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מסורת

הש׳׳ס

נד מיי׳ ס׳ג מהל׳
הלנה מחלוהת
מתנות מ;״0
k

א: 3

מהרש״א מהסך הדנלים
הן וליכא לאוקמא נתחלה
עד ליותר זאח״ר וטוד
דלא גרע ט׳ עד פירות
הנושרין ואחי׳ה ונראה
לר׳׳י :

רבינו חננאל
טינין  :מתירין נו<1זיות
של הקדש פי׳ הן נצרים
הפרים משרשי אילנות
ו ק קשקושי אילנות והיו
אנשי יריהו אופרים
אבותינו לא הקדישו
אלא הקורות מפני שהיו
בעלי בתים נוםלין אותן
בורוע ר\רות הקדישו
נדולין לא הקדישו והיו
טתירין הנויאות ומיהו
בידם הכמים ואמרו נהי
דמעילה בנידולין ליכא
איסורא מיהא איכא
רבנן לטעמיהו דפליני
עליה דר׳ יוסי במעילה
פ״ד ואמרי הקדיש אילן
ואה״ב נשא פירות שדה
ואה״ב נתמלאת עשב ים
ואין
בהן
טועלין
טועלין במה שבתוכן :
ואוכליןמתחת הנשרי'
פי׳ מן הפירות הנובלות
מן האילן ומיהו בידם
חכמים ואסיקנא בלישנא
בתרא מחלוקת בשל
בין הניפים ואנשי יריחו
סברי מוכן לעורבים
הוד .מוכן לאדם ורבנן
סברי מוכן לעורבים לא
וצה מוכן לאדם אבל
התמרים של מכבדות
שהן מחוברין אם נשרו
דברי הנלאסורין מאי
הרואה ני
טעמא
טחוברין היו ונפלו
בשבת ואמרו מותרין
הן יעלה ויתלוש :
ואקשינן ונותנין פיאה
לירק והתנן כלל אמרו
בפיאה כל שהוא אוכל
ונשמר וכו׳ ואמרינן
בסיפא ומכניסו לקיום
חייב בפיאה ותאני עלה
הידק אע"פ שלקיטתו
כאחת אין מכניסו לקיום
ושני רב יהודה טשמא
דרב האי ירק דקתני
במתני' ראשי לפתות
הן דמכניסן לקיום ע״י
ד״א בכבישה כדרך כל
הכבושין  .אנשי יריחו
סברי כי האי טנאמכנסו
לקיום]מיקרי[ורבנן סברי
לא  :ת״ר נותנין פיאה
ללפת ולכרוב רבי יוסי
אומר אף לקפלוט ותניא
אידך נותניןפיאה ללפת
ולקפלוט רבי שטעון
לכרוב
אף
אומר

בשל מכבדות  .פ״ה כולה שמעחא כנתלשו ביו״מ מאן שמטה ליה  .דנקמ לישנא דמיחו ולא מיחו ר' יהודה היא דשמננח
י ודווקא בשל מכבדות דאיכא נמי מחוברות גזרו רבנן ליה לעיל  :וציטעמיד  .דסבירא לך הא דלעיל דקתני אלו ואלו שלא
שמא יעלה ויתלוש וקשה נהי דלא גזרו בני יריחו בשל מכבדות שמא ברצון חכמים כו׳ מתרצתא היא דקא רמית אחריתי עליה ליפרכיה
עלה ויתלוש תיפוק ליה שמשתמש במחובר דאעו לית להו הא דתנן מינה ובה דקתני על שלשה לא מיחו וקא חשיב ארבעה מרטבין
)ביצה לף לר (.אין עולין באילן וכו׳
וכורכין וקוצרין וגודשין ; ובגידולין
גרסינן  :גמאן דאסר אין מטילה
הא
ובין הכיפין נמי אמאי ד״ה מותר
מאן שמעת ליה דאמר מיחו ולא מיחו רבי
בגידזלין  .במסכת מעילה )דף יג•( :
)שבת
קמשתנזש באילן כדאמר בכירה
יהודה וקתניקוצרין ברצון חכמים וליטעמיך
דף מה•( אין מניחין נר על גבי דקל
מחלוקה  .דאנשי יריחו ורבנן  :נשל
