד המגרא הישרה שיסתפק
.הל
ה
ג
ו
א ן משטה] ד ח'  6 -אכ למידת  1אטכ הט
מה משמעות לשון חכמים ויביא ראיה ע-ז מלשון פקחים
  7א שוחד  1שמא] אכק ר ,טס שלא 1תאמר] אכקוהלא אדרבה יותר יש להסתפק בלשון פקחים ממה שיש
להסתפק בלשון חכמים ,וע-ב נראה דצ-לבי השוחדיעור
"
'  1א הרי אני ,כהרי זה 1כואינו 1מטה] וק נוטה1
פקחים ,ברבורה ,אתה אומר פקחים בי-נורה אואינו אלא
] מק ח'1חכמים] ק ח',
ת"ל] כס שג'  8 -עיני
מ
פקחים כשמועו ,ת-ל כי השוחד יעור עיני חכמים אלו
שקחים (כבמקרא כאן ולא כבדברים טז ,יט)  1המוסגר
פקחי הדעת וכו' וקודם מכאן אמרוצריךלהיות ד-אפקחים
ת' ד  1טוהלא1ומה] מ ח'וע-מ] ם ח'  9 -כיוכו'
כמשמעו ועי' לשוןהפ.ז כי השוחר יעור פקחים ,פקחים
בתורה וחכמים בדעת ,ויסלף דברי צדיקים אם את הפקחים
יהטות] מ ח'  1פקחיפ] אט ח'  10 -פ יעור פקחים,
גהורהיעור ק"ו להדיוטים ,ואם מסלף דברי צדיקים ק-ו
)קחים בהורהו אתה אומר] טח' ,מנ' חכמים 1בתורה]
ד
לרשעים ,ד-א פקחים כמשמעו בכאן אמרו וכו' והגר-א
ט ח' ן איש אלא] אטכס ח'1עיני
] דם ח' 11 -
ט
מגיה כל הברייתא וגורסעיני חכמיםומגין לחמיותעינים
י השוחד] וק ח'1
:משמע ,מ וילק' ווינ' כמשמעו 1כ
ת"ל יעורעיני פקחים ,כמשמעו ,אואינו אלא אלו פקחי
הדעת שהם מטהרים ומטמאים מדעת עצמם ,כשהוא אומר
'
ח
ט
ק
ט
ו
 [1merילק' ווינ' נ' וגו'ן יעור]  1עיני
יעורעיני חכמים אמור ,מה ת-ל פקהים אלא כמשמעו,
!קחים  1אלו פקחי הדעת] פ וחכמים גדעת ו שהן]
שכאן אמרו וכו' ובבה"מ רוצה להגיה יעורעיני חכמים
ב שאי'  1אכמ מטמאין ומטהרין  12 -יוצא] אטכמ
נתורה (היינו עורון הדעת) אתה אומר כן או אית אלא
:פטר  13 -פ"נ וכו'עיניו] מ ח'ו אטכ שיהיהו בו]
עיניחכמים כשמועו ועורוןעינים ממש) ת-ל יעור פקחים
אלו פקאי הדעת שהם מטהרים ומטמאים מדעתה עצמכם
"
ט ח'  14 -הללו] אטכ ח'וטירוף דעת] אטכ שדעתו
(היינו שלא ע-פ שנעשיםעורי הפקחות) ,והראיה מפקחים
1ט דעתו) מטורפתו שיטהר וכו' טהור]
א
מ
ט
מ
י
אפכ
,
י
נ
י
ע
משום דגמי פקחים לא כתיב
[דברי בה"מ בבאור
ות הטהור ומטהר את הטמאן אטכ שיצטרך  15 -א
דהשת המכילתא רופפים .אף שבגרסתו נמשכנו אחרי ף
יחסר  1ד ר' נתן אומר ויסלף וכו' 1משנה] ג"ה רא-ם,
כח"י,יש בכ-ז לשום לב שמלתעיני החסרה במקרא שנויה
בשני הדפוסים היונים של המכילתא ובדץ שלהילקוט.
י1ול הנאמרוהע ק הנאמרו1
'בכשה-ג שונא ן אטכיבר
ומתוך לשונו של ת-י וגם מת"א (הוצ' ע"א גרלינר) נכר
טמסיני -
שנסמכובתרגומםעלנוס'זו .ובחישומרוניוגס בס"א(עפ-י
י וגם ת"ע ות-ס גרסוה כנ',
הוצ'גי(צב') נמצאה מלת ע נ
מתוך הדפ' היש' נר' שכל דרשת הכתובבמכילתין נסמכהעליהן .ועי' עוד בש"י ובסהתו"ה,והנ'לי כהבתי 12 :מכאן אמרו
כר .ספרי דברים פרח קמר (והמלות עד שיורוהו צדק בהוראתו משוגשות וצ-ל עד שיצטרך לבריות) ומ"ת שם ומשנה
1וף פאה וכתובותקה .פ"ז ורש-י וזה שתרגם יונתן אחם שוחדא מסמא עינוי נסבוי ומטלטל חכימיא ממותבניהון ות-א
ועורעיניחכימין 13 :ר"נ וכו" בא-צמוסיף קודם לזה ע"פ הספרי דברים פ'קמד ,ויסלףדבריצדיקים,אינויוצאמןהעולם

י
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שש שנינם ותורע שדך* רבי אליעזר אומר כשישראל עושין רצונו שי4

מקום ,הםעושין שמטה אחת בשבוע אחד ,שנאמר שששנים תזרע שדך ,וכשישראל
אין עושין רצונו של מקום ,הםעושין ד'שמטין בשבוע אהד ,הא כיצר ,נרה שנה
ווורעה שנה ,נרה שנהווורעה שנה ,נמצאו שהןעושין ארבעהשמטין בשבועאחד.
ואמפת את תבואתה וה שביעית .להביא פירות ערב שביעיתשנכנסו
לשביעית;איןלי אלאפירות ערב שביעית שנכנסו לשביעית ,מנין לפירות שביעית
שיצאו למוצאישביעית ,תלמוד לומרכן תעשה לכרמך לויתך; הרי אתה דן מבין
שניהם כאחד ,לא הרי הוית כהרי הכרם ,ולא הרי הכרם כהרי הזית ,הצד השוה
שבהן ,שגדליםעלמישביעות ,הרי הן כפירות שביעית ,אף כל שהוא נדל על מי
שביעית ,הרי הוא כפירותשביעית ,דברי רבי יאשיה; רבייונתן אומר,אינוצריך,
והלא כבר נאמר ,ויתרם תאכל חית השדה ,להביא פירות שביעית שיצאו למוצאי
שביעית ,הריהן כפירותשביעית ,ומהתלמוד לומר כן תילשה לכרמךלזיתך ,בא
הכתובליתןביעורלויתבפני עצמו ולכרם בפרעצמו.
והשביעית תשמטנה יכונטשתה .תשמטנה)4ביבודתה ,ונטשתה באכילתה;
ואיןליאלאפירות,עשביםמנין,תלמודלומרונטשתה,מכלמקום- .דבראחרוהשביעית
תשמטנה ונטשתה ,מפני מה אמרה תורה ,לאשיאכלו אותהעניים ,הריאני מכניסה
עד שאינו יודע מה מדבר ,מכאן היה ר' נתן וכו' ולקמן
ש'טומוסיף ד"א קודםויסלף 15 :עמו' הקו'משנה .כצ-ל
באשר הוא ברא"ם או ישנה כאשר הוא במ"ת שם ועי'
פ"ז ות"אות"יורש"י 1 :ר' אליעזר .פ"ז ורמב"ן בהר
וגרסתו ר' ישמעאל כגר' הילקוט וכ'י'מ 3 :נרה שנה
וכו' .כררך העולם 5 :להביא מירות ע-שוכו' .שדינן
כם*רות ע"ש אם הביאו שליש או באורז ורוחן וכו' אם
השרישו קורם ר"ה ,מכדרשב-י ות"כ ריש בהר הל' ז-ט,
בבלי ר"היב :ויג
 .והעגין מבואריוהב ירוש'שביעית לד
ע"א וע" שגיעית מ"א מ'ד ור"תט .ולשון הפ"ז להביא
פירות ע"ש שנכנסו לשביעית שהן כפירות שביעי ,ואינו
נכון 7 :שיצאו למוצמתי שביעית ובו" שהן כפירורה
שביעית1 .כן עו" נפ"ו מניא תהלת הפט' ויתרם וכף
כא"ילהלח
 - .לכרמךלזיתך .שנלקטים במשאישביעיתודינן כפירות שביעית ,ובא"צ מוסיף כאן אין לי אלא
כרם וזית ,שאר כל הפירותמנין ,וא"צנ  8לא הרי הזית
וכף.שאיןזמןלקימתן שוה,ז"רובה"מ ,ובש"י רוצה לפרש
לא
זית
כרם ,דברםחייב בפרט ועוללות ,אבל
צ-עהרי חומכרהארידוית לגבי כרם 13 :ליתןביעורוכו'.
י
א
מ
דאוכלין ענבים עד הפסחובזיתים עד עצרת כדתניא פסחי
גג .וע" מכדרשב"י 14 :והשביעית וכות ובא"ע ג' ד-א
והשביעית ,וא-צ - .באבילהה' מכדרשב-י פיז ת" רשיי
לי אלא וכו' .בא-צ מגיה אלא פירות
ורמג"ן  15ואין
האילן ,פירות הארץ מנין וכו' ועי' ג' הילקוט  -ת"ל
ונטשתה .ואס משמר שדהומפני העשביםאין זה נטישה:
 16מפני מהוכו" בא"צובא"אמגיהין שלא תאמרמפני(כ-ג
מ"ח) ובכ"מ פ'ד מהלכותשמיטהה'כדגורס שלאיאמר ארם
מפני מה וג' הממבין בהר :ואכלואביוני עמך וכי מפני
מה וכו' ת"ל והשביעית תשמטנה ונטשתה מגיד שיהואש
פורץ וכו' וע" ג' מ"ח וג' כ'י'מ וילקוטוהענין מבואר;

לישש

 1ששוכר אחר] גן ח,ן
כבמקראן שדך] כ-ה ן
ק (ויקרא כה,ג) את ארצך כבמקרא כאן ,אטב ח',
ט וגו'] ר"א] טכ ר' ישמעאל  2 -הם וכו' מקום ש"ג]
כ ה'] אטללהןן אםשמיטהן אטתזרעוגו'] אטירמב"ן
בפ' בהר וכשאין ישראל (ם ורגב-ן ח') עושין  3 -הם]
(ט
אב הן ,ט כן (ילק' ווינ' ח')ן אטכ ארבע
שמיטות) ] הא] אטכ ח' ] כיצד וכו' אחד] אכ ח'ן
וק נדה וכן בס'  4 -שגה בפ'ב] ד חנט ארבע
שמיטות  5 -תבואתה] כ נ'כאן מה שחסרלמעלה :כיצר

