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חק לישראל – פרשת מטות יום א'
תורה -

במדבר פרק ל'

ֲשר צִ וָ ּ ה
אשי הַ ּ ַמ ּטוֹ ת ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר זֶה הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
משה אֶ ל ָר ׁ ֵ
ֶׁ
)ב( וַ יְ ַד ּ ֵבר
אשי הַ ּ ַמ ּטוֹ ת ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר זֶה הַ ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה:
משה אֶ ל ָר ׁ ֵ
יְ הֹוָ ה) :ב( וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ
ימר ֵ ּדין ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי:
ישי ִׁש ְב ַט ּיָא ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ָ
משה ִעם ֵר ׁ ֵ
)ב( ו ַּמ ִּליל ׁ ֶ

יש ִּכי יִ ּדֹר נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה אוֹ ִה ּ ׁ ָשבַ ע ְׁשבֻ ָעה לֶ ְא ֹס ר ִא ּ ָסר ַעל נַפְ ׁשוֹ לֹא יַחֵ ל
)ג( ִא ׁ
ְ ּדבָ רוֹ ְּככָ ל הַ ּיֹצֵ א ִמ ּ ִפיו יַעֲ ֶ ׂ
יש ִּכי יִ ּדֹר נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה אוֹ ִה ּ ׁ ָשבַ ע ְׁשבֻ ָעה לֶ ְא ֹסר
שה) :ג( ִא ׁ
אֲרי יִ ַ ּדר נְ ַדר קֳ ָדם יְ ָי אוֹ יְ קַ ּיֵם ְקיָם
שה) :ג( גְּ בַ ר ֵ
ִא ּסָ ר ַעל נ ְַפ ׁשוֹ לֹא ַיחֵ ל ְ ּדבָ רוֹ ְּככָ ל הַ ּיֹצֵ א ִמ ּ ִפיו יַעֲ ֶׂ
יה ְּככָ ל ְ ּדיִ ּפוֹ ק ִמ ּפו ֵּמי ּה יַעֲ ּ ֵבד:
יה לָ א יְ בַ ּטֵ ל ּ ִפ ְת ּגָ ֵמ ּ
ְל ֵמסַ ר אֵ סָ ר ַעל נ ְַפ ׁ ֵש ּ

)ד( וְ ִא ּ ׁ ָ
שה ִּכי ִת ּד ֹר נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה וְ אָ ְס ָרה ִא ּ ָסר ְ ּבבֵ ית אָ ִביהָ ִ ּבנְ עֻ ֶריהָ ) :ד( וְ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי
קֳדם יְ ָי וְ ֵתסַ ר אֵ סָ ר
אֲרי ִת ַ ּדר נְ ַדר ָ
ִת ּדֹר נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה וְ אָ ְס ָרה ִא ּ ָסר ְ ּבבֵ ית אָ ִביהָ ִ ּבנְ עֻ ֶריהָ ) :ד( וְ ִא ְּת ָתא ֵ
ְּבבֵ ית אָ בוּהָ א ְּב ַר ְביו ָּתהָ א:

יש לָ ּה אָ ִביהָ
ֲשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה וְ הֶ ח ֱִר ׁ
)ה( וְ ׁ ָש ַמע אָ ִביהָ אֶ ת נִ ְד ָר ּה וֶ אֱסָ ָר ּה א ׁ ֶ
ָקום) :ה( וְ ׁ ָש ַמע אָ ִביהָ אֶ ת
מו ָּכל נְ ָד ֶריהָ וְ כָ ל ִא ּ ָסר א ׁ ֶ
ֲשר אָ ְס ָרה ַעל נַפְ ׁ ָש ּה י ּ
וְ קָ ּ
מו ָּכל נְ ָד ֶריהָ וְ כָ ל ִא ּסָ ר אֲ ׁ ֶשר
נִ ְד ָר ּה ֶואֱסָ ָר ּה ֲא ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה וְ הֶ ח ֱִר ׁ
יש לָ ּה אָ ִביהָ וְ קָ ּ
קום) :ה( וְ יִ ְׁש ַמע אָ בוּהָ א יָת נִ ְד ָר ּה וְ אֵ סָ ָר ּה ִ ּדי אֲ סָ ַרת ַעל נ ְַפ ׁ ַש ּה וְ יִ ְׁש ּתוֹ ק לָ ּה אָ בוּהָ א
אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה ָי ּ
וִ יקוּמוּן ָּכל נִ ְד ָרהָ א וְ כָ ל אֵ סָ ֵרי ִּדי אֲ סָ ַרת ַעל נ ְַפ ׁ ַש ּה יְ קוּמוּן:

נְד ֶריהָ וֶ אֱסָ ֶריהָ אֲ ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל
)ו( וְ ִאם הֵ נִ יא אָ ִביהָ אֹ ָת ּה ְּביוֹ ם ׁ ָש ְמעוֹ ָּכל ָ
ָקום וַ יהֹוָ ה יִ ְסלַ ח לָ ּה ִּכי הֵ נִ יא אָ ִביהָ אֹ ָת ּה) :ו( וְ ִאם הֵ נִ יא אָ ִביהָ
נַפְ ׁ ָש ּה לֹא י ּ
ָקום וַ יהֹוָה
ֶׁ
אֹ ָת ּה ְּביוֹ ם ׁ ָש ְמעוֹ ָּכל נְ ָד ֶריהָ וֶ אֱסָ ֶריהָ
אֲשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָשהּ לֹא י ּ
ה) :ו( וְ ִאם אַ ְע ִ ּדי אָ בוּהָ א י ַָת ּה ְּביוֹ ָמא ִד ְׁש ַמע ָּכל נִ ְד ָרהָ א ֶואֱסָ ָרהָ א ִ ּדי
יִ ְסלַ ח לָ הּ ִּכי הֵ נִ יא אָ ִביהָ אֹ ָת ּ
אֲרי אַ ְע ִ ּדי אָ בוּהָ א י ַָת ּה:
קֳדם יְ ָי יִ ְׁש ְּתבֵ ק לָ ּה ֵ
אֲ סָ ַרת ַעל נ ְַפ ׁ ַש ּה לָ א יְ קוּמוּן ו ִּמן ָ