שמא ישתמש באילן בשעת נעילתה הני ארבעה הוה אלא סמי מיכן קצירה ;
מכבדוה .כפות תמריס הן בראש
וכן משמע בעירובין)דף ק•( ובכמה ומתירין גמזיות של הקדש של חרוב ושל
הדקל וכפופות זו אצל זו כעין כלי
דוכתי ועוד דלא גרע בין הכיפין מביצה שקמה אמדו אבותינו לא הקדישו אלא
וכשהתמריס נושרין מקבלות אותן
שנולדה שהיא על הקרקע דאסרינן קורות ואנו נתיר גמזיות של הקדש של
וכיון דגבוה וצריך לעלות על הדקל
לנועלן חיישינן שמא יתלוש מן
בביצה)דף ג•( משום פירות הנושרין חרוב ושל שקמה ובגידולין הבאין לאדר
המחוברות דהוי אב מלאכה  :נשל
*וליכא לאוקמא בפחות מג׳ עפחים מבאן עסקינן וסברי לה כמ״ד אין מעילה
בין מיפים  .למעה מנופיהן נופות
דמותר להשתמש דמ״מ ה״ל לפלוגי בגידולין ורבנן סברי נהי רמעילה ליכא
בבין הכיפין בין פחות מג׳ עפחים
התחתוניס וליכא למיחש לתלישה
איירי איסוראמיהאאיכא  :ופורצין פרצות :אמר
ליותר ונראה לר״י דשמעתא
דאין כאן מחוברות  :והא מוקלוה
בתלושין מעי״ע במכבדות ובכיפים עולא א״ר שמעון בן לקיש מחלוקת בשל
גי>הו  .שמערב שבת בין השמשות
ומונחים שם בין השמשות וקאמר מכבדות דרבנן סברי גזרי־נן שמא יעלה
היו מחוברות ונמצאו מוקצות מחמת
מחלוקת בשל מכבדות דרבנן אסרי ויתלוש ואנשי יריחו סברי לא גזרינן שמא
איסור תלישה ומוקצה בין השמשות
אפילו נפלו לארץ בי״מכיון דמכבדות יעלה ויתלוש אבל בשל בין הכיפין דברי
מוקצה לכל היום  :וכי הימא הואיל
וחוו  .במחובר לעורביס שיש לו
איכא נמי מחוברים גזרינן שמא יעלה הכל מותר א״ל)א( רבא והא מוקצות נינהו וכי
הגדילות בשוך ביתו לגדולה ומותר
ויתלוש כיון דבין השמשות היו על תימא הואיל דחזי לעורבין השתא מוכן
להעמידס עליהן לאוכלס  :נבילה חולין יד•
האילן אע״פ שהן תלוש ובני יריחו לא לאדם לא הוי מוכן לכלבים *דתנן ר׳ יהודה
שנתנבלה בשבת היתה עומדת בין שנת קנו:
גזרו כיון דתלוש מעי״ע אבל בשל בין
ניצה ו :כז:
הכיפין הואיל ולא היו שם מחוברים אומר אם לא היתה נבילה מע״ש אסורה לפי
השמשות לאדס ולא חשיב לה מוכן
ליכא למיגזר אמו שמא יעלה ויתלוש שאינה מן המוכן מוכן לעורבים הוי מוכן
לגבי כלביס  :וגשמי• שאינו מופקר ]ניצה שם[
ממקום שלא נשרו והשתא א״ש דלא לאדם א״ל *אין מוכן לאדם לא הוי מובן
ומקפידין עליו לשומרו  :ומכגיסו
דמי לביצה דהתם שנולד בי״מ גזרינן
לכלבים דבל מידי דחזי לאיניש לא מקצה לקיום • שמתקייס ימים רביס :ספיחי
םמיס וקוצה .קשין לאכילה אבל סמיס
והכא בנתלשו מעי״ע וקצת תימה ליה מדעתיה מוכן לעורבים הוי מוכן לאדם
וקוצה שאינם ספיחיס חזו לאכילה
איך יכירו בין אותם שנשרו אתמול בל מידי דחזי לאיניש דעתיה עלויה כי אתא