ל

יב

ני רה שנה וזורעדץ שנהוזורע שנה נמצאו ,ותו

לא]

והשביעית] אטכס ח' 1להגם וכו'שביעיה] כ ח' 1ט
לרבות]שנכנסו] אכ ח' ,טפ שנכנסןלשביעית] אכ ח',
כמפ נ' שהן (ם שיהיו) כפירות ערב (פ חץ שביעית
ן וכו' לשביעית] מ ח' (וכ-ג פ)] ט שנכנס]
 6אילשביעית] אכנ' שהן כפירות ערב שביעית 1אכמשומנין
  7לשביעית] אטכמ נ' והן (כ ח',ילק' שאל' ושהו,ילק' ווינ' שיש) כפירות(ילק' שאלי בפירוזךשביעיתן
א וכןן כ לכרמך וגףן אםלזיתיךן מ והרין א אתן
ן אבן מבין שנ'] מ משניהם 8 -
דן] אטכמ נ,בניי
.
"
י
ר
ה
כאהד] אטכמ פן
כהרי] מ ראה"כראיוכן בס'ן
הזית] פזית ,מ הכרמ ''.הזית]  a~lfiבפ'ב1גג כרם ,מ
הזית ...הלרם] אטכ מה להצר (כ וכצד)  9 -אטכ
שגדל ,מ שגדלין ,ק שגדלי ן שביעית בפא] ק ג'
שנכנסו לפירותשביעיתן מוהרין אף וכו'שביעית שו'

דבריר-יוכרומהש"ב] א ח' 11-והלא] טהלא,משהריןלהביא] מלהוציא,ילק' שאל' למוצא 12 -הריהן] טכסשהןן ומה]
כח,
וטוכןןאוקלזיתיך ןבא] מ ח'  13 -הכתוב] אטכמ ח'וביעור] אטכ ביאורןלזית] ק מאור ןבפ"עבפ'ב] אדבנ'
שנא'  14 -והשביעית וכו' ד"א שט'ו] מ ח'ןהמוסגר ח' ד]פ מעבודתה  15 -פאיןלי 1אלא] טנ' כרמים וזיתיםן
טפירותועשביםמניין  16 -תשמטנה] ד ח' 1ונטשתה] דט ח' ,ד וגו' ,אטכ נ' מגיד שהוא פורץ בה פרצות אלא שגדרו
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ומחלקה לענים ,תלמוד לומרוהשביעיתתשמטנה  -ונט שתה ,מכיר,שפורץ בה
פרצות אלא שכדרו חכמים מפניתקוןהעולם.
,
ך
מ
ע
ואכלו אביוני עמך
וכתוב אחד
 .כתוב אחד אומר ואכלו אביוני
ויקרא כהואימר 6לך ילעבדךילאמתך ,כיצר יתקיימו שני מקראות הללו ,כשהפירות מרובין
הכל אוכלין ,כשהפירות מעוטרן ,לך ולצכדך ולאמתך; רבייהודהבן בתירא אומר,
עד שלאהביע שצתהכיצור ,מבערין אותהענייםועשירים,הכיעה שעתהכיעור,מכערין
אותהעניים ולאעשירים.
רבריםיר כב
דיך2ך4כן ונאכל חית השדה .למה נאמר ,לפי שהוא אומר 0עשר תעשר,
ויקרא כהו-ז שומצאניאףפירותשביעיתכמשמצ ,כשהואאומר0לך -ולבהמתך,הקישאדםלבהמה,
מה בהמה אוכלת מהראוי לה בשביעית שלא מעושר ,אף אדם אוכלמן הראוילו
בשביעית שלא מעושר; אתה אומר לכך בא ,או לא בא אלא להקיש בהמה לארם,
מה אדםאינו אוכל אלאמן המעושר ,כך בהמה לא תאכל אלאמן המעושר ,תלמוד
לומר ויתרם תאכלחית השדה; אחר שלמדת ,שחיה אוכלתמן הראוי לה בשביעית
שאינו מעושר ,אף אדם אוכלמןהראוילו כשביעיתשאינו מעושר ,הא מה תקמור
לומרכן תעשה לכרמךלזיתך ,כעניין שאמרנו.
(ט שגזרו ,כ שגדלו) חכמים מפני תיקון
מפני וכו' עסה"ד] מ ח' (ונשתרבב למטה אחרי הכ'ואכלו
אביוני עמך עמו' זה ש"ג)ן אטכ ואומר וכי מפנין

-1העורקכם ]

כ אתה  1 -כ ומחליקהן כ והשביעית וגףן תשמטנה]
ד ח' ,א ג ,וגו'ן ונמשתה] רק מ ורמב"ן בהרו אטכס
שהוא מורץן בה] ט ח'  2 -ט שגזרו ,כ שגד'ן אטכ
תיקון  3 -עמך בפ'א] מ נ' מה שחסר למעלה (וכ"ה

ברמב"ן) שלא תאמר (רמב"ן ח') וכי ממני מה אמרה תורה

לא כדי (רמב"ןח') שיאכלוהעניים (רמב"ן אותהעניים)
הרני (רמב"ן הרי אני) מכמסן (רמב"ן מכניסה) ומחלקן
(רמב"ןומחלקם)לעניים ת"לוהשביעית תשמטנהונטיתה
מגיד שהואפורץ בה פרצותאלאשגדרו חכמיםמפניתיקון
העולם  3 -כתוב וכו' עמך] כ ח'ן וכתוב] כ כתי 1אחד]
כס אחר  4 -מפ הא כיצד ,ילק' שאל' כצדןיתקיימו
וכו' הללו] בו ח' (וכ"ג פ)ן כ אילושניו אטכ כתובי'1
הללו] אכ ח' 1מ בזמן שהפירות 5 -אוכלין] ו אוכלים,
ם:נ' ואכלואביוני עמך 1כשהפירות] אטכלפוכשהפירות,
מ וכשהןו מכלמת מועטיןן טלעבדךן ב"ב] מ ח'ן אכ
פ בתירה] אומר] מ נ' הא כיצד ,אטכ נ' נתו' אחד או'

 2שגדרו חכמיכם וכו' .שאין צריך לפרוץ בה פרצות
וכו'1יעףתוספת'דמאיפ'הה'ביבמיקכב.בעניןפירותעזקה:ן
 3כתובוכו' .מכדרשב"י ת"כבהר פ'אה'ו,שביעית פ'ט מ'ח
תוספתא שםפ'חהיאירוש'לטע"א(ועי'ר-שוגביעיתפ'טמ'ח
שנראה שהיתה לו ג' אחרת בירושלמי) פ"ז רמב"ן בהר,
ונראה דריב"ב ס"ל בר' יהודהדענייםאוכלים אחר הביעור
אבל מה שאמר כשהפירות מועטין לך ולעבדך וכו' צ"ע,
ומה שפירש בז"ר דהטעם משוםדחייו קודמיןלחייאחרים,
לא הבנתי ,דמאחר דפירותשביעית הפקר ,א"כהענייכיל
לזכות בהם כמו בעל השדה ומה שייך כאן לומרדחייו
קודמיםלחיי אחריםוהריהעני לאישמעלו,וראיתי לראב"ד
בפירושו לת"כ בהר בפלוגתא דרי יהודה ור' שרומז אל
שלפנינו ,ואף כי לשונו מגומגם ,ובודאייש איזו
המב"בדבריו ,מ"מ נשמע מלשונו שפירש דבזמן שהפירות
ש"ס
מועטים היינו מעמא ולעבדך מפני שלאהיומפקירים
אותם ,וזה תימא דמעולם לא ראינו מי שיסבור דא"צ
להפקיר פירות שביעית ,סוף דבר דעת הת-ק לא נתבררה
לי4 10 :שף אדם וכו' .מכדרשב-י ,פ-ז ,הש"י ,ועי'
ספרי במדבר דף קטו שורה כ' 14 :הא מה ת"ל וכו" אבל
בלא ההקשהייתי אומר דכן תעשה לכרמך באללבדשיעשר
גם מכרם וזיוע ז"ר ,ואחריו שאר המפרשים ,וא-נ אלא
העקר כמו שכתב במ"ע דחסרון בכאן ,וצ"ל הא מה ת"ל
לך ולבהמתך להקיש אדם לבהמה ,מה בהמה אוכלתהראוי
לה בשגיעית שלא מעושר אף אדם וכו' ,עי' ח"ג15 :
כענין ששומרנו .לימן בעור לכל אחד בפני עצמו כר'
יונתן לעיל ד"ה ואספת:

יעמ

ואכלואביוני עמך וכחג' אחד אג' לך ולעבדך ולמשמריך,
אכ נ' עוד כיצד יתקיימושגי כתובין (כ כתו') 6 -
אטכ תגיע  1שעת] ט ח'ו הבעור] ר ג'היו הכל 1אכ
מבעירין ,מ אוכלין 1אותה] א ר ,פ אותוו קהגיע ,מ משהגיע ,פ וכשהגיע ,אכ משתגיע ,מ משיגיע  1מבערין וכו ].מ
ם אוכלין אותה ולא עשירים  1אכ מבעירין  7 -אותה] פ אוהו 1ולא] פואין ,כפ נ' מבערים אותה (פ אותו) 8 -
עניי
שה"א] מ שנ' 1תעשר] טכ נ' וגו'  9 -במשמע] ך ח'ןלך ולבהמתך] כ"ח אטכמ ,ד לך ולענדך ולאמתך  10 -כ ומה1
ט הבהמהו מהראוי] אטכממןהראויןלו] א לה  11 -א-א וכו' שאמרנח מ ח' 1אט את 12 -המעושר]כהמעשרוכן בסי]
כך] אטכ אף  13 -כ שלמדתהו אכ שהחיה  14 -שאינו] אטכ שלא  1מעושר] אט נ' הא (ילק'ווינ' ח') להקיש בהמה
לאדםאין אתה(א את)יכול(טנ ,שכבר אמר ויתרם תאכל חית השרה) אלא להקיש (א ח ),אדם לבהמה מה הבהמה (א בהמה)
 15וסק
אוכלת מן הראוי לה בשביעית שלא מעושר (ט שלא מעושר בשביעית)4 1שוכר ]1כ ח' 1שאיש בפ'ב] א

