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yecw l`ixab axd

éúàá éë êéäì-à 'äì íåéä éúãâä
õøàä ìà
:mixekiad z`ad zeevn z` miiwl mieevn ep` ux`d l` epz`ia zligza

ויׁשבּת
ָ ְ ַ ְָ וירׁשּתּה
ָ ְ ִ ִ נחלה
ָ ֲ ַ נתן ְל
ֵֹ אלהי
ֶֹ ֱ 'אׁשר ה
ֶ ֲ הארץ
ֶ ָ ָ והיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל
ָָ ְ
'אׁשר ה
ֶ ֲ מארצ
ְ ְ ַ ֵ ּתביא
ִ ָ אׁשר
ֶ ֲ האדמה
ָ ָ ֲ ָ ּפרי
ִ ְ מראׁשית ָּכל
ִ ֵ ֵ ולקחּת
ָ ְ ַ ָ ְ ָּבּה
אלהי
ֶֹ ֱ 'יבחר ה
ַ ְ ִ אׁשר
ֶ ֲ הּמקֹום
ָ ַ והלכּת ֶאל
ָ ְ ַ ָ ְ בּטנא
ֶ ֶ ַ וׂשמּת
ָ ְ ַ ְ נתן ָל
ֵֹ אלהי
ֶֹ ֱ
.(a-` ,ek mixac) ׁשם
ָ ׁשמֹו
ְ לׁשּכן
ְֵַ

ux`d z` eyaky cr mixekiaa eaiigzp `ly (a"r fl oiyeciw) zkqna l"fg eyxce
lr `weec `ed mixekia zeevnl ixwird mrhdy d`xp mipyxta oeirn .dewlge
leaid lr aehd zxkde d`ced `weec e`le l`xyi ux`a zeayiizdde dqipkd
:(b ,ek mixac) o"anxd ixac jke .1 i`lwgd

להיך- בפרי הזה שהבאתי הגדתי והודיתי לשם א- הגדתי היום
 והנה השם מקיים,שהביאני לארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו
. ואני מודה ומשבח לשמו,דבריו

eil` aihida :ok lr ,eit ixn` geka eaala zn`d xiivne eizeaygn xxern mc`dy itl" .1
- epiwel` zial m`iadl dkfe ,zexit zeyrl eznc` z`e eze` ekxaae ,`ed jexa myd
jxazi eicqg xtqie .mlerd oec` z`n eil` ribd lkd ik :aeygle ,eit ixaca xxerl ie`x
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mixekiad z`aday dcaerd z` yibcn (a"r fkw sc `az) dyn gnyi xtqa oke
:l`xyi ux` z` epyxiy zekfd lr xwira micen ep`

 ר"ל הרגשתי בטובת,והיינו ואמרת אליו הגדתי היום כו' באתי
.השי"ת במתנת ארץ

l"fg zyxca l`xyi ux`l mixekiad z`ad oia df izedn xyw ze`xl ozip

-  וכל הדר בחוצה לארץ,"דר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוהl (iw zeaezk)
z` ,zeaezk 'qnn l"pd l"fg zyxc it lr xdefd x`an ."דומה כמי שאין לו אלוה
xn`p " "הגדתי היום לה' אלוקינוxnel mewna ,mixekia `xwna oeyld iepiy
zeevna ekfiy ,ux`l miqpkpd el` `weecy cnll ,""הגדתי היום לה' אלוקיך
`l ux`l qpkp `ly epax dyne ,"jiwel`" 'd mdilr xnel ie`xy el` md ,mixekiad
:"epiwel` 'dl" ly gqepa mrd z` zeevl lki

 וכל,אלא הכי תנינן כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה
 ומה דלא אמר אלקינו...הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה
משום דהא משה לא זכה למיעאל לארעא ובגיני כך אלקיך ודאי בכל
.(a"r hr sc exzi) אתר משום דאינון הוו זמינין למיעאל תמן

z` xagl `ed df oepbqa mixekiad z`ixw oiipr zedny xn`p die`xd zexidfa
."mixekia `xwn" ly ote`a dyrp dfe ,z"iyd ly ezewel`l ux`l miqpkpd l`xyi
zxfeg mixekia zyxt z`ixw zeevne mixekia z`ad zyxtay d`xpe opeazp
d`ixwd lk meiqa .minec miiehia cere "ep`iaie" ,"iz`a" ,"z`a" Dlind zipype

epia` awri oiiprk ligzn mixekia `xwna ok lr ,llk jxca l`xyi mr lk lre epilr
- gayd xg`e .mcin myd eplivde ,epa mixvnd zcear oiipre ,oal cin myd evligy
xtq) ."`ed cqg utg ik ,df lr myd epeeiv ok lre ,eilr dkxad cinzdl eiptln ywan
(p"xz jepigd
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נתּתה
ָ ַ ָ אׁשר
ֶ ֲ האדמה
ָ ָ ֲ ָ ּפרי
ִ ְ ראׁשית
ִ ֵ הבאתי ֶאת
ִ ֵ ֵ הּנה
ֵ ִ "ועּתה
ָ ַ ְ :mixekiad `ian xne`
f`y dze` elgpe ux`d l` e`a xaky l`xyi oia xiyi xyw epyiy xne`k ,"'ּלי ה
ִ
mixekiad z` `iadl miie`x md f` .'d iptl dcinr ly ddeabd dbxcnl md miribn
ia` cae` inx`n l`xyi mr ly lecbd jldnd lk z` el xnele ,odkd iptl cenrle
epzqipk mb j` .ux`l epzqipkl cr xacna epze` zexewd lk jxc ,dnixvn cxie
.'d iptl cenrl jxev yi dlgpde dyexid xg`l ,weqt seq dpi`
z` yegl mc`l mexbl dcrep ef dcinr ,cgein ciwtz yi ycwna 'd iptl dcinrl
xeywl `id dcrep ,exar lk z` xtqn `edy jka l`xyi mrl ely xywd zyegz
l` eze` xeywl oke ,ycwna riteny ycewd l` eze` xeywl ,mler ly epeaixl eze`
df mnexn avna ."שם

 "אל המקום אשר יבחר ה' לשכן שמוl`xyi ux` ,ux`d
ּולבית
ֶ ֵ ְ אלהי
ֶֹ ֱ 'נתן ְל ה
ַ ָ אׁשר
ֶ ֲ בכל ַהּטֹוב
ָ ְ "ׂשמחּת
ָ ְ ַ ָ :ly dlecbd dgnyl miribn
."ּבקרּב
ֶ ְ ִ ְ אׁשר
ֶ ֲ והּגר
ֵ ַ ְ והּלוי
ִֵ ַ ְ אּתה
ַָ
" "ויביאנו אל המקום הזהux`d l` d"awd ep`iady d`iad oia xiyi xyw yi
mrl ,mler ly epeaixl xeaigd ," "ועתה הבאתי את ראשית פרי האדמהoial
zeevna ux`d ly dizexita dlbznd ,l`xyi ux` ly dzxez ,ux`d zxezle l`xyi
.dgnyle zenlyl `iand xeaig `ed mixekiad
mei z` 'dl diiceda epiiv ,dxezd ozn z`xwl dpkdk ,xii` yceg ibga d"a
mei z` epiive ,"הארץ
ֶָ ָ

באתי ֶאל
ִ ָ אלהי ִּכי
ֶֹ ֱ '"הּגדּתי ַהּיֹום לה
ִ ְַ ִ zpigaa ze`nvrd
dpkdk ."ׁשם
ָ ׁשמֹו
ְ לׁשּכן
ֵ ַ ְ אלהי
ֶֹ ֱ 'יבחר ה
ַ ְ ִ אׁשר
ֶ ֲ הּמקֹום
ָ ַ "והלכּת ֶאל
ָ ְ ַ ָ ְ milyexi
אלהי
ֶֹ ֱ 'לפני ה
ֵ ְ ִ "והׁשּתחוית
ָ ֲִ ַ ְ ִ ְ l d"fra dkfp xy` zereayd bga dxez ozn z`xwl
aeh dleky l`xyi ux` zxez ,dnly dxezl ,"ל
ְ נתן
ַ ָ אׁשר
ֶ ֲ בכל ַהּטֹוב
ָ ְ וׂשמחּת
ְְַָָ
.l`xyi ux` zxezk dxez oi` ""וזהב הארץ ההיא טוב
 "חזרה התורהoipra oclef dcedi axd ly siwnd exn`na oelrd z` epgzt
dcedi axd .dt lray dxezd ozn z` `xfr znlyd lr ,"וניתנה להם בימי עזרא
.xeaivd zeevn e` cigid zeevna xaecn m`d dl`ya mixekiad zeevna wqer iginr
oiihyt` axd wqer ziriay zyecwa miyecwd zexit xral gqt axra aeigd xg`l
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l`ei axd ly zwlegd ezaebze oic zia xve` ly zexita xeria zaeg yi m`d
oeilb jizr zpen`) dcya ipr xyrn zaeg oipra xlqwit xexc axd ly exn`n .oncixt

ezxdad z`e oiihyt` axd ly ezaebz z` mitxvn ep`e ,epze` wiqrdl jiynn (80
.xlqwit axd ly
dgny jezn dxez zlawl eplek dkfp
jizr zpen` zkxrn
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oclef dcedi axd

éîéá íäì äðúéðå äøåúä äøæç
àøæò
äìåãâä úñðë éùðà íéàø÷ðä íä àøæò ìù åðéã úéá .à
dvx` dpey`xd dilra miwqer ,(e -` `xfr) `xfr xtq ly mipey`xd miwxtd
,l`izl`y oa laaexfe ,lecbd odkd wcvedi oa ryedi ly mzbdpda ,laan
znlyd ,oeiyxd yecig ,oipad zwqtd ,ziad oipa lr aiaqn miiebd mr miwa`na
ezilr mr wx riten `ed .llk mda xkfp `l `xfr .ea gqtd zbibge ezkepg ,oipad
.(f `xfr) dvx`
.mi`iapd oexg` ,(`"r eh dlibn) ik`ln `iapd `ed `xfr ,l"fga zg` drc itl
yecigl diitva ,ellka mi`iapd xtq z`e ,eize`eap z` miiqny `iapd `ed

 לפני בא יום ה' הגדול, "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא:l`xyia d`eapd
1
.(bk ,b ik`ln) "והנורא
mbe ,`iap `ed .dt lray dxezl ,azkay dxezdn xarnd aly md `xfr ini
:azkay dxezd zxiqna mi`iapd ixg`y alyd `ed .mkg - xteq

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים
.(` ,` zea`) לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה

dpynd qiqa lr ,dxezd zxiqn zelylzyd xcq z` hxtl jix`d m"anxd
:dlecbd zqpk iyp`l mi`iapdn dxezd zxiqn aly lr azek `ed jke ,zea`a

.gt 'nr wew dcedi iav axd ,izaizpl xe` ,bkw 'nr ,dkepg ,di`xd zexe`n :d`x .1

9
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וירמיה קיבל מצפניה ובית דינו .וברוך בן נריה קיבל מירמיה ובית
דינו .ועזרא ובית דינו קיבלו מברוך בן נריה ובית דינו .בית דינו של
עזרא הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה ,והם חגי זכריה ומלאכי
דניאל וחנניה ומישאל ועזריה ונחמיה בן חכליה ומרדכי בלשן
וזרובבל ,והרבה חכמים עמהם תשלום מאה ועשרים זקנים )m"anx
.(dwfgd cil dncwd
,l`xyin d`eapd zwlzqn ,azkay dxezd znzgp ipy zia zligza ,ef dtewza
:dt lray dxezd - l`xyia dxezd zxiqna ycg jldn ligzne

כי התחלת גילוי תורה שבעל פה היה מעת חתימת הנבואה וסילוק
גילוי השכינה בישראל שלא היה בבית שני... .בתחילה משה רבנו
ע"ה הוא שקיבל תורה מסיני והוא הנהגת תורה שבכתב ממש .ואחר
כך יהושע שהאציל משה רבנו ע"ה מהודו עליו והוא כממוצע בין
משה רבנו ע"ה לשאר נביאים ואח"כ לזקנים והם שהאריכו ימים אחר
יהושע והיו גם כן מדור המדבר תלמידיו של משה רבנו שהשיגו עדין
הנהגת תורה שבכתב דמשה רבנו... .ואחר כך לנביאים בהנהגת
הנבואה ואח"כ לאנשי כנסת הגדולה בהנהגת תורה שבעל פה ומשם
והלאה שייך הקבלה פה אל פה דדברים שבכתב אי אפשר לאומרם
בעל פה ,שאי אפשר להשיג האמיתות שבלב החכם אלא בקבלה
מפה אל פה ).(161 - 160 'nr ,dlil iqiqx ,oilaeln odkd wecv axd

:dt lray dxezd d`a dnewnae ,dniizqd d`eapd

ימי השכלול הלימודי הבא בסילוק רוח הקדש הוא צעד נסיגה לאחור,
אף על פי שיש בו כמה מעלות טובות .וזהו יסוד הבית השני ,שהיה
מסולק שכינה ורוח הקדש וממולא באור תורה וחכמה ),wew d"i`xd

`'nr ` di`xd zexb

2 .(yc

oxn zpyna mixn`n uaew - d"i`xd ,"milecb mipdk ipy" ,ixcd 'g ediryi axd :d`x .2
,e"kyz milyexi ,(l`tx 'i :jxer) ,ezewlzqdl dpy miyely ze`lna l"vf ,wew d"i`xd
.wew d"i`xd ixacl ,oilaeln wecv axd ixac oia deynd ,dqw 'nr
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zqpk" `xwpy ycg cqen cqiin ,mitqep xeaiv iyi`e mi`iap mr cgi `xfr
:zea`a d`ad dpyna mdixaca `hazn ,mcerie mciwtz ."dlecbd

, והעמידו תלמידים הרבה, הוו מתונים בדין:הם אמרו שלשה דברים
.(a ,` zea`) ועשו סייג לתורה

oia dt lray dxez mivitne ,mibiiq - zexfb ,zeycg zepwz zpwzda miwqer md
ly mzelirt zivnz idef ,miax micinlze ,zebiiq ,mipic .miax mirney - micinlz
.dlecbd zqpk iyp`
,yiy hrndn j` ,mzelirte dlecbd zqpk iyp` ztewz lr zexewnd md mihrn
zeyecw zeltze zekxa epwz md .ewqr md mda minegzde swidd lr cenll ozip
eixtq iazeke `xwnd inzeg mde

5 ,zexfb

mixfeb

4 ,zetqep

3 ,zelcade

zepwze
6

.mipexg`d

dligzne ,mexnn cxeid oeilr rty eze` ,d`eapd dwiqtn ipy zia zligza
,diiehia z` zlawn `id .eibidpne xeaivd ly egekn ,dhnln d`ay dbdpd
:mibiqe zexfb zepwz zpwzda

 שהיתה השכינה,בית הראשון היה קדושת הסגולה גדולה מאד
 ובית שני היתה קדושת הסגולה קטנה לערך הבית.שורה בהם בגלוי
 שבו היו אנשי כנסת, אבל היה בה קדושת המעשים גדולה,הראשון
 אלא. שזהו הכל קדושת המעשים, ונתרבו כמה מצות דרבנן,הגדולה
,wew d"i`xd) שקדושת הסגולה לא היתה כל כך גדולה כבבית ראשון

.(10 'nr ` zekxa di` oir
dtewzd z` epiit`y zebdpde zexfb zepwz mze` md eli` miyrnd zyecw
zepwz owzn envr `xfr .dlecbd zqpk iyp` ztewz ,l`xyia d`eapd meiq xg`ly
.eixg` mi`ad dlecbd zqpk iyp` cer mitiqen eixg`e ,zeax

.c ,` dlitz 'ld m"anx ;` ,dk dlibn ;a ,hq `nei ;` ,bl zekxa .3
.a ,`l dlibn ;` ,at `nw `aa ;` ,c dlibn inlyexi .4
.awrie `"c d"c ak wxt ziy`xa [xaea] aeh lky ;d d"c c dyxt [`plie] dax zex .5
.` ,eh `xza `aa ;` ,d milwy inlyexi .6
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äéøð ïá êåøá éðôì åãåîìú øøáî àøæò .á
,mi`iapd ipexg`n dgek z` zwpei dlecbd zqpk iyp`e `xfr ly ef dbdpd
:oey`x ziaa e`ap cery dl`n

עזרא וסיעתו וחבורתו לא עלו באותה שעה .ולמה לא עלה באותה
שעה? עזרא שהיה צריך לברר תלמודו לפני ברוך בן נריה .ויעלה
ברוך בן נריה? אלא אמרי ,ברוך בן נריה אדם גדול וישיש היה,
ואפילו בגלקטיקא )=` (dwpelלא היה יכול להטען )dax mixiyd xiy

].(` ,d dyxt [`plie
zxdvd mr cin ,ryedie laaexf mr dpey`xd dilra xak zelrl lki `xfr
.dlr `l `ed j` ,yxek
cere cer helwle betql zpn lr ,dvx` dler eppi`e ,laaa akrzn `xfr
ibg - mi`iap s` mkezae ,miler mixg` .mcewd xecd ly mz`eap - mzxezn
:ziad oipaa l`xyi mr z` mikixcnd ,ik`lne dixkf

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן :שלשה נביאים עלו עמהם מן
הגולה ,אחד שהעיד להם על המזבח ,ואחד שהעיד להם על מקום
המזבח ,ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית )migaf