סעיס מוריק״א קרו״ג:קוצה.וויישר״א:
לאותם שנשרו היום ונשר מן הכיפין רבין א״ר שמעון בן לקיש מחלוקת בשל בין
לנשר מן ההוכבדות ופריך והא
תאינה אינה מתבשלת כאחת אלא
מוקצה כיפין דרבנן סברי מוכן לעורבים לא הוי מוכן
נינהו כיון דהיו בין השמשות על האילן
זו גמורה היום ואחרת יוצאה בצידה
ולא היו ראויות לינמל שלא ישתמש לאדם ואנשי יריחו סברי מובן לעורבים הוי
כל ימות הקיץ  :ראשי לפחוח  .עלי
הכל
באילן ובירושלמי דס״פ פריך במה אנן מוכן לאדם אבל בשל מכבדות דברי
הלפת מכניסין אותן לקיום על ידי
קיימין אי בנשרו מעי״ע ד״ה מותרים אסור גזריגן שמא יעלה ויתלוש  :ונותנין
האימהות  :ללפח  .לעלין דבאימהוש
ואי בי״מ ד״ה אסורים אלא במה פיאה לירק : ,ולית להו לאנשי יריחו הא
כולי עלמא מודו דהא מתקיימין :
שנת סח־
הכי
אוכל
קיימין בסתם פי' דבסתם לא שייך *דתנן «כלל אמרו בפיאה כל שהוא
נדה נ•
למיגזר שמא יעלה ויתלוש אלא דוקא
ונשמר וגידולו מן הארק ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפיאה כל פיאה פ״א
]מ״ד[
בנשרו ודאי בי״מ והיכא דנשרו ודאי
שהוא אוכל פרט לספיחי סטים וקוצה ונשמר פרט להפקר וגידולו מן הארץ
בי״ע אפילו בשל בין הכיפין אסור
ספק פרט לכמהין ופטריות ולקיטתן כאחת פרט לתאנים ומכניסו לקיום פרט
ופריך והא מוקצות נינהו פי׳
מוקצות נינהו אבל מ״מ קשה דתיפוק לירק א״ר יהודה אמר רב הכא בראשי לפתות עסקינן ומכניסו לקיום ע״י
דבר אחר קמיפלגי מר סבר מכניסו לקיום ע״י דבר אחר שמיה קיום ומר סבר
ליה שמשתמש במחובר :
ד ^ נ ל רבי יהודה אומר אם לא לא שמיה קיום  :ת״ר בראשונה היו נותנין פיאה ללפת ולכרוב ר׳ יוסי אומר
׳ היתה נבילה מע״ש  .שימה
אף לקפלוט ותני׳ אידך *היו נותניןפיאה ללפת ולקפלוט ר׳ש אומר אף לכרוב ]חוספהא פ״ג[
הא התם לא הוי מוכן לאדם דאסור
נימא
לשוחעה בשבת ומפרש ה״ר יוסך
דממשנה יתירא דייק דלא ה״ל למיתני לפי שאינה מן המוכן כיון דכבר תנא איסורא אלא אפילו היה מוכן שאין מוקצה מחמת איסור לא
הוי מוכן לכלביס ור״י מפרש מוכן לאדס היינו שעומדת לאכילת אדס ואע״ג דאין ראויה לאדס לאותה שבת היינו מחמת איסור ולא מחמש
הקצאה שלא היה רוצה שיהנה בה אדם ולא אמרינן עמידתה לאדם כעמידתה לכלבים שאלו הישה עומדת לכלבים כמו שעומדת לאדס
היתה מותרת כשנתנבלה בשבת דלגבי כלבים ליכא מוקצה מחמת איסור כי יש דברים שראוים לינתן לכלבים חיים כגון עופות וכיוצא בהן
הגהות
ולא אמר דהוי מוכן לכלבים אע״ג דלבסוך הוי מוכן לכלבים אלא אדרבה לפי שסתמא עומד לאדם מקצי ליה מכלבים ה״נ מוכן לעורבים
הב״ח