לזיתיך 1אמכלעניין

יא-
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י

שלא תמתרם שכת כראובת ממקופה--.למען עות שורך וחמורך .השיף
הכתובנייח אחד להיות תולש מן הקרקע ואוכל; אתה אומר לכך בא ,או לא בא
אדא שיחבשנו בתוךביתו ,אמרת ,איןוהנייח אלא צער ,תלמוד לומרלמען ינוח
שורךוחמורך,הוסיףלו הכתובסיח אחד ,להיות תולשמן הקרקעואוכל.
וינפ ש בן אמועך ,זהו עבר ערל; אתה אומר עבד ערל ,אואינו אלא בן
ת
י
מ
ש
כ
ברית ,כשהוא אומר כעבדך ואמתך,הריכן בריתאמור ,הא מה תלמוד לומר וינפש
י
בן אמתך ,וה עברערל- .והגר .והגר תושב; אתה אומרוה כר תושב,אואינו אלא
יגרצרקאמור,האמהתלמורלומרוהגר ,שם שם
נרצדק,כשהואאומרשגרך אשרבשעריך,הר
והגרתושב .הרי הוא בשבתכישראלביוםטוב ,הלוקח עבריםערליםמןהבויםהריהן
בשכת כישראל בחולו של מועד ,דברי רבייאשיה ,רבי עקיבא מחליף .אימתי
ןנמך בוסן שמוכירים עבודה ורה על פיהם ,ואימתי מוכירין עבודה ורהעל
עושיןיי
פיהם,בומןשנודרין בהם,
ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו(. .למה נאמר,לפי שהשימה

ישמת את השלחן מה אם שעה הבר בלא תעצה ,לכך נאמר
אשר אמרתי
אליכםוגוי; ר"מ אומר לעשותדברי תורהעליך חובה; ר'אליעיר אומר לעשותמצות
עשה מצות לא תעשה; ח"אבןיצקב אומר איןלי אלא מה שפרט הכרעוב ,שאר

דכי

 2שלא תסתרסוכו' .שלא תאמר דאינו שובת אלא בשעה
שעושהכל מלאכה אבלבשביעיתובלאוהכי שובתמעבודת
קרקעאין שבת נהגת,קמ"ל,ועי' מכדרשב"י ,פ-ז,רש-י.
 הוסיף לווכו' .יכבר כתיב בעשרת הדברות לא תעשהכל מלאכה וכו' ובהמתך ,שבת קבב .ובתוספו' שם ד"ה
מעמיד מביא ר"תדריהמכי'בזה-ללמעןינוחשורךוחמורך
וגף יכול לא יניחנו תולש לא יניתנו עוקר ת"ל למען
יסח ,ואין זה נוח אלא צער ,ועיין מ"ת דברים היד דף
בג ורש"י ופ-ז וניקום ולא שיהא הפרש גבית צ"ל ולא
ייהא חבוש בבית [ג' הפ"ז היתה כנראה ולא שיהא מופרש
בבית] 6 :כשהוא אומר עבדך ואמתך .ביבמות מה :איתא
כשהוא אמר למען יפח עבדך ואמתך כמוך ,ולמ"ז הכוונה
עלדברות השניותודייק מלת כמוך,אבללעיל מס' דנחדש
פ"ז משמע דהכוונה על דברות הראשונות וטעמו כאשר
כתב הרמב"ן בפ' יתרו משום דמסתברליה לומר רהכהוב
הראשון מדבר מנמול והכתוב השני משאינו נמול ,ומרה
שכתב בם-ע שם דיליף כן משום דבפ' יתרו נתן הטעם
בי ששתימים וכאן כתיב וינפש א"נ דהרי בדברותהשניות
נמי כת
ומתרגםיב לזוען ינוח ואעפ"כ מיינני בישראל ,ועי' ת-י
כאן בר אמהך ערלאה ופ"ז ורש"י ובנסמןלעיל
מס' ובחדש 10 :זה גר הושג .שמוזהר  N'ffלעשות
מלאכה לצורך ישראל כאשר פירשו בתמפ' יבמות מח:
ד"האין מקרבין ,מכררשב-י פ"ז ורש"י ולעיל מס' דבחדש
פיזי -הריהוא וכו'*בע' מ"פובעי מ"עהוסיפומדעתי -גר
תושב -ט.ה"ה,ובכל הגרס'ליתא,ירושל'יבמו' ח ע'ד ,בבלי
כריתות ושםשיטת מ"ע הפוכה משיטתו כאן [בירושלמי
שם ע'ד מחולקים ר' יודה השוגה כדברי ר' יאשיה ור'
יוסי שדבריו שם כדברי ש"ע כאן ,וגבבלי שם ר'יוסי הוא
בר פלוגהיה דר"ע כבגרסאות שלנו] ועי' פ"נ11 :אימתי
קעובשדייןםיישןמלנוסוךטבולכוו' .תוספתא ע"ז פ'ג קיא בבלי שםגז .ומשמעות המכילתא ולא בר' נחמן אמר שמואל דאמר יאפילו
עושיןיי
ןנ
סךועי'ירושלמי ע"ז מד ע"ב ,וצ"ל בלוקח עבדים במקום בלוקח ענבים כאשר הגיה במ"ע
וע" פ-ז 14 :לפי שהוא
 .וכו' .עי' פ-ז ורמב"ן בסוף מה-מ במצוות ששכח הרמכ"ם מצוה ג ומגלת אסתר שם ורמב"ן
בפרשה ורא"ם 16 :חובה מהענין חובה כאןאיט מבואר ואפשר דר"ל שלא יהיויש
ראל אומרים מפני מה נצטוית לא כדי
שנקבל שכר,
ית.אט לא נעשה ולא נקבל שכר קמ"ל דהתכליתהיאעשיית המצוות ואיש יכול לפטור עצמו מן טענה
ר"
זו  17מצותהל
במכדרשב"י ראב"י אומרליחן לא תעשה על כל עשה האמור בפרשה וכ"ה ברש"י לעשות כל מ"ע

 1מ נאמרה ן כאזן בו ח'ןאלעינין ,טכלעניין
היסתרם] ד נ'ענין  3 -אחד] למפ אחר] לא בא] ך
אינו  4 -דמכ יחבשנון א אמרתהו ת"ל וכו' להיות]
מ הא לא בא אלא שיהא  5 -שורך]כח'ו וחמורך] ם
ח ,,אנ' וג'] אחד] ל אתר  6 -אמתך) ד נ' והגר] אט
כמפ זהו אתה וכו' ערל]נו ח'  7 -אומר] אס נ'זה 1
ואמתך] כ ח']הרי] כ הא  8 -גר בפ'א] כ הגר  1א
ותושב 1אתה וכו' תושב] טכס ח'1או וכר הושב ש"י]
כ ח'  9 -צדק] כ-ה ברובהגרס' וגם ברא"ט ,וק צדיק
וכן בס'  10 -הוא] כ"ה ג1נ 1ורא"ם ,אדכהן 1רא"ם
והלוקח  11 -ר'יאשיה] כ"ה ד ורא"ס ,אטכס ר'יוסי
הגלילי] אטכ ורא"ם ור' עקיבא ,כ נ' אומר  12 -בזמן]
אטכ בשעה] שמזכיר"] א שמכריזין] זרה] א ח' 1אטכ
ל פיהן וכן בס']ואימתי וכף פיהם] א ח' 1ט מאימתי
  13בזמן] אטכמ נשעה] אטכ בהן  14 -ובכל] אכמרשיה ד' ובכל ] אכ אליכם וג'] המוסגר ח' ד 1למה
וכו' ל"ת שי' ]1מ ה'  15 -אכ שיק ,ה"ה רא"ם כאן
ורמב"ן בפת"מ (השלמות מל"ח מצוה ג')  16 -אליכם]
ח,
אפ  1פ ורא"ם דבר] פ חובהעליך  17 -עשהן פ נ'
תובה ] מצות] כ-ה רא"ם ,אפכ ומצורה וכ"ה גמגלת
אסתר ספה-מ שםן פ כמצות 1מה] ט ח'ו א שבפרט -
2-

שם

ט"

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

מסכתאהכמפאבמשיהם

332

פרשה כ

דקדוקי פרשהמנין ,תלמוד לומר ובכל אשר אמרתי אליכם - .דבר אחר ובכל
אשר אמרתי וגו') ,4למהנאמר ,לפי שהוא אומר לא תעשה כל מלאכה ,איןלי אלא
דברים שהן משום מלאכה ,דברים שהן משום שבותמנין ,תקמור לרמר ובכל אשר
אמרתי אליכם תשמרו ,להביא דברים שהן משום שבות ,ולד"א ובכל אשר אמרתי
אליכם תשמרו ,להביא שביהתכלים) - .4ושם אלהים אחרים לא ת1כירו.
שלא תשביעלגויביראתו.יכולאי שמעעל פיך ,שלא תשבעלו ביראתו4).
ושם אלהים אחרים לא תזכירה שלא תעשט ב"תד,לא יאמר לה
היק אתה'טרה במקוםעבודהזרה פלומת ,אתה ממתקלי אצל עכורהזרהפלומת--.
בראשיתיא דךיב1:נגנן אומרהרי הוא אדמךהיאמרן הבהנבנהלנועירוגוי ,ירשםזהאיןאנויודעים
שם שם מה הדא 4),נאמרכאן שם,ונאמרלהלן ושם ,מהכאן עבודה זרה ,אףלהלן עבודהזרה
דייםזבו -רביאומרי ושם אלהים אחרים לאתוכירו ,לשבח ,אבללגנאי ,תלמור לזמר ישקץ
תשקצנו; עבודה זרה נקראת בלשון פגימה ,חרם ,שקץ ,תועבה ,פמל ,ממכה ,אלילים
תרפים ,עצבים,גילולים,שיקוצים ,חמנים ,אבל המקום קרוילשון שבח ,אל ,אלהים,
שרי ,צבאות ,אהיה אשר אהיה ,חנון ורחום ,ארך אפים ורב חסר ואמת ,חמיןיה,
יצורי ולא עולתה בן*
תהלים צם טז ואךכ1ך0להגיךכיישרי
יבם רעחךג עשי בפנדק* למהנאמר,לפי 7טהש אומר w~wO
w~w
דםטםשמ
פגי
יראה כל זכורך ,שומע אף,בכלזמן שירצה תלמוד לומר 0כחג
שם שם פעמים כ7טנה
המצותבחכהשבועותובחג המוכות,ינאובחגהמצות שלשפעמיםובחגהשבועות שלש
י בשנהי)4
פעמים ובחג
שלש פעמים ,תלמוד לומר שילש רגלים החוגל