.(` ,aq
`oicr x`ydl ,xzei dlecb zeaiyg d`ex `ed .ziad oipaa szey `l `xfr j
:oaxegd iptlny xecd icixyn cenll zexyt`d z` mez cr zevnle ,laaa

כי הנבואה התמידה עם אנשי בית שני ארבעים שנה ,מהזקנים
הנעזרים בכח השכינה שהיתה בבית ראשון ,שהנבואה הנקנית
נסתלקה בהסתלק השכינה ,ולא היו מקוים לה אלא בעת מופלא
ובעבור כח גדול ,כמו אברהם ומשה והמשיח שאנחנו מקוים
ואליהו והדומים להם ,אשר הם בעצמם מעון לשכינה ,ובהמצאם
יקנו הנמצאים מדרגת הנבואה .ונשאר לעם בשובם אל הבית חגי
וזכריה ועזרא וזולתם .ואחר הארבעים שנה היה המון החכמים
הנקראים אנשי כנסת הגדולה ,ולא יספרו מרוב ,והם שעלו עם
זרובבל סמכו קבלתם אל הנביאים ,כאשר אמרו :ונביאים מסרוה
לאנשי כנסת הגדולה ).(dq ,b ixfek ,ield dcedi 'x
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dtevx zeikynd -

""מהזקנים הנעזרים בכח השכינה שהיתה בבית ראשון

oa jexa .ipy ziaa dzr zlgznd efl ,oey`x ziaay zi`eapd dzbxcna dpikyd oia
lirt did ,mini jix`d jexa .ipy zia ipey`xn `xfre ,oey`x zia ipexg`n `ed dixp
did `ed .evx`l l`xyi mr zaiya ze`xl dkfe ,zelbd ztewz lk ig ,oaxegd inia
egekne ,dven mcewd jldndy xnel `ak ,ezelrdl ozip `l dwpel` lr s`y ,owf
,jexa ipta ecenlz xexiaa .ux`l `xfr dler ,jexa znyn wx .ycg jldn ligzn
svx jka `han `xfr .zetewzd izy oia yiy zeikyndd z`e svxd z` winrn `ed
oia ,ipy zial oey`x zia oia .dzkxcde dxezd cenil ite`ay ipeyd zexnl cig`
.dt lray dxezd oial azkay dxezd oia .dlecbd zqpk iyp`l mi`iapd

 גדול תלמוד תורה יותר: "אמר רב ואיתימא רב שמואל בר מרתא:l"fg ixac
" לא הניחו עזרא ועלה-  שכל זמן שברוך בן נריה קיים,מבנין בית המקדש

oipa oeayg lr mb ,dxez cenill zhlgen zeticr dpyiy xnel e`a `l ,(a ,fh dlibn)
eli` l"fg ixac .l`xyi llk lr zlheny daeg `id ycwnd oipa zevn .ycwnd
.xg` dyrn dyere ,llkd mr szey eppi` mieqn mc` mda miavn mpyiy mixidan
,ziad icqinn zeidl `le laaa x`ydl ,rcena ,`xfr ly eztcrd `id `nbecd
xg`n `id ef dtcrd ly dnrh .dixp oa jexan ecenlz xxal epevx lya z`fe
zvaxd ly jldnd z` ligzdl ,oendl dxezd z` cnll ,envr z` criin `xfry

 "כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה' ולעשות וללמד.dt lray dxezd
.azkay dxezl xiyi jyndk dt lray dxez .(i ,f `xfr) "בישראל חק ומשפט
íéàéáð ,íéðäë ,íéøôåñ - àøæòå äéøð ïá êåøá .â

mipey`xd mi`iapd oian aygp s`e ,(a ,ci dlibn) `iap did dixp oa jexa
da dpyd ,(` ,eh dlibn) yeixcl miizy zpya `aip s` `ed .(bi ,h dheq inlyexi)
.(ck ,c `xfr) ipy zia oipal oeiyxd yceg

: ואלו הן, "שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה:odk mb did jexa
ixacn .(a ,ci dlibn) " ושלום, חנמאל, חלקיה, ירמיה, מחסיה, ושריה, ברוך,נריה
:lecb odkk mb yniy ile` `edy cenll ozip yxcnd

מצינו ברחב הזונה על שהכניסה את המרגלים לביתה ומלטה אותם
 וכן הוא אומר,העלה עליה הקב"ה כאלו עמו עשתה ונתן לה שכרה
 אין כתיב כאן אלא,( ותקח האשה את שני האנשים ותצפנםa ryedi)
 ומה שכר נטלה? שנשאו מבנותיה לכהונה וילדו בנים שהיו.ותצפנו
עומדים ומשמשים ע"ג המזבח והיו נכנסין למקדש ומברכין את
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ישראל בשם המפורש ,ואלו הן :ברוך בן נריה ,ושריה בן מחסיה,
וירמיה בן חלקיה ,וחנמאל בן שלום )(h ,g dyxt [`plie] dax xacna
dxez oirn did `ed .(` ,dn ;g ,c ,el edinxi) `iapd edinxi ly exteq mb did jexa
,xtq lr mixacd z` azek did jexae ,`apn did edinxi .edinxi ly ,dt lray

" .mrd ipta mixacd z` xne`eויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה ויכתב ברוך מפי
ירמיהו את כל דברי ה' אשר דבר אליו על מגלת ספר" )" .(c ,el edinxiויאמר להם
ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כתב על הספר בדיֹו" ).(gi my
did `ed .xarnd alyn wlg `ed mb did oey`x zia i`iap icixyn ,envr jexa
`edy aly s` did .dt lray dxez zbdpdk jka bdepe ,enya yxec ,`iapd ly exteq
:laiw `le d`eap lawl opekzd

הדבר אשר דבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכתבו את הדברים
האלה על ספר מפי ירמיהו בשנה הרבעית ליהויקים בן יאשיהו מלך
יהודה לאמר :כה אמר ה' אלקי ישראל עליך ברוך :אמרת אוי נא לי
כי יסף ה' יגון על מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי :כה
תאמר אליו כה אמר ה' הנה אשר בניתי אני הרס ואת אשר נטעתי
אני נתש ואת כל הארץ היא :ואתה תבקש לך גדלות אל תבקש כי
הנני מביא רעה על כל בשר נאם ה' ונתתי לך את נפשך לשלל על כל
המקמות אשר תלך שם ).(d -` ,dn edinxi

:xaqen yxcna ?jexal edinxi xne`y mixacd xyt dn

אתה מוצא בברוך בן נריה שהיה מתרעם לפני המקום" .אמרת אוי
נא לי כי יסף ה' יגון על מכאובי" ) .(b ,dn dinxiמה נשתניתי אני מכל
תלמידי הנביאים .יהושע שמש משה ושרתה עליו רוח הקודש.
אלישע שמש אליהו ושרתה עליו רוח הקודש .מה נשתניתי אני מכל
תלמידי הנביאים" .יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי" וגו' ואין מנוחה
אלא נבואה שנאמר" :ותנח עליהם הרוח" ) .(ek ,`i xacnaואומר" :נחה
רוח אליהו על אלישע" ) .(eh ,a a miklnואומר" :ונחה עליו רוח ה' "
).(xn`l d"c ` dyxt `a `gqtc 'qn - `a l`rnyi iaxc `zlikn) .(a ,`i diryi

epnn drpnp ok t"r`e d`eapl envr oikd s` `edy xiaqdl jix`d m"anxd
:d`eapd

הנה תדע זה מענין ברוך בן נריה שהוא הלך אחרי ירמיהו והכינו
ולמדו ,והיה מקוה להתנבא ונמנע ,כמ"ש יגעתי באנחתי ומנוחה לא
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 ואתה, ונאמר לו ע"י ירמיה כה אמר ה' כה תאמר אליו,מצאתי
.(al wxt ipy wlg mikeapd dxen) תבקש לך גדולות אל תבקש
lv`y d`xp .mdn drpnp `ide d`eapl mnvr epikdy mitqep mi`iap eidy okzi
iyp`l mi`iapdn dxezd zxqnp ea alya ezeid `id xacd zaiq ,dixp oa jexa
mb mieqn onf wxtl d`eapd zerpnda mb `hazn df xarn alye ,dlecbd zqpk
.mixteqe mi`iap mdipy okle ,`xfrl jexan `id dxezd zxiqn .dl ie`xy in lv`
.`iapl mb aygpe xteq `ed `xfre ,xteqk mb ynyny `iap `ed jexa
.xteqe odk `iap `ed .`xfr mb jk .odke xteq ,`iap :ok m` `ed dixp oa jexa

 הוא עזרא עלה מבבל והוא. "בן פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הראש:`ed
 "אמר.(ek ,ai dingp) " "עזרא הכהן הסופר.(e -d ,f `xfr) "ספר מהיר בתורת משה
רבי אחא כתיב לעזרא הכהן הסופר מה תלמוד לומר סופר? אלא כשם שהיה
d`ex `xfr .(` ,d milwy inlyexi) " כך היה סופר בדברי חכמים,סופר בדברי תורה
didy dixp oa jexa ly cgein ote`ae ,mipey`xd mi`iapd ly mkxc jiynnk envr
.dt lray dxez ly dzbdpdn edyn mb bdp j` ,envra `iap

? וכי עבד כושי היה." "ויאמר עבד המלך הכושי:כתוב אחד אומר
 אלא מה כושי זה גופו משונה מן הבריות כך,והלא ברוך בן נריה היה
[xbid] xfril` iaxc iwxt) ברוך בן נריה משונה בדרכיו ובמעשיו הטובים
.(ap wxt

`iane `iven .dlibx `l dycg dbdpd bidpn ,dlind ly iaeigd oaena dpeyn
.`iapd ly exteq ,`iapd ixac z`

åðáø äùî ìù åëéùîî àøæò .ã
mi`iape" dzpizp mein azkay dxezd zxiqna oexg`d alyd z` xbeq `xfr
dxezd - dycg dtewz dligzn epnn .(` ,` zea`) "dlecbd zqpk iyp`l dexqn
lawnd epax dyn oia .oexg`d alyl oey`xd alyd oia eliawd l"fg .dt lray
:azkay dxezd dxqnp el oexg`d `xfr oial ,d"awd icin dxezd z` oey`x

 ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו: רבי יוסי אומר,תניא
 "ומשה עלה אל: במשה הוא אומר. אילמלא קדמו משה,לישראל
" "הוא עזרא עלה מבבל: בעזרא הוא אומר,(b ,hi zeny) "האלקים
 אף עלייה האמור להלן-  מה עלייה האמור כאן תורה.(e ,f `xfr)
.(` ,ak oixcdpq) תורה
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z` `xfre azkay dxez law dyn .eci lr dxez dpzipy ink jxren `xfr
z` lawl mexnl dlr dyn ."עזרא

 "חזרה וניתנה להם בימי.dt lray dxezd

dpeilr `id azkay dxezd .l`xyi lkl o`k dcnle aye ,zininyd ziwel`d dxezd
z` law dyn .dhnl dlrnln epl zpzip `ide ,lkye oeibd lkn dlrnl ddeabe

 "אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר,dlek dxezd
mixacd z` seygl yi ea alyd dribd zrke ,(c ,a d`it inlyexi) "למשה בסיני
di"`xd) " "יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמים ובגילוי מהארץ.dhnln
dhnln ,dxezd z` yexcl zpn lr ux`l laan dler `xfr 7 .(b ,` ,dxezd zexe` ,wew
8

.ilaa cenlzd - dt lray dxezd jk xg` xxazz ea mewnn dler `ed .dlrn itlk

`xfr lv` dxen`d diilr s` ,azkay dxez - dxez dyn lv` xen`d diilr dn
.dt lray dxez -dxez
:dxeza d`ixw zpwzl xywzn `xfrl dyn oia qgid

משה התקין את ישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים
ובראשי חדשים ובחולו של מועד שנ' "וידבר משה את מועדי ה' אל
 עזרא התקין לישראל שיהו קורין בתורה בשני ובחמישי."בני ישראל
.(` ,c dlibn inlyexi) ובשבת במנחה

:xzei dagx dxeva oiprd bven ilaa cenlza

 וקורין בשני, שקורין במנחה בשבת:עשרה תקנות תיקן עזרא
 ושיהו.ובחמישי… שיהו קוראין במנחה בשבת משום יושבי קרנות
? עזרא תיקן? והא מעיקרא הוה מיתקנא,קוראין בשני ובחמישי
.(ak ,eh zeny) " "וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים:דתניא
 הוי כל צמא לכו: שנאמר, אין מים אלא תורה:דורשי רשומות אמרו
 עמדו, כיון שהלכו שלשת ימים בלא תורה נלאו,(` ,dp ediryi) למים

iqiqx ,oilaeln odkd wecv 'x :minec mixac .` wxt dxezd zexe` ,wew d"i`xd :d`x .7
.157 'nr dlil
zayd zyecw ,h"pyz ,al ignyn oekn :milyexi ,wicv ixt ,oilaeln odkd wecv 'x :d`x .8
mye drihpd zlgzd myny laal ozrhnl exfg ycwnd zia axgpyk" :et 'nr ,f xn`n
:a"r cn sc zxyd ik`ln zgiyae ."mikygna dt lray dxezd ceq ilaa cenlzd cqiizp
."l`xyi ux`c miixeg` `id laa"
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נביאים שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד
בשבת ,וקורין בשני ומפסיקין שלישי ורביעי ,וקורין בחמישי ומפסיקין
ערב שבת ,כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה! מעיקרא תקנו חד
גברא תלתא פסוקי ,אי נמי תלתא גברי תלתא פסוקי ,כנגד כהנים
לוים וישראלים ,אתא הוא תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי ,כנגד
9
עשרה בטלנין ).(` ,at `nw `aa
`xwl mi`iapd zpwz z` d`exe ,inlyexil ilaaa xen`d oia xagn m"anxd
:epax dyn ly dpwzk ,dxeza

משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת
ובשני ובחמישי בשחרית כדי שלא ישהו שלשה ימים בלא שמיעת
תורה ,ועזרא תיקן שיהו קורין כן במנחה בכל שבת משום יושבי
קרנות ,וגם הוא תיקן שיהו קורין בשני ובחמישי שלשה בני אדם ולא
10
יקראו פחות מעשרה פסוקים ).(` ,ai dlitz zekld m"anx

d`xpd itke ,iyinge ipy inia dxeza `exwl owiz izne in ,zepey zexeqn epiptl
xyt dn .miweqt dxyr `exwl yiye ,milerd xcq z` owiz `xfry `ed xexa
lr `exwl .dxezd z` `exwl `id dyn zpwz ?dyn zpwz lr `xfr ly zetqedd
:wi'viaeleq ac sqei axd azk jke .mipian `l m` mb renyl zpn

כי הקריאה בתורה שבכתב מהווה מצוה בפני עצמה .ישנו קיום
מיוחד של קריאה אע"פ שאין בה שום לימוד מפני שהקורא אינו מבין
את התוכן .במצות הקהל אנו מוצאים כי התורה ציותה לקרוא את
התורה בפני כל העדה ,נשים טף וגרים נכללים בחיוב מצות הקהל,
אע"פ שהרבה מהם אינם מבינים שום דבר… .והדבר מובן מאילו כי

ipya dxeza d`ixw owizy df `ed `xfry rnyn ,` ,c mye ` ,` dlibn inlyexia .9
ixi`ne y"`x 'qez `"ayx ,a ,c dlibna l`ppg epax .mipey`xd xak jk lr ecnr .iyinge
.r 'nr dxexa dkld mr dlibn ,i"zkn dkld xexiaa ,wew d"i`xd ixacae ,` ,a dlibna
icren :ixtqa cer d`x .d`ixwd mvr lr `le mi`exw dyely lr `id `xfr zpwzy d`xp
.178-175 'nr ,"zqpkd ziaa ez`ixwe ldwd cnrn" ,l`xyie dcedi
sqei axd :d`x ,zaya dxezd z`ixw owzny df `ed epiax dyny o`k m"anxd ixac lr .10
.lx – bix 'nr a wlg ,l"f ix`n `a` xkfl mixeriy ,"dyn zpwz" ,wi'viaeleq ac
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ביחס לתורה שבעל פה ליכא קיומא דקריאה כלל וכלל .מצות לימוד
נאמרה בתורה שבעל פה וקיומה הוא רק ע"י הבנת הדברים.
…חובת הקריאה בתורה בשני וחמישי מבוססת על פעולת שימה
בפיהם ,לא על לימוד .משה שתיקן קריאת התורה רק כקריאה
גרידא ולא נזקק ללימוד לא היה זקוק לשיעור י' פסוקים המחלק
עניינים .עזרא שהכניס את יסוד הלימוד לחובת קריאת התורה
בציבור באופן שיהא הציבור קורא ומבין לא היה יכול לצמצמה לג'
פסוקים ותיקן קריאת עשרה )"mixeriy ,"iyinge ipya zaya dxezd z`ixw
.(fvw -erw 'nr ` wlg ,l"f ix`n `a` xkfl
áúëáù äøåúä úà íâøúî àøæò .ä
:`xfrl dyn oia zeeydl dkiynn oixcdpqa 'nbd

במשה הוא אומר" :ואתי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חקים
ומשפטים" ) ,(ci ,c mixacבעזרא הוא אומר" :כי עזרא הכין לבבו
לדרש את תורת ה' ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט" )(i ,f `xfr
).(` ,ak oixcdpq