לאים • מ ו כ ן לעורבים  .אפילו אי לא שרי הכא אלא למי שיש לו עורבים איצעריך בריש ) ( 6נמרא א׳׳ל
לא הוי מוכן לאדם אע״ג דלבסוף הוי
רנה והא
ביצה )דף ג•( למיסר פירות הנושרין מעעם גזירה שמא יעלה׳ ויתלוש דלא מצי למימר התם איסורא משום מוקצה שהרי מעמיד שם המשנה מוקצות נינהו :
בתרנגולת העומדת לאכילה א״כ איסור מוקצה לא שייך בה למיגזר אי לאו משום גזרה שמא יעלה ויתלוש :
. ,
כ ל ל אמרו בפיאה כו׳  .נראה לרבינו תם דמדאורייתא לא מיחייב בפאה אלא זית וכרם ושדה דכתיבי בהדיא בקרא ואחריני תקנתא
דרבנן נינהו ושאין מכניסו לקיום לא רצו לתקן פיאר sדאינו דבר חשוב ותאינה וכל דדמי לה אך על גב דחשיב איכא בעול
ענייס לפי שאין לקיעתן כאחד והפסד יתר על הריוח וכמיהין ופעריות הואיל ואין במינו חיובא שאין גדל בקרקע לא תקנו והא דדריש
בתורת כהנים יכול שאני מרבה קישואין ודלועין שיהיו חייבין בפיאה תלמוד לומר ובקוצרכס את קציר ארצכס מה קציר שהוא אוכל
ונשמר וגידולו מן הארץ אך כל כו׳ יצאו ירקות כו׳ אסמכתא בעלמא היא כמו שדורש שם מקרא מעשר ירק אך על גב דהוי דרבנן :
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א ל א מפני שאמרו חכמים אין פיאה לירק • ואם תאמר מכל מקום נ ה א מיי׳ פ״ה מהלכות
מעשהקרכנות הל״כ:
ליפטר ממעשר מפני שהפקירם והפקר פטור ממעשר וי״ל

הכי גרשינן נישאשלשא שנאי הוו לא שרי שנאי הוו • תנא קמא דרכי
יוסי היינו ר׳ שמעון ופנא קמא דרבי שמעון היינו רבי יוסי ומאי אןו
אקמייתא  :לימא שלשאשנאי הוו• תנא קמא דר' יוסי ללפת ולכרוב כב״ה דאמרי במס׳ פאה ]ס״ו מ״א[ אינו הפקר עד שיופקר לעניים
ולא לקפלוע ותנא קמא דרבי שמעון ללפת ולקפלוע ולא לכרוב ורבי ולעשירים כשמיטה וילפינן)בירושלמי( משמיטה דכתיב תשמטנה
פ״ל ונטשתה יש לך
ונטשתה מה ת״ל
יוסי ורבי שמעון כי הדדי סבירא
נטישה אחרת שהיא כזו ומה היא זו
להו דללפת ולכרוב ולקפלוט  :לא • נימא תלתא תנאי הוו לא ת ה תנאי הוו ותנא
הפקר לעניים ולעשירים א״נ אפילו
ת״ק דר' שמעון הוא ר׳ יוסי ות״ק קמא דר׳ שמעון היינו ר׳ יוסי ותנא קמא דר׳
בית שמאי דילפי מפיאה וסברי דהפקר
ת״ר
דר׳ יוסי הוא ר׳ שמעון ומאי אף יוסי היינו ר׳ שמעון ומאי אף אקטייתא
לעניים הפ ק ר) * הכא מחייבי משום מ״ס פה ושייך בסמוו
דקאמרי תרווייהו אקמייתא דתנא
אתר מלות זלא לעשירים
ומצאן
קמא *בן בוהיין נתן פיאה לירק ובא אביו
דהפקר בטעות הוה( וטעמא מפרש
צנכין
]תוספתא ס׳׳ג[ דידהו קיימי דהיינו אלפת דקאמר תנא
קמא דרבי יוסי ללפת ולכרוב וקאמר לעניים שהיו מעונין ירק ועומדין על פתח
התם דכתיב בפיאה לעני ולגר מה
תלמוד לומר תעזוב אותם יש לך