הסוכותי

 1אם דיקדוקי1אליכם] א נ' וגו' ,מ נ' תשמרו 1ובכל
אשר אמרתי] מ ח' ,אכ נ' אליכם ,א ג ,עוד תש' 2 -
וגר] כס ח 1 ,שה-א] מ שנ'  3 -דברים שהן] ילק'
שאלו' ח' 1משום מלאכה] ילק' שאל' ח' ,ילק'ווינ' אבות
מלאכותו בו שהט וכן בם'  4 -תשמרו] כ ח' 1להניא
וכר שבוח] ר ת'  1המוסגר רק ט  5 -ושם וכו' ע"ג
ש"י] מ ח' 1וק ובשם 1לא תזכירו] כ ח'  6 -תשביע] א
ט ~כ-ה בסה-מ ל-ת יד) ,אבל דכ מהשבע 1המוסגר רק
אכ]לו] אלגוי  7 -ושם וכו' תזכירו] אטםי-א 1וק
ובשם 1שלאן א לאו אטכויעד 1אפכ ולא ,ל שלא1א
פכ תאמר  8 -אאיכןו אכ את  1כ פאנית וכן בס'1
אמכ א'  9 -ויאמרו] ך ח'1וגו'] דכ ח'ן המוסגר ח'
דמם] כ"ה מ ,א השם ,כ בשם  1מיודעים  10-כ
מהון ד ונאמרן דלהלן ...כאן  1אדכלה..,
 .כאן1
,
'
ע"ז] אכ בע"ז וכן בס' 11 -רבי אומר] ט ח אכמ
ד-א  1ושם א '1אחרים] מ ח' 1לאתזכירו) כ ח' 1אבל]
אג'יא ,כ אלא1א לגניי1ת"ל] מ ח'  12-א דע"ז]
א קרואה ,טס קריה ,כקרוייהובלעוז] אט לשם ,כמ
לשון] אטכס מגמה ) מסבה] אטכמנ' מצבה  13 -א
עצבים תרפים] אכמ הקב-ה ,ט הב-ה 1לשון] אט
לשם ,כ לשום ] אלהים] אכ נ' אלהיך  14 -פ אשר

יכמ

באזהרהועי' ספרי דברים פ'פב וספרי במד' מבוא דףיז:
 4ןלהביא וכו'.עי'לעיל באסוף פר' ט וריש פ'כי תשא]:
 5שביתת כלים .כן הובא גם במגלת אסתר בס' טה"מ
שםמ"גועי' קבתיח6 :.שלאתשביע תו/מכורשב-יסנהדרין
סג :גבורות ב :יבו ,רש"י 7 :שלא תעשנובית וער וכו'.
תוספתא ע-ז פ'ו ה'יא מכדרשב"י ,פ-ז ,רפ"י 9 :ר' גתן
וכו' .סגהדר' קט .בר-ר פילח ס'ח תנח' ב נח מכח ופ'
ויראס'כדום-זנחיאדדףבזוילק'רמזסבואלפאביתאדר"ע
אות רי"ש 10 :מדה כ~4ן ובו" אף להלן כ-ה ברוב
הנוסחאות ,ובם-ע מקיים מ הדפוס משום יעקרו בפ' דור
הפלגה והועתק לכאן 11 :רני אומרוכו' .תוספתא ע"ז
פ'ו ה'ר וירוש' שבת יא ע"ד וע"ז דף מג ע"א בבלי
ו-
:
מט
סו :וספרי דברים פ'סא ,מ"ת שםיב ג דף מח ו
טנה-
ו
ע"ז נקראתבלשון פגימהוכו' .ת"כ ריש קדושים ה'יא
12
ובמקום חרם שקץ ותועבה מונה שם מצבה ואשרים וכן
מפיקהני תלת ומעייל במקומן און ואשרים ,אדר-נ נ"א
פ'לד וכן בש12י נ"ב פ'לח ,ובש-י ובם-ס מוחק שקץ כאן
משום דגשנה אח"כ שקמים אבל במ"עמקיים הג' ומפרש
ומונה תחלה השמות הנמצאים בלשוןיחיד ואח-כ השמות
הנתאיםגל'רבים ,ובמקום שקז מגיהבש"יאשרים ובמ"צ
מוחקחטנים וכן מוחק לקמן בשמות הקדושין חסין13 :
אבל המקום וכו' .אדר-נ שם נ"א וניב ,ונק קרעה יוהב
לנוסחת המכילהא 16 :לפי שהוא אומרוכו' .מכדרשב"י
ספרי דברים פ'קמג ומ-ת שם מז טז דף צה ופ-ז:

אהיה] מ ח' 1ואמת] מ ח'ןיהיאומר] ד ח'  15 -ישר] מ נ' דברוצורי ולא עולתה בון כמ ח' ,כ וגף  16 -תחוג לי]
ך ה' 1בשנה] אךטכ ח'ן שס"א] מ שני  17 -בשנה] ד ה'ןיראה כל זכורך] אדטכ ח' ,אכ וגו'  1שומע וכו' הסוכות
שוה-ס] כ ה' 1מיכול כל זמן 1ד בגל מקום ובכל (ק ח') עת  18 -המוסגר ה' ול 1או וא' פעמים 9מ-ס בטא] אכ
ק ה' 1אס טאי ,מ נ' אינו אלא שלש] מ וכלשה  19 -ובחג הסוכות] אסק ח' 1ג' פעמיט] טק ח' ,אכ שלשה פעמים -
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שלש רגלים ,המהלכין ברגליהם,להוציא אתהחגרין- .יראה,להוציא אתהמומין.
וכורך,להוציא אתהנשים .כל
התורה הואתנכדכלישראל,יכלהוציאגרים ועבדים0- 4),באוניהם,להוציאחרשים- .
ם
'
יא
~ שמחת ,להוציא חולהוקטן .לפנייי' אלהיך ,להוציא את הטמא; מכאן אמרו ,טי
הכל חייבין ברצוייה,חוץ מחרש שוטה
וטומטום ואנדרוגינוס החגר והסומא

יא

זכורך,להוציא טומטוםואנדרונימם0- .תקרא את מנים יא

5

10

וקטי

והחולהוהזקן.
את חנ הםצו ת ת שמור .מכאןהיהרבי יהודה בן בתירא אומר ,כאשר
צויתיך,כדי שלא תהא מביא אלא בחרשהאביב - .לא יראו פני ריקם ,בובחים;
אתהדן ,נאמרה שמחהבאים ונאמרה,
אתה אומר בזבחים ,אואינו אלא בכספים ,הרי
שמחה בשמים ,מהלהלןבובחים אףכאןבובחים - .דבר אחר לאיראופניריקם,
בעולות; אתה אומר בעולות ,אואינו אלא בשלמים ,הרי אתה דן ,נאמרה שמחה
באדם ונאמרה שמחה בשמים ,מה שמחה האמורה באדם,ברבר הראוי לבאבידי
אדם ,אף שמחה האמורה בשמים ,דבר הראוי לבא בידי שמים; אינו דיז שיהא
שולחנך מלא ,ושולחן קונךריקם.
 1שלש] דט "' ,א שלשה]רגלים המהלכין ברגליהם]
ח,
ד ]כהמהלכים 1אטברגליהן1להוציא אתהחגרין] רק
מ ,ארטב ח'ו את] דח'תןבס'1הסומין] כ המומין 2 -
להוציאבפ'ב]אשכלג'אתהגרים,וקנ'אתתגרים  3 -נגד
כלישר'] אמכח,,אוג'1המוס'ח'דןגריטן מח'1ועבדימן
מ נ'שאינן משוחררין 1לס חרשין  4 -חולה] מ ח' ,א
טכ את החולהו אטכס ואת (מ את) הקטן  5 -מחרש
וכו' יטכס ט ח' וא' וכו' 1אכמ טומטום1ואנדרוגינוס]
מ נ' נשים ועבדים שאינן משוחררין 1מ והחולה והסומא
  6כ החולה ] והזקן] ד והקטן  7 -תשמור] מ נ'כאשר צויתיך למועד חדש האביב שמרווו שיבא אביב
בזמנו הא כיצד עבר את אדר שיבא אגיב בזמנו 1מכאן]
סןמ ח' ,אפ מיכןן היה וכו' האביב] מ ח'ן כאשר צוי'
כוי] פ ח' 1אדכ כל אשר  8 -לא] טל ולא כבמקרא1
ריקם] ט ח'  9 -אתה או' בזבחים] סט ח' ] בכסמים]
ם בנסכיםו מ הרע 1אכ אתונאמת תף בשמע
ש"ג] מ ח' כמסחתו קרעהלעסח'הגמל 10 -בשמים] דט