" ,azkay dxez - htyne wg l`xyia micnln `xfre dynללמד אתכם חקים
ומשפטים" )" ,(ci ,c mixacוללמד בישראל חק ומשפט" )yxec mb `xfr j` .(i ,f `xfr
`" .dt lray dxez - dxezd zכי עזרא הכין לבבו לדרש את תורת ה' " ).(my `xfr
:dxezd z` mbxzny df `ed `xfr .dnebxze dyext `id dxezd zyixc

מניין לתרגום? רבי זעורא בשם רב חננאל" :ויקראו בספר תורת
האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא" )" .(g ,g dingpויקראו בספר
תורת האלוקים" זה המקרא" .מפורש" זה תרגום" .ושום שכל" אילו
הטעמים" .ויבינו במקרא" זה המסורת .ויש אומרי' אילו ההכרעים ויש
11
אומרים אילו ראשי פסוקים ).(` ,c dlibn inlyexi

a"r dx sc ldwie zyxt (zeny) a jxk xdef :cer d`x .` ,b dlibn ilaaa minec mixac .11
)midl`d zxez xtqa e`xwie (g dingp) :aizk opipz" :(fix ze` `r 'nr ,mleqd zxecdn
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mrd z` cnln - mbxznd `xfr lr xteqn ea ,dingp xtqn `ed `aend weqtd
yxtle cnll ozip epnn ,irvn`e xewn jk xg` ynyn ,`xfr i"r dxezd mebxz .dxez
,dpyd zeni lk jyna dxeza d`ixwd zra dxezd mebxz .zexecl dxezd z` mrl
:epax dyn lgd da dpwz gezit `ed

מימות עזרא נהגו שיהא שם תורגמן מתרגם לעם מה שהקורא...
.(i ,ai dlitz zekld m"anx) קורא בתורה כדי שיבינו ענין הדברים
in le`yl wx dpekd oi` ,"? "מנין לתרגום:inlyexid zl`yy oiad m"anxd

z`ixw zpwz lr siqen `xfr .dxezd z` mbxzl elgd iznn `l` ,dxezd z` mbxz
dxeza e`xw xaky s` lr ,zaya dgpna dxezd z`ixw z` ,epax dyn ly dxezd
ok dyer `ed ."תורה

 "שלא ישהו שלושה ימים ללאcvn dira oi`e ,xweaa zaya
 "יושבי חניות כל ימות החול עוסקין בסחורה ואין קוריןmze` ,zepxwd iayei lya
 "כדי שלא,(` ,at `nw `aal i"yx) "בשני ובחמישי תקון בגינייהו קריאה יתירה
 "שלא יהיו משתכרים באותה,(my lipeln ozpedi 'x) "יעמדו בטלים כל יום השבת
.(my zvaewn dhiy) "שעה על הקרנות
,mebxzae zepyxta .zenkae zeki`a dxeza d`ixwd zpwz z` aigxn `xfr
axd mixacd jynda azk jke dxezd z`ixw z` mirney eid `ly zeveaw iptae
:wi'viialeq

במקביל לשיעור עשרה פסוקים ומאותה סיבה הוסיף עזרא תקנה
 אלא, אין להסתפק בקריאה לשם לימוד, על פי תקנתו. תרגום:שניה
 ומי שרוצה לצאת ידי קריאת,צריך ללמוד תורה שבעל פה בציבור
התורה צריך לקרוא בתורה שבכתב לשם לימוד מבחינת וענתה
. וגם לפרש את הקריאה בחלות שם תושבע"פ,השירה הזאת לפניו
 ושתהא, תורה שבכתב בתורת לימוד:לכן תיקן עזרא שתי תקנות
,"iyinge ipya zaya dxezd z`ixw") תורה שבע"פ עצמה נלמדת ברבים
.(fvw -erw 'nr ` wlg ,l"f ix`n `a` xkfl mixeriy

cnrnn eite`a dpey ,dxez zlaw ly cnrna dyrp mrd ipta dxezd mebxz
xdd zgz micnerd mrd lk zegkepa did ipiqa dxez ozn .ipiq xda dxezd zlaw

oepi` lke zxeqne inrh iweqt oepi`c `fx denwe` `de .`xwna epiaie lky meye yxetn
."ipiqn dynl xqnz` `lk oi`lr oifxe (oipewz :`"p) oiweic
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zlaw zra xac milret `l ,milawn zpigaa md .mdilr xacn 'd lew z` mirneye
,l`xyi ux`a dxezd zlaw cnrnl xzei dnece ,xg` `ed `xfr ly cnrnd .dxezd
xd lr mihay dyye mifixb xd lr mihay dyy micner my .lair xdae mifixb xda
`edyk `xfr dyer dnec ote`a .on` dper mrde ,mrd z` mixidfn mield ,lair
dxezd z` mdipta `xewe ,renyl oian lke miyp ,miyp` - ldwd lk z` qpkn

 "והלוים מבינים את העם:xiaqne yxtn mb `l` ,`xew wx `l `ed .(g dingp)
" ושום שכל ויבינו במקרא,לתורה …ויקראו בספר בתורת האלוקים מפורש
 "ויעמוד אצלו:el`nyn dyye epinin miyp` dyy cinrn `xfr .(g -f ,g dingp)
מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל
d`ixwd xg` on` dper mrde ,(c my) "ומלכיה וחשם וחשבדנה זכריה משלם
d`ixwd rnynl dkea mb mrd .(e my) ""ויענו כל העם אמן אמן במועל ידיהם
 "כי בוכים כל העםgenyl mdilry mdl mixiaqne mze` miqdn mielde ,dxeza
כשמעם את דברי התורה …והלוים מחשים לכל העם לאמור הסו כי היום קדוש
z`ixw lr xteqnd z` xikfn dxezd zriny zeawra ikad .(`i -h my) "ואל תעצבו
,cl a minid ixac) eicba z` rxew `ed d`ixwd zeawrae jlnd ediy`i ipta dxezd

 "ארור האיש אשר לא יקים את:did eipta `xwpy 'qtdy xn`p lecbd yxcna .(hi
dgkezdn weqt edf .(my yxcnae .ek ,fk mixac) "דברי התורה הזאת לעשות אותם

wlg `idy ,ef dgkez mrd ipta `xw `xfr ,o`k s`y okzie ,`eaz ik zyxt ly
12

.l`xyi ux` ly dxezd zlaw cnrna d`ixwdn

zlaw ly dnlyd dyxcpe ,ipiq xda l`xyi mrl dxez dpzp epax dyn inia
l`xyi mr ly dpey`xd d`iaa df cnrn miiw oep oa ryedi .zil`xyi ux` dxez
.dipyd d`iaa `xfr ok dyer zrke ,ux`l

 ולכן למרות.משה רבנו חסרה לו כוחה וזכותה של ארץ ישראל
 לא היה מושג הכלל שלם עד שעברו את,כפיית העם תחת ההר
 ואילו עזרא שפעל בארץ ישראל הביא את עניין הכלל.הירדן

ediy l`xyil odl owiz `xfr" :l"fga xen`l qiqad edf ea d`ixwde df cnrny okzi .12
,`l dlibn) "dpyd y`x mcew dxez dpynaye ,zxvr mcew mipdk zxezay zellw oixew
.(a
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 סילוק עבודה זרה והעמדת, שיבת ציון,להשלמתו ע"י תורה מהגולה
.(20 'nr ,h"txz ,xda zyxt di`x zereny ,wew d"i`xd) משפטי התורה
äùî úøåúì úåãå÷ð óéñåî àøæò .å
:'qezd iwqta `aen jk .dxezd iweqtn dnk lrn zecewp siqen s` `xfr

 אם יאמר משה למה: אמר.שכתב עזרא התורה עשה נקודה
.(`lx oniq zegpn 'qez iwqt)  הלא לא מחקתי:נקדת? אשיב

:dnlye zxg` dqxib `aen my ,ozp 'xc zea`a `ed xewnd

 הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנ"ו ולבני"נו ע'ד עולם:כיוצא בו
 למה? אלא כך. נקוד על לנ"ו ולבני"נו ועל ע' שבעד.(gk ,hk mixac)
 אומר, אם יבא אליהו ויאמר לי מפני מה כתבת כך:אמר עזרא
אני לו כבר נקדתי עליהן ואם אומר לי יפה כתבת אעבור נקודה
.(zecewp xyr d"c cl wxt ` `gqep ozp iaxc zea`) מעליהן

:xg` gqep

 אם יבוא:…ולמה נקוד על כל האותיות הללו? אלא כך אמר עזרא
 ואם. כבר נקדתי עליהם: למה כתבתה? אומר אני לו:אליהו ויאמר
zea`)  הריני מסלק נקודותיהן מעליהן, יפה כתבתה אותה:יאמר לי

.(zecewp dxyr d"c fl wxt a `gqep ozp iaxc
aiyny df `ed `xfr .'qezd iwqt ly `id xzei dxiaqd dqxibdy d`xp
13

.dxezd z` azky df `ed dyn ixdy ,dynl

lr xacnd weqtd z` cwpn `xfr ?`xfrl dyn oiay giy ecd xyt dn
`xfre ,zxzqp ,zinleb dxeva dxezd z` azk dyn .dxezay zelbpde zexzqpd
ly ,zepyxt ly zexev md lrny zecewpd .dxezay zexzqpd z` dlbne syeg
lray dxezde ,xzqp zpigaa `id azkay dxezd .xzqpe dlbp dxeza yi .dybcd
z` ze`xl oi`y xnel d`a ,izwgn `l :`xfr zaeyz .dlbp zpigaa `id dt
efkk `l` ,dpyne zwgenk ,dxezd z` dtilgnk dt lray dxezd ly dceri

dyn axd .f w"q cxr 'iq drc dxei r"eya f"hd mb `iad 'qezd iwqt zqxib z` .13
daeh 'qezd iwqt zqxiby oreh ,fiw oniqe ,ciw oniq b c"ei dyn zexb` z"ey ,oiihypiit
.xzei
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melbl zepyxtke dyixc ly jxck ,aezkd z` mibze mixzk zecewpa zxhrny
.mipta aezkle

äùî úøåú áúë úà äðùî àøæò .æ
z` dpyn `ed .dazkk dxezd z` mrl xqen eppi` ,dxezd z` mbxznd `xfr
:azkd

אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא :בתחלה ניתנה תורה לישראל
בכתב עברי ולשון הקודש ,חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב
אשורית ולשון ארמי .ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון
הקודש ,והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי .מאן הדיוטות?
 אמר רב חסדא :כותאי .מאי כתב עברית?  -אמר רב חסדא:כתב ליבונאה ).(a ,`k oixcdpq
ר' יוסי אומר…ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו ,נשתנה על ידו
הכתב ,שנאמר" :וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית"
) ,(f ,c `xfrוכתיב" :לא כהלין כתבא למקרא ופשרא להודעה
למלכא" ) ,(g ,d l`ipcוכתיב" :וכתב את משנה התורה הזאת" )mixac
 ,(gi ,fiכתב הראוי להשתנות .למה נקרא אשורית  -שעלה עמהם
מאשור.
תניא ,רבי אומר :בתחלה בכתב זה ניתנה תורה לישראל ,כיון
שחטאו נהפך להן לרועץ ,כיון שחזרו בהן החזירו להם ,שנאמר:
"שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך" )dixkf
 .(ai ,hלמה נקרא שמה אשורית  -שמאושרת בכתב.
רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר בן פרטא שאמר
משום רבי אלעזר המודעי :כתב זה לא נשתנה כל עיקר ,שנאמר:
"ווי העמודים" ) ;(i ,fk zenyמה עמודים לא נשתנו ,אף ווים לא
נשתנו .ואומר" :ואל היהודים ככתבם וכלשונם" )` ,(h ,g xzqמה
לשונם לא נשתנה ,אף כתבם לא נשתנה );d ,c oixcdpq `ztqez
.(` ,ak - a ,`k oixcdpq

:xn`p inlyexi cenlza

תני ,רבי יוסי אומר :ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו אלא
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שקדמו דור משה .אף על פי שלא ניתנה התורה על ידיו ,אף הוא
ניתן כתב ולשון על ידו .וכתב הנשתוון כתוב ארמית ומתורגם
ארמית ולא כהלין כתבא למיקרי מלמד שבו ביום ניתן )inlyexi
.(h ,` dlibn
z` zepyl leki `xfr cvik .dxezd azk z` dpiy `xfry xaeq `xhef xn
:dxnf oa cec axd jk lr aiyd ?epax dynl dxezd dpzip ea azkd

אין דעתי מקבל וסובל שיהיה שום תנא או אמורא סובר שזה
הכתב האשורי נתחדש לגמרי בימי עזרא .אלא כך הם הצעתן של
דברים .כי עשרת הדברות הכתובים על הלוחות לכולי עלמא היו
בכתב אשורית ובזה אין חולק כלל .והיינו דמ"ם וסמ"ך שבלוחות
בנס היו עומדין .וזה הכתב לא היו מכירין בו אלא מלאכי השרת.
ובזמן שקבל מרע"ה את הלוחות למדוהו האותיות וציורן וסודותן,
ומיד נתן את הלוחות בתוך הארון ולא יצאו משם ונגנז בימי
ירמיהו הנביא ולא ראה אותם אדם .ואפילו תימא שראו אותם
בזמן מתן תורה ,לא היו יכולין להסתכל בהן ,כי המכתב מכתב
אלהים שאפי' בפני משה לא היו יכולין להסתכל .ואפשר שמרע"ה
מסר ליחידי הדור כגון אהרן ואלעזר ובצלאל צורות האותיות וסוד
ציורן ומרוב קדושת הכתב לא נתן רשות למשה כשכתב י"ב ספרי
תורות שיכתוב בכתב אשורי ונתנה להם בכתב עברי שהיו
משתמשים בו שם ועבר והנמשכים אחריהם ...וא"ת כיון שמרוב
קדושתו לא ניתן רשות למרע"ה שיכתוב בו התורה ויתן לשבטים,
היאך ניתן רשות לעזרא שיכתוב בו התורה .וי"ל חדא שאין
הקב"ה מקפח שכר כל בריה וכיון שהיה עזרא ראוי שתנתן
התורה על ידו הוצרך לשנות הכתב על ידו .ותו כיון שכתבו
המלאך והגיד אותו דניאל כבר היו מכירין מקצת האותיות .ותו
דכל עוד שלא נגנז הארון היה מגין על המקדש אבל בבית שני
שכבר נגנז צוה שיכתבו ס"ת בכתב אשורית שיהיה להם במקום
הלוחות והארון להגין על המקדש ואין מקדש מתכונן בלי שמות
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הקדש כתובים כתקנן בכתב אשורית

).(anz oniq b wlg f"acx z"ey

14

cr fepb did `edy `l` epax dynl xak ozip ,`xfr i"r azkpy df azk ,eitl
d"i`xd ?xacd zernynd dne ,azkd dpzyn `xfr inia `wec recn .`xfr ini
lcadd z` jk zeawrae ,azkd iepiy zernyn z` ,dax dagxda xiaqd wew
:mrl dxezd cenila `xfrl dyn oiay

במשנה תורה נאמר" :הואיל משה באר את התורה הזאת"
` ,(d ,ובעזרא נאמר" :ויקראו בספר תורת אלהים מפורש ושום
שכל" ) .(g ,g dingpהשינוי הזה הוא שינוי מכוון ,ע"פ הדברים
העקריים שהיתה השעה צריכה להם בימי משה ובימי עזרא .כבר
אמרו חז"ל "ראוי היה עזרא שתנתן על ידו תורה לישראל כו'
ואע"פ שלא נתנה תורה ע"י נשתנה על ידו הכתב" .שינוי הכתב
היה דבר מסתעף מעבודת התורה בהצורה שהיתה צפויה לראשי
אלפי ישראל ,שמהם היו נביאים ובעלי הופעה אלקית ברוח
הקודש ,את אשר יפעל ישראל בימי מנוחתו השניה ימי בית שני,
שהיו באמת רק ימים של כניסת כח כדי להתאזר לקראת המשא
הגדול והארוך שהיה צריך לבא אחר כך סבל הגלות.
)mixac

mr z` oikdl jxevd lya rap ipy zia zligza azkd z` zepyl jxevd
:ipy zia oaxeg xg`l `eazy dkex`d zelbd z`xwl l`xyi

פעולת ישראל ע"י התורה ביחש העמים לא היתה ניכרת בכל ימי
הבית הראשון .כל כבוד התורה היה פנימה בבית ישראל .הכתב
הקשה והמלופף העברי לא היה אפשר לו לשמור את התורה
בטהרתה רק בהיות ישראל עם שוכן בטח בארצו ולא הורק מכלי
אל כלי ,אז היו יכולים בחירי הכהנים והלוים לעמוד על המשמר
לכתב התורה להגיהה ולשומרה מכל טעות .אותה השמירה