ליה רבי יוסי אף לקפלוט כמו ללפת הנינה אמר להם בני השליכו מעליכם ואני
עזיבה אחרת שהיא כזו ומה היא זו
אבל לכרוב לא ותנא קמא דרבי שמעון נותן לכם כפליים במעושר לא מפני שעיני
לעניים ולא לעשירים *ומיהו בפיאה
נמי הכי קאמר ללפת ולקפלוט כרבי צרה אלא מפני שאמרו חכמים אין נותנין
גופיה כולי עלמא מודו דפטורה
יוסי וקאמר ליה רבי שמעון אף לכרוב פיאה לירק למה ליה למימרא להו לא מפני
כדדרשינן בספרי ובא הלוי כי אין לו
]תוספתא כמו ללפת אבל לקפלוט לא דהיינו שעיני צרה כי היכי דלא לימרו דחויי קא
חלק ונחלה עמך יצא זה שיש לו ללוי
דמנחות פי״ג כתנא קמא דר׳ יוסי  :בן בוהיין • שם מדחי לן ת״ר *בראשונה היו מניחין עורות
חלק בהן שאם הוא לוי עני נוטל פיאה:
ווכחים פי״א[ אביו טהיין  :כפליים במעושר גרסי׳
עכשיו קדשים בלשכת בית הפרוה לערב היו
ד כ ר י ף ידיה בשיראי• פירש
אני אתן לכס כפליים שיש לכם
פיאה אפן לכס חוליןמתוקנין ומעושרין :מחלקין אותן לאנשי בית אב והיו בעלי
בקונטרס וחציצה פוסלת
י
בקדשים דכתיב ולקח הכהן בעינן
אין נושגין כיאה לירק■ משום דמפקע זרועות נוטלין אותן מרוע “התקינו שיהיו
שתהא לקיחה בעצמו של כהן וא״ת
ליה ממעשר דכתיב)לצרים יד( ובא מחלקין אותן מערב שבת לע״ש דאתיין
והא גבי לולב לא אמרינן הכי בפרק
הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך מי כולהו מ שמחת ושקלן בהדדי ועדיין היו
לולב הגזול )סוכה דף לז•( גבי לא
שאין לו נחלה עמך חייב לעשר יצא נדולי כהונה נוטלין אותן בזרוע עמדו בעלים
לינקוט אינש לולבא בסודרא רבא
פיאה שיש לו נחלה עמך דהפקר נינהו והקדישום לשמים אמרו לא היו ימים מועטים
אמר לקיחה על ידי ד״א שמה לקיחה
וכן בשביעית דהפקר פטור ממעשר עד שחיפו את ההיכל כולו בטבלאות של
ותירץ ר״י דהתם מיירי באוחז הלולב
דכתיב)שמוס כג( ואכלו אביוני עמך
ויפרם תאכל חית השדה מה חיה זהב שהן אמה על אמה כעובי דינר זהב
על ידי סודר כעין צבת כגון שכרך
אוכלת ופטורה ממעשר אף אביונים ולרגל היו מקפלין אותן ומניחין אותן על נב
הלולב בסודר ואוחז בסודר שהסודר
מסייעו להחזיק וכי האי גוונא לא הויא
פטורין מן המעשר:למה ליה למימר מעלה בהר הבית כדי שיהו עולי רגלים רואין
חציצה וכן משמע בההיא שמעתא ]0ס כתוספתא[
]נעיון ערן להן לא מפגי כו׳• הא קא יהיב להן שמלאכתם נאה ואין בה *דלם *תנא אבא
דלום פי׳ דופי[
דבהכי מיירי דהא קאמר התם לא
כפליים ומיחזא חזו דלא עין צרה היא :שאול אומר קורות של שקמה היו ביריחו והיו
ליהדוק אינש לוליבא בהושענא דילמא
דלא נימרו דשויי מדחי לן • ולא יתן בעלי זרועות נוטלין אותן בזרוע עמדו בעלים
נתרי טרפי והוי כחציצה רבא אמר