 1שלש רגלים המהלכים וכו' .עי' לכל הפסקא כאן כרם
חמד ח'ט דף כא ודרכה של תורה אות קפה ומ-ע החוקר
ח"א שנת הרנ"אדףקעי
- .להוציא אתהחגרים .בדרכה
של תורה משער דצריך להוסיף כאןוזקןומישאינויכול
לעלות ברגליו ,משנה ריש חגיגה ירושלמי שם עו ע"א
בבליד.ולשון פ" 1שלשרגלים פרטלבעליקבים ולהוציא
את החגר והסומא החולה והקטןושאיןיכול לעלותברגליו:
 הסרמיף מכדרשב*יספרידברים פ'קמג ומ"ת שם ומשנהותוספתאריש חגיגה2 :להוציאאתהנשים
דו מכדרשב"י
שם ובבלי שםוכ
 --'.להוציא
ספרי ומ-ת שם וירושלמי
טומטום .וקץ' גרש הדפוס אבל בא-א ובא"צ וש"י מחקו
מלות את הגרים ראיך נמעט גרים ממלת זכורך ובא-צ
מוסיף אחראנדרוגינוס כל להוציא הקטנ' וא"ע 3 :להוציא
גריםועבדים .מדמייתא לדרשהוו כאן משמע דמקישראיה
למצות הקהל ולא מצינו בשום מקום דגרים פטורים מן
הראיה ,ובדר צידד לומר דגרים פטורים משום שאין להט
חלק בארץושמעינן בפסחים ח :דמי שאיןלו קרקע פטור
מן הראיה ,אבל נראה דדעהזו דעת יתיר ולית להקיום,
ובמ"עמחזיקבסב'הז"רומהאףשכברכתבוהרמב-ן(לפ'טז)
והרשב"ם(לפ'יט)ור'בחייוהמקימוכיחיןמדבריהם שראייה
11היאנתינת תודה אלפני אדון הארץ דוגמת מצותבכורים
ולא נתחייב בה אלא מי שיש לו חלק בארץ ,אבל בע-כ
בשלמיםיכ"ה רא"ם ו"אוכר רקם] טח'  11 -א-א
איגרסינן לקמן ועבדיםשאינןמשוחררין כגק מ"ח וכאשר
י
ד"'ו אכ את] נאמרה] ן נאמר]א נא'וכן בס/בכעונל
ת'
אמ
הוא במשנה בודאי א"א לומר דגרים פטורים דאב עבדים
ומןבס'ן נאץ אנ'כאן 1ונאץ א  1להלן  12 -.ד ורא"ם
משוחררין חייבים לא גריעימנייהו גרים ,ודעת ר' מנחם
בשלמים וכן בס'  1וק אמורה וק בס'] אכ שהת האף
צבי פיניליש בדרכה של תורהדצייך למחוק מלת גרים
ולגרוס להוציא עבדים שאינן משוחררין' -חרשים.ירושי
  13אכ בדבר וכ"ה רא"ם ] אעו הן ] מפוכן הרזשם עו ע"אבבליג' 4 :וקטן .מיותר או צ"ל וזקן עי'
שלא יהא ] רפ שולחן שלך 1ושולחף ד של 14 -
דרכה של הורה ,וס"ס*  -לפני וכו' .בדרכה של תורה שם
קונך] אכ וכ"ה רא-ם ,דכפ רבך  1וק רקם ,פריקן
מגיה את פני ,ובתוספתא ריש הגיגה ממעט טמא מובאת
שמה והבאתם שמה וע" בבלי ד :וירושלמי עו ע"א5 :
החגר.
וכו'.בדרכה של חדרה מגיהוה טמ א והחגר וכןמוסיף לקמן צחר מלת והזקןומי שאיןיכול לעלות ברגלנו 7 :וכשרז
'
ג
חג
שבעת
ז
פ
ה
ם
י
מ
י
ת
ו
צ
מ
תאכל
כאשר
ד
ע
ו
מ
ל
חודש
ך
י
ת
מ
צ
ב
י
ב
א
ה
ף
כ
ו
ה
י
ה
ב
"
ב
י
ר
אומר שלא תהא
מיכן
ובא"צ
מגיה מ
כאן אמר ריב"ב שתעבר שניםכדי שלא תהאחוגג אלא בחדשוכו'ועי'לעיל בא פ'בוג'מ-חלקוחה משםונתונהכאן9 :
בכספים.בכ
אלאסףצעלוצפדוקתה,ועי'מכדרשב"יוספרידבריםפ'קמג ומ"ת שםטזטזדף צה,ובעל א"אתופסבגר'הילק'בנסכיםובא"צמגיה
אואינו
ומנחותנאמי שמחה לאדם ונאמר ראיה לגבוה ,מה להלן בזבחים וכו' ועי' חגיגה ז' ובש"י מגיה כל
המימרא ע"פהברייתא דח
חגתיגה שם וג'הרי אתה דןנאמרהחגיגהלהדיוטונאמרהראיה לגבוהוכו'עדוכןברין שלאיהאשולחנך
וכו'[ ,וקרוב לודאי שנוס מ"ח לא מן הברייתא היא לקוחה ואף שמתאמת הוא געיקר לג' הבבלי שגויה היא בשנויים רבים
ועי'בפספוסי ,והג'שלפנינואינה מתפרשת אלא ברוחק גדולדמיירימראיה ומייתי קרא דכתיב שמחה גבי אדם,היינו ושמחת

י
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וחנ דקקציר בכורי מעשיף נסמר שלש הלהם בשבויה ,שלא
יםתרםו שלשהרגליםממקומן.
שלש פעמים בשנה יראה .סאתפני האדון ה' אלהי ישראל ,למה נאמר,
שמית לד כג
והלאכברנאמראלפניהאדוןיי',ומהתלמודלומרסאלהיישראל,אלאעל ישראלייחד
דבל  1ד שמוביותר;כיוצאבו 0שמע ישראליי'אלהיםיי' אחד ,למה נאמ',והלאכברנאמריי'
' אחד ,אלאעלינוייחדשמוביותר;כיוצאבו 0לכןכה אמר
"8ב כאיבאלהינו ,ומה תלמוד לומריי
יאלהי כל בשר,ומה תלטר
,
ר
אס
ירמי' לב כזיי'אלהי ישראל ,למה נאמ והלא ככרנאמר 0הנה י
מ*ם נ ז-ח לומראלהיישראל,אלאעל ישראלייחד שמוביותרעכיוצאבו סשמעהעמי ואדברה
י שראל ואעידהבךאלהים אלהיך אנכי לאעלובחיךאוכיחךועולותיךננהיתמיד,
אלהיםאני לכלבאיהעולם ,אףעלפיכן לאייחדתי שם* ,אלאעלעמיישראל.
ן חמץ ק-ם,
לא תזבח על חמץ דם זבחה לא תשחט את הפסחועדיי
דברירבי ישמעאל אץלי אלאוב"ח ,ורקה מף 4תלמוד לומר דם ובחס --ועף
יהודה אומר הוכח שכלושלי ,ואי זה ,והתמיד - .ולאילין חלב חגי עד בקרי
בא הכתוב ללמדך על החלבים שהםנפמלין בלינה עלנבי הרצפה ,ווכחנילדון על
האיברים ,הואיל והחלבים מתנה לאשים ,ואיברים מתנה לאשים ,אם למדת על
החלבים שהםנפמליןבלינהעלגביהרצפה,ינאףאיבריםנפמלין ברצפה)4יכולאיברים
ויקיע וב נפםליןבלינה עלגבי המערכה ,תלמוד לומר סכל הלילה עד הבקר SY> ,נבי

יהי

 1וקביכורי ].א נאמרו ,ט נאמרה (ילק' ווינ' נאמר)1
2
אכ שלשה  1אטכ לעבין ( 11לעינין)
יסתרסו] אטיסתרו ,כ יסתר מן 1ק במקומן  3 -שלש
פעמים בשנה] טס ח'1יראה] רקאכ ,דטמ ח 1,אתוכו'
ישראל] רק ט] למה נאמר] דם ח'] והלא כבר נאמר] מ
ח'  4 -אל] ב"ה אכמ ,רט אתויי'] רנ' אלהיך ,מ
נ' אלהי ישראל 1ב! מה 1אלא על] כ אלהי של 5 -יי'

שביעיי-ן -

אחד]  10ח' ] למה נאמר] דמ ח'] והלא וכף אלהינו] גן
ה'  6 -מ מה ] אלא] מ ח' 1וקיחד וכן מס'] כיו-ב
וכו' ביותר ש'ח] א ח'ןלבז] טס ח'  7 -למה נאמר] ד

מ ח' ] הנה אני יף] דט ח'  8 -שמעהעמי ואדברה]
מ ח' 9 -ישראל] טמ ח',אכ יגף 1סעידהוכו' אנכי]
אטכ ח' ] אנכי] מ אני ] לא וכו' המיד] אטכמפ
ה' 1במקרא לנגדי  10 -אכמעילם 1אעפ"י] פ ח'] כף
אפ ח ],לא] פ ולא 1מיחדתי]  [tbpאפ ח'  11 -לא
וכו' שאמרנו עה"ס שה] מ ח'] דם זבחי] אטכ"' ,אכ
וגףן ועדיין חמץ] טכ וחמץ  12 -ר' ישמעאל] ד נ'

י

ר' עקיבא אומר]זבחי] ד זבחיך ,ק נ'ישפך (דבריםיב
כז)  13 -זה בפ'ב] א נ ,זה] אומק לא  14 -אכ
ללמד ] א חלבים]ש"מ] אכ שיהיו ,ט שיהו] ע"ג]כ נ'
והמערכהו א לדין]על] ט נ'גבי הרצפה  15 -אכ
איברים ] אכי"לבים  1אטכ לאישים וכן נסי] ד על

האשים ] למדתן א למדהה  16 -אטכ חלבים] אטכ
לשהןן אכ נפסלים 1המוסגר רק ט1יכול] אטכ נ' אף1
ן כל
ל 4וברידץ  17 -וק יהוא ,ל יהיו 1א
וכו' בשערכה עה-ס ש'א] כ ח'] כלהלילה עד הבקר]