ֲשר אָ ְס ָרה ַעל
ונְד ֶריהָ ָעלֶ יהָ אוֹ ִמ ְב ָטא שְׂ פָ ֶתיהָ א ׁ ֶ
יש ּ ָ
)ז( וְ ִאם הָ יוֹ ִת ְהיֶה ְל ִא ׁ
ה) :ז(
ש ּה) :ז( וְ ִאם הָ יוֹ ִת ְהיֶה ְל ִא ׁ
נַפְ ׁ ָ
יש ּונְ ָד ֶריהָ ָעלֶ יהָ אוֹ ִמ ְב ָטא שְׂ פָ ֶתיהָ אֲ ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּ
וְ ִאם ֶמהֱוָ ה ֶת ֱהוֵי ִלגְ בַ ר וְ נִ ְד ָרהָ א עֲ לַ ּה אוֹ ּ ֵפרו ּׁש ִס ְפוָ ָתהָ א ִ ּדי אֲ סָ ַרת ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה:

רש"י
)ב( ראשי המטות  -חלק כבוד לנשיאים
ללמדם תחלה ואחר כך לכל בני ישראל ומנין
שאף שאר הדברות כן ת"ל )שמות לד( וישובו
אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה וידבר משה
אליהם ואחרי כן נגשו כל בנ"י .ומה ראה
לאומרה כאן למד שהפרת נדרים ביחיד
מומחה ואם אין יחיד מומחה מפר בשלשה
הדיוטות )ב"ב קכ( או יכול שלא אמר משה
פרשה זו אלא לנשיאים בלבד נאמר כאן זה
הדבר ונאמר בשחוטי חוץ )ויקרא יז( זה
הדבר מה להלן נאמרה לאהרן ולבניו ולכל
בני ישראל שנא' דבר אל אהרן וגו' אף זו
נאמרה לכולן :זה הדבר ) -ספרי( משה

נתנבא )שמות יא( בכה אמר ה' כחצות הלילה.
והנביאים נתנבאו בכה אמר ה' מוסף עליהם
משה שנתנבא בלשון זה הדבר )ספרי נדרים
עז( ד"א זה הדבר מיעוט הוא לומר שהחכם
בלשון התרה ובעל )ואב( בלשון הפרה כלשון
הכתוב כאן ואם חלפו אין מותר ואין מופר:
)ג( נדר  -האומר הרי עלי קונם שלא אוכל
או שלא אעשה דבר פלוני יכול אפי' נשבע
שיאכל נבלות אני קורא עליו ככל היוצא מפיו
יעשה ת"ל לאסור איסר לאסור את המותר
ולא להתיר את האסור :לא יחל דברו  -כמו
לא יחלל דברו לא יעשה דבריו חולין:
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חק לישראל – פרשת מטות יום א'
)ד( בבית אביה ) -ספרי( ברשות אביה ואפי'
אינה בביתו :בנעוריה  -ולא קטנה ולא
בוגרת שהקטנה אין נדרה נדר והבוגרת אינה
ברשותו של אביה להפר נדריה ואי זו היא
קטנה אמרו רבותינו בת י"א שנה ויום א'
נדריה נבדקין .אם ידעה לשם מי נדרה ולשם
מי הקדישה נדרה נדר .בת י"ב שנה ויום א'
אינה צריכה להבדק:
)ו( ואם הניא אביה אותה  -אם מנע אותה
מן הנדר כלו' שהפר לה .הנאה זו איני יודע
מה היא כשהוא אומר ואם ביום שמוע אישה
יניא אותה והפר הוי אומר הנאה זו הפרה
ופשוטו לשון מניעה והסרה וכן )במדבר לב(
ולמה תניאון וכן )תהלים קמא( שמן ראש אל
יני ראשי וכן )במדבר יד( וידעתם את תנואתי
את אשר סרתם מעלי :וה' יסלח לה  -במה

נביא

הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע
בעלה והפר לה והיא לא ידעה ועוברת על
נדרה ושותה יין ומטמאה למתים זו היא
שצריכה סליחה ואע"פ שהוא מופר ואם
המופרים צריכים סליחה ק"ו לשאינן מופרים
)ספרי(:
)ז( ואם היו תהיה לאיש ) -נדרים סז( זו
ארוסה או אינו אלא נשואה כשהוא אומר ואם
בית אישה נדרה הרי נשואה אמור וכאן
בארוסה ובא לחלוק בה שאביה ובעלה
מפירין נדריה הפר האב ולא הפר הבעל או
הפר הבעל ולא הפר האב הרי זה אינו מופר
ואין צ"ל אם קיים אחד מהם :ונדריה עליה
 שנדרה בבית אביה ולא שמע בהן אביהולא הופרו ולא הוקמו:

– יהושע פרק יג' טו'-כ'

אובֵ ן ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם:
וַ יִ ּ ּ ֵתן מ ׁ ֶ
ֹשה ְל ַמ ּטֵ ה ְבנֵי ְר ּ

)טו( ויהב משה לשבטא דבני ראובן

)טו(
לזרעיתהון:

ֲשר ַעל שְׂ פַ ת נַחַ ל אַ ְרנוֹ ן וְ הָ ִעיר אֲ ׁ ֶשר ְּבתוֹ ְך
בול ֵמעֲ רוֹ ֵער א ׁ ֶ
)טז( וַ יְ ִהי לָ הֶ ם הַ גְּ ּ
ידבָ א) :טז( והוה להון תחומא מערוער די על כיף נחלא דארנון וקרתא
ישֹר ַעל ֵמ ְ
הַ ּנַחַ ל וְ כָ ל הַ ּ ִמ ׁ
די בגו נחלא וכל מישרא עד מידבא:

ישוֹ ר ִ ּדיבוֹ ן ּובָ מוֹ ת ַּב ַעל ּובֵ ית ַּב ַעל ְמעוֹ ן:
חֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ כָ ל ָע ֶריהָ אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ִמ ׁ

)יז(
חשבון וכל קרוהא די במישרא דיבון ובמות בעל ובית בעל מעון:

ומפָ ַעת:
וק ֵדמֹת ּ ֵ
)יח( וְ י ְַהצָ ה ּ ְ
)יט( וְ ִק ְרי ַָתיִ ם וְ שִׂ ְב ָמה וְ צֶ ֶרת הַ ּ ׁ ַשחַ ר ְּבהַ ר הָ ֵע ֶמק:

)יז(

)יח( ויהצה וקדמות ומפעת:

)יט( וקרותים ושבמה וצרת השחר בטורא

דמישרא:

ּובֵ ית ּ ְפעוֹ ר וְ אַ ְׁש ּדוֹ ת הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה ּובֵ ית הַ יְ ִׁשמוֹ ת:

)כ(
ישמות:

)כ( ובית פעור ומשפך מרמתא ובית

רש"י
)יט( בהר העמק  -בטורא דמישרא:

כתובים

 -תהילים פרק ד' א'-ו'