,b mixwird xtq ,eal` sqei axd ;a ,a dlibna `"ahixd :eazk df oipra mitqep mixac .14
,zeilbxn oae`x axd ;cq wxt l`xyi zx`tz ,l"xdn ;cr 'iq xwyl` m"xdn z"ey ,fh
inebxz lr ck wlg ,dnly dxez ,xyk lcpn mgpn axd ;my oixcdpql ,mid zeilbxn
.azkd iepiy lr hk wlg ;dxezd
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הטבעית משבושים שבאים ע"י כתב מדמוי אות לאות אחרת
שהוא גורם טעויות שיוכלו בהמשך הזמן לאבד חלילה כל הונה
של תורה לא היה עם הכתב העברי ,והיה דבר זה להורות
שהתורה עפ"י דרך שמירתה אז בבית ראשון ,טרם שבאו אנשי
כנה"ג וחכמי הדורות ועשו סיג ואזנים לתורה ,היתה ראויה
להשמר רק בעם יושב בארצו ,שלא הוטל עליו טלטול גלות ופזור
נורא ,כאשר יעיד ע"ז הכתב ,שהוא כתב שעלול להשתנות .ולוא
היה הכתב הזה נוהג בישראל גם בגלות האומה הזאת ,אז כבר
עלו חלילה קמשונים רבים וכסו את פני התורה כולה ע"י החלופים
של האותיות בצורתם מסופרים שונים ,עד שבאו הדברים למעמד
מסובך ומשונה מאד.
על כן בראשית ימי בית שני שידעו גדולי עמנו שלא היתה גאולה
שאין אחריה גלות ,החלו לבצר עמדת האומה הרוחנית ע"י מעמד
תורת ד' שתהיה יכולה להשמר גם בגלות המבהיל העומד אז
אחר כתלנו .ותהיה ראשית המעשה של השמירה לתורה ,גם
באבדן כל מרכז לאומה ,בשינוי מכתב עברי המלופף לכתב אשורי
המאושר ומבורר באותיותיו הברורות ,שבו תהיה השמירה נכונה
משבושים של אותיות דומות ,גם באפס המרכז של הכהנים
והלוים שומרי התורה גם עז מלכות .בכתב האשורי היתה התורה
נכונה לצאת גם היא במדה בגלות עם ישראל.
,ipy zia jldna epwzpy zebiiqde zepwzd lkl oniq mb `ed azkd iepiy
:wew d"i`xd xiaqdl jiynn jke .dlecbd zqpk iyp` ztewza ezligza cgeinae

והכנת הגלות החלה כמו בערך הכתב ,גם בערך דרכי התורה
בשמירתה .לצורך שמירת התורה בגלות העתידה באו הסייגים
התקנות והגזירות .הם הם שעמדו לישראל להיות לעם עולם לה'
אלהי ישראל ,אשר קבלה עליה האומה באהבה רבה" ,חדשים גם
ישנים דודי צפנתי לך" אלא שאם תחילת הויתם של התקנות
והגזירות היתה מפני הכרח הגלות ,שמירת האומה לבל תטבע
בים התלאות הנוראות שהיו עתידים לבוא עליה ,הנה כל השלמה
ושכלול אנושי בא מראש ע"י ההכרח ,גם חיי החברה וכל
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התקונים המדיניים באים ע"י חזוק יד ההכרח .אמנם אחרי
שההכרח מוציאם לאור אז יכיר האדם כמה מאושר הוא ע"י שקנה
לו קנינים טובים ונעלים כאלה ולא יעזבם ,לא רק מפני ההכרח
כ"א מפני הטוב והנועם שמוצא בחיים המשוכללים .כן היא תוכן
ההכרה הכוללת את האומה בכללה בדבר תושבע"פ וגזירות
15
ותקנות חכמים להגדיל תורה ולהאדירה.
הסיבה שחוללה את ההרחבה הזאת היתה צורך שמירת התורה
בשטף ים זועף של הגלות העתידה ,אבל כשכבר הורגלה האומה
בדרכי קודש הנפלאים ההם במעשים טהורים וקדושים ומנהגים
טובים שנתוספו לה ע"י תקנת חכמי המסורה ,באי בסוד ה' ,כבר
התפשטה עליהם כח האהבה הנצחת עד שקבעו להם מקום
מבוצר באומה לעד לעולם .כי בהכרה פנימית תדע עד כמה
מועילים לה אלה ההדרכות המתוקנות והקדושות להעלותה
למרומי האושר של המוסר האמתי וקרבת ד' שהוא כל חיי רוחה
וששון ישעה וחפצה .לבד הגזירות והתקנות יש גם בדרכי
הדרישה שני ענינים חלוקים זה מזה שכל אחת התגברה כפי
המצב הראוי לאומה מצדה ומעמדה ההוה והעתיד.
על כן מימות משה ועד עזרא כ"ז שלא נשתנה הכתב וכ"ז שלא
הונח בטבע התורה ההכנה להגנה של גלות וטלטלה ,היה מתגבר
בתורה דרך הבאור ,הדרישה הבנויה ע"י ערכי הכללים שהם
דומים לדרישת כל רעיון לא רק מצד עצמו ,כי אם מצד הרעיונות
שמטבעו להוליד עפ"י דרך ישרה .כן דרישת התורה שעפ"י
הכללים אין הפרטים נולדים ומסתעפים זה מזה ,כ"א כולם יחד

dpkd exwira didy ipy zia" :413 'nr a zekxa di` oir ,wew d"i`xd azk minec mixac .15
`zeipgexd zegekd eidiy ick ,d`eapd dwqt xak xefitde zelbd ly jex`d cizrd l
liabdl zekldd ihxt wnera dnewna miweqr ,d`eapd mrp xe`a ewqrzdy dne`a
ezepiihvd i"r miwgxna mb miiwzdl 'd mr lkeiy ick ,c`n wiecn ote`a dxezd ikxc
."miwecwcd ieaixa dxizid
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יוצאים הם מהכללים הראשיים יסודי ועקרי התורה וסתרי טעמיה
 אמנם." "עלי באר ענו לה."הגדולים "הואיל משה באר את התורה
עזרא שכבר ראה ראשית לו להכין הגנה לתורה גם לימי הגלות
 הוא ראה כי ההרחקה הגדולה שעפ"י דרך,הארוכה הבאה
 תוכל לבוא לפי מעוט, שהוא יוצא מתכונת המאמר הפתוח,הבאור
הלבבות של הדורות ודלדול האומה במניעת מרכזה וכחותיה
 על כן התחיל להנהיג.הרוחניים והגשמיים לידי הפרת התורה
 "מפורש ושום שכל" לדון בכל דבר עפ"י,ביותר את דרך הפרוש
פרטיו ולדון את הפרטים אלו מאלו מבלי צורך ההעמקה ביסודי
 נשאר,כללי עמקי טעמי תורה על כן מאז אבדה חכמת חכמינו
ixn`n ,wew d"i`xd) ביותר דרך הפרוש על חלקי התורה המעשיים
.(fi -eh 'nr ` zekxa ,di` oirl dncwd ,l"pd ;211 - 209 'nr di`xd

gezitl jxcd zllqp o`kne ,azkay dxezl zepyxt `id s` azkd iepiy
zxifbe zepwz zpwzd ,oeire dxaql ,zewnre zepyxcl ,dt lray dxezd cenille
.lretd l` mi`veie miynnzn md zrke ,dxez oznn xak eid eli` lk .zexifb
`id j` ,dkex`d zelbd lya jxvpy xack zi`xp dt lray dxeza zeycgzdd
dxezd ly dagxe dwinrn dpadl jxck `l` ,zelbd lya wx `l zyxcpe zkxvp

 שאחד הטעמים הוא גם לקרב על ידי, שנשתנה הכתב על ידו, "עזרא.azkay
.(ekx 'nr a di`xd zexb` ,wew d"i`xd) "זה את דורו להבנת התורה ולימודה
 כתב לך את הדברים: ר' יוחנן אמר,ר' יוחנן ור' יהודה ב"ר שמעון
, תורה שבכתב ותורה שבעל פה- האלה כי על פי הדברים האלה
.(b d"c fn dyxt [`plie] dax zeny) "כרתי אתך ברית
íåëéñ
dxezd .zenicw ixcq yiy `l` ,azkay dxezd z` lawl ie`x `vnp `xfr
ycg jldn ligzn `xfr .dt lray dxezd k"g` wxe ,mcew zpzip azkay
mi`iapd oexg`n egek z` wpei `ed .dt lray dxez - dne`l dxezd zxiqna
jka xbeqe ,dixp oa jexa - ipy zia zligz cr oey`x zia oaxeg seqn cxyy
z` mbxzn `xfr .ipiq xda epax dyn i"r dxezd zlaw mr ligzdy lbrn
mrl ligpne avrn ,oiit`n jkae ,zepwz owzn ,dazk z` dpyn ,dcwpn ,dxezd
.dt lray dxezd z`
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iginr ield dcedi axd

úåöîå ãéçé úåöî :íéøåëéá úåöî
øåáéö
øåãéä ìò äôéãò äåöîá úåæéøæ .à
z`ad xcq .mixekiad z`ad cnrn z` zx`zn (a"n b"t mixekia) dpynd
jke ,milyexil mixekiad i`ian `ea mxha zexiira jxca cer lgd mixekiad
:dpynd zxne`

.וכל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד

:azk a"rxdy itke ,devndn wlg `id mixekia z`adl zeqpkzddy epcnl
."מלך

"ולא היו מביאים ביכוריהם כל אחד בפני עצמו משום דברוב עם הדרת

eilr did ,milyexil mzelrdl leki dide milya mixekia xak eid mc`ly zexnl
z`ady gken o`kn .mr aexa cg`k mlek elriy ick cnrnd zry cr oizndl
.zeevnl oinicwn oifixf ly oic xy`n dticr mr aexa mixekiad
y`x) dpynd ixacn jk lr dywd (a 'iq miletlt dk 'iq c"ei) h"ei iyealn z"eya

:(a"r al dpyd

, השני מתקיע- העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה
. הראשון מקרא את ההלל- ובשעת הלל

:`xnbd zx`ane

 אי, משום דברוב עם הדרת מלך- ( מתקיעsqen zlitza) מאי שנא שני
 מאי:הכי הלל נמי נימא בשני משום דברוב עם הדרת מלך! אלא
, משום דזריזין מקדימין למצות- (zixgy zlitz) שנא הלל דבראשון
 אמר רבי- ! משום דזריזין מקדימין למצות,תקיעה נמי נעביד בראשון
. בשעת השמד שנו:יוחנן
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`xnbd ixdy ,"mr aex" ipt lr zefixfl zeticr dpyiy gikedl ozip ef `xnbn
dywe .dxfbd llba wx sqenl dgcpy `l` oifixf oicn zixgya mirwez eidy zxne`
fxcfdl jixv did cg` lk ixd ,cnrnay zexiird lkl mikgn eid mixekiaa recn
!?cin eixekia z` `iadle

úåæéøæ ìò óéãò øåãéä éúîéà .á
mi`ven ep` ,mr aexa ly xecidl zncew zefixfy zprehd dcnrl cebipa
wqtpy itk ,xzei lecb xecida ozeyrl zpn lr zeevnd z` midyny minrty
:(a 'irq ekz 'iq) r"eya

אין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו
.נאים

.zay i`ven cr dziigcl mxeb devn xecidy mi`ex ep` o`kn
g`d xy`ky (`"r hl zenai) `xnbd ixacn oicd z` cenll ozip jkl xewnk
,mid zpicna `vnp xekade ,epiptl `vnp (ziad lecb eppi`y `l` ,liba ohw `l) ohwd
xekad oi` m`y o`kne .mid zpicnn g`d `eaiy cr meaid z` oidyn ep` oi`
devndy iptn .maiie `eaiy eixg` mixfgn zxg` xira `l` mid zpicna
.eilr zlhen dligzkl
itke ,mr aex `diy cr zekgl mikixv ep` mixekia oiiprl mb df xaqd itl
xtey zriwz ly oicd cbpk df ixd ok m`y `l` .mixekia oiiprl dpyna epcnly
.mrd aex xecidn xzei daeyg zefixfdy epcnl eay ,xweaa
yie ,xzei zxcedn dteb devndy xecid yi .mixecidd oia zencl oi`y d`xp
.devnd meiwl zeaiyg ozep mrd aex `l` xzei zxcedn devnd mvr oi`y xecid
`vnp lecbd g`d xy`k meai oiiprly myk ,(hl llk d"td zkxrn) g"cya azk
zexnl ,lecbd g`a devnd xwiry oeikn meail el mipiznn ep` zxg` xira
mi`pd micbad mb ok ,mifxcfn `le lecbd g`l mipiznn ,o`k ohwd g`dy
la` .xzei caekn ote`a ziyrpy dpal yeciw zevn zedna mipyn zay i`vena
,devnd ziiyr z` ellba zegcl oi` micigi zevn ly mr aexa diyra xecid
.xzei daeyg zefixfd okle micigia enk ote` eze`a dyriz `id ixdy
aexa" meyn mixekiad z`ad z` egc mixekiaa recn :dl`yd `eti` zxfeg
?milyexil m`iadl efxcfd `le "mr
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íéøåëéá úåöî .â
ziiyr `edy 'mr aexa' yi .'mr aexa'l zeiernyn izy oia wlgl yiy d`xp
dpyie .eicgi diiyrd mvrl cgein jxr zpizp jka oi` la` onf eze`a micigi
t"r` ,xeaiv zevnk jxr devnl zpzep `idy onf eze`a micigi i"r devn ziiyr
.envr ipta dze` dyer cigi lky
ziyrp devnd mle` ,gqt oaxwa aiig did cg` lky gqt oaxwn jkl `nbec
zk oi`e gqtd zhigya eid zezik ylye ,`itepka hgyp gqtd ixdy ,xeaiva
z` dgec gqt oaxw k"enk ,(i"d `"t gqt oaxw 'ld) mc` ipa miylyn zegt
.xeaiva wx ziyrp `id la` cigid zevn efy o`kn ,zaya s` axwe d`nehd
.xeaiva e` cigia dziiyr jxc m`d xxal jixv mixekia zevn oiiprl s`
:azk (f"hd c"t mixekia) m"anxd

כיצד מעלין את הבכורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו
.של מעמד כדי שלא יעלו יחידים שנאמר ברב עם הדרת מלך

ceqi .miax `l` micigi elri `ly dzid dpwzdy micnel ep` m"anxd ixacn
:(g"d a"t) `ztqeza riten df

.לא היו עולין יחידיים יחידיים אלא פלכים פלכים

jled xeyd xy`k mixekiad z`ad lr azek (b"n b"t mixekia) inlyexid

יחיד שנתעצל ולא בא מביא גדי וקרניו מצופות

1

( xn`)

ר"ז בעי
.כסף

:mdiptl

jixv lvrzndy `l` xeaiva mixekia `iadl `id daegdy cnel `xirf iax
xeavde cigid z`ad oi`y o`kn ,sqkn eipxwy icb `iane d`add xcqa zepyl
2

.mieey

lvrzd m`y `l`) mixekiad z`ada zixeaiv devn yiy el` epixacn dlerd
b"qx) `lxrt i"xbd azk oke .(envr ipta `iadl jixv didy ixd xeaivd mr `iad `le

.(`vx 'iq `"g) `"ayxd dkldl rixkd oke .edil` zepy it lr `"xbd 'ib

.1

driaw `le inlyexia dl`y `id z`fy oiady oeeikn icbd z`ad oic hinyd m"anxd .2
.icb `iai dvxi xey `iai dvxi ,mc`d oevxl oezp xacd `ny e` ,zizkld
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cigi lk mby `l` ,xeaivd zeaegl zkiiyy devn `id mixekia zevny (ct r"n
.m`iadl leki cigie
migqt) 'qezd ixacn `iadl yi zixeaiv devn `id mixekia zevny di`x cer

zeidl mikixv eid k"`e ,reaw onf yi mixekial ixd :dywdy (milk`p d"c a"r gl
'qezd xiaqde .xeaiv zeaeg wx odilr eaxwe xeaiv zena eidy oerabe aepa miaxw
oaxwk xeaiv oaxw mdy zexnl okle ,reaw epnfy oaxwk mixcben `l mixekiay
.milyexia wx `l` oerabae aepa eaxw `l reaw onf mdl oi`y oeik ,gqt
oiir) xeaiv zepaxwk miaygp mdipyy ,gqt oaxwl mixekia oia deeyd zetqezd

.(dzrne d"c ct r"n `lxt i"xbd
,xeaiva `wec zniiwznd cigi zevn `id mixekia zevny mixacd on dlerd
.3 micigid ly zefixfd zevn z` dgec mr aexa ly xecidd okle

øåáéöä ãåáë .ã
:zxne` (b"n b"t mixekia) dpynd

.וכל בעלי אומניות שבירושלם עומדים לפניהם ושואלין בשלומם

:zeipne` ilra zcinra dpc (`"r bl oiyeciw) `xnbde

; אף הידור שאין בו חסרון כיס,מה קימה שאין בה חסרון כיס
 אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים:מכאן אמרו
 כל בעלי אומניות עומדים: ולא? והתנן.בשעה שעוסקין במלאכתם
 אנשי מקום, אחינו: ואומרים להם,מפניהם ושואלים בשלומם
 מפני תלמידי, מפניהם עומדים: בואכם לשלום! א"ר יוחנן,פלוני
 בוא וראה כמה חביבה: אמר רבי יוסי בר אבין.חכמים אין עומדים
 מפני תלמידי חכמים אין, שהרי מפניהם עומדים,מצוה בשעתה
.עומדים

mle` ,itqk cqtd yiyk xecide dniw zaeg oi`y zexnly xiaqn ilaad
.mixekia i`ian ipta micner okle ,dzrya devn daiag

.(gi oniq seq c"ei a"g) xne` riai z"ey oiir .3
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:x`an (b"d b"t mixekia) inlyexid