י1

ח"ה אסק ,ולילא (ו לא) ילין

חלבחגי עד בקר] ע"ג

בחגך אתה ובנך ,דברים טז יד ,ושמחהגבי שמים ,דכתיב
בפ'כי תבא כזז וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני
ה'אלהיך,וע" ספרי דברים ומקמא ומ"ת שםופסחיםקט:.
 11עמו' הקו' שמחוה באדם וכו' .בא-צ מגיה שמחה
ראוי
לאדם ונאמר ראיה לגבוה מה שמחה האמורה לאדםב
לואףרעיה האמורה לגנזהבראוי לו ,נדברהראוי וכר; 13
איש דין ובו /ביצה כ 1 :נאמרוכו' .בב"אהגיה למה
נאמר כאן שבה שלש רגלים וכףוא-נ - .שלא יסתרסו
וכו' .פ"ז ורש"י 3 :שלש פעמיכם וכר .ספרי דברים
פ'לא מ"ת ד דף כה ,פ"ז ,ועקר המאמר בפר'כי תשא
מועתק לכאןועיין מכדרשב-י יתרו כב - .למה נאמר
וט /צ-ל כבספרי ומ-ת שם ה' אלהינו למה נאמר והלא
כבר נאמר ה' אחד ומה ת-ל ה' אלהים וכו' ובם-ז השמיט
הראיה מפ' שמעומן מלכים ומביא במקומן כיוצא בו כה)
אלהינו,יותר מכל באי עולם ,ואפשר דהוא טעותהמעתיק.
 ןהלא וכף' גרס א"צ :יי' אחד -יי' אלהינו ,היאה'
הנכונה] 6 :לכן כה אמרוכו' .צ"ל כה
אמר"י שםצ,באוומתלי
ת
אלהי וכו' כאשר הוא במדרש תנאים ומכדרשב
לכןיש למחוק והכוונה על פסוקבירמיה לביד ולא כאשר
נרשם בפנים מלכים ב כא יב כבהוצאת בעל מ-ע8 :
כיוצא בו ונוי* רות רבה פתיחתא :זג ועדיין חמץ קיים*
לעיל בא פ'ח ד-ה אך ביום הראשת ופ"ז 12 :אין לי
וכו' .ע" ג' הדפ' ר"ע אומר איןלי וכו' ומפרש בס-ע
דקטוע הס שקטעו הסתרים דלעיל פ'בא ר"ע אומר אית
צריך כפי הגהת א"צ ,ולפי דעתי המלות ר-ע אומראינן
אלא ט"מ ובאמת אינן אלא בדפ'ישנ' ועי' מכדרשב"י
ירושלמי פסחים לב ע"בובבלי סג - :דםזבחי .ובמ"ע
מקיים ג' הדס דם זבחיך וקאי אפסוק ודכו זבחיך ישפך
בפי ראהיב כז דדרשינן מניה בספרי פ'קכ
יח דפסת טעון
זריקה אבל בכל הנוסחאות הוא כבפנים וכ"ה במכדרשב"י
וירושלמי שם 13 :תמיד .פסחים פיה מיד בבליסד14 .
בא הכתש ללמדך 131ן .מכדרשב"י פ"ז רפ"יוכן הרגם
אונק*ס חונתן בר מן מדבחא ועי' ת"כ צו פרשה א ה'יג
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המערככם*; אחר שלמדתעל האיברים שאין נפמליו בלינה עלנבי המערכה,וזכיתי
לרון על החלבים ,הואיל ואיברים מתנהלאשים ,והחלבים מתנה לאשים ,אם למדת
עלאיברים שאינןנפמליןבלינהעלגבי המערכה ,אףהחלבים לאיהיו נפמליןבלינה
עלגבי הרצפה ,הא מה תלמוד לומר לאילין חלבחכי עד בקר,לעניןשאמרנו.
ראשית בכורי אדמתך .למה נאמרה פרשהזו ,לפי שנ' סולקחת מראשיתעייםכיב
יא
כל פרי הארמה ,איןלי אלאפירות דרךביכורים,משקיןמנין ,תלמוד לומה תכ
ביתיי אלהיך ,מכל מקוט; ומה הפרשביןאלולאלו ,אלא אלו מביאין וקורין
ואלו מביאין ואין קורין0-.אשר תביא מארצך .להוציאארימין וחכורות והכולןי
ט שם
והמקריקון; אשר יי' אלהיך ,להוציא גרים ועברימן נותן לך ,להוציא נשים
טוממוםואנדרוגינוס; משמעמוציאן שלא ~קראו ומוציאן שלא יביאו ,תלמוד לומר
תביא,מכלמקום;ומה הפרשביןאלולאלו,אלומביאיןוקוריןואלומביאיןואיןקורין.
לא תכשל גדי בחלבאמו .ר' ישמעאל אומר,מפני מה נאמר כג' מקומות,
כנגד שלש בריחות שכרת הקדוש ברוך הואעם ישראל ,אחת בחורב ואחת בערבות
מואב ואחת בהר בריוים והרעיבל .רבייונתן אומר ,הראשון תחלה נאמר ואין
וריד ומשנה ריש ברכות ומגלה סוף ט"ב,מנחות כה חמורה
יד 16 :איברים .איברי עולה 1 :וזכיתי .בא"א מגיה
זכיתי 4 :ע"ג הרצפה .צ"ל ע"ג המערכה 6 :דרךביכורים
וכרי הרומות פ'ש מ"ג וחלה פ"ר מ'יא ומפרשבירושלמי
שם מז ע"ד וט ע"בדדוקאבלקטן משעהראיתה לכך,ועי'
ספרי דברים פ'רצז כלפרי אתה מביאואין אתה מביאיין
ושמן בכורים וכן מ-ת שם כו ב ומשמע דלגמרי ממעט
להואףההבאה ,ואפשר רהלוקי רעות בזהועילשלהברייתא
בערכין יא' דשם איתא בשם ר'יוסי פרי אתה מביא ואי
אתה מביא משקין ,להביא עגביכם ודרכןמנין ת"ל תביא,
ומשמע בהשקפה ראשונה דרוצה לחלקבין ר-וחלה לדיעבד
וליהא אלא היא הברייתא שלפנינו ור-ל דמן
קרא דפ'כי
חבוא היית ממעטים משקין ולבך גא הבתש דפ' משפטים
לרבות ,וסוגית הגמר' דחולין קב :קשה להביןוהמעיין שם
יראה כי מן והא דתנן איןמביאיןבכורים משקה מתחלת
סוגיא אחריתא שסותרת לשקלא וטריא שלפניה כי מתחלה
אמר רר"א ור-יילפי הרומה מבכורים ועכשיו הוא להפך
דר"י גמר בכורים מתרומה ועוד שם סתירות אחרות עדכי
נראהלעיןכיאין כל הסוגיא סובבת והולכתעלקוטב אחד:
 7ומה וכו' מביאין ואין קורין .בא"צ מוחק אלו המלות
יען לא מציע חלוק זה לענין משקין בשום מקום ובפ-ז
היא כלפנינו 8 :שגריסין וכו'* בכורים פ"א מ"ב ושם
ממעט אצה מן אדמתך וכ"ח מכדרשב"י כאן וספרי דברים
פ'רצז ומ"ת שם כו ב דף קעא 9 :אשר עו' .צ"ל כגי
מ"ח :אשר נשבע לאבותינו להוציא גרים ועבדים ,לתת לנו
להוציא נשים ,וכן הגיה בא"צ וגרסתנו כג' הילקוט ,אשר
ה' אלהיך ,להוציא גרים ועבדים ,נותן לך ,להוציאוכו'.
גרים .בכורים פרק א מ'ד וממעט גרים מן אשר נשבע
לאבותיהוכן ספרי פ'רצט אבל במ"ת כו ג דף קעב אדרבה
מרבה מכאן גרים לפי שאברהם אבהמוןגוים,ועי' תוספתא
שם פ"א ה'ב - ,בפיסי בכורים פ'א מיה דשם ממעט נשים
מן אשר נחתהליוכן ספרידברים פ'שא ומ"ת שם כוי דף
קעד 12 :ר' ישמעאל וכו' .וב-ה גם מ-ת דבריםיד כא
דף עהועי' ספרי דברים רקד ופ"ז[ועיין במרכבת המשנה
כאן המוכיח בראיות נכוחות שגרסתר-י עיקר] 14 :ר'
יונתןוכו' .כצ-ל כאשר הוא במ"ח ולקמן גרסינן ר'יאשיה
והראיה מלעיל
ישמשפטים פ'טו [וגרסת מ-ח מתאמת לדברי
הירושלמי ר סנהדרין ובבלי ג :ותמוה ב
םכ-ז שלפי
גרסת רוב נוסחאות המכילתא בדסוטים י -שלפנינו

המערכה] כ"ה אט ,ד ח 1 - ,אחר] כ-הבכל הג',ילק'
ווינ' הא 1א שלמדתה ,ילק' ווינ' למדת  1א אברים1
שאין] אטשאינן ,ק שהם  2 -אכ חלבים1ואיברים] ט
וחלבים 1כ ואבריםן אטב לאישים וכן בס'ןוהחלבים] א
כ וחלבים ,טיאיברים  3 -שאינן] ן שאיגה ,ט שהםן
בלינה בפ'א] ט ח' 1המערכה] א הריצפה 1דכ יכול אףו
אף וא' הרצפה] א ח'  1טכל חלבים 1טיחו  4 -הא
ן5-
מה]ול ח'1עד בקר] ט ח'1אלעינין ,טכלעניי
נ,
אכ םר שה ה' ראשיתןאוק ניכורי 1אדמתך] אטכ

וגו' 1טמפ נשומר ,כל נאר 1פרשח זו] מ ח' 1שנ'] א
טכ שהוא אומר  6 -כ פריוגו'1דרך וכו']ב
 ,דרך
משקיןפירותועשאןמשקיןמנין 7 -ביתיי' אלהיך] אט
כס ח' 1מ-מ] כ בכל מקום 1אכ וילק,ווים מהו לאלו]
כלניןאילו 1אלא] טס ח' 1אלו] אכאילו ,מ הללו 1מ
מביאין א1תן וקורין עליהם  8 -ואלו] אכאילו ,מ
ן 1מקוריןעליהם)
והללו 1ממביאין אותם1ואין] טואינ
להוציא) ט ג' את 1אריסין] ט האיסורין  1וחכירות] מ

וחכירין,וכ וחבורות ,ט והחבורות  9 -אטכסיהסיקריקון

(מוסיקריקון)והגזלן] (מוגזלן) 1אשרוכו'] מ אשר נשבע
לאבותינו (רשים כו ג)ן אד יה אלהינון קנתן ,מ לתת1
לך] כ"ה כו ,אדכמ לט  10 -אכק ישמטום1וק
ואנדרוגינס  1ומוציאן] מ ומשמע מוציאן  11 -מכל
מקום] כ ה'  1ומה וכו' לאלו] מ הא כיצד  1אטכ

מהו כ לאילו וגו' 1איקוריןוגו'וואיזן םואינן ,מ ולא
  12לא תבשל גדי] אכחי  1בחלב אמו] אטכ ר1ר'כ"ה אטכמפ ,ורק ד ר' שמעון  1מפ אמר
י'
ר
לע
אמ
עש
שמי
יאל  1מפני מה] מ למה 1בג'] אטכ בשלשה ,מ
ג' ,פ שלש 1מקומות] מפ פעמים  13 -ט שלשה 1כ
כריתות(וכן בדר)ן הקב"ה] אכ המקום  14 -בהר] אט
ל הר1ר'יונתן] כ"ה מ ,אבל
כס על הר1והר] אטכיע
)
ה
אדטכ ר' ששיה (איידוי
מ
1
ן
ו
ש
א
ר
-
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דורשין תחלות; שניתלומפניהדין ,בהמה טהורה מטמאה במשא ,וטמאה מטמאה
במשא ,אם למדת על מהורה שבשרה אמור להתבשל בחלבה ,יכול אף טמאהיהא
בשרה אמור להתבשל בחלבה ,תלמוד לומה בחלב אמו ,ולא בחלב טמאה; שלישית,
ולא בחלב אדם* רכייאשיה אומר ,מפח מה נאמרה כשלשה מקומות ,אחת לבהמה
ואחתלחיה ואחתלעוף ,אבאחנן אומר משום רבי אליעזר ,מפני מה נאמר בשלשה
מקומות ,אחת לבהמה במה ,ואחתלנוים ,ואחתלרחלים .רבישמעוןבן אלעזר אומר,
מפה מה נאמר בשלשה מקומות ,אחת לבהמה גמה ואחת לדקה ואחתלחיה .ר'
שמעוןבןיוחאי אומר ,אחד איסור אכילה ואחדאימות הנאה ואחדאיסורבישול .דבר
אחר ,אחתבין בארץבין בחוצה לארץ ,שחת בפני הכית ,ואחת שלא בפני הכית;
לפי שהוא אומר ראשית בכורי אדמתך ,לא שמענו אלא בוסן שהבכויים נוהגין
וכמקום שהבכוריםנוהכין ,שםנוהכ בשר בחלב ,מקום שאץהבכוריםנוהכיןובזמןשאין
דברים יד כא וכנכוריםניהגין לא שמענך ,תלמוד לומר 0לא תאכלו כל נבלה ,ונאמר לא תכשלבדי,

מה נבלהנוהגתבין בארץבין בחוצה לארץ ,בפניהבית ושלאבפניהבית ,אף בשר
בחלב יהאנוהנכן .רבי עק.בא אומר ,מפני מה נאמר בשלטה מקומות ,פרטלחיה,
פרט לבהמה ,פרטלעוף .רכייומיהגלילי אומר ,נאמר לא תאכלו כלנבלה ,ונאמר
לא תבשלכד .בחלב אמו ,את שאסור בנכלה ,אטור לבשל בחלכ;עוף שאמור משום
נכלה,יכוליהא אמור לבשל בחלב,תלמוד לומר בחלב אמו ,יצאעוףשאיןלו חלב
אם; יצאת בהמה טמאה ,אחת בשחיטתה ואחת כמיתתה,
 1אדםשגי (אשיני) ,טושני]מפניהדין] א מןהדין,
ן]
מטמאוכן בס'] ט וטמא  2 -מ למדנו1
ר מהדי
ל הטמרה]שבשרה] וק שכורה]יכול] אט ח'