בהם
לנו כלום דמה לו ליטול זו וליתן פי והקדישום לשמים עליהם ועל כיוצא
מין במינו אינו חוצץ משמע דכשאינו
שנים לפיכך הוצרך לפרש להן טעמא אמר אבא שאול בן בטנית משום אבא יוסף
מינו חוצץ והיינו משום דההיא הוי
של דבר  :טורוש קדשים• עור עולה
וחטאות .ואשמות וקרבנות ציבור בן חנין אוי לי מבית בייתום אוי לי מאלתן
כעין דשמעתין דכריך ידיה בשיראי
]פי׳ שהיו
דכי האי גוונא שייכא חציצה* ] :ומי׳ תום׳ יומא נח.
ערוך שמתחלקין עורות קדשי הקדשים אוי לי מבית חנין אוי לי *מלחישתן אוי לי
רכילין
ד׳ה מין וסוס׳ וכחיס
לחש[
עין
לכהנים כדכתיב)ויקרא ז( עור העולה מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן אוי לי מבית
כד ,ד״ה הואיל ותום׳
הדרן עלך מקום שנהגו
סוכה לז .ד״ה כי[
אשר הקריב וילפינן בזבחים )דף קג (:ישמעאל בן פיאכי אוי לי מאגרופן שהם
מעולה כל עורות קדשי קדשים  :כהנים גדולים ובניהן גיזברין וחתניהם אמרכלין ועבדיהן חובטין את העם
כריתוה סח.
]וע-ש[ ולערב ־ שכל יום היו מחלקין אותן במקלות *תנו רבנן ארבע צוותת צוחה עזרה ראשונה צאו מכאן בני עלי רבעו חננאל
לאנשי בית אב שעבדו היום שהמשמר
שטימאו היכל ה׳ ועוד צווחה צא מיכן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד ואוקיטנא לה לר׳ יוסי
ור׳ שטעון ומאי אס
היה חלוק לששה בתי אבות לששה ימים
עבודה
ועביד
בשיראי
ידיה
כריך
דהוה
שמים
קדשי
ומחלל
עצמו
את
דקתני הא והא אלפת
מועט
ומה שהגיע ליומן הן מרובה הן
ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאכי והבי קתני נותנין ללפת
ולברוב ר׳ יוסי אומר
הוא נוטל אע״פ שיש יום שמרבים
תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה ועוד צווחה העזרה שאו שערים ואס לקפלום ר' יופי הוא
היחידים להביא ביום זה מחבירו :
התנא קטא דפלע על ר׳
בעלי ורועות • שהיו בכהניס חזקים
ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבאי תלמידו של פנקאי וימלא כריסו מקדשי שמים שטעון ותניא אידך
אמרו עליו על יוחנן בן נרבאי שהיה *אוכל ג׳ מאות עגלים ושותה ג׳ מאות נותנין פאה ללפת
פי׳ לו ולאנשי מחביריהם :לערבשבש דכולי משמרה
ולקפלוטר׳שטעוןאוטר
ביתו כי היו לו תיהוי התם ולא יניחו לבעלי זרועות
גרבי יין ואוכל ארבעים סאה גוזלות בקינוח סעודה אמרו כל ימיו של יוחנן ללפת אף לכרוב ר׳׳ש
לני בית לרוג
הוא התנא קטא דר׳
ליטול בזרוע  :גדולי כהוגה • שרים
בן נרבאי לא נמצא נותר במקדש מאי סלקא ביה ביששכר איש כפר יוסי נטצא תנא קמא
שבהן :עמדו בעלים־כל כהני משמרות
ברקאיאמרימלכא ומלכתא הוו יתבי מלכא אמר גדיא יאי ומלכתא אמרה דר׳ יוסי ר׳ שטעון