ולא כן תני תקום והדרת מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור
 רבי,4 שאין בה חסרון כיס? שנייא היא הכא שהוא אחת לקיצים
יוסי בי ר' בון בשם ר' חונא בר חייא בוא וראה כמה גדול כוחן
. שמפני זקן אין עומדין ומפני עושי מצוות עומדין,של עושי מצוות
א"ר יוסי בי ר' בון אילין דקיימין מן קומי מיתא לא מן קומי מיתא
.אינון קיימין לון אלא מן קומי אילין דגמלים ליה חסד

zeevn iyer miaiagy ilaaa oia` xa iqei iax ly evexzk md inlyexid ixac
oke .5 dpya zg` mrtl wx z`f liabd inlyexide ,mdipta cenrl jixvy mzrya
i`yep llba `l` ellba micner oi`y xhtpd ipta dcinrd z` iqei 'x xiaqd
ipta micner ep` jk meyny siqed (my mixekia) a"rxde .micqg ilneb mdy znd
.dlind zixal wepizd i`ian
:azk (b"n b"t mixekia) dpynd yexita m"anxd

. וכבוד הציבור שאני,וחייבו אותן כאן לעמוד מפני שהם רבים

d`xp .xeaivd ceak ly wenip `iade inlyexide ilaad oeyln dpiy m"anxd
itl eli`e ,ihxt mixekia `ian ipta cenrl jxev oi` m"anxd ly exaqd itly
`ian lk ipta cenrl jixvy d`xp dzrya devn daiagy (inlyexie ilaa) `xnbd
ilaaa miritend miwenipdn dpiy m"anxd recn x`al yiy `l` .6 mixekia
?inlyexiae
zl`y lr mivexiz ipy exn`py ilaad ixaca dywzd m"anxdy d`xp
:l"fe ,mixekiad i`ian ipta dcinrd

 אמר. מפני תלמידי חכמים אין עומדים, מפניהם עומדים:א"ר יוחנן
 שהרי, בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה:רבי יוסי בר אבין
. מפני תלמידי חכמים אין עומדים,מפניהם עומדים

.cenrl cinz ekxhvi mipwf ipta eli`e ,mixekia mi`ian uiwa dpya zg` mrt

.4

.inlyexia ritend oea 'x ia iqei 'x `ed ilaaa ritend oia` xa iqei 'xy d`xp

.5

cecl mipyeya dywd oke ,m"anxd lr ok dywdy (b"n b"t mixekia) dpey`x dpyn oiir .6
.my iyp` zetqeza `aed
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'xe opgei 'x oia gekiedy cnl m"anxdy d`xp ?iqei 'xe opgei 'x ewlgp dna
efy llba `id mixekiad i`ian ipta dcinrd m`d dl`ya `ed oia` xa iqei
okle xeaivd ceak llba `id dcinrdy oiad opgei 'x .cigi zevn e` zixeaiv devn
.envr ipta eceak cg` lky minkg icinlz ipta micner oi`e ,mdiptn micner
micnere cigid zevn `id mixekiad z`ady cnl oia` xa iqei 'x z`f znerl
m"anxd .zeevn iyer md ixdy micner mdiptn xn`e xfg okle ,devn iyer ipta
ixdy zixeaiv devn efy llba `id dcinrd zaegy opgei 'x ly exaqdk rixkd
xp ik ,devn iyern sicr mkg cinlzy mircei ep` ixdy cere ,opgei 'x zrck l"iw
laiw ok lr ,7 minkg icinlz ipta cenrl jixv did k"`e ,xe` dxeze devn
cvn ± mixekiad i`ian ipta micner mipne`dy opgei 'x ly exaqd z` m"anxd
.xeaivd ceake ldw mdy `l` ,devn iyer ly wenip `ll mnvr
mb cenrl mikixv ep` oi` recn dywd (b-a dpyn `"t oiyeciw) dpey`x dpynd
miayein mixacd m"anxd ixac itl mle` ?ipy xyrn i`iane milbx iler ipta
zeevn el` ipy xyrne lbxl dilr eli`e zixeaiv devn `id mixekia zevn ixdy
.zihxt devna `le zeixeaiv zeevna miwqerd ipta wx `ed cenrl aeigde ,cigid

íéàéáîä øôñî .ä
:zxne` (b"n b"t mixekia) dpynd

.לפי כבוד הנכנסים היו יוצאין

:inlyexid l`ey

וכי יש קטון וגדול בירושלם? אלא כיני מתניתין באוכלוסין לפי רוב
.נכנסין היו יוצאין

lkk ,xeaivd zenk `l` xeaivd wx `l dpiipr mixekiad zevny micnl ep`
mixekia z`ady mi`ex ep` el` mixacn .devnd zeaiyg dlcb ok ezenk dlcby
dlawd dpyiy o`kne .hxte hxt lk lr `ed aeigdy zexnl ,zixeaiv devn `id
z` mixbeqe migzet ep` jka .xeaiva ziyrpd cigid lr devn `edy gqt oaxwl

mkg cinlz oia weligd z` x`al azk (iqei 'x xn` d"c `"r bl oiyeciw) ryedi iptd .7
,mdipta cenrl daeg oi`e ,dxeza zrk miwqer `l minkgd icinlz `ny ,devn iyerl
.r"v ezaeyze
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cg`k xeaiva zeyrpd cigi zeevn odizy ody zeevna zxvrl gqt oiay dtewzd
).(oxd` zia xtq mya xgv 'nr d"i`xd icren oiir

úåøéôä úçèáäå õøàä úçèáä .ä
,eixekia z` `iadl mc` lk lr zihxt devn cgn mixekiad zevn zeid
mixac) x`eank ,mixekiad `ian `xewy d`ixwa ze`xl xyt` zixeaiv jci`ne

:(`i -b ek

) (bובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום
לד' אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ד' לאבתינו לתת לנו(c) :
ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ד' אלהיך (d) :וענית
ואמרת לפני ד' אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם
במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב (e) :וירעו אתנו המצרים
ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה (f) :ונצעק אל ד' אלהי אבתינו
וישמע ד' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו(g) :
ויוצאנו ד' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות
ובמפתים (h) :ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת
ארץ זבת חלב ודבש (i) :ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי
האדמה אשר נתתה לי ד' והנחתו לפני ד' אלהיך והשתחוית לפני
ד' אלהיך (`i) :ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ד' אלהיך ולביתך
אתה והלוי והגר אשר בקרבך:

`xy`k (b weqt) dpey`xd mrta ,miinrt miweqta driten l`xyi ux
.yace alg zaf ux` ...epl ozie (h weqt) diipyd mrtae .epizea`l zzpy dghadd

" (g ,b zeny) .mixvnn mz`va l`xyi ipal dghaed `idyוארד להצילו מיד
מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש
אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי".
oke ,miaehe miwezn zexit daipny ux`e dghadd ux` o`k yi zeiernyn izy

mixnzdn `l ,xzeia miaehde miweznd zexitdn `iadl jixv mixekia `iand
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ze`ced izy epipta .xzeia miaehd zexitdn `l` miyegkd zexitdn `le mixday
.dpyd ux`d dlciby miaehd zexitd lr d`ced diipyde ux`d lr d`ced zg`d
,l`xyi ux` z` eplawy zixeaivd d`cedd `id ux`d lr d`ceddy d`xp
.mc`d ly zihxtd d`cedd `id miaehd zexitd lr d`cedde
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oiihyt` awri axd

ïéã úéá øöåà úåøéôá ø÷ôä áåéç
äìàù
jxc miweeyn ziriay zexit xy`k ,epinia ,oic zia xve`n zexit dpwy mc`
m`d ,dfix`de dlaedd ze`vede lcbnd ze`ved itl rawp mxigne oic zia xve`
?mda zekfl k"g`e ,zexitd z` xiwtdl xeriad onf ribda aiiegn

úéòéáù úåøéôá øåòéáä éðéã .à
jvx`a xy` digle jzndale" :(f ,dk) `xwie xtqa weqtdn cnlp xeria aeig
,a"r `p dcp ,a"r e ziprza oke ,a"r ap) migqta ecnle ."lk`l dz`eaz lk didz

-  "כל זמן שחיה אוכלת מן השדה:(` ,` xda `xtqe a"d h"t ziriay inlyexiae
." כלה לבהמתך מן הבית-  כלה לחיה אשר בשדה.האכל לבהמה שבבית
dtixy `edy wqt (b"d f"t i"ehny 'ld) m"anxd :mipey`xd ewlgp xeriad zedna

.dtixyn seqale xwtdn dlgzda akxen `edy wqt (xz` lr) c"a`xd eli`e
`le xwtd `edy eazk (h"t ziriay) y"xde (oldl e`aei eixac ;f ,dk `xwie) o"anxde
.dtixy
:xn`p (g"n h"t) ziriay dpyna

מי שהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור מחלק מזון שלש
סעודות לכל אחד ואחד ועניים אוכלין אחר הביעור אבל לא עשירים
דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר
.הביעור

:a"rxd yxte

 ואח"כ, מאנשי ביתו- מחלקן מזון שלש סעודות לכל אחד ואחד
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מחלק לשכיניו ולקרוביו ומיודעיו ,ומוציא ומניח על פתח ביתו ואומר
אחינו בית ישראל מי שצריך ליטול יטול.
.xeriad xg` milke` mixiyr s`y iqei 'xk dklde
xeriay mixaeqd miwqetd miaxy oeikn ode opaxcn ziriayy zngn od epinia
ji` `id dl`yd .mitxey `le zexitd z` mixiwtn ep` xeriad zrya - xwtd `ed
.xeriad xcqe ziriay zexit zhiwl xcq jeza oic zia xve` alzyn

ïéã úéá øöåà .á
:oic zia xve` iabl x`ean (a-e ` 'ld g"t) ziriay `ztqeza

)`( :בראשונה היו שלוחי בית דין יושבין על פתחי עיירות כל מי
שמביא פירות בתוך ידו נוטלין אותן ממנו ונותן לו מהן מזון שלש
סעודות והשאר מכניסין אותו לאוצר שבעיר הגיע זמן תאנים
שלוחי בית דין שוכרין פועלין עודרין אותן ועושין אותן דבילה
וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר .הגיע זמן ענבים
שלוחי בית דין שוכרין פועלין בוצרין אותן ודורכין אותן בגת וכונסין
אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר הגיע זמן זתים שלוחי
בית דין שוכרין פועלין ומוסקין אותן ועוטנין אותן בית הבד וכונסין
אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר ומחלקין מהן ערבי
שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו הגיע שעת הביעור עניים אוכלין
אחר הביעור אבל לא עשירים דברי ר' יהודה ,ר' יוסי אומר :אחד
עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור ,ר' שמעון אומר :עשירים
אוכלין מן האוצר אחר הביעור.
) :(aמי שיש לו פירות לחלק מחלקן לעניים ,מי שיש לו פירות
שביעית והגיע שעת הביעור מחלק מהן לשכניו ולקרוביו וליודעיו
ומוציא ומניח על ביתו ואומר :אחינו בית ישראל כל מי שצריך
ליטול יבא ויטול חוזר ומכניס לתוך ביתו ואוכל והולך עד שעה
שיכלו.

dhiwl ly oey`xd ,ziriay zexit zhiwl ly miavn ipy zxiivn `ztqezd
onf ribdae ,reayl dkxev ick dgtyn lkl dwelge oic zia xve` igely i"r
xg`l xve`dn lehil leki in mi`pzd ewlgp wxe ztqep dlert mey oi` xeriad
jxc eil` eribd `ly zexit el yiy ina xaecnd dipyd `ziixaa .xeriad zry
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dkefe mxiwtne eirceine eiaexw eipkyl mwlgn `ede ,xeriad zry ribde xve`d
.envra mda
on milhepd oi`y yxetna dler mle` .lreta xeriad edn `ziixaa oiiev `l
.xve`a elawy ixtd z` xiwtdl mikixv xve`d

ïéã úéá øöåàá øåòéáä .â
:(f ,dk `xwie) o"anxd yxt

...והכילוי הזה לא פירש הרב מהו .וענינו ,שיכלה הפירות אחר
זמן מביתו להפקירן ,והוא ביעור שביעית שהזכירו חכמים בכל
מקום .ואין הענין שיהיו הפירות אחר זמן הביעור אסורין בהנאה
ובאכילה ויהא מחויב לאבדם ,ולא מנו חכמים במשנה )(dxenz seq
פירות שביעית לא מן הנשרפים ולא מן הנקברים ,ואינו אלא שהוא
צריך לבערם מרשותו ולהפקירם לעניים ולכל אדם ,כענין בערתי
הקדש מן הבית ) .(bi ek mixacוכן שנינו ) (g"n h"t ziriayהעניים
אוכלין אחר הביעור אבל לא העשירים דברי ר' יהודה ,רבי יוסי
אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור .ופירוש עניים
כל שלקטו הפירות משדות של אחרים מן ההפקר ,ועשירים בעלי
השדות עצמן שלקטו אותן מן השדות שלהם בהפקרם ,ורבי יהודה
אסרן להם מדבריהם מפני חשד ,ורבי יוסי מתיר והלכה כדבריו.

.mlerd on ielik `le xwtd `ed xeriady o"anxd x`an eyexit zligza
ehwly zecyd ilra md mixiyrd iqei 'xly ziriaya dpynd z` x`ane
`le xeriad xg`l mdizexitn lek`l mixzen ziriaya zexwtend mdizecyn
`.opaxcn mexq

" :mkqne `ztqezdn zeziixad izy z` `iane o"anxd jiynnולמדנו מפורש
שאין ביעור אלא לבער הפירות מרשותו ולהפקירם":zeziixad xaqda siqene .
ועשו להם תקנות מדבריהם ,בראשונה היו בית דין עושין אוצר בכל
עיר ועיר ,מתחילת יציאת הפירות היו נוטלין אותם מיד מביאיהן
ומכניסין אותן לאוצר ,וכשיבא זמן לקיטת כל אותו המין כגון שבא זמן
של קיץ ועת הבציר הגיע ,ב"ד שוכרים פועלים ובוצרין ומוסקין
ולוקטים כל אותו המין ודורכים ומוסקין בגת ובבית הבד כדרך שאר
השנים ,ונותנים לאוצר שלהן ,ואלו הפירות המכונסים לאוצר בית
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דין אינן צריכין ביעור אחר שכבר מבוערין הם מן הבית ,ואחד
עניים ואחד עשירים מותרין לאחר הביעור לקבל מהם מיד ב"ד
ולאכלן .וכל זו התקנה והטורח של ב"ד ,מפני חשד שלא יבאו לעכבם
או לעשות מהם סחורה.
:zeevn meiwk oic zia i"r ceairde sihwd z` oiady o"anxd on d`xp

"והשביעית תשמטנה

ונטשתה"`ed oi` dxezd on xeriay mixaeql s` oky .

`dcyd on digl dlk xy`ke .ziriay zexit xwtd ly dyr zeevna lelk `l` ,xeqi
cigid ly zelabdd z` oi` ziriaya ezhiwla oic zia lre .ziad on exral jixv
lecb xwtd jl oi`e xeaivd lk ci `edy iptn mceair jxcae xwtddn dlihpd zenka
.xerian mixeht ex`yp zexitd xeaivd cil zexitd z` wligy s` okle .dfn
:o"anxd jiynne

וכשאין אוצר בעיר ולא בית דין ,והפירות ביד המלקט אותם מן
ההפקר ,הוא צריך לבערם מן הבית בשעת הביעור ,ומפקירם על
פתח ביתו ואוכלין והולכין לעולם .וזו היא שביעית שאוסרת במינה
במשהו לביעור כמו שמוזכר במסכת נדרים ) ,(` gpמפני שיש לה
היתר בביעור מביתו.

on ziriayd zexit z` zxran xy` xve`l dqpkdl cebipay x`an o"anxd
onf ribda okle ,xve` oi`y mewna `ed xeriad ± sqep xeriaa jxev oi` okle ,ziad
.mxiwtdle eirceinl mwlgl eilr xeriad
:o"anxd siqene

אבל אם עכבם בביתו אחר הביעור כדי לאכלן ,אסורין הם באכילה
לגמרי ,וזו היא שביעית שאוסרת בנותן טעם לאחר הביעור שאין לה
מתירין .ואפשר שהאיסור הזה מדבריהם הוא .ואולי אפילו הביעור
כולו חומר מדברי סופרים ,והברייתות השנויות בתורת כהנים בענין
הביעור אסמכתא מדרבנן.

xve` i"r zg`d :xzida ziriay zexit zlik`l 'milelqn' ipyy o"anxd on dler
ixace .xwtde xeria dkixvnd zihxtd dhiwld zg`de xeria da oi`y oic zia
.(b"d f"t i"eny 'ld) n"qka dxvwa e`aed o"anxd

נ"ל בביאור הבנת הרמב"ן בענין ביעור שהרמב"ן מבין את הביעור
כלוז הפנימי של המצווה של הפקר פירות שביעית .ההפקר עניינו
השוואת נגישות הפירות לכל .אוצר בית דין יוצר מצב זה לא בדרך
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פרטנית אלא בדרך ציבורית ,ומבער את הנטילה הפרטית.
 .(zillkd dlyadd mcew `iadl minicwnd on s` lhp oic ziaבתקנה זו בית
דין הקדימו את הביעור והכניסו את הביעור כחלק מתוך ההפקר של
פירות שמיטה לכל ע"י אוצר בית דין .וא"כ אוצר בית דין אינו אמצעי
טכני להשוואת הכמויות הנאכלות בין העניים לעשירים ,אלא שמירה
על ההפקר והקדמת הביעור .ולכן הביעור אינו נצרך כפעולה
מאוחרת המשלימה את ההפקר הראשוני של 'ונטשתה' .ביעור
פירות שביעית אינו סיום הההפקר והפסקתו ,אלא הוא עצם ההפקר,
ואם לפניו ההשוואה של עשיר ועני היתה חלקית וכל אחד יכל לקחת
כמות גדולה ,הרי לאחר הביעור כ"א מקבל מזון ג' סעודות וכו'.
בשינוי המצב מנטילה פרטית לחלוקה דרך האוצר בית דין קרבו את
הביעור ויצרו מיד מצב של אחר הביעור .ולכן פירות שעברו מהאוצר
ליד מקבליהן אינם צריכים ביעור נוסף.
" :azky (ung xeria 'ld) xehird ixaca ef zelkzqdl reiq iz`vneומסתברא
ביעור לשון ביערתי הקודש מן הבית ,ומלשון ביעור שביעית שמבערו לאוצר".
)xve` okle

ziriaya xeriady rnyn .exiwtd e` etxyy `le xve`l eqpky `ed xeriaa eyexite
.eneiq `le xwtdd zxhn `ed