)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ אֶ ל הַ נְּ ִחילוֹ ת ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד:
בינָה הֲגִ יגִ י) :ב( מימרי אצית יי אתבין רנוני:
אֲמ ַרי הַ אֲ זִ ינָה יְ הֹוָ ה ִּ
)ב( ָ

)א( לשבחא על חנגין תושבחתא לדוד:
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חק לישראל – פרשת מטות יום א'
הַ ְק ִׁשיבָ ה ְלקוֹ ל ׁ ַשוְ ִעי ַמ ְל ִּכי וֵאלֹהָ י ִּכי אֵ לֶ ָ
יך אֶ ְת ּ ַפ ָּלל:

)ג (
ואלהי ארום קדמך אצלי:

)ד( יְ הֹוָ ה בּ ֹקֶ ר ִּת ְׁש ַמע קוֹ ִלי בּ ֹקֶ ר אֶ עֱ ָר ְך ְלָך וַ אֲצַ ּ ֶפה:

)ג( צית לקל בעותי מלכי

)ד( יי בצפרא שמע קלי בצפרא אסדר

קדמך ואסתכי:

ִּכי לֹא אֵ ל חָ פֵ ץ ֶר ׁ ַשע אָ ּ ָתה לֹא יְ ג ְֻר ָך ָרע:

)ה (
אתותב עמך בישא:

)ה( מטול דלא אלהא רעי רשעא אנת לא

בו הוֹ ְל ִלים ְל ֶנגֶד ֵעינ ָ
ֵאת ָּכל ּפֹעֲ לֵ י אָ וֶ ן:
ֶיך ָ ׂשנ ָ
לֹא יִ ְת ַי ְּצ ּ

)ו(
קבל עינך סניתא כל עובדי שקר:

)ו( לא יתעתדון מתלעבין

רש"י
)א( אל הנחילות  -מנחם פתר בכולן נחילות
ועלמות גיתות ידותון כלם שמות כלי זמר הם
ונעימות המזמור היתה לפי שיר הראוי לאותו
כלי ומדרש אגדה יש מפרשים נחילות לשון
נחלה ואין זה משמעות התיבה וגם ענין
המזמור אינו מדבר בנחלה ויתכן לפתור
נחילות גייסות כמו נחיל של דבורים וכמו
)תהלים יח( ונחלי בליעל ות"י סיעת חייבין
תפלה בשביל גייסות אויבים הבאים על
ישראל ואומר המשורר מזמור הזה בשביל כל
ישראל:
)ב( אמרי האזינה ה'  -כשיש בי כח לשאול
צרכי לפניך וכשאין בי כח להתפלל לפניך
והדאגה עצורה בלבי בינה הגיגי הבן הגיון
לבי כך מפורש במדרש כל בינה שבמקרא
הטעם תחת הנון חוץ מזה וחבירו )באיוב לה(

משנה

ואם בינה שמעה זאת שאינו שם דבר אלא
לשון הבן כמו )משלי כג( בין תבין את אשר
לפניך לפיכך הטעם תחת הבי"ת:
)ד( בקר תשמע קולי  -בבוקר אני קורא לך
עליהם שהוא עת משפט ברשעי' כמו שנאמר
לבקרים אצמית כל רשעי ארץ )תהלים קא(
היה זרועם לבקרים )ישעי' לג( כי בבקר
בבקר יעבור )ישעיהו כח( .בקר אערך לך -
תפלתי על זאת ,אערוך לשון מערכה הוא כך
חברו מנחם .ואצפה  -שתעשה בהם
משפטים:
)ה( כי לא אל חפץ רשע אתה  -ונאה לך
לאבד הרשעה מן העולם .לא יגורך רע -
לא יגור אצלך:
)ו( הוללים  -משתטים ובלשון משנה
מעורבבין:

 -שביעית פרק ט'

)א( הַ ּ ֵפיגָ ם ,וְ הַ יּ ְַרבּ ּוזִ ין הַ ּ ׁשוֹ ִטים ,וְ הַ חֲלַ גְ לוֹ גוֹ תֻ ּ ,כ ְס ָּבר ׁ ֶש ּ ֶבהָ ִרים ,וְ הַ ַּכ ְר ּ ַפס
טורין מן הַ ּ ַמ ְעשְׂ רוֹ ת ,וְ נִ ְלקָ ִחים ִמ ָּכל אָ ָדם
ׁ ֶש ַּב ּנְהָ רוֹ ת ,וְ הַ ּגַ ְר ּגֵר ׁ ֶשל אֲפַ רְ ּ ,פ ּ ִ
הודה אוֹ מֵ רְ ,ס ִפיחֵ י חַ ְר ָ ּדל ,מֻ ּ ָת ִרין,
יעיתֶ ׁ ,שאֵ ין ַּכ ּיוֹ צֵ א בָ הֶ ם נִ ְׁש ָמרַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ַּב ּ ְׁש ִב ִ
יחים ,מֻ ּ ָת ִרים,
דו עֲ לֵ יהֶ ן עוֹ ְב ֵרי עֲ בֵ ָרהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ְּס ִפ ִ
ׁ ֶשלּ ֹא נ ְֶח ְׁש ּ
רובֶ ׁ ,שאֵ ין ַּכ ּיוֹ צֵ א בָ הֶ ם ְּבי ְַרקוֹ ת ָ ׂש ֶדה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל
חוץ ִמ ְּס ִפיחֵ י ְכ ּ
ּ
אֲסורים:
ִּ
יחים
הַ ְּס ִפ ִ
רע"ב ) -א( הפיגם  -עשב שקורין רוט"א
בלע"ז :והירבוזין  -אספרג"י בלע"ז,
והשוטים הם אספרג"י של שדות ,אותן שאינן
של גנות :והחלגלוגית  -בערבי רגל"א,
ובלעז וירדולאג"ש ,וכוסבר קוליאנד"ר בלעז.
ודוקא של הרים ,אבל של גינה חשוב הוא :וכן

כרפס  -של נהרות דוקא ,אבל לא של גינה:
כרפס  -אפוי"ו בלע"ז :גרגיר  -אוריג"א
בלעז  -שבאפר  -הגדל באחו ,אבל של גינה
חשוב הוא :פטורים מן המעשר  -בכל
השנים ,כדמפרש טעמא שאין כיוצא בהם
נשמר ,שאין נחשבין בעיני בעליהן ומפקירין
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אותן ,והפקר פטור מן המעשר כדכתיב
)דברים יד( ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה
עמך ,בדבר שאין לו חלק ונחלה עמך יטול
מעשרותיו ,יצא הפקר לקט שכחה ופאה שיש
לו חלק עמך :ונלקחים מכל אדם בשביעית
 לפי שאין דרך לשמרן דכל דבר שדרךלשמרו אסור לקנות אותו מעם הארץ
בשביעית שהוא חשוד לשמור הפירות ושלא
להפקירן ,והלוקח מן המשומר אפילו כחצי
איסר אסור ,וכל הנך דמתניתין ,שחזקתן שאין
משמרין אותן מותר ליקח מהן מעם הארץ
כדי מזון שלש סעודות בלבד ולא יותר ,שאין

מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ ,אף
על פי שהפירות הן מן ההפקר ,יותר ממזון
שלש סעודות ,מפני שהוא חשוד לאצור
הדמים ואינו נוהג בהם קדושת שביעית :שלא
נחשדו עליהם עוברי עבירה  -להביאם מן
המשומר .ואין הלכה כר' יהודה :כל הספיחין
מותרין  -לקחת מכל אדם דמחזקינן להו
שאינם מן השמור :חוץ מספיחי כרוב -
שחזקתן מן השמור לפי שאין כיוצא בהם
בירקות שדה שאין גדילים כמותן במדבר ואין
הלכה כרבי שמעון:

הודה ,וְ ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן ,וְ הַ ּגָ ִליל .וְ ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשל ֹׁש א ֲָרצוֹ ת
עור ,יְ ּ ָ
)ב( ׁ ָשל ֹׁש ָ
אֲרצוֹ ת לַ ִּב ּ
ְלכָ ל אַ חַ ת וְ אַ חַ תּ .גָ ִליל הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ גָ ִליל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ,וְ הָ ֵע ֶמקִ .מ ְּכפַ ר ֲחנַנְ יָה
ול ַמ ּ ָטןָּ ,כל
ומ ְּכפַ ר ֲחנַנְ יָה ּ ְ
ול ַמ ְעלָ ןָּ ,כל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמגַ ֵ ּדל ִׁש ְק ִמיןּ ,גָ ִליל הָ ֶע ְליוֹ ןִ ּ ,
ְּ
יהודה ,הָ הָ ר
וב ּ ָ
חום ְטבֶ ְריָא ,הָ ֵע ֶמקִ ּ .
הוא ְמגַ ֵ ּדל ִׁש ְק ִמין גָ ִליל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ןְ ּ .
ות ּ
ׁ ֶש ּ
לוד ִּכ ְׁשפֵ לַ ת הַ ָ ּדרוֹ ם ,וְ הָ הָ ר ׁ ֶש ָּל ּה ְּכהַ ר הַ ּ ֶמלֶ ךְ.
וְ הַ ּ ְׁשפֵ לָ ה וְ הָ ֵע ֶמקְׁ ּ .
ושפֵ לַ ת ּ
ִמ ֵּבית חוֹ רוֹ ן וְ ַעד הַ יָּם ְמ ִדינָה אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ב( שלש ארצות  -בארץ ישראל
חלוקות זו מזו לענין ביעור ,וביעור האמור
בכל מקום בשביעית הוא שכל זמן שאין נמצא
בשדה מאותו המין שאסף אליו בבית ,חייב
לבער אותו המין מן הבית מיד ,כגון אם לקח
תאנים ועשה מהן גרוגרות ,אינו יכול לאכול
מאותם גרוגרות אפילו בשנה השביעית ,אלא
כל זמן שנמצאים תאנים מחוברות לאילן,
וכשכלו התאנים מן האילנות חייב לבער
הגרוגרות שבביתו ,או לאכלן כולן מיד ,או
להפקירן ,עד שלא ישאר מהם בביתו ,דכתיב
)ויקרא כה( ולבהמתך ולחיה ,כל זמן שחיה
אוכלת בשדה ,האכל לבהמתך מן הבית .כלה
לחיה מן השדה ,כלה לבהמתך מן הבית.
והשתא קאמר שארץ ישראל כולה נחלקת
לשלשה חלקים לענים ביעור וכל חלק וחלק

ממנה נחלק לשלשה חלקים :כל שאינו מגדל
שקמים גליל העליון  -שהשקמים אין גדילים
אלא בשפלה ,וסימן לדבר כשקמים אשר
בשפלה )מלכים א ו( :ותחום טבריא  -הוא
העמק ,אלו השלשה הם מהגליל :ההר
והשפלה והעמק  -הם שלשה חלקים של
ארץ יהודה :שפלת לוד ,והר ]שלה[ לוד,
ומבית חורון עד הים - ,הם שלש חלוקות של
עבר הירדן ,ושפלת לוד כשפלת הדרום דכל
זמן שאוכל בשפלת ]הדרום[ אוכל בשפלת
]לוד[ ,וההר של שפלת לוד אוכלים בו כל זמן
שאוכלים בהר המלך :מבית חורון ועד הים
מדינה אחת  -וכל זמן שלא כלה לחיה
מאחת מן המקומות שביניהם יכולים כל אנשי
הגבול ההוא לאכול על ידי המקום האחד
שלא כלה בו לחיה מן השדה:

יו אוֹ ְכ ִלין ְּבכָ ל אַ חַ ת וְ אַ חַ תַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְכלֶ ה
רו ׁ ָשל ֹׁש אֲ ָרצוֹ תֶ ׁ .שיִ ּ ְה ּ
)ג( וְ לָ ּ ָמה אָ ְמ ּ
יהודה.
רו ׁ ָשל ֹׁש אֲ ָרצוֹ ת אֶ ָּלא ִב ּ ָ
הָ אַ חֲרוֹ ן ׁ ֶש ָּב ּהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,לֹא אָ ְמ ּ
ֵיתים וְ לַ ְּת ָמ ִרים:
ושאָ ר ָּכל הָ ֲא ָרצוֹ תְּ ,כהַ ר הַ ּ ֶמלֶ ְך .וְ כָ ל הָ א ֲָרצוֹ תְּ ,כאַ חַ ת לַ זּ ִ
ּ ְׁ
רע"ב ) -ג( ולמה אמרו שלש ארצות -
הואיל ושלש ארצות בכל אחת הרי כאן תשע
ארצות למאי הלכתא אמרו שלש ארצות

לביעור ותו לא :שיהיו אוכלים  -ביהודה עד
שיכלה האחרון שבשלש ארצותיה ,וכן בגליל
וכן בעבר הירדן ,אבל אין אוכלים ביהודה על
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ידי אותן שבגליל ולא בגליל על ידי אותן
שביהודה דגמירי שאין חיה שביהודה
מתרחקת לצאת מיהודה לגליל ומגליל
ליהודה ,אבל יוצאה היא מגליל לגליל
ומיהודה ליהודה :ושאר כל הארצות כהר
המלך  -שאר כל הארצות שבארץ ישראל
אוכלים על ידי הפירות הנמצאים בהר המלך
והוא היה רב הפירות ואחרון מכל שאר