א"כ

,אף

ומ' בחלבה] א"' ] ק טומאה]יהא] ד ה' ,כ יהיה -
 3בשרהן ר ח' ] מ לבשלו ת"ל] מ ג' לא
שלישית] רק ט  4 -מ לא תבשלגדי בחלב אמו ולא
בחלב אדםן ר'יאשיה] כ-ה נ) ,אבל אדטכ ר'יינתן,ובן

תבשל גדי]

ר'
ההש בעל המאמר אין דורשין וכו' ,ומתזך
נוסחת פ"ז הגורס לקמן ר' יונתן אומר אחת לבהמתה
ם לפניו היתה הגרסי ר' יאשיה * * ר'
יו-חיג
כח
וש
וכו'י~מש
יונתן ,ובעניןאיןדורשין תחלות עיי סוכהו :ובם* ר"ח
ן פרח
שם ובסנהדרין ג 3 :):ולא בחלב טמאה וכדי חולי
מ"ר מ"ת שם ועי' בבלי קיג 5 :ואחת לעוף .כסתמא
דמתניתין ריש פ' כל הבשר ועי' בבלי שם קד .וח"ז:
 7לבהמה גסה ובו" מ"ת שםחוליןקיג :וקיד' 8 :אחר
איסור אכילה וכו" מכדרשב"י ,חולין קטו :פ"ז 10 :לפי
וכו' .בא-צ מגיה ד"אביןבחולין בין במוקדשין ר' אומר
לפי וכו' .וא"נ 14 :נוהג כן' כאן צריך להשלים מה
דאיתא בסוף הפרשה אין לי אלאבחולין .במוקדשיןמנין
וכף כאשרהגיה בא-צ (רק דלא גריס המלות איןלי אלא
בחולין] ועי' תוספתא חולין ריש פ'ח ותוספות חולין קג:
ד"ה כל הבשר ופ"ז - .ר-עוכו' .חולין פ'ח מ'ז וספרי
דברי פ' קדושם הובא דרש ר"ע סתם ודרשת ריה"גנזכרה
בשמו 18 :יצאת וכו' .ראוי להיות לעיל קודם עוף
שאסור וכו' ולת"ז נמעט לריה"ג בהמה טמאה כמו ר"ע
אף דלא נזכר במשנה ונראה שחסר ואין חלוקבין ריה"ג
ור"ע אלאחיה.עי' חולין קטז':

גם פו מפני מה] מ למה] אטם נאמר ,כ נאמ'ו בשלשה]
וק בשלש ,ל בג' ,מ ג'] מקומות] ם פעמים  5 -אב
אחת .-אחתו אבא וכו' לחיה ש'ז] מח'ן אס חנין 1אומר]
ורק ח'  1ר' אליעזר] וק ר' אלעזר ,ט נ' אומר  1אכ
נאמי  6 -אחת בפ'א וכר מקומות שרה"ם] ט ח'ן ראחת
בפ'א] א אתת  7 -אכ נאמ'] לדקה] אטכ לבהמה דקהן
רשב-י אומרן כ-ה ברוב הגרס' וגם פ ,אבל ך ד"א 8 -
מה
בןיוחאי] מ ח' ,אטכבן יוח  1אומר] אכ נ'
אטכפי אחת(אאח') ...ומאפחנית...
נאמ' בשלשה מקומותו
ואחתן פ לאיסור וכן בכלןן ק אזור באכילהו ק אסור
בהנאהן אהגייה  9 -אחת] א ח' ,ד א' מ אחדובין] מ ח']בין בפ'ב] מ ח' ,אוביןו מובחוץ לארץן ואחת] א אחת ,כ
אחד,מואחד]ואחת בשב] מח',מואחד ומוטלא  10 -מולפי שנ' 1אכ בכורי וגו'ןאטכ ולא  11 -ובמקום] כ"ח מ,
וטל ח' ,אכק מקיםושהביז' נוהגיז] וטל ח'ן שם] ט ח'ן אטכס 4שר בחלב נוהג ,מ ג' אבל 1מקום וכו'נוהגין
] ט ח']
אכמבזמן" .מקום (מ ובמקום)] ובזמן] ט בזמן  12 -נבילה] כ ג' וגו'1גדין אטכס ב בחלב אמו  13 -נוהגת] א ח'ן
בין] מח'ןבין גפ'ב] מ ח' ,אונין ] מ ובחוץ לארץן אדביןבפני] אף בור] כ ובשר  14 -אכ יהיהןכן] אטכס ח' ,ט
1ג('1ילק'ווינ' 1כ ,)'1אכש בארץ בחוצה (מובחוץ)לארץבפניהבית ושלאבפני הביתן ר"ע וכו' לעוף) מח'1להיה] אפכ
לבהמה (ט נ' טמאה)]י:המה] אטכ לחיה15-הגלילי] כח'ןוק לא תאכל1ונא' לא]מולא 16 -בחלב אמו] ט ח',מ נ'
יכולו שאסור] אכמ שהא "1DHו בנבלה] אטכס) משוםנגלה ,אנ' ימליהיהן שאשר] אטכמ שהוא אשר  17 -יעלן
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לא רזכשל .איןלי אלא שהוא אמור בכישוף ,מנין שהוא אסור באכילה,
אמרת קל וחומר ,מה הפסחשאין בו בל תבשל,ישבו בל תאכל ,בשר בחלב שיש
בו בל תבשל,דין הוא שישבו בל תאכל; לא ,אם אמרת בפסח ,שאיסורו בכל דבר,
לכך הוא אסור כאכילה ,תאמר בכשר בחלב ,שאין איסורו בכל דבר ,לכך לאיהא
אסורבאכילה .רבי עקיבא אומר,אינוצריך ,אםביד הנשה ,שאיןבו בל תבשל ,יש
בו בל תאכל ,בשר בחלב שיש בו בל תבשל ,דין הוא שישבו בל תאכל; לא ,אם
אמרת בגיר הנשה ,שאימיר .קורם מתן תורה ,לכך אמור באכילה ,תאמר כבשר
בחלבשאיןאיסורו קודםמתן תורה ,לכך לאיהא אמור באכילה; הרי נכלה תוכיח,
שאין אסורה קידםמתן תורה ,והיא אסורה כאכילה ,ינהיא תוכיח על בשר בחלב,
שאף על פי שאין אימורו קודם למתן תורה,יהיה אסור באכילה) ;4לא ,אם אמרת
בנכלה ,שהיא טטמאה כמשא ,ושלפיכךאסורה באבילה 4:,תאמר בכשר בחלב שאינו
מטמא במשא,יכלפיכך לאיהיהאמיר באכילה ,והרימו חלב ודםיוכיחו,שאין מטמאין
במשא ,ואסורין באכילה ,הםיוכיחו על בשר בחלכ ,אףעלפי שאין מטמא במשא,
יהא אסור באכילה; לא ,אם אמרת בחלב ורם,שחייביןעליהם כרת ,ושלפיכךאמורין
באכילה 4:,תאמר בבשר בחלב ,שאין הייבין עליהן כרת, ,כלפיכך לאיהיה אמור
באכילה4:,תלמוד לומר 0לאתאכלנו,יכשוכעודת"ל 0לאתאכלנו4),להביא בשרבחלב נכי
שם שם כג
שאסור באכילה,אימי אומר 0לא תאכל הנפש עם הבשר ,להכיא בשר בחלב שאסור
באכילה .אימיבןגוריא אומר ,נאמרכאן קדושה ,ונאמר להלן קדושה ,מהלהלן אמור

שג

באכילה ,אףכאן אמורכאכילה.איןלי אלא אמורבאכילה ,אמור בהנאה ממן ,אמרה
קל וחומר ,ומה ערלהשלא נעבדה בה עבירה ,אםורה באכילה ובהגייה ,בשר בחלב
 3בכל דבר .בכל משקה 5 :באכילה .צריך להשלים
ת-ל לא תאכלנו ,א"צ( ,הרגזי בא מכפל הצווי שנאמר
בדם לא האכלנו ,בה-מ,ועי' למטה בטופסשיטו] וכן הוא
ספרי דברים פרשה ע 1-בדברי רבי כשליעזר שרוצית
ללמוד ג"כ בק 1-מפסח ועי' מ"ת שם יב כד דף נדועיין
חולין קטו ע"א וע'ב,ויפהכוון בם-ע בספרי שם דמש-ה
ס"ל דנרמז איסור בב"ח נקרא דלא תאכל הנפש עם הבשר
משום דדם נעכר ונעשה חלב וע-כ פירשו הכתוב דלא
תאכלנו דמיותר דאפילו אם נעשה חלב לא ר-ןאכ-2ינו עם
הבשר נאבל כבר קדמו בפי'ווזה בעל ש"ז כאן] - .אינו
צריך .כלומר אין כאן ספק דאסור 17 :ןאיסי ובו ..פ-ז
ואומר וכוץ 18 :איסי בן בריא וכו' .לעיל ריש פרשה
כ ועי'חולין קטו :ושם הג' איסי בן יהורה וב-ה מ"ת
דבריםיד כא דף עה 19 :באכילה .א"צ מוחק מלה זו
וכן בסמוך 1כ 1ל'תא בילק' וכ'י'מ:

נ,
רם ח'ו אכ יהיהן ת"ל] כמ נ' לא תבשל,בו גדי -
 18עמו' הקו' מ יצתהן אחתן מביןן ט בשחיטה]ואחת]
א אחת ,מביןןבמיתתה] מ נ' משום שנ' לא תבשלגרי
בחלב אמו  1 -לא וכר עד סוף הפרשה] מ ח'ן תבשל]
אטכ נ' גדי ,אכ נ' עוד בחלב אמון אטכומניין -
 2אטכ ומה אםןבו] ט נ' משוםוכן בס'1בלןמן לא -
3בון ט נ' משוםןבלן ט לא וכן בס'ןשיש] אכשיהיה.