ïéã úéá øöåàá åøúåäù úåøéôá úåëàìî .ã
witdle hwll xeq` ziriay zexity o"anxd lr biyd (h"t ziriay 'exi) q"yxd
eixac z` dgc (f ,`i ziriay) `"efgde .mixveade mixvewd jxck oiie ony mdn
:azke

:miiqe

ולאו קושיא היא כלל שכבר פי' הרמב"ן דהוא מדרבנן וקרא
אסמכתא ,ועיקרו שלא יבוא לידי שימור ואין האזהרה אלא על
הבעלים או מי שזכה מן ההפקר ,אבל שלוחי ב"ד שעושין בשל
הפקר לטובת הצבור שרי.
ואנו אין לנו אלא דברי הראשונים ז"ל דאיירי בשל שביעית וכשהן ביד
ב"ד מותר לדרכן בגת ופטורין מן הביעור.
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xwtd iaeig milg `l oic zia i"r mithwpd zexitay oiady `"efgdn x`ean
.1 xerian ixnbl mixehte iepiya ceaire hrenn sihw ly milibxd
:(g"n h"t) ziriayl eyexita up`yn y"xd ixacn d`xp oke

( בראשונה היו שלוחי בית דין חוזרים על פתחיmy) דתני בתוספתא
 ומכניסים אותן לאוצר שבעיר ומחלק מהן בערבי שבתות כל...עיירות
 הגיע שעת הביעור עניים אוכלין אחר הביעור,אחד ואחד לפי ביתו
אבל לא עשירים דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אחד עניים ואחד
עשירים אוכלין אחר הביעור ר"ש אומר עשירים אוכלים מן האוצר
.אחר הביעור

inl mzwelgne xeriad onf xg`l mi`pzd zwelgn z` yxtny eixacn x`ean
zexitd z` mixiwtn oi`e mixran oi` oic zia la` .xeriad xg`l miwlgn oic zia
.xeriad onf ribda s` mci zgzy

ïéã úéá é"ò úéòéáù úåøéô úøéîù .ä
mileki miiebdy l`xyi ux` iabl l`ypy (gpx 'iq) y"ayxd z"eyn d`xp jke
:aiyde ,mdilr xenyl `"`e xwtd mdy oeik ziriay zexit lehile qpkidl

 נראה שיש תקנה בדבר שב"ד יעמידו שומרים,ולענין שאלתכם
 ובעל הבית,בגנות ופרדסים שלא יכנסו גוים והם ילקטו הפירות
 או הב"ד יתנו לו מזון ג' סעודות בכל,ג"כ ילקט מכללם אם רצה
 וכדתניא בתוספתא הביאה רבינו, והשאר יחלקוהו לעניים,יום
,שמשון ז"ל בפירושו לסדר זרעים בפ"ט דמסכת שביעית
 וא"ז הרמב"ן ז"ל בחדושי התורה,והתוספות בפרק מקום שנהגו
 נראה. כל זה שנוי בתוספתא... בראשונה היו שלוחי ב"ד,שלו
 והוא הדין,ממנה ששלוחי ב"ד יכולין ללקוט בשביל עניים

ewlegy xg`le xerian mixeht oic zia cia mdyk wxy `"efga yxtl ozip `ly c"prlpe .1
jetid jka yi mbe eixacn dler `l df ziy`x ,xeriaa miaiig xeriad ribde miyp`l
v"i` okle xiyrde iprd z`eeyde xwtdk `ed oic zia cia sihwy oiady o"anxd zpad
.mixvead jxck xveae xeniy xzene xerial
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לשמור לפי שב"ד הם יד עניים כדאיתא בפרק שור שנגח ארבעה
וחמשה.
.oic zia xve`l `eal micizrd zexit lr xeniy xeqi` oi`y eixacn x`ean
:oic zia oi`y mewna xwtdd jxc lr mixac y"ayxd siqene

וגם במה שהכניס בעל הבית בתוך ביתו צריך לבערו בשעת
הביעור כל מין ומין כפי זמנו הראוי לו ,כמו שזכרו בפרק מקום
שנהגו ,המתיראים שמא יגזלוהו העניים כשמפקירים יכולים
להפקירו בשעה שלא יהיו שם גוים או בלילה בעת שלא יראו גוים,
כדאיתא בירושלמי דשביעית ) (c ,hדאמרינן התם ר' יצחק בר
רדיפא אתא שאיל לבי ר' יאשיה ואמר ליה חמי לך תלתא רחמין
ואבקרא קומיהון קפודקאי דצפורין שאלין לר' אמי בגין דלית לאלין
עמא רחים ולא שאיל שלם איך צורבאי איעבד אמר ליה כד תחמון
רגליא צללא תהוון מפקי לה לשוקא ומבקרין ליה וחזרין וזכין ביה.
ופירש רבינו שמשון ז"ל ,שיש בני אדם כשמפקירין בפניהם פירות
שביעית קופצין וזוכין בכל ואין בעלים יכולים לכנוס לביתם ,ולכך
הורה ר' יאשיה לר' יצחק שיראה ג' מאוהביו ויפקיר בפניהם ולא
בפני כל אדם ,פירוש קפודקאי דצפורי הם בני אדם קפדנין,
דמתוך קפדנותם אין להם אוהב ולא שואל בשלומם ,והורה להם
ר' אמי כשיראו השוק פנוי מבני אדם יפקירו ואח"כ יזכו ,ע"כ
פירושו .ואבקרא כמו ואפקרא .והא דבעינן שלשה משום דהפקר
בשלשה ,כדאיתא במסכת נדרים פרק אין בין ובפ"ק דסנהדרין כדי
שיהיה אחד זוכה ושנים עדים.

e` xve`d cia `ed m` oia oic zia xve` cil `ay ixty mixacd on dler
cil ezqipk mvra df ixt .exiwtdle eze` xral oi` milawnd cil epnn `viy
jxck etqe`l xzen df ixt .miipr cik mdy iptn llkd xear ekf md oic zia
oke ,(o"anxd i"tr `"efg) zelecb zeienka zeyrl leki eceair iabl oke ,mixvead
.(y"ayx) exneyl oic zial xzen
zeienka ecarl s`e mihwlnd jxck hewll xeq` edehwly ixt z`f znerl
eze` jixv `ed m`e ,exiwtdl jixv xeriad onf ribdae exneyl xeq` s`e zelecb
oi`y onfa dxwtd i"r e` eiade` iptl dxwtd i"r e` ea zekfl leki ezlik`l
`.weya miyp
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úéøåáéö åà úéèøô úåìòá ïéã úéá øöåà .å
:(g ,av 'iq b"g) wgvi zgpn z"eya k"ke
`lc ,xwtdd on hwily in oia wligc ,o"anxa (eil` azekd=) `vn la`
y"xdc s` ,r"kl xerian xehtc ,c"a xve` oiae ,xerian xeht
(ziriayc h"teqa) inlyexia la` ,dfa s` o"anxd lr wleg oii`lxiq

.dyn ipta y"iire ,xehtc rnyn
dn zl`ya wtzqd (fi ,`p 'iq `"g) dnly zgpn z"eya j`axrie` f"yxbd
:azke xeriaa aiig m`d miyp`l wlege xve`d cia didy

אך אעפי"כ מסופקני דאולי יש מקום לומר דמה שבית דין מחלק
לכל אחד ואחד כפי צרכו דאפי' מה שמחלקים הרבה זמן לפני
הביעור מ"מ אפשר דהרי זה חשיב כמזון של ג' סעודות שמחלקים
 דאף שהם זוכים בזה,סמוך לזמן הביעור לשכניו וקרוביו ולעניים
 וה"נ גם, אפי"ה הם פטורים מביעור,לעצמם ואין זה הפקר
בחלוקת בית דין כיון שזה ניתן ע"י בית דין למאכל ולא לעכב
.לזמן מרובה אפשר דפטור

zia cia eidy zexit okle zihxt zelrak `ed oic zia xve`y xaqy c"prlpe
zexitd el`e" :azky .ikd rnyn `l o"anxd ixacn mle` .mxral jixv oic
,ziad on md oixrean xaky xg` xeria oikixv opi` oic zia xve`l miqpeknd
."olk`le c"a cin mdn lawl xeriad xg`l oixzen mixiyr cg`e miipr cg`e
mixiyre miipr okle ziad on xeriak oic zia cia mze`vnd z` oian o"anxd
d"c bkw 'iq ,`piipz) dnly zgpn z"eya 'ire .xeriad onf xg`l mlke`l mixzen

.oic zia xve`a eizepadn wlgn ea xfgy (c"prlp mbe

øåòéá íéëéøö íðéà ïéã úéá øöåàî åð÷ðù úåøéô .æ
gikedl xn`n (138-148 'nr) oncixt l`ei axd azk (g"g) 'ux`de dxezd' xtqa
xral cg` lk aiig xeriad onf ribde miyp`l ewlege xve`d cin e`viy zexity
di`x ezxaql oi` .xeriadn exhtp xeriad onfa xve`a edy m` wxe ,xiwtdle
md oic zia igelyy oeiky jtidl azk o"anxde ,`ztqezd ixacn dxexa
itle .ipre xiyr mda eeyedy oeikn xerian ixnbl mixeht md zexita milthnd
mixacd oi`y d`xp o"anxd itl oic zia xve` zedna (b ze`) lirl epxaqd
.mipekp
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x`nr dnly axd l`xyil x"dxd ,v"ly`xd ixacl oeekl izikf lirl ixaca
zpynd ixacn di`x `iade .(e ,d 'ze` e 'iq ziriay ipic) dnly mxk extqa e"id
:azky (ft 'nr ,bdpnd mb d"c g"n h"t) ziriay lr sqei

 לפי שכמעט כל,וכהיום לא מזדמן לכל אחד לקיים מצות ביעור
הפירות הן ברשות אוצר בית דין ומה שבאוצר בית דין הרי הוא
.כמבוער כהרמב"ן ז"ל הנ"ל

oewiz yi xwtd mikixv mpi` oic zia xve` zexity ef drxkda ik siqedl yi
.df xwtdn zexvepd zeira dnkl
ly miapr uine oii ly c`n zelecb zeienk mzeyxay zelecb zeiepg ,ziy`x
,mexiwtie zeaegxl mifbx` ighyn e`ivei ike ,gqt axra eyri dn oic zia xve`
oic zia igelyk mixken wx md ixd ,'cke miawi iabl oke ?mlhi `l cg` s` ike
?xwtd zaeg mdilr `dz recn k"`e
z`vl `ed oic zia xve`n mipewd ly xwtddy oian epi` xeaivd aex ,cere
milhep mipian mpi`y dl`n miaxe ,aey mda zekfl mzpeeka la` devnd g"i
dpew `edy rcei did m`e ,mxear mliy xiwtnd ixde .zelecb zeienk mnvrl
`ly milcbnd ly mzqpxt miaixgn jkae ,2 dpew did `l fbx` lhpy ipelt xear
igelyk xeaivd xear mtqkn e`ivede elnry milcbnde .ziriay oiil mipew e`vni
.mzrwyd z` elawi `l xeaiv
dfix`de miweawad z` ixd oic zia xve` ly oii xiwtd dpewd m` s` cere
,xiwtn ly eilka mikef mikefd cvik ike ,xiwtdl jixv epi`e `ln sqka dpw `ed
ly eilka dxwtd jci`n ?oiipn ef - miweawad z` s` xiwtdl aiigy xn`p m`e
.ezeyxn m`ived `ly oeik .dxwtd dpi` xiwtn

yiy miizkld zexewn `iady (h"qyz oqip) 'oirnd'a il`xa xi`n axd ly exn`na 'ire .2
l"vf iwqaiipw i"xbd lr) 'epiax zegxe`' xtqn `iade .lfb oirn ± df oirn xwtda dikfa
'ld mixt` dpgn 'ir oke .ziriay xeria ly xwtdn mikefd lr c`n qrky ('xltiihqd'
.(a oniq seq) xwtdn dikf
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äð÷ñî
:mipexg`de ,y"ayxde y"xd ,o"anxd zhiy lr mikneq ep`y epiniay c"prlp
zia xve`ay dn xiwtdl mikixv oi` dnly mxke sqei zpyn ,i"gpnd ,`"efgd
.oic zia xve` cin dpwpy e` oic
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oncixt l`ei axd

úéá øöåàî úåøéôá ø÷ôä áåéç
äáåâú – ïéã
zexit xy`ky ycgn 'oic zia xve` zexita xwtd aeig' oiihyt` awri axd
z` gwl ihxtd mc`d m` oia xeriad on mixeht oic zia xve` zeyxa eid
epxn`n lr biyn `ed dfae ;eixg`l mze` gwl m` oiae xeriad onf iptl zexitd
ef epzaebza .148-138 'nr g ux`de dxezd 'q 'oic zia xve` ly zexit xeria'
.my oiiri oiirl dvexde 'xne`d zxivw'a aiyp
xeriad on xehty da yxetny zg` di`x ele ep`vn `l exn`na oeird xg`l
c"prle ,xeriad zry ribdy iptl zexitd z` gwl ihxtd mc`dy dxwna elit`
e` oic zia xve` zeyxa mi`vnp zexitdy xaecn `ian `edy zexewnd lka
1

.xeriad onf ribd xaky xg`l oic zia xve`n zexitd z` gwl ihxtd mc`dy

md zexitd xy`ky :f ,dk `xwie o"anxd ixack ,dheyte zx`ean dxaqde
micnere mixwten md ixde ,'ziad on mixreank md ixd' oic zia xve` zeyxa
mc`d m`y xexa j` .xeaivd ly ebivp oicd zia xve` zeida ,lkl mikiiye
,oic zia xve` jxc exar mdy jka dn ,xeriad zry iptl zexitd z` gwl ihxtd
axd ly 'eizei`x' .miaiig md okle ,mixwten mpi` md xeriad aeig rbxa `ld
zcewpn xwira j` l"pd zexewnl qgiin `edy zepyxtd on wx miraep oiihyt`
zcgein xwtd zaeg dpi` xeriad zaeg ezrcl .xeriad zeevn zpada ely `vend

oke ;g ze` av 'iq b"g wgvi zgpn z"ey :`ian oiihyt` axdy mipexg`d ixaca mb jk .1
.(ft 'nr c"g) g"n h"t sqei zpyn
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jxc exar zexitd xy`k ezrcl okle ,dpey`xd xwtdd zeevnn wlg `id `l`
oic zia xve`n lhepde ,xeriad zaeg dniiwzp xak eli`k if` ,oic zia xve`
.xeriad zry dribdy iptl zexitd z` gwl `ed m` mb xeriad on xeht
:oiihyt` axd l"fe

ולכן הביעור אינו נצרך כפעולה מאוחרת המשלימה את ההפקר
 ביעור פירות שביעית אינו סיום הההפקר.'הראשוני של 'ונטשתה
 ואם לפניו ההשוואה של עשיר, אלא הוא עצם ההפקר,והפסקתו
 הרי לאחר,ועני היתה חלקית וכל אחד יכל לקחת כמות גדולה
 בשינוי המצב מנטילה.'הביעור כ"א מקבל מזון ג' סעודות וכו
פרטית לחלוקה דרך האוצר בית דין קרבו את הביעור ויצרו מיד
 ולכן פירות שעברו מהאוצר ליד מקבליהן.מצב של אחר הביעור
.אינם צריכים ביעור נוסף

,fqx-eqx 'nr `"g b"qxl zeevnd xtq ,`lxrt t"ixbd ef dxaqa encw xake
b"qx zrc t"tixbd x`an dfae ,oiihyt` axd `ivedy dpwqnd z` `l ik m`
.zi`nvr dyr zeevnk xeriad zeevn z` dpn `ly
ziriayde' ly oey`xd xwtdd oia ipexwr lcad oi`y dxaqd c"prl j`
wiqdy dpwqnd `id ziywen miiltkae ;r"v xeriad ly xwtdl 'zyhpe dphnyz
.oiihyt` axd dpnn
zexitd exq`p recn zcgein xwtd zaeg dpi` xeriad zaeg m` ziy`x
k"tr`e ,xeny xeqi` oi` mipey`x daxdl ixd ?xeriad onf ribdy xg`l `weec
zaeg ,sqepae .(my y"xe f"n f"t ziriay) mixeq` zexitd xria `l m`y xexa
`id xeriad ly xwtdd zaeg eli`e dcyd lra lr wx `id zipey`xd xwtdd
zaeg z` epn `l mipey`x daxdl cere .ziriay zexit el yiy mc` lk lr daeg
zaeg eli`e (`"r ew ,`"r hl n"a) `klnc dzrwt` `id oky ,dyr zeevnk xwtdd
el`e .opaxcn m`e `ziixe`cn m` `xabd lr zlhen `id xeriaa xwtdd
xy` digle jzndale' weqtd on z`f ecnl `ziixe`cn daeg `idy mixaeqd
on jzndal dlk dcyd on digl dlk...' ± 'lek`l dz`eaz lk didz jvx`a
2