ארצות שבארץ ישראל :וכל הארצות כאחת
לזיתים ולתמרים  -כל הארצות שבארץ
ישראל אוכלים זיתים ותמרים על ידי ארץ
אחת שלא כלו בה הזיתים והתמרים לחיה מן
השדה ,בין שתהיה הארץ ההיא ביהודה או
בעבר הירדן או בגליל .ואין הלכה כרבי
שמעון:

מור.
מורַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ַמ ִּתיר אַ ף ַעל הַ ּ ׁ ָש ּ
)ד( אוֹ ְכ ִלין ַעל הַ ּמֻ ְפקָ ר ,אֲ בָ ל לֹא ַעל הַ ּ ׁ ָש ּ
הודה ַמ ִּתיר
דופ ָרא ,אֲ בָ ל לֹא ַעל הַ ִּס ְתוָ נִ ּיוֹ תַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
יחין וְ ַעל הַ ּ ּ ְ
אוֹ ְכ ִלין ַעל הַ ְּטפִ ִ
רו ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יִ כְ לֶ ה הַ ּקַ יִ ץ:
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ִּב ְּכ ּ
רע"ב ) -ד( אוכלים על המופקר  -אוכלים
ממה שבבית על ידי שמצוי מאותו המין
במקום המופקר ,אבל אם פסק וכלה אותו
המין ממקום המופקר ,אף על פי שנמצא
ממנו במקום השמור בבתים או בגנות חייב
לבער ,כדאמרן ,כלה לחיה מן השדה כלה
לבהמתך מן הבית :רבי יוסי מתיר אף על
השמור  -ואין הלכה כר' יוסי :אוכלים על
הטפיחים  -על מה שמשימים העופות
בטפיחים שהן כלי חרס הבנויים בכותל אשר

שם צפרים יקננו ,ואוכלים ממה שבבית כל
זמן שמצוי מאותו המין בטפיחים :ועל
הדופרא  -אילן שעושה פירות שתי פעמים
בשנה אוכלים בראשון עד שיכלה האחרון
שבמינם :אבל לא על הסתווניות  -אין
אוכלין בענבים על ידי הענבים הגדילים
בימות הסתיו :רבי יהודה מתיר  -לאכול
בענבים על ידי הסתווניות כל זמן שבכרו
קודם שיכלה הקיץ .ואין הלכה כר' יהודה:

)ה( הַ כּ וֹ בֵ ׁש ְׁשל ׁ ָֹשה ְכבָ ִׁשים ְּבחָ ִבית אַ חַ תַ ,ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמר ,אוֹ ְכ ִלין ַעל
אשוֹ ןַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,אַ ף ַעל הָ אַ חֲרוֹ ןַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶש ָּכלָ ה
הָ ִר ׁ
ש ֶדה ,יְ בַ עֵ ר ִמינוֹ ִמן הֶ חָ ִבית ,וַ הַ לָ כָ ה ִכ ְדבָ ָריוַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר,
ִמינוֹ ִמן הַ ּ ָ ׂ
לו ִס ּגָ ִר ּיוֹ ת ִמ ִּב ְק ַעת ֵּבית
עור .אוֹ ְכ ִלין ָּב ְרגִ ילָ ה ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְכ ּ
ָּכל י ָָרק ,אֶ חָ ד לַ ִּב ּ
נְ טוֹ פָ ה:
רע"ב ) -ה( הכובש שלשה כבשים  -שלשה
מיני ירק :בחבית אחת  -של חומץ או של ציר
כדי שיתקיימו שלשת מיני הירק יחד :ר'
אליעזר אומר אוכלים על הראשון  -וכיון
דכלה מין אחד מהן מן השדה נאסרו כולם
ואפילו אותן שלא כלו ,שאותו מין שכלה נתן
טעם באותן שלא כלו ואסרן .דתנן לעיל
בפרק ז' שביעית אוסרת במינה במשהו ,ושלא
במינה בנותן טעם :ר' יהושע אומר אף על
האחרון  -על סמך מין הכלה אחרון יאכל
משלשתן ,אף על פי שכבר כלו השנים לחיה
שבשדה .וטעמא דר' יהושע הואיל ואלו שכלו
בלועים מטעם אותו שלא כלה דאמר קרא
)ויקרא כה( מן השדה תאכלו את תבואתה ,כל

זמן שאתה אוכל מן השדה אתה אוכל מן
הבית ,והאי קרא יתירא הוא דהא דרשינן לה
מן ולבהמתך ולחיה אשר בארצך ,כל זמן
שחיה אוכלת בשדה האכל לבהמתך מן הבית
וכו' ,אלא קרא לכבושים הוא דאתא והכי
קאמר מן השדה תאכלו את תבואתה ,אם יש
בשדה מקצת מן הדבר הנכבש בבית שהטעם
הבלוע בדבר הנכבש יש במינו עדיין בשדה,
שעדיין לא כלה ,אף על פי שעיקר הפרי
כלה ,אף על פי כן תאכלו את תבואתה ואינו
זקוק לבער :כל ירק אחד הוא  -לא נתנו
חכמיםשיעור לכל ירק וירק בפני עצמו אלא
אף על פי ששלשתן כלו מן השדה הואיל
ואיכא שאר ירקות שלא כלו אוכל על ידו
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שאר ירקות ,ולא יבערם מן החבית עד שיכלו
כל הירקות כולן מן השדה .והלכה כרבן

גמליאל ,דכל שכלה מינו מן השדה יבער מינו
מן החבית ואוכל את השאר:

)ו( הַ ְמלַ ּקֵ ט עֲ ָ ׂש ִבים לַ ִחיםַ ,עד ׁ ֶשיִ ּיבַ ׁש הַ ּ ָמתוֹ ק .וְ הַ ְמגַ ּ ֵבב ַּביָּבֵ ׁשַ ,עד ׁ ֶש ּ ֵת ֵרד
רו ֵמאֲ ִביהֶ ן .וְ הַ ְמגַ ּ ֵבב ַּביָבֵ ׁשַ ,עד
ְר ִב ָ
יעה ְׁשנִ יָּה .עֲ לֵ י קָ נִ ים וַ עֲ לֵ י גְ פָ נִ יםַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ּ ְׁש ּ
יעה ְׁשנִ יָּה:
יעה ְׁשנִ יָּהַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְּ ,בכֻ ָּלן ַעד ׁ ֶש ּ ֵת ֵרד ְר ִב ָ
ׁ ֶש ּ ֵת ֵרד ְר ִב ָ
רע"ב ) -ו( המלקט עשבים לחים  -אוכלן
בלא ביעור עד שייבש לחלוחית הארץ
הממתק את הפירות ,משם ואילך חייב
לבערן :המגבב ביבש  -המלקט בעשבים
יבשים אוכלן בלא ביעור :עד שתרד רביעה
שניה  -שהיא בשנה בינונית בעשרים ושלשה
במרחשון ,משם ואילך חייב לבער :מגבב -
תרגום לקושש קש ,לגבבא :רביעה  -על שם
שהמטר רובע את הארץ ומולידה כזכר זה

שרובע את הנקבה :פירוש אחר ,שמרביץ
העפר ומשכיבו .תרגום רובץ ,רביע :ועלי
גפנים  -לחים ,אוכלים בהן כל זמן שנמצאים
באביהן ,כלומר ,במחובר לאילן :שישרו -
שיפלו :והמגבב ביבש  -בעלי קנים וגפנים
יבשים ,אוכל עד שתרד רביעה שניה ואחר כך
יבער :בכולן  -בין עשבים בין קנים וגפנים
בין לחים בין יבשים .ואין הלכה כר' עקיבא:

יעה ְׁשנִ יָּה.
)ז( ַּכ ּיוֹ צֵ א בוֹ  ,הַ ּ ַמשְׂ ִּכיר ַּביִ ת לַ חֲבֵ רוֹ ַעד הַ גְּ ׁ ָש ִמיםַ ,עד ׁ ֶש ּ ֵת ֵרד ְר ִב ָ
ימ ַתי עֲ נִ יִ ּים
יעה ְׁשנִ יָּהַ .עד אֵ ָ
הַ ּמֻ ָ ּדר ֲה ָנאָ ה ֵמחֲבֵ רוֹ ַעד הַ גְּ ׁ ָש ִמיםַ ,עד ׁ ֶש ּ ֵת ֵרד ְר ִב ָ
ימ ַתי ֶנהֱנִ ין וְ שׂ וֹ ְר ִפין ַּב ּ ֶתבֶ ן
יעה ְׁשנִ יָּהֵ .מאֵ ָ
נִ כְ נ ִָסים לַ פַ ְר ֵ ּדסוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ּתֵ ֵרד ְר ִב ָ
יעה ְׁשנִ יָּה:
יעיתִ ,מ ׁ ֶש ּ ֵת ֵרד ְר ִב ָ
ּובַ ּקַ ׁש ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -ז( עניים נכנסים לפרדסאות -
בשאר שני שבוע ,ליטול לקט שכחה ופאה.
וכן נכנסים לגנות במוצאי שביעית :עד שתרד
רביעה שניה  -מפני מותרות פירות שביעית
שנשארו בה :בתבן ובקש של שביעית -

דסתם תבן וקש חזי למאכל בהמה ,ויש בו
קדושת שביעית ,ואסור לשרפו וליהנות בו
הנאה של ]אבוד[ ,משום דדרשינן לאכלה ולא
להפסד ,אבל כשנתבטל מה שבשדה ממאכל
חיה ,פקעה קדושת שביעית ממה שבבית:

עודוֹ ת
יעית וְ ִהגִּ ַ
יו לוֹ ּ ֵפרוֹ ת ְׁש ִב ִ
עורְ ,מחַ ֵּלק ְמזוֹ ן ׁ ָשל ֹׁש ְס ּ
יע ְׁש ַעת הַ ִּב ּ
)ח( ִמי ׁ ֶשהָ ּ
יריםִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
עור ,אֲבָ ל לֹא עֲ ִׁש ִ
ְלכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד .וַ עֲ נִ יִ ּים אוֹ ְכ ִלין אַ חַ ר הַ ִּב ּ
עור:
הודהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד עֲ נִ יִ ּים וְ אֶ חָ ד עֲ ִׁש ִ
יְ ּ ָ
ירים אוֹ ְכ ִלין אַ חַ ר הַ ִּב ּ
רע"ב ) -ח( והגיע שעת הביעור  -זמן
ביעור הפירות לפי מקומם כדתנן לעיל שלש
ארצות לביעור ,ובברייתא שנינו אוכלין
בענבים עד הפסח ,בזיתים עד העצרת,
בגרוגרות עד החנוכה ,בתמרים עד הפורים,
וכולן של שנה השמינית ,וזמנים הללו בסתם
שאין ידוע אם כלה לחיה מן השדה אם לאו.
אבל בידוע הכל לפי מה שכלו :מחלק מזון
שלש סעודות לכל אחד ואחד  -מאנשי ביתו

ואחר כך מחלק לשכיניו ולקרוביו ומיודעיו,
ומוציא ומניח על פתח ביתו ואומר אחינו בית
ישראל מי שצריך לטול יטול :ועניים אוכלים
אחר הביעור אבל לא עשירים  -דכתיב
)שמות כג( ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל
חית השדה ,אביוני עמך ולא עמך :אחד
עניים ואחד עשירים  -קרי ביה ואכלו
אביוני וגם עמך .והלכה כר' יוסי:

נו לוֹ ְּב ַמ ּ ָתנָהַ ,ר ִּבי
יר ּ ׁ ָשה אוֹ ׁ ֶשנִּ ְּת ּ
לו לוֹ ִּב ֻ
יעית ׁ ֶש ּנ ְָפ ּ
יו לוֹ ּ ֵפרוֹ ת ְׁש ִב ִ
)ט( ִמי ׁ ֶשהָ ּ
נו ְלאוֹ ְכלֵ יהֶ ן .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין הַ חוֹ טֵ א נִ שְׂ ָּכר ,אֶ ָּלא
אֱל ֶ
ִ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,יִ ּנ ְָת ּ
יעית ַעד
קו ְלכָ ל אָ ָדם .הָ אוֹ כֵ ל ֵמ ִעסַ ת ְׁש ִב ִ
רו ְלאוֹ ְכלֵ יהֶ ןְ ּ ,וד ֵמיהֶ ם יִ ְתחַ ְ ּל ּ
יִ ּ ָמ ְכ ּ
יתה:
הור ָמה חַ ָּל ָת ּה ,חַ יָּב ִמ ָ
ׁ ֶשלּ ֹא ּ ְ
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רע"ב ) -ט( ר' אליעזר אומר יתנו
לאוכליהן  -אף על פי שפירות הללו בהיתר
נלקטו לאכלן בקדושת שביעית ,מכל מקום
סבר ר' אליעזר דאסור לזה שנתנו לו פירות
הללו לאכלן לבדו אלא ינתנו לו שיאכלם הוא
עם אחרים ,דר' אליעזר לטעמיה דסבר
כבית שמאי דאמרי )לעיל מ"ב פ"ד( ,אסור
לאכול פירות שביעית בטובה ,כלומר להחזיק
טובה למי שנותן לו פירות שביעית דרחמנא
אפקרינהו ,הלכך זה שנתנו לו פירות שביעית
במתנה או נפל לו בירושה אסור שיאכלם
לבדו ,שלא יחזיק טובה למי שהורישם לו או
שנתנם לו במתנה ,אלא יאכל אותם עם
אחרים כדי שלא יהא אוכל פירות שביעית
בטובה :וחכמים אומרים אין החוטא נשכר
 -חכמים לדבריו דרבי אליעזר קאמרי ליה,