ות״ק דר״ש רבי יופי
יחד והקדישום לבדק הבית  :בהר
אימרא יאי אמרו מאן מוכח כהן גדול דקא מסיק קרבנות כל יומא אתא איהו ואטאידקתנית׳קראשץ
הביש • רחבה פנויה חון לעזרה ויש
מוסיף עליה בר פלוגתית
כדאמרינן בפ״ק
שם מעלות
בפ״ח דיומא
׳
אף כך ובך  :בן *( נכי
)היין( ]היה[ נותן פיאה
ס״א יש״ל
)דף מז :(.ילם • דופי  :קורוש • מחוברין עוביו של אילן קרי קורה :ביישוסיכהן גדול היה וכן כולן ]והיו להן עבדים חמסנין וחובטין את העם[ :לירק בא אביו ומצאן
אלשן • מקלותיהן כמו לא באלה ולא ברומח במסכת שבת )דף סג:(.לסיששן• יועצי רע  :קזלסזסין • שהיו כותבין איגרות לרעה:אמרכליס-אמר לעניים מעונין ועומדין
בפתח הננה אמר להם
כולו על פיו נחתך כל צורך הקדש  :שטימאו • כדכתיב)שמואל א ב( אשר ישכבון את הנשים  :כריו ידיה בשיראי • וחציצה פוסלת בקדשים
בני השליכו מעליכם
דבעינן ולקח הכהן שיקח בעצמו ועוד דבזיון הוא  :ישמעאל בן פיאבי • כשר היה אבל אנשי ביתו היו בעלי זרוע  :שלש מאוש עגלי! • שהיה ]ואני נ ו ת ן לבם[
מגדל בביתו כהנים הרבה  :מאי סלקא ביה • מה גמול נשתלם  :מלפא ומלפשא• מלכי בית חשמונאי :גדיא יאי• גדי טוב למאכל יותר מן הכבש  :כפלים מעשר עני לא
מפני שעיני צרה אלא
אחוי
מפני שאמרו חכמים א*ן

גותנין פיאה לירק ת״ר בראשונה היו טניחין עורות קדשים בלשכת הפרוה ולערב היו חולקין אותן והיו בעלי ורועות טטלין אותן בורוע הקדישם בעליהם לשטים בו׳ עד בדי שיהיו עולי רגלים רואין שטלאכתן
נאה בלי דלם■י תניא קורות שקטה היו ביריחו והיו בעלי זרועות נוטלין אותן בזרוע עטרו בעליהן והקדישום לשטים עליהם ועל ביוצא בהן אסרו אוי לי מבית חנן אוי לי מלחישתן שהיו רכילין אוי לי מבית
ביתום אוי לי מאלתו׳ בעלי זרוע אוי לי מבית קתרוס אוי לי טקולטוסן שהיו חוקקי און  .ישמעאל בן פיאבי הוא היה טוב ובני ביתו היו אנרופין והם כהנים נדולים ובניהם גזברין וחתניהן אטרכלין ועבדיהם חובפין
העם במקל! ת״ר ארבע צווחות צוחה עזרה שתים בכניסה ושתים ביציאת ראשונה צוחר .צאו מכאן ט י עלי שטטאו היכל ה׳ ועוד צוחה צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד עצמו דכריך ידיה בשראי ועביד
עבודה ונמצא מבזה קדשי שטים ליגע אותם בידו ועוד צוחה שאו שערים ראשיכם ויטם ישמעאל פן פיאבי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה נ חלה  :הדרן עלך פרק מקום שנהגו

*( אולי צ׳׳ל בן מביא יין וכ״ה בירושלמי כאן או שהי׳ גורס בירושלמי בן נכי היין ובתוספתא הגי׳ מעשה בבן נבו ועי׳ במראה הפנים כאן .
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