.'ziad

.a"r e ziprz ;a"r ap migqt ;f ,dk `xwie `xtq .2
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xy`k wx recn ,xeriad zra zcgein daeg mey zycgzn `l m` ,zipy
xeriad z` eaxw' ik xeriad on mixhtp md oic zia xve` jxc mixaer zexitd
ihxt mc` lk oiihyt` axd ly ezhiy itl .'xeriad xg` ly avn cin exvie
z` xiwtd i`lwgd oky ,xeriad on xeht zeidl jixv did ziriay zexit gwly
!?oicd zia xve` xwtdk weica xwtend on gwl ihxtd mc`de eizexit
,eixac ly `yixd z` wx yibcn j` o"anxd ixac z` hhvn oiihyt` axd
:eixacn jtdd d`xp `tiqd on j`

ואלו הפירות המכונסים לאוצר בית דין אינן צריכין ביעור אחר
 ואחד עניים ואחד עשירים מותרין,שכבר מבוערין הם מן הבית
.לאחר הביעור לקבל מהם מיד ב"ד ולאכלן

xzen f` xeriad xg`l oic zia xve` icin zexitd z` gwl m` wxy o`kne
gikedl oi` `yixd on s`e .xeriaa aiig xeriad iptl mze` gwl m` j` ,olke`l
mpi` oic zia xve` zeyxa mi`vnpe miqpekny zexity x`an o"anxd oky ,melk
?xeria mikixv mpi` oic zia xve` zeyxn e`viy xg`ly oiipn j` ,xeria mikixv
d`xp `l j` ,j`axrie` f"yxbde yi` oefgd ixacn mb riizqn oiihyt` axd
.mdixaca ok
iptn `id xehtd zaiqy d`xp (m`e d"c f w"q `i 'iq) yi` oefgd ixacn
z` dncn `"efgd oky ,xwtdk md ixd oic zia xve` zeyxa md zexitd xy`ky
`ed szeynd dpknde ,oic zia xve` zeyxa mi`vnpy zexitl xaegna zexitd
:my `"efgd l"fe .xeria zaeg mda oi` okle ,xwtd md mdipyay

 לדעת...אם הגיע זמן הביעור ויש לו לבעה"ב פירות במחובר
הרמב"ן אין בהן דין ביעור כיון שהן הפקר שכל זמן שהן מחובר
 וכמש"כ רמב"ן דבזמן שנוטלין ב"ד לאוצר,רחמנא אפקרינהו
...א"צ ביעור יותר

:(fi w"q `p 'iq `"g dnly zgpn) j`axrie` f"yxbd k"ke

ביעור פירות שביעית שהיו ברשות אוצר בי"ד לפני זמן הביעור
לכאורה נראה דמה שהי' ברשות האוצר בי"ד לפני זמן הביעור
 שהרי,אינו יכול לפטור את הפירות מחובת ביעור לכשיגיע הזמן
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 מ"מ הזוכה בהם לעצמו לפני זמן,אפי' הי' הפקר גמור כל הזמן
הביעור שפיר חייל עליו אח"כ חובת ביעור ואם כן מהיכ"ת
.נימא דמה שהפירות היו באוצר בי"ד עדיף טפי מהפקר ממש
ze` bkw 'iq b"g `piipz dnly zgpn) j`axrie` f"yxbdy oiivn mb oiihyt` axd

zaegy x`an zn`a `"fyxbd mpn`e ,'oic zia xve`a eizepadn wlgn ea xfg' (i
eidy xwtdd eze`l jka mze` xifgne' oey`xd xwtdd ly jynd `id xeriad
micil eribd zexitd m`y oiihyt` axk wiqn epi` `ed k"tr`e ,'xaegna mcew
:xeriad on mixeht md ± oic zia xve`n zeihxt

רק העיקר הוא לדעת שצריכים שוב פעם להפקיר ולזכות אח"כ
 ולפי"ז פירות שנשארו הפקר במחובר או נלקחו,כזוכה מן ההפקר
לאוצר בי"ד ולא זכה בהם שום איש רק נשארו כך עד לאחר
... שפיר יכולים לזכות בהם עד עולם,שכלה לחיה מן השדה
3 ,`"hily

x`nr dnly dyn b"dxd oeivl oey`xd `ed eixack azky cigid

zeielzd zeevn xry) micxg 'qa azky dnl ezxaq z` spiqe lwdl azk `ed s`e

okl .mixeq` zexitd oi` xria `le bbey e` qep` did m`y (xeriad wxt ,ux`a
gwl ihxt mc`y e` oic zia xve` zeyxa mi`vnpy zexity dyrnl d`xp
z` gwl mc` m` j` ,xeriad on mixeht zexitd ± xeriad xg`l oic zia xve`n
gky e` bby ,qep` did m` 4 .xeriaa aiig ± xeriad iptl oic zia xve`n zexitd
.mixzen zexitde xkfpyk xiwti f`e ,lwdl xyt` ,xria `le xeriad onf ribdy

.10 dxrd 145 'nr l"pd epxn`na epazky dna 'ire .3
304 'nr ziriay sihw 'qae ;8 dxrde 72 'nr ,f"nyz okxvl dhiny zxaega wqtp oke .4
,uilxw o"xbd mb wqt oke ;26 dxrde g 'irq 217 'nr ,ziriay ,ux` ihtyn 'qae ;10 dxrd
.`py 'nr a"g ipyd heg
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oiihyt` awri axd

úðéúðá úåðåø÷òä :øîàîì äáåâú
éðò øùòî
xyrn oipra xn`n xlqwit xexc x"c axd mqxt jizr zpen` ly 80 oeilba

"לא מצאנו באף מקום את השיעור שבעל השדה צריךy xxan `ed eae ipr
 "חז"ל לא קבעו שיעור הפרשה למתנה:wiqn `ed ok lre ,"לתת מעשר עני
okle ."הניתנת לעני בשדה מצד בעל השדה אלא רק שיעור לקיחה עבור כל עני
mreiq xkya ('ipr xyrn' iexw dfe) zexitd on milhep md dcyl miipr miribn m`
.eziaa ewlgne xyrnd z` `ian ziad lra miipr oi` m`e ziad lral
xyrn aeig zelgl znxebd ze`ivnd zpada drh xlqwit axdy c"prl d`xp
.dkld xaca s` dby oldl x`apy itke ,ipr
`"t miipr zepzn 'ld) m"anxd wqt .oinl oinn deey epi` miiprd zepzn xtqn .`

 הפרט והעוללות והפאה,נמצאת למד שארבע מתנות לעניים בכרם
 ושתים, ושלש מתנות בתבואה הלקט והשכחה והפאה,והשכחה
.באילנות השכחה והפאה

:(f"d

lra zgpd `ed raewd d`ta .xg` xac `ed dpznk dze` xicbnd dpzn lka
ltepd `ed xicbnd hxtae hwla .eilret ly e` ziad lra ly ezgky dgkya .ziad
`ed dcyl ribn iprd xy`k .zeleky`d lecib zxev zellerae ,xivae xivw zrya
lra ly egxk lra olhep iprd okle ,eiptl zxcben dpznd ,el ozpi dn raew epi`
:(b"id a"t d`t `ztqez i"tr) d`ad dklda m"anxd zwiqtke .ziad

 אלא העניים,כל מתנות עניים אלו אין בהן טובת הנייה לבעלים
 ואפילו עני שבישראל מוציאין,באין ונוטלין אותן על כרחן של בעלים
.אותן מידו
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epevxl oezp dfe gwi dnk iprl raew epi`e gwi ipr dfi` mihilgn mpi` milrad
,ipr xyrn md zexit el` xxaed `ly onf lky ipr xyrn iabl xacd dpey .iprd ly
dnke ?iprd gwi dn k"`e ,iprd `le yixtnd ± ziad lra wx `ed mze` xicbnde
.ipr xyrn md zexitdn el` xcbed `le mnewn rawp `l ixd ?gwi
oi` obc . xdvie yexiz obc wx n"exza miaiig dxezd on mipey`xd aexl .a
1

xg`l `l` epnn dyxtdd xcqa dpey`xd `idy dlecb dnexz elit` miyixtn
k"g` wxe .ixk zcnrde dxixae dixf dyic ,xenire dxivw xg`le ,oxebl d`ad
xg`l zpzip dnexzd (xdvie yexiz=) onye oii iabl d"de .dlecb dnexz epnn miyixtn
.mizife miapr - miinlebd zexita `le ,mizifd on hgqi onyde zba ozpii oiidy
mizife miaprae mileaiya ipr xyrn gwii xlqwit axd ly ezgpd itl k"`e
zexyrne zenexz el` ike ,zxge`n xzei daxd `id ipr xyrn zyxtd ixde !?ethwpy
dnexzn xehty milaya enicwdy oey`x xyrn epivne !?dcya mipzipy epivn
xyrnl df oia xywd dn la` ,(`"d a"t zenexz inlyexi) zepzn x`ya aiige dlecb
.ipr xyrn iabl epnn cenll ozip ji`e ,ixnbl llkd on `vei dxwn df ixde .ipr
oicd i"try ,ipr xyrn mb ike ± xyrn znexza aiig milaya gwlpd oey`x xyrne
xyrnae xyrn znexza ,xlqwit axd zhiyl ,aiigzi zexyrne zenexzn xeht
?jk lr eprny okid ike !?oey`x
zyxtd zkxrn lk dligzd `l cer ipey`xd ceaird iptl ,iyrn ote`a okle
.ipr xyrn zxeza melk dcya lehil leki iprd oi`e zepznd zpizpe
z` xidadl icke (ipr xyrn d"c `"r `lw) oilega 'qez z` `iad xlqwit axd .b
:zipya e`iap mixacd

, דוקא נקט המתחלק בתוך הבית- מעשר עני המתחלק בתוך הבית
דשני דיני מעשר הם אחד מתחלק תוך הבית ואחד מתחלק בתוך
 ואותו המתחלק תוך הגרנות.(:ct sc) הגרנות כדמשמע בפ"ב דנדרים
אין לבעלים בו טובת הנאה אלא באותו המתחלק בתוך הבית ובספרי

aiig ux`d on elecbe xnype lke` dxezd ony azk (`"d a"t zenexz 'ld) m"anxd .1
'ire .(a ,ci mixac) o"anx 'ir .enr enikqd `l mipey`xd aex la` ,dxezd on n"exza
.mipey`x cere (`pz d"c `"r ai d"x) 'qez k"ke . c"a`xe i"yx exaq o"anxky n"qka
lk miaiig ipy xyrnay b"nqde mi`xid zrc dpyie .opaxcn wxi xyrn q"yd lkae
.dxezd on zexitd
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מפרש להו מקראי כתוב אחד אומר מקצה שלש שנים תוציא את כל
מעשר תבואתך והנחת אלמא צריך להניחו בגורן ובאין עניים ונוטלין
אותו וכתוב אחד אומר כי תכלה לעשר וגו' ונתת ללוי וגו' אלמא בתוך
 הא כיצד עד הפסח שהוא זמן גשמים,הבית מחלקו מדכתיב והנחת
ואם מניחו בחוץ נפסד מחלקו בתוך ביתו וזה מעשר עני המתחלק
בתוך הבית מכאן ואילך שהוא ימי הקיץ מניחו בחוץ בגרנות ועניים
.באים ונוטלין אותו
- oxebd on ,oxebl zecydn :letk lelqn zxaer d`eazddy `ed 'qez ixac yexit
miiprd mye oxebl dngd zenia ± ziadne .mwlgn a"dra mye zial minybd zenia
.2 oilega `"ahixde ,`"ayxd ,o"anxd k"ke .a"dra ly egxk lra milhep
ziaa wlgzn ipr xyrn ,'qez itl oky xlqwit axd ixacl ztqep diyew o`kn
.zecya gwlp epi`y i`cee ,zepxba miipr i"r gwlp `edy iptl
'qezdn jetd eyxt (a"r ct mixcpa mlek) o"xde ixi`nd ,c"ix 'qezd ,`"ayxd
zepxba ipr xyrnd z` mixi`yn sxegd zeni cry (i"`a milw`l mi`zn myexite)
zper dligzny zekeqd bgl cre xivwd xg`n uiwd lk epiid ,milhepe miiprd mi`ae
rpnpe el ozil dvexy iprl ewlgne ezial x`ypd z` `ian minybd zperae .minybd
elv`y 'qezd ixac z` s` e`iad o"xde `"ayxd .3 el ozil dvex epi`y inl zzln
.zepxbl zipya `ven k"g` wxe ziaa ozip mcewe jetd d`eazd lelqn

 "לא מצאנו באף מקום את:xlqwit axd ixac ep`ad mixacd y`xa .c
l`ei axd eixac lr aiyd xake ."השיעור שבעל השדה צריך לתת מעשר עני
zenkl dpeekde xyrn z`f e`xw l"fgy zrcd lr dlri `le ,enyk "xyrn"y oncixt
oi`y mixac oia ipr xyrn `aed `l ixde .dhnl `le dlrnl `l zlaben dpi`y
.ezhinyd dpyndy xkfed `l inlyexia dibeqa s`e ,d`t zkqn y`xa xeriy mdl

 "אבל בשלישית ובששית:(c"d e"t miipr zepzn ld) m"anxa miyxetn mixacd la`

xnerd iptl dxeq` d`eaz zxivw oky i"`a ziyrn dpigan miiwzi myexit cvik r"v .2
oiia xaecndy yxtl ozip oxeb exikfd `ly mipey`xd iable .dngd zeni miligzn gqtae
.r"ve onye
d"c `"r `lw oileg) 'qez ± ecin oi`iven - mpevx cbp e` milra zrc `ll iprd lhp m`e .3
.(ea yi
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מן השבוע אחר שמפרישים מעשר ראשון מפריש מן השאר מעשר אחר ונותנו
לעניים והוא הנקרא מעשר עני"ipy xyrnl ipr xyrn yiwd eixac jeza m"anxde .
!?zixiyr lceba epi` ipy xyrn s` ike ,ipr xyrn mipzep oi`y mipyd x`ya ozipd
:azk (bn wxt) gxte xeztka oke

מעשר עני בשנתו והוא ודאי טבל צריך לקרוא לו שם ולהפרישו...
הרי שלמעשר עני של ודאי צריך לקרוא לו שם וצריך להפרישו,

elhep iprd `l` eyixtdl mikixv oi`ye aezk `l exeriyy xnel ozip ji` k"`e
!?xeriy lkae milra ly mgxk lra
`xg`l leaidn zixiyr xeriya `ed ipr xyrn ly dpizpd zeaeg llk i`ce `l
.yixtd xaky xyrne zenexz
:azk (f"d e"t miipr zepzn 'ld) m"anxd .d

בעל השדה שעברו עליו עניים והיה לו שם מעשר עני ,נותן לכל עני
שיעבור עליו מן המעשר כדי שבעו שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו.