גמרא

לדידן מותר לאכול פירות שביעית בין בטובה
בין שלא בטובה ,אלא לדידך דאמרת אסור
לאכול פירות שביעית בטובה ,היכי קאמרת
ינתנו לאוכליהן ושרית למי שנתנו לו פירות
שביעית במתנה לאכלן עם אחרים ,והלא
מצינו חוטא נשכר שאוכל אותן עם כל בני
אדם ,והדין נותן לפי דבריך שימכרו לאוכליהן
שיפרע אותם מה שהן שוין כדי שלא יהא
חוטא נשכר והדמים יתחלקו לכל אדם .ואין
הלכה כרבי אליעזר :האוכל מעיסת שביעית
עד שלא הורמה חלתה חייב מיתה  -דלא
תימא אין חלה בשביעית ,משום דכתיב
לאכלה ולא לשרפה ,וחלה אם נטמאת טעונה
שריפה ,קא משמע לן ,דראשית עריסותיכם
אמרה תורה ,מאיזו עיסה שתהיה ,חלה
תרימו:

 -ברכות דף מו' ע"א

רבי זירא חלש על לגביה רבי אבהו קביל עליה אי מתפח קטינא חריך שקי
עבידנא יומא טבא לרבנן אתפח עבד סעודתא לכולהו רבנן כי מטא
למשרי אמר ליה לרבי זירא לישרי לן מר אמר ליה לא סבר לה מר להא
דרבי יוחנן דאמר בעל הבית בוצע שרא להו כי מטא לברוכי אמר ליה
נבריך לן מר אמר ליה לא סבר לה מר להא דרב הונא דמן בבל דאמר
בוצע מברך ואיהו כמאן סבירא ליה כי הא דאמר רבי יוחנן משום רבי
שמעון בן יוחי בעל הבית בוצע ואורח מברך בעל הבית בוצע כדי שיבצע
בעין יפה ואורח מברך כדי שיברך בעל הבית מאי מברך יהי רצון שלא
יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יכלם לעולם הבא ורבי מוסיף בה דברים
ויצלח מאד בכל נכסיו ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר ואל
ישלוט שטן לא במעשי ידיו ולא במעשי ידינו ואל יזדקר לא לפניו ולא
לפנינו שום דבר הרהור חטא ועבירה ועון מעתה ועד עולם:
רש"י על הגמרא
קטינא חריך שקי  -כך היו קורין לרבי זירא,
וטעמא מפרש בבבא מציעא בהשוכר את
הפועלים )דף פ"ה א'( :כי מטא למשרי -
לישנא דשירותא ,כלומר לפרוס ברכת המוציא

ולאכול :רב הונא דמבבל  -היינו רב הונא
סתמא ולפי שעכשיו היה רבי זירא בארץ
ישראל במקום רבי אבהו ,והיה עולה מבבל,
קאמר הכי :קרובים לעיר  -שיכול לראותן
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בעל הבית תמיד ולדעת מה הן צריכין :נכסיו

זוהר

 -קרקעות:

– תרומה דף קנב' ע"ב

וְ אָ כַ ְל ּ ָת וְ ָשבָ ְע ּ ָת ּובֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת יְ ָי' ֱאלֹהֶ ָ
ינון יִ שְׂ ָראֵ ל,
יך וְ גוֹ 'ַּ ,כ ָמה ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ובגִ ינֵהוֹ ן
יה ִמ ָּכל ַע ּ ִמיןְ ּ ,
הו ,וְ קָ ִריב לוֹ ן ְלגַ ּ ֵב ּ
ְ ּד ּ ְ
הוא ִא ְת ְר ֵעי ְּב ּ
יך ּ
ְּדיִ שְׂ ָראֵ ל ,י ִָהיב ְמזוֹ נָא וְ ַ ׂש ְב ָעאְ ,לכָ ל ָע ְל ָמא .וְ ִא ְל ָמלֵ א יִ שְׂ ָראֵ ל ,לָ א י ִָהיב
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
לותאַ ,על אַ חַ ת
ינון ְּבגָ ּ ָ
ְּ
הוא ְמזוֹ נָא ְל ָע ְל ָמא ,וְ הַ ְׁש ּ ָתא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִא ּ ּ
יך ּ
ישא,
ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ְ ּדנ ְַטלֵ י ְמזוֹ נָא ַעל חַ ד ְּת ֵריןְּ .בזִ ְמנָא ַ ּדהֲווֹ יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ינון יָהֲבֵ י חוֹ לָ ק ּ ַת ְמצִ ית ְל ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי
הֲ וָ ה נ ִָחית לוֹ ן ְמזוֹ נָא ֵמ ָ
אֲתר ִע ָּלאָ ה ,וְ ִא ּ ּ
ינון
ָנו אֶ ָּלא ִמ ּ ַת ְמצִ ית .וְ הַ ְׁש ּ ָתא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִא ּ ּ
הו לָ א ִא ְּתז ּ
כּ וֹ כָ ִבים ,וְ ַע ּ ִמין ּ ֻכ ְ ּל ּ
לותאִ ,א ְתהַ ּ ַפ ְך ְּבגַ וְ ונָא אַ ח ֲָרא:
ְּבגָ ּ ָ
יה,
עות ּ
ינון ַע ְב ֵדי ְר ּ ֵ
ית ּ
עוד ָתא ִל ְבנֵי ֵּב ֵ
ְמ ַתל ְל ַמ ְל ָּכאּ ְ ,דאַ ְת ִקין ְס ּ ָ
יהָּ ,כל זִ ְמנָא ְ ּד ִא ּ ּ
חולָ ק ּגַ ְר ִמין ְל ִמגְ ַררְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְבנִ י
אַ ְכלֵ י ְס ּ ָ
עוד ָתא ִעם ַמ ְל ָּכא ,וְ יָהֲ בֵ י ְלכַ ְל ּ ֵבי ּ
עוד ָתא ְלכַ ְל ּ ֵבי ,וְ סָ ִליק
עותא ְ ּד ַמ ְל ָּכאַ ,מ ְל ָּכא י ִָהיב ָּכל ְס ּ ָ
יה לָ א ַע ְב ֵדי ְר ּ ָ
ית ּ
ּ ֵב ֵ
לוֹ ן ּגַ ְר ֵמי:
אריהוֹ ן ,הָ א ַעל ּ ָפתוֹ ָרא
עותא ְ ּד ָמ ֵ
ְּכגַ וְ ונָא ָ ּדאָּ ,כל זִ ְמנָא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ַע ְב ֵדי ְר ּ ָ
הוא חֶ ְדוָ ה ִ ּד ְלהוֹ ן,
ינון אַ ְכלֵ י ,וְ כָ ל ְס ּ ָ
ינוןֵ ,מהַ ּ
עוד ָתא ִא ְת ּ ָת ּקַ ן ְלהוֹ ן .וְ ִא ּ ּ
ְ ּד ַמ ְל ָּכא ִא ּ ּ
יהו ּ ַת ְמצִ ית ְלעוֹ בָ ֵדי כּ וֹ כָ ִבים .וְ כָ ל זִ ְמנָא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל לָ א ַע ְב ֵדי
יָהֲבֵ י ּגַ ְר ֵמי ְ ּד ִא ּ
עוד ָתא ְלכַ ְל ּ ֵבי ,וְ ִא ְס ּ ַת ָּלק לוֹ ן ּ ַת ְמצִ ית
לותא ,וְ הָ א ְס ּ ָ
אריהוֹ ן ,אַ זְ לֵ י ְּבגָ ּ ָ
עותא ְ ּד ָמ ֵ
ְר ּ ָ
לו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת לַ חְ ָמם ָט ֵמא ַּב ּגוֹ יִ םּ ְ ,דהָ א ּ ַת ְמצִ ית
)יחזקאל ד( ָּככָ ה י ְ
ֹאכ ּ
ומצַ ּ ֶפה ְלפָ תוֹ ָרא ְ ּד ַע ְב ָדאַ ,מה
עולֵ יהוֹ ן אַ ְכלֵ י .וַ וי ִלבְ ָרא ְ ּד ַמ ְל ָּכאּ ְ ,די ִָתיב ּ ְ
ְ ּדגִ ּ
יהו אָ ִכיל:
ְ ּד ִא ְׁש ְּתאַ ר ִמ ּגוֹ ּ ָפתוֹ ָרא ִא ּ
ְ
ֹאשי
ָּדוִ ד ַמ ְל ָּכא אָ ַמר) ,תהלים כג( ּ ַתעֲ רֹך ְלפָ נַי ׁ ֻש ְלחָ ן נְ גֶ ד צוֹ ְר ָרי ִ ּד ּ ׁ ַשנְ ּ ָת בַ ּ ׁ ֶש ֶמן ר ִׁ
ינון ַּכ ְל ּ ֵבי
כּ וֹ ִסי ְרוָ יָהַ ּ .תעֲ רוֹ ְך ְלפָ נַי ׁ ֻש ְלחָ ןּ ָ ,דא ְס ּ ָ
עוד ָתא ְ ּד ַמ ְל ָּכאֶ .נ ֶגד צוֹ ְר ָריִ ,א ּ ּ
נוגָ א
יהו י ִָתיב ִעם ַמ ְל ָּכא ְּב ִע ּ
חולָ ק ּגַ ְר ִמין ,וְ ִא ּ
ְּדי ְַתבֵ י קָ ֵמי ּ ָפתוֹ ָראְ ,מצַ ּ ָפאן ְל ּ
עוד ָתא ְּבפָ תוֹ ָרא:
ִ ּד ְס ּ ָ
קון
ישא ִ ּד ְס ּ ָ
ֹאשיּ ָ ,דא ֵר ׁ ָ
נְת בַ ּ ׁ ֶש ֶמן ר ִׁ
ִ ּד ּ ׁ ַש ּ ָ
נונָא ,וְ ִת ּ
עוד ָתאְּ ,דכָ ל ִמ ְׁשחָ א ,וְ ׁ ַש ְמ ּ
ימא ְ ּד ַמ ְל ָּכאַ .מה ְ ּד ִא ְׁש ְּתאַ רְ ,לבָ ַתר
יתא ִל ְר ִח ָ
יהיב ְּבקַ ְד ִמ ָ
עוד ָתאִ ,א ְתיְ ִ
ְס ּ ָ
ימא
ינון ּ ַפ ְלחֵ י ּ ָפתוֹ ָרא .כּ וֹ ִסי ְרוָ יָהַ ,מ ְליָא ַּכ ּ ָסא קָ ֵמי ְר ִח ָ
יהיב ְלכַ ְל ֵּביְ ּ ,
ִא ְתיְ ִ
ול ִא ּ ּ
ְ
ְ ּד ַמ ְל ָּכא ּ ָת ִדירּ ְ ,דלָ א יִ צְ ְט ִריך ְל ִמ ְׁשאַ ל .וְ ַעל ָרזָא ָ ּדא ,הֲווֹ יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ָת ִדירִ ,עם
ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין:
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חק לישראל – פרשת מטות יום א'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יא'
)יז( בני הכפר שרצו למכור בית הכנסת שלהן או לבנות בדמיו בית הכנסת אחר או
לקנות בדמיו תיבה או ספר תורה צריכין להתנות על הלוקח שלא לעשות אותו לא
מרחץ ולא בורסקי והוא המקום שמעבדין בו את העורות ולא בית הטבילה ולא בית
המים ואם התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר בשעת מכירה שיהא הלוקח
מותר לעשות בו כל אלו מותר:
)יח( וכן אם התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר על מותר הדמים שיהיו חולין
הרי הן חולין וכשלוקחין הדמים ובונין מהן בית הכנסת אחר או שיקנו מהם תיבה או
מטפחות ותיק או חומשין או ספר תורה השאר יהא חולין כמו שהתנו ויעשו בהן מה
שירצו:
)יט( וכן אם קבלו עליהן כל אנשי העיר או רובם אדם אחד כל מה שעשה עשוי והוא
מוכר ונותן לבדו כפי מה שיראה ויתנה כפי מה שיראה:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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