ט שירא  4 -לכך] ט ח' ,אכלפיכךן הוא אסורבאכילה]
ט ח'ןאיסורון ד נ' בצכילהן לכך] א ח' ,טכ לפיכךן
יהאן אכיהיה  6 -ב"ח וכו' תאכל]בו ח' ] שישן א
בו
שיהיה ,כ שיהאן אסן כ ח'  7 -אכ למתן 1
ח' ,אכ לפיכך ונ' הואן אסור באכילה]סו ח'] תאמר] כ
ח'1כ בשר  8אטכימתןוכןבס'1לכך] אטכלפיכךן
יהאן אכיהיהןאכילה] ארבנ' ת"ל לא תאכלנו(כ האכל
 9והיא אסורהן אט יאסורה ,כ ואיסורה ,ק למך תהא אסורן המוסגר ח' ר 10 -
ין אכ הנבילה -
בו)ן אטכיהר
אכ אע-פן טיהא אסורה  11אטכ מטמא 1המוסגר ח' ך  12 -המוסגר ח' ד] אכ שאינן ,ט שאינון ט מטמא(ילק'
ווינ' מטמ')  13_-ט והם אסוריןן הם וכו' באכילה שוה"ס] בו ח' ] א שאינו ,כק שאי'  14 -אכ יהיהן א עליהן,
טעליו] המוסגר ח' רט  15 -תאמר וכו' כרת] ט ח' ]חייביןעליהן] כ"ח אכ ,ד איסורו משום ] המוסגר ה' דט -
 16המוסגר ח' ר וילק'ווינ'  17 -שאסור] אסב שיהיה (ט שיהא) אסורןאיסי אומרן רק ד (ק אסי)ןלילא כבמקראן
שאסור] אטכפשיהיה (פ שהוא) אסור  18 -גוריא] אטכ מר אריה  19 -כאן] אכ נ' ההא] אכ אסורהן אלא] אט
כ נ' שהואןכ לאכילה] אסור בפ'ב] אטכ ח ] ,א בהגייה  20 -ומה] אטכ נ' אם 1אכק נעברה] ט בו]באכילהן אטכ
ה' ] אבהגייה ,טכ בהנאה -

יו
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שנצברהבועבירה,אינודין שיהא אמורבאכילה וכהנאה; לא ,אם אמרתכערלה שלא
היתהלה שעת היתר,לפיכך אסורה בהנאה ,תאמר בכשרבחלבשהיתהלו שעתהיתר,
שלפיכך לא יהיה אסור בהנאתםהריחמץ כפסחיוכיח ,שהיתהלו שצתהיתרואסור
בהנאהיכהואיוכיחעלבשר~כחלכשאצ"פשהיתהלו שעתהתריהאאמורבהנאה);4לא,
בפסחשח*יביןעליו כרת תאמר ככשר בחלבשאיןחייבקעליו כרת,
אם אמרת בחמץ
הכרםיוכיחושאיןחיישןעליהן כרתואמורין כהנאה,יכהןיוכיחו על בשר בחלב,
כלאי
=רים יר בא tffswwשאיןחייביןעליו כרת,יהא אסור בהנאה)- *4רבי אומר,סאו מכורלנכרי -לא
תבשלנדי,אמרהתורה ,כשתמכרנו ,לאתבשלנוותמכרנו ,מכאןלמדתשאסורבהנאה.
לא תבשל גדי בחלב אמו .איןלי אלא חלבאמו ,חלב אחותו גדולה
מנין ,קל והומר הוא ,ומה אמו שנכנסת עמו לדיר להתעשר ,אמור לבשל בחלבה,
אחותו שאינהנכנסתעמולדיר לד,וזעשר,דין הוא שיהא אמור לבשל בחלכהן חלב
עצמה בבשרהמנין ,אמרת קל וחומר ,ומה במקום שהתיר פרי עםפרי בשחיטה,
אמרפרי עם האם ,כאן שאמרפרי עםפרי בבישול ,אינודין שנאסורפרי עם האם;
חלבעוים ברחליםמנין ,אמרתקל וחומר ,ומה במקום שהתירפרי עםפרי ברביעה,
אמרפרי עם האם ,כאן שנאסר פרי עםפרי כרביעה,אינודין שנאמרפרי עם האם,
הואהדין אף לבקר ,מפני מה דיבר הכתוב בגרי ,מפני שהחלב מרובה באמו; רבי
ויקרא כב כזאוננך ,נאמךכאן אמן ונאמךלהלן 0אמו ,מהלהלן בשור וכשבועו הכתוב מדבר,אף
כאן בשור וכשבועו הכתובמדבר.
לא תבשל גדי בחלב אמו .נשר בחלב את אסוף לבשל,ולא כל שאר
 1ט שנעבד ,כ שעוב' ,ק שנעברהן כ בהןאינודיזן
אכ דין הוא ] אטכ שיהיה  1באכילה] אטכ "' ] א
מנייה ,טכ בהנאה  2 -אד היהןהיתרן ט הכושרוכן
בכלן ,א התר ,ד ההיתרןלפיכך אסו' בהנאה] ט ח ] ,ר
ונהיהומן בס'ןוסק להן א התר ,ל ההתר  3 -המוסגר
ח' דט] הרי] ד ח' ,אב מרין אל התר וכן בס' 4 -

7רביאומרוכויחולין שם בשםדבי ר' אליעזר מס'היובל
לכבו' מו"ר ר'ישיהלוי ז"ל דףגז שיער הח' בלוי שב"ל
ד"אבמק' ר"א9 :אחותוגדולהוכו' .חול'קיד.פירש"י ,פרה,
ופי' אחר הביא בשם ר'יוסף טעעלם ,אחותו ממש [שהיא
מינון אלא שגדלהונתעשר'כבר 10 :שנכנסתוכו' .וכ"ה בגמ'
שם אמושנכנסהוכו'אחותו שלא נכנסהוכו' וכןהגיהו בא"ש
וזי"נוז"רובמ"ע כ'דהג'הישנהעדיפא אבלם באר דברו:
 11חלב עצמהובו" חוליקיד :מ"ת שם דף עה 12 :פרי עם
פרי בשחיטהוכו" ששוחטין שניבני פרה בים אחד ואין
שוחטיןפריעםהאםביוםאתרוכאןשאסורפריעםפריבבשול
היינוגדיבחלבאמודתרווייהופרי האםנינת,אינודיןשנאסור
פרי עם האם הי
ינוגרי בחלב עצמה 14 :ברחלים מניין
וכו" ח
.ולין קיד .ומ"ת שם דף עה - .פרי עם מרי
ברביעה מ"צ מגיהפרי עם האם ברביעה דנדי מותר
בהרבעתאמו ואפ"ה אסור החלב עם אמו ,מקום שנאסרפרי
עם פרי ברביעה,גדי עם רחל,אינודין שנאסור פרי עם
האם כגון חלבגדי שהואפרי עם האםדהיינורחל דבערך
אל החלב של גדי נקרא הרחל אם ואף לגרסתו הכוונה
אחת ודקאמ' שמותרפריעםפרי ברביעה ר"לגדי עםגרי:
 16זר-אוכו' .עי' פ"ז ,איןלי אלאגדי שאר בהמהמנין
נאמרוכו'ן 17 :להלןאמו .שור או כשב או עזכייולדוהיה
שבעת ימים תחת אמו ,ויקרא כב כז,ועי' מ"ת דף עה:

א מנייהן המוסגר ח' ד] אכ אע"פ  5 -ד חמץ 1כרתן
אכ נ'לפיכך אסו' בהנאה (א בהנייה)ןשאין וכו'יוכיחו
שוה'ם בפ'אן כ ח'  1כרת בפ'ב] אט נ' לחיכך לא יהא
(איהיה)אסור בהנאה (אבהנייה)  6 -א והריכלאי 1ד
עליון המוסגר ח' ר]א הם  7 -אכ אע-פן א עליה1
א יהיה  1א בהנייה  8 -גדי] א"כ ח'] כשתמכתנו]
אטכ בשעה (א בשעת,מ בשע') שאתה (אכ שאה) מוכרו
(א מוכרה)  1ט ולא תמכרנו1מכאן למדה] אטכ "א
למדנו ] אטכ שהוא אסור 9 -גדי בחלב אמו] ד ח'ן
אמונג'סן אטכ אם1חלב] טח',דוחלב 1גדולה] אטכ ח'
  10ק"ו הוא] אטב אמרת ק"ו 1ומה] אטכ נ' אםןשנכנסת] ס"ה א ,אבל ש"ג שאינה נכנסתן להתעשר] כ
נ' הרי הואן לבשל] אט להתגעל  -ננ שאינה] כ"ה
א ,ש"ג
שהיאןטשאסורןאט 2להתבשל  12,-ומה] כ מה ,אטכ נ' אם ובשחיטה] אטכ ח'  13 -כ וכאן ,איכןןפרי
בפ'ב] א ח'ןבבישולן אטכ ח 1 ,אינודיז] אטכ דין הואן 1אכ שנאסר (כ נ' עם) ,ט שיהא אסור  14 -ומה] אכ מה
 16לסקר]
אם]שהתיר] א ח'  15 -טכ וכאן ,אכיכןן אטכ שאסר]פרי בפ'ג] כ האם ] אינודין] אטכיין
כ ח']באמו]ק עםאמו 17-כאן] א כן ] מה] אטכ נ' אמו (כ לאמו) האמורה (סו האמור)ןאט וכבשן אף] אטכ נ'
אמו האמורה  18 -ט וכבש  19 -כ ב ש1ר] בחלב בפ"בן כ נ' שזה מותרי'ןל אתהן ט אוסר 1אטכ שאר כל -
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האיסורין,והדיןנותן ,ומה בשר כחלב שוה מותר בפני עצמווזה מותר בפני עצמו,
הריהןאמורים בבישול ,שאראימורין שכתורה,שוה אטורבפניעצמווזה אסור כפס
עצמו ,אינודין שיהואמוריןבבישול ,תלטוד לומה לא תבשלנדי בחלב אמו ,יתבשר
בחלב אתאטור לבשל ,ולא שארכלהאימוריןשכתורה- .לאתבשלגדיבחלבאטומי
איןלי אלאכחולין,במוקדשיןמנין,אמרת ,אםנאמרבחוליןלאנאמרבמוקדשין;לא ,אם
אמרתבחולין,שכן אמרמליקהבחולין ,תאמרכמוקדשין ,שלאאמרמליקהבמוקדשין,
תלמוד לומר ביתיי'אלהיך לא תבשלגדי בחלבאמו.
חסלת מסכתא דכספאוכילא מררא דואלההמשפמים.
היח,
5נאיולי אלאבהיליןיכי' .שייךלעיל דףשי"שיי
 1ומהן אפכ ג' אם  -כהרי הן] רי,טהרי זה1שארן
ועיין פ"ז:1
אטכ ג'כל  1ט האיסורין1שבתורהן ט ה'  3 -אכל
שיהיון המוסגר ח' ר  4 -ם אוסרן ט כל שאר 1םאיסורין  5 -אמרת) ט נ' ק"ו  6 -ם נאסר  1מליקה 1אב מלוקח
וכן בסי,י"
' שאל' מלוקהוכן בס'  8 -חסלתוכו'] וק עד כאן פרשתדינין -