:m"anxd azk ai dkldae

במה דברים אמורים שאינו נותן לעני אלא כדי שבעו בשדה ,אבל אם
היה המעשר בבית מחלקו לכל העניים אפילו כזית כזית ,שאינו
מצווה ליתן כדי שבעו אלא בשדה ,שהרי אינו מוצא שם ליקח שנאמר
ואכלו בשעריך ושבעו.

elit` ziaaa dpizpae eraey ick zzl jixv dcya dpizpay m"anxd on dler
,lawnd in xegal leki epi` mye .zzl leki epi` ok iptl oky oxebd `id dcyd .zifk
m"anxd mpn` ,eraey ick zegtd lkl zzl jixv `l` lawi dnk hilgdl leki epi`e
dcyd lra - ziaa .milhepe mi`a md `le ozepd `ed my `vnp a"dra m`y yibcn
.zifk elit` `l` znieqn zenk el zzl aiig epi`e lawnd in hilgn
:(a"r ct mixcp) c"ix zetqeza miyxetn mixacde

וכך הי' עושה כשהי' עסוק בגורן כל הקיץ של שנה שלישית ומירח
תבואתו בשדה ובאים העניים שם מחלק להם כדתנן בשלהי מס'
פאה אין פוחתין לעני בגורן מחצי קב חטים כו' ושם אין טובת הנאה
שלכל העני שהי' בא שם הי' נותן וכשכלתה שנת השלישית ונכנסה
הרביעית ואסף תבואתו לביתו אם נשארו לו מעשרות שלא נתן לגורן
נותנו בביתו לכל מי שהוא רוצה עד ערב הפסח וביו"ט הראשון של
פסח היא הוידוי ביערתי הקודש מן הבית וגו' וכיון שהכניס מעשרותיו
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לביתו הוא רשאי ליתנן לכל מי שהוא רוצה ועל אותן יש לו בהן טובת
הנאה.
eze` dxi`yde ,oxeba ± ipr xyrn yixtnd ly egek z` dyilgd dxezdy `vnp
x`yn xyrnd edn reawl iprl gk dpzp `l la` .ziaa zexyrnde zenexz x`yak
.ezenk dne zexitd
:h dklda m"anxd wqety z` xn`p oxebd lr

היה לו דבר מועט והעניים מרובין ואין בו כדי ליתן לכל אחד ואחד
כשיעור נותן לפניהם והן מחלקין ביניהם.

xyrnd xeriyn xzei zzl jixv epi` la` ,leki epi` lehil miiprdn repnl epiid
ipta gipn ± lehil mi`ad zenkl qgia cg` lkl driay xeriy el oi` m`e yixtdy
.miwleg mde miiprd
eid zepxbd .oxebl `id (lirl d`aedy) ai dklda 'dcy' dlina m"anxd zpeek .e
:jkl zei`x dnke .d`eaza letihd zlwd myl zecya

)" :(ak ,dk `xwie) weqtd lr (1וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן
התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן"" :i"yx yxtn .עד
השנה התשיעת  -עד חג הסכות של תשיעית ,שהיא עת בוא תבואתה של
שמינית לתוך הבית ,שכל ימות הקיץ היו בשדה בגרנות ,ובתשרי הוא עת
האסיף לבית".
)" :eazk (hi ,k xacna) iiga epiaxe o"anxd (2במסלה נעלה  -הנה מתחלה היו
אומרין לבא בערים ,רק ישתמרו שלא יכנסו בשדה ובכרם כדרך מחנות עם רב
ששוללים את הגרנות ונכנסים בכרמים".
)" :(dw `wqit mixac) ixtqa (3מנין שאדם מעשר את שאוכל תלמוד לומר עשר
תעשר יכול אע"פ שלא נגמרה מלאכתו בשדה תלמוד לומר ) (fk ,gi xacnaכדגן
מן הגרן והרי הוא בשדה".
)" :(`"r g d"x) i"yxa (4מעשר דגן סמוך לגמרו עישורו  -ראש השנה
למעשרות תשרי ,דהכי תני ליה לקמן ) (` ,ai d"xבברייתא ,ותשרי סמוך לגמרו
הוא ,דכל ימות החמה מניחם ליבש בגרנות שבשדות".
)" :(a"r gt n"a) o"anxd iyeciga (5אבל דגן בגורן תלייה רחמנא ואין גורן אלא
בשדות ולא בבית הילכך אין תלויים בבית כלל דהא כתיב מגרנך ומיקבך
אלמא משעת גורן חייבין במעשר וזהו בשדה".
.oxebl dcy oia eixaca wlgl oi`e ,m"anxd yxtzn oke
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" :zxne` (`"in d"t) ipy xyrn zkqna dpynd .fככל מצותך אשר צויתני הא
אם הקדים מעשר שני לראשון אינו יכול להתודות"micwn iabl s` oicd oke .
.(yxetn iz`vn `le c"prlpk) .zecezdl leki epi`y oey`x xyrnl ipr xyrn
.e`la xaer zexyrne zenexzl ipr xyrn micwd m`y oicd oke

" :(b"kd b"t zenexz 'ld) m"anxd wqt jkכשמפרישין תרומה ומעשר מפרישין
אותן על הסדר ,כיצד מפריש בכורים תחילה לכל ,ואח"כ תרומה גדולה ,ואח"כ
מעשר ראשון ,ואח"כ מעשר שני או מעשר עני ,והמקדים שני לראשון ,או
מעשר לתרומה ,או תרומה לבכורים ,אע"פ שעבר על לא תעשה מה שעשה
עשוי ,ומניין שהוא בלא תעשה שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר ,לא תאחר
דבר שראוי להקדימו ואין לוקין על לאו זה".(bp w"q `ly 'iq c"ei) j"yd t"ke .
" :azk (`"r h `nei) ix` zxeabaeוהכא נמי האי מעשר עני הואיל ומדינא מעשר
ראשון קדמו כמו התם דתרומה גדולה קודמת למעשר ראשון אם הקדים
מעשר עני למעשר ראשון בכרי חייב במעשר ראשון דכל זמן שלא הפרישו
עדיין עומד בטיבלו כמו התם ולא הועיל כלום בהפרשת מעשר עני אם אינו
מוציא מעשר ראשון המחויב למעשר עני זה".
aiig oileaiya enicwdy ipr xyrn m`d ocy (cw 'iq z"ecdn) dnly zgpna 'ire
.dlecb dnexza
lhpy ipre .el zencewd zepznd lk z`ved `ll ipr xyrn lehil xeq` epiid
`.e`la xaery jkl hxt ,lah lke
mya `l) xlqwit xexc x"c axd bivdy mixacl zvwna daexwy drc iz`vn .g

.(ipr xyrn
n"exz zyxtd `ll ,a"dra ly eizexit zhiwl zrya zexit zlik`a xzed lret
.dxezd zevnn eizeiekfn wlgk ±
zexit sihwa micaerd milretl mixizn (`"r av) `rivn `aaa dpyna minkg

`" ± xpica elit` zazek ,xpica elit` zeyiw lek`l ,a"dra lvאבל מלמדין את
האדם שלא יהא רעבתן ויהא סותם את הפתח בפניו" .איסי בן יהודה באר זאת
בביאת כל אדם .היינו שכל אחד יכול להיכנס וליטול מפירותיו של בעה"ב .רב
הקשה על כך" :לא שבק איסי חיי לכל בריה".
:`xnbd zx`an jk lr

אמר רב אשי :אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא דלמא בעושין
בסעודתם ,דעבדו ואכלו?  -אמר לי :אפילו הכי ,ניחא ליה לאיניש
לאוגר אגורי וניקטפיה לפרדיסיה ,ולא ניתו כולי עלמא ואכלו ליה.
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,illk xzidk `l dxezd zevn z` xiaqn `edy iqi` z` xiaqd `pdk ax epiid
z`f xkyae sihwl reiqk eizexit z` shwle a"dra ly edcyl qpkidl xzeny `l`
,mzlik`a miyera mixacne iqi`k dpyna minkg zrce ,sihw zrya zexit lek`l
lek`l milekie ,dxezd zevn gkn (zirai` d"c 'qez) a"dra ly epevx cbpk s` mi`ad
gep jk elit`y ,ax zdinz z` iy` axl xiaqd `pdk axe .hrn zeyrle daxd
zexit lek`l dvexy in lky xy`n ,mzcear onfa elk`iy milret xekyl a"dral
.sihwa hrna riiqie `eai
:ixi`nd yxte

 אבל שאר בני אדם,כבר ביארנו שלא הותרה אכילה אלא לשכיר
. ואפילו היו מסייעים במלאכה מאליהם,הבאים במקרה אסור להם
.ומ"מ אם שאלם הוא לכך כל שכן שהם מותרים

:wiqd (ai 'iq f"t n"a) y"`xde

 ונראה.ולמאי דפרישית דהלכה כחכמים א"כ הלכה נמי כהך דאיסי
לפרש דתנא קמא אית ליה הך דאיסי דכי היכי דשרי לאכול יותר על
 ופועל משמע.שכרו הכי נמי מיקל ומתיר לאכול לעושין בסעודתן
 לא יאכל פועל: ור' אלעזר אומר.כל מי שרוצה לפעול אפילו בסעודתו
 וחכמים. וכ"ש אם אין נותנין לו שכר דלא יאכל כלום,יותר על שכרו
מתירין שיאכל פועל יותר על שכרו אבל אם אינו נוטל שכר לא יאכל
 ורב אשי נמי לא קאמר אלא ודלמא בעושין בסעודתן.דלית לן דאיסי
.'וקבל מה שאמר ליה רב כהנא אפי' הכי ניחא ליה לאיניש וכו

xzed `l mzhiyle iqi` zrc z` milawn mpi` dpyna minkgy eixacn dler
.dcyd lral riiqny xkya lek`le `eal mc` mzql

 "איסי בן יהודה אומר הרוצה לעשות מלאכה בשדה:(fly 'iq n"eg) xehd t"ke
r"eya oke ."ובכרם חבירו כדי שיאכל יכול לעשות ואוכל ואין הלכה כמותו

zexit sehwle envrn `eal mc`l dxez oicn xeq` k"`e .iqi` zrc z` hinyd
.(olfb `ed ixd ok dyr m`e) exkya dk`ln zrya zexit lek`le a"dra
,xzen ± cala ezlik` `id exkyy zrc lr a"dra exky m` r"ekly d`xp mle`
.(dk`ln xnb zrya milke`d milret x`yn rxb `ly) n"exz zyxtd `ll lke`e
inlyexie (`"r fh zekxa) ilaad i"tr (a"r h zekxa) s"ixd ixac eyxtzi jkae
:(d"d a"t zekxa)

ת"ר הפועלין שהיו עושין מלאכה אצל בעה"ב קורין ק"ש ומתפללין
ואוכלין פתן ומברכין לפניה ולאחריה שתי ברכות כיצד ברכה ראשונה
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כתקנה שניה פותח ברכת הארץ וכולל לבונה ירושלים בברכת הארץ
 אבל בעושין בסעודתן,וחותם בברכת הארץ בד"א כשעושין בשכרן
.או שהיה בעל הבית מסב עמהם מברכין כתקנן ארבע
milret ly byend f"ka ,dk`ln xnb e` sihw zrya `wec e`l xaecndy t"r`e
.dyrnle dkldl miiw mzcerqa miyerd
:(a"q iw 'iq g"e`) jexr ogleya t"ke

 אם אינו נותן להם שכר חוץ,הפועלים שעושין מלאכה אצל בע"ה
 אבל אין יורדין לפני התיבה ואין נושאין, מתפללין י"ח,מסעודתן
 אין דרך, והאידנא. מתפללין הביננו,כפיהם; ואם נותן להם שכר
. ומסתמא אדעתא דהכי משכירין אותם שיתפללו י"ח,להקפיד בכך

zrya s` miiw df byene ,mzcerq `ed mxky xy` milret ly byen ep`vn
a"dra m` wx micxei el` milret ± dcedi oa iqi` zrcl cebipa mle` ,zexit sihw
.ezrcl cebipae mpevxn `le jkl mxky
ly izkld byen did m`y heyt ,ycgl xlqwit axd aygy `xaql xy`a
`xnbd - `idylk dwcv xcba e` ,ipr xyrn xcba mxkya dlik`e miipr zhiwl
`idy iqi` zrc s`y jkne ,dxexad mzwizyne .z`f mixikfn eid mipey`xde
.z`f dxiznd dkld mey oi`y cenll ozip ± dkldl dwqtp `l z`f drcl daexwd
:azk xlqwit axd .h

 כמו בשאר המתנות הניתנות,נראה כי הרעיון בבסיס מתנה זו
 הוא עוזר לבעל השדה. שהעני יוצא מביתו ומגיע לשדה,בשדה
 לוקח את הענבים שאינם ראויים ליין,(dgkye hwl) בניקוי השדה
.ובשכר עבודתו גם לוקח את המעשר עני המגיע לו

.mipekp mpi` ± exn`nn dyrnl dpwqnk milerd mdy dl` eixac
seqi` zrya ozip epi`e (ixk) dk`ln xnb xg`l `l` dcya ozip epi` ipr xyrn
,ozip did `ed m` .el dzkif dxezdy zekfa `l` dcear xkya ozip `ed oi` .zexitd
lkk zexyrne zenexza aiig did `ed - dcear xkyk - xlqwit axd ixac hytk
!lah lke` did ixd n"exz zpizp mxha lk`p did m`e ,xiky xky
dcya miipr zepzn hwlnd lretl xeq`y dxexa dxeva yibcdl jixv okle
ipr `ed elit`e ,el dzkif dxezdy miipr zepzn oze`n xzei zexit lehil a"dra
oicn mpi`e miipr zepzna milelk mpi`y ezial zexit lhp m`e .ziad lral riiqne
md el` zexit - exkya mdilr dpzed `le a"dra ly exikyk dk`ln zrya ezlik`
.zexyrne zenexza miaiige ecia lfb mde milah
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xlqwit xexc x"c axd

éðò øùòî úðéúðá úåðåø÷òä
äáåâúì äøäáä
b"dxd x"en ly ezrc zeeg z` izywia ,oiihyt` awri axd ly ezaebz zeawra
oia qgid zl`ya minec` dlrna "dyn zkxa" zaiyi y`x uiaepiax xfril` megp
ixac oeird jxcay il dpr axd ceak .ziaa wlgzny dfl dcya ozipy ipr xyrn
ywan ip` jk zeawra .ixack azky wqet ep`vn `l dyrnl dkld j` ,miixyt`
jxck my ixac z` xi`ydle ,zncewd zxaega zizkldd izpwqnn ia xefgl
1

.dkldd wqtl `l j` `ibeqa oeirl zixyt`

lr) dxvwd izaeyze ,oiihyt` axd ly zizkldd ezpwqn z` lawn ip` jkitl

.dyrnl dkld `le oeirl wx `id (ezaebz itirq it
zyxtdl mcew ipr xyrn zzl ozip `ly `id oiihyt` axd ly ezbyd xwir .`
znbn lke ,(xen`k cala zipeir) wleg ip` ef zipexwr dcewpa .zexyrne zenexz x`y
dpzn ,xzei zwiecn oeyla e` ,ipr xyrn ly xg` beq yiy oerhl dziid ixn`n
ixg` `l` zexyrne zenexz ixg` zxxbp dpi`y 'e-e 'b mipya miiprl zpzipd ztqep

 "מה יקח:od oiihyt` axd ly eizel`yl zeaeyzd jkitl .dcyay miipr zepzn
driay ick ly xeriya dcyay ipr lkl dpzn yixtdl aiig dcyd lra - "?העני
.driay ick gwii ipr lk - "? "כמה יקח.mkqene reci mewna dze` gipdle

mikxc" xn`na xiaqdl izkx`dy itk j` ,dkldl oeir oia dwelg d`ex ippi` llk jxca .1
dl oi`y zizkld dpwqnl miribn m` ,62-50 'nr (d"qyz) c ,dn oiirnd ,"dkld zwiqta
.y"ir ,dyrnl jk zexedl ozip `l mincewd zexecay miwqeta mikeniq
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zexyrnde zenexzd lkl zncew `id dcya iprl zpzipd dpznd izpad it lr .a
mcew `weec zkiiy ef dpzn .d`te dgky hwll dlewy `idy iptn mdn dxehte
oiihyt` axd ly ezl`y lk okle ,zexyrne zenexz aeigl mcew cere zexitd ceairl
.dligzn `l llk
,c"ix 'qezd ,`"ahixd ,`"ayxd ,o"anxdn oiihyt` axd `iady dn lk .b
zyxtd ixg` wx `ed dcya wlegny ipr xyrny xaqdd lr qqean o"xde ixi`nd
leaid ribn cvik (eilr zeprl dqpn ip`y) iyewd z` e`x mdy oeeikn .zexyrne zenexz
ip`y daeyzd .zexyrne zenexza aiig epi` llk my `edy onf lk ixd ,dcyl dxfg
lr oxeba aiigzdl e` zial `iadl jxev oi` :mdly xaqdl silgz deedn zzl dqpn
.dcya miiprl dpzn zzl zpn
izprh `l .(80 zxaeg) zncewd izaebza izqgiizd xak dpznd xeriyl qgia .c
l"fg exicbdy itk dxeriy z` izpiiv daxc`e ,dcya zwlegnd dpznl xeriy oi`y
.d ,g d`t dpyna zwiecn dxeva
:y (eci lr zybcend) driawd .oiihyt` axl yiy iyewd xexaa xkip df sirqa .d
dcya ozipy dny eprny okid .dpekp dpi`e dxfen ,dyw

""השדה היא הגורן

gkypy dn oia (dgky aeiga lynl) epigad l"fg `axc` ?oxeba ozipy dn dpeekd
dxeva miayein mixacd ily xaqda .oxeba gkyp e` oxebl ekxcay dn oial dcya
(zexyrne zenexza aiigzpy iptle zial e` oxebl jldy iptl) dcya x`yp cer lk -daeh

.xyrn `le miipr zpzn df ixd
,dhig xear dcya ipr xyrn llk oi` oiihyt` axd ly ezyib it lr dyrnl
,dcya zexyrne zenexza aeig ly zexyt` `evnl ce`n dywi llka .mizife miapr
ziaa didy ixg`y xaqdl hxt) dcyay ipr xyrn zxez dlha ef dyiba dyrnl ixde

.(meid zniiw `ly i`ceeae xara zxken dziid `ly ze`ivn - dcyl xfg
:(dyrnl `le cala oeirl xen`k) ixac lr xfeg ip` o`k cr izaeyz xe`l .e

 כמו בשאר המתנות הניתנות,נראה כי הרעיון בבסיס מתנה זו
 הוא עוזר לבעל השדה. שהעני יוצא מביתו ומגיע לשדה,בשדה
 לוקח את הענבים שאינם ראויים ליין,(dgkye hwl) בניקוי השדה
."ובשכר עבודתו גם לוקח את המעשר עני המגיע לו

mpid "exn`nn dyrnl milerd mdy dl` eixac" oiihyt` axd ly ezriaw
mewna envr z` cinrn oiihyt` axdy ze`xl xrvne ,ale zeilk ogea ly ezbxca
izxhn lky izazky mitqep miax mixace xn`nd zligza ixac ilr eciri .df

"להסביר את מיקומו של מעשר עני ביחס לשאר מתנות העניים וביחס
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למעשרות האחרים .נברר את שיעור נתינת מעשר עני ומתי בעל השדה יכול
לקבוע מי יקבל את המעשר ומתי אין לו טובת הנאה וכל עני יכול לקחת ,ועל פי
העקרונות הייחודים של מעשר זה נענה על כמה שאלות מציאותיות בדורנו
ביחס למעשר עני"ly dzin` z` xxale dxez cenll izin`e ok oevxa xaecn ixd .
.oiihyt` axd ly ehrn `viy dfd xzeind htynl mewn oi`e ,dkldd
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